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۲۸۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینک یتاعارم وت ار یسَخ یتسم رد هچرگ
ینک یتابثا هچرگ ،دشاب ضحم ِیفن هکنآو

شیوخِ یاهینورد دب زا )۱(تسلد ِّدر وا هکنآ
ینک )۲(یتاماط هک ای ،یرآ ششیپ یقافن رگ

یمد یزاس رک و روک وا ِدب زا ار دوخ وت رو
ینک )۳(یتاَّلزِ کرت ای ،وا ِتشز ِّرسِ حدم

وا ِّیتشز نآ رخآ ،دشاب دنچ )۴(فّلکت نآ
)۵(ینک یتاهیه و یزیرگب وت ات دیآ رس رب

میکح یا شراد رود ،)۶(دیاشن اهتبحص هب وا
ینک یتاجاحِ عفد ،وگ اضق ،شَجنر رد هک زج

وا مدمه دشابن وا اب ار وت ِتاجانم رم
ینک یتاجانم قح اب شتجاح یارب زج

َدنکفا اهطلغ رد ار وا ،وت ِتاعارم نآ
)۸(ینک یتالیو هّصغ زو ،وا ددرگ )۷(مِزالُم سپ

دنام )۹(جنَلوق نوچ شیپ رد وا ،تشذگب برط نآ
)۱۱(ینک یتالیح هک ای و )۱۰(قاثو زا یزیرگ ات

یمّرخ و جنر ِهاگ رد واک ،شاب ار یسک نآ
)۱۲(ینک یتاه شِک روح نوچ و ّتنج نوچمه تسه

دَُوب نیّدلاسمش )۱۳(مودخَم نآ ِناهاوخاوه زا
)۱۵(ینک یتال نوچ هک ای یتسرپ رگ ار وا )۱۴(دیاش

افص ِزیربت هب ات سک رگد زا زیرگب هنرو
)۱۶(ینک یتالاح و قوذ و لامج زا تسم یوش ات

ادخ هاگرد در ،لد یهدنار ،لد دودرم :لد ِّدر )۱(
.ندرک هداعلا قراخ یاهراک ماجنا یاعدا ،ندروآ نابز رب هفازگ نانخس :تاماط )۲(
اهاطخ ،اهشزغل ،تََّلز عمج :تاَّلز )۳(
.دشاب هارمه یزاسرهاظ و ایر و یتخس ،جنر ،تقشم اب هک ینهذ نم اب راک :فّلکت )۴(
.ندروخ سوسفا ،سوسفا :تاهیِه )۵(
.تسین هتسیاش :دیاشن )۶(
.دشاب رگید یسک هارمه هشیمه هک یسک ،هارمه :مِزالُم )۷(
.ینهذ نم یاهدرد رطاخ هب ندرک گرم یوزرآ ینعم هب اجنیا رد ،ندرک فّسأت راهظا :تالیو )۸(
مکش هیحان درد :جنَلوق )۹(
نآ یاه یگدینامه یاهدنب و دیق و نهذ ،هناخ ،قاطا :قاثو )۱۰(
.ندرب راک هب هلیح ،ندرک یشیدنا هراچ :تالیح )۱۱(
ندرک یداش و شیع ،نتفرگ قشع و نداد قشع :ندرک تاه )۱۲(
.دنوادخ ،دننک تمدخ وا هب هک یسک :مودخَم )۱۳(
.تسا قوشعم ینعم هبً افرص اجنیا رد .دندیتسرپیم ار نآ فیقث هفیاط هک تسا یتب نآ مان ،تسا ُتب ینم هب اجنیا رد :تال )۱۴(
.تسا هتسیاش :دیاش )۱۵(
.ندرک قوذ ،ندرک هبرجت ار روضح یداش زا رپ تالاح :ندرک تالاح )۱۶(
----------------

۴۶۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم
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۴۶۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم

رَس ود ار امش تسه ،کیل چیپ دوخ رس رد
تسامس زا کاپ ِرس ناو ،نیمز زا کاخ ِرَس نیا

کاخ یاپ رد هتخیر ،کاپ یاهرَس سب یا
تساپ هب رگید رَس ناز رَس هک ینادب وت ات

نایع یعرف ِرَس ناو ،ناهن یلصا ِرَس نآ
تساهتنمیبِ ملاع ناهج نیا ِسپ هکناد

۸۰۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسیب ییآ هک تروص ره هب وت
یتسین وت نآ هللاو ،نیا منم ،هک

قلخ ز وت ینامب اهنت نامز کی
قلح هب ات ینام هشیدنا و مغ رد

یدَحَْوا نآ وت هک ؟یشاب یک وت نیا
یدوخ ِتسمرس و ابیز و شوخ هک

۴۸۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسدش ناسآ ،فلتخم یاههار
تسدش ناج نوچ ،یتّلم ار یکی ره

۳۲ هیآ ،)۳۰(مور هروس ،میرک نآرق

».َنوُحَِرف ْمِهْيَدَل اَمِب ٍْبزِح ُّلُكۖ  اًعَيِش اُوناَكَو ْمَُهنيِد اوُقََّرف َنيِذَّلا َنِم «

».دوب شوخلد تشاد هچ ره هب ىاهقرف ره و دندش هقرفهقرف و دندرك هراپهراپ ار دوخ نيد هك ديشابم نانآ زا «

یُدب هَر ،قح ِندرک رَّسَیُم رگ
یُدب هَگآ وزا ْرَبگ و دوهج ره

دَُوب نآ رَّسَیُم هتفگ یکی رد
دَُوب ناجِ یاذغ ،لد ِتایح هک

تشذگ نوچ دشاب عبط ِقوذ هچ ره
تشک و )۱۷(ْعیَر ،هروش وچمه دَرآ هن َرب

واِ ْعیَر دشابن ینامیشپ زُج
واِ عَیب دَران شیب تراسَخ زج

تبقاع ردنا دَْوَبن )۱۸(رَّسَیُم نآ
تبقاع ،)۱۹(رَّسَعُم دشاب واِ مان

۱۰ هیآ ،)۹۲(لیل هروس ،میرک نارق
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۱۰ هیآ ،)۹۲(لیل هروس ،میرک نارق

».ٰىَرْسُعِْللُ هُرِّسَُينَسَف «

».ميزاسىم هدامآ خزود ىارب ار وا «

نادزاب رَّسَیُم زا رَّسَعُم وت
نآ و نیا ِلامج رگنب تبقاع

بلط یداتُسا هک هتفگ یکی رد
)۲۰(بَسَح رد یباین ،ینیبْتبقاع

یتّلِم نوگ ره دندید تبقاع
)۲۱(یتََّلز ریسا دنتشگ مَرَجال

)۲۲(فابْتسد دشابن ،ندید تبقاع

؟فالتخا اهنید ز یدوب یک هنرو

ندرك ّومن ،نديلاب :ْعيَر )۱۷(
.هدش ناسآ رما ره ،ناسآ :رَّسَيُم )۱۸(
.هدش راوشد رما ره ،راوشد :رَّسَعُم )۱۹(
.دوشیم رارقرب روضح هب ندش هدنز قیرط زا هک یگرزب نآ هن ،دنکیم رارقرب نهذ و ركف هك ىطابترا و ،بَسَن یور زا درم یگرزب :بَسَح )۲۰(
شزغل :تََّلز )۲۱(
.ناسآ و لهس و تفمً ازاجم ،تسد یهتفاب :فاْبتسَد )۲۲(
----------------

۴۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

هوک وچ شَصرح و ،هَن یهاک شتمسق
هوجو ِلیصحت هدرک ،و هَن هجَو

ناهج رد ار ام هدرک رَّسَیُم یا
ناهَراو ار ام ،راگیب و هرخُس

)۲۳(تْسَش هدوب نآو ،ام هب هدومنِب همعط

تسه هک ار نآ ام هب اْمنِب نانچنآ

ثیدح

».َیِهاَمک َءایْشاَلا اَنَِرا َّمُهّلَلا «

».امنب ام هب دنتسه هک هنوگنآ ار اه هدیدپ ادنوادخ «

یریگیهام بالق :تْسَش )۲۳(
----------------

۲۸۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میکح یا شراد رود ،)۶(دیاشن اهتبحص هب وا
ینک یتاجاحِ عفد ،وگ اضق ،شَجنر رد هک زج

۲۲۶۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

زاسب تشحو اب ،شاب مغ ِهرمه
زارد ِرمُع دوخِ گرم رد بلطیم
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زارد ِرمُع دوخِ گرم رد بلطیم

۲۸۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وا مدمه دشابن وا اب ار وت ِتاجانم رم
ینک یتاجانم قح اب شتجاح یارب زج

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نتساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا
نتساک یُّلک ،و تسینوزفا َِّنظ

۲۸۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یمّرخ و جنر ِهاگ رد واک ،شاب ار یسک نآ
)۱۲(ینک یتاه شِک روح نوچ و ّتنج نوچمه تسه

۴۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اههیاس وچمه ام و بلاط هلمج تسوا دوخ
تسود ِیوگوتفگ یگمه ام ِیوگوتفگ یا

کیکر یهشیدنا و شوخان ِیاهریوصت
تسود )۲۴(ِیوخ تسین نیا و دشاب تسس ِعبط زا

دنک دوخ شیوخ ِتفص ات شاب شوماخ
تسودِ یوهیاه وک ؟وت ِدرسِ یاهیاه وک

ترطف ،تداع ،تعیبط ،تلصخ :یوخ )۲۴(
----------------

۵۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ددرگ نم ِتاذ ِتافص بش ره نم کُرت ِلایخ
ددرگ نم ِتابثا همه یو رد )۲۵(نم ِتاذِ یفن هک

وا )۲۷(ِشوگِ میج ِفرظ ز ،وا )۲۶ِ(مشچ ِنیع ِفرح ز
ددرگ نم ِتام یفرح هب )۲۸(رتخا تفه و جنرطش ِهش

)۳۱(دیاز ییروح ،)۳۰(مفاکش یبیس )۲۹(نُببیس ناز رگا

ددرگ نم ِتّانج و )۳۲(زَر ،دریگورف ار ملاع هک

متسد زا دتفا تریح ز مریگ فک هب )۳۳(فَحصُم رگو
ددرگ نم ِتایآ شبل ،دناوخ نم )۳۴(رشَعرس شَخُر

)۳۵(ناصقر وا و شوهیب نم هک یسوم نم و تسروط ناهج

ددرگ نم )۳۶(ِتاقیم رب هک دناد یسک نیا نکیلو

ناناجنارگ یا دیزیخ هک ناج ِباتفآ دمآرب
ددرگ نم ِتاّرذ نیمک ،مباترب هوک رب رگ هک

ملاع نیا نرق دص ات هک مدیلانب نادنچ ،شمخ
ددرگ نم ِیاهیه نیا رب ،دچیپ نم ِیاهیه نیا رد
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ددرگ نم ِیاهیه نیا رب ،دچیپ نم ِیاهیه نیا رد

.دوشیم لیدبت روضح یرایشه هب ینهذ نم رد ناسنا یمسج یرایشه ،دوش ماجنا لماک و تسرد رگا هک ،تسا ینهذ نم راکنا ینعم هب اجنیا رد :نم تاذ ِیفن )۲۵(
.تسه مه مشچ ینعم هب یبرع رد نیع .تسا نیع فرح هیبش هک مشچ :مشچ ِنیع )۲۶(
.تسا میج فرح هیبش هک شوگ :شوگِ میج )۲۷(
.دیشروخ و هام ،دراطع ،لحز ،یرتشم ،هرهز ،خیّرم :هراّیس تفه :رتخا تفه )۲۸(
بیس تخرد :نُببیس )۲۹(
ندرک ادج ،ندیچ :نتفاکش )۳۰(
.دمآ دهاوخ نوریب ییروح ییهویم ره نورد زا تشهب رد هک دناهدرک لقن هک تسا نآ هب هراشا :دیاز ییروح )۳۱(
.روگنا غاب هژیو هب ،غاب :زَر )۳۲(
نآرق :فَحصُم )۳۳(
.هیآ هد ره ندرک ادج یارب نآرق یهیشاح ناشن و راگن و شقن :رشَعرَس )۳۴(
.هوک نتفاکش و نآ رب دنوادخ یلّجت و روط هوک هب هراشا :ناصقر )۳۵(
.رادید تقو :تاقیم )۳۶(
----------------

۱۹۳۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ییوت رِْصُبییب َو عَمْسَییب هک ْوَر
ییوت رِسْبحاصِ یاج هچ ،ییوت رِس

۱۳۷۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

منکشب نادنز ِلفق ات ،ون ِدیع نوچ مدمآزاب
منکشب نادند و لاگنچ ار راوخمدرمِ خرچ نیو

دنروخیم ار نایکاخ نیاک ،ار بآیب رتخا تفه
منکشب ناشاهداب مه ،منز شتآ رب بآ مه

۲۸۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تاّرذ نوچ ناهج ود َدیامنب یّلَجَت رد
یزیتسَن نارگ ِهوک نوچ و هَّرذ یوش رگ

۴۵۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یتسین بلق رگا وت ْنز بلق ِدقن رب
تسین )۳۷(راوشوگ تََرَگا ،نُک شوگ هتکن نیا

.دنتفگیم شوگ هب هقلح ار هدرب و مالغ ،یگدرب مزاول و اههناشن زا :راوشوگ )۳۷(
----------------

۳۱۴۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۹(اهدقن )۳۸(ِّکَحِم شَناج دوش نوچ

ار بلق و ار بلق دنیبب سپ

.دنجنسیم نآ اب ار هرقن و الط رایع هک یگنس :کَحِم )۳۸(
.تسا نتخانشزاب ار میس و رز یهرسان و هرس ینعم هب زین ،میس و رز :دَقن )۳۹(
----------------

۶۶۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

درد و یداش یتشآ دندرک هکنوچ
درک رادیب امِ کُرت ار نابِرطُم

کاْنباوخ یتیب دیزاغآ بِرطُم
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کاْنباوخ یتیب دیزاغآ بِرطُم
کاَرا ال ْنَم ای َساَکْلا یِنْلَِنا هک

.هدب نم هب زیربل یماج ،منیب یمن ار وت هک یسک یا

هاَرا ال َْنا بَجَعال ،یهجَو َْتَنا
هابِتِْشاْلا ُباجِح ِبرُقلاُةیاغ

.تسا هدش نم یاطخ و هابتشا ِباجح ،برق تیاغ اریز ،منیبن ار وا هک تسین یبّجعت و ،ینم تقیقح وت

ْکََرا ْمَل ْنِاِ ْبَجَع ال ،یلْقَع َْتَنا
)۴۱(َْکَبتْْشمُلا )۴۰(ِسابِتِلاْلاِروفُو ْنِم

.تسین یبجعت چیه یاج منیبن ،هدیچیپ مهرد و وتردوت ِتاهابتشا ترثک زا ار وت نم رگا ،ینم لقع وت

دیرَوْلاِْلبَح ْنِم َْتَنا ْبَرَْقا َْتئِج
دیَعبِْلل ٌءادِن ای ،ای ْلَُقا َْمک

.تسا رود یتفاسم زا صخش ندناوخ یارب »ای « یادن ِفرح هک ارچ »ای « :میوگب وت هب باطخ رد یک ات .یرتکیدزن نم هب مندرگ گر زا وت

۱۶ هیآ ،)۵۰(ق هروس ،میرک نآرق

».ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَنَوۖ  ُهُسَْفن ِهِب ُسِوْسَُوت اَم ُمَلْعَنَو َناَسْنإِْلا َانْقَلَخ ْدَقَلَو «

».ميرتکيدزن وا هب شندرگ گر زا اريز ،ميتسه هاگآ وا سفن ىاههسوسو زا و مياهديرفآ ار ىمدآ ام «

)۴۴(رافِقلا یِف )۴۳(یداُنا )۴۲(مُهْطِلاُغا ْلَب

راَغا نَّمِم یعَم نَم )۴۶(مَِّتُکا )۴۵(ْیَک

.مزاس ناهنپ نالهاان هاگن زا مزرو یم تریغ ودب هک ار یسک نآ ات ،منک یم ادص ار وت ً)ادمع(اه نابایب رد و مزادنا یم هابتشا هب ار لهاان مدرم هکلب

ندش هابتشا :سابِتْلِا )۴۰(
.روت هدش هتفاب یاه هکبش دننام هدمآرد رگیدکی هب ،مهرد هتخیمآ :کَبتشُم )۴۱(
.مزادنا یم هابتشا هب :ِطلاُغا )۴۲(
.منزیم ادص ،منک یم ادن :یداُنا )۴۳(
اهنابایب :رافِق )۴۴(
هکنآ تهج هب :یَک )۴۵(
مراد یم موتکم :مَِّتُکا )۴۶(
----------------

۶۷۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ،ریرَض شیپ زا اْهنَعُ هللاَ یِضَر هشیاع نتخیرگ و مالَّسلاهیلع یفطصم ٔهناخ رد ریرَض ندمآ رد «
 نداد باوج و دنیبیمن ار وت وا ؟یزیرگیم هچ هک مالَّسلاهیلع لوسرِ نتفگ و

  ».َمَّلَس َو ْهیَلَعُ هللا یَّلَص ار لوسَر اْهنَعُ هللاَ یِضَر هشیاع

)۴۷(ریرَض ربمغیپ ِشیپ دمآ ردنا

ریمخ ره ِرونت ِشخباون یاک

)۴۸(مایقَْستسُم نم و بآ ِریم وت یا

مایقاس یا ثاَغتُْسمَلا ،)۴۹(ثاَغتْسُم

باتش رد زا ریرَض نآ دمآرد نوچ
باجتحِا ِرهب تخیْرگُب هشیاع

کاپ ِنوتاخ نآ دوب فقاو هکناز
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کاپ ِنوتاخ نآ دوب فقاو هکناز
کانکْشَر ِلوسر )۵۰(ِّیرویغ زا

نوزف )۵۱(شَکْشَر ،دَُوب رتابیز هک ره
)۵۲(نوَنب ای ،دزیخ زان زا کشَر هکناز

دنهد )۵۳(اّمُق ار یوُش ناریپهدَنگ
دناهگآ یریپ و یتشز زا هکنوچ

نَْوک ود ره رد یدمحا لامج نوچ
)۵۵(؟نْوَع )۵۴(شینادزی َِّرف یا تسهُدب یَک

دسر ار وا نَْوک ود ره یاهزان
دسر ار ُوتدص ِدیشروخ نآ ،تریغ

ار یوُگ )۵۶(ناویک هب مدنگفا رد هک
ار یور یَه نارتخا یا دیشک رد

دیوش ال مریظنیبِ عاعُش رد
دیوش اوسر نم ِرون ِشیپ هنرو

موش بیاغ یبش ره نم مََرک زا
مَوَر هک میامن اّلِا ؟مَوَر یَک

راوْشافُخ یبش نم یب امش ات
)۵۷(راطَم نیا ِدِرگ دیَّرپ نانز َرپ

دینُک هضرع یرَپ ناسوواط وچمه
دیوش )۵۸(ِبجْعُم و شکرس و تسم زاب

زاسْتشز ار دوخِ یاپ نآ دیرگنب
زاَیاِ عمش دَُوب وک قُراچ وچمه

لامشوگ ِرهب ،حبص میامن وُر
)۶۰()۵۹(لامِش ِلها ز ینم زا دیدرگن ات

نخس نآ تسا زارد هک نک نآ ِکرت
نُک ِرما یزارد زا تسدرک یهن

۱۱۷ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

».ُنوُكََيف ْنُك ُهَل ُلوَُقي اَمَّنِإَف اًرَْمأٰ ىَضَق اَِذإَوۖ  ِضَْرأْلاَو ِتاَواَمَّسلاُ عيَِدب «

».دوشىم دوجوم زيچ نآ و .وش دوجوم :ديوگىم ،دنك ىزيچ یهدارا نوچ .تسا نيمز و اهنامسآ یهدننيرفآ «

ثیدح

».هنيْعَي ال اميفِ مالَكْلا ُةَّلِق ِءَْرمْلاِ مالْسِا ِنْسُح نِم َّنِا «

».درادن یطبر ودب هک تسا یروما رد نتفگ کدنا نخس ،نیتسار ِیناملسم یاههناشن زا «
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انیبان :ریرَض )۴۷(
هنشت تخس :یقَستْسُم )۴۸(
 ،دروخیم بآً امیاد و دنکیم یگنشت ساسحا تخس صخش هک تسا یرامیب میدق بط حالطصا رد .تسا ندیشک بآ و نتساوخ بآ ینعم هب تغل رد ءاقستسا (
 ،تسا قوشعم رادید و لاصو هنشت هک دنکیم هیبشت رامیب نیا هب ار قداص ِقشاع لاح انالوم .دوشیم کاله دهد همادا ندروخ بآ هب رگا هکیلاحرد
).تسوا یانف ببس لاصو نیمه لاح نیع رد
سرب مدایرف هب ینعی ثاَغتُْسملا ،دایرف :ثاَغتْسُم )۴۹(
نتشاد تریغ :یرويغ )۵۰(
دسح ،تریغ :کشَر )۵۱(
نبِا عمج ،نارسپ :نوَنب )۵۲(
.دننکیم هغیص ار وا نادرم هک ینز ای و کزینک :اّمُق )۵۳(
.دبای یرترب نانگمه زا ،دباتب هک ره لد هب هک یهلا یوترپ ،یدزیا ّرف :ینادزی َِّرف )۵۴(
روای :نْوَع )۵۵(
.رود و دنلب رایسب زیچره لاثم ،یسمش هموظنم یاههرایس زا :ناویک )۵۶(
زاورپ لحم :راطَم )۵۷(
نیبدوخ ،هاوخدوخ :ِبجعُم )۵۸(
پچ :لامِش )۵۹(
.خزود لها ىانعم هب تسا ىنآرق ىريبعت هك تسا لامِّشلا باحصا نامه دارم :لامِش ِلها )۶۰(
----------------

۶۸۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 ؟یوشیم ناهنپ هچ هک اْهنَعُ هللاَ یِضَر ار هشیاع مالَّسلاهیَلَع یفطصم ندرک ناحتما «
 اْهنَعُ هللاَ یِضَر هشیاع هک دیآ دیدپ ات .دنیبیمن ار وت یمعا هک وشم ناهنپ
»؟تسرهاظ ِتفگ ِدّلقُم دوخ ای تسه فقاو مالسلا هیلع یفطْصُم ریمض زا

ناحتما ِیارب ربمغیپ تفگ
ناهن وش مک ار وت دنیبیمن وا

اهتسد اب هشیاع تراشا درک
ارو منیبیمه نم ،دنیبن وا

حور یبوخ رب تسا لقع ِتریغ
)۶۱(حوُصُن نیا لیثمت و تاهیبشت ز ُرپ

تسار حور نیک ییناهنپ نینچ اب
؟تسارچ )۶۲(نیکشَر نینچنیا یو رب لقع

وُخْکشَر یا ینکیم ناهنپ هک زا
؟وا ِیور شرون تسهدیشوپ هکنآ

باتفآ نیا شوپْیوریب دوریم
باقن ار شیور تسوا ِرون ِطرف

رَوْکشَر یا ینکیم ناهنپ هک زا
؟رثا دنیبیمن یو زا باتفآک

منت ردنا تسا رتنوزفا نآ زا کشَر
منک ناهنپ مه هک مهاوخ شدوخ زک

نم )۶۳(ِگنهآْناِرگِ کشَر ِشتآ ز
نمْ گنج رد دوخ شوگ و مشچ ود اب

لد و ناج یا تتسیکشَر نینچ نوچ
)۶۴(لِهِب ار نتفگ و دنبرب ناهد سپ

باتفآ نآ ،منک شُماخ را مسرت
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باتفآ نآ ،منک شُماخ را مسرت
باجح دناّردب رگیدِ یوس زا

دوش )۶۵(رَْهَظاام ِتفگ ،یشومخ رد
دوش رتنوزفا لیم نآ عنم ز هک

دوش فک شهّرُغ ،رحب دَّرُغب رگ
دوش فرُْعا ْنأِب ُْتَببَْحا ِشوج

:یسدق ثیدح

».فَرُعأْ یَکِل َقْلَخلا ُتْقَلَخَف َفَرُْعأ َنأ ُْتَببحأَفً اّیِفْخَمً اْزَنک ُْتُنک «

».موش هتخانش هک مدیرفآ ار قولخم ،موش هتخانش متشاد تسود ،مدوب ناهن یجنگ «

تسا نزور نآِ نتسب نتفگ ْفرح
تسا ندیشوپ نخس ِراهظا ِنیع

لگ یور رد نز هرعن هنالبلب
لُگِ یوب زا ناشلوغشم ینک ات

ناششوگ ددرگ لوغشم ْلُق هب ات
ناششوه درََّپن لُگِ یور یوس

تسا ینشور سب وک دیشروخ نیا شیپ
تسا ینزهر یلیلد ره تقیقح رد

اهتحیصن :حوُصُن )۶۱(
هدنََرب کشر ،رویغ :نیکشَر )۶۲(
.تسا شیازفا و تّدش هب ور هظحل هب هظحل هک تسا یشتآ :گنهآناِرگ ِشتآ )۶۳(
نک اهر :لِهِب )۶۴(
رتراكشآ ،رترهاظ :رَْهَظا )۶۵(
----------------

۷۰۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

:درک زاغآ لزغ نیا کرت ریماِ مزب رد هک برطُم نآ ِتیاکح «
منادیمن ؟یهام ای وْرَس ای ینسوس ای یُلگ 
منادیمن ؟یهاوخیم هچ لدیب ٔهتفشآ نیزا 

».ار ریما ،بِرطُم باوج و ،ینادیم هک وگب نآ :هک کُرت ِندز رب گناب و

تسمِ کُرت شیپ دیزاغآ برطُم
تسَلا ِرارسا همغن ِباجِح رد

١٧٢ هيآ ،)۷( فارعا هروس ،ميرك نآرق

ۖ  ْمُكِّبَرِب ُتْسََلأ ْمِهِسُْفَنأٰ ىَلَع ْمُهَدَهَْشأَو ْمَُهتَّيُِّرذ ْمِهِروُُهظ ْنِم َمَدآ يَِنب ْنِم َكُّبَرَ ذََخأْ ِذإَو «
َه ْنَع اَّنُك اَِّنإ ِةَماَيِقْلا َمَْوي اوُلوَُقت َْنأ اَنْدِهَشٰ ىََلب اوُلاَق  ».نَِيلِفاَغ اَذٰ

 تفرگ هاوگ ناشدوخ رب ار نانآ و .دروآ نوريب ار ناشنادنزرف مدآىنب تشپ زا وت راگدرورپ و «
 .ميهدىم ىهاوگ ،ىرآ :دنتفگ ؟متسين ناتراگدرورپ نم ايآ :ديسرپ و

».ميدوب ربخىب نآ زا ام هك دييوگن تمايق زور رد ات

)۶۶(؟نَثَو ای یهام وت هک منادن نم
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)۶۶(؟نَثَو ای یهام وت هک منادن نم

؟نم ز یهاوخیم هچ ات منادن نم

؟تمرآ تمدخ هچ هک منادنیم
؟تَمَرآ ترابع رد ای )۶۷(منز نت

ادُج نم زا یتسین هک بجع نیا
؟اجک وت ؟مااجک نم منادنیم

٤ هيآ ،)۵۷( ديدح هروس ،ميرك نآرق

 اَْهنِم ُجُرْخَي اَمَو ِضَْرأْلا يِفُ ِجَلي اَم ُمَلْعَيۚ  ِشْرَعْلا ىَلَع ٰىََوتْسا َُّمثٍ ماََّيأ ِةَّتِس يِف َضَْرأْلاَو ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ يِذَّلا َوُه «
 ».ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِبُ َّهللاَوۚ  ُْمْتنُك اَم َنَْيأ ْمُكَعَم َوُهَوۖ  اَهيِف ُجُرْعَي اَمَو ِءاَمَّسلا َنِم ُلِْزَني اَمَو

 دور ورف نيمز رد ار هچ ره .تخادرپ شرع هب سپس .ديرفآ زور شش رد ار نيمز و اهنامسآ هك تسوا «
 .دنادىم ،دور الاب نامسآ رد ار هچ ره و ديآ ورف نامسآ زا ار هچ ره و ديآ نوريب نيمز زا ار هچ ره و

».تسانيب دينكىم هك ىراك ره هب و تسامش هارمه ديشاب هك اج ره و

یشَکیم نوچ ارم هک منادنیم
یشَکیم نوخ رد هاگ ،َرب رد هاگ

درک زاب منادن رد بل نینچمه
درک زاس منادنیم ،منادنیم

تِفگِش زا منادنیم دش دح ز نوچ
تفرگ لد )۶۸(هرارَح نیز ار امِ کُرت

دیشک )۶۹(یسوُّبَد و کُرت نآ دیهجرب
دیسر بِْرطُم ِرَس رب اهْیَلَع ات

تسد هب یگنهرس تفرگب ار زرُگ
تسا َدب مَد نیا یشُکبِرطُم ،هن :تفگ

)۷۱()۷۰(شَرَم و ّدح یب ِرارکَت نیا تفگ    

شرس نم مبوکب ،ار معبط تفوک

روَخَم هُگ ،ینادنیم انابتلق
َرب دوصقم نزب ،ینادیمه رو

شاینادیم هک جیگ یا وگب نآ
شکم رد منادنیم منادنیم

)۷۲(؟یرُم یَه ،ییاجک زک مسرپب نم

)۷۳(یرِه زا هن و خلب ز هن :ییوگب وت

)۷۵(زاَرط هن )۷۴(لِصْوَم هن و دادغب ز هن

زارد ِهار ین و ین رد یشَک رد

هَر زاب ،مااجک زا نم وگب دوخ
)۷۸(هََلب اجنیا )۷۷(طانَم )۷۶(ِحیْقَنت تسه

)۷۹(؟باتْشان یدروخ هچ :مدیسرپب ای
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)۷۹(؟باتْشان یدروخ هچ :مدیسرپب ای

بابک هن و بارش هن :ییوگب وت

سدع هن و )۸۱(دیَرث هن و )۸۰(دیدَق هن
سب و اهنت ،وگب نآ ،یدروخ هچنآ

؟تسیچ رهب زا زارد )۸۲(ییاخْنخس نیا
تسیفخ مدوصقم هکناز :برطم تفگ

وتِ یفن زا شیپ تابثا دمریم
ُوب تابثا ز یَرب ات مدرک یفن

ار زاس نیا یفن هب مرآ اون رد
ار زار دیوگ گرم ،یریمب نوچ

ُتب :نَثَو )۶۶(
ندرک توکس :ندز نت )۶۷(
ناوارف هقالع و یمرگ و دورس و فینصت :هرارَح )۶۸(
زرُگ :سوُّبَد )۶۹(
رامش ،باسح :رَم )۷۰(
هزادنایب ،باسحیب :رَمیب )۷۱(
راکایر :یرُم )۷۲(
تاره :یرِه )۷۳(
هلْجَد دور یبرغ هرانك رد عقاو قارع لامش ياهرهش زا :لِصْوَم )۷۴(
یقرش ناتسكرت رد تسا یرهش :زاَرط )۷۵(
.تسا ندرک کاپ دیاوز زا ار نخس و ندودز ار نآ یاه هرگ و نتساریپ ار تخرد یهنت و ندیشک نوریب ناوختسا زا ار زغم ینعم هب ظفل رد :حیْقَنت )۷۶(
دوصقم ،ناهرب ،تجح :طانَم )۷۷(
).دیادزب دوخ دوصقم زا کدنا کدنا ار ماهبا گرب و خاش ینعی .دنک شاف یّنأت اب ار دوخ دوصقم و بلطم یسک هکنیا زا تسا یریبعت انالوم نایب رد طانَم حیْقَنت (
یهلبا و تهالب :هََلب )۷۸(
.دشاب هدروخن هناحبص هك يسك ،اتشان :باتْشان )۷۹(
.دوس کمن یهدرک کشخ تشوگ :دیدَق )۸۰(
تشوگبآ :دیَرث )۸۱(
.نداد بات و چیپ ار نخس ،مالک رد بانطِا :ییاخْنخس )۸۲(
--------------------------

 :تاغل عومجم
ادخ هاگرد در ،لد یهدنار ،لد دودرم :لد ِّدر )۱(
.ندرک هداعلا قراخ یاهراک ماجنا یاعدا ،ندروآ نابز رب هفازگ نانخس :تاماط )۲(
اهاطخ ،اهشزغل ،تََّلز عمج :تاَّلز )۳(
.دشاب هارمه یزاسرهاظ و ایر و یتخس ،جنر ،تقشم اب هک ینهذ نم اب راک :فّلکت )۴(
.ندروخ سوسفا ،سوسفا :تاهیِه )۵(
.تسین هتسیاش :دیاشن )۶(
.دشاب رگید یسک هارمه هشیمه هک یسک ،هارمه :مِزالُم )۷(
.ینهذ نم یاهدرد رطاخ هب ندرک گرم یوزرآ ینعم هب اجنیا رد ،ندرک فّسأت راهظا :تالیو )۸(
مکش هیحان درد :جنَلوق )۹(
نآ یاه یگدینامه یاهدنب و دیق و نهذ ،هناخ ،قاطا :قاثو )۱۰(
.ندرب راک هب هلیح ،ندرک یشیدنا هراچ :تالیح )۱۱(
ندرک یداش و شیع ،نتفرگ قشع و نداد قشع :ندرک تاه )۱۲(
.دنوادخ ،دننک تمدخ وا هب هک یسک :مودخَم )۱۳(
.تسا قوشعم ینعم هبً افرص اجنیا رد .دندیتسرپیم ار نآ فیقث هفیاط هک تسا یتب نآ مان ،تسا ُتب ینم هب اجنیا رد :تال )۱۴(
.تسا هتسیاش :دیاش )۱۵(
.ندرک قوذ ،ندرک هبرجت ار روضح یداش زا رپ تالاح :ندرک تالاح )۱۶(
ندرك ّومن ،نديلاب :ْعيَر )۱۷(
.هدش ناسآ رما ره ،ناسآ :رَّسَيُم )۱۸(
.هدش راوشد رما ره ،راوشد :رَّسَعُم )۱۹(
.دوشیم رارقرب روضح هب ندش هدنز قیرط زا هک یگرزب نآ هن ،دنکیم رارقرب نهذ و ركف هك ىطابترا و ،بَسَن یور زا درم یگرزب :بَسَح )۲۰(
شزغل :تََّلز )۲۱(
.ناسآ و لهس و تفمً ازاجم ،تسد یهتفاب :فاْبتسَد )۲۲(
یریگیهام بالق :تْسَش )۲۳(
ترطف ،تداع ،تعیبط ،تلصخ :یوخ )۲۴(
.دوشیم لیدبت روضح یرایشه هب ینهذ نم رد ناسنا یمسج یرایشه ،دوش ماجنا لماک و تسرد رگا هک ،تسا ینهذ نم راکنا ینعم هب اجنیا رد :نم تاذ ِیفن )۲۵(
.تسه مه مشچ ینعم هب یبرع رد نیع .تسا نیع فرح هیبش هک مشچ :مشچ ِنیع )۲۶(
.تسا میج فرح هیبش هک شوگ :شوگِ میج )۲۷(
.دیشروخ و هام ،دراطع ،لحز ،یرتشم ،هرهز ،خیّرم :هراّیس تفه :رتخا تفه )۲۸(
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.تسا میج فرح هیبش هک شوگ :شوگِ میج )۲۷(
.دیشروخ و هام ،دراطع ،لحز ،یرتشم ،هرهز ،خیّرم :هراّیس تفه :رتخا تفه )۲۸(
بیس تخرد :نُببیس )۲۹(
ندرک ادج ،ندیچ :نتفاکش )۳۰(
.دمآ دهاوخ نوریب ییروح ییهویم ره نورد زا تشهب رد هک دناهدرک لقن هک تسا نآ هب هراشا :دیاز ییروح )۳۱(
.روگنا غاب هژیو هب ،غاب :زَر )۳۲(
نآرق :فَحصُم )۳۳(
.هیآ هد ره ندرک ادج یارب نآرق یهیشاح ناشن و راگن و شقن :رشَعرَس )۳۴(
.هوک نتفاکش و نآ رب دنوادخ یلّجت و روط هوک هب هراشا :ناصقر )۳۵(
.رادید تقو :تاقیم )۳۶(
.دنتفگیم شوگ هب هقلح ار هدرب و مالغ ،یگدرب مزاول و اههناشن زا :راوشوگ )۳۷(
.دنجنسیم نآ اب ار هرقن و الط رایع هک یگنس :کَحِم )۳۸(
.تسا نتخانشزاب ار میس و رز یهرسان و هرس ینعم هب زین ،میس و رز :دَقن )۳۹(
ندش هابتشا :سابِتْلِا )۴۰(
.روت هدش هتفاب یاه هکبش دننام هدمآرد رگیدکی هب ،مهرد هتخیمآ :کَبتشُم )۴۱(
.مزادنا یم هابتشا هب :ِطلاُغا )۴۲(
.منزیم ادص ،منک یم ادن :یداُنا )۴۳(
اهنابایب :رافِق )۴۴(
هکنآ تهج هب :یَک )۴۵(
مراد یم موتکم :مَِّتُکا )۴۶(
انیبان :ریرَض )۴۷(
هنشت تخس :یقَستْسُم )۴۸(
 ،دروخیم بآً امیاد و دنکیم یگنشت ساسحا تخس صخش هک تسا یرامیب میدق بط حالطصا رد .تسا ندیشک بآ و نتساوخ بآ ینعم هب تغل رد ءاقستسا (
 ،تسا قوشعم رادید و لاصو هنشت هک دنکیم هیبشت رامیب نیا هب ار قداص ِقشاع لاح انالوم .دوشیم کاله دهد همادا ندروخ بآ هب رگا هکیلاحرد
).تسوا یانف ببس لاصو نیمه لاح نیع رد
سرب مدایرف هب ینعی ثاَغتُْسملا ،دایرف :ثاَغتْسُم )۴۹(
نتشاد تریغ :یرويغ )۵۰(
دسح ،تریغ :کشَر )۵۱(
نبِا عمج ،نارسپ :نوَنب )۵۲(
.دننکیم هغیص ار وا نادرم هک ینز ای و کزینک :اّمُق )۵۳(
.دبای یرترب نانگمه زا ،دباتب هک ره لد هب هک یهلا یوترپ ،یدزیا ّرف :ینادزی َِّرف )۵۴(
روای :نْوَع )۵۵(
.رود و دنلب رایسب زیچره لاثم ،یسمش هموظنم یاههرایس زا :ناویک )۵۶(
زاورپ لحم :راطَم )۵۷(
نیبدوخ ،هاوخدوخ :ِبجعُم )۵۸(
پچ :لامِش )۵۹(
.خزود لها ىانعم هب تسا ىنآرق ىريبعت هك تسا لامِّشلا باحصا نامه دارم :لامِش ِلها )۶۰(
اهتحیصن :حوُصُن )۶۱(
هدنََرب کشر ،رویغ :نیکشَر )۶۲(
.تسا شیازفا و تّدش هب ور هظحل هب هظحل هک تسا یشتآ :گنهآناِرگ ِشتآ )۶۳(
نک اهر :لِهِب )۶۴(
رتراكشآ ،رترهاظ :رَْهَظا )۶۵(
ُتب :نَثَو )۶۶(
ندرک توکس :ندز نت )۶۷(
ناوارف هقالع و یمرگ و دورس و فینصت :هرارَح )۶۸(
زرُگ :سوُّبَد )۶۹(
رامش ،باسح :رَم )۷۰(
هزادنایب ،باسحیب :رَمیب )۷۱(
راکایر :یرُم )۷۲(
تاره :یرِه )۷۳(
هلْجَد دور یبرغ هرانك رد عقاو قارع لامش ياهرهش زا :لِصْوَم )۷۴(
یقرش ناتسكرت رد تسا یرهش :زاَرط )۷۵(
.تسا ندرک کاپ دیاوز زا ار نخس و ندودز ار نآ یاه هرگ و نتساریپ ار تخرد یهنت و ندیشک نوریب ناوختسا زا ار زغم ینعم هب ظفل رد :حیْقَنت )۷۶(
دوصقم ،ناهرب ،تجح :طانَم )۷۷(
).دیادزب دوخ دوصقم زا کدنا کدنا ار ماهبا گرب و خاش ینعی .دنک شاف یّنأت اب ار دوخ دوصقم و بلطم یسک هکنیا زا تسا یریبعت انالوم نایب رد طانَم حیْقَنت (
یهلبا و تهالب :هََلب )۷۸(
.دشاب هدروخن هناحبص هك يسك ،اتشان :باتْشان )۷۹(
.دوس کمن یهدرک کشخ تشوگ :دیدَق )۸۰(
تشوگبآ :دیَرث )۸۱(
.نداد بات و چیپ ار نخس ،مالک رد بانطِا :ییاخْنخس )۸۲(


