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۱۲۶۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شرارقیب و نادرگ )۱(نودرگ تسه هک هم نآ
)۲(شراَعتسُم لقع نیو ناج نیا تسه هک ناج ناو

اهناج هب دهد ون ون یرایتخا هظحل ره
شرایتخا هتسکشب ار اهرایتخا نیو

منادن نآ و نیا نم ،منادن ناج و مسج نم
شرامخرپ مشچ زج منادن ناهج رد نم

شزورفلد گنر ناو شزور وچمه یور نآ
شراهب نوچ قلخ ناو شزوس هبوت فطل ناو

هبوت یازس هداد هبوت ی[ب شقشع
!؟شراوخ هبوت قشع اب هبوت یاج هچ رخآ

وا نزهر دنتسه وا نمشد و تسود نوچ
شراوتسا هتفرگب ،وا نماد و مییام

شروج دیشک دیاش شرود و ماج قشع زا
شراوشوگ سوبیم یراد تسود شوگ نوچ

مرامشیم قشع زا شفلز یاههقلح نم
شرامش رد و دح رد سک دسر اجک هن رو

هدرمش مد اب لد ،مرامشیمه شفطل
شراز راز هتشک یا رخآ شخب شیناج

۳۵۰۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

.دیوگیم رایسب خیش شیپ یک یفوص نآ رب نایفوص عینشت

دندز )۳(هْعنُش ییفوص رب نایفوص
دندمآ یهاقناخ خیش شیپ

ام ناج داد :دنتفگ ار خیش
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ام ناج داد :دنتفگ ار خیش
اوشیپ یا وجب یفوص نیزا وت

؟نایفوص یا تسهلگ هچ رخآ :تفگ
نارگ دراد وخ هس یفوص نیا :تفگ

سرج نوچمه وگرایسب نخس رد
سک تسیب زا دروخ نوزفا شروخ رد

فهک باحصا نوچ تسه دپسخب رو
)۴(فـَْحز خیش شیپ دندرک نایفوص

ریقف نآ یوس دروآ ور خیش
ریگ طاسوا تسه هک یلاح ره ز هک

uْا ُْریَخ ربخ رد )۵(اُهطاسَْوا رومُ
(۶)اُهط[خا لادتعا ز دمآ عفان

ضرع زا دش نوزف یطلخ یکی رگ
ضرم دیآ دیدپ مدرم نت رد

تفص رد ازفم شیوخ نیرق رب
تبقاع رد نیقی درآ قارف ناک

کیلو هزادنا رب دب یسوم قطن
کین رای تفگ ز دمآ نوزف مه

)۷(قاقِش دمآ رِضَخ اب ینوزف نآ
*قارِف اذه )۸(یرِْثکُم وت ْوَر :تفگ

وش رود ییوگ رایسب ایسوم
وش روک و شاب گنگ نم اب هن رو

)۹(یاهتسِش هزیتس زو یتفرن رو
یاهتسسگب یاهتفر ینعم هب وت

زامن رد هگان وت یدرک ثَدَح نوچ
زاتب ْوَر تراهط یوس :تدیوگ

٧٨ هیآ ، )١٨( فهك هروس ،میرک نآرق *
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٧٨ هیآ ، )١٨( فهك هروس ،میرک نآرق *

َه َلاَق ... َكِْنَيبَو يِْنَيب ُقاَرِف اَذٰ

یسراف همجرت

...تسوت و نم نايم ىيادج ]نامز[ نيا :تفگ

یسیلگنا همجرت

He answered: "This is the parting between me and thee"

۲۶۶۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نومنهر و زامن دمآ تقو جنپ
**نومِئاد ٍة[َص یف ار ناقشاع

رامُخ نآ دریگ مارآ جنپ هب هن
رازه دصناپ ین تساهرس نآ رد هک

ناقشاع ٔهفیظو )۱۰ً(ّابِغُْرز تسین
ناقداص ناج )۱۱(تسیِقَْستْسُم تخس

نایهام ٔهفیظوً ّابِغُْرز تسین
ناج سنا دنرادن ایردیب کناز

تس )۱۲(یاهعُْقب لیاه هک ایرد نیا بآ
تس یاهعرج دوخ نایهام رامخ اب

لاس وچ قشاع رب نارجه مد کی
لایخ ششیپ لصتم یلاس لصو

بلطیقستسم تسا یقَْستْسُم قشع
بش و زور نوچ نآ و نیا مه یپ رد

)۱۳(تسَرطضُم و تسقشاع بش رب زور

تسرتقشاع ورب بش ینیبب نوچ

تسیا هظحل کی وجوتسج زا ناشتسین
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تسیا هظحل کی وجوتسج زا ناشتسین
تسین تسیا مد یکی ناشمه یپ زا

نیا شوگ نآ ،نآ یاپ هتفرگ نیا
نیا شوهیب نآ و شوهدم نآ رب نیا

تسا قشاع هلمج قوشعم لد رد
تسا ْقِماو هشیمه اْرذَع لد رد

تسین قوشعم زج هب قشاع لد رد
تسین )۱۵(قوُراف و )۱۴(قِراف ناشنایم رد

)۱۶(ارَد ود نیا دوب رتُشا یکی رب

؟ار ود نیا دجنگبً ّابِغُْرز هچ سپ

؟دومنً ّابِغُْرز شیوخ اب سک چیه
؟دوب رای تبون هب دوخ اب سک چیه

درک مهف شلقع هک هن )۱۷(ییکی نآ
درم گرم رب دش فوقوم نیا مهف

یدب نکمم نیا کاردا لقع هب رو
؟یدش بجاو هچ رهب زا سفن رهق

شُه هاش دراد هک تمحر نانچ اب
؟شُک سفن :دیوگب نوچ ترورضیب

۲۳ هیآ ، )۷۰( جراعم هروس ،میرک نآرق **

َنوُمِئاَد ْمِهِتَ[َصٰ ىَلَع ْمُه َنيِذ�لا

یسراف همجرت

.دنتسه زامن لاح ردً امئاد ]یقیقح[ نارازگزامن

یسیلگنا همجرت

Those who remain steadfast to their prayer;

۳۵۲۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۵۲۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یوشیم )۱۸(نابنُخ کشخ یتفرن رو
)۲۰(یوَغ یا )۱۹(نیشیپ تفر تزامن دوخ

دنَُوت تفجمه هک اهنآ رب ور
دنَُوت تفگ ٔهنشت و ناقشاع

دوزف رب ناکانباوخ رب نابساپ
دوبن تجاح نابساپ ار نایهام

)۲۱(تسرُزاگ رب رظن ار ناشوپهماج

تسرویز یلجت ار نایرع ناج

ور زاب وسکی هب نانایرع ز ای
وش هماج نت زا غراف ناشیا وچ ای

یوش نایرع لک هک یناتیمن رو
یور طسَْوا هر ات نک مک هماج

نامسآ :نودرگ )۱(
هدش هتفرگ هیراع هب ،یضرق :راعتسم )۲(
.تسا ندرک شهوکن و ندز هنعط ینعم هب ندز هْعنُش ،یتشرد ،هنعط ینعم هب عینشت ردصم زا :هْعنُش )۳(
.گنج یارب ندش عمج و ندش هوبنا :فـَْحز )۴(
uْا ُْریَخ )۵(  .» تسا یور هنایم رد اهراک نیرتهب « تسا یثیدح هب هراشا :اُهطاسَْوا رومُ
 هک ادوس و ارفص و مغلب و نوخ لماش هناگراهچ یاه هزیمآ ینعم هب طلِخ عمج :ط[خا )۶(
.دوش یم یرامیب ثعاب اهنآ زا کی ره لداعت مدع
ینمشد و ییادج :قاقِش )۷(
وگرُپ :رِْثکُم )۸(
تسا هتسشن ففخم :هتسِش )۹(
)دیوش هدزلد اهنآ زا هک تعاس ره و زور ره هن (. » دینک رادید هاگ هاگ ار دوخ ناتسود « : دیوگ یم هک یثیدح هب هراشا ً:ّابِغُْرز )۱۰(
هنشت رایسب ،هدنهاوخ بآ :یِقَْستْسُم )۱۱(
کانلوه یهاگیاج :هعُْقب لیاه )۱۲(
هراچیب ،هدنامرد :َرطضُم )۱۳(
هدننک ادج ،هدنراذگ قرف :قِراف )۱۴(
قِراف هغلابم هغیص ،هدننک ادج رایسب ،هدنراذگ قرف رایسب :قوُراف )۱۵(
سرج ،گنز :ارَد )۱۶(
یگناگی ،ندوب دحاو ینعم هب یردصم یای اب :ییکی )۱۷(
نابنج :نابنُخ )۱۸(
شیپ زا :نیشیپ )۱۹(
هارمگ :یوَغ )۲۰(
یوش تخر :رُزاگ )۲۱(


