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۱۴۶۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟منام ار هک هجاوخ یا مراد نم هک لکش نیا
مناوخ یرپ هظحل کی ،ملکش یرپ هظحل کی

معمش مه و معمج مه یقاتشم شتآ رد
مناشیرپ و عمج مه ،مرون مه و مدود مه

نم ملامن مشخ زا لد بابر شوگ زج
مناجنرن همخز زا ار تداعس گنچ زج

مریگ و منز دوخ اب ،مریش نوچ و رکش نوچ
منابنجب ریجنز درآ نونج وچ معبط

مزاب ین و مکبک ین !نم مغرم هچ هجاوخ یا
منآ ین و منیا ین ،متشز ین و مبوخ ین

مرازلگ لبلب ین ،مرازاب هجاوخ ین
مناوخ نادب شیوخ ات ،هن ممان وت هجاوخ یا

مد[وپ هن موم ین ،مدازآ ین هدنب ین
مناشیا ربلد ین ،مداد یسک هب لد ین

مریغ زا ماهن دوخ زا ،مریخ و مرش رد رگ
منار نانچ راچان ،سک نآ دشک هک وس نآ

۴۵۰۵ تیب ،مششرتفد ،یونثم ،یولوم

تس)۱(رظنمشوخ یسک کی نارازه زا
تسردنا قودنص هب وک دنادب هک   

۴۵۱۶ تیب ،مششرتفد ،یونثم ،یولوم

)۳(تسرِکْسُم وَن وَن قودنص )۲(هجرُف
 تسردنا قودنص هب وک دباین رد
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 تسردنا قودنص هب وک دباین رد

۳۱۶ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،راعشا ناوید ،ظفاح 

یور دنادرگب هک اشاح وت روج زا ظفاح
مدازآ ماوت دنبرد هک زور نآ زا نم

۳۹۳ تیب ،لوارتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند لاوحا زا هتفخ
بر )۴(بیلقت هجنپ رد ملق نوچ

۸۷ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،راعشا ناوید ،راطع 

تسا ناهن ردنا ناهن هر ناک یهر
تسا نایع ردنا نایع دش ادیپ وچ

ناهنپ هچ و ادیپ هچ میوگیم هچ
تسا ناهن و ادیپ ی[اب نیا هک

یتسپ هچ و [اب هچ میوگیم هچ
تسا نآ زا و تسا نیزا نوریب نیا هک

تسا نورد هچ نوریب هچ میوگیم هچ
تسا نابز تفگ نورد و نوریب هک

تسا هتفگن سک زگره هچنآ میوگچ
تسنادن سک زگره هکنآ مناد هچ

تسا هدربن سک نوچ مرب نوچ ینامگ
تسا ناشنیب نوچ مهد نوچ یناشن

ادرم ریش یزاب هابور نکم
تسا نایع هر نیک نک هشیپ یشومخ

راک نیک یآ نوریب تسوپ زا ورب
تسا ناج زغم راک تسوت راک هن

ریگ نخس نیا کرت و راطع ورب
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ریگ نخس نیا کرت و راطع ورب
تسا)۶(ناکم[ رد)۵(عمتسم ار نیا هک

۸۲۳ تیب ،لوارتفد ،یونثم ،یولوم

دوهج هاشداپ نآ ار شتآ ندرک باتع

وخدنت یاک هش درک شتآ هب ور
؟وک توخ یعیبط زوس ناهج نآ

؟تتّیصاخ دش هچ ؟یزوسیمن نوچ
؟تتّین دش رگد ام تخب ز ای

تسرپشتآ رب وت ییاشخبنیم
؟تسرب نوچ وا ارت دتسرپن کنآ

یتسین رباص وت شتآ یا زگره
؟یتسین رداق تسیچ ؟یزوسن نوچ

)۸(دنبشوه ای بجع نیا تسا )۷(دنبمشچ
؟دنلب زورفا شتآ دزوسن نوچ

؟)۹(تسایمیس ای یسک تدرک یوداج
؟تسام تخب زا وت عبط ف�خ ای

مشتآ منامه نم :شتآ تفگ
مشبات ینیبب وت ات آ ردنا

مرصنع و تشگن رگید نم عبط
مرب یروتسد هب مه مقح غیت

نامکرت ناگس )۱۰(ٔهگرخ رد رب
نامهیم شیپ هدرک یسولپاچ

)۱۱(ورهناگیب درذگب هگرخب رو

وا هناریش ناگس زا دنیب هلمح

یگدنب رد متسین مک گس ز نم
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یگدنب رد متسین مک گس ز نم
یگدنز رد قح تسین یکرت ز مک

دنک نیگمغ رگا تعبط شتآ
دنک )۱۲(نید کیلم رما زا شزوس

دهد یداش رگا تعبط شتآ
دهن نید کیلم یداش وردنا

نک رافغتسا وت ینیب مغ کنوچ
نک راک دمآ قلاخ رما هب مغ

دوش یداش مغ نیع دهاوخب نوچ
دوش یدازآ یاپ دنب نیع

۱۲۵۲ تیب ،لوارتفد ،یونثم ،یولوم

تفر یاپ رد نوچ راخ ار نابغاب
)۱۳(تفَت درب [اک تفای تصرف دزد

هار هب دمآ زاب تسر تریح ز نوچ
هاگراک زا تخر دزد هدرب دید

هآ و تفگ انْمََلظ اّنِا ان�بَر
هار تشگ مگ و تملظ دمآ ینعی

شوپدیشروخ دوب یربا اضق نیا
شوم وچمه وز دوش اهردژا و ریش

مکح هاگ منیبن یماد رگا نم
مکح هار رد ملهاج اهنت هن نم

تفرگ یراکوکن وک نآ کنخ یا
تفرگ یراز وا تشاذگب ار روز

تبش نوچمه هیس دشوپ اضق رگ
تبقاع دریگب تتسد اضق مه

دنک ناج دصق راب دص اضق رگ
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دنک ناج دصق راب دص اضق رگ
دنک نامرد دهد تناج اضق مه

دنز تهار رگا راب دص اضق نیا
دنز تهاگرخ خرچ زارف رب

تدناسرتیم هک نیا ناد مرک زا
تدناشنب ینمیا کلم هب ات

۲۷۱۰ تیب ،مود ،یونثم ،یولوم

یدزیم انْمََلظ اّنِا ٔهحون
یدح ار شنوسف و ناتسد تسین

۲۳ هیآ ،)۷( فارعا هروس ،میرک نآرق

ْرِفْغَت ْمَل ِْنإَو َانَسُْفَنأ َانْمََلظ َان�بَر َ[اَق
َنيِرِساَخْلا َنِم �نَنوَُكنَل َانْمَحَْرتَو َانَل

یسراف همجرت

 یرواین ینابرهم و شزرمآ ام رب رگا و ميدرك متس دوخ هب !اراگدرورپ :دنتفگ
.دوب ميهاوخ ناراكنايز زا كشىب

یسیلگنا همجرت

They said: "Our Lord! We have wronged our own souls: If thou forgive us not 
and bestow not upon us Thy Mercy, we shall certainly be lost".

 سوواکیک یهاشداپ ،همانهاش ،یسودرف
 ناردنزام هب وا dفر و

ناردنزام هاش یوس دش ربخ
)۱۴(نارگ دش رس و درد رپ تشگ شلد

دوب هجنس نوردنا شیپ هب ناوید ز
دوب هجنر نخس ناز شنت و ناج هک
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دوب هجنر نخس ناز شنت و ناج هک

دیپس وید دزن ور تفگ ودب
)۱۵(دیش هدندرگ خرچ رب هک ور نانچ

ناردنزام هب دمآ هک شیوگب
)۱۶(نارگ یهاپس ناریا زا تراغب

ور شیپ ناش سوواک یوجناهج
)۱۷(ون نازاس گنج یرگشل یکی

سردایرف وت یشابن رگ نونک
سک هدنز ناردنزامب ینیبن

تفهن هجنس ماغیپ دینشب وچ
تفگزاب هش ماغیپ وید رب

دیپس وید داد شخساپ نینچ
دیماان وشم ناراگزور زا هک

نارگ یهاپس اب نونک میایب
ناردنزام ز وا )۱۸(یپ مربب

نارتهم اب سوواک تفگ نینچ
ناروآدُنگ نازارفرس یا هک

دینم )۱۹(هاوخکین کی هب کی امش
دینم هار و نامرف و نییآ رب

تسد هب ار ناردنزام هاش نونک
تسکش ناوید هب مرآرب مرایب

نابزرم نآ شیپ رد هک مهاوخن
نابز میاشگ همان و ماغیپ هب

)۲۱(نارواخ زا )۲۰(روخ دیآرب ادرف وچ

ناردنزام هب رسکی مییآ رب

شرکشل ین و )۲۲(مینامب شهاش هن
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شرکشل ین و )۲۲(مینامب شهاش هن
شروشک رس هب ات رس میریگب

روتس لعن هب ناشرس میبوکب
)۲۴(روز تسد کی )۲۳(مییامن ناوید هب

میروآ اپ ریز ار زرم همه
میروآ اج هب دوخ لد دارم

نیمز رب رس دنداهن ناگرزب
نیرفآ هاش ناج رب دندناوخب

داب هاتوک هاش زا دب تسد هک
داب هاوخوکن تنامز و نیمز

ریذپ نامرف و میناگدنب همه
ریت و ریشمش و )۲۵(لاپوک دنوادخ

هاپس دنام زاب اجک زا جنر هب
هاش جنگ هدرورپ دنتسه هک

مینک هشنهش یادف ناج همه
مینک هد ار هناهاش مزر یکی

دیپس وید هراکمتس نکیلو
دیدپ وا هگیاج نادب ددرگن

تسا رگوداج رایسب وید وا هک
تسا )۲۶(رس وا ناردنزام ناوید هب

رازراک نیرد دیاین رد وا رگ
)۲۷(رامد ناوید ناج زا میرآرب

یوگتفگ نیرد بش ات دندوبب
یوجراکیپ درم دز ف[ یمه

ماش تقو ات زور نآ هنوگنیدب
)۲۸(ماخ یادوس سوواک تخپ یمه
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)۲۸(ماخ یادوس سوواک تخپ یمه

هاپس اب دش ربا یکی دمآ بش
هایس یگنز یور نوچ درک ناهج

ناهج یتفگ تسراق یایرد وچ
ناهن هتشگ شییانشور همه

)۲۹(راق دود وا رس رب دز همیخ یکی

رات تشگ اهمشچ ناهج دش هیس

تشخ و دیراب گنس یسب نودرگ ز
تشد هب نآ زا رکشل دش هدنگارپ

زین درک هبت ناوارف ناشیا زو
زیچ )۳۰(هدینام تخب دب زا دوبن

 شیپ دنتفرگ ناریا هار یسب
)۳۱(شیر هتشگ لد سوواک رادرک ز

دش کیدزن زور بش تشذگب وچ
دش کیرات مشچ ار یوجناهج

)۳۲(مشچ هریت هدش هرهب ود رکشل ز

مشخ ز رپ وزا نارادمان رس

هاش سوواک مشچ دش کیرات وچ
هاپس رب وا رادرک ز دمآ دب

ریسا رکشل و جارات جنگ همه
)۳۳(ریپ هتشگرب ،زیت ،یتلود ناوج

تفرگ دیاب دای ناتساد همه
تفگش زا تفگش دنامب هریخ هک

جنر دید نوچ تفگ نینچ دبهپس
جنگ ز رتهب )۳۴(رادیب روتسد هک

لاز ریگناهج دنپ هک اغیرد
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لاز ریگناهج دنپ هک اغیرد
لاحگنت مدمآ و متفرذپن

دیشک ردنا هتفه کی وچ یتخس هب
دیدن سک نایناریا ز هدید هب

دیپس وید دیرغب متشه هب
دیب رادرک هب )۳۵(ربیب هاش یا هک

یتسارایب ار یرترب یمه
یتساوخ ناردنزام )۳۶(هاگ ارچ

تسم لیپ نوچ شیوخ یورین یمه
)۳۷(تسد وت یدادن ار سک و یدیدب

)۳۸(یتفیکشن تخت اب و جات اب وت

یتفیرفب هنوگنیدب ار درخ

ناردنزام ز یدرک )۳۹(هدرب یسب
نارگ زرگ هب ار یسب یتشکب

یهگآ دیپس وید ز تدوبن
یهت هراتس زا دنک نودرگ هک

تست راک )۴۰(روخ ردنا چنآ نونک
تسج هک اهوزرآ نآ تفای تلد

 راگزومآ دنپ یدبن رگا
رامد تناجز نم یمدروآرب

نکش رکشل پساشرگ ز نکیلو
نم )۴۱(گنرین ز نامیپ و دهع دوب

)۴۲(زیتس مراین ناریا کلم رب هک

)۴۳(زیختسر یمدروآرب هنرگو

نامغ و جنر هب ار امش مرادب
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نامغ و جنر هب ار امش مرادب
)۴۴(نامز دیارس ار امش دوخ ات هک

راگزور دب وید نآ تفگ یمه
رایرهش ابا هزیتس و مشخ هب

راذگرجنخ ناوید هرن نازو
رازهود و هد یگنج درک نیزگ

درک رادهگن رب نایناریا رب
درک )۴۵(رامیت ز رپ ناشکرس رس

دنتخاس اهدنب همه ار نارس
دنتخادرپب �سب و دنب زا وچ

)۴۶(سوبس وج یکدنا ناشداد شروخ

)۴۷(سؤُب هب یزور دنراذگ ات نادب

هاپس و هاش جنگ همه سپ نازو
هاگ هزوریپ و توقای جات زا هچ

)۴۸(نارک ات نارک زا دید چنآ درپس

ناردنزام ر[اس گنژرا هب

یوگب ار وا و تفگ رب هاش رب
یوجم هناهب نونکا نمرهآ ز هک

همه مدرک تسیاب هچره نم هک
همر رسارس مدیروآ کاخ هب

هاش و ناریا ناناولهپ همه
هام هن نشور دننیب دیشروخ هن

)۴۹(بیهن رب ورب مدرکن �شک هب

)۵۰(بیشن و زارف دنادب ات نادب

)۵۱(شوه شدیآرب یتخس و یراز هب
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)۵۱(شوه شدیآرب یتخس و یراز هب

)۵۲(شوگ راک نیرب دهنن زین یسک

یوا راتفگ دینشب گنژرا وچ
یور درک ناردنزام هاش یوس

)۵۳(هتساوخ و رکشل اب تفر یمه

هتسارآ ناپسا و ناریسا

دیپس وید تشگرب درک نیا وچ
دیش ناس رب تفر دوخ )۵۴(ناخ یوس

هاش سوواک دنام ناردنزام هب
هانگ نم زا دوب نیاک تفگ یمه

.دراد نیب فرژ و ریصب یا هدید هکنآ ،رظن کین :رظنم شوخ )۱(
.زیچ ود نایم یگداشگ و فاکش :هجُرف )۲(
.راکسِا ردصم زا لعاف مسا ،روآ یتسم :ِرکسُم )۳(
.ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۴(
.هدنهدشوگ ،هدنونش ،دهدیم شوگ هکنآ :عمتسم)۵(
.بیغ ملاع ،ناکمیب ،اجیب :ناکم[ )۶(
.یزاب هقح و یتسدرت و یدنب مشچ لمع :دنب مشچ)۷(
.تسا هتخاس دنب مشچ سایق رب ارنآ ان[وم ،شوه ندرک راکیب لمع :دنب شوه)۸(
 .تسا �ا مسا ینعی »هب میس « نآ لصا .برعم و یناربع تسا یظفل :ایمیس )۹(
 داد ماجنا تداع قراخ و بیرغ یاهراک ناوت یم هلیسو نادب هک تسا یشناد
.درک فرصت تعیبط رصانع رد و
.هدرپارس ،گرزب همیخ ینعم هب هاگرخ ففخم :هگرخ )۱۰(
سانشان ،هناگیب :ور هناگیب )۱۱(
.تسا یلاعت قح ترضح زا هیانک نید کیلم ،هاشداپ :کیلم )۱۲(
.باتش ،ناباتش :تَفت )۱۳(
.ندش هتفشآ و نیگمشخ و رّدکم :رس ندش نارگ )۱۴(
دیشروخ :دیش )۱۵(
.ناوارف ،رامشیب ،هوبنا :نارگ )۱۶(
.راک هزات نارواگنج و نایوجمزر :ون نازاس گنج )۱۷(
اپ ،مدق :یپ )۱۸(
.هاوخدب لباقم ،تسود :هاوخکین )۱۹(
دیشروخ :روخ )۲۰(
قرشم :نارواخ )۲۱(
ندراذگ اجرب ،ندراذگ یقاب :ندنام )۲۲(
نداد ناشن :ندومن )۲۳(
.نداد ناشن وا هب تسش برض و تسد روز :یسک هب ندومن روز تسد کی )۲۴(
.نینهآ دومع ،زرگ :لاپوک )۲۵(
.گرزب ،سیئر ،هدنامرف :رس )۲۶(
.�خاس ک�ه :ندروآرب رامد )۲۷(
.ندرک یندمآربان یاهوزرآ و لطاب یاهلایخ زا هیانک :�خپ ماخ یادوس )۲۸(
.هایس ،ریق :راق )۲۹(
.یقاب ،هدنام :هدینام )۳۰(
.تسا ندش هتسخ لد و نوزحم و رطاخ هدرزآ ینعم هب لد �شگ شیر .راد هحیرج ،حورجم :شیر )۳۱(
انیبان ،روک :مشچ هریت )۳۲(
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.تسا ندش هتسخ لد و نوزحم و رطاخ هدرزآ ینعم هب لد �شگ شیر .راد هحیرج ،حورجم :شیر )۳۱(
انیبان ،روک :مشچ هریت )۳۲(
.دش لدبم یناوتان و یزور هیس و یتخبدب و رابدا هب تعرس اب دنمورین و ناوج یلابقا و تلود :ریپ هتشگرب ،زیت ،یتلود ناوج )۳۳(
.هاگآ و رایشوه رواشم و ریزو :رادیب روتسد )۳۴(
.هدیاف و دوس یب :َرب یب )۳۵(
تخت :هاگ )۳۶(
.ندرکن یراگزاس و تقفاوم وا اب ،ندادن ییاناوت و تردق وا هب :ندادن یسک هب تسد )۳۷(
.ندرک یئابیکش و ربص ،�فرگ مارآ ،ندیبیکش :�فیکش )۳۸(
.دیرخرز زینک و م�غ :هدرب )۳۹(
.راوازس ،قی[ :روخ ردنا )۴۰(
.مسلط ،وداج ،رحس ،نوسفا :گنرین )۴۱(
.عازن ،گنج :زیتس )۴۲(
.ندرک هماگنه :ندروآرب زیختسر )۴۳(
.رمع ندیسر نایاپ هب :نامز ندمآرس )۴۴(
.مغ و هشیدنا و ینارگن :رامیت )۴۵(
.وج درآ هتشرُد :سوبَس وج )۴۶(
.یخارف و معُن لباقم ،یگنت ،یتخس :سُؤب )۴۷(
.بناج ره رد و اج همه :نارک ات نارک زا )۴۸(
.دایرف و هرعن اب ندرک هلمح و ندروآ یور ،نداد میب و سرت :ندرک بیهن )۴۹(
.ندش لئاسم و روما رابدا و لابقا و یگدنز دنلب و تسپ هجوتم :�سناد بیشن زا زارف )۵۰(
.گرم :شوه )۵۱(
.ندرک هجوت نادب :نداهن یراک رب شوگ )۵۲(
ییاراد و لام :هتساوخ )۵۳(
.نکسم ،هناخ :ناخ )۵۴(


