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۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دمآ َرکِش رصم زا ،ناگرزاب ٔهجاوخ یا
دمآ رفس ز هگان ،ّرکِش نوچ ِفسوی ناو

دمآ )۲(حاجَن ِنوجعم ،دمآ )۱(حار و دمآ حور
دمآ رگد ِزیچ نآ ،یهاوخ رگد ِزیچ رو

)۳(یبّویا ٔهمشچ نآو یبوقعیٔ هویم نآ
دمآ َرظَنِ ماگنه ،دش ادیپ هرظنم زا

دز یتایح ِبآ رب دزیاِ مَرک زا رضخ
دمآ رمقِ جرب رد نایوگلزغ هرُهز َکن

یجاتحم ز تسَر بش ،)۴(یجارعم ِهش دمآ
دمآ رز ِنماد اب ،وا ِراثن هب نودرگ

دمآ ناور همشچ دص ،دمآ ناهن ِّیسوم
دمآ رَجَح وچمه نت ،دمآ اصع وچمه ناج

اغوغرپ ٔهناخ نیز ،ازفاراکِ مدرم نیز
دمآ رخ ِرُخآ نیاک ،اولح دَروخن یسیع

ملاع ِتهج شش رد ،مَدنآ دوبن هتسب نوچ
دمآ ربز و ریز سب ،نودرگ واِ نتسُج رد

زگره ُدَبن جاتیب دهده َِلثَم واک نآ
دمآ رمک هتسبرب وا ردام ز روم نوچ

غراف رمک و جات زا ،غلاب دَُوب قشع رد
دمآ )۷(رفظ )۶(ِروشنم ،ششرع زا و )۵(یسرک زک

وختواخس ِناطلس ،وج ناطلس ز شیقاب
دمآ ربخ ِناک واک ،ار اهربخ سُرپ وز

بارش ،هداب :حار )۱(
یزوریپ ،یراگتسر :حاجن )۲(
.دمآ دیدپ کنخ و اراوگ یاهمشچ ،دنز نیمز رب شیاپ هک درک رما دنوادخ .درک ادن ار دنوادخ ،دیسر ناطیش زا یتنحم ناشیا رب هک لیئارساینب ناربمایپ زا بویا هب هراشا :یبّویا ٔهمشچ )۳(
لوسر ترضح هب هراشا :یجارعم ِهش )۴(
یهاشداپ تخت :یسرک )۵(
یهاشداپ نامرف ،نامرف :روشنم )۶(
یزوریپ :رفظ )۷(
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یزوریپ :رفظ )۷(

۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دمآ َرکِش رصم زا ،ناگرزاب ٔهجاوخ یا
دمآ رفس ز هگان ،ّرکِش نوچ ِفسوی ناو

۱۳۵۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نُخُسشوخ ِنادزار یادخ یا
نُکم ناهنپ ام ز ،َدب ِراک ِبیع

ام هب امنم ار کین راک ِبیع
)۸(ابَه و درس شوَر زا میدرگن ات

.تسا نداداو و ندش تسس ،روظنم اجنیا رد ،هدنکارپ ِدرگ :ابَه )۸(
----------------

۲۵۲۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم 

دوش رَّکِش زا ُرپ ادرف ام ِرهش
دوش رتنازرا ،تسَنازرا رَّکِش

ناییاولح یا دیطلغ َرکِش رد
 ناییارفص ِیروک ،یطوط وچمه

سب و تسا نیا راک ،دیبوک رکشین
 سب و تسا نیا رای ،دیناشفارب ناج

۱۴۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیکی دوخ دراد دوس وک یرتشم
 تسیکش و ْبیَر وا رد ار ناشیا کیل

هوکشیب ِّیرتشم یاوه زا
 هورگ نیا دنداد داب ار یرتشم

)۹(ٰیَرتْشاُهللا تسام ِّیرتشم
 آ رترب نیه یرتشم رهِ مغ زا

تسا وت ِنایوج هک وُج ییرتشم
 تسا وت ِنایاپ و زاغآِ ملاع

تسد هب وت ار یرتشم ره شَکَم نیه
تسا َدب هقوشعم ود اب یزاْبقشع
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تسا َدب هقوشعم ود اب یزاْبقشع

ديرخ :ٰىرتشِا )۹(
----------------

۱۶۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نکاس مدش رای اب مدرک رفس ِکرت نم
دمآ زارد ِرمع نآک ،نمیا مدش گرم زو

۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

اغوغرپ ٔهناخ نیز ،ازفاراکِ مدرم نیز
دمآ رخ ِرُخآ نیاک ،اولح دَروخن یسیع

۴۲۹۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نیا زا تس هدوب ناهج ات :ردام تفگ
نیمز ردنا دنُدب نایازفاراک

دنمجرا یا نک شیوخ ِراک وت نیه
)۱۰(دَنَنکیم رب دوخ ِشیر ناشیاک ،دوز

خارف ِبآ دوریم و گنت ،تقو
خاش ،خاش یدرگ رْجَه زک نآ زا شیپ

تایح ِبآ ُرپ )۱۱(تسیزیراک هرهُش
تابن وت زا دمَدَرب ات ،شَک بآ

ندرک هدیاف یب ِشیوشت :ندنَکرب شیر )۱۰(
.تسا رابیوج و همشچ روظنم اجنیا رد .نیمز ِریز رد بآ یارجم ،ور بآ ،تانق :زیراک )۱۱(
----------------

۴۶۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
 

تسَم ِقاتشُم یا تسراک نآ ْراک
تسا شوخ ،تگرم دَسَر را ،راک نآ ردناَک

ناوج یا نامیا ِقدص ِناشن دش
نآ ردنا گرم ار وت شوخ دیآ هکنآ

نینچ ناج یا وت ِنامیا دُشَن َرگ
نید ِلامکِا وجِب ور ،لماک تسین

تسودْگرم دش وت ِراک ردنا هک ره
تسوا ،تسود تهارکیب ،وت ِلد رب

۲۲۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۲۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

سانش نابیتشک و حون ار یلو ره
سانش نافوط ار قلخ نیا ِتبحص

رن یاهردژا و ریش زا زیرگ مک
َرذَح نک ناشیوخ ز و نایانشآ ز

دنَربیم تراگزور یقالت رد
دنرچیم تایبیاغ ناشاهدای

۱۲۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسوا ِقشع یالب رد تمایق دص
سرپم ادرف زا و زورما رگنرد

رود تخس ،یرود ،شیدنالایخ یا
سرپم ازفاراکِ عبط زا وا ِّرِس

؟دوب یک یزیربت ِسمش یسرپ دنچ
سرپم ایرد زا و نیب نوحیج مشچ

۸۵۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

!؟َدنام راک هچ وت اب ؟یراک هچ رد هک یتفگ
َدنام راز هک هللاو مریگ وتیب هک یراک

۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یجاتحم ز تسَر بش ،یجارعم ِهش دمآ
دمآ رز ِنماد اب وا ِراثن هب نودرگ

۳۷۵۲ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب غاز تروص هب رگ ناشیاِ غاز
دوب غازام و دمآ تّمِْهزاب

۱۷ ٔهیآ ،)۵۳( مجنٔ هروس ،میرک نآرق

».ٰىََغط اَمَو ُرََصبْلاَ غَاز اَم«

».تشذگنرد دح زا و دركن اطخ مشچ«

۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ملاع ِتهج شش رد ،مَدنآ دوبن هتسب نوچ
دمآ ربز و ریز سب ،نودرگ واِ نتسُج رد

۳۵۹۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نینچمه ،ناهنپ )۱۲(ِزیراک اسب یا
نیلِفاغ ای ،ناتناج اب لصَّتُم

نیمز زا و نامسآ ز هدیشک یا
)۱۳(نیمَس وتِ مسج هتشگ ات ،اههیام

دراشف دیابیمه مک ،نیا تسهیراع
درازگ دیاب یمه ،یتفرگب هچنآک

تسهدمآ )۱۵(باّهَو ز نآک ،)۱۴(ُتخََفن زج
تسهدُهیب اهرگد نآ ،شاب ار حور

بآ ِتانق :زیراک )۱۲(
هبرف ،قاچ :نیمَس )۱۳(
 مدیمد :ُتخََفن )۱۴(
یهلا ِءامسا زا ،هدنشخب رایسب :باّهَو )۱۵(
----------------

۱۳۴۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ریذپب ُتْخََفن ز ور تدهد ناج واِ مد
للع ِفوقوم هن ،تسَنُوکََیف ْنُک وا ِراک

۳۶۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

داد الَب ار وت یتهج ره زا
)۱۶(َتتاهَجیب هب دشکزاب ات

یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۱۶(
----------------

۳۷۷۴ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

 تسا وت نآ ،وت نیا هن اّما ،تسا وت وا
تسا وشنوریب ِفقاو ،رِخآ رد هک

تَلََّواِ یوتِ یوس رِخآِ یوت
)۱۷(تَلِص و هیبَنت ِرهب زا تسهدمآ

)۱۸(نیفَد دمآ یرگید رد وتِ یوت
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)۱۸(نیفَد دمآ یرگید رد وتِ یوت

نینچ ینیبدوخ ِدرَمِ مالغ نم

ندناسر لاصو هب ،ندرک لصو و نداد دنویپ :تَلِص )۱۷(
هدشنفد ،نوفدم :نیفَد )۱۸(
----------------

۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زگره ُدَبن جاتیب دهده َِلثَم واک نآ
دمآ رمک هتسبرب وا ردام ز روم نوچ

۲۲۸۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

)۱۹(یاهدز تلود ِتبون ،یاهُدب فراع وت هجاوخ

هدم داتسا هب تسد ،)۲۰(یاهدمآ ناج لماک

وه ز تسا ناهنِ جنگ وت ٔهناریو ِهد رد
هِدم دادغب هب زین ار وت ِناریو ِهد نیه

وکن ِزور دص ود ز هب ،وت ِبش هریت هللاو
هِدم )۲۱(داشمِش هب جاع ،وجم زور و هدم بش

نُوکََیف ْنُک زا رب دقن ؟نوچ هدشلد یا دَُوب نوچ
هِدم داعیم هب شوگ ،نونک تسا دقن وت ِدقن

.دندزیم )هراقن( تبون جنپ ای هس زور هنابش رد ناهاشداپ رابرد رد میدق رد .نتشاد تمظع و هوکش زا هیانک :ندز تلود ِتبون )۱۹(
.یاهتفای لامکً احور هک یاهدمآ یلاح رد :یاهدمآ ناج لماک )۲۰(
.تسا رظن دروم یهایس ،جاع لباقم رد اجنیا رد :داشمِش )۲۱(
----------------

۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یبّویا ٔهمشچ ناو یبوقعیٔ هویم نآ
دمآ َرظَنِ ماگنه ،دش ادیپ هرظنم زا

۴۴ - ۴۱ تایآ ،)۳۸( صٔ هروس ،میرک نآرق

)۴۱(».ٍباَذَعَو ٍبُْصنِب ُناَطْيَّشلاَ يِنَّسَم يَِّنأ ُهَّبَر ٰىَداَنْ ِذإ َبوَُّيأ اَنَْدبَع ْرُكْذاَو«

».تسا هدنكفا باذع و جنر هب ناطيش ارم :هك داد ادن ار شراگدرورپ هك هاگنآ نك داي بّويا امٔ هدنب زا و«

َهۖ  َِكلْجِرِب ْضُكْرا« )۴۲(».ٌباَرَشَو ٌدِراَب ٌلََستْغُم اَذٰ

».نديماشآ ىارب درس و وشوتسش ىارب تسا ىبآ نيا :بوكب نيمز رب ار تياپ«
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)۴۳(».ِبَابَْلأْلا يِلُوأِل ٰىَرْكِذَو اَّنِم ًةَمْحَر ْمُهَعَم ْمُهَْلثِمَو ُهَلَْهأ ُهَل َاْنبَهَوَو«

».ىزردنا نادنمدرخ ىارب و دوب ام زا ىتمحر دوخ نيا و ميدرك اطع ار ناراي رگيد زا نآ دنچمه و شاهداوناخ وا هب و«

)۴۴(».ٌباََّوأ ُهَِّنإۖ  ُْدبَعْلا َمْعِنۚ  اًرِباَصُ هاَنْدَجَو اَِّنإۗ  َْثنْحَت اَلَو ِهِب ْبِرْضاَف ًاثْغِض َكَِديِبْ ذُخَو«

 هراومه هك وا .ميتفاي رباص ىاهدنب ار وا .نكشم ار شيوخ ِدنگوس و نزب نآ اب و ريگ تسد هب كيراب ىاهبوچ زا ىاهتسد«
».دوب ىاهدنب وكين هچ تشاد ام هاگرد هب ىور

۸۶ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

بوقعی نم ،ینم ِفسوی وت هکنآ یا
بّویا نم ،ینت ِتّحِص وت هکنآ یا

بوبحم وت ار همه یا مسَک هچ دوخ نم
بوکیم ییاپ وت منزیمه تسد نم

۳۶۸۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

اضر و ربص اب بوّیا لاس تفه
ادخ ِفیَض اب دوب شوخ الب رد

۱۴۳۹ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شَیوب زا نشور ممشچ هک فسوی وا و بوقعی منم
منادیمن ،منادیمن ار وب نیا ِلصا هچرگا

۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دز یتایح ِبآ رب دزیاِ مَرک زا رضخ
دمآ رمقِ جرب رد نایوگلزغ هرُهز َکن

۴۷۰ هرامش لزغ ،تایلزغ ِناوید ،ظفاح 

تسد هب دیآیمن یکاخِ مَلاع رد یمدآ
یمدآ ون زا و تخاس دیابب رگید یملاع

۱۴۷۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۲(شاتهجاوخ یا کیل ،تسا بذج دوخ ْلصا

شابم هبذج نآ ِفوقوم ،نک راک

.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۲۲(

۳۸۴۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۲۲(

۳۸۴۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۳(تامَم ِفوقوم تسه تیانع نآو

)۲۴(تاقِث ار هر نیا دندرک هبرجت

 گرم :تامَم )۲۳(
.دنشاب نارگید ِدامتعا ِدروم ،لعف و لوق رد هك ىناسك :تاقِث )۲۴(
----------------

۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دمآ ناور همشچ دص ،دمآ ناهن ِّیسوم
دمآ رَجَح وچمه نت ،دمآ اصع وچمه ناج

۶۰ ٔهیآ ،)۲( هرقبٔ هروس ،میرک نآرق

اوُلُكۖ  ْمُهَبَرْشَم ٍساَُنأ ُّلُك َِملَع ْدَقۖ  ًاْنيَعَ ةَرْشَع َاَتْنثا ُْهنِم ْتَرَجَْفناَفۖ  َرَجَحْلا َكاَصَعِب ْبِرْضا َانْلَُقف ِهِمْوَِقلٰ ىَسوُمٰ ىَقَْستْسا ِِذإَو«
».َنيِدِسْفُم ِضَْرأْلا يِف اَْوثْعَت اَلَوِ َّهللا ِقْزِر ْنِم اُوبَرْشاَو 

 نآ زا همشچ هدزاود سپ .نزب گنس نآ رب ار تياصع :ميتفگ .تساوخ بآ دوخ موق ىارب ىسوم هك ار هاگنآ ديرآ داي هب و«
».دينكم ىشكرس داسف هب نيمز ىور رد و ديماشايب و ديروخب ادخ ىزور زا .تسنادب ار دوخ روخشبآ ىهورگ ره .داشگب

۷۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار ام بش و زور رد یُدب نیدلا سمش ِقشع هن رگا
 ؟ار ام ببس زا و ماد ز یدوب اجک اهتغارف

دوخ ِبات ز ام زا رامَد ،یدروآرب توهش ُِتب
ار ام ،بت و بات یدوبن ،شقشع ِشبات زا رگا

 ۳۱۵۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ییهدید اهببس نوچ یلفط ز وت
ییهدیسفَچ رب لهج زا ،ببس رد

یلفاغ بِّبَسُم زا اهببس اب
یلیام نآز اهشوپور نیا ِیوس

۱۵۵۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

رش و ریخ ره دسریم بِّبَسُم زا
ردپ یا طیاسو و بابسا تسین

۳۷۸۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۷۸۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نایع ار بِّبَسُم وا دنیب هکنآ
؟ناهج ِیاهببس رب لد دهن یَک

۲۶۴۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
 

  تسا ثداح نآک ،مرگنن ار ببس نم
تسا ثعاب ار یثداح ثداح هکنآز

 منکیم هراظِن ار قباس ِفطل
منکیم هراپود ،ثداح نآ هچره

۳۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یَوَنث نوچ وگم ود ود ،یود ز مَد نزم شیب
ارم ،راثآ زا دش سب ،بلطب ار ببس ِلصا

۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ملاع ِتهج شش رد ،مدنآ دوبن هتسب نوچ
دمآ ربز و ریز سب ،نودرگ واِ نتسُج رد

۱۷۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

اضق ِّیضاق )۲۵(ِزیلهد نیا رد ام  
ٰیَلب و میتسلا ِّیوعد ِرهب

ناحتماز ار نآ و میتفگ یَلب هک
نایب و تسا دوهش ام ِلوق و لعف

)۲۶(؟میدز نت یضاق ِزیلهد رد هچ زا

؟میدمآ یهاوگ ِرهب ام هک هن

نالاد ،ورهار :زیلهد )۲۵(
ندش تکاس :ندز نت )۲۶(
----------------

۳۰۵۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وا ِهجو زجٌ ِکلاه ٍءیَش ُّلُک
وجم یتسه ،وا ِهجو رد یاهِن نوچ

۸۸ ٔهیآ ،)۲۸( صصقٔ هروس ،میرک نآرق
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۸۸ ٔهیآ ،)۲۸( صصقٔ هروس ،میرک نآرق

َِلإِ َّهللاَ عَم ُعَْدت اَلَو« َِلإ اَلۘ  َرَخآ اًهٰ  ».َنوُعَجُْرت ِهْيَِلإَو ُمْكُحْلا ُهَلۚ  ُهَهْجَو َّاِلإ ٌكِلاَه ٍْءيَش ُّلُكۚ  َوُه َّاِلإ َهٰ

 .وا تاذ رگم تسا ىندشدوبان ىزيچ ره .تسين وا زج ىيادخ چيه .ناوخم ار ىرگيد ىادخ اتكي ىادخ اب«
».ديوش هدينادرگزاب وا هب همه و تسوا نامرف ،نامرف

۶۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زگره ُدَبن جاتیب دهده َِلثَم واک نآ
دمآ رمک هتسبرب وا ردام ز روم نوچ

۱۷۴۶ لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

لقع دنادب ات هک مّردب قشع ِنامک
مناریظنیب ِناطلس و مریظنیب هک

۳۷۷۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یهَش مدآیَنب انمََّرک ِز وت
یهن اپ ایرد هب مه ،یکشخ هب مه

 .ایرد رد مه و یهنیم ماگ یکشخ رد مه اریز ،یوَریم رامش هب هاشداپ ».میتشاد یمارگ ار ناگدازیمدآ ام«:یلاعتقح ترضح ِلوق یاضتقا هب وت

ناج هب یرَحبْلایَلَع مُهانْلَمَح هک
نار شیپ َربْلایَلَع مُهانْلَمَح زا

.باتشب ینعم یایرد یوس هب و رذگرد هدام و کاخِ ملاع زا ».میدرک لمح ایرد رب ار نانآ«:یتسه هیآ نیا یانعم ِلومشم ،حور ِثیح زا وت

۷۰ ٔهیآ ،)۱۷( ءارسأ هروس ،میرک نآرق

».اًليِضَْفت َانْقَلَخ ْنَّمِم ٍريِثَكٰ ىَلَع ْمُهَانْلَّضَفَو ِتَابِّيَّطلا َنِم ْمُهَانَْقزَرَو ِرَْحبْلاَو َِّربْلا يِف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ يَِنب َانْمَّرَك ْدَقَلَو«

 ميداد ىزور هزيكاپ و شوخ ىاهزيچ زا و ميدرك راوس ىكشخ و ايرد رب و ميديشخب تمارك ار مدآ نادنزرف ام«
».ميداهن ناشيرترب شيوخ تاقولخم زا ىرايسب رب و

۴۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

مامتِ میلست هک زج ،لّکوت زج
ماد و تسا رکم همه ،تحار و مغ رد
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»؟دنوشب ینهذِنم ِربج راچد اهناسنا و دوش تخس دوخ نداد رییغت دوشیم ببس یلماوع هچ«

داریاِ عفر یارب ندرکن شالت و دوخ رد داریا ِندیدن ،یونعم شزومآ هب زاین ساسحا مدع .۱

۲۶۷۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۷(تسیتّلع لد رد :دنتفگ ایبنا

تسیتفآ یسانشقح رد نآ زا هک

ضرم ،یرامیب :تّلع )۲۷(
----------------

 ۳۲۱۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانش و دید ار شیوخ ِصقن هک ره
)۲۹(تخات هبساود ،دوخ )۲۸(لامکِتسِا ردنا

لالَجْلاوذِ یوس هب دَّرپیمن نآز
لامک ار دوخ دََربیم یناُمگ وک

یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۲۸(
.نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۲۹(
----------------

۲۰۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

شرَس دیآن الب ِراوید هب ات
شرک ِشوگ نآ لد ِدنپ دََونشَن

۲۹۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ریغَص ِباب ،رد سدقٰ یسوم تخاس
)۳۰(ریحَزِ موق رس دنرآ دورف ات

زارفرس و دنُدب )۳۱(نارّابَج هکنآز
زاین و تسا ریغص ِباب نآ خزود

هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۳۰(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۳۱(

۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

َرکِش زا دیآ رتشوخ ندرک زان
رطخ دص دراد هک ،شَیاخ مک ،کیل

زاین ِهار نآ تسدابآ نمیا
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زاین ِهار نآ تسدابآ نمیا
زاسب هر نآ اب و ریگ شزان ِکرت

۶۳ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

؟درکن رظن شلاح هب رای هک دش هک قشاع
تسه بیبط هنرگو تسین درد ،هجاوخ یا

 قیرط زا تسا هتفهن ریز رد هک یدرد هب تبسن دوخ ِندرک سحیب و دوخ یاهدرد ِندیناشوپ .۲
.هنارایشوه ِدرد ِلّمحتِ مدع روطنیمه و ،رگید ِرکف هب یرکف زا ندیرپ ای و ،ازفاراک و هدوهیب یاهتیلوغشم

۲۲۶۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

نازخ ردنا )۳۲(تسرَمضُم ناراهب نآ
نآ زا زیرْگم ،نازخ نآ تسراهب رد

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

تسدب اجنیاک وت ِسْفن دیوگ هچنآ
تسهدمآ دض وا ِراک نوچ شََونشَم

ناربمغیپ زا هک نُک شفالخ وت
ناهج رد تّیصو دمآ نینچنیا

هدیشوپ ،هدش هدرک ناهنپ :رَمضُم )۳۲(
----------------

۳۰۹۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناحور تسیشتآ وتِ نتخپ رهب ز
یشاب )۳۳(ناَبتلَقِ ماخ ،نانز وچ یهَج سپ وچ

تریغ یب :ناَبتلَق )۳۳(
----------------

۱۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دَُوب یرون یوَر نوچ ،َدیامن شتآ رود ِز نآ
التبا یارب یسوم ِشتآ هک نانچمه

دیُنک شتآ نآ ِدصق )۳۴(ناناجهناورپ الَّصَلا
الَب ردنا دیوَر رَد ،لَّوا دیتفگ یلب نوچ

ماقُم دشاب شَشتآ ِنایم رد )۳۵(رَْدنَمَس نوچ
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ماقُم دشاب شَشتآ ِنایم رد )۳۵(رَْدنَمَس نوچ
)۳۶(الَو و قوش نینچنیا ،ناج و لد رد دراد هکره

۹ ٔهیآ ،)۲۰( هطٔ هروس ،میرک نآرق

».ٰىَسوُم ُثيِدَح َكاََتأ ْلَهَو«

»؟تسا هديسر وت هب ىسوم ِربخ ايآ«

۱۷۲ ٔهیآ ،)۷( فارعأ هروس ،میرک نآرق

»…ىََلب اوُلاَقۖ  ْمُكِّبَرِب ُتْسََلأ…«

»…؟متسين ناتراگدرورپ نم ايآ…«

ناتفص هناورپ ،ناقشاع :ناناج هناورپ )۳۴(
.دزوسیمن شتآ رد دنا هتفگ هک هدنزخ یروناج :رَدنمَس )۳۵(
یتسود ،ّتبحم :الَو )۳۶(
----------------

۴۲۱۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مکُباچ )۳۷(رذآ رب نم ،ردارب یا
مک و شیب مدرَگ هک مناج نآ هن نم

شتآ :رذآ )۳۷(
----------------

 ۳۰۰۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۸(شین ِدرد رب نُک ربص ،ردارب یا

شیوخ ِرَبگ ِسْفن ِشین زا یهر ات

.تسا تضاير و سفن اب هدهاجم زا هيانك :شین ِدرد )۳۸(
----------------

 ۳۰۰۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نتخورفاْعمش تخومآ شلد نوچ
نتخوس دراین ار وا باتفآ

ِمَجْتنُم ِباتفآ رد قح تفگ
ْمِهِفْهَک ْنَعٰ یَذک ،رَوّاَزت ِرکذ

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

۱۷ ٔهیآ ،)۱۸( فهکٔ 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

————————————-

 اهر اهدرد نیا زا و داد رییغت ار دوخ ناوتیم هک هلئسم نیا هب داقتعا مدع اب ندش ینهذ ِنم ِربج راچد .۳
 یارب یهار و میهد همادا ار دردُرپِ یگدنز نیا هشیمه هک تسا نیا رد ام ِتشونرس و اضق هکنیا ِّروصت .دش
.درادن دوجو ام ِییاهر

۱۰۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ربص و رکُشیب )۳۹(یلهاک زا ْدنام هک ره
ربَجِ یاپ دریگ هک دناد نیمه وا

درک )۴۰(روجنر دوخ ،دروآ ربج هک ره
درک روگ رد ،شایروجنر نامه ات

یلبنت :یلهاک )۳۹(
رامیب :روجنر )۴۰(
----------------

۳۱۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیهُت سب هک ار ربج نیا نک کرت
تسیچ ربج ِّرِس ِّرِس ینادب ات

)۴۱(ناَلبنَمِ عمج ِربج نیا نک کرت

ناج وچ ِربج نآ زا یبای ربخ ات

راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۴۱(
----------------

هار نیا رد قدصِ مدع .۴

۳۵۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هتشاک یقدصِ مخت شدوبن نوچ
هتشاْمگب نآ ِنایسن وا رب قح

دنزیم لد )۴۲(ْیهنزشتآ رب هچرگ
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دنزیم لد )۴۲(ْیهنزشتآ رب هچرگ
دشُکیم قح ِفک ار شهَراتِس نآ

قامخچ ِگنس :هنزشتآ )۴۲(
----------------

یقیقح ِبلطِ مدع .۵

۹۷۹ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسد ودره وتً امیاد نز بلط رد
تسا ربهر وکین ،هار رد بلط هک

 ۲۳۸۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۳(اتف یا قزر رب هک ربمغیپ تفگ

اهلفق رد رب و تسهتسب ورف رد

باستکا و ام ِدش دمآ و شبنج
باجح و لفق نآ رب یحاتفِم تسه

تسین هار نداشگ رد نیا ،دیلکیب
تسین هلَلا ِّتنس نان ،بلطیب

.درمناوج ،ناوج ِینعم هب تسا یتف نامه :اَتف )۴۳(
----------------

۱۷۳۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسادخ ِناگورگ وت رد بلط نیک
تسازس یبولطم هب بلاط ره هکنآز

دوش نوزفا بلط نیا ات نک دهج
دوش نوریب نت ِهاچ نیز تلد ات

-----------
 :تاغل عومجم

بارش ،هداب :حار )۱(
یزوریپ ،یراگتسر :حاجن )۲(
 .درک ادن ار دنوادخ ،دیسر ناطیش زا یتنحم ناشیا رب هک لیئارساینب ناربمایپ زا بویا هب هراشا :یبّویا ٔهمشچ )۳(
.دمآ دیدپ کنخ و اراوگ یاهمشچ ،دنز نیمز رب شیاپ هک درک رما دنوادخ
لوسر ترضح هب هراشا :یجارعم ِهش )۴(
یهاشداپ تخت :یسرک )۵(
یهاشداپ نامرف ،نامرف :روشنم )۶(
یزوریپ :رفظ )۷(
.تسا نداداو و ندش تسس ،روظنم اجنیا رد ،هدنکارپ ِدرگ :ابَه )۸(
ديرخ :ٰىرتشِا )۹(
ندرک هدیاف یب ِشیوشت :ندنَکرب شیر )۱۰(
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ديرخ :ٰىرتشِا )۹(
ندرک هدیاف یب ِشیوشت :ندنَکرب شیر )۱۰(
.تسا رابیوج و همشچ روظنم اجنیا رد .نیمز ِریز رد بآ یارجم ،ور بآ ،تانق :زیراک )۱۱(
بآ ِتانق :زیراک )۱۲(
هبرف ،قاچ :نیمَس )۱۳(
 مدیمد :ُتخََفن )۱۴(
یهلا ِءامسا زا ،هدنشخب رایسب :باّهَو )۱۵(
یهلا مَلاع ،تسا تهج و اج زا رترب هک یدوجوم :تاهَجیب )۱۶(
ندناسر لاصو هب ،ندرک لصو و نداد دنویپ :تَلِص )۱۷(
هدش نفد ،نوفدم :نیفَد )۱۸(
.دندزیم )هراقن( تبون جنپ ای هس زور هنابش رد ناهاشداپ رابرد رد میدق رد .نتشاد تمظع و هوکش زا هیانک :ندز تلود ِتبون )۱۹(
.یاهتفای لامکً احور هک یاهدمآ یلاح رد :یاهدمآ ناج لماک )۲۰(
.تسا رظن دروم یهایس ،جاع لباقم رد اجنیا رد :داشمِش )۲۱(
.دنراد بحاص کی هک دنیوگ ار مالغ ود :شاتهجاوخ )۲۲(
 گرم :تامَم )۲۳(
.دنشاب نارگید ِدامتعا ِدروم ،لعف و لوق رد هك ىناسك :تاقِث )۲۴(
نالاد ،ورهار :زیلهد )۲۵(
ندش تکاس :ندز نت )۲۶(
ضرم ،یرامیب :تّلع )۲۷(
یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۲۸(
.نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۲۹(
هدنهدرازآ و رامیب مدرم :ریحَز موق )۳۰(
ملاظ ،رگمتس :رّابَج )۳۱(
هدیشوپ ،هدش هدرک ناهنپ :رَمضُم )۳۲(
تریغ یب :ناَبتلَق )۳۳(
ناتفص هناورپ ،ناقشاع :ناناج هناورپ )۳۴(
.دزوسیمن شتآ رد دنا هتفگ هک هدنزخ یروناج :رَدنمَس )۳۵(
یتسود ،ّتبحم :الَو )۳۶(
شتآ :رذآ )۳۷(
.تسا تضاير و سفن اب هدهاجم زا هيانك :شین ِدرد )۳۸(
یلبنت :یلهاک )۳۹(
رامیب :روجنر )۴۰(
راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۴۱(
قامخچ ِگنس :هنزشتآ )۴۲(
.درمناوج ،ناوج ِینعم هب تسا یتف نامه :اَتف )۴۳(


