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۲۹۰۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یاپ ز ار یناهج هدروآرد یا
یانِ گناب و یانِ گناب و یانِ گناب

؟ار هسوب نیریش ِرای نآ ،ین تسیچ
یاج هسوب و یاج هسوب و یاج هسوب

قلخ ز َدتسِب اپ و تسدیب ِین نآ
یاپ و تسد و یاپ و تسد و یاپ و تسد

تسا ین ِیاپ رب هن ،نیا تسهناهب ین
یامُه نآ Gرپِ گناب Fا تسین

؟تسیچ شوپور همه نیا تسا یادخ دوخ
یادخ ات ار ادخ لها دشکیم

)١(*ینَغْلاُ Sَا و مینایادگ ام
یادگ رب ینیب هچنآ ناد ینغ زا

)٢(**رُونُ Sَا و یکیرات همه ام
یارس نیا عاعش دمآ باتفآ ز

رون تسا)٣(زیمآ هیاس نوچ ارس رد
یآ ماب رب ،ارس نیز یهاوخ رون

لد گنت یهاگ و ،یهاگ یشوخلد
یانگنت نیز ور ،گنت یهاوخن لد

۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دنکیم تیاکح نوچ ین نیا ونشب
دنکیم تیاکش اهییادج زا

دناهدیربب ارم ات ناتسین زک
 دناهدیلان نز و درم مریفن رد
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قارف زا هحرش هحرش مهاوخ هنیس
 قایتشا درد حرش میوگب ات

شیوخ لصا زا دنام رود وک یسک ره
شیوخ لصو راگزور دیوج زاب

۱۲۳ هرامش لزغ ،ّتایلزغ ناوید ،ظفاح

تسرپدنق سگم نیاک ملد راد مرتحم
دراد ییامه رف دش وت هاوخاوه ات

۱۶۰ هرامش لزغ ،ّتایلزغ ناوید ،ظفاح

زگره فرش هیاس نکفم وگ یامه
دشاب (۴)نغز زا مک یطوط هک راید نآ رد

۴۴۰ هرامش لزغ ،ّتایلزغ ناوید ،ظفاح

یک ات ناوختسا صرح ردق یلاع وت نوچ ییامه
یدنکفا لهاان رب هک تمه هیاس نآ غیرد

۶۸ هرامش لزغ ،ّتایلزغ ناوید ،ظفاح

تسیلاس ممشچ هب و تشگ ناهن هتفه نیا مهام
 تسیلاح لکشم هچ هک یناد هچ وت نارجه لاح

وا خر رد وا خر فطل ز هدید مدرم
 تسیلاخ نیکشم هک درب نامگ دید دوخ سکع

شرکش نوچمه بل زا زونه ریش دکچیم

)۵(تسیلّاتَق شاهژم ره یرگ هویش رد هچ رگ

 
رهش همه رد مرک هب ییامن تشگنا هک یا
)۶(تسیلامهِا تبجع نابیرغ راک رد هک هو

درف رهوج رد )۷(هبیاش دوبن منیا زا دعب
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درف رهوج رد )۷(هبیاش دوبن منیا زا دعب
 تسیلFدتسا شوخ هتکن نیا رد وت ناهد هک

درک یهاوخ یرذگ ام رب هک دنداد هدژم
 تسیلاف کرابم هک نادرگم ریخ تین

دشکب تلیح هچ هب تقارف هودنا هوک
تسیلان نوچ شنت هلان زا هک هتسخ ظفاح

۳۶۱۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۸(شوپشوه یقاب و یشوه نآ وت هک

 شوکم هوای ،نکم مگ ار �شیوخ

گَنب وچ و تسرمَخ وچ توهش ره هکناد
)۹(گنَد تسوز لقاعو تسشوهٔ هدرپ

شوه Gیتسمرس تسین اهنت ،رمخ
 شوگ و مشچ ددنب تسیناوهش هچ ره

دوب رود ندروخ رمَخ زا سیلب نآ
دوحُج زو ربکت زا وا دوب تسم

۳۴۵۷ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وجب ار یّمَسُم ور ،یدناوخ مسا
وج ِبآ ردنا هن ،ناد Fاب هب هم

یرذگب یهاوخ فرح و مان ز رگ
 یرسکی نیه ،دوخ ز ار دوخ نک کاپ

وش گنر یب ،ینهآ ز نهآ وچمه
 وش گنز یب هنیآ ،تضایر رد

دوخ فاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
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دوخ فاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
دوخ فاص کاپ تاذ ینیبب ات

۱۷۵۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

منک یدوس ات رما مدرکن نم
 منک یدوج ناگدنب رب ات هکلب

حدم دنِه ح�طصا ار ناودنِه
 حدم دنِس ح�طصا ار نایدنِس

ناشحیبست زا کاپ مدرگن نم
 ناشِفرُد و دنوش ناشیا مه کاپ

ار لاق و میرگنن ار نابز ام
 ار لاح و میرگنب ار ناور ام

دوب عِشاخ رگا ،میبلق رظان
 دور عِضاخان ،ظفل ِتفگ هچرگ

ضَرَع �فگ ،دوب رهوج لد هکناز
 ضَرَغ رهوج ،ضرع دمآ لیُفط سپ

؟زاجَم و )۱۰(رامْضِا و ظافلا نیزا دنچ
 زاس زوس نآ اب زوس ،مهاوخ زوس

زورف رب ناج رد قشع زا یشتآ
 زوسب ار ترابع و رکف رسب رس

دنرگید نانادبادآ ایسوم
 دنرگید ناناور و ناج هتخوس

تسیندیزوس سفن ره ار ناقشاع
 تسین )۱۲(رشُع و )۱۱(جارَخ ،ناریو هد رب
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وگم یطاخ ،ارو دیوگ اطخ رگ
 وشم ار وا ،دیهش نوخ رپ دوب رگ

تسرتیلوا بآ ز ار نادیهش ،نوخ
 تسرتیلوا باوص دص زا اطخ نیا

تسین هلبق مسر هبعک نورد رد
؟تسین )۱۳(هلیچاپ ار صاوغ را مغ هچ

وجم )۱۴(یزوو�َق ناتسمرس ز وت

؟وفر ییامرف هچ ار ناکاچهماج

تسادج اهنید همه زا قشع تلم
 تسادخ بهذم و تلم ار ناقشاع

تسین کاب ،دوبن رهُم رگ ار لعل
 تسین کانمغ ،مغ یایرد رد قشع

۳۸ هیآ ،)۴۷(دمحم هروس ،میرک نآرق*

َه ُْمْتَنأ اَه ْنَمَوۖ  ُلَْخَبي ْنَم ْمُْكنَِمفِ �Sا ِليِبَس يِف اوُقِْفُنِتل َنْوَعُْدت ِءFَُؤٰ
ِْنإَوۚ  ُءاَرَُقفْلا ُُمْتَنأَو £يِنَغْلاُ �Sاَوۚ  ِهِسَْفن ْنَع ُلَْخَبي اَم�نِإَف ْلَْخَبي

ْمُكَلَاثَْمأ اُونوُكَي Fَ �ُمث ْمُكَْريَغ اًمْوَق ْلِْدَبتْسَي اْو�لََوَتت

یم لخب امش زا یخرب سپ ،دیوش یم توعد ادخ هار رد قافنا یارب هک دیتسه یمدرم نامه امش !دیشاب هاگآ  
؛دیتسه دنمزاین هک دییامش و ،تسا زاین یب ادخ و ،تسا لیخب دوخ هب تبسن طقف ،دنک هشیپ لخب هک ره و ،دنزرو

.دوب دنهاوخن امش دننام هک دروآ یم ار یرگید هورگ امش یاج هب دینادرگب یور رگا و

۳۵ هیآ ،)۲۴(رون هروس ،میرک نآرق**

ْ»اَو ِتاَواَم�سلا ُرُونُ �Sا ْنِم ُدَقُوي́ يGرُد ٌبَكْوَك اَه�َنأَك ُةَجاَج£زلاۖ  ٍةَجاَُجز يِف ُحَابْصِْ°اۖ  ٌحَابْصِم اَهيِف ٍةاَكْشِمَك ِهِرُون َُلثَمۚ  ِضْرَ  

ٍرُونٰ ىَلَع ٌرُونۚ  ٌراَن ُهْسَسَْمت ْمَل ْوَلَو ُءيِضُي اَُهْتَيز ُداَكَي ٍة�يِبْرَغ Fََو ٍة�يِقْرَش Fَ ٍةَنُوْتَيز ٍةَكَرَابُم ٍةَرَجَش  ۗ
ْ»اُ �Sا ُبِرْضَيَوۚ  ُءاَشَي ْنَم ِهِرُوِنلُ �Sا يِدْهَي  ٌمِيلَع ٍْءيَش Gلُكِبُ �Sاَوۗ  ِسا�نِلل َلَاثْمَ
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ْ»اُ �Sا ُبِرْضَيَوۚ  ُءاَشَي ْنَم ِهِرُوِنلُ �Sا يِدْهَي  ٌمِيلَع ٍْءيَش Gلُكِبُ �Sاَوۗ  ِسا�نِلل َلَاثْمَ

غارچ نآ و ،تسا یغورف رپ غارچ ،نآ رد هک تسا ینادغارچ دننام شرون فصو ؛تسا نیمز و اه نامسآ رون ادخ  
نیرولب لیدنق نآ هک ،تسا ینیرولب لیدنق نایم رد

نآ نغور ،دوش یم هتخورفا یبرغ هن و تسا یقرش هن هک تکربرپ ینوتیز تخرد زا ،تسا ینابات هراتس ییوگ   
هب دهاوخب ار سک ره ادخ ؛یرون زارف رب تسا یرون ،دشاب هدیسرن نآ هب یشتآ هچرگ دهدب ینشور تسا کیدزن  

.تساناد زیچ همه هب ادخ و  دنز یم اه لثم مدرم یارب ادخ و ،دنک یم تیاده دوخ رون یوس

تسا زاین یب دنوادخ :ینَغْلاُ Sَا )١(

تسا رون ادخ :رُونُ Sَا )٢(

صلاخ ریغً ازاجم ،هیاس هب هتخیمآ :زیمآ هیاس )٣(

دنکیم راکش ار کچوک ناروناج هک نآ زا رتکچوک یمک و غ�ک هیبش یاهدنرپ :نََغز )۴(
هدنشکرایسب :لّاتَق )۵(

یراک رد ندرک یراگنالهس و یلبنت و یتسس ،�شاذگاو :لامهِا )۶(
نامگ ،کش ،یگدولآ ،بیع :هبیاش )۷(

شوه هدنناشوپ :شوپشوه )۸(

شوه یب ،قمحا :گنَد )۹(

زار و زمر رپ ،�شاد ناهن :رامْضِا )۱۰(

تایلام :جارَخ )۱۱(
دنناتس یم هک لاوما ِکی هد :رشُع )۱۲(

رازفا اپ و شفک :هلیچاپ )۱۳(

یربهر :یزوو�َق )۱۴(


