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۱۶۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مریگ هتخاف منزب ،منیبن هک سکنآ منم
مریرح راخ دوش هک ،مناشکراخ نآ زا نم

مناهج )۱(ِبالُرطُس هک ؟منام هک هب ؟منام هک هب
مریذپب کیاکی هب ار کلف ِلاکشا همه

دمآرب قشعِ مَلَع یناعم ِهوک ِسپ ز
)۲(مریحز ز دناهرب ،دمآرب رادملع وچ

مشافخ هک ناد نیقی وت ،مزیرگب رگ رحس ز
)۳(مریرض هک ناد نیقی وت ،مزیرگب رگ ررض ز

مدابٔ هرخس ،مَسَخ وچ ،مزیرگب یداب ز وچ
مریمخ و ماخ ادخ هب ،دریذپن مناهد وچ

ینافٔ هزورکی ِهش مناهج ِدیشروخ وچ هن
؟مریمب هک مریم هچ هک دیوگ و دشیدنین هک

)۴(مخَْرف وچ هن مغرم وچ هن ،مخرچ وچ هن نودرگ وچ هن
مریزو همین هم وچ هن ،)۵(شکحَلِسِ خیرم وچ هن

مرای و ظفاح ییوت هک ،دشابن راوخ ینم وچ
)۷(مریثک ِنبِا وت ِرب )۶(ملیلق ِنبِا قلخ ِرب

مدنرخن ات ،همه ز مشوپب شیوخ ِرنه
؟مریما وت زج دَرَخ هک ،مگنَلِب بیع دص ود هب

مریش ٔهشوگرگج هک ،لد و رگج زج مروخن
مرینپ همعط دَُوب هک مسیسخ ِنازوی وچ هن

)۸(مبلق ِرز ین ،مرز هک مزیرگن ناز ررش ز
)۹(مریطَخِ کلُم نیرد هک مزیرگن ناز رطخ ز

دنیاپن و ،دنیامن ،دنناینَدرُم ناگمه
مریزگ تسین وت ز هک یتایح ِبآک ایب وت

متایحِ ماج یهد هک ،ییاقب ِناج ارم وت
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متایحِ ماج یهد هک ،ییاقب ِناج ارم وت
مریقف مان یهن هک ییاطع ِجنگ ارم وت

نک سرج ِزاوآ مک ،نک سب هله ،نک سب هله
)۱۰(مریرَص هن ،نم مملق ،میادَص هن ،نم مهُک هک

نُتالِعَف نُتالِعَف نُتالِعَف نُتالِعَف
مریهش ِهاشنهش ز مد نزم و یوگیم همه

ناگراتس عافترا یریگهزادنا یارب یرازبا ،بالُرطُسا :بالُرطُس )۱(
درد ،جنر :ریحز )۲(
انیبان :ریرض )۳(
هجوج :خَْرف )۴(
روشحلس ،هحلسا ِلماح ،رادحالس :شکحَلِس )۵(
رادقمیب و مک :لیلق ِنبا )۶(
دنمجرا و رتیلاع ،رترب :ریثک ِنبا )۷(
یبّلقت ِرز ،هرسان یالط :بلق ِرز )۸(
هدننک رطخ ،گرزب :ریطَخ)۹(
ملق یادص ،ین ملق یاوآ :ریرَص )۱۰(
----------

۱۶۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مریگ هتخاف منزب ،منیبن هک سکنآ منم
مریرح راخ دوش هک ،مناشکراخ نآ زا نم

مناهج ِبالُرطُس هک ؟منام هک هب ؟منام هک هب
مریذپب کیاکی هب ار کلف ِلاکشا همه

دمآرب قشعِ مَلَع یناعم ِهوک ِسپ ز
مریحز ز دناهرب ،دمآرب رادملع وچ

۲۸۰۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

  دب و کین زا متفوُر نم ار هناخ
 دحا ِقشع زا تسَُّرپ ماهناخ

  ادخ ِریغ وا ردنا منیب هچره
  ادگ ِسکع دَُوب ،دَْوَبن نم ِنآ

۴۶۷۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

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

)۱۱(مشتحم ناج نیزا ار وا منک نم



Page 3 of 26

942_Qazal & Mathnavi 2022-12-08, 10:56 PM

)۱۱(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

دنمهوکش ،تمشح یاراد :مشتحم )۱۱(
----------

۳۱۹۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناغمرا روایب نیه :فسوی تفگ
ناغف دز اضاقت نیاِ مرش ز وا

۳۱۹۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یاهنییآ نم هک مدید نآ ،قیال
یاهنیس ِرون وچ ،مرآ وت شیپ

۳۱۹۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ینشور یا ،تمدروآ هنیآ
ینُک مدای ،دوخ یور ینیب وچ ات

لغب زا وا دیشک نوریب هنیآ
)۱۲(لََغتشُم دشاب هنییآ ار بوخ

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

.دنوش سونأم و لوغشم نادب هچ ره :لََغتشُم )۱۲(
----------

۳۰۳۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دید شیوخ ِبیع هک یناج ُکنُخ یا
دیرخ دوخ رب نآ ،تفگ یبیع هک ره

۶۹۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا یتسین نوچ ،قحِ عنص ِهاگراک
تسا یتمیقیب هگراک ِنوُرب سپ

۳۲۱۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۲۱۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

لامک ِفصو ٔهنییآ اهصقن
لالج وّ زِع ٔهنیآ تراقح نآ و

۳۲۱۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تخانش و دید ار شیوخ ِصقن هک ره
)۱۴(تخات هبسا ود ،دوخ )۱۳(لامکِتسِا ردنا

لالَجْلاوذِ یوس هب دَّرپیمن ناز
لامک ار دوخ دََربیم یناُمگ وک

لامک ِرادنپ ز ّرتب یتّلِع
)۱۵(لالَدوُذ یا وت ِناج ردنا تسین

دور نوخ سب تاهدید زا و لد زا
دور نوریب )۱۶(یِبجْعُم نیا وت ز ات

یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۱۳(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۱۴(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۱۵(
ینیبدوخ :یِبجْعُم )۱۶(
----------

۳۲۱۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۱۸(ٰیَتف یا نیگرِس تسه وُج )۱۷(ِگت رد

ار وت رم دیامن یفاص وُج هچرگ

)۱۹(نَطِف رپ ِناْدهار ِریپ تسه

نَکْیوج ار نت و سفن ِیاهیوج

؟درک کاپ َدناوت یک ار دوخ ،یوج
درمِ ملع دُش ادخِ ملع زا عفان

ار شیوخ ٔهتسد ،غیت دشارت یک
ار شیر نیا راپس یحاّرج هب ،ور

نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۱۷(
درمناوج ،ناوج :'یَتف )۱۸(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهْنطِف عمج :نَطِف )۱۹(
----------

۳۲۲۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۲۲۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

شیرتشپ یا شکم رس مهرم ز نیه
شیوخ ِلصا زا نادَم ،ناد وترپ ز نآ و

۳۲۳۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

یتفات یَو رب ،یحو نآ ِوترپ
یتفای تمکح ،شیوخ ِنورد وا

۳۲۳۴ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نید ز مه ،دمآرب یخاّسَن ز مه
نیک هب ،نید و یفطصم )۲۰(ِّودَع دش

)۲۱(دونَع ِرَبگ یاک دومرف یفطصم

دوب وت زا رون رگا ؟یتشگ هیس نوُچ

نمشد :ّودَع )۲۰(
هدنزیتس ،راکهزیتس :دونَع )۲۱(
----------

۳۲۳۷ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نآ و نیا ِشیپ هب شسومان هک ات
ناهد ار وا نیا تسبرب ،َدنکشن

ببس نیز مه شدروشیم نوردنا
بجع نیا ندرک هبوت درآین وا

۳۲۴۰ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیدَح نم دص ار سومان ،قح هدرک
دیدپان ِدنب هب هتسب یسب یا

۳۲۴۵ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا دهاشِ یور ِّدس ،وت ِدهاش
تسا دشرم ِتفگ ِّدس ،وت ِدشرُم

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

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

۳۲۵۲ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نک داش ار دوخ ،دیمون وشم ین
نک دایرف ،سردایرف نآ ِشیپ

نُک وفع ام زا ،وفع ِّبِحُم یاک
نُهُک )۲۲(ِروسانِ جنر ِبیبط یا

.دشاب هدرک مرو و کرچ و هدیشک بآ هک یمخز ،نیکرچ و تخس مخز :روسان )۲۲(
----------

۳۲۵۹ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۳(طابِر ره ردنا هکنآِ مالغ نم

)۲۴(طامِس رب دنادن لصاو ار شیوخ

درک کرت دیابب هک یطابِر سب
درم زور کی دسررد نَکْسَم هب ات

ارسناوراک ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۲۳(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۲۴(
----------

۳۲۹۶ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نیعل ِسیلبا لاس نارازه دص
نینِمْؤُمـْلاریَما ِلاْدَبا دوب

تشاد هک یزان زا مدآ اب دز هجنپ
)۲۵(تشاچ ِتقو نیگرِس وچمه ،اوسر تشگ

هتشذگ باتفآ زا یتعاس ،زور لوا :تشاچ )۲۵(
----------

۱۶۱ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

هابتشا ز یلعن تاپ رب َدَنز رب
هار ز نآ ِدرد ز وت ینامب هک

راک ود رد )۲۶(دُّدََرت نآ تسه وا ِلعن
راد شوه نیه ؟منک نآ ای منک نیا
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راد شوه نیه ؟منک نآ ای منک نیا

یَبن ِراتخم تسه هک نکب نآ
)۲۷(یبَص و نونجم درک هک نُکَم نآ

؟تشگ )۲۸(فوفحَم هچ هب ،هَّنَجْلا ِتَّفُح
تشَک دوزفا وزا هک )۲۹(هِراْکَملاِب

ثیدح

».ِتاَوَهَّشلاِب ُراَّنلا ِتَّفُح َو ِهِراََكمْلاِب ُةَّنَجْلا ِتَّفُح «

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

)۳۰(اهَد زو تلیح ز دراد نوسف دص

اهدژا تسه رگ ،)۳۱(هّلَس رد دنک هک

شَدَدَنب َرب ،ناور ِبآ دَُوب رگ
شددنخ رب ،نامز )۳۲(ِربَح دَُوب رو

نک رای یرای ِلقع اب ار لقع
نک راک و ناوخب یروُش ْمُهُرَْما

۳۸ ٔهیآ ،)۴۲( یروشٔ هروس ،میرک نآرق

»…ْمَُهْنَيب ٰىَروُش ْمُهُرَْمأَو…«

»…تسا رگيدكي اب تروشم هياپ رب ناشراك و…«

ندوب دَّدرم ،یلدود :دُّدََرت )۲۶(
کدوک :یبَص )۲۷(
هدش هتفرگارف ،هدش هدیشوپ :فوفحَم )۲۸(
اهیراوگان ،اهیدنسپان ینعم هب هَهَرکَمِ عمج :هراکَم )۲۹(
ینادراک و یکریز ینعم هب ءاهد ففخم :اهَد )۳۰(
.تسا ماد ینعم هب اجنیا رد ،َدبَس :هّلَس )۳۱(
ِملاع ،دنمشناد :ربَح )۳۲(
----------

۲۸۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟ار )۳۳(مَدِق یهن ناشن هچ ؟ار مدع ُدب هنوگچ هچ
یداهن وکن سب وت هک ار مَدَق نیلّوا رگن

)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۳۳(
----------

۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۸۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم ِرای و نیرق وت یا :ار قشع شود متفگ
نم ِرانک نیا زا بیاغ سََفن کی شابم چیه

۲۶۳۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

واِ یوگوتفگ و لوقیب نیرَق زا
وا ِیوخ زا ناهن لد ددزدب وخ

۱۴۲۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

اههنیس رد اههنیس زا دوریم
اههنیک و حالص ،ناهنپ ِهر زا

۴۸۵۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نیقی ،َدب ِسفن تسهدنّردِ گرگ
؟نیرق ره رب یهنیم هناهب هچ

۳۵۱۴ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تفِص رد ازفَم شیوخ ِنیرق رب
تبقاع رد نیقی درآ قارف نآک

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۵(ینَس و )۳۴(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

اناد ،دنمشناد :ربَح )۳۴(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۵(
----------

۱۵۱ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

وا تسهدرک اهر ار دوخٔ هدرم
وفَر دیوج ار هناگیبٔ هدرم
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۴۷۹ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

یرگهحون ،نارگید رب ،آ هدید
یِرگیم دوخ رب ،و نیشنب یتّدم

۲۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۷(ناَبتلَق یا یهَچ رد و )۳۶(ّیوگ رد

نارگید )۳۸(ِلابِس زا راداو تسد

شوَخ و ابیز یسر یناتسُب هب نوچ
شَک و ریگ ناقلَخ ِناماد نآ زا دعب

شَش و جنپ و راچ ِسبحِ میقُم یا
شَکب مه ار نارگید ،ییاجزغن

لادوگ :وَگ )۳۶(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۳۷(
لیبس :لابِس )۳۸(
----------

۱۶۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مشافخ هک ناد نیقی وت ،مزیرگب رگ رحس ز
مریرض هک ناد نیقی وت ،مزیرگب رگ ررض ز

مدابٔ هرخس ،مَسَخ وچ ،مزیرگب یداب ز وچ
مریمخ و ماخ ادخ هب ،دریذپن مناهد وچ

ینافٔ هزورکی ِهش مناهج ِدیشروخ وچ هن
؟مریمب هک مریم هچ هک دیوگ و دشیدنین هک

۴۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوَد برغمِ یوس ،تشاّفُخ ِّسِح
ناور قرشم ِیوس ،)۳۹(تشاپرُد ِّسِح

.ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورمٔ هدنشاپ ،دیراورمٔ هدننک راثن :شاپْرُد )۳۹(
----------

۳۷۹۵ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۷۹۵ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

 تسا یسَخ ،اج زا دَوَر یداب زا هکنآ
 تسا یسب دوخ ،قفاومان ِداب هکنآز 

۱۶۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مخَْرف وچ هن مغرم وچ هن ،مخرچ وچ هن نودرگ وچ هن
مریزو همین هم وچ هن ،شکحَلِسِ خیرم وچ هن

مرای و ظفاح ییوت هک ،دشابن راوخ ینم وچ
مریثک ِنبِا وت ِرب ملیلق ِنبِا قلخ ِرب

مدنرخن ات ،همه ز مشوپب شیوخ ِرنه
؟مریما وت زج دَرَخ هک ،مگنَلِب بیع دص ود هب

۲۶۲۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دننادن قلخ ار وت یوس نیزا دنچ ره
یریظن و لثمیب هچ ،تسین وس هک یوس نآ

۷۱۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

 نایطوط ِشیپ دنق نوچ وشم نیه
 نایز زا نمیا وش ،وش یرهَز هکلب

 باطخ رد )۴۰(یشابداشِ یارب ای
)۴۱(بالِک ِشیپ نک رادرُم نوچ شیوخ

نیرفآ ،شاب شوخ ینعی ندوب داش هب رما .تینهت و کیربت یاج هب نیسحت هملک :شابداش )۴۰(
بلَک عمج ،ناگس :بالِک )۴۱(
----------

۱۲۶۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

  دیرگنن شقلخ چیه هک ییهلاک
 دیرخ ار نآ میرک نآ )۴۲(تَقالَخ زا

  تسین دودرم وا ِشیپ )۴۳(یبلق چیه
تسین دوس ندیرخ زا شدصق هکنآز

یگدوسرف و یگنهک :تَقالَخ )۴۲(
یباـّلق ،یبّلقت :بلق )۴۳(



Page 11 of 26

942_Qazal & Mathnavi 2022-12-08, 10:56 PM

یباـّلق ،یبّلقت :بلق )۴۳(

۱۸۳۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دننچرب تناکغرم ،یشاب هناد
دننَکرب تناکدوک ،یشاب هچنغ

وش ماد یّلکب ،نک ناهنپ هناد
وش ماب ِهایگ ،نک ناهنپ هچنغ

)۴۴(دازَم رد ار دوخ ِنسُح ،وا داد هک ره

داهن وُر واِ یوس ،َدبِ یاضق دص

اهکشَر و اهمشخ و اههلیح
اهکشَم زا بآ وچ دزیر شرس رب

دنرَدیم تریغ ز ار وا ،نانمشد
دنَربیم شراگزور ،مه ناتسود

.تسا نداهن شورف ضرعم هب و هدیازم ینعم هب :دازَم )۴۴(
----------

۱۴۶۳ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۵(ٰیَرتْشاُهللا تسام ِّیرتشم

آ رترب نیه یرتشم رهِ مغ زا

 .تسام یرتشم ،»درخیم دنوادخ« :تسا هدومرف هک یسک« 
».ایب رتالاب رابتعا دقاف ِنایرتشم مغ زا شاب شوهب

۱۱۱ ٔهیآ ،)۹( هبوتٔ هروس ،میرک نآرق
 

»…َةَّنَجْلا ُمُهَل ََّنأِب ْمُهَلاَوَْمأَو ْمُهَسُْفَنأ نَيِنِمُْؤمْلا َنِم ٰىََرتْشاَ َّهللا َِّنإ «

»…تسا هدیرخ تشهب یاهب هب ار نانموم لام و ناج ،دنوادخ «

ديرخ :ىرتشِا )۴۵(
----------

۱۶۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مریش ٔهشوگرگج هک ،لد و رگج زج مروخن
مرینپ همعط دَُوب هک مسیسخ ِنازوی وچ هن

مبلق ِرز ین ،مرز هک مزیرگن ناز ررش ز
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مبلق ِرز ین ،مرز هک مزیرگن ناز ررش ز
مریطَخِ کلُم نیرد هک مزیرگن ناز رطخ ز

دنیاپن و ،دنیامن ،دنناینَدرُم ناگمه
مریزگ تسین وت ز هک یتایح ِبآک ایب وت

۳۰۵۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تخادنایمه وت هب ثداوح ِریت هک اضق
یَرپِس سپس نآ زا تیانع هب دُنک ار وت

۳۶۴۴ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناوج یا نَت نیا هناخنامهم تسه
ناود دیآ ون )۴۶(ِفیَض یحابص ره

مندرگ ردنا ْدنام نیک وگم نیه
مدَع رد دََّرپ زاب نونکامه هک

شَوبیَغ ناهج زا دیآ هچره
شوَخ راد ار وا ،تسا فیَض تلد رد

نامهم :فیَض )۴۶(
----------

۳۳۹۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

  یرتشُم وش ناج هب ار تضایر سپ
یَرب ناج ،تمدخ هب نت یدرپس نوچ

۲۸۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یورب اج زا هَک وچ رگ ،یاهن فاق ِهُک وت
یزیرگب )۴۷(نکش ز رگ ،یاهن فاص ِرز وت

ندش هدیرب ،تسکش :نکش )۴۷(
----------

۲۸۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هاش اب دزیتس هک درادن هرهَز ناهج نوچ
یزیتسَن ناهج ِهاش اب وت هکَ هلَلاَ هلَلا

۱۶۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۱۶۱۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

متایحِ ماج یهد هک ،ییاقب ِناج ارم وت
مریقف مان یهن هک ییاطع ِجنگ ارم وت

نک سرج ِزاوآ مک ،نک سب هله ،نک سب هله
مریرَص هن ،نم مملق ،میادَص هن ،نم مهُک هک

نُتالِعَف نُتالِعَف نُتالِعَف نُتالِعَف
مریهش ِهاشنهش ز مد نزم و یوگیم همه

۳۹۳ تیب ،لّوا رتفد ،یونثم ،یولوم

بش و زور ایند ِلاوحا زا هتفخ
بر )۴۸(ِبیلقت هجنپ رد ملق نوچ

ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۴۸(
----------

۴۷۲۶ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نآ زا یتسهِ مَد یا ییوگ هچره
نادب ،یتسب وا رب رگیدٔ هدرپ

لاح و تسا لاق ،نآِ کاردا ِتفآ
لاحُم و تسا لاحُم ،نتسُش نوخ هب نوخ

۲۲۹ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یبلطهیفاق هک زج یمغ دادن مقح
ارم داد صالخ مه نآ زا و رعش ِرهب ز

نهک ِرعش وچ ار رعش نیا نک هراپ و ریگب
اوه و داب و فرح ز یناعم تسغراف هک

۵۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۹(تسََرپْرَد نآ ،و شدنتسب رد زاب

تسهدش )۵۰(اپشتآ دیُّما نامه رب

ناوج نآ غاب نآ رد شوخ دمآرد نوچ
ناهگان شجنگ هب اپ دُش ورف دوخ
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ناهگان شجنگ هب اپ دُش ورف دوخ

ببس نادزی هتخاس ار سَسَع رم
بش ،غاب رد دَوَد واِ میب ز ات

غارچ اب وا ار هقوشعم نآ دنیب
غابِ یوُج رد یرتشگنا ِبلاط

سََفن نآ قوذ زا درکیم نیرق سپ
)۵۱(سَسَع نآِ یاعد ،قحِ یانث اب

.تسا دوصقم ِرد ِندش هدوشگ ِراودیما و بقارم هک یسک ینعی ،ردٔ هدنتسرپ :تسرپرَد )۴۹(
ورزیت و ناباتش :اپشتآ )۵۰(
هَْمَزگ ،درگبش :سَسَع )۵۱(
----------

۷۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

وت ،)۵۲(مشچشوخ نآ ز دنبرب دوخِ مشچ
وا ِقاّشُع زا مشچ نک تیراع

رظن و مشچ تیراع نک وزا کلب
رگن وا ِیور هب واِ مشچ ز سپ

لالم و )۵۳(ّیریس ز نمیا یوش ات
لالجْلاوذ نیز ْهَلُ هللا َناک :تفگ

ثیدح

» هَلُ هللا َناكِ ِِهلل َناك ْنَم «

» تسوا یارب زین ادخ ،دشاب ادخ یارب هک ره «

شلد و تسد ،و مشاب نم واِ مشچ
)۵۵(شلِبْقُم )۵۴(اهیرِبدُم زا دهر ات

لیلد وا دش نوچ ،تسهورکم هچ ره
لیلخ و تسا بیبح ،تبوبحم ِیوس

.تسا یقیقح قوشعم ینعم هب اجنیا رد ،لدانیب و روهدید نافراع :مشچشوخ )۵۲(
یگنتلد ،یریسلد :یریس )۵۳(
یتخبدب و تواقش :یرِبدُم )۵۴(
تخبشوخ ،یزیچ هب هدننکور :لِبقُم )۵۵(
----------

۹۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۹۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

شین و درد زا قح هب دلانیم هدنب
شیوخ ِجنر زا دنکیم تیاکش دص

درد و جنر رخآ :هک دیوگ یمه قح
درک تسار و نانک )۵۶(هبال ار وت رم

دنز )۵۷(تِک نُک یتمعن نآز هلِگ نیا
دنک )۵۸(تدورطم و روُد ،ام ِرد زا

تسوت یوراد ودع ره تقیقح رد
تسوتِ یوُجلِد و عفان و ایمیک

)۵۹(الَخ رد یزیُرگ ردنا وزا هک

ادخ ِفطل زا ییوج )۶۰(تناعتسا

دننمشد تناتسود تقیقح رد
دننک تلوغشم و رود ترضح ز هک

ثیدح

».ٰیلعَاْلا أََلمْلا یِف ُْمکُْرکَْذا أَلَخْلا یِف ینُْرکُْذا«

».منک دایٰ یلَعا ألم رد ار امش ات دینک دای تولخ رد ارم«

۶۷ ٔهیآ ،)۴۳( فرخزٔ هروس ،میرک نآرق

».نَيِقَُّتمْلا َّاِلإ ٌّوُدَع ٍضَْعِبل ْمُهُضْعَب ٍذِئَمَْوي ُءَّالَِخأْلا«

».ناگشیپاورپ رگم دنرگیدکی نمشد ،ناتسود )زیخاتسر( زور نآ رد«

یراز ،سامتلا ،ینتورف اب هارمه تساوخرد :هبال )۵۶(
ار وت هک :تِک )۵۷(
هدش هدرکرود ،هدش هدنار :دورطَم )۵۸(
هاگتولخ ،تولخ :الَخ )۵۹(
کمک ،یرای ،نتساوخ یرای :َتناعِتسِا )۶۰(
----------

۱۰۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

هد رایسب ِشلام و زیت و خلت
)۶۱(هَِرف اب و فیطل و کاپ دوش ات
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)۶۱(هَِرف اب و فیطل و کاپ دوش ات

رایَع یا هد اضر یناتیمن رو
رایتخایب دهد تجنر ادخ رگ

تسامش ِریهطت تسودِ یالب هک
تسامش ِریبدتِ یالاب واِ ملع

تمظع و یراوگرزب ،هوکش و تکوش و نأش :هَِرف )۶۱(
----------

۱۱۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رَسرایشُه یکی ار یسیع تفگ
؟رتبعص هلمج ز یتسه رد تسیچ

ادخِ مشخ رتبْعَص ناج یا :شتفگ
ام وچ دزرل یمه خزود نآ زا هک

؟ناما دْوبهچ ادخ مشخ نیزا :تفگ
نامز ردنا شیوخِ مشخ ِکرت :تفگ

۱۲۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دْرَم هداس نآ دیدب شیاهنت هکنوچ
درک هسوب و رانک ِدصق وا دوز

راگن نآ تبیَه هب دز یو رب گناب
راد شوه ار بدا ،خاتسگ ورم :هک

ین ،قلخ و تستولخ رِخآ :تفگ
ینم نوچمه ییهنشت ،رضاح بآ

داب هک زج اجنیا رد دبنجیمن سک
؟داشگ نیز عنام تسیک ؟رضاح تسیک

یاهدوب هلبا وت ادیش یا :تفگ
؟یاهدونشن نالقاع زو ،یهلبا

نادب ،دبنُجیم هک یدید ار داب
نارْداب اجنیا تسینابنُجداب

شدزیاِ عنُص ِفیرصت )۶۲(ٔهَحَوْرم
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شدزیاِ عنُص ِفیرصت )۶۲(ٔهَحَوْرم
شَدنابنُج یمه ،و داب نیرب دز

نزبداب :هَحَوْرِم )۶۲(
----------

۱۴۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۳(داقتنا ِتقو هب نَمرِخ ِرس رب

؟داب دنیوج قح ز ناحاّلف هک هن

.تسا مدنگ زا هاک ندرک ادج ،روظنم اجنیا رد ،نداد زییمت ینعم هب لصا رد :داقتنا )۶۳(
----------

۱۴۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۶۵(دالِو ِداب نآ ،)۶۴(قَْلط رد نینچمه

داد :هک دیآ درد ِگناب ،دیآین رگ

نامیاز درد :قَْلط )۶۴(
ندییاز :دالو )۶۵(
----------

۱۴۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دابِ یایوُج نینچمه یتشک ِلها
دابِعْلاُّبر نآ زا شناهاوخ هلمج

داب ز اهنادند ِدرد رد نینچمه
داقتعا و زوس هب یهاوخیم عفد

)۶۶(نایدنج نآ نانکهبال ادخ زا

نارماک یا رفظ داب هدب هک

نایرکشل :نایدنُج )۶۶(
----------

۱۵۳ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تسه هدنناد ره لقع رد نیقی سپ
تسه هدننابنُج هدنبنُج اب هکنیا

رظن رد ینیبنیم ار وا وت رگ
رثا ِراهظا هب ار نآ نک مهف

ناج وت ینیبیمن ،دبنُج ناج هب نت
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ناج وت ینیبیمن ،دبنُج ناج هب نت
نادِب ناج ،نت ِندیبنُج زا کیل

بدا رد نم مهَْلَبا رگ :وا تفگ
بلط رد و افو ردنا مکریز

دش هدید هک دوخ دوب نیا بدا :تفگ
)۶۷(ّدُل وت یناد یمه دوخ ار رگد نآ

تخسرس ِنمشد :ّدُل )۶۷(
----------

۱۵۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

»تفرگب یاهناگیب اب ار دوخ ِنز هک یفوص نآ ٔهصق«

زور هناخ ِیوس هب دمآ ییفوص
زودشفک اب نز ،و )۶۸(دوب رَد کی هناخ

نز ،شیوخ )۶۹(ِّیهَر اب هتشگ تفُج
)۷۰(نت ِساوسو زا هرجُح کی نآ ردنا

)۷۱(هاگتشاچ ،رد دِج هب یفوص دزب نوچ

هار هن ،تلیح هن ،دندنامرد ود ره

نامز نآ وک ُدَبن شدوهعم چیه
ناکد زا ددرگ زاب هناخ ِیوس

)۷۳(عوُرَم نآ تقویب ،زور نآ )۷۲ً(ادصاق

عوجر هناخ ات درک یلایخ زا

راب چیه وک نآ رب نز ِدامتعا
راک ز وا دمآن هناخ )۷۴(اف نامز نیا

اضق زا دمآن تسار شسایق نآ
ازس دهْدب مه ،تسرّاتس هچرگ

شابم نمآ ،سرتب ،یدرک دب هکنوچ
شادُخ َدنایورب و تسا مخت هکنآز

ات هک َدناشوپب وا یهاگ دنچ
ایح و نامیشپ َدب نآز تدیآ
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ایح و نامیشپ َدب نآز تدیآ

دوب هتسب هناخ ِرد :دوب رَد کی هناخ )۶۸(
.تسا هاوخاوه و هتخابلد روظنم اجنیا رد .هدنب ،مالغ :یهَر )۶۹(
.دیآیم دیدپ یسنج لایما و ینامسج تاوهش هبلغ رثا رب هک ییاههسوسو :نت ِساوسو )۷۰(
.تشاچ ندروخ ناکم و نامز :هاگتشاچ )۷۱(
ًادمع ،دصق یور زا ً:ادصاق )۷۲(
هدش هدیناسرت :عوُرَم )۷۳(
یوس هب ،هب :اف )۷۴(
----------

۲۵۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 ناکد ردنا یُنکیم یزوُدهراپ
 ناک ود نوفدم ،وت ِناّکد نیا ِریز

۱۶۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نانمؤم ِریما نآ ،رَّمع ِدهع
ناوَع و داّلج هب ار یدزد داد

راید ِریم یاِک دزد نآ دز گناب
راهنیز ،ممرُج تسراب نیلوا

ادخ هک )۷۵(هلل َشاح :رَّمُع تفگ
ازج رد دراب رهق لّوا ِراب

لضف ِراهظاِ یپ دشوپ اهراب
لدع ِراهظاِ یپ زا دریگ زاب

دوش رهاظ تفص ود ره نیا هک ات
دوش )۷۷(رِْذنُم نیا ،ددرگ )۷۶(رَِّشبُم نآ

دوب هدرک ،َدب نیا زین نز اهراب
دومنیم شلهس ،و نآ تشذگب لهس

تسسیاپ ِلقع تسنادیمن نآ
تسُرُد دیآن وُج ز میاد وبس هک

اضق نآ دروآ گنت شنانچ نآ
)۷۸(اجُفِ گرم دُنک ار قفانم هک

ناما هن ،و قیفر هن ،و قیرط هن
ناج ِیوس هتشرف نآ هدرک تسد

افجٔ هرْجُح نآ رد نز نیک نانچ نآ
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افجٔ هرْجُح نآ رد نز نیک نانچ نآ
التبا ز شفیرح ،و وا دش کشخ

ربگ ود یاِک دوخ ِلد اب یفوص تفگ
ربص هب نکیل ،مَشَک هنیک امش زا

سََفن نیا مَرآ هتسنادان کیل
سَرَج نیا دشونن یشوگ ره هک ات

ّقِحُم ،هنیک دَشَک ناهنپ امش زا
قِد ِّیرامیب وچمه کدنا کدنا

مک هظحل ره خی وچ دشاب ّقِد ِدرم
مرتهب مد ره هب درادنپ کیل

وا و شْدنریگیم هک یراتَفک وچمه
؟وک راتَفک نیک تفگ نآٔ هِّرِغ

دوبن ار نز نآ هناخناهنپ چیه
دوبن الاب ِهَر و زیلهِد و )۷۹(جْمُس

دوش ناهنپ نآ رد هک یرونت هن
دوش نآ ِباجح هک یلاوُج هن

زیختسر ِزور ِنهپ ٔهصرع وچمه
زیُرگِ یاج هن ،هتشپ هن ،و َْوگ هن

)۸۰(جَرَحِ یاج نیا ِفصو ،نادزی تفگ

)۸۲(جَوِع اهیف )۸۱(ٰیَرت ال رَشْحَم ِرهب

 :دیامرفیم هصرع نیا یانگنت فیصوت رد دنوادخ«
».دید یهاوخن یایدوگ و یجک چیه اجنآ رد وت

۱۰۷ ات ۱۰۵ تایآ ،)۲۰( هطٔ هروس ،میرک نآرق

».اًفْسَن يِّبَر اَهُفِْسَني ْلَُقف ِلَاِبجْلا ِنَع َكَنوَُلأْسَيَو«

».دزاسىم هدنكارپ ار همه نم راگدرورپ :وگب .دنسرپىم اههوك زا ار وت«

»؛اًفَصْفَص اًعاَق اَهَُرَذَيف«
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»؛اًفَصْفَص اًعاَق اَهَُرَذَيف«

»؛دنكىم لدب راومه ىنيمز هب ار اهنآ و«

».ًاتَْمأ اَلَو اًجَوِع اَهيِف ٰىََرت اَل«

».ىنيبىمن ىدنلب و ىتسپ و ىجك چيه نآ رد«

ادخ رب هانپ ،ادخ تسا هّزنم :هلل َشاح )۷۵(
هدنهد تراشب :رَِّشبُم )۷۶(
هدنناسرت :رِْذنُم )۷۷(
یناهگان ِگرم :اجُفِ گرم )۷۸(
.ینیمزریز یارجم ،بادرس و بیقن :جْمُس )۷۹(
انگنت :جَرَح )۸۰(
ینیبیمن ٰ:یَرت ال )۸۱(
یدوگ و یجک :جَوِع )۸۲(
----------

۱۸۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 سیبلت ِتهج ،ندرک ناهنپ رداچ ِریز ار قوشعم«
»ٌمیظَع َُّنک َْدیَک َِّنا هک نزِ نتفگ هناهب و

۲۸ ٔهیآ ،)۱۲( فسویٔ هروس ،میرک نآرق

».ٌميِظَع َّنُكَْديَك َِّنإۖ  َّنُكِْديَك ْنِم ُهَِّنإ َلاَق ٍُربُد ْنِم َّدُق ُهَصيِمَق َٰىأَر اَّمََلف«

 امش ركم زا نيا :تفگ ،تسا هديرد سپ زا شاهماج ديد نوچ«
».تسا گرزب ىركم نانز امش ركم هك ،تسا نانز

دوز دنگفا وا رب ار دوخ ِرداچ
دوشگَرب ار رد و تخاس نز ار درم

نایع و اوسُر ،درم رداچ ِریز
نابدرن رب رتش نوچ ادیپ تخس

رهش ِنایَعا زا تسینوتاخ :تفگ
رهَب تسا لابقا و لام زا ارو رم

ییهناگیب یسک ات َمتَْسبِب رد
ییهنانادان دوز دیاین رد

؟یتمدخ نیه شتسیچ :یفوص تفگ
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؟یتمدخ نیه شتسیچ :یفوص تفگ
یّتنِم و ساپسیب مَرآرب ات

تسیگتسویپ و یشیوخ شلیم :تفگ
تسیک هک دناد قح تسینوتاخ کین

)۸۳(تسدریز دنیبب ار رتخد تساوخ

تسا َبتکَم ردنا رتخدً اقافتا

سُوپُس ای دشاب درآ را :تفگ زاب
سورع لد و ناج هب ار وا منکیم

تسین رهش ردنا هک دراد رسپ کی
)۸۴(تسیُنکبَسْکَم و کباچ ،کریز و بوخ

مک و راز و ریقف ام :یفوص تفگ
مََشتحم و رادلام نوتاخِ موق

)۸۶(؟جاوِز رد ناشیا )۸۵(ِْوُفک نیا دَُوب یک

جاع ز رگید یرَد ،و بوچ زا رَد کی

حاکِن ردنا تفج ود ره دیاب ْوُفک
)۸۷(حایترِا َدنامن ،دیآ گنت هنرو

یناهن ،هدیشوپ ،یناهنپ :تسدریز )۸۳(
راکبساک :نُکبَسْکَم )۸۴(
ریظن ،اتمه :ْوُفک )۸۵(
جاودزا :جاوِز )۸۶(
یتحار ،ینامداش :حایترِا )۸۷(
----------

۱۹۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

 تسا حالص و رتِس وا ِدارم ،تسین زاهج ِدنب رد وا هک نزِ نتفگ«
»هدیشوپرس ار نیا یفوصِ نتفگ باوج و

وا ،و ّیرذع نینچ نم متفگ :تفگ
)۸۸(وُجبابسا متسین نم ،هن :تفگ

)۸۹(میاهمْخُت و لولم رز و لام ز ام

میاهماع نوچ هن ،عمج و صرح هب ام

حالص وّ یکاپ و )۹۰(تسرتِس ام ِدصق
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حالص وّ یکاپ و )۹۰(تسرتِس ام ِدصق
حالَف دشاب نآدب دوخ مَلاع ود رد

تفگب یشیورد ِرذع یفوص زاب
تفهن دَْوَبن ات درک رَّرکم نآ و

ماهدرک رَّرکُم مه نم :نز تفگ
ماهدرک رَّرَقُم ار )۹۱(یزاهِجیب

هوک ز رتخسار تسوا ِداقتعا
)۹۲(هُوکِش دیآیمن شرقف دص ز هک

تسا تَّفِع مَدارُم :دیوگیمه وا
تسا تّمِه و قدص ،دوصقم امش زا

ام ِلام و زاهِج دوخ :یفوص تفگ
افخ و ادیوه دنیبیم ،و دید

ینت کیِ ماقم ،یگنت ٔهناخ
ینزوس َدنامن ناهنپ ورد هک

حالص و دهز و یکاپ و )۹۳(ْرتِس زاب
)۹۴(حاصتنِا ردنا َدناد ْهِب ام ز وا

)۹۵(رتَس ِلاوحا وا دنادیم ام ز هِب

رتَس لابنُد و رَس و شیپ و سپ زو

تسا مداخ و زاهِجیب واً ارهاظ
تسا ملاع دوخ وا ِرتِس و حالص زو

تسین طرش اباب ز یروتسمِ حرش
تسینشور ِزور وچ ادیپ ورب نوچ

ات هک متفگ نآدِب ار تیاکح نیا
اطخ دش اوسر وچ ،یفاب مک فال

)۹۶(داَزتْسُم یوعد هب مه یا ار وت رم

داقتعا و داهتجا تتسهُدب نیا

یاهدوب نیاخ وت یفوص ِنز نوچ
یاهدوشگب اَغد ردنا رکمِ ماد
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یاهدوشگب اَغد ردنا رکمِ ماد

)۹۸(ینزپَگ )۹۷(ییوُرهتسُشان ره ِز هک

ین شیوخ ِیادخ زو یراد مرش

تورث و لامٔ هدنیوج :وُجبابسا )۸۸(
غارفتسا و لاهسا اب مأوت هدعم رد اذغ ندشن مضه :همْخُت )۸۹(
فافع ،یگدیشوپ :رتِس )۹۰(
سورع تخر ،هناخ مزاول و بابسا و گرب و زاس :زاهِج )۹۱(
ساره و ميب ،هلگ و تياكش :هُوکِش )۹۲(
هدرپ و ششوپ :ْرتِس )۹۳(
نتفریذپ تحیصن :حاصتنِا )۹۴(
ندناشوپ :رتَس )۹۵(
هدش دایز ،هدش نوزفا :داَزتْسُم )۹۶(
.تسا هدولآ شلدٔ هرهچ هکنآ ،کاپان :وُرهتسُشان )۹۷(
نزتفم ِفرح :نزْپَگ )۹۸(

------------------------
:تاغل عومجم

ناگراتس عافترا یریگهزادنا یارب یرازبا ،بالُرطُسا :بالُرطُس )۱(
درد ،جنر :ریحز )۲(
انیبان :ریرض )۳(
هجوج :خَْرف )۴(
روشحلس ،هحلسا ِلماح ،رادحالس :شکحَلِس )۵(
رادقمیب و مک :لیلق ِنبا )۶(
دنمجرا و رتیلاع ،رترب :ریثک ِنبا )۷(
یبّلقت ِرز ،هرسان یالط :بلق ِرز )۸(
هدننک رطخ ،گرزب :ریطَخ)۹(
ملق یادص ،ین ملق یاوآ :ریرَص )۱۰(
دنمهوکش ،تمشح یاراد :مشتحم )۱۱(
.دنوش سونأم و لوغشم نادب هچ ره :لََغتشُم )۱۲(
یهاوخ لامک ،ندیناسر لامک هب :لامکِتسِا )۱۳(
نتفر باتش هب و ندرک باتش زا هیانک :نتخات هبسا ود )۱۴(
همشرک و زان بحاص :لالَدوُذ )۱۵(
ینیبدوخ :یِبجْعُم )۱۶(
نییاپ ،قمع ،افرژ :َگت )۱۷(
درمناوج ،ناوج :'یَتف )۱۸(
ییاناد ،یرایشوه ،یکریز ینعم هب ،َهْنطِف عمج :نَطِف )۱۹(
نمشد :ّودَع )۲۰(
هدنزیتس ،راکهزیتس :دونَع )۲۱(
.دشاب هدرک مرو و کرچ و هدیشک بآ هک یمخز ،نیکرچ و تخس مخز :روسان )۲۲(
ارسناوراک ،لزنم ،ارس ،هناخ :طابِر )۲۳(
هدش هدوشگ ِتیاهنیب یاضف ،ییاتکی یاضف ،ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۲۴(
هتشذگ باتفآ زا یتعاس ،زور لوا :تشاچ )۲۵(
ندوب دَّدرم ،یلدود :دُّدََرت )۲۶(
کدوک :یبَص )۲۷(
هدش هتفرگارف ،هدش هدیشوپ :فوفحَم )۲۸(
اهیراوگان ،اهیدنسپان ینعم هب هَهَرکَمِ عمج :هراکَم )۲۹(
ینادراک و یکریز ینعم هب ءاهد ففخم :اهَد )۳۰(
.تسا ماد ینعم هب اجنیا رد ،َدبَس :هّلَس )۳۱(
ِملاع ،دنمشناد :ربَح )۳۲(
)ثودح لباقم( میدق ،یگنیرید :مَدِق )۳۳(
اناد ،دنمشناد :ربَح )۳۴(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۵(
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اناد ،دنمشناد :ربَح )۳۴(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۳۵(
لادوگ :وَگ )۳۶(
تریغیب ،تّیمحیب :ناَبتلَق )۳۷(
لیبس :لابِس )۳۸(
.ناسناِ یناحور ِّسِح زا هیانک ،دیراورمٔ هدنشاپ ،دیراورمٔ هدننک راثن :شاپْرُد )۳۹(
نیرفآ ،شاب شوخ ینعی ندوب داش هب رما .تینهت و کیربت یاج هب نیسحت هملک :شابداش )۴۰(
بلَک عمج ،ناگس :بالِک )۴۱(
یگدوسرف و یگنهک :تَقالَخ )۴۲(
یباـّلق ،یبّلقت :بلق )۴۳(
.تسا نداهن شورف ضرعم هب و هدیازم ینعم هب :دازَم )۴۴(
ديرخ :ىرتشِا )۴۵(
نامهم :فیَض )۴۶(
ندش هدیرب ،تسکش :نکش )۴۷(
ندرک هنوگژاو ،ندینادرگرب :بیلقت )۴۸(
.تسا دوصقم ِرد ِندش هدوشگ ِراودیما و بقارم هک یسک ینعی ،ردٔ هدنتسرپ :تسرپرَد )۴۹(
ورزیت و ناباتش :اپشتآ )۵۰(
هَْمَزگ ،درگبش :سَسَع )۵۱(
.تسا یقیقح قوشعم ینعم هب اجنیا رد ،لدانیب و روهدید نافراع :مشچشوخ )۵۲(
یگنتلد ،یریسلد :یریس )۵۳(
یتخبدب و تواقش :یرِبدُم )۵۴(
تخبشوخ ،یزیچ هب هدننکور :لِبقُم )۵۵(
یراز ،سامتلا ،ینتورف اب هارمه تساوخرد :هبال )۵۶(
ار وت هک :تِک )۵۷(
هدش هدرکرود ،هدش هدنار :دورطَم )۵۸(
هاگتولخ ،تولخ :الَخ )۵۹(
کمک ،یرای ،نتساوخ یرای :َتناعِتسِا )۶۰(
تمظع و یراوگرزب ،هوکش و تکوش و نأش :هَِرف )۶۱(
نزبداب :هَحَوْرِم )۶۲(
.تسا مدنگ زا هاک ندرک ادج ،روظنم اجنیا رد ،نداد زییمت ینعم هب لصا رد :داقتنا )۶۳(
نامیاز درد :قَْلط )۶۴(
ندییاز :دالو )۶۵(
نایرکشل :نایدنُج )۶۶(
تخسرس ِنمشد :ّدُل )۶۷(
دوب هتسب هناخ ِرد :دوب رَد کی هناخ )۶۸(
.تسا هاوخاوه و هتخابلد روظنم اجنیا رد .هدنب ،مالغ :یهَر )۶۹(
.دیآیم دیدپ یسنج لایما و ینامسج تاوهش هبلغ رثا رب هک ییاههسوسو :نت ِساوسو )۷۰(
.تشاچ ندروخ ناکم و نامز :هاگتشاچ )۷۱(
ًادمع ،دصق یور زا ً:ادصاق )۷۲(
هدش هدیناسرت :عوُرَم )۷۳(
یوس هب ،هب :اف )۷۴(
ادخ رب هانپ ،ادخ تسا هّزنم :هلل َشاح )۷۵(
هدنهد تراشب :رَِّشبُم )۷۶(
هدنناسرت :رِْذنُم )۷۷(
یناهگان ِگرم :اجُفِ گرم )۷۸(
.ینیمزریز یارجم ،بادرس و بیقن :جْمُس )۷۹(
انگنت :جَرَح )۸۰(
ینیبیمن ٰ:یَرت ال )۸۱(
یدوگ و یجک :جَوِع )۸۲(
یناهن ،هدیشوپ ،یناهنپ :تسدریز )۸۳(
راکبساک :نُکبَسْکَم )۸۴(
ریظن ،اتمه :ْوُفک )۸۵(
جاودزا :جاوِز )۸۶(
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ریظن ،اتمه :ْوُفک )۸۵(
جاودزا :جاوِز )۸۶(
یتحار ،ینامداش :حایترِا )۸۷(
تورث و لامٔ هدنیوج :وُجبابسا )۸۸(
غارفتسا و لاهسا اب مأوت هدعم رد اذغ ندشن مضه :همْخُت )۸۹(
فافع ،یگدیشوپ :رتِس )۹۰(
سورع تخر ،هناخ مزاول و بابسا و گرب و زاس :زاهِج )۹۱(
ساره و ميب ،هلگ و تياكش :هُوکِش )۹۲(
هدرپ و ششوپ :ْرتِس )۹۳(
نتفریذپ تحیصن :حاصتنِا )۹۴(
ندناشوپ :رتَس )۹۵(
هدش دایز ،هدش نوزفا :داَزتْسُم )۹۶(
.تسا هدولآ شلدٔ هرهچ هکنآ ،کاپان :وُرهتسُشان )۹۷(
نزتفم ِفرح :نزَْپگ )۹۸(


