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۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دَُوب ارچ ایح و مرش ارم ِربلد ِقشاع
؟دَُوب ارچ افوِ مسر ،دَُوب نیا لامج هکنوچ

؟دوش نوچ قلخ ِتمسق ،یشکرس و فطل همه نیا
؟دَُوب ارچ ام ِتب رب یربلد و نسُح همه نیا

؟دسر نوچ یان هب هلان ،مشک نم قارف ِدرد
؟دَُوب ارچ اتود گنچ ،مرب نم قشع ِشتآ

واِ مان تسهدش قشع ،تسا یاهنارکیب ِّتذل
؟دَُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق

دنک شُُرت نانچ یور دوخ )۱(ِجنَغ و زان ِرس زا
؟دَُوب ارچ ازفحور واِ یور ِّیشُُرت نآ

دوشیمه تفصربا واِ یور یِّشُُرت نآ
؟دَُوب ارچ ایگ و غاب یمّرخ و تایح هن رو

همشرک و زان :جنغ )۱(
----------------

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دَُوب ارچ ایح و مرش ارم ِربلد ِقشاع
؟دَُوب ارچ افوِ مسر ،دَُوب نیا لامج هکنوچ

۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ْهِن ریپ نآ )۳(یهّفک رب ،)۲(ْهِمِ ماج نآ ریگب لوا
ایقاس ،ناتسمِ یوس ور ،هد ِریپ ددرگ تسم نوچ

؟اجک زا مرش اجک زا تسم ،)۵(اجترم یا )۴(نک تخس وُر
ایقاس ،ناشفا مرش رب حدق کی ،یراد مرش رو

ایح و مرش ِنمشد یا ،ایب یقاس یا زیخرب
ایقاس ،نادنخ یآ شیپ ،دوش نادنخ ام تخب ات

گرزب :هِم )۲(
تسد فك :هّفک )۳(
ندرک تجامس ،یمرشیب :ندرک تخس وُر )۴(
دیما یهیام ،وزرآ یهلبق :اجترم )۵(
----------------

۴۱۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۱۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شورخ مک ،شُماخ ،تسا کیدزن حبص
شوکَم ،وت ،وتِ یپ مشوکیمه نم

۱۳۴۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۶(لِهِب و ناباوخب تسم و هدب یِم ارم وت
لجخ چیه موشن ،تمدخ ِتبون دسر نوچ

نک اهر :لِهِب )۶(
----------------

۳۲۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شابَم امِ یافو ِضقن ِتروص
شاف هدوهیب نکم ار ییافویب

راعش دمآ افو نوچ ار ناگس رم
رایم یماندب و گنن ار ناگس ،وَر

دوب راع ار ناگس نوچ ییافویب
؟دومن یراد اور نوچ ییافویب

افو زا دروآ رخف ،یلاعت قح
؟انِْریَغ ٍدْهَعِب یفوا نَم :تفگ

۱۱۱ هیآ ،)۹(هبوت هروس ،میرک نآرق

».ُميِظَعْلاُ زَْوفْلا َوُه َكِٰلَذَوۚ  ِهِب ُْمتْعَياَب يِذَّلا ُمُكِعَْيبِب اوُرِْشَبتْساَفۚ ِ َّهللا َنِم ِهِدْهَعِبٰ ىَفَْوأ ْنَمَو «

».تسا ىگرزب ىبايماك هك ديشاب داش دياهدرك هك تخورف و ديرخ نيدب ؟درك دهاوخ افو دوخ دهع هب ادخ زا رتهب ىسك هچ و «

)۷(قح ِّدر اب افو ،ناد ییافویب
َقبَس سک درادن قح ِقوقح رب

.تسا دودرمٰ ىلاعت قح ِرظن زا هكنآ :قح ِّدر )۷(
----------------

۲۴۸۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟اجک زا تسکش و مرَش ؟اجک زا تسم ِقشاع
یییتسََلا ِوِرگ رگ ،ییدوب )۹(حیقو و )۸(گنش

لوگنش ،داش و خوش :گنَش )۸(
ایح یب ،مرش یب :حیقَو )۹(
----------------

۶۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۶۱۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین تسار ردارب یا ،)۱۰(سومان و قشع
تسیاَم قشاع یا سومان ِرد رب

موش نایرع نم هک دمآ نآ ِتقو
موش ناج رسارس ،مراذگب شقن

آیب هشیدنا و مرش ِّودع یا
ایح و مرش یهدرپ مدیرد هک

ثیدح

».نامیاْلاُ َعنَْمی ُءایَحَْلا «

».تسا نامیا یهدنرادزاب ،مرش «

.تسا ینهذ نم یعُّنصت یوربآ ینعم هب اجنیا رد :سومان )۱۰(
----------------

۶۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

قشع ِقرغ ناقلَخ ِّیتشَک نیا رگنب
قشع ِقلح ییوگ تشگ ییاهدژا

ابُرلد ِدیدپان ییاهدژا
ابُرهک وا ار هوک نوچمه ِلقع

وزا دش هگآک راّطع ره ِلقع
وج ِبآ ردنا تخیر ار )۱۱(اههلبط

هچقودنص :هلبط )۱۱(
----------------

۲۱۸۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

راک ِدرم ِرمع ز یزور ره ِردق
رازه هَْجَنپ ناهج ِلاس زا دشاب

۵۶۰ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۳(یَهْتنُم یا ریگ هداشگب ار )۱۲(هدقُع

یهت یهسیک رب تستخس ییهدقُع

ریپ وت یتشگ اههدقع ِداشگ رد
ریگ هداشگب رگد یدنچ یهدقُع

تخس تسام یولگ رب نآک ییهدقُع
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تخس تسام یولگ رب نآک ییهدقُع
؟تخبکین ای )۱۴(یسَخ هک ینادب هک

هرگ :هدقُع )۱۲(
هتفای لامک ،هدیسر نایاپ هب :یَهْتنُم )۱۳(
هیامورف و تسپ ،کاشاخ ،راخ :سَخ )۱۴(
----------------

۹۴۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دورُس و تیب داد و حیبست وت ِقشع دوبُر
دونُشَن لد ،هبوت و )۱۵(لْوَحال مدرکب یسب

نانز تسد و قشع ِتسد زا مدش ارَسلزغ
دوب )۱۶(ِمچره و مرَش و سومان وت ِقشع تخوسب

.دنیوگ ناطیش ندنار یارب هک نتفگ هللاب الا ةوقال و لوحال :لْوَحال )۱۵(
.متشاد هچ ره ،دوب هچ ره ارم :مِچره )۱۶(
----------------

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دوش نوچ قلخ ِتمسق ،یشکرس و فطل همه نیا
؟دَُوب ارچ ام ِتب رب یربلد و نسُح همه نیا

ثیدح

».َلامَجْلا ُّبِحُی ٌلیمَجَ هللا َّنإ «

».دراد تسود ار ییابیز و تسابیز دنوادخ «

۲۲۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

داد تخب نیا ارم یرامیب :تفگ
دادماب نم ِرب ناطلس نیا دمآک

۳۷۸۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانشان زا َرَتب دَْوَبن یتفآ
تخاب قشع ینادن ،و رای ِرب وت

۳۴۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

لامشوگ دتسرف یرآ افج نوچ
لامکِ یوس یوَر او ناصقن ز ات

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟دسر نوچ یان هب هلان ،مشک نم قارف ِدرد
؟دَُوب ارچ اتود گنچ ،مرب نم قشع ِشتآ

۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

داب تسین و یان ِگناب نیا تسا شتآ
داب تسین درادن شتآ نیا هک ره

۱۱۹۷ تیب مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تاَبث و نیکَْمت و توق یهدنهد یا
تاجن هِد یتابثیب نیز ار قلخ

تسیندوب تباث هک یراک نآ ردنا
)۱۷(تسیَنْثنُم هک ،ار سفن هِد یمیاق

هدنامرد و راكتسسِ ىنعم هب اجنيا رد ،اتود ،هديمخ :ىَنْثنُم )۱۷(
----------------

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

واِ مان تسهدش قشع ،تسا یاهنارکیب ِّتذل
؟دَُوب ارچ افج هن رو ،تسا تیاکش دوخ هدعاق

۵۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اهتیانع ینیبیمن ،یلانیمه یراوخ زا وت
اهتیاکش نک مک ای و اهتیانع قح زا هاوخم

۵۶۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دوشیمه تفصربا واِ یور یِّشُُرت نآ
؟دَُوب ارچ ایگ و غاب یمّرخ و تایح هن رو

۳۷۸۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دعرِ گناب درآ رس ِدرد ار هنشت
دعس ِربا دناشک وک دنادن نوچ

ناورِ یوُج رد تسهدنام واِ مشچ
نامسآ ِبآ ِقوذ زا ربخیب

دنار بابساِ یوس تّمه ِبکْرَم
دنام مورحم مَرَجال بِّبسُم زا

نایع ار بِّبَسُم وا دنیب هکنآ
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نایع ار بِّبَسُم وا دنیب هکنآ
؟ناهجِ یاهببس رب لد دهن یک

۲۷۲۲ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسم هزبس وُج ِبل رب ینیبب نوچ
تسه بآ اجنآک روُد زا نادب سپ

راگدرک )۱۸(ٌهوُجَو ْمُهامیس :تفگ
رازهزبس ،ناراب )۱۹(ِزاّمَغ دَُوب هک

۲۹ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق    

»…ِدوُجُّسلا َِرَثأ ْنِم ْمِهِهوُجُو يِف ْمُهاَميِس…«

»…تسادیپ دوجس ِرثا زا ناش هرهچ رد نانآ هناشن...«

۴۱ هیآ ،)۵۵(نمحرلا هروس ،میرک نآرق 

»… ْمُهاَميِسِب َنوُمِرُْجمْلا ُفَرْعُي «

»…دنسانشىم ناشتروص ِناشن هب ار نارفاك «

سک چیه دنیبن ،بش درابب رگ
سََفن و سَْفن ره باوخ رد دَُوب هک

لیمج ِناتسلگ ره ِّیگزات
لیلد ،یناهنپ ِناراب رب تسه

.تسا نايامن ناشراسخر ِرهاظ زا صاخشا نطاب :ٌهوُجَو مُهاميس )۱۸(
.تسا هتفر راك هب هدننک راکشآِ ینعم هبً ابلاغ یونثم رد ،وربا و مشچ اب هدننک هراشا ،نیچ نخس رایسب :زاّمَغ )۱۹(
----------------

٢۴۴ هرامش لزغ ،تايلزغ ناويد ،ظفاح

تسا رایسب قرف ،قوشعم و قشاع نایم
دینک زاین امش ،دیامن زان رای وچ

۱۷۲۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تساضر ِنامسآ رب تیانع ِربا رازه
مراب ترس رب ربا نآ زا مرابب رگا

۲۱ هرامش لزغ ،ظعاوم ،یدعس
 

تشهب ِلها دنوشن قّرفتُم ثداوح هب
دزیخرب )۲۰(یسَرَجِ گناب هب هک دشاب لفط
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دزیخرب )۲۰(یسَرَجِ گناب هب هک دشاب لفط

گنز :سَرَج )۲۰(
----------------

۱۵۰۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یسک ره دناد فطل زا ار رهق
یسَخ ای ،نادان هاوخ ،اناد هاوخ

هدش ناهنپ رد رهق یفطل کیل
هدمآ فطل ِلد رد یرهق هک ای

)۲۱(ییناّبَر رگم دناد یسک مک

ییناج )۲۲(ِّکَحِم لد رد دَُوب شِک

دنربیم ینامُگ ود نیز نایقاب
دنرپیم رَپ کی هب دوخ یهنال ِیوس

یهلا ،ییادخ :یناّبَر )۲۱(
.دننکیم شیامزآ ار اهنآ رایع و دنلامیم نآ هب ار هرقن ای الط هک یگنس ،یزیچ شزرا نییعت ای ناحتما یارب یاهلیسو :کَحِم )۲۲(
----------------

۲۹۸۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ماوَع رب دشاب فطل ِنیع هچنآ
)۲۳(ماِرک ِنانینزان رب دش رهق

دیشک دیابیم جنر و الب سب
دید دننات ار قرف ات ار هماع

راغ ِرای یا هطساو ِفورح نیک
راخ ،راخ ،دشاب راخ لصاو ِشیپ

فوقُو و تسیاب جنر و الب سب
فورُح زا یفاصِ حور نآ دهَر ات

دندش رتَرک ادَص نیز یضعب کیل
دندش رترب و یفاص یضعب زاب

۳ هیآ ،)۷۶(ناسنا هروس ،میرک نآرق

».اًرُوفَك اَِّمإَو اًرِكاَش اَِّمإ َليِبَّسلاُ هَاْنيَدَه اَِّنإ «

».ساپسان اي دشاب رازگساپس اي .مياهداد ناشن وا هب ار هار «

الب نیا دمآ لین ِبآ وچمه
)۲۴(ایقَشا رب نوخ ،و تسبآ ار دعَس

َرتدوعسم وا ،رتنیبنایاپ هک ره
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َرتدوعسم وا ،رتنیبنایاپ هک ره
َرب دید نوزفا هک دَراک وا رتدِج

نتشاک ِناهج نیک دناد هکنآز
نتشادرب و رشحَم ِرهب تسه

ثیدح

».ِةَرِخآْلا ُةَعَرزَم اْينُّدَلا «

».تسا ترخآ ِرازتشک ایند «

درمناوج ،هدنشخب ینعم هب ،میرکِ عمج :مارِک )۲۳(
تخب نوگن ،تخب هریت ینعم هب ،یقَشِ عمج :ایقَشا )۲۴(
----------------

۲۹۳۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

» یو )۲۵(ِتعواطم و ریپ تفص رد «

ریگب نیّدلا ماسُح ،قحلاءآیض یا
ریپ ِفصَو رد ازفرب ذغاک ود کی

تسین ،روز ار تکزانِ مسج هچرگ
تسین ،رون ار ام ،دیشروخیب کیل

یاهتشگ )۲۷(هجاُجز و )۲۶(حابصِم هچرگ
یاهتشرْرَس ،یلد )۲۸(ِلْیَخْرَس ،کیل

۳۵ هیآ ،)۲۴(رون هروس ،میرک نآرق

 ٌّيِّرُد ٌبَكْوَك اَهََّنأَك ُةَجاَجُّزلاۖ  ٍةَجاَُجز يِف ُحَابِْصمْلاۖ  ٌحَابْصِم اَهيِف ٍةاَكْشِمَك ِهِرُون َُلثَمۚ  ِضَْرأْلاَو ِتاَواَمَّسلا ُرُونُ َّهللا «
ۗ  ٍرُونٰ ىَلَع ٌرُونۚ  ٌراَن ُهْسَسَْمت ْمَل ْوَلَو ُءيِضُي اَُهْتَيز ُداَكَي ٍةَّيِبْرَغ اَلَو ٍةَّيِقْرَش اَل ٍةَنُوْتَيز ٍةَكَرَابُم ٍةَرَجَش ْنِم ُدَقُوي

».ٌمِيلَع ٍْءيَش ِّلُكِبُ َّهللاَوۗ  ِساَّنِلل َلَاثَْمأْلاُ َّهللا ُبِرْضَيَوۚ  ُءاَشَي ْنَم ِهِرُوِنلُ َّهللا يِدْهَي
 

 ىاهنيگبآ ِنورد غارچ نآ ،دشاب ىغارچ نآ رد هك تسا ىنادغارچ نوچ وا ِرون َِلثم .تسا نيمز و اهنامسآ ِرون ادخ «
 .دشاب هتخورفا ىرتخاب هن و تسا ىرواخ هن هك نوتيز تكربرپ ِتخرد ِنغور زا .هدنشخرد ىاهراتس نوچ هنيگبآ نآ و

 دهاوخب هك ار سك ره ادخ .رگيد رون رب نوزفا ىرون .دشاب هديسرن نادب شتآ دنچ ره دشخب ىنشور شنغور
».تسا هاگآ ىزيچ ره رب اريز ،دروآىم اهَلثم مدرم ىارب و ديامنىم هار رون نادب

تسوتِ ماک و تسد هب )۲۹(هتشر ِرَس نوچ
تسوتِ ماعنا ز ،لد ِدقِعِ یاههّرُد

ناْدهار ِریپ ِلاوحا سیوِنَرب
ناد هار ِنیع و نیْزگب ار ریپ

هامریت ،ناقلَخ و ناتسبات ،ریپ
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هامریت ،ناقلَخ و ناتسبات ،ریپ
هام ،ریپ و دنابش ِدننام قْلَخ

ریپ ،مان ار ناوج ِتخب ماهدرک
ریپ ،ماّیا زا هن ،تسا ریپ قح ز وک

تسین زاغآ شِک تسا یریپ نینچ وا
تسین )۳۱(زابنا ،)۳۰(میتی ِّرُد نانچ اب

)۳۲(نُهَک ِرمَخ دوشیم رتیوق دوخ

)۳۳(نُدَل ْنِم دشاب هک یرمخ نآ هصاخ

رفس نیا ریپیب هک ،نیزْگب ار ریپ
رطخ و فوخ و تفآ ُرپ سب تسه

یاهتفر وت اهراب هک یهر نآ
یاهتفشآ نآ ردنا ،)۳۴(زوُوالق یب

چیه وت یتسدیدن هک ار یهر سپ
چیپم رَس ربهر ز ،اهنت ورم نیه

)۳۵(لوُگ وت رب وا یهیاس دشابن رگ

لوغ ِگناب دراد هتشگرس ارت سپ

دَنَزگ ردنا دنکفا هَر زا تلوغ
دنُدب سب هر نیرد )۳۶(رتیهاد وت زا

ناورهر )۳۸(ِلالَض ونشب )۳۷(یُبن زا
)۴۰(ناور ْدب )۳۹(ِسیلِب نآ درک ناش هچ هک

۷ هیآ ،)١٣(دعر هروس ،ميرك نآرق

».ٍداَهٍ مْوَق ِّلُكِلَو…«

».تسا ىربهر ار ىموق ره و…«

ثیدح

».دوریم ورف ،دشاب تجح نودب نیمز رگا «

رود هداج زا هار هلاس نارازه دص
)۴۲(روُع و )۴۱(رابدِا ناشدرک ،و ناشدُرب

ناشیوم و نیبب ناشاهناوختسا
ناشیوس ،رخ نارَم و ریگ یتربع

٣٦ هيآ ،)١٦(لحن هروس ،ميرك نآرق
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٣٦ هيآ ،)١٦(لحن هروس ،ميرك نآرق

».نَيِبِّذَُكمْلا َُةبِقاَع َناَك َفْيَك اوُُرظْناَف ِضَْرأْلا يِف اوُريِسَف «

».تسا هدوب هنوگچ ،دندادىم تبسن غورد هب ار ناربمايپ هك ىناسك ِراك ِتبقاع هك ديرگنب و ديدرگب نيمز رد سپ «

شَک هارِ یوس و ریگ رخ ِندرگ
شوَخ ِناناْدهَر و ناناْبهَرِ یوس

رادم یَو زا تسَد و ار رخ )۴۳(لِهَم نیه
رازهزبسِ یوس ،تسوا ِقشع هکنآز

)۴۴(شیلِهاو تلفغ هب وت ،مد یکی رگ

)۴۵(شیشَحِ یوس اهگنسرف دَوَر وا

فلع ِتسم ،رخ تسا هار ِنمشد
فلت وا درک ار )۴۶(هدنبرَخ سب هک یا

تساوخب رخ هچنآ ره ،هر ینادن رگ
تسار ِهار نآ دَُوب دوخ ،نک نآ ِسکع

اُوِفلاخ هگنآ سپ َّنُهوُرِواش
ُفِلات َّنِهِصْعَی ْمَل ْنَم َّنِا

.دوش کاله ددرگ نانآ عبات و دنکن یشکرس ینهذ یاهنم ربارب رد سکره انامه هک دییامن لمع ،نانآ تروشم فالخرب هاگنآ و دینک تروشم ینهذ یاهنم اب

تسود شاب مک وزرآ و اوه اب
تسوا هللا ِلیبَس ْنَع کُّلِضُی نوچ

۲۶ هیآ ،)۳۸(ص هروس ،میرک نآرق

».َِّهللا ِليِبَس ْنَع َكَّلِضَُيف ٰىَوَهْلاِ عِبََّتت اَل «

».دزاس فرحنم ادخ ِهار زا ار وت هك ورم سفن ىاوهِ ىپ زا «

ناهج ردنا دنکشن ار اوه نیا
ناهرمه یهیاس وچمه یزیچ چیه

تعاطا و یرادربنامرف :تعواطم )۲۵(
غارچ :حابصِم )۲۶(
غارچ ِبابُح ،هشیش :هَجاُجز )۲۷(
رگشلرس ،تیعمج سیئر :ِلْیَخْرَس )۲۸(
.تسوا تسد هب اهراک خن رس حالطصا هب و تسا یلمع أدبم هک یسک :هتشر ِرَس )۲۹(
.هناد کی دیراورم ،اهبنارگ دیراورم ،دبای شرورپ فدص نورد رد ییاهنت هب هک رادبآ و تشرد دیراورم :میتی ِّرُد )۳۰(
درادن یدننام :تسین زابنا )۳۱(
هنهک بارش :نُهَک ِرمَخ )۳۲(
هللا بناج زا :نُدَل ْنِم )۳۳(
گنهاشیپ :زووالق )۳۴(
قمحا ،نادان :لوُگ )۳۵(
کریز و اناد :یهاد )۳۶(
نآرق :یُبن )۳۷(
یهارمگ :لالَض )۳۸(
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نآرق :یُبن )۳۷(
یهارمگ :لالَض )۳۸(
ناطیش ،سیلبا :سیلِب )۳۹(
تاذ دب :ناور َدب )۴۰(
لابقا ندینادرگ یور ،یگتشگرب تخب :رابدِا )۴۱(
هنهرب :روُع )۴۲(
نكم اهر :لِهَم )۴۳(
.دراد ار ینعم نیمه زین ندیلهاو ،ندرک اهر :نديلِه )۴۴(
.تسا فلع روظنم اجنیا رد ،کشخ ِهایگ :شیشَح )۴۵(
.سَْفن یاوه ِرادربنامرفً ازاجم ،دنک رخ ِرامیت هکنآ :هدنب رخ )۴۶(
----------------

۲۹۵۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 یسک ره نوچ هک هَهْجَوُ هللا َمََّرک ار یلع مَّلَس و ِهیلع هللایلص لوسر ِندرک تّیصو «
 لقاع تبحص هب یوج برقت وت ،قح هب دیوج برقت یتعاط عون هب

».یشاب رتمدقشیپ همه زا ات صاخ یهدنب و

یلع یاِک ار یلع ربمغیپ تفگ
یلدُرپ ،یناولهپ ،یّقح ِریش

دامتعا مه نکم )۴۷(یریش رب ،کیل
دیما ِلخن یهیاس رد آردنا

یلقاع نآ یهیاس رد آردنا
)۴۸(یلقان ،هر زا دُرب دنادن شِک

ثیدح

 ،ِلْقَعْلاِ عاَْوَنأِب ِهْيَِلإ ْبَّرََقَتف ،ِّرِبْلا ِباَْوَبأ يِف  ْمِهِِقلاَخ ىَِلإ ُساَّنلا َبَّرََقت اَِذإ ،ُِّيلَع اَي «
 ».ِةَرِخآْلا يِفِ َّهللا َْدنِعَو ِساَّنلا َْدنِع يِفَلُّزلاَو ِتاَجَرَّدلاِب ْمُهُقِبْسَت

 ،دنیوجیم بّرقت دوخ یهدننیرفآ هب اهیراکوکین عاونا اب مدرم هک ینیبیم نوچ ،یلع یا «
 تسُج یهاوخ یشیپ نانآ یهمه رب هک وج بّرقت وا هب نوگهنوگ یاهدَرِخ اب وت

».ترخآ رد ادخ ِدزن و مدرم نایم ،برُق ِبتارم و اههجرد رد

)۴۹(فاق هوک نوچ ،نیمز ردنا وا ِّلِظ

فاوْطیلاع سبِ غرمیس ،واِ حور

وا )۵۰(ِتْعَن تمایق ات میوگب رگ
وجم تیاغ و َعطْقَم ار نآ چیه

باتفآ تسهدرک شوپوُر ،رشب رد
باوَّصلاِب مَلَْعاُ هللاو نک مهف

هار ِتاعاط یهلمج زا یلع ای
هلا یهدنب یهیاس وت نیزُگ رب

دنتخیرگب یتعاط رد یسک ره
دنتخیگنا )۵۱(یصَلْخَم ار نتشیوخ
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دنتخیگنا )۵۱(یصَلْخَم ار نتشیوخ

زیرگ لقاع یهیاس رد ورب وت
زیتْسناهنپ ِنمشد نآز یهر ات

تسا رتهب َتنیا ،تاعاط همه زا
تسه هک قباس نآ ره رب یبای ْقبَس

وش میلست نیه ،ریپ تتفرگ نوچ
ْوَر رْضِخِ مکح ِریز یسوم وچمه

قافن یب یرضخ ِراک رب نک ربص
)۵۲(قارِف اذه وَر :رضخ دیوگن ات

نزم مَد وت ،دنکشب یتشک هچرگ
نَکَم وم وت ،دشُک ار یلفط هچرگ

دناوخ شیوخ ِتسد وچ ،قح ار وا ِتسد
دنارب ْمِهیْدَیا َقَْوف هللاَُدی ات

.تسا ناگدنب ِتسد زا رتالاب ادخ ِتسد :دومرف هک اجنآ ات ،دناوخ دوخ ِتسد ،ار یلو نآ ِتسد دنوادخ

۱۰ هیآ ،)۴۸(حتف هروس ،میرک نآرق

»…ْمِهيِْدَيأ َقَْوفِ َّهللا َُديَ َّهللا َنوُعِيَاُبي اَمَِّنإ َكَنوُعِيَاُبي َنيِذَّلا َِّنإ «

»…تسا ناشياهتسد ىالاب ادخ تسد .دننكىم تعيب ادخ اب هك تسين نيا زج دننكىم تعيب وت اب هك نانآ «

دنک شهدنز شََدنار یم قح ِتسد
دنک شهدنیاپ ِناج ؟دَْوبهِچ هدنز

دیرب هر نیاً اردان ،اهنت هکره
دیسر ناریپ ِلد ِّیرای هب مه

تسین هاتوک ،)۵۳(نابیاغ زا ریپ ِتسد
تسین هللا )۵۴(یهْضبَق زج ،وا ِتسد

دنهد تعلِخ نینچ نوچ ار نابیاغ
دناهب کش ال نابیاغ زا نارضاح

دنهدیم )۵۵(هلاَون نوچ ار نابیاغ
دنهن اهتمعن هچ ات رضاح ِشیپ

رمک ددنب ناششیپ وک یسک وک
رد یوس نوریب تسه وک یسک ات

شابم لدْکزان ،ریپ یدیزگ نوچ
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شابم لدْکزان ،ریپ یدیزگ نوچ
شابم لِگ و بآ وچ )۵۶(هدیزیر و تسس

یوش هنیکرُپ وت یمخز ره هب رگ
؟یوش هنییآ ،لقیصیب اجک سپ

ندوب ریش :یریش )۴۷(
.دوش قح زا فارحنا ِببس هک یزیچرهً ازاجم ،هدننک اجباج :لقان )۴۸(
.تسا مَلاع رب طیحم و هدمآرب مَلاع درگ یگرزب ِتیاغ زا هک تسا یهوک دنا هتفگ ناگتشذگ زا یخرب هك هنوگنآ :فاق هوك )۴۹(
تفص ،ندرک فصو :تعَن )۵۰(
یصالخ هار :صَلْخَم )۵۱(
 یسوم هک یتقو .تسا هدمآ ۸۶ ات ۶۴ تایآ فهک یهروس رد نآِ حرش هک )ع(یسوم و )ع(رضخ ِناتساد هب تسا هراشا :قارِف اذه )۵۲(
.وت و نم نیب تسا ییادُج کنیا .َكْنَيب و یْنَیب ُقارِف اذه :تفگ یسوم هب وا .دروآ ضارتعا )ع(رضخ ِراک رب ،ماهفتسا ِقیرط هب
.دننکیم ضیف ِبسک نیشیپ یایلوا ِتیناحور زا ،رضاح ِدشرم زا تعاطایب هک دنتسه یناسک اجنیا رد :نابیاغ )۵۳(
تسد ،هریگتسد :هْضبَق )۵۴(
ششخب و اطع :هلاَون )۵۵(
ناوتان و تسس :هدیزیر )۵۶(
----------------

۲۹۸۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

».نزوسِ مخز ببس هب وا ِندش نامیشپ و ریش ِتروص ،هاگهناش رب ینیوزق ِندز یدوبک «

)۵۷(نایبْبحاص زا ونشب تیاکح نیا

ناینیوزق ِتداع و قیرط رد

دنزگیب )۵۸(اهفَِتک و تسد و نت رب
)۵۹(دننز اهیدوبک نزوس ِرس زا

ییینیوزق دشب )۶۰(یکاّلَد یوس
ییینیریش نکب ،نز مدوبک هک

؟ناولهپ یا منز تروص هچ :تفگ
)۶۱(نایژ ِریش ِتروص نز رب :تفگ

نز ریش ِشقن ،تسا ریش )۶۲(معلاط
نز ریس یدوبکِ گنر ،نک دهَج

؟منز تروص تعضوم هچ رب :تفگ
َمنَصِ مْقَر نآ نز هناش رب :تفگ

تفرگ ندرب ورف نزوس وا هکنوچ
تفرگ نکسَم ،هگْناش رد نآ درد

)۶۳(ینَس یاِک دمآ هلان رد ناولهپ

؟ینزیم تروص هچ ،یتشُک ارَم رَم

ارم یدومرف ریش رِخآ :تفگ
؟ادتبا یدرک مادنا هچ زا :تفگ

ماهدیزاغآ ،هاگمُد زا :تفگ
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ماهدیزاغآ ،هاگمُد زا :تفگ
ماهدید ود یا راذگب مُد :تفگ

تفرگ مَد مریش ِهاگمُد و مُد زا
تفرگ مکْحُم ،)۶۴(مهگمَد وا ِهگْمُد

زاسْریش یا وگ ،شاب مُدیب ْریش
زاگِ مخز زا تفرگ یتسُس ملد هک

مخز ،صخش نآ تفرگ رگید ِبناج
محَر ز یب ،)۶۶(اساوُمیب ،)۶۵(اباحُمیب

؟وزا تسَمادنا هچ نیک وا درک گناب
وکن ِدرم یا تسا شوگ نیا :تفگ

میکح یا دشابن ششوگ ات :تفگ
)۶۷(میلگ نک هتوک و راذگب ار شوگ

درک زاغآ )۶۸(ِشلَخ رگید ِبناج
درک زاس ار ناغف ینیوزق زاب

؟زین تسا مادنا هچ بناج ْموس نیک
زیزع یا ،ریشِ مکشِا تسا نیا :تفگ

ار ریش دشابن مکشِا ات :تفگ
ار ریس ِراگن دیاب مکش هچ

دنامب ناریَح سب و کاّلد دش هریخ
دنامب نادند رد تشگنا رید هب ات

داتسوا مَد نآ نزوس دز نیمز رب
؟داتف نیا ار یسک ملاع رد :تفگ

؟دید هک مکْشِا و رس و ّمُدیب ِریش
دیرفان ،دوخ ادخ یریش نینچنیا

)۶۹(شین ِدرد رب نُک ربص ،ردارب یا

شیوخ ِرَبگ ِسفن ِشین زا یهر ات

۱۳۵ هیآ ،)۴(ءاسن هروس ،میرک نآرق

»…اوُلِدْعَت َْنأ ٰىَوَهْلا اوُعِبََّتت اَلَف «

»…دينك لودُع قح تداهش زا ادابم دينكم ىوريپ سفن یاوه زا ،سپ «

دوجو زا دندیهر هک یهورگ نآک
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دوجو زا دندیهر هک یهورگ نآک
دوجس درآ ،ناشِهام و رهِمِ خرچ

ربگ ِسفن وا ِنت ردنا درُم هک ره
ربا و دیشروخ دََرب نامرف ارُو رم

نتخورفاْعمش تخومآ شلد نوچ
نتخوس دراین ار وا باتفآ

)۷۰(ِمَجْتنُم ِباتفآ رد قح تفگ

ْمِهِفْهَک ْنَع یَذک ،روّاَزت ِرکذ

۱۷ هیآ ،)۱۸(فهک هروس ،میرک نآرق

»…ُْهنِم ٍةَوْجَف يِف ْمُهَو ِلاَمِّشلا َتاَذ ْمُهُضِرَْقت َْتبَرَغ اَِذإَوِ نيَِميْلا َتاَذ ْمِهِفْهَك ْنَع ُرَوَاَزت ْتَعََلط اَِذإ َسْمَّشلا ىََرتَو «

 دنك بورغ نوچ و دنكىم ليم تسار ِبناج هب ناشراغ زا ،ديآىمرب نوچ هك ىنيبىم ار ديشروخ و «
»…دنراغ هنحص رد نانآ و .ددرگ پچ هب و دراذگاو ار ناشيا

دوشیم لُگ نوچ ،فطل هلمج ،راخ
دوریم ّلُکِ یوس وک ،یوزج ِشیپ

نتشارفا ؟ادخِ میظعت تسیچ
نتشاد یکاخ و راوخ ار نتشیوخ

نتخومآ ؟ادخ ِدیحوت تسیچ
نتخوس دحاو ِشیپ ار نتشیوخ

۱ هیآ ،)۱۱۲()صالخا(دیحوت هروس ،میرک نآرق

».ٌدََحأُ َّهللا َوُه ْلُق «

».اتكي ىادخ تسوا :وگب «

زور وچ یزوْرفب هک یهاوخیمه رگ
زوسب ار دوخ ِبش نوچمهِ یتسه

)۷۱(زاوْنیتسه نآ ِتسه رد تایتسه

زاُدگ ردَنا )۷۲(ایمیک رد سِم وچمه

تسَد ود یتسدرک تخس ،ام و نم رد
تسه ود زا یبارخ یهلمج نیا تسه

وگ هصق :نایبْبحاص )۵۷(
شود ،هناش :فَِتک )۵۸(
یبوکلاخ ،ندیبوک لاخ :ندز یدوبک )۵۹(
مامح شکهسیک :کاّلَد )۶۰(
نیگمشخ ِریش :نایژ ِریش )۶۱(
تشونرس ،لابقا ،تخب ینعم هبً ازاجم ،هدننك عولط ،هدنيآرب :علاط )۶۲(
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نیگمشخ ِریش :نایژ ِریش )۶۱(
تشونرس ،لابقا ،تخب ینعم هبً ازاجم ،هدننك عولط ،هدنيآرب :علاط )۶۲(
راوگرزب ،هیاپدنلبً ازاجم ،دنلب ،نشور :ینَس )۶۳(
سََفن ندمآ گنت :نتفرگ مَد )۶۴(
شمرن و ارادمً ازاجم ،ندرک یرادفرط :اباحُم )۶۵(
شمرن و یهارمهً ازاجم ،ندرک کمک ،نداد یرای :اساوُم )۶۶(
ندرک رصتخمً ازاجم :میلگ ِندرک هتوک )۶۷(
یزیچ رب زیت ِکون ندرب ورف :ِشلَخ )۶۸(
.تسا تضاير و سفن اب هدهاجم زا هيانك :شین ِدرد )۶۹(
نابات ،ّمظنم ِبورغ و عولط یاراد ،نارذگ و یاپرید ات :ِمَجْتنُم )۷۰(
.تسا یلاعتقح روظنم :زاوْنیتسه )۷۱(
.دننکیم لیدبت الط هب ار سم هلیسو نادب هک یشناد ،شخبتایح تبرش ،ریسکا :ایمیک )۷۲(
----------------

 :تاغل عومجم
همشرک و زان :جنغ )۱(
گرزب :هِم )۲(
تسد فك :هّفک )۳(
ندرک تجامس ،یمرشیب :ندرک تخس وُر )۴(
دیما یهیام ،وزرآ یهلبق :اجترم )۵(
نک اهر :لِهِب )۶(
.تسا دودرمٰ ىلاعت قح ِرظن زا هكنآ :قح ِّدر )۷(
لوگنش ،داش و خوش :گنَش )۸(
ایح یب ،مرش یب :حیقَو )۹(
.تسا ینهذ نم یعُّنصت یوربآ ینعم هب اجنیا رد :سومان )۱۰(
هچقودنص :هلبط )۱۱(
هرگ :هدقُع )۱۲(
هتفای لامک ،هدیسر نایاپ هب :یَهْتنُم )۱۳(
هیامورف و تسپ ،کاشاخ ،راخ :سَخ )۱۴(
.دنیوگ ناطیش ندنار یارب هک نتفگ هللاب الا ةوقال و لوحال :لْوَحال )۱۵(
.متشاد هچ ره ،دوب هچ ره ارم :مِچره )۱۶(
هدنامرد و راكتسسِ ىنعم هب اجنيا رد ،اتود ،هديمخ :ىَنْثنُم )۱۷(
.تسا نايامن ناشراسخر ِرهاظ زا صاخشا نطاب :ٌهوُجَو مُهاميس )۱۸(
.تسا هتفر راك هب هدننک راکشآِ ینعم هبً ابلاغ یونثم رد ،وربا و مشچ اب هدننک هراشا ،نیچ نخس رایسب :زاّمَغ )۱۹(
گنز :سَرَج )۲۰(
یهلا ،ییادخ :یناّبَر )۲۱(
.دننکیم شیامزآ ار اهنآ رایع و دنلامیم نآ هب ار هرقن ای الط هک یگنس ،یزیچ شزرا نییعت ای ناحتما یارب یاهلیسو :کَحِم )۲۲(
درمناوج ،هدنشخب ینعم هب ،میرکِ عمج :مارِک )۲۳(
تخب نوگن ،تخب هریت ینعم هب ،یقَشِ عمج :ایقَشا )۲۴(
تعاطا و یرادربنامرف :تعواطم )۲۵(
غارچ :حابصِم )۲۶(
غارچ ِبابُح ،هشیش :هَجاُجز )۲۷(
رگشلرس ،تیعمج سیئر :ِلْیَخْرَس )۲۸(
.تسوا تسد هب اهراک خن رس حالطصا هب و تسا یلمع أدبم هک یسک :هتشر ِرَس )۲۹(
.هناد کی دیراورم ،اهبنارگ دیراورم ،دبای شرورپ فدص نورد رد ییاهنت هب هک رادبآ و تشرد دیراورم :میتی ِّرُد )۳۰(
درادن یدننام :تسین زابنا )۳۱(
هنهک بارش :نُهَک ِرمَخ )۳۲(
هللا بناج زا :نُدَل ْنِم )۳۳(
گنهاشیپ :زووالق )۳۴(
قمحا ،نادان :لوُگ )۳۵(
کریز و اناد :یهاد )۳۶(
نآرق :یُبن )۳۷(
یهارمگ :لالَض )۳۸(
ناطیش ،سیلبا :سیلِب )۳۹(
تاذ دب :ناور َدب )۴۰(
لابقا ندینادرگ یور ،یگتشگرب تخب :رابدِا )۴۱(
هنهرب :روُع )۴۲(
نكم اهر :لِهَم )۴۳(
.دراد ار ینعم نیمه زین ندیلهاو ،ندرک اهر :نديلِه )۴۴(
.تسا فلع روظنم اجنیا رد ،کشخ ِهایگ :شیشَح )۴۵(
.سَْفن یاوه ِرادربنامرفً ازاجم ،دنک رخ ِرامیت هکنآ :هدنب رخ )۴۶(
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.تسا فلع روظنم اجنیا رد ،کشخ ِهایگ :شیشَح )۴۵(
.سَْفن یاوه ِرادربنامرفً ازاجم ،دنک رخ ِرامیت هکنآ :هدنب رخ )۴۶(
ندوب ریش :یریش )۴۷(
.دوش قح زا فارحنا ِببس هک یزیچرهً ازاجم ،هدننک اجباج :لقان )۴۸(
.تسا مَلاع رب طیحم و هدمآرب مَلاع درگ یگرزب ِتیاغ زا هک تسا یهوک دنا هتفگ ناگتشذگ زا یخرب هك هنوگنآ :فاق هوك )۴۹(
تفص ،ندرک فصو :تعَن )۵۰(
یصالخ هار :صَلْخَم )۵۱(
 یسوم هک یتقو .تسا هدمآ ۸۶ ات ۶۴ تایآ فهک یهروس رد نآِ حرش هک )ع(یسوم و )ع(رضخ ِناتساد هب تسا هراشا :قارِف اذه )۵۲(
.وت و نم نیب تسا ییادُج کنیا .َكْنَيب و یْنَیب ُقارِف اذه :تفگ یسوم هب وا .دروآ ضارتعا )ع(رضخ ِراک رب ،ماهفتسا ِقیرط هب
.دننکیم ضیف ِبسک نیشیپ یایلوا ِتیناحور زا ،رضاح ِدشرم زا تعاطایب هک دنتسه یناسک اجنیا رد :نابیاغ )۵۳(
تسد ،هریگتسد :هْضبَق )۵۴(
ششخب و اطع :هلاَون )۵۵(
ناوتان و تسس :هدیزیر )۵۶(
وگ هصق :نایبْبحاص )۵۷(
شود ،هناش :فَِتک )۵۸(
یبوکلاخ ،ندیبوک لاخ :ندز یدوبک )۵۹(
مامح شکهسیک :کاّلَد )۶۰(
نیگمشخ ِریش :نایژ ِریش )۶۱(
تشونرس ،لابقا ،تخب ینعم هبً ازاجم ،هدننك عولط ،هدنيآرب :علاط )۶۲(
راوگرزب ،هیاپدنلبً ازاجم ،دنلب ،نشور :ینَس )۶۳(
سََفن ندمآ گنت :نتفرگ مَد )۶۴(
شمرن و ارادمً ازاجم ،ندرک یرادفرط :اباحُم )۶۵(
شمرن و یهارمهً ازاجم ،ندرک کمک ،نداد یرای :اساوُم )۶۶(
ندرک رصتخمً ازاجم :میلگ ِندرک هتوک )۶۷(
یزیچ رب زیت ِکون ندرب ورف :ِشلَخ )۶۸(
.تسا تضاير و سفن اب هدهاجم زا هيانك :شین ِدرد )۶۹(
نابات ،ّمظنم ِبورغ و عولط یاراد ،نارذگ و یاپرید ات :ِمَجْتنُم )۷۰(
.تسا یلاعتقح روظنم :زاوْنیتسه )۷۱(
.دننکیم لیدبت الط هب ار سم هلیسو نادب هک یشناد ،شخبتایح تبرش ،ریسکا :ایمیک )۷۲(


