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۲۵۳۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟)۲(یراد هرگ رپ وربا هک َتشوگ رد دناوخ )۱(نوسفا هک
؟یراع برط زا دشاب هک نیشنم یسک اب :متفگن

وت شوگ هب دناوخ ورف ینوسفا رهز رپ یکی
یرامیب ماغیپ دهد مغرپ هنیس نحص ز

ار وربا هدرک )۴(ل\لَخُم ،ار )۳(ور شُرُت نآ یدید وچ
؟یراتفگ )۵(ِفوقوم ارچ ،شسانشب و زیرگب وا زا

؟یدید وا گنر نوچ ،)۶(ششچ ار ایرد بآ تجاح هچ
)۷(یراقنم شون هچ رگا ،شبآ دنک ترهزرپ هک

ملاع رد دنتسدوب هک ینافیرظ و نافیطل
یراسهک کبک نوچمه دندوب نامگدب و هدیمر

هدیدنگ )۸(یوغزُط نآ زا یهاوخیم غارفتسا رگ
)۱۰(یراوخ لحو رگید نکم نکیل ،تَمَهْدِب )۹(حuرَفُم

ِ راّنْلا َنِم ًاسأَک ْرِدَا ،ِراّدْلَا َبِحاص ای zَا
یِراجْلا َکِنْیَع ُوْفَص َو ینیuفَص َو ینیuفَدَف

و تسم ً�ماک ارم ،روآرد شدرگ هب شتآ زا یماج ،هناخ بحاص یا  
.نک یراج مه ار دوخ هدولاپ کشا نآ و نک بارخ

انیِزاَجَف انْدُع ْنِاَف ،انیuزَع َو انیuفَطَف
ِیرارْضِأِب 'یضْرَت �َف ،�رُض ان\سَم اّنِأَف

ام ،نک نامتازاجم ،میدرگزاب میتساوخ نوچ ،راد نامیمارگ ،نک وکین ار ام لاح  
.شابم یضار ام ررض هب ،میدش هجاوم نایز اب

ُهاْنَدحَج 'ام اّنِاَف ،ُهاَنْدِهَع ًاسأَک ْرِدَا
یِراث ُکِرْدُم یuنِا َو ،ٌراثآ ُهْنِم یِدْنِعَف

دزن ،مینک یمن راکنا ار نآ ام ،روآ رد شدرگ هب میسانش یم هک ار یماج  
).مریگ یم ار مماقتنا نم( .درک مهاوخ ناربج ار دوخ یهاتوک نم ،تسا دوجوم نآ یاه هناشن زونه نم
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).مریگ یم ار مماقتنا نم( .درک مهاوخ ناربج ار دوخ یهاتوک نم ،تسا دوجوم نآ یاه هناشن زونه نم

یِناَحْیَر َو یِحوَر ادَف یِنافْجَأِب ًاسأَک ْرِدَا
ِ راْرِدمِب اْنَیْیحَاَف یِناّْثلاُ َرشْحَْ�اَ ْتَناَ و

وت ،داب ادف نم نت و مناج ،روآ رد شدرگ هب منامشچ کلپ رب ار ماج  
.نک نام هدنز شیوخ مرک ربا اب سپ ،یتسه یناث زیخاتسر

یحیِتافَم یِنْلِوان َو یحیِباصَم یِل ْدِقوَأَف
یِراّسْلاَ کuفَکِ دوُجِب ینْرuیَس َو ینْرuیَغ َو

منوگرگید ،هد نم هب ار اهدیلک ،زورفارب ارم یاهغارچ  
.ربب مریس هب تا هدنشخب تسد اب ،نک

هبz ارم )۱۱(یزات دنک ،میوگ یسراپ تمان وچ
یراز یسراپ درآرب ،میوگ وت فصو یزات وچ

یدرک مندرگ رد رگد یریجنز زورما هگب
یراد هلسلس نآ تسه هک ،بصنم یهز و قوط یهز

ناریش همه هاش دوش ،گس رب یهن یریجنز وچ
)۱۲(یرآ مور و یمور دوش ،یگنر یهد ار یگنز وچ

یساَق ُهُبْلَق ْنَم اَی َو ِساَکْلا َبِحاص اَی zَا
؟یراَثْکِأِب ینیِلْعُت َو یِس�ْفِأِب ینیِلْبُتَا

یهاوخ یتسدگنت هب ارم ایآ ،یراد تخس لد هک یسک یا ،ماج بحاص یا  
؟درک یهاوخ م�اع هرهش دایز یاه ششخب اب ای و دیشک

ِكُزْ�اَ ِکساَک یِف امُهِ کر�ْتلاَ وِ ْبُرعْلاُ ناسِل
یِراسیِا َو یراسْعِا ْنَع یِنْغُتً َةوْهَق ْلِوانَف

یبارش ،تسوت هدننک کاپ هلایپ رد ود ره ،یکرت و یبرع نابز  
.دنک زاین یب یناسآ و یگنت زا هک ناشونب

ردنا باوخ شود مدیدب نم ار برع هاش رگم
یرادیب هب ار شلامج منیبیم ؟باوخ یاج هچ

۳۲۲۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۲۲۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ملس و هیلع [ا یلص لوسر تازجعم هب راویسیع ندش قطان و مVسلا هیلع یفطصم کیدزن هب هراوخریش لفط اب رفاک نز نآ ندمآ - ۱۵۲ شخب

نارفاک زا ینز کی ،هد نآ زا مه
ناحتما ز دش ناود ربمغیپ یوس

)۱۳(رامِخ اب دمآ رد ربماغیپ شیپ

رانک رب ار نز هام ود یکدوک

کْیَلَع ُ�ا َم\لَس :کدوک تفگ
کْیَلِا انِْئج ْدَق �ا َلوسر ای

وت رب ادخ دورد :تفگ ههام ود کدوک "  
میا هدمآ وت دزن ام ادخ لوسر یا .داب "

شومخ یه :شتفگ مشخ زا شردام
؟شوگ هب ار تداهش نیا دنکفا تا یک

ریغص لفط یا تخومآ تا یک نیا
؟)۱۴(ریرَج یلفط رد تشگ تنابز هک

لیئربج هگنآ ،تخومآ قح :تفگ
)۱۵(لیسَر نم ملیئربج اب نایب رد

ترس یzاب :هک اتفگ ؟وک :تفگ
ترَظنَم zاب هب نک ؟ینیبنیم

لیئربج وت رس رب هداتسیا
)۱۶(لیلد هنوگ دص هب هتشگ ارم رم

یلب هک اتفگ ؟وت ینیبیم :تفگ
یلماک )۱۷(یردب وچ نابات ترس رب

لوسر فصو ارم دزومایبیم
)۱۹(لوُفس نیز دناهریم )۱۸(م\وُلُع ناز

)۲۰(عیضَر لفط یا :تفگ شلوسر سپ

عیطُم وش ،و وگ زاب ؟تمان تسیچ

زیزعلادبع ،قح شیپ ممان :تفگ
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زیزعلادبع ،قح شیپ ممان :تفگ
)۲۲(زیح تشم کی نیا شیپ )۲۱(یّزُع دبع

یرَب و رازیب و کاپ یّزُع ز نم
یربمغیپ نیا تداد هک نآ قح

ردب هام نوچمه ههام ود کدوک
ردص باحصا نوچ هتفگ غلاب سرد

دیسر رد تنج ز مد نآ )۲۳(طوَنح سپ
دیشک وب ردام ،و لفط غامد ات

طوقس فوخ زک دنتفگیم ود ره
طونَح یوب نیا رب ،هب ندرپس ناج

دوب قح )۲۴(فuرعُم شِک ار یسک نآ
دنز )۲۶(ق\دَص دص )۲۵(شیمان و دماج

دوب ظفاح ادخ شِک ار یسک نآ
دوش سراح ارو رم یهام و غرم

۳۲۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نداتفا ورف هایس رام ،هزوم زا و ندرک نوگن و اوه رب ندرب و مVّسلا هیلع یفطصم ٔهزوم ،باقع ندوبر - ۱۵۳ شخب

)۲۷(�َص زاوآک دندوب نیردنا

�ُع یوس زا دینشب یفطصم

درک هزات ار وضو ،و یبآ تساوخ
درس بآ ناز وا تسش ار ور و تسد

یار درک )۲۸(هزوم هب ،و تسش اپ ود ره
یابُرهزوم کی دوبرب ار هزوم

)۲۹(باطخشوخ نآ درب هزوم یوس ،تسد

باقع شتسد زا دوبرِب ار هزوم

داب وچ وا درب اوه ردنا ار هزوم
داتف یرام نآ زا ،و درک نوگن سپ

هایس رام کی هزوم زا داتف رد
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هایس رام کی هزوم زا داتف رد
هاوخکین شباقع دش تیانع نآ ز

زاب دروآ ار هزوم نآ ،باقع سپ
زامن یوس ور ،و ناتسب نیه :تفگ

یا یخاتسگ نیا مدرک ،ترورض زا
)۳۰(یا یخاش هتسکش مراد بدا ز نم

دهنیم ییاپ خاتسگ وک یاو
دهد یوتف اوه شک ،ترورض یب

ام :تفگ و درک رکش شلوسر سپ
افو نیا دوخ دب ،و میدید افج نیا

مدش مهرد نم ،و ّیدوبرب هزوم
مدش مغ رد نم ،و ّیدرب ممغ وت

دومن ار ام ادخ یبیغ ره هچرگ
دوب لوغشم دوخ هب هظحل نآ رد لد

تسُر وت رد تلفغ هک وت زا رود :تفگ
تسوت سکع مه ،ار بیغ نآ مندید

اوه رب منیبب هزوم رد رام
یفطصم یا تسوت سکع ،نم زا تسین

دوب نشور همه ،ینارون )۳۱(سکع
دوب )۳۲(نَخُلگ همه ،یناملظ سکع

دوب یرون همه �ادبع سکع
دوب یروک همه هناگیب سکع

نیبب ناج یا نادب ار سک ره سکع
نیشنیم ،یهاوخ هک یسنج یولهپ

ینهذ نم هسوسو ،بیرف ،همدمد :نوسفا )۱(
ندوب یورشرت ،ندرک مخا :�شاد هرگ رپ وربا )۲(
وخدب ،مخادب :ور شُرُت )۳(
هدش هدناباوخ هکرس رد ،هکرس نوچ هدش شرت :ل\لَخُم )۴(
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وخدب ،مخادب :ور شُرُت )۳(
هدش هدناباوخ هکرس رد ،هکرس نوچ هدش شرت :ل\لَخُم )۴(
طونم ،هتسباو :فوقوم )۵(
ندرب تذل ،ندیشچ :ششچ )۶(
نهد نیریش :راقنم شون )۷(
ماعط ،کاروخ :وغزُط )۸(
دزاس لیاز ار تلاسک و دنک یم لیدعت ار جازم هک ییاود :حuرَفُم )۹(
ندروخ کاخ ،ندروخ لِگ :یراوخ لحو )۱۰(
یبرع ،برع :یزات )۱۱(
هدنرب ییاتکی یاضف هب ،هدنروآ مور هب :یرآ مور )۱۲(
ُرمُخ :نآ عمج .نانز هعنقم و یرسور هب تسا هتفای صاصتخا ،لومعم فرع رد یلو ،دناشوپ یم ار یرگید زیچ هک تسا یزیچ ره ینعم هب لصا رد :رامِخ )۱۳(
ایوگ ،نابز دنت :ریَرج )۱۴(
زاوآ مه ،هارمه :لیسَر )۱۵(
امنهار :لیلد )۱۶(
هدراهچ بش هام ،لماک هام :ردب )۱۷(
هبترم و ردق یگرزب ،یدنلب ،�فر zاب ،ندش دنلب :ّوُلُع )۱۸(
یگیامورف ،تراقح ،یتسپ :لوفُس )۱۹(  
راوخریش لفط :عیضَر )۲۰(
.دندیتسرپ یم ،تب ناونع هب ،ار نآ )نافَطَغ( بارعا یا هتسد هک تسا هدوب یتخرد نآ و )رتزیزع(ّزَعَا ثنوم ًاظفل )اززُع :ظفلت( :یّزُع )۲۱(
درمان  :زیح )۲۲(
دننزیم وا دسج هب هدرم نداد لسغ زا سپ هک روفاک دننام و وبشوخ یاهدام :طوَنح )۲۳(
هدننک فیرعت :فuرعُم )۲۴(
تابن ،هایگ :یمان )۲۵(
داد یهاوگ یتسار هب ینعی َق\دَص ففخم :ق\دَص )۲۶(
)زامن( ة�ص فّفخم :�َص )۲۷(
همکچ ،شفک :هزوم )۲۸(
راتفگ نیریش :باطخشوخ )۲۹(
.تسا ندروآ زاب یدرسنوخ زا و ندرک بدا ینعم هب �سکش خاش اریز ،داقنم ،عیطم :خاش هتسکش )۳۰(
تسا ساکعنا ینعم هب اجنیا رد :سکع )۳۱(
مامح ۀناخشتآ :نَخلُگ )۳۲(


