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۳۱۷۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتشآ رهگ ناک اب مدرک
یتشآ رمق صرق اب مدرک

تساوخ حلص رکش ز هکرسٔ هرمخ
یتشآ رکش تفرذپ هک رکش

تسا قح ٔهبذج ز گنج و یتشآ
یتشآ رس ز تسه ،مدز تسین

ناهگان کلف هب احیسم تفر
یتشآ رشب درک ناکلم اب

موت حیسم ،فطل کلف یا
یتشآ رگد راب ینکب رگ

دوجو ار مدع داد وا ٔهبذج
یتشآ رظن هیپ نادب هدرک

تسیتشآ رد وچ لیم ارم هاش
یتشآ رثا کdفا رد درک

نادکاخ نیا ٔهیاد کلف تشگ
یتشآ رد دمآ دسا و روث

کنادب رخآ ردق نیا ،آرد حلص
یتشآ ردق و ربج نونک درک

تسمیاد ،ارم حبص نیک نک سب
یتشآ رپس رهب ارم تسین

۳۱۷۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یرپیم سفق گنت نیزا هک یا
یربیم کلف یlاب هب تخر

http://ganjoor.net/moulavi/
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نیزا دعب نیبب هزات یگدنز
!؟یرسرس یگدنز نیزا دنچ

تفر رمع تیرتشم سوه رد
یرتشم زا هرب و نیبب هام

یتخادنارد کانشپش قلد
یرتشوخ دوخ هدش هنهرب ناج

خیم راچ نت قلد ضوع رد
یرتشش تتفص زا دناهتفاب

دوب هنامdغ ،مسج نیا ٔهماج
یرتهم نهریپ نونک ریگ

گرم تستایح و تستایح گرم
یرفاک رظن دیامن سکع

دندش نت نیزا هک اهناج ٔهلمج
یرپ نوچ نونک دنناهن و یح

ناج ،بیغ سرف راوس تشگ
یرخرخ زا و رخ زا دیهر زاب

تلد ایند رخآ نیرد تخوس
یرغl نیا وج هوجو رهب

ترخ نیا رگا تساخرب وچ هدرپ
یرگنن ورد وت ،نیرز ددرگ

ناور یتشک وچ تسایرد رس رب
یرگنل دوخ نت زا دوب هک ،حور

اپ ز و تسد ز تشگ ادج هچ رگ
یرفعج رپ داد شقح لضف

لانم نیه ،دنکش رگ نت ٔهناخ
یرد نادنز هب هک ناد نیقی !هجاوخ

نورب ییآ هچ و نادنز ز کنوچ
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نورب ییآ هچ و نادنز ز کنوچ
یرورس و هش و یرصم فسوی

روش بآ زا و هچ زا یهرب نوچ
یرثوک فکتعم و ییهام

قلخ کناز ،وگب وت ار نیا یقاب
یرواب ،نم هش یا دننک وت زا

مdسلاهیلع یسیع تما ندرک بلط
تسمادک امش زا دهع یلو یکارما زا

۶۸۱ رطس ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین دادعا و تمسق یناعم رد
تسین دارفا و هیزجت یناعم رد

تسشوخ نارای اب رای داحتا
تسشکرس تروص ریگینعم یاپ

جنرب نک نازادگ شکرس تروص
جنگ وچ تدحو وا ریز ینیبب ات

وا یاهتیانع یزادگن وت رو
وا یlوم ملد یا دزادگ دوخ

ار شیوخ اهلد هب مه دیامن وا
ار شیورد ٔهقرخ دزودب وا

همه رهوج کی میدوب طسبنم
همه رس نآ میدب اپ یب و رسیب

باتفآ نوچمه میدوب رهگ کی
بآ وچمه یفاص و میدوب هرگ یب

هرس رون نآ دمآ تروصب نوچ
هرگنک یاههیاس نوچ ددع دش

قینجنم زا دینک ناریو هرگنگ
قیرف نیا نایم زا قرف دور ات

تسود یا ریمب اوتومت نا لبق اوتوم مdسلاهیلع هلوق ریسفت
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تسود یا ریمب اوتومت نا لبق اوتوم مdسلاهیلع هلوق ریسفت
نینچ زا سیردا یک یهاوخ یگدنز یم رگا گرم زا شیپ

ام زا شیپ تشگ یتشهب ندرم

۷۶۷ رطس ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیاهم یزجع رب کشخ یراین رو
تسیزجعم هدیزگ زجاع اب کناد

داهن تریجنز تسیریجنز زجع
داشگ دیاب هنریجنز رد مشچ

تسیز یداه یاک نک عرضت سپ
تسیچ ز نیا متشگ هتسب مدوب زاب

مدق رش رد ماهدرشفا رتتخس
مد هب مد ترهق ز مرسخ یفل هک

ماهدوب رک وت یاهتحیصن زا
ماهدوب رگتب و یوعد نکشتب

گرم دای ای رتضرف تعنص دای
گرب لصا وت نازخ دننام گرم


