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۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱(تابارخ ِریپ یا ،ماج کی هدب
)۲(تافآ ِریخأَّتلا یف هک ،ادرف وگم

نوعرف ِنوخ هِدرَد هدابِ یاج هب
)۳(تاقیم هب مناج ِیسوم دمآ هک

دشاب مصخ ِنوخ ز ام ِبارش
تاّذل تسیداّیص ز ار ناریش هک

ریش یهجنپ و زوپ تسنوخرپ هچ
تامالع نیا تستفرگ ام ِنوخ ز

روگنا ِنوخ مه ین و روگ مریگن
)۴(تابثا ز ین ،متسم یفن زا نم هک

مدرگ هدنز ِدیص ِدرگ ،مزاب وچ
تاوما ِدرگ ناغاز وچمه مدرگن

)۵(تّمه هب وش یزاب و غاز یا ایب
)۷(تافصِم ِشیپ یغاز ز وش )۶(اّفَصُم

مه ار زاب ِیاهفصو ناشفیب
تاذ نوچ شیوخ ردنا وش )۸(رتدّرجُم

نوخرپ تسیتشط ،نیمز نیا تسکاخ هن
)۹(تامهَشِ مخز و ناقشاع ِنوخ ز

؟دمآ حبص ییوگ دنچ اسورخ
)۱۰(تاکشِم ِرون دوخ ار حبص دیامن

یونعم ریسم یامنهار :تابارخ ِریپ )۱(
)َلثَم( تساهنایز ریخأت رد :تافآ ِریخأَّتلا یف )۲(
رادید تقو :تاقیم )۳(
ندش هدنز یگدنز هب ،وْحَص :تابثا )۴(
.دوشیم قّقحم ناسنا شالت اب و دیآیم ناسنا نورد یهدش هدوشگ یاضف زا هک دنوادخ تساوخ :تّمه )۵(
فاص و کاپ :اّفَصُم )۶(
.تسا یونعم ِداتسا روظنم .دننک فاص و دنیالاپب ار یزیچ نآ اب هچنآ ،هنولاپ :تافصِم )۷(
یگدینامه زا یراع ،هناگی :دّرجُم )۸(
.نتخاب یگدنز هب ار اهیگدینامه ،جنرطش یزاب رد تخاب :تامهَش )۹(
غارچ ،نادغارچ :تاکشِم )۱۰(
----------------

۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تابارخ ِریپ یا ،ماج کی هدب
تافآ ِریخأَّتلا یف هک ،ادرف وگم

۴۷۵۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۷۵۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟دَُوب ینوخ ارچ لّوا زا ،قشع
دوب ینوریب هکنآ دزیرگ ات

۴۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار هدنزِ غرم راچ نیا ُربب رس
ار هدنیاپان ِقلخ نُک )۱۱(یدَمرَس

سورخ و تسغاز و تسسواط و َّطب
سوُفن ردنا قلُخ راچ لاثم نیا

تستوهش نآ سورخ و تسصرح ،َّطب
)۱۲(تسّتینُما غاز و سواط نوچ ،هاج

زاسدیّما دوب هکنآ )۱۳(َشَتْینُم
زارد ِرمع ای )۱۵(دیبأَت )۱۴(ِعماط

هنادواج :دَمرَس )۱۱(
وزرآ :تَّینُما )۱۲(
هتساوخ ،وزرآ :ةَْینُم )۱۳(
دنمزآ ،هدننک عمط :عِماط )۱۴(
نتخاس هنادواج ،ندرک دیواج :دیْبأت )۱۵(
----------------

۷۶۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

غاَرف و نایاپ تسین ار نخس نیا
؟غاز وت یتشُک ارچ قح ِلیلخ یا

؟دوب هچ نامرف ِتمکح ،نامرف ِرهب
دومن دیاب نآ ِرارسا ز یکدنا

۲۶۰ هیآ ،)۲(هرقب هروس ،میرک نآرق

»…ِْريَّطلا َنِم ًةَعَبَْرأْ ذُخ …«

»…ريگرب هدنرپ راهچ :تفگ …«

هایسِ غاز یهرعن و )۱۶(غاکْغاک
)۱۷(هاوخرْمُع ایند هب دشابً امیاد

)۱۸(درفِ کاپ یادخ زا سیلبِا وچمَه

درک تساوخرد نَت ِرمع تمایق ات

ازَجْلاِ مَوی یلِا ینرِظَْنا :تفگ
انَّبَر )۱۹(اْنُبت :هک یتفگ یکشاک

۷۹ هیآ ،)۳۸(ص هروس ،میرک نآرق
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۷۹ هیآ ،)۳۸(ص هروس ،میرک نآرق

».َنُوثَْعُبيِ مَْويٰ ىَِلإ يِنْرِظَْنأَف ِّبَر َلاَق «

».هد تلهم دنوش هدنز ون زا هك ىزور ات ارم ،نم راگدرورپ ىا :تفگ «

راقراق ،غالک گناب :غاکْغاک )۱۶(
هدنهاوخ رمع :هاوخرمُع )۱۷(
ریظنیب ،اتمهیب ،هناگی :درف )۱۸(
میدرک هبوت :اْنُبت )۱۹(
----------------

۴۰۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دناهدوب نت کی ود ره ،ناطیش و سفن
دناهدومنب ار شیوخ تروص ود رد

دنُدب کی ناشیا هک ،لقع و هتشرف نوچ
دندش تروص ود شاه تمکح ِرهب

شیوخ ِّرِس رد نینچ یراد ینمشد
شیک و ناجِ مصخ ،و تس لقع ِعنام

۷۷۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا ندنک ناج همه ،هبوت یب ِرمع
تسا ندوب قح زا بیاغ ،رضاح ِگرم

دَُوب شوخ قح اب ود ره نیا گرم و رمع
دَُوب شتآ تایح ِبآ ادخیب

۱۶۲ هیآ ،)۶(ماعنا هروس ،میرک نآرق

».نَِيمَلاَعْلا ِّبَرِ َِّهلل يِتاَمَمَو َياَيْحَمَو يِكُسُنَو يِتاَلَص َِّنإ ْلُق «

».تسا نايناهج راگدرورپ نآ ،ادخ ىارب نم گرم و نم ىگدنز و نم ىنابرق و نم زامن :وگب «

وک دوب تنعل ِریثأت زا مه نآ
وُجْرمُع دش یمه ترضح نانچ رد

نتساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا
نتساک یُّلک ،و تس ینوزفا ِنَّظ

یگناگیب رد قرغ یرمُع هصاخ
)۲۰(یگناشهَبور ،ریش ِروضح رد

مَوَر رتسپ ات هک هد مشیب رمع
موش رتمک ات هک نُک نوزفا )۲۱(مَلْهَم

دَُوب وا هناشن ار تنعل هک ات
دوب وُجْتنعل هک دشاب یسک َدب
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تسا ندرورپ ناج ،)۲۲(برُق رد ،شوخ ِرمُع
تسا ندروخ )۲۳(نیگرِس ِرهب زا غاز ِرمع

مروخیم هُگ ات هک هِد مشیب ِرمع
مرهوگَدب سب هک هِد منیا میاد

ناهد هدنَگ نآ تسراوخ هُگ هنرگ
)۲۴(ناهَراو مغازِ یوخ زک یدیوگ

ریوزت و هلیح :یگناشهَبور )۲۰(
یگتسهآ و گنرد ،نداد تلهم :َلْهَم )۲۱(
یکیدزن ،ندش کیدزن :برُق )۲۲(
نایاپراچ یهلضف :نیگرِس )۲۳(
نک دازآ :ناهراو )۲۴(
----------------

۴۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم

تسین وتِ یاهَب فَک هب ار سَک هک ؟وت یرهوگ هچ
؟تسین وتِ یاطَع نآ هک فَک رد دراد هچ ناهج

؟تسَرَتب نیز وتِ خُر یب َدیِز هک نآِ یازس
تسین وتِ یازس وا هچ رگ ،هِدَم هدنبِ یازس

ناج و لد یمَد ره هب مهاوخ وتِ کاخ ِراثن
تسین وتِ یاپِ کاخ هک ،یناج ِرَس رب کاخ هک

ناغرُم همه رب وتِ یاوه تسَکرابُم
تسین وت )۲۵(ِیاوه رد هک ،یغرم کرابُمان هچ

تسَداتْسِا هِک نآ ره ثداوحِ جوم ِنایم
تسین وتِ یانشآ هکنوچ ،دَهََرن انشآ هب

دراد اَقب رگا مَلاع درادن اَقب
تسین وتِ یاَقبِ مَرْحَم وا وچ ،ریگ شاَنف

تسَتام ار تیهَش واک یخُر تسخَُّرف هچ
تسین وتِ یاِقلیب هک ،سَکنآ دَُوب )۲۶(اِقلشوخ هچ

دَُوب ماخ ْتخس هک ،مزیُرگَن وتِ مخز ِز
تسین وتِ یالب ِشتآ یهتخوس هک یلد

دراد ناکم رد یور ،دُشَن تسین هک یلد
تسین وتِ یاج هک ،وَر هک ینارِب شْناکَمال ِز

ار وت ِنارگاَنث و )۲۷(اَنث تسین هنارک
؟تسین وتِ یاَنث یهتشَگرَس هک هَّرذ مادک

 :دیوگیم مظن هب یماظن هک نآ ِریظن
تسین وتِ یافَج ِتقاط ارم هک نُکَم افَج

زاورپ یاضف ،سوه و قشع :اوه )۲۵(
رادیدشوخ ،یوربوخ ،تروصشوخ :اِقلشوخ )۲۶(
ندرک شیاتس و دمح :اَنث )۲۷(
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ندرک شیاتس و دمح :اَنث )۲۷(

۴۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم

دراد ناکم رد یور ،دُشَن تسین هک یلد
تسین وتِ یاج هک ،وَر هک ینارِب شْناکَمال ِز

۱۱۱۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شدزاس تلیسو یم تروص هچره
شدزادنا روُد رحب ،تلیسو ناز

۳۲۰۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دومن ناوتب یتسین ردنا یتسه
دوج دنرآ ریقف رب ،نارادْلام

تسا هنِسُْرگ دوخ ،نان ِّیفاص یهنیآ
تسا هَنزْشتآ یهنیآ مه )۲۸(هتخوس

تساخ هک ییاج ره ،صقن و یتسین
تساههشیپ هلمج ِّیبوخ یهنیآ

.دننک نشور ار نآ و دننز نآ رب هنزشتآِ گنس اب ات دنهنیم اهبوچ رگید ِنایم رد هک یبوچ هکت :هتخوس )۲۸(
----------------

۳۲۲۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ار شیوخ یهتسد ،غیت دشارت یک
ار )۲۹(شیر نیا راپس یحاّرج هب ،ور

 سگم دمآ عمج شیر ره ِرس رب
سک شیوخ ِشیرِ حبُق دنیبن ات

تحارج ،مخز :شیر )۲۹(
----------------

۴۸۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم

 :دیوگیم مظن هب یماظن هک نآ ِریظن
تسین وتِ یافَج ِتقاط ارم هک نُکَم افَج

۳۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

مَدهبمَدِ یاههّصُغ نیا تسوت ِلعف
مَلَقْلا َّفَج ْدَق ِّینعم دَُوب نیا

۲۴۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت رادیب و یشاب بقارم رگ
وت رادرکِ خساپ مَد ره ینیب

۳۱۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۱۳۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تدیآ ژک مَلَقْلا َّفَج ،یوَر ژک
تدیاز تداعس ،یرآ یتسار

۳۱۵۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب نآ یَک مَلَقْلا َّفَجِ ینعم
؟دَُوب ناسکی افو اب اهافج هک

مَلَقْلا َّفَج افج مه ،ار افج لب
مَلَقْلا َّفَج افو مه ار افو نآو

۷ هیآ ،)۱۷( ءارَسا هروس ،میرک نآرق

 ْمُكَهوُجُو اوُءوُسَِيل ِةَرِخآْلا ُدْعَو َءاَج اَذِإَفۚ  اَهََلف ُْمْتأََسأ ِْنإَوۖ  ْمُكِسُْفَنأِل ُْمْتنَسَْحأ ُْمْتنَسَْحأ ِْنإ «
».اًريِْبَتت اْوَلَع اَم اوُرَِّبُتِيلَو ٍةَّرَم َلََّوأُ هوُلَخَد اَمَك َِدجَْسمْلا اوُلُخَْدِيلَو

 ،ديسر ارف مود یهدعو نوچ و .دينكىم دوخ هب دينك ىدب رگا و ،دينكىم دوخ هب دينك ىكين رگا «
 دندوب هدمآرد دجسم هب هك لوا راب نوچ و دنزاس نيگمغ ار امش ات ميداتسرف ناترس رب ىناسك

».دنزاس دوبان دنباي تسد هچ ره هب و دنيآرد دجسم هب

۳۱۵۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت ِراک ،اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

۲۸ هیآ ،)۶( ماعنا هروس ،میرک نآرق

».َنُوبِذاَكَل ْمُهَِّنإَو ُْهنَع اوُهُن َامِل اوُداَعَل اوُّدُر ْوَلَوۖ  ُْلبَق ْنِم َنُوفْخُي اُوناَك اَم ْمُهَل اََدب ْلَب «

 ،دننادرگزاب ايند هب ار اهنآ رگا ،هدش راكشآ ناشيارب نونكا دنتشادىم هديشوپ شيپ نيا زا هك ار هچنآ ،هن «
».دننايوگغورد نانيا .دندرگىم زاب دندوب هدرك ناشعنم هك اهراك نامه هب مه زاب

۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تابارخ ِریپ یا ،ماج کی هدب
تافآ ِریخأَّتلا یف هک ،ادرف وگم

۲۳۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم

ار ام َدَنز مههب ات ؟ناجِ یقاس تساجک
ار ادرف و )۳۰(ّید ِرکف ام ِلد زا دبورب

زورید :ید )۳۰(
----------------

۱۲۶۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تشذگ اهادرف هک ،ادرف وگم نیه
تشکِ ماّیا درذگن یّلک هب ات

۸۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم
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۸۲۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم

دوریم ادرف ِدیموا رب رمُع
دوریم اغوغ ِیوس هنالفاغ

ناد زورما ار شیوخ ِراگزور
دوریم ادوس هچ رد ات شَرگنِب

تفر رمُع هساک هب هَگ ،هسیک هب هَگ
دوریم ام یهسیک زا سََفن ره

۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نوعرف ِنوخ هِدرَد هدابِ یاج هب
تاقیم هب مناج ِیسوم دمآ هک

۲۰۷۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسهتساخ تعاس ز )۳۱(اهنیولت هلمج
تسَرِب تعاس زا هک نیولت زا تسَر

یوش نوریب یتعاس ،تعاس ز نوچ
یوش نوچیبِ مرحم ،دنامن نوچ

تسین هاگآ یتعاسیب زا تعاس
تسین هار رّیحت زج وسنآ شک نآز

ناکم و نامز ِتارییغت زا یشان ِّریغتم لاوحا :نیولت )۳۱(
----------------

۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشاب مصخ ِنوخ ز ام ِبارش
تاّذل تسیداّیص ز ار ناریش هک

ریش یهجنپ و زوپ تسنوخرپ هچ
تامالع نیا تستفرگ ام ِنوخ ز

۳۰۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم

یسر تداهش هب ات ،ریش وچ روخیم و نزیم
)۳۲(ییزاخَبا ِرفاک ِندرگ ینزب ات

.تسا نهذ دامن اجنیا رد ،زاقفق برغم رد یناتسهوک یشخب ،هّیزاخبا :زاخَبا )۳۲(
----------------

۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

روگنا ِنوخ مه ین و روگ مریگن
تابثا ز ین ،متسم یفن زا نم هک

۷۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۷۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

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

۲۵۷۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم

!؟ینامیم هِچ هب نیدنچ ناتسبیرغ هب ،اناج
!؟یناشیرپ دنچ ات ،تبرغ نیا زا وت آزاب

مداد ناشن هار دص ،مداتسرف همان دص
یناوخیمن همان ای ،ینادیمن هار ای

دناوخ ار وت همان دوخ ،یناوخیمن همان رگ
یناْدهَر یهجنپ رد ،ینادیمن هار رو

۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تّمه هب وش یزاب و غاز یا ایب
تافصِم ِشیپ یغاز ز وش اّفَصُم

۳۷ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،ظفاح

دوبکِ خرچ ِریز هک منآ ِتّمهِ مالغ
تسا دازآ دریذپ قُّلعتِ گنر هچره ز

۳۴۶ٔ هرامش لزغ ،راعشا ناوید ،ظفاح

متّمه زا داب مرش ،مرقف ِدولآدَرگ هچ رگ
منک رت نماد دیشروخ یهمشچ ِبآ هب رگ

۳۴۶۰ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۳۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نایشآ ات درپیم رَپ اب غرم
نامدرم یا تسا تّمه مدرم َِّرپ

رش و ریخ رد دش هدولآک یقشاع
رگن تّمه رد وت ،رگنم رش و ریخ

ریظنیب و دیپس دشاب رگا ،زاب
ریقح دش دشاب شوم شدیص هکنوچ

۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نوخرپ تسیتشط ،نیمز نیا تسکاخ هن
تامهَشِ مخز و ناقشاع ِنوخ ز

۲۱۴۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۳(مادُم ِتسم یا یماب ِرانک رب

مالَّسلاَو ،آدورف ای )۳۴(نیشنب تسَپ

بارش :مادُم )۳۳(
.نیشنب رتبقع ینعی اجنیا رد ،نیشنب هدوسآ :نیشنب تسَپ )۳۴(
----------------

۸۳۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نْوَع ِتفُج ِناگدنب هک قح تفگ
)۳۵(نْوَه و دنناریم هتسهآ نیمز رب

».دنراد یم رب ماگ ،)ییاشگ اضف و میلست( ،ینتورف و یگتسهآ هب نیمز یور رد ،دنا هتفرگ رارق قح تیانع و یرای لومشم هک یناگدنب :تسا هدومرف یلاعت قح «

٦٣ هيآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،ميرك نآرق

َمْحَّرلا ُدَابِعَو « ».اًماَلَس اوُلاَق َنوُلِهاَجْلا ُمَُهَبطاَخ اَِذإَو اًنْوَه ِضَْرأْلا ىَلَع َنوُشَْمي َنيِذَّلا ِنٰ

 .دنورىم هار ىنتورف هب نيمز ىور رد هك دنتسه ىناسك نامحر ىادخ ناگدنب «
».دنيوگ نخس تميالم هب ،دنزاس بطاخم ار نانآ نالهاج نوچ و

یناسآ و یمرن :نْوَه )۳۵(
----------------

۸۳۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دابم ار سک دوخ قیفوتیب ِدهج
)۳۶(دادَّسلاِب مَلَْعاُ هللاَو ،ناهج رد

یتسرد و یتسار :دادَس )۳۶(
----------------

۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دمآ حبص ییوگ دنچ اسورخ
تاکشِم ِرون دوخ ار حبص دیامن

۱۱۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

باتفآ ِلیلد دمآ باتفآ
باتَم وُر یو زا ،دیاب تلیلد رگ

۳۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تابارخ ِریپ یا ،ماج کی هدب
تافآ ِریخأَّتلا یف هک ،ادرف وگم

۲۴۹۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم
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۲۴۹۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناويد ،یولوم

یدوب ربخ رگ ار سگم یتشگ اجک نیگرس ره هب
)۳۷(ییاقنَع ْلضف و یعس هب وا ِتشِرِس زا دیآ هک

ادرف ِلهاک ددرگن ،یفوص دش تْقَوْلاُنْبِا وچ
ییادرف و لوگ دشاب هک سک نآ دوش لهاک ُکبَس

)۳۹(نّینِع و )۳۸(یرَغ هن رگا ،نیشنب ناربلد نایم

ییاجره تسود یا شابم ،نک وخ ناقشاع ِنایم

غرمیس :اقنَع )۳۷(
ّثنَخُم ،درمان ،تمصعیب ،راکدب :رَغ )۳۸(
.دشاب یسنج ِناوتان هک یدرم ،درمان :نّینِع )۳۹(
----------------

۱۳۳ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

قیفر یا دشاب تْقَوْلاُنْبِا یفوص
)۴۰(قیرط ِطرش زا نتفگ ادرف تسین

یتسین یفوص ِدرم ،دوخ رگم وت
یتسین دزیخ هیسَن زا ار تسه

تقیرط ،کولس هار :قيرط )۴۰(
----------------

۱۴۲۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیمدآ ،تسا لاح ِفوقوم وا هکنآ
تسیمک رد یهاگ ،و نوزفا لاحب هگ

لاثم رد دشاب تقولاُنبا یفوص
لاح و تقو زا تسا غراف ،یفاص کیل

واِ یار و مزع ِفوقوم اهلاح
واِ یاسآْحیسمِ ْخَفن زا هدنز

ینَم رب قشاع هن ،یلاح ِقشاع
یَنتیم نم رب لاح ِدیما رب

دَُوب لماک یمد ،مک مَد کی هکنآ
دَُوب لفآ ،لیلخ ِدوبعم تسین

۷۶ و ۷۵ تایآ ،)۶( ماعنا هروس ،میرک نآرق

 .نَيِنِقُومْلا َنِم َنوُكَِيلَو ِضَْرأْلاَو ِتاَواَمَّسلا َتوُكَلَم َميِهاَْرِبإ يُِرن َكِٰلَذَكَو «
َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْيَّللا ِهْيَلَع َّنَج اَّمََلف ».نَِيلِفآْلا ُّبُِحأ اَل َلاَق َلََفأ اَّمََلفۖ  يِّبَر اَذٰ

.ددرگ نيقي لها زا ات ميداد ناشن ار نيمز و اهنامسآ توكلم ميهاربا هب ناس نيدب «
».مرادن تسود ار ناگدنوش ورف :تفگ ،دش ورف نوچ .نم ِراگدرورپ تسا نيا :تفگ .ديد ىاهراتس ،تفرگورف ار وا بش نوچ

نیا و نآ هگ ،و دشاب لفآ هکنآو
نیلِفآْلا ُّبُِحا ال ،ربلد تسین
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نیلِفآْلا ُّبُِحا ال ،ربلد تسین

تسا شوخان هگ ،و شوخ یهاگ وا هکنآ
تسا شتآ مَد کی ،و بآ ینامز کی

ین هام نکیلو ،دشاب همِ جرب
ین هاگآ یلو ،دشاب تب ِشقن

تقو ِنبا وجافص ِّیفوص تسه
تخس هتفرگب ردپ نوچمه ار تقو

لالجلاوذ ِقشع ِقرغ ،یفاص تسه
لاح و تاقوا زا غراف ،ین سَک ِنبا

تسدَلُوی ْمَل وا هک یرون یهقرغ
تسدزیا ِنآ دَلُوی ْمَل ِدَلی ْمَل

۳ هیآ ،)۱۱۲( دیحوت هروس ،میرک نآرق

».ْدَلُوي ْمَلَو ِْدَلي ْمَل «

».هدش هداز هن و تسا هداز هن «

یيهدنز رگ ،وجب یقشع نینچ ْوَر
یيهدنب ار فلتخم ِتقو هنرو

شیوخ ِبوخ و تشز ِشقن ردنا رگنم
شیوخ ِبولطم رد ،و قشع ردنا رگنب

فیعض ای یریقح وت هک نآ رگنم
فیرش یا دوخ ِتّمه ردنا رگنب

بلطیم یشاب هک یلاح ره هب وت
بْلکشخ یاً امیاد وُجیم بآ

دهدیم یهاوگ تکشخ ِبل نآک
دسر َعْبنَم ِرس رب رخآ هب وک

بآ ِز یماغیپ تسه بلِ یکشخ
بارطضا نیا نیقی درآ تام هب :هک

تسیشبنُج کرابُم ،یراکْبلط نیاک
تسیشُک عنام ،قح ِهار رد بلط نیا

تسوت ِتابولطمِ حاتفم ،بلط نیا
تسوت )۴۱(ِتایار ِترصن و هاپس نیا

)۴۲(حایِص رد یسورخ نوچمه بلط نیا

حابَص دیآیم :هک هرعن دنزیم

بلطیم وت تتسین تلآ هچرگ
بَر ِهار ردنا ،تجاح تلآ تسین

رسپ یا راکبلط ینیب ار هک ره
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رسپ یا راکبلط ینیب ار هک ره
رَس زادنا وا ِشیپ ،وش وا ِرای

یوش بلاط ،نابلاط ِراوِج زک
یوش بلاغ ،نابلاغ )۴۳(ِلالِظ زو

تسُجب ینامیلس یروم یکی رگ
تسُس تسُس واِ نتسُج ردنا رگنم

یاهشیپ و لام ز ،وت یراد هچره
؟یاهشیدنا و لّوا دوب بلط هن

مچرپ ،ةَیار عمج :تایار )۴۱(
نداد زاوآ ،ندرک گناب :حایص )۴۲(
هیاس :لالِظ )۴۳(
--------------------------

:تاغل عومجم
یونعم ریسم یامنهار :تابارخ ِریپ )۱(
)َلثَم( تساهنایز ریخأت رد :تافآ ِریخأَّتلا یف )۲(
رادید تقو :تاقیم )۳(
ندش هدنز یگدنز هب ،وْحَص :تابثا )۴(
.دوشیم قّقحم ناسنا شالت اب و دیآیم ناسنا نورد یهدش هدوشگ یاضف زا هک دنوادخ تساوخ :تّمه )۵(
فاص و کاپ :اّفَصُم )۶(
.تسا یونعم ِداتسا روظنم .دننک فاص و دنیالاپب ار یزیچ نآ اب هچنآ ،هنولاپ :تافصِم )۷(
یگدینامه زا یراع ،هناگی :دّرجُم )۸(
.نتخاب یگدنز هب ار اهیگدینامه ،جنرطش یزاب رد تخاب :تامهَش )۹(
غارچ ،نادغارچ :تاکشِم )۱۰(
هنادواج :دَمرَس )۱۱(
وزرآ :تَّینُما )۱۲(
هتساوخ ،وزرآ :ةَْینُم )۱۳(
دنمزآ ،هدننک عمط :عِماط )۱۴(
نتخاس هنادواج ،ندرک دیواج :دیْبأت )۱۵(
راقراق ،غالک گناب :غاکْغاک )۱۶(
هدنهاوخ رمع :هاوخرمُع )۱۷(
ریظنیب ،اتمهیب ،هناگی :درف )۱۸(
میدرک هبوت :اْنُبت )۱۹(
ریوزت و هلیح :یگناشهَبور )۲۰(
یگتسهآ و گنرد ،نداد تلهم :َلْهَم )۲۱(
یکیدزن ،ندش کیدزن :برُق )۲۲(
نایاپراچ یهلضف :نیگرِس )۲۳(
نک دازآ :ناهراو )۲۴(
زاورپ یاضف ،سوه و قشع :اوه )۲۵(
رادیدشوخ ،یوربوخ ،تروصشوخ :اِقلشوخ )۲۶(
ندرک شیاتس و دمح :اَنث )۲۷(
.دننک نشور ار نآ و دننز نآ رب هنزشتآِ گنس اب ات دنهنیم اهبوچ رگید ِنایم رد هک یبوچ هکت :هتخوس )۲۸(
تحارج ،مخز :شیر )۲۹(
زورید :ید )۳۰(
ناکم و نامز ِتارییغت زا یشان ِّریغتم لاوحا :نیولت )۳۱(
.تسا نهذ دامن اجنیا رد ،زاقفق برغم رد یناتسهوک یشخب ،هّیزاخبا :زاخَبا )۳۲(
بارش :مادُم )۳۳(
.نیشنب رتبقع ینعی اجنیا رد ،نیشنب هدوسآ :نیشنب تسَپ )۳۴(
یناسآ و یمرن :نْوَه )۳۵(
یتسرد و یتسار :دادَس )۳۶(
غرمیس :اقنَع )۳۷(
ّثنَخُم ،درمان ،تمصعیب ،راکدب :رَغ )۳۸(
.دشاب یسنج ِناوتان هک یدرم ،درمان :نّینِع )۳۹(
تقیرط ،کولس هار :قيرط )۴۰(
مچرپ ،ةَیار عمج :تایار )۴۱(
نداد زاوآ ،ندرک گناب :حایص )۴۲(
هیاس :لالِظ )۴۳(


