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۳۰۷۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ینیبیم ،مشخ تسهتفرگ هنشت ،بآ ز
)١(؟ینیب دنکیمه نان اب و دمآ هنسرگ

زین )۲(رُزاگ مشخ تسهتفرگ باتفآ ز
)۴(ینیگَرگ و لهج و )۳(رابدِا و تقامح یهز

دناوخ یمه دوخ ِشیپ رز ندعم هک ار وت
ینیچیم کاخ ز )۵(هضارُق و یوریمن

نابوخ نیا رد لزا ِنسُح ز تساههضارُق
ینییآ شوخ یپ ؟دمآ هچ هب لگ و بآ رد

ناتب ز اههضارُق دنیچب نسُح ناک وچ
ینیا ،یاهن نآ هک دیامنب لگ و بآ هب

یوش هضارُق همه رسارس هک نک دهج وت
ینیّرز هلمج هکناز ،دوخ ندعم هب یوَر

مزیمایب افج ِبآ نم ،هبذج )۶(ِدهش هب
ینیریش ز تدریگ ولگ فرِص ِدهش هک

؟ار نیمآ دنشک اهاعد هن ،تمدیشک
)۷(ینیمخت گنل هچ رگ ،نم یوس وش هناشک

ار دوخ شُکم و یهام یا ور رحب یوس هب
؟ینیک رد هچ دوخ لابقا و تداعس اب وت

دشکب ار وت مََرک نآ ،یورنیم وت رگا
)۸(ینیطoَس ِتمحر و مََرک دنک نینچ

لد ناسرتم ،ار وت رم دشک تشرد رگو
)۹(ینیمای ِنبِا وت ،هدنشک تسفسوی هک

دیشکب شیدزد و یتشرد هب و تمهت هب
)۱۱(ینییعت وت دب هب ،یدربب وت رز )۱۰ِ(عاص هک
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)۱۱(ینییعت وت دب هب ،یدربب وت رز )۱۰ِ(عاص هک

ماوت )۱۲(ِنیرَق نم هک شتفگ ،دمآ تولخ وچ
ینیمآ وت ،اعد نم ،نم ِرب یقیw وت

یراد اهرصق ،تسین ناکم هک ناکم نآ رد
)۱۳(؟ینیکَمت ِصیرح نوچ ،انف ِناکم نیا رد

)۱۴(نز نت و نک شمخ ،متفگ تراب رازه

)۱۵(ینیراپ و یدمحا ،نونک جاجل زا وت

یِنییْحُت َْتَناَف یتایَح ُحوُرَ ک'ادِف
ِنی�طْلا َنِم یِتَجابید ُصُلْخَت َْتَنا َو

.یدرک صoخ لِگ زا ارم سََفن وت ،یدیشخب تایح ارم وت ،داب وت یادف نم تایح ناج

'oَلُحً ام�َرکُم یحوُر َُسبَْلت َْتَنا َو
یِنیِْفَکِتل یَننیِْفکَت َو ُشیَعا 'اهِب

.درک یهاوخ منفک وت مه گرم نامز رد ،منک یم یگدنز اهنآ اب هک یدناشوپ مناج رب ییاه هیارآ مََرک هار زا وت

یِْنَیْنیَع ُر�َقت ٍنْیَع َر�جَفُم اَیا
ینید اهُبْرُش َو یِتاَرکَس اهُؤاقَس

.تسا نم نید نآ ندیشون و نم یتسم هیام نآ ندناشون ،درک نشور ارم مشچ ود هک یی همشچ هدنفاکش یا

۱۳۹۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید

مور wاب مدب wاب ،مور اج نآ ،مور اج نآ
مدمآ راهنز هب اج نیاک ،ناهر مزاب ،ناهر مزاب

رصتخم مکاخ تشم هن ،رسپ یا مکاپ رون نم
مدمآ )۱۷(راوهَش )۱۶(�رُد نم ،متسین نم فدص رخآ

تس هدمآ رایشه و کwاچ ،تس هدمآ رازاب هب مرای
مدمآ راکبلط ار یو ؟راک هچ مرازاب هب هن رو

۳۶۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نارفاک باذع دمآ نآ زا ران
ناحتما دشاب ران ار )۱۸(رَجَح هک
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ناحتما دشاب ران ار )۱۸(رَجَح هک

دنچ دنچ ار ام ِگنس نوچ لد نآ
دنپ تفُْرَذپیمن و میتفگ مرن

گر تفای دب یوراد ار دب شیر
گس نادند دزس ار رخ رس رم

تسا تمکح *نیثیبَخْلا ُتاثیبَخَْلا
تسا تباب و تفج تشز مه ،ار تشز

.تسا تمکح زا یشان ،تسا نادیلپ هژیو اه یدیلپ هکنیا (
).تسا دوخ یاتمه نیرق ،دیلپ و یوختشز صخش

ورب ،یهاوخیم هک یتفج ره وت سپ
وش تسود تافص و لکشمه و وحم

وش رون �دعتسم ،یهاوخ رون
وش رود و نیبشیوخ ،یهاوخ رود

)۱۹(بِرَخ ِنجِس نیزا یهاوخ یهر رو

**ْبَِرتْقاَو ْدُجْسا َو تسود زا شکم رس

 ،یقیقح تسود زا ،سپ ،یوش اهر نت نادنز زا ات یبایب یهار هک یهاوخ یم رگا و(
).وش کیدزن ادخ هب و نک هدجس :تسا هدومرف هک نکم یشکرس

۲۶ هرامش هيآ ،)۲۴(رون هروس ،ميرك نآرق *

…ِتَاب�ي�طِلل َنُوب�ي�طلاَو َ�ِب�ي�طِلل ُتَاب�ي�طلاَوۖ  ِتَاثيِبَخِْلل َنُوثيِبَخْلاَو َ�ِثيِبَخِْلل ُتَاثيِبَخْلا

زا کاپ نادرم و دنشاب کاپ نادرم ِنآ زا کاپ نانز ،دیلپ نانز ِنآ زا دیلپ نادرم و دنشاب دیلپ نادرم ِنآ زا دیلپ نانز  
…کاپ نانز ِنآ

۱۹ هرامش هيآ ،)۹۶(قلع هروس ،ميرك نآرق **

ْبَِرتْقاَو ْدُجْساَو …

کیدزن قح هب و وش هدجس هب و …
.وش کیدزن وا هب نک هدجس ادخ هب …

۳۸۳ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،یئانس
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۳۸۳ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،یئانس

  راپ ز هب یدش لاسما تمتفگ
  یاهنیراپ دمحا نامه هک ور

لثم

.متسه هک متسه هنیراپ دمحا نامه نم

۴۲۳۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

قح ترضح هب یشیورد زا وا عّرضت نایب و رصم هب دنداد ناشن جنگ وا هب هک صخش نآ ٔهصق هب ندرک عوجر - ۱۲۰ شخب

                                          ریقف دش و دروخ وچ یثاریم ِدرم
)۲۰(ریَفن و هیرگ و بر ای ردنا دمآ

)۲۱(راثنتمحر ِرد نیا دبوک هک دوخ

؟راهب دص تباجا رد دباین هک

دینش وا ،تفگ یفتاه ،وا دید باوخ
دیدپ دیآ رصم هب وت یانِغ هک

تسار وت راک دوش اجنآ ،رصم هب ور
)۲۳(تساجَتْرُم وا لوبق ار )۲۲(تَیدُک درک

)۲۴(تفَز تسا یجنگ یکی عضوم نoف رد

تفر رصم ات تدیاب نآ یپ رد

)۲۵(دَنَژن یا دادغب ز نیه ،یگنردیب

دنق )۲۶(ِهاگَتْبنَم و رصم یوس هب ور

رصم یوس ات وا دمآ دادغب ز نوچ
رصم یور وا دید وچ شتشپ دش مرگ

جنگ هک فتاهٔ هدعو دیما رب
جنر عفد رهب ،رصم ردنا دبای

)۲۷(نیفَد عضوم نoف و یوک نoف رد

نیُزگ سب ،ردان تخس یجنگ تسه

دنامن یزیچ مک و شیب )۲۸(شهَْقَفن کیل
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دنامن یزیچ مک و شیب )۲۸(شهَْقَفن کیل
دنار )۳۰(سّانلاُماوع رب )۲۹(یّقَد تساوخ

تفرگ نماد شتّمه و مرش کیل
تفرگ ندرشفا ربص رد ار شیوخ

دیپط رب )۳۱(تعاجَم زا شسفن زاب
دیدن هراچ �ساوخ و )۳۲(عاجِتنا ز

مرن مرن نم مور نوریب بش :تفگ
مرش )۳۳(هیدُک رد مدیان تملظ ز ات

گناب و رکذ بش منک )۳۴(یکوکبش وچمه
)۳۵(گناد مین ما اهماب زا دسر ات

یوکب دش نوریب ،هشیدنا نیردنا
یوس هب وس دش یمه ترکف نیردناو

هاج و مرش دشیمه عنام نامز کی
هاوخب :شتفگیم )۳۶(عوج ینامز کی

بش )۳۷(ِثُلث ات سپ یاپ و شیپ یاپ
بلکشخ مپسخب ای مهاوخب هک

۴۲۵۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 زا دعب سَسَع زا ندش لصاح وا دارم و ار وا سَسَع kفرگ و ،ییادگ و یکوکبش رهب زا یوک هب ندمآ نوریب بش و ،رصم هب صخش نآ ندیسر - ۱۲۱ شخب
 ُم{}سلاِْهیَلَع ُهُْلوَق َو **ً*ارُْسی ٍرْسُعْلاَ عَم }ِنا :یلاَعت ُهُْلوَق َو ،*ً*ارُْسی ٍرْسُع َدَْعبُ xا ُلَعَْجیَس :یلاَعت ُهُْلوَق َو *ْمُکَل ٌْریَخَ وُه َوً ائيَش اوُهَْرَکت َْنا یسَع و، رایسب مخز ندروخ

ْ�ا ُِبتُكْلا و ِنآرُقْلاُ عیمَج و ،****'یجَِرْفَنت ُةَْمَزا یَّدتْشا .'اذه ِريرَْقت یف ِةََلْزنُ

۲۱۶ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق *

.نوُمَلْعَت wَ ُْمْتَنأَو ُمَلْعَي ُ�¨اَو ۗ ْمُكَل ¦رَش َوُهَو ًاْئيَش او¥بِحُت َْنأ ٰىَسَعَو ۖ ْمُكَل ٌْريَخ َوُهَو ًاْئيَش اوُهَرْكَت َْنأ ٰىَسَعَو

 ؛تسا دب امش یارب نآ و دیراد تسود ار یزیچ اسبو ،تسا ریخ امش یارب نآ و دیرادن شوخ ار یزیچ اسب و …
.دیناد یمن امش و دناد یم ]روما همه رد ار امش تحلصم[ادخ و

۷ هیآ ،)۶۵(ق{ط هروس ،میرک نآرق **

ً.ارْسُی ٍرْسُع َدْعَبُ ¨ا ُلَعْجَیَس …

.دهد یم رارق شیاشگ و یخارف ،انگنت و یتخس زا سپ یدوز هب ادخ …
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.دهد یم رارق شیاشگ و یخارف ،انگنت و یتخس زا سپ یدوز هب ادخ …

۵،۶ هیآ ،)۹۴(حارشنا هروس ،میرک نآرق ***

)۵(اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم �نِإَف

.تسا یناسآ یراوشد اب دیدرت یب سپ

)۶(اًرْسُي ِرْسُعْلاَ عَم �ِنإ

.تسا یناسآ یراوشد اب دیدرت یب ]یرآ[

)١( َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمََلأ

؟میدرکن هداشگ ]دوخ یوس زا یرون هب[ ار تا هنیس ایآ

)٢( َكَْرزِو َْكنَع َانْعَضَوَو

؟میداهنن ورف ار تنارگ راب و

)٣( َكَرَْهظ َضَْقَنأ يِذ�لا

.تسکش ار تتشپ هک ینارگ راب نامه

مرکا ربمایپ زا ثیدح****

یجَِرْفَنت ُةَْمَزا یَّدتْشا ¦مَهَْوا ٌضَرَم ُهَباَصا اذِا َم�لَس و ِهیَلَعَ ¨ا ی�لَصِ ¨ا ُلوُسَر ُلوَُقی َناک اَمک

.یوش فرطرب ات ریگ تدش :دندومرف یم دیسر یم ادخ لوسر هب یهودنا ای یرامیب هاگ ره

تفرگ ار وا )۳۸(سَسَع دوخ یناهگان
)۴۰(تِفکِشان )۳۹(ارفَص ز دز شبوچ و تشم

رات یاهبش نآ ردناً اقافتا
)۴۱(رارِض ،نادزدبش ز مدرم ُدب هدید

)۴۳(سََحْتنُم و )۴۲(فوخَم یاهبش دوب

سَسَع ار نادزد تسُجیم دِج هب سپ

تسد دیربب :هک تفگ هفیلخ ات
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تسد دیربب :هک تفگ هفیلخ ات
تسا نم ِشیوخ رگو ،ددرگ بش هک ره

میب و دیدهت )۴۴(ِکلَم هدرک سَسَع رب
)۴۵(؟میحر نادزد رب دیشاب ارچ هک

؟دینک رواب ور هچ زا ار ناشهوشِع
؟دینک رز ِلوبق ناشیز ارچ ای

)۴۶(تسدسوحنم ره و نادزد رب محر

تسا یمحریب و تبرض نافیعض رب

ماقتنا ز )۴۷(لُکْسَم ،صاخ جنر ز نیه
ماع جنر وت نیبب ،نیب مک وا جنر

رش عفد رد ُرب )۴۸(غودْلَمِ َعبْصِا
رگن نت کoه و)۴۹(یّدعت رد

دزد ،مایا نآ ردناً اقافتا
دزد ماخ و هتخپ ،هوبنا دوب هتشگ

دز تخس و دیدب شتقو نینچ رد
ددعیب یاهمخز و اهبوچ

تساخ شیورد ناز دایرف و هرعن
تسار ،لاح میوگب نم ات نزم هک

وگب ،تلهم تمداد کنیا :تفگ
؟وک هب نوریب یدمآ نوچ بش هب ات

)۵۰(یرکنُم و بیرغ ،اجنیز یاهن وت

یردنا رکم هچ هب ات ،وگ یتسار

دندز هنعط سَسَع رب ناوید لها
؟دندش )۵۱(ُهْبَنا نونک نادزد ارچ هک

تسوت لاثما زا و تسوت زا یُهْبَنا
تسخن ار تتشز نارای امن او

مَشَک وت زا ار هلمج نیک هنرو
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مَشَک وت زا ار هلمج نیک هنرو
)۵۲(مََشتْحُم ره ِرز نمیا دوش ات

ُرپ ِنادنگوس ِدعب زا وا تفگ
)۵۴(ُربهسیک و )۵۳(زوسهناخ نم َمیِن هک

ما یدادیب و یدزد درم هن نم
ما یدادغب و مرصم بیرغ نم

اوقت و دهز هب رهاظت ،ّربکتً ازاجم :ندرک ینیب )۱(
یوش هماج ،یوش تخر :رُزاگ )۲(
یتخبدب :رابدِا )۳(
رگ یرامیب هب oتبم :نیگرَگ )۴(
oط یاه هدارب ای اه هرذ ،هداتفا راک زا و لمعتسم زیچ ره :هضارُق )۵(
لسع ،ینیریش :دهش )۶(
یتسه تدوخ ندز نیمخت گنل :ینیمخت گنل )۷(
ناطلس عمج :نیطoَس )۸(
فسوی ینت ردارب ،نیماینب :نیمای ِنبِا )۹(
هنامیپ ،هلایپ :عاص )۱۰(
هدش صخشم ،هدش نیعم :نییعت )۱۱(
مدمه ،کیدزن :نیرَق )۱۲(
�فریذپ ار یسک نامرف ،ندرک لوبق ،دوخ ندرک لیدبت ناکم ای و اج هب :نیکَمت )۱۳(
ندرک توکس ،ندش شوماخ :ندز نت )۱۴(
یا هتفاین لّدبت و رییغت چیه و یتسه نیتسخن دمحا نامه :ینیراپ و یدمحا )۱۵(
اهبنارگ و تشرد دیراورم :ّرُد )۱۶(
اهبنارگ و بوخ زیچره :راوهَش )۱۷(
راجْحا :نآ عمج ،گنس :رَجَح )۱۸(
تسا یناف مسج دارم ،ناريو نادنز :بِرَخ ِنجِس )۱۹(
دایرف و یراز و هلان :ریَفن )۲۰(
تمحر هدننک راثن :راثنتمحر )۲۱(
یگزویرد ،تساوخرد :تَیدُک )۲۲(
نارگید دیما هیام ،دیما لحم :اجَتْرُم )۲۳(
میظع ،ربتس ،گرزب :تفَز )۲۴(
هدرمژپ ،هدرسفا :دَنَژن )۲۵(
هاگنتسُر :هاگَتْبنَم )۲۶(
هدش نفد ،نوفدم :نیفَد )۲۷(
جرخ ،هنیزه :هَْقَفن )۲۸(
ندیبوک ،ییادگً ازاجم :ّقَد )۲۹(
 مدرم هّماع :سّانلاُماوع )۳۰(
یگنسرگ :تعاجَم )۳۱(
ماعط و قزر بلط :عاجِتنِا )۳۲(
ییادگ رد تجامس ،ییادگ :هیدُک )۳۳(
.دور ییادگ هب اه بش هک ییادگ :کوکبش )۳۴(
کدنا لوپ ،یزیچ زا یتمسق ،مشش کی :گناد )۳۵(
یگنسرگ :عوج )۳۶(
                                                        یزیچ موسکی :ثُلث )۳۷(
                                           هغوراد :سَسَع )۳۸(
              مشخ ینعم هب ءارفَص ففخم :ارفَص )۳۹(
 .تسا �فرگ مارآ و ندرک ربص ینعم هب �فیکِش ،اباحم یب ،هناربص یب :تِفکِشان )۴۰(
                      رگیدکی هب ندناسر نایز :رارِض )۴۱(
                                     کانسرت :فوخَم )۴۲(
                                   نوگُش دب ،موش :سََحْتنُم )۴۳(
                           هاشداپ :ِکلَم )۴۴(
       نابرهم :میحر )۴۵(
                                      .دراد سحن و موش یتسد هکنآ :تسدسوحنم )۴۶(
نکن رظن فرص و رادن رب تسد :لُکسَم )۴۷(
.تسا هدیزگ رام ینعم هب غودْلَم و تشگنا ینعم هب َعبْصِا .تسا هدش هدیزگ رام شین اب هک یتشگنا :غودْلَمِ َعبْصِا )۴۸(
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نکن رظن فرص و رادن رب تسد :لُکسَم )۴۷(
.تسا هدیزگ رام ینعم هب غودْلَم و تشگنا ینعم هب َعبْصِا .تسا هدش هدیزگ رام شین اب هک یتشگنا :غودْلَمِ َعبْصِا )۴۸(
تسا ندب رگید یاه مادنا هب رهز ندرک تیارس ینعم هب اجنیا رد اما .زواجت و ملظ :یّدعت )۴۹(
سانشان :رکنُم )۵۰(
دایز ینعم هب هوبنا ففخم :ُهْبَنا )۵۱(
دنمتورث :مََشتْحُم )۵۲(
دزد ینعم هبً ازاجم :زوسهناخ )۵۳(
ُرب بیج ،دزد :ُربهسیک )۵۴(


