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۲۱۱۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِتابارخ ز دمآرب گناب
نم ِتاجانم ز دش اتود خرچ

دیسررد رفظ رَمالاُةبقاع
نم ِتاعارم هب دمآرد رای

دنکیم ناس هچ هک بر ای بر ای
نم ِتافاکم )۱(وُفکیب ِربلد

ایمیک نآ دنک نامیا و تعاط
نم ِتایانج و راکنا و تلفغ

نم ِریصقتِ یپ زا دهد رصق
نم )۳(ِتاَّلزِ یپ زا دهد )۲(هَِّلز

هوک و ایرد ِلد رد دهن شوج
نم ِتاقالم ِزور ِشبت زا

قلخ ِتالایخ ،هدرپ یدبن رگ
نم ِتالایخ ز یدوب هتخوس

هلزلز یَدَنز ناج )۴(ِهَپِس رد
نم ِتاهیه و هرعن ،)۵(مَلَع و لبط

اههلعش یدز خرچ ِقفا رد
نم )۶(ِتاقیم ِشتآ نابش مین

ريظن :ْْوُفک )۱(
.یسورع ینامهم ،دنرب دوخ اب ینامهم زا هک ییاذغ :هَِّلز )۲(
اطخ ،شزغل ،تََّلزِ عمج :تاّلز )۳(
هاپس :هَپِس )۴(
مچرپ :مَلَع )۵(
رادید ِتقو :تاقیم )۶(
---------------

۲۱۱۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِتابارخ ز دمآرب گناب
نم ِتاجانم ز دش اتود خرچ

۱۱۸۹ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۱۸۹ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

مهدن ،یریگن شیوخ ِلدِ کرت ات
مهدن یریذپن ات ،متفگ )۷(تچنآو

زاسب هدرم نتشیوخ ،راذگب تلیح
مهدن یریمن ات هک وت ِرس و ناج

ار وت هچنآ و :تچنآو )۷(
---------------

۱۲۰۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

)۸(بِزَل ِتشخ ِندنک دمآ هدجس
ْبَِرتْقاو ْدُجْساَو هک یبرق ِبجوم

.دوش یم قح هب هدنب برق بجوم ،دوجس و تسا ندروآ هدجس دننامه هدنبسچ یاه گنس نیا ندنک

هدنبسچ :بِزَل )۸(
---------------

۳۰۱۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییزاسبََرط درک نامز رخآ رد رای
ییزاب وا ِرهاظ ،دِج ِّدِج وا ِنطاب

۱۴۵۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

لَوَح زا رمع همه نم مدرک هلبق
لََجا رد دش مگ هک یتالایخ نآ

۱۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نوگبآ ِقاور نیز ینامز ره دیآ گناب
نوُعِسوُم اّنِا َو اَهَاْنَیَنب اّنِا ِتیآ

۴۷ هیآ ،)۵۱( تایراذلا هروس ،میرک نآرق

».َنوُعِسُومَل اَِّنإَو ٍْدَيأِب اَهَاْنَيَنب َءاَمَّسلاَو«

».میاهدنهدتعسو هتبلا ام و میدرک انب هنادنمتردق ار نامسآ و«

 ».میاهدنهدتعسو ]هراومه[ ام و میدرک انب ورین و تردق هب ار نامسآ و«

۳۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۳۰۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قشع ِجنگ یوجیمه بارخ رد و شوماخ
بارخ زا دییورب راهب رد جنگ نیاک

۳۸۳۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رگد یگنهرف چیه ندرُم ریغ
رگهلیح یا ،یادخ اب دریگن رد

۶۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنادن ریدقت و هدنب دنک ریبدت
دنامن دنوادخ ِریدقت هب ریبدت

دنیب هچ تسادیپ ،دشیدنیب وچ هدنب
دناوتن ییادخ کیل ،دنکب هلیح

۴۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ّبَر ِرکم یانف دش ترکم هکنوچ
بَجَعلاُوب ینیَمک کی ییاشگرب

اقب دشاب نیمک نآ ٔهنیمک هک
اقِترِا و جورُع ردنا دبا ات

۲۱۱۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیسررد رفظ رَمالاُةبقاع
نم ِتاعارم هب دمآرد رای

۲۲۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۱۱۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِریصقتِ یپ زا دهد رصق
نم ِتاَّلزِ یپ زا دهد هَِّلز

۱۴۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۴۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

راک ِراهظاِ یپ ناداتسا هلمج
  )۹(راسکنِاِ یاج و دنیوج یتسین

)۱۰(دَمَص ناداتسا ِداتسا مَرَجال

دَُوب ال وّ یتسین شهاگراک

تسا رتنوزفا یتسین نیا اجک ره
تسا رَس نآ شهاگراک و قح ِراک

ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۹(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۱۰(
---------------

۳۳۴۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانش دوخ ِتاذ هک ار نآ )۱۱(ُکنُخ یا
 تخاسب یرصق )۱۲(یدمرَس ِنما ردنا

اشوخ :ُکنُخ)۱۱(
ییادخً ازاجَم ؛یگشیمه ،یلزا ،یدبا :یدَمرَس )۱۲(
---------------

۹۵ ۀیآ ،)۷( فارعا ۀروس ،میرک نآرق

». ...ََةنَسَحْلا َِةئِّيَّسلا َناَكَم َانْلََّدب َُّمث«

». …ميدرپس ىبوخ و ىشوخ هب ار تنحم و الب ىاج هاگنآ«

  ۱۱۴ ۀیآ ،)۱۱( دوه ۀروس ،میرک نآرق

».َنيِرِكاَّذِلل ٰىَرْكِذ َكِٰلَذۚ  ِتَائِّيَّسلا نَْبِهُْذي ِتَانَسَحْلا َِّنإ ...«

  ».ناريذپزردنا ىارب تسا ىزردنا نيا .دنربىم نايم زا ار اهيدب ،اهیكين اريز ...«

۷۰ ۀیآ ،)۲۵( ناقرف ۀروس ،میرک نآرق

َلُوأَف اًحِلاَص اًلَمَع َلِمَعَو َنَمآَو َباَت ْنَم اـَِّلإ« ».اًميِحَر اًرُوفَغُ َّهللا َناَكَوۗ  ٍتَانَسَح ْمِهِتَائِّيَسُ َّهللا ُلَِّدُبي َكِئٰ

 .دننك هتسياش ىاهراك و دنروآ ناميا و دننك هبوت هك ناسك نآ رگم«
».تسا نابرهم و هدنزرمآ ادخ و دنكىم لدب اهیكين هب ار ناشناهانگ ادخ

۲۱۱۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۱۱۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قلخ ِتالایخ ،هدرپ یدبن رگ
نم ِتالایخ ز یدوب هتخوس

۱۳۲۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوبک ٔهشیش یتشاد تمشچ ِشیپ
دومنیم تدوبک مَلاع ،ببس نآ ز

۲۱۴۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رود ،تاریوصت و ماهوا همه زا
رون ِرون ِرون ِرون ِرون ِرون

۲۱۱۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هلزلز یَدَنز ناج ِهَپِس رد
نم ِتاهیه و هرعن ،مَلَع و لبط

۳۳۳۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دیسر نودرگ رب )۱۳(ْریَضالٔ هرعن
دیهر ندنک ناج ز ناج هک ُربِب نیه

 یررض چیه :دنتفگ دیسر یم نامسآ هب هک دنلب یگناب اب نارحاس
 نک عطق )ار ام یاپ و تسد نوعرف یا( کنیا ناه .دسر یمن ام هب

.تفای تاجن ندنک ناج زا ام ناج هک

میاهن نت نیا ام میتسنادب ام
میایزیم نادزی هب ،نتِ یارَو زا

ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۱۳(
---------------

۵۰ هیآ ،)۲۶( ءارعش هروس ،میرک نآرق

».َنُوِبلَْقنُم َانِّبَرٰ ىَِلإ اَِّنإۖ  َْريَض اَل اوُلاَق «

».میدرگزاب نامراگدرورپ یوس هب هک دریگن ورف ار ام ینایز چیه :نارحاس دنتفگ «

۲۱۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۱۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِتابارخ ز دمآرب گناب
نم ِتاعارم هب دمآرد رای

وا ِّدحیب ِهم مدیدب هک ات
نم ِتاجانم ِقوذ دح ز تفر

تفر روط ِهُک هب مناجِ یسوم
نم ِتاقالمِ ماگنه دمآ

؟تسیک )۱۴(هتسخ نآ هک درک ادن روط
نم ِتاقیم هب تسمرس دمآک

؟تسیچ قرب نوچ ِنشور ِسََفن نیا
نم ِتاوامس ِفقس ات هدش ُرپ

تسام )۱۵(ِناتسم ِقشاع نآ ِلد نیا
نم ِتافآ ز و نارجه ز هتسر

زاین نارازه و زوس اب هدمآ
نم ِتافاکم و فطلِ عمط رب

نیبب و آ رتشیپ ،آ رتشیپ
نم ِتافاکم و فیرشت و تعلخ

نم ِلصو ِبلط رد یدش یفن
نم ِتابثا ز ریگ دبا ِرمع

یمِ ماج روخب دیحوتِ مُخ زا
نم ِتامارک تسا نیا ،وش تسم

وش تام ،یاهدمآ هش ِیولهپ
نم ِتام ،ینم ِتام ،ینم ِتام

هش ِتام یدش وچ ،لد یا نک سب
؟نم ِتاهیه ز و یاهیه ز دنچ

یمخز :هتسخ )۱۴(
تسم :ناتسم )۱۵(
---------------

۲۱۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۱۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تسیک هتسخ نآ هک درک ادن روط
نم ِتاقیم هب تسمرس دمآک

۱۴۶۹ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۶(دَمَص ناداتسا ِداتسا مَرَجال

دَُوب ال وّ یتسین شهاگراک

تسا رتنوزفا یتسین نیا اجک ره
تسا رَس نآ شهاگراک و قح ِراک

دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۱۶(
---------------

۱۹۳۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دَوَر اجنآ اود ،یدرد اجک ره 
دَوَد اجنآ بآ ،تسا یتسپ اجک ره

وش تسپ ور ،تدیاب تمحر ِبآ
 وش تسم تمحر )۱۷(ِرمَخ روخ ناهگناو

رَس هب ات دمآ تمحر ردنا تمحر
رسپ یا )۱۸(آم ورِف تمحر یکی رب

بارش :رمَخ )۱۷(
نکن تعانق :آم ورِف )۱۸(
---------------

۳۲۰۱ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یتسین ؟دشاب هچ یتسه ٔهنیآ
یتسین هلبا وت رگ ،َرب یتسین

۲۱۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

زاین نارازه و زوس اب هدمآ
نم ِتافاکم و فطلِ عمط رب

۵۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

زاین ِهار نآ تسدابآْنمیا
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زاین ِهار نآ تسدابآْنمیا
زاسب هر نآ اب ،و ریگ شزانِ کَرت

۲۱۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیبب و آ رتشیپ ،آ رتشیپ
نم ِتافاکم و فیرشت و تعلخ

۷۱ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

تسام مادنایب زاسان تماق زا تسه هچ ره
تسین هاتوک سک یالاب رب وت فیرشت هن رو

۱۹۵۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شابم یراز یب ،هللا اوُعُْدا :تفگ
شاهرهِم یاهریش دشوجب ات

۱۱۰ هیآ ،)۱۷( ءارسا هروس ،میرک نآرق

َمْحَّرلا اوُعْدا َِوأَ َّهللا اوُعْدا ِلُق « ۚ ٰ َىنْسُحْلا ُءاَمَْسأْلا ُهََلف اوُعَْدت اَم اًَّيأۖ  َنٰ
».ًاليِبَس َكِٰلَذ نََْيبِ َغْتباَو اَهِب ْتِفاَخُت اَلَو َكِتاَلَصِب ْرَهْجَت اَلَو

 ]دیا هدناوخ ار وا یاتکی تاذ[ دیناوخب ار مادک ره ،دیناوخب ار نامحر ای دیناوخب ار ادخ :وگب «
 اب ار دوخ زامن و .تسوا هژیو طقف ]تساهنآ زا مه مان ود نیا هک[ اه مان ِنیرتوکین
».یوجب هنایم یهار ]ادص[ ود نیا نایم و ناوخم هتسهآ یادص اب زین و دنلب یادص

۲۱۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِلصو ِبلط رد یدش یفن
نم ِتابثا ز ریگ دبا ِرمع

۲۴۴ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

تسا فرح نیا تبحص ریپ ٔهظعوم تسخن
دینک زارتحا سنجان ِبحاصم زا هک

۲۱۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وش تام ،یاهدمآ هش ِیولهپ
نم ِتام ،ینم ِتام ،ینم ِتام

۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۷۷۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نتساوخ ار ادخ ِریغ ادخ زا
نتساک یُّلک و تسینوزفا ِّنظ

۱۴۰۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رخب یناریح و شورفب یکریز
رظن یناریح و تسا ّنظ یکریز

۲۱۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِناج و لد ز دمآرب گناب
نم ِناهنپ ٔهقوشعم ز هآک

نمِ عرف و نم ِلصا ِهگهدجس
نم ِناطلس و هش ،نم ِرسِ جات

نم ِتسد و لد تسهتسب و )۱۹(هتسخ
نم ِناعنک ِفسویِ مغ ِتسد

؟تسیکِ مخز وگب هک مدومن تسد
نم )۲۰(ِناتسد و نم ِتسد ز :تفگ

تسهدش نوخ نیبب هک مدومنب لد
نم )۲۱(ِناتسلد دیدنخب و دید

نک رکُش ورب :هک هدنخ هب تفگ
نم ِنابرق هدش یا ،ارم ِدیع

تفگ رای ؟َمیک ِنابرق :متفگ
نم ِنآ ،ینم ِنآ ،ینم ِنآ

تسیرگ ممشچ ود دیدنخ وچ حبص
نم ِنایرگٔ هدید کَلَم دید

بآ درک ناور و دروآرب شوج
نم ِناویح ٔهمشچ تقفش زا

رگن شتایح ِبآ ِرثا )۲۲(َکن
نم ِنادند ود و یس ره ِنُب رد

 شوج ز هناور تسا تایح ِبآ
نم ِنامیا )۲۳(ٔهردِس ودِب هزات
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نم ِنامیا )۲۳(ٔهردِس ودِب هزات

بآ ِریم نیا و مبآ نیأ هدنب
نم ِناریح ِلد نم زا رتهدنب

شومخ نیه ،ورم خاتسگ نک سب
نم ِنادناهن ِهاشنهش ِشیپ

یمخز :هتسخ )۱۹(
ریبدت ،رکم :ناتسد )۲۰(
قوشعم :ناتِسْلد )۲۱(
کنیا :َکن )۲۲(
متفه نامسآ رد یهتنملا ةردس تخرد :هردِس )۲۳(
---------------

۲۱۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نمِ عرف و نم ِلصا ِهگهدجس
نم ِناطلس و هش ،نم ِرسِ جات

۱۵۵۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۲۱۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تسیکِ مخز وگب هک مدومن تسد
نم ِناتسد و نم ِتسد ز :تفگ

۹۱۸ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب ماد شاهلیح ،و ناسنا درک هلیح
دوب ماشآنوخ ،تشادنپ ناج هکنآ

۲۱۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک رکُش ورب :هک هدنخ هب تفگ
نم ِنابرق هدش یا ،ارم ِدیع

۴۹۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

لِهِب دوخ ِرکم و نیب ار قح ِرکم
ِلجَخ ناراّکم ِرکم شرکم ز یا

۲۱۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۱۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسیرگ ممشچ ود دیدنخ وچ حبص
نم ِنایرگٔ هدید کَلَم دید

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 شاهتمکح رهب

۲۱۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

 شوج ز هناور تسا تایح ِبآ
نم ِنامیأ هردِس ودِب هزات

۱۹۴۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هیف َْبیَر اَل زا وش ،)۲۵(روآ خیب )۲۴(هردس ِتخرد نوچ
نُوَنملا ُْبیَرِ مَد زا تگرب و خاش دزرلن ات

.دراد قیمع یاهشیر هک یتشهب یتخرد :هردس تخرد )۲۴(
رایسب هشیر اب ،هشیر نیدنچ یاراد ،نک تسرد هشیر ،ناودب هشیر ينعم هب یرما لعف اجنیا رد :روآ خیب )۲۵(
---------------

۲ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

».نَيِقَّتُمِْلل ىًدُه ِهيِف َْبيَر اَل ُبَاتِكْلا َكِٰلَذ«

».تسا ناگشيپاوقت تياده هيام ]و[ ؛تسين ىديدرت چيه نآ ]تيناقح[ رد هك ىباتك تسا نيا«

۳۰ هیآ ،)۵۲( روط هروس ،میرک نآرق

»ِنُوَنمْلا َْبيَر ِهِب ُصَّبََرَتن ٌرِعاَش َنوُلوَُقي َْمأ«

».ميراگزور ثداوح رظتنم ىو ىارب ام و تسا ىرعاش :دنيوگىم اي«

۲۱۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شومخ نیه ،ورم خاتسگ نک سب
نم ِنادناهن ِهاشنهش ِشیپ

۲۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت عفن یشومخ دش ،انیب شیپ
)۲۶(اوتِصَْنا باطخ دمآ نیا رهب

شوَخ یُوگ رب ،وگب :دیامرفب رگ
شَکَم ردنا زارد ،ُوگ کدنا کیل

زارد شَک ردنا هک دیامرفب رو
)۲۸(زاس رما اب ،وگب )۲۷(نیمرَش نینچمه

دیشاب شوماخ :اوتِصَْنا )۲۶(
ایحاب ،کانمرش :نیمرَش )۲۷(
نک تعاطا روتسد زا :زاس رَما اب )۲۸(
---------------

۱۶۲۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

وت سنج ین ،نابز وا ،یشوگ وت نوچ
اُوتِصَْنا :دومرفب قح ار اهشوگ

۲۰۴ هیآ ،)۷( فارعا هروس ،میرک نآرق

».َنوُمَحُْرت ْمُكَّلَعَل اُوتِصَْنأَو ُهَل اوُعَِمتْساَف ُنآْرُقْلاَ ئِرُق اَِذإَو«

 ،دینیزگ یشومخ و دیهد ارف شوگ ،دوش هدناوخ نآرق هاگ ره«
».دیوش رادروخرب راگدرورپ تمحر و فطل زا هک دشاب

۱۶۷۸ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا رک وا ِتفگ ریغ زا نم ِشوگ
تسا رتناج نیریش ِناج زا ارم وا

 
۲۱۸۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

یَشال ِرورغمِ یقش ِتمالع و درممین و مامت درم و ،لقاعمین و مامت ِلقاع ِتمالع

تسا )۲۹(هلعشَم اب وا هک دشاب نآ لقاع
تسا هلفاق یاوشیپ و لیلد وا

ورشیپ نآ تسدوخ ِرون ِوریپ
)۳۰(ْوَر شیوخیب نآ تسا شیوخ عبات

دیروآ نامیا و تسا شیوخ ِنمؤم
)۳۱(دیَرچ وز شَناج هک یرون نآدب مه
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)۳۱(دیَرچ وز شَناج هک یرون نآدب مه

وا دمآ لقاع مین هک یرگید
وا دناد دوخٔ هدید ار یلقاع

لیلد ردنا روک وچ دز یو رد تسد
لیلج و تسُچ و دش انیب ودب ات

تشادن )۳۲(یگنَسْوَج ،لقع زک یرخ نآو
تشاذگ ار لقاع و لقع شدوبن دوخ

لعشم :هلعشَم )۲۹(
.تسا دنوادخ ِناتسد رد و هدرک کلهتسم قح رد ار شیوخِ یتسه و تّینانا ،کولس رد هک یسک ،هدنور شیوخیب :ْوَر شیوخیب )۳۰(
.نتفای لامک و دشر و شرورپ ینعم هب اجنیا رد ،ندرک اَرچ :ندیرَچ )۳۱(
.وج کی لداعم یدرُخ و نزو یمک رد ،وج کی رادقم هب :گنَسْوَج )۳۲(
---------------

۶۴۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وا هک دشاب وکن ار نآ رایتخا
)۳۳(اوُقَّتِا ردنا دشاب دوخِ کلام

)۳۴(راهنیز ،یوقت و ظفح دشابن نوچ

رایتخا زادنیب ،تلآ نک رود

.دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا )۳۳(
هیبنت ٔهملک ؛شاب رذحرب :راهنیز )۳۴(
---------------

۲۱۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

لیلق هن ،و ریثک هن ،دنادن هر
لیلد ِفلَخ ندمآ دیآ شگنن

زارد ِنابایب ردنا دوریم
زات هب یهاگ ،و )۳۵(سیآ ناگنل هاگ

دنک دوخِ یاوشیپ ات ،هَن عمش
دنک )۳۶(َدک یرون هک ،هَن یعمشْمین

سویأم ،دیماان :سیآ )۳۵(
.تسا سابتقا و باستکا ینعم هب اجنیا رد .یگِزویرد ،ییادگ :َّدک )۳۶(
---------------

۴۱۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد ِراک هن ،تسا میلست ،طرش
زاتکُرت )۳۷(تلالَض رد دَْوَبن دوس

)۳۸(ریثا ِهار سپس نیز میوجن نم
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)۳۸(ریثا ِهار سپس نیز میوجن نم

ریپ ،ریپ ،میوج ریپ ،میوج ریپ

یهارمگ :تلالَض )۳۷(
.تسا یمسجِ یرایشه دارم اجنیا رد ؛تساوه ۀرُک یالاب هک شتآ ۀرُک ،نامسآ :ریثا )۳۸(
---------------

۴۱۲۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رس و اپ درادن هک یراب و راک
رَخریپ یا ،رَخ ْریپ یه ،نک کرت

دابم رکشلرس و داتسا ،ریپ ِریغ
)۴۰(داشَر ِریپ یلو ،ین )۳۹(نودرگ ِریپ

یمیوقت ِریپ ،دشاب هدش دنملاس و ریپ راگزور ِرذگ اب هک یصخش :نودرگ ِریپ )۳۹(
تیاده :داشَر )۴۰(
---------------

۳۰۷۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین شابوا ره ِراک هللا اوُرکُْذا
تسین )۴۱(شاّلَق ره یاپ رب یعِجْرِا

شاب لیپ مه ،وشم سِیآ وت کیل
شاب لیدبت یپ رد ،یلیپ هن رو

۴۱ ۀیآ ،)۳۳( بازحا ۀروس ،میرک نآرق

».اًريِثَك اًرْكِذَ َّهللا اوُرُكْذا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي«

».دينك داي ناوارف ار ادخ ،دياهدروآ ناميا هك ىناسك ىا«

سلفُم ،درگلو ،هراکیب :ّشالَق )۴۱(
---------------

۲۷۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

؟وک ماد هک دَوَد یهوک ُِزب نآ
ولگ رد دتفا شماد ،دزاتب نوچ

۳۲۴۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۲(دیدَح نم دص ار سومان ،قح هدرک

دیدپان ِدنب هب هتسب یسب یا

نهآ :دیدَح )۴۲(
---------------
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۱۷۸۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۴(هیت )۴۳(ِّرَح ردنا یسومِ موق وچمه

)۴۵(هیفَس یا لاس لچ ،یاج رب ییهدنام

)۴۶(هلَورَه بش ات زور ره یوریم

هلحرم لّوا رد ینیبیم شیوخ

ترارح ،امرگ :ّرَح )۴۳(
.تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ؛فلع و بآ یب و رازنش ِنابایب :هَْیت )۴۴(
درخیب ،نادان :هیفَس )۴۵(
ندیود و نتفر هار ِنیب یتلاح ،نتفر هار دنت :هلَورَه )۴۶(
---------------

   
۲۱۹۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنز هدنزِ مد ات ،شلقع تسین
دنک هدرُم دوخ هک ،هَن یلقعمین

مامت وا دیآ لقاع نآٔ هدرم
ماب هب دوخ ِبیشن زا دیآرب ات

نک هدرُم ار دوخ ،تسین لماک ِلقع
نُخُس هدنز یلقاع ِهانپ رد

دَُوب یسیعِ مدمه ات ین هدنز
دوش یسیع ِهگْمَد ات ین هدرُم

دهنیم وس ره ماگ شَروک ِناج
دهجیمرب یلو ،دَهْجَن تبقاع

۲۲۰۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 و لقاع یکی ،یهام هس نآ و ناداّیص و ریگبآ نآ ٔهصق
هس ره ِتبقاع و یَشال )۴۷(ِلَّفَغُم ِهلبا و رورغم رگد نآ و لقاعمین یکی

)۴۹(دونَع یا تسا )۴۸(ریگبآ نآ ٔهّصق

دوب )۵۰(فرگْشِاِ یهام هس ورد هک

نآ کیل ،یشاب هدناوخ هلیلک رد
ناج ِزغم نیا ،و دشاب هّصق ِرشق

ریگبآ نآ ِیوس یداّیص دنچ
ریمض نآ دندیدب ،و دنتشذگرب
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ریمض نآ دندیدب ،و دنتشذگرب

دنروآ ماد ات دندیباتش سپ
دنمشوه و دندش فقاو نایهام

درک هارِ مزع دوب لقاع هکنآ
درک )۵۱(هاوخان ِلکشم ِهارِ مزع

تروشم مرادن اهنیا اب :تفگ
)۵۲(ترِدْقَم زا دننک َمتسُس نیقی هک

َدَنت ناشْناج رب موب و داز ِرهِم
دنز نم رب ناشلهج و یلهاک

وکن دیاب یاهدنز ار تروشم
؟وک هدنز نآ و ،دنک هدنز ار وت هک

نز ْیار رفاسم اب رفاسم یا
نز ِیار دراد گنل تیاپ هکنآز

تسیاَم رذگب َنطَوْلا ُّبُحِ مَد زا
تسین یوس نیا ناج ،تسوس نآ نطو هک

)۵۳(طَشِ یوس نآز رذگ ،یهاوخ نطو رگ

طلغ ناوخ مک ار تسار ِثیدح نیا

ثیدح

».ِنامْيالا َنِم َنطَوْلاُّبُح«

».تسا نامیا زا یتسودنطو«

نهذ دنک ،نادان :لَّفَغُم )۴۷(
رختسا ،هکرِب :ریگبآ )۴۸(
دناعم ،رگهزیتس :دونَع )۴۹(
گرزب ،وکین ،بوخ ،فَرگِش :فرگْشِا )۵۰(
بولطمان ،هدرکن بلط ،هتساوخان :هاوخان )۵۱(
ییاناوت و تردق :ترِدْقَم )۵۲(
هناخدور :طَش )۵۳(
---------------

۲۲۱۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ار وضو ِداروا ،هدننک وضو ِندناوخ ِّرِس

ادج یدرِو ار وضع ره وضو رد
اعد ِرهب ،ربخ ردنا تسهدمآ

ینکیم ینیب )۵۴(ِقاشنتسا هکنوچ
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ینکیم ینیب )۵۴(ِقاشنتسا هکنوچ
ینغ ِّبَر زا هاوخ تَّنَجِ یوب

)۵۵(نانِجِ یوس دَشَک وب نآ ار وت ات

)۵۶(ناُنبُْلگ ِلیلد دشاب لُگِ یوب

نُخُس و درِو ،ینک )۵۷(اجنتسِا هکنوچ
نُک کاپ َمنیز وت بر ای دَُوب نیا

تسُشِب ار نیا ،دیسر اجنیا نم ِتسد
تسُس تسناجِ نتسش ردنا متسد

)۵۸(ناسکان ِناج هتشگ سَک وت ز یا

ناسر اهناج رد ،تسوت ِلضف ِتسد

میئل نم مدرک ،دوب نیا نم ِّدح
میرک یا نُک )۵۹(یَقن ار دَحِ یوس نآز

ار تسوپ ایادخ متسُش )۶۰(ثَدَح زا
ار تسود نیا وُشب وت ثداوح زا

.یزیچ ندرک وب ،یزیچ ای عیام ندیشک ینیب هب :قاْشنِتْسِا )۵۴(
غاب ،تشهب ینعم هب ةَّنَج عمج :نانِج )۵۵(
لُگ ٔهتوب :نُبُْلگ )۵۶(
.تسا هدمآ هطوبرم بتک رد هک دراد یبادآ هلأسم نیا .تسا تجاح یاضق زا سپ دوخ ریهطت ینعم هب ،ءاجنتسا فّفخم :اْجنِتْسِا )۵۷(
هیامورف ،ریقح ،تسپ :سَکان )۵۸(
فیظن و هزیکاپ :ّیَقن )۵۹(
نیگرس ،عوفدم :ثَدَح )۶۰(
---------------

۲۲۲۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 ِةَّنَجْلا َةِحِيار )۶۱(ینْحَِرا ّمُهّلَلا تفگیم اجنتسا ِتقو هب یصخش
 َنیرَِّهَطُتمْلا َنِم ینْلَعْجاَو َنیباّّوتلا َنِم ینْلَعْجا َّمُهّلَلا هکنآِ یاج هب
 ،تفگیم قاشنتسا ِتقو هب ار اجنتسا ِدرِو و تساجنتسا ِدرو هک

.تشادن تقاط ار نیا و دینشب یزیزع

تفگب اجنتسِا تقو رد یکی نآ
تفُج راد ّتنجِ یوب اب ارم هک

یاهدروآ درِو بوخ :یصخش تفگ
یاهدرک ُمگ اعدِ خاروس کیل

نوچ ،دوب ینیب ِدرِو نوچ اعد نیا
؟نُوک هب یدروآ وت ار ینیب ِدرِو

)۶۲(ّرُح تفای ینیب ز تَّنَج ٔهحیار
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)۶۲(ّرُح تفای ینیب ز تَّنَج ٔهحیار

؟)۶۳(ُربُد زا دیآ یک تَّنَج ٔهحیار

ناهلبا ِشیپ هدُرب عضاوت یا
ناهش ِشیپ وت هدُرب ّربکت یو

تسُچ و تسا بوخ ناسَخ رب ّربکت نآ
تسوت ِدنب شسکع ،سوکعم ورم نیه

لُگ تسُر ینیبِ خاروسِ یپ زا
)۶۴(ُلتُع یا دمآ ینیب ٔهفیظو وب

ریلد یا تسا )۶۵(ماشَم ِرهب لُگِ یوب
ریزِ خاروس نیا تسین ُوب نآ یاج

؟ار وت دیآ دلُخِ یوب اج نیزا یک
ار وت دیاب رگا ،وُج عِضْوَم ز وب

تسرد دشاب َنطَوْلا ُّبُح نینچمه
تسخن هجاوخ یا ،سانشب نطو وت

َمُنک هر :کریز ِّیهام نآ تفگ
َمَنک َرب ناشْتروشم و یأر ز لد

نُک هار نیه ،تروشم ِتقو تسین
نک هاچ ردنا هآ وت یلع نوچ

.نک دنم هرهب هحيار نآ زا ارم :ینْحَِرا )۶۱(
.دشاب دازآ تاقّلعت دیق زا هک تسا یسک روظنم .دازآ :ّرُح )۶۲(
.نمیشن ،نیرس :ُربُد )۶۳(
نشخ ِقلخدب :ُلتُع )۶۴(
ینیب ،هّماشٔ هّوق ّلحم ،ّماشَم :ماشَم )۶۵(
---------------

۱۷۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نم هک نمیا و )۶۶ِ(غراف و شاب داش
نمچ اب ،ناراب هک وت اب منک نآ

روَخَم مغ وت مروخیم وتِ مغ نم
ردپ دص زا مرتقفشم نم وت رب

وگم سک اب ار زار نیا ناه و ناه
وجتسج سب دنک هَش ،وت زا هچرگ

دوش لد نوچ وت ِزار ٔهناخروگ
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دوش لد نوچ وت ِزار ٔهناخروگ
دوش لصاح رتدوز تدارم نآ

تفهن رِس هک ره هک ربمغیپ تفگ
تفج شیوخ ِدارم اب ددرگ دوز

دوش ناهنپ نیمز رد نوچ اههناد 
دوش ناتسُب یزبسرس نآ ِّرِس

ثیدح

».ٌدوُسْحَم ٍةَمْعِن ىذ َّلُك َّنِاَف .ِناْٰمتِكْلاِبِ جِئاوحْلاِ حاٰجْنِاٰ ىلَع اُونيَعتْسِا«

».تسا تداسح ِدروم یتمعنبحاص ره هک دیروآرب اهنآ ِندناشوپ اب ار دوخ یاهزاین«

ناهن یدندوبن رگ هرقن و ّرز
؟ناک ِریز یدنتفای یک شرورپ

میکح نآ ِیاهفطل و اههدعو
میب ز )۶۷(نمیا ار روجنر نآ درک

ریذپلد ،یقیقح دشاب اههدعو
)۶۸(ریگهسات یزاجم دشاب اههدعو

 
)۶۹(ناور ِدقن مرک ِلهأ هدعو

ناورِ جنر دش لهاانٔ هدعو

۲۲۳۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

سب تسا بایمک ،هآ نآِ مرْحَم
)۷۱(سَسَع نوچ )۷۰(نُک یوَرناهنپ ،و ْوَر بش

ریگبآ نیز نُک مزع ایرد یوس
ریگ بادِرگ نیاِ کَرت و وُج رحب

)۷۲(روذَح نآ تفریم ،تخاس اپ ار هنیس

رون ِرحب ات رطخ ابِ ماقم زا

دَُوب گس وا یپ زک وهآ وچمه
دَُوب گر کی شنت رد ات دودیم

تساطخ یپ ردنا گس و شوگرخ ِباوخ
؟تساجک هدنسرتِ مشچ رد دوخ ،باوخ

تفرگ ایرد ِهر ،یهام نآ تفر
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تفرگ ایرد ِهر ،یهام نآ تفر
تفرگ انهپ ٔهنهپ و روُد ِهار

تبقاع و دید رایسب اهجنر
تیفاع و نماِ یوس رِخآ تفر

فرژ ِیایرد رد دنگفا نتشیوخ
فرط چیه ار نآ ِّدَح دباین هک

ماد دندروآیب ناداّیَص وچ سپ
ماک ْخلت دش نآ زا ار لقاع مین

ار هصُرف مدرک تَْوف نم ،)۷۳(هآ :تفگ
؟امنهر نآ ِهرمه متشگن نوچ

تفر هکنوچ نکیل ،و وا تفر ناهگان
)۷۴(تفت هب یپ رد ندش متسیاببیم

تساطخ ندروآ ترسح هتشذگ رب
)۷۵(تسابَه نآ ِدای ،هتفر دیآن زاب

۲۷ ٔهیآ ،)۲۵( ناقرفٔ هروس ،میرک نآرق

»اًليِبَس ِلوُسَّرلاَ عَم ُْتذَخَّتا يَِنْتيَل اَي ُلوَُقي ِهْيََديٰ ىَلَع ُِملاَّظلا ُّضَعَي َمَْويَو«

 :ديوگ و دزگ نادند هب ار دوخ ناتسد رفاك هك ىزور«
».مدوب هتفرگ شيپ رد ،دوب هتفرگ شيپ رد لوسر هك ار ىهار شاك ىا

هدوسآ و تحار :غِراف )۶۶(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۶۷(
.دروآ یرارقیب و یناشیرپ هک یزیچً ازاجَم ،روآ ناقفخ :ریگهسات )۶۸(
نوراق ِجنگ ،جیار ِکوکسم زا یجنگ ،ناور ِجنگ :ناور ِدقن )۶۹(
ندرک ناهنپ ار دوخ داقتعا :ندرک یوَرناهنپ )۷۰(
.دنکیم تبقارم نکاما و لزانم زا و ددرگیم اههّلحم رد اهبش هک یسک ،درگبش ،هغوراد :سَسَع )۷۱(
.تسا هدمآ طاتحم و شیدنارود ینعم هب اجنیا رد .دسرتب تخس هک یسک ،هدننک زیهرپ رایسب :روذَح )۷۲(
.فّسأت و جنر و درد نداد ناشن یارب تسیاهملک :هآ )۷۳(
باتش اب :تفت هب )۷۴(
.تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد .هدنکارپ رابغ و درگ ینعم هب ءابَه فّفخم :ابَه )۷۵(

------------------------
:تاغل عومجم

ريظن :ْْوُفک )۱(
.یسورع ینامهم ،دنرب دوخ اب ینامهم زا هک ییاذغ :هَِّلز )۲(
اطخ ،شزغل ،تََّلزِ عمج :تاّلز )۳(
هاپس :هَپِس )۴(
مچرپ :مَلَع )۵(
رادید ِتقو :تاقیم )۶(
ار وت هچنآ و :تچنآو )۷(
هدنبسچ :بِزَل )۸(
ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۹(
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هدنبسچ :بِزَل )۸(
ینتورف و عوضخً ازاجَم ؛یگتسکش ،ندشهتسکش :راسکنِا )۹(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۱۰(
اشوخ :ُکنُخ)۱۱(
ییادخً ازاجَم ؛یگشیمه ،یلزا ،یدبا :یدَمرَس )۱۲(
ندناسر ررض ،ررض :ْریَض )۱۳(
یمخز :هتسخ )۱۴(
تسم :ناتسم )۱۵(
دنوادخ ِتافص زا ،هدنیاپ و زاینیب :دَمَص )۱۶(
بارش :رمَخ )۱۷(
نکن تعانق :آم ورِف )۱۸(
یمخز :هتسخ )۱۹(
ریبدت ،رکم :ناتسد )۲۰(
قوشعم :ناتِسْلد )۲۱(
کنیا :َکن )۲۲(
متفه نامسآ رد یهتنملا ةردس تخرد :هردِس )۲۳(
.دراد قیمع یاهشیر هک یتشهب یتخرد :هردس تخرد )۲۴(
رایسب هشیر اب ،هشیر نیدنچ یاراد ،نک تسرد هشیر ،ناودب هشیر ينعم هب یرما لعف اجنیا رد :روآ خیب )۲۵(
دیشاب شوماخ :اوتِصَْنا )۲۶(
ایحاب ،کانمرش :نیمرَش )۲۷(
نک تعاطا روتسد زا :زاس رَما اب )۲۸(
لعشم :هلعشَم )۲۹(
.تسا دنوادخ ِناتسد رد و هدرک کلهتسم قح رد ار شیوخِ یتسه و تّینانا ،کولس رد هک یسک ،هدنور شیوخیب :ْوَر شیوخیب )۳۰(
.نتفای لامک و دشر و شرورپ ینعم هب اجنیا رد ،ندرک اَرچ :ندیرَچ )۳۱(
.وج کی لداعم یدرُخ و نزو یمک رد ،وج کی رادقم هب :گنَسْوَج )۳۲(
.دینک زیهرپ ،دینک هشیپ اوقت :اوُقَّتِا )۳۳(
هیبنت ٔهملک ؛شاب رذحرب :راهنیز )۳۴(
سویأم ،دیماان :سیآ )۳۵(
.تسا سابتقا و باستکا ینعم هب اجنیا رد .یگِزویرد ،ییادگ :َّدک )۳۶(
یهارمگ :تلالَض )۳۷(
.تسا یمسجِ یرایشه دارم اجنیا رد ؛تساوه ۀرُک یالاب هک شتآ ۀرُک ،نامسآ :ریثا )۳۸(
یمیوقت ِریپ ،دشاب هدش دنملاس و ریپ راگزور ِرذگ اب هک یصخش :نودرگ ِریپ )۳۹(
تیاده :داشَر )۴۰(
سلفُم ،درگلو ،هراکیب :ّشالَق )۴۱(
نهآ :دیدَح )۴۲(
ترارح ،امرگ :ّرَح )۴۳(
.تسا انیس یارحص زا یشخب هیت یارحص ؛فلع و بآ یب و رازنش ِنابایب :هَْیت )۴۴(
درخیب ،نادان :هیفَس )۴۵(
ندیود و نتفر هار ِنیب یتلاح ،نتفر هار دنت :هلَورَه )۴۶(
نهذ دنک ،نادان :لَّفَغُم )۴۷(
رختسا ،هکرِب :ریگبآ )۴۸(
دناعم ،رگهزیتس :دونَع )۴۹(
گرزب ،وکین ،بوخ ،فَرگِش :فرگْشِا )۵۰(
بولطمان ،هدرکن بلط ،هتساوخان :هاوخان )۵۱(
ییاناوت و تردق :ترِدْقَم )۵۲(
هناخدور :طَش )۵۳(
.یزیچ ندرک وب ،یزیچ ای عیام ندیشک ینیب هب :قاْشنِتْسِا )۵۴(
غاب ،تشهب ینعم هب ةَّنَج عمج :نانِج )۵۵(
لُگ ٔهتوب :نُبُْلگ )۵۶(
.تسا هدمآ هطوبرم بتک رد هک دراد یبادآ هلأسم نیا .تسا تجاح یاضق زا سپ دوخ ریهطت ینعم هب ،ءاجنتسا فّفخم :اْجنِتْسِا )۵۷(
هیامورف ،ریقح ،تسپ :سَکان )۵۸(
فیظن و هزیکاپ :ّیَقن )۵۹(
نیگرس ،عوفدم :ثَدَح )۶۰(
.نک دنم هرهب هحيار نآ زا ارم :ینْحَِرا )۶۱(
.دشاب دازآ تاقّلعت دیق زا هک تسا یسک روظنم .دازآ :ّرُح )۶۲(
.نمیشن ،نیرس :ُربُد )۶۳(
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.دشاب دازآ تاقّلعت دیق زا هک تسا یسک روظنم .دازآ :ّرُح )۶۲(
.نمیشن ،نیرس :ُربُد )۶۳(
نشخ ِقلخدب :ُلتُع )۶۴(
ینیب ،هّماشٔ هّوق ّلحم ،ّماشَم :ماشَم )۶۵(
هدوسآ و تحار :غِراف )۶۶(
ملاس ،ناما رد و ظوفحم ،راگتسر :نمیا )۶۷(
.دروآ یرارقیب و یناشیرپ هک یزیچً ازاجَم ،روآ ناقفخ :ریگهسات )۶۸(
نوراق ِجنگ ،جیار ِکوکسم زا یجنگ ،ناور ِجنگ :ناور ِدقن )۶۹(
ندرک ناهنپ ار دوخ داقتعا :ندرک یوَرناهنپ )۷۰(
.دنکیم تبقارم نکاما و لزانم زا و ددرگیم اههّلحم رد اهبش هک یسک ،درگبش ،هغوراد :سَسَع )۷۱(
.تسا هدمآ طاتحم و شیدنارود ینعم هب اجنیا رد .دسرتب تخس هک یسک ،هدننک زیهرپ رایسب :روذَح )۷۲(
.فّسأت و جنر و درد نداد ناشن یارب تسیاهملک :هآ )۷۳(
باتش اب :تفت هب )۷۴(
.تسا هدوهیب ینعم هب اجنیا رد .هدنکارپ رابغ و درگ ینعم هب ءابَه فّفخم :ابَه )۷۵(


