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۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یداش و یکرابم هب ،دمآرد رد ز نم ِتب
یدارمیب ِناهج هب ،مدیسر لد ِدارم هب

زگره تفرن نورب هک ؟دمآرد نوچ سرپب وت
یدامج دَُوب یتفص ،دش نورب و دمآرد هک

دش نورب یگنوگچ ز ؟دش نوچ :هک وگم ،مطلغ
یداز هنوگچیب ز وت نکیلو ،یاهنوگچ وت

؟ار )۱(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

مدنخب لُگ وچ نت همه ،مدنسپ یدوخیب همه
یداشگ یرَد نینچ هک ،مدنبب نایم برط هب

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱(
------------

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یداش و یکرابم هب ،دمآرد رد ز نم ِتب
یدارمیب ِناهج هب ،مدیسر لد ِدارم هب

۴۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوَد برغمِ یوس ،تشاّفُخ ِّسِح
ناور قرشم ِیوس ،)۲(تشاپْرُد ِّسِح

.ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورمٔ هدنشاپ ،دیراورمٔ هدننک راثن :شاپْرُد )۲(
-----------

۴۶۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم 
   

نتهدرُم نیا دوش هدنز نم هب نوچ
نم هب دَرآ وُر هک دشاب نم ِناج

مشتحم ناج نیزا ار وا منک نم
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مشتحم ناج نیزا ار وا منک نم
مششخب دنیبب ،مشخب نم هک ناج

تسودِ یور دنیبن مرحمان ِناج
تسواِ یوک زا وا ِلَصاک ناج نآمه زج

۱۳۶۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

وُجران و ران ِتسمرس اسب یا
وا دناد قلطم ِرون ار نتشیوخ

قح ِبذج ای ،ادخٔ هدنب رگم زج
قرو َدنادرگب ،دَرآ شهر اب

)۳(هیِران ِلایخ نآک دنادب ات
هیِراع اّلِا تسین تقیرط رد

نیشتآ :هیِران )۳(
------------

۳۲۴۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیدِ یادوس ار راّفک اسب یا
نیا و نآ و رِبک و سومان وا ِدنب

َرَتب نهآ زا کیل ،ناهنپ ِدنب
ربت َدناّرَدِب ار نهآ ِدنب

ادج ندرک ناوت ار نهآ ِدنب
اود سک دنادن ار یبیغ دنب

۳۲۱۴ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک رادنپ ز ّرتب یتلِع
)۴(لالَد وُذ یا وت ناج ردنا تسین

دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا
دور نوریب )۵(یِبجعُم نیا وت ز ات

تسهدب یریخاَنا سیلبا تلع
تسه قولخم ره ِسفن رد ضرم نیو

همشرک و زان بحاص :لالَد وُذ )۴(
ینیبدوخ :یِبجعُم )۵(
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همشرک و زان بحاص :لالَد وُذ )۴(
ینیبدوخ :یِبجعُم )۵(
------------

۳۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

یوشیم نایافویب یادف نوچ
؟یوریم وس نادب ،َدب ِنامگ زا

۱۴۵۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۱۶۸۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ار شین نیا ببس منادیم :تفگ
ار شیوخ ِهانگ نم مسانشیم

وا )۶(ِنامَیا ِتمرح متسکش نم
وا ِناتسِداد دُرب )۷(منیمی سپ

تسَدب متسناد ،و دهع متسکش نم
تسد هب تأرُجِ یموش نآ دیسر ات

دنگوس ،نیمی عمج :ِناْمَیا )۶(
تسار تسد :نیمَی )۷(
------------

۳۷۸۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

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

۳۱۵۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ببس ِیوس ورب :دیوگیم ّبر
بجع یا ؟یدرک دای )۸(معنُص ز نوچ

همه منیب ار وت نم سپ نیز :تفگ
)۹(همَدمَد نآ و ببسِ یوس مرگنن

تسوت ِراک ،)۱۰(اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
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تسوت ِراک ،)۱۰(اوُداعَل اوُّدُر :شدیوگ
تسُس ،قاثیم و هبوت ردنا وت یا

 وت هاگره :دیامرف یم تسا فقاو یاهدنب نینچ ینامیا تسس هب هک راگدرورپ ِترضح
 یوش یم یرهاظ للع و بابسا نامه نوتفم هرابود ،منادرگ زاب بابساِ ملاع هب ار

.دهع تسس و نکش هبوتٔ هدنب یا تسا نیمه وت ِراک .یربیم دای زا ارم و

منک تمحر ،مرگنن نآ نم کیل
منت تمحر رب ،تسُّرپ متمحر

ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۸(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۹(
.دندرگزاب ،دناهدش یهن نآ زا هک هچنآ هب هرابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۱۰(
------------

۴۱۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

التبا ردنا شوجیم دوخن یا
ار وت َدنام دوخ هن ،وّ یتسه هن ات

۱۳۸۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

فال و قیفوت و مهاوخ قح زا تّوق
فاق ِهوک نیا َمَنک رب نزوس هب ات

دنکشب اهفص هک ناد یریش لهس
دنکشب ار دوخ هک نآ تسا نآ ریش

۱۷۶۸ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هِد یخلت اوهِ کَرت نیا ،)۱۱(کَش ال
تسا هِب قح ِدعُب ِّیخلت زا کیل

نشخ و تسا تخس )۱۲(موَص و داهِج رگ
)۱۳(نَِحتمُم ِدعُب ز رتهب نیا کیل

)۱۴(نَنِْمـلاوُذ هک یمَد َدنام یک جنر

نم ِروجنر یا وت ؟ینوچ :تدیوگ

تسا نف و مهف نآ هن تِک ،دیوگن رو
تسا ندرک شسرپ وت ِقوذ نآ کیل

دنالد ِنابیبط هک )۱۵(ناحیلَم نآ
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دنالد ِنابیبط هک )۱۵(ناحیلَم نآ
دنالیام شسرپ هب ناروجنر یوس

دیدرت یب ،کش نودب :کَش ال )۱۱(
نتفرگ هزور ،هزور :موَص )۱۲(
هدننک ناحتما :نَِحتمُم )۱۳(
دنوادخ تافص زا ،اهاطع بحاص ،اهتنم بحاص :نَنِْمـلاوُذ )۱۴(
ابیز ،نیکمن :حیلَم )۱۵(
------------

۳۱۲۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشاب لفق دص ود ،ام ِلد رب رگا
ییاشُگ ار رد و یتسرف یدیلک

یغارچ نشور هک ،ام ِلد رد آرَد
ییایتوت شوخ هک ،هدید ود رد آرَد

درآرد یهایس مغ ِرکشل رگا
)۱۷ و ۱۶(ییاوَل بحاص و یمزر ِدیشروخ وت

مچرپ :اوَل )۱۶(
اورنامرف ،ریما :اوَل بحاص )۱۷(
------------

۳۰۷۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ هدنیاشگ و )۱۸(تستفز لفق
اضر ردناو نز میلست رد تسد

اهحاتفم دوش رگ هّرذ هّرذ
ایربک زا زج تسین شیاشگ نیا

گرزب ،ربتس :تفَز )۱۸(
------------

۲۵۸۸ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اونیب و هنهرب ینیب اجک ره
اتسوا زا تسا هتخیرگب وا هک ناد

شلد دهاوخیم هک ددرگ نانچ ات
شلصاحیب ِدب ِروک ِلد نآ

یتساوخ اتُسا هک یتشگ نینچ رگ
یتسارآ ار شیوخ و ار شیوخ
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یتسارآ ار شیوخ و ار شیوخ

ناهج رد دزیرگ اتُسا زا هک ره
نادب نیا ،دزیرگیم تلود ز وا

۵۶۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۰(یفسلف )۱۹(طیاسو رد دیازفیم

)۲۱(یفَص شسکعرب زاب ،لیالد زا

باجح زا و لیلد زا دزیرگ نیا
بیج هب هدُرب رس )۲۲(لوُلْدَم یپ زا

تسا شتآ ِلیلد ار وا )۲۳(ناخُد رگ
 تسا شوخ شتآ نآ رد ار ام ناخُد یب

)۲۴(الَو و برق زا هک شتآ نآ هصاخ

ام هب دمآ رتکیدزن ناخُد زا

۱۶ ٔهيآ ،)۵۰( قٔ هروس ،میرک نآرق

».ِديِرَوْلا ِْلبَح ْنِم ِهْيَِلإ ُبَرَْقأ ُنْحَنَو«

».میرت کیدزن وا هب ،وا ندرگ گر زا ام و«

هطساو عمج :طیاسو )۱۹(
ینهذ نم ،فوسلیف ،هفسلف هب بوسنم :یفسلف )۲۰(
روضح هب هدنز ناسنا ،صلاخ ،تسا یفاص نامه یفص زا دارم :یفَص )۲۱(
هدش نومنهر ،هدش هدرک تلالد :لوُلْدَم )۲۲(
دود :ناخُد )۲۳(
تبحم و یتسود :الَو )۲۴(
------------

۳۲۷۲ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شوگ و مشچ و قطن تسا حور ِوترپ
شوج ،بآ رد دَُوب شتآ وترپ

تسا نت رب ،ناج ِوترپ هک نانچنآ
تسا نم ِناج رب ،لادَبا ِوترپ

ناج ِز ار اپ دشَکاو وچ ،ناج ِناج
نادب ،نت ناجیب هک ددرگ نانچ ناج

نیمز رب نم مَهَنیم وُر نآ زا رَس
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نیمز رب نم مَهَنیم وُر نآ زا رَس
)۲۵(نیدِ مَْوی رد دَُوب نم ِهاوگ ات

اهَلازْلِز تَلِزُْلز هک نیدِ مَْوی
اهلاح ِهاُوگ دشاب نیمز نیا

اهَرابَْخاً ةَرْهَج ثِّدَحُت وک
اهراخ و نیمز دیآ نخس رد

۵ ات ۱ تايآ ،)۹۹( لازلزٔ هروس ،ميرك نآرق

 .اَهَل اَم ُناَسْنإِْلا َلاَقَو .اَهَلاَْقَثأ ُضَْرأْلا ِتَجَرَْخأَو .اَهَلَازْلِز ُضَْرأْلا ِتَلِزُْلز اَِذإ«
».اَهَلٰ ىَحَْوأ َكَّبَر ََّنأِب .اَهَرَابَْخأ ُثِّدَحُت ٍذِئَمَْوي

 یاهراب نیمز و ،دننازرلب ششزرل ]نیرتدیدش[ اب ار نیمز هک یماگنه«
 »؟تساهدش هچ ار نیمز« :دیوگب ناسنا و ،دزادنا نوریب ار شنارگ

 هک اریز ؛دیوگیم ار دوخ یاهربخ نیمز هک تسا زور نآ
».تساهدرک یحو وا هب تراگدرورپ

تمایق ِزور :نیدِ مَْوی )۲۵(
------------

۳۱۷۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

مولع نیا وت رب تسین کرابم نوچ
موش ز رذگب ،و نُک )۲۶(یلوُگ نتشیوخ

ٰانَل َمْلِع اٰل :هک ُوگ کیالَم نوچ
ٰاَنتْمَّلَعٰ ام َْریَغ ،یهٰلا ای

.یتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج تسین یشناد ار ام ،ادنوادخ :وگب ناگتشرف دننام

۳۲ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق

».ُميِكَحْلا ُمِيلَعْلا َْتَنأ َكَِّنإۖ  َاَنتْمَّلَع اَم َّاِلإ َانَل َمْلِع اَل َكَناَْحبُس اوُلاَق«

 ىشناد ىاهتخومآ ام هب دوخ هچنآ زج ار ام .وت ىهّزنم :دنتفگ«
».ميكح ىاناد ىيوت .تسين

قمحا ،نادان ،هلبا :لوُگ )۲۶(
------------

۴۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۴۶۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

شیوخ ِیاهیدارمیب زا ناقشاع
شیوخِ یالوم زا دنتشگ ربخاب

تشهب )۲۷(ِزووالَق دش یدارمیب
تشرسْشوخ یا ونش ةَّنَجْلاِتَّفُح

یوبن ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنلا ِتَّفُحَو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلا ِتَّفُح«

».تاوهش رد خزود و هدش هدیشوپ دنیاشوخان ییاهزیچ رد تشهب«

رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۲۷(
------------

۶۳۵ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نادب َتتسا لیم هک یراک نآ ره رد
نایِع ینیب یمه ار دوخ تردق

تساوخ و تسین تلیم هک یراک نآ ره رد
تسادخ زا نیک ،یدش یربج نآ ردنا

۲۹۳۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قلطم ِّیتسین رب ،ار ام ِتسه وت یتسب
یدارمیب ِطرش رب ار ام ِدارم یتسب

۳۱۸۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

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

)۲۸(ناَلبنَمِ عمج ِربج نیا نک کرت

ناج وچ ِربج نآ زا یبای ربخ ات

یقشاع نک ،و نک یقوشعم ِکرت
)۲۹(یقیاف و بوخ هک هدرب نامگ یا

راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۲۸(
رترب ،طلسم ،هریچ :قیاف )۲۹(
------------



Page 9 of 13

921_Qazal & Mathnavi 2022-06-15, 3:17 PM

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دش نورب یگنوگچ ز ؟دش نوچ :هک وگم ،مطلغ
یداز هنوگچیب ز وت نکیلو ،یاهنوگچ وت

۶۳۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دیاین تسار نانچ ،تشگ نینچ و تشگ نانچ 
دیدنچ هک دینادم ،دینوچ هک دینادم

۱۶۲۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

میقتسُم و تسا تّلع یب نم ِراک 
)۳۰(میقَس یا ،تّلع هن مریدقت تسه

رامیب :میقَس )۳۰(
------------

  
۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

۲۴۳۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار وت مداهنب تخت رب ،ار وت مداز مدع زا نم
ینک وخ ام اب هک دشاب ،ار وت مداد ییهنییآ

۴۳۵ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسیاج کرابم هچ دوخ مدع نیا
تسمدع زا دوجو ِیاهددم هک

۹۵۰ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ددرگ مَک دوجو ،دیآ مدع اجک ره هب
دوزفا دوجو وزا ،دمآ وچ هک مدع یهز

۱۰۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۱۰۱۹ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

نادب ْتِّْیَملا َنِم َّیَحلا ُجِرخُی
نادباع دیما دمآ مدع هک

 ٔهیام مدع هک نادب .دشک نوریب هدرُم زا ار هدنز یلاعت قح
.تسا نارگشتسرپ ِیراودیما

۱۹ هیآ ،)۳۰( مور هروس ،میرک نآرق

 ِّيَحْلا َنِم َتَِّيمْلا ُجِرْخُيَو ِتَِّيمْلا َنِم َّيَحْلا ُجِرْخُي«
».َنوُجَرْخُت َكِٰلَذَكَوۚ  اَهِتْوَم َدْعَب َضَْرأْلا يِيْحُيَو

 شندرُم زا سپ ار نيمز و .هدنز زا ار هدرم و درآ نوريب هدرم زا ار هدنز«
».ديوش نوريب اهروگ زا نينچ نيا زين امش و دزاسىم هدنز

۸۰۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تساهیاپ ِناشن نیا ،رحب ِبل ات 
تسال رحب ِنورد اپ ِناشن سپ

۲۶۷۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۱(طاسب ام ِرهب درتسگ قحِ مکح

طاسبنا ِقیرط زا دییوگب هک

هرفس و شرف ِدننام یندرتسگ ِزیچ ره :طاسِب )۳۱(
------------

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدنخب لُگ وچ نت همه ،مدنسپ یدوخیب همه
یداشگ یرَد نینچ هک ،مدنبب نایم برط هب

۳۲۱۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

بایب ار دوخ یدوخیب رد ،نک دهج
باوَّصلاِب مَلَعاُ هللاو ،رتدوز

 ،یشیوخیب ٔهبترم رد و ،یسر یشیوخیب ٔهبترم هب هک شوکب نانچ ادخ هار رد«
».تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب ادخ و .یبایب رتعیرس هچ ره ار دوخ یقیقح ِنم

۴۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۴۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ام ٔهقلح رد وت ِرون ُدَبن شود !ناهج عمش
؟اجک دوب اجک شود تَخُرِ عمش !وگب تسار

وت ِندید ِسوه زک ،رگنب ام ِلدِ یوس
)۳۲(اقب َلاط و بلط زا دشن ریس و دش تسین

؟تهپس و لیخ و همیخ ؟تهم دوب اجک شود
ابق داشگب وت ِنسح ورد هک ،اجنآ تلود

مغ ز زورماک مناد ،یُدب هک اج ره هب شود
ال و َلوح ال ِدجسم ملد وچمه دَُوب هتشگ

داب زارد شرمع :اقب َلاط )۳۲(
------------

۴۰۸۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مَین ناوید نآ زا نارای یا :تفگ
)۳۴(مَیپ دیآ فیعض )۳۳(یلْوَحاٰل ز هک

.ادخ یورین زج هب ییورین تسین ینعم هب هللاِب اّلِا ةَّوُق ال و َلْوَحال روظنم :لْوَحاٰل )۳۳(
هیاپ ،هدولاش ،ناینب :یپ )۳۴(
------------

۴۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نانکهلان رحس هب ات نم متشگیمه شود
یَفن َو یمَونَ جَّیَه اَٰدبِ ْحبُّصلاِبَ کُرَْدب

.درب نیب زا و درک ناشیرپ ار مباوخ ،دش علاط هاگرحس وت ٔهبش هدراهچ هام

وت ٔهیاس ناهج هلمج ام و وت یرون ٔهیاس
؟ادج هیاس زا دشاب وا هک تسهدید هک رون

ورد وحم دوش هاگ ،واِ یولهپ دَُوب هاگ
اقل تسه ورد وحم ،ادخ تسه وا ِیولهپ

بجع ِرون نآ رد تخس ،بلط ِتسد هدز هیاس
ادخ هب شیادخ ِرون دشکب دهاکب وچ ات

رون و هیاس یگتخیمآرد و ییادجِ حرش
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رون و هیاس یگتخیمآرد و ییادجِ حرش
ًادَدَم ٍفْعِضِب َْتئِج ْنِئَل و یهاَنَتی ال

.ینکب فعاضم یرای ارم مه وت هچرگا ،دسریمن نایاپ هب

۷۶۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

سایقیب ،)۳۵(فَُّیکَتیب یلاصّتا
سان ِناج اب ار سّانلاُّبَر تسه

نتشاد تّیفیک ،یریذپتّیفیک :فَُّیکَت )۳۵(
------------

۱۹۶۱ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

هاگراب نیا تسا ترضح تیاهنیب
هار تسوت ِردص ،راذگب ار ردص

١٠٩ ٔهيآ ،)١٨( فهكٔ هروس ،ميرك نآرق

 ُرَْحبْلا َدَِفنَل يِّبَر ِتاَِملَكِل اًداَدِم ُرَْحبْلا َناَك ْوَل ْلُق«
».اًدَدَم ِِهْلثِمِب َاْنئِج ْوَلَو يِّبَر ُتاَِملَك ََدْفَنت َْنأ َْلبَق

 دسرىم ناياپ هب ايرد ،دوش بكرم نم راگدرورپ تاملك نتشون ىارب ايرد رگا :وگب«
».ميروايب نآ ددم هب ىرگيد ىايرد دنچ ره ،دسرىمن ناياپ هب نم راگدرورپ تاملك و

۴۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وا ٔهیاس ببس هچ ره و دَُوب ّببسم رون
ًاَببَس ٍلُکِلُ هللالَعَج ْدَق یببسیب

.تسا هداد رارق زیچ همه ببس ،ار یببس یب ،دنوادخ

ببس و ّببسم داتفا رگدمه ٔهنیآ
ار هنیآ دیدن ،تستشگ هنیآ نوچ هن هک ره

------------------------
:تاغل عومجم

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۱(
.ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورمٔ هدنشاپ ،دیراورمٔ هدننک راثن :شاپْرُد )۲(
نیشتآ :هیِران )۳(
همشرک و زان بحاص :لالَد وُذ )۴(
ینیبدوخ :یِبجعُم )۵(
دنگوس ،نیمی عمج :ِناْمَیا )۶(
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ینیبدوخ :یِبجعُم )۵(
دنگوس ،نیمی عمج :ِناْمَیا )۶(
تسار تسد :نیمَی )۷(
ناسحا ،ندرک یکین ،راک ،لمع ،ندیرفآ ،شنیرفآ :عنُص )۸(
بیرف و رکم ،هزاوآ ،ترهش :همَدمَد )۹(
.دندرگزاب ،دناهدش یهن نآ زا هک هچنآ هب هرابود ،دنوش هدنادرگرب ناهج نیا هب نانآ رگا :اوُداعَل اوُّدُر )۱۰(
دیدرت یب ،کش نودب :کَش ال )۱۱(
نتفرگ هزور ،هزور :موَص )۱۲(
هدننک ناحتما :نَِحتمُم )۱۳(
دنوادخ تافص زا ،اهاطع بحاص ،اهتنم بحاص :نَنِْمـلاوُذ )۱۴(
ابیز ،نیکمن :حیلَم )۱۵(
مچرپ :اوَل )۱۶(
اورنامرف ،ریما :اوَل بحاص )۱۷(
گرزب ،ربتس :تفَز )۱۸(
هطساو عمج :طیاسو )۱۹(
ینهذ نم ،فوسلیف ،هفسلف هب بوسنم :یفسلف )۲۰(
روضح هب هدنز ناسنا ،صلاخ ،تسا یفاص نامه یفص زا دارم :یفَص )۲۱(
هدش نومنهر ،هدش هدرک تلالد :لوُلْدَم )۲۲(
دود :ناخُد )۲۳(
تبحم و یتسود :الَو )۲۴(
تمایق ِزور :نیدِ مَْوی )۲۵(
قمحا ،نادان ،هلبا :لوُگ )۲۶(
رکشل ِورشیپ ،گنهآشیپ :زووالَق )۲۷(
راکیب ،لهاک ،لبنت :َلبنَم )۲۸(
رترب ،طلسم ،هریچ :قیاف )۲۹(
رامیب :میقَس )۳۰(
هرفس و شرف ِدننام یندرتسگ ِزیچ ره :طاسِب )۳۱(
داب زارد شرمع :اقب َلاط )۳۲(
.ادخ یورین زج هب ییورین تسین ینعم هب هللاِب اّلِا ةَّوُق ال و َلْوَحال روظنم :لْوَحاٰل )۳۳(
هیاپ ،هدولاش ،ناینب :یپ )۳۴(
نتشاد تّیفیک ،یریذپتّیفیک :فَُّیکَت )۳۵(


