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۲۸۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یدنخیم َرکِش وچ هک بجع تسیچ تلد رد
؟یدنخیم رَحَس وچ هک یُدب هک اب بش شود

تسا نادنخ وت مد زا ناهج هک یراهب یا
یدنخیم رجش وچ ،یتفکش راز نمس رد

یدز هناختب و تب رد دوخِ خر زا یشتآ
یدنخیم رز وچ و یتسشنب شتآ ردنو

ییآیم ادخ تابارخ ز نادنخ و تسم
یدنخیم ررش وچمه ناهج ِریخ و رش رب

)۱(ادخ تسدیُرب هدنخ رب وت ِفان لگ وچمه
یدنخیم رگدِ عون ،اهم زورما کیل

دندش کشخ نازخ ز ناتخرد هلمج اب غاب
؟یدنخیم رت ِلگ نوچمه هک وت یغاب هچ ز

دشک ریت رگ وت ِیوس ودع و یهام وچ وت
یدنخیم رپس و ریت نآ رب ،خرچ زا هم وچ

یزاتیم اوه )۲(ِگنِخ رب هک وت یکشم یوب
یدنخیم رمق ِصرق رب هک وت یباتفآ

دنخب دیلقت و )۵(نظ رب ،)۴(نایع و )۳(ینیقی وت
یدنخیم ربخ و لَقن رب و هلمج یرظن

ییوت دوهشم و دهاش یدبا ِروضح رد
یدنخیم رفس و چوک رب و ور هر و هر رب

رس یدروآرب وحم و مدع نایم زا
یدنخیم رمک و جات رب و رسفا و رس رب

تسداشگب ناهد قلخ ره هنسرگ ِگس نوچ
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تسداشگب ناهد قلخ ره هنسرگ ِگس نوچ
یدنخیم )۶(رقب عوج رب هک ریش نآ ییوت

تسدش کشم رگج ِنوخ تمد ز ار ناوهآ
یدنخیم رگج نوخ رب وت هکنآ تستمحر

یریگ نودرگ هب دیص ِهگ هب ار ناوهآ
یدنخیم رگ هدبعشِ مد و ماد رب هک یا

هناتسم وگب ،تسدنامب هک یتیب هس ود
یدنخیم ربز و ریزیب ِلد رب وت هک یا

۶۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تنتفگ )۸(رzوَصُم ای )۷(رzوَصُم ان
تنتسَر تروص ز یب دمآ لطاب

تسوا شیپ رzوَصُم ای رzوَصُم ان
تسوپ ز دش نوریب و تسزغم همه وک

۱۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناتسار زا ار تازَجا نُک تسار
ناتسآ نآ ز ،ورتسار یا شکم رس

درک تسار وزارت ار وزارت مه
درک تساک وزارت ار وزارت مه

دش )۹(گنسمه ناتساران اب هک ره
دش )۱۰(ْگنَد شلقع ،و داتفا یمک رد

۱۲۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نیه سیلبا تدیوگ اباب ناج
نیعل وید تََدبیْرفِب مد هب ات

درک تاباب اب )۱۱(سیبَْلت نینچ نیا
درک تام ،خرهیس نیا ار یمدآ

)۱۳(بارُغ نیا تسا )۱۲(تسُچ جنرطش رس رب
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)۱۳(بارُغ نیا تسا )۱۲(تسُچ جنرطش رس رب

باوخمین مشچ هب یزاب نیبم وت

۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین زابنا نادزار اب زج زار
تسین زار ِرکنُم شوگ ردنا زار

راگدرک زا تسا دراو توعد کیل
؟راک هچ ار وا لوبقان و لوبق اب

دومنیم توعد لاس دصهن حون
دوزفیم شموق راکنا مد هب مد

؟دیشک سپاو )۱۴(نانِع �فگ زا چیه
؟دیزخ یشوماخ ِراغ ردنا چیه

ناگس )۱۵(ِی��َع و گناب زا :تفگ
؟ناوراک یهار ز ددرگاو چیه

گس یاغوغ زا باتهم بش ای
؟)۱۶(َگت ریس رد ار ردب ددرگ تسس

دنک وع وع گس و رون دناشف هم
دنتیم دوخ تقلخ رب یسک ره

اضق هداد یتمدخ ار یسک ره
�تبا رد شرهوگ ،نآ ِروخ رد

)۱۷(مَقَسٔ هرعن نآ گس دراذگن هکنوچ

؟)۱۹(مَلِه نوچ ار دوخ )۱۸(ِناریَس ،مَهَم نم

دنک نوزفا )۲۰(یگکرس هکرس هکنوچ
دوب ینوزفا بجاو ار رکش سپ

نیبگنا نوچمه فطل ،هکرس رهق
)۲۱(نیبجَنکسِا ره نکُر دشاب ود نیک

)۲۳(لَخ ز )۲۲(درآ مک یاپ رگ نیبگنا
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)۲۳(لَخ ز )۲۲(درآ مک یاپ رگ نیبگنا

)۲۴(لَلَخ ردنا نیبجنکسا نآ دیآ

دنتخیریم اههکرس یو رب ،موق
دنق تخیریم نوزف ایرد ار حون

دوج رحب زا ددم دب ار وا دنق
دوزفیم ملاع لها ٔهکرس ز سپ

یلو نآ ؟دوب هک )۲۵(فَْلاـْلاَک ٌدِحاو
)۲۶(یلَعْلاُْدبَع نآ تسا نرق دص کلب

دوش یهار وا رد ایرد زا هک ،مُخ
دنز وناز اه نوحیج وا شیپ

همه اهایرد هک ایرد نیا هصاخ
)۲۷(همَدمَد و لاثم نیا دندینش نوچ

)۲۸(لَجَخ و مرش نیزا خلت ناشناهد دش

)۲۹(ّلََقا اب مظعا مان دش نیرق هک

ناهج نآ اب ناهج نیا )۳۰(ِنارِق رد
)۳۱(ناهج ددرگیم مرش زا ناهج نیا

۳۱۳۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وت رم ،لد نینچ زا رتشوخ ،روگ
آ رترب ،دوخ لد روگ زا رخآ

)۳۲(گنَش و خوش یا داز هدنز ،و یاهدنز

؟گنت روگ نیز ار وت دریگیمن مد

)۳۳(امَس دیشروخ و یتقو فسوی

امن ور و آ رب نادنز و هَچ نیز

دش هتخپ یهام )۳۴(نطب رد تا سنوی
ُدب ،حیبست زا تسین ار )۳۵(شصَلْخَم

)۳۷(نُون نطب ،)۳۶(ح�بَسُم وا یدوبن رگ
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)۳۷(نُون نطب ،)۳۶(ح�بَسُم وا یدوبن رگ

نُوثَْعُبی ات یدب شنادنز و سبح

تسَجِب یهام نت زا حیبست هب وا
تسََلا زور تیآ ؟حیبست تسیچ

ناج حیبست نآ دش تشومارف رگ
نایهام یاه حیبست نیا ونشب

تسا یهّللا ،ار �ا دید هک ره
تسا یهام نآ ،ار رحب نآ دید هک ره

حور و یهام ،نت و تسایرد ناهج نیا
)۳۸(حوبَص رون زا بوجحم سنوی

دیهر ،یهام زا دشاب ح�بَسُم رگ
دیدپان و تشگ مضه یو رد هنرو

دنرُپ ایرد نیا رد ،ناج نایهام
؟دنرَپ یم تدرگ هب ینیبیمن وت

نایهام نآ دننزیم ار دوخ وت رب
نایع ناش ینیبب ات ،اشگب مشچ

دیدپ ینیبیمن رگ ار نایهام
دینش رخآ ناشحیبست وت شوگ

تسوت تاحیبست ناج ،ندرک ربص
تسرد حیبست تسا ناک ،نک ربص

)۳۹(جَرَد نآ درادن یحیبست چیه

)۴۰(جََرفْلا ُحاتفِم ُْربzصَْلا ،نک ربص

تشهب ،وس نآ طارص )۴۱(لوپ نوچ ربص
تشز )۴۲(ی�� کی ،بوخ ره اب تسه

تسین لصو ،یزیرگیم �� ز ات
تسین )۴۳(لصَف ،دهاش ز ار �� کناز

�شون یسک ترطف رد ار هدنخ :ندیرب هدنخ رب فان )۱(
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�شون یسک ترطف رد ار هدنخ :ندیرب هدنخ رب فان )۱(
دیفس بسا ،بسا تفص :گنِخ )۲(  
یدیدرت و کش چیه نودب یبلق نامیا :نیقی )۳(
راکشآ ،رهاظ ،رادید رد نیقی :نایع )۴(
�شادنپ ،ندرک نامگ ،ندرب نامگ :ّنظ )۵(
.دنکن ساسحا یریس ندروخ زا رامیب هک یرامیب :رقب عوج )۶(
ریوصت و لکش نودب :رzوَصُمان )۷(
ریوصت و لکش یاراد :رzوَصُم )۸(
بحاصم اجنیا رد ،هبترم مه ،اتمه ،نزو مه :گنسمه )۹(
شوهیب ،قمحا :ْگنَد )۱۰(
تقیقح ندرک ناهنپ ،�خاس گنرین :سیبَْلت )۱۱(
ک�اچ ،کباچ :تسُچ )۱۲(
غاز ،هایس ه�ک :بارُغ )۱۳(
ندرک فقوت ،نداتسیا زاب :ندیشک سپاو نانِع )۱۴(
اغوغ و روش ،گناب ،دنلب زاوآ :��َع )۱۵(
راتفر رد یزیت ،تخات ،ود :َگت )۱۶(
یرامیب :مَقَس )۱۷(
شدرگ و ریس :ناریَس )۱۸(
ندیلِه ردصم زا ،مراذگ ورف ،میوگ کرت :مَلِه )۱۹(
یشرت :یگکرس )۲۰(
.تسا فورعم مه نیبجنکس هب هک )نیبگنا + هکرس( نیبگنَکرس برعم :نیبجَنکسِا )۲۱(
ندمآ مک :ندروآ مک یاپ )۲۲(
هکرس :لَخ )۲۳(
ل�ِخ :عمج .یبارخ و ناصقن ینعی اجنیا ،زیچ ود نیب فاکش ،یتسس :لَلَخ )۲۴(
.تسا رفن رازه لداعم ییاهنت هب هک یسک :فَْلاـْلاَک ٌدِحاو )۲۵(
.دشاب اراد ار یعیفر هبترم ره و دشاب رتشیب شنایاتمه زا شا هبترم و ردق هک یسک ،هبترم دنلب دنوادخ هدنب :یلَعْلاُْدبَع )۲۶(
.دوش یم هدافتسا مهم و هزاوآ رپ ،زیگنا تفگش نخس ینعم هب اجنیا رد ،بیرف و رکم ،نوسفا ،هزاوآ :همَدمَد )۲۷(
یراسمرش ،تلاجخ :لَجَخ )۲۸(
رتمک :ّلََقا )۲۹(
هسیاقم :نارِق )۳۰(
برطضم ،هدنهج :ناهج )۳۱(
راتفر نیریش ،ابیز و فیطل :گنَش و خوش )۳۲(
نامسآ :امَس )۳۳(
مکش :نطب )۳۴(
یص�خ لحم :صَلْخَم )۳۵(
هدننک حیبست :ح�بَسُم )۳۶(
یهام :نُون )۳۷(
دادماب ،حبص :حوبَص )۳۸(
هجرد :جَرَد )۳۹(
تسا یراگتسر دیلک ربص :جََرفْلا ُحاتفِم ُْربzصَْلا )۴۰(
لپ :لوپ )۴۱(
درم یبرم ،هدنب و م�غ ،هلـل :�� )۴۲(
ندرک ادج :لصَف )۴۳(


