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هکم هب  لمج  باحصا  54نتفر 

لمج باحصا  هب  هشیاع  54نتسویپ 

هیواعم هب  هشیاع  نداتسرف  56همان 

لمج باحصا  هیواعم و  ندروآ  درگ  57هاپس 

نتسج گنج  زا  هشیاع  ینامیشپ  هشیاع و  اب  هملس  ما  57رادید 

يو يار  ندنادرگرب  هشیاع و  اب  هحلط  59رادید 

ریبز نب  هللادبع  ندرب  نوریب  60رکشل 

نمی ریما  هاپس  61ندیسر 

گنج تامدقم  ندش  هدامآ  گنج و  هب  هشیاع  63تیاضر 

يو ةرابود  ینامیشپ  اریمح و  اب  هملس  ما  ددجم  64رادید 

رتش رب  اریمح  ندش  64راوس 

لمج هاپس  تعامج  65زامن 

هرصب يوس  هب  لمج  هاپس  66تکرح 

لمج برح  زا  میس  66سلجم 

اریمح رب  بأوح  ناگس  ندرک  66سراپ 

هرصب هب  لمج  هاپس  68ندیسر 

هرصب ناگرزب  اب  اریمح  69رادید 

هفوک هب  شنداتسرف  همان  نایرصب و  لاح  زا  ع )  ) یلع نتفای  69ربخ 

ع)  ) یلع يرای  هب  هفوک  هاپس  70جورخ 

برثی هب  فینح  نب  نامثع  نب  ورمع  71ندیسر 

ریبز هحلط و  اریمح و  هب  ع )  ) یلع 72ۀمان 

ع)  ) یلع هب  هملس  ما  73ۀمان 

هحلط نتسارآ  74رکشل 

ع)  ) یلع يرای  هب  اههاپس  74ندیسر 
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اریمح دزن  هب  ع )  ) یلع يوس  زا  سابع  نبا  و  ع )  ) نسح ندرب  75مایپ 

ع)  ) یلع نتسارآ  78هاپس 

ریبز هحلط و  اب  ع )  ) یلع 78ةرکاذم 

ع)  ) یلع اب  گنج  رد  ریبز  80دیدرت 

گنج هب  يو  ندرک  یضار  ریبز و  اب  اریمح  نتفگ  80نخس 

گنج 81زاغآ 

ع)  ) یلع يوس  زا  نآرق  نتفرگ  تجح  82هب 

مود 83ۀلمح 

ع)  ) یلع هاپس  هب  ریبز  84ۀلمح 

ریبز تسد  هب  هحلط  ندش  85هتشک 

يو ندش  هتشک  هاپس و  زا  ریبز  نتفر  86نوریب 

ریبز لتاق  هب  (ع ) یلع ضارتعا  و  ع )  ) یلع دزن  هب  ریبز  رس  87ندروآ 

رگید یتیاور  هب  ریبز  88لتق 

ریبز هحلط و  لتق  زا  سپ  اریمح  89یهدنامرف 

ریبز نب  هللادبع  ندمآ  نادیم  91هب 

وا یهاوخ  نیک  ریبز و  لتق  زا  هللادبع  ندش  91هاگآ 

ع)  ) نیسح تسد  هب  هللادبع  ندش  93هتشک 

يرماع هللادبع  ندش  هتشک  لمج و  باحصا  هب  یعمج  94ۀلمح 

وا ةدیرب  تسد  ندیسر  هکم  هب  ریبز و  لتق  درک  96دای 

گنج مود  زور  رد  اههاپس  ییارآ  96فص 

ریت نتفر  اطخ  هب  و  ع )  ) یلع يوس  هب  ناورم  98نتخادناریت 

ناورم ریت  هب  نمی  ریما  ندش  98هتشک 

لمج هاپس  ینیشن  بقع  101تسکش و 

لمج هاپس  ةدنامزاب  هب  ع )  ) یلع هاپس  102ۀلمح 
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يو زا  ع )  ) یلع عافد  هشیاع و  جدوه  هب  103هلمح 

ع)  ) یلع ةزجعم  هب  هدش  هدیرب  ياهتسد  103ندنادرگزاب 

ع)  ) یلع مکح  هب  ینینمؤملا  ما  ماقم  زا  شعلخ  هشیاع و  104قالط 

هشیاع رتش  ندش  105هتشک 

هشیاع دزن  رکب  یبا  نب  دمحم  105نتفر 

هبض ینب  106تسکش 

لمج هاپس  ناثراو  هب  یگنج  میانغ  ندنادرگزاب  هرصب و  هب  ع )  ) یلع 108نتفر 

نمشد ناگتشک  نایم  رد  (ع ) یلع 109نتفر 

ع)  ) یلع نتفگ  ینولس » »110

ریبز هحلط و  ةزانج  ندش  110هتفای 

ع)  ) یلع اب  ریبز  لتاق  نتفگ  110نخس 

هدنیآ زا  ییوگشیپ  هرصب و  رد  ع )  ) یلع 111ۀبطخ 

شرعش دوخ و  زا  رعاش  نتفگ  نخس  لمج و  گنج  نایاپ  112ۀبطخ 

نیفص برح  مود :  116رتفد 

نیفص گنج  زاغآ  116ۀبطخ 

116هراشا

هیواعم دزن  هب  شنتفر  ایساقرق و  هب  ناورم  117رارف 

نیفص برح  زا  لوا  117سلجم 

117هراشا

نامثع یهاوخ  نوخ  رد  نتفرگ  يرای  يارب  فارطا  هب  هیواعم  نداتسرف  118همان 

هیواعم سلجم  رد  دوب  هدش  رهاظ  يریپ  لکش  هب  هک  سیلبا  نتخیگنا  119هنتف 

هیواعم هب  ع )  ) یلع 121ۀمان 

هیواعم هب  هریغم  124نتسویپ 

ع)  ) یلع هب  هیواعم  125ۀمان 
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ناورم ورمع و  اب  هیواعم  یشیدنا  127هراچ 

هیواعم دزن  هب  هریرهوبا  127ناوخارف 

ع)  ) یضترم رب  يو  تنعل  ماش و  لها  يارب  هریرهوبا  ندناوخ  128هبطخ 

ع)  ) یلع هب  هیواعم  دیدهت  129ۀمان 

هیواعم بسن  درک  دای  هیواعم و  هب  ع )  ) یلع 130ۀمان 

هیواعم دزن  یلوسر  هب  حامرط  131نداتسرف 

هیواعم رابرد  هب  حامرط  133نتفر 

ع)  ) یلع هب  هیواعم  نتشون  136باوج 

هیواعم هب  حامرط  137خساپ 

ع)  ) یلع دزن  هب  حامرط  139تشگزاب 

همانهاش ندورس  ببس  همانهاش و  رب  همان  یلع  نداد  139يرترب 

ۀمان ةرابرد  باحصا  اب  ع )  ) یلع ینز  140يار 

نیفص برح  لوا  سلجم  ینایاپ  142راتفگ 

نیفص برح  زا  مود  142سلجم 

(ص) ربمایپ نامز  رد  هیواعم  نایفسوبا و  لاح  درک  142دای 

هیواعم يرای  هب  مدرم  نتخیگنارب  صاقو و  دعس  رمع و  نبا  نتفر  رصم  143هب 

هیواعم دزن  هب  صاقو  دعس  رمع و  نبا  145نتفر 

هیواعم دزن  هب  همقلع  نب  لاله  146نتفر 

(ع) یلع دزن  لاله  زا  سیق  147یهاوخداد 

يو ندیشخب  ندرک و  ریسا  لاله و  لابند  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  رامع و  148نتفر 

هیواعم دزن  هب  لاله  150ندیسر 

ع)  ) یلع بناج  زا  رصم  هب  هدابع  نب  دعس  151نتفر 

رصم تیعضو  زا  هیواعم  هب  حورش  نبا  ندناسر  153ربخ 

سیق نتفیرف  يارب  هیواعم  154ۀمان 
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رصم هب  هلمح  يارب  لاله  هب  هاپس  155ندرپس 

حورش نبا  هب  هیواعم  155ۀمان 

سیق هب  هیواعم  همان  156ندیسر 

هیواعم هب  سیق  156ۀمان 

ع)  ) یلع هب  سیق  157ۀمان 

رکب یبا  نب  دمحم  هب  سیق  تنایخ  ربخ  158ندیسر 

سیق تراسا  سیق و  اب  دمحم  159گنج 

سیق تراسا  زا  هیواعم  نتفای  160ربخ 

رکب یبا  نب  دمحم  هب  هیواعم  161ۀمان 

هیواعم هب  دمحم  162ۀمان 

دمحم گنج  هب  هیواعم  نداتسرف  163هاپس 

یهاوخ يرای  يارب  ع )  ) یلع هب  دمحم  164ۀمان 

دمحم يرای  هب  ار  دیعس  ع )  ) یلع 164نداتسرف 

هقارس دیعس و  164رادید 

هقارس دیعس و  ندیسر  رصم  166هب 

نیفص برح  مود  سلجم  نایاپ  166ۀبطخ 

نیفص برح  زا  میس  167سلجم 

رکب یبا  نب  دمحم  هب  ورمع  167ۀمان 

رصم زا  دمحم  ندروآ  نوریب  169هاپس 

هیواعم يوس  زا  صاع  رمع و  يرای  هب  عیطخ  نبا  169نتفر 

مه ربارب  رد  ورمع  دمحم و  هاپس  170رارقتسا 

بش رد  هاپس  ود  ۀیالط  171گنج 

گنج يارب  ورمع  دمحم و  نتسارآ  171هاپس 

هقارس نتفر  نادیم  172هب 
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ماش هاپس  زا  نامیلس  نتفر  نادیم  175هب 

هفیذح نبا  تعاجش  رکذ  هفیذح و  نبا  تسد  هب  نامیلس  176لتق 

هفیذح نبا  لاله و  178گنج 

جیدخ نب  هیواعم  ندمآ  نادیم  179هب 

جیدخ نبا  رکب و  یبا  نب  دمحم  180مزر 

هقارس تراسا  جیدخ و  نبا  هقارس و  181مزر 

دمحم هاپس  183تسکش 

رکشل ندرک  اهر  و  ع )  ) یلع يوس  هب  دمحم  183رارف 

هیواعم دزن  قشمد  هب  هقارس  ناتسرف  دمحم و  هاپس  184تراسا 

ارسا ۀمه  نتشک  رب  هیواعم  185نامرف 

نایماش اب  شگنج  دنب و  زا  قاحسا  ندش  186اهر 

هیواعم ماش و  لها  اب  هقارس  نتفگ  186نخس 

ع)  ) یلع ةزجعم  ریش و  هقارس و  187ناتساد 

هقارس 190تداهش 

رصم هب  جیدخ  نبا  191ۀلمح 

یهاوخ يرای  يارب  ع )  ) یلع دزن  هب  دمحم  191نتفر 

رصم هب  کلام  نداتسرف  دمحم و  يرای  يارب  ع )  ) یلع ندرک  عمج  192هاپس 

رصم زا  جیدخ  نبا  193نتخیرگ 

دمحم تسد  هب  ناط  هید  194فرصت 

نیفص برح  زا  موس  سلجم  ینایاپ  196ۀبطخ 

نیفص برح  زا  مراهچ  197سلجم 

رصم هب  ع )  ) یلع 197ندیسر 

نامهج دواد  نارسپ  هاپس  198ندیسر 

رصم هب  ع )  ) یلع ندمآ  زا  جیدخ  نبا  نتفای  198ربخ 
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هیواعم يوس  زا  ع )  ) یلع اب  گنج  يارب  لضف  199باختنا 

قشمد زا  هیواعم  ندرب  نوریب  201هاپس 

همانهاش رب  همان  یلع  نداد  203يرترب 

جیدخ نبا  هب  هیواعم  203ۀمان 

ع)  ) یلع هب  لضف  204ۀمان 

ناشندروخ تسکش  يرماع و  هللادبع  یهدنامرف  هب  لضف  هاپس  ۀیالط  206نوخیبش 

گنج يارب  رکشل  ود  نتسارآ  208هاپس 

ص)  ) ربمایپ ثیدح  درک  دای  ورمع و  اب  بیهش  ندروآ  209تجح 

بیهش هب  ورمع  210ۀلمح 

کلام زا  ورمع  211رارف 

رکب یبا  نب  دمحم  نتفر  نادیم  212هب 

وا ندش  هتشک  جیدخ و  نبا  ردارب  مزر  دربن و  مود  213زور 

جیدخ نبا  214یهاوخنوخ 

کلام تسد  هب  جیدخ  نبا  215تراسا 

لضف ندمآ  نادیم  218هب 

لضف ندش  هتشک  لضف و  کلام و  219مزر 

نایماش تسکش  نادیم و  زا  صاع  رمع و  221نتخیرگ 

نایراهنز نایرارف و  رب  ع )  ) یلع نداد  222ناما 

ع)  ) یلع نامرف  هب  ماش  هب  یگنج  میانغ  223ندنادرگزاب 

ع)  ) یلع لیاضف  ندرک  دای  نیفص و  برح  مراهچ  سلجم  ینایاپ  223ۀبطخ 

نیعل نیطساق  برح  زا  مچنپ  224سلجم 

رصم رد  شهاپس  تسکش  زا  هیواعم  نتفای  224ربخ 

دوب هداتسرف  هیواعم  دزن  ع )  ) یلع هک  ماش  هاپس  میانغ  225ندیسر 

هیواعم نامرف  هب  ع )  ) یلع لوسر  ندز  226هنایزات 
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رامع تسد  هب  وا  ندش  هتشک  جیدخ و  نیا  سبح  يارب  ع )  ) یلع 227نامرف 

اسرت یبیبط  تسد  هب  وا  ياوادم  کلام و  تدایع  هب  ع )  ) یلع 228نتفر 

دندید نایفس  لآ  زا  لوسر  لآ  هک  یبیاصم  درک  229دای 

کلام يدوبهب  زا  هیواعم  نتفای  230ربخ 

ع)  ) یلع اب  گنج  رصم و  نتفشآرب  يارب  هیواعم  يوس  زا  هملسم  ندش  230نیزگ 

گنج يارب  هیواعم  نداتسرف  232هاپس 

گنج يارب  قشمد  زا  هیواعم  نتفر  233نوریب 

ع)  ) یلع ندرب  نوریب  234رکشل 

یگنز ود  نایم  ع )  ) یلع تفگش  234تواضق 

زاجعا هب  ع )  ) یلع نتسج  238با 

تاروت و  ع )  ) حیسم مالک  رد  ایلیا  درک  241دای 

رز میس و  نداد  قالط  زاجعا و  هب  نازیچ  یب  هب  ع )  ) یلع ندیشخب  241لام 

تسا هدید  ار  ص )  ) ربمایپ باوخ  هک  هیواعم  غورد  243ياعدا 

ورمع مالک  اب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  نایماش  245جییهت 

ع)  ) یلع هاپس  رب  بآ  نتسب  رب  هیواعم  245مزع 

ورمع نامرف  هب  ع )  ) یلع هب  هیواعم  246ۀمان 

هیواعم هب  ع )  ) یلع 247خساپ 

نیفص برح  زا  مشش  248سلجم 

هیواعم رما  هب  ع )  ) یلع هاپس  رب  بآ  248نتسب 

بآ رس  رب  گنج  بآ و  ندش  هتسب  زا  ع )  ) یلع نتفای  249ربخ 

نایماش اب  يو  گنج  ثراح و  نب  ورمع  254ۀبطخ 

بآ هب  شنتفای  تسد  رامع و  نبا  259مزر 

روعالاوبا ندمآ  نادیم  262هب 

یمومع گنج  رتشا و  کلام  262مزر 
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بآ گنج  رد  ماش  هاپس  266تسکش 

همانهاش رب  همان  یلع  يرترب  رد  رعاش  267نانخس 

بآ حتف  زا  ع )  ) یلع نتفای  268ربخ 

ماش ةدروخ  تسکش  نارادرس  زا  هیواعم  ییوج  268لد 

ع)  ) یلع بناج  زا  ماش  لها  يارب  بآ  نتشاذگ  270دازآ 

ع)  ) یلع لیاضف  رکذ  هیواعم و  شهوکن  271رد 

- نیفص برح  زا  مشش  سلجم  ینایاپ  ۀبطخ  یتسار و  شیاتس  273رد 

نیفص برح  زا  متفه  274سلجم 

متفه سلجم  زاغآ  274ۀبطخ 

ع)  ) یلع نتفای  ربخ  رصم و  هب  هیواعم  نداتسرف  274سوساج 

ع)  ) یلع يوس  زا  رصم  هب  کلام  275نداتسرف 

نانآ زار  زا  کلام  نتفای  ربخ  هنیدآ و  زامن  رد  شروش  يارب  نارای  اب  هملسم  276رارق 

شتراسا تسکش و  هملسم و  276شروش 

اهنآ ندرک  اهر  سپس  ار و  نایشروش  ع )  ) یلع نداد  لام  277شوگ 

هرابود گنج  هب  هیواعم  نداد  278دیعو 

هاپس ود  نتسارآ  279رکشل 

ورمع ییاوسر  و  ع )  ) یلع اب  صاع  ورمع  281مزر 

رامع تسد  هب  شتراسا  هریغم و  ندمآ  نادیم  283هب 

دیاین ردیح  گنج  هب  رگید  هک  هریغم  ندرک  285دهع 

دوب هدرک  هک  يدهع  يدازآ و  زا  سپ  هریغم  ندمآ  نادیم  286هب 

نایماش ياغوغ  اب  شیدازآ  رامع و  تسد  هب  هریغم  هرابود  286تراسا 

راب نیموس  يارب  رامع  تسد  هب  شتراسا  هریغم و  ندمآ  نادیم  288هب 

هیواعم دزن  هب  هریغم  289تشگزاب 

گنج زا  شنتسج  هرانک  و  ع )  ) نیسح تسد  هب  شتراسا  راب و  نیمراهچ  هریغم  ندمآ  نادیم  290هب 
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سابع نبا  صاع و  ورمع  ندروآ  تجح  هیواعم و  يوس  زا  گنج  كرت  291داهنشیپ 

نایماش زا  نت  رازه  هس  ۀبوت  و  ع )  ) یلع قح  ندش  293راکشآ 

ریرج تسد  هب  نیعل  لضف  نب  هللادیبع  294لتق 

لاله تسد  هب  رامع  دنزرف  ندش  295هتشک 

لاله زا  رامع  295یهاوخنوخ 

عاقعق تسد  هب  رامع  297تداهش 

نیفص برح  زا  متفه  سلجم  ینایاپ  299ۀبطخ 

نیفص برح  زا  متشه  300سلجم 

نیفص برح  زا  متشه  سلجم  زاغآ  300ۀبطخ 

عاقعق زا  کلام  300یهاوخنوخ 

رامع هب  عجار  (ص ) ربمایپ ثیدح  هرابرد  (ص ) ربمایپ هباحص  زا  ع )  ) یلع نتفرگ  301تجح 

رامع یهاوخناوخ  هب  هباحص  لهچ  رازه و  نتفر  نادیم  302هب 

رامع یهاوخنوخ  هب  مشاه  ینب  نتفر  نادیم  302هب 

رامع یهاوخنوخ  مود  304زور 

سابع لآ  سابع  نتفر  نادیم  305هب 

ع)  ) یلع هاپس  هب  شنتخادناریت  تواقش و  هب  هریره  وبا  ندرک  شوخ  305لد 

سابع نتشک  يارب  یماش  ود  ندش  307نیزگ 

سابع سابل  رد  ع )  ) یلع نتفر  نادیم  307هب 

دلاخ نبا  ندمآ  نادیم  309هب 

ع)  ) یلع یلاسدرخ  رد  ع )  ) یلع اب  دلاخ  ینمشد  درک  309دای 

دلاخ نبا  تسد  هب  ع )  ) یلع هاپس  ناگتشک  ندش  هعطق  311هعطق 

وا تسد  هب  دلاخ  نبا  لتق  هیفنح و  دمحم  312مزر 

ندش هتشک  گنج و  زا  ار  رمع  نبا  نایماش  نتشاد  رذح  314رب 

دننکن هنتف  زیواتسد  ار  رمع  نبا  لتق  نایماش  هک  رمع  نبا  اب  دمحم  318طرش 
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رمع نبا  ندش  هتشک  رمع و  نبا  هیفنح و  دمحم  319مزر 

رمع نبا  دسج  اب  هیواعم  نتخیگنا  هنتف  321دصق 

ماش هاگرکشل  هب  دسج  ندرب  زا  کلام  321يریگولج 

دسج يریگ  سپزاب  يارب  رمع  نبا  نز  هب  هیواعم  ندش  322لسوتم 

مود ۀفیلخ  لتق  ماگنه  رمع  نبا  تسد  هب  ونابرهش  ناردارب  لتق  ندرک  323دای 

نیفص برح  زا  مهن  324سلجم 

نیفص برح  زا  مهن  سلجم  زاغآ  324ۀبطخ 

ار هیواعم  ندیبلط  هزرابم  هب  و  ع )  ) یلع نتفر  نادیم  325هب 

ع)  ) یلع گنج  هب  بیرک  ندمآ  نادیم  327هب 

نیطساق فص  هب  یمومع  331ۀلمح 

ناشدوخ تسد  هب  نیطساق  ندش  هتشک  ریرهلا و  332هلیل 

ریرهلا هلیل  زا  سپ  حبص  رد  ع )  ) یلع 336ۀبطخ 

ونابرهش ناردارب  و  ع )  ) یلع رب  رمع  نبا  ياهافج  ددجم  درک  337دای 

هیواعم دزن  هب  یگنج  میانغ  338نداتسرفزاب 

ریرهلا هلیل  رد  ناشدوخ  تسد  هب  ناشنارای  لتق  زا  نایماش  ندش  339هاگآ 

حلص نیغورد  داهنشیپ  هیلح و  رب  هیواعم  340مزع 

ورمع داهنشیپ  هب  (ع ) یلع هاپس  حالس  341علخ 

(ع) یلع نوخیبش  روصت  هب  نایماش  دوخ  تسد  هب  ماش  هاپس  347راتشک 

ندرک هزین  رب  يارب  هیواعم  ندرک  عمج  350نآرق 

گنج يارب  ار  بعصم  هیواعم  351جییهت 

(ع) یلع هن  دوب  رصقم  ریبز  لمج  رد  هک  ار  بعصم  ریبز  نب  هللادبع  نتفگ  352دنپ 

هیواعم رما  هب  نایماش  ندرک  هزین  رب  353نآرق 

ثعشا يربهر  هب  (ع ) یلع هاپس  رد  355هقرفت 

تناما نآرق و  درخ و  شیاتس  نیفص و  برح  زا  مهن  سلجم  ینایاپ  357ۀبطخ 
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نیفص برح  زا  مهد  358سلجم 

هیواعم يوس  زا  تیمکح  358داهنشیپ 

ع)  ) یلع بناج  زا  سابع  نبا  359تیمکح 

سابع نبا  تیمکح  نتفریذپن  و  ع )  ) یلع هب  هیواعم  361ۀمان 

شهاپس لاهج  يوس  زا  ع )  ) یلع هب  یسوموبا  ندش  362لیمحت 

یسوموبا هب  ع )  ) یلع 363ياههیصوت 

یسوموبا هب  ورمع  ندش  364کیدزن 

ورمع ياهسیبلت  هب  یسوموبا  ندش  366هتفیرف 

رگید یتیاور  هب  یسوموبا  یگتفیرف  368ناتساد 

یسوموبا مکح  هب  تفالخ  زا  (ع ) یلع 370علخ 

سیلبا اب  وا  سایق  ورمع و  يراک  بیرف  رد  371يراتفگ 

نیمکح مکح  372مالعا 

مکح مالعا  زا  سپ  دجسم  رد  374بوشآ 

دجسم نایعیش  تسد  هب  ورمع  376تراسا 

ورمع تراسا  تیمکح و  هجیتن  زا  هیواعم  نتفای  376ربخ 

يو ندرک  دازآ  ورمع و  اب  ع )  ) یلع 378باتع 

جراوخ ۀنتف  زاغآ  و  ع )  ) یلع نامرف  هب  هبض  ینب  ریما  380لتق 

نانمشد زا  نتسج  يربت  موزل  نیفص و  برح  زا  مهد  سلجم  ینایاپ  381ۀبطخ 

نیفص برح  زا  مهدزای  382سلجم 

هیواعم دزن  هب  ورمع  382تشگزاب 

ربک رس  زا  ع )  ) یلع هب  هیواعم  383ۀمان 

ع)  ) یلع ةرخافم  هیواعم و  هب  ع )  ) یلع 385ۀمان 

مه ربارب  رد  هاپس  ود  ییارآ  387فص 

ریبز نب  بعصم  نتفر  نادیم  389هب 
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ع)  ) یلع تسد  هب  بعصم  391تراسا 

(ع) یلع رما  هب  هکم  هب  بعصم  هللادبع و  نداتسرف  زاب  و  ع )  ) یلع دزن  یهاوخرذع  هب  ریبز  نب  هللادبع  392نتفر 

ع)  ) نیسح تسد  هب  شندش  ریگ  تسد  هیواعم و  زا  صاقو  دعس  ندنادرگ  393يور 

برثی هب  دعس  تشگزاب  دعس و  هانگ  زا  ع )  ) یلع نتشذگ  395رد 

قشمد هب  شنتخیرگ  هیواعم و  ۀنابش  ینیشن  396بقع 

قشمد هب  هیواعم  بیقعت  هب  ع )  ) یلع 397نتفر 

ع)  ) یلع دزن  راهنز  هب  هیواعم  399نتفر 

قشمد هب  ع )  ) یلع دورو  سدقملا و  تیب  هب  هیواعم  401نتفر 

- هفوک قشمد و  رصم و  نامکاح  نییعت  قشمد و  رد  ع )  ) یلع 401ۀبطخ 

مور رکشل  اب  ع )  ) یلع گنج  نایمور و  زا  هیواعم  نتساوخ  402يرای 

نیفص برح  زا  هدزاود  403سلجم 

نیطساق تسکش  زا  هشیاع  ندش  403رادربخ 

وا نتخاس  خاک  قشمد و  هب  هیواعم  403تشگزاب 

شزور لاح و  زا  هشیاع  تیاکش  و  ع )  ) یلع اب  هشیاع  405رادید 

دنتشاد هنادرم  ششوپ  هک  یظفاحم  نارتخد  اب  هنیدم  هب  ار  هشیاع  ع )  ) یلع 406نداتسرف 

ماش هب  هشیاع  407نتفر 

ناظفاحم هب  هشیاع  408تمهت 

هشیاع ییوگ  غورد  ناظفاحم و  ندوب  رتخد  ندش  408راکشآ 

هیواعم رما  هب  هشیاع و  مشچ  ربارب  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  409تداهش 

وا یهاوخ  نیک  هب  کلام  نداتسرف  دمحم و  تداهش  زا  ع )  ) یلع ندش  411هاگآ 

کلام تعاجش  تیارد و  وا و  نتشاد  او  میظعت  هب  کلام و  ندرک  راوخ  يارب  هیواعم  412رکم 

رکب یبا  نب  دمحم  نالتاق  ندرک  414بلط 

هیواعم يوس  زا  کلام  هب  دمحم  نالتاق  نداد  415لیوحت 

ع)  ) یلع تسد  هب  دمحم  نالتاق  417صاصق 
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هفوک دجسم  رد  ع )  ) یلع 419ۀبطخ 

ع)  ) یلع يوس  زا  رصم  يریما  هب  کلام  419نتفر 

اهنآ اب  ع )  ) یلع ۀلباقم  نایمور و  زا  هیواعم  یهاوخددم  ددجم  ندرک  420دای 

نیفص برح  زا  مهدزاود  سلجم  ینایاپ  420ۀبطخ 

421اههیامن

(1  ) تایآ - 1421

(1  ) ثیداحا - 2422

ناسک - 3423

لیابق اه و  هورگ  - 4437

اهیاج - 5440

اهباتک - 6443

اهگنج عیاقو و  - 7443

... ءایشا و تاناویح ،  - 8444

(1) تاغل - 9445

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  474هرابرد 
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همان یلع 

باتک تاصخشم 

ق.  - 420 عیبر ، هسانشرس : 
اـضردمحم همدـقم  اب  عیبر ؛  هب  صلختم  ياهدنیارـس  زا  لاس 482 � / . هب  هدورـس  نهک )  ياهموظنم  هماـنیلع (  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. رالاسدیما دومحم  ینکدکیعیفش ،
مالسا و خیرات  یصصخت  هناخباتک  مق : یمالسا ؛ ياروش  سلجم  دانسا  زکرم  هزوم و  هناخباتک ، بوتکم : ثاریم  نارهت : رـشن :  تاصخـشم 

.1388 هیلیعامسا ، تاعلاطم  هسسوم  ناریا :
12 ص. ص ،.  [ 625 تشه [ ، داتشه و  يرهاظ :  تاصخشم 

.1 نادرگرب ؛ هخسن  هعومجم  . 184 بوتکم ؛ ثاریم  تسورف : 
 : 2-73-8700-964-978 لایر 440000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. هیامن تشاددای : 

نرق 5ق. یسراف --  رعش  عوضوم : 
سیونهمدقم -، 1318 اضردمحم ، ینکدک ، یعیفش  هدوزفا :  هسانش 

سیونهمدقم  -، 1329 دومحم ، رالاسدیما ، هدوزفا :  هسانش 
بوتکم ثاریم  یشهوژپ  زکرم  هدوزفا :  هسانش 

دانسا زکرم  هزوم و  هناخباتک ، یمالسا . ياروش  سلجم  ناریا . هدوزفا :  هسانش 
( مق ) ناریا مالسا و  خیرات  یصصخت  هناخباتک  هدوزفا :  هسانش 

هیلیعامسا تاعلاطم  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
PIR4641/5/ع8 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

1/22 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 
1737951 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همان یلع  هموظنم  یفرعم 

هراشا

نیفص لمج و  ياه  گنج  نآ  عوضوم  تسا و  يرجه  مجنپ  نرق  مود  همین  زا  هدش  هتخانش  یعیش  یسامح  هموظنم  نیرت  نهک  همان ، یلع 
رد تیب  رازه  هدزای  زا  شیب  رد  ار  نآ  عیبر ، مان  هب  يرشع  ینثا  هعیش  يرعاش  هک  تسا  ع )  ) یلع ترـضح  تامارک  تازجعم و  بقانم و  و 

. تسا هدروآ  نایاپ  هب  يرجه  لاس 482  هجح  يذ  هام  رد  هدورس و  روصقم ) ) فوذحم نمثم  براقتم  رحب 
متشه متفه و  ای  مشش و  نرق  رخاوا  رد  هخسن  نیا  تباتک  تسا . هیکرت ) ) هّینوق هزوم  هناخباتک  هب  قلعتم  همان  یلع  درف  هب  رصحنم  سیونتسد 
زکرم تمه  هب  رالاسدیما  دومحم  ینکدک و  یعیفـش  اضردمحم  رتکد  همدقم  اب  همان  یلع  هموظنم  یـسکع  پاچ  تسا . هدـش  هدز  سدـح 

. تفای راشتنا  لاس 1388  رد  بولطم  يوحن  هب  رگید  ياهداهن  يراکمه  اب  بوتکم  ثاریم  یشهوژپ 
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؟ تسیچ همانیلع 

رظن زا  مـه  یعیـش و  ياـههسامح  یخیراـت  تمدـق  رظن  زا  مـه  هـک  تـسا  يرـشعینثا  هعیـش  یـسامح  رعـش  هـبرجت  نیتـسخن  هماـن » یلع  »
خیرات بتک  رد  هدنام و  مانمگ  نونکات  دنمـشزرا ، رثا  نیا  اما  تسا . تیمها  لامک  رد  نهک ، یـسراف  تابیکرت  تاغل و  رداون  نتـشادربرد 

قلخ زا  سپ  لاس  اهنت 60  هک  مجنپ  نرق  زا  هدـنامزاب  تسا  ياهموظنم  یـسامح ، باتک  نیا  تسا . هدـشن  يا  هراشا  نآ  هب  یـسراف  تایبدا 
، دراد مان  عیبر »  » هک یتیب  رازه  هموظنم 11 نیا  رعاش  تسا . هتفر  همانهاش  لابقتـسا  هب  رتهب  ریبعت  هب  ای  و  هتـساخرب ، نآ  اب  هلباقم  هب  هماـنهاش 
رد مه  نآ  دنکیم ؛ هئارا  ار  نیتسار » ياهسامح   » نآ لباقم  رد  دنادیم و  یعقاو  ریغ  ار  همانهاش  شايرنه ، رثا  یسودرف و  هب  مارتحا  نمض 

. مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  ياهگنج  بلاق 

همان یلع  یخیرات  ذخآم 

نیا اب  تسا . هتـشاد  نیفـص " لمج "و"   " ياهگنج هرابرد  باتک  ود  هک  تسا  ییحی » نب  طول  فنخموبا   » تایاور عیبر ، یخیرات  ذخأم 
خیرات نتم  هب  يدودـح  اـت  هماـنیلع  رعاـش  هک  تسناد  ناوتیم  فلتخم  نئارق  تاـیاور و  رگید  زا  تسا ، هدیـسرن  اـم  هب  اـهباتک  نیا  هک 
داـقتعا هب  . دـیآیم باـسح  هب  دنمـشزرا  یباـتک  نیفـص  لـمج و  ياـهگنج  خـیرات  باـب  رد  وا  رعـش  ظاـحل  نیا  هب  تسا و  هدوب  راداـفو 

یتح دناهدش و  شومارف  روجهم و  زورما  هک  یناگژاو  زا  تسا  ياهنیجنگ  تسا و  نهک  رایسب  زین  هموظنم  نیا  رد  رعـش  نابز  ناسانـشراک ،
رد یتاکن  زین  ینایب  ياهویـش  يروتـسد و  ظاحل  هب  باتک  نیا  تفای . اـهنآ  يارب  یتهباـشم  ناوتیم  یتخـس  هب  مه  رـصع  ناـمه  بتک  رد 

. دوشیم تفای  هموظنم  نیا  رد  هجوت  روخ 

همان یلع  هیفاق  ضورع و  نزو و 

نزو نامه  ًاقیقد  همانیلع  هموظنم  نزو  اذـل  تسا ؛ هدورـس  یـسراف  نابز  یـسامح  نزو  ناـمه  ینعی  براـقتم  رحب  رد  ار  هموظنم  نیا  عیبر 
اما تسا ؛ دـنبیاپ  نآ  هب  دسانـشیم و  دوخ  رـصع  دـح  رد  ار  ضورع  رعاش  تسا . لـعف ـ » نلوعف  نلوعف  نلوعف   » ینعی یـسودرف ـ  هماـنهاش 

ياطخ هموظنم  تاحفص  یخرب  رد  ات  هدش  ببس  رگید  ییوس  زا  سیونهخسن )  ) بتاک تاهابتـشا  وسکی و  زا  یکبـس  ياهیگژیو  یخرب 
. دشابن نوزوم  ًالماک  زین  تایبا  یخرب  دوش و  هدید  یضورع  شحاف 

همانیلع یبدا  یخیرات ـ  تیمها 

هک نیا  یـسودرف و  اب  شکدنا  ینامز  هلـصاف  هب  هجوت  اب  تسا و  هدورـس  همانهاش  باوج  رد  دیلقت و  هب  ار  همانیلع  دـیوگیم ، رعاش  دوخ 
یلع تسا و  هدرک  تلحر  لاس 420  رد  یـسودرف  تسا . تیمها  جوا  رد  هداد  باوج  هدرک و  لابقتـسا  ار  همانهاش  هک  تسا  یـسک  نیلوا 

لاس داتشه  دوب و  دصراچ  ود و  لاف /  دعس  نیا  مظن  رس  هب  دمآ  وچ  : هدش هدورس  لاس 482  رد  همان 

نانامرهقدض نانامرهق و 

تارک هب  (ص ) ربمایپ مان  نآ  زا  سپ  تسا . ردـیح " یلع "و"   " نوچ (ع ) نینمؤملاریما فلتخم  ياهمان  هموظنم  نیا  رد  مان  نیرتدربراکرپ 
نیرتـمهم دوشیم . بوسنم  ترـضح  نآ  هب  يزیچ  اـی  دوـشیم  لـقن  ناـشیا  زا  ياهتفگ  هک  تسا  يدراوـم  رد  ًاتدـمع  هک  دوـشیم  هدـید 

هللادبع رامع ، رتشا ، کلام  (ع ،) یلع نب  سابع  (ع ،) نیـسح ماما  (ع ،) نسح ماما  دنتـسه « : نینمؤملاریما  رادـفرط  همانیلع ، تبثم  نانامرهق 
، کلام نبا  میهاربا  رامع ، نبا  فینح ، نب  ناـمثع  یلع ، نب  ناـمثع  بلاـطیبا ،] نب  یلع  نب  ] هیفنح دـمحم  رکبوبا ، نب  دـمحم  ساـبع ، نب 
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زین (ع ) نینمؤملاریما فلاـخم  ناـنامرهق  ونابرهـش .» هملـس و  ما  حیرـش ، ریرج ، سیق ، نب  فنحا  فیفع ، نب  هللادـبع  ربنق ، سیق ، نب  ثعـشا 
نامحرلادبع صاقو ، دعس  يرعشا ، یـسوموبا  هریرهوبا ، هبتع ، نب  دیلو  هریغم ، ناورم ، صاع ، نب  ورمع  هیواعم ، ءافلخ ، یخرب  : » زا دنترابع 

نب رصن  ای  رصن  نب  فوع  يرماع ، هللادبعژ  نمی ، ریما  هحلط ، نبا  ریبز ، نب  بعـصم  ریبز ، نب  هللادبع  ریبز ، هحلط ، هشیاع ، دلاخ ، فوع ، نب 
همقلع و نب  لاله  روعالا ، وبا  دلاخ ، نبا  لضف ، نب  هللادـیبع  هملـسم ، جـیدخ ، نبا  بیرک ، ای  بنرک  ، عاقعق هقارـسرمع ، نب  هللادـبع  فوع ،

تفگ انث  نامز /  ردنا  ربنم  رب  تفر  یلع  : تسا هموظنم  نیا  رد  (ع ) یلع ترـضح  ياه  هبطخ  نیرتدنلب  زا  یکی  زاغآ  نیا  «. هیواعم نب  دـیزی 
بجع رد  وزا  ناقلخ  دندنام  هک  برع /  نیزگ  نآ  درک  هبطخ  یکینیرفآ  دص  درک  افطصم  ربا  نیرفآ /  ناهج  يانث  دعب  زنارماک  دزیا  رب 

یعرف ياهناتساد 

نایاپ رد  هک  تسا  یناتـساد  نانز ، هب  طوبرم  بلاج  تاقافتا  زا  لاثم  روط  هب  تسا  هدـش  هتخادرپ  زین  یعرف  ياهناتـساد  هب  هموظنم  نیا  رد 
مرتحم ار  وا  (ص ) ربمایپ مارتحا  هب  ترـضح  نآ  یلو  دـیآیم  رد  (ع ) نینمؤملاریما هاپـس  تراسا  هب  هشیاع » : » دـهدیم يور  لـمج  گـنج 

مرحم ردارب و  ییوس  زا  تسا و  شرادافو  نارای  زا  هک  ار ـ  رکب  یبا  نب  دمحم  دنادرگزاب . هنیدـم  هب  ار  هشیاع  هک  دـنکیم  مزع  درادیم و 
لکـش هب  رادباقن و  شوپهرز ، دـناینارتخد  یگمه  هک  دـهدیم  وا  هب  یهاپـس  دـنکیم و  راک  نیا  رومأم  دوشیم ـ  بوسحم  مه  هشیاـع 

رب انب  زاب  هشیاع  اما  دناسریم  هنیدم  هب  مامت  میرکت  اب  ار  هشیاع  هاپـس  نیا  هک  یتقو  رگم  دوشیمن  ربخ  اب  زار  نیا  زا  مه  سک  چیه  نادرم .
رب هرهچ  زا  باـقن  نارتـخد  ماـگنه  نـیا  رد  داـهن .» اـهنت  هناـگیب  ینادرم  اـب  ارم  درکن و  ظـفح  ارم  تـمرح  یلع  : » هـک دراذـگیم  يزاـسان 

. دنزاسیم راکشآ  ار  (ع ) نینمؤملاریما راک  تفارظ  دنریگیم و 

درک هدنز  ارم  همانیلع » »

، یناتـسیس یمظعلا  هللا  تیآ  اب  رادید  زا  دوخ  هرطاخ  نایب  رد  یمالـسا ، ياروش  سلجم  هناخباتک  سییر  نایرفعج » لوسر  مالـسالاتجح  »
نیتسخن هک  سیفن  هخسن  نیا  پاچ  زا  ار  دیلقت  گرزب  عجرم  نیا  دایز  تیاضر  راهظا  تخادرپ و  همان  یلع  باتک  هرابرد  ناشیا  تانایب  هب 

باتک نم  دندومرف  دندرک و  شیاتس  همان " یلع   " پاچ زا  یناتسیس  هللا  تیآ  : » درک فیصوت  هنوگنیا  ار  تسا  یعیش  یسامح  رعش  هبرجت 
ردپ اب  نم  هک  دندومرف  دندرک و  فیرعت  نآ  همدقم  زا  درک . هدنز  ارم  باتک  نیا  ماهتـشاذگ . متـسد  رانک  ار  باتک  نیا  اما  مناوخیم  دایز 

هفاضا ادعب  يراعشا  هک  هدش  هداد  لامتحا  هک  نیا  زا  هدرک و  نایب  ار  همدقم  تاکن  زا  یخرب  سپس  متشاد . ییانشآ  ینکدک  یعیفـش  ياقآ 
نیا ناشیا  دیکأت  تسا . یقاحلا  کی  مادک  لصا و  کی  مادک  هک  دـننک  راک  نتم  يور  هک  دنتـساوخ  نوتم  نیا  هب  انـشآ  ناققحم  زا  هدـش 

«. دراد باجعا  رایسب  همانهاش  فیلأت  زا  لاس  هاجنپ  زا  دعب  یباتک  نینچمه  کی  هک  دوب 

همانیلع رشان 

نایاقآ تمه  هب  حیحـصت  نیا  تسا . هدـش  رـشتنم  بوتکم " ثاریم  یـشهوژپ  زکرم   " طسوت همانیلع ، یلـصا  هخـسن  زا  یحیحـصت  نونکا 
همدقم اب  هتشذگ  لاس  تسا و  هیکرت )  ) هینوق هزوم  رد  رثا  نیا  یلصا  هخسن  . تسا هدش  هدامآ  رـشن  يارب  یمالغ » لضفلاوبا   » و تایب » اضر  »

دش . رشتنم  نارهت  رد  یگنر  تروص  هب  رالاسدیما » دومحم   » زا یسیلگنا ) نابز  هب   ) رگید ياهلاقم  و  ینکدکیعیفش » اضردمحم  داتسا  »

ححصم همدقم 

مالک هصالخ  - 1
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يراک تیاهن  نیا  و  دریگ . رارق  ناداتسا  ناققحم و  رایتخا  رد  بسانم  یلکـش  هب  رثا  نتم  ات  مدناوخزاب  ار  مجنپ  نرق  زا  هدنامزاب  ياهموظنم 
. دمآیم رب  ینم  نوچ  زا  هک  دوب 

زا دلجم  ةرابرد 92  دوب  ياهلاقم  هک  دـندرک  یفرعم  كرت » تایبدا  نابز و  ۀـعومجم   » رد شتآ  دـمحا  ياـقآ  راـب  نیتسخن  ار  هموظنم  نیا 
(1 .) دندرک همجرت  زیربت  تایبدا  ةدکشناد  ۀیرشن  رد  روپمایخ  لوسرلادبع  داتسا  ار  هاتوک  ۀلاقم  نیا  هینوق . ۀناخباتک  یطخ  خسن 

داتـسا ۀـلاقم  تخادـنا ، اهنابز  رـس  رب  هرابود  ار  رثا  نیا  ههد ،  راهچ  دودـح  زا  دـعب  هک  هچنآ  دـش و  هدرپس  یـشومارف  هب  اهیفرعم  نیا  اـما 
هک لماک  عماج و  رایسب  ياهحفص و  دوب 67  ياهلاقم  همان ، یفرعم  نیا  دـش . پاچ  لاس 1379  رد  هک  دوب  ینکدک  یعیفـش  رتکد  دنمجرا 

سرتسد رد  همان  یلع  نادرگ  رب  هخسن  پاچ  ۀمدقم  ناونع  هب  نونکا  مه  هلاقم  نیا  ( 2 .) تشادرب شود  زا  ار  تاقیقحت  زا  يرایسب  تمحز 
مهم یطخ  باتک  دنچ  هیکرت ، تایرشن  ، » روپمایخ لوسرلادبع  .1 ( 3 .) دوب دهاوخ  ریخا  پاچ  نیمه  هب  زین  ور  شیپ  ۀلاقم  تاعاجرا  تسا و 

صص 242-241. نابآ 1334 ،)  ) مود ةرامش  متفه ،  لاس  زیربت ، تایبدا  ةدکشناد  ۀلجم  هینوق ،» رد  یسراف 
ةرامش 3 موس ،  یس و  لاس  دهشم ، یناسنا  مولع  تایبدا و  ةدکشنادۀلجم  مجنپ ،» نرق  زا  یعیش  ياهسامح  ،» ینکدک یعیفش  اضردمحم  .2

.491 صص 425 - (، ناتسمز 1379 زیئاپ و   ) و 4
. جنپ داتفه و  هدزای –  صص  ، 1388 بوتکم ، ثاریم  یشهوژپ  زکرم  نارهت ،  عیبر ، همان ،  یلع  .3

(( 19  ) هحفص )

زاغآ نخس  - 2

هراومه خـیرات  لوط  رد  هدـش ، زاغآ  ملـس  هلا و  وهیلعهللا  یلـص  نأشلا  میظع  ربماـیپ  ناـمز  ناـمه  زا  هک  ننـست  عیـشت و  ۀـضراعم  هلباـقم و 
رب نداـهن  ماـن  زا  دوش . یـصاخ  ةزوح  هب  دودـحم  هک  هدوبن  یثـحب  يور  چـیه  هب  تسا و  هدـمآ  رب  یلکـش  هب  هظحل  ره  هدوب و  زاـسهثداح 

دنآهدوب . لادج  نیا  يارب  ییاههصرع  همه  همه و  اهتراغ ، اهلتق و  اهگنج و  ات  هتفرگ  نیتسخن  ياهتیبرت  نادزون و 
، رـصع نیا  دنراد . هژیو  یمهـس  ینـس  هعیـش و  ۀلباقم  خـیرات  رد  دـنخیرات و  ياهـشرب  نیرتزیخ  هثداح  زا  مجنپ  مراهچ و  نرق  نایم  نیا  رد 

تسا . مالسا  ملاع  قرش  رب  نایقوجلس  سپس  نایونزغ و  ۀطلس  برغ و  رب  نایسابع  طلست  رصع 
میبایرد . ار  راگزور  نآ  لاوحا  ات  تسا  یفاک  هعقاو  دنچ  درک  دای  اهنت  تسا و  تنس  لها  تسد  رد  تردق  باسح  نیا  اب 

یطمرق ناهج و  همه  رد  ماهدرک  رد  تشگنا  نایـسابع  رهب  زا  نم  هک « تفگزاب  ار  دومحم  ناطلـس  یخیرات  روهـشم و  مـالک  دـیاب  تسخن 
مرج هب  دش  یـسودرف  اب  دنیوگیم  هک  ار  ياهلماعم  دروآ  دای  هب  دـعب  و  ( 1 «) دنـشکیم راد  رب  ددرگ  تسرد  دیآ و  هتفای  هچنآ  میوجیم و 

زا سپ  هک  مه  ورسخ  رصان  دش . نوفدم  رهش  جراخ  یغاب  رد  تفاین و  نیملسم  ناتـسروگ  رد  ییاج  زین  شاهزانج  یتح  هک  اجنآ  ات  عیـشت 
 . ناگمی نکاس  دش و  ناگمه  دورطم  عیشت  رایتخا 

شلاوما تردق ، زا  طوقس  زا  سپ  دش و  عقاو  نافیدر  مه  نایفارطا و  دوسحم  هک  تسا  ریزو  کنسح  تشونرس  رتروآ  تفگش  همه  زا  اما 
رد دـندیرب و  مه  ار  شرـس  دـنام و  هتخیوآ  هنوگ  نامه  لاس  تفه  دـش و  راسگنـس  راد ، يالاب  نامه  دـش و  راد  رب  شنت  تفر و  اـمغی  هب 
علخ هتفر و  رصم  هب  جح  زا  سپ  هک  دوب  نیا  مه  ناشدنسپ  همکحم  لیلد  هناگی  هنیک و  دقح و  همه  نیا  شوپرس  اهنت  دندنادرگ و  سلاجم 

دراد ! يرس  رس و  نایعیش  اب  دبال  سپ  هتفریذپ ، ار  رصم  یمطاف  ۀفیلخ  یشکشیپ 
صص 199-189. ، 1383 مراهچ ، پاچ  یسودرف ، هاگشناد  دهـشم ، ضایف ، ربکا  یلع  حیحـصت  هب  یقهیب ، نیـسح  نب  دمحم  لضفلاوبا  .1

( 20  ) هحفص
عیشت تایبدا  ةدش  هتخانشو  يدج  رثا  نیلوا  هک  سب  نیمه  اعدم  نیا  هاوگ  تسا و  نیمه  شیب  امک  نالوغم  ۀطلـس  راگزور  ات  نارود  لاح 
ماـسح نبا  ۀـمان  نارواـخ  زا  تبحـص  تسا . هدوبن  يزیچ  نینچ  زورب  لاـجم  نآ  زا  شیپ  دوشیم و  هضرع  نـالوغم  ۀـلمح  زا  سپ  نرق  ود 
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؛  میراد يور  شیپ  ار  همان  یلع  لاح  دمآیم و  رامش  هب  یبهذم  ۀسامح  نیلوا  همان  یلع  فشک  زا  شیپ  ات  هک  مهن  نرق  رد  تسا  یفسوخ 
ياهرواب تاداقتعا و  زا  هدوب  نیفـص  لـمج و  گـنج  تیاور  لـالخ  رد  هدـش و  هدورـس  هماـن  نارواـخ  زا  شیپ  نرق  راـهچ  هک  ياهموظنم 

تسا . تیب  همان 11220  یلع  تسین ؛ مه  رصتخم  هناتخبشوخ  هتشادرب و  مه  نایعیش 
یگنهرف وج  ةرابرد  اههیـضرف  اههاگدید و  یتح  تایبدا و  خیرات  رب  شریثأت  هموظنم و  نیا  تیمها  زا  ندنار  نخـس  رگید  تامدـقم  نیا  اب 

. منکیم هاتوکار  نخس  باب  نیا  رد  دنسپان . دوب و  دهاوخ  وشح  الماک  مجنپ ،  نرق 

؟ تسیک رعاش  - 3

نیا يرجه .  رد 420  شتدالو  تسا و  عیبر »  » شـصلخت ای  مان  هک  تسا  نیمه  هب  دودـحم  همان  یلع  رعاـش  زا  اـم  ياهمانـسانش  تاـعالطا 
هب مه  ار  شباتک  و  ب3091 )  ) هدرک تیاور  ناسارخ  نایاور  زا  ب 3767 .)  ) تسا هدورس  دوخ  یگلاس  ینعی 62  رد 482 ، مه  ار  هموظنم 

یناسارخ وا  هک  دهدیم  ناشن  عیبر  ۀجهل  ینکدک  یعیفش  داتسا  رظن  هب  اما  تسا ؛ راوزبس  ۀیحان  فارـشا  زا  هک  هدرک  میدقت  رهاظ  نب  یلع 
تسین . صلاخ 

رهاط نب  یلع  راوزبس ، مکاح  هب  ار  شاهموظنم  ًاـتیاهن  هدرب و  ماـجنا  هب  هدوب  مه  مرحم  زاـغآ  اـب  نراـقم  هک  یـسمش  لاـس  زاـغآ  رد  ار  رثا 
( 1 ( ) (ب92-91 تسا هدرک  میدقت  مالسلاهیلع  قداصلا  رفعج  ... نب

 ، تحـص ضرف  هب  هک  دراد  دوـجو  مه  ییاهـضیرعت  نتم  رد  هتبلا  و  دـنکیم . اود  ار  يدرد  تسا و  ینیقی  هک  تـسا  يزیچ  نآ  ماـمت  نـیا 
تسا . ( 2 «) ًائیش قحلا  نم  ینغیال   » قادصم

. ود تسیب و  کی –  تسیب و  ص  هلاقم ، نامه  ینکدک ، یعیفش  اضردمحم  .1
 ( 21  ) هحفص ۀیآ 36 . (، 10) سنوی میرک ،  نآرق  .2

هتـشاد مه  یناـفلاخم  ناـضراعم و  هـک  نـیا  زین  و  ب 2292 )  ) هدـش راـمیب  لـمج  گـنج  ندورـس  ماـگنه  هب  هک  تسد  نیا  زا  یتاـعالطا 
(. (ب2288

، تارظن هب  هجوت  نتم و  قیقد  ۀـعلاطم  اب  اما  دـهد . تسد  هب  يزیچ  رعاش  زا  هک  مینیبیمن  یـضیرعت  اب  حیرـصت  رگید  میرذـگب ، هک  اهنیا  زا 
هب ار  تعالطا  نیا  درب . یپ  وا  یتیصخش  تایصوصخ  تایحور و  زا  ییایاوز  هب  ناوتیم  رعاش  ياهشزغل  اهفعض و  یتح  اهتوق و  تاهجوت ،

 : تسناد یتمیق  رایسب  ناوتیم  ریز  لیالد 
هک میاهدـشن  اهر  تهب  نیا  زا  زونه  هک  یلاح  رد  دـنکیم ؛ نشور  ییالاب  دـح  اـت  ار  ياهموظنم  نینچ  ندـش  هدـیرفآ  ياـههنیمز  نآ  یکی 

تسا . هدنام  یقاب  لاح  ات  روطچو  هدوبن  نا  زا  یناشن  نونکات  ارچ  هتفای و  روهظ  لاجم  ياهرود  نانچ  رد  يرثا  نینچ  هنوگچ 
عقاو هب  تسین و  مه  یـصخاش  نادنچ  ةدـنیامن  دـید  میهاوخ  هک  نانچ  تسا و  رـصع  نآ  نایعیـش  ۀـعماج  زا  ياهدـنیامن  عیبر  هک  نیا  مود 

رظن . بحاص  ققحم و  کی  هن  هعلاطم و  لها  یماع  کی  دح  رد  لماک  تاداقتعا  اب  یعیش  يدرف  ینعی  تسا ؛ راورخ  ۀنومن  یتشم 
شناـگرزب همئا و  ةریـس  ءارآ و  هب  ار  کلـسم  بهذـم و  ره  میلاـعت  هک  تسا  نآ  رب  مسر  يداـقتعا  يرکف و  ياـههلحن  هـمه  تخانـش  رد 

اهنت تسین . تسد  رد  يربخ  هدـشیم ، تاعارم  هنوگچ  لمع  رد  میلاـعت  نآ  هک  نیا  کلـسم و  نآ  نادـقتعم  ۀـماع  عضو  زا  دنـسانشیم و 
تـشگنا فعـض  طاقن  رب  اقیقد  ضرغم ، ناـفلؤم  مه  دراوم  نآ  رد  هک  هدـش  هتـشون  قرف  نعاـطم  رد  هک  تسا  یبتک  مه  رما  نیا  يانثتـسا 

نآ یلمع  تاداقتعا  زا  ار  یهابتـشا  ره  زین  هدمایم و  تسد  هب  هقرف  ره  نایلابا  سان و ال  فعـضا  لامعا  دیاقع و  زا  ًامومع  هک  دناهتـشاذگ 
دناهدرمشیم . هورگ 

ییاهطابنتسا اهتشادرب و  اهنامگ و  اهـسدح و  زج  دیآیمن  تسد  هب  يزیچ  اهنآ  زا  دنتـسین و  قثوم  يور  چیه  هب  عبانم  نیا  هک  تسا  نشور 
دنآهتفای . هار  تقیقح  هب  دح  هچ  ات  تسین  مولعم  هک 
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تیاور نمـض  رد  یعیبط و  الماک  هکلب  تاداقتعا ، حیرـشت  دصق  هب  هن  مه  نآ  دـنک  نایب  ار  دوخ  تاداقتعا  هماع  نایم  زا  يدرف  هک  نیا  اما 
تسا . تمینغ  ًاعطق  یلو  تسین ؛ ۀقباس  یب  ناتساد 

درک . مهاوخ  هضرع  ماهتفایرد ، هک  اجنآ  ات  ار  تمینغ  نیا  دعب  ياهلصف  رد 
(22  ) هحفص

یگنهرف وج  - 4

 : دیوگیم تایبدا  نیا  رد  ام  رعاش  هک  نانچ  تسا ؛ مالک  يارجم  نتسب  ناقفخ و  رصع  رصع ،
ب32)  ) نیک دنوادخ  هگنیمک  دراد  وچ  نیا ***  زا  شیب  نخس  میوگن  يروش  ز 

ب2056 )  ) زامغ يودع  هگنیمک  دراد  هک  زارد ***  رد  نیا  زا  ار  نآ  تفگ  ناوتن 
ب2293 )  ) زامغ يودع  دیاشگرب  نیمک  زارف ***  بیشن و  دراد  شوگیم  هک 

تیب نیا  زین  نخـس  نیا  دهاش  هدنامیمن و  نیمز  رب  ملع  نیا  يور  چـیه  هب  هتـشاد و  قنوررپ  يرازاب  ییارـس  تبقنم  لاوحا  نیا  ۀـمه  اب  اما 
: دشاب دناوتیم 

(ب 2280) دوش هتفگ  شمیوگن  نم  رگا  دوب ***  رتهب  هتفگان  هک  میوگن 
ار ییارـس  تبقنم  اهنآ  زا  ناوتیمن  هتبلا  هک  تسا  هدرک  هراشا  شیوخ  رـصع  رد  ییوگ  تبقنم  ۀقباس  هب  اج  نیدنچ  رعاش  نیا ،  زا  يادـج 
، تیب کی  یلو  هن . ای  دناهدوب  رعـش  سنج  زا  بقانم  نیا  هک  تفگ  نیقی  هب  ناوتیمن  تایبا  هنوگ  نیا  ۀیاپ  رب  رگید ، نایب  هب  درک . تشادرب 

وحم يارب  نانآ  ۀسیـسد  نایمارک و  هب  رعاش  هک  اجنآ  تسین . هنوگ  نیا  زا  موظنم  رثا  نیلوا  همان  یلع  هک  دـنکیم  داجیا  نیقی  هب  بیرق  نظ 
یناوخ همان  هزمح  همان و  یلع  رازاب  هکدوب  نیا  همانهاش  قلخ  زا  نایمارک  ةزیگنا  هک  تسا  یعدـم  دزادرپیم ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ماـن 

 : دوش دکار 
(ب2983) دنسپان سب  تسه  نیا  هک  دنناوخب  دنچ ***  هب  همان  هزمح  همان و  یلع 

راتخاس هک  نآ  رگید  دیآیمن . نهذ  هب  ناسآ  رثن  اب  مظن  ۀـضراعم  دـنک و  ملعدـق  موظنم  رثا  لباقم  رد  موظنم  رثا  هک  دـنکیم  مکح  قطنم 
باسح نیا  اب  داهن . دـیاب  هباشم  ياـهزیچ  رب  ار  هباـشم  ياـهمان  تسا و  ناـسکی  اـقیقد  هماـنهاش ) هماـن ،  هزمح  هماـن ، یلع  رثا (  هس  ره  ماـن 
همانهاش زا  شیب  یتح  هک  دـنآهدوب  یبقانم  موظنم و  رثا  ود  همان  هزمح  تسام و  يور  شیپ  رثا  زا  ریغ  هک  همان  یلع  نیا  هک  تفگ  ناوتیم 

دهاکب . اهنآ  ییاور  زا  هک  دش  هدورس  همانهاش  ام  رعاش  ةدیقع  هب  هک  اجنآ  ات  دنآهتشاد ؛ جاور 
 ( 23  ) هحفص

یخیرات ذخأم  - 5

خروم يوار و  يدْزَا  ییحی  نب  طول  فنخموبا  تسا . فـنخموبا  زا  یتاـیاور  ۀـیاپ  رب  شاهموـظنم  هک  دراد  حیرـصت  اـج  نیدـنچ  رد  عـیبر 
هب ًارهاظ  هک  هدش  لقن  وا  زا  لمج  مان  اب  یباتک  دوشیم . هتخانش  البرک  ۀعقاو  باب  رد  شتایاور  هب  رتشیب  هزورما  هک  تسا  مود  نرق  روهشم 

مالسلاهیلع قداص  ماما  زا  راب  کی  طقف  لمج  رد  دهدیم و  دانسا  فنخموبا  هب  ار  نیفص  گنج  رد  شراتفگ  مامت  عیبر  تسا . هدیـسرن  ام 
تسا . هتشادن  رایتخا  رد  ار  فنخموبا  لمج  باتک  مه  وا  هک  دز  سدح  ناوتیم  نیا  رب  انب  سابع . نبا  زا  مه  راب  کی  دروآیم و  یلقن 

تیاور هب  راب  دنچ  هک  دهدیم  ناشن  فنخموبا »  » لخدم مالعا و  تسرهف  هب  یعوجر  دنکیم . دای  مه  ربانملاوبا  ۀینک  اب  فنخموبا  زا  عیبر 
 . تسا هدش  هراشا  فنخموبا  زا 

هچنآو ب2057 )  ) هدش لقن  يدایز  ياهباتک  رد  وا  زا  شیپ  گنج  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رب  عیبر  دیکأت  دـیآیم ، مشچ  هب  هک  یمهم  ۀـتکن 
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( 2294 ب 2279 ،  ) تسا هدوب  مه  نیا  زا  رت  لصفم  رایسب  و  ( 2276 ، 2992 ب2275 ،  ) هدش هتفگ  مه  ًالبق  دنکیم  لقن  هک  ار 
روط نیمه  ًاـقیقد  مه  خـیرات  رد  نیفـص و  دروم  رد  اـت  دزادرپیم  فیلأـت  قباوس  رکذ  هب  رتشیب  لـمج  دروم  رد  هک  تسا  نآ  روآ  تفگش 

ام هب  شربخ  تسا و  نیفـس  هب  طوبرم  هک  تسا  ییاهباتک  زا  رتشیب  هدـش  رکذ  لمج  گنج  ةرابرد  هک  ییاهباتک  مروآیم ، هک  نانچ  تسا 
هدیسر .

: دناهتشاگن لمج  باتک  هک  نانآ  مان  رکذ 
157 ه)  ) يدزالا ییحی  نب  طول  فنخموبا  فلا )
204 ه )  ) یبلکلا بئاسلا  نب  دمحم  نب  ماشه  ب )

207 ه)  ) يدقاولا رمع  نب  دمحم  ج )
(24  ) هحفص 212 ه )  ) يرقنملا محازم  نب  رصن  د )

225 ه)  ) ینثادملا دمحم  نب  یلع  ه )
235 ه)  ) هبیش یبلا  نب  دمحم  نب  هللادبع  و )

(283 ه) یفقثلا دمحم  نب  میهاربا  ز ) 
413 ه )  ) دیفم خیش  ح )

 : دناهتشاگن نیفص  باتک  هک  نانآ  مان  رکذ 
157 ه)  ) يدزالا ییحی  نب  طول  فنخموبا  فلا )

207 ه)  ) يدقاولا رمع  نب  دمحم  ب )
(212 ه) يرقنملا محازم  نب  رصن  ج )

310 ه )  ) يربط ریرج  نب  دمحم  د )
تسا . لمج  ياهباتک  دادعت  فصن  نیفص  ياهباتک  دادعت  دیآیم ، مشچ  هب  لوا  رظن  رد  هک  نانچ 

ناـمه هتـشادن و  باـب  نـیا  رد  یلقتـسم  رثا  مـه  يربـط  هدـش و  ادـیپان  دوز  یلیخ  فـنخموبا  باـتک  مینادـب  هـک  تـسا  نآ  رت  بلاـج  اـما 
. دناهدرک سوسحم  باتک  هدروآ  شخیرات  رد  هک  ار  نیفص  ةرابرد  شیاهتشاددای 

ندورس ةزیگنا  - 6

: دنحرش نیا  هب  دصاقم  نیا  هک  هدرک  نایب  ار  دوخ  دصاقم  تحارص  هب  اج  نیدنچ  رد  رعاش  هناتخبشوخ 
(4624 ب5 -  ) داقتعا لد و  ماک  فلا )

ب 2304)  ) ناور طاشن  ب )
ب3062)  ) مان ندنام  هدنز  ج )

ب102)  ) ماع صاخ و  دنسپ  د )
ب101 و 3770)  ) نانمشد اب  تفلاخم  ه )
ب 2307 و 2994-5)  ) يورخا باوث  و )
ب3778)  ) شناد نید و  قح  ندرازگ  ز )

(2991 ب 2977 -  : ) یناوخ همانهش  اب  هلباقم  ح )
(25  ) هحفص
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تسد هب  همانهاش  یسودرف و  نایمارک و  باب  رد  مه  ار  یبلاج  تاعالطا  ًانمض  هدش و  نایب  تیب  رد 14  رتلصفم و  همه  زا  رخآ  دروم  نیا 
(1 .) دناهتخادرپ نآ  هب  ینکدک  یعیفش  داتسا  تسا و  يدنقرمس  یضورع  یماظن  نخس  دیؤم  یعون  هب  هک  دهدیم 

. تسا هموظنم  ندوب  یـشرافس  رگناشن  مشاب ، هدیمهف  هدناوخ و  تسرد  رگا  هک  دنامیم  یقاب  مهم  رایـسب  تیب  کی  اههزیگنا  ثحب  رد  اما 
تسا . رعاش  یحور  ینورد و  ياههزیگنا  نامه  نیقی  هب  یلصا  لماع  وتسین  ندورس  لماع  اهنت  هجو  چیه  هب  شرافس  نیا  هتبلا 

 : تسا نیا  تیب 
ب 2308 )  ) راتساوخ نونک  نیفص  لاح  ملد  رای ***  کین  ابا  درک  ام  عبط  زا  وچ 

راتساوخ ملد  زا  ار  نیفص  لاح  نونک  رای  کین   9 اب  )= ابا ملد  نوچ  میوشیم :  هجاوم  هلمج  نیا  اب  میراذگب  رانک  هک  ار  تیب  ةدـیچیپ  وحن 
(2  (.) تساوخ درک =( 

. تسین مهم  تسا ، يرگید  صخش  ای  هدش –  ادها  وا  هب  هموظنم  هک  تسا –  رهاط  نب  یلع  نامه  ایآ  تسیک و  رای  کین  نیا  هک  نیا  لاح 
نینچ يراک  هک  هدوب  هدش  هتخانـش  نانچ  دوخ  رـصع  رد  عیبر  هک  نآ  هجیتن  هدش و  هدورـس  یـسک  شهاوخ  هب  هموظنم  هک  تسا  نآ  مهم 

یـسدح رد  ینکدک ، یعیفـش  رتکد  دنمجرا ، داتـسا  عیبر . ناشن  مان و  نتفای  يارب  هرابود  يدیما  ینعی  نیا ،  دـندرپسیم و  وا  هب  ار  گرزب 
مهدب يرظن  داتسا  سدح  باب  رد  هک  منآ  زا  رتکچوک  رایسب  هتبلا  مه  نم  (. 3) دناهتسناد یمق  نانب  کلملادبع  نامه  ار  عیبر  هنادنمشوه 

راگزور نآ  بتک  اههرکذت و  ياجک  چیه  رد  هدوب ،  هدش  هتخانش  دوخ  رهـش  رـصع و  رد  هک  يرعاش  تسا  دیعب  میوگب :  مناوتیم  طقف  و 
 . هدزون هدفه –  صص   ، هلاقم نامه  ینکدک ، یعیفش  اضردمحم  .1 دنشاب . هدربن  وا  زا  یمان  دشاب و  هتشادن  ییاج 

نیفص لاح  ملد  نونک  درک ، ابا  نم  عبط  زا  رای  کین  وچ   :» درک ینعم  نینچ  ناوتیم  هحماسم  یمک  اب  میناوخب ،  لوا  رسک  اب  ار  ابا »  » رگا .2
کبس هب  هجوت  اب  اما  تشاد . میهاوخ  ار  نتم  رد  هدش  حرطم  ۀیضرف  سکع  ًاقیقد  تروص  نیا  رد  میارسیم »)  ملد  يارب  و  دهاوخیم (  ار 

مهدیم . حیجرت  هدمآ  نتم  رد  هک  ار  نامه  مراد ، وا  زا  هک  یتخانش  رعاش و  نحل  و 
هس .  یس و  یس –  صص  هلاقم ،  نامه  ینکدک ، یعیفش  اضردمحم  .3

(26  ) هحفص

نیدت - 7

. دسانشیم یبوخ  هب  ار  دوخ  بهذم  لوصا  تسا و  رایع  مامت  یماما  هدزاود  ۀعیش  کی  وا  تسوا . يدوجو  ۀصخاش  نیرتمهم  عیبر  تناید 
ار مالسلا  مهیلع  ربمایپ  نادناخ  رکذ  ياج  رایدنفسا  متـسر و  درک  دای  ات  دناهداد  لاب  رپ و  ار  همانهاش  هئطوت ، هب  نایمارک ،  هک  تسا  دقتعم 

دنیرفآیم . ار  همان  یلع  دهنیم و  نایم  رد  ار  شتعاضب  مامت  دنکیم . دنک و  يراک  هک  دنادیم  دوخ  ۀفیظو  ببس  نیمه  هب  دریگب .
نتفگ نخس  ب2306 و 3051 ، )  ) ادخ هب  لکوت  ب2302 ) ادخ (  مان  اب  راک  عورش  دوشیم . هدید  عیبر  رعـش  ياج  ياج  رد  یگدنب  راثآ 

ناماما رب  نداتـسرف  دورد  و  ب2307 ) تعافـش (  هب  دیما  ( ، 2296 ب 2286 و 7 -  ) ازج زور  شـشخب  هب  دـیما  (، 2295 ب7 -  ) رشحم زا 
دنکیم و صخاش  ار  عیبر  هچنآ  اما  دوشیم . ادـیپ  هتـشذگ  يارعـش  ناوید  رد  شیب  مک و  هک  تسا  يدراوم  زا  همه  ب 2298 ،)  ) تیاده
ره زا  و  ب 1430 )  ) تفگ دیابن  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  دـقتعم  وا  تسا . رابخا  باختنا  رد  شـساوسو  دـنایامنیم ، ار  وا  رورپ  تناید  حور 
رد شنیزگ  زا  سپ  دجنسیم و  ب 2300 ) « ) شیوخ رایعم  هب   » دسریم شتسد  هب  هک  ار  يرابخا  وا  ب3000 .)  ) درک لقن  دیابن  مه  یسک 

دروآیم . شاهموظنم 
دنک ناهنپ  ار  حامرط  لاح  هب  شندروخ  هطبغ  دناوتیمن  هک  اجنآ  دنیشنیم . ناج  رب  عقاو  هب  شنانخـس  ییاط  حامرط  ناتـساد  نایاپ  رد  زین 

 ( نیفص برح  لوا  سلجم  ینایاپ  تایبا  دوشگ ( ار  یهرگ  يروآ  نابز  هب  داد و  يرای  ار  شماما  هنوگچ  هک 
وا ۀموظنم  نیزاغآ  تایبا  شاک  دنکیم  صخاش  يزرو  نید  رد  ار  عیبر  هک  تسا  هناقداص  هاگآوخان  تافارتعا  هنوگ  نیا  متفگ ، هک  نانچ 
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دوب . هدنار  نخس  هعیش  تاداقتعا  زا  يرتشیب  حوضو  هب  الامتحا  اجنآ  میدیدیم ! مه  ار  وا  تبقنم  تعن و  هیدیمحت و  ات  دوب  هدنام  یقاب  مه 
 ( 27  ) هحفص

شناد لضف و  - 8

منکیم :  لقن  یمامت  هب  ار  ینکدک  یعیفش  رتکد  راتفگ  وا  یضورع  شناد  باب  رد 
ضورع رب  مجع  ظفل  هب  ار  دوخ  باتک  هدنیارـس  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  هموظنم  نیا  يزاـغآ  باـطخ  رد  هک  ياهظحـالم  لـباق  ۀـتکن  »

مه ار  برع  ضورع  زج  يرگید  ضورع  فـلؤم  هک  تسا  نـیا  ریبـعت  نـیا  فلاـخم  موـهفم  تـسا ، یتفگـش  ياـج  نـیا  دـنادیم و  برع 
ربـخ راـگزور  نآ  رد  يرگید  ضورع  دوجو  زا  مجع ، ظـفل  هب  تسا و  برع  ضورع  رد  هموظنم  هک  نیا  هب  جوت  سفن  تسا . هتخانـشیم 

(1 .«) دهدیم
هیفاق نزو و  شیوخ ، رصع  ۀیفاق  ضورع و  ینابم  دودح  رد  هتسنادیم و  یکین  هب  ار  یسراف  رعـش  ینف  لوصا  عیبر )  )= یلـصا ةدنیوگ  » ... 

زا زین  نآ  یـضورع  تافاحز  یـضعب  تسا و  هدش  تیاعر  یـسراف  مظن  لوصا  یمامت  تایبا  تیرثکا  رد  تسا ...  هدرک  تیاعر  تقد  هب  ار 
اما دـید ، ناوتیم  ناگدـنیوگ  زا  یـضعب  راک  رد  وا  زا  سپ  نرق  کـی  اـت  ار  نآ  ۀـنومن  تسا و  هدـنیوگ  رـصع  رعـش  کبـس  ياـهیگژیو 
یب ای  دنرصقم  نیا  رد  نابتاک  نایوار و  ایآ  تفرگ . رظن  رد  ناوتیمن  وا  ياهاطخ  يارب  ینف  یضورع و  هیجوت  چیه  هک  تسه  مه  يدراوم 

(2 (»؟ تساهاطخ نآ  لماع  هدنیوگ  یتالابم 
دشکیم :  خر  هب  ار  دوخ  یبدا  ياهشناد  یعون  هب  هدروآ  شیوخ  رعش  بولسا  تیفیک  رد  هک  یتیب  دنچ  رد  عیبر  دخ  نینچمه 

نکش  فحز و  نحل و  زا  شکاپ  نکب  نخس ***  فرص  راد  هگن  رد  ره  ز 
ب 106-7)  ) برع ضورع  رب  مجع  ظفل  هب  بدا ***  لضف و  نازیم  هب  شجنسب 

زا رثا  نیا  ندورـس  يارب  هک  تفگ  دیاب  مه  وا  یناد  یبرع  باب  رد   . دمآ دـنهاوخ  دـعب  لصف  رد  زین  یلم  رـصانع  همانهاش و  اب  عیبر  طابترا 
هتبلا دنآهتسشن . شوخ  هک  هتسب  راک  هب  ار  یبرع  یتابیکرت  شرعش  ياج  ياج  رد  دنادیم . یبرع  ًاتدعاق  سپ  هدرک ،  هدافتـسا  یبرع  عبانم 
نیا مامت  تسا و  بتاک  فرصت  لصاح  اعطق  هک  تسه  مه  ب 4617 ) « ) رشبلا نیزگ   » و ب 3677 و )... « ) مامالا دزن   » نوچ یبیجع  دراوم 

هدـمآ لمج  برح  مراـهچ  سلجم  ناـیاپ  رد  هک  یبرع  تیب  ود  دـنامیم  دـناوخ . تفرگ و  رظن  رد  لا »  » نودـب ناوتیم  یتحار  هب  ار  دراوم 
( 1894 (ب 5 - تسا

هدزناش  ص   ، هلاقم نامه  ینکدک ، یعیفش  اضردمحم  .1
نامه ص 439. .2

 ( 28  ) هحفص
ياههدورس هب  رتشیب  دروآیم . مه  ار  اهنآ  ۀمجرت  تایبا ، رکذ  زا  سپ  هک  ارچ  دنـشابن ؛ عیبر  دوخ  ةدورـس  تیب  ود  نیا  هک  دسریم  رظن  هب 

نزو زا  توافتم  ینزو  رد  تیب  ود  نیا  تسا . هدناجنگ  شیوخ  ۀموظنم  رد  هدیدنسپ و  هدید و  عیبر  هک  دننامیم  رصع  نآ  روهـشم  هنایماع 
هک نیا  تسا . هدروآ  رد  تیب  ود  تئیه  هب  ار  عرـصم  راهچ  نیا  ریغلا ) عم  ملکتم  ریمـض  « ) ان  » فیدر اهنت  دـنرادن و  مه  هیفاق  دـناهموظنم و 
ود توافتم  نزو  زا  یلو  دوشیم ؛  هدـید  هلأسم  نیا  مه  یـسراف  تیب  نیدـنچ  رد  تسا و  زاجم  عیبر  رظن  رد  دریگب  ار  هیفاـق  ياـج  فیدر 

هموظنم ءزج  ار  تیب  ود  نیا  ًاساسا  ای  دناوخب  تسرد  هتـسناوتن  ار  تیب  ود  نیا  ای  هتـسنادیمن ، یبرع  ای  عیبر  تشذگ . ناوتیمن  یبرع  تیب 
. تسا هتسنادن 

یناد همانهاش  یناوخ و  همانهاش  - 9
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تبسن همانهاش  اب  عیبر  دروخرب  تسا  هدش  هدورـس  همانهاش  لباقم  باوج و  رد  همان  یلع  هک  تسا  تیمها  زئاح  ظاحل  نیا  هب  عوضوم  نیا 
دنکیم فارتعا  نایماّرک ، رکم  هتخادرپ  ییوس  زا  دنادیم و  غورد  ییوس  زا  ار  همانهاش  ساسا  هک  نیا  اب  تسا . توافتم  شنارـصع  مه  هب 

نآ يارعـش  زا  هک  تسا  يراـک  سکع  ًاـقیقد  نیا  درامـشیم و  گرزب  ار  هماـنهاش  ناـناولهپ  زین  ب94 .)  ) دراد شکلد  زغن و  یناـبز  هـک 
زا تسا –  ناحودـمم  ندوب  یناریا  ریغ  یـسودرف و  هب  ناشدوخ  تداسح  شدمآرـس  هک  فلتخم  لـیالد  هب  ناـنآ  میراد . غارـس  راـگزور 

 ! یلحم تردق  ردق  نایاورنامرف  ربارب  رد  اهرایدنفسا  اهمتسر و  نداهن  تسدورف  فافختسا و  هب  زج  دناهدربن  مان  همانهاش  ناناولهپ 
. تسا متسر  يدیدرت  چیه  یب  مه  ناناولهپ  نیا  نیرتگرزب  دنایگنادرم . لیثمت  عیبر  رعـش  رد  نانیا  دهنیم و  جرا  ار  یّلم  ناناولهپ  عیبر  اما 

دناوخیم . باخرس »  » ار بارهس  هک  تسا  بلاج  مه  یناگژاو  ثحب  رد 
نیا هک  منک  يروآدای  دـیاب  ب1376 .)  ) هدـش هدرمـش  رب  قمحا »  » بیجع یتیب  رد  هک  دابقیک  زج  هدـش  دای  یکین  هب  مه  یناریا  ناـهاش  زا 

درادن . ناتساد  هب  یطبر  چیه  مه  دابقیک  مان  رکذ  تسا و  تسس  رایسب  تیب 
 ( 29  ) هحفص

همانهاش تایبا  هب  ًاصخـشم  يرایـسب  تایبا  همان  یلع  رد  درب . مان  ناوتیم  ار  نمیرها و ... وید و  ّرف ، اهدژا ، مه  هماـن  یلع  یناریا  رـصانع  زا 
هاگدید هیبش  رایسب  مه  همان  یلع  رد  نانز  درک  دای  ، ...( 4993 ، 1846 ب 1229 ، . ) دشاب دراوت  دناوتیم  دراوم  یخرب  رد  هتبلا  هک  دنامیم 

زا هتفریذــپ  رثا  اـت  تـسناد  راـگزور  نآ  یگهرف  وـج  ریثأـت  تـحت  رتـشیب  دــیاب  ار  هـتکن  نـیا  هـک  تـسا  ناوـسن  تعاــمج  هـب  یــسودرف 
ب1998) .) همانهاش

تحاصف - 10

یب رـس  زا  ییوگ  هک  تسا  نانچ  هاـگ  دوشیم و  هدـید  ناـشخرد  رایـسب  یتاـیبا  هاـگ  دراد . رایـسب  يـالاب  تسپ و  هماـن  یلع  رد  تحاـصف 
نکمم هک  ياهدـننک  هارمگ  ۀـتکن  دـیایم . رظن  هب  یندوتـس  لوبق و  لباق  راک  تیلک  اما  تسا . هدرک  مه  رـس  ار  یتایبا  رابجا  یگلـصوح و 

ياهرایعم اب  دراوم  يرایسب  رد  هک  تسا  مجنپ  نرق  یکبـس  ياهیگژیو  دهد ، هولج  فیعـض  وا  مشچ  رد  ار  رعـش  ودبیرفب  ار  هدنناوخ  تسا 
دنراد . توافت  ام  رصع 

نزو ار  رعاش  راگزور ، نآ  یـضورع  تارایتخا  دـنهدیم و  هولج  بیرغ  هدـنناوخ  رظن  رد  ار  نتم  دـناهدش ، لاد »  » هزورما هک  ییاـه  لاذ » »
تاهابتـشا دـینک  هفاضا  نیا  هب  ددنـسپن . ار  همان  یلع  ماع ، ةدـنناوخ  یمومع  رظن  قوذ و  ات  تسا  یفاک  اهنیمه  دـهدیم و  هولج  سانـشان 

دناهداد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  لقتسم  یلصف  هک  ار  نابتاک ) ای   ) بتاک یندوشخبان  ررکم و 
ۀطبار هموظنم  ياویـش  زیگنا و  لد  تایبا  نادـیم و  رد  رتشا  کـلام  روضح  ناـیم  میروخیم :  رب  یبلاـج  هلأـسم  هب  میرذـگب ،  هک  هکنیا  زا 
حامرط هب  طوبرم  تایبا  تسا  هنوگ  نیمه  دراد . رعاش  ینید  تریغ  ینورد و  ةزیگنا  زا  تیاکح  هک  دوشیم  هدید  يراکـشآ  صوصحم و 

ار دوخ  دـنامیمن و  ناهنپ  تایبا  يال  هبال  رد  رگید  رعاش  یگتخیگنارب  دـج و  شخب و  نآ  نایاپ  رد  هک  نایماش  اب  شیاهدونـش  تفگ و  و 
ناـشخرد تاـیبا  نیا  غورف  زا  تسردـنتان  فیعـض و  تیب  دـنچ  اـی  کـی  دراوـم  بـلغا  رد  هنافـسأتم  ب3008 .)  ) دـهدیم ناشن  اراکـشآ 

. دنکیم درس  ار  هدمآ  ناجیه  هب  ةدنناوخ  دهاکیم و 
(30  ) هحفص

جوا یهاگ  تاملاکم . اهيراگنهمان و  نتفگزاب  ات  هدرک  لمع  رت  قفوم  رایسب  وپاکت  رپ  ياههنحص  اهگنج و  شیارـس  رد  عیبر  مه  لک  رد 
! دنارب نخس  شیوخ  رنه  زا  دهاوخیم  هک  ییاهاج  ًاصوصخ  تسا و  سلاجم  نایاپ  زاغآ و  ياههبطخ  رد  شفعض 

زاجیا طابترا ، یب  ییاههژاو  ندروآ  وشح ، درک :  هصالخ  نیوانع  نیا  رد  ناوتیم  ار  تغالب  تحاـصف و  رد  عیبر  تالاکـشا  نیرت  یلـصا 
. بسانمان مود  يانعم  اب  ماهیا  فیلأت و  فعض  رایعم ، زا  جورخ  لخم ،
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ماهدرک یعس  دراوم  نیا  رد  دروخیم . رب  لکـشم  هب  موهفم  كرد  رد  هدنناوخ  هک  تسا  هدیچیپ  ردق  نآ  تیب  وحن  هک  تسه  مه  يدراوم 
. مهد تسد  هب  ار  تیب  تسار  رس  يانعم  تشوناپ  رد 

ب 6503)  ) وت ریبدت  راچان  تسا  گرم  وچ  وت ***  ریم  یهر  وت  نم  تفگ  نیعل 
متسه . وت  ریما  نم  یتسه و  مالغ )  ) یهر وت  تفگ :  نیعل  لوا :  عارصم  ینعم 
ب 1110 ) (؟  ام يور  رب  دیدنَِوبیم  رد  هک  ارم ***  یسانش  وا  تفگ  دینادن 
؟ دیدنبیم رد  ام  يور  رب  هک  دیسانشیمن  دیناد و  یمن  ارم  تفگ :  وا  ینعم : 

(1  ) يونعم راتخاس  - 11

 : عمج ياج  هب  درفم  لعف  فلا )
 : دید ناوتیم  رایسب  مشش  مجنپ و  نرق  نوتم  رد  ار  نآ  ياههنومن  هک  عمج  تمالع  فذح  ای  عمج  ياج  هب  درفم  لعف 

ب 4532 )  ) نطو زا  نید  يادعا  تخیرگب  هک  نکش ***  رکشل  درگ  نآ  هگآ  دوبن 
 : ریمض ۀلصاف  ب )

ب170 ) هتخآ (  نیک  غیت  هتسب و  رمک  هتخاس ***  نینچ  دینیبب  ناترگ  هک 
ب1611 )  ) دوب ردیح  قوراف  رشح  نآ  رد  دوب ***  رشحم  هب  نتشگزاب  ناموچ 

. لهچ  – تشه یـس و  صـص  هلاقم ،  نامه  مینکیم ؛  لقن  ینکدک  یعیفـش  رتکد  زا  لماکار  لصف  نیا  .1 یطرـش :  ياهلعف  نامتخاس  ج )
(31  ) هحفص

ب 7948)  ) التبم وا  رد  يدوبن  ام  نت  الب ***  گنج و  مخت  یتسین  رگا 
 : هجهل راثآ  د )

 : یطرش ياهلعف 
 : میوجب ياج  هب  موجب »  » میوگب و ياج  هب  موگب » »

ب 2228 )  ) موجب اج  نیردنا  ارت  دارم  موگب ***  دشاب  لهس  نیا  تفگ  یلع 
 (: دوشیم ظفلت  زورما  ناسارخ  رد  هک  هنوگ  نامه  نامز (  دحاو  تعاس ،  ياج  هب  تعس »   » ای

(ب 3799) دیردرب تعس  ردنا  دناوخ و  ورف  دیسر ***  دمحم  دزن  همان  نآ  وچ 
 : لد ياج  هب  لید 

ب 4416)  ) ناج لید و  زا  هب  وت  یکی  مدرکب  نامز ***  ردنا  تلاح  نآ  رم  مدید  وچ 
 : دشابن نآ  كالم  بتاک  ندینش  دب  رگا  ریلد ،  ياج  هب  لیلد 

ب 4897)  ) نم وچ  دشاب  هک  یلیلد  دیوگن  نخس ***  هفازگ  اتفگ  لضف  نیعل 
 : گرب ياج  هب  کلب 

ب 4964)  ) نمس کلب  وچ  ون  یتیار  یکی  نسحلاوب ***  نامز  نآ  درپس  کلام  هب 
 : هنیرق هب  ریمض  فذح  ه )

ب 396 )  ) تخب کین  نیا  دمآ  نوچ  تفگ  یمه  تخس ***  دیسرپ  دنتفرگ و  رد  درب  هب 
 : تاملک لامم  تروص  و )

افش  ياج  هب  یفش 
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ب 2587)  ) تسیک درد  رپ  جنر  نیا  رد  نام  یفش  تسیچ ***  ریبدت  ورْمَع  ایا  تفگ  ودب 
 : ددع رب  دودعم  میدقت  ز )

ب 612 )  ) نورب هکم  دصیس ز  درم  ابا  نونک ***  ار  دوخ  دنزرف  تسرفب  وت 
(32  ) هحفص نتسب :  عمج  یسراف  تمالع  اب  ار  یبرع  عمج  ح )

(. رامش یب  ررکم و   ) نانیثکان نا =  نیثکان + 
(ب 1343) اهتایآ هب  هدرکب  شقنم  اهتایار *** دندادب  ار  هپس 

 : عمج فوصوماب  عمج  تفص  قباطت  ط )
ب 1106)  ) نامز نیا  امش  زا  وا  نیک  مه  وخ  نارتخا ***  موش  نانیعل  يا  تفگب 

ضورع - 12

تارایتخا ینابم و  نیا  هک  اجنآ  زا  اما  تسا . هتـسنادیم  شیوخ  رـصع  دـح  رد  ار  ضورع  یناـبم  اـم  رعاـش  هک  دـش  هتفگ  شیپ  لـصف  رد 
رب رعاش  ۀجهل  ریثأت  نینچمه  درادنپیمن  ملاس  یضورع  ظاحل  هب  ار  عیبر  رعش  يزورما  هدنناوخ  دناهتشاد ، يدایز  تارییغت  لاح  ات  يرعاش 

.: میامنیم زاب  کی  هب  کی  ار  یضورع  تالکشم  لاح  درب . دای  زا  دیابن  ار  رعش  یضورع  ییامن  میقس 
 : دنلب ياجه  ياج  هب  هدیشک  ياجه  فلا )

( دن دی ،  ) صخش موس  صخش و  مود  ياههسانش  هب  طوبرم  دراوم  نیا  زا  يرایـسب  هک  مینیبیم  ار  هلأسم  نیا  راب  همان 338  یلع  ۀموظنم  رد 
هجهل باسح  هب  ار  نیا  دیاب  ًاتدـعاق  تسا . هدرک  رارکتار  نآ  راب  هک 338  هتسنادیمن  نزو  هب  ياهبرض  ار  هلأسم  نیا  ًاعطق  عیبر  دنـشابیم .

: لاثم سرف . »  » ار تسرف »  » تسا و هدرکیم  ظفلت  نتفگب »  » ار دنتفگب »  » الثم هک  تشاذگ  رعاش 
(ب 367) دنمدوس ام  رهب  ياهراچ  نکب  دنمشوه ***  يا  ریبدت  هچ  دنتفگب 

(ب504) لاح راک و  زا  مه  يدوز  هب  هد  ربخ  لاخ *** کیدزن  دوز  يدصاق  تسرف 
دباتیمن . رب  ار  یهیجوت  چیه  هک  دوشیم  تفای  مه  يدراوم  هتبلا 

 : تباتک ب )
ار نزو  دنادن  ار  هدعاق  نیا  یـسک  رگا  هدش و  رارکت  اهراب  هیـضق  نیا  ربماغیپ .»  » ار ربمغیپ »  » دـسیونیم و ربمایپ »  » ار ربمیپ »  » ًالومعم بتاک 

: لاثم تفای . دهاوخ  راد  لکشم 
(34  ) هحفص ب561 )  ) ماوع ریبز  زا  نیا  دیسرپب  مالسلا ***  هیلع  ربمایپ  هگنآ  سپ 

. تسا هدرک  لکـشم  راچد  ار  نزو  دروم  نیدنچ  رد  دش  دـهاوخ  یـسررب  هناگادـج  یلـصف  رد  هک  بتاک  یندوشخبان  تافرـصت  نینچمه 
 : لاثم

ب 1350)  ) حالف تسد  يو  غیت  رد  هک  حانج *** وا  داد  رکبوب  دنزرف  هب 
حالف .» تسد  دوب  يو  غیت  رد  هک  ای «  حالف » غیت  دوب  يو  تسد  رد  هک  دشاب «:  يزیچ  نینچ  دیاب  مود  عارصم 

هدـنناوخ ربارب  رد  رتملاـس  هچ  ره  ار  نتم  مینک و  حالـصا  ار  اـهاطخ  هنوـگ  نیا  هک  میاهدیـشوک  هدـمآ ، یم  رب  نامتـسد  زا  هک  اـج  نآ  اـت 
. میراذگب

 : هاتوک ياجه  ياج  هب  دنلب  ياجه  ج )
لکـش هب  هک  لوهجم » يای   » الثم دـشاب . دـناوتیم  رعاش  ۀـجهل  ریثأت  تحت  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  دوشیم  هدـید  راب  مه 49  هلأـسم  نیا 

: لاثم دوش . هدناوخ  دیاب  ِر »  » هک ار »  » ای دوشیم  ظفلت  هرسک 
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(ب50) رش ریخ و  زا  دش  نوعلم  وید  نادب  رس ***  هب  رس  ناوید  باتک  باسح و 
ب 2085)  ) هاگن وکین  ار  اریمح  نیا  رادب  هاگ ***  دنچ  کی  هک  اتفگب  لماع  هب 
ب 1031)  ) نید كاپ  دهاز  نوتاخ  نآ  رب  نیرفآ ***  درک  دش و  نامداش  یلع 

: هجهل د )
. میاهدش روآدای  طوبرم  تاحفـص  یقرواپ  رد  ار  دراوم  نیا  حیحـص  ظفلت  رعاش .  ۀجهل  زج  تسین  راک  رد  ياهدـعاق  چـیه  دروم  دـنچ  رد 

 : لاثم
ب1891)  ) يرتاناوت هک  هد  دب  وت  ار  نادب  يرتاناد ***  وت  ایادخ  يا  تفگب 

(2228  ) میوجب اج  نیا  ردنا  ار  وت  دارم  میوگب ***  دشاب  لهس  نیا  تفگ  یلع 
 : هزمه ظفلت  اب  ءاه » ( » ه

(35) هحفص دوشیم . لصو  ةزمه  مه  هزمه  نآ  دنکیم و  ظفلت  هزمح  لثم  ار  ه »  » یهاگ هک  تسا  رعاش  ۀجهل  ياهیگژیو  زا  زین  نیا 
: لاثم تسا . هدش  ارجا  راب  هدعاق 9  نیا 

ب 1484) سپ (  دمآ ز  هک  يرازه  چنپ  نیا  هن  سک ***  چیه  نامز  نآ  گنج  دندرکن 
 : نکاس ن » ( » و

نرق رد  دوش و  یم  هدـید  مه  راطع  نوچ  یناسک  راثآ  رد  متفه  نرق  ات  دروم  نیا  هک  تسا  هدـشن  طقاس  عیطقت  زا  نکاس  ن »  » دروم رد 20 
 : لاثم تسا . هدشیمن  بوسحم  طلغ  مجنپ 

ب 1250) درگم ( رگید  ناوخ  نینچ  درگ  وت  درم ***  هتفخ  ایا  تفگ  ودب  اریمح 
: عارصم رد  اجه  ندوب  مک  ز )

ةدهع هب  دروم  دنچ  رعاش و  ةدهع  رب  اهنیا  زا  دروم  دنچ  هک  دنک  نییعت  ًاقیقد  دناوتن  سک  چیه  دیاش  تسا و  هدمآ  شیپ  راب  قافتا 16  نیا 
 : لاثم تسا . بتاک 

(ب 1407 ) دوبر ردنا  شبساک  ییوگ  نانچ  دوز ***  تخس  وا  دنار  رد  هلمح  کی  هب 
( دروم  3  ) ناکرا رد  هابتشا  . 7

 : تسا ملاس  دشاب ، فوذحم  هک  نیا  ياج  هب  عارصم  رخآ  دروم  کی  رد  دراد و  رتشیب  نلوعف »  » کی عارصم  دروم  ود  رد 
( 8714 ، 8833 ب 8476 ،  ) لعف نلوعف  نلوعف  نلوعف  نلوعف  تسافطصم ؛  مع  وک  ردپ  نارمع  تسه  ارم 

تاملک  ییاوآ  تروص  رد  تلاخد  . 4
صاخ  یماسا  فلا )

نزو رد  میتـسه  نـتم  رد  اـهنآ  زا  هدافتـسا  زا  زیرگاـن  هـک  صاـخ  یماـسا  یخرب  هـک  ارچ  دوـشیم ؛  هدـید  مـه  گرزب  نارعاـش  راـثآ  رد 
 : عیاش دربراک  عون  نیا  زا  هنومن  دنچ  کنیا  دنجنگیمن ؛

( 35  ) هحفص (ب 11001 ) ربخ نیا  رب  وت  یتست  دما  راک  هچ  رذگرد ***  نیزک  اتفگ  هیواعم 
ب 145)  ) تسا روخ  رد  وذب  ربنم  بارحم و  هک  تسا ***  رمع  هللادبع  راک  نیا  هک 
ب 4431 ) رامع (  دیس  شیپ  منغ  زعم و  ز  رازه ***  جنپ  زا  مدرک  ادج  هگ  نآ  سپ 

 : رگید تاملک  ب )
؛ دناهدرک هدافتسا  رگید  نارعاش  هاگهگ  زین  ار  دروم  نیا 

ب 10907) دنتفاکشب (  هدنز  رَتَس  ّمکش  دنتفاتشب ***  زین  نادب  سکیسب 
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هب »  » ةرسک عابشا  . 8
ار هفاضا  فرح  ةرسک  عابشا  اما  دناهدرک ؛ هدافتسا  نآ  زا  اهراب  زین  نارعاش  نیرتگرزب  تسا و  يرعاش  تارایتخا  نیرتجیار  زا  هرسک  عابشا 

تسا . هدمآ  شیپ  راب  دنچ  نتم  رد  هک  دناهدرمش  دنسپان 
ب 7797 )  ) میب هب  دب  یمه  يداعم  وز  ات  هک  مین ***  ود  هب  سپس  ناز  يدز  ناشنایم 

 ( دروم  4  ) عیطقت زا  ع »  » فذح . 5
یـضورع دعاوق  فلاخم  هچ  رگا  دوشیم . هدید  زین  رگید  يارعـش  رعـش  رد  یهاگ  هداتفا و  قافتا  رمع  یلع و  لثم  صاخ  یماسا  رد  رتشیب 

 : دراد تبسانم  یسراف  نابز  رد  اهجاو  يادا  تیفیک  اب  اما  تسا ،
ب 6525 ) يدف (  ار  یلع  داب  نم  ناج  دص  ود  يده ***  راوس  رب  نت  دنکفا  رب 

 : همتاخ
یقاب تسین و  رصقم  دودعم  دروم  رد  دنچ  رد  زج  رعاش  یلو  دنرایسب ؛ دنراد  یـضورع  لکـشم  ّارهاظ  هک  يدراوم  دش ، هظحالم  هک  نانچ 

تسا . هتساخرب  وا  رصع  يهجهل  تارایتخا و  زا  تالکشم 
(36  ) هحفص

هیفاق - 13

هک میوگب  مناوتیم  يداـیز  دراوم  رد  متفاـین و  یهیجوت  اـهنآ  زا  یلیخ  يارب  هک  دـیآیم  مشچ  هب  يداـیز  تالاکـشا  مه  هیفاـق  ثحبم  رد 
هدـعاق هیفاق  هاگیاج  رد  تایبا ، هنوگ  نیا  قافتا  هب  بیرق  رثکا  رد  هک  تسا  نیا  دـنامیم  یقاب  هک  یبلاج  ۀـتکن  تسا . هتخاب  ار  هیفاق  رعاـش 
يدایز دح  ات  تسا و  بلاج  رایسب  یقیـسوم  نیا  نیمأت  يارب  عیبر  ياهـشالت  تسا . هدش  نیمأت  مزال  یقیـسوم  یعون  هب  یلو  هدشن  تیاعر 

عیبر هک  اصوصخ  دنکیم . راکشآ  ار  رعش  یقیـسوم  زا  رـصع  نآ  نادرم  كرد  دناسانـشیم و  ار  یحاون  نآ  راگزور و  نآ  جیار  ياهاوآ 
اهنآ و دربراک  دادعت  تالاکـشا ، مان  راو  تسرهف  ریز  رد  تسا . هدرکن  ضوع  ار  شاهنایماع  ۀقئاذ  هناملاع  دعاوق  هتـساخرب و  ماوع  نایم  زا 

: مروآیم رادلکشم  ار  تایبا  زا  هنومن  کی 
(1 (:) دروم  86  ) لاذ لاد و  فلا )

ب 46)  ) داش درک  وا  عاطقا  هبار  كدف  ذادب ***  ناورم  هب  ترازو  نیتسخن 
دروم )   82 هیفاق (  ياج  هب  فیدر  ب )

ب 49)  ) داد هار  ارو  تباجح  مسا  هب  داد ***  صاع  كرمع  نادب  يریبد 
 (: دروم  25  ) افکا ج )

ب 204)  ) وت دیص  نید  ریشمش  هب  شمینک  وت ***  دهع  زا  رس  دچیپب  واک  یسک 
 (: دروم  29  ) اوقا د ) 

ب 1469) رهگ (  نشور  هاش  يا  تکیدزن  هب  رهق ***  هب  مدیروآ  یمه  هتشبن 
 (: دروم  26 تباتک (  تالاکشا  ه )

ب 338 )  ) دیتسیچ یپ  زو  دینزیم  رد  هک  تیتسیک ***  ات  دییوگب  اتفگب 
 (: دروم  26  ) كرتشم رخآ  فرح  اب  هیفاق  نودب  و )

ب1615 ) در (  تشگ  نایم  رد  ناش  هنعط  یسب  درم ***  ود  نآ  تسد  دنداشگ  هزین  هب 
. دش حالصا  حیحصت  دروم  نیا  .1
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 ( 37  ) هحفص
 (: دروم  11  ) اطیا ز)

ب 379)  ) دنتفاتشب هحلط  يهناخ  يوس  دنتساخرب ***  ياجنآ  زا  يار  نیا  رب 
 (: دروم  11  ) ولغ ح )

ب283) نم (  رایسب  تیامن  یتفگش  نم ***  رای  يا  تسا  یتفگش  نیا  ترگ 
 (: دروم  6 « ) ي  » هیفاق فرح  ط )

ب 1455)  ) یخزود یضترم  نمشد  دوب  یحطبا ***  ربمغیپ  تفگ  نینچ 
 ( دروم  12  ) رگید تالاکشا  ي ) 

ب 1028) يار ( کین  يا  مداتسرف  وت  رب  رای ***  دنزرف و  دندوب  هچنآ  ارم 
 (: دروم  15  ) هیفاق یب  ك )

ب 5204)  ) زارف ندرگ  درگ  نآ  دیرغب  داب ***  دنت  ردنت و  نوچ  نیا و  تفگب 

تباتک - 14

 : » تفگ دیاب  قارغا  یمک  اب  دراد و  هموظنم  نیا  رد  گرزب  یمهس  یتسار  هب  يرتستلا ، مدعملا  دوعـسم  نب  دمحم  ینعی  همان ، یلع  بتاک 
ياهطلغ زا  ناشن  هک  تفای  ناوتیم  ار  ياهحفـص  رتمک  بتاک !» ملق  ای  تسا  رتادـیوه  هموظنم  نیا  قلخ  رد  رعاـش  تسد  تسین  صخـشم 

هب ور  یبلاج  ۀلأسم  اب  اجنیا  یلو  دنریگیمن ؛ يدج  راصعا  نیا  زا  هدنامزاب  خسن  رد  ار  يراذگهطقن  الومعم  دـشاب . هتـشادن  تباتک  شحاف 
ب 1307:  ) الاب رد  نییاـپ  ياـههطقن  نییاـپ و  رد  ـالاب  ياـههطقن  ینعی  اـههطقن ! نتـشاذگ  سوکعم  رد  یتخاونکی  یعون  اـبیرقت  مدـش : ور 

تایبا رد  اج  هب  ان  ياـههطقن  نیا  دراد . یبوخ  ًاتبـسن  تقد  اـه  « لاذ  » هطقن نتـشاذگ  رد  هتبلا  و  نیثکاـن )...،  نیثک :  اـب  ب 1324 : باوـج ، 
= رتس  » يرایـسب دراوم  رد  دننکیم . ضوع  ار  تیب  تشونرـس  اهلعف ، ب »  » و ن »  » رد ًاصوصخ  دنزادنایم و  هابتـشا  هب  ار  هدـنناوخ  يرایـسب 

اهگنج خـیرات و  رد  ینادـنچ  شقن  رطاـق  رتش و  هتبلا  تسا . هداد  رییغت  هدـنناوخ  نهذ  رد  ار  ناتـساد  ریـس  هدـش و  لیدـبت  رتـش »  » هب رتـسا »
ارچ . اهنآ  ناراوس  یلو  دنرادن ؛

(38  ) هحفص
ایآ دنوشیم . هدید  رتتسدکی  رتناور و  تایبا  دوش و  یم  مک  اههطقن  تالاکـشا  يدوهـشم  روط  هب  باتک  ینایاپ  مجنپ  کی  رد  ًادودـح 

؟ دناسرب اهتنا  هب  ار  شراک  هتسناوتن  هدربیم و  تسد  باتک  يراذگهطقن  رد  یسک 
مدید ار  قافتا  نیا  ترثک  هک  ًادعب  یلو  تسا ؛ بتاک  وهـس  مدرکیم  نامگ  ادتبا  ب2223 .)  ) هداتفا واو »  » يرایسب یفطع  ياهبیکرت  رد 

یهباشم دراوم  هدوب و  راتفگ  زا  یصاخ  ةویش  نیا  دیاش  هک  متشادنپ  یفاضا ،  بیکرت  نایم  رد  واو »  » ندمآ ینعی  متفای  مه  ار  نآ  سکع  و 
. دنوشیم هتشون  وشتسش  وگتفگ و  هک  وش و ... تسش و  وگ ، تفگ و  الثم  دمآ ؛ منهذ  هب  زورما  نابز  زا 

ب 4572 « ) مامالا دزن   » ار لثم  یبیرغ  ياهتروص  هدرک و  یبرع  دوخ  بساح  هب  لاد »  » ندوزفا اـب  ار  یـسراف  ملاـس  ياـه  بیکرت  بتاـک 
ب  ) هدرک سوکعم  ار  اهبیکرت  هدش و  لکـشم  راچد  نتـشونۀظحل  ات  ندینـش  ای  ندید  ۀـظحل  زا  عارـصم  ظفح  رد  هاگ  هتخاس و  ار  و )...

تسا . هدرک  مک  نآ  زا  هاگ  هدوزفا و  تیب  هب  یتاملک  فورح و  هاگ  ( 485 ، 370
هچ نآ  گنهآ  يور  زا  دـیاب  ار  هملک  لـصا  هک  دراد  رادینـش  رد  مه  ییاـهاطخ  هدـشیم و  ـالما  وا  رب  هموظنم  زا  ياهدـمع  شخب  ًاملـسم 

...( 4897 و ب 1899 ، !) تخانشزاب تسا  دوجوم 
دنچ ای  کی  مه  هاگ  ب3528 .)  ) هدز دنویپ  مه  هب  هتخیر و  مه  رد  ار  تیب  دنچ  ياهعارصم  هاگ  هتخادنا و  ار  عارصم  کی  زا  یـشخب  هاگ 
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هدـید نابتاک  راک  رد  ًالومعم  هک  مه  يراتـشون  ياهوهـس  اهیتقد و  یب  هدرک . لتخم  ار  ناتـساد  یقطنم  ریـس  تسا و  هتـشونن  ًـالکار  تیب 
. دوشیم

... و ب 3585 ) « ) نامع  » ار ناما »  » و (ب 3003 ) دسیونیم یقاث »  » ار یقاس »  » هک تسا  يدح  رد  شایمومع  داوس 
عباـنم هک  ًاـصوصخ  دوشیم . رتتخـس  راـک  صاـخ  ياهمـسا  دروم  رد  یلو  تسا ؛ حیحـصت  سدـح و  لـباق  ياهنوگ  هب  دراوم  نیا  ماـمت 
بتاک راکهاش  تخانـشزاب . لاـجر  هباحـصلا و  هفرعم  بتک  رد  ناوتیمن  ار  مـالعا  نیا  زا  یخرب  تسین و  اـم  تسد  رد  مه  عیبر  یخیراـت 

« ضیف  » و سیق »  » دعب یمک  هک  نآ  رتبلاج  ددرگیم و  لدب  ضیف »  » هب ومه  دعب  دوشیم و  صیق »  » یتدم زا  دعب  هک  تسا  سیق »  » مان طبض 
دعب ) هب  ب 1349  « ! ) ضیف » یتیب رد  میراد و  سیق »  » یتیب رد  دنرادنپیم و  نت  ود  ار 

(39  ) هحفص
تسا . هدروآ  نوع » نبرصن   » رگید راب  و  رصن » نب  فوع   » راب کی  ار  صخش  کی  مان 

، حورـس حورـش ، نبا  حیرـش ، نبا  تسین : ریـصقت  یب  مه  رعاش  دروم  نیا  رد  هتبلا  هک  مینیبیم  لاکـشا  نیا  هب  ار  حرـس » یبا  نب ...  هللادبع  »
! حورسم

هدیدرگ لدـب  حامارط  حامورط و  هب  بتاک  تسد  هب  مه  نامه  هدـش و  هدـناوخ  حامرط  ر »  » نوکـس هب  رعـش  ترورـض  هب  ییاط »  حامِرِط  »
تسا .

شقن ار  نآ  زا  موهفمان  یلکـش  دـناوخب و  تسا  هتـسناوتن  دـشن ) تفای  یلاجر  یخیرات و  بتک  رد  مه  یتئیه  نینچ  اب  هک  ار (  عیطخ » نبا  »
ب ! ) تسا هدرکن  حیحـصت  ار  یلبق  دروم  یلو  هتـشون  هتخانـش و  هدمآ  هرابود  هک  ار  مسا  نیمه  دـعب  تیب  دـنچ  رد  هک  نآ  بلاج  هدرک و 

(3834
. تسا هدرک  تبث  نامرهق »  » زین ار  ناوریق »  » رهش

. دیسریمن ام  تسد  هب  زین  نیمه  دوبن  وا  تمه  هب  رگا  هک  دزرمایب  شیادخ  لاح  ره  هب 
! داش شحور 

هخسن تاصخشم  - 15

: مروآ یم  ینکدک  یعیفش  داتسا  لوق  زا  ار  شخب  نیا 
باهولا کلملا  نوعب  باتکلا  مَت  تسا :  هدـمآ  هنوگ  نیدـب  تباتک  خـیرات  تیب و  هدزون  لـماش  قرو  ره  تسا و  قرو  ياراد 301  باتک 

. ناضمر رهش  عباس  سیمخلا  موی  یف  يرتستلا  )؟(  مدعملا دوعسم  نب [ [ دومحم نب  دمحم  فیعضلا  دبعلادی  یف 
. تسا هدوب  ناضمر  متفه  هبنـشجنپ  يددعتم  ياهلاس  رد  دیامنیم ، کیدزن  نادب  تباتک  ةویـش  طخ و  هک  يرجه   800 يهلصاف 700 - رد 

قیقد خیرات  ۀبساحم  نیاربانب  متفه . هبنـشجنپ  هدوب و  ناضمر  لوا  هعمج  اهنآ 795  نیرخآ  تسا و  اهنآ 702  نیلوا  هک  لاس  هدزناپ  دودح 
لوا ۀفحص  دلج  تشپ  رد  هیکرت و  روشک  رد  هینوق  ةزوم  ۀناخباتک  هب  تسا  قلعتم  هخسن  لصا  تسین ... ریذپ  ناکما  رذگهر  نیا  زا  تباتک 

 : دناوخ ناوتیم  ینامثع  ياهروشک  رد  جیار  یبرع  طخ  هب  ینامثع و  یکرت  هب  ار  ترابع  نیا  نآ 
« یس هزوم  هقیقع  راثآ و  هینوق  »

(40  ) هحفص
رد ار  باتک  تاصخشم  تیب . رازه  هدزاود  عومجم  رد  تیب و  هدزون  طسوتم  روط  هب  هحفص  ره  تسا و  قرو  دصیـس  دودح  ياراد  هخـسن 

 : دناهدرک تبث  هنوگ  نیدب  طخ  نامه  اب  دلج  تشپ 
يرتستلا  دوعسم  نب  دومحم  دمحم  یطاطخ  یسراف / موظنم ،  همان ،  یلع 
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589 و ياههرامـش 590 ، اب  دلجم  هس  رد  نآ  سکع  تسا و  دوجوم  هرامش 322  هب  نارهت  هاگـشناد  يزکرم  ۀناخباتک  رد  باتک  نیا  ملیف 
تسا . تبث   591

دز سدح  ناوتیم  تسا و  هدشن  یفرعم  هموظنم  نیا  زا  ياهخـسن  رگید  ياج  چـیه  رد  مدرک ، وج  تسج و  اهیـسانشباتک  رد  هک  اجنآ  ات 
نیمه تسا ، هتشاد  دوجو  یناوخ  بقانم  تایبدا  هب  تبـسن  يرومیت  رـصع  ات  خیرات  لوط  رد  هک  ییاهینمـشد  اب  تسا .  درف  هب  رـصحنم  هک 

یصخش نا  کلام  هدش و  تباتک  متشه  ای  متفه  نرق  رد  هخسن  دیآ . باسح  هب  دیاب  راگزور  میانغ  زا  تساهدنام  یقاب  هک  مه  هخسن  کی 
هدـید روطـسلا  نیب  باـتک  فلتخم  ياـهاج  رد  تروص ح ج ي ع ل ي  هب  ماـن  نیا  تسا و  هدوب  یلع  یجح  یلع /  یجاـح  ماـن  هب  یعیش 

(1 .) تسین یلع  هتبلا  بتاک  مان  لصا ، طخ  هب  کیدزن  رایسب  یطخ  هب  دوشیم :
ار هژاو  نیا  راب  لوا  دشاب . دیاب  فاحص  راک  هک  تسا  هدش  هتشون  هنوراو  لکش  هب  رشع »  » ةژاو تاحفـص  يالاب  رد  راب ، کی  گرب  هد  ره 
. تیب  228 دودح ینعی  تسا . هداتفا  گرب  شش  باتک  زاغآ  زا  هک  درک  باسح  ناوتیم  بیترت  نیا  هب  مینیبیم و  باتک  مراهچ  گرب  رد 

راک ةویش  - 16

تایبا کت  کت  رد  عوضوم  تسیب  زا  شیب  نتم ، شیاریو  اب  نامز  مه  تفر . شیپ  هنایار  کمک  هب  راـک  ینیچفورح ، سیونکاـپ و  زا  سپ 
تاعالطا نیمه  ساسا  رب  هدمآ  همدقم  رد  هچنآ  تفرگ . رارق  یـسررب  تحت  هناگادـج  تاعوضوم  نیا  زا  کی  ره  سپـس  دـش و  یـسررب 

نزو و هب  طوبرم  ياهـشخب  رد  ناوتیم  ار  راک  تقد  يریگرامآ و  نیا  ةولج  دنراوتـسا . هیاـپ  نیا  رب  هدـش  هئارا  ياـهرامآ  هتفرگ و  لـکش 
. دید هیفاق 

دهاش  يروآ  عمج  يرادرب و  تشاددای  یناسآ  هنایار ، زا  نتفرگ  يرای  تیصاخ  نیرتمهم 
هس . تسیب و  ود - تسیب و  صص  هلاقم ،  نامه  ینکدک ، یعیفش  اضردمحم  .1

(41  ) هحفص
ینوزفا لامتحا  هک  اجنآ  ات  مریگب ؛ ناسآ  ار  راک  مهدن و  جرخ  هب  تسخ  اهلاثم  دهاش  باختنا  رد  هک  دـش  ثعاب  تلوهـس  نیا  دوب . لاثم 

. تساهنآ رد  صقن  یتساک و  لامتحا  زا  شیب  دهاوش  رد 
طخلا  مسر  نتم و  شناوخ  هرابرد  هتکن  دنچ  اما 

هقیلس اب  مه  ررکم  ياهشناوخ  نیا  رد  میدناوخ . ار  هموظنم  لک  راب  جنپ  دودح  مادک  ره  یمالغ  ياقآ  هدنراگن و  حیحصت ، تدم  لوط  رد 
زا يرگید  ياج  رد  یهباشم  بیکرتای ، عرـصم  ای  تیب  کـی  يارب  میتسناوت  دراوم  زا  يرایـسب  رد  مه  میتفرگ ، وخ  عیبر  قایـس  کبـس و  و 
رد هتبلا  دنم . لوهجم  نامیارب  شحیحص  طبض  هک  دنام  عارـصم  دنچ  همه  نیا  اب  میتفایرد . ار  بتاک  ياهاطخ  کبـس  مه  میبایب و  هموظنم 

. میرادن ییاطخ  مک  یتح  ای  ییاطخ  یب  ياعدا  مه  دراوم  یقاب 
دوجو هب  ریز  لیالد  زا  یکی  هب  اهتـشوناپ  اما  تسا . هخـسن  ام  راک  ساسا  نیاربانب  تسا ؛ هدـنام  یقاب  یطخ  ۀخـسن  کـی  اـهنت  هماـن  یلع  زا 

: دناهدمآ
. تسا هدش  رکذ  تشوناپ  رد  یحیضوت  چیه  یب  هخسن  طبض  هدمآ و  نتم  رد  حیحص  طبض  دروم  نیا  رد  تسا  طلغ  هخسن  طبض  فلا )

رد هخسن  طبض  دراوم  نیا  رد  تسین . یعطق  تسا و  لامتحا  دح  رد  مه  نیححصم  داهنشیپ  اما  دسر  یم  رظن  هب  تسردان  هخسن  طبض  ب )
 [/] تمالع نیا  ابو  تشوناپ  رد  يداهنشیپ  طبض  هدمآ و  نتم 

صیخـشت كالم  تسا . هدش  صخـشم  بالق [ ] ابو  هدمآ  نتم  دوخ  رد  رظن  دروم  ةژاو  دراوم  نیا  رد  تسا . هداتفا  ياهملک  هخـسن  رد  ج )
ًالماک تیب  هک  دروم  کی  رد  زج  میدرک  لمع  هناـطاتحم  تاـفاضا  نیا  ندوزفا  رد  تسا . تاـیبا  ياوتحم  کبـس و  نزو و  زین  هداـتفا  ةژاو 

(ب2028) دشاب هتشاد  ور  شیپ  ار  یملاس  تیب  هدنناوخ  ات  میدوزفا  نامگ  ساسا  رب  ار  نیبم » صن  هب   » ترابع دوب و  صقان 
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ود نیب  تشوناپ  رد  حیضوت  هدش و  صخـشم  هراتـس )*(  اب  نتم  رد  حیـضوت  هاگیاج  دراوم  نیا  رد  تسا . زاین  نتم  زا  جراخ  یحیـضوت  د )
(42  ) هحفص تسا . هدمآ  بالق [ ] 

رکذ الیذ  هک  ار  تاملک  نیا  تسا . هتـشون  طلغ  ای  انـشآان  یلکـش  هب  بلغا  ار  اهنآ  بتاک  هک  دراد  دوجو  نتم  رد  ییاهبیکرت  تاملک و  ه )
میاهدرک . حالصا  یحیضوت  چیه  یب  ابلاغ  دش ، دهاوخ 

میاهدرک . تبث  لاد  لکش  هب  ار  مجعم  ياهلاذ  مامت  درادن ، يدوهشم  مظن  اهلاذ  لاد و  يراذگهطقن  رد  بتاک  هک  اجنآ  زا 
رمعنیزربمقربمایپوکنیکابکاتک  : بتاک

هدش صخـشم  بالق [ ]  تمالع  اب  هدمآ  نیححـصم  زا  یحیـضوت  هک  اجره  زین  اه  هیامن  رد  ورمعیزربنقربمیپواکنیاکاب  هکات  هک  : حیحـصت
هدماین ادخهد  ۀمانتغل  رد  هک  دراد  دوجو  همان  یلع  رد  یتابیکرت  تاغل و  هچ  هک  دـهدیم  ناشن  تاغل  شخب  رد  ًاصوصخ  هناشن  نیا  تسا .

. تسا

ینادردق ساپس و  - 17

ياههسامح نیا  نیتسار  بحاص  زین  دیسریم . ماجنا  هب  هن  دشیم و  عورش  هن  وا  قیفوت  یب  اهراک  ۀمه  نوچ  راک  نیا  هک  مرکاش  ار  يادخ 
ینم نوچ  زا  يراک  نینچ  شتمحرم  رظن  وا و  نذا  هب  زج  هک  میاتسیم  یگرزب  هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  نیتسار ،

دمایمن . رب 
ياقآ هدنب و  یگشیمه  هارمه  شنیرفآ ، روش  ياهقیوشت  زین  تشادرب . ینکدک  یعیفش  رتکد  ار  همان  یلع  ندناسانش  نیتسخن  ماگ  دعب ، اما 

راوگرزب نآ  داـیز  رید  میدرب . هرهب  وا  زا  مه  نتم  تالکـشم  زا  یخرب  ندـناوخ  رد  دوشگ و  ار  يرایـسب  ياـههرگ  شاهلاـقم  دوب . یمـالغ 
! دنوادخ

میدرب . رایسب  ياههدافتسا  یناقهد  دمحم  رتکد  رایتخب و  رفظم  رتکد  ردق ، نارگ  ناداتسا  زا 
(43  ) هحفص ناریا  هب  هیکرت  زا  هدرشف  حول  کی  بلاق  رد  دش و  هیهت  هخسن  زا  يدیدج  ياهسکع 

دش . ماجنا  بوتکم ، ثاریم  یشهوژپ  زکرم  ریدم  یناریا ، ربکا  ياقآ  تمه  هب  راک  نیا  درک . لح  ار  يرایسب  تالکشم  هک  دش  هداتسرف 
نیا رد  دوب و  هدنب  راکمه  هارمه و  راک  لحارم  مامت  رد  یمالغ  لضفلاوبا  ياقآ  تسا .  يروآدای  طقف  دیمان . ناوتیمن  ساپس  ار  کی  نیا 

نم مان  دیایب و  اجنیا  ناشیا  مان  هک  دش  ثعاب  دش و  هتشاذگ  نم  ةدهع  هب  یسیون  همدقم  طقف  میراد . مهـس  هزادنا  کی  هب  ود  ره  حیحـصت 
دیآ . شیپ  سکع  هب  تسناوتیم  هک  یقافتا  رتنییاپ ؛ طخ  ود 

تشاد . شقن  راک  ندیسر  رمث  هب  رد  یتسار  هب  شاییابیکش  هک  مرسمه  اصوصخ  . مشاب دیاب  ماهداوناخ  رازگساپس  نینچمه 
ًارخآ ًالوا و  دمحلا  هللاو 

تایب  اضر 
(44  ) هحفص

لمج برح  لوا :  رتفد 

ربمایپ زا  سپ  تفالخ  لاوحا 

رابک دزن  هب  راغص و  دزن  هب  راکشآ ***  نخس  نیا  تسه  دنچ  رگا 
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(1) سفن نتفگ  مظن  رد  هصق  نیا  رد  سک ***  چیه  دزن  رب  نم  وچ  نکیل  و 
یضترم  اب  درک  دب  هک  تبهش  ز  یفطصم ***  سپ  زک  نونک  ونشب  وت 

نوبز  ار  نود  وید  دش  هک  تبهش  ز  نورب ***  ایند  دش ز  یفطصم  نوچ  هک 
نامز  زا  يده  لها  يارهب  ز  ناهج ***  ردنا  دمآ  دیدپ  هنتف  هچ   5

هوتس اب  قح  تسد  دش  موق  دب  ز  هورگ ***  ود  (2  ) رب موق  نآ  دش  تبهشز 
رای دنچ  یبن  زج  دبن  ار  صن  وچ  رایتخا ***  رگد  صن و  تسج  یکی 

ریپ  انرب و  هفیقس ز  هتفکش  ریدغ *** زور  دهع  نب  هتسکش ز 
رایتخا  هر  هتفرگ  هنیکز  راو ***  شوهیب  هدرک  اهر  صن  هر 

بیرف  ناطیشوچ  کی  ره  درک  یمه  بیکش ***  ار  هپس  نآ  دبن  صن  اب  وچ   10
صن  يار  نآ  ُدب  ادیپ  ردنا  نیا  زک  صن *** ياج  ( 3  ) رب زا  رایتخا  تسشن 

سک  دنچ  ناگصاخ  زا  شرای  هدش  سپس ***  ناز  صن  دوب  یمه  هناخ  هب 
تساوخ  هک  نانوچ  دنار  یمه  تفالخ  تسار ***  هام  یس  راغ  بحاص  نبز 

بسن  نتخات 1. ودب  هگان  درک  لجا  نتخادرپ ***  تساوخ  وا  زا  ایند  وچ 
دب  .2

يرب  .3
(1  ) هحفص

درپس  رّمع  نامرف  هب  تفالخ  درم ***  تساوخ  ورف  شدیما  عمش  وچ   15
نیز  درک  رمع  تفالخ  بسا  رب  نیمز ***  يور  رکب  زا  دش  یلاخ  وچ 
تسد  هب  يرایتخا  طخ  هتفرگ  تسشن *** تفالخ  بسا  رب  سپ  نآ  زا 

نانع  يروبص  بسا  رب  هدرپس  نانچمه ***  صن  درک  یمه  ارادم 
2ر[  [ ياپ هب  ار  نید  تشاد  یمه  یمرن  هب  يادخ ***  لوسر  لوا  هک  ناس  نادب 

دناوخ  لزع  ۀمان  لجا  رب  وا  رب  دنارب ***  تفالخ  رّمع  لاس  هد  وچ   20
نهک  نیک  متفگب ز  یلصف  نوچ  نخس ***  مدرک  هاتوک  ْترَد  نیا  زا 

رمع رب  يرواد  یکی  رهب  ز  رو ***  هنیک  يولؤلوب  دوب  رگد 
درک  هتسب  رب  دیموا  هار  وا  رب  درک ***  هتسخ  رگج  ار  وا  رم  رجنخ  هب 
نورد  اروش  هب  وا  دنکف  تفالخ  نورب ***  ایند  رّمع ز  تفریم  نوچ 

مقر  اروش  تفالخ ز  هدز ر  مدق ***  ایند  رّمع ز  تشادرب  نوچ   25
تساخب تمالس  و [  [ مالس هنتف  وچ  تساخب ***  اهنخس  ناوارف  روش  ز 

هانگ  ره  زا  دوب  يرب  واک  نآ  زج  هاپس ***  نآ  دبن ز  تمالس  مالس و 
نینمؤملا  حلاص  زج  موق  نآ  زا  نیقی ***  رب  دبن  تمالس  مالس و 

یلو  ار  وا  دزیا  دناوخ  هک  نآ  یلع  یلع ***  زج  نینمؤملا  حلاص  دبن 
برع  ربمیپ  ّیصو  ياضر  بلط ***  نیک  زا  دندرکن  نکیلو   30

راکشآ  َربَا  ار  نیک  دنوادخ  راک *** تفر  نوچ  هک  نیب  تروشم  نآ  رد 
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نیک  دنوادخ  هگنیمک  دراد  وچ  نیا ***  زا  شیب  نخس  میوگن  اروش  ز 
دیسر  ناورم  دزن  نخس  ناز  ربخ   *** دیسر نامثع  هب  تفالخ  اروشر 

نامریا  نوردنا  ناسک  رهش  هب  نامز ***  نآ  نود  ناورم  دوب  اجک 
یقش  نآ  قافن  لها  رب  ُدبرس  وچ  یبن ***  ناگدنار  زا  ُدب  گس  نآ  هک   35

رتروهقم  ار )*( ناورم  دندرکب  رترود *** نآ  زا  رّمع  رکبوبا و 
رّمع رکبوبا و  دـنارب ***  برثی  ربـمیپ ز  ار  يو  وچ  ( 2  ) هحفـص تسا [. هدرک  لامعتـسا  ظفلت و  ِر "  " لکـش هب  ار  ار "  " یهاگ رعاش  *. [

(2) دناوخن دوخ  ( 1) رب
ب2[  [ دنمدوس دبن  دیشوک  دنچ  رگا  دنمدرد *** نانچ  ناورم  دوب  یمه 

نت  هزیکاپ  نامثع  لاخ  ُدب  هک  نهد ***  هدنگ  صاع  يرمَع )*( رگد 
یقش  ربگ  تایبا  رد  هدرکب  یبن ***  وجه  داتفه  شیب  امک   40

ناهن ردنا  لحاس  يوس  هتفرب  نانک ***  ناج  یلع  یبن و  میبز 
نیزح  راوخ و  و [  [ روهقم دندوبب  نید ***  رهش  زا  هدنار  هتشگ و  مک  ود 

رش  روش و  دندش  تما  عمج  رب  هک  ربگ ***  ود  نآ  دندب  نامثع  لاخ  مع و 
تسد  هب  هتفرگ  تفالخ  ماسُح  تسشن ***  رب  یبن  ياج  هب  نامثع  وچ 

اطع  شداد  نامثع و  دروایب  یفطصم ***  ُدب  هدنار  ار  ود  ره  نآ  هک   45
 )**( داش درک  وا  عاطِقا  هب  ار  كدف  دادب *** ناورم  هب  ترازو  نیتسخن 

دوب  شیک  دب  لعف و  دب  دنچ  رگا  دوب ***  شیوخ  ارو  ناّفع  نامثع  نوچ 
درمب هر  کی  هب  تناما  غارچ  درپس ***  ناورم  هب  ترازو  نامثع  نوچ 
داد  هار  ارو  تباجح  مسا  هب  داد ***  صاع  كرمع  نادب  يریبد 

رش ریخ و  زا  دش  نوعلم  وید  نادب  رس ***  هب  رس  ناوید  باتک  باسح و  50
دومن  نامثع  هب  يرایرهش  هر  دود ***  نوچ  ود  ره  هنتف  ِرد  دنداشگ 

ریما  دب  يو  دنج  رگا  راک  همه  ریپ *** ود  مکح  هب  نامثع  درک  یمه 
ساپس  يور  نامثع ز  درک  همه  سایق ***  زا  ریبد  ریزو و  مکح  هب 

هار  داد  مک  شیوخ  رب  ار  هپس  هاگ ***  هدرپ  هدرپ و  دنتساریپب 
تسشن  يرایرهش  شلاب  رب  وچ  تسد ***  دنکفیب  ناکولم  مسر  هب   55
دنارب  ار  يرذوب  وچ  لاح  نآ  رد  دناوخب *** ار  نود  ناورم  هک  لوا  رد 

3ر [  [ هیفس يرمغ  قلخ  َربَا  وا  دیزگ  هیقف ***  نآ  تشکب  فحصم  يارهبز 
يرب .1

دناوخب  .2
حیحـص لکـش  هب  ار  ورمَع " " دراوـم ماـمت  رد  اـم  دوـشیم . طـلخ  رَمُع "  " اـب هک  تـسا  هتـشون  رمَع "  " ار ورمَع "  " هخـسن رد  بتاـک  *. [ 

.] میاهداد نت  كرمَع "  " لکش نامه  هب  طفلت  يراوشد  تلع  هب  كورمَع "  " رد اما  میاهتشون ؛ 
همه نامثع  مایا  رد  راک ***  رایـسب  هنوگ  نیا  زا  تفر  یمه  ( 3  ) هحفـص درک [. داش  كدف  عاطقا  هب  ار  ناورم )  ) وا رعاش :  دوصقم  **. [ 

راکشآ
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باتک فیلأت  ببس 

يوگ  داد  لد  ناگوچ  هب  نامثع  هک  يوگ ***  تفگ و  رپ  رهش  دش  يور  نیا  زا 
تخس  تفشآ  رب  ایرد  وچ  تعیرش  تخب ***  هنوراو  ناربگ  رادرک  60 ز 

تساخب  اغوغ  ریگ  هد و  شورخ و  تسار ***  پچ و  ناهگان  نورد  برثی  هب 
باوص  يروبص  دیاین  سپ  نیا  زا  بارخ *** دش  نید  هک  سک  ره  تفگ  یمه 

ناتسادمه  راک  دور  نید  رد  هک  ناتسادمه ***  شیب  نیا  زا  میشابن 
شیوخ مان  دب  هنوگ  نیز  دندرکن   *** شیوخ مایا  رد  رّمع  رکبوب و  وچ 

راگزومآ  دب  زا  دب  راک  همه  راگزور ***  نیدب  نامثع  درک  اه  هچ   65
زیختسر یکی  ردیا  میرآرب   *** زیت ریشمش  هب  کیاکی  ام  نونک 

تسبب نآ  (1  ) رد نامثع  لاح  نآ  رد   *** تسشن رد  ودب  نامثع  هک  ییارس 
گنس  ریت و  اهماب  زا  دیرابب  گنت ***  تفرگب  هناخ  رد  اغوغ  وچ 

يار  هرابکی  دندرک  راکیپ  هب   *** يارس ماب  نامثع ز  نامالغ 
ماب فرط  زا  دنتسج  گنج  همه  مالغ ***  شدوب  شیب  دصراچ  نوزف   70

گنلپ  یگنج  وچ  کی  ره  زور  بش و  گندخ *** ریت  یتسدود و  گنس  هب 
راوتسا  ( 2) شاهناخ نآ  ُدب  ینصح  وچ  راهچ ***  يزور  گنج  نآ  دب  یمه 

ریت  ریشمش و  مخز  زا  هناخ  نآ  رد  ریپ ***  نامثع  هتشک  دش  ماجنارس 
نورد  برثی  هب  ناهنپ  ود  ره  دندش  نود ***  ورمع  نآ  ناورم و  هنتف  ( 3) رس

تسر  ود  ره  نآ  رادرک  راتفگ و  ز  تسرد ***  نامثع  وخ ز  نآ  خیب  نب و   75
3پ[  [ زاب تخیگنا  هچ  قفانم  ود  زا  هک  زارفارس *** وگ  يا  نونک  ونشب  وت 

لمج  برح  تسر  ناشمخت  نآ  زک  لدج ***  مخت  تشک  ورف  هنوگچ 
دش  هتشپ  زا  رپ  ارحص  هتشک  زا  هک  دش ***  هتشک  هپس  نادنچ  گنج  نآ  زک 

نیک  رازاب  ود  ره  دنتسارایب  نیعل ***  نیفص  گنج  زا  هراب  رگد 
يرد  رازراک 1. نآ  ردنا  دومن  ناهرب  هچ  راقفلاوذ ***  رس  زا  نید  رادهپس   80

شیناج  .2
يوس  .3
هحفص 4

ناشف  رُد  اههتفگ  یهگ  نآ  منک  ناشن ***  مراد  هک  رد  اه  هصق  نیا  زا 
عیبر  لصف  هب  مّرحم  هام  هب  عیدب ***  يراهبون  مروآ  نورب 

دوب  رد  ار  لضف  هر  شمیسن  دوب ***  ردیح  مان  ات  هک  يراهب 
زاهج دراد  گنهرف  گنُج  زا  هک  زاب ***  مظن  زا  مرآ  ( 1) سورع ون  یکی 

زارط  ناوکین  نوچ  زورفا  لد  زارط *** دصیس  هب  يراگنابیز  وچ   85
یلع  مخز  ریشمش و  ملع و ز  ز  یلَح ***  ناوارف  دراد  هک  یسورع 
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لدج  یب  رد  هب  رد  ربخ  دناوخب  لمج *** برح  رابخا  زک  یسورع 
مان همان  یلع  ار  وا  هدرک  درخ  ماع *** صاخ و  ( 2) ةدیدنسپ یسورع 

شددنویپ رهم  رد  رهم  زا  رس  شددنسپب *** يوش  رگ  هک  یسورع 
تسا  ردیح  نیزگ  ملاع  رخف  زع و  تساربمغیپ ***  لآ  زا  شوش  نآ  هک   90

میقم  تداعس  رد  افو  ماظن  میرک ***  ام  دیس  فرش  ماوق 
فلخ  رهاط  هب  رهطم  نآ  تسه  هک  فرش *** رادم  رهاط  نب  یلع 

درک  همان  یلع  دوخ  لد  رهم  ز  درم ***  هدنیارس  نیا  ار  هصق  نیا  رم 
تسا  شکلد  نآ  زا  تسا  غورد  زغم  ز  تسا ***  شوخ  زغن و  همانهش  دنچ  رگا 

4ر[  [ شوگ همانهش  يوس  درخ  درادن   *** شوه دنوادخ  دناوخ  همان  یلع  95
هتساوخ  شک  يوج  اوه  عبط  هب  هتسارآ ***  بوخ و  نآ  تسا  غورد 

فازگ رب  نخس  میوگ  هک  مهاوخن  فال *** يور  زا  همان  یلع  ردنا  نم 
یتساک  هر  مدرپس  دساح  هب  یتسار *** رب  هک  زج  نخس  میوگن 

مدن  کی  مرذگب  درخ  ماک  هب  مدق ***  ریز  هب  مرآرد  ار  اوه 
لعتفم هر  غورد و  میوگن  لمج ***  برح  دوب  نوچ  هک  میوگب  100
نتخوس  ودع  ناور  مهاوخب  نتخوت ***  نیک  زومآدب و  لاحز 

ماع  صاخ و  همه  ددنسپ  شک  نانچ  مامت ***  نونکا  هصق  همه  میوگب 
سورعرون  راگزومآ 1. دب  ناور  مزوسب  راگدرورپ ***  نادزی  يورین  هب 

هدیدنسپ ر .2
(5  ) هحفص

(ع) یلع نینمؤملاریما  قح  هب  ماما  اب  ندرک  تعیب  لوا :  سلجم 

(ع) یلع نینمؤملاریما  قح  هب  ماما  اب  ندرک  تعیب 

ناور  بآ  نوچ  نشور  يوگ  نخس  ناور ***  نشور  دنمدرخ  ای  الا 
دروخرب تشناد  زک  يور  نآ  رب  درخ ***  رون  هب  رورپب  ار  نخس   105

نَکِش فحَز و  نحل و  زا  شکاپ  نکب  نخس *** فرص  راد  هگنرد  رهز 
برع  ضورع  رب  مجع  ظفل  هب  بدا *** لضف و  نازیم  هب  شجنسب 

شوگ راد  درخ  رون  هب  ار  تلد  شوک *** راد و  شوخ  تایبا  رب  ار  ناور 
يوپم تنایخ  غورد و  هار  هب  يوگ *** هزادنارب  ییوگ  هچ  ره  نخس 

درمیاپ وش  وت  ار  یشناد  رس  درگم *** دوخ  ناشناد  یب  کیدزن  هب   110
نید  هاوخدب  دننامدرمان  وچ  نیزگ ***  يرود  هلمج  نامدرمانز 

ساره  رب  وت  شاب  نامدرمانز  سانش *** مدرم  درگ و  نامدرم  یپ 
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]4پ[ داد يور  زا  مدرمانز  هب  گس  هک  داتسوا *** کین  مدینش ز  نودیا  نم 
نکب  اهیمدرمان  خیب  لد  ز  نخس ***  ونشم  زین  نامدرمانز 

شوه  رآ  ياج  هب  یشوین  شنادوچ  شوین *** شناد  دنپ  درخ  شوگ  هب   115
متخوس  ناور  عمشوچ  بش  همه  متخومآ *** شناد  نم  هک  یتقو  هب 

درخ  ماود  زج  یبش  متفخن  درخ ***  ماک  هب  زج  یمد  متفرن 
هتساوخ  رگد  مدیدن  هب  وا  زا  هتسارآ *** مدید  درخ  راکوچ 

ریما تلقع  تسا و  ریزو  تریمض  ریمض *** نشور  و [  [ تسه درخ  نوچ  ار  وت 
راد هتسخ  ناور  ار  نیعل  يودع  راد *** هتسب  ناور  تریم  نامرف  هب   120

زغم ریگ  نورب  ( 1  ) یناعم عبطز  زغن *** يوگ  نخس  نادزی  يورین  هب 
نیما  ّیصو  ]و [ ّیبن رب  ناوخب  نیرفآ ***  ناهج  رب  انث  یتفگ  وچ 

نید  و [  [ داد رد  دنشاب  هاوخدب  هک  نیزگ ***  نآ  تنعل  نیرفآ  ِسپ 
داد شْدَیاب  هدنزوس  نارین  هب  داد *** نید و  قح  دنادن  واک  یسک 

] يداعم .[/ ناشف 1 نیرفن  زین  ناشناج  رب  وت  ناشن ***  يداعم  زا  مهد  نم  نوچ  هک   125
(6) هحفص

نک  زاغآ  هصق  نیا  مظن  شوخ  هب  نک ***  زاب  تشناد  رد  سپ  نآ  زا 
نک  دابآ  رتفد  يو  رابخا  ز  نک ***  دای  نخس  ناْملَمَج  لاح  ز 

يوگم یناوت  ات  یتسار  زجب  يور ***  چیه  زا  دییوگن  تدایز 
یفطصم  اب  وت  نتفگ  شیناوت  اضق *** زور  هک  شیوگ  يور  نآ  رب 

نید  هار  دنکژک  یتساران  هک  نیا ***  زا  میوجن  نم  یتسار  زج  هب   130
رود  داب  لد  ماک  ناتساران  ز  روفن *** نم  لد  دش  ناتساران  ز 

5ر[  [ تسین راع  ( 1) رتتشز یتساران  ز  تسین *** راک  ناهج  رد  یتسار  زا  هب 
ناتساد  درخ  ام  رب  دناوخ  یسب  ناتساد ***  ره  نایوگ  هدوهیب  ز 
لیلد  دیاب  ْترَا  مهد  اهناشن  لیدع ***  ینامدرم  ناتسار  یب  ز 
سانش نیدان  ناناتساد  یب  ز  سایق *** یب  ناشن  دراد  هک  یلیلد   135

رنه رپ  رفعج  يده  ماما  رنهرپ *** قداص  نیما  لوقز 

نامثع لتق  زا  سپ  ياغوغ 

تسار ّپچ و  زا  وغ  برثیز  دمآرب  تساخب *** اغوغ  وچ  نامثع  تقو  رد  هک 
تسج گنرین  گنر و  ناشرالاس  وچ  تسج *** گنج  ناشریشمش  ریت و  ( 2) رس

تسشن ناهنپ  صاع  كرمَع  ابا  تسخن *** ناورم  نامثع  هتشک  دش  وچ 
دش  روک  ناینامثع  مشچ  لد و  دش ***  روش  رپ  يایرد  وچ  هنیدم  140

بلط يریما  سک  ره  درک  یمه  برع *** هاپس  رب  مه  هب  دمآرب 
يادخ لوسر  رما  ریم ز  دب  هک  يامنهر *** قح  هب  نآ  قیقع  ردنا  ُدب 
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ایر  ور و  هب  تناما  رهب  ز  اوه *** رب  نخس  سک  ره  تفگ  یمه 
مامتان نخس  نیا  تسه  تفگ  رگد  ماما ***  دیاش  سابع  تفگ  یکی 

تسا روخرد  ودب  ربنم  بارحم و  هک  تسا *** رّمع  هللادبع  راک  نیا  هک   145
تسین  هتسیاب  عرش  رد  ریم  نینچ  تسین *** هتسیاش  زین  يو  تفگ  رگد 

مامت  دیآ  يو  زا  نید  راک  ات  هک  ماما ***  هب  یقن  یقت و  نید  َربَا 
نیرتشز  تسرپ 1. نید  هشیپ و  افو  ماما  تسد ***  هریچ  ملاع و  دیاب و  یخس 

يرس .2
(7  ) هحفص

دوب  رترب  قلخ  همه  زا  لضف  هب  دوب *** ربمیپ  لآ  هک ز  نآ  رگد 
باوص قیرط  کش  یب  تسا  نیا  هک  باوج ***  رسکی  موق  زا  دمآ  نینچ  150

5پ[  [ نونک ردیا  تسین  یضترم  زج  هب  نورد *** ملاع  هب  سک  نینچ  نکیلو 
لوسر نید  رب  هدرک  یصو  ار  وا  رم  لوتب ***  تفج  تسا و  مانا  ماما 

تسا  رس  مه  یفطصم  ابَا  رهوگ  هب  تسا ***  رگید  مدآ  افو  و [  [ ملع هب 
یلع  دمحا  شْردام و  دناوخ  دسا  یلو ***  ار  وا  راد  ناهج  يادخ 

دوب  هتفر  نورب  برثیز  دوخ  یلع  دوب *** هتفشآرب  ناس  نادب  رکشل  وچ  155
دندز اه  ناتساد  وکن  رد  رهز  دندمآ *** درگ  قلخ  رب  يار  نآ  رب 

درمب  يزات  راتخم  هک  سپ  نآ  زا  دربب ***؟ قنور  هک  يزات  نید  نیا  زا 
؟ دوب هک  یفینح  نامیا  دیزو  هک  دوب ***؟ هک  نید  یب  نامیپ و  تسکشب  هک 

اضر  مکح و  هب  نامثع  لتق  نیا  رب  یضترم ***  نیا  تسدوب  تفگ  یکی 
تسا رفاک  سپ  هتشک  دوب  نودیا  رگ  تسا ***  رکنم  نخس  نیاک  رگد  نآ  تفگب  160

یضترم  نمشد  دوب  رفاک  هک  یفطصم ***  زا  نم  مدینش  نودیا  هک 
تسامس يادخ  ياضر  ناشاضر  تس *** یضترم  هر  وچ  یفطصم  هر 

دش هتخپ  ناشدیموا  گید  ات  هک  دش *** هتفگ  نارک  یب  نخس  رد  نیا  زا 

ع)  ) یلع دزن  هب  تعامج  نتفر 

زاسب ار  ام  راک  نیا  دّیس  ای  هک  زاجح ***  لها  دنتفگ  راّمع  هب 
نوچ راک  نیاک  مینادب  ام  ات  هک  نونک *** ردیح  دزن  ربب  ار  ام  وت  165

میونشب  يو  راتفگ  مییوگب و  میوش ***  ردیح  کیدزن  هب  ام  ات  هک 
نمجنا  نآ  ناراد  مان  نادب  نخس ***  نیریش  رامع  تفگ  نینچ 

ناهج  يادخ  ریش  دزن  موش  نامز ***  نیا  نامسآ  رت ز(1 ) شیپ  نونک 
رشبلا رخف  شیپ  یگتسهآ  رب  رد *** هب  رد  اهلاح  ودب  میوگب 

6ر[  [ هتخآ نیک  غیت  هتسب و  رمک  هتخاس ***  نینچ  دنیبب  ناتْرگ  هک  170
(8  ) هحفص زا  تسرد 1. ناتاهراک  وا  دسانشب  وچ  تسخن ***  ار  امش  درامش  نمشد  ز 
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دندب هنیک  هب  ناوارف  يو  ابا  دندب *** هیور  ود  هنیدم  لها  وچ 
رد  هب  شکودع  راقفلاوذ  دشک  ربخ *** درادن  نوچ  وا  دبوشآرب 

لد  رامع  تفگ  ( 1) يز دندرپس  لد ***  رادیب  دندوب  هک  یهورگ 
ریت  باترپ  نوچمه  یضترم  ( 2) رب ریپ *** رامع  لاح  نآ  ردنا  تفرب  175

داب وچ  شیافق  ردنا  دنتفرب  داژن *** خرف  ناملس  دادقم و  وچ 
دوب  هچنآ  یضترم  اب  دنتفگب  دوز *** دندیسر  هقیقع  هید  هب 

داد نید و  اب  دوب  نوچ  دنتفگب  داب *** وچ  هنیدم  لها  کین  دب و 
دیشک  رب  رگج  زا  درس  داب  یکی  دینش ***  اهنخس  نیا  نسحلاوب  نوچ  هک 

اسراپ یپ  خرف  ریپ  ای  هک  یضترم *** نامز  نآ  تفگ  رامع  هب  180
همر  هتسسگ  نیا  نابش  یب  ُدب  هک  همه ***  برثی  لها  دنردنا  باوخ  هب 

راد مان  ردیح  یبنلا  ّیصو  راوس *** دش  نامز  ردنا  نیا و  تفگب 
درپس  نادزی  هب  شماک  و  ار )*(  همه  دربب ***  ار  ناروای  دش و  برثی  هب 

برع هاپس  زا  نوگ  هدرزآ  لد  برع *** هاش  هار  زا  دش  هناخ  هب 
هاپس  نآ  دندش  ردیح  هاگرد  هب  هاگپ ***  دادماب  رگد  زور  هب  185

دندش رد  نآ  دزن  نوچ  دنچ  ینت  دندز *** رد  رب  شْرد  ۀقلح  کبس 
داد  زاوآ  زیت  نمجنا  نادب  داب *** وچ  ( 3) ربنق داشگب  هناخ  رد 

یضترم  دونشب  ات  دییوگب  امش *** نونکا  ردیا  دیدمآ  نوچ  هک 
6پ[  [ تسخن رد  نایمیلسا  رالاس  ز  تسج *** میهاوخ  رذع  ام  دنتفگب 

میاهدرزایب  ار  یضترم  لد  میاهدرک ***  هنگ  هنارک  یب  ام  وچ  190
نیه  دیرآ  ردنا  ناشتفگ  یلع  نیا ***  زا  ار  یلع  ربنق  داد  ربخ 
نورب  زا  ماما  يار  نامرف و  هب  نورد ***  ربنق  درب  ار  دنچ  ینت 

] يار  *. [= نیز مالس 1. يو  رب  دندرکب  کیاکی  ماما ***  يور  موق  نآ  دندید  وچ 
يرب  .2

ربمق .3
(9  ) هحفص

شیب  دنتفر  هناخرد  درم  دص  ود  شیوخ ***  شیپ  نسحلاوب  ناشدناشنب  وچ 
مانا ماما  ناز  هتفات  دبب  ماسح *** هدیشک  حیلساب و  همه  195

راقفلاوذ نوگبآ  ماین  زا  دیشک  راد *** مان  هش  نآ  تسج  ياپ  ربا 
تسد  ود  نویامه  ماما  ردنا  دز  تسجبدوخ ***  نانچ  نآ  دید  رامع  وچ 

دنتمرح  یب  دنرمغ و  دنچ  رگا  دنتعیش *** يده  ماما  يا  تفگب 
اغد قیرط  زا  دناهتشگ  يرب  یضترم ***  ایا  دنتسدمآ  دهع  هب 

دننک  نامرف  هلمج  ( 1  ) ار وت  سپ  نیا  زک  دننک ***  نامیپ  دهع و  یم  وت  اب  نونک  200
ناشدناشنب  مرگ و  ناشدیزاون  ناشدناوخ ***  رتشیپ  سپس  ناز  یلع 
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؟ ادتبا زا  تسا  ماک  هچ  نات  نم  ز  يده ***  باتفآ  نامز  نآ  تفگب 
مینک  ناج  ۀشوت  وت  نامیپ  ز  مینک ***  نامیپ  وت  اب  ام  دنتفگب 

وت دیص  نید  ریشمش  هب  شمینک  وت ***  دهع  زا  رس  دچیپب  واک  یسک 

ع)  ) یلع نتفر  دجسم  هب 

دیوش  دج  نمؤم  نوردنا  نید  هب  دیوش ***  دجسم  يوس  ناشتفگ  یلع  205
نامسآ  ةدنراد  يورین  هب  نامز ***  نیا  گنرد  یب  مدمآ  نم  هک 

مینکشن  دوب  ناج  ات  میدرک  وچ  مینک ***  ردیا  دهع  ام  تفگ  هپس 
7ر[  [ تسد دهع  زا  داد  یمه  کی  کی  هب  تسب ***  دهع  نامز  نآ  يده  ماما 

یضترم  دوش  دجسم  يوس  اب  هک  یفطصم ***  ۀماج  نت  هب  دیشوپب 
نم  ( 2) شود رب  تسد  یهن  رگ  دزس  نسحلاوب ***  ایا  رامع  تفگ  ودب  210

شیوخ دزم  زا  وت  نام  یهد  یبیصن  شیوخ ***  دزن  نم  ردق  ینک  رت  نوزف 
تفکش  رب  لگ  وچ  شرای  يور  ات  هک  تفگ ***  رامع  هک  ردیح  درک  نانچ 

یضترم  ردیح  یبنلا  ّیصو  یفطصم ***  دجسم  اب  تفر  یمه 
داد  زاب  ار  تشپ  رد  بارحم  هب  داد ***  نید و  نآ  تفر  نورد  دجسم  هب 
دش  هدنکآ  رون  زا  دجسم  ای  و  دش ***  هدنز  یفطصم  رگم  یتفگ  وت  215

ارم  رب 1. ياپ  رب  دوب  یمه  دمحم  ربش ***  ریبش و  يو  اب  دنتسشن 
تسد رب  شود  .2
(10) هحفص

نابز  کی  لد و  کی  یضترم  ابا  نامدرم ***  همه  سپ  نآ  زا  ( 1) دندوبب
یصو  ار  یبن  رد  رهز  یشاب  وت  یبن ***  نوچ  رنه  زا  يا  شدنتفگب 

دش  هتشگرس  يور  نیا  زا  هنامز  دش ***  هتشک  نینچ  نامثع  هک  یناد  وت 
دوب  هتفکشب  هنتف  افج  غابز  دوب ***  هتفشآ  رب  هنتف  يایرد  وچ   220

یسک  ره  نآ  نامرد  تسنادن  یسب ***  تنحم  ناراب  دیرابب 
میاهدودنارب  لگ  اب  دیشروخ  وچ  میاهدوب ***  ام  هنتف  رس  نکیل  و 

دوب  روش  ام  تشک  همه  نیمز و  دوب ***  روک  هرسکی  نامهدید  لد و 
شیوخ  رازاب  میدید  هتشگ  هبت   *** شیوخ راک  زا  میتشگ  رادیب  وچ 

نیتملا  لبح  هاگرد  میتفرگ  نینچ ***  رسکی  میتشگ  هتشگرس  وچ   225
تسا  ردیح  نید  كاپ  نیتملا  لبح  هک   *** تسرد ربمیپ  زا  میدب  هدینش 
7پ[  [ ماخ میدوبب  دمحا  دهع  رب  هک  ماما ***  يا  هانگ  ُدب  ام  نکیل ز  و 
(2) اضقلا یضاق  عرش  رب  درک  ار  وت  یفطصم ***  وت  هب  ار  ام  تسدرپس 

راگماک  دّیس  یبن  ّقح  هب  راذگرد *** لد  ام ز  ةدرک  نونک 
درک  راّبج  رما  رب  راک  نینچ  درک ***  رالاس  ریم و  یفطصم  ار  وت   230
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همر  تعیرش  رد  نابش  یب  ُدب  وچ  همه ***  تعیرش  راک  تشگ  هبت 
ار  عرف  نونک  رورپب  یلصا  وت  ار ***  عرش  نک  دابآ  بایرد و  وت 

یسب ناگرزب  رضاح  دندوب  وچ  یسک ***  ره  نخس  رد  نیا  زا  تفگ  یمه 

تفالخ زا  سپ  ع )  ) یلع ۀبطخ  نیلوا 

یفطصم  ربنم  رب  تقو  نآ  دش  یضترم ***  رومان  یبنلا  ّیصو 
رشب  نیزگ  نآ  یفطصم  رب  و  رگداد ***  دزیا  رب  درک  انث  235

دیروآ  شورخرد  ار  قلخ  همه  دیروآ *** شوج  هب  اهلد  هک  ییانث 
درک  دایرف  هب  ار  نانمؤم  لد  درک ***  دای  نخس  ربمیپ  گرم  ز 

دش  بات  زا  رپ  مغ  زا  سک  ره  لد  دش ***  بآ  زا  رپ  مدرم  مشچ  همه 
دندوبن  رهز 1. هب  ایند  هلفس  نیا  تستشرس  رهد *** ناگرزب  نیا  تفگ  سپ  نآ  زا 

اضقلا ءاضق  .2
(11  ) هحفص

دش  هتشمرف  كاپ  ۀتشک  رمع  دش ***  هتشک  نونک  نامثع  هک  نودیمه  240
تسین  ياپ  افج  اب  ار  دنمدرخ  تسین ***  ياج  یمدآ  ربا  ار  افو 

یمدژک  رهگ  مدژک  مدرم  دنک  یمدرم ***  قح  سک  رهز  دمآ  رب 
یتساک  رب  داب  يو  راک  همه  یتسار ***  قح  دنادن  واک  یسک 

ياپ  هب  یتیگ  ( 1) دنام یتسار  زا  هک  يادخ *** ام  زا  تساوخ  یتسار  همه 
باوص  رب  رگم  نونکا  دیرایم  باوج *** مسرپب  نات  یتسار  زا  وچ  245
8ر[  [ ریبک ریغص و  ییوگ  هک  رد  ره  ز  ریما ***  يا  میرب  نامرف  دنتفگب 

ریبز هحلط و  تعیب  ریدغ و  يروآدای 

؟  سک چیه  ریدغ  لاح  دنناد  هک  سپس ***  ناز  یضترم  ناشتفگ  نینچ 
الم  رب  نم  رهب  زا  زور  نآ  رد  اضق ***  زا  تفگ  هچ  درک و  هچ  دمحا  هک 

تسین  هدیشوینان  نخس  رد  نیا  زا  تسین ***  هدیشوپ  لاح  نیا  دنتفگب 
راگدرک  قح  رب  یصو  ربمیپ  راکشآ ***  ریدغ  زور  درک  ار  وت  250

تسرن ناشافو  مخت  نکیل ز  و  تسرد ***  تعیب  هب  دنداد  تسد  همه 
؟ نم هب  وگانث  نید  رد  تسه  یسک  نمجنا ***  زا  دینیبب  تفگ  یلع 

تسار هار  یعاد  قح  هب  نیا  تفگب  تساخ ***  ياپ  رب  ریپ  نمجنا  یکی ز 
مرگنب  نوچ  راک  نیا  رد  ردیح  ز  مرتهب *** نم  هحلط  نیا  دیوگ  یمه 

يادخ باتک  نونک و  وت  نم و  يآ ***  نم  شیپ  هحلط  نیا  تفگ  یلع  255
میروآ  دیدپ  ناهرب  هتفگ  نیا  رد  میرگنب *** نورد  ناقرف  هب  ات  ایب 

تسوت مان  اب  رخف  ناهج  ود  ره  هب  تسوت ***  ماک  همه  ییآ  هب  وت  رگا 
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شکم نمشد  ِوید  ِرب  ار  تلد  شکم *** ندرگ  وت  میآ  هب  نم  رگو 
رس  درد  ُدب  شیوعد  ینعم و  وچ  رس *** درب  ورف  هحلط  تشگ  لجخ 

نم  ]ز [ یفاو دهع  نونک  ناتسب  وت  نسحلاوب ***  ایا  تفگ  يزجاع  نآ  رد  260
شیپ  درب  یلع  ار  یخس  تسد  وچ  شیوخ ***  تسد  سپ  داد  یلع  تسد  هب 

دننام تسپ 1. تسا و  تسس  دهع  نیا  تفگ  یمه  تسب ***  دهع  یلع  صقان  تسد  اب  وچ 
نامز  نآ  نید  رالاس  تسیاب  وچ  نارگید *** اب  دهع  نامز  نآ  تسبب  ( 12  ) هحفص

هاش  نامرف  هب  اهنایم  هتسبب  هاپس ***  هگ  نآ  دنتشگ  هدنکارپ 
8پ[  [ دوبن ( 1) رظان دهع  نآ  رد  شیار  وچ  دوبن ***  رضاح  ياج  نآ  ردنا  ریبز  265

؟ مارح ام  رب  درک  دوخ  رادید  هک  ماوع ***  ریبز  وک  سپ  تفگ  یلع 
؟ نورب هناخز  دیان  هچ  زا  ات  هک  نونک ***  نمِرب  ار  يو  دیناوخب 

دنتخاد نورب  ار  وا  رم  هناخ  ز  دنتخات *** نت  دنچ  نونک  تعیشز 
اضر  نتفر  هب  شدوبن  هچ  رگا  یضترم *** ِرب  شدوز  دندربب 

ار  ماع  هصاخ و  نیا  نک  ترصن  هک  ار ***  ماّوع  نبا  سپ  تفگ  یلع  270
یصو  یهاوگ  ّقح  رآ  ياج  هب  یبن *** مکح  راد و  ناهج  مکح  هب 

تسا  رواب  دشن  شمارف  نیا  ار  وت  تسا ***  ربمغیپ  دهع  نم  دهع  نیا  هک 
تسرن  رب  افو  شدهع  نکیلو ز  تسرد ***  يدهع  درک  نامز  نآ  ریبز 
دوب  تعدب  يوک  رد  هک  ناد  نانچ  دوب ***  تهبش  يوب  وا  ردناک  یلد 

داهن  تهبش  هک  نآ  دوب  تخب  نوگن  داد ***  و [  [ نید اون  یب  دوش  تهبش  275ز 
نامگ  دب  ار  درم  دنک  تهبش  هک  نادرِْخب ***  زا  متسدینش  نودیا  نم 

درک  سیبلت  رکم و  وا  مدآ  اب  وچ  درک ***  سیلبا  دابآ  تهبش  ُِنب 
ردپ  يودع  ( 2) رکم سیبلتز و  رذح *** رب  یمدآ  دوب  رگ  دزس 

تساخب  نید  رد  هنتف  نینچ  تهبش  ز  تساوخن ***  تیانج  زج  نود  ناطیش  وچ 
دوب  تمالم  یب  ناهج  ود  ره  هب  دوب ***  تنایخ  یب  رب  هار  ارِک   280
نامک نوچ  نامگ  یب  يو  ریت  دوب  نامگدب ***  یلع  رد  دوب  واک  یسک 

تسشب  نیک  خر  تمعن  نارفک  هب  تسج ***  گنج  یلع  اب  يو  هک  سک  نآ  ره 
نم  رایسب  تْمَیامن  یتفگش  نم ***  رای  يا  تسا  تفگش  نیز  ترگ 

9ر[  [ تفهن رد  نخس  نیا  دنامن  هچ  رگا  تفگ ***  میهاوخب  نونکا  هک  هصق  نیا  رد 
رضان  .1 ( 3  ) مانا رجاهم  نایراصناز و  مامت ***  دنتسب  دهع  نوچ  هک  ونشب  وت  285

رکم و .2
ماما  .3

(13  ) هحفص
؟ لمج تشپ  هب  جدوه  تسب  رب  هک  لدج ***؟ ]و [ گنج راک  نیا  ردنا  تسج  هک 

؟ روف هب  اهيدب  زا  یلع  اب  درک  هک  روج ***؟ غیت  لیح  زا  دیشک  نوریب  هک 
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يرماع هللادبع  ندرک  زاغآ  هنتف 

يوگ  دربرس  هب  يو  یتسار  زا  هک  يوگتسار ***  يوار  نآ  تفگ  نینچ 
دوبب  اّیهم  ردیح  دهع  نآ  سپ  دوبب *** ادیوه  نامثع  لتق  نوچ  هک 

لابو  نالاگسدب  رب  تشگ  ناور  لاح *** ود  نیا  ناهج  رد  دش  هدنکارپ  290
گرتس  ّینغ و  رکشل  هب  لام و  هب  گرزب ***  يدرم  دوب  نورد  هرصب  هب 

ریعَس  يدرم  دوب و  یلع  يودع  ریما ***  هرصب  هب  نامثع  تسد  زا  دب 
مالغ  ّیهر و  ار  وا  رم  يدندب  ماع ***  صاخ و  زا  هللادبع  مان  شدب 

يو  تفاتشب  عمج  دجسم  يوس  يو *** تفای  یهگآ  لاح  ود  ره  نیز  وچ 
دیرد  هماج  دروآرب و  یشورخ  دیروآ ***  درگ  هب  هر  کی  هب  ار  هپس 

نتخیمآ  گنر  نتسج و  نیک  هب  نتتخیگنا ***  هنتف  رب  تسب  نایم 
ینم  ربکز و  یماد  درتسگب  ینمشد ***  يوک  رد  یلع  نیکز 

دنارب  سک  ره  شیپ  نخس  رد  نیا  زو  دناوخ ***  شیپ  یمه  هنیک  ار ز  هپس  295
ریبک  ریغص و  زا  ناهج  رد  دبن  ریما ***  نامثع  وچ  ناگرزب  نیا  تفگب 

دوب  رایعم  وچ  رد  نید  رازاب  هب  دوب ***  رایشه  دوب و  یخس  گرزب و   300
هار  هدرک  مگ  ياغوغ  یهورگ ز  هانگ ***  یب  نونک  ار  يو  دنتشکب 

يامنهر  نیدب  ار  یلع  ُدب  اوه  يادخ ***  ياضر  یب  یلع  رما  رد 
9پ[  [ افو یب  نادب  اغوغ  دندرپس  یفطصم ***  دجسم  ربنم و  نونک 

نونک  ردیح  هب  تلم  دندرپس  نوخ ***  هب  نید  خر  اغوغ  دنتسشب 
یلو نید  َربَا  نونکا  دیوگ  منم  یلع ***  نامثع  ياج  رب  تسشنب  وچ  305

لمج برح  زا  مود  سلجم 

ریبز هحلط و  دزن  هب  يرماع  هللادبع  نتفر 

برع  ناسکان  نآ  زو  ردیح  ز  بلط ***  نوخ  نیا  نم  مهاوخ  درک  نونک 
( 14  ) هحفص مینک  یتسُم  هلمج  یلع  غیت  ز  مینک ***  یتسس  راک  نیا  رد  ام  رگ  هک 

؟  تسیک رای  دوخ  راک  نیا  رد  نم  اب  و  ***؟  تسیچ يار  نیا  ردنا  نونک  ار  امش 
؟  نیا رد  ندرک  دیهاوخ  هچ  نم  اب  هک  نید ***  نازارفرس  ایا  دییوگب 

رازه  وا  کشا  تخیر  یمه  هدید  ز  رازراز *** لیح  زا  نیعل  تفگ  یمه   310
يرحاس زا  يور  نیا  زا  اه  نخس   *** يرماع هللادبع  تفگیم  وچ 

تسار  تسا  زیختسر  رگم  یتفگ  وت  تساخب *** يراز  گناب و  نمجنا  نآ  زا 
ریما  يا  ام  مینارب  نامرف  هک   *** ریپ انرب و  ياهنخس  دب  نیمه 

تسوت  نامیپ  ناگورگ  ام  لد   *** تسوت نامرف  شیپ  ام  ناج  نت و 
تسام  نید  یپ  زا  وت  راک  نیا  هک   *** تسام نیک  زا  هنیک  نیا  هک  نآ  رگد   315
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گنت  میراد  وت  يودع  رب  ناهج   *** گنن مان و  یپ  زا  ام  وت  ماک  هب 
درس  ياهنخس  گید  مرگ  دش  وچ   *** درم هراک  متس  ( 1) هنامداش ُدبب 

ریبک  ریغص و  نآ  اب  لاح  نآ  رد  ریپ *** گرگ  نیعل  يدهع  تسبورف 
هابت  رسکی  هدرک  دوخ  راک  نبز  هاپس ***  سپ  ناز  دنتشگ  هدنکارپ 

راگزور  هبت  هدرک  سیقال  وچ  راک ***  سیلبا  ریپ  دش  هناخ  يوس   320
10ر[  [ بارغّرپ دننام  هب  دش  اوه  باجح *** رد  دش  زور  ات  دوب  یمه 

دیشکرب  نوگریق  تیار  بش  وچ  ( *** 2) دیلبنش نوگ  عمش  کلف  زا  تفکش 
يوج  هنیک  نآ  ردنا  دَنَک  نوچ  ات  هک   *** يوج هراچ  دش  راکم  ریپ  لد 

دوب  هشیپ  دب  دوب و  نهک  گرگ  وچ   *** دوب هشیدنا  رد  شناور  بش  همه 
؟ دنک نوخ  يوعد  هردیح  اب  هک  دنک ***  نوچ  ات  تسج  نآ  يار  همه   325

بطس  نشور  ْزور  زا  دیشوپب  بلس ***  هنوگ  هریت  بش  دنکرب  وچ 
بل  داشگب  هدنخ  زا  دیشروخ  وچ   *** بش هریطةرهچ  دش  هباّرز  وچ 

دیما  ترصن  هب  ار  وا  رم  دشاب  هک   *** دیون لددب  داد  ار  هشیدنا  دب 
دوب  هدروآ  دهعیلو  ار  هپس  دوب ***  هدرک  رفس  زاس  هشیپ  افج 

هنام  هاش  شیک 1. تشز  نمشد  سک  داتسرف  شیوخ *** دهعیلو  دزن  ریگبش  هب  330
دیلمش  .2

(15  ) هحفص
دناشن  ششیوخ  ياج  رب  يدزاون و  دناوخ ***  شیوخ  رب  يدوز  هب  ار  يو  وچ 

سیفن  رهوگ  هب  دب  ینغ  تمعن  ز  سیئر ***  سک  نآ  دوب  نورد  هرصب  هب 
ناور  دب  وا  نامرف  لاح  نآ  رد  نایرصب ***  رب  مان و  شدب  دمحم 

شیپ  ياپ  نم  رما  زا  تفگ  ربم  شیوخ ***  ياج  َربَا  ار  وا  دناشنب  وچ 
منک  هرایخ  یهاپس  نادرگ  ز  منک ***  هراچ  راک  نیا  رد  نم  ات  هک   335

هاوخکین  يا  میآ  زاب  وت  دزن  هب  هاپس ***  مدیروآ  درگ  هک  سپ  نآ  زا 
نویه  يزات  ود  نم  يز  دیرایب  نونک ***  سپ  ناز  تفگ  نارب  نامرف  هب 

نیز  هب  هدرک  دندرب  ْشنامالغ  نیزگ ***  نویه  ود  نامز  ردنا  مه 
ناهج  يادخ  یلو  يودع  نامز ***  نآ  ياپ  دروآ  ردنا  نیز  هب 

10پ[  [ دیسر برثی  هب  رتمک  زور  هد  هب  دیرب ***  نابایب  يداب  رادرک  هب   340
(1  ) يور هدیشوپ  تفر  نورد  برثی  هب  يوج ***  شاخرپ  درم  هر  درگ  زا  مه 

ناهن  هدرک  يور  برع  مسر  هب  نانچ ***  دش  یفطصم  دجسم  يوس 
زارف  شدیسر  دجسم  هاگرد  هب  زامن ***  ردنا  ُدب  ردیح  هک  یتقو  هب 

تسشن  یجنک  هب  دش  نورد  دجسم  هب  تسبب *** رتسا  تسد  دش و  هدایپ 
افق  هگ  نآ  دروآ  هلبق  يوس  اعد ***  زامن و  نآ  درکب  ردیح  وچ   345

زاب  تفر  نتشیوخ  ۀناخ  يوس  زاجح ***  باتفآ  تسشن  یگنرد 
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دوبن  هر  ار  ْشندرک  هلیح  يوس  دوبن ***  هگآ  هللادبع  لاح  زا  وچ 
ماع  صاخ و  نا  زا  دندنامن  سک  یسب  ماما ***  هگ  نآ  دش  نوریب  وچ  دجسم  ز 

مژد  هرانک  زا  دندب  هتسشن  مه ***  هب  هحلط  ماّوع و  نب  ریبز 
زارف  هحلط  کیدزن  تفر  کبس  زاس *** راک  هللادبع  جنک  نآ  زا   350

ناهن اهنخس  يو  اب  تفگ  یمه  نامز ***  ردنا  تسشنب  هحلط  رب 
يو  زاوآ  مرن  نآ  دینشب  وچ  يو ***  زار  زا  تفای  ( 2  ) یهگآ ریبز 

يور  دیشوپ  يوج 1. تسج و  وا  زا  درک  نخس  رد  نیا  زا  يور ***  دروآ  هللادبع  هب  سپ  نآ  زا 
یهگ  نآ  .2
(16  ) هحفص

؟ تسیک هارمه  وت  اب  ندمآ  نیا  رد  تسیچ ***؟ وت  يار  تفگ و  يدمآ  نوچ  وت 
شهد  یکین  وت  نیعم  اداب  هک  شاهللادبع ***  دروآ  خساپ  نینچ   355

مدمآ  اود  دزن  هب  مدرد  هب  مدمآ ***  امش  دزن  درف  منم 
تسبب  نم  رب  وهل  رد  منامغ  تسخب *** نامثع  لتق  زا  نم  ناج  وچ 
راع  يور  همه  زا  دوب  ار  امش  راز ***  هب  نامثع  هتشک  هدنز و  امش 

11ر[  [ باوص اج  نآ  رد  دماین  يدنت  هک  باوج ***  ار  وا  رم  هحلط  داد  نینچ 
دوبن  اباحم  رد  ناشریشمش  هب  دوبن ***  اغوغ  موق  ةزادنا  وچ   360

سک  ود  ره  نیا  دیتسب  دهع  ارچ  سب ***  هحلط  يا  هللادبع  تفگ  ودب 
یگرابکی  هب  ُدب  نیا  رب  اغوغ  وچ  یگراچیب ***  هحلط ز  تفگ  ودب 

دوب  هاگآ  دساح  نامهارکا  ز  دوب ***  هارکا  رب  ناماهدهع  ُنب  ز 
رَمُش  هتسکش  ار  ام  دهع  رم  وت  رگ ***  هراچ  دوب  مغ  نیا  رب  نامْرگا 

ناوت  درک  هراچ  ار  درد  نیا  هک  نامز ***  ردنا  هللادبع  تفگ  ودب   365
دوش  مغ  نانمشد  يداش  وا  زا  دوش ***  مک  نامغ  يو  زک  هراچ  نانچ 

دنمدوس  ام  رهب  ياهراچ  نکب  دنمشوه ***؟ يا  ریبدت  هچ  دنتفگب 
ندش  دیاب  هکم  يز  لاح  ره  هب  نمجنا ***  نیا  زا [ [ ناهنپ هک  وا  تفگب 

نانمؤم  ردام  قح  هب  وا  تسه  هک  ناغف ***  شورخ و  اب  هشیاع  ِرب 
يردام ( 1  ) نامگ یب  نانمؤم  نیا  رب  يربمغیپ *** تفج  وت  مییوگب   370

شابم  یضاق  وت  زج  نونک  نوخ  نیا  رب  شابم *** یضار  وت  نامثع  هتشک  دش  وچ 
میروآ  گنج  هب  شّودع  اب  ات  هک  میروآ ***  گنچ  هب  ار  يو  يور  نیا  رب 

ام  راک  نیا  دیریگ  هدرب  رس  هب  ام ***  راتفگ  هدیدنسپ  دیآ  رگ 
مینک  تعیش  تسد  نورد  هکم  هب  مینک ***  تعیب  راک  نیا  رد  يو  اب  وچ 
میروآ  شورخ  رد  ار  هکم  همه  میروآ ***  شوج  هب  ار  نانمؤم  لد   375

(17  ) هحفص نانمؤم  نامگ  یب  میرگنن 1. ناسک  رگید  راتفگ  هب  میرب ***  هرصب  هب  یمرگ  هب  ار  وا  سپ 
راتساوخ  يرکشل  یبن  اج  رهز  راکشآ ***  ام  لاح  نآ  ردنا  مینک 
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11پ[  [ سک هاگآ  راک  نیا  زا  ادابم  سب ***  تسا و  نیا  ریبدت  دنتفگب 
دنتفاتشب  هحلط  ۀناخ  يوس  دنتساخ *** رب  ياج  نآ  زا  يار  نیا  رب 

رد هب  هنیدم  زا  دنوش  نوچ  ات  هک  رَِکف ***  رد  ناشناج  لد و  هدنامب  380

لمج باحصا  هب  ناورم  صاع و  نبورمع  نتسویپ 

رَفَک موش  ناورم  ورمَع و  نآ  زا  ربخ *** رماع  نبا  سپ  دیسرپب 
نیزح  مرُگ و  هب  رد  ( 1) اههناخ ناهن  نیکز ***  رپ  لد  دنتسه  دنتفگب 
یهرمه  ناود  ره  دننک  ام  اب  هک  یهگآ ***  میهد  ار  وا  بشما  تفگب 

هام  تفای  یگریچ  رب  دیشروخ  هب  هایس ***  دش  بش  يور  ات  دندوبب 
دش  هتفخ  اهمشچ  نوردنا  باوخ  هب  دش ***  هتفشآ  وید  نوچ  هریت  بش  385

دندش  ناورم  ربگ  ۀناخ  يوس  دندش ***  نایوپ  هس  ره  بش  هریت  نا  رد 
ناود  دمایب  هناخ  يزینک ز  نامز ***  نآ  دندز  رد  ۀقلح  کبس 

؟ دیتسیچ یپ  زو  دینزیم  رد  هک  ( *** 2  ) دیتسیک ات  دییوگب  اتفگب 
نادب  وکین  وت  هحلط  تسا و  ریبز  نامگ ***  یب  هثراح  ابا  اتفگب 

دیود  نوریب  هناخ  زا  ياپ  یهت  دینش ***  ناشیا  مان  نود  ناورم  نوچ   390
نوخ  هدرزآ  هدید  زا  تخیر  یمه  نورد ***  هناخ  هب  يو  ناشدرب  کبس 

نم  ناّفع  نامثع  هتشک  دش  هک  نم ***  ناج  رب  ياو  ایا  تفگ  یمه 
مغ  جنر و  رد  ود  ره  دندب  هتسشن  مه ***  هب  يو  اب  صاع  كرمع  اضق 

ناج  هریت  گس  شیپ  هب  کیاکی  ناغف ***  شورخ و  ود  ره  دندرکب 
يرماس  ِرسمه  نآ  داش  دندش  يرماع ***  هللادبع  رادید  هب   395

12ر[  [ باوص رب  مدمآ  امش  ( 3  ) يز نم  هک  تخس ***  دیسرپ  دنتفرگ و  رد  رب  هب 
میروآ  ياپ  ریز  نانمشد  رس  میروآ ***  ياج  هب  نامثع  ّقح  ات  هک 

] اههناخ .[/ درد 1 شیب  نیا  زا  ادابم  ار  تلد  درمداز ***  ياهک  ار  وا  دنتفگب 
تیتسیک  .2

نیز  .3
(19  ) هحفص

ریخ  ناگرزب  نیا  ( 1  ) ماهدرزایب ریبز *** ِز  هحلط و  زا  نم  نکیل  400 و 
دهع دنتسب  شیوخ  نمشد  اب  هک  دصق ***  دندرک  هچ  زا  نت  ود  نیا  ات  هک 

ناشدهع نیا  دمآ  هدهیب  رب  وچ  ( *** 2) ناشدصق زا  دیق  دوش  نکیل  و 
دنتشادنپ  زرَع  یمه  ار  یلع  دنتشاد ***  عمط  تیالو  ردیح  ز 

(3) بعت هچ  دوب  يداش  هچ  يو  رب  بش ***  زور و  دروخ  نیکشک  نان  یلع 
؟ نارتهم لد  ددرگ  داش  نآ  زک  نانچ ***  ار  یسک  يو  دهد  تیالو   405

شاف  تسه  اهلاح  نیا  ملاعرد  هک  شاب ***  هاگآ  هللادبع  تفگ  ودب 
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شنم  شوخ  يوش  نوچ  ات  شوک  نادب  شنزرس ***  نامدوس  نونک  درادن 
رهگالاو ود [  [ نیا دنوش  هنوگچ  رد ***  هب  برثی  ات ز  نک  هراچ  نونک 

نیرفاب  رتهم  يا  مناد  یکی  نیا ***  ریبدت  هک  ناورم  تفگ  نینچ 
رای  ود  نیا  یلع  ( 4  ) يز نامز  نآ  دنوش  راو ***  جاّجُح  دنریگ  مرُح  رگم   410

میاهتفر  نیا  زا  شیپ  تتعاط  یب  وچ  میآهتفریذپ ***  جح  ام  دنیوگب 
نیقی  وت  اب  لاح  نیا  میتفگب  نیا ***  زا  میهاوخ  تسج  یمه  ترافک 

چیسب نتفر  هب  ناشیهگنآ  دننک  چیه ***  باب  نیا  رد  ناش  یلع  دیوگن 
باب حتف  یسب  هلیح  تسا  نیمه  باوص ***  تسا  نیا  صاع  كرمع  تفگب 

ار ياج  نامز  نآ  دنتخادرپب  ار ***  يار  نیا  ( 5  ) دندرک هدیدنسپ   415

جح يارب  ع )  ) یلع زا  ریبز  هحلط و  نتساوخ  هزاجا 

12پ[  [ هانگ مخت  دنتشک  هلیح  نآ  رد  هاگپ ***  دادماب  رگد  زور  هب 
دندش  ردیح  دزن  هتخاس  نانچ  دندش ***  رَزیَم  مرح و  رداچ  رد  وچ 

یلم  ماما  راک  نآ  زا  دیدنخب  یلع ***  دزن  دنتفرب  ناس  نیز  وچ 
؟  نیا ردنا  ریبز  ای  هحلط و  ایا  نیبم ***  ماما  نآ  تفگ  تسا  لکش  هچ 

میاهتفر  نیا  زا  شیپ  تتعاط  یب  وچ  میاهتفریذپ ***  جح  ام  دنتفگب   420
هلا  زا  ماما  يا  مارحلا  تیب  هب  هانگ ***  رذع  میهاوخ  تسج  نونک 

برط  ناشدیص 3 . میاهدرزایب 2 . .1
دیدرک  نیز 5 . .4

(19  ) هحفص
)*( اطخ رب  نخس  یتفگن  زگره  وت  یفطصم ***  ( 1  ) ایا ردیح  تفگ  قَدَص » »

نینچ نیا  سک  دزیا ز  دددنسپن  هک  نیما ***  ياضترم  نامز  نآ  ( 2  ) تفگب
اوه دب  نیا  زا  ار  امش  دیآ  دب  امش ***  ناهن  دزیا  دناد  یمه 

؟ رای ود  ره  نیا  رب  ینامگدب  ارچ  راهنیز ***  نید  ریم  يا  دنتفگب   425
لوضف هار  مییوجن  یم  ام  هک  لوسر ***  ّقح  هب  ادخ و  ّقح  هب 

ناشن رد  نیا  زا  ار  ام  تسدادب  نامگ ***  یب  یفطصم  ناشتفگ  یلع 
تسالب مخت  هک  يراک  دییوجب  تسامش ***  دارم  دوخ  نونک  نکیل  و 

یندید  دوخ  هدرک  نیا  زا  دینیبب  ینتفگ ***  نونک  متفگب  نات  ْنم  وچ 
ماوع  ریبز  اب  هحلط و  ابا  مامت ***  ار  نخس  ردیح  تفگ  نوچ  هک   430

میرذگن  رتساز  وت  نامرف  ز  میرب ***  نامرف  دنتفگ  دنتفرب و 
نت  ود  نیا  هتخاس  نورد  برثی  ز  نف ***  رکم و  نادب  سپ  نآ  زا  دنتفرب 

يرماع هللادبع  تفر  نورب  يرس ***  هریخ  ناشیا ز  راثآ  رب 

هحلط هب  دیلو  ۀمان 

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


هحلط هب  دیلو  ۀمان 

دیرب  ( 3  ) هحلط کیدزن  داتسرف  دیلو ***  ناشیا  لاح  زا  تفای  ربخ 
13ر[  [ ماوع ریبز  دزن  لاح  نآ  رد  مایپ ***  هحلط  کیدزن  داد  نینچ   435

نومنهر دش  وید  ناتهار  دب  هب  نونک ***  ات  ( 4  ) امش دیتشگ  هناوید  هک 
رد  هب  نونکا  دیهاوخ  درب  یمه  رس ***  هراب  رگد  ردیح  رامیت  ز 

ناج  دیهاوخ  داد  الب  ماد  هب  نایع ***  مدید  دیهاوخ  درک  افج 
تسین  كاپ  دب  ناتلد ز  هک  مدیدب  تسین *** ؟ كاب  نید  نادزی و  ناتْرگم ز 

دینک  رب  نیک  خیب  لد  هبوت ز  هب  دینک ***  هبوت  دیدرگ و  زاب  نیا  زا   440
راگزور دب  داب  ار  زومآدب  راگزومآ ***  دب  رب  لد  دیدنبم 

يا  نحم 1. زا  دیروآ  دیلو  مایپ  نزماگ ***  نآ  دش  هحلط  کیدزن  وچ 
تفگن . 2 تیب 8674 ) . كر یتفگن . اطخ  رب  نخـس  زگره  وت  یتفگ ، ) تسار  دی  قَدَص ( یفطـصم ، تفگ :  دوخ [  اب  ردـیح ]  ینعی :  *.[ 

ردیح  . 3
ام دنتشگ  . 4

دیلو  نتفگ  هک  ( 1  ) نآ دب  ياهنخس  دیرب ***  نا  نامز  رد  تفگب  هحلط  هب  ( 20  ) هحفص
ماوع  ریبز  يوس  درک  هگن  مایپ ***  نانوچ  هحلط ز  دیسرتب 

تفگش  يور  هبتع ز  نب  دیلو  تفگ ***  هچ  ات  ونش  ردارب  نیا  تفگب   445
یتساک  ام  ناج  رد  تستسجن  یتسار ***  رس  زا  تسا  هتفگ  نخس 

شاب  شوه  اب  ( 3) هبعل نیا  زا  شیدنیم  شاب ***  شوماخ  تفگ  نامز  نآ  ریبز 
يوگم  اهنخس  نایوگ  هدوهیب  وچ  يوج ***  مان  تمشح و  نورد  ایند  هب 

تساضق ینامساک  نآ  زج  دشابن  تساوه ***  تِک  منک  نآ  تفگ  هحلط  ودب 

هکم هب  لمج  باحصا  نتفر 

اهن  یهار  هکم  يوس  دناد  هک  نانچ ***  سپ  ناز  دنتسجب  یلیلد   450
داش  دنتشگ  دندیسر  اج  نآ  وچ  داب ***  وچ  هکم  هب  ات  سپ  دنتفرب 

(3) ربا دننام  هب  دش  نورد  هکم  هب  ربا ***  وچ  هحلط  ياج  ناز  تقو  نآ  رد 
رد  هب  رد  نامز  نآ  ( 4  ) ریبز لاح  ز  ربخ ***  ار  نایکم  همه  وا  دادب 
13پ[  [ ناشن ار  نایکم  همه  وا  دادب  نانچمه ***  يرماع  هللادبع  ز 

يوج  تسج و  نیا  رد  سک  ره  درک  یمه  يوگ ***  تفگ و  رپ  هکم  دش  لاح  نیا  رد   455
همدمد  زا  رپ  لد  ار  موق  نارم  همه ***  هکم  لها  دندش  هریذپ 

نایز  دوس و  سک ز  ره  دیسرپب  نامز ***  نآ  نایکم  ناشدندید  وچ 
دنتفاتشب  داب  نوچ  هکم  يوس  دنتفای ***  ربخ  ناشلد  زار  زا  وچ 
نمجنا ره  هب  ناشیا  زا  دشر  بخ  نت ***  جنپ  نآ  دنتفر  هکم  رد  وچ 

لمج باحصا  هب  هشیاع  نتسویپ 
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رَِکف  رپ  ببس  نیا  زا  دش  يو  لد  ربخ ***  نیا  دیسر  اریمح  دزن  هب   460
(5  ) ناثکان زا  دش  هگآ  هک  اریمح  نامز ***  نآ  ُدب  هّبَض  ینب  ّیح  هب 
داش  دوب  شلد  ناشیا  راک  زا  وچ  داب ***  دننام  هب  وا  تفر  هکم  يوی 
سک  داتسرف  ناهورگ  نآ  رب  سپس ***  ناز  دش  هناخ  رد  وچ  اریمح 

] ربب .[/ هبعک 3 . 2 ناس [ نادب  اهنخس  .[/ ناشدناشنب 1 شیپ  رد  دنتفر  وچ  ناشدناوخ ***  دوخ  شیپ  نامز  ردنا  مه 
(21) هحفص ناسکان  ریبد 5 . . 4

ربخ يو  يرد  ره  زا  موق  نآ  زا  رد ***  هبرد  سپ  مرگ  ناشدیسرپب  465
دش  هتفشآ  هنیک  زا  کی  ره  لد  دش *** هتفگ  نخس  نامثع  لتق  زا  وچ 

تسین  راک  ناهج  رد  رتتشز  نیا  زا  تسین ***  راوخ  نیا  هک  سک  ره  تفگ  یمه 
؟ تسیچ هراچ  نیا  رد  ار  ام  تفگ  یمه  تسیرگ ***  ناوارف  يراز  هب  اریمح 

نانمؤم  ردام  نابرهم  ای  هک  نامز ***  ردنا  دنتفگ  موق  نآ  سپ 
میدمآ  برط  زان و  يور  زا  هن  میدمآ *** سپس  نیز  ام  وت  دزن  هب   470

يردام وت  دوب و  رسپ  نامثع  هک  يرت ***  یلوا  وت  نتسج  هنیک  نیا  رد 
يرکاچ  ام  زور  بش و  تمینک  يروای ***  یهد  ار  ام  وت  رگ  نونک 

14ر[  [ میرب نامرف  کین  ار  وت  رد  ره  ز  میرتهک ***  ار  وت  ام  يرتهم  نوچ  وت 
يار  يامنب  وت  نتسج  هنیک  نیا  رد  يادخ ***  رهبز  ام  رب  ياشخبب 

نورب  هرصب  دمآ ز  نتسج  نوخ  هب  نونک ***  دوخ  يرماع  هللادبع  هک  475
هتساوخ  نت و  دهاوخ  درک  ادف  هتسارآ ***  جنگ  دراد و  هپس 

تسرد  يدهع  دنب  ورف  ام  اب  وت  تسخن ***  نامثع  نوخ  نتسج  نیا  رب 
تسام  راد  هگن  نادزی  راک  نیا  رد  تسام ***  راک  رگد  یتسب  دهع  وت  وچ 

يرکشل  نز  ریشمش  میرایب  يروشک ***  ره  سپ ز  ناز  وت  تخب  هب 
میرب  هرصب  هب  اریمح  يا  ار  وت  میروآ ***  درگ  هب  یهاپس  یگنج  وچ   480

گنرد یب  نامز  نیا  میوش  برثی  هب  گنج *** راک  سپ  میزاسب  هرصب  هب 
هاپس  برثی  کیدزن  میدرب  وچ  هار ***  میریگب  رب  ناشک  نامثع  هب 

نوخ  نوحیج  مینارب  نافوط  وچ  نورد ***  برثی  هب  يداعم  نوخ  ز 
یلع  باوخ  ریبعت  ریشمش  هب  یلد ***  رپ  اب  اریمح  يا  مینک 

ام  ( 1) ریشمش ریبعت  بوخ  دنک  اطخ *** زا  تسا  هدید  واک  باوخ  نآ  رب   485
دش  داهرف  وچ  ییوج  هدوهیب  هب  دش ***  داش  ناشراتفگ  اریمح ز 

ریبعت ریشمش  تخت 1. جات و  مه  عْمَط و  لد و  ماک  هب  تخس ***  دهع  یکی  سپ  نآ  زا  دنتسبب 
نامداش  لد  هب  اریمح  شیپ  ز  نامز ***  نآ  هورگ  نآ  دندمآ  نورب  ( 22) هحفص

كاخ  دندرک  هدنکارپ  رب  رس  هب  كاچ ***  هرابکی  دندرکب  ار  بلس 
دنتخیمآ  رب  هرعن  دایرف و  هب  دنتخیگنا *** متام  لیح  رکم و  هب  490

نامز ردنا  دندیسر  ناشیدب  نایکم *** همه  ناْشناغف  گناب و  ز 
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14پ[  [ تساخب يزیختسر  نورد  هکم  هب  تسار ***  ّپچ و  زا  نامثع  ياو  سب  ز 
سخ  ناورم  صاع و  كرمع  رب  سک ***  داتسرف  اریمح  سپ  نآ  زا 

ناشدناشنب  شیپ  رد  دنتفر  وچ  ناشدناوخ ***  دوخ  شیپ  رد  هراب  رگد 
مشح  هاپس و  ( 1  ) ندرک درگ  ناوت  مرد ***  ّرز و  هب  اتفگب  اریمح  495
رز  راورخ  هب  مرایب  نونکا  نم  روخم *** مغ  نیا  وت  ناورم  تفگ  ودب 

رایع  ّرز  هردب  هد  درب  ودب  راسکاخ ***  نآ  تفر  نامز  ردنا  مه 
داش  هحلط  لد  دش  ات  هک  هحلط  هب  داد *** هردب  یکی  اریمح  رز  نآ  زا 

ار  گنچ  ودع  رب  نک  ساملا  وچ  ار ***  گنج  نک  زاس  ور  تفگ  ودب 
مارخ  يداش  هب  ریگب و  شتفگب   *** ماوع روپ  هب  شداد  هردب  رگد  500

وش  راک  یپ  رد  نکم  یگنرد  وش *** رای  وت  هحلط  اب  راک  نیا  رد 
زیرپ راک  دنراپس  ات  نادب  زیتس *** نیکز و  ود  ره  دنتفرب 

هیواعم هب  هشیاع  نداتسرف  همان 

ناهم رورس  هک  هشیاع  ابا  نامز ***  نآ  تفگب  ناورم  ربگ  نیعل 
لاح  و [  [ راک زا  مه  يدوز  هب  هد  ربخ  لاخ *** کیدزن  دوز  يدصاق  تسرف 

ددع  یب  هپس  درایب  وا  ات  هک  ددم *** نایفس  روپ  زا  هاوخ  ددم  505
نیعل وید  ناورم  راتفگ  ز  نینچ ***  نیا  دینش  نوعلم  صاع  نب  وچ 

وت  هب  تفگ  متساوخ  نینچمه  زین  نم  وت ***  يار  نیا  تسا  باوص  اتفگب 
؟ نحم یب  نامز  نیا  قشمد  يوس  هب  ندش ***  دهاوخ  هک  اتفگب  اریمح 

ناَزب  داب  وچ  تلاخ  دزن  موش  نامز ***  نآ  تفگ  صاع  كرمع  کبس 
نرک  نوسف 1. رکم و  هب  اریمح  ظفلز  نود *** ناورم  تشونب  همان  یکی  510

15ر[  [ صاخ ربگ  نآ  هّیواعم  دزن  هب  صاع *** رمَع و  دش  هار  رد  تفرگب و  وچ  ( 23  ) هحفص
نیه  وت  ناوخ  رب  هک  همان  داد  ودب  نیعل ***  نآ  دیسر  نوعلم  کیدزن  وچ 

لاح  راک و  زا  مولعم  هلمج  شدش  لاعفدب *** نآ  درازگب  وچ  تلاسر 
ناتساد  دص  هب  نتفگب  ناوتن  هک  نانچ ***  قفانم  لاح  داش  دشب 

نوسف رکم و  هب  اریمح  دزن  هب  نود ***  ربگ  نآ  تشونب  همان  کبس   515
داد  دیهدب  گنج و  رد  دیشوک  هک  داژن *** دب  نآ  تفگ  نینچ  ناورم  هب 

ناهم  يا  ناتدزن  بقع  رد  مسر  نارگ *** یهاپس  مرآ  عمج  نم  هک 
دود  وچ  داب و  نوچ  اریمح  دزن  هب  دوز ***  هکم  يوس  یکیپ  داتسرف 

(1  ) میئل ربگ  نایفس  ِروپ  رب  میقم ***  اجنآ  صاع  يرمع  دبب 
رشب  نیزگ  دمحا  نید  ِرب  رد ***  هب  رد  دروآ  رکم  هچ  ات  رگن   520

قسف رکم و  رپ  صاع  كرمع  نیعل  ( *** 2) قشمد نارخ  رب  دروآ  گنر  هچ 
نمیر نوچ  شدش  نایفس  روپ  ات  هک  نف ***  رکم و  رد  دیشوک  زور  بش و 
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شتشاد دوخ  شیپ  رد  زور  همه  شتخاونب *** داد و  ودب  ترازو 

لمج باحصا  هیواعم و  ندروآ  درگ  هاپس 

تفگش  نیا  دندمآ  عمج  يور  ره  ز  تفرگ *** ندرک  درگ  هپس  هگنآ  سپ 
ینع کی  ره  دندنام  لام  نآ  زک  ینغ ***  رکشل  درک  ناسک  لام  هب   525

داد  يور  زا  دشاب  نینچ  قفانم  دادب *** قحان  هب  ار  نانمؤم  قح 
(3  ) دیدس نکر  ياریمح  دزن  هب  دیسر ***  ردنا  کیپ  نوچ  يور  نآ  زو 

دوب  هک  ییاههتفگ  نآ  زا  اریمح  دوبب *** ناداش  همان  نآ  دناوخرب  وچ 
سند  ریبز  نآ  هحلط و  نامه  سک *** داتسرف  ناورم  دزن  کبس 

15پ[  [ يرماس نوچ  ياج  ره  دندیسر  يرماع ***  هللادبع  يور  نیا  زو   530
ناشندب  دب  ياهراتفگ  ز  ( *** 4) ناشندب نآ  دندید  دندینش و 

دیدش  نکر  اریمح  قسمد 3 . میل 2 . رگ  راک 1. راکیپ  رهب  زا  دیزاسب  زاب ***  تفگ  نآرب  نامرف  هب  اریمح 
] نانمشد .[/ 5

میوش نامرد  وچ  نامثع  درد  ربا  میوش ***  نامثع  نوخ  بلاط  ات  هک  ( 24  ) هحفص

نتسج گنج  زا  هشیاع  ینامیشپ  هشیاع و  اب  هملس  ما  رادید 

مرگ  تخس  شلد  اریمح  رب  ُدبب  ملس ***  ّما  دش  هاگآ  راک  نیز  وچ 
يوا  ریبدت  و [  [ يار ناز  هریخ  هدش  يوا ***  کیدزن  تفر  نامز  ردنا  مه   535

مرن  مرن  سپ  تفگ  شدیسرپب و  ملس ***  ّما  دیدب  اریمح  يور  وچ 
دننک  تمالم  وت  رب  هک  يراکز  دننک *** تیاکحیم  وت  ار ز  ام  هک 
نونج  رسکی  یتشگ و  هناگیب  هک  نونک *** مسرپب  وت  زا  نم  نکیلو 

تسرد  نآ  ارم  دیان  هک  يراک  ز  تسخن ***  منادب  ات  ارم  رم  وگب 
؟ یمه ییوج  هچ  ام  زا  هتفگ  نیا  زو  یمه ***؟  ییوگ  هچ  ات  وگب  شتفگب   540

رازراک  تلآ  یمه  يّرخب  راودرَم *** وت  دنیوگ  تفگ  ودب 
تسیک  رای  ار  وت  رم  نینچ  يراک  هب  تسیچ ***  يار  نیو  راک  نیا  هک  منادن 
تسخن  رد  وت  لاح  نیا  ونشب  نم  ز  تسرد ***  نیا  تسه  تفگ  ودب  اریمح 

راکبان  مدرم  نیا  تسد  َربَا  راز *** هب  نامثع  هتشک  دش  هک  یسانش 
دوب  هتسیاب  تخس  يده  راک  هب  دوب ***  هتسیاش  دوب و  نیما  ماما   545
هار  هدرک  مگ  ناهورگ  يراوخ  هب  هانگ ***  یب  نینچ  ار  يو  دنتشکب 

یلع  ( 1  ) زا بلط  نامثع  نوخ  منک  یلو ***  نم  زج  هب  دشابن  نوخ  نیا  رب 
نامگ  یب  نانمؤم  ردام  نم  نانمؤم ***  رب  هتشک  دب  ریم  رگا 

16 ر[  [ هتفای ان  ماک  ایا  تفگ  ودب  هتفات ***  نآ  زا  هملس  ّما  دبب 
وت  ياپ  دش  هتسب  الب  ماد  هب  وت ***  يار  نیا  تسا  نوگنرس  نبز   550

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


نادب  وکین  وت  هنوگشاب  دوب   *** نانز ياهراک  همه  وت  ینز 
اهر  فک  زا  ربمغیپ  دنپ  نکم  اهدژا *** مد  رب  وت  ياپ  هنم 

نتشیوخ  هنم  شتآ  رد  ودنه  وچ  نتفای *** شایناوتن  هچنآ  وجم 
؟ نسحلاوب رد  تفگ  یبن  وت  اب  هک  نخس *** نآ  دبب  شمارف  تِک  رگم 

يز  یضترم 1. اب  ام و  اب  تفر  یمه  یفطصم ***  هیداب  رد  هک  یتقو  هب   555
یکدنا  يور  دروآ  وت  ( 1  ) يز یبن  یکی ***  دش  رت  شیپ  یضترم  نیزگ  ( 25) هحفص

نیقی  رب  ار  درم  ورشیپ  نیا  وت  نیبب *** اریمح  يا  تفگ  دیدنخب و 
تس  یلم  درم  تسا و  ّمع  نبا  ار  وت  تس ***  یلو  یلع  مدیدب  یتفگ  وت 

؟  ارو يرای  وت  یناوت  رگ  یهد  ارو ***؟ رم  یتسود  سپ  تفگ  ار  وت 
افو  زا  وت  رای  يو  رای  دوب  یفطصم ***  ای  هک  ار  یبن  یتفگ  وت   560

ماوع  ریبز  زا  نیا  دیسرپب  مالسلا *** هیلع  ربمیپ  هگ  نآ  سپ 
؟ ایر یب  وگب  یسانش  هنوگچ  ارم ***  ( 2) ّمع نبا  ریبز  نیا  تفگب 

یضترم  ارم  دیآ  رتشوخ  ناج  ز  یفطصم ***  ابا  تفگ  یهگ  نآ  ریبز 
ریبز  يا  وت  دنیب ز  جنر  یسب  ریخ ***  درم  نیا  نم  زا  دعب  تفگ  یبن 

دش  درد  رپ  ْشلِد  ناهدنا  نیا  زا  دش ***  درز  نامغ  زا  ریبز  ناخر   565
یفطصم  اب  میدوب  عمج  همه  ام *** زور  نآ  هک  شتفگ  هراب  رگد 

یفطصم  دوخ  دزن  ارو  شدناشن  یضترم ***  نیزگ  دمآ  رد  هگان  هب 
16پ[  [ نیما لوسر  هگ  نآ  تفگ  وت  هب  نید ***  ریم  رب  يور  نارگ  يدرک  وت 

)*( نایع دش  نم  هب  نونکا  وت  ناهن  نابرهم ***  یبن  مع  نبا  رب  هک 
ارو  مراسگ  مغ  مه  زور  بش و  ارو ***  مراد  تسود  لد  هب  یتفگ  وت   570

لجخ ددرگب  دراد  هک  سک  نآ  ره  لد ***  هب  شضغب  هرذ  یکی  مرادن 
 )**( نم ناناج  تشاد  یمه  تباین  نم ***  ِناخ  رد  هک  متفگ  يور  نآ  زا 

اوگ یتسه  وت  متفگ  هچ  نا  رب  هک  یفطصم ***  نامز  نآ  سپ  تفگ  ار  وت 
لیح  رکم و  هب  منانز  زا  ینز  لدج ***  دهاوخ  تسج  یضترم  اب  هک 
؟ افو یب  نآ  دشاب  ینز  هنوگچ  یفطصم ***  ایا  ار  یبن  یتفگ  وت   575

دسر  تمالم  دشاب  هک  ار  نآ  رم  دزس ***  یشابن  وت  را  تفگ  یبن 
.] تسا بطاخم  نابرهم   *. [ مع نبا و  نیز 2 . یفطصم 1. خا  ردیح  ریم  ابا  افج ***  منْکن  هک  يدروخ  دنگوس  وت 

(26  ) هحفص دشن [. صخشم  دعب  لبق و  تایبا  اب  تیب  نیا  طابترا  **. [ 
؟ درک راک  نیا  يو  فالخ  دشاب  هک  درد ***  يور  زا  تسد  يدز  مه  رب  وت 

مردیح  یلع  ریما  تسد  هب  مهن ***  رما  تفگ  یفطصم  نیزگ 
مرذگن  نیا  زو  ( 1) مْهنَن رما  دنهن  مرح ***  لها  هلمج  رگ  هک  یتفگ  وت   580

لوبق  هلمج  میدرک  دومرفب و  لوسر ***  شیپ  میداد  دندادب و 
امسلا بر  ریش  یلع  دزن  هب   *** یفطصم نیزگ  کی  ره  رما  درپس 
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؟  یلع رهب  زور  نآ  رد  تتفگ  هچ  یبن ***  شیپ  هک  يدرک  شومارف 
هابت  دش  ملد  يار  ماک و  همه  هآ *** هک  اتفگ  دینشب  وچ  اریمح 

ملگ  بآ و  زا  مدآ  نوچمه  نم  هک  ملد ***  رب  نخس  نیا  دوب  هدیشوپ  وچ   585
مدمآ  ( 3) رید هن  رخآ  هب  وت  ( 2) رب مدمآ *** ریس  نیا و  مدش ز  نامیشپ 

17ر[  [ داش هدرک  لد  شیوخ  ۀناخ  يوس  داب ***  وچ  هملس  ّما  نامز  نآ  تفرب 

يو يار  ندنادرگرب  هشیاع و  اب  هحلط  رادید 

دش  هار  زا  مه  اریمح  دزن  هب  دش ***  هاگآ  هحلط  ياههتفگ  نیا  وچ ز 
نامگدب  دش  ام  اب  هک  مدینش  نانمؤم ***  ردام  ایا  تفگ  ودب 

؟  تسیچ راک  نیا  ردنا  وت  زومآ  دب  تسیچ ***  لاح  نیا  هک  ام  اب  وت  ییوگن   590
ریخ  هریخ  رب  وت  يدرگ  زاب  وا  زک  ریقح ***  راوخ و  درخ و  نیا  تسا  يراک  هن 

نایز  ددرگ  هیام  نامدوس  نیا  زک  ناد *** هحلط  ای  تفگ  ودب  اریمح 
تسین  راع  زج  راک  ( 4  ) نینچ ار  نانز  تسین ***  راک  دوخ  راک  نینچ  اب  ارم 

دنب  راک  ملد  دش  قح  دنپ  نآ  رب  دنپ *** داد  یفطصم  ارم  رد  نیا  زا 
تسین  هدیشونن  نات  نورد  رد  نیا  زا  تسین ***  هدیشوپ  دیدونش  مه  امش   595

تخب  تشگرب  هک  لد  اب  تفگ  یمه  تخس ***  دنامورف  هحلط  ( 5) دیسرتب
؟ ناوت نوچ  ار  دهع  نونک  نتسکش  نانمؤم *** ردام  يا  هگ  نآ  تفگب 

دش  هدروخ  ار  گنج  ام  ناج  نت و  دش *** هدرورپب  ام  رب  راک  نینچ 
نید  يرب 3 . مهنب 2 . ناهن 1. اهنخس  نیا  دنامن  ردیح  ز  ناهج *** رد  نخس  نیا  دش  هدنکارپ 

دیسرپب نیا 5 . زج  .3
سک  هتسر  یلغ  غیت  ددرگن ز  سپ ***  ياپ  يروآ  نیا  زا  وت  رگا   600 ( 27) هحفص

راهنیز ناج  هب  سک  ام  وچ  اب  روخم  راهنیز *** نامشاب  سر  دایرف  وت 
دروخ ( 1) هچ مغ  وا  زا  ات  رگن  ار  تلد  درک *** هچ  وا  تْردپ  ياج  هب  ات  رگن 

؟  مرب نوچ  وا  نامرف  رکبوبز  مرتهب *** نم  تفگ و  مرتهم  نم  وچ 
تسار  درک  یهر  اب  ار  تْردارب  تساوخب *** ار  تردام  يو  گرم  زا  سپ 
هتفاب  نیک  هب  اهنخس  نآ  دید  وچ  هتفات *** نیا  نیا  ردنا  دوبب  اریمح   605

17پ[  [ نومنهر وش  برح  يوس  ار  هپس  نونک *** ور  نامز  نآ  تفگب  هحلط  هب 
میروآ  ياپ  هب  ییار  هنوگرگد  میرگنب ***  رتبوخ  نیا  رد  ام  ات  هک 

کنت ( 2  ) شیار ماک و  هدش  ییوم  وچ  کبس ***  هحلط  ياج  نآ  زا  تفر  نورب 
دینش  دید و  هچ  نآ  تفگب  نارای  هب  دیسر ***  ناورم  دزن  ات  تفر  یمه 

دش  هریت  وا  مشچ  رب  زور  بش  وچ  دش ***  هریخ  نخس  نیا  دینش  ناورم  وچ   610
يوج  مان  رتهم  ایا  تفگ  ودب  يور ***  درک  نامز  نآ  ریبز  يوس  هب 

نورب  هکم  دصیس ز  مدرم  ابا  نونک ***  ار  دوخ  دنزرف  تسرفب  وت 
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لیم  ود  کی  رت  شیپ  دوش  هکم  ز  لیحر ***  لبط  دنبوکب  ات  وگب 
گنج  هب  دهاوخ  تفر  یمه  برثی  هب  گنرد ***  یب  يو  هک  مدرم  هب  دیامن 

نیک  رازاب  هرابکی  زیت  دنک  نیا ***  زا  اریمح  ددرگ  مرگ  رگم   615
بلط ار  ببس  نیا  دنک  ناعاجش  برع ***  ياهّیح  زا  هک  نآ  رگد 

زین  لاح  نیا  رد  رب  نورب  یهاپس  زیخ ***  تفگ  رسپ  اب  نامز  نآ  ریبز 
دننکشب یکی  ار  نالدرپ  لد  دننز *** نتفر  لبط  ات  يامرفب 

نونک  رذگم  شیب  هر  لیم  هس  ود  نورب ***  هکم  ار ز  هپس  يدرب  وچ 
مامت  رکشل  راک  دوش  ات  نامب  ماقم ***  برثی  هار  رس  رب  نکب 

رد  هب  دش  نامز  ردنا  مه  هناخ  ز  ردپ ***  زا  نیا  هللادبع  دینشب  وچ 
سب  ار  ماک  هچ 2 . مغ  هچ  دنتخورفا 1. رب  نیک  شتآ  نبز  دنتفوک ***  هر  لبط  ات  دومرفب   620

گنج  ماد  هنب  زا  دنتخاس  اجک  گنج ***  ماک  نیک  خیب  رد  دنتشرس  ( 28  ) هحفص
دش  رام  مد  نوچ  هچروم  مد  دش ***  رادیب  هنتف  دب  هتفخ  اجک 

18ر[  [ دیمد هنتف  قوب  رد  هنتف  رس  دیفکشب *** انع  ( 1) توادع خیبز  625
دوبب  هدایپ  تمالس  راوس  دوبب *** هداشگ  نید  رد  هنتف  هر 

نینس  غیت و  هب  هنیک  تسج  ون  هب  نینح ***  ردب و  گنج  ۀنیکرس 
دیسر  خزود  هب  نیک  نیا  زک  ناج  اسب  دیدپ ***  رد  نیا  زا  دماک  هنتف  اسب 

نید  يادعا  زغم  دش  هنیک  زا  رپ  نیک ***  داینب  تشِکورف  ناطیش  وچ 
اوه  ردنا  دیّرغب  ردنت  وچ  اوه ***  لبط  ناطیش و  قوب  مد  630

دش  باوخ  رد  هاوخدب  تخب  رس  دش ***  بات  زا  رپ  نآز  نایکم  لد 
تساخب  نایوج  گنج  لد  زا  شورخ  تسار ***  ّپچ و  نامز  نآ  نورد  هکم  هب 

نیز  دنداهن  نایاپ  داب  َربَا  نیک ***  هب  نادرم  دنتسبب  اهنایم 
گنس  هب  هنیگبآ  دننزرب  ات  هک  گنت ***  گنت  نابکرم  رب  دندرکب 

ناشرازاب  دید  نوگ  هریت  نآ  نوچ  ناشراک ***  رب  دیدنخب  هنامز  635
درب  رفیک  هدرک  نآ  زا  ماجرف  هب  درگنن ***  ار  ماجنارس  واک  یسک 

ناهَج  هَج  نامز  ره  خلم  نوچ  دوب  ناهج ***  زا  يوج  ماجرف  درم  لد 
مامت  رکاچ  ونشب ز  هصق  نیا  رم  مامُه ***  يوج  ماجرف  رای  يا  وت 

؟ دوب هک  زا  هنگ  دمآرب  نید  زا  هک  دود ***  هریت  نیا  هک  ینادب  وت  ات  هک 
؟ تسج گنج  یبن  ّیصو  اب  يو  هک  تسخن *** رد  نایمالساز  تسدوب  هک  640

؟ يادخ یلو  اب  دش  گنج  رد  وچ  ياپ ***  درب  نورب  نید  زا  هک  نآ  دوب  هک 
تسر  هک  زا  اههنتف  نیا  هک  ینادب  تسرد ***  يدید  گنج  نیا  داینب  وچ 

ربع ناوارف  هتفرگرب  وا  زو  ربخ ***  نیا  دوب  رتهب  هتسنادب 

ریبز نب  هللادبع  ندرب  نوریب  رکشل 
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18پ[  [ داد داینب  روج و ز  داینبز  دار ***  ساّبع  نبا  نیا  زا  داد  ربخ 
هوادع راقو 1. و [  [ ملع گنهرف و  دنوادخ  راد ***  مان  دّیس  نآ  دیوگ  نینچ  645

تسشب  نید  زا  شتسد  یشناد  یب  ز  تسخنزا ***  ریبّزلا  نب  هللادبع  هک  ( 29  ) هحفص
يور  درک  هر  هب  دیروآ و  درگب  يوج ***  گنج  رکشل  ردپ  رما  وچ ز 
درک  ياپ  رب  لاح  نآ  رد  هنیک  ز  درز *** و [  [ خرس ملع  رکیپ  ریش  یکی 

داب  دننام  هب  يراکش  ریش  وچ  داژن *** یلیقع  بسا  رب  وا  تسشن 
يو  نامرف  هب  نوریب  دنتفرب  يو ***  ناراوس  ات  سپ  دومرفب 

هار  گنهآ  دندرک  هدیجیسب  هاپس *** نآ  دندز  نتفر  لبط  نآ  وچ 
نایکم  نآ  زا  دروآرب  یشورخ  نامز ***  نآ  لبط  ياوآ  رد  هکم  هب 

رس  درب  ورف  ینامز  دش  لجخ  ربخ ***  اریمح  رد  نیا  زا  دینشب  وچ 
نم  دزن  ار  ماّوع  نبا  ناوخب  نطو ***  ( 1  ) يز ور  تفگ  يرب  نامرف  هب 

ریخ  هب  اریمح  تدناوخ  تفگ  ودب  ریبز ***  يز  شرب  نامرف  تفر  کبس 
دابدنت  نوچ  ماّوع  نب  ریبز  داش *** هاگ  نآ  دش  اریمح  دزن  هب 

يوج  گنج  هللادبع  تفر  اجک  يوگب ***  ار  ام  تفگ  ودب  اریمح 
مان  کین  نآ  تفر  نتخات  رب  هک  ماوع ***  ریبز  خساپ  داد  نینچ 

ناور  ار  يو  هدرزآ  دش  ناشیا  زک  ناشک ***  نامثع  لیخ  نادب  تیمحز 
ياهناگیب  لقع  زا  هک  انامه  ياهناوید ***  تفگ  ودب  اریمح 

؟ تسس وت  یسانش  ار  يو  گنج  رب  هک  تسرد ***  وت  ( 2  ) ياهتسنادن ار  یلع 
رازه  دصیس  درم  سب  هن  ار  يو  هک  راوس ***  دصیس  وت  ( 3  ) یتسرف نآ  ِرب 

19ر[  [ یضترم نیا  جنر  وت  دنیب ز  هک  یفطصم ***  تفگب  وت  اب  هک  نآ  رگد 
؟ ور وت  يداهن  ردیح  گنج  رب  هک  وت ***  هتفگ  نیا  زا  يدرک  شومارف 

ار  دنپ  ۀمان  کبس  ناوخ  وا  رب  ار ***  دنزرف  وت  نیه  ناوخ  زاب  ورب 
مینک  لغ  رد  هاوخدب  ياپ  رگم  مینک ***  لّمأت  رد  نیدب  ام  ات  هک 

تسه هک  ( 30) هحفص ددرگب  یسرن 4 . ياهتسنادب 3 . نیز 2 . هار 1. ز  ( 3) ددرگنرب نم  راتفگ  هب  هاوخ *** هنیک  نآ  تفگ  ناـمز  نآ  ریبز 
دنسپ  ار  شلد  دیان  گنج  زج  هب  دنژن *** نامثع  لتق  نیا  زا  وا 

گنج  هب  دیاب  تفر  وا  راثآ  رب  گنرد *** یب  نونک  ار  ام  راچان  هب 
تشگزاب  یمه  ناوتن  راک  نیا  زا  تشذگ *** ردنا  تسد  زا  راک  نیا  نوچ  670

ربخ ار  دوخ  نارای  داد  نیا  زا  رد *** هب  دش  يو  دنام  لجخ  اریمح 

نمی ریما  هاپس  ندیسر 

نارگ  دمآ  ردنا  هار  یهاپس ز  ناهگان *** زک  دوب  نیا  رد  اریمح 
ار  گنچ  نیکز  هدرک  ساملا  وچ  ار ***  گنج  هتسارایب  یهاپس 

نورد  نهآ  هب  هدایپ  راوس و  نوگ ***  هنوگ  تیار  ابا  یهاپس 
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؟ دناهچ زا  و [  [ نامد ناس  نیدب  دناهک ***  اهنیا  هک  ناورم  دیسرپب  675
نمز  غارچ  نویامه  راوس  نمی ***  ریما  نیا  تسه  دنتفگب 

بلط  نامثع  نوخ  دنک  لد  زا  هک  برع *** عاجش  نیا  تسدمآ  نادب 
رز  تسدیروآ  اهراورخ  هب  ورهنیک ***  نیا  راک  نیا  رهب  زا  مه 

دش  دازآ  مغ  زا  نیعل  یتفگ  وت  دش ***  داش  نیا  زا  ناورم  ربگ  لد 
هار  درگ  زا  هگرکشل  دندرکب  هاپس ***  رسکی  دنتفر  هکم  رد  وچ  680
تفهن  زا  دندش  اریمح  دزن  هب  تفکش ***  رب  لگ  وچ  نالاگسدب  خر 

19پ[  [ نمز غارچ  يا  نونک  ام  رب  نمی ***  ریما  دماک  دنتفگب 
هتسارآ  ددرگ  ام  راک  وا  زا  هتساوخ ***  دراد و  نارگ  یهاپس 

مک  شیب و  نت  لیپ  نآ  راک  نیا  رد  مرد ***  ناور و  دهاوخ  درک  ادف 
تسا  هتسیاب  تخس  يرتهم  يو  وچ  تسا ***  هتسیاش  هک  اتفگب  اریمح  685

رگد  زور  هاش  ندیسرپ  هب  رس ***  هب  رس  نایکم  سپ  دنتفرب 
ماع  صاخ و  نمی  رایرهش  نآ  رب  مالس ***  اعد و  کی  ره  دندرکب 

شاب دازآ  مغزو  نادواج  نامب  شاب *** داش  يدمآ  کین  دنتفگب 
ریما  مان  تسا  دعس  هک  دیوگب  ریما *** ماک  تسیچ  ندمآ  نیا  رد 

نمجنا  ره  نازارفرس  ای  هک  نمی *** ریما  خساپ  داد  نینچ  690
هتسب انع  رد  ارم  ناور  درک *** هتـسخ  رگج  نامثع  لتق  ارم  ( 31  ) هحفص ما  هتسش  ورف  یفیج  رهد  زا  لد  ماهتـسخ *** لد  مایا  ریت  زا  نم 

درک 
نوخ  راکبلط  مشاب  هک  لد  نادب  نونک ***  متسجب  ابیکشان  مدش 

رگداد  دزیا  داب  وت  رای  هک  رس ***  هب  رس  نایکم  نآ  دنتفگب 
میاوت  راسگ  مغ  ام  هک  داد  نانچ  میاوت ***  رای  زین  ام  راک  نیا  رد  695

میونشب  يو  راتفگ  باب  نیا  رد  میوش ***  اریمح  يز  ات  زیخ  نونک 
ماخ  تشگ  نونک  وا  دوب  هتخپ  نیا  رد  مامت ***  ددرگن  وا  یب  راک  نیا  هک 

دهع تستسب  راک  نیا  رد  ام  اب  وچ  دهج *** هب  رخآ  هب  ( 1  ) شمیروا نورب 
نمجنا  ابا  اریمح  دزن  هب  نمی ***  ریما  تفر  نامز  ردنا  سپ 

دوبب هنامداش  شدیسرپب و  دومن *** عضاوت  اریمح  شدید  وچ  700
اطع  شدرک  رانید  هردب  یکی  انث *** يو  رب  درک  نمی  ریما 

یسگ  تمینک  يداش  هب  شتفگب  یسب ***  ار  يو  دیزاون  اریمح 
اور  وت  تجاح  دوش  ات  وگب  ام ***  دزن  ار  وت  تجاح  هچ  نکیلو 
نامگ  یب  نانمؤم  ردام  ییوت  نابرهم ***  نیا  شتفگ  نمی  ریما 

(2) هاوخ هنیک  نیا  دبیز  ام  هب ز  ار  وت  هانگ ***  یب  وت  دنزرف  هتشک  دش  وچ   705
منک  نامثع  نوخ  بلاط  نم  هک  منک ***  نامیپ  دهع و  نم  وت  اب  نونک 
مارح  رب [  [ وا رب  تماما  نیا  تسه  هک  ماما ***  دشاب  هک  منامن  ار  یلع 
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دش  هتشِک  وا  زا  نید  رد  هنیک  نیا  وچ  دش ***  هتشُک  يو  نامرف  هب  نامثع  هک 
نم راوازس  ( 3  ) مناشن یماما  نم ***  راک  نیز  شْمَدرک  لوزعم  وچ 

گنج تامدقم  ندش  هدامآ  گنج و  هب  هشیاع  تیاضر 

يو  رازاب  درک  نیرفآ  زا  رپ  يو ***  راتفگ  ینشب  وچ  اریمح   710
دربن راک  میزاسب  ات  ورب  درم ***  هرهش  يا  نم  ماک  تفگ  ییوت 

مالغ  ود  نمی  ریما  داتسرف  مامت ***  اریمح  اهنخس  نیا  تفگ  وچ 
شیپ اههردب  نآ  دندرب  وچ  ( 32) هحفص میاشن  هار 3 . شمیوآ 2 . رخ 1. شاخرپ  درم  نآ  لاح  نآ  رد   *** رز هردب  یـس  دیرایب  ات  نادـب 

يو  شیر  مهرم  سپ  تسج  ( 1  ) ودب يو *** 
ریگب اتفگ  هردب  هد  رانید  ز  ریما ***  نآ  درپس  هحلط  هب  لوا  رد 

راد  داش  مرخ و  لد  لاح  نیا  رد  راک ***  هب  رب  همه  نیا  تفگب  هحلط  هب 
داژن  دب  نیا  هردب  هد  رانید  ز  داد *** ماّوع  دنزرف  هب  نودیمه 

تساوه  تِک  نانچ  شراک  هب  رب  یمه  تسار ***  وت  نیا  نیزگ  ریبز  نیا  تفگب 
سک  دننام  تسدیدن  شک  نانچ  سپس ***  ناز  يرتشا  سپ  دروایب 

20پ[  [ هتفات مشیربا  شراهم ز  هتسارایب ***  یمور  يابید  هب 
ماف  لعل  زا  هدرک  ودب  عّصرم  ماخ ***  دوع  زا  شنالاپ  هدیشارت 

جاسو  دوع  زا  يو  ياهبوچ  همه  جاعز ***  يو  رب  هتسب  یجدوه  یکی 
يرتشم  هرهز و  زا  رتنازورف  يرَتشُشزا *** جدوه  نآ  رب  یلالخ 

برع تسدیدن  نانوچ  هک  ناس  نادب  بلس ***  یتسد  دروایب  سپ  نآ  زا 
رکم  یب  هشیاع  رب  درک  اطع  رز *** هردب  هد  هماج  رتشا و  َابَا 
نیزح زگره  تفگ  تلد  دابم  نیرفآ ***  درک  ریم  نآ  رب  اریمح 

دش  مرگ  يو  درس  نهآ  موم  وچ  دش ***  مرگ  وا  زا  شدرس  گید  نآ  سپ 
ربز ریز و  درک  دوخ  نید  همه  رفس ***  زاس  درک  نامز  ردنا  مه 

دنتخورفب رانید  هب  ار  نید  وچ  دنتخورفارب *** نیک  شتآ  کبس 
يامنهر ناشدوب  نود  ناطیش  وچ  يادخ *** باتک  وس  کی  دندنکف 

راوس  دص  اب  دوب  نورد  هکم  هب  راگزور *** نآ  رد  هبتع  نبدیلو 
ناود روالد  دیلو  دزن  هب  ناشکرس *** ( 2  ) همه نآ  نامز  نآ  دندش 
برع نارس  زا  گرزب  ُدب  يرس  بسن *** الاو  ]و [ ردص ُدب و  رگناوت 

دنتخات  نمی  ریما  دزن  هب  دنتخآ *** نورب  هناخ  شرهق ز  هب 
ریگ  تسد  قح  هب  ار  ام  راک  نیا  رد  ریما *** يا  ام  رای  وش  دنتفگب 

همه  نامز  نآ  ورب 2 . هتساوخان 1. لاح  رد  داد  ودب  هتساوخ *** نارک  یب  نمی  ریما 
تسبب  ار  نایم  نتسج  هنیک  نادب  تسشن ***  رب  افج  بسا  رب  سپ  نآ  زا  ( 33  ) هحفص

سب  هناخ  نیا  رد  نتسشن  ار  ام  هک  سک ***  داتسرف  اریمح  دزن  هب 
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21ر[  [ نورب هناخ  ییآ ز  وت  رگ  دزس  نونک *** دیاب  تفر  یمه  هرصب  هب 
سوه  هریت  جدوه ز  دنتسبب  سپس ***  ناز  هشیاع  رتشا  نآ  رب   740

یگراب  رب  دنتسشن  هنیکز  یگرابکی ***  هب  یگنج  ناراوس 
دندش ابیکشان  ( 1) اهدهع رد  وچ  دندش *** اریمح  يز  هتخاس  همه 

يو ةرابود  ینامیشپ  اریمح و  اب  هملس  ما  ددجم  رادید 

نارگ  هاپس  نیا  ْدنامزاب  وت  هب  نانمؤم *** ردام  نیا  دنتفگب 
دناهتسشنب  ْترَد  رب  وت  رهبز  دناهتسب *** اهدهع  نیا  رد  وت  اب  وچ 

نکش  تعیب  لاح  ره  هب  مشابن  نم ***  هک  اریمح  خساپ  داد  نینچ   745
رد  هب  هناخ  میایب ز  نم  ات  هک  رگد ***  ینامز  ( 2  ) ردیا دننامب 

نید  كاپ  نز  نآ  هتفات  دبب  نیا ***  زا  دش  ربخ  هملس  ّما  ِرب 
مان  کین  نز  نآ  نامز  ردنا  مه  مایپ ***  اریمح  دزن  داتسرف 

؟ یضترم قح  يدرک  شومارف  یفطصم ***  ( 3  ) تمرح ياک  تفگ  نینچ 
(4  ) ناما افو و  زا  يدش  نوریب  وچ  ناهج ***  يادخ  زا  داب  مرش  ار  وت   750
؟ رگم یتشگ  ریش  ( 5  ) ياهدوب نز  وچ  رگم ***  یتشگ  ریس  ناهج  ود  ره  ز 

؟ رنه هنانز  ییامن  نادرم  هب  رن ***  ریش  ( 6) ابا ییوج  گنج  یم  وت 
ياپ  شیپ  ربم  ربمیپ  رما  زو  يادخ *** ریش  يادخ و ز  زا  سرتب 

لجخ  دنژن و  دش  اههتفگ  نآ  زو  لد ***  هتسخ  دش  دیسرتب و  اریمح 
درد يامنم  شیب  نیا  زا  ار  ملد  درگ *** زاب  نم  وا ز  تفگب  هحلط  هب   755
دیروخ  دینز و  دیرِگ و  يدهد و  دیرذگب ***  ام  دیاب ز  هچ  نآ  دینک 
ياپ  وت  يریگن  نوریب  راک  نیا  زک  يادخ ***  قح  هب  اتفگ  هحلط  ودب 

تمرح  وت  ياک  ردنا 3 . اه 2 . تسس  .1 21پ [  [ ون زاب  ینک  ناماهدرد  نهک  ورشیپ *** نیدب  یشابن  وت  رگا 
ایا  يدوب 6 . اما 5 . يافو  .4

هابت  رکشل  راک  همه  ددرگ  هک  هاپس ***  یهورگ  ود  رد  وت  روایم  ( 34  ) هحفص
نورب  يریگ  راک  نیز  ياپ  رگا  نونک ***  ام  رکشل  نیا  دبوشآ  رب  760

یتهبش  نورد  اهلد  هب  يراین  یتمحر ***  هپس  رب  ینک  رگ  دزس 
دنتفیکشن  هنتف  زا  هک  یناسک  دنتفیرفب *** زاب  شین * وگ  نیا  زا 

داش دندیروآ  نورب  هناخ  ز  داب *** وچمه  ار  هتشگرس  ياریمح 

رتش رب  اریمح  ندش  راوس 

هلا  مان  هب  متفر  تفگ  یمه  هاپس ***  يز }  } نورب اریمح  دمآ  وچ 
مرپسب  یپ  هب  هرصب  هار  ات  هک  مرکسع ***  نامز  نیا  تفگ  دیرابب  765

هتساوخ  نارک  یب  شجدوه  نآ  رب  هتسارآ ***  رتشا  دید  وچ  اریمح 
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(1  ) ود يایند  ماک و  یپ  زا  تسشن  نورد *** جدوه  هب  ناقاخ  نوتاخ  نوچ 
(2) ببس ار  اههنتف  دش  هلجح  رد  وچ  برع ***  هاپس  شدرِگ  هب  دمآ  رد 

نورد  هبعک  هب  نم  موش  اتفگب  نویه *** شدربب  هبعک  کیدزن  وچ 
دینش  رکشل  رالاس  گناب  نآ  وچ  دینباوخ *** نیمز  رب  رتش  نابرتش  770

داش  هاگنآ  تفر  نورد  هبعک  هب  داب *** وچ  اریمح  دش  نورب  جدوه  ز 
نامز  نیا  دیهن  مه  رب  مشچ  همه  نامدرم *** ایا  تفگ  یمه  يدانم 

زامن  تعکر  ود  يزاجم  وا  درکب  زان *** هب  اریمح  دش  نورد  هبعک  هب 
تسار  لضف  زا  نک  ام  رب  راک  نیا  وت  تسارم ***  قح  رگا  یهلا  تفگ  یمه 

اربمغیپ  قح  نکم  اوسر  وت  ارم *** رم  یلع  رَوقَح  تسه  را  سپ  775
رَِکف  رپ  لد  تفر  نورد  جدوه  هب  رد *** هب  دمآ  هبعک  ِز  نیا و  تفگب 

22ر[  [ لیح رکم و  هب  کی  ره  يار  ُدب  هک  لمج ***  نآ  زاب  لامج  تخیگنارب 
دود  دننام  هکم  زا  درب  رتش  دوب ***  هنوراو  توص  يو  ناورتش 

هابت  یتیگ  هتشگ  هپس  درَگز  هاپس ***  رکسع  درِگ  رد  تفر  یمه 
رازه  ود  هد و  یگنج  لاح  نا  رد  راوس *** جدوه  درگ  رد  تفر  یمه  780

(35  ) هحفص بلس  نورد 2 . ایند  . 1 شاهنوگ [  ماوع =] .*  ریبز  يز  هپس  نآ  درپس  مامت ***  هاپس  نآ  دید  وچ  اریمح 
ریبک  ریغص و  نیا  رتهم  ییوت  ریما ***  يا  تفگ  ماّوع  دنزرف  هب 

دوب  تداعس  تسد  وت  يار  وچ  دوب ***  تداع  وچ  ار  هپس  رب  یمه 
سب  تسدنام و  راک  یکی  ار  ام  هک  سپس ***  ناز  ار  هحلط  رم  تفگ  نینچ 

نانز  ریما  يا  ارم  رم  وگب  نآ ***  تسا  راک  هچ  هحلط  تفگ  ودب   785
؟ رمع نبا  تسین  ام  رای  ارچ  رومان ***  ایا  تفگ  ودب  اریمح 

داد  دنیوجب  يو  زا  راک  نیا  رد  داب ***  وچ  ار  يو  دنناوخب  رگ  دزس 
دنپ  يور  زا  دش  رّمع  دنزرف  هب  دنچ ***  درم  اب  هحلط  نامز  ردنا  مه 

نانمؤم ردام  تدناوخ  یمه  نامز ***  نیا  ِدّیس  نیا  تفگ  ودب 
؟  ربخ يرادن  وت  مدناوخ  ارچ  رمع ***  نب  هللادبع  تفگ  ودب   790

ریگتسد  قح  هب  وت  يوش  نامات  هک  ریما ***  يا  تندناوخ  ناز  تفگ  ودب 
مدناد هتفیش  وت  وچ  انامه  مدناوخ ***  یلع  گنج  هب  شتفگب 

يوجم  نینوچ  راک  ینم  نوچ  زا  وت  يوگب ***  ار  وا  رم  نیا  تسا  نم  راک  هن 
نسحلاوب  تیار  رس  ینیب  وچ  نخس ***  نیا  يروآ  دای  هک  شتفگب 

تشگ  زابنا  ترسح  مغ و  اب  شلد  تشگزاب ***  وا  زا  هحلط  دنام  لجخ  795
22پ[  [ رمع نیا  راتفگ  دناوخ  وا  رب  رد ***  هب  رد  دش و  اریمح  دزن  هب 

راهنیز یسک  دهاوخب  يو  زا  هک  راو *** هدرزآ  تفگ  نینچ  اریمح 
سردایرف تسین  یسک  وز  ْهب  هک  سب *** رای  نامداب  نیرفآ  ناهج 

لمج هاپس  تعامج  زامن 
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زامن  نیشیپ  تقو  ار  زور  نآ  ُدب  زارد *** ثیدح  نیا  تشگ  هاتوک  وچ 
ماما  دیاب  راچان  هب  ار  ام  هک  ماع ***  صاخ و  نا  زا  سک  ره  تفگ  یمه   800

تساوخ  تشگ  هبت  ناشاهراک  همه  تساخب ***  ناْشنایم  رد  نخس  هیور  ود 
ناشراکیپ  داینب  دیسرپب  ناشراک ***  زا  دش  هگآ  نوچ  اریمح 

نانمؤم  نیدب  نونکا  وت  يریما  ناوج ***  نیا  تفگب  هحلط  دنزرف  هب 
ریبّزلا ماوع 1. ( 1  ) ریبز هلادبع  دوب  ماما ***  ار  نانمؤم  دوب  ادرف  وچ 

(36  ) هحفص

هرصب يوس  هب  لمج  هاپس  تکرح 

مک  شیب و  نینچ  دیاش  دنتفگب  مشح ***  هاپس و  نآ  رب  يار  نیا  رب 
زاجم  يور  ( 1  ) هک تقیقح  يور  هن  زامن ***  دندرکب  هحلط  نبا  ِسپ 

هار  هرابکی  دنتسج  هرصب  يوس  هاپس ***  نآ  زامن  زا  دندش  غراف  وچ 
دنتخوس  نتشیوخ  نمرخ  نبز  دنتفوک ***  ورف  نتفر  لبط  کبس 

داب  وچ  نامثع  نامحردبع  نیک  ز  داش ***  تفر  همدقت  رب  رادهپس 
ملع  قوب و  لبط و  اب  تفر  یمه  مکح ***  نب  هللادبع  هقاس  ربا 

نوزف  دصناپ  درم  نورد  شدرگ  هب  نوردنا ***  بلق  هب  دش  هشیاع  یمه 
رومان  ردیح  نمشد  همه  رگشاخرپ ***  ناریگدرُگ  همه 

كاچ  هدرک  دوخ  نید  ۀماج  همه  كاخ ***  تخب  رس  رب  هتخیر  همه 
ماع  صاخ و  ابا  يداش  هب  اریمح  ماش ***  تقو  ات  تفر  یمه  ناس  نیا  رب 

]23ر[ يوم هریت  بش  ياپ  ات  تسش  ورف  يور ***  درک  هیس  بش  ار  زور  نآ  سپ 
دیرورپ دوخ  راک  هیس  دیاب  وچ  دیروآ ***  ورف  ار  هپس  اریمح 

نایرصب  ( 2  ) يز شیوخ  لد  ماک  هب  نامز ***  ردنا  همان  یکی  وا  تشبن 
ماع  صاخ و  نآ  رادرک  راتفگز و  مامت ***  هدرک  دای  رد  همان  نادب 
نانمؤم  ردام  نیا  تسا  هتشون  نایریصب ***  يز  همان  نیا  هک  هتفگب 

گنج  راک  هتخاس  امش  يز  دسر  گنرد ***  یب  يو  همان  نیا  راثآ  رب 
دینک  نامثع  نوخ  بلاط  قح  هب  دینک ***  نادزی  نامرف  هک  رس  نآ  رب 

راک  دیزاسب  رب  نیا  رب  مه  امش  راکشآ ***  امش  رب  نخس  نیا  درک  وچ 
نیزح  نایریصب  يز  داتسرف  نینچمه ***  ياهمان  يو  تشونب  وچ 

داش  هرصب  يز  کیپ  ار  همان  دربب  داد ***  هناورپ  تسد  رب  همان  نآ  نوچ 

لمج برح  زا  میس  سلجم 

اریمح رب  بأوح  ناگس  ندرک  سراپ 

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


تشمنب نیز 3 . هن 2 . لضف 1. ّما  ُدب  هتشونب  همان  یکی  لضف ***  يور  زا  هکم  رد  يور  نآ  زا 
( 37  ) هحفص

رس  هب  رس  نیا  زا  ار  یلع  هدادب  ربخ *** اریمح  زو  یلع  دزن  هب 
یضترم  رب  کیپ  ُدب  هدیناسر  ابص *** داب  وچ  یکیپ  هب  هدرپس 

دوب  هتفشآرب  ناز  يده  ماما  دوب ***  هتفر  یلع  دزن  همان  نآ  نوچ 
ناشن  هدادب  اهیندوب  رهز  نآ ***  زا  هدرک  رادربخ  ار  هپس 

راگزور  نیا  رد  نامدَُوب  هنوگچ  رازراک ***  نیثکان  اب  هک  هتفگب   830
رَبِع يور  یتسرد و  يور  ز  ربخ ***  ربمیپ  نیز  ناِمتسداد  وچ 
نَزَح ردنا  يوش  یب  دننامب  نز ***  رایسب  گنج  نیا  زک  هتفگب 

]23پ[ شوگ هب  ار  لمج  گنج  لاح  ام  ز  شوه ***  دنوادخ  يا  نونک  ونشب  وت 
نایریصب  يز  داب  نوچ  داتسرف  نانچ ***  اریمح  همان  تشونب  وچ 

دود  وچ  وا  برح  ّیح  ات  تفر  یمه  دوب ***  هک  وا  تفرگرب  هگیاج  نآ  زا   835
دید  هزادنا  یب  یناگس  اج  نآ  رد  دیسر ***  یح  نآ  کیدزن  وچ  اریمح 

یگس  ( 1) ره زا  تسا  گنلپ  یتفگ  وت  یکی ***  ره  شرتشا  رد  تسَج  یمه 
نآ  زا  يو  رتشا  دش  هناوید  هک  نانچمه *** ناگس  نآ  دندمآ  گناب  هب 

تشگ  شوگ  نب  یتفگ ز  ْشنَت  همه  تشگ ***  شوه  یب  دیسرتب و  اریمح 
اضق  زا  اهلاح  نآ  باب و  نآ  رد  یفطصم ***  زا  دمآ  دای  شیزیچ  وچ   840

نامز  نیا  نم  راتفگ  دیشوین  نامدرم ***  اب  تفگ  دش  رایشه  وچ 
مان  تسیچ  ار  ياج  نیا  هک  لوا  رد  ماع ***  صاخ و  نونک  ار  ام  دییوگب 

 * نآ زا  وکین  بوخ  يو  مان  دوب  نانمؤم ***  ردام  يا  شدنتفگب 
هابت  رد  نیدب  دش  نم  راک  همه  هآ ***  هآ  تفگ  دینشب  وچ  اریمح 

دیرگنب  رتبوخ  نم  راک  نیا  رد  دیرب ***  هکم  يوس  ارم  اج  نیا  زا   845
 ] ره نآ  .[/ نایع 1 کی  کی  میدیدب  نوچ  نانچ  ناشن ***  دمحا  ياج  نیا  زا  داد  ارم 

ماهیا هتـساوخ  وکین "  " ندروآ اب  هدنوخ و  بوخ " فیحـصت "  هب  ار  نآ  رعاش  یلو  هدـش  تبث  باوح " خـیرات "  رد  هاگیاج  نیا  مان  *. [ 
(38) هحفص دزاسب [. همجرت 

راگدرک  نیدب  یضار  تسین  نم  ز  راک *** ؟ هچ  شهاپس  یلع و  اب  ارم 
نخس  نم  زا  ردام  ایا  ونشب  هک  نمی ***  ریما  سپ  نا  زا  تفگ  ودب 

سانش دزیا  درگرب و  يار  نیا  زا  ساره *** رب  نَُدب  دیابن  رد  نیا  زا 
؟ دوب نوخ  نیا  راکبلط  وت  یب  هک  دوب *** نوچ  ]و [ دشاب یسک  هنوگچ   850

تسوت  دنوادخ  روای  راک  نیا  رد  تسوت *** دنزرف  هتشک  ردام و  ییوت 
24ر[  [ ریخ راک  زج  تسین  یلع  گنج  هک  ریبز ***  شتفگ  راد  ناهج  قح  هب 

یکش  یب  ِزتِس  رد  دش  هدنشورخ  یگس ***  هدرُک  هک  ُدب  نیا  ردنا  ریبز 
ناگچبون  نوچمه  شُدب  ناشورخ  ناشن ***  يور  گس ز  نآ  ( 1  ) نتسبآ ُدب 
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دوبن  شدوس  تفگ و  مدش  نامیشپ  دومن *** يراز  هراب  رگد  اریمح   855
نآ  زا  داد  ربخ  ربمیپ  ار  ام  هک  ناشن ***  نآ  دیدپ  دمآ  تفگ  یمه 

دوب جنر  ناگچب  نآ  زا  ار  يو  هک  دوز ***  مین  ود  هب  ار  گس  هحلط  دزب 

هرصب هب  لمج  هاپس  ندیسر 

هاگیاج  نآ  زا  دنتفرگرب  هنب  هاپس ***  نآ  یگرابکی  هب  سپ  نآ  زا 
داد  نید و  زا  هدرک  يرب  لد  همه  داب ***  دننام  دنتفر  زور  بش و 

شیوخ  لیخ  اب  ياج  نآ  زا  دنتفرب  شیپ ***  هحلط ز  ماوع و  نب  ریبز   860
هار  درگ  زا  دنتسج  رصق  هر  هاپس ***  زا  شیپ  دندیسر  هرصب  هب 

دنتفاتشب  زیت  ناشرادید  هب  دنتفای ***  یهگآ  نایرصب  نآ  وچ 
دندناوخرب حتف  ۀمان  ای  و  دندناشفارب *** ناْشلُگ  هک  یتفگ  وت 

راثن  رب  ناود  ره  نادب  دندرکب  رامش *** یب  نایرصب  ناشدندید  وچ 
زاین  ار  ام  دوب  ناترادید  هب  زاجح ***  نارتهم  ایا  دنتفگب   865

تفج  داب  رفظ  اب  امش  تخب  هک  تفگ ***  ماوع  نیا  نایرصب  نادب 
ام  راک  امش  ماک  هب  دیآ  رب  ام ***  رای  نانمؤم  ردام  دش  وچ 

مینک  رب  نیمز  زا  ناشخیب  نب و  مینک ***  یلاخ  رهد  ناشک  نامثع  ز 
هرهب  نتسنادب 2 . نورد 1. ( 2) هرصب هب  رکشل  دیزاسب  نونک ***  هرصب  ناگرزب  يا  امش 
راتساوخ  دنک  نامثع  نوخ  ات  هک  راک ***  هدیجیسب  اریمح  دمآ  وچ   870 ( 39  ) هحفص

24پ[  [ نید دابآ  ددرگ  يو  راک  زا  هک  نیا ***  دیناد  داشگب  ریخ  رد 
؟ ریخ راک  نیا  وت  یتسجب  نوچ  نب  ز  ریبز *** يا  تفگ  لاح  نیا  ردنا  دیلو 

نانس  ماسح و  ردق و  دوب و  رنه  نابز ***  دوب و  تسد  لد و  ار  امش 
؟ ور دیدوب  هدرک  ناهن  وز  ارچ  وگب ***  يدوبن  نامثع  رای  ارچ 

دیاهتشِک  دب  هک  سک  همه  دینادب  دیاهتشگ ***  وا  راوخمغ  زورما  هک   875
تشگ  شومارف  يو  هبعک  همه  تشگ ***  شوماخ  زجع  نآ  ردنا  ریبز 

نمجنا  نآ  دنتشگ  هدنکارپ  نخس ***  نیا  نامز  ردنا  دش  هدیرب 
ریچ هدوب  نخس  رب  نیا  تفگ  ودب  ریلد ***  دیلو  اب  نامز  نآ  ریبز 

؟ نامگدب يدرک و  هدز  تمالم  نایرصب ***  نیا  شیپ  رد  هچ  زا  ناموت 
؟ ام راتفگ  وت  يدرک  ماخ  سب  هک  ام ***  رادید  دیان ز  مرش  ار  وت   880
؟  ریخ يرود ز  هک  دیان  مرش  ار  وت  ریبز ***  نیا  دیلو  شتفگ  هراب  رگد 

نیک  يور  زا  ییوگ  یمه  اهنخس  نینچ ***  هّیربلاریخ  راک  رد  وچ 
تسین  مرزآ  قح و  ناتراک  رد  وچ  تسین ***  مرش  نورد  هدید  هب  ار  امش 

امش زا  ریبز  ای  هحلط و  تفگ  هک  یفطصم ***  زا  دیدرک  شومارف 
نم  مدمه  خا و  ناترادرک  ز  نم ***  مع  نب  جنر  یسب  دنیبب   885
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یضترم  یپ  زا  میتشاد  هگن  یفطصم ***  تمرح  نامز  نآ  تفگب 
تسا  دب  ثیدح  نیاک  رذگرد  نیا  زا  تسد ***  هب  دیاین  تشذگ و  نآ  نونک 

نید  تسس  يا  تفگ  ناود  ره  نادب  نیا ***  دینشب  وچ  هبتع  نب  دیلو 
؟  نسحلاوب اب  دیتسب  دهع  نب  ز  نم ***  شیپ  رد  هچ  زا  ناود  ره  امش 

25ر[ ]؟ نوخ دیهاوخ  درک  بلط  ردیح  ز  نوک ***  رگید  دهع  نآ  دیتسکش   890
نینچ  نافع  نامثع  هتشک  دش  هک  نیا ***  ردنا  یلع  ياضر  ُدب  رگا 

تسا یقش  اراکشآ  اب  هتشک  نآ  سپ  تسا ***  یلع  ياضر  رد  یبن  ياضر 

هرصب ناگرزب  اب  اریمح  رادید 

داد  داینب  اهنخس ز  نآ  دوب  وچ  دادن ***  خساپ  چیه  نیا  ردنا  ریبز 
( 40  ) هحفص

هار  درگ  زا  مه  اریمح  دمآ  هک  هار ***  هراوس ز  دمآ  رد  سپ  نآ  زا 
نامز  ردنا  مه  ناشدندش  هریذپ  نایرصب ***  نآ  هرابکی  هب  يداش  895ز 

رهگ  ّرز و  دندناشف  رب  وا  رب  رد ***  رود  زا  جدوه  نآ  دش  ادیپ  وچ 
سک  دندوبن  هگآ  یتفگ  نید  ز  سپ ***  هرصب  رد  دندرب  شیداش  هب 

ریشدرا ورسخیک و  دننام  هب  ریما ***  رصق  هب  دش  نورد  اریمح 
رس  هب  رس  ار  هرصب  نآ  لها  دناوخب  رگد ***  زور  زور و  نآ  دوسآ  رب 

داد  نید و  تمعن و  رب  سودرف و  هب  داد ***  دیموا  تخس و  ناشدزاون  900
تسرد يدهع  دنتسبب  ناریلد  تسج ***  دهع  سپس  ناز  ناشکندرگز 

نایم  نامثع  نوخ  بلاط  ربا  نایرصب ***  ( 1  ) يا هگنآ  تفگ  دیدنبب 
میرذگن  رتساز  وت  نامرف  ز  میرب ***  نامرف  هلمج  ام  دنتفگب 

نامداش  دش  وت  زا  نانمؤم  لد  نانمؤم ***  ردام  نابرهم  يا  وت 
وت  شیر  مهرم  نیا  زا  میزاسب  وت ***  شیپ  ناج  میهاوخ  درک  ادف  905

دش  دازآ  یتفگ  نامغ  زا  شلد  دش ***  داش  ناشتفگ  نآ  زا  اریمح 
سردایرف يور  زا  درک  بلط  سپ ***  داتسرف  سک  یبناج  ره  هب 

رازراک  یپ  زا  زاس  دندرکب  رازه ***  یس  نز  غیت  نورد  هرصب  هب 
25 پ[  [ يور هنیک  زا  دنداهن  هرصب  هب  يوج ***  گنج  يرکشل  یبناج  ره  ز 

هفوک هب  شنداتسرف  همان  نایرصب و  لاح  زا  ع )  ) یلع نتفای  ربخ 

رشح  نادنچ  درگ  دش  هرصب  رد  هک  ربخ ***  رد  نیا  زا  تفر  یلع  دزن  هب  910
افج  مخت  دوب  وا  نوچ  دش  مَّژُد  یضترم ***  لد  اریمح  راک  ز 

داب  دننام  تشبنب  همان  یکی  داد ***  نید و  رتهم  نامز  ردنا  مه 
ماما  دیاب  هک  نادنچ  همان  نآ  رد  مامت ***  هدرک  دای  لمج  لاحز 
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نایفوک  ِرب  ردیح  داتسرف  نامز ***  ردنا  مه  همان  تشونب  وچ 
یصو  باتفآ  لوتب  دیما  یبن ***  مشچ  رون  نیسح  تسد  هب   915

يا  یهگ  نآ  رب 1. هفوک  يوس  نم  ۀمان  نیا  وت  ردپ ***  ناج  عمش  ایا  تفگ  ودب 
ناج  كاپ  ایا  شاب  نیسح  لیدع  نامز ***  نآ  تفگ  هدنخرف  راّمع  هب  ( 41  ) هحفص

دابم  یگنرد  ناْتنوردنا  هار  هب  داب ***  وچ  ار  نیا  دیناسر  هفوک  هب 
نمجنا  نآ  شیپ  رد  دیناوخب  نم ***  ماغیپ  هفوک  رد  دیتفر  وچ 

تخر  هراب  رب  دیدنبب  سپ  نآ  زا  تخس ***  دهع  نایفوک  اب  دیدنبب  920
ریگ  درُگ  لی  ود  نآ  دنتفرب  ریپ ***  نامرف  هب  يداب  دننام  هب 

راگدرورپ  نادزی  يورین  هب  راوس ***  ود  نآ  هفوک  رد  دندیسر 
داش  تخس  نایفوک  نآ  دندوبب  داب ***  دننام  هفوک  رد  دنتفر  وچ 
(1  ) نایزات نیسح  دزن  دنتفرب  نایفوک ***  یگرابکی  هب  يداش  ز 

ع)  ) یلع يرای  هب  هفوک  هاپس  جورخ 

یضترم  ِشِزان  ناشدیزاون  اعد *** مالس و  يو  رب  دندرکب  925
نید  عمش  نآ  دناوخ  نایفوک  ربا  نیما ***  ياضترم  ۀمان  نآ  سپ 

26ر[  [ نمجنا نادب  اریمح  لاح  ز  نمز ***  غارچ  هگ  نآ  تفگ  نخس 
ندش  مهاوخ  عمج  دجسم  يوس  نم ***  لاح  نیا  ردنا  زاب  تفگ  نیسح 

نامز  ردنا  دنیآ  نم  دزن  هب  نایفوک ***  هرسکی  ات  دییوگب 
داژن  خرف  ریم  نامز  ردنا  مه  داب ***  وچ  دجسم  يوس  دش  نیا و  تفگب  930

دنتفاتشب  زیت  يرب  نامرف  هب  دنتفای ***  ربخ  سک  ره  لاح  ناز  وچ 
ناوج  ریپ و  هفوک  دجسم  نآ  رد  نامز ***  ردنا  مه  رضاح  دندوبب 

رگداد  دزیا  رب  درک  انث  رب *** هفوک  ربنم  رب  تفر  نیسح 
نیرفآ  دوخ  ّدج  رب  درک  یمه  نیرفآ ***  ناهج  يانث  دعب  ز 

نمز  باتفآ  یلع  نیسح  نمجنا ***  رب  دناوخ  رب  همان  نیا  سپ  935
نارضاح  نآ  شیپ  الم  رب  نخس  ماوع ***  ( 2) ریبز تفگ و  هحلط  زا  سپ 

نخس  ردیح  دنزرف  درب  رس  هب  نکش ***  تعیب  ود  ره  نآ  لاح  رد  وچ 
بلط  يدهع  موق  همه  زا  درکب  برع ***  غارچ  نآ  نایفوک  نآ  زا 

ریبز  زا  و  نانزات 2 . نمجنا 1. نادب  یشورخ  دمآ  رب  نخس ***  نیا  درک  دای  نیسح  ریم  وچ 
(42  ) هحفص

ام  نامرف  هب  دش  یلع  يادف  ام ***  ناج  نت و  سک  ره  تفگ  یمه  940
یصو  قح  رب  درک  نید  داد و  َربَا  یبن ***  ار  واک  تسا  ماما  نآ  یلع 

تساخ  ياپ  رب  سیق  نمجنا  نا  زا  تسار ***  ّپچ و  زا  دمآ  گناب  يور  نیز  وچ 
ماسح  حمُر و  هب  تباین  نیا  دیسر  مامت ***  دش  نخس  ناعاجش  يا  تفگب 
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داب  ریش  لد  ریش و  رادهپس  داب ***  ریشمش  حمر و  اب  يوگنخس 
میوش  برطم  ریشمش  هب  ار  یلو  میوش ***  برثی  هب  ات  نیه  دیزاسب  945
26پ[  [ ار شیوخ  نت  نیا  میرب  تنج  هب   *** ار شیدنا  دب  ناج  میزوسب 

لمج  له  میرآ ز  رب  يرامد   *** لجا ریت  میرابب  ادعا  رب 
مینک  رپ  نیثکان  زا  خزود  همه  مینک ***  رب  نت  ار ز  نانمشد  رس 

افج روج و  هب  شراک  میزاسب  ام ***  هب  ار  ور  درک  نید  يادعا  وچ 
مینک  يزات  نید  ترصن  ام  وچ  مینک ***  يزاب  يوگ  نید  ریشمش  هب  950

راوماه نید  نادرم  لاح  نآ  رد  راوتسا ***  دهع  دنتسب  نیا و  تفگب 
دندش  نوریب  هرابکی  هب  هفوک  ز  *** دندز نتفر  لبط  رگد  زور  هب 

داد  نید و  هشنهاش  نامرف  هب  داب ***  دننام  دندیسر  برثی  هب 
یلم  ریش  تفر  نورب  برثی  ز  یلع ***  ریم  تفای  یهگآ  نیز  وچ 

ماع  صاخ و  نانمؤم  يرکشل  ابا  ماما ***  يز  نایفوک  دندش  هریذپ  955
ناوج  ریپ و  دندوبب  هدایپ  نایفوک ***  یلع  يور  دندید  وچ 

درپس  نادزی  هب  ناشدرک و  اعد  درب ***  رهش  رد  دیزاون و  ناش  یلع 
هانپ  نید  دیس  نآ  دش  دجسم  هب  هاگپ ***  دادماب  رگد  زور  هب 

زامن  نیدادماب  نانمؤم  ابا  زاجح *** باتفآ  نامز  نآ  درکب 
دای درک  یمه  ار  نیرفآ  ناهج  درک ***  زاب  ار  تشپ  سپ  درک و  اعد  960

برثی هب  فینح  نب  نامثع  نب  ورمع  ندیسر 

ناون  ( 1) يرازن یناوج  یبارع  ناهگان *** یکی  دمآ  رد  دجسم  هب 
(43  ) هحفص يرازب [ .[/ 1 درد ؟ هب  وت  ياهک  زو  ياهک  ات  وگب  درم ***  دازآ  هک  تفگ  یضترم  ودب 

(1) دیدب يو  زا  هتسخ  خر و  هدیلخ  دینش ***  نیا  نوچ  داشگب  يور  ناوج 
باحس  نایرگ  دننام  تخیر  یمه  بآ ***  هدید  زو  شوماخ  دوب  یمه  965

27ر[  [ يور تْمنیب  هچ  رگ  تمسانشن  هک  يوگزاب ***  نم  هب  ردیح  تفگ  یمه 
فینحلا نبِا  نامثع  ِورمَع  منم  فیطل *** باتفآ  يا  تفگ  ناوج  970
ریشب  يافطصم  مع  نب  ایا  ریما ***  هرصب  هب  يدوب  هدرک  مَاوت 

درم  ریش  يا  نم  منادب  ات  وگب  درک ***؟  دب  نیا  وت  اب  سپ  تفگ  یلع 
؟ ار وت  يور  تسدرک  هک  هدیلخ  ار ***؟  وت  يوم  يور  نیا  زا  درتسب  هک 

ریبز  درک و  هحلط  همه  نیا  نم  هب  ریخ ***  لها  دیس  ایا  تفگ  ناوج 
يوگب  مدرم  شیپ  ناشلاوحا  وت  يور ؟  هچ  زا  تفگ  لوحال و  درک  یلع 

یضترم  يا  مداد  اهدنپ  یمه  افو ***  يور  ناش ز  نم  تفگ  ناوج 
دنب  ّلغ و  نم  ياپ  رب  دنداهن  دنمدوس *** نم  دنپ  دبن  ناشیدب 

نم  يور  نیا  دندیلخ  هجنپ  هب  نم ***  يوم  نیا  دندنکب  نخان  هب 
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ناشدنق  نم  لهاله ز  زج  دبن  ناشدنب ***  زا  نم  متسجب  هلیح  هب  975
تسین  ( 2) يوخ افج  زج  ار  هشیپ  افج  تسین ***  يور  افو  یب  زا  نتسج  افو 

نخس  بجعت  زا  تفگن  ینامز  نسحلاوب ***  اههتفگ  نیا  دینشب  وچ 
رابک  راغص و  زا  شیوخ  نارای  هب  رای ***  رابج  ِریش  نامز  نزا  تفگب 

ناوج  ریپ و  هرابکی  دیدنبب  نایم ***  کیاکی  نید  تیمح  زا  هک 
ناربمغیپ  رخف  نامتسدادب  ناشن ***  نانیثکان  نیا  گنج  زا  وچ  980

 * نید كاپ  روخ  رد  نخس  رد  رهز  نیما ***  يافطصم  ُدب  هتفگ  نم  هب 
ناهج  نانیقرام  زا  یلاخ  منک  نامگ ***  یب  ( 3  ) موش غراف  ود  ره  ینز  وچ 

يوش يوج 3 . دیرب 2 . منم 1. ّریخم  يدرم  هب  نادرم  ز  منم *** رّفظم  رکشل  هس  ره  نیا  رب 
 – درادن تیب  رد  يدـیفم  يانعم  چـیه  هک  نید –  كاپ  ياج  هب  رگا  دـشاب . دـیاب  نیطـساق  درک  دای  هک  تسا  هداتفا  تیب  کی  لقادـح  *.[ 

هحفـص دوشیم [  لح  تیب  یگداتفا  نیطـساق و  هب  هراشا  مدع  لکـشم  مه  دوشیم و  تسرد  رـضاح  تیب  يانعم  مه  میراذـگب ، نیطـساق 
(44)

27پ[  [ داد نید و  رس  زا  رازه  يراوس  دادماب ***  رگد  زور  نیا و  تفگب 
ملع  رکیپ  ریش  یکی  نّولم   *** مرک باتفآ  سپ  داد  ودب *  985

نیزگ  عاجش  ( 1  ) يا رامد  روآ  رب  نید ***  يادعا  زا  شتفگ  درک و  یسگ 
گنرش رد  نید  ریشمش  هب  هتشرس  گنرد ***  یب  نامد  ربزه  نآ  تفرب 

ریبز هحلط و  اریمح و  هب  ع )  ) یلع ۀمان 

اهب  هوکش و  اب  ار  درم  یکی  یضترم ***  نید  كاپ  نامز  نآ  دناوخب 
رهگ  هدوتس  ریلد و  عاجش و  رَمُع ***  شمان  اناد و  يوگ و  نخس 

نامد  داب  وچ  اریمح  دزن  هب  نامز ***  نیا  یضترم  ور  تفگ  ودب   990
راپس  نانیثکان  نادب  ار  نآ  وت  راوس *** يا  تفگ  داد و  ودب  همان  هس 

رگد  هحلط  هب  ریبز و  يز  یکی  رپس ***  اریمح  يز  ار  همان  یکی 
دوب  دنب  رب  هس  ره  نآ  رب  نکیل  و  دوب ***  دنپ  اههمان  نآ  رد  هتشبن 

مان  تشز  ناهج  رد  نکم  ار  دوخ  هک  ماما ***  اریمح  اب  دب  هتفگ  نینچ 
نمجنا  نیا  شیپ  هدز  تمالم  نتشیوخ ***  نکم  يادخ و  زا  سرتب   995

تسین  هدیشوینان  نخس  رد  نیا  زا  تسین ***  هدیشوپ  لاح  نیا  زا  وت  رب  وچ 
تسا  نم  يامنهر  نیرفآ  ناهج  تسا ***  نم  ياوگ  ( 2  ) ناقرف هک  یناد  وت 

نکم  ( 3  ) هتشرس شتآ  رد  ار  تنت  نکم ***  هتشک  هدوهیب  هب  ار  هپس 
راد  مرزآ  هار  یکی  ار  یلع  راد ***  مرش  یفطصم   ِ نادزیز و ز

نک  روهقم  راوخ و  ار  زومآدب  نک ***  رود  نتشیوخ  ناشناد  یب  1000 ز 
ار  هحلم  هر  ناریو  هدرکان  هک  ار ***  هحلط  دب  هتفگ  نینچ  سپ  نیا  زا 
گنن  مان و  ةدرپ  هدهیب  ردم  گنت ***  يوگ  زا  شیدنا و  رب  رشحم  ز 
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28ر[  [ ریخ نارای  ز  ( 4  ) يدنام رود  وت  هک  ریبز ***  اب  دب  هتفگ  نخس  نودیمه 
ياهتسکشب  هرابکی  هب  مدهع  وچ  ياهتسب ***  رمک  ناطیش  دهع  رد  وت 

ار  امد  . 1 تسا [ فینح  نب  نامثع  نب  ورمع  دوصقم   *.[ یقش نم  مع  نب  نمشد  دوب  یبن ***  تتفگ  هک  یشانش  منآ  نم   1005
(45  ) هحفص دنام  رود  ات  . 4 هتشرب [ نامرف 3 /] . . 2

؟ رشبلا ریخ  تفگ  ار  وت  نم  رد  هک  ربخ ***  نیا  رگم  يدرک  شومارف 
ناهج  يادخ  يدرک  هچ  ره  نبز  نامگ ***  یب  وت  دسرپب ز  نکیلو 
دازکاپ  نآ  دیناسر  هرصب  هب  داب ***  وچ  متفگ  هک  ار  اههمان  نیا  رم 
اهر  نامرف  چیا  درکن  دادب و  اههمان *** نآ  کیپ  دش  هرصب  رد  وچ 

رمع  يور  هب  هحلط  دیدنخب  رد ***  هب  رد  دش  هدناوخ  اههمان  نآ  وچ 
تسخن  رد  هپس  هنارک  یب  نیا  زا  تسرد *** ردیح  ( 1  ) دیسرتب اتفگب 

(2) نامناّرب غیت  زا  دیسرتب  نامنادزی *** ؟ هب  یم  وا  دناسرت  هچ 
نمز  خساپ  وت  ونشب  تفگ  ودب  نخس ***  رد  نیز  هحلط  زا  دینشب  وچ 

یتخاس  نید  راک  همه  دب  اب  وچ  یتخانشن ***  کین  یفطصم  قح 
میهد  ادعا  داد  نیک  غیت  زا  وچ  میهد ***  ادرف  وت  باوج  نکیل  و 

رتشیب  شاینیب  يدید و  یسب  رتشیپ ***  ار  هدنسرت  ریش  نیا  وت 
تسد  مشخ  زا  هگ  نآ  دز  ریشمش  هب  تسجب ***  رد  نیا  زا  هحلط  دینشب  وچ 

ترب  رد  نامگ  یب  مهن  مّربب  ترس ***  اتفگ  ریشمش و  تخیهآرب 
نینچ  نیا  درکن  نالوسر  اب  سک  هک  نیزگ ***  درم  تفگ  نینچ  هحلط  هب 

ياپ  شیپ  دهن  ردیح  هک  نادنچ  وت  ( *** 3  ) ياپب وگ  دزس  ییوج  گنج  را  سپ 
تسشن  دوخ  بکرم  رب  اج و  نآ  زا  تسجب *** رّمع  هک  هحلط  دوب  نیا  رد 

]28پ[ قرب دننام  هب  شبسا  تسج  یمه  قرز *** رازاب  نوریب ز  تسج  يو  وچ 

ع)  ) یلع هب  هملس  ما  ۀمان 

دینش  دید و  هچنآ  ره [  [ تفگ ودب  دیسر ***  نامیا  رالاس  دزن  يو  وچ 
لوسر  دمآ  رد  هملس  ّما  زا  هک  لوتب ***  تفج  دوب  نیا  ردنا  زونه 

شیوخ  ریصقت  راک و  ( 4  ) شزوپ َربَا  شیوخ ***  ریبدت  و  ار *  قح  هب  هدومن 
ياپ  دیراد  هناخ  رد  هک  تستفگب  يادخ ***  لوسر  ار  ام  هک  هتفگب 

شذوب اپب 4 . نایم 3 . نارب  دیسرپب 2 . رد 1. وت  شیپ  هب  ناج  یمدرک  ادف  رد ***  وت  شیپ  هب  اج  نیا  نم  ین  رگو 
يار [ *. [= 

(46  ) هحفص
يار  کین  يا  مداتسرف  وت  ِرب  رای ***  دنزرف و  دندوب  هچنآ  ارم 

رپس  ربمیپ  یصو  يا  دننک  رد ***  وت  شیپ  هب  ناج  همه  ات  نادب 
زان  هب  وا  درپس  ار  ناگدنزرف  هک  راک ***  تشز  نیا  مدرک  هشیاع  نوچ  هن  1030
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نید  كاپ  دهاز  نوتاخ  نآ  رب  نیرفآ ***  درک  َو  دش  نامداش  یلع 
دنارب  رکشل  داب  نوچ  هرصب  يوس  دناشنرب *** مه  هب  ار  هپس  سپ  نآ  زا 

دش هاچ  هر  هک  اتفگ  دیسرتب و  دش ***  هاگآ  لاح  نیز  وچ  اریمح 

هحلط نتسارآ  رکشل 

رایب  ردیح  گنج  ةراچ  نونک  رای ***  کین  يا  هگ  نآ  تفگب  هحلط  هب 
رَمُش  هدنسب  يو  ابا  ار  ام  و  روخم ***  مغ  وت  هک  اتفگ  هحلط  ودب  1035

داش  هراومه  تسا  گنج  هب  نم  لد  داز ***  گنج  نیا  رهب  زا  ردام  ارم 
دیشک  نوریب  هبیع  زا  شاهملع  دیشک ***  نوماه  هب  رکشل  نیا و  تفگب 

درک  يار  کبس  نتسج  راکیپ  هب  درک ***  ياپ  ربا  ناولا  ياهملع 
داد  هاوخدب  میهاوخ ز  تسج  ام  هک  داد ***  زاوا  کی  کی  نارتهم  نادب 

غیرد  نامثع  نوخ  بلاط  نیدب  غیت *** ریت و  نامز  نیا  دیشک  ادعا  رب  1040
29ر[  [ سک چیه  برع  زا  درکن  يو  اب  هک  سپس ***  نیز  منک  نآ  یلع  اب  نم  هک 

مَرَد رب  شتمشح  ةدرپ  همه  مرتسب ***  يو  مان  ۀمان  همه 
دربن  ردنا  شدرد  منک  شدروخ  هب  رد ***  هب  دش  وا  زا  نامثع  هک  نودیمه 

نوبز  ار  نود  وید  دش  يور  نیا  زا  نونک ***  ردیح  دناوخ  رب  همان  فرخ 
دیعو  یک  ات  هحلط  ای  تفگ  ودب  دیعس ***  دش  لد  هتسخ  يو  راتفگ  1045ز 

كاخ  تشم  کی  هچ  ردیح  شیپ  وت  هچ  كاب ***  هچ  ( 1) تهاپس زو  وت  ار ز  یلع 
وت  يوج  هگیاپ  دوخ  دروخرد  هب  وت ***  يوگ  نتشیوخ  روخ  رد  نخس 

تسا  رتهب  رس  هب  رس  ناهج  قلخ  ز  تسا ***  ربمغیپ  سفن  یلو  یلع ّ 
ریسا  دنامن  وت  وچ  ریشمش  ز  ریقح ***  ددرگن  وت  وچ  راتفگ  هب 

تهاپس  دیدق 1.و  دش  مغ  یتفگ ز  وت  شنافز  دیعس ***  تفگ  هحلط ز  دنام  لجخ  1050
باوص  رب  يونشب  نمز  سپ  نیا  زا  باوج ***  نیا  دیعس  نیا  تفگ  زجع  نآ  رد  ( 47  ) هحفص

تسار  ]و [ ژک يد  ره  زا  دیآ  دیدپ  تساور ***  يرآ  تفگ  نامز  نآ  دیعس 
رتشیب نآ  زا  ُدب  يو  رامیت  وچ  رت ***  شیپ  دش  هحلط  سپ  رد  هپس 

ع)  ) یلع يرای  هب  اههاپس  ندیسر 

هاگیاج  یکی  رب  دندب  هتسشن  هاپس ***  اب  نید  رالاس  يور  نآ  زا 
هیداب  رد  فورعم  ياج  يدب  هیواز *** هاگیاج  نآ  مان  دب  هک  1055

دید  هیام  نارگ  يراوس  رد  ودب  دیشک ***  رکشل  ياج  نادب  ردیح  وچ 
راد  مان  نآ  شیپ  زا  دش  هدایپ  راوس ***  نآ  دیدب  ردیح  يور  نآ  وچ 

ادف  تشیپ  هب  مهاوخ  درک  ناور  يده ***  ماما  يا  تفگب  ردیح  هب 
راپس  ناج  وت  شیپ  هپس  اب  منک  رازراک ***  تلآ  مراد و  هپس 
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29پ[  [ يار هاوخدب  گنج  يوس  يدرک  هک  يادخ ***  ّیلو  يا  متفای  ربخ  1060
نید  رادهپس  دیایب  ات  نادب  نینچ ***  مدوب  هتفرگب  هار  رس 

مروآ  هاپس  نمشد  زور  بش  وچ   *** مروآ هاپس  نونکا  مدید  ار  وت 
رازراک  هگ  ناراد  مان  همه  رازه ***  یس  نز  غیت  یهر  دراد  وچ 

يدمآ  داد  نید و  ترصن و  اب  وچ  يدمآ ***  داش  هک  ردیح  تفگ  ودب 
داب  وت  ریشم  هشیمه  تداعس  داب ***  وت  ریگ  تسد  نیرفآ  ناهج  1065

زارفرس  برع  زا  رگد  يراوس  زارف ***  دمآ  هک  ردیح  دوب  نیا  رد 
بلس  نهآ  نایوج  گنج  همه  برع *** زا  رازه  يراوس  يو  ابا 

اهب  یب  وت  هب  ار  ناج  میدرپس  یضترم ***  يا  کی  ره  ام  دنتفگب 
میتفاتشب  وت  يوس  هب  يداب  وچ  میتفای ***  ربخ  ام  وت  لاح  زا  وچ 

داب  راوخ  مغ  راوخ و  امش  يودع  داب ***  رای  ناتراّبج  تفگ  یلع  1070
رو  هنیک  یگنج و  يرکشل  َابَا  رگد ***  يریما  دمآ  ( 1  ) ردنا نآ  زا 

تفج  وید  اب  وت  يودع  دشاب  هک  تفگ ***  درک و  نیرفآ  یضترم  َربَا 
ردیا  میاهتسخ 1. ناور  تّودع  راک  ز  میاهتسب ***  رمک  ام  وت  نامرف  هب 

ماسُح  برض  يدود ز  میرآ  رب  ماما ***  تنایخ  یب  يا  تهاوخ  دب  ز  ( 48  ) هحفص
نیرفآ  ناج  تفگ  ناتداب  نیعم  نیما ***  ياضترم  ناشدیزاون  1075

داب  وچ  ار  نید  كاپ  کلام  نیزگ  داد ***  نید و  سپ  ياج  نآ  زا  درک  یسگ 
بسن  الاو  هاشنهش  یهاپس  برع ***  ناشکرس  زا  داد  ودب 

هاپس  ناوارف  اب  رگد  يریما  هار ***  دمآ ز  رد  دش  رگد  زور  وچ 
30ر[  [ یضترم تعیش  زا  دب  یگرزب  افو ***  رپ  رهاط  ُدب  رادهپس 

دندب  نارین  وچ  رب  نید  يادعا  رب  دندب *** ناریگدرُگ  همه  شهاپس  1080
دش  دابآ  تلم  ناشریشمش  ز  دش ***  داش  یضترم  ناشرادید  هب 

بلط ردیح  نامرف  درک  همه  برع ***  ردنا  دوب  ینمؤم  نآ  ره 

اریمح دزن  هب  ع )  ) یلع يوس  زا  سابع  نبا  و  ع )  ) نسح ندرب  مایپ 

یلو  نآ  تفگ  سابع  دزنرف  هب  یلع ***  دش  رتشیپ  هاگیاج  ناز  وچ 
نسح  اب  نونک  اریمح  دزن  هب  ندش ***  دیاببیم  ار  وت  ردیا  زک 

ياج  ِزاب  وش  َو  ردیا  زا  درگرب  هک  يادخ ***  ّیلو  دیوگ  هک  نتفگب  1085
وشم  هّرُج  ِزاب  يُدب  رتوبک  وشم ***  هّرِغ  وت  ناطیش  راتفگ  هب 

ادج  ربمیپ  مکح  یم ز  دنک  ار ***  وت  هحلط  ناورم و  اتفگ  هک 
راقفلاوذ  ةدروخ  نکم  ار  هپس  راهنیز ***  تنت  اب  هدهیب  روخم 

وت  ياج  دوب  نارین  هک  یناد  وت  وت ***  يار  نیا  زا  يدرگن  رب  را  سپ 
امش  قوقح  رب  منم  یلاو  هک  یفطصم ***  مع  نب  نیما  نآ  منم  1090
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تسا  هداد  مرح  لها  هلمج  ابا  تسا ***  هداد  نم  هب  ترما  هک  یناد  وت 
نادب  لوق  هب  یفالخ  يدرک  هک  نامز ***  کی  رد  ياپ  ار  وت  میاشگ 

تسا  ربمغیپ  رما  نیا  هک  یناد  وت  تسا ***  رگید  تجح  نیا  هک  شیوگب 
سب  هار  ردو  دوب  نسح  شلیدع  شاب *** رایشه  درگ و  رب  دوز  اله 

 *** نامد ریش  ود  نآ  یگتسهآرب  ( 49) هحفص نانع  نارگ  .1 ( 1  ) نارگ ار  نانع  یتخل  دندرکب  نایرـصب ***  رکـشل  رد  دنتفر  وچ  1095
نایرصب  رکشل  يز  دنتشذگ 

30پ[  [ مالس دندرکن  يو  رب  دنتشذگ و  ماوع ***  ریبز  رب  هحلط و  ربا 
میتلم  هدنامرف  نانیما  میتّجح ***  اب  دنتفگ و  میلوسر 

دنرکشل رواد  هدنامرف و  هک  دنردیا *** نارتهم  ناشدنتفگب  1100
نادب  نیدب و  نتفرگ  تجح  هب  نامدندادن ***  نامرف  تفگ  نسح 

سفن  هفازگ  زا  دیلسگب  امش  سب ***  تسا و  اریمح  اب  ام  ياهنخس 
دش  هدنویرغ  مغ  نیا  ردنا  ریبز  دش ***  هدنزرل  هحلط  ناشراتفگ  ز 

لوتب  تفج  يو ز  رب  دمآ  هک  لوسر ***  لاح  هگآ ز  دش  اریمح 
دروخ  دنهاوخب  ار  ناهج  ییوگ  هک  درم ***  ود  دمآ  هک  ار  يو  دنتفگب  1105

تسا  رورس  یسک  اج  نیاک  دنیوگن  تسا ***  رجنخ  رس  زا  ناشراتفگ  هک 
نانچ اریمح  دزن  دندیسر  نامز ***  ردنا  مه  نودیا  دنتفرب 

هار  دادیمن  ناشْهگ  هدرپ  نآ  رد  هاگ ***  هدرپ  نآ  رد  اریمح  ناسک 
تخب  هنوراو  ناسیسخ  نیا  تفگب  تخس ***  گناب  یکی  ناشیا  رب  دز  نسح 

*؟ ام يور  رد  ( 1) دیدنَِوبیم رد  هک  ارم ***  یسانش  وا  تفگ  دینادن  1110
دیفکشب  نارفعز  يو  رانلگ  ز  دیسر ***  اریمح  يز  نسح  گناب  وچ 

نامالا  نامالا  دیهد  ناشْهر  هک  نامز ***  ردنا  دومرفب  اریمح 
زارف  اریمح  دزن  دندیسر  زاجح ***  قارع و  نادیس  نآ  سپ 

داد  نید و  رب  هدرک  لد  دنتسشن   *** داب وچ  ناگرزب  نآ  يور  دنداشگ 
دیزس  نوچ  نانچ  شوخ  ناشدیسرپب  دیدب *** ناشیا  يور  نآ  وچ  اریمح 

داش  تسشنب  تفر و  وا  کیدزن  هب  داب ***  وچ  هحلط  هک  دب  نیا  رد  اریمح  1115
31ر[  [ مالس شدرک  تسشنب و  تفر و  نورد  ماوع ***  ریبز  رب  يو  راثآ  رب 

ار اـم  تفگ :  وا  ینعی :  ] *. [ دـیدنبب یم  دـینوبیم =]  نوـسفرپ 1. رـس  نیکرپ و  هدرک  ( 2  ) ناور نود ***  ناورم  تـفر  نورد  نودـیمه 
[؟ دیدنبیم ام  يور  رب  رد  هک  دیسانشیمن 

امر  .2
تساخب  اهنیا  زک  نیک  تفآ و  اسب  تسار ***  هنتف  نیا  لصا  دندب  اهنیا  هک  ( 50  ) هحفص

نف  رکم و  رپ  هدرک  لد  دنتسشن و  نت ***  هس  ره  نیا  رد  اریمح  شیپ  وچ   1120
تفهن  رد  نخس  يراد  هچنآ  وگب  تفگ ***  سابع  دنزرف  هب  اریمح 

؟  نوخ وت  یهاوخ  تسجیم  هک  زک  وگب  نونک ***  اتفگ  سابع  نبا  ودب 
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تسرد  ُدب  وا  زا  نوخ  نیا  داینب  هک  تسخن ***  مهاوخ  تسج  یلع  زا  تفگب 
اهر  يدرکن  ار  سک  ْشنتشکب  اضر ***  نوخ  نآ  رد  يدوبن  ار  وا  رگ 

يوجم  ربمیپ  ادخ و  مشخ  وت  يوگم ***  نیا  تفگ  سابع  نبا  ودب  1125
تسا  رواد  ناهج  ياضر  شیاضر  تسا ***  ربمغیپ  يار  یلع  يار  وچ 

دوب  ارادم  مدرم  هریچ * وا  رد  دوب *** اغوغ  هک  ییاج  هک  یناد  وت 
ربم هر  نورد  هنتف  يایرد  هب  رتبوخ ***  نک  هشیدنا  لاح  نیا  رد 

دناهدرک  متس  وت  رب  لاح  نیا  رد  دناهدرک *** ملع  نوچ  ار  وت  ادعا  هک 
ناج  هزیکاپ  سابع  نبا  نیزگ  نامز ***  ردنا  درازگب  ماغیپ  وچ  1130

شلگ  بآ و  ردنا  اههتفگ  نآ  زا  شلد ***  ردنا  هرذ  کی  هب  دمایب 
اههتکن  همه  نآ  ریت  وچ  ُدب  وا  رب  اههتفگ *** نآ  زا  هحلط  تفشآرب 

؟  سک تسین  ناهج  رد  یلع  زج  رگم  سب ***  سابع  نبا  يا  هگ  نآ  تفگب 
نوخ  هب  شمیشِک  میشُک و  ار  یلع  نونک ***  نامثع  نوخ  بلاط  نیا  رد 

نتشیوخ  رب  تسار  دنک  ملاع  هک  نظ ***  درب  نانچ  نامثع  لتق  زا  يو  1135
31پ[  [ مینک هچ  رد  هاگ  زا  ْشنامثع  وچ  مینک ***  هاگآ  شلاح  نیا  زا  ریشمش  هب 

تسار  مالسا  راک  دش  تفگ  وت  هب  تساخ ***  ياپ  رب  زیت  نخس  نیز  نسح 
نامک هتسکش  نوچ  دوش  تنامگ  نامگ ***  دش  طلغ  سب  ار  وت  نکیلو 

نوچ  راک  نیا  هک  ینادب  ادرف  وت  نونک ***  ناماهزار  دش  هتسنادب 
يرب رفیک  هتفگ  نیا  زا  قح  رب  وت  يرگنب *** یمه  قح  يوس  نوچ  نانچ 

(51  ) هحفص تسا [. هراچ  لامُم  ًارهاظ   *.[ نید هزیکاپ  سابع  نبا  يا  وت  نیه *** زیخرب  تفگ  نخس  نیا  نسح  1140
باوص  ره  روخ  رد  دوب  ناک  نانچ  باوج ***  ار  نخس  نیا  میهد  ادرف  هک 

نامز  ردنا  دنتفر  اجنآ و  زا  ناّیس ***  نآ  هگ  نآ  دندمآ  نورب 
نیرفآداد  ریش  ِرب  يداب  وچ  نید ***  ناراوس  هش  نآ  دندیسر 

مانا  ماما  شیپ  هب  ناگرزب  مامت ***  سپ  ناز  دنتفگب  هدونش  1145
يارس  ود  ره  هب  ناکین  رای  ییوت  يادخ *** يا  تفگ  لوحال و  درک  یلع 

ییوخ  دب  زج  يوخ  دب  دیاین ز  ییوکین ***  زج  هب  دیورن  یکین  ز 
مالسلاراد  دابآ  دش  یکین  هب  مان ***  تسدنامب  ناکین  یکین  ز 

زادگ ردنا  شیاج  نادواج  دوب  زاب ***  کین  زا  دب  دنادن  واک  یسک 
نیک  هب  ربمیپ  ادخ و  اب  دوب  نید ***  تخورفب  رانید  هب  واک  یسک   1150

الب  رد  ناسک  دب  زا  دنتسرب  ایصوا *** همه  ایبنا و  همه 
دانک تّوق  هب  ار  نانمؤم  لد  دانک ***  تنعل  هب  ناْشنیرفآ  ناهج 

یفطصم  نیا  زا  داد  ربخ  ار  ام  هک  یضترم ***  سپ  تفگ  نینچ  نارای  هب 
یسب  تربع  گنج  نیا  رد  دنیبب  یسک ***  ره  ةدید  دوب  ادرف  وچ 

32ر[  [ دوش هدیرد  ردیا  هک  هدرپ  اسب  دوش ***  هدیرب  ادرف  هک  رس  اسب  1155
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ندش  دهاوخ  يوگ  نوچ  هکرس  اسب  ندش ***  دهاوخ  يوش  یب  هک  نز  اسب 
ریخ  ماجنارس  ار  نانمؤم  دوب  ریبز ***  هن  الب  نیز  دهر  هحلط  هن 

دوب نمؤم  لاح  ره  هب  رفظم  دوب ***  نمیا  خزود  زا  نمؤم  نت 

ع)  ) یلع نتسارآ  هاپس 

ناهج  ماما  نآ  تفرگرب  هپس  نامز ***  ردنا  ياج  ناز  نیا و  تفگب 
زیرپ  ياهراک  هتساریپب  زیت ***  رادهپس  دش  ودع  گنت  هب   1160

درد  غاد و  رب  شناج  رب  هریچ  دبب  درک ***  هچ  ردیح  هک  نمشد  دید  نآ  سپ 
راقفلاوذ تحاص  ام  هب  دمآ  وچ  راک ***  دیزاسب  وا  تفگب  رکشل  هب 

ناوختسا  ناور  دمآ  ردنا  گناب  هب  نایرصب ***  نت  رد  یلع  میبز 
دیرتسگ  ورف  تسایس  طاسب  دیروآورف ***  ار  هپس  ردیح  وچ 

نتـسج حلـص  زا  لد  هتخاس ***  یلع  دمآ  دـنتفگب  ( 52) هحفـص ناـمز  نآ  دـندش  اریمح  دزن  هب  ناور ***  هحلط  ماّوـع و  نیریبز   1165
هتخادرپب 

مینک  هرایط  نوچ  لد  لاح  نیا  رد  مینک ***  هراظن  ام [  [ ات زیخرب  وت 
(1  ) تفت هب  رکشل  ناگرزب  شیپ  هب  تفرب ***  تسشن و  رب  هشیاع  کبس 

هانپ  فص  ردیح  رکشل  نا  رد  هاگن ***  شدرک  تفر و  یلت  زارف 
هتساک  دش  وهل  شمغ  دش  نوزف  هتسارایب ***  یهاپس  نآ  دید  وچ  1170

ياپ  هاگ  نآ  دروآ  رد  لدلد  هب  يادخ ***  ریش  هک  دب  نیا  رد  اریمح 
نایرصب رکشل  همه  گنت  هب  نامز ***  رد  نید  عمش  نآ  دش  اهنت  هب 

ریبز هحلط و  اب  ع )  ) یلع ةرکاذم 

نمجنا  نآ  يوس  دز  گناب  یکی  نسحلاوب ***  نانمشد  نآ  گنت  دش  وچ 
32پ[  [ هار درم  کی  دییوجب  نم  ِرب  هاپس ***  نیا  ۀلمج  زک  تفگ  نینچ 
دیود  ردیح  دزن  کبس  یناوج  دیسر ***  ناشیدب  ردیح  زاوآ  وچ   1175

زاجح  باتفآ  نآ  تفگ  ودب  زارف *** ردیح  دزن  ناوج  نآ  تفر  وچ 
ماوع  ِریبز  ِنآ  هحلط و  ِرب  ماقم ***  نیز  مه  درم  ناوج  يا  ور  هک 

نتشیوخ  ِرب  يریخ  هب  ار  امش  نسحلاوب ***  یمه  دناوخ  هک  ناشوگب 
گنن  مان و  نیا  ردنا  دیروآ  ياج  هب  گنج ***  هب  ین  نامز  نیا  تسدمآ  ریخ  هب 
ملح  هب  مهاوخ  درورپ  راک  نیا  هک  ملع ***  يور  زا  دشاب  ام  راک  نیا  هک   1180

رازراک  تلآ  ماهدروان  هک  راکشآ ***  ارم  رگنب  کین  یکی 
ناهن  دشابن  ناشیا  زک  یلاح  ز  ناود *** ره  نآ  زا  مهاوخ  دیسرپب 

نورب  قح  زا  دنتسدش  هچ  رگا  نونک ***  ام  زا  دنسرپب  ات  وگب 
نتشیوخ  نت  رب  نیا  زا  دنرآ  مغ  ندمآ ***  نیا  زا  دنچیپب  رس  را  سپ 
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داب  وچمه  رگشاخرپ  ود  ره  نادب  دادب ***  ردیح  ماغیپ  تفر و  ناوج   1185
نارفعز  نوچ  تشگ  ناشرانلگ  ود  نآ ***  زا  ود  ره  دنتشگ  همیسارس 
روهنیک  نآ  دزن  ندش  مهاوخن  رد ***  چیه  نم  هک  هحلط  تفگ  نینچ 

( 53  ) هحفص تفرب  ياپ 1. تسینار  هوک  وا  كرم  ابا  يامزآ ***  درم  راکم  تسه  یلع 
سب  ْشناتسد  رکم و  نیا  زا  ار  ام  هک  سپس ***  ناز  ناشتفگ  نینچ  اریمح 

نَُدب دهاوخب  اةیندوب  زک  هچ  ندش ***  دیابب  يو  ِرب  رد  رَهِز   1190
ناور  هتسخ  نامثع  هب  وا  درک  هک  ناود ***  ره  نیدب  دهاوخ  درک  نامه 

تسین  ياج  درخ  دزن  هب  ار  نیا  رم  تسین ***  يار  نیا  تفگ  نامز  نآ  ریبز 
33 ر[  [ اهبیج یمدرمان  رپ ز  دوش  اهبیع ***  دوش  هتسُر  يار  نیا  زا 

گنس  تسه  وا  رگ  هنیگبآ  مَِین  گنج ***  تسه  را  سپ  وا  گنج  هب  دماین 
يادخ  هن  نیا  دندنسپ  ناقلخ  هن  ياپ ***  ياج  نیا  زا  مریگ  زاب  رگا   1195

ینهاریپ  هب  ام  رکشل  رب  ینت ***  اهنت  هب  دمایب  ردیح  وچ 
حالف  يو  زا  دیآ  دیدپ  نامرگم  حالص ***  هار  تستسج  هک  ناد  یمه 

مَوَرگب شاهتفگ  رب  هک  نانوچ  هن  مونشب ***  نخس  وز  نامز  نیا  موش 
باوج  شمینک  بجاو  هب  رد  ره  ز  باوص ***  دیان  هچ  را  يو  راتفگ  هب 

ناود ره  یلع  دزن  دنتفرب  نامز ***  نآ  مزع  دندرک  يار  نیا  رب   1200
رذح  يور  ود ز  ره  دندوبب  رترود ***  یضترم  زا  تخل  کی  هب 
نامز  نآ  یلع  شیپ  هب  يزجع  ز  نافز ***  هتسخ  دندوبب  یگنرد 

افو  رپ  نآ  درک  ادن  هحلط  هب  یضترم ***  ناشیور  نامز  نآ  دید  وچ 
؟  نم يور  نیا  زا  دیاین  تمرش  هک  نسحلاوب ***  ار  هحلط  رم  تفگ  نینچ 

تسرد  یتسکش  وت  مه  دهع  نبز  تسخن ***  ( 1  ) یتسب دهع  نآ  وت  نم  اب  وچ   1205
وت  رادرکز  دیاب  راع  ار  وت  وت ***  راک  نیا  ددنسپن  دنمدرخ 

؟  تسین مرزآ  چیه  وت  دزن  ارم  تسین *** ؟  مرش  ناهج  يادخ  زا  ار  وت 
؟ رهد هلفس  نیا  ردنا  ياهدرک  ملع  رهق ***  هب  ار  یفطصم  تمرح  ارچ 

راهنیز  نتشیوخ ، اب  شیب  نیز  وت  راهنیز ***  روخم  ادخ و  زا  سرتب 
ارم  نونکا  شیب  نیز  رازایم  ار ***  وت  مشَخب  هفوک  ات  درگ  رب  وت   1210

(54  ) هحفص نتسب  ماع 1. صاخ و  رس  رب  شرتهم  منک  ماوع ***  ریبز  رب  ار  هکم  مهد 
33پ[  [ نان مان و  وت  هب  سک  ره  دنیوجن  ناهج ***  ردنا  هک  اتفگ  هحلط  ودب 

شیوخ  ماک  یمه  سک  ره  دنیوجب  شیوخ ***  مان  یمه  یهاوخ  وت  نوچ  نانچ 
؟ رگم تیالو  يراد  وت  رد  نید  هب  رگم ***؟  تماما  ییوج  تفگ  یلع 
مامت  منادن  ناک  یهر  میوجن  ماما *** نم  مَِین  هحلط  تفگ  ودب   1215

(1  ) ببس نیز  ادف  مهاوخ  درک  ناور  بلط ***  نامثع  نوخ  یمه  نم  منک 
یگر  دبنجب  ام  نت  رد  ات  هک  یکی ***  نتشگ  میهاوخن  رب  نیا  زا 
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شیوخ  مان  نیدب  یناوت  را  رآرب  شیوخ ***  ماک  ( 2  ) وجب دیاش ، تفگ  یلع 
ریخ  یتسدمآ ز  ریس  تفگ  ودب  ریبز ***  يوس  يور  سپ  درک  یلع 

؟ رفس ردنا  تداد  یبن  ام  اب  هک  ربخ ***  نآ  رگم  يدرک  شومارف   1220
تخب  کین  نآ  رتشگنا  ردنا  تسد  هب  تخس ***  تشاد  یفطصم  هیداب  رد  وچ 

وت  شیب  مک و  اهنخس  مدینش  وت ***  شیپ  رد  تقو  نآ  متفریم  وچ 
تفهن  رد  نم  باب  زا  لاح  نآ  رد  تفگ ***  هچ  ربمیپ  وت  اب  هک  مدینش 

رادتسود  يوش  ار  یلع  لد  زا  هک  راگدرک ***  ربمغیپ  تفگ  ار  وت 
شمرادنپ  هدید  نوچ  لاح  ره  هب  شمراد ***  ناج  نوچ  ار  یبن  یتفگ  وت   1225

یضترم نمشد  دوب  واک  یسک  یفطصم ***  يا  ( 3  ) یتفگ دوب  نمؤم  هن 
نسحلاوب  وت  دنیب ز  جنر  یسب  نم ***  دعب  زک  تفگ  ار  وت  ربمیپ 

التبم  یلع  گنج  هب  وت  ینک  اطخ ***  رب  ارم  نانز  زا  ینز 
دیشکرب  رگج  زا  درس  داب  یکی  دینش ***  نیا  یبن  زا  وت  شوگ  نآ  وچ 

رذگ  رد  هنگ  نم  زا  مراک  هنگ  راهنیز ***  یلع  يا  تفگ  و  ( 4  ) دیسرتب  1230
34ر[  [ تساوگ وت  نم و  رب  نیرفآ  ناهج  تساوه ***  تِک  نانچ  نک  ور  تفگ  یلع 

هانپ نید  ردیح  رشب  نیزگ  هاگیاج ***  نا  زا  تشگرب  نیا و  تفگب 

ع)  ) یلع اب  گنج  رد  ریبز  دیدرت 

ریخ  ددرگنرب ز  يو  هک  رد  نآ  رب  ریبز ***  هدیلخ  لد  دش  همیخ  يوس 
(55  ) هحفص دیسربب  تفگ 4 . زج 3 . هب  سپس 2 . نیز  يادف  .1

دینش  دید و  هچنآ  تفگ  زاب  ودب  دیود ***  اریمح  دزن  هحلط  کبس 
ماخ  درک  ام  راک  نیا  دیسرتب و  ماوع ***  ریبز  اریمح  نیا  تفگب   1235

مدش  نامثع  نوخ  نمشد  لد  ز  مدش ***  نامیشپ  دیوگ  راک  نیا  زا 
نونک مدید  وچ  ردیح  هرابکی  هب  نوسف ***  قرز و  هب  ار  وا  تفیرفب  وچ 

گنج هب  يو  ندرک  یضار  ریبز و  اب  اریمح  نتفگ  نخس 

؟  بلط نب  زا  راک  نیا  درک  يو  هن  بجع *** يا  تفگ  تفشآرب و  اریمح 
نورد  ملاع  هب  نودیا  هدرک  ملع  نونک ***  ار  ام  دروایب  هکم  ز 

نم  شیر  لد  رب  کمن  وا  درک  وچ  نم ***  شیپ  نونک  ار  يو  دیرایب   1240
ناود  اریمح  دزن  دندربب  نامز ***  رد  ار  ماّوع  نب  ریبز 

؟ ریبز يا  یمه  يدرگزاب  ارچ  ریخ ***  راک  نیا  زا  تفگ  ودب  اریمح 
؟ یتفاتشب هچ  زا  ام  رازآ  رد  یتفاترب ***؟ هچ  زا  ام  دهع  زا  رس 

ياهدروخ  ام  ناجرب  راهنیز  وت  ياهدروآ ***؟  هچ  زا  ناموت  هکم  ز 
یگراچیب  ینونک ز  ردیح  ز  یگرابکی ***  هب  یتشگ  هدیساره   1245
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نم  یتسرد ز  يور  ونشب ز  وت  نخس ***  یّکی  تفگ  نامز  نآ  ریبز 
یفطصم  دب  هتفگ  نآ  هک  یثیدح  یضترم ***  نامز  نیا  درک  دای  ارم 
دوب  هدیشوپب  نآ  اوه  رب  نم  هب  دوب ***  هدیشوین  قح  زا  نم  شوگ  وچ 

تسج  رذع  نیا  زا  ردیح  منافز ز  تسس ***  تشگ  نت  دیسرتب و  ناز  ملد 
34پ[  [ رگم رگید  باوخ  نینچ  درگ  وت  درم ***  هتفخ  ایا  تفگ  ودب  اریمح   1250

میاهتفهنب  ار و  نیا  میتفگن  میاهتسناد ***  میدونش و  اهنیا  زا 
شاب  رایشه  وت  نک  رذح  ناتسم  ز  شاب ***  راک  رب  وت  تیانع  نآ  تشذگ 

اطع  یقاب  دلخ  دوب  دزیا  زا  ار ***  وت  نامثع  نوخ  نتسج  رد  وچ 
؟  رس وت  یچیپبیم  ام  دهع  زا  هک  رگم ***  یتسدمآ  ریس  سودرف  ز 

نانمؤم  ردام  يا  ترای  مدش  نامز ***  نآ  ریبز  ما ، ای  تفگ  ودب   1255
مرگنن  ناسک  رگید  راتفگ  هب  مرذگن ***  رتشیپ  وت  نامرف  ز 

نت يارایب  نایم ***  نوخ  بلاط  نیا  ردنا  دـنبب  ( 56  ) هحفـص ریخ  راک  نیا  رد  یتسد  شیپ  نک  وت  ریبز ***  يا  ناـه  تفگ  ودـب  اریمح 
نارگ  حیلس  رد 

رازراک  تلآ  نارب  نامرف  ز  راتساوخ ***  سپ  درک  نامز  نآ  ریبز 
مامت  حیلس  یتسد  دیشوپب  ماوع ***  ریبز  شیپ  دندرب  وچ   1260

داش  يور  سپ  درک  نایرصب  يوس  داب ***  وچ  ییاپداب  َربَا  وا  تسشن 
رمک  نتسج  هنیک  رد  دیدنبب  ریخ ***  شاخرپ  ناریلد  يا  تفگب 

دیروآ  گنت  شیدنادب  رب  ناهج  دیروآ ***  گنج  تسا  گنرد  ياج  هن 
دینک  یتسس  گنج  رد  هک  دیابن  دینک ***  یتشک  ریش  اب  لیپ و  اب  وچ 

دینک نافوط  ( 1  ) ریشمش هب  ادعا  رب  دینک ***  نامثع  نوخ  بلاط  لدز   1265

گنج زاغآ 

یگراب  رب  دنتسشن  تیمحز  یگرابکی ***  هب  رکشل  هتفگ  نآ  زا 
دنتخورفارب  نیک  شتآ  غیت  هب  دنتفوک ***  ورف  یگنج  لبط  نیک  ز 

دیدپ  تمایق  دش  رگم  یتفگ  وت  دیسر ***  نودرگ  هب  ناعاجش  شورخ 
35ر[  [ تساوخ شیوخ  رکسع  کبس  اریمح  تساخب ***  رکشل  یشورخ ز  ناس  نیز  وچ 

نانمؤم  ردام  نورب  دمآ  هک  نامز ***  نآ  گناب  هب  سک  ره  تفگ  یمه   1270
نوخ  يایرد  وچ  نابایب  نیا  مینک  نونک ***  اریمح  يا  ودع  نوخ  ز 

هتساوخرد  هقرغ  شرکسع  نادب  هتسارایب ***  جدوه  دندرب  وچ 
شرسفا  ُدب  توقای  خرس  زا  هک  شرکسع ***  نادب  دب  یجدوه  یکی 
بطر  گنر  هب  عّصرم  رهوگ  هب  بطس ***  زا  یلُح  شدرک  هتشهورف 

سوه  رد  ودب  شتسشن  رصیق  وچ  سپ ***  همیخ  زا  دمآ  نورب  اریمح  1275
تسار  تسا  بوخ  دیع  یکی  یتفگ  وت  تساخب ***  نانیثکان  نآ  زا  یطاشن 
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رگداد  رواد  رب  دیلانب  ربخ ***  رد  نیا  زا  دش  یلع  دزن  وچ 
اهن  راکشآ و  همه  یناد  وت  ناهج ***  راگدرک  ایا  تفگ  یمه 

نیا  ردنا  ینک  رّفظم  ار  قح  هک  نیرفآ ***  ناهج  نیا  تفگ  وت  ّقح  هب 
(57  ) هحفص ریشمش  يادعا  ياپ 1. هرابکی  دیرآ  ردنا  بسا  هب  يادخ ***  هاپس  يا  تفگ  نیا و  تفگب   1280

نورب  هنیک  ریشمش  درک  ودع  نونک *** ( 1) ارادم زا  راک  تشذگب  وچ 
افج  زا  دیفکشب  نیثکان  رس  یفطصم ***  ۀتفگ  دش  رادیدپ 

ینشور  رگم  دیان  دیشروخ  ز  ینمشد ***  رگم  دیاین  نمشد  ز 
یگریخ  رگم  دیاین  هبور  ز  یگریچ ***  رگم  دیان  ریش  زا  وچ 

شیوخ  مان  نامسآ  رب  دیناسر  شیوخ ***  ماصمص  هب  ناریلد  يا  نونک  1285
یگراب  رب  دنتسشن  تیمح  ز  یگرابکی ***  هب  سپ  یلع  هاپس 

اوه ردنا  دش  ناریگدرُگ  ِوَغ  اغو ***  لبط  لاّبط  تفوک  ورف 

ع)  ) یلع يوس  زا  نآرق  نتفرگ  تجح  هب 

35پ[  [ نم شیپ  یکی  روایب  فحصم  هک  نسحلاوب ***  نامز  نآ  تفگب  ربنق  هب 
درپس  ردیح  هب  سپ  و  ( 2  ) ربنق نیزگ  درب ***  شیپ  یفحصم  نامز  ردنا  مه 

ریگب  هسارُک  نیا  نم  تسد  زا  وت  ریپ ***  هرهش  يا  تفگ  یلع  ملسم  هب   1290
هایس  دیپس و  نیا  يامن  ناشیدب  هاپس ***  نآ  ِرب  هسارُک  نیا  ربب 
راکشآ  نیثکان  ایا  دینیبب  راگدرک ***  تّجح  نیا  هک  ناشوگب 

مینک  ناقرف  مکح  رب  گنج  ام  هک  مینک ***  ناس  نیدب  ام  اهراک  وگب 
یلدرپ  زا  تفر  هپس  نآ  ِرب  یلع ***  شتفگ  هک  ملسم  درک  نانچ 

ناهج  راگدرک  زا  دیسرتب  ناگراک ***  متس  يا  سپ  تفگ  یمه   1295
دیرذگم  نورب  نادزی  نامرف  ز  دینک ***  نامرف  دییارگ و  ناقرف  هب 

راگدرک  تجح  نیا  دینیبب  راکشآ ***  نیثکان  رکشل  ایا 
سب  میتفگب  ام  امش  اب  نخس  سپس ***  نیز  دوب  ناّرب  ریشمش  هب 

دیشکرب  نورد  جدوه  هب  یشورخ  دینش ***  ملسم  زاوآ  وچ  اریمح 
ار  درس  نیا  دیسرپ  ریشمش  هب  ار ***  درم  نیا  دیریگب  اتفگب   1300

ربب  وچمه  نیعل  نآ  دب  مشخ  زا  هک  ربگ ***  ناورم  تخات  نورب  رکشل  ز 
راد  مان  نآ  تسد  رب  غیت  دزب  راسکاخ *** نآ  دش  ملسم  گنت  رد  وچ 

ربمق رادم 2 . نیمز 1. رب  نیعل  نآ  دنکف  هسارُک  نید ***  كاپ  نآ  تسد  کی  دنکفیب 
باتع  سپ  نیا  زا  دشاب  ریشمش  هب  باتک *** ؟  مالک و  یک  ات  تفگ  یمه  ( 58  ) هحفص

شنم  ام  زا  ملسم  يا  يدرک  شوخ  هک  شنکدب *** نآ  تفگ  نینچ  ملسم  هب  1305
مینک  رب  نت  ار ز  شرس  نادند  هب  مینک ***  نودیمه  تریما  ياج  هب 

36ر[  [ نونُک مه  دهد  مریم  وت  باوج  نود ***  ربگ  ای  هک  ملسم  تفگ  ودب 
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يور  درک  ( 2  ) نامداش نایرصب  يوس  يوج ***  شاخرپ  ربگ  نآ  ( 1  ) دش سپ  نآ  زا 
تفرگرب  شرتفد  رگد  تسد  هب  تفت ***  هب  ملسم  هاگ  نآ  دش  هدایپ 

تسد  هب  هسارک  نودیمه  هتفرگ  تسشن ***  نیز  بکرم و  رب  هراب  رگد   1310
تسا  تلم  يوک  رد  يو  هک  ار  یسک  تسا ***  تجح  نیا  موق  نیا  تفگ  یمه 

هابت  نیک  زا  شدندرک  دنتفرب و  هاپس ***  یتخل  ناورم و  هراب  رگد 
شرتفد نوخ  كاخ و  رد  دندنکف  شرس *** هگ  نآ  دندرک  زاب  نت  ز 

زاجح  هاش  راک  نآ  زا  هاگآ  دش  زاب ***  دندرک  راد  َربَا  ار  شرس 
مشچ  مشخ  زا  درک  نوخ  ساط  ود  وچ  مشخ ***  ردنت ز  وچ  ردیح  دیّرغب   1315

دش گنت  وا  ّيداعم  رب  ناهج  دش ***  گنج  يوس  بسا و  تخیگنارب 
مسب  اهنت  هب  ملاع  قلخ  اب  هک  مسک ***  نآ  نم  هک  ردیح  تفگ  یمه 

مردفص  ردیح  یبن  یصو  مربمغیپ ***  مع  نب  هک  نآ  منم 
مَدَناد  نینچ  نیا  نامسا  نیمز و  مَدَناوخ *** یلو  دزی  هک  نآ  منم 

رگدادیب  نانیثکان  ایا  رومان ***  بلاطوب  روپ  منم   1320
نت  هب  نت  ناگس  نیا  دندش  ناملسم  نم ***  ریشمش  میب  زا  هک  نآ  منم 

نیک  زورما  دیهاوخ  تسُج  نم  ز  نید ***  دمآ ز  ینامیشپ  ناْتنونک 
راقفلاوذ  نیدب  ناتْمَهَد  شلام  هک  راگدرورپ ***  راد  ناهج  ّقح  هب 

درک  هلمج  رب  هک  لب  نت  هب  نت  رب  هن  درک ***  هلمح  نیثکان  رب  نیا و  تفگب 
تسد  هب  رجنخ  راوخ  ناور  هتفرگ  تسجب ***  يراهب  قرب  دننام  هب   1325

( 59  ) هحفص ناماس  سپ 2 . دش  .1 36پ [  [ لجا نانیثکان  رب  دیرابب  لغب ***  لی  نآ  داشگب  ریشمش  هب 
دیَزب  نانیثکان  نآ  رب  ( 1) رصرص وچ  دیدب ***  نانوچ  رکبوبا  روپ  وچ 

نیمز  رب  نیک  دزیم ز  دنک و  یمه  نیز ***  سوبرق  ز  ( 2  ) ناْشنانس كون  هب 
دیعو  شدرک  ریشمش  هب  ار  ودع  دیعس ***  هدیزگ  دش  نورب  وا  ِسپ 

درپس  نارین  هب  ار  ودع  ناوارف  درب ***  هلمح  نیک  هب  نودیمه  دمحم   1330
مردیح  ناهج  ماما  تشپ  ز  مرورپ ***  نید  ریش  نم  تفگ  یمه 

ناور  نانیثکان  رب  گنج  نآ  رد  ناشفرس ***  یم  دندرک  ریشمش  هب 
راکش  ناریش  دندرکب  نمْشدز  رازه ***  ود  نیثکان  ناز  هلمح  کی  هب 

نتخادرپ  راد  زا  ( 3  ) ملسم رس  نتخات ***  نآ  رد  ردیح  دومرفب 
دنتشادرب  راد  زا  رس  نآ  ات  هک  دنتشاگرب ***  تسد  ودع  نوخ  هب 
دنتفاتشب  شیوخ  هگرکشل  هب  دنتفات ***  رب  يور  نالی  سپ  نآ  زا 
يادخ  شیپ  داتفا  رد  يراز  هب  ياج ***  زاب  نید  رالاس  وچ  دمایب 

اهن  راکشآ و  ةدنسانش  ناهج ***  راگدرک  ایا  تفگ  یمه 
دناوخن نانیثکان  رب  هدنب  نیا  هک  دنامن ***  تجح  هک  ایادخ  یناد  وت 

مود ۀلمح 
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لدج  زاس  دندرک  هراب  رگد  لمج ***  لیخ  هک  ردیح  دوب  نیا  رد   1340
هاپس  دیاب  درک  هیبعت  نبز  هابت ***  رکشل  راک  دش  دنتفگب 

رو  هنیک  ردیح  نیا  رادرک  ز  ربز ***  ریز و  هب  ناماهراک  دش  وچ 
اهتایآ  هب  هدرکب  شقنم  اهتایار ***  دندادب  ار  هپس 

اهقوب  رد  هرابکی  دندیمد  اهقوجنم ***  شیپ  رد  دندیشک 
]37ر[ سفن ردنت  دنت  دنز  یتفگ  وت  سرف ***  ( 4) لیهَص قوب و  گناب  سب  1345 ز 

نیثکان  رکشل  فص  هدیشک  نیرفآ ***  ناهج  ریش  دید  نآ  وچ 
زاس  هاوخدب  گنج  یپ  زا  درکب  زارفرس ***  لی  نآ  تسشن  رب  کبس 

هب وا  درپس  ( 60  ) هحفص لیهس  نمشد 4 . ناشانش 3 . ربص 2 . ربص  فاوط 1. رکـشل  درگ  رب  درک  یکی  فاـصم ***  نتفر  دومرفب  ار  هپس 
هرسیم  سپ  داد  نیزگ  ( 2  ) سیق هب  هنمیم ***  نیسح  ( 1  ) یمان

حالف  ( 3) غیت دوب  يو  تسد  رد  هک  حانج *** وا  داد  رکبوب  دنزرف  هب  1350
هانپ  نید  رتشا  کلام  نادب  هاپس ***  بلق  لاح  نآ  ردنا  درپس 

مژد  ریش  دننام  دوب  یمه  مک ***  شیب و  رگد  هاپس  اب  یلع 
یضترم  رومان  نآ  تشاد  ورف  یفطصم ***  تیار  نوردنا  بلق  هب 

دنتخادرپب  نتسج  رهم  زا  لد  دنتخاس ***  هیبعت  هپس  ود  ره  وچ 
رخ  شاخرپ  ناریلد  نیا  تفگب  رس ***  درک  نورب  جدوه  اریمح ز   1355
؟ دربن نادرم  دنیوج  هرابکی  هک  درک ***  دیهاوخ  هچ  هگ  نآ  نم  اب  امش 

؟  نم راکیپ  هب  دیارگ  نمشد  وچ  نم ***  رادناج  لاح  نآ  رد  دشاب  هک 
نامز نیا  میوش  ینصح  وت  درگ  هب  نانمؤم ***  ردام  يا  شتفگ  هپس 

ع)  ) یلع هاپس  هب  ریبز  ۀلمح 

سک  وت  درگ  هب  نتشذگ  دراین  سفن ***  دیآرب  ام  نت  زا  ات  هک 
میشک  نودرگ  هب  يداعم  ناور  میشک *** نوریب  غیت  نیکز  دوخ  ام  وچ   1360

مینک  هتشک  هک  ار  نانمشد  سبز  مینک ***  هتشپ  هتشک  زا  وت  درگ  هب 
ام  میدرگنرب  اههتفگ  نیا  زک  اهدنگوس *** دندروخ  هتفگ  نیا  رب 
دش  داهرف  وچ  وا  جنر  هب  نکیلو  دش ***  داش  هشیاع  ناشراتفگ  ز 

37پ[  [ تفج گرم  اب  داب  امش  يودع  تفگ ***  زاب  هشیاع  ناشدرک  اعد 
ناترادرک  راتفگ و  بوخ  نیا  رب  نامداش ***  دوش  نامثع  ناج  نونک   1365

نخس  ناز  هدیاف  دبن  ار  يو  هک  نخس ***  ناس  نیز  تفگ  یمه  اریمح 
نارک  ات  نارک  هراظن  دندرکب  نارگ ***  هاپس  نآ  فرط  ود  ره  هب 
نود  ناورم  دومرف  دنچ  رگا  نورب ***  ردیح  شیپ  یسک  دشیمن 

دینک  نامثع  نوخ  بلاط  لد  ز  دیوش ***  نوریب  هک  اریمح  دومرفب 
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(61  ) هحفص یتیمح [ یب  تسد 4 /] . يو  غیت  صیق 3 . مان 2 . .1 ( 4  ) یتمرح یب  ندرک ز  میراین  یلع ***  گنج  هک  رکشل  دنتفگب   1370
هار  درگ  زا  دیدیروآ  رَشَح  هاپس ***  هلمج  دیدرک  عمج  امش 

(1  ) ناشبرح يز  مینیوب *  ام  ات  هک  ناشکرس ***  يا  دییآ  رد  مّدقم 

ریبز تسد  هب  هحلط  ندش  هتشک 

ماما  دّیس  برح  دصاق  دشب  ماوع ***  نیا  تشادرب  هزین  کبس 
نونج  زا  هشیاع  رتشا  ابا  نود ***  ناورم  دوب  نوردنا  بلق  هب 

سَنَد  میدن  نوچمه  هداتسیب  سخ ***  ماوع  نیا  هنمیم  ربا   1375
دابقیک  نآ  وچ  قمحا  هداتسیب  دامج ***  نوچمه  هحلط  هرسیم  رب  و 

ناه  دییآ  ردنا  شیپ  گنج  رد  ك  ناود *** ره  نآ  رکشل  زا  دندینش 
نسحلاوب  هش  برح  نادیم  هب  ندش ***  نوریب  گنخ  سک  تسراین 

مارخ  نوریب  هک  اتفگ  درک و  رظن  ماوع ***  ربیز  ( 2  ) يز هشیاع  کبس 
گنن  مان و  زا  نمشد  اب  دیشوکب  گنج ***  هب  کی  ره  دییآرد  تبغر  هب   1380

امش  مزر  نادیم و  گنهآ  و  امش ***  مزع  دننیبب  ( 3  ) رکشل هک 
ماع  صاخ و  زا  فطل  نیا  دندینش  ماوع ***  ریبز  نآ  هحلط و  نآ  وچ 

38ر[ نایع ]  کی  ره  دیراد  مشچ  ام  هب  ناهِم ***  ياک  رگدکی  اب  دنتفگب 
نانمشد  اب  هلمح  یکی  روایب  نانس ***  زا  هرسیم  رب  هحلط  يا  وت 

مان  گنن و  زا  میشوکب  ات  ایب  ماوع ***  ریبز  يا  تفگ  هحلط  ودب   1385
تسرد  نیقی  زا  ودع  يوس  هب  تسخن *** زا  ریت  هبوچ  کی  زادنیب 

منک  نامرف  هک  تفر  هنمیم  يوس  منک ***  نانوچ  تفگ  نامز  نآ  ریبز 
دوبب  مّلسم  ام  رب  راک  نیا  هک  دود ***  وچ  هحلط  تفر  هرسیم  ( 4  ) يز و 

نانمؤم  رد  مشچ  ود  دنداهن  نارک ***  ات  نارک  ناریمح  هاپس 
** گنن مان و  زا  میشوک  زین  ام  هک  گنج ***؟  هب  وا  نیلوا  دنک  تقبس  هک 

نیز  رکشلب 4 . نیز 3 . ناشبرج 2 . میور  . 1 مینیبب [ داژن =].*  دب  گس  نآ  ماوع  ریبز  داشگ ***  يریت  تسار  بناج  زا  هک   1390
ریم َربَا  ات  نادب  ( 62  ) هحفص تسا [. هتشون  دقاف  هک  هدش  زاب  باتک  ياهلصف  ناونع  رداک  هباشم  يرداک  تیب  نیا  زا  دعب  هخـسن  رد  **. [ 

دروخ  رد  نیا  شریت و  درک  اطخ  دنز ***  ردیح 
تسخن  زا  وا  كاخ  رب  داتفیب  تسرد ***  دمآ  هحلط  َربَا  ار  اضف 

* درد هب  دش  شرش  ياضق  لد  رش  دب ***  لعف  زا  هحلط  نامز  نآ  درمب 
نانس  اب  یلع  يوس  درک  رظن  نامز ***  نآ  ماوع  ریبز  تفشایب   1395

یحطبا  لسرم  شدب  هتفگ  هک  یلم ***  ریش  لاح  رد  تسنادب 
هلا  رهب  دیراد  شوگ  نم  هب  هاپس ***  ( 1) نارورس يا  تفگ  یلع 
دنک  هلمح  هزین  اب  هنوگ  نیا  زو  دنز *** رب  نم  هب  هلط  نیک  زا  هک 

لوبق  رسکی  هلمج  نامز  نیا  دینک  لوسر ***  ار  ام  داد  ربخ  رد  نیا  زا 
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يوا  رادرک  ماجنارس  مناد  هک  يوا ***  راکیپ  نم ز  موش  وس  کی  هب   1400
38پ[  [ دیود وس  ناز  اهفص و  دییاشگ  دیوش ***  وس  نیا  رب  فصا  زین  امش 

دور  نوریب  لیخ  نیا  زا  تسوحن  دوش ***  نوریب  ( 2  ) ياج نیا  زا  وا  ات  هک 
تسخن  زا  ریبز  ردیح  ریم  يوس  تسرد ***  هلمح  دروآ  هک  ُدب  نیا  رد 

رابت  رورُس  ردیح  ریم  يوس  راسوید ***  نآ  هزین  اب  تخات  رد  وچ 
یلم  ریش  هار  زا  دش  وس  کی  هب  یلع ***  رکشل  بلق  نآ  زا  مچ  دزب   1405

هردیح یلو  ریش  نامرف  هب  هرسکی ***  همه  ار  فص  دندیرب 

يو ندش  هتشک  هاپس و  زا  ریبز  نتفر  نوریب 

دوبر  ردنا  شبسا  هک  ییوگ  نانچ  دوز ***  تخس  وا  دنار  رد  هلمح  کی  هب 
نانس  برض  هب  نابایب  يوس  هب  نانمؤم ***  نآ  ّفص  زا  تفر  نورب 

راسداب  نآ  هتفر  دب  هک  يرود  ز  راظن ***  دندرکب  رکشل  تسار  پچ و 
ناد  بیغ  تردق  رگن  بیاجع  ناشن ***  اجیه  هب  يو  زا  دندیدن   1410
ماما  هاپس و  غراف  هلمج  دندش  ماوع ***  ریبز  تفر  نورب  ناس  نیز  وچ 

ریا  ّبر  نآ  دش  ناریح  هتشگرس  وچ  ریبز ***  نادرگ  ّفص  زا  دش  نوریب  وچ 
.] دروآ درد  هب  ار  وا  دش و  رتییاضق  دوب ، شلد  رد  هک  يرش  ینعی :  *.[ نارک ات  نارک  نابایب  نایم  ناگناوید ***  وچ  وس  ره  تفر  یمه 

(63  ) هحفص اج  ناورس 2 . . 1
رابیوج  رب  دنچ  یکی  یتخرد  رازهزبس ***  یکی  وا  دیدب  ار  اضق 

زادگ  ردنا  نت  لد  زا  هتشگ  یمغ  زارد ***  ناهُدنا  زا  دمآ  دورف   1415
(1) داد هب  مدرک  هک  نم  ُدب  دادیب  هک  داهناو *** يرس  تسبب و  ار  سرف 
زاجح  يور  یهاپس ز  دمآ  هک  زارد ***  ینامز  دش  نوردنا  باوخ  هب 

تفز  وکین و  بسا  یکی  دندید  هک  تفت ***  هب  ردیح  دزن  دندشیم  ددم 
زارد  اج  نآ  هتفخ  یکی  دندیدب  زارف ***  بکرم  کیدزن  دنتفر  وچ 
39ر[  [ رش هلمج  رگم  يریخ  دندیدن  رظن ***  يو  رد  دندرکب  رب  وکن 

مان  کین  ردیح  زا  تسا  هتسجب  ماوع ***  نبا  هک  کی  ره  تسنادب 
تخب  هنوگ  نیا  زا  دیروشب  رب  وا  رب  تخس ***  ( 2  ) دنتسب ار و  وا  دنتفرگ 

دود  وچ  وس  ره  هب  هلمح  درک  یمه  دوبر ***  ردنا  هزین  نامز  نآ  ریبز 
یگرابکی  هب  هلمح  دندرکب  یگراب ***  زا  دید  نانچ  نآ  هاپس 

دنتخادنب  تسد  شتبرض  کی  هب  دنتخآ ***  نیک  غیت  یمه  رب  وا  رب   1425
داهن  رد  ار  غیت  رگد  تسد  هب  داتف ***  وس  کی  تسد  ابا  شنانس 

رازراک  یپ  زا  درک  هلمح  یمه  رازه ***  جنپ  نآ  ردنا  درد  هب  رهق و  هب 
نامز  ردنا  مه  ار  وا  دنتفرگ  نارگ ***  هاپس  دمآ  رد  شدرگ  هب 

رخ  شاخرپ  ماّوع  نبا  نیعل  رومان ***  ردیح  رب  تفگ  افج 
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باسح  یب  یضترم  رب  تفگ  وا  هک  باتک ***  رد  نم  تفگ  نینچ  مراین   1430
افجرپ  نآ  تفگ  اههچ  دندینش  ادخ ***  یلو  هاپس  نارس 
نامز ردنا  دندیرب  ار  شرس  نارک ***  یب  وا  رب  تنعل  دندرکب 

ریبز لتاق  هب  (ع ) یلع ضارتعا  و  ع )  ) یلع دزن  هب  ریبز  رس  ندروآ 

هردیح  ( 3  ) يز دندنار  دندرکب و  هربوت ***  رد  ماّوع  نبا  رس 
مالس  رب  ودب  کی  ره  دندرکب  ماما ***  دزن  دندیسر  رکشل  وچ 
داز  كاپ  دیح  ناهج  ماما  داد ***  زاب  هپس  مالس  باوج   1435

(64  ) هحفص نیز  دنتسب 3 . رب  و  داد 2 . اب  هانپ 1. فص  ردیح  نآ  دیسرپب  هار ***  جنر  زا  مه  ناشدیزاون و 
؟  رازراک رد  وت  یتسا  هچ  رهب  ز  زارفرس ***  نیا  دنتفگب  هگ  نآ  سپ 

دود  داب و  نوچ  میدیروآ  شرس  دوز ***  میتشکب  ار  تنمشد  ام  هک 
39پ[  [ زادگ مرُگ و  يدرگ ز  هتسر  ات  هک  زاجح ***  زارفرس  يا  وت  دزن  هب 

ماع  صاخ و  زا  مه  منادب  نم  ات  هک  مان ***  هب  وگرب  یتشک  ار  هک  تفگ  یلع   1440
ماما  رب  درک  هنتف  نیا  هک  متشکب  ماوع ***  ریبز  تفگ  هپس  ریما 

ریبک  ریغص و  رسکی  دندیدب  ریم ***  دزن  رس  دروایب  هگ  نآ  سپ 
دود  وچمه  نم  کیدزن  يدرواین  دوز ***  یتشک  ارچ  ار  وا  تفگ  یلع 

یمدرک  نورد  شسبح  هب  هنرگو  یمدروآ ***  هبوت  ارو  نم  ات  هک 
دوب  هداد  ربخ  رسکی  هلمج  نیا  زو  دوب ***  هتفگ  نینچ  ربمیپ  نم  اب  هک   1445

نف  رکم و  نیا  رد  يو  اب  هحلط  دوش  نم ***  دعب  زا  دزیگنا  هنتف  وا  هک 
دننک  هنتف  دنرآ و  عمج  هپس  دننکیم ***  رب  ( 1  ) ار منانز  زا  ینز 

امّسلا  بر  ماهلا  هب  یحو و  هب  ( *** 2) ایبنا رورس  دب  هتسنادب 
ماما  رب  نم  دعب  دنروآ  فالخ  ماوع ***  ریبز  رب  هحلط و  رب  هک 

بعت  درد و  هب  یموق  ْدننام  بش ***  زور و  یسب  دنیب  جنر  یلع  1450
ناشرازاب  لاعفا و  ّرش و  نآ  زو  ناشرادرک ***  ربمیپ ز  تسناد  وچ 

مادم  ربمیپ  زا  دنتساوخ  اعد  ماوع ***  ریبز  هحلط ،  دنچ  رگا 
نایم  زا  میوب  ناباحص  نیهب  نارک ***  زا  میوش  یتشهب  ام  ات  هک 

یضترم  نمشد  لد  هب  دندوب  هک  یفطصم ***  اعد  ناشیا  رب  درکیمن 
یخزود  یضترم  نمشد  دوب  یحطبا ***  ربمغیپ  تفگ  نینچ   1455

باطخ دندرک  دنتشگ  دیموان  باوج ***  دمان  دنتفگ و  رارکت  هب 
؟ باوص يور  نونکا ز  ددرگیمن  باجتسم ***  رگم  تیاعد  دنتفگب 
40ر[  [ میهراو یکی  متهج  لوه  ز  میوش ***  یتشهب  ات  رگن  ین  رگو 

(65) هحفص ایبنالا  رورس  . 2 دوش [ ظفلت  ِر »  » دیاب ار  را ]  هآ 1. درد و  اب  گنت  لد  دندنامب  هاگدنچ ***  کی  تشذگب  فرح  نیا  رب 
ادخ  لوسر  يا  ام  رهب  نکب  اعد ***  رس  کی  دنتفگ  راب  رگد   1460
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میروخرب  یکی  يزات  نید  نیا  زو  میوش ***  اوأم  هب  ات  تشهب  دعو  هب 
ماوع  ریبز  ای  هحلط و  ای  هک  الم ***  رب  نامز  نآ  تفگب  ربمیپ 

امش  ةدنشک  نآ  یخزود  دوب  امش *** لعف  هک  میوگن  ( 1  ) یتشهب
تفر  هتشر  رس  دندمان و  هر  هب  تفت ***  هب  دنتشگ  دنسرخ  لوق  نیدب 

ماع  صاخ و  امش  شیپ  هب  متفگ  هک  مانا ***  لوسر  لوق  دوب  نینچ   1465
؟ وگزاب ار  درم  نیا  یتشک  ارچ  وا ***  لتق  نآ  تشگ  یخزود  نونک 

نابرهم  يا  وت  رب [  [ تفگ هدوهیب  هک  نآ ***  زا  ربمیپ  ّیصو  يا  تفگب 
نامز  نآ  ماوع  ریبز  نیا  تفگ  هک  نابز ***  رب  نیا  دنار  یسک  دراین 

رهگ  نشور  هاش  يا  تکیدزن  هب  رهق ***  هب  مدیروآ  یمه  هتشبن 
تسرب  مغ  زا  ار و  شرس  مدیرب  تشذگ ***  دح  زا  هدوهیب  وچ  نکیل  و 

وت  راب  زا  مخت  نیا  دمان  وکن  وت ***  راک  نیا  يدرک  هبت  تفگ  یلع 
(2  ) راوراوخ دوش  رفاک  وت  يز  دنک  رازراک ***  رگ  وت  اب  یلع  يا  تفگب 

ناهج  ماما  يایخزود  دنوش  نامز ***  نیا  دنشک  ار  تنمشد  رگو 
یمغ  ردنا  میدنام  هتشگرس  هک  یلو ***؟  يا  مینک  نوچ  ات  يوگ  ام  هب 

زاین  رآ و  تعاط  يدرک و  وکن  زاجح *** راوس  هش  يا  تفگ  نیسح   1475
سرتم نیا  زا  اهنینچ و  نیا  راد  وت  سرتم *** درگ و  لوغشم  تاریخ  هب 

40پ[  [ لضف ملع  نارک  یب  نوردنا  لضف  هب  لضف ***  يایرد  تسا و  ملع  رحب  یلع 
يادخ  ياطع  تشهب و  یبای  هک  يارگ ***  تعاط  هب  سرتم و  اهنیز  وت 

نیز  و [  [ رخف نآ  زا  هنامداش  دندش  نیسح ***  ریم  ظفل  نیا  دناوخ  رب  وچ 
هاپس  نآ  دندش  رکشل  بلق  يوس  هاگدروآ *** هب  نیا و  دنتفگب 

ناج  هب  ار  یکی  ره  ناشدیزاون  نارگ ***  هاپس  نآ  دیدب  ردیح  وچ 
(66) هحفص رادراوخ  یتشکب 2 . ریگدرُگ 1. همه  ناشیا  دندوب  هک  ریم ***  درک  دزمان  ناشیاج  ره  هب 

رازراک  نآ  رد  رکشل  دنداتس  راظن ***  رسکی  هب  ردیح  نامرف  ز 
سپ  دمآ ز  هک  يرازه  جنپ  نیا  هن  سک ***  چیه  نامز  نآ  گنج  دندرکن 

دومن  یتسد  شیپ  وا  گنج  رد  هک  دوبن *** ردیح  نامرف  هک  ناس  نآ  زا   1485
رازراک  ودب  درآ  نمشد  ات  هک  رازراک ***  رد  درک  یمه  يروبص 

راگرورپ راّبج  نامرف  هب  رامد *** ناشیا  زا  درآرب  سپ  نآ  زا 

رگید یتیاور  هب  ریبز  لتق 

ماما  يوس  هب  يریت  تخادنیب  ماوع ***  ریبز  رگید  يور  نآ  زو 
دزب  رد  نیمز  و [  [ تشذگ رد  وا  زا  دز ***  هحلط  ربا  ریت و  درک  اطخ 

درپس  کلام  هب  شدرب  لیزازع  درم ***  لاح  رد  بسا و  زا  داتفیب   1490
دیپت  رب  دوخ  هب  هصغ  رهقز و ز  دیدب ***  نآ  ریبز  هحلط  هتشک  دش  وچ 
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الم  رب  دب  هتفگ  نینچ  ار  ام  هک  یفطصم ***  ۀتفگ  شدمآ  دای  هب 
تسا  یقش  سک  نآ  هک  رس  کی  دینادب  تسا ***  یخزود  دشک  ار  امش  واک  نآ  ره 

ناربمغیپ  متخ  شدب  هتفگ  هک  نانچ ***  نآ  دوخ  لاح  زا  تسناد  وچ 
یلو  هاپس  وس  کی  هلمج  دندش  یلع ***  يوس  تخات  رد  تفشایب و   1495

41ر[  [ دیدم نانیثکان  ۀلمج  هدش  دیدپان *** فص  ود  نایم  زا  دشب 
راوگوس  دندب  برح و  دندرکن  راظتنا ***  رد  زور  ۀمین  دنُدب 

تساوخ  نیب  يو  ریت  ردیح و  ربا  تسار ***  درک  پچ  تسویپ و  ریت  وا  هک 
اضق  يراک  ْتنیا  دیسر  هحلط  هب  اطخ ***  زا  زیت  ریت  اهر  وا  درک  وچ 

سفن شنتفر  دندید  هک  ناس  نادب  سرف ***  تشپ  هحلط ز  داتفیب 
دش  هدنزات  هبانوخ  شَْرب  خر  هب  دش ***  هدنزرل  دیسرتب و  اریمح 

گنت  ياج  ربا  شدیرب  هرصب  هب  گنرد ***  یب  نیه  تفگ  نارب  نامرف  هب 
كاندرد  دندش  ناورم  اریمح و  كاخ ***  دندرک  هرصب  رد  دندربب و 

همدمد  رد  دندوب  ياج  ره  هب  همه ***  دندرک  هشیدنا  دب  لاف  هب 
رازراک  لوا  دوخ  لیخ  زا  مه  راز ***  هتشک  دشب  هحلط  هک  نآ  یکی   1505

رادرک ز  گرزب ***  درخ و  كانمغ  هلمج  دـندش  ( 67  ) هحفـص ربخ  کـی  وا  زا  دـمان  و  تفر [   [ نورب رنه ***  نیا  درک  ماّوع  نبا  مود 
گرتس ( 1  ) ربگ ناورم 

ریبز هحلط و  لتق  زا  سپ  اریمح  یهدنامرف 

نیک  دیهاوخب  دشابن  زا  ریبز  نید ***  ناریما  نیا  تفگب  اریمح 
نانمؤم  ردام  هحلط و  ابا  نامداش ***  دوش  نامثع  ناج  ات  هک 

ام  میشوک  تخس  یضترم  اب  هک  اهدنگوس ***  هراب  رگد  دندروخب   1510
 * داب رای  ناتدنوادخ  اتفگب  داش ***  تشگ  ناشراتفگ  اریمح ز 

زیرپ  رهبز  دش  نورب  نادیم  هب  زیت *** رصن  نب  فوع  يو  راتفگ  ز 
داژن دب  نآ  ربک  زا  تفگ  یمه  داب ***  تشپ  ربا  دالوپ  یهوک ز  وچ 

41پ[  [ هاگن نید  رکشل  ( 3  ) يز درک  یمه  هاگدروآ ***  ( 2  ) هب روالد  نآ  تفر  وچ 
ناشن  مهاوخ  داد  ناتگرم  ( 4  ) ربا ناشک ***  نامثع  لیخ  يا  تفگ  یمه   1515

منکشن  نانمشد  ندرگ  زج  هک  منکفا ***  درگ  ( 5  ) رصن نب  فوع  نآ  نم 
فاوط  نادیم  درگ  رد  درک  یمه  فال *** هب  يدنچ  تفگ  یمه  اهزجر 

يو  راکیپ  هب  ار  سرف  دز  نورب  يو ***  راتفگ  کلام ز  تفشآرب 
راهبون  ردنت  نوچ  دیّرغب  راگماک ***  دزیا  رب  تفگ  انث 

گنلپ  ربب و  ناریش و  ناس  َربَا  گنرد ***  یب  ودع  رب  نت  دنکفارب   1520
لغد  یب  دز  داشگب و  ریشمش  هب  لغب ***  تیمح  نمشد ز  گنت  دش  وچ 

تسار  همین  ود  هب  شدرک  برض  کی  هب  تساوخ ***  هک  نانوچ  ( 6  ) فوع كرات  ربا 
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فازگ  رب  رگد  یفالن  نودیا  وت  فال *** دنوادخ  يا  تفگب  سپ  نآ  زا 
رت  شیب  يو  درک  بلط  زرابم  رتشیپ ***  سپس  ناز  دش  تخل  یکی 

راکش  مهاوخ  درک  یمه  ناریش  وچ  راکشآ ***  نایرصب  ایا  تفگ  یمه   1525
مینز  دح  یمه  ناتنید  ریشمش  هب  مینزوا ***  ریش  ناتسرپ  نید  ام  وچ 

رصن  نوع 6 . نبرصن  رب 5 . نیز 4 . يربگ 2.ز 3 . ربزه 1. نوچ  نت  دنکفارب  کلام  هب  رگد ***  يراوس  کلام  راتفگ  ز 
نامد ریش  دننام  هب  يراوس  ( 68  ) هحفص تسا [. هتـشون  زا  یلاخ  هک  هدش  زاب  لصف  ياهرداک  هیبش  يرداک  تیب  نیا  زا  سپ  هخـسن  رد  *.[

ناهن  نهآ  رد  هدرک  ياپ  رس و  *** 
منز  يداعم  رب  لجا  هزین  هب  منت ***  نهآ  لیپ  نم  تفگ  یمه 

ناشفرس  اغو  رد  نم  غیت  دنک  ناشک ***  نامثع  يادعا  ثراح  منم   1530
سند  سیسخ  يا  شوک  ریشمش  هب  سب ***  راتفگ  کلام ز  تفگ  ودب 

نیچ  مشخ  زا  دنکفارد  وربا  هب  نیرع ***  ریش  وچ  ثراح  دیّرغب 
42ر[  [ درپس کلام  هب  ار  ناج  هلمح  کی  هب  درب ***  هلمح  نت  لیپ  کلام  ربا 

شرب  شود و  همین  کی  دتفیب   *** شرتشا دز  یغت  یکی  فّرحم 
داد  زاوآ  دیّرغب و  ردنت  وچ  داب ***  وچ  کلام  درب  رت  شیپ  سرف   1535

مرمشن  سک  هب  ار  نیثکان  نیا  رم  مرتشا ***  کلام  نت  لیپ  نم  هک 
نامز  نیا  تسرپ  نید  کلام  رب  ناملاظ ***  ایا  دییاینیم  ارچ 

دیشک  رب  ياهرعن  یکی  ردنت  وچ  دینش ***  کلام  زاوآ  هللادبع  وچ 
نیز  تشپ  رب  دالوپ  یهوک ز  وچ  نیثکان ***  فص  زا  سرف  دز  نورب 

داب  راتفر  هب  هوک و  دننام  هب  داژن ***  یلیقع  بسا  رب  هتسشن   1540
تسد  هب  يدنه  غیت  یکی  هتفرگ  تسم ***  لیپ  نوچ  تفر  هگدروآرد 

مرمشن  سک  هب  ار  یکلام  نوچ  هک  مردفص ***  لی  نآ  نم  تفگ  یمه 
راکش  نم  منک  کلام  ناج  نت و  راکشآ ***  نونک  مراپس  کلام  هب 

؟  يوگزاب ام  هب  لوا  رد  يدرم  هچ  يوج ***  گنج  ایا  کلام  تفگ  ودب 
نونک  سخ  ایا  کلام  رادرکز  نوخ ***  هب  دیرگب  وت  رب  تردام  هک   1545

نخس  نیک  نیا  رد  میوگ  ریشمش  هب  نمی ***  لیهس  ( 1) دبع تفگ  ودب 
دنک  هتوک  وت  رب  نخس  يزارد  دنک ***  هگآ  ( 2  ) نم زا  نم  غیت  ار  وت 

درک  هلمج  شنت  ردنا  تیمح  همه  درک ***  هلمح  وا  کلام  رب  نیا و  تفگب 
نامک  ناس  هب  دمآ  ژک  شنامگ  نامگدب ***  نآ  کلام  رب  غیت  دزب 

(69  ) هحفص وت  هللادبع 2 . راد 1. كابان  درگ  نآ  غیت  رس  راوس ***  روالد  نآ  تفرگ  هَقرَد  هب   1550
نانع  دش  کبس  دش  نارگ  شبیکر  نایز ***  دماین  يو  زا  کلام  رب  وچ 

42ر[  [ درک مین  ود  هب  شرایخ  ناس  هب  درم ***  دنمرنه  نآ  درک  هلمح  یکی 
درپس  کلام  هب  ار  ودع  ناج  وچ  درب ***  شیپ  سرف  کلام  هراب  رگد 

تسیرگ  دهاوخب  شگرم  هب  ردام  هک  تسیک *** تفگیم  تسج و  یمه  زرابم 
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یکدنا دروخرب  ام  ریشمشز  یکی ***  دیآ  مشیپ  ات  دنیوگب   1555

ریبز نب  هللادبع  ندمآ  نادیم  هب 

دیشکرد  نوخ  هب  ار  نارس  کلام  هک  دیدب ***  نآ  ریبز  نب  هللادبع  وچ 
ریش  هتفشآ  وچمه  ردپ  رهق  ز  ریلد ***  راوس  ار  سرف  دز  نورب 

ياهراپ  هُک  وچ  نکیلو  يداب  وچ  ياهراب ***  نوگمیس  َربَا  هتسشن 
ناهن  نهآ  ریز  هدش  زرابم  ناوتسگ ***  رب  ریز  ناهن  رواکت 

تسم  لیپ  ةدننام  تفر  یمه  تسد ***  هب  ( 1  ) یطخ حمُر  یکی  هتفرگ   1560
باهش  رب  کلف  رب  سرف  لعن  ز  بات ***  هب  یگنج  درگ  نآ  تخیر  یمه 

تخودب  ناهیک  مشچ  نانس  بات  هب  تخوسب ***  یهام  تشپ  سرف  ّمس  هب 
منمشد  ار  درمدب  نادرم  هک  منم *** یگنج  ریش  نآ  تفگ  یمه 

نم  هب  نادیم  دنزارط  ناعاجش  نم ***  هب  نادرگ  دنزان  هک  نآ  منم 
قاط  گنج  ( 2  ) هگ مناشک  ندرگ  ز  قارع ***  عاجش  مریبز  نبا  نم   1565

رس  تسداد  داب  وا  لوا  رد  هک  رسپ ***  کباب  لاح  زا  هگآ  دبن 
لوصا  یب  يُدب  هنیک  نادیم  هب  لوضف *** رسپ  نآ  دییاخ  ژاژ  سب  ز 

هاگبرح رد  تفگیم  هدوهیب  هک  هاپس ***  نارورس  نآ  دندینش 

وا یهاوخ  نیک  ریبز و  لتق  زا  هللادبع  ندش  هاگآ 

ناج  كاپ  کلام  يز  دروایب  نامز ***  ردنا  زیگنا  هنتف  رس 
افو  رپ  يا  زادنیب  اتفگب  افج ***  رپ  رس  نآ  دیدب  کلام  وچ   1570

43ر[ ( [ 3  ) هللادبع نآ  سپ  شنیمز  دنیبب  هاگبرح ***  رد  ماّوع  نبا  رس 
ناز  دیسرپ  درک و  هگن  رتوکن  ناهگان ***  دیدب  رس  نآ  هللادبع  وچ 

هحفـص هآ  دبع  نآ  شیمر  ددنبب  یهگ 3 . یحمر 2 . طخ  نم 1. بات  مغ و  ناج  رب  دروآ  هک  نم ***  باـب  رـس  نیا  تفگ  درب و  ناـمگ 
(70)

رصب  دش  مک  لاح و  رد  تسنادب  رسپ ***  نآ  نیمز  زا  رس  تشادرب  وچ 
نانمؤم  ردام  يز  داتسرف  نامز ***  نآ  راز  ّيراز  هب  وا  تسیرگ   1575

ماع  صاخ و  ابا  يراز  هب  وا  تسیرگ  ماوع ***  نبا  هتشک  دید  وچ  اریمح 
هاوخ  هنیک  وا  رب  تباب  هتشک  دش  هک  هللادبع ***  يز  ماغیپ  داتسرف 

اهدژا  نآ  نوچ  دمآ  ردنا  نیک  ز  اهدنگوس ***  دروخ  ردپ  درد  ز 
راکشآ  ریبز  نبا  تخیوآرب  راوس ***  هش  کلام  اب  نیا و  تفگب 

ناردنزام  ناوید  وچ  دمآ  رد  ناشک ***  نامثع  ِنآ  ردپ و  نیک  1580 ز 
نانس  زا  درُگ  ود  شتآ  دندناشف  نامد ***  ياهدژا  ود  دننام  هب 

هایس  دش  بش  هریت  ةدننام  هب  هاگمزر ***  ناشناروتس  درگ  ز 
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نامسآ  ةرهز  بش  هریت  رد  وچ  نانس ***  ود  نآ  تفات  یگریت  نآ  رد 
رَِکف  ردنا  دندنامب  رکشل  ود  رومان ***  لی  ود  نآ  راکیپ  ز 

* شیغو راوس  هش  نآ  کیدزن  هب  شیب ***  درم  ردص  داتسرف  اریمح   1585
راک  هبان  کلام  اب  ریشمش  هب  راودرم *** نالی  يا  تفگ  دیشوکب 

داز  كاپ  کلام  ِرب  هگان  ز  داب ***  وچ  نالاگسدب  نآ  دنتفرب 
دنروآ  نیمز  رد  رگم  شنیز  ز  دنروآ *** نیمک  رب  ودب  ات  نادب 
نایرصب  لیح  رکم و  دندرک  هک  نامگ ***  کلام  نارای  دندربب 

43پ[  [ نامز ردنا  درم  دص  دنتفرب  نامد ***  ریش  وچ  کلام  ناشیوخ  1590 ز 
لیو دندرک  ریشمش  هب  ادعا  رب  لیخ ***  ود  نآ  رگدکی  رب  دنداتف 

دنتخیگنارب  رکنم  روش  یکی  دنتخیوآرب ***  اجکی  هب  هنیک  ز 
نایم  زا  ناج  درب  نورب  سک  مک  هک  نایرصب ***  رب  راک  دش  تخس  نانچ 

دش  هتسج  نایم  زا  ناج  هب  نکیلو  دش ***  هتسخ  نامز  نآ  ریبز  نب  نت 
يار  چیا  درکن  نتسج  گنج  يوس  ياج ***  ِزاب  وا  تفر  یگتسخ  نآ  رد   1595

(71  ) هحفص ریس  گنج  زا  دش  هب  ور  تفگ  یمه  ریش ***  وچ  کلام  دوب  یمه  نادیم  هب 
ناوج  يا  سب  تفگ  کلام و  رب  نایزات *** دش  دید  نانچ  ردیح  وچ 

مان  گنج  نیا  رد  یتسجب  نادرم  وچ  مامت ***  يدرَم  هب  يداد  داد  وت  وچ 
داب  راوخ  وت  ریشمش  شیپ  ودع  داب ***  راّبج  وت  رای  راد و  هگن 

عادو ار  هگدروآ  هگ  نآ  درکب  عاجش *** نآ  نید  رالاس  نامرف  هب   1600
دای  درک  یمه  ار  نیرفآ  ناهج  داش ***  تفر  نتشیوخ  تیار  ِرب 

دش  هتسب  انع  زا  ناشراک  رد  دش ***  هتسخ  مغ  نانیثکان ز  لد 
تسشن  ( 1  ) نیک زا  بکرم  رب  هراب  رگد  تسبب ***  تحارج  نآ  ریبز  نبا  وچ 

( 2  ) زیرپ ار  لد  هدرک  ردپ  نیک  ز  زیتس ***  نیک و  هب  دش  نورد  نادیم  هب 
هایس  یتیگ  درک  سرف  درَگ  هب  هاگدروآ *** رد  نالوج  درک  یمه   1605

افو  رپ  ربکُع  سرف  دز  نورب  یضترم ***  رکشل  زا  لاح  نآ  رد 
شخرد  دزیم  قرب و  نوچ  تسج  یمه  شخر ***  دننام  هب  شنار  ریز  سرف 

يور  درک  دوخ  دروآ  مه  يوس  هب  يوج ***  گنج  نآ  تفر  هگدروآرد 
44ر[  [ هلا زا  سرتب  درگزاب و  هر  هب  هار ***  هدرک  طلغ  راوس  يا  تفگب 

ار  دنپ  رم  ریذپب  هرابکی  هب  ار ***  دنوادخ  ریش  رازایم   1610
دوب  ردیح  قوراف  رشح  نآ  رد  دوب ***  رشحم  هب  نتشگزاب  ناموچ 

راپس  نامثع  نوخ  قح  رد  ناج  وت  راوس ***  يا  ریبز  نبا  تفگ  ودب 
تسین  دود  زج  هرهب  تشتآ  نیا  زا  تسین ***  دوس  وت  راتفگ  هدوهیب  وچ 

دنتخیر  ورف  شتآ  هزین  ود  ز  دنتخیوآرب ***  نیا و  دنتفگب 
در  تشگ  نایم  رد  ناش  هنعط  یسب  درم ***  ود  نآ  تسد  دنداشگ  هزین  هب   1615
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تسبب  تحارج  عاجش و  نآ  تفرب  تسخب ***  رخآ  ربکُع  ِرب  هزین  هب 
رتشیب  يو  تسجیم  دروآ  مه  رت ***  شیپ  دش  دید  نآ  هللادبع  وچ 

نانمؤم  فص  زا  سرف  دز  نورب  نانچ ***  نآ  دیدب  نیحایر  لضف  وچ 
(72  ) هحفص زیر [ هب  نیکز 2 ] . راکش 1. هاگ  هب  نوریب  زیت  دهج  رازغرم ***  زا  هک  يراکش  ریش  وچ 

دنمک  یّکی  هتسبرب  كارتف  هب  دنمس ***  ییاپداب  نورد  شریز  هب   1620
ناتس  ناج  ةزین  فک  هب  هتفرگ  نارگ ***  حیلس  یتسد  هدیشوپب 

امس  راگدرک  زا  دیسرتب  امش ***  ناتخبروش  ای  تفگ  یمه 
ناگیامورف  يا  دیدمآ  نورب  ناهج ***  يادخ  ّیلو  رب  امش 

ریش  هزرش  ةدننام  دیّرغب  ریلد ***  نآ  ریبز  نبا  گنت  دش  وچ 
نت  لیپ  نوچ  هزین  اب  لاح  نآ  رد  ندگرک ***  نوچ  ریش  نآ  تخیوآرب   1625

يور  هب  ور  هکرعم  رد  دندرکب  يوج ***  شاخرپ  ود  نآ  نانس  كون  هب 
دش  هدولآ  ( 1  ) درگرس هب  رس  اوه  دش *** هدوس  ناشنابسا  ریز  نیمز 

]44پ[ ریس گنج  زا  هدوبان  ناوارف و  ریش ***  ود  ره  نآ  گنج  رد  ( 2) دندنامب
رظن  يو  رد  درک  یمه  تربع  هب  رنه ***  نآ  دید  لضف  زا  هللادبع  وچ 

نت  لیپ  لی  نآ  دیشک  وس  کی  هب  نف ***  رکم و ز  ار ز  سرف  نانع   1630
يوگب  ام  زا  وت  یتشگ  رود  ارچ  يوج ***  گنج  يا  هگ  نآ  تفگ  لضف  ودب 

درکب  ییاطخ  هنعط  منانس ز  درم ***  ریش  يا  هللادبع  تفگ  ودب 
تاهرابکی  هب  نیز  ناشن  مدادب  تايزات ***  ۀنیس  رد  تسدنامب 
دش  لوتقم  هاوخدب  ریشمش  هب  دش ***  لوغشم  هراب  نادب  روالد 

دیعو  ره  زا  نمیا  دش و  يدیعس  دیهش ***  دش  نف  رکم و  نیا  ردنا  لضف  وچ   1635
ریخ  تسد  دوب  ار  ام  تفگ  یمه  ریبز ***  نبا  درب  رت  شیپ  سرف 

دیق هرهب  شدمآ  دیص  تسجیم  وچ  دیرط ***  نادیم  درگ  رد  درک  یمه 

ع)  ) نیسح تسد  هب  هللادبع  ندش  هتشک 

ياج  عمال ز  قرب  نوچ  دیبنجب  يادخ ***  ریش  روپ  یلع  نیسح 
تشد  هب  نمشد  ناج  یتخوسیم  هک  تسد ***  هب  ( 3  ) ییاهدژا یکی  هتفرگ 
هوتس  رد  هُک  داب  نآ  مُس  زا  دب  هوک ***  وچ  يداب  تشپ  ربا  یهوک  وچ   1640

درک  ریب  رد  ریشمش  هب  ار  ودع  درک ***  ریبکت  تفر  ودع  گنت  وچ 
(73  ) هحفص ياهدژا  دنامب 3 . يوک 2 . منم 1. رّفظم  و  یلع ّ  نیسح ِ  منم ***  ْربُش  ریش ،  ناز  تفگ  یمه 

بسن  یلیلخ  مداژن  یشیرق  برع ***  هاش  تسیافطصم و  مدج 
نمرها  نیک  هاگ  رذح  رب  دوب  نم ***  ریشمش  میب  زا  هک  منآ  نم 

مه  هب  دوخ  نمشد  اب  تخیوآرب  مژد ***  ریش  دننام  نیا و  تفگب   1645
دنتخوسیم  هراخ  سرف  ّمس  هب  دنتفوکیم ***  دالوپ  دالوپ  ز 
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45ر[  [ تخل تخل  ( 1  ) ناشعرِد دش  ریشمش  هب  تخس *** ود  ره  رب  گنج  نآ  راک  دبب 
دنتساریپ  گنج  تلآ  ون  هب  دنتساوخ *** رپس  ود  ره  هراب  رگد 

ریس  گنج  نآ  زا  ود  ره  دنتشگب  رید ***  دندنامب  ود  ره  گنج  نآ  رد 
رایع  نآ  هگبرح  زا  دش  وس  کی  هب  رازراک ***  زا  هللادبع  هتسخ  هدش   1650

رن  ریش  ناوج  دمآرد  تسشن و  رگد ***  بسا  هب  تسبب و  تحارج 
دنتخیمآ  ردنا  گرم  هب  لهاله  دنتخیوارب ***  نیک  زا  هراب  رگد 

نارگنهآ  کتپ  ةدننام  هب  نارگ ***  ياهغیت  رگج  زا  دندز 
داب  وچ  نمشد  قرف  رب  غیت  دزب  داشگرب ***  لغب  نآ  نیسح  رخآ  هب 

درک  همیسارس  ار  نیثکان  همه  درک ***  همین  ود  فان  ِرب  ات  شرس   1655
دربن  مه  نیثکان  زا  تسج  رگد  درم ***  ریش  نآ  درب  رت  شیپ  سرف 

نیه  دیراپس  خزود  هب  اه  ناور  نیثکان ***  رکشل  ایا  تفگ  یمه 
؟ لوضف رپ  نینچ  دش  ناتیاهرس  هک  لوغ ***  هدنبیرف  زا  دیتخومآ  ( 2  ) هچ

ودع  هام  هریت  دش  هرابکی  هک  ودع ***  هاپس  نآ  دندش  هگآ  وچ 
ریخ  هب  ود  ره  ماجنارس  دمابن  ریبز *** نب  هللادبع  هتشک  دبب  1660

نیقی  زا  رسپ  ریبز و  رهبز  نیثکان ***  نآ  زا  یشورخ  دمآرب 
راز  درد  زا  ریز  وچ  دیلانب  راگزور ***  دب  مغ ز  نآ  رد  اریمح 

سب  لاح  نیا  رد  يراز  گناب و  نیا  هک  سپ ***  تفگ  نینچ  اریمح  رکشل  هب 
نوبز  ار  ام  درک  نامهاوخدب  وچ  نونک ***  ار  ام  تسا  یتسس  ماگنه  هن 

(74  ) هحفص وچ  ناشفرد 2 . دینک 1. ناج  یب  راوخ و  ار  هاوخدب  هک  دینک ***  نآ  ةراچ  نت  هب  نت  نونک   1665
45پ[ ( [ 1) وید گنژرا  وچرس  کی  دیشوکب  ویرغ ***  ياج  تسا و  گنرد  ياج  هن 

نامز  نآ  نیسح  دزن  داتسرف  نارگ ***  هاپس  اریمح  يار  ز 
نیک  هب  رس  کی  دندرک  هلمح  وا  هب  نیثکان ***  نآ  هک  روالد  نآ  دید  وچ 

مشچ  مشخ  زا  هدرک  نوخ  ساط  ود  وچ  مشخ ***  ردنت ز  دنت  نوچ  دیدنرغ 
نیثکان  ( 2  ) نادب ار  نت  دنکفارب  نیرع ***  ریش  دننام  وچ  اهنت  هب   1670

تساوخ  هک  ناس  نادب  ناتخبروش  نآ  رب  تسار ***  ّپچ و  زا  لی  نآ  ماسح  دز  یمه 
رس  تخیر  مه  اهنتز  ار  نارس  رنهرپ ***  لی  نآ  زیت  ریشمش  هب 

يوگ  دوب  نانمشد  رس  نکیلو  يوج ***  مان  نآ  غیت  يدز  ناگوچ  وچ 
دنکب  نب  زا  هرابکی  هب  ار  ودع  دنکف ***  یم  سرف  واک  ياهشوگ  ره  هب 

سگم  رپ  یب  وچ  دزیم  دنک و  یمه  سرف ***  تشپ  ار ز  ناگود  ناکی و   1675
میحج ران  هب  ناشناج  داتسرف  مین ***  ود  هب  یم  درک  ناشریشمش  هب 

يرماع هللادبع  ندش  هتشک  لمج و  باحصا  هب  یعمج  ۀلمح 

هار  دنتفرگرب  يو  دنزرف  هب  هاپس ***  نادنچ  هک  شدیدب  ردیح  وچ 
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ياج  کنیا ز  دینجب  یتخل  هک  يادخ ***  ریش  تفگ  نید  نادرم  هب 
دیشک  نوخ  رد  ریشمش  هب  ار  ودع  دیشک ***  نوریب  ریشمش  هرابکی  هب 

يور  هنیک  زا  دنداهن  نمشد  هب  يوج ***  مان  رکشل  نید  نادرم  1680 ز 
(3  ) شیرق ناشکرس  نآ  دندنکب  شیوخ ***  ياج  زا  ریشمش  هب  ار  ودع 

دربن  فاصم و  دش  نوخ  يایرد  وچ  درم ***  دنتشکب  يداعم  ( 4  ) زک سب  ز 
هار  دندیرب  قروز  وچ  نوخ  نآ  رد  هاگمزر ***  نآ  رد  نادرگ  ياهسرف 
گنرد  یب  ودع  ناج  دروخ  یمه  گنهن *** نوچ  اهریشمش  حمر و  رس 

46ر[  [ نامز نآ  دیسر  نارین  هب  نادیم  ز  ناوراک ***  یکی  يداعم  ناج  1685 ز 
دش  هدنکارپ  يراوخ  هب  یهورگ  دش ***  هدنکفارس  یهورگ  نمشد  وچ 

(75  ) هحفص شک  شیءرق 4 . ادب 3 . وید 2 . کن  راوح  دیشوکب  رازراک 1. یکی  ناز  ددع  دـمآ  رب  رازه ***  هد  هگمزر  نآ  رد  هتـشکز 
هاپس  ام  رب  راهنز  دندروخب  هآ ***  تفگ  یمه  جدوه  اریمح ز 

افق  رس  کی  دیدومن  نمشد  هب  افو ***  وک  نایرصب  ایا  تفگ  یمه 
ناتنامرف  هب  متسج  گنج  نم  وچ  ناتنامیپ *** تسد  دبن  ناس  نیدب   1690

نونک  ار  ام  دیدرپس  نمشد  هب  نومنهر ***  مَیدوب  امش  نیک  نیا  رد 
دش  گنت  ناهج  هقلح  وچ  رب  ام  هب  دش ***  گنن  نب  ناتاهمان ز  همه 

دینک  ( 2  ) تعنش ریشمش  ( 1  ) هب ادعا  رب  دینک ***  تعجر  موق  يا  نم  رهب  ز 
دیرب  نودرگ  هب  دوخ  رس  يدرم  هب  دیرب ***  نوریب  هب  ار  ام  هقلح  نیا  زا 

هانپ  ردنا  دنتفرگ  ار  وا  رم  هاپس ***  نآ  تشگزاب  يو  نامرف  هب   1695
نینهآ  دندش  ینصح  وچ  شدرگ  هب  نیثکان ***  نآ  هراب  رگد  تیمح  ز 

؟ انّما ایا  سب  ناهج  زا  نام  هک  انّما *** ایا  کی  ره  تفگ  یمه 
مینک  نابرق  ریشمش  هب  ار  ودع  مینک ***  ناشفارس  سپ  نیز  وت  شیپ  هب 

هردیح  رکشل  ( 3  ) نیز میسرتن  هرسکی ***  ناج  میدرک  وت  يادف 
شورخ  ناریلد  زا  دیسر  نودرگ  هب  شوج ***  هب  رکشل  هراب  رگد  دمآرب   1700

تسرپ  نید  زا  هچ  نانیثکان  زا  هچ  تسد ***  ریشمش  هب  کی  ره  دنداشگ 
(4  ) زادگ مرُگ و  هب  ار  نالی  ناریلد  زاب ***  دنتشک  دنتفرگ و  دندز و 

دوبر  رد  نت  ار ز  کی  ره  رس  دومن ***  ناهرب  هچ  کلام  گنج  نآ  رد 
46 پ[  [ يرماس نوچ  هلمج  نیا  رب  دب  وا  هک  يرماع ***  هللادبع  هب  شدیسر 

داب  هتسویپ  داب و  وا  رب  تنعل  هک  داژن ***  دب  نآ  دوب  ینمشد  یلع   1705
نونج  ریبز  اب  هحلط و  ابا  نود ***  ناورم  دوب و  وا  هنتف  رس 

ماوع  نب  و [  [ هحلط يز  داتسرف  ماسح ***  زا  یتبرض  شدز  کلام  هک 
نایم  زا  دنامب  ناورم  ربگ  نیعل  ناوگ ***  زا  دندش  خزود  هس  ره  نآ  وچ 

یپ زا  تسیرگ   1710 ( 76  ) هحفص زازگ  يز 4 . تعیش 3 . يادعا 2 . زارفرس 1. هللادبع  هتـشک  دش  هک  زاب ***  هصغ  مغ و  زا  هشیاع  دشن 
هلا  رهب  کی ز  ره  دومرفب  هاپس ***  نارورس 
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دینک  يدلج  گنت  نانمشد  َربَا  دینک ***  يدرم  گنج  رد  و [  [ دیشوکب
نارگ  هاپس  اریمح  تفگ  هب  نانمؤم ***  رکشل  رد  دنداتف 

نانمؤم  زا  هچ  نانیثکان  زا  هچ  ناهگ ***  یب  ات  زور  نآ  هتشک  دشب 
داد  نید و  اب  دیشروخ  تشگ  ناهن  داشگرب ***  نوگریق  تیار  بش  وچ 

هلا  هاپس  مرخ  دوسایب  هاگمارآ ***  هب  کی  ره  دنتفرب   1715
دندش  هتسکش  لد  نارورس  نآ  زو  دندش *** هتسخ  هّبَض  ینب  هاپس 

هرسان  هدز  رد  یلع  برح  هب  هرسکی *** همه  دوخ  دب  روج  ز 
هتفایان  زیچ و  نآ  ره  هتسجب  هتفات ***  همه  دوخ  دب  لعفز 

هتفات  رس  رابج  نامرف  ز  هتفای ***  دب  راک  لوا  زا  مه 
زارد هدرک  تسد  یلع  نیک  هب  زاب ***  هدرزایب  ار  یبن  ناور   1720

وا ةدیرب  تسد  ندیسر  هکم  هب  ریبز و  لتق  درک  دای 

ریت  هدروخ  دوخ  تسد  زا  هک  نآ  رگم  ریگ ***  راد و  نیا  زا  هدوبن  رّفظم 
ماما  برح  هب  هگان  ریت  دروخب  ماوع ***  نبا  زا  هحلط  هک  نوچ  نانچ 

47ر[  [ تخاسن ار  وا  برح  نیاک  تسنادب  تخاتب ***  وس  کی  تفشآ  ردنا  ریبز 
دروخ  زاب  وا  شیپ  يرکشل  ات  هک  درد ***  رهق و  زا  هتفشآ  تفر  نورب 

داد  زاب  رس  هک  ( 1  ) يدرکن سب  نادب  داد ***  زاب  ار  تسد  وا  دب  لعف  1725 ز 
تسا  هدش  هتفهن  رد  نیمث  ّرد  هب  تسا ***  هدش  هتفگ  راب  نیلوا  هک  نانچ 

یلو  اب  اهلاوحا  دنتفگب  یلع ***  دزن  دندیروآ  رس  وچ 
لاوز  ياج  هب  دمآ  دیشروخ  وچ  لالجلاوذ *** نامدنوادخ  ياضق 
راطق  زا  ناگدنّرد  دندیسر  راوخ ***  دنکفا  تشد  رد  تسد  نت و 

اوه  يوس  درب  یمه  تفرگ و  اضق ***  زا  ار  تسد  نآ  سکرک  یکی   1730
ناهن  رخآ  دش  سکرک  دنتفرب و  ناود ***  سکرک  راثآ  رب  ناراوس 

(77  ) هحفص درکن  اهر 1. شگنچ  هگان ز  تسد  دبب  اوه ***  رد  نانچ  سکرک  تفر  یمه 
تساخب  مدرم  یگناب ز  تسد و  نانچ  تسار ***  داتفا  رد  هکم  رازاب  هب 

تسخب  ناْشناور  ناز  يرتشگنا  ز  تسد ***  لاح  نایکم  َربَا  دش  نایع 
راقفلاوذ  اب  هرصب  رد  هتشک  دشب  رازراک ***  نیا  ردنا  ریبز  نودیمه   1735

راگف  نمشد  شیپ  رد  تسدنامب  رارقرب ***  نت  دندیرب و  تسد  اب  و 
يرتسگ نخس  دندوب  هک  یناسک  يرد ***  ره  زا  هکم  رد  دنتفگب 

گنج مود  زور  رد  اههاپس  ییارآ  فص 

داد  يور  زا  هن  یهاپس  دروایب  دادماب ***  رگد  زور  يور  نیا  زو 
هلا  رهب  تفگ  یم  دمایب و  هاپس ***  اب  نوردنا  بلق  هب  اریمح 
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نم  ناج  نیا  ردنا  دیروآ  حرف  نم ***  نامثع  نوخ  رد  دیشوکب   1740
دش  هتشغآ  ردنا  نوخ  هب  كاخ و  هب  دش ***  هتشک  نت  دنچ  نارورس  زا  هک 

47پ[  [ نیمز رب  ودع  نوخ  دیزیرب  نیه ***  هکر  کشل  هب  ناورم  تفگ  یمه 
داز  كاپ  ردیح  رکشل  نآ  رب  داب ***  وچ  کی  ره  دندرک  گنهآ  سپ 

نایرصب  اب  هنتف  دیروا  زاب  هک  نانچ ***  اریمح  زا  دیدب  ردیح  وچ 
يامنهر  قلاخ  يا  وت  ّقح  هب  يادخ *** يا  تفگب  راز و  دیلانب  1745
نیبم  مکح  زور  بش و  مدرکن  نیثکان ***  رب  هک  تحیصن  زا  دنامن 

ياج  هب  دمحم  لوق  دندنامب  يادخ ***  باتک  مکح  هب  دنتفرن 
ناشرادرک  رادید و  لعف و  نآ  زا  ناشلاح ***  زا  تسنادب  وچ  یلع 

ياپ  هرابکی  دیرآ  ردنا  بسا  هب  يادخ ***  هاپس  يا  تفگب  رکشل  هب 
نامز  ردنا  دش  نانیثکان  ِرب  نانچ ***  تداعس  لبط  تفوک  ورف   1750

داقتعا  کین  قیّدص  ِروپ  ابا  داتس ***  کلام  تفر و  هنمیم  يوس 
نایژ  ریش  وچ  رس  کی  دندوبب  ناشکرس ***  اب  ( 1) سیق هرسیم  يز  و 
دازکاپ  ( 2  ) هپس نوردنا  بلق  هب  داتسیا ***  شیوخ  دنزرف  ود  اب  یلع 

رازه  يراوس  نانیثکان  نآ  زا  رازراک ***  نآ  ردنا  دندش  نودیمه 
(78  ) هحفص هپس  نآ  نوردنا  ضیف 2 . هرسیم  نیز  فاعم 1. ار  یکی  ناشیا  زا  دندرکن  فازگ ***  زا  یلع  هاپس  رب  ندز   1755

نایژ  ریش  وچ  هلمح  دندرکب  نآ ***  دندید  وچ  شهاپس  یلع و 
مارح  ادعا  رب  یتیگ  درک  یمه  ماسح ***  تعیرش  ماما  دز  یمه 

يوج  هاوخدب  نوخ  زا  دنار  یمه  يور ***  دومنب  هاش  ناک  ياج  ره  هب 
ام  گنج  زا  هاگآ  دیدوبن  امش ***  هّبض  لها  ایا  تفگ  یمه 

 * شیپ ياپ  ام  گنج  زا  دیدرب  وچ  شیوخ ***  راک  زا  هگآ  مینک  ( 1) ناْتنونک  1760
* **

48ر[  [ همر نانابش  يا  دش  گرگ  رپ  وچ  همه ***  ردام  رهب  زا  دیشوکب 
ماسح  هدیشک  دش  رت  شیپ  یکی  ماخ ***  ياهنخس  نیا  دینش  کلام  وچ 

انّما  يا  هر  يدوب  هدرک  طلغ  انّما ***  يا  هگ  نآ  تفگ  زاوآ  هب 
يرگنن  ناگدنزرف  هتشک  نیا  رد  يردام ***  افو  یب  انّما  ایا 
رسپ  رب  نابرهمان  دنشابن  ( *** 2  ) رگد ناردام  انّما  ایا   1765
نحتمم  رد  يوش  یب  دندنامب  نز ***  دنزرف و  هلمج  انّما  ایا 
نحتمم  رد  رهش  ره  هب  يدرکب  میتی ***  دنزرف  دنچ  انّما  ایا 

(3  ) ادخدک یبا  عیاض  دندنامب  اجک ***؟ زا  ناشهقفن  انّما  ایا 
دیماان  دش  اهناج و  دندادب  دیما ***  اب  دندمآ  انّما  ایا 

؟ یلع يور  غیت  دشک  رفاک  هک  یبن ***  زا  يِدنشن  انّما  ایا   1770
یقش  ربگ و  تخبدب و  هلمج  دندش  یخزود ***  ناشِدرک  انّما  ایا 
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داد  نید و  هر  دراد  هک  ار  یسک  دابم ***  ردام  وت  نوچ  انّما  ایا 
يادخدک  یبا  رگید 3 . ات 2 . نونک  دیود 1. نوریب  هدید  زا  شنوخ  مغز  دینش ***  کلام  راتفگ  وچ  اریمح 

ياهنخـس  " ار اهنآ  کلام  مه  نآ  زا  سپ  تسا و  هشیاع  يرای  زا  نخـس  هک  ارچ  تسا ؛  هداتفا  تیب  دـنچ  ای  کـی  تیب ،  نیا  زا  سپ  *.[
هحفص زاغآ  ای  نایاپ  رد  یگداتفا  هک  نیا  نینچمه  تسین . (ع ) نینموملاریما لوق  زا  تایبا  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  نیمه  هک  دمان  یم  ماخ "

.] تسا نایم  رد  هطـساو  کی  لقادـح  هتـشادن و  رایتخا  رد  ار  رعاش  طخ  تسد  ًامیقتـسم  بتاک  هک  دـنکیم  تیوقت  ار  لاـمتحا  نیا  تسین 
تفگ  هچ  کلام  هک  يدینش  اتفگب  تفگش ***  يور  ناورم ز  هب  اریمح  ( 79  ) هحفص

نینچ  ار  ام  تیدیروآ  امش  نیا ***  دیوگ  یمه  کلام  هن  نکیلو   1775
نایم  نیز  ارم  رب  نورب  يدرم  هب  نامز ***  نیا  ارم  يدرم  وت  رگ  نونک 

میدش  اوسر  تخس  امش  يار  ز  میدش ***  ابیکشان  یلع  اب  ام  وچ 
تخس  زاوآ  هب  نانیثکان  نادب  تخب ***  هنوراو  ناورم  تفگ  نینچ 
ياپ  گنج  نیا  رد  یتخل  دیرادب  يادخ ***  رهب  ناراد ز  مان  اب  هک 

48 پ[  [ نانمؤم ردام  لد  رهب  ز  نامز ***  نیا  دینک  يدرم  دیسرتم و   1780
تخس راشفب  ياپ  رگد  یتخل  وت  تخب ***  روش  ایا  تفگ  یلع  ناورم  هب 

ریت نتفر  اطخ  هب  و  ع )  ) یلع يوس  هب  ناورم  نتخادناریت 

دیرگنب  شرب  نامرف  يوس  یکی  دید ***  گنت  نانچ  ار  یلع  ناورم  وچ 
نامک  ریت و  وت  روآ  نم  دزن  هب  نامز ***  نیا  مالغ  يا  نیه  تفگ  ودب 

هز  هب  سپ  زا  دروآرد  ار  نامک  هز ***  تفگ  نامک  يو  يز  دندرب  وچ 
(1  ) تساوخ نیب  يو  ریت  ردیح و  ربا  تسار ***  درک  پچ  هب  ریت و  تسویپب   1785

نامگ  ردنا  دش  ناورم  ربگ  نیعل  نامک ***  شتسکش  ریت و  درک  اطخ 
دش  هدنز  ات  هبانوخ  شْرب  خر  هب  دش ***  هدنزرل  دیسرتب و  اریمح 

نامز  ردنا  مه  رتوکن  ناز  رگد  نامک ***  روایب  تفگ  نارب  نامرف  هب 
نویه  رگید  هب  یقشمد  ( 2  ) نامک نونک ***  اریمح  شدرپس  ناورم  هب 

تساوخب هچ  نآ  زا  شنامک  دمآ  ژک  تسار ***  تسویپ  ریت  نامز  ردنا  مه   1790

ناورم ریت  هب  نمی  ریما  ندش  هتشک 

اضق  زا  نمی  ریما  رب  دزب  اطخ ***  دمآ  شریت  اهر  وا  درک  وچ 
سفن  شدیشک  شدیسر  تسوحن  سند ***  دعس  بسا  زا  داتفیب 
یقش  نود  ربگ  نآ  دش  رب  سپس  یلع ***  يوس  دینارب  رد  نامک 

راوگوس  دش  درد و  زا  دیلانب  رازهتشک ***  ار  دعس  دید  وچ  اریمح 
گنت  ياج  نیا  زا  شنیرب  هرصب  هب  گنرد ***  یب  نیه  تفگ  نارب  نامرف  هب   1795

(80  ) هحفص امک  . 2 تیب 1498 [ اب  دوش  سایق  تساوخ ]  هچ  نیب  ناهج 1. رد  نونک  ار  يو  مخز  نیا  رم  ناوت ***  نتسج  هراچ  ات  دینیبب 
ناون  اریمح  دش  هرصب و  يوس  نامز ***  رد  ار  دعس  سپ  دندربب 
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شیوخ  نامرد  گنج  زج  دندیدن  شیوخ ***  ناج  ۀشیدنا  رد  يداعم 
49ر[  [ دندمآ شورخ  رد  همه  ردنت  وچ  دندمآ *** شوج  هب  رکشل  هراب  رگد 

دنتفاب  لجا  هزین  هب  غیت و  هب  دنتفاکشب ***  دالوپ  دالوپ  هب   1800
دنتخوس  یمه  شتآ  رد  اهرگج  دنتخود ***  یمه  هزین  هب  اهناور 

دیشک  رد  نیز  ز  و [  [ تفرگ شنایم  دیسر ***  هحلط  دنزرف  هب  دمحم 
نیک  هب  شناوختسا  تسکش  رد  مه  هب  نیمز ***  رب  دز  درب و  شرس  زارف 
دادب  ار  ناج  دش و  نورد  هرصب  هب  داب ***  وچ  هحلط  نبا  يرب  دش  ناجز 

دندش  خوآ  و [  [ لیو رد  شیباسب  دندش ***  خزود  يوس  ناور  کیاکی   1805
ناشن  رب  خر  هب  دز  رگج  نوخ  ز  ناشراک ***  زا  دش  هگآ  وچ  اریمح 
راز هحلط  نیزگ  ردیح  تسد  ربا  راکشآ ***  رب  هتشک  دش  تفگ  یمه 
ریبز  ریم  دعس و  هللادبع و  وچ  رسپ *** سکان  تشک و  ار  هحلط  ردپ 
دیشک  رد  نوخ  هب  ناگرزب  نیکز  دیشک ***  ار  یلع  ناریلد  يا  امش 

یگراچیب  هلمح ز  دندرکب  یگرابکی *** هب  سپ  ناز  هبض  ینب   1810
ار  درد  رم  دندیدن  نامرد  وچ  ار ***  درس  نهآ  دنتفوک  مغز 

یلد  رپ  نتشیوخ  زا  دندومن  یلع ***  هاپس  رب  نت  دندنکف 
درَگ  دروآرب  ناشیا  رالاسز  دُرب *** هلمح  ودع  نآ  رب  زاب  یلع 

نهد  رب  ياهزین  شدز  هنیک  ز  نمی *** نبا  هب  رتشا  نبا  دیسر 
ادج  نت  زا  شدرک  سرف  تشپ  ز  افق *** يوس  هب  هزین  درب  نورب   1815
هتخاس  لمج  راک  درک  يو  هک  هتخادرپ ***  گرگ  نآ  زا  درک  ناهج 

زاب  هّرُج  درب  ناروذت  دزن  وچ  زاب ***  هلمح  کی  رکبوب  نبا  دربب 
49پ[ ( [ 1) راپ همین  ود  هب  دز  شتبرض  کی  هب  راوس ***  نآ  دیسر  براضم  دزن  وچ 

یلم  ریش  دیّرغب  ردنت  وچ  یلع ***  ربارب  اریمح  اب  دش  وچ 
زاب  .1

(81  ) هحفص
ربز  ریز و  هب  ادعا  رب  دش  ناهج  رگم ***  دمآ  رب  یتفگ  روص  مد   1820

راقفلاوذ  یلع  دزیم  تسار  پچ و  راگدرک ***  رگداد  یکی  مان  هب 
راز  هتشُک  نت  زا  رازتشِک  نآ  ُدب  رازتشِک ***  نوچ  هتشُک  سب  دش ز  نیمز 

ماف  لعل  ( 1  ) نیمز دش  نوگدرز  اوه  ماسح ***  نانس و  زا  دش  هک  نوخ  سب  ز 
داد  دیهدب  داد  مرکشل  ای  هک  داد ***  زاوآ  هراب  رگد  اریمح 

دیهد  رثوک  هب  تراشب  ار  ناور  دیهد ***  رجنخ  هب  رس  کی  شیوخ  نت   1825
يو  راوازس  وا  داد  شیباوج  يو ***  راتفگ  کلام ز  دیدنخب 

ياهتفگ  نخس  نیاک  نوردنا  باوخ  هب  ياهتفخ ***  وت  هک  شتفگ  هما  ایا 
تکلام سپس  ناز  تیزعت  دهد  تکلام *** شوخ  باوخ  زا  ( 2  ) دزیگنارب
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وت  دنپ  نیا  زا  دنب  ناشداد  لجا  وت ***  دنزرف  دندوب  هک  اهنیا  رب 
ار  وت  یتیگ  هب  متفگب  دیابن ، ارم ***  ردام  وت  نوچ  انّما  ( 3  ) ایا  1830

ردپ  زا  راد  مرش  انما  ایا  رسپ ***  نیدنچ  وت  هتشکب  يدیدن 
رومان  لی  نآ  تسد  ریشمش  هب  رگد ***  راب  داشگب  نیا و  تفگب 

ناشدنکارپ  رد  نوخ  هب  كاخ و  هب  ناشدنکرب ***  ياج  زا  هراب  رگد 
ناور  زا  دندمآ  ریس  هرابکی  هک  نایرصب ***  رب  راک  ( 4  ) دش تخس  نانچ 

ناهدنا  رد  راز  ۀتشک  دندش   *** ناشکرس نیا  تفگ  یمه  اریمح   1835
ماقم  اجنیا  هلمج  دینک  نم  اب  و  ماع ***  صاخ و  زا  دییآ  هج  نیا  اله 

50ر[  [ دش روجنر  هک  تسدروخ  مخز  رگم  دش ***  رود  سب  هک  ناورم  تفر  اجک 
نوگنرس  ام  تخب  تیار  دش  وچ  نونکام ***  رب  ار  يو  دیناوخب 
نوخز  رپ  نت  مخز  یکی  دیسر  نود *** ناورم  ربگ  ناود  دمایب 

ربز  ریز و  ْشناج  دش  هراب  رگد  رَِکف *** اب  دش  لاح  نآ  زا  اریمح   1840
کشزپ  دزن  هرصب  يز  داتسرف  کشرس *** شمشچ  ربا  نوخ  دیرابب 

( 82  ) هحفص تخس  دش  نانچ  ای 4 . زیگنارب 3 . یمز 2 . .1
دیون  ار  ام  وت  يدوب  هداد  نیا  زج  دیما ***  راگزور  ایا  تفگ  یمه 

هاچ  فرژ  ام  رهب  زا  يدنک  یمه  هاج ***  هاگ و  یمه  ار  ام  وت  يدومن 
دروخ  مغ  نارک  یب  نادواج  ام  وچ  دروخ ***  مس  يو  تسادوس  دهش  ارک 

دنارب  نامرف  ّدح و  اضق  ام  رب  وچ  دنامن ***  نامرد  دنام و  نامدرد  نونک   1845
تساخب  یگنج  نادرم  ریگ  هد و  تسار ***  پچ و  زا  هک  اریمح  ُدب  نیا  رد 

حامِر  نعط  هب  ماسُح و  برض  هب  حانج *** و [  [ بلق دنتسکش  رب  مه  هب 
نوخ  نافوط  تسه  رگم  یتفگ  وت  نورب ***  اهناور  زا  تفر  هک  نوخ  سب  ز 

نورد  رکسع  درگ  دوخ  تفر  یمه  نوخ ***  نوحیج  هبض  ینب  نوخ  ز 
باقع  نمشد  ناج  رب  درک  یمه  باکر ***  رب  هگ  ریشمش و  هب  هگ  یلع   1850

مالس  دمحا  ناج  رب  داد  یمه  ماسح ***  دزیم  ریبکت و  درک  یمه 
هثداح  وت  نید  رب  تخیگنارب  هثکان ***  یفطصم  ایا  تفگ  یمه 
ناگیار  ناج  دیراپس  خزود  هب  نایغاط ***  ایا  راّمع  تفگ  یمه 

مرن  مالسا  غیت  نونک  ناتْدَنُک   *** مرش ملع و  زا  نید و  زا  دیرود  وچ 
دانک  منهج  رد  امش  ماقم  دانک ***  مک  ناهج  زا  ناتراد  ناهج   1855

50پ[  [ زاجح قارع و  نالهاج  ای  هک  زاب ***  سابع  نبا  سپ  تفگ  نینچ 
؟ دیدش دب  نینچ  رد  یلع  رهم  هب  دیدش ***  دترم  ربگ و  رد  هچ  زا  امش 

؟ تسا ردیح  نید  كاپ  یبن  سفن  هن  تسا ***؟  ربمغیپ  گنج  یلع  گنج  هن 
* دنمدوس ناج  غیت  زا  نتفر  دبب  دنمدوس ***  نیدب  ناتام  دنپ  دبن 

رس  ( 1  ) مالسا نید  یب  دندرپس  رد ***  چیه  زا  راتفگ  دوس  دبن   1860
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ناور  نید  یب  دادیم  ریشمش  هب  نانچ ***  رکسع  درگ  رد  هّبض  ینب 
رس  دوب  یمه  رد  نت  هب  ناشات  هک  رتساز ***  یمه  نت  کی  دنتفرن 

ياج  هرابکی  هب  دیاب  درک  یهت  يادخ ***  نانمشد  نیا  زا  تفگ  یلع 
دوب دنمدوس  امـش  يارب  غیت  ۀلیـسو  هب  ناج  نتفر  ینعی :  تسین ] .*  دود  ناهج  رد  رتهریت  نیا  زا  تسین ***  دوس  نخـس  نانیعل  نیا  اب  وچ 

(83  ) هحفص مالسالا  نید  . 1 .] 
نیه  دیزوسب  ناْشنید  ریشمش  هب  نیه ***  دیزودب  هزین  هب  ناشرگج   1865

دنتخیمآ  ردنا  غیت  هب  لهاله  دنتخیوآرد ***  ناریش  هراب  رگد 
رهز غیت  رس  نانس و  كون  هب  رهق ***  هب  ار  نید  يادعا  دندادب 

لمج هاپس  ینیشن  بقع  تسکش و 

رازه  هد  نید  يادعا  زا  دنتشکب  رازراک ***  نآ  ردنا  زاب  هلمح  کی  هب 
رگج  هتسخب  تسد و  هدنکفیب  رگد ***  رازه  شش  ناگتسخ  زا  دب 

تسد  هرابکی  داشگب  ریشمش  هب  تسرپ ***  دزیا  ریش  نارگید  نآرب   1870
ماع  صاخ و  كرات  رب  تسب  یمه  ماسح ***  کلام  رامع و  دنمرنه 
يوربآ  یمه  ار  دوخ  دندربب  يوج ***  دنتشذگ ز  دندش و  تمیزه 

همدمد  نآ  رد  کی  ره  دوب  یمه  همه ***  دندیشک  فص  ( 1  ) وج يوس  نآرب 
ناشرادرک  لعف و  زا  دیدیم  هک  ناشراثآ ***  رب  ردیح  دنار  یمه 

51ر[  [ دیهر ردنا  يوج و  زا  تشذگنب  دیسر ***  لپ  نآ  کیدزن  هب  ردیح  وچ   1875
***

 * تفر هب  یماگ  ياج و  رب  داتسیب  تفت ***  هب  وس  ره  نیح و  نیح  درک  یمه 
زارف  اج  نادب  دشاب  سیلبا  هک  زاجح ***  هاش  لاح  رد  تسنادب 

نامسآ  تفه  راّبج  يورین  هب  نامز ***  ردنا  تساوخ  ( 3  ) نامک ( 2  ) ربنق ز 
افو  یب  نآ  لاح  رد  روک  دشب  یضترم *** **  رد  سیلبا  مشچ  دزب 

لمع  یب  نآ  مشچ  یب  تفر  یمه  لمج ***  ات  لپ  ریز  زا  تسج  نورب   1880
*** اغو ردنا  دزیگنارب  ( 4  ) هنتف هک  ام ***  ریم  زا  جدوه  رد  تشگ  ناهن 

زارف  ار  ( 5  ) هپس نآ  دیروآ  عمج  هب  زاب ***  هراب  رگد  اریمح  هگ  نآ  سپ 
يوج  .1

ربمق . 2 تسا [. ندز  سفن  سفن  يانعم  هب  زین  ندرک  نیح  نیح  تسا . هشیاع  رتش  رضاح  تیب  لعاف  تسا و  هداتفا  یتایبا  ای  تیب  ًارهاظ  *.[ 
ناشن  . 3

هندف  هن  . 4 دز [. ریتاب  ار  هشیاع )  رتش   ) سیلبا مشچ  یضترم  ینعی :  **.[ 
(84  ) هحفص هاپس  . 5 تسا [. اریمح  تیب  نیا  لعاف  ***. [ 

رازراک  رد  هتشک  دش  هتشپ [   [ یکی رازه ***  دص  دب  ( 1) هّبض ینب  هاپس 
نیک  مشخ و  زا  تفشآ  هراب  رگد  نیا ***  دینشب  وچ  ضراع  اریمح ز 
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رظن  ردنا  دمآ  یلع  شیپ  هب  رگد ***  راب  تسارایب  ار  هپس   1885
؟ غیت هب  ار  نانمؤم  نینچ  یتشک  هک  غیرد *** سب  ار  وت  دماین  شتفگب 
نام  ناخ و  یبآ  قیالخ  يدرکب  ناشکرس ***  زا  يدروآرب  تکاله 

؟  یضترم ردیح  يا  وت  یتسه  هک  افواب *** دشاب و  نینچ  نیا  ماما 
نانمؤم  ردام  نیزگ  متسه  هک  ناتّما ***  زا  دیاش  ارم  یماما 

ماما  نآ  رگد  راب  دیلانب  ماخ ***  ياهنخس  نیا  دینش  وچ  یلع   1890
(2  ) يرتاناوت هک  هد  دب  وت  ار  ناَدب  يرتاناد ***  وت  ایادخ  نیا  تفگب 

؟  اهر ار  یفطصم  هر  وا  درک  هک  افو ***  یب  نیا  دیوگیم  هچ  رب  نم  هب 
51پ[  [ امس و  ( 3  ) ضرا رابج  نامرف  هب  امش ***  رب  وا  دیوگ  یمه  مماما 

اُنْبنَذ  ام  ِكَدالوَا  َتیَداع  انَُّما ***  ای  جدوهلا  اذ  َّبر  ای 
* انب یلَلُصت  ِتضِح  اذِا  نکیل  انل ***  ًاماِما  ِترس  اذِا  ِکبَه   1895

ربع  زا  یلم  ریما  شتفگ  هک  رگن ***  ار  نخس  نامجرت  نونک 
شیوخ  دنبلد  هب  ياینمشد  طلغ  شیوخ ***  دنزرف  هب  منابرهم  نم  هک 

ناهج  ماما  متسه  ییوگ  مه  و  نادلاو ***  َربَا  وت  ( 4  ) ینکیم هنگ 
زامن  رد  ار  موق  دوب  تهبش  هک  زامن ***  یب  نینچ  نیا  ماما  دیابن   1900

یفطصم  مع  نب  اب  زور  بش و  افج *** وا  درک  ( 5  ) هک نآ  نخس  نیز  ضرغ 
ضرالا  رابج  .3 دوشیم [. ظفلت  يرتانات " . [ هبص 2 " ینب  دروخرب 1. نتشیوخ  ةدرک  نیا  زو  دهنرب ***  دوخ  هب  تماما  هگ  نآ  و 

؟ دوب هچ  ام  هانگ  يدرک ؛ ینمـشد  تنادـنزرف  اب  ام ،  ردام  يا  جدوه ، بحاص  يا  دـناهموظنم : نزو  زا  جراخ  هک  تیب  ود  نیا  ۀـمجرت  *.[ 
!] ياهدش ضئاح  هک  ینکیم  تماما  یناوخیم و  زامن  ام  يارب  ینامز  اما  ياهدش ،  ماما  ام  رب  هک  نک  ضرف 

( 85  ) هحفص هک  ناز  يدرک 5 . هنگ  .4
رازراک  نیا  رد  دهاوخ  درک  یمه  راتساوخ ***  نم  نامثع ز  نوخ  نونک 

نیا  تسین  ( 1  ) ناهج رد  یسک  نم  زج  هب  نیک ***  دیهاوخ *  درک و  ارتفا  نم  هب 
نمجنا نیا  رد  نامثع  نوخ  نیا  زا  نف ***  رکم و  مه  ریوزت و  تسا و  غورد   1905

داهد  تقفش  محر و  نانمؤم  نیا  رب  داهد ***  هبوت  دنوادخ  ار  امش 
شیغ  نانمشد و  يا  دیراین  شیپ ***  راک  نینچ  نیا  رگد  راب  هک 

يوج  يور  نادب  مه  دینش  اریمح  يوج ***  يور  نیا  زا  اهنخس  نیا  تفگ  وچ 
رتشین  دب  ار  اریمح  نکیلو  رتشیب ***  دبب  زگ  هد  تفاسم ز 

زارفرس  نآ  دش  شهاپس  دزن  هب  زاب ***  تشگرب  اهنخس و  نیا  دینش   1910
52ر[  [ رگد دیان  تفر و  نورب  اریمح  رگم ***  تفگ  نانمؤم  همه  ریما 

نب لصا و  زا  تسارایب  ار  هپس  نود ***  ناورم  دزن  دش  وچ  اریمح 

لمج هاپس  ةدنامزاب  هب  ع )  ) یلع هاپس  ۀلمح 

يوا  راکیپ  هب  ار  هپس  درآ  هک  يوا ***  راک  نآ  زا  دش  ربخ  ار  یلع 
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يوج  مان  رتشا  کلام  ابا  يوج ***  يور  نآ  زا  لدلد  دنار  کبس 
لهد  يان و  لبط و  دنتفوک  ورف  لپ ***  دنتشذگ ز  نوچ  یلع  هاپس   1915
درک  تساک  مک و  نمشد  ناج  لد و  درک ***  تسار  هرسیم  هنمیم  کبس 

نارک  یب  یلع  هاپس  دمآ  هک  نآ ***  دندید  وچ  ناورم  اریمح و 
نانمؤم  ردام  لد  رهبز  نامز ***  نیا  دیوش  نوریب  دنتفگب 

گنرد  یب  نامز  نیا  دیشک  ار  ودع  گنن ***  مان و  زا  مه  کی  ره  دیشوکب 
راز  راک  مه  نانیثکان  دندش  رازراک ***  نآ  رد  اریمح  تفگ  هب   1920
هابت  دش  نید  هاوخدب  راک  نیا  زو  هاپس ***  ود  ره  هلمج  دندزرب  مه  هب 
ماع  صاخ و  كرات  رد  تسب  یمه  ماسح ***  کلام  راّمع و  دنمرنه 

نامسآ  تفه  رابج  ریدقت  هب  نانچ ***  ار  هپس  نآ  دندزرب  مه  هب 
ماسح  دومع و  زرگ و  هب  دز  یمه  ناج ***  ریش  کلام  هنمیم  ربا 

یلم  ریش  وچ  هلمح  دندرکب  یلع ***  روپ  ود  ره  هرسیم  رب  1925 و 
یسک  رد  ناهج  . 1 دهاوخ [  *. [ = 

(86  ) هحفص
داب َو  شتآ  وچ  ناشیا  رد  دنداتف  دار ***  راّمع  سیق و  نوردنا  حانج 

يو زا  ع )  ) یلع عافد  هشیاع و  جدوه  هب  هلمح 

میتی  ّرد  وچ  جدوه  دندنامب  میب ***  تمیزه ز  هنیثکان  ( 1  ) دشب
زارد  دندرک  تسد  نآ  جدوه  يوس  زارف ***  ( 2) دندیسر نوچ  یلع  هاپس 

ار  هنیک  نیا  دنهاوخ  زاب  وا  زا  ار ***  هنتف  نیا  دننارد  رب  ات  هک 
52پ[  [ داسف رپ  مدرم  درخ  یب  نآ  زا  داب ***  وچ  دمایب  جدوه  يوس  یلع   1930

شیب  ّمک و  دصراچ  دوخ  نادرم  ز  شیب ***  تسد  دص  ود  زا  نوزف  تخادنیب 
رس  میب  زا  رتشا  يوس  اغوغ  هب  رگد ***  ندرب  تسد  سک  تسراین 

راقفلاوذ  بحاص  زا  دش  نمیا  و  راک ***  لاح  نانچ  نآ  دید  وچ  اریمح 
رهد  هب  تسدرکن  نیا  سک  هک  تفگ  نینچ  رهق ***  هب  جدوه  ار ز  رس  درک  نورب 

يوگ  تفگ و  نینچ  رد  دوخ  نارای  هب  يوج ***  مان  ردیح  يا  يدرک  وت  هک   1935
؟  تسرپ نید  ایا  دمان  محر  ار  وت  تسد ***  دنچ  نانمؤم  زا  وت  يدنکف 

ع)  ) یلع ةزجعم  هب  هدش  هدیرب  ياهتسد  ندنادرگزاب 

؟  یضترم يا  دشاب  نینچ  تماما  افو *** ؟  يدرکن  رب  دوخ  نارای  هب 
؟ نانمؤم ناما  دنباین  يو  زا  هک  ناهج ***  رد  دوب  یک  نینچ  تفیلخ 

هلا  رهب  اهتسد ز  دیرایب  هاپس ***  يا  تفگ  لوحال و  درک  یلع 
نامگ  یب  یتسار  يّژک و  نیا  زا  نانگمه ***  ربا  ددرگ  مولعم  ( 3  ) هن  1940
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دود  وچمه  دندمآ  هشیاع  يوس  دوب ***  هک  اج  نآ  زا  اریمح  هاپس 
شیپ  ّسپ و  دندز  فص  هپس  ود  ره  و  شیوخ ***  ياهتسد  دندیروآ  هپس 

یفطصم  زا  دوب  يزجعم  وا  هک  یضترم ***  رب  دندرکب  هراظن 
میکح  مکح  دیامن ز  ناهرب  هچ  میدق *** درف و  راّبج  نامرف  هب 

زارفرس  دیس  یلع  دزن  هب  زاب ***  دندرب  تسد  نامز  ردنا  سپ   1945
نامگ  یب  امش  ار  اهتسد  همه  نامز ***  نیا  دیهن  مهرم  دومرفب 

نینچ  نیا  یفطصمارم  تستفگ  هک  نیا ***  رد  کش  نانمؤم  يا  دیرایم 
(87  ) هحفص تیب 2060  کن : هک .[  دیسر 3 /] . دش 2 . نایژ 1. ریش  دناوخ  هحتاف  کبس  نامز ***  نآ  تسد  دنداهنرب  مه  هب 

53ر[  [ دیشک کی  ره  هب  ربمیپ  يادر  دیروآ ***  عیفش  ار  یبن  ادخ و 
نامز  رد  ُدب  هک  رتوکن  ناز  دشب  نامسآ ***  تفه  رابج  نامرف  هب   1950

نانگمه دندش  نیگمغ  هّبض  ینب  نانمؤم ***  ۀلمج  نامداش  دندش 

ع)  ) یلع مکح  هب  ینینمؤملا  ما  ماقم  زا  شعلخ  هشیاع و  قالط 

هاوخ کین  نیا  زا  رسکی  دینادب  هاپس ***  يا  تفگ  زاوآ  هب  هگ  نآ  سپ 
نارک  یب  رکشل  نآ  جدوه  ِرب  نامز ***  نآ  دوب  هدیروش  ياغوغ  هک 

افو  يور  ار ز  یسک  مدنامب  یفطصم ***  تمرح  متشاد  هگن 
شرتشا  کلام  دندب  کی  ره  هک  شرتُشا ***  ود  درگ  مرح  درگ  هب   1955
یفطصم  نم  هب  تسداهن  شرما  هک  افو ***  یب  نینچ  دیوگ  هچ  رب  نم  هب 

ناهج  نآ  یفطصم  زا  شرود  منک  نامز ***  ردنا  ياپ  ارو  میاشگ 
یبن  مکح  دنوادخ و  رما  هب  یلع ***  شیاپ  داشگب  نیا و  تفگب 

دیرگنب  شرکشل  يوس  هگ  نآ  سپ  دید ***  لاح  نآ  وچ  تفشایب  اریمح 
؟  رنه نادیم  هب  ندومن  دهاوخ  هک  رخ *** شاخرپ  ناریلد  نیا  تفگب   1960

ناشک  نامثع  نت ز  کی  دینامم  نانمؤم ***  ردام  لد  رهب  ز 
نامز  نیا  میوش  ینصح  وت  درگ  هب  نانمؤم *** ردام  يا  شتفگ  هپس 

سک  وت  درگ  هب  نتشذگ  دراین  سفن ***  دیآ  رب  ام  نت  زا  ات  هک 
مینک  يران  هب  ار  ودع  ناور  مینک ***  يراک  زورما  وت  ّرف  هب 

مینک  خزود  هب  يداعم  ناور  مینک ***  هتشپ  هتشک  زا  وت  درگ  هب   1965
ام  میدرگنرب  اههتفگ  نیا  زک  اهدنگوس *** دندروخ  هلمج  نیا  رب 

داتف  ردنا  ردیح  رکشل  يوس  داشگرب ***  لغب  نیا و  دنتفگب 
53پ[  [ راد مان  ياک  دومرفب  رکشل  هب  راک ***  و [  [ لاح نانچ  نآ  دیدب  ردیح  وچ 

رامد  نانیثکان  نیز  دیرآرب  رازراک ***  نیا  ردنا  دینزرب  مه  هب 
داتف  ردنا  رکشل  نادب  شتآ  وچ  داب ***  وچ  دما  ردنا  یلع  هاپس   1970

تساک  ّمک و  درکب  ار  ودع  هاپس  تسار ***  تسد  يوس  کلام  دنمرنه 
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نیثکان نآ  دنتـشکب  ار ***  هبـض  ینب  نآ  دندزرب  مه  هب  ( 88  ) هحفـص دابع  سیق  رکبوب و  ِروپ  اـبا  دار ***  راّـمع  دوب  پچ  تسد  يوس 
ار  هلمج 

هاوخ کین  لی  هلمح  دندرکب  هاپس ***  بلق  ز [  [ دنزرف ود  اب  یلع 

هشیاع رتش  ندش  هتشک 

دیشک  رب  ياهرعن  یکی  ردنت  وچ  دیسر ***  جدوه  گنت  یکی  ردیح  وچ   1975
درک  شوگ  رد  هقلح  ناشگرم  زا  وچ  درک ***  شوه  یب  هرعن  نادب  ار  ودع 

دنتخیر  يو  ياپ  رد  شیوخ  رس  دنتخیوآ ***  رد  رکسع  يداعم ز 
تسد  ود  ره  نونک  دیاب  دنکفیب  تسم ***  دنت و  رتشا  ناز  تفگ  یلع 

افو  یب  نآ  ددرگیمن  تمیزه  اوه ***  رد  ار  دراد و  ویدیم  هک 
ياج  دهجب ز  وید  رتشا و  دتف  ياپ ***  تسد و  ارو  یشاب  هدنکفا  وچ   1980

نید  رهب  زا  داز  یمدآ  ابا  نیا ***  رد  دشوکب  نوعلم  سیلبا  هک 
نیتسار  کلام  ابا  دمحم  نیا ***  تسدینش  نوچ  یلع  زا  نیسح 
نیتسار  کلام  ابا  دمحم  نیا ***  تسدینش  وچ  یلع  زا  دنتفگب 

دونش  دیابب  دهاوخ  هچ  ره  دنک  دوج *** يایرد  تسا و  ملع  ناک  وا  هک 
رَمُش  هدرک  شیوخ  ۀتفگ  نیا  وت  ردپ ***  يا  تفگب  ار  یلع  دمحم   1985

دنکب  نب  زا  هرابکی  هب  ار  ودع  دنکفرب ***  ودع  رب  نت  نیا و  تفگب 
54ر[  [ ملق نوچمه  درک  رتش  تسد  ود  مژد ***  ربزه  نآ  غیت  درک  اهر 

لمج  دمآ  ردنا  كاخ  هک  یتفگ  وت  لمج ***  تعاس  هب  دمآ  ردنا  ياپ  ز 
فک  هتفشآ  تخیر  یمه  بل  ود  ز  فع ***  مشخ  زا  رتشا  نآ  درک  یمه 

دوسح  هاپس  نآ  دندش  تمیزه  دود ***  وچ  اج  نا  زا  نوعلم  وید  دیمر   1990
دش  هدنکآ  مغ  زا  نانمشد  لد  دش ***  هدنکارپ  يداعم  سپ  نآ  زا 

داتسیا  دش و  جدوه  کیدزن  هب  داب ***  دننام  هب  نآ  دیدب  ردیح  وچ 
یفطصم  تمرح  رب  ددرگ  هک  امش ***  زا  دابم  سک  نالی  يا  تفگب 

یلم  راوس  يا  ور  وت  اتفگب  یلع ***  سپ  ناز  رکبوب  دنزرف  هب 
( 89  ) هحفص نیشن  يو  اب  زاونب و  شیوخ  هب  نیبب ***  ار  يو  و [  [ شیوخ رهاوخ  رب   1995

دوب  ربمیپ  راک  نیا  رد  شمصخ  و  دوب ***  رشحم  زور  ( 1) يرواد نیا  هک 
بش  وچ  دشاب  هریت  ناشراک  همه  پچ ***  يولهپ  نز ز  ره  دنشاب  وچ 

دوب  نتشر  كود  رنه  ار  نانز  دوب ***  نز  دوب  الاو  دنچ  را  نز 
داش  تفر  نتشیوخ  رهاوخ  ِرب  داب ***  وچ  دمحم  نیا  تفگب  ردیح  وچ 

دوب هتفر  شلد  زا  شوه  دنچ  رگا  دوز ***  تقو  نآ  رهاوخ  اب  تفگ  نخس   2000

هشیاع دزن  رکب  یبا  نب  دمحم  نتفر 
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تسد  شْرس  رب  رهم  زا  دیلامب  تسشن ***  يو  رب  ینامز  دمحم 
تخس  گناب  یکی  دز  وا  رب  اریمح  تسد ***  هنادرم  دید  دش  رایشوه  وچ 

ار  تسش  مغز  دز  ام  ناج  رب  وچ  ار ***  تسد  نیا  شتآ  تفگ  دازوس 
درک  تسد  یفطصم  تمرح  رب  هک  درم ***  خوش  نیا  تسیک  ات  دییوگب 

تسوت  داینب  مه ز  بسن  لصا و  هب  تسوت ***  داز  مه  تفگ  ودب  دمحم   2005
54پ[ ( [ 2  ) رسپ نیا  دوبن  وت  ردامزا  زج  ردپ ***  رد  ره  هب  مدوب  رکبوبا 

؟  یمه ار  يو  وت  يرامش  قحان  هب  یمه ؟  ار  يو  وت  يراپس  شتآ  هب 
ياهدرک ودع  دوخ  رهاوخ  ابا  ياهدرک ***  وکن  اتفگب  اریمح 

هبض ینب  تسکش 

ارهاوخ  نینچ  ار  وا  رم  دشاب  هک  ( *** 3  ) ارم رم  ار  داد  نینچ  ادابم 
افو  یب  نیا  دراد  رگد  قیرط  یفطصم ***  دراد و  رهوخ  ّقح  هن   2010

وت  رازیب  هتشگ  یبن  تفگز  وت ***  رای  یلع  اب  يدش  قحان  هب 
يوجم  رد  نیا  زا  میوگ  تسار  ار  وت  يوگم ***  نینوچ  هک  اتفگب  دمحم 

یضترم  یلع  هن  مآهدرک  نم  هن  اهر ***  ربمیپ  ّقح  هدرک  ییوت 
هلگ  يو  زا  درک  یلع  زگره  هن  هلی ***  يدرکب  ربمیپ  ِتفگ  وت 

لوتب  تفج  گنج ، ُدب  هتسج  يو  هن  لوسر ***  قداص  دهع  يو  تسکشب  هن   2015
اطخ  مدرک  هچ  رگ  شنزرس  نکم  ارم ***  ردارب  يا  تفگب  اریمح 

تسس  گنج  تبیه  نیدب  ُدب  شلد  تسخن ***  زا  ار  وت  رهاوخ  تخانشنوچ 
(90  ) هحفص ارمرم [ وز  داد  نینچ  ارمرم / ]  ار و  داد  رسپ 3 . وا  رواد 2 . .1
؟  نایع هتشک  دید  رسپ  نیدنچ  هک  ناهج ***  رد  سک  دید  يردام  اجک 

دندب  نامثع  نوخ  بلاط  همه  دندب ***  ناملسم  تنایخ  یب  همه 
دش  نوریب  عرش  زا  وت  هن  رگو  يدش ***  نونجم  تفگ  ودب  دمحم   2020

دوبن  سر  تسد  ْشنامثع  نوخ  نیا  رب  دوبن ***  سک  رگد  ردیح  ریم  زج  هب 
؟ داد و [  [ نید ردیح  دشک  رفاک  هک  دای ***  دیرادن  ربمیپ  زا  امش 

داهن  نیا  ناوت  ناّفع  نبا  رب  و  داسف ***  درآ  هک  ار  نخس  نیا  وگم 
تسا  نکلا  دوخ  تشز  ۀتفگ  ربا  تسا ***  نمشد  وا  دیوگ  نیا  هک  سک  نآ  ره 

55ر[  [ دومن ناورم  هراوخ  یم  ربگ  نآ  سپ  دومن ***  ناطیش  تشز  هر  نیا  ار  وت   2025
رازراک  یلع  اب  دنک  رفاک  هک  راب ***  دنچ  سپ  تستفگب  ربمیپ 

؟ یفو ّیلو  نادزی  دناوخ  ارک  یصو ***؟  ربمیپ  نید  رب  درک  ارک 
نیرفآ  ناج  رمالاولوا  تفگ  ارُو  نیبم ***[  صن  هب   [ نید خسار  تسا  يو 

نم  دنزرف  نیک  یمه  مهاوخب  نم ***  هک  اتفگ  دینشب  وچ  اریمح 
 * رس هب  ناج  وا  دراد  ات  هک  دیوجن  رسپ ***  نوخ  هک  نآ  دوب  ردام  هچ   2030
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***
دوب  هچ  اریمح  يا  تفگ  دیدنخب و  دونش ***  ردیح  ِتفگ  یمه  واک  نآ  ره 

ياهتشگ  لجخ  دوخ  ةدرک  زا  وچ  ياهتشگ ***  لد  گنت  نینچ  نم  اب  هک 
رگد  دیابن  ردام  وت  نوچ  ارم  رسپ ***  نیدنچ  وت  نابرق  هب  يدرپس 

مَِین  ردام  لاح  ره  هب  نم  ار  وت  مَِین *** رخ  نخس  شتفگب  اریمح 
باوص  نیا  تسه  هک  یتفگ  وت  نوچ  نانچ  باوج ***  ونشب  وت  ار  نیا  شتفگ  یلع   2035

؟ قارف مدرک  هک  نیا  تدشاب  سب  هن  قالط *** مدادب  مدوب  یلاو  ار  وت 
دیشکرب  لد  یهآ ز  دیزرلب و  دینش ***  يو  زک  دیسرتب  اریمح 

ناوخب  هللا  َنَسْحَا  اَمَک  ْنِسحَا  و  نامز ***  ( 1  ) نیا راهنیز  یلع  يا  تفگب 
یلع ۀملاکم  ۀـنایم  دـعب  تیب  یلو  تفگیم  نخـس  دـمحم  شردارب  اب  اریمح  نونکات  تسا . هداتفا  تیب  دـنچ  ای  کی  تیب ،  نیا  زا  سپ  *.[

(91  ) هحفص يا  . 1 تس [. اریمح  و  (ع )
؟  رازراک نآ  ردنا  یتساوخ  یمن  راهنیز ***  ارچ  هگ  نآ  تفگ  یلع 

رازراک  نیا  زا  نک  مک  درگرب و  هک  راب ***  دنچ  ار  وت  متفگب  تجح  هب   2040
يدش  هّرُج  ِزاب  يُدب  رتوبک  يدش ***  هّرِغ  وت  ناورم  راتفگ  هب 

نب  لصا و  زا  دوب  نینچ  نیا  مکح  هک  نُخَس ***  رد  نیا  زا  درادن *  دوس  نونک 
راو  هتفشآ  دش  دوخ  یب  هراب  رگد  راوگوس ***  دش  دینشب  وچ  اریمح 

55پ[  [ راظن دندرک  رود  زا  دنداتس  راوس ***  دنتشگب  رسکی  هّبض  ینب 
دربن  يوس  هب  نتفر  تساوخ  یمه  درد ***  و [  [ رهق زا  دمآ  شوه  هب  اریمح   2045

يور  هار  همه  يو  رب  دنتفرگ  يوا ***  راک  نآ  زا  ردیح  تسنادب 
ناج  ریش  یلع  زا  ُدب  هتفشآ  هک  نانمؤم ***  رب  هنتف  رگد  دراین 

رازه  یس  ددع  نوزفا  دوب  هپس  رامش ***  یب  نایرصب  زا  يور  ناز  و 
یفطصم  هر  نید و  هدنام  همه  یضترم ***  ردیح  نمشد  همه 

نوبز  رس  کی  ار  نوعلم  وید  هدش  نود ***  ناورم  دننام  دنتشگ  همه   2050
گنج  هب  سک  ندش  تسراین  نکیلو  گنج ***  و [  [ راکیپ رهب  هدز  فص  هپس 

راظن  رسکی  رود  زا  دندرکب  راظتنا ***  همه  اریمح  رهبز 
یلد  رپ  زا  ار  دوخ  دنک  شیاهر  یلع ***  اب  وا  لاح  دوش  نوچ  ات  هک 

ماع  صاخ و  زا  مه  نانیثکان  نآ  زا  ماخ ***  ياةنخس  دنتفگب  ناس  نیا  زا 
دنمشوه  ردیح  اب  درک  لدج  دنمتسم *** هشیاع  سپ  يور  نیا  زو   2055

زامغ  يودع  هگنیمک  دراد  هک  زارد ***  رد  نیا  زا  ار  نآ  تفگ  ناوتن ** 
دناهتفس  وکن  ار  لمج  ثیدح  دناهتفگ ***  یسب  رد  اهْبتُک  رگد 

 *** مالسلاو ار  وت  ددرگ  مولعم  ( 1  ) هن مامت ***  ردارب  يا  نادب  ناوخب و 
زارفرس  رتشا  کلام  نآ  رب  زاجح ***  هاش  دومرفب  هگ  نآ  سپ 

.] دوشیم ظفلت » ناتن » .] **. [ » دوشیم ظفلت  َدردَن » *. [»
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تیب 1940 کن :  هک [. . [ / 1
.] تسا هتشون  زا  یلاخ  هک  هدش  زاب  لصف  زاغآ  ياهرداک  هیبش  يرداک  تیب  نیا  زا  سپ  هخسن  رد  ***. [ 

(92  ) هحفص
نیمز  يور  نک ز  ناشهراوآ  و  نیثکان ***  رکشل  نآ  نز  مه  رب  هک   2060

داتف ردنا  رکشل  نادب  شتآ  نوچ  داب ***  ناس  َربَا  کلام  درب  هپس 
56ر[  [ نیرفآ ناج  رابج  يورین  هب  نید ***  ریم  نآ  دز  مه  رب  هلمح  کی  هب 

نامداش  یگلمج  نانمؤم  دندش  نامز ***  رد  ار  هبض  ینب  نآ  تسکش 
تفاین  ار  وا  هک  کلام  تشگ  یمغ  تفاین *** اجیه  ناورم و  درک  بلط 

افواب  رتشا  کلام  نیزگ  ( *** 1  ) ادخ ریش  کیدزن  هب  دمایب   2065
؟  نامغ ردنا  وت  ییارچ  شتفگب  نانچمه ***  ارو  شدیدب  ردیح  وچ 

تساوه  مجنر  لصاح و  هب  دماین  تسام ***  دوصقم  هچنآ  ریما  يا  تفگب 
تسه راک  نیا  هک  رگید  ِدنچ  دَیِز  تسه ***  راک  رگد  ار  وا  تفگ  یلع 

نامز  ردنا  رتشا  کلام  نیزگ  نامداش ***  دشب  ردیح  راتفگ  ز 
دشکرب  لد  يدرس ز  داب  مغ  ز  دیدب ***  درک و  مولعم  وچ  اریمح   2070

زاجح  هاش  لاح  رد  تسنادب  زاب *** هرصب  يوس  نتفر  تساوخ  یمه 
زارف  اریمح  ددرگ  هرصب  يوس  زاب ***  هراب  رگد  ناگرزب  يا  تفگب 

رتب  ناز  امش  اب  نم و  اب  دنک  رشح ***  نوچ  رگد  هاپس  درایب 
ندش  ار  وا  دیاب  رگد  ياج  هب  نَُدب *** اج  نیا  زا  قیال  تسین  ارو 

داسف  دیاب  هن  ندرک  داب  نینچ  دار ***  ریم  يا  تسا  باوص  دنتفگب   2075
نویه  یکی  دنرایب  ات  وگب  نونک ***  اتفگ  شْردارب  اب  یلع 

ناسر  ار  وا  رم  رتشَا  لیا  نادب  نامز ***  نیا  جدوه و  یکی [   [ دنب وا  رب 
شنک  ناسحا  زیچ  همه  نکیلو  شنک ***  نادنب  رهش  نوردنا  قارع 

ارو  رسکی  دنهْدب  دنناسر و  ارو ***  دیاب  هچنآ  ات  يامرفب 
مرذگن  نم  چیه  وت  نامرف  ز  مرب ***  نامرف  هک  اتفگب  دمحم   2080

56پ[  [ داهنرب شجدوه  يرتُشا  ربا  داب ***  وچ  ردیح  نامرف  هب  دمحم 
دوز  رهش  نادب  اریمح  اب  دشب  دوب ***  هتفگ  یضترم  دوخ  هک  ناس  نآ  رب 

يادخ  .1
(93) هحفص

داد  يور  زا  مه  مداخ  دنچ  َابَا  داب ***  وچ  رتُشا  لیا  رب  شدربب 
دیزس  نوچ  نانچ  ییوکن  شدرکب  دیروآ ***  دورف  شیوکن  ياج  هب 

هاگن  وکین  ار  اریمح  نیا  رادب  هاگ ***  دنچ  کی  هک  اتفگب  لماع  هب   2085
مرذگن نورب  ردیح  نامرف  ز  مرب ***  نامرف  هک  لماع  تفگ  ودب 

لمج هاپس  ناثراو  هب  یگنج  میانغ  ندنادرگزاب  هرصب و  هب  ع )  ) یلع نتفر 
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داش  هرصب  رد  هرابکی  درب  هپس  داب ***  دننام  هب  ردیح  تفر  وا  وچ 
(2  ) دیروخ رد  نید  داد و  زک  يور  ( 1  ) نادب دیروا ***  دورف  هرصب  هب  ار  هپس 

نامز  رد  هپس  نآ  دنرب  ششیپ  هب  ناگتشک ***  نآ  لام  ات  دومرفب 
هتساکان  دندرب  ریم  ِرب  هتساوخ ***  نارک  یب  نآ  شیب  مک و   2090

امش  رب  همه  نیا  مارح  دشاب  هک  یضترم ***  سپ  تفگ  نینچ  نارای  هب 
لالجلاوذ  ربمغیپ  نامرف  هب  لالح ***  ام  رب  دوب  ناشنوخ  اجک 
دوب  عرف  دب  لعف  ناشناج  َربَا  دوب ***  عرش  تفآ  ناشناج  نبز 

دیهن  نید  رس  رب  نت  جنر  قح  هب  دیهد ***  ثراو  هب  نمشد  لام  امش 
دوب یقاس  دلخ  نآ  رد  نات  یلع  دوب ***  یقاب  دلخ  لدب  نیا  رب  وچ   2095

ار  ْشنامیپ  دنتشرس  رب  ناج  هب  ار ***  شنامرف  دنتسب  راک  هپس 
يده  ماما  رهش  نآ  ردنا  دنک  ادن ***  يدانم  سپ  ات  دومرفب 
هتساکان زور  نآ  دندربب  هتساوخ ***  همه  نآ  ناروقح  ( 3  ) نیا هک 

نمشد ناگتشک  نایم  رد  (ع ) یلع نتفر 

مک  شیب و  ناگتسخ  رب  درک  رذگ  مه ***  هب  ناگرزب  اب  یلع  سپ  نآ  زا 
57ر[  [ فیحن هدوبب  تشپ و  هدرک  ات  ود  فیعض ***  يریپ  دید  ناگتسخ  نآ  رد   2100

يو  ماک  شلد  رد  هدش  هتسکش  يو ***  مادنا  رب  هدیسر  تحارج 
؟ رش روش و  نیا  ردنا  یم  وت  یتسج  هچ  رگج ***  هتسخ  ریپ  يا  تفگ  ودب 

نیا  رد  نمؤم  درم  يا  مدرک  بلط  نیرب ***  تشهب  اتفگ  ریپ  ودب 
؟  دوب هچ  زا  نیا  ّقح  نیرب  تشهب  دوب *** ؟  هک  اب  وت  گنج  نیا  شتفگ  یلع 
رازراک  نیا  دوب  یجراخ  اب  هک  راکشآ ***  سپ  تفگ  نینچ  خساپ  هب   2105

يا  دیرخ 3 . نازک 2 . .1
(94  ) هحفص

دشک  تنج  هب  ار  نتشیوخ  نت  دشک ***  ار  یجراخ  يو  هک  سک  نآ  ره 
مربمغیپ  ّمع  نب  دهع و  یلو  مردیح ***  نم  ریپ  يا  شتفگ  یلع 

نیرفآ  قلخ  ( 2) ِتفگ زا  رمالاولوا  ( *** 1  ) نیما يافطصم  مع  نب  منم 
مرثوک  یقاس  اضق  زور  هب  مردفص ***  ردیح  اغو  زور  هب 

؟  راگزور نیا  ردنا  مدش  جراوخ  راکشآ ***  دوبب  نم  زا  یناملسم   2110
هابت  منید  تشگ و  هیس  مزور  هک  هآ ***  تفگ  یلع  زا  دینش  نیا  ریپ  وچ 

دروخب  ار  ام  نید  ام  زومآدب  درم ***  زومآ  دب  ام  رب  ( 3  ) درک متس 
ماع صاخ و  رب  هدنکارپ  شتآ  هک  ماوع ***  ریبز  دوب و  هحلط  نیا  رد 

بارخ  تعیرش  دش  یجراخ  زا  هک  باش ***  خیش و  اب  دوب  نیمه  ناْشنخس 
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كاخ  دندناشف  ربمیپ  لآ  رب  كاپ ***  دنتشکب  ار  يده  نارس   2115
ازغ  زاس  میهاوخ  درک  یمه  ام ***  تسا و  نانمؤم  ردام  نونک 

وا راک  نیا  ردنا  ام  رای  دوش  وزرآ *** دوب  تنج  روح و  ارِک 

ع)  ) یلع نتفگ  ینولس » »

ریبک  ریغص و  ار  ام  ناراوس  ریپ ***  ود  نآ  دنتفیرفب  يور  نیا  رب 
57پ[  [ راوس یگنج  دندیروآ  نورب  رازه ***  هس  ام  ّیح  زا  هلیح  نیا  رب 

دیسر  دب  رد  هشیپ  دب  تفگ  یمه  دینش ***  نآ  نوچ  لوحال  درک  یلع   2120
دب  راک  ارو  هنادواج  دوب  دب ***  رای  دشاب و  دب  يوخ  ارک 

ار  شیم  رس  دربن  نهآ  زج  ار ***  شیدنادب  دزوسن  شتآ  زج 
شیوخ  دوب  ناشریپ  نآ  هک  هتشک  ود  شیپ ***  دندیرواک  یلع  ُدب  نیا  رد 

زاجح  ریم  دید  نانچ  بجاو  هک  زامن ***  هتشک  ود  نآ  رب  درک  یلع 
ناهن  راکشآ و  همه  یسانش  ناد ***  بیغ  رواد  ایا  تفگ  یمه   2125

دنپ  تفرگن  زاب  نید  هاوخدب  ز  دنمتسم ***  ةدنب  نیا  هک  یناد  وت 
اطع  ناوارف  شداد  درک و  اهر  یضترم ***  ار  ْشنارای  ریپ و  نآ  سپ 

(95  ) هحفص رک  متس  تفگ 3 . نآ  ریما 2 . .1
نیمغ لد  ( 1) ییوس ره  زا  دیمارخ  نید ***  كاپ  ردیح  سپ  ياج  نآ  زا 

ریبز هحلط و  ةزانج  ندش  هتفای 

دیدب  هزانج  ود  ناهگان  یلع  دیرگنب ***  نوچ  رود  زا  تفریم  وچ 
زامن  يو  رب  قلخ  دنک  ات  نادب  زارد ***  هدینباوخ  وا  رد  هتشک  ود   2130

نامز  ردنا  دندادب  شیناشن  ناشن ***  هتشک  ود  ره  نا  زا  تسج  یلع 
ریخ  راک  یکی  ناشیا  زا  دمان  هک  ریبز ***  تسا و  هحلط  نیاک  دنتفگب 

زامن  دیاب  درک  قح  لها  ربا  زامن ***  دیاشن  ناشیا  رب  تفگ  یلع 
مالس  رس  کی  درک  نایرصب  ربا  ماما ***  دش  رت  شیپ  هگیاج  نآ  زا 

نامز  ردنا  عماج  دجسم  يوس  ناور ***  نشور  هاش  نامز  نآ  تفرب   2135
یضترم  رس  هب  هدنکفرب  ادر  یفطصم ***  ۀعاّرُد  هدیشوپب 

راگدرک  تجح  يده  ماما  راقفلاوذ ***  نیزگ  هدنکف  رد  رب  هب 
58ر[  [ تسبب رب  رس  هب  دمحا  راتسد  وچ  تسد ***  هب  هتفرگ  ربمیپ  بیضق 

ع)  ) یلع اب  ریبز  لتاق  نتفگ  نخس 

ناهج  ماما  يا  تفگب  ردیح  هب  ناوج ***  يدرم  هک  ردیح  دوب  نیا  رد 
 * ار ماک  نوردنا  ْشلد  هب  متسکش  ار ***  ماّوع  نبا  منم  هدنشک   2140
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ماع  صاخۀلمج و  دونشب  ات  هک  ماما ***  يا  هدزاب  یکی  مباوج 
ربخ  ار  ام  تسدادب  رد  نیا  زا  رگداد ***  ربمغیپ  تفگ  یلع 

ران  هب  متفگ  هک  نیا  لتاق  نت  رارقلاراد ***  هب  دشاب  تفگ  یبن 
نَُدب  دیاشن  وت  یب  وت و  اب  هک  نخس ***  هبوجُع  نیا  تفگب  یبارع 

هابت  مراک  تشگ و  رده  مجنر  هک  هآ *** تفگ  سپ  دروآرب  يویرغ   2145
؟ منک نوریب  قلح  زا  هقلح  نیا  هک  منک ***  نوچ  نم  ياو  نیا  تفگ  یمه 

دیود  يو  يز  دروآ  تمحر  وا  رب  دینش ***  یبارع  ویرغ  ناک  نسح 
تسا  تربع  رد  قلخ  يو  راتفگز  تسا ***  تمکح  زا  رپ  وا  ناوج  يا  تفگب 

راگزرمآ  دزرمایب  بیات  هک  راد ***  هزات  ار  حور  نک و  تعاط  وت 
يوس  .1

(96  ) هحفص تسا [. هدوب  شدوخ  تشونرس  زا  ریبز  لتاق  لاؤس  يواح  هک  تسا  هداتفا  اج  یتایبا  ای  تیب  ًارهاظ  *. [ 
تسین  هاگآ  شزار  زا  دزیا  زج  هب  تسین ***  هار  يو  ياهنخس  رد  ار  وت   2150

نیقی  نیا  شدش  دینش و  تّرک  ود  نیا ***  زو  هدازهاش  نآ  زا  یبارع 
دش  دازآ  جنر  نآ  زا  شناور  دش ***  داش  نوچ  نیطبس  زا  یبارع 

دندش دج  رب  هن  یهورگ  هچ  رگا  دندش ***  دجسم  هب  ناقلخ  ياج  نآ  زا 

هدنیآ زا  ییوگشیپ  هرصب و  رد  ع )  ) یلع ۀبطخ 

نارماک  دزیا  رب  تفگ  انث  نامز ***  ردنا  ربنم  رب  تفر  یلع 
نیرفآ  دص  درک  یفطصم  ربا  نیرفآ ***  ناهج  يانث  دعب  2155 ز 

بجع  رد  وا  زا  ناقلخ  دندنام  هک  برع ***  نیزگ  نآ  درک  هبطخ  یکی 
58پ[  [ دیعس ریما  نآ  درک  دای  یسب  دیعو ***  و [  [ دعو ز  و [  [ باسح رشحز و 

شوه  تسهارک  ره  نم  راتفگ  هب  شوگ ***  دیراد  موق  ایا  تفگ  ودب 
رش  ریخ و  رب  تسانیب  اناد و  هک  رگداد ***  یکی  زا  تفگ  دیسرتب 

باتع  قیالخ  اب  دنک  هّرذ  هب  باسح ***  زور  هک  یناد  بیغ  ( 1  ) نآ زو   2160
دنک  شتآ  رد  ناشیَدب  ار  نادب  دنک ***  یکین  هب  ناکین  تافاکم 

درک  دایرف  هب  ار  نایرصب  لد  درک ***  دای  یسب  اهنخس  رد  نیا  زا 
درک  باتُرپ  هشیدنا  ناْشناور ز  درک ***  بآ  زا  رپ  مدرم  مشچ  همه 
یفطصم  ۀتفگ  زا  ربنم  نآ  رب  یضترم ***  سپ  تفگ  نخس  بیارغ 
نامز  رخآ  لاح  زا  مدرم  ایا  نامالا ***  نامالا  تفگب  لوا  زا   2165

دوش  اّمسم  تعدب  ياه  مَلَع  دوش ***  ادیوه  تمایق  ناشن 
دنتخیگنارب  ار  اههنتفرس  دنتخیمایب ***  اهایمیک  نیک  ز 

دوب  نوخرپ  نوحیج  وچ  هرصب  هک  دوب ***  نونکا  مه  هرصب  لها  ایا 
نایز  رپ  ناشغیت  زا  ملاع  دوش  نایزگس ***  هگیاج  نیا  زا  دنزیخب 
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ناشفرس  ودع  رب  ناشغیت  دنک  ناشکرس ***  یبن  لآ  ز  ( 2  ) دنبنجب  2170
ریز  هب  الاب  یمور ز  راک  دوش  ریچ *** تخس  يربرب  رب  كرت  دوش 

نوزف  شتآ  بآ و  يرکشل ز  ابا  نورب ***  سپ  نآ  زا  دیآ  دیس  یکی 
دیبنجب  نآ 2 . رد  .1

(97  ) هحفص

شرعش دوخ و  زا  رعاش  نتفگ  نخس  لمج و  گنج  نایاپ  ۀبطخ 

رگشاخرپ  كرت  اب  هتسویپب  رد ***  دادغب  هب  سپ  یمشاه  دوش 
ناهج  رد  يردیح  دوش  هریچ  وچ  نامز ***  نآ  ياو  و [  [ لیو دوب  ار  امش 

اغو  ردنا  ریشمش  دنوادخ  امش ***  زا  رازهدصیس  شیب  دشک   2175
59ر[  [ سگم روم و  وچمه  يرکشل  ابا  سپ ***  هاگ  نآ  دیآ  رصم  راد  هپس 

رام  رات و  همه  ار  نایکم  دنک  رامد ***  طساو  لها  زا  يو  درآرب 
یگدرب  رب  دنشورف  دنرب و  یگدرپ ***  دوب  ( 1) ناشارس رد  نآ  زا 
لیس  دنتسرف  ناْشنامسآ  زا  هک  لیو ***  زاب  دوب  ناسارخ  لها  رب 

رازراک  نارگ  یس  دص و  دشابب  راید ***  ره  رد  هنتفرس  دیورب   2180
اون  یب  ناشراک  دوش  ناکرت  ز  ایو ***  رد  ودب  دزیخ  ریشمش  ز 

دوب  نیبوز  دروخ  همه  ناْشناور  دوب ***  نیوزق  لها  رب  لیو  نآ  سپ 
ناهد  زا  دناشف  رُد  دش  هدوسآ  وچ  نامز ***  کی  سپ  تسشنب  و  نیا [  [ تفگب

مامت  اهینتفگ  ُدب  هچنآ  تفگب  ماما ***  نآ  تساخ  ياپ  رب  هراب  رگد 
زارف  بیشن و  ددرگ  هنتف  رب  وچ  زاب ***  تاهیه  تاهیه  تفگ  یمه   2185

رز  کسیاخ  هب  دبوک  هک  رگرز  وچ  رس ***  دنبوکب  ار  رگدکی  نآ  سپ 
نیرفآ  ناج  نامرف  هب  هر  کی  هب  نیمز ***  سپ  نآ  زا  دیآ  رد  شبنج  هب 
نامگیب  ار  قلخ  دشکرد  مد  هب  نارگ ***  نیمز  هگ  نآ  شبنج  کی  هب 

كاله  سپ  دنوش  تنحم  یهورگ ز  كاخ ***  ریز  رد  قلخ  دنوش  یهورگ 
نامگ  یب  هقعاص  دوب  نمرا  رد  نامسآ ***  زا  دیآ  گنس  دادغب  هب   2190

بابش  خویش و  نآ  دنوش  یخسم  وچ  باذع ***  نادْمه  لها  رب  دیرابب 
نارگ  خلط و  خوش و  دب و  یبآ  رد  ناردنزام ***  ّدح  قَرَغ  دشابب 

نوخ وچمه  نامسآ  دوش  لصوم  هب  نورب ***  دیآ  شتآ  لخن  نالیگ ز  هب 
هابت  رسارس  ناکرت  راک  دوش  هایس ***  ددرگ  هام  نوردنا  ماش  هب 

59پ [  [ هلبآ رد  طحق و  رد  دنریمب  هلزلز ***  دوب  رد  ناتسودنه  هب   2195
(98  ) هحفص ناشنارس  .1

رشب  ناشکرس  رس  دنرآرب  رس ***  هب  رس  ناهج  رد  ياهشوگ  ره  هب 
رگم  یب  نامز  نآ  گرم  لیس  نیک  هب  رگدکی ***  رب  دنزات  ریشمش  هب 
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ناهج  راگدرک  مرک  يور  ز  ناگدنب ***  رب  محر  دنک  سپ  نآ  زا 
هاپس  اب  ناقلاط  بناج  نآ  زا  هام ***  وچ  هگ  نآ  دیآ  نورب  یناوج 

دوب  هبعک  هار  نآ  راد  هگن  دوب ***  هبعش  درم  ناوج  نآ  مان  هب   2200
رد  هب  درآ  يو  ترصن  ياهملع  ردپ ***  شراد  مان  حلاص  دوب 

دیما  یکین  هب  ار  نامدرم  دهد  دیپس ***  شیاهتایار  كاپ  دوب 
نتشیوخ  نت  رب  ور  شیپ  دنک  نم ***  دنزرف  دنزرف  ار ز  یکی 

رامش  هاگ  هب  یگنج  نادرم  ز  رازه ***  دصناپ  دراد ز  شیب  هپس 
دنک  ربنعم  تعیرش  يارس  دنک ***  رتبم  ار  ناگراک  متس   2205

داب  هب  ار  ناگدادیب  مخت  دهد  داد ***  و[  [ لدع زا  مّرخ  دنک  ار  ناهج 
هتخادرپ  دادیب  ار ز  ناهج  هتخاس ***  دوش  برغم  هب  قرشم  ز 

درو  و [  [ لعل نوچ  هدرک  ناخر  يداش  ز  درم ***  درم  ناوج  يدهم  دزن  دوش 
ماقم  نکر و  هیام  نارگ  نایم  ماکداش ***  دسر  ( 1  ) يدهم هکم  رد  وچ 

نیمالا  حور  حتف  تیار  ابا  نیما ***  ( 2  ) ماما نیمی  رب  دوب   2210
ناشن  ربمیپ  ار  ام  داد  نینچ  نامز ***  نآ  دوب  یسیع  شیج ، ربا 

الم  رب  نونک  ار  امش  متفگب  یفطصم ***  ُدب  هداد  ربخ  مک  نانچ 
اههتفس  نیدب  ار  امش  لصاح  هب  اههتفگ ***  نیا  زا  ار  امش  هدوبب 

60ر[  [ راگزور هبت  دش  دمآ و  گرم  هک  راک ***  دیزاسب  تمایق  رهب  ز 
دینک  نامیشپ  اهلد  هدرک  دب  ز  دینک ***  نامرف  دییارگ و  هبوت  هب   2215

ریس  درک  مغ  ار ز  ناملاظ  لد  ریز ***  هب  دمآ  ربنم  زو  نیا  تفگب 
داد  نید و  نآ  دوسآ  رب  ینامز  داد ***  زاب  تشپ  بارحم و  هب  دش  نورد 

داد  نید و  هش  نآ  تفگب  ینولس  داد ***  زاب  ار  تشپ  يو  هلبق  رد  وچ 
مامالا  نیمی  يدهع 2 . .1

(99  ) هحفص
شرع  ریز  نیا  رد  نم  زا  دیسرپب  شرف ***  لها  يا  هک  اتفگب  هگ  نآ  سپ 

روجف  قسف و  یلفس و  يولع و  ز  ( *** 1  ) روص خفن  ات  لاح  نیز  فشک  منک   2220
دنرگنب  نآ  رارسا  رد  تربع  هب  دنرد ***  رب  ار  بیغ  ةدرپ  رگ  هک 

نآ  زا  تدایز  ددرگن  منیقی  نآ ***  رب  متس  دش  فقاو  هک  یملع  ز 
(2  ) لوصا عورف و  ناقلخ  هب  مدومن  لوسر ***  دعب  متفگ ز  هک  ینولس 

دوهج  نوچمه  دوب  یلع  ضغبز  دوسح ***  یّکی  تساخرب  هلمج  نیا  زا 
باوص  ینعم  رآ  اههتفگ  نیا  زا  باوج ***  هد  ( 3) مَیفاش منک  یلاؤس   2225

راک  هب  دیاین  يوعد  ياج ، نیدب  راد ***  مان  بلاطوب  روپ  یسب ،
؟  نم مادنا  رب  تسا  يوم  دنچ  وگب  نمجنا ***  نیا  رد  يوعد  يدرک  يوق 

موجب  اجنیا  ردنا  ار  وت  دارم   *** موگب دشاب  لهس  نیا  تفگ  یلع 
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نیا  زا  دشاب  جنر  ار  وت  نکیلو  نینچ ***  دشاب  لهس  نم  کیدزن  هب 
رامش  باسح و  دنناد  دنچ  رگا  راگزور ***  نیا  رد  دنناوتن * ندرمش   2230

ریس  وت  یتشگ  دوز  یلع  نیا  تفگب  ریبکلاوب ***  لهاج  نآ  دینشب  وچ 
تسرد  ینادب  رگ  نم  يور  نیا  رب  تفج ***  ای  تسا  قاط  يوم  نیک  يوگاله 

60پ[  [ دیورگب یکی  نم  ۀتفگ  نیا  رب  دیونشب ***  نانمؤم  يا  تفگ  یلع 
ماع  صاخ و  نید  نادرم  عمج  نیا  رب  مامت ***  میوگب  ات  دهتسب  وا  هک 

قارع  نایرصب و  يا  دینادب  قاط ***  هن  تسا  تفج  يوم  وا  شیر  رب  هک   2235
؟ دینش دناد  هک  ندرمش  دناد  هک  دید ***  هک  ار  نیا  هک  جراوخ  زا  تفگب 

دیرمشب  هرسکی  نمجنا  نیا  رب  دینک ***  رب  ار  ْشنساحم  تفگ  یلع 
يور  درز  رد  عمج  نیعل  نآ  دنامب  يور ***  يوم  نآ  لاح  رد  دندنکب 

میفیش لوصا 3 . غورف  وس 2 . قفن  يوا 1. شیوخ  زا  ( 4) مه ناشیکی  ره  دندب  يوا ***  شیپ  همه  ود  ود  دندنکب 
اضق  زا  ( 1  ) يور يوم  نآ  تفج  همه  ادخ ***  عنص  ریدقت  دمایب ز   2240 ( 100  ) هحفص مه  کی  ره  . 4 دوشیم [. ظفلت  دنناتن » *.[»

یلع  شیپ  هب  هلاو  هلمج  هدش  یلم ***  ریش  ناهرب  دندید  وچ 
ودع  ار  یلع  رم  نیعل  نآ  دوب  هک  ودک ***  نوک  وچ  نادخنز  شدنامب 

لاحم  تَنیا  یتسناد  هچ  زا  وت  هک  لاؤس ***  وا  درک  تسجرب  هاگ  نآ  سپ 
باوج  ونشب  وت  تسا  قاط  دنوادخ  باوصان ***  لهاج  يا  تفگ  یلع 

یح  تسا  یّکی  هدنز  همه  دنریمب  یش ***  هچ  ره  زا  دنتفج  هلمج  رگد   2245
ناسک  میب  نادخنز و  درد  ز  نامز ***  رد  یجراخ  نآ  تام  دشب 

داتس  ردیح  دزن  تمدخ و  درکب  داب ***  وچ  یناوج  دمآ  هک  ُدب  نیا  رد 
یلم  ریش  دناوخ  رب  همان  کبس  یلع ***  تسد  هب  وا  داد  همان  یکی 

نوردنا  ایساقرق  هب  دمآ  رد  نود ***  ناورم  هک  دب  نینچ  هتشبن 
هابت  ار  یسب  تسدرکب  تعیش  ز  هاپس ***  ناوارف  اب  هتسارایب   2250

درپس  تعدب  هب  ار  نانمؤم  لد  دربب ***  تفرگرب و  هتساوخ  یسب 
61ر[  [ تخس دوب  نیمغ  نادرم  ریش  لد  تخب ***  هنوراو  ناورم  رادرکز 

هانگ  یب  ةدنب  زا  یهاگآ  وت  هام ***  دیشروخ و  دنوادخ  يا  تفگب 
بش  زور و  نید  راک  رد  تسدنامب  بلط ***  نید  ةدنب  نیا  هک  یسانش 
ار  وت  ياضق  ندرگ  تسداهن  ار ***  وت  ياضر  زج  نیدب  دیوجن   2255

ربت  غیت و  هب  یلاخ  رهد  دنک  رگدادیبز ***  ات  وا  دشوک  یمه 
نیمز  رد  یکی  دنامن  نمؤم  هک  نید ***  يادعا  هتسویپ  دننیا  رد 

ياپ  هب  نامیا  تایار  تسا  نیا  زا  يادخ ***  يا  نانمؤم  رصان  ییوت 
ناهج  رد  نادواج  یسک  دنامن  نایرصب ***  ای  هک  سپ  نآ  زا  تفگ  نینچ 

 * ربخ ناشن و  یکین  هب  ناکین  ز  رگد ***  دنامن  دنامب  نکیلو   2260
راکشآ  شنکدب  درب  نیرفن  وچ  راک ***  بوخ  نادواج  نیرفآ  درب 
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دنک  يرود  زاب  اهراکدبز  دنک ***  يروبص  نید  رد  هک  سک  نآ  ره 
(101  ) هحفص دنامن [. يرگید  زیچ  دنامب و  ناکین  یکین  ربخ  ناشن و  نکیلو  ینعی :   *.[ يور يوم و  .1

 * يامنهر نادواج  دوب  خزود  هب  يادخ ***  ناهج  ود  هب  ناکین  رای  دوب 
مالسلاو  سپس  نیز  یندوب  دوب  مامت ***  نم  ینتفگ  نونک  متفگب 

دش  هناورپ  وچ  ار  وا  رم  هتشرف  دش ***  هناوید  وید  يو  راتفگز   2265
اضر  شمکح  هب  مدرم  دنداد  وچ  یضترم ***  دش  هناخ  يوس  سپ  نآ  زا 

هاگن  ردیح  درک  دوخ  نارای  هب  هاگپ ***  دادماب  رگد  زور  هب 
نم  ناج و  نت و  نیا  تسا  ردنا  جنر  هب  نم ***  نارادتسود  يا  تفگ  نینچ 

نیک  هب  ار  نانمؤم  وا  تستشک  هک  نیعل ***  ربگ  ناورم  یموش  ز 
زاجم  غورد و  اج  ره  هب  دیوگ  هچ  زاب ***  ربگ  نیعل  دهاوخ  تفر  اجک   2270

61پ[  [ ماع صاخ و  زا  دزیگنارب  هنتف  ( 1  ) هن ماش ***  يوس  تفر  ربگ  نآ  مناد  نینچ 
ربخ ربمیپ  تسدادب  ار  ام  هک  رس ***  هب  رس  ناهج  لاح  تسا  نینچ 
راگدای  ام  هب  ناکینز  تسدیسر  رای ***  سابع  نبا  نآ  راتفگ  ز 
ربع  يور  یتسرد و  يور  ز  ربخ ***  نودیا  دمآ  ام  هب  ناشیا  زا 

نیبم  تسرد و  ياهدانسا  رب  نیما ***  نایوار  نید  هزیکاپ  2275 ز 
(2  ) فازگرب نیلوا  نخس ز  هتفگن  فالخ ***  سک  وا  رد  درای  هک  ناز  يرب 

عیبر  لصف  هب  نیدورف  هام  هب  عیبر ***  هدیروآ  مظن  هب  شرثنز 
ینتفهنب  لاح  وا  رد  هتفهن  ینتفگان ***  چیه  وا  رد  هتفگن 

زاجح  نارس  ( 3  ) يز هشیاع  ابا  زارد ***  رود و  رایسب  دوب  نخس 
دوش  هتفگ  ( 4) شْمیوگن نم  رگا  دوب ***  رتهب  هتفگان  هک  میوگن   2280

لبج  دباتن  رب  نآ  ینعم  هک  لمج ***  ردنا  تسا  ثیدح  نادنچ  هک 
رز  يور  ماهدیشوپ  هبامیس  هب  رصتخم ***  متفگ و  يونعم  نخس 

نادب لاح  فصو  هک  تسا  يرگید  تیب  هب  طوبرم  مود  عارصم  ًارهاظ  يونثم ] .*  هب  تایبا  هصق  رد  وچ  يونعم ***  هب و  هراشا  رب  نخس 
.] تسا هداتفا  هدوب و 

دوب  ابید  هب ز  نخس  ابیز  وچ  دوب ***  ابیز  مظن  نخس  زارط  ( 102 هحفص ( میوگن  نیز 4 . فارس 3 . . 2 هک [ . [/ 1
لمح  رد  دش  دیشروخ  هدنشفرد  لمج ***  برح  رثن  دش  مظن  نینچ   2285

راگتسر  دنک  دزیا  شرشح  رد  هک  راگدرک ***  زا  دیموا  دراد  نانچ 
رظن  هب  دنک  نیّفص  رابخا  رد  رس ***  هب  يو  لمج  ثیدح  نیا  درب  وچ 

راگزومآدب  یتیگ  مک ز  دوش  راگزور ***  وکن  دریگ  تسد  شرگ 
دنک  هرایخ  شناد  هب  اهنخس  دنک ***  هراظن  نیّفص  رابخا  رد 

62ر[  [ زارط رب  نخس  يراگن  رب  دنک  زاین ***  يور  ناکین ز  رابخا  رد   2290
راگزور  زا  دبای  رگا  ناد  نخس  راپس ***  ناج  دنک  نیّفص  رابخا  رد 

درکب  یتسس  لاح  نآ  رد  شیار  وچ  درکن ***  یتسرد  رد  لمج  فرح  هب 
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زامغ  يودع  دیاشگرب  ( 1  ) نیمک زارف ***  بیشن و  دراد  شوگیم  هک 
رسپ  يا  نادب  متفگب  دص  زا  کی  رصتخم ***  نخس  ار  لمج  مدرکب 
یتساک  هر  دراپس  نمشد  هب  یتسار ***  زج  هب  دیوجن  رد  رهز   2295

ناسر  یکین  هب  ار  ام  وت  تلضف  هب  نارواد ***  رواد  ییوت  ایادخ 
راذگرد  رس  هب  رس  اههدرک  ام  ز  راگدرک ***  يا  وت  ام  رب  ياشخبب 

یک دادماب  ره  بلاط .... ... یبا  نب  یلع  ناحبس  یلو  نادزی  ریش  نادرم  هاش  رشب  راختفا  یبن  ناج  هب  رـس ***  هب  رـس  ام  ياهنابز  زا  دورد 
و هملسم ، نب  بیبح  یملـسلا ،  روعالاوب  و  رمع ، و  دیزی ، هیواعم ،  يدرک :  تنعل  نت  هدزاود  نیا  رب  لوا  يداد  مالـس  نوچ  يدرازگب  زامن 

ناشیا رب  یک  اـهنارب  هللا و  ... لولـس یبا  صاـع ، رمع  و  ناورم ،  و  یـسوموب ، هبتع ، نبدـیلو  و  سیق ، نب  كاحـض  دـلاخ و  نب  نمحرلادـبع 
دننکن . تنعل 

( 103  ) هحفص یمک  شوگ 1. همان  هش  يوس  درخ  درادن  شوه ***  دنوادخ  دناوخ  همان  یلع 
...................

مامت  دوب  مامت  گس  همالعلا ...........................  یف  امک 
نایم  ندرک  گناب  و  تسا ............ گس  گناب .......... هس 

تسا  هدننک  گناب  گس  ینعیگنج  قیرطب  رگیدکی  اب  گس  ود 
................................................................................................ مالسلا هیلع  یبنلا [  [ لاق

...........................................
ییاط حامورط  لبح  هیواعم  رتشا  کلام  میهارب  ا[  [ رتشا کلام  رکبابا  دمحم 

يزات  راتخم  رسای  رامع  بیصم  عاقعف  یسراف  ناملس  يرافغ  رذوب 
دوسا  دادقم  ملسم  متها  حلاص  دوعسم  هللادبع  برک  يدعم  رمع 

ربمق  دبع  يردخ  دیعس  سابع  هللادبع  صیق  فنحا  رجعملاوبا 
سابع  هللادبع  ادردوب  عاقعق  نب  بیسم  کلام  سنا  یشبح  لالب 

ءولولوب  رابخا  بعک  هدابع  دعس  سابع  نب  متق 
هدزاود م ج ل س  دوب  مولعم  ات  دندرک  زامن  ربمایپ  رب  وا  نادنزرف  اضترم  افطصم و  دالوا  رگید  ۀباحص 

نیفص برح  مود :  رتفد 

نیفص گنج  زاغآ  ۀبطخ 

هراشا

ریگ  وت  ( 2 ]) ي  [ رای تسد  نخس  وکین  ( 1) هب ریپ ***  رایشه و  ناد  نخس  نیا  الا 
شیوخ  رایعم  هب  هتخس  ياهنخس  شیوخ ***  رادیب  عبط  زا  روآ  نورب   2300

دروخ  ردنا  تعبط  وکن  زک  نانچ  درخ ***  ردنا  هدرورپب  یمظن  هب 
يوگ  هدنشفرد  هم  نوچ  ياهنخس  يوگ ***  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
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نیبم  رهم  وچ  نیفص  رابخا  رد  نیک ***  نید و  زا  رتسگ  ورف  یطاسب 
طاشن  ار  ناور  درآ  ون  ون  ات  هک  طاسب ***  ون  نیا  مان  نک  همان  یلع 

ناور  بآ  وچ  و [  [ دهش وچ  یشوخ  هب  ناور ***  نیریش  هب  فلکت  زا  يرب   2305
ناکم نیکم و  نوک و  دنوادخ  نامسآ ***  ةدنراد  يورین  هب 

اضق  زور  تسا  عیفش  رام  هک  یفطصم ***  نآ  رادید  دیموا  رب 
 * راتساوخ نونک  نیفص  لاح  ملد  رای ***  کین  ابِا  درک  ام  عبط  زا  وچ 

رومان فنخموب  لاح  نیا  رد  ربخ ***  ربانملاوب  درواک  نانچ 

هیواعم دزن  هب  شنتفر  ایساقرق و  هب  ناورم  رارف 

نیثکان  اب  گنج  نآ  درب  رس  هب  نید ***  كاپ  ردیح  نوچ  هک  ( 3  ) یلاح 2310 ز 
تیب 2580 کن . يراوتسد [. هن 2 /] . .1

میناوخب ابَا »  » ار ابِا »  » رگا میوگب . ار  نیفـص  لاوحا  هک  دـش  راتـساوخ  ملد  نونک  دـیزگ  يرود  درک و  ابا  ام  عبط  زا  راـی  کـین  ینعی :  *. [ 
متـسود شهاوخ  هب  مه  ینطاب و  تساوخ  هب  مه  ینعی  تساوخ  ار  نیفـص  لاـح  اـم  عبط  زا  راـی  کـین  اـب  ملد  نونک  دوشیم :  نینچ  ینعم 

دسریم [. رظن  هب  حیحص  تسخن  تئارق  میوگب . ار  نیفص  لاح  دهاوخیم 
دوب  هتسج  ناشن  وا  قشمد  هار  ز  دوب ***  هتسج  نورب  ناورم  گنج  نیز  وچ  ( 105  ) هحفص یکاح  . 3

هار  هدرک  مگ  نوعلم  ربگ  نآ  رب  هاپس ***  یتخل  دندوب  هتسوپب 
نید  نادرم  ار ز  ( 1  ) یسب هتشکب  نیعل ***  نآ  دوب  هتفر  ایساقرق  هب 
64پ[  [ هتساریپ راک  نآ  زا  ار  هپس  هتساوخ ***  یسب  هداد  جارات  هب 

هایس  ار  اههماج  دب  هدرک  لد  وچ  هاپس ***  وا  قشمد  رد  ُدب  هدرب  یسب   2315

نیفص برح  زا  لوا  سلجم 

هراشا

نوسف  رکم و  هب  هدنکفرب  رس  هب  نوخ ***  هب  هدرک  خرس  ار  هماج  یکی 
* ریقح نیعل  نآ  یلع  تسد  ز  ریفن ***  گناب و  رهش  رد  درک  یمه 
بارخ  ار  نید  داینب  درک  نبز  بارت ***  وب  نانمؤم  ایا  تفگ  یمه 

ربت  ریت و  هب  تیالو  رهب  ز  رس ***  تفوک  ورف  ار  يده  نارس 
هابت  وا  درکب  اغوغ  ریشمش  هب  هانگ ***  یب  ار  هزیکاپ  نامثع  وچ   2320
ماسُح  مخز  هب  نیک  نیا  ردنا  تشکب  ماوع ***  ریبز  اب  ار  هحلط  نونک 

نایم  نید  تیمح  زا  دیدنبب  نامالا ***  نامالا  نانمؤم  ایا 
دیوش  نامرف  هب  ار  ناهج  يادخ  دیوش ***  نامثع  نوخ  نیا  راک  بلط 

ياو  و[  [ لیو و [  [ يراز اب  هنوگ  نیا  رب  يار ***  تشز  نآ  دش  نایفس  روپ  رب 
ریگ  تسد  قح  نید  یپ  زا  ناموت  ریما ***  يا  تفگ  دید  يو  رادید  وچ   2325
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هانگ  یب  دش  هتشک  نانچ  نامثع  وچ  هابت ***  دش  نایمالسا  راک  نیا  هک 
ریبز  ین  شدب  زا  تسجب  هحلط  هن  ریخ ***  لها  رب  دادیب  درک  یلع 

تشگ  هنوراو  مالسا  تخب  رس  تشذگ ***  رد  ام  تسد  زا  راک  نونک 
نوخ  يایرد  تسه  نورد  هّقر  هب  نونک ***  نامثع  نوخ  بلاط  نیا  زا 

دیفکشب  لگ [  درز ]  يو  گنرهَک  ز  دینش ***  اهنخس  نیا  رخص  روپ  نآ  وچ   2330
.] درک ریفن  گناب و  یلع  تسد  زا  ریقح  نیعل  نآ  ینعی :   *.[ یـسک مد 1. دیراب  هآ و  دیـشکرب  لد  ز  مغ ***  ردام ز  هراوخ  رگج  نآ  لد 

(106  ) هحفص
65ر[  [ راتساوخ منک  نامثع  نوخ  نیا  نم  رادم *** هُدنا  تفگنود  ناورم  هب 

نوزف  ناشْددع  نابایب  گیر  ز  نونک ***  نم  مروآ  درگ  هب  یهاپس 
ناهج  نارورس  زا  مهاوخ  ددم  نارک ***  ات  نارک  ملاع  فارطا  ز 

هتساوخان  كاپ  مهد  رکشل  هب  هتساوخ ***  نارک  یب  مراد و  رنه   2335
بارت  وب  رس  نوخ  بلاط  نیا  رد  بارت ***  نوچ  منک  ناروتس  بنس  هب 

نورح ربگ  ناورم  هنیرفن  هب  نوخَس *** نیا  تفگب  قفانم  نیعل 

نامثع یهاوخ  نوخ  رد  نتفرگ  يرای  يارب  فارطا  هب  هیواعم  نداتسرف  همان 

اههماج  دَن و  اب  نارتهم  ِرب  اههمان ***  نیعل  سپ  نآ  زا  داتسرف 
بلط  نوعلم  درک  يرکشل  وا  زا  برع ***  رد  دب  هک  نید  نمشد  رهز 

نیعل  ناس  نیا  رب  مه  سک  داتسرف  نیمز ***  ناریا  مور و  برغم و  يوس   2340
بارت  ریز  درک  ناشکرس  رس  بارتوب ***  نارتهم  ایا  تفگ  یمه 
ناهج  رد  دبن  يریما  هب  وا  زک  ناج ***  درک  ادج  نافع  نامثع  ز 
ماما  قح  زا  دیوگ  منم  تشکب و  ماوع ***  ریبز  اب  ار  هحلط  نونک 

نارک  ات  نارک  زا  نونک  دریگب  ناهج ***  کلم  هک  دراد  يار  نانچ 
بارت  رب  رس  هب  شدننک  رگ  درس  بارتوب ***  ِرب  رتهک  هچ  رتهم  هچ   2345

راید  ره  يز  داتسرف  نالوسر  راگدرک ***  نمشد  نآ  هنوگ  نیا  رب 
نید  رالاس  تخاس  یم  تسیاب  وچ  نید ***  رازاب  هرصب  رد  يور  نآ  زا 

درک  داش  نید  ار ز  نید  لها  همه  درک ***  دابآ  رهد  نید  هب  داد و  هب 
یضترم  افو  زا  دیزس  نوچ  نانچ  یفطصم ***  زا  تشاد  یمه  تباین 

یقفشم  لیح  زا  دومن  ار  هپس  یقش ***  نآ  قشمد  ردنا  يور  نیا  زا   2350
65پ[  * [ ماما یب  نینچ  زا  دنامب  تعیرش  ماش ***  ناراد  مان  ایا  تفگ  یمه 

دش  هتشگرس  راد  نید  نید و  وا  زا  دش ***  هتشک  نید  هزیکاپ  نامثع  وچ 
مامت  دشابن  ماوق و  درادن  ماما ***  یب  نید  راک  نونک  رد  رهز 

ياج  هب  نامثع  نوخ  نینچ  ندنامب  يادخ ***  ام  زا  ددنسپن  هک  نآ  رگد 
(107  ) هحفص دش [. ماما  یب  یسک  نینچ  زا  تعیرش  ینعی :  *.[
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نایم  نامثع  نوخ  بلاط  نیا  رب  نامگ ***  یب  نونک  دیاب  تسب  یمه   2355
ماش  لها  نآ  زا  دمآ  رب  یشورخ  مامت ***  نایفسروپ  نخس  نیا  تفگ  وچ 

ریپ  انربز و  ناس  کی  راک  نیا  رد  ریما ***  يا  مینک  گنج  ام  دنتفگب 
مینک  نابرق  وت  شیپ  هب  اهناور  مینک ***  نامثع  نوخ  بلاط  ام  وچ 

میرب  نامرف  تام  یهدنارمف  وت  میرکاچ ***  ام  ییام و  رالاس  وت 
دیدب  لیام  رفک  يوس  يرمغ  ز  دیدب ***  لهاج  رمغ و  نایماش  زا  وچ   2360

دیفکشب  لگ  وچ  شناخر  يداش  ز  دینش ***  اهنخس  نآ  رخص  دنزرف  وچ 
داش  دیزات  عمج  دجسم  يز  هک  داب ***  وچ  ناورم  تفگ  نایماش  نادب 

يور  دروآ  عمج  دجسم  يوس  يوگ ***  تفگ و  نیا  زا  نایفسروپ  کبس 
درپس  نارین  هب  نت  اوه  مکح  هب  دربب ***  دوخ  اب  هرابکی  هب  ار  نارس 

ناشندب  نآ  رما  زا  ردنا  رهش  هب  نامز ***  ردنا  درک  ادن  يدانم   2365
رس  هب  رس  نایرهش  سپ  دنتفرب  رگ *** هلیح  ناشدناوخ  نتشیوخ  رب 

رخف  يور  زا  ربنم  رب  تفر  کبس  رخص *** نبا  دندش  رضاح  موق  نآ  وچ 
نف  رکم و  زا  ردنا  نوخ  هب  ( 1  ) هتشرس نهریپ ***  یکی  رب  رس  هب  هدنکف 

قافن  زا  بارتوب  نید  لصا  دنکب  قارع ***  ماش و  لها  ایا  تفگ  یمه 
66ر[  [ یسک دنامب  هدنز  هک  دهاوخن  یسب ***  وا  تشکب  ار  نید  ناگرزب   2370

هالک  تخت و  ( 2  ) راب نیا  دیوج  یمه  هاپس ***  ناوارف  وا  دیروآ  درگ  هب 
يو  کیرات  عبط  نآ  تسا  لیخب  يو ***  کیدزن  هب  ار  سک  تسین  لحم 

ناهج  سک  وا  نوچ  زا  دوش  یلاخ  هک  نانچ ***  نآ  دارم  ار  ام  تسه  نونک 
مینک  ربنعم  تعیرش  يارس  مینک ***  ّرتبم  ریقح و  ار  يو  وچ 

؟ ام راتفگ  دینشب  هک  سک  ره  ز  ام ***  رای  نیا  ردنا  نونک  دشاب  هک   2375
؟  روبص دشابن  نیا  بلاط  دنک  روصق ***  و[  [ روح هب  دشاب  يار  ار  هک 

نایم  نیک  زا  میتسب  هلمج  ام  هک  نایماش ***  نآ  دنتفگ  هراب  رگد 
(108  ) هحفص رابنا  هتشرس 2 . .1

بارت  ریز  ریشمش  هب  شمینک  بارتوب ***  زا  هنیک  نیا  مییوجب 
مینکرب  ُنب  هُک ز  نانس  كون  هب  مینز ***  هزین  و [  [ غیت وت  نامرف  هب 

مینک  هر  کلف  رب  سرف  لعن  هب  مینک ***  هَک  ار  هوک  سرف  بنس  هب   2380
رخف  ربک  نیا  زا  ربگ  نآ  تسجیم  هک  رخص ***  نبا  دش  داش  ناشراتفگ  ز 

تساوخ  هک  نانوچ  تفگ  یمه  اهنخس  تساخ ***  ياپ  َربَا  ناورم  لاح  نآ  رد 
ماما  رد  نید  هب  ( 1  ) ناْمنونک دیابب  ماش ***  ناریلد  ياک  سپ  تفگ  نینچ 

ناهج ردنا  سک  دباین  یماما  ( *** 2  ) ناهم يا  نونک  نایفسروپ  زا  هب 

هیواعم سلجم  رد  دوب  هدش  رهاظ  يریپ  لکش  هب  هک  سیلبا  نتخیگنا  هنتف 
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نامز  ردنا  مه  دش  نورد  دجسم  هب  ناون ***  يریپ  هک  ناورم  دوب  نیا  رد   2385
هالک  وا  رس  رب  هیس  نیمشپ  ز  ( *** 3  ) هایس مشپ  يو ز  ۀماج  همه 

نویه  نوچ  ار  تشپ  دب  هدرک  ات  ود  نوردنا ***  تسد  هب  ییاصع  هتفرگ 
ار  يوگدب  دوب  نومنهر  دب  هب  ار ***  يور  سپ  درک  نایماش  نادب 

66پ[  [ شوه تسه  ارک  ره  نم  راتفگ  هب  شوگ ***  دیراد  موق  يا  تفگ  نینچ 
ماهدینشب  دنچ  نخس  اغوغ  ز  ماهدید ***  نایع  نامثع  لتق  نم  هک   2390

ریما  نآ  دش  هتشک  سپ  هک  یتقو  هب  ریپ ***  هدید  ناهج  نیا  تسُدب  برثی  هب 
نمجنا  اب  داش  وا  ُدب  هتسشن  نم ***  هاگ  نآ  متفر  یلع  دزن  هب 

تینهت  وک  تفگ  يو  دیشوجب  تیزعت ***  ارو  مداد  لتق  نیا  رب 
نم  مان  زا  ربنم  هتسارآ  دش  نم ***  ماک  َربَا  دش  اهراک  نونک 

مدش  نایرگ  راز و  مدیلانب و  مدش ***  ناریح  تخس  يو  راتفگز   2395
دش  هتشک  یلع  رما  رب  نامثع  هک  دشن ***  تشمارف  نآ  ارم  رد  ره  ز 

راوخ  راک  نیا  مدرم  يا  دیرادم  راوخ ***  راهنز  نید و  یب  تسه  یلع 
رهش  رود  زا  ياج  رگد  شدربب  رهق ***  هب  شدنکف  رتشا  ار ز  اریمح 

تشادن  ار  یفطصم  تمرح  قح و  تشاذگ ***  اج  نآ  هار  همه  شتسبب 
برط  وهل و  باوخ و  همه  زا  دربب  برع ***  نارورس  نانچ  وا  تشکب   2400

هایس  میس  ماما 3 . ام 2 . نونک  .1
(109  ) هحفص

دنه  دنویپ  ریپ  نیعل  نآ  دوب  وچ  دنه ***  روپ  دش  داش  يو  راتفگز 
داش  دیرایب  ار  نید  ریپ  نیا  هک  داب ***  وچ  نایفس  دنزرف  تفگ  نینچ 

ریبک  ریغص و  زا  دیدن  ار  وا  سک  ریپ ***  خوش  ناهن  دش  شدنتسجب و 
دوب  سیبلت  رکم و  شنتفگ  همه  دوب ***  سیلبا  ریپ  نآ  هک  ناد  وکن 

دینک  نامثع  نوخ  بلاط  همه  دینک ***  ناهنپ  لاح  نیاک  دنتفگب   2405
نورب  تعیب  تسد  نیه  دیرایب  نود ***  ناورم  تفگ  یمه  سک  ره  هب 

نامز  نیا  صاع  نبا  دبن  اج  نآ  هک  نادراک ***  ففخم  وب  تفگ  نینچ 
67ر[  [ مامت نایفس  نبا  اب  لاح  نآ  رد  ماش ***  لها  ار  دهع  نآ  دنتسبب 
رگشاخرپ  صاع  كرمَع  رب  ربخ ***  سپ  نآ  زا  تفر  اهلاح  نیا  زا 

لایتحا  نیک  لهج و  اب  تخیمآ  رد  لاگسدب ***  نآ  دیلانب  يداش  2410 ز 
نمجنا  رد  ریصقت  درک  یمن  نف ***  رکم و  زا  تدم  نآ  رد  دوخ  وا  هک 

ماخ  ربگ  نآ  کیدزن  دیشابب  ماش ***  هب  دمایب  اریمح  زا  نوچ  هک 
نیک  رهب  زا  دیزاس  راک  یمه  نیعل ***  رخص  نبا  اب  زور  بش و 

دیفکشب  لگ  وچ  يو  خر  يداش  ز  دیسر ***  ناورم  ربیگ  ناک  دینشب  وچ 
داب  وچ  وا  دیسر  نایفسروپ  ِرب  داژن ***  دب  نآ  درک  رفس  جیسب   2415

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


ناج  وچ  شوخ  ارو  دب  نیعل  ورمَع  هک  نامداش ***  وا  زا  نایفسروپ  دبب 
هتساوخان  لاح  رد  داد  ودب  هتساوخ ***  ددع  یب  شدیزاون و 

لامک  زا  شدب  هداد  هک  نامثع  وچ  لاگسدب ***  نآ  داد  ودب  ترازو 
نامز  نآ  رخص  نبا  رب  تفگ  انث  نآ ***  زا  صاع  نب  ورمع  نامداش  دبب 
نینچ  ار  یکی  ره  هیناز  رسپ  نیعل ***  ربگ  ( 1) دیبیرف ناس  نیا  زا   2420
ریظن  یب  ناهم  زا  رنه  رد  ییوت  ریما ***  يا  تفگ  صاع  نب  ورمع  ودب 

راگدای  ییوت  ار  ناهج  نامثع  ز  راگزور ***  يرتهم  وت  وچ  دراین 
بارت  وب  نانمؤم  يا  دش  ملاظ  هک  بابش ***  خویش و  شیپ  تفگ  یمه 

(110  ) هحفص دبیرف  .1
ریگم  ناسآ  راک  نیا  شا و  بشُه  هب  ریما ***  يا  شابم  یضار  ملظ  رب  وت 

نورح  نارخ  یماش  عمج  نآ  رب  نود ***  صاع  كرمع  نخس  نیا  تفگ  وچ   2425
باوث  رهب  وت ز  اب  میشوکب  باوص ***  نیا  تسه  دنتفگ  هلمج  همه 

67پ[  [ نوخ هب  ددرگ  هراخ  ناشغیت  زا  هک  نونک ***  مزاسب  اتفگب  يواعم 
ددع  یب  رشح  تیاهن  یب  رفظ  ددم ***  ناشرفظ  دشاب  هک  یهاپس 
رشح  یم  دنک  نایفس  دنزرف  هک  ربخ ***  نیا  دیسر  نادزی  ریش  رب 

ماما  ناشدَُوب  نایفس  دنزرف  هک  ماش ***  لهج  تعیب و  ندرک  نآ  زو   2430
رخ  شاخرپ  تسا  ماما  دیوگ  هک  رگد ***  یبیع  ْتنیا  تفگ  تفشا و  رب 
نید  داینب  تسا  بارخ  ناشیا  هک ز  نیعل ***  هس  نیا  رکم  زا  هک  ادیپ  هن 

یهرمگ  رب  هراک  متس  نآ  تسه  هک  یهگآ ***  نم  راک  نیا  زا  ناشْمهد 
دنه  دنزرف  هشیپدب  هب ز  گس  هک  دنه ***  دنزرف  هشیدنا  درک  طلغ 

؟ ماما رد  نید  هب  ار  نتشیوخ  دنک  مان ***  تشز  نیا  هک  دش  نانچ  تماما   2435
تسردنا  بات  هب  نتسج  هنتف  نیز  وچ  تسا ***  ردنا  باوخ  هب  گس  نآ  هک  مسانش 

شک  هنیک  ( 1) رتسگ نید  غیت  نیدب  شوخ ***  باوخ  نیا  زا  نم  شمزیگنارب 
مدرک باتفآ  يده  ماما  ملق ***  تیود و  دنتسب  نیا و  تفگب 

هیواعم هب  ع )  ) یلع ۀمان 

برح  نایفس  دنزرف  کیدزن  هب  برع ***  هاش  تشونب  همان  یکی 
يده  ماما  زا  تسا  تجح  نیا  هک  ادتبا ***  زا  تفگ  نورد  همان  هب   2440

ردپ  لعف  هب  ددرگزابیم  هک  رگدادیب ***  نایفس  روپ  رب 
يادخ  لوسر  دهع  تسکشب  و  ياپ ***  هرابکی  درب  نورب  نید  زا  وچ 
صاخ  ماع و  رب  تسبورف  نید  هر  صاع ***  دنزرف  ناورم و  نامرف  هب 

یمه  دسرپب  تنج  هار  زا  هن  یمه ***  دسرتب  خزود  بات  زا  هن 
درپس  قحان  هب  ار  نانمؤم  قح  درب ***  تسد  نایمالسا  لام  رد  وچ   2445
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(111  ) هحفص رتسگ  نیک  .1 68ر [  [ قیفر یمارگ  ار  نانمؤم  دوش  قیرط ***  نینوچ  ددرگزاب ز  رگا 
ام  نامیپ  ( 1  ) هب لد  وا  ددنویپب  ام ***  نامرف  هب  ددنببار  نایم 

نامداش  دنک  ار  یبن  ناور  ناهج ***  يادخ  ياضر  دبایب 
افق  مّردب  شنید  ریشمش  هب  ام ***  نامرف  دچیپب ز  رس  را  سپ 

درک  شوگ  ام  هاوخدب  تفگ  رد  هک  درک ***  شومارف  ار  ام  هک  انامه   2450
باتع  سپ  نیا  زا  دشاب  هنوگرگد  باتک ***  نیا  تسا  تّجح  وا  رب  رد  رهز 

مامت  ار  ( 3) یحِس شدرگ  دیچیپب و  ماما *** یمان  همان  نیا  ( 2) تشبنب وچ 
ربا  وچ  روالد  يا  ورب  تفگ  ودب  ورمَع *** جاّجح  همان  نیا  هگ  نآ  درپس 

راپس  ود  ربدم  نآ  رب  يدوز  هب  ( *** 4  ) راهنیز نیا  رب  نایفسروپ  رب 
يادخ  لوسر  دهع  تسکشب  و  ياپ ***  هرابکی  درب  نورب  نید  زا  وچ   2455

رما  درک  یلع  ار  واک  درک  نانچ  ورمع *** همان  یلع  زا  نامز  نآ  تفرگ 
دادب  همان  تسیاب  هک  رد  نادب  داب ***  وچ  وا  تفرب  نایفس  روپ  ِرب 

دیرگنب  وا  رد  درک و  زاب  یکی  دید ***  همان  نآ  نوچ  هدننک  گناب  گس 
رس  دروآرب  ربکت  زا  یکی  رد ***  هب  رد  اههتفگ  نآ  دناوخرب  وچ 

درک  هنتف  زا  رپ  ار  ناهج  ردیح  هک  درم ***  خوش  نآ  هگ  نآ  تفگ  جاجح  هب   2460
يو  داهنب  داینب  دادیب  ز  يو ***  داد  اضر  نامثع  لتقرب  وچ 

ریخ  هار  زا  دنام  يرب  تشکب و  ریبز ***  اب  ار  هحلط  رم  هراب  رگد 
يوگب  ار  ام  جاجح  ورمَع  ایا  يور ***  هچ  زا  نم  هب  دیوج  دهع  نم  ز 

(5  ) رگداد ملاظ و  یمه  منادن  رتب ***  يو  زا  نم  رب  نیمز  رد  نونک 
68پ[  [ يو رازاب  دید  هبت  رد  ره  ز  يو ***  راتفگ  دینشب  جاجح  وچ   2465

درس  یتفگ و  تشز  نخس  شتفگب  درم ***  دنمدرخ  نآ  تسج  ياپ  َربَا 
تساوه  تِک  نانچ  نک  یمه  سپ  ناز  وت  تسار ***  تمیوگب  مناد  هچ  نآ  زا  نم 

تسُر  هک  زا  نیک  و [  [ دادیب هک  یسانش  تسرد ***  نایفس  نبا  ای  تفگ  ودب 
یخص  تسشنب 3 . لد ز 2 . .1

(112  ) هحفص رگداد  یملاظ  راهنز 5 . .3
نیک  رهم و  ملاع  زا  تفر  نورب  نیما ***  يافطصم  ُدب  هک  یتقو  هب 

زاس  هنوگرگد  کی  ره  دندرکب  زامن ***  دوخ  یفطصم  رب  دندرکن   2470
یگراچ  یب  دنتسجب ز  تفالخ  یگرابکی ***  دندرکب  هفیقس 

دندش  رد  مغ  هب  تماما  رهب  ز  دندش *** مه  رد  راصنا  َو  رجاهم 
تسین  هدیشوینان  نخس  رد  نیا  زو  تسین ***  هدیشوپ  هلمج  زا  مخ  ریدغ 

رگد  یماما  کی  ره  درک  بلط  رگد ***  ( 1) هار دندنامب و  صن  هر 
نیک  رهب  زا  راصنا  َو  رجاهم  نید *** ناباحص  نیا  هورگ  تفه  دندش   2475

ماع  صاخ و  همه  تماما  رهبز  مامتان ***  نخس  کی  ره  دنتفگب 
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ماما  رکبوبا  تما  عامجا  هب  مامت ***  ( 2) دیدرگ دنتشگ  يار  کی  وچ 
دش  داش  نود  وید  رگدادیب  ز  دش ***  دایرف  هب  تعیرش  ناسنیا  زا 

راگزومآ  دب  شدرک  میلعت  هک  راگزور ***  نآ  ردنا  راک  تفر  نانچ 
نیک  رازاب  تسج  یمه  سک  یسب  نید ***  رازاب  راک  دش  هنوگرگد   2480

(3  ) راگزور ودب  دب  زا  تفر  نوچ  هک  راک ***  لاح و  نیا  زا  مولعم  تسه  ار  وت 
دیفکشب  قح  هب  تعیرش  تخرد  دیسر ***  روقح  ِزاب  قح  هک  ینونک 

رَشَح  یم  دنک  نید  رب  دادیب  ز  رگدادیب ***  درد  زا  دمآ  گناب  هب 
69ر[  * [ راقفلاوذ رگدادیب  نید ز  قح  هب  راک ***  ماجرف  هب  دیوجب  نکیل  و 

نزح  مرُگ و  هب  مغ  نا  رد  مد  دزن  نخس ***  نآ  لجخ ز  نایفس  نبا  ( 4  ) دبب  2485
نویه هتشگ  تسم  نوچ  دنتسجب  نود ***  ناورم  صاع و  نب  ورمع  نیکز 
ناشک  نامثع  لیخ  زا  وت  یتسه  هک  ناشندب ***  ایا  تُکُسا »  » دنتفگب

قافتا  قافن  اب  دوب  ار  امش  قافن *** يزرو  شیوخ  رتهم  نوچ  وت 
تسار  تسا  بارخ  وا  همه ز  تعیرش  تسار ***  تسا  بارتوب  اههنتف  رس 

دزب راگزور 4 . دب  دب  دیرگ 3 . هار 2 . ددنامب  .1
تساوخ [. دهاوخ  زاب  دیوجیم و  رگدادیب  زا  ار  قحرب ) نید  نید =(  قح  هب  راقفلاوذ ،  راک  ماجرف  هب  نکیلو  ینعی :  *.[ 

(113) هحفص
ياجز  یماش  ناواگ  دنتسجب  يأر ***  تشز  گس  ود  نآ  راتفگز   2490

ناگس  نآ  يده  ماما  مشخز  نامز ***  نآ  ار  جاجح  دنشْکب  هک 
راهنیز  وا  تسه  نالی  نیا  تفگب  راک ***  هنوگ  نآ  زا  نایفس  نبا  دید  وچ 
لوضف  رد  رس  هب  دراد  دنچ  رگا  لوسر ***  ناگرزب  يا  تسه  لاح  ره  هب 
تستخورفا  هنیک  شتآ  نیا  هک  تستخومآ ***  سک  نآ  لوضف  ار  وا  رم 

اطخ  یتفگ  دنچ  را  مدرک  وفع  ار ***  وت  نم  یهگ  نآ  تفگ  جاجح  هب   2495
نوبز  ار  ام  وت  ردیا  رادنپم  نونک ***  وت  ار  شیوخ  رتهم  وگب 

فازگ  ناج  نونک  وت  يرب  نیک  نیا  زا  فال ***  هب  ار  ام  هک  وت  ربم  ینامگ 
نینچ  مدرگنرب  یلع  زا  نم  هک  نیرفآ ***  ناج  دنوادخ  ّقح  هب 

* برع نارس  زا  تستخر  يو  هک  بلط ***  مهاوخ  هک  ار  اهنوخ  نیا  نم 
نیقی  رب  دش  هتشک  يو  نامرف  هب  نیما ***  گرزب و  نامثع  وچ  یماما   2500

ریخ  راک  زا  دنام  يرب  تشکب و  ( *** 1  ) ریبز نوچ  هحلط و  نوچ  راب  رگد 
ناهج  نارتهم  اب  درک  يو  هک  نامه ***  رد  ره  نم ز  منک  يو  ابا 

69پ[  [ مَین لتاق  وت  نوچ  نید  لها  رب  و  مَین *** لفاغ  وت  زا  نم  هک  شیوگب 
راگدرک  شددنْسپب  هک  ناس  نادب  راک ***  وت  گنج  رهب  زا  مزاس  یمه 

ناهج  يور  وت  زا  دنک  یلاخ  هک  نانچ ***  مرآ  وت  گنج  هب  یهاپس   2505
(2  ) راک هب  رب  نیا  ورمَع  ای  تفگ  ودب  رازه ***  کی  مرد  شداد  نیا و  تفگب 
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ارم  ( 3  ) دیاشن تسا  مارح  لام  هک  ارم ***  دیابن  نیا  تفگ  ورمع  ودب 
دنکشب  ار  وت  تشپ  هک  یتقو  هب  دنک ***  مماما  نیا  لالح  رب  نم  هب 
نافز  دب  رس و  هریخ  درم  ای  هک  نامز ***  نآ  دنه  دنزرف  تفگ  ودب 

ندز  وت  درگ  یمدومرفب  نم ***  عبط  يُدب  یمیرک  هن  رگا   2510
مدق  ردیا  زا  رب  رت  شیپ  یکی  مرک ***  زا  متشاذگب  ْتنکیل  و 

.] درک مهاوخ  بلط  تسا  هتخیر  برع  نارس  زا  يو  هک  ار  اهنوخ  ینعی " *. [
(114  ) هحفص دیاش  راگنرب 3 . ریبز 2 . نوخ  هحلط  . 1

يو  شیب  مک  رایسب  دینشب  وچ  يو ***  شیپ  زا  جاجح  تفر  نورب 
هلا  ریش  دزن  نیزگ  نآ  دیسر  هار ***  جاجح  دّربب  يداب  وچ 

دینش  دید و  هچ  نآ  تفگ  زاب  ودب  دیسر ***  دزیا  ریش  نآ  کیدزن  وچ 
منک  هَک  نوچ  شاراخ  هوک  ( 1  ) نآ نم  منک ***  هگآ  شزار  نیا  زا  تفگ  یلع   2515

سب  رامع  ریپ  کلام و  هپس  سب ***  رای  یب  ِراّبج  تشپ  ارم 
ربخ  دیاب  هک  نانوچ  تسدادب  رد ***  هب  رد  یبن  ار  ام  لاح  نیا  زا 

راز  راک  ودع  رب  دوش  هنوگچ  رازراک ***  نیا  ردنا  دوش  ادیوه 
دش  هدنخ  زا  رپ  نید  نمشد  بل  دش ***  هدنکارپ  اهنخس  رد  نیز  وچ 

دید دود  ششتآ  نآ  زا  نکیل  و  دید ***  دوسیم  راک  نآ  زا  نمشد  وچ   2520

هیواعم هب  هریغم  نتسویپ 

دش  داش  نورد  نتسج  دادیب  هب  دش ***  هاگآراک  نیز  وچ  هریغم 
70ر[  [ داشگرب یلع  رب  ینمشد  ِرد  داهن ***  نوریب  ياپ  یلع  دهع  ز 

زور  مین  نوگریق  دش  تشگ و  ناهن  زورف ***  یتیگ  رهم  ات  دوب  یمه 
باوخ  هریچ  ناشمشچ  لد و  رب  دبب  بارغ ***  ّرپ  دننام  هب  دش  اوه 

نورب  تفاطل  غارچ  نارازه  نوگ ***  هزوریپ  نودرگ  تخورفارب   2525
هانگ  هار  تسج  نانمرهآ  نوچ  هایس ***  ار  لد  درک  بش  وچ  هریغم 

(* 2  ) دیفکشب لگ  وچ  يداش  شناخر ز  دیروآ ***  زارف  يدرون  هر  کبس 
يوج  تسج و  وا  زا  درک  نخس  رد  ره  ز  يور ***  دیسوب  گنت و  رب  هب  شنتفرگ 

رد  هب  رد  ( 3  ) یتنعل نآ  دیسرپب  ربخ ***  شهاپس  یلع و ز  لاح  ز 
يارس  نورب  هریغم  رهب  ز  ياج ***  دنزاسب  سپ  ات  دومرفب   2530

راگن  نوچ  یندیشوپ  شرف و ز  ز  رامش ***  یب  اههماج  وا  شداتسرف 
رمک  هتسب  یمور  نامالغ  ( *** 4) رز داتسرف  هردب  هب  سپ  نآ  زا 

تفکشرب  زا 2 . .1
.] تسا هداتفا  هیواعم  هب  هریغم  ندیـسر  تسا . هیفاق  مه  تسین و  مه  هب  طوبرم  مه  عارـصم  ود  ًالامتحا  تسا . هداتفا  تیب  دـنچ  اـی  کـی  *.[ 

رد  ینعل 4 . .3
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(115  ) هحفص
داژن  یلیقع  يو  يز  داتسرف  داب ***  وچ  نایاپداب  هد  رت ز  نوزف 
دیرتسگ  ورف  یگرزب  طاسب  دیروآ ***  دورف  شکولم  رصق  هب 

مالس  شدننک  یگرزب  يور  ز  ماش ***  ناگرزب  سپ  ات  دومرفب   2535
رخف  مان و  ودب  نوعلم  تسج  یمه  رخصِروپ ***  سپ  تفر  شندیسرپب 

نایز  رب  يو  ّقح  زا  دیشابم  نامز ***  نآ  سپ  تفگ  نایماش  نادب 
تسا  روای  ارم  نوخ  بلاط  نیا  رد  تسا ***  ربمغیپ  ( 1  ) رای رومان  نیا  هک 

باتش  ام  اب  هرصب  يوس  يدرکن  بارتوب ***  قح  يدیدب  وا  رگا 
رد  هب  رد  یلع  ياهرکم  نب  ز  رهگالاو ***  ریپ  نیا  دید  یمه   2540

70 پ[  [ مامت يدرک  فورعم  رما  يو  هک  نامه ***  نیا  سک  چیه  دیدن  نکیل  و 
نم  فورعم  رما  ینک  ریشمش  هب  نمجنا ***  همه  سپ  نیا  زا  دننیبب 

يوگ  تفگ و  ( 2  ) نایماش اب  درک  یمه  يوج ***  شاخرپ  ربگ  نآ  هنوگ  نیا  رب 
ماش  وچمه  وا  زا  ناْشنید  زور  دبب  ماش ***  لها  همه  نآ  دندب  ناواگ  وچ 

ناشن نوعلم  داد  دوخ  رفک  رب  وچ  نافز ***  نایفسِروپ  سپ  تسب  ورف   2545
صاخ  ماع و  رب  داشگب  رکم  رد  صاع ***  ورمَع  نامز  نآ  تسج  ياپ  ربا 

ریما  دشابن  نایفس  دنزرف  وچ  ریطخ ***  نارتهم  ياک  تفگ  نینچ 
یمدژک  ( 3  ) دنک هشیپ  هک  دشوکب  یمدرم ***  رهوگ و  دراد و  رنه 

تسا  هتوک  يو  تسد  یمدرمان  ز  تسا ***  هگآ  نامدرم  دب  کین و  ز 
مرک  هار  هک  زج  یمه  دزرون  مرجال ***  یمدرم  قح  دناد  وچ   2550

تسین  قرف  وا  دزن  ار  کین  ودب  تسین ***  قلخ  ناهج  رد  رتب  ردیح  ز 
ربخ  درادن  يو  یمدرم  زا  وچ  رَمُع *** ]و[ ورمَع هچ  يو  رب  ( 4  ) ربنق هچ 

سب  درف  تکلمم  نیا  دیاب  ارم  سب ***  درم  ناهج  ردنا  دیوگ  منم 
هحفص 116 ربمق  . 4 دَنَک [ هشیر  نایماشم 3 /] . زاب 2 . نکـش 1. تناما  تسا و  شک  نامثع  وچ  نم ***  کیدزن  هب  شنوخ  تسا  لـالح 

يو گنچ  نالی  يا  دینکرب  نب  ر  يو ***  گنج  نایماش  يا  دییوجب   2555

ع)  ) یلع هب  هیواعم  ۀمان 

درک  زاب  يرفاک  یخوش و  رد  درک ***  زاغآ  همان  یکی  سپ  نآ  زا 
یهر  وا  تسجن  رد  نخس  رگید  هب  یهللامسب ***  درف  وا  ردنا  تشبن 

نوردنا  شیپ  هب  ناهنپ  درک و  یحِس  نود ***  ربگ  نآ  لاح  رد  دیچیپب 
سوه  دب  نانچ  ار  واک  لاح  نآ  رد  سپ ***  درک  هگن  ثراح  لضف  يوس 

71ر[  [ داب دننام  هب  رب  یلع  دزن  هب  داش ***  همان  نیا  لضف  ایا  تفگ  ودب   2560
تفت  هب  نیعالم  نآ  یضترم  ِرب  تفر ***  لضف و  ار  هنامز  نآ  تفرگ 

داشگرب  ( 1  ) یحس ار  شآهمان  یلع  دادب ***  همان  تفر و  یلع  دزن  وچ 
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دیرگنب  نود  لضف  يز  دیدنخب و  دیدب ***  هتشونان  ذغاک  نآ  نوچ 
باوص  رب  مهد  نادرم  نادیم  هب  باوج ***  ار  نیا  لضف  ایا  تفگ  ودب 

شیوخ  لاح  نارفاک  نادب  میامن  شیوخ ***  لام  ودع  راقفلاوذ  نیدب   2565
نیثکان  نآ  دندید  هرصب  رد  هک  نیطساق ***  نامه  ام  زا  دننیبب 

مشتحم  ربمغیپ  داد  ربخ  مک ***  شیب و  اهلاح  نیا  زا  ار  ام  وچ 
تسا هتفخ  ودع  تلفغ  نکیل ز  و  تسا ***  هتفگ  واک  راک  دور  ناس  نادب 

؟ دید هک  ادرف  ِزور  یلع  نیا  تفگب  دینش ***  اهنخس  نآ  یلع  زا  لضف  وچ 
تسُر  وت  زا  رش  روش و  نیا  داینب  هک  تسرد *** دسانش  سک  همه  نکیلو   2570

افج  غیت  هب  یشْکب  ْشنامثع  وچ  ام ***  ریم  رب  وت  یبای  تسد  رگا 
تسا  وت  تشِک  تسد  اههنتف  همه  تسا ***  وت  تشرس  نتشک  درم  نیا  هک 
شود  ار ز  ترس  نونکا  مرادرب  هک  شومخ *** گس  ایا  کلام  تفگ  ودب 

رای  کین  ایا  الهم  تفگ  یلع  راد ***  مان  نآ  تسد  دز  ریشمش  هب 
لوضف  يرمغ  تستفگ ز  دنچ  رگا  لوسر ***  نادان  شیپ  افج  نیا  تسه  وچ   2575

كاپ  بیع  زا  تسه  ام  رادرک  وچ  كاب ***  هچ  شوخان  ياهنخس  نیز  ارم 
ياپ  هب  دش  نم  ریشمش  هب  تعیرش  يادخ ***  دناد  تسا  نید  هشیپ  ارم 

(117  ) هحفص یحص  .1
ناهد  ار  یگس  نیا  دوش  رت  وا  زک  نادب ***  ایرد  بآ  دیلپ  ددرگن 

71پ[  [ تسین رادقم  عرش  نی  زا  ار  ودع  تسین ***  راک  ارم  یتسرپ  نید  زج  هب 
روتسد  ارم  مکحم  نید  نیا  رد  راقفلاوذ ***  نیا  تسا و  يادخ  باتک   2580

نورب  شدینک  رازه و  کی  مرد  نونک ***  شدیهد  اتفگ  نیا و  تفگب 
مامت  یماش  راک  نید  نامرف  هب  ( *** 1  ) ماما نارب  نامرف  دندرکب 

داب  وچمه  دوخ  رالاس  کیدزن  هب  داش ***  نوعلم  تفر  نورب  هرصب  ز 
تفهن  ردنا  هتفگ  ناز  چیه  دنامن  تفگ ***  زاب  دوخ  رالاس  هب  هدینش 

راک  تشز  ردیح  نیا  دیوگ  نخس  راقفلاوذ ***  رس  زا  ریما  يا  تفگب   2585
باوج  ناتام  دیوگ ز  تسین  نیا  زج  باتک ***  راقفلاوذ و  نیا  دیوگ  منم 

ار  وت  درادن  ناملسم  دوخ  نب  ز  ار ***  وت  درامشیم  دُحا  ردب و  ز 
مربمغیپ  دهع  یلو  نید  رب  هک  مردفص ***  ردیح  نآ  دیوگ  یمه 

راگدرک  یلو  ار  ام  تسدناوخ  هک  رای ***  رابج  ریم  نآ  دیوگ  منم 
؟  راکش مدنُدب  رَتنَع  ورمَع و  نوچ  هن  راکشآ ***؟  نید  تفگ  ماهدرک  نم  هن   2590

ریثک  لیلق و  نم  مآهتسنادن  ریما ***  يا  تسا  هتفگ  نینچ  يو  ارم 
تسیتساک  يوک  رد  ام  راک  همه  تس ***  یتسار  زا  شاهنخس  نیا  زا  سپ 

دید  هدوب  اهراک  نآ  دیسرتب و  دینش ***  اهنخس  نآ  دنه  دنزرف  وچ 
سخ  راک  متس  نآ  لیح  يور  ز  سپس *** ناز  ار  لضف  رم  تفگ  نینچ 
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باوج  رضاح  تسوداج  درم  کی  بارتوب ***  نیا  لضف  ایا  يرآ  هک   2595
یفطصم  نارماک  هدنز و  دب  هک  اهراک ***  نینچ  وا  درک  تقو  نآ  رد 
درک  راوخ  نآ  زا  ار  برع  نارس  درک ***  راک  نانچ  يو  یبن  تخب  هب 

72ر[  [ راک هب  دیاین  شتفگ  ریپ و  وا  دش  راگزور ***  نآ  تفر و  یفطصم  نونک 
يو  رازاب  دنک  دش  هک  ناد  نانچ  يو ***  راک  يو  راتفگ  هب  دنامن 

یفطصم  تلم  زا  تفر  نورب  افو ***  قیرط  زا  يو  هک  نآ  رگد   2600
مامالا  .1

(118  ) هحفص
نیرفآ اب  ناراد  مان  ای  هک  نیعل ***  سپ  ناز  تفگ  نایماش  نادب 

ناورم ورمع و  اب  هیواعم  یشیدنا  هراچ 

نوزف  دیآ  مغ  مغ  نیا  زا  رام  هک  نونک ***؟  ار  ام  راک  نیا  تسا  هراچ  هچ 
ریگم  لد  رد  هشیدنا  يور  نیا  زا  ریما ***  يا  تفگ  صاع  نب  ِورمع  ودب 
دش  هدیهوکن  رد  نیز  تسنادب و  دش ***  هدیهوکش  تراک  ردیح ز  هک 

يو  راکیپ  هب  دیاب  مزع  ار  وت  ( *** 1  ) يو رادرک  راتفگ و  تسا  زجع  2605 ز 
گنرد  یب  هپس  دیاب  درب  نورب  گنج ***  زاس  نونک  دیاب  درک  ار  وت 
رشح  وت  رب  دنیآ  بناج  ره  ز  رد ***  هب  یشاب  هدرب  هپس  دوخ  وت  وچ 

ناهن  نونکا  دنّودع  ار  یلع  ناهج ***  ردنا  نمشد  یسب  دراد  وچ 
دنورگب  وت  راتفگ  هب  رسارس  دنوش ***  هگآ  وت  راک  اهنآ ز  وچ 

رت  شیب  نامز  ره  دوش  تهاپس  رت ***  شیپ  هپس  یتخل  وت  يدرب  وچ   2610
هاپس  رب  وا  دراد  یسب  نمشد  هک  هابت ***  رسکی  هب  ردیح  راک  دوش 
نایرصب  همه  يو  زا  دندرگب  نامگ ***  یب  وا  ِگنت  هپس  يدرب  وچ 

نف  رکم و  زا  تسا  نینچ  اتفگب  نخس ***  نیا  دینش  ناورم  ربگ  نیعل 
افو قیرط  يو  رب  دنرادن  یضترم ***  یلع  رب  دننمشد  همه 

هیواعم دزن  هب  هریرهوبا  ناوخارف 

صاخ  وید  نآ  رکم  لیح  زا  داهن  صاع ***  ورمَع  نآ  راب  رگد  هگ  نآ  سپ   2615
نویه  نوچ  تسرف  هریرهاب  ِرب  نونک ***  اج  نیز  وت  ار  ياهمان  سیون 

72 پ[  [ ماقم ناز  نونک  ناوخ  نتشیوخ  رب  مامت ***  يو  يز  تسرفب  هیده  یکی 
بات هب  يو  نونک  ام  رب  دیایب  بارتوب ***  نمشد  لد  وا ز  تسه  وچ 
وت  مان  تمشح و  دوش  رتنوزف  وت ***  ماک  همه  دیآ  رب  دیآ  وچ 

تسا  رکشل  ( 2  ) ۀمشح زا  تسا و  گرزب  تسا ***  ربمغیپ  رای  يو  هک  ردیا  2620 ز 
نادب  وکین  وت  ناسکی  وت  اب  دوش  نانمؤم ***  لد  دیآ  تدزن  يو  وچ 
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سک  داتسرف  هریرهاب  رب  سخ ***  نایفسروپ  نامز  ردنا  مه 
یسب  هیده  داتسرف  يو  ابا  یسک ***  نوعلم  داتسرف  یناهن 

(119  ) هحفص تمشح [  يوا 2 /] . .1
دیشک  نارین  يوس  اوه  ار  شلد  دیسر ***  هریرهاب  يز  هیده  نآ  نوچ 

زیتس هب  نود  نایفس  روپ  ِرب  زیت *** تفر  نورب  هنیدم  زا  بش  هب   2625
زیح  دزن  لحم  دراد  رانید  وچ  زیزع ***  نید  تخورفب  رانید  هب 

همه  مدژک  وچ  ژکناهن  دنژک و  همه ***  مدرم  زیح  نود  دنریقح و 
نامر  نید  زا  و [  [ نید یب  دندرگ  هک  نامدرم ***  رهگ  مدژک  دننینچ 

ناوخب  هریرهاب  ۀصق  وگب  نامگرب ***  نیا  ردنا  دوب  لد  ارک 
درک  هضرع  نید  رانید  هب  هنوگچ  درم ***  خوش  ناک  دننادب  وز  ات  هک   2630

ریت  تخادنا  لوا  یلع  يوس  هب  ریپ ***  گرگ  رهگدب  ناک  دینادب 
رخف  ربک  زا  درک  وا  رادید  هب  رخص ***  روپ  ِرب  دش  ( 1) فرخ ریپ  وچ 

ربخ  يو  زا  تسج  یمه  ردیح  ز  رهگدب ***  نآ  تخاونب  ْشناوارف 
گرگ ریپ  رب  تخورفب  فرژ  یسب  گرتس ***  گرگ  هدیرِْخب  رانید  هب 

ع)  ) یضترم رب  يو  تنعل  ماش و  لها  يارب  هریرهوبا  ندناوخ  هبطخ 

ریقح  يرخ و  زا  نایماش  نادب  ریپ ***  هراک  متس  ( 2  ) نآ سپ  تفگ  نینچ   2635
73ر[  [ رخص دنزرف  دننام  تسین  یسک  رخف ***  هاگ  یمدآ  زا  زورما  هک 

هتساخون  درم  نیا  تسا  هنومن  هتساوخ ***  تمه و  دراد و  رهگ 
مایق  دهاوخ  تفای  وا  زا  تعیرش  ماما ***  تعیرش  رد  وا  زج  دیاشن 

تسوا  نامیپ  ناتسرپ ز  نید  قح  تسوا *** ؟  نامرف  هب  ین  نونک  هنامز 
تسا  هتشک  يو  هحلط  وچ  و [  [ نامثع وچ  تسا ***  هتشگ  رگدادیب  تخس  یلع   2640

ندز  دیابب  رس  ناشک  نامثع  ز  نَُدب ***  دیاب  زیت  یلع  برح  هب 
یضترم  رب  هنیک  زا  تنعل  یسب  الم ***  رب  نیعل  نآ  نامز  نآ  درکب 

 ** قارع ماش و  له  يا  دینادب  قافن *** *  رد  نونک  دزرو  تفگ  یلع 
سپ  نآ  فیرخ 2 . راکشآ 1. دب  تفگ  یمه  ار  یلع  ( *** 3  ) راد كابان  ربگ  نآ  هک  هن  رگ  هک 

.] دزرو قافن  یلع  نونکا  رد  تفگ  ینعی :  *.[
هک . 3 منک [. لقن  مناو�یمن  ار  ع )  ) یلع هب  هریرهوبا  ياهمانـشد  رعاش )  )= نم هک  نومـضم  نیا  اب  تسا  هداتفا  یتایبا  اـی  تیب  ًارهاـظ  **.[

دازکاپان  ربگ  نآ  هن  رگ 
(120  ) هحفص

رافق  گیر  راطما و  زا  رتنوزف  رازه *** دص  زا  داب  وا  رب  تنعل  هک   2645
نامز  نآ  دندش  نید  یب  هرابکی  هب  نایماش ***  نیا  موش  نآ  راتفگ  ز 
تسا  رفاک  یضترم  رگتنعل  هک  تسا ***  رهاظ  نخس  نیا  یبن  لوق  ز 
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یضترم  نمشد  دوب  رفاک  هک  یفطصم ***  زا  هلمج  دندب  هدینش 
راز  راوخ و  دوش  یخزود و  دوب  رازراک ***  دنک  وا  اب  هک  سک  نآ  زه 

دوب  هللا  يو  راگزومآ  وچ  دوب ***  هاگآ  ربمغیپ  راک  نیا  زا   2650
دوب هتفهنن  چیه  نخس  رد  نیا  زو  دوب *** هتفگ  همه  نیا  یبن  ار  یلع 

یلع  ياضر  تسا و  نم  نید  هک  یبن ***  ار  دوخ  نارای  تفگ  یسب 
يارس  ود  قح  رد  یلع  ياضر  يادخ ***  ياضر  تسا  نم  ياضر 

یضترم  قح  رد  یبن  مکح  هب  اضر ***  یموق  دندادن  نکیل  و 
73پ[  [ تساوخن ار  وا  رم  سک  ناتساران  ز  تسار ***  دوب  یتسار  یلع  راک  وچ   2655

دنه  دنویپ  دوب  لبه  هاپس  دنه ***  دنزرف  هتسُر  یتسارا  ز 
رسپ  دشاب  هّیواعم  نوعلم  وچ  ردپ ***  دشاب  رخص  نیعل  نوچ  ارک 

ردپ  نوعلم  ( 1  ) درک یفطصم  اب  هک  رسپ ***  دب  یضترم  اب  درک  نامه 
نود  نایفسروپ  اب  تسویپب  نوسف ***  رکم و  هب  هریرهوب  نآ  وچ 

برض  يارهب  رکشل ز  تساوخ  یمه  برح ***  نایفسروپ  یبن  اج  رهز   2660
راسکاخ  نآ  کیدزن  تفر  یمه  راید ***  ره  زا  رکشل  سگم  روم و  وچ 

يروشک یمه  دیاین  رب  ناش  هک  يرکشل ***  نانچ  وا  دیروآ  درگ  هب 

ع)  ) یلع هب  هیواعم  دیدهت  ۀمان 

هاگن  شدرک  ( 2  ) صاع ِنب  يوس  یکی  هاپس ***  رگمتس  نآ  دیروآ  درگ  وچ 
یلد  رپ  زا  تجح  ۀمان  یکی  یلع ***  دزن  سیونب  تفگ  ودب 

تسا  تلم  رس  واک  نآ  زا  وتِرب  تسا ***  تجح  یکی  نیاک  ارُو  رم  وگب   2665
زوتهنیک  رتهم  يده  ماما  زورزوریف ***  نایفس  دنزرف  ز 

برح  لاح  زا  ْتمدرک  رادربخ  برح ***  نایفسروپ  نید  راد  هپس 
داع  نب  هدرک 2 . .1

(121  ) هحفص
ریوآ  دای  شیوخ  ةدرک  دب  ز  يروآ ***  داد  يوس  لد  وت  ات  نآ  رب 

نم  هب  ار  ناهج  يراپس  سپ  نآ  زا  نم ***  هب  ار  ناشک  نامثع  وت  یتسرف 
تفر  وت  راقفلاوذ  رس  بیهن  تفر ***  وت  راگزور  نآ  هک  ینادب   2670

اعد  وت  رب  هتسویپ  درک  وا  وچ  یفطصم ***  تلود  زا  تراک  نادب 
ریذپ  ناریپ  دنپ  نورد  يریپ  هب  ریپ ***  وت  يدنام  تفر و  یفطصم  نونک 
راقفلاوذ  يدز  دوخ  لد  ماک  هب  راگزور ***  سب  وت  ار  ناهج  يدروخب 

74ر[  [ شاب ( 1) رازیب هلمج  ناشکنامثع  ز  شاب ***  رایشه  تسام  تبون  نونک 
نوزف  ندرمش  رد  خلم  روم و  وچ  نونک ***  مدرک  درگ  يرکشل  نم  وچ   2675

دننک  نامثع  نوخ  بلاط  همه  دننک ***  ناشفارس  رد  ام  شیپ  ات  هک 
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ناهج  رانک  وت  نونک  يریگب  ناشک ***  نامثع  يدرگ ز  رود  رگم 
نیزگ  یجنُک  تسا  راک  هب  ناج  ترگ  نینچ ***  يدرک  وچ  يدرگ  هتسر  ناج  هب 

ناور  هتسخ  نامثع  وت  زا  دید  هک  نآ ***  زج  ام  زا  وت  ( 2  ) ینیبن هنورگ  و 
نیعل  رخص  دنزرف  نامرف  هب  نینچ ***  نیا  ورمَع  تشونب  همان  یکی   2680

داژن  دب  نآ  شیپ  رد  داهنب  و  داب ***  وچ  سپ  ار  همان  نآ  دیچیپب 
؟  رب همان  نیدب  نم  منک  ناونع  هچ  رهگ ***  دب  نامز  نآ  تفگ  رالاس  هب 

نامگدب  رگم  یتسدش  رد  ام  هب  نامز ***  نیا  وا  ورمع  ایا  تفگ  ودب 
؟  نم ياهبقل  یتسرد  ینادن  نم ***  ياهنخس  يدرک  شومارف 

مانا  ماما  زا  باتک  نیا  تسه  هک  مامت ***  لوا  سیونب  رطس  یکی   2685
نیما  برح  رخص  ۀّیواعم  نید ***  راد  هپس  ناریما  ریما 

باسح  رشح و  هب  وا  تسدش  رکنم  هک  بارت ***  وب  افو  یب  نآ  کیدزن  هب 
ریذپ  رد  ام  وکین ز  دنپ  یکی  ریما ***  يا  تفگ  صاع  ِنب  ورمع  ودب 

برع  رخف  يور  نیا  زا  وا  تسه  هک  بقل ***  رخف و  هضرع  یلع  رب  نکم 
(122  ) هحفص ینیب  رادیب 2 . تساطخ 1. ناوارف  يو  زا  دنچ  رگا  تساور ***  یتفگ  هچ  ره  را  هنوگ  رگد 

نونک  متفگ  هچ  نآ  وت  سیونب  هک  نود ***  نایفس  روپ  سپ  تفگ  ودب 
نامز  ردنا  مه  شتفگ  رالاس  هک  نانچ ***  ناونع  ورمع  نامز  نآ  تشون 

74پ[  [ یضترم رب  ار  نآ  داتسرف  افو ***  یب  یماش  یکی  تسد  هب 
نید  رالاس  هب  شدیسر  تفرب و  نیعل ***  راوس  نآ  داب  دننام  هب 

دیرگنب  وا  ناونع  هب  لوا  رد  دیسر ***  نادزی  ریش  يز  همان  نآ  نوچ   2695
مانا  ماما  ار  دوخ  هدرک  بقل  مان ***  تشز  گس  نآ  تفگ  دیدنخب و 

ناهج  رد  نم  وچ  سک  شدسانشن  هک  ناشن ***  وا  نت  زا  مه  ار و  وا  مه 
داژنخرف  ریش  یبن  یصو  داشگرب ***  سپس  ناز  ار  همان  رس 

راکشآ  یتنعل  نآ  دب  هتفگ  هک  ( *** 1  ) راوماهان ياهنخس  نآ  دیدب 
؟ درک هشیدنا  هچ  نینوچ  راتفگ  ز  درم ***  شیدنادب  نیا  تفگ  دیدنرغ و   2700

؟  تشون تجح  هچ  رب  نیعل  ام  ِرب  تشز ***  ياهنخس  ناس  نیز  تسا  یتفگش 
تفهن دنامن  کش  یب  لاح  نیا  هک  تفگ ***  تسد و  زا  دنکفیب  هتشبن 

هیواعم بسن  درک  دای  هیواعم و  هب  ع )  ) یلع ۀمان 

مرک  باتفآ  يده  ماما  ملق ***  تیود و  سپ  نآ  زا  درک  بلط 
تفرگرب  مرک  هار  گنهرف  هب  تفرگرب ***  ملق  ششیپ  دندرب  وچ 

ياج  هب  هشیمه  تسه  وا  هک  ییادخ  يادخ ***  مان  هب  لوا  زا  درک  یلع   2705
تسا یلو  ار  نیرفآ  ناج  نادزی  هک  تسا ***  یلع  ردیح  همان  ةدنسیون 

یضترم  قح  هب  تعیرش  ماما  یفطصم ***  ِمع  نب  ِیبن  ّیصو 
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تسا  بلاغ  نب  رِهف  نیزگ  لسن  ز  تسا ***  بلاطوب  روپ  يو  هک  یماما 
يو  ّمد  یفطصم  مد  زا  تسه  وچ  يو ***  ّمع  دب  هزمح  نوچ  هک  یماما 

تسا  رپمه  کلم  اب  نامسآ  رب  هک  تسا ***  رفعج  رومان  نیا  داز  مه  2710 و 
رسپ  ار  يو  تسا  نیزگ  ریبش  ( 2  ) ربش باب  تسا و  لوتب  لیدع 

75ر[  [ رخف دیشروخ  همان  نیا  تستشبن  رخص ***  دنزرف  ربگ  ِنب  ِربگ  ِرب 
سیفن  ار  وخ  درک  نایماش  ِرب  سیسخ ***  نآ  درک  شومارف  ار  ام  وچ 

رشب  راومهان 2 . .1
(123  ) هحفص

رد  تشز  نادب  یبرح  نایفس  ز  رد ***  تسم  هیناز  ِنب  ِدنه  ار  وت 
نونک  شمارف  يدرک  و  ( 1) راب تفرگ  نوردنا ***  ضیح  هب  زربم  هاچ  رس   2715

دنتفات  وز  و [  [ نایفس هب  دندادب  دنتفای ***  ربخ  نیز  هک  دنچ  ِسپ 
دوخ  رادرم  رادرک  لعف و  نآ  زا  دوخ ***  راک  نآ  زا  نایفس  تشگ  لجخ 

(2  ) نارتشا نآ  نابرتش و  دزن  هب  نامز ***  ردنا  داتسرف  ارحص  هب 
ناهم  دزن  هب  ناهک و  دزن  هب  نانچمه ***  هیناز  نآ  دوب  یمه 

دد  ماد و  زا  قولخم  سنج  ره  ز  دوخ ***  ماک  وا  رب  کی  ره  دنار  یمه   2720
ربخ  یب  یتسین  یناد و  مه  وت  رس ***  هب  رس  نیا  زا  ناریپ  دننادب 
؟  هاگیاپ يرترب  ینک  نم  َربَا  هاگیاج ***  نآ  يداز  رد  لسن  نادب 

؟  نونج نآ  لضف  هضرع  دنک  نم  رب  هک  نونک ***  ار  دوخ  تسدرک  شومارف 
؟  يو تسیچ  نوردنا  نید  رازاب  هب  يو *** ؟  تسیک  منم  دمحم  ّیصو 

؟  نوبز دزیا  ریش  تسدش  هب  ور  وچ  نونک ***  ردنا  تسدرمب  دمحم   2725
؟  نیرفآ ناج  نادزی  تسا  هدنز  هک  نیا ***  بلک  ِنب  ِبلک  نآ  تسنادن 
دربب  دوخ  ابا  تعیرش  دمحا  هن  درمب ***  دمحا  درگ  دزیا  تسا  ياج  هب 

شیوخ  مان  يو  درک  نید  رالاس  وچ  شیک ***  تشز  نآ  هشیدنا  درک  طلغ 
؟  ماع صاخ و  ایا  دنیوگ  لصا  نیدب  ماما ***؟  دیاش  رادرم  ربگ  نینچ 

نیرفآ  ناج  راد  ناهج  ربزه  نیما ***  يافطصم  مع  ِنب  منم   2730
]75پ[ رام رات و  منکار  نیطساق  نونک  ران ***  هب  ار  نیثکان  قح  هب  مدرپس 

منک  هتوک  عرش  رب  وت  تسد  وچ  منک ***  هگآ  لاح  نیا  زا  نم  ار  وت 
تشبن ناونع  تسیابب  وچ  نانچ  تشون ***  ردنا  همان  سپ  نیا و  تفگب 

هیواعم دزن  یلوسر  هب  حامرط  نداتسرف 

تساوخ  ياپرب  حامرط  شنامرف  هب  تساجک ***  ییاط  حامرط  تفگ  سپ  ز 
افو  رپ  يا  وت  نک  رفس  جیسب  یضترم ***  نامز  نآ  تفگ  حامرط  هب   2735

داژن  نمشد  ( 3  ) نایفس روپ  ِرب  داب ***  وچ  ینونک  نم  ۀمان  ربب 
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(124  ) هحفص نایفس  دوپ  نارتسا 3 . زا  زاب 2 . .1
نکم  یگنس  لاح  ره  هب  ار  ودع  نکم ***  یگنرد  سب  نوردنا  هار  هب 

يوگ ریش  زا  وت  ( 1  ) هب ور  شیپ  نخس  يوگ ***  ریشمش  وچ  يداعماب  نخس 
دوب  يور  وکن  عاجش و  حیصف و  دوب ***  يوگ  نخس  درم  حامرط  وچ 

دنلب  تمه  هب  زارد و  الاب  هب  دنسپ ***  لد  همه  يدوب  شاةنخس   2740
داب  وچ  ینویه  زارف  زا  تسشن  داش ***  حامرط  درک  رفس  جیسب 
هوکش  رد  وا  راتفر  ُدب ز  نیمز  هوک ***  دننام  هب  شیاپداب  نادب 

قشع  هرابکی  هب  هدنکفرب  نید  هب  قشمد ***  رهش  هب  ناس  نادب  وا  دیسر 
رخف  ندرگ ز  هدیناسر  نودرگ  هب  رخص ***  روپ  هگرد  ات  تفر  یمه 

دابقیک  وچ  رصق  ُدب  هک  رد  نادب  داش ***  صاع  نب  تقو  نآ  دب  هتسشن   2745
صاخ  درم  نآ  زا  ار  وا  دمآ  تفگش  صاع ***  ورمع  نآ  دید  ار  حامرط  وچ 

هاگن تربع  هب  یتخل  درک  یمه  هام ***  وچ  يور  الاب و  دق و  نآ  رد 
دنژن  يدوب  ورس  يو  يالاب  ز  دنلب ***  روالد  دنلب و  دب  رتش 

برع  مسر  هب  وا  دوب  هدیچیپب  بطس ***  الاب  نهپ و  زگ  تسش  یکی 
76ر[  [ راکشآ دوب  هدرک  ملع  ناسب  راد ***  مان  ار  همانرب  راتسد  هب   2750

امش  لاح  نک ز  ربخ  یتسرد  ارم ***  یبارع  يا  ورمع  تفگ  ودب 
تسافق  رد  ارو  ردیح  ریشمش  هک  تساوه ***  رد  لجا  حامرط  تفگ  ودب 

رَِکف  رد  ُدب  تفگ  نآ  زا  ینامز  رس ***  درب  ورف  كرمع  دنام  لجخ 
زغم  ریگ  نورب  يراد  هک  يزوگ  ز  زغن *** يوگ  نخس  اتفگ  ورمع  ودب 

اهب  یلاع  تسا و  رهز  رهزاپ  وچ  ام ***  زوج  نیا  حامرط  تفگ  ودب   2755
نیقی  مشچ  هب  شمیرگنب  ات  هک  نیه ***  رهآ  نورب  اتفگ  ورمع  ودب 

؟  نخس يوگ  دنچ  ات  هدوهیب  هب  نم ***  رذگب ز  حامرط  تفگ  ودب 
لوضف  يرمغ  هب  ییوگ  دنچ  ات  وت  لوسر ***  دمحم  یصو  زا  منم 

رام  رهز  ( 2  ) نوچ حامرط  تفگ  ودب  رایب ***  همان  هک  اتفگ  ورمع  ودب 
(125  ) هحفص نوچ  هک  حامرط  هیور 2 . .1

دروخ  يو  شمغ  مراد  هک  سک  نادب  درخ ***  یب  يا  همان  وت  هب  مرادن   2760
سک  چیه  ام *  همان  وا  زج  دریگن  سب ***  همان  نیا  تسا  دنه  روپ  ِرب 

يو  شیب  مک و  زج  ربخ  مرادن  يو ***  شیپ  موش  رتشا  رب  نودیمه 
نامز  نیا  تسا  هتفخ  نید  رالاس  وچ  نامب ***  ردیا  سپ  اتفگ  ورمع  ودب 

امش  تنعل  هب  ار  دوخ  رالاس  وت  راسکاخ ***  ایا  حامرط  تفگ  ودب 
تسا  ربمغیپ  سفن  مع و  نب  يو  هک  تسا ***  ردیح  نید  رالاس  هک  ناد  نانچ   2765

رمخ  هزور  هس  رومخم  هک  دش  نانچ  ورمع ***  حامرط  راتفگ  دینشب  وچ 
رد  هب  رد  نامز  نآ  تفگ  زاب  ودب  ربخ ***  نیا  دش و  نایفس  روپ  ِرب 
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نم  ونشب ز  وت  دیوگ  ریشمش  هب  نخس ***  یبارع  نیا  ریما  يا  تفگب 
76پ[  [ هوتس رد  ملد  دش  يو  راتفگ  ز  هوکش ***  دیاین  یم  شلد  رد  ام  ز 

يو  راتفگ  نم ز  مدش  زجاع  وچ  يو *** ؟  راک  نیا  رد  وت  یهد  نامرف  هچ   2770
نخس  ینوزف  دیوگ  وت  شیپ  هک  نم ***  يور  ابا  شْمنیب  يور  نآ  رب 

یتمشح  یب  راک  نیا  رد  دزیخب  یتمرح ***  یب  وت  اب  دنک  دیابن 
مالس  رد  ره  وت ز  يونشن  وا  زا  ماما ***  يا  تدنیب  نوچ  هک  مسانش 

مخ  هب  ار  شدق  دراین  تشیپ  هب  ( *** 1  ) مرش بآ  وا  مشچ  رد  تسین  نوچ  هک 
نورب  ياج  هب  شدیروآ  دورف  نونک ***  نایفس  دنزرف  تفگ  ودب   2775

شیب  هودنا  نم ز  نوردنا  زجع  هب  شیوخ ***  شیپ  رد  ( 2) شْمریذپ ادرف  هک 
تسا  نهاک  ردیح  يو  هک  متفرگ  تسا ***  نهآ  زا  يو  رگ  منک  شموم  وچ 

نامداش  ار  حامرط  هیام  نارگ  نامز ***  ردنا  مه  ثراح  نبا  دربب 
رامشیب  سب  درک  مرک  دربب و  راو ***  هدازآ  شیوخ  ۀناخ  يوس 

دوب  تسد  يو  دزن  ار  حامرط  وچ  دومن ***  تفاطل  ار  يو  هنوگ  ره  2780 ز 
زود  هدید  دش  باوخ  نزوس  رس  زور ***  تشذگب  دومنب و  يور  بش  وچ 

لهس  ْشنَت  رب  هار  یتخس  دبب  لصف ***  ناخ  رد  حامرط  دوسآ  رب 
(126  ) هحفص شمرذپ  مرش 2 . بآ و  . 1 ام [ ۀمان  *.[= 

هیواعم رابرد  هب  حامرط  نتفر 

رهچ  تسش  ورف  یگنز  هب  امیس  هب  رهم ***  هدنبات  هوک  زا  دز  رب  رس  وچ 
يوم  دیشوپب  نوگلگ  عانقم  هب  يور ***  تفاترب  زور  رکشل  زا  بش 

دش  بات  زا  رپ  نایفس  روپ  لد  دش ***  باوخ  یب  هلمج  ناگتفخ  رس   2785
نوسف  رکم و  وا ز  گنت  ياج  یکی  نود ***  ربگ  دوخ  رصق  نآ  ردنا  تسشن 

يرتخد  یگدرپ  يُدب  رد  ودب  يرد ***  کچوک  شیدوب  هک  ییارس 
77ر[  [ هاگ دنداهن  شرف و  دندنکف  هاگیاج ***  نآ  رد  ات  يو  دومرفب 

گرتس  گرگ  ياج  نآ  تساریپب  گرزب ***  ناورسخ  تریس  َربَا 
ناور  نیشون  وچ  هگ  ِرب  زا  تسشن  ناورسخ ***  ۀماج  سپ  دیشوپب   2790

هاگشیپ  رد  ربگ  نآ  دنکفیب  هایس ***  هناینایفس  تسد  یکی 
دناشن  هناینایفس  تسد  نادب  دناوخب ***  ار  هپس  نارس  سپ  نآ  زا 

نود  نایفس  نبا  درک  ياپ  ربا  نوردنا ***  شیپ  هب  ار  هپس  هیور  ود 
راوهاش  نیعل  نآ  درک  ياپ  ربا  رامش ***  یب  رمک  نیرز  نامالغ 

سوه  زا  ار  صاع  ِنب  ورمع  نیعل  سپ ***  دناشنب  شیوخ  يولهپ  مه  هب   2795
نمجنا نیا  رد  ییاط  حامورط  نم ***  شیپ  نامز  نآ  تفگ  دیناوخب 

داژن  خرف  دنمرنه  نآ  ِرب  داب ***  وچ  شنارب  نامرف  دنتفرب 
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ریما  تمالس  رب  تَدَناوخ  یمه  ریطخ ***  درم  داز  يا  دنتفگب 
ياپ  دروآ  رد  شتیُخب  تشپ  هب  يار ***  کین  لی  نآ  نامز  ردنا  مه 

دیشکرب  نایم  زا  غیت  همین  یکی  دیسر ***  نایفس  نبا  ِرد  ِگنت  وچ   2800
رد  زیلهد  هب  یمرگ  هب  شتیُخب  رومان ***  نآ  درب  یمه  ندیمه 
تخس  دنتفرگ  شتیخب  نامز  تخب ***  روش  نآ  هاگرد  نابیقن 

ياهناگیب  لقع  زا  هک  انامه  ياهناوید ***  درم  يا  شدنتفگب 
نامسآ  زا  وت  یتسدمآ  هن  هک  نامب ***  ردیا  رتشا  وش و  دایپ 

درب  تسد  یکی  میامن  ناْتنم  هک  درُگ ***  حامرط  تفگ  نایماش  نادب   2805
نامز  ماما  قح  هب  شتفگب  نایم ***  زا  دوخ  ریشمش  درک  نورب 

(127  ) هحفص
77پ[  [ زاوج نونکا  خزود  يوس  ناتْمهد  زاب ***  دیرادن  نم  زا  تسد  رگ  هک 

نامسآ  ةدنراد  يورین  هب  نایمالسا ***  رالاس  نامرف  هب 
نم  نابرق  تسا  ماما  يودع  نم ***  ناج  نم  دزن  رطخ  درادن 

دیشکرب  نایم  زا  غیت  حامرط  هک  دیسر ***  نایفس  روپ  رب  ( 1  ) نیز ربخ   2810
نمجنا  نآ  ناج و  زا  يو  دسرتن  ندش ***  هدایپ  يو  یمه  دهاوخن 

ندش  هدایپ  رب  ناتهاگرد  هب  نم ***  ریم  ارم  دیوگ  دومرفن 
نوردنا  رصق  هب  دیاش  دیآرد  نویه ***  رب  ارو  اتفگ  هیواعم 

دونشب  دیوگ و  نخس  نوچ  ات  هک  دوش ***  هدایپ  رخآ  راچان  هب 
ياپ  داب  نآ  تشپ  ربا  نودیمه  يارس ***  رد  ار  حامرط  دندربب   2815

نویه  تشپ  هتشگن ز  هدایپ  نوردنا ***  رصق  هب  روالد  نآ  تفر  وچ 
دوب  هناخ  نآ  رد  نایفس  دنزرف  هک  دوز ***  هناخ  نآ  دزن  ات  تفر  یمه 

شرتُشا  رد  هناخ  نادب  یتفرن  شرد ***  هتوک  دید  ار  هناخ  نآ  سپ 
رد  هناخ  نادب  هنوگژاب  وا  دش  رد ***  هب  هدرک  تشپ  دش و  هدایپ 

مَین  لفاغ  شیدنادب  رکم  ز  مَین ***  لهاج  درم  نم  تفگ  یمه   2820
درک  يور  نانمشد  يوس  سپ  نآ  زا  درم ***  ریش  نآ  تفریم  هنوگ  نیا  زا 

نانمؤم  رب  تسامرب و  لاح  ره  ز  ناهج ***  يادخ  مالس  وا  تفگب 
هایس  دود  ناوید و  وچ  دندوب  هک  هاگ ***  شرف و  نانچ  نآ  دید  حامرط  وچ 

رخف  تخت  َربَا  یهاش  ناویا  رب  رخص ***  دنزرف  ربگ  نآ  ُدب  هتسشن 
داد  دادیب و  هگآ ز  نم  متسه  هک  داد ***  زاوآ  و  ( 2  ) حامرط دیدنخب   2825

78ر[  [ درک هک  ینومنهر  تایتشز  يوس  درم ***  هراک  متس  يا  تفگ  ورمع  ودب 
لقع  يرود ز  یتشگن و  هدایپ  لهج ***  هب  دوخ  رتُشا  زا  هک  نآ  یکی 

ادن  يدرکن  تیحت  يور  ز  يده ***  ماما  شیپ  هک  نآ  رگد 
تسام  رازآ  مخت  همه  تراک  هک  تسام ***  رالاس  ملح  زا  مه  نکیل  و 
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(128  ) هحفص حامورط  يز 2 . .1
باوص  رب  نونک  نم  زا  ورمع  ایا  باوج ***  ونشب  حامرط  تفگ  ودب   2830

فازگ  رب  دوب  تراک  راتفگ و  هک  فالخ ***  یب  ییوت  لهاج  ورمع  ایا 
دوب  هتخس  بوخ و  نم  ياهنخس  دوب ***  هتخپ  زغن و  نم  راک  همه 

قزر  هلاس  همه  نم  مروخ  یلالح  قسف ***  لهج و  زا  وت  منید  لها  زا  نم 
مادم  هراکشآ  يرورپ  ناور  مادم ***  یمارح  دوخ  رتهم  اب  وت 

دناهدورپب  نت  ناسک  لام  هب  دناهدرک ***  اهرصق  نینچ  رصیق  وچ   2835
ياهرذ  ملد  رد  یمه  دیاین  ياهبلک ***  هچ  رصق و  نیا  هچ  نم  ِرب 

تسوت  زارفارس  واک  ودب  يزان  وت  تسوت ***  رالاس  وچ  رش  هنتف و  رس 
تسرب  نایفسروپ  ۀمان  نآ  زا  تسرد ***  نم  ةدرک  هتفگ و  نیا  رب 
اطخ  رب  يو  مخت  دب  دنه  زا  وچ  یضترم ***  ِرب  وا  دوب  هتشونب  هک 

قافتا  زا  دمآ  باوص  تباوج  قافن ***  دزرون  نم  لد  نیاک  نانچ   2840
نمجنا  رد  صاع  ِنب  وِرمع  ایا  نم ***  وچ  هفازگ  رب  نخس  دیوگن 

مسب  یناهج  اب  نم  تفگ  يو  هک  مسک ***  نآ  رکاچ  و [  [ ور سپ  نم  هک 
زارد  ثیدح  نک  مک  تفگ  ودب  زاب ***  زجع  رد  صاع و  نب  دنام  لجخ 

ياهدروخ  یسب  تلاهج  رمخ  هک  ياهدرواک ***  همان  نآ  وت  هد  نم  هب 
78ر[  [ رایراک متس  راوخ و  رمخ  ییوت  راسکاخ ***  ایا  حامرط  تفگ  ودب   2845

چیپم  رب  نتشیوخ  رب  رام  نوچ  وت  چیه ***  همان  نم  وت  دزن  هب  مرادن 
سفن  لسگب  هک  نیدنچ  تْمتفگب  سب ***  ]و [ تسا دنهروپ  يز  همان  نیا  هک 

نونک  همان  وت  هد  نم  هب  روایب  نود ***  نایفس  دنزرف  تفگ  ودب 
وت  راتفگ  رادید و  تسا  رهز  وچ  وت ***  راک  نیا  تشذگب  هزادنا  زک 

دنه  دنزرف  رادید  رهز  ییوت  دنهروپ ***  ایا  ( 1  ) حامرط تفگ  ودب   2850
يردنا  ردغ  هب  نید  یب  دورمن  وچ  يردنا ***  ردص  هب  نوعرف  دننام  وت 

ياهدرک  رشح  ناماه  نوعرف و  وچ  ياهدرتسگب ***  تسایس  طاسب 
(129  ) هحفص حامارط  .1

یفطصم  مع  نب  یبن  ّیصو  یضترم ***  ۀمان  ماهدروآ  نم 
يادخ  مکح  ناهرب و  تسه  همه  يار ***  تشز  ياهمان  نیا  ياهنخس 

شوگ  شیب  نکم  ناورم  راتفگ  هب  شود ***  ربکت ز  يادر  نکفب  وت   2855
صاصق  نآ  نایم  زا  دیسر  نامثع  هب  صاع *** ورمع  نآ  ناورم و  ّیموش  ز 

رایرابج  ریش  ۀمان  نم  ز  راو ***  هراچ  یب  وت  ناتسب  يآ و  شیپ  هب 
لگ  هب  دش  ورف  شیاپ  زجع  زا  وچ  لجخ ***  نایفسروپ  دش  هراب  رگد 

؟  تسین مرزآ  تدزن  ار  درم  نم  وچ  تسین ***؟  مرش  ار  وت  اتفگ  حامرط  هب 
؟ يرب نامرف  هب  ار  ام  دننوچ  هک  يرگنن ***  نارتهم  هرسکی  نیا  رد   2860

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


(1  ) میحج ران  وچ  مشاب  قلخ  اب  هک  میرک ***  قلخ  روتسد  تسین  ارم 
نوخ  دنزیرب  اج  نیا  وت  زا  ات  هک  نونک ***  نم  یمدومرفب  ین  رگو 

كاخ  بآ و  زا  تسا  لصا  زغم  نام  هک  كاب ***  هچ  ار  ناج  حامرط  تفگ  ودب 
79ر[ ] ؟  ناگیار ناور  سک  ( 2  ) نم وچ  دهدب  هک  نانچ ***  نآ  يربیم  نامگ  وت  رگم 

نورب  نم  رب  غیت  دشک  نمشد  وچ  نوخ ***  يوج  ( 3  ) هگیاج نیا  رب  منارب   2865
موش  تمالم  یب  ناهج  ود  ره  هب  موش ***  تداهش  رب  موش  هتشک  وچ 

؟  كاپ نامیا  تسا و  کین  مان  ناموچ  كاب ***  هچ  تسایس  هاپس و  نیز  ارم 
نوسف  بیرف و  شراک  هب  دیان  هک  نود ***  نایفس  دنزرف  تسنادب 

* رخف راک  نیا  زا  مسانش  ییوج  هک  رخص ***  نبا  نامز  نآ  تفگ  حامرط  هب 
مک  ردق  نیا  زا  ددرگن  ار  ام  وچ  مرک ***  يور  مرآرب ز  تدارم   2870
فیلخ  رم  یب  وت  یتفگب  ناوارف  فیرش ***  يدرک  حامرط  تفگ  ودب 

ممالا ریخ  و [  [ تسا ادخ  ّیلو  مرک ***  بطق  هک  دب  یلع  زا  مرک 
ریخ  هریخ  رب  تفر  دمآ و  ریز  هب  ریرس *** زا  دنه  روپ  سپ  لاح  نیا  رد 

رخف  همان ز  حامرط  داد  ودب  رخص ***  نبا  یمه  دمایب  اج  نآ  زا 
هاگیاج  نم 3 . نوچ  میحج 2 . ران و  .1

(130  ) هحفص ییوجیم [. رخف  راک  نیا  زا  هک  منادیم )  مسانشیم =(  ینعی :  *.[
 * درپس ار  واک  همان  هعرقم  َربَا  درگ ***  حامرط  همان  نآ  ُدب  هتشبن   2875

ماخ  و[  [ كانمغ دندوب و  هدنام  لجخ  ماش ***  نادرگ  حامرط  رادرک  ز 
درک  زاغآ  ندناوخ  هپس  شیپ  هب  درک ***  زاب  ار  همان  نوچ  هّیواعم 

ابرهک  نوچ  درک  خر  دیسرتب و  یضترم ***  ۀتفگ  نآ  دناوخ  رب  وچ 
دیما  شناج  یتفگ ز  دیّربب  دیب ***  وچ  رب  نتشیوخ  رب  دیزرلب 

(1  ) دش هاک  نوچ  هک  یتفگ  وت  شناخر  دش ***  هاگآ  ورمع  شندیسرت  2880 ز 
راد  دازآ  هشیدنا  زا  ار  ناور  راد ***  داش  لد  ریم  ایا  تفگ  ودب 

نابز  دبنج  درم  لد  ماک  هب  ناوت ***  ندرک  دنیوگب  هچ  ره  هن 
79پ[  [ بارتوب يز  تسرفب  ( 2) دیهمت هب  باوج ***  ار  اههتفگ  نیا  سیونب  وت 
گنن  مان و  یپ  زا  شوه  رآ  ياج  هب  گنرد ***  یب  وگ  دروخ  رد  هب  شباوج 

نکب  توعد  وت  توعد  درک  يو  وچ  نکب ***  تجح  وت  تجح  درک  يو  وچ   2885
یندوب نینچمه  دوب  کش  یب  هک  ینتفگ ***  وا  رد  دیاب  هچ  ره  وگب 

ع)  ) یلع هب  هیواعم  نتشون  باوج 

رخف  هب  ربمیپ  ّیصو  دزن  هب  رخص ***  روپ  ياهمان  نامز  نآ  تشون 
باوج  نم  ار  وت  باتک  متشون  بارتوب ***  ياک  همان  رد  تفگ  نینچ 

تاهماک  هیام و  دش  هتسنادب  تاهمان ***  دش  هدناوخ  رب  هک  یتقو  هب 
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مسب  اهنت  هب  نت  يرکشل  اب  هک  مسک ***  نآ  نم  هک  وت  يُدب  هتشون   2890
مهد  ابیز  هب  دیاب  هک  رد  رهز  مهد ***  ادرف  وت  باوج  رد  نیا  زا 

هابت  دش  برع  زا  نم  ریشمش  ز  هاپس ***  ناوارف  یتفگ  هک  رب  نآ  رب 
ماهدروآرب  ناگرزب  زا  زامد  ماهدرک ***  نینچ  نینچ و  یتفگ  وت 

تسین  هدیشوینان  نخس  رد  نیا  زا  تسین ***  هدیشوپ  لاح  نآ  نآ و  تشذگ 
راد  دای  نیا  تسام  تبون  نونک  راگزور ***  نآ  تشذگب  وچ  رذگب  وت   2895

نان  مان و  نیا  دیاب  ار  وت  اهنت  هن  ناهج ***  ردنا  درم  ییوت  اهنت  هن 
.] دوب هتشون  زرگ ) هعرقم =(  هب  درپس –  هک  ار –  همان  نآ  ناولهپ  حامرط  ینعی :  *.[ 

(131  ) هحفص دیهتب  دشاب 2 . هاک  . 1
شیوخ  راتفگ  هب  یتسدش  قشاع  وت  شیوخ ***  راک  تربع  ار  وت  میامن 

نخس  نیا  یلع  يا  وکن  ونشب  وت  نم ***  تْمیامن  يراک  هدیدنسپ 
بلط  ینوزف  یلیخب  نیز  مَِین  برع ***  ریما  نایفسروپ  منم 

تسرپ  نید  وش و  نامیشپ  هدرکز  تسرف ***  مدزن  هب  ار  ناشک  نامثع  وت   2900
ریبک  ریغص و  مدرم  دنسانش  ریما ***  متسُدب  نامثع  تسد  زا  نم 

80ر[  [ تسا نم  تسشن  تعیرش  نوتس  تسا ***  نم  تسد  هب  نید  تیار  نونک 
دننم  راد  تسود  وت  گنج  نیا  رد  دننم ***  رای  هلمج  نید  ناگرزب 
نامز  نیا  ار  وت  مدرک  رادربخ  نادم ***  هحلط  وچ  ریبز و  نوچ  ارم 

وت  ریش  وچ  گنچ  نآ  دش  هب  ور  وچ  وت ***  ریشمش  هب  ار  ام  وت  ناسرتم   2905
گنن  هتسر ز  گنج  نآ  زا  فال  نزم  گنج ***  هرصبرد  دوب  نانز  اب  ار  وت 

دوب  نویش  هرهب  ناشگنج  نآ  زا  دوب ***  نز  ناشرالاس  هک  یهاپس 
باوج  یبای  شیوخ  ةدرک  دب  ز  بارتوب ***  يا  وت  نادرم  ریشمش  ز 

راتساوخ  وت  نامثع ز  نوخ  منک  راگدرورپ ***  نادزی  يورین  هب 
قافتا  نخس  نیا  رب  دندرکب  قارع ***  ماش و  ناریگدرُگ  همه   2910

دننک  هچ  رد  ریشمش  هب  تهاگز  دننک ***  هتوک  روج  زا  وت  تسد  هک 
منز  شتآ  تاراخ  راخ و  رد  وچ  منکشب ***  وت  دالوپ  دالوپ  هب 
ماهدروآ  درم  یلدرخ  ره  هب  ماهدرک ***  ورف  لدرخ  هناخ  یکی 

هایس نتسج  هنیک  زا  تزور  خر  هاپس ***  ناوارف  نیا  دننک  ات  نآ  رب 

هیواعم هب  حامرط  خساپ 

تفگش  یباوج  ونشب  هتکن  نیا  رب  تفگ ***  حامرط  دینشب  هتفگ  نیا  وچ   2915
سب  هن  ار  يو  دروخ  تلد  رخ  نیا  هک  سوه ***  رپ  يا  تسا  یسورخ  ار  یلع 

لوضف  تنابز  دیوگ  هزادنا  یب  لوسر ***  يا  رخص  نبا  تفگ  حامرط  هب 
نامز  نیا  شَنَم  منادب  ات  وگب  ناشندب ***  ایا  غرم  نیا  تسا  مادک 
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تسا  کلاه  نید  يادعا  رب  شغیت  هک  تسا ***  کلام  نآ  حامرط  تفگ  ودب 
هاک  هب  دجنسن  تهاپس  يو  يز  هک  هاپس ***  نآ  رد  تسا  درم  زین  وا  زج   2920

(132  ) هحفص
80پ[  [ رخف وت  يدومن  یباوج  رضاح  هب  رخص ***  روپ  نامز  نآ  تفگ  حامرط  هب 

باوج  رضاح  وت  نوچمه  تسین  رگد  بارتوب ***  رکشل  رد  هک  مسانش 
يوجم  نیز  رتشیب  نخس  هفازگ  يوگم ***  هفای  حامرط  تفگ  ودب 

دنشمار  زا  رپ  کیاکی  شناد  ز  دنشنادرپ ***  رحب  یلع  هاپس 
لدع  راتفگ  تسا  نیا  تسین  یسک  لضف ***  هب  شهاپس  ردنا  رت  مک  نمز   2925

دنارن  یبوخ  هب  زج  نخس  يو  ابا  دنامب ***  یتفگش  يو  رد  هّیواعم 
؟  رد چیه  زا  تسا  یتجاح  ام  هب  رومان ***  يا  هک  اتفگ  حامرط  هب 

افو  ام  زا  دشاب  افج  ّقح  هک  اور *** وت  تجاح  منک  ات  وگب 
نایم  زا  نیک  و [  [ روج نیا  يرادرب  هک  نآ ***  نم  مهاوخ  حامرط  تفگ  ودب 

ینک  هگآ  قح  راک  ار ز  تلد  ینک ***  هتوک  تسد  ناسک  زیچ  2930 ز 
باوص  خساپ  هتفگ  نآ  ردنا  دادن  باوج ***  نیا  رخص  دنزرف  دینشب  وچ 

نتشیوخ  روخ  رد  یلب  وا  تفگب  نم *** ؟  يریذپ ز  هیده  تفگ  ودب 
راکشآ  نامز  نآ  نارب  نامرف  ز  راتساوخ ***  سپ  درک  مرد  هردب  ود 

مک  شیب و  نامز  نآ  داد  حامرط  هب  مرد ***  هردب  ود  يو  يز  دندرب  وچ 
نامز  يراپس  تمعن  رکش  نیا  رب  نامز ***  نآ  رخص  نبا  تفگ  حامرط  هب   2935

مرکنم  وت  رکش  زا  وچ  نادزی  هب  مرکاش ***  نم  حامرط  تفگ  ودب 
راگدرک  ربمغیپ  نامرف  هب  راکشآ ***  تسا  نم  ّقح  لام  نیا  وچ 
اطخ  دشاب  رکش  منک  وت  زا  زگ  اطع ***  وت  ياهداد  ناسک  لام  ز 

؟  ناسک زیچ  وت  سپ  يدتسب  ارچ  نامز ***  نآ  رخص  نبا  سپ  تفگ  ودب 
81ر[ ] ؟ مارح ( 1) هن ناسک  لام  وت  رب  دوب  مامت ***  یبارع  يا  ینمؤم  رگ  وت   2940

ملح  هب  نم  منک  هگآ  تراک  نیا  زا  ملع ***  يرود ز  حامرط  تفگ  ودب 
نامسآ  ةدنراد  تسیاب  وچ  نانمؤم ***  رب  لام  نیا  دیشخبب 

تساوگ  نادزی  لوق  مايوعد  نیا  رب  تسام ***  لام  نیا  كاپ  نمؤم  منم 
(133  ) هحفص هن  اسک  .1

لابو  و [  [ هزب تسه  نیز  هرهب  ار  وت  لالح ***  رب  نم  هب  نیا  دُُوب  رد  ره  ز 
شاف  لاح  همه  نیا  دوش  ادرف  هک  شاب ***  وت  نایفس  نبا  تفگ  حامرط  هب   2945

یلسگب  نامز  نآ  نخس  ( 1) ناس نیز  وت  یلع ***  ای  منم  قح  اب  هک  ینادب 
 * ریبز زو  یمه  درامش  هحلط  ز  ریخ ***  راک  نیا  رد  ردیح  تفگ  ارم 
ربم  ینامگ  نیا  نتشیوخ  رد  وت  رس ***  هریخ  يا  حامرط  تفگ  ودب 

مان  قلخ  زا  يزور  ار  وت  دیآرب  ماوع ***  ریبز  نوچ  هحلط و  نوچ  هک 
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تسرب  وز  تنت  نیک  ار  دنه  نادب  تسرد ***  ینادب  ار  نتشیوخ  رگ  وت   2950
يدش  هّرم  وچ  يدوب  هُّرم  اب  وت  يدش ***  هّرِغ  تخس  نتشیوخ  رب  وت 

ناهج  نید  زا  یتسه  خلم  نوچمه  هک  ناهج ***  يادخ  زا  داب  مرش  ار  وت 
تفرب  ششیپ  يریش ز  هتفشآ  وچ  تفرگرب ***  ار  همان  نآ  نیا و  تفگب 

يادخ  مان  هب  متفر  تفگ  یمه  ياپ ***  دروآ  رد  شتیُخب  تشپ  هب 
شک  تشاد  یمه  شناد  هب  ار  ناور  شوخ ***  تایبا  دناوخیم  تفر و  یمه   2955

منم  ییادخ  ربزه  لوسر  منم ***  ییاط  حامرط  تفگ  یمه 
كاخ  وچمه  نم  دزن  ناینایفس  هک  كاب *** ؟  هچ  يداعم  هاپس  نیز  ارم 

؟  كاب هچ  ار  وا  رم  ناطیش  دادیب  ز  كاپ ***  نامیا  تسا و  تسرد  نید  ار  هک 

ع)  ) یلع دزن  هب  حامرط  تشگزاب 

81پ[  [ دیفکشب افو  شدیما  خاش  ز  دیسر ***  هرصب  هب  يو  لد  ماک  رب  وچ 
داش  دوب  یضترم  يو  رادید  هب  دادب ***  همان  تفر و  یضترم  ِرب   2960

راکشآ  درکب  شماما  شیپ  هب  راک ***  داینب  رادرک و  راتفگز و 
درک  رابنا  رد  شماما  شیپ  هب  درم ***  ریش  مرد  ياههردب  نامه 
مرک  زا  نک  شخپ  نانمؤم  َربَا  مرد ***  نیا  نیما  ماما  يا  تفگب 

تسوت  جنر  زا  هک  وت  رب  تسا  لالح  تسوت ***  جنگ  نیا  هک  ردیح  تفگ  ودب 
راوهار  بکرم  هماج و  ابا  رازه ***  کی  مرد  شداد  زین  یلع   2965

ناد  نیز  .1
(134  ) هحفص درادنپیم [. نانآ  گنس  مه  درامشیم و  ریبز  هحلط و  زا  نیا  رد  ارم  ردیح  تفگ  ینعی :  *.[

تساخ  جنر  ار  وت  شتفگ  راک  نیا  رد  تساوخ ***  رذع  ار  ردیح و  هداد  نارب 
ناهج  ود  ره  هب  هدوتس  یشاب  هک  نآ ***  وت  يدرک  تفگ  شدرک و  اعد 

اعد  ناوارف  شدرک  داد و  اطع  یضترم ***  ار  حامرط  لاح  نیا  رد 
نابز  نیریش  درم  دوب  نیریش  هک  نابز ***  رب  نخس  نآ  سپ  تفگ  نینچ 
زغم لضف  زا  تسا و  ماسح  شناد  ز  زغن ***  ياهنخس  حیصف و  نابز   2970

رخف  هاج و  نایماش  رب  داد  یمه  رخصروپ ***  ار  حامرط  يور  نآ  زو 
ماع  صاخ و  زا  تسین  سک  حامرط  وچ  ماش ***  دح  رد  زورما  تفگ  یمه 

باوج  رضاح  تسا  درم  هنادرم  هک  بارتوب ***  ودب  دزانب  درگ  دزس 
ماک هب  نادرم  دندیسر  يدرم  هب  مان ***  تسدنامب  يدرم  هب  نادرمز 

همانهاش ندورس  ببس  همانهاش و  رب  همان  یلع  نداد  يرترب 

رگنرد  ناوخب  ناقرف  ( 1  ) شلاح ز ز  رگداد ***  دزیا  دناوخ  درم  ار  هک   2975
ناوخب  نیّفص  گنج  ۀّصق  نیا  وت  ناشن ***  نادرم  یهاوخ ز  شیب  را  سپ 
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وت  فارشا  راثآ  رد  نک  رظن  وت ***  فال  نزم  ندناوخ  همانهش  هب 
82 ر[  [ يوپم نایوگ  هدوهیب  يوک  نیا  رد  يوگم ***  نیدنچ  سوط  متسر و  زا  وت 

رف  و [  [ رخف دوب  ندناوخ  همان  یلع  رنه ***  دشابن  ندناوخ  همان  غم  هک 
يور  هب [  [ نید یب  هار  زا  زیهرپب  يوزرآ ***  نکم  ناناولهپ  هر   2980

نیا  زا  دعب  دنتخیگنا  ون  یباتک  نینچ ***  ار  دسح  زا  نایماّرک  هک 
زان  ّزع و  نادب  قیالخ  نایم  زارد ***  يراگدای  وت  دَنامب ز 

دنسپان  سب  تسه  نیا  هک  دنناوخب  دنچ ***  هب  همان  هزمح  همان و  یلع 
نانچ  یباتک  وت  نک  فینصت  هک  نامز ***  نآ  ار  یسودرف  دومرفب 

نک  داش  نادب  ار  نانگمغ  لد  نک ***  دای  نخس  نیشیپ  ناهاش  2985 ز 
ماع  صاخ و  همه  دنیامن  تبغر  ( 2  ) هک مان ***  وت  ار  وا  رم  همانهاش  نکب 

ضرغ  ناشُدب  هک  ادیپ  هب [  [ توادع ضرغ ***  بحاص  نالیلد  دندرکب 
دنتساخرب  رکم  نیا  هک  یناسک  دنتخادرپب ***  ندناوخ  همانهش  هب 

(135  ) هحفص هب  لاح ز 2 . 1.ز 
نید  نادرم  تفگ  دوش  عیاض  هن  نیک ***  باحصا  هلیح  نیا  دندرکب 

لاحم  کی  ره  دنیوگ  دنچ  رگا  لاح ***  چیه  زا  عیاض  یمه  دَنامن   2990
نیا  همان  غم  تسا و  نآ  همانهش  هک  نیا ***  دننادب  لضاف  نامیکح 

نوزف  رگید  ياج  تسدش  هتفگ  هک  نونک ***  نم  رتشیب  نیا  زا  میوگن 
ناگیار  هدم  ناج  ناگناوید  وچ  ناگناگیب ***  وت ز  یتسین  رگا 

يارس  ود  ره  هب  رتهم  درک و  نیما  يادخ ***  ار  واک  يوگ  یسک  ناز  نخس 
 ، دوب رواد  رشح  رد  هک  یسانش  دوب ***  رشحم  هک  يّرقم  وت  رگا   2995

، یتساک ۀیام  هتخوس  دوش  یتسار ***  رس  رب  اهراک  دور 
82پ[ ، [ ناهن راکشآ و  ره  راتفگ  ز  ناد ***  بیغ  رواد  امز  دسرپب 

ام  جنگ  سوه  غورد و  رب  دوب  ام ***  جنر  دوب  وت  رب  هک  ادابم 
ياپ  هب  نید  رب  راد  ناتسود  هر  ( *** 1  ) يادخ شناد  داد و  ناور  نوچ  ار  وت 

نمرها  نوچ  دنناتساران  هک  نخس ***  ونشم  زین  ناتساران  3000 ز 
شهد  ( 2  ) یکین نامرف  رآ  ياج  هب  شنمالاو ***  شاب  ناگدازآ  وچ 

مالس  يارس  یهاوخ  تسج  رگ  وت  ماما ***  تتفگ  هک  یهار  هب  ور  یمه 
تسا  رثوک  ( 3  ) یقاس ربهر و  مه  هک  تسا ***  ردیح  نیما  تمالس  هار  وچ 
قیفر  تسا  نورد  ردیح  رهم  ار  وت  قیرط ***  نیا  تسا  نمشد  رب  دنچ  رگا 

درد هب  وز  ودع  دش  نوچ  هار و  نیا  رد  درک ***  هچ  ییاط  حامرط  هک  يدینش   3005

ۀمان ةرابرد  باحصا  اب  ع )  ) یلع ینز  يار 

رومان  فنخموب  لاح  نیا  رد  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ 
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(4  ) نیک ]و [ درد ۀمان  نآ  دناوخ  ورف  نید ***  داد و  رتهم  دش  هک  یلاح  ز 
دناوخب  ناشیا  شیپ  ار  همان  نآ  رم  دناوخ ***  شیپ  یلع  ار  نید  ناگرزب 

رخف  هب  رس  دشکرس  یمه  نودرگ  هب  رخص ***  روپ  نونک  ناگرزب  يا  تفگب 
جات  هاگ و  وا  دیوج  یمه  رصیق  وچ  جاع ***  جاس و  زا  داهنب  تخت  یکی   3010

داشگرب نایمالسا  جنگ  ِرد  دابقیک ***  نوچ  تخت  رب  تستسشن  ( 136  ) هحفص نیگدود [  [/ نیکدود یقاث 4 . یکین 3 . نامرف و  ادخ 2 . .1
نید  هار  دنک  ناریو  هک  نآ  ِرب  نیطساق *** رب  لام  وا  دشخب  یمه 

ربخ  نود  گس  درادن  ردام  ز  ردپ ***  ( 1  ) لعف هب  ددرگ  زاب  یمه 
ماع  صاخ و  نید  لها  دننم  عیطم  ماما ***  نید  رد  زورما  دیوگ  منم 

ریخ  راک  هگ  وت  یلع  يا  ارم  ریبز ***  نوچ  دیوگ و  نادم  هحلط  وچ   3015
83ر[  [ راقفلاوذ زا  شیب  نامناسرتم  رادم ***  نانیثکان  زا  دیوگ  ارم 
وت  ریشمش  راک و  وت  دیاین ز  وت ***  ریش  يا  دیوگ  يدش  هب  ور  وچ 
وت  ماک  تلد  رد  منک  هتسکش  وت ***  ماک  منک  مک  وا  دیوگ  نونک 

نتشیوخ  یمه  دیاتس  نودیا  هک  نمجنا ***  زا  مرش  یمه  درادن 
نارک  یب  رکشل  یهوبنا  رد  نامگدب ***  نآ  دش  هّرِغ  دنچ  رگا   3020

دربن  زور  دید  ام  دهاوخب ز  درم ***  هراک  متس  ناک  اتربع  اسب 
ام  ریشمش  هب  ندیرب  دهاوخب  ام ***  ریش  زا  دش  هبور  هک  رس  اسب 

نزح  جنر و  هب  ندنام  دنهاوخ  هک  نز ***  تخد و  رهاوخ و  ردام و  اسب 
التبم  دوش  نتسج  هنتف  نیا  رد  اغو ***  زور  هک  ایوج  هنتف  اسب 

ناشن  رم  یب  گنج ، نیا  زا  تسدادب  ناهج ***  يادخ  لوسر  ار  ام  وچ   3025
 * ینمشد دنک  وت  اب  سیلبا  وچ  ینم ***  زا  رخص  دنزرف  تفگ  ارم 

رادكابان  رخص  زا  مدید  نم  هک  راکشآ ***  وا  زا  تفگ  نامه  ینیب  وت 
ردپ  نید  یب  خوش  ( 2  ) نآ نم  زا  دید  هک  رسپ ***  رگمتس  وت  زا  دنیب  نامه 

نیرفآ  ترکشل  ةرهب  دوش  نیرفآ ***  ناهج  دشاب  رای  ار  وت 
يادخ  زا  نامگ  یب  دسر  شهوکن  يارس ***  ود  ره  هب  ار  ناگدنهوکن   3030

رهگ  مدرم  دنیوجن  مدژک  ز  رهگ ***  مدژک  ( 3  ) دنناگدیهوکن
لقع  هب  .1

.] درک دهاوخ  ینمشد  وت  اب  سیلبا  لثم  ینم  ربک و  رس  زا  هیواعم )   ) رخص دنزرف  تفگ :  نم  هب  ربمایپ  ینعی :  *.[ 
(137) هحفص مناک  هدیهوکن  نایم 3 . . 2

یقبند  گس  نیا  یکاپان  ز  یبن ***  ّمع  سابع  تفگ  ارم 
شوه  هریَط  یناز و  دب و  یّنغم  شورف ***  یم  هیدنه  شردام  دب  هک 

نورب  یتفر  وچ  یتفر  دنه  ِرب  نود ***  نایفس  ربگ  دب  هراوخیم  و 
83پ[  [ يوش یب  مک  تسناد  وچ  يدروخب  يو ***  شیپ  رد  يدیرخ و  یم  وا  زا   3035

تسد  هراک  متس  يدرب  دنه  يوس  تسم ***  تخس  يدش  ندروخ  رمخ  زا  وچ 

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ  زا  شیپ  زا  یتسد  ونش  نوچ  نانچ  نامز ***  نآ  شیوخ  ماک  وا  رب  يدنارب 
نورب  نیا  ردپ  دنچ  زا  دمآ  نورب  نورد ***  یتسم  انز و ز  نادنچ  ز 

منم  نیسای  لآ  همه  مخت  ز  منم ***  نید  ربهر  وا  دیوگ  نونک 
نیما  لوسر  دمحم  قح  هب  نیرفآ ***  ناهج  يادخ  قح  هب   3040

رد  هب  رد  قح  هب  ار  ام  تسدادب  ربخ ***  ربمیپ  اهیندوب  نیا  زک 
تفگ  رابج  هک  نآ  تفگ  راتخم  هن  تفگ ***  راتخم  هک  نآ  زج  هب  دشابن 

راکش  دیاب  درکیم  ریشمش  هب  راکشآ ***  نید  ناگرزب  يا  نونک 
نایم نتسج  گنج  نیا  رب  متسبب  ناهج ***  راگدرک  یپ  زا  نم  وچ 

نیفص برح  لوا  سلجم  ینایاپ  راتفگ 

نمجنا  يا  نتسج  اضر  رهب  ز  نم ***  وچ  رس  کی  دیدنبب  اهنایم   3045
درک  رانید  وچ  ار  نید  راک  همه  درک ***  راک  شنتفگ  رب  نیا و  تفگب 

رازراک  ندیجیسب  رهب  ز  راک ***  تفر  نوچ  هک  سپ  نیا  زا  میوگب 
درف  رابج و  نادزی  يورین  هب  درم ***  هدنیارس  دنام  هدنز  رگا 

دروخ  رب  ازج  زور  هتفگ  نآ  زا  درخ ***  یمارگ  يو  زک  يور  نآ  رب 
ربخ  شناد  درآ ز  نوچ  ناد  نخس  رصتخم ***  دیوگ و  يونعم  نخس   3050

تسر  هک  زا  نب  نیفص ز  گنج  نیا  هک  تسخن ***  ردیا  تستفگ  هک  نودیمه 
نیعم  ءام  نوچمه  ناور  مظن  هب  نیلوا ***  سلجم  رس  هب  وا  درب  وچ 

دروخ  رد  وا  زک  ام  اب  درک  نآ  هک  درخ ***  ناج و  دنوادخ  زا  ساپس 
84ر[  [ دیزگرب وا  مه  نامْروناج  ره  ز  دیرفآ ***  نامهدنز  نیرفآ  ناج  وچ 

داشگرب  ام  هب  شناد  نید و  رد  دراد ***  هرهب  وا  مه  نامْدرخ  نشور  3055 ز 
(138  ) هحفص

 * راکشآ زاین  یب  ُدب  شقن  نیا  زا  راگن ***  رونخس  نیا  ةدنراگن 
میکح  هشیمه  دوخ  زا  داد  ربخ  میرک ***  يادخ  ار  ناج  ار و  درخ 

( ** 2  ) دومن يزاب  تسد  ( 1  ) یب رادناهج  دومن ***  يزاین  یب  درخ  ناج و  ز 
رظن  رد  دوخ  هب  نک  درخ  مشچ  هب  روناج ***  درخ  رپ  يا  شاب  شُه  هب 
راوهدنب  ياهدنز  ات  رآ  ياج  هب  راگدرک ***  رگداد  تمعن  قح   3060

ناتساد  مه  دادیب  هب  لد  نکم  ناتسار ***  نوچ  درگ  ناتسار  ِرب 
شیب  وت  ینام  هدنز  ات  راد  یمه  شیوخ ***  راتفگ  هب  ار  ناتسار  لد 

( 3  ) يوشب تحاصف  بآ  رد  ار  نابز  يوگب ***  نیفص  لاح  زا  سلجم  مود 

نیفص برح  زا  مود  سلجم 

(ص) ربمایپ نامز  رد  هیواعم  نایفسوبا و  لاح  درک  دای 
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يوخ  ( 4) درک افو  زک  نآ  لاح  ونش  يوج ***  گنهرف  دنمدرخ  ای  الا 
رهم  هدنبات  وچمه  ۀصق  نیا  وت  رهم ***  هب  نکفارب  لّضفت  شوگ  هب   3065

داش  لضف  لد  دش  يو  رابخا  زک  دار ***  سابع  دنزرف  رابخا  ز 
رخص  نبا  ۀمان  نآ  لاوحا  رد  رخف ***  ّزع و  رخفم  نآ  دیوگ  نینچ 

دنامب  بجعت  رد  يو  راتفگز  دناوخب ***  يو  ۀمان  نآ  ردیح  نوچ  هک 
نادب  ار  اههتفگ  نیا  خیب  نب و  ناوخب ***  نیا  تفگ  همان  نآ  داد  نم  هب 

راکشآ  ردنا و  دوب  رفک  همه  رابتعا ***  ( 5  ) زا مدناوخرب  همان  نآ  نم   3070
هار  دنتسجن  رد  نآ  ّینعم  هب  هاپس ***  ود  هماع و  لد  نکیلو 

84پ[ ] ؟ افجرپ ۀمان  نیا  يدناوخرب  هک  یضترم ***  ( 6  ) یهگ نآ  دوز  تفگ  ارم 
نید  يوک  زا  ملاظ  نیا  دش  نوریب  هک  نیا ***  رب  ردیح  تفگ  تمدرک  اوگ 

افو  یب  نیا  رد  نم  اب  تستفگ  هچ  یفطصم ***  نورد  هکم  هب  يزور  هک 
يزای  يزات /  ین 2 . . 1 تسا [. دنوادخ  هدنراگن  زا  دوصقم  *.[
يوجدنک [ . [/ وشب 4 . 3 دماین [. تسد  هب  یصخشم  يانعم  **.[ 

(139  ) هحفص ياهگنآ  ز 6 . . 5
نورد  هکم  هب  يرذع  تسج  یمه  نود ***  رخص  یفطصم  زا  هک  یتقو  هب   3075

نیچ  هودنا  وربا ز  رد  هدنکف  نیعل ***  رخص  نبا  تشذگرب  ام  هب 
نیبب  وکین  وت  ار  دوخ  نوعرف  هک  نیما ***  يافطصم  نآ  تفگ  ارم 

نوسف  زا  درک  هچ  نم  اب  هک  ونشب  وت  نود ***  نایفس  تفگ  ارم  سپ  نآ  زا 
نیک  مشود ز  راتسد  دیدزدب  نیعل ***  يزور  هکم  رد  تفگ  یبن 

نایع  سک  ره  دزن  نخس  نیا  ُدِبب  نآ ***  زا  داد  ربخ  هدیبع  وب  ارم   3080
دروخ  رایسب  دنگوس  راکنا  رب  درک ***  راکنا  رخص  نب  هدرک  نآ  رب 

تفر  هراوخ  رگج  دنه  کیدزن  هب  تفت ***  هب  هگ  نامه  هدیبعوب  ناهن 
نورب  هناخ  روایب ز  ار  ادر  نونک ***  نایفس  نامرف  هب  شتفگب 

تفت  هب  هدیبعوب  ( 1  ) يز درب  ادر  تفر ***  دنه  دبن  هگآ  راک  ناز  وچ 
داد  يور  زا  درب  یبن  دزن  هب  داب ***  دننام  هب  هدیبع  وب  ادر   3085

تخبروش  نآ  رادرک  دوب  نینچ  تخس ***  راک  نآ  زا  نایفس  دنام  لجخ 
ردپ  هر  کی  تسدرک  دای  ارم  ربخ ***  نیا  تفگ  سابع  نبا  ودب 

دنه  هراوخ  یم  ربگ  نآ  دوب  نوچ  هک  دنه ***  هراک  انز  طاقس و  لاحز 
يرفاک نانچ  زج  رسپ  دیابن  يردام ***  نانچ  ردپ و ز  نانوچ  ز 

هیواعم يرای  هب  مدرم  نتخیگنارب  صاقو و  دعس  رمع و  نبا  نتفر  رصم  هب 

رگد  ربانملاوب  مه  لاح  نیا  رد  ربخ ***  ییحی  طول  دهد  سپ  نیا  زا   3090
85ر[  [ نیقی قیرط  زا  دناهتفگ  نخس  نیا ***  رد  ناسارخ  نایوار  یسب 
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ازغ  زاس  درکیم  تسیاب  وچ  یضترم ***  يده  ماما  نآ  نیزگ 
رمع  نبا  صاّقو و  دعس  ِرب  رد ***  هب  رد  ربخ  نیا  دیسر  هکم  هب 

دود  هریت  افج  زا  دنتخیگنارب  دوز ***  رالاس  ود  ره  نآ  ياج  کی  هب 
هاشداپ  دشب  دیروآ و  درگ  هب  هاپس ***  نایفس  دنزرف  دنتفگب   3095

راتساوخ  دنک  نامثع  نوخ  يو  هک  راد ***  مان  نآ  دراد  نآ  يار  نونک 
رنه  رپ  هنازرف و  ریپ  ایا  رمع ***  نبا  تفگ  نینچ  نیا  دعس  هب 

(140  ) هحفص نیز  .1
افورپ  رتهم  ایا  شیدنیب  ام *** ؟  يور  نیا  زا  میزاس  ریبدت  هچ 

برح رهب  زا  دنتسبب  اهرمک  برح ***  نایفسروپ  ردیح و  نیزگ 
راکشآ  نم  دزن  نخس  نیا  نکب  راد ***؟ مان  يا  دناد  هب  هک  ام  قح   3100

ناهن دوخ  اهلاح  نیا  زا  دنامن  نامز ***  نآ  تفگ  صاّقو  دعس  ودب 
میوش  رب  یب  لاح  ره  هب  ایند  ز  میوش ***  ردیح  کیدزن  هب  ام  رگا 

ندز  دیایب  مد  نوردنا  رصم  هب  ندش ***  دیاب  رصم  يوس  ناْمنونک 
راگزور  دروا  شیپ  هک  رد  نآ  رب  راک ***  ریبدت  رصم  رد  میزاسب 

رگد  زور  هب  نتفر  تسیاب  وچ  رفس ***  زاس  دندرک  يار  نیا  رب   3105
شیوخ  لیو  و [  [ تفآ لد  هب  هدیرخ  شیوخ ***  لیخ  اب  رصم  يز  دنتفرب 

داب  وچ  ناریلد  نآ  نوردنا  رصم  هب  داش ***  دنتفر  هار و  نآ  دندیرب 
نسحلاوب  نآ  نایفس و  دنزرف  ز  نخس ***  رم  یب  دنتفگ  دنتسشن و 

دش  روک  اههدید  ار  حلص  رس  دش ***  روش  زا  رپ  ملاع  دنتفگب 
85پ[  [ ماک هاوخدب  دهاوخب ز  رگ  دزس  مان ***  يدرم و  دییوج  ( 1  ) هک ره  نونک   3110

يوج  مان  رتهم  يا  شدنتفگب  يور ***  دندرک  دعس  يز  موق  یکی 
؟  یتعیب ینک  ام  اب  هک  رد  نآ  رب  یتبغر ***  دتفوا  ار  وت  ییوگ  هچ 

؟  يروآ ياپ  هب  تلود  ياهملع  يروآ ***  ياج  هب  يراد  هک  یگرزب 
؟  شیوخ داش  لد  ماک  هب  نمشد  ز  شیوخ ***  داد  ام  ریشمش  هب  یناتس 

باوص  دیاین  نیا  نارتهم  ای  هک  باوج ***  نیا  رب  دعس  ناشداد  نینچ   3115
رمک  رد  نیا  رب  ددنبب  يو  رگا  رمع ***  نبا  تسه  نیا  ِراوازس 

ماسُح  برض  هب  نانس و  نعط  هب  ماک *** مییوجب  ام  يو  نامرف  هب 
رمک  رب  نیا  رب  ددنبب  يو  رگا  رمع ***  نبا  داد  نینچ  نیا  باوج 

ناتماصمص  تسا  زیت  دنچ  رگا  ناتماک ***  نیدب  دیاین  رب  ام  ز 
نم  راک  نیدب  نونکا  بغار  مَِین  نم ***  راوازس  منیا  رب  هچ  رگا   3120

(141  ) هحفص ره ك  .1
هالک  ریرس و  وا  دیروآ  درگ  هب  هاپس ***  نایفس  نبا  نونک  نکیلو 

ماع  صاخ و  وا  زا  تفریذپ  تماما  ماش ***  موق  ابا  يدهع  تسبورف 
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هتساوخ  وا  دشخب  یمه  رکشل  هب  هتساوخان ***  داشگب  جنگ  رد 
برع قارع و  ماش و  ریشمش  هب  بلط *** نامثع  نوخ  دنک  ات  نآ  رب 

هیواعم دزن  هب  صاقو  دعس  رمع و  نبا  نتفر 

دوب  نایفسروپ  ِرب  وک  دزس  دوب ***  نامثع  رهب  يوس  لد  ارک   3125
داد  هاوخدب  مناتس ز  ات  نادب  داب ***  وچ  يو  رب  کنبا  متفر  نم  وچ 

نامداش  دوخ  لیخاب  تفر  نورب  نامز ***  ردنا  رصم  نیا و ز  تفگب 
رمع  نب  هللادبع  دعس و ز  ز  ربخ ***  نیا  دینش  نایفس  دنزرف  وچ 

86ر[  [ دینز تداعس  لبط  رهش  همه  دینز ***  تراشب  اتفگ  داش و  دبب 
رای  راب  نیا  دش  تداعس  اب  رفظ  راگزور ***  دش  دعس  دمآ و  دعس  وچ   3130

رمع  نبا  دراد  یهر  متسر  وچ  رفظ ***  رفظم  دش  رمع  نبا  زا 
ماک  هب  اهنیا  زا  ام  لد  نیا  دیسر  مامت ***  اهنیا  زا  دش  ام  راک  همه 

دید  ( 2  ) هنادرم ماد و  دش  هناد  ( 1  ) يز وچ  دید ***  هناد  دوخ  ماد  نیعل  نآ  دیدن 
ریت  درک  فک  هب  ادعا  رهب  زا  هک  ریپ ***  ناویک  راک  زا  هگآ  دبن 

دربن  زور  هب  دشابن  دوبن و  درم ***  هنادرم  تفگ  رمع  نبا  وچ   3135
راقفلاوذ  بحاص  زا  يو  دسرتن  راوس ***  هش  نآ  هک  تسا  يراوس  اهنت  هب 

نامز  ردنا  مه  ناْشندش  هریذپ  نامگدب ***  نآ  دومرفب  ار  هپس 
ناشدناشنب  شیوخ  يولهپ  مه  هب  ناشدناوخ ***  نتشیوخ  رب  يداش  هب 

ناشداتسرف  تمعن  لام و  یسب  ناشداد ***  لدو  داش  ناشدیسرپب 
بطس  دُرب و  یمور و  يابید  ز  بلس ***  مالغ و  حیلس و  بسا و  3140 ز 

رس  هب  رس  يو  لاوحا  تسا  نوچ  هک  ربخ ***  يو  سپ  دیسرپب  ردیح  ز 
(3  ) ریسع ار  یلع  تسا  هاپس  رم  یب  ز  ریما ***  يا  تفگ  صاّقو  دعس  ودب 

تسین  بات  ارو  وت  رکشل  اب  وچ  تسین ***  باوخ  ارو  رم  ناهُدنا  نیا  زا 
(142  ) هحفص ریسا  . 3 هنادرم [ ماد  نیز 2 /] . .1

میدتسب  شتلود  زا  تّوق  همه  میدمآ ***  ناز  وت  دزن  هب  ام  نونک 
دش  هتسخ  شلد  هنامز  رد  ارو  دش ***  هتسکِشا  ْشنادرم  تشپ  ام  3145 ز 

یمدژک  یمدآ  دنک  ناس  نیا  زا  یمدرمان ***  راثآ  تسا  نینچ 
دب  راک  رگم  يو  لد  دیوجن  دب ***  رای  دشاب و  دب  يوخ  ارک 

86پ[  [ دش راوخ  نید  داد و  ناسکان  ِرب  دش ***  رای  رهگدب  اب  هشیپدب  وچ 
بلط  نید  نامگ  یب  هم  لاس و  دوب  بدا ***  ملع و  گنهرف و  دنوادخ 

یفطصم  نت  وا  دب  هک  وا  تسجن  یضترم ***  رومان  یتسار  زج  هب   3150
دومن  ردیح  هب  ار  دوخ  تشپ  کبس  دوبن ***  هدنرو  خرد  یتسار  ارک 

رومان  ردیح  يده  ماما  رمع ***  نبا  دعس و  زا  هگآ  دش  وچ 
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راکشآ  ینمشد  دبب  نمشد  ز  راوس ***  هش  نآ  تفگ  یمه  ار  هپس 
دوب  نت  ار  وت  ناور  هچ  رگا  دوب ***  نمشد  لاح  ره  هب  نمشد  هک 

دننمشد نت  هب  ناج و  هب  ام  اب  هک  دننم ***  اب  ناتوسد  نوچ  هک  سک  اسب   3155

هیواعم دزن  هب  همقلع  نب  لاله  نتفر 

ماقم  نیا  رب  وت  ار  ناسک  نیا  ریگب  مانالا *** ماما  يا  تفگب  ردیح  وچ 
لاح  چیه  ربا  یشابن  اهنآ  زک  لاله ***  يا  شوک  وت  يو  اب  تفگ  یلع 

نود  نایفسروپ  وچ  تشگ  نیعل  نورب ***  مرما  دش ز  وا  هک  سک  ره  هک 
نتشیوخ  نامگ  یب  يرب  خزود  هب  نم ***  نامرف  یباتب ز  رس  رگ  وت   3160

دود  زجع  زا  تفریم  شْرس  ربا  دوز ***  تسشنب  زجع  نآ  ردنا  لاله 
بل  دیشروخ  تسب  ورف  هدنخ  ز  بش ***  تفر  نوگریق  هگ  رخ  رد  وچ 
گنز  گناب  هگساپ  ره  دمآرب ز  گنز ***  رالاس  داشگب  رتچ  ( 1  ) هیس

همه  ار  دوخ  نارای  دنوخ  کبس  همقلع ***  ردپ  شدوب  هک  نآ  لاله 
نورب  ردیا  زا  مهاوخ  تفر  یمه  نونک ***  مه  نم  هک  وا  تفگب  نارای  هب   3165

موش  نامثع  نوخ  بلاطِرب  موش ***  نایفسروپ  ِرب  ات  نآرب 
رپس  .1

(143  ) هحفص
87ر[ ] ؟ تسیک ( 1  ) رازیب راک  نیا  رد  ردیح  ز  تسیک ***؟  رای  ارم  رم  امش  زا  نونک 

لیلد  شدندب  کیاکی  هر  نادب  لیدع ***  شدندش  سک  هد  لیجعت  هب 
اوه  زا  نید  هاوخدب  دنتفرب  اوه ***  داب  وچمه  بش  هریت  نآ  رد 

دنوش  نامثع  نوخ  بلاط  لد  ز  دنوش ***  نایفسروپ  يز  هک  لد  نآ  رب   3170
رگج  هتسخ  نامثع  نوخ  نیا  زا  رس ***  هب  رس  ار  هلمج  نیا  ُدب  هناهب 

دندب  توادع  رد  یلع  اب  همه  دندب ***  تیالو  کلم  راک  بلط 
نانگمه  یلع  اب  دسح  يور  ز  نانمشد ***  دندمآ  نورب  نف  نیدب 

 * نود رادرک  یماش ز  واگ  رخ و  نونک ***  رفیک  هلمج  نیا  رب  نکیل  و 
رد  هب  رد  همقلع  نب  راتفر  ز  ربخ ***  یتسرد  درآ  فنخموبا   3175
الم  ردنا  دینشب  زور  ُمیِس  یضترم ***  ربخ  نیاک  نیا  دیوگ  نینچ 

ناج  كاپ  نآ  درک  هگن  کلام  هب  ناهج ***  ماما  ناز  هتفات  دبب 
داب  دننام  ریگ  نانمشد  یپ  دازریش ***  لی  يا  زیخ  تفگ  ودب 

رای  جنپ  اب  تفر  نورب  يو  زا  سپ  راد ***  مان  کلام  نامز  ردنا  مه 
باقن  نادرگ  خرچ  رب  تسب  یمه  بارت ***  زا  سرف  ّمس  تیمح ز  3180 ز 

روبصان  ُدب  هاوخدب  مشچ  نآ  وچ  روبد ***  داب  تسه  رگم  یتفگ  وت 
دوب  ( 2) شین لاله  نایم  کلام  ز  دوب ***  شیب  هر  هزور  هس  ود  نکیل  و 
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دوب  هتفهنب  زین  نابکرم  یپ  دوب ***  هتفر  نورب  یناهن  هار  هب 
هار  جنر  اب  تشگ  رب  هار  نآ  زا  هانپ ***  نید  کلام  ُدب  هشیدنا  رپ 

لاله هریت  ربا  رد  هک  دش  نانچ  لاله ***  شتفگ  تفر و  یضترم  ِرب   3185

(ع) یلع دزن  لاله  زا  سیق  یهاوخداد 

87 پ[  [ تسار ّپچ و  زا  هگ  نآ  نورب  دجسمز  تساخب ***  یگناب  هک  کلام  دوب  نیا  رد 
لگ  كاشاخ و  درک  یمه  رب  رس  هب  لد ***  درد  زا  هللادبع  نب  سیق  وچ 

گنت  درک  ناهج  ام  رب  هک  یلاح  ز  گنن ***  هب  ام  رب  ياو  يا  تفگ  یمه 
(144  ) هحفص شیر [ . [/ 2 دماین [. تسد  هب  یصخشم  ینعم   *.[ رادیب .1
نید  يادعا  دندرکب  ام  اب  هک  نیا ***  تسدرکن  سک  برع  هلمجز 

ياج  هب  روآ  لد  شیوخ و  لاح  وگب  يآ ***  نم  شیپ  سیق  ایا  تفگ  یلع   3190
؟  مژد یتسدش  نودیاک  تسدوب  هک  متس *** ؟  وت  رب  تسدرک  هک  ات  وگب 

ناکدوک  اب  وت  يز  مدمآ  یمه  ناهج ***  ماما  يا  تفگ  سیق  ودب 
میدز  رب  مد  یبآ و  میدروخب  میدمآ ***  ورف  يراسهاچ  رب  وچ 

هار  لیم  کی  هب  وز  مدمآ  شیپ  هب  هاگیاج ***  نآ  زا  تخر  متشادرب  وچ 
ریپ  انرب و  وا ز  راوس  هد  ابا  ریما ***  يا  لاله  دما  نم  شیپ  هب   3195

نامک  شدوب  تسا و  ریت  وچمه  يو  هک  نامز ***  نآ  نامگ  يو  زا  مدوب  نانچ 
یمه  متسج  هاج  نم  هاچ و  وا  ُدب  یمه ***  متفگ  شیتسرف  ییاج  هب 
مالس  مدرک  مرگ و  شمدیسرپب  ماکداش ***  یلع  يا  يو  شیپ  مدش 
؟  راک تسا  نوچ  یهاوخ و  تفر  اجک  راد ***  مان  رتهم  يا  متفگ  ودب 
؟  نیزگ راد  مان  يا  تدومرف  هچ  نیما ***  ياضترم  یبن  ّیصو   3200

دنه  دنویپ  تسوداج  راکم و  وچ  دنه ***  دنزرف  نک ز  رذح  رد  ره  ز 
نم  گنهآ  درک  نیک  ریشمش  هب  نخس ***  نیا  لاله  نم  زا  دینشب  وچ 

زیختسر  نم  ناج  رب  تخیگنارب  زیتس ***  نیک و  هب  نماب  تخیوآرب 
نامز  نآ  نم  بسا  درپس  مدنبب  ناهگان ***  زا  نم  بسا  درک  اطخ 

88ر[  [ ریسا مدوبب  هدایپ  مدنامب  ریما ***  يا  تسد  تسبورف  ملاله   3205
مرپسب  يو  نادنز  هب  يراوخ  هب  مرب ***  تدنهروپ  يز  تفگ  ارم 

لاحم  راک  تسه  نیا  ( 2  ) متفگ یمه  لاله ***  رای  دندوب  هک  اهنآ  ( 1  ) هب
؟  افج دیاب  درک  یمه  نم  اب  هک  اطخ ***  زا  نامدرم  يا  نم  مدرک  هچ 

داب  ( 3  ) مرزآ هب  رشحم  هب  ناْتناور  داب ***  مرش  ناتراداد  ِنادزیز 
اهر  رخآ  درک  يو  دنب  نآ  زا  ارم ***  رخآ  يدرم  نایراصنا  زا   3210
یسب  هار  نیا  رد  مدید  جنر  مغ و  یسگ ***  اج  نآ  زا  درک  ارم  هدایپ 

مرزآ  یب  تفگ 3 . زا 2 . .1
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(145  ) هحفص
ریقح  یمور  ناریسا  ناس  هب  ریسا ***  دندربب  ار  ام  نالایع 

دنپ  ربص  رب  داد  ار  سیق  لد  دنمدرد ***  نیا  زا  دش  يده  ماما 
نانع تربغ  هدرپس ز  تکرف  هب  نامز ***  کی  سپ  لوح  درک ال  یمه 

يو ندیشخب  ندرک و  ریسا  لاله و  لابند  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  رامع و  نتفر 

نسحلاوب  رومان  يده  ماما  نمجنا ***  نادب  سپ  نآ  زا  تفگ  نینچ   3215
؟ اود دزاس  هک  ار  ام  درد  نیا  رم  امش ***  زا  نید  ناراد  مان  ای  هک 

؟  لاله نآ  یپ  رد  دور  يدرم  هب  لالجلاوذ ***  یپ  زا  یکی  دیوج  هک 
ياج  ناریلد ز  يدنچ  دنتسجب  يادخ ***  ریش  تفگ  نخس  رد  نیز  وچ 

راوس  هش  نآ  رکبوب  دنزرف  وچ  راد ***  مان  کلام  نوچ  رامع و  وچ 
ردپ  ردیح  وچ  شدوب  هک  دمحم  رن ***  ریش  نامز  نآ  دوب  ياپ  ربا   3220

وت  نابناهج  ياضر  میوجب  وت ***  نامرف  هب  نم  ردپ  يا  تفگب 
راگن  نوچ  ردپ  يا  سیق  راک  منک  راگدرورپ ***  نادزی  يورین  هب 
نامسآ  داب  رای  تِک  تفگ  ودب  نامداش ***  يو  راتفگ  دش ز  ردپ 

88پ[  [ افورپ يا  وش  دمحم  لیدع  یضترم ***  نامز  نآ  تفگ  رامع  هب 
نم  دنزرف  رایشه  تسانرب و  وچ  نم ***  دنزرف  رای  وش  ریپ  يا  وت   3225

امش  ماد  هب  دنام  هتسب  ودع  امش ***  ماک  هب  ددرگ  راک  نیا  هک 
ربا  زور  رد  قرب  نوچ  دنتسجب  ربزه ***  درگ  ود  نآ  ریم  نامرف  هب 

داش  نادنخ و  دنتفرب  ناس  نآ  رب  داب ***  وچ  نایاپداب  رب  دنتسشن 
ریپ  دوب  رگد  ناوج و  ُدب  یکی  رینم ***  ردب  ود  روالد  ریش  ود 

نانع  هدرپس  رواکت  هوک  هب  ناد ***  رایسب  ریپ  نآ  تفر  یمه   3230
نیز  سوبرق  هب  شنیبج  هدیسر  نیرع ***  ریش  وچ  شتشپ  هدرک  ات  ود 

تدس  هب  هتفرگ  یطخ  حمر  یکی  تسم ***  لیپ  وچ  تفر  یمه  دمحم 
کسخ  شتآ  هدنزوس  دز ز  یمه  کلف ***  رب  سرف  ّمس  هب  اراخ  ز 
یکدنا  دوبن  ناشْهر  دنتفرب  یکی ***  هدرک  زور  بش و  ناس  نیا  رب 

درب يو  هک  قح ***  هب  روالد  نآ  دب  هتسنادب  ( 146  ) هحفص دوب  رایـسب  هوک  دب و  مک  يژک  دوب ***  رامع  هک  هر  نیا  رد  نکیلو   3235
قبس  نمشد  دهاوخ ز 

دوب  هتسهآ  ( 1) ریپ نیبرود  نانچ  دوب ***  هتسنادب  هر  نآ  کین  دب و 
زارف  یهوک  هب  هگان  دندیسر  زارف ***  بیشن و  ناس  نیا  زا  دندیرب 

دیدب  هگارچ  رراسهاچ و  یکی  دیرگنب ***  یکی  الاب  دمحم ز 
مغ  رامیت و  میدرپس  نمشد  هب  مع ***  رادافو  يا  تفگب  دمحم   3240

لاگش  هگان  هب  دمآ  ردنا  ماد  هب  لاله ***  کش  یب  تسا  راسهاچ  نیا  رب 
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هار  دماک ز  دید  ار  ود  يراوس  هاگن ***  هُک  ( 2  ) يز درک  همقلع  نب  وچ 
89ر[  [ راوس ناراد  مان  يا  دمآ  دیدپ  راسهوک ***  نیا  زا  تفگ  دوخ  نارای  هب 

نامگ  یب  نیا  دنَا  ام  راک  بلط  نایع ***  منیب  هک  اهنیا  دندرم  ود 
نامداش  لد  دینارب  ردیا  زا  نامز ***  نیا  سیق  نالایع  اب  امش   3245
مرب  نمشد  هب  ینامگ  ناْشنم  وچ  مرگنب ***  یکی  اهنیدب  نم  ات  هک 
ریز  هب  دمآ  رد  الاب  یلیس ز  وچ  ریلد ***  ریش  هک  دب  نیا  ردنا  لاله 

لاله  نیّرز  وچ  مغ  زا  شیور  دبب  لاله ***  نآ  دید  ار  نمؤم  رامع  وچ 
تسیچ  رهب  زا  ( 3  ) هدنزات دنت و  نینچ  تسیک ***  هدنرغ  ریش  ناک  تسنادب 

تسدمآ  ریچ  ریش  نیا  ملاع  ربا  تسدمآ ***  ( 4) ریس ریش  نیاک  تفگ  یمه   3250
تسین  راک  ارم  تمیزه  شک  زج  هب  تسین ***  رادقم  ریش  نیا  دزن  ارم 
ناور  بیهن  زا  نامز  نآ  لاله  نانع ***  يو  زا  تفاترب  نیا و  تفگب 
؟  ارچ تمیزه  نیا  عاجش  يا  تفگب  افق ***  شدیدب  ردیح  دنزرف  وچ 

؟  دربن هتسجن  ام  زا  يزیرگب  هک  درم ***  زارفارس  يا  مرش  وت  يرادن 
دابم  يزور  وت  نانس  ناز  ارم  دازریش ***  ای  تفگ  نامز  نآ  لاله   3255

مَین  تدربن  مه  نم  هک  یناد  وت  مَین ***  تدرم  وچ  نادیم  درم  منم 
ردپ  يوخ  وچ  نم  اب  رآ  ياج  هب  درم ***  ریش  يا  وت  زا  مدش  تمیزه 

(147  ) هحفص ریش  هدنزای 4 . نیز 3 . ریپا 2 . .1
يو  راکیپ  هب  نیک  زا  دیباتش  يو *** *  رامع  راتفگ  دینشب  وچ 
رس  درب  امز  یهاوخن  هراچ  هب  رگهلیح ***  نمشد  ایا  شتفگب 

نآ  تسدرکن  سک  برع  ردنا  هک  ناشندب ***  يا  يدرک  نآ  سیق  اب  وت   3260
(1) لایتحا لاله  نیک  زا  درک  یمه  لاله ***  اب  دش  گنج  رد  رامع  وچ 

89پ[  [ دوب لاگنچ  ریش  دب و  رالد  دوب ***  لاب  يوق  دوب و  لاتحم  وچ 
نایژ  ریش  دننام  دیّرغب  نانچ ***  نآ  دیدب  ردیح  دنزرف  وچ 

ریپ  رامع  راک  رد  درک  هگن  ریگدرُگ *** نآ  تخیگنارب  ار  سرف 
تخس  دنبورف  ار  نانت  َهد  نآ  وت  تخب ***  کین  مع  يا  تفگ  رامع  هب   3265

نایز  دیآ  هگان  وت  مادنا  رب  ناشن ***  دب  نیا  زک  دیابن  نودیا  هک 
يو  راوخ  نوخ  حمُر  ناز  دیسرتب  يو ***  رادید  دید  همقلع  نب  وچ 

دربن  هاگ  هب  ار  ام  تسا  هدنسب  درم ***  رامع  وچ  روالد  يا  تفگب 
راع  و [  [ بیع دسر  ناعاجش  رد  نیا  زک  رای ***  گنج  رد  شیشاب  هک  دهاوخن 

داد  و [  [ نید رگم  دنیبن  ام  زا  سک  داژن ***  دب  ایا  تفگ  ودب  دمحم   3270
نیز  شدنکب ز  تفرگ و  شنایم  نیزگ ***  نآ  درک  هلمح  کی  نیا و  تفگب 

دازریش  کبس  شتسد  تسبورف  داهن ***  رب  نیمز  رد  شایناسآ  هب 
ناور  نشور  رامع  ریپ  رب  نامز ***  ردنا  مه  هدایپ  شدربب 
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تخر  دنتسبب  ناْشنارتشا  رب  و  تخس ***  دنتسبب  ار  نانت  هد  نآ  سپ 
داش دندناشن  ناْشنارتشا  ربا  داب ***  وچ  ار  نیزگ  سیق  نالایع   3275

راودرم  نالی  نآ  دنتخات  یمه  راع ***  بیع و  دص  هب  ار  نایدنب  نآ  سپ 
لاحم  راک  راک  نینچ  دشاب  هک  لاله ***  اتفگ  هدنخرف  رامع  هب 

ناگدرب  نوچ  دیهاوخ  درب  یمه  ناور ***  هتسخ  راوخ و  نینچ  ار  ام  هک 
؟  میاهداد اضر  دمحم  مکح  هب  میاهدازآ ***  ناملسم و  رخآ  هن 

بلط  هنیک  روج و  ربا  يدرک  وت  بدا ***  یب  ایا  تفگ  ودب  دمحم   3280
(148  ) هحفص رایتخا  . 1 دینش [... ار  يو  راتفگ  رامع  وچ  ینعی :  *.[ 

90ر[  [ افو یب  يا  وت  يو  اب  يدرک  افج  یضترم ***  ( 1  ) رب هک  نآ  دب  ناملسم 
(2 (؟ نیکز نونکا  يزومایب  ار  ام  هک  نینچ ***  نیا  تسخن  ییوگن  ار  دوخ  وت 

يار  تشز  ایا  تسدناوخن  ناملسم  يادخ ***  ار  یبن  ّیصو  يودع 
؟ لاکن ار  يو  نالایع  يدرک  وت  لاگسدب ***  ایا  سیق  دبن  ناملسم 

نامگ  یب  ار  سیق  رم  وت  يدرک  هک  نانچ ***  نآ  نونک  نم  منک  تلاکَن   3285
منک  هنامز  دب  ( 3) ةرخس ار  وت  منک ***  هنامداش  نیا  زا  سیق  لد 

درکن  زگره  راک  نینچ  نیا  تْردپ  درمداز ***  ایا  تفگ  نامز  نآ  لاله 
اطخ  مدرک  هچ  رگ  متسود  ارو  یضترم ***  نمشد  متسین  نم  و 

يوج  مان  يا  نم  يو  ِرب  مدیدن  يور ***  بآ  دوخ  دروخ  رد  هب  نکیلو 
تشادب  ینارگ  لد  نمز  ارم و  تشادن ***  یمارگ  رّمع  و [  [ رکبوب وچ   3290

 * ریبز رب  هحلط و  رب  ماجنارس  ریخ ***  هب  دمان  راک  نیا  لوا  زا  مه 
ماهدرزآ  هک  نم  اب  وت  نک  افو  ماهدرک ***  افج  نم  رگا  ینونک 

(4  ) شنزرس نونک  ناْمنیا  زا  شیب  نکم  شنم ***  نک  شوخ  ریم و  يا  نک  لضفت 
داد  زاب  حَلِس  زاس و  بسا و  همه  داز ***  كاپ  لی  نآ  ناشدرک  اهر 

كاخ  تسوت  رس  رب  ( 5  ) ياهدرک دب  وت  كاب *** ؟  هچ  وت  نوچ  ار ز  یلع  شتفگب   3295
نومزآ  نامهراب  رگد  يدرک  وچ  نونک ***  یهاوخ  هک  شک  نآ  دزن  ورب 

راکشآ  نتشیوخ  لد  ماک و  هب  راکش ***  زا  ریش  تشگرب  نیا و  تفگب 
زارفرس  نآ  سیق  يز  دیناسر  زان ***  هب  ار  نیزگ  سیق  نالایع 
اهر مغ  نآ  زا  دش  نیزگ  سیق  وچ  یضترم ***  لد  هنامداش  دبب 

هیواعم دزن  هب  لاله  ندیسر 

90پ[  [ نامز کی  یم  دوسان  تفر و  یمه  نامداش ***  همقلع  نب  يور  ناز  3300 و 
دید  هب  نیعم  وا  قشمد  راصح  دیدن ***  اراکشآ  ات  دوساین 

ةرخص  . 3 نید [ . [/ رب 2 هک ز  نآ  .1
ناز شلد  دش ***  داش  دمآ و  رهش  کیدزن  وچ  ( 149  ) هحفص ياهدرک  شخنزرس 5 . . 4 تسا [. مولعمان  ناتساد  اب  تیب  نیا  طابترا  *.[ 
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دش  دازآ  هار  مغ 
سک  داتسرف  نایفسروپ  ِرب  سپ ***  اج و  نآ  تخل  کی  دوسا  رب 

نآ  زا  نایفس  دنزرف  داش  دبب  ناشن ***  ار  وا  داد  دوخ  لاوحا  ز 
نیک  لعف و  نآ  رادرک  راتفگ و  ز  نیا ***  ردنا  ربخ  درآ  فنخموبا   3305

لاله  هدید  خوش  نآ  رادرک  ز  لاگسدب ***  نآ  تفای  یهگآ  نوچ  هک 
هار  درگ  زا  مه  ناشدندش  هریذپ  هاپس ***  اب  ار  صاع  نب  دومرفب 
راک  میزاسب  دیاب  وچ  ام  ات  هک  رآ ***  نم  دزن  تفگ  ناشزاونب  وت 

لامک  اب  هنادرم و  تسا و  عاجش  لاله ***  شمان  تسا و  گرزب  يدرم  هک 
راد  مان  تسا  هدروایب  هد  ینت  رای ***  راصنا  زو  رجاهم  زک  رگد   3310

ورمع  هراک  متس  رکشل  درب  نورب  رما ***  درک  ناشرالاس  هک  ناس  نآ  رب 
همه  شهاپس  اب  دندش  هدایپ  همقلع ***  نب  يور  نآ  دندید  وچ 

يوگ  تفگ و  يرد  ره  زا  دندرکب  يور ***  دندیدب  ار  رگیدکی  رم  وچ 
طامِس نایفسروپ  دب  هدنکفیب  طاشن ***  اب  سپ  درب  ناشرصق  يوس 

نامز  نآ  نان  دندروخ  دنتسشن و  نامداش ***  ناشِدنَدناشن  رب  ناوخ  هب   3315
شیپ  دناشنب  و [  [ ریم ( 1  ) ناشدیزاون شیوخ ***  رالاس  دزن  نامز  نآ  دندش 

رخف  تسج  یمه  یسولپاچ  نآ  رد  رخص ***  دنزرف  يور  ناشدیسوبب 
دناربمغیپ  نارای  هدیدنسپ  دنرس ***  نارس  اهنیا  تفگ  یمه 

91ر[  [ نورب ردیح  تفر  قح  نید  زا  هک  نونک ***  ناشیا  رب  اراکشآ  دبب 
مربمغیپ  نید  ( 2  ) بیان قح  هب  مرورپ ***  نید  راک  نم  هک  دش  نایع   3320

ریگتسد  قح  هب  ار  ام  دندوبب  ریپ ***  نامثع  نوخ  بلاط  نیا  رد 
نابز  کی  ره  دنداشگ  نیرفن  هب  نامداش ***  نایماش  نآ  زا  دندوبب 

نیرفآ  زا  تسدیرفآ  ارو  نیرفآ ***  ناج  نادزی  هک  سک  نآ  رب 
بارت  ریز  هب  نونکا  ددرگ  ناهن  بارتوب ***  ام  غیت  زا  تفگ  نیعل 

تین  ناشهدنزاون 2 . .1
(150  ) هحفص

ع)  ) یلع بناج  زا  رصم  هب  هدابع  نب  دعس  نتفر 

نیا  زا  ار  دوخ  نارای  داد  ربخ  نید ***  دیشروخ  تفای  یهگآ  نیز  وچ   3325
راکشآ  دوخ  رفک  نیعل  نآ  درکب  راک ***  تشذگب  هزادنا  زا  تفگ  یلع 

ياپ  درب  نورب  نوعلم  هرابکی  هب  يادخ ***  لوسر  ادخ و  مکح  ( 1  ) ز
اول  مکحم  لیزنت و  و [  [ تسدنسب امش ***  يادخ  ناماههتفگ  نیدب 

تسا  رس  ار  منت  ردیح  تستفگ  هک  تسربمغیپ ***  لوق  رگد  ياوگ 
ینم  دشاب  هدرک  نود  سیلبا  وچ  ینمشد ***  یلع  اب  دنک  واک  یسک   3330
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دوب  قفاوم  نوعلم  وید  ابا  دوب ***  قفانم  واک  یسک  نکیل  و 
رام  ّمد  ربا  دراد  ياپ  يو  هک  راس ***  كاخ  گس  نآ  یمه  دنادن 

لهس  تسه  ام  دزن  نیا  مزیگنارب  لهج ***  باوخ  زا  نم  شراقفلاوذ  نیدب 
نید  كاپ  ردیح  نآ  تفگ  نوچ  هک  نیا ***  ردنا  ربخ  درآ  فنخموبا 

دناوخ  شیپ  ار  هداّبع  دعس  وا  سپ  دنامب ***  ترکف  و [  [ يار نی  ارد  یگنرد   3335
نمجنا  یکی  اب  وش  رصم  يز  وت  نم ***  رهب  زا  دعس  يا  تفگ  ودب 

راوس  اج  نآ  زا  یهاوخ  هک  نادنچ  وت  رای ***  هتسیاش  دنمرنه  يا  ربب 
91پ[  [ ریگتسد دوب  سب  متیار  نونک  ریما ***  هدیزگ  يا  دعس  تفگ  ودب 

نم  رالاس  هرهش  يا  مهاوخ  ددم  نم ***  راکیپ  هب  دیآ  نمشد  را  سپ 
ونش  مدنپ  شیب و  نکم  یگنرد  ور ***  وت  دشاب  هتسیاش  تفگ  یلع   3340

نادراک  ۀنادرم  درم  دص  ود  نامز ***  نآ  دعس  درک  نیزگ  ناشیوخ  ز 
دیون  ( 2  ) یکین هب  شداد  داد و  ودب  دیفس ***  ون  یتیار  يده  ماما 

نم  رب ز  نایرصم  ِرب  شتفگب  نسحلاوب ***  ياهمان  سپ  داد  ودب 
الم  رب  نایرصم  همه  رب  ناوخب  ار ***  همان  نیا  ردیا  رصم  هب  یتفر  وچ 

شیب  هزادنا  يراک ز  چیه  نکم  شیپ ***  ياپ  ربم  نادزی  نامرف  3345 ز 
تدیازفب  دزم  وا  زک  نک  نآ  وت  تدیآ ***  شیپ  ياج  کی  راک  ود  وچ 

يوگم  رد  ره  هفازگ ز  رب  نخس  يوجم ***  یشیب  راد و  هگن  نید  قح 
یکنلب  شاد  هب 2 . .1

(151  ) هحفص
شاب  هشیپ  افو  و [  [ زرو داد  همه  شاب ***  هشیدنا  بوخ  رد  راک  ره  هب 

رشح  هگان  هب  دران  وت  رب  ات  هک  رذح ***  رب  وت  شاب  رگدادیب  ز 
ار  حور  وا  زا  ناتسب  شْدیاب  وچ  ار ***  حورسم  نبا  وک  هب  نک  بلط   3350

تسوا  زا  ناطیش  ماد  هنتف و  رد  تسوا ***  زا  نامثع  نوخ  نیا  داینب  وچ 
داب  دننام  درب  هپس  تفرب و  داش ***  دعس  اب  سیق  ( 1  ) سپس شتفگب 

راد  مان  نآ  تفر  نوردنا  رصم  هب  راو ***  هتسهآ  دعس  هر  دیّربب 
دنتفاتشب  زیت  يو  رادید  هب  دنتفای ***  یهگآ  وا  زا  مدرم  وچ 

دندش  تمالم  یب  يو  دزن  ات  هک  دندش ***  تمالس  مالس و  اب  همه   3355
يدمآ  داد  نید و  و [  [ تعاط رب  وچ  يدمآ ***  داش  ریم  يا  شدنتفگب 

92ر[  [ داب وت  هاپس  رب  رفظ  هشیمه  داب ***  وت  هاوخ  کین  نیرفآ  ناهج 
دوبب  مغ  یب  داش و  ناشراتفگ  ز  دوبب ***  مرخ  دعس  ناشرادید  هب 

نامز  نآ  دش  عمج  دجسم  يوس  نایرصم ***  اب  هداّبع  سیق  کبس 
برط  شکاپ  ناج  زا  تخیگنارب  برع ***  هاش  ياهنخس  میسن   3360

دندش  دج  رب  هن  یهورگ  هچ  رگا  دندش ***  دجسم  يوس  همه  مدرم  وچ 
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دعس  تقو  نآ  رد  كرابم  لاف  هب  دعس ***  سیق و  لد  رادب  دنمرنه 
درک  هلمج  نخس  وا  دیعو  و [  [ دعو ز  درک ***  هبطخ  ربنم و  رب  تفر  کبس 

درک  زاغآ  همان  نآ  ياهنخس  درک ***  زاب  ار  همان  رس  سپ  نآ  زا 
اههتفگ  نآ  زا  رپ  نانمؤم  رس  اهبرپ ***  رهوگ  نآ  دناشفارب   3365

راقفلاوذ  بحاص  قح  ماغیپ  ز  راگدرورپ ***  رادناهج  مان  هب 
ریبک  ریغص و  دب  نایرصم  يز  وچ  ریذن ***  ریشب و  يادخ  مکحز 

دیبع  دزن  هچ  ریما و  دزن  هچ  ( *** 2  ) دیعو دعوز و  یهن و  رما و ز  ز 
افو  هتسجب  تیعر  رهب  ز  اضق ***  هدرپس  هدابع  سیق  هب 

قح  هب  تنایخ  زا  ناشن  هدادب  قح ***  هب  تناما  باوث  هدومن   3370
دیع  سپ 2 . تفگب  .1

(152  ) هحفص
شک  درک  برط  زا  نایرصم  لد  شوخ *** ظافلا  اهنخس و  نیریش  ز 

ریز  هب  دمآ  ربنم  زا  لیجعت  هب  ریلد ***  سیق  دناوخ  ورف  همان  وچ 
تسبب مکحم  دهع  نت  هب  نت  اب  و  تسد ***  سیق  سپ  داد  نایرصم  نادب 

ناشن  مدیروآ  حورش  نیا  زک  ناهن *** ردنا  تفگ  نارتهم  نادب 
دیهد  مناج  و [  [ حور تحار  یکی  دیهد ***  مناشن  رگ  شنکدب  نآ  زا   3375
92پ[  [ میرب ردیح  کیدزن  میدنبب و  میروآ ***  گنچ  هب  ار  شنکدب  نآ  رگ 

تسا رس  تنعل  هب  وا  قافن  لها  رب  تسا ***  ربمغیپ  نید  نمشد  نآ  هک 

رصم تیعضو  زا  هیواعم  هب  حورش  نبا  ندناسر  ربخ 

رکف  ردنا  لد  وا  تفر  هناخ  يوس  رد ***  هب  دش  هگیاج  ناز  نیا و  تفگب 
؟ دنب هب  ( 1) دناسر نوزفا  تخب  ار  هک  دنلب ***؟ رهپس  ددرگ  هچ  رب  ات  هک 

؟ راگزومآ دشاب  دب  تخب  ار  هک  راگزور ***؟  شدرگ  دنک  يزاب  هچ   3380
حور  ْشنت  زا  تفر  نورب  یتفگ  وت  حورش ***  نبا  تفای  یهگآ  نیز  وچ 

ییوج  هراچ  نمشد  نآ  ماش  ( 2  ) هگ يور ***  هدیشوپ  رصم  زا  تفر  نورب 
ریبد  همان  سیبلت  دناوخ  یمه  ریپ ***  گرگ  یهد  ردنا  تشگ  ناهن 

ناور  هریت  نایفسروپ  رب  نامز ***  ردنا  همان  یکی  وا  تشون 
نسحلاوبا  سک  دمآ  ردنا  رصم  هب  نم ***  ریم  ای  تفگ  نورد  همان  هب   3385

یتعنص  یکی  ام  اب  تخیگنارب  یتعیب ***  نایرصم  اب  تسبورف 
تسا  هدروآ  توعد  نایرصم  ِرب  تسا ***  هداّبع  دعس  نسحلاوب  سک 
شیپ  راک  نامدرم  نیدب  وا  دربب  شیب ***  درم  دص  ود  درادن  نکیلو 

ریما  يا  نایز  دش  نامدوس  همه  ریما ***  يا  نایرصم  لد  دش  يوق 
نم  رالاس  مایا و  رخف  ایا  نم ***  راک  نیا  زا  هگآ  مدرک  ار  وت   3390
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نارکیب  ام  هب  یتسرف  یهاپس  نایم ***  تیمح  يدنبب ز  وت  ات  هک 
زاس  هلیح  نیا  زا  ددرگن  رتنوزف  زارد ***  ددرگن  ام  رب  راک  ات  هک 

تخس درک  ناهن  شیور  دیچیپب و  تخب ***  روش  ار  همان  نآ  نیا و  تفگب 
یهگ  دنناسر 2 . .1

(153  ) هحفص
دسح  زا  ییوج  هراچ  نامز  ردنا  مه  دسا ***  صاع  هب  هگ  نامه  شدرپس 

93ر[  [ داژن نمشد  صاع  نامز  ردنا  مه  داب ***  دننام  تفر  شدرک و  یسگ   3395
 * دیدب ار  واک  داد  ودب  هتشون  دیسر ***  نایفسروپ  ِرب  يدود  وچ 

 ** نارفع شخر ز  گنر  روک  دبب  ناشندب ***  نآ  دناوخ  رب  همان  نآ  وچ 
رمخ  تسدروخ  هنتف  زا  دب  تخب  هک  ورمع ***  هب  نایفسروپ  نامز  نآ  ( 1  ) تفگب

يوا  یتسپ  نونک  دهاوخ  درک  یمه  يوا ***  یتسم  زو  ورمع  ایا  تسم  دبب 
 *** یسک دنیبب  یتشک  دنب  نیا  زک  یسک ***  دنیبب  یتفگش  ناوارف   3400

ریفن  هزرش  ریش  دشکرب  نوچ  هک  ریسا ***  دننامب  ناریگریش  اسب 
یلع  درن  رصم  رد  دیزابب  یلع ***  درم  تفرگب  رصم  نونک 

ار  درن  شنت  زا  تسکش  دیابب  ار ***  درن  مدن  کی  نونک  وا  دربب 
رتشیپ  نیک  درآ ز  ردیا  هاپس  رتشیب ***  دننک  يرای  هک  دیابن 

ناشن  ار  ام  داد  اهلاح  نیا  زا  نامز ***  نیا  حیرش  نبا  دنمدرخ   3405
تسا  رکشل  یکی  يو  اب  ْشناشیوخ  ز  تسا ***  ردنا  رصم  هب  دیوگ  ( 2) سیق نونک 

حور  رهب  زا  ریپ  نیا  دسرت  یمه  حورش ***  نبا  يراْوتُم  تسه  وا  زا 
لاتق  رهب  نم ز  نایرصم  يوس  لاله ***  اب  نونک  متسرف  یهاپس 

لاله  ( 3  ) یمان دزن  نامز  ردنا  مه  لاگسدب ***  نآ  درک  سک  نیا و  تفگب 
داز  كاپان  نایفسروپ  رب  داب ***  وچمه  تفر  ماغیپ  دینشب  وچ   3410

نایم  نتسج  هنیک  یپ  زا  دنبب  نامز ***  نآ  تفگب  نایفس  نبا  ودب 
ماک  هاوخدب  ناتسب ز  ریشمش  هب  مامت ***  یهاپس  اب  وش  رصم  يوس 

. تسا هدش  حیحصت )؟(  لکش  نیا  هب  تیب 340  تسار  تمس  ۀیشاح  رد  هدش و  هتـشون  حاورالا » بلاق   » ترابع هحفـص  نیا  يالاب  رد  *.[ 
.] تسا بتاک  زا  ریغ  یسک  طخ  هب  هحفص  نیا  یشاوح  یلع »  دزن  رصم  رد  دمرایب  یلع /  درم  تفرگن  رصم  نونک  »

دبب  . 1 دشن [. تفای  گنر » روک   » يارب یصخشم  يانعم  **. [ 
یماح  صیق 3 . . 2 دشن [. تفای  یصخشم  يانعم  ***.[ 

(154  ) هحفص
رازه یس  نونک  ام  رکشل  نیا  زا  راوس ***  یگنج  نادرم  نک ز  نیزگ 

سیق نتفیرف  يارب  هیواعم  ۀمان 

93 پ[  [ برچ مرگ و  سپ  تشونب  همان  یکی  برح ***  نایفسروپ  نخس  نیا  تفگ  وچ 
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دنق  و [  [ ساملا دننام  شاهنخس  دنب ***  يور  زا  هداّبع  ( 1  ) سیق رب   3415
ریگ  تسد  قح  هب  نامْدوب  رگ  دزس  ریما ***  وت  نوچ  ضیف  ياهتفگ  وا  رد 

رصب  رون  وچ  نامثع  ریم  رب  ردپ ***  تدوب  هک  نآ  بجوم  َربَا 
؟  یلسگن لد  نوچ ز  یلع  رهم  وت  یلع ***  رکم  هب  نامثع  هتشک  دش  وچ 

؟  برع نارس  نم  اب  دننوچ  هک  بسن ***  الاو  درم  يا  وت  ینیبن 
دننک  نادنز  وچمه  یلع  رب  ناهج  دننک ***  نامثع  نوخ  بلاط  ات  اک   3420

شیپ  ياپ  ام  راکیپ  هب [  [ روایم شیوخ ***  ناج  دیاب و  مرد  رگ  ار  وت 
وت  رادرک  تشز  نمشد  مدش  وت ***  راک  زا  هگآ  مدش  نم  نوچه  هک 

نم  نافوط  قرغ  زا  نمیا  يوش  نم ***  نامرف  هب  يرآرد  رس  سپ ر 
داب  حور  تحار  تنم  ياطع  داب ***  حون  یتشک  تنم  دیما 

باذع  رد  ام  ریشمش  هب  ینامب  بارتوبِرب ***  ( 2  ) يدرگبرب را  سپ   3425
دوب  شتآ  وچ  ادعا  رب  ( 3  ) ممشخ وچ  دوب ***  شک  نیک  دالوپ  هب  مباذع 

رذح رب  اضق  دش  وا  زک  یهاپس  رد ***  همان  نیا  سپ  کنیا  مداتسرف 

رصم هب  هلمح  يارب  لاله  هب  هاپس  ندرپس 

هاوخم  يو  زا  هب  رکشل  رالاس  وت  هاپس ***  نیا  رب  رالاس  تسا  لاله 
دیزی  تسد  هب  نایفس  نبا  درپس  دیع ***  ورپ  ۀمان  نآ  نیا و  تفگب 

اله  وت  ناسر  هدابع  سیق  هب  ارم ***  دیعو  نیا  دیزی  نیا  تفگب   3430
نیزگرب  هپس  زا  رازه  يراوس  نیه ***  تفگ  همقلع  نب  هب  سپ  نآ  زا 

نتدالوپ  لاب  يوق  نالی  نز ***  ریشمش  ناریگدرگ  همه 
94ر[  [ داد هاوخدبز  ناتسب  رصم  يوش  داب ***  دننام  هب  هدیرج  ناشرَِبب 

دوش  هتوک  شالاب  يزارد  دوش ***  هگآ  نمشد  نوچ  هک  نک  نانچ 
(155  ) هحفص ممشچ  . 3 يدرگن [  صیق 2 /] . حور 1. تسدرپس  ام  تیار  يوس  حورش ***  نبا  تستسشن  لد  نیا  رب   3435

اهدنق  زا  مه  نک  شوخ  وت  ار  شلد  اهدنپ ***  نیا  تفرذپ  ( 2  ) سیق ( 1) را سپ 
حور  وت  شراد  هزات  ام  نامیپ  ز  حورش ***  نبا  دزن  وت  شاب  یمه 
رازه  یس  نز  ریشمش  ناراوس  راد ***  مان  يا  هدنیآ  وت  يز  ات  هک 

زیرب  نوخ  رد  رصم  ام  هاوخدب  ز  زیت ***  ریشمش  هب  هگ  نآ  نک  یلاخ  وت 
نادراک  لی  يا  راک  چیه  نکم  نامز ***  نآ  نتخوس  نتشک و  زج  هب   3440

نکش رکشل  درگ  ایا  داش  ورب  نم ***  تْمتفگ  هک  نامرد  تسا  نیمه 

حورش نبا  هب  هیواعم  ۀمان 

نیعل  نآ  حورش  نب  هللادع  هب  نینچمه ***  ياهمان  سپ  داتسرف 
* شیوخ زاس  نکم  یشیپ  هک  اتفگب  شیوخ ***  زار  ِرد  رب  ودب  هداشگ 
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لاگسدب زا  لاح  ره  هب  نک  رذح  لاله ***  دارم  رب  نک  راک  همه 

سیق هب  هیواعم  همان  ندیسر 

ناهن  نایفسروپ  ۀمان  دش  هک  نادراک ***  يوار  نآ  دیوگ  نینچ   3445
(2  ) سیق دنامورف  مغ  زا  دسرتب و  سیق ***  دناوخ  رب  همان  نآ  و  ( 2) سیق رب 

ربخ  نآ  يو  درک  ناهن  سک  رهز  رس ***  درب  ورف  مغ  نآ  رد  ینامز 
دش  هناوید  وچمه  ( 3) اههشیدنا ز  دش ***  هناخ  رد  تساخرب  ردص  زا  سپ 

زیچ  چیه  وا  زا  شدوبن  یناهن  زیزع *** تفج  رکبوب  تخد  شُدب 
شیپ  دروآ  هچ  ار  وا  نز  ناک  رگن  شیوخ ***  زار  همه  نآ  داشگرب  ودب   3450

شاب  رای  درخ  اب  رد  راک  ره  هب  شاب ***  رایشه  ( 2  ) سیق ایا  تفگ  شنز 
94پ[  [ تسین هاتوک  هار  نانمشد  نیا  زا  تسین ***  هاگآ  تسا و  رود  وت  زا  یلع 

يوش  هتسب  يدرگ و  هتسخ  رگم  يوش ***  هتسکش  ییوج  گنج  رگ  وت 
بلط  نامثع  نوخ  یلع  زا  دنک  برع ***  هاش  تاداس  هک  نآ  رگد 

اهجنر  نیا  قح  رب  تسداشگ  اهجنگ ***  رد  نایفس  دنزرف  وچ   3455
ینک  ناماس  هب  ایند  راک  همه  ینک ***  نامرف  يریگ و  دنپ  رگ  وت 

ضیف  زا 2 . .1
.] هدن رارق  دوخ  راک  گنهآ  زاس و  ار  نتسج )  يرترب  =ـ  یشیپ ینعی :  *.[

اههشیدنا  . 3
(156  ) هحفص

هیواعم هب  سیق  ۀمان 

دهش  وچمه  وا  رب  اهنخس  نآ  دب  وچ  دهع ***  تسکشب  ( 1  ) سیق نز  نامرف  هب 
باوج  دیوگ  بوخ  ار  همان  نآ  هک  باوص ***  نآ  ( 1  ) سیق دید  نتشیوخ  زا  سپ 

ار  هماکدب  دوتسب  همان  نآ  رد  ار ***  همان  نآ  هگ  نآ  تشون  یباوج 
تسوت  دعس  تعلط  بلاط  درخ  تسوت ***  دهع  رد  هتسویپ  تفگ  ملد   3460

مدما  نورب  ردیح  دزن  زا  وچ  مدمآ ***  نوچ  هک  رگنب  ریما  يا  يوت 
نم  ریم  يا  مدرواین  یهاپس  نتشیوخ ***  اب  دنویپ  و [  [ شیوخ زا  زج 
وت  نامرف  هب  دب  مرس  و [  [ شوگ ود  وت ***  نامیپ  هب  دب  ملد  يار  وچ 

یگتسیاش  هک  زج  ام  ینیبن ز  یگتسهآ ***  هب  وت  رب  میایب 
دود  وچ  نایفسروپ  ( 2  ) يز هداتسرف  دوب ***  هتشونب  همان  يو  يور  نیا  رب   3465

دیفکشب  لگ  وچ  شیور  دناوخورف و  دیسر ***  نایفسروپ  رب  همان  وچ 
دش  رادیب  تخل  کی  هتفخ  وا  ُدب  دش ***  رازیب  سیق  هنگ  زا  تفگب 

دروآ  ياپ  هب  یتخرد  يداش  ز  دروآ ***  ياج  هب  رگ  ار  هتفریذپ 
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لاله  رد  رهز  دیامن  ناْمناهن  لایتحا ***  نخس  نیا  تسه  هک  نودیا  رگ 
نیمک  رب  وا  رب  دراد  زور  بش و  نیا ***  زا  لفاغ  تسین  همقلع  نب  وچ   3470

95ر[  [ درک ریدقت  هچ  دزیا  هک  دنادن  درک ***  ریبدت  هتسویپ  يار  نیا  رب 
تسین  دنب  زج  ریبدت  شبیصن ز  تسین ***  دنسرخ  ریدقت  هب  لد  ارک 

نابساپ  نوچ  ْشنودرگ  رود  دوب  نامسآ ***  شدرگ  دش  رای  ارک 
رهز  هاگ  دروآ  راب  دش  یهگ  رهد ***  ار ز  ام  نییآ  تسا  نینچ 

درکن  تراجت  يدنمدوس  نیدب  درم ***  ِدرم  زج  هب  ایند  رازاب  هب   3475
ناهج  دش  ناهج  زک  شدیآ  ناهج  ناهج ***  دیوجب  واک  يو  تسا  درم  هچ 

ریبک  کلم  يوگ  ناهج  زا  درب  هک  ریما ***  ُدب  ناهج  رب  دیآ و  ناهج 
لبه  تال و  تسکشب  هک  یتقو  هب  لحم ***  تلم  تفای  شک  ریم  نآ  زا 

نیز  ضیف 2 . راکشآ 1. درک  مالسا  ریشمش  هب  راکش ***  رتنع  ورمَع و  نوچ  دوب  ارک 
(157  ) هحفص

زیت  ریشمش  هب  هّقَر  تشد  نآ  رد  زیختسر *** نیثکان  زا  تخیگنارب   3480
نید داد و  قح  رد  نید  ریشمش  هب  نیثکان ***  نادب  وا  درک  هچ  ات  رگن 

ع)  ) یلع هب  سیق  ۀمان 

(2  ) ماما دزن  هب  همان  داتسرف  مامت ***  هدابع  ( 1  ) سیق هک  یتقو  هب 
نمز  غارچ  يا  درک  همان  یکی  نم ***  کیدزن  هب  نایفس  دنزرف  هک 
امش  رب  منز  شتآ  بآ و  نم  هک  اهدنگوس ***  سیبلت  دیدهت و  هب 

رامشیب  رب  همان  نآ  راثآ  رب  راد ***  مان  يا  درک  نورب  یهاپس   3785
مالسلاو  نیا  ردنا  مزجاع  نم  وچ  ماما ***  يا  نونک  متفگ  زاب  ار  وت 
دیدب  ار  اههتفگ  نآ  دناوخ و  ورف  دیسر ***  نادزی  ریش  ِرب  همان  وچ 

ناهن  شدوب  ( 3  ) هچنآ راکشآ  درکب  نامز ***  نآ  سیق  تفگ  يده  ماما 
مامت  دش  نخس  نایفسروپ  رب  ماش ***  يوس  نونک  دهاوخ  تفر  یمه 

95پ[  [ نیک هب  يو  رگم  ار  نید  درک  لدب  نید ***  ردق  يو  تخانشن  هک  انامه   3490
راوخ  راهنز  و [  [ ْشلد دوش  ( 4  ) هیور ود  راتساوخ ***  دش  رانید  هب  لد  ارک 
ناوج  يا  تفگ  رکبوب  دنزرف  هب  نامز ***  رد  یضترم  نخس  نیا  تفگ  وچ 

نایرصم  ةرضح *  نونک  يداب  وچ  ناتسار ***  نینچ  اب  نیه  زیخرب و  وت 
نیزگ  يا  ربب  دوخ  اب  نیزگب و  وت  نید ***  ناریلد  زا  رازه  يراوس 

یمه  دیوب  راخ  ام  سیق ***  لگ  ز  یمه ***  دیوج  رصم  هر  نمشد  وچ   3495
گنس  هب  هنیگبآ  دنزرب  یکی  گنرد ***  یب  يو  هک  نمشد  تسا  نآ  رد 

ریز  هب  درآ  شریش  دنک  یتشک  وچ  ریش ***  هزرش  اب  هابور  هک  دنادن 
؟  باهش ییانشور  دهد  هنوگچ  باتفآ ***  بات  رون  دوش  ادیپ  وچ 
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مربمغیپ  ّمع  نب ْ  داماد و  هک  مرتسگ ***  يده  باتفآ  نآ  نم 
هچنآ  مامالا 3 . دزن  ضیف 2 . .1 ام ؟ نادرم  دنیوج  گنج  نوچ  هک  ام ***  نادیم  هب  يداعم  دجنس  هچ   3500

ضیف  دشن .** [. تفای  هرضح »  » يارب یصخشم  يانعم  هیور ] .*  رد  .4
(158  ) هحفص

داب  هدنز  ات  وش ز  رتزیت  نونک  داد ***  نید و  یپ  زا  تسرپ  ْنید  يا  وت 
يادخ  ریش  نامرف  هب  يداب  وچ  يامزآ ***  گنج  ریش  نآ  تفر  نورب 

راد  مان  همه  هدید  مزر  همه  رازه ***  ناراوس  يو  اب  دوب  هپس 
دادز  رپ  شرس  باتز و  رپ  شلد  داب ***  دنت  نوچ  تفر  یمه  دمحم 

رذح  نک  یمه  نمشد  ناتسد  ز  رسپ ***  ياک  یضترم  دب  تفگ  ودب   3505
نیمک  ياج  راد و  هگن  نوخیبش  نید ***  يادعا  تسا  ياس  گنرین  وچ 

راد  هشیپ  نید  داد و  ندرک و  رذح  راد ***  هشیدنارپ  لد  نیا  زا  زور  بش و 
مرذگن  رتساز  وت  نامرف  ز  مرب ***  نامرف  هک  اتفگب  ردیح  هب 

96ر[  [ دنپ هتفرذپ  تفریم  زور  بش و  دنمشوه ***  نآ  دش  نوریب  نیا و  تفگب 
ربخ  نمشد  خیب  زا  تسج  یمه  رنهرپ ***  نآ  تفریم  هک  هر  نآ  رب   3510

هاپس نآ  رب  داتفا  رب  هگان  ز  هار ***  فرط  کی  دمآ ز  رب  يدیرب 

رکب یبا  نب  دمحم  هب  سیق  تنایخ  ربخ  ندیسر 

نامز  رد  ارو  دمحم  دزن  هب  نایزات ***  نید  نادرم  دندربب 
راک  تسا  نوچ  هک  منادب  نم  ات  هک  رایب ***  همان  تفگ  ودب  دمحم 
دوب  هک  نانوچ  دناوخ  ورف  دمحم  دوز ***  داد  ودب  همان  درم  ناوج 

نید  راد  هپس  يا  شاب  هاگآ  هک  نینچ ***  هتشون  دب  نورد  همان  هب   3515
ناهن  دهاوخ  تفر  یمه  نمشد  هب  نامز ***  نیا  ( 1  ) سیق تشگ  وت  رما  زا  هک 

ربخ  نیا  شاب  هتسنادب  یتسرد  رز ***  هب  نایفسروپ  شتفیرفب  وچ 
ام  راک  نید  ریم  يا  ددرگ  هبت  ام ***  راکیپ  هب  دیآ  نمشد  نوچ  هک 
ریگتسد  قح  هب  ار  نانمؤم  ییوت  ریما ***  يا  نامشاب  سر  دایرف  وت 

تفهن  ردنا  همان  نیا  تسین  امز  تفگ ***  همان  نآ  دناوخ  رب  وچ  دمحم   3520
نم  شیپ  وگب  یسانش  نوچ  نانچ  نخس ***  نیا  درمدار  يا  وت  نکیل  و 
نورب  هگان  رصم  زا  وت  یتفر  وچ  نونک ***  دب  اجک  هدابع  ( 2  ) سیق هک 

کید  سیبلت  رکم و  زا  تخپ  یمه  کیلو ***  وا  دوب  رصم  رد  تفگ  ناوج 
صیق  ضیف 2 . .1

(159  ) هحفص
لایتحا  هتخاس  ُدب  يار  نیا  رب  لاله ***  يو  زا  دوب  یلزنم  هس  هب 

رهق  هب  دزات  رهش  نآ  ردنا  لاله  رهش ***  دمارخ ز  نوریب  سیق  نوچ  هک   3525
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نتخود  نیک  دنهاوخ  يور  نیا  زا  نتخوس ***  تراغ و  نامز  نآ  دنک 
نارگ یحیلس  یتسد  دیشوپب  نامز ***  رد  نیا  دینشب  وچ  دمحم 

سیق تراسا  سیق و  اب  دمحم  گنج 

96پ[  [ درین راک  دیزاسب  رس  یکی  هک  درم ***  ریش  نآ  تفگ  دوخ  نارای  هب 
 * نایم زا  دهج  نوریب  هک  دیابن  نامز ***  نیا  گنت  تسا  سیق  هاوخدب  وچ 

زارف  بیشن و  رپ  دب  هار  نآ  سپ  زارد ***  دب  هر  سیق  رب  ات  وا  زو   3530
داش  رصم  رد  زا  دب  هتفر  نورب  دادماب ***  رگد  زور  ( 1) سیق نآ  سپ 
دوب  هدرورپ  راک  نانمشد  اب  وچ  دوب ***  هدرک  یهگ  رکشل  هاگرد  هب 

راکش  يوب  دربیم  تفر و  یمه  راوریش ***  هگیاج  نآ  زا  دمحم 
يادخ  رما  قرب ز  دننام  هب  ياپداب ***  نورد  شریز  تسج  یمه 

ریلد  عاجش  بسا  تفر  یمه  ریز ***  هب  الابز  دیآ  هک  یلیس  وچ   3535
زور  مین  زا  وچ  ناشفرد  دشفرد  زور ***  هزیچ  دوش  بش  رب  هک  یتقو  هب 

نورب  تیار  زور  دشک  لد  ام  ز  نوگریق ***  ۀماج  اوه  دّردب 
(2  ) دعس تخب  ترصن و  ربا  دمحم  دعس ***  و [  [ سیق يز  تقو  نآ  ردنا  دیسر 

راْوقرب نیک  غیت  زا  شتآ  دناشف  راهبون ***  ( 3  ) ردنت نوچ  دیرغب 
دناشف  شتآ  نمشد  رب  هزین  زا  وچ  دناشن ***  شتآ  رب  ار  ودع  هزین  هب   3540

تساخب  رکشل  ود  ریگ  و [  [ راد هد و  تسار ***  ّپچ و  زا  دید  هپس  نمشد  وچ 
ماف  لعل  نیمز  دش  نوگدرز  اوه  ماسح ***  نانس و  برض  و [  [ نعط سب  ز 

راوس  دش  نوچ  تسد  دز  ریشمش  هب  راک ***  دید  نانچ  هدابع  سیق  وچ 
دش  راتفرگ  نتسج  راکیپ  ز  دش ***  راکیپ  هب  يراکش  ریش  وچ 

تسا : هتخاس  ار  تیب  نیا  هتشاذگ و  مه  رانک  ار  فلتخم  تیب  ود  عارصم  ود  هابتشا  هب  بتاک  اج  نیا  رد  *.[ 
 ] نایم زا  دهج  نوریب  هک  دیابن  نامز  نیا  ضیف  تسا  گنت  هاوخدب  وچ 

(160  ) هحفص ردنت  . 3 دعس [ ِتخب  صیق 2 /] . .1
جنر  هیام  مک  هب  دیآ  هتسر  دب  ز  جنپس ***  رهد  ( 1) ّيدنب راتفرگ و   3545

دوب  ینادواج  شمغ  دنب و  هک  دوب ***  ( 2  ) یناهج نآ  دب  راتفرگ 
راگدرک  تمعن  قح  دناد  هک  راگتسر ***  دوب  نآ  ناهج  ود  ره  هب 

ماما  یفطصم و  قح  دناد  هک  مامت ***  دسانش  سک  نآ  تمعن  قح 
تسا  ربمغیپ  داماد  ّمع و  نب  هک  تسا ***  ردیح  نید  كاپ  نآ  قح  ماما 

دیسر  منهج  ران  هب  شناور  دیشک ***  رکشل  تسد و  ودب  واک  یسک   3550
دوب  نارین  هب  مه  ناینایفس  وچ  دوب ***  نایفسروپ  يز  يار  ارک 

دعس  مایا  تقو  نآ  سحن  دنبب  دعس ***  و [ ([ 3  ) سیق ربا  نایفس  دنزرف  ز 
اردیح نیما  دزن  داتسرف  ارو ***  دمحم  هتسب  ( 3  ) سیق دش  وچ 
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نامز  ردنا  مه  يو  اب  درک  یسگ  نامالا ***  دهع و  هب  ار  يو  نالایع 
داهن  رب  هنب  تفرگرب و  هپس  داش ***  رکبوب  نبا  سپ  ياج  نآ  زا   3555

راگماک  هدش  ردیح  يادعا  رب  راد ***  مان  نآ  تفر  نوردنا  رصم  هب 
همر  نآ  دب  هدنام  نابش  یب  دوخ  هک  همه ***  شرصم  لها  دندش  هریذپ 

نید  كاپ  ردیح  دمحا و  رب  و  نیرفآ ***  وا  رب  سک  ره  دناوخ  یمه 
داشگرب  نایرصم  رب  لدع  ِرد  داش ***  رکبوب  نبا  دش  رصم  رد  وچ 
رنهرپ  ردیح  ۀمان  نیزگ  رد ***  هب  رد  شْدناوخ  نایرصمربا   3560

اجر  فوخ و  و [  [ ناسحا و [  [ تاعاط ز  افو ***  دهع و  نامرف و  نامیپز و 
درک  داش  همه  ار  نایرصم  لد  درک ***  دای  ( 4  ) اههتفگ نآ  نوچ  دمحم 

نامز  کی  سپ  دنتشگ  هدنکارپ  نایرصم ***  يو  لاح  زا  هگآ  دندش 
97پ[  [ درب رس  ار  هصق  نیا  لاح  نیا  رد  دروآ ***  ربخ  ییحی  طول  نونک 
(6  ) نایزات یلع  دزن  دندربب  نانچ *** نآ  ار  هدابع  ( 5  ) سیق رم  وچ   3565

هانپ  نید  ردیح  يده  ماما  هار ***  درگ  زا  داتسرف  نادنز  هب 
صیق  رد 3 . ناهج  دنب 2 . يراتفرگ و  .1

نانزات صیق 6 . اهتفگ 5 . . 4
(161  ) هحفص

دعس  لاف  رب  لاح  رد  گرب  یکی  دعس ***  و [ ( [ 1) صیق رب  رباج  داتسرف 
نآ  زا  هنامداش  دش  ( 1  ) سیق لد  نایمالسا ***  رالاس  نامرف  هب 

داش  تشگ  ات  ( 1  ) سیق يز  هیده  یسب  داب ***  وچ  رباج  رهب  زا  داتسرف 
رس  هب  رس  یکی  ار  نید  ناگرزب  رگد ***  زور  دناوخ  يده  ماما   3570

دیرتسگورف  تسایس  طاسب  دیروآ ***  شیوخ  شیپ  ار  سیق  رم  و 
؟  يدش نمیا  هچ  زا  وگب  رشحم  ز  يدش ***  نمشد  سیق  ایا  تفگ  ودب 

نیرفآ  رب  وت  يدیزگ  نیرفن  وچ  نیرفآ ***  ناهج  زا  داب  مرش  ار  وت 
نامداش  وت  هب  ددرگ  سیلبا  هک  نامگدب ***  يا  درک  یتساوخ  نآ  وت 

مهد  یلایخ  ار  تاهریت  لد  مهد ***  یلام  شوگ  ار  وت  نم  نونک   3575
نید  كاپ  نآ  ندینارد  دومرفب  نیتسآ ***  ود  سیق  ۀعاّرُد  ز 

رگدادیب  سیق  نیا  دش  یصاع  هک  رب ***  سیق  ۀماج  ربا  دنتشون 
تخب  کین  ردیح  یبن  ّیصو  تخس ***  دیلامب  ششوگ  ود  سپ  نا  زا 

زاب  هراب  رگد  نادنز  هب  ار  وا  رم  زارفرس ***  ردیح  سپ  داتسرف 
نتسیز  نینچ  نیا  زا  هب  نتشک  هک  نتشیوخ ***  اب  سیق  نیا  تفگ  یمه   3580

اهر  يزور  درک  نسح  لوق  هب  یضترم ***  ار  سیق  هگ  دنچ  زا  سپ 
لاله نوچ  دش  درز  مغ  هگآ ز  دش  لاله ***  دمحم  سیق و  لاح  زا  وچ 

سیق تراسا  زا  هیواعم  نتفای  ربخ 
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98ر [  [ ناشندب نمشد  سک  داتسرف  نامز ***  ردنا  مه  نایفسروپ  رب 
رس  هریخ  دب  نآ  ناشدرک  ربخ  ربخ ***  ناشن و  ناشدبن  ناس  نآ  رب 

دیسر  ناج  رب  همان  زا  يو  نامغ  دیسر ***  نایفسروپ  يز  لاح  نآ  نوچ   3585
دنارب  رد  يو  شیپ  نخس  رد  نیا  زا  دناوخ ***  شیپ  ار  صاع  كرمع  کبس 

؟  تسیک درد  رپ  جنر  نیا  رد  نام  یفش  تسیچ *** ؟  ریبدت  ورمع  ایا  تفگ  ودب 
ریگم  هرهب  حتف  زج  راک  نیز  وت  ریما ***  هدوتس  يا  تفگ  ورمع  ودب 

(162  ) هحفص صیق  ددع 1. یب  يرکشل  یکی  رب  نورب  ددم ***  وت  نامز  نیا  لاله  رهب  ز 
هاپس  نیا  اب  دنمدرخ  لاله  هاگیاج ***  نادب  دنامب  ات  وگب   3590

رد هب  رد  ترکشل  نیا  لاوحا  ز  ربخ ***  دبای  رکبوبروپ  ات  هک 

رکب یبا  نب  دمحم  هب  هیواعم  ۀمان 

داش  تسرفب  رکبوبروپ  رب  داب ***  وچ  سپ  نا  زا  سیونب  همان  یکی 
نومزآ  ریما  يا  شلوا  نکب ز  نوسف ***  دنب و  یمرن و  یبوخ و  هب 

دنب  هب  شمیدیروآ  رهق  هب  هن  رگو  دنمدوس ***  شدشاب  وت  دنپ  رگم 
نومنهر  ارو  رم  شُدب  كرمع  وچ  نود *** نایفس  دنزرف  درک  نانچ   3595

رازه  یس  ددع  یگنج  نادرم  ز  داب ***  نوچ  نایفس  دنزرف  درک  نورب 
لاگس  دب  گس  نآ  نامز  ردنا  مه  لاله ***  دزن  زیت  ناشداتسرف 

داش  درک  شلد  لاله و  دزن  هب  داب ***  وچمه  سپ  تشونب  همان  یکی 
ربص  بسا  رب  دنچ  کی  شابیم  وت  ربزه ***  يا  دب  هتفگ  نورد  همان  هب 

هانپ  رکشل  درگ  ایا  داش  نامب  هاپس ***  نیا  ابا  ردنا  يرادیب  هب   3600
رومان  يا  هضرع  یتجح  منک  رب ***  رکبوب  روپ  نادب  نم  ات  هک 

98پ[  [ نم دنویپ  هب  لد  وا  ددنویپب  نم ***  دنپ  نیا  هر  کی  دوشنب  رگم 
دنزگ  دنب و  هک  زج  ام  دنیبن ز  دنمدوس ***  شدیان  ام  دنپ  را  سپ 

ناشندب ياهمان  یکی  رد  نیا  زا  نامز ***  ردنا  تشونب  نیا و  تفگب 
رسپ نوچمه  تسار  یلع  هچ  رگا  ردپ ***  شدوب  رکبوب  هک  نآ  ِرب   3605
نید  رالاس  راتفگ  نیا ز  تسه  هک  نینچ ***  هتشون  دب  نورد  همان  هب 

یبن  راسگ  مغ  ردپ  شدوب  هک  یبن ***  رای  رکبوب  روپ  رب 
؟  ردپ يوخ  هر ز  کی  هب  يرمغ  ز  رسپ ***  یمارگ  نآ  دش  رود  ارچ 

؟  يوگ تشز  نمشد  نینچ  نیا  تسدش  يور ***  هچ  زا  یبن  ناروای  رب  و 
دوش نامرف  هب  دیابب  نوچ  ارم  دوش ***  نامیشپ  هدرک  رگنونک ز   3610

ردپ  ناتسوب  دنک  هتفکش  ردپ ***  ناتسود  لد  دیوجب 
هتسارآ  دلخ  نیرفآ  ناج  ز  هتساوخ ***  دبای و  يدونشخ  امز 
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ادج  نت  زا  دنام  اوه  رد  ]ش [ رس ام ***  نامرف  دباتب ز  رس  را  سپ 
(163  ) هحفص

يروشک  یمه  دیاین  رب  ناشِک  يرکشل ***  یکی  نم  نورب  مدرک  وچ 
دننک  ناریو  رصم  سرف  ّمس  هب  دننک ***  نامثع  نوخ  بلاط  ات  هک   3615

سخ  نایفس  نبا  نامز  ردنا  مه  سپ ***  درک  یسگ  همان  نیا و  تفگب 
داش دنداد  رکبوب  دنزرف  هب  داب ***  وچمه  ار  همان  نیا  دندربب 

هیواعم هب  دمحم  ۀمان 

اههتفس  نآ  داینب  تسنادب  اههتفگ ***  نآ  دناوخرب  وچ  دمحم 
ار  هماخ  ذغاک و  وا  تشادرب  و  ار ***  همان  نآ  تسد  زا  دنکفیب 

باوص  رب  نود  ربگ  نآ  دروخرد  هب  باوج *** وا  تشونار  اههتفگ  نارم   3620
99ر[  [ نود نایفسروپ  شنک  دب  ای  هک  نورد ***  همان  هب  لوا  زا  تفگ  نینچ 

افو  یب  يا  وت  يدوب  هتفگ  دب  هک  اطخ ***  ياههتفگ  نآ  نم  مدناوخب 
نیطساق  رتهم  زج  هب  وت  ياهن  نید ***  رالاس  یتستشون  ار  دوخ  وت 

یقشاع  یبن  نانمشد  رب  هک  یقساف ***  ملاظ  شنک  دب  نآ  وت 
يرفاک  نت  هریت  يدب  قفانم  يدترم ***  کنوعرف  تشپ  زا  وت   3625

ینمرهَا  وید و  رکشل  زا  وچ  ینمشد ***  نیا  تسا  ادخ  اب  ار  وت 
رام  رهز  دوب  نمشد  دنق  نآ  هک  راک ***  هب  دیاین  نمشد  دنپ  ارم 

نوبز  يرامش  هدابع  ( 1) سیق وچ  نود ***  نایفسروپ  ایا  ار  ام  وت 
نیا  زا  شیپ  ارم  ماما  يدید  وچ  نیا ***  زا  شیب  ارم  ناسرتم  رکشل  هب 

ياهن  رب  مه  قوط  بحرم و  اب  و  ياهن ***  رتنوزف  رتنع  و [  [ ورمع زا  وت   3630
دربن  گنج و  زور  هگدروآ  رد  درک ***  هچ  اهنیدب  مریم  هک  یناد  وت 

نیک  زورما  ییوج  یمه  ام  زا  هک  نیعل ***  يا  ربم  ینامگ  ردیا  وت 
سب  وت  هاپس  اب  وت و  اب  یلع  سند ***  سیسخ  يا  ینت  اهنت  هب 

دوب  قیدنز  رخص  ار  وت  رم  ردپ  دوب ***  قیدص  رکب  ردپ  رگ  ارم 
تسارم  يوعد  ود  ره  نیدب  تنج  هک  تساور ***  مدنشک  دننز و  رگ  ارم   3635

مردیح  نید  كاپ  رکاچ  نم  هک  مرگنب ***  نوچ  رخف  ارم  سب  نیمه 
ضیف .1

(164) هحفص
دیعس  درم  دنمرنه  نآ  درپس  دیزی ***  تسد  هب  همان  نیا و  تفگب 
دادماب  مه  رصم  زا  تفر  نورب  داب ***  وچ  نایفسروپ  نیعل  دیزی 
دیزس  شک  نانچهمان  داد  ودب  دیسر ***  نایفسروپ  رب  يداب  وچ 

99پ[  [ دنه روبنز  مشخ  زا  دیشوجب  دنه ***  روپ  ار  همان  نآ  دناوخ  رب  وچ   3640
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دمحم گنج  هب  هیواعم  نداتسرف  هاپس 

لاله  دزن  هب  نوعلم  راک  متس  لامش ***  داب  وچمه  سک  داتسرف 
نایزات  هپس  اب  وش  رصم  يوس  نادراک ***  لی  ( 1  ) َا شیپ  نیشنم و  هک 

ار  گنچ  ودع  رب  نک  ساملا  وچ  ار ***  گنج  شتا  زیت  زورفارب 
زیرپ رهب  یهاپس ز  رب  نورب  زیخ ***  تفگ  نامز  نآ  صاع  دنزرف  هب 

هوتس  رد  ناشیوپاکت  زا  دوش  هوک ***  ایرد و  هک  رب  نورب  یهاپس   3645
؟  یمه دبوک  فال  رد  هنوگچ  یمه ***؟  دیوگ  هچ  نمشد  هک  ینیبن 

صاخ  ماع و  زا  درب  نورب  یهاپس  صاع ***  ورمع  نامز  رد  يو  نامرف  هب 
رازراک  تلآ  رد  هقرغ  همه  رامش ***  یب  خلم  روم و  وچ  یهاپس 

یضترم  اب  هتشگ  رو  هنیک  همه  یفطصم ***  تلم  نمشد  همه 
رمخ  دروخیمه  هدرم  ود  تیمح  ز  ورمع ***  درب  نورب  یهاپس  ناس  نیا  زا   3650

رمت  تخانشن  زاب  یمه  شتآ  زک  رمخ ***  هراک  متس  ورمع  دروخ  نانچ 
دندش  نوریب  رهش  زا  هرابکی  هب  دندز ***  نتفر  لبط  ات  دومرفب 
دنتخورفا  رب  نیک  شتآ  لد  ز  دنتفوک ***  ورف  نتفر  لبط  هپس 
زیتس  زا  ناردنزام  ناوید  وچ  زیت ***  دنتفرب  و  ( 2  ) راب دنتسبب 

نامز  کی  یم  دوسان  تفر و  یمه  نایماش ***  رکشل  نآ  زور  بش و   3655
یکی  يدندش  هگ  ارچ  يوس  هب  یکدنا ***  ناشبسا  يدش  هدنام  وچ 
هار  هب  رگید  راب  هپس  يدندش  هایگ ***  يدروخب  ناشیگراب  نآ  وچ 

100 ر[  [ زارفرس ردیح  نیما  يودع  زارد ***  هار  هنوگ  نیا  زا  دندیرب 
لاله  يداش  دش ز  رمق  ناس  هب  لاله ***  اب  هپس  نآ  دش  هتسویپ  وچ 

زاب  يا 2 . .1
(165  ) هحفص

هاپس  یتخل  دوسآ  رب  ات  نآ  رب  هاگیاج ***  نآ  دنچ  کی  دندوبب   3660
لایتحا  هر  يدنتخاس  یمه  لاله ***  صاع و  ورمع  بش  و [  [ زور همه 

ربع  يور  یتسرد و  يور  ز  ربخ ***  نیا  نونک  درآ  فنخموبا 
يوج  شاخرپ  ورمع  رکشل  نآ  زا  يوگ ***  تفگ و  رپ  رصم  دش  هک  یلاحز 

نایم  هتسب  رهش  نآ  ناگرزب  نامز ***  نآ  دندش  دمحم  دزن  هب 
هاپس  رم  یب  تسدیروآ  ودع  هانپ ***  رکشل  درگ  يا  شدنتفگب   3665

ریما  يا  دننک  ناریو  رصم  ات  هک  ریبک ***  ریغص و  نیا  دندمآ  نآ  رب 
نیزگ  ریما  يا  نید  ریشمش  هب  نید ***  رهب  زا  میشوکب  ام  نونک 
رامد  نید  نمشد  نیا  زا  میرآرب  راد ***  مان  لی  يا  وت  نامرف  هب 

نارتهم  ياهمان  یکی  متسرف  نامز ***  نیا  تفگ  داش و  دبب  دمحم 
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ریثک  لیلق و  زا  ودب  میامن  ریذن ***  ریشب و  یصو ّ  دزن  هب   3670
راگدرورپ  نادزی  يورین  هب  راک ***  ریبدت  میزاسب  سپ  نآ  زا 

نید داد و  نیا  هار  زا  هتوک  دوش  نیطساق ***  نیا  تسد  ات  میشوکب 

یهاوخ يرای  يارب  ع )  ) یلع هب  دمحم  ۀمان 

نامز  ردنا  مه  تشونب  همان  یکی  ناهج ***  نیزگ  دزن  هب  دمحم 
لاله  اب  نود  صاع  نب  تسویپب  لامه ***  یب  هش  يا  تفگ  همان  نآ  رد 

نارتهم  هش  يا  رصم  ّدح  ربا  نارک ***  یب  يرکشل  اب  دنتسشن   3675
هاپس  اب  موش  نوریب  رصم  زا  هک  هانپ ***  نید  يا  نم  مدرک  يار  نانچ 

(1  ) ماما دزن  هب  همان  داتسرف  مامت ***  دمحم  ار  نخس  نیا  درک  وچ 

دمحم يرای  هب  ار  دیعس  ع )  ) یلع نداتسرف 

100پ[  [ نمجنا رب  همان  نیما  نآ  دناوخب  نسحلاوب ***  ِرب  شدیسر  همان  وچ 
دیعس  راوس  هش  يده  ماما  دیعس ***  ( 2  ) یمان هب  سپ  نآ  زا  تفگ  نینچ 

رتزیت  ابص  زا  وش  رصم  يوس  رفس ***  راگزور  نیه  زاس  رب  هک   3680
ریشم  رای و  راک  ره  هب  ششاب  وت  ریذپشناد ***  رکبوب  روپ  رب 

شاب  رای  رد  کین  ره  هب  ار  یلو  شاب ***  رایشه  راهنز  هک  شیوگب 
مان  مامالا 2 . دزن  .1

(166  ) هحفص
(1  ) رضح لاح  زین و  رفس  لاح  ز  رذح ***  رب  وت  شاب  ودع  رکم  ز 

نیزگ  راوس  هش  ایا  زور  بش و  نیمک ***  ياج  راد و  هگن  نوخیبش 
لاله  ورمع و  دنوید  وچ  وداج  هک  لاح ***  چیه  زا  نمشد  زا  لفاغ  وشم   3685

راوس  ام  يز  دیتسرف  يداب  وچ  راد ***  مان  يا  دیاب  ددم  ناتْرگا 
گنت  تسب  نایم  روالد  دیعس  گنرد ***  یب  نید  رالاس  نامرف  هب 

ار  گنت  نامز  نآ  گنت  درک  وا  رب  ار ***  گنر  بش  دروآ  ردنا  نیز  هب 
يادخ  مان  هب  متفر  تفگ  یمه  ياپ ***  هاگ  نآ  دروآ  ردنا  نیز  هب 

يو  گنس  کبس  دب  اوه  داب  وچ  يو ***  گنربش  قرب  نوچ  تسج  یمه   3690
یکدنا  زج  دوسان  تفر و  یمه  یکی ***  هدرک  زور  بش و  ناس  نآ  رب 

رازغرم  رد  هتفشا  تفر  نورب  راکش ***  رهب  يریش ز  هک  یتفگ  وت 
اهر یتشگن  وز  ودع  ناج  هک  اهدژا ***  یکی  هتفرگ  رد  فک  هب 

هقارس دیعس و  رادید 

دیشک  رب  یمد  سپ  دش و  هدایپ  دیسر ***  يراسهاچ  رب  ناس  نیا  رب 
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راوتسا  دوب  هتسب  ار  گرگ  یکی  راسهاچ ***  نآ  رب  وا  دیدب  ینابش   3695
بارت  وب  افو  یب  يا  تفگ  یمه  بات ***  هب  ( 2  ) یعار گرگ  نآ  رب  دز  یمه 

101ر[ ( [ 3  ) ار هدنبیز  ریم  نآ  يدوشخبن  ار ***  هدنخرف  نامثع  وت  یتشکب 
گرگ  خوش  يا  وت  ییوگن  یتسج  هچ  گرتس ***  يا  ریبز  زو  هحلط  زا  وت 

ترتسکاخ  وچمه  منک  مبوکب  ترس ***  یتسد  بوچ  نیدب  نم  نونک 
باذع  ینادواج  یکی  یشچب  بارتوب *** يا  نم  زا  شیوخ  دروخرد  هب   3700

نامز  نآ  وگ  تفگ و  رد  ( 4  ) تفوک یمه  نابش ***  رس  ار  گرگ  نآ  هنوگ  نیا  رب 
دنام  هدنزرل  مشخ  نآ  رد  يدیب  وچ  دنام ***  هریخ  وا  راک  نآ  ردنا  دیعس 

؟  نابش يا  ياهناوید  تفگ  ودب  نامز ***  نآ  دیعس  دش  نابش  دزن  هب 
تفگن  نیا  یسک  زگره  گرگ  اب  وچ  تفگش *** ردنا  نم  تراک  مدنامب ز 

(167  ) هحفص تفک  ارم 4 . يوار 3 . رشب 2 . .1
ینک  هتوک  وت  مزارد  نامغ  ینک ***  هگآ  زار  ( 1  ) نیا زا  رگ  ارم   3705

لد  راپسب  زار  نیا  زا  ینعم  هب  لد ***  رادیب  ریم  يا  شتفگ  نابش 
تسیچ نم ز  نتفگ  تمحز و  نیا  سپ  تسیک ***  هراچ  یب  گرگ  نیا  هک  ونشب  وت 

باوج  روایب  یناد  تسا  يدرم  هچ  نیا ***  تسا  بارتوب  ةدننام  وچ 
زاون  قفانم  تسا و  شک  ناملسم  زامن ***  یب  وا  تسا  يدرم  تفگ  نابش 

؟ ینمیا اههتفگ  نیا  رب  خزود  ز  ینمؤم ***؟  نابش  يا  تفگب  شدیعس 
؟ تسیک هاش  ار  وت  يزات  نید  نیا  رد  تسیچ ***؟  وت  هار  نید و  ار  وت  ات  وگب 

مربمغیپ  لآ  همه  مالغ  مردیح ***  تعیش  نم  تفگ  نابش 
101پ[  [ باوص رب  نیا  رب  دشاب  وت  ماما  بارتوب ***  نیا  شتفگ  نامز  نآ  دیعس   3715

؟) 3  ) یلسگن ارچ  لد  نیز  وت  دتفین  یلع ***  رب  زج  مان  نیا  ( 2  ) یلع نیا  رد 
نتشیوخ  رب  رام  وچ  دیچیپب  نخس ***  نیا  دیعس  زا  دینش  وچ  نابش 

نانز  ناس  هب  دز  یمه  رب  خر  هب  نابش ***  مغ  نیا  زا  دروآرب  شتسد  ود 
راگزومآ  دب  راکز  تفگ و  ز  راسکاخ *** نم  ياو  يا  تفگ  یمه 

مدش  هّرم  ناورم و  وچمه  ات  هک  مدش ***  هّرِغ  زومآ  دب  تفگ  هب   3720
گرگ  شیپ  نآ  رد  شداهن  تشکب و  گرزب ***  يدنفسوگ  سپ  نیا و  تفگب 

درک  دازآ  دنب  نآ  زا  شنابش  دروخب ***  ار  نآ  گرگ  هنسْرگ  نآ  وچ 
ناهن  راکشا و  ةدنسانش  ناهج ***  راگدرک  ایآ  تفگ  یمه 

ماهک  رای  مالسا  يوک  نیا  رد  ماهک ***  رادتسود  نم  هک  یناد  وت 
نامز  نیا  دیعس  يا  نامب  ردیا  هک  نابش ***  نآ  دیعس  اب  سپ  تفگ  نینچ   3725

مامه  يا  شیوخ  راک  نونک  مزاسب  مامت ***  دیاب  وچ  نم  ات  هک  یگنرد 
هتخادرپ  زومآدب  راک  ز  هتخاس ***  کبس  میآ  وت  دزن  هب 

هلا  ریش  شیپ  ادف  ناج  منک  هانگ ***  رذع  هرابکی  هب  میوجب  ( 168  ) هحفص یلسگب [ . [/ 3 دهع [ . [/ نیز 2 .1
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نامز  نآ  يرب  دب  همه  زا  دش  هک  نابش ***  (1  ) ریپ مان  شدب  هقارس 
داش  زوریف  تخب  زا  دش  تفرب و  داب ***  دننام  نیاتفگب و  هقارس   3730

نزح  زا  درک  رود  دل  دیّربب و  ندب ***  زا  ار  زومآ  دب  نآ  رس 
ام  میدرک  هک  تسا  نینچ  شیازس   *** ام زومآدب  ياج  تفگ  یمه 

نیرع  ریش  هب  تنعل  تسدرک  هک  نینچ ***  سب  ازج  سپ  ار  زومآدب 
ناینایفس  مخت  زا  دب  یگرزب  نابش ***  هدرک  هبوت  نآ  ِزومآدب 

102ر[  [ افو یب  نیعل  نآ  یتخوماین  یضترم ***  تنعل  زج  زور  بش و   3735
باسح  رشح و  گرم و ز  دسرتن ز  بارتوب ***  نامدرم  نیا  تفگ  نینچ 

يو  زاوآ  هرابکی  تسبورف  يو ***  زار  زا  دش  هگآ  وچ  هقارس 
دیرب  ار  شرس  هقارس  دمآ  هک  دیلپ ***  نآ  ُدب  هتفخ  نورد  همیخ  هب 

نامز  نآ  تسشن  رب  شبکرم  رب  و  نارگ ***  حیلس  سپ  نا  زا  دیشوپب 
دیع  زورما  مزور  دش  تفگ  ودب  دیعس ***  شیپ  درب  نیعل  نآ  رس   3740

راوس  هتسجخ  يا  وت  رادید  ز  راگتسر ***  نونک  نم  مدش  مغ  ره  ز 
ریش هدنرغ  دننام  رصم  يوس  ریلد ***  ود  نآ  ( 2  ) دنتفر نیا و  تفگب 

هقارس دیعس و  ندیسر  رصم  هب 

داب  وچ  دمحم  دزن  دنتفرب  دادماب ***  زا  رصم  رد  دندیسر 
ماع  صاخ و  زا  مالسا  رالاسز  مالس ***  شداد  دیسرپب و  شدیعس 

یفو  درم  دناوخ  نید  كاپ  نآ  رب  یبن ***  یصو  ياهدنپ  همه   3745
دش  دازآ  هشیدنا  شناور ز  دش ***  داش  يو  راید  هب  دمحم 
افو  ناتسوب  شدش  هتفکش  یضترم ***  ۀتفگ  وا  دینشب  وچ 

نابرهم  نآ  شیپ  رد  تفگ  نخس  نامز ***  نآ  دیعس  هقارس  لاح  ز 
يوج  رذع  لی  نآ  درک  گرگ  اب  هک  يوگ ***  تفگ و  نآ  گرگ و  نآ  لاوحا  زو 

نسحلاوب  نمشد  نآ  رادرک  ز  نمجنا ***  نآ  زا  دندنامب  یتفگش   3750
تفر  ریپ 2 . نآ  مان  .1

(169  ) هحفص
نامز  رد  ارو  یک  ره  دنتخاون  نامداش ***  دندش  هقارس  راکز 

نیرفآ  یسب  هقارس  رب  لد  ز  نید ***  ناگرزب  کی  کی  دندرکب 
درک  درم  نیاک  راک  نینچ  نیا  درکن  درمِدرم ***  زج  هک  سک  ره  تفگ  یمه 

102پ[  [ ناگیار همه  دشابن  دب  دَرَخ  ناج ***  هب  ار  ناهج  يادخ  تشهب 
تسوت درد  وا  ردناک  يرس  نآ  رس  هچ  ( *** 1  ) تسوت درم  نید  راک  رد  هک  نآ  درم  هچ   3755

نیفص برح  مود  سلجم  نایاپ  ۀبطخ 
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انع  زا  دوب  رپ  انف  يارس  انف ***  ياج  تسه  انف  يارس 
ناهج  ردارب  يا  دندب  هشیمه  ناهج ***  هدنهج  رب  نید  ناگرزب 

تس  یقاس  نم  هب  نکیل  شومارف و  تس ***  یفاج  يوداج  ناهج  لاصو 
اههتکن  يونعم  یسب  ونشب  وت  اههتفگ ***  نیا  زا  دنمدرخ  يا  نونک 

نید  داد و  یپ  زا  جنر  دندرب  هک  نیما ***  نایوار  نآ  راتفگز   3760
ادف  ناج  نید  راک  رد  دندرک  هک  اده ***  لها  ناگرزب  گنج  ز 

نوبز  رخآ  دندوبب  نانود  وچ  نود ***  يایند  دندرپس  نانود  هب 
نیطساق  هگ  تشک و  نیثکان  یهگ  نید ***  نادرم  غیت  نید  يارهب  ز 

تسرد  يور  نیّفص ز  گنج  رس  تسُر *** هچ  زک  رگن  نادنخس  يا  نونک 
تساخ  هچ  زا  ات  هک  نیفص  گنج  رس  تساوخ ***  تسه  ار  تلد  ( 2  ) را ونشب  وگب   3765

رگد  میوگ  هک  نآ  تسا  سلجم  موس  رس *** هب  نیفص  دمآ ز  سلجم  مود 
نم  لاف  دب  دعس  دب و  هدیسر  نم ***  لاس  ود  تسش و  رد  هک  یتقو  هب 

درب  جنگ  يوس  تمکح  ياهرهگ  درب ***  جنر  یم  هصق  نیا  رد  نم  لد 
نم  عمش  رب  دنار  نخس  یلاع  وچ  نم ***  عبط  تس  یلاع  یلع  رهب  ز 

یلع  ياج  هب  نونکا  میوگ  انث  یلع ***  لا  نادوسح  مغر  هب   3770
دنربمغیپ  لاح  افص  نسح و  هب  دنربمغیپ *** لآ  یلع  لآ  وچ 

زا  تسس 2 . .1
(170  ) هحفص

نیفص برح  زا  میس  سلجم 

رکب یبا  نب  دمحم  هب  ورمع  ۀمان 

103ر[  [ دروخ رد  وا  زک  ام  اب  درک  نا  هک  درخ ***  ناج و  دنوادخ  زا  ساپس 
داشگرب  ام  هب  شناد  نید و  رد  داد ***  هرهب  درخ  زا  نامداد  ناج  وچ 

راگدرک  ناملضف  زا  درورپب  رامش ***  یب  تمعن  زا  فطل  دص  هب 
زآ  دنب  ۀتسب  يا  رآ  ياج  هب  زاین ***  یب  دزیا  تمعن  قح   3775
(1) دنمران رب  ترکش  بآ  دوب  دنمزآ ***  يا  تزآ  شتآ  نیدب 

يارگ  شرکش  هب  دیاب  دوس  ترگ  يادخ ***  رکش  تسا  دنمدوس  یهب 
ناور  مظن  شیپ  رد  رآ  ياج  هب  ناور ***  نیریش  نید و  شناد و  قح 

نیچب  نیسای  لآ  تحدم  لگ  وچ  نید ***  راد  هپس  حدم  ناتسب  ز 
یصو  و [  [ یبن ناتسود  رب  و  یبن ***  لآ  رب  اهلگ  وت  ناشفارب   3780

داد  نید و  ربا  دندادب  اه  ناج  هک  داز ***  كاپ  نآ  ناج  ربا  ًاصوصخ 
يادخ  ریش  قح  يو  تخانشب  هک  يار ***  هزیکاپ  رکبوبروپ  نیزگ 
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ررض  وا  نیطساق  رکشل  نآ  رب  رنهرپ ***  نآ  دزن  یلع  رهم  ز 
مالسلا  راد  هب  وا  ( 2  ) دیسر يدرم  ز  مان ***  هب  ار  دوخ  دیناسر  يدرم  هب 

ریذپ  لد  ار  هصق  نیا  رم  یمامت  ریمض ***  نشور  درم  يا  ونشب  نونک   3785
ربع  يور  و  ( 3  ) یتسرد يور  ز  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ 

لایتحا رد  ياج  کی  ( 4  ) دنتسشن لاله ***  صاع و  ورمع  نآ  هک  یلاحز 
نید هزیکاپ  رکبوبروپ  ِرب  نیعل ***  ورمع  تشونب  مان  یکی 

دنپ  هرابکی  تسود  نیا  زا  ریذپب  وت  دنمشوه ***  ایا  تفگ  نورد  همان  هب 
رای  هدیدنسپ  نید  هر  زا  تْردپ  رایشوه ***  يا  لاح  ره  هب  ُدب  ارم   3790

103پ[  [ رضح ردنا  هچ  دب  رفس  ردنا  هچ  ردپ ***  نوچ  دب و  ردارب  نوچ  ارم 
دسر  . 2 دشن [. تفای  یصخشم  يانعم  نم 1 ]. لآ  زا  رتهب  يا  وت  یتسه  وچ   *** نم ( 5) لاح ره  هب  مهاوخن  دب  وت  هب 

(171  ) هحفص لاح  رب  مهاوخن  دنتسشب 5 . یتشرد 4 . .3
ینک  نوخ  يوعد  یلع  رب  ام  وچ  ینک ***  نوریب  روج  لد  وت ز  رگا 

نیشنمه  يده  ماما  اب  يوش  نید ***  رالاس  نم ز  ار  وت  مهاوخب 
دنب  هب [  [ رد ره  هب  مرآ  تریشمش  هب  دنمدوس ***  تدیان  نم  دنپ  را  سپ   3795

راذگ  نهآ  ناریگ  درگ  همه  رازه ***  یس  هپس  نم  ماهدروآ  هک 
زیرپ  و[  [ فاصم دشاب  هک  یتقو  هب  زیختسر ***  ترکشل  زا  دنرآرب 
ناشندب  نمشد  نآ  داتسرف  نامز ***  رد  ار  همان  نآ  نیا و  تفگب 

دیرد  رب  تَعَس  ردنا  دناوخورف و  دیسر ***  دمحم  دزن  همان  نآ  وچ 
درم  خوش  نآ  دزن  وش  وت  ردیا  زا  درگ ***  زاب  تفگ  هدنرآ  همان  نادب   3800

ناشف  شتآ  رب  لد  اةهتفگ  نیز  وت  ناشندب ***  گردب  يا  هک  شیوگب 
ناور  وت  زا  مناتسب  ریشمش  هب  ناشندب ***  گس  يا  مدمآ  نم  نوچ 
ربخ  يرادنیم  نکش  رکشل  ز  رس ***  هریخ  ياهّرغ  يدش  رکشل  هب 

دنارب  ناشیا  نخس  رد  نیا  زا  دناوخب ***  ار  نید  نادرم  نیا و  تفگب 
رازراک  یپ  زا  نونک  نادرم  وچ  راک ***  دیزاسب  ناریلد  يا  تفگب   3805

گنرد  ندرک  راک  نیا  رد  دیابن  گنج ***  هب  ( 1  ) ینونک مهاوخ  تفر  نم  وچ 
داز  كاپ  لی  نا  نامز  ردنا  مه  داب ***  وچ  رکشل  ضرع  سپ  دروآرب 

راد  مان  همه  هدید  راک  همه  رازه ***  هد  نز  ریشمش  دوب  هپس 
نتمهت  ةدننام  هب  کیاکی   *** نت لیپ  نز  ریشمش  ناراوس 

104ر[  [ دنتفاتشب زین  نارتهم  ودب  دنتفای ***  یهگآ  نایرصم  نیز  وچ   3810
؟ ام نامرد  زورما  دینیب  هچ  ام ***  ناگرزب  يا  ناشدنتفگب 

نونک  ناراد  مان  يا  هرابکی  هب  نورب ***  دمحم  دهاوخ  درب  هپس 
يروشک  نامز  نیا  دنک  ناریو  هک  يرکشل ***  اب  زین  وا  دمآ  ورمع  هک 

مینک  یتسُم  هاوخدب  ریشمشز  مینک ***  یتسس  گنج  نیا  رد  ام  رگا 
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(172  ) هحفص يا  نونک  گنج 1. تالآ  هرابکی  دیشوپب  گنرد ***  یب  نالی  يا  تفگب  هنانک   3815
نید  هار  زا  راب  نیا  هتوک  دوش  نید ***  هاوخدب  تسد  ات  دیشوکب 

نایرصم  رس  دبوکب  نیک  نیا  رد  نامز ***  نیا  ودع  دبای  تسد  رگا 
زاسب  ار  ام  راک  نیا  زیخ  رب  وت  زارفرس ***  ایا  تفگ  یسک  ره  ودب 
نایم  نتسج  گنج  یپ  زا  تسبب  نامز ***  ردنا  دمآ  نورب  هنانک 

گنن  مان و  یپ  زا  راک  هدیجیسب  گنرد ***  یب  دش  رکبوبروپ  ِرب   3820
رازه  شش  نامگ  یب  نایرصم  نا  زا  راوس ***  هگ  نآ  دوب  نورد  شدرگ  هب 

دوبب هنانک  راتسود  لد  ز  دوبب ***  هنامداش  ودب  دمحم 

رصم زا  دمحم  ندروآ  نوریب  هاپس 

هاپس  رسکی  درب  نورب  دمحم  هاگپ ***  دادماب  رگد  زور  هب 
نوزف  نوخ  دشن  وا  هر  لیم  کی  ز  نورب ***  رکشل  رصم  زا  درب  يو  وچ 

دیرگنب  رتبوخ  هپس  لاح  هب  دیروآ ***  دورف  اج  نآ  نوچ  ار  هپس   3825
مامت  رکشل  راک  ياهنوگ  ره  ز  مان ***  کین  نآ  درکیم  تسیاب  وچ 

نورب  دش  یمه  روالد  هنیک  ز  نود ***  ورمع  دش  هاگآ  لاح  نیز  وچ 
 * ساپ داینب  دوب  نید  ریشمش  وچ  ساره ***  رب  دش  صاع  ِنب  ورمع  لد 
104پ[  [ سند نیعل  نآ  نامز  ردنا  مه  سک ***  داتسرف  نایفسروپ  ِرب 

(1) لاح تس  نوچ  هک  نایفس  روپ  رب  لاگسدب ***  نآ  لاح  نآ  ردنا  دومن   3830
رشح  يدنچ  رصمزا  تخیگنارب  رد ***  هب  هنانک  دماک  تفگ  نینچ 

ریگم ناسآ  وت  سب  ار  گنج  نینچ  ریما ***  يا  ددم  ار  ام  تسرفب  وت 

هیواعم يوس  زا  صاع  رمع و  يرای  هب  عیطخ  نبا  نتفر 

نامز  رد  نخس  ناز  دش  هشیدنا  رد  نآ ***  زا  هگآ  دش  نایفس  دنزرف  وچ 
سک  هشیپ  افج  درم  داتسرف  سپ ***  ناز  نیعل  ( 2) عیطخ نبا  رب 

شیوخ  شیپ  شدناشنب  تفر  وچ  نیک ***  تشز  نآ  شیوخ  رب  شدناوخب   3835
راسکاخ  نمشد  نآ  داد  ودب  رامش ***  یب  تعلخ  شدیزاون و 

(173  ) هحفص عیطصخ  راک 2 . . 1 دـشن [. تفای  یـصخشم  يانعم  نم ].*  رهب  زا  زیت  وش  ورمع  ِرب  نکـش ***  رکـشل  درگ  ایا  تفگ  ودـب 
راد  مان  هش  يا  نار  ونش  وج  ز  راوس ***  یهاوخ  هک  نادنچ  وت  رب  نورب 

ریز  هب  يرآ  هک  ششوکب  يدرم  هب  ریلد ***  يا  ریگ  رکبوبروپ  یپ 
ریثا  خرچ  هب  ار  ترس  مناسر  ریما ***  يا  يروآ  گنچ  هب  ار  وا  رگ   3840

ار  وت  ربمه  شیوخ  نت  اب  منک  ار ***  وت  رسارس  هرصب  رصم و  مهد 
ناور  هتسخ  نایفسروپ  نادب  نامز ***  نآ  عیطخ  نب  سپ  تفگ  نینچ 
نونک  مراپس  تگنچ  هب  ار  ودع  نونک ***  مرآ  رب  تراک  وت  تخب  هب 
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نیک  نادیم  هب  متسر  دننام  هب  نیعل ***  عیطخ  دوب  يوق  يدرم  هب 
دوب  هدروخ  نالی  برض  نعط و  یسب  دوب ***  هدرک  نارگ  ياههلیح  یسب   3845

نالک  هوک  دننام  هب  دب  نت  هب  ناد ***  رایسب  ربگ  ُدب  هدید  ناهج 
رخف  ربگ  نآ  درک  يرب  نامرف  هب  رخص ***  دنزرف  نامرف  دینشب  وچ 

105ر[  [ گنت هتسب  نایم  نتسج  گنج  نآ  رد  گنرد ***  یب  يو  شیپ  زا  تفر  نورب 
ار  گنرین  تخیمآ  ردنا  نیک  هب  ار ***  گنج  یپ  زا  راک  هدیجیسب 

درک  ياج  ار  شیوخ  نورد  نارین  هب  درک ***  ياپ  رب  گنج  تیار  کبس   3850
يور  هنیک  زا  هدرک  نید  لها  يوس  يوج ***  گنج  يرکشل  اب  تفر  نورب 

نید  داد و  نمشد  نآ  زور  بش و  نیک ***  هب  شتآ  و [  [ داب نوچ  تفر  یمه 
داد  نید و  زا  لد  ناج و  هدرک  یهت  داب ***  وچ  وا  دیسر  نوعلم  ورمع  ِرب 

نامسآ  رب  تقو  نآ  تفر  یمه  نایغاط ***  رکشل  وغ  يداش  ز 
هاپس  یتخل  دوسآ  رب  ات  نآ  رب  هاگیاج ***  نا  زور  نآ  دندوبب   3855

گنز  گناب  هگساپ  ره  دمآ ز  رب  گنز ***  رالاس  داد  بش  هب  تیار  وچ 
نامسآ  دش  عمش  رپ  يایرد  وچ  نایسابع ***  تایار  وچ  دش  اوه 

صاخ  دودرم  ربگ  دوخ  وچ  هیالب  صاع ***  دنزرف  درک  نورب  هیالط 
رهچ  تسشورف  یگنز  هباّرز  هب  رهم ***  دومنب  هرهچ  هُک  غیت  زا  وچ 

رهچ  بارت 1. هتشرس  دش  رد  هبامیس  هب  بارتوب ***  تیار  نوچ  تشگ  اوه   3860
.2

(174  ) هحفص

مه ربارب  رد  ورمع  دمحم و  هاپس  رارقتسا 

دنارب  رکشل  ياج  نآ  زا  ورمع  نیعل  دنامن ***  من  اوه  رد  یگریط  زا  وچ 
دیروآ  ورف  رکشل  ياج  نادب  دیسر ***  دمحم  هاپس  گنت  وچ 

دندش  ردنت  هدنّرغ  وچ  ناریلد  دندش *** ربارب  رکشل  ود  اج  کی  وچ 
شوج  هب  دمآ  رب  ایرد  هک  یتفگ  وت  شورخ ***  ناس  نادب  ود  ره  دمآ ز  رب 

هایس  بش  خر  دش  ات  دندوبب  هاپس ***  ود  ره  زور  نآ  هنوگ  نیا  زا   3865
نوردنا  برغ  هب  ناهنپ  زور  دش  وچ  نوگریق ***  ةدرپ  اوه  دز  ورف 

105پ[  [ هلغشم لد  مشچ و  تفخ  ورف  هلعشم ***  نیمز  رتچ  تخورفارب 
روخ  دومنب  يور  ات  دندوبب  رد ***  هب  هیالط  دش  هپس  ود  ره  ز 

نورب  رکشل  دروآ  زور  نوچ  هک  نوگنرس ***  بش  تفر  ورف  ایرد  هب 
دش  بات  زا  رپ  نایوج  گنج  لد  دش ***  باوخ  یب  زاب  ناگتفخ  رس   3870

دادماب  زا  مه  دمحم  دزن  هب  داد ***  ماغیپ  صاع  كرمع  کبس 
گنچ  گنج  زا  هتوک  نامز  نیا  مینک  گنج ***  رازاب  میزاسب  ادرف  هک 
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راگزومآ  دشاب  دب  تخب  ار  هک  راگزور ***  یکی  ددرگ  هچ  رب  ات  هک 
رگد  زور  دنیوج  گنج  ات  هک  رب ***  يار  نیدب  ُدب  یمه  رکشل  ود 
رازراک  تلآ  دنتساریپب  راک ***  نادرم  زور  نآ  تسیاب  وچ   3875

مزب  دنیوج  هک  ینارگشمار  وچ  مزر ***  تسج  یمه  نایوج  مزر  لد 
دربن  راگزور  نآ  رد  یمامت  درم ***  نادرم  دندرک  هدنزارط 

زارف  رکشل  دروآ  یگنز  بش  زاب ***  زور  رکشل  مزهنم  دش  وچ 
( 1  ) هام دیشروخ  لیخ  رب  هریچ  دش  وچ  هایس ***  دش  نیطساق  لد  نوچ  ناهج 

قیرط دش  ناهن  هیالط  مشچ  ز  قیمع ***  رحب  وچمه  دش  هریط  اوه   3880

بش رد  هاپس  ود  ۀیالط  گنج 

یگریخ  زا  دنداتفرب  مه  هب  یگریط ***  نآ  رد  هیالط  هیور  ود 
نامز  ردنا  مه  تیمح  نیک و ز  ز  نالی ***  نآ  تسد  دندرب  ریشمش  هب 
رک  تشگ  هدد  وید و  شوگ  لد و  رپس ***  حمر و  غیت و ز  كاچاچ  ز 

(175  ) هحفص هام  1.و 

گنج يارب  ورمع  دمحم و  نتسارآ  هاپس 

رس  دروآرب  هگ  نآ  يزوریف  هب  رز *** جات  اب  بالقس  رالاس  وچ 
دیشکرپ  ملع  ناشخر  دیشروخ  وچ  دیدپان ***  دش  جات  زا  بش  هاپس   3885

106ر[  [ دش هدنکآ  مغ  زا  نایگنج  لد  دش ***  هدنکارپ  هیالط  هیور  ود 
رازراک  نآ  رد  ناریلد  نوخ  ز  رازهلال ***  نوچ  تشگ  هگمزر  نآ  نوچ 
دندش  ناشوج  يایرد  دننام  هب  دندش ***  ناشورخ  هر  کی  هب  رکشل  ود 

يار  تسا و  شوه  هنوگرگد  ار  نالی  يانّرَک ***  مد  لبط و  زاوآ  زا 
دندز  فت  مه  شتآ  هدیروش  وچ  دندز ***  فص  یمه  ناراوس  هیور  ود   3890

نیک  مزر و  شتآ  دنتخورفارب  نیعل ***  لاله  و [  [ ورمع يوس  کی  هب 
داد  نید و  شتآ  یم  تخورفارب  داش ***  رکبوب  دنزرف  يوس  رگد 

متس  ناشخر  رهم  رب  درک  یمه  ملع ***  عارِش  حیلس و  غورف 
سرج  نودرگ  جوا  رب  تسب  یمه  سرف ***  ( 1  ) لیهَص نالی و  شورخ 

هیواه  رگد  تنج  تسج  یکی  هیبعت ***  هپس  ود  ره  دندرکب   3895
فاوط  رکشل  درگ  رد  درک  یمه  فال ***  ربک و  رس  زا  نامز  نآ  لاله 

ناشندب  نمشد  هنمیم  فص  نامز ***  نآ  درپس  نامثع  دنزرف  هب 
تشاد  صاخ  رکشل  شکدب  نآ  هک  تشاد ***  صاع  كرمع  هرسیم  فص 

نیکر  تنعل  هب  عیطخ  نبا  هب  نیعل ***  نآ  درپس  ار  هپس  حانج 
لازروپ  نوچ  گنج  تیار  ِرب  لاله ***  سپ  نآ  زا  تفر  هپس  بلق  هب   3900
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بارتوب  تنعل  وا  رب  هتشبن  بارغ ***  ّرپ  وچمه  یتیار  شُدب 
ادف  ناطیش  شیپ  ُدب  هدرک  ناور  يده ***  هار  وا ز  دب  هتشگرب  وچ 

نیعل  نیرفن  درک  یضترم  رب  وچ  نیرفآ ***  رخص  نبا  رب  درک  یمه 
اهدژا  كانمشخ  نوچ  مشخ  زا  دش  اه ***[ [ هتفگ نآ  دینشب  وچ  دمحم 

106پ[  [ هلا ریش  ناریگیش  ای  هک  هانپ ***  نید  نآ  تفگ  نید  ( 2  ) نادرم هب   3905
نید  يارهب  رس ز  کی  دیشوکب  نید ***  يادعا  رادرک  ( 3  ) دیدید وچ 

دندید ناورم 3 . لیهس 2 . .1
(176  ) هحفص

لوضف  رب  نافز  رسکی  دنداشگ  لوسر ***  ادخ و  نانمشد  نیا  هک 
یفطصم  تمرح  یمه  دنرادن  یضترم ***  اب  دننیک  هب  رسکی  وچ 

نایم  رس  کی  دیدنبب  تیمحز  ناهج ***  راگردرک  یپ  زا  امش 
هاگن  فص  ره  درگ  رد  درک  یکی  هاپس ***  درگ  تشگرب  نیا و  تفگب   3910

درک  ياج  نی  رب  دلخ  هب  ار  دوخ  و  درک ***  ياپ  ربا  نید  تیار  کبس 
درپس  دوسا  دادقم  دنزرف  هب  درگ ***  دنمرنه  نآ  هنمیم  فص 

مشح  قوب و  و [  [ لبط اب  ریم  يا  وت  ملع ***  شک  هنمیم  يز  تفگ  ودب 
هرسکی  کبس  هفیذح  روپ  هب  هرسیم ***  فص  روالد  نآ  درپس 

یتیآ  ودب  ناقرف  هتشون ز  یتیار ***  نوگمیس  سپ  داد  ودب   3915
داب  دازآ  مغ  ره  زا  وت  ناور  داب ***  داش  تلد  روالد  يا  تفگب 

یضترم  تیار  يده  مکح  هب  اضر ***  زا  نامز  نآ  داشگ  دمحم 
بیرَق  ٌحتَف  هللا و  َنِم  ّرصن  هک  بیدا ***  رب  شتیار  نادب  هتشون 

يادخ  مان  هب  وا  تفر  بلق  يوس  ياپ ***  هب  نید  تیار  نآ  درکرب  وچ 
داد  نید و  زا  تیار  نآ  ریز  نیک  هب  داتسیا ***  نیرع  ریش  دننام  هب   3920
فال  نادیم  هب  هدرپس  لد  همه  فاصم ***  ناس  نیا  زا  دندرکب  رکشل  ود 

نیرع ریش  وچ  دش  هگ  دروآرد  نید ***  نادرم  يراوس ز  روالد 

هقارس نتفر  نادیم  هب 

داژن  خرف  درگ  نآ  تفر  یمه  داب ***  وچ  یهوک  تشپ  ربا  یلیپ  وچ 
107ر[  [ منک رب  نب  ار ز  هُک  ياراخ  هک  منکفا ***  ربزه  نآ  نم  تفگ  یمه 

مقح  ماسح  رد  اضق  تسد  هب  مقح ***  ماما  مالغ  مالغ   3925
داد  هرهب  نید  ار ز  منت  نادزی  وچ  داز ***  گنج  نیا  رهب  زا  ردام  ارم 

لجا  ادعا  رب  ( 1  ) درابب منانس  لدج ***  زور  هک  نآ  منم  هقارس 
نم  راوخ  نوخ  غیت  نیک  هب  شدروخب  نم ***  راکیپ  تسج  يو  هک  سک  نآ  ره 

دومن  یتسد  شیپ  وا  گنج ،  رد  هک  دوب ***  هک  دوخ  واک  ( 2  ) تسنادن دمحم 
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تسنادب  درایب 2 . .1
(177  ) هحفص

دیعس  نابش  نیا  ریما  يا  تسه  هک  دیعس ***  شتفگ  تسیک  نیاک  دیسرپب   3930
بارتوب  بقل  رب  ودب  هداهن  باذع ***  يزور  درک  ار  گرگ  یم  هک 

یمه  دیوج  هک  بیع  هتفگ  نآ  رد  یمه ***  دیوگ  ( 1) هچ دوخ  واک  تخانشب  وچ 
يده  شیپ  هب  سپ  اههتفگ  نآ  رد  ادف ***  دهاوخ  درک  یمه  ناج  نونک 

نید  هار  رد  درک  ناور  نیریش  وچ  نیرفآ ***  درک  درگ  نآ  رب  دمحم 
ار  دروآ  مه  نادیم  هب  دیوج  هک  ار ***  درم  نآ  دید  همقلع  نب  وچ   3935

يوج  شاخرپ  ناریلد  يا  تفگب  يور ***  هرابکی  درک  دوخ  نادرم  هب 
؟ ماک ریشمش  هب  نمشد  دیوج ز  هک  مان *** ؟ زور  نیا  ردنا  دنک  الاو  هک 

ناند نامد و  يریش  هتفشآ  وچ  نایماش ***  زا  تفر  نورب  يراوس 
يابر  ناج  ةزین  نورد  شتسد  هب  ياپ ***  داب  يزات  نورد  شریز  هب 

ناوتسگ  رب  هراب  َربَا  هدنکف  نارگ ***  حیلس  یتسد  هدیشوپب   3940
ملسگب  نب  هزین ز  هب  ار  هک  هک  ملی ***  نآ  نم  تفگیم  تفر و  یمه 

اهر  ددرگن  مغیت  نمشد ز  هک  اهدژا ***  نکف  يداعم  نآ  منم 
107پ[  [ راد مان  لی  نآ  درب  هلمح  وا  رب  راوس ***  نآ  دیسر  هقارس  شیپ  وچ 

مژد  ياهدژا  ةدننام  هب  مه ***  هب  یگنج  ود  نآ  دنتخیوآرب 
دنتخیوآ  رد  اج  کی  هزین  اب  وچ  دنتخیر ***  یمه  شتآ  هزین  ود  3945 ز 

ناشف  شتآ  دندرکب  هزین  هب  نامز ***  کی  نالی  نآ  هگدروآ  رد 
رف  ّرک و  نآ  رد  هزین  نعط  سب  ز  رپس ***  ناشنانس  سب  زا  دش  لبلَغُم 

درب  تسد  یمه  دندومن  نادرم  هب  درگ ***  ود  نآ  هگدروآ  رد  هزین  هب 
تخس  هلمح  نآ  ردنا  وا  نمؤم  ربا  تخبروش ***  یماش  يا [  [ هزین دزب 

رس  بات  زا  دش  هتسکش  ار  نانس  رپس ***  رب  نانس  كون  درک  رذگ   3950
نید  كاپ  نمؤم  نآ  مادنا  رب  نیعل ***  نآ  ةزین  رگراک  دبن 

درپس  خزود  هب  شناج  هزین  کی  هب  درب ***  هلمح  کی  درگ  رب ن  هقارس 
هجاوخ  .1

(178  ) هحفص
دربن  مه  نایماش  زا  تسج  رگد  درم ***  ریش  نآ  درب  رت  شیپ  سرف 

ماخ  دیشابم  نادرم  گنج  نیا  رد  ماش ***  ناراد  مان  ایا  تفگ  یمه 
دربن  راگزور  شدمآ  شیپ  وچ  درم ***  ِدرم  رطخ  درادن  ار  ناج  وچ   3955

نیطساق  ایا  میهاوخ  داد  یمه  نید ***  راک  نیا  رد  ناج  ام  هک  نآ  رگد 
نوبز  کش  یب  میشابن  نانود  وچ  نود ***  يایند  میراپس  نانود  هب 

لاله  نوچ  دش  درز  نوردنا  مشخ  هب  لاله ***  دش  لجخ  هقارس  تفگ  ز 
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نینچ  يرمغ  هب  دیوگ  هدوهیب  هک  نیا ***  تسا  درم  فورعم  هن  وا  تفگب 
ریمض  هریت  درم  نیا  تس  ینابش  ریما ***  يا  سپ  تفگ  يا [  [ یماش ودب   3960

نیز  بسا و  اب  تسدربب  شحیلس  نیا ***  ( 1  ) تستشکب ار  ام  دنوادخ 
108ر[  [ بارت رس  رب  درک  نونک  شرهب  ز  بارتوب ***  نمشد  وا  لصا  زا  دب 

نوزف  دص  منک  تبوقع  مرگ  هب  نونک ***  میوجب  يو  زا  تلاح  نیا  نم 
فال  نادیم  هب  دش  نورد  هنیک  ز  فاصم ***  نایم  شتفر  نیا و  تفگب 

تفگش  يا  يدش  نمشد  تسود  يُدب  تفگ ***  درم  نآ  دش  هقارس  گنت  وچ   3965
ار  شیدنادب  یتسدش  رکاچ  وت  ار ***  شیوخ  رتهم  ناهن  یتشکب 

نانمؤم  رب  تسا  ریم  هک  سک  نآ  رب  ناشن ***  دب  يا  زاب  يدمآ  نورب 
مور  هب  دیاین  رفاک  وت  ریم  وچ  موش ***  ربگ  ایا  تفگ  ودب  هقارس 

نانس  نوریب  تفر  افق  زک  نانچ  ناهد ***  رب  ياهزین  دز  نیا و  تفگب 
نورد  نارین  هب  ناج  شدش  ناگورگ  نوگنرس ***  سرف  زا  نیعل  دمآ  رد   3970

دربن  مه  رگد  ( 2  ) راب تسج  یمه  درمریش ***  سپ  درب  رت  شیپ  سرف 
نیرع  ریش  وچ  دب  یمه  نادیم  هب  نیرفآ ***  یضترم  رب  درک  یمه 

باقّرلا  برض  تساوخ  یمه  ( 3  ) شنانس باوثلا ***  معن  تسج  یمه  شناور 
رن  ریش  یکی  نوچ  نایماش  نآ  زا  رگد ***  راوس  سپ  نآ  زا  دش  نورب 

(179  ) هحفص شیاتس  رای 3 . تستشکن 2 . .1
ياهراپ  هُک  وچ  نکیلو  يداب  وچ  ( *** 1  ) ياهراب نوگلین  َربَا  هتسشن   3975

تسد  هب  هزین  زوس  ناور  هتفرگ  تسم ***  لیپ  ةدننام  تفر  یمه 
نید  ریش  اب  تخیوآرد  هزین  هب  نیک ***  و [  [ ربک اب  تفر  هگدروآ  رد 

راوس  یگنج  ود  نایم  مدامد  رامش ***  یب  اههنعط  اطخ  تفر  یمه 
دنکب  نیز  زا  شداب  نوچ  هزین  کی  هب  دنکفارب ***  ودب  ار  سرف  هقارس 

ناور  نیریش  داتسرف  نارین  هب  نامز ***  ردنا  مه  دش  نوگنرس  نیعل   3980
108پ[  [ زاب دیص  رب  تسا  ( 2  ) ریچ تفگ  یمه  زاب ***  درب  رتشیپ  سرف  هقارس 

(3  ) راکش زا  ریگریش  دوب  مراکش  راکش ***  زور  هک  مزاب  هّرُج  نآ  نم 
نایژ  ریش  وچ  دز  نورب  ار  سرف  نایماش ***  فص  زا  رگد  راوس 

يابر  ناج  ةزین  نورد  شتسد  هب  ياپ ***  هب  ات  رس  هقرغ  ( 4  ) نورد نهآ  هب 
مشچ  مشخ  زا  هدرک  نوخ  ( 5  ) ساط ود  وچ  مشخ ***  هب  هقارس  رب  نت  دنکفارب   3985

درپس  نارین  هب  شناج  هلمح  کی  هب  درب ***  هلمح  ودب  هنیک  هقارس ز 
راد  مان  لی  نآ  نامز  ردنا  مه  راوس ***  نادنچ  هنوگ  نیا  زا  دنکفیب 
همر  هدیمر  وا  دید  گرگ  زا  وچ  همقلع ***  نب  هریخ  دش  راک  نآ  زا 

دربن  مه  دوش  وا  نابش  نآ  اب  هک  درک ***  يار  نیک  مشخ و  نآ  ردنا  لاله 
 * دیزم روالد  يا  نکم  نم  اب  هک  دیزی ***  نب  ثراح  سپ  تفگ  ودب   3990
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رازراک  ینک  ینابش  اب  وت  هک  راع ***  راک  نیا  زا  ریم  يا  دشاب  ار  وت 
نوخ  درم  شنک  دب  نیا  زا  مزیرب  نونک ***  نم  ات  رادهگن  رکشل  وت 

سفن  کی  دزن  رب  ثراح و  کبس  ( *** 6) سرف دز  نورب  نیک  زا  و [  [ نیا تفگب 
راد  مان  كدرم  یتنعل  دب  هک  راوهتسهآ ***  ربگ  نآ  تفر  یمه 

نادراک  ثراح  نورب  دمآ  هک   *** نآ زا  لاح  رد  هاگآ  دش  دمحم   3995
] راکشآ . [/ ریخ 3 ياهداب 2 . .1

سات  ورد 5 . . 4
.(] دیگنج مهاوخ  نم  هک  شاب  هاپس  رالاس  وت  .) بلطن دروآ  مه  نکم و  دیزم  وت  نم  دوجو  اب  ینعی :  *.[

سفن . 6
(180  ) هحفص

درپس  کلام  هب  شناج  هزین  کی  هب  درب ***  هلمح  وا  رب  يراکش  ریش  وچ 
نفک  شحیلس  دمآ  ثراح  رب  هک  نخس ***  ( 1) دب نیمه  گنج و  دوب  نیمه 

داش  زاب  وا  دش  هقارس  دزن  هب  داب ***  دننام  نیا و  درکب  دمحم 
رد  چیه  زا  تخانشن  شنمشد  هک  رنه ***  نیا  نت  لیپ  نآ  درک  نانچ 

109ر[  [ ریچد وب  شنمشد  رب  ریشمش  ز  ریش ***  دننام  بلق  رد  دوب  یمه   4000
لال  تشگ  مغ  شنابز ز  یتفگ  هک  لاله ***  ثراح  يا  رهب  دش ز  یمغ 

دربن  هاگ  هب  نودیا  یماندب  هب  درم ***  ریش  نآ  دش  هتشک  تفگ  یمه 
ربع  رد  نیعل  نآ  ُدب  هدنام  نیا  زا  ربخ ***  شدوبن  دمحم  لاح  ز 

راک  ِزور  يُدب  یهاپس  اهنت  هک  راوس ***  نآ  دیزی  نب  ثراح  ُدب  وچ 
ناهن  رد  يرگیزاب  هنوگ  نیا  زا  ناهج ***  رگمتس  نیا  ( 4  ) تفگ درک  یسب   4005

ریش  هدنّرغ  وچ  دش  هگدروآ  رد  ریلد ***  يدرم  هک  دب  نیا  ردنا  لاله 
ياهراب  نورد  شریز  هب  يداب  وچ  ياهراپ ***  هُک  دننام  هب  يراوس 
ناوتسگ  رب  ریز  ناهن  دب  سرف  ناهن ***  روالد  ُدب  نورد  نشوج  هب 

شفت  زا  اهناج  یتخوسیم  هک  شفک ***  رد  ناتس  ناج  ةزین  یکی 
ماما يودع  دوب و  هراک  متس  مان ***  هب  یماش  موش  نآ  دب  نامیلس   4010

ماش هاپس  زا  نامیلس  نتفر  نادیم  هب 

یضترم  تنعل  وا  دناوخ  نیکز  افجرپ ***  نورد  نادیم  هب  دش  کبس 
فال  هب  زرابم  نم  له  تفگ  یمه  فاوط ***  نادیم  درگ  رد  درک  یمه 

نامد  لیپ  وچ  يریش  هتفشآ  وچ  نایرصم ***  نآ  زا  دش  نورب  يراوس 
راسکاخ  نمشد  ایا  تفگ  ودب  راوس ***  نآ  بسا  دنکفارب  یماش  هب 

؟  يارتشز گس  وت  نوچ  راتفگ  هب  يادخ ***  ّیلو  ددرگ  هدیهوکن   4015
دنتخیمآ  ردنا  نیک  هب  لهاله  دنتخیوآرب ***  اج  کی  نیا و  تفگب 
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تسرپ  نید  رگد  قفانم  ُدب  یکی  تسد ***  دندرب  ریشمش  هب  یگنج  ود 
تفگ  درک و  دوب 2 . تفای 1. تسد  نید  درم  رب  ریشمش  هب  تفاتب ***  تعاجش  رونت  یماش  وچ 

109پ[  [ دیشچ تداعس  بارش  ناوضر  ز  دیسر ***  ناوضر  هب  هگ  نامه  شناور  ( 181  ) هحفص
دومن  تعاجش  نادرم  نادیم  هب  دود ***  وچ  یماش  درب  رتشیپ  سرف   4020

نامز  ردنا  مه  دز  نورب  ار  سرف  نایرصم ***  فص  زا  رگد  راوس 
نیرع  ریش  وچ  روالد  هزین  هب  نید ***  رهب  زا  یماش  اب  تخیوآرب 

نیز  تشپ  زا  دروآ  ردنا  نوگن  نید ***  درم  نآ  رب  یماش  هزین  دزب 
تساوه  شیور  رادید  هب  ار  ام  هک  تساجک *** ؟  زرابم  رگید  تفگ  یمه 

رت شیپ  دش  ربگ  نآ  دنکفیب و  رگد ***  درم  ود  یماش  هنوگ  نیا  زا   4025

هفیذح نبا  تعاجش  رکذ  هفیذح و  نبا  تسد  هب  نامیلس  لتق 

دیشک  یمور  گنت  دوخ  گنخ  ربا  دینش ***  نیا  وا  زا  هفیذح  نیا  وچ 
ناوتسگ  رب  گنخ  رب  دنکفارب  نارگ ***  حیلس  یتسد  دیشوپب 

تسد  هب  هتفرگ  یطخ  حمر  یکی  تسشن ***  رکیپ  هوک  نآ  رب  يداب  وچ 
راهبون  ردنت  نوچ  تسَج  یمه  راوهار ***  هَج  قرب  نورد  شریز  هب 

تخودب  ناویک  مشچ  نانس  كون  هب  تخوسب ***  یهام  تشپ  سرف  لعن  هب   4030
مرمشن سک  هب  ار  نید  هاوخدب  هک  مرورپ ***  يده  نآ  نم  تفگ  یمه 

اضق  محمُر  غیت و  رس  رب  دوب  اغو ***  زور  هک  مریگدرُگ  نآ  نم 
رسپ  نم  نوچ  هب  دراد  رخف  ردپ  ردپ ***  هفیذح  متسه  هک  منآ  نم 

نانع  رواکت  گنخ  هب  هدرپس  نارگ ***  شباکر  وا  درک  نیا و  تفگب 
يار  تشز  نمشد  ایا  تفگ  ودب  يادخ ***  يودع  رب  نت  دنکفارب   4035

شنکدب  يا  نم  نانس  يدید  وچ  شنم ***  خزود  هب  نک  شوخ  وت  سپ  نیا  زا 
دیلبمش  نآ  وچ  شیور  میب  زا  دش  دید ***  ریش  نآ  ِرادید  وچ  نامیلس 

110ر[  [ رایب یناشن  نامْدوخ  مان  زا  وت  راوس ***  هش  ایا  تفگ  ودب  نامیلس 
يور  دومنب  زور  نیا  ردنا  ام  هب  يوج ***  مان  لی  يراوس  وت  وچ  هک 

درک  وت  گرم  مخت  نم  مان  ردپ  درم ***  خوش  ایا  تفگ  ودب  دمحم   4040
ياج  شگنخ ز  دیبنجب  یقرب  وچ  ياپ ***  داب  رب  گناب  دز  نیا و  تفگب 

ریعس ران  هب  وا  درپس  شناور  ریگدرُگ ***  لی  نآ  شدز  ینانس  تسشب  ار  نیمز  شنوخ  هزین ز  هب  تشگب ***  نامیلس  درگ  هب  يداب  وچ 
هاوخ  هنیک  لی  نآ  نامز  ردنا  مه  هاگیاج ***  نآ  زا  درب  رتشیپ  سرف 

؟  تسیرگ دهاوخب  شگرم  هب  ردام  هک  تسیک ***  تفگیم  تسج و  یمه  زرابم   4045
نود  نایفسروپ  رکشل  ایا  نونک ***  دیآ  مشیپ  ات  دییوگب 

نم  هب  یگنج  نادرم  دنزانب  نمی ***  ردنا  هک  مراوس  نآ  نم  هک 
نایم  زا  سرف  دز  نورب  يراوس  نایماش ***  زک  دوب  نیا  رد  دمحم 
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ياهراب  نوگمیس  َربَا  هتسشن  ياهراپ ***  هک  دننام  هب  يراوس 
اهر  مد  زا  ( 1  ) ران دنک  تسشن و  اهدژا ***  داب  تشپ  رب  هک  یتفگ  وت   4050

ناوتسگ  رب  ریز  ناهن  دب  سرف  ناهن ***  نهآ  ردنا  نیعل  نآ  نت 
منز  يداعم  رب  لجا  هزین  هب  منت ***  نییور  لیپ  نم  تفگ  یمه 

؟  شیوخ يدرم  هب  نیدنچ  وت  يزان  هچ  نیک ***  تشز  ایا  تفگ  ودب  دمحم 
دربن  مه  يوش  نادیم  درم  اب  وچ  درم ***  نادرم  راکیپ  وت  ینیبب 

زارف  ندرگ  درگ  نآ  دیّرغب  ( *** 2  ) زان دنت  ردنت  نوچ  نیا و  تفگب   4055
مشچ  تشپ  رب  تخس  ياهزین  شدز  مشخ ***  هب  روالد  نآ  درب  هلمح  یکی 

110پ[  [ ناج هرابکی  هب  شدرپس  کلام  هب  نانس ***  شیافق  يوس  تفر  نورب 
دیشک  خزود  يوس  ار  کلام و  وچ  دیسر ***  نارین  هب  ( 3  ) ات ودع  ناور 

راکش  يراکش  ریش  تسج  رگد  راوس ***  هش  نآ  درب  رتشیپ  سرف 
رن  ریش  یکی  وچ  ناینایفس  ز  رگد ***  يراوس  دز  نورب  ( 4  ) مد نامه   4060

نیک  هب  شدربن  مه  اب  تخیوآ  رب  نیرع ***  ریش  وچ  نتسج  هنیک  نآ  رد 
مان  تشز  نادب  ار  نت  دنکفارب  ماین ***  زا  غیت  تخیهآ  رب  دمحم 

شرب  ات  شرس  زا  درک  همین  ود  هب  شرفغم ***  رب  غیت  وا  دز  تیمح  ز 
ادن  سپ  نآ  زا  درک  نایماش  يوس  يده ***  ریش  درب  رتشیپ  سرف 

(183  ) هحفص مک  ناتودع 4 . زابدنت 3 . . 2 داب [ .[/ 1
نید  نادرم  رادید  دینیبب  نیطساق ***  رکشل  ایا  تفگ  یمه   4065

(1  ) ناینایفس يدود ز  میرآرب  ناهج ***  راگدرک  یپ  زا  ام  وچ 
مامت  حیلس  اب  سرف  دز  نورب  ماش ***  لها  زا  زاب  رگد  يراوس 

تسد  هب  هتفرگ  یطخ  حمر  یکی  تسم ***  لیپ  نوچ  تفر  هگدروآرد 
داب  وچمه  کبس  و [  [ هوک وچمه  نارگ  داژن ***  یلیقع  بسا  رب  هتسشن 

هالک  دّرمز  هداهن  رب  رس  هب  هایس ***  یگنج  هدیشوپ  هدنکازک   4070
شک  تشاد  یمه  ینامز  ار  ناور  شوخ ***  تایبا  ربگ  نآ  دناوخ  یمه 

مروآ  ماد  هب  ار  ودع  هزین  هب  مروآ ***  مان  برح  نم  تفگ  یمه 
منک  ( 2  ) يزارط راط  وچ  ار  ودع  منک ***  يزابهزین  نیک  زور  نم  وچ 
ریپ  ربب  نخس  رد  نآ  زا  تفگیم  هک  ریپ ***  خرچ  يزاب  لجا  وا  دیدن 

يوگ  دنکفارب  نادیم  هب  يوعد  ز  يوج ***  گنج  نآ  دش  دمحم  گنت  وچ   4075
111ر[  [ ناشف شتآ  رب  سپ  نیا  زا  ار  ناج  وت  ناشندب ***  ایا  تفگ  ودب  دمحم 

ینک  ( 2) يزارط راط  وت  نمشد  ز  ینک ***  يزارفرس  رگ  وت  هزین  هب 
ام  يزارط ز  نادیم  زغن  یکی  امز ***  يزاب  هزین  وت  زومایب 

دنتخیر  یمه  شتآ  هزین  ود  ز  دنتخیوآرب ***  اج  کی  نیا و  تفگب 
نیبج  رب  ياهزین  ناهگان  شدز  نید ***  درم  ودع  رب  نت  دنکفارب   4080
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راکشآ  رنهرپ  نآ  دنکفایب  راوس ***  هد  نایماش  زا  هنوگ  نیا  رب 
ساره رب  نایماش  وا  زا  دندوبب  سانش ***  دزیا  درم  رت  شیپ  دش  وچ 

هفیذح نبا  لاله و  گنج 

همدمد  نایموش  نآ  زا  دمآ  رب  همقلع ***  نب  هنیک  زا  دیزرلب 
رازراک  تبون  ام  هب  دمآ  وچ  رایب ***  محیلس  نآ  مالغ  يا  تفگب 

تسشن  یهوک  تشپ  ربا  یهوک  وچ  تسم ***  لیپ  نوچ  ( 3  ) مشخ زا  دیشوجب   4085
مشچ  شمخ  زا  درک  نوخ  ساط  ود  وچ  مشخ ***  ردنت ز  دنت  نوچ  دیّرغب 

متسور  دش  هدنز  رگم  یتفگ  وت  مژد ***  ریش  وچ  دش  هگدروآ  رد 
مشچ  يرارط 3 . ناینافس 2 . .1

(184  ) هحفص
نامد  ياهدژا  نوچ  مشخ  زا  دش  نانچ ***  نآ  دیدب  هفیذح  نیا  وچ 

راکش  دیوج  هک  يریش  دننام  هب  راوس ***  نآ  لاله  دزن  درب  سرف 
؟  یضترم قح  يدرک  تشمارف  افو ***  یب  نمشد  ایا  تفگ  ودب   4090
؟  لوتب تفج  رازآ  وت  یتسج  هک  لوسر ***  ادخ و  زا  مرش  وت  يرادن 

نابز  رد  نیا  زا  ام  اب  دنبورف  نامز ***  نآ  لاله  نوعلم  تفگ  ودب 
سفن  ام  اب  يور  نیا  زا  زج  نزم  سب ***  وگ و  نخس  هزین  ریشمش و  هب 

يوگ  تفگ و  ِرد  هر  کی  دنتسبب  يوج ***  گنج  لی  ود  نآ  نیا و  تفگب 
111پ[  [ دنتخیوآ رد  اج  کی  هب  هزین  هب  دنتخیگنارب ***  هراب  ود  ره  نیک  4095 ز 

ناوختسا  رد  زغم  ناشدیشوجب  نانس ***  كاچ  كاچ  زا  بات و  سب  ز 
اهر  شتآ  كون  زا  درک  یمه  اهدژا ***  كانمشخ  ود  وچ  هزین  ود 

نوخ  يوج  یم  تفر  ناشیاهگر  ز  نورب ***  دش  نانس  ود  زک  هنعط  سب  ز 
اوه  ردنا  هدرزآ  حوز  مد  اههزین ***  نآ  بات  زا  تفر  یمه 

سورخ  مشچ  وچ  ناْشنوخ  دش ز  نیمز  سوردنس ***  نوچ  بات  نآ  زا  دش  اوه   4100
ریس  دوب  نآ  هن  دنک و  دوب  نیا  هن  رید ***  دندنامب  یگنج  ود  ناس  نیدب 

دناوخن  رب  ربخ  هزین  مخز  زا  هک  دنامن ***  یهاگیاج  ناشمادنا  رب 
لاله  نیّرز  وچ  الاب  زرب و  شدش  لاله ***  زا  دیود  نوریب  هک  نوخ  سب  ز 

نوخ  كاخ و  رد  ربگ  نآ  دیطلغب  نوگنرس ***  نیز  تشپ  زا  داتفیب 
يو  نامرد  دندیدن  نآ  زج  هک  يو ***  نامالغ  ار  وا  دندیشک   4105

یگتسهآ  رب  دش  هپس  دزن  هب  یگتسخ ***  نآ  رد  هفیذح  نب  نیزگ 
رس  هب  رس  اهمخز  نآ  دنتسبب  رنه ***  نآ  نید  نادرم  دندید  وچ 

هاگن  رگید  زور  نآ  دندرکب  هاپس ***  نادرم  نادیم  هب  سپ  نآ  زا 
رد  هب  رکشل  ود  ناز  دشن  سکیم  هک   *** رب راک  نآ  زا  دمآ  رب  یگنرد 
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نایژ  ریش  وچ  دش  نورد  نادیم  هب  نایغاط ***  زا  ربگ  یکی  رخآ  رد   4110
دب ز نید  يادعا  وچ  یتنعل ***  نآ  مان  ُدب  هّیواعم  ( 185  ) هحفـص قاط  ربگ  نایماش  زا  دب  يدرم  هب  قافن ***  لها  دب ز  يو  هک  يراوس 

یتمرح  یب 
ریلد  راوس  هدننک  گناب  گس  ریش ***  ( 2) بالآ دب  یماش  ( 1  ) ناواگ ز 
112ر[  [ رایدنفسا رتنوزف ز  يدرم  هب  راد ***  مان  دب و  روالد  و [  [ عاجش

نید  داد و  رب  درک  افج  ناوارف  نیعل ***  نآ  هگدروآ  رد  دمایب   4115
بارت ناتْرس  هب  نم  نونُک  مه  منک  بارتوب ***  رکشل  ایا  تفگ  یمه 

 * دوز راب  نآ  دییآ  نم  دزن  هب  دوزرآ ***  گرم  تسه  امش  زا  ارِک 
***

نامز  نیا  هگدروآ  هب  دمآ  هک  نامگ ***  یب  نیا  تسا  جیدخ  نب  ( 3  ) يو وچ 
لوتب  تفج  باب  رد  هدیهوکن  لوضف ***  ناوارف  سب  وا  دیوگیم  هک 

سانشزرابم  سک  ره  دندوب  وچ  ساره ***  رب  نانمؤم  زا  دندوبب   4120
نانمؤم نآ  دنساره  رب  وا  زک  نانچ ***  نآ  دید  رکبوبا  نبا  وچ 

جیدخ نب  هیواعم  ندمآ  نادیم  هب 

گنت  تخس  سپ  درک  رب  گنر  بش  هب  گنج ***  تالآ  تقو  رد  دیشوپب 
تسد  هب  روخ  ناور  ياهدژا  تفرگ  ( *** 4  ) تسشنرد نیز  هب  تسجب و  یقرب  وچ 

هانپ  نید  نید  يادعا  راکیپ  هب  هاگدروآ ***  يوس  دوش  ات  نادب 
نید  كاپ  رتهم  يا  تفگ  ودب  نیزگ ***  رُشب  تفر  يو  کیدزن  هب   4125

نوگ  هتفشآ  ربگ  نیا  شیپ  موش  نونک ***  نم  ات  روتسد  وت  هد  ارم 
تسارم  یقاب  دلخ  ور  ود  ره  نیا  زک  تساور ***  مدنشُک  رو  مشُک  نم  رگ  هک 

باتش  ّتنج  هب  نم  اب  تفگیم  هک  باوخ ***  هب  ار  یبن  مدید  شود  نم  وچ 
نانج  دلخ  هب  ربمیپ  ( 5  ) تدناوخ هک  نامداش ***  ور  تفگ  ودب  دمحم 

رشب  يور  نیا  زا  ار  نیرب  تشهب  ( *** 7) رشب ریش  دیرخ  ( 6  ) یمارگ ناج  هب   4130
تالآ  ناداگ 2 . .1

یـسک و  تسیک »؟ یماش  راوس  نیا   » هک دنـسرپیم  دـمحم  نایهاپـس  هدـش  دوقفم  شخب  نیا  رد  تسا . هداتفا  تیب  دـنچ  ای  کی  ًارهاـظ  *.[
يود  . 3 دیوگیم [. باوج  رد  ار  دعب  تایبا 

(186  ) هحفص رشب [ شیدیرخ  . [/ یمرک 7 دناوخ 6 . . 5 تسشن [ رب  . [/ 4
نیرفآ  یضترم  رب  درک  یمه  نید ***  هزیکاپ  ریش  سرف  دز  نورب 

رن  ماغرض  هدنّرغ  دننام  هب  رن ***  ریش  نآ  دش  نادرم  نادیم  هب 
112پ[  [ رشب رازآ  مدرم  ایا  تفگ  ودب  رشب ***  ِرادید  دید  نوچ  هّیواعم 

؟ بارت رب  رس  هب  شرهم  يدرک ز  هک  بارتوب ***  ار  وت  رم  وگب  تداد  هچ 
اطع  كدنا  شیورد و  تسا و  لیخب  افو *** ؟  یب  يا  ترالاس  تفر  اجک   4135
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يادخ  ار  ام  رالاس  دناوخ  یلو  ( *** 1) يار تشز  گس  يا  رشب  تفگ  ودب 
 * وتح يو  رب  اّوَع  هّیواعم  وتح ***  يو  گس  ( 2) هدننک گناب  ییوت 

شیوخ  رفک  اب  ( 4  ) دیسیسخ ود  ره  وچ  شیوخ ***  ( 3) رالاس ربگ  روخ  رد  ییوت 
زارفرس  ردیح  رکاچ  منم  زاین ***  یب  منم  تریما  لامز 

رس  هریخ  ایا  يزیشپ  دز  زین  رس ***  هب  رس  ناهج  نیا  نم  ریم  رب   4140
ینم  رهآ  شلیخب ز  یناوخ  وت  ینغ ***  ّیخس و  نادزی  دناوخ  ارک 
نامگ  یب  یفطصم  دب  شیورد  و  ناشندب ***  يا  ُدب  رگناوت  هریغم 

نمجنا  ِرب  راگدرک و  ِرب  نت ***  ود  ره  نیا  زا  رتهب  هک  ات  وگب 
نامز  نآ  تسد  درک  دوخ  ریشمش  هب  نامز ***  نآ  جیدخ  نب  دش  هنوگ  لجخ 

دش  روس  ناسکرک  ربَا  تنوخ  ز  دش ***  رود  نخس  هفازگ  نیا  تفگب   4145
نمرها  نیعل  ِنود  وت  نوچ  مَِین  نم ***  هک  هنانک  ِرشب  تفگ  ودب 

دوب  الاو  ریم  یلع  نم  رب  وچ  دوب ***  یلعا  سودرف  ْياج  ارم 
درپس  رواکت  هوک  هب  ار  نانع  درب ***  ریشمش  هب  شتسد  نیا و  تفگب 

در  درک  ودع  شبرض  غیت و  دزب  درک ***  هلمح  شنمشد  ربَا  هنیکز 
يار  هزیکاپ  رُشب  زیهرپ  نآ  رب  ( *** 5  ) يادخ يودع  نآ  درب  هلمح  نیکز   4150

نید  هزیکاپ  رشب  رفغم  َربَا  نیعل ***  وید  تفج  نآ  غیت  دزب 
هدننلاب  ار 2 . .1

رالاس ربگ و  . 3 دشن [. تفای  عارصم  يانعم  تروص و  *. [ 
ادخ  دنسیسخ 5 . . 4

(187  ) هحفص
113ر[  [ رومان سرف  تشپ  دمآ ز  رد  رب ***  هب  ات  شرس  دوخ و  دیّربب 
نیقیلا  نیع  هب  دش  نیقیلا  ملع  ز  نیرب ***  دلخ  هب  شناج  داش  تفرب 

فال  ربک و  زا  تفگ  یمه  اهنخس  فاوط ***  نادیم  درگ  رد  درک  نیعل 
داد  میهاوخ  داد  ام  تفگ  یمه  داژندب ***  رت  شیپ  رد  درب  سرف   4155

نیک  هب  مشخ و  هب  نیرفن  درک  یمه  نیعل ***  نآ  نید  داد و  رب  دادیب و  هب 
لیخب بارتوب  نیا  رای  ربا  لیبس ***  مزیت  غیت  دش  تفگ  یمه 

جیدخ نبا  رکب و  یبا  نب  دمحم  مزر 

نیک  مشخ و  زا  دیّرغب  ردنت  وچ  نیا ***  دینشب  ( 1  ) رکبوب نبا  نآ  وچ 
كاچ  كاچ  رد  شاهناوختسا  دش  وچ  كانمشخ ***  دش  هتفشآ  يایرد  وچ 

ربا  ز  ( 2) دهجب قرب  نوچ  تسج  سرف  ربزه ***  نآ  دز  گناب  رب  گنر  بش  هب   4160
شخرد  يو  شتآ  زا  دش  نودرگ  هب  شخر ***  وچ  شتآ  شبسا  لعن  هب  دز  یمه 

نانع  وا  گنت  درک  رب  گنر  بش  هب  نامز ***  نآ  جیدخ  نبا  ِگنت  دش  وچ 
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يوگ  تشز  دحلم  يا  تفگ  ودب  يور ***  درک  نامز  نآ  جیدخ  نب  يوس 
؟  راسکاخ گس  يا  ینک  نیرفن  وت  راگدرک ***  نیرفآ  درک  هک  ار  یسک 

رخفرفک  رب  ( 3  ) دییوج لهجوب  وچ  رخص ***  دنزرف  ]و [ صاع نب  ورمع  نوچ  وت   4165
نیمز  يور  مک ز  یمه  ناتْدننک  نید ***  ناعاجش  ناْتنید  ریشمش  هب 

باوص  رب  مروآ  نانس  كون  هب  باوج ***  نیا  نود  ربگ  نآ  تفگ  ودب 
نتمهت  نوچ  ویگنج  باخرس  وچ  نت ***  ود  نآ  گنج  دنتسُج  نیا و  تفگب 

اهر  شتآ  درکیم  ماک  ود  ز  اهدژا ***  ود  وچ  ناْشنانس  ود  رس 
رف  ّرک و  نآ  ردنا  دوبب  لبلغم  رپس ***  ود [  [ نانس ود  نآ  نعط  سب  4170 ز 

113پ[  [ نانس كاچ  كاچ  ( 4  ) دمآ و گناب  هب  ناوختسا ***  نورد  نادرم  ياهنت  هب 
زیرپ  ردنا  ندیشوک  نعط و  سب  ز  زیر ***  هزیر  ناود  ره  ةزین  دبب 

تسم  لیپ  ود  دننام  هب  یگنج  ود  تسد ***  دندرب  ریشمش  هب  سپ  نآ  زا 
(188  ) هحفص زا [ دمآ  دیوج 4 /] . دهجب 3 . هک  قرب  رکبوکب 3 . نبا  .1

دروخ  راوخ  ناور  ماسح  مخز  هب  درگ ***  ود  نآ  رَفغِم  هقرَد و  دبب 
سفن  ياج  هب  ناشیا  زا  تفر  نوخ  هک  سرف ***  دش  نانچ  ناْشنتخات  سبز   4175

زاب  دنتسج  هدوسآ  ياهسرف  زارد ***  نادرگ  راکیپ  راک  دش  وچ 
دنتساریپ گنج  تلا  ون  هب  دنتساوخ ***  رپس  وت  ناربنامرف  ز 

هقارس تراسا  جیدخ و  نبا  هقارس و  مزر 

نورب  هر  رگد  هقارس  دمآ  هک  نورب ***  نتفر  تساوخ  یمه  دمحم 
دربن  رد  نم  هب  ار  نیعل  نیا  رذگ  درمداز ***  ایا  تفگ  ودب  دمحم 

رازراک  رد  تخس  نیعل  نیا  تسه  هک  رامد ***  ( 1  ) سپ وا  زا  مرآ  رب  نم  ات  هک   4180
رازراک  رد  وت  یباین  مک  نیا  زا  رادم ***  هدنا  هک  اتفگب  هقارس 

نمجنا  رد  وت  یب  يرورس ،  وت  هک  نم ***  هب  ار  وا  گنج  شخبب  تلضف  هب 
يوجم  رد  نیا  زا  متفگ  هک  تسا  نینچ  يوکن ***  دیان  ربص  نارتهک  امز 

زارفرس  نآ  دمآ  دوخ  ّفص  يوس  زاب ***  تشگرب  هراچ  دیدن  دمحم 
ربگ  موش  نیعل  جیدخ  نبا  هب  ربزه ***  ناس  هب  هقارس  دش  نورب   4185
ادف  شرهب  یهاوخ ز  درک  ناج  هک  ادن ***  شدرک  دید  نوچ  هّیواعم 

تمتشک  مریگ و  یلع  نیک  هب  تمتسجیم ***  هک  هقارس  يا  ایب 
تساوه  رد  بش  زور و  وت  رادید  هب  تساوخ ***  وت  يوزرآ  نم  مان  مه  هک 

وت  مان  مه  داب و  وت  هب  تنعل  هک  ( *** 2  ) وزرآ نیا  وت  یباین  تفگ  نابش 
114ر[  [ رگدکی رب  دندرب  هلمح  نیک  ز  رن ***  ریش  نوچ  دنتشگ  نیا و  تفگب   4190

راک  ماجنارس  ناشْدَُوب  نوچ  ات  هک  راوس ***  ود  نآ  رب  هراظن  رکشل  ود 
دربن  ردنا  دندنامب  نادنچ  هک  درم ***  ود  نآ  هاپس  رد  دنُدب  هدیزگ 
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دوب  راّجف  رالاس  تشپ  یکی  دوب ***  راّبج  ریش  رصان  یکی 
مَیناملسم  ( 3  ) ماما ودع  مَینایفس ***  درم  نم  تفگ  یکی 

مرورپ  نید  ناماما  مالغ  مردیح ***  رکاچ  نم  تفگ  یکی   4195
رگدکی  رب  دنتشگ  دنتفگ و  هک  رف ***  ّرک و  رد  دوب  نیمه  ناْشنخس 

مامالا ودع  يوزرآ 3 . . 2 سب [ .[/ 1
(189  ) هحفص

ریچ  دوبیمن  ناشرگدکی  رب  وچ  ریش *** ود  نآ  دندش  هریخ  راکیپ  ز 
یگریخ  سب  درک  يده  يودع  یگریچ ***  دبن  ناش  رگدکی  رب  وچ 

دنمک  ناچیپ  داشگب  كارتف  ز  دنپ ***  سیبلت و  ناتسد و  بعل و  هب 
دربن  مه  يو  تسد  زا  دنکفیب  درک ***  هقلح  ناهن  رد  يو  تسد  کی  هب   4200

دنمس  رب  ناهگان  دز  گناب  یکی  دنمک ***  ناچیپ  درب  نار  ریز  نیعل 
تسبب  رب  نیز  هب  ار  يده  راوس  تسجب ***  وچ  نیعل  گناب  شدنمس ز 

يوج  گنج  نمشد  نامز  ردنا  مه  يور ***  درک  نتشیوخ  هگ  رکشل  هب 
دنب  هب  یناهگان  دش  يور  نیا  زا  دنمک ***  رد  يده  راوس  تسد  ود 
یهگ  دشخب  رهز  یهگ  ریپ ***  ( 1  ) ناهیک ناتسد  تسا  نینچ   4205

هاچ  هب  دناسر  شنامز  رگید  هب  هاگ ***  هب  دناِشنرب  نامز  کی  ارک 
درمشن  سک  هب  رد  نیا  زا  ار  ناهج  درگنن ***  ناهج  راک  هب  نمدرخ 

تسج  ماک  همه  وز  نود  يوجناهج  تسج ***  مان  نود  رهد  نیا  زا  دنمدرخ 
114پ[  [ راگماک ندش  دهاوخ  گرم  وا  رب  راک ***  ماجرف  هب  واک  نآ  تسا  ماک  هچ 

تسا  ردنا  ماد  هب  نایوج  مان  رس  تسا ***  ردنا  مان  هب  يراگماک  همه   4210
رامش  یب  ارو  رم  دسر  تداعس  راگزور ***  شدیاشگب  هک  یماد  هب 

درگم  ناراد  نید  رد  رب  زج  هب  درم ***  دنمدرخ  وج و  مان  يا  وت 
يوجماک  نمشد  زا  دید  َدب  هک  يوجمان ***  رتهم  نیا  هک  نک  هگن 
دنمشوه  لی  نآ  هگردوآ  رد  دنمک *** دنب  هب  دمآ  هتسب  نوچ  هک 

نیطساق  رکشل  ِرب  یمرگ  هب  نید ***  يادعا  هتسب  نانج  شدرب  وچ   4215
نورح  جیدخ  نب  نامز  ردنا  مه  نورد ***  شیاپ  هب  دز  نارگ  دنب  ود 

تسبب  رد  نیز  هب  تعیرش  يودع  تسرپ ***  نید  نآ  دش  ناطیش  دنب  رد  وچ 
راسداب  ربدم  يا  وت  یتشگب  راگدیواج ***  هک  کی  ره  تفگ  نعط  هب 

یتخادگب  وت  ار  دوخ  ناج  نت و  یتخورفارب ***  رس  یلع  رهم  هب 
ناویک  .1

(190  ) هحفص
يوجب  رد  نیدب  ار  تلد  دارم  يوگب ***  هقارس  يا  یلع  تداد  هچ   4220

زاب گنج  يوس  هگ  نآ  دنتشگب  زارد *** کی  ره  دنتفگب  اهنیا  زا 
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دمحم هاپس  تسکش 

نامز  ردنا  مه  وا  تسیرگ  يراز  هب  نانچ ***  نآ  ارو  شدید  وچ  دمح 
نید  نادرم  نارای و  هلمج  ابا  نیطساق ***  نادب  شدرب  هلمح  کبس 

نامز  ردنا  مه  هقارس  رهب  ز  نارگ ***  هاپس  اب  وا  دز  رب  مه  هب 
نیزگ  نانمؤم  نآ  شیپ  دندش  نیعل ***  نایماش  نآ  دندید  وچ   4225
نیک  هب  نانیعل  نآ  دندز  رب  مه  هب  نید ***  نادرم  شیپ  دندش  هْبلغ  هب 

مه  هب  روشک  ود  یتفگ  وت  دمآ  رب  مه ***  هب  رکشل  ود  نآ  دنتخیوآرد 
115ر[  [ یقش نیرفن  هب  جیدخ  نب  مویس  یقش ***  لاله  صاع و  ورمع  نیعل 

نامز  نآ  دندز  رب  نانمؤم  نآ  رب  نایماش ***  رکشل  نآ  هرابکی  هب 
دنتخودیم  هدید  لد و  هزین  هب  دنتخوس ***  یمه  ادعا  ریشمش ، هب   4230

نید  لها  رب  گنت  هر  دنتسبب  نیطساق ***  يرکشل  یبناج  ره  ز 
نایم  رد  ار  هعیش  رم  دنتفرگ  نایماش ***  رکشل  ُدب  هزادنا  یب 

دندتسب  نانمؤم  هگ  رکشل  و  دندز ***  رب  مه  هب  ار  يده  هاپس 
راهنیز  یکی  تسج و  گنج  یکی  راد ***  و [  [ ریگ زا  رپ  ناش  هگدروآ  دش 

رس  دیّربب  ار  نایراهنز  هک  ( *** 1  ) رگدادیب صاع  نب  تفگ  یمه   4235
هرسای  ردیح و  نوچ  دنسیسخ  هرسکی ***  نیا  ( 2  ) دنناشک نامثع  هک 

ناشفرس  یم  دندرک  ریشمش  هب  نایماش ***  نود  ربگ  نآ  راتفگ  هب 
گنز  رالاس  دومنب  يور  ات  هک  گنج ***  هتسویپ  هنوگ  نیا  زا  دوب  یمه 

بارت دش  نوگ  هقرغ  نوخ  يایرد  هب  بارغّرپ *** دننام  هب  دش  اوه 

رکشل ندرک  اهر  و  ع )  ) یلع يوس  هب  دمحم  رارف 

افق  رسکی  دندومن  نمشد  هب  یضترم ***  رکشل  بش  هریت  نآ  رد   4240
نورب  وس  رگد  زا  تفرب  دمحم  نوردنا ***  رصم  هب  رکشل  دندیشک 

نایژ  ریش  وچمه  بش  هریط  نآ  رد  نامز ***  نآ  یضترم  يز  دنار  یمه 
دنیاشک  رگداد 2 . نب  .1

(191  ) هحفص
ناشن  دمحم  زا  سک  دندادن  نانمؤم ***  رکشل  زا  بیاغ  دش  وچ 

نانچ  دمحم  ناروای  اب  و  نایرصم ***  رکشل  ابا  هنانک 
بعت  اب  نارس  نآ  نوردنا  رصم  هب  بش ***  هریت  رد  دنتفرب  تمیزه   4245

ناهدنا  اب  گنت  لد  هلمج  دندش  نانموم ***  زا  سک  دمحم  زا  دیدن 
115پ[  [ تشگ هتسخ  وا  گنج  رد  تفگ  رگد  تشگ ***  هتشک  نایرصم  زا  تفگ  یکی 

دنژن  هنانک  نایرصم و  ابا  دنمدرد ***  دندش  دمحم  هاپس 
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نایم  زا  تفر  دنچ  ینت  اب  وا  هک  نامز ***  نآ  تفگب  نت  کی  هلمج  نیا  زا 
نیک  هب  یهاپس  ( 1  ) درایب وا  ات  هک  نید ***  ریم  يوس  دش  وا  دنتفگب   4250

زام راع و  همه  ار  نیطساق  دنک  زاب ***  هنیک  نانمشد  نیا  زا  دهاوخب 
راصح  نورب  نمشد  دنامورف  راوتسا ***  تسبب  اهرد  دنتفگب و 

نتخوت  لد  نیک  زا  درک  یمه  نتخوس ***  تراغ و  نورب  يداعم 
نامز نآ  یهگ  رکشل  دندرکب  نایماش ***  رب  رصم  ةزاورد  هب 

هیواعم دزن  قشمد  هب  هقارس  ناتسرف  دمحم و  هاپس  تراسا 

نید  ناراد  مان  رب  هنوگ  نیا  زا  نیطساق ***  رکشل  نآ  هریچ  دش  وچ   4255
همر  هتسب  دندرک  هضرع  وا  رب  همه ***  ار  ناگتسب  ات  دومرفب 

دیدب  هتسخ  هتسب  نآ  زا  یهورگ  دیدب ***  هتسب  درم  دص  ود  رازه و 
( 2  ) نایزات نیعل  دزن  دندربب  نایم ***  رد  ُدب  هلمج  نیا  زا  هقارس 

نید  داد و  نمشد  نآ  دنزودب  نیذغاک ***  ۀماج  ات  دومرفب 
هایس  لد  نآ  نارطق  وچمه  هیس  هالک ***  ذغاکز  نودیمه  دندرکب   4260
ناشندب  ار  هماج  نآ  شدناشوپب  ناور ***  نشور  درم  نید  كاپ  نآ  رد 

شرکشل  نآ  شیپ  رد  تشادورف  شرس ***  رب  یتنعل  هلک  نآ  داهن 
سرج  نوعلم  تسب  رب  ْشندرگب  سپس ***  ناز  يرتشا  َربَا  شتسبب 
رخف  هب  يو  ناگتسب  ابا  نودیمه  رخص ***  روپ  ِرب  هگ  نآ  داتسرف 

نامداش  ربب  ار  نایدنب  نیا  وت  نامز ***  نآ  ار  صاع  نب  تفگ  نینچ   4265
(192  ) هحفص نانزات  دراین 2 . .1

116ر[  [ شیوخ مان  رب  میدرک  حتف  ام  وچ  شیوخ ***  ماک  ربا  نایفسروپ  رب 
درپس  نایفسروپ  ( 1  ) يز ورمع  نیعل  دربب ***  ار  نانمؤم  نآ  رم  ناس  نیا  زا 

ناشندب  نآ  درب  دوخ  ریم  رب  نانچ ***  نآ  ار  درم  دص  ود  رازه و 
رازه  هس  زا  دب  رتنوزف  رد  ره  ز  رامش ***  رد  نانمؤم  زا  هتشک  نآ  و 

رس  درب  یمه  نودرگ  هب  يداش  ز  نخس ***  نیا  دینش  نایفس  دنزرف  وچ   4270
طامس  يراید  ره  زا  دندنکف  طاشن ***  زا  قشمد  رد  ات  دومرفب 

نیطساق  رتهم  دبب  رّفظم  نید ***  لها  رب  وچ  نیذآ  دنتسبب 
رهش  درگ  رب  زورما  دیرآرب  رهق ***  هب  ار  نایدنب  نیاک  دومرفب 

باذع  دیاب  درکیم  هنوگ  نیا  رب  بارتوب ***  اب  هچ  هورگ و  نیا  اب  هچ 
نایماش  نانمؤم  اب  دندرکب  ناشندب ***  گس  نآ  تفگ  هک  ناس  نیدب   4275

لُذ  يراوخ و  هب  نید  یب  نادزد  وچ  لُغ ***  هب  ندرگ  هدرک  ناشدندربب 
يردیح  هتسخ و  لد  موق  نادب  يرکشل ***  يرهش و  هدش  هراظن 

یسب  نیرفن  درکیم  لاح  نآ  رد  یسک ***  رد  ره  هقارس ز  نآ  ربا 
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نوخ  میزیرب  ام  نایغاط  نیا  زک  نوردنا ***  رهش  هب  اغوغ  تفشآ  رب 
باذع  شک  نیک  غیت  زا  میرابب  بارتوب ***  رس  رب  ناشمیتشک  وچ   4280

الب  ینامز  ره  یمه  دش  نوزف  افج ***  نادنچ  رب ز  نانمؤم  نآ  رب 
نایماش  نود  نایفسروپ  رب  ناشک ***  ناس  نادب  مه  ناشدندربب 

صاخ  ماع و  ابا  ( 2  ) نزات نازارگ و  صاعورمع *** ناششیپ  رد  تفر  یمه 
راگماک  نینچ  يداعم  رب  مدش  رایرهش ***  تلود  رب  تفگ  یمه 

 ] 116پ  [ نانچمه ار  هلمج  نیا  مدروایب  نانچ ***  نآ  بارتوب  لد  متسکش   4285
نمجنا  نآ  شیپ  رد  زاوآ  هب  نخس ***  نآ  ورمع  تفگیم  یهارمگ  ز 

نافز  ردیح  نیرفن  هب  هداشگ  نامداش ***  نآ  زا  دنه  نب  دوب  یمه 
انع  الب و  ماد  هب  يداتف  اضق ***  زا  نیعل  نآ  تفگ  هقاّرس  هب 

نارای  نیز 2 . .1
(193  ) هحفص

* دیمر ار و  دنوادخ  یتشُک  هک  دیروآ ***  بارتوب  الب  نیا  ار  وت 
غورف  دریگن  زگره  هک  یغورد  غورد ***  نیا  تسه  هک  شتفگب  هقارس   4290

رقس  ردنا  دندرک و  رود  نید  ز  رس ***  هب  رس  ار  موق  نیا  یهارمگ  هب 
باوص  هار  نید و  رب  ( 1  ) دنتفرن بارتوب ***  رب  دندیروآ  فلخ 

نید  ریم  رب  مرج  نیا  دنداهن  نیعل ***  وید  داشگب  هنتف  رد 
لاح  هب  نامثع  نیک  وا  زا  دیهاوخب  لاتق ***  یلع و  نیا  تسا  شک  نامثع  هک 
اضر  نامثع  لتق  رب  تسدادب  یضترم ***  سپ  تستشک  هک  نودیا  رگ   4295
تسا  رفاک  سپ  هتشک  دوب  نودیا  رگ  تسا ***  رکنم  نیاک  لصا  زا  متسنادب 

یضترم نمشد  دوب  رفاک  هک  یفطصم ***  زا  مه  هباحص  دندینش 
تسین  هدیشوینان  نخس  رد  نیا  زو  تسین ***  هدیشوپ  و  ( 2  ) دیدینش مه  امش 

تسامس  يادخ  ياضر  ناشاضر  تسا ***  یضترم  هر  نوچ  یفطصم  هر 
یقش  ّیتنعل  نآ  ُدب  هدرکب  یجراخ ***  رفاک و  دوخ  وچمه  ارم   4300

تفای  هاج  نیا  ناوید و  متسرب ز  تفای ***  هار  مرب  زا  ماما  روپ  وچ 
باوصان  یسب  مدوب  هتفگ  افج  بارتوب ***  تسیک  هک  مدوب  ( 3  ) هتسنادن

تسا  یلو  ار  ناهج  راگدرک  يو  هک  تسا ***  یلع  نآ  بارتوب  نیا  متسناد  وچ 
117ر[  [ مدز ندرگ  دوز  ار  زومآدب  مدز ***  دوخ  رب  مدرک و  هبوت  یسب 

رازه  یس  ددع  نانیعل  زا  مشک  راز ***  هب  جراوخ  زک  مُدب  نآ  باوص   4305
باوج نایفس  روپ  نیعل  شدادن  باوص ***  رب  نخس  نیا  تفگ  وچ  هقارس 

ارسا ۀمه  نتشک  رب  هیواعم  نامرف 

يور  درک  ودب  هریغم  سپ  نآ  زا  يوگ ***  تفگ و  نیا  زا  هقارس  درک  مک  وچ 
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يوا  تسا  ناشک  نامثع  هاوخوکن  يوج ***  مان  ياک  تفگ  ار  هیواعم 
كاب  دنرادنیم  نتخیر  نوخ  ز  كاپ ***  دنناشک  نامثع  هلمج  نیا  هک 

نمجنا  زا  تخیگنارب  ار  یگس  نخس ***  نیا  رخص  دنزرف  دینشب  وچ   4310
.] يدرک رارف  يدیمر و  یتشک و  دوب –  هدرک  یفرعم  رفاک  وت  هب  ار  بارتوب  هک  ار –  تبابرا  ینعی :  *. [ 

(194  ) هحفص دنتسنادب  دندینش 3 . دنتفرب 2 . . 1
مامت  ُدب  ینمشد  نید  داد و  ربا  مان ***  دوب  ( 2) شروعالاوب هک  ( 1  ) دب یگس 

رپس  اغوغ  هب  ار  ناگود  ناکی و  ربب ***  ار  نایدنب  نیه  تفگ  ودب 
نزب  ندرگ  وت  ار  ناگود  ناکی و  نم ***  رصق  ِرد  رب  ناشنامرف  هب 

یتمرح  یب  شتفگ ز  رالاس  هک  یتنعل ***  ( 3) روعالاوب درک  نانچ 
رطخ  يو  ِرب  درادن  تعیرش  ربخ ***  درادن  رشحم  واک ز  یسک   4315

تسد هتسب  ار  موق  نآ  درب  یمه  تسرپ ***  ناطیش  موش  روعالاوب  وچ 

نایماش اب  شگنج  دنب و  زا  قاحسا  ندش  اهر 

شیپ  تسج  رد  دنب و  زا  درک  اهر  شیوخ ***  تسد  ناهن  ردنا  هتسب  یکی 
دومن  نمشد  هب  ( 4  ) يزیت غیت  رس  دوبر ***  ردنا  غیت  یکی  شتسدز 

نید  يادعا  درم ، نآ  زا  دندیمر  نیمک ***  زا  گنلپ  دهِْجب  وچ  وا  تسجب 
مشخ  هب  دش  یمه  يریش  هتفشآ  وچ  مشچ ***  ود  نایفس  دنزرف  هب  وا  درپس   4320

دیود  هناخ  يوس  نیعل  ناویا  ز  دیدب ***  ناس  نا  زا  ار  وا  هّیواعم 
تسشن  یجنک  هب  یتخت  ریز  ناهن  تسجب ***  يو  سپ  زا  نود  ورمع  نیعل 

117پ[  [ درخ درک  یمه  ار  ودع  شغیت  هب  درُگ ***  قاحسا  تشگرب  ياج  نآ  زا 
نارگ  دنب  دوز  شدریگ  ات  هک  نامز ***  نآ  شدش  هقارس  دزن  هب 

ریچ  هاوخدب  تشگ  وا  رب  هگان  هک  ریلد ***  نآ  دش  لوغشم  دنب  نادب   4325
شرس  نت  زا  همین  کی  دنکفیب  ( *** 6) شروعالاوب تخس  یتبرض  ( 5) وا رب 

سک  هتسب  رب  دیرایم  تمحر  هک  سپ ***  ربگ  نآ  تفگ  نایماش  نادب 
نایماش  یتنعل  نآ  هرابکی  هب  نامز ***  نآ  تسد  دندرب  ریشمش  هب 

تسرن نت  کی  هک  هتشک  زور  نآ  دش  تسرپدزیا ***  درم  دص  ود  رازه و 

هیواعم ماش و  لها  اب  هقارس  نتفگ  نخس 

راکشآ  ودع  شلاخ  دنناوخ  هک  راگدرک ***  نمشد  نآ  نامرف  هب   4330
مان  هن  دزیخ  گنن  ناتراک  نیا  زا  ماش ***  لها  يا  تفگ  یمه  هقارس 

نینچ  نیا  دیدش  خزود  رادیرخ  نیعل ***  دنه  روپ  نیا  نامرف  هب 
روعا  لب  شروعا 3 . لب  دوب 2 . .1

شروعلاوب . 6 دزب [ . [/ يریت 5 .3
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(195  ) هحفص
ندز  ندرگ  دینیبب  ردیح  ز  ندش ***  خزود  هب  ات  نونک  نکیلو 

ماما  راقفلاوذ  لجا  درابب  ماش ***  ( 1  ) لهج رب  هک  یگنرد  دشابن 
تسا  یبن  قداص  مع  نب  هک  یعاجش  تسا ***  یصولا  یلع  شمان  هک  یماما   4335

دیشک  رب  رگج  زا  درس  داب  یکی  ( *** 2  ) دینش نخس  نیا  وچ  يو  زا  هیواعم 
نیا  زا  تْدناهر  ات  ناوخب  ار  یلع  نیعل ***  نآ  تفگ  تقو  رد  هقارس  هب 

ماهتسب  اقب  يارس  رد  لد  وچ  ماهتسر ***  نم  تفگ  ودب  هقارس 
لوتب  تفج  روشنم  تستشون  لوسر ***  ادخ و  ياضر  زا  ارم 

شیوخ  لاح  زا  نم  هگآ  مدرک  ار  وت  شیک ***  تشز  يا  نم  مسرت  هچ  نتشک  4340 ز 
درس  راتفگ  دنام و  یگنشت  مغ و  درد ***  شیب  نونک  ار  ملد  نکیلو 

118 ر[  [ بارتوب فک  زا  رگم  یباین  بآ ***  وت  نایفس  دنزرف  تفگ  ودب 
دهد  رسفا  تخت و  ار  وت  هیده  هب  دهد ***  رثوک  بآ  بارتوب  ار  وت 

يو  رادرک  لاح و  زا  تسنادب  يو ***  راتفگ  دینشب  وچ  هقارس 
نینچمه  دص  ود  نینچ و  نیا  دهد  نید ***  درم  ناوج  نآ  یکی  شتفگب   4345

؟ باوص يدید  هچ  يو  زو  تسداد  هچ  بارتوب ***  ار  وت  شتفگ  هیواعم 

ع)  ) یلع ةزجعم  ریش و  هقارس و  ناتساد 

راک  لاح و  ار  وت  میوگب  نم  ات  هک  راد ***  شوگ  نونک  شتفگب  هقارس 
ناهن  رد  ینمشد  مدش  ار  یلع  نابش ***  زور و  يوگ  دب  راتفگ  ز 

رامش  یب  هتساوخ  مدوب و  ینغ  راگزور ***  نآ  مدرک  یمه  ینابش 
هاچ  هب  مداتف  تناید  هاگ  ز  هار ***  متشگ ز  زومآدب  تفگ  4350 ز 

اضق  زا  ناهگان  وا  وچمه  مدش  یضترم ***  نمشد  نید  هاوخدب  ز 
لیح  رکم و  قفانم ز  تفگ  هب  للخ ***  منید  راک  رد  تفریذپ 
ارم  رم  نید  هاوخدب  دمآ ز  دب  ارم ***  ناتسد  دروآ  هچ  ات  رگن 

راگزور  نآ  رد  يدنزگ  دمان  هک  رازه ***  هد  ددع  نادنفسوگ  مُدب 
يوج  هنیک  نیا  رب  دمآ  هچ  ات  رگن  يور ***  داد  ام  هب  نوچ  امش  ّيَدب   4355

(196  ) هحفص دینش [ ار  نیا  . [/ 2 لها [ .[/ 1
بات  هتفشآ  ریش  یکی  دمایب  بارتوب *** * نمشد  یکدنا  نیدب 

نانمرهآ  تبیه  اب  كانبضغ و  نامد ***  نکیلو  یلیپ  دننام  هب 
دنفسوگ  نت  زا  نوزف  دصیس  ز  دنکب ***  رس  دش و  رد  همر  نایم 

درد  نیک و  زا  هاگ  نآ  تفر  نورب  دروخن ***  يزیچ  راد و  رب  درک  یمه 
زاب  ریش  بضغ  زا  دروخن  دربن و  زاب ***  درک  نینچمه  رگد  زور  هب   4360

118پ[  [ رت هتفشآ  ناّزغ و  ناویرغ و  رت ***  هتفت  نآ  زا  دمآ  زور  ره  هب 
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(1  ) زادگ رد  يو  راک  زا  زجاع  دش  زاب ***  تفریم  دنامیم و  تشک و  یمه 
راک  لعف و  زا  درکیمن  مک  نیا  زو  رازه ***  هد  غلبم  دیسر  همین  هب 

يو  دندیزگ ز  يرود  گنسرف  هب  يو ***  میب  زک  تشاد  یتبیه  نانچ 
؟ منک هرانک  مغ  نیا  زا  ار  دوخ  هک  منک ***  هراچ  هچ  متفگ  زاب  دوخ  هب   4365

نامْدرد  نامِدرد  نیا  رب  دشاب  هک  نامز ***  ردنا  مه  ردیح  دزن  مدش 
تسادخ  یلو  واک  دنک  كرادت  تسا ***  یفطصم  زجعم  وا  هک  متفگب 

رامع  دزن  هب  ار  سک  داتسرف  راک ***  لاح و  نآ  زا  متفگ  زاب  ودب 
ریم  دناوخ  وا  رب  ّیندل  ملعز  ریم ***  دزن  نامز  نآ  رامع  دمایب 

درک  ریوصت  دینشب  راّمع  وچ  درک ***  ریرقت  تسیاب  هچنآ  ودب   4370
دود  ریش و  نامرف  دوز  ناسر  دوز ***  وت  هقارس  اب  ورب  شتفگب 

يوا  ّیشاوم  زا  درگ  رود  وگب  يوا ***  کیدزن  هب  وت  ناسر  ممالس 
(2) ادخ ریش  تسا ز  نینچ  نامرف  هک  ارو ***  رم  نیا  زا  دعب  نایز  وت  نکم 

ارو  رم  قح  ریش  يا  وت  سپ  نیا  زا  ارو ***  دنفسوگ  نایز  وت  کم 
نک  ( 3  ) مولظم وت  یبای  هک  یباوج  نک ***  مولعم  وت  ینسر  نامرف  وچ   4375

نیعل  نآ  تسا  ردنا  نیمک  ناطیش  هک  ( *** 4  ) نیز وت  يراد  شوه  ندمآ  زاب  هب 
راذگ  . 1 ندوب [... بارتوب  نمشد  كدنا  نیمه  يارب  ینعی :   *.[ نسحلاوب نآ  راک  زا  دنام  بجع  نخس ***  نیا  دینش  رسای  راّمع  وچ 

(197  ) هحفص نید  . 4 مولعم [ يادخ 3 /] . . 2
یفطصم  زجعم  ۀشیدنارد  ادخ ***  ریش  شیپ  زا  دمآ  نورب 

نمجنا  نیا  رد  نادزی  ریش  تفگ  هک  نَُدب *** دیاش  هچ  ناس  نیا  زا  تفگ  یمه 
119 ر[ ] ؟ يوا دناوخ  اجک  دینش  نامرف  و  يوا *** ؟ دناد  اجک  ار  یلع  مالس   4380

نیزح  ردنا  هگ  هنامداش  یهگ  نینچ ***  تفگیم  دوخ و  اب  تفر  یمه 
ماش  تقو  ُدِبب  هگ  یب  زور  دشب  ماقم ***  نآ  دیسر  رسای  راّمع  وچ 

ریم  درم  ناوج  نآ  زور  هب  وا  تفخن  ریپ ***  راّمع  میدوبب  بش  نآ  وچ 
زاین  درد و  هب  نایرگ  ناویرغ و  زامن ***  ردنا  دوب  یمه  بش  همه 

ناج  كاپ  هش  نآ  تفگ  زاب  نم  هب  نامز ***  نآ  رامع  نشور  زور  دش  وچ   4385
؟ رد هب  ندیسر  اج  نیا  دهاوخ  یک  هک  روناج ***  نآ  لاح  زا  يوگ  رب  هک 

هار  درگ  زا  مه  ناّرغ  ریش  دسر  هاگتشاچ ***  لوا  هک  ودب  متفگب 
نامز  کی  وا  دوسایب  دروخب و  نامز ***  نآ  رضح  ام  شمدروآ  سپ 

رن  ریش  یمه  دیآ  هک  هر  نآ  رب  رترود *** زا  میتفرب  هگ  نآ  سپ 
دیشر  ریما  شتفگ  هک  ناس  نآ  رب  دیشک ***  یطخ  راّمع و  داتسیب   4390

يار  کین  ( 1) هبش دحوم  رامع  يادخ ***  مالک  ناقرف  دناوخ  یمه 
شیم  رافخف و  هقارس ز  يا  سرتم  شیوخ ***  ياج  وش  درگرب و  تفگ  ارم 

نادب  هراظن  مدرک  رود  زا  و  نامز ***  ردنا  هناخ  يوس  متفر  وچ 
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میب  سرت و  اب  لوه  ۀفون  یکی  میظع ***  دمارب  يدرگ  هاگان  هک 
نامد  لیپ  وچ  ناّرغو  ناویرغ  نایژ ***  ریش  درگ  زا  دمآ  نورب   4395

همر  يوس  هب  هلمح  درک  یمه  همدمد ***  تبیه و  اب  كانبضغ و 
زارفرس  نآ  ياج ، رب  داتسیب  زارف ***  وا  دیسر  طخ  نآ  کیدزن  وچ 

ناج  كاپ  دّیس  نآ  دیمهسب  نانچ ***  نآ  ارو  شدید  راّمع  وچ 
119پ[  [ ماما مالس  رب  ودب  دیناسر  مالس ***  شدرکب  اجز و  لد  دربن 

یفطصم  مع  نب  سپ  تسه  وا  هک  یضترم ***  زا  نم  ملوسر  شتفگب   4400
کش  .1

(198  ) هحفص
نامز  ردنا  ریش  نآ  کیدزن  هب  ناسر ***  نامرف  دوز و  ور  تفگ  ارم 

يارس  ود  هش  دمحم  قح  هب  يادخ ***  رما  درگرب ز  هک  شیوگب 
نامسآ  تفه  دنوادخ  قح  هب  نایز ***  ار  وا  نادنپسوگ  نکم 

نمه  رب  نوچ  كاخ  رب  دیطلغب  ( *** 1) نب هوک  نوچ  ریش  نیا  دینشب  وچ 
نانچ  نآ  زاب  دیطغلب  دادب و  ناهج ***  ماما  مالس  باوج   4405

نامسآ  تفه  راّبج  ریدقت  هب  نامز ***  نآ  سپ  درخ  شبلاق  دشب 
هوتس  ردنا  دش  تبیه  زو  دنامن  هوک ***  وچ  وا  بلاق  دب  دنچ  رگا 

نامز  ردنا  درخ  گس  وچمه  دشب  نافز ***  یب  نآ  رابج  نامرف  هب 
رامع  ریم  کیدزن  هب  متفرب  راگدرک ***  تردق  نآ  نم  مدید  وچ 

ریدق  درف و  رابج  ریدقت  ز  ریقح *** * سب  هدش  ار  وا  رم  مدیدب   4410
راوخ  هداهنب  كاخ  رب  تسد  رس و  راز ***  هب  هدیروآ  يور  شیپ  تسد  ود 

نیزگ  لوسر  يا  تفگ  راّمع  هب  نید ***  ریم  رد  درک  هگن  هگ  نآ  سپ 
رن  ریش  یلع  ّیبن و  ّقح  هب  رگداد ***  ام  دنوادخ  ّقح  هب 

یضترم  زا  درادربن  تنعل  و  افو ***  دراین  ( 2  ) هقارس نیا  ات  هک 
همر  هیام  تسا  رازه  هد  رگا  همر ***  نآ  زا  گنچ  یمه  مرادن   4415

ناج  لید و  زا  هبوت  یکی  مدرکب  نامز ***  ردنا  تلاح  نآ  رم  مدید  وچ 
؟ باوصان یمتفگ  اجک  هنرگو  بارتوب ***  تسا  ردیح  ماهتسنادن 

120ر[  [ نیک هب  دمحا  دهع  یلو  اب  مدش  نید ***  هاوخدب  زومآدب و  تفگ  ز 
هلا  دراذگ  رد  مَینادانب  هانگ ***  زا  تشگزاب  متسنادب و 

ماهدنب  یکی  ار  یلع  ( 3  ) ربنق وچ  ماهدنز ***  ات  مدرک و  هبوت  نونک   4420
لامک  مامت و  متفگ  هک  رد  نیا  زا  لاصخ ***  وکین  ریم  يا  شاب  اوگ 

هدروخ طخ  نا  " د " هک هدـش  هتـشون  نید "  " هخـسن رد  نانچ 1 ]. مه  دـب  هک  نانوچ  ریـش  دـشب  ناـمز ***  ردـنا  لوق  نیا  نم  متفگ  وچ 
.] تسا هدید  ار  ریش  هقارس  تسا ].* [.

ربمق هقرس 3 . .2
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رگ  هزوریف  رابج  ریدقت  هب  رن *** ریش  کبس  سپ [  [ دش هدنز  نآ  وچ  ( 199  ) هحفص
ناسر  نادزی  ریش  نادب  ممالس  نامز ***  نیا  ریما  يا  تفگ  رامع  هب 

هاوخکین  يا  تنامرف  هب  مدنامن  هانگ ***  زا  تشگب  درک و  هب  وت  وگب   4425
همر  شیمز و  رسکی  رود  مدش  همر ***  درگ  شیب  نونک  مدرگن 

نایع  دمآ  هک  هر  نامه  وا  تفرب  نایژ ***  ریش  تشگرب  نیا و  تفگب 
رازهدص  یکی  زا  یتسود  مدش  راگدرک ***  تردق  نانچ  مدید  وچ 

اوه  زا  کلف  دران  دروان و  هک  اور *** نامرف  داب و  نینچ  نیا  ریما 
نبل  غود و  نایرب و  میدروخب  نطو ***  ( 1) يز میدش  رسای  ارمع  هب   4430
رامع  دیس  شیپ  ( 2  ) مَنَغ زعَم و  ز  رازه ***  جنپ  زا  مدرک  ادج  هگ  نآ  سپ 

مادم  ار  رس  دنابنجب  هر  همه  ماما ***  يوس  میتفر  میدنارب و 
دحا  عنص  ُدب ز  رد  هشیدنا  هب  دب ***  کین و  زا  چیه  نخس  وا  تفگن 
* نم لوحال  درک  نوردنا  هار  هب  ندش ***  رگید  رامع  تساوخ  یمه 

ریمض  نم  اب  تفگ  دش و  لد  يوق  ریم *** تفگ  ناهگان  شدمآ  دای  هب   4435
مالس  رب  وا  رب  رسکی  میدرکب  ( *** 3  ) ماما دزن  هب  وا  اب  میتفرب 

120پ[  [ ریما دزن  لاح  تروص  تفگب  ریثک ***  لیلق و  زا  رامع  هگ  نآ  سپ 
هلا  تدوب  راد  هگن  نکیلو  هاچ ***  هب  يدوب  هداتفا  تفگ  یلع 

نیعم  يادخ  مدوب  راد  هگن  نید ***  ریم  يا  وت  ّرف  هب  اتفگب 
نانمؤم  نادب  نادنفسوگ  هدب  نامز ***  نآ  تفگ  رامع  هب  هگ  نآ  سپ   4440

ریم  تفگ  زا  دیناسر  کی  ره  هب  ریم ***  لوق  زا  رامع  درک  نانچ 
یکدنا  وا  عمج  دب  دنچ  رگا  یکی ***  دصناپ  ردیح ز  تفرگنب 

منغ  و ز  نیز 2 . نامسآ 1. تفه  رابج  نامرف  هب  نانچمه ***  نانمؤم  رب  دیشخبب 
.] دشاب هتشاد  طابترا  تیب 4438  اب  دیاش  دشن . تفای  یصخشم  يانعم  *.[ 

مامالا دزن  . 3
نیعل  وید  وچ  یتسه  هک  نین  وچ  هن  نیچمه ***  یلو  داب  نینچ  نیا  ریما  ( 200  ) هحفص

يور  درک  سپ  صاع  كرمع  يوس  يوا ***  تفگ  نآ  زا  نوعلم  تفشایب   4445
بات  هب  تسدش و  هنوگچ  رّخسم  بارتوب ***  ( 1  ) يوداج زا  درم  نیا  هک 

تفگش  ( 2  ) وا زا  ار  قلخ  یمه  دیامن  تفرگ ***  ندرک  هشیپ  ییوداج  نونک 
ییوداج  وا  رب  مرآ  ریشمش  هب  ییوداج ***  نآ  زا  تسا و  وداج  یلع 

ناهرمگ هرمگ  يا  هک  شتفگب  نابش ***  يوس  درک  ور  نیا و  تفگب 

هقارس تداهش 

باذع  نونکا  مه  مرآرب  تناج  هب  بارتوب ***  نیا  رحِسرب  هنتف  يدش   4450
ناور  و [  [ ناج وچمه  ارم  وا  دوب  هک  نانچ ***  ار  دوخ  ریم  رم  وت  یتشکب 
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رازراک  نآ  رد  منانمشد  ابا  رای ***  وت  یتشگ  هک  يدرکب  سپ  نادب 
ناشندب  يا  یلاح  منک  تیازس  نانمؤم ***  نآ  زا  نادنچ  وت  یتشکب 
؟ باذع زا  ام  لاگنچ  دناهر ز  بارتوب ***  تدریگ  تسد  هک  منیبب 

نونک  تسا  نامه  يدیدن ؟ ار  یلع  نود ***  ربگ  ياک  تفگ  ودب  هقارس   4455
121ر[  [ رامش یب  هکرعم  نیا  رد  یتشکب  رازهدص ***  وت  يدوب ز  هجنیا  رگا 

ودع  دب  يا  تسا  رید  دنچ  رگا  وت ***  نم ز  ۀنیک  نونک  دهاوخب 
رَفَک نیعل  نایماش  همه  ربع *** رد  دندش  هقارس  تفگ  ز 

دود  وچ  ار  وا  رم  شدیرب  اتفگب  دوز ***  تفشآرب  نایفسِروپ  نیعل 
ران  زیت  رب  دیزوسب  هگ  نآ  سپ  راپ ***  هراپ  دینک  شنامز  ردنا  مه   4460

نامز  ردنا  مه  هنشت  هزور  هس  ود  ناج ***  كاپ  نمؤم  نآ  رم  دندربب 
دوهج  نیعل  ربگ  نامرف  هب  دوسح ***  شدرک  تشگنا  ود  تشگنا  ود 

نیک  مشخ و  زا  دنریگب  شتآ  هک  نید ***  كاپ  نآ  رب  ( 3  ) دندرکب هدنسپ 
تخ  وت  هنیک  نید  كاپ  نآ  رب  ناس  نیا  رب  تخوس ***  دنداهن و  شتآ  رب  ار  شنت 

نانموم نآ  زا  کی  ره  هب  تبوقع  ناملاظ ***  نآ  دندرکب  ناس  نیا  رب   4465

رصم هب  جیدخ  نبا  ۀلمح 

رومان  فنخم  وب  راتفگ  ز  ربخ *** ونشب  رای  يا  نم  زا  نونک 
] دندرکن  [/ هدنسب ار 3 . وا  ییوداج 2 . .1

(201  ) هحفص
دروخ  راهنز  هچ  وا  نانمؤم  رب  و  درک ***  هچ  سپ  نآ  زا  نایفس  دنزرف  هک 

نارک  یب  یتعلخ  ون  داتسرف  نامز ***  نآ  رخص  نبا  جیدخ  نبا  رب 
ملع  لبط و  هچ  رصم و  روشنم  هچ  مرد ***  ّرز و  حیلس و ز  بسا و  ز 

 * رهز ساملا  هک  زج  هدم  ار  ودع  رهق ***  هب  ناتسب  رصم  وت  هتفگ  ودب   4470
 ** هتساریپ وت  نید  نمشد  رب  هتساوخ ***  همان و  نیا  دندرب  وچ 

نیرفآ  رخصروپ  رب  درک  یمه  نیعل ***  جیدخ  نب  نآ  زا  يداش  ز 
هاپس  اب  دش  رصم  ةزاورد  هب  هاگپ ***  دادماب  رگد  زور  هب 

دنتفاتشب  زیت  يو  راکیپ  هب  دنتفای ***  یهگآ  نایرصم  نیز  وچ 
121پ[  [ رازراک سپ  دندرک  زور  بش و  راوتسا ***  رهش  ياهرد  دنتسبب   4475

یهاوخ يرای  يارب  ع )  ) یلع دزن  هب  دمحم  نتفر 

رومان  فنخموب  مسیون ز  ربخ ***  نیا  نم  هک  يوار  تفگ  نینچ 
دوب  گنت  نایرصم  َربَا  نیز  ناهج  دوب ***  گنج  نیا  رصم  رب  هک  یتقو  هب 

یسب  ( 1) دمحم زا  هاپس  دیآ  هک  یسک ***  ره  دندیشوکیم  دیموا  هب 
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نایرصب  رکشل و  نیا  يارهب  ز  ناهج ***  ماما  دزن  تفر  وا  هک 
سند  يودع  ردنا  شتآ  دنز  سخ *** نانیعل  رب  ناهج  دَنامن   4480

راظتنا  رد  دندوب  زور  بش و  رازراک ***  یسب  دندرک  دیموا  هب 
تخب  کین  نآ  دش  ردیح  کیدزن  هب  تفرب ***  بش  نآ  رکبوباروپ  وچ 

یضترم  ِرب  وا  نایرصم  نآ  زا  افو ***  قیرط  زا  دوب  هچنآ  تفگب 
نید  لها  اب  هنیک  زا  درک  دب  هچ  نیعل ***  رخص  نزرف  هک  تفگ  ودب 

دوبب  ادیش  ریش  نآ  یتفگ  مغ  ز  دوبب ***  ادیپ  لاح  نآ  ردیح  رب  وچ   4485
دنمدرد  ناور  بآ و  رپ  شمشچ  ود  دنمشوه ***  ناشُه  یب  نوچ  داتفیب 

زادگ  ردنا  نت  ناج و  درک  ارم  زاب ***  هراوخ  رگج  روپ  تفگ  یمه 
دش  هزادنا  یب  سب  شنک  دب  ِدب  دش ***  هزات  نم  ناج  رب  هزمح  مغ 

] دولآرهز رهز ، زا  دارم  تسا و  ناکیپ  ساملا  زا  دارم  ًارهاظ  *.[
(202  ) هحفص دیآ  هاپس  دمحم  زا  هک  . 1 دشن [. تفای  هتساریپ » وت   » يارب یبسانم  يانعم  **.[ 

رامد مراین  رب  نیطساق  نیا  زا  راقفلاوذ ***  نیدب  رگ  مردیح  نم  هن 

رصم هب  کلام  نداتسرف  دمحم و  يرای  يارب  ع )  ) یلع ندرک  عمج  هاپس 

تساود  ار  ام  درد  واک  دیرایب  تساجک ***  کلام  تفگ  سپ  نیا و  تفگب   4490
رن  ریش  نوچ  تفر  یضترم  رب  رومان ***  کلام  نامز  ردنا  مه 

ریما  يا  ارم  رم  یهد  نامرف  هچ  ریگ ***  ریش  يا  تفگ  نید  رالاس  هب 
نارگ  یهاپس  اب  وش  رصم  يوس  نامز ***  ردنا  مه  ردیح  تفگ  ودب 

122ر[  [ گنج تسا  نایرصم  اب  زور  بش و  گنت ***  تفرگب  رصم  رد  نمشد  هک 
نکم  یگنس  لاح  ره  هب  ار  ودع  نکم ***  یگنرد  سپ  نوردنا  هار  هب   4495

ماوت  يامنهر  يا [  [ یکین ره  هب  ماوت ***  يافق  رد  هپس  اب  نم  هک 
درکب  نتفر  زاس  نامز  ردنا  مه  درم ***  ریش  نید  رالاس  نامرف  هب 

ندش  نوریب  لیجعت  هب  ار  هپس  ندز ***  نتفر  لبط  سپ  دومرفب 
داد  رپ ز  یلد  اب  دش  رصم  يوس  داب ***  دننام  هب  کلام  تفر و  هپس 

(1) ریفن ناریش  وچ  دز  یم  تفر و  یمه  ریگ ***  ریش  لی  ناریش  هدنّرغ  وچ   4500
دناوخب  ار  نید  نادرم  زین  یلع  دنارب ***  ار  هپس  ناس  نیدب  کلام  وچ 

رفس  راکر  اب  نیا  دیزاسب  رس ***  هب  رس  نامز  نیا  تفگ  نارای  هب 
رابک  راغص و  نونکا  دیزاسب  رازراک *** تلآ  همه  دیاب  وچ 

زارفرس  ایا  سیونب  همان  یکی  زاب ***  تفگ  نید  هزیکاپ  ریّبش  هب 
ناوخب  ام  ِرب  ار  يو  وت  يدوز  هب  نامز ***  ردنا  راّمع  ریپ  ِرب   4505

هانپ  نید  لی  نآ  گنج  يارهب  ز  هاپس ***  هکم  درایب ز  ات  وگب 
سک  تسرفب  سیونب و  همان  یکی  سپس ***  ناز  وت  سیق  فنحا  ِرب 
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داژن  حّرف  درم  نآ  نم  دزن  هب  داب ***  وچ  شهاپس  درایب  ات  وگب 
مامت  ار  اههمان  همه  نیا  تشون  مانالا ***  ماما  دارم  رب  نسح 

نارتهم  یلع  دزن  دنیآ  هک  نامز ***  رد  اههمان  نآ  داتسرف   4510
( 2  ) نیز زارفَا  رب  دنتسِش  لاح  نیا  زا  نید ***  ناگرزب  نآ  دندش  هگآ  وچ 

(203  ) هحفص نید  نیرفن 2 . .1
يرکشل  یکی  ناشوج  يایرد  وچ  يرتهم ***  ره  تخیگنارب  تیمح  ز 

122پ[  [ يور درک  يده  ماما  مکح  هب  يوج ***  گنج  رکشل  کی  ياج  ره  ز 
نید  هزیکاپ  رامع  هکم  زا  هک  نینچ ***  دیوگ  رابخا  دنوادخ 

رازه  هد  برع  ناروآ  مان  ز  راوس ***  یگنج  درب  یضترم  رب   4515
ياج  شیوخ  ِرب  شداد  داش و  دبب  يادخ ***  ریش  رامع  رادید  هب 

هاپس  همامی  زا  دیسر  برثی  هب  هاگپ ***  دادماب  رگد  زور  هب 
نیچ  دالوپ  هب  ار  نت  تستشرس  نیرفآ ***  ناهج  یتفگ  هک  یهاپس 

ریرح  شغیت  شیپ  يدب  نادنس  هک  ریرج ***  هدوتس  دب  ناشراد  هپس 
رومان  فنح  ابا  دمارب  رگد ***  یهاپس  هفوک  يو ز  زا  سپ   4520
اعد  رب  نت  هب  نت  رب  درک  یمه  یضترم ***  دش  داش  ناشرادید  هب 
رازه  لچ  ناروآ  مان  برثی ز  هب  راوس ***  نید  یپ  زا  دندمآ  ددم 
داب  وچ  رکشل  درب  رد  هب  برثی  ز  داد ***  نید و  یضاق  یبن  یصو 
رد  هب  هنیدم  زا  یلع  دش  نوچ  هک  رنهرپ ***  فنخوب  تفگ  نینچ 

راگزور  نآ  ردنا  رصم  کیدزن  هب  راد ***  مان  کلام  نآ  ُدب  هدیسر   4525
هار  درگ  زا  دوسان  تفر و  یمه  هانپ ***  رکشل  درُگ  نآ  بش  زور و  وچ 

نید كاپ  کلام  رومان  نآ  زا  نیعل ***  جیدخ  نب  نآ  دش  هگآ  وچ 

رصم زا  جیدخ  نبا  نتخیرگ 

دیما  نیریش  ناج  زا  دیربب  دیب ***  وچ  وا  نتشیوخ  رب  دیزرلب 
نامز  نآ  تفرب  تفرگرب و  هپس  ناهگان ***  وا  رصم  ةزاورد  ز 

هار  هزور  هس  هب  دش  رتساز  کبس  هاپس ***  اب  نیعل  نآ  دوب  هک  اج  نآ  زا   4530
داب  وچمه  دش  رصم  ةزاورد  هب  دادماب ***  زا  کلام  رگد  زور  هب 

123ر[  [ نطو زا  نید  يادعا  تخیرگب  هک  نکش ***  رکشل  درگ  نآ  هگآ  دوبن 
؟ ربگ درب  اجک  رکشل  ياج  نیا  زک  ربزه *** نآ  نایرصم  زا  دیسرپب 

رومان  ایا  میرادن  یتسرد  ربخ ***  ام  نایرصم  نآ  دنتفگب 
نیعل  جیدخ  نب  هاگیاج  نیا  زا  نید ***  كاپ  رتهم  ایا  تفر  بش  هب   4535

نید  داد و  اب  تفر  نوردنا  رصم  هب  نید ***  كاپ  کلام  نآ  دینشب  وچ 
رهگ  هدوتس  نآ  دناوخب  ار  هپس  رگد ***  زور  زور و  نآ  دوسآ  رب 
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يوگ تفگ و  یب  درک  یمه  نمشد  ز  يوج ***  تسج و  نامز  نآ  نوردنا  رصم  هب 

دمحم تسد  هب  ناط  هید  فرصت 

تین  دب  سخ و  نامدرم  زا  رپ  تیحان ***  نآ  ردنا  گرزب  دب  یهد 
دندب  در  يرب  نامرف  هب  ناطیش  وچ  دنُدب ***  دمحا  لآ  نمشد  همه   4540

نید  لها  اب  هلمج  نیک  هب  يدندب  نیعل ***  حورش  نبا  نامرف  هب 
سیئر  ریما و  وا  ناط  هید  نآ  رب  سیسخ *** حورش  نبا  دوب  یمه 

نامز  ردنا  کلام  سک  داتسرف  ناما ***  هدهع و  هب  ناهورگ  نآ  ِرب 
 * مامت رب  نید  دهع  یمه  ( 1) دندربب ماع ***  صاخ و  نایرصم  نوچ  هک  یطرش  هب 

باوج  ار  یحِس  نآ  باوص  دماین  باوص ***  دش  رب  عمج  نادب  همان  وچ   4545
میوب  هرایخ  اب  هپس  ود  نیا  زو  میوب ***  هراظن  رب  ام  دنتفگب 

رایتخا  نونک  دهاوخ  درک  ار  هک  راگزور ***  شدرگ  ات  مینیبب 
نایم  تمدخ  هب  ششیپ  میدنبب  نامسآ ***  دهد  يراگماک  ار  هک 

نید  يادعا  دندرک  همان  یکب  نیعل ***  ( 2  ) حورش نبا  هب  سپ  نآ  زا 
افج  يور  یتشرد و  يور  ز  ام ***  کیدزن  هب  کلام  درک  سک  هک   4550

123پ[  [ باجتسم ام  دزن  شتوعد  دشن  بارتوب ***  تعیب  وا  تسج  ام  ز 
سانش  قح  تقح  ردنا  میتسه  هک  ساره ***  رب  نونک  ام  وا  زا  میدوبب 

ریگتسد  سک  مینادن  وت  زج  هک  ریما ***  يا  نونک  نامْسردایرف  وت 
دش  هاوخدب  تخس  ار  موق  نآ  رم  دش ***  هاگآ  راک  نیا  زا  کلام  وچ 

نامز  رد  ار  رکبوب  روپ  نآ  رم  نادراک ***  کلام  نامز  نآ  دناوخب   4555
گنج  هب  هگان  داتسرف  هد  نادب  گنرد ***  یب  يرکشل  ابا  ار  وا  رم 

دندوبب  .1
.2 دننامب [. رادافو  دنرب و  رـس  هب  ار  دهع  نایرـصم  نوچ  زین  نانآ  هک  یطرـش  هب  ده  یم  ماما  ناط  هد  نامدرم  هب  کلام  تیب :  ود  ینعم  *.[

(205  ) هحفص حیرش  نبا 
يور  هنیک  زا  درک  نید  هاوخدب  هب  يوج ***  گنج  ( 1) لی شتآ  دننام  هب 

ودع  رب  هیس  نیک  زا  درک  ناهج  ودع ***  يز  هپس  نیا  اب  تفر  وا  وچ 
تسجب  هر  نآ  زا  نمشد  هیام  مک  هک  تسبب ***  ناس  نادب  هر  نید  يادعا  رب 

رهش  هاوخدب  یلاخ ز  درک  نانچ  رهق ***  هب  ار  ودع  نادنچ  تسبورف   4560
درپس  نارین  هب  ار  ناگتشک  رم  و  درب ***  رالاس  دزن  دب  هتسب  ار  هک 

دید  هتسخ  رتشیب  ناگتسب  نت  دید ***  هتسب  نانچ  کلام  هدنخرف  چ 
ناشنادند  گنچ و  دَنَکْرب  ات  هک  ناشنادنز ***  هب  سپ  ناز  داتسرف 

تسرپدزیا  درم  نآ  تسنادب  تسرد ***  کی  کی  لاح  زا  هاگ  نآ  سپ 
؟ ازج شدرک  هب  دیاب  داد  ار  هک  یفطصم ***  تما  قح  رد  ات  هک   4565
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یسب  سک  ره  دندادب  یهاوگ  یسک ***  ره  تریس  َربَا  سپ  نآ  زا 
ربخ  دنیوگ  وشح  همه  ناربگ  وچ  رک ***  دنسیسخ و  اهنیا  هرابکی  هک 

نیعل  موش و  دنوید  سیلبا  وچ  نیقی ***  زا  دندترم  نارگید  نیا  و 
دنتمهت  رب  دنماما و  يودع  دنتمرح ***  یب  دننانعاس و  رگد 

124ر[  [ نایرصم زا  ( 2  ) دندادب یهاوگ  نامز ***  نآ  یکی  کی  نانعاط  ربا   4570
ینز  اج  کی  دندرک  رهش  نیا  رد  ینز ***  اسرت  هب  یغاط  درم  نیا  هک 

(3  ) ماما دزن  تشونب  همان  یکی  ماع ***  ياهنخس  نیا  دینش  کلام  وچ 
هتساخون  ياهيرواد  نیدب  هتساوخرد ***  لاوحا و  هتشون ز 

اضر  یضار  دوب  يو  ماکحا  رب  اضقلا ***  یضاق  دوب  يو  عرش  رب  وچ 
نید  رازاب  تسارایب  رتوکن  نید ***  رالاس  دزن  دش  همان  نیا  وچ   4575

دای  شیوخ  ۀمان  رد  درک  یلع  داب ***  وچ  کلام  ياهنخس  باوج 
يده  قیرط  رب  نز  بوچ  دص  وت  يادتبا ***  زا  تفگ  ار  هراک  انز 

نز  درم  نآ  دننام  بوچ  نیمه  ندز ***  نامرفب  ار  نز  هراکانز 
مامالا  دزن  دندادن 3 . کی 2 . راگتسر 1. دوش  دریذپ  نید  رگا  راتساوخ ***  نید  هک  زج  نکم  ناربگ  ز 

(206  ) هحفص
رگد  يرذع  ریذپم  وت  دترم  ز  رپس *** نتشک  هب  ار  نادترم  نت   4580

دنمشوه  رتهم  ایا  راد  یمه  دنب ***  نادنز و  هب  ار  ناملاظ  رگد 
هتساخون  نیک  نتسج  نیدب  هتخاس ***  هپس  اب  مدمآ  نم  هک 

دیفکشب  شخر  يداش  لگون ز  وچ  دیسر ***  کلام  هب  همان  يور  ینز  وچ 
ناوخب  نم  رب  ار  نایرصم  رم  وت  نامز ***  نآ  ور  تفگ  نارب  نامرف  هب 
دنتفاتشب  زیت  يرب  نامرف  هب  دنتفای ***  یهگآ  نایرصم  نیز  وچ   4585

اعد  انث و  اب  نارتهم  همه  افو ***  زا  دندش  کلام  کیدزن  هب 
نمجنا  نادب  کلام  دنمرنه  نسحلاوب ***  ۀمان  نامز  نآ  دناوخب 

مامت  اهيرواد  نآ  تسیاب  وچ  مان ***  کین  لی  نآ  نامز  نآ  درکب 
124پ[  [ هاگپ دادماب  رگد  زور  هب  هاپس ***  نآ  اب  رصم  زا  تفر  نورب 

رنهرپ  نآ  هگرکشل  دندرکب  رب ***  رهش  ِرد  نآ  ات  دومرفب   4590
برع  هاش  زین  یمه  دیآ  هک  برطرپ *** نآ  زا  دش  نایرصم  لد 

نامداش  وا  کلام  ( 1  ) يز تفر  یمه  نامز ***  رد  يرکشل  ُدب  هک  سک  نآ  ره 
دادب  ارجا  تسیاب  وچ  ار  هپس  دادماب ***  زا  کلام  رگد  زور  هب 
راد  مان  کلام  ِرب  ردیح  ز  راوس ***  هگان  هب  دماک  دوب  نیا  رد 

ریبک  ریغص و  زا  نایرصم  رب  ریذپ ***  لد  ةدژم  همان و  ابا   4595
یسک  ره  رب  رایسب  هدرک  اعد  یسب ***  ناْشلد  هداد  نورد  همان  هب 

جنگ  جنر  نا  زا  دیبایب  دوخ  نونک  جنر ***  دیدید  رایسب  هک  هتفگب 
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تسا  یضاق  نایضاق  رب  هک  ییادخ  تسا ***  یضار  امش  زا  مایضار  نم  وچ 
هلا  نانمشد  زا  نتسج  نیک  هب  هاپس ***  اب  مدمآ  نم  هک  نآ  رگد 

نانچ  نم  نانمشد  زا  هنیک  مشک  نانمؤم ***  نآ  نوخ  بلاط  رب  وچ   4600
ماش  زورمین و  هب  شاچ و  هب  اهاذغ  ماش ***  ( 2  ) لهج نونک  مماسح  زا  دنروخ 

(207  ) هحفص لها [ . [/ نیز 2 دش 1. دایرف  هب  نیز  ودع  هاپس  دش ***  داش  هرسکی  نایرصم  لد 
ربز  ریز و  ْشناج  لد و  دش  مغ  ز  ربخ ***  نیا  جیدخ  نبا  دزن  دیسر 

دینش  اهنخس  نیا  يو  شوگ  نآ  وچ  دیدب ***  هدید  هب  ار  لجا  یتفگ  وت 
اهدژا  شک  هنیک  رس  درک  نورب  الب ***  دمآک  تفگ  دوخ  نارای  هب   4605

سردایرف  میرادن  يو  زج  هک  سک ***  شیوخ  رتهم  رب  متسرف 
شیوخ رالاس  هب  همان  داتسرف  شیوخ ***  راک  ةراچ  رب  نیا و  تفگب 

125ر[  [ ام راکیپ  هب  کنیا  دمآ  یلع  ام ***  راک  نیا  هزادنا  زا  تشذگب  هک 
بلط  وا  ام  کی ز  ره  نوخ  دنک  برع ***  عاجش  راقفلاوذ  رس 

بارت  ددرگ  هراخ  دسر  اراخب  بارتوب ***  تبیه  را  هک  یسانش  4610
تخب  هنوراو  نایفسروپ  ِرب  تخس ***  تشونب  همان  یکی  رد  نیا  زا 

هاپس  تنعل  هب  نآ  تفرگرب  کبس  هاگیاج ***  نآ  زا  درک  یسگ  همان  وچ 
ماقم  موعلم  درک  نوردنا  ماش  هب  ماش ***  دح  ات  دوسان  تفر و  یمه 
؟  راگزومآ ددرگ  دب  تخب  ار  هک  راگزور ***؟  دور  هنوگچ  ات  نآ  رب 

درک  هچ  نادزی  ریش  نیطساق  اب  هک  درم ***  دنمدرخ  يا  نونک  ونشب  وت   4615
نیثکان  اب  درک  وا  هرصب  رد  هک  نیطساق ***  رکشل  اب  درک  نامه 

(1  ) رشب نیزگ  دمحم  مان  هب  رگزوریپ ***  نادزی  يورین  هب 
يدز  دح  ار  هراک  متس  قح ، رب  هک  يدب ***  نآ  نید  رالاس  راک  همه 

نامسآ  ةدنراد  نامرف  هب  نابز ***  دنب و  ریشمش و  هب  بوچ و  هب 
مرحلا  تیب  یلاخ و  درک  برع  منص ***  لها  یناوج ز  هاگ  هب   4620

نیطساق هگ  تشک و  نیثکان  یهگ  نید ***  ریشمش  هب  يریپ  مایا  رد 

نیفص برح  زا  موس  سلجم  ینایاپ  ۀبطخ 

نید  رازاب  هب  هدرپس  ناج  ایا  نیطساق ***  ۀّصق  نیا  ونشب  وکن 
تسخن  متسج  لاح  نیا  وچ  نتشون  تسرد ***  نایوار  زا  هصق  نیا  وچ 

نم  عفن  ملد  ماک و  تسج  وا  زا  نم ***  عبط  رب  لاح  نیا  دش  نشور  وچ 
رشبلا داوس 1. رد  نیا  زا  مدیروآ  مظن  هب  داقتعا ***  یتسرد و ز  يور  4625 ز 

مزع  درک  نیمراچ  سلجم  ربا  مظن ***  هب  سلجم  هس  نیا  هتخاس  دش  وچ  ( 208  ) هحفص
125پ[  [ لصف لصف  نخس  یتسرد  رب  ونش  لضف ***  دنوادخ  يا  نونک  رکاچ  ز 

کین  لاس  رس  مرحم  هام  هب  کین ***  لاف  رب  هدنیارس  دیوگ  وچ 
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ربخ  یتسرد  رب  متفای  وا  زک  رومان ***  فنخموب  رابخا  زا 

نیفص برح  زا  مراهچ  سلجم 

رصم هب  ع )  ) یلع ندیسر 

یضترم  رومان  ۀصق  نیا  وت  یفطصم ***  شزان  يا  ونشب  ناج  هب   4630
وت  يار  تریس و  وکن  رهم  ز  وت ***  يارآ  تحدم  ( 1  ) نیا دیوگ  نینچ 

رنه  ناکاپ  لصا  رب  تسه  وا  هک  رگداد ***  ردیح  نآ  رادرک  ز 
هانپ  نید  نآ  درب  نورب  برثی  ز  هاپس ***  نادنچ  دروآ  هک  یلاحز 
رازه  هجنپ  درم  نز  ریشمش  ز  راوس ***  هش  نآ  درگ  رد  دوب  هپس 

ناشن  هنتف  ناتسرپ  نید  همه  ناشک ***  ندرگ  ناراد  مان  همه   4635
دنون  نامیا  دیشروخ  دنار  یمه  دنلب ***  باتفآ  وچ  لیجعت  هب 

تسار  تفر  یمه  نامیلس  تخت  وچ  تساخ ***  ماگ  زا  لُدلُد  نورد  شریز  هب 
رون  بطق  نآ  رب  لدلد  تشپ  َربَا  روط ***  هوک  رب  تسا  یسوم  هک  یتفگ  وت 

راگدرک  اب  درکیم  تاجانم  رای ***  تخب  نآ  تفر  یمه  ناس  نیا  رب 
يرتاناوت  ملاع  هب  سک  ره  ز  يرتاناد ***  وت  یهلا  تفگ  یمه   4640

مربمغیپ  سفن  وت و  یلو  مرب ***  نامرف  هدنب  نم  هک  یسانش 
رگدادیب  دمآ ز  هچ  ام  رب  هک  رگداد ***  رواد  يا  یناد  یمه 

ماوت  يافطصم  نیما  یصو  ما ***  وت  ياضر  اب  نم  زور  بش و 
درپس  تمکح  هب  مه  نم  هب  تعیرش  درمش ***  تیایلوا  یفطصم  ارم 

126ر[  [ یفطصم اوه  رب  دزن  قطنم  هک  امس ***  راگدرک  ایا  یتفگ  وت   4645
نآ  تسین 1. وت  ياضق  زج  نم  غیت  رس  تسین ***  وت  ياضر  یب  مرجال  منت 

ندز  مهاوخب  دح  نید  ریشمش  هب  نم ***  وت  ياضق  زا  نونک  ار  ودع  ( 209  ) هحفص
(1  ) باقِّرلا برض  دمآ ز  بجاو  وا  رب  بارخ ***  ار  نید  درک  نید  يادعا  وچ 
يادخدک  نید  ریم  قح  هب  نآ  یلع  يادخ ***  اب  نخس  رد  نیا  زا  تفگ  یمه 

يده  هاش  بات  رب  تفر  یمه  ادف *** ار  ناج  درک  يده  شیپ  هب   4650
داد  نید و  رتهم  نتساوخ  نیک  هب  داب ***  وچ  رکشل  دناریم  زور  بش و 

نانع  ار  شلدلد  سپ  درک  نارگ  ناشن ***  وا  دید  رصم  ةراب  زا  وچ 
بلط  وکین  ياج  یکی  وا  درکب  برع ***  باتفآ  زامن  رهب  ز 

داد  نانیزگ  نآ  زامن  رهب  ز  داب ***  وچ  شهاپس  نآ  دندش  هدایپ 
نارگ  یهاپس  اب  یلع  دمآ  هک  نامز ***  رد  نایرصم  ِرب  دش  ربخ   4655

دندش  مّظعم  هاش  هب  يداش  ز  دندش ***  مرخ  داش و  نایرصم  همه 
مانالا  ماما  یفطصم و  َربَا  مالس ***  دورد و  سک  ره  داد  یمه 
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نت  هب  نت  رب  رایسب  درک  اعدد  نسحلاوب ***  مرک  زا  ناشدیزاون 
نانمؤم  نآ  هقارس و  لتق  هب  نامز ***  نآ  تیزعت  دنتشاد  ورف 

راد  مان  نآ  تسیرگب  هزادنا  یب  راز ***  راز  هتخوس  ۀتشک  نآ  رب   4660
تینهت  رگدکی  رب  دندرکب  تیزعت ***  زا  هلمج  دندش  غراف  وچ 

یلو  و [  [ رای داب  ناتنادزی  هک  یلع ***  سپ  نآ  زا  تفگ  نایرصم  نادب 
نود  نایفسروپ  دوش  زجاع  هک  نونک *** مهاوخ  زاب  نانچ  نیک  نیا  نم 

126پ[  [ مبلاغ ِنب  ِرِهف  ِرهوگ  زا  هن  مبلاطوب ***  تشپ  زا  روپ  نم  هن 
زیختسر نیطساق  رکشل  نیا  زا  زیرپ ***  هاگ  هب  مراین  رب  رگا   4665

نامهج دواد  نارسپ  هاپس  ندیسر 

داش  دوواد  نبا  وا  ردنا  دیسر  داب ***  دننام  هک  ُدب  نیردنا  یلع 
مه  هب  یگنج  نامهج  روپ  ابا  ملع ***  هاپس و  قوب و  لبط و  ابا 
رازه  هد  یکی  ره  اب  دوب  هپس  راد ***  مان  سب  دندوب  رالاس  ود 

باقر  برض و  گنچ 1. ساملا  وچ  هدرک  زیت  همه  گنج ***  تالآ  هب  رگناوت  یهاپس 
دیون  ترصن  هب  ار  ناج  هداد  همه  دیپس ***  زبس و  ياهملع  اب  همه   4670 ( 210  ) هحفص

دندب  اتکی  ود  ره  یلع  اب  لد  هب  دنُدب *** ناسکی  ود  ره  بسن  لصا و  رد 
دندب  رترب  رصم  همه  زا  یکی  دندب ***  رتهم  ود  ره  نوردنا  رصم  هب 

ردپ  ُدب  ناشنامهج  دوواد  وچ  رگد ***  دمحم  میعن و  دب  یکی 
اعد  ناشیا  رب  وا  درکب  ناوارف  یضترم ***  دش  داش  ناشرادید  هب 

مارح  ام  رب  درک  روخ  باوخ و  ودع  ماما ***  يا  تفگ  دوواد  نبا  میعن   4675
نتخوت  نیک  راکیپ و  گنج و  سب  ز  نتخوس ***  نتشک و  تراغ و  سب  ز 

میاهتسخ  ناور  ام  نید  هاوخدب  ز  میآهتسب ***  نایم  ام  ار  گنج  نونک 
نوخ  يوج  نایماش  زا  مینارب  نونک ***  ام  نورد  نادرم  نادیم  هب 

نیرفآ  ناشدرک  نخس  نیا  دینش  نید ***  كاپ  ردیح  نانمؤم  ناز  وچ 
فرش  باتفآ  نآ  کلام  ِرب  فُطل *** نارازه  اب  ناشداتسرف   4680

لگ  هب  دش  ورف  رس  ار  هاوخدب  وچ  لد ***  دیراد  داش  نیا  زا  تفگ  امش 
نامز  نآ  دندش  رتهم  کیدزن  هب  نایرصم ***  نید  رالاس  نامرف  هب 

127ر[  [ رازه یس  يو  دید  نز  ریشمش  وچ  راد ***  مان  سپ  درب  رتشیپ  هپس 

رصم هب  ع )  ) یلع ندمآ  زا  جیدخ  نبا  نتفای  ربخ 

نیعل  جیَدُخ  ِنب  يز  درم  دش  هک  نینچ ***  دیوگ  رابخا  دنوادخ 
افص  هوک  وچمه  يرکشل  ابا  یضترم ***  نتساوخ  نیک  هب  دمآ  هک   4685
شنم  شوخان  هب  شدرک  همان  یکی  شنکدب ***  گس  نآ  نامز  ردنا  مه 
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تخس  جنر  مغ و  اب  يو  ناج  دش  وچ  تخب ***  هنوراو  نایفسروپ  رب 
بارتوب  نیا  زا  ام  رب  ریم  ایا  باذع ***  دمآک  تفگ  نورد  همان  هب 
هابت  رد  ام  هب  دش  ام  راک  همه  هاپس ***  اب  یلع  دمآ  ردنا  گنت  هک 

يوج  هنیک  شتآ  ةدننام  هب  يور ***  هرابکی  هب  کلام  درک  ام  هب   4690
ياهدرورپ  وت  رب  ار  هنیک  نیا  رم  ياهدرک ***  دوخ  وت  سپ  ناد  وت  نیا  نونک 

دیشچ  ( 1) نارین جنر  وز  دناوخ  ورف  دیسر ***  نایفسِروپ  يز  همان  نیا  وچ 
نارین  هب  جنر  .1

(211  ) هحفص
شوج  هب  دمآ  رب  شناور  مغ  زا  وچ  شوه ***  دش ز  ادج  مغ  زو  داتفیب 

رس  مشچ و  ربا  دز  همه  شبالگ  ردپ ***  زا  دیدب  نیاک  نیعل  دیزی 
هاپس  رب  ام  هب  دش  ناهج  نشور  هک  هآ ***  تفگ  یتنعل  نآ  دمآ  شوه  وچ   4695

وت  هاوخدب  وت  رب  هزیچ  دوش  وت ***  ِهآ  زک  تفگ  نینچ  شدیزی 
درد  هب  دش  یلع  ناور  وت  زا  هک  دروخ ***  تسیاب  زور  نآ [  [ مغ نیا  ار  وت 

؟  رن ریش  اب  گنج  نیا  یتسج  ارچ  رگم ***  ین  ردپ  يا  يُدب  هبور  وچ 
دروخ  لگ  دَنَک  لگ  وا  هک  سک  ره  هک  دروخرد ***  لثم  نیا  ردپ  يا  ار  وت 

تسین  گنس  نهآ و  زا  تنمْشد  هک  تسین ***  گنج  زج  هراچ  ردپ  يا  ار  وت   4700
هتسارآ  تراک  نک  رانید  هب  هتساوخ ***  نارک  یب  يراد و  هپس 

127پ[  [ وت راتفگ  ددرگن ز  رب  وت  ز  وت ***  راکیپ  هب  دمآ  نمشد  نیا  هک 
نکم  یتشُک  وت  یسرت  تشم  زا  زگ  نکم ***  یتسس  تسه  یتیمح  ترگ 
ردپ  لد  شوخ  تشگ  رسپ  نوعلم  ز  رسپ ***  زا  دینش  نیا  ردپ  نوعلم  وچ 

جنگ  شیوخ  رکشل  رب  دیشخبب  جنر ***  هدربان  داشگب  جنگ  ِرد   4705
؟  هالک کلم و  تخت و  نونک  دیوج  هک  هاپس ***  نارس  شیپ  تفگ  یمه 

بارتوب  ندرگ  دروآ  دنب  هب  باوص ***  رب  اغو  رد  يو  هک  یطرش  هب 
يو  داینب  تشز  دنک  رب  نت  ز  يو ***  دادیب  دناهر ز  ار  ناهج 

لوبق  يو  تسین ز ي  ار  دنپ  وکن  لوسر ***  ادخ و  رد  وا  دش  یصاع  وچ 
یسک  دماین  هدنسب  يو  اب  وچ  یسب ***  ار  نید  ناگرزب  وا  تشکب   4710

منک  نامثع  نوخ  بلاط  ات  هک  منک ***  نآ  هراچ  یمه  نم  نونک 
تخت  جات و  تکُلم و  روخ  رد  يا  هک  تخب ***  هنوراو  ناورم  تفگ  ودب 

وت  ماد  رد  هتسب  دوش  ردیح  وچ  وت ***  ماک  رب  راک  دوش  رسارس 
ياپم نیز  رتشیب  نوردنا  رهش  هب  يامزآ ***  گنج  يارایب و  رکشل  وت 

هیواعم يوس  زا  ع )  ) یلع اب  گنج  يارب  لضف  باختنا 

تسا  سب  نادیم  هب  وا  بارتوب  اب  هک  تسا ***  سک  نونکا  وت  هاپس  ردنا  وچ   4715
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رد یلع  اب  وا  هک  تسا ***  رگید  متسر  وا  ّيدرم  هک  ( 212  ) هحفص بسنالاو ؟ تسا  مادک  یعاجش  برع ***  ردنا  وت  ِنیزگ  ِلضف  وچ 
تسا  رسمه  رنه 

يو  دروخ  نامگ  یب  دوش  ردیح  هک  يو ***  دروخرد  هب  شریذپ  تیالو 
رطخ  هیام  چیه  یمه  درادن  رز *** میس و  يو  مشچ  رب  دنچ  رگا 

درک  قلخ  همه  اب  رَصَن  ُتُخب  هک  دربن ***  رد  دنک  نآ  یلع  اب  يو  هک   4720
128ر[  [ رخف درک  يو  راتفگ  هب  رگمتس  رخص *** روپ  دش  داش  يو  راتفگ  ز 

داش  هراک  متس  ار  هپس  نارس  داب ***  دننام  هب  ندناوخ  دومرفب 
نامز  نآ  دندش  نایفسروپ  رب  ناوج ***  ریپ و  لاح  نآ  رد  شهاپس 

نیرفآ  اب  ناریگدرگ  ای  هک  نیعل ***  رخص  نبا  ناشتفگ  نینچ 
تسا  نمشد  رد  هچ  زا  بارتوب  نام  هک  تسا ***  نشور  امش  زا  یکس  ره  ِرب   4725

ناهج  رد  وا  زج  دشابن  رتهم  هک  نآ ***  زج  دیوجنیم  ینمشد  نیا  زا 
نیرفآ  ناج  نادزی  نامرف  هب  نید ***  رالاس  ریم و  وا  دیوگ  منم 

ریبز  وچ  هحلط و  نوچ  نامثع و  وچ  ریخ ***  لها  یسب  وا  تشکب  ناس  نیا  رب 
تسین  هاتوک  تسد  وا  رب  ار  ام  هک  تسین ***  هاگآ  درک و  ام  دصق  نونک 
دوب  رترب  قلخ  همه  زک  دزس  دوب ***  رکشل  تشپ  امش  نوچ  ار  هک   4730

نمجنا  همه  نآ  دندمآ  گناب  هب  نخس ***  نیا  تفگب  نایفسروپ  نآ  وچ 
ام  ریبدت  راک  نیا  ردنا  نک  وت  ام ***  ریم  ایا  سک  ره  تفگ  یمه 

وت  ناج  یپ  زا  ناج  میشخبب  وت ***  نامرف  هب  ام  یهدنامرف  وت 
شیوخ  مان  وا  زا  میرآرب  ام  ات  هک  شیوخ *** ماک  نامز  نیا  ( 1) وجب ام  زا  وت 

دیفکشب  لگ  وچ  يو  خر  يداش  ز  دینش ***  اهنخس  نیا  رخص  روپ  نآ  سپ   4735
داشگرب  اهجنگ  رد  يو  ات  هک  داژندب *** نآ  دومرفب  نزاخ  هب 

هتساوخ  نارک  یب  يده  يودع  هتساوخان ***  داد  یمه  رکشل  هب 
ملع  لبطز و  حیلس و  بسا و  ز  مرد ***  ّرز و  یمور و  يابید  ز 

زج  هب  لاعف 1. دب  گردب  نآ  درک  ینغ  لام ***  هب  ار  هپس  متفگ  هک  ناس  نیدب 
128پ[  [ ار لضف  ییوت  ندعم  لضف  ای  هک  ار ***  لضف  رم  تفگ  نیعل  سپ  نآ  زا  ( 213  ) هحفص

ینم  دیون  ترصن  هب  ار  هپس  ینم ***  دیما  ُو  وت  ینم  تشپ  وچ 
رتشیب  ياهن  رگ  ياهن  يو  زا  مک  رنه ***  زا  بارتوب  رسمه  ییوت 

باذع  نادیم  هب  نم  یپ  زا  ینک  بارتوب ***  اب  هک  مراد  مشچ  وت  هب 
ینکفا  كاخ  هب  شمان  وت  ندرگ  ز  ینکشب ***  شندرگ  رگم  ( 1  ) هراچ هب 
ریظن  یب  يوش  یتیگ  نادرم  ز  ریگ ***  ریش  نآ  هب  یبای  تسد  رگ  وت   4745

ار  وت  برغم  کلم  دوش  سپ  نآ  زا  ار ***  وت  برثی  ّدح  ات  رصم  مهد 
تسوت  يوگ  نیرفآ  نیا  زا  هنامز  تسوت *** يوس  لد  مشچ و  همه  ار  هپس 

دیفکشب  شخر  شرورغ  يوب  ز  دینش ***  اهنخس  رد  نآ  زا  لضف  نیعل 
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تساوخ  هک  نانوچ  تفگ  یمه  اهنخس  تساخ ***  ياپ  رب  صاخ  سلجم  نآ  زا 
نابز  شوخ  لد  شوخ  رتهم  ای  هک  نامز ***  نآ  تفگب  نایفس  دنزرف  هب   4750

ریسا  ار  یلع  مدرک  هک  ناد  نانچ  ریما ***  يا  دربن  رد  نم  وت  تخب  هب 
ناهج  قلخ  دنریگ  دنپ  وا  زک  نانچ *** مدنبب  شریسا  مدرک  وچ 

رومان  رتهم  يا  وت  شیپ  هب  رب ***  راد  رب  هدنز  ارو  نم  منک 
ْشناتسوب رد  هنیک  شتآ  منز  ْشناتسود *** زا  یلاخ  منک  ار  ناهج 

يو  دادیب  ناریو ز  تسا  رهد  وچ  يو ***  دابآ  یناریو  هلمج  منک  4755
ْشنانمشد لد  مرآرد  يداش  هب  ْشناتسود *** زا  یلاخ  منک  ار  ناهج 

درس  ياهنخس  ناس  نیز  تفگ  یمه  درم ***  هراک  متس  نآ  ناگناوید  وچ 
ریب  دنَک  یمه  شرهب  نودرگ ز  هک  ریپ ***  نودرگ  لاح  زا  هگآ  دبن 

129ر[  [ فال هب  نولعم  لضف  نآ  تفگ  یمه  فازگ ***  رد  نخس  متفگ  هک  رد  نیا  زا 
برح زاس  کبس  ندرک  دومرفب  برح ***  نایفسِروپ  يو  راتفگ  4760 ز 

راسکاخ  گس  نآ  لضف  يارهب  ز  راوهاش ***  یتعلخ  سپ  دروایب 
يرفعج  رز  ياههردب  زا  هچ  يرتشُش ***  هچ  یمور و  يابید  هچ 

] هراخ .[/ 1
(214  ) هحفص

مالغ  زینک و  گنج و  تالآ  هچ  ماگل ***  نیّرز  هب  يزات  نابسا  هچ 
(1  ) يرماع گس  یماش  واگ  نادب  يرخ ***  زا  رخصروپ  همه  نیا  درپس 

شنم  نک  شوخ  هیده  نیدب  ام  رب  هک  شنکدب *** نآ  تفگ  نامز  نآ  لضف  هب   4765
منک  رتهم  هلمج  برع  رب  ار  وت  منمشد ***  رب  وت  یبای  تسد  رگ  هک 

نامز  نآ  رخصروپ  رب  درک  انث  نامداش ***  دش  لضف  يو  راتگفز 
راکش  يوس  هب  متفر  وت  تخب  هب  رایرهش ***  يا  لضف  نامز  نآ  تفگب 

وت  دوصقم  لاح  ره  هب  مرآرب  وت ***  دوعسم  تخب  يزوریف و  هب 
يار  هدرک  هبت  هار و  هدرک  طلغ  ياج ***  نوعلم ز  تسج  رب  نیا و  تفگب   4770

داژندب گس  نآ  قشمد  رهش  ز  داب ***  دننام  هب  ناس  نآ  زا  تفر  نورب 

قشمد زا  هیواعم  ندرب  نوریب  هاپس 

نورب  رسکی  درب  هپس  يو  زا  سپ  نود ***  نایفس  دنزرف  تفر  وا  وچ 
رس  هب  رس  هپس  نآ  دندمآ  دورف  رب ***  رهش  رب  رد  ات  دومرفب 
نامز  ردنا  تفر  یلت  زارف  ناگصاخ ***  ابا  نایفس  نبا  نیعل 

قافن  لها  ریم  نا  درک  هگن  قارع *** *  هاش  مور  رکشل  نآ  رد   4775
تساوه  نونکا  شرادید  هب  ار  ام  هک  تساجک ***؟  دلاخروپ  نامز  نآ  تفگب 

دندش  دلاخروپ  ِرب  يدوز  هب  دندب ***  رکشل  شیپ  رد  هک  نابیقن 
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129پ[  [ راتساوخ نید  رالاس  درک  ار  وت  راد ***  مان  رتهم  يا  دنتفگب 
داش  تفر  نود  نایفسروپ  رب  داب ***  وچ  ( 2  ) نامحر دبع  نامز  ردنا  مه 

يو  رازاب  تخورفارب  تعلخ  هب  يو ***  رادید  دید  نوچ  هّیواعم   4780
روکزور  نمشد  نآ  داد  ودب  روتس ***  حیلس و  ّرز و  میس و  یسب 

یتیآ  شتیار  نآ  رب  هتشبن  یتیار ***  نوگریق  سپ  داد  ودب 
رازه  هد  نز  ریشمش  نادرم  ز  راوس ***  نوعلم  داد  ودب  رکشل  ز 

.] دشن صخشم  ناتساد  اب  عارصم  نیا  طابترا  يرماح ].*  هاوخزاب 1. نیک  تفگ  ام  هاوخدب  ز  هاپس ***  دلاخ  دنزرف  هب  وا  داد  وچ 
نمحرلادبع .2

(215  ) هحفص
ون  راد  هپس  نآ  نامز  نآ  دوب  ور ***  شیپ  هپس  رب  ات  دومرفب   4785

ریما  دص  يو  درگ  رد  تفر  یمه  ریگدرُگ ***  دلاخ  نب  ناشیوخ  ز 
داژن  دب  نآ  شیپ  زا  هنوگ  نیا  رب  داب ***  وچ  دلاخ  دنزرف  درک  رذگ 

رخف  يور  زا  تیار  یکی  بعصُم  هب  رخص ***  نبا  نامز  نآ  داد  تفر  يو  وچ 
رفظ  یشب  تسه  نیا  هک  يزبس  هب  رب ***  درز  تیار  نادب  هتشبن 

يوج  گنرین  ربگ  نآ  داد  ودب  يوج ***  گنج  يرکشل  نارونشوج  4790 ز 
نوخ  هب  هتسش  تسد  یکی  ره  نیک  ز  نوتسیب ***  هُک  هوچ  يرکشل  یکی 
ردپ  نوخ  وت  نک  بلط  نمشد  ز  رسپ ***  يا  ور  تفگ  نینچ  بعصم  هب 

ریخ  هب  متفر  تفگ  دوخ  رالاس  هب  ریبز ***  نب  بعصم  نامز  ردنا  مه 
دناوخ  شیپ  ردپ  ار  نیعل  دیزی  دنارب ***  رکشل  هنیک  زا  بعصم  نآ  نوچ 

نم  نامرف  هب  وش  ودع  گنج  هب  نم ***  ناج  هدید و  ایا  تفگ  ودب   4795
گنلپ  نتسج  هنیک  زا  دمآ  دیص  هب  گنت ***  تفرگب  هناخ  رد  نمشد  وچ 
130ر[  [ رازه هد  ام  ناراد  مان  نیا  زا  راوس ***  هدید  مزر  نیا  زا  نیزگب  وت 

شیوخ  هاج  ناسر  نودرگ  هب  يدرمز  شیوخ ***  هاوخدب  شک ز  نیک  ناشْربب و 
رمک  نتسج  هنیک  یپ  زا  تسبب  رسپ ***  هدید  خوش  ردپ  مکح  هب 

روبصان  نآ  دنکفا  ردنا  شیر  هب  روبد ***  داب  وچ  وا  دیزگرب  هیس   4800
لاگس  دب  گس  نآ  نیک  هب  وا  تفرب  لامش ***  داب  وچ  ار  هپس  نآ  دربب 

رز  هب  شّقنم  هداس  يابید  ز  رهگدب ***  نآ  تشاد  یتیار  هیس 
یضترم  نید  دیشروخ  نیرفن  و  افو ***  یب  نآ  مان  وا  رب  هتشبن 

نیک  لصا  درپس  نامثع  دنزرف  هب  نیعل ***  تمالع  رگید  تفر  يو  نوچ 
هام  دیشروخ و  وچ  رز  زا  تیار  رس  هایس ***  خرس و  دوب  یتیار  یکی   4805

یسگ  شدرک  داد و  ودب  یهاپس  یسب ***  تعلخ  تایار و  داد  ودب 
داد  هاوخ  ردپ  نانمشد  زا  وت  داز ***  كاپ  ایا  تفگ  تلد  ماک  هب 

وچ داد ***  ریشمش  هب  ناتسب  وت  نمـشدز  ( 216  ) هحفـص شیپ  ياپ  ِهن  وت  نتـسج  گنج  نیا  رد  شیوخ *** ياباب  نیک  ودـع  زا  هاوخب 
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داد  هار  ودع  رب  ناتنودرگ 
رپ  دروآرب  يداش  یتفگ ز  وت  رمع ***  ( 1  ) نایفس دنزرف  راتفگ  4810 ز 

ياج  عمال ز  قرب  نوچ  دیبنجب  ياپ ***  داب  رس  وا  داهن  هر  يوس 
ار  يور  برط  زا  درک  رانلگ  وچ  ار ***  يوگدب  دنپ  ناج  هب  هدیرخ 

لامش  داب  وچمه  يرکشل  ابا  لاله ***  يو  سپ  زا  تفر  تفر  وا  نوچ 
برح  نایفس  دنزرف  داتسرف  برح *** هب  یهاپس  متفگ  هک  ناس  نیا  رب 

لیئربج  نیما  وا  اب  گنج  هگ * لیدع ***  وا  دب  هک  یماما  گنج  هب   4815
130پ[  [ راقفلاوذ نامسآ  زا  ( 2  ) داتسرف راگدرورپ ***  هک  یماما  گنج  هب 

يوا ُدب  ربمه  هلمج  ایبنا  اب  هک  يوا ***  دب  ربمیپ  سفن  هک  یماما 

همانهاش رب  همان  یلع  نداد  يرترب 

يادخ  ریش  درک  نوچ  گنج  نیا  هک  يار ***  هزیکاپ  درم  يا  ونشب  نونک 
نید  هاوخدب  نادزی ز  ریشمش  هب  نیک ***  هاشنهش ، نآ  دیشک  هنوگچ 

سوسف  لزه و  قرز و  یسب  يدینش  سوط ***  ویگ و  متسر و  ۀمانهش  4820 ز 
یکش  دراین  نید  رب  هدرک  نیا  رب  یکی ***  دص  زا  هتفرذپ  تسین  نآ  زا 

دیروان  رگد  يراوس  ردیح  وچ  دیرفآ ***  ناهج  ات  نیرفآ  ناهج 
دربن رد  یلع  اب  يدب  يدرَگ  وچ  درم *** ِدرم  وا  متسر  دب  دنچ  رگا 

مدق رب  رس  يداهنب  ار  شیمالغ  متسور ***  يدب  رد  وا  دهع  رگا 

جیدخ نبا  هب  هیواعم  ۀمان 

رومان  ففخم  وب  گنج  نیا  رد  ربخ ***  ییحی  طول  دَرَوآ  نینچ   4825
ناهج  يادخ  ریش  راکیپ  هب  نارگ ***  یهاپس  اب  دش  لضف  نوچ  هک 
رخف  ربک و  رس  زا  جیدخ  نب  رب  رخص ***  دنزرف  تشونب  همان  یکی 

يوج  وت  يدنک  وچ  ترصن  بآ  ربب  يوج ***  مان  ایا  تفگ  نورد  همان  هب 
وت  دزم  نوزف  دش  مداتسرف و  وت ***  دزن  نارک  یب  يرکشل  نم  وچ 

حیحـصت بتاک  تسد  هب  هدوب و  یکآ " نامثع " ].*  بارت 1. ریز  هب  يرآ  رد  نودرگ  ز  بارتوـب ***  روهنیک  يوـش  ( 3  ) وت نارب   4830
.] تسا هدش 

] ات نآرب  . [/ 3 شداتسرف [  .[/ 2
لضف  تسد  رب  هاوخدب  هتشک  دوش  لضف ***  تسه  ناشرالاس  هک  یهاپس  ( 217  ) هحفص

دربن  دیامزآ  بارتوب  اب  هک  درک ***  دهع  دوخ  لهج  زا  لضف  نآ  وچ 
دنک  رسفا  راد  َربَا  ار  شرس  دنک ***  شریسا  رگ  دشکب و  رگا 

رگم  ددنخ  زاب  نانگمغ  بل  رگم ***  ددنبب  نایوج  هنتف  رد 
131ر[  [ دوش مغ  یب  لاح  ره  هب  املد  دوش ***  مک  ناهج  زا  بارتوب  رگا   4835
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نایم  نتسج  هنیک  رب  دیدنبب  نامز ***  ردنا  لضف  اب  ورمع  وت و 
دود  وچ  شجیَدُخ  نب  يز  داتسرف  دوز ***  تشونب  همان  یکی  رد  نیا  زا 

دادو  نید  نمشد  نآ  داتسرف  داش ***  همان  نآ  صاع  نب  تسد  َربَا 
يروشک  ره  نادرُگ  ناریم و  ز  يرکشل ***  نارگ  يو  اب  درک  یسگ 

هار  هب  دش  نورب  يدود  دننام  هب  هاپس ***  نیا  اب  صاع  نب  ورمع  نیعل   4840
دادب  همان  صاع  كرمع  نیعل  داش ر  تفر  نیعل  ( 1  ) جیدخ نبا  وچ 

دش  دازآ  گرم  زا  هک  یتفگ  هک  دش ***  داش  نانچمه  جیدخ  نب  نیعل 
رفظ  نیا  یلع  رب  یتفای  وت  هک  ربخ ***  شیادخ  یتفگ  داد  رگم 
دوبن  هگآ  چیه  نایز  لاح  ز  دوس ***  دید  وا  زا  شنامگدب  لد 

شوخ  بآ  دروخبیم  یگنشت  رد  هک  شوخ ***  باوخ  نآ  رد  وا  دوش  هتفخ  نانچ   4845
دناشن  ناشیدب  لد  يداش  لگ  دناوخب ***  ار  هپس  ینامداش  نآ  رد 

ددع یب  نامز  نیا  امش  رهب  ز  ددم *** ناریگیش  يا  دمآ  تفگب 
امش  ماد  هب  نمشد  هتسب  دوش  امش ***  ماک  هب  ددرگ  راک  نونک 

مک  چیه  رازهدص  دبن  زرابم  مه ***  هب  رکشل  ود  نآ  دش  هتسویپ  وچ 
یفطصم  ریغ  رب  هتشگ  ودع  افج ***  هار  هنیکزا  هتسج  همه   4850

دندز  يداش  لبط  یگرابکی  هب  دندمآ *** درگ  هب  یهاپس  ناس  نیز  وچ 
نامز  نآ  ورمع  جیدخ و  نبا  وچ  نامداش ***  سپ  دنتفر  لضف  رب 

جیدخ  نبوا  نمجنا 1. نآ  ردنا  ياهنوگ  رهز  نخس ***  رم  یب  دنتفگ  دنتسشن و 
131پ[  [ دنتشاک نیک  مخت  رگد  زور  هب  دنتشاذگب ***  زور  نآ  هنوگ  نیا  زا  ( 218  ) هحفص

دربن  زور  دنیوج  زاب  ات  هک  درک ***  ریبدت  لضف  نتساوخ  نیک  هب   4855
هلا ریش  گنج  ( 1  ) يز هرابکی  هب  هاگیاج ***  نآ  زا  سپ  نآ  زا  دیایب 

ع)  ) یلع هب  لضف  ۀمان 

لضف  تفای  وا  زا  مالسا  هک  نآ  ِرب  لضف ***  تشونب  همان  یکی  سپ  نا  زا 
باوص  رب  اههتفگ  نیا  تسا  لضف  ز  بارتوب ***  ایا  تفگ  نورد  همان  هب 

(2) ازج نم  زا  ینیب  ياهدرک  وت  هک  اهراک ***  اطخ  باوصان و  نیا  زک 
شیوخ  يوزارت  رد  نم  تْمجنسب  شیوخ ***  يوزاب  هب  يزانن  رگید  وت   4860

وت  رازآ  دسرتن ز  ام  لد  وت ***  رازاب  زیت  نآ  دش  هتسکش 
يوَرِگب  يدش  رکنم  هک  سک  نادب  َيور ***  ِدب  ياهتشک  وت  هچنآ  نونک 

دربن  هاگ  هب  دیآ  ْهب  وت  زا  هک  درم ***  تسه  ناهج  ردنا  هک  ینادب 
راسکاخ  نآ  همان  ردنا آ  تشون  ( *** 3) راوماهان ياهنخس  رد  نیا  زا 

يادخ  ریش  کیدزن  داتسرف  يار ***  هریت  نآ  درک  ( 4  ) یحِس همان  وچ   4865
ریس  گنج  زا  هر  کی  دوش  دسرتب  ریش ***  هابور  گناب  زک  درب  نامگ 
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دیرگنب  ودب  تفرگرب و  ( 5  ) یحس دیسر ***  نادزی  ریش  رب  همان  وچ 
لاحم  وا  دید  همان  نآ  ردناک  سب  ز  لامه ***  یب  دیس  نآ  دمآ  مشخ  هب 

مشچ  مشخ  زا  درک  نوخ  ساط  ود  وچ  مشخ ***  همان ز  تسد  زا  دنکفیب 
دیعس  باتفآ  نامز  ردنا  مه  دیرب ***  درم  هب  سپ  نآ  زا  تفگ  نینچ   4870

دوب  هداتسرف  تِک  نآ  دزن  ربب  دوز ***  درم  يا  ریگرب  همان  نیا  هک 
باوص  رب  يونشب  نم  ادرف ز  وت  باوج ***  ار  نیا  رم  وگ  هد  زاب  ودب 

132ر[  [ راکشآ ( 6  ) دبب یناهن  قافن  راکر ***  اب  نیا  هزادنا  تشذگب ز  وچ 
راومهان  ادج 3 . نیز 2 . هتخادرپ 1. رهد  منک  ادعا  زک  هتخاس ***  مدمآ  نآ  زا  کنیا  نم 

شیوخ  ّيدرم  هب  ( 1  ) يزانن سپ  نیز  وت  شیک *** تشز  نمشد  نیا  دیوگ  ارم   4875 ( 219  ) هحفص دبن  یحص 6 . یخس 5 . . 4
نیمالا  حور  تسدرک  رخف  نم  هب  نیزگ ***  ( 2  ) يافطصم تفگ  هک  منآ  نم 

نم  هار  نیا  ریشمش  هب  میامن  نم ***  هاتوک  هّصق  نیا  مدرک  نونک 
تشگ  زابنا  گرم  اب  ْشناج  مغز  تشگزاب ***  يو  شیپ  زا  هگ  نآ  ( 3  ) دیرب

تفهن  رد  دب  هتفگ  وا  هچنآ  دنامن  تفگب ***  هدینش  تفر و  لضف  ِرب 
نخس  میوگ  هدنّرب  ریشمش  هب  نم ***  وت  اب  یلع  دیوگ  تفگ  ودب   4880

باوج  ( 4) رفنضغ يا  داد  هنوگ  نیا  زا  بارتوب ***  ار  وت  زیزع  باتک 
نید  لصا و  نیعل ز  نایماش  ابا  نخس *** نیا  یتنعل  نآ  دینشب  وچ 

ناور  تبیه  ار ز  نایماش  ( 5  ) نارم ناور ***  نت  زا  تسسگب  هک  یتفگ  وت 
یلع  اب  مََسب  نم  هپس  يا  تفگب  یلد ***  دب  نآ  دید  هپس  زا  لضف  وچ 

؟ يوج هنیک  یلع  اب  نینچ  نیا  دیدش  يور ***  هچ  زا  یلد  دب  نیدب  نکیلو   4885
(6 (؟ ریچ گنج  رد  هابور  خوش  دوش  ریش ***  هزرش  رب  هک  ُدب  نامگ  ناتْرگم 

رذگ  سپ  رگد  ندرک  دنراین  رن ***  ریش  َربَا  ناریگ  ریش  نآ  وچ 
منکرب  مه  هب  هزین  هب  ملاع  هک  منکفا ***  ُرم  ریش  نت  لیپ  نآ  نم 

نامگ  یب  نینچ  مهاوخ  درک  یهت  ناهج ***  نیا  بارتوب  کلام و  زا  نم 
بلط  نونکا  نم  مهاوخ  درک  وا  زا  برع ***  ناشکندرگ  نوخ  همه   4890

نیرفآ  يدحلم  ره  درک  وا  رب  نیعل ***  لضف  تفگ  نخس  رد  نیز  وچ 
132پ[  [ نافز ناشیک  تشز  نآ  دنداشگ  نامز ***  نآ  نید  رالاس  نیرفن  هب 

دش  بآ  نوچ  میب  زا  هراخ  لد  دش ***  داش  نیرفآ  نآ  زا  لضف  لد 
راکشا  رب  درب  رتشیپ  هپس  راگدرورپ ***  راّبج  ریش  نآ  وچ 

یلدرپ  وت  رآ  ياج  هب  وت ،  ِرب  یلع ***  دمآک  تفر  سک  لضف  ِرب   4895
فالم  سب  یتفای  یتساوخ  ار  هک  فازگ ***  رب  يدز  رم  یب  فال  نیا  وت 

دیزی  یفطصم 3 . يزاین 2 . .1
ریش  ارم 6 . رفنظغ 5 . .3

(220  ) هحفص

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


نم  وچ  دشاب  هک  ( 1) يریلد دیوگن  نخس ***  هفازگ  اتفگ  لضف  نیعل 
نیک  نادیم  هب  ادرف  لاح  ره  هب  نیا ***  رب  نم  یتسار  مروآ  دیدپ 

دنارب  ار  ناشیا  شیب  نخس  رد  نیا  زا  دناوخب ***  ار  ناشکندرگ  نیا و  تفگب 
؟ باوص دیآ  یک  نتسج  گنج  نیا  هک  بارتوب *** *  نونک  ار  ام  داد  نینچ   4900

؟ رایتخا مینک  یک  ار  گنج  ام  هک  راک ***  ریبدت  راب  نیا  دیزاسب 
رگد  زور  جنپ  کی  گنج  دوب  رومان ***  ایا  صاع  نب  تفگ  ودب 

دندش ( 2  ) یضاق ود  ره  رب  هدعو  نیدب  دندش ***  یضار  يار  نیا  رب  رکشل  ود 

ناشندروخ تسکش  يرماع و  هللادبع  یهدنامرف  هب  لضف  هاپس  ۀیالط  نوخیبش 

ماش  لها  نوردنا  يوگ  تفگ و  نیا  رد  ماش ***  تقو  ات  زور  نآ  ( 3) دندنامب
هلغشم  لد  مشچ و  تفخورف  ( *** 4  ) هلعشم یسب  نودرگ  تخورفارب   4905

رپس  نیّرز  تفر  ورف  ایرد  هب  رس ***  درک  رب  هاچ  زا  بش  یگنز  وچ 
هار  ود  ره  رگدکی  رب  دنتفرگ  هاپس ***  ود  ره  هیالط ز  دش  نورب 

دندب  رس  نارس  رب  هپس  ود  ره  هک  دندب ***  رتهم  ود  هیالط  ریما 
يردیح  لی  دمحم  دب  رگد  ( *** 5  ) يرماعلا هللادبع  دوب  یکی 

133ر[  ** [ راد مان  همه  هدید  مزر  همه  رازه ***  يدرم  تشاد  یلع  رورس   4910
راوس  روالد  بش  نآ  تشاد  نوزف  رازه *** ***  شش  ( 6  ) يرماعلا هللادبع  هب 

تشََون  رب  نیتسآ  ( 7  ) يرماع نیک  ز  تشذگ ***  ردنا  همین  یکی  بش  زا  وچ 
؟  مینک نوخ  یبش  هیالط  رب  ات  هک  مینک ***  نوچ  ام  تفگ  دوخ  نارای  هب 

مینکشب  نانمشد  رکشل  لد  مینز ***  اهنیا  رب  يدرم  هب  ام  یکی 
نینچ ار  ام  بارتوب  تسا :  نیا  رعاـش  دوصقم  یلیلد ].*  شیوخ 1. مان  ام  میناسر  نودرگ  هب  شیوخ ***  ماک  رگم  ادـعا  میباـیب ز   4915

...] داد خساپ 
يرماحلا هلغشم 5 . امب 4 . . 3 يزاغ [ .[/ 2

: تسا دوخ  دعب  لبق و  تیب  زا  یقیفلت  بتاک و  هابتشا  لصاح  هک  هدمآ  ریز  تیب  اج  نیا  رد  **. [ 
يرماحلا  . 6 راد [  مان  همه  هدید  مزر  همه  رازه  شش  يرماعلا  هللادبع  هب 

يرماح . 7 درادن [. ییانعم  شقن و  چیه  عارصم  نیا  رد  هب »  » ًارهاظ ***.[ 
ياجز  شبسا  قرب  نوچ  دیبنجب  ياپ ***  داب  رب  گناب  دز  نیا و  تفگب  ( 221  ) هحفص

یگراب  هنب  زا  دنتخیگنارب  یگرابکی ***  هب  يو  سپ  شهاپس 
دیشک  نوخ  رد  هرابکی  هب  ار  ودع  دیشک ***  نوریب  غیت  نیه  تفگ  ودع 

هرسکی  ودع  رکم  هگا ز  دش  هروسق *** *  نیز  راک  زا  لفاغ  دبن 
ربا  دهْجب ز  هک  یقرب  وچ  وا  تسجب  ربزه ***  ردنت  دنت  نوچ  دیّرغب   4920

نوخ  ساطود  وچ  مشخ  زا  شمشچ  هدش  نوگساملا ***  غیت  نورب  شدیشک 
گنچ  هب  يداعم  ناج  دنک  یمه  گنلپ ***  یمشخ  وچ  دش  ودع  گنت  وچ 
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يار  دوب  ژکو  دوب  طلغ  ناْتنامگ  يادخ ***  نانمشد  ایا  تفگ  یمه 
ردپ  ار  نآ  تسا  يادخ  ریش  هک  رن ***  ریش  ۀّچب  نآ  هتفخ  دبن 

نمز  باتفآ  يده  ماما  نم ***  هب  دزان  هک  نآ  منم  دمحم   4925
ماش  لها  رب  ریش  نآ  تسار  بچ و  ماسح ***  دزیم  تایبا و  دناوخ  یمه 

ریش  جنپ  ایلوا  دندب  بش  نآ  رد  ریلد ***  نآ  اب  هک  يوار  تفگ  نینچ 
نخس  نیریش  حامرط  دوب  رگد  نسحلا ***  نب  مساق  نآ  زا  دوب  یکی 
133پ[  [ رسپ ار  ردپ  یمارگ  ُدب  وا  هک  رگد ***  دب  یلع  نب  هللادیبع 

اهدژا  رس  تفه  ةدننام  هب  اغو ***  هاگ  هب  روالد  نآ  دو  بهک   4930
نیز  رخف و  نآ  دوب  نید  لها  رب  هک  نیسحلا ***  نب  هللادبع  دوب  رگد 

زیختسر  ودع  زا  دنتخیگنارب  زیرپ ***  ردنا  بش  ناریش  جنپ  نیدب 
همد  داب و  هب  سپ  ناشدندرپس  همه ***  ار  ودع  نآ  دندز  رب  مه  هب 

نامز  کی  نآ  رد  دمآ  هتشک  نوزف  نایغاط ***  رکشل  نآ  زا  هرهب  ود 
دش  هتسر  ناجز  هراچ  هب  نکیل  و  دش ***  هتسخ  ( 1) يرماعلا هللادیببع   4935

اهدژا  رس  تفه  ةدننام  هب  اغ ***  هاگ و  هب  روالد  نآ  دوب  وچ 
« نادـیم يوس  نیا  زا  « ، » نیز  » زا رعاـش  دوصقم  ًارهاـظ   *.[ هاـک هدرخ  دوـش  رـصرص  داـب  زا  هک  هاـگمزر ***  نآ  زا  تفر  ناـنچ  نکیل  و 

.] تسا
يرماعلا . 1

دربن  مه  فک  زا  ار  وت  متفگ  هک  درم ***  تشز  نآ  تخیرگب  هنوگ  نیا  زا  ( 222  ) هحفص
راوس  نآ  تفر  زاب  شهگ  رکشل  هب  راز ***  هتسخ  هراوآ و  نامیشپ و 

يار  هریت  بش  دمآ  ردنا  حبص  هب  يادخ ***  ریش  دوب  هدش  رّفظم   4940
يار  هریت  بش  دمآ  ردنا  حبص  هب  نآ ***  زا  دش  نامداش  نانمؤم  لد 
دوبب  هتسسگ  ناشرفظ  ( 1  ) دیما دوبب *** *  هتسکش  دش  نایغاط  لد 

نیک  درد و  نوردنا  ْشلد  هب  دش  نوزف  نعل ***  ورمع  راک  نآ  زا  دنام  لجخ 
نامه  رب  یفطصم  مع  نب  ِرب  نامز ***  نآ  لضف  تشونب  همان  یکی 

باوص  دشابن  نوخیبش  ام  ِرب  بارتوب ***  ایا  تفگ  نورد  همان  هب   4945
نیقی  رب  نالد  یب  ۀشیپ  دوب  نیمک ***  لعف و  نوخیبش و  راک  وچ 

نامه اراکشآ  ام  ینیبب ز  ناهن ***  ردنا  وت  يدرک  هچنآ  نونک 
134ر[  [ یلم ریش  راک  نآ  زا  دیدنخب  یلع ***  دزن  دندرب  همان  نیا  وچ 

ماخ  ِنوعلم  تخبدب  ِلضف  ای  هک  ماما ***  نآ  باوج  ردنا  تفگ  نینچ 
نایز  یبای  شیب  ینک  رگید  وچ  نامه ***  یتفرگ  ات  هنگ  يدرک  وت   4950

(2  ) راکشآ مسب  یناهج  اب  نم  وچ  راک *** ؟ هچ  نوخیبش  نیمک و  اب  ارم 
يور  هنیک  زا  نمشد  ام  هب  درآ  هک  يوج ***  گنج  اب  گنج  منک  هگ  نآ  نم 

نم  ریش  تبیه  زا  هگآ  دنک  نم ***  ریشمش  داعیم  زور  ار  وت 
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ماک  هدوهیب  لضف  ۀتفگ  ربا  مانالا ***  ماما  خساپ  داد  نینچ 
رذح  ( 3  ) رب هپس  ود  ره  دندوبب  رگد ***  زور  جنپ  نآ  نیا و  تفگب   4955

هاپس ود  دش  هتفشآ  رحب  ود  وچ  هاگپ ***  دادماب  مشش  زور  هب 

گنج يارب  رکشل  ود  نتسارآ  هاپس 

نالد  دب  لد  هتسسگ  دش  یمه  نالی ***  شورخ  لبط و  گناب  سبز 
ناهج  دش  نینهآ  رگم  یتفگ  وت  نانس ***  دوخ و  كرت و  شوج و  سب  ز 

4960 ( 223  ) هحفص هرب  اراکشآ 3 . دیموا 2 . .1 دش [» » ًارهاظ  *.[ گنگ ناتـسب  هتفکـشب  وچ  يدومن  گنر ***  گنر  تیار  سب  نابایب ز 
هایس  ( 1) لد ار  دیشروخ  درک  یمه  هالک ***  نانس و  ماسح و  شخرد 

تسار  دندرکب  نایوج  گنج  فص  تساوخ ***  رالاس  وچ  رکشل  نابیقن 
ابص  داب  وچ  نارود  درک  یمه  یضترم ***  يده  هاپس  درگ  هب 

فاق  هوک  فص  ود  ره  دش  هک  یتفگ  وت  فاصم ***  هیور  ود  رکشل  دندرک  وچ 
نمس  گلب  وچ  ون  یتیار  یکی  نسحلاوب ***  نامز  نآ  درپس  کلام  هب 

بیرق  ٌحتَف  ُهللا و  َنِم  ٌرصن  هک  بیدا ***  ار  يو  رب  هباّرز  هب  هتشون   4965
ریگدرُگ  ردیح  يده  ماما  ریما ***  ار  يو  درک  هنمیم  ربا 

134پ[  [ زاب داد  نید  هزیکاپ  راّمع  هب  زارفرس ***  ردیح  هرسیم  فص 
دیون  ترصن  هب  شداد  رامع  هی  دیفس ***  زبس و  داد  یتیار  یکی 

يوا  رب  هتشرف  لکوم  دوخ  ُدب  هک  يوا ***  رب  هتشون  هللا  یَلَع  لَّکََوت 
یتیآ  ودب  هتشون  ناقرف  ز  یتیار ***  نامز  نآ  درپس  فنحا  هب   4970

داد  نید و  رتهم  افو  رهپس  داد ***  ریم  نادب  شهاپس  حانج 
یفطصم  تیار  اب  دوب  یمه  ایصوالا ***  دیس  نوردنا  بلق  هب 

یلدرپ  زا  فص  درگ  هب  دمآ  رب  یلع ***  زا  لضف  دید  هیبعت  نآ  وچ 
درمش  یهاپس  اهنت  هب  ار  يو  وچ  درپس ***  ردارب  يز  هنمیم  همه 

شیوخ  داز  مه  هب  یخرس  هب  شّقنم  شیک ***  تشز  نآ  داد  یتیار  هیس   4975
داد  راکنایز  لاله  نوعلم  هب  داد ***  نید و  نمشد  هرسیم  فص 

ریما  ار  يو  درک  هرسیم  رب  وچ  ریق ***  دننام  داد  شتیار  یکی 
داد  هراک  متس  جیدخ  نبا  هب  داژن ***  دب  نا  سپ  شهاپس  حانج 

رخص  دنزرف  مان  ودب  هتشون  رخف ***  يور  زا  داد  شتیار  یکی 
يور  گنس  نآ  لهج  زا  دوب  یمه  يوج ***  شاخرپ  لضف  نوردنا  بلق  هب   4980

نیعل  دیزی  ( 2  ) يز هپس  هنیمک  نیک ***  داد و  نمشد  نامز  نآ  درپس 
نارگ  حیلس  نتسج  راکیپ  ( 3  ) ز نامز ***  نآ  نیعل  لضف  دیشوپب 

] هب .[/ نیز 3 ار 2 . لد  .1
(224  ) هحفص
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تسد  تسد  هب  هتفرگ  یطخ  حمر  یکی  تسشن ***  یهوک  تشپ  ربا  یهوک  وچ 
فال  رپ ز  نابز  نیک و  رپ ز  شرس  فاوط ***  رد  هپس  درگ  درک  یمه 

مان  دنیوج  زور  نیا  رد  ناریلد  ماش ***  لها  ایا  تفگ  یمه  مدامد   4985
135ر[  [ دوب نامثع  نوخ  نیا  راک  بلط  دوب ***  ناوضر  سودرف  هب  لد  ار  هک 

افو  قیرط  رب  ُدب  هدیشوپب  یفطصم ***  ۀماج  يده  ماما 
یبن  يافص  زا  رون  داد  یمه  یصو ***  هدوتس  لامج  يافص 

مانالا  ( 1  ) ماما یفطصم و  َربَا  مالس ***  دورد و  نمؤم  داد  یمه 
نامز  نآ  اعد  اب  نانموم  نآ  رب  نامسآ ***  ره  لها  دندش  هراظن   4990

 * اضق درآ  هچ  ردیح  غیت  ات  هک  اوه ***  ردنا  هناورپ  دوب  لجا 
رخ  شاخرپ  نادرم  شوگ  لد و  رک ***  تشگ  یمه  ناراوس  گنااب  ز 

ياج  دمآ ز  رب  نوماه  هک  یتفگ  وت  يان ***  ِّرَک  مد  لبط و  گناب  سب  ز 
ماخ  دندوبب  نتسج  گنج  نآ  زا  ماش ***  لها  نانموم  يداش  نآ  رد 

ندش  دراین  سک  یلع  شیپ  هک  نمجنا ***  نآ  رد  سک  ره  تفگ  یمه   4995
هایس  نارطق  وچ  شیور  مشخ  زا  دش  هاپس ***  ساره  نآ  دید  لضف  نیعل 

تفت  هب  دمآ  رب  رکشل  درگ  یکی  تفر ***  شیپ  رد  لضف  یکی  تیمح  ز 
مشچ  ود  زا  بیهن  نیز  ناشتسج  نوخ  هک  مشخ ***  وا ز  هپس  رب  دز  گناب  یکی 

؟ اهدژا مد  رب  یپ  دیراد  هک  امش ***  نیا  زا  هگآ  تفگ  دیدوبن 
ربع  نتسج  هنیک  نیا  رد  ار  امش  رگد ***  یگنرد  میامن  نکیلو   5000

ملسگب  نت  ار ز  اهدژا  رس  منکشب ***  اهدژا  نآ  تشپ  نم  وچ 
يو  دابآ  مکحم  منک  ناریب  وچ  يو ***  دادیب  مناهر ز  ار  امش 

نامز  نیا  بارتوب  رکشل  نیا  زا  ناهج ***  رد  یسک  دنام  هک  منامن 
مامالا  يار 1. درک  طلغ  راک و  درک  هبت  ياج ***  ِزاب  دش  لضف و  نخس  نیا  تفگب 

(225  ) هحفص دبایب [. ردیح  غیت  راکش  ةدنامزاب  زا  ار  شايزور  ات  دوب  رظتنم  يراکش )  ناویح  هناورپ =(  دننام  اجا  ینعی :  *.[
135پ[  [ تساوخن زرابم  هنایم  ناز  سک  هک  تسار *** هنوگ  نیا  زا  دوبیمه  رکشل  ود   5005

ص)  ) ربمایپ ثیدح  درک  دای  ورمع و  اب  بیهش  ندروآ  تجح 

نید  كاپ  يا  وت  وش  نیطساق  يز  هک  نیزگ ***  بیهش  اب  سپ  تفگ  یلع 
ناوخ  شیپ  ار  صاع  كرمع  یکی  نایغاط ***  نآ  فص  رب  یتفر  وچ 

نمرها  نآ  شیپ  وگب  يدینش  نم ***  قح  رد  وت  ربمیپ  زا  چنآ  ره 
يارگ  هبوت  هب  يدرک ،  هک  دب  نیا  سب  يار ***  تشز  ملاظ  يا  هک  شیوگب 

راهنیز  نامدرم  اب  شیب  روخم  راوخ ***  راهنز  درم  ای  هک  شیوگب   5010
همر  وت  نابش  يا  نکم  شتآ  رد  همه ***  مدرم  راپسم  ریشمش  هب 

یضترم  رکشل  زا  تفر  نورب  یفطصم ***  مداخ  یلع  رما  رب 
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داد  زاوآ  صاع  نب  ورمع  يوس  داب ***  دننام  تفر  فص  ود  نایم 
بیر  بیع و  یب  رالاس  ملوسر ز  بیهش ***  متسه  ( 1) ورمع ایا  تفگ  یمه 

نیبم  ياهرابخا  ونشب  ام  ز  نیبب ***  ار  ام  شیپ آ و  وت  یگنرد   5015
دیرگنب  نیعل  ورمع  يوس  یکی  دینش ***  اهنخس  نیا  بیهش  زا  لضف  وچ 

بارتوب  روخ  رد  دوب  ناک  نانچ  باوج ***  شناونشب  ونشب و  ور  وت 
گنت  گنج  یپ  زا  تسبب  ار  نایم  گنج ***  تالآ  هگ  نآ  ورمع  دیشوپب 

هتخومآ  هلیح  نود  ناطیش  ز  هتخورفا ***  شتا  نیک  رد ز  لد  هب 
نوگ  هتفشآ  هتشگ  لد  هب  رکشل  ز  نورب ***  دش  افو  یب  افج  يور  5020 ز 

نیعل  نآ  بیهش  رب  دز  گناب  یکی  نیما ***  بیهش  دزن  هب  دش  وا  وچ 
وت  ریم  ابا  یتسدش  هرمگ  هک  وت *** ؟  ریپ  ایا  تفگ  نم  ییوج ز  هچ 

صاخ  ماع و  همه  ار  ام  دنسانش  صاع ***  ورمع  ایا  تفگ  نیزگ  بیهش 
136ر[  [ راک هراک  متس  يا  دنک  تجح  هب  راکشآ ***  نایمالسا  رالاس  وچ 

يوج  لضف  امش  نوچ  متسین  نم  وچ  يوگب ***  یناد  هچنآ  تفگ  ورمع  ودب   5025
يوگب  نایفسروپ ؟ ای  هب و  یلع  يوج ***  گنج  ایا  تفگ  نامز  نا  بیهش 

تسا رتهم  يو  هک  مسانش  نودیمه  تسا ***  رتهب  یلع  اتفگ  ورمع  ودب 
موق  .1

( 226  ) هحفص
 * ماما ود  ره  تسا ز  شیب  لضف  ار  هک  ناود ***  ره  نیا  زا  تفگ  نامز  نآ  بیهش 

نوزف  يو  زا  دشاب  یلع  ود  ره  ز  نوردنا ***  ملع  هب  اتفگ  ورمع  تفگ  ودب 
رد  هب  نید  زا  دیرخصروپ  وت و  رس ***  هریخ  ایا  تفگ  نامز  نآ  بیهش   5030

نم  شوگ  یفطصم  زا  دینشب  هک  نخس ***  کی  نونک  نم  ار  وت  میوگب 
ناور  نشور  دادقم  کیدزن  هب  نامهیم ***  یفطصم  دب  هک  یتقو  هب 

لوسر  ناروای  یسب  يو  ابا  لوتب ***  تفج  دوب  رد  ینامهم  هب 
رد  زاوآ  میدینش  هگان  هب  رد ***  هناخ  نادب  مه  يُدب  ام  اب  وت 

دوز  تفگ  یفطصم  وت  هب  نکیلو  دوب ***  يار  ارم  ندرک  زاب  رد  هب   5035
نک  زار  وش و  هدننز  رد  اب  وت  نک ***  زاب  رد  زیخرب و  ورمع  ای  هک 

راسگمغ  یمه  یشاب  وت  ار  وا  رم  رای ***  تسه  ار  وت  هدننز  رد  نآ  هک 
داش  تخس  يدش  هدننز  رد  نآ  زو  داب ***  وچ  يدرک  زاب  رد  یتفر و  وت 

دنبب  مکحم  وت  وش  ار  هناخ  رد  دنمشوه ***  ایا  تفگ  یفطصم  ارم 
دومن  يراد  تسود  نآ  ورمع  اب  هک  دوب ***  هیواعم  هدننز  رد  نآ  5040 و 

نامگ یب  سپ  دنرای  دروآ و  مه  ناود ***  ره  نیا  تفگ  ناهج  ود  ره  هب 

بیهش هب  ورمع  ۀلمح 
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نیود  نیا  دنروخ  ردنا  رگیدکی  هب  نیود ***  نیا  دنرگیدکی  سنج  مه  و 
136پ[  [ نیبج رب  هرگ  دز  دمآ و  مشخ  هب  نیعل ***  ورمع  ریپ  نآ  راتفگز 

یضترم  زا  هب  نایفسروپ  نیا  هک  افو ***  یب  ایا  تُکُسا »  » تفگ ودب 
درک  هلمج  شنت  رب  شتیمح  مغ  ز  درک ***  هلمح  نیما  بیهش  رب  نیک  5045 ز 

رگدادیب  ربگ  نآ  دنکفیب  رومان ***  نآ  تسد  کی  غیت و  دزب 
هانگ  یب  نیا  لاح  زا  یهاگآ  وت  هلا ***  يا  تفگ  ریپ و  نآ  دیلانب 

یفطصم  رس  يوم  هراب  دص  ود  افو ***  زا  تسش  ( 1  ) تسد نیا  هک  یناد  وت 
ایوـگ دـناهدش و  هتـشون  ود  ره  " م "و" ن" هخـسن رد  اـفج ].*  زا  نیعل  نآ  درب  هـلمح  رگد  اـفو ***  یب  ناـک  تـفگ  یمه  نـیا  بـیهش 

تسا [. هدز  یسدح  هیفاق  هب  هجوت  اب  هک  تسا  رگید  یسک  ای  بتاک  تشاددای 
(227  ) هحفص تسز  . 1

تسرپ  ناطیش  ربگ  نآ  دنکفیب  تسرپ ***  نادزی  ریپ  نآ  تسد  رگد   5050
بیهن  زا  سرف  رب  دز  گناب  یکی  بیکشان ***  دش  درد  نا  ردنا  بیهش 

نوخ  ریپ  نآ  زا  تفریم  تفر و  یمه  نورد ***  شریز  بسا  تسجب  یقرب  وچ 
زیتس زا  بسا  دنار  یمه  يو  سپ  زیت ***  غیت  اب  صاع  كرمع  نیعل 

کلام زا  ورمع  رارف 

نید  هزیکاپ  ریپ  رب  درک  متس  نیعل ***  رمع  هک  نا  دیدب  ردیح  وچ 
داب  وچ  ار  ام  ریپ  نیا  بایرد  وت  دازریش ***  ایا  تفگ  یلع  کلام  هب   5055

اهر  وا  درک  هرعن  یکی  ردنت  وچ  اهدژا ***  نآ  ياج  زا  دیبنجب 
نوخ  هدرزآ  دنکفارب  هدید  ز  نود ***  ورمع  لد  شبیهن  زک  نانچ 

ْشناور  نت  زا  وت  یتفگ  دیّربب  ( *** 1  ) ْشناوختسا ناز  میب  زا  دمآ  گناب  هب 
ياج  زاب  یلع  راوس  هش  نآ  دش  يار ***  تشز  نآ  کلام  زا  تخیرگب  وچ 

نامگ  یب  ناج  هب  یتسج  تفگ  یمه  نامز ***  نآ  جیدخ  نب  نیعل  ورمع  هب   5060
؟ لجخ نادیم  یتشگزاب ز  ارچ  لد ***  هتسخ  نینچ  ار  ودع  یتشکن 

137ر[ ( [ 2  ) يوگم ینوزف  کلام  دوب  ودع  يوج ***  گنج  لی  يا  تفگ  ورمع  ودب 
راد  مان  يا  وت  یسانش  دشابن  راوس ***  هش  نآ  گنج  تقاط  ارم 

سک  سانشم  ورمع  يا  لد  دب  وت  وچ  سب ***  تفگ  نیعل  جیدخ  نب  ودب 
رب  هتفگ  نیدب  مرآ  خساپ  ار  وت  رگد ***  ینامز  اتفگ  ورمع  ودب   5065

نایماش  زا  تفر  نورب  يدرُگ  هک  نامز ***  رگید  ( 3  ) هتشذگب هتفگ  نیا  زا 
تسد  هب  هتفرگ  یطخ  حمر  یکی  تسم ***  لیپ  نوچ  تفر  هگدروآ  رد 

تسا  مرین  رومان  ۀمخت  زا  هک  تسا ***  متسر  رگم  یتفگ  هک  يراوس 
نیعل  جیدخ  نب  يدش  ( 5) دربا رب  نید ***  يادعا  دید  ( 4  ) ینمرهَا وچ 

فاوط  نادیم  درگ  رد  درک  یکی  فاصم ***  زور  هب  روالد  نآ  تفر  وچ  5070
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هب  هتشذگب  وگم 3 . شناختسا 2 . .1 تسیرگ ؟ دهاوخب  شگرم  هب  ردام  هک  تسیک ***  تفگ  یم  تسج و  یمه  زرابم 
(228  ) هحفص شربا [ . [/ ینمیرها 5 . 4

یکدنا  دروخرب  ام  ریشمش  ز  یکی ***  دیآ  مشیپ  ات  دییوگب 
ناشن هزین  هب  مهاوخ  درک  نونک  ناشک ***  نامثع  ناج  لد و  رب  نم  هک 

رکب یبا  نب  دمحم  نتفر  نادیم  هب 

دیرگنب  نید  ناعاجش  ( 1  ) يز یکی  دینش ***  نآ  جیدخ  نبا  ردیح ز  وچ 
نید  ناعاجش  يا  زیزع  ناج  هب  نیرب ***  تشهب  درخ  هک  وا  تفگب   5075

؟ شنم ندرک  روج  رب  درک  شوخ  هک  شنکدب ***  نیا  تسد  نت  درب ز  هک 
نانمؤم  فص  زا  یکی  دز  نورب  نامز ***  نآ  نید  رالاس  راتفگ  ز 

يادخ  مان  هب  دش  نورد  نادیم  هب  ياپ ***  هب  ات  رس  هقرغ  نورد  نهآ  هب 
دای  درک  یمه  وکین  تیب  یکی  داب ***  وچ  دش  نیعل  جیدخ  ِنب  ِرب 

يور  دیباتن  رب  ودع  زا  گنج  هب  يوج ***  شاخرپ  ناریش  تفگ  یمه   5080
137پ[  [ ریس گنج  زا  دیان  ملد  زگره  هک  ریش ***  راوآ  نمشد  نآ  کنیا  منم 

نمرها  اغو  زا  رذح  رد  دوب  نم ***  غیت  زا  هک  نآ  منم  دمحم 
گنلپ  نیمشخ  دننام  تفشآ  رب  گنرد ***  یب  ودع  دمحم  مشخ  ز 

دنکب  ار  یگدازآ  خیب  لد  ز  دنکف ***  دمحم  رب  نیک  هب  ار  سرف 
نیرع  ریش  دننام  هب  هزین  هب  نیک ***  هب  روالد  نآ  اب  تخیوآرب   5085

ناج  هزیکاپ  رکبوب  روپ  رب  نامز ***  نآ  درب  هلمح  نیعل  يزین  هب 
زیتس  مرُگ و  هب  ربگ  نودرگ  ربا  زیت ***  غیت  یکی  رکبوب  روپ  شدز 

سفن  يو  زا  دش  هتسسگ  تعاس  هب  سرف ***  تشپ  نوعلم ز  داتفیب 
داز  كاپ  نآ  تساوخ  یمه  زرابم  داب ***  وچ  دمحم  درب  رت  شیپ  سرف 

نیک  ربک و  زا  تفر  هگ  دروآرد  نیعل ***  هاپس  زا  رگد  راوس   5090
رنهرپ  لی  نآ  دید  وچ  دمحم  رت ***  شیپ  دش  نالوج و  درک  یسب 
راگدرک  نمشد  اب  تخیوآرد  راوس ***  روالد  نآ  نامز  ردنا  مه 

دنتخیگنارب  رکنم  روش  یکی  دنتخیوآرب ***  یگنجود  اج  کی  وچ 
نیز  دش 1. هریخ  نید  درم  یگریط  نآ  رد  دش ***  هریت  اوه  ناشیا  درگ  زا  هک 

درگ  تقو  رد  دروآرد  شقرف  ز  درگ ***  هریت  نآ  رب  ار  یتنعل  دزب   5095 ( 229  ) هحفص
نیح  هب  خزود  هب  وا  درپس  ار  ناور  نیعل ***  ربگ  داتفا  ردنا  بسا  ز 

ناجریش  هش  دمحم  دزن  هب  نایماش ***  زا  دمآ  رگد  راوس 
نامسآ  ةدنراد  يورین  هب  نادترم ***  زا  تشک  یمه  ناس  نیا  رب 

نزح  مرُگ و  هب  هلمج  دندنامب  نت ***  تشه  نایماش  زا  دنکفیب 
138ر[  [ رتشیپ سپ  دنار  سرف  دمحم  رتشیب ***  یسک  نتفر  تسراین   5100
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سک  تسیب  ینت  ناشیا  زا  دنکفیب  سخ ***  نانیعل  هاپس  رب  دزب 
نید  ریم  نآ  رب  ار  دوخ  دندنکف  نینچ ***  نانطساق  نآ  دندید  وچ 

ناسکان  نآ  ردنا  غیت  دنداهن  نآ ***  دندیدب  نوچ  يده  هاپس 
نایماش  نآ  رب  ار  نتشیوخ  دزب  نامز ***  دنامه  کلام  هلمح  کی  هب 
نایم  زا  نورب  دمایب  دمحم  نارگ ***  هاپس  نآ  دندش  تمیزه   5105

 * دیشک رکشل  هریت  زا  هریت  بش  دیسر ***  برغم  هب  ناشخر  دیشروخ  وچ 
مهّتم نایماش  نآ  دندوبب  مه ***  هب  رکشل  ود  ره  دندمآ  دورف 

وا ندش  هتشک  جیدخ و  نبا  ردارب  مزر  دربن و  مود  زور 

رک  شوگ  دش  هک  یبرح  لبط  دندز  رگد ***  زور  هب  بش  نآ  تشذگب  وچ 
هلا  درم  نید و ز  يادعا  ز  هاپس ***  نآ  فص  ود  ره  دنتسارایب 

دیلپ  ورمع  لهاج و  لضف  ابا  دیدب ***  نآ  نیعل  جیدخ  نبا  وچ   5110
نامغ  نیا  بارتوب  ربا  مرابب  نامز ***  نیا  نورب  نم  مور  اتفگب 

رامخدب  نآ  تساوخ  یمه  زرابم  راک ***  هبان  نآ  دش  نوریب  نیا و  تفگب 
داش  ( 1) ربگ نآ  درک  بلط  زرابم  داب ***  وچ  نوعلم  دنار  رتشیپ  سرف 

یلع  رهم  هب  ار  ناج  درک  ادف  یلدرپ ***  زا  تفر  نورب  يراوس 
لیپ  هتفشآ  وچ  دش  نورد  نادیم  هب  لیبح ***  رش  وا  مان  ُدب  هک  یعاجش   5115

داب  راتفر  هب  هوک و  دننام  هب  داژن ***  یلیقع  بسا  رب  هتسشن 
ناوتسگرب  ریز  سرف  ُدب  ناهن  داهن ***  نهآ  رد  ُدب  نید  درم  نت 

(230  ) هحفص ربگ  دب  نآ  . 1 دیشک [. یگریت  زا  يرکشل  هریت ، بش  ینعی :  *.[
فت  هب  وا  یتخوس  ار  خیرم  هک  فک ***  هب  وا  ياهزین  یکی  هتفرگ 

138پ[  [ دربن مه  ابا  دش  هگدروآرد  درمریش ***  لی  ناریش  هدنرغ  وچ 
نم  راک  متس  يا  نید  يارهب  ز  نت ***  ناج و  ادف  مدرک  تفگ  یمه   5120
تسا  یضترم  قح  رد  منت  ناج و  وچ  تساور ***  مدیشک  رو  مشک  رگ  ارم 

دیشک  رب  ياهرعن  یکی  ردنت  وچ  دینش ***  نآ  نیعل  جیدخ  نب  نآ  سپ 
تخبروش  گس  نآ  لیبحرش ،  ابا  تخس ***  تخیوآرب  بسا و  تخیگنارب 

مه  هب  ناعاجش  نآ  دنتخیوآرد  مژد ***  ياهدژا  ود  وچ  هزین  هب 
درگ  ود  نآ  هگردوآرد  هزین  هب  درب ***  تسد  یم  دندومن  نادرم  هب   5125

ریلد  ریش  ود  نآ  هگدروآرد  رید ***  گنج  رد  هنوگ  نیا  زا  دندنامب 
نیبج  رب  نیک  ار ز  يده  راوس  نیعل ***  نآ  ياهزین  دزب  رخآ  سپ 
لیبس  رب  وا  رب  دش  نیرب  تشهب  لیبح ***  رش  نیز  تشپ  زا  داتفیب 

رتشیب  يو  تسج  یمه  زرابم  رتشیپ ***  دش  نالوج و  درک  نیعل 
ادف  ار  ناور  هدرک  تفر  نورب  يده ***  هاپس  زا  رگد  راوس   5130
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راگدرک  نمشد  اب  تخیوآرد  راوس ***  روالد  نآ  نامز  ردنا  مه 
دنتخیگنارب  رکنم  روش  یکی  دنتخیوآرد ***  یگنج  ود  اج  کی  وچ 

دش  هریخ  نید  درم  یگریت  نآ  رد  دش ***  هریت  اوه  نابسا  درگ  زا  وچ 
ناهد  رب  نیک  ار ز  يده  راوس  ناهگان ***  ياهزین  یتنعل  دزب 

نیرب  دلخ  هب  هدرپس  ار  ناور  نید ***  هزیکاپ  داتفا  ردنا  بسا  5135 ز 
درب  شیب  نیک  رامیت  گنج  نآ  رد  درب ***  شیپ  سرف  یگنج  هرابرگد 

شیوخ  ماک  رب  تفگ  نونک  مدیسر  شیوخ ***  مان  رب  تفگ  یمه  اهزجر 
139ر[  [ مشکرد نوخ  هب  ار  ناشک  نامثع  هک  مشک ***  يداعم  نآ  نم  تفگ  یمه 

باوخ  دروخ و  رد  مهاوخ  تسب  ورف  بارتوب ***  رکشل  رب  هک  نآ  منم 
دربن  مه  نیک  زور  ارم  دشابن  درم ***  درم  کی  هک  نآ  جیدخ  نب  منم   5140

شیوخ  نامرد  تسج  نم  ریشمش  ز  شیوخ ***  ناج  زا  دمآ  ریس  هک  ره  نونک 
(231  ) هحفص

درم  درم  شرس  زا  درگ  دروآرب  دربن ***  رد  دز  فال  نیعل  ناک  سبز 
نامز  ردنا  مه  ار  سرف  دز  نورب  نانمؤم ***  فص  زا  نیک  هب  يراوس 
مان  هب  مقرا  نب  عاجش  دب  وا  هک  مامت ***  رد  نید  هب  يریپ  هدید  ناهج 
ریلد  ردنت  دنت  نوچ  دیرغب  ریش ***  هزرش  وچ  تفر  هگدروآرد   5145

هرگ  هنیک  هدنکف ز  وربا  رد  هرز ***  ردنا  نت  يور  دیشوپب 
دنتخیگنا  شتآ  نانس  كون  هب  دنتخیوآرب ***  اج  کی  هب  هزین  هب 

درپس  خزود  هب  شناج  هزین  کی  هب  درب ***  هلمح  یکی  نمؤم  ربگ ، نآ  رب 
عادو  ار  ناهج  مدرک  تفگ  یمه  عاجش ***  یمان  درب  رتشیپ  سرف   5150

نیمز  رد  نید  ریشمش  هب  مدنکف  نید ***  رهب  زا  نم  ار  نانمشد  یسب 
نورب  یتیگ  مهاوخ ز  تفر  یمه  نوردنا ***  نید  دیشروخ  شیپ  نونک 

ناج هب  مدیرخ  ار  نیرب  تشهب  ناهج ***  زا  مدمآ  ریس  ریپ و  مدش 

جیدخ نبا  یهاوخنوخ 

نامگ  یب  ( 2  ) هدش هتشک  شرداد  هک  نامز ***  نآ  نیعل  ( 1) جیدخ نبا  دید  وچ 
درس  داب  رگج  زا  دیشک  رب  مغ  ز  درز ***  بانوخ  هدید  زا  دیرابب   5155

گنج  ماج  رد  تسا  رهز  ماجنا  مغ  گنج ***  ماجرف  تسا  گرم  تفگ  یمه 
139پ[  [ تساکب لد  زا  مغ  جنر و  درشفیب  تساوخب ***  یمزر  تالآ  سپ  تفگب و 

ناوتسگ  رب  هراب  رب  دنکفیب  نارگ ***  حیلس  نوعلم  دیشوپب 
ياج  دمآ ز  رب  یهوک  هک  یتفگ  وت  ياپ ***  هنیک  زا  دروآ  ردنا  نیز  هب 

تسم  لیپ  ةدننام  تفشآرب  تسشن ***  یهوک  تشپ  ربا  یهوک  وچ   5160
گنچ  هب  هتفرگ  نیک  زا  هزین  رس  گنلپ ***  یمشخ  وچ  دش  هگدروآرد 
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دیشکرب  نایم  زا  غیت  تسد و  دزب  دیدب ***  مقرا  نب  عاجش  يور  وچ 
تفکش  تگرم  هب  تدیما  غاب  هک  تفگ ***  ربگ  گس  نآ  عاجش  ( 3  ) یمان هب 

نمچ  تنوخ  دزاس ز  تشد  نیا  رب  نم ***  ریشمش  راوخ  ناور  میسن 
(232  ) هحفص مان  دش 3 . . 2 جیدخ [ نیا  .[ / 1

نم  ناتسلگ  هتفکشون  یکی  نم ***  ناتسب  ینیبب ز  يریپ  هب   5165
ارم  ادیش  وت  يدرک  یتشک و  هک  ارم ***  الاب  ورس  نیا  ُدب  ردارب 

نیعل  جیدخ  نب  نآ  تخیوآرد  نیک ***  هب  مقرا  نبا  اب  نیا و  تفگب 
يور  هدنشخر  دیشروخ  دیشوپب  يوج ***  گنج  ود  ریشمش  ود  رون  ز 

رظن  رد  لجا  ُدب  ربع  رد  اضق  رپس ***  نانس و  كاچ  كاچ  سب  ز 
دندز  یتسم  ود  ره  نیک  رمخ  زا  وچ  دندز ***  یتسد  ود  یگنج  ود  نآ  غیت  وچ   5170

نارگنهآ  کتپ  ةدننام  هب  نارگ ***  ياهغیت  لی  ود  نآ  دندز 
دربن  ردنا  غیت  شدش  هتسسگ  درم ***  راد  نید  غیت  دز  هک  یتخس  ز 

نید  درم  رس  رب  ار  غیت  دزب  نیعل ***  هتسکش  نمؤم  غیت  دش  وچ 
رس  همین  یکی  نمؤم  دنکفیب ز  رخ ***  شاخرپ  درم  نآ  تبرض  کی  هب 

ادف  ناج  ُدب  هدرک  نید  رهب  زا  وچ  يده ***  ریپ  ناج  دش  دلخ  يوس   5175
140ر[  [ سرج يو  ندرگ  رب  هتسب  لجا  سرف ***  نیک  زا  درب  رتشیپ  نیعل 

باوخ  هب  نید  نمشد  ارم  دراین  بارتوب ***  رکشل  ایا  تفگ  یمه 
امش  زا  رازه  هد  ودع  متشکب  امش ***  زا  رصم  شیپ  رد  هک  منآ  نم 

باوص  متشکب  ریسا و  مدرکب  بارتوب ***  رکشل  زا  هک  منآ  نم 
دندش  روخمغ  هتسب و  هتسکش و  دندش *** تمیزه  نم  زا  هک  منآ  نم   5180

یتخیوآ  ردنا  گرم  لاگنچ  هب  یتخیرگن ***  رکبوب  روپ  رگا 
لجخ  شهاپس  یلع و  یتشگ  هک  لد ***  نیک  زا  يو  اب  یمدرک  نآ  نم 

رهد هب  ار  یکی  ره  منک  ناز  رتب  رهق *** ؟ هب  مدرک  هچ  ار  نابش  يدیدن 

کلام تسد  هب  جیدخ  نبا  تراسا 

زیختسر  درب  نمشد  ود  ره  نیا  زو  زیت ***  ریشمش  تسا و  لضف  تشپ  ارم 
دش  هدیهوکن  نوعلم  دنچ  رگا  دش ***  هدیهوکش  وز  نانمؤم  لد   5185
ناشک  نانمؤم  لیخ  زا  تسا  مادک  ناشندب ***  ناک  تسنادب  ردیح  وچ 

یلم  ریش  دیرغب  ردنت  وچ  یلع ***  رب  دش  هزات  نهک  نامغ 
يوج  گنج  لی  يا  نیه  تفگ  ودب  يور ***  درک  رومان  کلام  يوس 

(233  ) هحفص
نمرها  نیا  زا  رهد  ینک  یلاخ  هک  نکش ***  رکشل  درگ  ایا  شوک  نادب 

رگج  هتسخ  میتسدش  هنوگچ  رگدادیب ***  ربگ  نیا  زک  یسانش   5190
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شوج  هب  دمآ  رب  مغ  زا  نم  ناور  شوگ ***  هب  مدینش  گس  نیا  زاوآ  وچ 
يار  هریت  نیا  زا  نادیم  زادرپب  يادخ ***  مان  هب  روالد  يا  ور  وت 
دنمشوه  ایا  شرآ  نم  دزن  هب  دنمک ***  مخ  هب  يدنبب  شک  وگن 

 * نخس نیا  یخا  يا  شوین  رد  لد  هب  نم ***  تْمتفگ  هک  دشابن  دوخ  نیا  وچ 
140پ[  [ رمک نتسج  هنیک  نیا  ردنا  تسبب  رومان ***  کلام  نامز  ردنا  مه   5195

ناوتسگ  رب  ریش  یبرغم  یکی  نامز ***  نیا  یگراب  رد  دنکفارب 
مامه  عاجش  هنیک  يارهب  ز  مامت ***  حیلس  یتسد  دیشوپب 

يادخ  مان  هب  متفر  تفگ  یمه  ياپ ***  هنیک  زا  دروآ  ردنا  نیز  هب 
هاگدروآ  رد  نتسج  هنیک  زا  دش  هانپ ***  نید  لی  نا  وید  هتفشآ  وچ 

موم  وچ  اراخ  تشگ  نآ  بات  زا  هک  موش ***  ربگ  نآ  رب  دز  رب  گناب  یکی   5200
يارگ  نادیم  هب  نیدنچ  فال  نزم  يار ***  تشز  گس  نیا  تفگب  سپ  نآ  زا 

نمز  باتفآ  ناهج  ماما  نم ***  هب  دزان  هک  يراوس  نآ  منم 
زیرپ  ردنا  دزیخ  نم  ریشمش  ز  زیختسر ***  نایماش  رب  هک  نآ  منم 

زارف  ندرگ  درگ  نآ  دیّرغب  ( *** 1  ) زاب دنت  ردنت  نوچ  نیا و  تفگب 
دنب  هب  ار  نیعل  جیدخ  نب  نت  دنکف ر  لی  نآ  غیت  رس  بیهن   5205

دیدب  هدید  هب  ار  شلد  بیهن  دینش ***  کلام  زاوآ  ربگ  نیعل 
یگراچیب  نوعلم ز  هراک  متس  یگراب ***  ناج  میب  زا  تخیگنارب 
تسم  لیپ  ةدننام  هب  یگنج  ود  تسد *** دندرب  هدنرب  ریشمش  هب 
ندگرک  اب  لیپ  دنک  یتشک  هک  نت ***  لیپ  ود  راکیپ  دوب  نانچ 

تخس  ریشمش  هب  تبرض  درک  اهر  تخبروش ***  نمشد  نآ  کلام  نادب   5210
.] دشن مولعم  لبق  تایبا  اب  تیب  نیا  طابترا  تسا . هداتفا  یتایبا  ای  تیب  ًارهاظ  *. [ 

رابدنت ردنت و  . 1
(234  ) هحفص

رگراک  نت  لیپ  رب  غیت  دبن  رپس ***  نیبوز  هب  نآ  تفرگ  روالد 
رگد  روآ  هلمح  نکم  یگنرد  رهگدب ***  يا  شتفگ  يده  راوس 

درک  هلمج  شنت  ردنا  تیمح  همه  درک ***  هلمح  نیک  نوعلم ز  هراب  رگد 
141ر[  [ لجخ دش  نز  غیت  رگراک  دبن  لد ***  مشخ  زا  کلام  رب  غیت  دزب 

تسد  وزاب و  دییاخب  نادند  هب  تسرپ ***  ناطیش  هراک  متس  نآ  مشخ  5215 ز 
راسکاخ  نآ  غیت  رگراک  دبن  راد ***  مان  رتشا  کلام  رب  وچ 

نامب  نادیم  يور  نیدب  یگنرد  نامگدب ***  يا  وت  کلام  تفگ  ودب 
تمزود  نفک  سبپ  نوردنا  تعل  هب  تمزومایب ***  درک  هلمح  ات  هک 

نامز  ردنا  کلام  تدسانشب  هک  نانچ ***  نآ  نیعل  يا  تْمنک  یغاد  هب 
دنون  رب  دزب  یگناب  دنت  یکی  دنکفرب ***  فک  هب  هزین  نیا و  تفگب   5220
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تسد  ود  دز  کلف  رب  رگم  یتفگ  وت  تسجب ***  یقرب  وچ  شبیهن  زا  دنون 
دومن  یتسد  برچ  هگدروآ  رد  دوبر *** *  هزین  بات  زا  کلام  نانس 

درم  ریش  نآ  دومنب  بعل  یکی  لامش ***  بونج و  رب  هگدروآ  رد 
درم  ریش  نآ  دومنب  بعل  یکی  دربن ***  مه  نآ  تسار  پچ و  هزین  هب 

درک  هریخ  مغ  ار ز  ودع  مشچ  ود  درک ***  هریت  سرف  درگ  هب  ار  اوه   5225
دنمک  هگان  داشگب  كارتف  ز  دنژن ***  دش  ودع  يو  زک  تسناد  وچ 

نامز  نآ  درک  هلمح  یکی  ادعا  رب  ناهن ***  وا  درک  هقلح  شردنا  بات  هب 
اهدژا  رو  هنیک  شدمآ  دنب  هب  اهر ***  شدنمک  سپ  نآ  زا  درک  فک  ز 

دیشک  رب  ياهرعن  یکی  ردنت  وچ  دید ***  هتسب  اهدژا  نآ  رگنوسفا  وچ 
نیمز  رب  سرف  زا  دیشک  ار  ودع  نید ***  كاپ  لی  نآ  بسا  تخیگنارب   5230

نانمؤم  رکشل  ات  درب  یمه  ناشک ***  ار  ودع  بسا و  تخات  یمه 
مدمآ  ریچ  دیص  ربا  ناریش  وچ  مدمآ ***  ریش  تفگ  یمه  روالد 

141پ [ ، [ دید هتسب  نیعل  جیدخ  نب  نت  دیرگنب ***  هپس  نآ  نود  صاع  نب  وچ 
.] دشن تفای  یصخشم  يانعم  *.[ 

(235  ) هحفص
نانچ  نآ  نوخ  كاخرد و  درب  یمه  ناشک ***  وا  رم  کلام  هک  شدیدب 

دوس  هب  ایرد  شوگ  زا  یتشک  شکب  دور ***  حالم  هرهش  ایا  تفگ  یمه   5235
 * یگرابکی هب  يرمغ  دش ز  قَرَغ  یگراب ***  نآ  تشاد  نارگ  راب  وچ 

اهر  مدرک  شیوخ  نت  هراچ  هب  اهدژا ***  نیا  زک  دز  اههنعط  ارم 
متفاترب  يور  اهدژا  نیا  زک  متخانشب ***  شیوخ  ةزادنا  نم 

هتخوس  وا  ردنا  جیدخ  نب  دش  هک  هتخورفا ***  شتآ  نآ  مدید  نم  ( 1  ) وچ
درپس  کلاه  هب  ار  يده  يودع  دربب ***  کلام  هک  نیا  ورمع  تفگ  یمه   5240

نیعل  جیدخ  نب  دش  هتسبرب  هک  نیما ***  ياضترم  نامداش  دبب 
ناشندب  نآ  ياپ  رب  دنداهن  نارگ ***  دنب  ود  ات  سپ  دومرفب 

دنمشوه  ردیح  یبن  یصو  دنچ ***  دیرامگ  رب  وا  رب  نابهگن 
داد  میهاوخ  تافاکم  رد  ره  ز  داژن ***  دب  نیا  دروخ  رد  تفگ  ام  وچ 

زاب  تفر  هگمزر  ( 2  ) يوس کلام  هک  زاجح ***  باتفآ  دب  هتفگ  نیا  رد   5245
دربن  مه  نانمشد  زا  تسج  یمه  درم ***  ریش  نآ  رد  نادرم  نادیم  هب 
ماش  دیهاوخ  تشاچ  همه  کلام  ز  ماش ***  ناراد  مان  ایا  تفگ  یمه 
 ** ناتباوخ رد  دزاسب  کلام  وچ  ناتناج ***  دسر  نارین  هب  سپ  نیا  زک 

ایو  يداعم  رب  دوب  مغیت  ز  اغو ***  زور  هک  يراوس  نآ  منم 
مرمشن  سک  هب  ار  نید  يادعا  هک  مرورپ ***  نید  راوآ  نمشد  نآ  نم   5250

142ر[  [ زیختسر نایماش  زا  مزیگنارب  زیت ***  ریشمش  هب  نم  رگد  یگنرد 
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دش  هدیهوکن  رد  مغ  هب  ناْشناور  دش ***  هدیهوکش  وز  نایماش  لد 
دش  لان  نوچ  تسس  ناشتشپ  يوق  دش ***  لال  همه  یتفگ  وت  ناْشنابز 

دیرگنب  شرب  نامرف  هب  وا  مشخ  ز  دید ***  هدیساره  ار  هپس  نآ  لضف  وچ 
قرغ دوب ، نیگنـس  تراب  نوچ  ربب ! لحاس  هب  يدروآ  تسد  هب  هک  ییاهدوس  اب  ار  تایتشک  جیدخ ) نبا  حالم (  يا  تیب :  ود  يانعم  *.[ 

.(] يدیگنج کلام  اب  یتشادرب و  ناهد  زا  رتگرزب  ۀمقل  يدش (.
] هک . [/ 1

دزاسیم [. ار  امش  گرم ) باوخ =(  ةزاورد  کلام  یلامتحا :  يانعم  **. [ 
(236  ) هحفص

لضف ندمآ  نادیم  هب 

راک  راب  نیا  تشذگب  تسد  زا  هک  رایب ***  محیلس  نآ  مالغ  يا  تفگب   5255
تسا  کلاه  نتشیوخ  يدرم  رد  هک  تسا ***  کلام  رگم  یگنج  درم  نیا  هک 

نامز  نآ  نیعل  لضف  دیشوپب  نارگ ***  حیلس  یتسد  نیا و  تفگب 
رایب  شک  ناوتسگ  رب  بسا  نیه  هک  راوس ***  نآ  زاب  تفگ  شرب  نامرف  هب 

داژن  دب  نآ  شیپ  رد  دندیشک  داب ***  وچ  يدنمس  رکیپ  هوک  یکی 
نز  ماگ  نت  هوک  رب  زا  تسشن  نت ***  لیپ  لی  یهوک  يداب و  وچ   5260

ياپ  داب  رب  دنت  دز  گناب  یکی  يابر ***  ناج  ةزین  فک  هب  هتفرگ 
راهبون  ردنت  نوچ  دیرغب  راوس ***  یگنج  و [  [ قرب نوچ  بسا  تسجب 
بات  هب  دش  نمرها  راوس  گناب  ز  باهش ***  دش  کلف  رب  سرف  ّمس  هب 

* سرج یهام  واگ و  دزب  یتفگ  وت  سرف ***  بات  نوماه ز  دیزرلب 
نیز  تشپ  رب  هتفشآرب  ناس  نآ  رب  نیعل ***  ورمع  دید  ار  لضف  نآ  وچ   5265

دیرخ  ناج  تفآ  لضف  تفگ  ودب  دیرگنب ***  یکی  نامثع  روپ  يوس 
ار  گنچ  ودع  رب  نک  ساملا  وچ  ار ***  گنج  نک  زاس  اله  وت  نونک 

لذب  راک  نیا  رد  نیریش  ناج  نک  وت  لضف ***  گنج  نیا  رد  دیآ  هتشک  رگ  هک 
هاوخ  هنیک  نامگیب  دوب  دمحم  هاپس ***  ناز  دوش  کلام  هتشک  رگو 

دربن  مه  دوش  دمحم  اب  يو  هک  درم ***  نادرم  دشاب ز  هک  ات  وگب   5270
142پ[  [ رن ریش  نآ  شپپ  ندش  درای  هک  رگد ***  ار  یسک  منادن  وت  زا  زج 

شیوخ  رازاب  زین  دوش  هتسکش  شیپ ***  ياپ  نیا  رد  يراین  وت  را  سپ 
لاف  راک  نیا  ردنا  يدز  وکین  هن  لاحم ***  زا  تفگب  نامثعروپ  ودب 

ناهج  مدید  شیب  یسب  وت  زا  نم  ناوج ***  روالد  يا  تفگ  ورمع  ودب 
نتشیوخ  رکاچ  زا  درک  بلط  نز ***  ماگ  رتٌشا  جنپ  نیا و  تفگب   5275

نوسف  رکم و  هب  تمیزه  رهب  ز  نوردنا ***  شیوخ  شیپ  ناشتسب  ورف 
. ) دمآ رد  ادص  هب  شاهنوگنز  دیزرل و  نیمز  رب  بسا  مس  تابرض  تدش  زا  تسا )  راوتسا  نآ  خاش  رب  نیمز  اههناسفا  قبط  هک  واگ (  *. [ 
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(237  ) هحفص دشن [). مولعم  سرج  اب  شطابترا  دراد و  رارق  واگ  ریز  یهام 
نید  راک  رد  درک  َدب  دنچ  رگا  نیب *** *  شیپ  شنکدب  كرمع  نآ  سپ 

رهگ  هدوتس  يا  دروآ  نینچ  ربخ ***  ییحی  طول  رد  گنج  نیدب 
هاگن ردیح  هدنخرف  درک  ودب  هاگدروآ ***  يوس  دش  لضف  نوچ  هک 

لضف ندش  هتشک  لضف و  کلام و  مزر 

رگشاخرپ  لهج  نآ  تسا  لضف  هک  رشب ***  رخف  لاح  رد  تسنادب   5280
مارخ  کلام  دزن  رومان  ای  هک  ماما ***  نآ  تفگب  دمحم  یمان ، هب 
داز  ریش  لی  نآ  نامز  ردنا  مه  داب ***  وچ  دیآ  نم  دزن  هب  ات  وگب 

رازراک  نآ  ردنا  تسدمآ  شیپ  هک  راوس ***  هدید  مزر  نآ  تسا  لضف  هک 
لایتحا  دنک  يو  اب  هک  دیابن  لاگسدب ***  نآ  لاتحم  تسا  يراوس 

رومان  کلام  يز  تفر  یکی  ردپ ***  شتفگ  هچ  نآ  تفگب  دمحم   5285
نید  ریم  ِرب  کلام  تفر  کبس  نیما ***  ياضترم  رب  شدناوخب 

دربنمه  وشم  اج  کی  لضف  اب  وت  درمریش ***  ایا  تفگ  یلع  کلام  هب 
رن  ریش  نآ  راکیپ  هب  متسرف  رگد ***  ار  یسک  وت  زج  هب  ات  نامب 

نیزح  دش  نید  كاپ  کلام  لد  نید ***  رالاس  ظفل  نیا  دومرف  وچ 
123ر[  [ دای دنگوس  درک  یلع  شیپ  هب  دازریش ***  کلام  یبن  قح  هب   5290

نونک  سک  دوش  نوریب  هک  دیابن  نود ***  ربگ  نیا  راکیپ  هب  نم  زج  هک 
نیرفآ  ناج  نادزی  يورین  هب  نیعل ***  نیا  رس  مربب  نم  ات  هک 

رامش  یب  نیرفآ  سب  درک  وا  رب  راوس ***  ناز  نخس  نیا  دینش  ردیح  وچ 
داب  وت  راکش  تعیرش  يودع  داب ***  وت  رای  رابج  تفگ  ودب 

(1  ) هنف رکم و  رپ  تسا  گرتس  درگ  هک  دنمشوه ***  لی  يا  تفگ  شاب  شُه  هب   5295
يور  درک  رخ  شاخرپ  لضف  يوس  يوج ***  مان  کلام  نامز  ردنا  مه 

راوریش  ندیرغ  دیرغب  رایرهش ***  نآ  گنت  دش  لضف  يز  وچ 
نف . 1 دوب [. مزاح  نیب و  شیپ  ورمع  رعاش : دوصقم  يدـمآ ].*  ریـس  تخـس  نید  ناجز و ز  يدـمآ ***  ریـش  تفگ  ناـمز  نآ  لـضف  هب 

اهر  شدرک  هرعن  یکی  ردنت  وچ  اهدژا ***  ( 1  ) يرماع يو  راتفگ  ز  ( 238  ) هحفص
هاکب  اهنخس  شوک و  یشمش  هب  هاگدروآ ***  رد  روالد  يا  تفگب   5300

تسد  دندرب  هدنرب  ریشمش  هب  تسم ***  لیپ  ةدننام  هب  یگنج  ود 
مان  گنن و  یپ  زا  هگدروآ  رد  ماسح ***  ناعاجش  نآ  دندز  یتسد  ود 

نارگنهآ  کتپ  زا  داد  ناشن  ناشغیت ***  ُدب  ( 2  ) نادنس وچ  ناشْرپس 
نزح  رد  لجا  دوب  رذح  رد  اضق  نز ***  ریشمش  ود  ماسح  میب  ز 

راوس  یگنج  ود  نآ  یسب  نادیم  هب  راد ***  ریگ و  نآ  رد  نودیا  دندنامب   5305
رفظ  ناشرگدکی  ربا  هدوبن  رف ***  ّرک و  ناشیور  نیا  زا  دوب  یمه 
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يوگ  تفگ و  رد  دوب  یمه  رکشل  ود  يوج ***  گنج  لی  ود  نآ  راکیپ  ز 
نامز  نآ  سپ  دندنام  زاب  کت  ز  ناشنایاپداب ***  نتخات  سب  ز 

143پ[  [ زاجح ماش و  ناراوس  زا  نالی  زاب ***  دنتسج  هدوسآ  ناروتس 
سرف  رگید  تشپ  رب  دنتسشن  سپ ***  ناراوس و  نآ  دندز  رب  یمد   53100

نیرع  ریش  ود  نآ  دنتخیوآرب  نیک ***  هب  شتآ  دننام  هراب  رگد 
تسرپدزیا  ریش  نآ  رب  هنیک  ز  تسم ***  لیپ  وچ  لضف  نت  دنکفارب 

رن  ریش  ار  غیت  نامز  نآ  تفرگ  رپس ***  يور  هب  ( 3  ) کلاه غیت  دزب 
رمک  نشوج و ز  زا  درک  رذگ  رپس ***  رب  نز  غیت  نآ  غیت  رس 

نز  ریشمش  ریشمش  دیربب  نت ***  لیپ  نآ  يولهپ  تخل  یکی   5315
رایشوه  یگتسخ  نآ  رد  دب  یمه  راوس ***  نآ  ياج  دیبنجن ز  نکیل  و 

راوتسا  سپ  تسب  نایم  رزیم  و  راوس ***  یتخل  درب  رت  شیپ  سرف 
ناج  نامرد  تسج  یمه  کلام  هک  نآ ***  ردنا  لضف  درک  یمه  هراظن 

يوگ  درب  رس  هب  کلام  رمُع  رب  هک  يوج ***  گنج  نآ  درب  نانچ  ینامگ 
راوس  روالد  هراب  تخیگنارب  راگدرورپ ***  يورین  هب  نکیلو   5320

(239  ) هحفص کلام  نادنز 3 . يرماح 2 . نت 1. لیپ  نآ  رب  هراب  دنکفارب  نز ***  ریشمش  ریش  نآ  بات  نآ  رد 
شیک  تشز  كرات  رب  غیت  وا  دز  شیوخ ***  يورین  هب  داشگ و  رب  لغب 

رگ  هراچ  رب  هراچ  نآ  هدوس  دبن  رپس ***  رس  رب  درب  نیعل  هراخ  ز 
راوس  قرف  دوخ و  هقرد و  نآ  زا  راد ***  مان  نآ  ریشمش  تشذگب  وچ 

داب  دننام  هب  کلام  غیت  رس  داژن ***  دب  نآ  فان  ات  تفر  ورف   5325
سفن  يو  زا  دش  هتسسگ  تعاس  هب  سرف ***  زا  نوگنرس  نیعل  دمآرد 

نیز  تشپ  زا  دمآ  ریز  هب  تعاسب  نیرع ***  ریش  وچ  کلام  دنمرنه 
144ر[  [ شنت زا  نامز  نآ  حیلس  درک  نورب  شنمشد ***  رس  نت  زا  دیّربب 

نید  رالاس  شیپ  نامز  ردنا  مه  نیعل ***  نآ  رس  روالد  نآ  دربب 
بجع  شراک  دندنامب ز  رکشل  ود  برع *** هاش  شیپ  رس  دنکفیب   5330

نانمشد  رب  دنیوج  هنیک  ات  هک  نانمؤم ***  رب  دیشخبب  شحیلس 
يوج  وچ  نوخ  وا  مادنا  زا  تفر  یمه  يوج ***  مان  کلام  نآ  مادنا  زو 

تشگ  شوج  رپ  ْشناج  یگتسخ  زا  و  تشگ ***  شوه  یب  ریش و  نآ  دش  هدایپ 
نکش  رکشل  درگ  نآ  هگآ  دوبن  نتشیوخ ***  زا  هک  دش  نانچ  یتسس  ز 

دیرگنب  یکی  شنارب  نامرف  هب  دید ***  هنوگ  نآ  زا  راک  نید  رالاس  وچ   5335
دیرب  شهاپس  دزن  هب  يدوز  هب  دیرگرب ***  هگیاج  نیا  زک  نیا  تفگب 

گنرد  یب  منک  نامرد  درد  نیا  رب  گنج ***  راک  زا  مزادرپب  نم  ات  هک 
ام  نامرد  تسج  وچ  هدرزآ  دش  ام ***  ناج  تحار  سپ  تسه  وا  هک 

ناهج  يادخ  ریش  تفگ  ناشِک  نارب ***  نامرف  دندرک  هنوگ  نآ  رب 
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رشب  نیزگ  غارچ  يا  تفگب  ردپ ***  ار  یلع  نیسح  سپ  زو ن   5340
نوگنرس  نانمشد  تیار  دش  هک  نونک ***  رب  رت  شیپ  متیار  نیا  وت 

نید  يارهب  نم ز  ياهلمح  یکی  نید ***  يادعا  رب  مهاوخ  درک  نم  وچ 
نم  نادزی  نید  یپ  زا  شوکب  نم ***  ناج  هدید و  يا  نم  نوچمه  وت 

مشچ  مشخ  زا  درک  نوخ  ساط  ود  وچ  مشخ ***  زیت  ردنت  نوچ  نیا و  تفگب 
ار نت  دندنکف  نامد ***  ریش  وچمه  نسح  نیسح و  ( 240  ) هحفص نید  داد و  رتهم  یبن  یصو  نیطساق ***  فص  رب  نت  دنکفارب   5345

نایغاط  نآ  رب 
144پ[  [ گنردیب ودع  رب  نت  دنکفارب  گنلپ ***  یگنج  وچ  نودیمه  دمحم 

تفرب  رسای  راّمع  دنمرنه  تفت ***  هب  يریش  هتفشآ  وچ  يو  زا  سپ 
تفای  دیص  وا  هک  يریش  هتفشآ  وچ  تخات ***  رکبوبروپ  یمه  يو  زا  سپ 
سنا  یمان  وچ  ریرج و  سیق و  وچ  سپ ***  هرابکی  دنتفرب  نودیمه   5350

تسم  لیپ  نوچ  دنداتف  ادعا  رد  تسد ***  هرابکی  دندرب  ریشمش  هب 
زیت  غیت  نانمشد  رد  دنداهن  زیختسر ***  شتآ  نامز  ردنا  مه 

تشگ  هتفشآ  يایرد  دننام  هب  تشد ***  هوک و  نالی  راد  ریگ و  سب  ز 
تخیرب  نادند  گنچ و  هدد  تبیه  ز  تخیرگ ***  ایرد  رعق  رد  وید  مغز 

ناوراک  وا  درک  ناور  هتسخ  ز  نانس ***  و  ( 1  ) ماسح برض  نعط و  سب  5355 ز 
دنتخیمآرد  هزین  هب  ار  لجا  دنتخیر ***  یمه  اهرس  ریشمش  هب 

يوگ  وچ  نابسا  ياپ  رد  تشگ  یمه  يوج ***  شاخرپ  ناراد  مان  رس 
زارف بیشن و  دش  نوخ  نوحیج  وچ  زاجح ***  ماش و  نادرم  نوخ  سبز 

نایماش تسکش  نادیم و  زا  صاع  رمع و  نتخیرگ 

دیرگنب  یکی  نامثع  روپ  يوس  دید ***  هنوگ  ناز  صاع  كرمع  نآ  وچ 
ریچ  هرابکی  هب  ام  رب  تشگ  ودع  ریلد ***  لضف  هتشک  دش  تفگ  ودب   5360

نوگنرس  ام  تخب  تیار  دشب  نونک ***  ادیوه  متفگ  هچنآ  دوبب 
نایز  دش  نامدوس  یگرابکی  هب  نارک ***  یب  رکشل  نیا  دش  هتسکش 

 * تسین هرای  ارم  نیریش  ناج  زا  هک  تسین ***  هراچ  ارم  تمیزه  زج  نونک 
تسبب  ترسح  هب  ار  ناور  هتسکش  تسشن ***  یتیُخب  ردنا  نیا و  تفگب 
اهر  وا  درکب  تمیزه  و  ( 2  ) تسرب ای ***  غیت و  ار ز  نتشیوخ  رس   5365

]145  [ ماع صاخ و  هنب  زا  تشپ  دندادب  ماش ***  لها  مزهنم  ( 3  ) دش و كرمع  وچ 
نیطساق  سپ  زا  دنتخات  یمه  نیرع ***  ریش  وچمه  يده  هاپس 

.] مرادن نیریش  ناج  كرت  ییاناوت  رعاش :  دوصقم  ماسح ].*  برض و  .1
وا تسارب 3 . .2
(241  ) هحفص
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ناشدنتشرس  رد  نوخ  هب  كاخ و  هب  ناشدنتشک ***  دنتفرگ و  دندز و 
بل هب  دمآ  رب  یتخس  ناْشناج ز  هک  برح ***  راک  ودع  رب  دش  تخس  نانچ 

نایراهنز نایرارف و  رب  ع )  ) یلع نداد  ناما 

رس  دندربب  نتسج  راهنز  هب  رتشیب ***  نامز  نآ  یگراچیب  5370 ز 
دوب  راهنز  هآ و  همه  ناْشنخس  دوب ***  راوخ  مغ  راز و  همه  ناج  وچ 

يده  لها  نارادمان  ای  هک  ادن ***  مدامد  ردیح  درک  یمه 
ناینایفس  هتشگ  مزهنم  نآ  رب  نالی ***  يا  دینک  تمحر  تفگ  یمه 

غیرد  سک  نآ  زا  تمحر  دیرادم  غیت ***  تسد  زا  دنکفیب  واک  نآ  ره 
دیدن  هراچ  راهنز  رذع و  زجب  دیسر ***  نمشد  هب  ردیح  زاوآ  وچ   5375

تساوخ  راهنز  هک  ره  دش  هتسر  ناج  هب  تساخ ***  راهنز  گناب و  هگیاج  ره  ز 
دیشک  وس  کی  هب  ار  سرف  نانع  دید ***  هنوگ  نآ  رب  ار  ودع  ردیح  وچ 
را  مُزُلق  بل  ( 1  ) يز ار  تایار  وت  راوس ***  هش  يا  تفگ  دوخ  دنزرف  هب 

داش  تقو  نآ  مزلق  بل  ات  ملع  داب ***  دننام  درب  یلع  ینسح 
هاپس  يو  رب  درگ  دندش  ات  نادب  هاگیاج ***  نادب  تمالع  دز  ورف   5380

شیب  تشک  یمه  نمشد  تفر  یمه  شیوخ ***  لیخ  اب  هک  کلام  نبا  رگم 
ربز  ریز و  درک  یمه  ار  ودع  ردپ ***  نیک  هب  یگنج  هتسخ  رگج 

هاپس  نآ  یپ  رب  یکی  تیمح  ز  هار ***  لیم  هد  ریش  نآ  ُدب  هتفرب 
راکش  رم  یب  هدرک  نید  يادعا  ز  راوس ***  نآ  تشگزاب  رگد  گنرد 

145پ[  [ یلم ریش  وچ  میهارب  دمایب  یلع ***  دزن  شیوخ  لد  ماک  هب   5385
يادخ  هاپس  ( 2  ) ضرع درک  یلع  ياج ***  زاب  هپس  رس  کی  دنتفر  وچ 

هاپس  ناگتشک  همه  رامش  هانپ ***  نید  نآ  تسنادب  ات  نادب 
رازه  هس  نید  نادرم  دب ز  نوزف  راوس ***  هتشک  دندیدب  وکین  وچ 
رازه  هدژهز  ور  نآ  دوب  نوزف  رازراک ***  رد  هتشک  نید  يادعا  ز 

سانش  نید  فنخموب  تستفگن  سایق ***  یب  نایماش  زا  هتسخ  رگد   5390
هضرع  نید 2 . .1

(242  ) هحفص
نید  رالاس  شیپ  مدش  نم  نوچ  هک  نیب ***  شیپ  ياور  نا  دیوگ  نینچ 
نارکیب  يو  تسیرگب  دیلانب و  ناگتشک ***  نآ  زا  هگآ  دش  ردیح  وچ 

رومان  لد  درد  زا  تسیرگب  وچ  رگداد ***  رواد  رب  دیلانب 
يرتاناوت  ام  زا  راک  ره  هب  يرتاناد ***  وت  یهلا  تفگ  یمه 

دنپ  داد  یسب  ار  ناملاظ  نیا  رم  دنمتسم ***  ةدنب  نیا  هک  یسانش   5395
نید  راکیپ  دنتسج  هدوهیب  هب  نم ***  راتفگ  هلمج  دندینشن  نب  ز 
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نید  هار  زا  دنتشگزاب  نینچ  نیعل ***  رخص  دنزرف  نامرف  هب 
راگدرک  نامگ  یب  اهنوخ  نیا  رب  راتساوخ ***  دنک  نایفس  دنزرف  ز 

 * نورب نید  زا  هرابکی  تفر  نورب  نود ***  ناورم  و [  [ صاع نب  نامرف  هب 
تسرد  نیا  دش  هتسنادب  رد  رهز  تسج ***  دنهاوخب  نامثع  نیک  ام  5400 ز 

رفظ  وا  نانمشد  نیا  رب  نامْدهد  رگزوریف ***  راد  ناهج  نکیل  و 
داهج زا  لیبحرش  هقاّرس و  ز  دای ***  درک  ناگتشک  زا  لاح  نآ  رد 

یسک  ره  رب  راز  وا  تسیرگب  و  یسب ***  مغ  نانمؤم  رب  دروخ  یسب 
142ر[  [ راتساوخ یمه  کی  ره  نوخ  منک  راگدرک ***  ترصن  رب  تفگ  یمه 

ناهج  يادخ  ریش  درک  هگن  ناگتشک ***  نآ  لاح  رد  نیا و  تفگب   5405
نیفد رالد  نآ  دننک  دیاب  وچ  نیمز ***  رد  ار  هلمج  ات  دومرفب 

ع)  ) یلع نامرف  هب  ماش  هب  یگنج  میانغ  ندنادرگزاب 

رشب  نیزگ  نآ  دیروآ  درگ  هب  رس ***  هب  رس  ناگتشک  تمعن  نآ  سپ 
هتساکان  ماش  يز  میتسرف  هتساوخ ***  نیا  تفگ  دوخ  نارای  هب 

لالح  ناشاهنوخ  نیا  ُدب  نکیلو  لابو ***  ام  رب  تسه  ناشلام  نیا  هک 
ام  راک  یتسار  رس  رب  دوش  ام ***  راکیپ  تسا  نید  رهب  زا  وچ   5410

افو  دهع  تقو  نا  درک  بلط  یضترم ***  سپس  ناز  نایراهنز  هب 
زاب  هرابکی  دهع  نآ  دنتسکش  زاب ***  دهع  نایراهنز  دنتسبب 

(243  ) هحفص تسا [ نامثع  هلمج  لعاف   *.[ دوب نت  ارم  ناور  هچ  رگا  دوب ***  نمشد  لاح  ره  هب  نمشد  وچ 
افج  يانب  ناریو  درک  یمه  افو ***  زا  يده  ماما  نکیل  و 

هتساکان  ماش  يز  داتسرف  هتساوخ ***  همه  نآ  افو  يور  5415 ز 
رشب  نیزگ  نآ  یبّنلا  ّیصو  رخصروپ ***  ( 1  ) يز ماغیپ  داد  نینچ 

تسازس  نوچ  نانچمه  ناسر  ناشیدب  تسار ***  وت  هاپس  رم  هتساوخ  نیا  هک 
راتساوخ دنک  نادزی  وت  زا  رشح  هب  رامش ***  هّرذ  هّرذ  هتساوخ  نیا  زک 

ع)  ) یلع لیاضف  ندرک  دای  نیفص و  برح  مراهچ  سلجم  ینایاپ  ۀبطخ 

برع  هاش  راثا  رد  نک  هگن  بدا ***  لضف و  دنوادخ  يا  نونک 
یضترم  نآ  راک  زا  یبای  ناشن  اوه ***  زا  لاح  چیه  ياهّرذ  ات  هک   5420

يو  رازاب  هب  زگره  يارگم  وت  يو ***  راک  زا  دیآ  روز  يوب  رگا 
یفو  ّیلو  نادزی  شیدناوخن  یلع ***  يدوبب  تنایخ  اب  رگا 

146پ[  [ يادخ راک  شیپ  ُدب  زور  بش و  يادخ ***  رایتخا  ُدب  هک  نودیمه 
لیلج  راوس  هش  نآ  تشاد  ناشن  لیلخ ***  حون و  یسیع و  یسوم و  ز 

میلک  نوچمه  دوب  نوردنا  مشخ  هب  میلح ***  حون  دوب  نوردنا  ملح  هب   4525
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اسراپ  دهاز و  وا  دب  یسیع  وچ  افو *** زا  لیلخ  ُدب  رد  رذن  ره  هب 
تسا  رهوگ  یکی  دمحم  سفن  ز  تسا ***  رگید  مدآ  نوردنا  ملع  هب 

لیدع  ار  درخ  يا  افو  شوگ  هب  لیلد ***  ونشب  وت  نونکا  يوعد  نیا  رب 
نیبگنا  زا  رتنیریش  ياهنخس  نیمجنپ ***  سلجم  نیا  رد  نیّفص  ز 

یتسار  زا  هب  دشابن  هک  نادب  یتساک ***  زا  تسا  رود  هک  یلاح  5430 ز 
تسا  ربمغیپ  سفن  نیقی  يور  ز  تسا ***  ردیح  یتسار  همه  مخت  وچ 

نیما  يافطصم  نمشد  دوب  نیا ***  ردنا  دروآ  فالخ  واک  یسک 

نیعل نیطساق  برح  زا  مچنپ  سلجم 

رصم رد  شهاپس  تسکش  زا  هیواعم  نتفای  ربخ 

لد  راپسب  راتفگ  نوخ  نیدب  لد ***  رادیب  دنمدرخ  يا  نونک 
نیز  دربن 1. گنج و  لاح  نیا  ونشب  وکن  درم ***  هدنیارس  نیز  درخ  شوگ  هب 

(244  ) هحفص
رشبلاریخ  رادرک  راتفگ و  ز  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ   5435

ناهرمگ  نآ  هّیواعم  دزن  هب  ناینایفس ***  دنتفر  هک  یلاح  ز 
هابت  ناماهراک  دش  هرابکی  هب  هآ ***  تفگ  یمه  نایفسروپ  مغز 

برک  شطاسب  دش  نوخ  وچ  شکشرس  بش ***  وچ  نشور  زور  وا  رب  دش  مغز 
تشگ  شومارف  يو  زا  ار  یتیگ  هک  تشگ ***  شوه  یب  ربگ  نآ  لاح  نآ  رد 

درک  درگ  نتشیوخ  رب  ار  هپس  درم ***  هراک  متس  دمآ  شوه  رد  وچ   5440
147ر[  [ بارخ ام  تلود  ۀناخ  نبز  بارتوب ***  نالی  يا  درک  تفگ  یمه 
نونک  رد  ره  هب  منادن  ار  یسک  نورد ***  ملاع  هب  يو  ( 1  ) زج هراک  متس 

تسا  بلاغ  نانمؤم  رب  هک  اهالب  تسا ***  بلاطوب  دنزرف  دادیب  ز 
يروشک  ره  نتسج ز  هنیک  نیا  رد  يرکشل ***  نونک  مرایب  نکیل  و 

ددم  نتسج  هنیک  نیا  رد  مهاوخب  ددع ***  یب  نایمور  ِز  ناکرت و  5445 ز 
نارک  یب  يرکشل  اب  تفر  نورب  نامز ***  نآ  قشمد  زا  سپ  نیا و  تفگب 

رگشاخرپ  ربگ  نآ  درب  نورب  رز ***  میس و  هماج و  اهراورخ  هب 
هتساوخ  نارک  یب  نآ  هراک  متس  هتساوخان ***  دیشخبب  رکشل  هب 

سرف  مالغ و  میس و  ّرز و  ابا  سک ***  داتسرف  وا  یبناج  ره  هب 
رازراک  یلع  رب  دنک  ات  نآ  رب  راتساوخ ***  نارتهم  زا  درک  ددم   5450

یلع  گنج  ریبدت  درک  یمه  یلد ***  هریت  نوعلم ز  هنوگ  نیدب 
هاوخداد  یکی  دما  رب  هر  زا  هک  هار ***  هدرک  مگ  نوعلم  دوب  نیا  رد 

قافن  لها  رب ز  ام  هب  دمآ  دب  قارع ***  ماش و  لها  ایا  تفگ  یمه 
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نیرفآ  وا  ناج  رب  درک  یمه  نیعل ***  نآ  دیسر  نایفسروپ  ( 2  ) يز وچ 
رخف  ّزع و  وت  هب  نید  هتفای  يا  هک  رخص ***  نبا  اب  ربگ  نآ  تفگ  نینچ   5455

زیختسر  ترکشل  زا  دروآرب  زیت ***  ریشمش  هب  ردیح  هراک  متس 
ریسا شدوب  هدرک  یلع  هاپس  ریما ***  يا  ار  وت  هاپس  ناوارف 

ناما  دنتسج  لاح  نآ  رد  نمشد  ز  ناور ***  میب  ناریگریش ز  یسب  ( 245  ) هحفص نیز  رب 2 . .1
راهنیز  تنمشد  زا  تسج  يو  هک  راگتسر ***  تنمشد  زا  دش  نآ  ناج  هب 

147پ[  [ هاگن ناریسا  يوس  درک  یمه  هاگمزر ***  نآ  زا  ردیح  تشگرب  وچ   5460
تسج  دهع  سپس  ناز  نایراهنز  ز  تسخن ***  زا  گنرد  یب  ناشدرک  وفع 

ریزگان  َربَا  يدهع  میتسبب  ریما ***  يا  نامز  نآ  یگراچیب  ز 
نورب  هدرپ  دمآ ز  یگنز  بش  نوگریق ***  ةدرپ  رد  زور  دش  وچ 

دیفکشب  لگ  رتچ  نوگ  هزوریپ  ز  دیشکرب ***  نوگراگنز  رتچ  اوه 
دش  بات  زا  رپ  ناریسا  ناور  دش ***  باوخ  زا  رپ  مدرم  مشچ  لد و   5465

مک  باوخ  ام  دزن  ُدب  شیب  نامغ  مغ ***  جنر و  زا  باوخ  ُدب  رود  ام  ز 
نامز  نآ  زیرگ  زاس  میدرکب  نایراهنز ***  تق  نآ و  یباوخ  یب  ز 

گنت  گنت  یگرابکی  میدرکب  گنرد ***  یب  ام  نایاپداب  ربا 
یگرابکی  هب  نیز  رد  میتسشن  یگراچیب ***  تمیزه ز  رهب  ز 

هاپس  نایم  زا  میدمآ  نورب  هار ***  هب  هداد  يور  یگتسهآ  رب   5470
بل  هتسب  ناج  میب  زا  میتفرب  بش ***  هریت  نآ  ردنا  هار  هار و  یب  هب 

زور  مین  زا  دیشروخ  دیباتب  زورف ***  یتیگ  هوک  زا  دز  رب  رس  وچ 
هایس  ام  سپ  دمآ  رب  يدرگ  هک  هار ***  لیم  هد  میدوب  هدیّربب 

ناهج  سنا و  گرم  ُدب  درگ  ناز  نوچ  ناهج ***  ام  رب  درگ  نآ  زا  تشگ  هیس 
راکشآ  نامز  نآ  دش  درگ  نازک  رایرهش ***  ایا  دب  نانس  ماسح و   5475

ماش  نادرم  ناراد و  مان  نآ  رب  ماسح ***  نانس و  زا  گرم  دیرابب 
درم  درگ  زا  دمآ  نورب  ردنت  وچ  درَگ ***  هریت  نآ  زا  میدینش  یشورخ 

منمشد  لد  ار ز  ناینایفس  هک  منم ***  رسای  راّمع  تفگ  یمه 
148ر[  [ ناج دیدربن  مه  ام  ریشمش  ز  ناگس ***  يا  ( 1) دیدش دترم  تفگ  یمه 
ریما  يا  تسرن  سک  ناج  نم ز  زج  هب  ریبک ***  ریغص و  نارادمان  نآ  زا   5480

يدش  .1
(246  ) هحفص

نهک  ياهدرد  دش  هزات  وا  رب  نخس ***  نیا  دینش  نایفس  دنزرف  وچ 
بارت  نیک  زا  درم  ناوج  يا  منک  بارتوب ***  رس  رب  نم  تفگ  مغ  ز 
شور ( 1) هنامز دهاوخ  درک  نوچ  هک  شنک ***  دب  نآ  راک ،  زا  هگآ  دبن 

دوب هداتسرف  هیواعم  دزن  ع )  ) یلع هک  ماش  هاپس  میانغ  ندیسر 
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لوتب  تفج  کیدزن  يو ز  ِرب  لوسر ***  دماک  دوب  نیا  ردنا  نیعل 
( 2  ) رهگدب نآ  دزن  ُدب  هدروایب  رس ***  هب  رس  ناگتشک  تمعن  نآ  نوچ   5485

درپس  يو  يز  لام  همه  نآ  لوسر  درمش ***  نایفسروپ  ربا  کیاکی 
ماش  لها  رتهم  ياک  تفگ  نینچ  مامالا ***  لوسر  نایفس  دنزرف  هب 
رَمُش  تناگتشک  ثراو  نادب  رس ***  هب  رس  ناگتشک  تمعن  نیا  وت 

دندب  ناملسم  وت  نوچ  راتفگ  هب  دندش ***  هتشک  هک  یناملاظ  نیا  هک 
كاخ  و [  [ نوخ رد  هتشک  وت  لابقا  هب  كاپ ***  دندیسر  خزود  هب  نکیلو   5490

نیرفآ  ناهج  ریش  رادرک  ز  نیعل ***  رخص  دنزرف  دنام  لجخ 
دیلپ  سیسخ  نآ  تسج  ياپ  ربا  دینش ***  نآ  لوسر  زا  نود  صاع  نب  وچ 
تفگش  يراک  تسه  یلع  راک  هک  تفگ ***  هراک  متس  نآ  دنلب  گناب  هب 

هار  هدرک  مگ  نوچ  وا  تشکب  ادیوه  هانگ ***  یب  ۀحلط  نوچ  نامثع و  وچ 
نیک  هب  ردیح  مرج  یب  درک  هبت  نینچمه ***  ار  ماّوع  نب  ریبز   5495
ناشک  نامثع  تسد  رب  درک  هبت  نانمؤم ***  نیا  زا  ار  يرکشل  نونک 

زاس  هلیح  لد  نیک  زا  درک  متس  زاب ***  هراک  متس  رب  نایراهنز  هب 
148پ[  [ رهق هب  ار  نید  نادرم  دالوپ ، هب  رهز ***  راّمع  داد  يو  نامرف  هب 
لالح  ام  رب  تسین  ناشلام  نیا  هک  لایتحا ***  زا  دیوگ  یمه  ( 3  ) ینونک

نف  رکم و  زا  ملاظ  نآ  تفگیم  هک  نخس ***  رد  نیا  زا  هنوگ  ژاب  دوب   5500
هتسارآ  ددرگ  هتساوخ  ناج  هب  هتساوخ ***  زا  هب  ناج  نادرخب  ِرب 

؟  ماخ راک  نینچ  دریذپ  یک  درخ  مارح ***؟  تمعن  تسا و  لالح  نوخ  ارچ 
يا  نونک  رهگرپ 3 . هب 2 . امز  نیعل 1. ورمع  دنکفا  بوشآ  رد  نینچ ***  تهبش  هب  ار  نایماش  لد 

سک  چیه  ارو  دندادن  خساپ  هک  سپ ***  تسشنب  ورمع و  نینچ [  نیا ]  تفگب  ( 247  ) هحفص
رخف  هب  نوعلم  ورمع  اب  تفگ  نخس  رخص ***  دنزرف  تسشنب  صاع  نب  نوچ   5505

باوص  رب  ام  رد ز  ره  ینونک ز  باوج ***  ونشب  ورمع  يا  تفگ  نینچ 
نادب  یتسرد  زا  ربخ  درادن  ناهج ***  يادخ  زا  بارتوب  نیا  هک 

یفطصم  هر  وا  درک  شومارف  اوه ***  هار  هک  زج  لد  هب  درادن 
باسح رشح و  هب  وا  تسا  رکنم  نیقی  بارتوب ***  نیا  تسین  یخزود  زج  هب 

هیواعم نامرف  هب  ع )  ) یلع لوسر  ندز  هنایزات 

؟ لوضف ییوگ  دنچ  نیعل  يا  تفگب  لوسر ***  نایفس  دنزرف  راتفگ  5510 ز 
مامت  دش  ودب  يزات  نید  نیا  هک  مامالا ***  بارتوب  نیا  تسا  نینچ 

دنه  ناتسرپ  تب  رس  مه  ییوت  دنه ***  روپ  يا  وت  نوچ  یخزود  دوب 
ناشندب  ایا  دنزرف  وت  نوچ  دوب  نامگ ***  یب  دوب  ردام  دنه  ارک 
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نیبج  رب  نیک  مشخ و ز  دز ز  هرگ  نیعل ***  نمؤم  درم  نآ  راتفگ  ز 
نز  هن  درم و  هن  يا  نیا  زا  تسوت  قح  ندز ***  ندرگ  تفگ  نید  درم  نادب   5515

لوسر  زگره  دنتشکن  ناگرزب  لوضفلاوب ***  يا  وت  ( 1  ) یلوسر نکیل  و 
149ر[  [ دنمشوه نآ  رب  هنایزات  دص  ود  دندز ***  ات  سپ  دومرف  نیا و  تفگب 

شیر  تشپ  شدش  هنایزات  زا  وچ  شیوخ ***  شیپ  زا  تقو  نآ  شدرک  یسگ 
یگتسهآ  رب  دش  یضترم  رب  یگتسخ ***  نآ  ردنا  یلع  لوسر 

دینش  دید و  هچنآ  تفگ  زاب  ودب  دیدب ***  ار  يده  ماما  يور  وچ   5520
نانچ  نآ  دید  هتسخ  ار  درم  نآ  وچ  ناهج ***  ( 2  ) ماما نیا  نآ  زا  دش  مژد 

اعد  يو  رب  درک  شدیزاون و  اهبرپ ***  بکرم  شداد و  مرد 
وت داش  نامب  ینونک  مناتس  وت ***  داد  نم  تفگ  رگدادیب  ز 

رامع تسد  هب  وا  ندش  هتشک  جیدخ و  نیا  سبح  يارب  ع )  ) یلع نامرف 

رایب  ار  نیعل  جیدخ  نب  ورب  راد ***  مان  سپ  تفگ  يرب  نامرف  هب 
( 3  ) نایزات ار  نوعلم  ربگ  نآ  رم  نامز ***  رد  یلع  شیپ  دندربب   5525

نانزات  مامالا 3 . لوسر 2 . من 1. درد  زا  دیرابب  هدید  ز  مغز ***  ردیح  دید  يو  رادید  وچ 
داد  میهاوخ  وت  راک  تافاکم  داژندب *** ملاظ  ایا  تفگ  ودب  ( 248  ) هحفص

ازج  هنادواج  خزود  دوب  اضق ***  زور  هک  یناهج ، نیا  یکی 
رَِکف ردنا  دوب  یمه  ینامز  رس ***  درب  ورف  یتخل  نیا و  تفگب 

نم  نامرف  هب  دمآ  بجاو  وا  رب  نم ***  نادنز  هک  سپ  نآ  زا  تفگ  نینچ   5530
نیما  راوص  دصیس  هب  هگ  نامه  نید ***  راد  هپس  ار  نیعل  نآ  درپس 

ردپ  مکح  هب  ار  نیعل  نآ  دربب  رنهرپ ***  لی  ردیح  ساّبع  وچ 
هار  هزور  کی  هب  ار  شنک  دب  نآ  رم  هانپ ***  رکشل  ریش  نآ  ار  وا  درب  وچ 

داش  لیخ  یکی  اب  شدمآ  شیپ  هب  داب ***  وچ  رسای  راّمع  هار  نآ  رد 
مشخ  وا ز  نتشیوخ  رب  دیزرلب  مشچ ***  ود  شداتفوا  جیدخ  نب  رب  وچ   5535

149پ[ ]؟  نید رون  يا  وت  یهاوخ  درب  اجک  نینچ ***  ار  نیعل  نآ  تفگ  ساّبع  هب 
ردپ  ار  نیا  رم  دتسرف  برثی  هب  رومان ***  لی  يا  تفگ  راّمع  هب 

نوخ  ندنزیرن  يو  زو  دنرادب  نورد ***  شدنب  نادنز و  هب  ات  نادب 
؟ ربص راک  نیا  ردنا  منک  هنوگچ  ربزه ***  يا  تفگ  راّمع  ساّبع  هب 
هتفوک  نانمؤم  يو  رادرک  هب  هتخوس ***  هتشک و  دوب  هقارس   5540
 * نایماش زا  هتسخ  هتشک و  دندش  نانمؤم ***  همه  نآ  يو  ّیموش  ز 

نوخ  هرابکی  تشد  نیا  رب  مزیرب  نونک ***  نم  نید  داد و  نمشد  نیا  زا 
درپس  کلام  هب  ار  نیعل  تیمح  ز  درب ***  ریشمش  هب  شتسد  نیا و  تفگب 

نانع  سپ  نآ  زا  دیبنجب  ار  سرف  نانچ ***  نآ  دیدب  ردیح  ساّبع  وچ 
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ردپ  شیپ  هب  اراکشآ  درکب  رسپ *** الاو  راّمع ، رادرک  5545 ز 
بجع  دمآ  شراک  ناز  راّمع و  ز  برع ***  باتفآ  دش  هدرزآ  لد 

نمز  ریما  دینشن  دیسرپن و  نخس ***  بش  هس  زور و  هس  راّمع  ز 
هب نمؤم  همه  نآ  دندش . هتفوک  نانموم  دش . هتشک  هقارس  رعاش : دوصقم  یلد ].*  رپ  زا  راّمع  تفر  نورد  یلع ***  دزن  هب  مراهچ  زور  هب 
نم نید  رد  تفگ  نید  رالاس  هب  ( 249  ) هحفص دوب [. وا  نامرف  هب  جیدخ و  نبا  یموش  زا  همه  اهنیا  دندش و  هتسخ  هتشک و  نایماش  تسد 

نمجنا  هش  يا  نیدب  دش  للخ  *** 
؟  نیمز رب  نونک  مدرک  هدنکارپ  نید ***  داد و  نمشد  نآ  نوخ  نم  وچ   5550

للخ  ردنا  وت  نید  هب  دماین  لمع ***  وکین  ریپ  يا  شتفگ  یلع 
دنمشوه  لی  يا  مُدب  هدرپس  دنب ***  نادنز و  هب  ار  وا  نم  نکیل  و 
نم  راک  نیا  زا  هگآ  وت  يدوبن  نم ***  رای  يا  نم  يار  دوب  نینچ 

اضر یتسج  وت  شتفگ  رامع  هب  یضترم ***  دش  دونشخ  نیا و  تفگب 

اسرت یبیبط  تسد  هب  وا  ياوادم  کلام و  تدایع  هب  ع )  ) یلع نتفر 

150ر[  [ ناگصاخ همه  اب  يده  ماما  نامز ***  نآ  تسشن  نیز  رد  نیا و  تفگب   5555
داز  كاپ  کلام  نآ  رادید  هب  داب *** *  وچ  دش  هپس  راوس  ( 1  ) يز یکی 

هانپ  نید  رتهم  اب  دندنارب  هاپس ***  نارتهم  سپ  دنتفرب 
دیرگنب  وا  يوس  دش و  هدایپ  دیسر ***  کلام  کیدزن  هب  ردیح  وچ 

دوبن  هر  نورد  ششوگ  هب  ار  نخس  دوبن ***  هگآ  کلام  ناهج  راک  ز 
راتساوخ  نارتهم  نآ  زا  یبیبط  راد ***  مان  ردیح  سپ  درک  یمه   5560

نادراک  سب  تسا  يدرم  رصم  رد  هک  نامز ***  نآ  ( 2  ) سیق تفگ  نینچ  ردیح  هب 
نورد  ملاع  هب  یبیبط  تسین  وا  زج  نونک ***  نکیلو  اسرت  تسا  یبیبط 
دناشن  دوخ  ِرب  ار  وا  رم  دمآ  وچ  دناوخب ***  ار  يو  داتسرف  سک  یلع 

دوبب  اناد  راک  نآ  رد  اسرت  وچ  دومن ***  اسرت  هب  تحارج  نآ  یلع 
(3  ) تسج هراچ  نامز  رد  ار  درد  نآ  رم  تسخن ***  زا  دیدب  تحارج  اسرت  وچ   5565

نمجنا  دیس  يا  مناد  اود  نم ***  ( 4  ) درد نیا  ردنا  تفگب  ار  یلع 
اضر  نونکا  نم  مبایب  وت  زا  هک  اود ***  نونکا  مه  ار  نیا  رم  مزاسب 

تسدش  ادیش  درد  ببس  نیز  وا  رب  تسدش ***  ادیپ  شیناگدور  یکی 
نیز  .1 امش ؟ اب  تسه  درخ  یکدوک  یکی  ار ***  هتسخ  نیا  تفگ  نامز  نآ  بیبط 

 .] تفر کلام  يوس  هب  ع )  ) یلع ینعی  عارصم  تسا .  کلام  نامه  هپس  راوس  رعاش : دوصقم  *.[ 
(250  ) هحفص درم  تسبب 4 . صیق 3 . . 2

دوب  راک  نیا  هک  نم  رب  شرایب  دوز ***  دومرفب  سپ  تسه  دنتفگ  وچ   5570
رنهرپ  نآ  کیدزن  دندربب  رسپ ***  هلاس  جنپ  یکی  هگ  نامه 

بیبح  يا  تفگ  شدناوخ و  شوخ  رب  بیبط ***  شدید  درخ  كدوک  نآ  وچ 
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تسخب  كدوک  شوگ  نآ  هک  اس  نآ  رب  تخس ***  دیلامب  ششوگ  ود  نآ  تفگ  وچ 
150پ[  [ شوه تفر  وز  تخس و  دز  گناب  یکی  شوگ ***  درد  نآز  كدوک ا  دیلانب 

دیشکرب  رگج  زا  رس  داب  یکی  دیسر ***  کلام  هب  كدوک  گناب  نآ  وچ   5575
نورد  شناگدور  مد  هب  وا  دیشک  نوخز ***  رپ  یلد  زا  دیشکرب  مد  وچ 

تسد  هب  شتفرگ  تحارج  نآ  يوس  تسجب ***  اج  زا  لاح  نآ  ردنا  بیبط 
رگهراچ  نآ  تخود  رب  تسیاب  وچ  رس ***  هب  رس  ار  مخز  رس  نزوس  هب 

داتسوا  درم  راک  نآ  ردنا  دوب  هک  داهن ***  مهرم  زاب  هتخود  نآ  رب 
بجع  دمآ  شراک  ناز  داش و  دبب  برع ***  هاش  درم  نآ  رادرک  5580 ز 

؟ لاح هچ  زک  وگب  ار  یکدوک  نآ  رم  لامشوگ ***  نانچ  ناک  سپ  دیسرپب 
ردپ  هگآ  دش  كدوک  گناب  زا  هک  رگ ***  هراچ  نآ  داد  نینچ  نیا  باوج 

ناهن  یناگدور  دش  هک  ترسح  ز  نانچ ***  نآ  رگج  زا  دیشک  رب  یمد 
سب  راک  نیدب  هراچ  دوب  نیمه  سر ***  تسد  متفای  نم  هراچ  نیدب 

زین  زیخ  تمشح و  اب  تفگ  وا  رب  زیچ ***  رایسب  داد  یلع  ار  وا  سپ   5585
رگد  ون  یتعلخ  ار  وت  نم  مهد  رومان ***  نیا  تفگ  دوش  رتهب  وچ 

راگزور  مکی  کلام  تشگ  هب  هک  راد ***  مان  فنخموب  تفگ  نینچ 
دوب  ياج  نآ  مه  يو  ابا  شبیب  دوب ***  ياپ  ربا  کلام  هک  یتقو  هب 

نیز  هب  کلام  دروآ  ردنا  میس  رز و  یسک ***  ره  نارتهم  ار  درم  نآ  رم 
نیز  هب  کلام  دروآ  ردنا  ياپ  هک  نید ***  لها  رب  زور  نا  ُدب  يدیع  وچ   5590

نآ  زا  یتسرد  نایفسروپ  رب  نامز ***  ردنا  سوساج  داد  ربخ 
تسبب  شنایم  نتسج  گنج  ربا  تسشنرب ***  نیز  هب  کلام  دنتفگب 

151ر [  [ نونک ار  وا  وت  نداد  ناگتشک  زا  هک  نود ***  نایفس  دنزرف  تفگ  نینچ 
(251  ) هحفص

دندید نایفس  لآ  زا  لوسر  لآ  هک  یبیاصم  درک  دای 

تخت  جنگ و  تکلم و  رکشل و  نادب  تخبروش ***  نمشد  ُدب  رمغ  نآ  هک 
یفطصم  اب  درک  نیعل  رخص  هک  یضترم ***  اب  ربگ  نآ  درک  نامه   5595

تشاک  زاب  وا  مه  نیک  رسپ  رهب  ز  تشاد ***  ثاریم  هب  نایفسروپ  نیعل 
گرگ  هدنّرد  دوب  مه  هداز  نیعل  گرتس ***  گرگ  دوب  ردپ  نوچ  رسپ 

بعت  رد  نینچ  دب  رسپ  زا  یلع  بش ***  زور و  مغ  هب  دب  ردپ  زا  یبن 
راسکاخ  گس  نآ  البرک  نآ  رد  راز ***  تشک  دیلپ  دیزی  ار  نیسح 

دیلپ  دنه  هراوخ  رگج  ات  رگن  دیهش ***  وا  تشگ  هزمح  هیناز  نآ  زا   5600
نیلسرملا  دیس  رب  دالوا و  رب  نیک ***  هب  کی  ره  دندرک  هچ  ات  نیبب 

درمب  یتسرپ  تب  شتآ  ات  هک  درب ***  راّبج  ریش  ناک  جنر  اسب 
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نورب  شدنروان  يو  یمب  زا  مه  نونک ***  هدنز  تسا  قافن  غارچ 
(1  ) يدب رد  رب  هقلح  کی  وچ  تعیرش  يُدب ***  ردیح  غیت  رس  هن  رگا 

كاخ  ریز  رد  درک  نیطساق  رس  كاپ ***  درک  ناهج  ناتسرپ  تب  زا  وچ   5605
نم  راتفگ  هب  نک  شرواب  نونک  نم ***  رای  يا  رواب  نیا  تسین  ترگ 

نید نامرف  هب  نب  زا  متسنادب  نید ***  ناگرزب  زا  نخس  نیا  نم  وچ 

کلام يدوبهب  زا  هیواعم  نتفای  ربخ 

ربخ  نیا  دینش  نایفسروپ  نوچ  هک  رومان ***  فنخموب  تفگ  نینچ 
تسرب  هنیک  مخت  شلد  رد  ون  هب  تسرد ***  دش  یگتسخ  نآ  زا  کلام  هک 
دناشن  ردنا  دوخ  درگ  دیزاون و  دناوخب ***  ار  نارتهم  نامز  ردنا  مه   5610

نم  ناج  نیا  داب  امش  يادف  نم ***  ناگرزب  ياک  ناشتفگ  نینچ 
151پ[  [ مینکشب ار  هاوخدب  تشپ  ام  هک  مینک ***  هراچ  هچ  ام  ات  دییوگب 

یلد  رپ  زا  دیوج  ام  گنج  یلع  یلع ***  گنج  مییوجن  ام  رگ  هک 
دندش  ناشوج  يایرد  وچ  يدنت  ز  دندش ***  ناشورخ  هر  کی  هب  شهاپس 
نخس  دنتفگ  هدوکالک  ناتسم  وچ  نتشیوخ ***  لد  ماک  هب  ناْشنافز   5615

يدز  بارت 1. نوچ  سرف  بنُس  هب  نم  منک  بارتوب ***  رس  سک  ره  تفگ  یمه 
بآ  تسدربب  ار  نارگ  نالاپ  هک  باوخ ***  هب  بش  ره  دنیامن  ار  نارخ  ( 252  ) هحفص

نب  لصا و  دبنیم  ناشتفگ  نآ  زگ  نُخُس ***  رد  نیا  زا  کی  ره  دنتفگب 
؟  ریخ هب  هتسشن  نامرب  وت  ییارچ  ریما ***  يا  زیخ  دنتفگب  هگ  نآ  سپ 

گنت  رادناهج  يا  نانمشد  نآ  رب  گنردیب ***  نونک  دیاب  درک  ناهج   5620
تسوت  ناج  زا  هدنز  نونک  ام  نت  تسوت ***  نامرف  هب  ناماهناج  نیا  هک 

دنه روبنز  شین  رتزیت  دش  هک  دنهروپ ***  نآ  زا  هنامداش  دبب 

ع)  ) یلع اب  گنج  رصم و  نتفشآرب  يارب  هیواعم  يوس  زا  هملسم  ندش  نیزگ 

نیا  ردنا  یکی  مدرک  هراچ  نم  هک  نیعل ***  سپ  نآ  زا  تفگ  نینچ  ار  هپس 
ناهج  نیا  بارتوب  رب  گنت  یکی  نامز ***  نیا  دوش  يو  زک  هراچ  نانچ 

سایق  یب  تمعن  یکی  متسرف  ساپس ***  یب  نونک  نم  هملسم  رب   5625
يوا  دبوک  ورف  توادع  لبط  وچ  يوا ***  دبوشآرب  رس  کی  رصم  ات  هک 

ناهگان  یلع  رب  هر  میریگب  نارگ ***  یهاپس  اب  ام  يور  نیا  زو 
بارت  نوراو  ِتخب  شرس  رب  دنک  بارتوب ***  دوش  هتسکش  لد  نیا  زا 

هز  هب  دش  نونک  تداعس  نامک  هز ***  هک  اتفگب  كرمع  دینشب  وچا 
دروخ  رب  وت  تخب  وت  يار  نیا  زا  درخ ***  دراد  هیکت  وت  يار  نیا  رب   5630

152ر[  [ چیه راک  نیا  ردنا  نکم  لفاغت  چیسب *** نونکا  وت  نتسج  هراچ  نیا  رب 

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


رذح  رب  ودع  ( 1  ) ددرگ راک و  نیا  زا  ربخ ***  درادن  نمشد  هک  نک  نانچ 
نآ  ردنا  درک  هراچ  سپ  لام و  یکی  نامز ***  نآ  دنه  روپ  سپ  دروایب 

هملسم  رب  ردیح  یناهن ز  همه ***  نآ  رهم  هب  دتسرف  نوچ  ات  هک 
نامز  نآ  سپ  سیبلت  رکم و  زا  رپ  ناهن ***  ردنا  تشونب  همان  یکی   5635

مان  تشز  نامز  ردنا  رهم  درکب  مامت ***  همان  راک  نیعل  نآ  درک  وچ 
شیب  هزادنا  ار ز  وا  دیزاون  شیوخ ***  يور  نامز  نآ  درک  رُشب  يوس 

نامز  نیا  وت  زیت  وش  رصم  يوس  ناهن ***  ردنا  رُشب  ایا  تفگ  ودب 
دربب  درک 2 . لام 1. هیام  نارگ  نیا  يو  دزن  ( 2) ربب لامش ***  داب  وچ  وش  هملسم  رب 

يور  چیه  رد  وت  زا  ناشن  دباین  يوج ***  گنج  نمشد  نیا  هک  وش  نانچ   5640 ( 253  ) هحفص
دوب  هک  نادنچ  سوساج  درم  نادب  دوز ***  لام  همان و  نامز  نآ  درپس 

نامز  ردنا  مه  یناهن  هار  هب  ناور ***  هریت  رشب  نامز  نآ  تفرب 
داب  دننام  سوساج  هراک  متس  دادب ***  همان  تفر و  هملسم  رب 

نیک  هب  نوعلم  تفر  نوردنا  رصم  هب  نیعل ***  ناناگرازاب  دننام  هب 
همه  شزار  تخانشب  دناوخ و  ورف  هملسم ***  ( 1  ) يز همان  يو  درپسب  وچ   5645

رخف  تسه  یلو  ( 2  ) وت نوچ  هب  ار  ام  هک  رخص ***  روپ  دب  هتفگ  نورد  همان  هب 
ریطخ  سییر  دریذپ  رد  امز  ریقح ***  ياههیده  نیا  هک  نآ  رگد 

هتساوخان  وت  ( 3  ) رهب میتسرف  هتساوخ ***  ام  راورخ  هب  سپ  نیا  زا 
بارتوب  شنک  دب  نیا  راکیپ  ز  باتز ***  رپ  لد  دوب  نونک  ار  ام  هک 

152پ[  [ ببس ُدب  نیمه  بارتوب و  نیا  زا  بلط ***  نامثع  نوخ  لد  متسه ز  هک  5650
نیما  نییآ  هب  يا  ینک  ترصن  وت  نیا ***  رد  ار  ام  هک  مراد  مشچ  نانچ 

ینکشب  نیا  زا  ام  نمشد  لد  ینک ***  یجورخ  وت  نوردنا  رصم  هب 
گنج  گنهآ  میدرک  يور  نیا  زا  گنرد ***  یب  نارگ  یهاپس  اب  ام  هک 

باذع  ردنا  مه  ددرگ  راتفرگ  بارتوب ***  نورد  رکشل  ود  نایم 
دش  دازا  مغ  زا  نیعل  یتفگ  هک  دش ***  داش  نخس  ناز  هملسم  لد   5655

رخف  هب  ار  نخس  نآ  تشون  یباوج  رخص ***  دنزرف  دزن  يرب  نامرف  هب 
باوج  نیا  ناسر  ام  رتهم  رب  باوص ***  رب  ور  تفگ  نیعل  رُشب  هب 

رشب  داش  لد  هب  نایور  هدیشوپ  وچ  رشب ***  داب  وچ  رصم  زا  تفر  نورب 
هملسم  زا  تفر  هملسم  لد  هملسم ***  یپ  زا  تفر  سوساج  وچ 

دناشن  ردنا  دوخ  درگ  هب  هناخ  هب  دناوخ ***  شیوخ  رب  ار  ناتسود  همه   5660
سک  شیپ  نخس  ناس  نیز  دییوگم  سپ ***  داد  یهگآ  ناشزار  نیا  زا 

(254  ) هحفص رهب  ز  نوچوت 3 . نیز 2 . هملسم 1. سپ  دیشخبب  ناشیدب  همه ***  نایفسروپ  ةداتسرف 
ناتسود  يا  لد  زا  دینک  تعیب  هک  ناهن ***  زا  یسک  ره  اب  تفگ  یمه 

دوب  يزاین  یب  هتساوخ  زا  مه  دوب ***  يزارفرس  نیدب  ار  ام  وچ 
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سخ  كاخض  لعفدب  کیدزن  هب  سک ***  داتسرف  يو  نامز  ردنا  سپ   5665
 * گس هبرگ  وچ  ْشنامرف  ( 1  ) يوس نادب  گت ***  هب  دمایب  شدناوخ  شیوخ  رب 

نیطساق  زا  مه  دب  نیثکان  زا  مه  نید ***  داد و  نمشد  نیعل  نآ  دوب  وچ 
شنم  نک  شوخ  وت  شتفگ  داش و  دبب  شنکدب ***  رهگدب  نآ  رادید  هب 

153ر[  [ نورب رکشل  میهاوخ  درب  یمه  نونک ***  نامثع  نوخ  بلاط  رب  هک 
نارگ  یهاپس  کنیا  تخیگنارب  ناور ***  نشور  نایفس  دنزرف  هک   5670

سک  درک  یمه  دندن  ناشددع  سگم ***  روم و  رت ز  نوزف  یهاپس 
راک  شیپ  مدش  نوچ  نم  هک  ونشب  وت  راد ***  مان  ایا  قاحسا  تفگ  ودب 

داش  وت  يز  مدمآیم  هک  هگان  ز  داُتف ***  رد  نم  هب  ییالب  هر  نیا  رد 
نوردنا  هار  هب  دمآ  نم  شیپ  هب  نونک ***  رسای  رامع  دنزرف  هک 

نوبز  نم  نورد  شگنچ  هب  مدوب  هک  اهر ***  شگنچز  نم  مدش  هراچ  هب   5675
نوبز  نم  نورد  شگنچ  هب  مدوب  هک  نونک ***  وا  ُدب  هتفرگب  تخس  ارم 

یلع  دزن  هب  مهاوخ  تفر  یمه  یلم ***  راوس  هش  يا  متفگ  ودب 
يو  مان  رب  غیت  سپس  نیز  منز  يو ***  ماک  رب  راک  منک  ات  نادب 

اهر  يو  زا  مدوب  ات  هک  مدروخب  اهدنگوس ***  يور  نیا  زا  داد  ارم 
همه  دناوخب  ار  نایدهع  ات  هک  هملسم ***  زا  تساوخرد  نیا و  تفگب   5680

زار  هب  ار  نایدهع  همه  دندناوخب  زاب ***  داتسرف  سک  هملسم  ناهن 
دندز  اهناتساد  ياهنوگ  ره  ز  دندمآ ***  درگ  هراب  رگد  کیاکی 

يوم  تسرد 1. سپ  اهدهع  نآ  دندرکب  تسخن ***  اهنخس  نیدنچ  هتفگ  دش  وچ 
.] دینک هاگن  تیب 1625  هب  تسد  نیا  زا  یهیبشت  ندید  يارب  دمآ . نامرف  يوس  هب  هبرگ  لثم  گس  نآ  رعاش :  دوصقم  *.[

( 255  ) هحفص
زاس  راب  نیا  گنج  یپ  زا  دینک  زاب ***  تفگ  هملسم  نایدهع  نادب 

شورخ  مرآرب  نوچ  نم  هک  یتقو  هب  شوگ ***  دیرادزاب  نم  گناب  يوس   5685
ناتدای  رب  داب  نیا  زور  بش و  ناتداب ***  ناشن  نیا  ارم  جورخ 

شیوخ  رازاب  دنتسج  دنتفرب و  شیوخ ***  راک  سپ  سک  ره  نیا و  تفگب 
153پ[  [ اضق زا  دید  هک  َدب  نیا  ردناک  رگن  یضترم ***  دبن  هگآ  راک  نیا  زا 

رس  دروآرب  تنعل  هب  يداش  ز  ربخ ***  نیا  دیسر  نایفسروپ  يز  وچ 
دادب تعلخ  هراب  رگد  ار  هپس  داشگرب *** رگد  راب  جنگ  رد   5690

گنج يارب  هیواعم  نداتسرف  هاپس 

نینچمه  رومان  فنخموب  و  نیا ***  رد  ییحی  طول  دروآ  ربخ 
( 1  ) نورب ار  هپس  نآ  قشمد  زا  دربب  نود ***  نایفسروپ  نوچ  هک  یلاح  ز 

ناشداتسرف  ردیح  هاگرد  هب  ناشداد ***  مرد  هضرع  درک  هپس 
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داد  مان  تیار و  ار  لضف  ِِنب  دادماب ***  زا  هنیدا  زور  نادب 
رازراک  تلآ  رد  هقرغ  همه  رازه ***  یس  نز  ریشمش  داد  ودب   5695

ردپ  نیک  وت  يداعم  زا  هاوخب  رسپ ***  هدوتس  يا  ور  تفگ  ودب 
یسب  تعلخ  داتسرف  يو  رب  یسگ ***  ار  نیعل  لضف  نبا  درک  وچ 

متس  هدیزگ  نآ  ریبز  روپ  هب  ملع ***  رگید  داد  رگد  زور  هب 
رازه  هد  نز  ریشمش  نادرم  ز  راگدرک ***  نمشد  نآ  داد  ودب 

رهتشم  یتیار  همقلع  نب  هب  رگد ***  زور  هب  وا  درپس  نودیمه   5700
رازه  هد  نایماش  رکشل  نآ  زا  راوس ***  یگنج  داد  ودب  نودیمه 

داد  ( 2) عاقعق هب  ون  یتیار  یکی  دادماب ***  لوا  رگد  زور  هب 
رگشاخرپ  نادرم  داد  ودب  رگید ***  رازه  هد  شدرک و  یسگ 
درپس  ناّفع  نامثع  دنزرف  هب  درب ***  شیپ  یتیار  رگد  زور  هب 

رازراک  تلا  اب  داد  ودب  رازه ***  هد  نز  ریشمش  ناراوس   5705
(256  ) هحفص راقعق  نونک 2 . .1 154ر [  [ رت شیپ  ور  تفگ  تیار و  یکی  رگد ***  زور  داد  نود  ناورم  هب 

رازه  ود  هد و  يراک  نادرم  ز  راوس ***  نودیمه  يو  اب  داتسرف 
داد  موش  روعالاوبا  تسد  هب  داب ***  وچ  رگید  زور  یتیار  یکی 

راقفلاوذ  بحاص  نمشد  همه  رازه ***  هد  هپس  يو  اب  درک  یسگ 
رهگدب  نآ  داد  یتیار  یکی  رگد ***  زور  دعس  هللادبع  هب   5710

رازه  هد  هپس  ناروآ  مان  ز  راوس ***  یگنج  داد  ودب  نودیمه 
داد  موشیم  یسوم  دنزرف  هب  داب ***  وچ  رگید  زور  یتیار  یکی 

رازه هد  نز  ریشمش  نودیمه ز  راوس ***  ار  وا  داد  شدرک و  یسگ 

گنج يارب  قشمد  زا  هیواعم  نتفر  نوریب 

دود  وچ  نایفس  دنزرف  تفر  نورب  دوب ***  هچ  نا  هپس  زا  رگد  زور  هب 
رازهدص  هر  ود  زا  یسب  دب  نوزف  رامش ***  يور  شهاپس ز  هلمج  هب   5715

گنرد  یب  رس  هریخ  نآ  متفگ  نم  هک  گنج ***  هب  یهاپس  اس  نیا  زا  تفر  نورب 
هوتس  رد  ناشنابسا  لعن  زا  دش  هوک ***  نودرگ و  اراخ و  نابایب 

گنلپ  تشپ  وچ  ارحص  يور  دبب  گنر ***  گنر  هگرخ  همیخ و  سب  ز 
دوب  هار  مگ  ربگ  نآ  نوعرف  وچ  رخص ***  دنزرف  زور  نآ  رکشل  نادب 

دوب  هار  مگ  ربگ  نآ  نوعرف  وچ  دوب ***  هاگآ  هن  نوراه  یسوم و  5720 ز 
زاب  هدرک  اهر  ار  نید  تفر و  یمه  زان ***  هب  هریرهوب  وا  پچ  ربا 

تساوخ  زاب  ردپ  نیک  تفر  یمه  تسار ***  تسد  رب  ْشنامثع  روپ  رگد 
ریخ  هدنام ز  راک  یب  تفر و  یمه  ریبز ***  نب  بصعم  يو  تشپ  سپ 

دوب  صاع  نب  ورمع  هشوگ  مه  هک  دوب ***  صاّقو  دعس  نورد  ششیپ  هب 
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نیک  ربک و  زا  درب  یمه  شک  ملع  نیعل ***  يافق  رد  یتیار  هیس   5725
154پ[  [ یضترم تنعل  وا  رب  هتشبن  افج ***  زا  نیعل  نآ  دیفس  یطخ  هب 

هاپس  اب  وا  مه  رد ،  قح  نیرفن  هب  هاپس ***  نوچ  وا  ُدب  تقیقح  نیعل 
نید  رالاس  تسا  رخص  دنزرف  هک  نینچ ***  هتشبن  رگید  يور  کی  هب 

ناهگان  سپ  تخیوآرد  یخاش  ز  نامز ***  رد  نیعل  نآ  تیار  رس 
شتعاس  علاط و  دش  سحن  وا  رب  شتیار ***  نآ  زا  یتخل  دیّردب   5730

(257  ) هحفص
تفهن  دیابن  لد  رب  لاح  نینچ  تفگ ***  نایفس و  دنزرف  تشگ  مَژُد 

دیشک  رب  هنب  زا  تخرد  نآ  نیک  ز  دیرآ ***  دورف  اج  نادب  ار  هپس 
نتخود سپ  دومرفب  ار  مَلَع  نتخوس ***  شَُنب  خاش و  دومرفب 

ع)  ) یلع ندرب  نوریب  رکشل 

رس  هریخ  نآ  رادرک  راتفگ و  ز  ربخ ***  رد  نیا  زا  دش  یضترم  رب 
نورب  یهاپس  اب  شدمآ  رهش  ز  نونک ***  نایفس  دنزرف  دنتفگب   5735

تسخن  زا  دناوخب  ار  هپس  نارس  تسرد ***  دش  نخس  نیا  یلع  دزن  وچ 
تفهن  ردنا  چیه  نخس  زا  دنامن  تفگ ***  تسیاب  هچنآ  تفگب  نارای  هب 

دیفکشب  وت  حتف  ام  غیت  زا  هک  دینش ***  نودیا  خساپ  یلع  نارایز 
نیمز  نیا  مینک  یلاخ  ریشمش  هب  نید ***  يادعا  زک  نامَدُوب  نونکا  مه 

ادف  تنید  شیپ  دوب  ام  نت  يده ***  ماما  يا  شکب  رکشل  وت   5740
ازغ  رهب  هفوکز ز  دش  نورب  یضترم ***  هپس  اب  نامز  ردنا  مه 

هانپ  نید  ردیح  يده  ماما  هام ***  وچ  وا  تسشن  لُدلُد  تشپ  َربَا 
داب  دننام  تفر  یمه  ربارب  دادو ***  نید  اب  سابع  نبا  نیزگ 

ریشم  ادعا  رب  ار  يو  دوب  ربش  ریبش ***  دب  یفطصم  تیار  اب  و 
155ر[  [ رنهرپ نآ  رکبوب  روپ  ابا  رن ***  ریش  وچ  تفر  یمه  دمحم   5745
داش  ود  ره  نآ  تیار  سپ  دنتفرب  داب ***  وچ  دمحم  ود  ره  تشپ ،  سپ 

هانپ  نید  ردیح  يده  ماما  هار ***  لیم  کی  زور  نآ  دنتفرب 
دیرگنب  ناشراک  رد  کین  کی  دیروآ ***  دورف  سپ  نآ  زا  ار  هپس 

ماع  صاخ و  وا  درگ  دندمآ  دورف  ماما ***  زور  نآ  یسرک  رس  رب  تسشن 
ناور نشور  هاش  نخس  رد  ره  ز  نارتهم ***  اب  تفگ  یمه  ینامز   5750

یگنز ود  نایم  ع )  ) یلع تفگش  تواضق 

دیرگنب  نوچ  گنچ  هدز  رد  مه  هب  دیدب ***  یگنز  یگنج  ود  هگان  هک 
رس  ور و  ار  ود  ره  دش  هتسکش  رگدکی ***  زا  ود  ره  هتخیوآرد 
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؟  نامز نیا  یم  دییوج  هچ  نودیا  هک  نایگنز ***  يا  هک  ردیح  دیسرپب 
دوب  هک  یلاح  ود  ره  زا  دیسرپب  دوز ***  تسج  رب  رامع  دنمرنه 

( 258  ) هحفص
نامز  نیا  میدمآ  ریم  کیدزن  هب  ناود ***  ره  ام  دنتفگ  رامع  هب   5755

اود  سک  نورد  یتیگ  هب  درادن  یضترم ***  زج  هب  ار  ام  درد  نیا  هک 
سک  ود  نآ  نخس  کی  رب  دندوب  هک  سپس ***  ناز  ناشدرب  یضترم  رب 

تسا  هدنکفا  نم  رب  یگدنب  قح  تسا ***  هدنب  ارم  نیاک  نآ [   [ تفگ یمه 
تسوا  هدنزیرگ  دوخ  یتعاط  یب  ز  تسوا ***  هدنب  ماهجاوخ  نم  تفگ  رگد 

مز  باتفآ  يده  ماما  نت ***  ود  ره  نآ  راتفگ  دینشب  وچ   5760
؟  نظ تس  هنوگچ  ناتیرواد  نیا  رد  نسحلاوب ***  سپ  تفگ  دوخ  نارای  هب 

؟  دیلک درآ  هک  ار  ناشلفق  نیا  رم  دیدپ *** ؟  قح  يرواد  نیا  زا  درآ  هک 
نید  راد  هپس  يا  هار  مینادن  نیا ***  ردنا  ام  دنتفگب  کیاکی 

155پ[  [ ناهن رد  يرواد  نینچ  نیا  تسه  هک  نامز ***  نیا  ار  ود  ره  نیا  تسا  یباوج 
يروای  نیا  نم  دزیا  مراد ز  وچ  يرواد ***  نیا  نم  مدرک  تفگ  یلع   5765

يوگب  ار  ام  یهاک و  رادید  وت  يوجزاب ***  ور  تفگ  یلع  ربنق  هب 
هاوخ  کین  رواد  نآ  تساوخ  وا  زک  هاگیاج ***  نانچ  ( 1  ) ربنق درک  بلط 

رد  راوید  هب  وت  نک  خاروس  ود  رترید ***  نسحلاوب  سپ  تفگ  ودب 
مامت  دش  نوچ  راک  نیا  هک  ونشب  وت  ماما ***  شتفگ  هک  ربنق  درک  نانچ 
نورب  ود  ره  دیرآ  خاروس  ز  نونک ***  اهرس  تفگ  نایگنز  نادب   5770

رَبع ونشب  خاروس  ود  ره  نآ  زا  رس ***  دندرکب  نامرف  ناهایس ز 
تفگ  تسیاب  هچنآ  وا  ُدب  هتفگب  تفهن ***  زا  تسخن  رد  یلع  ربنق  هب 

زیرب  هدنب  نوخ  تفگب  دادب و  زیت ***  غیت  یکی  ربنق  هب  هگ  نآ  سپ 
نکف  وس  کی  هب  نت  زا  هدنب  رس  نزب ***  ندرگ  دوز  ار  هدنب  ورب 

ندب  زا  ار  هدنب  رس  دَّْرب  هک  نت ***  ود  نایم  سپ  ( 1  ) ربنق دش  ناور   5775
دوز  شیوخ  رس  هدنب  دیدزدب  دومن ***  اهنادب  ( 1) ربنق ریشمش ،  وچ 
ادخ  شداد  ملع  هگآ و  تسدش  یضترم ***  يو  زار  زک  درب  نامگ 

(259  ) هحفص ربمق  .1
دوبب  اوسر  هدرک  زا  قحان  نآ  سپ  دوبب ***  ادیپ  ( 2) هدنب نآ  دش  ( 1  ) هداشگ

يروای  نآ  ردنا  شدب  ناطیش  هک  يرواد ***  نیز  هدنب  نآ  یضار  دشن 
ماما ار  يرواد  نآ  درک  نوچ  هک  مامت ***  ینونک  ونشب  وت  نکیلو   5780
يروای  ار  هدنب  یهد  قحان  هب  يرواد ***  نیز  وت  وا  تفگب  ردیح  هب 
رز  هب  یلفط  لاح  رد  تسدیرخ  ردپ ***  نم  یپ  زا  ار  هدنب  نیا  هک 

156ر[  [ تسا هدنب  رگدادیب  هجاوخ  منم  تسا ***  هدورپب  ششیوخ  دنزرف  وچ 
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نم  لاوحا  تسا  نیا  تسدربب  نم ***  لام  همه  يو  دش  هدرم  ردپ 
يو  راک  رد  درک  رظن  ینامز  يو ***  راتفگ  ردیح ز  دیدنخب   5785

مالغ  يا  تفگ  خوش  ةدنب  نادب  ماما ***  رگید  راب  رس  دروآرب 
تساجک  مناد  تفگ  نامز  نآ  مالغ  تساجک ***؟  یسانش  هجاوخ  روگ  نیا  وت 

تسجب  شیپ  دنوادخ  وت  رب  هک  تسرد ***  رد  ره  يدرک ز  تفگ  یلع 
شیپ  ياپ  ربم  رد  نیا  زا  مسانش  شیوخ ***  دنوادخ  روگ  هک  یتفگب 

تسین  داش  يرواد  نیا  زا  تعیرش  تسین ***  داد  نیا  تفگ  نامز  نآ  مالغ   5790
نیک  مشخ و  زا  گناب  نامز  نآ  دندز  نید ***  ناراد  مان  نآ  هدنب  نا  رب 

ندز  دیابب  رس  ار  وت  یتفگ  هک  نخس ***  نیز  بدا  یب  يا  دنتفگب 
زین  شیب  نیز  شْمیامن  تجح  هک  زیچ ***  دییوگم  ار  يو  تفگ  یلع 

ردپ  روگ  هب  ات  نم  نامرف  هب  رتزیت ***  ور  تفگ  هیس  رگید  هب 
(3  ) ناوختسا ابا  یمحل  وت  نک  نورب  نامز ***  نآ  سپ  فاکشب و  روگ  نآ  وت   5795

يروآ  نآ  وت  نوچ  منک  هداشگ  يرواد ***  نیا  هک  روآ  نم  دزن  هب 
ردپ  روگ  هب  ات  يرب  نامرف  ز  رَِکف ***  رپ  لد  كانمغ  تفر  هیس 

؟  شیوخ يارهب  مفاکش ز  هنوگچ  شیوخ ***  ياباب  روگ  نم  تفگ  یمه 
نخس  هتوک  تشگ  موش  هدنب  هک  نتشیوخ ***  رب  راع  نیا  نم  مداهن   5800

(260  ) هحفص ناختسا  دنب 3 . داشگ 2 . .1
؟  زین تسا  زیچ  هچ  یسانش  قح  زا  هب  زیزع ***  نم  يز  تسه  ردپ  ّقح  وچ 

156پ[  [ روک داب  نم  هاوخدب  تفگ  یمه  روگ ***  هدنکان  تشگرب  نیا و  تفگب 
ریذپ  رد  نم  رذع  مایطاخ  رگا  ریما ***  يا  تفگ  تفر و  یضترم  رب 

رد  هب  یتخل  تشوگ  نورب  ( 1  ) مدرکن ردپ ***  یمارگ  نیا  نت  زا  نم  وچ 
؟  راگف شناوختسا  منک  هنوگچ  راگدرورپ ***  دوب  ارم  واک  یسک   5805

بل  تسبورف  کشا و  دیرابب  برع ***  هاش  مشچ  يو  راتفگز 
ناتمعن  یلو  قح  تسهضیرف  نامز ***  نآ  تفگ  دوب و  یمه  ینامز 

نار  يور  زا  نک  نوریب  تشوگ  نم  ود  نایزات ***  ور  تفگ  هیس  رگید  هب 
ناوختسا  نم  ود  شنار  دروایب ز   *** نایزات نامز  ردنا  تفر  هیس 

شیب  راک  نیا  رد  رگنب  تفگ  یلع  شیپ ***  داهنب  تفر و  یضترم  رب   5810
مالغ  نیا  یمحر  یب  دینیب  هک  ماع ***  صاخ و  نآ  شیپ  رد  تفگ  یلع 

؟  هانگ نیا  منک  نوچ  تسا ، نم  باب  هک  هابت ***  وا  درکن  تفر و  دنزرف  هک 
مان  تشز  دب  نیا  درک  هجاوخ  اب  هک  مالغ ***  نیا  یمحر  یب  دینیبب 

راد  شوگ  درکن ، رگید  درک و  یکی  راک ***  هب  دیان  مکح  نیا  تفگ  هیس 
نینچ  مدرک  يدنزرف  هب  قح  منم  نینچ ***  نیا  درکب  وا  دبن  دنزرف  وچ   5815

راکشآ  سپ  مکح  رگد  میامن  راک ***  هبان  نآ  تسا  خوش  تفگ  یلع 
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راتساوخ  نامز  نآ  درک  تشط  یکی  راد ***  مان  ردیح  يده  ماما 
تخیر  تشط  نآ  رد  درک و  مرگ  شسپ  تخیر ***  گید  نآ  رد  ریش و  درک  بلط 

رَیِس  هدیزگ  ریما  نآ  درکب  رد ***  تشط  ار  هدیرب  نار  نآ  سپ 
يوا  مرگ  تفت  زا  داشگ  ِگد  رس  يوا ***  مرن  دشب  دزیا  نامرف  هب   5820
157ر[  [ رابک راغص و  اجنآ  دندیدب  راپ ***  هراپ  نوردنا  ریش  تفر  نورد 

ماع  صاخ و  نآ  شیپ  نامز  ردنا  مه  ماما ***  ار  ینز  گر  سپ  درک  بلط 
نامگدب  ملاظ  ُدب  هدروآ  هک  ( *** 2  ) ناوختسا اب  تشوگ  نم  ود  نآ  تفرگ 

(261  ) هحفص ناختسا  مدرکب 2 . .1
بجع  رگنب  وت  دوب و  ریش  رپ  هک  برع ***  هاش  تشط  نآ  ردنا  داهن 

راد  شوگ  نونک ،  ار  یکی  ره  دومن  راپ ***  هراپ  نوردنا  ریش  تفر  یمه   5825
نوخ  وت  يو  زا  نز  گر  يا  وت  نک  نورب  نونک ***  هدید  خوش  نیا  زا  شتفگب 

داشگرب  ( 1  ) یگر یگنز  تسد  یکی  داب ***  وچ  ردیح  رما  زا  نز  گر  نآ  سپ 
نوردنا  تشط  هب  نز  گر  دنار  یمه  نورب ***  گر  نآ  زا  دمآ  هک  نوخ  نآ  ره 

بانشآ  اب  درم  نوچ  داتسیب  بآ ***  تشپ  رب  شنوخ  دش  تشط  رد  وچ 
يو  بآ  نوچ  تفریم  یش  نامه  يو ***  نوخ  یمه  گر  نآ  ردنا  تفرن   5830

بجع  رگنب  دومرفب  هگ  نآ  سپ  بر ***  ریش  ار  هلمج  تفرگ  تجح  هب 
نوخ  وت  ریگ  نورب  دشاب  دنزرف  هک  نونک ***  ار  هیس  رگید  تفگ  یلع 

هاگن  نوخ  نآ  رد  کی  ره  دندرکب  هاپس ***  زا  نوخ  تشادرب  ( 2  ) داّصف وچ 
نامز  ردنا  داتسا  ریش و  دشن  ناوختسا ***  گر و  رد  ناور  نوخ  دشب 

نایع  رب  همه  یناهن  نآ  دشب  نامز ***  نآ  هیس  نوخ  هدنکارپ   5835
همدمد  نآ  رد  یضعب  دندوب  هک  همه ***  رب  تفرگ  تجح  هراب  رگد 

نایژ  ریش  دومرف  هراب  رگد  نانچ ***  عطاق  ناهرب  دندید  وچ 
يامه ّرف  هب  نز  گر  درک  منانچ  ياشگ ***  ار  نآ  ار و  هیس  نآ  دنبب 

ریش  تشگ  ناور  دنزرف  نوخ  دبن  ریم ***  نامرف  هب  نز  گر  تسبرب  وچ 
157 پ[  [ رسپ وا  دب  هک  دنزرف  نوخ  رگم  رگد ***  هایس  نآ  نوخ  زا  تفرن   5840

ریذن  ریشب و  زا  یکی  ره  ربا  ریما ***  نآ  تفرگ  تجح  راب  موس 
يادخ  يارب  زا  لدج  وا  درک  هک  ياشگ ***  ار  ور  هریخ  یگنز  تفگب 

رت  ریش  زج  هرذ  یکی  نوخ  تفرن  درم ***  خوش  نا  زا  ( 2  ) داّصف داشگب  وچ 
نانمؤم  همه  ریم  هبوجع ز  ناهم ***  ناهک و  رس  کی  دندیدب 

زاجح  ریما  گر  رس  ار  هیس  زاب ***  هراب  رگد  نتسب  دومرفب   5845
لاصف کی 2 . نامدود 1. یگنز  نیا  نوخ  تفرن  ناوختسا ***  رد  تفریم  ریش  نامه 

ياشگ  شدنب  ریگ و  ار  یگنز  نیا  هک  يادخ ***  ریش  دومرفب  نزگر  هب  ( 262  ) هحفص
مامالا  لوق  وا ز  دوب  دنزرف  هک  مالغ ***  تسد  داشگب  ( 1  ) داّصف وچ 
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دش  بانع  تفر و  نوخ  ریش ،  دشن  دش ***  باترپ  ریش  نآ  رد  نوخ  دشب 
نورح  نیعل  نآ  دید  هراب  ُمیس  نوخ *** تشگ  ناور  ریش و  داتسیب   5850

نایع  نوخ  نآ  دوب  ناوختسا  ناز  وچ  ناوختسا ***  رد  نوخ  یمه  دشیم  هک 
ربع  رد  دش  قلخ  ناز  تخیوآرد ،  ردپ ***  ناخوتس  ار  رسپ  نوخ  وچ 

؟  هانگ دمآ  هک  زا  نت  ود  ره  نیا  زک  هایس ***  يا  تدش  نشور  تفگ  یلع 
ار  ( 2) دنب نیا  ریذپب  هدنب  ناوخم  ار ***  دنوادخ  ادخ و  زا  سرتب 

داد  مکح و  دوب  نودیا  دادیب  هب  دادب ***  یهاوگ  اجنیا  دب  تنوخ  هک   5855
ماما  وت  زا  مریس  نم  تفگ  یمه  مالغ ***  کلوضف  ردیح  راتفگ  ز 

يروای  نیا  داد  مسک  دهاوخن  يرواد ***  نیدب  نایفسروپ  زج  هب 
رپس  هجاوخ  هب  مه  نک و  شغاد  هب  ربب ***  ار  نیا  تفگ  یلع  ربنق  هب 

158ر[  [ درپس هجاوخ  هب  درکب و  شغاد  هب  دربب ***  ار  نآ  ( 3  ) ربنق نامز  ردنا  مه 

زاجعا هب  ع )  ) یلع نتسج  با 

تفرگ  رگید  کین  لزنم  یکی  تفرگرب ***  یلع  هگ  نآ  لزنم  نا  زا   5860
هار  فرط  رب  شیوخ  ۀمیخ  دزب  هاپس ***  نآ  دیروآ  دورف  ردیح  وچ 

یسب  دب  هپس  و [  [ بآ تسج  یمه  یسک ***  ره  نید  داد و  هشنهاش  ز 
سردایرف  تسه  نامنادزی  وچ  سک ***  دیرادم  هدنا  تفگ  یلع 

تسبب  نتسج  بآ  نآ  رد  ار  نایم  تسشن ***  لدلد  تشپ  رب  نیا و  تفگب 
ریظن  یب  هش  نآ  دربب  دوخ  ابا  ریما ***  ود  ابا  ار  دوخ  دنزرف  ود   5865

ریس  وکین  رامع  دوب  رگد  رگد ***  دب  نیسح  دمح  دب م  یکی 
نیزگ  ( 5  ) سیق و [  [ دوب نیما  ( 4  ) ریرج نید ***  كاپ  کلام  دب  درم  رگد 

داد  نید و  رتهم  نیما  نآ  درب  داب ***  دننام  هب  ار  نارتهم  نآ  رم 
(263  ) هحفص ضیف  ریارج 5 . ربمق 4 . . 3 دنب [ . [/ لاصف 2 .1

رومان  ردیح  نامز  نآ  تفرب  رتشیب ***  هر  لیم  کی  رادقم  هب 
ماخُر  گنس  یهوک ز  فرط  ربا  ماما ***  هدوتس  نآ  دید  ْرید  یکی   5870

نز  دوب  رگد  درم و  دوب  یکی  نت ***  ود  اب  یبهار  دب  رید  نآ  رد 
رتشیپ  دش  تفرگب و  هزین  یکی  رسپ ***  تسد  نآ ز  دیدب  ردیح  وچ 

ادن  وا  درک  رید  بهار  يوس  يده ***  ماما  گنت  دش  رید  ( 1  ) يز وچ 
يور  يامنب  وت  ار  ام  ریپ  ای  هک  يوج ***  مان  نآ  تفگ  نینچ  بهار  هب 

افو  يرادب  رگ  شنک  تباجا  یفطصم ***  مع  نب  یلع  نیا  تسه  هک   5875
باوص  ردیح  گناب  دز  هراب  رگد  باوج ***  ار  نسحلاوب  سک  دندادن 

؟  ياهدننام هب  ار  ناگدرم  ارچ  ياهدنز ***  را  بهار  ایا  تفگ  نینچ 
158پ[ ] ؟ ناهن ام  زا  وت  يراد  يوریم  هک  ناهج ***  راگدرک  زا  وت  یسرتن 
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رگزوریف  نادزی  ستفگب  رد ***  لیجنا  هب  ممان  هک  نآ  منم 
نمجنا  دیس  نآ  تفشآرب  نخس ***  باوج  ردیح  دینشن  وچ   5880

دیشک  رب  ياهرعن  یکی  ردنت  وچ  دیدپ ***  رب  یلع  رب  دش  مشخ  یسب 
نارماک  دزیا  یتسه  ربا  نامز ***  نآ  دای  دنگوس  درک  یلع 

ماییازفب  مشخ  شتآ  نیا  و  ماییامنن ***  يور  سپس  نیز  رگ  هک 
باتع  سپ  ناز  وت  اب  منک  هزین  هب  بارخ ***  نونکا  مه  نب  زا  ترید  منک 

رنه  زا  ریپ  راوید  خاروس  ز  رس ***  درک  نورب  نیا  تفگب  ردیح  وچ   5885
اور  تجاح  وت  یشاب  راک  ره  هب  ایلیا ***  ییوت  را  تفگب  ردیح  هب 

؟ باوج يداد  رید  ( 2  ) نام هچ  زا  ات  هک  باوص ***  رب  وگب  ردیح  تفگ  ودب 
نتشیوخ  وت  نید  زا  مدرورپن  نم ***  هک  رد  نآ  زا  بهار  تفگ  ودب 
زار  هب  مدوب  راد  ناهج  اب  یکی  زامن ***  ردنا  نم  مدوب  هک  نآ  رگد 

تخب  کین  يا  مدید  یتربع  وت  ز  تخس ***  گناب  نآ  وت  يدرک  وچ  نکیلو   5890
(264  ) هحفص ام  هچ  نیز 2 . تسجب 1. شتآ  وس  ره  نم  رید  نیا  زک  تسرپدزیا ***  درم  يا  مدید  نانچ 

اهر  نم  يوس  شتآ  درک  یمه  اهدژا ***  راهچ  هشوگ  راچ  زا  سپ 
يامن  ردیح  هب  تیور  وت  نونکا  مه  يادخ ***  زا  سرتب  سک  ره  تفگ  یمه 

رشز  یتسر  ار و  دوخ  رید  نیا  رم  رد ***  ياشگب  ار و  وا  نک  تباجا 
مدش  نامرف  هب  ار  یبن  ار و  وت  مدش ***  ناملسم  نآ  تبیه  زا  نم   5895

نمز  باتفآ  ایا  لاح  نیا  رد  نم ***  یهاوخ ز  هچ  ات  وگب  نونکا  وت 
159ر[  [ باوص رب  وگب  ام  اب  ریپ  يا  وت  بآ *** ؟  دوب  اجک  ردیا  زا  تفگ  یلع 

یفطصم  رکشل  یپ  زا  نونک  افو ***  زا  یمه  میوج  بآ  نم  هک 
نم  یباوج ز  ونشب  يور  نیز  وت  نسحلاوب ***  ایا  بهار  تفگ  ودب 

نابرهم  يا  ردیا  بآ  هاچ  یکی  ناینارصن ***  تقو  رد  دوب  نینچ   5900
رنهرپ  ایا  هاچ  نآ  زا  تسدیدن  رثا ***  سک  ات  تسا  راگزور  یسب 

ایلیا  درذگب  یکی  ردیا  هک  ام ***  بتک  رد  تستشون  نکیل  و 
گنس  ریز  نیا  زا  وا  بآ  درآ  نورب  گنرد ***  یب  وا  دیاشگب  هاچ  رس 

؟  رایشوه دهاز  يا  دوب  اجک  راسهاچ ***  نآ  هک  یناد  تفگ  یلع 
نونک  ونشب  تسا  نانچ  هتشون  نوردنا ***  بتک  هب  بهار  تفگ  ودب   5905

یفطصم  رومان  زا  ثاریم  هب  ایلیا ***  يرتسا  یکی  دراد  هک 
راسهاچ  نادب  ار  وا  رم  دناسر  راوس ***  وا  رَتَس  رب  ایلیا  دوب 

درذگن  رتشیب  نآ  زا  ماگ  یکی  دََرب ***  هچ  نادب  ار  وا  رتسا  نآ  وچ 
تفگ  هنوگ  نیا  زا  ربمیپ  ام  اب  هک  تفگش ***  تنیا  ریپ  اب  تفگ  یلع 

درب  هاچ  يوس  ار  وا  لدلد  کبس  درپس ***  لدلد  هب  ار  نانع  سپ  نآ  زا   5910
ياج  هب  وا  دیدن  هچ  نآ  راثآ  وچ  يادخ ***  ریش  هاگ  نآ  دش  هدایپ 
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كاخ  بآ و  یب  هراخ  ةدننام  هب  كانراخ ***  سب  دید  هگیاج  یکی 
هاچ  لاح  ره  هب  دیاب  دنک  ورف  هاگیاج ***  نیا  تفگ  یلع  نارای  هب 

گنس  دوب  رگد  زگ  هد  رادقم  هب  گنرد ***  یب  ار  ياج  نآ  دندنکب 
نارگ  یهوک  وچ  یگرزب  ار  وا  دب  نامز ***  ردنا  گنس  نآ  دش  ادیپ  وچ   5915

(265  ) هحفص
159پ[  [ گنرد یب  یضترم  دش  گنس  ِرب  گنس ***  لاح  نآ  زا  دنتفگب  ار  یلع 

مالک  ناوارف  رب  ودب  هتشبن  ماخر ***  گنس  وچ  وا  دید  گنس  یکی 
نآ  رد  ناگرزب  زجاع  دندنامب  نابز ***  يربع  هب  هایس و  طخ  هب 

راگدرک  یپ  زا  درک  هدجس  یکی  راد ***  مان  نآ  دناوخرب  وچ  هتشبن 
یصو  یمان  دید  ودب  هتشبن  یبن ***  ةدیزگ  ود  هد و  مان  وچ   5920

ماما  یمان  دید  ودب  هتشبن  مامت ***  نودیمه  ار  یصو  ود  هد و 
گنس  هیام  نارگ  نیا  دینکرب  نب  ز  گنرد ***  یب  یپ  تفگ  یلع  نارای  هب 

شَک  هب  ار  نیا  دیرآرب  يدرم  هب  شوَخ *** یبآ  گنس  نآ  ریز  رد  هک 
یسب  توق  دندرکب  يدرم  هب  یسک ***  ره  نید  ناراد  مان  نآ  سپ 

گنن  مان و  یپ  زا  دننکرب  نب  ز  گنس ***  گنس  نارگ  نآ  رگمات  نادب   5925
دوبن  هرهب  زیچ  ناشجنز  زج  هب  دوسب ***  ( 1  ) ناریلد تسد  راک  نآ  رد 

؟ اله هلمج  ( 3  ) دیدرک هچ  ینونک  ( *** 2  ) امش زا  تفگب  نآ  دیدب  ردیح  وچ 
تسا  نم  راگدرک  تجح  نیا  هک  تسا ***  نم  راک  راک ، قح  هب  نیا  تفگب 

ياج  مکحم ز  گنس  نآ  دنک  رب  و  يادخ ***  مان  هب  شتفگ  نیا و  تفگب 
بآ  گنس  نیا  زا  ریت  نوچ  تسج  نورب  بات ***  هب  شگنس  دنکفیب  ردیح  وچ   5930

رَدَک بارش  ناس  هب  قّورم  رکش ***  نوچ  شوخ  یفاص و  بآ  یکی 
يامنهر  دش  بآ  يوس  ار  هپس  يادخ ***  ریش  لاح  نآ  رد  یمرگ  هب 

دیرب  دیروخ و  دیاب  هک  دنچ  ره  و  دیرِگرب *** اه  بآ  نالی  يا  تفگب 
دنتشاذگب  نُهن  ار  هاچ  رس  دنتشادرب ***  دندروخ و  بآ  هپس 

160ر[  [ هاگیاج نآ  زا  تفر  هپس  اب  یلع  هاپس ***  ناوارف  نآ  دش  باریس  وچ   5935
رشح  اب  وا  دزن  دیسر  یگرزب  رتشیپ ***  هپس  ردیح  درب  یکی 

نامز  نآ  بآ  تسج  یمه  دیسر و  نامز ***  نآ  یضترم  رکشل  رد  وچ 
دیدرک  نونک  . 3 امش [ اتفگب  . [/ نارگد 2 بات 1. هب  نتسج  بآ  يز  دنتفرب  بآ ***  هب  یناشن  سپ  ناشداد  هپس 

راسهاچ  رس  دیوجب  ات  نادب  راوس ***  نآ  دوخ  لیخ  اب  تفر  یمه  ( 266  ) هحفص
نطو  نآ  دندب  هدید  هک  اهنآ  زا  نتشیوخ ***  اب  درب  ار  دنچ  ینت   5940
بابش  خیش و  دندیدن  یناشن  بآ ***  و [  [ گنس نآ  هاچ و  ِرب  دنتفر  وچ 

ربع  يور  ار ز  يده  ماما  ربخ ***  رد  نیا  زا  دنداد  دنتفرب و 
نید  ناگرزب  اب  دش  ياج  نادب  نیما ***  ماما  نآ  تفر  زاب  سپ  ز 
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نامز  ردنا  زاب  دش  رید  رب  ناشن ***  هَچ  نآ  بآ و  نآ  زا  وا  دیدن 
ریخ  ياهاعد  رب  زا  دناوخ  یمه  رید ***  ماب  رب  تقو  نآ  بهار  نآ  ُدب   5945

ادن  تربع  هب  يو  يز  درک  یکی  يده ***  باتفآ  نآ  هراب  رگد 
نامز  نیا  نخس  کی  وت  مسرپب ز  ناد ***  رایسب  ریپ  يا  تفگ  نینچ 

 ، متفاترب يور  ( 1) يو تشد ز  نیدب  متفای ***  نم  هک  یهاچ  یبآ و  ز 
راذگهر  نادب  نودیمه  مدنامب  راسهاچ ***  نآ  يور  ناهن  مدرکب 

زار  يور  نیا  زا  یناد  هچ  ات  وگب  زاب ***  هاچ  نآ  دمآ  ناهن  ینونک   5950
داش  داهنب  یبتُک و  دروایب  داب ***  دننام  هب  وا  تفگب  ردیح  وچ 

نوچ  لاح  نیا  هک  کیاکی  یتسرد  نوردنا ***  بتک  هب  کیاکی  هتشبن 
رد  هب  رد  نب  رد ز  ودب  هتشبن  ربخ ***  میرم  نب [   [ یسیع راتفگ  ز 

160پ[  [ لاح چیه  زا  بآ  نآ  سک  دنیبن  لاس ***  دنا  دصشش و  ات  هک [  [ اتفگب
ایلیا ار  بآ  نآ  رم  دمایب  اضق ***  زا  لاس  دنا  دصشش و  زا  سپ   5955

تاروت و  ع )  ) حیسم مالک  رد  ایلیا  درک  دای 

يرکشل یکی  اب  درذگب  وا  رب  يرتسا ***  یکی  رب  ایلیا  دوب 
هاچ  نشور ز  بآ  نآ  يو  درآرب  هاپس ***  رم  یب  دنیوج  بآ  وز  وچ 

ناهن  يدوز  هب  ددرگ  هاچ  رس  نآ ***  زا  ار  هپس  وا  درک  باریس  وچ 
دیرگنب  دوخ  نارای  يوس  یکی  دینش ***  اهنخس  بهار  ردیح ز  وچ 

نید  ناعاجش  يا  تسا  هداد  ربخ  نینچ ***  نیا  حیسم  ام  یپ  زا  تفگب   5960
یتربع  قح  هب  ار  نانمؤم  دوب  یتجح ***  نیا  دشاب  ارم  ات  نادب 

] وز .[/ 1
( 267  ) هحفص

امس  نیمز و  يادخ  قح  هب  یضترم ***  ایا  نامعن  تفگ  ودب 
نورد  یسوم  تاروت  هب  نودیمه  نومنهر ***  قح  هب  ماهدناوخ  نم  هک 

مامت  دشابن  نید  تتعاط  یب  هک  ماما ***  يا  نامگ  یب  یتجح  نا  وت 
رب  يدناوخ ز  تاروت  بتک  همه  ریپ ***  نامعن  دوب  ناوخ  تاروت  وچ   5968

داش  تشذگب  تشگرب و  ياج  نآ  زا  داب ***  وچمه  یلع  نیا ،  تفگب  نامعن  وچ 
يامنهر  ُدب  هاچ  نیو  بآ و  ندب  يادخ ***  لوسر  ار  ام  تفگ  یمه 

هار  لیم  کی  زور  نآ  دیّربب  هانپ ***  نید  نآ  تفگ  یمه  نودیمه 
دیرگنب  ناشراکرد  دوسآ و  رب  دیروآ ***  دورف  سپ  نآ  زا  ار  هپس 

داد زوریپ و  حتف و  نآ  دیموا  رب  داش ***  درک  یمه  ار  نانمؤم  لد   5970

رز میس و  نداد  قالط  زاجعا و  هب  نازیچ  یب  هب  ع )  ) یلع ندیشخب  لام 
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نان  میس و  یپ  زا  دندش  يو  ِرب  ناگشوت ***  یب  هک  دب  نیا  ردنا  یلع 
زاسب  دیابب  نوچ  ام  گرب  یکی  زاجح ***  باتفآ  يا  شدنتفگب 

161ر[  [ نیقی رب  ناتراک  منک  وکین  هک  نیا ***  زا  دیرادم  مغ  ناشتفگ  یلع 
افو  يور  ار ز  نخس  نیا  دینش  یضترم ***  زا  سابع  نبا  نآ  سپ 

يو  راتفگ  بوخ  نآ  دینشب  وچ  يو ***  راک  نآ  زا  ار  وا  دمآ  تفگش   5975
مرد  ّرز و  ریم  نآ  شیپ  دبن  مک ***  شیب و  نامز  ناک  يو  تسناد  وچ 

نخس  هفازگ  دیاین  رد  رهز  نسحلاوب ***  زک  تسناد  هک  نآ  رگد 
رز  رهب  زا  دندرک  شاضاقت  رگد ***  زور  موق  نآ  هراب  رگد 

نینچ  لد  ار  موق  نآ  داد  یمه  نید ***  رالاس  درک  یمه  ارادم 
یلم  ریش  دوب  یمه  اج  نامه  یلع ***  رب  دش  گنت  ودع  هاپس   5980

رت  شیپ  یلع  يودع  دمآ  وچ  رتشیب ***  یلع  رب  دبب  اضاقت 
الم  ردنا  داد  مرد  دیما  یضترم ***  ار  موق  نآ  دومرفب 

نامداش  نامز  ردنا  دندوبب  نانموم ***  نید  رالاس  راتفگ  ز 
قافتا  زا  ونشب  نیا  وت  یهورگ  قافن ***  لها  هر ز  نآ  ردنا  دندب 

هدیرب شغورد  دیما ***  ادرف  هب  نونکا  داد  ناموچ  ( 268  ) هحفـص ادج  ردیح  ادرف ز  میدرگن  ام ***  دنتفگ  موق  نآ  رگیدکی  هب   5985
دیما  نیا  دنک 

جنر  هدوهیب  جنگ  نآ  دشخب  ام  هب  جنگ *** ياج  نیا  تسداهن  واک  رگم 
نامسآ  زا  دتسرفب  لمِح  یکی  ناهج ***  يادخ  يو  یپ  زا  ای  و 

يوگ  تفگ و  رد  دندوب  زور  همه  يوخ ***  تشز  مدرم  نآ  هنوگ  نیا  زا 
رگد  زور  هب  دمآ  ریت  نوچ  هک  رگن ***  نادزی  ریش  ةدعو  نآ  وت   5990

درپس  نوچ  مغ  هب  ار  ناور  قفانم  درمب ***  نوچ  ودع  قافن  غارچ 
161پ[  [ رورس باتفآ  تسشن  رتسا  رب  رون ***  دیباتب  نوچ  رگد  زور  هب 

ار  ساّسا  هدنخرف  ود  نآ  دناوخب  ار ***  سابع  نبا  کلام و  نیزگ 
نمز  نیز  تفر  نورب  رکشل  ز  نت ***  ود  نآ  یلع  دزن  دنتفر  وچ 

دای  درک  یمه  ار  نیرفآ  ناهج  داهن ***  هر  يوس  نابایب  ردنا  رس   5995
نامز  ردنا  دش  ادیپ  درگ  یکی  ناهگان ***  زا  تفر  هر  لیم  کی  وچ 

داشگرب  نابز  ندرک  ریبکت  هب  داد ***  دیشروخ  ریم  نامز  نآ  دید  وچ 
نینچمه  دص  ود  ار  ام  تسرکش  هک  نید ***  دیشروخ  تفگ  دوخ  نارای  هب 

اضق  زا  شود  تفگ  یمه  ام  اب  هک  یفطصم ***  ةدعو  نآ  دش  ادیپ  هک 
نامگ  یب  ناهم  يا  دسر  ام  ِرب  نامز ***  نیا  رد  روباشن  لمِح  هک   6000

 * دش کیراب  يوم  نوچ  درگ  کی  ز  دش ***  کیدزن  تخل  کی  درَگ  نآ  وچ 
راکش  دیوج  هک  يریش  هدنّرغ  وچ  راوس ***  یّکی  درگ  زا  دمآ  نورب 

داب  دننام  هب  نکیلو  یهوک  وچ  داژن ***  یلیقع  يداب  تشپ  ربا 
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ناهن  نهآ  رد  هدرک  شیوخ  نت  نانع ***  رواکت  داب  هب  هدرپس 
راکزیهرپ  دنمرنه  حیرش  راوس ***  نآ  دوب  کش  یب  تفگ  یلع   6005

یلع  رما  روباشن ز  رهش  هب  یلم ***  راد  مان  نآ  دب  یضاق  وچ 
دوب  هدیباتش  نادزی  ریش  رب  دوب ***  هدینشب  گنج  نیا  لاح  يو  وچ 

(269  ) هحفص دشن [. تفای  یصخشم  يانعم  میرک ].*  راوس  نآ  دب  هدروایب  میس ***  راورخ  ود  حلاصم  لام  ز 
ناهج  ماما  يو  رب  درک  اعد  نامداش ***  ُدِبب  دمآ  ردیح  ( 1  ) يز نوچ 

نید  رازاب  هنامداش ز  هدش  نید ***  راد  هپس  دمآ  رکشل  ِرب   6010
 ِ] 162  [ مک شیب و  شرکشل  رب  دیشخبب  ( *** 2  ) مرد نآ  دیسر  دزیا  ریش  يز  وچ 

دادو  نید  رتهم  نآ  راتفگ  ز  دار ***  سابع  نبا  دروآ  ربخ 
مرد  رسکی  دیشخبب  رکشل  هب  مرک ***  باتفآ  نوچ  هک  يراکز 

تسرپدزیا  یش  یکی  مه  ربا  تسد ***  دیلامب  دوب و  ياپ  ربا 
دوب  نوتفم  هنتف  نیا  رد  نود  لد  دوب ***  نود  رز  میس و  نیا  تفگ  یمه   6015

یکدنا  نم  مشچ  دتف  وت  رب  هک  یکی ***  يزرین  نآ  وت  میس  ایا 
قافن  وت  زامدرم  دننک  نودیا  هک  قالط ***  نم  تمداد  رز  میس و  ایا 

سک  چیه  ار  وت  دهاوخن  نود  زج  هک  سک ***  هب  ییاشن  وت  رز  میس و  ایا 
زاین  نب  زا  دیان  مزگره  وت  هب  زاب ***  ْتمدرپس  نانود  هب  ینود  وت 

سردایرف  تسین  وا  زج  ار  ام  هک  سب ***  تسا و  زاین  یب  نادب  مزاین   6020
هاگیاج نآ  زا  دش  رتشیپ  یکی  هاپس ***  اب  نینچ  ردیح  تفگیم  وچ 

تسا هدید  ار  ص )  ) ربمایپ باوخ  هک  هیواعم  غورد  ياعدا 

نید  وچ  یتسرد  زا  دروآ  ربخ  هاپس ***  اب  ییحی  ( 3  ) طول فنخموبا 
رتشیپ  هپس  اب  یضترم  دش  هک  ربخ ***  نیا  دینش  نایفسروپ  نوچ  هک 

هاک  دننام  هب  شیور  میب  زا  دش  هایس ***  شمشچ  ود  رب  ناهج  دش  بش  وچ 
دنارب  ناشیا  شیپ  نخس  رد  نیا  زا  دناوخ ***  شیپ  همه  ار  هپس  نارس   6025

 * ام گنج  رب  هتسب  هتفشآ و  رب  ام ***  گنت  یلع  دمآک  تفگ  نینچ 
دنک  ساملا  تسه  يو  موم  رب  دنت ***  راّکم و  تسه  ینمشد  نیا  هک 
نَمَز  نارتهم  يا  مدید  نینچ  نم ***  شود  نوردنا  باوخ  هب  نکیلو 

انث  اعد و  نم  رب  درک  یمه  یفطصم ***  نم  کیدزن  هب  دمآ  هک 
طول  فنخموبا و  مژد 3 . نیز 2 . . 1 162پ [  [ ببس نیز  وت  ياج  دش  سودرف  هک  بلط ***  نامثع  نوخ  نیه  تفگ  ارم   6030

(270  ) هحفص هتسب [. رمک  ام  گنج  هب  هتفشآرب و  رعاش :  دوصقم  *.[ 
یلسگن  نامغ  زا  لد  هک  دبیزن  یلع ***  رب  رفظ  دهاوخ  دوب  ار  وت 

نمجنا  نآ  رب  نایفس  نبا  تفگ  هک  نخس ***  نآ  رب  دیدنخب  هریغم 
نونک ،  تریما  اب  وت  تفگ  وگب  نوردنا ***  زا  رب  هریرهوب  ابا 
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یضترم  رب  تسد  یتفای  وت  هک  یفطصم ***  ار  وت  هدژم  داد  نوچ  هک 
؟  تسیچ تنحم ز  بات  نینچ  ار  تلد  تسیک *** ؟  رگید ز  سرت  ار  وت  سپ  نیا  زا   6035

 * رس ریخ  رگم  دسانش  نامْدوخ  وچ  رگم ***  وا  تفگب  هریره  اب  ودب 
غورف  وا  یمه  ار  دوخ  راک  دهد  غورد ***  زا  نامز  ره  ام  شیپ  رد  وچ 

نورد  دراد  هچ  ناْشنخس  زغم  هک  نود ***  نایفس  دنزرف  تسنادب 
يور  ْشنارای  هب  وا  درک  هلیح  زا  مه  ( *** 1  ) يوگ تفگ و  نانچ  نآ  دینش  نوعلم  وچ 

سک  تسین  ارم  هریره  اب  نوچ  هک  سوه ***  زا  زاب  راکم  تفگ  نینچ   6040
نید  ناگرزب  يا  ماهدید  نم  هک  نینچمه ***  يو  باوخ  رد  دید  بش  ود 

یفطصم  زا  متسدینش  نم [   [ نوچ هک  اسراپ ***  نیا  تسدینش  نودیمه 
یسب  درادن  مغ  هپس  رد  دوب  یسک ***  هریغم  نوچ  ار  هک  ره  رگد 

يور  بآ  درج  دزی  خر  زا  دشب  يوا ***  تفگ  زک  نامه  هریغم 
راگدرک  قح  رد  یم  تفگ  نخس  رایرهش ***  ( 2  ) نآ شیپ  يو  هک  یتفگ  وت   6045

نالک  يوعد  هب  هریغم  نیا  تسه  هک  نامز ***  نآ  درجدزی  ( 3  ) دب هتفگ  نینچ 
یلع  زا  شیب  دنمرنه  نیا  دوب  یلد ***  رپ  زا  مه  تحاصف  ردنا  مه 

دیرگنب  ( 4  ) فِرَح ود  يز  دیدنخب و  دینش ***  اهنخس  نیا  نود  صاع  نب  نوچ 
163ر[  [ ناود ره  زا  زار  نیا  ( 5  ) لاح نآ  رد  ناهن ***  ردنا  ورمع  سپ  دیسرپب 
زارد  دش  نخس  نایفسروپ  رب  هک  زار ***  هب  دب  رد  هچ  زا  ناتراتفگ  هک   6050

دوـخ لـثم  ار  اـم  رــس  هریخ  نآ  اـیوگ )   ) رگم ینعی :   *.[ نـم ونــشب ز  وـت  شباوـخ  رهب  زا  دـُب  نخــس ***  نـیا  تـفگب  هریره  وـب  ودــب 
(.] دنادیم ) دسانشیم

یمرگ هب  ار  ام  ياهنخس  غورد ***  زا  داد  زاب  نونک  ناس  نیدب  ( 271  ) هحفص لاس  فیرح 5 . ود  نیز  دوب 4 . زا 3 . وگ 2 . تفگ و  . 1
غورف 

هاگن  وکین  میدیروآ  تسد  هب  هاگیاج ***  ام  تفگ  نود  ورمع  ودب 
شیب  هزادنا  ام ز  تمشح  دش  وچ  شیوخ ***  ياج  نونک  دیاب  تشاد  هگن 

هاگیاپ  روخ  رد  زجه  هب  دشابن  ( *** 1  ) هاج ردق و  یلع  دزن  هب  ار  ام  هک   6055
يو  تسا  تشپ  وچ  ار  یتسار  نت  يو ***  تسا  تشرد  تسرد  درم  هک 

تسازسان  نیز  شاهنخس  ام  ِرب  تسار ***  رادقم  رامع و  مِسق  دهد 
نیقی  یسانش  يو  زا  دندیمر  نیا ***  رهب  زا  هحلط  نیزگ  ریبز و 

رادناهج  دیوگ  رای  ارم  سک ***  دسرتن ز  تمالم  يور  ز 
نورب  دح  زا  تمعن  یکی  ار  امش  نونک ***  نایفس  نبا  دهد  نکیل  6060 و 

ناتراتفگ  یتخل ز  دیسرتب  ناترازاب ***  زیت  دنک  تمعن  هب 
درک  هراچ  ار  درد  نآ  رانید  هب  درم ***  هراک  متس  نا [  [ میب نکیلو ز 

ار  يوگ  سپ  داد  يو  ناگوچ  هب  ار ***  يور  نیعل  نآ  درک  ورمع  يوس 
مسنوم  ناجز  ار  ناتسود  لد  مسک ***  نآ  نم  ورمع  ای  تفگ  ودب 
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یسک  ره  لد  دیاب  وچ  میوجب  یسب ***  تمعن  تسه و  یخس  لد  ارم   6065
هتسارآ  مراد  امش  رهب  ز  هتساوخ ***  نیو  جنگ  تکلم و  نیا  نم 
ناوت  نتفرگ  ناشیدب  تکلم  هک  ناشکندرگ ***  دنهاپس  رد  ارم 

163پ[ یسک ]  ره  نید  يوک  رد  دیتسشن *  یسب ***  ربمیپ  اب  امش  نکیلو 
لحم رتنوزف  نگرزب  رگید  ز  لَِبق ***  نیا  ام  دزن  دوب  ار  امش 

ورمع مالک  اب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  نایماش  جییهت 

رمخ  ماج و  تبون  وت  هب  دمآ  هک  ورمع *** هب  هریره  اب  سپ  تفگ  نینچ   6070
درک  تسد  کلم  تِک  وگ  رکش  نونک  درک ***  تسم  ترتهم  یم  ماج  نیز  وچ 

ریم  شیپ  رد  ( 2  ) ياپ رب  تسج  کبس  ریپ ***  گرگ  نآ  یتسم  زا **  نیا و  تفگب 
ياپ  رد  زو 2 . دنتسشن .**  ياج .*  سوه 1. زا  ریپ  گرگ  نامز  ردنا  مه  سپ ***  دناوخ  رب  رشع  یکی  ناقرف  ز 

( 272  ) هحفص
نادواج  ( 1  ) ناشناج دوب  خزود  هک  نامدرم ***  شُک  هریخ  ینعم  ربا 

تفهن  رد  نب  طیارش ز  نکیل  و  تفگب ***  ینعم  نآرق و  دناوخ  رب  وچ   6075
دیوش  هر  رب  دیدرگ  هاگآ  وچ  دیوش ***  هگآ  موق  يا  هگ  نآ  تفگب 
نامگ  یب  دش  هتشک  یلع  مکح  هب  نانچ ***  نامثع  هک  رسکی  دینادب 

ریپ  ناناوع و  دزن  تسا  ضورف  ریپ ***  نامثع  نوخ  ندرک  بلط 
يارس  ود  ره  سودرف و  دییوجب  يادخ ***  رهب  کی ز  ره  دیشوکب 

ریعس  ران  هب  ار  هپس  وا  دیشک  ریپ ***  هراک  متس  نآ  نود  سیلبا  وچ   6080
ماسح  رکیپ  ز [  [ نوریب دندیشک  ماش ***  ناواگ  وچ  رخ  نآ  راتفگ  ز 

ببس  نیز  یضترم  رس  مربب  بلط ***  نوخ  منم  سک  ره  تفگ  یمه 
باذع  سپ  نیا  زا  هزین  ریشمش و  هب  بارتوب ***  رکشل  رب  میرابب 

نونک  نیک  نیا  ردنا  منک  هتشرس  نوخ ***  هب  رگمتس  بارتوب  نت 
تساخب  تمایق  نوچ  یشروش  یکی  تسار ***  پچ و  هپس  ناز  هلغشم  نآ  زا   6085

نمجنا  نآ  رد  هنتف  تخیگنارب  نف ***  سیبلت و  هریرهوب ز  نیعل 
164ر[  [ شیوخ ياپ  ُدب  هدرب  نورب  نید  زا  وچ  شیوخ ***  ياج  رب  ربگ  نامز  نآ  تسشن 

رخ  شاخرپ  ورمع  نامز  ردنا  مه  رب ***  ياپ  رب  تسج  يو  تسشنب  وچ 
يوج ،  مان  رتهم  يا  هک  تفگ  ودب  يور ***  درک  یکی  نایفس  دنزرف  هب 

شیب  شیپ  ربب  رکشل  هدژم  نیا  رد  شیوخ ***  باوخ  نیا  زا  راد  نامداش  لد  وت   6090
تربنچ  رد  دنرآ  نمشد  رس  ترکشل ***  نیا  يراد  يوق  کش  یب  وچ 

ياپ  هب  نمشد  گرم ،  ِرب  دمآ  وچ  يامزآ ***  گنج  ]و [ شیپ شکب  رکشل  وت 
ادن رکشل  شیپ  رد  درک  یمه  يده ***  يودع  کی  کی  يور  نیا  زا 

ع)  ) یلع هاپس  رب  بآ  نتسب  رب  هیواعم  مزع 
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ع)  ) یلع هاپس  رب  بآ  نتسب  رب  هیواعم  مزع 

نامداش  ُدِبب  کی  ره  راتفگ  ز  نانچ ***  نآ  دیدب  نایفس  دنزرف  وچ 
شیک  تشز  نورد  ینامداش  نادب  شیوخ ***  يور  نامز  نآ  درک  ورمع  يوس   6095

(273  ) هحفص ناشیاج [ بآ 1 /]. هار  نونک  نتفرگ  دیابب  بارتوب ***  رب  ورمع  ایا  تفگ  ودب 
هاوخ  هنیک  نامز  نیا  تارف  طش  هب  هاپس ***  هگان  هب  درآ  هک  دیابن 

رد  چیه  زا  بآ  نیا  زا  دنباین  رذگ ***  شهاپس  بارتوب و  ات  هک 
بارس  ناشیا  زا  درآ  رب  يرامد  بارتوب ***  رکشل  نآ  یبآ  یب  ز 

هابت  رب  ام  هب  رکشل  راک  دوش  هار ***  بآ  نیدب  دریگب  يو  را  سپ   6100
راکشآ  دوش  يریش  هابور  هک  راسکاخ ***  نآ  دُرب  نانچ  ینامگ 

نوبز  دشاب  ریش  ( 1  ) يز هلاس  همه  نود ***  هابور  هک  نوعلم  تسنادن 
نامداش  دش  صاع  نب  ورمع  لد  نامز ***  نآ  دنه  دنزرف  ریبدت  ز 

ریرس  جات و  کلم و  ( 2  ) دروخ رد  وت  هب  ریما ***  هتسجخ  يا  تفگ  ورمع  ودب 
وت  ریت  نیا  دش  هناشن  يوس  هب  وت ***  ریبدت  يار و  نیا  دمآ  کین  وچ   6105
164پ[  [ بیشن رد  رس  درب  یمه  الاب  ز  بیرف ***  وداج  ریپ  نیا  هنوگ  نیا  رب 

شیمواگ  رب  ( 3  ) هشپ دوش  هریچ  هک  شیک ***  تشز  نآ  درب  نانچ  وا  نامگ 
نومنهر  نیا  ردنا  شدب  ناطیش  وچ  نوگن ***  تخب  دمآ و  طلغ  شنامگ 

كاخ  درک  یمه  رب  رس  هب  نمشد  هک  كاب ***  يور  نیا  زا  ار  یضترم  دبن 
نیمز  لزنم  هس  دش  رتسناز  یکی  نیعل ***  رخص  نبا  تارف  طش  6110 ز 

هار  هزور  هس  هب  نامیا  راد  هپس  هاپس ***  اب  ُدب  يور  نآ  زا  نودیمه 
ربخ  دش  یضترم  رب  رد  نیا  زا  رتشیپ ***  هپس  نایفس  نبا  درب  وچ 

شیپ  رابج  ریش  هر  هزور  کی  هب  شیوخ ***  لیخ  ابا  دمآ  رد  نودیمه 
نامز  ردنا  مه  نایفسروپ  رب  ناینایفس ***  سوساج  درب  ربخ 

هار  هزور  کی  هب  ُدب  واک  ياج  نآ  زا  هاپس ***  اب  یلع  دمآ  ردنا  شیپ  هک   6115
راکش  ( 4  ) درمریش رب  گنت  دش  هک  راکشآ ***  دنه  دنزرف  دیسرتب 

(5) نامگدب رکشل  ناز  هّرغ  يدش  نامگدب ***  نامز  ات  نامز  نکیلو 
نارک [ یب  . [/ درب 5 ریش  هش 4 . روخ 3 . نیز 2 . صاخ 1. هراک  متس  دب  ار  سیلبا  وچ  صاع ***  ورمع  يو  دزن  دش  لاح  نآ  رد 

(274  ) هحفص

ورمع نامرف  هب  ع )  ) یلع هب  هیواعم  ۀمان 

داد  بآ  ار  ْشناتسب  هدرمژپ  وچ   *** داد بات  ار  شیوخ  رتهم  لد 
رایرهش  وت  وچ  دراین  هنامز  راگزور ***  رتهم  ایآ  تفگ  ودب   6120
؟  نارتهم رتهم  يا  وت  يراد  هک  ناهج ***  رد  نینچ  دراد  هک  یهاپس 
؟ امش راگدرک  دش  وت  رای  وچ  ارچ ***  نودیا  ندیهوکش  نمشد  ز 
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رامش  یهاک  وچ  ار  ودع  یهوک ،  وچ  رامگ ***  يداعم  رب  نونک  ار  هپس 
یلع  دزن  سیونب  همان  یکی  یلد ***  رپ  نامز  نیا  وت  رآ  ياج  هب 

165ر[  [ هابت نک  اهراک  وا  رب  تجج  هب  هاپس ***  اب  وت  دزن  يو  تسا  گنت  وچ   6125
باوص  اب  نک  دای  وا  رد  اهنخس  باسح ***  رشح و  هب  نونکا  ْشناسرتب 

رازراک  نم  وت  اب  منک  تجح  هب  راگدرک ***  زا  مسرت  نم  هک  شیوگب 
تسرپ  ناطیش  رای  نینچ  نیا  شابم  تسرف ***  نم  رب  ار  ناشُک  نامثع  وت 

تسا  تربع  زا  رپ  نم  لد  ومشچ  وچ  تسا ***  تجح  رگد  راب  وت  رب  نیا  هک 
یشک  نارین  هب  رکشل  وت  سپ  نیا  زک  یشک ***  ناناملسم  زا  درگزاب  یکی   6130

نوزف  نابایب  گیر  ناشْددع ز  نونک ***  یهاپس  مدیروا  نم  نوچ 
زیت  دندرک  وت  رب  نانس  ماسح و  زیجح ***  قارعو و  ماش  ناگرزب 
نورب  وکین  دنپ  نیز  ياپ  ربم   *** نونک ناشنب  هنتف  شتآ و  نکم 

(1) بات و [  [ مشخ رتشیب  دنک  رب  امب  بارتوباههتفگ ***  نیز  دنچ  رگا 
دوش  تّجح  وچ  يو  رب  تاهنخس  دوش ***  تبهش  رپ ز  شرکشل  لد   6135

بآ  دنراد  هتسب  وا  رب  ات  نادب  بات ***  هب  رکشل  تسرفب  وت  سپ  نآ  زا 
رخف  هب  همان  تشبنب  هراب  رگد  رخص ***  دنزرف  صاع  نب  نامرف  هب 

یلد رپ  زا  وشح  ۀمان  نآ  رم  یلع ***  دزن  هب  سپ  نآ  زا  داتسرف 

هیواعم هب  ع )  ) یلع خساپ 

دینش  دیدب و  دترم  ربگ  نآ  زا  دیسر ***  رد  یلع  دزن  هب  همان  وچ 
رس  هریخ  َدب  نآ  ُدب  هتفگ  اههچ  رد ***  هبر  اههتفگ د  نآ  زا  دناوخ  ورف   6140

تفکشرب  نیک  هب  ناتسب  هدرمژپ  هک  تفگ ***  تسد و  زا  همان  نآ  دنکفیب 
بات  مشچ  .1
(275  ) هحفص

؟  زاب تس  هتشگ  هریخ  سگمرخ  نیا  هک  زاب ***  ربگ  نآ  باوخ  رد  تس  هدید  هچ 
نم  کیدزن  هب  نانیطساق  رس  تخس ***  ود  نیا  تسهتشون  یتسم  هب 

165 پ[ تسخن ] زا  دهد  مراقفلاوذ  رس  تسرد ***  یباوج  ار  اههتفگ  نیا  رم 
نیقی  رب  نم  غیت  دوب  ربعم  نیعل ***  نآ  دید  هک  ار  اهباوخ  نآ  رم   6145

هتخادرپ  عرش  منک  هنتف  ز  هتخاس ***  مدمآ  گنت  هب  کنیا  نم 
راقفلاوذ  تبیه  دسر  يو  رد  وچ  رامخ ***  ار  نیطساق  دنکشب  نب  ز 

دب  درم  ناما  دباین  مغیت  ز  دبلاک ***  رد  حور  دوب  ات  ارم 
نید  رشح  ات  تسرادیاپ  نم  هب  نیما ***  یفطصم ي  بیان  منم 

ناما  ( 1  ) دباین وا  نیطساق  ام  ز  ناهج ***  نانیثکان  زا  مدرک  یهت   6150
نیقی  رب  ناورهن  رب  غیت  نیدب  نیقرام ***  نتشک  سپس  نیز  دوب 
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كاخ  تشم  کی  هچ  نم  رب  نمشد  هچ  كاب *** ؟  هچ  ناوارف  هاپس  ناز  ارم 
راسکاخ  نآ  کیدزن  تفگ  ورب  رادهمان ***  رب  گناب  دز  نیا و  تفگب 

تخب  هنوراو  نایفسروپ  رب  تفرب ***  تشگزاب و  نیعل  دیزی 
داد  نید و  تبیه  نایع  هدیدب  داب ***  وچ  وا  دیسر  قفانم  دزن  هب   6155

تفهن  ردنا  چیه  دنامن  هدیدز  تفگزاب ***  دوخ  رالاس  هب  هدینش 
دنه  روبنز  شین  دش  دنُک  مغز  دنهروپ ***  لد  رد  نامغ  دش  نوزف 

صاخو  ماع  اب  شیوخ  رب  شدناوخب  صاعورمع ***  يز  داتسرف  سک  مغ  ز 
دیزی  رد  يو  شیپ  ُدب  هدناوخ  ( 2  ) رم هک  دیعو ***  ياهتایبا  دناوخ  وا  رب 

تسین  كاپ  وت  سرت  زا  نمشد  لد  تسین ***  كاب  نیا  زا  اتفگ  ورمع  ودب   6160
گنت  نآ  بل  دریگب  رکشل  هک  گنرد ***  یب  نونک  نک  نآ  ریبدت  وت 
راگزومآ  دشاب  دب  تخب  ار  هک  راگزور ***  یکی  ددرگ  هچ  رب  ات  هک 

166ر[ ناوت ] ؟  یک  یم  تسج  اضق  دنب  ز  نامگ ***  یب  دَوب  اهیندوبنیا  هک 
رب  . 2 دنباین [ نانیطساق  یندروخ 1 /]. روناج  دروخ  تنوچ  نانچ  یندرک ***  دنک  واک  نآ  دنمدرخ 

(276  ) هحفص
دوب  راک  نایز  دمان  وچ  نکیلو  دوس ***  رهب  زا  راک  یمدآ  دنک   6165

برح  رازاب  صاع  نب  تخورفارب  برح ***  نایفس  روپ  نیا  يور  نیدب 
موش  نوعرف  راک  یلع  نیک  ز  مور ***  بلک  نآ  تسُج  نود  ناماه  وچ 

رابک  راغص و  يز  ناهج  درگ  هب  راکشآ ***  تسه  لاح  نیا  تسین  ناهن 
مامت  نیفص  برح  دوش  هتفگ  وچ  ماع ***  صاخ و  ره  دزن  منک  رب  نایع 
ناتساد  مه  عبط ، ُدب  وچ  متفگب  ناتسار ***  زا  متسدینش  هک  نانچ   6170
تسرب  نید  زا  شداینب  هک  یتسرد  تسرد ***  مظن  هب  دش  هب  رثن  نیا  هک 

ربخ  ام  رب  دمآ  هک  ناس  نادب  رس ***  هب  دش  نیمجنپ  سلجم  نیا  وچ 

نیفص برح  زا  مشش  سلجم 

هیواعم رما  هب  ع )  ) یلع هاپس  رب  بآ  نتسب 

ریذپ  شمار  گنهرف  هب  شناد  ز  ریذپ ***  شناد  دنمدرخ  يا  نونک 
دروخرد  نت  هب  ناج  نوچ  هک  یثیدح  درخ ***  رپ  يا  ونشب  درخ  شوگ  هب 

يامنهر  وا  ُدب  یکین  هب  ار  ام  هک  يادخ ***  ریش  رادرک  راتفگ و  6175 ز 
نید  ناگرزب  زا  دننک  تیاور  نیا ***  ردنا  نیما  نایوار  همه 

بآ  هار  نانمؤم  رب  تسبورف  بات ***  هب  نایفسروپ  وچ  هک  یلاح  ز 
دناشن  ردنا  دوخ  درِگ  دیزاون و  دناوخب ***  ار  هپس  نارس  لوا  ز 

نم  ناراسگ  مغ  سب  دییامش  نم ***  ناراوس  هش  ياک  تفگ  نینچ 
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166پ[  [ دوب رخسم  ار  وا  رم  هنامز  دوب ***  رکشل  تشپ  امش  نوچ  ار  هک   6180
منکشب  شندرگ  ناتریشمش  هب  منمشد ***  يوق  دشاب  دنچ  رگا 

هار  بآ  رب  دبای  هک  دیابن  هاپس ***  اب  ودع  کنیا  دمآ  نونک 
بارس  ردنا  هراوآ  نمشد  دوش  بآ ***  هار  ودع  رب  دش  هتسب  نوچ  هک 

؟  نایم ددنبب  نید  تمیح  رب  هک  نارتهم ***  زا  تسا  مادک  ینونک 
گنن  مان و  یپ  زا  تارف  طش  هب  گنرد ***  یب  نارگ  یهاپس  اب  دوش   6185

بآ  هبرَش  کی  هب  دبای  هرهب  یسک  بارتوب ***  رکشل  نآ  هک  دنامن 
(277  ) هحفص

دنر  تخبدب  ياپ  رب  تسج  یگس  دنه ***  و [  [ نایفسروپ نخس  نیا  تفگ  وچ 
داد  نید و  نمشد  یکی  وا  دب  هک  داژندب ***  روعالاوبا  گس  نآ  ُدب 

نید  رالاس  نیرفن  تفگ  یمه  نیعل ***  رخص  روپ  رب  درک  انث 
گرزب  رایرهش  يا  متفر  نم  هک  گرتس ***  نیعل  نآ  سپ  تفگ  نینچ  6190

نوخ  يوج  یکی  يداعم  نوخ  ز  نوردنا ***  تارف  شیپ  هب  منارب 
رخف  ربگ  نآ  ربگ ز  نیا  درکیم  هک  رخص ***  روپ  سپ  درک  نیرفآ  وا  رب 

يارهریت  گس  اب  رازه  یس  دندب  هاپس ***  يو  اب  درک  یسگ  سپ  نآ  زا 
تارب  خزود  هب  شداد  رالاس  هک  تارف ***  طش  هب  نوعلم  درب  هپس 

زارفرس  ای  هک  نایفس  دنزرف  هب  زاب ***  تفگ  نود  صاع  نب  تفر  وا  وچ   6195
هاوخ  هنیک  ( 1  ) روعالاوب تس  هتفر  هک  هاگیاج ***  نادب  دیاب  شیب  هپس 

سب  وت  هاپس  اب  ینت  اهنت  هک  سک ***  تسه  ودع  هاپس  ردنا  وچ 
رمع  نب  هللادیبع  دزن  هب  رهگ ***  دب  نآ  دومرف  هتفگ  نیا  زا 

167ر[  [ داژن دب  نآ  دزن  يرب  نامرف  ز  داش ***  تفر  يو  شیوخ  رب  شدنوخب 
ياج  داد  ودب  تسج و  ياپ  ربا  يار ***  هریت  دیدب  شموش  رادید  وچ   6200

رس  هریخ  ةراک  متس  نآ  رکم  هب  رب ***  شیوخ  ( 2  ) شلاب نادب  شدناشن 
زارفرس  وت  وچ  درادن  هنامز  زاجح ***  زارفرس  ایا  تفگ  ودب 

رس  هب  ار  ام  راک  ربب  يدرم  هب  رسپ ***  یمارگ  نوچ  ییوت  ام  رب 
راد  ریگ و  یپ  زا  تارف  طش  هب  راد ***  مان  روعالاوب  تسهتفر  هک 

با يور  نیز  تایار  دنراین  بارتوب ***  رکشل  ات  يار  نادب   6205

بآ رس  رب  گنج  بآ و  ندش  هتسب  زا  ع )  ) یلع نتفای  ربخ 

تخس  هرابکی  راک  دوش  رب  ام  هب  تخر ***  يور  نیا  زا  درا  نمشد  رگ  هک 
نایز  ار  ام  نایوج  گنج  دسر  ناهگان ***  نانمشد  نیا  زک  مسرتب 

دنروخ  نهآ  دنناشف و  شتآ  هک  دنرکشل ***  نآ  رد  یناشک  ندرگ  هک 
صیق  شکاب 3 . روعا 2 . لب  ریبش 1. نوچ  ربش و  نوچ  سابع و  وچ  ریرج ***  و  ( 3) سیق وچ  کلام  رامع و  وچ 
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یضترم  رب  رکبوب و  دنروپ  هک  اغو *** زور  هک  دمحم  ود  رگد   6210 ( 278  ) هحفص
قاط  رود  نیا  ردنا  روز  يدرم و  هب  قارع ***  ماش و  ناعاجش  زا  ییوت 
ینک  رب  نب  هزین ز  هب  ار  هُک  هک  ( *** 1  ) ینزواریش راوآ  نمشد  نآ  وت 

راوتسا  ینک  مهاپس  تشپ  هک  راوس ***  هش  يا  نم  مراد  مشچ  وت  ز 
رمع  نب  وا  زا  هنامداش  ُدِبب  رس ***  هب  نایفس  نبا  نخس  نیا  درب  وچ 

يوگ  وت  نادیم  رادنپ ز  هدرب  رس  هب  يوج ***  مان  رتهم  ياک  تفگ  نینچ   6215
یلم  ریما  يا  مَُوب  هدنسب  یلع ***  هاپس  یلع و  اب  نم  هک 

تسم  تس  یلیپ  هتفشآ  هک  یتفگ  وت  تسشن ***  نیز  رد  داب  نوچ  نیا و  تفگب 
167پ[  [ تفرب ردنت  و [  [ داب ةدننام  هب  تفت ***  هب  روالد  ( 2  ) نآ يربنامرف  ز 

بآ  هار  وجهنیک  نآ  تسبورف  بارتوب ***  رکشل  رب  درب و  هپس 
نامد  ياهدژا  نآ  رادید  هب  نامداش ***  ( 3  ) روعالاوب داش  ُدبب   6220

رخف  تسج  يو  گنج  نیا  رد  تفرب و  رخص ***  روپ  رب  زا  رمع  نبا  وچ 
يوج  هنیک  زا  دنک  یمه  تفرب و  يوج ***  گنج  بعصم  يو  راثآ  رب 

تایح  بآ  تسج  یمه  یتفگ  وت  تارف ***  ّطش  دزن  وا  درب  هپس 
نارک  ار  هربآ  نآ  دنتفرگ  نارگ ***  یهاپس  متفگ  هک  ناس  نیرب 

هار  داب  وا  رد  دباین  یتفگ  هک  هاپس *** *  نآ  تارف  بآ  زک  دش  نانچ   6225
رابیوج  بل  نمشد  تفرگب  هک  رایرابج ***  ریش  نخس  نیا  دینش 

(4  ) نید راکنایز  دش  ام  هاوخدب  هک  نید ***  داد و  رتهم  نآ  تفگ  نینچ 
ياپ  مشخ  زا  دروارد  لدلد  هب  يادخ ***  ریش  داب  نوچ  نیا و  تفگب 

یضترم  نید  دیشروخ  دنار  یمه  ابص ***  داب  وچ  تفرگرب و  هپس 
هار  لیم  کی  بآ  ِرب  دش  ات  هک  هاپس ***  رسکی  دناریم  دوساین و   6230

بآ  يور  نیا  زا  دروآ  رد  ار  هپس  بات ***  هب  نمشد  هک  ردیح  تفای  ربخ 
روعا  لب  نارب 3 . نامرف  نژوریش 2 . .1

 ] نیز . [/ 4 هک [...  هدش  نانچ  هاپس  نآ  زا  تارف  بآ  ینعی :  *.[ 
(279  ) هحفص

دیرگنب  یکی  ات  نید  راد  هپس  دیروآ ***  دورف  اج  نامه  ار  هپس 
دنک  رب  هگبآ  ار ز  هاوخدب  هک  دنک ***  نوچ  ات  راک  نآ  ریبدت  هب 

نامز  نآ  دندش  نادزی  ریش  ِرب  نانمؤم ***  رکشل  نآ  یبآ  یب  ز 
تخب  کین  رتهم  يا  رکشل  ربا  تخس ***  راک  دش  هک  دنتفگ  رالاس  هب  6235

نیا  ردنا  دینک  يروبص  یتخل  هک  نید ***  راد  هپس  خساپ  داد  نینچ 
168ر[  [ نود راک  متس  هاپس  نیا  ِرب  نونک ***  متسرف  یلوسر  نم  ات  هک 

ادتبا  مَِرگ  رب  یتجح  یکی  يده ***  هاپس  نانمشد  نیا  رب 
افو  یب  روعالاوب  کیدزن  هب  یضترم ***  سپ  داتسرف  ( 1  ) یلوسر
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نامگ  رد  لد  دروآ  هچ  ار  امش  ناشندب ***  ملاظ  ياک  تفگ  نینچ   6240
؟  نینچ نیا  بآ  دیراد  زاب  یمه  نیما ***  لوسر  ناروای  نیا  زک 

؟  تشک تسد  نیا  زا  ار  امش  دیور  هچ  تشز ***  مان  زج  یلاگسدب و  زج  هب 
*؟ دیدش نادزی  مکح  ( 2  ) رد هراب  کی  هک  دیدش ***  نامیشپ  تداهش  زک  رگم 

 ** ناترازاب زیت  مه  هب  دیاب  وچ  ناتراک ***  قح  نم  اب  دییوگب 
بایسآ  ناتنوخ  زا  منادرگب  بآ ***  فْرط  زا  دیزیخنرب  رگ  هک   6245

دوب  نافوط  وچ  ادعا  رب  مغیت  هک  دوب ***  ناسآ  راک  نینچ  رب  نم  هب 
داد  نید و  اب  هاش  تفگ  هک  ناس  نادب  داد ***  ماغیپ  تفر و  یلع  لوسر 

يادخ  ریش  ماغیپ  هنوگ  ره  ز  يار ***  تشز  روعالاوب  دینشب  وچ 
تسا  هتفگ  نخس  نیاک  تسا  ردنا  باوخ  هب  تسا ***  هتفخ  یلع  اتفگ  دیدنخب و 

؟ امش رب  ار  بآ  نامز  نیا  مارح  ام ***  رالاس  تسدرک  هک  دنادن   6250
بارتوب  رب  بآ  نیا  تسا  مارح  بآ ***  تسا  لالح  گس  رب  كوخ و  رب  هک 

رایرهش  نمشد  شک و  ناملسم  راکشآ ***  بارتوب  نیا  تسه  نادب 
] زا . [/ لوسر 2 .1

[؟ دنتفر نوریب  ادخ  مکح  زا  هرابکی  هک  دیدش  نامیشپ  مالسا  راهظا  نتفگ و  نیتداهش  زا  رگم  ینعی :  *.[
(280  ) هحفص دز [. مه  هب  ار  ناتقنور )  رپ  رازاب   ) نات رازاب  زیت  دیاب  ینعی :  **.[ 

ناج  دنرآرب  ات  یگنشت  دوب  ناشُک ***  نامثع  تافاکم  لوا  رد 
داد  میهاوخ  بآ  ناتریشمش  هب  داد ***  میداد  هک  خساپ  تسا  نیمه 

168پ[  [ لوضف دران  شیب  ات  هتشک  دوش  لوسر ***  ام  رب  دیآ  رگ  سپ  نیا  زا   6255
باهش  نوچمه  تفر  یلع  دزن  هب  باوج ***  نیا  دینش  وچ  یلع  لوسر 
نسحلاوب  اههتفگ  نآ  زا  دیدنخب  نخس ***  هدینش  نآ  تفگب  ردیح  هب 
نایز  دمآ  نمشد  رب  هتفگ  نیا  زک  ناهج ***  يادخ  یش  تفگ  نینچ 

نید  شیدنادب  ای  منم  هتفخ  هک  نیک ***  رادرک  مییامن  نمشد  هب 
 * افو يور  شنارب ز  نامرف  هب  یضترم *** رس  هب  ار  نخس  نیا  درب  وچ   6260

داد  يور  زا  دیرآ  نم  دزن  هب  داش ***  هرابکی  هب  ار  نید  ناریپ  هک 
دندب  اتکی  رای و  هردیح  اب  هک  دنآهدوب ***  یفطصم  اب  هک  اهنآ  زا 
دینش  ترصن  يوب  ناشراتفگ  ز  دیدب *** نادزی  ریش  ناشرادید  وچ 

مرک  باتفآ  دومن  اهنادب  مک ***  شیب و  نایغاط  نآ  ياهنخس 
؟  نیا ردنا  دهد  خساپ  هچ  تلم  هک  نید ***  رالاس  تفگ  نینچ  ناریپ  هب   6265

باوص  رب  دهد  نمؤم  غیت  رس  باوج ***  ار  نیا  دنتفگ  راب  کی  هب 
باذع  نونکا  میرابب  ادعا  رب  بآ ***  يوج  بل  رب  نید  ریشمش  هب 
اعد  رب  نت  هب  نت  رب  درک  یمه  یضترم ***  دش  داش  ناشراتفگ  ز 

؟  نایم ددنب  هک  لوا  گنج  نیا  رد  نانمؤم ***  نیا  زا  تفگ  یلع  سپ  نا  زا 
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ام  دنتفگ  دنتسج و  ياپ  ربا  افواب ***  ثعشا  کلام و  کبس   6270
داب  داش  امش  زا  یبن  ناور  داب ***  رای  ناتنادزی  تفگ  یلع 

یگراب  رب  دنتسشن  تیمح  ز  یگرابکی ***  هب  دمحا  ناباحص 
اضر  يوج  مییوج  وت  مکح  هب  یضترم ***  يا  رسکی  ام  دنتفگب 

169ر[  [ رازه هد  نید  نازارفرس  نادب  راوس ***  سپ  ناز  داد  يده  ماما 
(281  ) هحفص تفگ [. افو  يور  ز  ینعی :  نیز ].*  تشپ  رب  دنتسشن  تیمح  ز  نید ***  ناعاجش  نآ  نامز  ردنا  مه   6275

 * يور دنداهن  نمشد  رابکی  هب  يوج ***  مان  ثعشا  کلام و  نیزگ 
نانع  دش  کبس  بیکر و  دش  نارگ  نامز ***  ردنا  مه  ار  نید  ناراوس 
رای  کین  ياک  تفگ  نینچ  ثعشا  هب  راد ***  مان  کلام  نوردنا  هار  هب 
ياپ  شیپ  نامز  نیا  مرب  نم  ات  هک  يارگ ***  رت  سپ  زاب  ترکشل  اب  وت 

نامسآ  شدرگ  دوب  نوچ  ات  هک  نانمشد *** اب  هظحل  یکی  مشوکب   6280
افو  رپ  لی  يا  هگدروآرد  افق *** يداعم  دنیبب  نامْرگا 

نانمشد  لد  ناز  دوش  هتسکش  ناتریشمش *** هب  ام  تعجر  دوب 
نید كاپ  رتهم  يا  یتفگ  وت  وچ  نیا *** دمآ  باوص  بعشا  تفگ  ودب 

تفت  هب  شتآ  هدنزوس  دننام  هب  تفرب ***  کلام  اج و  نآ  ثعشا  دنامب 
هار  لیم  کی  چیه  دبن  رت  نوزف  هاپس ***  رگید  هب  ات  نید  نادرم  6285 ز 

ناوج  ریپ و  دنتفر  گنج  يوس  ( *** 1  ) نایزات نید  ناراد  مان  نآ  وچ 
یفطصم  لدلد  ربا  وا  تسشن  یضترم ***  رومان  نید  رادهپس 

ربش  ریبش و  يو  اب  دنتفرب  رنهرپ ***  نآ  تفر  یلت  زارف 
هاپس  ود  ره  دزن  نورد  الاب  ز  هانپ ***  نید  نآ  درک  یمه  هراظن 

ياج  نمشد ز  دیبنجب  تبیه  ز  يادخ ***  هاپس  دش  ودع  گنت  وچ   6290
يور  هنیک  زا  درک  ودب  نمشد  هک  يوج ***  گنج  ( 2  ) روعالاوب تسنادب 

دنار  شیپ  یکی  هنیک  هب  ار  سرف  دناشنرب ***  هپس  تسشن و  رب  کبس 
169پ[  [ رابیوج رب  دندیشک  رب  هدر  راوماه ***  شرکشل  ات  دومرفب 
ودع  رکشل  دروآ  ردنا  شیپ  هب  ودع ***  رب  نت  دنکفارب  کلام  وچ 

تسم  نالیپدننام  هب  رکشل  ود  تسد ***  هرابکی  دندرب  ریشمش  هب   6295
تسار  پچ و  نیمز  دش  نوخ  نوحیج  وچ  تساخب ***  ناعاجش  ریگ  راد و  هد و 

( 3  ) نانس ماسح و  زا  نوخ  دیرابب  نامغ ***  دراب  لیس  نآ  هک  ناس  نادب 
(282  ) هحفص ماسح  نانس و  روعا 3 . لب  نانزات 2 . . 1 دنداهن [. يور  نمشد  هب  ینعی :  *.[

نامسآ  مه  یتفگ ز  دیردب  ( *** 1  ) نانس ماسح و  كاچ  كاچ  سبز 
شورخرپ  نامسآ  دش  هرعن  سب  ز  شوج *** هب  دمآرب  نابایب  نوخ  نآ  زا 

يوگ  درک  یمه  نادرُگ  غیت  رس  يوج ***  گنج  مدرم  رس  تسد و  6300 ز 
دش  هتشگرب  هاوخدب  تخب  مغ  ز  دش ***  هتشپ  زا  رپ  نوماه  هتشک  سب  ز 
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نورب  دش  یمه  اهناور  اهنت  ز  نوخ ***  تفر  یمه  نادرگ  ياهگر  ز 
ناوختسا  گر و  نتسج  دایرف  هب  نایماش ***  نت  ردنا  دمآ  گناب  هب 

 * دومن یتسس  دنب  ودع  یتسم  ز  دومن ***  یتسد  شیپ  نیک  کلام ز  وچ 
شیر  گنج  زا  هتشگ  نایماش  لد  نیک ***  تشز  روعالاوب **  دید  نآ  وچ   6305

ماخ  گنج  رد  هنوگ  نیا  زا  دیشابم  ماش ***  لها  ایا  تفگ  ناینایفس  هب 
دینکرب  نبز  ار  ودع  نیاک  نانچ  دینک ***  هلمح  هرابکی  دیشوکب و 

نانمؤم  نآ  رب  اهنت  دندنکف  نامز ***  نآ  ماش  لها  یگرابکی  هب 
دندتسب  نالی  زا  نالی  ماقم  دندز ***  رب  مه  هب  ار  نانمؤم  فص 

يور  هنیک  یپ  زا  دومن  نمشد  هب  يوج ***  گنج  کلام  دید  لاح  نآ  وچ   6310
مرمشن  سک  هب  ار  يده  يودع  مرتشا ***  کلام  نم  تفگ  یمه 

170ر[  [ منکرب نب  هزین ز  هب  ار  هُک  هک  منکفا ***  ربزه  ياهدژا  نآ  نم 
مارح  دش  نایماش  رب  حور  نم  ز  ماش ***  لها  نیا  رب  دزیا  مشخ  منم 

؟ يار تشز  نمشد  زا  نم  مسرت  هچ  يادخ ***  ریش  تسا و  نید  ْتشپ  ارم 
دابدنت  هک  ( 2  ) هدرخ رد  هک  ناس  نادب  داتفوا ***  ماش  لیخ  رب  نیا و  تفگب   6315

تسخب  نادرگ  تسد  لد و  هزین  هب  تسکشرب ***  مه  هب  ار  ودع  هاپس 
دید  هدنزیرگ  ار  هپس  کلام  ز  دید ***  لاح  نیا  رود  زا  بعصم  نآ  وچ 

یلع  هاپس  رب  نامز  ردنا  مه  یلم ***  راوس  نآ  درب  هلمح  نیک  ز 
.] دشن تفای  یصخشم  يانعم  ماسح ].*  نانس و  یگراب 1. هنب  زا  دنتخیگنارب  یگرابکی ***  هب  نودیمه  شهاپس 

28  ) هحفص دروخ  روعا 2 . لب  **. 
نید  ( 2  ) ناراوس رب  نت  دندنکف  نیطساق ***  ( 1  ) رکشل یبناج  رهز   6320

دنتخیر  یمه  نوخ  افج  غیت  هب  دنتخیوآ ***  رد  اج  کی  هب  رکشل  ود 
نامز  نآ  تشپ  دندومن  نمشد  هب  ناور ***  میب  کلام ز  ناراوس 
اهر  فک  زا  درک  یمه  ار  لجا  اهدژا *** دنت  وچ  کلام  دنمرنه 

راع  دییوجم  ناراد  مان  ياهک  راوس ***  هش  نآ  تفگ  یمه  نارای  هب 
ياپ  تخل  کی  گنج  رد  دیرادب  يادخ ***  نانمشد  نیا  زا  دیسرتم   6325

نید  ناعاجش  رب  وا  دش  هریچ  هک  نیا ***  ردنا  درب  ینامگ  نمشد  هک 
نایز  دمآ  کلام  رکشلرب  هک  نامز ***  ردنا  مه  ثعشا  تسنادب 

راهبون  ردنت  نوچ  دیرغب  راوس ***  نآ  شیوخ  ياج  زا  دیبنجب 
دیسر  نید  نمشد  رب  یقرب  وچ  دیشکرب ***  نایم  زا  غیت  لام  ودع 

يو  رای  هدش  لد  زا  دنتفرب  يو ***  راثآ  رب  نودیمه  شهاپس   6330
170پ[  [ يوگ تفگ و  یب  دندومن  نمشد  هب  يور ***  هراب  رگد  کلام  ناراوس 

دنتخیمآ  ردنا  غیت  هب  لهاله  دنتخیوآرب ***  مه  اب  هرابرگد 
شیوخ  يار  زا  هن  نوریب  تفر  یمه  شیوخ ***  ياهنت  نیریش ز  ياه  ناور 
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رفورک  ناشدوبیم  دندنامب و  رد ***  گنج  نادب  رکشل  ود  ناس  نیدب 
گنج  و [  [ راکیپ هنوگ  ره  دندرکب  گنج ***  رکشل ز  ود  نآ  دندش  هتسخ  وچ   6335
شیوخ  ياج  ون  هب  دنتسج  رود ،  مه  ز  شیوخ ***  يار  زا  سپ  رکشل  ود  نآ  دندش 

سک  ياج  رب  دیبنجن  ینامز  سپ ***  دندیشکرب  هدر  هیور  ود 
هاگیاج  نامه  نیک  زا  شیاسآ  رد  هاپس ***  ود  ره  دندنامب  یگنرد 

رظن  رکشل  ود  ره  رد  درک  یمه  رومان ***  ردیح  نورد  الاب  ز 
ناشن  رکشل  ود  گنج  راثآ  ز  ناهج ***  ماما  داد  یمه  ار  نسح   6340
هاگمزر  نادب  الاب  يور  نیا  زا  هار ***  لیم  کی  ( 2  ) رود زا  ُدب  تفاسم 

يرود  اراوس 3 . يرکشل 2 . یکی 1. دش  رت  شیپ  نید  نادرم  ز  یکدنا ***  هاپس  نآ  دندز  رب  مد  وچ 
(284  ) هحفص

نایماش اب  يو  گنج  ثراح و  نب  ورمع  ۀبطخ 

راوس  هش  نآ  دوب  یمه  یگنرد  راو ***  هتسهآ  تفر  فص  ود  نایم 
داشگرب  نافز  روالد  سپ  نآ  زا  داتسیا ***  فص  ود  نایم  یگنرد 

قافتا  زا  نم  يور  دنیبب  قارع ***  ماش و  لها  ياک  تفگ  نینچ   6345
رب  ور و  نامز  نآ  دومن  نمشد  هب  رس ***  شدوخ ز  تشادر  بو  نیا  تفگب 

مثراو  نید  نادرم  يدرم ز  هب  مثراح ***  نب  ورمع  نم  تفگ  یمه 
نیرفآ  نم  ناج  رب  درک  یسب  نیما ***  يافطصم  تفگ  هک  منآ  نم 

 * یفطصم تلم  رب  غیت  مدز  ازغ ***  رد  نینح  ردب و  هب  نم  مُدب 
171ر[  [ یبن رای  هدیدنسپ  مدوب  وچ  یبن ***  راسگ  مغ  مدب  رد  نیدب   6350
نونک  نید  فص  ردنا  مداد  ربخ  نود ***  ناراوس  يا  شیوخ  لاح  زا  نم 

ماش  لها  همه  شُماخ  دندوبب  مان ***  دنمرنه  نآ  درکب  ادیپ  وچ 
یمه  دیوج  هچ  دوخ  ات  دننادب  یمه ***  دیوگ  هچنآ  دنونشب  ات  هک 

ربخ  سک  ره  تشاد  وا  لاوحا  ز  رَیِس ***  وکین  ریپ  یکی  دب  وا  هک 
شیوخ  راتسد  زین  ُدب  داد  ودب  شیوخ ***  رای  ُدب  هدناوخ  یبن  ار  وا  رم   6355

راگماک  دزیا  رب  درک  انث  راوس ***  نآ  موق  دندوبب  شماخ  وچ 
مالک  وکین  دناوخ  رب  رشع  یکی  مالس ***  سپ  نآ  زا  داد  یفطصم  رب  و 
نآ  ریسفت  ینعم و  درک  نایب  ( *** 1  ) ناور نیریش  نآرق ز  دناوخ  رب  وچ 

؟  قافن هار  دیتفرگرب  ارچ  قارع ***  ماش و  لها  يا  هگ  نآ  تفگب 
باسح  زا  دیاهن  هگآ  دیتسبب و  بآ ***  هار  ارچ  رب  نانمؤم  نیا  رب   6360

گنج  هن  حلص و  يور  ربا  يدرکن  گنت ***  بآ  نارفاک  ربا  ربمیپ 
یقش  ناگس  يا  دنرضاح  یسب  یبن ***  تیب  لها  زا  رکشل  نیا  رد 

راوس  راونکا  دنتسه  گنج  نیا  رد  رازه ***  زا  رتشیب  نایباحصا  ز 
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سند ؟  ناگس  يا  دیاهتسب  ورف  سوه ***  زا  بآ  هار  نینچ  اهنیا  زا 
(285  ) هحفص نافز [ . [/ 1 مدز [. غیت  یفطصم  نید  ساسا  رب  ینعی :  *.[ 
 * ناملاظ ایا  دیزیخنرب  امش  نامز ***  نیا  بآ  هار  رگا  نودیا  زا   6365

امش  يزیختسر  یکی  نونکا  مه  ام ***  ریشمش  حمر و  نیا  زا  دینیبب 
تسا  تربع  رد  زا  نخس  سپ  نیا  زا  تسا ***  تجح  امش  رب  نخس  نیا  نونک 

نیک  هب  دز  نورب  ار  سرف  يراوس  نیطساق ***  زا  تفگ  نخس  نیا  ورم  وچ ع 
171پ[  [ ناهن نهآ  رد  یلیپ  هتفشآ  وچ  نالک ***  یهوک  تشپ  ربا  یهوک  وچ 

دوب  هعارد  و [  [ دوخ ارو  نهآ  زک  دوب ***  هعاّرز  مان  ار  درم  نارم   6370
ياهزین  زگ  هدژه  وا  تشاد  فک  هب  ياهزیر ***  نودربگ  نآ  دب  خزود  ز 

سفن  دود  هب  نودرگ  تخوس  یمه  سرف ***  مس  هب  نوماه  دنک  یمه 
یضترم  َربَا  نیرفن  درک  یمه  افو ***  یب  نآ  ثراح  رب  گنت  دش  وچ 

مینازرا  سودرف  هب [  [ روح و هب  مینایفس ***  ریش  نم  تفگ  یمه 
بارت  شناتسود  رس  رب  منک  بارتوب ***  شنکدب  نمشد  منم   6375

ناهج  نیا  دابم  نایفسروپ  یب  هک  نانچ ***  ینعم  هب  ینیب  تفگ  یمه 
نمرها  گس  يا  تفگ  دیشوجب و  نخس ***  نیا  دینش  يو  زا  ثراح  نب  وچ 

یتمرح  یب  يور  زا  ییوگ  نخس  یتنعل ***  یسک ،  نم  نوچ  شیپ  رد  وت 
(1  ) ناد كاپ  لی  نآ  درب  هلمح  وا  رب  نامد ***  ياهدژا  نوچ  نیا و  تفگب 

نهد  رب  ياهزین  کبس  ار  ودع  نکش ***  رکشل  ریش  نآ  دز  تیمح  6380 ز 
نوگنرس  نیعل  دمآ  ردنا  ریز  هب  نورب ***  شیافق  زا  دش  هزین  رس 

نافز  رب  يدب  ینارن  سپ  نیا  زا  ناشندب ***  گس  يا  ورمع  تفگ  یمه 
دیود  نوریب  هدید  زا  شنوخ  مغ  ز  دید ***  هتشک  ار  درگ  نآ  روعالاوب **  وچ 

راوس  نیا  بارتوب  زا  دوب  هب  هک  رادكابان ***  ربگ  نآ  تفگ  یمه 
؟ ماش ناعاجش  يا  دوش  نوریب  هک  مامه ***  نیا  بلاط  رب  تفگ  یمه   6385

نایماش فص  زا  نتساوخ  نیک  هب  نامز ***  رد  سرف  دز  نورب  يراوس 

نادراک [ . [/ 1 دیزیخنرب [... بآ  هار  زا  رگا  ینعی :  *.[ 
(286  ) هحفص روعا  لب  **. 

دابز  نتفر  هاگ  قبس  يدرب  هک  داژن ***  یلیقُع  بسا  رب  هتسشن 
172ر[  [ هرگ وربا  رب  هدنکف  هنیک  ز  هرز ***  ریز  هب  رد  نت  هدرک  ناهن 
شرورپ  ارو  هداد  بارهز  هب  شردنا ***  تسد  هب  یطخ  حمُر  یکی 

ریذپ  قحان  ربگ  نآ  تخیوآ  رد  ریپ ***  ورمع  اب  تفر  هگدروآ  رد   6390
مه  هب  نید  نمشد  اب  تخیوآرب  مژد ***  ریش  وچ  شدید  ورمع  ارو 

رازراک  شتآ  دنتخورفارب  راوس ***  روالد  ود  نآ  هزین  ود  ز 
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اهر  شتآ  درک  یمه  هنیک  ز  اهدژا ***  ود  دننام  هب  هزین  ود 
نامسآ  بش  هریط  رد  وچ  دش  اوه  نانس ***  بات  ناراوس و  درَگ  ز 

نوخ  تفر  یمه  ود  ره  ياهنت  ز  نورد ***  ناْشنایم  دش  در  هنعط  یسب   6395
نیعل  نآ  ۀنیس  رب  هزین  یکی  نید ***  هزیکاپ  ریپ  نآ  دز  رخآ  رد 

َشرَا  کی  زا  تفر  نورب  رتنوزف  شنکدب ***  نآ  تشپ  زا  هزین  رس 
نوخ  كاخ و  رد  دیطلغ  داتفیب و  نوگنرس ***  نیز  تشپ  زا  یماش  کبس 

دیدب  ار  دوخ  رای  نورد  نارین  هب  دیسر ***  نارین  يوس  نیعل  ناور 
شیب  دروآ  مه  نآ  تسج  دروآ  مه  شیپ ***  درب  سرف  ثراح  ورمع  نیزگ   6400

نایژ  ریش  وچ  دش  هگدروآرد  نایماش ***  فص  زا  رگد  يراوس 
نت  رایشه  ریپ  رب  دنکفارب  نمرها ***  نت  لیپ  ةدننام  هب 

درپس  کلام  هب  شناج  هزین  کی  هب  درب ***  هلمح  نید  ریپ  وا  رب  نیک  زا  مه 
ناگیار  نینچ  نادرم  دنریمن  ناگس ***  يا  تفگ  درب و  رتشیپ  سرف 

امسلا بر  تسه  ام  رادیرخ  اهب ***  ار  ام  تسه  نیرب  تشهب   6405
داد  میهاوخ  داد  نایماش  ای  هک  داژن ***  خرف  ریپ  نآ  تفگ  یمه 

172پ[  [ میاهدرورپب يدرم  نید و  زا  نت  میاهدرک ***  نینح  ردب و  گنج  ام  وچ 
نیطساق  رب  دمآ  تبون  نونک  نیثکان ***  اب  زین  ام  گنج  دبب 

رن  ریش  یکی  نوچ  نایماش  نآ  زا  رگد ***  يراوس  هگ  نآ  دمآ  نورب 
یمه زرابم  رت ***  شیپ  دش  لاح  نآ  رد  شتشکب  ( 287  ) هحفص نامز  ردنا  شریپ  ياهزین  دزب  ناد ***  رایـسب  ریپ  اب  تخیوآرد   6410

رتشیب  يو  تساوخ 
راوس  الاو  جنپ  نایماش  نآ  زا  راد ***  مان  لی  نآ  تشکب  ناس  نیا  زا 
سارهر  نامز ب  نآ  نایماش  همه  نانش ***  نادزی  ریپ  نآ  زا  دندوبب 

يو  راک  رد  دندوبب  زجاع  وچ  يو ***  راکیپ  زین  سک  دنتسجن 
نوخ  هب  هتشرس  شنانس  ُدب  یمه  نورد ***  نادیم  هب  نودیمه  روالد   6415

زاجح  راوس  نآ  هگدروآ  رد  زاب ***  دروان  داد  یمه  ار  سرف 
رنه  رپ  نآ  راکیپ  دنیوجن  رگد ***  ادعا  هک  روالد  نآ  دید  وچ 

راکشآ  ریلد  نآ  تفر  بآ  رب  راکش ***  هدرکب  يراکش  ریش  وچ 
مان  کین  لی  نا  نت  دنکفارب  ماش ***  ربگ  رکشل  ۀشوگ  ربا 

يو  شیب  مک  دندوب  هدید  سب  هک  يو ***  شیپ  زا  موق  نآ  دندیمر   6420
داشگ  رب  هرهطم  ۀشوگ  یکی  داب ***  دننام  كارتف  روالد ز 

درک  بات  زا  رپ  ار  ودع  ناور  درک ***  بآ  رپ  دنکفا و  ردنا  يوج  هب 
نامز  نآ  سپ  تفر  نانمؤم  رب  نانع ***  سپ  نآ  زا  دیچیپب  ار  سرف 

(1  ) يوا ردنا  بدا  نادنچ  دندید  وچ  يوا ***  ردنا  بجع  هدنامب  رکشل  ود 
نیرفآ  لد  ناج و  زا  درک  یمه  نید ***  لها  زا  ریپ  نآ  رب  کیاکی   6425
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173ر[  [ هز هب  تداعس  نامک  يدرک  وت  هز ***  ریپ  يا  هز  کلام  تفگ  ودب 
ریگتسد  دوب  نادزی  تفگ  ار  وت  ریپ ***  مشچ  رس و  کلام  دیسوبب 

ناوتسگرب  نیز و  اب  بسا  یکی  نامز ***  ردنا  داد  ودب  هیده  هب 
اغو  ردنا  دوب  یلع  تسشن  یضترم ***  دب  هداد  نیا  تفگ  ارم 

ریگدرگ  کلام  رب  تفگ  انث  ریپ ***  دنمرنه  هنامداش  دبب   6430
رهگالاو  ناریلد  يا  تفگب  رومان ***  کلام  دوخ  نارای  هب 

؟  شیوخ ماک  نید  هاوخدب  دیوج ز  هک  شیوخ *** ؟  مان  نامز  نیا  دنک  الاو  هک 
(288  ) هحفص وا  .1 دنک ؟ هتسب  هک  ناْشناور  شتآ  رد  دنک ***  هتسخ  هک  ار  نانمشد  لد 

؟  نیرب تشهب  وا  ناج  هب  درخ  هک  نیرفآ ***؟  ناهج  ياضر  دیوج  هک 
يور  هنیک  زا  درک  هگمزر  يوس  يوج ***  گنج  یکی  نیا ، تفگب  کلام  وچ   6435

ياهراب  ورداب  نورد  شریز  هب  ياهراپ ***  هُک  وچ  يراوس  روالد 
تسم  لیپ  ندرگ  نت و  ورین  هب  تسد ***  هب  نیک  زا  یتسسگب  هک  یعاجش 

هوکش  دص  اب  تفر  هگدروآ  رد  هوک ***  هراپ  کی  وچ  روالد  دب  نت  هب 
داژن  یلیَقُع  يدنون  هدنود  داب ***  دننام  هب  یهوک  تشپ  ربا 

ناهن  نهآ  رد  ُدب  نت  لیپ  نت  ناوتسگرب ***  ریز  ناهن  دب  سرف   6440
تسجبیم  لجا  شنانس  زک  نانچ  تسد ***  هب  یطخ  حمر  یکی  هتفرگ 

شروخ  رد  دب  شیداعم  ناج  هک  شرب ***  ردنا  دب  يدنه  یغت  یکی 
رهگالاو  دوب  هملسم  نیزگ  ردپ ***  شدوب  مان  شدب  دمحم 

ریش  هدنرغ  وچ  و [  [ دیفس لیپ  وچ  ریلد ***  ریش  تفر  هگدروآ  رد 
173پ[ ] ؟ ماع صاخ و  زا  تسیک  نم  دروآ  مه  ماش ***  لها  ایا  تفگ  نایماش  نادب   6445

دیرگنب  دوخ  ناعاجش  ( 1  ) يز یکی  دیدب ***  ار  وا  رمع  هللادبع  وچ 
بلط  ام  زا  درک  دوخ  دروآ  مه  برع ***  راوس  نیا  نالی  يا  تفگب 

راد  مان  يا  نداتسرف  دیابب  راوس ***  هدید  مزر  نیا  دروآ  مه 
رَبِع  ردنا  دنام  نایماش  لد  رمع ***  نب  هللادبع  راتفگ  ز 

مان  هب  ُدب  مه  ربا  يو  مارهب  وچ  ماش ***  لها  زا  تفر  نورب  يراوس   6450
داب  راتفر  هب  هوک و  دننام  هب  داژن ***  یلیقع  بسا  رب  هتسشن 

ناوتسگ  رب  زبس  یبرغم  یکی  نالک ***  ياپ  داب  نا  رب  هدنکف 
 * هرگ نیز  نیدید  رز  هب  دب  هرز  هرز ***  ردنا  ُدب  یگنج  درم  نت 
رخ  شاخرپ  درم  دب  هتسب  نایم  رمک *** * نیز  هرز  رب  هرز  زارف 

يرتخا  نوچ  هدنشخرد  ندب و  يرفغم ***  یکی  هداهن  رب  رس  هب   6455
(289  ) هحفص دشن [. صخشم  عارصم  حیحص  يانعم  تروص و  نیز ].*  .1

رز  هب  ياههقلح  هتخود  وا  رب  رپس ***  یکی  تشپ  سپ  ( 1  ) هدنکف
راذگ  شنانس  يدرک  هوک  رب  هک  راوس ***  هش  نآ  تسد  رد  هزین  یکی 
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هایس  هتسب  تشاد  یتیار  یکی  هاوخ ***  هنیک  رب  هزین  رس  رب  نیک  ز 
ردپ  نیک  تسج  یمه  نمشد  ز  رسپ ***  دب  نیعل  ار  نمی  ریما 

یشک  نیک  رب  تفر  هگدروآرد  یشک ***  ندرگ  هب  متفگ  هک  ناس  نیا  رب   6460
نیرع  ریش  دننام  دیّرغب  نیک ***  هب  دش  هملسم  نب  کیدزن  وچ 

بارتوب  همه  نارس  ( 2  ) يارس بارخ ***  مهاوخ  درک  نم  تفگ  یمه 
ردپ  نوعلم  هب  ییوج  رخفیم  وت  رس ***  هریخ  ایا  تفگ  ودب  دمحم 

174ر[  [ یتسین ردپ  زا  نوزف  يدرم  هب  یتسین ***  رتشیب  ( 3  ) ههربا نآ  وت 
منک  ناج  یب  تفگ  رگد  ار  یلع  منک ***  ناریو  هبعک  نم  تفگیم  هک   6465

 * كاخ هب  دش  نیثکان  مغ  رد  رگد  كاله ***  نآ  دش  لیبابا  ریط  هب 
هاش  ود  ره  نادب  نم  نونک  مناسر  هلا ***  ریش  نامرف  هب  نم  ار  وت 

نامگدب  نادب  ار  نت  دنکفارب  نامد ***  ياهدژا  نوچ  نیا و  تفگب 
دنتخیر  یمه  شتآ  هزین  ود  ز  دنتخیوآرب ***  اج  کی  هب  هزین  هب 

رک  تشگ  یمه  نادرگ  شوگ  لد و  ریس ***  نانس و  كاچ  كاچ  سب  6470 ز 
 ** کَسَه شتآ  هدرگ ز  دندناشن  کلف ***  جوا  رب  بکرم  ود  لعن  ز 

بارغ  رپ  وچ  یهوک  دننام  هب  بارت ***  هدوسب  درگ  دش ز  اوه 
درخ  درخ  دشب  ناشاههقرد  نآ  زو  درگ ***  ود  ره  ةزین  دش  هنعط  سبز 
تسم  نالیپ  هتفشآ  دننام  هب  تسد ***  ود  سپ  نآ  زا  دندرب  ریشمش  هب 

رگد  کی  رب  غیت  نامز  نآ  دندز  رگج ***  زا  نز  غیت  ود  تسد  ود  هب   6475
هربا  يازس 3 . دنکف 2 . .1

منک ناج  یب  ار  یلع  تفگیم  وت  ردپ  دـش .  كاله  لیبابا  ریت  هب  منکیم و  ناریو  ار  هبعک  تفگیم  ههربا  تیب :  ود  زا  رعاش  دوصقم  *.[ 
.] داتفا كاخ  هب  لمج )  ) نیثکان مغ  زور  رد  و 

.] دنناشفآیم رب  ار  شتآ  زا  ینمرخ  ییوگ  هک  نانچ  دندناشفایم  كاخ  ناشلعن  تابرض  زا  بسا  ود  ینعی :  **.[ 
(290  ) هحفص

(1  ) رپس زا  دنتفوگ  رگدکی  رب  هک  ربت ***  غیت و  گنج  نآ  ردنا  دبب 
مامت  دمان  غیت و  شدب  هتسسگ  ماسح ***  کی  ههربا  دز  بات  نا  رد 

رس  هب  دز  یمه  شتسد  ود  ترسحز  مَهَربَا ***  مغ  درد و  ناز  دیچیپب 
نایز  نمشد  ار ز  وا  دیان  ات  هک  نانع ***  سپ  ناز  دیچیپب و  ار  سرف 

اهر  شدرک  هرعن  یکی  ردنت  وچ  افق ***  ردنا  شتفر  یلع  راوس   6480
يار  تشز  نمشد  ندرگ  ربا  يادخ ***  مان  هب  اتفگ  غیت و  دزب 

رس  تخاد  نورب  وا  شتبرض  کی  هب  رد ***  شود  زا  دنکفیب  ار  شرس 
174پ[ ] ؟ تسیرگ دهاوخب  شگرم  هب  ردام  هک  تسیک ***  تفگیم  درب و  رتشیپ  سرف 

یکدنا  بارش  وا  دشچ  مغیت  ز  یکی ***  دیآ  مشیپ  ات  دیشوکب 
هاشداپ  نینچ  نیا  دش  هتشک  دب  هک  هآ ***  تفگیم  دید  نآ  ( 2  ) روعالاوب وچ   6485
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 * راک هب  دیآ  هچ  نآ  يرب  نامرف  هب  رایب ***  محیلس  وا  تفگب  سپ  نآ  زا 
باذع  مرابب  شک  نیک  ریشمش  هب  بارتوب ***  رکشل  نیدب  نم  ات  هک 

ناوتسگ  رب  هراب  رب  دنکفیب  نارگ ***  یحیلس  نوعلم  دیشوپب 
گنچ  ود  دز  ودب  دش  رگد  يراوس  گنج ***  نادیم  هب  نتفر  تساوخ  يو  وچ 

لدج  وت  ینک  وا  اب  هک  درادن  لحم ***  نآ  هملسم  نب  تفگ  ودب   6490
گنرد  یب  نونک  رس  ملسگب  نت  ز  گنچ ***  هب  ار  وا  رم  نم  ات  هک  وت  نامب 

دش  دازا  مغ  زک  يو  درب  نامگ  دش ***  داش  وا  تفگ  زا  روعاوبا 
راد  مان  یشکرس  برع  ردنا  هک  راوس ***  روالد  ریَمُح  نب  دب  و 

رس  وت  روآ  نم  دزن  هب  ار  ودع  رومان ***  ( 3  ) يا ( 2  ) روعالاوب تفگ  ودب 
نامز  نآ  ریَمُح  نب  نتساوخ  نیک  هب  نایماش ***  فص  زا  سرف  دز  نورب   6495

روع  لب  بس 2 . يوم 1. يور و  هرز  ردنا  دیشوپب  يوج ***  گنج  نآ  تفر  هگمزر  يوس 
(291  ) هحفص رایب [ . ار  دیآیم  راک  هب  محیلس  زا  هچنآ  تفگ :  يرب  نامرف  هب  ینعی :  *.[

دنلب  یهوک  وچمه  کبس  يداب  وچ  دنون ***  یّکی  تشپ  رب  ربگ  نآ  دب 
قرف  خرچ  رب  تفوک  یمه  يدنت  ز  قرب ***  دننام  تسَج  یمه  شدنون 
نیک  ربک و  زا  گناب  یکی  دز  وا  رب  نیعل ***  نآ  دیسر  دمحم  دزن  وچ 

تخل  تخل  نامز  نیا  منک  تغیت  هب  تخب ***  روش  نمشد  ياک  تفگ  نینچ   6500
175ر[  [ فالَم رب  نید  ناعاجش  شیپ  هب  فازگ ***  رب  ور  تفگ  ودب  دمحم 

يردیح  لی  نزوا  متسر  منم  يرگید ***  یمتسر  وت  هک  متفرگ 
وت  ریبدت  راچان  تسا  گرم  وچ  وت *** *  ریم  یهر  وت  نم  تفگ  نیعل 

دازب  تِک  نآ  وت  رب  نونک  دیرگب  داژن ***  دب  ایا  تفگ  ودب  دمحم 
گنرد یب  نیعل  نآ  اب  تخیوآرب  گنلپ ***  یگنج  دننام  نیا و  تفگب   6505

بآ هب  شنتفای  تسد  رامع و  نبا  مزر 

دیدب  ار  نیعل  ریمح  نب  نآ  رم  دیرگنب ***  یکی  کلام  رود  زا  وچ 
ناوخب  ار  ام  رای  هگمزر  نآ  زا  نامز ***  نآ  تفگ  رامع  دنزرف  هب 

راتساوخ  نکم  رگید  دروآ  مه  راک ***  تسیاب  وچ  ( 1  ) يدرکب شیوگب 
یکدنا  نامز  نیا  ریمح  نبا  ز  یکی ***  وش  شپ  زاب  يدش  هتسخ  وت 
داب  دننام  تفر  هگدروآرد  داش ***  رامع  نبا  سرف  دز  نورب  6510

نتشیوخ  نیا  زا  شیب  نکم  هجنر  وت  نز ***  غیت  ایا  تفگ  هملسم  نب  هب 
راتساوخ  نکم  رگید  دروآ  مه  راوس ***  يا  درگزاب  دش  هتسخ  وچ 

راد  ریگ و  نیا  ( 2  ) دیاب ام  ریشمش  ز  داد ***  هنوگ  نیا  زا  نامرف  رالاس  وچ 
تس  ربمغیپ  لا  نمشد  لد  ز  تسرکنم ***  ملاظ  شنکدب  نیا  هک 

تسا  هتفگ  يو  لاح  زا  نم  اب  ردپ  تسا ***  هتفر  یسب  نید  رب  روج  نیا  زا   6515
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لامه  ششوک  زور  منم  ار  نیا  رم  لام ***  شوگ  مهد  ار  نیا  زورما  نم 
لما  هتسسگ  دش  لجا  دمآ  وچ  لجا ***  ار  نیعل  نیا  تسا  نم  نانس 

ریم نم  یتسه و  مالغ )  ) یهر وت  تفگ :  نیعل  ینعی :  ریمخ ].*  نوچ  ار  هراخ  دـنک  شنانـس  ریگ ***  تسد  دوب  ترـصن  و [  [ يار ار  هک 
.] متسه وت 

(292  ) هحفص دبای  يدرکن 2 . . 1
راک  شیپ  رفظ  ار  يو  تسد  دوب  راگدرک ***  دهد  ترصن  و [  [ حتف ار  هک 
دنب هن  ار  يو  دوس  دنکیم  طخ  هن  دنلب ***  خرچ  تشپ  دنکشب  ار  هک   6520

175پ[  [ درُگ ِرامع  نبا  ریمح  نبا  رب  درب ***  هلمح  یکی  نیک  زو  نیا  تفگب 
مَرَد  ردیح  رای  نمشد  لد  مردیح ***  رکاچ  نم  تفگ  یمه 

مرهاق  یلع  نانمشد  ربا  مرسای ***  نب  رامع  تشپ  زا  وچ 
نیرع  ریش  دننام  تفشآ  رب  نیعل ***  ریمح  نب  يو  راتفگ  ز 

 * ادف ار  یلع  داب  نم  ناج  دص  ود  يده ***  راوس  رب  نت  دنکفارب  6525
بجع  اهلثم  ام  رد  دنتسد  ز  برع ***  ردنا  هک  مراوس  نآ  نم  هک 

یفطصم  نیزگ  يو  اب  تفگ  یمه  ازغ ***  ردنا  هک  سک  نآ  روپ  منم 
ببس  نیز  مهد  يزارفرس  ار  وت  برع ***  رب  يوش ،  ناملسم  وت  رگ  هک 

وت  ماک  تمعن و  رثا  دنامب  وت ***  مان  برع  ردنا  هک  ناس  نآ  رب 
مَینادیم  درم  برع  عاجش  مینایفس ***  تفگ  سپ  نیا و  تفگب  6530

باوخ  هب  زگره  شْمنیب  هک  مهاوخن  بارتوب ***  نمشد  نامگ  یب  منم 
دنتخیگنارب  يزیختسر  نیک  ز  دنتخیوآ ***  رد  اج  کی  نیا و  تفگب 

رفوّرک  نآ  ردنا  نانس  رب  نانس  رخ ***  شاخرپ  ود  نیک  زا  دندنکف 
مد  هب  شتآ  تخیریم  هزین  ود  ز  مه ***  هب  مقرا  ود  نوچمه  دیچیپب 

راق  وچمه  اوه  دش  يو  دود  زا  هک  رازراک ***  شتآ  دش  زیت  نانچ   6535
نوخ  بات ، زا  دش  ناشیگراب  فک  نورد ***  ناْشنایم  دش  در  هنعط  یسب 
درب  هلمح  یکی  هگان  ربگ  نآ  رب  درگ ***  رامع  نبا  درگ  و [  [ بات نآ  رد 

راوتسا  ياهزین  رب  ربگ  نآ  رب  راوس ***  روالد  نید  تیمح  زا  دز 
رهگدب  نآ  تشپ  زا  تُشب  کی  وچ  رد ***  هب  دش  نز  هزین  ةزین  رس 

عارـصم تسا و  ریمح  نبا  ۀلمح  لوا  عارـصم  تسا . هدروآ  مه  رانک  ار  یفلتخم  ياهعارـصم  بتاک  تسا و  هداتفا  یتایبا  ای  تیب  ارهاظ  *.[
(293  ) هحفص دنریمح [ ! نیا  زجر  مه  دعب  تایبا  رامع . نبا  زجر  نود 

176ر[  [ دیشک نوخ  رد  شیوخ  نمشد  نت  دیشک ***  نوریب  ( 1) هزین وز  وچ  روالد   6540
نوخ  وچ  دش  نایماش  همه  کشرس  نوگنرس ***  نیز  دمآ ز  رد  نمشد  وچ 

رتشیپ  رگد  راب  درب  سرف  رن ***  ریش  وچ  رامع  روپ  نیزگ 
راتساوخ  ودع  زا  درک  دروآ  مه  راهبون ***  ردنت  نوچ  دیرغب 

دربن  عاجش  هزین  هب  مدامد  درم ***  تشکیم  دروآ و  مه  دش  یمه 
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ماهدازآ  درم  يده  راوس  ماهداز ***  يردیح  نم  تفگ  یمه   6545
نیطساق  نمشد  یلع  مالغ  نید ***  هزیکاپ  راّمع  روپ  منم 

رومان  فنخموب  لاح  نیا  رد  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ 
نامز  نآ  ار  درم  شش  دنکفیب  نایماش ***  ناز  رامع  دنزرف  هک 

ندش  نوریب  تسراین  فص  زا  سک  نت ***  لیپ  نآ  میب  زا  هک  دش  نانچ 
دیرگنب  دوخ  نارای  هب  وا  مشخ  ز  دید ***  هنوگ  نآ  زا  لاح  نآ  ( 2  ) روعالاوب وچ   6550

دروخب  ار  ام  نوخ  هگمزر  نیا  رد  درم ***  قیدنز  روپ  نیا  تفگ  یمه 
رَفَصعُم نوچ  درز  دب  هدرک  خر  ود  رمع ***  نب  هللادبع  يور  نآ  زو 

مشخ  دمارخ ز  نادیم  هب  کلام  هک  مشچ ***  تشاد  نوردنا  لد  هب  نکیلو 
نورب  ششیپ  هب  روالد  نآ  دوش  نورد ***  نادیم  هب  دیوج  دروآ  مه 

نایماش  نآ  زا  سک  دشن  نوریب  هک  نانچ ***  نآ  دید  راّمع  دنزرف  وچ   6555
راکش  دشاب  هدروخ  يو  هک  يریش  وچ  رابیوج ***  يز  مشخ  زا  درب  سرف 

هاوخهنیک  لی  نآ  درب  هلمح  یکی  هاگیاج ***  نآ  دندوب  هک  اهنآ  رب 
رود  بآ  نآ  زا  ریشمش  هب  ار  ودع  روبص ***  عاجش  نآ  درک  هلمح  کی  هب 

176پ[  [ يوج بآ  زا  شدرک  رپ  بآ و  ربا  يوج ***  گنج  هرهطم  نامز  نآ  دنکف 
داش  نادنخ و  بآ  نانمؤم  رب  داب ***  دننام  هب  وا  نامز  نآ  دربب   6560

نارگ  ییاعد  شدرک  داش و  دبب  نادراک ***  کلام  يو  رادید  هب 
روعا  لب  ریت 2 . ياج 1. زاب  دش  رامع  روپ  نآ  هک  ياو ***  و [  [ لیو زا  رپ  دش  نایماش  لد 

نیرع  ریش  وچ  دش  هگدروآرد  نید ***  ناعاجش  زا  رگد  یعاجش  ( 294  ) هحفص
یسب  هدیرد  ناعاجش  فاصم  یسب ***  هدید  مزر  هدروخ و  ناهج 

دنت  داب  نوچ  گنخ  ( 1  ) نآ تفریم  هک  دنُک ***  دوب  اجک  یگنخ  تشپ  ربا   6565
تسم  لیپ  ةدننام  تفر  یمه  تسد ***  هب  هتفرگ  یطخ  حمر  یکی 

ریسا  يدوب  ریش  يو  گنچ  رد  هک  ریگ ***  ریش  نآ  دب  کلام  نبا  دیعس 
؟  ناور زا  نامز  نیا  تسدمآ  ریس  هک  نایماش ***  ایا  تفگ  دش و  نادیم  هب 

نومنهر  موش  شگرم  دزن  ات  هک  نونک ***  ار  يو  دیتسرف  نم  ِرب 
گنلپ  یگنج  وچمه  نورب  ار  سرف  گنردیب ***  یکی  دز  ناینایفس  6570 ز 

؟  راتساوخ ام  زرابم ز  يدرک  وت  راوس ***  يا  تفگ  ریش و  وچ  دیّرغب 
شیپ  گرم  تدمآ  يدرک و  بلط  شیوخ ***  گرم  ناهج ،  زا  يدمآ  ریس  وچ 

لالح  ام  رب  تسه  یلع  نوخ  هک  لاله ***  یمان  روپ  منم  نامیلس 
دیعو  ار  يو  درک  نانس  كون  هب  دیعس ***  گس ،  نآ  راتفگ  دینشب  وچ 

نانس  شیافق  زا  دوز  تشذگب  هک  نانچ ***  شناهد  رب  دز  هزین  یکی   6575
نوخ  كاخرد و  ربگ  نآ  دش  هتشرس  نوگنرس ***  نیعل  دمآ  ردنا  بسا  ز 

دیعو  ار  ناینایفس  تفگ  یمه  دیعس ***  یمان  درب  رت  شیبپ  سرف 
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177ر[  [ رد هب  ار  سرف  ناراوس  ّفص  ز  رگد ***  يراوس  دز  ناینایفس  ز 
تسد  هب  یطخ  حمر  یکی  هتفرگ  تسم ***  لیپ  وچ  مشخ  زا  تفشآرب 

باوخ  هب  دنیب  هچ  بش  ره  هک  منادن  بارتوب ***  رگدادیب  تفگ  یمه   6580
؟  رش روش و  یپ  زا  دروآ  درگ  هب  رگد ***  یهاپس  ون  ون  زور  ره  هک 

زاین  شگرم  هب  دیآ  شگنج  نیا  زک  زارف ***  کنیا  دمآ  نآ  تقو  نونک 
درک  هلمج  شنت  ردنا  توق  همه  درک ***  هلمح  نید  ریپ  رب  نیا و  تفگب 

نیعل  نآ  ةزین  رگراک  دبن  نید ***  ریپ  رب  ربگ  دز  هزین  یکی 
ياج  عمال ز  قرب  نوچ  دیبنجب  يادخ ***  درمریش  کت  بات و  نآ  رد  6585

وا .1
(295  ) هحفص

ریز  هب  نیز  زا  شدروآ  هزین  کی  هب  ریلد ***  نآ  لد  رب  ياهزین  دزب 
نانس  كون  هب  وا  درپس  کلام  هب  نامز ***  ردنا  مه  ار  نیعل  ناور 

رتشیب يو  تسج  یمه  زرابم  رتشیپ ***  دش  ریش  نوچ  دیّرغب 

روعالاوبا ندمآ  نادیم  هب 

تسد  هب  شتسد  ود  دزیم  تفشآرب و  تسم ***  لیپ  نوچ  دید  نآ  ( 1) روعالاوب وچ 
مارح  ام  رب  درک  روخ  باوخ و  ودع  ماش ***  ناراد  مان  ایا  تفگ  یمه  6590

زاجح  ماش و  ناراد  مان  ای  هک  زاب ***  تفگ  سپ  دیّرغب  ردنت  وچ 
گنت  درک  ناهج  ام  رب  هاوخدب  وچ  گنن ***  مان و  یپ  زا  نیه  دیشوکب 

دینکرب  نب  نمشد ز  خیب  ات  هک  دینک ***  يدرم  تسا  گنرد  ياج  هب 
تسبب  تسایس  دنب  هب  ار  نایم  تسشن ***  نیک  بکرم  رب  نیا و  تفگب 

ياج  نوماه ز  دیبنجب  یتفگ  وت  ياپراچ ***  رب  گناب  وا  دز  تیمح  6595 ز 
نانس  هنیکز  هدرک  تسار  وا  رب  نامز ***  نآ  دیعس  رب  نت  دنکفارب 

177پ[  [ شنم نیک  رب  درک  ناشرالاس  هک  شنکدب ***  نآ  نارای  دندید  وچ 
رازراک  ندرک  بلط  رهب  ز  راوتسا ***  نایم  رسکی  دنتسبب 
یگرابکی  هب  يداعم  هنیک  ز  یگراب ***  هنب  زا  دنتخیگنارب 

یلد  رپ  نانچ  ناشیا  زا  دندید  وچ  یلع ***  هاپس  رب  نت  دندنکف   6600
نویه  هتشگ  تسم  نوچ  تشگ  یمه  نوردنا ***  شیپ  هب  شتآ  وچ  ( 1  ) روعالاوب

دیشک  رد  نیز  ار ز  وا  هزین  کی  هب  دیشک ***  روالد  ( 2  ) هدوتس گنت  وچ 
تشهب ردنا  دش  تداعس  زا  دیعس  تشرسرد ***  نوخ  هب  ار  نید  ریپ  نت 

یمومع گنج  رتشا و  کلام  مزر 

دیرگنب  نید  ناعاجش  يز  یکی  دید ***  هنوگ  نآ  رب  ار  ودع  کلام  وچ 
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(3  ) ماسح نانس و  كون  هب  نمشدز  ماک ***  دییوجب  ناریلد  يا  تفگب   6605
راهبون  ردنت  نوچ  بات  نآ  رد  داهن ***  رب  رس  هب  شدوخ  نیا و  تفگب 

راهبون  ردنت  نوچ  بات  نا  رد  راوس ***  هش  نآ  هنیک  زا  دیّرغب 
(296  ) هحفص نانس  ماسح و  . 3 روتس [  . [ / روعا 2 لب  ناهج 1. يداعم  رب  وا  زا  گنت  دش  هک  نانچ ***  روالد  نآ  رب  هلمح  یکی 

نیطساق  فص  رب  نت  دندنکف  نید ***  ناعاجش  نودیمه  تیمح  ز 
ماش  لها  رب  دیراب  تفگ  لجا  ماسح ***  برض  نانس و ز  نعط  6610 ز 

هار  تسبورف  يداعم  ۀتشک  ز  هاگیاج ***  نادب  کلام  تسار  پچ و 
دش  هتشپ  زا  رپ  نادیم  يور  همه  دش ***  هتشک  نامز  ردناک  درم  سبز 

راز  تشگ  اهحاورا  شبات  زا  هک  رازراک ***  شتآ  دش  مرگ  نانچ 
ماسح  نانس و  ( 1) برض و [  [ نعط نآ  زا  ماش ***  لها  رب  گنج  دش  تخس  نانچ 

ناور  وج  دبب  ناشاهنوخ  زا  وچ  ناور ***  بیهن  زا  تشپ  دندادب  6615
178ر[  [ دید هتشگرب  ْشنارای  تخب  رس  دیرگنب ***  یکی  دلاخ  دنزرف  وچ 

شیپ  تخل  یکی  ( 2  ) دروآ ردنا  نیک  ز  شیوخ ***  بات  زو  ياج  زا  دیبنجب 
نز  مزر  کلام  رکشل  ربا  نتشیوخ ***  دز  مشخ و  زا  دیرغب 

ناهد  زا  مشخ  دود  یمه  وا  دیمد  نامد ***  ياهدژا  ةدننام  هب 
تسبب  ار  نایماش  رکشل  فص  تسکشرب ***  مه  هب  ار  یلع  هاپس   6620

دنردنا  گنج  هب  هتشرف  اب  نیک  ز  دننمرهآ ***  لیخ  رگم  یتفگ  وت 
راوس  هش  نآ  هنیک  زا  تفشآ  رب  راک ***  هنوگ  نآ  زا  ( 3) سیق ثعشا  دید  وچ 

ودع  هار  تسبورف  هزین  هب  ودع ***  هاپس  رب  نت  دنکفارب 
تفت  هب  شتآ  داب و  نوچ  دنتفرب  تفرب ***  ثعشا  هک  دندید  وچ  شهاپس 

نانس  ماسح و  اب  نید  ناعاجش  نایماش ***  رکشل  رد  دنداتف   6625
راهنیز  کَلَم  زا  وید  تسج  یمه  راوس ***  شورخ  راد و  ریگ و  سب  ز 

هاپس  ود  نآ  راکیپ  دوب  یمه  هاپس ***  درگ  و [  [ بات نآ  رد  نودیمه 
نامسآ  غارچ  ُرپ  نوچ  دوب  نیمز  نانس ***  و [  [ هالک غیت و  بات  سب  ز 
راق  يایرد  هدنشوج  وچ  دش  اوه  راوس ***  گناب  ریگ و  هد و  گنابز 

رگدکی  رب  غیت  هپس  نآ  دندز  رش ***  روش و  نآ  رد  نودیمه  یگنرد   6630
نید  ناعاجش  هریچ  دندوبب  نیطساق ***  رکشل  رب  هراب  رگد 

صیق  . 3 دمآ [ . [ . برض و 2 .1
(297  ) هحفص

یضترم  رکشل  نآ  دیّردب  افق ***  ار  ودع  هزین  ریشمش و  هب 
ماش  ناراوس  بیهن  ( 1  ) نآ دیدب  ماوع ***  ریبز  نبا  بعصم  نآ  وچ 

داتفوا  تسکش  ار  نیثکان  رم  هک  دای ***  درک  یمه  ( 2  ) هرصب گنج  نآ  زا 
178ر[  [ راد ریگ و  نآ  ردنا  میاهدید  ام  هک  راگزور ***  نامه  نیا  تسه  تفگ  یمه  6635
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دش  هزادنا  یب  ناْمنانمشد  َدب  دش ***  هزات  نهک  درد  تفگ  نونک 
تسم  لیپ  ةدننام  تفشآرب  تسد ***  هب  هتفرگ  هزینو  تسج  نیکز 

بلط  نادیم  گنج  نونک ؟  دیاب  هچ  بلط ***  نامثع  نوخ  ایا  تفگ  یمه 
تسار  تسا  تسم  لیپ  یکی  یتفگ  وت  تساوخ ***  هک  رد  نآ  زا  تفگیم  تفر و  یمه 

باوص  رب  نونک  دیاب  داد  یمه  باوج ***  ( 2  ) هرصب گنج  نآ  زا  تفگ  ارم   6640
اهر  هنعط  درک  یمه  هرین  ز  اهدژا ***  نآ  تفگ  نینچ  نودیمه 

دنکب  نب  زا  ُدب  اراخ  هوک  رگا  دنکفرب ***  نت  درگ  ناک  ياج  ره  هب 
ریس  هراب  کی  هب  دز  هپس  رب  نیک  ز  ریبز ***  نبا  هک  نآ  دیدب  فنحا  وچ 

داژن  خرف  درُگ  نید  يادعا  رب  داب ***  وچ  ناشیوخ  هلمج  اب  دنکفا  رب 
نانس  ماسح و  زا  گرم  لیس  یکی  نامز ***  رد  نایماش  رب  دیرابب   6645

زیختسر  نایماش  زا  تخیگنارب  زیت ***  ریشمش  هب  لی  نآ  هلمح  کی  هب 
دیشک  ردارب  يز  نیک  هب  ار  هپس  ریس ***  نانس و  كاچ  كاچ  سب  ز 

دیشک  ردارب  يز  نیک  هب  ار  هپس  دیدب ***  نآ  ریبز  نبا  هللادبع  وچ 
نامز  ردنا  دش  کلام  کیدزن  هب  نانچ ***  نآ  دید  رامع  نبا  نآ  سپ 

راکش  ار  نید  يادعا  درک  یمه  راکشآ ***  عاجش  يراکش  ریش  وچ   6650
شوج  هب  ناشوج  يایرد  وچ  دش  ناهج  شورخ ***  راد و  ریگ و  سب  هآ و  سب  ز 

رمع  نب  نیک  هب  رکشل  ود  ره  نآ  رد  رد ***  رود  زا  درک  یمه  هراظن 
مه  هب  نایفسروپ  تیار  ابا  مژد ***  ریش  دننام  دوب  یمه 

(298  ) هحفص هرصن  زا 2 . .1 179ر [  [ هاگن رکشل  نودیمه ز  دمحم  هاپس ***  ود  رد  درکیم  يور  نیا  زا 
ردپ  یمان  تایار  ریز  رسپ  رمک ***  تیمح  هتسب ز  دوب  یمه   6655
رش  روش و  شتآ  دنتخیر  یمه  رگدکی ***  رب  ریشمش  هب  رکشل  ود 

یلد  رپ  زا  سب  هریچ  دندوبب  یلع ***  هاپس  رب  ناینایفس  هب 
همر  ردنا  گرگ  نوچ  دنداتف  همه ***  ار  هپس  نآ  دندز  رب  مه  هب 

ناوج  ریپ و  لاح  نآ  رد  کیاکی  ناینایفس ***  دنتشگ  هدنکارپ 
تفهن  زا  دوب  هچنآ  دوبب  ادیوه  تفگ ***  درد  زا  هللادیبع  سپ  نآ  زا   6660

نوسف  مرآ  نم  ار  نالد  هتسکش  نونک ***  هتسکش  دش  نایماش  لد 
درب  شیپ  سرف  نیک  زو  هزین  دتس  درپس ***  رکاچ  هب  تیار  نیا و  تفگب 

بسشگرذآ وچمه  وا  بسا  تسجب  بسا *** رب  یگنج  گناب  کی  مشخ  زا  دز 
مشچ  هدنکفا  نمشد  رب  تفر  یمه  مشخ ***  هب  نیک و  هب  يریش  هتفشآ  وچ 
داهنرب  رس  هب  يداع  دوخ  یکی  داب ***  دننام  هب  نمشد  گنت  دش  وچ   6665

مژد  ریش  وچ  دش  هگدروآ  رد  متسور ***  دش  هدنز  رگم  یتفگ  وت 
رو  هنیک  لی  نآ  دومن  تسایس  رتشیب ***  نیا  زو  متفگ  هک  ناس  نیدب 

مشچ  مشخ  زا  هدرک  نوخ  ساط  ود  وچ  مشخ ***  ردنت ز  دنت  نوچ  دیّرغب 
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یلد  رپ  زا  لی  نآ  نت  دنکفارب  یلع ***  هاپس  رب  ینت  اهنت  هب 
دیرتسگ  ورف  تسایس  طاسب  دیردرب ***  مه  هب  ناریگدرگ  فص  6670

رپس  دش  نورد  شهاپس  شیپ  هب  رمع ***  نبا  هک  نآ  دید  وچ  دمحم 
یضترم  تیار  نامز  ردنا  مه  افو ***  زا  درپس  ردیح  نامثع  هب 

179پ[  [ ماخ دالوپ  رسکی ز  هزین  نآ  ُدب  مالغ ***  زا  ریگ  ریش  نآ  هزین  دتس 
هاپس  تشپ  درک  نیصح  ینصح  وچ  هانپ ***  نید  لی  نآ  بسا  تخیگنارب 

ودع  هام  گناب  نآ  زا  دش  هیس  ودع ***  هاپس  رب  دز  گناب  نیک  6675 ز 
ریبک  ریغص و  ار  ودع  هاپس  ریگدرگ ***  نآ  دز  رب  مه  هب  هزین  هب 

رام  رات و  دش  دالوپ  هوک  وا  زک  راوس ***  روالد  نآ  نانس  دز  نانچ 
نیمز  رب  نیک  دزیم ز  دنک و  یمه  نیز ***  هزین ز  هب  ار  ودع  روالد 

(299  ) هحفص
هاگمزب  يو  درک  هدد  رهب  ز  هاگمزر ***  نآ  رد  ار  ودع  هتشک  ز 

ناوراک  ون  داتسرف  خزو  هب د  ناور ***  هتسخ  شنانس ز  كون  هب   6680
مبلاغ  ِنب  رِهف  نیزگ  لسن  ز  مبلاطوب ***  لآ  نم  تفگ  یمه 

دیدپ  تمایق  دمآک  تفگ  یمه  دیدب ***  روالد  نانس  ناک  ودع 
نامز  ردنا  هراپ  هزیر و  يدش  نانس ***  کی  يدزرب  هُک  هب  وا  رگا 

ودع  هام  تفر  نوردنا  ربا  هب  ودع ***  هاپس  رسکی  دندیمر 
يوگ  ریشمش  هب  دزیم  تفر و  یمه  يوج ***  مان  کلام  شَولهپ  مه  هب  6685

يو  يوگدب  تسد  و [  [ رس زا  يُدب  يو ***  يوگ  يدز  ناگوچ  ریش  نآ  وچ 
ربع  قیرط  زا  دروآ  نینچ  ربخ ***  رد  نیدب  ردیح  نامثع  ز 

هاگن  هگ  نآ  مدرک  یمه  تربع  هب  هاپس ***  ود  ره  گنج  رد  تفگ  يو  وچ 
رش  روش و  سبز  ایرد  هتفشآ  وچ  رس ***  هب  رس  هگمزر  نآ  مدید  یمه 

جوم  هتفشآ  يایرد  وچ  يدندز  جوف ***  جوف  یمه  نایوج  گنج  نآ  سپ   6690
ناوختسا  يدش  نوخ  نورد  ناْشنت  هب  نانس ***  ماسح و  نالی و  گنابز 
180ر[  [ ناشن يداد  روص  نآ  خفن  زا  مه  ناشنییور ***  يان  نآ  ياوآ  ز 

راکشآ  زیختسر  تسدش  یتفگ  وت  راوس ***  شورخ  لبط و  گناب  سب  ز 
هرگ  دنب و  دش ز  یمه  هتسسگ  هرز ***  بات  نایوج ز  گنج  نت 

ربن  ردنا  درک  نتخات  سب  ز  درم *** ریز  سرف  دش  یمه  هتسسگ   6695
نوخ  نوحیج  وت  یتفگ  تفر  یمه  نورد ***  نادیم  هب  نادرگ  نوخ  سب  ز 

ناج  دندادب  ناوارف  هچ  رگا  ناینایفس ***  دندوب  هزادنا  یب 
رازه  هجنپ  وچ  فص  کی  لاح  نآ  رد  رازراک ***  نآ  رد  یگنج  دوب  نوزف 

رمع  نبا  هچ  ریبز و  نبا  هچ  رپس ***  ناشیا  شیپ  رد  دوب  رگد 
راد  ریگ و  ( 1  ) هگ رکشل  ود  اهنت  هب  راوس ***  روالد  ود  نیا  دندوب  هک  6700
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نآ  ردنا  سک  هدنز  ناجز  یتسجن  نامز ***  نآ  ناینایفس  ین ز  رگو 
(300  ) هحفص یهگ  .1

يدش  هتسب  زاب  ناود  ره  نیدب  يدش ***  هتسکش  نمشد  تشپ  رگ  هک 
گنرد  یب  مه  زاب  يدش  هتسکش  گنن ***  مان و  زا  تعجر  ودع  يدرک  وچ 

نیز  ار ز  نالی  ناوارف  يدنکب  نیطساق ***  زا  هلمح  ره  هب  دمحم 
نامز  رد  يدش  نارین  هب  ناْشناج  هک  نانچ ***  تیمح  ناْشنیمز ز  رب  يدز  6705

؟  مارح نشور  بآ  نیا  دش  رب  ام  هب  ماش ***  لها  ایا  تفگ  یمه  مدامد 
؟  بارتوب رکشل  نیدب  یتسرد  بآ ***  ندیشخب  دیهاوخ  ریشمش  هب 

نیک  مشخ و  نیا  ردنا  ماسح  دز  یمه  نینچمه ***  رمع  نبا  يور  نآ  زو 
مان  دنرآرب  نادرم  زور  نینچ  ماش ***  ناراد  مان  ایا  تفگ  یمه 

زیرگ  زا  دوب  رتهب  گرم  نیا  هک  زین ***  ریشمش  گرم و  زا  دیسرتم  6710
180پ[  [ نوردنا گنن  هب  یناگدنز  زا  هب  نوردنا ***  گنج  هب  مریمب  رگ  ارم 

زیرپ  گنج و  هب  دیاین  رگ  دزس  زیت ***  ریشمش  دسرتب ز  واک  یسک 
يوج  دنک  یمه  نودیمه  يدرم  هب  يوج ***  گنج  بعصم  رگد  يور  ز 

باوخ  دید  یمه  ردنا  يرادیب  هب  بات ***  داد  یمه  ار  نایماش  لد 
؟ قافن لها  نودیا ز  دیسرت  هچ  قارع ***  ماش و  لها  ایا  تفگ  یمه   6715

؟  نوتس یب  هُک  نآ  ةدننام  هب  نوردنا ***  شیپ  هب  ار  ام  دینیبن 
ماش  تقو  ات  دینامب )*( يدرم  هب  ماش ***  لها  ای  گنج  رد  زورما  کی 

كاله  نودیا  دنیآ  یبآ  یب  ز  كاخ ***  درگ و  نی  بات و  نیا  رد  نمشد  هک 
نیطساق  رس  دزیم  ریشمش  هب  نیرع ***  ریش  وچ  کلام  يور  کی  ز 

 )**( ماش ماب  زا  بش  نیا  دیشچ  خزود  هب  ماش ***  ناربگ  موش  ایا  تفگ  یمه  6720
دیشچ  لظنح  بآ  رگد  یگنرد  دیسر ***  کلام  هب  کلام  ریشمش  ز 
تارف  بآ  گنج  نیا  رد  نارین  هب  تارب ***  ار  امش  کلام  دادیم  هک 

هاگمزر  نآ  زا  دای  ام  میدرک  هک  هاپس ***  ود  نآ  گنج  دب  هنوگ  نیا  رب 
رگد  زامن  دش  ات  زور  نآ  رد  رش ***  روش و  نآ  هنوگ  نیا  زا  دب  یمه 

دیشچب [. خزود  هب  ار  ماش  بشما  دیروخیم  هک  ياهبرض  زا  ینعی :  دییامن ].**  *. 
(301  ) هحفص

بآ گنج  رد  ماش  هاپس  تسکش 

نامز  نآ  تشپ  هرابکی  دندادب  نایماش ***  یتقاط  یب  رخآ ز  رد   6725
؟  نیا تسیچ  نایماش  ایا  تفگ  یمه  نیک ***  مشخ و  زا  رّمع  هللادیبع 
دیروآ  گنچ  هب  يداعم  ناور  دیروآ ***  گنج  دیارگ و  تعجر  هب 

دش  گنت  نیا  زا  رب  امش  رب  ناهج  دش ***  گنن  ناتمان  نایماش  ایا 
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رابک  راغص و  نآ  دندش  ّرتبم  راوس ***  دب  نآ  راتفگ  دوس  دبن 
181ر[  [ افق ار  نید  يادعا  دنتسکش  یضترم ***  رکشل  نید  ریشمش  هب   6730

داتسیا  تارف  يوج  طش  نادب  داتفوا ***  راک  هک  رّمع  نبا  دید  وچ 
اهر  هرعن  درک  یمه  ردنت  وچ  اهدژا ***  رس  تفه  ةدننام  هب 

هاگن  شهاپس  تشپ  تشاد  یمه  هاگیاج ***  نادب  دب  یمه  یگنرد 
رذگ  تمیزه  ردنا  دندرکب  رس ***  هب  رس  هپس  نآ  تارف  دور  هب 

رمع  نبا  وچمه  دبن  یعاجش  رگد ***  يداعم  هاپس  ردنا  وچ   6735
بآ  يور  زا  هرابکی  دنتشذگ  بات ***  هب  شهاپس  اب  وا  دوب  یمه 

ماش  لها  نآ  زا  یتسرن  سک  ناج  هب  ماقم ***  اج  نادب  يدرکن  يو  رگا 
 )*( همر زا  گرگ  وچمه  دندش  نازیرگ  همه ***  کلام  غیت  رس  میب  ز 

دربن  ردنا  دنداتفرب  مه  هب  درک ***  هلمح  رب  هلمح  نازخ  داب  وچ 
باوص رب  خزود  نوچ  دنداتف و  بآ ***  ردنا  نیطساق  نآ  زا  یهورگ   6740

(2  ) ماج هدروخ  مغ  هب  رّمع  نبا  تفرب  ماش ***  لها  ( 1  ) یگرابکی دنتفر  وچ 
ملع  لبط و  هدرک  اهر  اهنت  هب  مژد ***  بالا  ریش  وچ  تفر  یمه 

نایماش  شپ  زا  مرگنب  مَوَش  نامز ***  نآ  تفگب  ثعشا  تفریم  وچ 
راوس  نیدنچ  دادیب  بآ  نیا  زا  راک ***  دوب  نوچ  دنتشذگ و  نوچ  ات  هک 

بآ  يور  نیا  زا  رآ  دورف  رکشل  وت  باوص ***  دیان  تفگ  ودب  دمحم   6745
دعب تابا  .) دندش نازیرگ  گرگ  زا  همر  لثم  رعاش :  دوصقم  نانمؤم ].*  ( 3  ) یهگ رکشل  دندرکب  نامز ***  نآ  تارف  يوج  طش  نآ  رب 

.(] دراد یگتفشآ  مه 
(302  ) هحفص هگرکشل  ماخ 3 . هرابکی 2 . . 1

ناون  دنژن و  راز و  تفر  یمه  ناج ***  میب  زا  هتسخ  لد  راوخ و  ودع 
باتفآ  رس  درب  ورف  ایرد  هب  بآ ***  گنت  هپس  کلام  درب  اجک 

181پ[  [ درک هضرع  بش  هریط  رب  يور  هم  وچ  درز ***)*(  دیشروخ  رجه  زا  دش  ( 1) طش خر 
هلعشم  زا  رپ  دش  نامسآ  خر  هلغش ***  یب  لاح  نآ  رد  دش  نیمز   6750

نیمز  يور  هب  یتخل  دوسآ  رب  نید ***  ناراوس  هدید  مزر  نت 
سک  داتسرف  دمحم  هدژم  هب  سپس ***  ناز  برع  باتفآ  ِرب 

نید داد و  رتهم  يا  وت  تخب  هب  نیرفآ ***  ناج  داد  رفظ  ار  ام  هک 

همانهاش رب  همان  یلع  يرترب  رد  رعاش  نانخس 

راگزور  دور  شدارم  رب  همه  راگزومآ ***  ( 2) تسا نید  و [  [ يار ار  هک 
دوب  سنوم  رای و  ارو  ناطیش  هک  دوب ***  سک  نآ  هراوخ  مغ  تخب و  نوگن   6755

نیفص  برح  رابخا  ونشب  وگ  وت  نی ***  زج ا  دیآ  هشیدنا  لد  رد  ار  هک 
(3  ) ناینایفس راچان  دندید  هچ  نایناطیش ***  ریبدت  ات ز  نیبب 
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سوسف  رب  رگم  نید  دوشن  نخس  سوط ***  ویگ و  متسر و  همانهش و  ز 
دروخرب  ناهج  ود  ره  هب  وز  ات  هک  درخ ***  نافز  دناوخ  همان  یلع 

تسیتساک  زا  دمآ  غورد  واک  نخس  تسیتسار ***  زا  ( 4  ) هیام ار  همان  یلع   6760
تساوگ  نادزی  تفگ  رب ، هتفگ  نیا  رب  تسیفطصم ***  نید  كاپ  ناتسار  رس 

نادم  ار  یسک  نایفسروپ  زج  هب  ناهج ***  رد  ناتساران  رالاس  وت 
ونش ناهاوخ  کین  زا  بوخ  نخس  ونش ***  ناهاش  هاش  ةدرک  نونک 

بآ حتف  زا  ع )  ) یلع نتفای  ربخ 

رومان  فنخموب  لاح  نیا  رد  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ 
ریذن  ریشب و  یصو  دزن  هب  ریشب ***  دمآ  هک  بش  لوا  دوب  هک   6765

نامز  نآ  دوب  هتفخ  رتشیب  هپس  ناهج ***  ماما  نآ  زامن  ردنا  دب 
دش  ماما 1. نآ  ریشب  زا  دینش  تراشب  مالس ***  شدادب  زامن و  وا  درک  وچ 

 ، هحفـص رداک  زا  جراخ  عارـصم و  ریز  بتاک ، طخ  زا  توافتم  یطخ  اما  درز » دیـشروخ  رجه  زا  دش  دش  خر  تسا «: هدمآ  هخـسنرد  *.[ 
«] درز رجه  زا  دیشروخ  يور  دشب  تسا «: هدرک  حیحصت  لکش  نیا  هب  ار  عارصم 

(303  ) هحفص عنام  ناینایفص 4 . تسا و 3 . نید  يار  . 2
182ر[  [ زاین یب  رواد  یکی  شیپ  هب  زاب ***  داتفارد  هدجس  هب  يداشز 

ناهن  راکشآ و  ةدنسانش  ناهج ***  راگدرک  ایا  تفگ  یمه 
نیرفآ  ناج  راد  ناهج  يا  نید  ز  نید ***  يادعا  تسد  نک  هاتوک  وت   6770

رآ  رب  يدوز  هب  ار  ام  تاجاح  هک  راگدرک ***  زا  تساوخ  نینچ  بش  همه 
رهچ  درک  مگ  میب  زا  بش  غارچ  رهم ***  هدنبات  هوک  زا  دز  رب  رس  وچ 

 )*( یفطصم لدلد  ربا  وا  تسشن  ابع ***  لها  تایار  وچ  دش  اوه 
داد  نید و  نیا  دمآ  تارف  طش  هب  داب ***  دننام  هب  تفرگرب و  هپس 

دیرگنب  سپس  ناز  ناگتشک  يوس  دیروآ ***  دورف  اج  نامه  ار  هپس   6775
مامغ  نایرگ  وچ  شمشچ  ود  دش  مغ  ز  ماما ***  نآ  دید  ياج  ناک  هتشک  سب  ز 

داد  ریشمش  هب  ار  هپس  ناس  نیدب  داژن ***  دب  نمشد  نیا  تفگ  یمه 
ناملاظ  زا  داد  قح  ناتسب  وت  ناهج ***  يادخ  يا  تفگ  هراب  رگد 

سب رای  نامنادزی  تفگ  یمه  سپس ***  ناز  دش  همیخ  رد  نیا و  تفگب 

ماش ةدروخ  تسکش  نارادرس  زا  هیواعم  ییوج  لد 

نیعل  دنه  روپ  يز  دندیسر  نیطساق ***  رکشل  رگد  يور  6780 ز 
نود  نالاگسدب  نت  هتشرس  نوخ ***  كاخ و  رب  لاح  نآ  دب  هتسکش 

من  هدرزآ  دیراب  هدید  ود  ز  مغ ***  دش ز  نانچ  نایفسروپ  لد 
باوخ  دروخ و  رد  ام  رب  تسبورف  بارتوب ***  رگدادیب  تفگ  یمه 
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؟  گنت هب  تمیزه  نیا  دیسر  ام  رب  هک  گنج ***  لاح  نایماش  يا  دب  هنوگچ 
راد  ریگ و  نآ  ردنا  ياهنوگ  ره  ز  راک ***  دوب  نوچ  هک  ار  وا  دنتفگب   6785

رد  هب  رد  نیعل  شیپ  دنتفگب  رمع ***  نبا  دب  هدرک  هک  یگنج  ز 
182پ[  [ اهر نمشد  ار ز  ام  درک  ناج  هب  اهدژا ***  نیا  هک  سک  ره  تفگ  یمه 

نورد  یتیگ  هب  درادن  هنامز  نونک ***  يراوسهش  رمع  نبا  وچ 
یضترم  راوس .* )**(  هش  نیا  رد  نادرم  نادیم  هب  رایدنفسا ***  تسا و  نوزف  متسر  ز 

دیآیم :  رظن  هب  بتاک  هابتشا  هک  تسا  هدش  رارکت  انیع  یبسانت  چیه  یب  تیب 6776  اج  نیا  رد  **.[ 
(304  ) هحفص رهچ [  درک  مگ  میب  زا  بش  غارچ  رهم  هدنبات  هوک  زا  دزرب  رس  وچ 
یسک  ره  نامز  نآ  رکش  درک  یمه  یسب ***  نودیمه  بعصم  راکیپز   6790

ماسح  دز  نوچ  هنیک  زک  تفگ  یمه  ماش ***  ناعاجش  دلاخ  دنزرفز 
ریخ  هب  سک  ره  تفگ  یمه  کیاکی  ریبزلا ***  نب  هللادبع  نودیمه ز 

نیرفآ  یم  درک  نارتهم  نآ  رب  نیعل ***  رخص  دنزرف  لاح  نآ  رد 
هتساوخان  داد  نارتهم  نادب  هتساوخ ***  نارکیب  سپ  دروایب 

رمع  نبا  کیدزن  لام  ابا  رتش ***  بسا و  رایسب  داتسرف   6795
زارفرس  ایا  مهاوخ  داد  وت  هب  زاجح ***  رصم و  کُلم  نم  تفگ  ودب 

رگریدقت  راک  زا  هگآ  دبن  رس ***  هریخ  نآ  ریبدت  درک  یمه 
ماد  چیه  دیدن  دید و  هبند  همه  ماش ***  رالاس  هریخ  نود  ساول  وچ 

يو  تخاس  لیح  ماد  هنوگرگد  يو ***  تخادرپب  نداد  هیده  زا )*(  وچ 
نود  شیدناَدب  هیالط  رهب  ز  نورب ***  رکشل  درک  یبناج  ره  6800 ز 

يادخ  ریش  ناریش  ریشمش  ز  يار ***  تشز  گس  نآ  ( 1  ) رذح رب  دب  وچ 
زارد  ام  رب  راک  دش  ورمع  ای  هک  زاب ***  تفگ  نینچ  نیا  صاع  دنزرف  هب 

بآ  هار  یگرابکی  دندنبب  بارتوب ***  نونک  ام  رکشل  رب  وچ 
ياهراپ  ام  راک  دوش  هب  ات  هک  ( *** 2  ) ياهراچ نونک  دیاب  تسُج  نونک 

183ر[  [ وت باترب  جنر  زا  لد  مغ  روخم  وت ***  بآ  یپ  زا  تفگ  ورمع  ودب   6805
بآ  هار  نونک  ددنبن  تسبن و  بارتوب ***  ناهج  زا  سک  چیه  رب  هک 

رذح  رد  رهز  نک  يو  ریشمش  ز  ربم ***  ینامگ  نیا  بارتوب  زا  وت 
نادب  یتسرد  نیا  غیرد  درادن  نان ***  بآ و  تسرپ  تب  زا  يو  زگره  هک 

نورب  ینامز  مغ  نیا  زا  یم  دشن  نود ***  نایفسروپ  لد  نکیلو 
غیت  هب  نمشد  بآ  امز  دتسب  هک  غیرد ***  درد و  ياو  يا  تفگ  یمه   6810

(1) ابه دش  ام  جنر  یندرک ،  دنک  اضق ***  نکیل  يار  ارم  ُدب  نیا  زج  ( 305  ) هحفص يوج  هراچ  رضح 2 . نآ 1 . *. 
نید  كاپ  فنخموبا  یتسرد  نیا ***  رد  ییحی  طول  دروآ  ربخ 

تارب  یکی  لاح  نآ  ردنا  تشون  تارف ***  طش  هب  ردیح  تفر  نوچ  هک 
نامز  ردنا  دندیروآ  درگ  هب  ناینایفس ***  لام  مک  شیب و  هک 
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سند  ( 2) ربگ نایفسروپ  رب  سپ ***  هرابکی  لام  نآ  داتسرف  6815
نورب  قحان  لام  زا  نم  متسه  هک  نونک ***)*(  ناد  هب  وت  نیا  اب  تفگ  ودب 

نایم  ناز  یکی  دنریگب  ناشات  هک  ناگتشک ***  یپ  زا  تسرف  سک  نونک 
راتساوخ  نادب  دهاوخ  درک  وت  ز  راگدرک ***  قح  هب  اهنوخ  هلمج  نیا  هک 

لاگسدب  نمشد  نآ  کیدزن  هب  لام ***  هلمج  نآ  درب  یلع  درم  وچ 
نید  رالاس  راک  زا  هراب  رگد  نیعل ***  رخص  دنزرف  دنام  لجخ   6820

دیسر  شقلح  هب  یتفگ  ْشناج  مغ  ز  دینش ***  ( 3  ) يداعم نوچ  یلع  مایپ 
رکف  رد  لد  دوب  یمه  ینامز  رس ***  درب  ورف  یتخل  زجع  نآ  رد 

سک  تسدرکن  نیا  ناهج  ردنا  هک  سپ ***  تفگ  رس و  مغ  زا  دروآرب 
183پ[  [ باسح رشح و  دسرتن ز  تشکب و  بارتوب ***  ارم  هاپس  نیدنچ  هک 

باسح  دزیا  وت  اب  دنک  نوخ  نیا  رد  باسح ***  زور  هک  نونکا  دیوگ  ارم   6825
دوب  هنوگچ  قح  نیا  هک  منادن  دوب ***  هنوگژاب  نخس  رد  نیا  زا 

نم  دزم  دوش  مک  ات  هک  دنتسرف  نم ***  دزن  ناسک  لام  هک  نآ  رگد 
نیا  ردنا  مدش  ناسرت  تخس  نم  هک  نیعل ***  نآ  زاب  تفگ  یلع  درم  هب 

 )**( نتشیوخ مرآ  نورب  هنوگچ  نم ***  لام  نینچ  لابو و  وا  دنک 
مارح  لام  مراک ز  سرت  نم  هک  ماش ***  نانیعل  رب  نیعل  نآ  دومن   6830

سفن  رد  نیا  زا  دزرب  تسراین  سرت ***  نکیلو ز  دحلم  دوب  نیعل 
درک  اوه 2 . .1

] يواعم . [/ 3 هک [...  ینادب  تسا  رتهب  نونکا  مدرک  هک  يراک  نیا  اب  ینعی :  *. [ 
 : اـی  ) مشکب نوریب  یماندـب  نیا  زا  ار  دوخ  هنوگچ  دوش  نینچ  رگا  دـسرب ؟  نم  هب  شلاـم  هدرک و  مارح  راـک  یلع  رعاـش :  دوـصقم  **. [ 

مهدب [)؟ سپ  باسح  هنوگچ 
(306  ) هحفص

ع)  ) یلع بناج  زا  ماش  لها  يارب  بآ  نتشاذگ  دازآ 

ناگتشک  ندروآ  ردنا  نیدب  نامز ***  نیا  ام  میزاس  ریبدت  هچ 
یلد  رپ  زا  سیونب  همان  یکی  یلع ***  دزن  تفگ  نود  ورمع  ودب 

گنن  راک  دوب  دوخ  نیاک  میتسجن  گنج ***  بآ  یپ  زا  ام  هک  شیوگب 
یندید  ناهج  ردنا  دشاب  یسب  یندوب ***  اهراک  دوب  نکیلو   6835

لایتحا  رد  زا  یلع  دزن  هب  لاگسدب ***  ياهمان  نامز  نآ  تشون 
بآ  رهب  زا  گنج  نینچ  نیا  دوبن  بارتوب ***  ایا  تفگ  نورد  همان  هب 

يادخ  ياضق  زا  نیا  ُدب  نکیلو  يار ***  باب  نیا  ردنا  نامدوب  نیا  زج 
یندید  سب  راک  اطخ  دنیبب  یندوب ***  ُدب  راک  نیا  دوب  اطخ 

رد  چیه  زا  دوخ  دشاب  هک  دبیزن  رش ***  روش و  نیا  بآ  یپ  زا  رگد   6840
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باوص  هار  وت  یهاوخ  تسُج  رگا  بآ ***  گنت  نکم  ام  رکشل  رب  وت 
هاپس  ناس  نیدب  هتشک  دندرگن  هاگیاج ***  نیدب  رگید  راب  ات  هک 

184ر[  [ داژندب یلع  دزن  ( 1  ) داتسرف داب ***  دننام  هب  همان  تشونب  وچ 
نیطساق  ۀمان  نآ  دناوخرب  وچ  نید ***  رالاس  هب  شدرب  هداتسرف 

غورف  دریگن  ام  يز  هتفگ  نینچ  غورد ***  ماخ و  راتفگ  ْتنیا  تفگب   6845
با  دنراد  زاب  روناج  زا  هک  باوص ***  دباین  ام  رب  نکیلو 

گنس  ریز  نتفوک  شرس  دیابب  گنت ***  قلخ  ربا  دراد  بآک  یسک 
رش ریخ و  رب  تسا  حابم  رد  نیا  زا  روناج ***  دوب  هدنز  بآ  زا  وچ 

رخف  نید و  رورس  نآ  داتسرف  رخص ***  روپ  رب  یباوج )*(  ناس  نیرب 
نید  رادهپس  باوج  ناس  نیدب  نیعل ***  رخص  دنزرف  دینشب  وچ   6850

باوخ  بات  رد  هنوگرگد  وا  دید  وچ  باوج ***  رد  دش  هریخ  نامگدب  لد 
نف  رکم و  زا  هتفگ  نیا  دراد  ناشن  نخس ***  نیز  ملد  دسرت  تفگ  یمه 

نیک  هب  نمشد  بآ  بل  رب  دنک  نیمک ***  ام  رکشل  رب  هک  دیابن 
یناوج  داتسرف .*  نامب 1. يداش  هب  یلع و  رب  ربم  نامگ ***  نودیاک  تفگیم  ورمع  ودب 

(307  ) هحفص
غورف اب  سب  ( 2  ) تسيدرم هک  رد  نآ  زا  غورد ***  فالخ و  دیوگن  زگره  هک   6855

نک  هاتوک  وت  ار  نخس  رد  نیا  زا  نک ***  هاگآ  لاح  نیز  وت  ار  هپس 
ناما  ردیح  داد  نامبآ  رب  هک  نامز ***  ردنا  داد  ربخ  ار 

دنتفاتشب  زیت  هگبآ  يوس  دنتفای ***  ربخ  نیا  ناینایفس  وچ 
ماع  صاخ و  زا  تفر  هگبآ  يوس  ماش ***  لها  یگرابکی  هب  یتفگ  وت 

هار  لیم  کی  رود  هگبآ  نآ  زا  هاپس ***  نایفس  نبا  ( 2  ) دب هدرب  سب  هک   6860
بارتوب  هگرکشل  کیدزن  ز  بآ ***  تسیاب  وچ  سک  ره  تفگ  یمه 
184پ[  [ نایماش نآ  ردنا  هاگن  دندرکب  نانمشد ***  نآ  ردنا  یلع  هاپس 

ع)  ) یلع لیاضف  رکذ  هیواعم و  شهوکن  رد 

بارتوب  نیا  تسا  میرک  يدرم  هک  با ***  تشادرب  هک  سک  ره  ( 3  ) تفگ یمه 
درکب  یمیرک  يور  ام ز  اب  هک  درم ***  درم  ناوج  نیا  دیدن  نیا  ام  ز 

ناگدازاسراپ  يرهوگ  زج  هب  ناگدازآ ***  رادقم  دننادن   6865
نیرفآ  قح  هب  یتیگ  ود  رد  دنک  نیرفآ ***  ناهج  نادرمدازآ  رب 

؟  یسب شباب  دوب و  یکی  ردام  هک  یسک ***  دناد  هچ  نادرمداز  قح 
نوزف  رد  ودب  مران  هک  یتسرد  نونک ***  رد  نیا  زا  میوگ  تاهناشن 

رد  همیخ  نآ  هب  ( 4  ) هدنه دوبیم  هک  رد ***  رود  رب  ۀمیخ  نآ  لاح  زا  نم 
هار  دنه  رب  یتسج  همیخ  نآ  رد  هاگ ***  هاگ  یسب  مدرم  هناگیب  6870 ز 
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يوا  یتفر  نورب  رد  نادب  رد  نیا  زا  يوا ***  رب  يدنار  ماک  یتفای  هر  وچ 
ياج  نحص  رد  هچ  زربم  هاچ  رب  هچ  ياج ***  رایسب  دوب  نوزف  رد  نیا  زا 

دناهتفخ  شیَنابایب  شوحو  دناهتفگ *** نورد  اهبتک  رگید  هب 
زاجح  لها  ( 5  ) دنراد مولعم  هک  زارد ***  مدرکن  نم  نخس  رد  نیا  زا 
هیناهج  ود  تشگ  نیعل  دازب و  هیناز ***  نآ  زا  نایفس  دنزرف  وچ   6875

داز  هنوگ  نیدب  ار  يو  شردام  هک  داد ***  نید و  قح  دناد  هچ  سک  نینچ 
 ] دروخ درب /  دناهدرب 3 /] . تسا 2 . درم  .1

(308  ) هحفص دیراد  دنه 5 . . 4
رتخوش  یبصان  زا  زیح  نازک  رگن ***  ار  یبصان  رم  وت  نکیلو 

بش  زور و  یلع  ناتسود  ابا  ببس ***  نیا  زا  مه  يو  ینمشد  دنک 
تسا  نم  يودع  سک  نآ  دیوگ  ودع  تسا ***  نم  یلو  نادزی  تفگ  ار  هک 

يادخ  یلو  يودع  دشاب  هک  يار ***  تشز  نآ  تسا  يادخ  يودع  6880
185ر[  [ دیشک رب  یلو  مان  شرع  ربا  دیرفآ ***  ناهج  نوچ  نیرفآ  ناهج 

شیب  داد  شتزع  نیرفآ  ناهج  شیوخ ***  مان  رب  مان  نآ  تسویپب 
یلو  شتفگب  نادزی  هک  نآ  یلع  یلع ***  یتسرد  یلاع  ِمان  نآ  دب 

لحم  ردق و  تفای  العلا  بر  ز  لزا ***  دش  الع  رد  يو  هک  نآ  یلع 
یضترم  نب  ُدب  اضر  بآ  ز  یفطصم ***  زا  دوب  یلع  يافص   6885

تسرپ  نادزی  رود  دوب  ناطیش  ز  تسرپ ***  ناطیش  هدیهوکن  نآ  دوب  وچ 
شیوخ  وید  اب  يور  همه  زا  ( 1) دنَُوب شیک ***  تشز  نآ  ناراد  تسود  همه 

تشز  لعف  زا  تعیش  وا  رب  دنتشک  هک  تشرس ***  ار  ناگس  نآ  تسا  یکاپان  ز 
نید  نادیم  تسین  یتسار  زج  هک  نید ***  نادوسح  تعدب  لها  دنَُوب 

يوگ  دنکفارد  هنیک  نادیم  هب  يوج ***  شاخرپ  وید  دسح  يور  6890 ز 
رس  هب  ار  دسح  يوگ  درب  یمه  رگدادیب ***  دادیب  ناگوچ  هب 

راگدرک  یسب  دز  نیا  رد  اهلثم  راکشآ ***  نخس  نیا  تسه  تسین  ناهن 
دید  هچ  نادوسح  روج  ات ز  رگن  دیزگرب ***  سپ  ار  دمحم  نادزی  وچ 
يادخ  بیبح  لوا  دید ز  دب  هچ  يار ***  تشز  نمشد  کی  ات ز  رگن 

يوگ  تفگ و  یب  درب  یبن  گنج  هب  يوج ***  گنج  رکشل  هدراچ  يو  وچ   6895
برح  رخص  هدهیب  دسح  يور  ز  برح ***  هب  دب  یفطصم  اب  زور  بش و 
نامسآ  زا  دمآ  لوسر  نم  ِرب  نامگ ***  یب  یبن  تستفگ  هک  نیک  نیا  رب 

دوب  نوزفا  ریچ و  ام  دمحا ز  هک  دوب ***  نوچ  نیا  هک  نایفس  تفگ  یمه 
دنون  رگج 1. نادند  هب  ار  یفطصم  مع  رهگدب ***  نآ  تفج  دب  هدییاخب 

185پ[  [ یقش نآ  دیروآ  گنج  درب و  هپس  یبن ***  مع  نبا  اب  زاب  رسپ   6900 ( 309  ) هحفص
بارتوب  رکشل  رب  تسب  ورف  بآ ***  هار  يو  زاب  دسح  نیک و  ز 
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 )*( دود هدنک  هتخوس  ةدننام  هب  دوسح ***  دش  دسح  بات و  نکیلو ز 
دروخ  هک  یبآ  لاح  نآ  رد  ردیح  ز  درم ***  خوش  نآ  تساوخ  یگراچیب  ز 

رازه  ود  هد و  یبآ  گنج  نآ  رد  راوس ***  دمآ  هتشک  سب  هک  سپ  نآ  زا 
هاگیاج  نآ  زا  دندرب  هتشک  یمه  هاپس ***  نادنچ  هب  هتفه  ود  زا  نوزف   6905

دوب  لیس  نایماش  رب  گرم  زا  وچ  دوب ***  لیو  رپ  هتشک  نآ  زا  ماش  همه 
هار  دندرکن  نتسج  گنج  يوس  هام ***  هس  زا  رتشیب  ودع  هاپس 

دندب  هتسخ  دنچ  ناشناگرزب  دندب ***  هتسکش  لد  نایماش  نآ  هک 
نید  هاوخدب  هب  شکیم  داتسرف  نیک ***  هب  نمشد  زاب  یبناج  ره  هب 

يرحاس  يرد  ره  زا  درک  یمه  يرماس ***  وچ  ربگ  نآ  سیبلت  هب   6910
سک  لاح  نآ  ردنا  ُدب  داتسرف  سند ***  نیعل  نآ  هملسم  رب 

گنت  گنج  یپ  زا  یلع  اب  مدش  گنج ***  هب  مدرک  يور  نم  هک  هتفگب 
زیختسر  رومان  ایا  زیگنارب  زیت ***  غیت  اب  راب  نیا  ترصن  رد  وت 

ناهن  ردنا  رکم  نیا  دب  ردیح  ز(1 ) نامز ***  نآ  رخص  نبا  دوب  هلیح  نیا  رد 
دربن گنج و  دوب  نوچ  هک  رد  نیا  زا  درم ***  هدنیارس  دیوگ  هصق  نیا  رد   6915

- نیفص برح  زا  مشش  سلجم  ینایاپ  ۀبطخ  یتسار و  شیاتس  رد 

راگدرورپ  نادزی  يورین  هب  رگد ***  یگنرد  دنام  هدنز  رگا 
تسر  هک  یتخرد  نوچ  هدمآ  مظن  هب  تسرد ***  نیفص  لاح  زا  سلجم  شش  وچ 

 )**( درذگب یتساران  يوک  رب  هک  درخ ***  ار  يو  روتسد  چیه  دبن 
186ر[  [ يارس ود  ره  هب  دراد  هدیهوکن  يادخ ***  ار  یتساران  هار  نیا  هک 

ناتساد  یسب  دز  نیا  زا  دنمدرخ  ناتساران ***  دنناگدیهوکن   6920
یک  . 1 دشن [. تفای  یصخشم  يانعم  *. [ 

(310  ) هحفص درذگب [. یتساران  يوک  رب  هک  دادن  روتسد  چیه  يو  درخ  ینعی :  **. [ 
)*(؟ هاگجامآ رب  دیآ  رگ  يریت  وچ  هار ***  هب  دیآ  یک  تسا  غورد  زک  نخس 

يوب  راک  یتسار  زا  دیآ  کشم  وچ  يور ***  بآ  درتسب  رهگ  زا  غورد 
تشرس  ار  ناژک  دمآ  خزود  نب  ز  تشهب ***  رد  ناتسار  همه  ماقم 

تسیهرمگ  سپ  دنام و  يده  قیرط  تسيژک ***  رپ  وا  هک  سک  نآ  رفیک  درب 
نیک  ربک و  نینچ  ( 1  ) دوخ زا  تخیگنارب  نیعل ***  ربگ  نایفسروپ  نیا  6925 و 

تسا  رس  نوچ  یفطصم  نت  رب  يو  هک  تسا ***  ردیح  یتسار  يده  ماما 
سیسخ  رخص  دنزرف  هک  زج  دبن  سییر ***  ماما و  رب  ناتساران  هب 

نوبز  ( 2  ) ار وا  دب  نوعلم  ناطیش  هک  نود ***  ربگ  نآ  دش  تنعل  راوازس 
نیقی  رد  نیدب  دشاب  رافِغتِس  نیعل ***  نآ  رب  درم  دنک  تنعل  وچ 

نونک  میامن  تجح  هتفگ  نیا  رب  نود ***  ربگ  نآ  زا  رتهب  سیلبا  هک   6930
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دیشچ  مه  وا  شیوخ  ةدرک  زا  مه  دی ***  هچ د  درک و  هچ  نایفس  دنزرف  هک 
بارس  هَچ  نآ  زا  دمآرب  هنوگچ  بآ ***  دیموا  رب  وادنک  هک  یهاچ  ز 
هاچ  فرژ  نآ  دنکیم  هک  ره  نت  هابت ***  دش  يو  بات  زا  هک  یبارس 

نوگنرس  نک  هاچ  هچ  هب  دش  ورف  نومنهر ***  نآ  ردنا  دب  وید  نیا  وچ 
ینمشد  نیا  مدآ  اب  تشک  ورف  ینم ***  ربک و  ناطیش ز  تخب  نوگن   6935

دسالا  یلع  نادرم  هاش  ابا  دسح ***  مخت  تشِک  ورف  يواعم 
186پ[  [ یتمرح یب  نادزی ز  ریش  نادب  یتنعل ***  یغاب و  یغاط و  دشب 

نامز  نیا  ار  وت  ددرگ  مولعم  هن  ناینیشیپ ***  ياهبتک  رد  ناوخب 
دناوخن  رب  ار  هصق  نیاک  دنام  نآ  زا  دنام ***  هدیشوپ  لاح  نیا  هک  سک  نآ  رب 

 )***( ثیلب ار  نیا  تشغآ  رد  تهبش  هب  ثیدح ***  نیا  دونشب  ندناوخ  زا  سپ   6940
غورد  زا  شیوخ  لاح  نیعل  رهب  ز  غورف ***  دشاب  هداد  نب  ار ز  نخس 

[؟ دیآیم هار  هب  یک  دبایب ، فده  رب  يریت  وچ  رگا  یتح  غورد  نخس  ینعی :  *.[
وا  دوب  زا 2 . دوخ  زا  . 1

(311  ) هحفص دشاب [. سیلبا )  )= سیلب رعاش  دوصقم  دیاش  **.[ 
 )*( راکشآ دنک  ( 1  ) شغورد شغورف  رامش ***  رشح و  دسدرتب ز  واک  یسک 

ناتساد  مه  تسین  ودب  تعیرش  ناتساد ***  دروآ  غورد  زک  یلد 
دنسپ  تعیرش  نیب  نخس  نیراگن  دنمشوه ***  نخس  هدوتس  يا  نونک 

شوین  نخس  زا  قدص  هب  ار  نخس  شوه ***  شخب  نیقی  شوگ  هب  ینامز   6945
نیبگنا زا  رت  نیریش  هک  یمظن  هب  نیمتفه ***  سلجم  ونش  نیفص  ز 

نیفص برح  زا  متفه  سلجم 

متفه سلجم  زاغآ  ۀبطخ 

شرورپ  دهد  ار  نخس  ناد  نخس  شهد ***  یکین  دنوادخ  مان  هب 
یفطصم  تحدم  زا  دش  هدوتس  افو ***  يوب  شفیطل ز  عبط  وچ 

یصو  حدم  تفگ  دش  باریش  وچ  یبن ***  یصو و  ياضر  يوجز 
نید  داد و  زا  قح  رب  دش  يوگانث  نیقی ***  زا  تفرگ  ناراک  سرت  هر   6950

انث  دبنجب  ات  دنک  شنابز  ایر ***  یب  نآ  رادرک  راثآ  رب 
ناینایفس  نیرفن  دنیوگب  نامز ***  ره  یلع  يانث  دعب  ز 

دنک  مغ  زا  رپ  نید  نمشد  لد  دنک ***  مرخ  داش و  ار  هعیش  لد 
نیما دشاب  هک  اهنآ  زا  هدوتس  نیبم ***  تسرد و  ياهرابخا  زا 

ع)  ) یلع نتفای  ربخ  رصم و  هب  هیواعم  نداتسرف  سوساج 
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رد  هب  رد  نونک  مهاوخ  هتفگ  نم  هک  ربخ ***  رد  نیا  زا  درآ  فنخموبا   6955
187ر[  [ بلط نیفص  لاح  نیا  مدرک  یمه  بش ***  زور و  نم  هک  يوار  تفگ  نینچ 

نیطساق  رکشل  زا  بآ  دتس  نید ***  داد و  رتهم  نآ  هک  یتقو  هب 
ناینایفس  بات  زا  رتمک  دندش  ناینایفس ***  بآ  یب  دندنام  وچ 

داد  نید و  همه  شیاهراک  دب  هک  داد ***  هار  یضترم  ناشبا  يوس 
( 2  ) ناشنییآ لاح و  درک  هنوگرگد  نآ ***  زا  نایفسروپ  دش  هدوسآ  وچ   6960

شغورف  شغورد  .1
.] دنکیم راکشا  ار  سیلبا  دولآ  تهبش  ثیدح  غورد  دسرتیم ،  رامث  رشح و  زا  هک  یسک  غورف  ینعی :  *[ 

ناش  نییآ و  لاح  .2
(312  ) هحفص

زاس  هلیح  نمشد  نامز  ردنا  مه  زاب ***  سوساج  رصم  يز  داتسرف 
همه  اهینتفگ  وا  رد  هتفگب  هملسم ***  ( 1  ) يز همان  یکی  هتشون 

همدمد  نوردنا  رصم  هب  درآرب  هملسم ***  نخس  نآ  ةدعو  ربا 
نوردنا  رصم  هب  هنیک  لبط  دنز  نورب ***  دیآ  جارات و  برح و  دنک 

يادخ  ریش  سوساج  تفای  ربخ  يار ***  تشز  نآ  سوساج  لاح  زا  وچ   6965
ناهن  رد  ربخ  نآ  تفگ  زاب  ودب  نامز ***  ردنا  تفر  یضترم  رب 

دنارب  ناشیا  شیپ  نخس  رد  نآ  زا  دناوخب ***  ار  نارتهم  نامز  رد  یلع 
رد  هب  رد  نخس  نیا  دینک  نشور  هک  رنهرپ ***  نآ  تفگ  نینچ  نارای  هب 

نامگدب  نمشد  نیا  رادرک  ز  نامز ***  نیا  نوردنا  هاپس  نایم 
ياج  هب  لد  يو  نادرم  دننام  هک  يادخ ***  ریش  تسُج  نآ  هتفگ  نیا  زا   6970

ناینایفس رکم  دروآ  دیدپ  ناشن ***  شهاپس  رد  رگ  هک  یتقو  هب 

ع)  ) یلع يوس  زا  رصم  هب  کلام  نداتسرف 

يور  درک  رنهرپ  کلام  يوس  يوج ***  مان  ردیح  نخس  نیا  تفگ  وچ 
رازه  يراوس  اب  وش  رصم  يوس  راوداب ***  رنهرپ  ایا  تفگ  ودب 

رد  هب  دیاین  نیک  زا  ردنا  رصم  هب  رگد ***  ییوج  هنتف  ات  راد  هگن 
187پ[  )*( [ يور گنس  نآ  وچ  شدنبب  ریگب و  يوج ***  هنتف  دروآ  نورب  رس  را  سپ   6975

نایز  ار  یسک  دیاین  وز  ات  هک  نامز ***  نیا  نم  کیدزن  هب  شتسرف 
گنچ  هب  سخ  نآ  زا  لسگب  وت  ار  شرس  گنج ***  و [  [ راکیپ وت  اب  دنک  واک  یسک 

داش  رصم  يوس  کلام  درب  هپس  داب ***  دننام  هب  نیا ،  تفگب  ردیح  وچ 
دنتفاتشب  زیت  يو  رادید  هب  دنتفای ***  یهگآ  نایرصم  وز  وچ 

نامز  رد  نایرصم  نآ  رادید  هب  نامداش ***  دبب  کلام  دنمرنه   6980
ربخ  نایفس  دنزرف  سوساج  ز  رد ***  هب  رد  نارتهم  رب  دیسرپب 
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نیز  ریثک 1. لیلق و  زا  میا  هن  هدونش  ریما ***  يا  ام  هک  اهنآ  دنتفگب 
(313  ) هحفص جیدخ [. نبا  لضف و  نوچ  یناسک  دنتسه ؛ نیشیپ  ۀنتف  رد  رصم  نارگ  هنتف  دوصقم  ًارهاظ  *.[ 

ناهن  رد  یلع  شتفگ  هچنآ  تفگب  نادراک ***  کلام  نارتهم  نادب 
راوخ  دیرادم  سب  ار  راک  نیا  هک  راد ***  مان  لی  نآ  تفگب  کی  کی  هب 

تسد  ریشمش  هب  دیاشگ  نونکا  هک  تسب ***  دهع  نیا  ردنا  نید  هاوخدب  وچ   6985
نورب  دیآ  نمشد  نامز  ات  نامز  نوردنا ***  رصم  هب  يو  دنک  یجورخ 

نیا  زا  یگنرد  لفاغ  دیشابم  نیه ***  راک  نیا  داینب  دییوجب 
دازریش  لی  نآ  رب  راک  نیا  رب  داب ***  دننام  سوساج  درک  نورب 

راب  ود  کی  وا  رهش  رب  درک  رذگ  راوس ***  هش  نآ  زور  ره  تقو  نآ  سپ 
گنس وچ  نیک  زا  هدرک  لد  درک  یمه  گنج ***  زاس  بش  زور و  هملسم  ناهن   6990

نانآ زار  زا  کلام  نتفای  ربخ  هنیدآ و  زامن  رد  شروش  يارب  نارای  اب  هملسم  رارق 

همه  ار  نایدهع  رم  داد  ربخ  هملسم ***  نامز  نآ  نوردنا  زار  هب 
داش  میدرگ  میهاوخ و  تفر  نورب  زامن ***  تقو  هنیدآ  زور  ام  هک 

یلد  رپ  زا  هلمج  نالی ،  يا  دینک  یشک ***  نمشد  هبطخ ،  دنک  بطاخ  وچ 
188ر[  [ ناهن رد  هملسم  شدب  هتفگ  هک  نایدهع ***  نآ  دندوب  هدعو  وآ  رب 

ناشرازاب  دوب  نوچ  هک  رگنب  وت  ناشراک ***  نآ  زا  کلام  تفای  ربخ   6995
داب  وچ  کلام  تفگ  دوخ  نارای  هب  دادماب ***  زا  هنیدآ  زور  دب  وچ 

نوخ  هب  دیوش  تسد  ات  زور  نیا  رد  نورب ***  دهاوخ  تسَج  یمه  نمشد  هک 
گنر  ساملا  غیت  نورب  هدیشک  گنج ***  راک  هتخاس  يرکشل  َابَا 

ناهن  هماج  ریز  رد  دیشوپب  نامز ***  نیا  برح  تالآ  زین  امش 
راکشآ  دادماب  زا  دیمارخ  راو ***  هتسهآ  ردیا  ناگود  ناگی و   7000
نورد  دجسم  درگ  سپ  دنتسشن  نورب ***  کیاکی  اج  نیز  دنتفر  وچ 

يور  گنج  هگ  دیامن  بطاخ  هب  يوج ***  گنج  نمشد  ( 1  ) ات دینامب 
غیرد  يداعم  زا  غیت  دیرادم  غیت ***  تخیهآرب  دمآک  دیدید  وچ 
نامز  ردنا  تفگ  ناشرالاس  وچ  نانچ ***  کلام  نارای  دندرکب 

اب  دننامب  يرکشل 1. نز  ریشمش  دنتفرگ  يرد ***  ره  زا  عماج  دجسم  هر   7005
(314  ) هحفص

شتراسا تسکش و  هملسم و  شروش 

درک  هتفگ  نابز  رب  یلع  مان  و  درک ***  هبطخ  یمه  بطاخ  هک  یتقو  هب 
تسد  درک  نوگساملا  ریشمش  هب  تسج ***  ياپ  رب  ربگ  دحلم  کبس 

؟ بارتوب تحدم  ینک  یک  ات  هک  بات ***  هب  نوعلم  تفگ  یمه  بطاخ  هب 
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؟) 1) ریما ماما و  نودیا  یناوخ  ارچ  ریخ ***  هریخ  نینچ  ار  یشک  نامثع  وت 
نامز  ردنا  مه  دمآ  رب  یشورخ  نایم ***  ردنا  تفگ  هملسم  نیا  وچ   7010

یضترم  نید  كاپ  تعیش  ربا  اهغیت ***  نایدهع  نآ  دندیشک 
تسار  ّپچ و  نیمک  تعیش  دنداشگ  تساخب ***  یشورخ  نودیا  دجسم  رد  وچ 

188پ[  [ نوخ كاخرد و  دنتشرس  ار  ودع  نورب ***  ار [  [ اهریشمش دندیشک 
ناشدنتشرس  رد  نوخ  هب  كاخ و  هب  ناشدنتسکش ***  رب  مه  هب  يداب  وچ 
دید  هنوراو  موشیم  تخب  رس  دید ***  هنوگ  نآ  زا  راک  هملسم  نیعل   7015
شیک  تشز  نمشد  نآ  لاح  نآ  رد  شیوخ ***  تسد  زا  ریشمش  دنکفیب 

اضق  زا  داتفرب  ام  هب  هنتف  هک  افو ***  یب  نمشد  نآ  تفگ  یمه 
تفکش  ون  ياهنتف  اضق  دب  زا  هک  تفگ ***  تسج و  یمه  هنتف  هنتف  رس 

گنج  دندرک  زاغآ  وچ  ناوارف  گنرد ***  یب  دش  هتشک  نایدهع  نآ  زا 
دندش  هتشرس  رد  نوخ  هب  كاخ و  هب  دندش ***  هتشک  زین  نانمؤم  یسب   7020

دنپ  داب  نامدنب  نیا  زا  تفگ  یمه  دنب ***  هب  شتسد  داد  هملسم  نآ  وچ 
همه  ار  يو  نارای  دنتسبب  هملسم ***  ناشندب  نآ  دش  هتسب  وچ 
راد  مان  کلام  يز  دندربب  راطق ***  رب  ناشدرک  نامز  ردنا  مه 

رخ  شاخرپ  نالاگسدب  نادب  رس ***  هب  رس  نایرصم  ( 2  ) دندش هراظن 
؟ تفهن ردنا  وت  يدرک  هشیدنا  هچ  تفگ ***  دید  هملسم  خر  کلام  وچ   7025

؟  ینکشب یلع  تشپ  ییآ  نورب  ینمشد ***  نیا  زک  نودیا  تدوب  نامگ 
ماد  هب  يدوبب  هتسب  هابور  وچ  مادم ***  يدید  هبند  ( 3  ) نیز هرابور  وچ 

نایم  زا  داهن  رب  نیعل  ياپ  هب  نارگ ***  يدنب  دروآ  نیا و  تفگب 
نید  دش 3 . نیما 2 . .1

(315  ) هحفص

اهنآ ندرک  اهر  سپس  ار و  نایشروش  ع )  ) یلع نداد  لام  شوگ 

نید  رالاس  کیدزن  زور  نامه  نینچ ***  نیا  راز  راوخ و  ار  هلمج  دربب 
یضترم  رب  ات  نید  ناراوس  ابص ***  داب  دننام  دندیسر   7030

رفظ  لاح  هنامداش ز  دبب  رشب ***  رخف  دید  ناشرادید  وچ 
189ر[  [ نت هب  نت  همه  ار  نایدنب  نارم  نسحلاوب ***  رب  هضرع  سپ  دندرکب 

هار  هدرک  مگ  درم  ایا  تفگ  ودب  هاگن ***  ردیح  درک  هملسم  يوس 
؟  نامگدب يدش  رشحم  نید و  رد  هک  نارماک ***  دزیا  زا  وت  یسرتن 

؟ منکشب نانمؤم  رکشل  لد  منز ***  مه  رب  رصم  نم  هک  یتفگ  وت   7035
؟ سخ نود  ایا  دیاین  هتسکش  سگم ***  زا  هوک  هک  يدوبن  هگآ  وت 

نم  وت  رانک  رد  مهن  نونکا  مه  نم ***  وت  راک  تافاکم  نکیلو 
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يروان  کش  وت  ات  ( 1  ) وت دروخ  رد  هب  يرواد ***  رگد  نآ  دوب  رشحم  هب 
تسجب  وز  نوخ  هک  نادنچ  دیلامب  تسد ***  هب  ششوگ  تفرگب  نیا و  تفگب 

شیک  تشز  نمشد  يا  ور  شتفگب  شیوخ ***  تسد  زا  هاگ  نآ  شدرک  اهر   7040
نورب  ام  رکشل  زا  یتفر  نوچ  وت  نک ***  ور  یمه  یهاوخ  هک  ره  رب 

لامه  یب  ناشدرک  اهر  دادب و  لام ***  شوگ  نیمه  ار  نارگید  نارم 
اضق  زور  هب  رگید  مکح  دوب  ازج ***  مداد  تفگ  ناتراوازس 

هملسم  ابا  نایفسروپ  رب  همه ***  نالاگسدب  نآ  دنتفرب 
نوخ  شوگ  زا  هلمج  ناکچ  دنتفرب  نورد ***  يراوخ  هب  کیاکی  هدایپ   7045

نیعل  رخص  روپ  يز  دندیسر  نید ***  رالاس  يادعا  هنوگ  نیا  زا 
لان  وچمه  نتشیوخ  رب  دیزرلب  لاح ***  هنوگ  نآ  زا  نایفس  نبا  دید  وچ 
مامغ  ةدید  دیراب ز  تفگ  یمه  ماخ ***  هدرمژپ  وچ  مغ  زا  شیور  دبب 

راکشآ  همه  درک  هملسم  وا  رب  راک ***  لاح و  هملسم  زا  دیسرپب 
درک  راک  رب  ریشمش  هب  ام  اب  وچ  دروخ ***  راهنز  هاوخ  دب  تفگ  یمه   7050

189پ [  [ یلم درم  رگنب ز  میدید  هچ  یلع ***  دزن  دروآ  تسب و  ناموچ 
(316  ) هحفص دروخ  وت  رد  هب  .1

من  هدید  زا  تخیریم  درد  نآ  زو  مک ***  شیب و  زا  بلخم  ِنب  تفگ  یمه 
باذع  مقلخ  شیپ  نانچ  يدرکن  بارتوب ***  یکشاک  ایا  تفگ  یمه 
لام  شوگ  مکدوک  دب  وچ  يدادن  لاکن ***  يدرک  وچ  هب  ارم  یتشکب 

سپ  درک  یلع  نم  اب  هک  نیا  درکن  سک ***  درم  نم  وچ  اب  نورد  یتیگ  هب   7055
نید  رادهپس  يا  بارتوب  ابا  نیک ***  هب  مراد  هتسب  نایم  سپ  نیا  زا 

بارتوب  نامگیب  دونشب  نم  ز  باوج ***  نیا  تفگب  نایفسروپ  ودب 
دنارب  ناشیا  شیپ  نخس  رد  نیا  زا  دناوخب ***  ار  هپس  نارس  سپ  نآ  زا 

ربص  ( 1  ) نییآ تسدنامن  ار  ام  هک  ریگ ***  نوعلم  تفگ  نامز  نآ  مشخ  هب 
باتع  دهاوخ  دوب  نانس  غیت و  هب  بارتوب ***  نم و  نایم  سپ  نیا  زا   7060

ناینایفس  یشورخ ز  دمآرب  نامگدب ***  نآ  تفگ  نخس  رد  نیز  وچ 
بارتوب  افو  یب  نیا  ریشمش  ز  بارخ ***  دش  ناهج  سک  ره  تفگ  یمه 

ریبک  ریغص و  ام  رد  وت  شیپ  هب  ریما ***  يا  ناج  میهاوخ  درک  ادف 
نخس  نیز  نالی  يا  ماک  هب  مدیسر  نم ***  هک  نایفس  دنزرف  تفگ  نینچ 

 )*( لویه دب  نامز  نآ  یلع  دزن  هب  لوسر ***  نایفسروپ  سپ  داتسرف   7065
گنت گنج  ةدعو  دش  وچ  رد  ره  ز  گنج ***  راب  نیا  میهاوخ  درک  ام  هک 

هرابود گنج  هب  هیواعم  نداد  دیعو 

داد  غیت  زا  میناتس  میهد و  دادماب ***  زا  مه  هبنشهس  زور  هب 
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مینکشب  اهراکیپ  گنج و  یپ  مینک ***  رب  نت  ار ز  اههنتف  رس 
نب  لصا و  داهن  یلوضف  زا  تفگب  نخس ***  نیا  لوسر  زا  دینش  ردیح  وچ 

190ر[  [ گنلپ دسرتن  هبور  گنج  زا  هک  گنه ***  و [  [ گنهرف ردیح ز  تفگ  نینچ   7070
؟ رشح نادنچ  ار ز  ام  تسا  سرت  هک  رگم ***  نایفسروپ  دربیم  نامگ 

هاپس ود  نتسارآ  رکشل 

؟ ددع یب  رکشل  نادب  مدرک  هچ  ددم ***  یب  نینچ  رد  نم  هک  وا  دیدن 
دیسر  نایفسروپ  رب  يداب  وچ  دینش ***  اهنخس  نیا  لوسر  درم  وچ 

تفهن  ردنا  چیه  دنامن  یناهن  تفگ ***  زاب  ودب  اهنخس  هدینش 
.] دشن تفای  هملک  ینعم  تروص و  نیآ ].*  .1

(317  ) هحفص
باوخ  دروخ و  نامز  نیا  دش  رود  نم  ز  بارتوب ***  تبیه  زک  تفگ  یمه   7075

رد  هب  هیالط  هدرک  دندنامب  رب ***  هدعو  نیدب  رکشل  ود  سپ  نآ  زا 
يور  دومنب  زاب  ( 1  ) نوگ جاو  بش  يوگ ***  درب  رس  هب  هبنشود  زور  وچ 

راهب  نوچ  نابکوک  سب  دش ز  کلف  راق ***  يایرد  دننام  هب  دش  اوه 
هاگن  لدام  هوک  يز  درک  یمه  هاپس ***  ود  ره  نایوج  گنج  لد 

زور  مین  دح  زا  نورب  تمالع  زورف ***  یتیگ  رهم  دشک  یک  ات  هک   7080
زاب  دنیارگ  نادرم  نادیم  هب  زاجح ***  ماش و  ناعاجش  ات  نآ  رب 

شفنب  نوچ  کلف  دش  نوگمیس  اوه  شفرد ***  ناشخر  هوک  زا  دز  رب  رس  وچ 
دندمآ  شورخ  رد  نیک  هب  ناعاجش  دندمآ ***  شوج  هب  ایرد  وچ  رکشل  ود 

دنتخورفارب  نیک  شتآ  نالی  دنتفوک ***  نیک  لبط  هپس  هیور  ود 
دیدپ  تمایق  دمآ  تفگ  یمه  دیدب ***  ار  هپس  ناک  ياهدید  نآ  ره   7085

رازه  یس  هر  دنچ  ددع  یب  دب  هک  رامش ***  میوگ  هچ  ار  ودع  ( 2  ) هاپس
گنگ  ناتسب  هتفکشب  دننام  هب  گنر ***  گنر  تیار  زا  دب  نابایب 

ناینایفس  دندیشک  فص  ات  هک  نامز ***  نآ  دنه  دنزرف  دومرفب 
190پ[  [ دادب تمالع  ار  هپس  نارس  داژن ***  دب  هیبعت  سپ  درک  هپس 

درک  ریم  ار  عاقعق  لاح  نآ  رد  درم ***  هراک  متس  نآ  هنمیم  ربا   7090
لاله  یگنج  هب  شناشکرس  نآ  زا  لاگسدب ***  نآ  داد  هرسیم  فص 
نیک  هب  شدرپس  دلاخ  دنزرف  هب  نیعل ***  نآ  هرسیم  فص  ( 3  ) نیمک

سپ  زاب  هرسیم  فص  نیمک  سوه ***  زا  درپس  نامثع  دنزرف  هب 
درمش  یهاپس  اهنت  هب  ار  يو  وچ  درپس ***  بعصم  هب  شهاپس  حانج 

داد  ( 5) روس روعالاوب  هب  رگمتس  داب ***  وچ  ( 4  ) شهاپس حانج  نیمک   7095
برح  راک  هتخاس  رس  دوب  یمه  برح ***  نایفسروپ  نوردنا  بلق  هب 
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هنیمک  هپس 3 . نوگ 2 . جات  .1
(318  ) هحفص موش [ . [/ شحانج 5 هاپس  . 4

نامگدب  ( 1  ) يرماع هللادبع  هب  نامز ***  نآ  درپس  شبلق  هاگنیمک 
مژد  ریش  وچ  رد  هپس  شیپ  هب  مهربا ***  هللادبع  دوب  یمه 

هاگن  وس  ره  درکیم  تشگ و  یمه  هاپس ***  رد  رمع  نب  هللادیبع 
مرن  برچ و  شیوخ و  ياهراتفگ  هب  مرگ ***  درک  یمه  نایوج  گنج  لد   7100

صاع  دنزرف  هب  هنیزخ  اب  هنب  صاخ ***  و [  [ ماع نآ  زا  نایفس  نبا  درپس 
فال  هب  ربک و  هب  هریریهوب  نیعل  فاوط ***  رد  هپس  درگ  درک  یمه 

يرتفد  یکی  هدنکفرد  درب  هب  يرخ ***  يرصم  تشپ  ربا  هتسشن 
مروقح  نم  هک  سک  ره  دنسانش  مربمغیپ ***  رای  نم  تفگ  یمه 

راکشآ  اهراتفگ  تفگ  یمه  راک ***  هبان  سکان  نآ  يور  نیدب   7105
ناور  هریت  ناورم  دوب  یمه  ناود ***)*(  رد  هپس  وا  درکب  نودیمه 
نف  سیبلت و  هب  هتشرس  رد  نوخ  هب  نهریپ ***  یکی  هدنکفرب  رس  هب 

191ر[  [ ناغف و [  [ شورخ کی  ره  هدروآرب  ناینایفس ***  دصناپ ز  درم  ابا 
زاجح  ماش و  لها  ایا  تفگ  یمه  زارد ***  هنیک  کی ز  ره  هدرک  نافز 

دینک  ناشفارس  ادعا  ریشمش ز  هب  دینک ***  نامثع  نوخ  بلاط  لد  7110 ز 
نتخوت  ناوت  نیک  نونک  ادعا  زک  نت ***  هب  نت  نالی  نیک  دییوجب 

برح  نایفس  دنزرف  لاح  نآ  رد  بح ***  رازاب  تسارایب  رد  نیا  زا 
ناهج  دمآرس  یتفگ  وت  دمآ  رب  ناینایفس ***  یشورخ ز  سپ  نآ  زا 

نوخ  هب  ار  ناشک  نامثع  مییوشب  نونُک ***  مه  ام  هک  سک  ره  تفگ  یمه 
دیرگنب  یکی  مقرا  دیز  يوس  دید ***  هنوگ  نآ  زا  راک  نید  رالاس  وچ   7115

رایب  نم  ۀماج  نآ  هبیع  زا  وت  رای ***  دنمرنه  يا  نیه  تفگ  ودب 
ناهج  ماما  داشگب  هبیع  رس  نامز ***  ردنا  درب  ودب  هبیع  وچ 

یضترم  نید  كاپ  سپ  دیشوپب  یفطصم ***  ۀماج  وا  زا  درک  نورب 
.] دشن تفای  یصخشم  يانعم  يرماح ].*  مالسلاهیلع 1. ربمیپ  شداد  هک  ماما ***  همامع  نآ  داهنرب  رس  هب 

(319  ) هحفص
راوس  هش  ردیح  یبن  ّیصو  راقفلاوذ ***  نامز  نآ  دنکف  رد  رب  هب   7120

ردپ  نارمع  شدوب ز  ثاریم  هک  رمک ***  نآ  نایم  رب  نامز  نآ  تسبب 
نادراک  بلاطوب  ثاریم  هب  نادب ***  هدیسر  بلطملادبع  ز 
افو  نوتس  ملاع  هاشنهش  یفطصم ***  لدلد  َربَا  وا  تسشن 

نیه  هرابکی  دیدنب  اهنایم  نید ***  رالاس  تفگ  دوخ  نارای  هب 
ياج  نهپ  نادب  اهفص  دندیشک  يادخ ***  ریش  نامرف  هب  ناعاجش   7125

هانپ  نید  هپس  درگ  هب  دمآرب  هاپس ***  رس  کی  دندرک  تسار  فص  وچ 
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191پ[  [ درگ راّمع  هب  مه  هرسیم  فص  درپس ***  کلام  هب  يو  هنمیم  فص 
هانپ  نید  یکی  روالد  نآ  دوب  هک  هاپس ***  حانج  وا  درپس  فنحا  هب 

افو  زا  درپس  ار  نیزگ  ریرج  یضترم ***  هرسیم  فص  نیمک 
داد  هدنخرف  رکبوب  دنزرف  هب  داد ***  نید و  هنمیم  فص  نیمک   7130

هلا  یلو  نآ  درپس  ثعشا  هب  هاپس ***  حانج  فص  هاگنیمک 
یفطصم  تیار  اب  دوب  یمه  یضترم ***  نوردنا  هاپس  بلق  هب 
یلو  نآ  درپس  راّمع  دنزرف  هب  یلع ***  شهاپس  بلق  هاگنیمک 

رپس  نییور  وچ  اهنت  دندرکب  رس ***  هب  رس  يو  شیپ  زا  مشاه  ینب 
شیم  هاوخدب  میریش و  هزرش  ام  هک  شیوخ ***  ناعاجش  اب  سپ  تفگ  یلع   7135

(1  ) ریس ریش  دوش  ندروخ  شیم  نادب  ریش ***  هزرش  دنک  یتشک  شیم  اب  وچ 
ناشکرس  ایا  ( 2  ) دینیب هلمج  نایع  ناشن ***  متفگ  هچنآ  رگد ز  یگنرد 

یندوب  نیا  زا  داد  ربخ  رد  ره  ز  نیطساق ***  نیا  زا  ربمیپ  ار  ام  هک 
دنتخورفارب  نیک  شتآ  نالی  دنتفوک ***  ورف  یبرح  لبط  کبس 

نیمز  شوحو  و [  [ اوه رویط  نیک ***  دود و  شتآ  نآ  ز  ( 3  ) دندوبب  7140
لدج  نآ  شتآ  تفرگ  الاب  وچ  لجا ***  رد  نالی  گرم  تسویپب 
دیرتسگ  ورف  رز  اهراورخ  هب  دید ***  لاح  نانچ  نایفس  دنزرف  وچ 

] دندرمب دننیب 3 /] . ریش 2 . .1
(320  ) هحفص

؟ ماج هب  تشم و  هب  رز  امز  دیوج  هک  ماش ***  ناریگریش  ایا  تفگ  یمه 
ناشک  نامثع  نکفیب ز  يراوس  نامز ***  نیا  وگب  دیوج  هک  سک  نآ  ره 

منز ینانس  ار  یلع  دیوگ  هک  منک ***  رپ  رهگ  زا  ارو  ناهد   7145

ورمع ییاوسر  و  ع )  ) یلع اب  صاع  ورمع  مزر 

192ر[  [ صاخ ماع و  نآ  زا  دمآ  ردنا  شیپ  هب  صاع ***  ورمع  نامز  رد  يو  راتفگ  ز 
رگم  یب  نیا  زا  شیپ  دب  هک  یلاح  ز  رگد ***  دش  یلع  نیا  ریما  يا  تفگب 

نارگ  ياهگنج  یلع  يدرک  هک  نامز ***  نآ  یفطصم  زجعم  دب  هک 
دش  رون  یب  گنج  رد  شیعاجش  دش ***  رود  يدزیا  ترصن  وز  وچ 

تفکش  ترصن  ورمع  يا  تراتفگ  ز  تفگ ***  نایفسروپ و  وز  داش  دبب   7150
سک  تسین  رگد  زرابم  وت  نوچ  هک  سرتم ***  يو  زا  تّوق  وا  زا  دش  رگا 

يو  شیبامک  رد  رگن  رد  یکی  يو ***  شیپ  نیک  وش ز  هگدروآ  رد 
نوبز  ام  زا  شیوخ  ۀتفگ  نیا  رب  نونک ***  ام  زا  ریگ  مرد  هردب  هب 

مدیازفا  حور  ات  هک  هردب  هب  مدیاب ***  رز  هک  اتفگ  ورمع  ودب 
مرد  یس ، ياهردب  نم  تْمشخب  هک  مرس ***  ناج و  هب  نایفس  نبا  تفگب   7155
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میسن  ترصن  هب  دزیخ  میس  زا  هک  میس ***  رآ  شیپ  صاع  نب  تفگ  ودب 
داد  ورمع  يز  ورمع  ۀتفریذپ  داب ***  وچ  نایفس  دنزرف  دروایب 

درب  همیخ  يوس  شیاههردب  نیعل  درپس ***  نوعلم  هب  وا  ار  هتفرذپ  وچ 
ناوتسگ  رب  هراب  رب  دنکفارب  نارگ ***  حیلس  سپ  نآ  زا  دیشوپب 

نف  رکم و  زا  شراورش  درک  نورب  نت ***  دیشوپب  نهآ  رد  نوعلم  وچ   7160
تسشن  رکیپ  لیپ  ةراب  نآ  رب  تسد ***  هب  هزین  ربگ  نامز  نآ  تفرگ 

؟  درم درم  وک  تفگ  دنلب  گناب  هب  درک ***  دروان  تفر و  هگدروآ  رد 
زارط  رب  یلع  اب  منک  هزین  هب  زارط ***  نادیم  صاع  كرمع  منم 

سب  تسا و  نیمه  نامیلع  اب  نخس  سک ***  تسین  یلع  زج  نم  دروآ  مه 
192پ[  [ بلط نوعلم  صاع  نب  درک  ارم  بجع ***  يا  تفگب  نیا  دینش  ردیح  وچ   7165

مه ریز ***  هب  دـمآ  لدـلد  زو  نیا  تفگب  ( 321  ) هحفـص يوگ  تسدـنکف  نادرم  نادـیم  هب  يور ***  هچ  زا  رگ  هلیح  نآ  تفگ  یمه 
ریلد  راوس  نآ  نامز  ردنا 

راوتسا  سپ  درک  ار  گنت  یکی  راوس ***  روالد  نآ  لیَقُع  تفشآ  رب 
راو  قرب  نامز  نآ  تسجب  شباقع  راوس ***  دش  وا  وچ  یلیَقُع  بسا  رب 

دیسر  يو  رب  يداب  دننام  هب  دید ***  هنوگ  نآ  رب  ار  یلع  کلام  وچ   7170
؟  نیعل نیا  یپ  زا  يوش  هجنر  هچ  نید ***  داد و  رتهم  يا  تفگ  نینچ 

؟ رمک يدنب  هچ  نمشد  گنج  رب  وت  رد ***  وت  شیپ  هب  مشاب  هدنز  نم  وچ 
راتساوخ  رهگدب  نیا  درک  ارم  راد ***  مان  ایا  ردیح  تفگ  ودب 

دوش  نظ  رگد  رب  یسک  ره  لد  دوش ***  نم  زج  درم  يو  شیپ  رگا 
ورمع  رس ز  يو  راچان  دیدزدب  ورمع ***  ردیح ز  دنیوگ  دیسرتب   7175

دربن  ام  اب  تستسج  هلیح  زا  مه  درم ***  لاتحم  خوش  نیا  هک  نآ  رگد 
يوب  تسدُرب  هچ  زا  ناگس  ةروپ  وچ  يور ***  هچ  زا  نیعل  نیاک  مرگنب  یکی 

هام  رهم و  تنیز  یگتسهآ  رب  هاگدروآ ***  رد  دش  سپ  نیا و  تفگب 
راتساوخ  يا  هدرک  نامهک  نآ  منم  راوس ***  يا  تفگ  صاع  نب  شیپ  دش  وچ 
؟  يدمآ نوگنرس  دب  تخب  زا  هک  يدمآ ***  نوچ  هک  نونکا  نم  اب  وگب   7180

بارت  ریز  هب  مهاوخ  درک  ار  وت  بارتوب ***  ای  هک  نوعلم  تفگ  نینچ 
رهد  دایرف  هب  دش  وت  دادیب  ز  رهق ***  هب  ار  ناهج  نیا  بارخ  يدرک  وچ 

همد  داب و  هب  اباحم  یب  مهد  همه ***  ار  ترکشل  ار  وت  متشک  وچ 
193ر[  [ وت دابآ  هلمج  منک  ناریب  وچ  وت ***  دادیب  ار ز  ناهج  مناهر 

دیشکرب  نایم  زا  راقفلاوذ  کبس  دینش ***  اهنخس  نآ  نید  رالاس  وچ   7185
شوگ  داب  رک  گنگ و  نافز  تداب  هک  شومخ ***  گس  ایا  تفگ  دز  گناب  وآ  رب 

نید  راد  هپس  نید  یب  ربگ  نآ  رب  نیک ***  هب  سپ  نآ  زا  دنکفارب  ار  سرف 
راکشآ  نامز  نآ  دومن  نمشد  هب  راقفلاوذ ***  رس  داشگ و  رب  لغب 
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دیدب  نیریش  ناج  نورد  شغیت  هب  دیرگنب ***  یلع  يز  نود  صاع  نب  وچ 
هب شیوخ ***  ياـپ  ود  درک  اوه  رب  نیعل  ( 322  ) هحفـص نورب  دش  نت  شناور ز  یتفگ  وت  نوگن ***  رـس  نیعل  دمآ  ردنا  نیز  7190 ز 

شیوخ  ( 1) ياج یتروع  دومن  ردیح 
دیشک  وس  کی  هب  وز  سرف  نانع  دیدب ***  ار  شنت  هنهرب  ردیح  وچ 

لادج  رهب  هن ز  دب  هدرک  نورب  لایتحا ***  زا  راولش  ربگ  نآ  وچ 
سند  نیعل  نیا  درک  هک  نیا  درکن  سک ***  تفگیم  لوحال و  درک  یلع 

دیود  گس  وچ  اپ و  رب  تسَج  نیعل  دیشک ***  وس  کی  هب  ار  نانع  ردیح  وچ  7195
ناگیار  یلع  غیت  مدربب ز  ناج ***  تفگیم  تفر و  یمه  هدایپ 

تفگش  ردنا  مدنام  یتنعل  نیا  زک  تفگ ***  لاح و  نآ  زا  ردیح  دیدنخب 
ياج  زاب  یگتسهآ  رب  دش  یکی  يادخ ***  ریش  تشگرب  ياج  نآ  زا 
ناور  هریت  لعف  دب  صاع  نب  ز  نانچ ***  نآ  دیدب  نایفس  دنزرف  وچ 

نز  فاق  هُک  رب  رس  هدرک  نیا  رب  نز ***  فال  ایا  شتفگ  تفشآرب و   7200
گنچ  گنچرخ  درم  درخ  مک  یه  ز  گنج ***  هاگ  دوب  رتهب  وت  زا  ینز 

يدش  نادرم  گنن  نیا  زا  رشح  ات  هک  يدش ***  نادیم  هب  نوچ  رنه  نیا  اب  وت 
193پ[  [ ياهدیردب هدید  ماهدید  نم  هک  ياهدید ***  نآ  وت  را  تفگ  ورمع  ودب 

باوخ  هب  ینیب  وت  را  رازن  يدرگ  هک  بارتوب ***  نآ  ِغیت  زا  مدید  نآ  نم 
ماسح  هدیشک  ار  یلع  رم  نیبب  مارخ ***  نادیم  هب  رواب  تسین  ترگ   7205

ریگم  لد  رد  مشخ  نیا  زا  ام  اب  وت  ریما ***  يا  هتساوخ  زا  هب  ناج  ارم 
شیر  تشگ  ملد  وت  زک  تفگ  ودب  شیپ ***  نایفس ز  نبا  مشخ  هب  شدنارب 

يادخ  ریش  میب  زا  تسر  ناج  هب  ياج ***  ِزاب  دش  صاع  كرمع  نیعل 
سب  قلخ  همه  اب  یلع  اهنت  هک  سپس ***  ناز  نیعل  ورمع  تفگ  یمه 

زارف بیشن و  ياههتفگ  نآ  زا  زاب ***  تفشآ  رب  نایفسروپ  لد   7210

رامع تسد  هب  شتراسا  هریغم و  ندمآ  نادیم  هب 

صاخ  ماع و  نیا  ياه  لد  هتفگ  نیا  زا  صاع ***  دنزرف  تسکشب  تفگ  یمه 
ماخ  دیشابم  نیک  نتسج  نیا  رد  ماش ***  ناعاجش  ياک  سپ  تفگ  نینچ 

ام ؟  نادیم  يور  دنک  مرخ  هک  ام ***  ناعاجش  نیز  نونک  دشاب  هک 
(323  ) هحفص ياج  تروع  .1

؟  بارت و [  [ نیمز نیا  رازال  دنک  بارتوب ***  نیا  ِناراوس  نوخز 
زاوج  دیاب  گنج  نیا  زا  ّتنج  هب  زاین ***  یب  ارو  نم  منک  ایند  هب   7215
نامداش  وا  زا  نامثع  ناج  دوش  ناشک ***  نامثع  دیوج ز  هنیک  يو  وچ 

داب  وچ  يراوس  دش  نیک  نادیم  هب  دای ***  دنه  نب  درک  نخس  رد  ینز  وچ 
بسن  لصا و  هب  مان و  يدرم و  هب  برع ***  رد  دب  فورعم  هک  یعاجس 
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گرزب  نید  نمشد  نآ  دب  يریما  گرتس ***  یگرگ  دوب  ناینایفس  ز 
داب  راتفر  هب  هوک و  دننام  هب  داژنیلیقُع ***  بسا  رب  هتسشن   7220

شفت  زا  رذح  رب  دب  خیرم  هک  شفک ***  ردنا  هزین  ناتس  ناج  یکی 
194ر[  [ نوخ هب  ار  لجا  یتسشب  شبات  هک  نوردنا ***  شْرب  هب  يدنه  غیت  یکی 

زاجح  نارتهم  ياک  تفگ  نینچ  زارفرس ***  نآ  تفر  نورد  نادیم  هب 
ناشن  ناشْمهد  دنادن  مِک  ره  و  ناد ***  کین  وگب  دناد  هک  ره  ارم 

ماع  صاخ و  همه  ار  ام  دنسانش  مان ***  هب  هریغم  هبعش  روپ  منم   7225
نابرهم  منم  رب  ناینایفس  هب  نالی ***  يا  بارتوب  نمشد  منم 

زیختسر  ناشک  نامثع  مرآرب ز  زیت ***  ریشمش  هب  ات  مدمآ  نونک 
درم  درم  رگم  نایوج  گنج  نیا  زا  دربن ***  مه  ارم  ددرگ  هک  مهاوخن 

تفگب  هریغم  نآ  نخس  رد  نیز  وچ  تفکشرب ***  لگ  وچ  نایفسروپ  خر 
نوخ  نوحیج  تشد  ودع  نوخ  ز  نونک ***  منانس  ددرگ  تفگ  یمه   7230
نید  راد  هپس  نیرفن  درک  وا  رب  نیعل ***  نآ  ( 1  ) تفگ هچنآ  دینش  ردیح  وچ 

نابز  ار  یتنعل  نیا  رم  دُّرب  هک  نانمؤم ***  ایا  تفگ  نید  نادرم  هب 
نمرها  یکی  تنعل  هب  نیا  تسه  وچ  نم *** ؟  کیدزن  هدنز  ارو  درآ  هک 

مارک  لیخ  دز ز  نورب  ار  سرف  مامت ***  يراوس  نیا ، تفگب  ردیح  وچ 
درگ  دننام  هب  نییور  هوک  يدش  دربن ***  رد  وا  میب  زا  هک  يراوس   7235

نیرفآ  یفطصم  دب  هدرک  وا  رب  نید ***  داد و  شزان  دب  هک  يراوس 
درک  .1

(324  ) هحفص
يوا  ماک  نید  داد و  ُدب  هک  يربزه  يوا ***  مان  دب  راّمع  هک  یعاجش 

دیزس  وچ  يو  ناج  رب  درک  اعد  دید ***  هتفر  نورب  ار  وا  رم  ردیح  وچ 
ریش  هدنّرغ  وچ  دش  هگدروآ  رد  ریلد ***  ( 1  ) يراوس متفگ  هک  ناس  نیا  رب 

راهبون  ردنت  نوچ  دیّرغب  راوس ***  نآ  دیسر  هریغم  گنت  وچ   7240
194پ[  [ شیوخ دنوادخ  رب  يدش  نمیا  هک  نیک ***  تشز  ياک  راّمع  تفگ  ودب 

لوتب  تفج  هب  تنعل  وت  يدرک  هک  لوسر ***  ادخ و  رب  يدش  یصاع  وت 
نوخ  هب  دیرگب  وت  رب  وت  تخب  هک  نونک ***  هریغم  يراک  وت  اب  منک 

تسد  هراک  متس  دز  نیک  ریشم  هب  تسم ***  لیپ  نوچ  تفشآ  رب  هریغم 
ریما  نوچ  يرد  ره  زا  یقیدنز  وت  ریپ ***  همیسآرس  يا  تفگ  راّمع  هب   7245

وت  راتفگ  و [  [ درک نیا  رب  دش  اوگ  وت ***  رالاس  نید و  نمشد  ییوت 
افج  رب  يز  دیتفر  دیتشکب و  افو ***  یب  يا  ربمغیپ  نارای  ز 

رگج  زا  نیعل  نآ  درب  هلمح  یکی  رب ***  راّمع  هنیک  زو  نیا  تفگب 
درب  تسد  یمه  دندومن  نادرم  هب  درگ ***  ود  نآ  دنتخیوآرد  هزین  هب 
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راثن  ناریگدرُگ  رد  درک  یمه  رازراک ***  شتآ  نانس  ود  ره  7250 ز 
رید  گنج  نآ  رد  نودیا  دندنامب  ریلد ***  درُگ  ود  هریت  درَگ  ز 

ندگرک  وچ ن  هک  ربگ  لیپ  نآ  رب  نت ***  راّمع  دنکفارب  سپ  نآ  زا 
نیمز  رب  شدز  داب و  وچ  شدیشک  نیز ***  تشپ  زو  هاگرمک  شتفرگ 

گنهلاپ  ةدننام  هب  يدنمک  گنرد ***  یب  رب  ْشندرگ  هب  وا  تسبب  7255
ریقح  ریسا و  ار  یقش  ةریغم  ریگدرگ ***  نآ  شدرب  یضترم  رب 
نافز نیریش  داشگب  ریبکت  هب  نانچ ***  ار  نیعل  نآ  دیدب  ردیح  وچ 

دیاین ردیح  گنج  هب  رگید  هک  هریغم  ندرک  دهع 

افو  یب  گس  نیا  ندرگ  نزب  یضترم ***  نامز  نآ  تفگ  راّمع  هب 
دیرگنب  یضترم  يوس  هریغم  دیشکرب ***  نایم  زا  غیت  راّمع  وچ 

(325  ) هحفص راوس [ .[/ 1
195ر[  [ مندرگ نک  دازآ  نتشک  نیا  زا  منت ***  رب  نک  محر  یلع  يا  تفگب   7260

ینمشد  دب  هچرگ  ار  وت  مشخبب  ینک ***  هبوت  وت  سپ  نیا  زا  تفگ  یلع 
رهگدب  دب  يا  گنج  هب  ییاین  رگد ***  راب  وت  ام  رب  هک  یطرش  هب 

رامش  یب  اهدنگوس  دروخ  یمه  راگدرورپ ***  نادزی  هب  هریغم 
سب  دنب  نیمه  تگنج  هب  میاین  سپس ***  نیز  ار  وت  میوگن  دب  نم  هک 

راقفلاوذ  هش  دروآ  محر  ودب  راز ***  دیکأت  هب  وا  دروخ  دنگوس  وچ   7265
اهدژا  دش  رام  نآ  هراب  رگد  اهر ***  شدرک  دنوادخ  ریش  وچ 

هار  فرط  رب  داتسیب  ياج  یکی  ( *** 1  ) هاپس داوس  ات  دش  لاح  نآ  رد 
تخس  دوب  یمغ  هریغم  رهب  ز  تخب ***  هنوراو  نایفسروپ  لد 

؟ راوتسا دش  هتسب  ودع  دنب  هب  راوس ***  روالد  نآ  نوچ  تفگ  یمه 
زورف  یتیگ  رهم  وا  زا  دش  ناهن  زور ***  تشذگب  دومنب و  يور  بش  وچ   7270

باشوخ  رد  هب  ( 2  ) نیزم دش  کلف  بان ***  کشم  يدننام  هب  دش  اوه 
یگت  ردنا  دش  نابگس  کیدزن  هب  یگس ***  نوچ  بش  هریط  نآ  رد  هریغم 

دیدپ  نوعلم  درک  دوخ  مان  کبس  دیسر ***  نایفسروپ  رکشل  يز  وچ 
نونک  مه  دیسر  هبعش  هریغم  هک  نود ***  نایفسروپ  رب  دش  ربخ 

ناور  هریغم  دش  يو  کیدزن  هب  نامداش ***  رس  هریخ  ربخ  نآ  دبب ز   7275
داد  هسوب  یسب  شمشچ  ور و  رب  و  داش ***  دیسرپب  شتفرگ  رد  رب  هب 

مک  شیب و  اهلاح  نآ  زا  دیسرپ  وچ  مرد ***  نادنچ  داد  شدیزاون و 
اهدژا  روهنیک  نآ  نادند  ز  اهر ***  وت  يدش  نوچ  ات  هک  ییوگب 

195پ[  [ لاگسدب نآ  دنب  زا  نم  متسجب  لایتحا ***  زا  تفگ  ودب  هریغم 
عورف  مدرک  دیلقت و  هب  مدروخب  غورد ***  ياهدنگوس  هب  مداد  وچ   7280
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نف  يور  زا  شیوخ  رتهم  ابا  نخس ***  رد  نیا  زا  تفگ  یمه  بش  ( 3  ) همه
یمه  ار 3 . نیزم  . 2 تیب 7383 [ کن : .[ راوس هداوس  .1

كاچ  درک  نوگریق  ۀماج  همه  كاپ ***  هریت  بش  ات  سپ  دندوبب  ( 326  ) هحفص
دنون  هدرز  خرچ  رب  تخیگنارب  دنلب ***  دش  ات  ( 1  ) لوقصم رتچ  خر 

دروژال  نوچ  زاب  دش  خرچ  خر  درز ***  رعَش  اهراسهک  دیشوپب 
رمک نتسج  گنج  رب  دنتسبب  رگد ***  راب  تقو  نآ  رد  رکشل  ود   7285

دوب هدرک  هک  يدهع  يدازآ و  زا  سپ  هریغم  ندمآ  نادیم  هب 

دنتخود  رب  رهم  ةدید  نیک  هب  دنتفوک ***  ورف  یگنج  لبط  نیا  زا 
فاوط  نادیم  درگ  رد  دندرکب  فاصم ***  نادرم  دندیشک  هیور  ود 

ناینایفس  نادیم  هب  دمآرد  نامز ***  ردنا  مه  هبعش  نب  هریغم 
داد  رامع  مهاوخ ز  تسُج  نم  هک  داد ***  زاوآ  تفر و  هگدروآ  رد 

مان  کین  ُدب  هچ  را  دشب ، قفانم  مارح ***  رد  نت  هدرورپ  هدرک  يو  وچ   7290
نود  تشگ  ( 2) وکن وا  دبن  نب  زا  وچ  نودسیلبا ***  وچمه  يو  ياهلثم 

دیمر  بش  نآ  رد  ردیح  لوحال  هب  دیلپ ***  نیعل  نآ  دش  هتشر  رس 
ییوخدب  زج  هب  دیان  لعف  دب  ز  ییوکین ***  زج  هب  دیاین  ناکینز 

دوب  هداد  اضق  ار  يو  هک  يرهش  هب  دوب ***  هداتسرف  ار  وا  رم  نامثع  وچ 
دروخ  لام  توشر و  یم  زور  بش و  درک ***  راک  يو  رهش  نآ  رد  توشر  هب   7295

رهش  دنام  يو  روج  یب  دروایب و  رهق ***  هب  ار  وا  تفای  ربخ  نامثع  وچ 
همه  يز  يو  راک  یلعف  دب  ز  همه ***  رسکی  دندوب  هتسنادب 

196ر[  [ نیکب دمآ  رد  نادیم  هراب  رگد  نیعل ***  نآ  دروخ  غورد  هب  دنگوس  وچ 

نایماش ياغوغ  اب  شیدازآ  رامع و  تسد  هب  هریغم  هرابود  تراسا 

يو  راک  رد  دنامورف  یتفگش  يو ***  راتفگ  دینشب  رامع  وچ 
داد  يور  زا  دش  هریغم  گنت  هب  داب ***  دننام  هب  دز  نورب  ار  سرف   7300

غورف  یب  نمجنا  نیا  رد  ییوگب  غورد ***  دنچ  ات  وت  قفانم  يا  تفگب 
؟  نایغاط رب  مدرگن  زگره  هک  نانچ ***  ام  رب  يدروخ  دنگوس  هن 
رمک  ردیح  گنج  ربا  یتسبب  رگد ***  راب  دهع  نآ  وت  یتسکش 

مارح  لام  هب  نت  ياهدرورپ  هک  مان ***  تشز  نمشد  يا  يوگ  ارم 
وکین  لوقسم 2 . .1

(327  ) هحفص
تفهن  رد  نکم  یناد  يدونش و  تفگب ***  نودیا  نم  رد  نخس  ربمیپ  7305

زاون  هدنب  نادزی  يورین  هب  زاب ***  ْتمدنبب  نونکا  مه  نکیلو 
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غیرد  مراد  غیت  وت  نکیلو ز  غیت ***  هب  رس  یمدیّربب  نم  ار  وت 
لاگسدب  گس  يا  نادب  نیا  دوب  لام ***  شوگ  ار  وت  وت  نتشکان  هب 

نید  هزیکاپ  رامع  دیّرغب  نیرع ***  ریش  دننام  نیا و  تفگب 
زاجح  راوس  هریغم  اب  نیکز  زاب ***  تخیوآرد  بسا و  تخیگنارب   7310

نایز  سپ  نآ  زا  دب  ار  هک  ات  رگن  نایم ***  ردنا  دش  در  ناشهنعط  یسب 
نیمز  رب  شدز  هزین  نوک  کی  هب  نید ***  هزیکاپ  رامع  هراب  رگد 

تسشن  نیز  ربا  يداب  وچ  سپ  نآ  زا  تسبب ***  شتسد  ود  ره  دش و  هدایپ 
ناینایفس  دندید  درب و  یمه  ناود ***  ار  ودع  بسا و  دنار  یمه 

نیزگ  راوس  نآ  زاب  هتسب  دش  هک  نیعل ***  رخص  دنزرف  تفگ  یمه   7315
راهنیز  ناج  هب  دباین  نمشد  ز  راد ***  مان  رگد  راب  هک  اغیرد 

196پ[  [ نیرع ریش  وچمه  دز  هرعن  یکی  نیعل ***  دیزی  نیا  تفگب  نوعلم  وچ 
داب  دننام  تخیگنارب  ار  سرف  داژندب ***  نمشد  نآ  باب  نآ  رد 

راوداب  ار  بسا  دنتخیگنارب  راک ***  هب  ان  نمشد  زا  لیخ  همه 
ریلد  وس  ره  هب  هلمح  درب  یمه  ریش ***  ( 1  ) بالآ وچمه  نیعل  دیزی   7320

ياپب  ار  ام  نیز و  رتشیب  وا  رم  يار ***  تشز  ایا  اتفگ  رامع  هب 
نارگ  هاپس  رب  ياهلمح  دزب  نانچ ***  نآ  دیزی  زا  دید  وچ  دمحم 

دیزی  نَم  له  تفگیم  تفر و  یمه  دیزی ***  هاپس  رب  نت  دنکفارب 
داهن  رب  نیز  سوبرق  هب  نیک  زا  رس  داب ***  وچ  نامثعروپ  ناینایفس  ز 

نیعل  ربگ  نارای  هلمج  ابا  نیک ***  هب  دمحم  رب  نت  دنکفارب   7325
ایمیک  ون  هنیک  زا  تخیگنارد  یضترم ***  رکشل  اب  تخیوآرد 

دیسر  نادیم  هب  نامثع  دنزرف  هک  دید ***  لاح  نآ  وچ  روالد  ریرج 
تالآ  .1

(328  ) هحفص
ودع  هار  تفرگب  ریشمش  هب  ودع ***  هاپس  رب  نت  دنکفارب 

هاوخ  کین  و [  [ دب زا  نوردنا  برح  هب  هاپس ***  ود  رهز  نودیا  تفر  یمه 
مک  شیب و  نامز  نآ  دنتخیوآرد  مه ***  هب  رکشل  ود  هزین  ریشمش و  هب   7330

ماوق  یب  رگدکی  رب  دنداهن  ماسح ***  نانس و  كاچ  كاچ  سب  ز 
راز  هدنویرغ  دش  نالی  ناور  راز ***  هلال  نوچ  تشگ  نوخ  نابایب ز 

يوگ  وچ  نابسا  ياپ  رد  تشگ  یمه  يوج ***  شاخرپ  ناراد  مان  رس 
تخیرب  نادند  گنچ و  هدد  تبیه  ز  تخیرگ ***  ایرد  رعق  رد  وید  مغ  ز 

ناشفرس  ناشریشمش  درک  یمه  ناشگنج ***  نآ  هنوگ  نآ  دوب ز  یمه   7335
197ر[  [ دیدپان دش  زور  تیار  مغ  ز  دیشک ***  رس  رد  هدرپ  هیس ، زا  بش  وچ 

هایس  یتیگ  تشگ  بش  هریت  زا  وچ  هاپس ***  ود  ره  دنتشگزاب  مه  ز 
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اهر  هتشگ  دنب  زا  ُدب  هریغم  اههمیخ ***  يوس  ناراوس  نآ  دندش 
نوزف  تنوکس  ردنا  تشگ  بش  هک  نورب ***  هیالط  دش  هپس  ود  ره  ز 

زور  مین  زا  دومنب  يور  یکی  زورف ***  یتیگ  دیشروخ  قوجنم  وچ   7340
زامن  گناب  درک  یلع  لالب  ( *** 1  ) زادگ ردنا  تشگ  بش  هریت  نآ  وچ 

نایغاط  زا  هچ  نانمؤم و  زا  هچ  نامز ***  نآ  زامن  کی  ره  دندرکب 
اغو  لبط  تفوک  ورف  نمشد  هک  یضترم ***  اعد  زامن و  ردنا  دب 

داب  وچ  نایاپ  داب  رب  دنتسشن  دادماب ***  زا  هرابرگد  رکشل  ود 
شورخ  دمآرب  رشحم  یتفگ ز  وت  شوج ***  هب  دمآ  رد  هنیک  يایرد  ود   7345

تساخب یگنج  ناعاجش  شورخ  تسار ***  پچ و  نارک  یب  رکشل  ود  ز 

راب نیموس  يارب  رامع  تسد  هب  شتراسا  هریغم و  ندمآ  نادیم  هب 

نامز  ردنا  تفر  هگدروآرد  ناهگان ***  زا  هرابرگد  هریغم 
زاس هنیک  نآ  تسجیم  دروآ  مه  زاب ***  دروان  داد  یمه  ار  سرف 

هانپ  نید  نآ  تسیک  واک  تسنادب  هاگمزر ***  رد  درک  هگن  ردیح  وچ 
دنبب  ار  نیعل  نیا  رگد  راب  وت  دنمشوه ***  لی  يا  تفگ  رامع  هب   7350

راذگ  .1
(329  ) هحفص

فازگ  رب  نخس  دیوگ  نادیم و  هب  فال ***  هب  دمآ  هرابرگد  نمشد  هک 
نمرها  تّجح  نیعل  نیا  تسه  هک  نم ***  هب  شَرآ  هدنز  نزم  شغیت  هب 

زاجح  باتفآ  نآ  نامرف  هب  زاب ***  راّمع  ریپ  سرف  دز  نورب 
رادكابان  درم  ایا  تفگ  ودب  راوس ***  هش  نآ  دش  هریغم  گنت  وچ 

197پ[  [ یمه رشحم  یسرتن ز  هچ  رگا  یمه ***؟  ردیح  دیان ز  مرش  ار  وت   7355
شنم  نک  شوخ  وت  سپ  نیا  زا  تگرم  هب  شنزرس ***  نیا  سب  نوعلم  تفگ  ودب 

دیشر  راوس  نآ  درب  هلمح  وا  رب  دینش ***  اهنخس  رد  نیز  راّمع  وچ 
ناج  تسدربن  شبسا  هک  ناس  نآ  رب  نانس ***  دز  يو  بسا  ۀنیس  ربا 

نیز  تشپ  زا  داتفا  راچان  هب  نیعل ***  دمآ  ردنا  اپ  بکرم ز  وچ 
گنرد  یب  یلع  شیپ  هب  شدربب  گنس ***  وچ  شتسب  رامع  هراب  رگد   7360

؟  یفطصم قح  يدرک  شومارف  افو ***  یب  يا  تفگ  یلع  شدید  وچ 
؟  رازراک یلع  اب  دنک  رفاک  هک  راب ***  دنچ  یبن  زا  ياهدونشن  وت 
مردیح  نمشد  لد  نکیلو ز  مربمغیپ ***  رای  نم  هک  ییوگ  وت 

ناهن  راکشآ و  رب  دنایسب  ناهج ***  رد  ارم  گس  يا  نمشد  وت  وچ 
؟  سک وت  نوچ  زا  نم  مراد  هشیدنا  هچ  سب ***  رای  یب  نادزی  تسود  ارم   7365

افو  هدوتس  يا  تفگ  رامع  هب  یضترم ***  رگد  راب  نیا و  تفگب 
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دروخ  دنگوس  تستسج و  گنج  یمه  درم ***  هراک  متس  نیا  ندرگ  نزب 
يارس  ود  ره  هب  ( 1  ) هدیسر تنعل  هب  يادخ ***  هن  نید  هن  دناد  دنگوس  هن 

دیرگنب  یضترم  يوس  هریغم  دیشک ***  نوریب  ریشمش  رامع  وچ 
نم  ناج  َربَا  يرآ  شیاشخب  هک  نسحلاوب ***  ایا  تفگ  یبن  قح  هب   7370

مدش  ناملسم  مدوب  ربگ  رگا  مدش ***  نامیشپ  مدرک  هچناز  نم  هک 
کیل  تس  یتشز  ( 2  ) تیتشز تافاکم  کیل ***  تسا  غورد  مه  نیا  تفگ  یلع 

شیپ  هب  دیآ  یکین  ینک  یکین  وچ  شیپ ***  هب  دیآ  یتشز  ینک  یتشز  وچ 
یتشز  دیسر 2 . .1

(330  ) هحفص
198ر[  [ ناشندب دب  نآ  درک  هچ  ات  رگن  نامز ***  ردنا  شدرک  اهر  تفگب و 

دش  داش  سب  درم  شنکدب  لد  دش ***  دازآ  نتشک  زا  وچ  هریغم   7375
راسکاخ  نیا  دهع  دنکشب  مه  هک  راکشآ ***  نید  رالاس  تفگ  یمه 
رمس  دهاوخ  تشگ  نورد  ملاع  هب  ربخ ***  نیاک  متشاذگب  ْشنکیلو 

نامز  نآ  تفرب  ردیح  وا ز  دربب  ناج ***  راب  موس  هبعش  نب  هریغم 
هایس  دش  بش  يور  ات  دوب  یمه  هاپس ***  داوس  يز  نیعل  نآ  تفر  وچ 

نورب  شغارچ  نودرگ  دروایب  نوگلین ***  نیمز  دش  نوگریق  اوه   7380
باتش  هب  تسبب  ار  نایم  هریغم  باوخ ***  رپ ز  ناگدننیب  مشچ  دش  وچ 

دینش  دید و  هچنآ  تفگ  زاب  ودب  دیود ***  نایفسروپ  رب  نادزد  وچ 
نادراک  لی  يا  هز  تفگ  ودب  نآ ***  زا  نایفس  دنزرف  داش  ُدبب 

رازراک  تلآ  یسب  شداد  وچ  راوهار ***  بکرم  شداد و  مدرد 
ییوت  مهاوخ  کین  لد  هب  ( 1  ) رد ره  ز  ییوت ***  مهاپس  تشپ  تفگ  یمه   7385

نم نامرف  هب  ور  هگدروآ  رد  نم ***  رای  ياهراب  رگد  ادرف  وت 

هیواعم دزن  هب  هریغم  تشگزاب 

زاسراک  ار  گنج  رتهنوگرگد  زاب ***  دننادن  ناشیا  هک  ور  نانچ 
ناد  رایسب  تسا  گرتس  گرگ  هک  نافز ***  رب  دوخ  راّمع  مان  ربم 

رفظ  وت  رب  تفای  وا  راب  دنچ  وچ  ربم ***  یهوکش  وز  تدیاک  ( 2  ) رگد
وت  شیر  مهرم  يو  نوخ  دوش  وت ***  شیپ  زا  يو  زج  یسک  دیآ  رگ   7390

ام  يار  نامز  نیا  دوش  رفظم  ام ***  يادعا  زا  درم  کی  وت  یتشک  وچ 
بلط  ار  ام  هاوخدب  گنج  دنک  ببس ***  نیز  ام  نایوج  گنج  لد 

198پ[  [ لاحم ياههشیدنا  درک  یمه  لاگسدب ***  نآ  يور  نیا  زا  بش  همه 
دش  درو  نوگرانید  وچ  هُکرس  دش ***  درز  بش  يور  ات  دوب  یمه 
لدج  راک  تسارایب  هریغم  لمعلاریخ *** »  » دناوخ یلع  لالب   7395
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دناوخ  ( 3 «) مّونلا َنِمٌریخ   » هریخ ودع  دنامن ***  يراوس  بش  رکشل  زا  وچ 
(331  ) هحفص مونلا  نم  هریخ  . 3 رگو [  . [/ لد 2 .1

زاب  دنتفرگ  نتسج  گنج  هر  زاجم ***  زامن  ادعا  دندرکب 
لبح  تخیوآرب  نودرگ  تبیه ز  هب  لبط ***  زاوآ  نییور و  يان  مد 
دیسر  ناویک  هب  ناعاجش  شورخ  دیشکرب ***  اهفص  هپس  هیور  ود 
دنتخاسیم هاگنیمک  وس  رهز  دنتخات ***  یمه  نادرگ  تسار  پچ و   7400

گنج زا  شنتسج  هرانک  و  ع )  ) نیسح تسد  هب  شتراسا  راب و  نیمراهچ  هریغم  ندمآ  نادیم  هب 

زاب  تفر  هتخاس  اهراک  دش  وچ  زاس ***  هدرک  رگد  نادیم  هب  هریغم 
زاجم  راوس  نآ  هگدروآ  رد  زاب ***  دروان  داد  یمه  ار  سرف 

؟ تسیرگ دهاوخب  شگرم  هب  ردام  هک  تسیک ***  تفگیم  تفگ و  یمه  زرابم 
نوخ  هب  دیوشب  ار  ام  غیت  یکی  نونک ***  دیآ  مشیپ  ات  دییوگب 

زاس  درک  رگد  هریغم  اتفگب  زاب ***  دیدنخب  شدیدب  ردیح  وچ   7405
سوه  رپ  رس  تسا  نیکز  رپ  شلد  سک ***  تسدیدن  هدید  خوش  نینچ 

يو  شیر  دش  روغ  ات  دنتفرن  يو ***  شیپ  یسک  ردیح  نارای  ز 
سرف  رب  دز  گناب  یکی  تیمحز  سپ ***  دیشوجب  نآ  دیدب  نوعلم  وچ 

یلدرپ  زا  گس  يریش  هتفشآ  وچ  یلع ***  هاپس  رب  نت  دنکفارب 
مه  وا ز  دیردرب  هرسیم  فص  مَژُد ***  ریش  دننام  دیّرغب   7410

نامز  نآ  سرف  رب  دز  گناب  یکی  نانچ ***  نآ  دیدب  نوچ  یلع  نیسح 
199ر[  [ يدش ( 1) هرخس هراب  کی  هب  ار  ناهج  يدش ***  هّرِغ  وت  گس  يا  تفگ  ودب 

راهبون  ردنت  نوچ  دیّرغب  راوس ***  هش  سرف  رب  دز  گناب  نیکب 
نیعل  نآ  رب  ریشمش  تخهآرب  نیرع ***  ریش  وچ  ار  نت  دنکفارب 

دیشک  وس  کی  هب  وز  رس  دیسرتب و  دیدب ***  ار  نیسح  غیت  وچ  هریغم   7415
شیوخ  نامرد  دید  یمه  تمیزه  شیوخ ***  ناج  يو  غیت  رد  دیدیم  وچ 

يادخ  ریش  دنزرف  دیدنخب  يار ***  تشز  نمشد  نآ  تخیرگب  وچ 
داد  نید و  نمشد  نآ  ردنا  دیسر  داب ***  دننام  هب  بسا و  تخیگنارب 

هرخص  نیمز 1. رب  دز  دروآرب و  قلعم  نیز ***  تشپ  نآ  زا  شدوبر  رد  کبس 
ناوختسا  دش  درخ  شَِیپ  ردنا  هک  نانچ ***  نآ  نیسح  شنیمز  رب  دزب   7420 ( 332  ) هحفص

نیمز  رب  نینچ  ار  نیعل  نیا  شِِکب  نید ***  كاپ  نآ  تفگ  يرب  نامرف  هب 
زاجح  باتفآ  نآ  کیدزن  هب  زاب ***  دندربب  شناشک  نودیمه 

تفگش  یثیدح  هریغم  نیا  تسه  هک  تفگ ***  دیدنخب  شدیدب  ردیح  وچ 
دناوخ  همان  ار  گرم  نونک  يو  نت  دنامن ***  يرذع  زین  ارو  ام  ِرب 

نمجنا  نیا  شیپ  ارو  رم  شُکب  نم ***  ناج  نت و  يا  تفگب  ار  نیسح   7425
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متس  تسدرک  دنچ  را  شراذگب  هک  مرک ***  زا  زاب  درک  یمه  شمشچ  هب 
افو  رهپس  يا  تفگ  درک و  هگن  یضترم ***  يز  هراب  رگد  هریغم 

رگد  يراب  وت  یشخبب  مناج  هک  رگداد ***  رواد  یکی  قح  هب 
دروخرب  وا  مه  دب  نآ  زا  ماجرف  هب  دنک ***  دب  شنکدب  نوچ  هک  یناد  وت 

نم  ناسرب  هتسب  شنکدب  دوش  نمز ***  باتفآ  يا  هدرک ،  دبز   7430
199پ[  [ تفکشرب ناگراک  متس  زا  متس  تفگش ***  نامیرک  زا  مرک  دشابن 

نورب  نم  موش  رکشل  ود  ره  نیا  زک  نونک ***  رگید  دهع  نم  وت  اب  منک 
سوه  يوک  هب  نم  رگد  میوپن  سپس ***  نم  نورد  یجنک  هب  منیشن 

ناهن  هگ  نآ  دش  یجنک  هب  هریغم  ناهج ***  ماما  رخآ  شدرک  اهر 
رب  تسد  رب  تسد  مغز  دز  یمه  ربخ ***  نیا  دیسر  نایفسروپ  يز  وچ   7435

زاس راک  نیا  رد  دیاب  درک  نیا  زج  زارد ***  ام  رب  راک  دش  تفگ  یمه 

سابع نبا  صاع و  ورمع  ندروآ  تجح  هیواعم و  يوس  زا  گنج  كرت  داهنشیپ 

شیوخ  يوج  رد  بآ  یم  دنار  وا  زک  شیوخ ***  يور  سپ  درک  نیعل  ورمَع  هب 
نایم  زا  گنج  ریگرب  زورما  کی  نامز ***  نیا  وش  ورمع  ای  تفگ  ودب 

نورب  شهاپس  زا  ناوخب  ار  یکی  نونک ***  ور  یلع  هاپس  گنت  هب 
گنن  مان و  زا  مه  وس  کی  میداهن  گنج ***  راک  ام  هک  وت  وگب  ار  وا  رم   7440

لیلق  ریثک و  دیاب  هچنآ  مینک  لیلد ***  رب  تجح و  رب  راک  ام  وچ 
نید  داد و  یپ  زا  میروآ  نورب  نیعل ***  ریپ  ود  ام  هپس  ود  نیا  زا 

يو زا  لطاب  قح و  میرگنب ***  یکی  نآرق  رابخا و  رد  ( 333  ) هحفص هاگن  رتوکن  نید  یپ  زا  دننک  هاپس ***  ود  یپز  اریپ  ود  نیا  ات  هک 
میروآ  نورب 

نم  رهب  زا  راد  یمه  تباین  نتشیوخ ***  زا  ورمع  ایا  نک  نآ  وت   7445
يوجب  یلیلد  ناقرف  رابخا و  زا  يوگب ***  یناد  هچ  ره  نم  قح  رد  وت 
دنب  راک  نیا  دریگ  رگم  تهبش  ز  دنب ***  رابخا  رد  اهنخس  تهبش  ز 

يرواد  نیا  ردنا  ارم  هاپس  يروآ ***  دیدپ  يراوتسد  رگم 
 * ام يار  اب  هلمج  دننک  یصیرح  ام ***  يادعا  گنج  نیا  ردناک  نانچ 

200ر[  [ تفت هب  دزیا  ریش  رکشل  رب  تفر ***  صاع  كرمع  نامز  ردنا  مه   7450
دنارب  رد  وا  شیپ  نخس  رد  نیا  زو  دناوخب ***  ردیح  نارای  ار ز  یکی 

رومان  ردیح  نآ  زا  دیدنخب  ربخ ***  رد  نیا  زا  دندادب  ار  یلع 
دنه  ( 1) دنزاپ وا ز  تسا  هدناوخ  رگم  دنه ***  دنزرف  لضف  نیا  زا  تفگ  یلع 

یقش  نیا  شتنعل  رگم  دناوخن  یبن ***  قداص  رابخا  ناقرف و  ز 
میروآ  دیدپ  هراچ  هچ  نیز  ات  هک  میرگنب ***  نیا  دشاب  اور  نکیلو   7455

نانمؤم  ربهر  يده  ماما  نامز ***  نآ  تفگ  سابع  دنزرف  هب 
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؟ یمه دیوج  هچ  نوعلم  هتفگ  نیا  زو  یمه ***؟  دیوگ  هچ  ات  یکی  رگنب  وت 
؟  لوضفرپ دنک  نوچ  دوخ  یماما ز  لوسر ***  قداص  رابخا  ناقرف و  ز 

نامگدب  دنک  ار  شرکشل  ات  هک  ناشندب ***  نیا  دیوج  یمه  رظانم 
تستخیوآ  رکم  وا  تهبش  نآ  زا  تستخیگنارب ***  ون  یتهبش  رگم   7460

رصتخم  نیعل  باوج  نک  یمه  رنهرپ ***  يا  وت  نونکا  وش  رظانم 
نیطساق  رکشل  نیا  دننادب  نیعل ***  دنه  دنزرف  ردق  ات  هک 

رومان  فنخموب  باب  نیا  رد  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ 
راک  هدوهیب  ورمع  رب  نادیم  هب  راد ***  مان  هللادبع  تفر  نوچ  هک 

میجر  وید  رهب  زا  رد  نادیم  هب  میدا ***  یعطن  دندوب  هدرتسگب   7465
.] نک توعد  هرکاذم  هب  ار  اهنآ  وت  نیاربانب  دننکیم ؛ یصیرح  گنج  رب  ام  يادعا  یلامتحا :  ینعم  *.[ 

(334  ) هحفص هدنزاپ  . 1
صاخ  ماع و  يو  درگ  زا  فص  هدیشک  صاع ***  ورمع  رب  عطن  نآ  رب  هتسشن 

شیک  تشز  نآ  کیدزن  دنتفرب  شیوخ ***  لیخ  اب  لضف  هللادبع  وچ 
نانچ  هتسشن  ار  شنکدب  ارم  ناور ***  نشور  سابع  نبا  دید  وچ 

200پ[  [ تسشن يو  رب  دنکفا و  یسرک  یکی  تسج ***  بسا  زا  دنمرنه  نآ  زاب  وچ 
نیرفاب  نآ  نابهگن  ُدب  یمه  نید ***  كاپ  هللادبع  نب  ریرج   7470

داز  دناوخرب  رشع  یکی  ناقرف  ز  داش ***  تسشنب  سابع  نبا  نآ  نوچ 
دیعس  یقش و  زا  دادب  اهناشن  دیعو ***  دعو و  سپ ز  نآ  زا  تفگ  نخس 

نامز  ردنا  لد  شوگ و  دندرپس  ناود ***  ره  نآ  راتفگ  هب  رکشل  ود 
؟ دوش اوسر  هک  دیآ ؟  هک  هدوتس  دوش ***  ادیپ  هچ  ناْشنخس  ناز  ات  هک 

دنارب  اهنخس  نآ  دیعو  دعو و  ز  دناوخب ***  ناقرف  سابع  نبا  نآ  وچ   7475
نید  هزیکاپ  سابع  دنزرف  هب  نیعل ***  صاع  ورمَع  نآ  تفگ  نینچ 

نخس  لوا  رد  ییوگ  هک  دیاب  وت  نمجنا ***  نیا  ردنا  يدّیس )*(  ای  هک 
يربمغیپ  ّمع  نب  ینیما و  يرتهب ***  همه  زو  يرتهم  وت  وچ 

؟  تفهن یناوت  لگ  رد  دیشروخ  وت  تفگ ***  سابع  نبا  نامز  نآ  ورمع  هب 
؟ سوه هار  وت  نودیا  ییوج  ارچ  سپ ***  تفگ  هن  هک  اتفگ  ورمع  ودب   7480

؟  باقن يدنب  هچ  زا  باتفآ  رب  وت  باتفآ ***  نوچ  تسه  یلع  نید  هک 
الم  رب  نخس  روایب  ییوگ ؟  هچ  یفطصم ***  رب  ورمع  ياهگ  نآ  تفگب 

يوا  دب  رتهب  هلمج  ناهج  قلخ  ز  يوا ***  دب  ربمیپ  اتفگ  ورمع  ودب 
لوسر  كاپ  ناج  دب  هک  اتفگب  لوتب ***  ردنا  وت  ییوگ  هچ  شتفگب 

شیپ  رآ  باوج  دمحا ؟ داد  ارک  شیوخ ***  ناج  نآ  ورمع ، یهگ  نآ  تفگب   7485
یلع  زج  يو  ناج  نآ  تفج  دبن  یبن ***  مکح  هب  اتفگ  ورمع  ودب 

؟  زامن يدرک  چیه  یبن  اب  وت  هک  زاب ***  سابع  نبا  تفگب  كرمع  هب 
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يدیشاب  201ر .* [  [ راکشآ نخس  نیا  تسه  وچ  ناهنپ ، هن  راد ***  مان  يا  مدرک  یسب  اتفگب 
؟  ياهدروخ مغ  چیه  یبن  رهب  ز  يآهدرک ***؟  ازغ  يو  اب  تفگ  ودب  ( 335  ) هحفص

ماهدروخ  نالی  برضو  نعط  یسب  ماهدرک ***  یکی  اتفگ  ورمع  ودب   7490
داش  يوگ  رب  زین ؟  ار  وت  ریم  و  داد *** ؟  هچ  ار  یلع  رم  یبن  شتفگب 

الم  رب  دب  هداد  یبن  تیالو  ارم ***  ریما  اتفگ  ورمع  ودب 
یلع  دب  يو  داماد  هک  دب  نیمه  یبن ***  تیالو  تسدادن  ار  یلع 

نید  داد و  نمشد  نامگ  یب  ییوت  نیعل ***  يا  تفگ  سابع  نبا  ودب 
؟  لوسر شدوب  هدرک  دوخ  دهع  یلو  لوسر ***  يدیدن  ردنا  مخ  ( 1  ) ریدغ  7495

نمجنا  نیا  رد  رسکی  دننادب  نب *** ؟  لصا و  زا  وت  يدرک  تشمارف 
؟  نم شیبامک  یناد  وچ  ییوگ  هچ  نم ***  شیپ  نیعل  يا  غورد  نودیا  وت 

یفطصم  ُدب  هداد  بقل  قفانم  الم ***  رب  ار  وت  ریما  ار و  وت 
ربخ  کش  یب  داد  یبن  لوق  ز  ردپ ***  یمارگ  متفگ  هچ  نیز  ارم 

مالک  رد  دش  هدرک  اجک  ات  وگب  ماما ***  ار  یلع  اتفگ  ورمع  ودب   7500
؟  مصن ماسح  ادخ و  یلو  مصن ***؟  ماما  نم  یلع  دیوگ  هچ 

؟ یبَن دب  صن  وت  دزن  هب  ییوگ  هچ  یقش ***  ( 2  ) يا تفگ  سابع  نبا  ودب 
نید  لها  ربا  دشابن  یفیلخ  نیا ***  ردنا  یلب  اتفگ  ورمع  ودب 

ناوخب  ناقرف  تسیک ؟  یبن  سفن  هک  نامز ***  نآ  تفگ  سابع  نبا  ودب 
تس  یلج  بر  فصو  زا  هن  نکیلو  تسیلع ***  رد  نیا  تفگ  نود  ورمع  ودب   7505

داد  نید و  زا  يرود  یتنعل  ای  هک  دار ***  سابع  نبا  تفگ  هراب  رگد 
201پ[  [ یقش يا  ونش  صن ، وا  سفن  دوب  یبن ***  قداص  سفن  یلع  دشاب  وچ 

نید  یشابن ز  هگا  ( 3 ]) وچ [ یشبن وت  نیما ***  یلو و  نادزی  دناوخ  ارک 
نمجنا  نآ  زا  دمآ  رب  یشورخ  نخس ***  نیا  تفگ  سابع  نبا  نآ  وچ 

تسار  سابع  نبا  نخس  دیوگ  هک  تسار ***  پچ و  زا  دمآ  باوج  نودیمه   7510
رازه  هس  زا  رب  نادرم  دنتفرب  راکشآ ***  نامز  نآ  ناینایفس  ز 

] وت یشابن  . [/ نیا 3 ریودغ 2 . .1
(336  ) هحفص

نایماش زا  نت  رازه  هس  ۀبوت  و  ع )  ) یلع قح  ندش  راکشآ 

هانگ  میاهدوب و  یهرمگ  رد  هک  هانگ ***  رذع  هب  نادزی  ریش  رب 
ناهج  رب  ودب  دمآرس  یتفگ  هک  نانچ ***  نایفسروپ  نآ  زا  دش  لجخ 

سگم  رپ  یب  وچ  دش  دوخ  ریم  رب  سَنَد *** صاع  رمع  لجخ  نودیا  مه 
نامز  ردنا  تفر  یضترم  رب  ناور ***  نشور  سابع  نبا  نیزگ   7515

ریطخ  راوس  هش  ياک  تفگ  نینچ  ریرج ***  اب  سپ  هاگنآ  هللادیبع 
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یلع  هاپس  زا  ریرج  اجنآ  دب  یلدرپ ***  نآ  ( 1  ) زا نادیم  هب  نودیمه 
ریطخ  راوس  هش  ياک  تفگ  نینچ  ریرج ***  اب  سپ  هاگنآ  هللادیبع 
نوچ  ماجرف  راک  ات  میدرگب  نورد ***  نادیم  هب  ینونک  وت  نم و 

؟ رای تخب  نونک  دهاوخ  درک  ارک  راگزور ***  شدرگ  ات  مینیبب   7520
داد  وت  نتسج  گنج  نیا  رد  يدادب  دازریش ***  يا  تفگ  نیزگ  ریرج 

يوگ  هنیک  زا  دندنکف  نادیم  هب  يوج ***  گنج  لی  ود  نآ  نیا و  تفگب 
مه  هب  ناریلد  نآ  دنتخیوآرب  مژد ***)*(  ریش  دننام  هب  هزین  هب 
زیتس  نیک و  یتفگ ز  دیرابب  زیختسر ***  شتآ  ناشهزین  ود  ز 

هاگدروآ  يوس  ُدب  لاح  نآ  رد  هاپس ***  ود  نآ  زا  نادرم  مشچ  لد و   7525
202ر[  [ نوبز نیک  زا  داد  یمه  ار  لجا  نورد ***  نادیم  هب  هزین  ود  نانس 

نایز  رب  نت  هب  ناْشنانس  زا  دبن  نایم ***  ردنا  دش  در  ناشهنعط  یسب 
اهدژا  ود  ریشمش  دندیشک  اههزین ***  سپ  تسد  زا  دندنکف 

رذح  رب  اضق  دش  ناشغیت  زا  هک  رگدکی ***  رب  غیت  نانچ  نآ  دندز 
تخس  درب  ياهلمح  یکی  ادعا  رب  تخب ***  روالد ز  ریرج  رخآ  هب   7530

شرس  ور و  همین  کی  دنکفیب  شرفغم ***  رب  غیت  وا  دز  تیمحز 
ران  هدنزوس  هب  ار  ناور  هدرپس  راوس ***  نآ  نوگن  دمآ  ردنا  نیز  ز 

شون  تفگ  رگد  هآ و  تفگ  یکی  شورخ ***  هگ  نآ  رکشل  ود  دمآ ز  رب 
داتفرد  ناینایفس  هب  یبیهن  داژن ***  خرف  ریش  تبرض  نآ  زا 

مژود   *. زادیم هب  .1
(337  ) هحفص

ریرج تسد  هب  نیعل  لضف  نب  هللادیبع  لتق 

ناور  یهوک  وچ  دز  نورب  ار  سرف  ناینایفس ***  يراوس ز  سپ  نآ  زا   7535
تسجب  خزود  کلام ز  هک  یتفگ  وت  تسم ***  لیپ  ةدننام  هب  يراوس 

يادخ  مشخ  تسه  رگم  یتفگ  وت  ياپ ***  هب  ات  رس  هقرغ  نورد  نهآ  هب 
ياهراپ  هُک  وچ  نکیلو  يداب  وچ  ياهراب ***  نوگمیس  َربَا  هتسشن 

دیشک  رب  ياهرعن  کی  ردنت  وچ  دیسر ***  نادیم  هب  روالد  یقرب  وچ 
سک  هدنز  ار  وت  دنیبن  سپ  نیا  زا  سب ***  تفگ  دمآ و  ریرج  دزن  هب   7540

ملسگب  نب  هزین ز  هب  ار  هُک  هک  ملد ***  رپ  لی  نآ  نم  تفگ  یمه 
لالح  نم  تنت  ناج  تسار  منک  لاله ***  یگنج  لام  ودع  نآ  منم 

دیدب  نادیم  هب  ار  نیعل  لاله  دیرگنب ***  هگدروآ  رد  ردیح  وچ 
سپ  دناوخ  نورب  شهاگدروآ  زا  سک ***  داتسرف  وا  ریرج  دزن  هب 

202پ[  [ ریبک ياهدژا  لاله  نیا  تسه  و  ریرج ***  يا  يدش  هتسخ  تفگ  ودب   7545
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یسک ره  ربخ  درادن  شرکم  ز  یسب ***  هدومزآ  مزر  تس  يراوس 

لاله تسد  هب  رامع  دنزرف  ندش  هتشک 

اغو  زور  ناعاجش  يا  تفگب  یضترم ***  دوخ  نارای  هب  سپ  نآ  زا 
؟ داد ریشمش  نادرم ز  نادیم  هب  داژندب ***  نمشد  نیا  زا  دیوج  هک 

؟ يار تشز  نمشد  نیا  راکیپ  هب  يادخ ***  ياضر  تشهب و  دَّرَخ  هک 
ریپ  رامع  تفگ  دوخ  دنزرف  هب  ریگریش ***  ردیح  نخس  نیا  تفگ  وچ   7550
شیوخ  ( 1) نامیا نید و  نیا  رد  نک  ادف  شیوخ ***  ناج  ردپ ، نابرهم  ای  هک 

تسازج  یقاب  سودرف  ود  ره  رب  هک  تساور ***  تدنشک  رو  یشک  وت  رگا 
رمک  وا  تسبب  نتسج  گنج  نآ  رب  ردپ ***  دنپ  دینشب  وچ  دمحم 

سفن  دز  یمه  شتآ  هدنزوس  وچ  سرف ***  دز  نورب  ناعاجش  فصز 
ماهداز  يرورپ  نید  هب  ردام  ز  ماهداز ***  يردیح  نم  تفگ  یمه   7555

مشک  رد  نوخ  هب  ار  ناینایفس  هک  مشک ***  نمشد  رامع  ریش  نآ  نم 
تساضر )*(  دزیا  نامْرد  ود  ره  رب  هک  تساور ***  مدنشک  رو  مشک  رگ  ارم 

.] تسا یضار  ام  زا  دزیا  لاح  ود  ره  رب  ینعم :  مایا ].*  .1
(338  ) هحفص

يو  راکیپ  تسج  نامز  ردنا  مه  يو ***  رادید  دید  همقلع  نب  وچ 
ناور  زا  يدمآ  ریس  راب  کی  هب  ناوج ***  هتشگ  هّرِغ  يا  تفگ  ودب 

شیوخ  تسه  رگم  تناور  اب  لجا  شیوخ ***  گرم  ( 1  ) اب وت  گنچ  هب  نودیا  هک   7560
نم  ( 2) گنج رد  دندرپس  اهناور  نم ***  گنج  رد  هک  نادرم  ریش  اسب 

سب  راتفگ  مییامزآ  گنج  هک  سپ ***  هداز  يردیح  نآ  تفگ  نینچ 
مه  هب  یگنج  ود  نآ  دنتخیوآرد  ( *** 3  ) مژد ریش  دننام  نیا و  تفگب 

203ر[  [ دنتخوسیم دالوپ  دالوپ  هب  دنتخورفارب ***  شتآ  هزین  ود  ز 
درخدرخ  دشب  ات  نانچ  نآ  دندز  درُگ ***  ود  نآ  رگدکب  َربَا  اهنانس   7565

تفاتب  نمشد  ناج  نانس  كون  هب  تفای ***  تسد  يده  يودع  رخآ  هب 
نیعل  ربگ  درب  رتشیپ  سرف  نیمز ***  رب  نیز  دمآ ز  رد  نمؤم  وچ 

باوخ  تسب  ورف  ار  ام  دروآ  مه  بارتوب ***  رکشل  ( 4  ) ياک تفگ  نینچ 
؟ لد رایشه  تسه  يو  ناج  زا  هک  لد ***  رادیب  تسیک  امش  زا  نونک 

(5  ) نوبز دناتس  منانس  زا  ناج  هب  نونک ***  دیآ  مشیپ  ات  دییوگب   7570

لاله زا  رامع  یهاوخنوخ 

دید  هتشک  نانچ  ار  ناور  زیزع  دینش ***  اهنخس  نآ  ریپ  رامع  وچ 
باوج  رضاح  ریپ  نآ  تخیر  ورف  بآ ***  هدید  زا  ریپ  نآ  لد  درد  ز 
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شیوخ  ناج  نیبب  رد  ام  ریشمش  هب  نیک ***  تشز  ملاظ  ایا  تفگ  یمه 
( 6  ) رس هریخ  گس  يا  شابب  یگنرد  ردپ ***  کنیا  دمآ  دش  هتشک  رسپ 

شیک  تشز  نمشد  رس  دربب  شیوخ ***  دنزرف  نوخ  قح  رد  ردپ   7575
يادخ  مان  هب  متفر  تفگ  یمه  ياپ ***  داب  رب  گناب  دز  نیا و  تفگب 

همدمد  رد  تفر  ودع  هاپس  همقلع ***  نب  گنت  دش  رامع  وچ 
ریپ  رامع  تسه  ودع  دمآ  هک  ریگریش ***  نیا  هک  سک  ره  تفگ  یمه 

رسریخ . 6 نوید [ . [/ نیا 5 هک  مژود 4 . . 3 گنچ [ . [/ 2 ُدب [ .[/ تسربمغیپ 1 نارای  ناصاخ و  ز  تسردفص ***  يو  تسریپ  دنچ  رگا 
(339  ) هحفص

لالم  دنامب  ردنا  يو  گنچ  هب  لاله ***  ددرگ  هک  نآ  نیا  تسیعاجش   7580
يو  رادقم  تسناد  دیسرتب و  يو ***  رادید  دید  همقلع  نب  وچ 

ياپب  يدیدب  ار  ام  وچ  یگنرد  يار ***  تشز  ایا  رامع  تفگ  ودب 
203پ[  [ شیوخ ( 1) دنق بل  مسوبب  منیبب  شیوخ ***  دنزرف  يور  یکی  نم  ات  هک 

سابع  لآ  جات  برع  عاجش  سارف ***  ریز  هب  دمایب  تفگب و 
رگج  نوخ  هدید  زا  دیرابب  رسپ ***  يور  رهم  زا  دیسوبب   7585

ناج  وت  يدادب  ردیح  رهم  رب  هک  نابرهم ***  ایا  خب  خب  تفگ  یمه 
راهبون  ردنت  نوچ  دیّرغب  راوس ***  نا  تسشن  نیز  رب  نیا و  تفگب 
(2  ) نیچ مشخ  زا  رب  وربا  رد  هدنکف  نیعل ***  لاله  رب  نت  دنکفا  رب 

شنم  شوخ  نونک  نک  ام  ریشمش  هب  شنکدب ***  ملاظ  ایا  تفگ  یمه 
شیوخ  نامرد  تسجیم  دید و  یمه  شیوخ ***  ناج  يو  غیت  نآ  ردنا  لاله   7590

رازراک  نینچ  يدید  رایسب  وت  راوس ***  روالد  يا  تفگ  رامع  هب 
نوردنا  تسد  هب  ینیدعاس  منک  نونک ***  نم  موش  ات  نامب  یتخل  وت 

متس  نم  نت  رب  دَُوب  رد  نیا  زا  متسین ***  نم  یتسد و  هدیشوپ  وت 
رذح  قیرط  دیوج  دیسرتب و  رهگدب ***  ناک  رامع  تسنادب 

شیوخ  يار  زا  کنیا  شوپب  نیا  تفگب  شیوخ ***  ( 3  ) ياهنیدعاس نآ  داد  ودب   7595
تخبروش  ( 4  ) نیدعاس نآ  دتسب  وا  زا  تخس ***  لاح  نآ  ردنا  لاله  دش  لجخ 

تسد  هنیک  زا  دندرب  ریشمش  هب  تسم ***  لیپ  نوچ  تسد  ( 5  ) رد دیشوپب 
دنتفوکیم  دالوپ  دالوپ  هب  دنتخورفارب ***  نیک  شتآ  نآ  وچ 

نارگنهآ  کتپ  ُدب  ریشمش  وچ  ناشن ***  هدروخ  داد  یمه  نادنس  وچ 
رپس  ود  زا  تسج  یشتآ  قرب  وچ  رگج ***  زا  ماسح  نآ  دندز  رب  نانچ   7600

نیعل  لاله  رب  نت  دنکفارب  نید ***  هزیکاپ  رامع  بات  نآ  رد 
رد دیشوپب و  نیدعاص 5 . ياهدیعاس 4 . نیک 3 . مشخ و  دنق 2 . بل و  .1

راوتسا  روهنیک  نآ  رب  یماسح  راوس ***  روالد  نآ  دزب  تیمحز  ( 340  ) هحفص
تسشن  يو  يوزاب  رد  غیت  رس  تشذگ ***  هقرد  تفرگ و ز  هقرد  هب 
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سپ  هراک  متس  نآ  تسبب  تحارج  سرف ***  وس  کی  درب  نامز  نآ  لاله 
نیرع  ریش  وچمه  رب  رامع  هب  نیک ***  هب  وا  درب  هلمح  یکی  سپ  نا  زا   7605

زیتس  زا  نید  درم  رب  غیت  نآ  دز  زیت ***  ریشمش  هب  وا  داشگرب  لغب 
رگراک  نت  لیپ  رب  غیت  دبن  راوس ***  روالد  نآ  تفرگ  هقرد  هب 

رگراک  نت  لیپ  رب  غیت  دبن  رپس ***  نآ  رایخ  نوچ  دش  همین  ود  هب 
تفج  تشگ  دب  تخب  رگم  ام  اب  هک  تفگ ***  راک  نآ  ردنا  لاله  دش  لجخ 
شنم  نک  شوخ  راب  نیا  زا  تگرم  هب  شنکدب ***  ای  رامع  تفگ  ودب   7610

ماما  مان  هب  شتفگ  ربگ و  نآ  رب  مامه ***  نآ  درب  هلمح  کی  نیا و  تفگب 
شیب  ماگ  هد  دنکفیب  ار  شرس  شیک ***  تشز  نآ  شود  زا  غیت و  دزب 

داتفوا  كاخ  هب  نیز  زا  نمشد  نت  داد ***  ربگ  نآ  زا  دتسب  رامع  وچ 
ریگ  تسد  ناموت  یهلا  تفگ  یمه  ریپ ***  رامع  درب  رتشیپ  سرف 

تساخ  ریز  ياهلان  ناینایفس  ز  تساخ ***  ریبکت  گناب و  نید  نادرم  7615 ز 
راکشآ  وت  دزن  اهزار  دوب  راگدرک ***  ایا  رامع  تفگ  یمه 

(1  ) لا تستسج و  وت  لوسر  ياضر  لاس ***  داتفه  ریپ  نیا  هک  یسانش 
دنب راک  ناج  هب  ار  یلع  دنپ  هک  دنپ ***  داد  نینچ  ار  ام  وت  لوسر 

عاقعق تسد  هب  رامع  تداهش 

نیک  هب  ار  سرف  يراوس  دز  نورب  نیطساق ***  زک  رامع  دوب  نیا  رد 
تسد  هب  هتفرگ  یّطخ  حمُر  یکی  تسم ***  لیپ  ةدننام  هب  يراوس   7620

204پ[  [ شخرد دزیم  قرب و  نوچ  تسَج  یمه  شخر ***  دننام  هب  یبسا  رب  هتسشن 
ناوتسگ  رب  ریز  ناهن  ُدب  سرف  ناهن ***  نهآ  ردنا  دوب  درم  نت 

رس  هب  رس  نوردنا  زاجح  ماش و  هب  رهتشم ***  هدش  يدرم  هب  يراوس 
مامغ )*(  زا  ریت  وچ  دش  هگدروآ  رد  مان ***  هب  وا  ُدب  عاقعق  هک  یعاجش 

.] دشن صخشم  عارصم  نیا  اب  مامغ  بسانت  لالح ].*  تسج  .1
(341  ) هحفص

نیعل  ربزه  نآ  رب  رامع  هب  نیک ***  مشخ و  رب  دنت  دز  گناب  یکی   7625
؟ دنزگ ناریگریش  رب  وت  زا  دوب  دنچ ***  قیدنز  ریپ  يا  تفگ  نینچ 

وت  زاوآ  مناهر ز  ار  نارس  وت ***  ار ز  ناهج  نونکا  مزادرپب 
ناشن  شتآ  رب  ار  ناج  هتفگ  نیز  وت  ناشندب ***  ایا  رامع  تفگ  ودب 

موش  هتسر  زاب  رد  سودرف  هب  موش ***  هتسر  هتشک  موش  نم  رگا 
سپس  نیز  وت  ياج  دوب  خزود  هک  سخ ***  نود  ایا  یسرت  وت  نتشک  7630 ز 

داژندب  گس  يا  نیرفآ  ناهج  داد ***  ياج  الع  رب  یلع  اب  ارم 
نود  نایفسروپ  وت  رای  دوب  نورد ***  نارین  هب  ینام  دیواج  وت 
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یلع  لاح  وت ز  اب  تفگ  یمه  یبن ***  يزور  هک  يراد  دای  نآ  وت 
یضترم  نیزگ  اب  وا  دمآ  نورب  یفطصم ***  يايراصنا  ِناخ  زا  وچ 

 )*( شیک تشز  گس  يا  يدب  هتفرگ  شیوخ ***  تسد  رد  تخس  یلع  تسد  وت   7635
شیوخ  تسد  یلع  زا  وا  دناتسب  هک  شیوخ ***  وید  اب  تسا  نآ  تفگ  یبن 

یلع  رد  دوخ  تسد  ندز  هشیمه  یبن ***  يا  ناوت  هنوگچ  یتفگ  وت 
205ر[  [ تسا تحار  تمحر و  شتعاط  رد  وچ  تسا ***  تعاط  زا )**(  تسد  نآ  تفگ  یبن 

دربن  هاگ  وت  ییوگ  هدوهیب  هچ  درگزاب ***  نیا  زا  عاقعق  تفگ  ودب 
دربن  هاگ  وت  ییوگ  هدوهیب  هچ  نامز ***  نیا  بارتوب  زا  رترگمتس   7640
نید  هزیکاپ  رایشه  ریپ  نآ  رب  نیعل ***  نآ  درب  هلمح  کی  نیا و  تفگب 

مشچ  ود  ناشیدب  رکشل  ود  هداهن  مشخ ***  هب  یگنج  ود  نآ  دنتخیوآ  رد 
راپ  ( 2  ) هدنشفرد نوریب  تسج  یمه  راوس ***  یگنج  ( 1  ) ود نانس  كون  ز 

هب ار  تیب  ود  زا  عارـصم  ود  بتاک  اج  نیا  رد  ناشف ].*  شتآ  بات ، زا  يدرک  لـجا  ( *** 3  ) نانس ناعاجـش  نآ  دندز  مه  رب  وچ   7645
 : تسا هتخاس  ار  تسردان  تیب  نیا  هتسویپ و  مه 

 ] نیک تشز  سا گ  يدب  هتفرگ  شیوخ  وید  اب  تسا  نآ  تفگ  یبن 
باهش  وچ  نامسآ  رب  تفر  یمه  بارت ***  زا  ناشناروتس  لعن  ز  ( 342  ) هحفص دنادب  هدنشف 3 . رود  ود 2 . نآ  نانس  نآ 1 . **. 

دش  هریخ  روخ  مشچ  نانس  بات  ز  دش ***  هریط  اوه  ناروتس  درگ  ز 
شیر  هتشگ  لد  تسا و  ریپ  رامع  هک  شیوخ ***  نارای  هب  ردیح  تفگ  یمه 

ناوختسا  دش  هدنک  ایب  شزغم  هب  ناوج ***  تسا و  مکحم  وا  دروآ  مه 
رازراک  یم  درک  ناوت  ورین  هب  راوس ***  روالد  دشاب  دنچ  رگا   7650

داب  ران  ۀتسب  شنمشد  نت  داب ***  رامع  رای  ناهج  يادخ 
رید  گنج  رد  زور  نآ  دندنامب  ریلد ***  ود  نآ  هک  يوار  تفگ  نینچ 
دندش  لبلغم  نوچ  نانس  كون  ز  دندز ***  روالد  ود  ناک  هنعط  سبز 

ناور  ار  نالی  نآ  تفرگ  یتسس  هک  ناور ***  دش  نانچ  نوخ  ناشیاهگر  ز 
دش  راک  یب  راز و  شنت  یتسس  ز  دش ***  رامع  مادنا  زک  نوخ  سبز   7655

تشگ  شوه  یب  داتفا و  ردنا  بسا  ز  تشگ ***  شوج  رپ  گید  نوچ  ْشلد  نآ  سپ 
دیرگنب  رومان  کلام  يوس  دید ***  هنوگ  ناز  راک  نید  رالاس  وچ 

205پ[  [ ارم راوس  نآ  دنک  رس  یب  هک  ارم ***  رای  بایرد  تفگ  ودب 
راسکاخ  نآ  رب  دز  رب  گناب  یکی  راوس ***  روالد  نآ  بسا  تخیگنارب 

ياپب  ار  ام  هظحل  کی  شاب  شُه  هب  يار ***  تشز  ایا  کلام  تفگ  یمه   7660
ناینایفس  دنیرگب  وت  رب  هک  نانچ ***  سپ  نیا  زا  يراک  وت  اب  منک 

دش  راوخ  مغ  راز و  دش و  هدایپ  دش ***  رامع  کیدزن  نیا و  تفگب 
نیزگ  راوس  نآ  تفرگرب  یکی  نیمز ***  زا  ار  درم  ناوج  نآ  رس 

ناج  كاپ  نآ  ردنا  دیرگنب  وکن  نامز ***  نآ  شیوخ  نار  َربَا  شداهن 
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دید  هدنشفرد  هم  نوچ  ریپ  خر  دید ***  هدنز  ار  دنمرنه  نآ  زونه   7665
تخس  تسا  جنر  هب  ترهب  ام ز  لد  تخب ***  کین  ایا  کلام  تفگ  ودب 

شیوخ  رای  اب  وت  یناوت  را  وگب  شیوخ *** ؟  راک  یمنه  نونکا  ینیب  نوچ  وت 
راکشآ  تشهب  نونکا  منیب  یمه  رای ***  کین  ایا  رامع  تفگ  ودب 

(343  ) هحفص نامز  نیا  مدش  نادیهش  لیدع  ناهج ***  یفاج  دنب  زا  متشگ  اهر 
دوز  رای  نابرهم  ایا  دیرایب  دوزرآ ***  تسه  بآ  یتبرش  ارم   7670

داد  نید و  هش  يا  تسرف  یبآ  هک  داد ***  زاوآ  کلام  یضترم  يوس 
باتش  رد  يو  رهب  زا  داتسرف  بان ***  ریش  یتبرش  يده  ماما 
ارو  دیازف  يدرد  بآ  زا  هک  ارو ***  دیاشن  داد  بآ  تفگب 

ریشب  کنیا  دمآ  تفگ  دیدنخب و  ریش ***  دندرب  رامع  کیدزن  وچ 
بان  تسا  ریش  وت  نیسپ  دروخ  هک  باوص ***  رب  ُدب  هتفگ  یبن  نم  اب  وچ   7675

نم  یمالس ز  رب  یضترم  رب  نمز ***  نیزگ  يا  تفگ  نآ و  دروخب 
206ر[  [ سب و [  [ تسا نیا  هراچ  ار  هدنز  ره  وچ  سفن ***  يو  زا  تسسگب  نیا و  تفگب 

نیفص برح  زا  متفه  سلجم  ینایاپ  ۀبطخ 

؟  رگ هراچ  ار  گرم  دنک  هراچ  هچ  روناج ***  ره  ماجرف  تسا  گرم  ز 
نادب  یتسرد  ناماس  هب  يدوبن  ناهج ***  نیا  یتسین  ار  گرم  رگا 

دیروآ  دیدپ  یگرم  شْربارب  دیرفآ ***  ناور  نوچ  نیرفا  ناهج   7680
روناج  همه  حالص  رد  ره  ز  رگداد ***  نیرفآ  ناج  دید  وا  زا 

ناج  دنموزرآ  دوب  ام  نوچ  هن  ناور ***)*(  یگدنز  نیرفآ  ناور 
تسین  دنوادخ  ار  واک  ( 1  ) تس ییادخ  تسین ***  دننام  هک  وا [  [ تسا هدنز  نانچ 

تشرس  تشگزاب و  ناد  گرم  رب  تشز ***  بوخ و  همه  ار  ناگدنز  رگد 
دروخ  رب  دوب  ات  درخ  زک  دزس  درخ ***  دشاب  هک  ار  ياهدنز  نآ  ره   7685

تسا  روخ  رد  درخ  ناج  زا  رتهب  نت  هب  تسا ***  رورپ  ناج  تسا و  ناج  عمش  درخ 
داد  نید و  رد  نآ  داشگرب  ودب  داد ***  هرهب  درخ  زا  رگداد  ارک 

نامز  ره  شلد  دنیب  عمش  نآ  زک  نانچ ***  لد  رد  شیعمش  تخورفارب 
رصب  دنیبن  دنیبب ، رد  رِس  هب  رس ***  مشچ  ناهن  دنیبن  نکیلو 

تسین  رادیب  تسهتفخ و  هک  ناد  نانچ  تسین ***  رادید  هتفگ  نیا  ردنا  ارک   7690
راگن  لد  رب  هتفگ  نیا  وت  دباین  راک ***  هب  شراک  هتفخ  دوب  واک  یسک 

.] دشن تفایرد  عارصم  تسرد  تروص  تسا . دنوادخ  يارب  یتافص  ندروآ  رعاش  دوصقم  *. [ 
تسا  يادخ  . 1

(344  ) هحفص
ناشراک  زا  کی  کی  ونش  اهناشن  ناینایفس ***  هدنز  هتفخ و  ناز  وت 
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یقش  ناگتفخ  نآ  تسد  َربَا  یبن ***  رای  هتشک  دش  هک  یلاح  ز 
تسر  هک  زا  داد  و  ( 1) دادیب هک  ینادب  تسرد ***  اةنخس  نیا  يونشب  نوچ  وت 

ینک  نید  مدرم  رب  زاب  انث  ینک ***  تنعل  وت  رب  رگدادیب  هب   7695
206پ[  )*( [ داب داب  َربَا  نید  نمشد  رس  داب ***  دابَا  کش  یب  نید  داد و  هر 

داب  داب  ربا  نید  نمشد  رس  داب ر  رون  زا  رپ  تعیرش  تعیش  ز 
افص  هوک  وچ  یقاب  داب و  يوق  یفطصم ***  ترتع  تیار و  قح  هب 

مانالا  ( 3  ) ماما یفطصم و  ربا  مالس ***  دورد و  ( 2  ) هگ ره  داب  ام  ز 
دش  هدرورپ  مظن  نینچ  نیفص  ز  دش ***  هدرب  رس  هب  سلجم  تفه  نونک   7700

نیفص برح  زا  متشه  سلجم 

نیفص برح  زا  متشه  سلجم  زاغآ  ۀبطخ 

هایس  دیپس و  ره  ةدنراگن  هام ***  دیشروخ و  دنوادخ  مان  هب 
نیکم  ناکم و  نوک و  دنوادخ  نیمز ***  نامسآ و  ةدنرآرب 

رگداد  هد و  یکین  هاوخوکن و  روناج ***  هد  يزور  راد و  ناهج 
اور  نامرف  تسوا  نیرفآ  ناهج  ایربک ***  دزس  ار  يو  هک  یگرزب 

نید  داد و  یپ  زا  نادرخب  رب  نیما ***  نایعاد  ةدنتسرف   7705
دیلک  یبوخ  تشز و  ره  ِدنب  َربَا  دیدپ ***  تمکح  هب  وا  درک  هک  یمیکح 

مهد  نارین  هدرک  دب  هب  ار  ناَدب  مهد ***  ناکین  هب  یکین  هک  وا  تفگب 
تسا  رکاش  نیا  رب  دزیا  راکوکن  تسا ***  رکنم  شنکدب  نیدب  نکیلو 

ناشن  رد  ره  کش ز  یب  تْمیامن  نارکاشانز ***  نارکاش و  زا  نم 
یکش  دراین  يو  ندید  نآ  رد  یکی ***  دنیب  شاناد  وچ  یناشن   7710

نیمتشه  سلجم  نیا  رد  نیفص  ز  نید ***  رهب  زا  هدنیارس  دیوگب 
.] تسا بتاک  هابتشا  لصاح  الاب و  عارصم  رارکت  مود  عارصم  دادب ].*  .1

مامالا  كره 3 . .2
(345  ) هحفص

عاقعق زا  کلام  یهاوخنوخ 

رگد  نایوار  نامدندادب  ربخ ***  یحیحی  طول  زا  هنوگ  نآ  رب 
دیهش  رسای  رامع  تشگ  نوچ  هک  دیعس ***  درم  ستفگ  هک  یلاح  ز 

207ر[  [ ادج وز  دش  رامع  ناج  نوچ  هک  اسراپ ***  يوار  نآ  زا  تفگ  نینچ 
تسشن  تعاجش  بسا  رب  تیمحز  تسجب ***  یقرب  وچ  کلام  دنمرنه   7715

مشچ  مشخ  زا  هدرک  نوخ  ساط  ود  وچ  مشخ ***  ردنت ز  دنت  نوچ  دیّرغب 
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يادخ  مشخ  هب  کنیا  وت  يدیسر  يار ***  تشز  ایا  تفگ  نود  عاقعق  هب 
اعد  رب  ودب  يدرک  هلاس  همه  یفطصم ***  دوخ  هک  ار  نآ  وت  یتشکب 
نوخ  يوج  ناینایفس  منارن ز  نونک ***  نیک  نیا  رب  رگ  مکلام  نم  هن 

مه  هب  نید  نمشد  اب  تخیوآرب  مژد ***  ریش  دننام  نیا و  تفگب   7720
رهق  هب  روالد  نآ  نامز  ردنا  مه  رهز ***  تخیوآرد  شنانس  كون  هب 

نانس  نمشد  پچ  ۀنیس  ربا  نامز ***  رد  نت  لیپ  نآ  دز  تیمح  ز 
نوگنرس  نیعل  دمآ  ردنا  بسا  ز  نورب ***  نوعلم  تشپ  زا  تفر  نانس 

دربب  نت  زا  نوچ  ار  نیعل  ناور  درپس ***  کلام  هب  کلام  حمر  رس 
 )*( تساخ ریبکت  گناب و  نید  نادرم  ز  تساوخزاب ***  نیک  عاقعقز  کلام  وچ   7725

دش  رالاس  هاوخدب  ناج  رب  وچ  دش ***  رامع  کیدزن  هب  سپ  نآ  زا 
نید  رالاس  کیدزن  هب  شدربب  نیمز ***  زا  تفرگرب  ار  درُگ  نآ  رم 

دیدپ  رب  خر  هب  دش  شمغ  ناشن  دیدب ***  ار  نیزگ  دیهش  ردیح  وچ 
ربش  نوچ  يدب  ربمیپ  شیپ  هک  رن ***  ریش  نآ  هتشک  دش  تفگ  یمه 

باتفآ  ةدید  نآ  هدید  ود  ز  بآ ***  تخیر  یمه  هآ و  تفگ  یمه   7730
تساخب  يراز  گناب و  یگراب  کی  هب  تسار ***  پچ و  یضترم  رکشل  ( 1  ) زا سپ 

نید  ناعاجش  يا  تسا  هداد  ربخ  نیا ***  رد  ربمیپ  سک  ره  تفگ  یمه 
207پ [  [ نایغاط نید  داد و  یب  تسد  ربا  نامگ ***  یب  دوش  هتشک  رامع  هک 

.] دش حالصا  ناتساد  ریس  هب  هجوت  اب  هک  دوب  هدمآ  تیب 7731  زا  سپ  تیب  نیا  هخسن  رد  *.[ 
(346  ) هحفص نآ  . 1

راوس  نایفسروپ  يز  داتسرف  راد ***  مان  ردیح  نامز  ردنا  سپ 
نونک  نودیمه  وت  نامب  یگنرد  نود ***  نایفسروپ  ياک  تفگ  نینچ   7735

دیبع  ار  اوه  يا  كاخ  ریز  منک  دیهش ***  دیعس  نیا  نت  نم  ات  هک 
سک  تسدیدن  یتیگ  هب  ناک  نانچ  سپس ***  ناز  یتربع  تنم  میامن 

زارفارس  نآ  نارای  هلمج  ابا  زامن ***  ردیح  درک  سپ  نیا و  تفگب 
تارف  رانک  ردنا  شدرک  ( 1  ) نیفد هولص ***  راک  درب  رس  هب  ردیح  وچ 

نیفد شدرکب  زامن و  شدرکب  نینچمه ***  رب  رامع  روپ  ربا   7740

رامع هب  عجار  (ص ) ربمایپ ثیدح  هرابرد  (ص ) ربمایپ هباحص  زا  ع )  ) یلع نتفرگ  تجح 

نیح  هب  ار  یبن  ناروای  همه  نید ***  داد و  رتهم  سپ  درک  بلط 
نامز  ردنا  دندیروآ  درگب  نایباحصا ***  درم ز  لهچ  رازه و 

همه  رباج  وچ  دیعس و  دعس و  وچ  همه ***  رجاهم  نایراصنا و  زا 
ازغ  رد  یفطصم  اب  ( 2  ) هدوب همه  ات ***  ود  رد  نید  هب  هدرک  تشپ  همه 

نید  ناراوس  هدیدراک  ای  هک  نیما ***  ماما  نآ  ناشتفگ  نینچ   7745
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؟  ریبک ریغص و  زا  تفگ  هچ  ربمیپ  ریپ ***  رامع  لتق  نیا  رد  ار  امش 
یصو  هدوتس  يا  تسا  هداد  ربخ  یبن ***  ار  ام  دنتفگب  کیاکی 
نیطساق  رکشل  نیا  تسد  ربا  نید ***  رامع  ریپ  دوش  هتشک  هک 

ناملاظ  نیا  دنناینایفس  هک  نامز ***  رد  شاهتفگ  نیا  دما  تسرد 
نیما  نانمؤم  ایا  دینیب  هچ  نیا ***  ردنا  امش  سپ  ناشتفگ  یلع   7750

ناغف شورخ و  هر  کی  هب  دمآ  رب  نانمؤم ***  نآ  زا  نیا  تفگب  ردیح  وچ 

رامع یهاوخناوخ  هب  هباحص  لهچ  رازه و  نتفر  نادیم  هب 

208ر[  [ ریبک ریغص و  قداص  وت  شیپ  هب  ریما ***  يا  ناج  میهْدب  دنتفگب 
نوخ  نوحیج  میهاوخ  درک  ناور  نونک ***  ام  يده  يودع  نوخ  ز 

یگراب  زا  هلمج  دندمآ  ریز  هب  یگرابکی ***  هب  نیا و  دنتفگب 
گنن  مان و  یپ  زا  نید  ناراوس  گنت ***  گنت  یگراب  رب  دندرکب   7755

(347  ) هحفص دوب  نفد 2 . نیبج 1. رب  نیک  تیار ز  خرس  یکی  نید ***  ناریپ  دنتسبب  کیاکی 
راوس  ناریپ  دنمرنه  نآ  دندش  راد ***  ریگ و  یپ  زا  تشپ  هدرک  ات  ود 
هوکش  اب  سب  دندیشک  رب  هدر  هوک ***  وچ  رد  نید  ناعاجش  شیپ  هب 

ودع  هار  دنتسب  ریشمش  هب  ودع ***  هاپس  رب  نت  دندنکف 
ماسح  هنیک  کیاکی ز  هدیشک  مان ***  دندومن  نمشد  هب  کیاکی   7760

نارفعز  وا  راسخر  میب  زا  دش  نانچ ***  نآ  دیدب  نایفسروپ  نآ  سپ 
تفکش  رب  نیک  خیب  نایماش  ای  هک  تفگ ***  راک  متس  نآ  دنلب  گناب  هب 
گنت  هاوخدب  درک  ناهج  رب  نام  هک  گنن ***  مان و  یپ  زا  نیه  دیشوکب 

نیک  رهب  زا  درب  رتشیپ  یکی  نیعل ***  دایز  نبا  تیار  کبس 
ناور نشور  نانید  كاپ  نآ  رب  نارگ ***  هاپس  اب  نت  دنکفارب   7765

رامع یهاوخنوخ  هب  مشاه  ینب  نتفر  نادیم  هب 

یلم  ماما  نآ  دیرگنب  یکی  یلع ***  نیسح  ( 1  ) يز یلع  نآ  دید  وچ 
ردپ  مشچ  رون  يا  وت  ردیا  زا  رب ***  شیپ  متیار  نیه  تفگ  ودب 

شیوخدازمه  هب  مه  نامز  نآ  درپس  شیپ ***  تایار  درب  یلع  نیسح 
ماش  لها  رب  هتفشا  يایرد  وچ  ماما ***  هدوتس  نآ  درب  هلمح  یکی 

نمز  نیزگ  نآ  اب  دنتفرب  ( *** 2  ) نیسحلا نبا  نودیمه و  دمحم   7770
208پ[  [ نیمک زا  شیپ  هب  دروآ  ردنا  هاپس  نیک ***  نب  دلاخ  نبا  ناینایفس  ز 

نیسح  نیک  تسج  یمه  یتسرد  نیسح ***  هاپس  رب  نت  دنکفارب 
دنتخیر  یمه  نوخ  شتآ و  غیت  ز  دنتخیوآرب ***  ناس  نیدب  رکشل  ود 

زیرپ رد  ودع  نآ  دنتخیگنارب  زیختسر ***  یکی  هزین  ریشمش و  هب 
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نسحلاوب  رکشل  رد  دنداتف  نز ***  ریشمش  ود  نآ  شیوخ  لیخ  اب  وچ   7775
ياپ  ریز  رد  دندرک  ریشمش  هب  يادخ ***  ریش  نادرم  ار ز  یسب 
رش  روش و  هکرعم  زا  دروآرب  رمع ***  نبا  هک  نادزی  ریش  دیدب 

یلم  راوس  درک  گنت  گنت  وا  رب  یلع ***  لدلد  تشپ  زا  دمآ  ریز  هب 
راکشآ  نینچ  دش  وا  زا  مالسا  هک  راوس ***  نآ  ياپ  دروآ  رد  لدلد  هب 

(348  ) هحفص نیسحلا  نبا  نیز 2 . .1
نت  لیپ  ودع  رب  نت  دنکفارب  نسح ***  ( 1  ) یمان هب  وا  درپس  ار  هپس   7780

ماش  ناواگ  هب  دز  رب  گناب  یکی  مانا ***  ماما  ادعا  گنت  دش  وچ 
نیمز  رب  نامسآ  دندز  رب  نب  ز  نید ***  گناب  نازک  ادعا  درب  نامگ 

رن  ریش  ةرعن  نآ  زاوآ  زا  ربز ***  ریز و  هب  دش  نایماش  لد 
تسکش  رب  مه  هب  ار  ودع  هاپس  تسد ***  ود  وا  راقفلاوذ  رب  داشگب  وچ 

راِفق  هتشک  يایرد  درک  نوخ  ز  راقفلاوذ ***  تبرض  نآ  تسار  پچ و   7785
یلم  ار  نایماش  درک  زیر  گرب  وچ  یلع ***  درک  اههلمح  نازخ  داب  وچ 

يوج  هب  كاخ و  هب  ناطلغ  تشگ  یمه  يوگ ***  دننام  هب  مه  نایغاط  رس 
ياپ  گنج  رد  دیرادب  یگنرد  يادخ ***  نانمشد  ایا  تفگ  یمه 
ندز  مهاوخ  ریشمش  گنج  نیا  رد  نم ***  رامع  ریپ  بلاط  رب  وچ 

209ر[  [ ماما رتسگداد  نآ  تسار  پچ و  ماسح ***  دز  یمه  نیا و  تفگ  یمه   7790
رش  روش و  و [  [ تبیه نآ  مدید  یمه  رد ***  رود  زا  هک  يوار  تفگ  نینچ 

دوب  هداشگب  تسد  نید  ریشمش  هب  دوب ***  هداتسیا  زین  نیسح  اب  یلع 
ناهج  ماما  نآ  ودب  مدامد  نایماش ***  نآ  ياهنایم  دز  یمه 

نسحلا  نب  مساق  دب و  دمحم  نت ***  لیپ  نآ  پچ  ربا  نودیمه 
تسد  ریشمش  هب  دادعا  رب  هداشگ  تسم ***  لیپ  ود  وچ  مه  اب  هتسویپب   7795

نیمز  رب  نیک  دزیم ز  دنک و  یمه  نیز ***  مدامد ز  ار  ودع  دمحم 
میب  هب  ُدب  یمه  يداعم  وز  ات  هک  مین ***  ود  هب  سپس  ناز  يدز  ناْشنایم 

رازراک  نورد  نادیم  هب  دندرکب  راد ***  مان  کلام  ثعشا و  نیزگ 
ماما  نیمی  رب  نامز  نآ  دندب  مان ***  هب  کلام  رکبوبروپ و  نیزگ 

ناشفرس  ودع  زا  هگدروآرد  ناسریشمش ***  هنوگ  نیز  درک  یمه   7800
نیمک  نیک  زا  بعصم  اب  هتسویپب  نینچمه ***  رمع  نبا  يور  نآ  زا 

نیرق  دلاخ  روپ  اب  گنج  نآ  رد  ( *** 2  ) نیعل دایز  نبا  دوب  رگد 
نیعللا  مان 2 . .1

(349  ) هحفص
( 1  ) مژد ریش  ود  وچمه  تقو  نآ  رد  مه ***  هب  یملس  نامثع و  نیا  دندب 
گنز  رالاس  دومنب  يور  ات  هک  گنج ***  زور  نآ  دوب  یمه  ناس  نیا  رب 
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دندتسب  نایگنز  همه  ملاع  هک  دندز ***  هگ  نآ  نتشگرب  لبط  نالی   7805
ياج ِزاب  نالی  نآ  دندش  نادیم  ز  ياپ ***  تفوک  نیمز  رب  شبح  هاش  وچ 

رامع یهاوخنوخ  مود  زور 

نینچ  یتسرد  زا  دروآ  ربخ  نیا ***  رد  ییحی  ( 2  ) طول فنخم  وبا 
رازه  شش  دصشش و  دندش  خزود  هب  راز ***  هتشک  ناینایفس  زور  نآ  هک 

209پ ]  ] ریم لابقا  هب  منهج  رد  دندش  ریپ ***  نامثع  نوخ  بلاط  ربا 
داد  دیما  وچ  نامثع  نوخ  ربا  داد ***  فیرشت  هّیواعم  نوعلم  وچ  7810
رپس  بسا و  هب  تیالو  لام  هب  رکم ***  ناتهب و  هب  غورد و  بذک و  هب 

ناور  ناج و  دنداد  هلمج  ات  هک  نایماش *** نآ  زا  کی  ره  دیبیرف 
دع  دح و  دبن  ار  ناگتسخ  رم  و  ددع *** نیدنچ  دنتشک  زور  نآ  رد 

يدب  رس  یب  هیواعم  هاپس  يُدب *** ، رّمع  نبا  وا  رد  هن  رگ  هک 
گنج  ار  هپس  ود  رب  تسبورف  گنت *** دروآ  رکشل  بش  هک  نآ  رگد   7815

زاب  دوسآ  رب  هنیک  رکشل ز  ود  زابرید ***  بش  هنوگ  ریق  نآ  رد 
مشح  لیخ و  و ] دروآ [  رب  قرشم  ز  ملع ***  نوگلگ  بالقس  رالاس  وچ 

گنز  گناب  هگساپ  رب  تفخ  ورب  گنز *** هاش  خر  ینارفعز  دبب 
شورخ  دمآ  رب  رشحم  یتفگ ز  وت  شوج ***  هب  دمآ  هراب  رگد  رکشل  ود 

ياج  دمآ ز  رب  یتفگ  تشد  هُک و  يانّرک ***  مد  لبط و  گناب  سب  7820 ز 
دیشک  نوماه  هب  نیک  تیار  لجا  دیسر ***  نودرگ  هب  ناراوس  شورخ 

تخیرب  نادند  گنچ و  هدد  تبیه  ز  تخیرگ ***  ایرد  رعق  رد  وید  مغ  ز 
زارف )*(  بیش و  هریط  زا  دش  ( 3  ) هتشپ وچ  زاب ***  دندیشک  نوچ  هپس  هیور  ود 

هشپ  طول 3 . فنخم و  وبا  مژود 2 . فاوط 1 . رکشل  درگ  یم  دندرکب  فال *** نایوج ز  گنج  یبناج  ره  ز 
دشن ] .  مولعم  عارصم  قیقد  ینعم  تروص و  *.] 

ناگدروآ  هب  یلاخ  ( 1  ) دندوبب هاپس ***  هنوگ  ود  ره  نیا  زا  یگنرد  7825 ( 350  ) هحفص
نایم  زا  نیک  دز ز  نورب  ار  سرف  ناینایفس ***  يراوس ز  هگان  هک 

210ر] اهر [  خزود  دنب  زا  تسد  وبب  اهدژا ***  رس  تفه  یکی  یتفگ  وت 
ياج  تخوس  یم  تفر و  یمه  شتآ  وچ  ياپ ***  هب  ات  رس  هفرغ  نورد  نهآ  هب 

نانس  ار  نآ  رم  یتفگ  دوب  لجا  ناتس ***  ناج  ةزین  نورد  شتسد  هب 
نکش  رکشل  درُگ  مثراح  نیزگ  نم ***  تفگ  یم  تفر و  هگ  دروآ  رد  7830

مشک  رد  نوخ  هب  ار  ناشک  نامثع  هک  مشک ***  يداعم  ياهدژا  نآ  نم 
نایع  دنادب  دنادن  مِک  ره  و  ناد ***  کین  وگب  دناد  هک  ره  ارم 
داز  گنج  نیا  رهب  ارم  ردام  هک  داژن ***  خرف  درُگ  ثراح  منم 

هاوخ کین  منم  ار  ناینایفس  و  هاپس ***  يا  بارتوب  نمشد  منم 
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سابع لآ  سابع  نتفر  نادیم  هب 

رد  هب  يراوس  دش  یلع  ّفص  ز  ( *** 2  ) رس هب  روالد  نآ  نخس  نیا  درب  وچ  7835
هوتس  رد  يُدب  هُک  يو  لعن  زا  هک  هوک ***  وچ  يداب  تشپ  ربا  یناوج 

تسرن  نمشد  ناج  يو  كون  زا  هک  تسد ***  هب  ( 3  ) یّطخ حمر  یکی  هتفرگ 
ریلد  راوس  هش  نآ  دیّرغب  ریش ***  هدنّرغ  وچ  نمشد  گنت  دش  وچ 

يادخ  ریش  مشخ  وت  هب  دمآ  هک  ياپب ***  گس  ياک  تفگ  نینچ  نمشد  هب 
بارت  رد  نامز  نیا  منک  هتشرس  بارتوب *** نمشد  منم  یتفگ  وت  7840

ما  یسابع  سابع  درم  نآ  نم  ما ***  یسانشن  ین  رگا  گس  يا  وت 
رازراک  شتآ  دنتخورفا  رب  راوس *** نآ  درک  هلمح  کی  نیا و  تفگب 

نانس  شتآ  وچ  رب  رگدکی  دندز  نامد ***  ياهدژا  ود  وچ  هزین  ود 
ناهد  رب  دز  هزین  یکی  ار  ودع  ناور ***  نشور  سابع  بات  نآ  رد 

نیمز  رد  نوگنرس  دش  تخب  نوگن  نیعل ***  يافق  زا  نانس  دش  نورب  7845
دینش  روخ  ناور  نانس  يوب  وچ  دیسر ***  نارین  هب  نوعلم  ناج  کبس 

210پ]  ] داب دننام  تفر  یضترم  ِرب  داش ***  تشگرب  سابع  ياج  نآ  زا 
یحمر  طخ  راوس 3 . دندوبب و 2 . . 1

( 1  ) راکش زا  تفر  شیوخ  هگ  يوأم  هب  راکشآ ***  راکش  ناریش  وچ  هدرکب  ( 351 هحفص ( 
ناهج  رب  ناینایفس  هب  دش  هیس  ناینایفس *** هابور  هتشک  دش  وچ 

دندش  نایرگ  شیوخ  ۀتشک  رب  و  دندش ***  ناساره  ناز  نایماش  همه  7850
سک چیه  ناج  دنرادن  یتفگ  وت  سفن *** مغ  زا  تسب  ورف  ناْشنانچ 

ع)  ) یلع هاپس  هب  شنتخادناریت  تواقش و  هب  هریره  وبا  ندرک  شوخ  لد 

مد  وچ  دش  يو  مشچ  ود  بآ  مغ  ز  مغ *** هب  دش  ورف  نآ  رخص  نبا  دید  وچ 
تفگش  نیا  نیبب  اناد  ریپ  ای  هک  تفگ ***  درک  هگن  هریرهوب  يوس 

باذع  یم  دسر  مدامد  ناموا  زو  بارتوب *** زا  دمآ  دیدپ  ار  ام  هک 
نم  رای  نیزگ  يا  منک  هنوگچ  نم ***  راک  نیا  ریبدت  هک  منادن  7855

یتحار  ارم  دیآ  تجاح  نآ  زک  یتجاح ***  وت  هب  نونکا  تسه  ارم 
ریما  يا  هاوخ  زاب  یهوخ  تجاح  هچ  ریما ***  يا  تفگب  هریرهوب  ودب 

تسج  هراچ  نیا  رد  مناوت  نم  ات  هک  تسخن ***  ار  دوخ  ریپ  نک  راد  ربخ 
نورب  رکشل  دیاب ز  تفر  ار  وت  نونک ***  نایفس  دنزرف  تفگ  ودب 

ریطخ  يا  بارتوب  رکشل  نآ  رد  ریت ***  هبوچ  کی  راچان  هب  نکفیب  7860
نامگ  یب  وا  زا  دننادب  ام  قح  نآ ***  دننیبب  مهاپس  نوچ  ات  هک 

( 2  ) ریگم ناسآ  سب  ندرک  راک  نیا  وت  ریما ***  يا  تفگب  هریرهاب  ودب 
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وت  رانید  هب  نید  متخورفب  و  وت ***  رای  ما  هتشگ  نم  هک  نک  سب  وت 
اهر  فک  زا  قح  مدرک  اج و  نیدب  اوه ***  ار  ام  دروآ  هک  یناد  وت 

ریپ  گرگ  يا  وت  قح  يوس  قحان  هب  ریت ***  زادنیب  وز  ما  ییوگ  نونک   7865
211ر ]  ] یقش ربگ و  دنناوخ  هلمج  ارم  یبن ***  اب  يرواد  نیا  مدرک  نم  وچ 

افو  زا  دنرکشل  نآ  ردنا  یسب  ازغ ***  ناریپ  هدرک  نینح  ردب و  هب 
نتشیوخ  نکم  هجنر  راک  نیا  رد  نم ***  تْمتفگب  نیا ]  ] تسا نم  راک  هن 

دیرگنب  ناینایفس  ناریپ  هب  دینش ***  نیا  وا  زا  نایفسروپ  نآ  وچ 
دوب  صاقو  دعس  يو  ریپ  رگد  دوب ***  صاع  كرمع  یکی  ناریپ  7870ز 

ریگب  راکشآ 2 . . 1
( 352  ) هحفص

نوزف  نوماه  دب ز  يو  رفک  نآ  هک  نود ***  ناورم  موش  كریپ  رگد 
نامز  نیا  نونک  میهد  يرای  هک  نامگدب ***  نآ  تفگ  نینچ  اه  نیدب 

افو  يور  هریرهوب ز  یکی  اور ***  ام  تجاح  دنک  ات  نادب 
رگم ؟  یتسم  ریپ  ای  تفگ  ودب  ورمَع ***  درک  هگن  هریرهوب  ( 1  ) يوس

ریم ؟  نامرف  وت  نیشیپ  نتسج  ارچ  ریم ***  نامرف  هب  لد  دبن  رگ  ار  وت   7875
یسب ؟  یسانش  قح  ینک  یم  وا  زک  سک ***  نآ  ِرب  یتفرن  نوچ  نب  ز 

دوس  هچ  مغ  هتخوس  تدش  نمرخ  وچ  دوب ***  راک  یندرکان ،  وت  يدرک  وچ 
روخم  هدنا  و ]  ] درد هدم  انز  رگن ***  یتقو  ِدوس  يا  هدنز  ات  وت 
هتخود  همه  نت  زا  هدیّردب  هتخوس ***  وت  وچ  متسه  زین  نم  هک 

لد  تسدربن  لطاب  يوس  ام  وچ  لد ***  تسد  رپس  ادرف  هب  واک  یسک   7880
سوه  زا  زین  راک  نیا  نم  منْکب  هک  سپ ***  تفگ  نینچ  هریرهوب  ودب 

ریزگان  رب  ریت  زا  مریگ  نورب  ریت *** ناکیپ  هک  یطرش  هب  نکیلو 
نسحلاوب  رکشل  يوس  نادیم  ز  نم ***  ریت  نآ  مزادنیب  سپ  نآ  زا 
یضترم  اب  گنج  نیا  ندرب  رس  هب  امش ***  زو  نتخادنا  ریت  نم  ز 

211پ ]  ] تساطخ باوص و  واک  نیا  زا  ام  ِرب  تساور ***  مه  نکب  يرآ  شدنتفگب  7885
یسب  شناد  درادن ز  هرهب  هک  یسک ***  دزن  تسا  باوص  نوچ  اطخ 
رش  ریخ و  يرد  ره  زا  دناد  یکی  ربخ ***  رشحم  درادن ز  واک  یسک 
نیرفآ  هچ  شدزن و  هب  نیرفن  هچ  نیک ***  هچ  نید و  هچ  نانیماان  ِرب 

ناینایفس  يار  هر و  دیوج  هک  ناربمغیپ ***  هن  دسانش  دزیا  هن 
يو  نامرف  هب  ُدب  نود  صاع  نب  هک  يو ***  ناماه  ربگ  دب  نوعرف  وچ  7890

نامک ،  هریرهوب  ُدب  هدرک  هز  هب  نامگدب ***  نیا  ناماه  تفگ  زا  وچ 
نورب  نید  زا  دش  ایند  يارهب  ز  نود ***  ریپ  نآ  تفر  نورد  نادیم  هب 
يوج  شاخرپ  ریپ  نامز  ردنا  مه  يور ***  درک  یضترم  رکشل  يوس 
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وس  . 1
( 353  ) هحفص

يرخ  يرصم  تشپ  ربا  هتسشن  يرتفد ***  یکی  هدنکفرد  رب  هب 
ریت  هبوچ  یکی  یجاجک  كرت  وچ  ریپ ***  خوش  نامک  ردنا  تسویپب  7895

نامک  زا  ریت  ریپ  سپ  درک  اهر  نامگ ***  دب  نامک  نآ  دیشک  رد  یکی 
تشگ  زابنا  وید  نیعل  اب  نت  هب  تشگزاب ***  اهر  وا  درک  ریت  نا  وچ 

تسام تسد  رد  هلمج  قح  دنتفگب  تساخب ***  يداش  گناب و  ناینایفس  ز 

سابع نتشک  يارب  یماش  ود  ندش  نیزگ 

نونک ؟  نادرم  نامْدنک ز  ترصن  هک  نود ***  نایفس  نبا  سپ  تفگ  نینچ 
نت ؟  لیپ  ثراح  لتاق  رس  نم ***  ناراوس  هش  نیا  زا  درآ  هک  7900

لام  شوگ  دهد  ار  ام  هاوخ  دب  هک  لام ***  هب  ار  یسک  نآ  زاین  یب  منک 
تسا  یساملا  رهز  رگم  شنانس  تس ***  یسابع  سابع  نم ز  مغ 

نیعل  درگ  ود  ناشیا  زا  دندیود  نینچ ***  نیا  دنه  دنزرف  تفگرب  وچ 
212ر]  ] ناوج نآ  رس  نت  زا  میّربب  ناود ***  ره  ام  ریم  يا  شدنتفگف 

مینک  مک  ناهج  زا  ار  وت  يودع  مینک *** مغ  یبَا  تنونک  مغ  نیا  زا  7905
اهر  وت  زا  مغ  ددرگ  رود  ات  هک  ادج ***  نت  زا  رس  شمینک  هلیح  هب 

راک  هب  ار  وا  شمیرآ  رد  هلیح  هب  راوس ***)*(  نآ  اب  وچ  وا  میشک  شرکم  هب 
تفج  داب  امش  اب  نونک  تداعس  تفگ ***  نایفس و  دنزرف  داش  دبب 

دینک  رب  منمشد  رس  نادند  هب  دینک ***  يدرم  ناریلد و  يا  دیور 
بارتوب  لگ  زا  تسه  سابع  وچ  بارتوب ***  لد  مغ  نیا  زا  دیزوسب   7910

نایماش  فص  زا  دندمآ  نورب  نامز ***  نآ  ربگ  ود  نآ  لَیِح  يور  ز 
نوسف  رکم و  هب  دش  رتساز  یکی  نورد ***  نادیم  هب  دش  یکی  اهنآ  زا 

نیمک  رد  ار  سابع  دنرآ  هک  نیعل ***  ود  نآ  دندوب  يار  نآ  رب 
دیرگنب  یضترم  رکشل  يوس  دیسر ***  نادرم  نادیم  هب  نوچ  یکی 

داد  میهاوخ  داد  ام  تفگ  یمه  داژن ***  دب  گس  نآ  دنلب  گناب  هب   7915
دشن ] .  تفای  یبسانم  ینعم  راد [ .*  مان  ثراح  لتاق  زج  هب  راوس ***  نم  ِرب  دیآ  هک  مهاوخن 

نوخ  هب  ار  شنت  میوشب  نم  ات  هک  نونک ***  ار  يو  دیتسرف  نم  ِرب  ( 354 هحفص ( 
فاوط  نادیم  درگ  رد  درک  یمه  فال ***  هب  اه  نخس  رد  نیا  زا  تفگ  یمه 

نیمک ردنا  دوب  یمه  نیک  نیا  رب  نید ***  داد و  نمشد  نآ  هراب  رگد 

سابع سابل  رد  ع )  ) یلع نتفر  نادیم  هب 

دیرگنب  هگ  دروآ  يوس  یکی  دینش ***  نوعلم  ياه  نخسردیح  وچ   7920
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نادراک  ردیح  يده  ماما  نامز ***  نآ  دیدب  رد  نیمک  ار  یکی 
لایتحا  هر  زا  دندمآ  نورب  لاگس ***  دب  ود  هک  وا  دربب  ینامگ 

212پ] ( ] 1  ) نیرفآ اب  ریش  ياک  تفگ  نینچ  نید ***  رالاس  بوسنم  سابع  هب 
نوچ  لاح  نیا  هک  نم  مرگنب  ات  هک  نونک ***  تروتس  حیلس و  هد  نم  هب 
ریلد  راوس  هش  نید  راد  هپس  ریز ***  هب  دمآ  لدلد  زا  نیا و  تفگب  7925

نتشیوخ  مع  نب  نت  حیلس  نسحلاوب ***  نامز  نآ  سپ  دیشوپب 
راو  هتسهآ  دیمارخ  نادیم  هب  راوس ***  وا  بکرم  رب  هاگنا  دش 

دیرگنب  وا  يور  رد  فرژ  یکی  دیدب ***  ار  یلع  یلیقع  درم  وچ 
ناشن  رد  رهز  وا  دید  سابع  ز  نامگ ***  دوخ  وا  ردیا  دربن  ردیح  هب 

يوج  گنج  يا  تْمنادب  نم  ات  هک  يوگب ***  تمان  تفگ  نید  الاس  هب   7930
ماک  مان و  یتفای  یتساوخ  ارک  مان ***  یهاوخ ز  هچ  ردیح  تفگ  ودب 

مرگ  دوب  یمه  نوعلم  دنچ  رگا  مرن ***  تخیوآ  رب  يو  اب  نیا و  تفگب 
نیمک  زا  تسج  ربگ  رگد  ات  یلع  نیعل ***  نآ  اب  درک  یمه  ارادم 

مه  هب  وا  اب  تخیوآ  رب  تیمح  ز  مژد ***  ریش  وچ  دمآ  ردیح  رب 
ندب  زا  نونک  مّربب  ار  ترس  نم ***  تفگ  یلع  رب  نت  دنکفا  رب  7935

ناینایفس  دندرگ  داش  ات  هک  نامز ***  نیا  مرب  نایفسروپ  رب 
شیوخ  راک  رد  هّرغ  دش  دید  نانچ  شیوخ ***  رای  زا  وچ  ردیح  دروآ  مه 

یلع  رب  نامگدب  نت  دنکفا  رب  یلد ***  رپ  زا  ریش  نوچ  دیّرغب 
نیرفآب  مک 1 . رهد  زا  دش  رگمتس  ناک  نانچ  مکش ***  رب  شا  هزین  یکی  دز  یلع 

نیمز  رب  دز  دنمرنه و  نآ  دنکب  نیز ***  ار ز  نیعل  نآ  رگد  تسد  هب   7940 ( 355 هحفص ( 
ناج  تفر  ( 1 وا (  زا  ماخ و  درخ و  دشب  ناوختسا ***  شنت  ردنا  هک  ناس  نادب 

213پ]  ] شیوخ ياج  ( 2  ) يز تفر  یگتسهآ  رب  شیوخ ***  يادعا  ود  ناز  ناور  دتسب  وچ 
نایماش  نآ  زا  یشورخ  دمآ  رب  نانچ ***  یگنج  ود  نآ  دندش  هتشک  وچ 

ام  رادرک  رب ز  ام  هب  دمآ  دب  ام ***  ياو  ایا  سک  ره  تفگ  یمه 
هابت  رسارس  ام  رب  راک  دش  هک  هآ ***  تفگ  یمه  نایفسروپ  مغ  7945 ز 

جاجل  راب  تسا  رهز  هلاس  همه  جاجل ***  راک  تسا  موش  تفگ  یمه 
لدج  یتسجن  رب  نب  دوخ ز  ای  و  لدج ***  یتسجن  سک  یکشاک  ایا 

التبم  وا  رد  يدوبن  ام  نت  الب ***  مخت  گنج و  یتسین  رگا 
دوسن  یتسس  راب  نیا  گنج  نیا  رب  دوب ***  گنج  نیا  راک و  دش  تخس  نونک 

ام ؟ نادیم  يور  دنک  نشور  هک  ام ***  ناراد  مان  نیا  زا  ینونک   7950
بارت ؟ ناریلد  يا  دنک  نوگلگ  هک  بارتوب ***  نیا  ناراوس  نوخ  ز 

دربن  رد  وا  دزن  ندش  دراین  درم ***  درم  زج  هک  مهاوخ  درم  یکی 
یلع  نارس  زا  یکی  دشْکب  و  یلع ***  ناور  دزوسب  يو  ات  هک 
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مرس  يداش  دناسر ز  نودرگ  هب  مرکشل ***  لد  دزورف  رب  یکی 
نامز  نآ  مشچ  دندیشک  رکشل  هب  ناینایفس ***  هلمج  يو  راتفگ  7955 ز 
؟  ندتسب ودع  زا  داد  نادیم و  هب  ندش ***  دهاوخ  هک  ناعاجش  ناز  ات  هک 

دلاخ نبا  ندمآ  نادیم  هب 

نامز  رد  سرف  دز  نورب  يراوس  ناینایفس ***  دمآ ز  رب  یگنرد 
گنرد یب  ار  هوک  نب  يدنکب ز  گنچ ***  هب  یتفرگ  هُک  رگ  هک  يراوس 

ع)  ) یلع یلاسدرخ  رد  ع )  ) یلع اب  دلاخ  ینمشد  درک  دای 

راد  ریگ و  رد  شیب  يدب  يدرم  هب  رایدنفسا ***  ویگ و  زا  هک  یعاجش 
داژن  یلیقُع  يدنمس  يدنون  داب ***  وچ  رکیپ  هوک  ربا  هتسشن  7960

213ر ]  ] ناوتسگ رب  ریز  ناهن  شدنون  نارگ ***  حیلس  یتسد  دیشوپب 
یگراوخ  نوخ  دهاوخ ز  دروخ  ورف  یگرابکی ***  هب  ار  ناهج  یتفگ  وت 

نیز  وز 2 . . 1
( 356 هحفص ( 

راکش  دیوج  هک  يریش  هتفشآ  وچ  راوس ***  دش  هگ  دروآ  رد  ناس  نیدب 
بدا  تعاجش  زا  دومن  نادرم  هب  برع ***  عاجش  نآ  نیک  هب  هزین  هب 

هاگن  نید  رکشل  رد  درک  یمه  هالک ***  وا  نامز  نآ  تفرگ  رب  رس  7965 ز 
باوخ ؟ هب  يدید  هچ  بش  رد  هنیشود  هب  بارتوب ***  رکشل  ایا  تفگ  یمه 

یسب  ناناشکندرگ  دشْکب ز  هک  یسک ***  ناز ؟ ات  زورما  دیآ  شیپ  هک 
مان  و ]  ] راک نام  هنوگ  ره  دسانش ز  مامت ***  دناد  تسدید  هک  ره  ارم 

بسنالاو ناریگریش  ِرس  برع ***  عاجش  دلاخ  روپ  منم 
دربن  مه  دوش  نادرم  نادیم  هب  درم ***  درم  زج  هب  دهاوخن  نم  لد   7970

راد  مان  وا  دشاب  رنه  دراد  وچ  راوس ***  دیآ  هک  مهاوخ  دنمرنه 
یکدنا  بارش  وا  دشچ  دنیبب  یکی ***  نادرم  ياه  رنه  زا  ات  هک 

دیرگنب  نید  ناعاجش  ( 1) يز یکی  دینش ***  اه  نخس  ناس  نیا  زا  ردیح  وچ 
نیمز  دلاخ  نبا  یمه  دزوسب  نید ***  ناراد  مان  ياک  تفگ  نینچ 

تسا  هناگیب  دنچ  رگا  تسا  هناگی  تسا ***  هنادرم  تسا و  فرگش  يراوس   7975
ماقم  نیز  دوش  نوریب  هک  مهاوخب  مامت ***  راوس  کی  يو  دروآ  مه 

نامز  ردنا  تفر  نورب  يراوس  نانمؤم ***  نآ  زک  ُدب  نیا  ردنا  یلع 
دق )*(  وچ  الاب  يریش و  دننام  هب  دحا ***  رد  دب  هدرک  ازغ  يراوس 
رس  هب  هدرب  يوگ  نید  نادرم  ز  رپس ***  ربمیپ  شیپ  دوب  شنت 

214ر]  ] دیرگنب وکن  دلاخ  روپ  ودب  دیسر ***  تلاخ  روپ  ( 2  ) يز ریپ  نآ  وچ   7980

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


ریمب  یجنک  هب  ور  ینم ؟ درم  هچ  ریپ ***  همیسارس  يا  تفگ  دیدنخب و 
رامش  وکین  نادرم  ار ز  ام  وت  راوس ***  روالد  يا  تفگ  ریپ  ودب 

ریش  هزرش  دص  مسرتن ز  اهنت  هب  ریلد ***  دیعس  دلخم  نبا  منم 
دشن ] .  تفای  دق » يارب «  یبسانم  يانعم  نیز [.*  ما 1 . هدیسرتن  زهازه  نادنچ  ز  ما ***  هدید  نینح  ردب و  گنج  نم  وچ 

نیز  . 2
شنزرس  ینک  يریپ  هب  ار  ام  هک  شنک *** ؟  دب  يا  مسرت  نوچ  گرم  زا  نم   7985 ( 357  ) هحفص

ردپ  زا  یمه  يراد  ثاریم  هک  رسپ ***  يا  ینمشد  نید  وت  نکیلو 
ینم  ربک و  مه ز  رسپ  يا  تردپ  ینمشد ***  یضترم  اب  درک  یسب 

دوب  درم  یکی  هدیسر  دلاخ  و  دوب *** درخ  یلع  نیاک  ما  هدید  نآ  نم 
یلد  رپ  زا  دوب  یمه  اهنت  هب  یلع ***  يزور  هکم  رد  دوب  یم  هک 

شیب  ّمک و  وا  لاوحا  مدید  یمه  شیوخ ***  ماب  رب  زور  نآ  مدوب  نم  7990 و 
یکی  نادیم  هب  دزاب  يوگ  ات  هک  یکی ***  ناگوچ  تسد  رد  تشاد  یلع 

هار  هب  يو  اب  دوب  شمع  نب  یکی  هاگیاج ***  نآ  دلاخ  نامز  نآ  دیسر 
نسحلاوب  زا  دنناتس  ناگوچ  هک  نت ***  ود  ره  نآ  دندرک  يار  نانچ 

ماع  صاخ و  دیس  نآ  كدوک  ُدب  وچ  مان ***  تشز  یلع  ناز  دوش  ات  نادب 
یلد  رپ  زا  مه  ناگوچ  ْشدز  یلع  یلع ***  گنت  هب  دش  نیک  دلاخ ز  وچ   7995

تسجب  وا  مع  نب  بضغ  يریش  وچ  تسکش ***  رب  مه  هب  دلاخ  يور  رس و 
رب  ياج  رب  ياپ  زا  شدنکفیب  رب ***  شاپ  ربا  ناگوچ  مشخ  زا  دز 

نوزف  نوزفا  هنیک  نآ  دوب  یمه  نورد ***  ناْشنایم  نیک  نانچ  نآ  دنامب 
[214پ ] دومن نیک  نآ  لعف  زا  مه  ار  یلع  دوبب ***  ناملسم  دلاخ  وچ  نودیمه 

اه  لاس  نید  كاپ  ردیح  ابا  اه ***  لعف  نیا  راب  دنچ  تسدوبب   8000
نینچمه  ار  رکبوبا  دندناشن  نید ***  ناباحص  تما  عامجا  هب 

دش )*( رید  سپ  دندوبب  دنچ  ینت  دش *** عامجا  وچ  تفالخ  ردص  هب 
راب  دنچ  وا  دلاخ  درکب  یلوضف  رای *** دنچ  ینت  اب  یلع  دمایب 

دمصلا  بر  ریش  یلع  تسد  هب  دب *** لعف  زا  تفای  وا  دوخ  يازس 
یفطصم  رتخد  نآ  يارهب  ز  یضترم ***  اب  درک  لدج  هر  رگد  8005

يا هطقن  چیه  هخسن  رد  دشن .  صخشم  عارصم  قیقد  ینعم  تروص و  همطاف [ .*  نیا  رب  ندرازگ  يدنامن  همطاف ***  نیزگ  هالـص  رهب  ز 
تسا ]. هدشن  هتشاذگ  عارصم  نیا  فورح  يارب 

یندرک  زا  تسناد  هچنآ  درکب  یندوب ***  زا  دوب  اه  عون  نیا  زا  ( 358 هحفص ( 
دنا  هتسش  ار  گنز  لد  توباص  هب  دنا ***  هتفگ  نورد  رگید  ياه  بتک 

رشب  نیزگ  اب  يدمآ  نورب  ردپ ***  نیک  هب  نونکا  ملاظ  يا  وت 
دش  هتفشآ  رب  تروج  مناج ز  هک  دش ***  هتفگ  نآ  زا  لاح  نیا  وت  اب  ارم   8010

تشرسدب ملاظ  يا  وت  شیپ  هب  تشهب ***  عمط  هب  ( 1  ) زج نیا  نم  متفگن 
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دلاخ نبا  تسد  هب  ع )  ) یلع هاپس  ناگتشک  ندش  هعطق  هعطق 

نید  ریپ  ربا  وا  درب  هلمح  نیک  ز  نیا ***  زا  دلاخ  دنزرف  تفشآ  رب 
نانس  شیاقف  زا  تشذگ  نوریب  هک  نانچ ***  نآ  ولگ  رب  نانس  کی  شدز 

نیرب دلخ  هب  شناور  هدیسر  نید ***  ریپ  نآ  داتفا  ردنا  بسا  ز 
دیرب  نت  زا  رس  ار  نیما  دیعس  دیشک ***  رب  ار  غیت  سپس  ناز  نیعل   8015

سخ  نود  نآ  تسد  زا  دنکفیب  سپ ***  درب  یلع  هاپس  شیپ  هب 
نمز  راوس  هش  منکفا  ربزه  نم ***  تفگ  یم  تسج و  یمه  زرابم 

215ر ]  ] ریمخ وچ  ار  هراخ  دنک  منانس  ریگ ***  درگ  لی  دلاخ  نبا  منم 
نامگ  دب  نآ  هنیک  نآ  رد  نودیمه  نانس ***  دز  یم  تفر و  یمه  زرابم 

نید  ناراد  مان  نآ  زا  تقو  نآ  رد  نیعل ***  نآ  تشکب  نمؤم  تفه  ات  هک   8020
ساره  رب  شک  هنیک  ناز  دندوبب  سانش ***  دزیا  نادرم  لاح  نا  رد 

سَنَد  نآ  نتشیوخ  رد  هرِغ  دبب  سک ***  زین  يو  شیپ  نامز  نآ  دشن 
بابش  خیش و  راب  نیا  دندرمب  بارتوب ***  رکشل  يا  تفگ  نینچ 

یلد ؟  رپ  کلام  فنحا و  اجک  یلع ***  نیسح  اجک و  دمحم 
نورب ؟  دیاین  فص  زا  هک  وک  نیسح  نونک ***  ردیح  سابع  تفر  اجک   8025

رنه ؟  ام  زا  دزومایب  ات  یکی  رد ***  هب  دیاین  یم  رد  هچ  زا  یلع 
بسن  لصا و  هب  ار  ام  دنسانش  برع ***  ردنا  هک  معاجش  نآ  نم  هک 

راگزور  نیا  نایفس و  نبا  نونک  راوس ***  نم  نوچ  هب  دزان  هک  ( 2  ) دبیزب
نانس  اه  نآ  رد  دز  یمه  هنیک  هب  ناگتشک ***  رب  وا  تفر  نیا و  تفگب 

دبیزن  برح 2 . . 1
( 359  ) هحفص

داژن  دب  نمشد  نآ  هنیک  زا  مه  داهن ***  رب  مه  هب  ار  ناگتشک  نآ  سپ   8030
درم  هراک  متس  نآ  ینم  ربک و  هب  درکب ***  هراپ  هراپ  ناش  ریشمش  هب 
نامغ  زا  ناشدرک  اهر  یتفگ  وت  نآ ***  زا  دش  نامداش  نایماش  لد 

سخ  نایفس  نبا  اب  تفگ  یمه  سوه ***  زا  نیعل  ورمع  لاح  نآ  رد 
هاپس  ریما  يا  یندرک  نونک  هاگدروآ *** رد  روالد  نیا  درک  هک 

نایز  شناج  هب  نونکا  دیان  ات ]  ] هک ناوخ ***  زاب  نونک  ار  يو  وت  نادیم  8035 ز 
راتساوخ ؛ نیک  مشخ و  نیا  رد  ار  یلع  راتساوخ *** نونک  روالد  نیا  درک  وچ 

215پ]  ] بات مشخ و  نیا  ردنا  كاله  درآ  رب  بارتوب ***  نت  لیپ  نیا  زک  دیابن 
نوزف  دش  يو  مشخ  نخس  نیا  دینش  نود ***  ورمع  زا  رّمع  هللادبع  وچ 

نیا  زا  درگرب  ورمع  ایا  تفگ  ودب  نیک ***  رب ز  وا  رب  دز  رب  گناب  یکی 
؟  نافز ردیا  سک  درادن  وت  زج  هب  نامز ***  نیا  شاب  شوماخ  وت  ینامز   8040

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 311 

http://www.ghaemiyeh.com


دربن ؟  هاگ  هب  ار  ام  ناعاجش  درم ***  هراک  متس  يا  ینک  لد  دب  هچ 
دسین  هدنز  نادواج  ناهج  ردنا  سک  تسین ***  چیه  رت  هدنسرت  وت  زا  گرم  ز 

دیروآ ؟  دیدپ  ار  ام  هک  سک  نامه  دیرفآ ***  ام  ناج  یپ  زا  گرم  هن 
یسب  نتشک  دسرتن ز  رگ  دزس  یسک ***  نتسر  گرم  زا  دناْوتن  وچ 

رک روک و  ناینایفس  تخب  دش  هک  رمع ***  نبا  دوب  نیا  ردنا  زونه   8045

وا تسد  هب  دلاخ  نبا  لتق  هیفنح و  دمحم  مزر 

نانمؤم  فص  زا  سرف  دز  نورب  ناهگان ***  نکش  رکشل  ریش  نآ  هک 
درم  شیک  دب  ناج  هدید و  زا  مه  دروخب ***  شنانس  كون  هک  یعاجش 
يدش  نازیرگ  شنانس  زا  لجا  يدش ***  نادیم  هب  يو  نوچ  هک  يراوس 

ایو  شنانس  رب  نید  يادعا  رب  اغو ***  زور  هب  وا  دوب  هک  يربزه 
رشب  باتفآ  یلو  ّیلع  ردپ ***  شدوب  مان و  شُدب  دمحم   8050
داد  نید و  رتهم  نمشد  ای  هک  داد ***  زاوآ  تفر و  هگدروآ  رد 

رش  ربخ و  وا  زا  دیان  هک  یناد  وچ  رس ***  هریخ  يا  وت  یهاوخ  هچ  هتشک  ز 
فازگ  رب  نخس  یتفگ  رایسب  هک  فالم ***  نیز  رت  شیب  دوخ  ّيدرم  هب 

( 360 هحفص ( 
دید  رایشه  دنمرنه و  يراوس  دیرگنب ***  ودب  دلاخ  دنزرف  وچ 

يوگب  تمان  وت  یگنج  ریش  ای  هک  يوج ***  گنج  دلاخ  نب  تفگ  ودب   8055
216ر ]  ] ناشن دب  نمشد  يا  وت  یمادک  نانمشد ***  نیا  زک  منادب  نم  ات  هک 

شوین  یماج  گرم  زا  نم  مان  وت  شومخ ***  گس  ایا  تفگ  ودب  دمحم 
راسکاخ  يا  وت  دارم  مدادب  راتساوخ ***  ارم  يدرک  هک  نآ  منم 

ریگ  ریش  نآ  رد  نادیم  هب  دز  یمه  ریفن ***  هزرش  ریش  نوچ  نیا و  تفگب 
مشچ  مشخ  زا  درک  نوخ  ساط  ود  وچ  مشخ ***  دلاخ ز  روپ  اب  تخیوآ  رد   8060

نامز  نآ  ربع  زا  دندب  هراظن  نامد ***  ربزه  ود  نادب  رکشل  ود 
راتساوخ  لجا  دهاوخ  درک  ارک  راوس ***  یگنج  ود  ریش و  ود  ناز  ات  هک 
دهد ؟  يرای  تخب  ار  هک  ادعا  رب  دهد *** )*(؟  يزاب  لیب  وا  تسد  ار  هک 

مژد  ياهدژا  ود  دننام  هب  مه ***  هب  یگنج  ود  نآ  دنتخیوآ  رد 
زیختسر  شتآ  دنتخورفا  رب  زیرپ *** رد  نالی  ود ]  ] نآ هزین  ود  8065 ز 

راثن  شتآ  درک  رب  كالفا  رب  راپ ***  هدنشفرد  ناروتس  لعن  ز 
قرغ  شتآ  بآ و  زا  دب  یتفگ  وت  قرع ***  بات و  نابسا ز  ناراوس و 

ریچ  دوب  نیا  هن  تسس و  دنام  نآ  هن  رید ***  هنوگ  نیا  زا  دندنامب  یگنج  ود 
یگراب  ناشریز  رد  تسس  دبب  یگریچ ***  دبن  ناش  رگیدکی  رب  وچ 

زاس  گنج  رد  دندرک  هنوگرگد  زاب *** دنتسج  هدوسآ  ناروتس   8070
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يور  هنیک  زا  درک  یلع  نب  يوس  يوج ***  گنج  دلاخ  نب  هراب  رگد 
زارد  ام  رب  ( 1) رابکیب راک  نیا  دش  زارط ***  نادیم  درم  ایا  تفگ  ودب 

رومان ؟ لی  يا  منک  نم  ای  و  رت ***  شیپ  ینک  هلمح  وت  را  نونک 
ام  راکیپ  راب  نیا  دیآ  نوچ  هک  ام ***  راک  نیا  ردنا  میرگنب  ات  هک 

[216پ ] رایرهش يا  ماک  دوب  تِک  نانچ  رایب ***  هلمح  تفگ  ودب  دمحم   8075
شنم  نک  شوخ  وت  سپ  نیا  زا  تگرم  هب  شنک *** دب  يا  مریذپب  هلمح  وچ ن 

 [ هرابکی . ]/ 1 دشن ].  تفای  یصخشم  يانعم  *. ] 
ریش  هزرش  نوچ  هنیک  زا  دیرغب  ریلد ***  نآ  دینش  دمحم  ِتفگ  وچ  ( 361 هحفص ( 

ودع  دمآ  ردنا  ودع  نیک  هب  ( *** 2  ) وا دز  هنایزات  ( 1  ) شَیزات رب  وج 
دنق  وچ  شناهد  رد  دوش  لهاله  دنلب ***  خرچ  هک  ناد  دش  رای  ار  هک 

نامسآ ؟ اضق  یم  دنک  هنوگچ  نامسآ *** نیا  ردناک  یسک  دناد  هک   8080
نفک  هنامز  نونکا  دزود  ار  هک  نت *** ود  ام  زک  دنمدرخ  دناد  هچ 

هاگن  وا  درک  دروآ  مه  يوس  هب  هاگدروآ *** رد  یتخل  نیا و  تفگب 
لامش  داب  وچ  ار  یگراب  نب  ز  لاگسدب ***  نآ  تخیگنارب  سپ  نآ  زا 

یلع  خرف  روپ  ۀنیس  ربا  یلد ***  رپ  زا  دب  هدرک  تسار  نانس 
تشامگ  يو  رب  هدید  نوردنا ، تسد  هب  تشاد ***  هزین  نینهآ  یکی  دمحم   8085

اهر  شدرک  هنعط  یکی  هنیک  ز  اهدژا ***  رو  هنیک  يو  گنت  دش  وچ 
ناشندب  نمشد  ةزین  ربا  ناهگان ***  يا ]  ] هزین شدز  دمحم 

راوگوس  دش  راک  نآ  ردنا  ودع  راوس *** نآ  ةزین  دز  همین  ودب 
دربن  مه  ۀلمح  نیه  ریذپب  وت  درمریش ***  ایا  تفگ  ودب  دمحم 

ناشن  دنام  رشح  ات  راک  نازک  نامز ***  نیا  منک  يراک  وت  اب  ات  هک   8090
يادخ  ریش  روپ  برع  راوس  ياپ ***  داب  رب  گناب  دز  نیا و  تفگب 

ربم  تمحر  وت  رب  رگدادیب  هب  رگداد ***  رواد  ایا  تفگ  یمه 
رازراک  دنک  قح  سپ  زا  يو  هک  راگدرک ***  ایا  شاب  یسک  ای  وت 

217ر ]  ] فال ربک و  یب  درم  نآ  درک  یکی  فاوط ***  نادیم  درگ  رد  نیا و  تفگب 
درب  هلمح  نید  داد و  نمشد  نادب  درپس ، هراب  هب  ار  نانع  سپ  نآ  زا   8095

نانع  رب  یگراب  رب  درک  شوخ  وچ  نانس ***  روالد  نآ  دومن  نمشد  هب 
راسی  رب  نانس  نآ  ناهگان  شدز  راوس ***  نیمی  رب  نانس  نآ  دومن 

نیمز  رب  نیعل  دش  نوگن  رس  نیز  ز  نیمی ***  رب  نانس  كون  درک  رذگ 
ربب ] . ]/ يوا 3 شنزات 2 . درک 1 . ( 3  ) ریق رد  ياج  ار  هاوخ  دب  وچ  درک *** ریبکت  گناب و  یکی  دمحم 

( 362 هحفص ( 
تساوخ  ریب  رد  ياج  ودع  ناج  وچ  تساخ ***  ریبکت  گناب و  نانمؤم  زا  سپ   8100

ناهج  دمآ  رس  ناشیارب  یتفگ  وت  ناینایفس ***  يویرغ ز  دمآ  رب 
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غیم  ریز  ناهن  دلاخ  هام  دش  هک  غیرد ***  اغیرد  سک  ره  تفگ  یمه 
راک  هرابکی  هب  ام  رب  تشگ  هبت  رایرهش *** نیا  دش  هتشک  هک  ینونک 

یلم ؟  نارتهم  زا  رکشل  نیا  رد  یلع ***  نبا  دزن  ندش  درای  هک 
نسح ؟ نیسح و  نانس  شیپ  هب  نمجنا ***  نیزا  زاب  ندش  درای  هک   8105

اغو ؟ رد  نامز  نیا  ندش  دهاوخ  هک  ام ***  نادرم  کلام ز  شیپ  ای  و 
؟ هاپس يا  اه  هنیک  نیا  رد  دیوج  هک  هاگدروآ *** رد  دنیب  هک  ار  یلع 

ندش هتشک  گنج و  زا  ار  رمع  نبا  نایماش  نتشاد  رذح  رب 

دید  شیوخ  رکشل  نآ  رد  یبیهن  دینش ***  اه  نخس  نیا  رمع  نبا  وچ 
رس  هب  رس  هپس  رب  دز  گناب  یکی  رمع ***  نبا  دیشوجب  تیمح  ز 

نامگ ؟  دب  نینچ  نیا  دیا  هتشگ  ارچ  نالد *** ؟  دب  ایا  وا  تفگ  تسا  سرت  هچ   8110
نوخ ؟ دییرگب  یم  نانز  نوچمه  هک  نونک ***  نادرم  هرابکی  دیدرم  هن 

تسیک ؟  دروآ  مه  ششوک  هاگ  ارم  تسیچ ***  سرت  همه  نیا  ما ؟ هدنز  نم  هن 
217پ ]  ] شیوخ راک  اضق  نآ  رک  دوب  اضق  شیوخ ***  رای  بلاط  منک  نونکا  نم 

نوسفرپ  نمشد  نیا  زا  يدرم  هب  نوزف ***  دلاخ  نبا  نیا  دب  هر  دص  ود 
درک ؟ راکیپ  هچ  سک  اضق  دب  ابا  درک *** راک  اضق  تشذگ و  نکیلو   8115

دربن  حیلس  نیک  زا  دیشوپب  درم ***  هراک  متس  نآ  نخس  نیا  تفگ  وچ 
هرگ  یب  سب  دوب  هرز  ( 1  ) دّرزم هرز ***  ینامی  رد  نت  درک  ناهن 

داهن  رب  رس  هب  همامع  زارف  داب ***  وچ  يداع  دوخ  یکی  سپ  نآ  زا 
رمک  نیّرز  هب  وا  تسبب  ار  نایم  رب ***  يور و  هرز  رد  ناهن  وا  درک  وچ 

ناوتسگ  رب  زبس  یبرغم  یکی  نامز ***  نآ  یگراب  ربا  شدنکف   8120
رمع  نبا  گنج  یمه  دیوج  هک  ربخ ***  نیا  دینش  نایفس  دنزرف  وچ 

دنارب  رد  وا  شیپ  نخس  رد  نیا  زا  دناوخ *** شیپ  ار  صاع  كرمع  کبس 
ردرزم  . 1

( 363 هحفص ( 
وت  راک  نیا  رد  رگنب  فرژ  یکی  وت ***  رایشه  ریپ  ایا  تفگ  ودب 
رگنرد  رت  بوخ  دوب  هنوگچ  رمع ***  نبا  گنج  نیا  ماجرف  هک 

یمه  دیآ  مغ  نام  يو  گنج  نیا  زک  یمه ***  دیامن  نودیا  نم  يار  وچ   8125
شیوخ  يار  زا  روآ  نورب  رس  یکی  شیوخ ***  ياج  رب  زورما  کی  وت  نامب 

دیشک  وس  کی  هب  تفرگ و  شنانع  دیود ***  يو  ِرب  هریرهوب  کبس 
شاب  هتسناد  راک  ینک  يراک  وچ  دشاب *** هتسهآ  رتهم  ایا  تفگ  ودب 

ربز  ریز و  هریخ  نکم  ار  هپس  رس *** هب  رس  هپس  نیا  ۀمشچ  ییوت 
(، 1) یسب دنامن  ردیح ، دنویپ  ز  یسک ***  تتسد  هب  دیآ  هتشک  رگ  هک   8130
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نادب  وکین  راک  نیا  وت  دنامن ، ناهج ***  ردنا  هدنز  ار  وت  ردیح  هک 
218ر ]  ] نامگ یب  هگیاج  نیا  ددرگ  یهت  ناینایفس ***  ز  ییآ ، هتشک  وت  وچ 

دیرگنب  یکی  هریرهوب  يوس  دینش ***  اه  نخس  نیا  رمع  نبا  وچ 
وت  راک  روخ  رد  نامگ  یب  دوب  وت ***  راتفگ  ریپ  ایا  تفگ  ودب 

وت  راتفگ  مسرتن ز  ناد  نینچ  وت ***  مسانش ز  هب  نم  راک  نیا  رد   8135
رازراک  نیا  رد  دمآ  هتشک  وا  هک  راوس ***  هش  نیا  دب  ردارب  ار  ام  وچ 

نورد  نادیم  هب  تشیپ  هب  منارب  نوخ *** وج  یکی  ار  وا  رهب  زا  نم 
نخس  رد  نیا  زا  مه  نونک  مسرپب  نم ***  وت  زا  تفگب  هریرهوب  ودب 

راتساوخ ؟ نونک  یهاوخ  درک  ار  هک  رازراک ***  نیا  رد  نونکا  نم  ( 2  ) اب وگب 
تسرد  نیک  نیا  هاوخ  یضترم  زا  نم  تسخن ***  ردنا  رّمع  نب  تفگ  ودب   8140

مشک  دمحم  سپ  نوردنا  نوخ  هب  مشُک ***  ار  نیسح  هتشذگرد  وا  زا 
رس  تفرگب  هنیشود  باوخ  ار  وت  رسپ ***  يا  تفگب  هریرهوب  نودب 

ناور  هریت  نایفسروپ  رب  ناور ***  هریرهوب  دش  نیا و  تفگب 
تسین  دود  زج  هرهب  تشتآ  نیا  زو  تسین ***  دوس  ام  راتفگ  تفگ  ودب 

ات  یسک 2 . رمع 1 . نبا  هللادیبع  دزن  هب  رگد ***  نایفسروپ  سک  داتسرف   8145
( 364 هحفص ( 

راتساوخ  نکم  نونکا  هنیک  نیا  وت  راوس ***  يا  تفگب  شدناوخ  شیوخ  ِرب 
ریزگان  رب  هنیک  نیا  نم  میوجب  ریما ***  يا  رمع  نبا  تفگ  ودب 

رطخ  نونکا  دنرادن  يدرم  هب  رس *** هب  رس  نانمشد  نیا  نم  دزن  هک 
نوزف  نیز  نخس  میوگن  ناد  هب  وت  نونک ***  نایفس  دنزرف  تفگ  ودب 

رسپ  يا  دوب  رتهب  هک  نک  نآ  وت  رس ***  هب  رس  ینتفگ  تمتفگ  نم  وچ   8150
218پ ]  ] سر دایرف  داب  تدزیا  تفگب  سپ *** دیسوبب  ار  وا  مشچ  رس و 

دیود  ردارب  دزن  هدرزآ  لد  دید ***  لاح  نیا  رّمع  هللادبع  وچ 
راوگوس  نآ  دیرابب  هدید  ز  رانک ***  ردنا  گنت  یکی  شتفرگ 

رگم  یتشگ  هناوید  هک  تدوب  وچ  رمع ***  راگدای  يا  شتفگ  یمه 
ناج  وچمه  ارم  نیا  دنَین  ناگرزب  نارک ***  یب  رکشل  نیا  رد  وت  زج  هب   8155

نیرع ؟  ریش  گنج  یمه  ییوج  هچ  نینچ ***  دلاخ  دنزرف  رهب  زا  وت 
يرمع ؟  نب  كاپ  رهوگ  زا  هن  يرتهب ***  وا  نوچ  دص  زا  هک  یسانش 
راد  دای  نیا  وت  زگره ، تسد  رکن  راز ***  راک  رسپ  يا  یلع  اب  رمع 

ریگم  نادند  هب  ار  اهدژا  مد  ریذپ ***  مدنپ  ریگ و  ردپ  يوخ  وت 
نوسف  انامه  وت  رب  دناوخ  لجا  نومنهر ***  نیا  ردنا  دش  وید  ار  وت   8160

لجا  اهدژا ر  دروآ  هار  هب  لثم ***  اناد  درم  ِرب  دز  نینچ 
تسد  هریخ  ربم  نارام  خاروس  هب  تسم ***  كایرت  یتسه ز  دنچ  رگ  وت 
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شیوخ  دازآ  ناج  هدم  نتشک  هب  شیوخ ***  داز  مه  دنپ  نیا  وشب  نکم 
ینزرا  یکی  ردیح  مشچ  ربا  ینت ***  نهآ  هوک  وت  هک  متفرگ 

نمجنا  نآ  رد  ردارب  اب  تفگب  نخس ***  نیا  رمع  نب  هللادبع  وچ   8165
یخچ  دراین  نم  اب  وت  نوچ  یلع  یخا ***  يا  تفگ  مشخ  زا  هللا  دیبع 

نیا  زج  نم  منک  ادیوه  وت  ِرب  نینچ ***  نکشم  هرابکی  هب  ار  ام  وت 
رمع  نیک  زورما  گنج  نیا  رد  رنه ***  رپ  يا  نم  میوج  هک  نآ  رگد 

تس  یلو  و ]  ] نیما ار  نیعل  نآ  یلع  تس ***  یلع  هاپس  ردنا  ؤلؤلوب  وچ 
[219ر ] راد دای  یکی  ناماعد  وکین  هب  راد *** داش  تلد  نم  زا  درگرب و  وت   8170 ( 365  ) هحفص

نادب  وکین  وت  نتشک  گرم و ز  ز  نارتهم ***  ایا  دنسرتن  نادرم  هک 
درپس )*( ؟ مگرم  هب  دازب و  واک  نامه  درمب ***  دازب و  ام  اب  هک  سک  نآ  هن 

سرج  وا  ندرگ  رب  هتسب  لجا  سرف *** رب  ار  گناب  دز  نیا و  تفگب 
شوج  هب  دمآ  رب  ایرد  هک  یتفگ  وت  شورخ *** ردنت  وچ  دز  یم  تفر و  یمه 

باهش  شتآ  یتفگ ز  تخیر  یمه  باتز ***  رب  کلف  رب  يو  بسا  لعن  8175 ز 
تسد  هب  هتفرگ  یطخ  حمر  یکی  تسم ***  لیپ  وچ  تفر  هگ  دروآ  رد 

منز  هزین  وچ  نیک  زا  مراب  لجا  منزواریش ***  ریش  نم  تفگ  ودب 
دیشک  رب  نایم  زا  نیک  غیت  لجا  دیسر ***  نودرگ  هب  روالد  گناب  وچ 

ناگیار  ناور  يدرپس  خزود  هب  ناوج ***  هتشگ  هرغ  ایا  تفگ  یمه 
فازگ  زا  بات  داد  یمه  ار  نابز  فال ***  ربک و  زا  رّمع  هللادیبع   8180

تفکش  رب  نهک  غاد  نیک و  نب  ز  ( *** 1  ) تفگ تفر  یلع  هاپس  گنت  وچ 
یسب  نادیم  شیپ  رد  درک  یمه  یسب ***  یلوضف  نیعل و  دز  خنز 

نیچب  رب  يا  هتشک  دوخ  هک  یمخت  ز  نیبب *** يدرک  هچنآ  یلع  تفگ  یمه 
رمع  نبا  تست  ۀتشِک  ِرب  رب ***  رب  هتشک  تشد  همه  دمآ  وچ 

ندز  دهاوخ  وت  قلح  هب  نادند  هک  نطو ***  زا  اهدژا  نآ  دمآ  نورب   8185
يوج  وت  نوخ  دهاوخ ز  دنار  يو  هک  يوج ***  هنیک  نیا  تسا  ناگدروآ  رد 

ناهج  زا  دنک  مگ  وت  مان  ات  هک  نامز ***  نیا  راوس  نیا  تسدمآ  نادب 
نوخ ؟ تشگ  هتخیر  ناروآ  مان  ز  نورد ***  یتیگ  هب  يدرک  هک  دب  سب  هن 

219پ] [؟  تشم هب  هتفرگ  نیک  زا  يراد  یمه  تشکب ***  ار  يرّمع  نوچ  هک  ار  نآ  وت 
يروشک  ناشریشمش  هب  يدنَِکب  يرکشل ***  يا  هدرک  ناشک  نامثع  8190 ز 

نیک  هرصب ز  هب  يدرک  هچ  ات  رگن  نیزگ ***  ریبز  اب  هحلط و  اب  وت 
نوخ  تخیر  ورف  دلاخ  دنزرف  ز  نونک ***  دمآ  تدنزرف  هراب  رگد 

تفگ  تفر و  . 1 دشن ].  صخشم  یقیقد  يانعم  *.] 
نامز  نیا  نم  ریشمش  هب  یبایب  نآ ***  تافاکم  يدرک  هچنآ  نونک  ( 366  ) هحفص

نت  هس  زج  ارم  دشاب  هک  مهاوخن  نمجنا *** نیزا  دروآ  مه  نم  رگد 
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رس  هب  دش  نخس  دمحم  نیسح و  رگد ***  ناو  یلع  يا  ییوت  لوا  رد   8195
نت  لیپ  نآ  ردنت  نوچ  دیرغب  نخس ***  نیا  نیعل  زا  دینش  کلام  وچ 

یضترم ؟ نوچ  وت  ییوج  دروآ  مه  افو ***  یب  يا  تفگ  سرف  دز  نورب 
یتشادرب  شیوخ  دح  زا  اپ  وت  یتشاذگب *** وچ  نید  هر  وت  نونک 

يربمه ؟ یلع  نیسح  اب  وت  هک  يرب ***  یم  نامگ  نوچ  نامگدب  يا  وت 
نوبز  ار  نود  وید  ایا  گنج  نیا  رد  نونک *** ( 1  ) میایب هدنسب  نم  ار  وت   8200

باتع  زا  وا  رب  دزرب  گناب  یکی  باتش *** نآ  دیدب  کلام  ردیح ز  وچ 
ياپ  درب  دح  نمشد ز  دنچ  رگا  ياج ***  زاب  وش  درگرب و  تفگ  ودب 

ربص  رآ  راج  هب  شتفگ  رالاس  وچ  ربزه ***  نآ  ياج  زاب  دش  دنام و  لجخ 
نامد  ياهدژا  نوچ  دوب  یمه  نانچمه *** نورد  نادیم  هب  يداعم 

بلط  نادیم  هب  ار  وفک  مه  دنک  برعلا *** ؟ شفک  وفک  مه  تفگ  یمه   8205
دومن  يزیت  تفر و  یضترم  رب  دوبب *** ناشورخ  کلام  هراب  رگد 

نم ؟ ریجنز  وت  يریگن  رب  ارچ  نم *** ریم  ایا  تفگ  نید  الاس  هب 
220ر ]  ] ملد دش  هتخوس  شا  هتفگ  زا  وچ  ملسگب ***  تنمشد  رس  نم  ات  هک 

رمع  نبا  تسا  رمغ  تسا و  ناوج  رنهرپ ***  ایا  تفگ  یلع  کلام  هب 
راک  هدوهیب  تسرمغ و  دنچ  رگا  راوس ***  هش  نآ  تسا  هناگی  يدرم  هب   8210

نمجنا  نآ  شیپ  رد  زاوآ  هب  نخس ***  رد  نیا  زا  کلام  تفگ  یمه 
رمک  نیک  زا  هتسب  ودع  گنج  هب  ردپ *** دزن  هب  هگ  نآ  دش  دمحم 

نامگ  دب  نمشد  رس  مّربب  نامز ***  نیا  موش  نم  ردپ  يا  تفگب 
یمه ؟  دیوجن  ام  زج  دروآ  مه  یمه *** ؟ دیوگ  هچ  نمشد  هک  ینیبن 

یسب ؟  درادن  ام  تمرح  يو  هک  یسک ***  اب  ردپ  يا  دوس  هچ  ارادم   8215
مباین  . 1

زارگ  نیا  رس  دّربن  نم  زج  هک  زاب ***  تفگ  نینچمه  یلع  نیسح   ( 367 هحفص ( 
نم  نادزی  داب  ناتراد  هگن  نم ***  نانیما  يا  ناشتفگ  یلع 

نیا  زاغآ  گنج و  نیا  ماجرف  ز  نیا ***  زار  زا  نم  میوگب  ار  امش 
يور  بآ  اب  تسا و  فرگش  يراوس  يوج ***  گنج  نیا  هک  لوا  دینادب ز 

نم ، دنپ  نیا  رب  دمارخ  نادیم  هب  نم ***  دنزرف  ود  نیز  یکی  رگ  نونک   8220
نامگ  یب  مغ  تفج  دوش  نم  لد  نایز ***  اه  نیا  رب  نمشد  دیآ ز  رگ 

نید  ریشمش  هب  دشاب  هک  رد  ره  ز  نیا ***  تافاکم  دیاب  درک  ارم 
رت هنادرم  دوب  یلع  نیا  ز  رمع *** نبا  دنیوگ  هک  نآ  رگد 

تسخن  متفگب  رد  نیا  زا  نکیلو  تسرد ***  مسانش  دشابن  دوخ  نینچ 
نونک ، اه  نیا  تسد  رب  هتشک  دوش  نورد *** نادیم  هب  رّمع  نبا  ( 1) را سپ   8225

هانگ  یب  رمع  نبا  هتشک  دش  هک  هآ *** لیو و  ناینایفس  دنرآ  رب 
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220پ ]  ] يرّمعا و  و ]  ] نیدا دنرآ و  رب  يرکشل ***  ون  هب  دزیخب  اغوغ  ز 
نیا  رهب  زا  دنزاسن  اغوغ  هک  نینچ ***  نیا  دوب  یطرش  هک  نآ  رگم 

تساوگ  نادزی  دادیب  داد و  رب  وچ  تساور ***  دیآ  هک  ناس  نآ  رب  سپ  نآ  زا 
رسپ ؛ ار  یبن  رم  دب  هک  نآ  ابا  ردپ *** دنپ  دینشب  وچ  دمحم   8230

افو  یب  نیا  دزن  مور  ات  نامب  ارم ***  رم  نونک  تلضف  هب  اتفگب 
منک  رب  شرس  رجنخ  هب  سپ  نآ  زا  منک *** يدهع  يور  نیدب  نم  ات  هک 

رسپ  يا  نکم  يدنت  شاب و  شه  هب  ردپ *** زیزع  يا  ور  تفگ  یلع 
گنلپ  یگنج  [و ] تسا راوس  روالد  گنج ***  هب  انیب  تسا و  عاجش  نمشد  هک 

راکشآ  گنلپ  نآ  ریش  دسرتب ز  راکش *** دیوج  ریش  یمه  نکیلو   8235
بآ  درک  رذگ  يو  رب  وچ  دریمب  بات ***  هب  شتآ  تسزیت  دنچ  رگا 

من  کشا  زا  خر  ود  رب  دنار  یمه  مغ ***  نینچ و ز  ردیح  تفگ  یمه 
یهللا  زا 2 . یمه 1 . ینوزف  دیوج  هک  نید  رب  هک  یمه ***  ینیب  وت  ( 2  ) یهللا تفگ  یمه 

( 368 هحفص ( 
یلد  رپ  زا  تفر  هگ  دروآ  رد  یلع ***  نبا  هک  دب  نیا  ردنا  یلع 

؟  راتساوخ نینچ  نامین  یک  ات  وت  راوس ***  هدید  خوش  ياک  تفگ :  نینچ  8240
؟ تسین مرزآ  چیه  ترب  ار  یبن  تسین *** ؟  مرش  ناهج  يادخ  زا  ار  وت 

؟  یلم راوس  نآ  یمه  دسرتب  یلع ***  ردیح  هک  وت  يرب  ینامگ 
رن  ریش  وچ  تفر  هگدروآرد  رومان ***  ناک  دید  رمع  نبا  وچ 

يدمآ  داد  يور  زا  هک  مسانش  يدمآ ***  دازریش  ياک  تفگ  نینچ 
نورب متسدمآ  صاصق  رهب  ز  نونک ***  دلاخ  نبا  ثراو  منم   8245

دننکن هنتف  زیواتسد  ار  رمع  نبا  لتق  نایماش  هک  رمع  نبا  اب  دمحم  طرش 

221ر[  [ نیزگ راوس  يا  تسا  نم  نانس  نیا ***  رب  رواد  تفگ  ودب  دمحم 
يرواد  دنک  نوچ  مرواد  نیا  هک  يروآدای ***  وت  منانس  ینیب  وچ 

ناما  يور  رمع ز  نبا  ایا  نامز ***  نیا  نکب  یطرش  وت  نکیلو 
مینک  يزارفرس  هگدروآرد  مینک ***  يزاب  هزین  مه  هب  ام  نوچ  هک 

نونک  اباحم  دشاب  یماندب  هک  نوردنا ***  گنج  هب  دشابن  اباحم  8250
؟  ماک هب  لوا  گنج  نیا  ردنا  دسر  مادک ***  یگنج  ود  ره  نیا  زک  دناد  هک 

نت  لیپ  يا  ردنا  هگمزر  نیدب  نم ***  تسد  رب  هتشک  يوش  وت  رگا 
ناغف  گناب و  هراب  رگد  دزیخب  ناینایفس ***  لیخ  زا  هک  دیابن 
يرکشل  دروآ  رگد  اغوغ  ز  يرمع ***  او  هک  دیوج  هنتف  ودع 

راتساوخ  نامگ  یب  ياهدرک  ناموت  رایتخا ***  ام  گنج  ياهدرک  وت  وچ   8255
اضق  زور  هب  مه  يرواد  دوب  ارم ***  وت  اب  هتشک  موش  نم  را  سپ 
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راگدرک  یپ  زا  ام  راک  دوب  راک ***  هدوهیب  وت  نوچ  متسین  نم  هک 
دیرگنب  یکی  يو  ۀتفگ  نیا  رب  دینش ***  اهنخس  نیا  رمع  نب  وز  وچ 

لدع  يور  زا  يزاب  نخس  نیا  تسه  هک  لهس ***  تسه  یلع  نب  ای  تفگ  ودب 
داش  دنمرنه  يا  شاب  وت  یگنرد  داب ***  وچ  نونکا  مزاسرب  راک  نیا  نم   8260

نیطساق  رکشل  يوس  يداب  وچ  نیک ***  هب  روالد  نآ  تفرب  تفگب و 
( 369 هحفص (  رد  هب  رد  نخس  نیا  تفگ  زاب  ودب  رمع ***  نبا  دش  نایفسروپ  رب 

تسار  ّپچ و  زا  رّمع  نب  راتفگ  ز  تساخب ***  يراز  گناب و  ناینایفس  ز 
راتساوخ  نکم  رگید  گنج  نیا  وت  راوس ***  هش  يا  هک  سک  ره  تفگ  یمه 

221پ ]  ] داش هاوخ  دب  وت  گرم  هب  ددرگ  هک  دابم ***  زگره  هک  سک  ره  تفگ  یمه   8265
نیزگ  راوس  نآ  نت  لیپ  نادب  نیعل ***  رخص  نبا  سپ  تفگ  نینچ 

دربن  مه  ودع  اب  نامز  نیا  وشم  درگ ***  زاب  ورب  نونکا  گنج  نیز  وت 
ردپ  يوخ  هرابکی  تستفرگ  رد ***  هب  دماک  هچب  اهدژا  نآ  هک 

اهر  ددرگن  تناج  هک  مسرتب  اهدژا ***  هتساخ  ون  نادند  ز 
ریگم  مُگ  مک و  ار  ام  هرابکی  وت  ریما *** يا  تفگ  مشخ  زا  هللادیبع   8270

گنس  هب  يو  رس  نآ  نونک  مبوکب  گنرد *** یب  ار  هچب  اهدژا  نآ  نم 
نامز  ردنا  تفر  هگ  دروآ  رد  نامد ***  ياهدژا  نوچ  نیا و  تفگب 
( 2  ) مردیح رکشل  همه  يودع  ( *** 1  ) مرّمع شزان  نم  تفگ  یمه 

یلدرپ  زا  نم  منوزف  اه  نیا  زک  یلع ***  نبا  هچ  یلع و  هچ  ارم 
رهگ  الاو  سابع  نبا  نیا  رد  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ   8275

نسحلاوب  رب  هداتسیا  مُدب  نم *** هک  دیوگ  سابع  نبا  نآ  سپ 
یلم  راوس  هش  یبن  نیزگ  یلع ***  نیسح  نم  رب  ردنا  دب 

رن  ریش  نوچ  هراب  رگد  نادیم  هب  رمع *** نب  هللادیبع  دمآ  هک 
راوس  نیا  دب  ام  زا  وت  نادرگب  راگدرک *** ایا  ردیح  تفگ  یمه 

تسرگید  يرتنع  نوردنا  مزر  هب  تسا ***  رمع  هّچب  شنک  دب  نیا  هک   8280
( 3  ) مژد ریش  دننام  دوس  یمه  مه ***  هب  نادند  و ]  ] تفگ یلع  نیسح 
یمدرک  نم  مزر  نیا  رد  شیاز  یمدوب ***  نم  شاک  يا  تفگ  یمه 

رگد  راب  تفر  هگ  دروآ  رد  رمع *** نبا  هک  نآ  دید  وچ  دمحم 
222ر]  ] نت لیپ  نآ  رب  ار  نت  دنکفا  رب  ندگرک ***  نوچ  دیرغب و  ردنت  وچ 

رمع نبا  ندش  هتشک  رمع و  نبا  هیفنح و  دمحم  مزر 

( 3  ) مژد ریش  ود  نوچ  نامز  ردنا  مه  مه ***  هب  یگنج  ود  نآ  دنتخیوآ  رب   8285
مژود  مردیح 3 . رکشل و  مارمع 2 . . 1

راوس  روالد  ود  نآ  هزین  ود  هب  رازراک ***  شتآ  دنتخورفا  رب  ( 370 هحفص ( 
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ناهج  دش  هیس  نابسا  درگ  زا  ( 1  ) هچ نانس ***  ود  نآ  زا  شتآ  تخیر  یمه 
دش  هریخ  اه  مشچ  نانس  بات  ز  دش *** هریط  اوه  يور  درگ  زا  وچ 
رف  ّرک و  اب  دندوب  هدنام  ناهن  رن ***  ناعاجش  نآ  درگ  هریت  نآ  رد 

هآ  مرُگ و  رد  دنام  یمه  هراظن  هاوخ ***  هنیک  رکشل  ود  مشچ  لد و   8290
راگماک  رب  شیوخ  لد  ماک و  هب  راوس ***  ود  نآ  زا  ددرگ  هک  ات  نادب 

ریش  دنت  ةرعن  زج  درگ و  زج  هب  ریلد ***  ود  نآ ]  نارای [  دندیدن 
رشبلا  ریخ  نسرفن  درک  یمه  رمع ***  نبا  هنیک  زا  هلمح  ره  هب 

نیرفآ  زا  دب  هتشرس  نادزی  هک  نیعل ***  نیرفن  درک  یمه  سک  نآ  رب 
بارخ  ار  ناهج  يدرک  دادیب  هب  بارتوب ***  شنک  دب  ایا  تفگ  یمه   8295

نوخ  منار ز  يوج  وت  قلح  زا  سپ  نونک ***  وت  زا  مزادرپب  ار  ناهج 
يادخ ؟  یلو  رب  ینک  نیرفن  وت  يار ***  تشز  ایا  تفگ  یمه  دمحم 

وت  ریم  زا  تنعل  تسا  رت  قح  وت  هب  وت ***  ریم  رب  دیاب و  وت  هب  تنعل  هک 
نورد  نارین  هب  سپ  منک  تمیقم  نونُک *** مه  نم  تْمناسر  نیرفن  هب 

رمع  دصیس  هر ز  دص  ود  هب  یلع  رهگ ***  دب  يا  دیآ  مان  مانشد  8300 ز 
تس )*(  یفطصم  ربماغیپ  سفن  یصو  تسادخ ***  یلو  نادزی  ریش  نیا  هک 

دیشک  رب  يا  هرعن  سپ  دیشوجب و  دینش ***  نودیاک  مشخ  زا  هللادیبع 
222پ ]  ] نانس زا  باوج  ناتسب  هتفگ  نیا  رب  نامز ***  نآ  تفگب  ردیح  دنزرف  هب 

نیک  هب  دمحم  رب  نت  دنکفا  رب  نیرع ***  ریش  وچ  نوعلم  هرعن  دز  وچ 
نانع  هدرپس  رواکت  هوک  هب  نانس ***  هدرک  تسار  شا  هنیس  ربا   8305

اهر  شدرک  هنعط  نانچ  هزین  ز  اهدژا ***  نآ  هک  شدید  وچ  دمحم 
سپ  تفر  نیز  يداب ز  دننام  هب  سرف *** ردنا  دیدرگب  یخرچ  وچ 

وچ ]  . ]/ 1
تسا ].  یفطصم  سفن  ربماغیپ و  یصو  ینعی :  دراد ؛ رشن  فل و  يا  هنوگ  عارصم  ًارهاظ  *.] 

تشرس  رد  رگج  نوخ  هب  خر  ودع  تشذگ ***  رد  نت  لیپ  ناز  هنعط  نآ  وچ  ( 371 هحفص ( 
؟  تسجب نوچ  نم  نمشد ز  تفگ  یمه  تسد ***  مشخ  زا  دییاخب  نادند  هب 

شنم  نک  شوخ  وت  مناسر  تگرم  هب  شنکدب *** ای  تفگ  ودب  دمحم   8310
ریذپ  رد  يا  هلمح  نونک  نم  زا  وت  ریگ ***  درگ  يا  متفریذپ  هلمح  نم  وچ 

راوس  يا  نونک  يداد  داد  وت  وچ  رایب ***  هلمح  لاتق  تفگ  ودب 
موم  درک  شنهآ  درک  هلمح  وا  رب  مومس *** داب  دننام  هب  دمحم 
افو  یب  نمشد  ۀنیس  ربا  اضق *** زا  ریت  وچ  وا  درک  تسار  نانس 

تساوخ  هک  ناس  نآ  رب  نید  نمشد  ربا  تسار ***  هزین  نآ  دز  نمشد  گنت  دش  وچ   8315
َشرَا  کی  زا  رت  نوزفا  تفر  نورب  شنمشد ***  دب  تشپ  زا  هزین  رس 

نوخ  هب  هتشرس  دش  دمآ و  ریز  هب  نوگن ***  رس  نت  لیپ  سرف  تشپ  ز 
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دیشک  نوریب  هزین  وا  زا  دمحم  دیشک ***  رد  دسح  بارش  نمشد  وچ 
درک  ریبدت  شیپ و  رد  تفر  یکی  درک ***  ریبکت  ریش  نآ  هراب  رگد 

ماش  ریس  ناتریش  دروخ  نارین  هب  ماش ***  ناریگ  درگ  ایا  تفگ  یمه   8320
دوز  راب  نیا  دییآ  نم  دزن  هب  دوزرآ *** دوب  را  زین  گرم  ار  هک 

223ر ]  ] يامنهر قح  هب  ناتْدوب  نارین  هب  يادخ ***  نانمشد  يا  نم  نانس 
نابز  ( 1  ) نیریش داشگب  ریبکت  هب  نامداش ***  دبب  نآ  دیدب  ردیح  وچ 

راسکاخ  دش  مالسا  هاوخ  دب  هک  راگدرک ***  يا  وت  زا  رکش  تفگ  یمه 
دیدب  ار  نید  ریش  هگ  دروآ  رد  دیرگنب ***  یکی  نایفس  دنزرف  وچ   8325

شردفص  دش  روک  نانس  كون  ز  شرکشل *** ۀمشچ  ناک  تسنادب 
لاح  هب  دش  رگد  مغ  ناز  داتفیب و  لاگس ***  دب  نآ  زا  هآ  یکی  دمآ  رب 

تساکب  يداش  دوزفیب و  ناْشنامغ  تساخب ***  يراز  گناب و  ناینایفس  ز 
نامز  ردنا  مه  دمآ  رب  یشورخ  نایماش ***  فص  رد  يرّمعاو  ز 

زاجح  باتفآ  َربَا  نانیعل  زاب ***  دنداشگ  نیرفن  هب  اه  نافز   8330
ریش  . 1

( 372 هحفص ( 
هاگدروآ  زا  ار  ناور  زیزع  هانپ ***  نید  ردیح  سپ  دناوخ  نورب 

رسپ  يور  دیسوبب  شوخ  ردپ  ردپ ***  شیپ  هب  روالد  نآ  تفر  نوچ 
تسام راک  هشیپ و  يرتسگ  نید  وچ  تسام ***  راد  هگن  دزیا  تفگ  یمه 

رمع نبا  دسج  اب  هیواعم  نتخیگنا  هنتف  دصق 

یلدرپ  زا  مه  دش  ردپ  دزن  هب  یلع ***  نبا  هک  نایفس  نبا  دید  وچ 
نیه  دیرآ  نم  ( 1  ) يز ار  هتشک  نآ  هک  نیعل ***  سپ  نآ  زا  تفگ  دوخ  نارای  هب   8335

راتساوخ  سپس  ناز  يو  نوخ  منک  راگدای ***  نیا  شمزاسب  نم  ات  هک 
بارت  ریز  راوخ  دنک  یسرت  ز  بارتوب *** ار  هتشک  نآ  هک  دیابن 

تسرم  یب  رسدرد  ارو  رد  نیا  زا  تسا ***  رّمع  نب  هتشک  نآ  سک  دناد  وچ 
نورب يو  رکشل  زا  دندیود  نوزف ***  دصناپ  درم  يو  راتفگ  ز 

ماش هاگرکشل  هب  دسج  ندرب  زا  کلام  يریگولج 

نانچ  نآ  دندمآ  نورب  یهورگ  نایماش ***  سپ  هک  نآ  دیدب  ردیح  وچ   8340
223پ ]  ] ناگدروآ ندرب ز  دنهاوخب  هاپس ***  ( 2  ) نآ ار  هتشک  ناک  تسنادب 

رآ  نم  دزن  دوز  ار  هتشک  نآ  وت  راوس ***  روالد  يا  تفگب  کلام  هب 
داتسیا  گنلپ  یمشخ  دننام  هب  داب ***  وچ  کلام  تفر  هگ  دروآ  رد 

روفن  رسارس  شبیهن  زا  دندش  رود ***  ار ز  يو  دندید  وچ  يداعم 
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دندش  نایفسروپ  يز  هتشگ  لجخ  دندش ***  نازیرگ  شنانس  میب  8345 ز 
یلع  دزن  هب  هتشک  دندربب  یلم ***  راوس  هش  نآ  ناراوس 

رانک  رب  نوخ  تخیر  یمه  هدید  ز  راک ***  هنوگ  نآ  زا  نایفس  نبا  دید  وچ 
افج  ناْمنامز  ره  دنک  نوگرگد  افو ***  یب  نمشد  نیا  تفگ  یمه 

يربکتسا  دب  زا  نید  ياو  ایا   *** يرّمعاو تفگ  یمه  يراز  هب 
بارخ  دش  يو  ریشمش  هب  ملاع  هک  بارت ***  وب  دب  زا  ام  ياو  ایا   8350
رطخ  يو  يز  دنرادن  نادرم  هک  رمع ***  ین  شدب  زا  تسَجب  نامثع  هن 
مشک  رد  نوخ  هب  ار  يده  يودع  مشُک ***  رفاک  تفگ  رت  شیپ  نیا  زا 

راگدرک  زا  هن  دسرت  قلخ  زا  هن  راکشآ ***  دشک  ناملسم  وا  نونک 
ناز  نیز 2 . . 1

نورب ، وا  دیروآ  ناگچبون  وچ  نوزف ***، دش  يو  دادیب  ریبدت  وچ  ( 373  ) هحفص
شیب  تشگ  ناهج  رد  الب  اه  نیا  زا  شیوخ ***  يوب  نادب  مه  ناشدرورپب   8355

ریپ  انرب و  هرابکی  دنرآ  رب  ریفن ***  یتیگ  درگ  يو  دادیب  ز 
ناهج  زا  منک  رب  یگرابکی  هب  ناگچب ***  اهدژا  نیا  خیب  رگم 

نامالا  نامالا  نامگ  یب  یلع  نانمؤم ***  يا  هنتف  رپ  درک  ناهج 
نیک )*(  هب  وا  غورد  نیا  داهن  رب  یلع  نیعل ***  ربگ  دروآ  هنتف  وا  وچ 

224ر ]  ] فطصم اب  درک  ردپ  نوعلم  هک  یضترم ***  اب  ربگ  نآ  درک  نامه   8360
ریذن  ریشب و  زا  نورد  ملاع  هب  ریفن ***  رد  بش  زور و  دب  ربگ  نآ  وچ 

ماش لها  رد  دوب  ناغف  شورخ و  ماش ***  تقو  ات  زور  نآ  هنوگ  نیا  رب 

دسج يریگ  سپزاب  يارب  رمع  نبا  نز  هب  هیواعم  ندش  لسوتم 

دیدپان  دش  زور  تیار  رس  دیشک ***  رب  نوگریق  تیار  بش  وچ 
من  دندناشف  هدید  ود  زک  سب  ز  مد ***  تسب  ورف  ار  نیطساق  مغ  ز 

رمع  نبا  تفج  ( 1  ) يز داتسرف  ربخ ***  نایفس  نبا  ناهن  ردنا  سپ   8365
ناج  كاپ  ایا  تفگ  شدیزاون و  نامز ***  ردنا  مه  شدناوخ  شیوخ  ِرب 

درمداز ؟ نانچ  اب  افج  زا  نونک  درک *** هچ  ردیح  هک  يدید  تفگ  ودب 
نوخ  هب  هتشرس  شدرب  شیوخ  ِرب  نونک ***  نتشک  دومرفب  ار  وا  رم 

راع  شیوخ  نت  رب  یمه  دشوپب  راک ***  تشز  نینچ  زا  یمه  دیسرت  وچ 
نتخوت  وا  زا  نیک  یمه  مهاوخب  نت ***  لیپ  لی  ناز  یمه  دنادن   8370

ناتسود  نیا  زا  ار  يو  وت  یتسه  هک  نامز ***  نیا  یلع  ( 1  ) يز ور  وت  نکیلو 
رایشوه  نز  يا  نم  کیدزن  هب  رایب ***  هاوخ و  زاب  ار  هتشک  نآ  رم 
نزم  هنعط  ریم  يا  وت  ار  ام  هک  نز ***  تفگ  نینچ  نایفس  دنزرف  هب 

یلسگب  نم  ناجرا  متسه  یلب  یلع ***  اب  یتسود  ارم  یتفگ  وچ 
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نیز  . 1 دشن ] .  تفای  یصخشم  ینعم  نتشیوخ [ .*  نم  وش  نینچ  یتشُکن  يار ن ***  زا  راک  نیا  يدوب  رگا   8375
يدمان  رس  هب  شرمع  هدوهیب  هب  ( *** 1  ) يدمان ور  چیه  زا  وت  دزن  هب  ( 374  ) هحفص

هب  ربج  زا  راک  ره  هب  يروبص  هب ***  ربص  مه  راک  نآ  تفر  نونک 
نز  لاح  نآ  رد  مه  یلع  دزن  هب  نز ***  بوخ  نآ  تفر  سپ  نیا و  تفگب 
224پ ]  ) نیرفآ یلع  رب  نز  درک  یمه  نید ***  رالاس  دزن  نز  زور  بش و 

شتخاونب  تخل  کی  داد و  شلد  شتخانشب ***  دید  یلع  ار  نز  وچ   8380
رخف  هب  رد  یلع  شیپ  تفگ  یمه  رخص ***  روپ  ۀتفگ  زا  تقو  نآ  نز 

راتساوخ یلع  زا  ار  هتشک  نآ  رم  رایشوه ***  نز  نآ  درکب  سپ  نآ  زا 

مود ۀفیلخ  لتق  ماگنه  رمع  نبا  تسد  هب  ونابرهش  ناردارب  لتق  ندرک  دای 

رب  هتشک  هِِدب ، یقح  تسه  ارم  رب ***  هتشک  نیا  رب  نز  يا  شتفگ  یلع 
نم  شیپ  وگ  زاب  یکی  قح ؟ نیا  زا  نسحلاوبا ***  يا  تسیچ  نز  تفگ  ودب 

دوب  هدرک  يَدب  يروک  يرمغ و  ز  دوب ***  هدنز  نوچ  هتشک  نیا  تفگ  یلع   8385
ردپ  ار  تا  هتشک  نیا  دوب  رمع  رمع ***  دمآ  هتشک  نوچ  هک  یتقو  هب 

راتساوخ  ردپ  نیک  درک  یمه  راو ***  لوغ  دب  هتشگ  ردپ  نیک  ز 
هتخانشن  تشک  یم  دید  ار  هک  هتخآ ***  غیت  تسج  نورب  هناخ  ز 
تفاین  ار  نتشیوخ  نمشدرم  وچ  تفاتش ***  ونابرهش  ةرجح  يوس 

زار  تفگ  یم  راد  ناهج  اب  یکی  زامن ***  رد  ( 2  ) هدش زمره  دنمرنه   8390
يوکن  يور  بوخ  رگد  نآ  ابا  يوا ***  ار  ( 3  ) ونابرهش يدب  ردارب 

یلع  دزن  هتفر  ناتروع  ابا  یبن ***  تقو  مالسا  هدروایب 
زان  هب  ناج  نوچ  تشاد  یمه  ناش  نیسح  زارف ***  يدندب  رهاوخ  کیدزن  هب 

يا  هناگیب  وچ  دش  نیسح  ِناخ  هب  يا ***  هناوید  وچ  رّمع  نبا  دیسر 
زامن  یب  نآ  زا  هگآ  دندوبن  زامن ***  ردنا  هداتسیا  ود  ره  دندب   8395

هتخانشنب  وا  ار  ود  ره  تشکب  هتخآ ***  نیک  غیت  رد  دمآ ز  رد 
راوگوس  وا  ُدب  ردارب  رهب  ز  راگزور ***  نآ  رد  ونابرهش  نیزگ 

225ر ]  ] ویرغ رهوش  يارهب  دندنامب ز  ویرغ *** ردنا  ود  ره  ناتروع  نآ  و 
يونابرهش  هش 3 . يادمان 2 . يور  . 1

راوگوس  دبب  ناشیا  يارهب  ز  راک ***  لاح  نانچ  نآ  دیدب  ود  نیسح  ( 375 هحفص ( 
یلم  راوس  نآ  دیدب  نوچ  یلع  یلع ***  دزن  دایرف  هب  دنتفرب  8400

شیر  هتشگ  لد  نیگمغ و  دندوبب  شیوخ ***  تابارق  تیب و  لها  همه 
سک  رایسب  ونابرهش و  ابا  سر ***  دایرف  وت  ار  ام  هک  دنتفگب 

میدش  یضار  هلمج  قح  مکح  ربا  میدش ***  رباص  لوغشم و  میتشگب 
نید  داد و  اب  ناهانگ  یب  نآ  رب  نیک ***  دادیب و  ملظ و  نانچ  وا  درکب 
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نوزف  یبای  دزم  يوش  رباص  وت  نونک ***  ونابرهش  يا  متفگ  شنم  8405
شیوخ کیدزن  هتشک  نآ  دوب  ارم  شیوخ ***  شیپ  زا  ار  ناشیا  مدرک  یسگ 

يروای  ار  شیوخ  نآ  رم  مدادن  يرواد ***  زا  نم  مدرکن  نکیلو 
تس  هدهیب  اهراتفگ  هنوگرگد  تسدمآ ***  يرواد  نآ  تقو  نونک 
هاگن  ار  تا  هتشک  نیا  مراد  یمه  هانگ ***  یب  ۀتشک  ود  قح  زا  نم 
نامز  نیا  ار  شیوخ  ۀتشک  ربب  ناسر ***  نابرهش  رب  ّتید  ود  8410

نوخ  هب  نک  لدب  نوخ  ارو  یتشکب  نونک ***  وت  یلع  يا  نز  تفگ  ودب 
سایق  نیا  نکم  یسایق  رد ]  ] نوخ هب  سانش ***  رتوکن  نز  يا  شتفگ  یلع 

داب  هب  یتسرد  نیا  ار  شیوخ  رس  دادب ***  نم  نتشک  یپ  زا  يو  وچ 
فال ؟ ربک و  زا  تفگ  نخس  هنوگچ  فاصم ***  نایم  رد  يو  هک  يدیدن 

راکشآ  نوردنا  هاگمزر  نیدب  راکش ***  يو  نونک  يدرک  تساوخ  ارم  8415
مرگنب  یمه  نوچ  تسد  هب  مرادن  مَرِد ***  نم  سپ  تفگ  نز  هراب  رگد 

225پ ]  ] نونک مه  مرد  دهدب  هدید  ود  هب  نود ***  نایفس  دنزرف  تفگ  یلع 
شنم  شوخ  ُدب  هدرک  شنتشک  نیدب  شنکدب *** نیا  رهب  زا  ملاظ  نیا  وچ 

نزح  رپ  لد  غاد و  زا  رپ  شناور  نز ***  تقو  نآ  دش  نایفسروپ  ِرب 
دینش  دید و  هچنآ  تفگ  زاب  ودب  دیدب ***  نایفس  دنزرف  رادید  وچ   8420

نامز  ردنا  مه  دومرفب  نزاخ  هب  نانچ ***  نآ  دیدب  نایفس  دنزرف  وچ 
رسپ  ود  ره  ناوات  لاح  نآ  رد  رد ***  هب  دایب  هنیزخ  زا  ات  هک 

داژن  دب  یلع  دزن  داتسرف  داب ***  وچمه  مرد  ششیپ  دندرب  وچ  ( 376  ) هحفص
نانز  هاش  کیدزن  داتسرف  نامز ***  نآ  تفرگ  ناشیا  ياه  تید 

نامز  ردنا  مه  ار  تید  نآ  دادب  ناتروع ***  نادب  ونابرهش  تفرگ  8425
سخ  نایفس  دنزرف  کیدزن  هب  سپس ***  ناز  ار  هتشک  نآ  دندربب 

ناشن  دب  نمشد  ار  هتشک  نآ  رم  نامز ***  نآ  شنز  دزن  داتسرف 
تسبب  رب  دوخ  هب  نتسج  گنج  رد  تسشن ***  متام  هب  يو  یپ  زا  زور  هس 

رد  هب  رد  نونک  یتسرد  متفگب  ربخ ***  دمآ  هک  نانوچ  گنج  نیرد 
نیرفآ  ناج  رابج  يورین  هب  نیمتشه ***  سجم  نیا  مدرب  رس  هب   8430

دهد یناشن  ام  زا  سلجم  مهن  دهد ***  یناما  هنامز  نامْرگا 

نیفص برح  زا  مهن  سلجم 

نیفص برح  زا  مهن  سلجم  زاغآ  ۀبطخ 

يوپ  گنهرف  و  ( 1  ) يار شناد و  یپ  يوج ***  گنهرف  ناد  نخس  يا  نونک 
نیرفآ  رپ  هدرک  ناور  ور  یمه  نید ***  گنهرس  تستفر  هک  هر  نآ  رب 
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دورس  غورد و  زا  راد  هتسب  نافز  دورد *** ربمیپ  لآ  رب  هد  یمه 
226ر ]  ] راپس اناد  يایوگ  هب  شمظن  هب  رایب *** نیفص  برح  زا  سلجم  مهن   8435

يوگ  تسار  يا  هدنز  ات  وت  شناد  هب  يوگ ***  بسا  نکف ز  شناد  نادیم  هب 
نید  ( 2  ) يانثا رد  مدیرورپ  نخس  نید ***  داد و  رتهم  قح  رد  نم  وچ 

ناشن  یکین  هب  مدرپس  ناکین  هب  ناشن ***  یکین  هب  مدید  وچ  ناکین  ز 
تسر  هک  رد  نآ  رب  مه  ما  هداد  ناشن  تسرد ***  نودیمه  مدرم  هشیپ  دب  ز 

درک هچ  قح  رواد  شنکدب  اب  هک  درم ***  دنمدرخ  يا  ونش  یمامت   8440

ار هیواعم  ندیبلط  هزرابم  هب  و  ع )  ) یلع نتفر  نادیم  هب 

رومان  فنخموب  لاح  نیا  رد  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ 
ماع  صاخ و  اب  دور  یمه  متام  هب  مامت ***  ( 3  ) زور هس  نایفس  دنزرف  هک 

هزور  يانسا 3 . ار 2 . رقس 1 . رخ  نآ  تسُج  يو  رهب  زا  هک  رمع ***  نب  هللادیبع  رهب  ز 
داد  نید و  نمشد  دش  گنج  يوس  دادماب ***  زا  مه  راهچ  زور  هب  ( 377 هحفص ( 

دناشفرب  یم  هنیک  شتآ  لد  ز  دناشن ***  رب  یگرابکی  هب  ار  هپس   8445
دندز  یگنر  ياه  ملع  رد  فص  هب  دندز ***  یگنج  لبط  ات  دومرفب 

قافن  لها  يدود ز  دیرآ  رب  قارع ***  ماش و  لها  ای  تفگ  یمه 
رمع  نب  هللادیبع  ( 1  ) لتق هب  رس ***  هب  دش  یلع  قافن  يوگ  وچ 

( 2) زیجح ماش و  ناریگ  درگ  ایا  زیت ***  غیت  امش  هتساوخ و ز  نم  ز 
شیوخ  ماصمص  هب  کی  کی  دییوجب  شیوخ ***  ماک  ات  زورما  دیشوکب  8450

دنتخورفارب  نیک  شتآ  ون  هب  دنتفوک ***  ورف  یگنج  لبط  نآ  وچ 
یگرابکی  هب  دندیشک  رب  هدر  یگراب ***  رب  دنتسشن  رسارس 

گنج  زاس  یگرابکی  هب  دندرکب  گنرد ***  یب  نانچمه  نید  ناراوس 
226پ ]  ] تسار هاگنآ  دش  تمایق  یتفگ  وت  تساخب ***  نادرم  گناب  هپس  ود  ره  ز 

هاگن  ردنا  رگیدکی  هب  يرود  ز  هاپس ***  ود  ره  دندرک  هنوگ  نیا  زا   8455
هوتس  رد  هپس  ناز  دب  تشد  هُک و  هوک ***  تشد و  دب  هدنشوج  يایرد  وچ 

نالی  مشچ  دوب  هگ  دروآ  رد  نانس ***  میب  دب ز  نالد  دب  لد 
دنک  یتشک  گرم  رگم  ( 3  ) شراک هب  دنک *** یتسد  شیپ  سک  هچ  ات  نادب 

نانس  ردنا  لد  ییوگ  هک  دب  نانچ  نایماش ***  لد  رد  یلع  بیهن 
رذح  نمشد  سک ز  ره  درک  یمه  رد ***  هب  یگنج  چیه  فاصم  زا  تفرن   8460

گنت  تشگ  هرز  نادرم  مادنا  رب  گنس ***  دیسفتب  نهآ  بات  زا  وچ 
دیرگنب  شرب  نامرف  يوس  یکی  دید ***  هنوگ  ناز  راک  نید  رالاس  وچ 

رازراک  تبون  ام  هب  دمآ  هک  رایب ***  محیلس  نیه  ور  تفگ  ودب 
شیوخ  تسد  زا  داشگب  هبیع  رس  شیپ ***  درب  یلع  حیلس  ( 4  ) ربنق وچ 
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یفطصم  نهاریپ  لاح  نآ  رد  یضترم ***  رومان  سپ  دیشوپب   8465
راک  زاجح 3 . لقع 2 . . 1

ربمق  . 4
نسحلاوب  یبن  عرد  هیام  نارگ  نهریپ ***  رب  زا  زاب  دیشوپب  ( 378 هحفص ( 

داب  وچ  ّبلطملادعب  دوخ  نیزگ  داد ***  نید و  نامز  نآ  داهن  رب  رس  هب 
ردپ  رورس  شدوب ز  ثاریم  هک  رمک ***  نآ  نایم  رب  نامز  نآ  تسبب 
راگدای  شدب  هزمح  ّمع  زا  هک  راسی *** رب  نامز  نآ  تفرگ  ار  قَرَد 

تسشن  رب  یفطصم  لدلد  نآ  سپ  تسد ***  هب  وا  تفرگ  ربمیپ  بیضق  8470
هانپ  نید  ردیح  يده  ماما  هاگدروآ *** رد  سپ  نآ  زا  تفر  یکی 

بان  ّرد  خر  نآ  دومن  نمشد  هب  باتفآ ***  نآ  دش  نمشد  کیدزن  وچ 
227ر ]  ] روبصان دش  میب  زا  نمشد  لد  رون ***  هدنشفرد  نا  دیدب  نمشد  وچ 

نامز  نیا  ارم  يور  دینیبب  ناملاظ ***  ای  هک  ردیح  تفگ  یمه 
مالسلا  هیلع  دمحم  یصو  ماش ***  لها  يا  بلاطوب  با  منم   8475

تسامس  رد  نارپ  رفعج  وچ  ردارب  تسافطصم ***)*(  مع  واک  ردپ  نارمع  تسه  ارم 
امس  نیمز و  ردنا  مفورعم  هک  ( *** 2  ) ادخ یلو  ( 1  ) نادزی ریش  منم 

نایم  زا  اه  هنتف  مریگ  رب  ات  هک  نامز ***  نیا  مدمآ  نآ  زا  ردیا  نم 
یسکان  ره  راک  متس  رهب  ز  یسب ***  نوخ  هدهیب  هتخیر  دش  هک 

رس  هدوهیب  دیراپس  نتشک  هب  رت ***  شیب  نیا  زک  دیابن  یم  نونک   8480
شیوخ  راک  هتخاس  یلع  دمآ  هک  شیوخ ***  رالاس  هب  هر  کی  دییوگب 

هاپس  ود  ره  شیپ  یکی  دشوکب  هاگدروآ ***  ز  ( 3  ) يو ات  هک  طرش  نادب 
دوب ؟ نومیم  هک  ددرگ ؟ روهقم  هک  دوب ***  نوچ  ام  راک  ات  دینیبب 

دنب ؟ هب  دناسر  یفاج  گرم  ار  هک  دنلب ***؟ خرچ  تسد  دشک  رب  ار  هک 
هتسارآ  سک  رگید  راک  دوش  هتساک ***  یکی  دش  نوچ  ود  ره  ام  8485 ز 

نود  وید  لد  دزوسب  شتآ  رد  نوردنا ***  باوخ  هب  هنتف  مشچ  دوش 
يادخ  ریش  راتفگ  دینشب  وچ  يار ***  تشز  نمشد  لد  دش  نیمغ 

نادزیش  . 1 تسا ] .  هدش  جراخ  هموظنم  نزو  زا  عارصم  *. ] 
دوب  يادخ 3 . . 2

دش  هدنزیرگ  شناج  گرم  زا  وچ  دش ***  هدنزرل  سرت  نآ  زا  یلان  وچ  ( 379  ) هحفص
صاخ  ماع و  نآ  شیپ  نابز  وا  داشگ  صاع ***  ورمع  نامز  نآ  دش  ربگ  ِرب 

نامز  نیا  رگن  نمشد  يوس  یکی  نادراک ***  رتهم  ایا  تفگ  یمه   8490
باوج  ار  وا  رم  هد  یمه  دیاب  وچ  بارتوب *** یمه  دیوگ  هچ  ات  ونش 

227پ ]  ] داد داد  یم  راب  نیا  دیاب  ار  وت  داد ***  هتفگ  نیا  ردنا  دادب  ردیح  وچ 
دیرگنب  وا  يوس  بضغ  مشخ و  هب  دینش ***  نیا  ورمع  نایفس ز  دنزرف  وچ 
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دروخ ؟ رد  یک  هتفگ  نیا  لاح  نیا  رد  درخ ***  كدنا  ریپ  ایا  تفگ  ودب 
ینمشد  لد  هب  ار  ام  هک  انامه  ینکشب ***  یمه  ار  ام  هتفگ  نیدب   8495

نادب  وکین  وت  مدیروآ  درگ  هب  نارگ ***  هاپس  نیا  شیوخ  رهب  زا  نم 
هاک  تشم  کی  هب  دیزرین  نم  رب  هاپس ***  نیا  گنخ  هب  دنتسشن  مرهب  ز 

نز ؟ غیت  یلع  اب  هگ  دروآ  رد  نت *** هب  نت  ور  وت  نونکا  ییوگ  ارم 
مَین  رس  مه  هّرم  اب  هک  یسانش  مین ***  رت  يوق  رتنع  ورمع و  زا  نم 

رس  درد  نیا  نک  مک  مَین  هدنسب  دربن ***  رد  یلع  اب  نم  هک  یناد  وچ   8500
ریگم  نمشد  هتفگ  نیدب  ار  ام  وت  ریما ***  يا  تفگ  صاع  نب  ورمع  ودب 

راتساوخ  نمجنا  نیا  زا  درک  ار  وت  راوس *** هش  نیا  هک  میوگ  هچ  نم  نونک 
باوج  رد  ره  هد ز  یمه  ار  یلع  باوص *** دشاب  هک  نانوچ  وت  سپ  نیا  زا 

ناوت ندرک  راک  نیا  ریبدت  هب  نامز ***  نآ  دنه  دنزرف  تفگ  ودب 

ع)  ) یلع گنج  هب  بیرک  ندمآ  نادیم  هب 

نوبز  دیآ  ردیح  يو  گنج  رد  هک  نورب ***  متسرف  يراوس  نونکا  نم   8505
سک  داتسرف  شهاپس  بلق  هب  ( *** 1) سوه زا  دنه  روپ  نخس  تفگ  یمه 

داژن  دب  نآ  شیوخ  رب  شدناوخب  داب ***  وچ  روالد  بیرک  دزن  هب 
گرزب  شدرک  ربگ و  نآ  شدیزاون  گرتس ***  بیرک  دش  نیعل  شیپ  وچ 

رخف  درک  ودب  دوب و  ياپ  ربا  رخص ***  روپ  نوردنا  بیرک  شیپ  هب 
[228ر ] رس مشچ و  رگ  هراچ  نآ  شدیسوبب  رب ***  شیوخ  شلاب  َربَا  شدناشن   8510

ساره  . 1
راکماک  دش  تسا  رای  وت  نوچ  ار  هک  رایرهش *** يا  هک  سپ  نآ  زا  تفگ  ودب  ( 380 هحفص ( 

بسن  لصا و  گنهرف و  ّيدرم و  هب  برع ***  ردنا  وت  يرادن  اتمه  وچ 
یسب  توادع  شدوب  هزمح  اب  هک  یسک *** نآ  ردپ  تدوب  هک  نآ  ییوت 

نایز  نادنچ  داتفیب  ار  امش  نآ *** زک  توادع  نآ  دیسر  ییاج  هب 
دینش  سک  سب  لیپ  نآ  هکم  يوس  دیروآ *** تْردپ  هزمح  نوچ  دروآ  مه   8515

التبم  مدش  نارمع  روپ  زا  نم  الب ***  رد  ههربا  يدب  هزمح  ز 
باذع  جنر و  هب  هلمج  میداتف  بارتوب ***  ةدرک  زا  زور  بش و 

هاپس  نیز  یمه  دیوج  دروآ  مه  هاگدروآ ***  رد  نودیا  دما  نونک 
يو  درو  درمژپ  نک  راک  یکی  يو ***  دروآ  مه  سپ  نامز  ( 1  ) نیا ییوت 

ریما  يا  قشمد  هگ  نآ  ددرگ  ار  وت  ریگ ***  درگ  نیدب  یبای  تسد  رگ  وت   8520
دیرگنب  يو  راتفگ  هب  يرمغ  ز  دینش ***  اه  نخس  نیا  بیرک  يو  زا  وچ 
روخم  مغ  نیا  رهب  زا  رتهم  ای  هک  رس ***  هریخ  نآ  تفگ  نینچ  خساپ  هب 

نوخ  هب  ار  تنمشد  منک  هتشرس  نونک ***  نم  وت  زوریپ  تخب  رب  وچ 
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ریگ  ریش  نآ  دروآ  مه  مدرگ  هک  ریما ***  يا  ملد  ماک  دوب  نیمه 
درگ  ریشمش  هب  مرآ  رب  شقرف  ز  دربن ***  مه  یلع  اب  موش  نم  نوچ  هک   8525

بعت  یب  بش  زور و  وا  زا  مهاوخب  برع ***  نارتهم  ۀنیک  همه 
تسه  مان  ناهج  رد  یگنادرم  هب  تسه ***  ماک  تکلم و  تلود و  ارم 

ماما  يا  بارت  وب  نتشک  زا  نم  ماک ***  مان و  نامز  نیا  منک  رت  نوزف 
مروآ  گنس  هب  رگ  ملسگب  شرس  مروآ ***  گنج  وت  يودع  اب  نم  وچ 

228پ ]  ] گنچ هب  ار  تنمشد  رس  مرایب  گنج ***  هب  متفر  ماک و  متفای  نونک   8530
تفکش  لظنح  وچ  نایفسروپ  خر  تفگب ***  اه  نخس  نیا  ههربا  نب  وچ 

مدخ  حیلس و  بسا و  هب  دنرایب  مرد ***  ياه  هردب  ات  دومرفب 
نیرز  سابل  نادنچ  دومرفب  نیعل ***  بیرک  رهب  رگمتس ز 

نآ  . 1
هتساوخان  ربگ  شنک  دب  نا  زا  هتساوخ ***  نیعل  شیپ  دندرب  وچ  ( 381 هحفص ( 

راکش  ریش  نادرم و  هاش  دب  هک  راکشآ ***  دب  هتسناد  دنچ  رگا   8535
زیچ  ناج و  مه  داب  رب  داد  یمه  زیچ ***  يارهب  زو  مرش  يارهب  ز 

داش  تفر  نتشیوخ  ۀمیخ  يوس  داب ***  وچ  نآ ، نیعل  بیرک  دتسب  وچ 
مالغ  يا  حیلس  روآ  نم  شیپ  هک  مان ***  تشز  نآ  تفگ  نامز  ردنا  سپ 

نامز  ردنا  داد  ودب  شمالغ  ناشندب ***  نآ  تساوخ  رد  هک  یحیلس 
هرگ  یب  يدوواد و  دوب  هرز  هرز ***  روالد  نیک  هک  دیشوپب   8540

زاب  دیشوپب  رب  هرز  زارف  زارط ***  رب  یبرغم  نشوج  یکی 
نود  نوعلم  ربگ  نآ  دیشوپب  نوگ *** ریق  هبید  زا  هدنک  ازق 

داهن  رب  رس  هب  روالد  بیرک  داش ***  هدنکازق  یهالک  شقنم 
دوپ  رات و  ار  دوخ  دب  دالوپ  ز  دوخ ***  هدنکازق  نآ  رب  زا  داهن 

رمک  نیرز  هب  ار  نایم  وا  تسبب  رب ***  هب  يدنه  غیت  سپ  دنکفا  رب   8545
نایع  هدرک  شوماخ  دالوپ و  ز  ناوتسگ ***  رب  هراب  رب  دنکفا  رب 

تسم  لیپ  وچ  یهوک و  ّيداب و  وچ  ( *** 1  ) تسشن رد  نیز  هب  روالد  سپ  نآ  زا 
نتمهت  نوچ  هزین  زگ  ( 2  ) هدژه یکی  نت ***  لیپ  نآ  هگ  نآ  فک  هب  شتفرگ 

229ر ]  ] گرزب یهاش  دوب  نورد  برغم  هب  گرتس ***  عاجش  رگمتس  نآ  دوب  هک 
هابت  وا  دوب  هدرک  نانس  كون  هب  هاگدروآ *** رد  ار  ناشک  رس  یسب   8550

شیب  دوب  نیعل  رتنع  ناوفص و  ز  شیک ***  تشز  نآ  ُدب  هناگی  يدرم  هب 
راز  راک  دنک  نادزی  ریش  اب  هک  راک *** دیجیسب  نوعلم  هنوگ  نیز  وچ 

سفن  دز  یم  قرب و  نوچ  تسج  سرف  سرف *** رب  دز  گناب  یکی  يدنت  هب 
هگ  دروآ  يوس  رب  لیپ  نآ  دش  هیس ***  وید  يزومت و  داب  وچ 

دیشک  رب  يا  هرعن  یکی  ردنت  وچ  دیسر ***  نادیم  هب  وچ  نیعل  بیرک   8555
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بارت  ریز  هب  تنونک  متسرف  بارتوب ***  ای  هک  شیک  دب  تفگ  نینچ 
دژه  . 2 تسشن ]  رب  . [ / 1

نمرها  نورد  اوأم  هب  دبسخن  نم ***  میب  زا  هک  یعاجش  نآ  منم  ( 382 هحفص ( 
تسر  وت  نیک  داینب  نم ز  نت  تسرد ***  نم  مَاوت  ناج  راک  بلط 

برع  هلمج  نیک  وت  مهاوخب ز  بلط ***  نم  منک  نامثع  نوخ  وت  ز 
زاین  ُدب  یم  وت  گنج  هب  ار  ام  هک  زارد *** يراگزور  نورد  دمآ  رب   8560

شیوخ  ماصمص  هب  تناور  مزوسب  شیوخ ***  ماک  یلع  يا  متفای  نونک 
ادن  تروج  درک  نورد  ملاع  هب  يده ***  هار  یتشگ ز  رود  وت  وچ 
مشک  رب  مه  هب  نید  تیار  رس  مشک ***  رفاک  هک  لوا  یتفگ  نینچ 

یلو  وت  نوچ  نید ز  دش  دیارف  هب  یلع ***  يا  یشک  ناملسم  نونکا  سپ 
شیوخ  مان  یمه  وت  ینک  ناملسم  شیک *** ؟ تشز  يا  یهاگآ  هچ  نید  زا  وت   8565

يار  تشز  گس  يا  تفگ  تفشآرب و  يادخ ***  ّیلو  گس  نآ  راتفگ  ز 
يدب  اراخ  ریز  نونک  وت  رس  يدب ***  ارادم  رد  ملد  هن  رگا 

229پ ]  ] باوص رد  يونشب  رگد  یگنرد  باوج ***  رب  تنتفگ  نیدب  نکیلو 
راسکاخ ؟ ایا  دهاوخ  تشک  یمه  راوس ***  وت  نوچ  هب  تایفسروپ  ارم 
هاگدروآ  يوس  بیرک  رهب  ز  هاگن ***  نایفس  دنزرف  درک  یمه   8570

نیک  هب  دید  یم  دنام و  یمه  یتفگش  نیعل ***  بیرک  ضرع  لوط و  نآ  رد 
راقفلاوذ  بحاص  رب  هریچ  دوش  راوس ***  هش  ناک  یهار  مگ  تفگ ز  یمه 

ماسح  دّربن  ار  نینهآ  هُک  ماخ ***  دالوپ  یهوک ز  تس  یهوک  وچ 
ریخ ؟  هریخ  رب  وت  ییوگ  دنچ  نخس  ریما ***  يا  تفگ  صاع  كرمع  ودب 

راقفلاوذ  نینح  رد  یلع  دز  یم  هک  راگزور ***  نآ  زا  اداب  دای  ار  وت   8575
نارک ؟  زا  یلع  دز  مین  ود  هنوگچ  نایم ***  ار  نایم  نهآ  هک  يدیدن 
راقفلاوذ  نونک  تدرآ ه  دای  هب  راگزور ***  نآ  شومارف  دش  رگا 

ناشفرس  یم  درک  یبن  شیپ  هک  ناشن ***  نآ  نونک  ینیبب  شغیت  ز 
رخف  درک  یمه  نید  نمشد  نادب  رخص ***  دنزرف  نیا و  ورمع  تفگ  یمه 

تسرپ  دزیا  ریش  اب  تخیوآ  رب  تسم ***  لیپ  نوچ  لاح  نآ  ردنا  بیرک   8580
سرج  دز  یمه  رد  لجا  شوگ  هب  سرف *** مس  هب  نوماه  دنک  یمه  ( 383 هحفص ( 

راوس  نآ  نیک  رب ز  اوه  يور  هب  راثن ***  هزین  شتآ ز  درک  یمه 
تسردنا  گنج  هب  دزیا  ریش  اب  هک  تسرگید ***  يرتنع  نیعل  یتفگ  وت 

هاگدروآ  يوس  دب  هرابکی  هب  هاپس ***  ود  نآ  نادرم  مشچ  لد و 
نیعل  نآ  دش  هتسخ  و ]  ] هتسخ دبب  نید ***  يادعا  بسا  نتخات ، سب  8585 ز 

گنرد  یب  ار  بسا  رم  درک  لدب  گنهن ***  روالد  بسا  هتسخ  دش  وچ 
[230ر ] ریش درگ  رد  تشگ  یمه  يریش  وچ  ریلد ***  نآ  گنج  تسویپ  هراب  رگد 
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منز  ادعا  رب  ار  لجا  هزین  هب  منت ***  ( 1) نییور ریش  نم  تفگ  یمه 
اهر  هدوبب  کلام  نادند  ز  اهدژا *** نآ  تسه  رگم  یتفگ  وت 

نانع  نآ  شلدلد  رب  هدرک  نارگ  نانچ ***  ردیح  هتسهآ  دوب  یمه   8590
دش  هتسهآ  بسا  یپ  زا  نیعل  دش *** هتسخ  نیعل  بسا  هراب  رگد 

درب  هلمح  لد  نیک  زا  ردیح  ربا  درب ***  هلمح  نیک  نوعلم ز  هراب  رگد 
تساوخ  هک  ناس  نادب  ینعط  درک  اهر  تسار ***  هدرک  یلع  رب  ار  هزین  رس 

نانس  نوریب  درک  هزین و  ربا  ناهگان ***  هعرقم  رس  دز  یلع 
باوص  دماین  هنعط  هلمح  نیا  رد  بارتوب ***  ایا  تفگ  نیعل  دش  لجخ   8595

راد  ياج  رب  راب  نیا  شوه  یکی  راد ***  ياپ  یلع  يا  ار  هلمح  رگد 
تخس  وت  روآ  هلمح  نکم  یگنرد  تخب *** روش  نمشد  يا  شتفگ  یلع 

كاخ  تشم  کی  وت ز  یمک  نم  رب  كاب *** هچ  وت  ۀلمح  دص  ود  نیز  ارم 
دیشک  رب  نایم  زا  غیت  دیشوجب و  دینش ***  نآ  یلع  زک  نیعل  بیرک 

رپس  مغیت  هب  سپ  نیا  زا  تناج  وت  رن ***  ریش  یهگ  نآ  تفگب  ردیح  هب   8600
دنلب  یهوک  وچ  شبسا  دش  يداب  وچ  دنون *** رب  ار  گناب  دز  نیا و  تفگب 

نورب  نالوج  هب  دمآ  ردنا  داب  وچ  نورد ***  نادیم  هب  یخرچ  درگ  دزب 
داشگ  رب  لغب  ار ]  ] يده ریشمش  هب  داد ***  نید و  نادب  ار  نت  دنکفارب 

نیور  . 1
مامالا  ردص  قرف  رب  تشه  ورف  ماسح ***  تیمح  ردیح ز  گنت  دش  وچ  ( 384 هحفص ( 

ررض  دیاین  نمشد  غیت  زا  هک  رس ***  هب  روالد  نآ  داهن  رب  رپس   8605
230پ ]  ] دیشک رب  يا  هرعن  یلع  ردنت  وچ  دیسر ***  هقرد  هب  نمشد  غیت  نآ  وچ 

نامز  نآ  نیمز  رب  یگرابکی  هب  نامسآ ***  دزب  یتفگ  هک  ناس  نآ  رب 
راک  چیه  درکن  نمشد  غیت  رس  راوس ***  تسد  دیزرلب  تبیه  ز 

يوگ  وت  رمع  راب  نیا  درب  رس  هب  يوج ***  مان  ردیح  سپ  تفگ  ودب 
راقفلاوذ  نیدب  تباین  نیا  دیسر  راک ***  تفر  نورب  ارادم  دح و  8610 ز 

نادواج  وت  ناج  دسر  خزود  هب  نامز ***  نیا  راد  ياپ  ار  هلمح  کی  وت 
دنول  ربگ  کیدزن  تخات  نورب  دنون *** رب  ار  گناب  دز  نیا و  تفگب 
دیدب  نیریش  ناج  وا  رد  يداعم  دیشک ***  رب  نایم  زا  غیت  هاگنآ  سپ 

ار  شیوخ  رس  رد  الب  يدنکف  ار ***  شیوخ  نت  نونکا  تفگ  دوخ  هب 
رذح )*( رب  ( 1) درگنن اضق  نکیلو  رت ***  هنادرم  ورمع  زا  وت  يدوبن   8615

ياج  لدلد ز  مشخ  زا  تخیگنا  رب  يادخ ***  ریش  هک  دب  نیا  ردنا  بیرک 
دیسر  ناویک  هب  شمشخ  تبیه ز  هک  دیشک ***  رب  يا  هرعن  نانچ  تیمح  ز 

یضترم  ةرعن  تبیه و  نآ  رد  اضق ***  گنچ  نوریب ز  تسج  لجا 
نامز  نآ  نورب  دش  ناشیاهنت  ز  ناینایفس ***  ياه  ناور  یتفگ  وت 
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نیعل  يودع  رب  وا  بات  نآ  رد  نیرفآ ***  ناج  ریش  نت  دنکفا  رب   8620
راوس  نآ  رس  زارف  زا  دومن  راقفلاوذ ***  رس  داشگ و  رب  لغب 

اسح  نآ  بیرک  نایم  رب  دزب  ماما ***  رس  رب  درب  رپس  نمشد  وچ 
راقفلاوذ  بحاص  دز  همین  ود  هب  رایخ ***  ناس  هب  ار  نیعل  نایم 

نیز  تشپ  رب  هدنام  دب  همین  رگد  نیمز ***  رب  وز  همین  کی  داتفیب 
231ر ]  ] ياج زاب  نانچمه  دش  بسا  ات  هک  يادخ ***  ریش  گناب  دز  بسا  نآ  رب   8625

درگنب  . 1
دنک ]. یم  ار  شدوخ  راک  درگن و  یمن  نامدرم  ندرک  رذح  هب  اضق  ینعی :  *.] 

نانچمه  سرف  رب  نت  همین  نادب  نایماش ***  فص  رد  سرف  نآ  تفر  وچ  ( 385 هحفص ( 
نامز  ردنا  شوه  یب  دندوبب  نایماش ***  یضترم  تبرض  نآ  رد 

( 1  ) سجم ار  سک  دیبنجن  تبیه  ز  سفن ***  هار  تسب  ورف  ناشْمغ  ز 
فاوط  نادیم  درگ  رد  درک  یمه  فاصم ***  ود  ره  شیپ  یلع  دب  یمه 

رخف ؟ دیدرکب  نید  نمشد  نیدب  رخص *** ، روپ  نایقاط  ایا  تفگ  یمه   8630
ناگیار  ( 2  ) یمه یتسرف  خزود  هب  ناگراچیب *** ؟  لیخ  نیا  زا  یهاوخ  هچ 

نمجنا  ناگود ز  ناگی و  یتسرف  نم ***  کیدزن  هب  ییاین  دوخ  ارچ 
نیک  مشخ و  رد  هصغ  زا  دوب  یمه  نیعل ***  رخص  روپ  دادن  یباوج 

داژن  قفانم  ناملاظ  ای  هک  داد ***  زاوآ  سپ  ردیح  هراب  رگد 
ام ؟  ( 3  ) شیب مک  شومارف  يدرک  هک  ام ***  شیپ  یکی  ییاین  یم  ارچ   8635

شیوخ  نودرگ  هب  مه  ( 4  ) دیشکرب هچ  ز  شیوخ ***  نوراو  تخب  رس  زا  رگم 
رخف )*(  تفای  یلع  غیت  هب  يدرم  هن  رخص *** روپ  ای  هک  ردیح  تفگ  یمه 

***
نونک  منادن  نم  یلع ؟ يور  هب  نورب ***  تهاپس  نیز  ندش  دهاوخ  هک 

بلط  نانوچ  درک  یمه  زرابم  برع ***  هاش  نیا و  ورمع  تفگ  یمه 
يوا  رد  هنیک  نادیم  هب  دب  یلع  يوا ***  کیدزن  تفر  سک  تسراین   8640

مبلاغ  نب  نارمع  روپ  یکی  مبلاطوب ***  روپ  نم  تفگ  یمه 
نم  ماصمص  ز  ( 5  ) ممان دیسرپب  نم ***  مان  ُدب  شومارف  ناتْرگا 

سفن  هنوگ  چیه  دزن  رب  یمه  سخ ***  ( 6  ) نایفس نبا  بیرک  درد  ز 
231پ ] ( ] 7  ) مد هدزآ  شمشچ  ود  يدیکچ ز  مد ***  هراک  متس  يدیشک  رب  رگج 

شیب  مک و  . 3 همه ]  سخم 2 / [ . هلا 1 . ریش  دوب  یمه  یگنرد  هاگدروآ ***  رد  متفگ  هک  ناس  نیا  رب   8645
دشاب ] .  دیاب  هیواعم  اب  ورمع  يوگ  تفگ و  هک  تسا  هداتفا  یتایبا  ای  تیب  یشک [.* ]  رب  . ]/ 4

من ] . ]/ نایفص 7 تمان 6 . . 5
 ( 386 هحفص ( 

نیطساق فص  هب  یمومع  ۀلمح 
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ناینایفس  سک ز  نورب  دیان  هک  ناهج ***  يادخ  ریش  تسناد  وچ 
مشچ  مشخ  زا  درک  نوخ  ساط  ود  وچ  مشخ ***  ردنت ز  دنت  نوچ  دیرغب 

يودع  هام  درک  هیس  هنیک  هب  يودع ***  هاپس  رب  نت  دنکفا  رب 
نیطساق  فص  نآ  دیردرب  مه  ز  نیرفآ ***  ناهج  ریش  هلمح  کی  هب 
راهبون  ردنت  نوچ  دیرغب  راک ***  دید  نانچ  نوچ  یلع  نیسح   8650

درب  هلمح  نایغاط  نادب  تیمح  ز  درپس ***  شمالغ  تسد  هب  تمالع 
گنرد  یب  ودع  رب  نت  دنکفا  رب  گنلپ ***  یگنج  وچ  نودیمه  دمحم 

نایماش  فص  رب  نت  دنکفا  رب  نامد ***  ریش  دننام  هب  مه  نسح 
نیطساق  فص  رب  نت  دندنکف  نید ***  كاپ  کلام  ثعشا و  نیزگ 

جوم  ایرد و  ناس  رب  هلمح  دندز  جوف ***  جوف  یلع  هاپس  نودیمه   8655
نانمؤم  نآ  دنداتف  ادعا  رد  نانس ***  غیت و  هب  اه  لغب  هداشگ 

ماش  موق  رب  دیراب  لیس  لجا  ماسح ***  نانس و  برض  نعط  سب  ز 
ناور  زا  لجا  درک  ناوراک  یسب  ناور ***  دش  اه  يوج  ودع  نوخ  ز 
اهنیز  نالد  دب  نآ  زا  تسج  اضق  راد ***  ریگ و  نادرم و ز  هآ  سب  ز 

يوگ  وچ  نابسا  ياپ  رد  تشگ  یمه  يوج ***  شاخرپ  ناریگ  ریش  رس   8660
نانچ  نآ  نورد  رکشل  ود  نایم  ناشف ***  رس  نآ  گنج و  نآ  دوب  یمه 

زور  مین  زا  گنز  هش  دمآ  رب  زور ***  راد  هپس  رب  دش  هریچ  بش  وچ 
232ر ] هاپس [  ود  ره  دنتشگ  زاب  مه  ز  هایس ***  رسکی  تشگ  نوگ  ریق  بش  وچ 

يوج  شاخرپ  نادرم  لاح  نآ  رد  يور ***  هرابکی  دندرک  همیخ  يوس 
زاین سپ  شدمآ  یندروخ  يوس  زامن ***  سپ  نآ  زا  درک  يده  ماما   8665

ناشدوخ تسد  هب  نیطساق  ندش  هتشک  ریرهلا و  هلیل 

تفخب  ینامز  پچ  يولهپ  ربا  تسشب ***  شتسد  یماعط و  وا  دروخ  وچ 
نیمز  زا  ار  شولهپ  دروآ  رب  نید ***  رالاس  دوسآ  رب  یتخل  وچ 

هایس  تارطق  و ] ریق [  نوچ  دوب  یبش  هاگن ***  وا  اوه  يوس  درک  یکی 
( 387 هحفص (  دید  هدرپ  نوگریق  یکی  رد  ناهج  دید ***  هدرم  اوه  ياه  عمش  همه 

درپس  يو  يز  دید  هیس  يربا  وچ  درخ ***  کشا  اوه  مشچ  تخیر  یمه   8670
نورد  نغور  هب  رسارس  ار  نیمز  نوگ ***  ریق  بش  نآ  تفرگ  یتفگ  وت 

رپ  تخوس  یمه  ار  نوگ  غاز  بش  رد ***  هب  ردنت  وچ  شتآ  تسج  یمه 
نهد  زا  یشتآ  مشخ  هب  دناشف  نمرها ***  نامز  ات  نامز  یتفگ  وت 

یفطصم  نابرهم  ایا  تفگ  قَدَص »  *** » یضترم سپ  دید  یبش  ناس  نآ  رب 
رشب  باتفآ  يا  وت  یتفگب  رد ***  هب  رد  یندوب  همه  ام  اب  هک   8675
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تسُر  وت  ثیدح  زا  یتسار  همه  تسرد ***  رب  مَیداد  ناشن  بش  نیا  زا 
يوج  مان  ردیح  نامز  ردنا  مه  يور ***  درک  نیسح  يوس  يا و  تفگب 

دربن  حیلس  وت  نامز  نیا  شوپب  درم ***  ریش  ایا  تفگ  ودب  یمرن  هب 
هانپ  فص  لی  يا  زیخ  تفگ  ودب  هاگن ***  وا  درکب  دمحم  يز  یکی 

نیز  شیپ  رب  دنب  رب  لبط  یکی  نیشن ***  رب  نیز  هب  شوپب و  تحیلس  8680
حیمر  ماسح و  دتسب  تسب و  رمک  حیلس ***  نادزی  ریش  سپ  دیشوپب 

232پ ]  ] رازراک تالآ  نیه  شوپ  رد  هک  راوس ***  روالد  يا  تفگب  ( 1  ) ربنق هب 
نیز  تشپ  رب  دنب  رب  لبط  یکی  نیشن ***  رب  نیز  هب  وت  نامز  ردنا  مه 

نیز  شیپ  رب  تسب  رب  لبط  یکی  نید ***  داد و  نآ  لدلد  رب  زا  تسشن 
نامز  نآ  نیز  شیپ  رب  لبط  کی  نانچمه ***  سپ  تسب  یلع  نیسح   8685

( 2  ) اج ناهنپ ز  دنتفرب  رکشل  ز  اهدژا ***  راهچ  نوچ  بش  هریط  نآ  رد 
دوب  هتفشآ  وید  نوچ  هریط  بش  دوب ***  هتفخ  شرکشل  نآ  مشچ  لد و 

نیما  راوس  هش  اب  تفر  یمه  نینچ ***  کمرن  مرن  نید  راد  هپس 
نوچ ؟  راک  نیا  هک  یناد  تفگ  یمه  نوردنا ***  زار  هب  دمحم  اب  نیسح 
ربخ  دراد  وت  نوچمه  تْردارب  رنه ***  رپ  ایا  تفگ  نودب  دمحم   8690

نامز  ردنا  دمآ  ریز  هب  لدلد  ز  ناهج *** نیزگ  نآ  تفرب  یتخل  وچ 
زار  هب  ییاعد  هگنآ  دناوخ  یمه  زامن ***  تعکر  ود  سپ  نا  زا  وا  درکب 

ياج  ربمق 2 . . 1
نوچ  هچ و  یب  دنوادخ  شیپ  هب  نورد *** یتخس  هب  يدناوخ  هک  ناس  نادب  ( 388 هحفص ( 

ماش  لها  نآ  گنت  ات  تفر  یمه  نامز ***  نآ  تسشن  رب  اعد  نآ  درک  وچ 
نید  رالاس  تفر  یلت  زارف  نیطساق ***  رکشل  نآ  گنت  دش  وچ   8695

نامز  نآ  دید  هتفخ  همه  ار  ودع  ناینایفس ***  هب  وا  دیرگنب  یکی 
نمجنا  نآ  رب  وا  نامز  نآ  دیمد  نسحلاوب ***  اعد  کی  ناماز  نآ  دناوخب 

رگم  یب  یلع  ناوارف  ار  ودع  ربع ***  دنامب  بشما  تفگ  یمه 
نادواج  نید  يادعا  رد  ( 1  ) دنامب ناشن ***  ناک  یتربع  و ]  ] تبیه نانچ 

سک ، هس  ره  نادب  نامرف  داد  نینچ  سپس ***  ناز  یضترم  نخس  نیا  تفگ  وچ   8700
233ر ]  ] نید ناعاجش  يا  نم  نامرف  هب  نیه ***  هدنکارپ  کی  کی  ( 2  ) دیدرگ هک 

سب  [و ] دیراد شوگ  نم  راتفگ  هب  سک ***  چیه  رب  ياج  زا  دیبنجم 
نانچمه  امش  یلبط  دیبوکب  نامز ***  نآ  شیوخ  لبط  متفوک  نم  وچ 

رد  هب  رد  نابرهم  يا  میوگ  نم  هک  رگد ***  نآ  زج  هب  ادابم  نات  نخس 
رابت  باتفآ  نآ  نامرف  هب  راوس ***  یمان  ( 3  ) هس ناس ] نآ [  دنتفرب   8705

نانچ  ناراد  مان  نآ  دندرکب  ناشرالاس ***  دومرفب  هک  نانچ 
ياج  هب  اج  نامه  دوب  یم  دیرغب و  يادخ ***  ریش  لبط  رب  تسد  دز  وچ 
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دنسپ  نادزی  متسرپ و  نادزی  هک  دنلب ***  گناب  هب  سپ  نآ  زا  تفگ  یمه 
مربمغیپ  ّمع  نب  رادافو و  مردیح ***  نیما ، ناروآ  مان  ز 

ناهن  راکشآ و  بش  هریط  نآ  رد  نارتهم ***  نآ  راتفگ  دوب  نیمه   8710
شوج  هب  دمآ  رب  يداعم  دمآ  رب  شورخ ***  ناس  نیا  زا  بناج  راچ  زا  وچ 

باتش  رد  بش  هریط  نآ  دنتسجب  باوخ ***  کی ز  اکی  ناتسم  دننام  هب 
تسم  نالیپ  وچ  مه  رب  دنداتف  تسد ***  میب  زا  دندرب  ریشمش  هب 

هش  دندرک 3 . دنامن 2 . راز 1 . ( 4  ) تشک دوخ  رای  رم  رای  مه  و  راز ***  تشک  یمه  ردارب  ردارب 
تشک  یمه  ار  دوخ  . 4

ردپ  هگان  تشک  یم  زین  رسپ  ردپ ***  ار  دوخ  دنزرف  تشک  یمه   8715 ( 389 هحفص ( 
نسحلاوب  تبیه  زا  لاح  نآ  رد  نتشیوخ ***  زا  سک  هگآ  دندوبن 

ناغف  ناْشناور  زا  دیسر  کلام  هب  ناشن ***  بش  نآ  داد  یمه  رشحم  ز 
سفن  هتسسگ  هنهرب  دب  رگد  سرف ***  نیز  یب  تشپ  رب  دوب  یکی 

مالغ  يا  رایب  بکرم  تفگ  یکی  ماگل ***  نیز و  تسد  رد  تشاد  یکی 
233پ ]  ] مد هتسسگب  دوب  مغ  ز  ار ]  ] یکی ( *** 1  ) مژد ریش  دننام  دوب  یکی   8720

غیرد  ( 3  ) متفر تفگ  یم  ( 2  ) راز یکی  غیت ***  دروخ  یکی  تسج و  غیت  یکی 
رارق  یب  هُک  دش و  نوتس  یب  نیمز  راد ***  ریگ و  سب  نادرم و  هآ  سب  ز 

ناون  ناویک  دوب و  ناغف  اب  لجا  نآ ***  زا  دیزرلب  یهام  واگ و  نب  ز 
تخیرگ  رد  نیمز  ( 4  ) رعق هب  نیطایش  تخیرب ***  نادند  گنچ و  عزف  نآ  هدد ز 

لان  داب  زا  وچ  نازرل  تسس و  دبب  لاح ***  دید  نانچ  نایفس  دنزرف  وچ   8725
كاچ  درک  اه  هماج  رب  ْشنت  َربَا  كاچ ***  كاچ  رد  ( 5  ) شاه ناوختسا  دش  وچ 

ریفن ؟ ياج  تسا و  ناغف  ياج  هچ  ریما ***  يا  زیخ  تفگ  نود  ورمع  ودب 
نامز  نیا  نیزگ  هنارک  نیشنب  وت  نایم ***  رد  یلع  هاپس  دمآ  وچ 

دوش  نوریبَا  یک  نایم  نیز  یلع  دوب ***  نوچ  ترکشل  نیا  لاح  ات  هک 
تسد  هب  شتسد  دوب  یمه  ترسح  ز  تسشن ***  رب  کبس  نایفسروپ  مغ  8730 ز 

ناور  میب  شناگصاخ ز  ابا  نامز ***  نآ  سپ  تفر  یلت  زارف 
نیزح  هتشگ  دندیود  يو  ِرب  نیطساق ***  رکشل  نآ  ناگرزب 

نوچ  راک  نیا  لصا  زا  مسانشب  هک  نود ***  نایفس  دنزرف  تفگ  یمه 
باتع  نودیا  ریشمش  هب  رد  بش  هب  بارتوب ***  ناکرشم  ابا  يدرک  هچ 

رز  راورخ  هب  نوعلم  تخیر  ورف  بش ***  روش و  نانچ  دب  بش  هریت  نآ  رد   8735
تیب 9043  ك :  مدرم . )  . ]/ زار 3 مژود 2 . تساوخ 1 . زیچ  يو  هک  نآ  یب  دید  ار  هک  تسار ***  ّپچ و  زا  میس  نآ  داد  یمه 

ناشاه  ناختسا  رهق 5 . . 4
غیرد  نمشد  بشما ز  دیرادم  ( *** 1) غیت زیت  هزین و  نیه  تفگ  یمه  ( 390 هحفص ( 

دروخ  راهنز  هنیک  زا  يو  ( 2  ) ام اب  و  درک ***  دادیب  هب  نوخ  یسب  نمشد  هک 
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234ر ]  ] نیطساق رس  نآ  زرگ  ریشمش و  هب  نیک ***  هب  نانیعل  نآ  دنتفوک  یمه 
ناملاظ  نآ  عمش  بش  ریت  نآ  رد  نانس ***  ماسح و  غورف  زج  دبن   8740

ربز  ریز و  هب  دش  ناهج  یتفگ  وت  رپس ***  نانس و  كاچ  كاچ  سب  ز 
نآ  تسا  زیختسر  بش  یتفگ  وت  ناغف ***  شورخ و  سب  تبیه و  سب  ز 

نورب  تمایق  دمآ  تسدیمد و  نوردنا ***  روص  هب  یتفگ  لیفارس 
مهز  ام  رکشل  نیا  تسسگب  هک  مغ ***  نایفس ز  دنزرف  تفگ  یمه 

باوخ  تقو  ناهگان  نامتفرگب  هک  بارتوب ***  نیک  ام ز  رب  درک  متس   8745
نم  ( 3) هرخس ار  وید  مرجال  مدش  نم ***  هرغ  مدش  مدرم  راتفگ  ز 

ریگم  لد  رد  رازآ  مدرم  زا  وت  ریما ***  يا  تفگ  صاع  ِنب  ورمع  ودب 
تسر  هچ  رب  يو  هک  يدوب  هدید  نب  ز  تسرد ***  يدوب  هتسناد  وت  ار  یلع 

ار  گنس  يدز  هنیگبآ  رب  وت  ار ***  گنج  نب  نتسج ز  تسیابن 
دیرگنب  نود  ورمع  يوس  یمشخ  هب  دینش ***  اه  نخس  نآ  ورمع  بعصم ز  وچ   8750

وت  راک  یب  هب  زج  نخس  ییوگن  وت ***  راکم  ورمع  ایا  تفگ  ودب 
نوگنرس  نید  تایار  دیدرکب  نود ***  ناورم  هریرهوب و  وت و 

زیتس  نیا  زا  دیدیروآ  امش  زیختسر ***  همه  نآ  ( 4  ) لمج برح  هب 
دوب  هتفشاین  تعیرش  ماما  دوب ***  هتفخ  اه  هنتف  رس  ین  رگو 

ناغف ؟  یهاوخ  درک  ناسک  رگید  ز  ناهج ***  وت  يدز  رب  مه  هب  نوچ  نونک   8755
نف  رایسب  ود  كرمع  دینش  نخس ***  رد  نیا  زا  درب  رس  هب  بعصم  وچ 

نیک  هب  هریغم  اب  دب  وت  باب  هک  نینچ ***  نیا  رسپ  يا  وگم  اتفگب 
هرخص  راوید  ام 3 . ای  زیت 2 . غیت  . 1 234پ ]  ] ریا بر  ( 6  ) نآ وچ  هعیش  نب  هریغم  ریبز *** ( 5  ) اب دب  هحلط  اه  هنتف  رس 

بآ  وچ  ای 6 . هلمج 5 . . 4
تسخن  رد  دش  رای  وت  باب  ودب  تسج ***  هنتف  يرماع  هللادبع  وچ  ( 391 هحفص ( 

يوج  مان  لد  ریش  ردیح  ابا  يوج ***  هنتف  تسخن  زا  راهچ  ره  دندب   8760
افج  رپ  ایا  ُدب  امش  رکم  هب  اطخ *** هگ  نآ  درک  نم  باب  رگا 

نانس  غیت و  هب  دیاب  تفگ  نخس  نامز ***  نیا  يدیس  ای  تفگ  ودب 
سک  چیه  نالی  زا  دنامن  هدنز  وچ  سوه ***  ياج  تسا و  هیالگ  ياج  هچ 

گنج  هب  وا  نونک  يداعم  اب  دوش  گنن ***  مان و  زا  تسا  غیت  تسد و  ار  هک 
راد  مان  ایا  ردارب  اب  ییوت  راوس ***  هناگی  ام  رکشل  نیا  رد   8765

نمجنا  نیا  تشپ  سپ  دییامش  نز ***  ریشمش  ناریش  دییامش 
هابت  نمشد  درک  هپس  راک  وچ  هاگیاج ***  نیا  دشاب  نخس  ياج  هچ 

وت  يوج  دوخ  ِناج  ةراچ  نونک  وت ***  يوگ  یلع  هاپس  اب  نخس 
دربن  گنن و  راک  ینک  شمارف  درم ***  ریش  يا  رگید  ندز  مد  یکی 

داتف  رد  نایماش  رکشل  نادب  داب ***  وچ  بعصم  صاع  نب  راتفگ  8770 ز 
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تسد  داشگب  ریشمش  هب  تفرب و  تسم ***  لیپ  نوچ  شْردارب  يو  زا  سپ 
يوج  تفر  یمه  یلیپ  هتفشآ  وچ  ماسح ***  دز  یمه  مان و  تفگ  یمه 
يوج  تفر  یمه  ناریلد  نوخ  ز  يوگ ***  وچ  دش  یمه  ناریگ  ریش  رس 

شورخ  یگنج  درم  نیک  هب  دز  یمه  شوج ***  هب  نینوخ  يایرد  وچ  دش  نیمز 
مد  هریخ  هپس  نآ  دنتخیر  یمه  مد ***  هدیفسا  تقو  ات  هنوگ  نیا  زا   8775

میا  ینادیم  نادرگ  ناعاجش و  ( *** 2  ) میا ینایفس  هک  ( 1) دب نیمه  ناْشنخس 
235ر ]  ] لی راچ  نامه  تیمح  مدامد ز  لت ***  راچ  رب  لبط  نانچ  نآ  دندز 

يرواد  ودع  اب  منک  رجنخ  هب  يردیح ***  منم  سک  ره  تفگ  یمه 
رس  تفوک  یمه  ار  دوخ  هریخ  ودع  رتسناز ***  دشن  یم  هگیاج  نآ  زو 

رارق  یب  هتشگ و  رس  دوب  یمه  راد ***  ریگ و  نآ  ردنا  ودع  بش  همه   8780
ماخ  دندوبب  تسس و  دنتشگب  ماش ***  لها  یمد  هدیپس  تقو  هب 

مینایفس  دوب 2 . . 1
(392 هحفص ( 

ریرهلا هلیل  زا  سپ  حبص  رد  ع )  ) یلع ۀبطخ 

تشرد  فیعض و  ناوج و  ریپ و  ز  تشپ ***  هرابکی  هب  هلمج  دندادب 
نانع  ار  سرف  ناج  مغ  زا  درپس  نانچ ***  نآ  دیدب  نایفس  دنزرف  وچ 

ياج  هب  دوخ  هگ  رکشل  دندنامب  يادخ ***  ریش  میب  زا  دنتفرب 
راو  هتسهآ  ياج  نآ  زا  تشگربب  راک ***  هنوگ  نآ  زا  ردیح  ریم  دید  وچ   8785

دنار  زاب  نتشیوخ  هگ  رکشل  هب  دناوخ ***  زاب  ( 1  ) سپ ار ز  دوخ  نازیزع 
داد  نید و  رتهم  هلفان  ( 2  ) هگ داش ***  همیخ  رد  تفر  یگتسهآ  رب 

زامن  گناب  همیخ  هگرد  ربا  زاجح ***  باتفآ  یهگ  نآ  درکب 
مامت  شزامن  نیدادماب  قح  ماما ***  رتسگداد  نآ  درازگب  وچ 

یضترم  رومان  نامز  نآ  تسشن  یفطصم ***  لدلد  رب  درک و  اعد   8790
دنارب  لدلد  زاب  یگتسهآ  رب  دناشن ***  رب  یگرابکی  هب  ار  هپس 

رد  چیه  ناینایفس  لاح  نآ  زا  ربخ ***  ار  یلع  هاپس  رم  دبن 
نینچ  دهاوخ  تفر  اجک  یمرن  هب  نید ***  رالاس  هک  سک  ره  تفگ  یمه 

ندش  دهاوخب  نمشد  هب  وا  رگم  ندز ***  یبرح  لبط  ات ]  ] دومرفب
ربع  يور  نآرق ز  دناوخ  یمه  رَتَس ***  یمرن  هب  ردیح  دنار  یمه   8795

235پ ]  ] نایماش هگ  رگشل  کیدزن  هب  نانچ ***  دش  یگتسهآ  رب  ردیح  وچ 
نیطساق  هگ  رگشل  يور  نادب  نید ***  رالاس  دنار  یلت  رب  ( 3  ) رَتَس

هاگن  یتخل  دندرک  دندیسر و  هاگیاج ***  نادب  نوچ  یلع  هاپس 
نوخ  يایرد  وچ  يداو  دندیدبن  نوردنا ***  نایماش  هگ  رگشل  هب 
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زاجح  باتفآ  نآ  ناراوس  زارف ***  بیش و  دندید  هتشک  زا  رپ   8800
نیمز  يور  دندید  هتشک  زا  رپ  نیطساق ***  نآ  زک  دندنامب  یتفگش 

نادراک  ردیح  یبن  ّیصو  نامز ***  نآ  رت  شیپ  سپ  درب  ار  هپس 
شیوخ  تایار  درب  رت  شیپ  یلع  شیک ***  تشز  نمشد  رکشل  دبن 

دیرگنب  ناگتشک  نآ  تفر و  یلع  دیروآ ***  دورف  ار  هپس  سپ  نآ  زا 
رتش  یهگ 3 . . 2 سپس ]  . ] / 1

رشب  باتفآ  نانچ  نآ  لاح  هب  ربع ***  ردنا  دوب  یمه  یگنرد   8805 ( 393 هحفص ( 
ناهن  راکشآ و  همه  یسانش  ناهج ***  راگدرک  ایا  تفگ  یمه 

نید  لها  زا  دب  يالب  نادرگب  نیما ***  نانمؤم  رصان  ییوت 
دنه  دنزرف  ( 1  ) تنیا ربگ  تفگ  یمه  دنه *** روپ  ربا  تنعل  درک  یمه 

یتردق  یکی  ناس  نیدب  دنیب  وچ  یتربع ***  نیعل  دریگب  هک  دوب 
رَشَح  نادنچ  دسرتن ز  ردیح  هک  رگم ***  رگمتس  نآ  یکی  دنادب   8810

راید  ره  زا  مزیگنا  رکشل  نم  هک  راگدرک *** نمشد  نآ  تفگ  ارم 
منک  مک  ناهج  زا  ار  وت  رکشل  هب  منکشب *** وت  تشپ  ات  وت  رهب  ز 

سب  رایسب  راع  مغ و  ار  ودع  سب ***  رای  یب  رابج  رای  ارم 
هاگن  يو  رد  درک  یم  لاح  نآ  رد  هلا ***  ریش  نادرم  مشچ  لد و 

236ر ]  ] نیرفآ ناج  ریش  نآ  رادرک  ز  نید ***  ناعاجش  نآ  دندش  زجاع  وچ   8815
دوبن  زجعم  هک  زج  نیو  راک  نینچ  دوبن *** زگره  هک  سک  ره  تفگ  یمه 

راگزیهرپ  ناراد  مان  ای  هک  رایرابج *** ریش  نآ  تفگ  نینچ 
دینم  رای  هتسیاش  راک  ره  هب  دینم ***  ناتسود  نت  هب  نت  امش 

نب  لصا و  زا  هتسویپ  ( 2  ) دندید هک  نونک *** ؟  می  یفطصم  زجعم  نم  هن 
راک  تقو  مزجاع  امش  یب  نم  هک  راکشآ ***  ناتدوب  نامگ  نکیلو   8820

نامگ  دب  گس  نیا  ُدب  هدروآ  هک  نارک ***  یب  رکشل  نیا  زا  شیب  دوب 
راگدرک  يرای  زا  رکشل  یبَا  رامد *** ناشیا  زا  دمآ  رب  هنوگچ 

نیک  زور  نامگ  یب  مَُوب  ( 3  ) هدنسب نید ***  يادعا  هلمج  اب  هک  منآ  نم 
تسرواد  ناهج  و ]  ] نارماک يو  هک  تسروای ***  نیرفآ  ناهج  نآ  ارم 

ربخ  یناگدنز  رد  تسدادب  رد ***  هب  رد  یفطصم  نامگنج  نیا  زا   8825
نابرهم  لسرم  دب  هداد  ارم  ناشن ***  هنوگ  دنچ  بش  هنیشود  ز 

يرهلا  لیل  درک  بقل  بش  نیا  رب  يرولا ***  ریخ  دوب  اجک  ناس  نیدب 
مدنسب  دندید 3 . . 2 تسا ]  . ] / 1

( 394 هحفص ( 
نامگ دب  یم  دیراد  شیوخ  لد  نایع ***  ( 1) هدیدن ار  نیا  نکیل  امش 

ونابرهش ناردارب  و  ع )  ) یلع رب  رمع  نبا  ياهافج  ددجم  درک  دای 
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نامز  ردنا  دش  نایفسروپ  رب  نانچ ***  نآ  رمع  نبا  یغاط  دشب 
اهر  وا  درکب  ار  یبن  يافو  یفطصم ***  مع  نب  اب  غیت  دیشک   8830

چیپ  چیپ  رتهم و  دب  دنچ  رگا  چیه ***  دیشکن  غیت  یلع  اب  رمع 
درکن  در  وا  و ]  ] تسد وا  رب  مداهن  درک ***  مکح  نآ  ره  تفالخ  تفو  هب 

رمع  َْکلََهل  ّیلع  الول  هک  ( *** 2) ردیح ریم  دبن  اج  نیا  رگ  تفگ  نینچ 
236پ]  ] اردیح نم  وچ  اب  افج  وا  درک  هک  ارّمع ***  نب  روپ  رگم  وا  دوبن 

درک )*(  گنهرف  رایسب و  تفگ  افج  درک ***  گنهآ  نم  ناج  دصق  وا  وچ   8835
گنج  گنهآ  یلوضف و  وا  درک  هک  گنج ***  ماکان  ماک و  مدش  ترورض 

رس  دیدوب  هدرک  نارگ  رب  هب ن  رمع ***  نبا  راک  دب  هتشک  دش  وچ 
ماخ  هنوگ  نیا  زا  گنج  رد  دیدوب  وچ  ماش *** ؟  لها  ایا  دیدرک  گنج  ارچ 

يرمعاو  دایرف  درک  یمه  يرکشل ***  نآ  هلیح  دنتخاس  رب  وچ 
نم ؟  راکیپ  تسج  هدهیب  نیا  زو  نم *** ؟ رازآ  تس  رمع  نبا  هن   8840

دوب ؟ هدروخ  نم  دنویپ  نوخ  ود  هک  دوب ***  هدرک  وا  هک  دب  نآ  شدوب  سب  هن 
هاگناوید  وچمه  رمع  نیک  ز  نانچ ***  نآ  نیسح  يارس  رد  دش  وچ 

زار ، درک  ناهج  راگدرک  اب  و  زامن ***  ردنا  دب  نمهب  دزمره و  وچ 
راگدرک  تمرح  یب  مرج و  یبَا  راز ***  هب  ار  نارتهم  نانچ  نآ  تشکب 
راکشآ  ناششیپ  هگ  دروآ  رب  راتساوخ ***  ارم  وا  زاب  درک  نونک   8845

الم ، رب  امش  شیپ  تفگ  یسب  یفطصم ***  ات  هک  نآ  دای  دیرادن 
راگدرک ؟  نمشد  رفاک و  دوب  رازراک ***  یلع  اب  دنک  واک  نآ  ره 

ام  ناریپ  کنیا ز  دیسرپب  امش ***  زا  نیا  دونشنب  واک  یسک 
دنروای  يا ] یتخس [  ره  هب  ام  اب  و  دنرکشل ***  نیا  ردنا  امش  شیپ  وچ 

رد ]  ریم  هدیدب 2 / [ . . 1
تسا ].  هدرب  راک  هب  زیمآ  زنط  یمّکهت و  يانعم  رد  ار  درک »  گنهرف  ًارهاظ «  *.] / 

(395 هحفص ( 

هیواعم دزن  هب  یگنج  میانغ  نداتسرفزاب 

نسحلاوب  سپ  تفگ  نینچ  نارای  هب  نخس ***  زارف  رد  نیز  هتفگ  دش  وچ   8850
نارک  ات  نارک  زا  دیرگنب  وکن  نامز ***  نیا  ناگتشک  نیا  لاح  رد  هک 

مه  هب  ناگرزب  يا  دیروآ  زارف  مک ***  شیب و  نانمشد  تمعن  نیا  و 
237ر ]  ) رخف تسا  نورد  ایند  هب  ار  يو  هک  رخص ***  روپ  ( 1  ) يز میتسرف  ام  ات  هک 

رت  شیب  دوب  ار  ام  دزم  نیا  و  رطخ ***  ام  ِرب  درادن  ایند  هک 
ماما  دزن  دندیروآ  درگ  هب  ماش ***  لها  تمعن  نانمؤم  نآ  سپ   8855
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هتساکان  داتسرف  نمشد  هب  هتساوخ ***  نآ  ردنا  ماما  درک  هگن 
نابرهم  رتهم  ناشدومرف  هک  نانچمه ***  نانمؤم  نآ  دندرکب 

درپس  نایفس  دنزرف  هب  نودیمه  درب ***  لام  نآ  هورع  هللادیبع 
ار  دنپ  ( 2  ) وع رب  نک  هضرع  وت  هک  ار ***  دنمرنه  نآ  ُدب  هتفگ  یلع 

دنسپ  اناد  دنپ  ناوخب  ششیپ  وت  دنپ ***  ربگ  نآ  دریذپن  دنچ  رگا   8860
درگ  شیوخ  رکشل  زا  دیروآ  رب  درم ***  هراک  متس  ياک  وگب  ار  وا  رم 

ناسر  رَوقح  هب  یناوت  نوچ  نانچ  ناگراچیب ***  لام  نیا  وت  ینونک 
دش  وت  لالح  نارین  هدرک  نیدب  دش ***  وت  لاب  هنادواج و  نیا  هک 

لامه  یب  ردیح  يده  ماما  لام ***  درپسب  هورع  هللادبع  هب 
مامت  نتفگ  تسیاب  هچنآ  نخس  ماما ***  هدوتس  نآ  زاب  تفگ  ودب   8865

رس  هب  رس  وت  ماک  دوب  نوچ  نانچ  ربب ***  ار  ناگتشک  نیاک  تفگ  وگب 
شیر غاد و  رس  هب  رس  ُدب  لاح  نآ  رد  شیوخ ***  درد  ربا  نایفسروپ  لد 

ریرهلا هلیل  رد  ناشدوخ  تسد  هب  ناشنارای  لتق  زا  نایماش  ندش  هاگآ 

نید  وچ  یتسرد  زا  دروآ  ربخ  نیا ***  رد  ییحی  ( 3  ) طول فنخم  وبا 
يرولا  ریخ  رادرک  راثآ و  زو  يرهلا ***  لیل  راکیپ  لاوحا  ز 

رامش  يور  هتشک ز  دوب  نوزف  رازه ***  لچ  ناینایفس  بش ز  نآ  هک   8870
دوبن  يراتساوخ  ار  لاح  نآ  وچ  دوبن ***  يرامش  ار  ناگتسخرم  و 

237پ ]  ] نوگن دمآ  شتخب  دش و  تمیزه  نود ***  نایفس  نبا  نوچ  هک  نآ  رگد 
طول  فنخم و  وبا  یلع 3 . نیز 2 . . 1

بارغ  هتشگ  تسس  ةدننام  هب  بات ***  سرت و  زا  زور  نآ  تفر  یمه  ( 396 هحفص ( 
یگراب  يو  درب  یلت  يوس  هب  یگراچیب ***  یلاوز ز  تقو  هب 

هاگن  نمشد  هار  يز  درک  یمه  هار ***  يوس  کی  وا ز  یلت  رب  دش  وچ   8875
سرف  يو  سپ  زا  دنتخات  یمه  سرت *** بات و  نآ  رد  نودیمه  شهاپس 

دیدپ  ییور  چیه  دبن  نمشد  ز  دیدب ***  ار  شرکشل  ۀلابند  وچ 
ناشندب  نآ  کیدزن  دنرادب  نامز ***  نآ  شتیار  ات  دومرفب 

ماع  صاخ و  یگرابکی  دنتفرب  ماش ***  لها  شتیار  نآ  راثآ  رب 
رگج  هتسخ  دندوب و  همیسآرس  رس ***  هب  رس  هپس  نآ  دندمآ  درگ  وچ   8880

ریما  دزن  هتسخ  لد  دندیسر  ریگ ***  درگ  ود  هک  دمآ  رب  یگنرد 
تسم  نالیپ  دننام  هتفشآرب  تسد ***  غیت و  نیک  هتشرس ز  رد  نوخ  هب 

ناشن  ناشیا  زا  تسج  یمه  نمشد  ز  ناشدید ***  نینچ  نایفس  نبا  نآ  وچ 
نینچ  نیا ]  ] دی هتشغآ  ردنا  نوخ  هب  نیزگ ***  نادیس  ياک  تفگ  نینچ 

رد  هب  رد  مونشب  ات  دییوگب  ربخ *** ؟ ار  ام  دیراد  هچ  نمشد  8885 ز 
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سک  چیه  دش  هتشک  ناتتسد  ربا  سند ***  بارتوب  نیا  دنویپ  ز 
ریثک  لیلق و  نب  زا  میدیدن  ریما ***  يا  ودع  زا  ام  دنتفگب 

نامسآ  زا  تسار  پچ و  دمآ  هک  نانس ***  غیت و  میدید و  هدریت  بش 
ریبک  ریغص و  زا  شود  گنج  نآ  رد  ریما ***  يا  شیوخ  مان  سک  چیه  تفگن 

( 1) افق زا  يدمآ  ام  نیک  رد  هک  ام ***  میدیدن  ار  ینمشد  رگد   8890
238ر ]  ] ناود ام  سپ  نمشد  چیه  دبن  ناود ***  ره  ام  میدوب  هقاس  رب  وچ 

ریخ  راک  زا  دندوب  هداتفا  هک  ریبز ***  نبا  کش  یب  لی  ود  نا  دندب 
سک  میدیدن  نمشد  تفگ  یمه  سپس ***  ناز  نت  هب  نت  نایماش  نآ  زا 

ام  يار  ام  ناج  رب  درک  متس  ام ***  ياو  ایا  سک  ره  تفگ  یمه 
شیوخ  ریش  همه  گنچ  میدنکب  شیوخ ***  ریشمش  هب  ار  دوخ  میتسکش   8895

افو  . 1
دوسب  نادند  هب  ناماضق  ریش  وچ  دوس ***؟ هچ  مغ  نیا  دوب  یندوب  نونک  ( 397 هحفص ( 

تسر  هچ  زا  زیختسر  نیا  داینب  هک  تسرد ***  نیا  ( 1  ) دبب نایفسروپ  رب 
شیوخ  ( 2  ) نارای هب  سپ  نآ  زا  مغ  نیا  رد  شیک ***  تشز  نمشد  نآ  تفگ  نینچ 

بارخ ؟  رکشل  داینب  میدرک  وچ  بارتوب *** اب  تسیچ  ام  ریبدت  هک 
هتخآ ، راقفلاوذ  نونک  ام  رب  هتخاس ***  نامگ  یب  نونک  دیآ  وچ   8900

ام ؟ راکیپ  هب  دراد  تسد  يو  وچ  ام ***  راک  یلع  اب  دوب  هنوگچ 
دندش  هتشرس  رد  نوخ  هب  كاخ و  هب  دندش *** هتشک  هلمج  ام  ناگرزب 

ندش ؟  دهاوخ  هک  دمحم  شیپ  هب  نمجنا ***  همه  زک  نام  دییوگب 
ندز ؟  هزین  غیت و  یمه  دهاوخ  هک  نسح ***  نیسح و  یلع و  دزن  هب 

سک  هراچ  رگد  درادن  هب  نازک  سب ***  ار و  نیا  نم  مناد  هراچ  یکی   8905
ریگ  تسد  رب  زورما  هراچ  نآ  سپ  ریما ***  يا  تفگ  صاع  نب  ورمع  ودب 

باتع  ادرف  وت  اب  دنک  نوگرگد  بارتوب ***  دسر  ام  رب  رگ  نانچ 
نیز  تشپ  زا  ياج  زا  دمآ  ریز  هب  نیعل ***  رخص  نبا  نامز  ردنا  سپ 

دیرتسگ  ورف  تبیصم  طاسب  دیروآ ***  دورف  اج  نامه  ار  هپس 
238پ]  ] تسبب رب  دوخ  هب  ندروخ  باوخ و  رد  تسشن ***  متام  هب  شنارتهم  ابا   8910

حلص نیغورد  داهنشیپ  هیلح و  رب  هیواعم  مزع 

نایماش  دندش  هتشک  ورمع  ای  هک  نامز ***  نآ  دنه  روپ  سپ  تفگ  نینچ 
دندش  نامیشپ  دوخ  ةدرک  نیا  زو  دندش ***  ناساره  رکشل  هک  تسا  نیقی 

يروآ  لَیِح  ار  ودع  برح  وت  يرواد ***  رگد  دیاین  ناشیا  زا 
ناهن  ار  ودع  دنادن  هک  نانچ  نامز ***  نیا  منک  نوچ  ات  شیدنیب 

ریگ  هدرک  نامز  رد  ار  راک  نیا  وت  ریما ***  يا  تفگ  صاع  كرمع  کبس   8915
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الم  ردنا  راک  نآ  میزاسب  ام ***  دزن  دسر  ردیح  هک  یتقو  وچ 
روفن  يدرَک  هب  ار  یلع  شیمهد  رورغ ***  باوخ  هک  اتفگ  هیواعم 

ناهم  ریما  يا  درک  یهاوخ  نوچ  هک  نامز ***  نآ  تفگ  صاع  كرمع  کبس 
ارای  دبن 2 . . 1

بات  هب  ار  نانمؤم  همه  یتشک  هک  بارتوب ***  يز  میتسرف  اتفگب  ( 398 هحفص ( 
نایماش  نیا  رب  دمآ  ( 1  ) محر ارم  نانمؤم ***  نآ  زا  دمان  محر  ار  وت   8920

نایم  زا  میروآ  راک  هب  ار  لیح  نامز ***  نآ  ودع  دیوگ  هچ  ات  رگن 
دنتخاس  اه  رکم  نورد  اه  لد  هب  دنتشاذگب ***  زور  نآ  هنوگ  نیا  زا 

هار  هورع ز  نبا  داب  وچ  دمآ  رب  هاگپ ***  دادماب  رگد  زور  هب 
ناهج  يادخ  ریش  نامرف  هب  نامز ***  نآ  دیسر  نایفسروپ  رب 

یقش  يا  وت  دیدزن  داتسرف  یبن ***  ّیصو  ار  ام  تفگ  ودب   8925
ناما  يور  نم ز  وت  هب  مدرپس  ناگراچیب ***  لام  نیا  دیوگ  یمه 

سپس  ار  ناگتشک  نیا  ریبدت  هب  سک ***  تسرفب  راک  نیا  رد  ناد  هب  وت 
وت  دالوپ  هب  اه  ناج  دندرپس  وت ***  دادیب  رسارس ز  اه  نیا  هک 

239ر ] نهد [  زا  نامز  کی  دزن  رب  سفن  نخس ***  نیا  نوچ  دینشب  هّیواعم 
نینچ  نیا  درک  هتسب  یلع  ار  ام  هک  نیعل ***  رخص  نبا  سپ  تفگ  نینچ   8930

؟  تسار يوک  نیا  رد  دیاش  تفر  اجک  تسار *** ؟  هک  رم  هتساوخ  نیا  هک  دناد  هک 
نونک  ردیح  تسدرکن  ام  اب  هک  نورد ***  ملاع  هب  یتشز  چیه  دنامن 

لایتحا  زا  مه  دتسرف  ما  رب  لابو ***  ار  امش  یناهج  نآ  ( 2  ) نونک
نم  ناج  یمه  دسرت  رشح  زا  هک  نمجنا ***  نادب  رگمتس  نآ  دومن 

سپ  لام  همه  نآ  درپس  نزاخ  هب  سخ ***  نایفس  نبا  نخس  نیا  تفگب   8935
ناینایفس  هرابکی  دنزاسب  ناگتشک ***  نآ  راک  ات  دومرفب 

ماع  صاخ و  زا  مه  رخ  نآ  نامرف  هب  ماش ***  ناواگ  لوغشم  دندوبب 
راز  هتشک  ناهج  هتشک  دش ز  ات  هک  راگزور ***  کی  تشذگب  زین  نیا  رب 

نیفد  يدوز  هب  ار  ناگتشک  نآ  رم  نیطساق ***  رکشل  نآ  دندرک  وچ 
هاگیاج  نآ  زا  زاب  یگرابکی  هب  هاپس ***  اب  یلع  سپ  نآ  زا  دیبنجب   8940

داب  دننام  تفر  هپس  اب  یلع  داد ***  نید و  نمشد  نآ  راثآ  رب 
ونک  محرس 2 . . 1

ناینایفس  گنت  ات  درب  هپس  *** نامسآ ةدنراد  يورین  هب  ( 399 هحفص ( 
هاپس  ربارب  زا  دندز  فص  یکی  هار ***  درگ  زا  هک  ردیح  دومرفب 

( 1  ) زادگ رد  دش  هراب  رگد  ناشناور  زاب ***  دندیدب  نآ  ناینایفس  وچ 
نوبأم نوعلم  صاع  كرمع  ابا  نود ***  ربگ  نآ  تخاس  رب  هلیح  کبس   8945

ورمع داهنشیپ  هب  (ع ) یلع هاپس  حالس  علخ 
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یبن  رهب  توادع ز  نک  مک  هک  یلع ***  دزن  داتسرف  یلوسر 
راز  هتشک  دندش  شناگدنب  نیا  هک  راگدرورپ *** میراد ز  مرش  ام  هک 

239پ [ يروای ]  زا  مه  نک  نایم  رد  حلس  يرواد ***  نیو  برح  ینک  مک  رگا 
لابو  هار  هب  سپ  نیز  میدرگم  لاتق ***  برحز و  میتشگ  ریس  ام  هک 

رد  هب  ام  نامز  نیا  مینک  توادع  رش ***  روش و  نیا  هک  دش  نآ  تقو  نونک   8950
( 2  ) زاس برح  نکم  نک  نایم  رد  حلس  زاب ***  تسا  لوبق  متفگ  هک  نیا  رگا 

نایزات  هش  دزن  هب  وا  تفرب  نامز ***  ردنا  صاع  كرمع  کبس 
یلم  راوس  ردیح  دیدنخب  یلع ***  دزن  درازگب  ماغیپ  وچ 

صاخ ؟ ماع و  رب  وت  يدیروآ  رهم  هک  صاع *** ورمع  يا  تسا  هلیح  هچ  اتفگب 
ریگ  دای  وکن  هلیح  تسا و  قرز  هن  ریما ***  يا  تفگ  صاع  كرمع  نیعل   8955

تساوگ  نادزی  وت  وا و  تفگ  نیا  رب  تساور *** دیوگ  تسار  رگا  تفگ  یلع 
دروخ  دنگ  سب  هک  وا  دروخ  دنگوس  هن  دروخ ***  دنگوس  ورمع  نامز  نآ  کبس 

راکشآ  دینک  رد  نایم  ار  حلس  راک ***  تسا  نینچ  زا  سپ  تفگ  یلع 
ناور  نشور  هاشنهش  يا  مینک  نانچ ***  نآ  تفگ  صاع  كرمع  کبس 
ناوج  ریپ و  شیوخ  رکشل  نآ  رب  نامز ***  ردنا  مه  ردیح  دومرفب   8960

دینک  نامرد  ناشیا  درد  نیا  رم  دینک ***  رد  نایم  اه  حلس  رسکی  هک 
یلدرپ  زا  مه  رد  نایم  اه  حلس  یلع ***  هاپس  رسکی  دندرکب 

ناینایفس  کیدزن  دوز  تفرب  نانچ ***  نآ  لاح  صاع  كرمع  دید  وچ 
تفج  هنوراو  نایفسروپ  رب  تفگ ***  زاب  ودب  نوعلم  ورمع  ناور 

زاس  برح و  رازگ 2 . . 1
( 400  ) هحفص

دنه  ناگرزب و  راگدای  يا  هک  دنه ***  روپ  سپ  تفگ  نیعل  ورمع  هب   8965
ورب  ردیح  کیدزن  زیخرب و  وت  ونش ***  وکین  زین  نخس  نیا  نم  ز 

240ر [ نورب ]  زا  دور  ییاطخ  دیابن  ( *** 1  ) نوخس نیا  ارو  رواب  تسین  وگب 
هانپ  فص  يا  ياج  کی  هلمج  همه  هاپس ***  نایم  رد  هنب  اه  حلس 

یسب  نوخیبش  زا  هاگن  دنرادب  یبش ***  ره  ات  دنچ  ینت  متسرف 
ماین  ردنا  هگ  نآ  ام  غیت  دور  مامت ***  متفگ  هچنآ  لوبق  يدرک  نوچ   8970

نایم  زا  کبس  توادع  دزیخب  نایماش ***  نیا  رب  يدامتعا  دوش 
نیک  هب  هگ  نآ  میزاس  هراچ  رگد  نیدب ***  ردیح  دروآ  رد  رس  رگا 

ریت  نوچنه  ار  راک  نیا  نم  مزاسب  ریما ***  يا  تفگ  صاع  كرمع  نیعل 
صاخ  ربگ  نآ  دش  ردیح  کیدزن  هب  صاع ***  ورمع  نیعل  هگ  نآ  دمآ  دورب 

سند  نیعل  شتفگ  هک  ناس  نادب  سپ ***  درازگب  هّیواعم  مایپ   8970
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زاجح  نارس  دندنام  هریخ  وا  زا  زاب ***  هراب  رگد  ردیح  دیدنخب 
ربخ  رد  نیا  زا  ار  ام  يوگ  رب  وت  رهگ ***  نشور  هاش  يا  دنتفگب 

نورح  ربگ  دروآ  ماغیپ  هچ  نود ***  صاع  كرمع  نیا  تّرک  ود  هک 
وت  راسخر  تخورفرب  یم  لگ  نوچ  وت *** راب  ره  هب  مسبت  يدرک  هک 

نایماش  کبس  يرکم  دروآ  هک  نامز ***  نآ  نمجنا  رب  تفگ  یلع   8980
نوزف  نیز  نکم  فاصم و  نک  مک  هک  نود ***  نایفسروپ  نآ  دیوگ  نینچ 

هانگ  یب  همه  رکشل  ود  ره  نیا  رد  هاپس ***  نارازه  نیدنچ  هتشک  دش  هک 
لغد  روش و  مینامن و  توادع  لدج ***  فاصم و  نیا  مینک  مک  نونک 

نامز  نیا  مینک  ام  ینک  وت  رگا  نایم ***  ردنا  غیت  نامز  نیا  مینک 
ماش  راد  هپس  ورمع  دنگوس  هب  ماع ***  ياه  نخس  نیا  لوبق  مدرک  نوچ   8985

240پ [  [ هانپ فص  يا  هدوت  هنب  اه  حلس  هاپس ***  نایم  دیوگ  زاب  نونک 
یکدنا  ار  موق  نیا  دتفا  لوبق  یکی ***  دنراد  سأب  ام  نادرم  هن 

نخس  . 1
( 401  ) هحفص

امش  دیناد  هچنآ  دیروآ  راک  هب  ام ***  میدرک  زین  نیا  دشاب  اور 
نیک  رکم و  ام  میرادن  لد  رد  هک  نیعل ***  نآ  دروخ  دنگوس  هراب  رگد 

نکم  رگید  وت  نیا  لوبق  مدرک  هک  نکب ***  یناد  هچ  ره  ور  تفگ  یلع   8990
صاخ  ربگ  نآ  دش  نوعلم  ریم  ِرب  صاع ***  ورمع  کبس  هگ  نآ  دمآ  نورب 

دیلپ  موش  نایفسروپ  نادب  دینش ***  دید و  هچنآ  همه  وا  تفگب 
نوزف  رت  نوزف  متفگن  رد  نیا  زو  نود ***  نایفس  تخاس  رب  هراچ  کبس 

رومان  فنخموب  راتفگز  ربخ *** ییحی  طول  دروآ  نینچ 
یلدرپ  زا  بعصم  كرمع و  ابا  یلع ***  دزن  هب  نت  هد  هداتسرف   8995

لیپ  هدنژ  نوچ  هنرید  ناریپز  لیبح *** رش  رگد  هریرهوب  نادب 
ریطخ  نیعل  ناینایفس  ز  ریما ***  دزن  هب  ود  هد و  دنچ  دندش 

زاجح  ریم  حدم  یکی  ره  ادج  زاب ***  دنتفگب  مالس و  دندرکب 
رخف  وت  دزن  هب  ار  ام  داتسرف  رخص ***  دنزرف  هک  دنتفگب  هگ  نآ  سپ 

مان  هب  ردیا  مه  رس  کی  میداهن  مامت ***  حیلس  رس  کی  هلمج  ام  هک   9000
نامز  ردنا  شیوخ  رکشل  ابا  نایم ***  رد  ( 1  ) حلس مه  دنک  وا  رگا 

میا  هدروخ  مغ  زین  ناگتشک  رب  و  میا ***  هدرک  ام  هک  ردیح  دومرفب 
زارفرس  يا  میدید  هلمج  ام  هک  زاب *** شنالوسر  دنتفگب  هگ  نآ  سپ 
راک  لاح و  زا  هنوگ  ره  دنسرت ز  هک  راوتسا ***  یمه  دنرادن  نکیلو 

241 ر [  [ هاگن رس  کی  دنراد  عمج  نیا  هک  هاپس ***  نایم  روایب  اه  حلس   9005
حیمر  دومع و  ماسح و  غیت و  ز  حیلس ***  رس  کی  دندیروآ  عمج  هب 
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هلا  ریش  رادرک  راتفگ و  هب  هاپس ***  نایم  هلمج  دنداهن 
ناهج  ریم  دومرف  ملح  نیا  هک  ناروای ***  نآ  زا  سک  ره  دنام  بجع 

نینمؤم  همه  رب  دندش  نابهگن  نیطساق ***  حلس  درگ  تسب  اَرن 
ناهرمگرس  يواعم  دزن  هب  نامز ***  نآ  صاع  ورمع  سپ  داتسرف  9010

حیلس  . 1
( 402 هحفص ( 

یتساک  مک و  ّيدب و  نک  اهر  یتساوخ ***  یم  وت  مِک *  نانچ  نآ  دش  هک 
نامز  ردنا  مه  دصاق  داتسرف  نامداش ***  دش  دینشب  وچ  يواعم 

میتشاگنیب  وس  کی  هب  توادع  میتشاد ***  حبس  زا  گنچ  زین  ام  هک 
هلا  رهب  هبوت ز  دندرکب  هاپس ***  هلمج  درک  نایم  رد  حلس 

لوتب  غارچ  نآ  رس  دنابنجب  لوسر ***  زا  نخس  نیا  دینش  ردیح  وچ   9015
یفطصم  خا  نآ  درکب  مّسبت  افو ***  زا  نیسح  يوس  درک  هگن 

رشب  باتفآ  ناشلاح  نآ  زا  ربع ***  ردنا  دوب  یمه  یگنرد 
ناهن  راکشآ و  همه  ینادب  ناهج ***  راگدرک  ایا  تفگ  یمه 

زاس  هنیک  گس  نا  درک  هک  نف  نیدب  زاب *** شیپ  نیعل  نیا  دروآ  رکم  هچ 
مامغ  دمآ  بش  سمش و  تفر  ورف  ماش ***  تقو  ات  دندوب  زور  نآ  سپ   9020

یگدنا  بش  ساپ  کی  دنتفخب  یکی ***  ره  دندش  رد  هگمارآ  هب 
باوص  قیرط  رب  همه  دنتفخب  باوخ *** هب  رس  کی  هلمج  نانمؤم  نیا  زو 

زار  شیوخ  قلاخ  اب  تفگ  یمه  زامن ***  ردنا  دالوا  هب  ُدب  یلع 
241پ[  [ ماش لها  نآ  کیدزن  هب  وا  تفرب  ماما ***  نآ  تسشن  رب  اعد  نیا  درک  وچ 

زاون  لد  ( 1  ) ربنق اب  دنتفرب  زارفس *** یلع  دمحم ، نیسح و   9025
سپ  گیر  ۀماخ  نآ  زا  دنتشذگ  سپس ***  شیپ و  راچ  ره  لبط  ابا 

نید  هاشنهش  نآ  هاگباوخ ، شوخ  هب  نیطساق ***  رکشل  يوس  دش  یلع 
ناگدرم  نوچ  دندوب  هتفخ  همه  ناینایفس ***  هب  وا  دیرگنب  یکی 

یفطصم  رب  تاولص  داتسرف  یضترم *** اعد  کی  نامز  نآ  دناوخب 
نید  ناعاجش  يا  تیور **  وس  ره  هب   *** نیه هک  ردیح  دومرفب  هگ  نآ  سپ   9030

سب  دیراد  شوگ  نم  راتفگ  هب  سک ***  چیه  دوخ  ياج  زا  دیبنجم 
نانچمه  امش  رس  کی  دیبوکب  نامز ***  نآ  شیوخ  لبط  متفوک  وچ ن 

میرذگن  رتسناز  وت  نامرف  ز  میرب ***  نامرف  هک  رس  کی  دنتفگب 
دیور [  : تیور  ** . [ ربمق . 1 ارم [  هک  مک : * .[

( 403  ) هحفص
يار  کین  ( 1  ) ییوس ره  دنتفوک  ورف  يادخ ***  ریش  لبط  رب  تسد  دز  وچ 

شوج  هب  دمآ  رد  وخدب  ّيداعم  شورخ *** دمآ  رب  بناج  راچ  زا  وچ   9035
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بابش  رس  کی  دنتسج  هدوک  الک  باوخ *** ناوید ز  ِناتسم  دننام  هب 
تسم  نالیپ  هتفشآ  ناوید  وچ  تسد *** میب  زا  دندرب  ریشمش  هب 

ساره  رد  دنُدب  یم  دوخ  هب  دوخ  زا  مه  سایق *** یب  رگدکی  زا  دنتشکب 
ربع  يور  نانیطساق ز  نآ  زا  ردپ *** ار  دوخ  دنزرف  تشک  یمه 

غیرد  مدرم  تفگ  یم  راز  یکی  غیت ***  دروخ  کی  تسج و  غیت  یکی   9040
راز  هب  ار  رگدکی  تشکب  يداعم  راد ***  رگیز و  نادرم و  هآ  سب  ز 

نایماش  رس  رب  الب  دراب  هک  نانچ ***  نآ  دیدب  نایفس  دنزرف  وچ 
242ر [  [ دیشچ دیابب  نونکا  ندرک  ناوت *  وچ  ( *** 2  ) دیسر نام  هیس  ياضق  رگ  دزس 

نایماش  رکشل  رد  داتفا  رد  نامز *** نیا  یلع  هاپس  دمایب 
باوخ  تقو  ناهگان  نامتفرگب  هک  بارتوب *** نامز  نیا  درک  ردغ  ام  هب   9045

نیزح  راوخ و  دندیود  يور  ِرب  نیطساق ***  رکشل  نآ  ناگرزب 
نوبز  نمشد  تسد  رد  میتشگ  هک  نود ***  نایفس  دنزرف  تفگ  یمه 

ام  ياو  نامز  نیا  مینک  هنوگچ  ام ***  يار  رب  راک  نینچ  نیا  تفرن 
باتع  زا  نامز  نیا  درکب  ام  اب  هک  بارت ***  وب  ناکرشم  اب  هچنآ  درکن 

نیطساق  رس  نآ  زرگ  ریشمش و  هب  نیک ***  هب  ناینعل  نآ  دنتفوک  یمه   9050
ربز  ریز و  هب  دش  ناهج  یتفگ  وت  رپس ***  نانس و  كاچ  كاچ  سب  ز 

مه  هب  ام  رکشل  نیا  تسگب  هک  مغز ***  نایفس  دنزرف  تفگ  یمه 
باوخ  تقو  ناهگان  نامتفرگب  هک  بارت *** وب  نونک  ام  رب  درک  متس 

نمجنا  نیا  رد  یفالخ  وا  درک  هک  نم *** هّرغ  مدش  ناشیا  راتفگ  هب 
داتفرب  ام  هب  ام  دب  ریمض  داب ***  شیوخ  رکشل  همه  مدادب   9055

دیس  نامرس  ياضق  لدزس  يوس 2 . . 1
دوش [.  یم  ظفلت  نات » ناوت « ، *. [ 

دروخ  راهنز  وچ  هنیکز  ام  رب  و  درک *** دادیب  هب  نوخیبش  نمشد  وچ  ( 404  ) هحفص
ناهن ؟ رد  هگبرح  زا  نتفر  زج  هب  نامز ***  نیا  نونک  دشاب  هچ  كرادت 

تشگ  رازیب  هلمج  دوخ  رادرک  ز  تشگزاب ***  سک  دنچ  اب  نیا و  تفگب 
( 1  ) ربنق دنزرف و  ود  اب  یلع  دمایب  رس *** هب  رس  هپس  نآ  دندز  مه  رب  وچ 
راکم  نوعلم  نانیطساق  نآ  زا  راد ***  ریگ و  رد  دندوبب  بش  همه   9060

مه  هب  مه  رگیدکی  زا  دنتشکب  مد ***  هدیفسا  تقو  ات  هنوگ  نیا  زا 
242 پ [  [ مَینادیم نادرگ  ناریش و  وچ  مَینایفس *** هک  ُدب  نیمه  ناشنخس 

راک  نامرد  هنوگ  چیه  دندیدن  رامش *** یب  رگیدکی  زا  دنتشکب 
ماسحو  برض  تمیزه ز  دندوبب  ماش *** لها  یمد  هدیفس  تقو  هب 

يار  تشز  رتخا  موش  نانیعل  يادخ *** ریش  میب  زا  دنتفرب   9065
یلم  راوس  نآ  درک  هچ  ردیح  هک  یلع ***  هاپس  هگا  ( 2  ) دندوبن
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رادساپ  هد  هن  هریرهوب  نآ  هن  راک *** لاح و  زا  هگآ  صاع  ورمع  دبن 
زور  حبص  ات  رادیب  هچ  هتفخ  هچ   *** زور هب  ات  دندب  قفانم  ود  هد و 

تفاتش  نوعلم  کیدزن  رمع و  کبس  تفاین ***  سک  یهگآ  نیز  زور و  دش  وچ 
دیدب  دح  یب  هتسخ  هتشک و  رگم  دیدن ***  ار  سک  گنسرف و  ود  وا  تفرب   9070

نیمک  ار  هپس  نیا  داتفوا  نوچ  هک  نیعل ***  ربگ  لاح  نآ  زا  دنام  بجع 
ناگتشک  نیا  زا  نیهاله  وگ  رب  هک  نامز ***  نآ  ناگتسخ  زا  دیسرپب 

بات  نیک و  زا  دروایب  نوخیبش  بارت ***  وب  افو  یب  نیا  دنتفگب 
نونک  مه  دسر  دب  ار  هدرک  دب  هک  نود ***  ورمع  سپ  لاح  نآ  زا  تسنادب 

ناوج  ریپ و  هار  نآ  ردنا  دیدب  ناینایفس ***  يوس  تفرب  مدامد   9075
( 3  ) زیجح ریما  هاپس  میب  ز  زیرگ *** يوس  تفر  یمه  هتسخ  هک 

صاخ  ماع و  لت  ریز  نآ  ردنا  دیدب  صاع *** ورمع  تفرب  رگید  گنسرف  ود 
راگف  لد  هدش  دنویپ  ناشیوخ و  ز  راوگوس ***  یکی  ره  هدمآ  دورف 

زاجح  دندوبب 3 . ربمق 2 . . 1
(405  ) هحفص

نایماش  نآ  زا  کی  ره  تشاد  بجع  نامز ***  ردنا  مه  ار  وا  دندید  وچ 
( 1) نورد زا  ارو  دماین  رب  ها  هک  نود *** نایفسروپ  نآ  دوب  نانچ   9080

]243 ر [ نورح راوخ و  میتشگ و  هتشک  ام  و  نونکام ***  ِرب  دمآ  هدنز  وا  هک 
يوگ  زاب  یکی  ُدب ؟ نوچ  هک  اتفگب  يور ***  درک  سپ  صاع  كرمع  يوس 

نایم  رد  حلس  نکاس  دوب  هپس  نامز ***  نآ  تفگ  صاع  كرمع  ودب 
ماع  صاخ و  زا  سک  زور  ات  دیبنجن  مامت ***  دندوب  هتفخ  یلع  هاپس 

باذع ؟ ردنا  قلخ  همه  دنتشگ  هک  بارت *** وب  سپ  درک  ارچ  نوخیبش   9085
ریبک  ریغص و  نابهگن  زا  سرپب  ریما ***  يا  تفگ  صاع  كرمع  ودب 
تفهن  ردنا  زین  وا  ُدب  رفاک  هک  تفگ *** رفک  سپ  نوعلم و  دیشوجب 

دب  لعف  دسر  دب  ار  هدرک  دب  هک  دوخ *** رادرکز  دوخ  رب  دندیپط 
ناهج  ماما  دزن  هب  ات  تفرب  نامز ***  نآ  صاع  ورمع  تشگزاب  ( 2  ) سپ ز 

دیلپ  نایماش  رکشل  نآ  زا  دینش ***  دید و  هچ  نآ  تفگب  نارای  هب   9090
ناهلبا  نآ  زا  قفانم  ود  هد و  نایماش ***  نآ  توم  زا  تام  دندش 

همدمد  رد  سرت  يدیمون و  هب  همه ***  نایفسروپ  يز  دنتفرب 
رازراک  زا  بش  نآ  رگیدکی  زا  مه  رازه *** هجنپ  ود  هتشک  دندیدب 

ریزگ  هنوگ  چیه  دبن  ناشیا  زک  ریما ***  دزن  هب  هلمج  دنتفرب 
رامح  ناس  هب  هتسشن  لت  نآ  رب  راز *** هب  نایفسروپ  نآ  دندیدب   9095

رازراک  نآ  نوخیبش و  دب  نوچ  هک  راک ***  لاح و  سپ  دیسرپب  ناشیا  زا 
هردیح  رکشل  رد  میدوبب  هرس ***  کی  ام  ریم  يا  دنتفگب 
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راد  ساپ  حلس  درگ  هتسِش  ام  و  راز ***  هدرم  نوچ  دندوب  هتفخ  همه 
زورف  لد  ردیح  رکشل  نآ  زا  زور *** هب  ات  یسک  بش  نآ  دیبنجن 

]243پ [ تفگن هنوگ  چیه  نخس  رد  نیا  زو  تفگ ***  تسار  وا  هک  هگ  نآ  تسنادب   9100
نامغ  ردنا  زور  نآ  دندوبب  ناهدنا ***  ابا  ود  هد و  ره  نآ  سپ 

سپس [ نورب 2 /] . . 1
( 406  ) هحفص

تفهن  ردنا  دیراد  زار  نیا  هک  تفگب ***  ناشیدب  نایفسروپ  کبس 
ربز  ریز و  هلمج  ام  راک  دوش  ربخ *** درادب  ام  رکشل  رگ  هک 

ام  راک  سپ  زا  بارت  وب  تسه  هک  اهراک *** نینچ  نیا  تفرب  رب  ودب 
باوص  اه  نیا  زا  وا  ِرب  دیاین  بارتوب *** نیا  تسوداج  درم  یکی   9105

دید ؟  هک  ملاع  هب  زگره  راک  نینچ  دیسر *** رد  ام  هب  ام  دب  ياضق 
زور  موش  نادب  سکان  نانیعل  زور *** هب  ات  نخس  رد  نیا  زا  دنتفگب 

رَِکف  نامغ و  ردنا  دندوبب  رگد *** زور  دنتسبب  تحارج 
سک  ياجیه  میدیدن  نمشد  ز  سپس *** ناز  نایماش  همه  دنتفگب 

ام  يار  ام  ناج  رب  درک  متس  ام *** ياج  چیه  میدیدن  نمشد  9110 ز 
شیوخ  يادعا  هب  يداش  میدنکف  شیوخ ***  ریشمش  هب  ار  دوخ  میتشکب 

دوس ؟ هچ  نتفگ  درک  دوخ  راک  اضق  ( *** 1 (؟ دوس هچ  اه  مغ  دوب  یندوب  نونک 
تسس  راک  دوش  ردیح  یعس  یب  هک  تسرد *** نیا  ( 2  ) دشب نایفسروپ  رب  وچ 

شیوخ  ناورم  صاع و  كرمع  ابا  شیک *** تشز  نمشد  نآ  تفگ  نینچ 
بارخ  دوخ  زا  مه  ار  دوخ  میدرک  هک  بارت *** ؟ وب  اب  تسیچ  ام  ریبدت  هک   9115

هتخآ  نیک  ریشمش  هب  ام  رب  هتخاس ***  یلع  دیآ  هک  ناد  نینچ 
یلم  راوس  زرابم  وا  تسه  هک  یلع ***؟ اب  ام  راک  دوب  هنوگچ 

ریگم  ناسآ  راوشد  راک  نیا  وت  ریما ***  يا  تفگ  صاع  كرمع  ودب 
]244ر[ باتع نوگرگد  يو  رب  میزاسب  بارتوب *** دسر  ام  يز  هک  ناد  نینچ 

(ع) یلع نوخیبش  روصت  هب  نایماش  دوخ  تسد  هب  ماش  هاپس  راتشک 

رومان  فنخموب  لاح  نیا  رد  ربخ *** ییحی  طول  دروآ  نینچ   9120
رادغ  نیعل  يودع  رکم  ز  راک *** هنوگ  نآ  زا  ردیح  دید  نوچ  هک 

رگ  هیفُخ  كرمع  دش  دمآ  ز  رد *** هب  قفانم  دنچ  نآ  دنتفر  هک 
دنارب  ناشیا  دزن  نخس  رد  نیا  زو  دناوخ *** زاب  یلع  ار  دوخ  نازیزع 

زامن  گناب  شیوخ  هگرد  ربا  زاجح *** باتفآ  درکب  هگ  نآ  سپ 
دوش  دوش 2 . . 1

( 407  ) هحفص

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 347 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلاو  همه  نیدادماب  يوس  مامت *** رس  کی  دندرکب  تعامج   9125
یضترم  نیزگ  نآ  نارای  رب  و  یفطصم ***  رب  رایسب  درک  اعد 

یلع  دیس  هلمج  نارای  ابا  یبن *** حانجلاوذ  َربَا  وا  تسشن 
رد  چیه  نیطساق  رکشل  نآ  زا  ربخ *** ار  یلع  هاپس  رم  دبن 

نانچ  نآ  یلع  دهاوخ  تفر  اجک  نانمؤم *** نآ  زا  کی  ره  دنتفگب 
ندش  دهاوخب  ناس  نیا  نمشد  ( 1  ) يز هک  ندز *** یبرح  لبط  وا  دومرفب   9130

دودو يادخ  رکش  درک  یمه  دوز *** لیجعت  هب  ردیح  دنار  یمه 
ناگتشک  نآ  گیر  رب  دندیدب  نایماش ***  رکشل  يز  دندیسر 

راوگوس  لد  هب  هتشگ  دندوبب  راوس *** زا  رازه  هجنپ  ود  دب  نوزف 
زاجح  باتفآ  نآ  ناراوس  زارف *** بیش و  دندید  هتشک  زا  رپ 

نیک  رکم و  زا  دنتشگ  هتشک  نوچ  هک  نیطساق *** نآ  زک  دندنامب  یتفگش   9135
ناج  ریش  ردیح  یبن  ّیصو  نامز ***  نآ  دیروآ  دورف  ار  هپس 

رگزوریپ  رابج  ریدقت  ز  ربع *** ردنا  دوب  یمه  یگنرد 
]244پ [ ناهن راکشآ و  زا  وت  یناد  هک  ناهج *** باتفآ  نآ  تفگ  یمه 

يامنهر  مه  يریگ و  تسد  مه  هک  يادخ *** يا  نانمؤم  رصان  ییوت 
دنه  روبنز  تسربگ  تفگ  یمه  دنه *** روپ  ربا  تنعل  درک  یمه   9140

یتردق  نینچ  وا  دید  راب  ود  هک  یتربع ***  وا  دریگ  نامز  نیک  دوب 
رَشَح  نادنچ  دسرتن ز  ردیح  هک  رگم *** رگمتس  نآ  یکی  دنادب 

راید  ره  وت و  رب  مقح  رب  نم  هک  راگدرک *** نمشد  نآ  تفگ  ارم 
منک  مک  ناهج  زا  ار  وت  رکشل  هب  منکشب *** وت  تشپ  منم  هفیلخ 
سب  رایسب  راع  مغ و  ار  ودع  سب *** رای  یب  رابج  رای  ارم   9145
هاگن  يو  رد  درک  یم  لاح  نآ  رد  هلا *** ریش  نادرم  مشچ  لد و 

نیرفآ  ناج  ریش  نآ  رادرک  ز  نید *** ناعاجش  نآ  دندش  زجاع  وچ 
نیز  . 1

( 408  ) هحفص
دوبن  زجعم  هک  زج  نیو  راک  نینچ  دوبن *** زگره  هک  سک  ره  تفگ  یمه 

راگزیهرپ  ناراد  مان  ای  هک  رای ***  رابج  ریش  نآ  تفگ  نینچ 
دینم  ای  هتسیاش  راک  ره  هب  دینم ***  راد  تسود  نت  هب  نت  امش   9150

نامگدب  گس  نیا  دب  هدروآ  هک  نارک ***  یب  رکشل  نیا  زا  شیب  دبن 
راک ؟ ناریلد  يا  ام  جنر  یبَا  رامد *** ناشیا  زا  دمآ  رب  هنوگچ 

درک  تسار  ام  جنر  یب  دنوادخ  درک ***  تساوخ  یمه  نمشد  هچنآ  ام  هب 
نیک  زور  نامگ  یب  مَُوب  هدنسب  نید *** يادعا  هلمج  اب  هک  منآ  نم 

تسرواد  وا  هلمج  ناگدنب  رب  هک  تسروای ***  نیرفآ  ناهج  نیا  ارم   9155
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دوب  هتفس  رد  نوچ  رب  ام  هب  تقیقح  دوب ***  هتفگ  یفطصم  نامگنج  نیا  زو 
245ر [  [ نالسرم متاخ  ُدب  هتفگ  ارم  نایب ***  هنوگ  دنچ  وا  بش  ود  نیا  رد 

نامگدب  نانمؤم  يا  دییارچ  نایع ***  دیدیدب  هراب  دنچ  امش 
رس  هب  رس  نامگ  یب  دیدش  رب  نم  هب  رمع *** نبا  زور  نآ  هتشک  دش  هک 
مامت ؟ ان  دوخ  راک  رب  دیدوب  هک  ماش *** لها  اب  دیدرک  گنج  ارچ   9160

غیرد  یب  رس  هب  رس  نانمؤم  ربا  غیت *** دندیشک  ناشیاک  دیدیدب 
؟ نم راکیپ  دنتسج  هدوهیب  هب  نم ***؟ رازآ  دنتسج  هلمج  نیا  هن 

دنا *  هدرک  اطخ  ار  یفطصم  نخس  دنا *** ؟ هدرک  افج  ناک  ناشدوب  سب  هن 
نم  راکیپ  هلمج  رس  دنداهن  نم *** رازآ  دنتسج  هلمج  نونک 

الم  رب  نخس [ [ وا تسا  هتفگ  دنچ  هگ  یفطصم *** ۀتفگ  دش  تشمارف   9165
راگدرک  نمشد  رفاک و  دوب  رازراک *** یلع  اب  دنک  واک  نآ  ره 
ام  ناریپ  کنیا ز  دیسرپ  *** امش زا  نیا  دونشن  هک  سک  نآ  ره 

دنروای  رد  راک  ره  هب  ام  اب  و  دنرکشل *** نیا  ردنا  امش  شیپ  هک 
نسحلاوب  زا  مه  رس  کی  دندینش  نخس *** نیا  تفگب  نوچ  یبن  یّصو 

امش  سپ  ناگتشک  نیا  لاح  رد  هک  یضترم *** سپ  تفگ  نینچ  نارای  هب   9170
.] دنا هدومن  راتفر  شسکع  هب  دنا و  هدرک  اهر  ار  یفطصم  نخس  رعاش : دوصقم  *. [ 

نانمشد  نیا  دندرک  هچ  دوخ  ات  هک  نارک ***  ات  نارک  زا  دیرگنب  وکن  ( 409) هحفص
مه  هب  ناگرزب  يا  هدیروآ  زارف  مک *** شیب و  نانمشد  تمعن  نونک 

نانمؤم  يا  سپ  دیاشن  ار  ام  هک  نانمشد *** يز  میتسرف  ام  ات  هک 
رخف  ( 1) ایند هب  تسار  ناینایفس  وچ  رطخ *** ام  رب  درادن  ایند  هک 

نید  لها  زا  دندیروآ  درگ  هب  نیطساق *** تمعن  نانمؤم  نآ  سپ   9175
245ب[  [ هتساکان ياج  نیا  زا  دیْرِبب  هک  هتساوخ ***  همه  نآ  ماما  دومرفب 

نایزات  هش  ردیح  نامرف  هب  نانچمه *** نانمؤم  نآ  دندرکب 
درپس  نایفس  دنزرف  هب  نودیمه  درب *** لام  نآ  هورع  هللا  دیبع 

درگ  شیوخ  رکشل  زا  يدروآرب  درم ***  هراک  متس  ياک  شهگ  نآ  تفگب 
ناسر  روقح  هب  ار  نیا  وت  يدوز  هب  رناگراچیب ***  لام  نیا  ریگ  نونک   9180

دش  وت  لالح  نارین  هدرک  نیدب  دش *** وت  لاب  هنادواج و  نیا  هک 
رس  هب  رس  وت  ماک  دوب  نوچ  نانچ  ربب *** ار  ناگتشک  نیاک  تفگ  رگد 

شیر  غاد و  زا  رپ  سب  دش  لاح  نآ  رد  شیوخ *** درد  َربَا  نایفسروپ  لد 
نهد  زا  نامز  کی  دزن  رب  سفن  نخس *** نیا  دینش  نایفسروپ  نآ  سپ 

نینچ  نیا  لایتحا  یلع  درآ  هک  نیعل ***  رخص  نبا  تفگب  هگ  نآ  سپ   9185
نونکدب  زا  ردیح  درکن  ام  اب  هک  نورد *** ملاع  هب  یتشز  چیه  دنامن 

سپ  لام  همه  نآ  درپس  نزاخ  هب  ( *** 2  ) سخ نایفس  نبا  نخس  نیا  تفگب 
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نامز  ردنا  مه  هر  کی  دندرکب  ناگتشک *** نآ  راک  ات  دومرفب 
نیفد  ار  ناگتشک  نآ  دندرک  هک  نیطساق *** نآ  لوغشم  دندوبب 

راوگوس  نآ  رد  نانیعل  دندوب  هک  راگزور ***  یکی  وا  تشذگرب  نیا  رب   9190
دوسب  نادند  هب  ناماضق  ریش  هک  دوس *** ؟ هچ  مغ  هک  سپ  نآ  زا  دنتفگب 

تسر  هچ  زا  زیختسر  نیا  داینب  هک  تسرد ***  نیا  دوبب  نایفسروپ  ِرب 
شیوخ  نارای  هب  سپ  نآ  زا  مغ  نیا  رد  شیک *** تشز  نمشد  نآ  تفگ  نینچ 

رخص  يایند 2 . . 1
( 410  ) هحفص

بارخ  رکشل  داینب  میدرک  هک  بارتوب *** ؟ اب  تسیچ  ام  ریبدت  هک 
246ر [  [ هتخآ نیک  ریشمش  غیت و  ابا  هتخاس *** نامگ  یب  نونک  دیآ  نوچ   9195

هاوخ ؟ کین  ایا  میزاس  هچ  كرادت  هاپس *** ؟ نآ  اب  راک  دوب  هنوگچ 
دندش  هتسکش  کی  ره  نادرم  و  دندش *** هتشک  نوچ  رکشل  ناریما 

ندش ؟ دهاوخ  هک  دمحم  شیپ  هب  نمجنا *** همه  زک  نامدییوگب 
ندز ؟ هزین  غیت و  یمه  دهاوخ  هک  نسح ***  نیسح و  یلع و  شیپ  هب 

؟  راکشآ زا  دیهاوخ  درک  نایک  رازراک ***  نیا  رد  کلام  و  ( 1) سیق ابا   9200

ندرک هزین  رب  يارب  هیواعم  ندرک  عمج  نآرق 

نمجنا  نیا  زا  منادب  نم  ات  هک  نم *** شیپ  یمه  نونکا  دییوگب 
سک  هراچ  رگد  دنادن  هب  نازک  سب *** ار و  نیا  نم  مناد  هراچ  یکی 

ریگ  تسد  رب  زورما  هراچ  نآ  سپ  دریما *** يا  تفگ  صاع  كرمع  ودب 
باتع  ادرف  وت  اب  دنک  نوگرگد  بارت *** وب  دسر  ام  ِرب  زک  نانچ 

نیز  تشپ  زا  ياج  زا  دمآ  ریز  هب  نیعل *** رخص  نبا  نامز  ردنا  سپ   9205
دیرتسگ  ورف  تبیصم  طاسب  دیروآ *** دورف  اج  نامه  ار  هپس 

تسبب  رب  دوخ  هب  ندروخ  باوخ و  رد  تسشن ***  متام  هب  شنارتهم  ابا 
ناوخب  ار  ام  ناریپ  ورمع  ای  هک  نامز ***  نآ  دنه  روپ  سپ  تفگ  نینچ 

هاپس  درگ  درگرب  وت  ینونک  هاوخب *** هسارُک  یبای  هک  نادنچ  وت 
نورب  مرآ  هراچ  وا  زا  نم  ات  هک  نورب *** هسارُک  روآ  نم  دزن  هب   9210
صاخ  ماع و  زا  درک  بلط  هسارک  صاع *** ورمع  هپس  درگ  هب  دمآ  رب 

شیب  هراپ  دصراچ  کبس  هسارک  شیرپ *** لد  گس  نآ  دیروآ  درگ  هب 
نامز  ردنا  دناوخ  نتشیوخ  ِرب  نایغاط *** زا  شیپ  دصراچ  نیعل 

]246پ [ سند نیعل  نآ  درک  رکم  ات  هک  سپ ***  داد  يرتفد  وا  ریپ  ره  هب 
نم  نامرد  تسا  نیمه  كرادت  نم *** نانیما  يا  تفگب  اه  نادب   9215

گنچ  ساملا  وچ  ام  رب  هدرک  نیک  ز  گنج *** زاب  دروآ  بارتوب  نوچ  هک 
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صیق  . 1
( 411  ) هحفص

ناغف  گناب و  دیرآرب  هر  کی  هب  نامز ***  نآ  گنرد  یب  یکی  ره  امش 
يامنهر  قح  هب  ار  ام  تسا  نیا  هک  يادخ *** باتک  ام و  دییوگب 

هابت  ام  رب  راک  دش  ریشمش  ز  هانگ *** زا  يرب  مینمؤم و  ام  وچ 
مینک  نادزی  شیپ  هلگ  ردیح  ز  مینک *** نامرف  هب  سپ  نیا  زا  راک  ام  هک   9220

هار  دنیوجن  سک  ام  گنج  يوس  هاپس ***  ار [  [ نخس نیا  دنونشب  نوچ  هک 
دنتشاک  اه  هشیدنا  رد  اه  لد  هب  دنتشاذگ *** زور  نآ  هنوگ  نیا  زا 

هاپس  اب  کبس  ردیح  دیبنجب  هاگپ ***  دادماب  رگد  زور  هب 
داب  دننام  تفر  هپس  اب  یلع  داسفرپ *** نمشد  نآ  راثآ  رب 

ناینایفس  گنت  ات  درب  هپس  نامسآ ***  ةدنراد  يورین  هب   9225
هاپس  ربارب  زا  دندز  فص  یکی  هار ***  درگ  زا  مه  ردیح  دومرفب 
زادگ  رد  دش  هاب  رگد  ناْشناور  زاب *** دندیدب  نآ  ناینایفس  وچ 

راگف  ناْشلد  تسد و  ُدب  دنچ  رگا  راوس *** رس  کی  دنتشگ  راچان  هب 
نیک  ناگوچ  وت  نز  نید  لبط  رب  هک  نید *** رالاس  تفگ  نید  لابط  هب 

نزباب  رب  غرم  نوچ  دنام  ودع  نز ***  لبط  دز  لبط  رب  شناگوچ  وچ   9230
یلد  رپ  تیمح و  زا  لاح  نآ  رد  یلع *** دمآ  رب  رکشل  درگ  یکی 

ناور  ار  ناینایفس  ( 1  ) دیزوسب نالی ***  يا  نیه  تفگ  یمه  ار  هپس 
]247ر[ دینک يدلج  ار و  ودع  نیا  دیهد  دینک *** يدرم  زورما و  دیشوکب 

گنج يارب  ار  بعصم  هیواعم  جییهت 

ناج  میب  زا  دیزرلب  يدیب  وچ  نانچ *** نآ  دیدب  نایفس  دنزرف  وچ 
دنامب  رواجم  شناور  مغ  رد  وچ  دناوخ *** شیوخ  ِرب  ار  هپس  نارس   9235

نادراک  دیس  ای  تفگ  ودب  نامز ***  نآ  يور  دروآ  بعصم  يوس 
ربخ  رد  نیا  زا  دیاب  دیسرپب  رس *** هب  رس  ام  لاح  زا  ( 2  ) یهاگآ وت 

گنچ  ود  هدرک  ساملا  وچ  رهز و  وچ  گنج *** يوس  یلع  دمآ  هراب  رگد 
تسوت ؟  گنس  مه  هک  نونکا  نمشد  نادب  تسوت *** گنهرف  هب  مدیما  سپ  نیا  زا 

هاگآ  هدنزوسب 2 . . 1
ریگ  ریشمش  هب  ام  یپ  زا  ریش  وت  ریگ ***  ریش  يا  ربمغیپ  شیوخ  ییوت   9240 ( 412  ) هحفص

وت  گنچ  ودع  ناج  هب  روآ  رد  وت *** يارایب  ون  ارم  هاپس 
يوج  وت  نک  ناور  يداعم  نوخ  ز  يوج *** زاب  یلع  زا  ریب  نیک ز  وت 
دربن  راوس  هش  يا  تسین  رگد  درم ***  وت  نوچ  برع  ردنا  زورما  هک 

مرن تشگ  شلد  ردیح  گنج  ربا  مرگ *** ياه  نخس  نیا  دینش  بعصم  وچ 
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(ع) یلع هن  دوب  رصقم  ریبز  لمج  رد  هک  ار  بعصم  ریبز  نب  هللادبع  نتفگ  دنپ 

ریگم  لد  رد  هشیدنا  يور  نیز  وت  ریما *** يا  تفگب  نایفس  دنزرف  هب   9245
تفت  هب  شگنج  تالآ  دیشوپب  تفر *** شیوخ  ۀمیخ  زو  نیا  تفگب 

دیرگنب  دوخ  داز  مه  يوس  یکی  دیدب *** نآ  ریبز  نب  هللادبع  وچ 
راد  مرش  یلع  زو  یفطصم  زا  وت  رابت *** راختفا  ایا  تفگ  ودب 

وت  هّرغ  نینچ  نیا  وشم  هر  کی  هب  وت *** هّره  اب  هرای  نیا  راتفگ  هب 
ناهج  دهاوخ  درک  یهت  نادرم  ز  ناور *** هریت  نایفسروپ  نیا  هک   9250

رمع  نبا  درک  نانچ  ناک  نکم  رس *** هریخ  نیا  راتفگ  هب  نودیا  وت 
247پ [  [ نمز غارچ  يا  هدم  نتشک  هب  نتشیوخ *** هدهیب  رمع  نبا  وچ 
رخف  تسا و  جات  وچ  ام  رس  رب  یلع  رخص *** روپ  زا  رتهب  یلع  رد  رهز 

نم  ریبدت  و  ار *  همه  یناد  وت  نم ***  ریم  ایا  بعصم  تفگ  ودب 
نم  جارات  جنر و  تلد  دییوجن  نم *** جات  رتهم و  ناهج  رد  ییوت   9255

ردپ  لتق  هب  مدامد  دیرگب  *** رگج نوخ  هب  ممشچ  ود  نکیلو 
راکشآ  دش  هتشک  ودع  غیت  هب  راوس *** هش  نانچ  هرصب  گنج  رد  هک 

ناهن ؟ وا  ریبز  زا  رس  دیرُبب  هک  نآ ***  دوب  یلع  نارای  زا  هن 
ریبز ؟ دمآ  هتشک  يو  گنج  رد  هک  ریخ *** درم  نآ  راک  رد  وت  ییوگ  هچ 
يوجم  تمالم  هار  هدوهیب  هب  يوگم *** نودیا  هللادبع  تفگ  ودب   9260
تسج  راکیپ  گنج و  یلع  اب  يو  هک  تسخن ***  ُدب  ردپ  ردنا  َدب  هانگ 

ياپ  ْشنامیپ ، وا ز  تفرگرب  یم  هک  يادخ *** ریش  قح  وا  تسنادن 
يار [  *. [= 

( 413  ) هحفص
یتساک  وا  راک  رد  چیه  تسجن  یتسار ***  زا ه  یلع  نکیلو 

رفس ؟ رد  ار  وت  يزور  دنشکب  هک  ربخ *** نآ  ریبز  ردنا  داد  يو  هن 
نیرفآ  یمدآ  وا  رب  يدناوخن  نینچ ***  نیا  ربخ  يدادن  يو  رگ  هک   9265

تسا  تسوپ  ام  رهم  يو  مادنا  رب  تسا *** تسود  يو  هک  سب  ناشن  نیا  ار  وت 
درگم  یناوت  ات  نانمشد  رب  درم ***  ریش  يا  وت  نیب  ناتسود  لد 

وت  يوج  یلع  گنج  تفگ  وا  هک  وت *** يوگدب  رای و  تسا  نمشد  لد  ز 
راز ؟ راک  یلع  اب  دنک  رفاک  هک  راب ***  دنچ  یبن  زا  يا  هدونشن  وت 

نیزگ  يافطصم  نآ  تستفگ  هک  نید *** باحصا  ناریپ  دندوتس   9270
]248ر [ هابت ار  دوخ  مالسا  نید و  نکم  هانگ *** زا  دوز  درگرب  سرپ و  ورب 
روخم  ار  رکش  نآ  ناد  رهز  نوچ  وت   *** رکش وت  نمشد  دهد  نوچ  ار  وت 

ریذپ  رت  نابرهم  یسک  زا  دنپ  هک  ریپ *** داد  ام  هک  ونشب  دنپ  نآ  وت 

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 352 

http://www.ghaemiyeh.com


رهم  هب  ار  دوخ  دنزرف  داد  يو  هک  رهچ *** بوخ  نآ  دنپ  ناج  هب  ونشب  وت 
روخم  رکش  ]و [ دهش تنمشد  اب  وت  ردپ *** نابرهم  يا  شتفگ  نوچ  هک   9275

( 1) راب هاوخدب  دهش  دروآ  رهز  وچ  راک *** ماجرف  هب  نآ  تدیازفب  هک 
دربن  مه  وشم  یگنج  ریش  اب  وت  درم *** ریش  يا  شتفگ  نوچ  هک  نآ  رگد 

دنک  یتسم  هک  دشاب  رایشه  هن  دنک *** یتشک  درم  نوچ  ریش  اب  هک 
نامک  هتسکش  ریش  دننام  هب  نامگ *** یب  دوب  ناتسم  تسم  نآ  سپ 

رخف ؟ درک  ناوت  یک  وا  وچ  ریت  هب  رخص *** دنزرف  تسا  نامک  هتسکش   9280
دروخ  مغ  تنت  وز  يونشب  رگو  درخ *** مک  نآ  ِتفگ  نب  ونشم ز  وت 

تسخن  يراب  سانشب  ردق  نیا  وت  تسرد ***  هتسکش  نیا  وت  هب  ددرگن 
رنه  رپ  لی  ود  نآ  راکیپ  ز  ربخ *** نیا  دینش  نایفس  دنزرف  وچ 
هابت ام  رب  راک  دش  هراب  کی  هب  هآ *** تفگ  سپ  نوعلم و  دیسرتب 

هیواعم رما  هب  نایماش  ندرک  هزین  رب  نآرق 

لایتحا  زج  هب  هراچ  چیه  دیدن  لاگس *** دب  گس  نآ  یگراچیب  9285 ز 
داب  . 1

( 414  ) هحفص
نانس  رب  نایغاط  نآ  فحصم  همه  نامز ***  نآ  دننک  رب  ات  دومرفب 

رگج  هتسخ  مینانمؤم  ام  هک  رس *** هب  رس  نامز  نآ  گناب  دنرآرب 
نف  رکم و  نیا  تخاس  یمه  نمشد  هک  نسحلاوب *** رد  چیه  زا  هگآ  دوبن 

ماقم  یتخل  بلق  رد  درک  یم  و  ماما *** نآ  ُدب  هدرک  هیبعت  نآ  هک 
248پ [  [ نید رهب  زا  زورما  دیشوکب  نیه *** تفگ  یمه  ار  نید  ناعاجش   9290

دندش  هتسب  ياپ  انع  دنب  هب  دندش *** هتسکش  لد  ناملاظ  نیا  هک 
درک  ياپ  رب  هلیح  تیار  ودع  درک *** يار  ودع  گنج  هب  کلام  وچ 

دندز  ناغفا  ریپ  دصراچ  نآ  رب  دندمآ *** نایماش  فص  شیپ  هب 
نامز  نآ  رش  روش و  یکی  دمآ  رب  ناینایفس ***  لیخ  زا  هرابکی  هب 

مینمیا ؟  ان  هک  نوچ  یلع  غیت  ز  مینمؤم *** ام  هک  سک  ره  تفگ  یمه   9295
میرذگن ، نورب  ناقرف  نامرف  ز  میربمغیپ *** نید  رد  كاپ  ام  وچ 

نامالا  نامالا  نانمؤم  ایا  نانمؤم ***  ام  ناج  رب  دیشخبب 
نینچ  نیا  دیشک  نمؤم  هدوهیب  هک  نیما *** یفطصم ي  نامدومرفن 

نورب  ناْمندش  دیابن  ناقرف  ز  نونک ***  نداد  دیهاوخ  داد  رگا 
دیرگنب  نانمؤم  نآ  يوس  یکی  دینش ***  اه  نخس  نیا  یضترم  نیزگ   9300

زاس  هلیح  نیا  درک  رگد  ناتسد  هک  زاب ***  تفگ  نید  ناراد  مان  نادب 
شوه  دنرادن  اه  نیا  دنتسم  هک  شوگ ***  دیرادم  ادعا  راتفگ  هب 
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نید  داد و  تجح  ناقرف و ز  ز  نیطساق ***  رکشل  نیا  دنرود  نوچ 
يادخ  مالک  نیا  تجح  منم  يار ***  شوه و  ناتداب  هب  نامرف  هب 

نید  لها  دندش  فلاخم  یهورگ  نیعل ***  نایماش  نآ  سیبلت  9305 ز 
هدهیب  َربَا  دنتفگب  اه  نخس  هدش ***  فلاخم  سپ  یشناد  یب  ز 

ماش  لها  نیا  راتفگ  تسا  بوخ  هک  ماع ***  صاخ و  زا  سک  ره  ( 1  ) اب تفگ  یمه 
تسد  ود  ره [ [ ناِشتشُک زا  میرادب  تسد ***  دنتسدز  ناقرف  هب  نوچ  نونک 

ام  . 1
( 415  ) هحفص

249ر[  [ يوگ تفگ و  همه  نآ  دینش  نارای  ز  يوج ***  مان  ردیح  نید  رالاس  وچ 
ربخ  ناقرف  درادن ز  نمشد  هک  رومان ***  نآ  تفگ  یمه  نارای  هب   9310

نیعل ؟ نآ  دروآ  نورب  تجح  هچ  نید ***  ملع  زا  لیزنت و  مکح  نیا  زا 
شیوخ  راک  نیا  ریبدت  هلیح  نیا  رب  شیک ***  تشز  نیا  تسج  یگراچیب  ز 

نورب  مرآ  هلیح  نیا  رکم و  نیا  زا  نونک ***  ار  وا  نم  تجح  هب  نکیلو 
ماش  لها  نیا  ناتسد  رکم و  نیا  زا  ماخ ***  دیشابم  ناعاجش  نیا  امش 

راقفلاوذ  نایم  زا  سپ  درک  نورب  رای ***  رابج  ریش  نخس  نیا  تفگ  وچ   9315
درب  هاوخدب  شیپ  رد  ( 1  ) زیت رَتَس  درپس ***  لدلد  هب  ار  نانع  تیمح  ز 

داد  نید و  رتهم  ناملاظ  نادب  داد ***  زاوآ  هگ  نآ  دنلب  گناب  هب 
دیا  هدرورپ  راک  نیا  رد  یتسم  هب  دیا *** ؟ هدروآ  هک  نیا  تفگ  تسا  رکم  هچ 

يادخ ؟ باتک  یناغم  رپ  نیا  رد  يار ***  تشز  گس  يا  ینک  يوعد  هچ 
ینمیا ؟ نید  ریشمش  دیوج ز  هک  ینمؤم ***  زا  گس  نیا  ناشن  دراد  هچ   9320

راک  هب  درادن  ناهنپ  رفک  زج  هب  راکشآ ***  وا  دیوگ  یمه  تداهش 
یفطصم  ۀناخ  دنک  ناریو  هک  افو ***  یب  نیا  دهاوخ  ینمشد  نید  ز 
نید  هار  دوش  ناریو  هک  منامن  نینچ ***  مشاب  هدنز  نم  وچ  نکیلو 

درمش  ربمیپ  زا  ارم  نادزی  هک  درپس ***  ناز  نم  هب  تعیرش  ربمیپ 
اهدژا  كانمشخ  نوچ  هتفشآ  رب  یضترم ***  نخس  رد  نیا  زا  تفگ  یمه   9325

راقفاوذ  نیدب  مدیرتسگ  نید  هک  راگدرک ***  تجح  نآ  تفگ  منم 
نانچ  هسارُک  هدرک  هزین  ربا  ناغف *** نمشد  درک  یمه  نودیمه 

249پ[ نیطساق ]  فص  رب  نت  دنکفا  رب  نیرع *** ریش  وچ  کلام  دنمرنه 
دیشک  رد  نوخ  هب  ار  نانمشد  یسب  دیردرب ***  مه  ار ز  نانمشد  فص 

یلع  هاپس  نآ  دندش  هیور  ود  یلم ***  راوس  نآ  درک  هلمح  نآ  زا   9330
شیوخ لیو  یم  تسج  دش و  وس  کی  هب  شیوخ ***  لیخ  ابا  ثعشا  دیدرگب 

زین  رتش  . 1
(416  ) هحفص
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ثعشا يربهر  هب  (ع ) یلع هاپس  رد  هقرفت 

ياج  ِزاب  نامز  ردنا  دش  نادیم  ز  يادخ ***  ریش  تفای  ربخ  رد  نیز  وچ 
داد  نید و  رتهم  یبن  ّیصو  داب *** وچ  ثعشا  دزن  سک  داتسرف 

مامالا  نیز  ( 1  ) سیق ثعشا  ِرب  مایپ *** یتسرد  رب  دب  هداد  نینچ 
يدش  نوریب  وت  تعیرش  مکح  ز  يدش *** نونجم  سیق  ثعشا  ای  هک   9335

يادخ  زا  سرتب  راد و  مرش  نم  ز  ياپب ***  ثح  رب  عیاض و  جنر  نکم 
شیوخ  ریش  رد  ياپ  نزم  يرمغ  هب  شیم *** يوخ  دب  وچ  ( 2) يداد ریش  نوچ  وت 

دیما  ان  نکم  وت  دسر  نامهم  وچ  دیما *** گید  هتخپ  دش  هک  یتقو  هب 
یفطصم  قح  نید و  راد  هگن  افو *** نکشم  درگرب و  يار  نیا  زا 

وت  ياپ  نید  ریشمش  هب  مّربب  وت *** ار  نیا  زا  يدرگنرب  رگ  هک   9340
نود  نایفسروپ  وت و  زا  رامد  نونک *** مراقفلاوذ  نیدب  مرآ  رب 

مانا  ماما  شتفگ  هک  ناس  نآ  زا  مایپ ***  نیا  ( 3) سیق دنزرف  دینشب  وچ 
تسرد  يدوب  وت  مه  رگدادیب  هک  تسرد ***  يدرک  تفگ  یلع  ( 4) درم هب 

گنچ  هاتوک  دادیب  مدرکب ز  گنج *** مالسا  لها  اب  تسین  ارم 
راکشآ  دوش  قح  ات  مینامب  رانک *** رکشل  ود  ره  نیا  زا  میتفرگ   9345

دنروآ  نورب  ار  یقح  رد  ره  ز  دنرگنب *** نید  لها  نورد  ناقرف  هب 
250ر [ ام ]  تسم  نالهاج  نوچ  مینامب  ام *** تسد  نامز  نآ  مینز  رد  قح  هب 

ناوخ  شیوخ  رب  ار  تکلام  یکی  نامز ***  نیا  سک  تسرفب  وت  نکیلو 
تسردنا  گنن  هب  واک  نیا  تسا  مان  هن  تسردنا *** گنج  هب  وا  نانمؤم  اب  هک 

نیک  راکیپ و  دیزرو  دادیب  هب  نید *** لها  اب  هک  نیا  دوب  وکین  هن   9350
سب  وت  هاپس  ِز  وت و  زا  ارم  سپ ***  زاب  نونک  یناوخن  وت  شرگ 

ناشردغ  نالهاج  نآ  زا  دندروخب  ناشرکم *** زا  دروآ  یتسس  هپس 
رای  دنچ  نآ  رکبوبروپ و  ابا  راد *** مان  رتشا  کلام  زج  هب 

صیق  يدار 3 . صیق 2 . . 1
يدرم  . 4

( 417  ) هحفص
زاس  گنج  نانمشد  اب  دندرکب  زاب *** ( 1) دنتفرن ناشیا  ِتفگ  رب  هک 

نیطساق  نآ  زا  نادنچ  دنتشکب  نیک *** هب  ار  هپس  نآ  دندزرب  مه  هب   9355
ناینایفس  هلمج  دنتخیرگب  هک  نامز ***  نآ  لد  روک  ثعشا  دید  نوچ 

نوبز  کلام  هب  ددرگ  راتفرگ  نود *** نایفسروپ  نامز  ات  نامز 
اه  غیت  نامز  نیا  مینز  وت  رب  هک  اه *** غیت  نآ  دصتفه  ینت  دندیشک 

ياج  گنج  نآ  زا  ددرگ  زاب  ات  هک  ياج ***  هب  یناوخن  ار  تکلام  رگ  هک 
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یگاروخ  مغ  شیوخ  نت  رب  نکب  یگرابکی ***  وت  رب  نامز  نیا  مینز   9360
رثا ؟ یتسس  نم ز  رد  دندید  هچ  رد *** هب  رد  ناهرمگ  نیا  تفگ  دوخ  هب 

ارم ؟ برض  مخز و  نآ  دندیدن  ارم *** ؟ برح  دندرک  شومارف 
نالهاج  ابا  ثعشا  هتشک  دوش  نامز ***  نیا  راقفاوذ  مشکرب  رگ  هک 

دنار  شیپ  بسا  کلام و  تشگ  سپس  دناوخب *** کلام  لوح و  درک ال  ناور 
داشگ  رب  وا  شیپ  نخس  رد  نیا  زو  داب *** وچ  ردیح  کیدزن  هب  دمایب   9365

250پ [ راک ]  هب  ان  ( 3  ) دب نالهاج  نآ  رب  راد *** مان  کلام  نآ  ( 2  ) هلمح درکب 
درم  ریش  رتشا  کلام  َربَا  درک ***  هلمح  سپ  اغوغ و  تفشایب 

زیتس  نیک و  هر ز  کی  درک  ( 4  ) ازغ زیختسر *** نادب  دش  نایم  رد  یلع 
غیم ریز  رد  تشگ  ناهن  مه  ام  هک  غیرد *** اغیرد  کلام  تفگ  یمه 

( 5) ماش نایفسروپ  مدب  هتفرگ  ماما *** نیا  ارم  يدناوخن  وت  رگ  هک   9370
هاگن * درک  یم  تسار  پچ و  نازیرگ  هاپس *** نایم  نایفسروپ  نیعل 

هایس  لد  نم و  رد  دندش  فلاخم  هاپس *** نیا  لدریش  يا  تفگ  یلع 
نز  درم و  ین  ِنایفسورپ  نآ  زا  نف *** رکم و  تلیح و  نآ  دندروخب 

تسیک قح  نیاک  مییارگ  ناقرف  هب  تسیچ *** گنج  نیا  هک  دندیروآ  ُهتُس 
يدب  هلمج 3 . دنتفرب 2 . . 1

میش  اذع 5 . . 4
هتخاس : تسردان  دیدج و  یتیب  تسا و  هتسویپ  مه  هب  ار  تیب  ود  زا  عارصم  ود  هابتشا  هب  بتاک  اج  نیا  رد  * [ 

هاگن [  درک  یم  تسار  پچ و  نازیرگ  هاپس  نیا  لد  ریش  يا  تفگ  یلع 
رگن  ناقرف  قح  تجح و  نیدب  رگدادیب *** درم  يا  هن  وت  رگا   9375 ( 418  ) هحفص

دبا  نیزگ  نادزی  ریش  نآ  رب  دب *** ياه  نخس  ناس  نیز  دنتفگب 
باوصان  دب  هتفگ  نامگدب  نآ  هک  باوج *** رد  نیا  زا  ردیح  دینشب  وچ 

ملع  يور  زا  داتسرف  یباوج  ملح ***  هب  نکیلو  كانمشخ *  دبب 
راکشآ  نید  هار  زا  یتشگرب  وت  راد *** كابان  درم  ياک  تفگ  نینچ 

نورب ؟ وا  تسدمآ  نیک  هب  نم  رب  هک  نونک *** ار  نآ  یناد  یمه  نمؤم  وت   9380
تسا  نم  بیج  هب  نوچ  نید  داد و  هر  تسا *** نم  بیصن  ناقرف  حرش  همه 

نم  هب  تعیدو  نیا  درپس  ربمیپ  نم *** هب  تعیرش  نیا  تسرد  دش  نب  ز 
يادخ  مالک  زا  ارم  رم  وگم  ياپ ***؟ هب  نایفس  دنزرف  دش ز  قح  هچ 

251ر [ ] ؟ نود ربگ  نآ  تسا  نورب  نید  زا  وچ  نورد *** ناقرف  هب  ار  يو  تس  يوعد  هچ 
گنچ  ْشناریپ  دندرب  ریشمش  هب  گنرد *** یب  نخس  نیا  تفگب  ردیح  نوچ   9385

تسرف  ثعشا  دزن  نونکار  ام  وت   *** تسرپ نید  رتمهم  يا  دنتفگب 
مینک  تمالم  شمیب  ریشمش و  هب  مینک *** تیافک  ار  يو  راک  ات  هک 

همدمد  رد  گناب و  رد  دنداتف  همه *** شهاپس  ناریپ  راتفگ  ز 
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باوص  قیرط  رب  زج  تسدادن  باوج *** ار  یلع  ثعشا  تفگ  یکی 
نینچ  نیا  باوج  یلع  ار  وا  داد  وچ  نید ***  ثعشا ز  تشگ  رب  تفگ  رگد   9390

دیروآ  دورف  اج  نامه  ار  هپس  دینش *** اه  نخس  رد  نیا  زا  ردیح  وچ 
هوک  وچ  ینارگ  رد  رگیدکی  ابا  هورگ *** ود  دش  موق  نیاک  تسنادب 

اردیح  ةدنب  افو  و [  [ رهم هب  ارتشا *** کلام  شُدب  نکیلو 
یفطصم  مع  نب  رکاچ  لد  ز  افو *** اب  ُدب  رکبوب  روپ  نیزگ 

نیطساق  یماش و  نمشد  لد  ز  نید *** هار  رب  دندوب  دنچ  ینت   9395
ادج  يو  زا  يور  چیه  دنتشگن  یضترم *** رب  دوب  تسرد  ناْشنیقی 
ریگ  راد و  هد و  رد  موع  اب  دنُدب  ریما *** شیپ  هتسب  رمک  تمدخ  هب 

وا [ كانمشخ  *. [/
( 419  ) هحفص

دید  هنوگ  نآ  زا  رکشل  يور  رد  وچ  دیروآ ***  دورف  ار  هپس  ردیح  وچ 
نید  يادعا  دنیوج  هچ  می  ات  هک  نیا ***  ردنا  میرگنب  ام  تفگ  یکی 

داب  وچ  کلام  دزن  سک  داتسرف  داد *** نید و  رتهم  نامز  ردنا  سپ   9400
دنارب  رد  يو  دزن  نخس  رد  نیا  زو  دناوخ *** زاب  هگمزر  نآ  زا  ار  وا  رم 

نمز  باتفآ  ایا  تفگ  ودب  نخس *** نیا  یلع  زا  دینش  کلام  وچ 
]251پ [ گنت وت  يودع  رب  منک  ار  ناهج  گنرد *** یب  ات  روتسد  شاب  ارم 

كاخ  تشم  کی  هچ  نم  ِرب  ثعشا  هچ  كاب *** هچ  شهاپس  ارم و ز  ثعشا  ز 
نیرفآ  ناهج  شتفگ  داب  نیعم  نیرفآ *** نید  رالاس  درک  وا  رب   9405

رو  هنیک  یلع  اب  دبب  ثعشا  هک  ربخ *** نیا  دینش  نایفس  دنزرف  وچ 
دنارب  ناشیا  دزن  نخس  رد  نیا  زو  دناوخب *** ار  نود  ناورم  ورمع  کبس 

رخف  رایسب  تقو  نآ  درک  یمه  رخص *** نبا  دوخ  ریبدت  و  ار *  نادب 
راک  هنوگ  نیا  زا  تسیاب  درک  یمه  رازراک *** لوا  زک  تفگ  یمه 

دوس ؟ هچ  نونکا  ندروخ  نامغ  هتشذگ  دوبب *** اه  یندوب  نونک  نکیلو   9410
نامگ  یب  شلد  دش  نید  داد و  رد  وچ  نامز *** نیا  ( 1) سیق نبا  تفرگ  هنارک 

زاب چیه  باوص  زا  اطخ  ( 2  ) دنادن زاجم *** اب  هتخاس  دوب  لد  ارک 

تناما نآرق و  درخ و  شیاتس  نیفص و  برح  زا  مهن  سلجم  ینایاپ  ۀبطخ 

دروخ  مغ  سب  زاب  ( 3  ) درگنب رگ  هک  درگنن *** درخ  يزاجم  راک  هب 
نیرفآ  دش  رای  ناتسار  اب  وچ  نیشن ***  مه  یتسار  دوب  ار  درخ 

دیرورپ  یتسار  رب  ار و  درخ  دیرفآ ***  ( 4  ) نیرف اب  نیرفآ  درخ   9415
دش  دابآ  شنید  لد و  شناد  هب  دش *** داش  درخ  زا  واک  دنمدرخ 
دروخ  رب  ناهج  ود  ره  هب  يداش  ز  درخ *** راک  شناد ز  دنوادخ 
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داب  روس  ار  گرم  ناشناد  یب  ز  داب *** رود  نامغ  زا  یشناد  لد 
تسردنا  جنگ  هب  شناد  هچ ز  رگا  تسردنا *** جنر  هب  نادان  اناد ز  وچ 

دنارب  صیق 2 . . 1 يار [ *. [= 
نیرق  ار  رگنب 4 . . 3

( 420  ) هحفص
دوب  يزاب  ( 1  ) هرهم زا  شراک  همه  دوب *** يزاجم  شناد  وچ  نکیلو   9420

زاب  هچ  دغج و  هچ  يزاب  هرهم  رب  زاب *** هرهم  لد  دشاب  هلیح  زا  رپ 
]252ر [ دوب تمالم  یب  نیما  نید  وچ  دوب *** تنایخ  یب  ناتسار  لد 

دوب  تنایخ  مخت  توادع ز  دوب *** تناما  مخت  ز  هنابز * 
تسا  شمار  نید  داد و  ربا  تناما  تسا ***  شناد  همه  زا  نیهب  تناما 

دوب  تناما  رد  نید  داد و  همه  دوب *** تنایخ  زا  نیک  روج و  همه   9425
درب  کشر  ودب  توادع  زا  ودع  درپس *** مدآ  هب  تناما  نادزی  وچ 

نیعل  توادع  زا  يو  يادعا  دش  نیما *** تناما  ردنا  ُدب  مدآ  وچ 
دنامب  رد  نیک  نیرفن و  هب  تنایخ  دنامب *** رد  نیرفآ  دص  هب  تناما 

ناهج  يادخ  ناوخ  یم  تسدادب  ناشن *** ار  نآ  ود  ره  نیا  رد  ناقرف  هب 
يادخ  باتک  نید  نمشد  ابا  يامنهر *** دوب  سب  ار  وت  ارم و   9430

ناتساد  وا  رد  دز  ناهج  يادخ  ناتساران ***  ناتسار و ز  زا  مه 
رَمُش  رد  وا  زا  یناعم  رد  نیا  زو  رگن *** ردنا  ناوخ و  ورف  ناقرف  وت 
نیبب  اه  ناشن  يو  زا  دب  کین و  ز  نیما ***  يافطصم  ات  وت  مدآ  ز 

نونک  نیب  یمه  ناقرف  یناشن ز  نود ***  نایفسروپ  ( 2  ) ات سیلبا  زو 
نمز  ( 3  ) غارچ اه  ناتساد  نیدب  نم *** رای  يا  شاب  ناتساد  مه  وت   9435

نیبم  تسرد و  نیفص  لاوحا  رد  نید ***  يارهب  دمآ ز  هتفگ  نینچ 
ماع  صاخ و  زا  لد  ره  شدنسپب  هک  ماظن ***  یمظن  شثیدح ز  هتفرگ 

شک تس  یناهن  ار  نانمؤم  لد  شوخ *** نیریش و  تسا [  [ یسورع ابیز  وچ 
يو  يور  نید  داد و  رد  داب  هم  وچ  يو ***  يور  دش  رهش  ةدیدینسپ 

ماع  صاخ و  ةدیدنسپ  نآ  هک  مامت *** متفگب  نونکا  سلجم  مهن   9440
252پ [  [ مالسلا هیلع  ربمغیپ  لآ  رب  مالس *** درورد و  نارازه  دص  ام  ز 

دشن [. صخشم  هملک  حیحص  تروص   *. [ رهم . 1
ارچ  اب 3 . . 2

(421  ) هحفص

نیفص برح  زا  مهد  سلجم 

هیواعم يوس  زا  تیمکح  داهنشیپ 
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ریذپ  لد  ۀصق  ونش  یمامت  ریمض *** نشور  ناد  نخس  يا  نونک 
شوه  هب  ناد  نخس  دهاوخ  تفگ  یم  وچ  شوین *** نیفص  لاح  زا  سلجم  مهد 

رکش  دهش و  وچ  نیریش  راتفگ  هب  رگزوریف *** نادزی  يورین  هب 
نامز  نآ  تسرد  دیوگب  یمامت  نامز ***  هنامز  زا  يدبای  رگا   9445

رومان  فنخم  وب  لاح  نیا  زو  ربخ *** ربانملاوب  دروآ  نینچ 
نورب  ناتسد  رکم و  نآ  دروایب  نود *** نایفس  نبا  نیا  هک  یلاح  ز 

يرواد  نم  تفگ  منک  ناقرف  هب  يردیح ***  ( 1  ) ۀلمح زا  دش  زجاع  وچ 
يادخ  ریش  کیدزن  سیبلت  هب  يار *** تشز  نآ  داتسرف  سک  یکی 

مالسلا  هیلع  ردیح  کیدزن  هب  مایپ ***  رگمتس  نآ  دوب  داد  نینچ   9450
نخس  رد  سپس  نیز  نامگنج  دوب  نسحلاوب ***  يا  نم  مریس  گنج  زا  هک 

هانگ  رد  ره  وت ز  نم و  رب  دوب  هاپس ***  رم  یب  هتشک  دش  غیت  زا  وچ 
سک  میتسرف  هفوک  هب  وت  نم و  سپس ***  نیز  هپس  حالص  رهب  ز 

شیوخ  ( 2) رارقا رب  رکشل  ود  مکح  هب  شیوخ ***  راک  نیا  میراپس  ناشیدب 
ام  روقح ز  تسیک  ات  دننیبب  الم *** رب  سک  ود  نیا  دنوش  رظانم   9455

نورب  ناقرف  یماما ز  دنرایب  نورد *** هفوک  ناگرزب  شیپ  هب 
نایم  ردنا  سک  دیوجن  یفالخ  نآ ***  رب  نم  وت و  دامتعا  دوب 

مایپ  نایفسروپ  دب  هداد  رب  هک  مامت ***  اه  نخس  نیا  دینش  ردیح  وچ 
253ر [  [ یقش سیسخ و  ياه  هتفگ  نآ  رب  یبن ***  یِّصو  خساپ  داد  نینچ 

رخف ؟ هاگ  دنک  هنوگچ  وت  نم و  رخص ***  نبا  نیا  بلاطوب  نبا  اب  هک   9460
کلف  جوا  رب  دندرک  رخف  نم  هب  کلم *** اب  نیمالا  حور  هک  منآ  نم 

اوگ  نم  قح  رد  دوب  ناقرف  هک  العلا ***  بر  مکح  زا  هک  منآ  نم 
( 3  ) يوگب وش  نیعل  دنه  روپ  ِرب  يوج ***  هدوهیب  درم  يا  وت  نکیلو 

وگب  زارفا 3 . تجح 2 . . 1
( 422  ) هحفص

ناشندب  يا  ون  لیلد  میوج  هک  نامگ ***  دب  مَین  نم  نتشیوخ  رد  هک 
نیمز  رب  مرتهم  نم  هک  دسانش  نیعل ***  يا  نیمز  نامسآ و  ارم   9465
هتخیوآ  دشاب  تندرگ  نآ  رد  هتخیر ***  دش  هک  نوخ  همه  نیا  رگو 

يرفاک  یناملس و  نایم  يرواد ***  دنک  نادزی  هک  يزور  هب 
اه  نوخ  نیا  دنیوج  ود  ره  ام  ز  اضق ***  زور  خوش  نآ  دیوگ  ارم 

يدب  اتکی  ْشلد  نوردنا  نید  هب   *** يدب ادرف  هب  لد  ار  خوش  نآ  رگ 
لوغ وچ  يدوبن  يو  نید  هار  نیا  رد  لوضف ***  هار  هنوگ  نیا  زا  نیتسخن   9470

ع)  ) یلع بناج  زا  سابع  نبا  تیمکح 
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نامگدب  نآ  تسرکم  هچ  رب  ات  هک  نامز ***  نیا  مرگنب  یکی  نکیلو 
راگزور  دوب  نوچ  ات  راک  نیا  رب  ( *** 1  ) رایتخا ار  سابع  نبا  منک 

رخف ؟ تسدرک  هچ  زا  نوردنا  نید  هب  رخص ***  نبا  نیعل  نیا  ات  هک  منیبب 
دوب  یضار  مالسا  شمکح  رب  وچ  دوب ***  یضاق  سابع  نبا  نم  ز 

]253پ [ صاخ ماع و  نآ  زا  یتسرد  مسانش  صاع ***  ورمع  زج  درم  وزا  دشابن   9475
نمجنا  یکی  ناگرزب  زا  دننک  نت  ود *** نیا  یهگ  نآ  دنوش  هفوک  هب 

نورد ؟  ناقرف  هب  دیوج  هچ  یم  ات  هک  نود ***  صاع  نب  ورمع  نخس  دیوگب 
باوص  دیآ  ردنا  نید  هب  ناک  نانچ  باوج *** ار  نیا  سابع  نبا  دهد 

دننک  هرایخ  ار  یسک  هدیزگ  دننک *** هراظن  هفوک  ناگرزب 
یفطصم  زا  تسج  نیمه  اراصن  ( *** 2) ابع لآ  هب  نیا  تسا  هدننام  وچ   9480

راد  كابان  ربگ  نیا  تس  یسوجم  راک *** سرت  دوب  اراصن  نکیلو 
لوضف  مخت  نایفس  نبا  ِرب  لوسر ***  دش  نخس  نیا  تفگب  ردیح  وچ 

اطخ  باوص و  زا  درک  دای  نخس  یضترم ***  دب  هتفگ  ناش  هک  ناسنآ  رب 
دیرگنب  نیعل  ورمع  يوس  یکی  دینش *** نایفس  نبا  اه  هتفگ  نآ  وچ 

راقفاوذ  تبیه  یکی  دش  مگ  هک  راد *** داش  لد  ورمع  ایا  تفگ  ودب   9485
دنار  زاب  ودب  ردیح  ياه  نخب  دناوخب *** ( 3  ) ار نود  ناورم  هاگ  نآ  سپ 

نارود  ابع 3 . لاح  هب  لایتحا 2 . . 1
( 423  ) هحفص

زاسب  نتفر  راک  وت  ورمع  ای  هک  زاب ***  ربگ  نآ  تفگ  نیعل  ورمع  هب 
داب  دننام  دیمارخ  هفوک  هب  داش *** تقو  نیا  سابع  نبا  وت و 

نامز  نآ  وت  ورمع  يارد  هفوک  هب  نارتهم ***  زا  يزاس  یعمجم  یکی 
راکشآ  نارتهم  نآ  شیپ  یکی  راودرم *** نم  لضف  رد  يوگ  نخس   9490

( 1  ) يوگب ناریپ  هب  یلیلد  ناقرف  ز  يوجب ***  نامثع  يوخ  نم و  قح  ز 
ام  يار  نیا  سپ  درآ  شمارآ  رد  ام *** راک  نیا  تاه  نخس  زک  دوب 

ریگم  ناسآ  هنوگ  نیا  زا  راک  نیا  وت  ریما ***  يا  صاع  دنزرف  تفگ  ودب 
نمجنا ؟ نآ  شیپ  وگب  ناقرف  ز  نم ***  وت  رد  مروآ  نورب  تجح  هچ 

ریخ  هریخ  منک  نوچ  اهن  رد  لگ  هب  ریما *** يا  ار  دیشروخ  هدنشف  رد   9495
نیقی  ونشب  ریم  يا  متفگ  نخس  نیا ***  رد  منادن  تهبش  رکم و  زج  هب 

254ر [  [ نف رکم و  هگ  يزیشپ  مجنسن  نم ***  سابع  نبا  ربا  نکیلو 
داب  سانشم  وت  ار  يو  ياه  نخس  دار *** سابع  نبا  تسا  نم  درم  هن 

لامه  ار  وا  نم  تحاصف  رد  مَین  لامک ***  اب  سب  تسه  یملاع  يو  هک 
دَوَردب  نت  رس ز  نخس  رد  ارم  دَوَرگن ***  ام  تفگ ِ  رب  درم  وا  نوچ   9500

ما  هدید  ناشیاه  نخس  رد  وا  زو  ما *** هدیدنسپ  دشاب  هک  ره  وا  زج 
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تسرد  یشاب  یتسنادب  وت  ات  هک  تسخن *** زا  ریما  يا  نم  تْمتفگب 
نیا ؟  رد  یناد  هچ  هراچ  ورمع  ای  هک  نیعل ***  رخص  نبا  سپ  تفگ  ودب 

مینک ؟  نوگرگد  ار  دوخ  لاح  ات  هک  مینک *** نوچ  ات  هک  رگنب  فرژ  یکی 
شیوخ  رای  نادب  دراد  هیکت  ( 2  ) وا هک و  شیوخ ***  راتفگ  ددرگنرب ز  یلع   9505

اضر  هر  کی  داتفیب  ار  یلع  ام *** راک  رب  هک  یشابب  یضار  وت 
کین  زابنا  رآ و  تسد  هب  تجح  وت  کین ***  راک  نیا  ردنا  تفگ  ورمع  ودب 

یسک  رگید  تسرفب  وت  نم  زج  هب  یسب *** يراد  يوگ  نخس  هن  رگو 
زارد  اه  نخس  يدرک  ورمع  ای  هک  زاب *** تفگ  نیعل  نآ  صاع  دنزرف  هب 

و وگب 2 . . 1
( 424  ) هحفص

سک تسین  رگد  ار  ام  وت  ياج  هب  سب ***  راک  نیا  رد  دیاب  تفر  ار  وت   9510

سابع نبا  تیمکح  نتفریذپن  و  ع )  ) یلع هب  هیواعم  ۀمان 

ریذپ  لد  سب  سیونب  همان  یکی  ریما *** نیا  تفگ  صاع  نب  هراب  رگد 
وت  راک  دوش  وکین  هک  رد  نآ  رب  وت ***  راتفگ  مه ز  یلع  دزن  هب 

رخف  هب  ام  لد  زا  ار  همان  نیا  وت  رخص *** دنزرف  سیونب  تفگ  ودب 
سپس *  ناز  نیما  ياضترم  رب  سخ *** صاع  نب  تشونب  همان  یکی 

***
يوجب  يدرم  سابع  نبا  زج  هب  يوگ ***  تفگ و  نیا  رد  رظانم  نکیلو   9515

254پ[  [ تسوت مّغ  يداش و  شیداش  مغ و  تسوت ***  ( 1  ) مع نب  تسا و  دنت  دزن  يو  هک 
نیقی  دنیب  وت  يوس  هب  قح  همه  نیا ***  رد  رظانم  دشاب  وت  شیوخ  وچ 

راک  هب  دیان  هناگیب  درم  زج  هب  راک ***  هب  یجنایم  وت  نم و  نایم 
صاخ  نک ز  بلط  ار  يا  هناگیب  وت  صاع *** ورمع  نیا  هناگیب  تسه  ارم 

داد  تسه  نیاک  درگرب  دادیب  ز  داد *** راک  نیا  رد  یهاوخ  داد  رگ  وت   9520
یتساک  يوس  ادابم  وت  لد  تسار *** نیا  زا  میهاوخ  تسج  ام  وچ 

يا  هماک  دب  درب  یلع  دزن  هب  يا ***  همان  نینچ  نیا  ورمع  تشونب  وچ 
یلم  ریش  دناوخ  ورف  هتشون  یلع ***  دزن  دندرب  همان  نآ  وچ 

يادخ  ریش  تفشآ  رب  تیمح  ز  يار *** تشز  نآ  راتفگ  هدوهیب  ز 
لایتحا  دنک  نوچ  ات  هک  دنادن  لاگس *** دب  نیاک  تفگ  نینچ  نارای  هب   9520

زاس  هلیح  گس  نتسج  هدوهیب  هب  زاب *** همان  یکی  ام  ( 2  ) يز تستشون 
داد  تْدای  داد  نسحلاوب  ای  هک  داژن *** دب  نمشد  نآ  تفگ  یمه 
راتساوخ  نکم  ار  یتساران  وت   *** رایتخا میا  هدرک  یتسار  ام  وچ 

نید  هزیکاپ  سابع  نبا  ربا  نیعل ***  نآ  دامتعا  یمه  درادن 
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ياپ  مشخ  زا  نم  مرآ  لدلد  رد  هک  يار ***  تشز  گس  نیا  مدرآ  نادب   9530
تسا [. هداتفا  دراد ، رب  رد  ار  ع )  ) یلع هب  هیواعم  ۀِمان  زاغآ  هک  یتایبا  *. [

نیز  مغ 2 . نیو  . 1
( 425  ) هحفص

نید  ریشمش  هب  مرآ  رب  يرامد  *** نیطساق رکشل  نیا  زا  اهنت  هب 
ما ؟ هدروخ  ودع  زک  نامغ  نیدنچ  هب  ما *** هدرک  نم  هک  ارادم  نیا  سب  هن 

تشََون  رب  نیتسآ  قافن  و [  [ لهج وچ  تشذگ ***  ردنا  ( 1) دح زا  نید  راک  نونک 
( 2) نیک نییآ  مسر و  دروآ  ياج  هب  نیک ***  خیب  دشک  رب  نب  ات ز  نادب 

255ر [  [ نید هار  دوش  ناریو  هک  ( 3) منامن نینچ ***  مشاب  هدنز  نم  وچ  نکیلو   9535
مدزیا  ترصن  اب  هتسویپ  هک  مدزیا ***  تجح  ( 4  ) نآ نم  نید  نیا  رد 

نمجنا  يا  تهبش  رد  میوجن  نم ***  تفگ  رگد  راب  نیا و  تفگب 
متسین  نامک  نوچ  قح  مریت ز  وچ  متسین ***  نامگ  رب  نیا  رد  قح  منم 

یکدنا  ملع  هب  ناْشنابز  متسبب  یکی ***  متسج  زاب  نالهاج  لد 
راگدرک  ( 5) شددنسپب هک  سک  نانچ  رایتخا *** یکی  مدرکب  رظانم   9540

رگد  رضاح  دنتسه  دنچ  رگا  رگد *** رظانم  يو  زج  هب  میوجن 
دنق  وچ  ( 7) لظنح ياخ  یم  ( 6) يوگ وا  رب  دنسپ *** مباوج  دیان  هک  ار  یسک 
ماخ  گید  ششتآ  زا  هتخپ  دشن  ( *** 8) ماما نآ  تفگب  اه  نخس  رد  نیز  وچ 
يوج  هنوگرگد  سک  ره  دنک  یمه  يوگ ***  تفگ و  رد  تفر  نالهاج  رس 

تسزجعم  وا  هک  وگ  مک  تفگ  رگد  تسزجاع ***  نیا  رد  ردیح  تفگ  یکی   9545
سب  راتفگ  راک و  نیا  رد  دشابن  سک ***  سابع  نبا  نوچ  تفگ  رگد 

نخس  ( 9) نیریش دنناملاع  یسب  نسحلا ***  وب  رکشل  رد  تفگ  یکی 
بغش  هنایم  زا  دنتخیگنا  رب  ببس *** نیز  یلع  هاپس  یهورگ 

يرواد  دنک  وکین  تسا و  ( 10  ) حیصف يرعشا ***  یسوموب  تفگ  یکی 
صاخ راکم و  تس  يدرم  صاع  نب  هک  صاع ***  ورمع  نوچ  تسین  يو  تفگ  یکی   9550

شهاپس لاهج  يوس  زا  ع )  ) یلع هب  یسوموبا  ندش  لیمحت 

سوه  رپ  لد  هدرک  یضترم  رب  سپ *** دنتفر  لاهج  یهورگ ز 
شدنسپب  زا 5 . میامن 4 . نیک 3 . نییآ و  دج 2 . . 1

حیضف  نیریش 10 . ناملاع و  نامز 9 . لظنه 8 . وگ 7 . . 6
( 426  ) هحفص

يروای  نادب  شدنهد  ات  نآ  رب  يرعشا ***  یسوم  وب  ناشیوخ  ز 
ریپ  رایشه و  اناد و  تسا و  ( 1  ) حیصف ریما ***  يا  يرعشا  نیا  شدنتفگب 

255پ [ ] ؟  نامز نیا  دنک  یضاق  مکح  نیا  رب  ناهج ***  ماما  رگ  ارو  دشاب  هچ 
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صاخ  تسه  ملاع  واک  هریچ  دوش  صاع *** ورمع  رب  دنمرنه  نیاک  دوب   9555
دنروآ  نورب  ناقرف  قح ز  قح  هب  دنرگنب *** ناود  ره  نورد  ناقرف  هب 

هتفاب  نخس  نیا  دید  لهج  رد  وچ  هتفات ***  دبب  نیا  دینش  ردیح  وچ 
راکشآ ؟ دنا  هدروآ  نم  شیپ  هک  راوماهان *** تسیچ  نخس  نیا  تفگب 
نخس  نودیا  ( 2  ) ییوگ يور  نیا  زک  نم ***  قح  رد  دینامگ  دب  امش 

رخص  روبنز  تسا  تسم  تسا و  ربگ  وچ  رخص *** ؟ روپ  ناشن  دراد  هچ  ناقرف  9560 ز 
نامگدب  نآ  رفک  ربا  ناقرف  ز  نامز ***  نیا  تسرهاظ  ناشن  دص  یکی 

لاحم  زا  تستخاس  یتهبش  رگم  لایتحا *** زا  راکم  ربگ  نونک 
رطخ  درادن  ار  شتهبش  نآ  رم  رومان ***  هللادبع  هک  دسانش 

شیوخ  رازاب  و [  [ ناتسد لاح  ره  ز  شیک ***  تشز  نآ  تسدیدن  یشیب  ز 
لد  هدادان  سیبلت  میلعت و  هب  لد ***  هداس  یمه  دیوج  درم  نونک   9565

تس  يرتشم  ناج  هب  ار  يو  ورمع  نیعل  تس *** يرعشا  یسوم  نیا  هک  ناس  نیدب 
يرماس  زا  زورما  تسا  نوزف  يرگ ***  نوسفا  رد  یصاع  صاع  نب  وچ 
يور  هچ  رد  نوگن  درآ  سیبلت  هب  يوا *** هر  مگ  دنک  ار  يرعشا  ُنب  ز 
نامگ  یب  يرعشا  یسوم  وا  ( *** 3  ) نامدرم ایا  تسا  ورمع  درم  نآ  هن 

امش  يادخ  رب  نیا  رب  دش  اوگ  امش ***  يار  هب  یضار  تسین  ملد   9570
باوص  نیع  تسه  ام  يار  نیا  هک  باوج *** ندرک  تسیاب  هک  نودیا  نم 

نم  ياپ  امش  دنب  هب  دیابن  نم ***  يار  نات  هدیدنسپ  دیان  وچ 
256ر [  [ رایتخا درم  راک  نیا  ردنا  دینک  راتساوخ ***  دنک  ناتاوه  ار  امش 

نادرم  ایا  تسرمع  نادرم  هن  دنیوگ 3 . حیضف 2 . . 1
شیب  راتفگ  باب  نیا  ردنا  (1  ) تفگن  *** شیوخ راتفگ  درب  رس  هب  ردیح  وچ  ( 427  ) هحفص

(2  ) نایزات يرعشا  یسوموب  هب  ناشناد ***  یب  یهورگ ز  نآ  دندش   9575
داد  نید و  رتهم  نآ  شیپ  یکی  داب ***  دننام  هب  ار  وا  دندربب 

ام راتفگ  هب  دیاب  وچ  دروآ  رب  ام ***  راک  یضترم  ایا  دنتفگب 
يرواد  دلسگب  دوش  هفوک  هب  يرعشا ***  ام  راتفگ  هب  ات  وگب 

دوش مکحم  دهع  ار  دنب  نیا  و  دوش *** مک  نتخیر  نیا  زا  نوخ  رگم 

یسوموبا هب  ع )  ) یلع ياههیصوت 

شیوخ  مایا  رهب  زا  دیرآ  رب  شیوخ ***  ماک  رب  راک  ناشتفگ  یلع   9580
منک  نامرد  درد  نیدب  دیاب  هک  منک *** نادزی  مکح  رب  راک  نم  وچ 

دیا  هداد  اضر  ناتاوه  مکح  هب  دیا ***  هداد  اوه  دنب  هب  لد  امش 
ناتتفگ  نیا  زا  نودیا  دینیبب  ناتدرک ***  نیا  رب  نودیا  یضار  منم 

نانچ  نآ  دوخ  دیشاب  هدرک  دب  هک  نامز ***  نآ  فرح  دیراین  رب  نم  هب 

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com


سوه  زا  راک  دیشاب  هدرک  دوخ  هک  سپس ***  درادن  دوس  ناتنامیشپ   9585
ریسا  رد  اوه  دنب  هب  ( 3  ) ددرگب ریپ ***  هتشگ  فرخ  نیا  ات  دینامن 

نود  صاع  نب  کیدزن  هب  ددرگن  نوردنا ***  هار  هب  يو  ات  دییوگب 
شوگ  هب  ار  وا  رم  ندینش  دیابن  شورف ***  تلیح  ربگ  نآ  ياه  نخس 
تسرد  مسانش  نم  نوردنا  هار  هب   *** تسخن وا  دروآ  زمر  ياه  نخس 

هاچ  يوس  دروآ  دنادرگب و  هار ***  ار ز  وا  ینابایب  لوغ  وچ   9590
نتشیوخ  دنک  هّرِغ  هک  دیابن  نف ***  رایسب  ربگ  نآ  راتفگ  هب 

256پ [  [ دنک یتسس  راک  رد  راتفگ و  هب  دنک *** یتسد  شیپ  يو  هک  دیابن 
نوبز  ار  اوه  ددرگ  هک  دیابن  نورد ***  هفوک  هب  دشاب  هتفر  وا  وچ 

نمجنا  یکی  هفوک  هب  دنزاسب  نخس ***  ود  ره  دنیوگ  هک  یتقو  هب 
 )*( الم رب  وا  دیوگ  نخس  لوا  رد  یفطصم ***  دیوگ و  نخس  ناقرف  9595 ز 

نایزات  تفگب 2 . . 1
ددرگن  . 3

تسا [  ورمع  عارصم  نیا  رد  وا ]  * . 
يردیح  هدرورپ و  ياه  نخس  يردیح *** زا  یسوم  وب  دینشب  وچ  ( 428  ) هحفص

مرذگن  نورب  نادزی  نامرف  ز  مرب ***  نامرف  تفگ  لد  هب  ناج و  هب 
دوبن  هر  نورد  ششوگ  هب  ار  درخ  دوبن ***  هگآ  تفگ  یم  هچنآ  شرس 

ریما  شناد  لضف و  رس  رب  منم  ریپ *** تفگ  یلد  هداس  نکیلو ز 
درک  هاتوک  يور  نیا  زا  ار  نخس  درک ***  هار  يوس  شیور  نیا و  تفگب   9600

شیوخ  يار  زا  تخیوآ  رب  هنوگچ  شیوخ ***  ياپ  لَیِح  ماد  هب  ات  رگن 
دش هرماب  ای  یهرمگ  زا  هک  دش *** هّرِغ  نانچ  نمشد  راتفگ  هب 

یسوموبا هب  ورمع  ندش  کیدزن 

لیدع  یصاع  ورمع  شدش  سپ  نآ  زا  لیم ***  ود  کی  يرعشا  هار  دیرُبب  وچ 
يرحاس  زا  دش  هدایپ  ششیپ  هب  يرعشا ***  اب  کنت  وا  دش  كرمع  وچ 

گنرد  یب  شرس  مشچ و  دیسوبب  گنت *** رکم  زا  مه  رد  رب  هب  شتفرگ   9605
( 1 (؟ راوزاسان ود  ره  نیا  دادیب  ز  راگزور ***  تُدب  هنوگچ  شتفگب 

لاح  ]و [ راک ناشدوب  نوچ  دیسرپب  لاگسدب *** نآ  شدنویپ  شیوخ و  زا  سپ 
يامنهر  شدش  تحار  هب  ار  ام  هک  يادخ *** زا  ساپس  وا  تفگ  تقو  نآ  سپ 

رظن  تمحر  هب  ام  يوس  وا  درک  وچ  رد ***  هب  وا  دیروآ  نام  هنتف  نیا  زک 
میدش  هتسخ  گرم  زا  هک  ناد  نانچ  میدش ***  هتسر  هنتف  زا  ود  ره  ام  هک   9610

257ر [  [ تفرگ هنامز  دب  رب  دیابن   *** تفرگ هنارک  دیابب  ناْمنونک 
نف  ماد  دب  هدرتسگ  دایص  وچ  نت *** ود  نآ  یشماخ  رب  دنتفرب 
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دومن  هناد  برچ  ار  دیص  کبس  دوبب ***  نمیا  دایص  دیص  رب  وچ 
نانع  تفِک و  مه ز  رد  هتسوپب  نانچ ***  ود  ره  دنتفرب  یتخل  وچ 

صاخ ، ماع و  رتهم  نیا  هک  سپ  نآ  زا  صاع *** ورمع  يرعشا  اب  تفگ  نینچ   9615
مدمآ  ریچ  هبوت  رب  دنپ و  رب  وچ  مدمآ *** ریس  تخس  ناهج  نیز  نم  هک 

راک  چیه  رب  سانشم  هبوت  زا  هب  راد *** مان  يا  تفگ  يرعشا  ودب 
راکشآ  منک  يزار  وت  رب  ات  هک  رآ *** نم  يز  رس  ورمع  سپ  تفگ  ودب 

راواسان  . 1
ناهن ؟  ییوگ  هک  يراد  هک  زا  نخس  نامز ***  نیا  وت  تفگ  يرعشا  ودب  ( 429  ) هحفص

سپ ؟  زار  وگب  دیاب  تفگ  ارچ  سک *** تسین  رگد  ام  زج  هب  ردیا  وچ   9620
سپ  شیپ و  ۀتفگ  شدش  شمارف  سپ ***  درب  ودب  ششوگ  نیا و  تفگب 
تفهن  دیابب  ( 1) اه ناهن  رم  یب  هک  تفگ ***  دیدنخب و  دید و  ورمع  نیعل 

ناهن  ردنا  دنام  ام  زار  نیا  هک  نآ ***  تسج  ملد  نتسج  داد  نیا  رد 
رایشوه  قفشم  يا  سک  دیاین  راد *** زار  ناهج  ردنا  زورما  وچ 

نخس  نیا  دوش  نوریب  هک  دیابن  نت ***  ود  ام  زا  هک  وت  نادب  لوا  رد   9625
رش  روش و  هنتف و  زج  دنیوجن  رت ***  شیب  نونک  مدرم  هک  یناد  وچ 
راکشآ  دوب  نوچ  نخس  میوگب  راگزور *** نیو  خیش  نم و  ینونک 

دش  هتسویپ  زیهرپ  دهز و  اب  وچ  دش ***  هتسر  يو  هک  منیب  درم  یکی 
هوکش  دص  اب  تستسشن  یجنک  هب  هورگ ***  ود  نیز  تستفرگ  هنارک 

]257پ [ فوخ دیموارب و  دش  نورد  یجنک  هب  فوع ***  نمحردبع  نونک  نادرم  وچ   9630
هاگن  مدرک  وچ  نایفس  دنزرف  ز  هاپس ***؟  ریما  دشاب  هک  هب  وا  زج 

نادباع  اب  سنا  یکی  هتفرگ  ناهج ***  نارک  رب  وا  دش  نکیلو 
شنم  شوخ  دنک  ار  يرعشا  رم  هک  شنکدب *** نآ  تسج  نآ  هتفگ  نیا  زا 

يرماس  نوچ  صاع  نب  درک  نوسف  يرعشا ***  ( 2  ) ُدب فوع  نب  شیوخ  وا  هک 
دوب  لاح  شلد  رب  یسب  شرهم  ز  دوب ***  لاخ  يرعشا  ار  فوع  نب  وچ   9635
نیقی  زا  صاع  ورمع  يا  یتفگ  وت  هک  نینچ ***  نیا  تسه  تفگ  يرعشا  ودب 

تسرپ  دزیا  درم  نآ  لاح  ره  هب  تسشن ***  یجنک  هب  يراگزیهرپ  ز 
باوص  دش  يو  ریت  نآ  هک  تسنادب  باوج *** رد  نیا  زا  دینشب  صاع  نب  وچ 

زوی  دننام  هب  وا  دیص  تسج  یمه  زور ***  ود  کی  ات  زین  نخس  وا  تفگن 
ياپ  ورمع  سپ  زاب  وا  زا  یتفرگ  ياج ***  گنت  يدمآ  شیپ  یسوم  رگ  هک   9640

ام  ریبدت  تسا  باوص  وت  زا  هک  ام ***  ریپ  ییوت  مدقم  یتفگب 
رب  ناه 2 . ناهن  . 1

( 430 هحفص ( 
زیچ  هتفگان  هنوگ  نیا  زا  دنتفرب  زین ***  هنوگ  نیا  رب  مه  رگد  زور  ود 
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زامن  تقو  ود  ره  نآ  يزور  نایم  زارف *** يراسهاچ  ( 1  ) يز دندیسر 
دندزرب  یمد  نان و  دندروخب  دندمآ *** دورف  اج  نامه  یگنرد 

ریب فرط  رب  دندرکب  يزامن  زیپ ***  ود  ره  نآ  دمآ  زامن  تقو  وچ   9645

ورمع ياهسیبلت  هب  یسوموبا  ندش  هتفیرف 

( 2  ) تفرب دیاب  شیپ  رد  خیش  ای  هک  تفگ ***  ورمع  يرعشا  اب  لاح  نآ  رد 
مینک  تعاط  جنر  یب  ياج  نیا  رد  مینک ***  تعامج  زامن  ام  ات  هک 

ناور  هریت  ورمع  شدش  عباتم  نامز ***  نآ  يرعشا  درکب  یماما 
258ر [  [ زاجم زا  ورمع  داتفا  رب  ولهپ  هب  زامن *** اج  کی  هب  ود  ره  دندرک  وچ 

درم  هراک  متس  نآ  دیشک  رب  لد  ز  درس ***  داب  یکی  وا  دوبب  ینامز   9650
رهچ  تسشورف  ( 3  ) ناتسد نآ  نادب  رحِس ***  بآ  اه  هدید  زا  تخیر  ورف 

( 4  ) دیدب هتسش  هدید  ود  بآ  شخر ز  دیرگنب ***  يرعشا  یسوم  وب  وچ 
تسیک ؟  نامیت  تدرس ز  داب  نینچ  تسیچ *** ؟  لکش  نیا  ورمع  ایا  تفگ  ودب 

ندز  مراین  مد  الب  میب  ز  نم ***  خیش  ایا  اتفگ  ورمع  ودب 
ناهن  رد  نخس  دنام  هک  هب  نامه  نامز ***  نیا  افو  سک  اب  تسین  نوچ  هک   9655

گنس  هب  يداعم  دبوکب  ام  رس  گنرد *** یب  ام  زار  دوش  ادیپ  وچ 
ارم ؟ ییوگن  وت  ندز  دهاوخ  هک  ار ***  وت  اج  نیا  تفگ  يرعشا  نودب 
نتشیوخ  زا  ریپ  يا  مسرت  یمه  نم ***  تفگ  نود  صاع  نب  هرابرگد 

دنا  هتشک  نیک  مخت  یمدرمان  ز  دنا *** هتشگ  افو  یب  همه  مدرم  هک 
راد  زار  لد و  هناگی  یقیفر  رای *** کین  يا  تفای  ناوت  مک  نونک   9660
سک ؟  دید  اجک  دوخ  ناهج  رد  افو  سپ *** تفگ  يرعشا  نیعل  ورمع  هب 

سایق  وت  نکم  ( 5  ) ناْمنامدرمان ز  سانش *** مدرم  رای و  هلد  کی  منم 
نک  هاتوک  تسا  زارد  سب  نخس  نک *** هاگآ  تزار  نیا  زا  زین  ارم 

راتسد  تفر 3 . نیز 2 . . 1
نامام  درمان  دید 5 . . 4

( 431  ) هحفص
ددرگن  رگد  متفگ  هک  ناد  نیقی  درذگن ***  نورب  ام  زا  تزار  نیا  هک 

ناد  کین  نیا  دشاب  لد  ود  قفانم  نارگید ***  نآ  وچ  نم  متسین  لد  ود   9665
لگ  هب  ار  شرخ  ياپ  درب  ورف  لد ***  هداس  ناک  صاع  نب  تسنادب 

ناهن  رد  يا  هشیدنا  مدرک  یمه  نامز ***  نیا  ( 1  ) نم خیش  ایا  تفگ  ودب 
258پ [  [ تسشن رب  یلع  دمحا  ياج  رب  هک  تسا ***  دب  (2  ) يراگزور نوگ  هتشآ  هک 

یسب  هنتف  روج و  نیا  دمآ  دیدپ  یشک ***  ناملسم  نیا  رد  زور  نآ  زک 
ریم ، رالاس و  اناد ز  نادان و  ز  ریپ ***  انرب و  صاخ و ز  ماع و ز  9670 ز 
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لدج ،  نیا  تسه  ماش  رد  هک  نونکا  هچ  لمج ***  لاح  هب  هرصب  گنج  رد  هچ 
مامه ، لاله  دعس و  لضف و  ( 3  ) نب وچ  ماوع ***  نبا  هچ  رماع  هچ  هحلط  هچ 

رمع ، نبا  هچ  دلاخ  دنزرف  وچ  رگد ***  هناجدوب )*(  نوچ  و [  [ رامع وچ 
راکشآ ، جیدخ  نب  هقاّرس و  وچ  راوگوس ***  ملسم  نوچ  و [  [ عاقعق وچ 
نز ، ریشمش  درگ  ههربا  نب  وچ  نیمی ***  ریما  بیرک و  یمان  وچ   9675

رامش ؟ یب  رکشل  نیا  دنتشکب  راگزور *** نیا  رد  رفاک  درم  یکی 
نامز  نآ  یم  دنداشگ  ناخیش  هک  نانچ ***  سک  کی  داشگب  رهش  کی  هن 
سب  تسا و  نیمه  نم  مغ  دشاب ؟ هچ  سپس ***  ناز  اه  هنتف  نیا  زک  منادن 

دیورگب  نیعل  ورمع  راتفگ  هب  دیونشب ***  نیا  ورمع  زا  یسوموب  وچ 
نیقی  يور  مه ز  يا  هتفگ  وت  هک  نیا ***  ( 4  ) مناد نم  تفگ  نیعل  ورمع  هب   9680

رای ؟ دنمدرخ  يا  مینک  هنوگچ  راک *** تسا  ماما  مکح  هب  نکیلو 
نتشیوخ  لد  ردنا  منیب  یمه  نم ***  خیش  يا  صاع  نب  تفگ  ودب 

تسرد  هفوک  لها  نآ  رب  مناوخب  تسخن ***  نایفس  نبا  ۀمان  نیا  نم 
تسا  یضار  نیا  رب  نایفس  دنزرف  وچ  تسا ***  یضاق  نیا  رب  میار  هک  میوگب 

نم  زغم  نخس  عبط  میرگب ز  نم ***  بوخ  ۀبطخ  یکی  مناوخب   9685
رب  راگزور 3 . وت 2 . . 1

میاد . 4 دوب [  هدزن  یفرح  هناجدوب  هب  عجار  نیا  زا  شیپ  رعاش  *. [ 
( 432  ) هحفص

نامز  کی  نم  هب  اه  لد  دنراپس  نابرهم ***  يا  هک  میوگب  سپ  نآ  زا 
259ر [  [ دنورگب نم  هب  میوگ  بوخ  رگا  دنونشب ***  نخس  نیا  درخ  شوگ  هب 

شیپ  دوز  منکفا  متاخ و  نآ  نم  شیوخ ***  تشگنا  هگ ز  نآ  مرآ  نورب 
نم  راک  نامز  نیا  دش  هدید  وکن  نمجنا ***  نادب  سپ  نآ  زا  میوگب 

نوردنا ، عمج  هب  ار  يرتشگنا  نم  نورب ***  مدرک  تشگنا  زک  نودیمه   9690
نونک  ( 1  ) تماما راک  نودیمه ز  نورب ***  مدیروآ  ار  هّیواعم 

نم  تقو  نآ  ربنم  زا  میآ  ریز  هب  نمجنا ***  نآ  شیپ  نیا  متفگ  نم  وچ 
راثن  يور  ناوخ ز  رب  هبطخ  یکی  راب *** تقو  نآ  ربنم  نآ  رب  وش  رب  وت 

يرعشا  رومان  يا  روآ  نورب  يرتشگنا ***  تشگنا  سپ ز  نآ  زا 
نونک  نودیمه  ( 1  ) تماما دهع  ز  نورب ***  ار  یلع  مدیرواک  وگب   9695

نافز  یتخل  دنب  ورف  نتفگ  ز  نامز ***  کی  سپ  يآ  ریز  هب  ربنم  ز 
ماما  وا  ندش  دهاوخ  هک  نید  رب  هک  ماع ***  صاخ و  نآ  دننادن  ات  نادب 

نم  رای  يا  ربنم  رس  رب  موش  نم ***  راب  نیا  ییآ  ریز  هب  وت  ات  هک 
قافن  یب  نیقی  زا  فوع  دنزرف  هب  قافتا ***  زا  نم  تماما  مراپس 

ینک  یتسس  هب  ار  دوخ  راک  رس  ینک *** یتسد  شیپ  نونک  وت  رگ  هک  9700
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نامگ  دب  ام  راک  نیا  ردنا  دنوش  نادرم ***  همه  ( 2  ) ییوا لاخ  وت  وچ 
يرماس  دب  ياه  نخس  نآ  دروخب  يرعشا ***  دش  دنسرخ  هتفگ  نیا  رب 

حالف  رد  نیدب  ار  نانمؤم  دوب  حالص ***  نیا  تسه  تفگ  يرعشا  ورمع  هب 
مالسلاو  نانمؤم  امش  شیپ  هب  تس *** یتسار  نیا  تسا و  نیا  لوق  یکی 

تس  یتساکان  تسا و  نیا  زا  رت  نوزف  تس ***  یتسار  نیا  تسا و  نیا  لوق  رگد   9705
259پ[  [ رومان فنخموب  لاح  نیا  رد  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ 

رگید یتیاور  هب  یسوموبا  یگتفیرف  ناتساد 

تسا  قداص  نخس  نیا  نانمؤم  رب  و  تسا ***  قداص  رفعج  نیزگ  لوق  ز 
يرخ  زا  راسهاچ  نادب  دندیسر  يرعشا ***  یسوم  اب  ورمع  نوچ  هک 

ار  وا  تناما 2 . . 1
( 433  ) هحفص

رت  شیب  نخس  يزارد  متفگن  رت ***  شیپ  نیا  زا  متفگ  هک  ناس  نادب 
زامن  یب  كرمع  یسوموبا و  زامن *** دندرکب  يراسهاچ  رب  وچ   9710
نف  دروآ  كرمع  لیح  رکم و  ز  نت *** ود  ره  نآ  هظحل  کی  دندوبب 

درم  هراک  متس  ادمع  دیلقت و  هب  درس ***  داب  یکی  وا  نامز  نآ  دزب 
هار  وا ز  دََرب  ار  يرعشا  ات  هک  هایس ***  بآ  هدید  زا  تخیر  ورف 

دیکچ ، یم  ورف  هدید ش  ود  زا  بآ  هک  دیدب ***  نآ  يرعشا  نب  یّسوم  وچ 
زادگ ؟ ردنا  مناج  لد و  يدرک  هک  زاب *** ؟ تسیچ  نیا  ورمع  ای  تفگ  ودب   9715

ریگ  تسد  ماوت  اهالب  رد  نیا  زا  ریما *** يا  تفگ  صاع  كرمع  ودب 
( 1  ) كانمهس اب  محر  یب  ود  لعف  ز  كاپ ***  ناملسم  نیدنچ  هتشک  دش  هک 

زاس  راک  ةراچ  رذگ  رد  نیا  زا  زاب ***  تفگ  يرعشا  یسوم  کبس 
ندز  هنوگ  چیه  سفن  مراین  نم ***  خیش  ایا  اتفگ  ورمع  ودب 

ارم  ییوگن  درک ؟ يدب  دهاوخ  هک  ار ***  وت  اج  نیا  تفگ  يرعشا  ودب   9720
نهد  داشگب  صاع  كرمع  کبس  نخس ***  نیا  تفگب  رعشا  ّیسوم  وچ 

هاپس  ( 2  ) ود دنا  هدرک  اضق  ام  رب  هک  هام ***  ود  دش  نیزگ  ریما  يا  تفگب 
مون  هتفخ  زا  دنتشگ  رادیب  هک  موق ***  ود  نیا  ادتقا  دنا  هدرک  ام  هب 

تسیک ؟  رای  نیا  ردنا  مرگنب  ات  هک  تسیچ ؟  راک  ةراچ  ارم  ییوگن 
260ر [  [ ریگتسد نامراک  نیز  تسیک  قح  هب  ریما *** يا  ماما  یهاوخ  درک  ار  هک   9725

نت ؟  ود  کی  نیا  زا  یهاوخ  هک  منادن  نم ***  تفگ  يرعشا  یسوم  ودب 
نف  رکم و  زا  تخاس  رب  هلیح  کبس  نخس ***  نیا  داد  زاب  نودب  یسوم  وچ 

راد  زار  یکی  نم  ۀتفگ  نیا  رب  رای *** بوخ  نیزگ  يا  نادب  شتفگب 
دوشن  سک  هتفگ  زا  دب  کین و  ز  درذگن *** نورب  ام  زا  زار  نیا  هک 
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مَوَرگب  ودب  ییوگ  بوخ  رگا  مرگنب ***  ات  ( 3  ) دوز وگب  شتفگب   9730
ریظن  ملاع  هب  درادن  ردیح  هک  ریما ***  يا  نونک  سپ  نادب  شتفگب 

وز  و 3 . . 2 سرتن [ كانمهسان : . [ / 1
( 434 هحفص ( 

اضق  لضف و  هب  تناما  ملع و  هب  اخس *** دوج و  هب  لصا و  يّدرم و  هب 
نخس متفگ  هک  نیا  تسا  رت  قح  ودب  نب ***  لصا و  زا  دیاش  ارو  تفالخ 

يرولا  ریخ  هب  دنروک  دنرمغ و  هک  ارو ***  دنهاوخن  هباحص  نکیلو 
ندش  دیاشن  ار  وا  رم  هفیلخ  ندب ***  دهاوخن  دوخ  ار  هّیواعم   9735

رذگ  ردنا  تسین  وا  رب  تفالخ  ردپ ***  نایفس  تس  یناز  لصا و  دب  هک 
دنرب  هرازو  يروک  يرمغ و  ز  دنیو *** هاوخ  کین  همه  ناباحص 

باوج  متفگ  هک  تسا  نیا  یسوم  ایا  باوص *** رب  نودب  تفالخ  منیبن 
زارفرس ؟ يا  سپ  دشاب  هچ  كرادت  زاب *** تفگ  يرعشا  یسوم  ودب 

سب  راک  نیا  رد  مراد  هراچ  یکی  سوه ***  زا  تفگ  صاع  نب  ورمع  ودب   9740
نونف  ملع و  دشاب ز  هچ  نامرد  هک  نونک *** منیب  ات  وگب  شتفگب 

ناود  ره  نیا  رود  مینک  ات  ایب  نامز ***  نآ  نیعل  صاع  ورمع  تفگب 
نف  رکم و  رپ  و  ( 1) دنردع لاّتق و  هک  نت *** ود  ره  نیا  لاح  قیال  دبن 

260پ [ ] ؟ مینک نوریب  ( 2  ) هک رگید  تسه  یسک  مینک ***؟ نوچ  سپ  هک  یسوم  تفگ  نینچ 
باوص  تسا  نیا  لاح و  قیال  ییوت  باوج *** نوعلم  ورمع  کبس  شدادب   9745

ازغ  رد  و  ( 4  ) هرمع جح و  رد  ( 3  ) يدب یفطصم ***  اب  يریپ و  هک  ناس  نادب 
الخ  ردنا  وت  ار  نیا  راد  هگن  الم *** ردنا  دیاش  ار  وت  تفالخ 

زاب ؟ تسِش  ناوت  یک  دوخ  تفالخ ز  زاب ***  تفگ  يرعشا  یسوم  ودب 
نونک  نم  ار  وت  مناشن  نکیلو  نونک ***  دوخ  زا  تسش  )*( ناوتن یم  یب 

يار  هدنخرف  ریپ  نآ  یعْمط  ماخ  هب  يار ***  دنادرگب  درک و  لیم  کبس   9750
ریذپ ؟ لد  تسه  هک  منادب  ات  وگب  ریما *** ؟ يا  درک  یهاوخ  نوچ  تفگ  ودب 

ناود  ره  ام  میتفر  هفوک  رد  هک  نامز ***  نآ  سپ  صاع  كرمع  تفگب 
هردیح  زا  دیتسه  موق  يا  هک  هرسکی ***  نایفوک  اب  مییوگب 

هدب  هن 3 . ردغ 2 . . 1
دوش [. یم  ظفلت  ناتن »  *.[» رمع . 4

( 435  ) هحفص
ناتما  زا  دنهاپس  ود  نیا  هک  ناوج ***  ریپ و  دیمارخ  وس  نورب 

هدمآ  رود  برح  زو  لاتق  ز  هدمآ ***  دورف  هفوک  يارحص  هب   9755
دب  راک  زو  گنج  زا  هتشگ  ( 1) يرب دوخ ***  راک  هپس  ود  دنا  هداد  ام  هب 

نایم  رد  دوش  نیموکح  مکح  هک  نامز ***  ردنا  ربنم  کی  دیرایب 
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دیورگب  نیعل  ورمع  راتفگ  هب  دیونشب ***  نیا  ورمع  زا  یسوموب  وچ 
نید  يور  زا  مه  نیا  يا  هتفگ  وت  هک  نیا ***  تسوکین  تفگ  نیعل  ورمع  هب 

زاجح نایماش و  نآ  ياج  وا  دب  زاب ***  هفوک  يوس  دنتفر  دنتفگب و   9760

یسوموبا مکح  هب  تفالخ  زا  (ع ) یلع علخ 

هاپس  يوس  هب  کی  ره  درب  قبس  هاگپ ***  دادماب  رگد  زور  هب 
نورب  هفوک  ربنم ز  دندربب  نود ***  صاع  كرمع  یسومابا و 

261ر [  [ نایماش پچ  نانمؤم و  يوس  نایم ***  ردنا  ربنم  یکی  دنداهن 
ناورسخ  ( 2  ) نانچ تاضقلا و  یضاق  وچ  نایم ***  ردنا  ربنم  رب  دنتفرب 
مون  هلمج ز  دیدرگ  رادیب  هک  موق ***  دنتفرگ  تجح  هراب  رگد   9765

شیوخ  راتفگ  هب  ناباحص  يا  دیهد  شیوخ ***  رارقا  هب  رکشل  ود  نیا  امش 
ام  رهب  زا  دیشاب  راک  امش  ام ***  میتسه  دنتفگ  هلمج  همه 

نیک  رکم و  زا  تخاس  رب  هلیح  یکی  نیعل ***  ورمع  تفای  دوخ  رازاب  وچ 
يرس  هریخ  دروایب ز  يریمض  يرعشا ***  یسوم  اب  هراب  رگد 

صاخ  ماع و  همه  رب  نک  هبطخ  یکی  صاع ***  ورمع  لیح  زا  شتخومایب   9770
راوتسا  دوخ  لوق  رب  دنتسه  هک  راب ***  ود  کی  ار  موق  نآ  ریگ  تجح  هب 

نک  قیرفت  و [  [ عمج ود  ظفل  کی  هب  نک ***  قیدصت  دندرک  رارقا  وچ 
يرعشا  رومان  يا  وت  نک  نورب  يرتشگنا ***  تشگنا  سپ ز  نآ  زا 

نونک  نودیمه  تماما  دهع  ز  نورب ***  ار  یلع  مدیرواک  وگب 
سپ  وت  اک  میزاسب  نم  ات  هک  سپس ***  ناز  يرتشگنا  وت  هد  نم  هب   9775

يرماس  نآ  ریوزت  ياه  نخس  يرعشا ***  یسوم  نآ  قمحا  دروخب 
نوچ  رب 2 . . 1
( 436  ) هحفص

يرتشگنا  تسار  دوخ  تشگنا  ز  يرعشا ***  یسوم  نامز  نآ  درکب 
نوردنا  و [  [ نورب رسکی  دینادب  نورب ***  تفالخ  ار  یلع  مدرکب 

نیقی  رب  وا  رادرک  تسنادن ز  ( *** 1  ) نیرتشگنا داد  نیعل  ورمع  هب 
دوسح  رکم  رکشل ز  ود  ره  نآ  رب  روز ***  هراب  رگد  وا  تفرگ  تجح  هب   9780

يرخ زا  وا  دنسرخ  دوب  یمه  يرعشا ***  نیعل  ورمع  دیموا  رب 
261پ [  [ تسج رانلگ  بآ و  ( 2) ریبه گیر  ز  تسج ***  رازلگ  تشک  نیمز  هروش  ز 

بعت  الب و  ددرگ  هک  دیابن  بلط ***)*(  ردنا  دوب  یلع  ناتسود  لد 
يرواد  نیا  زا  نکاس  دیشابب  يرعشا ***  نب  صاع و  نب  تفگ  یمه 
ریز  ود  ره  دندمآ  دورف  ربنم  ز  رید ***  دندنام  رایسب  هبلغ  دبب   9785
رشح  هاپس و  نآ  دندمآ  درگ  هب  رگد ***  زور  تشذگب  زور  نآ  وچ 
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ناشن  ناشیا  لاوحا  زا  دنتسجب  نانچمه ***  نایفوک  دندمآ  نورب 
راکشآ  نخس  ناشدبن  شک  نآ  زا  راک ***  داینب  هگآ ز  دندوبن 

يوگ  تفگ و  مه  هب  ناشدوب  نوچ  ات  هک  يوج ***  تسج و  رد  تفر  سک  ره  لد 
صاع  ورمع  يرعشا  رب  تسریچ  هک  صاخ ***  ماع و  لد  لوا  دید ز  یمه   9790

بعت  انع و  ردنا  دوب  یمه  ببس ***  نیز  یلع  ناتسود  لد 
نیعل  رخص  دنزرف  راتفگ  هب  نینچ ***  يراک  يدرک  ارچ  ردیح  هک 
رخف  دنوادخ  اب  نوردنا  نید  هب  رخص ***  نبا  دنک  نوگچ  نکیلو 

راسهاچ  رب  تستفر  هچ  اج  نآ  هک  راک ***  ود  نیز  ربخ  ار  نایفوک  دبن 
( 3  ) رد هب  تستفر  هچ  ردنا  هگ  رکشل  هک  ربخ ***  ناشدبن  اج  نآ  لاوحا  9795 ز 

يرواد  يرد  ره  زا  دندرک  هچ  یلع ***  اب  هدش  فلاخم  رکشل  هک 
نب  ز [  [ لصا و هگآ ز  دندوبن  نخس ***  سک  ره  دنتفگب  ناس  نیدب 

نیطساق  نمؤم و  رکشل  رب  هن  نیدب ***  یضار  تسدوبن  ردیح  هک 
لیبه  يرتشگنا 2 . . 1

رذن  . 3 دراد [ .  هفاضا  نکر  کی  عارصم  نیا  نزو  *. [
( 437  ) هحفص

ناهج  ریم  مکح  رب  دندوبن  ناود *** ره  نآ  دندوب  هدرک  دوخ  ز 
ناوج  ریپ و  دندوب  راک  بلط  نآ *** زا  ییوگ  تفگ و  رپ  هفوک  دش  وچ   9800

262ر [  [ گس ( 1  ) هزوپ نوچ  دوب  یم  يوب  نیا  رد  گت *** بات و  رد  يور  نیا  زا  دوب  ودع 
نت  هب  نت  رب  تقو  نآ  تفگ  یمه  نخس *** ناْشلد  ماک  ربا  ناشاوه 
يرواد  زا  دیشابب  نکاس  هک  يرعشا ***  نب  صاع و  نب  تفگ  یمه 

سوه  ره  زا  ددرگ  امش  يار  هب  سپ ***  هنیدآ  زور  ات  دیشابب 
مالک رد  سند  ود  نآ  دنیوگ  هچ  ماظن ***  ار  نخس  ددرگ  هچ  رب  ات  هک   9805

سیلبا اب  وا  سایق  ورمع و  يراک  بیرف  رد  يراتفگ 

ربع  لیبس  رب  نوردنا  نیدب  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ 
راوس  دص  اب  هبض  ینب  سییر  راگزور *** نآ  ردنا  دوب  هفوک  رد  هک 
دوب  رابج  دوب و  ناشک  ندرگ  ز  دوب *** راد  نیک  دوب و  یلع  يودع 

لدج  وا  دوب  هدرک  یضترم  ابا  لمج ***  ردنا  مان و  شدب  نامیلس 
راز  دندوب  هتشک  یلع  هاپس  رازراک ***  نآ  ردنا  ارو  هاپس   9810

دش  هار  مگ  صاع  نب  دزن  کبس  دش ***  هاگآ  لاح  نیا  زا  نوعلم  وچ 
راگزور ؟ نیا  يدرب  رس  هب  هنوگچ  راک ***  دوب  نوچ  تفگ  شدیسرپب و 

سند  سیسخ  نآ  نامز  ردنا  مه  سپ ***  داتسرف  شلُزن  نیا و  تفگب 
شیک  تشز  دش  هفوک  دجسم  يوس  شیوخ ***  لیخ  اب  هنیدآ  زور  دش  وچ 
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نامز  ردنا  عماج  دجسم  نآ  رد  نایفوک ***  همه  رضاح  دندوبب   9815
زاس  ریبدت  ود  نآ  دندش  دجسم  هب  زامن ***  تقو  هب  دش  ناشزور  نآ  وچ 

نوگ  ریق  ۀعارد  هدیشوپب  نود ***  صاع  نب  شیپ  رد  دوب  یمه 
یلح  ریز  هب  هدنکفرد  رب  هب  یلصوم ***  نوگبآ  رهز  غیت  یکی 

يردیح  ۀعارد  هدیشوپب  يرعشا ***  شسپ  ردنا  تفر  یمه 
262پ [  [ شرب ردنا  دب  يدنه  غیت  یکی  شرس ***  رب  ُدب  راتسد  زبس  یکی   9820

نمجنا  هدش  هراظن  ناشیا  رب  نت *** ود  ره  نآ  دجسم  رد  دنتفر  وچ 
هنزوپ  . 1

( 438  ) هحفص
نونک  مَّدَقَت »  » ار يرعشا  تفگب  نورد ***  دجسم  هب  دش  نود  ورمع  نآ  وچ 

يردیح  رکاچ  يرد  ره  زا  وت  يرتهم ***  مه  ام و  زا  رتاناد  وت 
وت  رالاس  قلخ  رب  تسا  رخف  وچ  وت ***  راک  دوب  لوا  نتفگ  نخس 

وت  ( 1) رآ دنق  میدیشچ  لظنح  وچ  وت ***  زادنیب  ار  اه  هنتف  رس   9825
نایم  زا  رآرب  تعیرش  حیلس  نامز ***  نیا  شیوخ  رالاس  نامرف  هب 
نمجنا  نآ  دنداتف  ( 2  ) تمهت هب  نف ***  رایسب  صاع  نب  راتفگ  ز 

نیک  رکم و  رد  هتسویپ  سیلبا  وچ  نید ***  درم  يا  دشاب  نینچ  قفانم 
نینچ  ( 3) نیا دص  ياب و  وا  رب  تنعل  هک  نینچ ***  ونشم  تسود  يا  متفگ  طلغ 
سرت  مدآ ز  رب  وا  درکن  هدجس  هک  سب ***  دوب و  یکی  نیا  سیلب  هانگ   9830

رامش )*( یب  سب  ياج  ره  دنتفگ  هک  راچ ***  داتفه و  نوزفا ز  وت  هانگ 
 )**( يوغ ینامن  دوخ  يونشب  رگ  هک  يوق ***  تجح  ار و  وا  تسا  باوج 

درک  هدجس  یسک  دیاشن  وت  زج  هک  درک ***  دای  ار  ظفل  کی  هلمج  نیا  زا 
اه )***(  بجع  زا  دنناوخ  هک  فیاطل  اه ***  هفحت  سب  بتک  رد  تستفگب 

رت شیپ  دنا  هتفگ  اه  بتک  رد  هک  رت ***  شیب  نیا  زا  ینوزف  ( 4  ) متفگن  9835

نیمکح مکح  مالعا 

نیتسار  نمؤم  فنخم  وب  ز  نیا ***  زا  ییحی  طول  دنک  تیاور 
دروخ  ماش  نیعل  نآ  یکی  ره  رب  و  درک ***  رکم  نآ  صاع  كرمع  نوچ  هک 

رمخ  وچ  نطاب  هب  رمت و  وچ  رهاظ  هب  ورمع *** ياه  نخس  سک  ره  دندید  وچ 
263ر [  [ نامز نآ  تسج  ياپ  رب  دیشوجب  نآ ***  دینشب  ورمع  زا  وچ  نامیلس 

تفگش  دمآ  وت  راک  ار ز  ام  هک  تفگ ***  ور و  نامز  نآ  درک  ورمع  يوس   9840
رخف ؟  راب  نیا  ییوج  یمه  شمصخ  هب  رخص ***  روپ  بیان  منم  ییوگ  وت 

وا  . 3 تهبش [ .[/ راهدنق 2 . 1
ددرگ [ .  یم  رب  ورمع  هب  تیب  نیا  رد  وت  تسا و  رعاش  نابز  زا  تایبا  نیا  *.[
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صخـشم ناشدعب  لبق و  هک  دنـشاب  سیلبا  ورمع و  ۀسیاقم  زا  ییاه  شخب  دـیاب  دـعب  تیب  ود  تایبا و  نیا  تسا . هداتفا  یتایبا  ًارهاظ  **. [
تسین [ . 

متفگب  . 4 دشن [ . صخشم  ظفل  نیا  قیقد  ینعم  تروص و  ***. [ 
نامز  ردنا  ییوگ  يو  لضف  ات  هک  نآ ***  زا  داتسرف  نایفس  نبا  ارت  ( 439  ) هحفص

راوزاس ؟ يوش  نوچ  يو  مصخ  اب  وت  راگن ***  نوچ  يو  راک  ینک  تجح  هب 
رمخ  هدروخان  تسم  هّرغ و  دوش  ورمع ***  دیسرتب  دیوگ  مصخ  نونک 

شیوخ  رالاس  مسرتن ز  مدادب  شیوخ ***  داد  نم  تفگ  نود  ورمع  ودب   9845
تسا  بلاغ  يو  لضف  ام  لضف  ربا  تسا ***  بلاطوب  روپ  بیان  يو  وچ 

تسا  ربمغیپ  مع  نب  تسا و  ماما  تسا ***  رتهب  یلع  نایفسروپ  زا  وچ 
نامز  نآ  انث  يو  رب  دندرکب  نآ ***  دندینش  بعیش  ورمع  زا  وچ 

داد  داد  مرگنب  نوچ  راک  نیا  رد  داش ***  صاع  نب  هک  سک  ره  تفگ  یمه 
نیک ؟  مخت  يا  وت  یتفگب  نوچ  نب  ز  نیا ***  هک  شتفگ  هّبَض  ینب  سییر   9850

ناگیار  هتخیر  نینچ  يدوبن  ناگدازآ ***  نوخ  هدهیب  ات  هک 
تشََون  رد  افج  طاسب  هنامز  تشذگ ***  نآ  یخا  يا  تفگ  ورمع  ودب 

یتساک  رد  تفر  یتساران  وچ  یتسار ***  زج  هب  دشابن  سپ  نیا  زا 
نانچ  نآ  تفگ  صاع  ِنب  ورمع  نوچ  هک  ناشن ***  نیا  تسه  تفگ  يرعشا  ودب 

نورب  میاین  متفگ  هچناز  نم  هک  نونک ***  مَّدَقَت »  » اتفگ ورمع  ودب   9855
رادم  مغ  نیا  وت  منیب  هنوگ  نیا  رب  راک ***  يور  نم  هک  یتسد  شیپ  هک  وت 

يرس  هریخ  لهج و  زا  ربنم  ربا  يرعشا ***  سپ  تفر  يو  راتفگ  هب 
263پ [  [ ناهج يادخ  يانث  دمح و  ز  نامز ***  نآ  درک  زاغآ  هبطخ  یکی 

زاین  يور  نیریش ز  ظافلا  هب  زاب ***  تفگ  نخس  وا  دیعو  و [  [ دع ز 
نایلفوک  ودب  ار  لد  دنداد  وچ  نابز ***  سپ  نآ  زا  تسب  ورف  ینامز   9860

ریق  هدرک  شلد  دوب و  ياپ  ربا  ریپ ***  هراب  رگد  هبطخ  نییآ  رب 
سک  چیه  رب  هدنیاپ  تسین  ناهج  سب ***  سانلا  رشعم  ای  هک  اتفگب 

( 1  ) نامسآ شدرگ  نیا  زا  دیاپن  نامز ***  کی  رب  و [  [ لاح کی  هب  هنامز 
راد  ياپ  دبن  سک  رب  لاح  ره  هب  راگزور ***  شدرگ  يداش و  مغ و 

نامسآ  نیا  شدرگ  . 1
( 440  ) هحفص

ینمشد ؟  کلف  اب  دنک  نوچ  یسک  ینمیا ***  یسک  نودرگ  دباین ز   9865
نآ  رای  هگ  تسا و  نیا  رای  یهگ  نامسآ ***  دنلب  يار  تسا  نینچ 

درب  هچ  نب  رد  هم  ار ز  نآ  هگ  درب ***  هم  ربا  یهام  ار ز  نیا  هگ 
راگزاس  دوب  هنامز  اب  يو  هک  راگزور ***  دهد  ار  نآ  رم  تداعس 

حالف  دزیخن  ناراگزاسان  ز  حالص ***  دیورب  يراگزاس  زا  مه 
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نوگ  هنوگ  ۀنتف  نیا  دمآ  دیدپ  نورد ***  ملاع  هب  ناراگزاسان  9870 ز 
هتخیمآ  رد  دش  افو  اب  افج  هتخیر ***  یسب  نوخ  دش  هنتف  نیز  وچ 
راگزور  نیا  رد  یحالص  رهب  ز  رایتخا ***  نونک  ردیح  درک  ارم 

نیما  ار  وا  رم  دب  نوچ  درک  نیزگ  نیا ***  ردنا  رخص  نبا  ار  صاع  نب  وچ 
میروآ  دیلک  هنتف  لفق  نیا  رب  میروآ ***  دیدپ  یحالص  ام  ات  هک 
ینتفگ  امش  شیپ  مییوگب  یندیدان ***  رایسب  میدید  وچ   9875

دنبراک  لد  هب  ار  نخس  نیا  دینک  دنسپلد ***  ام  تفگ  دوب  ناتْرگا 
264ر [  [ باوخ راتفگ  ار ز  نیا  دیرامش  باوصان ***  ام  يار  نیا  دشابرا  سپ 

نامز  نیا  ( 1  ) میوش ییوگ  هچ  ات  وگب  نایفوک ***  نآ  دنتفگ  هرابکی  هب 
نید  نادزی و  رالاس  تسه  یلع  نیه ***  ناگرزب  يا  يرعشا  تفگب 
نمجنا  نیا  زا  مدیروآ  نورب  نم ***  شیماما  مکح  نکیلو ز   9880

نونک  ناگرزب  يا  يرتشگنا  نم  نورب ***  مدرک  تشگنا  زک  ناس  نیدب 
يرعشا  سپ  دنکفب  درک و  نورب  يرتشگنا ***  تشگنا  زو  تفگب 

ماما  مرایب  نم  نخس  وا  تفگ  وچ  مامت ***  دیوگ  ورمع  رگد  نآ  تفگب 
نامز  نآ  ریپ  دناوخ  رب  همان  فرخ  ناود ***  دمآ  ربنم  زو  نیا  تفگب 

صاخ  ماع و  نآ  شیپ  رد  لاح  نآ  رد  صاع ***  ورمع  نیعل  نوعلم  موش  نآ  سپ   9885
يرب  ار  یلع  تماما  مکح  ز  يرعشا ***  درک  هک  ربنم  هب  تفگ  نینچ 

ماع  صاخ و  رس  رب  ار  هّیواعم  ماما ***  تجح  هب  مدرک  زورما  نم 
میونش [  مینش : . [/ 1

( 441  ) هحفص
يرعشا  ۀتفگ  زا  تشگنا  رد  يرتشگنا ***  نم  مدرک  هک  نودیمه 

تسشن  نامیلس  رگمتس  نآ  ِرب  تسجب ***  نودیا  ربنم  زو  نیا  تفگب 
نمجنا  نآ  زا  دمآ  رب  یشورخ  نخس ***  رد  نیا  زا  تفگ  نود  صاع  نب  وچ   9890

يرحاس  نآ  ورمع  نیعل  زا  دید  وچ  يرعشا ***  سپ  هعاّرد  دیردب 
درک سیلبا  رکم  نایفوک  ابا  درک *** سیبلت  صاع  نب  تفگ  یمه 

مکح مالعا  زا  سپ  دجسم  رد  بوشآ 

تخس  تفکشب  هلیح  نآ  زا  گنج  یکی  تخس ***  تفشآ  رب  ناز  نانمؤم  لد 
درکب  تعامج  یباتش  زا  بیطخ  درکب ***  تماق  لیجعت  هب  نذوم 

تساوخ  ورمع  یم  هکرد  نآ  زا  راک  دوبن  تساخب ***  هرعن  تسار  پچ و  سپ  نآ  زا   9895
264پ [  [ نامز ردنا  مکحم  هر  دنتسبب  نایماش ***  يرعشا  رب  ورمع و  ربا 

شیوخ  لیم  نامز  نآ  درک  ریشمش  هب  شیوخ ***  لیخ  اب  هبَض  ینب  سییر 
مَیناملسم  ماما  ماسح  مَینایفس ***  ریش  نم  تفگ  یمه 
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تفرگ  هنارک  ربنم  بارحم و  ز  تفرگ ***  رب  هر  دید  نآ  صاع  نب  وچ 
تساک  يوس  رس  درب  یلع  هام  وچ  تسار ***  مالسا  راک  دش  تفگ  یمه   9900

دیشکرب  نایم  زا  غیت  دیشوجب و  دینش *** نآ  فیفع  نب  هللادبع  وچ 
گنس )*(  وچ  دجسم  ياهرد  دیدنبب  گنرد *** یب  نیه  تفگ  نایعاش  نادب 

دیروآ  گنن  هب  ار  ناشمان  همه  دیروآ ***  گنچ  هب  ار  ناملاظ  نیا  رم 
نورب ؟  درآ  يریم  زا  صاع  نب  هک  نونک *** ردیح  راک  دش  هنوگ  نیا  زا 
رما ؟  راب  نیا  دنهاوخ  درک  یمه  ورمَع ***  راتفگ  هب  ربمغیپ  ادخ و   9905

نید ؟ لها  رب  ربگ  نیا  راتفگ  ز  نیعل ***  رخص  نبا  دش  رمالاولوا 
یصو ؟  ار  یلع  رد  نید  هب  وا  درک  وچ  یبن ***  هدوتس  دشاب  هدرک  اطخ 

ریما ؟  ار  یلع  ربمیپ  نیا  درک  هک  ریدغ ***  ردنا  ربگ  نیا  تسدوبن 
نامز  رد  نایغاط  نآ  ردنا  داتف  نامد ***  ياهدژا  نوچ  نیا و  تفگب 
ماما  رتسگداد  ترصن  ربا  ماسح ***  یتسد  ود  دز  یم  تسار  پچ و 

تسا [ هدش  رارکت  ًانیع  بتاک  هابتشا  هب  تیب  نیا  * [ 
( 442  ) هحفص

ینم  زا  ماسح  دز  یم  تسار  پچ و  ینمشد ***  نید  نامیلس ز  نودیمه 
نایم  وا  دب  هتسب  یلع  نیک  ز  نامز ***  نآ  ینمشد  نید  دوب  وا  هک 

ربز  ریز و  درک  نید  ریشمش ، هب  رو ***  هنیک  ردیح  نیا  تفگ  یمه 
265ر [  [ نیک میهاوخب  وز  نید  ریشمش  هب  نید ***  مکح  زا  لوزعم  تشگ  نونک 

نوخ  يوج  نامز  ردنا  درک  ناور  نورد *** دجسم  هب  تعیش  غیت  رس   9915
رد  هب [  [ هناخ وا ز  تسجب  اپ  یهت  ربخ ***  نیا  حیرش  یمان  دینشب  وچ 

نامز  نآ  فیفع  نب  رب  دزن  هب  ( *** 1  ) نایزات رسپ  هد  ابا  دش  یمه 
سپس  نیز  ودع  زا  تسد  دیرادب  سب *** گنج  ناتعیش  ایا  تفگ  یمه 

نید  كاپ  ردیح  يده  ماما  نیا ***  رب  دشابن  یضار  هک  دیابن ،
راد  ریگ و  نآ  ردنا  حیرش  ( 2  ) یمان هب  راد ***  مان  هللادبع  تفگ  یمه   9920

يار  تشز  نیا  زا  مدرگن  رب  نم  هک  يادخ ***  قح  هب  نید  دیروآ  دای  هک 
نوردنا  دنب  هب  نودیمه  مراین  نونک ***  ار  يرعشا  نب  و [  [ ورمع ات  هک 

نید  ریم  ِرب  متسرف  مدنبب  نینچمه ***  ار  هبض  ینب  سییر 
يرعشا  اب  ورمع و  نیعل  اب  دنک  يرواد ***  نید  داد و  رواد  ات  هک 

ماش  تقو  دش  گنت  ات  هنوگ  نیا  زا  مامه ***  نآ  گنج  درک  یم  نیا و  تفگب   9925
راسکاخ گس  ناج  زا  دیسرتب  راک ***  هنوگ  نیا  زا  نید  نود  صاع  نب  وچ 

زاجم  رب  نامدنشُْکب  هک  دیابن  زارف *** دمآ  بش  نامیلس  يا  تفگب 
مینگرب  ار  گنج  نیا  خیب  نب  ز  مینکفب *** اهریشمش  هک  هب  نامه 
 ، ناهگان یلع  دزن  دنتسرف  نامز ***  نیا  تسد  دندنبب  نامْرگ  هک 
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دجسم نایعیش  تسد  هب  ورمع  تراسا 

دنب  دیدهت و  نامدوب و  تمالم  دنزگ *** ردیح  دشابن ز  ناْمناج  هب   9930
نیمز  رب  اهریشمش  دندنکف   *** نیعل ورمع  ْشنارای و  نامیلس و 

دیرگنب  یکی  شنارب  نامرف  هب  دید ***  هنوگ  نآ  زا  راک  نآ  هللادبع  وچ 
265پ [  [ سوه زا  ناشدندربب  دجسم  ز  سپس ***  ناز  اه  تسد  ناشدنتسب  وچ 

مان  نانزات 2 . . 1
( 443  ) هحفص

نارگ  دنب  هب  سپ  نآ  زا  نادنز  هب  ناشدندرپس ***  نودیمه  هتسبب 
نیما  حیرش  ( 1  ) يز سک  داتسرف  نیزگ ***  فیفع  نب  رگد  زور  هب   9935
نورد  هفوک  هب  ار  نانمشد  نامم  نونک ***  شتفگ  شیوخ و  رب  شدناوخب 

ینمشد ، نید  دندرک ز  هک  ناس  نیزا  ینمرهآ ***  دندرکب  ادیپ  وچ 
رش  روش و  یکی  یناهن  دزیخب  رگد *** يرایرهش  رد  هک  دیابن 

نامز  نیا  دنوش  نایفسروپ  رب  نانمشد *** ات  يامرفب  يدانم 
سک  دننامب  هدنز  هک  مینامن  سپس *** نیز  یکی  ( 2) میریگب ناشْرگ  هک   9940

، يده ماما  ( 3  ) نانمشد نیا  زک  ادن *** ناس  ناز  درک  نورد  هفوک  هب 

ورمع تراسا  تیمکح و  هجیتن  زا  هیواعم  نتفای  ربخ 

ناوج  ریپز و  نوریب  رهش  نآ  زا  نامز ***  نآ  رازه  يدرم  دنتفرب 
دندش  ناویرغ  شیور  دندید  وچ  دندش *** نایفسروپ  يز  همیسارس 

دوب  هتفگ  نود  ورمع  ناک  هصق  نآ  زو  دوب *** هتفر  اه  لاح  نینچ  دنتفگب 
( 4  ) نیمغ يور  کی  داش و ز  يور  کی  ز  نیعل ***  رخص  نبا  ناشتفگ  زا  دش   9945

رخف  موق  نآ  شیپ  رد  درک  یمه  رخص *** دنزرف  صاع  نب  رکم  نادب 
راگدرک  يو  رای  دبن  نکیلو  راک *** هنادرم  درک  يو  تفگ  یمه 

دوسب  نودرگ  هک  ار  یشناد  اسب  دوس *** ؟ هچ  شناد  رای ، دب  تخب  ار  هک 
درک  صاع  نب  هچنآ  یشناد  یب  ز  درم *** هراک  متس  نآ  درمش  شناد  ز 

دنق  رهز  اب  دروخ  یم  راچان  هب  دنژن ***  داش و  دوب  شلفاغ  لد   9950
راگزور  فک  رد  دش  ورمع  نونک  راک *** چیه  درکن  نودرگ  تفگ  یمه 

266ر[  [ بات هب  دیوج  گنج  دبوشآرب و  بارتوب *** نخس  نیا  دونشب  نوچ  هک 
دنارب  ناشیا  شیپ  نخس  رد  نیا  زو  دناوخب ***  ار  هپس  نارس  سپ  نآ  زا 

دروخ  درد  مغ و  نمشد  نکیلو ز  درک *** تسیاب  هچنآ  ورمع  تفگ  یمه 
ریگم  ناسآ  صاع  نب  راک  نیا  وت  ریما *** يا  نود  ناورم  تفگ  ودب   9955

مریگب  نیز 2 . . 1
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مغ  ناتعیش 4. . 3
( 444  ) هحفص

نمجنا  نآ  رد  دزیخ  هنتف  یسب  نم ***  ونشب ز  درک  وا  تهبش  نیا  رد 
نادراک  رتهم  يا  رکشل  نیا  رد  نامز ***  نآ  دننز  تراشب  ات  وگ  وت 

زور  زوریپ  ْتلد  دشن  هچ  رگا  زورفرب *** یکی  ار  نایماش  لد 
سپ  لاح  نآ  ردنا  دندز  تراشب  سخ *** نایفس  دنزرف  دومرفب 

ام  مان  زا  ربنم  دش  هدرتسگب  ام *** ماک  رب  راک  دش  تفگ  نونک   9960
ماع  صاخ و  رب  لاح  نآ  دش  ادیپ  وچ  ماش ***  لها  يداش  وغ  دمآ  رب 

طامس  ینارک  ره  زا  دندنکف  طاشن *** زا  نامز  نآ  ماش  ناگرزب 
راثن  دندرکب  یماش  واگ  رخ و  راد ***  كابان  ناورم  راتفگ  هب 

نامز  نآ  نانمؤم  رکشل  يوس  نایماش ***  وغ  لبط و  ياوآ  دش 
رخف  يور  زا  دندرک  ياپ  ربا  رخص ***  نبا  نامز  نآ  شیوخ  ياه  ملع   9965

ناینایفس  دندوب  هدرک  نف  هک  نآ ***  دندیدب  نید  رکشل  همه 
نینچ  هنامداش  دش  هچ  رهب  ز  نید ***  يادعا  هک  سک  ره  تفگ  یمه 

هار  دمآ ز  ردنا  حیرش  نبا  هک  هاپس ***  نآ  يوگ  تفگ و  نیا  ردنا  دندب 
دنمشوه  رتهم  نآ  دروآرد  دنب *** هدرک  ار  صاع  نب  نامیلس و 

يوج  مان  رتهم  نآ  درب  یمه  يوگ ***  وچ  هتسبب  ار  يرعشارم  9970 و 
266پ [  [ نانچ وا  ناشدرب  یلع  شیپ  هب  نامز ***  نآ  حیرش  نبا  دنمرنه 

تفگش  یثیدح  تنیا  تفگ  یلع  تفگ ***  زاب  یلع  اب  اه  لاح  همه 
نخس  هنوگ  چیه  تفگن  تیمح  ز  نسحلاوب *** رس  درب  ورف  ینامز 

هاگن  یّکی  درک  يرعشا  يوس  هانپ ***  نید  لی  رس  سپ  دروآرب 
راکشآ  يا  هدناوخ  رب  همان  فرخ  راک *** هدوهیب  ریپ  ایا  تفگ  ودب   9975

دروخ  مغ  نیا  زا  تناج  هلاس  همه  درخ ***؟  رب  يا  وت  يدرک  هک  نیا  دوب  هچ 
دوب ؟ ( 1) يزاب هرهم  هر  نید  هر  دوب *** ؟ يزاب  راک  نینچ  تماما 

تس ؟ يرعشا  ةدرک  رگم  یتفگ  وت  تس ***؟  يربمغیپ  تسد  یکی  تماما 
يزابرهم  . 1

( 445  ) هحفص
دیرگنن  یلع  يور  هب  یمرش  ز  دینش *** نآ  یلع  زا  يرعشا  نب  وچ 

رد  هبرد  اه  لاوحا  تفگ  یمه  رس ***  مرش  زا  دنکفا  ردنا  شیپ  هب   9980
رمخ  داد  رد  هچ  زا  ناهن  رد  ارم  ورمع ***  درک  لَیِح  هنوگچ  نم  اب  هک 
شاب  روجنر  وید  نوچ  زا ا و  وت  شاب *** رود  يرعشا  يا  شتفگ  یلع 

نورب  تمینک  دوخ  سلجم  زا  هک  نونک ***  تراک  تافاکم  سب  نیمه 
يو  دنپ  دش  دنق  يرعشا  ربا  يو ***  دنب  نآ  تشادرب  نیا و  تفگب 
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زارفرس  ردیح  يده  ماما  زاب ***  درک  هگن  نامیلس  ( 1  ) يز یکی   9985
ناهج ؟  يادخ  زا  یم  وت  یسرتن  نامگ ***  دب  قساف  ایا  تفگ  ودب 

شیک ؟  تشز  ایا  رد  لمج  برح  هب  شیپ ***  هب  يدرک  هک  دب  نآ  تدوب  سب  هن 
رهگ  دب  گس  يا  یتخیگنارب  رش *** روش و  نیا  هفوک  رد  هراب  رگد 

سند ؟ نیعل  يا  نید  نادرم  ز  سک ***  تسین  نورد  هفوک  هب  یتفگ  وت 
267ر [  [ نیچ مشخ  زا  ُدب  هدنکف  وربا  رد  نیک ***  نامیلس ز  خساپ  چیه  دادن   9990

رهگ  دب  نآ  رب  دز  رب  گناب  یکی  رنه ***  رپ  کلام  نآ  زا  تفشآ  رب 
ینک  ربکت  دزیا  ریش  رب  وت  ینمشد ***  لد  گس ز  ایا  تفگ  ودب 
( 2  ) رابت باتفآ  ایا  تفگ  نینچ  راد *** مان  کلام  نید  رالاس  هب 

نوخ  كاخ  نیا  رد  مزیرب  وز  ات  هک  نونک ***  ار  شنک  دب  نیا  وت  هد  نم  هب 
لدج  ناتسرپ  نید  اب  درک  نوچ  هک  لمج *** برح  هب  ار  نیا  مدید  نم  هک   9995

یفطصم  ةدید  يا  تنعل  ار  وت  الم ***  رب  وا  درک  نیعل  مدامد 
یصو  ار  یلع  دشاب  درک  يو  هک  یبن *** نآ  زا  مرازیب  تفگ  یمه 

تفهن  ناوتن  هنیک  نیا  کلام  ای  هک  تفگ ***  درک و  هگن  کلام  هب  نامیلس 
تسا  رتاب  يرد  ره  نیا  رد  یجنایم  تسا ***  رهاظ  ینمشد  یلع  اب  ارم 

يوا  رازآ  تسه  نورد  مناج  هب  يوا ***  رادید  رتهب ز  گرم  ارم   10000
دیرگنب  نید  كاپ  کلام  يوس  دینش ***  اه  نخس  ناس  نآ  زا  ردیح  وچ 

زاین  نیز 2 . . 1
( 446  ) هحفص

شنکدب  نیا  داد  هد  ریشمش  هب  شنم *** ار  نیعل  نک  شوخ  تفگ  ودب 
تسا  کلاه  شنک  دب  نیا  سیلبا  وچ  تسا ***  کلام  قح  وچ ن  شهد  کلام  هب 

نیعل  نیا  نتشیوخ  رب  تسا  لابو  نید ***  لها  دنردنا  جنر  هب  شروج  ز 
يوج  ربگ  نآ  نوخ  زا  درک  ناور  يوج *** مان  کلام  نامز  ردنا  مه   10005

ناور میب  نوعلم ز  دیسرتب  نانچ ***  نآ  دید  صاع  كرمع  نیعل 

يو ندرک  دازآ  ورمع و  اب  ع )  ) یلع باتع 

افو  یب  يوداج  ملاظ و  يا  هک  یضترم ***  سپ  تفگ  نیعل  ورمع  هب 
نید ؟  لها  رتهم  رب  وت  يدرک  هک  نیا ***  تسا  يادخ  باتک  لیلد 

267پ [ يار ]  تشز  گس  يا  راد  مرش  نم  ز  يادخ *** باتک  رد  يرکنم  رگ  وت 
نیک ؟ هدوهیب  هب  ام  اب  وت  يزرو  هچ  نیقی ***  یسانش  يا و  هدید  ناموچ   10010

مان ؟ تشز  نمشد  يا  ردنا  نید  هب  ماما ***  یهاوخ  درک  نوسف  رکم و  هب 
نم  شیپ  نیعل  يا  وگب  يدرک ؟ هک  نف *** رکم و  نیا  دوب  نورد  ناقرف  هب 

شیپ  هب  ناقرف  دندوب  هدروآ  هک  شیک *** تشز  ایا  اه  نآ  دنیاجک 
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يامنهر  قح  ریم  يوس  نامْقح  هب  يادخ *** باتک  دشاب  دنتفگ  وچ 
نیملاظلا  یَلَع  هللا  ُهَنَعل  الَا  نیبب *** ناوخب و  ناقرف  تبیصن ز   10015

دیکچرب  خر  هب  نکشرس  نیقیقع  دینش ***  نآ  یلع  زا  نود  صاع  نب  وچ 
نید  رالاس  هب  وا  دیرگنب  یکی  نیعل ***  نآ  تفرگ  رب  رس  هدرب  ورف 

هانگ  نم  زا  تسا و  وفع  هلمج  وت  ز  هانپ *** نید  رتهم  ياک  تفگ  نینچ 
ریپ  مشچ  نامه  دراد  وفع  يوس  ریما *** يا  هانگ  مراد  هزادنا  یب 

مدش  نامرف  هب  نم  مَیِز  ات  ار  وت  مدش ***  نامیشپ  مدرک  هچناز  نم  وچ   10020
نورب  نونکا  مه  رکشل  ود  نیز  موش  نونک ***  یشاب  روتسد  چیه  مَرَگ 

موش  رواجم  يو  رب  زور  بش و  موش ***  ربمیپ  روگ  هب  اهنت  هب 
( 1  ) باحس نایرگ  دننام  تخیر  یمه  بآ ***  هدید  ود  نیا و ز  تفگ  یمه 

ار  وت  رم  یسک  دنادن  نم  زا  هب  افو *** یب  قساف  يا  شتفگ  یلع 
باسح  . 1

( 447  ) هحفص
ناشن  نیدنچ  تسداد  وت  لاح  ز  ناهج ***  يادخ  يوسر  ار  ام  هک   10025

یمه  نوزا  داتفه  يدرکب ز  ( 1  ) یجه ار  یفطصم  رم  هک  ینآ  وت 
( 2) ناوریق يوس  یتفر  یتسجب و  نامز ***  نآ  دیرب  رس  متساوخ  ار  وت 

268ر [  [ راذگ اج  نیدب  ندرک  تسراین  راز ***  راوخ و  يدش  برغم  يایرد  هب 
دیزگرب  ار  وت  ناورم  ربگ  اب  و  دیروآ ***  ار  وت  ناّفعروپ  ات  هک 

نایع  وا  درپس  قفانم  ود  ره  هب  ناور ***  ترازو  یهن  رما و  کبس   10030
دیدب  ندید  تسیابن  شِچ  نآ  و  دیسر ***  رد  ودب  ود  ره  ّیموش  ز 

نامز  نیا  ار  وت  مراد  گنن  نم  هک  نانچ ***  نینچ و  نونکا  ییوگ  ارم 
نف  رکم و  یب  رهد  نیا  رد  دشابن  ندز ***  مد  کی  صاع  نب  تفگ  یبن 
ینک  ناطیش  راک  ناج  هب  یتسر  وچ  ینک *** ناج  یپ  زا  یم  هبوت  نیا  وت 

نوسف  نک  یمه  یناد  هچ  ره  ور  وت  نونک *** نم  تمدرک  اهر  نکیلو   10035
میس  هرذ  کی  هب  مه  ردق  ( 3  ) دیرادن میجر ***  رخص  نبا  وت و  نم  يز  هک 

ماخ  تشم  کی  هب  دیجنسن  ام  يز  هک  *** كاب هچ  وترتهم  وت و  زا  ارم 
تسا  نمرهآ  راتفگ  هب  ناْشلد  هک  تسا ***  نم  هاپس  نیز  ارم  یتفگش 

زاب  هچ  دغج و  هچ  ناشیا  کیدزن  هب   *** زاب دننادن  تجح  تهبش ز  وچ 
رایع ، کلام  رکبوباروپ و  وچ  رای *** جنپ  يدب  مهاپس  رد  رگا   10040

، رانک نم  زا  دندرکن  زگره  هک  راتسود *** لد  هب  افو و  ]و [ رهم هب 
جنگ  رتهب ز  رای  هلد  کی  لد  جنر *** چیه  ارم  نانود  يدوبن ز 

مادم  جنر  درد و  رگن  دنیبن  مادم ***  لد  کی  ای  لد  ود  ای  ز 
نتشیوخ  رتهم  زا  دنریس  هچ  نتشیوخ *** رکشل  زا  نم  مجنر  هب 
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دنوش  نوریب  هک  نآ  نید  تهبش ز  هب  دنَُوب *** نوچ  نامگ  دب  نینچ  رد  نید  هب   10045
نایز  رد  نیا  زا  دننیب  هلاس  همه  نالهاج ***  نود  ناطیش  سیبلت  ز 

268پ [ نینچ ]  ادعا  راکیپ  هب  مدنامب  نینچ ***  ارادم  ملح و  ملع و  زا  نم 
درادن  نامرهق 3 . یجح 2 . . 1

( 448  ) هحفص
مالسلا  هیلع  ربمیپ  هدوتس  مامت *** اه  نخس  نیا  دوب  هتفگ  ناموچ 

سک  زین  نیقرام  زا  مینامن  سپس ***  ناز  رس  هب  دش  نامگنج  نیا  نوچ 
اهر وا  ار  صاع  كرمع  درکب  یضترم ***  رس  هب  اه  نخس  نیا  درب  وچ   10050

ناهج  راگدرک  نمشد  ای  هک  نامز ***  نآ  سپ  تفگ  نود  صاع  نب  هب 
راد  ياپ  ار  هدرک  نیا  تافاکم  *** راد ياج  رب  ْتلد  رذگب و  ام  ز 

دنه  دنویپ  هب  ور  نیه  دنویپ  هب  دنه ***  دنزرف  هب  ار  نید  وت  يدرپس 
گرزب  زور  هب  نم  ار  وت  مدرپس  گرگ *** ریپ  يا  دمآ  محر  وت  رب  ارم 
اهدژا  تشگزاب  دب  روم  رگن  اهر *** نتشک  دنب و  زا  نمیا  دبب   10055

تفرب ردیح  شیپ  زک  ورمع  نیعل  تفت *** هب  هگ  نآ  دش  نایفسروپ  ِرب 

جراوخ ۀنتف  زاغآ  و  ع )  ) یلع نامرف  هب  هبض  ینب  ریما  لتق 

نیفد  سپ  نآ  زا  ندرک  دومرفب  نید ***  ریم  ار  سیردا  نامیلس 
زاجح  باتفآ  یبن  ّیصو  زامن *** رب  ودب  ندرک  دومرفن 

رَیِس  وکین  سابع  دنزرف  ز  ربخ *** ربانملاوب  دروآ  نیا  رد 
تسر  سیردا  نامیلس  لتق  ز  تسخن ***  یتسرد  جراوخ  لتق  هک   10060

رادتسود  یکی  ار  شنک  دب  نآ  ُدب  راگزور *** نآ  ردیح  رکشل  رد  وچ 
بعص  دوب  وا  رب  نامیلس  لتق  هک  بهو *** دنزرف  درم  یتنعل  نآ  دب 

مالغ  وا  نامگ  یب  ار  سیلبا  ُدب  *** مان دوب  هللادبع ش  دنچ  رگا 
راگزور  نآ  هّبض  ینب  لها  ز  ( *** 1) رای ربگ  نآ  تشاد  رگد  درم  هس 

مه  هب  رگمتس  نارای  هس  ره  ابا  مغ *** درد و  اب  زور  نآ  دوب  یمه   10065
269ر [ دیشک ] رب  ملع  هریت  هریت  بش  دیدپان ***  دش  زور  رکشل  ات  هک 

غاد  قرب  مد  ار  بش  درک  یمه  غاز *** ّرب  نوچ  تشگ  نوگ  هریت  بش  وچ 
ریت  دیهان و  هن  ادیپ  مارهب  هن  ریق *** يایرد  وچ  رسارس  دش  ناهج 

رای  هس  اب  وا  رکشل  نآ  زا  تسج  نورب  راوداب *** یجراخ  یگریت  نآ  رد 
نایغاط  نآ  دنتفر  دنتسجب و  نامک ***  مکحم  دهْجب ز  هک  يریت  وچ   10070

زاب  . 1
( 449  ) هحفص

يوج  گنج  نت  هب  زاس و  هلیح  لد  هب  يور *** دنداد  دادغب  هب  رکشل  ز 
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دنتخات ناورهن  يوس  سپ  نآ  زا  دنتخاس ***  يرکشل  رد  دادغب  هب 

نانمشد زا  نتسج  يربت  موزل  نیفص و  برح  زا  مهد  سلجم  ینایاپ  ۀبطخ 

ناشراک  یضترم  اب  دوب  نوچ  هک  ناشرابخا ***  هتفگ  سپس  نیز  دوش 
دوش  ناونع  حتف  زا  همان  نیا  رب  دوش *** نایاپ  هب  نیفص  گنج  نیا  وچ 
دروآ  راک  هب  ار  یبعصم  یلع  دروآ ***  راب  حتف  رفظ  خاش  وچ   10075

رگد  غاب  هب  یفاص  عبط  دوش  رس *** هب  دمآ  سلجم  مهد  گنج  وچ 
ناتسود  ِرب  ددرگ  دنمورب  ناتسوب ***  نیا  رب  مه  رگد  يراهب 

برط  بیط و  وچ  شگنر  وب و  همه  بدا *** لضف و  شراب ز  خیب و  همه 
راگدای  امز  نیراگن  نیا  دوب  راگزور *** دهد  ناگدنز  مرگ 

دوب  شمارف  مدرم  شماخ ز  هک  دوب *** شماخ  هک  دبیزن  ناد  نخس   10080
زارط  ار  نخس  يزارط  رب  نونک  زارط *** شناد  عبط و  نخس  نیریش  هب 

ناگدنیوج  لضف  لد  دنیوجب  ناگدنیوگ ***  شیپ  نخس  هتفگ  ز 
دنرب  ناشورف  رهوگ  هب  رد  ره  ز  دنروآ *** نورب  شناک  نوچ ز  رهگ 

تسا  شمار  اب  يوگ  نخس  شناد  ز  تسا ***  شناد  يرهوگ  رت ي  یمارگ 
269پ [  [ رو هرهب  نامدرک  وا  شناد  زا  هک  رگزوریپ ***  دنوادخ  زا  ساپس   10085

یشمار  ( 1  ) رگد دیوج  هک  دبیزن  یشناد ***  لد  شناد  رکش  زا  سپ 
میتی  ّرد  مظن و  نخس  تاکز  میس ***  تسا و  ّرز  میس  رز و  تاکز 

ریس  وکین  ناد  نخس  دزن  هب  رهگ *** دقع  هک  هب  نخس  دقع  وچ 
زغم  گنهرف  وا ز  تسه  هک  ناد  نینچ  زغن *** شینعم  بوخ و  شدش  نوچ  نخس 

میتخورفب  هک  هتفگ  زغم  نیا  رم  میتخومآ ***  مدرم  یشناد  زا  مه   10090
راوداد  نید  داد و  میتخومایب  راوداتسا *** داتسا  زا  جنر  دص  هب 

نید  زور  مغ و  رد  ارچ  مدرکن  نید ***  هاگارچ  رد  یگدوهیب  هب 
ناود  مدوبب  یپ  نادب  نادرم  وچ  نارواد ***  ( 2  ) رگداد یپ  مدید  وچ 

رگدادیب  رگ  مدید  لد 2 . . 1
( 450  ) هحفص

تایح  تنج  هب  متفرگ  هر  نآ  زا  تاجن ***  هار  هب  ناش  یپ  درب  ارم 
ابع  لآ  راثآ  میوج  یمه  افو *** ردنا  نم  یلیل  نونجم و  وچ   10095

ناشراثآ  میوج ز  رهم  لگ  ناشرادرک ***  غاب  رد  زور  بش و 
نم  ناوید  درک  ناشحدم  زا  رپ  نم ***  ناج  ناشرادید  دیموا  رب 

ناهج  يادخ  نیما  لوسر و  نانمؤم *** همه  عیفش  رهم  ز 
یقش  درم  لاح  ره  هب  دزانن  یبن ***  ّیصو  ّیبن و  قداص  هب 

ناهج  رد  یقش  دشابن  دوبن و  ناینایفس ***  نایفس و  دنزرف  وچ   10100
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دنُدب  نوعرف  نوچ  ار  یصو  یبن و  دندب *** نوعلم  سیلبا  وچ  نانیا  هک 
یبن  ّیصو و  رب  دندب  هدنامب  یقش *** ود  نیا  گنج  رد  هتسویپ  وچ 

نود  ربگ  نآ  رذع  یمه  دیوج  هک  نونک *** دزیا  تنعل  دنک  سک  نآ  رب 
]270ر [ دنک تنعل  موق  نینچ  رب  يو  هک  دنک *** تمحر  هدنب  نآ  رب  دزیا  سپ 

راگتسر  يوش  رشحم  زور  ات  هک  راد *** دای  نابز  رب  ناشنیرفن  وت   10105
( 1  ) شوه هراومه  راد  درخ  دنپ  هب  شوک *** راد  ناهج  رکش  هب  وت  الد 

مالسلا  هیلع  ربمیپ  لآ  رب  مالس ***  دورد و  سپ  ناز  يوگ  یمه 
مامت  نید  قح  ردنا  یتسه  رگا  مامت *** نیّفص  رابخا  روآ  مظن  هب 
وت  راعشا  دشاب  نوردنا  نید  هب  وت *** رای  دوب  شناد  ناج و  ات  هک 

دوب  نامرف  هب  ار  يده  ماما  دوب ***  نامیا  رون  وا  ردناک  یلد   10110
مالسلاراد  هب  تمالس  رب  دیسر  مامالاب *** دوب  یماما  واک  یسک 
یسب دیارس  ( 3  ) ناماما حدم  هک  یسک ***  ( 2  ) دبایب تالس  مالس و 

نیفص برح  زا  مهدزای  سلجم 

هیواعم دزن  هب  ورمع  تشگزاب 

يارس  نآ  یپ  زا  يوجب  تداعس  يارس ***  شناد  ناد  نخس  يا  الا 
صن  نآرق  تایآ  نامرف و  هب  صن ***  ناماما  حدم  يوگ  یمه 

شوگ [ . [/ 1
نامامالا  حدم  دباین 3 . . 2

( 451  ) هحفص
ناشن  هد  یمه  ناتاهرابخا  ز  نامز ***  ات  نامز  ار  نانمؤم  لد   10115

نومنهر  ( 1  ) تدش اب  درخ  نوچ  نانچ  نونک ***  نیفص  لاوحا  وت  رب  رس  هب 
رومان  فنخموب  باب  نیا  رد  ربخ ***  ییحی  طول  درواک  نانچ 

اهر  ار  نیعل  ورمع  دنب  نآ  زا  یضترم ***  ُدب  هدرک  سپ  هک  یلاح  ز 
ياپ  ود  دمآ  شریجنز  دنب و  یب  وچ  يار ***  تشز  نآ  دش  نایفسروپ  يز  وچ 
رخف  درک  نیعل  نآ  يو  رادرک  ز  رخص ***  روپ  دش  داش  يو  رادید  هب   10120

شیوخ  رادرکز  ناد  هب  وت  مدرکب  شیوخ ***  راک  نم  صاع  نب  تفگ  ودب 
270پ [  [ ریپ تسناد  هراچ  نیمه  مدرکب  ریما ***  يا  ما  يدومرف  هک  يراک  هب 

شیوخ  رادقم  راب  نیا  متسنادب  شیوخ ***  راک  زا  ریم  يا  هتسب  مدش 
ریسا  يراوخ  هب  مدیما  تقو  هب  ریما ***  يا  فیفع  نبا  درک  ارم 

درم  درم  ناوج  ُدب  یلع  نکیلو  درکب ***  ندرک  تسناوت *  هچ  نآ  يَدب   10125
درک  داش  وت  رادید  هب  ار  ملد  درک ***  رازآ  هراب  کی  دنب  نا  زا 
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نیزگ  نآ  ار  سیردا  نامیلس  نیک ***  هب  نتشک  ( 2  ) دومرفب نکیلو 
یلد  رپ  نآ  زا  نامیلس  تفگ  هبت  یلع ***  يو  اب  تفگ  نخس  یم  نوچ  هک 

باوج  يدینش  وز  یشوخ  رب  رگا  بارتوب ***  ارو  یتشکن  ین  رگو 
دیروآ  درگ  هب  ار  هپس  نارس  دینش ***  نیا  وا  زا  نایفسروپ  نیعل   10130

ناشداد  ربخ  یتسرد  يور  ز  نامز ***  نآ  ورمع  رادرک  راتفگ و  ز 
صاخ  نارای  دب ز  نارتهم  ِرب  صاع ***  ورمع  نارتهم  یهگ  نآ  تفگب 

دوب  رادقم  ردق و  یبن  يز  ارو  دوب ***  ای  همه  اب  دب  کین و  ره  هب 
زیچ  چیه  وا  زا  ار  ام  تسین  ناهن  زیزع ***  ردارب  نوچمه  تسه  ارم 

داد  دادیب و  قح  يو  تسناد  وچ  داد ***  تسیاب  هک  نوچ  نامداد  ِقح   10135
لع  داد و  مه  نید و  يُدب  ناداش  هک  لضف ***  يور  زا  تسبرب  يوج  رد 

دشاب  . 1
دوش [.  یم  ظفلت   « تسنات *. [» 

دومرفن  . 2
نومنهر  ارو  شناد  دوب و  نید  وچ  نونک ***  نید  قح  وا  درپس  يو  قح  هب  ( 452  ) هحفص

درک  رادیدپ  قح  ات  باب  نیا  رد  درم ***  دنمرنه  نآ  دید  جنر  یسب 
تسر  هک  زا  اه  هنتف  نیا  داینب  هک  تسرد ***  نیا  نونک  دش  یسک  ره  َربَا 

دش  هتسر  انع  زا  نانمؤم  لد  دش ***  هتسب  نونک  نایوج  هنتف  رد   10140
271ر[  [ نامداش ناینایفس  دندوبب  نامز ***  نآ  دنه  دنزرف  راتفگ  ز 

ربک رس  زا  ع )  ) یلع هب  هیواعم  ۀمان 

نید  رالاس  دزن  ( 1  ) درخ يور  ز  نیعل ***  نآ  يا  همان  نامز  نآ  تشبن 
يادخ  مان  هب  شدرک  همان  رس  يار ***  تشز  نآ  دب  دحُلم  دنچ  رگا 

رخف  دنوادخ  زا  تسه  همان  نیا  هک  رخص ***  نبا  نیعل  نآ  دب  تفگ  نینچ 
برض  نعط و  بحاص  يده  ماما  برح ***  نایفس  نبا  شیرق  سییر   10145

لوتب  تفج  کیدزن  هب  وا  تشبن  لوسر ***  بحاص  یحو  بتاک  قح  هب 
درم  میتسرف  ود  ره  هفوک  يز  هک  درک ***  دهع  یلع  ام  اب  هک  یلاح  ز 
نخس  دنیوج  نید و  رد  دنیوگب  نت ***  ود  نیا  حالص  يور  ات ز  نارب 

حالف  هار  دنتسج  دنتفگب و  حالص ***  يور  مه ز  نت  ود  نیا  نونک 
دوش  ربنعم  تمالس  يارس  دوش ***  رتمک  هنتف  شتآ  ات  هک   10150

تسا  رهاق  دوخ  زار  لد و  رب  يو  هک  تسا ***  رهاظ  ام  کیدزن  هک  نآ  رگد 
ادج  ددرگن  زگره  راک  نآ  زا  اضر ***  دشاب  هداد  يو  هک  يراک  هب 

دوش  ناماس  هبان  وا  راک  همه  دوش ***  نامیشپ  وا  درک  هچ  ( 2  ) ناز رگ  هک 
نامگ  دب  یلع  ُدب  نتشیوخ  رد  هک  ناهج ***  رد  وا  زا  دزیخب  اه  نخس 

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 383 

http://www.ghaemiyeh.com


راکشآ  ( 3  ) وا زجاع  دش و  نامیشپ  رایتخا ***  دوب  هدرک  يو  هک  يراک  10155 ز 
بارتوب  دشک  رکشل  هفوک  ( 4  ) يز هک  باوص ***  نانوچ  دید  ام  يار  نونک 

نونک  هفوک  تسا  قارعلا  نیع  وچ  نورد ***  هفوک  هب  دنیشن  يداش  هب 
قافتا  دنک  ام  اب  يار  نیدب  قارع ***  كاخ  هب  يو  دنک  فرصت 

نآ  . 2 سوه [ . [/ 1
نیز  و 4 . . 3

( 453  ) هحفص
ماقم  مقشمد  رد  دوب  سپ  نآ  زا  ماش ***  ِزاب  موش  نم  نیا  وت  يدرک  وچ 

271پ [  [ گنچ گنج  يوس  رگید  میراین  گنج ***  میدرک  وچ  ام  یتشآ  مینک   10160
دوش  هتسب  جنر  زا  مدرم  لد  دوش ***  هتسب  هنتف  دب  تسد  ات  هک 

نورب  نتسج  حلص  زا  يران  رس  هک  نونک ***  دیآ  هب  نیا  ار  وت  کش  یب  وچ 
يرپسا  نخس  دش  تدوب و  اضر  يرعشا ***  ۀتفگ  رب  هک  سپ  نآ  زا 

یلع  يا  يونشب  رگا  هب  ار  وت  ینتفگ ***  یلع  يا  تفگ  تْمتفگب 
مالسلاو  یلع  يا  دوب  هچ  نآ  نخس  مامت ***  دمآ  هتفگ  متشبنب و  وچ   10165

دیرگنب  اه  هتفگ  نآ  رب  دناوخب و  دیدب ***  هتشبن  نآ  صاع  دنزرف  وچ 
ریذپ  لدان  تسه  نخس  رد  نیا  زا  ریما ***  يا  تفگب  نایفس  دنزرف  هب 

یهد ؟ نامرف  رخف  زا  وت  ار  يو  هک  یهر ***  نوچ  ار  وت  رم  یلع  دش  رگم 
نخس  يو  اب  يرگ  رت  مرن  نیز  وت  نسحلاوب ***  نخس  نیا  زا  دبوشآ  رب 

رطخ  درادن  زگره  هّرذ  کی  هب  رگم ***  یب  یلع  ار  اه  هتفگ  نینچ   10170
ياپب  رب  نیدب  ییوج  گنج  رگو  ( *** 1  ) يامن عضاوت  ییوج  حلص  رگ  وت 

یهب  وز  ار  وت  دشاب  هک  نک  نآ  وت  یهگآ ***  نخس  نیز  تمداد  نم  هک 
رخف  ربگ  نآ  تسج  یم  هتفگ  نادب  رخص ***  روپ  دشن  یضار  دنپ  نآ  رب 

نامگ  دب  گس  نآ  یلع ، دزن  هب  نامز ***  رد  ار  همان  نآ  داتسرف 
دیبع  گس  نآ  دب  ار  نود  ناطیش  هک  دیلولا ***  نبا  ناورم  تسد  َربَا   10175

داد  نید و  رتهم  دّیس  ِرب  داژن ***  دب  ار  همان  نآ  درب  کبس 
سند  نیعل  ناورم  هراک  متس  سپ ***  همان  نآ  داد  یلع  تسد  هب 

ماخ  درس و  ۀتفگ  ناز  دیدنخب  مامت ***  ردیح  همان  نآ  دناوخ  رب  وچ 
272ر [ دیعس ] باتفآ  يده  ماما  دیلولا ***  نبا  هب  سپ  ناز  درک  هگن 

رخف  يور  زا  تسدرک  همان  ام  هب  رخص ***  دنزرف  زورما  تفگ  ودب   10180
لوضف  زا  نابز  هتوک  تسدرکن  لوسر ***  ادخ و  يودع  نآ  زونه 

ییامن  . 1
( 454  ) هحفص

يار )*( تشز  نیا  زا  مدرگنرب  نم  هک  يادخ ***  قح  هب  شتفگ  دیدهت  هب 
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نورب  ار  وا  نم  منْکن  ماش  زا  و   *** نوگنرس ار  هنتف  نیا  منْکن  ات  هک 
نامگ  یب  شنت  منالسگب  مه  ز  نامز ***  ردنا  مه  دشاب  يار  مَرَگ 

نید  يادعا  رب  نودیا  تجح  منک  نینچ ***  ارادم  مکح و  هب  نکیلو   10185
دیجم  يادخ  ریش  دیدهت  هب  دیلولا ***  نبا  هب  سپ  نآ  زا  تفگ  نینچ 

ردپ  زا  ( 1  ) يرت لهاج  رایسب  هک  رهگدب ***  لهاج و  ملاظ و  ای  هک 
نید  داد و  نمشد  همه  کیاکی  نیعل ***  يا  تیُدب  ردارب  هد  امش 

( 2) ینمرهآ يوخ  زا  نم  ياج  هب  ینمشد ***  نیا  دیدرک  زور  بش و 
رازراک  زج  هب  نم  اب  دیدرکن  راگزور ***  نیدب  ات  یکدوک  زا  هچ  10190

ام  شیپ  نیا  زا  ار  وا  رم  رب  نورب  یضترم ***  سپ  تفگ  نینچ  ربنق  هب 
داد  نید و  نآ  شیپ  زا  شدرب  نورب  داب ***  دننام  هب  ( 3) ربنق دنمرنه 

يادخ ریش  درم  يرب  نامرف  ز  ياج ***  داد  شا  همیخ  هگرد  ربا 

ع)  ) یلع ةرخافم  هیواعم و  هب  ع )  ) یلع ۀمان 

داب  دننام  هب  ششیپ  دندربب  داد ***  نید و  سپ  تساوخ  ملق  تیود و 
مرک  باتفآ  تفرگرب  ملق  ملق ***  تیود و  ششیپ  دندرب  وچ   10195

يامن  یکین  دیشروخ  کلک  رس  يادخ ***  مان  همان  رب  دیراگن 
گنرد  یب  رب  ساطرق  هب  شدناشف  گنر ***  کشم  سپ  درک  ار  ( 4  ) هماخ رس 
272پ [  [ باوص رب  نید  دیشروخ  درک  یمه  باوج ***  نایفسروپ  ۀتفگ  نیا  رب 

ناور  بآ  ]و [ ریشمش وچ  دب  نخس  ناهج ***  يادخ  مان  هب  وا  تفگ  وچ 
تسا  سب  اهنت  هب  یناهج  اب  يو  هک  تسا ***  سک  نآ  ۀمان  نیا  تفگ  نینچ   10200

نیطساق  رتهم  یبن  يودع  نید ***  داد و  نمشد  گس  نآ  ِرب 
برض  نعط و  رتهم  منم  وا  تفگ  هک  برح ***  نایفس  دنزرف  هراک  متس 

منک [. یمن  اهر  ار  هیواعم )  يار =(  تشز  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دیلو  نب  ناورم  هب  یلع  ینعی : *. [ 
ربمق  ینمرهآ 3 . كوخ و  تسا 2 . رت  لهاج  . 1

هماج  . 4
( 455  ) هحفص

راسکاخ  گردب  نمشد  نانچ  راختفا ***  زا  تفگ  نخس  ام  اب  هک 
رخف  ربگ  نآ  درک  نیعل  رخص  هب  رخص ***  نبا  رومان  ُدب  هتفگ  منم 

برع  رخف  نیز و  بلاطوبا و  بقل ***  شتسه  هک  نارمع  نبا  منم   10205
مبلاغ ؟ نب  رِِهف  نیزگ  لسن  ز  مبلاطوب *** ؟ روپ  نم  هک  دنادن 

نیرع  ریش  دنوادخ ، ّیلو  نیزگ ***  يافطصم  مع  نب  منم 
ایصوالا  دیس  یبن  ّیصو  ایبنالا ***  دیس  نآ  سفن  منم 

ربش  ریبش و  نیا  دننم  تشپ  ز  ردپ ***  نارمع  تسا  ّمع  هزمح  ارم 
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لوتب  هدیزگ  ربمیپ  رورس  لوسر ***  هدیزگ  ( 1) رون تفج  منم   10210
تسا  رپ  مه  کلم  اب  وا  رشحم  ات  هک  تسا ***  رفعج  نآ  داز  مه  ّخا و  ارم 

تشرس  داژن و  ار  ام  تسا  نینچ  تشهب ***  رد  کلم  اب  وا  دّرپ  یمه 
درک  رخص  شرورپ  نیعل  يا  ار  وت  درک ***  رخف  نم  هب  دمحا  هک  نآ  منم 
درک  ( 2  ) هرخس ارت  ناطیش  هک  ینادن  درک ***  هّرغ  نیعل  ورمع  رکم  ار  وت 

یندونشب  کین  ام  ونشب ز  وت  یندید ***  ام  ینیبب ز  ادرف  وت   10215
یمه ؟ یتسرپ  نید  رتهم  وکن  یمه *** ؟ یتسرف  هفوک  هب  ار  ام  وت 

]273ر [ یلع ددرگن  رب  نینچ  وت  زا  هک  یبن ***  ّقح  دنوادخ و  ّقح  هب 
نورب  وز  وت  ماک  یب  ْتمرایب  نوتسیب *** هُک  رد  يوش  وت  رگ  هک 

سخ  نود  ایا  مهاوخ  تشُکورف  سپس *** ناز  ار  هنتف  شتآ  نیا  نم 
مامت  ياه  هتفگ  نم  تْمتفگب   *** ماسُح رظانم  نامْسپس  نیز  دوب   10220

نیعل  کیپ  هب  وا  شهگ  نآ  درپس  نید *** رالاس  درب  رس  هب  همان  وچ 
مرک  باتفآ  نامز  ردنا  مه  مرد *** یتخل  داد  دیلو  روپ  هب 

شیوخ  رالاس  دزن  ار  همان  نیا  رم  شیک *** تشز  گس  نآ  دربب  يداب  وچ 
ناور  هریت  نایفس  دنزرف  هب  ناشندب *** ار  همان  نآ  درپسب  وچ 

داد  نید و  نمشد  یلع  يودع  دشاب *** دننام  داشگب  همان  رس   10225
هرخص  رون 2 . تفج و  . 1

( 456  ) هحفص
دیشک  نوریب  هدید  زا  شنوخ  مغ  ز  دیدب *** هتشبن  نآ  نیعل  مشچ  وچ 

ربص  هن  دنامب و  ششوه  هن  تبیه  ز  ربگ ***  دناوخ  ورف  یمامت  همان  وچ 
ياج  دمآ ز  رب  یتفگ  ربگ  لد  يادخ *** ریش  ياه  نخس  میب  ز 

شیوخ  مایا  دید  نوگ  هریت  سب  وچ  شیوخ *** ماک  زا  دیموا  دیّربب 
دنارب  ناشیا  شیپ  نخس  کیاکی  دناوخب *** ار  هپس  نارتهم  مغ  10230 ز 

زاس ؟ راک  نیا  ردنا  مینک  هنوگچ  زاب *** تفگ  نیعل  نارتهم  نادب 
باوج  وا  زاب  داد  نامریشمش  ز  بارتوب *** ام  نامیپ  تسکشب  هک 

راکشآ  یلع  دراد  گنج  رس  راک *** راب  نیا  تشذگب  راتفگ  ز 
نمز  باتفآ  نآ  راتفگ  ز  نمجنا *** زاب  دنتشگ  همیسارس 

ناینایفس  دندومن  تهافس  نامز ***  نیا  ینم  ربک و  نکیلو ز   10235
273پ [  [ ام ریبدت  گنج  زج  هب  دشابن  ام *** ریم  ایا  سک  ره  تفگ  یمه 

رس  هب  رس  نونک  هزین  ریشمش و  هب  رگد *** راب  میشوکب  کیاکی 
رایرهش  ایا  ترصن  وت  تخب  هب  راگدرک *** ودع  رب  دهد  نامْرگم 

نآ  رای  هگ  تسا و  نیا  رای  یهگ  ناهج *** یفاج  نییآ  تسا  نینچ 
ریگ  راد و  نیا  رد  دشاب  رای  ارک  ریپ *** ( 1  ) ناهیک تسد  ات  مینیبب   10240
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دنک  رتبم  ار  ودع  هاپس  دنک *** رفظم  ار  ام  تخب  رگا 
ام  تخر  نیا  داب  رب  كاپ  دهد  ام *** تخب  دوب  دعاسمان  را  سپ 

قشمد  يز  هپس  نیا  اب  رآ  اپ  هب  قشمد *** هار  وت  نمشد  هریچ  دش  وچ 
ریگم  لد  رد  هشیدنا  وت  نمشد  ز  ریما *** يا  قشمد  ردنا  وت  یتفر  وچ 

هار  وت  دزن  هب  دباین  رد  ره  ز  هاپس ***  ناوارف  اب  ار  یلع  دیآ  رگ   10245
نامز  نآ  دندش  نایفس  روپ  رب  ناینایفس ***  دوس ، یب  راتفگ  ز 

رپس  حیلس و  بسا و  اب  دندربب  رز *** میس و  نارک  یب  ات  دومرفب 
هتساوخان  نادنچ  دندادب  هتساوخ ***  نآ  رکشل  ( 2  ) يز دندربب 

نیز  ناویک 2 . . 1
( 457 هحفص ( 

درک  هّرغ  هتساوخ  نآ  لام و  نادب  درم ***  هراک  متس  ار  نایماش  لد 
یلم  راوس  هش  نآ  دیدنخب  یلع *** دزن  هب  دش  ربخ  رد  نیز  وچ   10250

برح  رازاب  دیزاس  هنوگرگد  برح *** نایفس  نبا  تفگ  راب  نیا  زا 
دوش  هتوک  گنج  نیا  زا  شتسد  هک  دوش *** هگآ  زین  نیا  زا  نکیلو 

دربن  نید  یپ  زا  دنک  هنوگچ  درم ***  نادرم  وچ  ادرف  شْمیامن 
گنس گنهرف  راک  نید  راد  هپس  گنج *** راک  زا  داد  ربخ  ار  هپس 

مه ربارب  رد  هاپس  ود  ییارآ  فص 

274ر [  [ هاگپ دشاب  گنج  رگد  زور  هک  هاپس ***  رس  کی  دندوبب  لد  نادب   10255
ناهن  شیور  درک  نوردنا  برغ  هب  ناهج ***  زا  دش  رهم  دب  رهم  نوچ  هک 

دیفکشب  نمچ  يراهب  نوچ  کلف  دیمدرب *** یکی  بش  هبش  یسوط  وچ 
نوبز  ار  بش  تسار  هبش  ناک  وچ  نورب ***  هیالط  دش  هپس  ود  ره  ز 

گنز  تسیاب  هک  نانوچ  دندرتس  گنج *** ( 1  ) تالآ رکشل ز  ود  بش  همه 
درز  رعش  نوچ  میب  زا  دش  بش  خر  درو ***  لعل  نوچ  زور  تیار  دش  وچ   10260

زاجم  رب  رگد  نییقی و  رب  یکی  زامن *** گناب  دندرکب  رکشل  ود 
یضترم  هچ  نایفس و  دنزرف  هچ  اعد *** زامن و  سپ  نآ  زا  دندرکب 

شوج هب  دمآ  هوک  نوچ  يایرد  ود  شورخ *** دمآ  رب  هگ  نآ  رکشل  ود  ز 
دندش  نشوج  ناتفخ و  هب  ناعاجش  دندز *** یبرح  لبط  هپس  هیور  ود 

همر  نابش و  نیز  رب  دنتسشن  همه *** نابسا  دندیروآ  نیز  هب   10265
تساخب  یگنج  نادرم  يوپاکت  تسار ***  ّپچ و  یگرابکی  هب  سپ  نآ  زا 

دنتساوخ  نارتهم  نآ  هک  ناس  نآ  رب  دنتسرایب *** فص  هپس  هیور  ود 
تسار  ّپچ و  رب  دندربب  اه  ملع  تسار ***  درک  هیبعت  یلع  ار  هپس 

ریرج  یمان  هب  وا  درپس  هگ  نادب  ریگ *** ریش  ردیح  هنمیم  فص 
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دادب  خّرف  رکبوبا  روپ  هب  داش *** زاب  هنمیم  تیار  یلع   10270
هرسکی  هپس  نآ  دندز  اه  فص  وچ  هرسیم ***  فص  وا  درپس  کلام  هب 

يالآ  . 1
( 458 هحفص ( 

افو زا  درپس  کلام  دنزرف  هب  یضترم ***  هرسیم  فص  عانج 
نادب  یتسرد  نیا  درپس  فنحا  هب  نامز ***  نآ  یلع  ار  هپس  حانج 

274پ [  [ ریمض نشور  سابع  دنزرف  هب  ریما *** نآ  درپس  شهاپس  داوس 
یلد  رپ  زا  بلق  رد  تشاد  ورف  یلو *** ّیلع  ار  یلع  نیسح   10275

یضترم  ناور  نشور  ریّبش  هب  یفطصم *** تیار  نامز  نآ  درپس 
نسح  یمان  هب  دمحم  یصو  نتشیوخ *** تیار  نامز  نآ  درپس 
داتسیا  نیرع  ریش  دننام  هب  داد *** نید و  نوردنا  هاپس  شیپ  هب 

درز  درک  سُردنس  نوچ  میب  زا  خر  درک *** هچ  ردیح  هک  نایفس  نبا  دید  وچ 
راگزور  دیس  ای  تفگ  ودب  راسکاخ *** نآ  درک  هگن  بعصم  هب   10280
تسوت  رادرک  راک و  همه  مدارم  تسوت *** رادید  يوس  لد  مسج و  ارم 
دندش  نازرل  گنج  مغ  زا  دیب  وچ  دندش *** ناساره  سب  ام  نادرم  هک 

دروخ  رب  تنت  کش  یب  هدرک  نازک  دروخ *** ردنا  وت  زک  نونک  نک [   [ نآ وت 
گنت  راب  نیا  گنج  ةدعو  دش  وچ  گنرد *** یب  هیبعت  نک  وت  ار  هپس 

مرب  نایاپ  هب  تراک  وت  ماک  هب  مرب *** نامرف  هک  بعصم  تفگ  ودب   10285
ناینایفس  دندیشک  فص  ات  هک  نامز ***  ردنا  مه  بعصم  دومرفب 

هاگن  سپ  نآ  زا  درک  نایماش  يوس  هاپس ***  ره  رب  دیشخبب  اه  ملع 
ماخ  راک  نیا  ردنا  دیآ  هدنام  ارچ  ماش *** ناراد  مان  ( 1  ) ای تفگ  نینچ 

دش  نوزفا  سب  يدرم  هب  هنیک  ز  دش ***  ( 2  ) نوگرگد نونکا  ردیح  نیا  هک 
نتشیوخ ؟ رب  دیداهن  نونکا  هک  نمجنا *** ایا  نیا  تسا  یماندب  هچ   10290

نتسیز  نادواج  رد  گنن و  رد  هچ  نم ***  دزن  ْهب  گرم  وکن  مان  هب 
275ر [ دربن ]؟  هاگ  هب  نودیا  دسرت  اجک  درم ***  درم  لد  نتشک  گرم و ز  ز 

هاگن  ار  امش  دیاب  درک  نم  هب  هاپس ***  يا  ریبزلا  نب  بعصم  منم 
لگز  رخ  نیا  ياپ  مشکرب  نم  هک  لد *** مشچ و  نامز  نیا  ناتداب  نم  هب 

هنوگرگد  اب 2 . . 1
( 459 هحفص ( 

داش  دینام  هلمج  امش  مهاوخب ، داد *** زور ، نیا  بلاطربروپ  زا  نم   10295
نایم  ناز  دش  هدنشفرد  یعمش  وچ  نایماش ***  لد  بعصم  راتفگ  ز 

دیرگنب  هپس  يوس  داش و  دبب  دید ***  هنوگ  نآ  زا  راک  نود  ورمع  نیعل 
مان  دیرآ  رب  اپ و  دیرادب  ماش ***  ناعاجش  يا  تفگ  زورما  کی 
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دینک  یتسم  ریشمش  يابهص  ز  دینک *** یتسس  گنج  رد  چیه  رگ  هک 
شیوخ  ریبدت  چیه  دیدن  وکین  وچ  شیوخ ***  ریم  يوس  دش  سپ  نیا و  تفگب   10300

رَمُش  هتسکش  ار  ترکشل  نیا  وت  رظن *** رکشل  هب  مدرک  تفگ  ودب 
ریبک  ریغص و  زا  نُدب  دهاوخن  ریگ *** تسد  نامزورما  بعصم  زج  هب 

دربن  مه  ارو  سک  ندش  دراین  درک *** زاغآ  گنج  وا  نوچ  نکیلو 
رامش  یهاپس  اهنت  هب  ار  وا  وت  راب *** میدیدب  وا  يدرم  زا  وچ 

رز )*( میس و  نک  رابنا  رب  ردیا  وت  رمک *** وا  تسبب  نتسج  گنج  رد  وچ   10305
دربن  يوس  ریم  يا  درب  ناوت  درز *** رانید  هب  ناریلد  ناج  هک 

رایرهش  ایا  زورما  زورفا  رب  راز ***  راک  شتآ  مرد  ّرز و  هب 
رخف  ماک و  وا  زا  تسج  یم  دروایب و  رخص *** دنزرف  رانید  راورخ  هب 

نم  ناج  نیا  داب  امش  يادف  نم *** ناریگ  ریش  ایا  تفگ  یمه 
برح نامرد  دیناد  تسا  نینچ  برض *** نعط و  امش  تعلخ و ز  نمز   10310

ریبز نب  بعصم  نتفر  نادیم  هب 

يور  درک  نتشیوخ  رب  نامرف  هب  يوج *** گنج  بعصم  يو  راتفگ  هب 
275پ [  [ رازراک تلآ  شرب  نامرف  ز  راتساوخ *** نامز  ردنا  مه  شدرکب 

نارگ  حیلس  بعصم  دیشوپب  نامز ***  نآ  حیلس  شدزن  دندرب  وچ 
سرف يرازراک  ربا  تیمح  ز  سپس *** ناز  ناوتسگ  رب  دنکفارب 

دیزگ  ردیح  گنج  نیک  بعصم ز  هک  دیدب *** نآ  ریبز  نب  هللادبع  وچ   10315
گنلپ  یمشخ  دننام  هتفشآ  رب  گنرد ***  یب  وا  دش  ردارب  دزن  هب 

نایماش  نیا  وچ  یتشگ  هناوید  هک  نامز ***  نآ  تفرگ  ردارب  نانع 
ششخب [. لذب و  يارب  نک  هدامآ  رپ و  ار  ترز  میس و  رابنا  رعاش : دوصقم  *. [ 

( 460  ) هحفص
نکم  رذآ  رب  ردارب  ناور  نکم *** ردارب  يا  تفگب  بعصم  هب 

قاط  تسه  یلع  ملاع  نادرم  ز  قارعلا *** سفک  وت  یتسه  دنچ  رگا 
ردپ  ناس  هب  کی  ره  دنتسه  هک  رسپ ***  هس  یلع  دراد  هک  نآ  رگد   10320

گنچ  هب  نادنس  دنّرد  زاب  مه  ز  گنج ***  زور  یخا  يا  نسح  نیسح و 
کمس  و [  [ واگ هب  دنناسر  ار  لجا  کلف ***  جوا  کلام ز  دمحم و 

یلم  راوس  يا  تسا  رتهب  یسب  یلع ***  نایفس  نبا  زا  هک  نآ  رگد 
دیزگ  نادند  هب  ار  بل  دیدنخب و  دینش *** اه  نیا  داز  مه  بعصم ز  وچ 

رسپ  دهاوخ  تسج  ردپ  نیک  هک  ردپ ***  ناج  هب  ردارب  يا  تفگب   10325
تسین  دود  زج  هرهب  تشتآ  نیا  زو  تسین ***  دوس  یخا  يا  وت  دنپ  ارم 

زابم  يدرم  درن  یلع  اب  وت  هک  زاب ***  تفگ  نینچ  ردارب  بعصم  هب 
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يرتنع  ای  يدعم و  ورمع  ای  و  يرگید ***  یمتسر  وت  هک  متفرگ 
تسا ؟  رتسگ  نیک  دنوادخ و  ریش  هک  تسا ***  ردفص  ردیح  نآ  وت  مصخ  هن 

نورد ، نادیم  هب  یهاوخ  تفر  یم  و  نونک ***  يدرگن  رب  نیا  زا  وت  را  سپ   10330
276ر [  [ درگم ردیح  دنزرف  درگ  رد  وت  دربن ***  هاگ  دروآ  مه  یهاوخ  وچ 

راد  مان  کلام  نوچ  وت  زرابم  راتساوخ *** یخا  يا  ینک  رگ  دزس 
( 1  ) يور هب  يو  اب  وت  يرآ  ردنا  يور  وچ  يوج ***  گنج  وفک و  مه  ارو  یشاب  وچ 

نوخ  وچ  شیاه  هدید  بعصم و  خر  نوگریق ***  دبب  ردارب  مشخ  ز 
گنلپ  نیمشخ  دننام  هتفشآ  رب  گنرد *** یب  سپ  تسج  ورف  شگنچ  10335 ز 

داژن  دب  گس  نآ  بسا  تخیگنا  رب  داب ***  وچ  شمالغ  زا  ار  هزین  دتس 
مد  شتآ ز  تخیر  یمه  نابعث  وچ  مژد ***  ریش  وچ  دش  هگ  دروآ  رد 

راکشآ  ور  درک  رفغم و  نیک  ز  راوس *** هدربن  نآ  تفرگرب  رس  ز 
بسنالاو  ریش  نآ  بعصم  منم  برع *** ناشکرس  ياک  تفگ  نینچ 

زاجح  ماش و  هب  ار  ام  دنسانش  زارفرس *** لی  مریبز  نبا  نم   10340
نسح  نیسح و  هچ  ارم  ردیح  هچ  نمجنا ***  نیا  زا  مهاوخ  دروآ  مه  ( 461  ) هحفص ور  . 1

هار  مهاوخن ز  یگنج  راچ  زج  هب  هاپس ***؟ نیز  وفک  مه  نام  ِتسَیاجک 
رسپ  ار  یلع  وا  تسه  هک  دمحم  رگد *** نآ  دوب  مدرب  مان  ار  هس 

گنج  تسج  یلع  اب  زج  هب  مهاوخن  گنن *** مان و  یپ  زا  نم  زورما  وچ 
نامز  نآ  تفگ  هچ  هنیک  بعصم ز  هک  نآ ***  دندینش  وچ  نسح  نیسح و   10345

ردپ  دزن  هب  هناریش  هتفشآ  وچ  رن *** ناعاجش  نآ  دندمآ  مشخ  هب 
نورب  نادزی  ریش  ایا  تسرفب  وت  نونک *** ار  یکی  ام  زا  ( 1) دنتفگب

( 2  ) مینک رب  نت  هنیک ز  ار ز  شرس  مینشکب ***  تنمشد  ندرگ  ات  هک 
سوه  رد  دش  هّرغ  نونک  بعصم  هک  سپس ***  ناز  ار  ود  ره  رم  تفگ  یلع 

276پ [  )*( [ ياج هب  دیراد  شیوخ  تّمع  قح  *** يادخ رهب  ناتْردپ ز  نکیلو   10350
رازراک  نونک  بعصم  شیپ  درب  راوش ***  کی  مرکشل  نیا  زک  مهاوخن 

افج  زا  وا  دش  لیباه  هب  لیباق  وچ  ام ***  دنویپ  روالد ز  نآ  تسه  وچ 
یمدژک  دنک  نمشد  دنچ  رگا  یمدرم ***  زا  شْمداد  مْرَزآ  نم 

شوج  هب  دمآ  رد  نمشد  دنچ  رگا  شوگ ***  داب  نم  نامرف  هب  ار  امش 
بلط  زرابم  بعصم  درک  یم  وچ  برع ***  هاش  درک  یمه  ارادم   10355

شیع  داب  امش  گنج  هب  شوخ  ارم  شیرق ***  نارتهم  ایا  تفگ  یمه 
ام  راک  نیا  ردنا  ماخ  دیشابم  ام *** ؟ راک  رب  دییاین  یم  ارچ 

ناتراکیپ  زورما  متسج  نیا  زا  ناترادرک ***  نم ز  ما  هدرزآ  وچ 
فازگ  رب  نخس  ناس  نیا  زا  تفگ  یمه  فال ***  هب  روالد  نآ  هگ  دروآ  رد 

ندش  دهاوخن  سک  يو  راکیپ  هب  نمجنا ***  نآ  زا  لی  بعصم  دید  وچ   10360
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هانگ  رپ  نآ  دیویرغ  ( 2) ردنت وچ  هاپس ***  اب  یلع  گنت  درب  سرف 
منکرب  دنتفگن 2 . . 1

ع [)  ) یلع ۀمع  رسپ  ریبز  تسا و  ریبز  رسپ  بعصم  حیضوت :  *.[ 
دنت  . 3

( 462  ) هحفص
یلدرپ  زا  يو  نالوج  درک  یمه  یلع ***  هاپس  دزن  هب  دش  وا  وچ 

زاجح لها  ناراد  مان  ای  هک  زاب ***  تفگ  نامز  نآ  دنلب  گناب  هب 
درم ؟  نادرم  وچ  دنیاین  یم  ارچ  دربن *** ؟ مه  تشگ  هک  ام  اب  دییوگب 

ماسح  هّقر  تشد  نآ  ردنا  دندز  مان ***  رهب  زا  هک  اه  نآ  دنیاجک   10365
ریبز ؟ نبا  دیسرتب ز  یم  رگم  رد ***  هب  فص  زا  ( 1  ) دییاین یم  ارچ 

نید  ناراوس  رب  نت  دنکفارب  نیرع ***  ریش  دننام  نیا و  تفگب 
هرسکی  نت  لیپ  نآ  دز  رب  مه  هب  هرسیم ***  فص  حانج  هنیک  هب 

277ر [ ] [ مشچ  [ زا هدرک  نوخ  ساط  ود  وچ  مشخ ***  هب  کلام  نبا  اب  تخیوآ  رب 
تسکش  رب  مه  هب  ار  وا  رم  نادرم  وچ  تسخب ***  کلام  نبا  نت  هزین  هب   10370

گنرد  یب  دش  ( 2) ياج رب  مشخ  نآ  زک  گنلپ ***  یگنج  وچ  کلام  تفشآ  رب 
راد  مان  بعصم  نآ  رب  تیمح  ز  راوس ***  هدربن  نآ  نت  دنکفا  رب 

مژد ریش  دننام  هب  هزین  هب  مه ***  هب  یگنج  ود  نآ  دنتخیوآ  رب 

ع)  ) یلع تسد  هب  بعصم  تراسا 

دیشک  رب  يا  هرعن  یکی  ردنت  وچ  دید ***  هنوگ  نآ  زا  راک  یضترم  نیزگ 
داد  نید و  رتهم  نامز  ردنا  مه  داب ***  دننام  هب  لدلد  تخیگنا  رب   10375

ماگل  شدرک  گنت  شلدلد  ربا  ماما ***  نآ  دیسر  کلام  گنت  رد  وچ 
نادراک  ردیح  يده  ماما  نامز ***  نآ  داد  زاوآ  کلام  يوس 

ياج  زاب  ور  گنج  نیا  زا  درگرب  هک  يادخ ***  ریش  تفگ  نودب  یمشخ  هب 
نیک  هب  ام  اب  تسه  ینمشد  نید  ز  نید ***  داد و  قح  دنادن  نمشد  هک 

يو  دروخ  منک  وراد  خلط  یکی  يو ***  دروخ  رد  هب  نونکا  نم  نکیلو   10380
نمجنا  نیا  شیپ  يو  دروخ  ردب  نم ***  شیلام  شوگ  نامز  نیا  مهد 

يور  درک  وا  شیوخ  رکشل  يوس  يوج ***  مان  کلام  يرب  نامرف  ز 
هاگن  هگ  نآ  بعصم  يز  درک  یلع  هاگمزر ***  نآ  زا  کلام  تشگرب  وچ 

ياخژاژ  تیمح  یب  درم  يا  هک  يادخ ***  ریش  تفگ  ودب  تیمح  ز 
ياج [ زا  .[/ دنیاین 2 یم  . 1

( 463  ) هحفص
نم ؟ رازآ  هدوهیب  هب  ییوج  هک  نم ***  رادید  دیان ز  مرش  ار  وت   10385
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نامسآ ؟ زا  ییوگ  مرتالاو  هک  نانچ ***  یتشگ  هّرغ  نتشیوخ  رد  وت 
نورد  نادیم  هب  نادرم  رایعم  هب  نونک ***  مه  یلع  دجنس  وت  رب  ار  وت 

277پ]  ] نید رالاس  درب  يا  هلمح  وا  رب  نیرع ***  ریش  دننام  نیا و  تفگب 
راهبون  ردنت  نوچ  دیّرغب  راد ***  مان  هش  بعصم  گنت  دش  وچ 

تسد  هب  بعصم  لای  يوق  نآ  تفرگ  تسرپ ***  نید  هش  نآ  تسد  دیزایب   10390
داد  نید و  رتهم  نامز  ردنا  مه  داب ***  دننام  هب  شتفرگرب  نیز  ز 

نامسآ  رب  تشادرب  تسد  کی  هب  نامز ***  نآ  یلع  ار  نت  لیپ  لی 
( 1) راکش نآ  یمه  وا  درب  شْرکشل  هب  راکشآ ***  راکش  وا  درک  ریش  نآ  وچ 

نت  لیپ  نیمز  رب  کبس  شداهن  نتشیوخ *** ۀمیخ  ِرب  شدرب  وچ 
رز  هتوب  رد  وچ  دمآ  هدنزاذگ  *** رومان بعصم  نوردنا  زجع  هب   10395

غارچ  هدرم  وچ  دز  یمه  مد  مغ  ز  غاد *** هب  هدرپس  لد  رس ، درب  ورف 
مرگ  بآ  ناگدید  زا  تخیر  یمه  )*(*** مرش بات و  نآ  رد  ( 2) یعمش دیزوس  وچ 

یلد  رپ  زا  درک  وست  گنس  وچ  یلع ***  ار  ینم  دصیس  گنس  نآ  وچ 
هایس  دش  ناینایفس  زور  خر  هاپس ***  ود  نآ  دندنامب  یتفگش 

مک  شیب و  نخس  سک  اب  چیه  تفگن  مغ ***  رد و  نآ  رد  بعصم  هدنام  لجخ   10400
زاون  ار  وا  رم  بعصم  دزن  ور  هک  زاب *** تفگ  یلع  ار  یلع  نیسح 
نورد  همیخ  هب  رب  هد  زاب  شلد  نونک ***  ار  يو  رآ  رب  ياج  نآ  زا 

لجخ  رد  نآ  زا  دش  ام  ّمع  نب  هک  لد *** گنت  وا  جنر  مغ و  رد  دش  وچ 
دیود  بعصم  دزن  دش و  هدایپ  دینش ***  نآ  ردپ  زک  یلع  نیسح 

( 3  ) داش راد  لد  ریش  يا  شتفگ  یمه  داد *** زاب  ودب  لد  شدیزاون و   10405
یعمش [  هدنزوس  وچ  راکشآ 2 /] . . 1

 (.[ تخوس دیزوس =(  یعمش  وچ   : ینعی یعمش »  دیزوس  وج  *.[» 
راد  داش  . 3

( 464  ) هحفص
دنق  وچمه  ام  دزن  وت  رهز  نآ  دش  دنمشوه ***  يا  وت  ییام  دنویپ  وچ 

278ر]  ] شوخ راتفگ  هب  تفاطل  يور  ز  شوخ *** درک  شلد  نودیمه  زین  نسح 
دنتشاگنب رهم  نآ  ْشلد  رب  وچ  دنتشادرب ***  كاخ  نآ  زا  ار  وا  رم 

(ع) یلع رما  هب  هکم  هب  بعصم  هللادبع و  نداتسرف  زاب  و  ع )  ) یلع دزن  یهاوخرذع  هب  ریبز  نب  هللادبع  نتفر 

ریخ  هب  دمآ  شْردارب  راک  هک  ( *** 1) ریبز هللادبع  نانچ  نآ  دید  وچ 
راگتسر  دشب  خزود  بعصم ز  هک  راگدرک *** يا  وت  زا  رکش  تفگ  یمه   10410

( 2) ازج ار  وا  رم  شتآ  زج  يدوبن  یضترم *** نونک  ار  وا  یتشک  رگا 
داش  تقو  نآ  تفر  یلع  دزن  هب  داب *** وچ  شناگصاخ  اب  نیا و  تفگب 
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یلم  راوس  هش  نآ  دیسوبب  یلع ***  ياپ  تسد و  دش و  هدایپ 
افو  و ]  ] ملح ملع و  ۀیام  ییوت  یفطصم *** مع  نب  ایا  تفگ  یمه 

مالسلاو  هنگ  زا  میدش  نامیشپ  مانا *** ماما  يا  میا  هدرک  هنگ   10415
تفرب  ار  هنگ  هدید  ود  بآ  هب  تفگب ***  نیا  ریبز  نب  هللادبع  وچ 

نامز  نآ  ریبزلا  نبا  راتفگ  هب  نامداش ***  نیما  ياضترم  دبب 
رهم  ْيارآ  تلم  یبن  ّیصو  رهم *** هب  وا  رس  مشچ و  ( 3  ) دیسوبب

شتخاس  هگیاج  نتشیوخ  رب  *** شتخاونب رهم و  زا  شدیسرپب 
رابکلا  سمش  تفگ  یمه  اه  نخس  راو ***  هدرزآ  لد  بعصم  سپ ز  نآ  زا   10420

يوج  دنک  یمه  نوچ  نیک  بآ  رب  هک  يوج ***  گنج  نآ  رادرک  راتفگ و  ز 
نمرها  فک  رد  دب  هداد  نانع  نم ***  قح  هن  دید و  یبن  قح  هن 

نیک  بآ  يو  يوج  نآ  رد  متسبن  نینچ ***  ار  متّمع  تمرح  زا  نم 
درب  نارین  هب  ار  نادساح  دسح  دروخ ***  تعاط  نید و  دسح  نیک و  وچ 

مامت  ابیز  ياه  نخس  نآ  دینش  ماما *** زا  ریبزلا  نب  هللادبع  وچ   10425
[278پ] يامنهر قح  هب  نام  ییوت  یکین  هب  يادخ *** ّیلو  يا  تفگب  ردیح  هب 

مرک  لضف و  هب  ار  ام  وت  نک  وفع  متس ***  رد  ره  ام ز  رب  تسام  زا  وچ 
لوصا  ار  مرک  ملح و  ملع و  ییوت  لوسر *** سفن  یلوتب و  تفج  وت 

دیسوبب و  يازج 3 . ریبز 2 . نب  هللادبع  . 1
( 465  ) هحفص

نک  رازآ  یب  لد  ام  رادرک  ز  نک ***  راک  مرک  مکح و  هب  ام  اب  وت 
هلا  رهب  زورما  ياشخبب  هانگ ***  رپ  بعصم  نم و  رب  نونک   10430

دادب  تعلخ  ( 1  ) دروخ رد  درک و  وفع  داب ***  وچ  ار  ناود  ره  يده  ماما 
شیوخ  ياج  دوخ  دروخ  رد  دییوجب  شیوخ ***  يار  زا  تفگ  نارتهم  نادب 

ریخ  داینب  تسا  ماما  ار  هک  ریبزلا *** نب  هللادبع  تفگ  نینچ 
ماقم  سپ  نیا  زا  نامْدَُوب  هکم  هب   *** ماما دتسرف  هکم  هب  نامْرگا 

اطع نادنچ  داد  هکم و  يوس   *** یضترم نامز  نآ  ناشدرک  یسگ   10435

ع)  ) نیسح تسد  هب  شندش  ریگ  تسد  هیواعم و  زا  صاقو  دعس  ندنادرگ  يور 

نید  كاپ  فنخم  وب  راتفگ  ز  نیا ***  رد  تیاور  يوار  تفگ  نینچ 
گنرد  یب  نانچ  نآ  دش  راتفرگ  گنج ***  هاگ  نت  لیپ  بعصم  نوچ  هک 

ناگصاخ  اب  تفر  یضترم  رب  نانچ ***  نآ  ریبزلا  نب  هللادبع  و 
برح  دیموا  ْشلد  زا  دش  هدیرب  برح ***  نایفس  دنزرف  دینشب  وچ 

راکشآ  دید  راک  نآ  ناهنپ  وچ  رارق *** یب  دش  صاق  دعس و  لد   10440
ناور  بیهن  زا  ناینایفس  ز  نامز ***  نآ  شیوخ  لیخ  اب  دیدرگب 
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يوج  هراچ  دش  دید  یگراچیب  وچ  يور ***  بات  زا  دنداد  هار  يوس 
راهب  داب  هدنزات  رادرک  هب  رازه *** يراوس  يو  اب  تفر  یمه 

نامز  نآ  وا  دعس  ( 2) يز تفای  ربخ  نادراک ***  ردیح  يده  ماما 
[279ر] نید كاپ  ایا  دعس  یپ  رب  ورب  نیه ***  هک  تفگ  یلع  ار  یلع  نیسح   10445

ریسا  ار  وا  رم  يدرک  هک  هگ  نآ  ره  ریگ *** ریش  يا  وت  شرآ  نم  دزن  هب 
راک  هدوهیب  صاقو  دعس  رب  راوس *** دص  اب  تفر  یلع  نیسح 

یلدرپ  زا  دیرغب  ردنت  وچ  یلع ***  راوس  نآ  دعس  گنت  دش  وچ 
يدش  لطاب  هب  هتشگزاب  قح  ز  يدش ***  لفاغ  دعس  ياک  تفگ  نینچ 

هدز ؟ تبرج  كوخ  یکی  ناس  هب  هدهیب ***  رب  وت  یهاوخ  تفر  اجک   10450
ریس  هرابکی  وت  یتشگب  نید  زا  هک  یلد *** راوس  يا  نامب  یگنرد 

زا ] . ]/ دلخ 2 رد  . 1
( 466  ) هحفص

نامد  ياهدژا  يو  گنت  دش  هک  نآ ***  دینشب  صاقو  دعس  نآ  وچ 
ریت  هبوچ  کی  هبعج  زا  درک  نورب  ریپ *** گرگ  نآ  درک  هز  هب  شنامک 

سوه  زا  ریت  تسویپب  هز  رد  وچ  سرف *** نانع  سپ  نآ  زا  دیچیپب 
ریپ  درم  زا  ریذپب  وت  هیده  هب  ریت ***  بوچ  کی  تفگ  نیسح  ( 1) یمان هب   10455

نمجنا  شزان  منید و  ِزِع  نم ***  دعس  يا  شتفگ  یلع  نیسح 
یضترم  تجح  يده  ماوق  یفطصم ***  ۀشوگ  رگج  منیسح 

هرگ  دز  نادساح  لد  رب  یکی  هرز ***  خر  زا  تشادرب  نیا و  تفگب 
نهک  یثیدح  نم  تَمَرآ  دای  هب  نم *** دعس  يا  هک  اتفگ  هاگ  نآ  سپ 

مدب  ربمیپ  نار  هب  هتسشن  مدب ***  كدوک  درخ و  نم  هک  یتقو  هب   10460
نم  ( 2  ) يوم ربا  شتسد  دیلامب  نم ***  يور  رب  هسوب  یبن  دز  یمه 

لوسر  رانک  زا  ارم  یتفرگ  لوضف *** رپ  يا  هگ  نآ  يدمآ  وت  وچ 
ایتخاونب  شیوخ  لد  رهم  هب  ای ***  دناشنب  وت  مشیوخ  نار  ربا 

[279پ] نم نامیپ  دهع و  زا  ( 3) ییآ نورب  نم *** دعب  زرا  دعس  يا  تفگ  یبن 
رهق  هب  منیسح  رب  ینکفا  ریت  هک  رتب *** یشاب  هدرک  وت  هک  دب  ره  10465 ز 

رشبلا  ریخ  داد  یفطصم  نام  هک  ربخ ***  ( 4) نآ نیا  یعس  يا  تسه  نونک 
نهک  ناهدنا  دش  هزات  وا  رب  نخس ***  نیا  نیسح  زا  دعس  دینشب  وچ 

راذگ  رد  هنگ  نم  زا  مراکهنگ  راهنیز *** یلع  نیسح  يا  تفگب 
نامگ  یب  ار  وت  ردیح  شیپ  مرب  نادب ***  ادعس  تفگ  یلع  نیسح 

مرذگن  رت  شیپ  وت  نامرف  ز  مرب *** نامرف  هک  اتفگ  دعس  ودب   10470
هاپس  اب  نت  ود  ره  دندمآ  یمه  هار ***  هب  وا  داهن  شیور  نیا و  تفگب 

دعس  تفگ  نیسح  اب  نوردنا  زجع  هب  دعس *** تفر  یلع  هاپس  گنت  وچ 
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ریگ تسد  ار  هدرک  دب  ریپ  نیا  رم  ریما ***  يا  یفطصم  تمرح  زا  وت 
يور  مان 2 . هب  . 1

زا  يآ 4 . . 3
( 467  ) هحفص

يوگم  نم  دب  وت  نید  رالاس  هب  يوجب ***  مرذع  ياشخبب و  مهانگ 
هانگ  رد  هدز  تمالم  متسه  هک  هاپس ***  رد  ربم  مدیپس  زور  هب   10475

بل  دیشروخ  هدنخ  زا  ددنب  ورف  بش *** هریت  دشک  رب  ملع  ات  نامب 
باوخ  دروخ و  وا  رد  مدرم  دنیوجب  بارغ *** ّرپ  وچ  ددرگ  هریط  اوه 

ربخ  درادن  ام  زا  سک  ره  ات  هک  ردپ ***  دزن  هب  رب  نامز  نآ  ارم 
یسب  اه  نخس  تمالم  يور  ز  یسک *** ره  زا  مشوگ  دونشب  رگم 

نامداش  دبب  دیروآ و  دورف  نامز ***  نآ  ار  دعس  یلع  نیسح   10480
میدا  زا  يا  همیخ  هگیاج  نامه  میرک ***)*(  نآ  دیدزاب  سپ  دومرفب و 

نایزات  ردپ  دزن  تفر  نیسح  نامداش ***  دش  درک و  ودب  لکوم 
[280ر] ردپ شیپ  هب  وا  تفگ  زاب  همه  رد ***  هب  رد  نامز  نآ  دعس  لاوحا  زا 

ماش  تقو  ات  مرخ  دوب  یمه  مانا ***  ماما  لاح  نآ  زا  داش  دبب 
زارف  بیشن و  دش  ( 1  ) هیس ریق  وچ  زارف *** دمآ  بش  زور و  تشذگب  وچ   10485

داش  صاقو  دعس  ( 2  ) يز داتسرف  داب ***  وچ  ار  نت  لیپ  کلام  یلع 
نامز نآ  سپ  دنتفر  دعس  نآ  رم  یلع ***  دزن  هب  دایب  ات  نادب 

برثی هب  دعس  تشگزاب  دعس و  هانگ  زا  ع )  ) یلع نتشذگ  رد 

اضر  ار  یضترم  دب  هنوگ  ناز  وچ  یضترم *** يوس  ار  يو  دندربب 
مالس  وا  درکب  تلاجخ  مرش و  ز  ماما *** دزن  هب  دمآ  ردنا  دعس  وچ   10490

شوه  تقو  نآ  دعس  زا  دب  هدیمر  شومخ *** ردیح  دوب  یمه  یگنرد 
تفج  وت  یتسه  وید  اب  دعس  ای  هک  تفگ ***  درک و  شخساپ  سپس  ناز  یلع 

قالط  يرمغ  هب  يداد  وت  ار  قح  هک  قافن *** زا  يدش  نایفسروپ  رب 
يدمآ )**(؟ ریز  هب  نوچ  اوه  بسا  زو  يدمآ ***؟ ریس  هچ  زا  قح  ات ز  وگب 

ناهج  یتسه  هدوهیب  هب  قح  زا  وچ  ناهج ***  يادخ  زا  داب  مرش  ار  وت   10495
دشن ]. تفای  عارصم  نیا  يارب  یقیقد  يانعم  *. ]

نیز  هیس 2 . ریق و  . 1
 .[ يدش اوه  بسا  ةدروخ  نیمز  : رعاش دوصقم  **.]

( 468  ) هحفص
شاب  روجنر  هتسویپ  داهرف  وچ  *** شاب رود  نونک  ام  زا  وت  نکیلو 

ام  شیپ  زا  وت  رب  نورب  ار  يو  هک  یضترم ***  سپ  تفگ  نینچ  ربنق  هب 
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دعس  تسبورف  شتسد  دنگوس  هب  دعس *** تسد  یکی  ( 1) ربنق تفرگب  وچ 
نخس  نیا  يونشب  نم  رذع  رد  هک  نسحلاوب *** ایا  تفگ  یبن  قح  هب 

مدش  نامرف  هب  نم  ار  وت  ( 1) ربنق وچ  مدش *** نامیشپ  يرآ  مراکهنگ   10500
یقش  دنامن  لفاغ  دعس  ات  هک  یبن *** یصو  يا  ارم  نک  وفع 

280پ]  ] هانگ نآ  ار  دعس  رم  درک  وفع  هلا ***  ریش  دعس  يراز  نآ  رد 
یفطصم  مع  نب  نامز  ردنا  مه  اطع ***  يدنچ  داد  شدیزاون و 

باسح  زور  لاح  نکم  شمارف  باوص *** قیرط  رب  ور  تفگ  نونک 
تساوگ  وت  نم و  نایم  دزیا  هک  تساوه ***  تِک  هر  ار و  نادب  ور  یمه   10505

ماقم  نم  سپس  نیز  منک  برثی  هب  ماما *** يا  تفگ  تشگ و  شوخ  دعس  لد 
نامز ردنا  درک  رفس  جیسب  نامداش ***  دش  دعس  ( 2  ) ور تفگ  یلع 

قشمد هب  شنتخیرگ  هیواعم و  ۀنابش  ینیشن  بقع 

دینش  دید و  صاقو  دعسرم  هک  دیسر ***  نایفسروپ  يز  هصق  نیا  وچ 
دیما  سپ  ناز  دیّربب  تکلم  ز  دیب ***  وچ  وا  نتشیوخ  رب  دیزرلب 

رده  شدیما  جنر و  هلمج  دش  هک  رس *** هب  دش  ورف  ینامز  مغ  نآ  رد   10510
سند  نیعل  نآ  یگراچیب  ز  سک ***  داتسرف  ناورم  ورمع و  ِرب 

دنارب  ناشیا  شیپ  نخس  رد  نیا  زو  دناوخ *** شیپ  ار  شیک  دب  ود  ره  نآ  رم 
نوگنرس  ام  تخب  تیار  دش  هک  نود ***  نایفسروپ  سپ  تفگ  یمه 

ام  ریت  نامک  نوچ  اضق  زا  دش  هک  ام ***  ریبدت  زاب  دش  هنوگرگد 
تسین  يایاپ  چیه  یلع  اب  ناموچ  تسین ***  يار  نونک  نتسج  گنج  ارم   10515

سفن  ردیح  شیپ  ندز  درای  هک  سک ***  تسدنامن  ام  رکشل  رد  وچ 
مینک ؟ هرانک  ردیح  غیت  زا  هک  مینک ***  هراچ  هچ  نونکا  دنت  وگب 
ریذپ  رد  نم  رگید ز  دنپ  یکی  ریما *** يا  تفگ  كرمع  زاب  ودب 

وز ربمق 2 . . 1
( 469  ) هحفص

نونک  دیآ  ْهب  ( 1  ) ناْمندش اج  نیز  هک  نونک ***  دیامن  نینوچ  يار  ارم 
ماش  لها  زا  لاح  نیا  هدرک  ناهن  ماش *** تقو  ات  دشاب  یم  زورما  وت   10520

[281ر] بل ( 2  ) دیشروخ هتسب  دنک  هدنخ  ز  بش *** میب  زا  دزیرگب  زور  نیا  وچ 
نارب  یناهن  زا  قشمد  هار  هب  ناهن ***  اج  نیا  زا  رادرب  وت  ار  هپس 

هاپس  رب  نوردنا  قشمد  رهش  هب  هار ***  درگ  زا  مه  يداب  دننام  هب 
دش  وت  رای  لاح  ره  هب  تداعس  دش ***  وت  راصح  نآ  قشمد  رهش  وچ 

ریگ  مارآ  ياج  رب  ياسایب و  ریما ***  يا  قشمد  ردنا  دنچ  کی  وت   10525
رایرهش  ایا  زاس  یمه  دیاب  وچ  راک *** ریبدت  شیدنیم و  نمشد  ز 
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 )*( نیا زا  مدرگنرب  نم  ورمع  ای  هک  نیعل ***  رخص  نبا  سپ  تفگ  نینچ 
ماش  لها  زا  لاح  نآ  هدرک  ناهن  ماش *** تقو  ات  زور  نآ  دندوبب 

رپس  ریز  زور  مزهنم  دبب  رد ***  هب  رکشل  دروآ  بش  یگنز  وچ 
گنز  گناب  هگساپ  ره  دمآ ز  رب  گنز *** هاش  خر  نوچ  هیس  دش  ناهج   10530

یگرابکی  هب  رکشل  ياج  نآ  زا  یگراچیب ***  نایفس ز  نبا  دربب 
هل )**( فسم  یب  يایرد  وچ  یهاپس  هلعشم *** یب  تفر  بش  هریط  نآ  رد 

باوخ  دروخ و  یب  رامیت  هب  هدرپس  بات *** هب  رکشل  درب  یم  زور  بش و 
نوردنا  قشمد  هب  شهر  بات  ز  نود ***  نایفس  نبا  دش  هنوگ  نیا  زا 
راوتسا  سب  دندرکب  وس  ره  ز  راصح *** ياه  هنخر  ات  دومرفب   10535

تشامگ رب  يرتهم  رب  جرب  ره  هب  تشادب ***  رب  اه  هزاورد  هب  ار  هپس 

قشمد هب  هیواعم  بیقعت  هب  ع )  ) یلع نتفر 

رومان  فنخموب  لاح  نیا  رد  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ 
نامز  نآ  دنه  دنزرف  تخیرگب  هک  نامز ***  ردنا  هگآ  دوبب  ردیح  هک 

يو  يادعا  هدنکارپ  ددرگ  هک  يو ***  يار  ُدب  هنوگ  نادب  نکیلو 
دیشرخ  نامدش 2 . . 1

.[ مرب یم  قشمد  هب  ار  رکشل  ًامتح  مدرگ و  یمن  رب  وت  فرح  زا  نم  رعاش : دوصقم  *.]
لثم یهاپـس  درک : انعم  نینچ  ار  عارـصم  ناوت  یم  حـماست  هب  میناوخب ، ندرک )  ناشخرد  لقیـص و  رازبا   )= هلقـصم ار  هملک  نیا  رگا  **.] 

.[ دوب کیرات  دنابات و  یمن  زاب  دوخ  رد  ار  يرون  هک  ییایرد 
281پ]  ] گنت ياج  دوش  نید  نمشد  رب  و  گنج *** تسد  ( 1  ) یگرابکی هتسب  دوش   10540 ( 470  ) هحفص

نید  يادعا  هرابکی  تخیرگب  هک  نید ***  رالاس  لاح  نآ  دینشب  وچ 
هلا  ریش  تسُج  نانمشد  یپ   *** هاپس اب  یگتسهآرب  سپ  نآ  زا 

ماع  صاخ و  همه  اب  یگتسهآرب  ماما *** دش  قشمد  رهش  کیدزن  وچ 
نادراک  ردیح  یبن  ّیصو  نامز ***  نآ  دیروآ  دورف  ار  هپس 

رشب  باتفآ  يو  گنت  دش  هک  ربخ ***  نیا  دینش  نایفس  دنزرف  وچ   10545
مک  جنگ  دش و  نوزفا  جنر  نآ  زک  مغ ***  شمشچ ز  ود  رب  ناهج  دش  هیس 

داب  وچ  ار  نود  ورمع  یگراچیب  ز   *** داژن دب  نآ  دناوخ  نتشیوخ  ِرب 
هار  هراب  کی  هب  ام  رب  تسبورف  هاپس ***  اب  یلع  دماک  تفگ  ودب 

قشمد  نیا  رهز  وچمه  دنک  ام  رب  و  قشمد *** نیا  رهق  هب  دتسب  هک  ناد  نانچ 
اهدژا  رو  هنیک  نیا  تسد  زا  نم  هار ***  ناج  ( 2  ) منک نوچ  ات  شیدنیب   10550

ریپ  ورمع  ار  وت  دناد  هراچ  یکی  ریما *** يا  تفگ  صاع  نب  ورمع  ودب 
ناج  هب  یبایب  يراگتسر  وا  زا  نامگ ***  یب  تنمشد  زک  هراچ  نانچ 

راد  مان  ردیح  زا  لاح  ره  هب  راهنیز *** نونک  دیاب  تسج  ار  وت 
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هاگپ  يو  رب  ادرف  تسرفب  و  هانگ ***  رذع  وت  یهاوخب  لوا  رد 
تسا  هدرزایب  ار  نید  رالاس  هک  تسا ***  هدرک  هنگ  نایفس  نبا  وگب   10555

دوش  نامرف  هب  یهاوخ  وت  نوچ  نانچ  دوش ***  نامیشپ  وا  درک  هچ  ناز  نونک 
نونک  دیاشگ  رب  شا  هبوت  رد  نونک ***  دیآ  وت  شیپ  هدناوخان  وچ 

دوش  هتوک  تسد  ار  گنج  سپ  ز  دوش *** هگآ  تیار  نیا  زا  ردیح  وچ 
282ر]  ] نیزگرب ار  دنچ  ینت  ناریپ  ز  نیشن ***  رخ  رب  زیخرب و  وت  سپ  نآ  زا 

نسحلاوب  ِرب  نتسج  رذع  ندیب   *** نتشیوخ اب  وت  هدایپ  ناشْربب   10560
يارگ  مک  نب  ربکت ز  هار  هب  يامن ***  عضاوت  يو  رب  یتفر  وچ 
راهنیز نسحلاوب  ار  وت  رم  دهد  راتساوخ ***  وا  زا  يدرک  راهنز  وچ 

دنک  هرابکی 2 . . 1
( 471  ) هحفص

میب  چیه  رادم  یهاوخ  رذع  وت  وچ  میرک ***  درم  ردیح ز  تسا  میرک 
اطع  زا  قشمد  هگ  نآ  دشخب  ار  وت  یفطصم ***  مع  نب  مدرک  زک  دوب 
درگنن  وت  راکیپ  هب  سپ  نآ  زا  درذگب ***  ردیا و  ار  وت  دنامب   10565

نادب  وکین  وت  نتسج  هنیک  نیا  رب  نایم ***  مدنب  زاب  تفر ن  يو  وچ 
گنرد  یب  مروآ  درگ  هب  یهاپس   *** گنن مان و  یپ  زا  موش  برغم  هب 

مروآ  هایس  رب  یلع  رب  ناهج  مروآ ***  هاپس  مور و  يوس  موش 
راک  میزاسب  دیاب  وچ  سپ  نآ  زا  راگتسر ***  ام  ناج  دوش  ناس  نیز  وچ 

رکش  ریش و  وچ  دمآ  هلمج  نیا  رب  ورمع ***  ياه  نخس  نایفسروپ  رب   10570
رخف  ربک و  همه  نآ  دنکف  وس  کی  هب  رخص ***  دنزرف  هراچیب  راچان  هب 

داب  وچ  ار  نیعل  دایز  دیلو و  داژن ***  دب  نآ  دناوخ  نتشیوخ  ِرب 
ناشداتسرف  دزیا  ریش  رب  نامز ***  ردنا  مه  نتسج  راهنز  هب 

لوتب  تفج  مالسا و  بطق  رب  لوسر ***  ود  نآ  داب  نوچ  دنتفرب 
درز  باتهک  وچ  هدرک  میب  زا  خر  درم ***  ود  نآ  دندش  ردیح  کیدزن  وچ   10575

راهنیز  یمه  دیوج  هّیواعم  راگزور ***  دیس  ياک  دنتفگب 
درکن ؟ نیا  رایتخا  ارچ  لوا  رد  درم ***  هراک  متس  نآ  ناشتفگ  یلع 

282پ]  ] نیعل سیسخ  نآ  كاله  يدرکب  نینچ ***  یهاپس  هنارک  یب  ات  هک 
تساطخ  رب  وا  رادرک  راتفگ و  وچ  تساوه ***  شک  نانچ  نک  یمه  وگ  نونک 

ناهج  يادخ  رشحم  زور  دنک  نامگ ***  یب  يرواد  نیا  رد  نکیلو   10580
دارم  رب  یگرابکی  دندیسر  دایز ***  دیلو و  ردیح  راتفگ  ز 

نامداش  هدش  ردیح  راتفگ  ز  نامز ***  نآ  دندش  نایفسروپ  ِرب 
تفکش  رب  لگ  وچ  نایفسروپ  خر  تفگ ***  هچ  ردیح  هک  يو  اب  دنتفگ  وچ 

افو  رد  وا  نوچ  یماما  دشابن  یضترم ***  نوچ  تفگ  نامز  نآ  دیلو 
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يوا  ربنم  رب  بارحم و  هب  ( 1) دبیزب يوا ***  ربمغیپ  يوخ  زج  هب  درادن   10585
دبیزن  . 1

(472  ) هحفص

ع)  ) یلع دزن  راهنز  هب  هیواعم  نتفر 

نیز  دنداهن  رب  يرخ  رب  ات  هک  نیعل ***  رخص  نبا  سپ  دومرفب 
بیرف يور  رخ ز  رب  واگ  تسشن  بیکر ***  شلوح  نیلاود و  نیز  نادب 

لاگسدب نامز  ردنا  دیشوپب  لایتحا ***  ۀماج  هیس  مشپ  ز 
شوجن )*( ینیعل  سیپ و  دوب  یلک  شوپ ***  هنیمشپ  ملع  یب  ياّرق  وچ 

دنکفرد  رب  هب  لیامح  ناس  هب  دنب ***  و ]  ] رکم زا  ربگ  نآ  فحصم  یکی   10590
هایس  لد  نآ  شود  رب  دنکفارب  هایس ***  مشپ  یناسلیط ز  یکی 

تسد  هب  هنایزات  کی  هتفرگ  تسشن ***  رب  رخ  هب  متفگ  هک  ناس  نیا  رب 
ریبک  ریغص و  زا  نتشیوخ  ابا  ریپ ***  جنپ  اب  درب  یمه  مداخ  ود 

نارفعز  نوچ  میب  زا  هدرک  خر  ود  نانچ ***  نآ  قشمد  رهش  دش ز  نورب 
یلم  ماما  يو  زا  تفای  ربخ  یلع ***  هاپس  ( 1) يز دش  کیدزن  وچ   10595

ياپ  هب  رکشل  دندرک  همیخ  یکی  يارس ***  هدرپ  شیپ  ات  دومرفب 
[283ر] میدا ياه  عطن  دننکفب  ات  هک  میرک ***  ماما  سپ  نآ  زا  دومرفب 

درم  ریش  نآ  ریپ  دصراچ  کبس  درک ***  درگ  نایباحصا  ناریپ  ز 
رس  هب  رس  نارتهم  نآ  دنتسشن  رد ***  همیخ  نآ  درگ  ات  دومرفب 

یضترم  رومان  ۀمیخ  رب  یفطصم ***  تیار  نامز  نآ  دندز   10600
مشتحم  نآ  تفگ  نوچ  دنتشون  ملع ***  ریز  هب  لدلد  هدرک  نیز  هب 

نورد  همیخ  درگ  نارب  نامرف  ز  نوزف ***  دصیس  درم  فص  دندیشک 
رسپ  شش  اب  هدنبات  دیشروخ  وچ  رد ***  همیخ  نادب  سپ  نآ  زا  تفر  یلع 

نتشیوخ  رب  ار  نسح  نیسح و  نسحلاوب ***  رومان  نامز  نآ  دناشن 
مرن  مرن  هپس  رد  نتشیوخ  رخ  مرش ***  هب  نایفس  دنزرف  دنار  یمه   10605

نیزح  لد  هدرک و  رز  وچ  خر  مغ  ز  نیتسآ ***  مرش  هداهن ز  رب  خر  هب 
ناج  میب  زا  دوب  هدمآ  گناب  هب  ناوختسا ***  بیهن  زا  نوردنا  شنت 

.[ درادن يا  هطقن  چیه  هخسن  رد  هملک  نیا  میتفاین . ار  هملک  حیحص  تروص  *.]
نیز  . 1

( 473  ) هحفص
(1) گنر تفر  نورب  هر  کی  هب  شیور  ز  گنت ***  همیخ  نآ  دزن  نیعل  نآ  تفر  وچ 

نیک  زور  تبیه  یم  دید  نیعل  نید ***  ناعاجش  نآ  تبیه  زا  وچ 
شنزرس  یکی  ار  وا  رم  يدرکب  شنم ***  شوخ  ارو  دندید  هک  سک  نآ  ره   10610
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داب  مرش  یبن  ادخ و  زا  ار  وت  داژن ***  دب  ایا  سک  ره  تفگ  یمه 
مد  ربگ  نآ  تسب  ورف  یتفگ  وت  مغ ***  نایفسروپ ز  دزن  رب  سفن 
ابحرم  سک  چیه  تفگن  ار  وا  رم  *** یضترم ۀمیخ  ِرب  وا  تفر  وچ 

هایس  هگ  يو  يور  دش  درز  یهگ  هاگرید *** ات  دوب  یمه  رب  رخ  هب 
یلو  یلع  شماخ  دوب  یمه  یلع *** دزن  هب  شراب  دندادن   10615

[283پ] نمجنا نآ  رد  هتسشن  ُدب  مه  هب  نسحلاوب *** اب  لضف  هللادبع  و 
ياپ  هب  رسکی  دندوب  لاح  نآ  رد  يادخ *** ریش  شیپ  نارتهم  رگد 

مژد  ُدب  یمه  نمشد  تقو و  نآ  رد  مرد *** ردیح  داد  یمه  ار  هپس 
تساوخ  راب  ردپ  زا  نیعل  رهب  ز  تساخ ***  ياپ  رب  زین  نیسح  رخآ  رد 

ناما  يور  دمآ ز  وت  دزن  هب  نامز *** نیا  رخصروپ  ردپ  يا  تفگب   10620
اوه  قیرط  رب  ( 2) يو تسه  رگ  و  ام *** نمیا ز  تسه  يو  تفگ  یلع 

رد  همیخ  نادب  دش  دمآ و  ریز  هب  رخ ***  رگمتس ز  نآ  تفگب  ردیح  وچ 
دیما  ان  شلد  میب و  هب  شناف  ز  دیب ***  هخاش  کی  وچ  نازرل  هدنام  شنت 

مالس  رب  قح  هب  وا  درک  تسیاب  وچ  ( *** 3) ماما يور  هراک  متس  نآ  دید  وچ 
نمجنا  دیس  نآ  نآ  رد  نخس *** هنوگ  چیه  تفگن  یگنرد   10625

نآ  زا  شماخ  دوب  یمه  ینامز  نامز ***  نآ  رخص  دنزرف  دیسرتب 
رظن  نایفس  روپ  يز  درک  یکی  رس *** دروآ  رب  نوچ  يده  اما 
راگزور  همه  يدوب  هنتف  رس  راک *** هدوهیب  درم  ایا  تفگ  ودب 

نوردنا  رصم  هب  اه  يدب  زا  دید  هچ  نود *** نوعرف  یسوم ز  هک  یناد  وت 
شیوخ  لیخ  اب  لین  رد  هقرغ  دش  وچ  شیوخ *** لیو  نایع  وا  دیدب  رخآ  رد   10630

مامالا  يور  يو 3 . تسه  يو  رگد  گنز 2 . . 1
( 474  ) هحفص

نتشیوخ  رب  رآ  محر  وت  سپ  نیا  زا  نم ***  يدید ز  وفع  يا  هدرک  دب  وت 
نیشن  هناخ  هب  دیاب  هناخ  ترگ  نیزگ ***  رب  دوخ  ياج  ورب  ینونک 

هانگ  زا  يدش  نامیشپ  وت  رگا  هاپس ***  يراد  هک  دیابن  نکیلو 
يرواد  نم  وت  اب  منک  نودیا  وچ  يروآ ***  لوضف  رگید  راب  را  سپ 

[284ر] فازگ رب  یلع  ددرگن  رب  وت  ز  فاق *** هوک  نوچ  زاب  يوش  رگ  وت  هک   10635
لوضف  درگ  هب  مدرگن  زگره  هک  لوتب *** تفج  هب  شتفگ  هّیواعم 

مدش  نامرف  هب  نم  مَیز  ات  ار  وت  مدش *** نامیشپ  مدرک  هچناز  رگد 
نورب  میاین  نم  وت  نامرف  ز  نونک ***؟ نم  موش  ات  یهد  نامرف  هچ 

نورب  نونکا  يآ  قشمد  رهش  ز  نونک *** اتفگ  نامرف و  داد  یلع 
تسین  رادقم  ْتنَم  رب  هچ  رگا  تسین ***  راکیپ  وت  اب  ارم  یتفر  وچ   10640

رد  تسبورف  ار  نخس  رد  نیا  زا  *** رس هب  دزیا  ریش  نخس  نیا  درب  وچ 

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 400 

http://www.ghaemiyeh.com


بل  تسب  ورف  نتفگ  یگنرد ز  برع ***  هاش  هک  شدیدب  کلام  وچ 
نید  ریش  شتشادرب  ياج  نآ  زا  نیعل *** نآ  يوزاب  یکی  شتفرگ 

شتخاد  نورب  ناس  نآ  زا  همیخ  ز  نتشادرب *** ياج  زک  لاح  نآ  رد 
ياپ  ریگرب  زیت  ام  شیپ  یکی  يادخ *** يودع  يا  ( 1) ور تفگ  ودب   10645

راسف  یب  رخ  نآ  تسشن  رب  رخ  هب  راسمرش *** هدش  يراوخ  زجع و  نآ  رد 
یلد رپ  زا  دنداشگ  اه  نابز  یلع *** هاپس  سپ  نآ  زا  ریبکت  هب 

قشمد هب  ع )  ) یلع دورو  سدقملا و  تیب  هب  هیواعم  نتفر 

باذع  جنر و  هب  ار  ناور  هدرپس  بات *** هب  نایفس  دنزرف  تفر  یمه 
بیکشان  يو  ياج  هدش  ترسح  ز  بیهن *** زا  نیعل  نآ  قشمد  ردنا  دش 

ربز  ریز و  شایند  نید و  دش  وچ  رفس *** زاس  درک  نامز  ردنا  مه   10650
اش  دح  زا  دش  سدقملا  تیب  هب  ماش *** تقو  نیعل  نآ  داهن  رب  هنب 

درمب  هریخ  هب  شدیما  عمش  وچ  دربب *** دوخ  اب  تساوخ  ار  هک  رکشل  ز 
سک  تسدرکن  سک  اب  هک  نآ  منک  سپس ***  نیز  یلع  اب  نم  تفگ  یمه 

ور  هک  تفگ  . 1
( 475 هحفص ( 

[284پ] مروآ هایس  رب و  زور  بش  وچ  مروآ *** هاپس  برغم  مور و  زا  نم 
میس  ّرز و  اهراورخ  هب  لد  نیدب  میجر *** نآ  نتشیوخ  اب  درب  یمه   10655

هاپس  اب  یلع  دش  نوردنا  رهش  هب  هاگپ ***  رگید  زور  دب  هتفر  وا  نوچ 
يدن  ندرک  بوخ  نوردنا  رهش  هب  يده *** لها  رب  ردیح  دومرفب 

ریبک  ریغص و  یجنر  دننیبن  ریثک *** لیلق و  ام  زک  تفگ  نینچ 
تساخب  نابرق  دیع  نوچ  دیع  یکی  تسار ***  زور  نآ  ردنا  قشمد  رهش  هب 

ياپراچ یسب  نابرق  دندرکب  يادخ *** ریش  رکش  زا  حتف و  زا  وچ   10660

- هفوک قشمد و  رصم و  نامکاح  نییعت  قشمد و  رد  ع )  ) یلع ۀبطخ 

دادماب  زا  عماج  دجسم  يوس  داش *** تفر  یضترم  رگد  زور  هب 
ناوج  ریپ و  هلمج  یضترم  سپ  نامز ***  نآ  قشمد  لها  دنتفرب 

دندش  رظان  هلمج  لد  هب  مشچ و  هب  دندش *** رضاح  هلمج  هاگیاج  نآ  رد 
افو  زا  قح  هب  دناسر  نامرف  هچ  یضترم *** نخس  دنار  هچ  رب  ات  هک 

راگدرک نارماک  رب  تفگ  انث  رامش *** یب  ربنم و  رب  تفر  یلع  10665
مانالا  ماما  سپ  نآ  زا  داد  یسب  مالس *** دورد و  مه  یفطصم  رب  و 

دیعس  ماما  موق  نآ  يارهب  ز  دیعو ***  [و ] دعو سپ ز  نآ  زا  تفگ  نخس 
داد  میظعت  سودرف  دیموا  رب  داد *** میب  ار  قلخ  لد  خزود  هب 
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درک  رود  برط  ناتسرپ  ناطیش  ز  درک ***  رون  زا  رپ  ناتسرپ  نید  لد 
درک  بات  زا  رپ  مدرم  ناج  لد و  درک ***  بآ  زا  رپ  مدرم  مشچ  همه   10670
تساخب  هلان  گناب و  یگرابکی  هب  تسار ***  ّپچ و  زا  عماج  دجسم  نآ  رد 

نامز  ردنا  دمآ  ریز  هب  ربنم  ز  ناور ***  نشور  هاش  یبن  ّیصو 
[285ر] هاگن وکین  درک  يا  هنوگ  ره  ز  هاپس ***  راک  هب  تفر و  هناخ  يوس 

یضترم  سپ  داتسرف  هرصب  هب  افو *** زا  ار  ( 1) سیق فنحا  تسخن 
مرک باتفآ  یسگ  شدرک  وچ  ملع *** لبط و  داد و  ودب  یهاپس   10675

يار  کین  هش  کلام  روپ  نادب  يادخ *** ریش  رصم  نامز  نآ  درپس 
صیق  . 1

(476 هحفص ( 

مور رکشل  اب  ع )  ) یلع گنج  نایمور و  زا  هیواعم  نتساوخ  يرای 

هتساوخ  اب  لبط و  تیار و  ابا  هتسارآ ***  داد  ودب  یهاپس 
زاب  دیسوبب  ار  وا  مشچ  رس و  زاجح ***  باتفآ  یسگ  شدرک  وچ 

ناج  كاپ  ردیح  ( 1) يز رصم  يوس  نامز *** نآ  تفرب  کلام  میهارب 
ریرج  روپ  هب  تمارک  زا  درپس  ریگ *** درگ  ردیح  نامز  نآ  قشمد   10680

ماع  صاخ و  یگلمج  اب  تفر  نورب  ماما *** سپ  نآ  زا  شقشمد  رهش  ز 
داد  نید و  نمشد  هدش  ّرتبم  داد *** نید و  رتهم  نآ  دش  هفوک  هب 

داد  راداد  رابج  يورین  هب  داد *** نید و  ردیح  هدش  رفظم 
مان  کین  ردیح  یبن  ّیصو  ماقم *** سپ  نآ  زا  درک  نورد  هفوک  هب 

نیطساق  نتشک  زا  غراف  دش  وچ  نید *** داینب  دابآ  درک  یمه   10685
داد  نید و  هر  مکحم  درک  یمه  داش *** درک  یمه  ار  نانمؤم  لد 

یگرابکی  دنتفرب  تمیزه  یگراچیب ***  تعیرش ز  يودع 
ربز  ریز و  مالسا  راک  ( 2) دننک رگد *** راب  هک  دنداهن  لد  نآ  رب 

نود  ربگ  نیعل  نآ  ددم  رهب  ز  نوردنا *** مور  هب  اه  سک  داتسرف 
ناشرازاب  دوب  نوچ  مور  زا  هک  ناشراک ***  نآ  هتفگ  دوش  سپ  نیا  زا   10690

ددم  نایفسروپ  دب  هدرک  بلط  ددع *** یب  نایمور  رکشل  زا  وچ 
[285پ] بات هب  اپیلچ  لها  دندرکب  بارخ *** ار  نایمیلسا  رهش  لهچ 

هتساوخ  اب  دنداد  جارات  هب  هتسارآ *** دوب  اهرهش  همه 
ياج  عمال ز  عقرب  نوچ  دیبنجب  يادخ *** ریش  تفای  یهگآ  ناز  وچ 

نیمز  یلاخ  درک  نایمور  نآ  زا  نید *** ناراوس  زا  راوس  لچ  ابا   10695
نانمؤم  تمعن  یگرابکی  هب  نایمور *** نآ  زا  دتسب  ریشمش  هب 

هتساکان  تسیابب  نوچ  نانچ  هتساوخ *** همه  نآ  درپس  روقح  هب 

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


بیبط  دب  یجراخرب  ریشمش  هب  بیلص *** لها  گنج  زا  دش  غراف  وچ 
ناود  يداعم  زا  نوخ  يوج  یسب  ناور *** وا  درکب  جراوخ  نوخ  ز 

دنک  . 2 زا ] . ]/ 1
( 477  ) هحفص

سخ ياسرت  راکیپ  میوگب ز  سپس *** ناز  دوب  یناگدنز  مَرَگ   10700
ناتساد  نآ  لاتق و ز  برح و  ز  نایمور *** نادب  ردیح  درک  نوچ  هک 
ماین  غیت و  نیفص و ز  برح  ز  مامت *** نونکا  سلجم  هدزای  دش  وچ 

برض  نعط و ز  یلع و ز  تسد  ز  برح *** نایفسروپ  نآ  تخیرگب  هک 
مالسلا  هیلع  دمحم  لآ  رب  مالس *** دورد و  نارازه  دص  ام  ز 

نیفص برح  زا  هدزاود  سلجم 

نیطساق تسکش  زا  هشیاع  ندش  رادربخ 

ریذپ  لد  ۀصق  ونش  یمامت  ریمض *** نشور  ناد  نخس  يا  نونک   10705
ماما  زا  نیفص  زو  لمج  برح  ز  مامت ***  ود  هد و  رب  ندش  دهاوخ  هک 

تساوخ  تسار  یگلمج  ام  نادزی ز  وچ  تسار ***  تسد  وب  هک  میوگ  هنوگ  نآ  رب 
نانچمه  نونک  یتسرد  متفگب  نایوار *** زا  متسدینش  نوچ  نانچ 
دنق  وچمه  ارو  لظنح  دوب  یم  هک  دنبرهش *** ناز  اریمح و  لاح  ز 

[286ر] رومان فنخموب  لاح  نیا  رد  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ   10710
سک  تسدنامن  نانیطساق  نیا  زک  سپ *** تفای  یهگآ  وا  لاح  نیا  زک 

نایزات  دیس  یلع  غیت  ز  نامز *** نآ  تفرب  [و ] دندش تمیزه 
نایماش  رب  تسدیسر  ناز  رتب  نایرصب ***  لمج  برح  هب  نوچ  نانچ 

هابت  رب  ام  هب  یناگدنز  نیا  دش  هآ *** هک  اتفگ  دینشب  وچ  اریمح 
یسب  ملاع  ناگرزب  زا  تشکب  یسک *** ردیح  غیت  رس  زا  تسجن   10715

راگزور  شدرگ  زا  درک  ناغف  راز *** ریز  نوچ  ( 1) دیلانب اریمح 
ناشریدقت  ریبدت  هب  دماین  ناشریبدت ***  دوب  دب  تفگ  یمه 

لوبق  ار  افو  یب  نآ  دندرکب  لوسر *** ياج  هب  تفالخ  تسِش  یلع 
نزح ردنا  دوب  یم  زور  بش و  نخس *** رد  نیا  زا  دنچ  هشیاع  تفگب 

رومان  فنخموب  لاح  نیا  رد  ربخ *** ربانملاوب  درواک  نانچ   10720
دیکانب  . 1

(478  ) هحفص

وا نتخاس  خاک  قشمد و  هب  هیواعم  تشگزاب 
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نایمور  نآ  دز  مه  رب  تخادرپب و  نایماش ***  رکشل  زا  ردیح  نوچ  هک 
دنار  هفوک  يوس  ار  هپس  هگ  نآ  سپ  دنامن *** جراخ  ناتسرپابیلچ و 

نیعل  رخص  نبا  نیز  تفای  ربخ  نید ***  ریم  نآ  هفوک  رد  تسشنب  وچ 
نوردنا  رهش  هب  ناسرت  سرت  دشب  نود *** ربگ  نآ  ردنا  قشمد  دمایب 

ناجراخ  زا  هچ  نانمؤم و  زا  هچ  نایماش *** نآ  دندومن  عضاوت   10725
نیعل  ورمع  ناورم و  ربگ  ابا  نیطساق *** رتهم  نآ  نکاس  دشب 

انب  برثی  يوس  نیعل  نآ  داهن  ( *** 1) ارس وا  قشمد  رهش  يوس  نورب 
دامج  نآ  دیشکرب  يا  هراسرد  و  داهن *** ناویا  خاک و  یکی  ناس  نیا  رب 
[286پ] نارک یب  وا  رد  شرفم  دنکفیب  نارک ***  زا  داهن  هّفص  راچ  وا  رب 

گرتس  نیعل  یلوضف  زا  داهن  گرزب *** یتخت  ( 2) راب ۀّفص  نآ  رد   10730
هتساریپب  یمور  يابید  ز  هتسارآ *** تخت  رهگ  ّرز و  هب 

يور  تشز  گس  ( 3  ) یعْمط ماخ  زا  مه  يوا ***  رب  شلاب  راچ  یکی  هداهن 
رز  میس و ز  یمور ز(4 ) يابید  ز  *** رد درگ  رب  هدرپ  یکی  هدیشک 

هابت  زارد و  نیتسآ و  خارف  هایس *** لد  نوچ  هماج  همه  دندرکب 
اهرادرک رب ز  رس  هب  تمالع  اهراتسد ***  دنداهن  زگ  لهچ  یس   10735

یلدرپ  زا  تبیه  اب  مییامن  یلع ***  هاپس  رد  ام  هک  نآ  ضرغ 
نارورس  وا  دناشنب  هّفص  پچ  نانگمه *** دنتخاسرب  هلیح  نیا  وچ 
هفک  مه  نیعل  ورمع  ناورم و  وچ  هفص ***  نیمی  نایرطس  دنتسشن 

لیپ  هدنژ  نآ  وچ  هبعش  نب  ریغم  لیبح *** رش  نآ  هریرهاب و  رگد 
يوا  راتسرپ  تسرپ و  قفانم  يوا *** ياتمه  دوب  یکی  ره  نینچ   10740

زارفرس  يا  منام  سپ  دوصقم  ز  زارد *** میوگب  ار  یکی  ره  رگا 
سخ  شیدنادب  ناسکان  نادب  سند *** نیعل  ناس  نیز  دوب  یمه 

ران  يارس 2 . . 1
زو  یمور  یعبط 4 . . 3

( 479  ) هحفص
داسف  رپ  نآ  ار  کی  ره  هدیبیرف  دابقیک *** نوچ  تخت  نآ  رب  هتسشن 

نیگن  ّرز و  داد  یمه  ار  هپس  نیعل ***  نآ  درک  تسار  دوخ  هب  تیالو 
بقل  شوخ  دیس  یلع  میب  ز  بش *** زور و  وا  دب  ناساره  نکیلو   10745

رومان  فنخموب  لاح  نیا  رد  ربخ *** ییحی  طول  دروآ  نینچ 
افج  رپ  ۀّیواعم  دمآ  هک  یضترم *** ِرب  دش  ربخ  رد  نیا  زا 

287ر]  ] قشمد رهش  هب  تراما  تخت  هب  قشمد *** ردنا  شوماخ  تستسشن 
سابل  تخت و  ّیناوا و  شرف و  ز  ساسا ***  وا  تستخاسرب  لکش  نیا  زا 

يوا  رازاب  دید  هدش  دساک  وچ  يوا *** راک  نآ  زا  ردیح  دیدنخب   10750
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نید ؟ رازاب  هب  وا  تستخاس  َربَا  نیعل *** نآ  زاب  هک  تسا  رکم  هچ  اتفگب 
)**(؟ زیچ تسد  ربب  ناز  وا ؟ رب  دیان  هک  زیرگ *** رس  نآ  درک  یمه  دناوت )*( هچ 

شزور لاح و  زا  هشیاع  تیاکش  و  ع )  ) یلع اب  هشیاع  رادید 

هاگیاج  نآ  دوب  ( 1) ناون اریمح  هاگ *** دنچ  یکی  وا  تشذگرب  نیا  زا 
دنبرهش  نورد  رتشا  لیا  نادب  دنمتسم ***  دب  هدنام  نوردنا  قارع 

ماک  مامتا و  هب  کی  ره  دیناسر  مامت *** ار  وا  تادارم  نکیلو   10755
ناوتان  بش  زور و  نورد  یبیرغ  ناور *** هتسخ  ناریح و  دوب  یمه 

زادگ  مرُگ و  وت ز  ناهراو  نام  هک  زارفرس *** ردیح  يز  داتسرف 
نید  كاپ  يا  تفگ  ار  شْردارب  نید *** ریم  دش  هاگآ  زار  نیز  وچ 

نونف  رپ  لی  يا  ام  کیدزن  هب  نونک *** روایب  ار  ترهاوخ  ورب 
داهن  رتشا  لیا  ( 2  ) يز يور  کبس  داب ***  وچ  ردیح  نامرف  هب  دمحم   10760

ناهج  ریم  ماغیپ  دیناسر  نامز ***  ردنا  تفر  شرهاوخ  رب 
( 3  ) تسرن یکین  يداش  نآ  زا  نکیلو  تسخن ***  زا  نامداش  شرهاوخ  دبب 

نامغ  مرُگ و  هب  جدوه  هب  وا  تسشن  نامز ***  ردنا  مه  جدوه  دروایب 
.[ دوش یم  ظفلت  دنات » *. ]»

هدرک عمج  تورث  لاـم و  نآ  رطاـخ  هب  هک  دـشابن ؟ شدوخ  هیلع  هک  دـنکب  دـناوت  یم  هچ  يرارف ) هدـنزیرگ ، زیرگرـس =( نآ  ینعی : **. ]
تسا ]؟

تسرب  نیز 3 . ناوت 2 . . 1
زارفرس  ردیح  نآ  کیدزن  هب  زاب ***  دندیسر  هار و  دندیرب  ( 480 هحفص ( 

دادریم  ِرب  رس  کی  دندنارب  دادماب *** هشیاع  دش  هفوک  رد  وچ   10765
نامز  ردنا  مه  جوه  دزن  ( 1  ) دشب نامز ***  نآ  نید  كاپ  ردیح  نیزگ 

[287پ] راوماه نز  درم و  نایفوک  همه  راثن *** کی  ره  دندرک و  لابقتس 
شتخادرپ  کین  مرح  يارس  شتخاونب *** ردیح و  دیسرپب 

رد  هب  اریمح  دزن  داتسرف  رز ***  میس و  ّیناوا و ز  شرف و  ز 
شرهاوخ  نآ  کیدزن  داتسرف  شرداد *** ابا  مداخ  دنچ  ینت   10770

یفطصم تمرح  وا  تشاد  هگن  ( *** 2) ادخ ریش  ریصقت  چیه  درکن 
نید  ریم  نآ  درک  یم  هک  اه  نیا  زا  نیا ***  زا  اریمح  مّرخ  چیه  دبن 

نیک  هب  دب  بش  زور و  مغ  درد و  نیا  زا  نیطساق *** شدوب و  نیثکان  مغ 
ماع  صاخ و  نآ  دزن  نورد  تفالخ  ماما ***  ار  یلع  ندید  ( 3  ) تسناوتن

باتفآ  ردیح  اب  زور  بش و  بات *** جنر و  رد  هتسخ  لد  دوب  یمه   10775
دوخ  رادرک  يدارم و  یب  نآ  زا  دب ***  رامضا  ناسکی ز  دوب  یمه 

يوجم  رگید  وت  ( 4  ) متفگن رد  نیا  زا  يوکن ***  رادرب  ّیلع و  اب  دبن 
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يو  رادرک  ضغب و  تدش و  نآ  زا  يو ***  راک  نآ  زا  ردیح  تسنادب 
يوجب  ام  زا  تسدارم  تِچ  نآ  ره  يوگب *** اریمح  اب  سپ  تفگ  یلع 

ماگ  هب  هر  کی  تْمناسر  ات  وگب  ماقم ***؟ نونکا  وت  یهاوخ  تسج  اجک   10780
شیب  مّک و  منک  ترایز  ات  مور  شیوخ *** ياج  نم  تفگ  ودب  اریمح 

رد  هب  ار  یفطصم  منک  ترایز  ردپ ***  روگ  هب  هنیدم  ( 5  ) يز مور 
لاح  راک و  همه  متفگ  هک  تسا  نینچ  لاخ ***)*( کیدزن  هب ] نم   ] موش اج  نآ  زو 

دوش . یم  ظفلت  تسنات »  يادخ 3 « . دندش 2 . رگد 1 . یغورد  ام  رب  وت  ییوگن  رگا *** تدارم  مهْدب  تفگ  یلع 
نیز  . 5 متفگب ] . ] / 4

 . [ تسا هیواعم ) نینمؤملا (  لاخ  دوصقم  *. ] 
دای  قلخ  دنک  یغورد  ام  زا  هک  دابم ***  نیا  یلع  يا  تفگب  اریمح   10785 ( 481  ) هحفص

288ر]  ] ار تْردام  قح  لد  متسرف ز  ار *** تْردارب  وت  اب  تفگ  یلع 
تسرپ  رهاوخ  ریم  يا  تسین  وا  هک  تسرف *** ار  وا  زج  شتفگب  اریمح 

تساوگ  تیادخ  وت  رب  تفگ  ودب  تساخ ***  ياپ  رب  لاح  نآ  رد  سپ  یلع 
نیک  مشخ و  زا  وت  هر  کی  يآ  نورب  نینچ *** ار  دوخ  داز  مه  ییوگ  ارچ 

شور نک  ْهب  زادنا و  ردنا  رشح  هب  شنم *** نک  شوخ  شیب و  نینچ  نیا  وگم   10790
راکشآ  شنک  دب  درب  نیرفن  وچ  راک *** بوخ  نادواج  نیرفآ  رب 

دنک  يرود  زاب  اهراک  دب  ز  دنک *** ییوکن  نید  رد  هک  سک  نآ  ره 
نادواج  شنکدب  دوب  خزود  هب  ناهج ***  يادخ  ناکین  رای  دوب 
مالسلاو  نونک  ردارب  اب  ورب  مامت *** نم  یتفگ  نونک  ( 1) متفگب

دش  هناورپ  وچ  ار  وا  رم  هتشرف  دش ***  هناوید  وید  يو  راتفگ  10795 ز 
یلم  راوس  نآ  زامن  وا  درکب  یلع ***  دمآ  دجسم  يوس  سپ  نآ  زا 

شیوخ ناطوا  هب  بش  نآ  تشاذگب  و  شیوخ *** ناخ  يوس  دمآ  هراب  رگد 

دنتشاد هنادرم  ششوپ  هک  یظفاحم  نارتخد  اب  هنیدم  هب  ار  هشیاع  ع )  ) یلع نداتسرف 

هاگن  ردیح  درک  دوخ  نارای  هب  هاگپ ***  دادماب  رگد  زور  هب 
نم  نامیپ  تسه  هشیاع  ایا  نم ***  ناراد  تسود  ایا  تفگ  نینچ 

زاس  راک  نیا  رد  هنیدم  هار  ز  زاب *** ماش  يوس  متسرف  ار  يو  هک   10800
بجعلاوب  نیا  ترایز و  رهب  ز  بلط ***  نم  زا  درک  نینچمه  وا  هک 

دوخ  لاوحا  راک و  همه  دنیبب  دوخ *** لاخ  ( 2) يز ماش  دور  اج  نآ  زو 
نورب  فلاخم  زا  دیروآ  ناهن  نورد ***  هناخ  هب  رتخد  تسه  ار  هک 

نامگ  دب  یپ  زا  هتفای )*( سپ  نامز ***  ردنا  دیرآ  نم  دزن  هب 
288پ)  ) رد هب  رد  همه  ردیح  نامرف  هب  رس ***  هب  رس  نانمؤم  نآ  دندرکب   10805
نیز  متفگن 2 . راودرم 1 . همه  هتسبب  اه  نایم  راوس ***  ( 3  ) اسخمب رب  هتخاس  همه 
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[ ناتیُخب . ]/ 3 دشن ]. تفای  هملک  حیحص  تروص  *. ]
برع  مسر  هب  هتسب  يور  همه  بلس *** حیلس و  کی  ره  دیشوپب  ( 482  ) هحفص

نامز  ردنا  هدیشود  تخد  دص  ود  نایرصب ***)*( یلع  شیپ  دندربب 
راوس  کی  ره  هتشگ  برع  مسر  هب  راودرم ***  هتسارایب  نت  همه 

ییوش  ارحص  هب  يو  ابا  هرصب  ز  دیوش *** اریمح  يز  ناشتفگ  یلع   10810
رمک  هتسب  دننانز  اه  نیا  هک  ربخ *** رد  نیا  زا  درادن  واک  نانچ 

نارتخد  هتسارایب  نادرم  وچ  نامز ***  نآ  دندش  اریمح  دزن  هب 
دوب  هدروآ  شیپ  رتش  نایرتش  دوب *** هدرک  رفس  جیسب  اریمح 

تسشن  ردنا  جدوه  نادب  اریمح  تسشن ***  رتشا  رب  جدوه  لاّمج  وچ 
رگج  هتسخ  [و ] تخب زا  هدرزآ  لد  رَِکف ***  رپ  لد  تفر  نورب  هرصب  10815 ز 

دای  درک  یم  راکیپ  لاح  نآ  زو  داب ***  دننام  تفر  یم  زور  بش و 
سک  داتسرف  سپ  نوردنا  رهش  هب  سپس ***  ناز  دیسر  هنیدم  گنت  وچ 

دنمدوس  دبن  نامرد  هک  يدرد  هب  دنمدرد *** یلد  اب  مدمآ  نم  هک 
همدمد  ابا  ششیپ  دنتفرب  همه *** اریمح  زا  دندش  هگآ  وچ 

مامت  راثن  اطع و  اب  همه  مالس *** رب  وا  رب  کی  ره  دندرکب   10820
عیمس  دناد  هک  درک  نانچ  ترایز  عیقب ***  ردنا  تفر  هر  درگ  زا  مه 

سب  ياج  ره  درک  هلگ  ردیح  ز  سپ *** ياج  نآ  ردنا  زور  ود  کی  دبب 
یلد  رپ  زا  درک  یمه  ترایز  یبن ***  ربق  دزن  دش  زور  ره  هب 

289ر] )**( ] نیفد اج  نآ  رکبوب  رْمع و  زج  هب  نیزگ ***  يا  عیقب  رد  دوبن  دوخ  یبن 
زاین يور  هن  ترایز  يزاجم  زامن *** اج  نآ  درک  یمه  اریمح   10825

ماش هب  هشیاع  نتفر 

هار  نازیزع  اب  درکب  ترایز  هاگپ ***  دمایب  مراهچ  زور  هب 
نایرـصب هرـصب و  اب  نیا  زا  سپ  یلو  دوب ؛ هفوک  رد  ناتـساد  ياج  نیا  ات   *. ] رـشب ةدیزگ  نارورـس  اب  رفـس ***  راک  دیزاسب  هگ  نآ  سپ 

 . [ تسا هدش  هابتشا  نیا  ثعاب  هدش –  عقاو  هرصب  رد  هک  لمج - گنج  هب  هناتساد  نیا  طابترا  ایوگ  میوش . یم  هجاوم 
.[ دنا هدش  نفد  عیقب  رد  رمع  رکبوبا و  هک  درادنپ  یم  رعاش  ًارهاظ  **. ] 

نونک  دندنار  اریمح و  ( 1) نآ تسشن  نورد ***  جدوه  هب  ناقاخ  نوتاخ  وچ  ( 483  ) هحفص
بجع  یناهن  هتسب  يور  همه  برع *** راوس  شدرگ  هب  دمآ  رد 

سفن  ور  نیا  زا  سک  کی  داشگب  هن  سب ***  زار  نیا  زا  تسنادن  سک  کی  هک   10830
ماخ  ماخ  نمؤمان  لاخ  رب  ماش *** يوس  همه  رسکی  دنتفرب 

نیصح  ردنا  هداز  رهوخ  دمآ  هک  نیطساق ***  رتهم  رب  دش  ربخ 
یسب  رب  ودب  اهانث  دندرکب  یسک ***  ره  ارو  يور  دندید  وچ 

راوگوس  لد  هب  کی  ره  دنتسشن  راب *** ردص  رد  دنتفر  هاگ  نآ  سپ 
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ماش  لها  نآ  نالیخ و  هلمج  ابا  مامت *** ار  وا  دیسرپب  يواعم   10835
؟ راگزور دب  تشیپ  دروآ  هچ  راک *** ؟ دوب  نوچ  هک  سک  ره  تفگ  یمه 

دوس ؟ هچ  مغ  سپ  دوب  دب  تفگ و  دب  هب  دوب *** هک  نانوچ  لاح  ره  تفگ  یمه 
؟ درک هک  ینوزف  یتشز  وت  ياج  هب  درک *** ؟ هچ  تیاج  هب  ردیح  دنتفگب 

ناظفاحم هب  هشیاع  تمهت 

سک  ای  دبن  ناشیوخ  زار  ام  هک  سب *** راع  نینچ  نیا  تفگب  اریمح 
نامگ  دب  ودع  رب  ام  هب  دش  ات  هک  نامرحمان *** هب  ار  ام  دندرپس   10840

در  درک  اضق  ار  اوه  نکیلو  درک *** دصق  ودع  نیا  دنتساوخ  نم  هب 
بعت  ردنا  دنام  ام  هاوخدب  هک  ببس *** ینامسآ  یکی  دمآ  رب 

289پ] [؟ راز دندرک  وت  دصق  موق  نیا  هک  رای *** وت  اب  دبن  ردارب  دنتفگب 
نمشود  یکی  ام  رب  تسه  وا  هک  نخس *** نینوچ  دییوگم  اتفگب 

رد  هب  ار  اهریشمش  دندیشک  رس ***  هب  رس  نایماش  يو  راتفگ  10845 ز 
ارس  کی  نوردنا  رصق  هب  دنتفرب  ار ***  هنتف  نآ  دناشورف  يواعم 

شیر  هتشگ  لد  دوب و  ناون  اریمح  شیوخ *** ياج  نادب  کی  ره  دنتسشن 
ربخ  وگ  رب  لاوحا  دوب  نوچ  هک  رخص *** روپ  سپ  دیسرپ  زاب  وا  زا 
داد  نید و  رتهم  زا  درک  هلگ  داشگ ***  رب  نابز  هگ  نآ  سپ  اریمح 

زا  تفگش 1 . رد  دنامب  رکبوب  روپ  نیزگ  تفگب ***  دح  یب  تالاحم  ناس  نیز  وچ   10850
يوگ  تفگ و  هنتف و  نیا  ُدب  وت  زا  هک  يوگم *** نینوچ  شیب  رهوخ  يا  تفگب  ( 484 هحفص ( 

( 1) للز کی  وا  زا  دماین  زگره  هک  للخ ***  زا  كاپ  موصعم و  تسه  یلع 
يوجم  رگید  وت  یتشذگ  يو  زا  وچ  يوگم *** نینوچ  دنوادخ  زا  سرتب 

بارتوب  يز  شیوخ  رداد  ابا  باوصان *** تفگ  اریمح و  تفشایب 
دوج لاّتق  تسا  بارتوب  نیا  هک  دوز *** عمج  رس  رب  تفگب  هگ  نآ  سپ   10855

باتع  و ]  ] رهق هب  وا  نام  هدرپسا  هک  بارتوب *** نیا  حدم  یمه  دیوگب 
ناسکان  ( 2  ) نیدب ردنا  بش  زور و  هب  ناور ***  ار  ام  درک  نامرحمان  هب 

نوزف  دح  یبز  ( 3  ) ناْمنوردنا ار  هب  نونک *** کی  ره  دناشرب  دناشورف و 
؟ افو یب  نآ  رذع  یهاوخ  هگ  نآ  وت  یفطصم *** ۀجوز  اب  درک  نینچ 

هشیاع ییوگ  غورد  ناظفاحم و  ندوب  رتخد  ندش  راکشآ 

نود  ربگ  نآ  تفگ  نارب  مارف  هب  نود *** نایفسروپ  نیعل  تفشآ  رب   10860
يوج  دننارب  ناْشنوخ  ات ز  نادب  يور *** هنیک  زا  موق  يا  دیرایب 

290ر] [؟ نانمؤم ردام  نیا  زا  دیتسج  هچ  ناسکان *** يا  دنتفگ  موق  نآ  سپ 
تسین  ریشمش  هب  زج  ناتتافاکم  تسین ***  ریس  دب  ناتافو ز  یب  لد 
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تسین  كاب  ناترادرک  ار ز  یلع  تسین ***  كاپ  نامگ  یب  ناتخیب  نب و 
درپس  ناراد  اب  یب  موق  نیدب  دربب *** ار  یفطصم  تمرح  يو  وچ   10865

؟ میا هدرزایب  ار  یسک  ام  اجک  میا ***؟ هدرک  دب  هچ  اه  نآ  دنتفگب 
افج  هانگ و  سک  ام  هدیدن ز  اطخ *** دیاب  درک  یمه  ام  اب  هک 

نانمؤم ؟ ردام  ( 4  ) يز تسج  هر  هچ  ناتمسج ***  اطخ  زک  ناش  دنتفگب 
میروخ ؟ مغ  ارچ  اه  نخس  ناس  نیا  زا  میرتخد *** ام  هک  اه  نآ  دنتفگب 

درگ  تسدیسران  ام  هب  نادرم  ز  درم ***  هدیدان  مینارتخد  ام  وچ   10870
ناهن  تسا  غورد  نیا  تفگب  اریمح  نایماش ***  نآ  دندنامب  یتفگش 

نام  نوردنا  نیا 3 . دب  لزلز 2 . . 1 ( 5) نایع ار  نیا  دیناد  تسار  امش  ناهم *** يا  تفگ  رکبوب  روپ  نیزگ 
نانع  نیز 5 . . 4

ناد  بیغ  تردق  نیا  دینیبب  نامز ***  ردنا  مه  ددرگ  مولعم  هک  ( 485  ) هحفص
دنتفای  هزیشود  نارتخد  نیزگ  دنتخات *** مرح  يوس  دنتفگب و 

نز )*( درم و  نورد  ملاع  هب  دشابن  نسحلاوب *** یهز  سک  ره  تفگ  یمه   10875
میرک  يو  زا  هب  نودرگ  درواین  میکح ***  يو  نوچ  تسدوبن  یتیگ  هب 

راگن  نوچ  يو  راک  دوب  ناهج  ود  هب  راد *** مان  نآ  دشاب  ور  شیپ  ار  هک 
نیا  زج  تسا  غورد  نآ  نینچمه  همه  نیا ***؟ دیدید  هک  اتفگب  دمحم 

ریثک  لیلق و  زا  نخس  ونشم  وت  ریما ***  يا  تفگ  تفشایب و  اریمح 
290پ] ، ] هاوخ کین  يا  یتخس  نادب  ار  لمج  ( *** 2  ) هاگبرح نآ  رد  ( 1  ) یتشکن وا  رگ  هک   10880

رهد یتشگ ز  هدنکارپ  شهاپس  رهق ***  هب  ار  یلع  نم  مدب  هتسکش 

هیواعم رما  هب  هشیاع و  مشچ  ربارب  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهش 

نید  كاپ  رتهم  رب  دنار  بضغ  نیا ***  دینشب  وچ  نایفسروپ  نیعل 
راکشآ )**(  ودع  شلاخ  دنناوخ  هک  راگدرک *** نمشد  نآ  نامرف  هب 

مان  هن  دزیخ  گنن  ناتراک  نیا  زا  ماش *** لها  ایا  تفگ  یمه  دمحم 
نینچ  نیا  دیدش  خزود  رادیرخ  نیعل ***  دنه  روپ  نآ  نامرف  هب   10885

ندز  ندرگ  دینیبب  ردیح  ز  ندش ***  خزود  هب  ات  نونک  نکیلو 
ماما  راقفلاوذ  لجا  درابب  ماش ***  لها  رب  هک  یگنرد  دشابن 

تسافطصم  مع  نب  وا  هک  یعاجش  تسافولا ***  یلع  شمان  هک  یماما 
دیشکرب  رگج  زا  درس  داب  یکی  دینش ***  نیا  وا  زا  نایفسروپ  نیعل 

نیا  زا  تْدناهر  ات  ناوخب  ار  یلع  نیعل ***  نآ  تفگ  رکبوب  دنزرف  هب   10890
ما  هتسب  اقب  يارس  رد  لد  وچ   *** ما هتسر  نم  تفگ  ودب  دمحم 

لوتب  تفج  روشنم  تستشبن  لوسر ***  ادخ و  ياضر  زا  ارم 
ملاع نز  درم و  نایم  رد  رعاش : یلامتحا  دوصقم  شیوخ [.*  راک  نیا  زا  هگآ  مدرک  ار  وت  شیک *** ؟ تشز  يا  نم  مسرت  هچ  نتـشک  ز 
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 . [ تسین ع )  ) یلع لثم 
هاگن  رخ  يدرکن 2 . . 1

تسا ] .  هتشاد  رب  رد  ار  يو  لتق  ای  رازآ  تهج  دمحم  هب  نایماش  ۀلمح  هک  تسا  هداتفا  یتایبا  ای  تیب  **. ] 
مامالا  راقفلاوذ  . 3

( 486 هحفص ( 
درس  راتفگ  دنام و  یگنشت  مغ  درد ***  شیب  نونک  ار  ملد  نکیلو 

بارتوب  فک  زا  رگم  یباین  بآ *** وت  نایفس  دنزرف  تفگ  ودب   10895
دهد  رسفا  تخت و  ار  وت  هیده  هب  دهد *** رثوک  بآ  بارتوب  ار  وت 
نامگ  دب  دحلم  يا  منیب  یمه  نایع ***  نیا  نم  تفگ  ودب  دمحم 

دوب  لیام  سودرف  هب  ام  لد  دوب *** لهاج  وت  نوچ  نیا  ردنا  کش  هب 
نورد  شتآ  هب  هدنز  ْتمزوسب  نونک *** ردیا  نم  نوعلم  تفگ  ودب 

291ر] [ ؟ راک هبان  يا  نتشک  زا  مشیدنا  هچ  راسکاخ ***  يا  تفگ  ودب  دمحم   10900
یکش  یب  یمدرک  یلع  يادف  یکی ***  ره  يُدب  ناج  دص  ود  رگ  ارم 

ازج  دشاب  وت  راک  دروخرد  هب  اضق ***  زور  هب  نیا  ار  وت  نکیلو 
نارب  امرف ن  هب  نتسج  هنیک  نآ  رد  نامز ***  نآ  دنه  دنزرف  تفگ  نینچ 
الم  رب  اله  شدیردرب  مکش  ( *** 2 امش (  ار  ( 1  ) يرتسا دیروآ  شیپ  هک 

نایماش  نیزگ  يا  دینک  شیازس  نامز ***  نآ  دیهن  رخ  مکشا  نآ  رد   10905
دوسح  ششیپ  هب  ( 3) رتسا دروایب  دود *** وچ  شتفر  موش  روعالاوبا 
دنتفاکشب  هدنز  ( 5  ) رتس مکش  دنتفاتشب ***  ( 4  ) زین نادب  سک  یسب 

ياپ  تسد و  ود  ار  وا  دندیرب  يارس ***  ردنا  مه  ار  نید  ریم  نآ  سپ 
يافج  زا  نایماش  نآ  دندیرب  ياپ ***  ود  تسد و  ود  رد  یگنشت  نادب 

دنتخوس  نورد  شتآ  هب  هنیک  ز  دنتخود *** رخ و  نطب  هب  دنداهن   10910
( 6  ) ماما یفطصم و  رب  داد  یمه  مالس *** رخ  مکشا  نآ  رد  دمحم 
ناهم  ناهک و  زا  نیطساق  نآ  رب  ناملاظ ***  رب  درک  یمه  تنعل  و 

ناهن  راکشآ و  همه  یسانش  ناهج ***  راگدرک  ایا  تفگ  یمه 
يدب  نابرق  وت  نید  شیپ  همه  يدب *** دص  نم  ناج  رگ  هک  یناد  وت 

سپس  ناز  دش  دلخ  يوس  شناور  سفن ***  يو  زا  تسسگب  نیا و  تفگب   10915
رتشا  رامش 3 . يرتشا 2 . . 1
مامالا  رتش 6 . . 5 زیت ] . ]/ 4

( 487 هحفص ( 
شرتسکاخ  دنداد  داب  ربا  شرظنم ***  تروص و  هتخوس  دش  وچ 

داد  دادیب  ز  ( 1  ) دیورن رترب  هک  داژن ***  نمشد  ربگ  نآ  درب  نامگ 
رب )*(  هب  درآ  دزیا  داد  دادیب و  هک  رگدادیب *** نییآ  تسا  نینچ 
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291پ]  ] هربدم ( 2  ) گس نآ  ناش  ِتسا  لاخ  هک  هربخم ***  نخس  دیوگ  يور  نیا  رب 
دوب  ناماه  وچ  سک  نآ  لاح  ره  هب  دوب *** نایفس  دنزرف  لاخ  ار  هک   10920

دنه  روپ  زا  رترفاک  تسدوبن  دنه *** روپ  زا  هب  ناماه  دنچ  رگا 
رگج  وا  دروخب  ار  یبن  ّمع  هک  رسپ ***  گس  نآ  دوب  ار  دنه  نآ  رم 

رومان  فنخموب  راتفگ  ز  ربخ *** ونشب  ای  يا  نم  زا  نونک 
دروخ  راهنز  رکبوب  نبا  رب  هک  درک *** هچ  سپ  نآ  زا  نایفس  دنزرف  هک 

( 3) راوراز نارتخد  نآ  دنتشگب  رای *** راکوکن  نآ  دیهش  وا  تشگ  وچ   10925
( 4) ریما نیزگ  ریما  نآ  نتشک  َربَا  ریفن *** دندرک  يوم و  همه  دنداشگ 

یسکان ره  نایفس و  نبا  نآ  رب  یسب ***  ناشیا  رب  تنعل  دندرکب 

وا یهاوخ  نیک  هب  کلام  نداتسرف  دمحم و  تداهش  زا  ع )  ) یلع ندش  هاگآ 

نیک  رهق و  زا  هلمج  دندش  هفوک  هب  نید *** ریم  يوس  ار  خر  دنداهن 
( 5) نانز زور  رب  يوم و  همه  هداشگ  نامز ***  نآ  یلع  دزن  دندیسر 

مک  شیب و  ره  ناشیا ز  زا  دیسرپب  مغ *** درد و  نآ  ردنا  ناشدید  یلع   10930
اردفص  نآ  لاوحا  دوب  نینچ  اردیح *** نید  كاپ  يا  دنتفگب 

مالسلاو  يده  ماما  دزن  هب  مامت *** ششیپ  دنتفگب  کیاکی 
دوبب  ادیش  ریش  نآ  یتفگ  مغ  ز  دوبب *** ( 6  ) هاگآ لاح  نآ  زا  ردیح  وچ 

دنمدرد  ناور  بآ و  رپ  شمشچ  ود  دنمشوه *** ناشُهیب  نوچ  داتفیب 
زادگ  ردنا  لد  ناج و  درک  ارم  زاب *** هراوخ  رگج  روپ  تفگ  یمه   10935
دیورب  دش 1 . هزادنا  یب  سب  شنکدب  دب  دش ***  هزات  نم  ناج  رب  هزمح  مغ 

دهد ] .  یم  رارق  ربارب  ار  ملظ  لدع و  ادخ  هک  دراد  داقتعا  نینچ  رگدادیب  ینعی :  *.] 
نیزگ  ریما  راور 4 . ار  نارتخد  گس 3 . آ  . 2

اگآ ]  نانز 6 / [ . رب  يور  . 5
( 488 هحفص ( 

رامد  مراینرب  نیطساق  نیا  زا  راقفلاوذ ***  نیدب  رگ  مردیح  نم  هن 
[292ر] تساود ار  ام  درد  نیا  هک  وگ  ایب  تساجک *** ؟ کلام  تفگ  سپ  نیا و  تفگب 

رن  ریش  نوچ  تفر  یضترم  رب  رومان *** کلام  نامز  ردنا  مه 
ریما ؟ يا  ارم  رم  یهد  نامرف  هچ  ریگدرُگ *** نآ  تفگ  نید  رالاس  هب   10940

نایماش  ِرب  وش  قشمد  يوس  هب  نامز ***  ردنا  مه  ردیح  تفگ  ودب 
زانط  نیعل  رخص  روپ  نآ  زا  زاب ***  رکبوبا  روپ  نیک  هاوخب )*(

مرذگن  مدق  کی  وت  نامرف  ز  مرب ***  نامرف  تفگ  ( 1  ) شهدنامرف هب 
يوفک  یب  کبس  دش  یگراب  ربا  يودع *** رهق  دمحم و  درد  ز 

نابرهم  هش  نآ  تفگ  هچ  ات  رگن  نامز ***  نآ  ریم  کیدزن  هب  دمایب   10945
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نکم  یگنس  لاح  ره  هب  ار  ودع  نکم ***  یگنرد  تفگ  نوردنا  هار  هب 
يوگ  ریش  زو  شیدنیم  هبور  ز  يوگ ***  ریشمش  هب  يداعم  اب  نخس 

دوب  يوروکن  زارد و  الاب  هب  دوب ***  يوگ  نخس  تشرد و  کلام  وچ 
دنلب  تمه  الاب و  هب  زگ  لهچ  دنسپ *** لد  همه  يدوب  شاه  نخس 

داش  نایرگ و  هقان  رب  تفر  یمه  داب *** وچ  کلام  درک  رفس  جیسب   10950
هوکش  رد  وا  راتفر  هب  ُدب  نیمز  هوک *** دننام  هب  شدرون  هر  نآ  ُدب 

قشع  هراب  کی  هب  هدنکفرب  نید  هب  قشمد *** رهش  کیدزن  هب  وا  دیسر 
رخن  هتسبورف  يدوب  هشیدنا  رد  رخص ***  دنزرف  هتسویپ  يور  نیا  زو 

لح  دقع و  دیس  یلع  میب  ز  لک *** سیپ و  گس  ناساره  دب  یمه 
زارف  بیشن و  زا  الب  دیان  هک  زاجح *** هار  يوس  ناشمشچ  يدب   10955

دنلب  ردیح  هار  يوس  هداهن  دنب *** هب  ( 2  ) شیارس رد  هگرد  رد و 
292پ]  ] دربن يراوس  دندید  درگ  نآ  رد  درگ ***  رود  زا  دمآ  دیدپ  هگان  هک 

دامج  نیعل  رخص  روپ  ابا  داش ***  صاع  نب  تقو  نآ  رد  هتسشن 
ود شرب 2 . ناـمرف  هب  . 1 دوش ] .  یم  ظـفلت  هُِخب » زاـجح « [ .*  زا  ناـمز  نیا  دیـسر  يراوس  زارفرـس *** يا  هک  دـمآ  رد  نابدـید  وز  هک 

يارس 
نویه  و ]  ] لیپ وچ  يراوس  وا  دیدب  نورب *** دمآ  صاع  نب  ورمع  نیعل   10960 ( 489 هحفص ( 

ساخ  درم  تسا  کلام  واک  تسنادب  صاع ***  ( 1  ) نب ورمع  دید  شخسرف  مین  ز 
هآ  لیو و  اب  رود  زا  دمآ  یم  هک  هاگن ***  رس  کی  درک  وا  رد  تربع  هب 

دنژن  يدوب  ورس  يو  يالاب  ز  دنلب ***  روالد  و ]  ] دنلب دب  رتش 
نویه  نوچ  نامز  نیا  دیسر  کلام  هک  نود *** نایفسروپ  رب  دمایب 

نامگ یب  وا  ردیح  ( 2  ) يز تسدیسر  نامد ***  ریش  وچ  یلیپ  هتفشآ  وچ   10965

کلام تعاجش  تیارد و  وا و  نتشاد  او  میظعت  هب  کلام و  ندرک  راوخ  يارب  هیواعم  رکم 

نیک  رهب  زا  دمآ  واک  تسنادب  نیا *** دینشب  وچ  نایفسروپ  نیعل 
نامز  نیا  نم  کیدزن  هب  دیایب  ( *** 3  ) نایزات وگ  تفگ  نیعل  ورمع  هب 

رهز  وچ  وا  دنک  ار  ام  دنق  نیا  رم  رهق ***  هب  وا  ار  هدرپ  نیا  رم  دنارد 
نامز  ردنا  مه  رضاح  دیشابب  نارورس ***  اب  ریگرب و  هدرپ  وا  رب 

دورد  مالس و  دیوگن  نم  رب  و  دورف *** دوخ  رتشا  زا  دیان  وا  هک   10970
سخ راوخ و  نوچ  دینام  ار  وا  هک  سب ***  تسا و  نیمه  كرادت  ار  امش 

زارف  کلام  رتشا و  تسا  دنلب  زارف *** دیآ  هراس  رد  کیدزن  وچ 
رس  هب  شنیرب  یمالسلا  کیلع  رد ***  هب  دیآ  ژوک  دوش  ترورض 

نمجنا  ره  کیدزن  هب  مزیزع  ( *** 4) نم هک  دننادب  یماش  ماع  ات  هک 
درک  مارکا  داتسرف و  شسرپ  و  درک *** ماعنا  ار  ام  یلع  لوسر   10975
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293ر ] نیمک [  ار  متمشح  تمرح و  دوش  نیا *** دینْکن  دییوگن و  نیا  رگ  هک 
بانج  زا  میرب  نامرف  هلمج  نیا  رب  باوص ***  تسا  نینچ  رسکی  دنتفگب 

یلم  راوس  هش  نآ  کلام  نیزگ  یلع ***  لوسر  دمآ  هک  دب  نیا  رد 
راد  مان  هش  کلام  تسنادب  راد *** هدرپ  سپ  تشادرب  هدرپ  کبس 

یلد  رپ  زا  رصق  نآ  کیدزن  هب  یلم ***  راوس  کلام  دنار  یمه   10980
دوب  رصق  نآ  رد  نایفس  دنزرف  هک  دوز ***  هاگرد  دزن  ات  تفر  یمه 

نایزات  . 3 زا ]  ورمع 2 / [ . نب  . 1
ماخ  . 4

 ( 490 هحفص ( 
( 1) روز ماگنه  هب  یلاع  رصق  نآ  رد  *** روتس اب  ندش  ناوتن  هک  تسنادب 

رد  هناخ  نادب  هنوگژاب  وا  دش  رد ***  هب  وا  درک  تشپ  دشب  هدایپ 
نید  كاپ  رتشا  کلام  ابا  نیعل ***  نایماش  يزاب  تفرن 

مَین  لفاغ  شیدنادب  رکم  ز  مَین ***  لهاج  درم  نم  تفگ  یمه   10985
درد  غاد و  نانمشد  ربا  هداهن  درم *** ریش  نآ  تفر  یم  هنوگ  نیا  رب 

تساوخ  هک  ناس  نآ  رب  کلام  زارفا  رس  تسار ***  زاب  دشب  دمآ  رد  رد  زا  وچ 
شرتشا  کلام  ارس  نایم  شرتشا *** ربا  هگ  نآ  تسار  دشب 

دای  دنوادخ  رکذ  درک  یمه  داتسیا ***  گنت  اب  ۀفص  ِرب 
يودع  رسکی  تسار  پچ و  هتسشن  يور ***  هبور  اه  هفص  نینچ  نآ  دیدب   10990

رخف  هدرک  وا  رخ  نایماش  ربا  رخص ***  روپ  سپ  شیپ ، ۀفص  نآ  رب 
( 2  ) راسف رخ  نآ  راتسد  هتسب  زگ  یس  راورابج *** نوعرف  وچ  هتسشن 

زان  ّزع و  یپ  زا  نیتسآ  خارف  زارد *** سب  يا  هّبج  وا  هدیشوپب 
ربگ  وچمه  ردپ  قفانم  دزن  هب  ربب *** وچ  هتسشن  ششیپ  هب  كدیزی 

293پ]  ] دیدش دیلپ  هدنکف  سپ  زا  ود  دیزی ***  هدنکف  رد  رب  هب  وسیگ  ود   10995
ارن  ریش  دننام  دیّرغب  ارتشا *** کلام  دیدب  ناس  نیز  وچ 

رخف ؟  وت  یهاوخ  درک  یمه  ناس  نیز  هک  رخص ***  روپ  رب  گناب  دزب  تبیه  هب 
ار  يوم  یتفاب  ناگداز  هش  وچ  ار ***  يور  ینک  دمحا  رادومن 

درذگب ؟  دح  دفاب ز  راچ  وا  هک  دروخ ***  رد  اجک  زا ]  ] دیلپ دیزی 
نیقی  يور  دشاب ز  يوم  دوهج  نید ***  كاپ  دیس  یمه  ددرگن   11000

ربخ  وگ ] رب [  وت  یتسدمآ  راک  هچ  رذگ *** رد  نیا  زا  اتفگ  هیواعم 
ار  وت  تستفرگ  ناماه  دورمن و  هک  ار ***  وت  میوگ  هچ  کلام  تفگ  ودب 

رخص  نایفسروپ  يا  وت  یتسدش  رصن ***  ِتُخب  نوچ  دادش و  نوراق و  وچ 
رادیاپان  رصق  نیدب  یتسشن  راورابج ***  لهجوب  نوعرف و  وچ 

داسف  دوز 2 . . 1
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( 491 هحفص ( 
روک  رّک و  مه  یتسدش و  نید  یب  هک  روگ *** َو  تمایق  لوه  یسرتن ز   11005

دیا  هدرورپب  نت  ناسک  لام  هب  دیا ***  هدرک  اهرصق  نینچ  رصیق  وچ 
يا  هرذ  ملد  رد  یمه  دیاین  يا ***  هبلک  هچ  رصق و  نیا  هچ  نم  ِرب 

نب  یبارع ز  يا  لسگ  رب  نخس  نود *** نایفس  دنزرف  تفگ  ( 1  ) ودب
وت  راتفگ  رادید و  تسا  رهز  وچ  وت *** راک  نیا  تشذگب  هزادنا  زک 

دنه  ( 2  ) روبنز رادید  رهز  ییوت  دنه ***  روپ  ایا  کلام  تفگ  ودب   11010
يردنا  ردغ  هب  نید  یب  نوعرف  هچ  يردنا *** ردص  هب  نوعرف  دننام  وت 

يا  هدرک  رَشَح  ناماه  نوعرف و  وچ  يا ***  هدرتسگب  تسایس  طاسب 
نمجنا  ره  هب  ما  یلع  مالغ  نم ***  هک  هفازگ  رب  نخس  میوگن 

294ر]  ] مسب یناهج  اب  نم  تفگ  يو  هک  مسک ***  نآ  رکاچ  ور و  سپ  مه  و 

رکب یبا  نب  دمحم  نالتاق  ندرک  بلط 

لگ  هب  رخ  نوچ  لاح  رد  دنام  ورف  لجخ ***  نایفسروپ  دش  هراب  رگد   11015
زارد  ثیدح  نک  مک  تفگ  ودب  زاب ***  زجع  رد  هیواعم و  تشگ  لجخ 

دود  وت  نک  مک  بْضغ و  شتآ  ناشن  دوز ***  يوگ  رب  وت ؟ یتسدمآ  راک  هچ 
راتساوخ  سپ  درک  ار  وت  مماما  *** راسکاخ ایا  کلام  تفگ  ودب 

اردیح  يز  میراپس  هر  ات  هک  اردیا *** مدمآ  وت  راک  بلط 
یلع ؟  دهاوخ  درک  بلط  ( 3  ) ردیا یک  یلع ***  اب  نامتسراک  هچ  تفگ  ودب   11020

مدن  راوس  يا  یلع  دزن  هب  مدق ***  کی  نونک  نم  ندش  مهاوخن 
نایژ ریش  کیدزن  هب  نم  مرب  نامز ***  نیا  ار  وت  کلام  تفگ  ودب 

تسا  رسفا  هرسکی  نانمشد  رب  هک  تسا ***  رکشل  ارم  تفگ  ودب  يواعم 
يارس  نایم  رد  يا  هتسِش  رب  هک  ياپ ***  داب  نیا  يوم  زا  مک  دشابن 

درب  تسد  ار  وت  دشاب  دنچ  رگا  ( *** 4 درب (  میناوتن  دننز و  رب  وت  هب  11025
 ...[ تایبا 9143 و 9562 و كر .  دنزرف [.  نودب 2 . يوجم 1 . یلوضف  ناش  ِیهوبنا  هب  يوگم ***  نینوچ  وت  کلام  تفگ  ودب 

يربب ] .  ارم  یناوت  یمن  وت  ینعم :  دوش .  یم  ظفلت  میناتن »  ردنا 4 « [ . . 3
رازه ؛ نودیا  ترکشل  يوم  ره  هب  رامش *** یب  یهن  نزرا  رابنا  هک  ( 492 هحفص ( 

نامگ  یب  تعس  رد  دنیچرد  همه  نامز ***  ردناک  تسا  سورخ  کی  ارم 
تسا  بلاغ  یگلمج  نانمشد  رب  هک  تسا ***  بلاطوب  نب  ّیلع  دوخ  نآ  و 

نید  كاپ  کلام  ۀتفگ  نآ  زا  نیا ***  دینشب  وچ  نایفسروپ  نیعل  11030
دیما  شناج  یتفگ ز  دیّربب  دیب ***  وچمه  نتشیوخ  رب  دیزرلب 

دش  هاک  سخ و  وچ  شخر  ریرز  دش ***  هاگآ  ورمع  شندیسرت  ز 
[294پ] راد ياپ  نیا  ردنا  وگب و  شباوج  راد *** داش  لد  ریم  ایا  تفگ  ودب 
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شاب  دوردب  وت  ناورم  ورمع و  نیا  زو  شاب *** دوز  اله  کلام  تفگ  ودب 
نایزات ؟ هش  ردیح  کیدزن  هب  نامز ***  نیا  ار  وت  نم  مرب  ای  يور  11035

دینش  تفگ و  دیسرتب و  کلام  ز  دیروآ *** زجع  وچ  نایفسروپ  نیعل 
؟ رابت رخف  رکبوب  روپ  نیزگ  راز *** یتشک  ارچ  کلام  تفگ  ودب 

مدق  تسد و  ود  ندیرب  يراز  هب  مغ *** درد و  یگنشت  تدش  نادب 
رتس  نورد  هدنز  دیدرکب  رخ *** ماخ  رد  دیدرکن و  هدنسب 

( 1) زادگ مرُگ و  هب  ار  وا  دیدنامب  زاجح *** باتفآ  نآ  ردنا  زور  هس  11040
نابرهم  نآ  تخوس  ات  دیدنکف  ناور *** شتآ  ردنا  زور  هس  دعب  ز 
شرتسگ  نیک  راوخ و  مغ  تسه  یلع  شرتسکاخ *** اب  رب  دیدادب 

نمجنا ؟ نیا  رد  مباوج  ییوگ  هچ  نتساوخ *** نیک  هب  نم  مدمآ  نونک 
راک  لاح و  نیا  زا  نم  ربخ  مرادن  راوس *** يا  تفگب  نایفسروپ  نیعل 

ماخ  وت ] ] ینعم هب  يریما  يوعد  هب  ماش *** ریم  یهز  کلام  تفگ  ودب  11045
دبا ؟ دشاب  وت  قافتا  یب  هک  دوخ ***  تیعر ز  مکح  دنک  هنوگچ 
رهگ  دب  نآ  شیپ ،  تفر  دنگوس  هب  ربخ ***  مرادن  اتفگ  هّیواعم 

رایدیدبا  راذگ 2 . نید 1 . كاپ  کلام  نیزگ  شیپ  هب  نیعل ***  نآ  دروخ  دنگوس  ( 2  ) راداد هب 
( 493 هحفص ( 

راسکاخ  نآ  زا  کلام  دنام  بجع   *** راک هب  ان  نآ  دنگوس  و  دنگ )*(  هسب 
راوماه  ار  هلمج  نم  کیدزن  هب  رایب *** وت  ور  هک  دومرفب  هگ  نآ  سپ  11050

ارسکی همه  مشیپ  هب  دنرایب  ارو *** نالتاق  ات  يامرفب 

هیواعم يوس  زا  کلام  هب  دمحم  نالتاق  نداد  لیوحت 

295ر]  ] ناهم ناهک و  دزن  داتسرف  نامز ***  ردنا  مه  نایفسروپ  نیعل 
رومان  هش  کلام  کیدزن  هب  رس *** هب  رس  ار  هلمج  نآ  دروایب 

نامگ  یب  دندب  وا  نتشک  رد  هک  نایماش ***  نآ  زا  دب  دص  راچ  ینت 
نورح  نارخ  نآ  ( 1  ) يرب نامرف  هب  نود ***  نوعلم  شیپ  رد  دنداتس  11055

نیه  دییوگب  مباوج  کی  ره  هک  نیطساق ***  رتهم  نآ  دومرفب 
میرذگن  رتسناز  وت  نامرف  ز  میرب *** نامرف  هک  کی  ره  دنتفگب 

نایماش  يا  تفگ  نالتاق  نادب  نامز ***  ردنا  مه  نایفسروپ  نیعل 
ارسکی ؟ همه  نم  یب  دیتشکب  ار ***  رکبوبا  روپ  هلمج  امش 

میا  هدرزایب  ناس  نیا  زا  ار  یلع  میا *** هدرک  ام  هک  رسکی  دنتفگب  11060
میتخود  رب  هنیک  یمه  نمشد  هب  میتخوس *** ارو  ام  يو  مالعا  یب 

هلا  زا  باوث  میبایب  هک  ناد  نیقی  هانگ ***  یب  وا  مییام  راک  هنگ 
دز  رامضم  هتفگ  هدرک و  نآ  رب  دز ***  رازیب  تسد  واک  تسنادب 
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نارک  نایم و  زا  دصراچ  ینت  نایماش ***  نآ  زا  رارقا  دندرکب 
نایماش  ةدرک  هتفگ و  نآ  زا  نامز ***  ردنا  مه  کلام  تفشآ  رب  11065

ناّرتبادب  ناملاظ و  ایا  نارتخا ***  موش  نانیعل  يا  تفگب 
رانک  رد  نامز  نیا  مهن  ناتازس  رام *** نادند  هب  هلمج  دیداتف 

نیح  هب  کلام  شیپ  رد  دنتسبب  نیبذاک ***  رتهم  نآ  نامرف  هب 
رت  بوچ  اب  هراب  یکی  ناواگ  وچ  رخ ***  شیپ  نآ  زا  دنار  نورب  هگ  نآ  سپ 
295پ]  ] دادریم رب  ار  نایدنب  نآ  رم  داب ***  دننام  هب  کلام  دنار  یمه  11070

رب  نامرف  . 1 دشن ] .  تفای  هملک  نیا  حیحص  تروص   *.] داش نادنخ و  تفر  یم  زور  بش و  داهن ***  هفوک  هب  ور  نامز  نآ  ماش  ز 
نابرهم  نآ  زا  ردیح  تفای  ربخ  نامز ***  نآ  دیسر  هفوک  کیدزن  وچ  ( 494 هحفص ( 

نانک  يراز  نایرگ و  ناویرغ و  نانمؤم ***  دندش  هفوک  يارحص  هب 
زاجح  هاش  بارعا و  ناگرزب  زارف *** دندیسر  کلام  گنت  رد  وچ 

داتسیا  ياج  هب  درک و  سوب  نیمز  داب ***  وچ  رتُشا  کلام ز  تسج  ورف  11075
هلا  ّیلو  نآ  یبن  یصو  هار ***  جنر  زا  دیسرپب  هگ  نآ  سپ 

دای  درک  یلع  شیپ  هب  کیاکی  داز ***  كاپ  رتشا  کلام  نیزگ 
يوا  دنخشیر  هاگرد و  ناریم  ز  يوا *** دنگوس  دینش و ز  تفگ و  ز 

رد  هب  رد  بجع  ياه  هدید  نازو  رس ***  هب  رس  اه  هدرک  هتفگ و  نآ  زا 
مالسلا  هیلع  ردیح  کیدزن  هب  مامت *** رسکی  تفگرب  هلمج  همه  11080

زاجح  نارس  دمحم  رهب  ز  زاس *** هب  رسکی  دنتسیرگ  هگ  نآ  سپ 
نارتهم  همه  دمحم  لتق  هب  نامز ***  نآ  بیزعت  دنتشاد  ورف 

راد  مان  نآ  تسیرگب  هزادنا  یب  راز ***  راز  هتخوس  هتشک و  نآ  رب 
افو  زا  رسپ  یمارگ  ياج  هب  یضترم ***  رب  دمحم  نآ  دب  هک 

نت  هب  نت  رب  رایسب  درک  اعد  نسحلاوب ***  ناشدیزاون  هگ  نآ  سپ  11085
یلو  رای و  داب  ناتنادزی  هک  یلع *** سپ  نآ  زا  تفگ  نایفوک  نادب 

داب  ار  سک  درد و  نینچ  نیا  دابم  داتف ***  تمایق  ات  تیزعت  ارم 
نامز  رد  یلع  دزن  دنرایب  نایدنب ***  نیا  هک  دومرفب  هگ  نآ  سپ 

افورپ  رتشا  کلام  ای  هک  یضترم *** سپ  تفگ  نینچ  کلام  هب 
296ر]  ] يوجب رد  نیا  زا  ار  ملد  دارم  يوگ *** ؟ زاب  نایدنب  نیا  دننایک  11090

نایع  دمحم  نالتاق  دنَیِه  نایدنب ***  نیا  هک  کلام  تفگ  ودب 
رخص  روپ  ربخ  درادن  رد  نیا  زک  رخص *** روپ  نیعل  نآ  دروخ  دنگوس  وچ 

وت  رادرک  و ]  ] لاوحا لاح و  نیا  زو  وت ***  راک  بجعلاوب  نیا  متفگ  ودب 
درادن  داسف 1 . باوص و  زا  ربخ  ( 1  ) يرادن دالب ***  رد  ار  رت  رم  دوب  يریم  هچ 

دنارب  ناشیا  شیپ  نخس  رد  نیا  زو  دناوخ *** شیپ  کبس  ار  نالتاق  نیا  سپ  11095 ( 495  ) هحفص
میا  هتشغآ  رد  شکاخ  هب  نوخ و  هب  میا ***  هتشک  ام  هک  رسکی  دنتفگب 
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دنب  ریجنز و  هلمج  نیا  رب  مداهن  دصراچ *** ره  ظفل  نیا  دندنار  وچ 
ریمض نشور  هاش  يا  وت  دزن  هب  ریسا ***  ار  ناملاظ  نیا  مدروایب 

ع)  ) یلع تسد  هب  دمحم  نالتاق  صاصق 

یفطصم  نیزگ  نارای  ابا  انث *** اعد و  يو  رب  درک  یلع 
ناهم  ناهک و  زا  دندمآ  ات  هک  نامز ***  رد  ادن  ردیح  دومرفب   11100

نایدنب  نآ  زا  رسکی  دیسرپب  نایفوک ***  یگلمج  دندش  رضاح  وچ 
دیا ؟ هتشغآ  ردنا  نوخ  هب  كاخ و  هب  دیا ***  هتشک  امش  رکبوبا  روپ  هک 

دیئِه ؟ منادب  نم  ات  دییوگب  دیا *** يو  نادصاق  لتاق و  امش 
نیک  رهق و  زا  مه  يو  اب  میدرک  هک  نیعل ***  ناملاظ  نآ  دنتفگب 

( 1  ) مادم کی  کی  دییوگ  زاب  نم  هب  مامت *** مسرپب  ردیح  تفگ  نینچ  11105
يوجب  رد  نیا  زا  ار  تلد  دارم  يوگ ***  زاب  اله  رسکی  دنتفگب 

ناشندب  دب  نایماش و  ای  هک  نامز ***  ردنا  مه  ردیح  دیسرپب 
افج  يو  رب  دیدرک  دیدیرب و  ياپ ***  تسد و  یگنشت  رد  ار  دمحم 

296 پ] [ ؟  زاب دیداهن  رد  ( 2) رتس ماخ  هک  زارفرس *** نآ  رب  دیدرکن  هدنسب 
(3 ؟ ) ررض نیدنچ  هب  هدنگ  ماخ  نآ  رد  رگد ***  زور  هس  تبوقع  نیدنچ  11110 ز 

درگ ؟  رکبوب  روپ  رشب  نیزگ  درمب *** ردنا  يراز  یتخس و  دص  هب 
دیتخود ؟ نیک  رهق و  نینچ  رب  ام  هب  دیتخوس *** شرد  شتآ  هب  سپ  نآ  زو 

شربمه ؟ دندش  ناملغ  و ]  ] روح ات  هک  شرتسکاخ *** داب  رب  دیدادب 
ادا  نینوچ  وت  رب  ام  هب  يدرک  هک  یضترم ***  يا  دوب  نینچ  دنتفگب 

هردیح  نید  ریم  يا  وت  یتفگ  هک  هرسکی ***  ام  میدرک  دوب و  نینچ  11115
ناملاظ  دب  نایماش  نادب  نامز ***  نآ  نید  ریم  تفرگ  تجح  وچ 

رص  رض  رتش 3 . ادم 2 . باوص 1 . مراد  راک  امش  اب  نم  هک  بآ ***  يور  ناز  دیراذگ  اتفگب 
باوج  مکاح  ناشدسر ز  نوچ  ات  هک  بآ ***  يوج  نآ  زا  رسکی  دنتشذگ  ( 496 هحفص ( 

نارتهم  نآ  رب  تبوقع  دیدرک  هک  نانچمه ***  رگد  راب  تفگ  یلع 
میا  هدرزایب  یهاش  وت  نوچ  لد  میا ***  هدرک  ام  هک  دنتفگ  عامجا  هب  11120

نیه  يور  نآ  دیراذگ ز  رسکی  هک  نید ***  ریم  نآ  دومرف  هراب  رگد 
زاجح  ریم  نامرف  هلمج  همه  زاب ***  يور  نیز  يوج  زا  دنتشذگ 

یلم  راوس  نادزی  ریش  نیزگ  یلع ***  ریم  دیسرپ  راب  موس 
؟ راد مان  يا  رکبوب  روپ  نآ  زا  رازه ***  نیدنچ  وت  یسرپ  هچ  دنتفگب 

راک  لاوحا و  يدونش ز  نوچ  نانچ  راز ***  هب  شَمیا  هتشک  ام  هک  ناد  نیقی  11125
نب  لصا و  زا  میتفگ  هک  تسا  نیمه  نُخَس ***  نیدنچ  وت  ردیا  زا  یسرپ  هچ 

راگدرک  يا  رگید  تجح  دنامن  راز ***  تسیرگب  دیلان و  زاب  یلع 
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[297ر] نورح ربگ و  دنروک و  دنرمغ و  هک  نُخَس ***  رد  نیا  زا  متفگن  ناشْرب  هک 
نایم  زا  دوز  ریشمش  درک  نورب  نامز ***  رد  یلع  يواعم  رهق  ز 

نامز  نیا  امش  زا  وا  نیک  مهوخ  نارتخا ***  موش  نانیعل  يا  تفگب  11130
دوز  دییوگب  ردنا  نم  شیپ  هب  دوب *** ؟ هدرک  دب  هچ  وا  امش  ياج  هب 

ناشک  نامثع  دب ز  یملاظ  وا  هک  نایماش ***  همه  رسکی  دنتفگب 
دوب  لاتحم  وداج و  هک  اریزا  دوب ***  لاّتق  ّیبارتوب و  رگد 

افو  اب  هش  رکبوب  روپ  رب  و  یضترم ***  رب  دوهیب  دنتفگب 
نایفوک  همه  هبلغ  دندرکب  نامز ***  ردنا  مه  کلام  تشایب  11135
نانمشد  زا  هنیک  نیا  مهاوخ  نم  هک  نانمؤمایا ***  ِربِصا  تفگ  یلع 

نمجنا  نآ  رب  رسکی  تفگ  یلع  نت *** هب  نت  همه  نکاسدندوبب 
یضترم  یلع  نید و  رادافو  یفطصم ***  نیزگ  ناتسود  نیا  هک 

نایماش  نیا  زا  مرآ  رب  يرامد  ناملاظ ***  نیا  زا  نم  وا  نیک  مهوخ 
رامد  نت  دصراچ  نیا  زا  مرآ  رب  راگدرورپ ***  رابج  قیفوت  هب  11140

نایماش  ندرگ  تَعَس  رد  دزب  نارگ ***  راقفلاوذ  سپ  نیا و  تفگب 
( 497 هحفص ( 

نیرفاب  هش  دمحم  رهب  ز  نید ***  ریم  نامز  رد  ار  هلمج  تشکب 
ناهج  ریم  داتسرف  خزود  هب  نامز ***  رد  ار  هلمج  نیا  دوخ  تسد  هب 

زارفرس  ردیح  یبن  ّیصو  راز ***  تسیرگب  هراب  رگد  هگ  نآ  سپ 
زاجح  نارس  نایفوک و  همه  زاب ***  دنتفرگرب  يزعت  رس  11145 ز 

تینهت  رگیدکی  رب  دندرکب  تیزعت *** رد  زور  نآ  دندوبب 
297ر]  ] زیمت اب  دب  رکبوب  روپ  نیزگ  زیزع *** نارورس  يا  تفگ  یلع 

اروخ  مغ  ما  هتشگ  وا  يارهب  ز  ارم *** رم  وا  دوب  رسپ  یمارگ 
نینا  رد  دندش  شنانمشد  نیعل  نیربدلخ ***  تفای  دش و  تمحر  هب 

راوماه  هتساوخ  وا  نیک  دش  هک  رای ***  رابج  رکش  هللا و  دمحب  11150
مامالا  نیرق  دمحم  لتق  ز  مامت *** یناعم  نیا  دش  هدرب  رس  وچ 
رومان  فنخموب  لاح  نیا  رد  ربخ ***  ییحی  طول  دروآ  نینچ 

داش  درک  نآ  زا  ار  نانمؤم  لد  دراد ***  مولظم  داد  نید  ریم  نوچ  هک 
درپس  کلام  هب  تفرگ و  کلام  ز  درپس ***  خزود  هب  ار  ناگراک  متس 
درک  داد  ودع  بحم و  نایم  درک ***  داش  وا  ار  نادیهش  ناور  11155

دیعس  ریما  ( 1  ) نادرم هاش  نیزگ  دیهش ***  بیرغ  نآ  رب  درک  اعد 
هاپس  اب  یلع  دش  نوردنا  رهش  هب  هاگپ ***  دادماب  رگد  زور  هب 

اردفص نوچ  تفر  یلع  شیپ  هب  ارورس ***  رتشا  کلام  نیزگ 
یخس ، ریما  نمشد  يارهب  ز  یبن ***  شیپ  تفر  یلع  وچ  نانچ 
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ناهن ، ردنا  یمخز  یبن  رب  دنز  ناهگان *** نیمک  رد  ینمشد  رگ  هک  11160
شیوخ  مشچ  لد و  دیس  يارهب  ز  شیپ *** هب  ناج  نت و  مشاب  هدرک  ادف 

راصح  نوچ  یلع  شیپ  دوب  یمه  راد *** مان  رتشا  کلام  نیزگ 
راقفلاوذ  اب  دوب  سب  ار  یناهج  راگدرک *** شظفاح  دب  دنچ  رگا 

ناورم  . 1 كاب ؟  هچ  ملاع  ياقلخ  ار ز  وا  رم  كاپ ***  دنوادخ  روای  تسه  ار  هک 
( 498  ) هحفص

فََختال » ام «  رابج  تستفگ  هک  فک ***  تشاد  یمه  ناج  نید  يارهب  11165ز 
298ر]  ] برع نیزگ  بجاح  تشاد  یمن  بش ***  زور و  رد  دوب  نینچ  هچ  رگا 

راک شیپ  ناگدنب  دب و  بجاح  وچ  راک ***  کلام ز  ریصقت  درک  یمن 

هفوک دجسم  رد  ع )  ) یلع ۀبطخ 

مانالا  ماما  ترصن  يداش و  هب  ماع ***  صاخ و  رد  هفوک  دندش  ناس  نیا  رب 
ادن  دندرکب  ات  نوردنا  رهش  هب  يده ***  لها  رب  ردیح  دومرفب 

ریبک  ریغص و  یجنر  دننیبن  ریثک ***  لیلق و  ام  رک  تفگ  نینچ  11170
تساهدیع  زا  ْهب  ییوگ  دیع  یکی  تسار ***  زور  نآ  دوب  نورد  هفوک  هب 

( 1  ) ياپراچ یسب  نابرق  دندرکب  يادخ ***  ریش  رکش  زو  حتف  زا  وچ 
دادماب  زا  عماج  دجسم  يوس  داش ***  تفر  یضترم  رگد  زور  هب 
ناوج  ریپ و  هلمج  یضترم  سپ  نامز ***  نآ  نایفوک  همه  دنتفرب 

دندش  رظان  هلمج  لد  هب  مشچ و  هب  دندش *** رضاح  هلمج  هگیاج  نادب  11175
یفطصم  بیان  دهد  نامرف  هچ  یضترم *** نخس  دنار  هچ  رب  ات  هک 

راگدرک  قلاخ  رب  تفگ  انث  رامش *** یب  ربنم و  رب  تفر  یلع 
مانا  ماما  سپ  نآ  زا  داد  یسب  مالس ***  دورد و  مه  یفطصم  رب  و 

دیعس  ماما  تما  يارهب  ز  دیعو ***  و ]  ] دعو سپ ز  نآ  زا  تفگ  نخس 
داد  میظعت  سودرف  دیما  رب  داد ***  میب  ار  قلخ  لد  خزود  هب  11180
درک  رود  برط  ناتسرپ  ناطیش  ز  درک *** رون  زا  رپ  ناتسرپ  نید  لد 
درک  بات  زا  رپ  مدرم  ناج  لد و  درک ***  بآ  زا  رپ  مدرم  مشچ  همه 

تساخب  هلان  گناب و  یگرابکی  هب  تسار ***  ّپچ و  زا  عماج  دجسم  نآ  رد 
نامز ردنا  دمآ  ریز  هب  ربنم  ز  ناور ***  نشور  هاش  یبن  ّیصو 

ع)  ) یلع يوس  زا  رصم  يریما  هب  کلام  نتفر 

298 پ ] )*( ] داد زاوآ  رتشا  کلام  نیزگ  داد *** نید و  ردیح  دش  هناخ  يوس  11185
داد  فیرعت  رصم و  يز  درک  یسگ  داد *** فیرشت  ار و  وا  دیزاون 

وا داد و  زاوآ  ار  کلام  ع ) یلع (  رعاش :  دوصقم  ياپ [.*  هراچ  مان 1 . کین  ردیح  یبن  ّیصو  ماقم ***  سپ  نآ  زا  درک  نورد  هفوک  هب 
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درک ].  ادص  ار 
نیطساق  نتشک  زا  غراف  دش  وچ  نید *** داینب  دابآ  درک  یمه  ( 499 هحفص ( 

داد نید و  هر  مکحم  درک  یمه  داش ***  درک  یمه  ار  نانمؤم  لد 

اهنآ اب  ع )  ) یلع ۀلباقم  نایمور و  زا  هیواعم  یهاوخددم  ددجم  ندرک  دای 

یگرابکی  دندیزگ  تمیزه  یگراچیب ***  تعیرش ز  يودع   11190
ربز  ریز و  مالسا  راک  دنک  رگد ***  راب  هک  هداهن  لد  نآ  رب 

نود  ربگ  ( 1  ) نیعل نآ  ددم  رهب  ز  نوردنا ***  مور  هب  اه  سک  داتسرف 
ناشرازاب  دوب  نوچ  مور  زا  هک  ناشراک ***  نآ  هتفگ  دوش  سپ  نیا  زا 

ددم  نایفسروپ  ُدب  هدرک  بلط  ددع *** یب  نایمور  رکشل  زا  وچ 
بات  هب  اپیلچ  لها  دندرکب  بارخ ***  ار  نایمیلسا  رهش  لهچ   11195

هتساوخ  همه  دنداد  جارات  هب  هتسارآ ***  دوب  اهرهش  همه 
ياج  عمال ز  قرب  نوچ  دیبنجب  يادخ ***  ریش  تفای  یهگآ  ناز  وچ 

نیمز  یلاخ  درک  نایمور  نآ  زا  نید ***  ناراوس  زا  راوس  دنچ  ابا 
نانمؤم  تمعن  یگرابکی  هب  نایمور ***  نآ  زا  دتسب  ریشمش  هب 

هتساکان  تسیابب  نوچ  نانچ  هتساوخ ***  همه  نآ  درپس  رَوقح  هب  11200
بیبط  دب  یجراخ  رب  ریشمش  هب  بیلص ***  لها  گنج  زا  دش  غراف  وچ 

ناود يواعم  زا  نوخ  يوج  یسب  ناور ***  وا  درکب  جراوخ  نوخ  ز 

نیفص برح  زا  مهدزاود  سلجم  ینایاپ  ۀبطخ 

رس )*(  هب  رس  هصق  میوگ  تاراغ  ز  سپس ***  نیز  دوب  یناگدنز  مَرَگ 
[299ر] تساوخ تسار  یگلمج  ام  نادزی ز  وچ  تسار ***  تسدوب  هک  میوگ  هنوگ  نآ  رب 

ناتساد  یتسار  زج  هب  مدوبن  ناتسار *** زا  هصق  نیا  نم  متفگب  11205
نانچمه  نونک  یتسرد  متفگب  نایوار ***  زا  متسدینش  نوچ  نانچ 

نیعک  سفن 1 . نودیا  هدنز  مَدَنام  رگا  سپس ***  نیز  ناورهن  زا  میوگ  نخس 
هک تسا  قوف  تیب  لداعم  تیب 10664  اج  نآ  رد  تسا .  ات 10672  تایبا 10621  قیقد  ًابیرقت  رارکت   ( 11169-11133  ) تایبا نیا  *.] 

درادن :  مه  هیفاق  لکشم  تسا و  هدمآ  لکش  نیا  هب 
 [ سخ ياسرت  راکیپ  میوگب ز  سپس  نیز  دوب  یناگدنز  مرگ 

(500 هحفص ( 
ماع  صاخ و  ( 1  ) ةدیدینسپ یمظن  ز  مامت ***  نیفص  برح  رس  هب  مدرب  وچ 

لاس  داتشه  دوب و  دصراچ  ود و  لاف ***  دعس  نیا  مظن  رس  هب  دمآ  وچ 
یضترم  نید  كاپ  یصو  شدوب  هک  یفطصم ***  ترجه  زا  دب  هتشذگ   11210

( 2  ) عیبر ون  نیا  مظن  زا  تخادرپب  عیبر *** عبط  هجحلاوذ  هام  رد  وچ 
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نیرفآ  زا  مراد  نخس  نافز و  نیرفآ ***  ناج  رابج  يورین  هب 
دش  هتفکشا  يوگ  نیرفآ  وا  زا  دش *** هتفگ  نیرفآ  زا  هک  میظن  هب 

نهک  تشک  وچ  شوخ  نخس  شوخ  دوب  نخس *** هتفکش  رد  نید  يارب  ز 
یلع  رد  نهک  ثیدح  ون  دوش  یلع *** رد  نخس  دشاب  هدیدنسپ   11215

یشمار  وا  دشاب  یلع  حدم  ز  یشناد *** دوب  شماخ  هک  دیابن 
بلط  ردیح  ياهانثون  دنک  برط *** ناتسوب  زا  شناد  لد 

رایتخا  یلع  نیرفآ  دنک  راگدرک *** درخ  زا  داد  هرهب  ار  هک 
ابع  لآ  حدم  زج  هب  دراکن  افو *** زا  عیبر  ناتسوب  رد  وچ 

فیعضلا دبعلا  دی  یف  باهولا  کلملا  نوعب  باتکلا  مت  یضترم  یفطصم  دوب  شعیفش  اضق ***  زور  هک  دشاب  دیموا  رب   11220
سیمخلا موی  یف  يرتستلا  مدقملا  دوعسم  نب  دومحم  دمحم 

عیتزوم  هدیدنسپ و 2 . ناضمر 1 . رهش  عباس 
( 501  ) هحفص

اههیامن

(1  ) تایآ - 1

10630 لافنا 8/54 ) هرقب 2/50 ؛  َنْوَعِْرف (  َلآ  اَْنقَرْغَأ 
،7504 ، 5431 ، 4817 ( 61  / نارمع 3 لآ  لَعْجَنَف ( ...  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُفنَأو  اَنَـسُفنَأَو  ْمُکءاَِسنَو  اَنءاَِسنَو  ْمُکءاَْنبَأَو  اَنءاَْنبَأ  ُعْدـَن  ْاَْولاَعَت  ْلُقَف  ... 

 9480
4969 تسا )  هدمآ  نآرق  رد  راب  هیآ 6  نیا  نارمع 3/159 ... لآ  ِهّللا (  یَلَع  ْلَّکََوت  * 

2028 ءاسن 4/59 ) ْمُکنِم ( [  ِْرمَألا ]  ِیلْوُأ  َو [  َلوُسَّرلا  ْاوُعیِطَأَو  َهّللا  ْاوُعیِط  * [ َ
6059 هدئام 5/54 ) ٍِمئآل ( ... َۀَمَْول  َنُوفاَخَی  َال  ... َ

2125 ، 1338 ، 1278 تسا ) هدمآ  میرک  نآرق  رد  راب  ترابع 10  نیا  هبوت 9/94 ... ماعنا 6/73 ؛ ِةَداَهَّشلاَو (  ِْبیَْغلا  ُِملاع  َ
هبوت 9/40)13  ) اَنَعَم َهّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ِِهبِحاَِصل َال  ُلوُقَی  ْذِإ  ِراَْغلا  ِیف  اَمُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناَث 

هبوت 9/111)7552  ) َنُولَتُْقیَو َنُوُلتْقَیَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی 
6924 سنوی 10/32 ) ُلَالَّضلا ( ...  َّالِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اَذاَمَف  ... 

دوه 11/18)10015  ) َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهّللا  ُۀَنَْعل  َالَأ  * 
11165 هط 20/68 )  ] ) یَلْعَْألا َتنَأ  َکَّنِإ  ْفََخت ] َال  اَْنُلق [  *[ 

6848 ءایبنا 21/30 ) ّیَح (  ٍءْیَش  َّلُک  ِءاَْملا  َنِم  اَْنلَعَجَو 
2038 صصق 28/77 ) َْکَیلِإ ( [ ُهَّللا ]  َنَسْحَأ  اَمَک  نِسْحَأ  *

10852 بازحا 33/33 ) اًریِهْطَت (  ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ 
يروش 42/11)7683  ٌءْیَش (...  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ... 

مجن يَوَْهلا (  ِنَع  ُقِطنَی  اَمَو  دناهدمآ . رعـش  نتم  رد  انیع  دنراد ، رارق  بالق  زا  جراخ  هک  ییاهـشخب  دناهدش ، صخـشم   * اب هک  یتایآ  رد  .1
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4645 ( 53/3
2245 نمحرلا 27-55/26 ) ِماَرْکِْإلاَو (  ِلاَلَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یَْقبَیَو  ٍناَف  اَْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک 

4965 ، 3918 فص 61/13 )  ) ٌبیِرَق ٌْحتَفَو  ِهَّللا  َنِّم  ٌرْصن  *َ
29 ، 28 میرحت 66/4 ) َنِینِمْؤُْملا ( ...  ُِحلاَصَو  ُلیِْربِجَو [  ُهَالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  *[...

4153 ( 7-5 رثاکت 102 / ِنیِقَْیلا (  َْنیَع  اَهَّنُوَرََتل [  َُّمث  َمیِحَْجلا  َّنُوَرََتل  ِنیِقَْیلا ]  َْملِع  َنوُمَْلعَت [  َْول  اَّلَک  [ 
 6466 - 6464 ( 5-1 لیف 105 / ِلیِْفلا (  ِباَحْصَِأب  َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک  ََرت  َْملَأ 

(506  ) هحفص

(1  ) ثیداحا - 2

3039 تافاص 37/130 ) میرک ،  نآرق  كر .  ص170 ، ج 23 ، راونالا ، راحب  یسلجم )  همالع  ٍدَّمَُحم ( [ ُلآ  ِسَی ]  ُلآ  * 
5921 - 5920 ص 254 ) ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ،  رهش  نبا  َرَشَع (  ْیَْنثا  اُوناَک  َو  َلِیئاَرْسا  ِیَنب  ءاَبُْقن  ِدَدَِعب  يِدَْعب  ْنِم  ُهَِمئَالا 

7396 تنس )  لها  ناذا  زا  یئزج  موَّنلا (  َنِم  ٌریَخ  ُهالَّصلا [  *[
9324 ص275 ) ج21 ، راونالاراحب ،  یسلجم ،  همالع  َْکنِم (  ٌلُجَر  َْوأ  َْتنّأ  اَّلإ  َْکنَع  يِّدَُوی  َال  ََکل  ُلوُقَی  َو  َمَالَّسلا  َُکئِْرُقی  َهللا  َّنَإ 

9465 ص 388 ) ج 14 ، هعیشلا ،  لئاسو  یلماع ،  رح  خیش  ضْرَْالا (  ِیف  ُْهنِم  ُرَهْشَا  ِءاَمَّسلا  ِیف  ِریِدَْغلا  َمْوَی  َّنإ 
ص بلاطلا ، هیافک  یعفاـش ،  یجنگ  ص63 - ج 1 ، ءاـیلوالا ، هیلح  یناهفـصا ،  میعن  وبا  َنوُمَْلعَیاـَلاَم (  ِهللا  ِباَـتِک  ْنِم  َساَّنلا  ُمِّلَُعت  َکَّنإ ... 

9381 ص46 ) لج 1 ، نیسحلا ،  لتقم  یمزراوخ ،  - 93
6882 ص 95 ) ج 1 ، نیسحلا ،  لتقم  یمزراوخ ،  ٌّیلَع (  َوُه  َو  یَلعالا  اَنأَف  ِیئامسأ  نِم  امسإ  َُهل  ُتقَقَش  َو  ًاِّیلَع  ُترَتخأَف  ًهَِیناث  ُتعَلَّطا  َُّمث  ...

7495 ، 2473 ، 250 ، 247 تسا )  هتفای  صاصتخا  ثیدح  نیا  ياهدنس  رکذ  هب  دلج  نیا  مامت  ج 1 . ریدغلا ، ینیما ، همالع  مخ (  ریدغربخ 
 2157 - 2212 ۀبطخ 156 ) هغالبلا ، جهن  یضر ،  فیرش  لمج (  گنج  زا  سپ  بیغ  زا  رابخا  ینالوط  ثیدح 

. دناهدمآ رعش  نتم  رد  انیع  دنراد ، رارق  بالق  زا  جراخ  هک  ییاهشخب  دناهدش ، صخشم   * اب هک  یتایآ  رد  .1
7395 ناذا )  زا  یئزج  ِلَمَعلا (  ِریَخ  یَلَع [  ِّیَح  *[

4816 ص 235 ) ج1 ، یفاک ، ینیلک ، ءاَمَّسلا (... َنِم  ُلِیئَْربَج ع  ِِهب  َطَبَه  َلاَق  َوُه  َْنیَأ  ْنِم  ِهللا ص  ِلوُسَر  ِْفیَس  رِاَقَْفلا  ِيذ  ْنَع  ُُهْتلَأَس 
2223 ، 2218 ۀبطخ 189 ) هغالبلا ، جهن  یضر ،  فیرش  ] ) ینوُدِقفَت نَا  ِلَبَق   [ ینُولَس *

6880 ص366 ) ج 97 ، راونالا ، راحب  یسلجم ،  همالع  هللا (  ُّوُدَع  َكُّوُدَع 
ص61)10208  ، یلاما قودص ،  خیش  ءایبنالا (  ِدّیَس  ّیِصَو [ َو   [ ِءایصوالا ِیَس  ُدّ ٌّیلَع [  * [

6926 ، 3329 ص10 ) ج1 ، هدوملا ، عیبانب  یفنح ،  يزودنق   ) ِینََدب ْنِم  یِْساَر  ُْلثِم  ِنِم  یّ ٌِّیلَع 
6879 ، 5422 ، 4644 ، 2706 ص 76)305 ، هقرحملا ،  قعاوصلا  رجح ، نبا  ِهللا (...  ٌِّیلَو  ٌِّیلَع  ...

6017 تمکح 77 ) هغالبلا ، جهن  یضر ،  فیرش  اَهِیف (  هَعْجَر  ًاثَالَث ال  ُِکتْقَّلَط  ْدَق  َو  کِیف  ِیل  َهَجاَح  ال  يِْریَغ ، يِّرُغ 
1611 ص39 ) ج1 ، نیسحلا ،  لتقم  یمزراوخ ،  َراَّنلا ( ِهیِضِغبُم  َو  َهَّنَْجلا  ِهِیبُِحم  ُلِخُدیَف 

 ، بقانم یمزراوخ ،  ص3 ؛ ج26 ، راونالا ،  راحب  یـسلجم ،  همالع  ِیلَع (  اَّلِإ  یِّنَع  يِّدَُوی  َو ال  ٍِّیلَع  ْنِم  اَنَآ  َو  یّنِم  ٌِیلَع  هللا ص :  لوسر  لاق 
9324 ص87 )

صص 20و بلاطلا ، هیافک  یعفاش ،  یجنگ  ص375 ؛ ج 31 ، راونالا ،  راحب  یـسلجم ،  همالع  ِرفاَک (  ِالا  َکُضِغُبی  َو ال  ٌنِمُوم  ِالا  َکـُبُِحیال 
9269 ، 9166 ، 8847 ، 7362 ، 4299 ، 3332 ، 2652 ، 2651 ، 2650 ( 22
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5963 ص125 ) ج2 ، میقتسملا ،  طارصلا  یضایب ، همالع  ص 308 - ج 1 ، جاجتحا ، یسربط ، ایلِإ (... هاَروَّتلا  ِیف  َکَمْسا  ُتاَرَق  ْدََقل  ...
2222 ، 2221 ص153 ) ج 40 ، راونالا ، راحب  یسلجم ،  همالع  انیِقَی (  ُتْدَدزا  ام  ُءاَطِغلا  َفِشُک  َْول 

9323 ص40 ) ج65 ، راونالا ، راحب  یسلجم ،  همالع  نید (  ِهِلل  َماَق  اَم  َُکتَعیِش  َو  َْتنَأ  َْول ال 
2707 ، 218 ، 152 ص 31 ) بلاطلا ، هیافک  یعفاش ، یجنگ  ٍِبلاَط (  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  یثِراَو  َو  یِّیِصَو  َّنِإ  َو  ٌثِراَو  َو  ٌّیِصَو  ِّیبَن  ِّلُِکل 

ص بلاطلا ، هیافک  یعفاش ،  یجنگ  ص 199 - ج3 ، روثنملا ، ردلا  یطویـس ، ِّیلَِعب (  ُُهتْدَّیَأ  ِیلوُسَر  َو  يِْدبَع  ٌدَّمَُحم  ِشْرَْعلا ... یَلَع  ٌبُوتْکَم 
6881 ( 110

ْرُْظنَْیلَف ِهِدـْهُز  ِیف  یَـسیِع  َیلِإ  َو  ِِهتَنِْطف  ِیف  یَـسُوم  َیلِإ  َو  ِهِْملِح  ِیف  َمیِهاْربِا  َیلِإ  َو  ِهِْملِع  ِیف  َمَدآ  َیلِإ  َو  ِهِمْزَع  ِیف  حُون  َیلِإ  َرُْظنَی  ْْنَأ  َداَرَأ  ْنَم 
هدش لقن  تنس  لها  زا  قیرط  هب 15  ثیدح  نیا  ذـخأم  نیا  رد  ، 360 صص 355 - ج 3 ، ریدـغلا ، ینیما ، همالع  ٍِبلاَط (  ِیبَأ  ِْنب  ِّیلَع  َیلِإ 

(508  ) هحفص  5424 ،- 5427 ، 153 تسا ) 
230 ص286 ) ج1 ، یفاک ، ینیلک ،  هالْوَم (  ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم 

ص349)2211 ج14 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  ُهَْفلَخ (  یَّلَص  َو  ُهَمَّدَقَف  ِِهترُْصِنل  مَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َلََزن  َجَرَخ  اَذِإ  ُّيِدْهَملا  ِیتَّیرُذ  ْنِم 
8833 ص 423 ) ج7 ، یفاک ، ینیلک ،  ص 81 - یبقعلا ، رئاخذ  يربط ، نیدلا  بحم  ُرَمُع (  َکَلََهل  ٌِّیلَع  َال  َْول  ْهاَرَمُع  اَو  ُرَمُع : يَداَن 

... 4297 ، 2648 ، 2647 ، 2026 ، 161 ص321 ) ج 14 ، دادغب ، خیرات  يدادغب ،  بیطخ  ِراَّنلا ( ِیف  َکئادعَا  َّنَا  َو  ... 
10896 ، 4343 ، 2109 ص321 ) ج14 ، دادغب ، خیرات  يدادغب ، بیطخ  ِیتَفِیلَخ (  ِضْوَْحلا  یَلَع  ًادَغ  َْتنَأ  َو 

5958 - 5952 ، 5902 ص 308 ) ج 1 ، جاجتحا ، یسربط ، ...) ایلیإ ِلیجنالا  ِیف  َو  ... 
ج28، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  ِهَرِخَْالا ( َو  اَْینُّدلا  ِیف  َنوُِقفانُْملا  ِصاَْعلا و )...  ُْنب  وُرْمَع  َو  َناَیْفُس  ِیبَأ  ُْنب  ُهَیِواَعُم  َو  ِءالُوَه ... (  ُهَْفیْذُح  اَی 

7498 ( 100-99 صص
7675 ص19 ) ج33 ، راونالا ،  راحب  یسلجم ،  همالع  ُهبَرْشَت (  ٍنََبل  ْنِم  ًَهبْرَش  َِكداَز  ُرِخآ  ُنوُکَی  َو  ُراَّمَع ... اَی 

ص19) ج33 ، راونالا ،  راحب  یسلجم ،  همالع  ُهَیِغاَبلا ( ُهَئِْفلا  َُکُلتْقَی  َُّمث  َنیطِساَْقلا  َو  َنِیثِکاَّنلا  ِْنیَْفنِص  ٍِّیلَع  َعَم  يِدَْعب  ُِلتاَُقتـس   َ َکَّنإ  ِ ُراَّمَع اَی 
7748 ، 7733

عمجم یمثیه ،  يِرْدَـص ( ِهَریِرَـسَک  َكِرْدَـص  ُهَریِرَـس  َو  یتَِینَالَع  َُکتَِیناَلَع  َو  يّرِـس  َكّْرِـس  َو  یِْملِـس  َکُْملِـس  َو  ِیبْرَح  َکـُبْرَح  یلَع ... اَـی 
، ... 5432 ، 4299 ، 2653 ، 2652 ص134 ) ج7 ص 335 و ج9 ، دئاوزلا ،

9461 ص286 ) ج9 ، راونالا ، راحب   ، یسلجم همالع  ِراَسَیلا (... َنِم  ُلَْضفَا  َوُه  يِذَّلا  ّیلَع ع  ِنیِمَی  ْنَع  ُهَّنَأ  ِیف  َلِیئاَکیِم  یَلَع  ُلِیئْربَج  ُرِخَتْفَی  ...
(509  ) هحفص

ناسک - 3

6524  ، 6521 9426 ، 6935 ، 5427  ، 153،277 ع )  ) مدآ
دیلو نب  دلاخ  نب  نمحرلادبع  دلاخ :  نبا   9830  ، 9433 ، 9427

جیَدُخ نب  هبواعم  ردارب  جیدخ :  نبا  بسشگرذآ 6663
 5140 ، 5110،5122 ، 6742 ، 4113  ( نالسرا بلآ   ) ریش بالآ 

جیَدُخ نب  هیواعم  جیدخ :  نبا   7320
3899 ، 3844 ، 3842 عیطخ 3834 ، نبا  389 صاع )؟ نب  ورمع  يهینک   ) هثراحابا

،1579 ریبز 1565 ، نب  هللادبع  ریبز :  نبا  رتشا 1814 کلام  نب  میهاربا 
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، 1636 ، 1624 ، 1612 ، 1603 ، 1594 ، 6478 ، 6477 ، 6450 نمی ) نیما  رسپ   ) مهربا
10417 ، 64648892 لیف )  باحصا  ریما  ههربا (

،6699 ربز 6643 ، نب  بعصم  ریبز :  نبا  8516 بیرک )  ردپ   ) ههربا
10366 ، 10340 ، 8892 ، 1981 ، 1879 ، 1877 ، 320 سیلبا 277 ،

7802 هللادیبع 7764 ، دایز :  نبا  ،3574 ، 3330 ، 3026 ، 2951 ، 2404
زا حرس ،  یبا  نب  دعس  نب  هللادبع  حورش (  نبا  ،6940 ، 6930 ، 6118 ، 6080 ، 4568

، 3381 ، 3374 ، 3350 هیواعم )  نارای  ،9892 ، 9828 ، 9602 ، 9434 ، 7291
، 3442 ، 3437 ، 3435  ، 3405،3407  ، 10101 ، 10063 ، 10003

4549 ، 4542 ، 4541 مقرا نب  عاجش  مقرا :  نبا 
9971 یناه 9968 ، نب  حیرش  نبا  رکب  یبا  نب  دمحم  رکبوب :  نبا 

حورش  نبا  حیرش :  نبا  هفیذح  نب  دمحم  هفیذح :  نبا 
4314، یملـس 4311 ، روعالاوبا  صاـع  نب  ورمع  صاـع :  نبا   1804 ، 803 هحلط 1802 ، نبا  ،6509 ، 6506 ، 6495 ، 6493 ریمح :  نـبا 

،4316
،6204 ، 6188  ، 5708 يرماع 4326 ، هللادبع  رماع :  نبا 

،6305 ، 6291 ، 6248 ، 6239 سابع 6220 ، نب  هللادبع  سابع :  نبا 
،6550 ، 6494 ، 6492 ، 6485 نافع 6383 ، نب  نامثع  نب  رمع  نامثع :  نبا 

10906 ، 7803 ، 7095 ، 6601 فیفع 6598 ، نب  هللادبع  فیفع :  نبا 
ییحی نب  طول  فنخموبا  ربانملاوبا :  هیفنح 8223 دمحم  و  ع )  ) نیسح یلع :  نبا 
، 603 ، 64 ، 37 ، 36 ، 16 رکبوبا 13 ، ،8104 هیفنح 8071 ، دمحم  یلع :  نبا 

3605  ، 3449  ، 3290  ، 2477 ، 2006 8274،8334  ، 8239،8259
 9394 ، 8001 ، 6210  ، رامع 3634 نب  دمحم  رامعنبا : 

10924  ، 10872 ، 796،10824 ، 788 رمع 786 ، نب  هللادبع  رمع :  نبا 
لهجوبا 11004 ،  ،3131 ، 3118 ، 3116 ، 3097 ، 3093

، 3634 ، 3075 ، 3027 نایفسوبا 2657 ، 8045 ، 3152 ، 3135
،6221،5595،6896،9560،10204 رمع 6214 ، نب  هللادیبع  رمع :  نبا 

10213 ، 6731 ، 6708 ، 6699 ، 6671 ، 6652
رذوبا 56 ، 6795 ، 6788 ، 6741،6786 ، 6735

بلاطوبا 4664،7121،7122،8476 8109 ، 7777،7801،7814،8108
81478516،8641،10205 ، 8140 ، 8133 ، 8124 ، 8121

( هکمرد (ص ) ربمایپ باحصا  زا   ) هدیبعوبا ، 8225 ، 8223  ، 8209 ، 8184 ، 8157
3080،3082،3084،3085 ، 8262 ، 8258 ، 8248  ، 8243  ، 8226

22 ؤلؤلوبا  ، 8365 ، 8338  ، 8293 ، 8283  ، 8263
3006 ییحی 2309 ، نب  طول  فنخموبا  ،8840  ، 8837  ، 834  ، 8829  ، 8394
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3564 ، 3334 ، 3305 ، 3175 ، 96733090 ، 9252 ، 9251  ، 9159
4524 ، 4476 ، 4466 ، 3786 ع)3662 ،  ) بلاط یبا  نب  یلع  نارمع :  نبا 

5435 ، 5390 ، 5278 ، 4825 ریبز 4629 ، ماوع :  نبا 
6547 ، 6022 ، 5691 ، 5608 ، 56975587 ، 5694 ماش )  نایهاپس  زا   ) لضف نبا 

7712 ، 7463 ، 6955 ، 6812 حورش 6764 ، نبا  حورسم :  نبا 
8994 ، 8868 ، 8441 ، 8275 دیلو 7807 ، نب  ناورم  دیلو :  نبا 

9806،9836 ، 9706 ، 9446 ، 9120 نمی لیهس  نب  هللادبع  نمی :  نبا 

(511  ) هحفص
رد  رکب  یبا  نب  دمحم  نایهاپس  زا  قاحسا (  10537 ، 10436 ، 10117  ، 10059

4323 رصم ) 10923 ، 10746 ، 10720 ، 10710
5672  ( هیواعم نایهاپس  زا  قاحسا (  1152

7959 ، 6789 رایدنفسا 4114 ، ،9566 ، 9552 يرعشا 9549 ، یسوموبا 
،6278 ، 6276 سیق 6270 ، نب  ثعشا  ،9596 ، 9578 ، 9575 ، 9569 ، 9568
،6624 ، 6622 ، 6327 ، 6284 ، 9619،6283 ، 9617 ، 9615 ، 9604 ، 9603

،9331 ، 8654 ، 7798 ، 7131 ، 96406743 ، 9634،9635،9636 ، 9633
،9342 ، 9356 ، 9335 ، 9334 ، 9661،9333 ، 9657 ، 9652 ، 9648 ، 9646

،9404 ، 9390 ، 9389 ، 9386 ، 9708،9363  ، 9703  ، 9702  ، 9694 ، 9679
،97209406 ، 9718 ، 9714 ، 9713 ، 9710

يرعشا  یسوموبا  يرعشا :  ،9739 ، 9738 ، 9727 ، 9726 ، 9721
،587 ، 549 ، 536 ، 534 هملس )  ما   ) ملس ما  9769 ، 9762 ، 9758 ، 9748 ، 9744

،1024 ، 9790747 ، 9781 ، 9777 ، 9776 ، 9773
لضف 825 ما  ،9857 ، 9854 ، 9822 ، 9819 ، 9803

دعس   : نمی ریما  ،9891 ، 9888 ، 9886 ، 9882 ، 9879
سنا 5350 ،9974 ، 9970 ، 9924 ، 9922 ، 9896

سیلبا 2951 ، سیلبا :) ۀینک  هّرموبا :  هرماب = ( 10163 ، 9984 ، 9982 ، 9979 ، 9978
2629،9602 ، 2624 ، 2622 هریرهوبا 2616 ،

س)  ) ارهز ۀمطاف  لوتب :  ،6040 ، 6036 ، 6033 ، 5721 ، 2659
رمع 8280 نب  هللادیبع  رمع :  ۀچب  ، 7853 ، 7102 ، 6086 ، 6070 ، 6051

11003 رصن 4720 ، تخب  ،7881 ، 7874 ، 7873 ، 7826،7857
باحصا  زا  رشب ،  نب  هنانک  دیاش :  هنانک  نب  رشب  ،8142 ، 8138 ، 8133 ، 8127 ، 7891

،4133 ، 4130 ، 4125 ع )  ) یلع ،9067 ، 8996 ، 8752 ، 8143
4151 ، 4150 ، 4146 ، 107394136
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،5637 رصم )  رد  هیواعم  نایهاپس  زا  ) رشب ،4970 ، 4520 سیق 4507 ، نب  فنحا 
5658 ، 5657 ، 5642 ، 10273،5638 ، 8024 ، 7128 ، 6643

رکبوبا  رکب :  10674
ههربا  نب  عاقعق  ههربا :  نبا  ریشدرا 898

(512  ) هحفص
،6209 ، 5350 ، 4519 ع )  ) یلع يرعشا  یسوموبا  يرعشا :  نبا 

،7518 ، 7517 ، 7470 ، 7327 ثراح 7129 ، نب  ورمع  ثراح :  نبا 
، 7545 ، 7544 ، 7540 ، 7530 همقلع 7521 ، نب  لاله  همقلع :  نبا 

فوع 10269، نب  نامحرلادبع  فوع :  نبا 
9707 ، 136 ع )  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  بلخم 7052 نبا 

10211 ، 8476 رایط 2710 ، رفعج  نایهاپس  زا  هملسم  نب  دمحم  هملسم :  نبا 
رد  هیواعم  نایهاپس  زا  دیزی (  نب  ثراح  ع )  ) یلع

،3997 ، 3995 ، 3993 ، 3990 رصم )  ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نیسحلاوبا : 
4004 هناجدوبا 96734001 ،

،7900 ، 7833 ، 7830 نیطساق )  زا  ثراح (  مارهب 6450
نمهب 88437916

1532 ، 1530 نیثکان )  زا  ثراح (  رکب  یبا  نب  دمحم  رکبوباروپ : 
 ( هیواعم هب  ع )  ) یلع کیپ  ورمع (  نب  جاجح  ریرج 10680 روپ 

،2465 ، 2463 ، 2460 ، 2456 نامهج 2453 ، دواد  نب  دمحم  نامهج :  روپ 
،2512 ، 2507 ، 2506 ، 2495 هفیذح 2491 ، نب  دمحم  هفیذح :  روپ 

دلاخ 2513 نب  نمحرلادبع  دلاخ :  روپ 
نامی 4033 نب  هفیذح  متسر  لاز :  روپ 

،1101 ، 1095 ، 1084 ، 216 ع )  ) نسح ریبز  نب  بعصم  ریبز :  روپ 
، 2147 ، 1141 ، 1137 ، 1111 نب 1109 ، هیواعم  دنه :  نایفسروپ و  نایفسروپ / 

، 5744 ، 5346 ، 4509 ، 3581 نایفس 2711 ، یبا 
،7780 ، 7729 ، 6340 ، 6288 رکب 6209 ، یبا  نب  دمحم  قیدص :  روپ 

،9199 ، 8904 ، 8653 نامثع 8105 ، نب  رمع  نامثع :  روپ 
، 10341 ، 10321 ، 10277 رامع 10209 ، نب  دمحم  رامع :  روپ 

10604 ، 10407 ریبز 10345 ، ماوع :  روپ 
، 928 ، 924 ، 917 ، 915 ، 216 ع )  ) نیسح دیلو  نب  ناورم  دیلو :  روپ 

، 1349 ، 939 ، 937 ، 935 ، 7743932 ، 3569 رباج 3567 ،
1642 ، 1642 ، 1638 ، 1479 ، 94611457 ، 4815 ، 2210 ع )  ) لیئربج

4504 ، 2711 ، 1982 ، 1667 باحصا 1654 ، زا  همامی ة  رادهپس  هللادبع  نب  ریرج 
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(513  ) هحفص
،4823 ، 4820 ، 4717 ، 4087 ، 5379،5599،5744،3900 ، 5346 ، 5340

،6758 ، 6666 ، 6502 ، 5068 ، 4824 ، 7411،7415 ، 6288 ، 6209 ، 5866
10328 ، 77706789 ، 7768 ، 7766 ، 7420،7425

4019 تشهب )  نزاخ   ) ناوضر ،8105 ، 8025 ، 8024 ، 7792 ، 7772
ع )  ) لیئربج نیمالا :  حور  ،8223 ، 8216 ، 8199 ، 8195 ، 8141

، 389 ، 273،349 ، 270 ، 266 ریبز 265 ، ،8399 ، 8394 ، 8393 ، 8281 ، 8277
 ، 447 ، 444 ، 430 ، 419 ، 400 ، 8842 ، 8689 ، 8685 ، 8677 ، 8650

 ، 563 ، 562  ، 561 ، 529 ، 500 ، 9199453 ، 9025 ، 9016 ، 8904
،655 ، 654 ، 617 ، 611  ، 565 ، 10321،564 ، 10276 ، 10275 ، 10209

،781 ، 718 ، 717 ، 667 ، 658 ، 10404656 ، 10401 ، 10345 ، 10341
،872 ، 866 ، 860 ، 853 ، 852 ، 10456،782 ، 10455 ، 10447 ، 10445
،936 ، 893 ، 884 ، 881 ، 878 ، 10468،876 ، 10467 ، 10465 ، 10457

، 1103 ، 1098 ، 1003 ، 882 ، 10482،970 ، 10480 ، 10472 ، 10469
،1192 ، 1177 ، 1165 ، 106191117،1157 ، 10604

،1241 ، 1235 ، 1233 ، 4488،1211،1219 ، 2709( ادهشلا دیس   ) هزمح
1259 ، 1257 ، 1255 ، 1246 ، 1242 ، 8515 ، 8513 ، 8469 ، 5600

، 10209،109361260،1373،1375،1379،1382
1395،1403 ، 1387،1391 هشیاع 1385 ، اریمح : 

،1412،1421،1423،1429 بیهش 50121411 ، یفطصم :  مداخ 
،1452،1462 ، 1449 ، 1441 ، 7995،1433 ، 7992 ، 7988 دیلو :  نب  دلاخ 

1488،1491،1506،1508 ، 80031468 ، 7999 ، 7996
عیطخ 1571،1576،1661،1706،1707 نبا  عیطخ : 

2113 ، 1808 ، 1735 ، 54261722،1723 ، 5424 ع )  ) لیلخ
2343 ، 2327 ، 2140،2321 ، 54352132 ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  رشبلا :  ریخ 

2949 ، 2947 ، 2904 ، 2501 نامهج 46732462 ، دواد 
5495 ، 4728 ، 3698 ، 3291 ، 3015 ، 11211 ، 2277 همان )  یلع  رعاش  عیبر ( 

9258 ، 9242 ، 8758 ، 8191 ، 112196058
3844،9259،9264،9672 ، 3131 متسور 2978 ، متسر / 

(514  ) هحفص
، 10486 ، 10483 ، 10480 ، 637010472 ماش ) نایهاپس  زا   ) هعارز

،10491 ، 10490 ، 10488 ، 10581،10487 دایز 10572 ،
،10502 ، 10501 ، 10498 مقرا 711510492 ، نب  دیز 
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10508 ، 10507 ، 10506 ، 9567 ، 6910 ، 1704 ، 530 يرماس 359 ،
، 689 ، 687 ، 682 ، 676 نمی ) ریما  ) دعس 9776 ، 9702 ، 9634

،734 ، 712 ، 704 ، 701 ، 699 ، 3706690 ، 3703 ، 3701 هقارس 3695 ،
،1794 ، 1792 ، 1791 ، 848 ، 3718736 ، 3717 ، 3714 ، 3712 ، 3711

9675 ، 9672 ، 6459 ، 1808 ، 3734،1797 ، 3730 ، 3729 ، 3725 ، 3722
6567 (ع ) یلع نایهاپس  زا  کلام (  نب  دیعس  ،3752 ، 3751 ، 3748 ، 3738 ، 3737

6603 ، 6596 ، 6577 ، 39586574 ، 3952 ، 3943 ، 3930 ، 3927
،7983 (ع ) یلع نایهاپس  زا  دلخم (  نب  دیعس  ،3981 ، 3979 ، 3968 ، 3965 ، 3960

3998،8015 ، 3991 ، 3989 ، 3986 ، 3985
، 3679 ، 1329 (ع ) یلع نایهاپس  زا  دیعس  4288 ، 4178 ، 4185 ، 4181 ، 4178

، 3712 ، 3710 ، 3703 ، 3702 ، 4278،42883687 ، 4258 ، 4224 ، 4220
،3744 ، 3740 ، 3725 ، 3717 ، 4331،3715 ، 4324 ، 4307 ، 4306 ، 4290

7743 ، 3930 ، 4349،3748 ، 4347 ، 4344 ، 4338 ، 4337
، 1051 ، 1050 ، 1045 نیثکانزا )  دیعس (  ،4455 ، 4449 ، 4414 ، 4392 ، 4371

54021052 ، 5183 ، 5011 ، 4659 ، 4458
، 3083 ، 3078 نایفسوبا 3034 ، نایفس :  10265 ، 9674 ، 5540

9736 ، 6895 ، 3086 ، 3338 ، 3336 هدابع 3335 ، نب  دعس 
ناملس 176 ،3362 ، 3358 ، 3353 ، 3352 ، 3341

یملس  روعالاوبا  یملس :  7743 ، 3567 ، 3552 ، 3538 ، 3387
رد  هیواعم  ناراداوه  زا  سیردا (  نامیلس  3111 ، 3101 ، 3097 صاقو 3093 ، دعس 

، 9889 ، 9839 ، 9809 تیمکح )  ،3152 ، 3142 ، 3130 ، 3128 ، 3115
،9985 ، 9969 ، 9931 ، 9927 ، 9911 ، 10444 ، 10440 ، 7870 ، 5724

، 10060 ، 10057 ، 9998 ، 104499990 ، 10448 ، 10447 ، 10445
10128 ، 10127 ، 10464،10062 ، 10459 ، 10456 ، 10452

همقلع 6573 نب  لاله  نب  نامیلس  ،10470 ، 10469 ، 10467 ، 10466
(515  ) هحفص

، 5012 ، 5006 ص )  ) ربمایپ مداخ  بیهش  ع)4637  ) یبن نامیلس 
، 5026 ، 5023 ، 5021 ، 5016 ، 5014 ، 4014 ، 4010 نیطساق )  زا   ) نایملس
5051 ، 5049 ، 5045 ، 5030 ، 4025،5028 ، 4023 ، 4022 ، 4020 ، 4018

رمع 9677 رکبوبا و  ناخیش :  4042 ، 4038 ، 4037
ریش  بالآ  بالآریش :  یمشاه 2172 دیس 

، 630 ، 629 ، 279 سیلبا 10 ، ناطیش :  ، 4018 ، 4014 نیطساق )  زا   ) نامیلس یماش : 
، 2958 ، 2025 ، 1086 ، 1004 ، 4025730 ، 4023 ، 4022 ، 4020
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4376 ، 4316 ، 4217 ، 3902 ونابرهش 84243351 ، نانز :  هاش 
،6755 ، 6108 ، 5779 ، 5019 ، 4540 ع )  ) نیسح ربش : 

،10034 ، 6935 ، 6928 ، 3703،6886 ، 3701 هقارس 3695 ، نابش : 
10214 ، 10175 ، 10046 ، 3717 ، 3714 ، 3712 ، 3711 ، 3706

رکبوبا  راغ :  بحاص  ، 3930 ، 3734 ، 3725 ، 3722 ، 3718
، 28 (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا :  حلاص  ،4349 ، 4189 ، 3991 ، 3989 ، 3960

1026529 ، 5183 ، 5011 ، 4449
2201 هبعش )  ردپ   ) حلاص ع )  ) نسح ربش : 

نایفسوبا  رخص :  ع )  ) نیسح ریبش :  / رتش
ناوفص 8551 5167 ، 5162 مقرا 5144 ، نب  عاجش 

5665 ماش )  نایهاپس  زا  كاحض (  دادش 11003
1079 یلع ع ) نارادهپس  زا  رهاط (  ،8996 نیطساق )  زا  طمس (  نب  لیبحرش 

92 یلع )  ردپ   ) رهاط 10739
،2735 حامورط 2734 ، حامارط /  حامرط /  ، 5115 ع )  ) یلع نایهاپس  زا  لیبحرش 

، 2755 ، 2752 ، 2746 ، 2741 ، 51282739 ، 5123
، 2778 ، 2766 ، 2764 ، 2759 رد 2757 ، ع )  ) یلع نارادرس  زا  یناه (  نب  حیرش 

، 2810 ، 2805 ، 2796 ، 2782 ، 9935،2780 ، 9920 ، 9916 ، 6005 نیفص ) 
، 2845 ، 2830 ، 2825 ، 2823 ، 22002815 حلاص )  نب  بیعش   ) حلاص نب  هبعش 

،2871 ، 2869 ، 2863 ، 2859 ، 2850 ، 8402 ، 8397 ، 8391 ونابرهش 8389 ،
،2917 ، 2915 ، 2876 ، 2875 ، 84252874 ، 8410 ، 8402

2929 ، 2927 ، 2923 ، 2921 ، 2919 نمیریما )  ) دعس نمی :  رایرهش 
(516  ) هحفص

3395 دسا 2294 ، صاع  ،2945 ، 2941 ، 2936 ، 2935 ، 2934
يرماع  هللادبع  رماع :  ، 2972 ، 2971 ، 2968 ، 2956 ، 2948

5299 ماش ) نایهاپس  زا   ) لضف يرماع :  4928 ، 3005
، 468 ، 463 ، 461 ، 460 هشیاع 369 ، ، 351 ، 350 ، 349 ، 259 ، 255 هحلط 254 ،

، 495 ، 493 ، 488 ، 486 ، 484 ، 400،480 ، 389 ، 379 ، 362 ، 361 ، 359
، 518 ، 515 ، 510 ، 508 ، 503 ، 444498 ، 443 ، 442 ، 435 ، 430 ، 419

، 543 ، 536 ، 534 ، 532 ، 528 ، 588،527 ، 529 ، 501 ، 498 ، 452 ، 449
، 615 ، 605 ، 592 ، 588 ، 584 ، 557 ، 716 ، 715 ، 608 ، 606 ، 596 ، 592
، 671 ، 660 ، 657 ، 656 ، 655 ، 653 ، 795 ، 788 ، 785 ، 784 ، 757 ، 755
،700 ، 699 ، 696 ، 685 ، 681 ، 970،672 ، 936 ، 884 ، 860 ، 857 ، 806
،738 ، 726 ، 725 ، 712 ، 710 ، 1013،1017،702 ، 1010 ، 1001 ، 992
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763 ، 754 ، 748 ، 745 ، 742 ، 740 ، 1045 ، 1035 ، 1034 ، 1021 ، 1019
، 786 ، 781 ، 773 ، 771 ، 766 ، 764 ، 1098،1103 ، 1087 ، 1053 ، 1050

816 ، 814 ، 811 ، 797،802 ، 1177،796 ، 1165 ، 1157 ، 1132 ، 1116
،855 ، 844 ، 839 ، 836 ، 834 ، 826 ، 1215 ، 1212 ، 1204 ، 1203 ، 1187
،927 ، 911 ، 906 ، 898 ، 894 ، 870 ، 1385 ، 1384 ، 1382 ، 1376 ، 1234

، 1033 ، 1030 ، 994 ، 992 ، 1446،990 ، 1398 ، 1394 ، 1393 ، 1388
، 1108 ، 1107 ، 1104 ، 1102 ، 1084 ، 1491 ، 1489 ، 1462 ، 1452 ، 1449
، 1116 ، 1115 ، 1113 ، 1112 ، 1706،1111 ، 1509 ، 1505 ، 1500 ، 1499
1171 ، 1168 ، 1165 ، 1121 ، 1120 ، 2113 ، 1808 ، 1807 ، 1722 ، 1707
، 1241 ، 1238 ، 1235 ، 1234 ، 2462،1189 ، 2327،2343 ، 2321 ، 2132

، 1271 ، 1269 ، 1257 ، 1250 ، 2949،1242 ، 2947 ، 2904 ، 2640 ، 2501
، 1364 ، 1363 ، 1355 ، 1299 ، 5494،1275 ، 4728 ، 3698 ، 3291 ، 3015

، 1389 ، 1379 ، 1374 ، 1369 ، 96721366 ، 8758 ، 8191 ، 6058
، 1576 ، 1511 ، 1508 ، 1503 ، 1501 ، 4820 ، 2978 یناریا ) ناولهپ   ) سوط

، 1688 ، 1667 ، 1336 ، 1662 ، 67581585
، 1773 ، 1744 ، 1739 ، 1712 ، 1709 تسد هب  هک  یلهاج )/(  برع  ناعاجش  زا  قوط ( 

،1797 ، 1794 ، 1789 ، 1787 ، 36301774 دش )  هتشک  ع )  ) یلع
(517  ) هحفص

8114 ، 8071 ، 8060 ، 8055 ، 1840،8054 ، 1835 ، 1824 ، 1819 ، 1806
9673 ، 8245 ، 8192 ، 8156 ، 1908 ، 1897 ، 1884 ، 1882 ، 1846

مهربا 7098 هللادبع  ،1920 ، 1917 ، 1912 ، 1811 ، 1909
نیسحلا 4931 نب  هللادبع  ،2002 ، 1959 ، 1941 ، 1941 ، 1933

مکحلا 710 نب  هللادبع  ،2034 ، 2031 ، 2029 ، 2016 ، 2008
، 804 ، 657 ، 646 ریبز 621 ، نب  هللادبع  ،2055 ، 2052 ، 2045 ، 2043 ، 2037

، 1579 ، 1577 ، 1572 ، 1565 ، 2279،1556 ، 2085 ، 2082 ، 2072 ، 2070
، 1624 ، 1617 ، 1612 ، 1603 ، 10714،1594 ، 10709 ، 2412 ، 2398

، 1660 ، 1650 ، 1636 ، 2632 ، 10765،1629 ، 10753 ، 10719 ، 10716
، 8892 ، 6792 ، 6648 ، 1808 ، 1709 ، 10781 ، 10779 ، 10772 ، 10769

، 10409 ، 10315 ، 9260 ، 10810،9247 ، 10779 ، 10787 ، 10785
،10433 ، 10425 ، 10417 ، 10819،10416 ، 10814 ، 10813 ، 10812

10847،10438 ، 10839 ، 10828 ، 10825
دعس 5710 نب  هللادبع  10879 ، 10871 ، 10854 ، 10849

1546 نمی 1538 ، لیهس  نب  هللادبع  3032 بلطملادبع 144 ، نب  سابع 
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1814 ، 5539 ، 5536 ، 5532 ع )  ) یلع نب  سابع 
، 1095 ، 1083 سابع 644 ، نب  هللادبع  80025 ، 6029 ، 5544

، 1133 ، 1130 ، 1125 ، 1122 ، 1121 ، 7847 ، 7844 یسابع 7841 ، سابع 
، 3087 ، 3066 ، 2273 ، 1856 ، 79291141 ، 7923 ، 7913 ، 7910 ، 7902

، 6012،7456 ، 5993 ، 5974 يدنزرف 5743 ، نامثع  ارهاظ  نامثع (  نب  نامحرلادبع 
،7475 ، 7471 ، 7468 ، 7467 رمع 7464 ، دوصقم  درادن و  مان  نیا  هب 

، 7502 ، 7494 ، 7487 ، 7479 ، 8097476 تسا )  نامثع  نب 
،7515 ، 7510 ، 7509 ، 7506 ، 7504 ، 9634 فوع 9630 ، نب  نامحرلادبع 

،9478 ، 9474 ، 9472 ، 8276 ، 96998275 ، 9635
،9529 ، 9515 ، 9498 ، 9497 دیلو 47769488 ، نب  دلاخ  نب  نمحرلادبع 

10274 ، 10059 ، 9563 ، 9546 ، 4787 ، 4786 ، 4784 ، 4779 ، 4777
10616 ، 7802 ، 7771 ، 7092 ، 6791 ، 6616

10124 ، 9935 ، 9932 ، 9920 ، 9917 فیفع 9901 ، نب  هللادبع  ، 8018 ، 8012 ، 7980 ، 7974 ، 7969
، 790 ، 788 ، 786 رمع 145 ، نب  هللادبع  ( 518  ) هحفص

8165 ، 8152 ، 8045 ، 8038 ، 6552 ، 6449 ، 6446 ، 3152 ، 3135 ، 3131 ، 3128 ، 3118 ، 3116 ، 3097 ، 3093 ، 796
10063 بهو 10062 ، نب  هللادبع 

،4909 ، 4764 ، 1704 ، 530 ، 475 ، 454 ، 433 ، 406 ، 397 ، 395 ، 381 ، 365 ، 361 ، 355 ، 353 ، 350 ، 347 ، 311 يرماع 293 ، هللادبع 
9672 ، 8759 ، 7097 ، 6169 ، 4935 ، 4911

تسا )  هللادبع  تفص  لضف   ) سابع نب  هللادبع  لضف :  هللادبع 
بلطملادبع 7122

9178 هورع 8858 ، نب  هللادیبع 
4929 ع )  ) یلع نب  هللادیبع 

،8108 ، 7814 ، 7801 ، 7777 ، 7099 ، 6795 ، 6788 ، 6708 ، 6699 ، 6671 ، 6660 ، 6652 ، 6221 ، 6214 رمع 6198 ، نب  هللادـیبع 
،8243 ، 8226 ، 8225 ، 8223 ، 8209 ، 8184 ، 8180 ، 8166 ، 8157 ، 8147 ، 8145 ، 8145 ، 8145 ، 8140 ، 8133 ، 8124 ، 8121 ، 8109
،8834 ، 8829 ، 8448 ، 8443 ، 8394 ، 8365 ، 8338 ، 8302 ، 8293 ، 8283 ، 8280 ، 8280 ، 8278 ، 8270 ، 8263 ، 8262 ، 8258 ، 8248

7518 لضف 7516 ، نب  هللادیبع  9673 ، 9252 ، 9251 ، 9159 ، 8840 ، 8837
،292 ، 289 ، 240 ، 219 ، 159 ، 139 ، 137 ، 75 ، 73 ، 69 ، 67 ، 65 ، 59 ، 58 ، 53 ، 52 ، 48،51  ، 47 ، 45 ، 44 ، 43 ، 39 نافع 33 ، نب  نامثع 
،870 ، 821 ، 708 ، 706 ، 692 ، 677 ، 668 ، 547 ، 544 ، 533 ، 492 ، 782 ، 477 ، 471 ، 466 ، 398 ، 392 ، 371 ، 358 ، 357 ، 305 ، 299
،1740 ، 1612 ، 1509 ، 1369 ، 1365 ، 1265 ، 1253 ، 1236 ، 1216 ، 1191 ، 1136 ، 1135 ، 1134 ، 1043 ، 1040 ، 891،902 ، 874
،2405 ، 2396 ، 2390 ، 2358 ، 2355 ، 2354 ، 2352 ، 2342 ، 2332 ، 2329 ، 2326 ، 2323 ، 2320 ، 2320 ، 2021 ، 2019 ، 1905 ، 1903
،3351 ، 3321 ، 3171 ، 3170 ، 3366 ، 3125 ، 3124 ، 3096 ، 2909 ، 2901 ، 2856 ، 2679 ، 2640 ، 2571 ، 2500 ، 2461 ، 2422 ، 2418
،6638 ، 6077،6078 ، 6030 ، 5669 ، 5650 ، 5494 5400 ، 4986 ، 4728 ، 4711 ، 4259 ، 3697 ، 3615 ، 3454 ، 3420 ، 3418 ، 3417

9491 ، 8559 ، 8351 ، 7810 ، 7809 ، 7296 ، 7294 ، 7110
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6687 ، 6672 ع )  ) یلع نب  نامثع 
(519  ) هحفص  1490 تسا )  هدرب  راک  هب  لیئارزع  ياج  هب  ار  نآ  رعاش  ارهاظ  اما  تسا  سیلبا  نامه  لصا  رد  لیارزع ( 

7725 ، 7714 ، 7713 ، 7674 ، 16167668 ، 1606 ع )  ) یلع نایهاپس  زا  ربکع ( 
9673 ، 7789 ، 7748 ، 7746 لاله 31647733 ، ردپ  همقلع : 

،36 ، 25 ، 24 ، 20 ، 16 ، 15 باطخ نبرمع  تایبا  زا  يرایسب  رد  ع : )  ) بلاط یبا  نب  یلع 
، 8154 ، 3290 ، 2552 ، 240 ، 64 تسا 37 ، هدمآ 

، 8254 ، 8227 ، 8189 ، 8158 میدقت 8158 ، وا  هب  باتک  هک  یسک  رهاط (  نب  یلع 
،8351 ، 8349 ، 8329 ، 8300 ، 928273 تسا ). هدش 

، 8842 ، 8839 ، 8833 ، 8831 ، 8386 ، 175 ، 174 ، 167 رسای 164 ، نب  رامع 
1853،10824 ، 917 ، 212 ، 210 ، 197 ، 180

، 4804 نافع 3897 ، نب  نامثع  نب  رمع  ،2516 ، 1972 ، 1926 ، 1922 ، 1871
، 5704 ، 5359 ، 5273 ، 5266 ، 3258،4810 ، 3268 ، 3224،3235 ، 3219
7803 ، 7327 ، 7324 ، 7093 ، 4377،5722 ، 3265،4370 ، 3264 ، 3261

، 1010 ، 989 هشیاع )  هب  ع )  ) یلع کیپ  رمع (  ،4377 ، 4370 ، 4369 ، 3277،4368
4391،1021 ، 4390 ، 4385 ، 4383 ، 4382

بلاطوبا بلاغ :  نب  نارمع  ،4424،4430 ، 4412 ، 4409 ، 4398
رد  ع )  ) یلع نایهاپس  زا  ثراح (  نب  ورمع  ،4441 ، 4440 ، 4437 ، 4434 ، 4431

، 6377 ، 6373 ، 6368 ، 6347 نیفص )  ،4968 ، 4967 ، 4516 ، 4514 ، 4505
6400 ، 6391 ، 6390 ، 6382 ، 5537 ، 5534 ، 5498 ، 5478 ، 5348

رد  هک  یلهاج  ناولهپ  دودبع (  نب  ورمع  ،5548 ، 5546،5547 ، 5545 ، 5539
دش )  هتشک  ع )  ) یلع تسد  هب  قدنخ  ،5866 ، 5755 ، 5754 ، 5674 ، 5554

8499 ، 3630 ، 3479 ، 7237،2590 ، 7127 ، 6523 ، 6209 ، 6057
تسا هدمآ  تایبا  زا  رایسب  رد  صاع :  نب  ورمع  ،7258 ، 7253 ، 7248 ، 7245 ، 7241

فینح 966 نب  نامثع  نب  ورمع  ،7312 ، 7309 ، 7299 ، 7289 ، 7259
برک 10328 يدعم  نب  ورمع  ، 7360 ، 7357 ، 7353 ، 7350 ، 7321

ورمع  نب  جاجح  جاجح :  ورمع  ،7556 ، 7550 ، 7388 ، 7369 ، 7366
صاع 9603 نب  ورمع  یصاع : ورمع  ، 7591 ، 7582 ، 7578 ، 7577 ، 7571

هب  ع )  ) یلع کیپ  ورمع (  نب  جاجح  ورمع :  ، 7613 ، 7610 ، 7605 ، 7601 ، 7594
2507 ، 2506 ، 2456 هیواعم )  ،7628 ، 7625 ، 7619 ، 7616 ، 7614

( یلهاج برع  ناناولهپ  زا  دادش :  نب  هرتنع  ) رتنع ،7655،7662 ، 7651 ، 7648 ، 7642
(520  ) هحفص

بهو  نب  هللادبع  بهو :  دنزرف  ، 8499 ، 8280 ، 3630 ، 3479 ، 2590
3077 ، 2852 کنوعرف 2851 ، نوعرف /  10328 ، 8583 ، 8551
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، 7890 ، 6167 ، 5720 ، 5719 ، 15223625 ، 1516 رصن 1512 ، نب  فوع 
11004 ، 10992 ، 10629 ، 10101 ، 3284 ، 3275 ، 3245 سیق 3212 ، نالایع 

11012 ، 355411011 ، 3298
10496 ، 1363 داهرف 486 ، ، 3284 ، 3275 ، 5424 ، 2211 ع )  ) یسیع

یلع ع) نب  هیواعم  کیپ  ثراح (  نب  لضف  5690
، 2564 ، 2563 ، 2561 ، 2560 ، 2559 ، 1024 ، 915 ، 152 س )  ) ارهز ۀمطاف 

2778 ، 2595 ، 2594 ، 41192569 ، 4091 ، 2711 ، 2015 ، 1104
1618 ع )  ) یلع نایهاپس  زا  نیحایر (  لضف  7484 ، 7242 ، 5484 ، 5033 ، 4339

1635 ، 1631 ، 1629 ، 10428 ، 10210 ، 10146 ، 9015
ثراح نب  لضف  دیاش :  قشمد  یلاها  زا  لضف (  10892 ، 10636 ، 10574

، 2783 یلع ع ) نب  هیواعم  کیپ  یلع ع) دادجا  زا  رِهف ،  بلاغ  بلاغ (  نب  رهف 
،5297 ، 5296 ، 5287 ، 5283 ، 102065280 ، 6681 ، 4664 ، 2708

9672 ، 5360 ، 5318 ، 5312 یسودرف 29845298 ،
4748 ، 4740 ، 4716 نیطساق )  زا   ) لضف رکب  یبا  نب  دمحم  رکبوب :  دنزرف 

،4768 ، 4767 ، 4765 ، 4761 ، 9374759 ع )  ) نیسح ع : )  ) ردیح دنزرف 
،4852 ، 4836 ، 4832 ، 4831 دیلو 4826 ، نب  دلاخ  نب  نامحرلادبع  دلاخ :  دنزرف 

، 4944 ، 4897 ، 4858 ، 4857 هحلط 4855 ، نبا  هحلط :  دنزرف 
4944 ، 4897 ، 4895 ، 4893 صاع 4891 ، نب  ورمع  صاع :  دنزرف 

، 4982 ، 4980 ، 4973 ، 4954 سابع 4949 ، نب  هللادبع  سابع :  دنزرف 
، 5025 ، 5016 ، 5004 ، 4997 نافع 4996 ، نب  نامثع  نب  رمع  نامثع :  دنزرف 

، 5265 ، 5257 ، 5254 ، 5110 رامع 5028 ، نب  دمحم  رامع :  دنزرف 
5279 ، 5268 ، 5266 ریبز ماوع :  دنزرف 

لیباق 10352 فوع  نب  نامحرلادبع  فوع :  دنزرف 
نوراق 11003 سیق  نب  ثعشا  سیق :  دنزرف 

7794 نسحلا 4928 ، نب  مساق  دوسا 3912 دادقم  دنزرف 
5702  ( نیطساق زا  ههربا (  نب  راقعق  عاقعق / موشیم 5712 یسوم  دنزرف 

(521  ) هحفص
5425 ع )  ) یسوم میلک :  ، 7727 ، 7717 ، 7639 ، 7624 ، 7090

3831 ، 3822 ، 3819 رشب 3815 ، نب  هنانک  9675 ، 9673 ، 8531
4248 ، 4244 ، 1289 ، 1288 ، 192 ، 191 ربنق 187 ،
ورسخیک 898 ، 5767 ، 5766 ، 4420 ، 2552 ، 1878

10743 ، 3011 ، 2745 دابقیک 1376 ، ، 5776 ، 5775 ، 5773 ، 5772 ، 5769
7959 ، 6758 ویگ 4820 ، ، 9025 ، 8682 ، 8464 ، 5859 ، 5858
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320 سیلبا )  رسپ  سیقال (  ،10497 ، 10192 ، 10191 ، 9059
ساول 6798 3582 ، 105003581 ، 10498

ییحی نب  طول  نب  فنخموبا  ییحی :  نب  طول  5350 ، 3628
یلیل 10095 یلع ع) هاپس  ناهدنامرف  زا  هدابع (  نب  سیق 

1553 ، 1543 ، 1533 خزود 1490 ، کلام  1972 ، 1926 ، 1752 ، 1349 ، 942
، 5219 ، 4058 ، 4057 ، 3996 ، 1828 ، 3372 ، 3369 ، 3362 ، 3359 ، 3352
، 7724 ، 7536 ، 6587 ، 5543 ، 3430،5247 ، 3416 ، 3415 ، 3406 ، 3373

11154 ، 10003 ، 34588717 ، 3457 ، 3451 ، 3446 ، 3436
ریغ  تسا  یسک  ع )  ) یلع باحصا  زا  کلام (  3516 ، 3788،3495 ، 3782 ، 3467

7799 رتشا ) کلام  زا  3543 ، 3538 ، 3529 ، 3525 ، 3522
8102 دلاخ ؟  نبا  دلاخ :  هام  ،3568 ، 3567 ، 3565 ، 3553 ، 3552

نونجم 10095 ،3576،3577 ، 3571،3572 ، 3569
، 1751 ، 1350 رکب 1327 ، یبا  نب  دمحم  3580

2001 ، 1999 ، 1994 ، 1972 ، 31901817 ، 3187 نایعیش )  زا  هللادبع (  نب  سیق 
،2081 ، 2080 ، 2020 ، 2012 ، 2005 ، 3260 ، 3245 ، 3222 ، 3213 ، 3192
،3513 ، 3504،3512 ، 3492 ، 3219 ، 3298 ، 3286 ، 3285 ، 3284 ، 3275

32993514،3520،3527،3533،3538
3582 ، 3555،3559،3562 ، 110063553 ، 3010 ، 2835 رصیق 1275 ،

3607،3617 ، 85083591،3592،3601 ، 8507  ( نیطساق زا  ههربا (  نب  بیرک 
3677 ، 3673 ، 3669 ، 3618،3664 ، 8543 ، 8537 ، 8533 ، 8521 ، 8509
3788 ، 3782 ، 3743،3746 ، 3681 ، 8599 ، 8580 ، 8571 ، 8570 ، 8555

3823 ، 3822 ، 3820 ، 3812 ، 96753799 ، 8643 ، 8622 ، 8616
هحفص 522) )

رکب 216، یبا  نب  دمحم  هیفنح /  دمحم  ،3904 ، 3892 ، 3871 ، 3862 ، 3839
3220 ، 1985 ، 1982 ، 1802 ، 1330 ، 3998 ، 3995 ، 3934 ، 3929 ، 3917
5270 ، 5269 ، 4925 ، 4909 ، 4179،3224 ، 4178 ، 4129 ، 4121 ، 4003
5270 ، 5269 ، 4925 ، 4909 ، 4244،3280 ، 4243 ، 4241 ، 4222 ، 4184
5746 ، 5745 ، 5347 ، 4482،5281،5285 ، 4478 ، 4402 ، 4248 ، 4246
7796 ، 7794 ، 7770 ، 5086،5866،6210 ، 5084 ، 5083 ، 5082 ، 4555

8075 ، 8071 ، 8057 ، 8050 ، 5100،8024 ، 5097 ، 5091 ، 5089 ، 5087
8099 ، 8089 ، 8087 ، 8085 ، 5746،8077 ، 5745 ، 5349 ، 5181 ، 5105
8223 ، 8212 ، 8195 ، 8141 ، 6504،8104 ، 6501 ، 6499 ، 6463 ، 6210
8274 ، 8259 ، 8246 ، 8239 ، 6752،8230 ، 6745 ، 6704 ، 6671 ، 6654
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8310 ، 8306 ، 8304 ، 8297 ، 9353،8283 ، 7799 ، 7325 ، 7322 ، 7130
8679 ، 8652 ، 8334 ، 8318 ، 8313 ، 10850 ، 10760 ، 10270 ، 10040

9025،9198 ، 8690،8903 ، 10891،8689 ، 10890 ، 10884 ، 10878
10343 ، 10942،10322 ، 10911 ، 10900 ، 10897

 ( هرصب رد  يرماع  هللادبع  نیشناج  دمحم (  ، 11081 ، 11059 ، 11037 ، 10944
11102،333 ، 11091 ، 11084 ، 11082

تسا  هدمآ  تایبا  زا  يرایسب  رد  ص : )  ) دمحم ،11134 ، 11124 ، 11111 ، 11108
ع )  ) یلع تسد  هب  هک  ربیخ  ناولهپ  بحرم ( 11151 ، 11147 ، 11142

3630  ( دش هتشک  4040 ، 4026 هفیذح 3914 ، نب  دمحم 
، 48 ، 46 ، 38 ، 36 ، 34 مکح 33 ، نب  ناورم  4076 ، 4075 ، 4062 ، 4053 ، 4048

، 390 ، 386 ، 381 ، 139 ، 74 ، 410656 ، 4088
، 510 ، 506 ، 503 ، 496 ، 493 ، 4667409 نامهج 4666 ، دواد  نب  دمحم 

، 679 ، 675 ، 610 ، 609 ، 529 ، 4673516
، 1368 ، 1312 ، 1301 ، 1118 ، 1087 ، 6521 ، 6510 رامع 6507 ، نب  دمحم 

1708 ، 1706 ، 1507 ، 1503 ، 65551374 ، 6548 ، 6546 ، 6542 ، 6537
، 1782 ، 1781 ، 1778 ، 1774 ، 77401742 ، 7553 ، 7133 ، 6649 ، 6562

1912 ، 1839 ، 1837 ، 1789 ، 64901786 ، 6461 هملسم 6443 ، نب  دمحم 
2064 ، 2050 ، 2041 ، 2025 ، 65111917

هحفص 523
،10311 ، 10302 ، 10296 ، 2311،2332،10293 ، 2269 ، 2252 ، 2249

، 10324 ، 10318 ، 10315 ، 10313 ، 2406 ، 2385 ، 2362 ، 2337
، 10340 ، 10339 ، 10334 ، 2855،10327 ، 2486،2613 ، 2423 ، 2414

، 10355 ، 10351 ، 10349 ، 5706،10345 ، 5399 ، 3905 ، 3720 ، 2856
، 10383 ، 10372 ، 10366 ، 10360 ، 9407 ، 9114 ، 8752 ، 7106،7871

، 10400 ، 10395 ، 10390 ، 10389 ، 10029 ، 9963 ، 9955 ، 9486
، 10420 ، 10410 ، 10404 ، 10401 ، 11034 ، 10738 ، 10511،10726

10437 ، 115610430
1818 نیثکان )  زا  براضم (  ، 10179 ، 10177 دیلو 10175 ، نب  ناورم 

زا  يرایسب  تایبا  رد  نایفس :  یبا  نب  هیواعم  10222،10186
تسا  هدمآ  نیفص  گنج  شخب  8499 ، 3720 هرم 2951 ،

 ( هیواعم نارادرس  زا  جیَدُخ (  نب  هیواعم   ( لمج لها  يوس  هب  ع )  ) یلع کیپ   ) ملسم
، 4163 ، 4162 ، 4144 ، 4133 ، 4112 ، 1307 ، 1305 ، 1302 ، 1299 ، 1290

، 4468 ، 4228 ، 4216 ، 4186 ، 13094185
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، 4684 ، 4603 ، 4535 ، 4527 ملسم 96744472 ،
، 4852 ، 4842 ، 4841 ، 4837 ، 4827 ، 5639 ، 5634 ، 5625 نیطساق )  زا   ) هملسم

،5074 ، 5069 ، 5064 ، 5060 ، 4978 ، 5662 ، 5659 ، 5655 ، 5645 ، 5643
، 5233 ، 5205 ، 5167 ، 5154 ، 5079 ، 6962 ، 6911 ، 5684 ، 5681 ، 5680
9674 ، 5535 ، 5524 ، 5241 ، 5239 ، 7010 ، 6994 ، 6991 ، 6990 ، 6963
، 2530 ، 2526 هبعش 2521 ، نب  هریغم  ،7033 ، 7025 ، 7022 ، 7021 ، 7015

، 6046 ، 6044 ، 6043 ، 6032 ، 70494307 ، 7044
،7244 ، 7243 ، 7240 ، 7229 ، 64437225 یلع )،  نارای  زا  هملسم ( 

7272 ، 7268 ، 7263 ، 7259 ، 47937256 ، 4792 ریبز 4788 ، نب  بعصم 
7300 ، 7288 ، 7279 ، 7275 ، 7274 ، 6317 ، 6222 ، 5723 ، 5698 ، 4794

،7369 ، 7354 ، 7347 ، 7338 ، 7310 ، 6790 ، 6713 ، 6699 ، 6643 ، 6633
،7401 ، 7395 ، 7381 ، 7378 ، 7375 ، 8770 ، 8756 ، 8750 ، 7801 ، 7094
، 7434 ، 7427 ، 7423 ، 7415 ، 7405 ، 9254 ، 9244 ، 9236 ، 8995 ، 8892

10739 ، 8758 ، 8757 ، 10286 ، 10285 ، 10280 ، 10075
(524  ) هحفص

،3470 ، 3469 ، 3444 ، 3431 ، 41423428 یلهاج )؟  رافک  زا   ) هریغم
،3590 ، 3589 ، 3582 ، 3525 ، 60573524 ، 5032 ، 176 دادقم

، 3661 ، 3659 ، 3641 ، 3598 يرعشا 3597 ، یسوموبا  يرعشا :  یسوم 
،3896 ، 3891 ، 3787 ، 3685 ، 3674 ، 5963 ، 5720 ، 5424 ، 4638 ع )  ) یسوم

،3989 ، 3988 ، 3958 ، 3935 ، 106293900
، 4103 ، 4089 ، 4083 ، 4006 ، 22094001 ، 2208 جع )  ) يدهم

،6573 ، 5700 ، 4976 ، 4813 ، 59654228 ، 5692 یلع ع ) باحصا  زا   ) نامعن
، 7558 ، 7545 ، 7543 ، 7542 ، 59667091

، 7590 ، 7588 ، 7581 ، 7580 ، 46757577 نامهج 4673 ، دواد  نب  میعن 
9672 ، 7609 ، 7604 ، 7601 ، 110027596 دورمن 2851 ،

،2714 ، 2656 ، 2401 هیواعم )  ردام  دنه (  5425 ، 5424 ، 3424 ع )  ) حون
،3082 ، 3036 ، 3034 ، 2950 ، 2839 ، 445 ، 443 ، 442 هبتع 434 ، نب  دیلو 

، 5513 ، 3640 ، 3201 ، 3088 ، 8883084 ، 881 ، 878 ، 872 ، 732 ، 731
، 6870 ، 6869 ، 6157 ، 5622 ، 105845600 ، 10581 ، 10572

، 10053 ، 9140 ، 8965 لیباه 103527453 ،
572010922 ع )  ) نوراه

3033 هیواعم )  ردام  ) دنه هیدنه :  یمشاه 2173 دیس  یمشاه : 
رامع 4236 هرسای  ، 10921 ، 7890 ، 6167 ناماه 2852 ،
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6046 درج 6044 ، دزی  11012 ، 11002
، 4794 ، 4696 هیواعم 4694 ، نب  دیزی  8843 دزمره 8390 ، زمره / 

، 10995 ، 10994 ، 5599 ، 4981 ، 3161 ، 3158 همقلع 3156 ، نب  لاله 
10999 ، 3195 ، 3185 ، 3175،3182 ، 3164

، 7322 ، 7320 ، 7317 نیطساق )  زا  دیزی (  ، 3241 ، 3217 ، 3207 ، 3205 ، 3202
3255،7323 ، 3252 ، 3248 ، 3247 ، 3242

، 3637 ، 3430 ، 3429 هیواعم )  کیپ  دیزی (  ،3300 ، 3287 ، 3277 ، 3267 ، 3261
6159 ، 6154 ، 4878 ، 3638 ، 3409 ، 3708 ، 3312 ، 3309 ، 3306

هحفص 525

لیابق اه و  هورگ  - 4

اراصن  بیلص : لها  (ع) دمحم لآ  دمحا :  لآ 
10760 ، 10754 ، 2073 رتشا 2077 ، لیا  بلاطوبا 6681 لآ 

2171 يربرب (ع) دمحم لآ  ربمغیپ : لآ  ربمایپ / لآ 
،834 ، 823 ، 819 ، 817 نایرصب 333 ، 11219 (ع 10095 ، دمحم لآ  ابع :  لآ 

،902 ، 895 ، 879 ، 866 ، 864 ، 7584862 سابع لآ 
،1261 ، 1172 ، 1163 ، 1097 ، 37711096 یلع 3770 ، لآ 

، 1689 ، 1893 ، 1589 ، 1525 ، 1308 ، 2170 ، 2115 ، 149 ، 90 ع )  ) دمحم لآ 
،2162 ، 2134 ، 2048 ، 1834 ، 6362،1744 ، 4540 ، 3780 ، 3771 ، 3714

10713 ، 2612 ، 2259 ، 2235 ، 9480 ، 9441 ، 8434 ، 6514
1070410808 ، 10107

،1810 ، 1759 ، 1716 هبض 461 ، ینب  (ع) دمحم لآ  یبن :  لآ 
،1973 ، 1951 ، 1883 ، 1861 هباحص 1849 ، نید :  باحصا 

9897 ، 9850 ، 9807 ، 2063 بارعا 110742044 ،
10064 هعیش 9923 ، یماما : 

مشاه 7134 ینب  ، 2472 نایراصنا 285 ، يراصنا /   / راصنا
برع نایزات :  يزات /  7743 ، 7634 ، 3310 ، 3210 ، 2475

اراصن  اسرت :  (ع) دمحم لآ  یبن :  تیب  لها 
(526  ) هحفص ، 2194 ناکرت 2171،2173،2181 ، كرت /  اراصن   : اپیلچ لها 

، 8936 ، 8870 ، 8792 ، 8776 ، 54458696
، 9028 ، 8997 ، 8963 ، 8944 اراصن 8942 ،  : ناتسرپ ایپلچ 

، 9227 ، 9225 ، 9174 ، 9075 برح 8359062 ، یح 
،9966 ، 9898 ، 9356 ، 9294 ، 9232 ، 6502 ، 4909 ، 4277 يردیح 2174 ،
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، 10246 ، 10235 ، 10141 ، 10100 ، 9448 ، 8778 ، 7562 ، 7555 ، 6545
10441 ، 10399 ، 959610286

نایزگس 2169 ، 2106 جراوخ 2105 ، یجراخ /  ناجراخ / 
هعیش  نایعاش :  ،4300 ، 2246 ، 2236 ، 2110،2114

، 2377 ، 2362 نایماش 2360 ، یماش /  10698 ، 10069 ، 10060 ، 4305
، 2543 ، 2537 ، 2490 ، 2425 ، 112022388 ، 11201 ، 10725 ، 10699

، 2646 ، 2635 ، 2601 ، 2582 ، 2555 ، 10691 ، 5445 نایمور 2171 ، یمور / 
، 3174 ، 2971 ، 2805 ، 2713 ، 2693 ، 10721 ، 10701 ، 10696 ، 10695

، 3953 ، 3949 ، 3938 ، 3655 ، 111993222 ، 11198 ، 11194
،4014 ، 4010 ، 3983 ، 3974 ، 2957،3960 ، 2792 ناینایفس 2791 ،  / ینایفس

،4025 ، 4023 ، 4022 ، 4020 ، 4018 ، 4194 ، 4066 ، 4060 ، 3734 ، 3551
،4111 ، 4082 ، 4081 ، 4064 ، 6306،4048 ، 6114 ، 5478 ، 5436 ، 5373
، 4237 ، 4232 ، 4229 ، 4225 ، 6578،4113 ، 6577 ، 6570 ، 6530 ، 6374
، 4328 ، 4327 ، 4282 ، 4275 ، 6757،4254 ، 6701 ، 6697 ، 6659 ، 6657

،4883 ، 4882 ، 4764 ، 4678 ، 4458 ، 6971 ، 6958 ، 6952 ، 6858 ، 6814
، 5107 ، 5104 ، 5099 ، 5097 ، 5066 ، 7219 ، 7113 ، 7108 ، 7088 ، 7061
،5503 ، 5390 ، 5252 ، 5251 ، 7511،5203 ، 7324 ، 7314 ، 7288 ، 7226
،6313 ، 6305 ، 6303 ، 5701 ، 7615،5541 ، 7556 ، 7535 ، 7534 ، 7513
6409 ، 6406 ، 6401 ، 6398 ، 7771،6386 ، 7749 ، 7719 ، 7692 ، 7661

،6568 ، 6562 ، 6445 ، 6413 ، 7869،6412 ، 7849 ، 7834 ، 7826 ، 7808
،6568 ، 6562 ، 6555 ، 6548 ، 7955،6541 ، 7955 ، 7936 ، 7898 ، 7889

،6661 ، 6646 ، 6645 ، 6625 ، 6620 ، 8226 ، 8132 ، 8101 ، 8045 ، 7957
(527  ) هحفص ، 6743 ، 6728 ، 6726 ، 6725 ، 8646،6714 ، 8619 ، 8328 ، 8263 ، 8253

، 2674 ، 2669 ، 2641 ، 2554 ، 7762،2487 ، 6908 ، 6906 ، 6784،6862
، 5073 ، 4309 ، 4308 ، 2900 ، 7850،2677 ، 7812 ، 7786،7793 ، 7783

، 7009 ، 6253 ، 6128 ، 5496 ، 8340،5138 ، 8329 ، 8032 ، 7943 ، 7911
،7831 ، 7227 ، 7216 ، 7144 ، 7114 ، 8770 ، 8653 ، 8627 ، 8626 ، 8459

11132 ، 8920،8190 ، 8911 ، 8893 ، 8799 ، 8796
ناینامثع 140 ،9079 ، 9044 ، 9042 ، 8980 ، 8971

، 306 ، 184 ، 157 ، 141 ، 107 برع 30 ، ، 9293 ، 9132 ، 9109 ، 9091 ، 9090
، 768 ، 733 ، 724 ، 677 ، 616 ، 342 ، 9896 ، 9763 ، 9760 ، 9395 ، 9305

، 1077 ، 1067 ، 1066 ، 1041 ، 10249،938 ، 9964 ، 9963 ، 9958
،2400 ، 2339 ، 2156 ، 1643 ، 10713،1082 ، 10317 ، 10296 ، 10287
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، 2749 ، 2689 ، 2597 ، 2499 ، 10871،2439 ، 10845 ، 10725 ، 10721
، 3360 ، 3260 ، 3189 ، 2899 ، 10974،2892 ، 10941 ، 10909 ، 10905

، 4609 ، 4591 ، 4515 ، 3454 ، 3419 ، 11058 ، 11054 ، 10991 ، 10984
، 4890 ، 4766 ، 4716 ، 4653 ، 11116،4620 ، 11107 ، 11065 ، 11064

، 5806 ، 5580 ، 5546 ، 5419 ، 111415330 ، 11139 ، 11132
، 6528 ، 6526 ، 6493 ، 6447 ، 1079،5824 ، 374 ، 268 تعیش 198 ، / هعیش
،7584 ، 7218 ، 6752 ، 6530 ، 6888،6529 ، 3714 ، 3386 ، 2250 ، 1693

،8205 ، 8091 ، 8027 ، 7969 ، 7964 ، 9915 ، 9848 ، 7697 ، 7012 ، 7011
،9177 ، 8952 ، 8639 ، 8559 ، 9902،8526 ، 6953 ، 4232 ، 9941 ، 9918

،10355 ، 10339 ، 10205 ، 101119243
، 10809 ، 10807 ، 10712 ، 10642 نایباحصا 1453 ، ناباحص /   / هباحص

11166 ، 11035 ، 10829 ، 7742 ، 6363 ، 4297 ، 2475
،3623 ، 3012 ، 2731 نیطساق 2566 ، ، 9766 ، 9737 ، 9734 ، 9270 ، 8001

،3956 ، 3879 ، 3783 ، 3763 ، 105983672
،4251 ، 4231 ، 4223 ، 4215 نایسابع 38574065 ،

، 4616 ، 4615 ، 4489 ، 4272 ، 4255 ، 689 ناشک 482 ، نامثع  شک /  نامثع 
(528  ) هحفص  5102 ، 5006 ، 4665 ، 4622 ، 19614621 ، 1580 ، 1530 ، 1515 ، 868

، 3563 ، 3562 ، 3560 ، 3559 ، 6143،3493 ، 5667 ، 5605 ، 5367 ، 5345
، 4013 ، 3824 ، 3821 ، 3817 ، 6408،3810 ، 6368 ، 6320 ، 6150 ، 6147
4474 ، 4248 ، 4247 ، 4244 ، 4021 ، 6719 ، 6704 ، 6631 ، 6609 ، 6546
، 4544 ، 4534 ، 4533 ، 4483 ، 7138،4479 ، 6957 ، 6844 ، 6780 ، 6740

،4591 ، 4589 ، 4585 ، 4584 ، 4570 ، 8261 ، 7748 ، 7619 ، 7516 ، 7462
،4662 ، 4656 ، 4655 ، 4602 ، 4595 ، 8732 ، 8695 ، 8654 ، 8649 ، 8364

7024 ، 4980 ، 4979 ، 9009،4682 ، 8939 ، 8801 ، 8797 ، 8739
، 631 ، 491 ، 457 ، 454 نایکم 453 ، ،9060 ، 9050 ، 9046 ، 9039 ، 9027

2177 ، 1734 ، 694 ، 686 ، 9303،652 ، 9189 ، 9175 ، 9135 ، 9128
7743 ، 3310 ، 2475 ، 2472 رجاهم 285 ، ،9798 ، 9531 ، 9355،9395 ، 9328
، 991 ، 980 ، 948 ، 830 ، 672 نیثکان 461 ، ،10726 ، 10711 ، 10685 ، 10201

، 1320 ، 1297 ، 1292 ، 1282 ، 10937،1276 ، 10912 ، 10832 ، 10773
1333 ، 1332 ، 1327 ، 1326 ، 111881324 ، 11056

، 1539 ، 1536 ، 1496 ، 1346 ، 1339 ، 10145 ، 1681 یشیرق 1643 ،  / شیرق
، 1661 ، 1657 ، 1656 ، 1655 ، 103561602

، 1713 ، 1701 ، 1696 ، 1670 یجاجک 78951668 ،
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، 1852 ، 1778 ، 1754 ، 1750 نایمارک 29811746 ،
،2054 ، 1973 ، 1969 ، 1927 ، 1920 ، 926 ، 924 ، 923 ، 920 نایفوک 914 ،

،3016 ، 2731 ، 2566 ، 2310 ، 2060 ، 9753 ، 956 ، 955 ، 938 ، 929
، 4621 ، 4616 ، 3763 ، 3481 ، 3480 ، 9878 ، 9860 ، 9815 ، 9794 ، 9787

، 6634 ، 6466 ، 6408 ، 6150 ، 5667 ، 11101 ، 11086 ، 10767 ، 9892
1117410773 ، 11145 ، 11135

،5565 ، 5564 ، 5562 اراصن 4571 ، 10049 نیقرام 6151 ،
،10698 ، 10692 ، 9481 یسوجم 94819480 ،

11201 ، 11195 ، 10722 ، 3371،10700 ، 3367 ، 3359 نایرصم 3343 ،
(529  ) هحفص ، 3408 ، 3389 ، 3387 ، 3386 ، 3373

اهیاج - 5

سدقملا 10651 تیب  نمرا 2190
4791 هوک )  ) نوتسیب نیمز 2340 ناریا 

10068 دراطع ) ) ریت ، 480 ، 475 ، 376 ، 332 ، 292 هرصب 291 ،
خزود  میحج :  ، 861 ، 824 ، 807 ، 765 ، 481،739

، 2117 ، 2106 تشهب 946 ، تنج :  ، 910 ، 909 ، 908 ، 899 ، 897 ، 869
، 7215 ، 4218 ، 3895 ، 3635 ، 15022444 ، 1032 ، 1009 ، 1008 ، 967

1804،10091 ، 1797 ، 1795 ، 1735 ، 1503
خزود  منهج :  ،2088 ، 2087 ، 2072 ، 2071 ، 1841

، 5358 ، 2168 ، 1849 نوحیج 483 ، ،2583 ، 2347،2539،2566 ، 2168
7753 ، 7230 ، 6696 ، 6296 ، 8191 ، 4616 ، 3841 ، 2956 ، 2906

نیچ 4518 ،10810 ، 10674 ، 9671 ، 9257
1113 ، 959 ، 865 ، 346 زاجح 164 ، 10815

1475 ، 1439 ، 1417 ، 1314 ، 100721176 ، 10071 ، 2190 دادغب 2173 ،
، 2124 ، 2071 ، 2059 ، 1877 ، 108241856 عیقب 10821 ،

،5845 ، 5358 ، 5309 ، 5245 خیرم 2279 ، مارهب :
، 6591 ، 6416 ، 6202 ، 6132 ، 5972 ، 2104 ، 2102 ، 1478 تشهب 1461 ،

، 7223 ، 7109 ، 7081 ، 6874 ، 6796 ، 5128 ، 4130 ، 4019 ، 3754
،8330 ، 7623 ، 7422 ، 7353 ، 69237310 ، 6603 ، 6434 ، 6405 ، 5153

(530  ) هحفص  8998 ، 8976 ، 8800 ، 8788 ، 102128449 ، 8011 ، 7668 ، 7549
( لمج هاگمزر  هرصب ،  رانک  رد  یتشد  هقر (  ، 9760 ، 9134 ، 9124 ، 9076

2329 ، 10365 ، 3480 ، 10678 ، 10363 ، 10340 ، 10058
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، 10654 ، 10568 ، 6167 مور 2340 ، ، 11074 ، 11040 ، 10959 ، 10955
10690 ، 1114510689 ، 11122 ، 11081

1055  ( هرصب یکیدزن  رد  یلحم  هیواز (  3091 ناسارخ 2179 ،
خزود  ریعس :  برغم 10028 يایرد 

8717 بالقس 3884 ، ، 2315 ، 2311 ، 1789 ، 521 قشمد 508 ،
، 2356 ، 2351 ، 2271 ، 2194 ماش 956 ، ، 4771 ، 4271 ، 3301 ، 2743 ، 2350

، 2430 ، 2412 ، 2408 ، 10159،2369،2383 ، 8520 ، 5692 ، 5446
،2910 ، 2876 ، 2643 ، 2544 ، 2535 ، 10523 ، 10522 ، 10244 ، 10243
،3954 ، 3489 ، 3124 ، 3122 ، 10543،2972 ، 10534 ، 10525 ، 10524
،4613 ، 4601 ، 4334 ، 4331 ، 4067 ، 10639 ، 10564،10594 ، 10549
،5247 ، 4994 ، 4985 ، 4926 ، 10680،4904 ، 10662 ، 10659 ، 10649

، 5415 ، 5408 ، 5366 ، 5358 ، 5309 ، 10748 ، 10727 ، 10724 ، 10681
، 6132 ، 5487،6081 ، 5476 ، 109525453 ، 10941

، 6345 ، 6315 ، 6308 ، 6306 ، 11586211 ، 1155 ، 948 خزود 628 ،
،6450 ، 6419 ، 6385 ، 6359 ، 6352 ، 1853 ، 1805 ، 1708 ، 1676 ، 1657
،6633 ، 6614 ، 6610 ، 6591 ، 2807،6590 ، 2444 ، 2263 ، 1965 ، 1855
،6720 ، 6717 ، 6715 ، 6809 ، 3895،6706 ، 3712 ، 3550 ، 3160 ، 2861

، 6830 ، 6798 ، 6791 ، 6741 ، 6737 ، 4332 ، 4058 ، 4043 ، 4036 ، 3952
،7212 ، 7143 ، 7109 ، 6859،7081 ، 5528 ، 5490 ، 5149 ، 5096 ، 4333

، 8362 ، 8320 ، 7781 ، 7769 ، 7623 ، 6680 ، 6371 ، 6194 ، 6080 ، 6074
، 8649 ، 8657 ، 8475 ، 8449 ، 7536،8447 ، 7532 ، 6923 ، 6740 ، 6720
،8879 ، 8855 ، 8838 ، 8781 ، 7827،8772 ، 7809 ، 7808 ، 7651 ، 7630

،9064 ، 9024 ، 9020 ، 8985 ، 8937 ، 10410 ، 8631 ، 8611 ، 8179
،9961 ، 9671 ، 9314 ، 9307 ، 10886،9160 ، 10885 ، 10793 ، 10668

،10288 ، 10183 ، 10159 ، 111809962 ، 11154 ، 11143
برغم  يایرد  لحاس  رد  يرهش   ) ناوریق ، 10831 ، 10802 ، 10800 ، 10651 10528 ، 10520 ، 10340 تشهب 10298 ، ناوضر : 

10027 سنوترد )  هنارتیدم  ، 11045 ، 10887 ، 10884 ، 10835
البرک 5599 11071

،2200 ، 776 ، 773 ، 771 ، 769 هبعک 421 ، 7698 ، 4685 هوک )   ) افص
6465 ناقلاط 21994620 ،

، 4343 ، 3003 ، 2109 رثوک 1825 ، ناط 4542
10896 ، 2078 ، 1856 ، 1565 قارع 1113 ،

، 932 ، 923 ، 922 ، 919 ، 918 هفوک 916 ، ، 3124 ، 2910 ، 2643 ، 2369 ، 2235
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،5741 ، 4520 ، 1210 ، 952 ، 933 ، 6345 ، 6211 ، 6132 ، 5453 ، 4775
،9488 ، 9479 ، 9476 ، 9456 ، 9453 ، 10158 ، 8447 ، 6751 ، 6359

، 9683 ، 9594 ، 9593 ، 9578 ، 107549489 ، 10319
،9800 ، 9762 ، 9760 ، 9755 ، 31249752 ناتسبرع )   ) برع
، 9988 ، 9941 ، 9936 ، 9814 ، 1779807 هقیقع 142 ،  / قیقع
، 10157 ، 10156 ، 10147 هفوک 101579989 ، قارعلا :  نیع 

،10684 ، 10682 ، 10216 كدف 4610157 ،
، 10928 ، 10765 ، 10723 ، 10722 ، 6191 ، 6185 ، 6110 تارف 6097 ،

، 11168 ، 11073 ، 11072 ، 11071 ، 6722 ، 6225 ، 6223 ، 6204 ، 6194
11187 ، 11171 ، 6813 ، 6774 ، 6746 ، 6734 ، 6731

4205 ، 4030 ، 3134 ناویک 1562 ، 7739
10240 ، 8723 ، 8617 تشهب 900 ، ناوضر :  سودرف  سودرف /

گنگ 4959 ، 6079 ، 6030 ، 4986 ، 4147 ، 1254
نالیگ 2193 ، 10668 ، 7629 ، 7552 ، 6374

7079 ، 3537 هوک )   ) لدام 11180 ، 10898
3654 ، 2192 ناردنزام 1580 ، 10635 ، 7200 ، 4963 هوک ) ) فاق

،155 ، 140 ، 137 ، 74 ، 61 هنیدم 37 ، تارف ) رانک  رد  يرهش  ایسیقرق  ایساقرق ( 
، 341 ، 340 ، 183 ، 181 ، 178 ، 2313172 ، 2249
، 483 ، 482 ، 481 ، 432 ، 408 نیوزق 2182380 ،

،2391 ، 954 ، 953 ، 945 ، 620 ، 5379614 ، 5378 رصم ) کیدزن  يرهش  مزلق ( 
(532  ) هحفص

،492 ، 462 ، 459 ، 458 ، 456 ، 455 ، 4524 ، 4523 ، 4522 ، 4517 ، 2625
،652 ، 632 ، 619 ، 613 ، 10506،518،612 ، 5537 ، 4746 ، 4633

،1211 ، 845 ، 825 ، 778 ، 731 ، 10817680 ، 10800 ، 10782 ، 10727
،2209 ، 1737 ، 1733 ، 1244 ، 100681239 خیرم 7221 ،

4506 ، 3093 ، 3079 ، 3075 ، 3106،3074 ، 3104 ، 3103 رصم 2176 ،
10434 ، 8515 ، 7989 ، 3353،4514 ، 3344 ، 3336 ، 3127 ، 3107

10435 ، 3412 ، 3406 ، 3402 ، 3385 ، 3382
لصوم 2193 ،3523 ، 3522 ، 3495 ، 3439 ، 3433

خزود  ران : ، 3615 ، 3559 ، 3557 ، 3556 ، 3531
دیهان 10068 ،3675 ، 3666 ، 3663 ، 3642 ، 3638

6006 روباشن 6000 ، ، 3831 ، 3743 ، 3742 ، 3680 ، 3676
ناورهن 10072 4469 ، 4254 ، 4245 ، 4241 ، 3841
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طساو 2177 ،4494 ، 4493 ، 4477 ، 4473 ، 4470
خزود  هیواه :  ، 4563 ، 4531 ، 4529 ، 4525 ، 4499
نادمه 2191 ، 5178 ، 4746 ، 4672 ، 4652 ، 4538

7453 ، 5512 ناتسودنه 2195 ، / دنه ، 5652 ، 5644 ، 5638 ، 5626 ، 5561
هنیدم  برثی :  ،6964 ، 6963 ، 6961 ، 6769 ، 5658
همامی 4517 ، 7035 ، 6986 ، 6978 ، 6974 ، 6973

،701 ، 699 ، 690 ، 687 ، 682 نمی 676 ، 11186 ، 10679 ، 10676 ، 10629
، 1546 ، 848 ، 736 ، 734 ، 712 ، 704 ، 10567 ، 8549 ، 4746 برغم 2340 ،

6459 ، 1814 ، 106541791
(533  ) هحفص ، 452 ، 451 ، 450 ، 375 ، 374 هکم 368 ،

اهباتک - 6

، 8795 ، 7504 ، 7475 ، 7471 لیجنا 58797458 ،
، 9212،9218 ، 9211 دنزاپ 74539209،9210 ،

، 9308 ، 9303 ، 9299 ، 9296 ، 59659286 ، 5963  ( تاروت  ) تیروت
، 9374 ، 9346 ، 9327 ، 9319 همان 29839310 ، هزمح 

، 9429 ، 9384 ، 9383 ، 9381 ، 9375 ، 2986 ، 2977 ، 95 همانهش 94 ، همانهاش / 
، 9456 ، 9448 ، 9434 ، 9432 ، 29919430 ، 2979 ، 6758 ، 2988

، 9556 ، 9494 ، 9491 ، 9477 همان 29919462 ، یلع  همان :  هش 
، 10008 ، 9595 ، 9561،9560 ، 2991 ، 2979 ، 97 ، 95 ، 93 همان 88 ، یلع 

،10014 ، 10012،10013 ، 676010009 ، 6759
10114،10590 ، 298310015( رضاح باتک  زا  ریغ  یباتک  همان (  یلع 

میرک  نآرق  ادخ :  باتک  میرک  نآرق  ناقرف – 
میرک  نآرق  هسارک :  ، 997 ، 730 ، 256 ، 255 میرک 57 ، نآرق 

میرک  نارق  فحصم :  ، 1293 ، 1291 ، 1290 ، 1289 ، 1288
همانهاش  همان :  غم  ، 2580 ، 1747 ، 1310 ، 1303 ، 1296
همان  هش  همان :  غم  ، 6073 ، 4970 ، 4391 ، 3915 ، 2975

، 7454 ، 7446 ، 7444 ، 6358 ، 6075
(534  ) هحفص

اهگنج عیاقو و  - 7

3764 ، 3063 ، 3051 ، 2976 ، 79782308 ، 2587 گنج )   ) دحا
،6756 ، 6169 ، 5429 ، 3766 ، 64073765 ، 6394 ، 2587 ، 627 گنج )  ) ردب
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،7711 ، 7700 ، 6956 ، 6946 ، 79846917 ، 7867
،10074 ، 9443 ، 9436 ، 8435 833 ، 127 ، 100 ، 87 ، 77 گنج )   ) لمج

، 10706 ، 10702 ، 10116 ، 10108 ، 2287 ، 2057 ، 1816 ، 947 ، 913
11208 ، 10706 ، 9987 ، 2294 ، 2292

نابرق 10659 دیع  10880 ، 10713
، 7495 ، 2473 ، 250 ، 247 مخ 8 ، ریدغ  7867 ، 6407 ، 6349 ، 627 گنج )  ) نینح

85759908 ، 7984
8869 ، 8827 ریرهلا ) هلیل  يرهلا (  لیل  2471 هفیقس 8 ،

11207 ، 6151 گنج )  ناورهن (  2303 ، 2291 ، 2289 ، 2287 نیفص 79 ،
( 535  ) هحفص

... ءایشا و تاناویح ،  - 8

1979 ، 1666 ، 1580 لیبابا 64661044،1072 ،
، 2478 ، 2265 ، 2050 ، 1990 ، 14121980( داب ) ابص ریا :

، 3654 ، 3626 ، 3331 ، 2823 ، 2615 ، 5639 ، 4813 ، 4801 لامش 3641 ، داب 
،4301 ، 4293 ، 4151 ، 3883 ، 80833685

،6626 ، 5354 ، 5199 ، 4568 ، 85544444 داب )  ) يزومت
،7465 ، 7334 ، 6934 ، 6890 ، 98196887 هعارد )  يردیح ( 

،8200 ، 8160 ، 7897 ، 7822 ، 85407363 هرز )   ) يدواد
، 9036 ، 8746 ، 8687 ، 8554 ، 48008486 ، 3181 داب )  روبد ( 

10795 ، 10492 ، 9982 ، 78229037 ، 7334 ، 6679 هدد 3883،5354 ،
ناردنزام 1580 ناوید  8724

حانجلاوذ 9127 ، 4638 ، 4637 ، 1914 لدلد 1171 ،
، 1162 ، 1088 ، 196 ، 173 راقفلاوذ 80 ، ، 6228 ، 5910 ، 5864 ، 5742 ، 4652

، 2137 ، 1933 ، 1821 ، 1735 ، 1323 ، 7778 ، 7167 ، 7123 ، 6773 ، 6287
،2586 ، 2585 ، 2580 ، 2565 ، 2784 ، 8616 ، 8590 ، 8470 ، 7925 ، 7779

3333 ، 3136 ، 3016 ، 2673 ، 9316،2670 ، 8791 ، 8790 ، 8691 ، 8684
، 4816 ، 4609 ، 4489 ، 4334 ، 106013366 ، 10376 ، 10375 ، 9530

، 7188 ، 7120 ، 6147 ، 6144 ، 5709 ، 506 ، 436 ، 385 ، 258 ، 157 ، 50 وید 4 ،
10257  ( هبش ) یسوط ،8575 ، 8572 ، 7785 ، 7784 ، 7265

،1269 ، 779 ، 765 هشیاعرتش )  ) رکسع ،8900 ، 8623 ، 8621 ، 8610 ، 8577
1977 ، 1861 ، 1849 ، 1273 ، 9485،1272 ، 9341،9363 ، 9326 ، 9315
1540 ، 649 بسا )  ) داژن یلیَقُع   / لیقُع 11163 ، 11141 ، 10937 ، 10887
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6387 ، 6003 ، 5116 ، 4069 ، 4068،2533 ، 4028 ، 3232 یطخ 1560 ، حمر 
7220 ، 7169 ، 7168 ، 6451 ، 6439 ، 3689 ، 5726 ، 5067 ، 4983 ، 4390

7960 ، 7837،7928 ، 7620 ، 6579 ، 6566 ، 6441
،5264( امدق داقتعا  رد  نیمز  ةدنرادهگن  ) واگ 8176

10322 ، 47628723 ، 4738 ، 3140 ، 720 ابید )   ) یمور
2478 یلهاج )  تب  ) تال 10733 ، 10731

کمس  یهام :  يرفعج 4762 رز 
7894 ، 7103 رخ )  ) يرصمداقتعا رد  نیمز  لماح  واگ  ةدنرادهگن  کمس ( 

، 8120 ، 6452 ، 5196( ناوتسگرب ) یبرغم ،8723 ، 5264 ، 4030 ، 1562 امدق )
103228541 ، 9876

9818 غیت ) ) یلصوم 4762 ابید )   ) يرتشش
3478 ، 2656 یلهاج ) تب  ) لبه ، 6229 ، 4962 ، 3680 ، 827 داب )   ) ابص

 9820 ، 8545 ، 7222 ، 6442 غیت )  ) يدنه 7030
(537  ) هحفص

(1) تاغل - 9

نوگ 4126 هتفشآ   ... رد ندرک  اهر  ار  با  رد : ...  نتسب  بآ 
هراکشآ 2834 10423

5829 بانشآ )؟( :  نتسب 6847 ار  بآ  نتشاد :  گنت  بآ 
یبوخ 3323 ریخ و  تداعس ، نمی ،  نیرفآ :  لالز 5957 بآ  نشور :  بآ 

رازبا 10259 الآ :  رایسب 9713 بآ  هایس :  با 
هاشداپ  نالسرا ،  بلآ  ریش : بلآ  ریش ] :  بالآ  6859 ، 6858 بالات 6233 ، هگبآ : 

] تسا رعاش  رصاعم  هک  یقوجلس  ردتقم  ندز 4463 شتآ  نتفرگ :  شتآ 
7320 ، 6742 ، 433،4113 لابند ...  هب  راثآ : ...  رب  لابند .  رثا ،  راثآ : 

الآ 9246 كر .  ندیشوپ :  تالآ ...  6330 ، 820
ندیشوپ  یگنج  رازبآ  ندیشوپ :  رازراک  بلآ  مارتحا 1207 ردق ،  تمرح ،  مزرآ : 

وزرآ 41178682 دوزرآ : 
ساجرب 6921 فده ،  هاگجامآ :  ندوب 9164 رازآ ...  یپ  رد  نتسج :  رازآ ... 

كر .  یسک ،  يوس  هب  ندمآ  یسک :  هب  ندمآ  نوگ 184 هدرزآ 
ندش 1162 یسک  هب  مرش 883 مرزآ : 

ندش  هدامآ  ندز ،  الاب  نیتسآ  نتشون :  رب  نیتسآ 
هک  يدراوم  تسادخهد . همانتغل  یناعم  عجرم  .95331 ، 4913

( 538  ) هحفص تسا . هدش  صخشم  بالق  تمالع  اب  دشن  تفای  ادخهد  رد  4356  ] هتفات هتفشآ و  بات ] :  هتفشآ 
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ندرک 6799 مامت  ار  يراک  نتخادرپ :  زا ...  ار 10031 هچنآ  شچنآ : 
ندش 10410 راگتسر  زا ...  ار 6504 وت  هک  نآ  تکنآ : 

بوصنم  ندناشن و  بناج ...  زا  نتسِش :  زا ... زا 2060 ندرک  هراوآ 
ندرک 9749 ینمیرها 9937 ینمشد ،   : ینمرهآ

ندوب 5723 هرهب  یب  زا ...  ندنام :  راکیب  زا ...  8785 راو :  هتسهآ 
راب 10251 نیا  راب :  نیا  زا  دنمدرخ ، دنک ،  راک  هشیدنا  هب  هک  نآ  هتسهآ : 

بآ 6745 يوس  نیا  بآ :  يور  نی  زا ا  رسکبس 3237 لباقم 
هنوگ 4204 نیا  يور :  نیا  زا  اب 5865  : ابا
هنوگ 5515 نیا  نیا :  زا  رتبا 11046 دبا : 

دادماب 3743 دادماب :  زا  5069 بسا [  تفص  دیفس ]  هایس و  دَربَا : 
ندیسر  بقع ..  یپ و  زا  ندیسر :  رب ...  زا  تسا  سیلبا  راک  نوچ  شراک  هکنآ  راک :  سیلبا 

9204 ، 3208907
یتحاران  زا  هیانک  ندماین ] :  رب  ها  نورب  زا  نوریب 7827 نوریبَا : 

9080 دیدش [  قوقح 4593 ارجا : 
اهبسا  نداد  تکرح  نتخیگنارب :  یگراب  هنب  زا  نتشک 1529 ار  ندز ... :  رب ...  لجا 

6319 يرگ 2410 ، هلیح  ندرک ،  هلیح  لایتحا : 
ندنکرب  خیب  لصا و  زا  ندیشک :  رب  هنب  زا  9562 ، 9185 ، 7193 ، 6863 ، 5284

لاح 99805732 عمجلا  عمج  اهلاوحا : 
5988 ، 5971 يارب 6058 ، زا  رهب :  زا  5194 یخا 577 ، ردارب ،  خا : 

5898 بتاک 39186912 ، بیدا : 
يارب 5919 زا  یپ :  زا  هدش 10481  یغابد  مرچ  میدا : 

دش 5684 هدامآ  يارب ... ندرک :  زاس  یپ ...  زا  ایآ 8073 را : 
ندنک 1681 ياج  زا  تشگنا  رس  ات  جنرآ  زا  لوط ،  دحاو  َشرَا : 

ندرک  لمح  يریلد  اب  ندرب :  هلمح  رگج  زا  8316 ، 6397
ندوب 7248 یفاک  لباقم ...  رد  ندوب : سب  زا ... 

(539  ) هحفص نتشگ 5439  شومارف  يزیچ  زا   9351
ناناملسم 10692 نایمیلسا :  9981 تهج 6367 ، زا  رد :  زا 

اهلاوحا 6363 كر .  نایباحصا :  5255 نتشذگ [  دح  زا  نتشذگ ] :  تسد  زا 
كرحتم 10776 ندرک  نکاس  رامضا :  زا  ندش  نامیشپ  ای  ُهتس  ندش :  سب  يار  زا 

نتفرگ 3070 تربع  : رابتعا دوخ 6336 يهشیدنا 
5227 ، 4532 ، 3506 ودع 949 ، ادعا : صالخ  ریشمش  زا  ندرب :  ناج  ریشمش  زا 

7942 درفم [  يانعم  رد  ودع ]  ادعا : نتفای 5479
ندز 1904 ارتفا  ندرک :  ارتفا  تربع 6687 يور  زا  ربع :  قیرط  زا 

همان www.Ghaemiyeh.comیلع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 446 

http://www.ghaemiyeh.com


زارف 4511 زارفا :  ندرک  تکرح  لزنم  زا  نتفرگرب :  لزنم  زا 
رازفا 9454 5860

جنر 5157 ندرشفا  ناهگان 5996 ناهگان :  زا 
كر . هب ...  ندرک  هلمح  رب :  نت  ندنکفارانک  ار  وربآ  ندرک :  تعجر  گنن  مان و  زا 

1812 رب ...  نت  ندنکفارب  نتشاذگ 6703
یسک  هب  ینیمز  هعطق  ندیشخب  نداد و  عاطِقا :  تسخن 6144 تسخن :  زا 

هنوگ 684046 چیه  ندوب :  رد  چیه  زا 
9648 ندرک 7458 ، تماما  ندرک :  یماما  ندش  هتشک  نتشک :  مه  هب  مه  رگدکی  زا 

یسراف 9754 نا » » هارمه تما  عمج  ناتما :  مه 9061 تسد  هب  هاپس  کی  ياهورین 
اهناراب 2645 راطما :  نت  گنج  رگیدکی  اب  نتخیوآ :  رد  رگیدکی  زا 

5996 ًاروف 5636 ، نامز ،  نامه  نامز :  ردنا  ندرک 5752 نت  هب 
ياهظحل 556 یکدنا :  3421 رد 2074 ، زا : 

1415 اههودنا 565 ، ناهودنا :  شتآ 1447 نتخورفا  ندرک :  يزیزا  زیزا ، 
رد  زا ، ...  ندوب  ساره  رد  زا : ...  ندیشیدنا  داینب 5993 ساسا ،   : ساسا

ندوب 447 رکف ...  ندرپس 10856 هدرپسا : 
ندیشک  نوریب  ندرک :  تشگنا  زا  يرتشگنا  يرپس 10163 يرپسا : 

تشگنا 9777 زا  رتشگنا  ربکتسم و  ًازاجم  رابکتسا ،  ففخم  رَبِکتسا : 
يرتشگنا 9779 نیرتشگنا :  ملاظ 8349

خیس 9230 ندز :  باب  عمجلا 10749 عمج  اهفرظ ، ینوا :  ( 540  ) هحفص ندرک 11149  هلان  نینا :  9061 مد 8775 ، هدیپس  مد :  هدیفسا 
عوضوم 696 صوصخ ، باب :  10797 درفم [  يانعم  رد  نطو ]  ناطوا : 

ردپ 4808 اباب :  4644 درفم [  يانعم  رد  یلو ]  ایلوا : 
9999 ریشمش [  تفص  هدنرب ]  رتاب :  ، 10668 ، 10510 دیما 10509 ، دیموا : 

يزومت 8554 داب  5982 ، 5970
روبَد 3181 داب  یحیسم 10692 اسرت ،  اپیلچ :  لها 

نیگمغ  دیما و  ان  ندیشکرب :  لد  زا  درس  داب  چیه 1595 چیا : 
ندش 2070 10565 ، 7000 ، 5902 اج 5900 ، نیا  ردیا : 

ندیشک 9712 رب  رس  هآ  ندز :  درس  داب  نینچ 11207 نیا  نودیا : 
يدوبان 7183 همد :  داب و  ابص 1412 داب  ریَا : 

4218 رسکبس 1409 ، راقو ،  یب  راسداب : هدناوخان 34 یلیفط و  نامهم  نامریا : 
داب 10069 لثم  راوداب :  رتشا 10754 کلام  ۀلیبق  رتشا :  لیا 

رابکی 10304 ندید :  راب  بجعت 8808، راهظا  يارب  هلمج  هبش  تنیا : 
بسا 10944 یگراب :  9972

دوخ  هاگیاج  فرط  هب  ندش :  ياج  زاب  نت  هب  نت  گنج  یسک  اب  ندروآ :  ور  هب  ور  اب ... 
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نتشگزاب 7198 ندرک 10333
دیفس 1086 زاب  زاب ، هرج  هرج :  زاب  راکشآ 892 اراکشآ :  اب 

نداد 1725 راب  هب  رس  رس :  نداد  زاب  دنم 10084 هرهب  شمار :  اب 
ندرک 1818 همین  ود  همین :  ود  هب  ندز  زاب  ندمآ 6 هوتس  هب  ندش :  هوتس  اب 

1709 زا ...  ندش  ادج  زا : ...  ندش  زاب  ندمآ  رد  شمارآ  هب  ندش :  تمالس  مالس و  اب 
زین 2262 زاب :  3355

 ... هب نتفگ  نیرفآ  ندرک :  نیرفآ  زا  رپ  ار  رازاب ...  كانسرت 9717 كانمهس :  اب 
هودنا 710 مه  زارط و  مه  ندرک :  زارط  یسک  اب 

ایهم  ار  تالآ ...  بابسا و  نتخاس :  رازاب ...  ندوب 7163
ندرک 10251 2099 هارمه ...  اب ،...  مه :  هب  اب ... 

(541  ) هحفص قنور 9768  ندید  نتفای :  رازاب  هب 213 اب : 
نید 274 ، رد  فارحنا  يروآون و  تعدب :  تیبوبحم ،  تمرح ،  راتفر ،  زور ، لاح و  رازاب : 

54212251 ، 2724 ، 2599 تیمها 710 ،
راکدب 4739 لاعفدب :  10750 قنور 10690 ، رازاب : 

رب  شاهتساوخ  ماک و  هک  نآ  هاوخدب ،  هماکدب :  نامرفان 6937 یغاب : 
دریگ 3459 رارق  دب  هنیرفن 409 ، هب  لباقم  نیرفآ ،  هب  نیرفاب : 

10002 ، 6597 رادرکدب 6514 ، شنکدب :  11142
شیدنا 5823 دب  نامگدب :  لوط 2749 ادنلب ،  الاب : 

وسرت 8110 نامگدب :  هبرض 6720  : ماب
دور ، دب  نامگ  شاهرابرد  هک  یسک  نامگدب :  ، 416 رحس 185 ، دوز ،  حبص  هاگپ :  دادماب 

مهتم 879 2267
ندش 7241 نمیا  رب ...  حبص 959 زامن  زامن :  نیدادماب 

6112 ندش ...  رادربخ  ندش :  ربخ  رب ...  سیلبا 2951 هینک  هرموبا ،  هرماب : 
نتفرگ 9611 رب ... ندوب 9557 كر . دش ،  دبب : 

هک 3012 نآ  يارب  هک :  نآ  رب  راک  نیا  تسا و  یتُخب  لصا  رد  رتش ]  تیخب : 
یگتسهآ 5519 هب  یگتسهآ :  رب   ] تسا هدنیوگ  يداوس  مک  زا  الامتحا  رب 

3511  .... هب ندش  دراو  رب : ...  نداتفا  رب  5364 ، 2954 ، 2802 ، 2801 ، 2799
ینابصع  ندش :  ياج  زا  ندش ] :  ياج  رب  داژن 5668 دب  تاذ و  دب  رهگدب : 

10371 ندش [  مانشد 1563 یعون  درمان ، درم :  دب 
ندش 6026 گنج  ةدامآ  نتسب :  گنج  رب  افو 10256 یب  رهم :  دب 
9143 رب ...  ندوب  قح  رب  6382 رادرکدب 3397 ، نوبز ،  ناشن :  دب 

یتسرد 9334 هب  یتسرد :  رب  11066 دب [  زا  رتدب   : [ رتبادب
نتسب 10458 هرگ  لد  رب  دش 1139 شاف  دش ،  راکشآ  دش :  هتسنادب 
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ندز 11025 رب  8659 ، 8110 وسرت 8041 ، لد :  دب 
ندش 1398 ور  هب  ور  ندز :  رب  تنیطدب 4739 تشرس ،  دب  گردب : 

ندوب 2537 راکنایز  ندوب :  نایز  رب  ندرک 11034 دوردب  ندوب :  دوردب 
(542  ) هحفص ندش 11024  راوس  نتسش :  رب  شیدنادب 3284 لاگسدب : 

بسا 4029 هب  كر . ندش ،  ابیکشان  دوخ :  هب  ندیپط  رب 
ایهم  ار  هشوت  تالآ و  بابسا و  نتخاس :  گرب  ندمآ 1491 رب  شوج 

ندرک 5972 هتسارآ 8541 زارط :  رب 
نتشامگرب 1335 نتشاگرب :  نتفر 5639 یسک  دزن  ندش :  یسک  رب 

تشذگرب 9190 دیریگ 5336 رب  دیرگرب : 
6238 مریگرب [  :[ مَرِگرب ندیفال 6501  : ندیفال رب 

دیریگرب 5336 دیرگرب :  ندرب 6681 هلمح  رکشل  هب  ندز :  رکشل  رب 
نتفرگرب 5933 ندیرگرب :  8846 اراکشآ 9165 ،  : الم رب 

دراد  ناوتسگ  رب  هک  یبسا  شک :  ناوتسگرب  ندیدرون 4912 رد  ندیچیپ و  نتشون :  رب 
انیقی 59735258 نیقی :  رب 

بسا 5196 ، یگنج  ششوپ  ناوتسگرب :  هفاضا 548 هرسک  نیزگیاج  يارب ،  رب : 
447710314 رد 2611 ، رب : 

ندش 9921 فرصنم  زا : ...  نتشگرب  ندش 3614 فیرح  ندمآ :  رب 
نتخیوآرب 10182 ندش ، ریگرد  مه :  هب  اب ...  نتخیوآرب 

، 10217 ندرک 10182 ، اهر  زا :  نتشگرب  1645
10656 تمشح 109710656 ، راقو و  هب  یگتسهآرب : 

ندنام  دوخ  فرح  رب  نخس :  زا  ندمآ  نورب  ندیشک 4062 نوریب  نتخیهآ :  رب 
تکرح 9855 تعرس  نامه  هب  دننامه و  نتفر : ربارب 

ندناود 8612 جراخ  هب  نتخات :  نورب  ندرک 5743
10644 نتخادنارب 6482 ، نتخاد :  نورب  هلاوح 6813 تارب : 

5716 ندرب 5714 ، نورب  نتفر :  نورب  كر .  هب ، ...  ندرب  هلمح  رب : ...  نت  ندنکفارب 
نوریب  تفص  زا  بسا  اب  سرف :  ندز  نورب  4062 ، 1520 رب ....  نت  ندنکفا 

ندمآ 1518 نداتسیا و  ار  رتش  لمج :  نتخیگنارب 
جراخ 10727 نوریب ،  وس :  نورب  ندرک 777 اپرب 

ندرک  نایصع  ندرک ،  ینامرفان  نتشذگ :  نورب  ندناشن 10858 ندناشرب : 
تفص 9597  دهجیم ، قرب  لثم  هک  نآ  هج :  قرب 

(543  ) هحفص
راک 3858 هبان  هیالب : رد  ندروآ  تجح  تجح ، تعاجش ،  ناهرب : 

گرب 4964 گلب :  ، 1703 ، 80 یگنادرم )؟(  يروالد و 
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3593 بیرف 3415 ، دنب :  2241
خرس  گنر  هب  همیرک  راجحا  زا  یعون  شفنب :  963 دیرب )؟( : 

نشور 7082 گنج ) زیرپ =(  دیاش  زیر ، زیر  زیر ، هب  زیرب :
تشونب 823 تشمنب :  دشاب 1604

داینب 623 خیب و  هنب :  10973  ] شدیرب  : [ شنیرب
نآ  رد  ار  رز  میس و  نارگرز  هک  یفرط  هتوب :  هدنزو 509 نازو ،  ناَزب : 

دنزادگ 10395 ناوارف 1805 رایسب ،  شیباسب : 
دشاب 5739 ار ...  ام  نامدوبهزیتس :  ندیهیتس ،  ندیهتس ،  ردصم  زا  دهتسب : 

، 1732 دنشاب 528 ، دندوبب :  ندش ،  ندوب :  ندرک 2234 تجاجل  و 
6561 ، 6408 ، 6352 ، 6094 ، 82154544 چیه 6043 ، یسب :

ُنب 7157 نوب :  راکم 9827 نف :  رایسب 
لابند ...  هب  يارب ،... ندیشکوب  ندرب :  يوب ...  ندش 10507 هدامآ ...  درک :  جیسب ... 

ندوب 3533 ندرک 5631 جیسب ... كر .  ندیجیسب :
رادربخ  ندوب ،  يزیچ  یپ  رد  زا :  ندرب  يوب  تراشب :  ندز .  يداش  لبط  ندز : تراشب 

زا 7177 ندش  تبون  ود  وگ  ندز  لهد  لاثم :  زاس ؛  یعون 
رورغ 4748 يوب  یعیفش [  « [ يدعس تابیط   » تراشب نز 

دوبان  هدنکارپ و  نداد ،  داب  هب  ندرپس :  داب  هب  9959 ، 9957 ، 3129
ندرک 4938 تشم 6539 زا  یتروص  تُشب : 

نداد 10918 رارق  ربارب  ندروآرب :  هب  ندناونش 5017 ندناونشب : 
نداهن  هار  رد  مدق  ندرپس ،  ندروآ :  اپ  هب  دینشب 9758 دیونشب : 

ندرک 10243 هلمح  ریشمش ،  ندرب  الاب  نداشگرب : لغب 
نیگمشخ 6177 ، عیرس و  دنت و  بات :  هب  7188 ، 8621 ، 5322

10533 ، 7008 ، 6736 ع 6231 ،  ] ندرب هب ...  تسد  نداشگرب ] : هب ...  لغب 
ندروآرب  روش  ندروآ ،  دایرف  هب  ندرک ،  دایرف  هب  یعنصت 9712 دیلقت :  هب  ( 544  ) هحفص  152110692 ندرک 1326 ، توق  راهظا 

237 کیدزن ...  ندیسر :   / ندش گنت ... هب 
ندروآ 10075 راک  هب  7300 ، 6784 ندیسر 1160 ، نتفر / 

ندمآ  كر . ندش ،  یسک  دزن  هب  ندش :  یسک  هب  10304 ، 10022 ییاهنت 7094 ، هب  اهنت : هب 
یسک 788 هب  ندرپس 10533 رامیت  هب 

مدآ  ندرک ،  باسح  یسک  ندرمش ]:  یسک  هب  10838 قح ...  رد  ياج :... هب 
6311 ، 5250 ندرک [  باسح  رب  كر . ندش ،  ابیکشان  ندمآرب :  شوج  هب 
376 یبوخ )؟(  هب  تعرس ، )؟(  هب  یمرگ :  هب  6299 دوخ 5191 ، هب  ندیپط 

نوعلم  راوتسا ،  تنعل  رد  نیکر :  تنعل  هب  ندوب 9381 رایتخا ... رد  ندوب :  بیج ...  هب 
یمتح 3899 ندرک 9771 تجح  مامتا  نتفرگ :  تجح  هب 
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یتنعل 5689 نوعلم ،  تنعل :  هب  9780
هدش 5634 موم  رهم و  رهم :  هب  ًاروف 5096 ًانآ ،  نیح :  هب 

دزن 6819 هب  کیدزن :  هب  رتاناد 8927 ملعا ،   : نداد هب 
هرابود 1648 ون :  هب  8149 ینادیم [  رتهب  یناد ، هب  ناد ] :  هب 

دروم 2502 ره  رد  هنیمز ،  ره  رد  رد :  ره  هب  3289 هتسیاش ...  دروخرد : ...  هب 
نتفشآ 4224 ندرک ،  بوشآ  ندز :  رب  مه  هب  نتشگرب 6727 ندییارگ :  تعجر  هب 

یتخس 88444226 هب  راز :  هب 
نداد 7784 تسکش  نتسکشرب :  مه  هب  ییابیز 2891 هب  ابیز :  هب 
6685 ، 3138 رانک 2795 ، ولهپ :  مه  هب  نتسیرگ 11081 زاس  هب 

عمج  ندروآ ع  مه  رانک  رد  ندروآ :  زارف  مه  هب  هدیشک  نوریب  ریشمش  اب  هتخآ :  ریشمش  هب 
ندرک 9172 هدش 9116

نتسسگ 9052 مه  زا  نتسسگ :  مه  هب  تربع 6688 يور  زا  تربع :  هب 
مه 349 اب   : مه هب  نیگمغ 5598 مغ :  هب 

رابکی 6276 هب  تسد ...  هب  نامرف ..  تحت   ... : نامرف هب 
یگرابکی 6272 هب  15

(545 هحفص ( تسا ) هتفر  راک  هب  ناوارف  ینعم  نیا  رد  اب (  هب :  ندش 10556 عیطم  ندش :  نامرف  هب 
ییاهنت 10532 هب  هلغشم :  یب  9023

7147  ] دیدرت یب  رگم ] :  یب  هوکش 988 تمظع ،  اهب : 
تمالم 9422 یب  57 يارب 5 ، يارهب : 

ندش  هابت  راک ، نتفر  تسد  زا  راک :  ندش  اون  یب  نیرتهب 3777 نیهب ،  یهب : 
راک 2181 تقفاوم 11046 نودب  قافتا :  یب 

تسا :  ریخ  ریخ  فیحصت  ًارهاظ  ریب ] :  ریب  هیام 1567 یب  شور ،  هار و  یب  لوصا :  یب 
4074 هدوهیب [  الب  ماما  قحان ،  هب  ماما  ماما ،  ان  ماما :  یب 

9645 ، 4758 هاچ 1641 ، رئب ، ریب :  قاقحتسا 2351
7184 ناریو 5003 ، زا  یتروص  ناریب :  راگزیهرپان 10865 راد :  كاب  یب 

مک  كر . تسه ،  هک  هچ  ره  همه ،  مک :  شیب و  بیصن 3102 یب  رب :  یب 
، 1352 ، 805 ریثک 684 ، لیلق و  شیب ، ناگیار 1068 اهب :  یب 

2934 لزنم 198 ، ردق و  یب  مرتحمان ،  تمرح :  یب 
رورغ 9568 ربک و  یشیب :  4569 ، 4314 ، 4112

يزاب 8063 لیب  تقادص 280 یتنایخ ،  یب  تنایخ :  یب 
 ] دش رود  تفرگ ،  هلصاف  تساوخ ] :  نیب  2206 نارگمتس [  ناگداد ] :  یب 

1351488 ناتساران [  ناتسار ] :  یب 
5987 جنر [ یب  جنر ] :  هدوهیب  هلیح 1521 رکم و  یب  میقتسم ،  لغد :  یب 
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ندرب  نوریب  دح  زا  اپ  نتشادرب :  دح  زا  اپ   ] ساپس تشاد  مشچ  نودب  ساپس ] :  یب 
56258198

نتشادرب 8202 دح  زا  اپ  كر .  ندرب :  دح  زا  اپفوصوم  يارب  دنمشزرا ،  مظعم ،  نارک ] :  یب 
10645 نتفر [  نتفرگرب ] :  اپ  4468 تسا [  هدمآ  درفم 

هحرش 4460 هحرش  هراپ ،  هراپ  راپ :  راپ  لامه 10944 یب  يوفک : یب 
5825 كدنا [  كدنا  مک ،  مک  راپ ] :  هراپ  دادما 7072 نودب  کمک ،  نودب  ددم :  یب 

7267 هداوساپ )؟ (:  3025 اهتنا 2871 ، یب  هزادنا ،  یب  رم :  یب 
6379 رادنید [  نیدکاپ ،  زا  یتروص  نادکاپ ] :  5384 ، 4853

(546  ) هحفص نامسیر 7255  گنهلاپ :  کیرات 10533 ییانشور ،  نودب  هلعشم :  یب 
،4172 ، 3644 ، 1160 گنج [ زیرپ ] :  1957 نداد 1092 ، قالط  نداشگ :  ار  ياپ ... 

6712 ، 5203 ، 4933 نتفر 96404665 ، بقع  نتفرگ :  سپ  زاب  ياپ 
لابند 5723 هب  رس ،  تشپ  تشپ :  سپ  ماگ  گنج  نادیم  هب  راکیپ :  زا  ندروآ  شیپ  ياپ 

تشپ 6456 رد  تشپ :  شپ  نداهن 3421
ندنام 10741 او  ندنام :  سپ  ندرک 6325 تمواقم  نتشاد :  ياپ 

هداز 2420 مارح  هداز ،  انز  هیناز :  رسپ  هطساو 110 عیفش ،  درم :  ياپ 
6725 ندرک 6615 ، رارف  نداد :  تشپ  هاگروتس 1047 روخآ ،   : هاگیاپ

هاگیاج 10478782 ماقم ،  هگیاپ : 
ندز 214 هیکت  نداد :  زاب  ار  تشپ  ندروآ 9336 ماود  ندرک ،  تمواقم  ندییاپ : 

روای 6180 هانپ و  تشپ :  دیما 163 دیموا /  هگید  ندش  هتخپ 
ندینش 9273 دنپ  ندیشک : دنپ  ندش 456 اریذپ  ندش :  هریذپ 

4122 گنج 3815 ، تالآ  ندیشوپ  هدش 10881 کلهتسم  هدش ،  فلت  هدنکارپ : 
4982 ، 4027 حالس 1260 ، ندیشوپ  8296 زا ...  ندرک  یلاخ  زا : ...  نتخادرپ 

5257 ، 5197 ، 108235018 ، 8024 تئآرج 6600 ، یلد :  رپ 
ماخ 6673 دالوپ  1183 ، 1182 ندروآ [  تجح  ندیسرپ ] : 

ضرع 2749 انهپ ،  نهپ :  1300 ، 700 یسرپ 536 ، لاوحا  ندیسرپ :
ندرک  عطق  ار  ۀشیر ...  نتسکش :  ار  یپ ... هک  زوی  هیبش  راوخ  تشوگ  یناویح  هناورپ : 

سپ 7068 زا  دنکیم و  تکرح  ریش  هارمه 
ندرک 10542 بیقعت  نتسج :  یپ  دروخیم 4991 ریش  ياذغ  ةدنام 

ندوب  لطاع  تمالس :  راوس  ندوب  هدایپ  کیپ 824 دصاق ،  هناورپ 
هنتف 626 ندوب  راک  رب  تمالس و  بابرا 5805 بحاص و  راگدرورپ : 

رب  ییاههکل  نآ  رثا  رب  هک  صرب  رامیب  شیپ :  تفص  هموظنم  نیا  رد  هدنرورپ ،  راگدرورپ : 
دوشیم 10589 رهاظ  ندب  تسوپ  1323 ادخ 103 ، مان  هن  تسادخ 

نیبرخآ  شیدنا ، ماجنا  لقاع ، نیب :  شیپ  3222
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ندرورپ 63895391 شرورپ : 
(547  ) هحفص راکتمدخ 6519  راک :  شیبپ  ندنارورپ 10213 ندرک :  شرورپ 

9289 رکیپ 60813895 ،
همان 11186 یفرعم  روشنم ،  فیرعت :  نداهنور 9164 گنج  هب  نداهن :  رس  راکیپ 

ندرک 3293 فطل  ندرک :  لضفت  10960 ور [ دنت  لیف  نویه ] :  لیپ 
9641 یبرع ) رما  لعف  امفرب (  مَّدَقَت :  ندرک 8180 ینابز  برچ  نابز :  نداد  بات 

9855 يرارق 69029822 ، یب  بات : 
هاپس 809 ورشیپ  همدقم و  همدقت :  3696 ، 2618 باتش [   ، [ مشخ بات : 

6797 لاعتم ) دنوادخ  ردقم (  رگریدقت :  10442 ، 6933 امرگ 6613 ، بات : 
ندرک 4370 الما  ندرک :  ریرقت  مغ 238 جنر ، ناجیه ،   : بات

هپت 8874 لت :  ندرک 2731 ندوبان  ندنکارپ ،   : ندرک رام  رات و 
لماک 9442 یمامت ،  هب  یمامت :  كرات 4460 رس ،  قرف  رات : 

زا  ذوخأم  رِِمت ، لصا :  رد  یکیرات ،  رمت :  نتسج 9255 رازآ  نتسج :  جارات 
تیرکسناس 3651 رس 5322 قرف  كرات ، 

امرخ 9838 رمت :  لاح  رد  تسا :  نایزات  فیحصت  ًارهظ  نانزات : 
6308 ندرک 6294 ، هلمح  ندنکفارب : نت  ، 9917 ، 9575 ناود 10482 ، ناود  ود ،

6596 ، 6525 ، 109676419
ییاهنت 2890 هب  اهنت ،  هب  نت  ار 6817 اهنآ  ات  ناشات : 

نیگمشخ 4055 ریسلا ، عیرس  زات :  دنت  9557 ، 747 هتفشآرب 195 ، هتفات : 
ینابصع 6027 کباچ ،  دنت :  2250 ندرک 1312 ، ندوبان   : ندرک هابت 

زیچان  فیعض و  ندش ،  كزان  ندش :  کنت  ندرک 4267 ناربج  ندرک :  كرادت 
ندش 608 هدننک 6830 يرود  راگزیهرپ ،  راک :  سرت 

، 2800 ، 2612 ، 1641 کیدزن ...  گنت : ...  6950
8086 ، 10166665 هدنناسرت [  هدنسرت ] : 

نداتسیا 10989 گنت  وج 10398 راهچ  لداعم  ینزو  وست : 
هب 6912 ندش  کیدزن  اپ : ...  ندش  گنت  تعلخ 11186 فیرشت : 

هب 5980 ندش  کیدزن  رب : ...  ندش  گنت  نتشون 4370 ندرک :  ریوصت 
(548  ) هحفص هب 5873  ندش  کیدزن  يز : ... ندش  گنت  ندرک 1341 ، هدامآ  نتسارآ ،  ندرک :  هیبعت 

تشحو  یتخس و  هب  ندرک ] :  ربق  رد  ياج  ... ندرک دودحم  دودسم و  ندرک : ... گنت 
«] ندناشن هایس  كاخ  هب   » لداعم نتخادنا ،  9403 ، 6361

8099 دندنبیم بسا  نیز  هب  هک  يدنب  گنت : 
رای 11150 رابج  7168 ، 6602

205  ، نیتسار دج ،  هب  دِج :  یتخس 6784 گنت : 
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هدش  بَرَج  يرامیب  راچد  هدز :  تیرج  ینامگدب 9827 تمهت : 
نتفگ 1114610450 تینهت  رب : ... ندرک  تینهت 

هلوگنز 5264 : سرج 4460 رات )؟( :  ریت 
ندرزآ 692 ندرک :  هتسخ  رگج  قنور 6244 رپ  رازاب  رازاب :  زیت 

راوخمغ 2331 هراوخ :  رگج  ندرک  يدنت  ندش ،  نیگمشخ  ندومن :  يزیت 
یکباچ 9233 يدلج :  8206

یناحور  یگدنز  زا  يراع  هک  یسک  دامج :  هودنا 1053 جنر و  رامیت : 
تسا 10958 گرزب 10337 رام  اهدژا ،  نابعث : 

10814 نابرتش 777 ، لامج :  راک 10239 افج  یفاج : 
9772 دقع [ لح و  ندرک ] :  قیرفت  و [  [ عمج سابل و  شرف و  لثم  عون  ره  زا  جوسنم  هماج : 

، 5045 ندرک 1548 ، عمج  ندرک :  هلمج  2531 ... 
ادخ 91476583 نیرفآ :  ناج 

توبات 2129 هزانج :  نتفای 7378 تاجن  ندرب :  ناج 
هانگ 279 تیانج :  ندرک 1059 يراپس  ناج  ندرک :  راپس  ناج 

نداد  همتاخ  ار  گنج  نتفرگرب :  نایم  زا  گنج  ظفاحم 1357 رادناج : 
رادناج 68447438 روناج : 

ندش 8460 گنج  نتفر :  رد  هب  گنج  هنادواج 4218 راگدیواج : 
گنج 9359 نادیم  ياج :  گنج  ارس 2775 نوریب  نورب :  ياج 

ندش  گنج  هدامآ  نتخاس :  راک  ار  گنج  ربق 1502 روگ ،  گنت :  ياج 
خاروس 7387 لابند   » لداعم ندرک ] :  ریب  رد  ياج 

(549  ) هحفص گرزب 84  زاهج  گنُج :  8100 نتشگ [» شوم 
برچ 9613 ۀمعط  هناد :  برچ  وجگنج 6698 یگنج : 

4320 هب [ نتخود  مشچ  هب ] :  ندرپس  مشچ  2723 ، 1706 نونجم 538 ، نونج : 
هب ...  نتخود  مشچ  رد : ...  نداهن  مشچ  نداد 10198 باوج  ندرک :  باوج 

ندنک 67131389 يوج 
ساسا 8326 لصا و   : همشچ هدنهج 637 رایسب  ناهج :  هج 

ایهم 1405 هدامآ و  مچ :  4456 اج 1836 ، هج : 
ًادودح 6698 وچ :  نتفرگ  تخس  رب ...  نتفرگ :  گنت  رب ...  ناهج 

نادب  ار  لهد  هک  یجکرس  بوچ  ناگوچ :  316
9230 دنزاون 9229 ، لهاج 5280 لهج : 

هتفر  راک  هب  ندرمشرب  يارب  لثم ،  وچ :  نوچ /  ناونع  هب  يزرو ،  هنیک  لبمس  يدوهی ،  دوهج : 
4852 تسا 4728 ، 4462 هدش 2224 ، هدافتسا  مانشد 

هک 10291 هچ :  ، 1849 دور 483 ، ینعم  رد  قلطم  نوحیج : 
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یگریچ 4197 ریچ :  7230 ، 6696 ، 6296 ، 5258
6898 هریچ 3982 ، ریچ :  یسولپاچ 3317

1027 هراچ [  لامم  هریچ ] :  دروخرب  يادص  كاچاکچ ،  كاچاچ : 
دساح 98 3883 اهریشمش و ...

زاجح 9760 لها  زاجح :  مارحا 417 سابل   : مرُح رداچ 
جاجتحا 10185 ندروآ ،  لیلد  ندرک :  تجح  همیخ 417 رداچ : 

ندرک 5836 ، تجح  كر . نتفرگ :  تجح   ] نآ نتفاب  شخب و  راهچ  هب  وم  میسقت  نتفاب ] :  راچ 
11116 ، 109999765

ندروآ  لیلد  ندرک ،  هجاحم  نتفرگ :  تجح  دنسم 10732 شلاب :  راچ 
هناحبص 46011101 تشاچ ،  شاچ : 

2664 تجح [ مامتا  تجح ] :  كاچاچ 4159 كر . كاچاکچ ،  كاچ :  كاچ 
ندوب 2834 مارح  راک  رب  ندوب :  مارح  ندنک 5913 ورف  هاچ 

نتفگ 8011 هسامح  نتفگ :  برح  9763 پچ ...  تمس  رد  پچ : ... 
(550  ) هحفص هسامح 8512  همان ،  گنج  برح :  هزیتس 8166 یخچ : 

تالآ 1274 رویز  یلح :  417 ، 410 نتفرگ [  مارحا  مرح ] : 
لمح  لاملا  تیب  يوس  هب  هک  یلاوما  لمِح :  ، 1208 مرح 749 ، لها  مرح ،  تمرح : 

6000 یناوید )  تاحالطصا  دوشیم (. 1993 ، 1954
6000 هلومحم 5988 ، راب  لمِح :  5850 نامرفان 4216 ، شکرس ،  نورح : 

ندرک 1921 هلمح  ندز :  رب  مه  هب  هلمح  8978
ندرک 8076 ، هلمح  عفد  نتفریذپ :  هلمح  ندرک 7449 یصیرح 

8311 رب ، ...  ندیشک  ریشمش  رد : ...  نتسب  ماسح 
ندرک 8655 هلمح  ندز :  هلمح  1922 رب ... نتفوک  ریشمش 

، 9973 یگنادرم 659 ، تریغ ،  تیمح :  ریشمش 9910 ماسح : 
1090610314 هاوخدب 4462 ، دوسح : 

هلیبق 835 یح :  ندرک 2852 هلمح  ندرک :  رشح 
دربراک  یبرع  رد  لکش  نیا  هب  ردیح (   : هردیح اجنیا  ًارهاظ  کیرچ ] ،  مظنمان ،  هاپس  رَشح : 

، 9097 ، 1699 ، 1433 ، 1406 دراد )  ، 7071 ، 2073 تسا [  یهوبنا  نایب  دارم 
11081 ، 88109753

6877 ، 2627 ثنخم 2626 ، درمان ، زیح : تیعمج 805 هورگ ،  مشح : 
9981 درفم [ يانعم  هب  هلیح ]  لَیح :  شزرا 6138 یب  دیاز ،  وشح : 

ندروخ 9373 بیرف  ندروخ :  تلیح  راصح 10832 نیصح : 
ندرک 8945 هلیح  نتخاس : رب  هلیح  ربارب  رد  ار  دوخ  ندنکفا ] :  یسک  رب  قح ... 
ندز 1876 سفن  سفن  ندرک :  نیح  نیح  5758 نتسناد [  قح ...  بحاص  یسک 
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نوتاخ 1031 ندرک 883 راک  قح  هب  ندوب :  راک ...  رد  قح 
راخرپ 5912 كانراخ :  ، 8862 قح 775 ، بحاص  قحم ، روقح : 

ندوب  کیدزن  تسود و  ندوب : صاخ ... 10697
قح 7756118 بحاص  رَوقَح : 

ندناشفا 2115 رس  رب  كاخ  ندناشفا :  كاخ  ندرک  مکح  هنارس  دوخ  دوخ :  زا  ندرک  مکح 
 ] داتفا كاخ  رب  لمح  جرب  لمح ]:  دمآ  ردنا  كاخ  11046

مانشد 48646134 یعون  رس ،  رب  كاخ  راسکاخ :  ( 551  ) هحفص نیمَکَح 97571988  نیموکَح : 
نتشاد 7206 لد  رد  هنیک  نتفرگ :  لد  رد  مشخ  ییاد 10919 لاخ : 

ناما 6520 طخ  طخ :  راکیب 7825 یلاخ : 
شور 17 هار و  طخ :  11039 هدرکن 7048 ، یغابد  مرچ  ماخ : 

شیاههزین  هک  نیرحب  رد  یلحم  طخ :  11075
4028 تسا 3232 ، فورعم  زا ...  ندنام  لصاح  یب  زا : ...  ندوب  ماخ 

يزیچ 6520 زا  یسک  ندرک  عنم  طخ :  4994
مهم 3955 ریطخ ،  رطخ :  1235 هدوهیب 880 ، ماخ : 

9723 باوخ [  مون ] :  هتفخ  راوتساان 227 ، هتخپان ،  هدومزآان :  ماخ : 
راک 9122 یناهنپ  رگ :  هیفخ  10357

یناهنپ 9747 الخ :  گیر 9026 لت  هدوت و  هماخ : 
ندرک 1449 تفلاخم  ندروآ :  فالخ  8394 هناخ 2782 ، ناخ : 

ندرک  نوریب  تفالخ  زا  ندرک :  نورب  تفالخ  يرگرز 2186 شکچ  شکچ ،  کسیاخ :
21289778 نتفر 1379 ، ندیمارخ : 

هماج  ةرانک  ود  نادب  هک  ینهآ  ای  یبوچ  لالخ :  لقع  یکبس  يور  زا  هک  ینخس  همان ] :  فرخ 
723 نیعم [   [ درپن داب  زا  ات  دنزودب  ار  9975 ، 9884 دشاب [ 

هدیشارخ 963 هدیلخ :  هب  ندش ،  فرخ  ندناوخ ] :  رب  همان  فِرَخ 
فالخ 2871 لامم  فیلخ :  1044 يریپ [  طرف  زا  نداتفا  ینادان 

ندروآ  نوریب  بسا  ندش :  نوریب  گنخ  ندرک 6986 نایصع  ندرک :  جورخ 
ندیشورخ 81741378 ندز :  شورخ 

ندیناباوخ 770  : ندینباوخ 6433 حورجم 3453 ، هتسخ : 
نیک 11150 ندش  هتساوخ  هار  رس  رب  هک  ینهآ  ۀشوگ  هس  ياهراخ  کَسَخ : 

نتسناد 4380  : ندناوخ دنزادنا 3233 نمشد 
ندرک  دوبان  ار  دوخ  ندرک :  بارخ  ار  دوخ  4138 ، 2713 تسپ 1531 ، سیسخ : 

45679115
 8118 دوخ [ هالک  یعون  ّارهاظ  يداع ] :  دوخ  ندرک  يدنت  ندش ،  نیگمشخ  ندرک :  رب  مشخ 

(552  ) هحفص
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نتخانش 7930 نتسناد :  هدش 1088 دوبان  هدروخ ،  هبرض  هدروخ : 
9418 دنمشناد 110 ، یشناد :  يزیچ  رب  ندرک  هدوسآ  لد   : شنم ندرک  شوخ 

تموصخ  نتفای  نایاپ  ندیلسگ :  يرواد  ندرک 1305 یضار  يزیچ  رب  ار  لد 
32939578

تموصخ  نتفای  نایاپ  ندرک :  هداشگ  يرواد  لد 407 شوخ  شنم :  شوخ 
ندرک 60785796 یهاوخ  نوخ  ندرک :  بلط  نوخ 

8408 ، 8407 تموصخ 7866 ، يرواد :  10851 ، 10832 رهاوخ 2010 ، رهوخ : 
5354 هدنرد 3883 ، ناویح   ، دد هدد :  مهاوخ 11130 مهوخ : 
نتساوخ 9537 ار  يزیچ  نتسج :  رد ..  یهاوخ 7857 یهوخ : 

ندرک  تفلاخم  اب ..  ندش :  فلاخم  رد ...  ندرک  باختنا  ندرک ،  شنیزگ  ندرک :  هرایخ 
94799327 ، 335

ندرک  کمک  هرابرد ...   : ندرک ترصن  رد ... هدیزگ 4546 هرایخ : 
97345651 ناگدنب 8869 ، نیهب  يرولا :  ریخ 

، 796 ءزج 169 ، هب  زج  مامت ،  رد :  هب  رد  یگدوهیب 5619 یگریخ ،  ریخ : 
،6968 ، 6785 ، 3591 ، 2540 ملاظ 60742529 ، شک :  هریخ 

10483 ، 9980 اههورگ 108356981 ، لیخ ،  عمج  نالیخ : 
ندش 1302 کیدزن ..  ندش :  گنت ...  رد  کیرات 7077  : جاد

ندیسر 5937 ییاج  هب  ندیسر :  ییاج  رد  نتخاد  نورب  نتخآ ،  فیحصت  دیاش  نتخاد : 
6243  ... اب ندرک  تفلاخم  ندش :  مکح ...  رد  ندروآ 268 نوریب 

تسین 1392 ، دیعب  تسا ، هتسیاش  دَروخ :  رد  10683 لداع 3209 ، هدنشخب ،   : راداد
1085410999 ردارب 10770 ، رداد : 

نک 3439 هقرغ  نوخ  رد  زیرب :  نوخ  رد  ندز 9233 نداد : 
نتسشن 5555 نیز  رب  نتسشن :  نیز  رد  ترخآ 2143 يارس  رارقلا :  راد 

ندش  زجاع  ندش ،  بیکشان  ندش :  هوتس  رد  9431 ندز 156 ، لثم  ندز :  ناتساد 
4407 ، 2769 هب ...  نداد  هب ، ...  نتشاذگاو  هب : ...  نتشاد 

5384 هظحل 5000 ، هاتوک ،  ینامز  گنرد :  راب 10956 رد  ارس :  رد  ( 553  ) هحفص ندینش 9501  ار  نخس  ندید : نخس  رد  2846 ، 2760
1645 ، 1352 ، 911 كانمشخ 349 ، مژد :  ندمآ 2742 هوتس  هب  ندوب :  هوکش  رد 

نتفرگ 58527098 تربع  ندش :  ربع  رد 
یکباچ  تردق و  نداد  ناشن  ندومن :  درب  تسد  رب 5151 رد : 

5547249 ةرابرد ... رد : 
یکباچ  تردق ،  تسش ،  برض  درب :  تسد  2773 باب 1013 ، صوصخ ،  عوضوم ،  رد :

11025 ، 5125 ، 41522805 زا ...  نداتفا  زا : ... ندمآ  رد 
ار  يراک  ندرک ،  زارد  تسد  نتشاگرب ] :  تسد  دنلب 10972 زارد :
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1335 ندرک [  زاغآ  بانطا 9709 يزارد : 
ندوب 11063 رازیب  تسد  سنج  زا  زاب  ولج  ياهبج  هماج ،  یعون  هعارد : 

تعیب 1690 نامیپ :  تسد  9891 ، 9817 مشپ 2136 ،
ندرک  عطق  ار  تسد  ندرک :  ملق  نوچ  تسد  رارش 4161 شخرد : 

هتسیاش 31511987 هدنروخرد : 
 ] ندوب تکرب  ریخ و  اب  شیدنا ] :  ریخ  تسد  5568  ] درد ندش  نخس  ندش ] :  ادیش  درد 

ندروآ 7551636 درد  هب  ندومن :  درد 
دزن ...  نتشاد  اهب  ردق و  دزن : ...  نتشاد  تسد  نامرد 4366 نامدرد : 

هعلق 107282780 رد  شیپ  راوید  هاگرد ،  هراسرد : 
نتشادرب 1725 تسد  نداد :  زاب  ار  تسد  ندش 5609 ملاس  ندش :  تسرد 

ندش  دحتم  ندش ،  تسدمه  ندرک :  تعیش  تسد  ندرک 9343 تسرد 
274 4534ع 6707 ، یتسرد 2751 ، هب  یتسرد : 

ندرک 3550 يدعت   : ندیشک تسد  6808
هب ...  ندرک  زارد  تسد  رب :...  ندرک  تسد  هرز 1647 عرد : 

اهیکیرات 80662004 ةدننک  نشور  رات :  هدنشفرد 
، 1615 هب ...  ندرب  تسد  هب : ...  نداشگ  تسد  هدنشخرد 2302 هدنشفرد : 

7795 ، 7792 ، 41741870 ، 1550 رپس 8469 ، هَقرَد :  قرَد / 
 6071  ] ریزو  [ تسد 5324

(554  ) هحفص
27921166 تخت 2791 ، تسد : 

نداد 5979 يراد  لد  نداد :  لد  ریزو 6071 روتسد ،  تسد : 
ندش 6449 ربع  رد  كر .  ندنام :  ربع  رد  لد  تشد 1639 تسد : 

ندوب 6822 هشیدنا  رد  نتشاد :  رکف  رد  لد  هاپس 3550 حانج  ود  زا  کی  ره  تسد : 
یتاذ 9992 تموصخ  ینمشد :  لد  9301 هلیح 4353 ، رکم و  ناتسد : 

لدریش 944 ریش :  لد  تسد  هب  ناریپ  هک  یبوچ  اصع ، راوتسد : 
نداد  يراودیما  لد ...  هب  نداد :  بات  لد ..  دنریگ 2580 

راکددم 74486714 رای ،  راوتسد : 
دیما 10655 وزرا ،  لد :  10021 نداد 9403 ، ندوب :  روتسد 

ندرک 5310 تحارتسا  ندز :  رب  مد  تناعا 2299 دادما و  يرایتسد : 
نتفگ 9644 نخس  ندز :  رب  مد  دورف  راوآ  نوچ  نمشد  رب  هک  نآ  راوآ :  نمشد 

8775 نوخ 2331 ، مد :  6212 درآ 5250 ، دورف  راوآ  ای  دیآ 
10965 ناشورخ 6468 ، نامد :  هدوهیب 9319 ياعدا  ندرک :  يوعد 

نوسف  رکم و  بارطضا ،  لوه و  همدمد :  تسردان 199 تساران و  اغد : 
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1873 ، 1504 گید 5820456 ، گد : 
نافوط 4933 راب و  همد :  نداد  يراودیما  لد ...  هب  نداد :  بات  لد ... 

هنتف  ندش  اپ  رب  هنتف :  قوب  رد  هنتفرس  ندیمد  6119
نتفر 5659625 زا ...  لد 

ندمآ 675 شوج  هب  رهق  مشخ و  زا  نانَد :  ندمآ 534 شوج  هب  ندش :  مرگ  یسک  رب  لد 
دیاش  گس ، يارب  یتفص  ای  مانشد  یقَبنَد ] :  نتفرگ 3190 مارآ  ندروآ :  ياج  هب  لد 

يانعم هب  گَنبَد  برعم  دشاب و  یقَنبَد  ندنام 6970 راوتسا  ندنام :  ياج  هب  لد 
3032 قمحا [  نتشاد  داعم  هب  داقتعا  ندوب :  ادرف  هب  لد 

8185 هب ...  ندناسر  بیسآ  هب : ...  ندز  نادند  9469
، 1531 ، 1375 وخ ،  تشز  دیلپ ،  سند :  ندرک  رود  لد  زا  ار  رازآ  ندرک :  رازآ  یب  لد 

9813 ، 104296364
هعطق  هعطق  زیر ، زیر  تشگنا :  ود  تشگنا  ود  رکف ...  زا  ندمآ  نوریب  زا : ...  نتخادرپ  لد 

(555  ) هحفص
زرو 10254 نید  راک :  نید  4462

یلگ 5766 هاک  راوید  یهاک :  راوید  یناهج 6875 ود  هیناهج :  ود 
هناوید 8154 یناوید :  8287 وس 801 ، ود  زا  هیور :  ود 

ندرک 10989 رکذ  ندرک :  دای  ار  رکذ ..  فرط 3491 ود  زا  فعاضم ،   : هیور ود 
تلذ 4276 لذ :  نیمرچ 10587 ۀمست  نیلاود : 

9408 ، 9254 يار 183 ، ار : سابل 7879 هتخود : 
1139 زار :  يرود 6336 رود : 

یسک  فرط  هب  ار  نانس  نانس :  ندرک  تسار  2398  ] رود رهش  رود ، ياج   :[ رهش رود 
8314 نتفر 8305 ، هناشن  نتشگ 4962 ندز ،  رود  ندرک :  نارود 

يواسم 6057 تسار : نتفر 1708 خزود  هب  ندش :  خزود 
یضار 4574 اضر :  یضار  نمشد 10844  : نمشود

9424 شمارآ 6173 ، شمار :  هزیشود 10808 هدیشود : 
6173 رکف 2924 ، يار ،  دنپ ،  شمار :  10195 تاود 2703،10194 ، تیود : 

3876 ترشع 2924 ، يداش ،  شمار :  ات 5042 ود  ود ، عمج  نیود : 
10086 9397 گنج ریگ :  داد و  هد و 

نابهگن  نابسا ،  نابهگن  يوار :  ارس 2801 نوردنا  هزاورد و  زیلهد :
تاناویح 3696 ابید 8542 هبید : 

وردنت 7384 روهار :  مشچ 9714 هدید ، دید :
8758 ، 1412 رسکبس [ راسداب ،  : [ ریا بر  7031 هرهچ 5526 ، رادید : 

دودرم 4540 در : نخس 9838 ندینش   : نخس ندید 
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ابع 3084 ادر ،  يدر :  زارد 1649 ینامز   : رید
ندنکفا  هلولو  اغوغ و  ندروارب :  زیختسر   5768 سپ دعب ، رترید : 

لد 44163797 لید : 
 ، ندرک اپ  رب  هماگنه  زا : ..  نتخیگنارب  زیختسر  نید 7986 نمشد  نمشد :  نید 

ندنکفا 4933 اغوغ  نید 9322 ، اب  ینمشد  ینمشد :  نید 
تحارج مخز ، شیر : ندرب  هاـنپ  هب ...  یـسک  زا  رد : ...  یـسک  زا  نتـسر  ( 556  ) هحفص  5184 ندش [  هتفـشآ  ندرب ] :  زیختـسر  10379

3182
 : نتخیر گیر  فیحصت  الامتحا  نتخپ :  گیر  1151

ندرک 3523 بارخ  ندروخ 7295 توشر 
رگنوسفا 522 راکبیرف ،  نمیر :  ندش  ارجا  بیرف ،  ندش  رگراک  يزاب ] :  نتفر 

ادتبا 6178 لوا :  10984ز  هشقن [ 
زاغآ 13 زا  لوا ،  زا  نبز :  ندرب 5714  : نتفر

، 8005 ، 7892 ، 5798 رهب ،  يارهب :  دور ز  بل  نیمز  ره  تارف ،  رانک  رد  يرهش  هقر : 
10667 ، 8398 رزج ماگنه  دور و  بآ  ریز  دم  ماگنه  هک 

دادعت 5715 رظن  زا  رامش :  يور  10365ز  ، 3480 دیآ .  نوریب 
ربع 5942 يور  راوتسا 3395ز  نوتس  دیدس :  نکر 

لاح 2773 ره  هب  دروم ،  رد  رد :  رهز  باکر 1551 بیکر : 
درم 3287 دازآ  درم :  داز  هزین 6389 یعون  یطخ :  حمر 

دوز 7471 داز :  حامر 9006 لامم  حیمر : 
ندرک 3508 یچیپرس  نتشذگ :  رتساز  شابوا 6187 دنر : 

7912 ، 4530 رت 3508 ، وس  نآ  رتساز : نتفیرف 521 ندروآ :  گنر 
9033 ، 8779 رتساز 6110 ، كر . رتسناز :  اراکشآ 1163 یتحار ،  هب  ناور : 

درفم 556811057 يانعم  رد  هدور ،  عمج  یناگدور ، 
نتفگ 7257 نخس  نداشگ :  نابز  تمایق 10054 زور  گرزب :  زور 

هنابز 9423 راک 9856 رهاظ  راک :  يور 
ندناتس  نوبز  نداد ،  يراوخ  نداد :  نوبز  هراچ 2046 يور : 

7570 ندید 7526 ، يراوخ  6341 ، 2046 فرط 1417 ، يور : 
ینزو  ياهشرپ  یبدا ، تاحالطصا  زا  فحز : هنوگ 9559 نیا  زا  يور :  نیا  زا  هنوگ /  يور : 

106 هاپس ،  هناگ  جنپ  ياهشخب  زا  کی  ره  يور : 
الط 327 بآ  رز ، بآ  هبارز :  فارطا 907

ایر 8955 قرز :  رما 9030 لعف  دیور ،  تیور : 
7157 كرپسا 110327079 ، درز ،  هاتوک و  هحفص 557  ياه  لگ  هاتوک و  ياههقاس  ياراد  یهایگ  ریرز :  هدنب 10168 یهر : 

ندش 6327 دراو  تسکش  ندمآ :  نایز  مان 7994 دب  مان :  تشز 
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4373 هب ...  ندز  نایز  ار :  ندرک ...  نایز  نابز 9696 نافز : 
هظحل 93574403 هب  هظحل  نامز :  ات  نامز 

ع)  ) یلع يارب  یفصو  همامالا ،  نیز  مامالا :  نیز  راکانز 4578 نز  نز :  هراکانز 
راکانز 45779330 درم  هراکانز : 

هنوگ 8850 نیا  زا  رد :  نیز  ای  دنه  روبنز  ار  هیواعم  راب  نیدنچ   : [ روبنز
ندوب  راهنز  رد  ندوب ،  ناما  رد  ندوب :  راهنیزتسا  هدیمان  نایفسوبا ) رخص =(  روبنز 

2492 ، 9140 ، 3640 دشن [. تفای  هیمست  هجو 
هب ، ...  ندرک  تنایخ  اب : ...  ندروخ  راهنیز  9560

1209 نتسکش 1088 ، ار  دهع ..  ندز 8182 يدایز  فرح  ندز :  خنز 
ندروآ  رد  ناما  زا  ار  رب ... : ...  ندروخ  راهنیز  یگنز  شدادجا  هک  یسک  نامدود :  یگنز 

58461244 دناهدوب .
يوگ 10384 هدهیب  ياخ :  ژاژ  نکش 3491 دهع  راوخ :  راهنز 

هدوهیب  فرح  ندرک ،  هدوهیب  راک  ندییاخ :  ژاژ  نتسکش 1688 نمیپ  ندروخ :  راهنز 
ندز 1567 10924 ، 8738 ، 7050 ، 4467

نتخورف 2634 نارگ  نتخورف :  فرژ  اشحف 4571 انز ، ینز : 
گنج 9116 ةدامآ  هتخاس :  وا 7865 زا  وز : 

1347 ندش [  هدامآ  ندرک ] :  زاس  دوز 10958 ففخم  وز : 
راگزاس 9843 راوزاس :  لاوز 8874 یلاوز : 

9784 زا ..  ندوب  مارآ  زا : ...  ندوب  نکاس  نیرفآ 7383 هز : 
9803] تسا رهز  نوچ  شرادید  هک  نآ   : [ رادید رهز 

دیشروخ 3884 زا  هیانک  بالقس :  رالاس  11010
تیکلام  هب  ندش ،  فقو ...  رب : ...  ندش  لیبس  10444 فرط 547 ، زا  زا ،  نیز :  يز / 

5128 ندمآ 4157 ، رد  10965ع 10965 ... ، 10679
ندرم نداد ،  ناـج  ندرپـس :  رس  نتشگ 9364 زاب  نتـشگ :  سپـس  ( 558  ) هحفص  11039 رپس )؟(  6556 ، 6168 هـب 5689 ، نـیز :  يز / 

1860
ندرک 8837 ییانتعا  یب  ندرک :  نارگرس  نداد  نتشک  ار  هاپس  نداد :  ریشمش  هب  ار  هپس 

زیرگرس 10752 6777
ندیرب 8529 ار  رس  ندیلسگرس :  8797 ، 8795 رطاق 5907 ، رتسَا ،  رَتَس : 

نخس 2466 يارب  یتفص  هدنهد ،  رازآ  درس :  زیتس 853 زتس : 
لابقتسا 107674757 لابقتس : 

هیاپ 10178 یب  ساسا و  یب  درس :  ناوختسا 5852 ناخوتس : 
مدآ 1300 يارب  یتفص  مانشد ،  یعون  درس :  هوتس 9374 ُهتُس : 

اهناپوچ 3701 رتهم  ناپوچ ،  نابشرس :  همان ،  ناونع  همان ،  دنب  احِس ،  لامم  یحِس : 
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گنج  نیک :  خیب  رد  گنج  ماک  نتشرس  همان 2452 رهم 
623 نتخورفا روهقم 10214 رخسم ،  هرخس : 

کشا 1841 کشرس :  يزاب 8259 نخس 
دیاش  ناگرزب ،  يداش  ۀیام  ناهم :  رورس  نتفگ  هدوهیب  نخس  نتفگ :  راکیب  هب  نخس 

نیا  رعش  ترورض  هب  هدوب و  َرورَس » »8751
هدش 503 نینچ  ندروخ 9702 بیرف  ندروخ :  نخس 

نداد 8282 ازس  ندرک :  ازس  یسک  دای  هب  ار  نخس  ندرک :  دای   ... رد نخس 
742 اه )؟( :  تسس  ندروآ 6126

ابیز 326 ، هچراپ  بطش ،  زا  یتروص  بطس :  نخس  ندش  تابثا  ندش :  تسرد  نخس 
2749 ، 57361274

نایرطس 10738 دنمتواخس 11159 یخس : 
11141 تعاس 3799 ، تَعَس :  رب  ناهج  ندش  مامت  رب : ... ناهج  ندمآ  رس 

هباشم  یمدآ  يارب  یتفص  قلخ ، دب   : [ ریعس 8101
292  ] راگزور نیا  رد  خزرب » رد 3141« هب  رد  كر . لصفم ،   : رس هب  رس 

هدیپس 9064 ماگنه  یمد :  هدیفس  ندرک 5776 ناهنپ  ار  رس  ندیدزد :  رس 
هب  اج  نیا  لوق ] ،  لعف و  رد  شزغل  طاقس :  نتشارفارب  ندیشک :  رب  مه  هب  تیار  رس 

30889722] راکاطخ ( 559  ) هحفص هدنزغل ،  هدش :  هدافتسا  تفص  ناونع  8563 مژرپ )؟( 
تریس 10088 ریس :  3884 ناتسکرت رد  یتیالو  بالقس :

هویج 2783 هرقن ،  بآ  هبامیس :  نتشاذگ  رانک  ار  حالس  ندرک :  رد  نایم  ار  حلس 
موس 4228  : مویس 8962 ، 8961 ، 8958

تسیاشان 816 راک  راک :  هیس  9005 حالس 3294 ، حیلس ،  حلس : 
ندرک 10405 داش  نتشاد :  داش  9962 ناوخ 3314 ، هرفس ،  طامس : 

] سفن هب  دامتعا  اب  ممصم ،  راودیما ،  داش ] :  5616 مس 2336 ، بنس : 
3892 ، 3592 ، 3531 ، 3302 گنر 1027910950 ، درز  یغمص  سوردنس : 

هب 9111 ندیشخب  يداش  هب :  ندنکفا  يداش   ] تسا بآ  شریز  هک  یگنس  با ] :  گنس 
یعیش 9902 هعیش ،  یعاش :  5941

ندوب 6018 یسک  ۀتسیاش   : سک هب  ندییاش  ایح 6975 یب  خوش ، يور :  گنس 
هایس 10257 یگنس  هَبَش :  10946 ، 4495 ، 2737 ندرک )؟( :  یگنس 

ینید  دب  نید ،  رد  دیدرت  کش و  ههبش ،  تهبش :  هزین 627 نانس ،  نینس : 
، 9562 ، 9537 ، 1900 ، 279 ، 274 ، 102746  ( هاپس زا  یشخب  هاپس ( :  داوس 

10045 ، 9563: ذغاک يور  بکرم  زا  هیانک  یهایس ، داوس : 
ندوب  نوخیبش  بقارم  نتشاد :  هگن  نوخ  یبش  هتشون 4625

نامز 3506 نامه  دوس  یلاح ،  دوس  یتقو :  دوس 
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هنابش 3506 ۀلمح  نوخ : یبش  7878
788 دزن ...  نتفر  هب : ...  ندش  1860 دنمدوس 1613 ، دوس : 

بآ 6186 زا  ندش  باریس  رادقم  هبرش :  دنمدوس 5323 هدوس : 
یگدنمرش 9979 یمرش :  ندیسرت 4398 ندیمهس : 

راولش 7160 راورش :  ندرک 6667 تازاجم  ندومن :  تسایس 
جرخ  هب  تفارش  ندرک ،  یکین  ندرک ] :  فیرش  ندومن 6594 تبیه  ندرک و  رهق  تسایس : 

2871 نداد [ تبوقع 1164 ، تازاجم و  تسایس : 
داصف 2003 رتشین  تسَش :  2867 ، 2852

هب رارقا  تداـهش :  نتـسش 9098 كر . هتـسش :  ( 560  ) هحفـص نتـسشن 10718  نتـسِش :  ندرک  هریت  ار  یـسک  تـخب  اـضق :  ندرک  هاـیس 
تلاسر  ادخ و  یگناگی 

6243 ص )  ) ربمایپ 723 هچراپ [  یعون  يرتشوش ]  يرتشُش : 
نتفرگ  رظن  ریز  يرهش  رد  ار  یسک  نادنب :  رهش  6746 يوج 6731 ، ۀنارک  يوج :  طش 

وا 2078 تکرح  زا  ندش  عنام  العا 7284و  یمشیربا  ۀچراپ  یعون  رعش : 
هتفشآ 10933 ادیش :  10260

ریش بالآ  كر . بالآریش :  داسف 9548 هنتف و  بَغَش : 
هزات 5843 ریش  رتریش :  3587 هدنهد 2225 ، افش  یفاش ،  یفش : 

ندرک 1693 دحتم  ندرک :  تعیش  10647 ندیسرت 7389 ، ندوب :  هوکش 
هورگ 3386 تعیش :  ندروخ 2063 تسکش  نتسکش : 

زیمت 792 یب  نادان ،  هتفیش :  نداد 10881 تسکش  نتسکش : 
باحصا 1453 هباحص ،  ناباحص :  5364 هدروخ 3453 ، تسکش  هتسکش : 

8674 یتفگ [  تسار  َتقدص ع  قَدَص =] :  هدمآ 8  دوجو  رد  هتسر ،  هتفکش : 
یتفگ 422 تسار  َْتقَدَص : یبدا 106 تاحالطصا  زا  نکش : 

یبدا 106 تاحالطص  زا ا  فرص :  10951 میب 2742 ، سرت و  هوکش : 
ندیشک 9226 فص  ندز :  فص  هدیسرت 2604 هدیهوکش : 

ران 10730 هفص  زا  ندرک  سب  زا ] ، ...  ندیبیکش  زا : ...  نتفیکش 
ریلد 8326 عاجش و  ردفص : 762 ...] 

وکس 10737 هّفُص :  ندش 2926 هدز  تفگش  ندنام :  یتفگش 
8450 ریشمش 3119 ، ماصمص :  10871

یتسار 1142 یتسرد ،  باوص :  هلیلبمش  دیلبنش ، گنر ،  درز  یلگ  مان  دیلبمش : 
يروگنا 10299 بارش  ابهص :  4037

یناهنپ 9769 راک  ریمض :  ار 9617 نتخانش  رب ... : ...  نتخانش 
نوچ  ار  نمشد  ودع ] :  ندرک  يزارط  راط  9589 نتسناد 3772 ، نتخانش : 
4073 ندرک [  ریقح  ناکدوک  یمحر 1693 یب  هنعط ،  تفوکرس ،  تعنُش : 
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كدوک 4073 مالغ ،  راط : 9112 دش [ دوُش ] : 
ندرک  نوخ  بلط  ندرک :  نوخ  بلاط  لابقا 11130 دب  نارتخا :  موش 

هحفص 561
3624 هتفیرف 2897 ، هتفیش ،  قشاع :  2336 ، 1258 یهاوخنوخ 821 ،

2086 مکاح 2085 ، یلاو ،  لماع :  8113 ندرک 7110 ، بلط  ندرک :  بلاط 
ندنام 8698 یتفگش  رد  ندنام :  ربع  7789 یهاوخ 6358 ، نوخ  بلاط : 

831 نداد [  دنپ  ربع ] :  نز 9229 لبط  لابط : 
5000 ، 4458 تفگش 4003 ، رَبِع : نأش 7163 مه  زارط ،  مه  زارط : 

دنریگ تربع  نادب  هچنآ  تربع ، ۀیام  ندوب :  تربع  نداد 3877 مظن  نتسارآ ،  ندرک :  هدنزارط 
8699 ، 5961 ناتسکرت رد  يرهش  زارط ،  هب  بوسنم  يزارط : 

ندیسرت 5890 ندید :  تربع  4073
نداد  تربع  سرد  نداد ،  سرد  ندومن :  تربع  نتسارآ 10081 ندیزارط : 

2897 دناوتیم زین  هلمح (  دارط = ( لامم  دیص ، دیرط : 
3214 نتفرگ [  دنپ   : [ تربع دشاب 1637

ندرک 9071 بجعت  ندنام :  بجع  دارِط 1637 لامم  ندروآ ،  هلمح  دیرط : 
بیاجع 9834 اهبجع :  ندز 6610 هزین  نعط : 

هبوجعا 2144 ففخم  روآ ، تفگش  هبوجع :  هزین  تابرض  ندش  لدب  در و   : ندش در  هنعط 
ینمشد 8983 ندرک  راکشآ  ندومن :  توادع  6536

9423 توادع 9427 ، هوادع :  6641 ، 8086 نعط 7311 ، كر . هنعط : 
ندرمش 5671 ندرک :  ددع  10258 هاپس 3858 ، ورشیپ  هورگ  هیالط : 

ندرک 2008 توادع  ندرک :  ودع  خلت 10380 خلط : 
شک 6329 نمشد  لام :  ودع  10942 زانط : 

نمشد 173 هدنشک  شکودع :  )؟(  ورزیت عیرس و  تعاجش ،)؟(  یلدرپ و  هرایط : 
] قحان هدرک ،  لودع  قح  زا  هک  نآ  لیدع ] :  1167

تفخ 3033134 یکبس و  هریَط : 
، 3168 ، 1095 هارمه 917 ، اتمه ،  لیدع :  دنلب 10591 ۀماج  ناتسلیط : 

5428 ، 3224 رام [» رات و   » فدارتم ًارهاظ   : [ زام راع و 
ندرک 4450 باذع  ندروآرب :  باذع  4251

هدـیهوکن 4035681، اـجنیا  رد  شهوکن ، زرَع :  ( 562  ) هحفص ندرک 4743  باذـع  ار  ندرک ... :...  باذـع  هاپـس 1884 رالاس  ضراع : 
6991 ، 5684

10040 ناولهپ 1650 ، راّیع ،  رایع :  رازین 7414 هشیب ،  نیرع : 
8464 ، 7117 نداد 7116 ، هماج  هبیع :  تخس 3142 ریسع : 

رهش  نیرتدابآ  نیرترب و  نیرتمهم و  قارعلا : نیع  یتسود  راهظا  ندیزرو ،  رهم  ندنکفرب :  قشع 
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هفوک 10157 قارع ،  ندرک 10952
قودنص 1037 هییع :  لصا :  رد  مشخ ،  ماگنه  هب  رتش  زاوآ  ندرک :  فع 

ندروخ 9352 بیرف  ندروخ :  ردغ  گس 1989 زاوآ 
5236 هتفر 2192 ، ورف  ندش ، قرغ  قرَغ :  دنبندرگ 10088 هتشر ،  دقع : 

دیرغ 2700 دیدنرع :  گنر  خرس  قیقع ، هب  بوسنم  نیقیقع : 
10249 ، 2951 هتفیرف 1086 ، هرغ :  10016

9602 نیا 10214 ، زا  ریشمش و  نتسب  راوتسا  بلع :  هبلع : 
ندیشورخ 8398 ندیلان و  ندنام :  ویرغ  رتش 4226 ندرگرب  لیبق 

ناشورخ 9943 ناویرغ :  امن  تشگنا  هرهش و  نتخیگنارب ،  ندرک :  ملع 
7332 ناشورخ 1103 ، هدنویرغ :  ندرک 1208

ندیشورخ 10361 ندیویرغ :  9291 ، 1602 جنر 692 ، یتخس و  انع : 
كانبضغ 7996 بضغ :  10140

11135 اغوغ 9785 ، روش و  هبلغ :  نتسشن  طلسم  بسا  رب  رب : ...  ندرک  شوخ  نانع 
9020 ، 7048 ، 6776 ربا 9020 ، مامغ :  8096

9418 ، 8032 ، 366 اهمغ 357 ، نامغ :  هدید 525 جنر  ینع : 
راوخمغ 11148 نتشگ :  روخمغ  هدننک  گناب  گس  اّوَع : 

198 هدومزآان 57 ، ماخ ،  رمَغ :  لاسنایم 6078 ناوع ،  ج  ناناوع : 
8385 ، 8210 قمحا 5549 ، لوگ ،  رمغ :  8398 ثنؤم 8392 ، سنج  نز ،  تروع : 

9737 هب 9734 ، ندرک  افو  ندرب ،  رس  هب  دهع  ندرب ] :  دهع 
5236 یگدومزآان 2575 ، یماخ ،  يرمغ :  4544] دهع

مامن 8209 نیچ ،  نخس  زمغ :  نتفرگ 5461 دهعت  نتسج :  دهع 
ربنامرف 10943 ، 68 بلط 61 ، بوشآ  تیعمج  اغوغ :  ( 563  ) هحفص دنفسوگ 4431  مَنَغ :  هدش 5680، دهعتم  هداد ،  دهعت  يدهع : 

هدش 240 شومارف  هتشمرف :  2320 ، 1953 ، 1932 ، 362 ، 360
ندرک 10335 رارف  نتسج :  ورف  هارمگ 9832 يوغ : 

ندناوخ 9432 ندناوخ :  ورف  مرح 4850 لها  مرح ،  تریغ : 
ندرک 9136 قارتا  هپس :  ندیروآ  دورف  شیپ  ةرابرد ، ...  نتفگ  نخس  رد : ...  ندز  لاف 

10858 ندناشن 10846 ، ورف  ندناش :  ورف  5273 ةرابرد ...  ندرک  ینیب 
بجاو 6078 ضرف ، ضورف :  هتفیرف 4450 نوتفم ،  هنتف :

ندرتسگ 1164 ندرتسگ :  ورف  یناویح  دیاب  دشن . تفای  صخشم  يانعم  رافخف : 
زا  ار  دوخ  راقو  هک  یسک  گنس ]:  گنهرف  هملک  نیا  هب  تروص  نیرتکیدزن  دشاب . یلها 

زارط  مه  نأش و  مه  تسا ، هتفرگ  گنهرف  يانعم  هب  هَخفَق » »
10254 گنهرف [  تسا 4392  هدام  واگ 

8835 ندرک [  راتفر  گنهرف  اب  ندرک ] :  گنهرف  زارف 10972
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9239 شناد 8512 ، ملع ،   : گنهرف رس .. يالاب  ندیسر  ندیسر ،  ندیسر :  زارف 
سر 907 دایرف  9643 ، 343

رایسب 10838 ینوزف :  نتفر 350 رس ...  يالاب  نتفر ،  الاب  نتفر :  زارف 
راسفا 10646 راسف :  8850 مالک [  زا  ياهدیزگ  نخس ]:  زارف 

5843 نز 5833 ، گر  داصف ،  لاصف :  7584 بسا [  ، سرف سارف ] : 
ندوزفا 1477 هفاضا ،  لضف :  9165 شومارف 4090 ،  : تشمارف

لضاف 7467 لضف :  داژن 5993 کین  ساسا :  هدنخرف 
، 3907 ، 2575 یلوضف 426 ، لوضف :  2557 ، 3553 اهنت 356 ، درف : 

10181 ندنار 16744119 ، بسا  ندنکفا :  سرف 
 ] تسا ریقحت  فاک   ، [ وگ هدایز  کلوضف :  تکرح  تعرس  هب  بسا  اب  ندز :  نورب  سرف 

65105856 ، 7957 هلمح )  دصق  هب   ) ندرک
حورجم 1736 راکف :  ندرپس 8783 نانع  ار  سرف 

1584 ، 776 ، 460 رکفت 380 ، رکف ،  رَِکف :  نداد 7348 دروان  ار  سرف 
 : نتسکش افق  9444 هد 5879 ، يزوریپ  رگزوریف :  ( 564  ) هحفص بیرف 5259  رکم و  نف ،   : دنف ندز 6578 نورب  سرف  كر .  ندز :  سرف 

ندرک 6730 ندوبان 
7785 نابایب 2645 ، رفَق ، عمج  رافق : عمج  هیواعم ،  رکشل  نیطساق ،  نانیطساق : 

دور  ایرد و  مان  لصا  رد  دور ، ایرد ، مُزُلق :  تسا 10711 عمجلا 
دور  قلطم  يانعم  رد  ًاعسوت  تسا و  یصاخ  لوبق 6069 لَبق : 

تسا 5378 هتفر  راک  هب  ایرد  سیسخ 10855و  دوج :  لاتق 
ندیگنج 97558379 لاِتق : 

یشاوح 2591 ، تایئزج ،  ریثک :  لیلق و  4294 لتاق 8312 ، لاّتَق : 
11170 ، 10879 کشخ 105010658 ، تشوگ  هکت  دیدق : 

ندرک 9662 سایق  دراد  درفم  دربراک  یسراف  رد  راکایر ،  دهاز  اّرق : 
دشاب  هتفر  نآ  رب  يرگید  هک  نتفر  یشور  رب  سایق :  یعیفش  رتکد  حیحصت   ) دیحوتلا رارسا  كر . [

1058953 ج 2ص 536 [ ینکدنک ،) 
ماوق 2638 مایق :  ینابرق 2033 نابرق : 

ندمآ 6731 شیپ  ءوس  ۀعقاو  نداتفوا :  راک  نیز 1328 ، شیپ  يدنلب  نیز ،  ۀهوک  سوبرق : 
ندناسر ماجنارس  هب  بوخ  ندرک ]:  راگن  نوچ  ار  راک  7324 ، 3231

10877 ، 9843 ، 3222 راک [  ذغاک 10197 ساطرق : 
گنج 10357 راک :  نآ  وشح  رد  هک  یگنج  ياهماج  هدنکازق : 

يرهش  هب  بوسنم  ًارهاظ  ریت ،  تفص  یجاجک ] :  هدنکازک  كر . هدننک ،  هدیجآ  هبنپ  ماخ و  مشیربا 
7859 تسا [  8543 ، 8542

يارب  شبارش  هک  يوبشوخ  یهایگ  رَدَک : ریش 4920 هرَوسَق : 
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تسا 5931 دیفم  هلبآ  هبصح و  تافاکم 2856 ازج ،  صاصق : 
8917 راک 7246 ، رادرک ،  درک :  ندرک 8835 دصق  ندرک :  گنهآ  دصق ...

ناپوچ 853 هدرُک :  2745 ، 898 وکشم 861 ، خاک ،  رصق : 
نیمشیربا  یهرز  دنکآژک ، زا  یتروص  هدنکازک :  3314

هدنکازق 4070 نارب 2138. ریشمش  بیضَق : 
وم 10589 یب  لک :  هدوب  راطقا  رعاش  دوصقم  ًارهاظ  اههنارک ، راطق ] : 

هعفد 8978 ترک :  مک 10976 نیمک :  ( 565  ) هحفص چیه 10561  مک :  1729 تسا [ 
هدرک 4565 لمع ،  لعف ،  درک :  رکشل 7092 ناکرا  زا  یکی  نیمک : 

1771 ناشیدرک [  ناشدرک ]:  روالد 6565 عاجش ،  دنُک : 
4821 لعف 853 ، هدش ،  ماجنا  لمع  هدرک :  1245 نونک [  ینونک ] : 

ژک 2627 ناهن  تساران ،  كر . ژک : درز 2330 ابرهک ، گنر  هب  گنرهک : 
3235 تسپ )؟(  هار  هرد ، )؟(  يژک :  گنج 6648 نیک : 

ندوب 2150 هار  يزیچ  رد  ار  یسک  9767 دیشاب [  راک  هب   : [ دیشاب راک 
نداد  ناشن  ار  یسک  ندرک :  هضرع  ار  یسک  ندش 10827 رفس  ةدامآ  نتخاس :  رفس  راک 

گنج 40047032 راک : 
یبوخ 5923 شک :  ندرک 1486 هلمح  ندروآ :  رازراک 

3371 داش 2955 ، شوخ و  شک :  یگنج 10314 يرازراک : 
هدش 6611 هتشک  نمشد  يداعم :  هتشک  روخ 711 رد  بولطم ، ماک : 

876 ، 447 عوضوم [  دوصقم ،  هبعک ]:  نتسج 2381 یگرزب  ربک :
شود 9614 فتک ،  تفک :  همان 2451 باتک : 

4458 ، 381 رفاک [ رَفَک ] :  ار 8846 امش  هک  ناتِک : 
ناتسم 5615 دننام  هناتسم ،  هدوکالکهتفر :  راک  هب  درفم  يانعم  رد  عمج  باتک ،  بتُک : 

تسا 9036 هدش  عمجلا  عمج  اهبتک »  » لکش هب  و 
اههتشاد و  دنلب ،  تسپ و  شیبامک :  شیب / مک  2057 ، 9834 ، 5952 ، 5951

7152 ، 6420 ییاناوت 2512 ، اجک 624 ره  اجک : 
نتفرگ 8270 هدیدان  نتفرگ ،  مک  ، 6334 گنج 3947 ، زارف ،  هلمح و  رف :  رک و 

مک 1222 شیب و  یمامت ،  شیب : مک و  6533
3035 هک 108772090 ، یسک  ارک : 

چیه 54 مک :  نآرق  هب  طقف  هموظنم  نیا  رد  باتک ،   : هسارُک
9237 ار 10757 ، ام  هک  نامک :  1291 تسا 1290 ، هدش  قالطا  میرک 

10976 هدننک [  مک  نیمک ] :  1310
4167 ، 4138 رفاک [ ربگ ] :  9071 ندش [  راچد  یسک  هحفص 566  نیمک  رد  ندش و  ریگلفاغ  نداتفوا ] :  نیمک  مغ 5438 برک : 

ربگ 1507 رفاک ، يربگ :   ] نتسشن نیمک  هب  مه  اب  نتسویپ ] :  نیمک 
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11121 ندرک 11117 ، رذگ  ندیراذگ :  7801
ای 8529 رگ :  هاگنیمک 7012 زا  نرک  هلمح  نداشگ :  نیمک 

رایسب 2192 نارگ :  زا 10041 ندرک  يریگ  هرانک  زا :  ندرک  رانک 
1849 رود ...  درگادرگ ...  نورد :  درگ ... 6902 )؟( :  دود دنک 

زا 8279 ندرک  رود  زا : ...  ندنادرگ ...  ندش  فیعض  نداتفا ،  قنور  زا  رازاب :  ندش  دنک 
هتفر  راک  هب  يدعتم  يانعم  رد  دنادرگ ،  ددرگ :  2599

یضام 7230 لاعفا  هارمه  رعاش  یهاگ  ندوب :  نونک ... 
ناولهپ 8311 ریگدرگ :  دربیم  راک  هب  ار  نونکا  دیق 

نودرگ 5717 5676 ، 5649
534 هب ...  ندوب  راودیما  رب : ...  لد  ندوب  مرگ  8862 ، 9627 ، 2736 نونکا 1245 ، ینونک : 

ندمآ 615 ناجیه  هب  نتشگ :  مرگ  هدیمخ 10973 ژوک : 
هودنا 10763 مغ و  نامغ :  مرگ و  ندیگنج 6516 ششوک : 

هودنا 10757 مغ و  زادگ :  مرگ و  ندیگنج 6592 ندیشوک : 
3963 ، 1439 هودنا 382 ، مغ و  مرُگ :  اهتنا 7312 هت ،  نوک : 

ملظ 5486 يهراصع  هدبز و  متس :  ةدیزگ  هدیناشوج 10575 ۀیودا  باتهک : 
10933 ، 8627 ، 5698 تسار 5679 ، نتفیرف ،  نتخیمآ ،  گنر  نتخیمآ :  ایمیک 

10417 نتخیمآ 216710965 ، مه  هب  غورد  و 
ندرک 3395 ناور  ندرک ،  لیسگ  ندرک :  یسگ  يزرو 8404 هنیک  ندرک :  نیک 

10675 ، 10435 ، 5713 هاوخ 64875697 ، هنیک  شک :  نیک 
هاوخ 1104210678 هنیک  رتسگ :  نیک 

ندنادرگ 7230 نتشگ :  ندومن 7999 نیک 
نایذه 9877 باوخ :  راتفگ  رو 7348 هنیک  زاس :  هنیک 

نتفگ 7006 ندرک :  هتفگ  هدنبنج  دنکیم ،  تکرح  هک  یسک  نز :  ماگ 
نیفص ۀعقاو  رد  هنابـش  ياهگنج  6326 ندرک 6101 ، ناـمگ  ندرب :  یناــمگ  ( 567  ) هحفـص نتـشادنپ 8270  تسین  نتفرگ :  مـگ  442

8827
68078869

هنبا 8945 يرامیب  راچد  نوبأم :  ندرک  هجوت  ندش ،  هجوتم  نتشاد :  شوگ 
توهبم 2246 تام :  108

ازع 490 هماقا  ندرک ،  اپرب  ازع  نتخیگنا :  متام  نداد 3575 یلامشوگ 
7079 ، 3537 تسا [  یهوک  مان  لدام ] :  ناج  اب  نتفرگ  یشیپ  ص  ندرب :  رس  هب  يوگ 

نداد 1323 لامشوگ  نداد :  شلام  یناشف ش 7979
ندش 5523 ندنام :  تخت 2790 هاگ ،  هگ : 

، 2049 ، 1954 نتشاذگ 707 ، ندنام :  سرتم 11165  : فََختال
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4362 نتفگ 93642351 ، لوح  ال  ندرک :  ناور  لوح  ال 
هاگتشگزاب 1461 اوأم :  ندز 6501 فال  ندیفال : 

تسد  هیام  دنامیم ،  تسد  رد  هچنآ  هیام :  سیلبا 320 رسپ  سیقال : 
10694592 ناشخرد 6585 ، عمال : 

10682 هدش 6729 ، عطق  رتبا ، ّرتَبُم : ریغ  اطخ و  نخس  یبدا ،  تاحالطصا  زا  نحل : 
حارتسم 6872 زربم : حیصف 106

عیطم 9648 رادرب و  نامرف  عباتم :  هراپ 1647 هراپ  تخل :  تخل 
غورد 9649 زاجم :  نتخاس 6746 هاگ  رکشل  ندرک :  هگ  رکشل 

10825 نیغورد 773 ، یعقاو ،  ریغ  يزاجم :  فطل 4680 فَُطل :
رانک  رد  یبهذم ، حالطصا  رب : ...  ندش  رواجم  نادان 447 قمحا ،   : هبُعل
ندرک  تماقا  ندنام و  نید  ناگرزب  ۀعقب  گنر 10260 خرس  درو :  لعل 

یتنعل 252910022 ینعل : 
 ... رد ندش  نکاس  رد : ...  ندنام  رواجم  تاغل 1

86129235 سرتانادخ دنول : 
ضبن 8628 سَجَم : 1170 يداش 357 ، وهل : 

8250 سرت :  اباحم :  روآ 6940 نابز  ثیل :
فورعم رهتشم :  نکممان 5273 لاحم :  ( 568  ) هحفص هظحالم 360  تشادـهاگن ،  اباحم :  نیرتتخـس  زا  یکی  ریرهلا ، هلیل  يرهلا :  لیل 

5700
5744 تروشم 1065 ، فرط  ریشم :  رگ 5284 هلیح  لاتحم : 

ندرک  هلمح  نایگنج  فص  هب  ندیرد :  فاصم  بروم 1534 جک ،  فّرحم :
ندنکارپ 6564 نتشاد 6490و  شزرا  نتشاد :  لحم 

ندیگنج 8983 ندرک :  فاصم  وربآ 3478 هاگیاج ،  لحم : 
گنج 8460 فص  دربن  لحم  فاصم :  هودنا 442 مغ و  نحم : 

1682 رادربخ 109198629 ، هربخم : 
دراذگاو و  يرگید  هب  یسک  هک  یلام  حلاصُم :  هدیزگرب 983 ریخم : 

دنک 6008 حلص  ندرک 10776 زارد  ندیشک ،  دم : 
هدش 7283 هداد  الج  هدش ،  هدودز  لوقصم :  هدننک 1127 رادم  ارادم : 

هدننز 1818 هبرض  براضم :  تخب 10919 دب  هربدم : 
11063 رامضم )؟(  1496  ] هدیشک ندرگ  هدیشک ] ،  دیدم :

6559 قیربا 6421 ، هرهطم :  5142 روالد 5140 ، درم  درم :  درم 
نانمشد 8344 يداعم :  10193 هتشامگ 9343 ، هداتسرف ،  درم : 

10846 هیواعم 10835 ، يواعم : مانشد 2717 یعون  رادرم : 
ُزب 4431 زعم :  هنادرم 9490 راودرم : 
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درز  هک  بآ  يرادقم  اب  هدوس  لین  رفصعم :  رامیب 2951 روک ، خلت ،  هرم : 
تسا 6552 گنر  برع  ناعاجش  زا  یعاجش  مان  ًارهاظ  هُّرم : 

گرزب 4656 مظعم :  نایفس 2951 نب  هُرم  دیاش 
وب 10150 شوخ  هدولآ ،  ربنع  ربنعم :  تورث 211 ییاراد ،  دزم : 

هقلح 81172205 هقلح  هرز  دَّرَُزم : 
10338 دوخ 6455 ، هالک  رفغم :  یگدنامرد  ساسحا  تیاکش ،  هلگ و  یتسم :

هدش ،  لابرغ  لثم  لبرغم :  زا  یتروص  لبلغم :  307
هدش 3947 خاروس  خاروس  ققحم  هدش ،  هدرپس  هدامآ ،  ایهم ،  ملسم : 

هتسارآ 100 ریوزت  هب  نخس  دایش ،  لعتفم :  1388
نابهگن 10482 لکوم :  6309 هاگیاج 1855 ، ماقم :  ( 569  ) هحفص ندنام 9289  ندرک :  ماقم  هدش 2166 يراذگ  مسا  امسم : 

دندنبیم 1110 دندنببیم ، دندنَِوب : یم  دنبوکب  نآ  اب  هک  هچ  ره  هبوک ،  هنایزات ،  هعرقم : 
رهظ 9643  : زور نایم  8594 ، 2875

هطساو 9999 یجنایم :  هعنقم 2784 عانقم : 
گنج  نادیم  تنیز  ثعاب  زارط :  نادیم  7160 هلیح 5500 ، رکم و  نف :  رکم و 

86987136 ، 725 بیرف [  رکم ،   : [ رَکَم
نادیم 4078 نتسارآ  يزارط :  نادیم  10904 اراکشآ 9747 ، الَم : 

راولش 5317 رَزیَم :  شنزرس 879 دروم  هدز :  تمالم 
همامع 417 رَزیَم : نید 10418 شیارآ  ثعاب  يارآ :  تلم 

7015 كرابمان 5712 ، موشیم :  4565 ، 3649 ، 3478 نید 304 ، تلم : 
گنسرف 3194 ثلث  لوط ،  دحاو  لیم :  6265

9963 یلاباال 6384 ، راگزیهرپان ، راد :  كابان  دنگوس 1001 تمرح ،  هحِلم : 
عاجش 1550 سرتن ،   : راد كابان  کباچ 954 دلج ،  اناوت ،  رگناوت ،  یلَم :

ریذپان 6390 قح  ریذپ :  قحان  1405 ، 1396
3776 دنم [؟]  شتآ +  ران :  دنمران :  تنحم 1766 ناحتما ،  نحتمم : 

6877 ع )  ) تیب لها  نمشد  یبصان :  هرظانم 10220 فرط  هدننک ،  هرظانم  رظانم :
لمج 1852 نایهاپس  نیثکان ،  هنیثکان :  هثکان /  دنتسبیم  تیار  رس  رب  هک  ییوگ  قوجنم : 

7047 ین 5253 ، لان :  7340
ندیشک 2410 دایرف  نتفگ ،  ندیلان :  لزنم 5860 ندرک  كرت  نتفرگرب :  لزنم  زا 

وربآ 1179 گنن :  مان و  لزنم 5860 رد  ندرک  يوام  نتفرگ :  لزنم 
نداتسرف  همان  نتشون ،  همان  ندرک :  همان  ندرک 6597 يزرو  هنیک  ندرک :  نیک  رب  شنم 

1000210180 ، 9633 ندرک 5668 ، شوخ  شنم 
ندیگنج 6416 نداد :  دروان  8076

نداد 7162 نالوج  ندرک :  دروان  وخ 407 قلخ و  شنم : 
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دیمون 1456 دیماان ،  دیموان :  تفگش 1592 گرزب ،  رکنم : 
9558 راومهان 4864 ، راوماهان :  هدروخ 10529 تسکش  مزهنم : 

دربن 1682 لحم  دربن :  هیشام 4372 ج  نایاپراهچ ،  یشاوم : 
6544 عاجش 10957 ، هدربن ،  دربن : 
(570  ) هحفص هتشون 5919  هتشبن : 

دنمشزرا 2713 سیفن :  ندرک 9963 راثن 
7054 ، 3285 باذع 3284 ، : لاکن 10953 سفن [  ینیب ،  رَخن ] : 

هتشون 3056 هتشاگن ،  هدیراگن ،  راگن : تایرطع  شوخ و  ياهیوب  زا  یعون  ِدن :   / دَن
كدنا 3861 رادقم  من :  2338

رصع 6724 زامن  رگد :  زامن  تبون 99 ، واد ، بَدَن ،[ زا  یتروص  مَدَن ]: 
ندیزاون 11186 3403

6747 نالان 1797 ، ناون :  فیرظ 11021 كریز و  درم  مَدَن : 
دنلب 4511 زاوآ  هفون :  5372 ادن 4064 ، يدن : 

5221 ، 5220 بسا 8612 ، دنون :  هاتوک 9009 راوید  راصح ،  اَرن : 
عیرس 4636 زیت ،  دنون :  رامق 3403 یعون  درن ، هتخت  يزاب  درن : 

ّثنخم 5515 نز :  هن  درم و  هن  لامعتسا  تخرد  دروم  د ر   . قاس هنت ،  درن : 
تشرس 2627 دب  تنیط ،  جک  ژک :  ناهن  تسا  ناوختسا  دارم  ًارهاظ  اجنیا  دراد و 

رونت  گید و  شوپرس   : نَبنُُهن زا  یتروص  نُُهن :  3403
نامهم 98135934 ياذغ  لزن : 

5221 تبیه 2670 ، ساره ،  بیهن :  كانمغ 2748 هتفشآ ،  ناشیرپ ،  دنژن : 
نز 9373 هن  درم و  هن  كر . نز :  درم و  ین  درادن 7949 دوس  دوسن : 

تباین 8610 6429 ، 2902 نتسشن [  لحم  تسشن ] : 
راکم 3506 زاب ، گنرین  ياس : گنرین  ندناشن 10814 نتسشن : 

هزین 5086 زا  یتروص  زین :  يدینشن 1770 يِدنشن : 
زور 1497 فصن  زور :  ۀمین  یمرچ 10597 يهرفس  میدا :  عطن 

8349 فسا )  راهظا  يارب  توص (  او : ... ندرک 2044 هراظن  ندرک :  راظن 
 .... يارب ندرک  دایرف  هلان و  ندروآرب :  او ... ندز 6732 هرعن  ندرک :  اهر  هرعن 

60178227 زا ...  ندرک  يرود  ندرک :  زا ...  قافن 
8964 مانشد [  یعون   : [ تفج هنوراو  2337 نوعلم [  هدش ،  نیرفن  هنیرفن ]: 

اهدولوم 1899 نادنزرف ،  نادلاو :  نتفگ 10830 نخس  ندز ،  مد  نداشگب :  سفن 
هانگ 9737 راب ، هرازاو :  نتفگ 4093 نخس  ندز :  سفن 

، 4533 ، 654 عضوم [  هاگیاج ،  نطو ] :  هدنمر 8334 روفن : 
(571  ) هحفص دایرف 109265940  هلان و  ریفن : 
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ندرک  رارف  ندروخ ،  تسکش  ندش :  تمیزه  نداد 6577 میب  ندرک ،  راذنا  نتفگ :  دیعو 
21751990 ، 2109 ، 1530 گنج 199 ، اغو : 

هدرک 1927 رارف  هدروخ ،  هتسکش  تمیزه :  6429 ، 5249
ندناشفا 6471 رب  هلغ  کَسَه :  هوبنا 1907 شیغو : 

ندروآ 1887 رب  رامد  ندروآ :  رب  تکاله  ش 1585 گنج + )  یغو =(  شیغو : 
10211 زاورپ [  مه  رپ ] :  مه  ندرک 9339 ییافو  یب  نتسکش :  افو 

10211 ، 9247 ردارب 8163 ، داز :  مه  ار  ییاج  تراما  تیالو و  نتفریذپ ]:  تیالو 
471810324 نداد [  یسک  هب 

نأش 9239 مه  گنس :  مه  5249ع 5365 ياو 2181 ، لیو و  ایو : 
نأش 10333 مه  وفک :  مه  یسک  رب  ندروآ  تبیصم  رب : ...  ندرک  لیو 

نأش 10738 مه  هفک :  مه  1591
هیاس 5724 مه  سنج ،  مه  هشوگ :  مه  كاله 3106 یتخس ع  لیو : 

دیکأت 932 دیق  مه :  خوآ 1805 ياو ،  لیو : 
درمناوج 2541 ریلد ،   : مامه دیتسه 11103 دیئه : 

دیکأت 4945 دیق  نامه :  هدننک 2919 كاله  هدنشک ،  کلاه : 
رهاوخ 4975 ای  ردارب  دازمه :  10767 ، 6293 راومه 951 ، راوماه : 

4742 ربارب 4717 ، رسمه :  11116
3173 ، 1951 ناگمه 1940 ، نانِگمه :  منهج 3895 ياهمان  زا  هیواه : 

بوخ ) وه =(  يولهپ :  زا  ذوخأم  بوخ ،  درم  رنه ] :  6811 هدش [  دوبان  زا  هیانک  رابغ ] ،  درگ و  ابه : 
4631 رن [  راز 9782 + گیر  ریبه [ زا  یتروص  لیبه ] : 

تسارف 7070  ، ییاناد كاردا ،  مهف ،  گنه :  5372 تیاده 4064 ، يده : 
10227 تبیه 8628،8699 ،  ] یلابا ال  تهج ،  ره  هب  يراب  ناتسادره ]: 

گنج 9109 اجیه :  133
اجیه 9110 كر .  : اج چیه  تروص 999 ره  هب  يرد :  ره 

هنوگ 8792 چیه  رد :  چیه  ود 383 ره  ناود :  ره 
6285 ، 10299 كدنا :  چیه  چیه 10478 سک :  ره 

دنتسه 11091 دنَیه :  اغوغ 7984 روش و  زهازه : 
الویه 7065 لویه :  ندروخ 9064 تسکش   : ندوب تمیزه 

(572  ) هحفص
تفج  تفج  کت و  کت  ناگود :  ناکی و  6601 ، 769 ، 338 رتش 337 ، نویه : 

4313 نتسناوت 19634312 ، نتسرای : 
صولخ 9469 لد :  ندوب  اتکی  ربص 5363 يرای ،  بیکش ،  هرای : 

ناهگان 6532 هعفد ،  کی  اجکی :  ندرک 10390 زارد  ندیزای : 
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یگمه 10846 ارسکی :  هوای 2923 هفای : 
هزور 5587 کی  راگزور :  مکی  هرابکی 11069 هراب :  یکی 

2141 ياهظحل 1217 ، یمد ،  یکی :  صلاخ 9662 هلد :  کی 
(573  ) هحفص اهر 2014  هلی :  10780 هرابکی 48 ، هر :  کی 

بوتکم  ثاریم  یشهوژپ  زکرم  هدش  رشتنم  راثآ  تسرهف 
فیدر هرامش  بیترت  هب 

يزاریش 17. هداز  هللا  هیآ  یـضترم  دیـس  رتکد  حیحـصت  يرجه ؛)  مراهچ  نرق  دودح   ) هتخانـشان یـسراپ /  هب  نهک  يریـسفت  زا  یـشخب  .1
ینیـسح و انعر  تمارک  حیحـصت  هوژپ ؛ شناد  یقت  دمحم  فارـشا  هب  نرق 10 ق ؛ )  / ) يزاریـش جارـس  نسح  نب  بوقعی  نیبجملا /  هفحت 

راشفا  جریا 
هب یناـهبهب ؛  یقنیلع  شناد /  راـیع  نایرفعج 18 . لوسر  حیحـصت  يزیربت ؛  نامز  دمحم  دجاسم /  سرادـم و  لاوحا  رد  دـئاوفلا  دـئارف  .2

یناهبهب  يوسوم  یلع  دیس  رتکد  ششوک 
؛ دـمحم لـضفلاوبا  دـمحم  نیرحبلا /  سوماـق  يدراـطع 19 . هللازیزع  حیحــصت  نرق 13 ق ؛)  ) یناـمرک راـقفلاوذ  زورمین /  ییاــیفارغج  .3

یبجوا  یلع  حیحصت 
یناسارخ 20. یهلا  ربکا  یلع  يوره و  لیام  بیجن  حیحصت  نرق 5ق ؛ ) ینیارفسا (  رفظملاوبا  مجاعالل /  نارقلا  ریسفت  یف  مجارتلا  جات  .4

يدیجم  هللا  تیانع  هدوتس و  رهچونم  رتکد  حیحصت  نرق 13ق ؛)  ) دنوشر ناخ  یلع  دمحم  دنوشر /  لمجم 
دماح قیقحت  يولع ؛  دمحا  دیس  ریم  تاسبقلا /  حرش  یبحاص 21 . داوج  دمحم  حیحصت  نرق 13ق ؛)  ) فشاک دمحم  نهآ /  هار  دیاوف  .5

یناهفصا  یجان 
؛  هتخانـشان یمجرتم  زا  نرق 11ق ؛).  ) هفیلخ یجاـح  خـیراوتلا /  میوقت  همجرت  نایرفعج 22 . لوسر  حیحـصت  هتخانـشان ؛  دهازلا /  ههزن  .6

ثدحم مشاهریم  حیحصت 
رارسالا حیتافم  یمسملا  یناتسرهشلا  ریسفت  ثدحم 23. مشاهریم  حیحصت  نرق 10ق ؛ )  ) يدابآرتسا نیدلا  جات  نب  دمحا  يدمحا / راثآ  .7

بشرذآ  یلع  دمحم  رتکد  حیحصت  نرق 6ق ؛). یناتسرهشلا (  میرکلادبع  نب  دمحم  مامالا  راربالا /  حیباصم  و 
نرق  ، ) یناردنزام يداه  دـمحم  هغالبلا /  راونا  راکبحاص 24 . هللا  حیبذ  حیحـصت  نرق 12ق ؛)  ) یجیهال نیزح  یجیهـال /  نیزح  ناوید  .8

داژن یمالغ  یلع  دمحم  حیحصت  12ق ؛)
؛). نرق 9ق وربا (  ظفاح  3 ج / )  ) وربا ظفاح  يایفارغج  کلاس 25 . هموصعم  حیحصت  نرق 12ق ؛)  ) یجیهال نیزح  نیرصاعملا /  هرکذت  .9

يداجس  قداص  حیحصت 
اشروخ قداص  رتکد  حیحصت  یماج /  نامحرلادبع  هبئات  يدنهدیب 26 . يرقاب  رصان  حیحصت  نرق 12ق ؛)  ) یجیهال نیزح  لبسلا /  حتق  .10

نرق 10  ) يزاریـش رادهد  دمحم  رادهد /  لئاسر  ینارون 27 . هللادبع  حیحصت  نرق 13ق ؛)  ) یناکدرا ینیـسح  دمحا  ناوکالا /  تآرم  .11
يواس  يربکا  نیسح  دمحم  حیحصت  ق ؛).

يراصنا 28. اضردـمحم  حیحـصت  نرق 13 ق ؛)  ) یناسارخ ءابدالا  دجم  ۀـمجرت  یناث /  دیهـش  داوفلا  نکـسم  ۀـمجرت  رد  دابعلا  هیلـست  .12
یمرهج  يدهم  دیس  حیحصت  رد 701 ه.ق ؛). هدنز  يربط (  نیدلا  دامع  راهطالا /  همئالا  بقانم  یف  راربالا  هفحت 

حرش یناجنز 29. ناوخا  لـیلج  حیحـصت  هتخانـشان ؛ یمجرتم  زا  نرق 4ق ؛)  ) یمق رـصنوبا  موجنلا /  ماـکحا  ملع  یلا  لخدـملا  همجرت  .13
یمق  یناریا  ربکا  حیحصت  یئوخ ؛ یفطصم  حابص /  ياعد 

تابثا ءادبلا و  باب  حرـش  یف  ءاوسلا  ءاوست  ءایـضلا و  ساربن  یمق 30 . یناریا  ربکا  حیحصت  نرق 13ق ؛)  ) راگن عیادب  عومدـلا /  ضیف  . 14
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یناهفصا  یجان  دماح  قیقحت  یفوتملا 1041ق ؛). دامادلا (  رقاب  دمحم  ریملا  ءاعدلا /  يودج 
يرهپس  دمحم  حیحصت  نرق 8ق ؛).  ) يراوزبس یعیش  نسح  بولقلا /  حیباصم  .15
يداهلا  فسوی  قیقحت  نرق 5ق ؛)  ) ینوریبلا ناحیروبا  رهاوجلا /  یف  رهامجلا  . 16

- 1070 يدابآ ( نوتاخ  رقاب  دمحمریم  هعبرا /  لیجانا  همجرت  . 31
نایرفعج لوسر  حیحصت  1127ق ؛)

؛). نرق 11ق  ) ینارهت يزار  دمحم  نیدلا  ماوق  ریم   / همکحلا نیع  .32
یبجوا  یلع  حیحصت 

یناهفصا  هکُرت  نیدلا  نئاص  سمخ / تارظانم  ای ،  قشع ،  لقع و  .33
یتمعن  يدوج  مرکا  حیحصت  (835-770ق ؛).

نرق 11ق ؛)  ) ناخ ياغچرق  نب  یلقیلع  ( / 2 ج  ) تمکح يایحا  . 34
انف  همطاف  حیحصت 

؛  يدبیم نیدلا  نیعم  نب  نیسح  یضاق  يدیبم /  تآشنم  . 35
رهورف  هللا  ترصن  حیحصت 

رتکد  حیحصت  یناجنز ؛  بلاطوبا  ازریم  تداعس /  يایمیک  .36
یماما  مساقلاوبا 

حیحصت  يزاریش ؛  یگجاوخ  هیمامالا /  بهذم  یف  هیماظنلا  . 37
یبجوا یلع 

 / یلح ۀمالع  همامالا  تابثا  یف  همارکلا  جاهنم  حرش  . 38
ینالیملا  ینیسحلا  یلع  فیلأت 

نامیالا /  میوقت  . 39

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
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فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
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دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 477زکرم  هحفص 476 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	علی نامه
	مشخصات کتاب
	معرفی منظومه علی نامه
	اشاره
	علینامه چیست؟
	مآخذ تاریخی علی نامه
	وزن و عروض و قافیه علی نامه
	اهمیت تاریخی ـ ادبی علینامه
	قهرمانان و ضدقهرمانان
	داستانهای فرعی
	«علینامه» مرا زنده کرد
	ناشر علینامه

	مقدمه مصحح
	1- خلاصه کلام
	2- سخن آغاز
	3- شاعر کیست؟
	4- جو فرهنگی
	5- مأخذ تاریخی
	6- انگیزة سرودن
	7- تدین
	8- فضل و دانش
	9- شاهنامه خوانی و شاهنامه دانی
	10- فصاحت
	11- ساختار معنوی (1)
	12- عروض
	13- قافیه
	14- کتابت
	15- مشخصات نسخه
	16- شیوة کار
	17- سپاس و قدردانی

	دفتر اول : حرب جمل
	احوال خلافت پس از پیامبر
	سبب تألیف کتاب
	مجلس اول : بیعت کردن با امام به حق امیرالمؤمنین علی(ع)
	بیعت کردن با امام به حق امیرالمؤمنین علی(ع)
	غوغای پس از قتل عثمان
	رفتن جماعت به نزد علی (ع)
	به مسجد رفتن علی (ع)
	اولین خطبة علی (ع) پس از خلافت
	یادآوری غدیر و بیعت طلحه و زبیر
	فتنه آغاز کردن عبدالله عامری

	مجلس دوم از حرب جمل
	رفتن عبدالله عامری به نزد طلحه و زبیر
	پیوستن عمروبن عاص و مروان به اصحاب جمل
	اجازه خواستن طلحه و زبیر از علی (ع) برای حج
	نامة ولید به طلحه
	رفتن اصحاب جمل به مکه
	پیوستن عایشه به اصحاب جمل
	نامه فرستادن عایشه به معاویه
	سپاه گرد آوردن معاویه و اصحاب جمل
	دیدار ام سلمه با عایشه و پشیمانی عایشه از جنگ جستن
	دیدار طلحه با عایشه و برگرداندن رای وی
	لشکر بیرون بردن عبدالله بن زبیر
	رسیدن سپاه امیر یمن
	رضایت عایشه به جنگ و آماده شدن مقدمات جنگ
	دیدار مجدد ام سلمه با حمیرا و پشیمانی دوبارة وی
	سوار شدن حمیرا بر شتر
	نماز جماعت سپاه جمل
	حرکت سپاه جمل به سوی بصره

	مجلس سیم از حرب جمل
	پارس کردن سگان حوأب بر حمیرا
	رسیدن سپاه جمل به بصره
	دیدار حمیرا با بزرگان بصره
	خبر یافتن علی (ع) از حال بصریان و نامه فرستادنش به کوفه
	خروج سپاه کوفه به یاری علی (ع)
	رسیدن عمرو بن عثمان بن حنیف به یثرب
	نامة علی (ع) به حمیرا و طلحه و زبیر
	نامة ام سلمه به علی (ع)
	لشکر آراستن طلحه
	رسیدن سپاهها به یاری علی (ع)
	پیام بردن حسن (ع) و ابن عباس از سوی علی (ع) به نزد حمیرا
	سپاه آراستن علی (ع)
	مذاکرة علی (ع) با طلحه و زبیر
	تردید زبیر در جنگ با علی (ع)
	سخن گفتن حمیرا با زبیر و راضی کردن وی به جنگ
	آغاز جنگ
	به حجت گرفتن قرآن از سوی علی (ع)
	حملة دوم
	حملة زبیر به سپاه علی (ع)
	کشته شدن طلحه به دست زبیر
	بیرون رفتن زبیر از سپاه و کشته شدن وی
	آوردن سر زبیر به نزد علی (ع) و اعتراض علی(ع) به قاتل زبیر
	قتل زبیر به روایتی دیگر
	فرماندهی حمیرا پس از قتل طلحه و زبیر
	به میدان آمدن عبدالله بن زبیر
	آگاه شدن عبدالله از قتل زبیر و کین خواهی او
	کشته شدن عبدالله به دست حسین (ع)
	حملة جمعی به اصحاب جمل و کشته شدن عبدالله عامری
	یاد کرد قتل زبیر و به مکه رسیدن دست بریدة او
	صف آرایی سپاهها در روز دوم جنگ
	تیرانداختن مروان به سوی علی (ع) و به خطا رفتن تیر
	کشته شدن امیر یمن به تیر مروان
	شکست و عقب نشینی سپاه جمل
	حملة سپاه علی (ع) به بازماندة سپاه جمل
	حمله به هودج عایشه و دفاع علی (ع) از وی
	بازگرداندن دستهای بریده شده به معجزة علی (ع)
	طلاق عایشه و خلعش از مقام ام المؤمنینی به حکم علی (ع)
	کشته شدن شتر عایشه
	رفتن محمد بن ابی بکر نزد عایشه
	شکست بنی ضبه
	رفتن علی (ع) به بصره و بازگرداندن غنایم جنگی به وارثان سپاه جمل
	رفتن علی(ع) در میان کشتگان دشمن
	«سلونی» گفتن علی (ع)
	یافته شدن جنازة طلحه و زبیر
	سخن گفتن قاتل زبیر با علی (ع)
	خطبة علی (ع) در بصره و پیشگویی از آینده
	خطبة پایان جنگ جمل و سخن گفتن شاعر از خود و شعرش


	دفتر دوم : حرب صفین
	خطبة آغاز جنگ صفین
	اشاره
	فرار مروان به قرقاسیا و رفتنش به نزد معاویه

	مجلس اول از حرب صفین
	اشاره
	نامه فرستادن معاویه به اطراف برای یاری گرفتن در خون خواهی عثمان
	فتنه انگیختن ابلیس که به شکل پیری ظاهر شده بود در مجلس معاویه
	نامة علی (ع) به معاویه
	پیوستن مغیره به معاویه
	نامة معاویه به علی (ع)
	چاره اندیشی معاویه با عمرو و مروان
	فراخوان ابوهریره به نزد معاویه
	خطبه خواندن ابوهریره برای اهل شام و لعنت وی بر مرتضی (ع)
	نامة تهدید معاویه به علی (ع)
	نامة علی (ع) به معاویه و یاد کرد نسب معاویه
	فرستادن طرماح به رسولی نزد معاویه
	رفتن طرماح به دربار معاویه
	جواب نوشتن معاویه به علی (ع)
	پاسخ طرماح به معاویه
	بازگشت طرماح به نزد علی (ع)
	برتری دادن علی نامه بر شاهنامه و سبب سرودن شاهنامه
	رای زنی علی (ع) با اصحاب دربارة نامة
	گفتار پایانی مجلس اول حرب صفین

	مجلس دوم از حرب صفین
	یاد کرد حال ابوسفیان و معاویه در زمان پیامبر(ص)
	به مصر رفتن ابن عمر و سعد وقاص و برانگیختن مردم به یاری معاویه
	رفتن ابن عمر و سعد وقاص به نزد معاویه
	رفتن هلال بن علقمه به نزد معاویه
	دادخواهی قیس از هلال نزد علی(ع)
	رفتن عمار و محمد بن ابی بکر به دنبال هلال و اسیر کردن و بخشیدن وی
	رسیدن هلال به نزد معاویه
	رفتن سعد بن عباده به مصر از جانب علی (ع)
	خبر رساندن ابن شروح به معاویه از وضعیت مصر
	نامة معاویه برای فریفتن قیس
	سپردن سپاه به هلال برای حمله به مصر
	نامة معاویه به ابن شروح
	رسیدن نامه معاویه به قیس
	نامة قیس به معاویه
	نامة قیس به علی (ع)
	رسیدن خبر خیانت قیس به محمد بن ابی بکر
	جنگ محمد با قیس و اسارت قیس
	خبر یافتن معاویه از اسارت قیس
	نامة معاویه به محمد بن ابی بکر
	نامة محمد به معاویه
	سپاه فرستادن معاویه به جنگ محمد
	نامة محمد به علی (ع) برای یاری خواهی
	فرستادن علی (ع) سعید را به یاری محمد
	دیدار سعید و سراقه
	به مصر رسیدن سعید و سراقه
	خطبة پایان مجلس دوم حرب صفین

	مجلس سیم از حرب صفین
	نامة عمرو به محمد بن ابی بکر
	سپاه بیرون آوردن محمد از مصر
	رفتن ابن خطیع به یاری عمر و عاص از سوی معاویه
	استقرار سپاه محمد و عمرو در برابر هم
	جنگ طلایة دو سپاه در شب
	سپاه آراستن محمد و عمرو برای جنگ
	به میدان رفتن سراقه
	به میدان رفتن سلیمان از سپاه شام
	قتل سلیمان به دست ابن حذیفه و ذکر شجاعت ابن حذیفه
	جنگ هلال و ابن حذیفه
	به میدان آمدن معاویه بن خدیج
	رزم محمد بن ابی بکر و ابن خدیج
	رزم سراقه و ابن خدیج و اسارت سراقه
	شکست سپاه محمد
	فرار محمد به سوی علی (ع) و رها کردن لشکر
	اسارت سپاه محمد و فرستان سراقه به دمشق نزد معاویه
	فرمان معاویه بر کشتن همة اسرا
	رها شدن اسحاق از بند و جنگش با شامیان
	سخن گفتن سراقه با اهل شام و معاویه
	داستان سراقه و شیر و معجزة علی (ع)
	شهادت سراقه
	حملة ابن خدیج به مصر
	رفتن محمد به نزد علی (ع) برای یاری خواهی
	سپاه جمع کردن علی (ع) برای یاری محمد و فرستادن مالک به مصر
	گریختن ابن خدیج از مصر
	تصرف دیه طان به دست محمد
	خطبة پایانی مجلس سوم از حرب صفین

	مجلس چهارم از حرب صفین
	رسیدن علی (ع) به مصر
	رسیدن سپاه پسران داود جهمان
	خبر یافتن ابن خدیج از آمدن علی (ع) به مصر
	انتخاب فضل برای جنگ با علی (ع) از سوی معاویه
	سپاه بیرون بردن معاویه از دمشق
	برتری دادن علی نامه بر شاهنامه
	نامة معاویه به ابن خدیج
	نامة فضل به علی (ع)
	شبیخون طلایة سپاه فضل به فرماندهی عبدالله عامری و شکست خوردنشان
	سپاه آراستن دو لشکر برای جنگ
	حجت آوردن شهیب با عمرو و یاد کرد حدیث پیامبر (ص)
	حملة عمرو به شهیب
	فرار عمرو از مالک
	به میدان رفتن محمد بن ابی بکر
	روز دوم نبرد و رزم برادر ابن خدیج و کشته شدن او
	خونخواهی ابن خدیج
	اسارت ابن خدیج به دست مالک
	به میدان آمدن فضل
	رزم مالک و فضل و کشته شدن فضل
	گریختن عمر و عاص از میدان و شکست شامیان
	امان دادن علی (ع) بر فراریان و زنهاریان
	بازگرداندن غنایم جنگی به شام به فرمان علی (ع)
	خطبة پایانی مجلس چهارم حرب صفین و یاد کردن فضایل علی (ع)

	مجلس پنچم از حرب قاسطین لعین
	خبر یافتن معاویه از شکست سپاهش در مصر
	رسیدن غنایم سپاه شام که علی (ع) نزد معاویه فرستاده بود
	تازیانه زدن رسول علی (ع) به فرمان معاویه
	فرمان علی (ع) برای حبس این خدیج و کشته شدن او به دست عمار
	رفتن علی (ع) به عیادت مالک و مداوای او به دست طبیبی ترسا
	یاد کرد مصایبی که آل رسول از آل سفیان دیدند
	خبر یافتن معاویه از بهبودی مالک
	گزین شدن مسلمه از سوی معاویه برای برآشفتن مصر و جنگ با علی (ع)
	سپاه فرستادن معاویه برای جنگ
	بیرون رفتن معاویه از دمشق برای جنگ
	لشکر بیرون بردن علی (ع)
	قضاوت شگفت علی (ع) میان دو زنگی
	اب جستن علی (ع) به اعجاز
	یاد کرد ایلیا در کلام مسیح (ع) و تورات
	مال بخشیدن علی (ع) به بی چیزان به اعجاز و طلاق دادن سیم و زر
	ادعای دروغ معاویه که خواب پیامبر (ص) را دیده است
	تهییج شامیان به خونخواهی عثمان با کلام عمرو
	عزم معاویه بر بستن آب بر سپاه علی (ع)
	نامة معاویه به علی (ع) به فرمان عمرو
	پاسخ علی (ع) به معاویه

	مجلس ششم از حرب صفین
	بستن آب بر سپاه علی (ع) به امر معاویه
	خبر یافتن علی (ع) از بسته شدن آب و جنگ بر سر آب
	خطبة عمرو بن حارث و جنگ وی با شامیان
	رزم ابن عمار و دست یافتنش به آب
	به میدان آمدن ابوالاعور
	رزم مالک اشتر و جنگ عمومی
	شکست سپاه شام در جنگ آب
	سخنان شاعر در برتری علی نامه بر شاهنامه
	خبر یافتن علی (ع) از فتح آب
	دل جویی معاویه از سرداران شکست خوردة شام
	آزاد گذاشتن آب برای اهل شام از جانب علی (ع)
	در نکوهش معاویه و ذکر فضایل علی (ع)
	در ستایش راستی و خطبة پایانی مجلس ششم از حرب صفین-

	مجلس هفتم از حرب صفین
	خطبة آغاز مجلس هفتم
	جاسوس فرستادن معاویه به مصر و خبر یافتن علی (ع)
	فرستادن مالک به مصر از سوی علی (ع)
	قرار مسلمه با یاران برای شورش در نماز آدینه و خبر یافتن مالک از راز آنان
	شورش مسلمه و شکست و اسارتش
	گوش مال دادن علی (ع) شورشیان را و سپس رها کردن آنها
	وعید دادن معاویه به جنگ دوباره
	لشکر آراستن دو سپاه
	رزم عمرو عاص با علی (ع) و رسوایی عمرو
	به میدان آمدن مغیره و اسارتش به دست عمار
	عهد کردن مغیره که دیگر به جنگ حیدر نیاید
	به میدان آمدن مغیره پس از آزادی و عهدی که کرده بود
	اسارت دوباره مغیره به دست عمار و آزادیش با غوغای شامیان
	به میدان آمدن مغیره و اسارتش به دست عمار برای سومین بار
	بازگشت مغیره به نزد معاویه
	به میدان آمدن مغیره چهارمین بار و اسارتش به دست حسین (ع) و کناره جستنش از جنگ
	پیشنهاد ترک جنگ از سوی معاویه و حجت آوردن عمرو عاص و ابن عباس
	آشکار شدن حق علی (ع) و توبة سه هزار تن از شامیان
	قتل عبیدالله بن فضل لعین به دست جریر
	کشته شدن فرزند عمار به دست هلال
	خونخواهی عمار از هلال
	شهادت عمار به دست قعقاع
	خطبة پایانی مجلس هفتم از حرب صفین

	مجلس هشتم از حرب صفین
	خطبة آغاز مجلس هشتم از حرب صفین
	خونخواهی مالک از قعقاع
	حجت گرفتن علی (ع) از صحابه پیامبر(ص) درباره حدیث پیامبر(ص) راجع به عمار
	به میدان رفتن هزار و چهل صحابه به خوانخواهی عمار
	به میدان رفتن بنی هاشم به خونخواهی عمار
	روز دوم خونخواهی عمار
	به میدان رفتن عباس آل عباس
	دل خوش کردن ابو هریره به شقاوت و تیرانداختنش به سپاه علی (ع)
	گزین شدن دو شامی برای کشتن عباس
	به میدان رفتن علی (ع) در لباس عباس
	به میدان آمدن ابن خالد
	یاد کرد دشمنی خالد با علی (ع) در خردسالی علی (ع)
	قطعه قطعه شدن کشتگان سپاه علی (ع) به دست ابن خالد
	رزم محمد حنفیه و قتل ابن خالد به دست او
	بر حذر داشتن شامیان ابن عمر را از جنگ و کشته شدن
	شرط محمد با ابن عمر که شامیان قتل ابن عمر را دستاویز فتنه نکنند
	رزم محمد حنفیه و ابن عمر و کشته شدن ابن عمر
	قصد فتنه انگیختن معاویه با جسد ابن عمر
	جلوگیری مالک از بردن جسد به لشکرگاه شام
	متوسل شدن معاویه به زن ابن عمر برای بازپس گیری جسد
	یاد کردن قتل برادران شهربانو به دست ابن عمر هنگام قتل خلیفة دوم

	مجلس نهم از حرب صفین
	خطبة آغاز مجلس نهم از حرب صفین
	به میدان رفتن علی (ع) و به مبارزه طلبیدن معاویه را
	به میدان آمدن کریب به جنگ علی (ع)
	حملة عمومی به صف قاسطین
	لیله الهریر و کشته شدن قاسطین به دست خودشان
	خطبة علی (ع) در صبح پس از لیله الهریر
	یاد کرد مجدد جفاهای ابن عمر بر علی (ع) و برادران شهربانو
	بازفرستادن غنایم جنگی به نزد معاویه
	آگاه شدن شامیان از قتل یارانشان به دست خودشان در لیله الهریر
	عزم معاویه بر حلیه و پیشنهاد دروغین صلح
	خلع سلاح سپاه علی(ع) به پیشنهاد عمرو
	کشتار سپاه شام به دست خود شامیان به تصور شبیخون علی(ع)
	قرآن جمع کردن معاویه برای بر نیزه کردن
	تهییج معاویه مصعب را برای جنگ
	پند گفتن عبدالله بن زبیر مصعب را که در جمل زبیر مقصر بود نه علی(ع)
	قرآن بر نیزه کردن شامیان به امر معاویه
	تفرقه در سپاه علی(ع) به رهبری اشعث
	خطبة پایانی مجلس نهم از حرب صفین و ستایش خرد و قرآن و امانت

	مجلس دهم از حرب صفین
	پیشنهاد حکمیت از سوی معاویه
	حکمیت ابن عباس از جانب علی (ع)
	نامة معاویه به علی (ع) و نپذیرفتن حکمیت ابن عباس
	تحمیل شدن ابوموسی به علی (ع) از سوی جهال سپاهش
	توصیههای علی (ع) به ابوموسی
	نزدیک شدن عمرو به ابوموسی
	فریفته شدن ابوموسی به تلبیسهای عمرو
	داستان فریفتگی ابوموسی به روایتی دیگر
	خلع علی(ع) از خلافت به حکم ابوموسی
	گفتاری در فریب کاری عمرو و قیاس او با ابلیس
	اعلام حکم حکمین
	آشوب در مسجد پس از اعلام حکم
	اسارت عمرو به دست شیعیان مسجد
	خبر یافتن معاویه از نتیجه حکمیت و اسارت عمرو
	عتاب علی (ع) با عمرو و آزاد کردن وی
	قتل امیر بنی ضبه به فرمان علی (ع) و آغاز فتنة خوارج
	خطبة پایانی مجلس دهم از حرب صفین و لزوم تبری جستن از دشمنان

	مجلس یازدهم از حرب صفین
	بازگشت عمرو به نزد معاویه
	نامة معاویه به علی (ع) از سر کبر
	نامة علی (ع) به معاویه و مفاخرة علی (ع)
	صف آرایی دو سپاه در برابر هم
	به میدان رفتن مصعب بن زبیر
	اسارت مصعب به دست علی (ع)
	رفتن عبدالله بن زبیر به عذرخواهی نزد علی (ع) و باز فرستادن عبدالله و مصعب به مکه به امر علی(ع)
	روی گرداندن سعد وقاص از معاویه و دست گیر شدنش به دست حسین (ع)
	در گذشتن علی (ع) از گناه سعد و بازگشت سعد به یثرب
	عقب نشینی شبانة معاویه و گریختنش به دمشق
	رفتن علی (ع) به تعقیب معاویه به دمشق
	رفتن معاویه به زنهار نزد علی (ع)
	رفتن معاویه به بیت المقدس و ورود علی (ع) به دمشق
	خطبة علی (ع) در دمشق و تعیین حاکمان مصر و دمشق و کوفه-
	یاری خواستن معاویه از رومیان و جنگ علی (ع) با لشکر روم

	مجلس دوازده از حرب صفین
	خبردار شدن عایشه از شکست قاسطین
	بازگشت معاویه به دمشق و کاخ ساختن او
	دیدار عایشه با علی (ع) و شکایت عایشه از حال و روزش
	فرستادن علی (ع) عایشه را به مدینه با دختران محافظی که پوشش مردانه داشتند
	رفتن عایشه به شام
	تهمت عایشه به محافظان
	آشکار شدن دختر بودن محافظان و دروغ گویی عایشه
	شهادت محمد بن ابی بکر در برابر چشم عایشه و به امر معاویه
	آگاه شدن علی (ع) از شهادت محمد و فرستادن مالک به کین خواهی او
	مکر معاویه برای خوار کردن مالک و به تعظیم وا داشتن او و درایت و شجاعت مالک
	طلب کردن قاتلان محمد بن ابی بکر
	تحویل دادن قاتلان محمد به مالک از سوی معاویه
	قصاص قاتلان محمد به دست علی (ع)
	خطبة علی (ع) در مسجد کوفه
	رفتن مالک به امیری مصر از سوی علی (ع)
	یاد کردن مجدد مددخواهی معاویه از رومیان و مقابلة علی (ع) با آنها
	خطبة پایانی مجلس دوازدهم از حرب صفین


	نمایهها
	1- آیات (1)
	2- احادیث (1)
	3- کسان
	4- گروه ها و قبایل
	5- جایها
	6- کتابها
	7- وقایع و جنگها
	8- حیوانات ، اشیاء و...
	9- لغات(1)


	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

