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۲۴ ٔهرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم   

؟ار رادلد نآ دیآ محر ات هک نیکسم نیا دلان نوچ
ار رازلگ نآ نم منیب ات هک نامشچ نیا دراب نوخ

مدزوس رتمک رجه ات مدزورفا نوچ دیشروخ
ار راک مریگب رس زک مدزومآ یتلیح لد

)۲(نوسف کی امرف میلعت )۱(نونفوذ لک لقع یا
ار رای نیراگن یمحر نورد رد دزیخب یو زک

لد و ناج دباینردیم )۳(لگچ عمش نآ رون نوچ
؟ار )۴(رایع نآ هاوخلد لگ و بآ رخآ دناد یک

؟دشچ نوچ ار *نیمَس ِلْجِع )۵(دَشَر و فطل اب لیربج
!؟ار راقنم شوخ یاقنع دشک یک هناد و ماد نیا

سگم اقنع نآ شیپ رد ،سک ماد دیان هک اقنع
ار رات نیا ینت یک ات سب لقع توبکنع یا

یمی میرم هطساویب ؟یمد شوخ حیسم نآ وک
ار )۷(رانز دنک هراپ یمه )۶(اسرت لد یو زک

)۹(یشرفم شتآ ز درتسگ یشتآ نوچ مغ )۸(لاجد
!؟ار رادرکدب لاجد یشکرجنخ یسیع وک

وت ز اهتمایق ار ناج ،وت ز اهتمqس ار نت
ار راو تمایق لصو وت ز اهتمqع یسیع

دتف رغاس رد گنس نوچ ،دتف رس رد مغ ز رغاس
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دتف رغاس رد گنس نوچ ،دتف رس رد مغ ز رغاس
ار راخ دشابن لگ نوچ ،دتف ردنا راخ هب شتآ

یقیw مدوبن نم نوچ ،یقماو ارذع ز مدنام
ار رامخ لد رس رد یقشاع )۱۰(رامُخ نکیل

ار هار شجرخ هب ناج دص ،ار هاش تلود جنرطش
ار راوخ یدرُد درد دص ،ار هاک )۱۱(لیامح هُک دص

هدش )۱۲(لصاف یدوخ زا یم ،هدش لصاو هش هب منیب
ار راوید وا رد اهناج هدش لصاح ناج هاش زو

نورب اهدح زا فطل ناز ،)۱۳(نورح هاش نآ هک دشاب
ار )۱۴(رافغتسا مسر نآ نونک دنادرگ خوسنم

دنک وخ وا دیزیاب اب دنک وس نیا ور هک یناج
ار راطع دهد وب ای دنک ور ییانس رد ای

وا مایا دش تسمرس وا ماج زک ناج )۱۵(مودخم
ار رارکت رمش مزw وا مان ییوگ هک یهاگ

نیمز ناج وا زا زیربت ،نید سمش دنوادخ یلاع
ار راونا دش )۱۷(کشر وک )۱۶(نیکم شرع نوچ رونرپ

نیرت خرف تعاس رب )۱۸(نیرفآ نارازه دص یا
ار رارسا نآ دیاشگب نیمwا حور قطان ناک

نیشن وا قشع مزب رد ،نیک و رهمیب یکاپ رد
ار )۱۹(رامسم دص هدرپ نآ ،نیبب رکنم هدرپ رد

۹۲۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۹۲۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یراک مغ رد هتفرورف شیوخ هب اَیا
دوب راک هچ نایم زا یورن نورب ات وت

هشیدنا باعل دودز توبکنع وچ
دوب رات و دوپ هدیسوپ هک فابم رگد

دادب هک ودب ار هشیدنا هدزاب وت ورب
دوب راثن ناک هشیدنا هب هن رگن هش هب

دشاب وا تفگ وت تفگ ییوگن وت وچ
دوب راگدرک هدنفاب یفابن وت وچ

۴۳۲۶ تیب ، موس رتفد ،یونثم ،یولوم

َ کِلِْجر َو َکِلْیَِخب مِهیَلَع ْبِلْجَاَو تیآ ریسفت **  

داهتجا اب ینک نید مزع وچ وت
داهن ردنا دنز رب تگناب وید

*** )۲۰(یوغ یا شیدنیب وس ناز ورم هک
یوش یشیورد و جنر ریسا هک

یرباو نارای ز یدرگ اونیب
یروخ ینامیشپ و یدرگ راوخ

نیعل وید نآ گناب میب ز وت
نیقی زا تلqض رد یزیرگ او

تسارم ادرف سپ و ادرف qه :هک
تسام شیپ تلهم هک میوپ نید هار

تسار و پچ زا وک زاب ینیب گرم
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تسار و پچ زا وک زاب ینیب گرم
تساخ گناب ات ار هیاسمه دشکیم

ناج میب زا ینک نید مزع زاب
نامز کی ار �شیوخ یزاس درم

مکح و ملع زا یدنب رب )۲۱(حلس سپ
مک یاپ مراین یفوخ زا نم هک

رکم ز وت رب دنز رب یگناب زاب
رقف غیت زا درگ زاب و سرتب هک

ینشور هار ز یزیرگب زاب
ینکفب ار نف و ملع حqس نآ

یاهدنب یگناب هب ار وا اهلاس
)۲۲(یاهدنکفا دمن تملظ نینچ رد

ار قلخ نیطایش گناب تبیه
ار قلح هتفرگ و تس هدرک دنب

رون ز ناشناج دش دیمون نانچ ات
****روبق لها ز نارفاک ناور هک

دوب نوعلم نآ گناب هوکش نیا
؟دوب نوچ ییادخ گناب تبیه

بیجن کبک رب تسزاب تبیه
بیصن تبیه ناز تسین ار سگم رم

سگم دایص زاب دوبن کناز
سب و دنریگ سگم یم ناتوبکنع

)۲۳(باُبذ وت نوچ رب وید توبکنع
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)۲۳(باُبذ وت نوچ رب وید توبکنع

باقع و کبک رب هن دراد رف و رک

)۲۴(تسایقشا نابهلگ ناوید گناب

تسایلوا نابساپ ناطلس گناب

رود گناب ود نیدب دزیماین ات
روش رحب اب شوخ رحب زا یاهرطق

۶۴ هیآ ،)۱۷( ءارسا هروس ،میرک نآرق **

 َكِلِجَرَو َكِلْيَخِب ِْمهْيََلعْ بِلْجَأَو َكِتْوَصِب ْمُهْنِمَ تْعَطَتْسا ِنَم ْزِزْفَتْساَو
.اًروُُرغ �wِإُ ناَطْي�شلاُ ُمهُِدعَي اَمَوۚ ْ ُمهِْدعَوِ َدwْوَْ�اَو ِلاَْومَْ�ا يِفْ ُمهْكِراََشو

یسراف همجرت

نانآ رب نازاترب تیاه هدایپ و اه هراوس اب و زیگنارب شیوخ گناب اب یتسناوت ار هکره نانآ زا
بیرفب ار ناشیا تزیگنا رورغ یاههدعو اب و وش کیرش نادنزرف و اه ییاراد رد نانآ اب و 

.بیرف هب زج دهد یمن هدعو ناطیش هک 

۲۶۸ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق ***

.ٌمِيَلعٌ ِعساَوُ ��اَوۗ ً qْضََفوُ هِْنمً ةَِرْفغَمْ ُمكُِدعَيُ ��اَوۖ ِ ءاَشْحَْفلاِبْ ُمكُُرمْأََيوَ ْرَقْفلاُ ُمكُِدعَيُ ناَطْي�شلا

یسراف همجرت

 امش هب دنوادخ هکیلاحرد .دنار نامرف یتسیاشان هب و دهد یتسدگنت هدعو ار امش ناطیش
.تساناد شخب تعسو ادخ و .دهدیم دیون ار شیوخ شیاشخب و شزرمآ

۱۳ هیآ ،)۶۰( هنحتمم هروس ،میرک نآرق ****

.ِروُبُقْلاِ باَحْصَأ ْنِم ُرا�فُكْلاَ سِئَي اَمَك ِةَِرخْ¡ا َنِم اُوسِئَي ْدَق ...
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یسراف همجرت

.ناگدرم رشح زا نارفاک هکنانچ ،دندش دیمون ناهج نآ زا ناشیا هک یتسار هب …

۲۴ هیآ ،)۵۱( تايراذلا هروس ،میرک نآرق * 

ْ¥ا َميِهاَْرِبإ ِفْيَض ُثيِدَح َكاََتأ ْلَه )٢٤( َ¦ِمَرْكُ
)٢٥( َنوُرَْكنُم ٌمْوَق ٌمqََس َلاَقۖ  اًمqََس اوُلاََقف ِهْيَلَع اوُلَخَدْ ِذإ

)٢٦( ٍ¦ِمَس ٍلْجِعِب َءاَجَف ِِهلَْهأٰ ىَِلإَ غاََرف
)٢٧( َنوُلُْكأَت wََأ َلاَق ْمِهْيَِلإ ُهَب�رََقف

)٢٨(ٍ مِيلَعٍ مqَُغِبُ هوُر�شَبَوۖ  ْفَخَت wَ اوُلاَقۖ  ًةَفيِخ ْمُْهنِم َسَجَْوأَف
)٢٩( ٌميِقَعٌ زوُجَع ْتَلاَقَو اَهَهْجَو ْت�كَصَف ٍة�رَص يِف ُهَُتأَرْما ِتََلبَْقأَف

)٣٠( ُمِيلَعْلا ُميِكَحْلا َوُه ُه�ِنإۖ  ِك³بَر َلاَق ِكِٰلَذَك اوُلاَق

یسراف همجرت

)۲۴( ؟تسا هدیسر وت هب میهاربا راوگرزب و دنمجرا نانامهم ربخ ایآ
)۲۵( !دیسانشان یمدرم ،مqس :تفگ .دنتفگ مqس سپ ،دندش دراو وا رب هک ینامز
)۲۶( .دروآ ]هدش نایرب و[ هبرف یا هلاسوگ و تشگزاب شا هداوناخ یوس هب سپ

)۲۷( ؟دیروخ یمن رگم :تفگ درب ناشکیدزن ار نآ سپ
)۲۸( .دنداد هدژم اناد یرسپ هب ار وا و .سرتم :دنتفگ .درک یسرت ساسحا نانآ زا و

)۲۹( . ازان ینزریپ :تفگ و دیسر رس دز شا هرهچ هب هک یلاح رد  یدایرف اب شرسمه نایم نیا رد
)۳۰( .تساناد و میکح واً انیقی ؛تسا هتفگ نینچ تراگدرورپ :دنتفگ

۳۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهدرپ قشاع و تسا قوشعم هلمج
یاهدرم قشاع و تسا قوشعم هدنز

.دشاب هتشاد رنه دنچ هک یسک ؛اهرنه یاراد ؛اهنف بحاص :نونفوذ )۱(
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.دشاب هتشاد رنه دنچ هک یسک ؛اهرنه یاراد ؛اهنف بحاص :نونفوذ )۱(
رکم ،ریوزت ،هلیح :نوسف )۲(
ناتسکرت رد یا هیحان :لگچ )۳(
.دناهدوب افعض یماح و ،درمناوج ،ریلد ییاهناسنا هک نارایع زا کیره ،دزد ،تسدرت ،کNاچ ،گنرز :رایع )۴(
.ندمآرد یهارمگ زا ،\فر تسار هار هب :دَشَر )۵(
.ینارصن ،یحیسم ،بهذمیوسیع :اسرت )۶(
.دنوش هتخانشزاب ناناملسم زا ات دناهتسبیم رمک رب ناناملسم مکح هب یمِذ نایحیسم هک یدنبرمک :رانز )۷(
.دنوشیم عمج وا رود و دنروخیم بیرف مدرم زا یرایسب و دوشیم ادیپ دوعوم یدهم زا شیپ نامزلارخآ رد دنیوگیم هک یباذک صخش :لاجد )۸(
.شرف ندرک نهَپ یاج ،یندرتسگ زیچره :شرفم )۹(
.یتسم زا دعب تلاح ؛دوشیم ادیپ ناسنا رد بارش فیک ندش فرطرب زا سپ هک یتلاسک و دردرس :رامُخ )۱۰(
.ریشمش دنب ؛ریشمش لاود ینعم هب هلامح عمج :لیامح )۱۱(
.لصاف طخ :مه زا زیچ ود ۀدننکادج :لصاف )۱۲(
.نامرفان ؛شکرس :نورَح )۱۳(
.ندرک هبوت ،\ساوخ شزرمآ ،ندرک ترفغم بلط :رافغتسا )۱۴(
.اقآ ،رورَس ،دننکیم تمدخ وا هب هک یسک :مودخم )۱۵(
.ریگیاج ،هتفرگاج :نیکم )۱۶(
دسح :کشر )۱۷(
.�اکراب ،تنسحا ،یهخ ،هخ ،یهز ،هز ،یرف ،دنیوگیم وا هب یسک بوخ راک ربارب رد :نیرفآ )۱۸(
.دنیامن طوبضم و دنب ار یئاج ای یزیچ نادب هچره ،دننک راوتسا ار یزیچ نادب هچنآ :رامسم )۱۹(
هارمگ :یوغ )۲۰(
هحلسا :حَلِس )۲۱(
ندش میقم ،ندش رقتسم :ندنکفا دمن )۲۲(
سگم :باُبذ )۲۳(
.رگمتس و ملاظ ،تخبدب ینعم هب یقش عمج :ایقشا )۲۴(


