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۱۷۴۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منادنچ رازه نم یلو ،وت یشوخ ،یشوخ
منادیمن ،ماهدید ار هک شود باوخ هب

مجنگیمن ناهج رد برط و یلدشوخ ز
مناهنپ حور وچمه ناهج مشچ ز یلو

یتسج ارم لِگ هب اپ یدبن رگا تخرد
مناتسلگ ترسح لُگ و هفوکش نیا زک

شیوخ یوس یمدیشک یداش نماد هشیمه
مناماد شیوخ هب یداش فک نونک دشک

مدنک یم )۱(جیلِملِغ یسک دادماب ز
منادنخ )۲(باتشان نم هک تسین فازگ

هرهز سفن نیا دزومآ نم ز اههنارت
)۴(منارکَس )۳(غامِد مdغ هرهز رازه

درک نیریش هاگ هب ار ام بل یبلرکش
منادند بآ ردنا رکش تشگ هقرغ هک

دادرد dص وا ورس نوچ تماق هک )d)۵َص
)۶(مناکَرا فیطل ار امش زامن نم هک

منم هتسب یاهلفق )۷(هحتاف هک dَص
مناوخ یم زامن رد نات هحتاف وچ نادب

تسا)۱۰(زامَغ وچ شبل )۹(تحdَم )۸(کلُمراد هب
منابرد هک ارم بیصن دیرگنب هک

دنناریح لوقع منونج شیپ کنانچ
مناریح لوقع نیا یگدرسف زا نم

دوب هیاس ریز هب هک یخی دنام هدرسف
مناشخر باتفآ )۱۱(هعَشعَش دیدن
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مناشخر باتفآ )۱۱(هعَشعَش دیدن

دیدب هک یخی ره دیشروخ شوخ مسبت
مناویح بآ هک دیوگ و دلام )۱۲(لابِس

ار یقاب وت وگب ،یلک قطان رایب
مناهرب شومخ نم ناهرب منتفگ ز

۲۵۱۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟تسیچ هک ینادیم جنریب یزور
تس یبن )۱۴(قازَرا و تس حاورا )۱۳(توق

واگ نابرق رب تس )۱۵(فوقوم کیل
واکجنُک یا ناد واگ ردنا جنگ

مامت ین رو ،ماهدروخ یزیچ شود
مامز وت مهف تسد رد یمداد

تسا هناسفا ،ماهدروخ یزیچ شود
تسا هناخناهنپ ز ،دیآیم هچره

؟میتخود هچ زا بابسا رب مشچ
میتخومآ )۱۶(مشََرک ،نامشچ شوخ ز رگ

رگد یبابسا ،بابسا رب تسه
رظن نگفا نآ رد ،رگنم ببس رد

دندمآ بابسا عطق رد ایبنا
)۱۷(دندز ناویک رب شیوخ تازجعم

دنتفاکشب ار رحب رم ببسیب
دنتفای مدنگ )۱۸(شاچ ،تعارز یب

ناش یعس زا دش درآ مه اهگیر
ناشَکشَک دمآ مشیربا ،ُزب مشپ

ببس عطق رد تسه نآرق هلمج
بهلوب کdه و شیورد )۱۹(�زِع

دنکفا گنس هس ود یلیباب غرم
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دنکفا گنس هس ود یلیباب غرم
دنکشب ار َشبَح )۲۰(ِْتَفز رکشل

دنکفا خاروس خاروس ار لیپ
دنز رپ �اب هب وک یغرم گنس

نز لوتقم رب هتشک واگ �مُد
نفک رد مد نامه هدنز دوش ات

شیوخ یاج زا دَهَج هدیْرُببْ قلح
شیوخ )۲۱(ی�اپ نوخ ز دیوج دوخ نوخ

مامت ات نآرق زاغآ ز نینچمه
مdسلاو ،تلع و تسا بابسا )۲۲(ِضفَر

دوب )۲۳(ازفاراک لقع زا هن نیا فشک
دوش ادیپ ار وت ات نک یگدنب

یفسلف ،دمآ ت�وقعم دنب
)۲۴(یفَص دمآ ،لقع لقع راوسهش

تسوپ تسوت لقع و زغم تلقع لقع
تسوجتسوپ هشیمه ناویحٔ هدعم

لdم دص دراد تسوپ زا ،یوجزغم
لdح دمآ لdح ار )۲۵(نازغَن ،زغم

دهد ناهُرب دص لقع رشق هکنوچ
؟دهن)۲۶(ناقیا یب ماگ یک لک لقع

هایس رسکی دنک اهرتفد ،لقع
هام ز رپ دراد قافآ ،لقع لقع

تسا غراف یدیپس و یهایس زا
تسا )۲۷(غِزاب ناج و لد رب شهام رون

تفای ردق را دیپس نیا و هایس نیا
تفات راورتخاک تسردق بش ناز

٢٧٢١ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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٢٧٢١ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

غارچ دیوج وا هک ره ،نشور زور
)۲۸(غdَب دراد شیروک ،�سج نیع

یاهدرب ینامگ ینیبیمن رو
یاهدرپ ردنا وت و تس )۲۹(حابَص هک

شاف ،تفگ نیز نکم ار دوخ یروک
شاب لضف راظتنا رد و شماخ

؟وک زور :�فگ زور نایم رد
؟وجزور یا تسا ندرک اوسر شیوخ

تسا تمحر )۳۰(ِبوذَج یشوماخ و ربص
تسا تلع ناشن ،�سج ناشن نیو

وت ناج رب ات ،ریذپب )۳۱(اُوتِصَْنا
اُوتِصَْنا یازج ،ناناج زا دیآ

بیبط نیا شیپ ،)۳۲(سکُن یهاوخن رگ
)۳۳(بیبَل یا ار رَس و ّرز نز نیمز رب

۳۱۳۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هتخادنا نوریب نابز ،قلخ و نارتش هداهن گرم رب لد و دندوب هدنام رد یبآیب و یگنشت زا هک ار برع ناوراک مOسلا هیلع لوسر ندیسر دایرف ٔهصق

برع زا یهورگ یداو نآ ردنا
)۳۴(بَرِق ناشناراب طحق زا دش کشخ

هدنام نابایب نآ نایم رد
هدناوخ رب دوخ گرم یناوراک

نوک ود ره )۳۵(ِثیغُم نآ یناهگان
)۳۶(نْوَع رهب هر زا دش ادیپ ،یفطصم

گرزب سب یناوراک اجنآ دید
)۳۹(گُرتِس و )۳۸(بعَص هر ،و گیر )۳۷(ِفَت رب

هتخیوآ نابز ار ناشنارتشا
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هتخیوآ نابز ار ناشنارتشا
هتخیر وس ره ،گیر ردنا قلخ

دیور رتوز نیه :تفگ ،دمآ شمحر
دیود )۴۰(نابثُک نآ یوس یرای دنچ

دروآ کشم ،رتش رب یهایس رگ
دربیم یدوز هب دوخ ریم یوس

رتش اب ار هیس نابرتش نآ
)۴۱(رُم نامرف اب دیرآ نم یوس

نابلاط نآ دندمآ نابثُک یوس
نانچنآ دندیدب تعاس کی دعب

یرتشا اب هیس ،دشیم یاهدنب
یربهیده نوچ ،بآ رپ )۴۲(هیوار

ار وت دناوخیم :دنتفگ ودب سپ
یرَوْلا ُْریَخ ،رََشبْلا ُرْخَف ،فرط نیا

 راختفا هیام ،اه هپت نیا فرط نآ رد :دنتفگ مdغ نآ هب بآ ناگدنيوج
.دبلط یم روضح هب ار وت ،ناگدیرفآ نیرتهب و اه ناسنا

؟وا تسیک ،ار وا مسانشن نم :تفگ
وخدنق یورهام نآ وا :تفگ

تسه هک شدندرک فیرعت اه عون
تسا رعاش نآ رگم وا )۴۳(انام :تفگ

رحس هب وا درک نوبز ار یهورگ هک
)۴۴(ْربِش مین وا بناج میاین نم

فرط نآ دندیروآ شناشکشک
فت و )۴۵(عینشَت رد تشادرب ناغف وا

زیزع نآ شیپ هب شدندیشک نوچ
زین دیرادرب ،و بآ دیشون :تفگ

درک باریس وا ،کشم ناز ار هلمج
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درک باریس وا ،کشم ناز ار هلمج
دروخ بآ ناز یسک ره و نارتشا

وا کشم زا ،کشم و درک رپ هیوار
وا کشر زا دنام هریخ ،نودرگ ربا

هیوار کی زک تس هدید یسک نیا
؟)۴۶(هیواه نادنچ زوس ددرگ درس

بآ کشم کی زک تس هدید یسک نیا
؟بارطضا یب رپ کشم نیدنچ تشگ

لضف جوم و دوب شوپور دوخ ،کشم
لصا رحب زا وا رما زا دیسریم

اوه ددرگیمه ششوج زا بآ
اه بآ یدرس ز ددرگ ،اوه نآ و

َمکِح نیز نوریب و تلع یب هکلب
مدع زا نیوکت دینایور بآ

یي هدید اه ببس نوچ یلفط ز وت
)۴۷(یي هدیسفچ رب لهج زا ،ببس رد

یلفاغ ّببسُم زا اه ببس اب
یلیام ناز اه شوپور نیا یوس

ینزیم رس رب ،تفر اه ببس نوچ
ینکیم اهان�بر و ان�بر

ببس یوس ورب :دیوگیم بر
!بجع یا ،یدرک دای )۴۸(معنُص ز نوچ

همه منیب ار وت نم سپ نیز :تفگ
)۴۹(همَدمَد نآ و ببس یوس مرگنن

تسوت راک ،*اوُداعَل او�دُر :شدیوگ
تسس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

 ،منادرگ زاب بابسا ملاع هب ار وت هاگره :دیامرف یم تسا فقاو یا هدنب نینچ ینامیا تسس هب هک راگدرورپ ترضح
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 ،منادرگ زاب بابسا ملاع هب ار وت هاگره :دیامرف یم تسا فقاو یا هدنب نینچ ینامیا تسس هب هک راگدرورپ ترضح
 و نکش هبوت هدنب یا تسا نیمه وت راک .یرب یم دای زا ارم و یوش یم یرهاظ للع و بابسا نامه نوتفم هرابود

.دهع تسس

منک **تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر

اطع مهدب ،تدب دهع مرگنن
ارم یناوخیم وچ مد نیا ،مرک زا

وا راک ردنا دش ناریح ،هلفاق
وخ رحب یا ؟نیا تسیچ دمحم ای

ار درُخ کشم ،شوپور یی هدرک
ار درُک مه ،برع مه یدرک هقرغ

٢٨ هيآ ،)۶(ماعنا هروس ،ميرك نآرق *

.َنُوبِذاَكَل ْمُه�ِنإَو ُْهنَع اوُهُن اَِ� اوُداَعَل او�دُر ْوَلَوۖ  ُْلبَق ْنِم َنُوفْخُي اُوناَك اَم ْمُهَل اََدب ْلَب

یسراف همجرت

 هرابود ،دنوش هدروآ زاب ناهج نیدب نانآ رگا و ،دوش راکشآ نانآ رب دنتشاد یم هدیشوپ شیپ نیز هک ار هچنآ هکلب
.نانز غورد دنا ناشیا هتبلا و .دندرگزاب دنا هدش یهن نآ زا هچنادب

یسیلگنا همجرت

Yea, in their own (eyes) will become manifest what before they concealed. But 

if they were returned, they would certainly relapse to the things they were forbidden, for they are indeed liars.

۱۵۶ هيآ ،)۷(فارعا هروس ،ميرك نآرق **

…ٍْءيَش �لُك ْتَعِسَو يِتَمْحَرَو…

یسراف همجرت

... تسا هتفرگ ارف ار ءایشا همه )یلاعت قح( نم تمحر و …

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

…but My mercy extendeth to all things…

۳۱۶۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یلاَعتِ nا ِنذاب ندرک وردیپس ار هایس مOغ نآ و هزجعم هب ندرک بآ رپ بیغزا مOغ نآ کشَم

دوَخ کشم نیب رپ وت نونکا مdغ یا
دب و کین تیاکشرد ییوگن ات

وا ناهرب زا دش ناریح ،هیس نآ
وا نامیا ،ناکم� زا دیمدیم

هدش نازیر اوه زا دید یی همشچ
هدش نآ ضیف شوپور وا کشم

دیرد رب مه اه شوپور ،رظن ناز
دیدب یبیغ ٔهمشچ نّیعم ات

مdغ مد نآ درک بآ رپ اه مشچ
ماقم زو هجاوخ ز ششومارف دش

هار هب �فر زا دنام شیاپ و تسد
هلا شناج رد دنکفا هلزلز

دیشک شزاب ،تحلصم رهب زاب
)۵۰(دیَفتسُم یا ور زاب ،آ شیوخ هب :هک

)۵۱(تسوت شیپ تریح ،تسین تریح تقو

تسچ و ک�اچ ،آ رد هر رد نامز نیا

داهن ور رب یفطصم یاه تسد
دادب سب هناقشاع یاههسوب

شخر رب کرابم تسد یفطصم
شخّرف وا درک ،و دیلام نامز نآ

شبحٔ هداز و یگنز نآ دیپس دش
شبش دش نشور زور و ردب وچمه
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شبش دش نشور زور و ردب وچمه

)۵۲(ل�َد رد و لامج رد دش یفسوی

لاح یوگ او ،هد هب ور نونکا :شتفگ

تسم ،یاپ یب و رس یب دشیمه وا
تسد ز �فر رد تخانشنیم یاپ

ناور ،ُرپِ کشَم ود اب دمایب سپ
ناوراک یحاون زا هجاوخ یوس

نداد کلقلق :جیلِملِغ )۱(
اتشان :باتشان )۲(
دراد رارق همجمج نایم رد هک گنریرتسکاخ و مرن ۀدام ،رس زغم :غامِد )۳(
یراکُس و یراکَس :عمج ،تسم :نارکَس )۴(
ندروخ اذغ یارب مدرم زا یهورگ توعد ،ندز ادص ؛نداد زاوآ ،یرما ای یزیچ هب ندرک توعد و ندناوخ :dَص )۵(
ینابم ،لوصا ،نکر عمج :ناکَرا )۶(
شیاشگ ،دیلک ،یزیچ لوا ،راک زاغآ :هحتاف )۷(
تختیاپ ،زکرم :کلُمراد )۸(
ندوب نیکمن ،ندوب یوربوخ و ابیز :تحdِم )۹(
هدننکهزمغ ،وربا و مشچ اب هدننکهراشا ،زار ۀدننکشاف ،مامن ،نیچنخس رایسب :زامَغ )۱۰(
یکانبات ،یگدنبات :هعَشعَش )۱۱(
لیبس :لابِس )۱۲(
یندروخ ،کاروخ ،یزور :توق )۱۳(
اهیزور ، قزِر عمج :قازَرا )۱۴(
طونم ،هتسباو :فوقوم )۱۵(
یلاعت قح ترضح یلdج یلجت زا تسا ترابع نایفوص حdطصا رد و وربا و مشچ هب هراشا و هزمغ و زان :همشرک ففخم :مشََرک )۱۶(
ندناسر نامسآ هبترم نیرتیلاع هب :ندز ناویک رب )۱۷(
هدش کاپ و هدش ادج هاک زا هّلغ :شاچ )۱۸(
یدنمجرا ،ندش دنمجرا ،ندش زیزع :ّزِع )۱۹(
ربتس ،هبرف ،تشرد :ْتَفز )۲۰(
لتاق :�اپ نوخ )۲۱(
ندرک کرت ،ندرک درط ،�خادنا رود :ضفَر )۲۲(
ریگ اپ و تسد ،هدننک راتفرگ ،روآ هلغشمً ازاجم :ازفاراک )۲۳(
هدیسر صولخ هجرد هب ،هدش فاص :یفَص )۲۴(
تسا وکین و بوخ ینعم هب زغن ،اهزغن :نازغَن )۲۵(
�سناد نامگیب ،ندرک رواب ،ندرک نیقی :ناقیا )۲۶(
نازورف ،ناشخرد :غِزاب )۲۷(
.لماک تل�د ،ندیناسر ینعم هب لیعفت باب ردصم :غdَب )۲۸(
حبص :حابَص )۲۹(
هدننک بذج رایسب ،هدنشِک رایسب :ِبوذَج )۳۰(
فارعا هروس ۲۰۳ هیآ زا سابتقا » دیشاب شوماخ « یهلا نامرف :اُوتِصَْنا )۳۱(
یرامیب ندرک دوع :سکُن )۳۲(
لقاع ،دنمدرخ :بیبَل )۳۳(
کیخ ،بآ کشَم ینعم هب هَبْرِق عمج :بَرِق )۳۴(
سردایرف :ثیغُم )۳۵(
تدعاسم ،یرای :نْوَع )۳۶(
ترارح ،یمرگ :فَت )۳۷(
تخس ،راوشد :بعَص )۳۸(
گرزب ،میظع :گُرتِس )۳۹(
ّلَت ،ینش هپت ینعم هب بیَثک عمج :نابثُک )۴۰(
تسا عطاق مکح روظنم ،خلت مکح :رُم نامرف )۴۱(
دراد بآ کشم هس یاج هب هک ناد هشوت ،گرزب بآ کشَم :هیوار )۴۲(
یرادنپ ،ییوگ ،دیدرت و هیبشت تادا :انام )۴۳(
بَجَو :ْربِش )۴۴(
ییوگ ازسان ،ندرک ییوگدب :عینشَت )۴۵(
منهج ،خزود :هیواه )۴۶(
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ییوگ ازسان ،ندرک ییوگدب :عینشَت )۴۵(
منهج ،خزود :هیواه )۴۶(
یا هدیبسچ :یي هدیسفچ )۴۷(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۴۸(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۴۹(
هدیاف هدننک بلط :دیَفتسُم )۵۰(
دش یهاوخ نآ راچد هدنیآ رد ،یراد یور شیپ رد :تسوت شیپ )۵۱(
همشرک و زان :ل�َد )۵۲(


