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۲۴۳۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یوریم یناف رید زا اقب بسا رب هک نآ یا
یوریم یناد هک وس نآ یهر یانیب و اناد

ضرغیب و هناد و مادیب ،ضرع و مسج هرمهیب
یوریم ینارماک رد ،یهریم یماک خلت زا

نیک ز رپ سفن وچمه ین ،نیچ هناد لقع وچمه ین
یوریم یناج ناج وت ،نیمز ناویح حور ین

هتفاترد هم وچمه یا ،هتفابرد کلف نوچ یا
یوریم یناشنیب رد ،هتفای یناشن هر زا

وا (۱)یابهص زا دوخیب یا ،وا یادوس هقرغ یا
یوریم یناعم ردنا وا یامسا هسردم زا

وب و گنر ار نیمز هداد وج بآ نوچ وت یوخ یا
یوریم یناغمرایب وت هک درادنپن سک ات

؟قبس دیامرف شاف ات قح روصنم هیاس وک
یوریم )۳(یناَعتْسُم رد ،یهریم )۲(ینیَعتْسُم زک

نامسآ ات دوریم رب ناهج نیز اهناوراک بش
یوریم یناوراک دص دوخ ییاهنت هب دوخ وت

؟ناهن ینوچ یاهرذ رد ،ناهج نآ باتفآ یا
یوریم ینابساپ رد ناشن هش هاشداپ یو

بش و زور زا نورب یتسب بجع تامسلط سب یا
یوریم یناکم ردنا وت هک درادنپ مشچ ات

؟یوشیم یراهب لکش وت دنچ ،یبیغ فطل یا
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؟یوشیم یراهب لکش وت دنچ ،یبیغ فطل یا
؟یوریم ینازخ ردنا وت دنچ ،قلطم لدع یو

رس ز نکفا نورب رداچ روص نیز آ نورب رخآ
!؟یوریم یناب هلگ رد رشب گنر رد دنچ ات

ناج وچ ناطلس و رکاچ یو ،ناج وچ ناهنپ و رهاظ یا
؟یوریم ینابزیب رد ناج وچ ناهنپ تمنیب یک

۲۸۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رگا وت ایوگ و شماخ یوش هنییآ وچمه
یزیتسن نابز تفگ رب و یدرگ لد همه

۱۵۳۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میناگداز هش ام وچ دیاش ارچ
!؟مینادن رگید کی ز تروص زج هک

!؟مینیچ هناد یک ات هناخ غرم وچ
!؟مینایباغرم ام وچ ایرد دش هچ

۹۸۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب نطاب رد وچ یشیورد داب
 دوب نکاس ناهج بآ رس رب

تسا یو کلم ناهج نیا ٔهلمج هچ رگ
 تسا )۴(ْیَش| وا لد مشچ رد کلم

نک رهُم و دنبب لد ناهد سپ
)۶(نُدَل ْنِم )۵(ِریگداب زا شنک رپ

۲۹۴۳ تیب ،لوارتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۹۴۳ تیب ،لوارتفد ،یونثم ،یولوم

رفس نیا ریپ یب هک نیزگب ار ریپ
رطخ و فوخ و تفآ رپ سب تسه

یاهتفر وت اهراب هک یهر نآ
یاهتفشآ نآ ردنا ،)۷(زوُو�َق یب

چیه وت یتسدیدن هک ار یهر سپ
چیپم رس ربهر ز اهنت ورم نیه

)۸(لُوگ وت رب وا ٔهیاس دشابن رگ
لوغ گناب دراد هتشگرس ار وت سپ

دنزگ ردنا دنکفا هر زا تلوغ
دنُدب سب هر نیرد )۹(رتیهاد وت زا

ناورهر ل�َض ونشب )۱۰(یُبن زا
ناوردب سیلب نآ درک ناش هچ هک

رود هداج زا هار هلاس نارازه دص
)۱۲(روُع و )۱۱(رابدِا ناشدرک و ناشدُرب

ناشیوم و نیبب ناشاهناوختسا
ناشیوس رخ نارم و ریگ یتربع

شَک هار یوس و ریگ رخ ندرگ
شوَخ نانادهر و نانابهر یوس

رادم یو زا تسد و ار رخ )۱۳(لِهَم نیه
رازهزبس یوس تسوا قشع هکناز

)۱۴(شیلِهاو تلفغ هب وت مد یکی رگ

)۱۵(شیشح یوس اهگنسرف دور وا

فلع تسم رخ تسا هار نمشد
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فلع تسم رخ تسا هار نمشد
فلت وا درک ار )۱۶(هدنبرخ سب هک یا

تساوخب رخ هچنآ ره هر ینادن رگ
تسار هار نآ دوب دوخ نک نآ سکع

اُوِفلاخ هگنآ سپ �نُهوُرِواش
ُفِلات �نِهِصْعَی ْمَل ْنَم �ناِ

تسود شاب مک وزرآ و اوه اب
تسوا �ا ِلیبَس ْنَع ک�لِضُی نوچ

ناهج ردنا دنکشن ار اوه نیا
ناهرمه ٔهیاس وچمه یزیچ چیه

۲۶ هیآ ،)۳۸(ص هروس ،میرک نآرق

...ِۚ ��ا ِليِبَس ْنَع َك�لِضَُيف ٰىَوَهْلاِ عِب�َتت َ|َو ...

یسراف همجرت

... دزاس هارمگ ادخ هار زا ار وت هک نکن یوریپ سفن شهاوخ زا و ...

یسیلگنا همجرت

…Nor follow thou the lusts (of thy heart), for they will mislead thee from the Path of Allah…

۲۴۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرگنن وس ره هب وت ات دوب ناز شلایخ لد رد
یرذگن دح زا چیه ات دنک ناز دحیب فطل نآ و

نیشنمه یدرگ دجو رد ،نید فاص نایفوص اب
یرد شش هاقناخ نیز یهن نوریب رد یاپ رگ

تهج شش و وجم رد شش ،تفص ناهنپ یرد یراد
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تهج شش و وجم رد شش ،تفص ناهنپ یرد یراد
یرپ نوریبیمه رد ناز یبش ره هک یرد ناهنپ

دناهتسب یلایخ هتشر وت یاپ رب ،یرپیم نوچ
یرس کی یرپنرب ات مدحبص تدنشکاو ات

ندش لماک تتقلخ ات محر نادنز هب آزاب
یروخیم ناز نوخ هلمج نیا محر نوچمه ناهج نیا تسه

تسکش ار نت هضیب دش ،رپ دییوررب وچ ار ناج
یرفعج دیامنیم ات ،دش رایط رفعج ناج

۱۶۵۱ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

هدم زانط سفن هب ارم وت برای
هدم زاس ارم تست زجب هچ ره اب

شیوخ ٔهنتف زا مدش نازیرگ وت رد نم
هدم زاب نم هب ارم ماوت نآ نم

۸۰۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رادم کاب دورب ناج دوب هچ ناج زا رتشوخ
دیآیم نآ زا هب نوچ یروخ هچ �فر مغ

تسنیا نم بجع و یبجع رد یسک ره
دیآیم نایم هب نوچ نایم هب دجنگن وک

منکن شنایب تسزمر هک هچ رگ منک سب
دیآیم نایب ناج مینک هچ ار نایب دوخ

۱۰۷۲ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

ک|اچ مدآ مسج مسلط تشگ نوچ
کاپ رهوگ دش هتخیمآرد کاخ اب

ک�فا تسکشب وچ ار مسلط مسج نآ
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ک�فا تسکشب وچ ار مسلط مسج نآ
کاخ رد یکاخ و تفر کاپ رب یکاپ

۳۴۹۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

داد شیبات قح وچ و تسکاخ مسج
داتسوا دش هم وچ یریگناهج رد

تسا هدرم شقن و نیا تسا مسلط نیه
تسا هدرب هر زا شمشچ ار ناقمحا

دنزیم یمشچ هک وا دیامنیم
دنس ار وا دناهدیزاس ناهلبا

.دیآ یم بیغ زا هک یونعم بارش اجنیا رد ،بارش :ابهص )۱(
.هدنهاوخیرای ،دهاوخب یرای یسک زا هک یسک :نیَعتْسُم )۲(
.دننکیم تناعتسا وا زا هک یسک :ناَعتْسُم)۳(
.ئَش| ففخم ،درادن دوجو هک یزیچ ،چیه :ْیِش| )۴(
.دنزاس راوید ای فقس رد اوه نایرج یارب هک ییارجم :ریگداب )۵(
.یلقع لی|د اب هن دیآ یم تسد هب یناّبر میهفت و میلعت اب اهنت و تسا برق لها صتخم و دوش یم لصاح ماهلا و فشک قیرط زا هک تسا یملع :ینُدَل ملع )۶(
گنهاشیپ :زوُو�َق )۷(
قمحا ،نادان :لوُگ )۸(
کریز و اناد :یهاد )۹(
نآرق :یبُن )۱۰(
.لابقا ندینادرگ یور ،یگتشگرب تخب :رابدِا )۱۱(
هنهرب :روُع )۱۲(
نکم اهر :لهَم )۱۳(
ندرک اهر :ندیلهاو )۱۴(
 .ام یاهیگدش تیوه مه ،ام یاه شزیوآ ،هدش تیوه مه اهنآ اب نهذ هک ،تسا موهفم تروص هب ایند رهاوظ اجنیا رد ،فلع ،کشخ هایگ :شیشح )۱۵(
.سفن یاوه رادربنامرف ًازاجم .دنک رخ رامیت هکنآ :هدنبرخ )۱۶(

. ناسنا سفن ،ینهذ نم :رخ


