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نامرک هب  یجار  74تعجارم 

یجار 74تشذگرد 
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يدزی رظن  هب  ناوید  راعشا  75رامش 

يردیح هلمح  يونثم  75يراذگمان 
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یجار يردیح  هلمح  75عوضوم 

یجار هموظنم  75تاعوضوم 

یجار يردیح  هلمح  75ذخآم 

يردیح هلمح  تایبا  76رامش 

هموظنم نایاپ  عورش و  76خیرات 

لذاب زا  یجار  76دیلقت 

هموظنم رد  یسامح  76ناگژاو 

یجار هموظنم  76نابز 

یجار هموظنم  رد  77نانامرهق 

یجار رعش  77ریواصت 

لذاب یجار و  هموظنم  77هسیاقم 

یجار هموظنم  رد  77همانیقاس 

اههمانیقاس رد  یجار  77فادها 

یتخاونکی زا  77نتساک 

لالهتسا 77تعارب 

یجار ياههمانیقاس  77یگژیو 

هموظنم نیودت  78يروآعمج و 

رتشیب هعلاطم  يارب  78عبانم 

79سیوناپ

80عبنم

وزرآ سیافنلا  عمجم  رد  80لذاب 

وزرآ سیافنلا  عمجم  80نتم 

وزرآ سیافنلا  عمجم  تاقیلعت  81نتم 

82همدقم
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هلمح باتک  82اذه 

تادوجوم شنیرفآ  فصو  83رد 

 « همان یقاس  فیرعت  رد  »85

دسا تنب  همطاف  اب  ص )  ) ادخ لوسر  87ۀملاکم 

 « سدقملا تیب  هب  دسا  تنب  همطاف  نتفر  »89

ع)  ) نینمؤملا ریما  ترضح  90تعن 

ع) نینمؤملا (  ریما  زاجعا  فصو  93رد 

 « مارحلا تیب  رد  ع )  ) یلع دلوت  رکذ  رد  » 97

ع)  ) ریما ترضح  اب  ءایبنالا  متاخ  ۀملاکم  98رکذ 

اهتب ینوگنرس  هکمب و  ع )  ) یلع دهم  101ندرب 

ع)  ) نینمؤملا ریما  ترضح  حدم  102رد 

لاح حرش  یبن و  تمدخ  وید  103ندمآ 

 « ناملس اب  ریما  ترضح  نتفگ  نخس  رکذ  » 106

ریش تسد  زا  ار  ناملس  نینمؤملا  ریما  ترضح  نداد  تاجن  رکذ  108رد 

هنژرا تشد  ناتساد  109رکذ 

(ع) نینمؤملا ریما  ترضحب  نداد  متاخ  جارعمب و  تادوجوم  هصالخ  تانیاک و  ۀجاوخ  نتفر  ناتساد  111رکذ 

نآ شراذگ  یگلاس و  تشه  نس  رد  دود  بر و  ری  تالاوحا  نایب  رد  116راتفگ 

ع)  ) نوتاخ هجیدخ  همرکم  ایلع  تالاح  رکذ  رد و  هیح  ردیح  لاوحا  نایب  رد  117راتفگ 

نتفرگ ماو  تهج  زا  هجیدخ  دزن  بلاطوبا  نتفر  118رکذ 

هجیدخ رب  شندش  كانمشخ  دوخ و  ردارب  اب  دلیوخ  ۀصق  رد  124راتفگ 

وا اب  هجیدخ  يوگتفگ  بلاطوبا و  نتسارآ  سلجم  127رکذ 

هجیدخ زا  دنزرف  ندش  دلوت  لوسر و  ترضح  رب  شیرق  موق  ندرب  دح  نایب  133رد 

دوخ يومع  هقروب  نداد  ربخ  وناب و  رورسم  و  ع »  » لیئربج لوزن  زا  ار  هجیدخ  ادخ  لوسر  نداد  ربخ  نایب  138رد 

رواد ترضح  ةدیزگرب  رشبلا و  ریخ  ترضح  اب  نانمؤم  ریما  بانج  ندومن  فیصوت  نایب  141رد 
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دیوگ رادنید  درم  نآ  فیصوت  باطخ و  نب  رمع  ندروآ  مالسا  رد  143راتفگ 

نآ شرازگ  دوخ و  اب  ار  لوسر  ترضح  ندرب  بعشب و  بلاطوبا  نتفر  رد  146راتفگ 

هجیدخ زا  ربمغیپ  نارتخد  ندش  148دلوتم 

نآ تیفیک  جارعمب و  ربکا  قلاخ  رماب  رشبلا  ریخ  ترضح  نتفر  نایب  149رد 

ار ناملغ  نایروح و  ندومن  فیصوت  تشهبب و  جارعم  بش  رد  لیئربج  اب  ربمغیپ  152ندیسر 

ادخ لوسر  هجوز  هجیدخ  ترضح  ندومن  ناهج  155عادو 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  بانج  لوسر  ترضح  یماح  شیرق و  گرزب  ندومن  155تافو 

ترضحنآ فیصوت  اهیلع و  هللا  مالسارهز  همطاف  ترضح  لاوحا  نایب  156رد 

یسورع سلجمب  همطاف  نتساوخ  تصخر  لوسر و  ترضح  تمدخب  شیرق  نانز  ندمآ  نایب  157رد 

یتشهب تنیز  رون و  ياهقبط  اب  هکئالم  ندمآ  یسورعب و  ار  لوسر  ترضحب  نداد  تصخر  نایب  158رد 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ادخ  لوسر  رتخد  يارب  زا  یتشهب  ياهسابل  لیئربج  159ندروآ 

ترضحنآ ةزجعمب  رافک  زا  یعمج  ندروآ  مالسا  یسورع و  ۀناخب  همطاف  ترضح  نتفر  نایب  159رد 

رافک توعدب  ار  ترضحنآ  ندومن  رومأم  لوسر و  ترضح  رب  لیئربج  ندش  زان  نایب  162رد 

ناشیا ندش  كانمشخ  ار و  شیرق  رافک  لوسر  ترضح  ندومن  شنزرس  نایب  162رد 

دوخ رادرب  بهلوبا  اب  وا  ۀعزانم  ترضح و  مع  هزمح ،  ندروآ  مالسا  نایب  163رد 

مالسا نیدب  ار  شیرق  رافک  ربمغیپ  ترضح  ندومن  توعد  165رکذ 

ص)  ) ربمغیپ ترضح  لتق  رد  ناشیا  تروشم  يروشلاراد و  رد  شیرق  ندش  165عمج 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياجب  نینموملا  ریما  ترضح  ندیباوخ  راید و  نآ  زا  ترجهب  ار  وا  ندومن  رما  راتخم و  لوسرب  راگدرورپ  دزن  زا  نیما  لیئربج  ندش  لزان  رکذ 

نآ نتشک  تهجب  ترضحنآ  ۀناخ  رد  شیرق  نتخیر  راغب و  ص )  ) ادخ لوسر  ترضح  نتفر  نایب  169رد 

ندرب دوخ  هارمه  ار  رکبوبا  روث و  راغ  بناجب  ص )  ) لوسر ترضح  ندش  هناور  171رکذ 

ندومن هدهاشم  ترضح  نآ  زا  هزجعم  رکبوبا و  ندش  ناساره  روث و  راغ  رد  لوسر  ترضح  ندش  171لخاد 

ندروآ نامیا  ترضح و  ناب  ندیسر  یپ و  زا  هقارس  ندمآ  ترضح و  نتفر  زا  لیابق  ماشحا و  ندش  راد  173ربخ 

وا نتشگرب  ار و  نمیا  هقارس  ندومن  174لوبق 

هنیدم یحاون  بارعا  ندش  ناملسم  رهش  لها  ندومن  لابقتسا  برثیب و  ترضحنآ  ندیسر  176رکذ 
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باب نیا  رد  لیئربج  ندش  لزان  ار و  همطاف  بانج  رمع  رکبوبا و  ندومن  يراگتساوخ  179رکذ 

نآ شراذگ  ربکا و  قلاخ  رما  هرهز و  ةراتس  ندش  لزان  182رکذ 

ع)  ) نانمؤم ریما  ۀناخ  رد  هراتس  ندش  183لزان 

ادخ دورد  ارهز و  ترضحب  ندش  183ماهلا 

رون ياهقبط  اب  هکئالم  جاوفا  اب  لیئربج  ندیسر  184رکذ 

دنک تنیز  ار  شرع  هک  لیئربجب  ادخ  نداتسرف  یحو  185رکذ 

اتکی رداق  مانب  نخس  يادتبا  رارک و  ردیح  راقفلاوذ  برضب  راکبان  موق  نآ  ياسؤر  زا  رگید  یعمج  نداتسرف  كردب  شیرق و  ناشک  ندرگ  زا  یعمج  ندش  راتفرگ  يربک و  ردب  هعقاو  ناتساد  زاغآ 

باتک فیلات  رد  ادخ  هاگرد  زا  ندومن  اعدتسا  روفغ و  رداق  تردق  روهط و  یم  فصو  186رد 

دیوگ روهط  یم  روط و  شتآ  فصو  رد  رشبلا  ریخ  راب  ررد  مالک  زا  ندومن  187راهظا 

ساوح ندمآ  مهارف  صوصخ  رد  یلاعت  يراب  ترضح  زا  ندومن  يرای  187بلط 

دیوگ هقرو  نیا  شیارآ  وا و  زا  ندومن  يرای  بلط  لقعب و  ندومن  188باطخ 

دیوگ رابتعا  یب  يایند  رادغ و  ۀنامز  يزاسان  راگزور و  لها  ینادان  تفص  189زا 

مالعا کلم  زا  تناعا  بلط  باتک و  نداد  تنیز  تهجب  همان  190یقاس 

دیوگ ناخ  میهاربا  مظعا  ةداز  ریما  باکر  رهپس  باطتسم  باون  فصو  191رد 

نانیشنارحص ندروآ  مالسا  نیمز و  برثی  رد  نیلسرملا  دیس  ندومن  لوزن  193رکذ 

شیرقاب داهجب  ترضحنآ  ندش  رومام  لوسر و  ترضح  يوسب  لیئربج  ندروآ  مایپ  194رکذ 

هلفاق رس  رب  هللادبع  نداتسرف  باب  رد  ع »  » ریما ترضح  اب  ص »  » لوسر ترضح  ندومن  تروشم  195رکذ 

واب ندیسرن  هار و  رس  رب  رگشل  نداتسرف  ماشب و  نایفسوبا  نتفر  197رکذ 

یمرضخ رمع و  ندش  هتشک  وا و  هار  رسب  مالسا  رگشل  ندمآ  زا  ندش  هاگآ  ماشب و  نایفسوبا  ندش  لخاد  197رکذ 

نتساوخ دادما  احطبب و  ار  مزمز  نداتسرف  ناوراک و  ندش  تراغ  زا  نایفسوبا  ندش  راد  ربخ  198رکذ 

نیملاعلا هللا  لوسر  نیلسرملا و  دیس  ترضح  ۀمع  وناب  هکتاع  ندید  باوخ  198رکذ 

دوب رشبلا  ریخ  ترضح  مع  هک  دوخ  ردارب  سابعب  ار  دوخ  باوخ  وناب  هکتاع  نتفگ  199رکذ 

نایفسوبا دزن  زا  مصمص  ندیسر  وناب و  هکتاع  ندید  باوخ  زا  شیرق  نایم  رد  نداتفا  لزلزت  199رکذ 

باب نیا  رد  رگیدکی  اب  ندومن  لهجوبا  دزن  رد  ناگرزب  ندش  عمج  200رکذ 
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ناوراک دادماب  ندش  مزاع  ار و  لهجوبا  لوق  ندومن  لوبق  شیرق و  ندش  قفتم  201رکذ 

ماش رهش  زا  نایفسوبا  ندمآ  نوریب  نایفسوبا و  ددمب  احطب  لها  ندمآ  نوریب  201رکذ 

ناوراک ندومن  تراغ  مزعب  ندش  هناور  ار و  نید  ناریلد  ص )  ) نیلسرملا دیس  ندومن  بختنم  203رکذ 

نارای دزنب  نتفر  دوخ و  ندمآ  نوریب  هکمب و  ار  ناوراک  ندیناسر  احطبب و  نایفسوبا  ندیسر  203رکذ 

شراذگ نایفسوبا و  نتشذگ  زا  لوسر  ترضح  ندش  ربخ  احطبب و  ناوراک  نتفر  نوریب  ماش و  زا  هاریب  هار و  زا  نایفسوبا  نتفر  نوریب  204رکذ 

نیمزرس نآ  رد  ندومرف  لالجا  لوزن  هاچ و  رسب  مانالا  ریخ  ترضح  ندیسر  205رکذ 

نارای دزنب  نتفر  دوخ و  ندمآ  نوریب  هکمب و  ارناوراک  ندیناسر  احطبب و  نایفسوبا  ندیسر  205رکذ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لاوحا  زا  ناشیا  ندش  رسفتسم  ردب و  هاچ  بناجب  رثا  تلالض  رگشل  ندش  هناور  207رکذ 

ندیسرپ ارت  رضح  لاوحا  رگشل و  ندش  هناور  208رکذ 

همظعم ۀکمب  نتفر  هار و  زا  شفخا  نتشگرب  ادخ و  لوسر  باب  رد  سابعب  بهلوبا  تاملاکم  210رکذ 

اهنآ نتساوخ  نیک  زا  دوعسمان  دونج  نآ  دورو  زا  مانالا  ریخ  ترضح  ندش  علطم  211رکذ 

رافک يوجتسجب  ار  ادخ  ریش  نداتسرف  212رکذ 

ترضح تمدخب  وا  ندمآ  وا و  ندش  ناساره  ار و  رثا  تلالض  رگشل  باطخ  رمع  ندید  215رکذ 

لوسر ترضح  تمدخب  هدرک  ضرع  ار  شراذگ  شیرق و  دزن  زا  صفحوبا  ندمآ  217رکذ 

رکبوبا اب  ادخ  لوسر  تاملاکم  يزعلادبع و  اب  زیتس  مزعب  اغد  تشدب  ادخ  ریش  ندش  هناور  218رکذ 

وا ندش  هتشک  بآ و  رسب  يزعلا  دبع  ندمآ  220رکذ 

يزعلا دبع  رس  ندروآ  رشبلاوبا و  دیس  تمدخب  ندیسر  اغد و  تشد  زا  ایصوا  دیس  نتشگرب  221رکذ 

يزعلادبع ندش  هتشک  زا  مالض  رگشل  ندش  كانهودنا  221رکذ 

رشب دیس  باب  رد  رگیدکی  اب  رافک  نتفگ  نخس  222رکذ 

ار ناشیا  لهجوبا  ندومن  کیرحت  رشبلا و  ریخ  ترضح  زا  نتساوخ  نیک  دعتسم  رگیدکی و  اب  رگشل  ندز  يار  223رکذ 

هکم لها  زا  یکی  نتفگ  باوج  نید و  ماغرض  ندرک  ناهج  تهجب  نیکرشم  اب  لهجوبا  نتفگ  نخس  223رکذ 

نآ شراذگ  مالض و  هاپس  اب  زیتس  دربن و  مزعب  مالسا  رگشل  ندمآرب  اج  زا  224رکذ 

رکبوبا ندش  برطضم  رثا و  تواقش  هاپس  ندمآ  رباج  زا  كرشم و  نآ  ندناوخ  زجر  ار و  دوخ  ندوتس  دیلو و  نتفگ  نخس  225رکذ 

دیوگ البرک  تشد  عیاقو  باب  226رد 
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دیوگ نسح  نبا  مساق  فصو  227رد 

ءادهشلا دیس  ترضح  زا  مساق  نتساوخ  داهج  228نذا 

بانجنآ زا  نتساوخ  مزر  نذا  دوخ و  راوگرزب  مع  دزن  رد  مساق  ترضح  ندومن  حاحلاو  هب  229ال 

دوخ يومع  اب  مساق  ترضح  تاملاکم  230رکذ 

دیوگ البرک  تشد  يادهش  233رک 

دیوگ باتک  شیارآ  مظن و  تهجب  همان  233یقاس 

هللادبع یبا  ترضح  زا  ایقشا  هورگ  نتساوخ  زرابم  234رکذ 

تساوخ نذا  راوگرزب و  مع  دزنب  مساق  ترضح  235ندمآ 

تعیاشمب همیخ  زا  سورع  ندمآ  235نوریب 

سورع ون  همطاف  اب  مساق  ترضح  تیصو  237رکذ 

دوخ مع  تهج  زا  سورعب  مساق  نداد  238مایپ 

سورع يراز  ءایقشا و  نتساوخ  239زرابم 

ءادعا اب  داهج  نادیمب  ندش  هناور  همیخ و  زا  مساق  ترضح  ندمآ  240نوریب 

ار دعس  نبا  رگشل  ندرک  شهوکن  241شنزرس و 

رثا تواقش  رگشل  رب  ار  دوخ  فاصوا  مساق  242ندرمش 

دعس رسپ  دزنب  نتشگ  رب  وا و  ندش  مدان  مساق و  اب  وا  تاملاکم  مساق و  دزن  دعس  نبا  ةداتسرف  ندمآ  243رکذ 

مساق ترضح  نتساوخ  244زرابم 

قرزا ندمآ  رباج  زا  رگشل و  ربارب  رد  مساق  ندناوخ  245زجر 

دعس رمعب  قزرا  نتفگ  246نخس 

وا باوج  نوتاخ و  بنیز  زا  رگشل  ناغفا  هلان و  ببس  همطاف  ندیسرپ  نیسح و  تیبلها  شورخ  247رکذ 

قزرا رسپ  اب  مساق  ترضح  ۀبراحم  248رکذ 

قزرا نارسپ  اب  مساق  ترضح  ندومن  هبراحم  249رکذ 

ماما دزنب  هعجارم  رگشل و  ندماین  مساق و  ندیبلط  252زرابم 

شراذگ مساق و  ترضح  راز  راک  253رکذ 
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مساق ترضح  رب  رگشل  ندروآ  هلمح  254رکذ 

مساق شعن  رس  رب  هللادبع  یبا  ترضح  ندمآ  255رکذ 

مرح ۀمیخب  مساق  شعن  256ندروآ 

مساق تداهش  سلجم  ندش  259مامت 

نتساوخ زرابم  دیلو و  هبیش و  هبتع و  ندمآ  260نادیمب 

ارناشیا دیلو  ندینادرگ  رب  راصنا و  زا  نت  هس  260نتفر 

شراذگ دیلو و  هبیش و  هبتع و  گنجب  ار  یع  هدیبع و  هزمح و  لوسر  نداتسرف  نادیمب  261رکذ 

بسا ندومن  تساوخ  رد  زاس و  راک  رداق  زاینیب و  ةدنراد  هاگردب  ایبنا  فرشا  ندومن  اعد  262رکذ 

نآ فاصوا  یلع و  تهجب  ار  بسا  لیئربج  263ندروآ 

ربمغیپب ندیسر  ادن  بسا و  رب  ندش  264راوس 

دیلو اب  هبراحم  نادیمب و  ندش  هناور  ریما و  ندش  راوس  265رکذ 

دیلو ربارب  رد  اغد  تشد  رد  ادخ  ریش  ندناوخ  266زجر 

هدیبع ندش  دیهش  هدیبع و  اب  هبیش  ندومن  هبراحم  270رکذ 

هبیش ندش  هتشک  هبیش و  اب  راگدرورپ  ریش  دربن  272رکذ 

رمع نتساوخ  ار  لهجوبا  باطخ و  رمع  ندمآ  276نادیمب 

لهجوبا نتشک  رگشل و  ود  ندومن  برح  هبولغم و  278گنج 

نید ناریلد  تسدب  یعمج  ندش  ریسا  رافک و  ندروخ  279تسکش 

هیدفب نید  لها  ندش  اضر  نداد و  هیدفب  ندش  رارق  ربمغیپ و  ترضح  دزن  ار  شیرق  يارسا  ندروآ  281رکذ 

ادخ لوسر  ةوزغ  رد  دحا  ةوزغ  ناتساد  283زاغآ 

ناخ میهاربا  راقو  اب  ةدازهاش  ریبدت و  اب  ریما  فصو  284رد 

ربمغیپ گنجب  بیغرت  ندومن و  عمج  رگشل  ریبدت  ار و  شیرق  نایفسوبا  ندروآ  مهارف  285رکذ 

رشبلا ریخ  ترضح  زا  نتساوخ  نیکب  لدکی  احطب  ناگرزب  ندمآ  رب  اج  زا  286رکذ 

ار وا  نتساوخ  ددمب  دوب  هشیبک  سیبکب و  بقلم  هک  یبا  نبا  هحلط  تهجب  نایفس  یبا  نداتسرف  هیده  هفحت و  287رکذ 

ناتفسوبا ندومن  لابقتسا  ادخ و  لوسر  زا  نتساوخ  هنیک  مزعب  نارک  هاپس  اب  هشیبک  ندمآ  288رکذ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 926زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


نایفسوبا شهاوخب  فارطا  زا  رگشل  ندمآ  عمج  288رکذ 

ربمغیپ ترضح  رشبلوبا  دنزرف  نیرتهب  لاوحا  زا  ار  هشیپ  قافن  تعامج  نآ  نایفسوبا  ندادباوج  289رکذ 

رافک رگشل  تهجب  ار  یلع  نایفسوبا  ندومن  فیصوت  289رکذ 

شراذگ ار و  وا  نایفسوبا  نداد  باوج  نایفسوبا و  زا  ادخ  ریش  فاصوا  هشپک  شپک  ندینش  290رکذ 

رگشل زا  ادخ  لوسر  هب  نداد  ربخ  نتشادرب و  ساره  هورگ و  نآ  سابع  ندید  نایفسوبا و  ندومن  هیوست  291رکذ 

ارناشیا لوسر  نداد  باوج  نیعل و  هورگ  نآ  ندمآ  باب  رد  نیلسرملا  دیس  ترضح  اب  نید  ناریلد  ندومن  وگتفگ  292رکذ 

شراذگ رافک و  هورگ  اب  راکیپ  ندش  هتسارآ  اب  ار  نید  ناریلد  ربمغیپ  ترضح  ندومرف  293مکح 

مالع کلم  ةدیزگرب  مانالا و  ریخ  ترضح  ندید  باوخ  293رکذ 

ندمآ ربنم  رب  ربمغیپ و  نتفر  294دجسمب 

نداد حتف  ةدژم  مالظ و  هورگ  نآ  لاوحا  زا  ربمغیپ  نداد  ربخ  295رکذ 

نیکرشم اب  لاتق  مزعب  برثی  زا  نید  رگشل  ندمآ  نوریب  295رکذ 

هیالط نداد  ربخ  دحا و  هوک  نماد  رد  لوسر  ترضح  296ندمآ 

گنجب ار  مالسا  رگشل  باطخ  رمع  ندومن  296کیرحت 

ناریلد اب  زیتس  مزعب  مالسا  رگشل  ندمآ  رب  اج  297زا 

ندروآ ربخ  رافک و  رگشلب  ندومن  هراظن  هوک و  رس  رب  رمع  ندمآ  رب  298رکذ 

ندش دودرم  ربمغیپ و  شیج  زا  هللادبع  نتشگرب  ار و  رمع  لوسر  ترضح  نداد  298باوج 

ربمغیپ ترضح  زا  جرعا  رمع و  نتساوخ  داهج  نذا  299رکذ 

دربن مزعب  نیک  تشد  رد  ربمغیپ  ترضح  یئارآ  فص  300رکذ 

نداتسرف رگشل و  فوفص  ربمغیپ  ترضح  ندومن  300هتسارآ 

نایفسوبا رماب  نیکرشم  ندومن  یئارآ  فص  301رکذ 

ربمغیپ لتق  رد  یشحو  دزن  رد  هدنه  ندومن  اجتلا  302رکذ 

ادخ زا  حتف  ندومن  تساوخ  رد  ربمغیپ و  ندومن  هدهاشم  رگشل و  ود  ره  نتخیر  رگیدکی  رب  303رکذ 

دربن تشدب  نتفر  ندیشوپ و  گنج  ۀحلسا  ادخ و  هاگردب  ءایبنا  فرشا  ندومن  303اعد 

مالسا رگشل  هاگلتقب  لوسر  ترضح  304ندمآ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 926زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگ باتک  شیارآ  غامد و  حیرفت  باب  رد  همان  304یقاس 

دودرم نایفسوبا  اب  وگتفگ  فص و  شیپ  رد  هشیبک  شبک  نداتسیا  رافک و  رگشل  ندیشک  305فص 

نوعلمنآ ندناوخ  زجر  راز و  راک  نادیمب  هشیبک  306ندمآ 

ار ادخ  لوسر  ترصن  حتف و  نایسدق  ندومن  307اعدتسا 

هشیبک لاوحا  فاصوا  ربمغیپ و  ترضح  دزنب  رمع  307ندمآ 

هوزغ حتفب  نداد  ربخ  ار و  رمع  ربمغیپ  ترضح  نداد  308باوج 

ص)  ) ربمغیپ زا  داهج  نذا  ریما  ترضح  ندومن  تساوخ  309رد 

ادخ ریش  تریس  تروص و  لوسر  ترضح  ندومن  309هدهاشم 

ار ریما  بانج  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  310فاصوا 

راتس دنوادخ  تاذ  رهظم  نآ  ندیشوپ  حالس  راتخم و  لوسر  زا  راگدرورپ  ریش  نتفرگ  داهج  310نذا 

دربن مزعب  ع )  ) نینمؤملا ریما  ندش  هناور  311رکذ 

ار هشیبک  شپک  ایصوا  دیس  ندومرف  312باوج 

نیبم نید  زا  ندومن  ابا  نینمؤملا و  ریماب  هشیبک  نداد  312باوج 

ار مالسا  وا  ندرکن  لوبق  ار و  دودرم  هشیبک  ریما  نداد  313دنپ 

دودرم ۀشیبک  رب  تعاجش  ۀشیب  ریش  ندش  مشخ  رد  313رکذ 

دودرم هشیبک  شبک  رب  ادخ  ریش  ندومن  314هلمح 

ار رافک  مالسا  رگشل  ندومن  316تمیزه 

نید ناریلد  تسدب  نیکرشم  زا  یعمج  ندش  317ریسا 

گنجب ار  رافک  رگشل  راکبان  دنه  ندومن  318کیرحت 

یلع هزمح و  لتقب  ار  یشحو  هدنه  ندومن  319رومأم 

راز راک  نادیم  رد  رادمان  ةزمح  نتفای  319تداهش 

دنه دزنب  راکش  ریش  ةزمح  دنب  رگج  راکبان  یشحو  320ندروآ 

ربمغیپ نیبج  ندش  هتسخ  ربمغیپ و  بناجب  گنس  نتخادنا  مالسا و  رگشل  نتخیرگ  زا  رثا  تواقش  هورگ  ندش  ریحتم  323رکذ 

ربمغیپ نادند  تبیصم  رد  تاومس  ناکس  ندیدرگ  324مومهم 
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لوسر يرایب  ادخ  زا  لیئربج  نتساوخ  داهج  نذا  324رکذ 

داهج نذا  لوسر و  روضحب  لیئاکیم  لیئربج و  325ندمآ 

ص)  ) ربمغیپ رب  رافک  رگشل  ندروآ  موجه  326رکذ 

نیمز رب  نیز  تشپ  زا  ترضح  326نداتفا 

راگدرورپ ریش  اب  دربن  راز و  راک  نادیمب  ماشه  328ندمآ 

ص)  ) ربمغیپ ترضح  يرایب  کیالم  جاوفا  ندیسر  330رکذ 

ص)  ) ربمغیپ رب  رافک  رگشل  ندروآ  331موجه 

راقفلاوذ الا  فیس  یلعالا ال  یتفال  هک  لیئربج  ندومن  ادن  اعد و  تقو  رد  ار  ادخ  تردق  هکئالم  ندومن  338هراظن 

(ع) نیسحلا هللادبع  یبا  یلعا  یلع  ترضح  ةدنیزگرب  البرک و  تشد  نفک  نینوخ  تداهش  339رکذ 

ایقشا هورگ  اب  هللادبع  یبا  ترضح  ندومن  350داهج 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  ندش  353هدایپ 

ترضحنآ رب  دودرم  نآ  ندنکفا  ریت  ار و  وا  رگشل  شهوکن  ءادهشلا و  دیس  لتق  رب  ار  رثا  تواقش  رگشل  دعس  رمع  356کیرحت 

(ع) ترضح يولهپب  ندز  هزین  رفاک و  نآ  هب  دودرم  نآ  نداد  باوج  ریمن و  نب  نیصح  اب  دعس  نبا  ندومن  361وگتفگ 

رظنم شوخ  ناوج  نآ  ندش  مدان  رشبلا و  ریخ  دنزرف  لتق  ةدار  اب  نادیم  نایمب  ینارصن  ناوج  364ندمآ 

تمصع ةدرپ  ارس  زا  ع )  ) تیب لها  ندمآ  376نوریب 

شراذگ رشبلا و  ریخ  ترضح  زا  ربخ  عالطا  تهج  دح  اب  ارینز  اسنلا  ریخ  ترضح  397نداتسرف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تمعن  اتکی و  دحا  اناد و  رداق  مانب  نخس  يادتبا  نوخ و  اب  ار  دودبع  نب  رمع و  ندروآ  يزع و  تال و  دیماب  نیلسرملا  ریخ  ترضح  زا  نتساوخ  نیک  هداراب  نیمز  برثی  هب  نارگیب  رگشل  اب  نایفسوبا  ندمآ  رکذ  بازحا و  هوزغ 

دیوگ لقع  زا  دادمتسا  ینغمب و  ندومن  405باطخ 

نانمؤم ریما  بانج  اب  یتسود  باب  رد  407تیاکح 

دیوگ بابرالا  بر  بانج  هغلاب  تمکح  409رد 

دیوگ قشع  رارسا  روهط و  بارش  تفص  410رد 

دیوگ جارعم  ثیدح  ریا و  ترضح  تلیضف  411رد 

ار قدنخ  ترضح  ندنک  دودبع و  نب  ورمع  اب  برثی  هب  نایفسوبا  ندمآ  بازحا و  ةوزغ  ناتساد  416رکذ 

ترضح ةزجعم  ربمغیپ و  هب  نداد  ربخ  گنس و  ندنک  زا  ناریلد  ندش  زجاع  قدنخ و  نایم  رد  گنس  ندش  417رهاظ 
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يراصنا ۀجوز  ندومن  ینامهم  ربمغیپ و  ترضحاب  ندومن  عوج  تیاکش  ناریلد و  ندش  هنسرگ  419رکذ 

دودبع نب  رمع و  ندش  گنتلد  ندرک و  گنج  رد  ندومن  فقوت  برثی و  هب  نایفسوبا  ندیدرگ  421دراو 

ار دودبع  نب  رمع و  نایفسوبا  نداد  422خساپ 

دیوگ شیارآ  فص و  نتسارآ  باب  رد  همان  424یقاس 

نید ناریلدب  راسی  نیمی و  ندرپس  رگشل و  نداد  بیترت  ربکا و  قلاخ  مکحب  رشبلا  ریخ  ترضح  یئارآ  425فص 

ریما ترضح  نتساوخ  ناهج  نذا  نید و  ناریلد  ندش  شوماخ  مود و  ۀبترم  دودبع  نب  رمع و  نتساوخ  426زرابم 

نتساوخ داهج  نذا  يوگتفگ  نآ  نمض  رد  ار و  لوسر  ترضح  ع »  » ریما ترضح  ندومن  فیصوت  428رد 

نآ شراذگ  نیمز و  احطب  رگشل  نتخیرگ  ورمع و  ياقفراب  ندومن  هبراحم  دودبع و  نب  ورمع  نتشک  439رد 

ارهزب ریشمش  ندومن  مالس  ربمغیپ ص و  بانج  دزن  نسح  ماما  ترضح  اب  ار  ناملس  هیضرم  يارهز  445نداتسرف 

ریشمش شرازگ  ارهز و  همطاف  ترضح  ۀناخب  لوسر  ترضح  ندمآ  نایب  446رد 

رماع نبا  ندومن  هحون  دوخ و  ردارب  ندش  هتشک  ار  دودبع  نب  ورمع  رهاوخ  ندش  علطم  نایب  447رد 

شراذگ ورمع و  لتق  رب  ندش  علطم  ار و  همان  وا  ندناوخ  دودبع و  شیپ  نایفسوبا  لوسر  448ندمآ 

بارعا رب  ربمغیپ  ندش  طلسم  هنیدم و  زا  نایفسوبا  450نتشگرب 

هیبیدح حلصب  ندومن  هراشا  رد  451راتفگ 

نیدب ار  ناشیا  ندومن  فیلکت  نیمز و  يور  ناهاشب  رشبلا  ریخ  ترضح  نتشون  همان  رد  452راتفگ 

ناریا هاشداپ  زیورپ  ورسخ  دزنب  ندش  هناور  هنیدم و  زا  هللادبع  ندمآ  453نورب 

دیوگ کلم  نآ  فیصوت  نیمز و  ناریا  کلم  رد  ورسخ  یهاشداپ  ندومن  فیصوت  455رد 

زیورپ ورسخ  دزن  ربمغیپ  دصاق  456ندیسر 

ربمغیپ دزن  رفن  ود  نداتسرف  نازابب و  ورسخ  ۀمان  457ندیسر 

مور کلمب  همان  اب  ربمغیپ  ترضح  ةداتسرف  459ندیسر 

ار لوسر  ترضح  ةداتسرف  مور  رصیق  نداد  462باوج 

رواد ترضح  ریش  ندومن  حتف  ربیخ و  ةوزغ  462زاغآ 

يرابتعا یب  رد  نتفگ  نخس  دنوادخ و  زا  نتساوخ  463دادمتسا 

ناخ میهاربا  هداز  ریما  فیصوت  یلاعتقح و  تردق  465رد 
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ردیح ندومن  حتف  ربیخ و  ناتساد  466زاغآ 

ربیخ نتفرب  ترضح  ندش  رومام  رشبلا و  ریخ  ترضح  رب  لیلج  بر  ةدومرفب  لیئربج  ندش  467لزان 

ربمغیپ باب  رد  نتفگ  نخس  ردام و  دزنب  بحرم  468نتفر 

رورغ ربکب و  دوخ  ردامب  بحرم  نداد  469باوج 

شراذگ هعلق و  نآ  هب  نادوهی  ندرب  هانپ  نآ و  ماکحتسا  ربیخ و  هعلق  فیصوت  470رد 

شردام ندومن  ریبعت  نتفگ و  دوخ  ردامب  ندش و  ناساره  بحرم و  ندید  باوخ  471رد 

ادخ ریش  لاوحا  زا  بحرم  ندش  رسفتسم  472رکذ 

رورس نآ  زا  هزجعم  روهظ  هار و  ندوب  دودسم  ربیخ و  ۀعلق  ياپب  ترضح  ندیسر  نایب  472رد 

شراذگ دوهی و  ثراح  فوخ  زا  رکبوبا  نتفای  تمیزه  راز و  راک  نادیمب  رکبوبا  475نتفر 

نادوهی هاپس  اب  برح  نادیمب  ثراح  477ندمآ 

ناشیرپ لاوحا  اب  لوسر  ترضح  تمدخب  وا  ندمآ  نادیم و  زا  رکبوبا  نتفای  478تمیزه 

نادوهی تعیاشم  راز و  راک  نادیم  زا  ثراح  480تشگرب 

يریبخ نایدوهی  اب  زیتس  نادیمب  مالسا  رگشلاب  باطخ  رمع  نتفر  481رکذ 

نادوهی باوج  رمع و  لاح  زا  يربیخ  بحرم  ندش  483ایوج 

وا ندش  دیهش  ثراح و  اب  نمؤم  نآ  هبراحم  نادیمب و  نید  لها  زا  رفن  کی  ندمآ  نایب  484رد 

رمع ندومن  تمیزه  رمع و  بناجب  ثراح  485ندمآ 

نادزی ریش  نانمؤم و  ریما  بانج  حدم  باتک و  شیارآ  نخس و  فیصوت  486رد 

اراول صاقو  دعس  ندومن  شهاوخ  نینمؤملا و  ریما  قح  رد  نیما  لوسر  ندومن  488اعد 

هللادبع یبا  تالاوحا  زا  ۀمش  البرکب و  ریبخ  زا  489زیرگ 

نداد باوج  هتشذگ و  زور  گنج  ندروآ  دایب  ار و  صاقو  ترضح  نداد  باوج  489رد 

رواد ترضح  هدیزگرب  نآ  مشچ  دمر  تهجب  ردفص  ردیح  مشچ  رد  ربمغیپ  بانج  نهد  بآ  490ندیشک 

نادوهی باوج  رگشل و  زا  ار  مالسا  رگشل  ماحدزا  ببس  بحرم  492ندیسرپ 

دوخ ردارب  ثراحب  ار  گنج  هقیرط  يربیخ  بحرم  493نتفگ 

ربیخ حتاف  قح  رد  رشبلا  ریخ  ترضح  ندومرف  اعد  495رکذ 
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ادخ لوسر  ندومن  یئارآ  فص  نایب  رد  496راتفگ 

ریما ترضحب  ربمغیپ  ترضح  نداد  اول  نایب  497رد 

ار وا  نابدید  ندید  نادیمب و  ریما  ترضح  ندش  497هناور 

رفاک نآب  رورس  نآ  نداد  باوج  ریما و  بانج  اب  ثراح  نتفگ  نخس  نایب  499رد 

يربیخ بحرم  ندینش  رارک و  ردیح  تسد  برض  زا  رادرک  دب  ثراح  ندش  هتشک  نایب  500رد 

ندناوخ زجر  راز و  راک  نادیمب  بحرم  502ندمآ 

ریسدب رفاک  نآ  هب  نداد  باوج  ار و  وا  مان  ترضح  زا  بحرم  503نیدیسرپ 

ار دوخ  لاب  ندومن  شرف  و  (ع ) ریما ترضح  دزن  رد  لیلج  بر  رماب  لئاکیم  لیئربج و  504ندیسر 

ار ترضح  لیئربج  نداد  باوج  وا و  لاب  یگتشهورف  ببس  زا  ربمغیپ  ترضح  505ندیسرپ 

ادخ ریش  نتسج  ار و  لپ  ندیشک  راصحی و  ناشیا  ندرب  هانپ  دنتخیرگ و  نادیم  زا  هک  نایدوهی  نایب  506رد 

ربیخ رد  ندنک  ریما و  زا  ار  رپس  نایدوهی  508ندیدزد 

ریما ترضحب  یهلا  دورد  لوسر و  ترضح  ندمآ  ریما و  ترضح  فصو  رد  لوسر  ترضحب  ندیسر  509ادن 

ندیسر روهظب  هزجعم  راهظا  مالسا و  رگشل  نتشذگ  تسد و  يور  رد  ار  ربیخ  رد  ادخ  ریش  510نتفرگ 

يربیخ نادوهی  هرابرد  ترضح  ندومرف  مکح  و  ع )  ) ریما بانج  زا  ار  هزجعم  رکبوبا  ندومن  511هدهاشم 

شراذگ نید و  لها  زا  ار  هیفص  ندیرخ  نید و  باحصاب  نادوهی  زا  تمینغ  رارسا و  ندومن  تمسق  513رد 

دناروخب ربمغیپب  هک  يدوهی  نز  ندرک  ماعط  رد  514رهز 

هکم لها  زا  دوخ  لام  نتفرگ  تهجب  دوب  هتفای  عوقو  هچنآ  سکع  رب  شیرق  يارب  زا  وا  ندرب  ربخ  هکم و  بناجب  وا  نتفر  نتفرگ و  تصخر  مانا و  لوسر  تمدخب  ندمآ  رجات و  جاجح  دروآ  مالسا  نایب  رد  راتفگ 

ربیخب وا  نتفر  جاجح و  ندروآ  516مالسا 

سکعب ار  ربیخ  عیاقو  نتفگ  لابقتساب و  هکم  لها  ندمآ  راید و  احطب  هب  جاجح  516ندیسر 

احطب لهاب  نادوهی  اب  ار  مالسا  رگشل  ندرک  داهج  ۀقیرط  جاجح  ندومن  فیصوت  517رد 

غوردب ص )  ) ربمغیپ ندش  اتفرگ  و  (ع ) ریما ترضح  ندش  هتشک  زا  احطب  ياسورب  جاجح  نداد  ربخ  نایب  519رد 

نیکرشمب سکعب  ياه  ربخ  جاجح و  لاوحا  حرش  رد  520راتفگ 

ار وا  هج  نداد و  جاجح  ربخ  زا  شیرق  ندیدرگ  تقو  شوخ  نایب  520رد 

درمنآ قدص  باوج  ترضح و  لاوحا  زا  ندومن  لاؤس  ار و  جاجح  سابع  ندیبلط  521رکذ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  حتف  زا  سابع  ندومن  521يداش 

نیدب ار  ناشیا  ندومن  لیلکت  كدفب و  ار  نید  باحصا  زا  رفنکی  ربمغیپ  ترضح  نداتسرف  رد  522راتفگ 

ص)  ) لوسر ترضح  ةداتسرف  نایب  523رد 

ص)  ) لوسر ترضح  ةداتسرف  اب  كدف  لها  ندومن  شاخرپ  نایب  523رد 

ار ناشیا  نتفگ  باوج  لوسر و  ةداتسرف  ندمآرب  اج  524زا 

لوسر ترضح  نیئآ  زا  ریپ  نداد  ربخ  تشز و  راتفگ  زا  موق  نآ  ندش  مدان  ربخ  525رد 

ار ریپ  درم  نآ  نانخس  كدف  لها  ندومن  526لوبق 

ترضح ةداتسرف  ندومن  هعجارم  527رکذ 

راید نآ  لهاب  ربیخ  حتف  ربخ  راید و  نآ  لها  ماغیپ  ندومن  او  كدف و  زا  هداتسرف  ندمآ  527رد 

ندروآ ربخ  كدف و  لها  نداتسرف  ندمآ  528رد 

دیوگ كدف  لها  يارب  زا  ندروآ  ماغیپ  لوسر و  ترضح  هداتسرف  ندمآ  نایب  529رد 

ناشیا ندینش  ار و  ربمغیپ  همان  ندناوخ  نایب  529رد 

ناشیا ندینش  ار و  ربمغیپ  همان  ندناوخ  نایب  529رد 

كدف يوسب  ریما ع  ترضح  ندش  530هناور 

ناشیا ندروآ  مالسا  نیکرشم و  ندش  لیلذ  نیلسرملا ص و  دیس  ترضح  نیبم  نید  نتفای  توق  شیرق و  ياه  تب  ندش  مدهنم  مرح و  حتف  ةوزغ  نایب  531رد 

هکم هب  يدهاز  نتفر  باب  رد  532تیاکح 

هللا تیب  رفسب  یتفم  صخش  ندومن  532تیاکح 

هشیپ افج  لاس  نهک  يادخ  دک  نایب  534رد 

لوسر ترضح  ثیدح  ندومن  هراشا  537رد 

رباج ندینش  باوج  ماما و  اب  رباج  يوگتفگ  537رد 

ار جاح  لها  نطاب  رباج  هب  ماما  537ندومن 

رادغ يایند  موش و  سفن  ندومن  تمالم  مایب  538رد 

هللا تیب  هب  وا  نتفر  دنه و  لها  زا  یناوجون  538تیاکح 

دیوگ ماما  هزجعم  مالع و  کلم  زا  بآ  ندومن  شهاوخ  مالغ و  ندومن  اعد  نایب  539رد 
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ندومن يراج  بآ  كرابم  تشگنا  رسب  ماما و  دزنب  مالغ  اب  هجاوخ  ندمآ  540رکذ 

ادخ راب  ردب  ندومن  بآ  بلط  راتس و  دنوادخ  هاگردب  رالاس  ناوراک  ندومن  541عرضت 

ع)  ) ماما لاوحا  ندش  ایوج  ندش و  شوهدم  ار و  ماما  لاس  نهک  صخش  نآ  ندید  نایب  543رد 

دیوگ نآ  يوگتفگ  هنیدمب و  نآ  نتفر  ار و  ماما  نید  لها  زا  رفن  کی  ندومن  545ریرقت 

دوخ بولطم  زا  هجاوخ  نآ  نتفای  ربخ  546رکذ 

ادخ هدیزگرب  هانپ  کیالم  هاگردب  هجاوخ  ندمآ  547رکذ 

وا یئادخب  هجاوخ  ندومن  نامک  لاوحا و  عمج  زا  واب  ماما  نداد  ربخ  هجاوخ و  ندومن  548لاؤس 

تکوش ندومن  هدهاشم  هاشداپ و  رابردب  هیده  رهچیرپ و  مالغ  رفن  دنچ  اب  هجاوخ  549ندمآ 

دیوگ ارنآ  شرازگ  نیملاعلا و  هلا  ترضح  هدیزگرب  رابردب  هجاوخ  ندیسر  549رد 

دیوگ ماما  زا  هجاوخ  لاؤس  نایب  550رد 

ترضح رادتقا  تکوش و  زا  ندومن  فیصوت  551رد 

دیوگ رافک  تمالم  ار و  البرک  تشد  شرازگ  ماما  ترضح  ندومن  راهظا  552رد 

ماما ترضح  تاملاکم  زا  نایمدآ  ناینج و  نایبورک و  ندش  مومهم  552رد 

دیوگ نوچیب  رداق  زا  شزرمآ  بلط  نود و  يایند  يرابتعا  یب  زا  مظان  ندومن  تیاکش  نایب  553رد 

ناخ میهاربا  لامه  یب  ةدازهاش  فیصوت  نایب  554رد 

بابرالا بر  بانج  زا  دادمتسا  باتک و  شیارآ  رد  همان  556یقاس 

رارشا ۀقرف  لاوحا  زا  لوسر  ترضح  نداد  ربخ  مرح و  حتف  ناتساد  زاغآ  نایب  557رد 

هیبیدح حلص  داهجب و  ار  ناشیا  ندومن  رومأم  نید و  باحصا  هب  نیلسرملا  دیس  ترضح  نداد  هدژم  نایب  557رد 

هبیدحب دلاخ  نداتسرف  ار و  وا  ترضح  نداد  باوج  لوسر و  ترضح  اب  باطخ  رمع  ندومن  558وگتفگ 

هصق نآ  يراذگ  هیبدحب و  يرولا  ریخ  ترضح  ندیسر  زا  احطب  لها  ندش  559ربخم 

رورس نآ  زا  حلص  ندومن  شهاوخ  رشبلا و  ریخ  ترضحب  نایفسوبا  نتشون  559همان 

باطخ رمع  ندش  مشخب  حلصب و  ندش  یضار  شیرق و  ۀفیاط  ریاس  نایفسوبا و  لاوحا  زا  مانالا  ریخ  ترضح  نداد  560ربخ 

شرازگ وا و  رب  سابع  یلیس  باطخ و  رمع  رب  وا  ندومن  مشخ  سابع و  ندمآ  رباج  زا  560رکذ 

نایفسوبا ۀمان  باوج  نتشون  رمعب و  لوسر  ترضح  نداد  باوج  561رد 
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نآ يوگتفگ  لوسر و  ترضح  تمدخب  نایفسوبا  بناج  زا  لیهس  ندمآ  نایب  562رد 

دوش هتشون  (ع ) ریما ترضح  طخب  هک  لیهس  شهاوخ  همان و  دهع  نتشون  حلص و  ندش  رارق  نایب  564رد 

شرازگ وگتفگ و  ترضح و  نآ  تمدخب  ندمآ  رکبوبا و  دزنب  رمع  ندمآ  نایب  564رد 

دشارتب همان  زا  ار  هللا  لوسر  مان  هک  لیهس  565نتفگ 

دیوگ نآ  تیفیک  شرازگ و  رکبوبا و  اب  باطخ  نب  رمع  نتفگ  نخس  نایب  566رد 

ص)  ) لوسر ترضح  اب  رکبوبا  يوگتفگ  نایب  567رد 

رکبوبا اب  لوسر ص  ترضح  يوگتفگ  نایب  567رد 

شیوخ ۀتفگ  زا  رکبوبا  رمع و  ندش  568مدان 

دیامنن حلص  شیرق  اب  ترضح  هکنیا  هجب  ماربا  يدنتب و  ربمغیپ ص  اب  رمع  569ۀملاکم 

شرازگ و  ص )  ) لوسر ترضح  تمدخب  لدنجوب  ندمآ  570رکذ 

لیهس دوخ  ردپب  لدنج  نبا  نداد  571باوج 

ندومن مالسا  راهظا  رافک و  روج  زا  ندومن  تیاکش  ربمغیپ و  تمدخب  لدنج  وبا  572ندمآ 

شرازگ احطبب و  وا  ندومن  هناور  لدنجوباب و  ص )  ) لوسر ترضح  نداد  خساپ  نایب  573رد 

نید لها  اب  رمع  يوگتفگ  ندیشارت و  رس  مارحا و  زا  ترضح  ندمآ  نوریب  574رد 

دوخ زغمیب  نانخس  زا  ندش  مدان  ار و  575ضفحوبا 

ص)  ) لوسر ترضح  تمدخب  ریصبوبا  ندمآ  ار و  ضفحوب  لوسر  ترضح  نداد  خساپ  575رد 

ربمغیپ ص زا  ریصبوا  نتساوخ  هنیدمب و  ار  يرماع  نایفسوبا  نداتسرف  هنیدمب و  ریصبوبا  576ندیسر 

يرماع نتشک  رد  ریصبوبا  ندومن  ریبدت  احطب و  بناجب  ریصبوبا  اب  يرماع  ندش  577هناور 

دیوگ وا  شرازگ  برثی و  بناجب  وا  نتفر  ار و  يرماع  ریصبوبا  نتشک  نایب  577رد 

شرازگ نید و  لها  زا  رگید  رفن  دنچ  اب  لدنجوبا  ندمآ  نایب  578رد 

ع)  ) ریما ترضح  فیصوت  نایب  579رد 

دیوگ نیلسرملا  دیس  ترضح  نیبم  نید  نتفرگ  الاب  نایب  581رد 

دیلو دلاخ  ندروآ  مالسا  هقرفتم و  يا  دالب  رد  مالسا  تیص  ندش  دنلب  نایب  582رد 

ندش دیماان  نتساوخ و  دادما  لوسر و  ترضح  راک  يدنلب  زا  نایفسوبا  ندش  هاگآ  نایب  583رد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 926زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ شرازگ  همظعم و  هکم  مزعب  رشبلا  ریخ  ترضح  نتسارآ  رگشل  نایب  585رد 

مالسا رگشل  ندومن  فیصوت  586رکذ 

ربمغیپ تمدخب  ار  يزعلادبع  نایفسوبا  587نداتسرف 

ندروآ نامیا  ربمغیپ و  ترضح  تمدخب  يزعلادبع  588ندیسر 

ار نایفس  هداتسرف  ص )  ) ربمغیپ نداد  باوج  نایب  589رد 

ناشیا ندروآ  نامیا  موق و  ندینش  ار و  ربمغیپ  ترضح  يزعلادبع  ندومن  589نایب 

شرازگ مرح و  فاوط  هکمب و  ص )  ) لوسر ترضح  ندش  لخاد  نایب  590رد 

ناذا نتفگ  دنلب  توصب  هکم و  مابب  ار  لالب  ص )  ) لوسر ترضح  نداتسرف  نایب  590رد 

نآ شرازگ  لالب و  نتفگ  ناذا  591رد 

نتساوخ مرح  رد  دیلک  شیرق و  دزنب  ار  رفن  کی  لوسر  ترضح  نداتسرف  نایب  591رد 

شرازگ ار و  نوتاوخ  هنومیم  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  يراگتساوخ  نایب  592رد 

سابع نداد  باوج  ناشیا و  نتفگ  نخس  سابع و  ۀناخ  رد  ندش  عمج  نایب  592رد 

ریبز هحلط و  ندروآ  نامیا  نیلسرملا و  دیس  ترضح  نیبم  نید  نتفرگ  الاب  نایب  594رد 

ار وا  ندومن  دیهش  ثراح و  نداتسرف  هرصب و  يامرفنامرفب  ص )  ) لوسر ترضح  نتشون  همان  نایب  594رد 

هتوم نتفرب  رگشل  ندومن  رما  هداتسرف و  لتق  زا  ربمغیپ  ندش  هاگآ  نایب  595رد 

رگشل ندمآ  زا  هتوم  لها  ندش  هاگآ  هتوم و  بناجب  رگشل  نتفر  نایب  596رد 

هتومب رگشل  نداتسرف  هللا و  لوسر  راک  زا  ندش  هاگآ  رصیق و  دزنب  همان  596ندیسر 

شرازگ مالسا و  رگشل  گنجب  هتومب  سودس  يرادهپس  هب  مور  رگشل  ندش  597هناور 

سودس ندش  هتشک  ندومن و  گنج  مالسا و  رگشل  نتفای  ربخ  هتومب و  سودس  ندیسر  نایب  597رد 

ترضحنآ زا  ندومن  يرای  بلط  و  ص )  ) ربمغیپ دزنب  مالسا  رگشل  نتشون  همان  نایب  597رد 

نید لها  دادماب  ار  دیلو  نبدلاخ  لوسر  ترضح  نداتسرف  نایب  598رد 

نیبم نید  باحصاب  ربمغیپ  نداد  ربخ  نیک و  تشد  رد  دیز  ندش  دیهش  599رکذ 

دیوگ راوگرزب  نآ  فیصوت  راز و  راک  نادیمب  رایط  رفعج  نتفر  نایب  600رد 

ار وا  رفعج  نتشک  نادیمب و  یمور  ناوج  ندمآ  رارشا و  هورگ  اب  رفعج  ندومن  داهج  601رکذ 
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ناریلد يوه  ياه و  ندش  دنلب  مالسا و  رگشل  رب  مور  رگشل  ندرک  هلمح  نایب  601رد 

بسا ندنام  راک  زا  ار و  ناشیا  زا  یکی  ندرک  مین  ودب  راکبان  هورگ  نآ  اب  رایط  رفعج  ندرک  داهج  602رکذ 

راوگرزب نآ  تسد  ندش  ادج  راز و  راک  نادیمب  رایط  رفعج  دنام  هدایپ  603رکذ 

وا تداهش  زا  راصنا  رجاهمب و  لوسر  ترضح  نداد  ربخ  نادیم و  رد  رفعج  ندش  دیهش  نایب  604رد 

راد نید  درم  نآ  ندش  دیهش  راز و  راک  نادیمب  هحاور  نبا  ندمآ  نایب  605رد 

دیوگ وا  شرازگ  هارمگ و  هقرفنآ  دربن  زا  مالسا  رگشل  ندش  مومهم  نایب  605رد 

دینع هورگ  نآ  اب  ندومن  گنج  رد  دیلو  نبدلاخ  ندومن  ریبدت  نایب  606رد 

رگیدکی اب  زیتس  مزعب  رگشل  ود  ره  ندمآ  رب  اج  زا  607رکذ 

دلاخ ههج  ار  دربن  عاضوا  مالسا  رگشل  ندومن  608فیصوت 

دیوگ نیکرشم  هورگ  اب  دربن  باب  رد  نید  لها  اب  دلاخ  ندومن  تروشم  نایب  608رد 

مور هاش  نتفگ  نخس  نادیم و  زا  رگشل  ود  ره  نتشگرب  609رکذ 

نانمؤم ریما  ندومن  فیصوت  ندومن و  ریبدت  مور و  لها  اب  دلاخ  ندومن  هبراحم  نایب  610رد 

نیکرشم تمیزه  نینمؤملا و  ریما  ياول  اب  نیک  نادیمب  نید  ناریلد  ندمآ  610رکذ 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  بلاغلا  هللا  دسا  مسا  ندینش  زا  یمور  تسکش  رد  611راتفگ 

ار ناشلاوما  ندومن  تراغ  نیکرشم و  هورگ  نید  لها  ندومن  ریسا  نتشک و  612رکذ 

مالسا رگشل  حتف  زا  لوسر  ترضح  نداد  ربخ  613رکذ 

ع)  ) ءادهشلا دیس  بانج  تبیصم  البرک و  شرازگ  نینمؤملا  ریماب  لوسر  ترضح  نداد  ربخ  نایب  613رد 

ربمغیپ ترضح  تاروما  باب  رد  رصیق  ندومن  تروشم  نایب  614رد 

مالسا حتف  ار و  دوخ  دهع  نتسکش  یمور و  رگشل  ندمآ  زا  نایفسوبا  ندش  هاگآ  615رکذ 

دیوگ مالسا  رگشل  ندومن  بیترت  هکم و  بناجب  لوسر  ترضح  ندیدرگ  مزاع  نایب  615رد 

دیوگ ترضح  تمدخب  ریصبوبا  لدنجوبا و  ندمآ  یح و  لهاب  ندیسر  ربخ  نایب  616رد 

دیوگ احطب  لها  ندش  ربخ  برثی و  رهش  نوریب  رد  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  لزنم  رد  617راتفگ 

دیوگ برثی  لها  همان  زا  نداد  ربخ  نایفسوبا و  اب  هدنه  نتفگ  نخس  نایب  618رد 

ار هدنه  نایفسوبا  نداد  باوج  نایب  619رد 
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شرازگ نیمز و  برثی  هب  نایفسوبا  ندش  هناور  نایب  620رد 

ار نایفسوب  ناشیا  ندومن  شزاون  رکبوبا و  باطخ و  رمع  اب  راکبان  نآ  ندومن  وگتفگ  برثی و  هب  نایفسوبا  ندمآ  نایب  620رد 

ص)  ) ربمغیپ ترضح  تمدخب  نتفر  نایفسوبا و  راک  باب  رد  رمع  رکبوبا و  ندومن  تاملاکم  نایب  621رد 

نآ شرازگ  لوسر و  ترضح  تمدخب  نامثع  رکبوبا و  رمع و  نتفر  نایب  623رد 

رگید تیاور  رب  انب  نایفسوبا  هم  تهجب  ص )  ) ربمغیپ ترضح  تمدخب  سابع  نتفر  نایب  624رد 

رمع اب  سابع  ناملاکم  لوسر و  ترضح  تمدخب  ار  نایفسوبا  سابع  ندرب  نایب  625رد 

ار نایفسوبا  لوسر  ترضح  نداد  تعلخ  نایفسوبا و  ندروآ  مالسا  نایب  626رد 

نایفسوبا ندش  ریحتم  نایفسوب و  اب  ار  مالسا  رگشل  سابع  ندومن  نایب  627رد 

ناشیا لاح  زا  ار  نایفسوبا  سابع  نداد  ربخ  نارگ و  جوف  اب  رامع  ندمآ  سابع و  ندیسرپ  نایب  628رد 

شرازگ سابع و  زا  نایفسوبا  ندومن  لاؤس  نارگ و  جوف  اب  رمع  ندیسر  نایب  628رد 

شرازگ سابع و  زا  نایفسوبا  ندومن  لاؤس  نارگ و  جوف  اب  قیدص  رکبوبا  ندیسر  نایب  629رد 

دیوگ همان  630یقاس 

ع)  ) بلاطیبا نبا  یلع  نیملاعلا  بر  ص )  ) لوسر مع  نبا  تعاجش  ۀشیب  ریش  فیرعت  631رد 

اول نآ  فیصوت  ار و  وا  نایفسوبا  ندید  نیرق و  ترصن  تایار  ندش  رادومن  632رکذ 

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  يامیس  رگشل و  جوف  ندید  زا  نایفسوبا  ندش  632ناساره 

دوخ مالسا  زا  نداد  ربخ  وا و  دزنب  احطب  لها  ندمآ  احطبب و  نایفسوبا  ندیسر  نایب  634رد 

شرازگ مارحلا و  دجسمب  ناشیا  نتفر  هکمب و  مالسا  رگشل  ندش  لخاد  نایب  636رد 

دیوگ ناشیا  تالاوحا  شرازگ  مارحلا و  دجسم  هب  رکبوبا  رمع و  ندمآ  نایب  637رد 

رذ یبا  نداد  باوج  رمع و  رکبوبا و  تاملاکم  مانصا و  باب  رد  باحصا  ندومن  تروشم  نایب  رد  637راتفگ 

ترضح نآ  فیصوت  مانصا و  نتسکش  ار و  ریما  بانج  لوسر  ترضح  نتساوخ  نایب  639رد 

ار وا  (ص ) لوسر ترضح  ندومن  فیصوت  ربمغیپ و  شود  زا  ار  دوخ  رورس  نآ  نتخادنا  نیئاپ  هبعک و  راوید  زا  ار  ناتب  ع )  ) ریما بانج  نتخادنا  نایب  640رد 

ناشیا ندروآ  مهارف  رگشل  و  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  حتف  زا  برع  لیابق  ندش  ربخ  رد  641راتفگ 

شرازگ کلام و  اب  نزاوه  رگشل  ندمآ  زا  ص )  ) لوسر ترضحب  ندیسر  ربخ  نایب  643رد 

وا هتفگ  زا  ترضح  ندومن  مسبت  و  ص )  ) لوسر ترضح  اب  رکبوبا  ندومن  تاملاکم  نایب  644رد 
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نیکرشم اب  ندومن  داهج  باب  رد  نید  لها  اب  ربمغیپ )(  ندومن  هملاکم  نایب  644رد 

نآ فیصوت  رشبلا و  ریخ  ترضح  رثا  ترصن  رگشل  ندومن  فیصوت  نایب  645رد 

(ص) لوسر ترضح  دزنب  نتفر  رورس و  نآ  ندومن  هدهاشم  ریما و  بانج  دزنب  سابع  ندمآ  نایب  646رد 

دربن هب  رگشل  نتفر  ار و  ریما  ترضح  فاصوا  سابع  648ندینش 

رمع رکبوبا و  ندومن  بجعت  نیک و  تشد  بناجب  رثا  زوریف  رگشل  ندش  هناور  نایب  649رد 

مالسا رگشل  نتسارآ  650فوفص 

ندراذگاو سک  رهب  هرسیم و  هنمیم و  ترضح و  ار  رگشل  فوفص  نداد  بیترت  نایب  650رد 

باب نیا  رد  ربمغیپ  ندیسر  ادن  وا و  فیصوت  ار و  ریما  بانج  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  تعیاشم  651رد 

رگشل ود  ره  فیصوت  یلاعتیراب و  ترضح  زار  ص)  ) لوسر ترضح  ندینش  نایب  652رد 

نید ناریلد  لاوحا  شرازگ  رافک و  هورگ  زا  مالسا  رگشل  نتفای  تمیزه  نایب  653رد 

اهنآ تالاوحا  شرازگ  ار و  رمع  رکبوبا و  نایفسوبا  ندومن  شنزرس  نایب  654رد 

نتساوخ زرابم  رافک و  رگشل  زا  لدرجوبا  ندمآ  نادیم و  رد  مشاه  ینب  زا  رفن  هن  ندنام  یقاب  رد  656راتفگ 

شرازگ لوسر و  ترضح  زا  ع )  ) ریما بانج  نتساوخ  ناهج  نذا  نایب  657رد 

لدرجوبا اب  رورس  نآ  ندرک  تاملاکم  ار و  ریما  بانج  ص )  ) لوسر ترضح  نداد  داهج  نذا  نایب  658رد 

راقفلاوذ برض  زا  لدرجوبا  ندش  مین  660ودرکذ 

ار دوخ  لاوما  نانز و  نتشاذگ  کلام و  نتفر  ردفص و  ردیح  راقفلاوذ  برضزا  رثا  تواقش  رگشل  ندومن  تمیزه  نایب  661رد 

ندرک صخرم  و  ص )  ) لوسر يارب  زا  عاضر  رهاوخ  ندش  رادیپ  رافک و  ۀفیاط  ارسا و  نایب  662رد 

تیاکح نآ  شرازگ  فیاط و  نصح  دزنب  تشد  زا  کلام  نتفر  نایب  663رد 

رگشل اب  ربمغیپ  ندش  هناور  فیاط و  راصحب  کلام  665نتفر 

دیوگ راصحنآ  فیصوت  هعلق و  ياپب  نید  ناریلد  ندیسر  نایب  666رد 

رافک عمق  تهجب  تیالو  نآ  بانجب  ار  ریما  بانج  ص )  ) لوسر ترضح  667نداتسرف 

ار وا  ترضح  ندرک  مکاح  ندومن و  لوبق  مالسا  هعلق و  زا  کلام  ندمآ  نوریب  نایب  668رد 

ناتسادنآ شرازگ  نید و  هاپس  اب  هنارغج  بناجب  لوسر  ترضح  نتفر  نایب  669رد 

ءادهشلادیس ع تالاوحا  نید  باحصاب  لوسر ص  ترضح  نداد  ربخ  نایب  670رد 
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ص)  ) لوسر ترضح  نتشگ  رب  ءادهشلا و  دیس  رب  هیرگ  باوث  زا  باحصاب  راتخم  لوسر  نداد  ربخ  671رکذ 

شرازگ ترضح و  لابقتساب  هکئالم  ندمآ  احطبب و  لوسر  ترضح  ندمآ  نایب  672رد 

دیوگ مرح  بناجب  ندمآ  هکمب و  ترضح  ندیسر  نایب  673رد 

احطب ناگرزب  اب  لوسر  ترضح  ندومن  674ملکت 

ار هکم  لها  لوسر  ترضح  ندومن  674شزاون 

دیوگ نآ  شرازگ  برثی و  بناجب  هکم  حتف  زا  دعب  لوسر ص  نتفر  نایب  675رد 

باحصا ندش  هاگآ  ربمغیپ و  ترضح  اب  زیتس  مزعب  مور  رصیق  ندیشک  رگشل  نایب  677رد 

هنیدم رد  ار  ریما  بانج  ندومن  نیشناج  مور و  بناجب  نیملاعلا  هلا  بیبح  نتسارآ  رگشل  نایب  678رد 

شرازگ زا  نانهاک  نداد  ربخ  مور و  بناجب  ربمغیپ ص  بانج  ندمآ  زا  رصیق  ندش  ربخ  نابایب  680رد 

ار ادخ  لالج  ناشیا  ندومن  هدهاشم  لوسر ص و  تمدخب  رصیق  نالوسر  ندیسر  نایب  685رد 

شرازگ لوسر ص و  ترضح  تمدخ  میس  مزر  رد  رصیق  نالوسر  ندمآ  رد  685راتفگ 

مور رصیق  نالوسر  اب  رابرد  ظافلا  هب  لوسر ص  ترضح  ندومن  ملکت  نایب  686رد 

ار ناشیا  بانج  نآ  ندومن  هظعوم  تمدخب و  مراهچ  زور  يراصن  نالوسر  ندمآ  نایب  687رد 

اراصن اب  ندومن  هلهابم  باب  رد  هللا  لوسر  رب  راگدرورپ  دزن  زا  لیئربج  689ندمآ 

يراصن هورگ  اب  ندومن  هلهابم  رگیدکی  اب  نید  باحصا  ندومن  وگتفگ  نایب  689رد 

هلهابم تهجب  مدرم  ندمآ  هنیدم و  ياه  هچوک  رد  لالب  ندومن  يدانم  نایب  690رد 

يراصن هورگ  اب  ندومن  هلهابم  تهجب  دجسمب  لوسر  ةدومرفب  ابع  لآ  ندمآ  نایب  691رد 

ایجنلا هسمخ  باب  رد  کلم  سنا و  نجب و  ندومن  ادن  یهلا و  سدقا  بانج  ندومن  692تاهابم 

بهذم راهچب  مظان  باطخ  رهش و  زا  ندمآ  نوریب  زا  ار  باحصا  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  عنم  693رکذ 

ادخ ياه  هدیزگرب  نآ  فیصوت  رد  دقع و  لح و  لهاب  ندومن  694باطخ 

نآ شرازگ  ابع و  لآ  نت  جنپ  اب  هلهابم  مزعب  هنیدم  زا  لوسر ص  ترضح  ندمآ  695نوریب 

لوسر ص ترضح  تالاوحا  زا  موقب  يراصن  خیش  نداد  ربخ  نایب  696رد 

دیوگ ناشیا  نداد  باوج  نارایب و  دوح  لاوحا  زا  يراصن  گرزب  نتفگ  نایب  697رد 

يراصن ندروآ  مالسا  لوسر ص و  ترضح  اب  ندومن  هلهابم  زا  يراصن  خیش  ندش  مدان  نایب  698رد 
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ربمغیپ لاوحا  شرازگ  دوخ و  هاشداپ  دزنب  ترضح  تمدخ  زا  يراصن  نالوسر  نتشگرب  نایب  699رد 

راهرس یگنرف  ندومن  هراظن  دیزی و  سلجمب  راهطا  تیب  لها  701دورو 

هیواعم نبا  دیلپ  دیزی  سلجم  رد  یگنرف  ندومن  ناغفا  703هلان و 

هللا لوسر  يوسب  ندش  هناور  وا و  شرازگ  نرق و  سیوا  تالاوحا  نایب  703رد 

شرازگ راتخم و  لوسر  تمدخب  نتفر  تهجب  سیوا  ردام  ندومن  705اعدتسا 

وا بقع  زا  ناشیا  ندما  سیوا و  مزع  زا  نرق  لها  نمی و  لها  ندیدرگ  هاگآ  نایب  706رد 

وا رب  اهنآ  ندیسرن  بقع و  زا  موق  نتفر  هنیدم و  بناجب  سیوا  706نتفر 

رابخا قفاوم  هصق  شرازگ  برثی و  هب  سیوا  ندیسر  نایب  708رد 

وا دزنب  ار  ناملس  نداتسرف  برثی و  هب  سیوا  ندمآ  زا  ارهز  ترضح  ندش  708هاگآ 

سیوا دزنب  ارهز  ترضح  هدومرفب  ناملس  708ندمآ 

نرق سیوا  دزنب  ار  نیسح  ماما  نسح و  ماما  بانج  ارهز  ترضح  نداتسرف  نایب  709رد 

نرق سیوا  دزنب  ریبش  ربش و  710ندمآ 

ادخ شرع  رد  راوشوگ  ود  ةزجعم  زا  سیوا  اب  نمی  ناگرزب  ندروآ  مالسا  نایب  710رد 

ار نانمؤم  ریما  بانج  باهو  ترضح  ةدیزگرب  بام  تیالو  بانج  فیصوت  712رکذ 

ارهز ترضح  تهجب  ندروآ  ربخ  ادخ و  فوخ  زا  بانج  نآ  ندش  شوهیب  ریما و  ترضح  فیصوت  712رد 

ربمغیپ تمدخب  همطاف  ترضح  ندمآ  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  بانج  ندومن  بت  نایب  715رد 

نآ شرازگ  همطاف و  ترضح  نتشر  مشپو  نینسح  نتفرگ  717هزور 

شرازگ ندومن و  عیب  تهجب  يدوهی  دزنب  ار  اه  نامسیر  718ندروآ 

نادوهی ندروآ  مالسا  ءاسنلا و  ریخ  بانج  ۀناخب  ص )  ) لوسر ترضح  ندروآ  فیرشت  نایب  719رد 

اهیلع هللا  تاولص  ارهز  ۀمطاف  بانج  ۀناخب  ص )  ) لوسر ترضح  720ندمآ 

ار وج  ندروآ  رازاب و  زا  هضف  721ندمآ 

مرگ بآب  ندومن  راطفا  لئاسب و  ار  دوخ  نان  رهطم  تیبلها  723ندیشخب 

شرازگ هناخ و  بردب  ریسا  ندمآ  تیبلها و  نتفرگ  هزور  مود و  زور  شرازگ  724رکذ 

موس زور  تیب  لها  نتفرگ  هزور  725رکذ 
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نآ شرازگ  نانمؤم و  ریما  ترضح  ۀناخ  برد  مئاص  ندمآ  رد  726راتفگ 

شرازگ موس و  هبترم  رد  لئاسرب  ار  دوخ  نان  تیب  لها  ناد  نایب  726رد 

ربمغیپ ص ۀناخب  ندش  لزان  لیئربجب و  یهلا  سدقا  بانج  ندومن  یحو  نایب  728رد 

اهیلع هللا  تاولص  همطاف  بانج  ۀناخب  لوسر  ترضح  ندروآ  فیرشت  نایب  729رد 

رد زا  نینسح  ندمآ  لوتب و  بانج  ۀناخ  رد  لوسر  ترضح  ندیباوخ  نایب  730رد 

شرازگ هناخب و  یتفال  هاش  ندمآ  ربمغیپ و  يولهپ  رد  نینسح  ندیباوخ  731رکذ 

ربمغیپ ياسک  نایمب  ارهز  ترضح  ندمآ  732رکذ 

ادخ نامرفب  لیئربج  ندش  لزان  ابع و  لآ  رب  هکئالم  ندومن  هراظن  نایب  733رد 

شرازگ ربمغیپ و  يابع  ریزب  ندمآ  لوسر و  زا  لیئربج  ندومن  شهاوخ  نایب  734رد 

ع)  ) ادهشلا دیس  بانج  البرک  تشد  دیهش  هودنا  تنحم و  رپ  هلیاه  هیضق  735رکذ 

ار وا  ترضح  نداد  باوج  ابع و  ریزب  ندمآ  لوسر و  زا  هملس  ما  ندومن  شهاوخ  736رکذ 

ع)  ) ریما ترضح  ینامهمب  ص )  ) ادخ لوسر  نتفر  نایب  737رد 

ادخ لوسر  ندمآ  زا  ارهز  ترضح  ندش  ربخ  737رکذ 

هار تشهب  يامرخ  لیئربج  ندروآ  ناشیا و  رب  ریهطت  هیآ  ندناوخ  ارهز و  هناخ  هب  لوسر ص  ترضح  ندمآ  نایب  738رد 

رابخا قفاوم  هصق  نآ  شرازگ  ابع و  لاب  لوسر ص  ترضح  نداد  741امرخ 

ریما ع ترضح  نهد  رب  لوسر ص  بانج  ار  امرخ  هناد  742نتشاذگ 

لیلج دنوادخ  مانب  نخس  يادتبا  لیئربج و  ندش  لزان  و  ص )  ) ادخ لوسر  نیرخآ  جح  رب  لمتشم  عادولا  هجح  ناتساد  743زاغآ 

دیوگ باتک  شیارآ  رارک و  ردیح  ندومن  فیصوت  لقع و  زا  نتساوخ  دادمتسا  ینعمب و  مظان  ندومن  باطخ  نایب  رد  744راتفگ 

دیوگ دوخ  راعشا  فیصوت  نافرع و  لها  ندومن  باطخ  باتک و  فیلات  رد  همان  746یقاس 

دیوگ مظان  اب  نآ  لها  شرازگ  باتک و  فیصوت  مزب و  748سلجم 

نینمؤملا ع ریما  ترضح  ربمغیپ ص  ترضح  ندومن  یصو  مخ و  ریدغ  شرازگ  رب  تسا  لمتشم  عادولا و  هجح  نایب  749رد 

یلع ع تیاصو  باب  رد  نیملاعلا  بر  لوسر  رب  نیما  لیئربج  ندش  لزان  نایب  751رد 

شرازگ ریدغ و  رد  ربکا  دنوادخ  نامرفب  لوسر ص  ترضح  ندمآ  دورف  نایب  752رد 

مزب رد  ینغمب  مظان  ندومن  باطخ  نایب  754رد 
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یلع باب  رد  لیئربج  لوزن  زا  لوسر  ترضح  نداد  ربخ  نایب  755رد 

شرازگ دوخ و  اب  ار  ریما  بانج  ندرب  ربنم و  يالاب  رد  لوسر  ترضح  نتفر  نایب  756رد 

ریما بانجاب  باحصا  ندومن  تعیب  ربمغیپ و  نتسارآ  758سلجم 

الوم نآ  تیاصو  صوصخ  رد  ع)  ) نینمؤملا ریما  بانج  اب  ص )  ) نیما لوسر  ترضح  نتسب  دهع  نایب  760رد 

(ع) نینمؤملا ریما  بانج  اب  ندومن  تعیب  رد  دوخ  راب  رد  ظفلب  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  761فیصوت 

شرازگ و  (ع ) نینمؤملا ریما  باب  رد  نیما  لوسر  رب  نید  باحصا  نداد  762باوج 

ریما بانج  اب  ترضح  نانز  ندومن  763تعیب 

ریما ع بانج  اب  اریمح  ندومن  تعیب  نایب  764رد 

دیوگ نآ  شرازگ  هبیط و  هیدم  بناجب  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  هجوت  نایب  765رد 

برثی لها  ندومن  لابقتسا  ناشیا و  ندروآ  فیرشت  زا  برثی  هب  ندیسر  ربخ  نایب  766رد 

هبیط هنیدمب  دودو  بر  هدیزگ  رب  ندش  دراو  نایب  766رد 

دیوگ رادیاپان  يایند  يرابتعا  یب  767رد 

دیوگ هللادبع  نب  دمحم  تاقولخم  فرشا  تانیاک و  دیس  ترضح  ندش  رامیب  768رد 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  تدالو  باب  رد  ار  باحصا  ص )  ) ربمغیپ ندومن  تحیصن  769هظعوم و 

تعیب يراوتسا  رد  نید  لها  اب  رمع  770يوگتفگ 

ع)  ) نینمؤملا ریما  ندومن  تعیب  ص )  ) لوسر ترضح  اب  رکبوبا  ندومن  772وگتفگ 

ع)  ) یلع اب  ندومن  تعیب  نایب  772رد 

نید لها  اب  ندومن  وگتفگ  دجسمب و  لوسر  ترضح  ندروآ  فیرشت  نایب  774رد 

دوب ترضح  نآ  فتک  رب  هک  توبن  ندیسوب  دوخ  فک  زا  ار  هنایزات  هداوس  نتخادنا  776رکذ 

هدوس قح  رد  تانئاک  فرشا  ندومن  اعد  776رکذ 

راگزاسان رادغ  ۀنامز  رابتعا و  یب  يایند  يرادیاپان  نایب  777رد 

ص)  ) رشبلا ریخ  ندب  زا  حور  777تقرافم 

ناربمغیپ ندومن  ادتقا  نامزلا و  رخآ  ربمغیپ  رهطم  دسج  رب  ریما  بانج  ندرازگ  زامن  نایب  779رد 

ار فیرش  رکیپ  نآ  ریما  ندومن  نفد  ار و  ترضح  هزانج  نتشادرب  783رکذ 
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دیوگ رابتعا  یب  يایند  يرادیاپان  784رد 

دیوگ ریما  بانج  ندومن  فیصوت  ینغمب و  785باطخ 

دیوگ ینم  تنا  باطخب  بطاخم  امنا و  ریرس  نیشن  دنسم  ینف و  هاش ال  حدم  رد  787راتفگ 

ینادواج يارسب  نتفر  یناف و  يارس  نیا  زا  788نتشذگ 

نافرع لها  زا  يراگدای  نتفگ و  نخس  فصو  790رد 

دیوگ هدیمح  فاصوا  يزادرپ و  نخس  فصو  791رد 

نانمؤم ریما  ناوید  زور  یضاق  ناب و  رد  کیالم  هشنهاش  یحادم  نایب  792رد 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  نبا  یلع  نابرد  کیالم  هاشنهاش  مالع  کلم  مانا  لوسر  مع  نبا  نیرخالا  نیلوالا و  مولع  لمکم  نیدلا  بوصعی  نینمؤملا و  ریما  نتفای  رارقتسا  تفالخ  دنسم  رب  ناتساد  زاغآ  رکذ 

دجسمب ریما  ترضح  ندرب  فیرشت  نایب  797رد 

ار لیئربج  ياج  برع  ندومن  لاؤس  نایب  798رد 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  799ریما 

دوخ راوگرزب  ردپ  اب  ع )  ) نسح ماما  ندومن  تعیب  رکذ  800رد 

دوخ راوگرزب  ردپ  اب  ع )  ) هللادبع یبا  ندومن  تعیب  800رکذ 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  دالب  ریاس  زاجح و  لها  نتسب  دهع  نایب  801رد 

ع)  ) ریما فیصوت  ماوع و  صاوح و  ندومن  تعیب  803رد 

نآ شرازگ  نایفس و  یبا  نبا  هیواعم  ینعی  هدنه  هداز  ندش  804یغاط 

ار ریما ع  بانج  ناشیا  ندومن  فالخ  هکم و  بناجب  ریبز  هحلط و  ندش  805مزاع 

شرازگ هشیاع و  ندومن  وگتفگ  هشیاع و  دزنب  ریبز  هحلط و  806ندمآ 

هیواعم دزنب  ناشیا  نتشون  همان  هشیاع و  زا  ریبز  هحلط و  ندیدرگ  سویام  نایب  808رد 

ار هداتسرف  هشیاع  باوج  هشیاع و  دزن  هیواعم  همان  ندیسر  نایب  810رد 

رگشل ناگرزب  ندومن  بلط  هنیدم و  زا  رگشل  اب  هشیاع  نتفر  نوریب  نایب  812رد 

هشیاع باوج  هشیاع و  اب  هحلط  ندومن  وگتفگ  814رکذ 

ع)  ) ریما بانج  یتسود  زا  ار  وا  ندینادرگرب  هشیاع و  تهجب  هحلط  ندومن  دای  814مسق 

هرصبب احطب  رگشل  اب  هشیاع  ندش  816مزاع 
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يریپ درم  تروصب  لیئربج  نتفگ  نخس  مرح و  فاوطب  وا  نتفر  هشیاع و  راک  فیصوت  819رد 

رگشل ناگرزب  ندومن  بلط  هکم و  زا  رگشل  اب  هشیاع  نتفر  نوریب  نایب  821رد 

وا شرازگ  وا و  دزنب  هملس  ما  نتفر  هشیاع و  ندرک  هدارا  زا  هملس  ما  ندش  ربخ  نایب  822رد 

ربمغیپ ص ترضح  زا  هشیاعب  هملس  ما  نداد  ربخ  هشیاع و  اب  هملس  ما  لاؤس  باوج و  نایب  رد  823راتفگ 

تسا رگسع  رتش  نیا  مان  هک  یعمج  تداهش  زا  وا  ندش  نامیشپ  رتشا و  مسا  نارای  نتفگ  هشیاع و  تهجب  هزامج  ندروآ  نایب  825رد 

هار هقان  مان  هشیاع  826ندیسرپ 

ناگرزب اب  ندومن  وگتفگ  هشیاع و  ندش  827نامیشپ 

ار هشیاع  هرصب  لها  ندومن  لابقتسا  هرصبب و  هاپس  اب  هشیاع  ندیسر  نایب  رد  830راتفگ 

ترضحنآ نتسارآ  رگشل  هرصب و  هب  هشیاع  ندمآ  زا  ریما  بانج  ندش  رادربخ  831رد 

بام تیالو  بانج  تمدخب  ناشیا  ندمآ  دوخ و  تاکرح  زا  هرصب  مدرم  ندش  مدان  835رکذ 

ار هشیاع  نایرگشل  نداد  باوج  رگشل و  ناگرزب  اب  هشیاع  ندومن  وگتفگ  نایب  838رد 

هشیاع رگشل  رد  نداتفا  هلزلز  ریما و  بانج  رگشل  فیصوت  نایب  840رد 

وا ندش  هتشک  هشیاع و  دزن  زا  ریبز  نتفر  843رکذ 

ریبز رس  ندروآ  رید و  لیخ  رس  ندمآ  ریبز و  لتق  زا  ریما  بانج  نداد  ربخ  نایب  845رد 

ریبز ندش  هتشک  زا  هشیاع  ندش  هاگآ  846رکذ 

ار ناشیا  هشیاع  نداد  باوج  هشیاع و  رگشل  ریاس  هحلط و  ندومن  وگتفگ  نایب  848رد 

رگشل ناگرزب  اب  رورس  نآ  ندومن  وگتفگ  ریما و  بانج  نتسارآ  رگشل  نایب  849رد 

رگشل ناگرزب  اب  هحلط  ندومن  وگتفگ  نادرم و  هاش  اب  دربن  مزعب  هشیاع  رگشل  ندمآ  نایب  851رد 

ریس دب  نآ  ۀتفگ  زا  رافک  رگشل  ندمآ  اج  زا  ار و  دوخ  هحلط  ندومن  فیصوت  853رکذ 

رگشل هحلط و  اب  وا  يوگتفگ  نادیم و  بناجب  وا  نتفر  هشیاع و  ندش  راوس  نایب  853رد 

ار دوخ  یگرزب  لضف و  نداد  ربخ  رگشل و  روضح  رد  ار  دوخ  هشیاع  ندومن  فیصوت  نایب  854رد 

لقع زا  نتساوخ  دادمتسا  ینغمب و  ندومن  باطخ  ریما و  یئارآ  فص  فیصوت  نایب  856رد 

رگشل ندومن  فیصوت  ریما و  بانج  رثا  ترصن  رگشل  شیارآ  نایب  857رد 

رابتعا یب  هنامز  زا  ندومن  تیاکش  گنج و  نادیم  نتسارآ  نایب  رد  همان  859یقاس 
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ردپ زا  هیفنح  دمحم  نتساوخ  داهج  نذا  رگشل و  هاگبلق  رد  ع )  ) ریما بانج  ندمآ  نایب  860رد 

دیوگ مالسلا  هیلع  راوگرزب  نآ  يزوریف  زا  راکبان  رادغ  نآ  ندش  نوزحم  و  ص )  ) نیلسرملا دیس  ترضح  نیبم  نید  ةدنهد  جیورت  نینمؤملا و  ریما  ترضح  ندومن  حتف  زا  دنه  ةداز  ندیدرگ  هاگآ  نایب  رد  راتفگ 

ریما ع ترضح  تمدخب  هیواعم  نتشون  همان  867رکذ 

حامرط نداتسرف  نتشون و  باوج  ار و  همان  ندیرد  ریما و  دزنب  هیواعم  ةداتسرف  ندیسر  نایب  868رد 

ار ریما  بانج  صاع  رمع و  ندومن  فیصوت  هیواعمب و  صاع  رمع و  ندومن  وگتفگ  نایب  رد  870راتفگ 

رگید کی  اب  ندومن  وگتفگ  ار و  وا  صاع  ورمع  هیواعم و  ندید  حامرط و  ندیدرگ  871رادیدپ 

شرازگ ار و  وا  رمع  نداد  باوج  حامرط و  باب  رد  صاع  رمع و  هیواعم و  ندومن  875تاملاکم 

شرازگ ار و  وا  صاع  ورمع  نداد  باوج  ار و  دوخ  هیواعم  ندومن  فیصوت  نایب  رد  876راتفگ 

ار ترضح  ةداتسرف  حامرط  ندومن  بلط  تنطلس و  ریرس  رب  هیواعم  نتسشن  نایب  رد  877راتفگ 

ندومن وگتفگ  هیواعم و  سلجمب  حامرط  877ندمآ 

ار نایفس  یبا  نب  هیواعم  حامرط  نداد  باوج  879رکذ 

صاع ورمع  اب  هیواعم  ندومن  وگتفگ  هیواعم و  سلجم  زا  حامرط  نتفر  نوریب  نایب  881رد 

ریما تمدخب  ندیسر  ماش و  زا  حامرط  ندمآ  885رکذ 

رگشل بناجب  ار  کلام  ریما  نداتسرف  نایب  886رد 

رگشل ندمآ  زا  هیواعم  ندش  راد  ربخ  ماش و  بناجب  کلام  ندش  هناور  نایب  887رد 

دربن مزعب  نوعلم  نآ  ندمآ  نوریب  هیواعم و  نتسارآ  رگشل  نایب  889رد 

صاع ورمع  اب  وگتفگ  هیواعم و  مکحب  بناوج  فارطا و  زا  رگشل  ندیسر  نایب  رد  889راتفگ 

ریما ع ندش  راد  ربخ  نیفص و  بناجب  هیواعم  اب  رگشل  ندش  هناور  نایب  890رد 

شرازگ نیفصب و  ماش و  رگشل  891ندیسر 

بآ تشادرب  زا  ار  مالسا  رگشل  ندش  عنام  ار و  بآ  رس  هیواعم  رگشل  نتفرگ  نایب  رد  892راتفگ 

دوخ ردپ  زا  نیسح  ماما  نتساوخ  داهج  نذا  894رکذ 

نیسح ماما  شیوخ  دنبلد  دنزرفب  ریما  ترضح  ندیشوپ  حالس  نایب  895رد 

ار وا  نداتسرف  كردب  مان و  برح  اب  ع )  ) هللادبع یبا  ترضح  رشحم  زور  عیفش  رد و  هیح  ردیح  ۀنیس  رورس  ربمغیپ و  مشچ  رون  ۀبراحم  رد  897راتفگ 

نیبم نید  لها  رب  ار  بآ  نتفرگ  نادیم و  زا  ماش  رگشل  ندرک  تمیزه  نایب  899رد 
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نیعل سیلبا  ندومن  يداش  نید و  لها  اب  هیواعم  رگشل  ندش  لباقم  نایب  900رد 

یقش نآ  ندش  هتشک  هیواعم و  هاپس  زا  رفن  کی  اب  هیفنح  دمحم  ندومن  هبراحم  نایب  902رد 

رادمان نازرابم  راکش و  ریش  ناریلد  و  ع )  ) ریما بانج  ندومن  فیصوت  نایب  رد  904راتفگ 

راز راک  نادیمب  هیفنح  دمحم  نتفر  نایب  رد  906راتفگ 

نایفسوبا ناشیوخ  زا  یکی  ندمآ  نادیمب  نایب  رد  907راتفگ 

شرازگ نید و  ناریلد  ندمآ  رب  اج  زا  نادیمب و  رافک  رگشل  ندیسر  نایب  رد  909راتفگ 

ار وا  ردپ  نداد  تصخر  دوخ و  راوگرزب  ردپ  زا  داهج  نذا  هیفنح  دمحم  ندومن  تساوخ  رد  نایب  رد  910راتفگ 

رافک اب  وا  يوگتفگ  نادیمب و  وا  نتفر  نرق و  سیوا  نتفای  تصخر  نایب  رد  911راتفگ 

ار وا  سیوا  نتشک  نرق و  سیوا  نادیمب  هیواعم  ناشیوخ  زا  یکی  ندمآ  رد  914راتفگ 

صاع ورمع  ندومن  هلیح  رافک و  هورگ  اب  نادرم  هاش  ندومن  داهج  نایب  رد  917راتفگ 

يرعشا یسوموبا  صاع و  رمع و  ندومن  مکح  ار و  حلص  رگشل  ود  نداد  رارق  نایب  918رد 

صاع ورمع  ریبدتب  يرماس  هلاسوگ  نآ  ندومن  مکح  يرعشا و  یسوم  وبا  ندمآ  ربنم  رب  920رکذ 

ماش رد  هیواعم  نتشگرب  نداد و  حلص  رارق  هاش و  نامرف  زا  رگشل  نتفر  نوریب  رد  922راتفگ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  923هرابرد 
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مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع  ترضح  یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 

باتک تاصخشم 

، . نرق 1 نرق 13ق ،. یلعنامب ، ینامرک ، یجار  هسانشرس : 
/ مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع  ترضح  یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتـشم  يردیح :  هلمح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. ینامرک یلعنامب  عبط  رثا 
.1389 هیمالسا ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

. مس  29×22 روصم ؛ 362 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
2-370-481-964-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای : 

نرق 13ق. یسراف --  رعش  عوضوم : 
نرق 13ق. یبهذم --  رعش  عوضوم : 

PIR7029/ح8 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 
1/5 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

1980743 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اهنآ ناگدنیارس  يردیح و  هلمح  هب  موسوم  ياه  هموظنم  یخرب  یفرعم 

یسراف یبهذم  هسامح  نیرتگرزب  ای  يردیح  هلمح 

همدقم

يدرجهودنا يدازهب  نیسح 
يورب یبدا  يرکف و  فلتخم  ياهب  اب  دـش ، هدـنکفا  یپ  سوط  گرزب  داتـسا  هلیـسوب  همانهاش » » یـسراپ مظن  میظع  خاـک  هک  ماـگنه  نآ  زا 
دناوخ شمجع  نآرق  ریثا » نبا   » هک تغالب  تحاصف و  تیآ  نیا  رای  دوخ  معزب  یهورگ  ره  دـیدرگ و  هدوشگ  عبط  بحاص  نادنمـشیدنا 

نانچنآ شگرزب  هدنیآرـس  یگدـنز  زیگنا  مغ  نایاپ  اـهیماکان و  اـب  ماـگمه  شناد  تفرعم و  قشمرـس  نیا  لومـش  تیعماـج و  دـندیدرگ .
لقن ناونعب  مدرم  هماع  دـندرک و  شیوریپ  نیـسحت  باجعا و  اب  نابز  هریچ  نارونخـس  هک  دراذـگ  ياجب  یماـع  ملاـع و  بولق  رد  يریثاـت 
قلعت دمحم ص و  ترضح  اهناسنا  ياوشیپ  یبهذم و  یلم و  ینابمب  سوط  داتـسا  قیمع  هجوت  یئوج و  تقیقح  دندومن . شباختنا  سلجم 
راکفا بولق و  بلج  هزیگنا  نیرترثوم  یمزر و  ياهناتـساد  رتشیب  ماجنا  زاغآ و  رد  مرکا  لوسر  راتفگب  دانتـسا  یلع ع و  لآ  هب  يو  رطاـخ 

هک اهباب : یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  تفای : ناوتیم  یناوارفب  همانهاش  رد  هک  تسا  راکفا  نیا  هنومن  هلمجنآ  زا  تسه  هدوب و  نیدتم  نادـنمدرخ 
دص ود  تسین  راتفگ  هب  رسارس  یگرزب  لعفلا : عمالا  لوقلا  یف  زیخ  تسا ال  ربمغیپ  تفگ  نخس  نیا  تسرد  تسا  رد  میلع  مملع  رهش  نم 

حلاصلا سیلجلا  لثم  امنا  سب  تسا و  نایناریا  دزن  رنه  سرافلا : لها  نم  لاجر  هلانل  اـیرثلا  یف  ملعلا  ناـک  ول  تسین  رادرک  مین  نوچ  هتفگ 
تـشگنا شیپ  يوش  وت  رگا  يربنع  همه  وت  هعماج  دوش  يرذـگب  رگا  ناشورف  ربنع  هب  ریکلا ... خـفان  کسملا و  لـماحک  ءوسلا  سیلجلا  و 

لباقریغ ریثات  ناـهج  ناریا و  تاـیبدا  رد  یخیراـت ... یبدا و  فلتخم  تاـهج  زا  یـسامح  گرزب  رثا  نیا  رگد  یباـین  یهایـس  زج  وا  زا  رگ 
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همانهاش دیلقتب  هک  یـسامح  راثآ  نیرتگرزب  زا  یکی  بهذم  هنیمز  رد  تسا . هتفرگ  رارق  یگرزب  ناگدنیوگ  دیلقت  دروم  هتـشاد و  يراکنا 
: دوشیم زاغآ  تیب  نیا  اب  هک  تسا  يردیح » هلمح   » هتفای میظنت  یسودرف 

شخب رانید  شخب و  نید  شخبدرخ و  شخب  رایسب  دنوادخ  مانب 

نایاپ ات  ترضح  نآ  تاوزغ  بلاط و  یبا  نب  یلع  لوسر و  ترضح  یگدنز  رـشع و  انثا  همئا  لوسر و  تمعن  ادخ و  دمحب  تسا  عجار  و 
باتک رد  افـص  هللا  حیبذ  رتکد  ياقآ  دنمـشناد  داتـسا  هتـشون  ربانب  هموظنم  نیا  ذخام  نانمؤمریما . نآ  تداهـش  ندروخ  تبرـض  تفالخ و 

یبهذم هسامح  نیا  مظان  دشابیم . یهارف  دمحم  یجاح  نب  نیعم  فیلات  ةوتفلا » جرادـم  ةوبنلا و  جراعم   » باتک ناریا » رد  یئارـس  هسامح  »
دنتفر ناتسودنه  هب  دهشم »  » شیوخ نطوم  زا  ناگروگ  ناهج  هاش  تنطلس  دهع  رد  دوخ  ردارب  اب  هک  تسا  لذاب » ناخ  عیفر  دمحم  ازریم  »
مامتان يردـیح  هلمح  هموظنم  دـش و  توف  یلهد  رد  لاس 1123  هب  لذاب  ناخ  عیفر  دـمحم  ازریم  دـندش . هتـشامگ  یتلود  مهم  لغاشمب  و 

مانب زین  يرگید  یبهذم  هسامح  لذاب  يردیح  هلمح  رب  هوالع  دیناسر . نایاپب  ار  وا  راک  یناهفصا » بلاطوبا   » مانب يرعاش  وا  زا  سپ  دنام و 
. دوشیم عورش  تیب  نیا  اب  تسا و  دوجوم  ینامرک » یلعنامب  الم  يردیح  هلمح  »

درک رادیدپ  مدآ  كاخ  زا  هک  درف  ياناد  دنوادخ  مانب 

تاوزغ یگدنز و  هللادبع ص و  نب  دـمحم  یگدـنز  هراب  رد  زین  هموظنم  نیا  تسا ، لذاب  يردـیح  هلمح  زا  شیب  تایبا  دادـعت  ظاحل  زا  و 
هرابرد تسا . هدوب  یجار » » ینامرک یلعنامبالم  صلخت  هکنیا  رابتعاب  دنا  هدیمان  یجار » هلمح   » ارنآ افص  رتکد  ياقآ  تسا و  نایقتم  يالوم 
تـسا فورعم  تـسین : نارگید ...  و  یئانـس »  » تلاـح رییغت  ناتـساد  هـب  تهابـش  یب  هـک  مراد  رطاـخب  یناتــساد  یلعناـمب »  » هیمــست هـجو 

یلع ع نب  نیـسح  نادیهـش  رالاس  هب  تبـسن  یناوارف  مارتحا  نایتشدرز  هک  تسا  رکذتب  مزال  هتـشاد و  یتشدرز  نییآ  زاغآ  رد  یلعنامبالم 
هدوب هچ  شیتشدرز  مان  تسین  مولعم  هک  یلعنامب  دـننادیم . دوخ  داماد  درگدزی ، تخد  وناب  رهـش  اب  جاودزا  رطاخب  ار  باـنج  نآ  دـنلئاق و 

دندرکیم يرادازع  دندزیم و  هنیس  ءادهشلادیس  تبیصم  رد  نایعیش  هک  اروشاع  مایا  رد  دوشیم  یکانرطخ  جالع و  لباقریغ  يرامیب  هب  التبم 
رد دوشیم . شوهیب  دنکیم و  یناوارف  هیرگ  نانز  هنیـس  هدهاشم  اب  يزور  ماجنارـس  درگنب . ار  نارادازع  ات  دـندروآ  یم  نوریب  هناخ  زا  ار  وا 

ددرگیم و ناملسم  سپس  دوشیم و  وا  يدوبهب  ببس  هعقاو  نیا  نامب ) ... ) دنیامرفیم واب  باطخ  هک  دنیب  یم  ار  نایقتم  يالوم  یشوهیب  ملاع 
یلعنامبالم هتبلا  دنکیم . تسا  نایقتم  يالوم  تبقنم  رب  لمتشم  هک  يردیح  هلمح  مظن  هب  عورـش  دهدیم و  رییغت  یلع » نامب   » هب ار  دوخ  مان 

یسودرف همانهاش  هویش  کبـسب و  ود  ره  یـسامح  هموظنم  ود  نیا  تسا . هتخاس  موظنم  ار  دوخ  يردیح  هلمح  لذاب ، زا  دعب  اهلاس  ینامرک 
سوط گرزب  داتسا  زا  يوریپ  هب  دوخ  هموظنم  ياهتمـسق  رتشیب  رد  لذاب  عیفر  دمحم  ازریم  ًاصوصخ  تسا و  هدش  هتخاس  توافتم  رحب  هب  و 
هنحـص هیبش  تسرد  يرعـش  ظاحل  زا  ناشنیب  امیف  هرظانم  دودـبع و  نب  ورمع  اب  نینمؤملاریما  یلع  گنج  لاثم  يارب  تسا . هدـیدرگ  قفوم 

تسا ... یسودرف  همانهاش  سوبکشا  متسر و  دربن 
-------------------------

درف  ياناد  دنوادخ  مان  هب 
درک  رادیدپ  مدآ  كاخ  زا  هک 

دروآ  كانبات  رهوگ  یسب 
دروآ  كاخ  بآ و  وا  رون  زا  هک 

يرصان دهع  رد  یجنسنخس  ینادنخس و  يرونخس و  نف  ناگتـسجرب  زا  یجار ، هب  صلختم  همحرلاهیلع ، ینامرک  یلعنومب )  ) یلعنامب الم 
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ییانام رثا  هنیمز  نیا  رد  زین  لذاب  موحرم  دنچ  ره  تسا . يردیح  هلمح  هدـنزرا  باتک  زجر ، رحب  ورملق  رد  وا  ياهشالت  لصاح  هک  تسا 
. تسا هتشاذگ  راگدای  هب 

تروشم روش و  پاچ  يارب  هدـنزرا  ياهباتک  شنیزگ  رد  یگنـس  پاچ  تعنـص  رنه و  ناگربخ  قحلا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ 
نومـضم و يوتحم و  تخانـش  رظن  زا  مه  یگنـس ، پاچ  نف  ناـشکتمحز  نیا  هک  ارچ  دـناهدومن . زیهرپ  هدـیافیب  بتک  پاـچ  زا  هدرک و 
حرط و هب  انـشآ  ناماسر  ملق و  تحالم  بحاص  ناطاطخ  باختنا  ییارآهحفـص و  پاچ و  رد  مه  دندوب و  هدـیزرو  تاطوطخم  یناوخزاب 
رد روقنم  فورح  تمحرم  هب  یباتک  ات  دـندنکیم  ناج  يویند . تاروذاق  هب  تاـفتلا  هن  دوب  قشع  هلاـسم  رتشیب  دنتـشاد . رفاو  تقد  ریوصت 

. دسرب پاچ  هب  لد  لها  هعبطم  رد  ابیز  ناکشا  اب  گنس 
ياهراپ ذغاک  هب  نامز - یط  راثآ - نیا  زا  يرایسب  هک  درد  غیرد و  تسا . ریگمشچ  یگنـس  پاچ  بتک  هرمز  رد  زین  يردیح  هلمح  باتک 

... دناهتشگ لدبم  اهباتک ) هنوگنیا  رابتعا  زا  عالطایب  رنهیب و  ناگدنراد  فطل  رس  زا  )
هراپ دراوم  رثکا  رد  تاحفص  هیشاح  هتفر ، نیب  زا  فطع  هزاریش و  هتخیر و  مه  رد  تاحفص  هرامـش  تسا . دلج  دقاف  یفرعم ، دروم  هخـسن 

. دناهدش میسرت  تقد  تفارظ و  هب  ناماسر  يالاپ  نوخ  نامشچ  هب  هک  یلاکشا  ندش  هراپ  زا  فیح  تسا .
نوریب ياهناخباتک  ینادهلابز  هشوگ  زا  و  مناـسرب ، قسن  مظن و  بیترت و  هب  ار  باـتک  نیا  اـت  مدرک  شـشوک  روطـس  نیا  مقار  لاـح  نیا  اـب 

: تاصخشم نیا  هب  تسا  يردیح  هلمح  باتک  نومضم  تروص و  هضرع  تامحز  نیا  لصاح  مشکب و ... 
ياهجـنرت رـس  اب  یجنرت  لخاد  رد  روصحم  باتک ، مان  رکذ  ررحم و  باتک و  یفرعم  باب  رد  یبلاطم  اب  ییابیز  رایـسب  لابقتـسا  هحفـص  - 

گربلگ لگ و  زا  یناوارف  نییزت  اب  ماسر  یتسدـکباچ  قوذ و  فرعم  ییاهنت  هب  یتابن ، شوقن  عاونا  هب  شقنم  نیزم و  هتوب . لـگ و  لـماح 
رکذ : اب  اههناشن  اهدامن و  بلاطم و  هدنریگرب  رد  لودج  هشوگ  راهچ  رد 

«. یجار هب  صلختملا  همحرلاهیلع ، ینامرک  یلعنومب  الم  فیلات  نم  يردیح  هلمح  باتک  اذه  »... 

: تسا هدش  دیق  گربلگ  نیمه  رد  زین  باتک  ررحم  مان  هکنیا  نمض 

« یئرمک اقآ  ازریم  بنذملا  ریقفلا  ریقحلا  هررح  »... 
رد رثا  نیا  مینادیم  هکنیا  زج  میرادـن ، يربخ  اقیقد )  ) ریرحت لاس  هعبطم و  زا  هداتفا و  باتک  نیا  هماجنا  هحفـص  هک  فسات  نیا  راهظا  اـب 

. تسا هدیسر  عبط  هب  راجاق  هاش  نیدلارصان  دهع 
ياهدـنرپ هدز و  هیکت  هدـخم  ود  رب  هک  یلاح  رد  هقج ، هب  لمکم  رـس و  رب  جات  هالک و  ساط  اب  هدـش  هتـسارآ  يریما  ریوصت  هب  حول  رـس  - 

زاب ریوصت ، باق  نیا  نوریب  یباق و  رد  روصحم  ریوصت  پچ و  يوزاب  رب  يدـنبوزاب  هتفرگ . تسار  تسد  رب  يراکـش ) زاـب  شوق و  دـیاش  )
رد هیدمح  هبیتک و  لخاد  رد  هلمـسب  هتـشگ و  دیق  یـسیونتشرد  هب  هحفـص  نیا  رد  نآ  هدنیارـس  باتک و  مان  هتوب . لگ و  هب  هتـسارآ  مه 

. دریگیم رارق  ناگدنناوخ  رظن  دم  رد  لیصفت  هب  هلاقم  نیزاغآ  رعش  اب  تسا ، دوجوم  شنیرفآ  فصو 
« درف ياناد  دنوادخ  مان  هب  »...

امک تسا . هدرکن  یهاتوک  ریواصت  نیا  ندومن  مهارف  رد  هجو  چیه  هب  روصم  تسا و  ریوصت  هدنراد  عوضوم ، ياضتقا  هب  باتک  گرب  ره 
هب نیمالاحور  ندـش  لزان  لییربج و  هب  یهلا  سدـقا  بانج  ندومن  یحو  ناـیب  رد  راـتفگ  تبـسانم ...« : هب  یلاـیخ  ریوصت  نیتسخن  هکنیا 
ادخ لوسر  رس  رب  رون  ندش  عطاس  نایبورک و  ندوشگ  رپهش  نامـسآ و  زا  ندروآ  هدئام  لگ و  ناگتـشرف و  روضح  اب  ص »)  ) ربمغیپ هناخ 
نیا رد  تروص  رب  یباقن  رایـسب و  ياهعاعـش  اب  رون  زا  ياهلاه  اب  رـس  رب  هماـمع  هللالوسر ، تسا . هتخاـس  ناـیامن  يریذـپلد  هنحـص  (ص ،)
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زا ياهشوگ  رب  وا  زا  یناشن  مان و  هنافساتم  تسا و  کبـس  بحاص  هک  میباییمرد  ریوصت  نیمه  زا  ار  ماسر  تراهم  دوشیم . هدید  ریوصت 
. دوشیمن تیور  ریواصت 

: ریوصت حیضوت 

نیمالاحور  دنوادخ ، مکح  هب 
نیمز  رب  نامسآ  زا  دمآ  دورف 

کلف  نایبورک  جوف  ابا 
کلم  كولم و  ینامسآ  ره  ز 

هدـش نایع  بلاطیبا ، نبا  یلع  ترـضح  و  هدـناشن ) ناوناز  يور  رب  ار  نینـسح  هک  یلاح  رد  ( ) ص  ) ادـخ لوسر  روضح  اـب  يدـعب  ریوصت 
ود نآ  رس  رب  رون  لماک  هلاه  ود  دنوشیم ، هدید  كدوک  ود  تروص  هب  هک  نینسح  رب  ریما  ترضح  هللا و  لوسر  مدقت  رظن  زا  ماسر  تسا .

ياـههدرپ هک  تسا  هتفرن  شداـی  هجو  چـیه  هب  ییارآهنحـص  رظن  زا  تسا . هدیـشک  نینـسح  رـس  رود  لکـش  یماداـب  هلاـه  ود  راوـگرزب و 
رب ناراوگرزب  توسک  نیمز و  رب  هماخ  كون  زا  زادـناریز  ناونع  هب  نیذآ  لـگ  شرف  راـگن و  شقن و  هب  هتـسارآ  ياـههرجنپ  رادهلوگنم و 

. دناکچب نانآ  رادید  هنحص 
رـس و رب  یجاـت  اـب  ترـضح  نآ  بـسا  قارب - دـیامنیم . هـیارا  ار  ص )  ) مرکا ربماـیپ  جارعم  ینیبزاـب  ییوگزاـب و  رگید ، یندـید  ریوـصت 

: تسا هتشگ  لسر  متخ  ترضح  بکرم  هک  دوشیم  هدید  نیرب  شرع  ناگتشرف  نایم  رد  ناشن  سوواط  مد  هدوشگ و  ياهرپهش 
نیرب  شرع  ياراد  تسارایب 

نیرفآ شرع  رهب  نیرب  شرع  هب 

: هک میریگب  هدهع  هب  ار  يرگید  لیامش  حرش  فیصوت و 

ع)  ) ریما ترضح  درادیمرب . هدرپ  وا » نتـشک  تهج  هب  ترـضح  هناخ  هب  شیرق  نتخیر  روث و  راغ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  نتفر  نایب  رد  »... 
رب نامـسآ  زا  کئالم  تروص . رب  یباقن  رـس و  رب  ياهمامع  اب  هدـیمرآ ، وا  رتسب  رد  ص )  ) ربمایپ ياـج  هب  نیمز ، يور  ناـسنا  نیرتراکادـف 

رـضاح شرف  رب  شرع  زا  رون  زا  ياهیدـه  اب  رگید  کـئالم  هداتـسیا و  ترـضح  نآ  رـس  يـالاب  رد  تسد  رب  نزبداـب  یکلم  هدـمآ و  نیمز 
هدید و ...  مهارف  یشقنم  زادناور  ماسر  دنوشیم .

درک  ياج  یبن  ياجب  نوچ  ع )  ) یلع
درف  راداد  دیدرگ ، رای  وا  هب 

ترضح يافواب  مالغ  ربنق »  » اهلیامش نیا  زا  یکی  رد  تسا . هتفای  صاصتخا  مالسلاهیلع  یلع  الوم  تعاجش  حرش  هب  ریوصت ، یس  زا  شیب 
. دوشیم هدید  رس  رب  نیدمن  هالک  تسد و  رب  ینیزربت  اب  ع )  ) یلع

نانموم » ریما  تیالو  باب  رد  ار  باحصا  ایبنا  متاخ  ندومن  تحیصن  هظعوم و  نایب  رد  راتفگ  »... 
ترضح نآ  لباقم  رد  ار  هباحص  و  ع )  ) ریما ترضح  و  هتـسشن ) يربنم  رب   ) هظعوم ياج  رد  ار  هللا  لوسر  هک  تسا  يریوصت  هدنریگرب  رد 

... تسا ترضح  نآ  روضح  هدنیامن  ع )  ) یلع راقفلاوذ  دهدیم . ناشن 
***
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يردیح هلمح  باتک  تاصخشم  ریاس  زا 

ره گنر و  يدوخن  ریرحت  يارب  هتفر  راک  هب  ذـغاک  ناولا . یکـشم  رهوج  اب  درک  هراـشا  نآ  یـسیونقاچ  هویـش  هب  هداـس  طـخ  هب  ناوتیم 
. تسا هتفای  ریرحت  یلج  طخ  هب  یثحبم  ره  نیوانع  هدش و  میسقت  نوتس  راهچ  هب  گرب 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  رتمیتناس  عطق 22×34  هب  يردیح  هلمح  باتک 
زا شیب  هماجنا ، هقردب و  هحفـص  ندش  مگ  تلع  هب  تسا . ع )  ) یلع الوم  یناشفناج  حرـش  يردفـص و  تلوص  يردـیح و  هلمح  عوضوم :

. تسا یسراف  نابز  هب  باتک  ریرحت  میرادن . یعالطا  باتک ، تاصخشم  زا  نیا 
يرگریوصت و رظن  زا  هک  هدیـسر  عبط  هب  دـیدج ، پاـچ  هویـش  هب  باـتک  نیا  زا  ییاههخـسن  ریخا ، ياـهلاس  رد  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال 
ار پاچ  هنومن  نیرتهب  تاناکما ، دوبمک  دوجو  اب  اهباتک  یگنـس  پاچ  خسن  زا  يدلج  ره  هچ  رگا  دنتـسین . ریذپلد  نادـنچ  ییارآهحفص 

طخ تسافن  زا  نوتم  ریاس  اب  هسیاـقم  رد  يردـیح ) هلمح   ) یفرعم دروم  باـتک  هک  درک  رظن  راـهظا  ناوتیم  تیفیک  رظن  زا  هدومن ، هضرع 
ره حرـش  فلتخم و  ریواصت  ماسر و  ملق  تردق  هب  طقف  باتک  نیا  تسا . کش  دروم  زین  نآ  بسانم  دیلجت  هکنیا  امک  تسین ، رادروخرب 

. دراد ناوارف  تیمها  لیامش  اب  هارمه  هعقاو 

ینامرک یجار  مالک  رد  ینافرع  جیاور  يوبن و  ثیداحا  باتزاب 

هدیکچ

یناسارخ  يریما  دمحا 
نامرک  رنهاب  دیهش  هاگشناد  یسراف  تایبدا  نابز و  رای  داتسا 

يزاتمم هاگیاج  ینید ، ياه  هسامح  نایم  نیا  رد  تسا و  رادروخرب  يا  هژیو  صاخ و  شزرا  زا  یسامح  رعش  یـسراف ، رعـش  عاونا  نیب  رد 
يونعم ضاـیف و  همـشچرس  نیا  هتـشگ و  دـنم  هرهب  یحو  مـالک  شوخ  میمـش  زا  ینید  ياـه  هساـمح  اریز  دـنا .  هداد  صاـصتخا  دوـخ  هب 

تسد هک  نخس  عون  نیا  يراگدنام  للع  زا  یکی  تسا . هدومن  باریس  ار  يرد  زغن  مالک  ناقاتـشم  ياهناج  يراج  لالز و  يدور  نوچمه 
ناونع هب  نافرع  ّتنـس و  یحو و  زا  يرادروخرب  نیمه  دـیامن ؛ وحم  راگزور  هحفـص  زا  ار  اـهنآ  تسا  هتـسناوتن  يرگلواـپچ  چـیه  لواـطت 

تسا . نابز  یسراف  نارعاش  نابیدا و  نخس  يونعم  ياه  همشچرس 
باتزاب اریز  میرگنب . رظنم  نیا  زا  ار  مهدزیـس  نرق  رعاش  ینامرک » یجار   » موحرم رثا  يردـیح ،» هلمح   » هسامح هک  مینآ  رب  هلاـقم ، نیا  رد 
تمـسق رد  هژیو  هب  دراد  روضح  نافرع  ثیدح و  نآرق ، تارثأت  يو  مالک  رد  تسا . جّومتم  وا  مالک  رتسب  رد  یبهذـم  تاداقتعا  اهرواب و 

یم هدهاشم  روفو  هب  ینافرع  تاحالطـصا  دربراک  نخـس ، لصا  هب  دورو  يارب  تسا  یلخدـم  دـمآرد و  شیپ  قادـصم  هب  هک  اه  همانیقاس 
دوش .

نیزم ینافرع  شخبحور  همغن  اـب  ار  نآ  هدروآ و  ثیداـحا  هب  دنتـسم  ار  دوخ  نانخـس  یجار  هک  اـجنآ  تسا  هدـش  شـالت  راتـشون  نیا  رد 
دوش . هداد  ناشن  تسا  هدرک 

اب رعاش  ییانشآ  لیلد  رما  نیا  هک  دوش  ارگ  نورد  اه  همانیقاس  تمسق  رد  وا  رعش  هک  تسا  هدش  ثعاب  یعازتنا  يدیرجت و  رـصانع  دربراک 
، دـهز ناکمال ، توهال ، نوچمه  یناـفرع  تاحالطـصا  ثیداـحا و  ینآرق ، حیرـص  تاراـشا  تسا . یناـفرع  تاحالطـصا  ناـفرع و  ملاـع 

درد يوسام ، ییاسراپ ، هبوت ، ینَغم ، مخ ، تابارخ ، رادلد ، ین ، لزا ، تسلا ، ماج ، یقاس ، زار ، یم  ناغم ، رید و  هناخمخ ، ناقناخ ، يزانط ،
دوش . یم  هظحالم  شراعشا  رد  قلد و ... دنر ، شک ،

داـعبا زا  یـشخب  نداد  ناـشن  رد  تسا  دـیما  هک  تسا  هلاـقم  نیا  ساـسا  ناـفرع ، يوـبن و  مـالک  زا  يردـیح » هلمح   » هساـمح نتفرگ  هرهب 
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. دشاب دیفم  دنک  یم  تکرح  بهذم  نید و  رتسب  رب  هک  يو  نخس  نوگانوگ 

همدقم

عاونا زا  یکی  یسامح  رعش  هک  دنا  هدرک  میسقت  یتوافتم  ياه  هنوگ  هب  یبدا ، عون  رظن  زا  ار  رعش  نونکات ، هتـشذگ  زا  نونکات ، هتـشذگ  زا 
یسامح ياه  هموظنم  - 1 هلمج : زا  یفلتخم  عاونا  هب  نارظنبحاص  هاگدـید  زا  یـسامح  ياه  هموظنم  هسامح و  تسا  هدـمآ  باـسح  هب  نآ 

هدش میسقت  عونـصم  یـسامح  ياه  هموظنم  ینید 4 - یـسامح  ياه  هموظنم  یخیرات 3 - یـسامح  ياه  هموظنم  یناولهپ 2 - يریطاـسا و 
{1 . { تسا

اب ار  دوخ  يرادنید  تیمح  هتساخرب و  نآ  زا  عافد  هب  هتسویپ  نارونخـس  نارعاش و  هک  تسا  یلوصا  زا  یکی  بهذم  نید و  اتـسار  نیا  رد 
نایب تمدـخ  رد  ار  رعـش  عون  نیا  تقیقح  رد  دـنا و  هدـیناسر  تاـبثا  هب  هدـنکارپ  تروص  هب  هچ  مظنم و  تروص  هب  هچ  يراعـشا  ندورس 

دنا . هتسناد  دوخ  دوصقم  نایب  يارب  يا  هبرح  هداد و  رارق  شیوخ  دیاقع  راکفا و 
لیبق زا  یبهذم  یعیش  نارعاش  هلیسو  هب  ًادعب  دش و  زاغآ  ورـسخ  رـصان  ییاسک و  دننام  ینارعاش  زا  ینید  راعـشا   » یـسراف رعـش  خیرات  رد 
هرود مامت  رد  نآ  زا  دعب  دش . لیمکت  مهد  نرق  رعاش  یناشاک  مشتحم  مهن و  نرق  رعاش  ماسح  نبا  يرجه و  مشش  نرق  رعاش  يزار  یماوق 

بئاصم ای  بقانم و  رکذ  رد  ًالومعم  تسناد ، اهنآ  رامـش  رد  دـیاب  مه  ار  ینید  ياه  هسامح  هک  راعـشا  نیا  تفای  همادا  هیراـجاق  هیوفص و 
نآ ندش  یمسر  عیشت و  بهذم  تیوقت  دهع  هک  هیوفص  هرود  رد  رعـش  عون  نیا  جاور  تسا . هدش  هدورـس  عیـشت  ناورـشیپ  نید و  يایلوا 

{ 2 .« { هداتفین جاور  زا  زین  هیراجاق  هرود  رد  هدوب و  رتشیب  رگید  هرود ، ره  زا  تسا ؛ ناریا  رد 
رکذ هب  هک  ناناوخ » بقانم   » ای نایبقانم »  » مان هب  دـش  یهورگ  ندـمآ  دـیدپ  هب  رجنم  تیاهن  رد  هک  تسا  یبهذـم  ياـه  هساـمح  عون  نیمه 

يا هتـسد  هک  دوش  یم  مولعم  يرجه  مشـش  نرق  رد  هعیـش  راثآ  زا  . » دـنتخادرپ یم  هعیـش  رد  هژیو  هب  دوخ ، نایاوشیپ  ماقم  ّولع  اـهیگرزب و 
دیاصق هک  هدوب  نآ  هتسد  نیا  راک  دندوب . راک  مرگرـس  ناریا  رد  دعب  هب  هیوب  لآ  دهع  زا  ًارهاظ  نایبقانم »  » ای ناناوخ » بقانم   » مان هب  صاخ 

ارف شوگ  دندناوخ  یم  هک  يراعـشا  هب  دندرک و  یم  عامتجا  اهنآ  درگ  رب  مدرم  دـندناوخ و  یم  یعیـش  ناماما  بقانم  رکذ  رد  يراعـشا  و 
. تفر یم  نخس  نایعیش  ياوشیپ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ياهتعاجش  زا  اهنآ  رد  هک  دش  یم  لقن  مه  یتایاکح  بقانم ، نیا  هارمه  دنداد . یم 

نیا زا  هدش و  وا  دالوا  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يزاغم  هرابرد  ینید  ياه  هسامح  ياه  هموظنم  ینامرهق و  ياهناتساد  داجیا  همدقم  راک  نیا 
رحب هب  عیدب  هموظنم  دنچ  هار 

: دننام تسا . هدمآ  دوجو  هب  یسراف  تایبدا  رد  براقتم 

تـشهبیدرا یناشاک و  يابـص  ناخ  یلعحتف  همان  دنوادخ  ینامرک و  یجار  يردیح  هلمح  لذاب و  يردیح  هلمح  ماسح و  نبا  همان  نارواخ 
{3 ...« { رگید هموظنم  دنچ  یناهفصا و  شورس  همان 

داتسا هک  هنوگنامه  تسا . هدورس  یسودرف  همانهاش  زا  دیلقت  سابتقا و  ساسا  رب  ار  يردیح  هلمح  یتیب  رازه  یـس  هموظنم  ینامرک ، یجار 
؛ تسا هداعلا  قراخ  ياهراک  اهیتفگـش و  قلاـخ  هک  تسا  هداد  رارق  ناریا  یلم  هساـمح  نیا  هماـنهاش ، ناـمرهق  ار  متـسر  یـسودرف ، نخس ،

دهد یم  رارق  دوخ  هموظنم  نامرهق  ناونع  هب  ار  ترـضح  نآ  ع )  ) یلع نایقتم  يالوم  هب  شرفاو  هقالع  قشع و  تلع  هب  مه  ینامرک  یجار 
هاگآ رترب و  یناریا  هدنیامن  ار  متسر  هک  یـسودرف  نوچمه  دنک  یم  دادملق  هقح ، وه  امک  لماک ، هتـسراو و  ناسنا  دامن  ار  راوگرزب  نآ  و 

رد لماک  ناسنا  دامن  ناونع  هب  ار  متسر  و  ع )  ) یلع ترـضح  هباشت  زین  انالوم  هک  هنوگنامه  دیامن . یم  یفرعم  لماک  ناسنا  يا  هزادنا  ات  و 
تفرگ  ملد  رصانع  تسس  ناهرمه  نیز  دراد : رظن 

{4  { تس وزرآ  مناتسد  متسر  ادخ و  ریش 
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زا هدـنکآ  هـک  تـیب -  دودـح 1200  رد  هماـن  یقاـس   24 يروـش -  رپ  ياـه  هماـن  یقاـس  اـب  ار  تاوزغ  رتـشیب  زاغآرــس  یجار ، نـینچمه 
دنک  هدامآ  ناتساد  يریگیپ  يارب  ار  هدنناوخ  ات  دنک  یم  زاغآ  تسا  ینافرع  دنلب  میهافم  تاحالطصا و 

تثعب و رکذ  رد  ییانغ  یـسامح و  يراعـشا  ندورـس  اب  هک  تسا  مهدزیـس  نرق  رعاش  ینامرک » یجار   » هب فورعم  ینامرک ، یلعن  اـمب  اـّلم 
هلمح  » ناونع تحت  ع)  ) یلع ترـضح  ياهیروالد  رکذ  اهگنج و  تشذگرـس و  حرـش  نینچمه  و  ص )  ) لوسر ترـضح  یگدـنز  خـیرات 
هنوگ نیدب  يا  هعقاو  يو  یگدنز  صوصخ  رد  تسا . هتخاس  راگدنام  یسراف  بدا  هرتسگ  رد  ار  دوخ  مان  هلمح »  » راصتخا هب  ای  يردیح »

تسا . هدش  لقن 
زا اروشاع ، نارادازع  ياه  هحون  ریثأت  تحت  مّرحم  ماّیا  رد  دوش . یم  راـچد  جـلف  يراـمیب  هب  یناوج  ناوا  رد  دوب و  یتشترز  ادـتبا  رد  يو  »
هب يو  ماگنه  نیا  رد  وش ). دنلب  نامب ! : ) دـیوگ یم  هدـمآ و  وا  نیلاب  هب  هک  هدـید  باوخ  هب  ار  ع )  ) یلع الوم  لاح  نآ  رد  دور ؛ یم  شوه 
رب ع )  ) نیسح ماما  گوس  رد  هتفر و  ناراوگوس  نایم  هب  هعقاو  نیا  زا  سپ  . دبای یم  تسردنت  ار  دوخ  دزیخ و  یم  رب  ياج  زا  هدمآ ، شوه 

ومب اّلم  مان  دورگ و  یم  مالسا  نید  هب  یتشترز  نید  زا  هدروآ و  دیدپ  شلاوحا  رد  ار  یقیمع  ینوگرگد  دادیور  نیا  دنز . یم  هنیـس  رس و 
{5 .« { دهن یم  دوخ  رب  ار  یلعنامب )  ) یلعن

هب دـیآ ، یم  دوـجو  هب  وا  رد  فرگـش  یلّوـحت  هتفرگ و  رارق  ریثأـت  تحت  دـنز ، یم  مقر  وا  يارب  يدـیدج  یگدـنز  هک  هعقاو  نـیا  زا  دـعب 
مان هب  تسا  ینید  هسامح  هموظنم  ندورس  نآ  لصاح  هک  دنک  یم  ضیف  بسک  نانآ  رضحم  زا  دباتش و  یم  نامرک  يافرع  املع و  تمدخ 

ماّیا  رد  دوب  لثم  هک  یجار  تسا : هدمآ  صوصخ  نیا  رد  هک  يردیح » هلمح  »
مالسا نید  لوبق  هدرک  ون 

ردیح  فاصم  رد  هک  رعش  سب 
{6  { رثوک بآ  يافص  هب  هتفگ 

هب نیمزرس  نیا  نارعاش  ریاس  نوچمه  وا  یگدنز  لاح و  حرش  تسا . هتخانشان  ردق  دیاب  دیاش و  هک  هنوگنآ  هنافـسأتم  ماقمالاو ، رعاش  نیا 
. دوش یم  هراشا  ًالیذ  هک  دنا  هتخادرپ  يو  یگدنز  زا  یهاتوک  رکذ  هب  دودحم  هرکذت  دنچ  اهنت  تسا  هدشن  هتشاگن  لامک 

. تشاد لاغتـشا  یفاب  لاش  هب  زاغآ  رد  تسا . يرجه  هدزیـس  نرق  لیاوا  مهدزاود و  نرق  رخاوا  نارعاش  زا  وا  یلعنامبالم - ینامرک - یجار 
نامرک هب  نوچ  تفر و  دهشم  هب  هرابود  تشگرب و  نامرک  هب  سپـس  تفر . تابتع  هب  دیزگ و  يرود  نرامک  زا  یتدم  دروآ  مالـسا  نوچ 

رد نانچنآ  تخادرپ و  يردـیح  هلمح  مظن  هب  لاب  غارف  اب  تفرگ و  رارق  هلودـلاریهظ  ناخ  میهاربا  صاـخ  تیاـمح  فطل و  دروم  تشگرب 
هب درب و  نارهت  هب  دوخ  اب  ار  يو  ناخ  میهاربا  هک  ناس  نادب  دنتفگ  یم  ینامرک » میکح  یناث و  یسودرف   » يو هب  هک  دش  روهـشم  راک  نیا 

عارـصم یلعنامب  الم  ات  تخاس  ار  عارـصم  نیا  هاش  یلعحتف  هلمج  زا  دومزآ ، ییارـس  ههیدـب  اب  ار  وا  هاش  درک . یفرعم  هاش  یلعحتف  روضح 
دیرفآ . فسوی  هک  دراد  وا  نسح  تخاس : یلعنامب  الم  دیدن و  سک  فسوی  نسح  نوچ  ناهج  رد  تفگ : هاش  دیوگب . ار  شمود 

رازه یس  یـسودرف ، همانهاش  نزو  رب  براقتم  رحب  رد  وا  هلمح  تسا  هتفگ  یگدنز  دوردب  نامرک  رد  رفـس  نیمه  زا  تشگرب  رد  وا  ًارهاظ 
{7 .« { دنا هدرمش  یلاغ » هعیش  ، » یبهذم دنت  راعشا  یخرب  ببس  هب  ار  وا  يرایسب  . تسا تیب 

: دنا هتـشاگن  نینچ  هللا » ۀمحر  ینامرک  یجار   » ناونع تحت  مود  دّلجم  زا  لّوا  شخب  رد  احـصفلا ، عمجم  رد  تیادـه  ناخیلق  اضر  موحرم 
يافرع املع و  تمدخ  هب  تفای و  مالسا  قوذ  يرطف ، تداعس  هطساو  هب  دوب . نامرک  نکاس  ناریا و  نایتشدرز  زا  شلـصا  ینامب و  شمان  »

ترـضح ّیلو  یحادم  هب  قیاشو  نوزوم  شعبط  دنداشگ  ایلوا  هاش  تیالو  رون  هب  ار  شلاح  هدید  دـنداد و  شمان  یلعنامب  تفاتـش . نامرک 
مظن هب  تیب  رازه  تسیب  زا  هدایز  درک و  موظنم  ار ، ترضح  نآ  یقیقح  یّصو  یبرع و  لوسر  ترـضح  تاعقاو  تاوزغ و  دیدرگ . نوچیب 

هدازهاش ّباون  و  تشذـگرد ؛ نوچ  دـش و  اهفاطلا  دروم  درک و  نونعم  نارقبحاص  ناقاخ  ّمع  ینب  ناـخ  میهاربا  هلودـلاریهظ ، ماـن  هب  دروآ 
هب دینش و  ار  نآ  راعشا  داتفا و  تیالو  نادب  ریقف  یتمدخ  هب  ریدقت ، بسح  هب  یتقو  دیسر ، نامرک  تلایا  هب  ازریم  یلعنسح  ۀنطلـسلا  عاجش 
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، درک یمامتها  باب  نیا  رد  دوب و  املع  فیاظو  لیکو  هدازهاش ، تمدخ  رد  هک  یلعفطلالم  نب  مشاه  دمحم  انالوم  درک ؛ بیغرت  نآ  عمج 
دّدـعت دـندروآرد و  عبط  بلاق  هب  ار  يونثم  نآ  تدـم  دـبا  تلود  نیرد  دـش و  تاقرفتم  نآ  تیبرت  عمج و  يدـصتم  ینامرک  رهظم  ازریم 

{8 «. { دراگن باتک  نیا  رد  ًانّمیت  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسناد  مزال  دوب  بقانم  حیادم و  رب  لمتشم  نوچ  تفای ؛
تـسد هب  دیلو  ندش  هتـشک  نادیم و  هب  هبیـش  هبتع و  دیلو و  ندمآ  رکذ  دیحوت ، رد  ناونع ؛ تحت  ار  یجار  موحرم  راعـشا  زا  یخرب  سپس 
دیامن . یم  لقن  ناورهن  نیفص و  لمج و  رکذ  بحرم ، لتق  رکذ  ثراح ، لتق  ربیخ و  هوزغ  رکذ  قدنخ ، دحا و  هوزغ  رکذ  ع ،)  ) یلع

یجار مان  هب  ار  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  هدورـس  باـتک » فیـصوت  مزب و  سلجم  هماـنیقاس و   » ناونع تحت  هک  لـیذ  راعـشا  رد  یجار  موحرم 
ناور  متشگ  هناخیم  ریپ  يوس  دراد : هراشا  تسا  هدیورگ  مالسا  هب  سپس  هدوب و  یتشترز  هک  دوخ  هیلوا  داقتعا  هب  ًاحیولت  تسا ، هدناوخ 

نادواج شندید  زا  دش  مناور 
ریپ درک  هگن  یتسرپ  یم  يوس 
ریذپ نشور  راتفگ  وت  زا  يا  هک 

تخاون ییاون  ممظن  گنهآ  هب 
تخاسب قشاع  زاوآ  هب  ییاون 

تسوا  راک  يرگتحدم  هک  یجار  هک 
تسوا راوازس  شیاتس  انث و 

تفس  رارسا  ّرد  ناهن  جنگ  ز 
تفگ داشگب و  رارسا  جنگ  رس 

تسلا  دهع  قاشع  مییام  هک 
تسم هدیدرگ  قشع  ام  قشع  زا  هک 
دش  زار  رد  همغن  نیا  هب  اهنابز 

دش زاوآ  رپ  اهلد  توص  نیا  هب 
نیرفآ  رازه  نارازه  اداب  هک 

نیرفآ ناهج  دزن  یجار ز  هب 
دندمآ ناوخ  همغن  نوچ  همغن  نآ  رب 

دندمآ ناغم  ریپ  يوس  همه 
تساجک  یجار  يوگ  ام  هب  ار  ادخ 

تساون رد  ام  ناج  وا  توص  زا  هک 
زار  ياناد  دروآ  خساپ  نانچ 

زاب زار  نیا  ّرس  رگا  میوگ  هک 
ور  دینیبب  مد  نیا  رد  ار  وا  رگ 

وا راتفگ  شاداپ  دیراد  هچ 
منک وا  هیده  ناج  تفگ  یکی 

منک ناگورگ  ار  لد  تفگ  یکی 
ریپ  دیدنخب  ناشیا  راتفگ  ز 
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ریشب دش  نانک  مّسبت  میوس  هب 
تسا رتخا  کین  دنر  نیمه  یجار  هک 

تسا رهوگ  وا  زا  ار  نخس  جرد  هک 
رگدکی رب  دنداد  هدژم  یمه 

رس اپ و  یب  دنر  نیا  تسا  یجار  هک 
دندمآ  ناس  درد  اون  ناز  همه 

دندمآ زار  يایوج  ریپ  يوسب 
داژن دراد  هک  زا  وا  تسیک  زا  هک 

دای داد  نینچ  خساپ  دیدنخب و 
یپ  کین  رتخا  کین  دنر  نیا  هک 

یک دیشمج و  غاب  زا  تسا  لاهن 
تسا  یم  رپ  نیا  زا  شماج  هن  نکیلو 

تسا یک  دابقیک و  هرود  زا  هک 
بایماک  نآ  زا  یتیگ  ود  رد  هدش 

بارت وب  هر  كاخ  هدیدرگ  هک 
تسا  رسفا  فرش  زا  شرس  رب  نآ  زا 

تسا  رثوک  یقاس  رگتحدم  هک 
ص287  يردیح ، هلمح 

تالاح هژیو  هب  ص )  ) مرکا یبن  ترضح  تلاسر  مالـسا  زاغآ  عیاقو  حرـش  رد  هک  تسا  تیب  رازه  یـس  دودح  رد  يردیح ، هلمح  هموظنم 
یم عورـش  تیب  نیا  اب  هموظنم  نیا  تسا . هدش  هدورـس  براقتم  رحب  رد  یـسودرف ، همانهاش  قایـس  کبـس و  هب  ع )  ) یلع نیدحوملا  یلوم 

درف  ياناد  دنوادخ  مان  هب  دوش :
درک  رادیدپ  مدآ  كاخ  زا  هک 

راگزور  شدرگ  نیا  زا  منادن  دبای  یم  نایاپ  تیب  نیا  اب  و 
رادیاپان  نوراو  رادرک  ز 

یمامت نیب  رد   » هک دـنا . هدومن  دادـملق  انتعا  لباق  بوخ و  ینید  ياـه  هساـمح  رامـش  رد  ار  نآ  هدوتـس و  ار  هموظنم  نیا  زین  نارظنبحاـص 
يردـیح هلمح  زا  تایبا  ییابیز  ظافلا و  ماکحتـسا  ظاحل  زا  هموظنم  نیا  تسا . رادروخرب  يا  هژیو  صاخ و  هاگیاج  زا  ینید  ياه  هسامح 

{9 .«{ تسا رترب  لذاب 
یبهذـم و ياهرواب  باـتزاب  تسا و  هتفرگ  لکـش  یبهذـم  یـسامح و  ییاـنغ ، رعـش  دـنویپ  زا  یجار  مـالک  هموظنم ، ياوتحم  هب  هجوت  اـب 

بیترت عیاـقو ، زا  یـضعب  هدروخ و  مه  هب  باـتک  یقطنم  مظن  اهتمـسق ، یـضعب  رد  هچ  رگا  دـنز . یم  جوـم  وا  باـتک  رـسارس  رد  یـشزرا 
ردص ناگرزب  تشذگرـس  ندورـس  نمـض  هک  تسناد  يا  هموظنم  ار  یجار  يردـیح  هلمح  ناوت  یم  هتفر  مه  يور  یلو  درادـن ؛ یخیرات 

تـسا رادروخرب  یعونتم  ياهیگژیو  زا  هموظنم ؛ نیا  تسا . هدرک  هنادواج  ار  دوخ  مالک  نیبم ، نید  نیا  تاسدـقم  زا  هدافتـسا  اب  مالـسا و 
تسا . هدش  یجار  مالک  ینشاچ  هک  تسا  نافرع  ثیدح و  نآرق ، زا  يریگ  هرهب  نآ  نیرتمهم  دیاش  هک 

هتـسناوتن يرگلواپچ  چیه  لواطت  تسد  خیرات  لوط  رد  اذـل  هتـشگ ، دـنم  هرهب  لازیال  همـشچرس  نیا  زا  یـسراف  نابز  راگدـنام  راثآ  رتشیب 
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دیامن . وحم  راگزور  هحفص  زا  ار  اهنآ  تسا 
. دور یم  رامش  هب  نآ  تابث  اقب و  زمر  نیا  هک  دنا  هتشاگن  یم  لد  هفیحص  رب  ار  نافرع  تنس و  یحو و  زا  هدش  هتفرگرب  مالک  مدرم ، اریز ،
رد هک  تسا  یعازتنا  يدیرجت و  رصانع  ینافرع و  تاحالطصا  ثیداحا ، ینآرق ، تاراشا  حیرص  دربراک  یجار ، مالک  ياهیگژیو  زا  یکی 

ییارگنورد نیا  هک  دوش  ارگنورد  اه  همان  یقاس  تمسق  رد  هژیو  هب  وا  رعـش  هک  تسا  هدش  ثعاب  رما  نیا  تسادیوه . شمالک  ياج  ياج 
تسا . نافرع  ملاع  اب  رعاش  ییانشآ  همدقم  دوخ 

هدرک نّیزم  نافرع  شخبحور  هحفن  اب  ار  نآ  هدروآ و  ثیداحا  هب  دنتـسم  ار  دوخ  نانخـس  یجار ، موحرم  هک  اـجنآ  مینارب  راتـشون  نیا  رد 
دوش . هداد  ناشن  تسا ؛

ینآرق و تاـیآ  زا  رودـب  دـناوت  یمن  تسا ؛ یبهذـم  ینید و  نآ  هرهوج  هیاـم و  ریمخ  هک  يردـیح  هلمح  نوچمه  يا  هموـظنم  کـش ، یب 
هب هچ  میقتـسم و  تروص  هب  هچ  يا  هنوگ  هراشا  ءاحنا  زا  يوحن  ره  هب  اج و  هب  اج  یجار  دـشاب . تسا  بهذـم  نید و  ساسا  هک  ثیداـحا 

ار میهافم  نآ  یهاگ  تسا و  هتفرگ  راک  هب  هراشا  ءامیا و  ای  حیملت و  ای  سابتقا و  تروص  هب  ای  ار  اهنآ  هدرک و  ثیداحا  هب  هراشا ، تروص 
هموظنم تسادق  هلیسو  نیدب  دنبای و  یم  رد  شمالک  ياوحف  زا  ار  نآ  یحو  نخس  هب  نایانـشآ  هک  دنک  یم  لح  دوخ  مالک  رد  یقیرط  هب 

تسا . هدرک  نادنچ  ود  ار  شا 
، تمایق ياه  مان  روط ، شتآ  اضیب ، دـی  يوه ، فطل ، فص ، لکوت ، ناکمال ، توسان ، توهال ، لزا ، دـهع  تسلادـهع ، نوچمه  یتابیکرت 
هب یجار  هک  دنتـسه  یتابیکرت  هلمج  زا  ینافرع ، ناوارف  تاحالطـصا  تیلهاج و  نارود  ياهتب  ماـن  يرماـس ، ناتـساد  توراـم ، توراـه و 

تسا . هدرب  راک  هب  شیوخ  مالک  رد  ار  نآ  هتسج و  دوس  نآ  زا  فلتخم  ياه  تبسانم 
ات تسا  هدـش  یعـس  هلاقم  نیا  رد  تسا . ناوارف  رایـسب  ینافرع  تاکن  ثیداحا و  تایآ و  سابتقا  حـیملت و  جرد ، نیمـضت  يو ، نخـس  رد 
هب ار  یجار  رطاخ  قلعت  ناوتب  قیرط  نیا  زا  ات  هدرک ، صخـشم  نافرع  ثیداحا و  هنیمز  رد  ار  روکذـم  ياه  هراـشا  دراد ؛ ناـکما  هک  اـجنآ 

بهذـم نید و  رتسب  رب  هک  يو  نخـس  نوگانوگ  داعبا  زا  یـشخب  نداد  ناشن  رد  تسا  دـیما  هک  داد  ناشن  دوخ  ینید  ياهـشزرا  اـهرواب و 
نیا رد  تسا . هدـش  رعاش  نخـس  ینـشاچ  يوبن ، یهلا و  مالک  هزادـنا  هچ  ات  هک  دـیامن  زاب  ار  نابلاط  دـشاب و  زاس  راـک  دـنک ؛ یم  تکرح 

حالطصا دودح 100  رد  يوبن و  فیرـش  ثیدح  هب 25  کیدزن  هک  دیدرگ  هظحالم  دـش . هعلاطم  یجار  هموظنم  مامت  هعلاطم  اب  وجتـسج 
تسا . هدش  عقاو  یجار  دانتسا  هدافتسا و  دروم  ینافرع 

ای حیرـصت و  تروص  هب  اـی  ار  اـهنآ  یجار  هک  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروـم  ینآرق  هیآ  زا 100  شیب  هموـظنم  نیا  رد  هک  تـسا  رکذ  ناـیاش 
میظنت و شخب  ود  رد  هتـشون  نیا  بلاطم  . تسا هدش  نیودـت  قیقحت و  رگید  يا  هتـشون  رد  اهنآ  هعومجم  هک  تسا  هدروآ  هراشا  حـیملت و 

نافرع  هولج  ب : ثیداحا ، هولج  فلا : تسا . هدش  هئرا 
ثیداحا هولج  فلا -

نیردـنا فطل  هچ  منادـن  دوش . یم  هدروآ  تسا  هتفرگ  هرهب  اهنآ  زا  هک  یثیداـحا  سپـس  دوش  یم  رکذ  یجار  تاـیبا  ادـتبا  شخب  نیا  رد 
تشاد  كاخ 

تشاگن  ار  وا  شیوخ  تریس  رب  هک 
ص4) هلمح ، )

مدروآ  دیما  دیلک  ار  نابز  { 10 ( { ص 213 يونثم ، ثیداحا  هتروص (  یلع  مدآ  قلخ  هللا  نا 
مدروآ  دیلک  یناهن  جنگ  هب 

دیلک  شنابز  یناهن  جنگ  هب  ص5 ) هلمح ، )
دیدپ  یناهن  زار  شامیس  ز 
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ص13) نامه ، )
تسا  نم  تیب  لها  زک  تفگ  نینچ  ءارعشلا  ۀنسلا  اهحیتافم  ًازونک  وا  ًازنک  شرع )  ) ضرالا تحت  نا هللا 

تسا  نت  کی  لد و  کی  نم  هب  ناشیا  وچ 
ص 13) هلمح ، )

 ، ج 1 یمق ، راحبلا  ۀنیفـس  زا  لقن  هب  ص 29  ققحم ، ورسخرصان ، راعشا  لیلحت   ) تیبلا لها  انم  ناملس  نا  تسا : یـسراف  ناملـس  هب  عجار 
نرق  کلم  دیآ ز  هک  ییوب  هب  ص 647 ) 

نسح  نسح  هب  قیلخ و  قلخ  هب 
ص 16) هلمح ، )

ياضف  زا  دزو  یم  نم  هب  دینش  نمحر  يوب  نآ  زا  مماشم  دیسر  یضیف  هزات  نمی  زا  نم  هب 
ننملاوذ  رواد  ناهج  میمش  نمی 

ماشم  رب  ارم  دیاک  تفگ  یمه  ص 268 ) نامه ، )
دیجم  درف  نامحر  يوب  نم  هب  ماش  حبص و  بش و  ره  نمی  يوس  ز 

دینش  وا  تهکن  زا  لد  ماشم 
اجز  دمآرب  كاخ و  دیسوبب  ص 270 )  نامه ، )

ادخ يوب  كاخ  نیا  زا  دیآ  هک 
وا  يور  زا  رادلد و  اغیرد ز 

وا  يوب  مونشب  یم  كاخ  نیز  هک 
 ( ص 271 نامه ، )

. تسا هدش  لقن  ریز  تروص  هس  هب  هک  تسا  نرق  سیوا  هب  عجار 

ص ج 2 ، دمحا ، دنـسم  زا  لقن  هب  ص 73 ، يونثم ، ثیداحا  . ) نمیلا لبق  نم  مکبر  سفن  دـجا  ۀـینامی و  ۀـمکحلا  نامی و  ناـمیالا  نا  ـالا 
(541

ص 153 ) ج 3 ، مولعلا ، ءایحا  زا  لقن  هب  لبق ، دخأم   ) نمیلا بناج  نم  نامحرلا  سفن  دجال  ینا 
ج 1 ص 53 ) راحبلا ، ۀنیفس  زا  لقن  هب  لبق  ذخأم  . ) نرق لبق  نم  هنجلا  حئاور  حوفت 

فرش زک  يرتخد  مداخ  منم 
فرع  نم  هش  ار  وا  رم  دیاتس 

فک  هب  اهنانس  احطب  ناریلد  ص 47 ) هلمح ، )
فرع  نم  هش  نوخ  دنزیر  هک 

ص 64) نامه ، )
245 و 270   ، 135  ، 116 تاحفص ، زین  و 

تسا . ریز  ثیداحا  هب  هراشا  ًارهاظ 
. تسا هدـمآ  يوـبن  ثیداـحا  وزج  هسفن  فرع  اذا  ریبـعت  اـب  تسا و  ع )  ) یلع ترـضح  هـب  بوـسنم  هـک  هـبر  فرع  دـقف  هـسفن  فرع  نـم 

ص 167) يونثم ، ثیداحا  )
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راغ  يوس  دش  رکبوبا  شرکم  ز  ص 580 ) دلج 2 ، يوقلا ، جهنملا  زا  لقن  هب  ص 67  يونثم ، ثیداحا  .) هناسل لک  هللا  فرع  نم 
رامسوس  دز  هلان  وا  نوسفا  ز 

هلمح ص 58) )
رد درک . مّلظت  وا  اب  رامـسوس  هک  تسا  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ لاوحا  رد  مود : عارـصم  هیآ 40 ) هبوت ،  ) دراد نینثا  یناث  هب  هراشا  لوا  عارـصم 

تسا : هدمآ  اعد 
، اسیمش رتکد  تاحیملت ، گنهرف   ) همالک حصفاب  یبظلا  هیلا  عفشت  نم  لص  مهللا  هباحـصا  عم  هسلجم  یف  بضلا  هملک  نم  یلع  لص  مهللا 

 63  ( ص تاریخلا ، لیالد  زا  لقن  هب  ص 522 ،
ای انا  نم  دومرف و  ص )  ) ربمغیپ تانیاک . يادخ  تفگ : رامسوس  کبر ؟ نم  بض  ای  تفگ : دوب  یبارعا  دزن  رد  هک  يرامسوس  هب  ترضح 

. دروآ مالـسا  یبارعا  ار و  وت  ار و  ادخ  تفگ : رامـسوس  ینک ؟ یم  تدابع  ار  هک  دومرف  ربمغیپ  هللادبع  نب  دمحم  تفگ : رامـسوس  بض ؟
دنمجرا  دش  هک  زا  ملع  رهش  رد   523  ( ص لبق ، ذخأم  )

دنک  هک  ربیخ  نصح  زا  رفک  رد 
دوب  زارمه  شدنوادخ  اب  ادخ  ص 72 ) هلمح ، )

دوب  زاب  وا  رب  نادزی  ملع  رد 
تسا  روآ  مزر  مزر  رد  هک  منادن  ص 157 ) نامه ، )

تسا  روای  ودب  ربمیپ  ملع  هک 
ص 243) نامه ، )

دوشگ  نم  رب  ملع  رد  نادزی  نوچ 
دوب  ملع  رد  نآ  وا  هک  نادزی  هب 

ص 291) نامه ، )
هکنآ منم  قیاقحلا ) زونک  ریغـصلا و  عماج  زا  لـقن  هب  ص 37  يونثم ، ثیداحا   ) بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نمف  اـهباب ، یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا 

نم نأش  رد  دومرف 
ننملاوذ هش  نادزی  نامرف  هب 

تسا  نت  رد  ناج  وچ  منیسح  رهم  هک 
تسا  نم  زا  نیسح  نیسح و  زا  منم 

ص 115) هلمح ، )
تشهب  میحج و  میسق  تسد  ز  نیسح . نم  انا  ینم و  نیسح  دراد : ص )  ) لوسر ترضح  روهشم  نخس  هب  هراشا 

تشز  وید  اب  رای  يوش  خزود  هب 
ران  دلخ و  مساق  زا  زور  نآ  رد  ص 81 ) هلمح ، )

راگزور  تمسق  دش  ران  همه 
راز  راک  نیا  يوس  يرواد  دور  ص 154 ) نامه ، )

ران  دلخ و  رگتمسق  تسه  وا  هک 
تشز  تشز  رب  تشز و  ار  بوخ  دهد  ص 174 ) نامه ، )

تشهب  میحج و  میسق  وا  دوب 
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ص 185) نامه ، )
امن  تمسق  لام  نیا  وت  رگشل  هب 

امن  تمسق  شرع  رد  وت  یتسه  هک 
ص 250) نامه ، )

تشگ نیما  راونالا ج 9 ) راحب  زا  لقن  هب  ققحم ص 82 ،  ورسخ ، رصان  راعشا  لیلحت  . ) رانلا هنجلا و  میسق  تنا  یلعل : ص )  ) هللا لوسر  لاق 
ایربک هگرد  رد 

یتفال یلعالا  رارقا  هب 
اوسام  همه  زا  اون  دمآرب 

یتفال یلعالا  نییآ  هب 
راگدنوادخ  وا  زج  تسین  یسک 

راقفلاوذ  نوچ  هدنشخر  تسا  غیت  هن 
ص 112) هلمح ، )

( 304  ( 248 و ، 183 ، 166 تاحفص 157 ، زین  و 
ار  وت  ناهج  يادخ  لوسر  هدناوخب  راقفلاوذ . الا  فیس  یلع ال  الا  یتفال  دراد : روهشم  فورعم و  ثیدح  هب  هراشا 

نانج  لها  باش )  ) بابش دّیس 
ص 117) هلمح ، )

ول هش  حدـم  ز  ج 1 ) ریغـصلا ، عماج  زا  لـقن  هب  ص 71 ، ققحم ، ورسخ ، رصان  راعـشا  لیلحت  . ) هنجلا لها  بابـش  دیـس  نیـسحلا  نسحلا و 
وگ  زار  فشک 

وگزاب  وا  جارعم  بارحم و  ز 
ص 139) هلمح ، )

هاگن  جک  رگ  دیشروخ  يوس  دنک  انیقی  تددزا  ام  ءاظعلا  فشک  ول  دراد : ع )  ) یلع الوم  فورعم  نخس  هب  هراشا 
هار  ددرگ ز  زاب  نیمز  قرشم  هب 

ص 141) هلمح ، )

تسا هدمآ  سمشلادر  ثیدح  رد 

دنک . زامن  ات  دنادرگرب  ع )  ) یلع ترضح  يارب  ار  دیشروخ  ص )  ) ربمغیپ هک 
ع)  ) یلع رجح  یف  هسأر  عضو  عجر  املف  یلع  اهلصی  مل  رصعلا و  یبنلا  یلص  دق  نینح و  هوزغ  یف  هجاح  یف  ص )  ) هللا لوسر  هثعب  ایلع  نا 
لاقف ال یلع  ای  تیلـصا  لاقف  ص )  ) یبنلا نع  يرـس  هنا  مث  بیغت  سمـشلا  تداک  یتح  کلذک  لزی  ملف  هبوثب  هللجف  هیلا  هللا  یح  وا  دـق  و 

دجسملا .. فصن  تغلب  یتح  تعجرف  سمشلا  یلع  یلع  در  مهللا  ص )  ) یبنلا لاقف 
ج 6) راونالاراحب ، زا  لقن  هب  ص 173  يونثم ، ثیداحا  )

تسوا  نأش  رد  كالول  هک  یلوسر 
تسوا  نابرد  لیربج  هک  يویدخ 

ص 144) هلمح ، )
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دیدپ  دش  وا  زا  شنیرفآ  همه  دوبن  یناکم  نامز و  نیمز و  دوبن  ینامسآ  وا  رگ  يدوبن 
دیرفآ  وا  رهب  نیرفآ  ناهج 

ص 190) نامه ، )
193 و 296  ، 26 تاحفص 10 ، زین  و 

172  ( ص يونثم ، ثیداحا   ) كالفالا تقلخ  امل  كال  ول  فورعم : ثیدح  هب  دراد  هراشا 
دوزف نامیا  ردق  نانچ  تغیت  ز  [ 11]

دوس شرع  رب  رخف  رس  نامیا  هک 
زیختسر ات  زورما  زا  یتیگ  هب 

زیمت لها  تاعاط  تادابع و 
وت ریشمش  برض  کی  هب  دزرین 

وت ریگناهج  غیت  مک ز  دوب 
سنج  دض و  یب  دنوادخ  مان  هب 
سنا  نج و  تعاط  زا  رتهب  دوب 

زیختسر  هگ  ات  یلب  اولاق  ز  ص 155 ) هلمح ، )
زیمت لها  تاعاط  تادابع و 

تسه  هچ  ره  همه  یتیگ  ود  نورد 
تسد  برض  نآ  هب  شباوث  دزرین 

ص 314) نامه ، )
نیب  شیپ  ییوت  توبن  رما  هب  نیلقثلا . ةدابع  نم  لضفا  قدنخلا  موی  یف  یلع  هبرض  تسا : ص )  ) لوسر ترضح  فورعم  نخس  هب  هراشا 

نیشناج  ارم  یلو و  ار  ادخ 
ص 156) هلمح ، )

دیچیپب  سک  را  نم  دهع  هب  تسوا  نامرف  هچنآ  نم  نامرف  هک  تسوا  نامیپ  دهع و  نم  دهع  همه 
رگداد  رواد  نمشد  دوب  رس 

ص 296) نامه ، )
ریغص عماج  ج 4 و   ) دمحا دنسم  زا  لقن  هب  ص 224  يونثم ، ثیداحا   ) هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لا  مهللا و  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 

بر  تزف و  لوق  هدنیارس  قیاقحلا ) زونک  ج 2 و 
بل  داشگب  هدنخ  رپ  دینشب  وچ 

ص 157) هلمح ، )
رون  هتشگ  یتملظ  ره  ادیوه ز  هبعکلا . بر  تزف و  دندومرف : تداهش  ماگنه  هب  هک  تسا  ع )  ) یلع ترضح  فورعم  نخس  هب  هراشا 

روهظ  ینسح  هدرک  يا  هدرپ  ره  ز 
ص 165) هلمح ، )

هب ص 6  يونثم ، ثیداحا  . ) لض هاطخا  نم  يدـتها و  رونلا  کلذ  نم  هباصا  نمف  هرون  نم  مهیلع  یقلاف  هملظ  یف  هقلخ  قلخ  یلاـعت  هللا  نا 
تسین  هار  ار  لقع  وا  زاغآ  زک   2  ( هیکم ج تاحوتف  ریغص ج 1 و  عماج  زا  لقن 
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تسین  هاگآ  مهو  وا  ماجنا  ز 
ص 193 ) هلمح ، )

ما  هتفریذپ  ار  یگدنب  هر  لوا ) هبطخ  هغالبلا ، جهن  . ) نطفلا صوغ  هلانیال  ممهلا و  دعب  هکردی  ال 
ما هتفگ  دوخ  ییادخ  كرت  هک 

دناوخ  شیوخ  هدنب  ارم  نیتسخن 
دناشن  تلاسر  تخت  هب  هگنآ  سپ 

ص 208) هلمح ، )
نامز  دمآ  رس  ار  ام  مزر  نیا  رد  هلوسر  هدبع و  ًادمحم  نا  دهشا  هب : هراشا  ًارهاظ 

نامگ  یب  یندوب  دوب  انامه 
ص 222) هلمح ، )

نادزار  روشناد  تفگ  شوخ  هچ  قیاقحلا ) زونک  ج 1 و  دمحا ، دنسم  زا  لقن  هب  ص 38 ، يونثم ، ثیداحا   ) نئاک وه  امب  ملقلا  ف 
ناهن  بهذم  راد و  بهذ  باهذ و 

ص 266) هلمح ، )
تبل  نابنج  مک  هس  نیا  نایب  رد  دیامرف : یم  هک  تسانالوم  رعش  زا  رثأتم 

تبهذم  زو  بهذ  زا  باهذ و  زا 
رتسا ع :)  ) قداص ماما  ترضح  نانخس  زا  یخرب  دنناد و  یم  ثیدح  نارسفم  زا  یضعب  ار  نآ  هک  تسا  یترابع  زا  سابتقا  نخـس  نومـضم 

امش  نایم  رد  نونک  مراذگ  ص262 )  یمالعتسا ، دمحم  رتکد  يونثم ، حرش  . ) کبهذم کباهذ و  کبهذ و 
ادخ مالک  تیب و  لها  نیا  نم 

تسود  رای  دش  ود  ره  نیا  هب  سک  نآ  ره 
تسوا نم  رای  هک  نادزی  ياراد  هب 

تشذگ  ناشیا  دنویپ  سک ز  نآ  ره 
تشگ  رای  دبا  ات  نیعل  وید  هب 

ام  هب  دراپس  ام  ربمغیپ  هک  ص 296 ) هلمح ، )
اهب  رپ  هیامنارگ  زیچ  ود 

ص 297) نامه ، )
تسا . هدمآ  زین  رگید  قرط  هب  ثیدح  نیا  یترتع . هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا 

. ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  یترتع و  ضرالا و  ءامـسلا و  نیب  ام  دودـمم  لبح  هللا  باتک  نیتفیلخ  مکیف  كراـت  ینا  هلمج : زا 
دلج 1 ص 4 ) ریغصلا ، عماج  زا  لقن  هب  ص 398  هقیدح ، تاقیلعت  )

یلع نودرتس  مکنا  تغلب  دق  اوعمسا و  سانلا  اهیا  یترتع ، یتیب  لها  هللا و  باتک  اولـضت  نل  امهب  متذخا  نا  نیرما . مکیف  كرات  ینا  زین : و 
ص 29 . هیلّعلا ، ۀلاسرلا  هب  دوش  هعجارم  زین  و  ج 2 ص 57 ) یفاک ، لوصا  .) نیلقثلا یف  متلعف  اّمع  مکلأسأف  ضوحلا 

نافرع هولج  ب :
ص)  ) لوسر ترـضح  یگدنز  روحم  لوح  یجار  مالک  رتسب  تسا . لمأت  لباق  يردـیح  هلمح  باتک  رد  نآ  ياه  هتکن  ینافرع و  ثحابم 
تسا و یمالسا  ماکحا  رـشن  بهذم و  نید و  زا  نخـس  دنک و  یم  هراشا  البرک  زوسناج  عیاقو  هب  زین  یهاگ  دخرچ و  یم  ع )  ) یلع الوم  و 
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زا ییاه  هیام  ریمخ  نابز  یـسراف  نارونخـس  همه  ًابیرقت  درادـن ؛ نآرق  بهذـم و  نید و  زج  يروخـشبآ  یمالـسا  نافرع  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
تسین . ینثتسم  زین  ینامرک  یجار  هک  تسا  دوجوم  ناشمالک  رد  نافرع 

تسا : هدرک  هولج  هنوگ  ود  هب  یجار  مالک  رد  ینافرع  تاراشا 
زورب دوخ  مالک  رد  ار  نافرع  زا  یبرشم  ینافرع ، تاملک  تاحالطصا و  رکذ  اب  راکـشآ و  حضاو و  تروص  هب  هک  اه  همان  یقاس  رد  یکی 
دوش . یم  ارگنورد  یجار  نخس  اه  همانیقاس  رد  هک  يروطب  تسا . هتخیمآ  نآ  تاحالطصا  نافرع و  دهش  اب  ار  شنخس  تبوذع  هداد و 
دنویپ نافرع  اب  ار  شیوخ  نخـس  ینافرع ، تاحالطـصا  زا  یـضعب  رکذ  اب  یهاگ  یموهفم و  تروص  هب  یهاگ  شراعـشا  يالبال  رد  رگید 

تسا . هداد 
توالح هک  اسب  هچ  هتشاد و  ییانشآ  یمالسا  نافرع  اب  یجار  هک  تسا  نآ  رگنایب  اه ، همان  یقاس  رد  هژیو  هب  ینافرع ، تاحالطـصا  ترثک 

نآ رگنایامن  دراد  فراع  نارعاش  رعاش و  نافراع  هب  شراعشا  رد  هک  ینوگانوگ  تاراشا  ردی . مل  قذی  مل  نم  هک  دشاب  هدیشچ  زین  ار  نآ 
تسا . هداهن  ریثأت  وا  نخس  رب  زین  اهنآ  نافرع  کش  یب  تسا و  هتشاد  لماک  ییانشآ  ناگرزب  نیا  راثآ  اب  یجار  هک  تسا 

ریپ زا  دهن و  یم  ماگ  ینافرع  تاحالطصا  يداو  هب  ادتبا  روخارف ، هب  يا  هعقاو  رکذ  ناتساد و  ره  يادتبا  رد  نخس و  زاغآرس  رد  زین  یهاگ 
دریگ . یم  یپ  ار  نخس  همادا  وا  زا  دادمتسا  و  یّنغم ، هب  باطخ  نمض  دبلط و  یم  يدوخ  یب  انف و  بارش  ناعم 

، خر رغاـس ، تسم ، تاـبارخ ، رید ، یم  یقاـس ، ناـج ، هناـخیم ، یّنغم ، شون ، درد ، فاـص ، ماـج ، نوچمه  یتاحالطـصا  یجار ، مـالک  رد 
، زار هقرخ ، اوسام ، مرحم ، دـنر ، برطم ، رای ، خر  سکع ، لدـیب ، مخ ، كانبات ، شتآ  رادـلد ، رای ، هناـناج ، تسرپ ، یم  راـسگیم ، باـقن ،

یم گنر ، لعل  هداب  هعرج ، شورف ، یم  لد ، شوج ، هئشن ، شورخ ، ماشآ ، يدرد  بآ ، نیشتآ  ناغم ، ماج  بان ، یم  بارخ ، دیش ، قرز و 
زار و فشک  ابهص ، رادلد ، يزانط ، یتسرپدوخ ، لد ، يایرد  تابارخ ، ریپ  ییایر ، قلد  دهز ، هر  هبوت ، هر  نوگ ، هلال  مخ ، بآ  نوگخرس ،
ّرد نوچمه  یخرب  هقناخ و  ماج ، رغاس ، تابارخ ، نوچمه  ییانغ  يرـصانع  تاحالطـصا ، نیا  زا  یخرب  هک  دروخیم  مشچ  هب  دایز  کلاس 
رد دنور . یم  رامش  هب  یعازتنا  يدیرجت و  يرصانع  روط ، شتآ  روهط و  یم  مرحم ، ناج ، دیما ، میب و  شقن  رارسا ، ّرد  رارـسا ، جنگ  زار ،
اب مه  دروم  دنچ  رد  نینچمه  تسا  نافرع  ییارگنورد و  زا  نخس  ًامامت  تسا ؛ هتفرگ  لکش  یجار  مالک  رد  هک  همان  یقاس  تسیب  زا  شیب 

هدش هدورس  اه  همان  یقاس  رد  هک  وا  راعشا  زا  دروم  دنچ  هب  اجنیا  رد  تسا . هتخادرپ  ینافرع  یتاکن  رکذ  هب  زاب  یّنغم ، هب  باطخ  حالطـصا 
تسین  رایشه  ياج  هگراب  نیا  رد  دور . یم  هراشا  تسا  ینافرع  فیرظ  تاکن  هدنریگرب  رد  تسا و 

تسین راب  ار  رایشه  مزب  نیا  رد 
دنز ییار  شیع  برطم و  رگم 

دنز ییاون  دوخ  یب  هدرپ  نیا  رد 
یهر دیامن  ار  نم  هدرپ  نیا  رد 

یهگآ دهد  مناهن  زار  ز 
زاس  ياونب  هدرپ  نیا  زا  یّنغم 
زاس مزر  نیرفآ  مزر  دیدرگ  هک 

شون ریش  مد  زا  لاصو  بارش 
شون ریشمش  بآ  زا  بان  یم 

وج  هاش  نانس  گندخ و  كون  ز 
وشب یتسه  گنر  زا  هرهچ  نوخ  ز 

نیب رای  يوربا  دنمک  مخز 
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نیب رادلد  دق  نانس  ریت و  ز 
وج  مارآ  هراب  مس  ریز  هب 

وج مارالد  لاصو  یتسج  هچ 
نیب ریت  رپ  زا  راگن  هاگن 

نیب ریشمش  قرب  زا  رای  خر 
نک  روط  ار  هنیس  نانس  كون  ز 

نک رون  رپ  غیت  شتآ  زا  لد 
ناور  روآ  نت  رد  رذگب و  نت  ز 

ناداواج ناج  زاس  رذگب و  ناج  ز 
رس كرت  نت و  كرت  وچ  ییامن 
ربخ  یبای  هک  دیاش  مزب  نیا  رد 

ص 97) هلمح ، )
رد راب  دـص  دـنچ  زا  شیب  هملک ، نیا  تسا . زار  حالطـصا  دـنز ، یم  جوم  باتک ، نیا  رـساترس  رد  هک  یناـفرع  مهم  تاحالطـصا  زا  یکی 

تسا . ینافرع  نآ ، ییانعم  راب  نیرتشیب  هک  تسا  هدش  رارکت  یجار  مالک  رد  فلتخم  یناعم 
دراد  یضراوع  ود  ره  نآ  يافتخا  راهظا و  دوش ، یم  حرطم  مرحمان  مرحم و  هلأسم  دراد . یمزاول  دشاب ، زار  یتقو 

نایم  رد  يزاین  رگ  ار  اهزار 
نآ  رشق  زا  نک  هزات  ار  اهکرد 

تیب 7) مجنپ ، رتفد  يونثم ، )
مه تریح  تشادـن ، يزار  ناـهج  رگا  دـماجنیب ، تریح  هب  هک  تسا  زار  یتـقو  زار ، تسا ؟ زار  دـشاب  لوـهجم  یفخم و  هـک  زیچ  ره  اـیآ 

العا . ياهزار  لزان و  ياهزار  دنعون : ود  رب  اهزار  نیاربانب ، تشادن . دوجو 
ییاج زا  شا  هنافراع  ینعم  هب  زار  یلو  دنتسین . روآ  تریح  میراد ؛ راک  رـس و  اهنآ  اب  عامتجا  رد  هک  یتالوهجم  یـضعب  لثم  لزان  ياهزار 

: انالوم لوق  هب  دنک . كرد  ار  زار  ات  دهاوخ  یم  ّتیلها  داهن . نایم  رد  ناد  زار  اب  دیاب  ار  زار  دوش . یم  زاغآ  تریح  اب  هک  دوش  یم  دـلّوتم 
تفگ  زاب  دیاشن  يزار  ره  تفگ 
تفج قاط  هگ  یهگ  دیآ  قاط  تفج 
تبل  نابنج  مک  هس ، نیا  نایب  رد 

تبهذم  زو  بهذ و  زا  باهذ و  زا 
تیب 1045) لوا ، رتفد  يونثم ، )

تسین  زابنا  ناد  زار  اب  زج  زار  هکنیا : ای  و 
تسین  زار  رکنم  شوگ  ردنا  زار 

دزیرگ یم  تریح  رد  رادزار  فراع  تیب 9 ) متشه ، رتفد  يونثم ، )
تسا فراع  بولطم  روآ ، تریح  زار  اذل 

هد  سلجم  نارایشه  هب  ددرگ  نم  رود  نوچ  حدق 
یقاس  رب  مشچ  دنامب  ناریح  ات  راذگب  ارم 
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( يدعس )
وت حرـش  دنامب . یفخم  دهاوخ  یم  فراع  هک  تسا  تقلخ  یتسه و  روحم  ساسا و  فراع ، معزب  هک  تسا  قشع  زار  اهزار ، نیا  زا  یکی 

ناهج  لها  اب  تسا  نبغ 
ناهج  اب  مراد  قشع  زار  وچمه 

نابز  دیوگ  وا  زان  زا و  رز  نوچ  تیب 7 ) مجنپ ، رتفد  يونثم ، )
نامسآ  دناوخ  رتسلا  لیمج  ای 

تیب 4732) موس ، رتفد  يونثم ، )
زا  زاب  تشگ  وا  زا  رارسا  جنگ  رد  دوش : یم  رکذ  تسا ؛ هدرک  هراشا  زار  هب  یجار  هک  يدراوم  زا  دروم  دنچ  اجنیا  رد 

زار  هدیشوپ  تسا  راکشآ  وا 
لد  زار  نالدبحاص  هب  میاشگ  ص 4 ) هلمح ، )

لد  زاوآ  هب  اهلد  هار  منز 
نیب  زار  مرحم  مرح  نورد  ص 5 ) نامه ، )

نیب  زان  اوس  ام  رب  وت  یقاس  ز 
بل  میدنب  هک  رتهب  زار  نیا  زا  ص 5 ) نامه ، )

بش  هب  دباتن  ناشخر  دیشروخ  هک 
دیلک  شنابز  یناهن  جنگ  هب  ص 9 ) نامه ، )

دیدپ  یناهن  زار  شامیس  ز 
زار  ياناد  تسه  وا  هکنآ  نونک  ص 13 ) نامه ، )

زاب  تفگ  نم  هب  ناهنپ  زار  همه 
تفهن  زا  رز  ربمیپ  دزن  هب  ص 17 ) نامه ، )

تفگ  زاب  ُدب  هتشذگب  هچ  ره  همه 
دیرگنب  یسب  وس  ره  ربمیپ ز  ص 19 ) نامه ، )

دید  هشوگ  ره  ناهنپ ز  زار  یسب 
وگ  زار  نیا  حرش  نالدبحاص  هب  ص 33 ) نامه ، )

وگزاب  اون  نیا  ناگدادلد  هب 
زار  هدرپ  نیا  زا  يارایب  یّنغم  ص 48 ) نامه ، )

زاب  رای  هرهچ  زا  هدرپ  دش  هک 
نک  رادلد  زار  مرحم  ملد  ص 49 ) نامه ، )

نک  زار  مرحم  ما  هدرپ  نآ  رد 
زار  ياناد  يوس  ناهن  زا  رز  ص 50 ) نامه ، )

زاب  درک  ار  زار  رس  یناهن 
زار  ناتسبش  يوس  هب  دش  یبن  ص 51 ) نامه ، )

زاین  یب  اب  داشگب  زار  رس 
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زار  هب  دش  نوچ  زار  هگتولخ  هب  ص 51 ) نامه ، )
زاب  تشگ  شا  هدید  وا  رادید  ز 

سامتلا  یپ  زا  ماما  يوس  هب  ص 63 ) نامه ، )
سانش  قح  اب  داشگب  زار  رس 

ص 74) نامه ، )
زار  لها  رتفد  رس  زاجعا  ز 

زاب  زار  رتفد  رس  میامن 
نب  هب  دمآ  دنوادخ  زار  وچ  ص 88 ) نامه ، )

نخس  میوگ  راب  ادخ  زار  ز 
درک  زار  نیا  رگید  ناغم  رید  هب  ص 126 ) نامه ، )

درک  زاب  نخس  نیا  ار  رید  رد 
ران  اتفگ  روط  زا  دیآ  یم  هک  ص 133 ) نامه ، )

راد  زار  رگد  ددرگ  هک  منادن 
ملق  دراد  گنن  سب  زار  نآ  زا  ص 141 ) نامه ، )

مج  كاحض و  دروآ  دیوگ ز  هک 
ص 362) نامه ، )

دش . هدنسب  دروم  دنچ  رکذ  هب  طقف  هک  تسا  هتفر  راک  هب  ناوارف  رایسب  يردیح  هلمح  هموظنم  رد  زار  حالطصا  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه 
زاب  همان  رس  میاشگ  یمان  هب  دهن : یم  ياپ  نافرع  يداو  هب  هنوگنیا  دنک ؛ یم  زاغآ  ادخ  مان  اب  ار  نخس  یتقو 

زارفرس دش  همان  اهمان  ناز  هک 
تسم  رایشه و  هبعک  هناخیم و  هب 

تسد دنرآ  رب  یمان  مان  نآ  هب 
ماج  خیش  رورپ و  رنه  فیرح 

ماج حیبست و  دنریگ  مان  نآ  هب 
تسم  دنور  هناخیم  هب  رید و  هب 

تسد هب  رغاس  دنریگ  مان  نآ  هب 
شورف یم  دهاش و  ناغم  رید  هب 
شون بان  هداب  دننک  شمان  هب 

ورهام  یقاس  وا  مان  رب  وچ 
وبس . نیلافس  رد  یم  تخیر  مخ  ز 

دومن  یتسم  هداب  مخ  نوچ  وبس 
دومن یتسرپ  یم  وبس  یقاس  وچ 

تفرگ  الاب  راک  نانچ  ار  وبس 
تفرگ اج  یشک  يدرد  شود  رب  هک 
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نم هب  ابهص  مان  نآ  هب  رگ  یهد 
نت میس  تب  يا  ماج  هنیّرز  هب 

هام  رهم و  رب  هشوگ  هلک  مزارف 
... هالک نیّرز  ناراذع  نیمیس  وچ 

ص 48) هلمح ، )
لد یفاص  ات  دبلط  یم  ناشک  يدرد  يوس  هب  یهار  دیوگ و  یم  نخس  ناراک  ایر  زا  بانتجا  زیورت و  زا  ییاهر  ییایر و  دهز  زا  زیهرپ  رد 

ار رید  ینابرد  دهنب و  یم  نهر  ار  رتفد  هقرخ و  دهد و  داب  رب  مان  گنن و  تفرعم ، یم  ندیـشون  اب  دیوشب و  هماج  زا  ار  زیورت  گنر  دوش و 
تسبن  فرط  خیش  یتفم و  زا  لد  دهن : ندرگ 

تسرپ یم  غم و  رآ و  یم  رآ و  ین 
هد  هار  ناشک  يدرد  يوس  ارم 

هد هاگآ  لد  منالد  یفاص  ز 
وشب مرز  دهز  هماج  یم  ز 

ور يامنب  هناخیم  يوس  ارم 
شود  هناخیم  يوک  رد  تسمرس  هک 

شورف یم  یشک  یم  اب  تفگ  نینچ 
تسین بان  یم  زا  بارخ  وک  یلد 

تسین بآ  لگ و  زا  ریغ  هک  لد  وگم 
دش  شوگ  رد  میوار  زردنا  وچ 

دش شومارف  مقرز  دهز و  همه 
دنسپ میوا  زردنا  تشگ  نینچ 

دنپ دهز و  هحبس و  زا  متسسگب  هک 
ناگیار  مدمآ  ناغم  رید  هب 

ناغم ریپ  کیدزن  هب  مدیسر 
ماج انیم و  دروآ  شک  یم  غم و 

مان گنن و  هد  داب  رب  شون و  یم  هک 
دورس يدورس  ناتسم  گنهآ  هب 

دوبر ار  ملد  ُون  نید  همغن  کی  هب 
تخیر  بان  هداب  مرغاس  رب  وچ 

تخیسگ مرهز  ریوزت و  دنب  لد  ز 
مرگشمار  تشگ  یم  گنچ و  اب  وچ 

مرتفد هقرخ و  دش  نهر  یم  هب 
تسم  درک  نانچنآ  ما  هعرج  کی  هب 

تسرپ  یم  ناغم  ریپ  هب  متشگ  هک 
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ص 48) هلمح ، )
درک . هظحالم  143 و 278  ، 89 تاحفص ، رد  ناوت  یم  ار  صوصخ  نیا  رد  رگید  دراوم 

نافراع و زا  زیهرپ  مان و  گنن و  ندودز  لابند  هب  زاب  دـنارتسگ و  یم  ار  حدـم  نیا  مزب  هناـفراع ، ییاون  اـب  ع )  ) یلع ـالوم  حدـم  ماـگنه  هب 
دهد  مماج  مزب  یقاس  رگم  تسا : ییایر  نادهاز 

دهد مماد  زیورت و  زا  ییاهر 
دنک  یط  میتسه  یم  هعرج  کی  هب 

دنک یم  مخ  نورد  نوچ  ملد 
دهد  مناشن  ار  یتشآ  هر 

دهد مناغم  رید  مناشن ز 
منک  یتسم  تابارخ  يوک  هب 

منک یتسرپ  یم  ناغم  رید  هب 
بارش دشون  رای  بل  زا  مبل 

بای هئشن  دوش  بل  نآ  زا  مناهد 
روش هب  مرآ  هئشن  ناز  هنیس  رگا 
روط يانیس  کشر  ما  هنیس  دوش 

روش  رپ ز  ملد  ددرگ  هلان  نآ  زا 
روط لخن  هلان  تریغ  دوش 

منک  رّونم  ار  نابز  شحدم  ز 
منک  رثوک  یقاس  یثیدح ز 

ص 81) هلمح ، )
؛ دشابن قوشعم  ییادف  هک  ار  يرس  هدنام و  رای  دنب  رد  شلد  تسا و  هدیدرگ  سونأم  قشع  اب  تسا ؛ هدناشون  وا  هب  رهد  هیاد  هک  ادتبا  زا  وا 

تسا رای  بل  زا  تسا ؛ هدرک  زیربل  ار  وا  دوجو  هک  يا  هئـشن  تسا و  هتـسب  نایتابارخ  اب  دهع  تسلا ، زور  زا  دناد . یم  مدع  هاچ  راد و  قیال 
داد ریش  نوچ  رهد  هیاد  ارم  ماج . بل  زا  هن 

داشگ میور  هب  يزابقشع  رد 
تسین رادلد  راتفرگ  وک  یلد 
تسین رای  هر  يادف  وک  يرس 
راد  رس  رب  نآ  تافاکم 

هب  هب  راسنوگن  نآ  مدع  هاچ  هب 
تسلا  زور  هک  یتسد  دازیرم 

تسب دهع  نایتابارخ  اب  ارم 
ناغم  ریپ  هب  متسلا  زور  هک 

ناغمرا مدمآ  ناغم  بارش 
يوج  هئشن  دش  رای  بل  زا  مبل 
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يوبس  درُد  انیم و  فاص  زا  هن 
ص 89) هلمح ، )

يدـی نیب  ّتیملاک  دـنوادخ ، لباقم  رد  ار  دوخ  فراع  هک  تسا  نافرع  جـیار  فورعم و  رایـسب  تاحالطـصا  زا  یکی  هک  لکوت ، باب  رد 
ادخ هب  ار  دوخ  راک  دوخ و  نافرع ، قاذم  رب  هک  دنک  یم  وگزاب  (ص ) لوسر ترـضح  نابز  ار  لکوت  دنار و  یم  نخـس  دناد ؛ یم  لاسّغلا 

هتسارآ مراک  لزا  زور  ز  هبسح . وهف  هللا  یلع  لکوتی  نم  هک  دیوج  یم  ددم  وا  زا  يراک  ره  رد  دراپس و  یم 
هتساوخ وا  هچنآ  ما  هدیدنسپ 

تسهگآ  نامز  ره  نم  راک  زا  يو 
تسهرمه ارم  رم  هگیاج  ره  هب 

نم  راک  زا  نم  رای  تسناد  وچ 
نم راوازس  دشاب  هچ  ره  دنک 

رای  هارمه  ياج  ره  تسه  وا  وچ 
راک هگآ ز  تسادیپ  ناهنپ و  هک 
نتشیوخ  یتسه  زا  متسه  یهت 

نم ام و  زا  متسب  یتسین  بل 
ییانشآ  وا  هب  رگ  یسک 

دنک  دنک  ییادخ  راک  شیوخ  اجک 
نم رازاب  تسا  مرگ  راک  نیا  زا 

نم راک  زا  هاگآ  تسه  وا  هک 
تسا  سب  وا  یهاگآ  نم  لاح  هب 

تسا  سک  رگید  هب  مراک  هک  تجاح  هچ 
ص 106) هلمح ، )

زا یّـسأت  هب  راب  نیا  دـهن و  یم  ياپ  نافرع  يداو  هب  زاب  دـیوگ ؛ یم  نخـس  جارعم  ثیدـح  و  ع )  ) ریما ترـضح  تلیـضف  رد  هک  یماـگنه 
رغاس هک  ناغم  ریپ  اب  دور و  یم  ناغم  رید  هب  هنابش  زین  وا  تسا ؛ هدرک  هشیپ  ینافرع  كولـس  شفورعم  دنب  عیجرت  رد  هک  یناهفـصا  فتاه 

ناشک  نماد  شود  ناغم  رید  هب  دیاریپب و .... ییایر  دهز  قرز و  زا  لد  هک  دزومآ  یم  ناغم  ریپ  زا  دوش . یم  زارمه  دناشون ؛ یم  تفرعم 
ناغم ریپ  يوس  مدمآ  ناور 

تسم  ناتسم  وچ  ار  وا  رم  مدیدب 
تسد هب  رغاس  یحارص و  یتسد  هب 

مارح لالح و  زا  شمدیسرپب 
ماج تشادرب  دیدنخب و  میورب 

شوگ راد  نم  هب  اتفگ  داد و  نم  هب 
شوین تحیصن  شوگ  تسه  ترگ 
نک كاپ  ایر  دهز و  قرز  زا  لد 

نک كاچ  ار  سولاچ  نابیرگ 
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ناسلیط  هقرخ و  نت  نکفیب ز 
نابز رب  ربم  یقاس  مان  زج  هب 

اد  هب 
http://islamicartz.c m

ناریا یبهذم  ینید و  ياه  هسامح  رد  ع )  ) یلع ماما  يامیس  فراعم :  هنیجنگ 

همدقم

يدمحم  مشاه  رتکد 
 3743 دیدزاب :   | 1386/10/13 جرد :  خیرات  هرامش 216 |  یگنهرف ، ناهیک  تالجم ، عبانم : 

اه :  هژاو  دیلک 
رثا نیتسخن  ناونع  هب  ناریرز “ راگدای   ” زا تسا .  هدومیپ  ار  يزارد  هار  نونکات ، ناتـساب  راگزور  زا  ناـمروشک  تاـیبدا  رد  ینید  هساـمح 

هب یناوارف  موظنم  راثآ  رد  نایعیـش ، هژیوب  ناملـسم  نایناریا  یمالـسا ، نارود  رد  دوش .  یم  دای  يولهپ  نابز  هب  راثآ  هنوگ  نیا  زا  هدـنامزاب 
اب هاگ  هک  راثآ  هنوگ  نیا  دـنا .  هتخادرپ  اـه  گـنج  رد  ع )  ) یلع ماـما  ياـه  تداـشر  حرـش  هژیوب  نید ، ناـگرزب  بقاـنم  لـیاضف و  حرش 

 . دنا هدز  مقر  ار  نامروشک  تایبدا  زا  يزیگناروش  لصف  دنا ، هتخیمآ  مهرد  هروطسا  خیرات و  هناسفا ، زا  يرصانع 
یخرب ياه  یگژیو  هتخادرپ ، نامروشک  خیرات  رد  اه  هسامح  هنوگ  نیا  ریس  هب  ینید ، هسامح  زا  یفیرعت  هیارا  اب  هدنسیون  راتـسج ، نیا  رد 

 . تسا هدرمشرب  ار  همانراتخم  همان و  نارقبحاص  يردیح ، هلمح  همان ، نارواخ  نوچ : ینید  مهم  ياه  هسامح  زا 
رارک ردیح  ادخ  نادرم  هیاریپ 

راتخم دمحا  سفن  مه  بسن و  مه  نآ 
ربمیپ رارسا  رد  راب  بجاح  نآ 

رادناهج نید  هپس  ریلد  ریم  نآ 
“ يزار یماوق  ”

يدرف ای  یموق  ياه  یگرزب  تاراـختفا و  اـه و  یگنادرم  یناولهپ و  لاـمعا  فیـصوت  رب  ینتبم  هک  تسا  یفـصو  راعـشا  زا  یعون  هساـمح 
(1  . ) ددرگ نانآ  یگدنز  فلتخم  رهاظم  لماش  هک  يوحن  هب  دشاب ،

ياه هموظنم  یناولهپ 2 -  يریطاسا و  یسامح  ياه  هموظنم   - 1 هلمج : زا  یفلتخم  عاونا  هب  نارظنبحاص  هاگدید  زا  یسامح  ياه  هموظنم 
(2  . ) تسا هدش  میسقت  عونصم  یسامح  ياه  هموظنم  ینید 4 -  یسامح  ياه  هموظنم  یخیرات 3 -  یسامح 

تالکـشم و نایب  هب  هسامح  عون  نیا  دراد .  صاصتخا  موق  ره  ینید  يایلوا  ناگرزب و  ياه  ینامرهق  فیـصوت  هب  یبهذـم  ینید و  هسامح 
افیا موق  کی  بهذم  نید و  ندـش  راد  هشیر  نیوکت و  رد  ازـس  هب  یـشقن  اهنآ  يراکادـف  هک  دزادرپ ، یم  یناگرزب  نانامرهق و  یناشفناج 

3  ) تسا هدرک 
دیاقع فالخ  هک  تسا  یموسر  بادآ و  نتخادـنارب  نادـناعم و  اب  دربن  نید و  ظفح  يارب  یهورگ  تدـهاجم  راگدای  ینید ، ياه  هسامح 
تسا ( ayayadgare zareran  ) ناریرز راگدای  ناریا ، رد  تسد  نیا  زا  هدـنامزاب  هسامح  نیتسخن  دوش .  یم  هداد  صیخـشت  ینید 

نیا تسا .  تشترز  نید  زا  ینابساپ  يارب  ( Hyaona  ) نانویخ اب  نایناریا  دربن  فصو  حرش و  تسا و  يولهپ  نابز  هب  یـسامح  ینتم  هک 
مـشش ات  مراهچ  ياـه  هدـس  ناـسیون  خـیرات  زا  تسا و  هدـناجنگ  هماـنهاش  رد  ار  نآ  مه  یـسودرف  دروآرد و  رعـش  هب  یقیقد  ار ، ناتـساد 
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نیزاغآ نارود  هب  طوبرم  هسامح  نیا  عقاو  رد  ( 4  . ) دنک یم  دای  ناتـساد  نیا  زا  فالتخا  یمک  اب  حورـشم و  روط  هب  یبلاعث  اهنت  يرجه ،
 . تسا هدوب  ینید  ياه  هسامح  لیکشت  يارب  نارود  نیرتهب  هک  تسا  تشترز  نید 

رد ار  دوخ  راعـشا  دـندوب ، مالـسا  نید  هدرورپ  دوخ  هک  نابز  یـسراف  نارعاش  قاـفتا  هب  بیرق  رثکا  یـسراف ، رعـش  جاور  مالـسا و  زا  سپ 
رگنایب هفلخ  و  ع )  ) راهطا همئا  ربمایپ و  تعن  اه ، هیدیمحت  راعـشا ، نیواود  زاغآ  هک  دنداد  رارق  مالـسا  نید  جـیورت  غیلبت و  عافد ، تمدـخ 
هلیـسو هب  ادـعب  دـش و  زاغآ  ورـسخ  رـصان  يزورم و  یناسک  دـننام  نارعاش  زا  ینید  راعـشا  یـسراف ، رعـش  خـیرات  رد  تسا .  عوضوم  نیا 

رعاش یناشاک ؛ مشتحم  مهن و  نرق  رعاش  یفـسوخ ؛ ماسح  نبا  يرجه و  مشـش  نرق  نارعاش  يزار ؛ یماوق  لیبق : زا  یبهذم  یعیـش  نارعاش 
رامـش رد  دـیاب  مه  ار  ینید  ياه  هسامح  هک  راعـشا  نیا  تفای  همادا  هیراجاق  هیوفـص و  هرود  مامت  رد  نآ  زا  سپ  دـش .  لیمکت  مهد  نرق 

هک هیوفص  هرود  رد  رعش  عون  نیا  جاور  تسا .  هدش  هدورس  عیشت  ناورـشیپو  نید  يایلوا  بئاصم  ای  بقانم  رکذ  رد  الومعم  تسناد ، اهنآ 
 . داتفین جاودزا  زین  يراجاق  هرود  رد  هدوب و  رتشیب  رگید  هرود  ره  زا  هک  تسا ، ناریا  رد  نآ  ندـش  یمـسر  عیـشت و  بهذـم  تیوقت  دـهع 

(5)
هب هک  دـش  ناناوخ  بقانم  ای  نایبقانم “ : ” مان هب  یهورگ  ندـمآ  دـیدپ  هب  رجنم  تیاهن  رد  هک  تسا  یبهذـم  هرخافم  اـی  هساـمح  عون  نیمه 
يا هتسد  هک  دوش  یم  مولعم  يرجه  مشش  نرق  رد  هعیش  راثآ  زا  دنتخادرپ .  یم  هعیـش  رد  هژیو  هب  دوخ ، نایاوشیپ  ماقم  ولع  یگرزب و  رکذ 

مدرم هک  هدوب  نآ  هتـسد  نیا  راک  دـندوب .  راک  مرگرـس  ناریا  رد  دـعب ، هب  هیوب  لآ  دـهع  زا  ارهاظ  نایبقانم  ای  ناناوخ  بقانم  مان  هب  صاخ 
هارمه دنداد .  یم  ارف  شوگ  دـندناوخ ، یم  س )  ) راهطا همئا  فصو  رد  ناناوخ  بقانم  هک  يراعـشا  هب  دـندرک و  یم  عامتجا  اهنآ  درگرب 
ناتساد داجیا  همدقم  راک  نیا  تفر .  یم  نخس  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ياه  تعاجش  زا  اهنآ  رد  هک  دش  یم  لقن  مه  یتایاکح  بقانم ، نیا 

رد عیدـب  هموظنم  دـنچ  هار  نیا  زا  هدـش و  وا  دالوا  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يزاـغم  هراـبرد  ینید  یـسامح  ياـه  هموظنمو  یناـمرهق  ياـه 
هلمح  ” لذ و اب  يردـیح “ هلمح   ” ماسح و نبا  همان “ نارواخ  : ” دـننام تسا ، براـقتم  رحب  رد  یگمه  هک  هدـمآ  دوجو  هب  یـسراف  تاـیبدا 
 . .(. رگید هموظنم  دنچ  یناهفـصا و  شورـس  همان “ تشهبیدرا   ” یناشاک و يابـص  ناخیلعحتف  همان “ دنوادخ   ” ینامرک و یجار  يردـیح “

(6)
وا ياه  گنج  ینعی  یخیرات  ثداوح  رب  ینبم  اهنآ  زا  یضعب  هک  هدمآ  دیدپ  جیردت  هب  ییاه  ناتساد  هعیش  نایم  نایعیش ، لوا  ماما  باب  رد 

تسا و هدش  هدوزفا  اهنآ  رب  یناتـساد  رـصانع  جـیردت  هب  تسا ، يو  ياه  تعاجـش  تفالخ و  ماگنه  و  ص )  ) هللادـبع نبدـمحم  تایح  رد 
دیدش صالخا  رثارب  ناریا و  تلم  نایم  كدنا  كدنا  هک  تسا  ضحم  هناسفا  یخیرات و  تقیقح  زا  رود  یلک  هب  اه  ناتـساد  نیا  زا  یخرب 

يدیدش هقالع  قشع و  هب  هجوت  اب  مدرم  تسا .  هدمآ  دوجو  هب  یلم  ناناولهپ  فص  رد  وا  ندمآ  رد  و  ع )  ) یلع ترضح  هب  تبسن  موق  نیا 
رتشیب درادن و  یناوخمه  یخیرات  ياه  تیعقاو  اب  هک  دنا  هدرک  تسرد  يدایز  ياه  هناسفا  دنا ، هتشاد  ع )  ) یلع ترضح  خماش  ماقم  هب  هک 

تسا و هدـش  هتخیمآ  مه  هب  تیعقاو  هناـسفا و  ینعی  تسا .  هدـمآرد  یعمج  هیحور  تروص  هب  هک  هدوب  دارفا  یـصخش  هیحور  زا  هتفرگرب 
: تسا روهشم  ترضح  نآ  يرترب  قوفت و  متسر و  اب  ع )  ) یلع ترـضح  هقباسم  دربن و  هناسفا  الثم  دراد .  تما  کی  یعمج  حور  زا  ناشن 

متـسر هاگرمکرب  تشگنا  اب  ترـضح  نآ  اما  دزاس .  ادج  نیمز  زا  ار  ع )  ) یلع ترـضح  دـناوت  یمن  ناوت  مامت  دوخ و  تسد  ود  اب  متـسر 
: دنک یم  دنلب  ار  وا  یناسآ  هب  دنز و  یم 

دربب متسر  توطس  وا  يوزاب  توق 

تسکش رفنضغ  رف  شنکفا  ریش  هجنپ 

ع)  ) یلع هجنپ  مان  هب  تسا  يا  هرخص  نالیگ )  ) رسدور رد  دراد .  دوجو  ناریا ) زا  جراخ  دیاش  و   ) ناریا رسارس  رد  نینچ  نیا  ییاه  هناسفا 
هاگن ار  نآ  دوخ ، كرابم  تسد  اـب  ع )  ) یلع ترـضح  مدرم ، هتفگ  هب  دزیر .  ورف  تسا  نکمم  نآ  ره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هرخـص  نیا  . 
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 . تسا هتشاد 
، رگید ترابع  هب  دـشاب .  جراخ  ناکم  نامز و  قطنم  زا  دـناوت  یم  هناسفا  هروطـسا و  هک  تسا  نیا  هدـننک  وگزاـب  اـه ، تیاـکح  هنوگ  نیا 
ود نیا  اریز  دراد ، ینکش  نامز  زا  تیاکح  بسامهت ، دابق و  اب  ع )  ) یلع ترـضح  ههجاوم  تسا .  نامز  یب  ناکم و  یب  هروطـسا  هناسفا و 
یب زا  تیاکح  دـنه و .. .  ناریا ،  ) رواـخ ياـه  نیمزرـس  رد  ع )  ) یلع ترـضح  روضح  دنتـسیز و  یمن  ترـضح  نآ  ناـمز  رد  تیـصخش 

(7  . ) دوش یم  هدید  همان “ نارواخ   ” رد یناکم  یب  ینامز و  یب  نینچ  تسا ، یناکم 
یهارمه هب  نارواخ  نیمزرس  هب  ع )  ) یلع تالمح  اهرفس و  نآ  یلصا  عوضوم  هک  تسا  هعیـش  میدق  ینید  ياه  هسامح  زا  همان “ نارواخ  ”

نیا لاثما  اهدژا و  وید و  اب  گنج  هاش و  بسامهت  دـننام  يرگید  يارما  نیمزرواخ و  هاشداپ  داـبق  اـب  گـنج  نجحملاوبا و  رتشا و  کـلام 
هتـشادن یتلاخد  امیقتـسم  دوخ  تسا و  هدرک  باختنا  يزات  باتک  کی  زا  ار  دوخ  هموظنم  عوضوم  هک  تسا  یعدـم  باتک  مظاـن  عیاـقو . 

(8  . ) تسا
، لمع ملع و  تشاد  یمارگ  ع )  ) نیموصعم و  ص )  ) ربماـیپ یقـالخا  يایاجـس  رکذ  یثارم ، بقاـنم ، نوچمه : یتاـعوضوم  باـتک ، نیا  رد 

 . تسا هدمآ  گرم و ...  زا  تربع  ایند ، يرابتعا  یب  سولاس ، ایر و  شهوکن 
و ص )  ) مرکا ربمایپ  تعن  رد  ییارغ  دـئاصق  نآ  مود  شخب  رد  هک  دراد  يراعـشا  ناوید  همان “ نارواخ   ” رب هوـالع  یفـسوخ “ ماـسح  نبا  ”
، شخب نیا  تسا .  هتفر  ناراوگرزب  نآ  رب  هک  تسا  یبئاصم  حرـش  هدورـس و  راهطا  همئا  لـیاضف  ناـیب  و  ع )  ) یلع ناـیقتم  يـالوم  تبقنم 
، تواخس تلادع ، تعاجـش ، دعب  زا  ع )  ) الوم ناشخرد  يامیـس  میـسرت  لیاضف و  رـشن  هب  هک  ینارعاش  نایم  رد  تسا .  تیب  لماش 3833 

نبا هرهچ  دنا ، هتـشادن  يدام  هلـص  نیرتکچوک  راظتنا  حادم  نارعاش  فالخرب  دنا و  هتخادرپ  اوقت  دهز و  یهاگآ ، ملع ، تشذگ .  راثیا و 
وا عافد  دراد .  یـصاخ  ولالت  هداد ، صاصتخا  شکاپ  نادناخ  و  ع )  ) یلع حدـم  هب  ار  شراثآ  شخب  نیرتشیب  هک  دـهاز ، هنازرف  نیا  ماسح 

نیا هب  دوخ  يا ، هدیصق  رد  رعاش  دنداد .  وا  هب  رفک  تبسن  شنانمـشد ، نادناعم و  هک  دوب  اجنآ  ات  شراوگرزب  نادنزرف  الوم و  تیناقح  زا 
: دراد هراشا  عوضوم 

مرفاک تسا  رفک  تیب  لها  تعن  رگ 
نیمز مه  لوق  نیرب  هاوگ  نامسآ  مه 
راسکاخ مصخ  مدنک  یم  رفک  هب  تبسن 

!؟ نید مادک  مادک و  رفک  رفک ؟ هچ  اشاح 
دوس هچ  دنز  یم  رگا  هنعط  دوسح  يرآ 

(9  ) نیبگنا شون  دوبن  سگم  رتشت  یب 
هداد بقل  یناث “ یسودرف   ” ار يو  هموظنم ، نیا  ندورـس  ببـس  هب  تسا و  ینید  یـسامح  ياه  هنومن  نیرتهب  زا  ماسح  نبا  همان “ نارواخ  ”
خماش ماقم  هب  یلوت  راهظا  لیلد  هب  هک  اج  نآ  دروآ ، یم  دای  ارف  ار  گرزب  یـسودرف  نخـس  وا ، خسار  داقتعا  كانبات و  هشیدنا  اریز  دـنا . 

: دوش یم  عقاو  يونزغ  دومحم  ناطلس  نوچمه  يدرف  تیذا  رازآ و  دروم  تیب  لها 
یبن تیب  لها  هدنب  منم 

یصو ياپ  كاخ  هدنیاتس 
تسا نم  هانگ  دیآ  دب  نیز  ترگ 
تسا نم  هار  نییآ و  تسا  نینچ 

مرذگب نیا  رب  مه  مداز و  نیرب 
(10  ) مردیح یپ  كاخ  هک  ناد  نانچ 
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هراشا يردیح “ هلمح   ” هدـنزرا رثا  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  تفرگ  رارق  نارگید  دـیلقت  دروم  وا  ینید  یـسامح  يونثم  ماسح ، نبا  زا  سپ 
 . درک

یلع و  ص )  ) ربمایپ تعن  دنوادخ و  دمح  اب  هک  تسا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  و  ص )  ) هللادـبع نبدـمحم  یناگدـنز  هب  عجار  يردـیح  هلمح 
لاوحا تاوزغ و  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هللادبع و  نبدمحم  لاوحا  ربمایپ و  تثعب  هب  هدش ، زاغآ  جـع )  ) نامزلا بحاصو  راهطا  همئا  و  (ع )
فیلأت ةونقلا “ جرادم   ” و ةوبنلا “ جراعم   ” باتک يور  زا  باتک  نیا  دریذـپ .  یم  نایاپ  يو  تافو  ندروخ و  تبرـض  تفالخ و  نایاپ  ات  وا 
تـسا دمحم  ازریم  رـسپ  لذاب  ناخ  عیفردمحم  ازریم  يردیح “ هلمح   ” یلـصا مظان  تسا .  هدمآرد  مظن  هب  یهارفلادمحم  یجاح  نب  نیعم 

(11 .“ )
نبةزمح ادهـشلادیس  تشذگرـس  هرابرد  هک  همان “ نارقبحاـص  : ” دـننامه دراد  دوجو  زین  يرگید  یـسامح  ياـه  هموظنم  هرود ، نیمه  رد 
کلامم دـنه و  ناروت و  ناهاش  اب  يو  ياـه  گـنج  ناریا و  هاـشداپ  رتخد  اـب  وا  قشع  ناوریـشونا و  راـبرد  رد  ربماـیپ  يومع  بلطملادـبع 

زا همانراتخم “  . ” تسین مولعم  نآ  مظان  هدـمآرد و  مظن  هب  يرجه  لاس 1073  رد  تسا و  یـسودرف  همانهاش  زا  دـیلقت  هب  هک  تسا  گنرف 
رحب هب  يا  هموظنم  یتریح “ همانهاش  ، ” یفقث هدیبع  یبا  نباراتخم  تاوزغ  هرابرد  نوتفم  هب  صلختم  یلبند  گیب  قازرلادبع  مان  هب  يرعاش 

راهطا همئا  لوسر و  تاوزغ  رکذ  رد  لوا  بسامهط  هاش  دـهع  نارعاش  زا  نلوعف ) نلیعافم ، نلیعافم ،  ) فوذـحم ای  روصقم  سدـسم  جزه 
 . تسا ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  تاوزغ  حرش  رد  یسودرف  همانهاش  زا  دیلقت  هب  براقتم و  رحب  هب  يا  هموظنم  يریسا “ همانوزغ  (، ” (ع

هک تسا  هدـمآ  ع )  ) یلع ترـضح  ياه  يریلد  اه و  تعاجـش  اه و  يراوگرزب  تالاح و  زا  یـضعب  ینید  یـسامح  ياـه  هموظنم  نیا  رد 
رد کیرولکلوف  رکفت  زا  ییاه  هنیمز  یتحو  تسا .  هدـش  هتخیمآ  خـیرات  هروطـسا و  هناسفا و  اب  هک  هدوب  یهافـش  ياه  تیاور  اـهنآ  رتشیب 

راکتبا ییاناوت ، زا  ناشن  هاگن  نیا  دنا و  هدیشک  ریوصت  هب  ار  اه  عوضوم  نیا  يداتـسا  تراهم و  اب  نآ  ناگدنیارـس  هک  دوش  یم  هدید  اهنآ 
زا ادـج  شیافواب ، نارایو  ع )  ) یلع ترـضح  ياه  تداشر  هب  اویـش ، ینایب  خـسار و  يداـقتعا  اـب  هک  تسا  هدوب  نآ  نارعاـش  یـشوهزیت  و 

 . دننک یم  هراشا  يا  هروطسا  بلاق  رد  یخیرات ، تیعقاو  دنمهوکش  تروص 
وا ياه  گـنج  و  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  تشذگرـس  معلـص و  هللادـبع  نبدـمحم  لاوحا  زا  یخرب  باـب  رد  لذاـب  يردـیح “ هلمح   ” زا ریغ 

ادـخ لوسر  هملاکم  اب  نآ  زاغآ  تسا و  رت  لصفم  یلوا  يونثم  زا  هک  تسا  تسد  رد  هلمح “  ” اـی يردـیح  هلمح  ماـن  هب  رگید  يا  هموظنم 
هب تثعب  هجیدـخ و  اب  وا  جاودزا  ربمایپ و  تالاح  زا  یـضعب  نایبو  سدـقملا  تیب  رد  ع )  ) یلع ترـضح  دـلوت  دـسا و  تنب  همطاف  اب  (ص )
رثا تسا .  نامرک  مدرم  زا  یجار  هب  صلختم  یلعنامبالم “  ” مان هب  يرجه  مهدزیس  نرق  يارعش  زا  یکی  باتک  مظان  ( . 12  . ) تسا تلاسر 
مه هب  تیعقاو  هروطـسا و  زین  باتک  نیا  رد  تسا .  لذاب  يردیح “ هلمح ،  ” زا رتراوتـسا  رت و  يوق  ییابیز  ظافلا و  ماکحتـسا  ظاحل  زا  يو 

لوبق هدمآ و  ص )  ) ربمایپ تمدخ  هب  هک  يوید  ناتـساد  دـننامه  تسا : هدرک  رثا  نآ  رد  نایناریا  یلم  تاروصت  زا  یـضعب  هدـش و  هتخیمآ 
 . تسا هدرک  مالسا  نید 

، يو تفـالخ  وا و  ياـهدربن  و  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  لاوحا  هب  ار  شخب  نیرتشیب  هک  هرود ، نیا  رد  ینید  یـسامح  ياـه  هموظنم  رگید  زا 
داتـسا زا  دیلقت  هب  هموظنم  نیا  تسا .  یناشاک  يابـص  ناخیلعحتف  ارعـشلا  کلم  هماندـنوادخ “ ، ” هداد صاصتخا  نیفـص  گنج  صوصخب 

رارق یناهفصا  شورس  دیلقت  دروم  اهدعب  هک  هتفرگ ، تیراع  هب  ار  همانهاش  تاحالطصا  زا  يرایـسب  ببـس  نیمه  هب  هدش و  هدورـس  سوط 
رشع و ینثا  همئا  ربمایپ و  لاوحا  حرـش  هک  درک ، فیلأت  وا  زا  تیعبت  هب  ار  همان “ تشهبیدرا   ” مان هب  دوخ  یـسامح  ینید و  يونثم  تفرگ و 

 . تسا نید  ناگرزب  رگید  و  جع )  ) نامزلا بحاص 
يراکادف و راثیا و  تواخـس ، ملح ، ملع ، تعاجـش ، زا  ییاه  هنومن  هتخادرپ و  نایعیـش  لوا  ماما  شیاتـس  هب  ص )  ) ربمایپ تعن  زا  سپ  يو 

ماما نانمشد  زا  یهاوخ  نیک  هب  هک  رگید  یبهذم  یسامح  ياه  هموظنم  رگید  زا  تسا .  هدوتـس  ار  مامه  ماما  نآ  نوگانوگ  لیاضف  رگید 
مانار یفقث  هدیبع  نباراتخم  رابخا  رکذ  رد  یمارگلب  دازآ  یلعمالغازریم  زا  هماناشگلد “ : ” ناوت یم  تسا ، هتخادرپ  وا  نادـنزرف  و  ع )  ) یلع
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گنج هک  یـشتآ  هب  صلختم  يرعاش  زا  هماـن “ گـنج   . ” تسا هدرک  ماـیق  هفوک  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ماـما  زا  یهاوخ  نیک  هب  هک  درب 
اما تسا  ینید  یسامح و  هبنج  ياراد  همه  هک  نانمشد  رگید  اب  رامخلاوذ و  اب  رارکردیح  گنج  ناتـساد  ناینج و  اب  ملعلارئب  رد  ع )  ) یلع

 . دنا تسس  لزان و  یبدا  رابتعا  شزرا و  رظن  زا 
نبرهاطدـمحم هب  موسوم  يرعاـش  هک  تسا ، نسح  نب  مساـق  ربکا و  یلع  هب  روهـشم  نیـسحلا  نب  یلع  لاوحا  حرـش  رد  رگید  يا  هموظنم 

(13  . ) تسا هدیناسر  نایاپ  هب  ار  نآ  يرجه  لاس 1298  رد  بلاطوبا 
یقالخا ياه  شزرا  نید و  رب  رتشیب  هچ  رگا  نآ  ناگدنیارـس  نانخـس  رادـم  هک  دوش  یم  تفایرد  نینچ  یبهذـم ، ياه  هموظنم  یـسررب  اب 

رکذ ترـضح و  نآ  حدـم  نمـض  نوگانوگ ، ءاحنا  هب  هک  تسا  راوگرزب  نآ  فصو  و  ع )  ) یلع الوم  نانآ  يرادـم  نید  روحم  اـما  تسا ،
هدرک شهوکن  ار  ترـضح  نآ  نافلاخم  دننک و  یم  دزـشوگ  نابطاخم  همه  هب  ار  راوگرزب  ماما  نآ  زا  يوریپ  تقیقح  يو ، ياه  تعاجش 
همئا يرادتسود  ییوجادخ و  حور  رگنایب  همه  نیا  و  دنا .  هتـشاد  راهظا  نادناعم  نانمـشد و  هب  تبـسن  ار  دوخ  يرگـشاخرپ  ضارتعا و  و 

یقالخا ياه  شزرا  بهذم و  نید و  هب  يدنب  ياپ  دبعت و  حور  زا  یئامنرود  بهذم و  هب  دیقت  دـهعت و  و  ع )  ) یلع الوم  هب  قشع  راهطا و 
 . تسا
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اما تسا . ناریا  رب  اـهنآ  تموـکح  نرق  ود  لوـط  رد  ماـنب  يارعـش  یلک  نادـقف  هیوفـص ، هرود  هیجوـت  لـباق  ریغ  رما ، يادـتبا  رد  بیجع و 
راموط رب  ییاه  لصف  رس  دوخ  هک  دنوشیم  هدرمـش  يا  هنازادرپون  ياه  هنومن  یخیرات  هرود  نیا  یبدا  ياه  هدنامزاب  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
هتفهن دوخ  لد  رد  ار  يونعم  يزادگ  زوس و  دـنا و  هدوب  گنهامه  مدرم  یبهذـم  درکیور  اب  هک  ییاه  هدورـس  دـنا ، هدوزفا  یناریا  تایبدا 

تسا و هدوب  راوس  نارعاش  راگزور  یگنهرف  یبهذـم و  ياهدروخ  زاب  اه و  باتزاب  رب  یبدا  ياه  هنومن  نیا  بلغا  ییانعم  راب  دـنا . هتـشاد 
يرترب عیـشت و  نییآ  نتفای  تیمـسر  راگزور  نیا  يرکف  ياـهدروخ  زاـب  نیرتمهم  زا  یکی  دـیدرتیب  تسا . هدـش  راگدـنام  اـسر  یناـبز  هب 

هدش یم  هتفریذپ  هداشگ  یـشوغآ  اب  مدرم  هدوت  يوس  زا  مه  يوفـص و  رابرد  يوس  زا  مه  هک  تسا  هدوب  هرود  نیا  رد  ینید  ياه  هشیدنا 
رد یسدق  رکفت  ياه  هاگ  هولج  ننس و  هلمج  زا  یناوخ  هلمح  ییارس و  هلمح  تسا .

رنه خیرات 

يالوم تبقنم  رد  يردـیح  هلمح  یمومع  ناونع  لـیذ  هک  ییاـه  هساـمح  یناوخ  عمج  لـبق  ههد  دـنچ  نیمه  اـت  تساـم . نیمزرـس  بدا  و 
رد هتکن ، نیا  نایب  نمـض  يراسناوخ  یفـشاک  یلع  دیـس  . تسا هدوب  نانابز  یـسراف  ریگارف  تاداـع  زا  دوب  هدـش  هدورـس  ع )  ) یلع ناـیقتم 

یناوخ هلمح  يا  هنوگ  هب  هک  یخسن  هعومجم  زا  یتسرهف  تسا  هدیشوک  تسا  هتـشاگن  هتـسجرب  یبدا  هنوگنیا  یفرعم  روظنم  هب  هک  یباتک 
ياه هنوگ  نیا  نیرتمهم  زا  یکی  یبهذم  گنر  یپ  اب  یسامح  ياه  هدورس  هک  تسا  نشور  لاح  ره  هب  دهد . تسد  هب  زین  دنوشیم  هدرمش 

هک تسا  نشور  هتبلا  تسا  هداهن  یم  ریثاـت  نارعاـش  ناـبز  نهذ و  رب  یناـمز  يدروخ  زاـب  دـننامه  هعماـج و  لد  زا  نآ  هزیگنا  هک  تسیبدا 
همانراک هدرک و  ادیپ  ياهزات  هرهچ  هرود  نیا  رد  اما  دراد  نیمز  ناریا  تایبدا  خیرات  لد  رد  راد  هنماد  ياهنیشیپ  یـسامح  رعـش  هب  شیارگ 
هموظنم نیا  دننیزگرب ؛ ياهژیو  مان  نآ  يارب  ابدا  دش  ثعاب  یبدا  هنوگنیا  شـشخرد  تفرـشیپ و  تسا . هدز  مقر  دوخ  يارب  يرت  ناشخرد 

افرص ینومضم  هک  دراوم  یخرب  رد  همان و  ردیح  احالطصا  یبدا  ياه 

فوطعم

هتسیرگن و دوخ  نوماریپ  ناهج  هرتسگ  هب  هزات  یتفایهر  اب  هک  دنوشیم  هدیمان  يردیح  هلمح  دراد ، ع )  ) یلع ماما  ياهدربن  هریجنز  حرش  هب 
ار نآ  تیروحم  تسا و  ینید  یـسامح  ياه  هموظنم  نیرتمهم  زا  یبدا  ياه  هنوگ  نیا  دنا .  هدیرفآ  یـسامح  تایبدا  هصرع  رد  ون  یحرط 

تثعب هدرمـش و  نامزلا  بحاص  همئا و  ریاس  حدـم  هفاضا  هب  ود  ره  نیا  تعن  دـمح و  ع ،)  ) بلاـطیبا نب  یلع  ربماـیپ و  یگدـنز  رب  راوتـسا 
ار يردـیح  هلمح  نیرت  فورعم  دوش . یم  یفرعم  اـه  هموظنم  نیا  ناـیاپ  هطقن  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  ندروخ  تبرـض  هقلح و  رـس  ار  ربماـیپ 

عقاو رد  تسا . هدروآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  دنه  ناکروگ  رابرد  ياه  تیامح  ناماد  رد  يوفـص و  راگزور  رد  لذاب  ناخ  عیفر  دمحم  ازریم 
يروراب و جوا  هب  هیوفـص  هرود  رد  اما  دنراد  ق  مهن ه . نرق  هژیو  هب  نیـشیپ و  ياه  هدس  رد  هشیر  یبدا  ياه  هنوگ  نیا  هچرگ  تفگ  دـیاب 

لوحت نیا  هفسلف  هرابرد  يراسناوخ  دنوشیم ؛ لقتنم  دوخ  زا  سپ  یخیرات  ياه  هرود  هب  هتـسیاش  ییوگلا  دننامه  دنـسریم و  دوخ  یگدنلاب 
دودح زا  اما  دـنتخادرپ  یخیرات  ياه  تیـصخش  یناتـساب و  نانامرهق  ناهاشداپ و  هب  رتشیب  اه  نرق  ات  یـسراف  بدا  ياه  هسامح  دـسیونیم :

ياه هسامح  رب  هیکت  اب  ینید  ياه  هسامح  نامه  هک  میتسه  یـسراپ  ياه  هسامح  رد  ون  ياـه  هنوگ  يریگ  لکـش  دـهاش  يرجه  مهن  نرق 
دوخ تسین و  هصرع  نیا  رد  هعیلط  نیتسخن  نایوفـص  نایناکروگ و  راگزور  رد  هدش  هتـشاگن  يردـیح  هلمح  اما  دـنوشیم . هدرمـش  يولع 
نبا هتـشون  همان  نارواخ  هموظنم  یتایبدا  نینچ  هنومن  نیرت  نهک  تسا . هدـش  هرهـش  يرگید  ناونع  ماـن و  اـب  هک  تس  يرگید  رثا  رادـماو 

ره اساسا  هک  تسا  دـقتعم  بوجحم  رفعجدـمحم  تسا . هتفاب  دوخ  سپ  زا  ار  ياهریجنز  هقلح  رـس  کی  دـننامه  هک  تس  یفـسوخ  ماسح 
دنیزگیم ، رب  دوخ  نامرهق  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع ترضح  هک  یناتساد  عون 

نیا  زا  ییاهناتساد  هزمح و  زومر  هک  تسا  هرگن  نیمه  ساسا  رب  دوشیم و  هدیمان  همان  رواخ 
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رـصع رد  فورعم  ياه  همانردـیح  يارب  يرگید  ناونع  دـسریم  رظن  هب  هک  دـهدیم  رارق  هماـن  رواـخ  ماـن  هب  يا  هعومجم  لـیذ  زین  ار  لـیبق 
روش و اب  يولع  ياـه  هساـمح  نیا  هک  دوب  نآ  درک  ادـیپ  هیوفـص  رـصع  رد  یبدا  هنوگنیا  هک  يدرف  هب  رـصحنم  یگژیو  اـما  تسا . هیوفص 

هدش يرادساپ  اهب  رپ  ياه  نیجنگ  دننامه  دندشیم و  هدناوخ  دندوب  مدرم  یشیدنا  مه  يرکف و  مه  نوناک  هک  یلفاحم  رد  دننام  یب  یلاح 
غراف الم  دـیزرو ، مامتها  اه  همانردـیح  ندورـس  هب  هک  يوفـص  راـگزور  نارعاـش  نیرتمهم  زا  یکی  دـندیدرگیم . لـقتنم  هنیـس  هب  هنیـس  و 
باتک نیا  یلصا  نومـضم  تشاد . میدقت  سابع  هاش  هب  ار  دوخ  باتک  ق  لاس 1000 ه . رد  دورسیم و  رعـش  غراف  صلخت  اب  وا  تسینالیگ .

رد هک  دـهدیم  ناشن  هدـنام  ياج  هب  باتک  نیا  زا  هک  یناوارف  یطخ  ياه  هخـسن  تسا . ع )  ) یلع نینوملاریما  ياهناتـساد  راگزور و  حرش 
. تسا هدشیم  سیردت  اه  هناخ  بتکم  رد  باتک  نیا  راجاق  هرود  رد  یتح  تسا . هتشاد  يدایز  تیبوبحم  مدرم  نایم 

اب راعـشا  لیبق  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  تسیلاقن و  یـسامح و  راتفگ  زا  ییاه  هیام  نتـسبآ  تسا  هتفر  راک  هب  هموظنم  نیا  علطم  رد  هک  ینحل 
. دنا هدش  یم  هدورس  تسد  نیا  زا  ییاهداهن  ای  اه و  هناخ  هوهق  رد  ندناوخ  فده 

موسرم ترابع  اب  ار  شیوخ  هدورس  تسا و  هتفرگ  رارق  موسرم  ییوگ  ناتساد  نابز  ریثات  تحت  رعاش  هک  تسا  نآ  يایوگ  زین  تیاور  عون 
دیشوکیم ًادمعت  ییوگ  ادخ ، لوسر  اهزور  زا  يزور  تسا : هدرک  زاغآ  تسا ) دوبن  یکی  دوب  یکی  روظنم   ) هنایماع ياهناتساد  زاغآرس  رد 

یـسامح ياهناتـساد  رد  لومعم  ياه  ییامن  گرزب  رانک  رد  ار  شالت  نیا  رگا  دـیاشخبب . يا  هنانیب  عقاو  یناتـساد و  هبنج  دوخ  هدورـس  هب 
ساسا نیمه  رب  تسا و  هدرکیم  لابند  زین  ار  يرت  یلاع  فده  ناگدنونش ، ندرک  مرگرس  یلاعتم  نادنچ  هن  فده  رب  نوزفا  هک  میهد  رارق 
قارغا هب  لسوت  اب  ار  فده  نیا  هک  تسا  رـضاح  تسا و  بهذم  نید و  نایاوشیپ  هب  داقتعا  نسح  ینید و  دـیاقع  ندرک  خـسار  ددـص  رد 

یـسررب میربیم . یپ  یبدا  هنوگنیا  لاکیـسکوداراپ  تیهام  هب  دروآ ، گـنچ  ارف  زین  هداـعلا  قراـخ  ياـه   - ییاـمن گرزب  یناتـساد و  ياـه 
یب تیامح  هناوتـشپ  هب  مظن ) بلاق  رد  هچ  رثن و  بلاـق  رد  هچ   ) اـه هصق  نیا  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  يوفـص  رـصع  زا  هدـنامزاب  ياهناتـساد 

رت و بیرغ  بیجع و  نآ  ثداوح  هدوب و  رتروطق  رت و  لصفم  رایسب  تسا ، هتفریذپیم  تروص  يوفص  هلسلس  نیطالس  يوس  زا  هک  یغیرد 
ياه هنوگ  نیا  یلصا  نابطاخم  ییارس ، هلمح  یناوخ و  هلمح  باتک  رد  ییازجم  هلاقم  رد  يراسناوخ  تسا . رترود  ینیب  عقاو  تیعقاو و  زا 
فرح دنا  هدوب  ناکدوک  هنایماع  تایبدا  یلـصا  هدمع و  نابطاخم  هک  فرح  نیا  دـسیون : یم  درامـش و  یم  ناناوجون  ناکدوک و  ار  یبدا 
يرظن عبانم  زا  يرایسب  رد  ینید  ياه  هسامح  یسامح و  تایبدا  هرابرد  كدوک  تایبدا  ناخروم  نازادرپ و  هیرظن  الومعم  تسین . ياهزات 

يارب نآ  یـسیونزاب  هدافتـسا و  زین  سپ  نیز  هدـمآ و  یم  ناـناوجون  ناـکدوک و  راـک  هب  رت  شیپ  هک  يریاـخذ  ناونع  هب  كدوک  تاـیبدا 
لمکت دـنک  یم  هدـنهد  ناکت  رت و  يدـج  ار  يراسناوخ  راتفگ  هچنآ  اـما  دـنا . هدرک  داـی  تسا  هتـسیاب  یتح  هتـسیاش و  نکمم ، ناـکدوک 
یتیانع رتمک  یـسراپ  گنهرف  بدا و  هنیجنگ  زا  شخب  نیا  هب  لاح  هب  اـت  هک  تسا  نیا  نخـس  اـما  دـیازفا : یم  هیرظن  نیا  رب  هک  تسییاـه 

ناکدوک و يارب  هچ  نالاسگرزب و  يارب  هچ  نآ ، ینیرفآ  زاـب  یـسیونزاب و  دـقن ، اـیحا ، حیحـصت ، یـسررب ، زا  هتـسنادان  هتـسناد و  هدـش و 
تسا . هدش  تلفغ  ناناوجون ،

: عبنم
http://hamasemelli.blogfa.com

« يردیح هلمح   » ياه باتک  ای  باتک  هرابرد  یحیضوت 

مان کی  اب  ییاه  ناوید 

یتیالو ربکا  یلع  رتکد 
هبنـش 3/5/1385 و هس  هخروم  يرهـشمه  همانزور  یلاوتم  هرامـش  ود  رد  يوفـص  رـصع  ثاریم  ناونع  تحت  بناجنیا  هلاقم  راشتنا  یپ  رد 
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هلمح باتک  هک  تسا  نینچ  نآ  نومـضم  هک  دندومرف  لاسرا  هدنب  هب  باطخ  ار  بوتکم  يرکذت  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  یکی   1385 /، 4/5
رد تسا و  يدهـشم  لذاب  عبط  رثا  باتک ،  نآ  هکیلاح  رد  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  یجار  یلعنامبالم  هب  هلاقم ، نآ  رد  ًاهابتـشا  يردـیح ،
رد تایبدا  خیرات  هکدُلنرودوئت و  رثا  ناریا  یلم  هسامح  افص ، هللا  حیبذ  رتکد  رثا  ناریا  رد  یئارـس  هسامح  نوچ  يذخآم  هب  دوخ  رظن  دییأت 

. دنا هدرک  دانتسا  افص  هللا  حیبذ  رتکد  رثا  ناریا 
هک تسا  نامه  اهنآ  زا  یکی  هک  دنتـسه  ددـعتم  يردـیح  هلمح  مان  تحت  ياه  باتک  هک  منک  یم  ضرع  زیزع  هدـنناوخ  نیا  هب  خـساپ  رد 
هک تـسا  یلهد  رد  يرمق  لاس 1123-4  هب  یفوتم  يدهـشم  لذاب  عیفر  دـمحم  ازریم  عبط  رثا  يردـیح  هلمح  ینعی  دـنا ، هدرک  رکذ  ناشیا 

لذاب طسوت  هک  یکرابم  مدـق  نیا  یلو  . تسا ناشیا  تاعادـبا  زا  مه  باتک  مان  دز و  مادـقا  نیا  هب  تسد  هک  تسا  يرعاـش  نیلوا  يو  هتبلا 
ای لقتسم و  تروص  هب  ای  مان  نیا  تحت  يددعتم  ياه  ناوید  اذل  دننک . لابند  ار  نآ  ارعش  زا  رگید  یضعبدش  بجومدش  هتشادرب  يدهشم 

دوش :  یم  هراشا  اهنآ  هب  ًالیذ  هک  دش  هدورس  يدهشم  لذاب  راک  لمکم  تروص  هب 
همادا و تقیقح  رد  هک  مهدزاود  نرق  نارعاـش  زا  یناهفـصا  بلاـطوبا  هـب  فورعم  یکـسردنف  بلاـطوباازریم  عـبط  رثا  يردـیح  هـلمح  . 1

. دوب يدهشم  لذاب  راک  لمکم 
مهب ار  یکسردنف  بلاطوبا  يدهشم و  لذاب  شخب  ود  هنیمز ، نیمه  رد  يراعشا  ندورـس  اب  فجن  مان  هب  يرعاش  يردیح . هلمح  هلمکت  . 2

. دیسر پاچ  هب  ناریا  سپس  دنه و  رد  ادتبا  دش ،  یکی  شخب  نیا 3  درک و  لصو 
مادقا يردیح  هلمح  ندورـس  هب  يدهـشم  لذاب  يومعرـسپ  شهاوخ  هب  لاـس 1134  هب  یفوتم  يریمـشک  دازآ  ازریم  رثا  يردـیح  هلمح  . 3

. دوب لذاب  راک  همادا  مه  دیاش  درک و 
لذاب رثا  هلابند  ابص  هب  صّلختمءاملعلا  راختفا  یفطصم  اقآ  ازریم  مان  هب  يرعاش  راجاق ، هاش  نیدلا  رصان  رصع  رد  ابص  رثا  يردیح  هلمح  . 4

. داد همادا  ناورهن  گنج  نایاپ  ات  ع )  ) یلع ترضح  تفالخ  زا  ار 
مالسلا هیلع  ریما  ترضح  تاوزغ  لماش  يدنه  قشاع  ناخ  یلع  يدهم  رثا  يردیح  هلمح  . 5

. دراد يزاتمم  هاگیاج  افص  هللا  حیبذ  رتکد  ریظن  یسراف  بدا  ناگرزب  دیتاسا و  رظن  هب  هک  ینامرک  یجار  یلعنامبالم  رثا  يردیح  هلمح  . 6
: تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  یلعنامبالم  رثا  يردیح  هلمح  ناشیا 

«. میبای یم  رتهب  تایبا  ییابیز  ظافلا و  ماکحتسا  ظاحل  زا  ار  نآ  مینک ، هسیاقم  لذاب  رثا  يردیح  هلمح  اب  ار  باتک  نیا  رگا  » 
دش و دلوتم  نامرک  یتشدرز  هداوناخ  کی  رد  يرجه  مهدزاود  نرق  مود  همینرد  يو  دوب . ورسخیک  الم  ای  نمهب  الم  ادتبارد  وا  یلصا  مان 

باختنا دوخ  يارب  ار  یلعنامب  مان  درک و  ادیپ  شیارگ  عّیشت  نییآ  مالسا و  هب  هدش و  یفرگـش  یحور  لّوحت  راچد  یناوجون  مایا  رد  ًارهاظ 
. دنا هتشون  اه  هرکذت  همه  ار  يو  یتشدرز  هقباس  اما  تسین  تسد  رد  یعالطا  وا  هداوناخ  بسن و  مان و  زا  درک . 

ناخ میهاربا  نوچ  هک  دندقتعم  یخرب  تخادرپ . وحن  فرـص و  ینید و  مولع  يریگارف  هب  دروآ و  يور  یگبلط  هب  یناوج  مایا  رد  یلعنامب 
هـسردم رد  يو  ات  درک  کمک  داد و  شا  یگدنز  عضو  هب  یناماس  رـس و  هتفریذپ و  دوخ  دزن  ار  وا  تفای  عالطا  وا  هعقاو  زا  نامرک  مکاح 

دومن مایق  اجنآ  تماما  هب  تفت  هبـصق  رد  دش و  دزی  راید  یهار  یگبلط  هرود  زا  سپ  الم  دزادرپب . ینید  مولع  لیـصحت  هب  نامرک  هیمیهاربا 
درک رفس  تایلاع  تابتع  هب  نامرک  زا  مالسا ،  هب  فّرشت  یگدیروش و  زا  سپ  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  درک . هشیپ  ار  یظعاو  هفرح  لغـش و  و 

هب فاکتعا  زا  دـعب  هتفاتـش و  جـجحلا  نماث  هاگمارآ  ترایز  دهـشم و  هب  یحور  قایتشا  ببـس  هب  تشگزاب و  نامرک  هب  ًاددـجم  اجنآ  زا  و 
تشگزاب . دوخ  رهش 

زا رایتخا  نانع  هک  يروط  هب  تفای  يرعاش  قوذ  قوش و  ینافرع و  ياهـشیارگ  جـیردت  هبو  تخادرپ  ظعو  راک  هب  دزی  تفت و  رد  اهلاس  وا 
راعـشا رباکا ، مظاعا و  لـفاحم  سلاـجم و  نیا  رد  . » دومن مادـقا  رعـش  شیارـس  هب  لاـح  قوذ و  لـها  لـفاحم  سلاـجم و  رد  هداد و  تسد 

یم زایتما  ناداتـسا  زا  نیمدقتم  رب  هکلب  نیرـصاعم ، رب  هتخاسدوخ  تاهابم  هلیـسو  ار  هویـش  نیا  دناوخ و  یم  دنلب  زاوآ  هب  ار  دوخ  دنـسپلد 
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مزر ناتساد  زا  تیب  دصناپ  رازه و  کی  ًابیرقت  لاس  راهچ  تدم  وا  هدوب و  اج  نیمه  زا  ًارهاظ  زین  يردیح  هلمح  ندورس  زاغآرـس  تسج .»
. تشاد هضرع  لفاحم  رد  دروآ و  مظن  هب  ار  هریغ  قدنخ و 

اـضریلع تشامگ . یم  وا  تبحاـصم  رب  تّمه  زور  بش و  تشاد و  یلـالج  يدزی  رعاـش  اـب  ار  یـصاخ  ترـشاعم  طاـبترا و  دزی  رهـش  رد 
سپـس تشاد و  يزودهالک  هشیپ  یتدم  تفای ، امن  وشن و  دزی  رد  هک  يرمق  يرجه  مهدزیـس  نرق  طساوا  نارعاش  زا  يدزی  یقفاب  یلالج 

. تسا هدنام  یقاب  یکدنا  وا  راعشا  زا  هتبلا  دیزرو و  مامتها  يرعش  بتارم  لیصحت  ارعش و  اب  یتبحص  مه  هب 
يرّرقم و وا  زا  تخادرپ و  يو  یحاّدم  هب  هتفر و  ناخ  میهاربا  نامرک  مکاح  دزن  تشگزاب و  نامرک  دوخ  راید  رهـش و  هب  یلعنامب  هرخالاب 

دنیوگ تخاس . نونعم  مکاح  نآ  ماـن  هب  هدیـشخب و  موادـت  ار  يردـیح  هلمح  مظن  راـک  هک  دوب  اـجنیا  زا  تفاـی و  یناوید  قوقح  هفیظو و 
متـسر ناولهپ  زا : دـندوب  ترابع  هک  داتـسرف  هاش  یلعحتف  راـبرد  هب  ناـمرک  هعبرا  بئاـجع  ماـن  هب  ار  ناـینامرک  زا  نت  راـهچ  ناـخ  میهاربا 

. یجار یلعنامب  ریزو و  نیسح  ازریم  گنگ ، یلع  دمحم  ینامرک ،
رد راجاق  هاش  یلعحتف  داماد  ومع و  رسپ  و  راجاق -  ناخدمحماغآ  رتکچوک  ردارب  ناخ  یلق  يدهم  رـسپ  راجاق -  هلودلاریهظ  ناخ  میهاربا 

. تفای تافو  لاس 1240  هب  هقطنم  نیا  رد  تینما  تابث و  داجیا  رادتقا و  اهلاس  زا  دعب  دیسر و  ناتسچولب  نامرک و  تموکح  هب  لاس 1216 
زا هک  تسناوت  دوخ  تردـقرپ  حودـمم  تیامح  تحت  رعاش  دـیماجنا و  لوط  هب  اـهلاس  يردـیح » هلمح   » گرزب هموظنم  شیارـس  نیقی  هب 

باتک هدنـسیون  دشاب . هداد  همتاخ  ار  نآ   ، ینعی 1240  ، ناخ میهاربا  توف  زا  شیپ  هک  تسیاب  یم  هتبلا  دـیآرب و  لکـشم  راـک  نیا  هدـهع 
هدش هتشون  یجار  ربق  گنس  رب  هچنآ  ساسا  رب  لاس و  ار 81  شرمع  لوط  ًادودح 1180 و  ار  وا  دلوت  لاس  رضخ ، هجاوخ  هلحم  هچخیرات 
یلاس دنچ  لاس 1271  دودح  رد  دوب  هتفگ  هک  یناملآ  رگنرپشا  هتفگ  ساسا  رب  زین  ینیوزق  موحرم  تسا . هتسناد  يو  تافو  لاس  ار   1261

موحرم رظن  نیاربانب  يوق . لاـمتحا  هب  تسا  هدوب  دودـح 1260-1270  رد  یلعنامب  تافو  هک  تسا  هتـشون  هدرک ، تافو  یلعنامب  هک  هدوب 
، دنا هتسناد  ات 1241  ياهلاس 1237  نیب  ار  رعاش  تشذگرد  هک  یـسراف  یطخ  ياه  هخـسن  رد  يوزنم  دمحا  و  هعیرّذـلا »  رد «  گرزباقآ 

. دیامن یمن  حیحص 
موحرم ایوگ  دوب . یمومع  زیرکاخ  لحم  نیا  اهلاس  دـندرپس . كاخ  هب  نامرک  عماج  دجـسم  تشپ  ار  وا  یلعناـمبالم «  تشذـگرد  زا  سپ 

ار ربق  نآ  دیسر و  یجار  ربق  گنـس  هب  ات  دنتـشادرب  ار  دجـسم  تشپ  كاشاخ  كاخ و  داد  روتـسد  دید و  یباوخ  یبش  لضفا  دمحم  خیش 
رغصا یلع  خیش  ياقآ  کمک  هب  زین  ًاریخا  درک . نییعت  وا  يارب  يرمتـسم  تشامگ و  نآ  یناوخ  نآرق  هب  ار  یمان  هّللادسا  الم  درک و  ریمعت 

یگنهرف ثاریم  فرط  زا  رـضاح  لاح  رد  هاگمارآ  نیا  تسا .» هدمآ  لمع  هب  رازم  نیا  رد  یتاریمعت  یندم  اضر  دمحم  دیـساقآ  یحلاص و 
هدش هداهن  نآ  رب  یجار » مان «  ًالعف  دراد و  ترهش  هاگمدق  هب  مدرم  نیب  هک  ینابایخ  رد  تسا ، هنادنموربآ  يزاسزاب  ریمعت و  تحت  نامرک 

. تسا
راکـشآ مرتحم  ناگدنناوخ  رب  وا  راعـشا  تماخف  ماجـسنا و  هک  میروآ  یم  ار  یجار  عبط  رثا  يردیح  هلمح  باتک  زاغآ  زا  یتایبا  اجنیا  رد 

: دوش
درف  ياناد  دنوادخ  مان  هب 

درک  رادیدپ  مدآ   ، كاخزا هک 
كاپ  نادزی  مان  رب  همانرس 

كاخ  هریت  دنک  انیب  اناد و  هک 
دنک  مدآ  زیچان  لاصلص  ز 
دنک  مّرکم  شلوبق  مزب  هب 

كاخو  بآ  نآزا  دراگن  سپ  نآ  زو 
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كانبات  رهوگ  یسب  تردقز 
لگ  بآ و  زا  یشقن  محر  رد  دنک 

لجخ  ددرگ  شقن  نآ  زا  دیشروخ  هک 
دنک  يدنبشقن  محر  رد  نانچ 

دنک  يدنسپدوخ  دوخ  شقن  زا  هک 
يرتسکاخ  كاخ  نیا  زا  مدامد 

يرپ  روح و  کشر  یتروص  دنک 
دیکچ  شفطل  ربا  زا  هرطق  یکی 

دیدپ  ایرد  فرژ  دصود  دش  وا  زا 
راگزور  هدید  وا  جوم  زا  هک 

يربدم  دومحم  رتکد  نایبلاط .  ییحی  رتکد  حیحصت  يردیح .  هلمح   . ینامرک یجار  یلعنامبالم  * * رانک دنیبن  نارک و  دیوج  هن 
1383 نامرک .  رنهاب  دیهش  هاگشناد  تاراشتنا 

هک یلهد ) رد  يرمق  هتشذگرد 1123   ( يدهشم لذاب  رثا  یسراپ  تایبدا  عونصم  ياههدورـسهسامح  نیرتروهـشم  زا  یکی  يردیح  �هلمح 

. تساهتخادرپ یلع  لتق  ات  بلاطیبا  نب  یلع  هللادبع و  نب  دمحم  ياهگنج  حرش  هب  هسامح  نیا  رد  يو 
زا رگید  یخرب  یتیالو  ربکایلع  هدـیقع  هب  تساهدورـس . ار  ماـن  نیمه  هب  يرگید  باـتک  اـی  نآ و  همادا  یناـمرک  یجار  هک  دوشیم  هتفگ 

[1 .] دناهدورس يراعشا  نآ  زا  دیلقت  هب  ای  يردیح و  هلمح  لیمکت  رد  زین  ارعش 
: دنادیم يردیح  هلمح  ناگدنیارس  رگید  زا  ار  لیذ  دارفا  يو 

يدهـشم لذاب  راک  لمکم  همادا و  تقیقح  رد  هک  مهدزاود  نرق  نارعاش  زا  یناهفـصا  بلاطوبا  هب  فورعم  یکـسردنف  بلاـطوبا  ازریم  .1
. دوب

مهب ار  یکسردنف  بلاطوبا  يدهشم و  لذاب  شخب  ود  هنیمز ، نیمه  رد  يراعـشا  ندورـس  اب  فجن  مان  هب  يرعاش  يردیح . هلمح  هلمکت  .2
. دیسر پاچ  هب  ناریا  سپس  دنه و  رد  ادتبا  دش ، یکی  شخب  نیا 3  درک و  لصو 

لاس 1134 هب  یفوتم  يریمشک  دازآ  ازریم  رثا  يردیح  هلمح  .3
لذاب رثا  هلابند  ابص  هب  صّلختمءاملعلا  راختفا  یفطصم  اقآ  ازریم  مان  هب  يرعاش  راجاق ، هاش  نیدلا  رصان  رصع  رد  ابـص  رثا  يردیح  هلمح  .4

. داد همادا  ناورهن  گنج  نایاپ  ات  یلع  تفالخ  زا  ار 
یلع تاوزغ  لماش  يدنه  قشاع  ناخ  یلع  يدهم  رثا  يردیح  هلمح  .5

ورمع یلع و  گنج 
یلم هسامح  ریثات  تحت  ار  رعـش  نیا  رعاش  تساهتخادرپ . دودـبع  نب  ورمع  یلع و  گـنج  فیـصوت  هب  رعاـش  هساـمح ، نیا  زا  یتمـسق  رد 

. تساهدرک هدافتسا  همانهاش  شور  هویش و  زا  روفو  هب  نآ  رد  هدورس و 
رمک ددنب  هک  لوا  هنیک  رب  هکرظن  هدوشگ  نادیم  ناریلد 

درگ دناشفارب  شربا  تخیگنا  ربدربن  رپس  نآ  ورمع  هاگان  هک 
تشگ دالوف  هوک  هگمزر  همهتشد  هب  دمآ  هوک  نینهآ  نآ  وچ 

تساوخ مزرمه  داتساب  هاگنآ  سپتسار  درک  سفن  تشد و  هب  دمایب 
نید نادرم  يور  رب  درک  هگننیرفآ  ناهج  يادخ  بیبح 
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وا مزر  سوه ، ار  سک  چیه  دشنورف  نابیرگ  رد  رس  هدرب  همه 
اهدژا نآ  مزر  بلاط  دش  هکادخ  ریش  نید و  يوزاب  زج  هب 

دیدن اما  يروتسد  تساوخ  وا  زادیود  تصخر  ره  هب  یفطصم  رب 
وجگنج هش  دمآرب  ششیپ  هبور  درک  نایژ  ریژه  يوس  هب 

مه يور  هب  دنتسب  حلص  ردمه  يوس  لد  نیک  زا  دندیود 
گنلپ ریش و  گنج  نیگمهس  دوبگنر  گنج  نآ  مهس  زا  تخاب  کلف 

تخرد خاش  وچ  وزاب  تخارفاربتخب  هتشگرب  زور و  هیس  نآ  تسخن 
اهدژا نآ  ریشمش  درک  ملعهلا  ریش  دروآرسرب  رپس 

نیک نادند  هب  نادند  دییاخبنیمز  رباپ  هوک  نوچ  درشفیب 
وس ود  زا  زاب  دندرک  هلمح  مه  هبوزرآ  دهاش  خر  دومنن  وچ 

نامز نیمز و  دشاب  هدید  مک  هکنانچ  یهاگدروآ  دنداهن 
دیدپان رظن  زا  دش  ود  ره  نتدیمدرب  هگمزر  نآ  زا  درگ  سبز 

كاخ درگ و  زا  رپ  نادرم  يور  رسکاچ و  كاچ  ابق  تخل و  تخل  هرز 
برح داتفه  دندومن  در  مهزبرض  بادآ  رد  رهام  ود  نآ  نینچ 

یلع قح ، تردق  می  گنهنیبن  یصو  رفنضغ  عاجش 
مشچ رهز  زا  شراک  هتخاس  دش  هکمشخز  نمشد  يور  رب  دید  نانچ 

اپ درشفیب  ندیرب  رس  یپاشگ  ربیخ  تسد  سپ  تخارفارب 
نید هاش  ار  ریشمش  تخادنیبنیرفآ  ناهج  يادخ  مان  هب 

غیرد تسد  ود  ناطیش  تفوک  رس  هبغیت  مصخ ، رب  دنار  ادخ  ریش  وچ 
گنرف رد  اههناخ  تب  دندیپتگنر  دنه  رد  رفک  خر  زا  دیرپ 
شنت رس  یب  ياپ ، زا  دروآ  ردشندرگ  رب  غیت  دزب  رفنضغ 

دیرپ نت  زا  ماگ  دص  ورمع  رسدیسر  نوچ  شندرگ  رب  غیت  مد 
لیئربج وا  تسد  رب  هسوب  دزبلیف  هدنژ  نآ  كاخ  رد  دیتلغ  وچ 

عبانم

نیالنآ يرهشمه  يردیح » هلمح   » ياه باتک  ای  باتک  هرابرد  یحیضوت  . 1
http://hamshahrionline.ir.2

ایدپ  یکیو  .3

يردیح ۀلمح  ود  یقیبطت  هسیاقم 

هدیکچ

هب یلو  دـنوشیم  هتخادرپ  هتخاس و  یعیبط  ياههـسامح  زا  دـیلقت  هب  یعونـصم  ياههـسامح  هک  دـسریم  رظن  هب  هنوگنیا  یلک  هاگن  کـی  رد 
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هک اـجنآ  زا  دـنهدیم . تسد  زا  ار  دوـخ  یلم  هروطـسا و  ياـهناسفا و  ةرهچ  یبهذـم  ینید و  ناـنامرهق  نتـشاد  یخیراـت و  هاـگیاج  رطاـخ 
دهدیم و رارق  عاعـشلاتحت  ار  هسامح  دوخ  دشاب  یخیرات  ۀبنج  زا  رود  هب  هک  ياهعقاو  هلئـسم و  ره  نایب  دناسدقت ، ياراد  یبهذـم  نانامرهق 

ًاعقاو اج  ره  مه  ینید  ياههسامح  دریگیم . هسامح  زا  ار  هروطسا  تداع و  قرخ  دهاکیم و  نخـس  تبالـص  زا  زین  دزاسیم . رود  تیعقاو  زا 
تسا نآ  ندوب  تسار  دراد ، تیمها  هچنآ  خیرات  رد  دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تمظع  توق و  يرعـش و  رهوج  دنوشیم ، لیدبت  خیرات  هب 
زگره هک  تسا  یتیعقاو  نیا  (. 207 : 1363 بوکنیرز ،  ) ییامنتسار تسا و  يزیگناتفگـش  رد  تیمها  رگید  زیچ  ره  زا  شیپ  هسامح  رد  و 
یجار هک  درک  اعدا  یتسار  هب  ناوتب  دیاش  عونـصم  ياههـسامح  نیب  رد  اما  تسناد  یعیبط  ۀـسامح  ۀـیاپمه  ناوتیمن  ار  یعونـصم  ۀـسامح 
يرعاش ناونع  هب  تسا و  هتـشادن  یهجوت  تایاور  مقـس  تحـص و  هب  رعاش  ناونع  هب  زین  یلعنامبالم  هچرگ  . » تسا یناث  یـسودرف  ًاتقیقح 

مک و تسا و  هدرورپ  ار  اهنآ  هنارعاش  لیخت  اب  هاگ  هتفرگ و  هرهب  یهافش  تالوقنم  ذخآم و  زا  هدیشک  مظن  هتشر  هب  ار  یبهذم  هسامح  هک 
يردیح ۀـلمح  ياجیاج  رد  یجار  مالک  تلازج  اما  ( » 26 ج 1 ، ، 1383 ینامرک ؛ یجار  « ) هتخاـسرب شیوخ  مظن  هاـگراک  رد  ار  نآ  شیب 

کبس و  ( 33 ج1 ، ، 1383 ینامرک ؛ یجار  « ) تسا رتیندـید  وا  مالک  جوا  دـیآیم ، نایم  هب  هرخافم  ياپ  هک  اجنآ  نکیل  تسا  هدـهاشم  لباق 
دیازفایم . شنخس  ییابیز  رب  وا  ینافرع  ییانغ ، یسامح –  ۀنوگ  زا  هتخیمآ 

يدهشم لذاب  ینامرک و  یجار 
روشناد همیکح 

یجار يدهـشم ، لذاـب  يردـیح ، هلمح  اههژاودـیلک : ناـمرک  رنهاـب  دیهـش  ملعم  تیبرت  سیئر  یـسراف و  بدا  ناـبز و  دـشرا  سانـشراک 
عونصم  هسامح  ینامرک ،

همدقم

وا بهذـم  ادـتبا  درکیم . یگدـنز  مهدزاود  نرق  رد  هک  تسا  ییارـسهسامح  رعاش  یناـث  یـسودرف  هب  صلختم  یناـمرکیجار  یلعناـمبالم 
دش . فرشم  مالسا  نید  هب  نآ  زا  دعب  تفای و  افش  شایرامیب  ع )  ) یلع ترضح  تیانع  رثا  رد  اما  دوب  یتشترز 

. تسوا ةدـنام  اجرب  راثآ  زا  يردـیح  ۀـلمح  تفرگ . رارق  هاشیلعحتف  هلمج  زا  شیوخ ، راگزور  ماکح  هجوت  دروم  شیاهرعـش  رطاـخ  هب  وا 
هتـشون زین  يرگید  يردیح  ۀلمح  ناهج  هاش  تنطلـس  دـهع  رد  نرق و  نیمه  رد  رگید ، يوس  زا  تسا . تبالـص  اب  ناور و  هتخپ ، يو  رعش 

رد دیایم و  ایند  هب  اجنامه  رد  لذاب  دـننکیم و  ترجاهم  ناتـسودنه  هب  دهـشم  زا  شنادـناخ  هک  يرعاش  تسا . يدهـشم  لذاب  زا  هک  هدـش 
لاس یـسراف  تایبدا  باتک  رد  يدهـشم ، لذاب  يردیح  ۀلمح  ناوید  زا  (ع ) یلعابدودبع نبرمع  گنج  زا  یتایبا  دوریم . ایند  زا  زین  اجنامه 

دنک . هسیاقم  دناهدورس ، گنج  نیا  دروم  رد  رعاش  ود  نیا  هک  ار  یتایبا  تسا  هدیشوک  هلاقم  نیا  رد  هدنراگن  تسا . هدمآ  ناتسریبد  مود 

ینامرک یجار 

تسا . هدزیس  نرق  لیاوا  مهدزاود و  نرق  رخاوا  نایارسهسامح  نارعاش و  زا  یناث ) یسودرف   ) یجار هب  صلختم  ینامرک  یلعنامبالم 
هب دوشیم و  التبم  یجالعلابعـص  يرامیب  هب  هک  دـننکیم  لقن  وا  دروم  رد  تشاد . لاغتـشا  یفابلاش  هب  زاـغآ  رد  دوب و  یتشترز  وا  نید  ادـتبا 
رد دـنراد ، ادهـشلادیس  هب  یـصاخ  تدارا  نایتشترز  هک  اجنآ  زا  دـنوشیم ؛ سویأم  زجاع و  وا  تجلاعم  زا  تاناکما  دوبن  یلام و  رقف  رطاخ 
هب ار  وا  هک  دـهاوخیم  شیوخ  ةداوناخ  زا  دونـشیم ، ار  يرادازع  تاجهتـسد  يادـص  دوخ  ۀـناخ  رد  یجار  هک  یماگنه  اروشاـع  زور  کـی 

مــسارم يرازگرب  لـحم  وا و  لزنم  یلاوـح  رد  هـک  ياـهیکت  هـب  يرادازع  مـسارم  رد  تکرــش  يارب  ار  يو  شاــهداوناخ  دــنربب . هچوـک 
يداـیز ۀـیرگ  دوشیم و  بلقنم  دریگیم و  رارق  ریثأـت  تحت  يرادازع  ياههنحـص  ةدـهاشم  اـب  یلعناـمبالم  دـنربیم . تسا  هدوب  يرادـهیزعت 
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«. وش دنلب  نامب ، : » دـیامرفیم وا  هب  باطخ  هک  دـنیبیم  باوخ  رد  ار  نایقتم  يالوم  یـشوهیب  لاح  رد  دوریم و  لاح  زا  هک  يوحن  هب  دـنکیم ؛
هک یحور  بالقنا  تلاح  رد  دوشیم و  دنلب  تسا و  ملاس  هدومن و  لصاح  يدوبهب  هک  دنکیم  ساسحا  دـیآیم و  شوه  هب  وا  ماگنه  نیا  رد 

؛ روشناد . ) دـهدیم رییغت  یلعناـمب  هب  ار  شیوخ  ماـن  دوشیم و  فرـشم  مالـسا  نید  هب  دـنکیم و  يرادازع  هب  عورـش  تسا ، هداد  تسد  وا  هب 
( 258 : 1375

هجوت و دروم  تساوخ و  ار  وا  ناخمیهاربا  دـنداد . شرازگ  ناـمرک ، مکاـح  هلودـلاریهظ  ناـخمیهاربا  هب  ار  يو  لاوحا  ارجاـم  نیا  زا  دـعب 
تیاهنیب تشگزاب و  نامرک  هب  اجنآ  زا  دـمآ و  دزی  هب  سپـس  درک و  ترفاسم  تاـیلاع  تاـبتع  هب  ناـمرک  یبارخ  زا  سپ  داد . رارق  شزاون 

ناسیونطخ ناگدنـسیون و  ارعـش و  زا  ياهدع  هدـش و  امرفمکح  نامرک  رب  یـشمارآ  خـیرات  نیا  رد  تفرگ . رارق  تقو  یلاو  شزاون  دروم 
یناث یـسودرف  هب  نارقا  نایم  رد  یجار  تشاد . یـصاخ  هجوت  نانآ  هب  هلودلاریهظ  ناخمیهاربا  دندوب . هدمآ  درگ  هطخ  نیا  رد  هیدنز  دهع 

هاگشیپ هب  ار  وا  دوب ، هدومن  نارهت  هب  هک  يرفس  رد  ناخمیهاربا  هک  يروط  هب  دوب ؛ نارگید  مارتحا  دروم  تفای و  راهتـشا  ینامرک  میکح  و 
هک تساوخ  هدوـمزآ و  ار  يو  دوـب  هتفگ  دوـخ  هک  عرـصم  نیا  هب  لوا  ۀـسلج  رد  هاـش  : » دـنیوگ درک و  یفرعم  يو  هب  دروآ و  هاـشیلعحتف 

« دیرفآ فسوی  هک  دراد  نآ  نسح  : » دیوگیم ههادبلا  یف  یجار  دیدن » سک  اما  فسوی  نوچ  ناهج  رد   » دیوگب ار  نآ  مود  عارـصم  یجار 
( 260 : 1375 روشناد ؛ )

یسراف ياههرکذت  نیرتگرزب  زا   ) افصلاعمجم مهدزیس ، نرق  يابدا  زا  يزاریش  یگیبناوید  دمحا  دیس  زا  ارعشلا  هقیدح  دنام  ییاهباتک  رد  »
، ابـص هب  صلختم  نیـسح  رفظم  يولوم  نشور  زور  مهدزیـس ، نرق  روهـشم  ةدنـسیون  رعاش و  تیاده  ناخیلقاضر  زا  هاشنیدلارـصان ) دـهع 
؛ ینامرک یجار  .« ) تسا هدـش  هراشا  یجار  یگدـنز  مان و  هب  رگید  راثآ  دـنچ  سردـم و  ینیـسح  ینـسح  یلعدـمحم  زا  ناتـسبش  ةرکذـت 

( 5-7 ج 1 : ، 1383
ياج هب  راثآ  زا  هریغ  تایلزغ و  دیاصق ، لماش  راعشا  ناوید  یـسودرف و  همانهاش  نزو  رد  تیب  رازه  یـس  زا  شیب  اب  يردیح  ۀلمح  باتک  »

ددرگیم : زاغآ  تیب  نیا  اب  هک  تسوا  زا  هدنام 
درف  ياناد  دنوادخ  مان  هب 

درک  رادیدپ  مدآ  كاخ ، زا  هک 
يراعـشا زین  هماـنیقاس و  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع یگدـنز  بلاـطوبا و  باـنج  فاـصوا  رد  تادوجوم ، شنیرفآ  فـصو  رد  یتاـیبا  لـماش  و 

تسا . (ع ) نسح ماما  رسپ  مساق ، ترضح  ناتساد  دروم  رد  تایبا  نیا  هدمع  هک  تایئالبرک  مان  هب  البرک  ثداوح  درومرد 
دنکیم : زاغآ  هنوگنیا  دنوادخ  شیاتس  دمح و  دروم  رد  یتایبا  اب  ار  ناتساد  نیا  یجار 

زار  ياناد  دنوادخ  مان  هب 
زاینیب ... نخس  زا  رتسگ  نخس 

( 177 1383 ج 2 : ینامرک ؛ یجار  )

يدهشم لذاب 

ینیوج ناوید  بحاص  دـمحم  نیدلاسمـش  هجاوخ  هب  وا  بسن  تسا . يردـیح  ۀـلمح  یلـصا  مظان  ناخعیفر ، هب  بقلم  لذابدـمحم ، ازریم  »
دندربیم . رس  هب  دهشم  رد  ناتسودنه  هب  لاقتنا  زا  شیپ  شنادناخ  دیسریم و 

ریگملاع بیز  گنروا  نامزالم  رامش  رد  تفر و  دنه  هب  دهشم  زا  ناهج  هاش  تنطلس  دهع  رد  ناخریزو  هب  بقلم  رهاطدمحمازریم  شمع 
دومحم . ازریم  مود  دق و  رس و  دمحم  ازریم  تسخن  تشاد : ردارب  ود  ازریم  دمآرد .
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رد تشگزاـب و  یلهد  هـب  لاس 1123  رد  تفای و  تدالو  داـبآ  ناـهج  هاـش  رد  هک  تسیدهـشم  دومحمازریم  نیمه  رـسپ  لذابدـمحمازریم 
ۀلمح ۀموظنم  ببـس  هب  شترهـش  اما  تشاد  لاغتـشا  ییوگلزغ  هب  رتشیب  نامز  نارعاش  تداع  هب  دورـسیم و  رعـش  يو  تشذـگرد . اجنامه 

ج 5، ، 1363 افـص ؛ .« ) درک مامت  یناهفـصا  یکـسردنف  بلاطوبا  ازریم  ار  یقاـب  دورـس و  ار  نآ  تیب  رازه  راهچوتـسیب  هک  تسا  يردـیح 
( 591

دوشیم : زاغآ  هنوگنیا  هک  تسا  براقتم  رحب  هب  تیب  دودح 25000  رد  لذاب  يردیح  ۀلمح 
شخب  رایسب  دنوادخ  مان  هب  »

شخب  رانید  شخب و  نید  شخب و  درخ 

ینکاو  لد  مشچ  شتردق  رد  هک 
ینک » اشامت  شنیرفآ  نیا  رد 

( 2 اتیب : لذاب ؛ )
تسا . هدمآ  ناتسریبد  مود  لاس  تایبدا  باتک  رد  دودبع  نبورمع  اب  (ع ) یلع گنج  هب  طوبرم  راعشا 

ۀلمح رد  اما  دناهتسناد  (ع ) یلع ار  ناتـساد  نامرهق  همانهاش  رد  متـسر  ياج  هب  اهنآ  رعاش  ود  ره  زا  رعـش  تیب  نیا 28  یلامجا  ۀسیاقم  رد 
هک يرگید  درگش  ندرک ، گنج  هدایپ  . » دوریم ورمع  گنج  هب  هدایپ  یلع  ترضح  سوبکشا ، متسر و  ناتـساد  زا  دیلقت  هب  یجار  يردیح 

متسر و گنج  نآ  ۀنومن  نیرتناشخرد  هک  راوس  اب  هدایپ  گنج  تسا . هتفر  راک  هب  همانهاش  رد  نتهبنت  ياهگنج  ندرک  رتیناجیه  تهج  رد 
دربیم . راک  هب  ار  درگش  نیا  دیلقت ، هب  زین  یجار  و  ( 438 : 1377 یمارس ؛ «. ) تسا سوبکشا 

گنن  تسه  ارم  تگنج  هب  هدایپ 

( 221 ج 2 : ، 1383 ینامرک ؛ یجار   ) گنج هب  هراوس  میاک  تسا  گنن  هچ 
مینیبیم : مینک ، یسررب  يریوصت  یبدا و  ياهیگژیو  ینعم و  ظفل ،)  ) نابز رظن  زا  ار  رعش  ود  نیا  میهاوخب  رگا 

ییانعم  دید  زا  . 1
یناگژاو هک  تریغ » «، » رارـسا رد   » دـننام یناگژاو  دنتـسه . یناـفرع  یـسامح  ناـگژاو  زا  یطولخم  یجار  رعـش  رد  هتفر  راـک  هب  ناـگژاو 

دنابسانم : تسدکی و 
تفس  رارسا  رد  یبش  شفصو  هب 

تفگن  نارازه  زا  تفگ  هچنآ  یلو 

نیرفآ  ناج  تسد  هک  یتفگ  وت  ای 
( 225 ج2 : ، 1383 ینامرک ؛ یجار   ) نیتسآ زا  دمآ  نورب  تریغ  ز 

تیب : رد  وزرآ » دهاش ، خر ،  » تاملک ندرب  راک  هب  دنتسه و  ییانغ  یسامح ، لذاب  ناگژاو  اما 
وزرآ  دهاش  خر  دومنن  وچ 

وس  ود  زا  زاب  دندرک  هلمح  مه  هب 
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دهاکیم . وا  يرعش  تیمها  زا  یمزر  تبالصرپ  تمالک  نایم  رد  ( 13 : 1387 نافلؤم ، هورگ  )

يوغل  حطس  رد  تایبا  یسررب  . 2
تیب رد  برح  داتفه  برـض و  بادآ  مصخ ، یـصو ، رفنـضغ ، دـننام  تسا ؛ یجار  ناگژاو  زا  رتشیب  بتارم  هب  لذاب  یبرع  ناگژاو  دادـعت 
داتفه برح و  بادآ  دوب  رتهب  دیاش  هک  ( 12 : 1387 نافلؤم ؛ هورگ   ) برح داتفه  دندومن  در  مه  و  برـض /  بادآ  رد  رهام  ود  نآ  نینچ 

تیب : رد  دربن  رهپس  دننام  سونأمان  ناگژاو  یفرط  زا  دوش و  هدرب  راک  هب  برض 
دربن  رهپس  نآ  رمع  هاگان  هک 

( 12 : 1387 نافلؤم ؛ هورگ   ) درگ دناشفارب  شربا  تخیگنارب 
مینیبیم . زین  یجار  ناوید  رد  رییغت  یمک  اب  ار  تشگ » دالوف  هوک  هگمزر  همه   » عرصم نیا  دوشیم . هدید  ناوید  رد 

دوخ  زرگ و  هزین و  رجنخ و  سب  ز 
( 207 ج 2 : ، 1383 ینامرک ؛ یجار   ) دوب دالوف  هوک  هگمزر  همه 

يریوصت  یبدا و  ياهیگژیو  . 3
هچ هسامح ، رد  دننکیم . کچوک  دودحم و  ار  هثداح  هراعتسا  هیبشت و  اریز  دریگیم ؛ ار  ریوصت  عاونا  همه  ياج  هنارعاش  قارغا  هسامح  رد  »

لایخ رـصنع  نیرتدـنمورین  هسامح  ناـمتخاس  رد  قارغا  ( » 447 ، 1385 ینکدکیعیفـش ؛ .« ) دوب دـناوت  رتزیگنالایخ  هنارعاـش  قارغا  زا  زیچ 
هکنیا دوجو  اب  ( 106 : 1374 اسیمش ؛ .« ) یبدا تعنص  کی  هن  تسا  رعـش  تاذ  وزج  هسامح  رد  و  ( » 155 : 1378 نایبلاط ؛ .« ) تسا هنارعاش 

ریواـصت زا  زین  رگید  يوس  زا  هدرک و  تبالـصرپ  ار  رعـش  هغلاـبم  قارغا و  ترثک  اـما  تسا  یخیراـت  عونـصم و  ۀـسامح  کـی  یجار  رعش 
دننام : تسین . رود  یعازتنا  يدیرجت و 

شرس  نت  زا  تشادرب  غیت  نانچ 

( 225 ج 2 : ، 1383 ینامرک ؛ یجار   ) شرسفا دروخ  مارهب  غیت  رب  هک 

لذاب : زا  تیب  نیا  اب  هسیاقم  رد 
دیسر  نوچ  شندرگ  رب  غیت  مد 

دیرپ  نت  زا  ماگ  دص  رمع  رس 

( 14 : 1387 نافلؤم ، هورگ  )

هیبشت هراعتسا و  دربراک 

( ناناولهپ ناروالد و  زا  هحّرصم  ةراعتسا  لصا  رد   ) گنلپ گنهن - ریش ، تسا ؛ رتمهم  همه  زا  هراعتـسا  دربراک  هسامح  رد  یبدا  حطـس  رد  »
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رد اما  هدش  هدافتسا  يراعتسا  يانعم  رد  گنلپ  اهدژا ، ریش ، زا  رعـش  ود  ره  رد  هک  ( 104 ، 1374 اسیمش ؛ « ) دناهتفر راک  هب  لبمس  ناونع  هب 
هدـید زین  یـسودرف  ۀناقـشاع  راعـشا  رد  یتح  هک  یتاملک  دـهاکیم . هسامح  تبالـص  زا  وزرآ » دـهاش  خر  دومنن  وچ   » دربراـک لذاـب  رعش 

؛ دنشاب هتشاد  یسامح  يوب  گنر و  هک  دربیم  راک  هب  ار  یناگژاو  زین  تعیبط  راهب و  فصو  زین  اهیگدادلد و  نایب  فیصوت و  رد  دوشیمن و 
رعـش رد  شیامن  یـشاقن و  مهم  ياـهرازبا  زا   » رگید فرط  زا  ( 446 : 1385 ینکدکیعیفـش ؛ . ) دیامنیم ار  دوخ  جات  هدنبات  دیـشروخ  دننام 

وچ وزاب  تخارفارب  : » عارصم دننام  تسا ؛ فیعض  زین  لذاب  هیبشت  هلیـسو  هب  يزاسریوصت  هک  ( 89 : 1374 اسیمش ؛ « ) تسا هراعتسا  هیبشت و 
تخرد .» خاش 

تخاونکی و یجار  رعـش  رد  تاـیبا  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ تبالـص  زا  یلاـخ  یتـیب  زین  مشچ » رهز  زا  شراـک  هتخاـس  دـش  هک   » دـننام یتـیب 
دنوشیمن . هدید  اهنآ  رد  دورف  زارف و  عقاورد  دنالداعتم و 

(، گنرف گنر ، : ) دـننام یناگژاو  تسا . یجار  ناگژاو  زا  رتمک  دـناهتفرگ ، رارق  هیفاق  ناونع  هب  هک  لذاب  یـسامح  یمزر  ناگژاو  دـماسب 
رازراک .) راوس ، (، ) نیک نیمز ،  ) یجار رعش  اب  هسیاقم  رد  لذاب  رعش  رد  نیرفآناهج ) نید ، (، ) وسود وزرآ ، )

دناخرچیم : ناتساد  ةربنچ  رد  ار  هدنناوخ  رارکت  یهاگ  راعشا  رد 
مشخ  نمشد ز  يور  رب  دید  نانچ 

( 13 : 1387 نافلؤم ؛ هورگ   ) مشچ رهز  زا  شراک  هتخاس  دش  هک 
دهدیم : همادا  ار  گنج  يدعب  ياهتیب  رد  هرابود  وا  دوشیم . هتخاس  ورمع  راک  هرابکی  ماما  ۀنانیگمشخ  هاگن  کی  اب  ینعی 

شندرگ  رب  غیت  دزب  رفنضغ 
( 13 : 1387 نافلؤم ؛ هورگ   ) شنت رس  یب  ياپ  زا  دروآرد 

دیوگیم : دعب  تیب  رد  رعاش  دوشیم ، هتشک  قوف  تیب  رد  ورمع  هکنیا  دوجو  اب 
دیسر  نوچ  شندرگ  رب  غیت  مد 

( 12 : 1387 نافلؤم ؛ هورگ   ) دیرب نت  زا  ماگ  دص  ورمع  رس 
( 50 : 18 يدحرس ؛ .« ) دنکیم هدنز  هرابود  دشکیم و  ار  ورمع  رابدنچ  ینعی 

ییاوآ  حطس  رد  تایبا  یسررب  . 4
تسا : یقیسوم  عون  دنچ  ياراد  تیب  فلتخم  ياهشخب  رد  گنهآ  ظاحل  هب  رعش 

یجراخ  یقیسوم  فلا )
، نلوعف نزو  رب  همانهاش  زا  دـیلقت  هب  رعـش  ود  ره  ( 72 : 1380 ییاسف ؛ راگتسر  . ) تساههیکت اجه و  شـشک  ساسارب  یـضورع  نزو  نامه 

دنشابیم . تسا ، یمزر  ینزو  هک  لعف  نلوعف ، نلوعف ،

یظفل  عیدب  عیانص  ای  یلخاد  یقیسوم  ب )
ار مالک  یقیسوم  ای  دنکیم  داجیا  یقیسوم  یگنهامه و  تالمج  ای  تاملک  حطس  رد  هک  تسا  ییاهشور  زا  یکی  سانج  ای  سینجت  شور 
. تسا هارمه  فیدر  هیفاق و  اب  یلخاد  نزو  دنکیم . داجیا  ار  نآ  یلخاد  یقیـسوم  تاملک ، ياهعاقیا  ( 37 : 1378 اسیمش ؛  ) دهدیم شیازفا 
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 ( 73 : 1380 ییاسف ؛ راگتسر  )
دناسانج . هیفاق  تاملک  تایبا  ۀیقب  رد  دنراد . یفالتخا  سانج  نامز » نیمز و   » و گنر » گنج و   » ياههژاو لذاب  رعش  رد 

هیفاق تاملک  تایبا  زا  یـضعب  رد  دـنامات و  سانج  غیت » غیت و   » ياههژاو یفالتخا و  سانج  ناـمز » نیمز و   » ياـههژاو یجار  رعـش  رد  اـما 
دنتسه . زین  سانج 

رتشیب ياهـسانج  دادعت  نینچمه  يرارکت و  ياههژاو  دادعت  هب  هجوت  اب  عومجم ، رد  دـناهدش . رارکت  زین  رـسودشورخ » گنج ،  » ياههژاو
تسه . يرتشیب  یقیسوم  ياراد  رعش  نیا  یجار ، رعش  رد 

يرانک  یقیسوم  پ )
( 73 : 1380 ییاسف ؛ راگتسر  . ) دنک داجیا  یقیسوم  اهعارصم  نایاپ  رد  دناوتب  هک  تسا  ییاهزیچ  فیدر و  هیفاق و  یقیسوم  نامه  هک 

 / ناوج هدیسر  ون  ياک  دیشورخ   ) ناروآگنج اب  ناوج  یجار  رعـش  رد  اما  دنتـسه  افقم  رعـش  ود  تایبا  رثکا  يونثم و  بلاق  رد  رعـش  ود  ره 
هک هتفرگ  رارق  هیفاق  اهدژا  اب  هلا  لذاب  رعـش  رد  اما  تسا  يرعاـش  راـک  بویع  زا  هک  تسا  هدـش  هیفاـق  مه  ناروآـگنج ) نادرگ و  دـنیاجک 

تسا . طلغ  ًالماک 
هلا  هشیر  دروآ  رس  رب  رپس 

اهدژا  نآ  ریشمش  درک  ملع 

هجیتن

ۀلمح عونـصم  ۀـسامح  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یناث  یـسودرف  بقل  هک  تسا  هتـسجرب  نارعاش  زا  یجار  دـش ، هتفگ  هچنآ  رب  انب 
ناریا و مدرم  نیب  رد  ًانیقی  تسا . هدش  هتخانـش  راثآ  زا  يرایـسب  اب  هسیاقم  لباق  هژیو و  تازایتما  ياراد  رخاف و  دنمـشزرا و  يرثا  يردـیح 

نآ ياج  ایآ  نیاربانب ، دـناهدنام . سانـشان  ام  تایبدا  خـیرات  رد  هک  دـنراد  دوجو  ماـنمگ  یناـگرزب  ناریا  هداـتفا  رود  ياهرهـش  رگید  رد 
میشاب تایبدا  ياههتشر  نایوجشناد  نازومآشناد  یـشزومآ ، زکارم  هب  دوخ  یخیرات  ینید و  یبدا و  رخافم  ندناسانـش  ددص  رد  هک  تسین 

میشوکب ؟ شیوخ  گنهرف  يانغ  تهج  رد  اهنآ  راثآ  دوجو و  زا  رتهب  ةدافتسا  اب  ات 

عبانم

اتیب . نارهت ، باتک ، نوناک  يردیح ، ۀلمح  يدلج ، تفه  تایلک ، دمحم ؛ نبا  عیفردمحمازریم  يدهشم ، لذاب  . 1
. 1370 دنمریه ، تاراشتنا  نارهت ، نامرک ، نارعاش ، ةرکذت  نیسح ؛ يدرجهودنا ، يدازهب  . 2

. 1375 یسانشنامرک ، زکرم  تاراشتنا  نامرک ، رضخهجاوخ ، ۀلحم  ۀچخیرات  دمحم ؛ روشناد ، . 3
، رنهاب دیهش  هاگشناد  رشان : نامرک ، يربدم ، دومحم  نایبلاط ، ییحی  حیحصت  دلج 1 و 2 ، يردیح ، ۀلمح  یلعنامبالم ؛ ینامرک ، یجار  . 4

. 1383 نامرک ، ناتسا  یگنهرف  رخافم  راثآ  نمجنا 
. 1380 دیون ، تاراشتنا  زاریش ، مود ، پاچ  یسراف ، رعش  عاونا  روصنم ؛ ییاسف ، راگتسر  . 5

.1363 نادیواج : تاراشتنا  نامزاس  رشان  مراهچ ، پاچ  باقنیب ، رعش  غوردیب ، رعش  نیسحلادبع ؛ بوکنیرز ، . 6
.1377 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، مراهچ ، پاچ  راخ ، جنر  ات  لگ  گنر  زا  یلعمدق ، یمارس ، . 7

مهدجه ؛ ةرامش  بدا ، دشر و  ۀلجم  نکف ،» هیاس  رس و  اب  شلاچ  يدهشم  لذاب  « ؛ دوعسم يدحرس ، . 8
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. 1380 هاگآ ، تاراشتنا  متشه ، پاچ  یسراف ، رعش  رد  لایخ  روص  اضردمحم ؛ ینکدکیعیفش ، . 9
. 1374 سودرف ، تاراشتنا  نارهت ، موس ، پاچ  یبدا ، عاونا  سوریس ؛ اسیمش ، . 10

. 1374 یسودرف ، تاراشتنا  نارهت ، موس ، پاچ  یسانشکبس ، تایلک  سوریس ؛ اسیمش ، . 11
. 1374 یسودرف ، تاراشتنا  نارهت ، مود ، پاچ  ناریا ، رد  تایبدا  خیرات  هللااحیبذ ؛ افص ، . 12

. 1387 ینامرک ، دامع  یتاراشتنا  یگنهرف و  هسسؤم  نامرک ، یناسارخ ، کبس  نارعاش  رعش  رد  لایخ  روص  ییحی ؛ نایبلاط ، . 13
. 1364 ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، یسراف ، گنهرف  دمحم ؛ نیعم ، . 14

. 1387 ناریا ، یسرد  ياهباتک  رشن  پاچ و  تکرش  نارهت ، ناتسریبد ، مود  یسراف  تایبدا  باتک  نافلؤم ، هورگ  . 15
http://weblog.roshdmag.ir عبنم :

ینامرک یجار  یفرعم 

همدقم

ببس هب  اما  تشاد 1 2 ،  مان  ورـسخیک  ای  نمهب  زاغآ ، رد  تفای و  دـلوت  نامرک  نایتشدرز  زا  ياهداوناخ  رد  لاس 1180  دودح  رد  یجار 
 4 3 داد . رییغت  یلعنامب  هب  ار  دوخ  مان  دیورگ و  مالسا  نید  هب  جلف ،) الامتحا   ) جالعلابعص يرامیب  کی  زا  اسآهزجعم  يافش 

یجار مان  رییغت 

تسا . هتسناد  نامرک  يافرع  املع و  يوس  زا  ار  یجار  مان  رییغت  تیاده 5 

یجار تالیصحت 

6 تخادرپ . هباطخ  ظعو و  تعامج و  تماما  هب  تفت  هبصق  رد  دش و  دزی  یهار  سپس  تخادرپ . ینید  مولع  لیصحت  هب  نامرک  رد  یجار 
 7

يردیح هلمح  ندورس  نامز 

 8 دورس . ار  نآ  تیب  هب 1500  کیدزن  درک و  عورش  ار  يردیح  هلمح  ندورس  دزی ، رد  تماقا  نامز  رد  ًارهاظ 

نامرک هب  یجار  تعجارم 

تفای . هار  هاش ، یلعحتف  يومعرسپ  نامرک و  مکاح  هلودلاریهظ ، ناخمیهاربا  هموکحلا  راد  هب  نامرک  هب  تعجارم  زا  سپ 
 10 9 درک . يو  مان  هب  ار  دوخ  باتک  داد و  همادا  ار  يردیح  هلمح  هموظنم  ندورس  يرتشیب  تعرس  اب  یجار  ناخمیهاربا ، شرافس  هب 
یجار قیوشت  هب  دوخ  فلـس  نوچمه  هنطلـسلاعاجش ، ازریم  یلعنسح  يدـعب ، مکاـح  اـیآ  هلودـلاریهظ  تشذـگرد  زا  دـعب  تسین  موـلعم 

تسا . هدوب  انتعایب  وا  هب  ای  هتخادرپ 

یجار تشذگرد 

تسا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  هتشذگرد و  نامرک  رد  رد 1261  وا  هدش ، هتشون  یجار  ربق  گنس  رب  هچنآ  ساسارب 
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ياهلاس نیب  ار  نآ  هک   ، 13 ینارهط ، گرزباقآ  زین  هتسناد و  ياهلاس 1260 و 1270  نیب  ار  يو  تافو  لاس  هک   12 ینیوزق ، 11 ؛  روشناد ،
تسا . هتسناد  1237 و 1241 

یجار رگید  ناوید 

 14 تسا . هدید  ار  نآ  ینارهط  گرزباقآ  هک  هتشاد  هیثرم  لزغ و  لماش  یناوید  يردیح ، هلمح  هموظنم  رب  هوالع  ینامرک  یجار 
هک تسا  هتـشاد  دوجو  يدزیرون ، دـمحم  دیـس  طخ  هب  رگید  شخب  يو و  طخ  هب  یـشخب  وا ، ناوید  زا  ياهخـسن  هک  هدـش  هتفگ  نینچمه 

 15 تسین . تسد  رد  یناشن  نآ  زا  هزورما 

يدزی رظن  هب  ناوید  راعشا  رامش 

نیا رد  دـسریم  رظن  هـب  هـک  تـسا ، هدرک  رکذ  تـیب  ار 33000  وا  ناوـید  راعــشا  دادـعت  ناتـسبش 16 ،  هرکذـت  بحاص  يدزی ، يـالهش 
تسا . هدرک  بوسحم  زین  ار  يردیح  هلمح  هموظنم  تایبا  شرامش ،

يردیح هلمح  يونثم  يراذگمان 

دـسریم رظن  هب  هتفرن و  راـک  هب  رثا  رـسارس  رد  يردـیح  هلمح  ناونع  هتبلا  تسوا . يردـیح  هلمح  يوـنثم  یناـمرکیجار  رثا  نیرتروهـشم 
نیا يدهشم ، لذاب  يردیح  هلمح  هنیرق  هب  هدرک ، يروآعمج  ار  يونثم  نیا  هدنکارپ  ياهشخب  تیاده  ناخیلق  اضر  هراشا  هب  هک  یـسک 

 17 تسا . هداد  ینامرک  یجار  هموظنم  هب  ار  ناونع 

یجار يردیح  هلمح  عوضوم 

ياهدربن ملسو و  هلآوهیلعهّللایلص  ربمایپ  یناگدنز  هب  نآ  رد  هک  تسا  مالسا  ردص  خیرات  ینامرک  یجار  يردیح  هلمح  هموظنم  عوضوم 
اب مالـسلاهیلع  یلع  رارک  ردـیح  ياـهدربن  ینعی  هموظنم ، یلـصا  عوـضوم  هب  سپـس  هدرک و  هراـشا  مالـسا  نید  ناـفلاخم  اـب  ترـضح  نآ 

البرک ثداوح  نانمؤمریما ، ربمایپ و  نامز  ثداوح  فیصوت  نمض  لذاب ،)  ) دوخ قشمرس  فلس و  فالخرب  هتخادرپ و  ناقفانم  ناکرـشم و 
 18 تسا . هدرک  فصو  عوضوم  بسانت  هب  زین  ار 

دباییم . نایاپ  هموظنم  نیفص  گنج  حرش  طساوا  رد 

یجار هموظنم  تاعوضوم 

؛ اربک ردب  هعقاو  تسا : باتک  تفه  و  ریما » ترـضح  دلوت  همانیقاس و  شنیرفآ و  فصو   » رد همدـقم  کی  ياراد  يردـیح  هلمح  هموظنم 
ناـنمؤمریما نتفاـی  رارقتـسا  تفـالخ  دنــسم  رب  عادولاۀـجح ؛ ناتــساد  زاـغآ  هـکم ؛ حـتف  ربـیخ ؛ هوزغ  بازحا ؛ هوزغ  دـحا ؛ هوزغ  ناتــساد 

مالسلاهیلع .

یجار يردیح  هلمح  ذخآم 

رکذ رد  وا  ذـخأم  ارهاـظ  تـفرگ ، رظن  رد  ناوـتیمن  يردـیح  هـلمح  هموـظنم  رد  یناـمرک  یجار  ياـهتیاور  يارب  ینّیعم  ذـخأم  دـنچره 
تسا . هدوب  ءادهشلاۀضور  باتک  مساق  یسورع  البرک و  ثداوح 

نـالاقن و ناـیم  رد  جـیار  ياـههناسفا  یتـح  یهافـش و  ياـهتیاور  زا  ارهاـظ  هکلب  هدرکن ، اـفتکا  روکذـم  ذـخأم  هب  شخب  نـیا  رد  یجار 
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 20 19 دیازفیب . دوخ  هموظنم  تیباذج  رب  ات  تسا  هدرک  هدافتسا  زین  نایوگهصق 

يردیح هلمح  تایبا  رامش 

 22 تیاده ، ناخیلقاضر  يدزی 21 و  قماو  اما  تسا ، تیب  رازه  یس  دودح  رد  يردیح  هلمح  هموظنم  تایبا  رامش 
دناهتسناد . تیب  رازه  تسیب  دودح  ار  نآ  تایبا  دادعت  یجار ، رصاعم  ناراگنهرکذت 

اب نارهت ، لاس 1270  یگنـس  پاچ  رد  نآ  تایبا  هیقب  هدش و  رکذ  يردیح  هلمح  دیدج  پاچ  رد  تیب  رازه  هدـفه  دودـح  دادـعت ، نیا  زا 
 23 تسا . هدش  رشتنم  یلعنومب  الم  هلمح  باتک  ناونع 

هموظنم نایاپ  عورش و  خیرات 

اما لاس 1211 ، اـب  تسا  ربارب  هک  هدرک  رکذ  خـیرات »  » هملک دـجبا  باـسح  هب  ار  دوخ  هموظنم  ندورـس  عورـش  خـیرات  ینامرک 24  یجار 
تسین . مولعم  نآ  نایاپ  خیرات 

نایاپ هب  هجوت  اب  اـما   25 دناهتسناد ، لاس 1240  رد  هلودـلاریهظ  ناخمیهاربا  تشذـگرد  زا  شیپ  ار  نآ  ناـیاپ  يردـیح  هلمح  ناححـصم 
دشاب . هتفای  همادا  یجار  رمع  نایاپ  ات  يردیح  هلمح  تایبا  ندورس  دسریم  رظن  هب  هموظنم ، یناهگان  صقان و 

لذاب زا  یجار  دیلقت 

رظن یـسودرف  همانهاش  نزو  هب  ود  ره  تسا و  هدورـس  براقتم  رحب  رد  يدهـشم ، لذاـب  يردـیح  هلمح  زا  دـیلقت  هب  ار  دوخ  يونثم  یجار ،
 26 دناهتشاد .

ناطلس رب  هدوب ، يونزغ  دومحم  ناطلس  زا  رتسانشردق  هک  ار  هلودلاریهظ  هتسناد و  رتالاب  وا  زا  ار  دوخ  یهاگ  یسودرف  هب  هبـشت  رد  یجار 
 27 تسا . هداد  حیجرت  دومحم 

هموظنم رد  یسامح  ناگژاو 

لذاب يردـیح  هلمح  یـسودرف و  هماـنهاش  هب  یجار  دـنراد ، دربراـک  هساـمح  رد  هک  یتاـبیکرت  یـسامح و  ناـگژاو  زا  نتفرگهرهب  رظن  زا 
28 دنک ، دیلقت  یبوخ  هب  ار  همانهاش  یسامح  نابز  تسا  هتسناوت  اریز  هتفای  قیفوت  لذاب  زا  شیب  هنیمز  نیا  رد  یتح  هتشاد و  هجوت  يدهشم 
وا هموظنم  هرس  یـسراف  ناگژاو  رادقم  زا  اعبط  هتفرگ و  راک  هب  ار  یبهذم  تابیکرت  ینید و  ناگژاو  هموظنم ، عوضوم  بسانت  هب  وا  اما   29

 30 تسا . هدش  هتساک  یسودرف  همانهاش  اب  سایق  رد 

یجار هموظنم  نابز 

هدش کیدزن  يدعـس  ناتـسوب  عنتمم  ِلهـس  نابز  هب  هاگ  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  هک  یماع  ياهبطاخم  بسانت  هب  زین  هموظنم  نابز 
عیانـص زا  يرایـسب  دـشاب ، راک  رد  یفلکت  هکنآ  نودـب  دوشیم و  هارمه  يونعم  یظفل و  ياهییابیز  اب  یهاگ  هداـس  ناـبز  نیا  اـما  تسا ،

 32 31 دوشیم . رگهولج  يو  رعش  رد  هراعتسا  هیبشت و  عاونا  اب  یعیدب 
یجار دـنرادن و  ییانعم  شقن  هک  یتاملک  نتفرگراـک  هب  هلمج  زا  دوشیم ، هدـید  يردـیح  هلمح  تاـیبا  یخرب  رد  زین  یناـبز  ياـهشزغل 

. دناهدش هتخاس  یسراف  نابز  روتـسد  ياهرایعم  فالخرب  هک  ياهزات  ياهبیکرت  ای  تسا  هدرک  هدافتـسا  اهنآ  زا  تیب  نزو  ندرک  رپ  يارب 
 33
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یجار هموظنم  رد  نانامرهق 

دوخ هموظنم  نانامرهق  تسا  هدیشوک  هدرک و  هجوت  همانهاش  هب  یجار  زین  اهنآ  فیـصوت  نانامرهق و  شنیرفآ  هنیمز  رد  ناگژاو ، رب  هوالع 
دنک . فیصوت  هداعلاقراخ  تروص  هب  همانهاش  نانامرهق  نوچمه  ار 

تسا . هدرب  راک  هب  مالسلاهیلع  یلع  يارب  ار  متسر  هرابرد  یسودرف  ياهفصو  زا  يرایسب  روظنم ، نیا  يارب 
لباق سوبکشا  اب  متسر  دربن  اب  يزعلادبع ، دودبع و  نبورمع  اب  یلع  ترـضح  دربن  بارهـس و  دنبوزاب  اب  مساق  دنبوزاب  ریوصت  هکنانچمه 

 35 34 تسا . سایق 

یجار رعش  ریواصت 

 37 36 دناضراعت . رد  هموظنم  یسامح  راتخاس  اب  دنراد ، ییانغ  هبنج  هک  یجار  رعش  ریواصت  زا  يرایسب 

لذاب یجار و  هموظنم  هسیاقم 

 38 دراد . يرترب  تایبا  ییابیز  ظافلا و  ماکحتسا  ظاحل  هب  يدهشم  لذاب  يردیح  هلمح  هب  تبسن  یجار  يردیح  هلمح  هموظنم 

یجار هموظنم  رد  همانیقاس 

دریگیم . رب  رد  ار  تیب  ات 212  تیب  زا 9  هک  دوشیم  هدید  همانیقاس   24 يردیح ، هلمح  هموظنم  رسارس  رد 
 39 دوب . هدش  موسرم  ارسيونثم ، نارعاش  هژیوهب  نارعاش ، نایم  رد  مهد  نرق  زا  همانیقاس  نتشون 

اههمانیقاس رد  یجار  فادها 

تسا : هتشاد  فده  ود  هدورس - ياهجنگ  یماظن  زا  رثأت  هب  هک   - دوخ ياههمانیقاس  رد  یجار  دسریم  رظن  هب 

یتخاونکی زا  نتساک 

دهاکب . نآ  یتخاونکی  زا  دوش و  عونت  ثعاب  ناتساد  ثداوح  نایم  رد  اهنآ  نتفرگرارق  هکنآ ، تسخن 

لالهتسا تعارب 

. تسا هتخادرپ  اهنآ  فیصوت  هب  همانیقاس  زا  دعب  رعاش  هک  تسا  یثداوح  لالهتسا  تعارب  مکح  رد  اههمانیقاس  نیا  زا  یضعب  هکنآ  مود 
 41 40

یجار ياههمانیقاس  یگژیو 

، دزاسیم تواـفتم  یناـیتشآ  يابهـص  يدهـشم و  لذاـب  يردـیح  هلمح  ياـههمانیقاس  اـب  ار  نآ  هک  یجار  ياـههمانیقاس  هدـمع  یگژیو 
تسالبرک . ثداوح  حرش  اب  نآ  نتخیمآرد 

، البرک ثداوح  حرـش  اب  هدید  مزال  هک  اج  ره  یجار  اما  درادن ، يردیح  هلمح  هموظنم  ثداوح  نایرج  اب  یطابترا  البرک  يارجام  هکنیا  اب 
 43 42 دهدیم . ناشن  ربنم  لها  شور  اب  ار  وا  ِییانشآ  هک  تسا  هتشاداو  نتسیرگ  هب  ار  هدنناوخ 
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، یقاس زا  يدهـشم  لذاب  فدـه  هک  یلاح  رد  هدرک ، باطخ  یّنَغُم  هب  دـنک ، باطخ  ار  یقاس  هکنآ  زا  رتشیب  دوخ  ياههمانیقاس  رد  یجار 
تسا . هدوب  رثوک  یقاس  ای  رارک  ردیح 

رگید زا  حدم  اب  همانیقاس  نتخیمآرد  تسا و  هدش  هدورـس  هلودلاریهظ  ناخمیهاربا  دای  هب  یجار  يردـیح  هلمح  ياههمانیقاس  زا  یـضعب 
 45 44 دیآیم . رامشهب  یجار  ياههمانیقاس  ياهیگژیو 

هموظنم نیودت  يروآعمج و 

نارهت رد  رد 1264  و  نیودـت 46  يروآعمج و  تیادـه  ناـخیلقاضر  قیوشت  هب  یناـمرک  رهظم  ازریم  ار  یجار  يردـیح  هلمح  هموـظنم 
تفرگ . تروص  نآ  ساسا  رب  پاچ  نیدنچ  ادعب  هک  درک ، یگنس  پاچ 

تسا . هتفای  راشتنا  دلج  ود  رد  يربدم  دومحم  نایبلاط و  ییحی  ششوک  هب  نآ  حقنم  پاچ 

رتشیب هعلاطم  يارب  عبانم 

ینارهط . گرزباقآ  • 
نارهت 1356ش . قفش ، هدازاضر  قداص  یشاوح  اب  همجرت  یسراف ، تایبدا  خیرات  هتا ، نامره  • 

نارهت 1357ش . يرجه ، نرق 12 و 13 و 14  رد  ناریا  لاجر  لاح  حرش  دادماب ، يدهم  • 
نامرک 1375ش . نامرک ، رضخ  هجاوخ  دجسم  هلحم و  هچخیرات  روشناد ، دمحم  • 

نارهت 1345ـ1374ش . بحاصم ، نیسحمالغ  یتسرپرس  هب  یسراف ، فراعملا  ةریاد  • 
نارهت 1364ـ1366ش . یئاون ، نیسحلادبع  پاچ  ءارعشلا ، ۀقیدح  یگیبناوید ، دمحا  • 

نامرک 1383ش . يربدم ، دومحم  نایبلاط و  ییحی  پاچ  يردیح ، هلمح  ینامرک ، یجار  یلعنامب  • 
نارهت يدرجهودـنا ، يدازهب  نیـسح  شنیزگ  قیقحت و  یبهذـم ، هساـمح  نیرتگرزب  يردـیح : هلمح  هدـیزگ  یناـمرک ، یجار  یلعناـمب  • 

1370ش .
دهشم 1377ش ، ) هداز فرشا  اضر  پاچ  یقاس ، يوک  نزتبون  ینامرک ، یجار  یلعنامب  • 

نارهت 1379ش . هایسملق ، ربکا  پاچ  ناتسبش ، هرکذت  يدزی ، يالهش  باهولادبع  نبیلعدمحم  • 
: ینامرک یجار  یلعنامبالم  تشادـگرزب  شیامه  تـالاقم  هصـالخ  رد  يردـیح ،» هلمح  ناـبز  راـتخاس و  اوتحم ، ، » یفرـص اضردـمحم  • 

(? 1377ش . نامرک يردانروپ ، دیحو  ششوک  هب  نامرک ،) هامرهم 1377 ، (23ـ22 
نارهت 1363ش . ناریا ، رد  ییارسهسامح  افص ، هللا  حیبذ  • 

یملع . نسحدمحم  یشورفباتک  نارهت : يردیح ، همانراختفا  باتک  ینایتشآ ، يابهص  یفطصم  • 
نارهت 1363ش . راشفا ، جریا  پاچ  ینیوزق ، ياهتشاددای  ینیوزق ، دمحم  • 

دهشم 1346ش . ، 1 شخب ج7 ، يوضر ، سدق  ناتسآ  هناخباتک  یطخ  بتک  تسرهف  یناعم ، نیچلگ  دمحا  • 
نارهت 1369ش . بدالا ، ۀناحیر  يزیربت ، سردم  یلعدمحم  • 

نارهت 1350ـ1355ش . یسراف ، یپاچ  ياهباتک  تسرهف  راشم ، ابابناخ  • 
1371ش . نارهت ) ، ) ترسم نیسح  ششوک  هب  هدکیم ، هرکذت  يدزی ، قماو  رقابدمحم  نبیلعدمحم  • 

نارهت 1382ش . افصم ، رهاظم  پاچ  ءاحصفلا ، عمجم  تیاده ، يداهدمحم  نبیلقاضر  • 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


سیوناپ

ص646. ج1 ، ءارعشلاۀقیدح ، یگیبناوید ، دمحا  .1
ص257. نامرک ، رضخ  هجاوخ  دجسم  هّلحم و  هچخیرات  روشناد ، دمحم  .2

ص6. يردیح ، هلمح  هدیزگ  ینامرک ، یجار  .3
ص257ـ258. نامرک ، رضخ  هجاوخ  دجسم  هّلحم و  هچخیرات  روشناد ، دمحم  .4

ص333. ، 1 شخب ج2 ، ءاحصفلاعمجم ، تیاده ، يداهدمحم  نبیلقاضر  .5
ص143. هدکیم ، هرکذت  يدزی ، قماو  رقابدمحم  نبیلعدمحم  .6

ص646. ج1 ، ءارعشلاۀقیدح ، یگیبناوید ، دمحا  .7

ص646. ج1 ، ءارعشلاۀقیدح ، یگیبناوید ، دمحا  .8
ص144. هدکیم ، هرکذت  يدزی ، قماو  رقابدمحم  نبیلعدمحم  .9

ص333. ، 1 شخب ج2 ، ءاحصفلاعمجم ، تیاده ، يداهدمحم  نبیلقاضر  .10
ص264. نامرک ، رضخ  هجاوخ  دجسم  هّلحم و  هچخیرات  روشناد ، دمحم  .11

ص164. ج4 ، ینیوزق ، ياهتشاددای  ینیوزق ، دمحم  .12
ص 345. مسق 2 ، ج 9 ، ینارهط ، گرزباقآ  .13

ص345. ، 2 مسق ج9 ، ینارهط ، گرزباقآ  .14
ص5. يردیح ، هلمح  هدیزگ  ینامرک ، یجار  .15

ص107. ناتسبش ، هرکذت  يدزی ، يالهش  باهولادبع  نبیلعدمحم  .16
ص21. ج1 ، يردیح ، هلمح  ینامرک ، یجار  .17
ص22. ج1 ، يردیح ، هلمح  ینامرک ، یجار  .18

ص25. ج1 ، يربدم ، نایبلاط و  پاچ  1383ش ، يردیح ، هلمح  ینامرک ، یجار  .19
ص7. هدازفرشا ، پاچ  1377ش ، یقاس ، يوک  نزتبون  ینامرک ، یجار  .20

ص144. 1371ش ، نارهت ) ، ) ترسم نیسح  ششوک  هب  هدکیم ، هرکذت  يدزی ، قماو  رقابدمحم  نبیلعدمحم  .21
ص333. ، 1 شخب ج2 ، ءاحصفلاعمجم ، تیاده ، يداهدمحم  نبیلقاضر  .22

ص385. نارهت 1363ش ، ناریا ، رد  ییارسهسامح  افص ، هّللاحیبذ  .23
ص182. ج2 ، يربدم ، نایبلاط و  پاچ  1383ش ، يردیح ، هلمح  ینامرک ، یجار  .24

ص18. يردیح ، هلمح  هدیزگ  ینامرک ، یجار  .25
ص60ـ61. یسراف ، تایبدا  خیرات  هتا ، نامره  .26

ص182. ج2 ، يربدم ، دومحم  نایبلاط و  ییحی  پاچ  يردیح ، هلمح  ینامرک ، یجار  یلعنامب  .27
ص385. ناریا ، رد  ییارسهسامح  افص ، هّللاحیبذ  .28

ص19. یقاس ، يوک  نزتبون  ینامرک ، یجار  .29
ص34. ج1 ، يردیح ، هلمح  ینامرک ، یجار  .30
ص7. یقاس ، يوک  نزتبون  ینامرک ، یجار  .31

ص22. یقاس ، يوک  نزتبون  ینامرک ، یجار  .32

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com
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عبنم

. 6562 هرامش يردیح ،» هلمح   » هلاقم زا  هتفرگرب  یمالسا ، فراعملاةرئاد  داینب  مالسا ، ناهج  همانشناد 
http://wikifeqh.ir

وزرآ سیافنلا  عمجم  رد  لذاب 

وزرآ سیافنلا  عمجم  نتم 

: ناخ عیفر  يدهشم ،] لذاب [
ار ناشیا  وزرآ  هدیدرگ ،  ارما  هگرج  لخاد  هدمآ  دنه  هب  ناریا  زا  شدج  ای  ردـپ  تسا .  یهاشریگملاع  ناخ  ریزو  رهاط  دـمحم  هدازردارب 

رایلاوگ هیزج  هغوراد  نیما و  هک  ریقف  يولاخ  هدیدرگ .  تمزالم  دیفتـسم  هدید و  دـندوب  رایلاوگ  راد  هعلق  هک  یماگنه  یگلاس  هدـفه  رد 
هک يردیح »  هلمح ي  يونثم «  نتفگ  هب  مایا  نآ  رد  هک  نآ  اب  ناشیا  دراد .  نخس  هب  يرـس  مه  رـسپ  نیا  هک  دندومرف  هدرب  هارمه  ارم  دوب 
رعش دنچ  هدش  نم  هب  هجوتم  دندوب  مالسلا –  امهیلع  یلع –  نینموملا  ریما  تانیاک و  رورس  لاوحا  رب  لمتشم  تسا  تیب  رازه  لهچ  بیرق 

تسا :  نیا  نآ  و  هتشذگ ،  نآ  رب  لاس  هاجنپ  بیرق  هک  نآ  اب  تسا ،  دای  ار  هدنب  تیب  کی  هلمج  نآ  زا  دندناوخ ،  ار  دوخ 
هرگ  وم  زا  دنکاو  نیبوچ  تشگنا  اب  هناش  ردق ***  نآ  حلاصم  دیاب  یمن  ار  نانادراک 

هبتر هعلاطم  دـعب  هتفگ .  تردـق  هب  ار  يردـیح  هلمح ي  باتک  دوب .  فوصوم  یناحور  لضاوفو  یناسفن  لیاضف  هب  روطـسم  ناـخ  هصقلا 
تسوا :  زا  دوش .  یم  رهاظ  مهف  نخس  رب  میلکو  مالک 

ار شباوج  دیوگ  هک  ات  متسرف  یم  ناریا  هب  يدنه ***  رعاش  دیوگ  هک  لذاب  لزغ  نیا  باوج 
تسا :  نیا  وا  لزغ  عطقم  هک  تسا  يدنهرس  یلع  رظن  هاش  اجنیا  رد  يدنه  رعاش  زا  دارم  و 
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ار شباوج  دیوگ  یم  هک  ات  متسرف  یم  ناریا  هب  دیآ ***  یمن  سک  زا  یلع  نتفگ  لزغ  یخوش  هب 
. دومن ندناوخ  رعش  فیلکت  لذاب  هب  یلعرصان  دوب . هداتفا  لذاب  ناخ  عیفر  اب  یلع  رصان  تاقالم  قافتا  يزور  هک  تسا  عومـسم  یـضعب  زا 

: دناوخ تیب  نیا  لذاب 
میرادنامو تسا  ربص  دهاوخ  رای  هک  يزیچ  میدرک ***  ضرع  دوب  ناج  میداد  میتشاد  لد 

دننارذگم پگ  هبو  دنناوخب  دوخ  زا  مظن  بحاص  هک :  تفگ  اهیخوش  هار  زا  یلع  رصان 
تسا رهوگ  ایرد  رعق  رد  منبش و  لگ  رب  هرطق  تسا ***  رهوج  ردق  هب  تبسن  یلدره  اب  ار  قشع 

وزرآ سیافنلا  عمجم  تاقیلعت  نتم 

:2 ناخ عیفر  يدهشم ،  لذاب 
یناخ باطخ  هب  دـش  ناتـسودنه  دراو  ناکم  دـلخ  ریگملاع  نامز  رد  تسا .  يریگملاع  ناـخ  ریزو  هب  بطاـخم  رهاـط  دـمحم  هداز  ردارب 

دنام و لوغشم  رایلاوگ  هعلق ي  تسارح  هب  نآ  زا  دعبو  راک  نآ  رد  یتدم  هتفای  صاصتخا  ریگملاع  نب  نیدلازعم  دمحم  هدازهاش  یناویدو 
هب شمالکو  ناور  رایسب  شعبط  دومن .  رایتخا  تلزع  تنکسم و  یلهد  رد  هتـشگ  روجهم  لوزعم و  تمدخ  زا  روکذم  هاشداپ  تلحر  دعب 
 ، تحاصف هماخ ي  هب  همانهاش  رحب  رد  تسوا  تاجن  طخ  رـس  هک  يردـیح  هلممح ي  هب  یمـسم  يونثم  تسا .  ناماوت  تلوهـسو  تناـتم 
رد ار  نآ  بختنم  مثآ  مقار  هدومن و  جرد  نآ  رد  هوبنلا  جراعم  تیاور  هب  دنسپلد  تاگنو  دنلب  یناعم  هدرک و  داشنا  تیب  رازه  لهچ  بیرق 

دوب لیام  تیاغب  شعبط  نوچ  لیاس  تاجاح  ياضق  رد  دنیوگ  تسا .  هتخاس  تابثا  تسا  تایونثم  میخـض  هرکذت ي  هک  مالکلا  ۀـصالخ 
 [ هسو تسیب  دـصکی و  رازه و  هنـس ي  رد  هاـش  رداـهب  دـهع  هب  دوـمن .  یم  صلخت  لذاـب »  » تهج نیدـب  داد  یمن  تسد  زا  دوـج  هقیرطو 

تسوا زا  تسوا .  تلحر  خیرات  داد »  شتخب  یلع  رهماج   » هتفرگ یبقع  هار  ] 1123
تسا .  هدمآ  مه  يدابآ  رصن  هرکذت  رد  الاب  رعش  هس  ره  .1

ناخ . »  عیفر  دمحم   : » میهاربا فحص  .2
وت هک  تسا  نآ  ضرغ  یئارس  هزاوآرپ  نیا  ضرغ ***  بابرا  هناسفا  رب  شوگ  یهد  یم 

ص 72) ثدحم ،  پاچ  ص 21 ،  دنه ،  پاچ  میهاربا ،  فحص  ) 
رد شتدـالو  تشگ  ناتـسودنه  دراو  شردـپ  دوـمحمازریم  نوـچ  تسا .  دهـشم  زا  شلـصا  لذاـب ،  ناـخ  عـیفر  لـثاما ،  نارقا و  دـمآرس 

یلیرب سناب  راکرـس  تموکح  هب  یهاشداپ  هاگـشیپ  زا  تسا .  يریگملاع  تلود  نماد  هاگتـسباو  زا  ناـخ  عیفر  . دادور داـبآ [  ناـهجهاش ] 
ار یناف  ناهج  ] 1123 فلا ]  ۀئامو و  نیرشع  ثلث و  هنس ي  رد  تسا .  نیشنلد  عاطم و  شراعـشا  نیگنر و  هتخپ و  شمالک  هدوب .  هرختفم 

تسوا :  مالک  زا  هتشاذگ . 
ام يولگ  رد  هرگ  دوب  هک  يا  هیرگ  ره  ام ***  يوم  رات  رهز  تخیر  عمش  وچ  بشما  -1

تسا چ رهوگ  ایرد  رعق  رد  منبش و  لگ  رب  هرطق  تسا ***  رهوج  ردق  هب  تبسن  یلد  ره  اب  ار  قشع  -2
شناکیپ  ياه  هچنغ  لد  هب  هتفکش  رگم  دیآ ***  لگ  يوب  زورما  ما  هنیس  مخزز  -3

متشادرب یلد  دوخ  اب  مدع  کلم  زا  هک  نم  منک ***  مغ  فرص  زور  ره  اجک  زا  نوخ  رگج  دص  -4
متشادرب  یلصاح  مدوب  هدناشفا  يا  هناد  يا ***  یئاوسر  لگ  لگ  مدیچ  متخیر  یکشا  مخت  -5

وت  یب  بارش  حدق  دنام  هتفرگ  هم  هب  وت ***  یب  بارخ  نم  هب  دشخب  هداب  طاشن  هچ  -6
وت  یب  باوخ  هب  مورب  يراودیما  مادک  هب  یئاین ***  مه  باوخ  هب  هک  نمزا  يدیمر  نانچوت  -7

ص 111 )  راکفالا ،  جیاتن  ) 
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یلیرب سناب  تموکح  هب  دش و  دـلوتم  یلهد  رد  دـسر . یم  ناوید  بحاص  ظفاح  هجاوخ  هبوا  بسن  يدهـشم ،  دومحم  ازیم  نب  ناخ  عیفر 
دیامن .  یم  لذب  رادبآ  رهوگ  ناوارف  دوخ  صلخت  ياضتقا  هبو  دراد  ینایب  توق  یلیخ  درمب .  هنس ي 1123  رد  تشاد .  يزارفرس 

تسا  ملاع  روهشم  تیب  رازه  دون  بیرق  وا  يردیح »  هلمح ي  »
ام يوس  نایوکن  دنشک  یم  شود  رب  میندرگ ***  يانیم  بغبغ و  ماج  تسم  ام  -8

مهد 1 لابورپ  همان  مهد  وچ  رتوبک  هب  مهد ***  لاوحا  برطضم  لد  مغ  حرش  هک  سب  -9
ص 81) نمجنا ،  عمش  ) 

راید رب  روهشم  وراگدای  وا  تافنـصم  زا  يردیح  هلمح ي  باتک  دوب .  لوحف  نامظان  دمآ  رـسو  لوسر  نادناخ  حادم  لوبقم و  نارعاش  زا 
ترهـش و طرف  ببـس  هب  هک  تسا  يردـیح  هلمح ي  باتک  هدـنام  راگزور  هحفـص  رب  هچنآ  شزادرپ  نخـس  عبط  راثآ  زا  تسا .  راصما  و 

دراد باتفآ  شیپ  غارچ  مکح  همانهاش »   » بنج رد  ظفل  بسح  هب  دنچ  ره  هدیشک .  یـسودرف  میکح  همانهاش  رب  خسن  مقر  عیابط ،  تبغر 
هفیرـش ثیداحا  زا  يرایـسب  دافم  مالـسلا – و  هیلع  بلاغلا –  هللادسا  تایآ  زجعم  تاوزغ  رب  تسا  لمتـشم  هک  يونعم  هبترم ي  هب  رظن  اما 

دسر یمن  شتیب  کی  ياهب  هب  همانهاش  رازه  دص  تسا .  جردنم  نآ  رد 
ص 241 ) یناث ،  مجن  ءامسلا ،  موجن  ) 

ار دمحم  رون  دنک  يراد  كزی  اضیب  دی  ار ***  دمحا  جارعماپ  شقن  ياج  روط  ددرگن 
2 ار ددشم  میم  ندینجنگ  وا  مان  رد  نیبب  دیاب ***  نینچ  نیا  نتسب  گنت  تما  راک  رد  رمک 

 ( ص 141 دازآ ،  دورس  ) 

همدقم

یلاعت همسب 
نیقفانم نیکرشم و  اب  مالسا  لوا  ياه  گنج  تاوزغ و  حرـش  رد  هک  تسا  یخیرات  راعـشا  ۀعومجم  نیرتهب  زا  یکی  يردیح  ۀلمح  باتک 
نیماضم تسا  رت  دیفم  رت و  بولطم  یمالسا  ۀماج  تلاحب  رگید  نایارس  هسامح  زا  هک  تفگ  ناوتیم  هدش و  هدورـس  یئارـس  هسامح  روطب 

هیلع بلاط  یبا  نبا  یلع  بلاغلا  هلا  دـسا  ترـضح  یگتـشذگ  دوخ  زا  تداـشر و  تعاجـش و  فیـصوت  رد  یماـمت  باطتـسم  باـتک  نیا 
هتساریپ نوریب و  هنارعاش  تالیخت  تاقارغا و  هنوگ  ره  زا  هتسارآ و  تقیقحب  یمامت  نآ  تالمج  هک  تسا  مالـسا  یمان  نازرابم  مالـسلا و 

تسا .  هدراذگ  راگدایب  دوخ  زا  ثیداحا  رابخا و  قبط  ینامرک  یلعنامب  الم  موحرم  ارنآ  رادبآ  راعشا  تسا و 
جاح رادقم (  یب  هرذ  نیا  اذل  دنتفاییمن  دنتـسجیم و  رانک  هشوگ و  ره  زا  نآ  نابلاط  دوب و  هدش  بایان  هکلب  بایمک  هیامنارگ  ۀمان  نیا  وچ 

میامن رشتنم  باچ و  ار  باطتسم  باتک  نیا  زا  هخسن  کی  هک  مدمآ  رب  ددص  رد  نارهت )  هیمالسا ،  یشورفباتک  ریدم  یچباتک  دمحا  دیس 
مادقا نآ  رـشن  پاچب و  هدرک و  ادیپ  ارنآ  میدـق  پاچ  هخـسن  کی  قافتا  نسح  زا  ات  متفایمن  ندومنیم  وجتـسج  اج  ره  زا  يدـیدم  تدـم  . 

مدرب .  راکب  یفاک  دهج  یفاو و  تقد  تهج  ره  زا  نآ  ذغاک  زایتما  پاچ و  بولسا  طالغا و  حیحصت  رد  نکامالا  یتح  مدومن و 
 . دنیامرفن شومارف  ریخ  ياعد  زا  ار  هدنب  نیا  هک  منانچ  یعدتسم  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  کنیا 

یئاقب منیبیمن  ار  یتسه  هک  دنام  زاب  ام  زک  تسشقن  ضرغ  هیمالسا  هناخپاچ  یشورفباتک و  ریدم  یچباتک  دمحا  دیس  جاح 
یئاعد  نانیکسم  قح  رد  دنک  تمحرب  يزور  یلدبحاص  رگم 

ینامرک یلعنامبالم 

هلمح باتک  اذه 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


میحرلا )  نمحرلا  هللا  مسب  ) 
درک  رادیدپ  مدآ  كاخ  زا  هک  درف ***  ياناد  دنوادخ  مانب 

دنک  مرکم  شلوبق  مزبب  دنک *** مدآ  زیچ  ان  لاصلص  ز 
دروآ  كاخ  بآ و  ارون و  زا  هک  دروآ ***  كانبات  رهوگ  یکی 

كانبات  رهوگ  یسب  تردق  ز  كاخ ***  بآ  نآ  زا  دراکن  سپ  نازو 
لجخ  ددرگ  شقن  نآ  زا  دیشروخ  هک  لگ ***  بآ و  زا  یشقن  محر  رد  دنک 

دنکیدنسپ  دوخ  دوخ  شقن  زا  هک  دنک ***  يدنب  شقن  محر  رد  نانچ 
يرپنوچ  یتروص  دروآ  دیدپ   *** يرتسکاخ كاخ  نیا  زا  مدامد 

دیدپ  ایرد  فرژ  دص  ود  دش  زا و  دیکچ ***  شفطل  ربا  زا  هرطق  یکی 
رانک  ددنبن  نارک و  دیوجن  راگزور ***  ةدید  وا  جوم  زا  هک 

يرکیپ  هم  شقن  لگ  دراگن ز  يرب *** نیمیس  شقن  دروآ  كاخ  ز 
لگراپ  ناور  روس  ورسنآ  زا  لجخ ***  ددرگ  شقن  نآ  زا  دیشروخ  هک 

تسم  يوداج  مشچ  ار  هام  اجک  تسرپ ***  یم  سگرن  ارورس  اجک 
دیدپ  شتآ  هدنبات  دش ز  یکی  دیرفآ ***  كاخ  تردق ز  اریکی ز 

دش  دوجسم  هدرکان  هدجس  یکی  دش ***  دودرم  درک و  اه  هدجس  یکی 
دیدپ  مدآ  تشگ  هس  كاخ  ز  دیمد ***  مد  هیس  كاخب  نوچ  شمد 

تشاگن  ار  وا  شیوخ  تریس  رب  هک  تشادکاخ ***  نیردنا  فطل  هچ  منادن 
يردنکسا  ماج  یسب  تردق  ز  يرتسکاخ ***  كاخ  نیا  زا  دروآ  رب 

درکباداش  يور  لگ  بآ و  نیا  زا  درک ***  بآ  شتآ و  زا  قلخ  یسب 
دید  شیوخ  تروص  هنیآ  نیا  رد  دیرگنب ***  نیرفآ  شقن  شقن  رهب 

یلع  تاذ  رادومن  دش  وا  زک  یلقیص ***  ار  كاخنآ  درک  نانچ 
دنک  ناریح  لقع  ةدید  وز  هک  دنک *** ناهنپ  مسج  رد  حور  نانچ 

-----------------------------------
( 4  ) هحفص

----------------------------------- 
لجخ  ددرگ  شقن  نآ  زا  دیشوخ  هک  لگ ***  بآ و  زا  شقن  محر  رد  دنک 

دنکف  لغلغ  قلخ  رب  گناب  نیا  زا  دنکف ***  لزلزت  شنیرفآ  رد  وچ 
نیرفآ راگن  دشاب  هکیراگن  نیمز ***  يورب  مراگن  نونکا  هک 

تادوجوم شنیرفآ  فصو  رد 

مروآ  دیدپ  دوخ  تروص  وا  رد  دیروآ ***  دیما  میب و  شقن  وا  رد 
شورخ  کیالم  لیخ  دمآ ز  رب  شوه ***  شنیرفآ ز  دش  گناب  نآ  زا 

یشک  رس  ۀشوگ  ره  دراد ز  هک  یشک ***  یشقن  هنوگرگد  ایآ  هک 
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يوجب  نوخ  نامگیب  نیمز  رد  دنک  يوج ***  هنتف  دشاب و  لد  هنیک  زا  رپ 
مینک  شیاین  رسکی  زور  بش و  مینک ***  شیاتس  ساپس و  ام  ارت 

باطخنیا  نیرفآ  ناهج  زا  دیسر  باوج ***  کئالم  ناسنیز  دنتفگ  وچ 
منم  اناوت  ناوتان و  همه  منم ***  اناد  نادان و  هلمج  امش 

متفای  ناهن  جنگ  كاخ  نیا  رد  متفاتشب ***  وچ  شنیرفآ  يوس 
تسین  كاپ  ارچ و  ددرگ  كاپ  رگا  تسین ***  كاخنیا  زج  شنیرفآ  ارم 

ریذپ  تروص  رای  تروص  وا  رد  رب ***  وب  وید و  راسخر  سکع  وا  رد 
زار  هدیشوپ  تسا  راکشآ  وا  زا  زاب ***  تشگ  وا  زا  رارسا  جنگ  رد 
رای  راسخر  تشگ  وا  زا  نایامن  راکشآ ***  ناهن  جنگ  تشگ  وا  زا 

كاپ  نادزی  يور  نایع  دش  هک ز و  كاخ ***  تشمنیا  هدنخرف  كاخ  یهز 
تساوخ  كاپ  رواد  هس  كاخ  ز  تساوخ ***  كاخ  زا  كاپ  رواد  خر 

تخاون  ار  وا  رم  شدید  هتسیاش  وچ  تخاسکاخ ***  زا  تروص  یکی  سپ  نازو 
تانئاک فرشا  فرش  زا  دش  هک  تانکمم ***  زا  شدیزگب  دیدنسپ و 

----------------------------------- 
( 4  ) هحفص

دنلب  دش  وا  مان  اهمان  نازک  دنچ ***  مان  نتخومایب  سپ  نازو  ----------------------------------- 
دنامن  يزیچ  هدناوخان  هدناوخ  وکن  دناوخ ***  دناوخ  وا  هچنآ  رشبلاوب  همه 

نتخودنا  ياج  ناشیاهلد  هن  نتخومآ ***  يارای  هن  ار  کلم 
ّبآ  يایرد  ياج  اجک  ار  وبس  باتفآ ***  تسپ  ناویا  رد  دباتن 
ناکم  هاگیاج و  زا  رترب  يا  هک  نابز ***  رسکی  دنداشگ  هب  الب 
سک  وت  زا  ریغب  اناد  اناوت و  سک ***  مینادن  اناد  وت  زا  ریغ  هک 

لغفنم  یگمج  دوخ  راتفگ  ز  لجخ ***  راسمرش و  نخس  ناز  همه 
تسین  هار  ارس  هدرپب  ار  یسک  تسین ***  هاگآ  هدرپنیا  زار  زا  سک 
شندیسرپ  يارای  تسار  سک  هن  شندید ***  زا  یئانیب  تسانیب  هن 

لعفنم  هدش  ینارا  زا  لیلخ  لجخ ***  ینارت  نل  زا  دش  یسوم  هن 
وا  نادرک  ناریح ز  هتشگ  درخ  وا ***  راک  رد  هار  ار  هشیدنا  هن 

مرتحم  شتمحر  زا  كاخ  دوش  مد ***  كاخ  رب  هکنوچ  دنز  تمحرب 
دروآ  كاپ  رون  مه  كاخ  زا  هک  دروآ ***  كاخ  رون  زا  هن  اهنت  هب 
دز  كاپ  دزیا  زا  مد  كاخ  فک  دز ***  كاخ  رب  كاپ  دزیا  مد  هچ 
دنک  ینیبشیوخ  یکی  وا  نوچ  هک  دنک ***  ینیشن  الاب  كاخ  نانچ 
دنتخیمآ  درد  نیردنا  فاص  هچ  دنتخیر ***  ام  ماج  رد  هچ  منادن 

شوگب  انیسران  ۀلان  دسر  شونفاص ***  شکیورد  کنب  زا  هک 
کنرشناهنپ  ادیپ و  شون  دش  هک  کنچ ***  زاونب  دوع و  نزب  ینغم 
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وا  يور  دش  كاخ  نآ  زا  رادومن  ور ***  دومنب  هدنرادکاخنیز  هک 
يآ رب  انیم  ناج  اب  هناخیمب  يارب ***  اج  زا  همیسارس  ینغم 

 « همان یقاس  فیرعت  رد  »

تسم  تابارخ  ریدب  دمآ  رد  تسا ***  رپ  یم  یقاس  ماج  اب  هک 
( 5  ) هحفص

وا  تسم  دش  ماج  رغاس و  یم و  وا ***  تسد  رغاس  زا  هک  رغاس  هچ 
زاس  زاس  ناتساد  نیا  زا  ناتسدب  زاجح ***  توصب  یئاون  ینغم 
باتفآ  خر  دومنب  هریت  بش  باقن ***  خز  زا  دنکفارب  یقاس  هک 

تسم  هناناج  دیدرگ  تسم  ناج  هک  تسرپیم ***  دشک  راسگیم و  دشک 
راکشآ  دش  رادلد  يور  نایع  رای ***  تشادرب  هدرپ  خر  ینغم ز 

دیدپ  یتسه  کلم  دش  رون  نآ  زا  دیزو ***  يرون  هچ  شیور  یتیگب ز 
كاخ  بآ و  زا  دیآ  دیدپ  شک  ات  هک  كانبات ***  شتآ  نآ  یقاس  هدب 

تساوخ  كاخ  زا  هشیش  رغاس  مخ  تساخ ***  كات  یمه  اهنت  كاخ  زا  هن 
نزیار  نخس  رد  دش  جنگ  رد  هک  نخس ***  جنگ  روجنگ  تفگشوخ  هچ 

تسوا  ناحیر  كاخ  نیمز  لافس  تسوا ***  ناج  یم  هکیماج  هنیلافس 
زاجح  ياون  قارع و  توصب  زاون ***  نیئآ  ون  یئاون  ینغم 

داد  قاشع  ناتسمب  یئالص  داهن ***  اپ  ناغم  مزبب  یقاس  هک 
مدع  متک  مج ز  دص  ود  درآ  رب  مدبمد ***  یم  سکع  زا  هکیقاس  هچ 

نزم  مج  مج و  ماج  فال  رگید  نزم ***  مد  نز و  مد  یم  هب  ینغم 
تسوا  يوک  کس  لافس  هتسکش  تسوا ***  يور  زا  مج  مکح  هکیماج  هک 

مج  ماج  دش  ماجنا  هیاپ  نآ  زا  مد ***  ماجنآ  رب  دز  وا  يوک  کس 
راکشآ  دش  رای  خر  سکع  هک  رایب ***  نارودب  یم  هایقاس  ایب 

گنس  نزیم  درد  زا  هشیش  نیا  وت  گنت ***  مایا  رود  زا  تشگ  لد  هک 
لگ  بآ و  رد  مارالد  ییوج  هچ  لد ***  مارآ  يوج  نالد  نیگنس  ز 

دید  ماج  رد  رای  خر  سکع  هک  دیرب ***  دیایب  هگنآ  لدیب  زا  لد 
ور  هنازرف  تسمرس  نادنر  وچ  ور ***  هناخیم  يوس  ابرطم  ایب 
نیب  زان  اوس  ام  رب  وت  یقاس  ز  نیب ***  زار  مرحم  مرح  نورد 

( 5  ) هحفص
ماشم  رب  ناج  يوب  دسریم  وز  هک  ماگ ***  تابارخ  رد  دز  هک  منادن 

دش  تسد  زا  هرابکیب  یتسم  ز  دش ***  تسم  شیم  زا  وا  هکنآ  دشچ 
ناشن  مان و  سولاس  دشمگ ز  هک  ناشف ***  شتآ  بآ  نآ  یقاس  هدب 
دیسر  یم  دمآ و  مزبب  یقاص  هک  دیش ***  قرز و  ۀقرخنیا  هن  شتآ  رب 
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بارخ  تسم و  باتشب  هناخیمب  بآ ***  اب  رتفد  هنهک  نیا  يوش  ورف 
دنسپان  دش  ریوزت  ریبدت و  هک  دنب ***  هب  رب  لد  ریوزت  ریبدت و  ز 

شون  بآ  نیشتآ  ناغم  ماج  ز  شون ***  بان  یم  يآ و  هناخیمب 
نیب  ماشآ  يدرد  ربلد  يوس  نیب ***  ماج  نیا  مج ز  یک و  زومر 

تسه  هچ  ره  هنیآ  نآ  رد  ینیب  هک  تسد ***  ماج  رد  دیشمج  وج  دروآ  رب 
تشخ  تشادرب  هچ  مخ  رس  زا  تسدب  تشرس ***  يروح  زانط  تسم  غم 
داهن  زا  شورخ  دص  مخ  دروآ  رب  داتف ***  مج  لد  رد  شخر  سکع  هچ 

شورفیم  یم و  شوخ  رس  تسم و  وت  ز  شوجب ***  اهمخ  وت  يور  سکع  زا  هک 
ملیام  هدش  اهلد  يور  نآ  زا  ملد ***  رد  رگولج  وت  يور  دش  هچ 

تسنم  زا  طاشن  رپ  ناکم  نوک و  هک  تسا ***  لد  رد  ما  هئشن  همهنیا  وت و 
ما  هدیچرب  رهد  زا  مغ  راب  هک  ما ***  هدید  ار  وت  يور  سکع  لدب 

دنک  یتسرپ  یم  ردق  اضق و  دنک ***  یتسم  خرچ  ما  هعرجکی  ز 
گنت  تشگلد  سولاس  قرز  زا  هک  گنر ***  لعل  هداب  نآ  یقاس  هدب 
نود  خرچ  یلیس  زا  تسیلین  هک  نوگ ***  هلال  نوگخرس  یمناز  مخر 

نک  داب  رب  كاخ  مشتآ  نآ  زا  نک ***  هداش  مخ  بآ  زا  ارم  ناور 
مگ  دهز  هبوت و  هر  مزاس  هک  مخ ***  بآ  زا  لد  منانچنآ  وشب 

منک  یئایر  قلد  رود  نت  ز  منک ***  یئاسراپ  زا  هبوت  دص  ود 
وبس  ماج و  نایور و  هداس  نم و  ور ***  يور  ود  نارای  مباتب ز 

( 5  ) هحفص
منک  مخ  هناخمخ و  يوس  مخر  منک ***  مگ  هقناخ  هناخ و  هر 

تسه  هچ  ره  زا  میوش  مزیوآ و  رب  تسد ***  تابارخ  ریپ  نامادب 
دنمدوس  ار  دشاب  دنپ  نآ  هک  دنپ ***  تابارخ  ریپ  مشوین ز 

دهد  یئاهر  یتسرپ  دوخ  نیا  زا  دهد ***  یئانشآ  ادخ  اب  ارم 
شوجب  شتآ  وچ  میآ  بآ  نآ  زا  شون ***  هعرج  موشیم  نیشتآ  نآ  زا 

منک  یناشف  رد  لد  يایرد  ز  منک ***  ینابز  شتآ  شتآ  نآ  زا 
مروآ  بات  بآ و  نالدشتاب  مروآ ***  بارس  ناتسرپ  یقاسب 

لد  زاوآب  اهلد  هار  منز  لد ***  زار  نالدبحاصب  ماشگ 
زاب  جنگ  رهوگ و  رد  میامن  زار ***  جنگ  زا  رهوگ  یسب  مرآ  رب 

شورس  دمآ  رهوگنآ  رادیرخ  شورف ***  رهوگ  وچ  مدرک  جنگنآ  رد 
نم  زاوآ  رپ ز  ارشرع  دنک  نم ***  زار  نیرب  شرع  يوس  درب 

دوش  رتسگ  حدم  وا  هچ  محدم  ز  دوش ***  رگ  انث  میانث  رب  کلم 
نم  رادیرخ  ددرگ  رادناهج  نم ***  رازاب  ددرگ ز  مرگناهج 

مروآ  دیلک  یناهن  جنگب  مروآ ***  دیما  دیلک  ار  نابز 
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منک  رترب  هیاپ  هم  ار ز  نخس  منک ***  رهوگ  رد و  زا  رپ  ار  ناهج 
( 5  ) هحفص

مروآ  ناتسار  رب  يزاین  مروآ ***  ناتساد  یکی  يزاتب 
منک  رونم  ار  لد  راتفگب  منک ***  رثوک  بآ  زا  رپ  ار  نابز 

تسامن  شوخ  یتسار  ناتسار  زا  هک  تسار ***  زار  نیا  مناوخ  ناتسار  رب 
مرثوک  یقاس  رگ  تحدم  هک  مرت ***  رعش  رثوک ز  کشر  درب 

ممد  احیسم  مد  رهب  شحدم  ز  ممدمه ***  نامز  ره  وا  حدم  اب  هچ 
ناتسار  رب  میارس  یئاون  ناتساد ***  هر  نیا  منز  ناتسدب 

ناکم  نوک و  رادیدپ  دش  وز  هک  نایب ***  میامن  یهاش  دولوم  ز 
دوب  دوبان  ود  ره  نآ  دوبنآ و  هک  دوب ***  دولوم  ياج  ناهج  ار  وا  هن 

نیرفآ  نینج  اهمحر  رد  دب  هک  نینج ***  دب  محر  رد  وا  رون  وگم 
تسوا  هدننیرفآ  هدنب  یلو  تسوا ***  هدنب  ار  هدننیرفآ  ناهج 

كاپ  رون  نا  زا  ادیپ  كاخ  دش  هک  كاخ ***  شکاپ ز  رون  هدش  ادیپ  هن 
دوب  راوید  شقن  اجک  ار  ناهج  دوب ***  رادیدپ  ان  اوسام  همه 

دوب  كاخ  رکیپ  رگششخب  هک  دوب ***  كاپ  رکیپ  نآ  كاخ  زا  یک 
تفس رارسا  رد  نینچ  نادنرب  تفهن ***  زار  ياناد  تفگ  نینچ 

دسا تنب  همطاف  اب  ص )  ) ادخ لوسر  ۀملاکم 

بسن  شفانملادبع  يدوب ز  هک  بقل ***  دب  شبلاطوب  هک  نارمع  هک 
راو  دیما  دب  ردارب  روپ  ز  رای ***  دوب و  ردپ  ردارب  ار  یبن 

وا  دب  رواد  كاپ  ةدنتسرپ  وا ***  دب  ردارب  روپ  راتسرپ 
دوبن  روای  رای و  وا  زج  ار  یبن  دوبن ***  رواد  راتسرپ  سک  وا  زج 
دوب  هناخ  ادخ  وا  ادخ  ناخب  دوب ***  هنازرف  دوب و  برع  گرزب 

زارد  شتسد  دوب  رب  موب و  رهب  زارف ***  رس  وا  دوب  برع  موقب 
دوبن يراید  رد  هشداپ  وا  وچ  دوبن ***  يرایرهش  برع  رد  وا  وچ 

( 6 هحفص ( 
دوب  هدننیرفآ  ةدنب  ناجب  دوب ***  هدنب  ناجب  یناهن  ار  ادخ 

بسن  ار  وا  رم  يدیسر  مشاهب  برع *** موق  دندوب  شراتسرپ 
دوب  هناگیب  تالود  رهم و  ز  دوب ***  هناخمه  دنوادخ  اب  ناجب 

شیب  مک و  زا  هنوگ  ره  ارادم ز  شیوخ ***  موق و  اب  باب  ناز  تشاد  یلو 
وا  تصش  دب  هام  رب  هدنیارگ  وا ***  تسد  رد  دوب  مرح  دیلک 

ادخ  ناهیک  رب  موب و  نآ  رب  اور ***  نامرف  دوب  برع  موقب 
زاین  يور  دوس  وا  هاگردب  راجح ***  زرم  ناگرزب  رم  وا  رب 
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كرتس  درگ و  رادهپس و  ریلد و  گرزب ***  ودار  شیدید  دناوخ  یمه 
دنلب  شتخب  تشگ  وا  يرای  ز  دنژن ***  موق  بیسآ  ربمیپ ز 

دیرورپ  ناجب  يدرخ  هب  ار  یبن  دیدپ ***  دب  وا  يامیس  یگرزب ز 
دوب  هدنب  ناجب  ار  یبن  يادخ  دوب ***  هدنیارگ  ربمیپ  نیدب 

شیرق  موق  ناگرزب  زا  ینز  شیط *** روزاب و  دیدانس  زا  شدب 
دوب  هدنب  ار  هدننیرفآ  ناجب  دوب ***  هدنخرف  مان و  همطاف  شدب 

لگ  بآ و  شیناحور  دیدرگ  هک  لد ***  هداد  نانچ  نآ  یبن  نیدب 
دوب  كاردا  رون  نزخم  شلد  دوب ***  كاپ  شنماد  ایر  ربک و  ز 

دوبن  روای  رای و  شرواد  زجب  دوبن ***  رواد  كاپ  زجب  شیانث 
شورس  يادص  وس  ره  یناهن ز  شوگب ***  مدامد  ار  وا  رم  هدیسر 

هلو  ره  رد  قوش  زا  یجاح  دص  ود  هلحرم ***  ره  شمیرح ز  درگب 
هتخادرپن  یتیگب  وا  زجب  هتخاس ***  دوخ  دنوادخ  اب  نانچ 

دوب صالخا  شدنوادخ  اب  لدب  دوب ***  صاخ  ةدنب  ار  دنوادخ 
زار  كاپ  رواداب  تفگ  یمه  زامن ***  رد  یبن  اب  یمه  یناهن 

دوب  هناشاک  شاجنآ  رد  میرم  وچ  دوب ***  هناخ  يوناب  ار  دنوادخ 
( 6 هحفص ( 

شمد  زا  نیمالا  حور  داش  هدش  شرک ***  اچ  نیمک  میرم  هک  میرم  هچ 
هتخومآ  مد  میرم  زومآ  مد  هتخورفا ***  خر  خرنآ  زا  میرم  هن 

لیئربج  مدیب  دوخ  حور  دمد  لیلج ***  يادخ  شنیتسآ  رب  هک 
دوب  راداد  كاپ  ةدنتسرپ  دوب ***  راتسرپ  ردام  وچ  ار  یبن 

دوب  هیاد  نابرهم  ناجب  ار  یبن  دوب ***  هیامنارگ  دزیا  کیدزنب 
يردام  ۀبتر  هتفای  نآ  زا  يرگ ***  تمدخب  اما  دب  ردام  هن 

دید  شوغآ  مه  دوخ  اب  دنوادخ  دیرورپ ***  دوخ  شوغآ  رد  ار  یبن 
تسیک  وت  لثم  هک  اتفگ  راد  ناهج  تسیب ***  دمحم ز  لاس  تشذگب  هچ 

وا  ياتمه  دوب  سک  هن  یتیگب  وا ***  يامیس  رون  زا  نشور  ناهج 
هتفای  وا  يور  زا  رون  مرح  هتفات ***  مرح  رد  شخر  رون  هچ 
يون  هام  هام  وا  راسخر  ز  يوترپ ***  دب  رهم  شخر  رون  ز 

ياس  شرع  وا  ياپ  زا  كاخ  يدش  ياپ ***  كاخ  رب  ياج  رهب  هداهن 
نیبج  دیاس  ياپ  نآ  كاخ  رب  هک  نیمز ***  رب  يدمآ  نامسآ  دنلب 

مک  ردق  ار  رهم  شخر  هامز  مخ ***  دازآ  ورس  شدق  ورس  ز 
زورف  ملاع  زور  رد  تشگ  شبش  زور ***  رون  هتفای  وا  يوسیگ  ز 

تشهب  ضایر  نشور  هتشگ  زا و  تشرس ***  ربنع  شوسیگ  ود  داوس 
هتفای  ینشور  زا و  ملاع  ود  هتفات ***  وا  رات  کی  يرون ز  هچ 
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مرح  لح و  دوب  وا  راتسرپ  مدق ***  نوچ  مرح  لح  دزن  يدز 
دیکچرب  خرب  شگش  رس  يداش  ز  دیرگنب ***  وا  رب  ردام  زور  یکی 

داشگ لد  ةدید  زا  همشچ  دص  ود  داتفوا ***  وا  يالابب  شهاگن 

 « سدقملا تیب  هب  دسا  تنب  همطاف  نتفر  »

بآ  هرهچ  زا  مرزآ  دامد ز  باتفآ ***  رب  هدید  زا  تخیر  ورف 
( 6  ) هحفص

دوخ  کین  ردام  یک  تفگ  ودب  ور ***  مرش  زا  رپ  شدید  هچ  ربمیپ 
داب  رادهگن  تنیرفآ  ناهج  داب ***  رای  ناهج  راگدرک  ارت 

راثن  يدرک  کشا  رد  مرهب  ز  رابکشا ***  ناگدید  زا  یتشگ  ارچ 
رهپس  نودرگ  وت  ياپک  اخیا  هک  رهم ***  رپ ز  لد  دروآ  خساپ  نینچ 

ردپ  دص  ردام و  دص  وت  يادف  رسپ ***  دراد  وت  نوچوک  مام  نآ  شوخ 
رانک  ردنا  دنزرف  هدرورپن  راگزور ***  ردام  وت  دننامب 

ترد  زا  دیما  ان  دش  هک  دمایب  تردام ***  زا  مد  ای  مدید و  ارت 
دیماان  دش  يومنیا  يورنیا و  زا  راگزور ***  ردام  وت  يور  هک  اغیرد 

ور  وت  يورب  دیاشگ  نونکا  هک  ونرآ ***  نیا  شدنام  لدب  اغیرد 
دنک  یمان  مان  وت  راسخر  ز  دنک ***  یماک  داش  وت  رادید  ز 

دنک  ناناج  رادید  ياشامت  دنک ***  ناج  شیارآ  وت  يور  ز 
یگدنز  دنک  وت  يدنزرفب  یگدنخرفب ***  وک  يردام  کنخ 

ور  دروآ  ردنا  رهم  شیورب ز  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  ربمیپ 
درک  راتفگ  هنوگنیز  دیدنخب و  درک ***  رادید  هزات  وا  رادید  ز 

رهم  هام و  تهگرد  زا  شقن  نیمک  رهپس ***  مشچ  هدیدان  وت  نوچ  يا  هک 
( 6  ) هحفص

نارواد  رواد  ار  وت  هدیزگ  ناردام ***  همه  زا  نوک  ود  ره  رد  هک 
يردام  دب  وت  زا  ریغب  یک  ارم  يروای ***  يدرک و  يردام  ارم 

تسا  رترب  وا  زا  شرع  زا  هیاپ  ارت  تسا ***  ربمغیپ  ماموک  مامنآ  ره 
تسمیرم  تهگ  رد  مداخ  نیمک  تسمک ***  یتیگ  ود  رد  يردام  وت  وچ 

لوسر  دزان  وت  تخب  هب  ورفب  لوسر ***  دزارف  رس  تیدنزرفب 
زارد  ینامز  ردام  شوه  زا  دش  زار ***  دنزرف  ردام ز  دینشب  هچ 

داشگ  شزوپب  ارنابز  هر  رگید  داد ***  هسوب  ار  كاخ  دمآ و  شوهب 
تشادن  یناج  قوش  يداش و  سپ  ژ  تشادن ***  ینابز  نتفگ  زار  یپ 

داد  هدژم  یسب  شناهن  هار  ز  داشگ ***  رب  بل  هراب  رگد  ربمیپ 
ور  هزات  ینک  نم  نوچ  روپ  رب  هک  وزرآ ***  نیا  يراد  وت  هک  انامه 
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راگدرک  دروآ  دیدپ  يداژن  راگزور ***  رد  وت  زا  بلاطوب و  ز 
دایب  درادن  شنیرفآ  وا  وچ  داشگرب ***  ار  هدید  ناهجنی  ات  هک 

يربمیپ  تسار  ارم  وز  دوش  يروای ***  ارم  دیآ  يو  تسد  ز 
تسا  روخ  رد  وا  تاذ  ناربمغیپ  تسا ***  رترب  شا  هیاپ  ناربمغیپ  ز 

وا  يوزاب  متسد ز  تسار  دوش  وا ***  يورین  مریگب ز  ار  ناهج 
تسادخ  تسد  تسار  وا  يوزاب  ز  تسامنهر ***  وا  يور  ادخ  يور  ز 

يادخ  ار  یسک  وا  زج  دنناوخن  يار ***  داد و  اب  نادنمشوه  یسب 
رگداد یسک  وا  زج  دننادن  رز ***  روز و  اب  نازارف  رس  یسب 

ع)  ) نینمؤملا ریما  ترضح  تعن 

تسوا  زا  رادناهج  هوکش  نایامن  تسوا ***  زا  رادومن  یئایربک  سب  ز 
کلف  شیاتس  ناز  دوخب  دزانب  ثلم ***  كولم و  ار  وا  دنیاتس 
تفهن  زار  ردام ز  هاگآ  دش  تفس ***  زار  رد  ردامب  نوچ  یبن 

( 7  ) هحفص
رابب شدیما  لاهن  دمآ  هک  راگزور ***  نآ  زا  دماین  رب  یسب 

رمث  ناسنآ  دروآ  يو  لاهن  روراب ***  رمث  ناز  وا  لخن  دش  هچ 
اج  درک  نیرفآ  ناج  رادناهج  اسراپ ***  نز  نآ  لد  نورد 

دومن  ناناج  يور  شلد  ناج  ز  دومن ***  ناج  شیارآ  يورناز  هچ 
دش  رای  خر  لد  زا  شرادومن  دش ***  رارسا  جنگ  نزخم  شلد 

تسرپنادزی  شقن  ناز  تشگ  لدب  تسب ***  شقن  شلد  نادزی  يور  زا  هچ 
يامن  دوخ  ادخ  دمآ  هبعک  نآ  رد  يادخ ***  ياج  تشگ  شلد  میرح 

ناوناب  يوناب  دش  هبعک  يوس  نآ ***  رد  شیاتس  رتهب  زور  یکی 
يادخ  لد  هبعک  رد  هدرک  ناهن  يارگلد ***  دش  هبعک  يوس  رگ  ادخ 

تفرگ  رواد  كاپ  ۀناخ  هر  تفرگ ***  رب  ار  هناخ  رد  دیلک 
تفاتش  لگ  هبعک  يوس  رب  ارچ  تفای ***  دنوادخ  لد  هبعک  رب  وچ 

تسرپتب  تبزج و  هن  هبعک  نآ  رد  تسه ***  هچ  ره  دش  هبعکنیا  رد  اوه 
ماقم  نکر و  دنکفارس  شیاپب  مارحلا ***  تیب  يوس  وا  هچ  دشناور 

میطح  نکر  شیوخ  رب  دیزرلب  میب ***  داتفا  رد  ازعب  تالب و 
تسکش  دمآ  ردنا  تانم  تالب و  تسپ ***  تشگ  دوو  راسنوگن  دش  لبه 

شوج  دروآ  رب  مزمز  هراب  رگید  شورخ ***  ینامی  نکر  دمآ ز  رب 
رجح رجح و  دنداتف  شیاپب  رس ***  دنکفا  رجاه  شهر  كاخب 

هلو  ره  نآ  شنادزی  دیدنسپ  هلحرم ***  نآ  يامیپ  هار  دش  هچ 
دورد  شلیلج  يادخ  زا  دیسر  دوشگ ***  دجسم  بابوا  هچ  نیتسخن 
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لیئربج  دش  هچ  هر  نآ  رد  هریذپ   *** لیلج يادخ  يار  نامرفب و 
زاب  تشگ  وا  يور  رب  هبعک  رد  زارف *** دمآ  هبعک  یکیدزن  هچ 

دید  هدوشگب  هبعک  رد  هگ  انب  دیلک ***  شدوبر  ندوشگ  رد  یپ 
( 7  ) هحفص

دید  روط  شتآ  هولج  زا  رپ  دید ***  رون  زا  رپ  ار  مرح  میرح 
زارف  دمآ  هناخ  رد  هناخ  ادخ  زاب ***  هبعک  رد  دش  ادخ  يورب 

تشارف  رب  نیرب  شرع  زرس  مرح  تشاذگ ***  اپ  مرح  نورد  رد  وا  وچ 
دوب  هدیجنر  قاط  لد  اهناز  هک  دوب ***  هدیچ  مرح  قاطب  تب  یسب 

منص  ياج  هتشگ  اهقاط  همه  مرح ***  ياهقاط  هدش  از  منص 
تسکش  تب  نیرفآ  تب  يامیس  ز  تسپ ***  دنداتف  وا  دنلب  قاط  ز 

مور  ناطلس  هچودنه  ياراد  هچ  موب ***  زرم و  ره  ناهاش  ناگرزب و 
زاجح  رهشب  شتسرپ  رهب  ز  زاین ***  اب  یتب  کی  ره  هداتسرف 

ندب  نیمیس  زانط  نابوخ  وچ  نت ***  هنیرز  نیگآ و  رهوگ  همه 
يرماس  هدید  هدش  ناریح  هک  يرحاس ***  یتب  ره  رب  هدرک  نانچ 

يرگتب  زا  رذآ  لجخ  تب  رهز  يرذآ ***  تب  تب  ره  مرزآ  رپ 
بشب  زورب و  ناشیا  راتسرپ  برع ***  موق  ناهاش  ناگرزب و 

هتخاس  دوخ  راوازس  یئادخ  هتخادرپن ***  لد  ادخ  رهب  ز 
شکب  هدرک  تسد  نانک  شیاین  شو ***  راتسرپ  شدزن  زور  بش و 

كاخب  رس  کی  دنداتف  الاب  ز  كاپ ***  رون  نآ  دیبات  هچ  ناشیا  رب 
تسکش  ناشیا  يازعب  دمآ  رد  تسپ ***  دنداتف  وا  يورب  الاب  ز 

شورخ  کناب  هشوگ  ره  دمآ ز  رب  شوجب ***  دش  نامسآ  ناتساد  نآ  زا 
تسار  تشگ  ۀمغن  ۀشوگ  ره  ز  تساخ ***  هشوگ  رهز  یئاون  ياون 

نیرفآ  ناج  زا  رپ  دش  ناهج  نیمز ***  نامسآ و  دش  زاوآ  رپ 
دش  زاب  وا  رب  نادزی  ضرع  رد  دش ***  زاوآ  رپ ز  مرح  میرح 

دورد  نادزی  دمآ ز  هناخنآ  رب  دورف ***  دمآ  هناخ  رد  هناخ  ادخ 
دشاب  هدنب  ار  دنوادخ  ادخ و  دشاب ***  هدنخرف  هناخ  ادخ  يور  ز 

( 7  ) هحفص
راکشآ  همطاف  رب  درک  نایع  راگدرک ***  یناهنپ  زار  یسب 

دینش  ناهنپ  زار  دب  هچ  ره  دوخ  ز  دیدپ ***  یناهن  زار  تشگ  وا  رب 
زاب  تفگ  سکب  ناوتن  زار  نآ  هک  زاین ***  زار و  رارسا و  دید  یسب 
تفنش  تفگب و  دیان  تسار  نآ  هک  تفهن ***  زار  دید  یسب  یناهن 

شورس  ششوه  شوگ و  رد  تفگ  نینچ  شوهب *** دمآ  یشوهیب  وناب ز  هچ 
ادخ  لد  هبعک  رد  وت  ياراد  هک  اج ***  زادرپب  لد  زا  هناگیب  ز 
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دنبشقن  دوب  لد  ۀبعک  رد  هچ  دنسپان ***  رهز  ار  لد  ياریپ  هب 
ناهن  راکشآ و  زا  چیه  وگم  ناد ***  رارسا  ناج  لدب  ياراد  هچ 

اج  دمآ ز  رب  شوهب و  دمآ  رد  ادن ***  نیا  دینش  ندازی  وناب ز  هچ 
زاب  تفگ  زار  نآ  بلاطویب  زار ***  رپ ز  یلد  دمآ  هناخ  يوس 

تفج  دنامورف  شتفگ  یتفگش ز  تفهن ***  زار  تفگ  رب  تفج  اب  هچ 
زارف  ناشیا  يوس  یبن  دمآ  هک  زار ***  دوب  نایم  رد  ار  درم  نز و 

درک  زاب  ار  زار  رد  ناشیاب  درک ***  زار  نآ  فشک  نانک  مسبت 
داد  هدژم  ناهن  زار  ناشیاب ز  داشگ ***  ناشیاب  ناهنپ  زار  رد 

راگدرورپ  دیدرگ  رادیدپ  راکشآ ***  نید  ناهنپ و  رفک  دش  هک 
( 7  ) هحفص

دیرفآ  نامز  ناکم و  نوک و  هک  دیدپ ***  دمآ  يرادناهج  ارناهج 
دومن  ناهنپ  هچنآ  راکشآ  دومن  دوشگ ***  نادزی  يور  ناهج  يورب 
دوب  رادنپ  هدرپ  رد  هچنآ  دومن  دوشگ ***  خر  زا  هدرپ  نیرفآ  ناهج 
دنبشقن  لزا  رد  وا  تسد  دب  هک  دنلب ***  یتسد  دیدرگ  هدرپ  نیا  رد 

اس  شرع  وا  ياپ  ارکاخ  دوش  ادخ ***  تسد  تسار  دوش  ادیوه 
ادخ  تسد  شوزاب  ادیوه ز  اپب ***  ور  نآ  زا  نادزی  يور  دوش 
نم  نیئآ  هزات  وا  تسد  دنک  نم ***  نید  دوش  ادیوه  شغیت  ز 
دنک  یئامن  دوخ  ادخ  یئوگ  هک  دنک ***  یئادخ  راک  راک  رهب 

تسنت  رد  وا  رادید  ناج ز  ارم  تسنم ***  ناج  هدنز  شنت  ناج و  ز 
يارگلد  همطاف  بلاطوبا و  يادخ ***  لوسر  زا  نوچ  دندینش 

رگداد  رواد  ام  رای  دش  هک  رس ***  كاخ  رب  دندوس  هدژم  نآ  زا 
راثن  رهوگ  رانید و  درک  یسب  رادمان ***  بلاطوب  هدژم  نآ  زا 

هاش  دمآ ز  زجعم  یسب  مجنپ  ز  هام ***  راچ  نآ  تشذگب  هچ  هم  نآ  زا 
دینش  تفگب و  دیان  تسارنآ  هک  دید ***  هامنآ  زجعم  سب  دیشروخ  ز 

روط  ران  ۀلان  هم  دمآ ز  رب  رون *** دیبات  هچ  همنآ  رب  روخنآ  زا 
تساوخ  هامنآ  نابات و  رهم  نآ  زا  تسار ***  راتفگب  تیان  هک  میوگچ 

تشاد  ياج  ادخ  نآ  هگتولخب  تشادیاسرف ***  شرع  شلد  نورد 
ناد  زار  زجب  دنادن  ارنآ  هک  ناهن ***  زار  هام  نآ  دید  یسب 

زار  شیوخ  لد  زا  یسب  يدینش  زاین ***  تسد  هام  رب  هچ  يدیسر 
دوب  زاوآ  رپ  وا  لد  نورد  دوجس ***  رکذب  عوکر و  رکذب 

يدمآ  فاوط  رد  مرح  ونابب  يدمآ ***  فاطم  يوسب  وناب  هچ 
مالس  يدیسر  شماقم  سکر و  ز  ماقم ***  نکر  کیدزن  هچ  يدیسر 

( 8  ) هحفص
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مالس  يدرک  رهم  زا  يو  رب  رجح  مالتسا ***  وا  هچ  ار  رجح  يدومن 
اج  یتسجب ز  وا  لد  يدیسر  ادخ ***  لوسر  وناب  يوس  رب  هچ 
یتساخرب  ياج  زا  وناب  وزا  یتساوخ ***  نتساوخ  رب  هچ  وناب  ز 

مالس  يدومن  دورد و  يدادب  مارگ ***  لوسر  رهب  میظعتب 
کلف  زا  مالس  دورد و  ونابب  کلم ***  جوف  هچ  يدیسر  مدامد 
يارگلد  ناوناب  يوناب  يدش  ياپب ***  دجهت  رهب  هچ  هگ  رحس 

لد  زاوآ  مه  شناد  زار  يدب  لد ***  زار  دب  هچنآ  لد  يدینش ز 
لیلج  بر  لد ز  هگتولخب  لیوط ***  ياهروس  یسب  يدینش 

ناتساد  نآ  زا  ناریح  دنامورف  ناوناب ***  يوناب  يدش  یتفگش 
يدز  اهناتساد  ناتساد  نآ  زا  يدمآ ***  ادخ  لوسر  يوسب 

اج  هدرک  لدب  ار  امش  نادزی  هک  ادخ ***  لوسر  مسبت  يدومن 
ناد رارسا  رس  نارادرس  اب  ناهن ***  زار  ياناد  تفگ  نینچ 

ع) نینمؤملا (  ریما  زاجعا  فصو  رد 

دنپ  ریگارف  رگید  زاجعا  ز  دنلب ***  ناتساد  ةدنیارس 
يارس  زا  دب  هتفر  نورب  يراکب  يارک ***  اپ  بلاطوبا  يزور  هک 

سب  وناب و  دنوادخ و  زا  ریغب  سکچیه ***  دبن  اج  رب  هناخ  نآ  رد 
بابک  دش  ناوناب  يوناب  لد  بآ ***  زا  یلاخ  هناخ  نآ  کشم  مخ و 

تفاتش  مزمز  يوس  رب  همیسارس  تفاین ***  یبآ  کشم  وا  هناخ  رد  هچ 
بات  رپ ز  لد  بآ  یپ  دش  ناور  بآ ***  کشم  دوخ  شود  رب  دروآ  رب 

هلو  ره  رد  داتفا  یجاح  دص  ود  هلحرم ***  نآ  يامیپ  هار  دش  هچ 
تسجبآ  نارم  اجنآ  هک  دب  نآ  زا  تسخن ***  زورب  مزمز  نایرج  هک 

مدق  مزمز  کیدزن  داهنب  هچ  مرح ***  يوسب  دشناور  وناب  هچ 
( 8  ) هحفص

مارحلا  تیب  يالابب  الاب  ز  ماقم ***  نکر  دمآ ز  يدیشورخ 
شوج  داتفا  هراب  رگید  مزمزب  شورخ ***  ینامی  نکر  دمآ ز  رب 

بایماک  دش  کشم  نآ  بآ  نآ  زا  بآ ***  رپ ز  دش  بآ  ناز  کشمنآ  هچ 
دنمجرا  ناهج  رد  مدش  نونکا  هک  دنلب ***  یئادص  مزمز  دروآ  رب 

باتش  وناب  درک  نتشاد  ربب  بآ ***  رپ ز  ار  کشمنآ  دومنب  هچ 
دوب  بآ  زا  رپ  نیگنس  کشم  نآ  هک  دوب ***  بات  یب  تخس  نتشادرب  هب 

ناوتان  دش  بآ  ندرب  زا  هک  ناوتاب ***  يوناب  نآ  زا  دنام  ورف 
دناوخ  راک  نآ  رد  ار  دوخ  دنوادخ  دنامب ***  ناریح  راک  نآ  رد  ینامز 

مرتحم  ردام  يا  هک  دمآ  رب  مرح ***  يوس  یئادن ز  هگان  هک 
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يادخ  رواد  دیدرگ  وت  رای  هک  يارگ ***  لد  یئ  هچ  رهب  راکنیز  هک 
اج  دمآ ز  ردنا  ادن  ناز  شلد  ادن ***  نادزی  وناب ز  دینشب  هچ 

دید  رون  زا  رپ  رسارس  ارناهج  دیرگنب ***  یئوس  ره  رب  همیسارس 
رگد  یناور  دشن  اور  شمشچب  رگد ***  یناج  دید و  رگد  یناهج 

دومنوسرهر  نادزی  يور  وا  رب  دوشگ ***  رب  ار  هدید  وا  هک  وس  رهب 
دوب  رادنپ  هچ  ره  همه  ادیوه  دوب ***  رادیدپ  نادزی  يور  همه 

دیرخ  نادزیز  نیب  ادخ  مشچ  ود  دیدن ***  يزیچ  شیوخ  ةدید  زا  هچ 
ناوج  یتشگ  ریپ  شندید  زا  هک  ناور ***  ورس  وچ  شدیدب  یناوج 

دوب  بایان  هدید  رد  حورنآ  هک  دوب ***  بات  رد  هدید  شندید  يوس 
درک  زاغآ  زاب  شندید  يوس  درک ***  زاب  ار  هدننیب  هراب  رگد 

لامه  شدوبن  شنیرفآ  زا  هک  لاثم ***  یب  تروص  یکی  شدیدب 
نیرفآ  ناور  اهنتب  شناور  نیرفآ ***  ناج  تاذ  وا  زا  نایامن 

دیلک  توبن  رب  ربمغیپ و  هن  دیدپ ***  نادزی  يور  وزو  نادزی  هن 
( 8  ) هحفص

ناوناب  يوناب  خر  دیشوپب  ناور ***  وناب  يوس  دش  رهم  زا  رپ 
باقن  رد  خر  هامنآ  درکناهن  باتفآ ***  نآ  دش  هم  نآ  کیدزن  هچ 

نیرق  نادزیب  دش  ناوناب  هم  نیزگهر ***  رسپ  ردام  يوس  دش  هچ 
ناهن  يدرک  دنزرف  خر ز  ارچ  نابرهم ***  ردام  ياک  دیشورخ 

ممیرم  مدمه  سدقملا  تیب  هب  ممرحم *** ایربک  هگتولخب 
دیدپ  احیسم  دمآ  میرم  زا  هک  دیمد ***  مد  نانچ  میرمب  نم  مد 

بآ  کشم  نآ  تشادرب  دیدنخب و  باتفآ ***  نآ  هچ  هم  يوس  دش  ناور 
ناوناب  يوناب  وا  هارمهب  ناور ***  دش  نتشیوخ  ۀناخ  يوس 

هاگن  شدرک  رهم  زا  ردام  يوس  هاش ***  شیوخ  ۀناخ  يوس  دمآ  هچ 
تفای  رادلد  يور  وا  رادید  ز  تفای ***  راب  هگن  نآ  زا  ردام  لد 
وس درک  نیرفآ  ناهج  يوسب  وم ***  يورنآ و  زا  ناریح  دنام  ورف 

لاحم دشاب  وت  زا  ریغ  وت  ریظن  لاثم ***  ریظن و  یب  رواد  يا  هک 
دنبشقن  ای  تسشقن  شقن  نیا  هک  دنبب ***  اهلد  ياپ  دش  شقن  نیا  زا 

تسین  هار  نیا  يوس  رظن  اریسک  تسین ***  هاگآ  لد  نآ  وم  يورنیا و  زا 
زاب  درک  ار  هدید  رگید  وا  يوس  زاین ***  زار و  تفگ  لدب  وناب  هچ 

( 8  ) هحفص
شورخلد  زا  دروآ  رب  یناهن  شوه *** تفر  شرس  زا  يار  يورنآ  زا 

امنهر  وا  يوس  یبن  ددرگ  هک  ادخ ***  رواد  تسنیا  هک  انامه 
تشگ  هاگآ  شزار  زا  هاشنهش  تشذگ ***  لد  رد  زار  نآ  هچ  ار  وا  رم 
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نامگ  دب  نیز  راذگب  راهنزب  نابرهم ***  ردام  یک  دیشورخ 
نیرفآ  ناهج  ارنم  هدناوخ  یلو  نیرفآ ***  ناج  رادناهج  نم  مین 

نمجنا  رهب  یتیگب  نایامن  نم ***  نادزی ز  يور  منادزی و  هن 
مربمغیپ  رای  مربمغیپ  هن  مرواد ***  ةدنب  منادزی و  هن 

لالجلاوذ  رواد  همه  رب  منم  لامه ***  شنیرفآ  زا  نم  مرادن 
تسس  دهع  نم  ارنید ز  كرش  دوش  تسرد ***  دیامن  نادزی  راک  نم  ز 

زارد  ینامز  هگنآ  شوه  زا  دش  زار ***  هنوگ  نیا  زا  وناب  دینشب  هچ 
دیدن  دوخ  زج  هناخنآ  رد  اریسک  دیرگنب ***  یئوس  ره  دمآ و  شوهب 

شوج  رپ ز  لد  دنوادخ  زار  ز  شوه ***  هتفرلد  ناریح ز  دوب  یمه 
يادخ  راک  ناریح ز  دنام  ورف  يارگلد ***  هگ  ناریح و  دوب  یهگ 

يار  کین  ردام  هک  تفگ  نینچ  يادخ ***  لوسر  دمآ  رد  رد  زا  هک 
دش  بات  رد  وت  يور  هک  يور  ز  دشبآ ***  تا  هدید  زا  هکیدید  هچ 

رگنلد  رسپ  يوس  دروآ  خر  رسپ ***  ثیدح  ردام  دینشب  هچ 
تفگ  هدرپ  رد  هتفهنب  زار  یسب  تفهن ***  زار  دروآ  رب  هدرپ  ز 

راکشآ  دش  هناخ  ادخ  انامه  راگدرک ***  هناخ  رد  زورما  هک 
دومن  مشچب  ار  دوخ  دنوادخ  دوبن ***  نیب  ادخ  مشچ  هچ  رگ  ارم 

رگداد  رواد  دب  هک  انامه  رگ ***  هولج  یتروص  نایع  دش  نمب 
ادخ  اراکشآ  دش  هناخ  رد  هک  اج *** دمآ ز  رب  لد  متروص  نآ  زا 

تسین  رادید  يور  وا  يورنوچ  هک  تسین ***  رای  ارم  نابز  شفصو  ز 
( 9  ) هحفص

دوب  رود  اه  هدید  وا  رادید  ز  دوب ***  رون  زا  رپ  یتیگ  ود  شیور  ز 
نارواد  رواد  نومه  دشاب  هک  نامگ ***  مدوب  يومناو  يور  نآ  زا 

امن  دوخ  دش  يورنآ  يارنآ و  زا  ادخ ***  فصو  هچنآ  وت  مدینش ز 
دوب  دنوادخ  یتفگ  وت  میوگچ  دومن ***  اراکشآ  دوب  هچ  ره  ناهن 

امنهر  وا  يوس  یبن  دمآ  هک  ادخ ***  رواد  تسنیا  هک  انامه 
نابرهم  ردام  یک  دیدنخب  ناهن ***  زار  دینشب  هچ  ربمیپ 

راگ  دنوادخ  هدیدب  يدید  هک  رایم ***  لد  رد  هشیدنا  راکنیا  زا 
تسا  روادناهج  شنیرفآ  رهب  تسا ***  روای  ناهجنا  ناهجنیا و  ارم 
تسنت  ردنا  يو  يورز  ناج  ارم  تسنم ***  يادخ  نایامن  شیور  ز 

نید  شیک  ارم  ددرگ  هزات  وا  زا  نیگن ***  ریزب  درآ  رد  ار  ناهج 
وتب  مداد  هدژم  زا و  یناهن  وتب ***  مداشگ  ناهنپ  زار  نم  هچ 

تفهن  زار  ردام ز  دنام  ورف  تفگ ***  زار  نآ  دنزرف  هچ  ردامب 
تشاد  زاوآ  رپ  ار  لد  زارنآ  زا  تشاد ***  زارنیا  رگید  لدب  یئاهن 
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راکشآ  يزجعم  يدش  رب  وا  رب  راگزور ***  ناز  زور  ره  هک  دبنانچ 
دینش  تفگب و  دیان  تسارنآ  هک  دید ***  زور  بش و  ناهنپ  زار  یسب 

زاب  دیدرگ  شرع  رد  یتیگب  زارف ***  دمآ  نداز  ۀماگنه  هچ 
دومن  مدرمب  ار  دوخ  يور  یلو  دوب ***  رادنپ  هچنآ  دش  رادومن 

زامن  زا  دعب  رهظ  دشب  وناب  هک  زار ***  ياناد  زار  نیا  تفگ  نینچ 
ادن  يدیسر  ششوگب  هگان  هک  ادخ ***  روادب  يدومن  شیاتس 

تسار  دنوادخ  هک  یمیرمنآ  وت  تسادخ ***  احیسم  تک  یمیرمیا  هک 
دنز  مد  زا  مد  میرم  یسیع  هچ  دنز ***  میرمب  مد  وت  ياحیسم 
نیمالا  حور  ياشخب  حور  دوب  نیتسآ ***  ارت ز  رگ  ۀخفن  دزو 

( 9  ) هحفص
ار  دنوادخ  وش  ادخ  ياجب  ادخ ***  ناخب  وش  ارف  يدوزب 

دوبن  ام  هناخ  قیال  ناهج  دوبن ***  اجنآ  تدولوم  ياج  رگا 
يامن  یسیع  دنوادخ  مدرمب  يآ ***  رد  یسیع  دنوادخ  ناخب 
تساجب  وا  يدنوادخ  مدزنب  تساور ***  ان  رگا  یسیع  یئادخ 
رشبلا  ریخ  تفگ  شدمآ  دایب  ربخ ***  نیا  دسا  تنب  دینشب  هچ 

دناوخب  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  دنامب ***  یتفگش  رد  ناتسادنآ  زا 
زارد  ینامز  دش  نیرفا  زا  رپ  زاین ***  لداب  زارناز  تشاد  یسب 

شورس  یحو  دنوادخ  دزن  ز  شوگب ***  دمآ  هراب  رگید  هگان  هک 
نیرفآ  ناهج  ياج  شرعنآ  رد  نیرفآ ***  ناج  شرع  وت  ناخیا  هک 

يامن  نادزی  يور  نایناحورب  يارگ ***  نادزی  كاپ  ۀناخ  يوس 
دیدپ  دمآ  وت  زا  نیرفآ  ناج  هک  دیون ***  اداب  وت  رب  نیرفآ  ناج  ز 

ارگلد  یمه  وس  ره  درک  هگن  ادخ ***  يادن  وناب  دینشب  هچ 
دینشیم  نیرفآ  ناج  کناب  یمه  دیدن ***  يزیچ  وس و  ره  درک  هگن 

ارگ  نادزی  كاپ  هناخ  يوس  اج ***  زادرپ  هناخنیا  زا  یه  یه  هک 
نیب  هناشاک  هناخ  نآ  رد  ار  ادخ  نیب ***  هناخ  ادخ  يور  هناخ  نیا  رد 

مرح  موسب  ناباتش  دش  ناور  مرتحم ***  نآ  دینشب  یحو  نآ  هچ 
ماقم  نکر و  دنداتف  شیاپب  مارحلا ***  تیب  يوس  دش  هچ  ناباتش 

دیجم  شرع  جوا  رب  هرذنآ  دش  دیسر ***  شیاپ  شقن  وک  هرذ  رهب 
باب هتسب  دش  ریجنزب  لفقب و  باتش ***  رپ  لد  تشگ  مرح  درگب 

میظع  شرع  داتفا  رد  شیاپب  مطیح ***  نکر و  کیدزنب  دمآ  هچ 
تفای  هار  ناوناب  يوناب  نآ  رد  تفاکش ***  مه  رد  نک  رنآ  میظعتب 

كاپنادزی  دید  دوخ  شوغآ  رد  كاچ ***  هدرکلد  نابیرگنوچ  مطح 
( 9  ) هحفص
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مین  ود  رب  دشب  نکر و  دیزرلب  میطح ***  دش  هرکاخ  شمدقم  رد  هچ 
تفج  تشگ  نیرفآ  ناج  يارادب  تفگش ***  رب  وا  يامیس  زنوچ  شلد 

مهب  دمآ  ردنا  مرح  فاکش  مدق ***  دز  مرح  نورد  وناب  هچ 
تفای  رادلد  يور  مرح  نورد  تفای ***  زاب  مرح  نورد  هم  نآ  هچ 

بل  داشگب  زارنیا  زا  ناوتب  هن  بش ***  هس  زور و  هس  اجنآ  دوب  یمه 
سب  زارنآ و  زا  هاگآ  تسه  ادخ  سکچیه ***  ین  هاگآ  هار  نآ  زا 

دنام  زاب  وا  رکذ  زا  رکف  هز  دنام ***  زارنآ  يارای  هن  ار  نابز 
تسین  راتفگ  هار  ناتسادنیا  رد  تسین ***  هار  نیا  رد  ار  نخس  نابز 

دازن  ریمن و  زار  دیوگ ز  هک  دایب ***  دارآ  یک  تیاکح  نیا  نابز 
داب  مرزآ  هتکن  نیا  زا  ارناهد  داب ***  مرش  ناتسادنیا  زا  ارنابز 

بشب  دباتن  ناشخر  دیشروخ  هک  بل ***  میدنب  هک  رتهب  زار  نیا  زا 
ادخ  لوسر  دمآ  هناخ  يوس  اج *** هناخنآ  رد  دش  ار  هناخ  ادخ 

دنک  نت  شیارآ  يور  نآ  زا  دنک ***  نشور  هدید  وا  يور  زا  هک 
(9  ) هحفص رصبلا  غاز  لحک  ار  هدید  دنک  رگداد ***  رواد  خر  دنیب  هب 

 « مارحلا تیب  رد  ع )  ) یلع دلوت  رکذ  رد  » 

امن  دوخ  ادخ  حور  تشگ  وا  رب  ادخ ***  لوسر  دش  ادخ  ناجب 
راکشآ  دش  هدرپ  یپ  شاجنا  دب  راگزور ***  ةدرپ  رد  هچنآ  ناهن 

دید  دنوادخ  يور  يور  نآ  زا  دیرگنب ***  وا  راسخرب  ربمیپ 
درک  رکش  هدجس  شا  هنارکشب  دوخ *** راداد  يوس  رب  دروآ  خر 

ناور  دش  ادخ  تسد  دهع  يوس  ناج ***  سنا و  دیس  وا  رکش  زا  سپ 
نید  دنوادخ  يور  تخورفارب  نیلسرملا ***  هدیس  دش  کیدزن  هچ 
دنمجرا  ناکم  نوک و  وت  زا  يا  هک  دنلب *** کنابب  اتفگ  دیشورخ و 

رصبلا  غاز  لحک  دش  هک  شمشچب  رگ *** هولج  تخد  رب  دش  هکیئورب 
دیزگ  رب  ارت  ارم و  یتیگب  دیجم ***  درف  نادزی  هک  مهاوگ 

مایپ  مراد  وت  يوسب  نادزی  ز  مالس ***  نادزی  اداب ز  وت  يو  رب 
لیئربج  یب  شرع  زا  دمآ  دورف  لیلج ***  بر  یحو  نوچ  هک  یمالس 
تسب  شقن  ام  شقن  همه  رسارس  تسه ***  هچ  ره  همه  ادیپ  درک  امز 

رب  هب  دمآ  وت  دیما  لاهن  رگداد ***  رواد  دش  رای  ارت 
يورجک  زا  خرچ  دش  هدوسآ  لد  يوق ***  دش  تیوزاب  ادخ  تسد  ز 

راگزور  شدرگ  دوش  تماکب  رای ***  دیدرگ  كاپ  رواد  ارت 
راوخ  رادنپ  رفک و  دوش  یتیگب  راگزور ***  ةرهش  وت  نید  دوش 

تسب  دهع  نم  تسد  زا  وت  تسد  ز  تسا ***  زورب  نادزی  هکنآ  منم 
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يادخ  رون  وت  رب  نایع  دش  نم  يآ ر ز  رات  بش  ردنا  هکنآ  منم 
دوشگرب  بل  دیدنخ و  هراب  رگید  دوب ***  شوماخ  ياجنآ  رد  ینامز 

دنکف  لزلزت  نودرگ  قاط  هنب  دنلب ***  توص  دنبلد و  زاواب 
لوزن  هدرکن  ار  ادخ  مالک  لوسر ***  رب  هگیاج  نآ  دناوخ  ورف 

( 10  ) هحفص
لیئربج  یب  دناوخ  یبن  رهب  ز  لیلج ***  راگدرورپ  یحو  همه 

درک  دای  همه  اراکشآ  وا  رب  درف ***  راداد  دنوادخ  زار  ز 
دنامن  يزیچ  هدناوخان  دناوخ  همه  دناسر ***  ربمیپ  يوس  هچنآ  ادخ 

دناوخب  یناهن  ار  نیرفآ  ناهج  دنامب ***  یتفگش  رد  زا و  ربمیپ 
راودیما  متشگ  ادخ  يور  ز  رابب ***  مدیما  لاهن  دمآ  هک 

تسپ  الان و  دنوادخ  يوسب  تسد ***  دروآ  رب  الابب  يداش  ز 
دید  دهمنآ  يوس  رب  هراب  رگید  دیجم ***  راگدرورپ  رکذ  زا  سپ 

راگدرک  رداق  تردق  همه  راکشآ ***  دید  دهع  نهاریپب 
زاین  یب  ةدنراد  تسنیا  هک  زارب ***  دب  ةدنیوگ  ياج  رهب 

دوب  زار  نیا  رکذ  ةدرپ  رهب  دوب ***  زاوآ  رپ  یتوص  هشوگ  ره  ز 
رگداد  رواد  دش  رای  واب  رشبلا ***  ریخ  رای  دش  راداد  هک 

دومن  اتکی  دنوادخ  لالج  دوشگ ***  خر  زا  هدرپ  لزا  لالج 
دونش  تفگ و  ریبکت  ریغ  دبن  دوب ***  ریبکت  رکذ  زا  رپ  یناهج 

تساوخ  زاوآ  توص  ۀشوگ  رهز  تسار ***  زاوآ  ادیپ و  هدنیوگ  هن 
راگدرورپ  رای  ارت  دمآ  هک  راگدرک ***  زا  هدژم  ارت  اداب  هک 
رای  راسخر  دیدرگ  رادیدپ  راکشآ ***  دش  هدرپ  سپ  راگن 

دوب رادنپ  هچنآ  دش  رادیدپ  دوب ***  رادید  هدیشوپ  رادنپ  ز 

ع)  ) ریما ترضح  اب  ءایبنالا  متاخ  ۀملاکم  رکذ 

لدب  یب  رواد  خر  دش  نایع  لزا ***  لامج  عقرب  دنکفا  رب 
دیدپ  دش  ادخ  يایربک  همه  دیدپ ***  دش  ایربک  تکوش  همه 

تفای  رادناهج  ار  نیرفآ  ناهج  تفای ***  رادناهج  يور  هزات  ناهج 
ناهج  راگدرک  دش  رادیدپ  ناهج ***  راگدرورپ  تشگ  نایع 

( 10  ) هحفص
ناهج  راک  تفای  یلع  زا  ماظن  ناهج ***  راگدرک  دش  رادیدپ 

راگدرورپ  يامیس  تشگ  نایع  رای ***  دنوادخ  دش  ناگدرورپب 
راکشآ  دش  هدرپ  یب  هدرپ  نیا  رد  راگ ***  دنوادخ  لالج  لامج و 
تسا  رورپ  ناور  شناور  اهنتب  تسا ***  رورپناج  هکنآ  دش  رادیدپ 
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تسب  شقن  نآ  زا  لد  ةدرپ  رهب  تسد ***  لد ز  دش  فوص  نآ  زا  ار  یبن 
دش  زاس  اون  لد  ةدرپ  رهب  دش ***  زاوآ  رپ ز  اون  ناز  شلد 

تساوخ  زار  نیا  رکذ  شا  هدرپ  رهز  تساوخ ***  زاوآ  مد  ره  شلد  زا  قوش  ز 
ادخ  اب  وا  رهم  دش  زارمه  هک  اج ***  داد  لدب  ار  وا  رهم  نانچ 

دید  هچ  میوگ  هک  مرادن  ینابز  دیرگنب ***  وا  يوس  رب  رهم  سب  ز 
دید  هچنآ  دید  دهم  رد  مشچنآ  زا  دیرخ ***  رگید  مشچ  شندید  یپ 

دنب  شقن  وا  يامیس  يدید ز  هک  دنسپ *** وا  رب  شقن  نآ  تشگ  نانچ 
راگن  ره  ةدنراگن  شدیدب  راکشآ ***  ناهج  هاگن  دش  وا  رب 

دیرگنب  نیرفآ  ناهج  يوسب  دیدب ***  ار  وا  رون  رپ  راسخر  هچ 
لاحم  دشاب  وت  زا  ریغ  وت  لاثم  لاثم ***  ریظن و  یب  وت  تاذیا  هک 

تسار  رادناهج  ای  نیرفآ  ناهج  تسارو ***  ادیپ  وتیور  يورنیا  زا 
هاگ  هاگیب و  هراومه  دهم  نآ  رب  هاگن ***  ناریح  درکیم  نیا و  تفگب 

دید  هچنآ  وا  يامیس  شدیدب ز  دیرگنب ***  وا  رب  نیب  ادخ  مشچب 
دش  زاوآ  رد  اتکی  يارادب  دش ***  زاب  وا  يور  رب  هچ  شمشچ  ود 

مروآ  نایب  يوار  راتفگ  ز  مروآ ***  ناتساد  نآ  رکذ  نونک 
زورف  یتیگ  رهم  دش  هچ  مراهچ  زور ***  هس  وناب  دنام  مرح  رد  نوچ  هک 

هبعک ۀناخ  زا  ار  ع )  ) نینمؤملا ریما  دهم  ندروآ 
شیع  دیدرگ  خلت  همه  ناشیارب  شیرق ***  موق  ناهاش  ناگرزب و 

( 10  ) هحفص
زور  دیدرگ  هریت  رثا  نیز  امب  زور ***  هس  دشاب  هتسب  مرح  باب  هک 

ماحدزا  مرح  رود  هدرک  همه  مانالا ***  ریخ  کیدزن  ناشیوخ  ز 
تانئاک  دیس  نمشد  همه  تال ***  يزع و  درو  زا  رپ  بل  همه 

رهم  شیوخ  نت  زا  همه  هدیرب  رهپس ***  راک  ناریح ز  هتشگ  همه 
مرح  باب  داشگب  دنوادخ  مدحبص ***  رد  قلخ  رب  هاگان  هک 
دیدپ  دمآ  هبعک  رد  دیلک  دیلک ***  یب  دش  هداشگب  هبعک  رد 
مدق  یتیگب  رواد  كاپ  دز  هک  مرح ***  زا  دنلب  دمآ  رب  یئادن 

زاس  هبعک  نورب  دمآ  هبعک  زا  هک  زاب ***  دیدرگ  هبعک  رد  اهنت  هن 
دنمجرا  مرح  دمآ  زورما  هک  دنلب ***  دمآ  رب  یگناب  هراب  رگید 

مدع  دوجو  دش  ناهج  رد  نایع  مدق ***  دز  ناهج  رد  نیرفآ  ناهج 
دش  رادنپ  زار  همه  ادیوه  دش ***  رادومن  رواد  كاپ  خر 

دوب  رادنپ  هدرپ  رد  هچنآ  دومن  دومن ***  ادیوه  ناهنپ  زار  همه 
شوگب  کیاکی  مدرم  دندینش  شورخ ***  نیا  مرح  زا  رای  هس  دمآ  رب 
تفاکش  ناتسرپ  تب  ةرهز  نآ  زا  تفای ***  میب  همه  اهلد  گناب  نآ  زا 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


رهم  هدیربب  تالود  رکذ و  ز  رهپس ***  راک  ناریح ز  هدنام  همه 
( 10  ) هحفص

وگتفگ  رد  توص  نآ  کناب و  نآ  زا  ور ***  هدروآ  رگیدکی  يوس  همه 
مخ  تشگ  نامسآ  هن  هک  دمآ  رب  مرح ***  زا  یئ  هرعن  رگد  راب  هک 

بیهن  رپ  ادن  ناز  نز  درم و  لد  بیکش ***  رارق و  دش  نیرب  خرچ  ز 
نز  درم و  يا  دیشوپ  هدید  همه  نمجنا ***  يا  دوخ  مشچ  دیشوپ  هک 

روک  هدننیب  مشچ  دوش  اجنیا  هک  رود ***  لیم  کی  دیئآ  رب  اجنیا  زا 
تخوس  كاپان  كاپ  شوترپ  زا  هک  تخورف ***  يرون  کناب  نآ  لابند  ز 

رود  لیم  کی  ياجنا  دنداتس ز  رون ***  کناب و  نا  میب  زا  مدرم  همه 
دش  كاخ  نماد  یهت  مدرم  ز  دش ***  كاپ  نز  درم و  زا  هبعک  رد 

دناوخب  ار  نیرفآ  ناهج  ربمیپ  دنامن ***  اجنآ  رد  سک  نز  درم و  زا  هچ 
زارب  دش  مرح  رد  نیرفآ  ناجب  زارف ***  نادنخ  تفر  وا  دهم  يوس 

تفرگ  رواد  كاپ  ةورع  فکب  تفرگ ***  رب  ار  دهم  نآ  هاگنآ  سپ 
بای  رون  شخر  دش  ادخ  رون  ز  باب ***  کیدزنب  نامارخ  دمآ  هچ 

مدق  يداش  دز ز  نیرب  شرعب  مرح ***  زا  نورب  ربمیپ  دمآ  هچ 
نتشیوخ  ۀناخ  يوس  دش  ناور  ننملاوذ ***  رداق  ةورع  فکب 

یط  هدید  دوخ  شیع  همه  ناور  یپ ***  ار ز  وا  رم  ناهاش  ناگرزب و 
ور  کشر  زا  هدرد  رگیدکی  يوس  وم ***  يور و  نآ  يازعا  تریح  همه 

راگزور  دنک  يزاب  هچ  منادن  راگن ***  نیا  تکوش  تیؤر و  زا  هک 
زارف  رب  هگ  تسا و  بیشن  رب  هگ  هک  زاب ***  رید  دبنگ  نیا  راتفر  ز 

مغب  هگ  هدنخ و  زا  رپ  بل  یهگ  مژد ***  یهاگ  دندوب و  داش  یهگ 
دنژن  راوگوس و  مغ  لد ز  یهگ  دنلب ***  يداش  کناب  یهگ  ناشیا  ز 

اپ  دنداهن  نارمع  ناخ  يوس  اتس ***  يزع  ماوقا  شیوخ و  همه 
دنرپ  ناینرپ و  زا  رپ  دش  نیمز  دنلب ***  ترشع  کناب  یئ  هشوگ  ره  ز 

( 11 هحفص ( 
راگزور  دش  هردب  هیده و  زا  رپ  راثن ***  رهب  هردب  هیده و  سب  ز 

دنتخیمآ  رب  رز  رهوگ و  مهب  دنتخیر ***  مرد  نیرز  دهم  نآ  رب 
دنمجرا  نآ  رهب  زا  دنتشک  هک  دنفسوگ ***  سب  واگ  رتشا و  یسب 
نامهیم  نابزیم  زا  دب  رتنوزف  ناوخ ***  دندیرتسگ  یئ  هشوگ  ره  ز 

تسد  يور  رب  دهم  نآ  دنتفرگ  تسا ***  رپ  يزع  ناشیوخ  موق و  همه 
روک  مشچ  ار  رون  نآ  بات  دبن  رون ***  تفات  ادخ  يور  ناشیا ز  رب 

یپ  تشاذگب  هاش  ندید  یپ  يول ***  لآ  ناگرزب  زا  ینز 
مان  کین  رتهم و  هدیدناهج و  مانالا ***  ریخ  کیدزن  شیوخ  دب  هک 
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دیمدرب  اج  يداش ز  وا ز  لد  دیرگنب ***  رز  دهمنآ  يور  رب  هچ 
دناوخب يزع  تالوا و  رب  یناهن  دنامب ***  ناریح  دنوادخ  يورب 

اهتب ینوگنرس  هکمب و  ع )  ) یلع دهم  ندرب 

يادخ  دمآ  بلاطوب  تشپ  زا  هک  يارگلد ***  نانز  يوسب  نزنآ  دش 
تسج  ياج  زا  دایرف و  دروآ  رب  تس ***  يور  رب  تفرگب  دهم  نآ  سپ 

زاین  يزع  هاگردب  درآ  هک  زارف ***  دش  مرح  يوسب  ناباتش 
راید  احطب  ناتسرپ  يزعب  راگزور ***  نآ  نیئآ  دوب  نینچ 

شیع  ماگنه  هبعک  رد  دنرایب  شیرق *** موق  ناگرزب  لفط  هک 
زارفرس  نآ  دنلامب  يزعب  زاین ***  يزع  رهب  زا  دنرابب 

داشگ  رب  وا  يوس  رظن  يزع  هک  داهن ***  كرابم  دشاب  لفط  نآ  هک 
زیزع  يزع  وچمه  دوش  یتیگب  زیمت ***  لها  ناگرزب  نایم 

ناور  دش  مرج  يوس  دهم  فکب  ناوناب ***  يوناب  دب  هک  نزنآ  وچ 
شیع  ماگنهب  ناشفا  تسد  همه  شیرق *** موق  ناگرزب  نانز 

عاوس  ود  کیدزنب و  ات  نینچ  عامس ***  رد  هگ  صقر و  رد  هاگ  همه 
( 11 هحفص ( 

تانم  رود  کیدزنب و  ات  نینچ  طاسبنا ***  نآ  زا  نودرگ  زاوآ  رپ 
دندمآ  زامن  رد  وا  کیدزنب  دندمآ ***  زارف  يزع  يوس  همه 

تشگ  زوآ  رپ  ناشیا  زا  خرچ  مخ  تشذگ ***  رد  کلف  زا  طاشن  شورخ 
دنلب  یتسد  دهمنآ  زا  دمآ  رب  دنب ***  داشگب  دهم  نآ  زا  هگانب 

ادخ  تسد  تفر  ارف  الابب  اپ ***  ریز  ناهج  يدوب  هک  یتسد  هچ 
راگدرک  تردق  زا  رپ  دش  ناهج  راکشآ ***  دش  دهع  ناز  تسدنآ  وچ 

تسار  تشگ  نید  زیچان  رفک  دش  هک  تساوخ ***  دهمنآ  زا  تبیهب  یشورخ 
نامأوت  مهب  دش  نامز  نامز و  نامسآ *** زا  هرعن  دص  ود  دمآ  رب 

نیرفآ  ناهج  تسد  دید  ناهج  نیمز ***  زا  دش  تسد  نآ  هچ  الابب 
داتف  الاب  ناویک ز  هک  یتفگ  وت  داتف ***  اپ  زا  هک  يزعب  دز  نانچ 

شوجب  دمآ  شراتفگ  یناهج ز  شورخ ***  لد  زا  دروآ  ریبکت  هب 
دش  شوماخ  قشع  تروص  همه  دش ***  شوه  زا  رفک  لد  شگنابز 

وه  ياه و  زا  رپ  دش  مرح  نورد  ور ***  هب  کیاکی  اه  تب  دنداتف 
تسا  رپ  احیسم  انیس  روط  رد  وچ  تسپ ***  دنداتف  وا  یگلمج  نانز 

شوت  بات و  یب  دنداتف  وا  يو  رب  شوه ***  رسکی ز  دنتفر  کنب  نآ  زو 
ناهن  زار  ياراکشآ  دش  هک  ناغف ***  شورخ و  دمآ  رب  احطب  ز 
داتف  اپ  زا  دوو  تالوازع  هک  داتف ***  اغوغ  رهش  رد  روش  نآ  زا 
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مرح  لح و  يوس  ور  دنداهن  مژد ***  مغ  نآ  زا  احطب  لها  لد 
ناهگآ  راک  راتفگ  تسار  دش  هک  ناتساد ***  نآ  زا  دندرک  هیوم  همه 

داشگ  رب  يرگید  رد  هنامز  دایب ***  دش  ام  نیئآ  نید و  همه 
دیدپ  دیآ  كدوک  نیز  هچ  منادن  دیسر ***  دب  نینچ  یمیتی  زا  امب 

ناوتان  نت  درد و  زا  رپ  لد  همه  ناور ***  رسکی  دنتشگ  هبعک  يوس 
( 11 هحفص (  وگتفگ  رد  درخ  كدوک  نآ  زا  ور ***  هدروآ  رگیدکی  يوس  همه 

رذح  نآ  زا  تشاد  لد  زیچنآ  ره  رسب ***  دیآ  هدودنیا  زا  ار  ام  هک 
دوب  نوراو  وید  اب  هک  ياقب  دوب ***  نوچ  ام  ماج  رد  مینادن 

فکب  يدندز  رب  يدوخیب  فک  فسا ***  تسد  تسد  رب  هدوس  همه 
دید  هدید  نونک  ارناهن  ثیدح  دینشیم ***  لد  هچنآ  دیسر  ام  رب  هک 

نارگید  فک  رب  نید  راک  دتف  نایز ***  نامنید  نیئآب و  مآ  هک 
رشبلا  ریخ  کیدزنب  دش  ناور  ربخ ***  دمآ  بلاطوبا  يوس  هچ 

نادزار  دب  هاگآ  زارنآ  زا  ناهن ***  زار  ار ز  وا  داد  ربخ 
بایماک  ارجام  نیا  زا  میتشگ  هک  باوج ***  شداد  هنوگنیز  دیدنخب 

دیدپ  دمآ  ینادزی  تسد  نآ  زا  دیلک ***  دمآ  شتسد  ار  هتسب  رد 
تسادخ  تسد  تسدنیا  هک  ورنآ  زا  تساشگ ***  لگشم  تسدنیا  نم  نیدب 

دندش  نادزی  كاپ  رگشیاتس  دندش ***  نادنخ  ناداش و  هدژم  نیا  زا 
لامه شدوبن  سک  ناگلاسمه  ز  لاس ***  راچ  نید  هاش  رب  تشذگب  هچ 

ع)  ) نینمؤملا ریما  ترضح  حدم  رد 

جنپس  يارس  نیا  دب  گنت  وا  رب  جنپ ***  لاس  رد  لاس  هد  ود  يدومن 
یهر  رتمک  شیدومن  یتیگ  هک  یهدنامرف ***  رف  وا  زا  نایامن 

تشگ  هدنب  نیمک  ار  وا  كالفا  هن  تشهب ***  دمآ  هاشنهش  لاس  هچ 
امنهر  وا  يور  ادخ  يوسب  ادخ ***  يور  رادیدپ  شیور  ز 

دوب  رای  خر  خر  زا  شرادیدب  دوب ***  رادیدپ  نادزی  يورنآ  زا 
یتخوت  ینشور  نامسآ  نآ  زا  یتخورفا ***  شیور  زا  هکیرون  ز 

مدق  رد  مرح  لح و  شیداتف  مرح ***  لح و  يوس  رب  هچ  یتشذگ 
دوب  رای  یفطصم  اب  راتفگب  دوب ***  راتسرپ  دمحم  نیدب 

تساوخ  هچنآ  شدمآ  ماکب  ربمیپ  تسار ***  رادرک  وراک  وزا  ار  یبن 
( 12  ) هحفص

وا  زا  یئایربک  رف  نازورف  وا ***  یئادخ ز  لالج  ادیوه 
رهم  هتشگ  شا  هدنب  کلف  مراچب  رهپس ***  متفه  شهوکش ز  هتشذگ 

باتفآ  نیمز  رب  شخر  رون  ز  باجح ***  ردنا  مرش  زا  هتفر  ورف 
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وا  راک  زا  هتفر  ورف  تریحب  وا ***  رادید  احطب ز  لها  همه 
تسرفک  هر  شیار  راتفر  ز  تسرد ***  يراگدرورپ  راک  وا  زا 

ناوتان  لد  شیور  اناوت ز  ناور ***  اهنتب  ناج  وا  رادید  ز 
دومن نادزی  راک  نا  زا  یتیگ  هب  دومن ***  نادزی  راک  ناهج  رد  وا  زا 

لاح حرش  یبن و  تمدخ  وید  ندمآ 

دوب  بامیس  وچ  هراتس  رهپس و  دوب ***  بات  رد  خرچ  وا  يامیس  ز 
رز  کنروا  رب  هتسشن  تولخب  رگداد ***  ربغمیپ  زور  یکی 

ور  دومنب  دنوادخ  يوسب  وا ***  کیدزنب  هداتسیا  یلع 
رگ  هولج  یبن  رب  یلع  يور  ز  رگداد ***  رواد  ناهج  لالج 

وا  راسخر  دید  دوخ  رادید  ز  وا ***  راسخر  رادید  وحم  یبن 
دید  هدننیرفآ  يور  ورنآ  زا  دیرگنب ***  یمه  شرینم  يو  رب 
دیلپ  تشز  وید  یکی  دمایب  دیجم ***  لوسر  يوسب  هگان  هک 

يوق  تسد  هتسب  ورف  شتسد  ود  يوله ***  شدعاس  وزاب و  ورب 
كاپ  نادزی  رون  وت  رون  يا  هک  كاخ ***  دیسوبب  دش  وا  کیدزن  هچ 

دنک  یئادخ  راک  راک  رهب  دنک ***  یئاشگ  لگشم  وت  تسد  هچ 
دنبب  متسد  تشگ  ادخ  تسد  ز  دنزگ ***  دمآ  نم  تسدب  نادزی  ز 

تخب  راسنوگن  دش  ارم  یتیگب  تخس ***  دنب  نیاب  متسد  هتسب  دش  هچ 
بش  کیرات  وچ  نشور  زور  مدش  بت ***  رپ ز  بش و  زور و  رد  تشگ  منت 

دیرگنب  وا  يوس  نانک  مسبت  دینش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  ربمیپ 
( 12  ) هحفص

دنلب  رهپس  زا  شرس  هتشذگ  دنژن ***  وا  دید  هرایتپ  تشز  یکی 
ویرغ  رپ  ناهج  وا  تیؤر  زا  دب  وید ***  تشرنآ  يانهپ  يالاب و 

ایبنا  رتهم  رورس و  يا  هک  یفطصم ***  اب  تفگ  نینچ  ناغفاب 
راگزور  دبا  ات  رگا  درامش  رامش ***  دنادن  سک  ارم  لاس  هک 

راگزور  رد  لاس  یمه  مدرمش  رازه ***  دصیسب  مدآ  زا  شیپ  نم  هک 
دوب  رادناهج  دوبن و  یناهج  دوب ***  رادیدب  شتآ  هن  بآ و  هن 

خارف  وزاب  لاب و  هنیس و  ورب  خاک ***  کنت  نیرد  نایارک  نم  مدب 
دوبن  یناکم  ناکم ال  زا  ریغب  دوبن ***  یناهج  نم  زجب  یتفگ  وت 

ساپسان  نیرفآ  ناهج  مراک  ز  ساره ***  رد  نم  شنیرفآ ز  همه 
هوتس  مگنچ  لاگنچ و  بیسآ و  ز  هوک ***  ناگنلپ  بآ و  ناگنهن 

متشارفب  هدنبات  دیشروخب  متشادرب ***  هچ  یگنهن  ایرد  ز 
يدش  ناوخ  ۀمعط  نیرتمک  ارم  يدشن ***  ایرب  دیشروخ  فت  زا  هچ 
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زارد  متسد  دوب  ناکم  نوکب و  زارف ***  متسجب  برغمب  قرشم  ز 
هوتس  نم  زا  ماد  دد و  يدندب  هوک ***  ياپ  رد  هتسشنب  زور  یکی 
دش  راک  زا  متسد  لد و  تبیه  ز  دش ***  رادیدپ  یناوج  هگان  هک 

هار  هدرک  مگ  هدید  وا  رون  سب  ز  هاگن ***  مدرک  زیت  وا  رب  تشهد  ز 
وا  رادید  بات  ارم  دب  اجک  وا ***  راسخر  مدید ز  وحم  ناهج 

وس  راچ  زا  هتسب  دش  هار  ارم  ور ***  دروآ  نم  يوس  مشخ  زا  رپ 
زیرگ  هار  هدیدرگ  هتسب  نمب  زیتس ***  دربن و  زا  یهت  دش  مرس 

گنج  راکیپ و  راک  دش  گنت  نمب  گنت ***  دروآ  نم  يوس  هچ  ار  نیمز 
تسبب  متسد  ود  نادزی  هکیتفگ  وت  تسد ***  مشخ  رپ  دروآ  رد  میوسب 

گنردیب  رگد  تسدب  میورب  گنت ***  تفرگب  تسدکیب  متسد  ود 
( 12  ) هحفص

نم  شوه  دشب  رس  زا  هرابکی  هک  نم ***  شوگ  انب  رب  دزب  یلیس  ود 
شوه  متفر ز  اپ و  زا  داتفا  رد  شوت ***  هتفر  نت  شوه ز  هتفر  رس  ز 

مدمآ  شوت  باتیب  برضنآ  زا  مدمآ ***  شوهب  دمآ  رب  ینامز 
ناور  یب  نت  اجنآ  مدنام  ورف  نآ ***  وجون  نآ  زا  یناشن  مدیدن 

تسب  هکسکنآ  دیاشگب  تفگ  کلف  تسد ***  ود  میاشگ  رب  متساوخیمه 
شوت  باتیب  دنب  نآ  میاشگن  هک  شوگتخس ***  مدشنتسج  هراچ  یب 
گنهلاپ  دش  هتسب  رب  تخس  ارم  گنچ ***  لاب و  ارمرم  دشن  هداشگ 

( 12  ) هحفص راگزور  شدرگ  نمب  دش  هیس  رازن *** راز و  دنب  نآ  زا  دش  منت 
ناود  یتیگ  درگ  رب  هراچ  یپ  ناوتان ***  نت  دنب  نآ  زا  مدنامب 

راکشآ  دومن  یقلخ  راداد  هک  راگزور ***  یسب  دمآ  رب  ات  نینچ 
ربخ  دناد  هدنب  نیز  هک  دیاش  هک  رگ ***  هراچ  مدش  ناشیا  هاش  يوس 
تسسدنب  نیا  دماین ر  شتسد  ز  تسجن ***  یئاهر  درک و  هراچ  یسب 

راهن  لیل و  دروآ  رس  ناشیا  رب  راگزور ***  ات  دنب  نیا  رد  مدنامب 
تشگ  رود  نیا  رود  رگید  قلخب  تشذگ ***  ناشیا  رود  زا  لاس  یسب 

مدش  نازات  زور  بش و  شیوسب  مدش ***  ناراذگ  ناشیا  هاش  يوس 
دوس  دنپ  وت  تسد  رب  هک  یتسد  هک  دومن ***  شسرپ  دید  ارم  رم  وا  هچ 
خارف  ناهج  وت  رب  کنت  دش  هک  خاش ***  لای و  تکوش و  همهنیا  اب  وت 

تسادخ  تسد  نتسب ز  وت  تسد  هک  تسارک ***  نتسب  وت  تسد  يارای  هک 
دیسر  رخات  ناشیا  نارود  هچ  دیما ***  ان  وا  راتفگ  متشگ ز  هب 
ادخ  تسد  دنب  نیا  دیاشگب  هک  ارگلد ***  وشم  نیا  نداشگبب 

دیما  رپ  لد  اب  ناشیوس  مدش  دیدب ***  دمآ  هکیموق  هنوگ  ره  ز 
دیما  رپ  دش  وت  دیون  زا  ملد  دیون ***  شداد  وت  زا  ارم  نکیلو 
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بآ  تفرگب  هچ  رسارس  ار  ناهج  بارخ ***  دشناج  نافوط  ات ز  نینچ 
دنامن  یتشک  لها  زج  هدنز  یسک  دنامن ***  یتشز  یبوخ و  بآ  زجب 
ادخان  يوس  ناراذگ  نم  مدش  اجز ***  دمآ  رب  نافوط  نوچ ز  ناهج 

متساوخ  دوخ  تسد  وا  زا  شیاشگ  متسارایب ***  لد  وا  رهم  رب  هچ 
نم  راک  رد  هتفگ  ان  هاگآ  دش  نم *** راتفگ  هدوسرف  دینشب  هچ 

دنمک  شناگدنب  یگدنیاشگ  دنب ***  تسب  ادخ  تسد  هک  یتسد  هک 
دوزف  ینامداش  ما  هدژم  نآ  زا  دومن ***  هر  ماوت  يوس  دیدنخب و 

لیلد کی  ره  تشگ  ماوت  يوسب  لیلخ ***  حیسم و  میلک و  دهعب 
امنهر  ارم  رم  ادخ  يوسب  ادخ ***  هدیزگ  رب  ارت  يا  نونک 

( 13  ) هحفص
دیهد  یئانشآ  ادخ  اب  ارم  دیهد ***  یئاهر  متسد  دنب  نیا  زا 
ور  دروآ  يو  يوس  دیدنخب  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  ربمیپ 

دید  وید  نآ  يوس  یسب  تریحب  دیرگنب ***  یم  وید  نآب  ینامز 
نیرفآ  ناهج  شدیرفآ  نینچ  نیگمهس ***  وا  زا  شنیرفآ  همه 

تخب  هتشگ  هیس  زور و  هتشگ  هیس  تخس ***  هتسب  رب  تشپ  ربا  شتسد  ود 
تخس  ون  رب  ادخ  مشخ  دیدرگ  هک  تخب ***  هریت  یک  تفگ  واب  ربمیپ 
تسب  وت  تسد  هکنآ  ار  وت  میامن  تسا ***  رپ  نادزی  زورما  يدرک  رگا 

یمه  ینیزگ  ار  وا  مسر  هر و  یمه ***  ینیبب  ار  وا  رگ  یسانش 
دنلب  شدوجس  زا  مرس  ددرگ  هک  دنژن ***  وید  دروآ  خساپ  نینچ 

ریذن  ریشب و  وا  اب  تفگ  نینچ  ریش ***  دش  یلع  يوسب  ربمیپ 
تسد  يالابب  دشابب  شتسد  هک  تسبب ***  تتسد  ود  اجناک  دوب  نیمه 

ویرغ  لد  زا  دروآ  رب  ناشورخ  وید ***  درک  هگن  رفنضغ  يوس  هچ 
تسدب  متسب  دنب  وک  دوب  نیمه  تسبب ***  ارنم  تسد  وک  تسنامه 

دش  شوه  زا  زاب  هرعن و  دزب  دش ***  شوماخ  دیلان  دیشورخ و 
تفرگ  ربمیپ  لیذ  تسد  دزب  تفرگ ***  رس  زا  هیرگ  دمآ و  شوهب 

تسکش  دمآ  نمیرهاب  شتسد  ز  تسبب ***  متسد  ود  رهوگ  تسنیا  هک 
دیشک  رد  مد  میب و  رپ  تشگ  شلد  دید ***  هراب  رگید  شیوسب  یناهن 

ار  هریت  نآ  تسد  مه  دیاشگ ز  اشگ ***  لگشم  دومرفب  ربمیپ 
ویرغ  دز  لد  وید و ز  دیسرتب  وید ***  تشز  يوس  رفنضغ  دش  ناور 
دوشگ  یئاشگ  لگشم  تشگناب  دوس ***  تشگنا  ود  هتسب  دنب  ناب 
دنلب  لد  زا  دروآ  رب  یشورخ  دنژن ***  وید  تسد  دش  هداشگب  هچ 

تسرپ  نادزی  تشگ  لدب  ناجب و  تسد ***  ود  الاب  يوس  رب  دروآ  هچ 
دوجس  رد  دش  كاپ  رواد  يوس  دوتس ***  ناوارف  ار  یلع  یبن و 
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( 13  ) هحفص
دای  درک  یسب  رفنضغ  فصو  ز  داشگ ***  رب  نابز  ربمیپ  يوسب 

زاب  زار  یسب  مدید  هنوگ  ره  ز  زارد ***  راگزور  نیردنا  نم  هک 
مدش  هش  نآ  رهم  زا  هاگآ  سپ  مدش ***  هگآ  ناس  هم و  راک  ز 

دومن  نم  رب  هلمج  شا  هیاریپ  ز  دوب ***  هچ  ره  نایع  ناهن و  زار  ز 
زاب  زار  نیا  رس  نمب  یئوگ  هک  زاین ***  نیا  نونک  وت  زا  مهاوخ  یمه 

تسا  یکی  اتکی  دنوادخ  اب  رگم  تسیچ ***  ماجنا  زاغآ و  رس  ار  وا  هک 
باتب  رس  ناتساد  نیز  وید  يا  هک  باوج ***  شداد  دیدنخب و  ربمیپ 

تسا  هدننیرفآ  ةدنب  یلع  تسا ***  هدنب  ار  دنوادخ  رم  یلع 
نابز  میاشگ  رگید  زاجعا  ز  ناهن ***  ياهزار  نآ  هچ  دش  نب  هب 

ناتسادمه دوب  واب  شناد  هک  ناتسار ***  رس  يدوب  هک  ناملس  هک 

 « ناملس اب  ریما  ترضح  نتفگ  نخس  رکذ  » 

يرورس  وا  وچمه  يروشنادب  يروشناد *** تخت  رب  تسشنب  وچ 
راگزومآ  زودنا و  شناد  وا  وچ  راگزور ***  ةدننیب  ود  هدیدن 

دیدپ  یناهن  زار  شامیس  ز  دیلک ***  شنابز  یئاهن  جنکب 
دوتس  شنادب  ار  وا  رم  ربمیپ  دوبن ***  سک  وا  وچمه  يروشنادب 

تسنتکی  لدکی و  نمب  ناشیا  وچ  تسنم ***  تیب  لها  زک  تفگ  نینچ 
نیرفآ  رب  موب و  نآ  رب  نادزی  ز  نیمز ***  ناریا  هدنخرف  سراف  یهز 

كانبات  رهوگ  نینچ  ناشخرد  كاخز ***  دمآ  رب  شک  رب  موب و  یهز 
نیرفآ  وا  رب  ربمیپ  دناوخ  هک  نیمز ***  ناریا  كاخ  دوب  هتسجخ 

زار  وت  كاپ  كاخ  زا  دش  ادیپ  هک  زانب ***  دوخ  رب  هدژم  نیز  سراف  يا  وت 
دیرخ  نیتسخن  ششورف  رهوگ  هک  دیدپ ***  دمآ  تکاخ  زا  رهوگ  یکی 

تسه تساوخیم  هچ  ره  يرهوج  نآ  زا  تسا ***  رت  كاپ  كاخ  زا  رهوگ  نآ  هچ 
( 13  ) هحفص راگدرک  یمه  دناوخ  وت  فصو  هک  راگزور ***  رب  رخف  ینک  رگ  دزس 

تسا  رثوک  یقاس  رگ  تحدم  هک  تسا ***  رترب  نامسآ  زا  هیاپ  ارت 
شرف  شرع  رب  وت  ياپکاخ  دوش  شرع ***  يالابب  یئآ  رب  رگ  دزس 

ینک  ینیب  دنوادخ  اجنا  رد  ینک ***  ینیشنمه  کلم  حورب و 
دوب  زاریش  كاخ  رد  دوب و  ناهن  دوب ***  زار  نزخم  وا  هک  یجنگ  هک 

تسار  تشگ  يربمغیپ  جات  رب  هک  تساوخ ***  جنگ  نآ  زا  يرد  هیامنارگ 
نیگن  توبن  جاتب  ددرگ  هک  نیمث ***  رد  هیامنارگ  نآ  یهز 
ناتسار  تفگ  زا  دیوگ  نینچ  ناتساد ***  نهک  نیا  ةدنراگن 

ریگ  هار  هدش  يرذگهر  يربا  ریمض ***  نشور  ریپ  نارم  يزور  هک 
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دادو  زا  شا  هنیمشپ  تخود  یمه  داهن ***  وکین  ریپ  نادب  هتسشن 
راگدرورپ  يامیس  تفات  وا  رب  راک ***  دنوادخ  يو  رب  تشذگب  هک 

تفای  دنوادخ  لد  رد  رون  وا  زا  تفات ***  دنوادخ  يور  رون  وا  رب 
وا  يار  يور و ز  زا  هلاو  دشب  وا ***  يامیسب  ناریح  دید  یمه 
دیون  نادزی  تداب ز  رپ  يا  هک  دیرگنب ***  وا  رب  هاش و  دیدنخب 

زاب  هدرپ  یب  يوگ  نمب  کیاکی  زارد ***  يرمعب  يدید  هچ  ره  همه 
هاگیاپ  کلف  رب  اریپ  رم  يا  هک  هاشب ***  ناملس  دروآ  خساپ  نینچ 

ناد  زار  زجب  مزار  دنادن ز  ناهن ***  زار  نم ز  زا  يدیسرپ  هچ 
تشگ  روفاک  وچ  نیکشم  يوم  رس و  تشذگ ***  رس  زا  رایسب  لاس  ارم 

ناهن  ياهزار  ما  هدید  یسب  ناهج ***  ردنا  مالساب  رفکب و 
تسلگ  رد  لد  ياپ  اهزار  نآ  زا  تسلکشم ***  یسب  نداشگ  ارنآ  هک 
لاس  رایسب  تسا  تشذگ  رب  نمب  لامه ***  یب  نم  لاح  یسرپ ز  هچ 

نم  لاس  یسراب  هدز  دش  نوزف  نم ***  لاسمه  تسین  یسک  یتیگب 
ما  هدیدرگ  قافآ  درگ  یسب  ما ***  هدید  ناهن  ياهزار  یسب 

مدمآ  لوبق  نادزی  کیدزنب  مدمآ ***  لوسر  نید  يوس  نم  هچ 
لابو  زا  مرتخا  دش  هتخدرپ  هک  لاس ***  دوب  ارم  رتنوزف  دصیس  ز 
هاوخکین  ياک  دیدنخب  خساپب  هاش ***  ریپ  نآ  راتفگ  دینشب  هچ 

یسب  هگآ  تسه  وت  دنوادخ  یسک ***  هگآ  تسین  رگ  وت  لاس  ز 
رایشوه  نیرفآ  لاسب  دیوگن  رامش ***  یب  هم  لاس و  هک  ینادن 

هاوخکین  يا  وت  لاس  میوگ ز  هک  هام ***  لاس و  يرایسب  سرپ  نم  ز 
وت  ناهاش  راتفر  هار و ز  ز  وت ***  ناکاین  نید  لاس و ز  ز 

مج  دیشمج  سوطو و  رسخیک و  ز  مک ***  شیب و  وت  ناهاش  لاس  زا  مه 
دنب  وید  ثرومهط  نیئآ  ز  دنلب ***  هاش  ثرمویک  نید  ز 

دایب  يرادن  ار  نآ  هک  يزیچ  ز  دابقیک ***  رسخیک و  جاهنم  ز 
دنژن  وید  كاپ و ز  نادزی  ز  دنز ***  دنزاپ و  اتساو و  تشدرز  ز 

دربمان  ناشنید  زا  نیئآ و  ز  درمش ***  رب  ناش  نیئآ  زو  نیا  تفگب 
دنامن  يزیچ  هدناوخان  دناوخ  وکن  دناوخ ***  دوب  ناش  نید  رد  هچ  ره  همه 

ناشزاغآ  راک و ز  ماجنا  ز  ناشیار ***  زا  راک و  زا  داد  ربخ 
دنتشاد  نابز  رب  ای  هچنآ  لد  ز  دنتشاد ***  ناهن  ردنا  هچ  ره  همه 

دناشف  خر  رب  مرزآ  مرش ز  يوخ  دنام ***  هریخ  وا  زا  ناملس  دینشب  هچ 
ناهد  ردنا  دیدرگن  شنابز  ناور ***  یب  نت  اج  رب  دنام  ورف 

هاگن  هار  تسبوا  رب  شهوکش  هاش ***  يوس  رب  دید  یمه  یناهن 
دناوخب  ار  نیرفآ  ناهج  رب  وا  رب  دنام ***  هریخ  وا  يامیس  شمشچ ز  ود 
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تفهن  ياهزار  وت  مدینش ز  تفگ ***  درک و  رظن  شیوسب  هگنآ  سب 
نیمز  ناریا  ياراد  رصع  نیا  رد  نید ***  كاپ  يا  وت  یتسه  هک  منآ  رب 
راکماک  ناهج  رد  يروشنادب  راگزور ***  نیا  رد  نونکا  تسین  وت  وچ 

لوبق  نادزی  دزن  دوش  رگ  دزس  لوسر ***  ارم و  ددنسپ  وک  یسک 
رگ  داد  رواد  زجب  دنادن  ربخ ***  درادن  مزار  نکیل ز  و 

راکشآ  راگدرورپ  نسح  نم  ز  راگدرورپ ***  مسا  ینعم  منم 
تسب  بآ  رب  شقن  نیا  نم  شقن  ز  تسه ***  هچ  ره  ةدننیرفآ  منم 

دومن  مدوجو  زا  همه  دوجو  دوجو ***  کلم  يارآ  روشک  منم 
اپب  یتیگ  ود  ره  نم  تسد  زا  دش  ادخ ***  رواد  تسد  منم  هناگی 
تشرس  مدآ  كاخ  لک و  متسد  ز  تشز ***  ابیز و  شقن  ةدناگن 

تسرپنادزی  درم  يا  تسا  یتسد  هن  تسد ***  يالاب  تسد  نم  تسد  زجب 
راکشآ  ناهج  رد  دش  تشد  نیا  زا  راگن ***  یتیگب  ینیب  هچ  ره  همه 

یتخوس  ادخ  میلک  انیس  هب  یتخورفین ***  خر  نم  يور  زا  رگ 
یمدمه  واب  رگ  ممد  يدرکن  یمد ***  احیسم  يدرکن  احیسم 

نمجنا  تنیز  قح  مان  دبن  نم ***  مان  ناهج  رد  رگا  يدوبن 
دناشن  رب  لگب  ار  وا  رم  رذآ  ز  دناوخب ***  رذآ  روپ  ارم  مان  هچ 

راگدرک  تریس  تروص و  منم  راگزومآ ***  نم  متشگ  لیربجب 
امنهر  نم  يور  ادخ  يوسب  ادخ ***  يور  رادومن  میور  ز 

نیرفآ  ناهج  يور  هدید  ناهج  نیبج ***  زا  باقن  مدوشگ  رب  نم  هچ 
رگداد  رواد  خر  دش  نایع  رگ ***  هولج  نم  يور  دش  هچ  یتیگب 

تسرد  يراگدرک  تردق  نم  ز  تسرد ***  يراگدرورپ  راک  نم  ز 
راکشآ  راگدرک  توطس  نم  ز  راکشآ ***  راگدرورپ  رون  نم  ز 

نیرفآ  ناج  تاسخر  تشگ  نایع  نیبج ***  زا  باقن  مدوشگ  رب  نم  هچ 
تساوخ  شرع  یسرک و  نم  يامیس  ز  تسار ***  تشگ  نمز  هراتس  رهپس و 

اسراپ  هد  لاس  نمب  يرامش  اسراپ ***  يا  وت  یئوگچ  نک  هگن 
لامه  یب  يا  يوگ  نیرفآ  لاس  ز  لاسب ***  يزان  هچ  رمعب و  يزان  هچ 

دازکین  يا  وت  نژرا  تشد  نآ  زا  دایب ***  يراد  هک  انامه  منآ  رب 
دنزگ  دمآ  تناتسرپ  شتآ  ز  دنژن ***  یتسرپ  شتآ  یتشگ ز  هچ 
درک  رازیب  تیتسرپ  شتآ  ز  درک ***  راوخ  ناهج  رد  ارت  رم  ردپ 
نیرفآ  ناهج  يوسب  یتفر  وت  نید ***  نیئآ و  نوریب ز  درک  ارت 

تسبب تلاس  هام و  مزیه  هب  تسرپ ***  شتآ  وید  ناز  وت  يازج 

ریش تسد  زا  ار  ناملس  نینمؤملا  ریما  ترضح  نداد  تاجن  رکذ  رد 
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دنسپان  دبؤم  زا  دمآ  نینچ  دنمشوه ***  دبؤم  يا  وت  يا  زج 
رایشوه  يا  یتفر  یشک  مزیهب  رازن ***  راز و  ياپ  رس و  هنهرب 

يدمآ  زادگ  رد  مغ  هودنا  ز  يدمآ ***  زارف  نژرا  تشد  يوس 
بت  رپ ز  ینت  درد و  رپ ز  یلد  بشب ***  زورب و  يدنک  همیه  یمه 

بات  زرپ  وت  ناتسرپ ز  شتآ  لد  باتفآ ***  شبات  زا  باتیب  وت 
نیرفآ  ناهج  دمآ  وت  يوسب  نیزح ***  يدنچ  هچ  يدنام  تشد  نآ  رد 

( 14  ) هحفص
كاغم  زا  ارت  رتخا  دروآ  رب  كاپ ***  هار  رد  دومنب  هار  ار  وت 
دش  رازاب  مرگ  تنم  يور  ز  دش ***  رای  ارت  رم  نیرفآ  ناهج 

كاغم  رد  رضخ  بآ  وچ  تملظب  كانبات ***  دش  همشچ  کی  تشدنآ  رد 
ملتشا  رد  هدوب  رگد  نیدب  مگ ***  هدیدرگ  دوخ  ناکاین  نید  وت 
امنهر  هدش  اجنآ  رد  تیادخ  ادخ ***  يوسب  یئار  هن  يور و  هن 
یتفای  وت  هچنآ  دیدن  ردنکس  یتفات ***  هگبآ  نآ  يوس  خر  هچ 

وج بآ  يرگ  نابایب  رد  يدش  ور ***  بات  یب  همشچ  يوس  هداهن 

هنژرا تشد  ناتساد  رکذ 

تسرپ  شتآ  دش  نادزی  راتسرپ  تسد ***  ود  يداشگ  رب  نوچ  بآ  يوس 
زاین  یب  خر  دوشگب  وت  يو  رب  زارف ***  یتفر  بآ  يوس  رب  همه 

رای  تشگ  ارمرم  نیرفآ  ناهج  راس ***  همشچ  بآ  رد  نت  رس و  یتسش  هچ 
ریپ  خرچ  دب  ریش  نآ  زا  ناساره  ریش ***  هزرش  یکی  دش  نایع  هگ  انب 

ناور  زا  نت  تشگ  یهت  ناج  زا  رد  ناهن ***  یتشگ  بآ  رد  میب و  زا  وت 
نیرفآ  ناهج  يوسب  يدوشگ  نیرفآ ***  ناج  رکذ  زا  رپ  ینابز 

تفج  تشگ  نیرفآ  ناج  وت  تخرب  تفخ ***  وت  ياهتخر  رب  ریش  نآ  وچ 
بارس  نوچ  ناهج  نیا  وت  کیدزنب  بآ ***  ریز  رد  ریش  نآ  میب  زا  وت 

لد  رداد  كاپ  يوس  يدوشگ  لد ***  رادیب  تشگ  ار  وت  مدنآ  رد 
الع  یلع  مانب  دوخیب  وت  التبا ***  نآ  رد  ار  نابز  يداشگ 

ننملاوذ  رواد  دش  رای  ارت  نت ***  جنپ  ناب  ار  ادخ  يدناوخ  هچ 
كاخ  يور  وا  يور  زا  نشور  دش  هک  كاپ ***  نادزی  وچ  دش  نایع  يراوس 

نیرفآ  ناهج  دب  وا  هک  یتفگ  وت  نیمز ***  نامسآ و  دش  کنت  وا  رب 
وا  راسخر  وحم  نیرفآ  ناهج  وا ***  رادید  يرای  هن  ار  ناهج 

تسپ  تشگ  کلف  هن  وا  ریشمش  ز  تسد ***  هدرب  نیرب  خرچ  شهوکش ز 
دنژن  اهنامسآ  شنانس  میب  ز  دنزگ ***  نادرگ  نودرگب  شغیت  ز 

ناور  اهنتب  شیور  اهناور ز  ناج ***  هداد  کلم  حورب  شهوکش 
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وا  رادید  بات  ار  سیج  رب  هن  وا ***  راسخر  هگآ ز  دیشروخ  هن 
زیختسر  رن  ریش  نآ  زا  دروآ  رب  زیت ***  ریشمش  دروآ  رب  ناشورخ 

می  درد و  زا  لد  غراف  درک  ارت  مین ***  ود  رب  ار  ریش  دز  برض  کیب 
رگداد  رواد  بناج  يدش  رس ***  بآ  زا  يدروآ  رب  ناشورخ 

تسپ  الاب و  ياراد  دنوادخ و  تسه ***  هچ  ره  زا  رتهم  رتهب و  يا  هک 
زاین  یب  یمه  شنیرفآ  يدش ز  زاین ***  يور  هچ  يدومن  وا  يوس 

ناکم  نوک و  ياراد  تسه  وا  هک  نامگ ***  یب  ارت  دمآ  لد  رب  وا  زا 
تسین  دننام  لثم و  واب  ار  یسک  تسین ***  دنوادخ  سک  وا  زج  یتیگب 

لالجلاوذ  رداق  وا  زج  دوبن  هک  لایخ ***  نیا  ارت  دمآ  لد  رد  نینچ 
يدش  اربم  ناکاین  نید  ز  يدش ***  ابیکشان  وا  زاوآ  ز 

يارگ  نادزی  دیدرگ  وت  يانث  يانث ***  دمحب و  يداشگ  رب  نابز 
يدش  نامیشپ  ناکاین  نید  ز  يوش ***  نادزی  كاپ  رگشیاتس 

تسب  مالسا  دقع  تلد  یناهن  تسد ***  شرینم ز  يور  دش ز  تلد 
روط  يانیس  نامادب  یسوم  وچ  رود ***  لصو  زا  لد  اجنآ  هدنامورف 

شوگ  ود  هداشگ  مشچ و  هتسب  ورف  شوه ***  هتفر  رس  بات و ز  هتفر  نت  ز 
نابز  دیاشگ  رب  وا  حدم  زا  هک  نآ ***  يارای  هن  تناهد  نابز و 

گنردیب  یمه  اجنآ  یتشگ  ناور  کنت ***  تشگ  وتب  شیانث  راک  هچ 
وا  رهب  زا  وت  يدیچ  دنچ  یلگ  وپ ***  هیوپ  ناور  یتیگ  تشد  يوس 

يار  هنوگ  رگد  دش  ارت  شیور  ز  يادخ ***  يوس  هراب  مود  یتفر  هچ 
راگ  درک  رواد  خر  يدیدب  راثن ***  يدومن  لگ  ۀتسد  واب 

ور  وت  يوس  دومنب  دنوادخ  وا ***  يور  زا  وت  يدید  هچ  میوگ  هچ 
ادخ  يور  دید  تا  هدننیب  ود  ارو ***  يور  ارت  دش  ناور  شیور  ز 

شوه  تفر  ترس  زا  يار  يورنآ و  زا  شوه ***  یتفر ز  يارنآ  يور و  نآ  زا 
زارف تشوه  زاب  نتب  دمآ  هچ  زارد ***  یناز  یتفر  شوه  زا  هچ 

ریش  دنوادخ  ریش و  اجنآ ز  رد  نید ***  كاپ  يا  وت  يدیدن  یناشن 
راذگهر  نآ  رد  يدید  هک  ناسنادب  راوس ***  نآ  ارت  میامن  درگ  نونک 

دیرخ  دیابب  نیب  قح  مشچ  ای  و  دید ***  وت  یهاوخ  هدید  نیدب  منادن 
لدب  زا  ریغب  لگ  ۀتسد  نامه  لغب ***  زا  دیروآ  نورب  تفگب و 

كاخ  دیورن ز  نژرا  تشد  زج  هک  كاپ ***  میب و  یب  دومنب  هلال  نامه 
دوزف  نامیا  رون  ار  ریپ  لدب  دومن ***  لگ  ۀتسد  نآ  هچ  ناملسب 

دناوخب  ار  ادخ  دید و  دنوادخ  دنامب ***  ناریح  هرابکی  راکنآ  زا 
دیرگنب  وا  رب  نیب  ادخ  مشچب  دید ***  هاش  يوس  ناریح  هراب  رگد 

راگ  دنوادخ  يور  دید  نایع  راکشآ ***  دش  هچ  يو  رب  هک  میوگ  هچ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


دومن  ادیوه  نادزی  تاذ  وا  رب  دوب ***  رادنپ  هچنآ  دومن  ادیوه 
باجتحا  ةدرپ  سپ  راگن  باقن ***  خر  زا  دنکفا  رب  یتفگ  وت 

دیدب  دب  شا  هدید  رد  هچنآ  ناهن  دیرخ ***  نیب  ادخ  مشچ  ود  شرون  ز 
تانیاک  رورس  يوس  دش  ناور  تام ***  تشگ  ناهج  رد  يرواد  نآ  زا 

کنرد  باتش و  زا  هدش  ناسآ  لد  کنر ***  هتفر  خر  شوه و ز  هتفر  نت  ز 
راک  لد ز  هدش  وا  ندید  کیب  رارق ***  یب  لدب  ناوتان و  نتب 

هاگ  جارعم  ربمیپ ز  يوسب  هارب ***  ناریح  هدنام  ورف  شمشچ  ود 
دید  هنوگنادب  ار  وا  هچ  ربمیپ  دیسر ***  ربمیپ  يوس  هچ  ناسنیدب 
نید كاپ  ياک  تفگ  نانک  مسبت  نیزگ ***  ریپ  يوس  رب  دروآ  خر 

(ع) نینمؤملا ریما  ترضحب  نداد  متاخ  جارعمب و  تادوجوم  هصالخ  تانیاک و  ۀجاوخ  نتفر  ناتساد  رکذ 

وت  راسخر  تخورفا  هک  يور  ز  وت ***  راک  دش  هتفشآ  هک  يدید  هچ 
نم  جارعمب  مدید  هچنآ  مشچب  نت ***  كاپ  يا  وت  نونکا  يدید  رگم 

شورخ  رد  وت  يار  زا  لقع  يا  هک  شوه ***  هتفر  رس  خساپ ز  داد  نینچ 
بآ  رب  یتسب  شقن  همهنیا  اجک  بات ***  رون  وت  رون  رگا  یتشگن 

راگزور  نماد  دش  شقن  زا  رپ  راکشآ ***  دش  وت  شقن  هچ  نیتسخن 
( 15  ) هحفص مدع  زا  دوجو  دوجو  دمآ  رب  مدق ***  يداهن  نوچ  مدع  مزبب 

داتفوا  راهن  لیل و  شقن  نآ  رد  داتفوا ***  راگزور  رد  وت  سکع  هچ 
دومن  ادیوه  شقن  ادیوه ز  دوب ***  ادیپ و  دنتسه  هچ  ره  وت 

راگزور  نماد  دش  شقن  زا  رپ  راکشآ ***  ناهن  رس  وت  يأر  ز 
مدع  زا  دوجو  دوجو  دمآ  رب  مدق ***  يداهن  نوچ  مدع  مزبب 

سب  دنناد و  دنوادخ  ادخ و  سفن ***  دز  وا  رارسا  مزاین ز 
وگ  زاب  نمب  اتفگ  دیدنخب و  وج ***  زار  نآ  زا  دینشب  وچ  ربمیپ 
نهک  ریپ  راتفگب  دمآ  رد  نخس ***  نیا  وا  زا  ناملس  دینشب  هچ 

دوب  هچنآ  درک  دای  همه  کی  اکی  دوشگ ***  بل  ادخ  لوسر  يوسب 
شیب  مک و  زا  هنوگ  ره  تفگ  نخس  شیوخ ***  مالسا  نید و ز  رفک و ز  ز 

دوبن  یتسرپ  شتآ  درف  نم  هچ  دوبن ***  یتسد  مالساب  ار  نم  هک 
باتب  شتآ  وچ  مدوب  زور  بش و  بابش ***  لها  یتسرپ ز  شتاب 

ریظن  یب  همه  یتسرپ  شتآ  زا  ریپ ***  انرب و  هلمج  نم  ناکاین 
هتخودنین  شتآ  زج  شتآ  ز  هتخوس ***  نتشیوخ  لد  شتآ  زا 

نهد  رد  نخس  شدوبن  شتآ  زج  نهک ***  ریپ  هیامورف  نارودب 
راگزور  یسب  یتسرپ  شتاب  راگزومآ ***  شتآ  رد  دوب  ارم 

تسدب  یئاطخ  دش  اطخ  زا  ارم  تسرپ ***  شتآ  شیک  ربا  ار  اضق 
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ناراک  اطخ  لثمب  مدت  دز  نارگ ***  رس  اطخنا  ناک ز  راک  اطخ 
راید  رهش و  مدننک ز  نوریب  هک  رایشوه ***  دیؤم  سپ  دومرفب 

نآ  دزادرپ  ياجنآ  زا  دیاب  هک  ناتسادمه ***  دنتشگ  هلمجنآ  رب 
نتخادنا  شنوماهب  ناویا  ز  نتخادرپ ***  ياجنآ  زا  دیاب  هک 
درک  راک  اطخ  ماقتنا  نمب  درک ***  راوخ  اطخناز  ارمرم  ردپ 

نمجنا  نآ  زا  نژرا  تشد  يوس  نطو ***  رهش و  از  نوریب  درک  ارم 
مدیآ  اطخ  نآ  زا  ینامیشپ  مدیاسرفب ***  یتخسب  نت  ات  هک 

بشب  زورب و  مدنک  همیه  یمه  بت ***  رپ ز  ینت  اهنت  تشد  نآ  رد 
جنپس  يارس  نیز  دش  هرهب  ارم  جنرب ***  ار  نارگرورپ  زان  نت 

راگزور  نیا  مدرب  رسب  یتخسب  راز ***  تشدنآ  رد  مدوب  زور  بش و 
تشگ  رادیب  هتفخ  رتخا  ارم  تشذگ ***  يدنچ  زور  ارمرم  رسب 

باتفآ  رب  هنعط  نآ  بآ  يدز  بآ ***  همشچ  یکی  مدید  تشدنآ  رد 
رازن  ناج  همشچ  نآ  رد  میوش  هک  راس ***  همشچ  نآ  يوس  مدش  ار  اضق 

زاسراک  رواد  دش  رای  ارم  زارفنشور ***  همشچنآ  رد  متفر  هچ 
ریلد  دمآ  نم  يوسب  ناراذگ  ریش ***  هز  رش  یکی  دش  نایع  ار  اضق 

باوختخر  نم  ياج  رب  درک  دسا  بآ *** ریز  ناهن  متشگ  میب  زا  نم 
مدش  ناسرت  تخس  روناج  نآ  زا  مدش ***  نازرل  هشیدنا  میب و  زا  نم 

تسه  هچ  ره  ةدنراگن  يوسب  تسد ***  ود  ره  متشادرب  میب  زا  رپ 
نامگ  مه و  نظ و  کش و  زا  نورب   *** ناکم هاگیاج و  زا  رترب  يا  هک 

زاون  شتآ  ران  ةدنزورف  زارف ***  بیشن و  ره  ةدنزارف 
ناگراچیب  راک  ةدیناشگ  ناگدازآ ***  هار  ةدنیامن 

بآ  رپ  یشقن  وت  شقن  یتیگ ز  ود  بآ ***  رب  یتیگ  ود  شقن  وت  شقن  ز 
تست  يوس  رب  مادام  هک  لدناب  تست ***  يور  زا  نشور  وک  يور  ناب 

نسح  نسحب  قیلخ و  قلخب  نرق ***  کلم  دیآ ز  هک  یئوبب 
یفطصم  فک  زا  وا  متاخ  درب  يآ ***  رام  بش  ردنا  هک  يریشب 

نانع  ربمیپ  يوسب  دیارگ  ناکمال ***  ۀصرع  رد  هک  یهاشب 
لیئربج  رب  تسار  هر  دنامن  لیلد ***  هاگب  وک  يروشنادب 

باتفآ  وا  رهم  زا  دش  نازورف  بای ***  رون  شخر  دش  نوچ  هک  يرهمب 
هام  دیشروخ  هام  نآ  زا  دش  نایع  هار ***  تسج  وا  يوس  هم  هک  یهامب 

یهد  یئانشآ  یگناگیب  ز  یهد ***  یئاهر  هر  نیا  زا  ار  نم  هک 
امنهر  رواد  امنهر  دش  هک  اعد ***  نایرگ  دوب  باب  مزونه 

شوج  رپ ز  ادص  نآ  زا  تشگ  ملد  شوگب ***  دمآ  بسا  مس  يادص 
رذگ  اجنآ  سک  هدرکن  هنوگ  ره  هک  رون ***  اج  رپ  بآ و  رپ  نابایب 
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دوب  هچ  رهب  بسا  مس  توص  هک  دوزف ***  رب  متریح  سب  راک  نا  زا 
مدش  اپ  زا  هرابکی  توص  نآ  زا  مدش ***  ابیکشان  ادص  نآ  زا  نم 
دش  راک  زا  هدید  شندید  زا  هک  دش ***  رادیدپ  يراوس  هگان  هک 

غیردیب  وا  هاگ  راک  رب  دزب  غیت ***  هدنشخر  دروآ  رب  ناشورخ 
دنپس  شغیت  قرب  زا  ریش  نآ  دش  دنلب ***  شزیت  ریشمش  قرب  دش  هچ 

دنامن  ینانا  رگمتس  رهب  ز  دنامن ***  یناشن  اجنآ  ریش  نآ  زا 
راوس  نآ  يوس  متفر  همشچ  نآ  زا  راس ***  همشچ  نآ  رد  مدنآ  هدنز  مدش 

امنهر  اه  يور  رب  ادیپ و  هن  ادخ ***  يور  هچ  مدید  يور  یکی 
ناکم  نوک و  تسیوا  زا  ادیوه  ناشف ***  رپ  وا  زا  یتیگ  ادیپ و  هن 

تشاد  راع  اه  هدید  زا  شرادید  هک  تشاد ***  رادید  يور  واب  یمشچ  هن 
نیرفآ  ناهج  دب  وا  هک  یتفگ  وت  نیمز ***  نامز و  ناوخ  نیرفآ  وا  رب 

وا  لاپوک  يارای  هن  ار  نیمز  وا ***  لاب  رب و  رب  دب  گنت  ناهج 
تسرپ  نادزی  دناوخیم  هکیئادخ  تسد ***  دش ز  لد  تسنیا و  یتفگ  لدب 

مدش  اتکی  ياراد  راتسرپ  مدش ***  ابیکشان  وا  يور  زا  نم 
ناور  مناوت  زا  نت و  زا  تفر  هک  نانچ ***  دش  وا  راسخر  وحم  ملد 

شیوخ  کیدزن  داد  اج  مارکا  هب  شیپ ***  دناوخ  ارم  نادنخ  هاگان  هک 
راگزور  رد  هچ  ره  همه  مدیدب  راوس ***  نآ  نهاریپب  متفر  هچ 

تشگ  هنوگ  رگد  ملاح  هدیدنآ  رب  تشذگ ***  دناوخب  تسه و  تسا و  تشذگ 
نابز  میاشگ  رب  یمه  مزاین  نآ ***  رس  زا  هک  مدید  زار  یسب 

راگدرک  خر  مدیدب  هدید  هب  راک ***  دش ز  منت  تسد و  دش ز  ملد 
اج  دمآ ز  ردنا  ادن  ناز  ملد  ادن ***  نادنخ  درک  ارم  هگان  هک 

دیرگنب  نانچ  نم  رب  هک  میوگ  هچ  دید ***  رهم  زا  نم  يوسب  ناشورخ 
تسب  مالسا  دقع  ملد  شرهم  ز  تسد ***  دش ز  ملد  شیار  يور و ز  ز 

دوب  هچنآ  دومن  اراکشآ  نمب  دونش ***  ار  وا  توص  ملد  شوگ  هچ 
لیئربج  یب  شرع  زا  دمآ  ورف  لیلج ***  بر  يو  نمب  یتفگ  وت 

راد  هدرپ  دب  هدرپ  رد  هچنآ  ناهن  راکشآ ***  دومن  نم  رب  کناب  کی  ز 
دید  رای  ةرهچ  وا  رادید  ز  دید ***  رادلد  يور  شخر  زا  ملد 

دومن  نادزی  يور  نمب  شیور  ز  دوب ***  زیچنآ  ره  دش  نمب  ادیوه 
مدش  هتوک  تسد  دب  کین و ز  ز  مدش ***  هگا  هاریب  هار و ز  ز 

تفای  نآ  زا  نادزی  يور  دوخب  متفاتشب  هچ  یتسرپ  نادزیب 
نم  مالسا  تسه  تا  هدیدنسپ  نطو ***  يوسب  مدیشک  اجنآ  زا 

تساک  ژک و ز  متسر ز  يورنآ  زا  تسار ***  هار  متفای  نم  يورنآ  زا 
( 16  ) هحفص متفات  وا  يور  دب  هچ  ره  زا  هک  متفاتشب ***  يورناز  وت  يوسب 
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تشگن  ادیوه  ناهنپ  رس  نیا  هک  تشذگ ***  رب  نیا  زا  دصیس  لاس  نونک 
سب  اناد و  دوب  نیرفآ  ناهج  سکب ***  متفگن  ناهنپ  زار  نیا  نم 

زاب  تفگ  نمب  ناهنپ  زار  همه  زار ***  ياناد  تسه  وا  هکنآ  نونک 
یلج  بر  زار  وا  زار  دوب  یلع ***  ار  وا  وت  یناوخ  هک  یناوج 

تفگ  زار  نمب  یناهن  رس  ز  تفگ ***  زاب  دب  هتشذگب  هچ  ره  نمب 
مدش  ناناج  وحم  وا  رادید  ز  مدش ***  ناریح  وحم و  وا  راتفگ  ز 
هاوخ  داد  رواد  خر  مدیدب  هاگن ***  مدرک  هچ  شیورب  میوگ  هچ 

وا  يوس  رظن  مدرک  هچ  مدیدب  وا ***  يور  زا  هدرپ  یب  رای  خر 
مدش  اتکی  دنوادخ  يوسب  مدش ***  ابیکشان  شخر  يور و  ز 

زاب  زار  نیا  رس  نمب  یئوگ  هک  زاین ***  يور  وت  يوس  تسه  ارم 
تفم  زار  رد  ناریح  ریپ  ناب  تفگ ***  دیدنخ و  دینشب  وچ  ربمیپ 

دنچ  نوچ و  زا  هتشذگب  زار  نیا  هک  دنبب ***  بل  ناتساد  نیا  زا  ریپ  نیا  هک 
تسین هاگآ  دنوادخ  زا  ریغب  تسین ***  هار  ار  لقع  یلع  رسب 

سوه  زا  يوشب  ار  لد  يوگ و  نوزف  سکب ***  یناهن  يدید  هچ  ره  وگب 
یکی  نارازه  دص  زا  وت  يدیدن  یکدنا ***  یئ  هدید  یلع  رس  ز 

تسین  رادید  يور  واب  ار  یسک  تسین ***  هار  ار  لقع  وا  رادیدب 
مدش  الاو  يالاب  يالابب  مدش ***  ایرث  رب  يرث  زا  نم  وچ 

قاط  ربص  تقاط و  دش  هک  یئاجب  قارب ***  دش  ارف  حور و  دنامورف 
ناور  زا  نت و  زا  نمب  دش  نیرق  ناکمال ***  زا  ناکما و  متشذگ ز 

دوبن  یئار  يور و  رگد  يوسب  دوبن ***  یئاج  هک  یئاجب  مدیسر 
یلع  ياج  تشگ  نایع  اجنآ  رد  یلع ***  يادن  اجنآ  رد  مدینش 

اج  هدرک  هگتخت  نآ  ردنا  یلع  ادخ ***  شرع  وچ  مدید  شرع  یکی 
مدش  ناوخ  نیرفآ  وا  رب  یناهن  مدش ***  ناریح  شراسخر  رادید و  ز 

دومن  ادیوه  نادزی  زار  همه  دوشگ ***  بل  نانک  مسبت  هگان  هک 
تفگ  رادناهج  زار  هدنب  نیاب  تفگ ***  رای  بل  زا  نخس  بل  نآ  زا 

مدش  ناوخ  نیرفآ  كاپ  نادزیب  مدش ***  ناریح  يوم  نآ  يورنآ و  زا 
امنهر  ارم  نادزی  زاوآ  دش  ادخ ***  مالک  مدینش  بل  نآ  زا 

متفات  ناکم  نوک و  شقن  زا  خر  متفای ***  لد  ماک  وا  زاوآ  زا 
دودو  بر  رس  دب  هچ  ره  همه  دوشگ ***  نم  لد  ردنا  توص  نآ  زا 

نم  شوت  نتب  دمآ  هراب  رگد  نم ***  شوگ  رد  دش  وا  زاوآ  وچ 
دش  هدنب  رسب  رس  ارم  یتیگ  ود  دش ***  هدنز  ادن  ناز  نم  ناج  لد و 

متخوت  يروشناد  همغن  نآ  زا  متخومآ ***  یئاناد  توص  نآ  زا 
دوشگ  نم  لد  ردنا  هدقع  دص  ود  دونش ***  ار  وا  زاوآ  نم  شوگ  وچ 
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هار  كاخ  لزنم  يوس  متفرگ  هاگیاج ***  نآ  زا  متشگ  زاب  نم  وچ 
يادخ  شرع  کیدزن  وچ  مدیسر  ياپ ***  وچ  ایرث  زا  ریزب  مداهن 

شورخ  ازناج  نم ز  لد  دمآ  رب  شوگب ***  مدیسر  تبیهب  یشورخ 
هار  تسب  نمب  ناشوج  ناشورخ و  هاگیاج ***  نآ  رد  مدید  ریش  یکی 

بیهن  ناز  اج  نم ز  لد  دمآ  رب  بیکشان ***  شندید  زا  دش  نم  لد 
دوب  گنژرا  شقن  وا  دزن  ناهج  دوب ***  کنت  شرب  لابب و  یتیگ  ود 

مدش  نادزی  ياراد  ناوخ  انث  مدش ***  ناریح  ریش  نآ  يور  زا  نم 
ایربک  توطس  وا  زا  نایامن  ادخ ***  لالج  ادیوه  شیور  ز 

وا  لاگنچب  یئوگ  وچمه  ناهج  وا ***  لای  رب و  ریزب  یتیگ  ود 
تخوس  روط  شتآ  نآ  بات  زا  هک  تخورف ***  يرون  يوم  ره  مدامد ز 

يامنهر  هر  تسب  وا  رب  یتفگ  وت  يادخ ***  لوسر  رب  هر  تفرگب  وچ 
دیدن  یئاج  یئار و  ریش  زجب  دیدن ***  یئار  ریش  زجب  یتسهب 

روطران  نوچ  رون  دص  ود  مدامد  روش ***  رپ ز  یتساوخ  وا  يوم  ره  ز 
تساوخ  یئ  هتفح  نید  ياراد  ز  یتسارایب ***  دوخ  لد  شهاوخب 

دیرگنب  وا  يوس  رب  همیسارس  دیدن ***  یئاجب  هر  ادخ  لوسر 
دوب  ریش  ةراسخر  سکع  همه  دوب ***  ریبدت  شقن  رسب  رس  ناهج 
دناوخب  نابناهج  مان  دنامورف و  دنامب ***  یتفگش  رد  وا  زا  ربمیپ 

بایماک  ناینادزی  وت  زا  يا  هک  باطخ ***  نادزی  دمآ ز  هاگان  هک 
تسا  امنهر  لی  تسا  دنب  ار  وا  هن  تسا ***  ام  ریش  وا  هک  ار  وا  هدیزاین 

ياجب  دمآ  هشیدنا  زا  وا  لد  يادخ ***  یحو  دینشب  وچ  ربمیپ 
دوز  دیشخبب  ار  وا  متاخ  یکی  دود ***  بر و  رادناج  بشنآ  رد 

تشاذگ  شناهد  ردنا  تشگناب  تشادن ***  اجنآ  متاخ  زجب  يزیچ  هک 
دوشگ  رب  یبن  حدمب  ار  ناهد  دوبر ***  رد  یبن  تسد  متاخ ز  وچ 

دنام  هریخ  نید  ياراد  حدم  نآ  زک  دناوخب ***  ار  نید  ياراد  حدم  نانچ 
نیزگ  هر  يوس  ناکم  ناز  دتس  نیلسمرلا ***  متاخ  زا  متاخ  نآ  وچ 

ياج  درک  نامسآ  نیمز ز  يوسب  يارگلد ***  هگیاج  نآ  زا  دش  ناور 
لوتب  جوز  ياجنآ  رد  دمآ  رد  لوسر ***  اجنآ  رد  دمآ  دینشب  وچ 

داد  هدژم  وا  جارعم  ار ز  یبن  داشگ ***  رب  ار  هدید  یبن  يوسب 
نیرفآ  ناهج  زا  یهز  دمآ  رب  نیما ***  لوسر  ار  وا  تفگ  یهز 

تفگ  زاواب  یناهن  هار  ز  تفگ ***  زاب  اهزار  همه  کیاکی 
راکشآ  یبن  رب  وا  يور  زا  دش  راگدرک ***  یناهنپ  زار  هه 

دینش  تفگ و  شرع  رد  هچ  ره  یبن  دید ***  دینشب و  شراسخر  راتفگ و  ز 
ور  درک  یبن  يوس  هراب  رگد  وا ***  راتفگ  ناریح ز  دنام  یبن 
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نوچ  دنچ و  یب  درک  وا  تشگناب  نورب ***  متاخ  درک  دوخ  تشگنا  ز 
يرتشگنا  تفای  نید  نامیلس  يرواد ***  ۀجنپ  رس  هر ز  رگد 

رونز  رپ  شلد  دش  هش  راسخر  ز  رود ***  هاش  ةرهچ  رب  دید  یمه 
دینش  تفگب و  دیان  تسار  نآ  هک  دید ***  رون  نآ  زا  ناهنپ  زار  یسب 

درک  زاورپ  جارعم  يوس  رگد  درک ***  زاب  ار  هدید  وا  يور  رب  وچ 
راکشآ  درک  رای  اب  زور  نآ  رد  رای ***  ناهنپ ز  دینشب  هچنآ  بشب 

تفرگ  ناوتن  هزادنا  هک  یتفگش  تفنش ***  یناهن  اجنآ  هچنآ  همه 
تفگ  زاب  همه  ناملسب  کیاکی  تفهن ***  ياهزار  نآ  وچ  ربمیپ 

دش  شومارف  ششیوخ  زار  همه  دش ***  شوه  لد  ار ز  وا  هشیدنا  ز 
دیرتسگ  نخس  وا  اب  دیدنخب و  دید ***  هنوگنادب  ار  وا  وچ  ربمیپ 

زاب  زار  نآ  تفگ  ناگدنب  رب  زار ***  دنوادخ  زار  ناوتن ز  هک 
يارکین  يا  دنوادخ  زا  ریغب  يادخ ***  زار  هگآ ز  تسین  یسک 

سب  اناد و  دنوادخ  زا  ریغب  سک ***  چیه  ادخ  ژار  دنادن ز 
زاب  تشگ  شا  هدید  یبن  يوسب  زار ***  دیشوین  ناملس  دینشب  وچ 

نیرفآ  ناهج  زار  نایارک ز  نیبج ***  شهار  كاخ  رب  دیلامب 
( 17  ) هحفص ادخ  راک  ناریح ز  هدنام  ورف  ارگلد ***  دوخ  ياج  يوس  دش  ناور 

منک  رفنضغ  راک  تیاکح ز  منک ***  رس  رون  یناتساد ز  نونک 
تشگ  جنپ  شش  کی  ار  رادناهج  تشذگ ***  رد  شش  جنپ و  زا  شلاس  نوچ  هک 

سانش نادزی  قلخ  وا  راسخر  ز  ساره ***  ردنا  ریش  وا  بیسآ  ز 

نآ شراذگ  یگلاس و  تشه  نس  رد  دود  بر و  ری  تالاوحا  نایب  رد  راتفگ 

گنچ  وزاب و  ناسرت ز  شناریژه  گنلپ ***  گنچ  تسس  وا  لاگنچ  ز 
يولهپ  شدعاس  وزاب و  رب و  يوق ***  وزاب  تشگ  وا  زا  ار  یبن 

راگدرک  تیار  وا  زا  رادومن  راکشآ ***  ناهن  زار  دوب  وا  زا 
تشگ  زاوآ  رپ  شیور  یتیگ ز  ود  تشه ***  دش ز  رب  رادناهج  لاس  وچ 

تسج  دادما  شورین  ربمیپ ز  تسرد ***  ربمیپ  راک  تشگ  وا  زا 
زار  كاپ  رواد  اب  تفگیمن  زامن ***  رد  وا  ریغ  یبن  اب  یسک 
دوب  هاوخ  اوه  وا  اب  راک  رهب  دوب ***  هارمه  راک  رهب  ار  یبن 

تشاد  دای  ار  دنوادخ  شیور  ز  تشاد ***  داش  وا  راسخر  لد ز  یبن 
وا  يوس  زجب  یئوسب  شیور  هن  وا ***  يور  زج  يوس  ره  يدیدن ز 

یتسارایب  لد  وا  رادید  ز  یتساوخ ***  ادخ  ياقل  وکنآ  ره 
تشادن  یئوسب  ور  اب  ور  زجب  تشادن ***  یئوزرآ  شندید  زجب 
دوب  رادنپ  هچنآ  وا  زا  ادیوه  دوب ***  رادلد  سکع  وا  زا  رادومن 
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بارخ  ناشناور  هشنآ  کشر  زا  دب  باتب ***  لد  ار  رافک  موق  همه 
تسرپ  تب  مهب  دمآ  رب  تریغ  ز  تسکش ***  ناتسرپ  تب  رب  داتفا  رد 

يادخ  روادب  دمآ  رگشیاتس  ياتس ***  يزع  داتفا  ردنا  کنتب 
ياج  دمآ ز  رب  ناشیک  رفک  لد  يادخ ***  لوسر  نید  نیئآ و  ز 

تخوس  رفک  تملظ و  ادخ  رون  ز  تخورف ***  نادزی  يور  ناکم  نوکب و 
تشذگ  ایرث  زا  یبن  ياول  تشگ ***  زاسمد  هکنوچ  یبن  اب  یلع 

راوخ  تشگ  دو  تال و  ندیتسرپ  راگدرک ***  ةداتسرف  می  ز 
شیع  خلت  وا  رب  شین و  شون  وا  رب  شیرق ***  موق  ناگرزب  زا  ینز 

دیسر  مغ  واب  يداش  ماگنهب  دیما ***  ان  دوخ  یناوج ز  رد  هدش 
مان  داهنب  مام  ارو  هجیدخ  ماجب ***  ار  وا  دش  نوچ  یگدنز  یم 

دوبن یلاثم  شناگیاسمه  ز  دوب ***  بات  رد  هام  وا  دیشروخ  ز 

ع)  ) نوتاخ هجیدخ  همرکم  ایلع  تالاح  رکذ  رد و  هیح  ردیح  لاوحا  نایب  رد  راتفگ 

ع)  ) ارهز ۀمطاف  ةدجام  ةدلاو 
قاحم  ردنا  هام  شخر  رهم  ز  قارتحا ***  رد  هام  وا  دیشروخ  ز 

دوب  هدنب  دوب  تال و  يزعب و  دوب ***  هدنخرف  باب و  شدب  دلیوخ 
یگناگیب  راداد  شدوبن ز  یگناخمه ***  تالاب  تشاد  رگا 

ناوخ  دیحوت  كرش  رد  دوب  شلد  ناجب ***  يدوتسیم  ار  دنوادخ 
دوبن  يرادلام  وا  وچ  یتیگب  دوبن ***  يرامش  ار  وا  میس  رز و 

ناگدازآ  درم  رو  هیام  یسب  ناگیار ***  هدمآ  وا  هاگردب 
بلط  رد  شهگ  رد  رد  میس  یپ  برع ***  موق  ناهاش  ناگرزب و 

شرک  اچ  نیمک  يرسک  نامیلس و  شرد ***  يادگ  نوراق  وچ  نارازه 
نمجنا  شهر  رد  رز  میس و  یپ  نمی ***  رصم و  نارای  رهش  همه 

رصم  هام  یهگ  ناعنک  هام  یهگ  رصم ***  هاش  شرز  میس و  يدیرخ ز 
ریپ  خرچ  وا  میس  رز و  زا  ناوج  ریجا ***  شدندب  نارای  رهش  همه 

وا  ناگورگ  يدوب  هام  روخ و  وا ***  ناناگ  رازاب  رازابب 
جنگ  جنر  یب  شروجنگب  يدرپس  جنس ***  میس  يدش  شمیس  سکنآ ز  ره 

رو  هلیپ  نوچ  هتشگ  ناهن  روخ  هم و  رز ***  میس و  یپ  رد  وا  رازابب 
يرگ  داوس  هاگ  يرتشم  همه  يرتشم ***  هدش  یتیگ  ود  عاتم 

يرتشم  فلس  عیب  هب  شمیس  ز  يرگ ***  رادوسب  یتیگ  ود  هدیرخ 
هتخودنا  رز  ندعم  ناک  زا  هک  هتخوت ***  رز  میس و  وا  زا  روخ  هم و 

راتساوخ  هدش  یبوخب  ار  وا  رم  راید ***  احطب  ناهاش  ناگرزب و 
برع  نارس  نارورس و  رگد  بهلوب ***  هچ  لهجوب و  سابع و  هچ 
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ور  هدیچیپ  هار  نآ  زا  وا  یلو  وج ***  هار  وا  جیوزتب  کیاکی 
باوج  ناشیارب  يداد  مشخ  زا  رپ  بایماک ***  ناشراتفگ  یتشگن ز 

بایماک  وا  لصو  زا  دنتشگن  بآ ***  هاج و  اب  نارایرهش  یسب 
دنتسارآ  شهاوخ  اب  یبوخب و  دنتساوخ ***  مرد  نارادمان  یسب 

دنتساخرب  دنتفگ و  دنتسشن و  دنتسارآ ***  سلجم  نارورس  یسب 
ساره  رپ  نخس  ناز  يدش  وا  لد  ساپسان ***  يدش  دوخ  نت  ناج و  ز 

دنزگ  ار  يو  زار  نآ  زا  نیدیسر  دنب ***  دنب  همه  ار  وا  دیزرلب 
جنپ  تسیب  رب  دوزفیب  شرمع  ز  جنپس ***  يارس  نیا  رد  وچ  ار  یبن 

هتخادنا  هیاس  ناز  هیاس  نآ  رب  هتخاس ***  ناهج  ات  نیرفآ  ناهج 
دنسپ  دوخ  نابغاب  دش  ورس  نآ  زک  دنلب ***  دمآ  رب  يورس  غاب  نیا  رد 

وا راسخر  سکع  زا  نشور  ناهج  وا ***  رادید  نشور ز  رهم  هم و 

نتفرگ ماو  تهج  زا  هجیدخ  دزن  بلاطوبا  نتفر  رکذ 

مدع  یتیگ  ود  دوجو  ششقن  ز  مدق ***  راگن  ادیوه  ششقن  ز 
تسب  شقن  نآ  نوچ  ار  دوخ  هدیدنسپ  تسلا ***  دهع  شاقن  هک  یشقن  هچ 

دنبشقن  دش  شقن  نآ  زا  ادیوه  دنلب ***  دش  وا  زاوآ  شقن  نیا  زا 
دوب  هچنآ  دومن  اراکشآ  وا  زا  دومن ***  ناهنپ  زیچ  ره  هدرپ  نیا  رد 

ننملاوذ  رداق  وا  وچ  هدیدن  نهک ***  ناهج  ردنا  هک  یناوج 
راگزور  ناوج  شیراز  يور و  ز  راگزومآ ***  لیئربج  وا  مد 

ورو  يار  یسک  هدیدن  وا  نوچ  هک  وا ***  موق  یمه  یتفگش  رد  وا  زا 
یتخودنا  تردق  نیرب  رهپس  یتخومآ ***  شناد  وا  زا  لیئاکم 

نیگهودنا  شراتفگ  لد ز  همه  نیما ***  لوسر  شدندناوخ  یمه 
وگتفگ  رد  يار  نآ  يور و  نآ  زا  وا ***  يور  زا  هریخ  اه  هدید  همه 

دینش  نیشیپ  نانادراک  زا  هن  دیدن ***  هنامز  مشچ  ود  وا  نوچ  هک 
زاب  درک  ار  هدید  وا  رادیدب  زارفرس ***  بلاطوب  زور  یکی 

دناوخب  نادزی  مان  وا  رب  یناهن  دنام ***  زاب  وا  راسخرب  شمشچ  ود 
درک  زاوآ  رپ  ار  لد  ار و  نابز  درک ***  زار  لدب  شیور  یتخل ز  هچ 
دوب  هدنز  ردپ  ار  وا  شاکیا  هک  دوتس ***  ناتسرپ  نادزی  هچ  ار  وا  رم 

(18  ) هحفص وا  رادیدب  یتشگ  هدنز  شلد  وا ***  راسخر  رون  رپ  دیدیم  هک 
تفگ  زاواب  وا  يوس  هگنآ  سپ  تفس ***  زار  رد  شیار  يور و  زا  وچ 
رود  داب  نادب  مشچ  وت  يور  ز  رون ***  رپ ز  هم  رهم و  تخر  زا  يا  هک 
دیرفآ  نیرفآ  ناهج  یتیگ  ود  دیدپ ***  يرون  تشگ  نوچ  وت  يور  ز 

دش  رادومن  یتیگ  ود  شقن  هک  دش ***  رادیدب  یسکع  وت  يور  ز 
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دیرخ  یتیگ  ود  ره  فلس  عیبب  دید ***  هیامرس  دقن  ارت  سنج  هچ 
راگزور  مدرم  رب  تسناهن  راکشآ ***  وتب  مراد  زار  یکی 

يادخ  رواد  رادناهج  تاذ  وچ  يار ***  يورین  گنهرف و  کنه  ارت 
منک  ارادم  مدرمب  نادزی  وچ  منک ***  اراکشاک  دش  تقو  نونک 

ناک  رحب و  وا  میس  رز و  زا  ینغ  ناگدازآ ***  تسه  وا  زا  هتسجخ 
شط  روز و  هتفای  شرز  میس و  ز  شیرق ***  موق  ناهاش  ناگرزب و 

نز  کین  نآ  يوس  ور  شهاوخب  نم ***  يار  رگا  دشاب  وت  دنسپ 
راگزور  نیا  رد  تراجت  رهب  ز  رامش ***  یب  رز  مرآ  وت  رهب  ز 

دنمجرا  نآ  راتفگ  دیدنسپ  دنمشوه ***  نآ  تفگ  هش  دینشب  وچ 
تسس  راکیپ  يار و  ار  وت  دشابن  تسرد ***  تیار  راک  دوب  مع  نیا  هک 

داب  هدنخرف  وت  يار  راک  رهب  داب ***  هدنب  ارت  رم  نامز  نیمز و 
دنلب  تسپ و  ياراد  دیدنسپ  دنسپ ***  شیار  يور  دش  وچ  هشنهش 

ناوناب  يوناب  هناخ  يوس  ناد ***  زار  روشناد  تشگ  ناور 
اج  تخادرپ  دیدرگ  شراوازس  ارس ***  نآ  يوس  نامارخ  دمآ  وچ 

رهگ  رد و  توقایب و  للکم  رز ***  تخت  یکی  شرهب  دنداهن 
تسکش  ناشیک  رفک  رد  داتفا  رد  تسشن ***  نیرز  تخت  نآ  رب  نارمع  وچ 

ناوخ  هنوگ  ره  دنرآ  شرهب  زا  هک  ناوناب ***  وناب  سپ  دومرفب 
نمی  رد  دوب  مک  وا  دننام  هک  نزکین ***  نآ  دومرف  هعارد  ود 
ناهج  ردنا  دیدرگ  دنچ  رگا  نآ ***  لثم  هماج  یسک  هدیدن 

رایرهش نآ  ياپ  رب  درتسگب  راثن ***  مسرب  ینامی  يادر 
ناوناب  يوناب  شندید  یپ  ناور ***  نامارخ  دمآ  هدرپ  سپ 
هاگیاپ  کلف  زارف  رب  ارت  هاوخ ***  داد  رواد  تروای  نیا  هک 

ما  هناشاک  شرف  دش  شرع  رس  ما ***  هناخ  تمدقم  زا  دش  فرشم 
هام  نیورپ و  رهم و  زا  درک  رذگ  هاگیاپ ***  ارت  رم  ما  هبلک  دش  هک 

وت  ناشیک  كاپ  وت  کیدزنب  وت ***  ناشیوخ  نارای و  دنزاس  هچ 
داب  دای  ارت  نادزی  ياراد  ز  داب ***  داش  تلد  ردارب  روپ  ز 

ناوجون  وا  وچ  هدیدن  یتیگب  نامز ***  نیمز و  مشچ  هک  مدینش 
رانک  ردنا  يدنزرف  هدرورپن  راگزور ***  ردام  وا  دننامب 

تسا  يو  تخب  خرچ  رس  زارف  تسی ***  تخب و  نازورف ز  خر  ارت 
يارکلد  يوناب  یک  تفگ  واب  يار ***  کین  بلاطوب  دینشب  وچ 

داب  زورون  زور  ره  زور  ارت  داب ***  زوریف  هراومه  تخب  ارت 
تسس  هراب  نیز  تسین  وت  ياهنخس  تسرد ***  یتفگ  يزار  تسا  نینچ 

مانکین  نآ  يوس  ور  تفگ  ارم  مایپ ***  مراد  وت  رب  وا  زا  نم  نونک 
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ناج  سنا و  دیس  نینچ  دیوگ  هک  ناسر ***  وناب  يوس  نم  یمالس ز 
رنه  رپ  نیاب  تراجت  يارب  رز ***  میس و  امش  دزن  تسه  رگا 

نیرفآ  ناهج  ار  وا  هدیدنسپ  نیما ***  دار و  تسهوک  دیراپس 
دیما  شدیون  زا  دیسر  رطاخب  دیون ***  نارمع  وناب ز  دینشب  وچ 

تسپ  وت  ياپکاخ  هرذ  کیب  تسه ***  هچ  ره  همه  یتیگ  ود  عاتم 
لامیاپ  وا  بسا  مس  ریزب  لانم ***  لام و  نیریش و  ناج  ارم 

رومان  نآ  رهب  زا  دروایب  رز ***  میس و  ات  دومرف  روجنگب 
مک  شیب و ز  شدزن ز  دنداهن  مرد ***  ياه  هردب  ۀسیک  یسپ 

دیزگ  نادن  دب  بل  شدمآ  تفگش  دیرگنب ***  رز  میس و  نآ  رب  نارمع  وچ 
ناوج  یتیگ  وت  زا  يا  هگ  نارمعب  ناوناب ***  يوناب  سپ  تفگ  نینچ 

راگزور  هم  میس  رهم و  رز  راثن ***  دراد  وت  مودق  كاخب 
دناشف  رب  وا  فصو  رهوگ  وا  رب  دناوخب ***  شیانث  نارمع  دینشب  وچ 

شیوخ  میس  رز  رامش  درامش  شیپب ***  دمآ  شروجنگ  دومرفب 
رومان  بلاط  وبا  دزنب  رز ***  میس و  نآ  روجنگ  درمشب  وچ 

زاب  درب  سپ  هچ  ره  همه  هدایز  زاین ***  شدوب  هکیردق  تشادرب  وچ 
تسس  دهع  ارم  ددرگن  زگره  هک  تسرد ***  يدقع  تسب  فلس  عیبب 
يارس  يوسب  ناداش  تشگناور  ياج ***  دمآ ز  رب  ار  رز  تشادرب  وچ 

تشگ  زاب  دب  هتشذگب  هچ  ره  همه  تفهن ***  زار  ربمیپ ز  دزنب 
دوتس  ار  رومان  بلاطوبا  دومن ***  مسبت  شتفگ  ربمیپ ز 

راید  احطب  تراجت ز  مزعب  راب ***  تسب  رب  ماش  روشک  يوس 
ناوراک  ناب  فسوی  تشگ  سرج  ناور ***  دشن  اوراک  نوچ  رصم  يوس 

ناگرازاب  تشگ  يدزیا  دی  ناگیار ***  دش  هچ  یناگ  رازابب 
نیرفآ  شرع  تشگ  وا  كاخ  همه  نیکم ***  ناکم و  شرصم  رهش  دش  هچ 

كاخ  دیدرگ  كاپ  فسوی  همه  كاپ ***  رون  نآ  ياج  دش  كاخنآ  هچ 
تصش  دوس  دش  دروآ و  هیام  یکی  تسد ***  درک  ارف  نوچ  يدرگ  ادوسب 

رصم رهشب  ندیسر  ماش و  بناجب  تراجت  مزعب  ص )  ) لوسر ترضح  ندش  هناور  نایب  رد  راتفگ 
وا  لثم  یسک  تراجت  راک  هک  وه ***  ياهرپ  تشگ  ناهج  شراک  ز 

رنه  رپ  وا  وچ  نارود  هدرورپن  رگید ***  یتیگب  دنیبنو  دیدن 
زار  رپ ز  دش  کلم  ناوراک  نآ  زا  زاجح ***  يوسب  دش  ناوراکنآ  نوچ 

رشبلا  ریخ  دوس  هیامرس و  ز  رب ***  موب و  روشک و  دش  هزاوآ  رپ 
نامسآ  رب  رهش  نآ  دیلاب  ناوراکنآ ***  دمآ  نوچ  رهش  يوس 

زیزع  نارازه  دمآ  شرادیرخ  زین ***  هچ  دشناور  شعاتم  رهب  ز 
دوب  رادومن  فسوی  رون  نآ  رد  دوشگیم ***  رب  هک  یعاتم  ره  رس 
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يور  دندومن  وا  يوس  کیاکی  يوک ***  ناناگ  رازاب  رادیرخ 
دش  هزات  ناوناب  يوناب  لد  دش ***  هزاوآ  رپ  هکم  رهش  همه 

وا  رازاب  مرگ  دش  شادوس  ز  وا ***  رهم  زا  شراسخر  تخورفا  رب 
ردپ  ردارب  ار  یبن  دب  وا  هک  رومان ***  بلاط  وب  دروایب 

رهگ  هناگی  نآ  دوب  هدروآ  هک  رز ***  میس و  ناوناب  يوناب  رب 
دنام  هریخ  ناوناب  يوناب  نآ  زا  دناشفرب ***  رز  میس  نآ  بلاطوب  وچ 

يرگ  ادوس  زگره ز  دوس  نآ  وچ  يرواد ***  نآ  رد  هدیدن  زگره  هک 
( 19 هحفص ( 

تفگ  هشیدنا  رپ ز  نانک  مسبت  تفگش ***  رد  دش  راکنا  زاجعا  ز 
سرتسد  سکچیه  نیاب  درادن  سب ***  هدنیاپ  دنوادخ  زا  ریغب 
راگزور  رد  وت  ردارب  روپ  ز  رایرهش ***  یک  دیسرپب  نارمع  ز 

ناد  زار  زجب  دنادن  شزار  هک  ناهن ***  زار  زاجعا و  يدید ز  هچ 
ور  داهنب  رهم  زا  وناب  يوس  وا ***  راتفگ  نارمع ز  دیدنخب 

تسین  زار  زا  هگآ  هگچیه  شسک  تسین ***  زاجعا  ریغ  همه  شراک  هک 
وگتفگ  رهب  دیان  تسار  نآ  هک  وا ***  راک  زا  مراد  ناتساد  یسب 
يادخ  رواد  راک  وا  راک  دوب  يارگلد ***  وا  هچ  ددرگ  راک  رهب 

ما  هدینشب  هن  تلم  تفه  زا  هک  ما ***  هدید  یسب  ناهنپ  زار  وا  زا 
راکشآ  وا  رادرک  راک و  زا  دش  راگزور ***  رد  زار  ره  دوب  ناهن 

باحس  شیاپکاخ  زا  بآ  درب  باتفآ ***  رون  بسک  دنک  شیور  ز 
مرگ  تشگ  شلد  ربمیپ  رهمب  مرن ***  تشگ  شلد  نارمع  راتفگ  ز 

دیرپ  رب  نت  شناور ز  یتفگ  وت  دیما ***  رپ  شلد  دش  نانچ  شرهم  ز 
دوب  شیب  شا  هشیدنا  تشگ  بش  وچ   *** دوب هشیدنا  رپ  بش  ات  زور  نآ  زا 

تشاد  زار  نآ  رکذ  لدب  یناهن  تشاد ***  زاوآ  رپ  لد  ناتساد  نآ  زا 
باوخب  شناور  نشور  دید  نینچ  بات ***  رپ ز  لد  تفر  هگباوخ  يوس 
بای  رون  وا  زا  شرع  دش  هک  دمآ  رب  باتفآ ***  یکی  یلعا  شرع  زا  هک 

کلف  باتفآ  دش  شافخ  وچ  کمس ***  ات  امس  زا  دش  رون  زا  رپ 
رانک  رد  ار  هام  نیا  داتفیب  راگزور ***  دش  رهم  نآ  زا  رون  رپ  وچ 

دش  رادیب  باوخ  زا  هام  رس  دش ***  رای  نوچ  رهم  نآ  هام  نیاب 
دیون  شداد  باوخ  نآ  دنوادخ  دیما ***  رپ  دش  باوخ  نآ  نآ ز  لد 

زیر  میس  دش  شیوردب  شتسد  ود  زیچ ***  رایسب  دیشخبب  نیکسمب 
سک  باوخ  نآ  ریبعت  تسنادن  سفن ***  دز  رب  باوخنآ  زا  سک  رهب 
يار  كاپ  بلاطوب  درک  بلط  يارگلد ***  دش  باوخ  نآ  زا  وناب  وچ 

تفس  زار  رهوگ  نآ  رارس  اب  تفگ ***  زاب  ار  باوخ  همه  رسارس 
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درک  شومارف  یتیگ  جنر  همه  درک ***  شوگ  ار  باوخنآ  بلاطوب  وچ 
دوشگ  رب  ناشف  رد  بل  هکنآ  سپ  دومن ***  مسبت  ناداش  باوخ  نآ  زا 

راگزور  شدرگ  دش  وت  ماکب  رای ***  رادیب  تخب  ارت  دمآ  هک 
راگزور  دوش  نشور  رهم  ناز  هک  رانک ***  رد  دتف  یباتفآ  ارت 

وت  ماک  رب  مایا  راک  دوش  وت ***  مان  مهن  خرچب  دیآ  رب 
دوش  نشلگ  وت  زا  نامز  نیمز و  دوش ***  نشور  وت  داژن  زا  ناهج 

راگ  دنوادخ  دشاب  قلخ  رب  هک  رانک ***  رد  ارت  دیآ  دیس  یکی 
دوش  نادزی  رون  نآ  زا  ادیوه  دوش ***  نازورف  شیور  یتیگ ز  ود 

دیشک  رد  مد  دیدرگ و  داش  شلد  دیون ***  نیا  وا  زا  وناب  دینشب  وچ 
دای  درک  یسب  نیشون  باوخ  نآ  زا  داشگ ***  رب  نابز  نارمع  هراب  رگد 

زاین  یب  ةدنراد  رای  يا  وت  زاب ***  زار  نیارس  رگا  میوگ  هک 
باتفآ  نآ  ربمغیپ  رون  دوب  باوخب ***  يدید  هک  یباتفآ  نآ  وت 

روراب  دوش  یبوط  لخن  زا  هک  ربب ***  دمآ  وت  دیما  لاهن 
تسا  رترب  ترب  یبوط  لخن  زا  هک  تسا ***  ربمغیپ  دنویپ  وت  بیصن 

دیدپ  ناشی  زا  رهد  دش  هکیناسک  دیدپ ***  يداژن  دیآ  وت  زا  رهدب 
دوب  خر  نیرفآ  ناج  يوس  ارت  دوب ***  خرف  نومیم و  باوخ  ارت 

ناور  نشور  دیدرگ  شراتفگ  ز  ناوناب ***  وناب  وا  زا  دینشب  نوچ 
دش  رود  یگناگیب  رفک و  وا  زا  دش ***  رون  رپ  هتفگ  نآ  زا  شناور 

ياج  درک  نید  راداد  رهم  نآ  رد  يادخ ***  رواد  رهم  زا  رپ  دش  شلد 
دش  هرومعم  تیب  تریغ  نآ  هک  دش ***  رود  شلد  زا  رفک  كرش  نانچ 

دیرگنب  وا  يوس  رب  مرزآ  رپ  دینش ***  نارمع  ار ز  ناتساد  نآ  وچ 
زارفرس  ترد  بارت  زا  زاجح  زاجح ***  قارع و  کلم  ناشیا  هک 
اج  دید  یهت  فلاخم  زا  ناهج  اون ***  یتیگب  دز  نوچ  وت  يادن 

تساخ  زاوآ  خرچ  ةدرپ  هنز  تسار ***  هچ  یتوص  دیدرگ  وت  يانز 
تست  نآ  یگلمج  ام  ناج  نت و  تست ***  نامرف  ریز  رد  هلمج  ناهج 

زاسب  یناد  هچ  ره  نم  راوازس  زاس ***  راک  رواد  یئوت  مدرمب 
دیفگشب  لگ  وچمه  شخر  يداش  ز  دیون ***  نیاو  زا  نارمع  دینشب  وچ 
يارگ  نادزی  تشگ  شلد  يداش  ز  يارس ***  يوسب  دش  ناور  اجنآ  زا 

تفهن  زار  دینشب  هچ  ره  همه  تفگ ***  زاب  نیلسرملا  دیس  يوس 
دای  درک  ارکاپ  رواد  ناهج  داش ***  تشگ  وا  راتفگ  ربمیپ ز 

داب  رای  نارواد  رواد  ارت  داهن ***  وکین  مع  یک  تفگ  واب 
زاسب  یناد  هچنآ  نم  راوازس  زاس ***  راک  دوش  ترای  راکنیا  رد 

تشگ  دازآ  جنر  هشیدنا و  ز  تشگ ***  داش  وا  تفگ  زا  بلاطوبا 
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ام  رای  نونک  دش  ام  دنوادخ  اهراک ***  دش  ماک  رب  تفگ  لدب 
زاب  زار  رد  وناب  درک  وا  رب  زارف ***  دش  ناوناب  يوناب  يوس 
راودیما  وت  راگزور  همه  راگزور ***  رت  هدیزگرب  نیا  هک 

تسنت  رد  وا  يامیس  ناج ز  ارم  تسنم ***  اب  یبن  شیع  رخ  همه 
راگزور  رد  وت  ماکب  ددرگ  هک  رادم ***  نیگمغ  هراب  نیز  چیه  لد  وت 

ربب  ربمیپ  رهب  مجنگ ز  ز  رز ***  میس  زا  وت  یهاوخ  هچ  ره  رگد 
زار  ياشگن  چیه  وا  ناشیوخب  زاسب ***  ار  وا  راک  رز  میس و  نیا  زا 

وا  راک  زا  دیدرگ  داش  شلد  وا ***  راتفگ  دیشوین  نارمع  وچ 
درک  زاب  دوخ  يور  رب  شیع  رد  درک ***  زاس  هر  زاس  وا  راک  یپ 

زار  رپ ز  ناهج  دش  یبن  شیع  ز  زاجح ***  کلم  هدیدرگ  هزاوآ  رپ 
تسار  تشگ  ۀلان  ۀشوگ  ره  ز  تساخ ***  هشوگ  ره  بلاخم ز  ياون 

بت  بات و  رد  شیع  ناز  دنداتف  برع ***  موق  ناگرزب  کیاکی 
ياج  دیدرگ  هزاوآ  رپ  ار  ودع  ياون ***  بلاخم  موق  دمآ ز  رب 

شورخ  یشیرق  موق  دمآ ز  رب  شوجب ***  دمآ  ردنا  نیمز  احطبب 
بل  دنداشگ  رب  نیک  مشخ  زا  رپ  برع ***  موق  نارادمان  همه 

رب  موب و  وت  راتفگ  دزوس ز  هک  رنه ***  رپ  يا  هک  دلیوخ  يوسب 
ترتخا  رس و  دیآ  ردنا  كاخب  ترتخد ***  خرف  ان  رادرک  ز 

شیع  هرابکی  دنزاس  خلت  وا  رب  شیرق ***  موق  نادرگ  ناریلد و 
رات  هریت  بش  نوچ  وا  زور  دوش  راگزور ***  وا  رب  هگان  دنرآ  رس 

تسار  دیدرگن  وا  اب  راتفگب  تساخ ***  لهجوبا  ار  وا  وچ  نیتسخن 
راتساوخ  هدش  یبوخب  ار  وا  رم  راید ***  رهش و  نازارفرس  همه 

دنمدوس  یبن  تفگ  تشگ  وا  رب  دنپ ***  تفریذپن  ناشیا  راتفگز 
بیکشیب  شلد  دش  وا  نوسفا  زک  بیرف ***  دز  نانچ  ار  وا  رم  نوسفاب 

( 20  ) هحفص وجب  دیآ  رد  نوخ  ناتساد  نیا  زک  وج ***  هراچ  يا  وت  ینادن  نکیلو 
ماف  هریت  بش  نوچ  وا  زور  دوش  ماین ***  زا  نیک  غیت  یسب  دیآ  رب 

نفک  دشوپ  كاخ  زا  هک  نت  اسب  نت ***  ددرگ ز  رود  نآ  هک  رس  اسب 
هوتس  نوماه  هوک  همه  ددرگ  هک  هورگ ***  نایم  دزیخ  هنتف  یکی 

درک  شومارف  ار  یگدنز  همه  درک ***  شوگ  ار  زا  ارنآ  وچ  دلیوخ 
ربخ  مرادن  يزعب  زگره  هک  رسب ***  دز  مغ  تسد  ناتساد  نآ  زا 

ناور  یب  لدب  ناوتان و  نتب  ناور ***  دمآ  رتخد  ۀناخ  يوس 
داهن  زا  هآ  دروآ  رب  ناشورخ  داتف ***  رتخد  راسخرب  شمشچ  وچ 
مرح  راد  هدرپ  ارت  رم  مرح  مرتحم ***  تتمصع  زا  تمصع  يا  هک 

زیزع  يزع  وچمه  یئوت  یتیگب  زیمت ***  لها  ناگرزب  دزنب 
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وت  راتسرپ  يزع  راتسرپ  وت ***  رای  همه  ناتسرپ  يزع  هک 
بیرف  دز  ار  وت  یمیتی  نوسف  بیکش ***  نوسفاب  دش  تلد  زا  ارچ 

یتشاذگب  راخ  همه  يدومن  یتشآ ***  ارچ  یمیتی  اب  نونک 
وت  رای  ارچ  دش  نینچ  یمیتی  وت ***  راتسرپ  یناهج  ناهج و 

رومان  ياک  تفگ  نینچ  خساپب  ردپ ***  زار  دیشوین  رتخد  وچ 
دنلب  خرچ  زار  یسک  دنادن  دنژن ***  يراد  هچ  ار  دوخ  راک  نیا  رد 

ممک  شیب و  سک  ریبدتب  ددرگن  مقر ***  دز  رب  هچ  ره  اضق  نیتسخن 
تسب  شقن  نیرفآ  شقن  هچ  ره  همه  تسلا ***  زورب  سک  ره  راوازس 

دیشک  ناهنپ  زورنآ  هک  يراگن  دیدپ ***  یتیگب  ددرگ  ماجنارس 
راد  دای  نمز  وکین  دنپ  نیا  رم  راد ***  دازآ  لد  نیا  ۀشیدنا  وت ز 

منص  نآ  نینچ  اتفگب  دز  مد  هچ  مد ***  تسب  ورف  شتفگ  دلیوخ ز 
بآ  هرهچ  رب  هدید  زا  تخیرورم  باوج ***  شدوبن  رتخد  راتفگب 

دیدن  نتفگ  هار  وا  راتفگ  ز  دیرگنب ***  نیک  رهق و  رس  زا  وا  رب 
هار  دومیپ  شردارب  يوسب  ياجباج ***  زا  مشخ  زا  رپ  دمآ  رب 

ریلد  درگ و  رادهپس و  ناوج و  ریش ***  وچ  ار  وا  دوب  یکی  ردارب 
دوب  هنادرم  راکیپ  هب  مزرب و  دوب ***  هنازرف  دوب و  برع  گرزب 

داژن  شفانملادبع  هب  يدیسر  داژن ***  كاپ  كرتخد  نآ  مع  يدب 
درک  دای  وا  رب  یناهن  زار  ز  درد ***  رپ ز  یلد  دش  ناور  وا  يوس 

شورخ لد  زا  هنیک  رپ  دروآ  رب  شوج ***  دروآ  رب  لد  زا  دینشب  وچ 

هجیدخ رب  شندش  كانمشخ  دوخ و  ردارب  اب  دلیوخ  ۀصق  رد  راتفگ 

تسج  ياج  زا  مشخ  رپ  دیشورخ و  تسم ***  دوب  نامزنآ  بارش  ماج  ز 
نوخ  كاخ و  رد  ود  ره  مشک  نونکا  هک  نوگبآ ***  رجنخ  رمک  زا  دیشک 

رایرهش  دوش  نوچ  وا  رب  یتیگب  راکشیپ ***  ارو  دشاب  هک  یمیتی 
نوگلین  دبنگ  دنک  نوخ  زا  رپ  نورب ***  دیآ  هناخ  زا  تساوخیمه 

دنتسارآ  شهاوخ  شنتشک  یپ  دنتساخرب ***  ياج  زا  شموق  همه 
شوه  دش ز  سپ  دیلان  دیشورخ و  شوت ***  بات و  یب  تشگ  رب  ماجنارس 

يوس  راچ  دش  زار  نآ  زا  زاوآ  رپ  يوگتفگ ***  رپ  زار  نآ  زا  دش  ناهج 
شوک  هنیک  یبن  اب  دش  مشخ  زا  رپ  شوجب ***  دمآ  رب  لد  ار  لهجوبا 

نارگ  وداجب  ار  ناهج  مرآ  رس  نارگ ***  دنبب  مدنبب  ار  وا  هک 
رخ  شاخ  رپ  درم  نآ  راتفگ  ز  ربخ ***  دمآ  بلاطوبا  يوسب 

داهن  دب  نآ  شردارب  راک  ز  داد ***  دادیب و  دلیوخ ز  تفگ  ز 
تسدب  رجنخ  تفرگب  دیشورخ و  تسشن ***  ياج  دمآ ز  رب  نیک  زا  رپ 
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ياج  هتخدرپ  شیتیگ  میامن ز  ياپ ***  مرآ ز  رد  ار  ریس  دب  نآ  هک 
دوب  هناخ  نآ  رد  دلیوخ  ار  اضق  دوز ***  تشگ  ناور  وا  ۀناخ  يوس 

مشچ  مشخ  رپ  درک  هگن  شیوسب  مشخب ***  دلیوخ  رب  دز  کناب  یکی 
رایشوهان  درم  نآ  تفر  اجک  راکبان ***  نآ  تردارب  دش  نوچ  هک 

تسین  روک  ةدید  رجب  ار  امش  تسین ***  رون  امش  مشچب  انامه 
نز  يار  امش  اب  نمرها  دش  هک  نمرها ***  دربب  نید  لد و  ار  امش 

رد  دمآ و  شردارب  هگان  هک  رومان ***  نآ  دوب  وگتفگ  نآ  رد 
تسدب  ششیر  تفرگب  تسد و  دزب  تسج ***  ياج  زا  بلاطوبا  شدید  هچ 

نوگن  ار  وا  كاخ  رب  دنکفیب  نوگ ***  بآ  رجنخ  رگد  تسدب 
سامتلا  یپ  شتسد  دیسوبب  ساره ***  رد  وا  راک  زا  دش  دلیوخ 

تسد  دیسوبب  ار  وا  دیشورخ و  تسجب ***  نوچ  وا  تسد  زا  شردارب 
کنرد  باتش و  زا  هدش  ناسآ  لد  کنر ***  هتفر  خر  بات و ز  هتفر  نت  ز 

داهن  شهار  كاخ  رب  زجع  رس  داشگ ***  رب  نابز  شزوپب  يرازب 
دنلب  خرچ  تسپ  وت  هاگردب  دنمجرا ***  ناگدازآ  وت  زا  يا  هک 

تسه  هچ  ره  وت  هاگ  رد  راتسرپ  تسپ ***  رهد  تکوش  وت  يورین  ز 
دنب  ياپ  نامسآ  رس  تیاپب  دنلب ***  نامسآ  تسپ  وت  تسد  ز 

باوصان  ما  هتفگ  نخس  رگ  مدب  بارس ***  یتیگ  وت  غیت  بآ  زا  مه 
بارخ  تسم و  هداب  زا  شود  نم  هک  بآ ***  هدروخ  ناکم  نوک و  وت  غیت  ز 

نارواد  رواد  يا  ياشخبب  نابز ***  رب  ما  هدنار  نخس  دب  رگا 
زاسب  یناد  هچ  ره  ام  راوازس  زاسراک ***  رواد  یئوت  ار  ام  هک 

تست  ناگورگ  اهناج  اهناوت و  تست ***  نامرف  ریز  اوت  ناور و 
دید  رود  ناشتفگ  یتساران  ز  دیرگنب ***  ناش  راتفگب  نارمع  وچ 
رهچ  دومنب  تشگ و  نانک  مسبت  رهم ***  يور  زا  دوشخبب  ناشیاب 

درک  رادربخ  شراک  ار ز  یبن  درک ***  زاس  ار  راک  دمآ و  نورب 
دیما  میب و  رپ ز  وا  زا  دش  ناهج  دیچ ***  هناکولم  یسورع  ساسا 

ور  هدروآ  رگیدکی  يوس  همه  وا ***  موق  نخس  نیا  نوچ  دندینش 
ناتساب  ۀتفگ  نآ  تسار  دش  هک  ناتساد ***  نآ  زا  دنتشگ  هشیدنا  رپ 

رشبلا  ریخ  نیک  زا  رپ  لد  ناهج  رش ***  روش و  یئ  هشوگ  رهز  دمآ  رب 
شورخ  دز  لد  نیک ز  رپ  مشخ و  زا  رپ  شوگ ***  درک  ناتساد  نیا  لهجوب  وچ 

راگزور  هیس  دلیوخ  رب  منک  رامد ***  نارمع  مرآ ز  رب  نونکا  هک 
رامش  یب  ةدوهیب  تفگ  یسب  راگزور ***  دب  وید  نآ  مشخ  زا  رپ 

راتساوخ  ناتسار  ةودق  نآ  رب  راب ***  دنچ  رهگ  دب  نآ  هدیدرگ  هک 
رهگ  دب  نآ  دوب  نیک  مشخ و  زا  رپ  رس ***  شراتفگ  وناب ز  دیچیپب 
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شوج  دروآ  رب  ایرد  وچمه  شلد  شوگب ***  شناتساد  نیا  زا  دمآ  وچ 
داشگ  مهاوخ  هنیک  رد  وا  رب  هک  دای ***  درک  مسق  يزعب  تالب و 

نارورس  رس  مرآ  ردنا  كاخب  نارس ***  نآ  رس  مربب  رجنخب 
دنمک  مخب  مدنب  خرچ  رس  دنب ***  هب  دمحم  تسد  ود  مدنبب 

شیط  رپس ز  نیک و  زا  رپ  لد  همه  شیرق ***  موق  نادرگ  ناریلد و 
بت  بات و  رد  هرابکی  دنداتف  بهلوب ***  دلاخ و  هچ  سابع و  هچ 

دنتساوخ  ناتسار  ةودق  نآ  رم  دنتسارآ ***  لد  ونابب  ناشیا  هک 
( 21  ) هحفص

دنمجرا  نآ  دیدنسپ  ار  یبن  دنسپ ***  وناب  دزن  ناشتفگ  دبن 
بآ  رپ  هدید  نوخ و  زا  رپ  لد  همه  بات ***  جنر و  زا  رپ  نآ  زا  لد  همه 

يور  رافک  هدروآ  ردنا  يورب  يوگتفگ ***  زا  رپ  احطب  رهش  همه 
رهگ  دب  نآ  رادرک  راتفگ و  ز  ربخ ***  دمآ  بلاطوبا  دزنب 

مشچ  داشگب  هداتسرف  يوسب  مشخ ***  دروآ  رب  نارمع  دینشب  وچ 
نمجنا  نیا  رد  دزیخ  هنیک  یکی  نخس ***  نیز  درذگن  رگا  لهجوب  هک 

داشگ  دهاوخب  نودرگ  هنیک  رد  دایب ***  درادن  نادرگ  نودرگ  هک 
دننک  نوخلد  هصق  نیا  زا  ار  کلم  دننک ***  نوگلگ  خرچ  نماد  دوخ  ز 

مروآ  ياپ  ریز  همه  ارنارس  مروآ ***  يارک  رس  ةزین  نم  وچ 
راگزور  نیک  مزر و  رد  دیاشگ  راز ***  راک  رد  میاشگ  رب  نم  نوچ 
مادب  یمور  نوخ  نم  غیت  دروخ  ماین ***  زا  مشک  يدنه  ریشمش  وچ 

درگب  مرآ  رب  نودرگ  خرچ  رس  درون ***  نودرگ  زرگ  نم  وچ  مرارف 
راگزور  ناشک  ندرگب  دیارس  رادیاپ ***  یسک  ممز  رب  دشابن 
راهنیز  رد  دنیآ  رد  ناریلد  رادبآ ***  رهز  غیت  مشک  رب  نم  وچ 

تسا  نم  ماکب  نودرگ  خرچ  رس  تسا ***  نم  مان  مان  يروآ  مانب 
نهک  خرچ  دیزرلب  شمیب  ز  نب ***  هب  دمآ  بلاطوب  راتفگ  وچ 

یهت  دش  ناور  زا  شنت  مغ  نآ  زا  یهگآ ***  نآ  دینشب  لهجوب  وچ 
يوگتفگ  رپ  تشگ  ير  رهش  همه  يوجمان ***  بلاطوبا  میب  ز 

دندش  ناساره  شمیب  ناریلد ز  دندش ***  ناسرت  رافک  موق  همه 
دوب  هنادرم  راکیپ  هب  مزرب و  دوب ***  هنازرف  دوب و  ناولهپ  وا  مه 

دوب  هدنبات  دیشروخ  وچمه  شخر  دوب ***  هدنب  نامز  نیمز و  ار  وا  رم 
بل  دنتسب  راکیپ  راتفگ و  ز  بهلوب ***  مه  نایفس و  لهجوبا و 

دش  شوه  زا  رفک  لد  شمیب  ز  دش ***  شوماخ  رابکی  هنتف  همه 
دوب  هشیپ  ناش  هشیدنا  زور  همه  دوب ***  هشیدنا  رپ  اهلد  زاب  یلو 

داشگ  رب  یمرخ  رد  یتیگب  دازکاپ ***  بلاطوب  هاگنآ  سپ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


درک  زاب  ار  شیع  رد  یتیگب  درک ***  زاس  ار  هناهاش  مزب  نآ  وچ 
درک  زاب  ار  شیع  رد  نیئآ  ز  درک ***  داینب  هناهاش  نسج  یکی 

ناهج  رد  دش  هدرتسگ  نشج  نآ  هک  ناوناب ***  يوناب  دش  هاگآ  وچ 
درک زاس  ار  شیع  نآ  كرب  همه  درک ***  زاب  ار  رانید  جنگ  رد 

وا اب  هجیدخ  يوگتفگ  بلاطوبا و  نتسارآ  سلجم  رکذ 

رهگ  ياهردب  زا  رانید و  ز  رز ***  میس و  وا  روجنگ  دروایب 
دازکین  ياک  مرش  رپ  تفگ  نینچ  داشگ ***  رب  ار  زار  رد  هگنآ  سپ 

نک  زاوآ  رپ  یتیگ  نشج  نیا  زا  نک ***  زاس  یگنازرف  مسر  هر و 
تفهن  ياهزار  همه  دب  نایع  تفگ ***  هچ  ره  همه  نارمع  تفریذپ 

دیفس  انبم  خرچ  ةدید  دش  هک  دیچ ***  هناهاش  نشج  یکی  یتیگب 
دش  هزات  نیک  دیک و  ار  لهجوبا  دش ***  هزاوآ  رپ  احطب  زار  نآ  زا 

مژد  لد  مغ  ناشیک ز  رفک  همه  مغ ***  رپ ز  لد  رافک  موق  همه 
دروخ  دنگوس  تالرب  يزعب و  درد ***  رپ ز  لد  لهجوب  تفگ  نینچ 

رز  میس و  زا  رانید و  جنگ و ز  ز  رب ***  موب و  روشک و  زا  کلم و  زا  هک 
زاین  یب  موش  روشک  کلم و ز  ز  زارف ***  مرآ  مد  ره  رز  میس و  یسب 

تسس  دهع  نبا  نیئآ  مسر و  منک  تسرد ***  ددرگن  زگره  دهع  نیا  هک 
شیپ  دناوخ  نیک  مشخ و  زا  رپ  دلیوخ  شیوخ ***  ناتسبش  رد  دش  نیا و  تفگب 

درک  زاغآ  تخس  هگ  تسس و  وا  هگ  درک ***  زاب  ار  رهم  هنیک و  رد 
وسراچ  زا  رتسا  سب  بسا و  یسب  يوم ***  خرس  رتشا  رازه  مرآ  هک 

نیگن  ریز  تسه  ارم  رسارس  نیمز ***  احطب  کلم  روشک و  همه 
جنرب  ندیشک  زا  تسه  روجنگ  هک  جنگ ***  هیام  رپ  تسه  ارمرم  یسب 

وت  ياپ  زا  یکاخ  نیمک  میامن  وت ***  ياریپ  هب  مناشفرب  همه 
تسب  ياپ  يدمآ  وا  نوسفا  ز  تسد ***  دش ز  تلد  یمیتی  رحسب 
راع  تسین  ارترم  نتساوخ  نیا  زا  راتساوخ ***  ارت  رم  هدش  یمیتی 

مک  شیب و ز  شتسدب ز  دشابن  مرد ***  کی  ناهج  لانم  لام و  ز 
یتخاب  وا  رهم  لد  هچ  رهب  ز  یتخاس ***  ارچ  وا  اب  وت  منادن 

تفگ  زاب  همه  دمآ  رتخد  رب  تفنش ***  ار  وا  راتفگ  وچ  دلیوخ 
دیشک  مه  رد  هتفگ  نآ  زا  وربا  ود  دینش ***  ار  وا  ياهنخس  وناب  وچ 

مشچ  مرش  رپ  درک  ردپ  يوسب  مشخ ***  رپ ز  رهگ  دب  نآ  تفگ  زا  دش 
راکب  ناناد  زار  رب  دیاین  راکبان ***  نآ  راتفگ  باب  يا  هک 

گنردیب  ادخ  دهاوخ  هچنآ  دوش  گنتب ***  روایم  ارلد  زار  نیز  وت 
هتساوخ  وا  هچنآ  تبقاع  دوش  هتسارآ ***  شهاوخ  لد  رایسب  هک 
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راگدرک  ار  راکنیا  دناد  هب  هک  رادم ***  نیگمغ  راک  نیا  زا  ار  لد  وت 
يرسمه  یبن  زا  ریغ  تسین  ارم  يرسرس ***  نخس  نیا  رادم  ینادن 
نهک  ریپ  زغم  دش  هشیدنا  رپ  نخس ***  نیا  وا  زا  دینشب  وچ  دلیوخ 

راز  واک  دوش  هدوشگ  وس  ره  ز  راز ***  راوخ و  ام  نید  دش  تفگ  لدب 
دیوگ نآ  شرازگ  نسج و  یسورع و  سلجم  فیصوت  رد 

هام  دیشروخ  عمش  دش  مزب  نآ  رد  هاگمزب ***  نآ  تسا  رابب  نارمع  وچ 
يرگشمار  رهب  زا  مزب  نآ  رد  يرتشم ***  نامسآ  زا  دمآ  دورف 

نیرفآ  مزب  تسا  هدیدن  یتیگب  نیمز ***  يورب  یمزب  مزب  نآ  هچ 
وا  هاگرخ  سکع  نیرب  رهپس  وا ***  هاگ  رد  شقن  نیمک  دب  لح  ز 

وا  مرزآ  رپ  انیم  خرچ  رس  وا ***  مزب  رگاینخ  رهم  هم و 
ناهج  ردنا  تسارآ  مزب  یکی  ناوناب ***  يوناب  ۀناخ  رد  هچ 

راوهاش  نینچ  یمزب  تسا  هدیدن  راگزور ***  ةدید  ود  رهد  رد  هک 
نارگ  ره  زا  مزب  تحاس  رد  هک  ناوناب ***  يوناب  سپ  دومرفب 

راسی  نیمی و  زا  هگمزب  نآ  رد  راگن ***  رز  یسرک  سپ  دنداهن 
هاگیاپ  روخ  رد  یسک  ره  رب  هاگ ***  تخت  رهب  یشرف  درتسگب 
رهگ  رد و  توقایب و  للکم  رز ***  میس و  زا  یسرک  ۀیاپ  همه 

دوب  هدنشخر  هدنشخر  دیشروخ  هچ  دوب ***  هدنبات  هکسب  يرهوگ  ره  هک 
ادخ  شرع  هچ  ناشخر  نازورف و  اج ***  دومنب  ردص  رب  تخت  یکی 

تفای  رون  نیرب  شرع  تخت  نآ  زک  تفاتب ***  يرون  تخت  ۀیاپ  نآ  زا 
روح  يوسیگ  شدوپ ز  رات و  دب  هک  رون ***  یشرف ز  دینارتسگ  وا  رب 

( 22  ) هحفص
یتسارآ  یسرک  نیرب  شرعب  یتساخرب ***  هک  يرون  شرف  نآ  زا 

تفرگ  الاب  تسد  نیرب  شرعب  تفرگ ***  اج  هگیاج  نآ  رد  یسرک  هچ 
مالسلا  راد  دیناسر  شمالس  مامت ***  رسکی  مزب  نآ  زاس  دش  هچ 

تشهب  مزب  مرش  رپ  مرزآ و  رپ  تشرس ***  ونیم  مزب  نآ  کشر  زا  دش 
تسدب  رهوگ  وچ  یماج  هشوگ  رهب  تسرپ ***  یم  بل  رکش  نامالغ 

زاس  دوع  یکی  زوس و  دوع  یکی  زاون ***  لد  بل  رکش  نافیرظ 
تشهب  نوچ  هگمزب  نآ  رد  هدیسر  تشرس ***  يروح  ناملغ  هک  یتفگ  وت 

برع  رد  ناش  دننام  دوب  مک  هک  بسن ***  یشیرق  مالغ  نارازه 
راذگتمدخ  هتسب  رمک  تمدخب  راوهاش ***  رهوگ  رپ  دنب  رمک 

نک  زاغآ  مزب  نیا  زاواب  نک ***  زاس  ار  گنچ  فد و  ینغم 
نک  رون  زا  رپ  یتیگ  لها  لد  نک ***  روش  رپ  مزب  نیا  زا  ارناهج 

نز  هناتسم  گناب  نایناحورب  نز ***  هنافیرح  یتیگب  یئاون 
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نک  زاوآ  خرچ  هدرب  هنب  نک ***  زار  رپ  مزب  نیا  زا  ارناهج 
قاور  هن  ةدرپ  نک  زاوآ  رپ  قاط ***  تفه  نیا  فقس  نک  زاوآ  رپ 
رهپس  ونیم  مزب  نیا  رد  دصقر  هک  رهم ***  هام و  ةدننام  يآ  صقرب 

لیلج  يادخ  لوق  كرابم ز  لیئربج ***  بل  زا  ناوخب  يدورس 
راذگتمدخ  مزب  نیا  رد  ددرگ  هک  راذگ ***  یمایپ  نارود  سیقلبب 

يدمرس  تولخ  نماریپ  هب  يدهده ***  دنک  ات  وگ  لیربجب 
روط  يانیس  هچ  یمزب  درتسگب  رونز ***  رپ  ناهج  وز  دش  هک  نارمع  هچ 

نارورس  نآ  مزب  رد  درک  بلط  ناوناب ***  يوناب  سپ  دومرفب 
بت  بات و  مزب  ناز  دندوب  هک  بهلوب ***  هچ  لهجوب و  سابع و  هچ 
شیط  بات و  رد  مزب  نیا  زا  دندوب  هک  شیرق ***  موق  نادرگ  ناریلد 

دناشف  رهوگ  رد و  هگمزب  نآ  رد  دناوخ ***  مزبنآ  رد  ار  نامدرمنآ  هچ 
لوسر  شیع  مزب  رد  دنیآ  هک  لوبق ***  شتفگ  دندرک  راچانب 

تخورف  شتآ  تریغ  نآ  زا  ناشیدب  تخوس ***  بات  بت و  زا  ناشناج  لد و 
نخس  رد  بل  مزب  نآ  شیع و  نا  زا  نمجنا ***  نآ  رد  دب  ۀشوگ  رهز 

رهگ  جنگ  مزب  نآ  رد  مزیرب  رز ***  هب  میس و  هب  اتفگ  لهجوبا 
هاگب  میشن  رب  وا  مزب  رد  هک  هار ***  مچیپ ز  میس  زا  وناب  لد 

نابز  دیاشگ  رب  وا  دقع  رد  هک  نآ ***  يارای  تسه  ارک  نم  زجب 
زاب  رید  تلود  ارم  رم  دزس  زارف ***  رس  نم  وچ  دنشابن  احطبب 

دوس  بان  رهوگ  شرب  درایب  دوب ***  هچ  ره  ات  دومرف  روجنگب 
تفرگ  رز  ۀهیک  سب  روجنگ  ز  تفرگ ***  رب  رد  روجنگ و  دروایب 

راگزور  ةرهش  ار  شیوخ  دنک  راثن ***  ترشع  مزب  نآ  رد  دزاس  هک 
ناشف  رز  ناشتخر  نماد  همه  ناشن ***  نیز  همه  نارادمان  رگید 
يارد  میس  نیرز و  لاخلخب و  ياپ ***  تسد و  رویز  همه  هدومن 
زارف  ندرگ  نادرگ  دندیسر  زاین ***  اب  سب  هناخ  نآ  کیدزن  هچ 

دندمآ  زار  رپ ز  لد  هشوگ  رهز  دندمآ ***  زارف  رد  نآ  کیدزن  هچ 
رازه  نارازه  یمور  نامالغ  رامش ***  زا  نوزف  هراتس  هگ  ردب 

رهگ  للکم  ابق و  عصرم  رهگ ***  ردب و  نت  هتسارایب 
باقن  رد  خر  دنداهن  تلجخ  ز  باتفآ ***  ناشراسخر  رون  زا  هک 

رهگ  لعل و  توقای و  رد و  زا  رپ  رز ***  ماج  یکی  ره  فکب  هتفرگ 
راید  احطب  روجنگ  جنگ  رد  هن  راوهاش ***  رهوگ  نآ  زا  کی  ره  هک 
يوگ  لذب  همه  ناد و  هتکن  همه  يورهام ***  همه  يومکشم و  همه 

دندباوخ  نیرفآ  لدب  ناشیارب  دندمآ ***  دورف  احطب  ناگرزب 
دنلب  خرچ  رادرک  راتفر و  ز  دنژن ***  راز و  هتشگ  همه  تیرح  ز 
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زار  مزب  اجک  روک و  مشچ  اجک  زاب ***  دندرک  هدید  نوچ  مزب  يوس 
تشک  هلال  لگ و  ناوضر  هک  یتفگ  وت  تشرس ***  ونیم  دندید  مزب  یکی 

زاس  دوع  هدش  ناروح  يوسیگ  ز  زارف ***  رمجم  دلخ  نزاخ  هدش 
امن  دوخ  نیرفآ  ناج  دنوادخ  ادخ ***  رون  مزب  نآ  رد  نازورف 

زامن  رد  فرط  ره  نایسدق  فص  زارب ***  یئایربک  هگ  تولخ  وچ 
دوب  يارآ  سلجم  نیرفآ  ناهج  دوخ ***  ياج  هگمزب  نآ  رد  ار  سک  هن 

زاین  يور  خرچ  هن  هدوس  وا  رب  زامن ***  رد  نایبورک  شنامادب 
دنب  ياپ  يرورس  رس  وس  ره  ز  دنلب ***  نادزی  توص  ۀشوگ  ره  ز 

تساخ  هشوگ  رهز  ياون  نیئآ  ون  تسار ***  زاواب  وس  ره  کیالم ز 
رهپس  انیم  ماب  زا  مزب  نآ  رد  رهم ***  هام و  هدمآ  دورف  یتفگ  وت 

تشاد  راع  اهدید  زا  شرادید  هک  تشاد ***  رادید  يورنآ  رد  ارسک  هن 
زون  طبرب  دیهان و  ریت و  هم و  زارف ***  زا  نامسآ  زا  دمآ  دورف 

راوهاش  سلجم  نآ  هاگردب  راگزور ***  دب  موق  نوچ  دندیسر 
بیکش  ربص و  مارآ و  دش  ناشنتز  بیهن ***  دمآ  رب  کی  ره  ياهلدب 

دیرگنب  ار  مزب  نآ  لهجوب  وچ  دیب ***  دننامب  دوخ  رب  دیزرلب 
قمر  یب  لد  ناج و  سقن  میب  ز  قسن ***  ادیپ  ناهنپ و  راک  قسن 
شاب  رود  ةرعن  نیمالا  حور  ز  شاف ***  دینشب  شون  درخ  شوگب 

زاس  مزب  نیرفآ  ناهج  دشاب  هچ  زارف ***  دیآ  هک  رگنب  مزب  نآ  رد 
هاگن  هار  هدید  دب  يارای  هن  هاگمزب ***  نآ  رد  لخاد  دنتشگ  وچ 

رز  میس و  زا  رپ  نیرز  ياه  قبط  رم ***  دحیب و  هدیچ  ۀشوگ  ره  ز 
راوهاش  رهوگ  رد و  رپ  همه  رانک ***  ره  زا  هدیچ  اهماج  یسب 

راوهاش  رهوگ  هتخیر  ورف  راثن ***  مسرب  کیالم  یتفگ  وت 
لیئربج  فکب  هتفرگ  اهقبط  لیلج ***  بر  دزن  زا  هیده  یپ 

دوب  روک  وا  نیب  دب  مشچ  وا  زا  دوب ***  رون  رپ  مزب  ادخ  يور  ز 
سانش  نادزی  ریغ  سک  دیدیمن  ساره ***  رد  شندید  زا  لد  دب  لد 
روح  ناملغ و  حور  وا  زا  رادومن  روضح ***  هاگمزب  نوچ  مزب  یکی 
راسی  رب  یسب  نیمی و  رب  یسب  راگنرز ***  رهوگ  سب  هدیچ  نآ  رد 

نیرفآ  ناج  شرع  دب  هک  یتفگ  وت  نیرب ***  شرع  وچ  یسرک  زغن  یکی 
زاس  هتشگ  نانچ  شرف  شرع  نآ  زآ  زارف ***  هداهن  سلجم  ردص  نآ  رب 

هاگن  هدرک  تخت  نآ  يوس  همه  هاگمزب ***  نآ  رد  دمآ  لهجوب  وچ 
دوب  رون  یلع  رون  تخت  نآ  هک  دوب ***  روک  شندید  زا  مچ  یلو 

تسیک  ياپ  هگتخت  نآ  راوازس  تسیک ***  ياج  نآ  تسنادن  یم  یسک 
تسم  ياپ  بیز  نینچ  یتخل  هک  تسنم ***  ياج  لهجوب  تفگ  لدب 
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هاگ  ياپ  نآ  زا  شیاپ  دنامورف  هاگتخت ***  يوس  دیاک  تساوخ  یمه 
تسشن  رتورف  يور و  درز  وا  دش  تسد ***  دیزرلب  شاپ و  دیزرلب 

دوبن  هگآ  تخت  نآ  زار  زا  سک  دوبن ***  هر  هگتخت  نآ  رد  ار  وا  هک 
( 23  ) هحفص تسرپ  يزع  نادرگ  دنتسشن  تسشن ***  رتارف  اجنآ  زاب  لهجوب  وچ 

رارقیب  لد  ناوتان و  نت  راگن ***  رز  یسرک  کیب  کی  اکی 
تسیک  ياج  هگتخت  نآ  ردص  رب  هک  تسیرگیم ***  نوخ  درد  زا  کی  ره  لد 

بت  بات و  رد  درد و  ناز  هدنامورف  بهلوب ***  هچ  لهجوب و  سابع و  هچ 
دش  روط  شتآ  نآ  زا  ادیوه  دش ***  رون  رپ  مزب  نآ  هاگان  هک 
يدمحا  تکوش  دش  رادیدپ  يدم ***  رس  تیار  دش  رادومن 

ناروآ  دنک  دنتشگ  هریخ  همه  نارواد ***  رواد  خر  تخورفا  رب 
دشبات  زا  رپ  ناشلد  شراسخر  ز  دش ***  بامیس  وچ  ناشنت  شامیس  ز 
ناهج  وا  ندید  زا  تشگ  ناوج  ناوجون ***  نآ  وچ  سلجمب  دمآ  رد 

رهپس  هن  وا  راسخر  نازورف ز  رهم ***  هام و  زا  شرادید  هدرب  ورگ 
باتب  نودرگ  هام  وا  رادید  ز  باتفآ ***  شخر  رون  ناشخرد ز 

ياج  ناگرزب ز  دوخیب  دنتسجب  ياپ ***  داهنب  شرع  نآ  شرف  رب  وچ 
دنتسارایب  ارنابز  شحدمب  دنتساخرب *** ياج  زا  شمیظعتب 

مد  دندیشک  رد  مدب  ناگرزب  مخ ***  لهجوب  يالابب  دمآ  رد 
ادخ  شرع  کشر  هگتخت  نآ  دش  ياج ***  درک  رز  تخت  نآ  رب  ربمیپ 

دیرپ  خر  زا  مامعا  کنر  وا  زا  دید ***  مامعا  يوس  نانک  مسبت 
تشاد  راتفگ  يارای  هن  ینابز  تشاد ***  راب  ار  هدید  وا  يوس  رب  هن 

ناوتان  يرتسگ  نخس  زا  نابز  ناور ***  ناشنت  یتفگ ز  وت  دش  ناور 
رای  راتفگب  دب  یبن  اب  وا  هک  رادمان ***  بلاطوبا  زا  ریغب 

دوب  زاسمد  هدنراد  يارادب  دوب ***  زاوآ  مه  وا  اب  داش و  لدب 
رنه  رپ  دبؤم  رد  دیآ ز  هک  رومان ***  بلاطوب  دومرفب 

شیوخ  دقع  نادب  ربمیپ  ددنب  هک  شیک ***  نیئاب  دناوخ  هبطخ  یکی 
بیکش  اهلدب  وا  ندناوخ  زا  دش  بیطخ ***  ندناوخب  دمآ  سلجم  رد  هچ 

دنمشوه  ةدید  دش  هریخ  ناز  هک  دنلب ***  غیلب و  سب  ۀبطخ  یکی 
دوتس  ربمیپ  يادخ  ار  وا  هک  دومن ***  شیاتس  ربمیپ  رب  نانچ 
دای  دنوادخ  مان  درک  یسب  داشگ ***  رب  نابز  ندناوخب  ربمیپ 

لیلخ  شیکب  شدقع  دنتسبب  لیلج ***  راگدرورپ  نامرفب 
زارف  شتخب  تشگ  نیرب  شرع  ز  زارفرس ***  دش  دقع  نآ  زاون  اب  وچ 

مد  هشیدنا  میب  زا  هتسب  ورف  مغز ***  رپ  لد  رافک  ناگرزب 
بت  رب ز  نت  درد و  زا  رپ  لد  همه  بل ***  يارای  هن  ندوشگ  اریسک 
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درک  هچ  هنامز  بیرف  ام  اب  هک  درد ***  رپ ز  لد  رافک  موق  همه 
تسیرگ  دهاوخ  رافکب  هنامز  تسیچ ***  راک  نیا  ماجرف  مینادن 

تسام  نیئآ  راوخ  وا  کیدزنب  تسام ***  نید  زا  هن  نیئآ  هن ز  دمحم 
تسین  راک  ارو  نوسفا  رحس و  زجب  تسین ***  رای  ام  ناکاین  نیدب 

رهپس  ددرگ  هک  مانب  ماکب و  رهم ***  هام و  شدرگ  زا  مینادن 
دهد  يراکماک  ودع  ربا  رگ  دهد ***  يرای  زوریف  تخب  ارک 

ناشف  شتآ  هنیس  رب  هتشگ  لد  ز  ناشک ***  رس  همه  تریغ  کشرز و ز 
نوگژاو  ام  زوریف و  وت  تخب  هک  نوخ ***  رپ ز  لد  مشچ و  ار  لهجوبا 

درک  هشیدنا  سب  دمحم  راک  ز  درک ***  هشیپ  نتسارآ  سلجم  یکی 
دنارب  اهناتساد  ناتساد  نآ  زا  دناوخب ***  یمارگ  نارورس  همه 

نمجنا  نیز  دندوب  هداد  ربخ  نهک ***  نانهاک  یندوب  نیزک 
دوجس  دزاسن  يزع  تالرب و  هک  دوجو ***  رد  یسک  احطبب  دیآ  هک 

شیوخ  ناشیوخ  نیئآ  راوخ  دنک  شیوخ ***  ناکاین  نید  نودرگب ز 
دروآ  تسپ  تالود  هوکش و  دروآ ***  تسکش  يزعب  تالب و 

دنک  یئاوخ  ژاژ  معب  لاخب و  دنک ***  یهاوخ  هنیک  دوخ  ناشیوخ  ز 
راگزور  شدرگ  دوش  شماکب  راخ ***  هلمج  ناینیشیپ  مسر  دنک 

بیکش  نارادمان  لد  زا  درب  بیرف ***  دنپب و  رحس و  نوسفاب و 
میتی  هدیسر  ون  نآ  تسنآ  هک  مین ***  ود  دش  نآ  راتفگز  نم  لد 

ناوناب  يوناب  یسک  دشابن  ناهج ***  درگب  هجیدخ  لثم  هک 
بیکشان  شلد  دش  وا  زا ه  هک  بیرف ***  دز  نانچ  نوسفاب  رحسب و 

تفاتش  یئادگ  دهع  دنویپب و  تفات ***  يور  همه  ناهاش  دنویپ  ز 
تشادبات  بت و  رد  نتو  لد  تشاد ***  بآ  زا  رپ  هدید  تفگ و  یمه 

شیوخ  کیدزن  داد  اج  مارکاب  شیپ ***  درک  بلط  ناسانش  هراتس 
تفهن  زار  ناسانش ز  هراتس  تفگ ***  راب  نهک  زار  ناشیاب ز 

دنتساوخ  وا  زا  راهن  هتفگ ز  نآ  زا  دنتسارآ ***  خساپ  نینچ  ار  وا  رم 
تساک  حک و  فرط  ره  زا  دیآ  دیدپ  تسار ***  زار  نیا  رس  رگا  میئوگ  هک 

نایز  ناتسرپ  يزعب  دیآ  هک  نآ ***  کیدزن  ماگنه  تشگ  نونک 
تسکش  يزعب  تالب و  دیآ  هک  تسرپ ***  يزع  راوخ  دوش  اهنت  هن 

راگزور  دروآ  دیدپ  یلوسر  راکشآ ***  دوش  ینید  هزات  یکی 
تسپ  لیجنا  هیروت و  راوخ  دنک  تسکش ***  درآ  ردام  تلم  رب  هک 

ساپسان  دوش  يزعب  تالب و  ساپس ***  رواد  نادزی  دریذپ ز 
دیدپان  شخر  هدید  بآ  زا  دش  دینش ***  ناشیا  تفگ  نوچ  لهجوبا 
دیرگنب  یئوس  ره  رب  هراچ  یپ  دیدن ***  یئوج  هراچ  ار  راک  نآ  وچ 
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دید  بات  بت و  ردنا  لد  ارناهج  دید ***  بآ  زا  رپ  نارادمان  خر 
ریپ  خرچ  شدرگ  نوگژاو  زا  هک  ریزب ***  هدنکف  ور  یگلمج  ناهن 
راگزور  دنک  يزاب  هچ  ادرف  هک  راک ***  ماجنا  زاغآ و  سک  دنادن 

دهد  يراکماک  ناهج  رد  ارک  دهد ***  يرای  زوریف  تخب  ارک 
تسین  هار  سکب  ناهنپ  زار  يوس  تسین ***  هاگآ  هدرپ  نیا  زار  زا  سک 

راگزور  شدرگ  زا  شیدنیب  رادم ***  نیگمغ  چیه  لد  زار  نیزوت 
تفج  دوب  درخ  اب  وا  راتفگ  هک  تفگ ***  هچ  نیشیپ  ياناد  هک  نک  هگن 

داب  كاشاخ  كاخ و  زا  رپ  شناهد  داب ***  كاچ  رمش  هراتس  نابز 
غورد  زج  نخس  زگره  دنیوگن  غورف ***  درادن  ناشیا  راتفگ  هک 
چیپم  ناشیا  راتفگب  یفرژب  چیه ***  شیدنین  ناشیا  تفگ  زا  وت 

تسردان  ۀتفگ  زج  دنیوگن  تسس ***  تخس  دوب  ناشیا  راتفگ  هک 
دیمد  رب  شلد  ناشیا  راتفگ  ز  دینش ***  ناشیا  راتفگ  لهجوب  وچ 

درک  دنپ  نآ  ياغسا  لد  شوگب  درک ***  دنسرخ  هدوبان  راک  زا  لد 
رای زوریف  تخب  دشب  ار  یبن  راگزور ***  نیدب  دمآ  رب  يدنچ  وچ 

هجیدخ زا  دنزرف  ندش  دلوت  لوسر و  ترضح  رب  شیرق  موق  ندرب  دح  نایب  رد 

هام  هدنبات  وچ  دمآ  شدنزرف  ود  هام ***  لاس و  ربا  يدنچ  تشذگب  وچ 
ریپ  نودرگ  هامنآ  وچ  هدیدن  ریظن ***  یتیگب  ناشدبن  کی  ره  هک 

( 24  ) هحفص
شیوخ  نیئاب  احطب  ناگرزب  شیوخ ***  نیئآ  نید و  رد  دوب  یبن 

دوب  راداد  كاپ  رب  شدوجس  دوجس ***  هدربن  ار  لبه  يزع و 
يدمآ  فاوط  رد  وا  درگ  مرح  يدمآ ***  فاطم  يوس  وچ  نامارخ 
روط  ران  یتخوس  وا  رادید  ز  رون ***  دیشروخ  شراسخر  یتفرگ ز 

مخ  میظعتب  دب  ناشکرس  رس  مرح ***  لح  يوس  رب  هچ  یتشذگ 
مالس  يدیسر  شماقم  نکر و  ز  ماقم ***  نکر  يوس  رب  وچ  يدیسر 

ياس  شرع  يدش  اپ  نآ  رجح ز  رس  ياپ ***  رجح  يوس  رب  یتشاذگب  وچ 
رجح  يدیشک  دوخ  رس  شیاپب  ربب ***  يدیشک  ار  رجح  رم  وا  وچ 

دورد  مالس و  يدینشیم  وا  زا  دوس ***  ياپ  وا  هکیراخ  گنسرهب و 
تشاد  گنج  رس  ناشیاب  یناهن  تشاد ***  گنت  لد  رافک  راتفگ  ز 
يوگتفگ  زا  رپ  لد  ادخ  نید  ز  يور ***  يار و  یتشاد  ادخ  يوسب 

هام  رهم و  شندید  زا  هریخ  يدش  هاش ***  وچ  یتشذگ  رب  یئ  هچوک  رهب 
وا  يوس  رظن  هدوشگ  رخستب  وا ***  يور  زا  رافک  هریخ  هدش 

رهم  هدنزورف  احطب  رهش  يوس  رهپس ***  زا  هدمآ  دورف  انام  هک 
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وا  يار  زاو  يور  زا  هدنام  ورف  وا ***  ياشامت  ردنا  رهش  همه 
باتفآ  نیرب  خرچ  دمآ ز  هک  باتب ***  شتآ  وچمه  یکی  ره  لد 

شرسفا  کلم  مشچ  رتارف ز  شرگ ***  اشامت  دش  نامز  نیمز و 
دش  هزات  ناهج  مسر  هار و  زک و  دش ***  هزاوآ  رپ  احطب  کلم  وا  زا 

يدمآ  نارگاشامت  شریسب  يدمآ ***  نوریب  وک  یئ  هچوک  ره  ز 
وا  ياشامت  رد  ناور  یب  نت  وا ***  يالاو  يالاب  وحم  همه 

هاقناخ  زا  دیآ  نورب  یک  وا  هک  هارب ***  هتسشن  ناریح  درم  نز و 
دننک  نت  تنیز  شخر  رون  ز  دننک *** نشور  مشچ  شندید  زا  هک 

وا  ماک  زا  يدرگ  نامز  نیمز و  وا ***  مان  زا  رپ  اهلد  اهنابز و 
ریبع  يوب  هار  نآ  زا  يدیزو  رینم ***  شیور  یتشگ ز  هک  ور  نآ  ره 

یتساک  یجک و  دوب  رود  وا  زا  یتسار ***  زجب  وا  زا  سک  هدیدن 
رهچ  دومنب  رهم  هم و  شیورد  ز  رهم ***  هام و  رتخا  ةدنزورف 

وگتفگ  رد  يوم  نآ  يور و  نآ  زا  وا ***  ناریح  رافک  موق  همه 
دینش  نیشیپ  نانادراک  زا  هن  دیدن ***  یناوج  هنامز  وا  نوچ  هک 
وا  فاصوا  رپ ز  ناهج  ات  ناهج  وگتفگ ***  زا  رپ  ناگرزب  نابز 

نیرفآ  دندناوخ  وا  رب  یتیگ  ود  نیما ***  لوسر  شدندناوخ  همه 
تسد  ناشلد ز  هتفر  وا  رادید  ز  تسرپ ***  يزع  ناشیوخ  موق و  همه 

يرترب  هتفای  وا  یشیوخ  ز  يرخفم ***  واب  هدومن  کیاکی 
رانک  رد  ناشراک  زا  هشوگ  رهب  رابک ***  لوسر  ناشیا  زا  دب  یلو 

گنن  تشاد  وگتفگ  زا  مه  ناشیاب  کنت ***  تشاد  ناشرادرک  راک و  زا  لد 
يدمآ  ناود  ارح  راغ  يوس  يدمآ ***  نورب  نوماهب  احطبب 

رگداد  رواد  ةدنتسرپ  رسب ***  يدرب  زور  ره  راغ  نآ  رد 
راغ  هریت  نآ  زا  زور  بش و  یناهن  راکشآ ***  اهزار  يدش  رب  وا  رب 

مالس  دورد و  وس  ره  يدینش ز  مایپ ***  شنیرفآ  ناج  يدیسر ز 
دش  هاش  رسفا  شرس ز  رتارف  دش ***  هاگآ  هلمج  ناهج  رس  ز 
هام  هتشذگ ز  رب  شرس  هتسشن  هاگبارح ***  راغ  زا  زور  یکی 

راکشآ  راگدرک  تردق  وا  رب  راگدرک ***  تردق  زا  دید  یمه 
هتخاس  نیرفآ  ناکم  نوکب و  هتخادرپ ***  نینوک  راک  زا  لد 

تسه  هچ  ره  راب  هتشگ  رادومن   *** تسپ هتشگ  یتسین  یتسه و  وا  رب 
یهرمه  شیتسه  هدش  یتسهب  یهت ***  شناد  رادرف ز  زورما و  زا 

زاین  یب  رواد  ناهج  يوسب  زاب ***  هدید  ود  زار و  نزخم  شلد 
يور  هدروآ  يو  يوس  دنوادخ  دوب ***  دنوادخ  ناوخ و  دنوادخ 

تسبیاپ  نیرفآ  رهد  يور  هدش  تسه ***  هچ  ره  رهن  رهد و  رد  هدرک  اهر 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


گنس  هراخ  رب  هدومنب  هیکت  یهگ  گنتب ***  لد  انگنت  نیز  تشاد  یهگ 
هاگن  شنیرفآ  گنس  يوس  يدب  هاگ ***  هیکت  دب  شاراخ  گنس  رگا 

نیرفآ  ناهج  ياج  هتشگ  نآ  رد  نیرفآ ***  ناج  زار  تولخ  شلد 
نتشیوخ  نتشیوخ  زا  هدرک  یهت  نم ***  ام و  زا  نت  ناج و  هتسش  ورف 

دوب  رادید  راکبلط  هر  رهب  يوج ***  هار  ةدنیوج  يوس  رهب 
دینشیم  نیرفآ  ناج  يوب  وا  زا  دیزو ***  شیوسب  يداب  هک  وس  ره  ز 

راودیما  رای  ندید  يوس  رای ***  رادیدب  ددرگ  هک  يرای  هچ 
هاگن  شرای  يوس  رب  هتفر  ارف  هارب ***  شمشچ  ود  ناریح  دنام  ورف 
شورس  یب  نیرفآ  ناهج  مایپ  شوگب ***  شدیسر  وس  ره  مدامد ز 

دوب  زاب  وا  يور  رب  هدرپ  یلو  دوب ***  زار  اه  هدرپ  رد  دنچ  رگا 
راکشآ  وا  رب  ناهنپ  زار  همه  راگ ***  دنوادخ  وحم  راغ  نآ  رد 

راکشآ  دش  رادلد  يور  وا  رب  رای ***  تشادرب  هدرپ  خر  هگان ز  هک 
دیسر  ناج  ةدژم  وا  رب  ناناج  ز  دیسر ***  ناناجب  ناج  روآ  مایپ 

لاثم  یب  تروص  یکی  شدیدب  لایخ ***  رد  دش  رهد و  وا  رب  دش  نایع 
دوب  كاپ  لگ  بآ و  شیالآ  زا  دوب ***  كاردا  شوه و  همه  وا  نت 

باجتحا  ةدرپ  سپ  راگن  باقن ***  خر  زا  دنکفا  رب  یتفگ  وت 
دش  رای  ندید  زا  وحم  نانچ  دش ***  رادید  وحم  نانچ  ربمیپ 

زاس  هدرپ  ای  تسا  راد  هدرپ  نیا  هک  زار ***  رپ ز  وا  رادید  دش ز  شلد 
تسین  رادیدپ  ام  رب  يورنآ  هک  تسین ***  رای  نیا  هک  دوخ  اب  تفگ  یلو 
رگ  هولج  وا  يور  دش  هچ  شمشچب  رظن ***  شدوشگ  رب  وا  يوس  رگد 

بیغ  زار  رپ  زار  ناهن  رد  شبل  بیع ***  هزنم ز  شدید  يور  یکی 
ناهج  ناج  هزات  شنت  ناج و  ز  ناور ***  ورس  وچ  یناوج  شدیدب 

يابق  نوگلگ  زانط  نابوخ  وچ  يامن ***  دوخ  نیمشیربا  يابیدب 
ناهن  رثوک  هتشگ  شبل  نایم  ناشن ***  رثوک  بآ  زا  دب  ار  شبل 
دوب  زان  کلف  رب  شیزانط  ز  دوب ***  زانط  تسمرس  نابوخ  وچ 

رابب  نارابیوج  ةزبس  نآ  زا  رابیوج ***  بل  رب  شا  هزبس  دبن 
هالک  ریزب  ار  هم  هدرک  ناهن  هام ***  ورس  رس  ردنا  هدرک  نایع 
بیرف  لباب  يوداج  هدوبر ز  بیرف ***  لباب  زاسنوسف  شچ  ز 
ندب  نیمیس  زانط  نابوخ  وچ  نتمیس ***  شدعاس  رب و  عصرم 

داشگ  رهوگ  دقع  رهگ  جرد  ز  داشگ ***  رب  نابز  ینابز  نیریشب 
درک  زاوآ  قاشع  زاواب  درک ***  زاس  برع  زاجح  ياون 

مایپ  دناسر  تراگدرورپ  هک  مالس ***  تراگدرک  زا  دمحا  ای  هک 
( 25  ) هحفص
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دیرتسگ  نیمز  دیشکرب و  امس  دیرورپ ***  ارت  وک  یسک  مالس 
دیدپ  شنیرفآ  درک  وت  رون  ز  دیرفآ ***  ارت  تردق  نیتسخن ز 
درک  زاس  ناهج  راک  وت  رهب  ز  درک ***  زاب  وت  شنیرفآ ز  رد 
دوبن  یناکم  نامز و  زا  ناشن  دوبن ***  یناهج  وت  رگا  يدوبن 
ناور  اه  نتب  دمآ  وت  زا  ناور  ناور ***  اهنتب  دمآ  وت  ناج  ز 
دش  زاوآ  رپ  یتیگ  ود  ره  وت  ز  دش ***  زاب  وت  شنیرفآ ز  رد 
دنمجرا  وت  مزع  زا  مزعلاولوا  دنب ***  راک  ارت  مزع  مزعلاولوا 

راگدنوادخ  یناگدنب  رب  وت  راگدرک ***  یئ  هدنب  وت  وچ  درادن 
دیزگ  نادندب  بل  یبن  یناهن  دینش ***  دید و  شراتفگ  راسخر و  وچ 

وا  يوب  زا  دمآ  رای  دوب  یمه  وا ***  يور  رب  هدید  همه  يدیدب 
رسپ  شوخ  یکی  تروصب  نسحب و  رشب ***  نوچ  یهم  تقلخب  قلخب و 

تفرعم  رتفد  رد  يداشگ  تفص ***  مدآ  دازیمدآ و  وا  هن 
راد  هلاه  رپ  کشم  زا  شدیشروخ  هن  راگن ***  ربنع  شهام ز  درگ  رب  هن 

وا  راسخر  نادنخ ز  داش و  شلد  وا ***  رادید  دید  یمه  ربمیپ 
رای  درک  وا  ماجنا  زاغآ و  ز  داشگ ***  رب  نابز  هر  رگد  هگان  هک 

درک  زاب  ار  زار  ةدرپ  رد  درک ***  زاس  نخس  يزاجح  توصب 
يامنهر  وت  تاذ  ادخ  قلخب  يادخ ***  قلخ  دازآ  وت  زا  يا  هک 

حون  نافوط  هرطق  وت  يایدر  ز  حور ***  لاکیم و  وت  ناگدنتسرپ 
هتشاک  ار  وت  رهم  مخت  لدب  هتشارفا ***  رس  شنیرفآ  وت  ز 

مروآ  مایپ  تیوسب  نادزی  ز  مرتمک ***  ناگدنب  نیمک  زا  تنم 
نیما  لیئربج  نم  مان  دوب  نیرفآ ***  ناج  زار  مرحم  منم 

ماوت  هاگراب  رکاچ  نیمک  ماوت ***  هانپ  رد  دب  کین و  ره  ز 
ناوخب  ارنآ  وت  مناوخ  هچ  ره  نونک  نارواد ***  رواد  ةدومرفب 

وا  يوس  رب  هراومه  دید  یمه  وا ***  يور  زا  دنامورف  ربمیپ 
زاب  يوگ  نمب  ندناوخ  رس  زا  هک  زار ***  ياناد  دروآ  خساپ  نانچ 
دوتس  ار  ادخ  ندناوخب  نتسخن  دوشگ ***  رب  بل  لیربج  هراب  رگد 

درک  رادیدپ  مدآ  كاخ  زا  هک  درف ***  ياناد  مان  ناوخب  اتفگب 
قلع زا  یمدآ  تقلخ  دنک  قبس ***  دریگ  قلخ  تقلخ  رد  وچ 

دنام  هریخ  شندناوخ  زا  هدنناوخ  هک  دناوخ ***  تفگ  وا  هچنآ  همه  ربمیپ 
دود  بر و  دنوادخ  مکحب  دوس ***  ياپ  نیمز  يورب  سپ  نآ  زو 

راوگشوخ  ۀمشچ  یکی  دش  ناور  راکشآ ***  ۀمشچ  یکی  رثوک  وچ 
وا  میلعت  درک  وضو  مامت  وضو ***  يدرک  لیربج  بل  نآ  زا 

زاین  یب  ةدنراد  نامرفب  زامن ***  وا  اب  درک  ادا  سپ  نآ  زو 
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رتشیب  دوب  ملعم  زا  وا  هک  رگ ***  میلعت  تفای  وا  میلعت  ز 
راگزومآ  وا ز  تسا  رتاناد  هک  راکشآ ***  راگزومآ  رب  دش  نانچ 
تفنش  یم  رتشیب  وا  زا  هتفگن  تفگ ***  هچ  ره  رگ  میلعت  میلعت  ز 

تفای  میلعت  قح  وا  زا  ملعم  تفاتشیم ***  وا  میلعت  يوس  رب  وچ 
دید  داب  رب  هلمج  دوخ  میلعت  هک  دید ***  داتسا  زغن  یکی  ملعم 
یتخودنا  شملع  زا  ملع  یسب  یتخومایب ***  ار  وا  ملع  نآ  ره 

بآ  يایرد  جوم  عرطق و  اجک  بات ***  تشاد  اجک  شملع  ملعم ز 
زار  فشک  دش  لیربجب  شیور  ز  زامن ***  وضو و  زا  دندش  غراف  وچ 

نیرفآ  ناهج  زار  دید  یسب  نیرق ***  شیور  يار و  دش  لیربجب 
زاب  درک  ار  هدید  نیمالا  حورب  زاین ***  زار و  ناریح ز  تشگ  یبن 
دنچ  نوچ و  زا  هتشذگب  شیدنلب  دنلب ***  وا  تماق  دش  هاگان  هک 
شرس  دش  نامسآ  هن  رتارف ز  شرسفا ***  کلف  زارف  زا  تشذگ 

زارف  برغمب  کی  یکی  قرشمب  زارد ***  وس  ره  هدیشک ز  شلاب  ود 
نیمز  رواخب  کی  رتخاب  یکی  نیمز ***  رب  اپ  ود  وس  رهب  هداهن 

وا  ياج  دب  گنت  انگنت  نیا  رد  وا ***  يالاب  دق و  ناهج  ات  ناهج 
یلع  یبن و  مان  شقن  هدش  یلج ***  طخب  شلاب  ود  نایم 

دیپط  لد  وا  يامیس  ار ز  وا  رم  دیرگنب ***  وا  يامیسب  ربمیپ 
رای  رادید  قاشع  ناتسم  وچ  رارقیب ***  یلد  روش و  رپ ز  يرس 

نت  ناج و  زا  هرابکی  دنام  یهت  نتشیوخ ***  ۀناخ  يوس  دش  ناور 
يادخ  لوسر  يدندناوخ  ارو  ياپ ***  داهنب  وچ  یکاخ  گنس و  رهب 

ناوناب  هم  یتفگش  دش  وا  زا  ناور ***  دمآ  شیوخ  ۀناخ  رد  وچ 
دیرتسگ  نخس  اب و  رهم  زا  رپ  دید ***  هتفشآ  رب  ار  یبن  وناب  وچ 

تست  راسخر  هچ  رهب  هتفشآ  رب  تسرد ***  اهیگتفشآ  وت  زا  يا  هک 
یئ  هتفشآ  هک  يدید  هچ  منادن  یئ ***  هفت  نینچنیا  هک  رادید  ز 

تسب  ياپ  نینچ  یتشگ  هک  رهم  ز  تسد ***  لد ز  ارت  رم  دش  هک  يور  ز 
تسا  رگنوسفا  هک  مشچ  وت  مشچب  تسا ***  رد  رب  ارحن  ای  ارک  تمشچ  ود 

مادب  يدیص  هنوگنیز  دنکفا  هک  مار ***  تشگ  تلد  غرم  هک  مادب 
داتف  شمادب  نوچ  وت  وچ  یئامه  داهن ***  تیاپکاخ  رب  ماد  نیا  هک 

تسدب  يراکش  درآ  هنوگنیز  هک  تسد ***  دازیرم  ار  ینکفا  راکش 
دوب  هک  تیابرلد  وگب  ار  ادخ  دوبر ***  لد  ارت  رم  وا  هکنآ  دوب  هک 

ریسا  یتشگ  هک  دنمک  مخب  ریت ***  كون  تلد  رب  دز  هک  نامک 
زاب  داد  نینچ  خساپ  هامناب  زار ***  هام  نآ  زا  دینشب  وچ  ربمیپ 

هام  دیشروخ  تسا  يدیص  هیام  ورف  هاگ ***  دیص  رد  وت  دیص  هکنآ  يا  هک 
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ما  هک  ماج  ادیش ز  تسم و  نینچ  ما ***  هک  ماد  دیص  نم  هک  میوگ  هچ 
نیرفآ  دیص  تسا و  نیرفآ  ماد  هک  نیمک ***  نم  رب  درک  ینکفا  راکش 

تسرپ  تب  تب و  دنیرفآ  وا  هک  تسب ***  ياپ  یتب  قشعب  دش  ملد 
دوب هدننیرفآ  لد  ناج و  وا  هک  دوبر ***  لد  يربلد  ناهگان  ارم 

دوخ يومع  هقروب  نداد  ربخ  وناب و  رورسم  و  ع »  » لیئربج لوزن  زا  ار  هجیدخ  ادخ  لوسر  نداد  ربخ  نایب  رد 

تفگ  زاب  دب  هدینشب  هچ  ره  همه  تفگ ***  زار  همه  ونابب  سپ  نآ  زو 
يامنهر  رواد  يدونشخ  ز  يادخ ***  مایپ  نیمالا و  حور  ز 

دش  دازآ  جنر  هشیدنا و  ز  دش ***  داش  ناوناب  يوناب  لد 
میلک  انیس  روط  رد  وچ  اسآ  لد  میلگ ***  ریز  دیباوخب  نوچ  یبن 

دوب  رای  هر  رد  شا  هدننیب  ود  دوب ***  رادیب  باوخ  رد  هن  شمشچ  ود 
راظتنا  هر  رد  شا  هدید  دوب  رای ***  لصو  ةدعو  زا  هک  يرای  وچ 

تفگ  زار  نتشیوخ  لد  اب  یمه  تفخن ***  شمشچ  ود  هگ  رحس  ات  بش  ز 
( 26  ) هحفص تشگ  رادلد  يور  وا  رب  ادیوه  تشذگ ***  رب  وا  رب  بشنآ  زا  یساپ  وچ 

لیئربج  رب  شرع  زا  دمآ  دورف  لیلج ***  يادخ  يادن  هگان  هک 
بات  رد ز  ارم  بیبح  روآ  رب  باتش ***  نتفرب  نک  یبن  يوس  هک 

شاب  رادهگن  اج  رهب  ار  وا  رم  شاب *** راک  ره  دزن  رد  رای  وا  رب 
دوجس  شدومن  وا  هنارکشب  دود ***  يادخ و  یحو  دینشب  وچ 

نیما  لوسر  دزنب  دمایب  نیمز ***  يورب  ناداش  تشگنا  ور 
مالس  ار  وا  دیناسر  نادزی  ز  مالک ***  رتشوخ  يور و  نیرتابیزب 
درک  راب  رکش  ار  نیرکش  بل  درک ***  راتفگ  هچ  ینابز  نیریشب 

ياپب  رسارس  نادزی  راک  وت  ز  يارگن ***  دزیون  يورو  يار  يا  هک 
دنلب  رس  ناکم  نوک و  وت  ياپ  ز  دنمجرا ***  ترد  بارت  زا  ناهج 

تشرس  مدآ  كاپ  لگ  تردق  ز  تشز ***  بوخ و  ةدنراد  وت  رون  ز 
تسب  بآ  رب  شقن  نآ  وت  رهب  ز  تسه ***  هچ  ره  ةدنراگن  تردق  ز 

میلگ  ریز  ار ز  رس  رآ  نورب  میلک ***  لیلخ و  يامنهر  يا  وت 
زارد  نابش  رد  نینچ  یبسخ  هچ  زاب ***  تسود  رد  ددرگ  هک  هگ  رحس 

تشگ  رادیب  باوخ  زا  تتخب  رس  تشگ ***  رای  ارت  رم  نیرفآ  ناهج 
دش  رای  ارت  رم  نیرفآ  ناهج  دش ***  رادیب  وت  تخب  باوخ و  رد  وت 

تسیچ  رهب  زا  باوخ  ارت  بش  همه  تسیاب ***  بش  زا  رتمک  ای  فصن  یکی 
لیلد  ناشیا  رب  دشاب  وت  يالو  لیلخ ***  میلک و  رب  يربمغیپ  وت 

يادخ  يوسب  وت  زا  متشگ  نیما  يامنهر ***  لزا  زا  ارم  یتشگ  وت 
تفات  وت  رون  وچ  ادیوه  دش  ناهج  تفای ***  رون  نم  راسخر  رون  وت  ز 
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لوبق  تیانث  دراد  دنوادخ  لوسر ***  ملاع  قلخ  همه  رب  یئوت 
يار  ورناز  دیدرگ  داش  شلد  ياج ***  دمآ ز  لد  شتفگ  زار  یبن 
دش  دای  زا  ششیوخ  یتسه  همه  دش ***  داش  نیرفآ  ناج  ماغیپ  ز 

دش  زورون  زورنآ  شلهاربا  دش ***  زوریف  زورنآ  قخب  ارو 
ناوردهاوخ  دناشفا  رب  یتفگ  هک  ناوناب ***  وناب  دش  داش  نانچ 

دناشف  رهوگ  رد و  یسب  نیکسمب  دناشفرب ***  رزو  داشگب  جنگ  رد 
دوب  هناگیب  تالو  دو  رهم  ز  دوب ***  هنازرف  شیوخ  یکی  ار  وا  رم 

دوب  هدنب  ناجب  ارناهج  روشنادب  راک ***  زیهرپ  اناد و  دنمدرخ و 
راگزور  اب  درم  نآ  داش  دشب  راک ***  ار ز  وا  رم  وناب  داد  ربخ 

دوب  هداد  ربخ  ار  وا  شیپ  نآ  زا  دوب ***  هداشگب  زار  رد  رونابب 
دیلک  ار  اه  دنب  دروآ  دیدپ  دیدپ ***  یلوسر  دیآ  هنوگنآ  زک 

دش  دازآ  هصغ  مغ و  دنب  ز  دش ***  داش  ناتساد  نیا  دینشب  وچ 
ام  راک  دش  راکنیا  زا  ماک  رب  هک  ام ***  راتفگ  تسارناهج  رد  دش  هک 

زورف  یتیگ  رهم  نوچ  دوب  یبن  زور ***  دنچ  ناتساد  نیا  زا  تشذگب  وچ 
هام  رون  هتفات  شخر  رون  ز  هاگباوخ ***  رب  هیکت  هدز  ربمیپ 

دیحوت هملکب  ار  موق  توعد  ادخ و  لوسرب  ندیسر  یحو 
شورخ  دمآ  شیوس  رگ  دراب  هک  شوگ ***  داشگب  دنوادخ  يوسب 

راگزور  رگ  زوریف  وت  تخب  ز  دای ***  زوریف  تخب  ارت  رم  يا  هک 
دش  وت  رانک  ردنا  تخب  رس  دش ***  وت  رای  هدننیرفآ  ناهج 

راعش  نک  نتب  نیئآ  ون  راثد  راثد ***  نیئآ  هنهک  نک  رود  نت  ز 
يوش  رفک  نیا  كرش  نیا  زا  ارناهج  يوگ ***  ریبکت  کناب  نونک  مدرمب 

نک  مان  زا  رپ  ارناهج  ممانب  نک ***  مالسا  کناب  زا  رپ  ار  نیمز 
ياج  زادرپب  يزع  تال و ز  ز  يامنهر ***  نم  يوس  ار  قلخ  همه 

تفگ  هچ  ره  وا  تفریذپب  ربمیپ  تفنش ***  ربمیپ  تفگ و  لیربج  وچ 
يوج  هراچ  دش  قلخ  توعد  يوس  يور ***  تخورفا  دنوادخ  يوسب 

درک  رادومن  یمسر  هار و  ونز  درک ***  راوخ  ار  رافک  مسر  هر و 
دای  مالسا  مسر  زا  درک  ناهج  داتفوا ***  هوکب  لزلزت  شتیص  ز 
وگتفگ  زا  رپ  دش  ۀشوگ  رهب  وا ***  يور  زا  رهش  دش  هزاوآ  رپ 

بجع  راک  يادیش  هتشگ  وا  هک  بل ***  هرابکی  دنداشگ  شنعطب 
رگد  نید  يوس  رگ  هراچ  هدش  رس ***  هدیچیپ  شناکاین  نید  ز 

نمجنا  يز  دندوب  هداد  ربخ  نهک ***  نانهاک  یندوب  ناز  هک 
نیما  لیئربج  واب  يدناسر  نیرفآ ***  ناهج  زا  ناک  دیآ  نآ  ره 
نید  كاپان  شیک  دب  موق  ناب  نیما ***  لوسر  ارنآ  يدناوخورف 
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تفهن  ياهزار  يدش  ناشیارب  تفگش ***  رد  وا  زا  یکاکی  يدندش 
نآ  فیصوت  فیرعت و  کیاکی ز  نامز ***  ناروشناد  هدنام  ورف 
نآ  دننام  دنرآ  هیآ  کی  هک  ناتساد ***  نیا  زا  زجاع  هتشگ  همه 

لالح  رحس  هک  ای  نیا  تسرعش  هک  لاق ***  لیق و  ناروشنادب  هداتف 
تسنف  شرحس  نوسفا  تفگ  یکی  تسنهاک ***  نیا  هک  انام  تفگ  یکی 

تس  هناگیب  ملع  شناد و  زا  هک  تسا ***  هناوید  هک  انام  تفگ  یکی 
يرماس  یسوم  زا  هدرب  ورگ  يرگنوسفا ***  راک  رد  تفگ  یکی 

لعفنم  وا  راتفگ  ناحیصف ز  لجخ ***  شراک  ناندع ز  ناغیلب 
بت  بات و  رد  شرادرک  راتفگ و  ز  برع ***  موق  دنداتفوا  همه 

شیط  روز و  اب  اناد و  دنمدرخ و  شیرق ***  موق  ناگرزب  زا  یکی 
وا  ماک  رب  دوب  نیمز  نامز و  وا ***  مان  يدب  هریغم  دیلو 

دوبن  يراوس  رت  نت  لیپ  وا  زا  دوبن ***  يرادمان  وا  وچ  یتیگب 
دوب  هناگیب  دنوادخ  رهم  ز  دوب ***  هنازرف  اناد و  راویشه و 

بلط  رد  وا  هاگردب  ناگرزب  برع ***  رد  وا  وچمه  دبن  یگرزب 
دوبن  يرانک  شلام  کلمب و ز  دوبن ***  يرامش  وا  رز  میس و  هب 

لوبق  تغالب  نآ  وا  زا  شدرکن  لوسر ***  زار  دینشب  وچ  مدرم  ز 
دادماب  رهب  دناوخ  دنتفگب  دایب ***  ارنآ  یک  دزاس  دیسرپب 
نابزرم  ناب  وا  هوکش  یپ  نابز ***  مدرم  دنداشگ  رب  همه 

درک  رازیب  تالو  يزع  زا  لد  درک ***  راوخ  ام  ناکاین  نید  هک 
سک  يارای  راک  نیا  تسین  رگد  سب ***  راکنیا و  وت  تسد  دیآ ز  رب 
راز  راوخ و  نونک  يزاسن  ار  وا  رگ  رامد ***  يزع  تال و ز  درآ ز  رب 

دادماب  وا  کیدزنب  میآ  هک  داد ***  زاب  نینچ  خساپ  دینشب  وچ 
مالک  رحس  نوسفا و  دیوج ز  هچ  مالک ***  نوسفا  دناوخ ز  هچ  منیبب 

ادخ  لوسر  يوسب  دش  ناور  اج ***  دمآ ز  رب  نشور  حبص  دش  وچ 
زاب  هرجحنآ  زا  رد  ارشرع  دش  هک  زارفرس ***  دش  هرجح  يوس  ناباتش 
تسبب  ارنابز  شوگ  تشاد  ارف  تسشن ***  ناهنپ  هدرپ  سپ  نادزد  وچ 

لوبق  ان  ای  ار و  وا  دتفا  لوبق  لوسر ***  دناوخ  هچ  ره  دونشب  ات  هک 
(27 هحفص ( 

زاب  دینشب  رای  زا  هچنآ  دناوخب  زاین ***  زار و  غراف ز  وچ  دش  یبن 
دای  درک  ار  هروس  همه  رسارس  داشگ ***  ندناوخب  ار  بل  مجنلاوذ 

دنکف  لزلزت  ناتسرپ  يزعب  دنلب ***  توصب  غیلب و  ظفلب 
دیب  دننامب  دوخرب  دیزرلب  دیلو ***  نادزی  راتفگ  دینشب  وچ 

دیشک  رد  نیرفآ  ناج  مکح  زا  رس  دیشک ***  رس  رب  مشخ  زا  رپ  ار  ادر 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


وگتفگ  نآ  زا  داتفا  رد  مدرمب  ور ***  درک  ناهن  تفر و  هناخ  يوس 
زوس  درد و  زا  رپ  نت  وا  موق  همه  زور ***  هس  ات  نورب  دمان  ياجنآ  زا 

دندمآ  زامن  رد  وا  کیدزنب  دندمآ ***  زارف  شیوسب  کی  اکی 
يوگ  زاب  نآ  رس  امب  ادیوه  يوگ ***  زاب  ناتساد  نیا  راک  زا  هک 

میوش  هتوک  تسد  دب  زو  کین  ز  میوش ***  هگآ  زین  ام  راک  نیز  هک 
تسیدزیا  زجعم  نیا  هک  انامه  تسین ***  رحس  نیا  هک  خساپ  داد  نینچ 
تسا  رواد  دزیا  زک  تسیمالک  تسرگنوسفا ***  هن  رحس و  هن  رعش و  هن 

باتب  شزار  لد ز  یسب  دیآ  رب  بایماک ***  رگا  دنامب  نکیلو 
راگزور  شدرگ  دوش  شماکب  راز ***  راوخ و  دوش  نیئآ  نید و  همه 
ياج  میزاس  هتخدرپ  راغنآ  زا  يارگ ***  نیک  همه  رسکی  هک  هب  نامه 

مینک  نامرد  کین  ار  درد  نیا  رم  مینک ***  ناسآ  لد  کیاکی  شراک  ز 
دیشک  رد  نوخب  كاخب و  ار  وا  رم  دیشک ***  رب  نیک  غیت  همه  شیوسب 

نتسارایب  دیاب  میس  رز و  نتساوخ ***  نیکب  دیآ  بلاطوب  وچ 
يامنهر  دوب  يزع  راکنیا  رد  يادخ ***  دهاوخ  هچنآ  مهد  ار  وا  رم 

ور  تخورفا  رب  ناش  وا  راتفگ  ز  وا ***  موق  وا  تفگ  نوچ  دندینش 
ریگ  ریش  بلاطوب  تسا  هناخب  ریگم ***  ناسآ  راوشد  راکنیا  هک 
دندش ناشیک  رافک  کیدزنب  دندش ***  ناشیرپ  کی  کی  دنتفگب و 

رواد ترضح  ةدیزگرب  رشبلا و  ریخ  ترضح  اب  نانمؤم  ریما  بانج  ندومن  فیصوت  نایب  رد 

نخس  دب  نایم  رد  ناتساد  نآ  زا  نمجنا ***  نز  رم و  ینز  رب  رهب 
میتی  هدیسر  ون  نآ  رادرک  ز  مین ***  ود  دب  مغ  ناشیک ز  رفک  لد 

منک  رفنضغ  راک  تیاکح ز  منک ***  رس  ونز  یناتساد  نونک 
دوب  رازاب  مرگ  وا  زا  ار  یبن  دوب ***  رای  نخس  رد  یبن  اب  وا  هک 

سانش  نادزی  قلخ  وا  راسخر  ز  ساره ***  ردنا  ریش  وا  بیسآ  ز 
گنچ  وزاب  ناسرت ز  شنارب  ژه  گنلپ ***  گنچ  تسس  وا  لاگنچ  ز 

يوق  زاب و  هتشگ  وا  زا  ار  یبن  يولهپ ***  شدعاس  وزاب و  رب و 
راکشآ  ناهن  زار  دوب  وا  زا  راگدرک ***  تیار  وا  زا  رادومن 

تسج  دادما  شورین  ربمیپ ز  تسرد ***  ربمیپ  راک  دوب  وا  زا 
زار  كاپ  رواد  اب  تفگیمن  زامن ***  رد  یبن  اب  وا  ریغ  یسک 

دوب  اوخ ، اوه  وا  اب  راک  رهب  دوب ***  هارمه  راک  رهب  ار  یبن 
تشاد  دای  ار  دنوادخ  شیور  ز  تشاد ***  داش  وا  راسخر  لد ز  یبن 

وا  يور  رجب  یئوسب  شیور  هن  وا ***  يور  نوچ  يوس  رهب  يدیدن 
دوب  رادنپ  هچنآ  وا  زا  ادیوه  دوب ***  رادلد  سکع  وا  زا  رادومن 
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بارخ  ناور  ناشیا  کشر  زا  دب  باتب ***  لد  ار  رافک  موق  همه 
تسرپ  تب  مهب  دمآ  رب  تریغ  ز  تسکش ***  ناتسرپ  تب  رد  داتفا  رد 

يادخ  روادب  دمآ  رگ  شیاتس  ياتس ***  يزعب  دمآ  ردنا  تسکش 
روک  مشچ  دش  هدننیب  يورنآ  زا  رون ***  تفای  اه  هدید  یلع  يور  ز 
ناکم  نوک و  دیدرگ  هزاوآ  رپ  نامسآ ***  رب  تفر  نیمز  زا  شورخ 

یلب  اولاق  رارسا  تشگنایع  الع ***  یلع  دش  یبن  رای  هک 
راگزور  شدرگ  زا  هدنامورف  راک ***  ناریح ز  رافک  موق  همه 
يور  رفک  زا  دیچیپب  هنامز  وگتفگ ***  رپ  تشگ  نامز  نیمز و 

سانش  نادزی  تشگ  ناهج  یتفگ  وت  ساره ***  ناتسرپ  تب  رد  داتفا  رد 
كرتس  درگ و  دنمرنه و  ریلد و  گرزب ***  يرادمان  يدع  موق  ز 
تشادن  یئانشآ  نمرها  زجب  تشادن ***  یئادخ  يزع  تالزجب و 

مارتحا  ار  راد  ناهج  يدومن  مان ***  بارعا  وا ز  فاحقوب  شدب 
رامش  شرمع  لاس  زا  تسنادن  راگزور ***  یسب  هتشذگ  شرمع  ز 

ردپ  لثم  زین  ریس  دب  رسپ  ریس ***  دب  وا  وچ  شدوب  روپ  یکی 
یگدنب  رد  هتسب  رمک  ار  لبه  یگدنتسرپ ***  يدومن  يزعب 
یتخادرپن  ار  یگدنب  هر  یتخانشب ***  هن  ناشیا  زج  یئادخ 

زاین  يور  هدوس  لبه  ياپب  زامن ***  يزع  دزن  زجب  هدربن 
دوبن  يرای  شیزع  تال و  زجب  دوبن ***  يراک  شیتسرپ  تب  زجب 

دوب  هدینشب  زار  نانهاک  زا  سب  دوب ***  هدید  ناهج  ریلد و  ریپ و  هچ 
زامن  یناهج  ناهج و  شدنرب  زاجح ***  کلمب  ربمیپ  ددرگ  هک 

دروآ  نیمز  رب  نامسآ  دنلب  دروآ ***  نیگن  ریز  کلم  یسب 
یهدنامرف  شناراذگ  نامرفب  یهر ***  ار  وا  رم  روشک  کلم  دوش 
دوب  هاوخ  اوه  شیار  مالساب  دوب ***  هاگآ  زار  نآ  زا  ریپ  نآ  نوچ 

تفای  مالسا  ربمغیپ  مالسا  ز  تفاتش ***  ربمیپ  يوسب  ناباتش 
لوسر  ياپکاخ  رب  دوس  نیبج  لوبق ***  ار  وا  مالسا  داتفا  وچ 
درک  مالسا  رخف  وا  مالسا  ز  درم ***  ریپ  نآ  دش  نایمالسا  ز 

شوج  مالسا  دش ز  وا  مالسا  ز  شورخ ***  نودرگرب  دش  رب  مالسا  ز 
ررش  رپ  دش  مالسا  رفک ز  لد   *** رس ریپ  نآ  مالساب  دمآ  وچ 

گنتب  دمآ  رفک  وا  مالسا  ز  گنر ***  مالسا  تفای  وا  مالسا  ز 
تفای  مالسا  رفک  ةدرک  رس  هک  تفای ***  مارآ  شراک  زا  لد  ار  یبن 

تفای  هار  ادخ  لوسر  يوسب  تفاتش ***  نید  يوس  یتسرپ  تب  زا  وچ 
يادخ  لوسر  شدناوخ  رکبوبا  ياج ***  درک  ادخ  لوسر  دزنب 

لوسر  دزن  مالسا  تفریذپ  لوبق ***  ار  وا  مالسا  نید  دش  وچ 
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روشن  روش و  تساخرب  رافک  ز  روش ***  داتفا  رد  لیابق  موقب و 
نخس  رب  دب  مالسا  رفک و ز  ز  نمجنا ***  نز  درم و  ینز  رب  رهب 

رابگشا  اه  هدید  همه  تریغ  ز  رازن ***  راز و  رافک  موق  همه 
میتی  هدیسر  ون  نآ  رای  دوش  میب ***  سرت  سب  یگرزب ز  وا  نوچ  هک 

دنروآ  ياجب  ار  یگدنب  هر  دنروآ ***  ياپ  ریز  ام  نید  همه 
راگزور  شدرگ  دوش  شماکب  رای ***  تشگ  ناجب  یمیتی  اب  وا  وچ 
ناهگا  راک  راتفگ  تسار  دوش  ناهج ***  درگ  تسار  وا  نید  دوش 

فلت  دش  ام  ناکاین  نید  هک  فسا ***  زا  فک  رایسب  هدوس  یسب 
سانش  نادزی  دندرگ  قلخ  همه  ساپس ***  یمیتی  رب  وا  رگ  دراذگ 

( 28 هحفص ( 
دنروآ  ياجب  ار  یگدنب  هر  دنروآ ***  ياپ  ریز  همه  ار  ناهج 

تسس  راک  ار  رفک  دوش  شغیت  ز  تسرد ***  نید  ۀحفص  دوش  شراک  ز 
بارطضا  نیکرشم  رد  داتفا  رد  بات ***  چیپ و  رد  رافک  دنداتف 

درس  هآ  همه  هدیشک  رب  لد  ز  درد ***  رپ ز  لد  درز و  ناشیور  همه 
راگزور  دنک  يزاب  هچ  ادرف  هک  راز ***  ناریح و  راک  ناز  هشگ  همه 

نک  شوگ  نخس  نیا  ناروشناد  ز  نخس ***  ونشب  رکبوب  مالسا  ز 
راگزور  دش  هزات  وا  مالسا  ز  رای ***  تشگ  ادخلوسراب  نوچ  هک 
تفرگ  توبن  عاعش  ار  ناهج  تفرگ ***  توق  مالسا  شمالسا  ز 

تشگ  راوخ  دو  تال و  ندیتسرپ  تشذگ ***  يزع  ناتسرپ و  يزع  ز 
مارگ ياج  تفرگب  ياجنآ  دش  مانا ***  لوسر  صاخ  باحصا  ز 

دیوگ رادنید  درم  نآ  فیصوت  باطخ و  نب  رمع  ندروآ  مالسا  رد  راتفگ 

بایسارفا  وچ  شنادب  يأرب و  بآ ***  هاج و  اب  درم  یکی  دب  رگید 
گنلپ  ریش و  شراکیپ  ناساره ز  گنچر ***  وزاب  ود  يدوب  شنالیپ  وچ 

شیرق  ناشکرس  رس  توخنب  شیط ***  روز  اب  رادهپس و  ریلد و 
مغ  يایرد  دوب  نیمز  میدا  مد ***  داب و  یتشاد  نیمز  رب  سب  ز 

برع  رد  وا  لثم  سکچیه  دبن  بت ***  بات و  رد  دوب  وا  زا  قلخ  لد 
هتخومآ  شناد  ناروشناد  ز  هتخوس ***  نت  ناج و  ناروشنادب 
يرماس  نیرتمک  هدنب  شدب  يرحاس ***  هلیح و  زا  نوسفا و  ز 

دیزگ  هر  نامز  رد  وا  نید  يوس  دیدب ***  ار  ادخ  لوسر  راک  وچ 
تشاد  ماد  رد  خرچ  رس  نوسفاب  تشاد ***  مان  رمع  دوب و  هشیپ  رنه 

رومان  یمان و  وا  وچ  هدیدن  رخ ***  شاخرپ  اناد و  دنمرنه و 
مامه  نید  تخورفا  رب  خر  وا  زا  مانا ***  لوسر  صاخ  باحصا  دش 
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دنمدوس  ناینادزی  هتشگ  وا  زا  دنزگ ***  دمآ  رد  ناتسرپ  يزعب 
لوسر  ساپس  يدرک  حبص  رهب  لوسر ***  ساپ  تشاد  یتنحم  رهب 

للخ  هدناسر  يزعب  تالب و  لبه ***  نعطب  ار  نابز  هداشگ 
زارف  رس  نآ  يدرک  ادتقا  واب  زامن ***  رد  يدش  نوچ  ادخ  لوسر 

نیما  لوسر  يادف  ناج  هدش  نید ***  قوراف  قیدص و  رکبوبا 
نوچ  دنچ و  یب  تخس  لبه  نعطب  نوسف ***  رپ  بل  رافک  ياذیاب 

تساوخ  هچنآ  ناهج  رد  شدمآ  ماکب  تسار ***  هنوگنیز  راک  دش  وچ  ار  یبن 
ور  دنداهن  نید  یپ  وا  يوس  وا ***  نارای  ناشیوخ و  هشوگ  رهز 

دش  هزات  اپب  نیئآ  نید  یکی  دش ***  هزاوآ  رپ  احطب  زار  نآ  زا 
زامن  رد  يدمآ  مرح  يوس  هک  زار ***  فشک  نانچ  شدومن  احطبب 

ناغف  شورخ  سک  رهز  دمآ  رب  نانچ ***  ار  وا  رافک  دندید  وچ 
نمجنا  دندش  وا  نتشک  یپ  نز ***  درم و  ینز  رب  رهب  ناشورخ 

زیت  ریشمش  هدرک  شنتشک  یپ  زیتس ***  رپ  وا  ناشیوخ  موق و  همه 
مغبو  کنابب  ناشورخ  شنوخب  مع ***  لاخ  هدازمع و  ناشیوخ و  وچ 

دوب  هیاپ  ناشکالفارب  کی  ره  هک  دوب ***  هیامنارگ  مع  هن  ار  وا  رم 
دنتسارایب  لد  شیزیرنوخب  دنتساخرب ***  ياج  زا  مشخ  زا  رپ 
بت  رپ ز  شنت  دش  یبن  راک  ز  بهل ***  وب  يدب  نارادمان  رس 

زاس  مزر  دوخ  نایادخ  نیک  ز  زاین ***  رهب  وا ز  اب  زین  شنز 
بهلوب  نوچ  شود  رس  رب  بطح  بت ***  بات و  اب  هناخ  زا  دمآ  نورب 

نیک  ربمیپ ز  نوخ  دنزیرب  نیمز ***  احطب  نادرگ  دننیب  هک 
نز  درم و  ینز  رب  رهز  دمآ  رب  نزیار ***  نوخب  دش  نز  درم و  نآ  وچ 

زیر  زیر  نیک  ار ز  وا  دنزاس  هک  زیتس ***  رپ  همه  ربمیپ  نوخب 
وید  کناب  زا  رپ  دش  نامز  نیمز و  ویرغ ***  نودرگب  دمآ  رب  احطب  ز 

باتش  ربمیپ  لتقب  هدومن  باتب ***  لد  همه  اهطب  ناگرزب 
دنتفای  ار  دوصقم  جنگ  ناهن  دنتفاتشب ***  يوس  رهب  وا  یپ 

ربخ  شدیسر  ناشیا  راک  زا  وچ  رومان ***  بلاط  وا  هگآ  دش 
درپس  ار  وا  رم  نادزی  يارادب  درب ***  هناخ  يوس  یناهن  ار  یبن 

دنتخات  ارف  وا  ۀناخ  يوس  دنتخارفا ***  رس  احطب  ناگرزب 
ماحدزا  نیا  دیراد  هچ  رهب  هک  مابب ***  دمآ  رب  نارمع  دید  نیا  وچ 

نیگهودنا  دیتشگ  هچ  رهم  ز  نیک ***  رپ ز  نینچ  نم  هناخ  يوس 
بش  هریت  نوچ  وت  زا  ام  زور  يا  هک  بهلوب ***  نیک  مشخ و  رپ  دیشورخ 

یئن  روای  رایامب و  نید  یپ  یئن ***  ردارب  ار  ام  وت  انامه 
میب  هدنکفا  رد  يزعب  تالب و  یتی ***  هدیسر  ون  نآ  وت  راک  ز 
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نمجنا  دندش  وا  نتشک  یپ  نز ***  درم و  زا  دنتسه  هچ  ره  همه 
امب  يرای  راک  نیا  رد  انامه  امب ***  يراپس  ار  وا  وت  رگ  نونک 
ام  نیئآ  راوخ  یمه  يرامش  ام ***  نید  نمشد  یئوت  هن  رگ  و 

تسب  ياپ  وا  نوسفاب  یتشگ  هک  تسد ***  دش ز  تلد  یمیتی  رحسب 
نتخیگنا  هنتف  نیا  زا  یئوج  وچ  نتخیر ***  نوخ  تشگ  ازس  ار  وا  رم 
راگزور  نیا  رد  یمیتی  رهب  ز  رابت ***  شیوخ  نوخ ز  یسب  دزیر  هک 

نیتسآ  هدز  رب  وا  لتق  یپ  نید ***  نارادمان  نیا  رد  نک  هگن 
يارگ  نیک  ینز  رب  هچوک و  رهب  ياپب ***  ات  رس  نهآ ز  قرغ  همه 

دید  راکیپ  مزر و  شروش  نآ  وچ  دینش ***  ناشیا  ياهنخس  نارمع  وچ 
نوگبآ  رجنخ  فکب  ناریلد  نوخب ***  یتسش  تسد  همه  ناگرزب 

نمجنا  نیا  رد  دزیخ  هنتف  یکی  نخس ***  میوگ  دنت  رگا  تفگ  لدب 
هتخیمآ  ددرگ  نوخب  نت  یسب  هتخیر ***  نیمز  رد  دوش  نوخ  یسب 

باوص  نیع  تساجنیا  رد  یمرن  هک  باوج ***  یمرنب  میوگ  هک  هب  نامه 
درک  زاغآ  راتفگ  دیدنخب و  درک ***  زاب  ناشف  رد  بل  خساپب 

لاسب  رتهم  وت  ینارتهک  امب  لامه ***  یب  یک  تفگ  نینچ  یمرنب 
داب  رادهگن  تناتم  عاوس و  داب ***  رای  دو  يزع و  تالارت و 

نیمز  یئامن  نیگنر  هک  دبیزن  نیکب ***  ردارب  روپ  نوخ  زا  وت 
نایم  رد  وا  نیک  لدب  يراد  هچ  ناهج ***  هدیدن  وا  نوچ  تسناوج و 
نخس  یئوگ  هچ  ردارب  روپ  ز  نک ***  تخادرپ  هنیک  زا  مشخ  زا  لد 

نک  شوگ  همه  میوگ  هچ  ره  نخس  نک ***  شوماخ  هنتف  نیا  شوج و  نیا  وت 
رهچ  منیبب  ار  وا  رم  دیآ  رب  رهم ***  هدنزورف  ادرف  هکنوچ  نم  هک 

میهد  شدنمدوس  رتخا  دنپب  میهد ***  شدنپ  رایسب و  میئوگب 
باوصان  ای  هتفگ  دوب  شباوص  باوج ***  دیوگ  هچ  وا  ات  مینیبب 
وا  رادرک  يار و  دش  هدیدنسپ  وا ***  راتفگ  وچ  نادرگ  دندینش 

( 29  ) هحفص
هاگیاجنآ  زا  شیوخ  ۀناخ  يوس  هاپس ***  هاش و  دنتشگ  زاب  همه 

لگب  دش  ناش  هشیدنا  ياپ  همه  لد ***  ریش  بلاطوبراتفگ  ز 
راهن  لیل و  رادیدپ  درآ  هچ  راگزور ***  دنک  يزاب  هچ  ادرف  هک 

راز  تفگ  نیرفآ  ناهج  اب  یبن  زارف ***  بیشن  رد  دش  دیشروخ  وچ 
زارفرس  يوس  دمآ  بلاطوبا  زاین ***  زار و  راک  زا  دش  غراف  وچ 
تفهن  زار  دروآ  رب  هدرپ  ز  تفگ ***  زاب  دب  هتشذگب  هچنآ  واب 

تخبکین  يا  نم  يار  تسا  نینچ  تخت ***  جات  کلف  رب  ار  وت  رم  نیا  هک 
میور  نوماه  يوس  هگماد  نیا  زا  میور ***  نوریب  ياجنیا  زا  بشما  هک 
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شیرق  ناشک  رس  نتخیر  نوخب  شیط ***  رهق  زا  رپ  احطب  رافک  هک 
نیتسآ  هدز  رب  نتخیر  نوخب  نیک ***  مشخ و  رپ  دنیآ  رگ  ام  يوس 

ار  ياج  هگیاج  نآ  زا  درک  یهت  ار ***  يار  نیا  دیدنسپ  ربمیپ 
رشبلا  ریخ  درب  دوخ  هارمهب  رومان ***  بلاطوب  تفر  نورب 

دندمآ  نیزگ  هر  ناشهارمهب  دندمآ ***  نید  يوس  رب  هک  ره  رگد 
اج  دندرک  تخادرپ  ياج  نا  زا  ارس ***  زا  دندمآ  نورب  نید  یپ 

مرتحم  وا  نید  رد  دندوب  هک  مرح ***  لها  دندوب  هچ  ره  همه 
نامز  ردنا  تفر  نورب  احطب  ز  ناوناب ***  رورس  دب  هک  هجیدخ 
بعش  يوسب  نوماهب  احطب  ز  بش ***  همین  نآ  رد  اهنت  دنتفرب 
راسهوکنآ  رد  یبعش  هیامنارگ  رادمان ***  بلاطوبا  شدوب  هک 

نیمز  يورب  ینامسآ  دنلب  نیصح ***  ینصح  دوب  نآ  هک  یبعش  هن 
راسهوکنآ  رد  ینصح  بعش  نآ  وچ  راگزور ***  ةدننیب  ود  هدیدن 

دنلب  خرچ  تسد  اجک  يدیسر  دنمک ***  يدنکف  رب  دبا  ات  رگا 
تسس  رافک  ریبدت  تشگ  وا  زا  تسج ***  ياج  هگیاجنآ  بلاطوب  وچ 

تفرگ  یلعا  شرع  زا  ياج  ارف  تفرگ ***  اج  هگیاج  نآ  رد  نارمع  وچ 
کلم كولم و  شناج  ناوخ  انث  کلف ***  رب  شرس  يدیسر  تعفر  ز 

نآ شرازگ  دوخ و  اب  ار  لوسر  ترضح  ندرب  بعشب و  بلاطوبا  نتفر  رد  راتفگ 

باتفآ  دش  رادیدپ  نازورف  باجح ***  يدروجال  نیا  ماب  زا  وچ 
دوب  هک  ره  یمشاه  یبن  يوسب  دوز ***  دومرفب  نارمع  همان  یکی 

نیک  چیه  یبن  اب  دبن  ناشلدب  نیما ***  لوسر  رای  دندوب  هک 
رسب  رس  ار  موق  نآ  راغ  نآ  رد  رومان ***  بلاطوب  درک  بلط 

راغ  يوس  یبن  اب  هدش  نارمع  هک  راگزور ***  دب  موق  نوچ  دندینش 
عمش  درگ  رب  هناورپ  وچ  نایارگ  عمج ***  دنتشگ  راغ  نآ  درگ  همه 

دوب  هداد  لد  دنوادخ  نیدب  دوب ***  هدروآ  داز  نآ  هک  ره  رگد 
رپس  یپ  همه  نارادمان  هدش  رومان ***  بلاطوب  ناشیوخ  ز 

نامک  هزرب  هنیک  رپ  هدرک  همه  نانس ***  غیت و  زرگ و  نشوج و  ابا 
رشبلا  ریخ  نارمع و  راتفر  ز  ربخ ***  دمآ  وچ  رگشل  لهجوبب و 

شورخلد  زا  دز  دوخیب  میب  سب  ز  شوه ***  هتفر  رس  ار ز  وا  دیزرلب 
نز  يار  رگیدکی  اب  هتشگ  همه  نمجنا ***  دندش  ناوید  وچ  شدرگب 
بت  بات و  رد  راکنیز  دنداتف  بهلوب ***  هچ  نایفس و  لهجوب و  وچ 
دنتخانشن  هراچ  ناگراچیب  وچ  دنتخاس ***  نورب  يزاس  هراچ  يوس 
لگ  ریز  رخ  وچ  کی  ره  دندنامب  لد ***  نوخ  رد  دندنام  ماجنارس 
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بش  هریت  نوچ  رات  ام  زور  دش  هک  بل ***  داشگب  لهجوب  هراب  رگید 
زارد  ام  رب  هاتوک  راک  دوش  زاس ***  میزاس  شاخرپب  ام  رگا 

شیع  خلت  دوش  ناریلد  امب و  شیرق ***  موق  ددرگ ز  هتشک  یسب 
گنجب  دیآ  رب  یگنج  ناریش  وچ  گنچ ***  ود  دیاشگ  نارمع  مزر  یپ 

باوخب  نودرگ  رادیب  تخب  دوش  بات ***  دنرادن  شمزرب  ناریلد 
رومان  نآ  راکیپ  میئوجن  رگیدکی ***  اب  میزاسب  هب  نامه 

دنتسارایب  لد  ناتساد  ناب  دنتساخرب ***  ياج  زا  دنتفگب و 
رایرهش  یک  دنتشون  شزوپب  رادمان ***  همان  یکی  وا  يوس 

راز  راک  رد  ناشیوخب  يدوشگ  راغ *** يوس  بش  مین  یتخات  ارچ 
شاب  هدنب  واب  یناوخ  هک  یئادخ  شاب ***  هدنخرف  يآ  رهش  يوس  نونک 
دیزگ  يداش  همان  نآ  نومضم  ز  دیسر ***  نارمع  تسد  رب  همان  نآ  وچ 

دنارب  اهناتساد  ناتساد  نآ  زا  دناوخ ***  شیوخ  رب  ار  دوخ  ناریلد 
نیک  رپ ز  لد  ناج و  نت و  دش  ارم  نیمز ***  احطب  رافک  راک  زا  هک 

دنتخآ  نیک  غیت  نم  نوخ  يوس  دنتخات ***  نورب  ربمیپ  لتقب 
راز  راک  منک  نم  رگ  دننادن  راگزور ***  دب  دادیب  موق  یلو 
دنمک  مخب  مدنب  خرچ  رس  دنبب ***  مرآ  ردنا  ناشکرس  رس 

ناهج  ات  ناهج  ددرگ  هتشک  زا  رپ  ناور ***  اهنوخ  جوم  دوش  وس  رهز 
ور  هدرمژپ  دنتشگ  شراتفگ  ز  وا ***  تفگ  نوچ  رافک  دندینش 
زاب  دنزاسن  نیک  رد  دوخ  رب  هک  زاس ***  نیئاب و  يدهع  دنداهن 

تخب  رادیب  تسس  دش  دندید  وچ  تخس ***  دنتسبب  نامیپ  هزات  یکی 
راک  دنرادن  نید  زا  رگیدکیب  راگدرک ***  ربمغیپ  رافک و  هک 

ور  دنیامن  تلمب  شیکب و  وجهار ***  دوخ  نید  يوس  کی  ره  ز 
زیت  دادیب  غیت  نید  شیک و  یپ  زیتس ***  زا  رگیدکی  اب  دنزاسن 

نمجنا  رهب  یتشزب  دیوگن  نخس ***  ناشیا  نایادخ  رب  یبن 
لوبق  دیان  هک  یفرح  دنیوگن  لوسر ***  ادخ و  رهب  ناشیا ز  مه 

راگدرورپ  دزن  زاهاگ  انب  *** راوتسا نینچ  يدهع  دندرک  وچ 
لیلج  بر  ماغیپ  دروایب  لیئربج ***  نامسآ  زا  دمآ  دورف 

نوچ  دنچیب  دناوخ  ورف  ناشورخ  نورفاک ***  ةروس  یبن  يوسب 
تسین  رازاب  مرگ  ارم  هر  نازک  تسین ***  راک  امش  نیدب  ار  نم  هک 

مرواد  رگداد  رگ  شیاتس  مرگ ***  شیاتس  يزع  تال و  رب  هن 
دیرذگن  یمد  شیاتس  نآ  زا  هک  دیرگ ***  شیاتس  ار  تب  زین  امش 

نز  يار  امش  يادخ  رب  نم  هن  نم ***  نادزی  يوس  امش  يار  هن 
دوخ  نیئآ  يوس  کی  ره  همه  دوخ ***  نید  نم  ار و  دوخ  نید  امش 
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تسد  میرآ  رب  دوخ  رواد  يوس  تسرپ ***  دزیا  نم  تسرپ و  تب  امش 
دوخ  نیئآ  مراذگب  تسد  زا  هن  دوخ ***  نید  زا  مرزآ  دای  ارم 

لیلج  لوسر  دش  نامداش  نآ  زا  لیئربج ***  ار  هروس  نآ  دروآ  وچ 
تساخ  هچنآ  شدمآ  ماکب  ربمیپ  تسار ***  دهع  نادب  دمآ  هروس  نآ  وچ 

تسس  دهع  نآ  دنزاسن  رگید  هک  تسرد ***  دهع  نامیپ  دنتسبب 
راغز  دمآ  بلاطوب  رهش  يوس  راوتسا ***  دش  طرش  نآ  دهع و  نآ  وچ 

( 30  ) هحفص دندش  هریبت  شفرد و  اب  همه  دندش ***  هریذپ  احطب  ناگرزب 
درک  زاغآ  رگید  ةویش  ناهج  درک ***  زاب  یمرخ  رد  هنامز 

تشگ  دازآ  ود  ره  نید  رفک و  مغ  ز  تشگ ***  داشلد  حلص  نآ  زا  یناهج 
داد  رهم و  رواد  يوس  ناشیا  هن  داشگ ***  رب  نابز  تب  رب  هن  ربمیپ 

نز  هنعط  ار  مالسا  رافک  هن  نخس ***  ارنایمالسا  رفک  رب  هن 
تسرپ  دزیا  کی  تسرپ و  يزع  کی  تسد ***  دروآ  رب  دوخ  رواد  يوس 

هتخانشن  نآ  زا  شتآ  سک  هک  هتخاس ***  نانچ  شتآ  بآ و  مهب 
تشگن  ادیپ  هنتف  رگد  یئاج  هک  تشذگ ***  شوخ  یسب  ناراگزور  نینچ 
شیک  نیئآ  دوب  ناش  هک  ناسنادب  شیوخ ***  نیئآ  يوس  یسک  ره  یمه 

يرواد  زا  هدوسآ  ود  ره  ودب  يرگ ***  شیاتس  ناشدوخ  دوبعمب 
يور  دنداهن  ربمیپ  يوسب  يوج ***  زار  لدب  یناهن  نکیلو 

تفرگ  الاب  راک  نامز  ره  ارو  تفرگ ***  اج  وا  رهم  همه  اهلدب 
رای  دنتشگ  هشوگ  رهب  یناهن  رامش ***  یب  ۀقرف  وا  نید  يوس 

تسد  دندیشک  یتسرپ  يزع  ز  تسرپ ***  ازع  ناشیوخ  موق و  یسب 
سانش  نادزی  تشگ  ناهج  یناهن  ساره ***  رپ  دش  دادیب  رفک و  نید  ز 
روشن  یتیگ  ود  رد  دش  رون  نآ  زک  رون ***  تفای  نانچ  شیور  یتیگب ز 

وا  نید  بهذم و  دش  هتفریذپ  وا ***  نیئآ  دیدرگ  هدیدنسپ 
درب  دای  زا  رفک  هر  هنامز  درپس ***  یتسرپ  نادزی  هار  ناهج 

بیکش  لد  زا  رافک  دندیرب  بیهن ***  دمآ  رد  ناتسرپ  يزعب 
وا  راتفگ  ادیش ز  تسم و  هدش  وا ***  راسخر  احطب ز  لها  همه 

هوکش  رپ  وا  زا  نوماه  هوک و  يدش  هوک ***  نوماه و  يوس  يدش  نوچ  ناور 
ناج  هزات  ار  رازاب  لها  يدش  ناور ***  یتشگ  رازاب  يوس  رب  وچ 
يادخ  روادب  هتشگ  راتسرپ  يار ***  يور  نآ  زا  احطب  لها  یسب 
ناور  دهاوخ  دناشفا  رب  یتفگ  وت  ناوناب ***  يوناب  یمرخ  نآ  زا 

زاین شدوب  هک  يزیچ  درک  اطع  زاین ***  یب  ةدنراد  دنوادخ 

هجیدخ زا  ربمغیپ  نارتخد  ندش  دلوتم 
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رشبلا  ریخ  بلص  زا  درک  اطع  رگداد *** دزیا  وا  هب  رتخد  ود 
بای  رون  دب  هام  ناشراسخر  ز  باتفآ ***  رب  هنعط  يدز  کی  ره  هک 

دوب  سیگنرف  نوچ  دص  هدنتسرپ  دوب ***  سیقلب  وچ  نارازه  ناشمدخ 
ناهج  هدید  راسخر  ود  نآ  نوچ  هن  نامسآ ***  دیدب  رتخد  ود  نآ  نوچ  هن 

رود  کیدزن و  دوب  ناشفصو  همه  روش ***  داتفا  رد  احطبب  ناشخر  ز 
شیع  زور  نوچ  هشوگ  رهب  ناوخ  اون  شیرق ***  موق  هتشگ  ناشرادید  ز 

زار  رپ ز  ناهج  دش  یبن  راک  ز  زاجح ***  کلم  دیدرگ  هزاوآ  رپ 
ناد  زار  ةدنناد  کیدزن  ز  ناهن ***  زار  ار ز  وا  يداد  ربخ 

لایخ  رد  دب  هچنآ  دش  رادومن  لاصو ***  زور  نوچمه  یبش  ار  اضق 
هتخورفا رب  بشنآ  زا  زور  یبش  هتخوت ***  وا  زا  زور  ینشور  یبش 

نآ تیفیک  جارعمب و  ربکا  قلاخ  رماب  رشبلا  ریخ  ترضح  نتفر  نایب  رد 

راگزور  وا  يور  زا  نشور  یبش  راگدرورپ ***  رون  نزخم  یبش 
دیع  زور  نشور و  وا  زا  ردق  یبش  دیفس ***  ور  وا  زا  زورون  زور  بش  هچ 

نیرفآ  ناج  يارآ  سلجم  بش  هچ  نیرفآ ***  ناهج  راد  زار  بش  هچ 
روط  يانیس  ياشخب  رون  بش  هچ  رونز ***  رپ  وا  زا  نادزی  شرع  بش  هچ 

كاپ  نادزی  رون  نآ  رد  نایامن  كاخ ***  كالفا و  رون  زا  رپ  بشنآ  زا 
میقم  یناه  ما  ۀناشاکب  میرک ***  يادخ  لوسر  بش  نآ  رد 

باوخب  دشیمن  بشنآ  رد  شمشچ  ود  بانجنآ ***  باوختخر  رب  هیکت  هدز 
رای  کیپ  هر  شیوسب ز  دیآ  هک  راظتنا ***  رد  هدادلد  قاشع  وچ 

هتخودنا  رادلد  رهم  لدب  هتخارفا ***  خر  هارب و  شمشچ  ود 
ياجب  هدنام  رهم  هتفر و  ناج  هک  ياج ***  هداد  لدب  ربلد  رهم  نانچ 

وا  يوب  زجب  هدینش  یئوب  هن  وا ***  يوس  يدمآ  رای  يوب  زج  هن 
ربخ  دیآ  رادلد  کنیا ز  هک  رگن ***  لد  نامز  ره  دب  يوس  شش  ز 

هاگن  شرای  يوس  زجب  شدوبن  هار ***  هتسب  دوخ  يوس  رب  يوس  ره  ز 
راظتنا  رد  هدید  افو  هار  ز  رای ***  دیماب  دشاب  هک  يرای  هچ 

دش  روط  بش  زار  زاوآ  رپ  دش ***  رون  زا  رپ  یتیگ  ود  هگان  هک 
دندمآ  درورد  اب  یبن  يوسب  دندمآ ***  دورف  الاب  کیالم ز 

شرع  يالاب  نوچمه  دب  هدنزورف  شرف ***  شرع  ینشور  سب  يدومن ز 
نیما  لوسر  ياپ  دیسوبب  نیملا ***  حور  شرع  زا  دمآ  دورف 

ابق  نوگلگ  زانط  نابوخ  وچ  ابرلد ***  ةرهچ  شوخ و  توصب 
دیون  رپ  ناهج  شیارز  يور و  ز  دیما ***  رپ  لد  نادنخ و  دوب  بلب 

داشگ  رب  ار  زار  رس  هگنآ  سپ  داد ***  هدژم  نیرفآ  ناج  ار ز  یبن 
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كاخ  بآ و  وت  رون  زا  رادیدپ  كاپ ***  نادزی  دونشخ  وت  زا  يا  هک 
وت  ياپ  زا  يدرگ  نیرب  رهپس  وت ***  يار  ةدنب  همه  کیالم 

مدع  زا  دومن  شنیرفآ  نایع   *** مدق شنیرفآ  يوس  نوچ  يدز 
دید  رون  زا  رپ  ار  ناهج  شیور  ز  دیرگنب ***  وا  يوس  رب  وچ  ربمیپ 

قاحم  ردنا  هام  شا  هراسخر  ز  قارتحا ***  رد  رهم  شخر  رون  ز 
قاور  هن  نیا  يامیپ  شرع  شمس  قارب ***  امیپ  شرع  یکی  شتسدب 

نیمز  ات  نامسآ  زا  يدید  رون  نیرفآ ***  ناج  نامرفب  مدکیب 
بایماک  وت  یتیگ ز  ود  ره  يا  هک  باوج ***  نادزی  شداد ز  دیدنخب و 

راگدرک  فرش  رهب  داتسرف  راوهار ***  بکرم  نیا  وت  يوسب 
قاور  هن  نیا  يالابب  نک  رذگ  قارب ***  امیپ  هار  نیا  رب  نیشنب  وت 

دناوخ  شیپ  دوخ  صاخ  هگتولخب  دناوخ ***  شیوخ  رب  نادزی  كاپ  ارت 
قاط  تفه  نیا  يالابب  نک  رذگ  قاور ***  هن  نیا  زا  مدکیب  وشارف 
ياج  زاس  نیرفآ  ناج  کیدزنب  يآ *** رد  نادزی  كاپ  هگتولخب 
دیرگنب  یک  راب  نآ  يوس  یکی  دینش ***  ار  وا  راتفگ  وچ  ربمیپ 

قارب  تشپب  دمآ  شکالاچب  قاط ***  هشیدنا  ربص و  تقاط  شدش 
لیلج  يادخ  ار  وا  تفگ  یهز  لیئربج ***  دش  رادنانع  ار  وا  رم 

ناعنمه  دش  كاخ  نیرب  شرعب  نامز ***  نیمز و  زا  شورخ  دمآ  رب 
ناکمال  زا  رتالاب  تشگ  ناکم  نامسآ ***  رب  تسج  يرترب  نیمز 
رهچ  ياپ  نآ  كاخ  رب  دیلامب  رهپس ***  نادرگ  داتفا  ردنا  كاخب 

تشگ  رادیدپ  یسرک  هکنآ  رگد  تشذگ ***  متفه  خرچ  زا  دیلابب و 
رشبلا  ریخ  شرع  يوس  دمآ  هک  ربخ ***  دش  ایربک  فص  يوس  هچ 

دنتسارآ  ون  زا  یفص  شرکذب  دنتساخرب ***  رکذ  رس  زا  همه 
( 31  ) هحفص

شرع  ناکس  دنتشگ  همیسارس  شرع ***  نامیقم  زا  شورخ  دمآ  رب 
نیرفآ  شرع  رهب  نیرب  شرعب  نیرب ***  شرع  ياراد  تسارایب 

کلف  ناگدید  دب  هدیدان  هک  کلف ***  نایبورک  ون ز  یفص 
نامسآ  ةدید  دش  هریخ  نآ  زک  ناکمال ***  رب  درتسگ  شرف  یک 

دوب  رادومن  وا  ةدید  زا  مه  دوب ***  رادیدپ  یمشچ  چیه  رب  هن 
تسین  راتفگ  هار  وا  فاصوا  ز  تسین ***  رای  وا  فیرعتب  ار  نابز 

داتفوا  روشب  رگید  كالفا  هن  داتفوا ***  روتف  ینامسآ  رهب 
قاور  هن  نیا  يالاب  مدکیب ز  قارب ***  اب  ادخ  لوسر  دشارف 

دنامزاب  شیپزا  نیمالا  حور  هک  دنار ***  شرع  تحاس  رب  مرگ  نانچ 
رپ  لاب و  ار  لیربج  تخیر  ورف  رذگ ***  شش  رف  شرع  زا  وچ  دشارف 
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رشبلا  ریخ  دیسرپ  دیدنخب و  رپ ***  تخیر  ار  لیربج  وچ  اجنآ  رد 
نم  هاوخ  اوه  هر  نیا  رد  يدوب  وت  نم ***  هارمهب  یئاین  یم  ارچ 

لامه  یب  يا  تهارمهب  میآ  هک  لاجم ***  مدنامن  خساپ  داد  نینچ 
رذگ  هر  نیز  درک  رذگ  مزاین  رپ ***  تخیر  ورف  لاب و  تخیر  ارم 

سب  تسه و  ارت  نتشذگ  لاجم  سکچیه ***  دب  هتشذگن  ياجنیا  زا 
دنک  دیدرگ  لاکیم  هار  نیا  رد  دنام ***  زاب  هرب  اهنت  لیربج  هن 

قارب  ندرک  هیوپ  زا  دنامورف  قاور ***  هن  زا  تشذگب  وچ  ربمیپ 
نیز  دنداهن  فرف  رب  شرهب  هک  نیرفآ ***  ناهج  سپ  نآ  زا  دومرفب 

راودیما  تشگ  يوس  ام  وا  زا  رایرهش ***  نآ  وچ  دمآ  رب  فرفرب 
درب  بآ  ار  شرع  تکوش  همه  درب ***  بات  نایبورک  شهوکش ز 

ناغف  شورخ و  دش  رب  توهال  ز  ناکمال ***  رب  داتفا  رد  لزلزت 
تشذگ  رد  کلم  نایناحور و  ز  تشذگ ***  رد  کلف  خرچ  اهنت ز  هن 
دش  كاردا  مهو و  زا  شفصو  نورب  دش ***  كاپ  رواد  یکیدزن  وچ 
يادخ  رواد  ریغ  دبن  یتفگ  وت  ياج ***  تخادرپب  رهوج  مسج و ز  ز 

دش  رای  خر  وحم  هرابکیب  دش ***  رادلد  کیدزن  هدادلد  وچ 
شوگب  شدیسر  یئادن  هگان  هک  شوه ***  تفر  وا  زا  یئایربک  سب  ز 

یپ هدرک  مگ  ناسانش  لزنمب  یحو ***  ناتسم  زاوآ  وچ  یئادن 
نیمالا  حور  ياشخب  حور  دب  هک  نیرفآ ***  ناهج  یحو  وچ  یئادن 

لد  ماک  یتفای  نآ  زک  یئادن  لد ***  مارآ  دوب  نآ  هک  یئادن 
ناور  اهنتب  دش  وا  زا  اهناور  ناج ***  هدروآ  رد  نت  رد  هک  یئادن 

تسم  دیدرگ  دهع  نآ  زا  یتیگ  ود  تسلا ***  دهع  ماگنه  هک  يدورس 
( 32  ) هحفص شوهب  دمآ  هدادلد  توص  نآ  زا  شوگب ***  دمآ  شرادلد  زاوآ  وچ 

اللع  یلع  زا  یلع  مالک  ادن ***  نآ  زا  دینشب  وچ  ربمیپ 
دینش  ار  نیرفآ  ناج  توص  یمه   *** دیرگنب یئوس  ره  زا  دمآ  شوهب 

سب  دوب و  وگ  زار  یبن  اب  یلع  سک ***  راتفگ  ياج  دبن  اجنآ  رد 
نیرفآ  نخس  زا  نخس  يدینش  نیلسرملا ***  دیس  یلع  ظفل  ز 

دینش  یم  ادن  نآ  یلع  زا  یه  دیجم ***  درف  دنوادخ  لوسر 
دید  رادلد  يور  ۀحفص  رهب  دید ***  رای  نآ  شقن  ةدرپ  رهب 

یلع  يوس  دیدیم  يوس  رهب  یلع ***  يور  قاتشم  دوب  سب  ز 
تشادرهچ  نآ  يانمت  سب  لدب  تشاد ***  رهم  زا  رپ  شرهم  لد ز  سب  ز 

دینش  شیاون  زا  ریغب  یتوص  هن  دیدپ ***  یئور  يورنآ  زج  اجنآ  رد 
ناوخ  دیحوت  ياهنابز  زا  دینش  نامز ***  ره  وا  فصو  ۀشوگ  ره  ز 

تفای  مارالد  يور  يورنآ  زا  تفای ***  مارآ  يورنآ  زا  وا  لد 
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نیلسرملا  دیس  یلع  زا  دینش  نیرفآ ***  ناج  زار  دب  هچ  ره  همه 
یلع  زا  دینش  ار  یلع  هدیدن  یلج ***  زار  تشگ  رگ  هولج  سب  ز 
درک  دنوادخ  يور  ياشامت  درک ***  دنسروخ  وچ  لد  وا  زاوآ  ر 

لوبق  شیوس  دش ز  قح  نید  یپ  لوسر ***  رب  ادخ  مکح  هچنآ  همه 
يرواد  یمه  يدومن  نادزی  وچ  يرب ***  نامرف  یسانش و  نادزی  ز 
تشگ  زاسمد  صاخ  هگتولخب  تشگزاب ***  نوچ  جارعم  ربمیپ ز 

هار  دومیپ  هاش  هناخ  يوس  هاش ***  رهم  زا  رپ  لد  مدحبص  یلع 
داد  هدژم  وا  جارعم  ار ز  یبن  داشگ ***  رب  بل  ناداش و  دیدنخب 

تفگ  گرابت  كرابم  سی  هب  تفگب ***  كرابم  ار  یبن  يداش  ز 
داب  جات  تنیز  ترسفا  رس و  داب ***  جارعم  وت  ياج  زور  ره  هک 

وگ  زاب  نمب  يدید  يدینش و  وخکین ***  يا  وت  بش  رد  هکنآ  نونک 
دید  جارعمب  بش  رد  هچنآ  دیدب  دیرگنب ***  وا  راسخرب  ربمیپ 

ریس  تشگیمن  يو  زا  دیدیمه و  رینم ***  رهم  هام  ةراسخ  رب 
نم  راد  اوه  يدوب  وت  اجنآ  رد  نم ***  راک  زا  وت  یسرپ  هچ  اتفگب 

یمدینشب  وت  يادن  وس  رهز  یمدید ***  وت  يور  یمه  اج  رهب 
دوب  وت  يور  شقن  بجح  هن  رهب  دوب ***  وت  يوگتفگ  تهج  شش  رهب 

راکشآ  دوب  وت  شقن  هدرپ  رهب  راگن ***  مدید  وت  زا  یئ  هحفص  رهم 
تفگ  زاب  دب  هتشذگب  هچ  ره  همه  تفس ***  رارسا  رد  نآ  وچ  ربمیپ 

وت  رادناهج  اب  وت  رارسا  ز  وت ***  رارسا  میوگب ز  یهاوخ  هک 
تفگ  راونا  خر ز  اب  یمه  تفس ***  رارسا  رد  یلع  هگنآ  سپ 

تفگ  زاب  یبن  اب  نیمز  رد  یلع  تفگ ***  زار  نامسآ  رد  هچنآ  يادخ 
نامزکی  رد  دینشب  زور  بش و  نامسآ ***  رد  زار و  نیمز  رد  یبن 

تفگ  دیدنخ  تخس و  شدمآ  تفگش  تفکش ***  رب  لگ  وچ  يداش  ربمیپ ز 
سب  یناد و  وت  يزار  دنوادخ  سک ***  تسنادن  ار  ادخ  زار  هک 

رشبلا  ریخ  دنوادخ و  زا  ریغب  ربخ ***  شدوبن  سکنآ  زک  يزار  هک 
تفگ  زار  نآ  زا  کیاکی  نادزی  وچ  تفگ ***  زاب  ار  هلمج  نآ  رس  یلع 

دوتس  دومن و  شیاتس  ار  یلع  دوزفرب ***  تریح  زا  تریح  یبن 
رشبلا  ریخ  جارعمب  دش  بش  هک  ربخ ***  نیا  دش  شاف  نیمز  احطیب 

ور  رهم  زا  هدرک  رگیدکی  يوس  وگتفگ ***  ناز  رافک  موق  همه 
تساون  رد  ناکم  نوک و  زار  نیا  زک  تسار ***  راتفگب  دیان  ار  نیا  هک 

نیلسرملا دیس  اب  وچ  هرمهب  نیمالا ***  حور  هک  يوار  تفگ  نینچ 

ار ناملغ  نایروح و  ندومن  فیصوت  تشهبب و  جارعم  بش  رد  لیئربج  اب  ربمغیپ  ندیسر 
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نایسدق  همه  شدندش  ریذپ  نانج ***  ردصب  وا  نیمز  زا  دیسر 
رورس  طاشن و  زا  دندمآ  نورب  روصق ***  زا  روح  دندوب  هچ  ره  همه 

نیع  روح  ۀفرغ  رهز  دش  ناور  نیلسرملا ***  دیس  يوس  هریذپ 
نادواج  وا  تاذ  شمدقم  زا  دش  نانج ***  دوخ  رب  دیلابب  يداش  ز 
مدع  زا  رگید  تشهب  دش  نایع  مدق ***  دز  نیرب  تشهب  رد  وا  وچ 

دید  هشوگ  رهز  ناهنپ  زار  یسب  دیرگنب ***  یسب  وس  ره  ربمیپ ز 
داشگ  رب  لد  یبوط ز  همغن  دص  ود  داش ***  دیمارخ  یبوط  يوس  رب  وچ 

تساخ  تسار  ۀمغن  نآ  كرب  رهز  تسار ***  تشگ  وا  خاش  رهز  یئاون 
زاجح  ياون  قارع و  توصب  زاس ***  درک  ۀمغن  شا  هحود  رهز 

ناکمال  زا  شخاش  ره  تشذگب  هک  نانچ ***  يداش  دوخ ز  رب  دیلابب 
دنمجرا  ناکم  نوک و  وت  زا  يا  هک  دنلب ***  کنابب  اتفگ  دیشورخ و 

وت  يزاینیب ز  ناکم  نوک و  ز  وت ***  يزارف ز  رس  همه  نیا  ارم 
تست  يورین  ملاهن ز  رهزب  تست ***  رون  زا  رپ  منورب  نورد و 

تشاد  ياج  نم  وچ  تنج  غاب  اجک  تشاکن ***  ملخن  وت  رون  هن ز  رگا 
ممالا  ریخ  يوس  دش  زاس  اون  مب ***  ریز و  همغن  نآ  كرب  رهز 
نیرفآ  ناج  زارمه  تشگ  رگد  نیلسرملا ***  دیس  وا  زاوآ  زک 

دوب  هچ  ره  وا  رب  يدوب  رادومن  دورس ***  نیا  وا  زا  يدینش  نوچ  یبن 
دنتخاس  دوخ  راک  رگید  يوسب  دنتخادرپب ***  یبوط  ریس  زا  هچ 

تسپ  خاشنآ  زا  شرع  دب  هک  یخاشب  تسد ***  لیربج  دروآ  رد  الابب 
دیجم  لوسر  دزن  دروایب  دیچ ***  خاشنآ  زا  هب  کی  بیس و  یکی 

دوتس  ار  نیرفآ  بیس  بیس و  نآ  زا  دومن ***  لوانت  تفرگ و  ربمیپ 
نیرق  دش  ناوناب  يوناب  اب  وچ  نیمز ***  يوسب  الاب  دمآ ز  وچ 

رو  واب  دش  شانمت  لاهن  رشبلا ***  ریخ  وناب ز  هراب  رگد 
راگزور  دش  رابنآ  زا  دیما  رپ  رابب ***  دمآ  وچ  شدیما  لاهن 

دش  يارآ  یتیگ  وا  زا  دنوادخ  دش ***  ياسرف  رون  شلد  نورد 
تسم  كالفا  هلمج  دش  هک  شدیشک  تسلا ***  دهع  شاقن  شقن  یکی 

ناوناب  يوناب  يوس  یتشذگ  اور ***  وناب  تشگ  نوچ  رابنا  رد 
زینک  میرم  وچ  دص  ارترم  دش  هک  زیخ ***  هک  وناب  هاگ  یهت  رب  يدز 

رمث  ناس  نیدب  ملخن  میظعتب  مالسا ***  يدرک  هام و  نآ  یتسج  اج  ز 
بل  داشگب  هحود  نآ  رارسا  ز  بشب ***  زورب و  شدید  هچ  ره  همه 

تفج  رادیب  تخب  هدش  ام  اب  هک  تفگ ***  دیدنخ و  دینشب  وچ  ربمیپ 
رانک  رد  ارت  دیآ  رتخد  یکی  راگدرورپ ***  هدرورپن  وا  نوچ  هک 

تسوا  يور  زا  یسکع  مدحبص  مد  تسوا ***  يوسیگ  راتکی  ردق  بش 
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لیلخ  رجاه  لصو  هتفای  وا  زا  لیلد ***  مدرمب  شیور  رون  هدش 
( 33 هحفص ( 

لیلخ  میلک و  شردق  راتسرپ  لیئربج ***  نابساپ  وا  هاگردب 
یمیرم  ۀبتر  دهد  میرمب  یمدمه ***  زا  شیسدق  حور  مد 

يرث  شمودق  زا  دوش  ایرث  يرتشم ***  هم و  وا  ةدنتسرپ 
يرگاینخب  شرهب  مزب  نآ  رد  يرتشم ***  هم و  رهم و  مزب  هدش 

يرگاینخ  دیهان  دروآ  رب  يرگشمار ***  رهب  زا  مزب  ناب 
قاحم  ردنا  رهم  وا  رادید  ز  قارتحا ***  رد  هام  وا  راسخر  ز 

ریگ  قافآ  شراسخر  رون  يدب  رینم ***  رهم  وچ  شیور  هدنزورف 
شیط  بات و  زا  هداتفا  رد  شیور  ز  شیرق ***  موق  ناگرزب  نانز 
ناتساران  مزب  رد  زور  بش و  ناتساد ***  دب  يومنآ  يورنآ و  زا 

مدق  رهوگ  هیامنارگ  نآ  يدز  مرح ***  يوسب  يردام  هارمه  وچ 
کلف  نانج و  رد  ۀفرغ  ره  ز  کلم ***  لیلخ  دوب  نانک  اشامت 

وگتفگ  رد  يور  نآ  زا  یناهج  وم ***  يور و  نآ  زودنآ  تریح  همه 
نز  درم و  وا  فاصوا  زا  رپ  نابز  نخس ***  اج  ره  دوب  یبن  تخد  ز 

رانک  رد  وا  وچ  نارود  هدرورپن  راگزور ***  ةدید  وا  وچ  هدیدن 
رشبلا  ریخ  يار  وا  يار  يدب  ردپ ***  نوچ  وا  راتفر  راک و  همه 

باتش  شدوب  دنوادخ  رکذب  باوختخر ***  رد  هظحل  کی  دوساین 
نامسآ  تحاس  دب  زار  زا  رپ   *** نامز ره  وا  لیلهت  حیبستب و 

یمه  يدومن  نادزی  يور  نآ  زا  یمد ***  نادزی  رکذ  زا  يدوساین 
لوبق  ارهز  رکذ  دنک  نادزی  هک  لوسر ***  رب  ادن  نادزی  يدیسر ز 

وا  زاوآ  رپ ز  ام  شرع  هدش  وا ***  زار  ام  دزن  دش  هدیدنسپ 
لیئربج  مدبمد  يدمآ  دورف  لیلج ***  بر  وا ز  ةرجح  یپ 

نیمالا  حور  دوب  شمداخ  ياجب  نیشیپ ***  يدب  تمدخب  ار  وا  رم 
لوسر  ادخ و  ياقل  زا  ریغب  لوبق ***  يزیچ  تسا  هدرکن  ایند  ز 

امن  دوخ  يدب  نیمشپ  يابیدب  ادر ***  شدوب  هنیمشپ  تخر  زج  هن 
ورگ  يدومن  ناریقف  رهب  ز  ون ***  تخر  رگا  ار  وا  رم  يدیسر 

ریذن  ریشب و  نوچ  لمع  ملعب و  رینم ***  ردب  وچمه  يارب  يو و  رب 
شیع  دیدرگ  خلت  همه  ناشیدب  شیرق ***  موق  ناگرزب  نانز 

ناتساد  وا  فاصوا  يدندز ز  ناور ***  يدندش  هجیدخ  يوسب 
رشب  لسن  دشابن ز  انامه  ریس ***  وکین  كاپ  رتخد  نیا  هک 

كاخ  بآ و  شیالآ  زا  كاپ  دوب  كاپ ***  دنوادخ  كاپ  رون  دوب 
نیمز  نامسآ و  دب  رون  زا  رپ  نیما ***  لوسر  تخد  فاصوا  ز 
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دوب  زاوآ  رپ  نادزی  شرع  ون  زا  دوب ***  زار  رد  زار  نآ  یتیگ  ود 
راک  تشگ  رب  راب  کیب  ار  اضق  راگزور ***  نیا  رب  يدنچ  تشذگب  وچ 

نادواج تنج  يوس  دش  ناور  ناوناب ***  يوناب  دب  هک  هجیدخ 

ادخ لوسر  هجوز  هجیدخ  ترضح  ندومن  ناهج  عادو 

تشگ  دیشروخ  هامیب و  زور  بش و  تشذگ ***  رد  ناهج  نیا  زا  هامنآ  وچ 
زاون  تنج  تشگ  نیرفآ  ناهج  زارف ***  تنج  يوس  دش  وچ  یتیگ  ز 

رای  تفج و  یب  تشگ  ادخ  لوسر  راگزور ***  وا  يور  زا  یلاخ  دش  وچ 
راگزور  زا  هدیدروخ  دیشوپب   *** رانک رب  دش  دیشروخ  همنا ز  وچ 
شیع  دیدرگ  خلت  همه  ناشیا  رب  شیرق ***  موق  احطب و  قلخ  همه 

روخ  هام و  رگ  هحون  همه  متامب  رگ ***  هحون  شمتام  رد  هتشگ  همه 
دوب  هام  ات  هلان  زا  رپ  یهام  ز  دوب ***  هآ  زا  رپ  احطب  کلم  همه 

تسد  هدروآ  رب  متامب  کیاکی  تسرپتب ***  رگا  تسرپ و  دزیا  رگ 
دوبن  یئادص  متام  کناب  زجب  دوبن ***  یئاون  هودنا  گوس و  زجب 

يوک  رازاب و  ناشوج  ناشورخ و  يوم ***  هدنک  رب  ناریح و  هلمج  نانز 
راگزور  دب  هیرگ  هلان و  زا  رپ  رابکشا ***  ناگدید  همه  متامب 

قایتشا  وا  رکذ  رب  تشاد  یسب  قارف ***  زا  دش  هدرزآ  لد  ار  یبن 
تشگ  هنوگ  رگد  نوراو  خرچ  رگد  تشذگ ***  رب  ناتساد  نآ  زا  يدنچ  وچ 

ناوتان نت  تشگ  شیرامیب  ز  نارورس ***  رورس  دب  هک  نارمع  هک 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  بانج  لوسر  ترضح  یماح  شیرق و  گرزب  ندومن  تافو 

راگوزر  وا  لاح  رب  تسیرگب  هک  رازن ***  راز و  دودنا  تشگ ز  نانچ 
رارقیب  شنتفر  زا  تشگ  ناهج  رارقلاراد ***  يوس  ناهج  زا  دش  وچ 

ناکم  نوک و  دیدرگ  درد  زا  رپ  ناکمال ***  زا  رترب  ناکم  زا  دش  وچ 
نیمز  نامسآ و  ناپط  دش  نمغ  ز  نیرب ***  رهپس  مغ  نآ  زا  دیشورخ 

شورخ  دش  رب  دیشروخب  متامز  شوجب ***  متامز  دمآ  ردنا  ناهج 
راگزور  شتقرف  زا  تفآ  زا  رپ  رازن ***  شگرم  احطب ز  لها  همه 

تسرپ  يزع  هچ  تسرپ و  نادزی  هچ  تسد ***  دروآرب  متامب  اج  رهب 
ناهج  رد  یمتام  نینچ  هدیدن  ناکم ***  نوک و  رادیدپ  ات  هدش 

دوب  هدنکارپ  مغ  نآ  زا  رهد  لد  دوب ***  هدنگآ  هدید  ار  قلخ  همه 
دنب  ياپ  نارورس  رس  متامب  دنمک ***  هدیرب  نایورهام  رس  ز 

زارب  يدوب  زور  بش و  متامب  زاجح ***  قارع و  موب  زرم و  همه 
دنلب  متام  کناب  کلف  رب  هدش  دنژن ***  راوگوس و  نامز  نیمز و 
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میتی  ربمیپ  رگید  راب  دش  هک  مین ***  ود  مغ  نیا  زا  دوب  نایسدق  لد 
قاحم  ردنا  هدنشخر  دیشروخ  وچ  قارف ***  ناز  نیلسرملا  دیس  يدب 

يدش  نایرگ  هآ و  زا  رپ  مدامد  يدش ***  نایرب  شیئادج  زا  شلد 
شیع  خلت  دش  يوس  نآ  زا  ناشیا  رب  شیرق ***  موق  ناشیوخ  ناگرزب 

رابک  لوسر  مغ  اب  رای  دب  هک  راگزور ***  یسب  ناسنیدب  دمآ  رب 
راگزور  وا  رون  زا  دش  یلاخ  هک  راودیما ***  دیدرگ  رفک  دوخب 
مد  زار  نیا  زا  درواینرب  یسک  مژد ***  خر  رب  دندوب و  داش  لدب 

ور  هدرک  یبن  يوس  زور  بش و  يوگ ***  زار  همه  احطب  ناگرزب 
تسب  ياپ  وا  نیک  یلو  ناشلدب  تسد ***  هدروآ  رب  وا  یئوجلدب 

دنتشارفا  رس  وا  یئوجلدب  دنتشاد ***  یمه  وا  تمرح  یلو 
نمجنا  نآ  ياسرف  رهم  دبن  نز ***  يار  یسک  اب  دبن  ربمیپ 

راگزور  رد  رای  وا  وچ  شدوبن  رای ***  دوب  یلع  اب  مه  ارهزب و 
ناسخ نایم  رد  لگ  وچ  هداتف  ناسکان ***  اب  مایا  يدرب  رسب 

ترضحنآ فیصوت  اهیلع و  هللا  مالسارهز  همطاف  ترضح  لاوحا  نایب  رد 

هم  رهم و  زا  شراسخر  درک  رذگ  هد ***  يالاب  دومیپب  ارهز  وچ 
دیدپ  دمحم  يور  شرادید  ز  دیدپ ***  دمحا  يالاب  شالاب  ز 

راگزور  رد  شقن  نانچ  هتسبن  راگن ***  هدیشک  ات  نیرفآ  راگن  ( 34  ) هحفص
روط  يانیسران  نآ  زا  نازورف  رون ***  رپ ز  نامز  نیمز و  شیور  ز 

وا  يارالد  يور  وحم  کلف  وا ***  يامیس  رون  زا  نشور  نیمز 
دوب  هاک  زا  مک  ششیپ  هب  یتیگ  ود  دوب ***  هاوخ  اوه  وا  لد  نادزیب 

مرد  شتسد  تخیریمه  نیکسمب  مک ***  شیب و  زا  بش  زور و  زور و  بش و 
زارد  تجاح  تسد  وا  هاگردب  زاین ***  یب  ةدنراد  هاگ  رد  وچ 

رو  هیام  هدش  اون و  رد  هدش  رب ***  موب و  نآ  نایاونیب  همه 
مرد  مان  تشگ  یهت  متاح  ز  مرد ***  مدرمب  شتسد  تخیر  سب  ز 
زاین  یب  نآ  دیشخبب  نیکسمب  زاب ***  دنام  شردام  زا  هچ  ره  همه 

دنامن  يزیچ  میس  نآ  زا  شتسدب  دناشف ***  نمشدب  رز  سب  میس و  سب  ز 
تسرپ  نادزی  اشخب و  میس  يدب  تسد ***  بسک و  زا  هراچیب  نیکسمب و 

بلط  نیکسم  نایادگ  يدومن  بش ***  هب  زور و  هب  یتشر  هتشر  یمه 
راگدرک  ةدنراد  ياراد  وچ  راثن ***  يدومن  ناشیارب  رز  نآ  زا 

يارگلد  یمه  دمآ  توسک  نآ  رد  ياسک ***  شدوب  هنیمشپ  تخر  زج  هن 
نیرفآ  ناهج  دزن  يدیسر ز  نیما ***  لیئربج  شا  هرجح  يوس 

یتخادرپب  تمدخب  مداخ  وچ  یتخاس ***  وا  راک  همه  یناهن 
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کلم  كولم  شوگب  شیانث  کلف ***  يوس  هرجح  نآ  زا  يدیسر 
زاب  شیع  رد  وا  ةرجح  يوس  زار ***  رکذ و  نآ  زا  دوب  نیمز  نامز و 

وگ  زار  ایب  رک و  رکذ  نآ  زو  وا ***  رکذ  زا  رپ  بل  نایسدق  همه 
دنتخومآ رکذ  همه  شرکذ  ز  دنتخورفا ***  رب  شرکذ  خر ز  همه 

یسورع سلجمب  همطاف  نتساوخ  تصخر  لوسر و  ترضح  تمدخب  شیرق  نانز  ندمآ  نایب  رد 

بل  زور  بش و  شرکذب  هدوشگ  برع ***  موق  ناگرزب  نانز و 
وا  فاصواب  بل  همه  هدوشگ  وم ***  يور و  نآ  زا  ناریح  هتشگ  همه 
بلط  نارای  ناشیوخ و  دندومن  برع ***  رد  دش  شیع  یکی  ار  اضق 

شیع  زابنا  دنتشگ  رابنا  زا  شیرق ***  موق  نارادمان  همه 
بهلوب  رتخد  رسپ  رهب  ز  بلط ***  هدرک  شیک  دب  لهجوب  هک 

دش  هزات  نآ  زا  ناشیک  رفک  لد  دش ***  هزاوآ  رپ  احطب  شیع  نآ  زا 
رس  دنداهن  احطب  يوس  همه  رسب ***  رس  يدع  میت  ناگرزب 

ناروآ  دنک  نارادمان و  یسب  ناور ***  دش  یهر  ره  زا  شیع  نآ  رد 
زاب  شیوخ  رب  هدرک  یمرخ  رد  زان ***  شیع و  رد  هلمج  برع  نانز 

هتساریپ  هماج  رزب  میسب و  هتسارآ ***  رب  ابیدب  نت  همه 
دناوخن  ترشع  مزب  نآ  رد  ار  وا  هک  دنامن ***  ناگرزب  نانز  زا  ینز 

رگیدکی  اب  دیهمت  هدرک  نینچ  ریس ***  یپ  همه  اجنآ  دنتشگ  وچ 
يار  دندرک  هنوگنیا  شمرزآ  رب  يادخ ***  لوسر  تخد  دنناوخ  هک 
لعفنم  شا  هماج  زا  قلخ  دوش  لجخ ***  ددرگ  مزب و  نآ  رد  دیآ  هک 

تسیک  زورهب  زودنا و  تنیز  ام  وچ  تسین ***  هنهک  ۀماج  رجب  ار  وا  هک 
راسمرش  اهماج  قلخ  ناز  دوب  راکف ***  نآ  قلد  هنهک  ابا  دیآ  وچ 

میروآ  هانپ  رد  دوخ  نید  يوس  میروآ ***  هارب  ار  وا  میدنخب و 
شیوخ  نیئاب  ار  وا  میرآ  رد  شیوخ ***  نید  يوس  ار  وا  میناوخب 

شهر  نوسفا  دنپ و  نیا  ردنا  مینز  شهگآ ***  مینک  دمحم  رحس  ز 
دنتسارایب  نت  رزب  ویسب و  دنتساخرب ***  ياج  زا  دنتفگب و 

يامن  دوخ  نیمشیربا  يابیدب  يارگ ***  تنیز  شوپ و  ناینرپ  همه 
دندمآ  زاین  يور  شناخب ز  دندمآ ***  زارف  ارهز  ناخ  يوس 

مانکین  ياک  دنتفگب  هکنآ  سپ  مالس ***  دورد و  ار  وا  دندادب 
تساوخ  نآ  ردنا  ارت  تزعب  هتسارآ ***  یمزب  وت  مع  ینب 

ياس  شرع  مدق  زا  ار  مزب  نآ  نک  ياج ***  زادرپب  لد  زا  مرزآ  ز 
مدق  تنامز  نیمز و  دسوب  هک  مرک ***  زا  ار  هناخ  نآ  نک  فرشم 

دیدپ  ناشیا  يوس  نانک  مسبت  دینش ***  تیاکح  ناشیا  زا  ارهز  وچ 
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رابک  لوسر  زا  رایتخا  زجب  رایتخا ***  تسدب  دشابن  ار  نم  هک 
نیا  كاپان  موق  نآ  دندینش  نیلسرملا ***  دیس  رتخد  زا  وچ 

دندز  اهناتساد  ناتساد  نآ  زا  دندمآ ***  نیلسرملا  دیس  يوس 
نیمالا  حور  شرع  زا  هاگان  هک  نیما ***  لوسر  نآ  دش  هشیدنا  رد 

لوتب  صخش  شیع  نیدب  دیوپ  هک  لوبق ***  تیاکح  نیا  نک  هک  دمایب 
دینش ناج  تهکن  وا  ماغیپ  ز  دینش ***  نادزی  ماغیپ  وچ  ربمیپ 

یتشهب تنیز  رون و  ياهقبط  اب  هکئالم  ندمآ  یسورعب و  ار  لوسر  ترضحب  نداد  تصخر  نایب  رد 

داد  شیع  نآ  نذا  سپس  ارهزب  داشگ ***  رب  ار  هدید  نانز  يوسب 
دندش  ناشفا  تسد  همه  يداش  ز  دندش ***  نادنخ  دنتشگ و  داش  نانز 

دنتسارایب  دوخ  تنیز  همه  دنتساوخیم ***  هچنآ  ماکب  دمآ  هک 
رابک  لوسر  دمآ  رتخد  رب  راگنرز ***  ةدرپ  رد  رهم  دش  وچ 

تفگ  زابنا  رکذ  نیرفآ  زا  رپ  تفگ ***  زاب  نیرفآ  ناهج  زا  همه 
رس  درک  ناهج  راگدرک  يوس  ردپ ***  مالک  رتخد  دینشب  وچ 

یئوت  انیب  اناد و  راک  رهب  یئوت ***  اناد  اناوت و  بر  ای  هک 
راع  دنرادن  گنن و  دنرادن  راکبان ***  ۀقرف  نیا  هک  یناد  وت 

لیئربج  نامسآ  زا  دمآ  دورف  لیلج ***  يادخ  اب  نخس  نیا  تفگ  وچ 
روح  ناملغ و  نشور ز  تشگ  نیمز  روصق ***  نایسدق  اب  هارمهب 

دوبن  يروح  سودرفب  وا  نوچ  هک  دورف ***  دمآ  يروح  یئ  هفرغ  ره  ز 
رهپس  نودرگب  يروح  روح  نآ  وچ  رهم ***  هام و  ةدننیب  ود  هدیدن 

رهگ  رد و  هب  للکم  نت  همه  رب ***  هب  یتشهب  ياه  هماج  همه 
تشرس  ناشدوخ  رون  زا  راداد  هک  تشهب ***  زا  دندمآ  نایسدق  یسب 

یسب  ار  نانج  رصق  هدید  رگا  یسک ***  هدیدن  تنجب  ناشیا  وچ 
تسکش  دمآ  رد  نودرگ  قاط  هنب  تسدب ***  نیمیس  نیرز و  ياهقبط 

زاونلد  همه  بیرفلد و  همه  زاس ***  دور  همه  زوس و  دوع  همه 
نیرفآ  ردق  ماش  ناشیوم  همه  نیرفآ ***  ردب  هام  ناشیور  همه 

ياپ  ریز  ناشن  هدرک  خرچ  مخ  يارگ ***  رس  کلف  رب  ناشفلز  مخ 
عاعش  ناشیا  زا  رهم  هم و  هتفرگ  عامس ***  دجوب و  ناشفا  تسد  همه 

( 35 هحفص (  تسه  هچ  ره  هدز  وسیگ  ناگوچب  تسد ***  صقر  رب  هدروآرب  کیاکی 
نیع  روح  زا  رپ  دب  نامز  نیمز و  نیما ***  لیئربج  همه  شیپ  هب 

رگداد  رواد  خر  نایامن  رهگ ***  رد  نآ  رب  هدیشک  کیالم 
نیمز  رب  نیرفآ  ناهج  دزن  ز  نیمالا ***  حور  وچ  دمآ  تکوش  نیدب 

دورد  ربمیپ  رب  ادخ  زا  دناسر  دورف ***  دمآ  وچ  دمحم  ناخب 
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درک  زاغآ  مزب  نآ  گنهاب  درک ***  زاب  ار  زار  رد  سپ  نآ  زو 
راثن  ارهز  رهب  زا  داتسرف  راگدرک ***  همه  ناملغ  روح  نیا  هک 

رگداد  ةدنراد  نامرفب  رذگ ***  درآ  رافک  ناخ  رب  هک 
وا يامیس  رون  دوش  ادیوه  وا ***  ياوأم  رافک  دننیبب 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ادخ  لوسر  رتخد  يارب  زا  یتشهب  ياهسابل  لیئربج  ندروآ 

دیدپ  دمآ  توسک  یسب  تنج  ز  دیسر ***  ربمیپ  دزن  لیربج  وچ 
هتفاب  دوخ  تسد  زا  تردق  دی  هتفات ***  سدنس  قربتسا و  ز 

نامسآ  زا  رتنشور  هتشگ  یسب  نامز ***  نیمز و  اهنآ  رون  زا  هک 
راگدرورپ  تسد  تعنص  دب  هک  راگنرز ***  ۀماج  یکی  ابید  ز 

دوب  صالخا  شلیربج  هماجنادب  دوب ***  صاخ  ۀماج  نآ  وچ  ارهزب 
ناهج  ردنا  هن  یلعا  شرع  رد  هن  نآ ***  لثم  یئ  هماج  یسک  هدیدن 

زور  هدیدرگ  رون  زا  رپ  شدوپ  ز  زورف ***  یتیگ  هتشگ  ناهج  شرات  ز 
لوسر  ادخ و  دش  وا  ناوخ  انث  لوسر ***  تخد  هماج  نآ  دیشوپ  وچ 

تخوت  رون  نآ  زا  رون  نیرفآ  رون  هک  تخورفیم ***  رب  هکیرون  هماج  نآ  زا 
رپ  درتسگ  لیربج  هراب  رگد  رشبلا ***  ریخ  تخد  نآ  دیشوپ  وچ 

راگزور  ةدید  وا  وچ  هدیدن  راگن ***  رهوگ  دروآ  زجعم  یکی 
شوه  هتفر ز  شدوپ  ره  احیسم ز  شورخ ***  رد  وا  رات  ره  یمیلک ز 

يرتشم  هرهز و  هم و  نارازه  يرگشمارب ***  دب  شا  هتشر  رهب 
تسار  دوب  وا  دوپ  ره  رات و  ره  ز  تساوخ ***  هک  یئاون  ره  همه  یبوط  ز 

ناکمال  تریغ  ناکم  شسکع  ز  نامسآ ***  هن  کشر  نیمز  شرون  ز 
دید  هچ  میوگ  هک  دیاین  نتفگب  دیرگنب ***  وا  يوس  رشبلا  ریخ  وچ 

دید  روش  زا  رپ  ار  نامز  نیمز و  دید ***  رون  زا  رپ  شیور  یتیگ ز  ود 
لامه  شدوبن  شنیرفآ  رد  هک  لالج ***  رهپس  شدید  شقن  یکی 
رهپس  هن  شنهاریپ  يراگن ز  رهم ***  هام و  شنماد  زا  یشقن  یکی 

وا  يوسیگ  يرات ز  ردق  بش  وا ***  يور  زا  یسکع  نیمز  ناکم و 
جیسب  هدومن  شدوجو  زا  دوجو  چیه ***  هلمج  ناهج  شدوجو  دزنب 

نیرفآ ناج  راسخر  سکع  يدب  نیرب ***  شرع  هتشذگ ز  شلالج 

ترضحنآ ةزجعمب  رافک  زا  یعمج  ندروآ  مالسا  یسورع و  ۀناخب  همطاف  ترضح  نتفر  نایب  رد 

رشبلا  ریخ  تخد  اج  دمآرب ز  رگداد ***  رواد  ةدومرفب 
ياپب  رسارس  یتیگ  ود  دمآ  رب  ياج ***  دمآ ز  رب  دوخ  ۀناخ  زا  وچ 

رود  لاکیم  لیربج و  دنداتس  روح ***  ناملغ و  دندیشک  فص  همه 
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فکب  یبوچ  لیربج  لیئاکم و  فص ***  هیاریپب  شش  اب  رود  یسب 
ناور  دش  رشبلا  ریخ  هناخ  زا  وچ  نایسدق ***  اهفرغ  زا  دنداتف 

فکب  دب  ناشرون  رپ  ياهقبط  فص ***  يوس  ره  هدیشک ز  کیالم 
دوب  هزاوآ  رپ ز  ناهج  ات  ناهج  دورس ***  اون و  رپ  نامز  نیمز و 

دینشیم  درخ  شوگ  هک  یئاون  دیزو ***  یبوط  خاش  زا  هک  يدورس 
نیمز  نامز و  دب  اوقرط  زا  رپ  نیمالا ***  حور  دوب  نوردنا  شیپب 
راگن  رهوگ  ماج  فکب  هتفرگ  رامش ***  یب  یسب  تنج  ناملغ  ز 
رت  هدنشخرد  هتفه  ود  هام  ز  رت ***  هدنشخر  هدنشخر  دیشروخ  ز 

شیوخ  موق  يدب  ار  ادخ  لوسر  شیک ***  رفک  روآ  نابز  نانز 
دنتساخ  اسنلا  ریخ  ناوخ  يوس  دنتسارایب ***  رویزب  نت  همه 

راکبان  نآ  لهجوبا  تفج  هچ  رارض ***  تخد  سابع  يوناب  هچ 
راسمرش  یبن  تخد  دنزاس  هک  راگنرز ***  تنیز  سب  هدیشوپب 

دندمآ  نارواد  رواد  يوس  دندمآ ***  ناور  وا  يوس  یپایپ 
راسمرش  اهماج  نیمث  نیز  دوش   *** راثد نیئآ  هنهک  ربب  دراد  هک 

زاب  دیدرگ  شرع  رد  رد  نآ  زا  زارفرس ***  نآ  دزن  نوچ  دندیسر 
نز  درم و  يا  دوخ  مشچ  دیشوپ  هک  نمجنا ***  نآ  رب  یشورخ  دمآرب 

مدق  دز  ناهج  رد  نیرفآ  ناهج  مرح ***  ردنا  مرحم  نورب  دمآ  هک 
تفای  رون  وا  رون  زا  هلمج  ناهج  تفات ***  رون  نآ  زا  احطب  يوک  رد  هچ 

نز  ریش  نآ  دزن  نوچ  دندیسر  نمجنا ***  يز  دندیسر  نوچ  نانز 
تخوس  رون  نآ  زا  رافک  موق  نت  تخورف ***  ناشیا  رب  یغورف  شیور  ز 

هاک  دننامب  ناشخر  تشگ  مغ  ز  هاگتسد ***  نآ  دندید  هکنوچ  نانز 
زاس  راک  تردق  دش  رادومن  زاب ***  تشگ  ناشدید  نآ  يوس  رب  وچ 

باتفآ  هرهز و  هم و  تریغ  ز  باتب ***  دب  ناشیور  زا  هک  ینانز 
وا  رادید  ناشخر ز  درمژپب  يوبگشم ***  همه  يورهام و  همه 
راگزور  ةرهش  درخ  نسحب و  رابت ***  یلاع  تاداس  لسن  همه 
دوجس  رد  دش  ورس  وا  يالابب  دومن ***  الاب  دازآ  ورس  نآ  وچ 

بات  داتفا  رد  ناشیارب  ابرح  وچ  باتفآ ***  نآ  هدرپ  زا  وچ  دمآ  رب 
ياج  دندرک  ران  رد  رون  نآ  زا  يارگ ***  تنیز  دندوب  هک  ینانز 

وا  يور  زا  هناخ  دش  رون  زا  رپ  ور ***  تفات  نوچ  رفک  ۀناخ  يوس 
وا  رادید  ناشخر ز  درمژپب  وا ***  يور  ناشیور  رب  دیبات  وچ 

باتفآ  نمرخ  رد  شافخ  وچ  باقع ***  هوکش  دزن  راو  سگم 
تخورف  شتآ  يور  نآ  زا  ناشیاب  تخوسب ***  ناشیا  يور  وترپ  نآ  زا 

دنپس  شتآ  رد  نوچمه  هدنامورف  دنژن ***  وا  زا  هدرمژپ  هدنام  همه 
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بآ  تخیر  ناشیور  زا  مرزآ  ز  باتفآ ***  نآ  زا  دنتشگ  هریخ  همه 
سوردنس  ناشراسخر  میب  زا  دش  سورع ***  شیپ  دنتفر  هک  ات  نینچ 

لاثم  شدوبن  وا  یئابیزب  لامج ***  نسحب  هنامز  رد  وا  هک 
روص  هتسبن  هنامز  حولب  رگ ***  لاثمت  چیه  وا  لاثمت  هچ 

يرگتب  زا  رگتب  وا  زا  تشگ  لجخ  يرذآ ***  تنعل  نآ  راسخر  ز 
رهگ  ردب و  للکم  تعاس  ود  رز ***  میس و  رب  هدومآ  رب  نت  همه 

تفاین  یهایس  زج  ربخ  دوخ  زا  يو  تفای ***  هدنبات  رون  نآ  هکنوچ  وا  رب 
( 36 هحفص (  لاوز  رد  دش  رفک  ۀکرخ  هم  لالج ***  باتفآ  نآ  وچ  دمآ  رب 

هرپ  بش  نوچ  تشگ  برع  سورع  هر ***  دمآ ز  دیشروخ  هدنبات  وچ 
دش  شافخ  هلمج  وا  زا  رهم  هم و  دش ***  شاموا  رون  نوچ  هرجح  نآ  رد 

يرذآ  تبعل  تریغ  يدب  يربلد ***  زا  نسح و  زا  هک  ینانز 
يوم  يور و  نآ  زا  ناشخرد  رز  هدش  ور ***  هدرمژپ  دید و  رپ  هتشگ  همه 

تسرپ  نادزی  يور  ناز  هتشگ  همه  تسم ***  هتشگ  یئ  هوشگ  رهب  اب  رح  وچ 
نم  ام و  زا  هتسب  ورف  ار  نابز  نمجنا ***  نآ  رد  ناگرزب  سورع 
دنزگ  دمآ  نمیرها  هب  نادزی  ز  دنژن ***  راز و  هلوغیب  نالوغ  وچ 

دوس  چیه  وت  يور  رگد  يوجم ز  دومن ***  ار  دوخ  يور  نیرفآ  يور  وچ 
ناهج  رد  وا  يور  زجب  ینیبن  نایع ***  دزاس  يور  نیرفآ  يور  وچ 

راسمرش  دوخ  راک  زا  هتشگ  همه  راگزور ***  دب  موق  نآ  دندید  وچ 
ناور  اهنت  دندنام  هشوگ  رهب  ناور ***  یب  نت  نوچ  وا  زاجعا  ز 

بت  بات و  رد  راک  نآ  زا  دنداتف  برع ***  موق  ناگرزب  کیاکی 
دندمآ  نیما  لوسر  نید  هب  دندمآ ***  نید  يوس  یسب  ناشیا  زا 

ریذن  ریشب و  يوس  دنتفرب  ریثک ***  یعمج  هقرف  نآ  درم  نز و 
دندش  ناملسم  ربمیپ  دزنب  دندش ***  نامیا  لها  هزجعم ز  نآ  زا 

تسرپ  تب  ناون  یتسرپ  تب  زا  دش  تسکش ***  دمآ  ردنا  رفک  ناکراب 
تسشن  متامب  مغ  نآ  زا  لهجوبا  تسکش ***  دمآ  ردنا  رفک  رافکب 
بهلوب  لد  مغ  زا  دش  شتآ  رپ  بت ***  بات و  رد  زار  نآ  زا  داتفارب 

دیپس  زور  رافکب  دش  هیس  دیدپ ***  ارهز  دمآ ز  زجعم  نآ  وچ 
دش  زاب  يرد  یتسرپ  نادزیب  دش ***  زاوآ  رپ ز  ناهج  شراک  ز 
دنتشابنا  لد  رد  شا  هیک  ون  ز  دنتشاک ***  یبن  نیک  مخت  لدب 

شیوخ  نامیپ  دهع و  زا  دنتشذگ  شیوخ ***  نامیپ  دهع و  نآ  دنتسکش 
نیما  لوسر  مصخ  زاب  هدش  نیک ***  رپ ز  لد  رکم و  زا  زاپ  رس  همه 

نیگهودنا  يو  نیک  رد ز  همه  نیک ***  رپ ز  بل  مانشد و  رپ ز  ناهد 
وا  مان  یکی  یکینب  يدربن  وا ***  مان  یکی  يدرمش  یتشزب 
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نابز  رب  وا  مان  همه  یتشزب  ناود ***  وا  یپ  رد  ناکدوک  همه 
شیع  ماگنه  دندرک  خلت  وا  رب  شیط ***  وزاب  هنوگنیز  رافک  وچ 

لیئربج  امس  زا  لوسر  يوسب  لیلج ***  بر  دزن  زا  دمآ  دورف 
دورد  توبن  رد  ارت  دمآ  هک  دود ***  بر و  ماغیپ  دروایب 

راگزور دب  رافکب  يزات  هک  راگدرورپ ***  نامرف  تسا  نینچ 

رافک توعدب  ار  ترضحنآ  ندومن  رومأم  لوسر و  ترضح  رب  لیئربج  ندش  زان  نایب  رد 

شیوخ  نیئآ  زور  ره  هزات  ینک  شیوخ ***  نید  ینک  ادیوه  ناشیارب 
زاس  راک  اهراک  ار  وت  دزاس  هک  زاتب ***  ناشیا  نیک  یپ  سرتم و 

تسود  مان  رب  مالسا  کناب  دزب  تسود ***  ماغیپ  دینشب  وچ  ربمیپ 
داد  زاوآ  تفر و  مارحلا  تیب  هب  داشگ ***  نادزی  راک  یپ  ار  نابز 

سک  دنوادخ  دشابن  یتسهب  سر ***  دایرف  دنوادخ  زا  ریغ  هک 
هلا  دشابن  شکاپ  تاذ  زج  هک  هاوگ ***  شنیرفآ  همه  اب  منم 

تساور  ان  دو  تال و  ندیتسرپ  تسادخ ***  دزیا  میناگدنب و  همه 
تسین  راک  نیا  راوازس  سک  وا  زج  تسین ***  راوازس  ار  وا  زج  شیاتس 

دایب  درآ  رگید  یسک  وا  اب  هک  داز ***  وید  نآ  تاذ  رب  داب  وفت 
گس  هراپ  کیب  دراین  شیاتس  گنه ***  گنهرف و  ورین و  دنوادخ 

هتخاس  دوخ  هک  یئادخ  دتسرپ  هتخانشب ***  هن  ار  ادخ  وکسآ  ره 
وا  راتسرپ  ناج  لد و  زا  هدش  ور ***  هدروآ  رب  يدامج  يوسب 

تسین  گنس  یئ  هراپ  زج  تال  نت  تسین ***  گنهرف  تال  ندیتسرپ 
تساورنامرف  شیتیگ  ود  ره  رب  هک  تسازس ***  ار  نیرفآ  ناهج  شیاتس 

هتفای  ناور  شناور  زا  ناور  هتفای ***  ناوت  یتسه  شیتسه  ز 
نیرفآ  ناکم  ناکم و  درادن  نیرفآ ***  ناج  ناج  هن  تسا و  مسج  هن 

راهن  لیل و  تسیوا  دننام  هن   *** راگزور رد  تسه  وا  ياتمه  هن 
تسا  رورپ  ناور  ناج  یمه  اهنت  هن  تسا ***  رورپ  ناج  ناجیب و  دنوادخ 

تسا  ربمغیپ  رای  وا  راتسرپ  تسا ***  رد  تنجب  وا  ةدنباتس 
تسادخ  يزع  دنیوگ  هکنآ  تسدب  تساوران ***  همه  شیاتس  يزعب 

تشهب  مرخ  هن  دنم  زور  شوخ  هب  تشز ***  تسا و  راوخ  تال  ةدنتسرپ 
دوب یتخس  جنر و  وا  رب  یبقعب  دوب ***  یتخس  روش  شا  هرهب  همه 

ناشیا ندش  كانمشخ  ار و  شیرق  رافک  لوسر  ترضح  ندومن  شنزرس  نایب  رد 

راب  هس  ار  نیا  تفگ  مارحلا  تیب  هب  راگدرک ***  رواد  ناهج  لوسر 
دنکن  لزلزت  ناتسرپ  يزعب  دنلب ***  نادزی  دیحوت  دناوخ  رب  هچ 
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رت  کشخ و  ناتساد  ناز  تخوس  مهب  ررش ***  ناشیک  رفک  رد  داتفا  رد 
بت  رپ ز  شلد  وا  ۀنیک  زا  دش  بهلوب ***  دش  راک  ناز  هاگآ  وچ 
وک  رازابب  دش  ناور  ناشورخ  ور ***  تخورفا  رب  اج و  دمآ ز  رب 

رابک  لوسر  دصق  هدرک  همه  رامش ***  یب  یئ  هقرف  وا  لابندب 
گنرغ  رد  همه  شورخ و  رد  همه  گس ***  رپ ز  اهناماد  بیج و  همه 
بت  رپ ز  لد  ناشوج و  ناشورخ و  بهل ***  وب  یئ  هچوگ  نز و  رب  رهب 

نیما  لوسر  لاح  راک و ز  ز  نیک ***  رپ ز  لد  دراد  هک  سک  ره  هک 
نت  هاوخ  اوه  ددرگ  هار  نیا  رد  نم ***  هارمهب  ناراذگ  دیایب 

میروآ  راسمرش  شا  هتفگ  نآ  زا  میروآ ***  راوخ  راتفگب  ار  وا  هک 
بهلوب  ۀلابند  دنتفرگ  برع ***  موق  فالجا  موق  همه 

رانک  ره  زا  مدرم  یسب  دمآ  رب  راکبان ***  نآ  هتفگ  نآ  تفگ  رب  وچ 
مانا  لوسر  نز  رب  رازابب و  مارحلا ***  تیب  نوریب ز  وچ  دمآ  رب 

رابک  لوسر  دیآ  ینک  نوریب  هک  راظتنا ***  رد  هدوب  ینز  رب  رهب 
مینک  اغوغ  رپ ز  وا  زا  رهش  همه  مینک ***  اوسر  رازابب  ار  وا  رم 

بل  شحف  رپ  مانشد و  رپ ز  نابز  بهلوب ***  وا  لابندب  دش  ناور 
رهگ  دب  نآ  دومنب  گنس  زا  رپ  رمک ***  رب  هدز  نماد  مشخ  زا  رپ 

یتخادنا  هنیک  زا  گس  وا  رب  یتخات ***  نیلسرملا  دیس  يوس 
دنلب  کنابب  اتفگب  نکیلو  دنزگ ***  ناز  ار  هاش  نت  يدیسر 

تسین  رادیدپ  شاعم  لامه و  تسا ***  یکی  انیب  اناد و  نادزی  هک 
( 37  ) هحفص درورپ  درخ  ناور و  نکیلو  درخ ***  ار  وا  هن  ناور و  ار  وا  هن 

تسین  زار  مرحم  یسک  هر  نآ  رد  تسین ***  هاگآ  هدرپ  وا  رارسا  ز 
نتخادنا  رد  دوخ  شاب  دوخ  نت  نتخاس ***  لد  تالب و  شیاتس 

دوب  ناسآ  هن  نوراو  وید  هر  دوب ***  ناگرزب  يازس  شراک  هن 
بل  هداشگب  مانشدب  رسارس  برع ***  موق  وچ  يو  زا  دندینش 

نهد  هدوشگ  یتشزب  کیاکی  نز ***  هنعط  وا  ناشیوخ  موق و  همه 
بهلوب  ناتسار  ةودق  نآ  رب  بت ***  بات و  اب  مشخ  زا  رپ  دز  یمه 

ناور  نوخ  وا  ياپ  یب  زا  دش  هک  نارک ***  ره  زا  گنب  سب  بوچ و  یسب 
تشز رادرک  راک و  زجب  ناشدبن  تشرس ***  دب  ۀقرف  ناز  هاش  نادب 

دوخ رادرب  بهلوبا  اب  وا  ۀعزانم  ترضح و  مع  هزمح ،  ندروآ  مالسا  نایب  رد 

هاوخکین  نآ  دمآ  رهشب  نوماه  ز  هار ***  ربمیپ ز  مع  زور  یکی 
دوب  هدنب  دو  هب  تال و  يزعب و  دوب ***  هنتخرف  مان  شا  هزمح  يدب 

دوبن  یناولهپ  ونچ  نارودب  دوبن ***  یناوجون  وا  وچ  یتیگب 
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كرتس  ناولهپ و  هیامنارگ و  گرزب ***  دوب و  راوشه  ریلد و 
اس  شرع  وا  ریشمش  ریت و  رس  ابر ***  ناویک  جات  شا  هزین  رس 

وا  يور  زا  رواخ  ورسخ  لجخ  ور ***  دیشروخ  وچ  يار  سیجرب  وچ 
نزیار  بهلوب  هدش  ناشیا  رب  نمجنا *** ناکدوک  یسب  شدرگب 
نیمز  یلاخ  دنیامن  شناج  ز  نیک ***  دمحم ز  نوخ  دنزیر  هک 

هاگ  هصرع  نآ  يوس  رب  درک  هگن  هار ***  دمآ ز  هزمح  نوچ  هچوک  نآ  رد 
بت  بات و  زا  رپ  یلیس  زغن  یکی  بهلوب ***  نیک  مشخ و  زا  رپ  شدیدن 

کلف  هن  رد  داتفا  رد  زلزت  کلم ***  رخف  شوگ  انب  رب  دزب 
تشز  وید  نآ  راک  زا  تشگ  لجخ  تشرس ***  وکین  مع  نآ  وچ  شدیدب 

تخب  روش  نیا  هک  ردارب  يوسب  تخس ***  دیشورخ  کناب و  دورآ  رب 
نیما  لوسر  نوخ  وت  يزیر  هک  نیک ***  رپ ز  يدش  ردارب  روپ  ز 

یتخات  وا  نیک  نتشک و  یپ  یتخاس ***  نیک  رپ ز  یگناگیب  هب 
وزرآ  نیا  وت  خزود  يوس  يرب  وتخشز ***  ةریخ  ریس  دب  يا  وت 
رده  ردارب  رب  دش  وت  نوخ  هک  رذگ ***  ردارب  روپ  نوخ  زا  وت 

نیرف  دشاب  هنوراو  وید  اب  هک  نیک ***  ردارب ز  روپ  هتشگ  یسک 
نک  هشیپ  یتسار  رذگب و  جک  ز  نک ***  هشیدنا  راک  نیز  تشز  يا  وت 

دیمد  رب  اج  شتآ ز  وچ  ناشورخ  دیشک ***  رب  نایم  زا  غیت  نیا و  تفگب 
رانک  ره  زا  دنتفرب  نازیرگ  رایرهش ***  نآ  میب  زا  مدرم  همه 

بش  کیرات  وچ  نشور  زور  شدش  بهلوب ***  وا  زا  داتفا  رد  شتاب 
دورد  شداد  تفر و  یبن  يوسب  دورف ***  دمآ  بسا  زا  هزمح  ناور 

كاپ  نادزی  دزن  ناینادزی  وچ  كاخب ***  شیوسب  ار  خر  دیلامب 
تفرگ  رس  زا  هراب  رگد  یناوج  تفرگ ***  رد  ربب  ار  رسپ  ردارب 

درک  راداد  راداد  يوس  خر  ود  درک ***  رازیب  تال  يزع و  زا  لد 
درک  تخس  لبه  تال و  نیک  لدب  درک ***  تخد  رپ  مانصا  رهم  زا  لد 

تفاتش  نادزب  رفک و  دمآ ز  رب  تفای ***  هدنراد  راداد  يوس  هروچ 
ياج  درک  یهت  نمشد  اجکی ز  هک  اپ ***  درشفب  تسود  هر  رد  نانچ 

نید  دنوادخ  دب  وا  هک  یتفگ  وت  نیما ***  لوسر  رای  تشگ  نانچ 
راگزور  شدرگ  دش  تسار  واب  راب ***  تشگ  ناجب  ردارب  روپن 

باتفآ  زا  رتنشور  تشگ  شلد  بایرون ***  دش  مالسا  رون  زا  وچ 
دنمک  یتسدب  نامک و  یتسدب  دنلب ***  کنابب  اتفگ  دیشورخ و 

رای  هدننیرفآ  ناهج  اب  مدش  راوتسا ***  یبن  نیدب  متشگ  هک 
تشگ  رای  نمب  اتکی  دنوادخ  تشذگ ***  یتسرپ  تب  تبون  ارم 

دیدن  سک  وا  وچ  هنامز  نیا  رد  هک  دیجم ***  لوسر  اب  دش  رای  نانچ 
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مشچ  ود  نایرگ  هدرک  رگیدکی  يوس  مشخ ***  رپ ز  لد  رافک  ناگرزب 
رای تشگ  وا  مع  ونز  وا  اب  هک  راگزور ***  دش  هریت  امب  نونکا  هک 

مالسا نیدب  ار  شیرق  رافک  ربمغیپ  ترضح  ندومن  توعد  رکذ 

رای  دیدرگ  هزمح  نونک  ار  وا  رم  رادمان ***  بلاطوب  تفر  رگا 
دوب  نوراو  تخب  ارک  نارودب  دوب ***  نوچ  ام  ماجرف  مینادب 

رایرهش  نآ  رای  دش  هزمح  نوچ  هک  راگزور ***  روشناد  تفگ  نینچ 
تفرگ  ایرث  ات  يرث  زا  یبن  تفرگ ***  الاب  مالسا  شمالسا  ز 
نیرفآ  ناهج  ماکب  دش  ناهج  نید ***  دیلاب  رفک و  دیهاکب 

تشرس  دب  ۀقرف  نآ  دندرکن  تشز ***  فرح  تئرج  یبن  اب  رگد 
وا  نید  زا  ياج  ره  دوب  نخس  وا ***  نیک  زا  رپ  اهلد  دوب  یلو 

رهم  رپ ز  رس  نیک و  زا  رپ  لد  همه  رهش ***  نوماه و  دوب  وگتفگ  زا  رپ 
يورجک  زا  دنام  ورف  هنامز  يوق ***  وزاب  تشگ  یلو  ار  یبن 

شورخ  يداش  لد ز  زا  يدروآ  رب  شوگب ***  شرفک  راتفگ  وچ  يدیسر 
دود  تال  زا  يزع و  مرآ ز  رب  دودو ***  راگدرک  يرای  زا  هک 
منز  نردرگ  خرچ  رس  رب  ملع  منکفا ***  ياپب  ناشمرح  ماب  ز 
منک  مدرم  درو  قح  رکذ  همه  منک ***  مگ  ارتال  دو و  ناشن 

نم  نیئآ  نید و  هر  دریگب  نم ***  نید  يوس  دیاین  سکنآ  ره 
نفک  مزاسب  شکاخ  نوخ و ز  ز  نت ***  رجنخب ز  مربب  ار  شرس 
رابک  لوسر  زا  ناتساد  نآ  رم  راگزور ***  دب  موق  نوچ  دندینش 

شورخ دش  رب  رافک  نودرگب ز  شوجب ***  دمآ  رب  ناشیک  رفک  لد 

ص)  ) ربمغیپ ترضح  لتق  رد  ناشیا  تروشم  يروشلاراد و  رد  شیرق  ندش  عمج 

ناتساران  دنتشگ  عمج  مهب  ناتسادمه ***  هتشگ  وا  لتق  یپ 
لوسر  راگزور  رس  درآ  هک  لوسر ***  راک  مغ ز  رپ  یهجوبا 

دناوخ  شیوخ  رب  احطب  ناگرزب  دناشفرب ***  رز  داشگب و  جنگ  رد 
دای  درک  وا  رادرک  ناشیاب ز  داشگ ***  رب  نابز  ربمیپ  راک  ز 

ياجب  یناشن  دنامن  يزع  ز  ياپ ***  دیاین ز  رد  وا  رگ  يراوخب 
نتخادنارب  ار  وا  رم  یتیگ  ز  نتخاس ***  یئ  هراچ  نونک  دیایب 

تسیرگ  دیایب  يزعب  تالب و  تسیز ***  راک  نیا  رد  دزاس  دنچ  رگا 
وا  نوسفا  نمیا ز  میدرگ  هک  وا ***  نوخ  ام  میزیر  هکنآ  زجب 

تسین  هزات  رگد  زیچ  هراچ  نیا  رد  تسین ***  هراچ  نیا  ریغ  ناتساد  نیا  رد 
( 38  ) هحفص
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زاس  هراچ  ار  هراچنآ  هتشگ  همه  زاجح ***  ناشک  رس  وا  راتفگ  ز 
نمجنا  ناز  دنتشگ  هشوگ  رهب  نز ***  يار  یسک  ره  شنمشد  یپ 

وگتفگ  ۀشوگ  ره  دیآ ز  رب  وا ***  نوخ  رگا  میزیر  تفگ  یکی 
نیمز  يور  خرس  دوش  رسارس  نیکب ***  دزیرب  نوخ  یسب  نوخ  نآ  زا 

تسلگ  رد  درخ  ياپ  راک  نیا  زا  تسلکشم ***  یسب  راک  راکنیا  هک 
تخر  هطرو  نیا  زا  يراوخب  ددنب  هک  تخس ***  میدنب  هب  ار  وا  تفگ  یکی 

مینک  مدرم  ناج  اهر  شرش  ز  مینک ***  مک  وا  مان  ام  تفگ  یکی 
دنمدوس  ناشدنپ  یمه  دماین  دنپ ***  دندرمن  سک  ره  هرابنآ  رد 

ناهج  دیآ  رس  هنوگچ  يو  رب  هک  ناتساد ***  نآ  زا  ناریح  هدنام  همه 
راگزور  دوش  نیک  رپ  بوشآ و  رپ  راز ***  دنزیرب  ار  وا  نوخ  رگا 

ياپ  خرچ  ناشراکیپب  درادن  ياج ***  رسکی ز  دنیآ  مشاه  ینب 
هتخیگنا  ددرگ  يا  هنتف  یکی  هتخیر ***  نیمز  رب  دوش  نوخ  یسب 

رمک  نیک  رپ  شیهاوخ  هنیک  یپ  رومان ***  هزمح  یمه  ددنبب 
تسس  تخس  اه  هراچدب  هراب  نآ  رد  تسج ***  تخس  هراچ  سک  ره  یمه 

دندش  ناریح  راک  نآ  زا  ماجنارس  دندشنامرد ***  هنوگ  ره  درد  نآ  رب 
راگزور  رکم  ام  زا  هتشگ  رب  هک  راز ***  راکناز  هتشگ  رس  هدنام  همه 

رسب  همامع  تسدب و  یئاصع  رد ***  يدرمریپ ز  یکی  هگان  هک 
دنژن  وید  هریخ  وا  نوسفا  ز  دنپ ***  نوسفا و  رپ ز  یسب  دمآ  رد 

دیش  دننامب  ناشخر  هراسخر  ود  دیفس ***  رسارس  شیابع  ادر و 
تفگ  راب  اهراچ  ناروشناد  ز  تفگ ***  زار  تولخ و  نآ  رد  دمآ  رد 

دش  زادرپ  هصق  ۀنوگ  ره  ز  دش ***  زارمه  روشمه و  وچ  ناشیاب 
تسه  هچ  ره  زا  رتهب  دوب  نتشک  هک  تسد ***  دیرادم  وا  نتشک  زا  هک 

ما  هدیدنسپ  شوخار  هراچ  نآ  هک  ما ***  هدیلاکس  ون  زا  هراچ  یکی 
تسد  دنرآ  رب  وا  نتشک  یپ  تسه ***  هچ  ره  همه  لیابق  موق و  هک 

شیرق  موق  هچ  يدع و  میت  هچ  شیط ***  روز و  اب  نارادمان  همه 
ماش  ماگنه  دینارگ  وا  يوس  ماین ***  زا  اه  ریشمش  دنرآ  رب 

باتش  رپ  لد  اب  شنتشک  يوس  باوختخر ***  رد  هتفخ  وا  هک  یتقوب 
نیمز  نیگنر  دنیامن  شنوخ  ز  نیک ***  غیت  وا  يوس  رب  دنزارف 

دنشک  رد  نوخب  اجنآ  رد  ار  وا  رم  دنشک ***  رب  نیک  ریشمش  هیرق  رهز 
راگزور  نیا  رد  مک  وا  نوخ  دوش  رادم ***  يو  رب  دنزاس  هنوگنیز  هچ 

رومان  نآ  نوخ  یسک  دنادن  رمک ***  ددنب  هک  ره  شیهاوخنوخب 
دوتس  شموق  دنیآ  یهاوخنوخب  هورگ ***  نایم  مک  وا  نوخ  دوش 

ناتساد  مه  دنتشگ  يار  نادب  ناتسادنآ ***  وچ  ریپ  نآ  زا  دندینش 
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راگزور  واب  ناس  نیا  دنزاس  هک  راک ***  دنداهن  رب  نآ  رب  رسارس 
دنمدوس  دش  ریپ  نآ  يار  همه  دنب ***  ریپ  نآ  زا  سک  ره  تفریذپ 

ریس  دب  نآ  هارمگ  موق  نآ  رب  ربهار ***  دش  ریپ  نآ  سیلبا  دب 
نیرفآ  دندناوخ  همه  کیاکی  نید ***  كاپان  موقنآ  ریپ  نآ  رب 

زیتس  رپ  همه  یمحم  نوخب  زیت *** دندومن  رجنخ  غیت و  همه 
یسکان  ره  لتق  رب  هتسب  رمک  یسب ***  نامدعز  يدع و  میت و  ز 
يوجگنج  وا  لتق  یپ  یهاپس  هورگ ***  ره  هقرف و  رهز  دمآ  رب 

رایرهش  نآ  ناخ  يوس  بش  رد  هک  راک ***  ریبدت  دندرک  هنوگنیدب 
وا  نوخ  هگیاج  نآ  دنزیرب  وج ***  هنیک  همه  هگان  دنیآ  رد 

نیلسرملا  دیس  يوس  نیک  زا  رب  نیمز ***  احطب  نادرگ  لهجوبا و 
ناشک  نماد  دیدرگ  هریت  بش  ناهن ***  یهایس  رد  دش  دیشروخ  وچ 

نیمک  يوید  هشوگ  رهب  هدوشگ  نیرق ***  تشحو  زودنا  تملظ  یبش 
دنتخات  نورب  ربمیپ  لتقب  دنتخآ ***  نیک  ریشمش  ریت و  همه 

لیئربج  یبن  يوسب  دمایب  لیلج ***  راگدرورپ  دزن  زا  هک 
نک تخس  رمک  لاود  نتفرب  نک ***  تخد  رب  ياج  هگباوخ  زا  هک 

ریما ترـضح  ندـیباوخ  راید و  نآ  زا  ترجهب  ار  وا  ندومن  رما  راتخم و  لوسرب  راگدرورپ  دزن  زا  نیما  لـیئربج  ندـش  لزاـن  رکذ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياجب  نینموملا 

درک  هار  نتفر  زا  شرادربخ  درک ***  هاگا  راکنآ  زا  ار  وا  رم 
نک  تخس  رمک  لاود  نتفرب  نک ***  تخدرپ  ياج  هگباوخ  زا  هک 
راگدرک  اهراک  ارت  دزاس  هک  رارف ***  زک  هگماش  رد  کلم  نیا  زا 

هبوت  نبشن  اجوز  تسین  سک  هک  هد ***  ياج  هگیاج  رد  وت  ار  یلع 
تسا  نت  رد  یلع  ناج  ناج ز  ارت  تسا ***  نم  نیشناج  ناهج  رد  یلع 

يامنهر  ام  يوس  رب  تسه  وا  هک  ياتس ***  ار  یلع  سانش و  ار  یلع 
تسین  گنهرف  يورینب و  رسک  وا  هچ  تسین ***  گنر  کی  رای  وا  وچمه  ارت 

دیرگنب  نارواد  رواد  يوس  دینش ***  نادزی  ماغیپ  وچ  ربمیپ 
شیوخ  دناوخ  نتشیوخ  کیدزنب  شیپ ***  دناشنب  درک و  بلط  ار  یلع 

یلج  راگدرک  تکوش  همه  یلع ***  يور  نایامن ز  دش  وا  رب 
دید  راداد  راداد  رای  دوخب  دید ***  رای  دوخب  ار  وا  وچ  ربمیپ 

درک  دنوادخ  يور  ياشامت  درک ***  دنسروخ  شیوخ  لد  شیور  ز 
تفای  دنوادخ  يور  يور  نآ  ز  تفات ***  يورنآ  زا  يرون  وچ  شیورب 

وا  ياشامت  ردنا  وحم  هدش  وا ***  يامیسب  ناریح  دید  یمه 
هتفای  دب  هچ  ره  همه  ور  نآ  زا  هتفات ***  رب  يور  نآ  زا  ریغ  لد 
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تشادن  یئور  يورنآ  رتهب ز  هک  تشادن ***  یئوسب  ور  واب  ور  زجب 
تشاد  مرزآ  هتفگ  نا  زا  شنابز  تشاد ***  مرش  رپ  زار  نآ  زا  لد  یلو 

نک  ياوام  غیت  رس  ریزب  نک ***  ياج  نم  ياج  رب  وت  دیوگ  هک 
دنلب  کنابب  نادنخ  تفگ  یلع  دنب ***  داشگب  زار  ناز  وچ  ربمیپ 

غیت  زگ و  رجنخ و  مد و  زیزب  غیرد ***  یب  هکیاجنآ  رد  مباوخب 
ناهج  رد  ماوت  راد  زار  نم  هک  ناهن ***  يراد  زار  نیا  نم  زا  ارچ 

تسا  هدمآ  نیزگ  نیا  ار  دنوادخ  تسدمآ ***  نینچ  نادزی  نامرف  هک 
ادف  میامن  ار  ناج  وت  ياجب  اج ***  وت  هاگیاج  يوس  مزاس  هک 

تسشوخ  ناناجب  ناج  ندرک  ادخ  تسشوخ ***  ناج  ندرک  ادف  ناناجب 
نم  راوازس  نادزی  دید  نیا  هک  نم ***  راک  دش  هدش  هدییارگ  ندازیب 

وزرآ  رانک  رد  ارم  دمآ  هک  ور ***  هزان  ما  هدژم  نیا  زا  نونکا  نم 
ادخ  رواد  نم ز  متساوخ  یمه  ادف ***  ندومن  ار  ناج  وت  ياجب 
نم  ماک  وزرآ  نیا  زا  دمآ  رب  نم ***  ماجنارس  وکین  تشگن  ونک 

يادخ  دهاوخ  هک  یئاجب  ور  نورب  ياج ***  زادرپب  اجنیا  زا  يدوزب 
( 39  ) هحفص

تسین  رازاب  زور  رتمرگ  نیا  زا  تسین ***  راع  ناجب  ناج  ندرک  ادف 
نم  نادزی  كاپ  نم  ماک  دهد  نم ***  نوخ  تهر  رد  رگا  دزیرب 
دیکچ  نامادب  هدیدز  شگشرس  دینش ***  ار  وا  راتفگ  وچ  ربمیپ 

تفرگ  رس  رب  تسد  دش و  ناشورخ  تفرگ ***  رد  ربب  شگنت  رهم  زا  رپ 
يامنهر  وت  يور  ادخ  يوسب  يادخ ***  رواد  يور  وت  يور  يا  هک 

شورس  مدزنب  نادزی  دمآ ز  هک  شود ***  ياج  متشاد  هگیاج  نیا  رد 
نیرفآ  ناهج  مکح  تسا  نینچ  نیرفآ ***  ناج  ياناد  دومرف  هک 

زیت  غیت  رجنخ و  زا  يزیهرپن  زیتس ***  رپ  هگباوخ  نیا  رد  یباوخ  هک 
يرب  نوریب  ود  ره  نت  ناجا و  رم  يرذگب ***  ناج  نادزی ز  نامرفب 

رارف  نوماهب  اجنیا  زا  میامن  رارق ***  میاجب  اجنآ  وچ  یئامن 
نم  وت  يادف  يا  وتب  میوگ  هک  نخس ***  نیا  زا  دیایم  مرش  ارم 

راکشآ  ار  زار  نآ  یتفگ  نمب  راک ***  يور  زا  هدرپ  یتشادرب  وت 
ربخ  تداد  هک  منادن  میوگچ  رگداد ***  نم و  زج  سک  تسنادن 
ناتسادمه  تشگ  ناتساد  ناب  ناتساد ***  یبن  زا  دینش  نوچ  یلع 

ترضحنآ  نداد  باوج  و  ص »  » لوسر ترضح  زا  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  ندینش  رکذ 
نیلسرملا  دیس  هر  راثن  نید ***  كاپ  لی  نآ  دنک  ارناج  هک 

رایتسد  دوش  ارنآ  تسود  ات  هک  راثن ***  ار  ناج  تسود  هر  رد  دنک 
باوختخر  رد  وت  ياجب  مباوخ  هک  باوج ***  ار  وا  هدنخ  رپ  داد  نینچ 
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باتش  دیآ  يرادیبب  مباوخ  ز  باوختخر ***  نیا  رد  مدنب  تخر  رگا 
تخس  باوخنیا  زا  متشگ  رادیب  هک  تخب ***  رادیب  باوخ  نیا  زا  تشگ  ارم 

نیرق  نم  اب  رادیب  تخب  دش  هک  نیرفآ ***  اج  دیدرگ  رای  ارم 
زیت  غیت  رجنخ و  همه  مدننز  زیتس ***  رپ  نمب  یتیگ  ود  زا  دنوش 

نم  ناج  دوش  تیادف  رگ  مغ  هچ  نت ***  مناور ز  دیآ  رب  يراوخب 
دش  رادیب  باوخنیا  زا  تخب  ارم  دش ***  رای  رگ  زوریف  تخب  ارم 

ناج  وت  راثن  مزاس  هکلب  مروخ  نانس ***  زگ و  ریت و  رجنخ و  دص  ود 
شیط  روز و  اب  نازورف و  رس  همه  شیرق ***  موق  نادرگ  هک  مدینش 

دننمیرها  وچ  نوسفا  رکف  زا  رپ   *** دننمشد ارم  ارت و  رم  همه 
زیت  دادیب  ریشمش  هدرک  همه  زیتس ***  رپ  همه  نم  وت و  نوخب 
راز  راک  تلآ  همه  هتفرگ  رامش ***  زا  نورب  نارک و  زا  نوزف 

غیرد  یب  دروخ  ناج  رب  وت  ياجب  غیت ***  زرگ و  رجنخ  وا  هکنا  اشوخ 
رای  زوریف  تخب  نم و  مباوخب  راز ***  راکنیا  رد  يو  زا  تشگ  ارم 
هاگیاپ  نم  دننامب  دراد  هک  راگباوخ ***  نیا  رد  مدرگ  هتشک  رگا 

منک  ینیرفآ  ناهج  نادزی  وچ  منک ***  ینیشنمه  ادخ  برقب 
گنهلاب  ار  خرچ  مهن  ندرگب  گنجب ***  مدرگ  زوریپ  زورنآ  رد 

زامن  مدامد  ملیئربج  درب  زاین ***  مرهب  درآ ز  لیئاکم 
لیئربج  ناوخ  حدم  دوش  مشرعب  لیلج ***  راگدرک  ارم  دیاتس 

دیرخ  نیب  قح  مشچ  شندید  یپ  دینش ***  ار  وا  راتفگ  وچ  ربمیپ 
هار  تفای  وا  يوس  رب  وچ  شهاگن  هاگن ***  شیوس  رهم  رپ  درک  یمه 

دیرفآ  یم  دیشروخ  هام  نآ  هک  دید ***  هام  یکی  دیالو  جربب 
دید  هتسویپ  راب  وا  زا  یبوط  هک  دید ***  هتسر  یهم  غاب  یلاهن ز 

يآ  رام  تروص  تریغ  دب  هک  امنهر ***  یتروص  شتروص  زا  دش 
دیدب  ار  نیرفآ  يور  يورنآ  زا  دید ***  يور  تروص و  نآ  وچ  ربمغیپ 

درک  دنویپ  رهم و  نیرفآ  لدب  درک ***  دنسروخ  شیوخ  نتفر  زا  لد 
نیرفآ  ياج  دوب و  نیرفآ  ناج  هک  نیشناج ***  یسک  شیاجب  دش  ياجب 

امنهر  رواد  ناجب  دب  وا  هک  ادف ***  شناجب  ارناج  درک  یسک 
بایماک  دش  رای  وا  لصو  زا  هک  باوختخر ***  رد  دیباوخ  هدوسآ  لد 

دنم  زوریپ  تخب  مرخ و  شلد  دنخشون ***  ةدنخ  زا  رپ  شنابل 
تشاذگ ارناج  ود  رب  ناور  یب  نت  تشاد ***  شیرود  بات  اجک  ربمیپ 

نآ نتشک  تهجب  ترضحنآ  ۀناخ  رد  شیرق  نتخیر  راغب و  ص )  ) ادخ لوسر  ترضح  نتفر  نایب  رد 

رشبلا  ریخ  هناخ  يوس  دش  ناور  رگداد ***  رواد  ةدومرفب 
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درف  راداد  دیدرگ  رای  واب  درک ***  ياج  یبن  ياجب  نوچ  یلع 
تشگ  هریت  بش  درک و  گنهآ  بش  تشذگ ***  رد  بش  هریتنآ  زا  ساپکی  وچ 

وس  راچ  زا  دد  وید  تخیر و  ورف  وه ***  ياه  هش  رابرد  دمآ ز  رب 
دش  ياسرف  وید  نامز  نیمز و  دش ***  ياز  نمرها  ناهج  یتفگ  وت 

راز  راک  تلآ  زا  رپ  دش  ناهج  راد ***  ریگ و  ندیشورخ  دمآ  رب 
شیرق  يدع و  موق  ناگرزب  شط ***  رپ ز  همه  احطب  ناگرزب 
نت  هدیشوپب  نهآ  دالوفب و  نو ***  دالوف  نیگآ و  رجنخ  همه 
راد  ریگ و  هرعن  لد  هدیشک ز  راد ***  بآ  رجنخ  فکب  هتفرگ 

تسرپ  يزع  ناناوخ و  تال  همه  تسدب ***  هداد  بآ  رهز  غیت  همه 
نیک  رپ ز  همه  دمحم  نوخب  نیتسآ ***  هدز  رب  نتخیر  نوخب 

دنتخیر  ورف  دمحم  ناجب  دنتخیگنارب ***  هریت  درگ  یکی 
وا  موب  رب و  زا  دنتخیر  ورف  وک ***  مونو و  رد  یگنج  درم  زا  رپ 
فرط  ره  زا  يایوج  هناخ  نآ  رد  فکب ***  هنهرب  ياهغیت  همه 

دندمآ  باوختخر  نآ  کیدزن  وچ  دندمآ *** باتش  رپ  لد  وس  ره  ز 
نامسآ  هدش  نشور  قرب  نآ  زا  نانس ***  غیت و  قرب  زا  هناخ  نآ  دش 

ياج  دمآ ز  رد  رفنضغ  ناشورخ  يارد ***  گنرد و  يوه و  ياه  نآ  زا 
راک  تسیچ  بش  هریت  نیا  رد  ار  امش  راکبان ***  مدرم  یک  دیشورخ 

دندمآ  نیرفآ  ناهج  مزرب  دیدمآ ***  نیک  رپ ز  یلد  ناس  نیا  هک 
دیدشیوخ  همه  مغ و  لاخ و  همه  دید *** شیک  دب  موق  نآ  يوس  رب  وچ 

شیرق  موق  ماوقا  شیوخ و  همه  شبط ***  روزاب و  نارادمان  همه 
نیتسآ  هدز  رب  نتخیر  نوخب  نیک ***  غیت  همه  هدومن  لیامح 

تفرگ  رب  نیک  ریشمش  تسد و  دزب  تفگش ***  رد  ناشراک  زا  دش  هشنهش 
دنتخانشب  دندیدب  ار  وا  وچ  دنتخات ***  ارف  شهاگباوخ  رد  وچ 

درز  يور  وا  مشخ  زا  هتشگ  همه  درد ***  رپ ز  لد  دنتشگ  شامیس  ز 
دیپس  زور  تشگ  هیس  ناشیارب  دیدپ ***  دمآ  هزرل  ناشمادنا  رب 

لجخ  راسمرش و  دوخ  رادرک  ز  لعفنم ***  دوخ  راک  زا  هتشگ  همه 
( 40 هحفص ( 

يرگ  نوسفاب  ار  بل  دنداشگ  يرواد ***  نآ  زا  ناریح  هدنام  همه 
تساجک  دمحم  مد  نیا  رد  نونکا  هک  تسار ***  زار  نیا  يوگ  رب  وت  ام  زا  هک 

سب  میراد و  راک  واب  اجنیا  رد  سکچیه ***  اب  تسیراک  هن  ار  ام  هک 
میشک  رس  رب  شیناگدنز  طخ  میشک ***  رد  نوخب  نیک  زا  رپ  ار  وا  هک 

تخب  هریت  مدرم  یک  دیرغب  تخس ***  دیشورخ  هش  نآ  دینشب  وچ 
تسین  مرش  دوخ  رادرک  زار  امش  تسین ***  مرزآ  چیه  لدب  ار  امش 
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بشمین  نیا  رد  ام  هناخ  يوس  بت ***  رپ ز  لد  غیت  رجنخ و  اب  هک 
دیدمآ  زاس  هراچ  یبن  نوخب  دیدمآ ***  زا  رموس  رهز  ناگرگ  وچ 
زیختسر  ناشکندرگ  مرآ ز  رب  زیت ***  غیت  نیک  رپ ز  مشک  نم  رگا 
كاچ  خرچ  ۀنیس  منک  رجنخ  ز  كاخب ***  مرآ  ردنا  ناشکرس  رس 

ور  هدرمژپ  دنتشگ  شراتفگ  ز  وا ***  راتفگ  وچ  نادرگ  دندینش 
برع ناهبور  هدش  نازیرگ  بضغ ***  رد  ار  ریس  نآ  دندید  وچ 

ندرب دوخ  هارمه  ار  رکبوبا  روث و  راغ  بناجب  ص )  ) لوسر ترضح  ندش  هناور  رکذ 

شوه  هرابکی  تفر  نورب  ناش  رس  ز  شورخ ***  دمآ  رب  ناشلد  رسارس ز 
اج  دندرک  تخد  رپ  هناخنآ  زا  ارس ***  زا  دندمآ  نورب  نازیرگ 

دنتشارفا  رب  ندرگ  راغ  يوس  دنتشادرب ***  هار  رد  هاش  یپ 
نیمزرس  نآ  ردنا  نورب  دمآ  وچ  نید ***  ياراد  هک  يوار  تفگ  نینچ 

هاگن  وس  ره  درکیم  هار  یپ  هار ***  تسجیم  يوس  رهب  هدایپ 
دیود  وا  يوس  شدید  رکبوب  وچ  دیرگنب ***  ار  رکبوبا  هگان  هک 

تفگ  زاب  مک  شیب و  ودب  ربمیپ  تفهن ***  زار  راک  زا  دیسرپب 
درب  هارمه  تفریم  هک  هر  نآ  رب  درب ***  هار  نآ  زا  ار  وا  رم  ربمیپ 

راغراب  دش  رکبوب  يورنآ  زا  رابک ***  لوسر  اب  هر  رای  دش  وچ 
هاش  رکبوب و  هارنآ  زا  یناهن  هارب ***  نامارخ  مه  اب  دنتفرب 

یپ  هگان ز  رافک  دندیسر  یط ***  دندرک  هار  نآ  زا  لیمکیوچ 
نیک  رپ ز  لد  رافک  دندیسر  نید ***  هاش  اب  رکبوبا  اتفگب 
هانپ  یئوس  چیه  ام  میردن  هار ***  نازات ز  رافک  دندیسر 

راد  دازآ  هشیدنا  جنر و  زا  لد  راد ***  داش  لد  تفگ  واب  ربمیپ 
تسپ  الاب و  ياراد  تفگ  نینچ  تسد ***  دنباینرب  امب  ناشیا  هک 

درک  شومارف  ار  مغ  جنر و  همه  درک ***  شوگ  ار  هتفگ  نآ  رکبوبا 
دندش  الاب  یتسپ  هدایپ ز  دندش ***  امیپ  هار  رگید  ردق  وچ 

( 41 هحفص ( 
دوب  رای  شنماریپ  شرع  ام  هک  دوب ***  راغ  کی  هوک  نآ  نامادب 

دش راداد  کیدزن  راغ  ناب  دش ***  راغ  نآ  کیدزن  وچ  ربمیپ 

ندومن هدهاشم  ترضح  نآ  زا  هزجعم  رکبوبا و  ندش  ناساره  روث و  راغ  رد  لوسر  ترضح  ندش  لخاد 

يانگنت  نآ  زا  دیدرگ  گنت  شلد  ياج ***  دومنب  تفر  نوچ  راغ  نآ  رد 
نانمیرها  دنبایب  ار  ام  هک  ناغف ***  شورخ و  رد  دش  رکبوبا 

رامد  ام  زا  دنرآ  رب  مد  نیمه  راغ ***  هریت  نیا  رد  کنیا  دندیسر 
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گنرد  باتش و  میوش ز  ناسآ  لد  گنت ***  راک  دش  هک  نک  ةراچ  یکی 
باوص  راگزور  دوب  ار  ام  هک  باوج ***  شداد  دیدنخب و  ربمیپ 

راگدرورپ  كاپ  ام  رای  دوب  راغ ***  هریت  نیا  رد  ار  ام  دنباین 
نیب  رادناهج  راک  یتفگش ز  نیب ***  راغ  نب  يوسب  مدنیا  وت 
دیرگنب  وچ  دنام  ورف  یتفگش  دید ***  راغ  نم  يوس  رکبوبا 
دش  رادومن  يرحب  ورب  یکی  دش ***  راغ  بناجنآ  زاب  یمد 

ناور  شبآ  هتشگ  یسب  ارحص  هچ  ناهج ***  راز  هلال  دب  هک  ارحص  هچ 
راکشآ  راغ  تشگ  رگا  ناشیاب  راغ ***  رای  یک  تفگ  واب  ربمیپ 

رذگ  یتیگب  اجنیا  میزاسب ز  رب ***  رحب و  نیا  هار  ام  میچیپب 
دارم  لین  هرهچ  رب  میئاشگ  داش ***  میشاب و  هدوسآ  لد  نمشد  ز 
دنزگ  دیاین  رد  امب  ناشیا  زک  دنمزوریف ***  نادرگ و  داش  لد  وت 

دیزگ  نادندب  بل  یمه  یناهن  دینش ***  دید و  هچ  ره  وا  زا  رکبوبا 
دش  شوپ  نیمز  ار  وا  رم  یتفگ  وت  دش ***  شوماخ  دنامورف و  یتفگش 

یط  تشگ  یپ  راغ  یکیدزنب  یپ ***  راغ  ات  رافک  دندناسر 
هاگیاجنآ  رد  ناریح  هدنام  ورف  هار ***  دندربن  یئوسب  اجنآ  زا 

راکشآ  توبکنع  دش  راغ  نآ  رد  راگدرک ***  ربمغیپ  زاجعا  ز 
دیدب  رتوبک  تفج  هاگنآ  دش  دینت ***  وا  نامز  رد  ار  راغ  رد 
نامز  ردنا  مه  هضیب  دنداهن  نایشآ ***  نآ  رب  مد  نآ  دنتسبب 

رذگ  اجنآ  رد  مدآ  تسا  هدرکن  رشب ***  شیور  تسا  دیدن  ایوگ  هک 
رایتخا  ار  راغ  نآ  دندرکن  راغب ***  وچ  نیکرشم  نآ  دندیسر 

دنتشارفا  ندرگ  هگیاج  رهب  دنتشاد ***  رب  هاش  یپ  وس  ره  ز 
یپ  شقن  ناز  دندربن  یئوسب  یط ***  دندرک  يوس  رهز  هر  یسب 

دندمآ  زادگ  لد  ناگ  هتشک  رب  وچ  دندمآ ***  زاب  هتشگرس  ماجنارس 
يور  راچان  دندرک  رهش  يوس  يوس ***  راچ  زا  دندیدن  یناشن 

راذگ  وسنادب  دیامن  دیاش  هک  راید ***  ره  هیرق و  ره  دندرپس 
هاگیاج  نآ  رد  ار  وا  دنریگب  هارب ***  ار  وا  دننیب  هک  اج  رهب 

تسشن  ياج  دننامن  شرهشب  تسد ***  ود  ار  وا  دندنبب  يرازب 
دنار  تسد  يوس  مراهچ  زورب  دنام ***  راغ  نآ  ردنا  زور  هس  ربمیپ 

تشاد  هناگیب  تال  دو و  زا  رد  هک  تشاد ***  هنازرف  روپ  کی  رکبوبا 
داد  زا و  یندروخ  یبن  رهب  ز  دادماب ***  رهب  يدرب  راغ  نآ  رد 

هار  رهب  زا  هزامج  هس  درآ  هک  هاش ***  دومرفب  مراهچ  زورب 
تفگ  هچنآ  هش  نامرف  درب  ناج  ز  تفنش ***  ار  هش  نامرف  هدنب  نآ  وچ 

راوهار  سب  دروآ  هزامج  هس  رایرهش ***  رب  مراهچ  زورب 
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نزیار  دشب  برثی  رهش  يوس  نت ***  هس  ناز  یکی  دمآ  رب  کی  رهب 
درک  كالفا  دش  هرنآ  كاخ  همه  درون ***  هر  دش  هارنآ  رد  نوچ  یبن 

يور  دنیاسب  شیاپ  كاخ  رب  هک  وزرآ ***  نایبورک  هدرک  همه 
دیشک  برثی  رهش  يوس  ار  نانع  دیرب ***  هر  بشب  زورب و  ربمیپ 

ناتسار رورس  هرب  دش  نوچ  هک  ناتساد ***  هدنیوگ  تفگ  نینچ 

ندروآ نامیا  ترضح و  ناب  ندیسر  یپ و  زا  هقارس  ندمآ  ترضح و  نتفر  زا  لیابق  ماشحا و  ندش  راد  ربخ 

رود  کیدزن و  دنتشگ  راد  ربخ  روش ***  داتفا  رد  لیابق  موقب و 
دنتخارفا  ندرگ  هگیاج  رهب  دنتخات ***  ناور  وا  یپ  وس  ره  ز 

دنتفای  مک  رایسب و  دنتسجب  دنتفاتشب ***  دوصقم  جنگ  یپ 
ماقم  ار  وا  رم  لیابق  رد  يدب  مانب ***  هقارس  يدوب  درم  یکی 
راگزور  یلد  رپ  وا  وچ  هدیدن  رادمان ***  دب و  لیابق  گرزب 

هاگیاج  رهب  نایوپ  تفر  یمه  هار ***  تشادرب  هاش  یپ  ناراذگ 
وجتسج  رد  هار  همه  هدرپس  وا ***  هارمهب  ناریلد  زا  یسب 

تشدب  هگان  دید  ار  هاش  یپ  تشذگیم ***  رب  هک  ریب ،  هار و  رهب 
یسکان  ره  هدنباتش  سک  یپ  یسب ***  نایوپ  هاش  یپ  وس  رهب 

دیدن  یناهن  جنگ  یناشن ز  دیدن ***  یناشن  ناز  شکچیه  یلو 
ماک  هاش  یپ  زا  دنتشادرب  هک  مامت ***  لیابق  ناشک  رس  یلو 

رانک  ره  زا  دوصقم  جنگ  یپ  راز ***  نایوج  نایوپ و  تشد  نآ  رد 
ناهش  یب  نوچ  هتشگ  وجتسج  سب  ز  ناشک ***  ندرگ  نارادمان و  همه 

یسک  هریب  هار  رد  دندیدن  یسب ***  هریب  هار و  رد  دنتسجب 
دندمآ  زارد  هار  لزنمب ز  دندمآ ***  زاب  دیمون  ماجنارس 

تسدب  درآ  دوصقم  جنگنآ  هک  تشگن ***  رب  وا  هک  هقارس  زا  ریغب 
هاش  يایوج  دوب  رذگ  هار  رهب  هارب ***  نایوپ  دوب  یمه  وس  رهب 

تسا  هدنبای  هدنیوج  هک  هرنآ  رد  تسد ***  ار ز  یتسار  هر  يدادن 
دیسر  ناشیا  دزن  ات  تخات  یمه  دید ***  يوس  ره  دوصقم  جنگ  یپ 

نیچ  داتفا  رب  یتیگ  يوربا  رب  نیما ***  لوسر  اب  دش  کیدزن  وچ 
تسرپ  يزع  يارای  دزن  مرب  تسد ***  ود  ار  وا  رم  مدنب  تفگ  لدب 

هاگیاپ  مروآ  خرچب  ار  لبه  هامب ***  يزع  تخت  رس  مزارف 
نیمز  دشورف  شدنمس  تسد  ود  نید ***  هاش  رب  درک  نوچ  گنت  نیمز 

دیدن  یهار  چیه  رگید  يوسب  دیرپ ***  خر  زا  میب  زا  شگنر  دش و 
رای  هدنراد  رادناهج  اب  دوش  رابک ***  لوسر  نیدب  دیآ  هک 

تسا  روخ  رد  نینچنیا  ناربمغیپ  ز  تسا ***  ربمغیپ  هک  انام  تفگ  لدب 
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وج  هار  یتسار  هر  رب  موش  وا ***  نید  يوس  نونکا  مه  میآ  رد 
تخب  رادیب  هاش  ناوجون  يا  هک  تخس ***  درد  نآ  زا  دیشورخ  تفگب و 

يرورس  همه  رب  يربمغیپ  هب  يربمغیپ ***  كاپ  وت  هک  منآ  رب 
دیرفآ  يربمغیپ  رهب  ارت  دیجم ***  درف  نادزی  هک  مهاوگ 

مدش  ناملسم  تنید  نیئاب و  مدش ***  نامیا  لها  زا  وت  نیدب 
تسین  بیر  کش و  یتسه  وت  شلوسر  تسیکی ***  رواد  يا  راد  نادزی  هک 

( 42 هحفص (  تسد  كاخ  زا  دروآ  رب  شدنمس  تسب ***  مالسا  دقع  نینچ  لد  رب  وچ 
كاپ  نادزی  ياراد  نامرفب  كاخ ***  دمآ ز  رب  شدنمس  تسد  ود 

هاش  هقارس ز  لد  دب  تشگ  رگد  هار ***  دندیرب  یتخل  وچ  سپ  نآ  زو 
نونفوذ  یئوداج  رد  تسه  وا  هک  نوسف ***  رحس  درک  وا  هک  دیاش  هک 

تشگ  هراب  رگ  شبسا  تسد  ناهن  تشذگ ***  لد  رد  رکف  نیا  هچ  ار  وا  رم 
نامالا  خرچب  هراوس  زا  دش  هک  نانچ ***  ونازب  ات  نیمز  ریزب 

وگتفگ  یب  وت  یلوسر  مناد  هک  وح ***  شاخرف  صخش  نآ  تساوخ  ناما 
ادخ  مهانگ  دیشخبب  ات  وگب  امنهر ***  همه  یتسگ  ود  ره  یئوت 

درف  ياناد  دیشخب  شیئاهر  درک ***  رارقا  مالسا  نید  رب  وچ 
راکشآ  دش  زار  نآ  وچ  مراهچ  راب ***  هس  ات  نید  درم  نآ  درک  نینچ 

نیدکاپ  نآ  دش  ناشیک  هزیکاپ  ز  نیما ***  لوسر  نید  هب  دمآ  رد 
كاپ  ناج  تنت  يادف  اداب  هک  كاخ ***  دیئوب  بسا و  زا  دمآ  دورف 

متساوخ ارت  ارت و  يادخ  متسارآ ***  لد  کنیا  وت  نید  هب 

وا نتشگرب  ار و  نمیا  هقارس  ندومن  لوبق 

دوب  ناگورگ  تیارب  ناج  لد و  دوب ***  نامرف  هچ  ره  ارت  رم  وگب 
وج  هراچ  ياک  تفگ  نینچ  خساپب  وا ***  راتفگ  دینشب  وچ  ربمیپ 

نیدب  يرآ  رد  ار  دوخ  لها  وت  هک  نیلسرملا ***  دیس  شهاوخ  دوب 
يرواد  سکب  نیا  زجب  مرادن  يروای ***  وت  نیا ز  زا  زج  مهاوخن 

كاپ  نادزی  رای  ارت  اداب  هک  كاخ ***  دیسوب  هقارس  دینشب  وچ 
تست  نأش  رد  قلخ  يدنوادخ  تست ***  نامرفب  نادزی  هک  منآ  رب 

يربهر  نامگ  یب  ناهج  قلخب  يربمغیپ ***  بیر  یب  کش و  یب  وت 
تشاذگ  ربمیپ  دزن  دروایب و  تشاد ***  ها  رد  هچ  ره  همه  تفگب و 

دوب  هچ  ره  یندروخ  رز و  میس و  ز  دوخ ***  زرگ و  نشوج و  وا  ریشمش  ز 
درک  هار  ربهر  رب  هار  نآ  رب  درک ***  هارمه  شناریلد  زا  راهچ 

تشگ  زاسمد  رادیب  تخب  ابا  تشگزاب ***  یپ  كاخ و ز  دیسوبب 
رشبلا  ریخ  يایوج  دندوب  هک  رومان ***  سب  رافک  زورنآ  رد 
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رذگهر  نآ  رد  دمحا  تشاذگن  هک  رگ ***  هراچ  دش  رافکب  وس  ره  ز 
زاب  دنادرگ  هاش  نآ  لابند  ز  زارف ***  ندرک  رادهپس  ار  هپس 

دیروآ  نیما  لوسر  رهمب  دیروآ ***  نیبم  نیدب  ار  یسب 
ناکمال  هگتولخ  يایوپ  هک  ناهن ***  زار  ياناد  تفگ  نینچ 

دش  هار  نآ  كاخ  کلف  زارف  دش ***  هار  ةدنیوپ  هچ  هر  نآ  رد 
هار  نایوپ  دندوب  زور  بش و  هاش ***  هارمه  دندوب  هک  ره  هش و 
یح  کیدزن  دندیسر  اب  نینچ  یط ***  دندرک  هار  بشب  زورب و 

مارک  داژن  لسن و  دب ز  وا  هک  مانب ***  دبعم  ما  دز  کناب  یکی 
رتشیب  مرک  يدومن  متاح  ز  رمث ***  یتیگب  يزاون  نامهمب 

درب  هناریوب  یجنگ  هیامنارگ  درب ***  هناخ  يوس  ار  ادخ  لوسر 
یندرتسگ  شدوب ز  هک  يزیچ  ز  یندروخ ***  یکی  شرهب  دروایب 

نان  صرق  هم  ریغ  دبن  ناوخ  نآ  رد  نابزیم ***  ناوخ  درتسگ  وچ  نامهمب 
دوب  رادیاپان  وا  هک  نان  زجب  دوب ***  رایسب  هچ  ره  یندروخ  رگد 

نابزیم  واب  خساپ  داد  نینچ  نان ***  راک  زا  وچ  نامهم  دیسرپب 
غیرد  مان  منک  نامهم  هنوگچ ز  غیرد ***  ناج  نامهیم  زا  نم  مادن 

رازتشک  رد  هدیئورن  یگرب  هک  راید ***  رد  نانچ  یطحق  لاسما  دش 
نان  هرفس  رد  تسین  هم  رهم و  زجب  ناوخ ***  مینارتسگ  نوچ  زور  بش و 
تخورفرب  شلد  یگنت  طحق و  نآ  زا  تخوسب ***  ناشیا  ربلد  ار  هاشنهش 

دید  هتسب  نآ  رد  رغال  شیم  یکی  دیرگنب ***  نابزیم  ۀناخ  يوس 
شودب  دراد  ریش  رگا  شیم  نیا  وت  شوه ***  زیت  ياک  تفگ  نابزیم  ناب 

ناوج  تیار  یتیگ ز  ود  ره  يا  هک  نابزیم ***  واب  خساپ  داد  نینچ 
ناور  اهنت  هب  ددرگ  ریش  وت  ز  ناج ***  ناتسپ  ریش  رپ  وت  رهم  ز 

ناوختسا  رد  تسین  شتسوپ  زج  هک  نانچ ***  یلاسگشخ  زا  شیم  نیا  دش 
شودب  یئوگب  رگ  شنم  مشودب  شورخ ***  شیوسب  دز  رگد  ربمیپ 

نم  شیم  نم و  اداب  وت  يادف  نز ***  کین  نآ  دروآ  خساپ  نینچ 
درک  زاب  رس  ریش  زا  لیس  یکی  درک ***  زاغآ  ندیشود  وچ  ربمیپ 

نیرع  ریش  وچ  شلاب  خاش و  دش  هک  نیمث ***  ناسنادب  رغال  شیم  نآ  دش 
ریگ  ریش  دش  ریش  ره  شیم  نآ  زا  ریش ***  شیم  ناز  دیشود  وچ  ربمیپ 
ریش  هرن  نوچ  دنتشگ  ریش  نآ  زا  ریس ***  دنتشگ  ریش  نآ  زا  یح  همه 

دندز  اهناتساد  نآ  زاجعا  ز  دندمآ ***  لوسر  نیدب  کیاکن 
راید  برثی  يوس  هر  دنتفرگ  رای ***  دنتشگ  هارمهب  ار  وا  رم 

ریگ  ریش  دش  ریش  ره  شیم  نآ  زا  ریش ***  زاجعا  نمجنا ز  لها  همه 
رشبلا  ریخ  يوسنادب  دمآ  هک  ربخ ***  برثی  رهش  يوس  دمآ  هچ 
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ترضح  ندمآ  زا  برثی  رهشب  ندیسر  ربخ  رکذ 
راغ  رای  اب  دندیسر  برثیب  رارف ***  احطب  رافک  هدومن ز 

لیلخ  ار  امش  دیآ  برثی  يوس  لیلج ***  راگدرک  ةداتسرف 
دنتشادرب  کناب  همه  يداش  ز  دنتشارفا ***  رب  برثی  لها  همه 

تسد  صقر  رب  هدروآ  رب  يداش  ز  تسرپ ***  يرع  هچ  تسرپ و  نادزی  هچ 
نیرب  شرعب  دش  ارف  ام  رس  نیما ***  لوسر  ام  يرس  دمآ  هک 

رشبلا  ریخ  حدم  زا  رپ  اهنابز  رب ***  موب و  نآ  ناتسرپ  تب  همه 
ام  يور  وا  يور  زا  تخورفا  رب  ام ***  يوس  نیما  لوسر  دمآ  هک 

تسا  رب  یب  ام  نید  وا  دزن  رگا  تسا ***  رگنوسفا  رگ  تسا و  رحاس  رگا 
لیبس  شهارب  اهناج  میئامن  لیخد ***  برثیب  دمآ  وچ  احطب  ز 

نفک  ددرگ  كاخ  همه  اهنت  هب  نت ***  دیآ ز  رب  رگ  ام  ناج  همه 
تسکش  وا  نمشد  رب  میرآ  رب  تسد ***  میرادن  وا  يرای  زا  هک 

رای  میئواب  دش  ام  رای  وا  وچ  راک ***  میرادن  تلمب  شیکب و 
غیرد  وا  نمشد  رب  میرادن  غیتب ***  ریتب و  نانس و  زرگب و 

ام  نیئآ  تسا  نینچ  هر  نیا  رد  ام ***  نیدمه  تسوا  نمشد  رگا 
دندش  ناوخ  اون  دمحم  مانب  دندش ***  نادنخ  ناداش و  دنتفگب 

دنتسارایب  ار  ندش  هریذپ  دنتساخرب ***  ياج  زا  روشک  همه 
دورد  دمآ  دیحان  برثی ز  هب  دوع ***  يان و  ۀمغن  زا  رپ  دش  ناهج 
دنتساوخ  اون  دوع و  گنچ و  ز و  دنتسارایب ***  نز  رب  رهش و  همه 
نارک  ات  نارک  ناخاون  هنامز  نارگشمار ***  کناب  زا  رپ  دش  نیمز 

دندش  هریبت  شفرد و  اب  همه  دندش ***  هریذپ  برثی  لها  همه 
رگ  شومارف  يزع  تال و ز  ز  رشبلا ***  ریخ  مان  زا  رپ  اهنابز 

دنتشارفا  رس  ار  ندش  هریذپ  دنتشارفا ***  رب  نیرز  ياهملع 
( 43 هحفص ( 

مانالا  ریخ  کیدزن  دندومن  ماحدزا ***  ناوج  ریپ و  درم و  نز و 
هالک  رس  زا  هم  رهم و  دندنکف  هامب ***  دمآ  رب  يداش  کناب  سب  ز 

شوه  دش ز  نیشن  نودرگ  ياحیسم  شورخ ***  نودرگب  دش  نیمز  زا  سب  ز 
هتسارآ  دش  برثی  تشد  همه  هتساوخ ***  تنیز و  رویز و  سب  ز 

نیز  زارفارب  ناداش  نارازگ و  نیمز ***  برثی  ناهاش  ناگرزب و 
كاخب رسکی  دنداتف  الاب  ز  كاپ ***  رون  نآ  دیبات  وچ  ناشیا  رب 

هنیدم یحاون  بارعا  ندش  ناملسم  رهش  لها  ندومن  لابقتسا  برثیب و  ترضحنآ  ندیسر  رکذ 

يدمحا  توطس  دش  رادیدپ  يدم ***  رس  تیار  دش  رادومن 
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وا  ياشامت  وحم  هتشگ  همه  وا ***  يامیس  دیبات  وچ  ناشیا  رب 
دنا  هدناوخ  نیرفآ  وا  رب  یناهن  دنا ***  هدنامورف  وم  نآ  ور و  نآ  زا 

دنتخادرپب  يزع  تال و  زا  لد  دنتخاب ***  لد  دنوادخ  رونب 
فرط  ره  ناگدنب  نوچ  دنداتس  فص ***  دندیشک  وس  رهب  هدایپ 

نیمز  برثی  كاخ  اذبم  ای  هک  نیرفآ ***  زا  رپ  اهلد  اهنابز و 
زارفرس  نامسآ  دش  كاخ  نآ  هب  زارفرس ***  دش  وت  ياپ  كاخ  زا  هک 

تخت  جات و  روشک و  واب  دزان  هک  تخر ***  دنکفا  یهاش  رب  موب  نیا  رد 
راگزور  دبا  ات  واب  دزان  هک  راید ***  نیا  ورسخ  دش  هاش  یکب 

يرواخ  ورسخ  شا  هدنب  دش  هک  يروای ***  يورسخ  امب  هدومن 
رگداد  رواد  یئوت  ام  رب  هک  رس ***  دندوس  كاخ  رب  دنتفگب و 

تست  ناز  ام  میراد  هچ  ره  همه  تست ***  نامرف  ریز  ام  ناج  نت و 
دندش  ناملسم  ناتسرپ  تب  یس  دندش ***  نامیا  لها  زا  دنتفگب و 

راوهاش  رهوگ  زا  رانید و  ز  راثن ***  يدنتخیر  شهر  كاخب 
لگ  کشا  زا  هدرک  هر  كاخ  همه  لد ***  ناج و  واب  هدرپس  کیاکی 

ناج  سنا و  رتهم  رتهب و  يا  هک  نابز ***  هداشگ  هب  الب  رسارس 
راکب  دیان  وت  راثن  یب  ناج  هک  راثن ***  ناج  ام  میراد  وت  هارب 

نامک  ریت و  وت  يوسب  رگ  دشک  ناتسناج ***  نمشد  ناهج  ات  ناهج 
رادگ  دران  وت  ناجب  يریت  هک  راثن ***  اهناج  اه و  نت  میئامن 

كاب  میرادن  یئام  رای  وت  وچ  كاخب ***  ار  ام  نوخ  رگ  دنزیرب 
دورد  کی  کی  دیناسر  ناشیاب  دورف ***  دمآ  هزامج  ربمیپ ز 

مانالا  ریخ  هک  انمت  رد  همه  ماکداش ***  وا  رادید  ناگرزب ز 
رشبلا  ریخ  هشیدنا  رد  دب  یلو  رقم ***  دنیزگ  ناشیا  ناخ  يوس 

درد  رپ ز  دوش  وا  نارگید ز  لد  دورف ***  دیآ  هک  سک  ره  ناخ  رد  هک 
سامتلا  وا  کیدزن  دندومن  ساپس ***  ار  وا  دندومن  ناگرزب 

زار  يور  دشن  ار  ادخ  لوسر  زارف ***  ناشیا  ناوخ  يوس  دیآ  هک 
دورف  دمآ  ياج  نآ  راچانب  دومن ***  لزنم  رهش  نآ  کیدزنب 
رای  هنوگ  ره  ار ز  ام  دنرآ  هک  راهچ ***  زور  مینامب  ادرف  هک 

نیرفآ  ناهج  ددرگ  زاب  امب  نید ***  نارای  دنیآ  عمج  همه 
نمجنا  دنوش  نوچ  هگیاج  نیا  رد  نم ***  نارای  دنیایب  احطب  ز 

رگداد  ةدومرفب  میآ  رد  رفظ ***  حتفب و  برثی  رهش  يوس 
زاب  دنتشگ  هلمج  وا  نامرفب  زار ***  دندینش  برثی  ناگرزب 

زورف  یتیگ  تخورفب  وچ  مجنپب  زور ***  راچ  ناتساد  ناز  تشذگب  وچ 
دید  رای  دوخب  ار  ادخ  ربمیپ  دیسر ***  برثی  يوس  یلو  یلع 
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تفاتش  برثی  يوس  رگد  زورب  تفای ***  دوصقم  جنگ  نآ  هچ  ربمیپ 
دیزگ  يداش  شرادید  ربمیپ ز  دیسر ***  ربمیپ  دزنب  نوچ  یلع 

ننملاوذ  ربمغیپ  دومرف  هک  نت ***  هس  نآ  دوب  هداروآ  هارمهب 
سب  دوب و  ادخ  ناخ  ۀناخ  ارو  سک ***  چیه  ۀناخ  دراو  دشن 

تخت  جات و  نیمز  نامسآ و  شدب  تخر ***  دنکفا  تفر و  ارف  یجنگب 
شکب  هدرک  تسد  همه  شدزنب  شو ***  راتسرپ  برثی  لها  همه 
وا  ناوخ  انث  ناج  لد و  زا  هدش  وا ***  نامرف  يار و  همه  هدیزگ 

رایرهش  نآ  مرگ  دش  قلخ  لد  راگزور ***  نیا  يدنچ  تشذگب  هچ 
لوبق  دش  وا  نید  همه  ناشیا  رب  لوسر ***  نید  دندیزگ  یپایپ 
رشبلا  ریخ  رهش  نآ  هاش  دش  هک  ربخ ***  دمآ  هچ  احطب  رافکب 

شوج  دروآ  رب  اهلد  هصغ  نآ  زا   *** شورخ ناغف و  دمآ  رب  ناشیا  زا 
دنتخانشن  هراچ  ار  راک  نا  رم  دنتخات ***  رد  هراچ  یپ  وس  ره  ز 

لجخ  ناشیا  مزر  زا  دندرگ  هک  لد ***  هشیدنا  رپ  احطب  رافک  ز 
دناوخن  نایفس  رافک  طخ  یسک  دنام ***  ناسکی  وچ  برثیب  ربمیپ 
تشاذگ  نودرگب  اپ  یهشنهاش  تشارف ***  ناویکب  رس  يربمغیپ 
وا  ماک  رب  تشگ  نامز  نیمز و  وا ***  ان  زا  رپ  دب  ناهج  ات  ناهج 

نیما  لوسر  شدندناوخ  یمه  نید ***  هزات  رگا  شیک و  رفک  رگا 
دیشک  نودرگب  رس  نیرب  رهپس  دیسر ***  رد  مود  لاس  وچ  ترجه  ز 
هام  دیشروخ و  تشگ  وا  نامرفب  هار ***  تسج  یمه  وا  يوس  هنامز 
دش  هزات  يرورپ  نید  مسر  هر و  دش ***  هزاوآ  رپ  یتیگ  کلم  وا  زا 

نیما  لیئربج  امس  زا  دیسر  نیلسرملا ***  دیس  يوس  هگان  هک 
دوجو  ارناهج  تدوجو  زا  يا  هک  دورد ***  مالس و  شدناسر  نادزی  ز 

یلع  دقعب  يرآ  رد  يارهز  هک  یلج ***  بر  هدیناسر  تمالس 
تسب  شرع  رد  دقع  نیا  دوخ  تسدب  تسلا ***  زور  دهع  ةدنراگن 

تسج  دقع  نآ  زا  یتیگ  ود  ماظن  تسرد ***  یتیگ  دقع  دش  دقع  نیز 
رشبلا  ریخ  تخد  دزس  ار  ام  هک  رس ***  دنرآ  رد  ناراکبان  رگا 

زارف  دیآ  بکوک  نامسآ  زا  هک  زاس ***  هراچ  وش  هنوگنیا  راک  نیزوت 
رای  هدنخرف  يارهز  تسه  واب   *** رارق دریگ  هک  سک  ره  ناوخ  يوس 

زار  رپ ز  یلد  برثی  احطب و  ز  زاجح ***  رهش  نادرگ  ناگرزب و 
دنتسارآ  هشاوخ  وا  نیئاب  دنتسارآ ***  شهاوخ  یبن  يوسب 

نیلسرملا  دیس  يوس  رب  همه  نید ***  نارادمان  مشاه و  ینب 
رایرهش  نآ  هاگردب  هدیسر  راثن ***  زاین و  اب  ناگداتسرف 

یگدنب  هتخاس  ار  دنوادخ  یگدنخرفب ***  ارهز  دنهاوخ  هک 
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نیلسرملا  دیس  يوس  نایارک  نید ***  قوراف  قیدص و  رکبوبا 
زارف  رس  نآ  زا  ارهز  دنریگ  هک  زاین ***  تسد  زور  ره  هدروآرب 

هاش  هم ز  نآ  دقع  زا  زار  لدب  هار ***  هدیسر ز  یگرزب  وس  ره  ز 
تفج  دوب  ناشراک  زا  هشیدنا  اب  تفگش ***  رد  هدش  ناشیا  زا  ربمیپ 

( 44 هحفص (  لیئربج  شهگرد  يوس  دمایب  لیلج ***  بر  هاگرد  هگان ز  هک 
مالس  دورد و  زا  دعب  تفگ  نینچ  مایپ ***  رواد  داد  نیرفآ  ناج  ز 

نیرفآ ناج  نامرف  تسا  نینچ  نیرفآ ***  ناهج  راد  زار  نیا  هک 

باب نیا  رد  لیئربج  ندش  لزان  ار و  همطاف  بانج  رمع  رکبوبا و  ندومن  يراگتساوخ  رکذ 

تستساوخ  ار  هنتخرف  يارهز  هک  تستسارآ ***  لد  شهاوخب  سک  ره  هک 
نم  نامرفب  ارهز  دقع  دوب  نخس ***  رگید  دنیوگن  ات  وگب 

تسا  رتهب  نخس  دیوگن  رگ  رگد  تسرگ ***  شهاوخ  هامناب  سکنآ  ره 
یسب  دراین  رب  مد  هراب  نیا  رد  یسک ***  ره  دوخ  ياج  ربا  دنیشن 

دیلک  نآ  دوب  ارهز  دقع  رب  هک  دیدپ ***  ام  زا  تیآ  یکی  دیآ  هک 
زارف  دیآ  هرهز  نیمز  يوسب  زاب ***  رید  دبنگ  زا  بش  ادرف  هک 

دورد  دیآ  هدنخرف  يارهزب  دورف ***  دمآ  هک  ره  هناخ  يوس 
تفگ  زاواب  مدرمب  ربمیپ  تفگ ***  زاب  ار  زارنآ  لیربج  وچ 

مد  دندیشک  رد  مدب  کیاکی  مما ***  لوسر  زا  نوچ  دندینش 
لولم  شومخ و  یجنک  دنتسشن  لوسر ***  ادخ و  دهع  دندید  هچ 
ور  هدرک  دوخ  دنوادخ  يوسب  وزرآ ***  شهاوخ و  زا  رپ  لد  همه 

رای  هدنخرف  تخد  اب  دندرگ  هک  راتساوخ ***  ادخ  زا  نیا  هدرک  همه 
راگزور  دنک  يزاب  هچ  بشما  هک  راظتنا ***  رد  هدید  همه  هرنآ  رد 

نیتسآ  هدز  رب  ناتساد  ناز  هک  نیما ***  لوسر  شیوخ  ناگرزب و 
امن  دوخ  یمشیربا  يابیدب  ابق ***  نیرز  شوپ و  ناینرپ  همه 

رهگ  جنگ  يوس  ره  هدنکارپ  رز ***  میس و  نتشیوخ  رب  هدومآ  رب 
زاین  ارهز  رادیدب  ناشدب  هک  زاب ***  هدرک  رس  هیام  رپ  جنگ  یسب 

راثن  هدومن  وا  هراچ  یپ  راوهاش ***  رهوگ  یسب  رد  یسب 
دیما  رپ  یلد  اب  شهر  كاخب  دیون ***  ارلد  هداد  همه  شرهم  ز 
رای  دندرگ  هام  ناب  دیاش  هک  رازن ***  راز و  راوخ و  همه  هتسشن 

رشبلا  ریخ  تخد  يوس  شهاوخب  رس ***  هدروآ  رب  یهاش  هشوگ  رهز 
هتخودنا  هام  نآ  رهم  لدب  هتخورفا ***  خر  يرهم  خرچ  رهز 

زیزع  ددرگ  هام  نآ  دقع  رد  هک  زیر *** میس  هدش  یتسد  بیج  رهز 
دیش  هدنباتب  ددرگ  باوخمه  هک  دیدپ ***  يزیزع  دما  يرصم  رهز 
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تشاد  دقع  نآ  يانمت  رد  لدب   *** تشارف رس  یهشنهاش  کلم  رهز 
زاین  نادزی  شدوب ز  دقع  ناب  زارف ***  دمآ  یهاش  يروشک  رهز 

جنرب  ندیشک  زا  دوب  روجنگ  هک  جنگ ***  هدنک  رپ  نانویهرپ  همه 
دیما  رپ  یلد  اب  هدمآ  زارف  دیجم ***  يادخ  هاگراب  يوس 

تسبیاپوا  دقع  رد  دندرگ  هک  تسد ***  هدروآ  رب  نادزی  يوس  همه 
ملع  برثی  يوس  هتشارفا  رب  مد ***  رضخ  شو  فسوی  هام  یسب 

كاپ  رون  ناب  هتشگ  رادیرخ  كاپ ***  قشع  زا  لد  فسوی  هچنآ  رازه 
روخ  هام  وا  میس  رز و  يدوب  هک  رزو ***  میس  ةردب  یسک  ره  فکب 

يادخ  لوسر  تسد  دنریگ  هک  يارگلد ***  همه  انمت  رد  همه 
كانهودنا  دنتشگ  هیآ  نآ  زا  كاپ ***  نادزی  دمآ ز  تیآ  نیا  وچ 
دیسر  دهاوخ  هچ  نادزی  رگید ز  هک  دیما ***  رپ  یلد  اب  همه  هتسشن 

نینح  ردب و  باب  هدنیاشگ  نیقفاخ ***  يورس  یلو  یلع 
رشبلا  ریخ  تخت  ةدنرآ  رب  رگداد ***  رواد  ةدنیاتس 

نیلسرملا  دیس  ربمغیپ و  هن  نیرفآ ***  میس  تسد  رد  میس  شا  هن 
زاین  یب  خر  دب  وا  يوس  یلو  زاین ***  يور  تشاد  رزو  میس  رب  هن 

ابق  رصیق  يرسک و  قلد  وا  زا  ادر ***  شدوب  هنیمشپ  قلد  زج  هن 
دیما  میب و  رپ ز  وا  زا  یتیگ  ود  دیش ***  هام و  وا  راسخر  نازورف ز 

رشبلا  ریخ  دوب  یلو  هن  یبن  رگداد ***  رواد  یلو  نادزی  هن 
بای  رون  هم  رهم و  شهر  كاخ  ز  باتفآ ***  رب  هیاس  شا  هیاریپ  ز 

روجات  وا  زا  ناهاشداپ  یلو  رسب ***  شدوبن  نیمشپ  جات  زجب 
تخبکین  وا  زا  نارادجات  یلو  تخت ***  كاخ  زج  تشخ  زجب  شدوبن 

نیرفآ  جات  دوب  ناهش  قرفب  نیمز ***  رب  ةرذ  شهر  كاخ  ز 
رشبلا  ریخ  يور  وا  زا  رادیدپ  رگداد ***  خر  نایامن  شیور  ز 

ادخ  تسد  تسد  رهز  نایامن  اشگ ***  لکشم  راک  رهب  شتسد  ود 
یتشامگب  هدید  وا  دقع  يوس  یتشاد ***  یمه  ارهز  رهم  لدب 

سب  اناد و  دوب  نیرفآ  ناهج  سکب ***  زگره  زورنآ  رم  یتفگن 
وا  رهچ  زجب  یئور  دیدیمن  وا ***  رهم  یمه  ارهز  تشاد  لدب 

دیما  رپ  دش  لصو  زا  ود  ره  لد  دیون ***  وس  نادب  نادزی  دمآ ز  هچ 
دش  دیما  میب و  زا  رپ  یناهج  دش ***  کیدزن  هدعو  بش  ات  نینچ 

گنز  يوس  رتخاب  روشک  زا  دش  گنر ***  زوریف  خرچ  ینا  دیشروخ ز  هچ 
راگزور  دز  رهد  نهاریپب  راگن ***  رز  شک  رز  هدرپ  رس 

روح  ناملغ و  يور  وا  رد  نایامن  روش ***  رپ ز  نانج  مزب  وچمه  یبش 
دیش  هدنبات  وچمه  شرتخا  همه  دیما ***  میب و  رپ ز  وا  زا  قلخ  لد 
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هتفات  ینشور  وا  زا  دیشروخب  هتفای ***  ینشور  وا  زا  زور  یبش 
هارب  یمشچ  يوس  رهب  هتسشن  هاگساپ ***  رد  هدید  لد و  شرهمب 

رس  همیسآ  شرع  يوس  بشنآ  رد  رگن ***  لد  نانشور  هدید  هدش 
دورد  دیآ  هک  رب  ادخ  يوس  ز  دورف ***  دیآ  هرهز  یک  خرچ  زا  هک 

زاس  راک  رواد  رگداد  يوس  زاب ***  هدید  همه  ناهاش  ناگرزب و 
هتخآ  مشچ  دیما  رپ  الابب  هتخارفا ***  رس  یگرزب  اج  رهب 

تسرپ  نادزی  نایوگ  دنوادخ  تسد ***  هدروآ  رب  يریما  وس  رهب 
زارف  دیآ  هرهز  وا  يوس  رب  هک  زارب ***  یهام  هتشگ  نامسآ  رهب 

ناج  تفای  شمد  ضیف  میرم ز  هک  ناوناب ***  يوناب  دب  هکنآ  صوصخ 
هتفای  یمدرم  ۀبتر  وا  زا  هتفات ***  وا  زا  يرون  وچ  میرمب 

میلک  مان  هتشگ  روراب  وا  زا  میسن ***  شیوک  كاخ  زا  هچ  هدیزو 
تفای  رون  وا  راتکی  یتیگ ز  ود  تفای ***  شوسیگ  رات  کی  يرون ز  هچ 

یمد  احیسم  يدومن  یسیعب  یمدمه ***  زا  شیسدق  حور  مد 
رهپس  نودرگ  رون  زا  رپ  شیور  ز  رهم ***  هام  شا  هرهچ  زا  هدنزورف 

يدمحا  ۀجل  رد  هناگی  يدمرس ***  ةدرپ  ارس  سورع 
لیلخ  لیئربج و  وا  راتسرپ  لیئربج ***  هگ  شتسرپ  شیارس 

دوب  ردقلا  هلیل  کلم  حورب  دوب ***  هلعش  کی  شناتسبش  عمش  ز 
نیرفآ  ناج  صاخ  تولخ  هم  نیسپ ***  او  هصرع  رگ  تعافش 

يارگلد  یلو  یلع و  رهمب  يارستولخب ***  نایارک  هتسشن 
( 45 هحفص (  تسد  هدروآ  دیما  رپ  الابب  تسپ ***  الاب و  دنوادخ  يوسب 

ياج  زاس  یلو  یلع  دزنب  يامنهر ***  دوخ  يوس  ارم  برای  هک 
زور  زاس  وا  يور  زا  وت  ار  مبش  زورف ***  رب  ما  هرهچ  یلع  يور  ز 

تسوا  يارالد  يور  دیع  ارم  تسوا ***  يامیس  رون  نم  ردق  بش 
دوب  وت  يوس  يور  نآ  زا  ارم ر  دوب ***  وت  يور  يور  نآ  هک  ورنآ  زا 

دیما  ان  دوخ  يور  زا  منادرگم  دیون ***  رپ  لد  میراد  وت  يور  ز 
تفای  وت  يور  رادید  هک  سکنآ  شوخ  تفات ***  يور  وت  يور  زا  هک  سکنادب 

وت  يوجلد  يور  یمه  منیب  هک  وت ***  يور  زج  تسین  وزرآ  ارم 
منک  نت  شیارآ  وت  يور  ز  منک ***  نشور  هدید  وت  يور  زا  هک 
دش  هتفریذپ  مدنامه  شیاین  دش ***  هتفگ  اهزار  نیا  هچ  نادزیب 
رشبلا  ریخ  تخد  يوس  یئادن  رگداد ***  رواد  ناهج  زا  دیسر 

رب  دروآ  وت  دوجو  لاهن  روراب ***  وت  شنیرفآ ز  يا  هک 
نم  يور  زجب  ینیبن  یئوس  ز  نم ***  يوس  ور  هتسویپ  تسه  ارت 

تسین  راک  ارت  رم  نم  يور  زجب  تسین ***  راوازس  یئور  وت  يوسب 
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دورف  دیآ  هرهز  وت  ناوخ  رد  هک  دورد ***  يور  داب  تنم  يور  ز 
شاب  رادیب  تخب  اب  شوغآ  مه  شاب ***  رادناهج  يز و  داش  ورب 

وت  ياج  یسک  دریگن  وا  زجب  وت ***  ياتمه  تسین  یلع  زا  ریغب 
راظتنا  یب  شاب  هگیاج  نآ  رد  راد ***  داش  لد  شیوخ  تولخ  رد  وت 

ناور  دیآ  هرهز  ام  نامرفب  نامسآ ***  زا  تناخ  يوس  کنیا  هک 
ینک  ینیب  شیوخ  ام  کیدزنب  ینک ***  ینیشن  مه  امب  سپ  نآ  زو 

اج  دمآ ز  رب  يداش  وا ز  لد  ادخ ***  مایپ  ارهز  دینشب  وچ 
اج  دیدرگ  تخدرپ  هناگیب  ز  ارس ***  تولخب  دمآ  هناخ  يوس 

تسود رهچ  دش  رادیدپ  وس  رهب  تسود ***  رهم  اب  تسشنب  هچ  تولخب 

نآ شراذگ  ربکا و  قلاخ  رما  هرهز و  ةراتس  ندش  لزان  رکذ 

ناکمال  زا  رتالاب  تشگ  یمه  شزاین  زار ***  دب  نیرفآ  ناهج  يوسب 
کمس  ات  امس  دمآ  رد  شبنجب  نامسآ ***  زا  دمآ  شورخ  هگان  هک 

دنزگ  میب  نودرگ ز  دیزرلب  دنلب ***  خرچ  دمآ ز  رب  یشورخ 
گنرد  یب  ناور  دش  نیمز  يوسب  گنچ ***  ياج  زا  دیهان  دروآ  رب 

راهن  زا  رت  رون  رپ  لیل  نادب  راگزور ***  خر  دش  وا  رون  زا  رپ 
يارگ  نودرگ  دیدرگ  دوروغ  ياج ***  دمآ ز  دیهان  هچ  نودرگ  ز 

بیکش  رارق و  شنیرفآ  زا  دش  بیشن ***  يوسب  الاب  دما ز  وچ 
رادم  نودرگ  هام  نیمز  رب  دش  هک  راگزور ***  رد  هداد  خر  هچ  ایآ  هک 

شوگ  تخس  دش  كالفا  تفه  يوس  شورخ ***  لد  زا  دیهان  دروآ  رب 
درک  زاب  ار  زار  رد  ناشیا  رب  درک ***  زاوآ  هلمج  نارتخا  يوس 

تسادخ  ناوخ  يوس  مطبهم  نونک  تساجک ***  رد  امش  نایم  نم  نوچ  هک 
دورد  دناسر  شمالسلاراد  هک  دورف ***  نونکا  میآ  یئ  هناخ  يوس 

تساپب  یتیگ  ود  راک  هناخ  نآ  ز  تساوخ ***  هناخ  نآ  زا  شنیرفآ  همه 
سرج  يارد  شنامسآ  دش  هک  سرتسد ***  ارم  دش  یئوناب  يوس 

لیلج  بر  زار  مرحم  هدش  لیئربج ***  خر  هدوس  ناتسآ  نآ  رب 
تسادخ  رون  هناخ  نآ  رد  نایامن  تسا ***  هاگراب  نآ  نابرد  لیئاکم 

دوب  دوبان  بوخ و  دش  بوخان  هک  دورس ***  دورد و  گنچ و  تفگ  یمه 
دش  زار  ةدرپ  زا  توص  زا  رپ  دش ***  زاوآ  رپ  یتیگ  ود  شگنچ  ز 

نایسدق  یئ  هدرپ  رهب  ناوخاون  ناهج ***  دمآ  ردنا  صقرب  شصقر  ز 
دنسپ  ملاع  ود  شتوص  دندومن  دنکف ***  ملاع  ود  رد  اون  شیاون 

ریگ  ریش  هدش  یخرچ  هشوگ  رهب  ریذپلد ***  ۀمغن  شوخ و  توصب 
دوجو  دش  مدع  شتوص  زاوآ  ز  دورس ***  نیا  وا  يدناوخ  یمه  نایارس 
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تسانشآ  نمب  رواد  نادزی  هک  تساجک ***  یتیگب  نم  نوچ  تفگ  یمه 
ناهج  يادخ  يور  تسا  وس  ناز  هک  نایع ***  میارگیم  یئ  هناخ  يوس 

شیب  شرع  زا  شرادقم  دوب  وا  هک  شیوخ ***  يور  همه  یکاخب  میاسب 
زاب  دیدرگ  هدرپ  ناز  هدرپ  هن  هک  زارف ***  رس  ةدرپ  ارس  رد  موش 

نیرفآ  شرع  دوب  لزا  زا  نآ  هک  نیرب ***  شرع  میآ ز  رب  یشرعب 
گنر  لعل  خر  ود  هدومن  يداش  ز  گنچ ***  يان و  اب  زار  نیا  تفگ  یمه 

زاب  دیدرگ  شرع  رد  شیورب  زارف ***  دمآ  لزنم  نآ  کیدزن  هچ 
زاین  یب  ةدنراد  ياج  دب  هک  زارف ***  دش  رب  شرع  زا  شرع  يوس 

دوب  هدیدان  شرع  رد  هچنآ  دیدب  دومن ***  لزنم  شرع  نآ  يوس  رب  هچ 
رقم  ياج  زاس  ام  شرع  رد  هک  رگداد ***  رواد  ناهج  زا  دینش 

دش  زاسمد  هدنراد  يارادب  دش ***  زارفارس  هر  نآ  كاخ  رد  وچ 
ناد زار  زجب  دنادن  ارنآ  هک  نایع ***  یناهن  زار  دید  یسب 

ع)  ) نانمؤم ریما  ۀناخ  رد  هراتس  ندش  لزان 

ماش  تشگ  نوچ  هدنشخر  زور  نآ  هک  مان ***  کین  روشناد  تفگ  نینچ 
رت  هدنشخر  دیشروخ  بکاوک ز  رت ***  هدنشخر  زور  زا  ماش  نادب 

اجز  دش  رشبلا  ریخ  تخد  اج  ز  اج ***  دمآ ز  رب  اج  زا  دیهان  هچ 
زارف  وا  يوس  دیآ  دیهان  هک  زاین ***  زار و  تسود  اب  تشاد  یمه 

تسب  شقن  لدب  ربکا  هللا  ز  تسد ***  دروآ  رب  ربکا  هللا  هب 
راقن  رهوگ  ظفل  زا  دمآ  نورب  راهچ ***  یس و  ریبکت  هک  ات  نینچ 

ماب  فرط  زا  هرهز  شدمآ  دورف  مامت ***  اجنآ  رد  دش  وا  ریبکت  وچ 
نیرفآ  کلف  هن  رهز  دمآ  رب  نیرق ***  برثی  هام  اب  هرهز  دش  وچ 

دورد  نادزی  دمآ ز  هناخ  نآ  رب  دورف ***  دمآ  هرهز  نوچ  هناخ  نآ  رد 
باتفآ  رون  تفرگب  دیهان  ز  باتهام ***  دش  هام  نآ  زا  یهام  هچ 

نیرفآ  هم  دیشروخ و  هرهز  دشب  نیرق ***  دمآ  هرهز  نوچ  هام  ناب 
هام  رهم و  رخفم  دش  خرچ  هنب  هاگ ***  راب  نآ  كاخ  رب  دوس  خر  هچ 

تفات  رون  هم  دیشروخب و  شیور  ز  تفای ***  رون  وا  يوسیگ  رات  زا  وچ 
هام دیشروخ و  تشگ  شمداخ  نیمک  هاگراب ***  نآ  هاگ  رد  كاخ  دش  هچ 

ادخ دورد  ارهز و  ترضحب  ندش  ماهلا 

وت  رای  نیرفآ  ناج  یییرط  هک  وت ***  رادیب  تخب  دوب  كرابم 
دورف  دیآ  هرهز  وت  ناوخ  رد  هک  دورد ***  دمآ  رد  ارهزب  نادزی  ز 

راگدورپ  كاپ  وت  رای  دش  هک  راگدرک ***  زا  داب  اه  هدژم  ارت 
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نیرفآ  ناج  زارمه  وت  یتشگ  هک  نیرق ***  دش  رگ  زوریف  تخب  ارت 
( 46  ) هحفص

نیما  لوسر  تخد  دینشب  هچ  نیرفآ ***  ناج  زار  دش  وچ  نایاپب 
بش  مین  نآ  زا  دمحلاب هللا  بل ***  داشگب  زاواب  يداش  ز 

درک  زاوآ  رپ ز  نامز  ناکم و  درک ***  زاب  بل  دنوادخ  دمحب 
کلف  حور و  دنتشگ  زاوآ  مه  کلف ***  رد  نایسدق  وا  دیمحت  ز 

رامش  ار  وا  درمشب  هدنرامش  راب ***  هس  یس و  تفگ  رب  هک  ات  نینچ 
تفهن  زار  دروآ  رب  هدرپ  ز  تفگ ***  دیمحت  دمح  ناب  ارهز  هچ 

تفگ  دیمحت  زین  نیرفآ  ناهج  تفس ***  رارسا  رد  نوچ  رکذ  نآ  رب 
ماب  فرط  زا  هرهز  ناور  دش  ارف  مامت ***  ارهز  دیمحت  رکذ  دش  هچ 

زارف  نودرگب  دش  نیرب  شرع  ز  زاین ***  يور  دوس  وا  هاگردب 
دورد  نودرگب  دمآ  شرع  نآ  زا  دوس ***  يور  هگراب  نآ  كاخ  رب  هچ 

نیرب  شرع  هدروآ  رب  الابب  نیرفآ ***  ناج  شرعناز  هک  یشرع  هچ 
تفای  هیاپ  نامسآ  هن  رتارف ز  تفاتش ***  الابب  اجنآ  بکوک  نآ  هچ 

نارگیب  نم  ردق  هیاپ  دش  هک  نارتخا ***  رب  کناب  دز  دیشورخ و 
ممداخ  رشبلا  ریخ  تخد  رب  هک  ممرحم ***  ایربک  هگ  تولخب 

تساور  ناویکب  مراد  رخف  رگا  تساجک ***  نم  نوچ  هلمج  امش  نایم 
فرع  نم  هش  ار  وا  رم  دیاتس  فرش ***  زک  يرتخد  مداخ  منم 

مدمآ  زارف  نادزی  شرع  رب  هک  مدمآ ***  زارفرس  وا  سوباپب 
نارک  ات  نارک  زا  همه  شیاپب  نارتخا ***  نخس  نیا  نوچ  دندینش 
دیسر  ارهز  كاخ  رب  ياپ  نآ  هک  دیما ***  يور  دنداهن  کیاکی 

نابز  ارهز  داشگب  ریبکتب  ناکم ***  نیز  دش  دیهان  وچ  الابب 
رارق  بکوک  تفای  دوخ  ياج  رب  هک  راهچ ***  یسرکذ و  دش  هک  ات  نینچ 

ماکب  ار  نیرفآ  ناهج  دمآ  دش  مامت ***  ارهز  ریبکت  حیبست و  هچ 
نیما  لوسر  رای  دندوب  هک  نید ***  نارای  نارادمان و  یلو 

دنتساوخ  ار  هدنخرف  تخد  وا  زا  دنتسارآ ***  شهاوخیمه  شیوس  هک 
لگباپ  ناتساد  ناز  هدنام  ورف  لجخ ***  راسمرش و  نخس  ناز  هدش 

نخس  ياج  چیه  دبن  رگید  هک  ندز ***  مد  یئارای  هن  ار  یسک 
ریذن  ریشب و  ام  زا  دناد  هب  هک  ریذپ ***  شزوپ  راکناز  هتشگ  همه 

تساوخ  هچنآ  شدمآ  ماکب  ارهز  هک  تسار ***  دندرک  راک  نوچ  هنوگ  نادب 
نیزگ  هر  نایسدق  وا  هارمهب  نیما ***  لیئربج  نیرب  شرع  ز 

راگدرورپ دزن  زا  راب  رگد  رابک ***  لوسر  دزنب  دمایب 

رون ياهقبط  اب  هکئالم  جاوفا  اب  لیئربج  ندیسر  رکذ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


رون ياهقبط  اب  هکئالم  جاوفا  اب  لیئربج  ندیسر  رکذ 

کلف  ات  کلف  هدیشک  رب  هدز  کلم ***  حور و  نایب و ز  ورک  ز 
روبز  توصب  يدورس  نایارس  رون ***  رپ ز  همه  اهقبط  دب  فکب 

دنسپلد  شوخ و  یئاون  توصب و  دنلب ***  هدومن  ترشع  تسد  همه 
وپ  زیت  دبنگ  ناشزاوآب  وگ ***  هلذب  همه  نانز  ور  همه 

زاب  دیدرگ  شرع  رد  انامه  زارب ***  دش  هیوپ و  زا  هدنام  ورف 
کلف  حطس  مدامد ز  يداشب  کلم ***  كولم و  جوف  دندیسر 

تسیک  رهب  زا  زاوآ  رپ ز  کلف  تسیک ***  مزب  زا  يداش  نیا  هک  منادن 
راگزور نامز  ره  دنک  يداش  هک  راکشآ ***  دش  هچ  یتیگب  منادن 

دنک تنیز  ار  شرع  هک  لیئربجب  ادخ  نداتسرف  یحو  رکذ 

لیئربج  رب  لیاکیمب و  یئادن  لیلج ***  بر  دنوادخ  زا  دیسر 
دننک  رونم  اهنامسآ  همه  دننک ***  رویز  شرع  یسرک  ات  هک 

رگداد  هدنراد  نامرفب  رگد ***  یشرع  شرع  نآ  يالابب 
یهرمه  دنک  نادزی  برق  اب  هک  یهرف ***  اب  بیز و  اب  دنزاسب 

شرف  دنیامن  کئالم  لاب  ز  شرع ***  يالابب  یشرع  دنزاسب 
نیمز  رب  نامسآ  زا  دمآ  دورف  نیمالا ***  حور  دنوادخ  مکحب 

کلم  كولم و  ینامسآ  ره  ز  کلف ***  زا  نایبورک  جوف  ابا 
هتشابنا  هام  نآ  رهم  لدب  هتشارفا ***  رب  نیرز  ياهملع 

شوج  رپ ز  نامز  نیمز و  ناشیاز  شورخ ***  رب  دش  شرع  یسرک  همه 
لامه  یب  ربمغیپ  هاگردب  لالج ***  هوکش  اب  نوچ  دندیسر 

دود  يادخ و  یحو  دناوخ  وا  رب  دورد ***  شداد  لیربج  وچ  نیتسخن 
دنامب  ناریح  هروس  نآ  زا  ربمیپ  دناوخب ***  ار  یتا  له  ةروس  وا  رب 

نیمز  رب  ةروس  نینچ  دمایب  نیرفآ ***  ناهج  دزن  يو ز  رب  هک 
رورس  زا  يداش و  زا  دندناشف  رون ***  ياهقبط  رم  فکب  کیالم 
ادخ  لوسرب  ناسر و  تراشب  ارگ ***  تحدم  هتشگ  یلع  حدمب 

رابک  لوسر  رب  هدش  ناوخ  اون  راگ ***  دنوادخ  مالک  زا  همه 
دندمآ  دورد  اب  هیده و  ابا  دندمآ ***  دورف  ارهز  ناخ  يوس 

ناوناب  يوناب  نآ  ردنا  دوب  هک  ناور ***  دش  ۀناخ  يوس  ربمیپ 
دنامب  ناریح  هروس  ناز  هدنشوین  دناوخ ***  هروس  نآ  نوچ  ناشیارب  ربمیپ 

همه  ناج  ناوخ  هروس  رب  دندناشف  همه ***  نادزی  تایآ  هروس  نآ  زا 
ناوخ  دیحوت  هتشگ  یلع  حدمب  ناشف ***  رپ  همه  يداش  کیالم ز 

رگداد  رواد  دش  دونشخ  هک  رپ ***  لاب و  هدز  يداش  کیاکی ز 
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یلع  راگدرک  رگ  شیاتس  یلع ***  راک  ناریح ز  هدنام  همه 
دیلک توبن  رب  ربمغیپ و  هن  دیدپ ***  نادزی  راک  دوز  هک  نادزی  هن 

راکبان موق  نآ  ياسؤر  زا  رگید  یعمج  نداتسرف  كردب  شیرق و  ناشک  ندرگ  زا  یعمج  ندش  راتفرگ  يربک و  ردب  هعقاو  ناتساد  زاغآ 
اتکی رداق  مانب  نخس  يادتبا  رارک و  ردیح  راقفلاوذ  برضب 

زارفرس  دش  همان  اهمان  ناز  هک  زاب ***  همان  رس  میاشگ  یمانب 
تسوگتفگ  وا  مان  زا  مان  رهب  تسوا ***  مان  همان ز  ره  بایفرش 
ما  همان  رد  هن  یماخ  مان  نآ  زا  ما ***  همان  هدش  یمان  مان  نآ  زا 

دشک  رتفد  تفه  نآ  شقن  ملق  دشک ***  رد  ملق  نوچ  ردق  شمانب 
راگن  رپ  کلف  هن  نیا  دش  شمان  ز  راکشآ ***  خرچ  تفه  دش  همان  نآ  زا 

تسود  مان  رگا  نمشد  مان  رگا  تسوا ***  مان  زا  یمان  اهمان  همه 
تسد  دنرآ  رب  یمان  مان  ناب  تسم ***  رایشه و  هبعک  هناخیمب و 

( 47  ) هحفص ماج  حیبست و  دنریگ  مان  ناب  ماخ ***  خیش  رورپ و  رنه  فیرح 
تخاس  مان  نآ  همان  ره  گنهآ  رب  تخاون ***  برطم  هکیئاون  نیتسخن 

دز  رات  رب  رامضم  همغن  نآب  دز ***  رامضم  رات  ره  مان  ناب 
اون  درآ  رب  ین  زا  مان  نآ  زا  انب ***  مد  دنز  یمان  مان  نآب 

تسدب  رغاس  دنریگ  مان  نآب  تسم ***  نادنر  هناخیمب  ریذپ و 
شون  بان  ةداب  دنک  شمانب  شورف ***  یم  دهاش و  ناغم  ریدب 

شوگب  دمآ  شمان  نآ  هدنشوین  شورخ ***  درآرب  برطم  وچ  نیتسخن 
وبس  نیلافس  رد  یم  تخیر  مخز   *** ور هام  یقاس  وا  مان  رب  هچ 

دون  یتسرپ  یم  وبس  یقاس  هچ  دومن ***  یتسم  هداب  مخ  نوچ  وبس 
تفرگ  اج  یشک  يد  رد  شود  رب  هک  تفرگ ***  الاب  راک  نانچ  ار  وبس 
مخ شون  زا  شوج  زا  تساخ  رب  هک  مخ ***  شون  زا  دیدرگ  تسم  نانچ 

باتک فیلات  رد  ادخ  هاگرد  زا  ندومن  اعدتسا  روفغ و  رداق  تردق  روهط و  یم  فصو  رد 

رز  ماج  رد  زیر  زر  بآ  ایب  رب ***  میس  یقاس  يا  همان  نآب 
نت  میس  تب  يا  ماج  هنیرزب  نمب ***  ابهص  مان  نآب  رگ  یهد 

هالک  نیرز  ناراذع  نیمیس  وچ  هام ***  رهم و  رب  هشوگ  هلک  مزارف 
مروآ  راوخ  میس  رز و  رهوگب  مروآ ***  راثن  یتیگ  ود  مزبب 

زورف  شتآ  بآ  نآ  زا  مکاخب  زوس ***  بآ  شتآ  نآ  یقاس  هدب 
رهگ  مراد  میس  رز و  ياجب  رز ***  میس و  زا  متسد  دوب  رگ  یهت 

مغ  كاخ  مخر  زا  وش  بآ  نا  زا  مد ***  زاس  نیشتآ  مشتآ  نآ  زا 
نیشتآ  ییم  نوگبآ و  بل  نید ***  شیک و  ارم  هداد  داب  رب  هک 
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نک  روط  شتآ  تریغ  ملد  نک ***  رون  رپ  هنیس  مشتآ  نآ  زا 
نابز  رب  نخس  مرآ  شتآ  زا  وچ  نابز ***  رت  ینک  رگ  مشتآ  نیا  زا 

منک  نمیا  يداو  وچ  نازورف  منک ***  نشور  هلعش  نیا  زا  ارناهج 
ممد  زا  نیشتآ  دوش  اهنابز  ممد ***  زا  نیمالا  حور  قطن  دمد 

دنک  احیسم  راک  هدنشوین  دنک ***  یسوم  زاجعا  هدنیآ  رس 
ناوخ همغن  نیمالا  حور  سودرفب  ناتساد ***  نیا  زا  دیآ  رس  ناتسدب 

دیوگ روهط  یم  روط و  شتآ  فصو  رد  رشبلا  ریخ  راب  ررد  مالک  زا  ندومن  راهظا 

ارم  تماق  دق  ناور  ورسب  اس ***  ورس  دق  یقاس  زارفا  رب 
ناشن  رت  شتآ  کشخ  خاش  نیدب  ناشف ***  رز  نازر  بآ  مماجب ز 

كات  بوچ  زا  دمآ  روط  لخن  رب  هک  كانبات ***  نک  هنیس  مشتآ  نآ  زا 
اسر  ورس  دق  نوگ  هلال  خر  اپ ***  مدوجو ز  لخن  هدنکفا  هک 

رابب  شتآ  شتآ  نآ  زا  خاش  نیاب  رایبآ ***  وش  بآ  نیا  زا  لخن  نیا  رب 
زیختسر  شتآ  وا  زا  بآ  دوش  زیخ ***  هلعش  دوش  یتیگ  ود  ره  رب  هک 

نومنهر  دوش  انیسران  رب  هک  نوگ ***  بآ  شتآ  نآ  یقاس  هدب 
كاپ  بآ  نآ  زا  مکاخ  روایب ز  كاخب ***  نکفا  رب  شتآ  مبآ  نآ  ز 

نک  زار  ةدرپ  مرحم  ملد  نک ***  زاوآ  رپ  بل  مشتآ  نآ  زا 
زاب  دندرکن  رهوگب  زج  ناهد  زار ***  رازاب  ناشورف  رهاوج 

تسرپ  وداج  ناگژم  نافلز و  ز  تسد ***  دش ز  نید  راک و  زا  هتفر  لد  هک 
وگ  رادلد  زار  ملد  رب  لد  ز  وگ ***  زاب  بل  زا  مبل  رب  نخس 

دوب  دوبان و  وت  ینیبب  ناسکی  هک  دوز ***  زاونب  هدرپ  نآ  زا  ینغم 
ارت  رم  دش  هک  يراگن  ینیبب  ارت ***  دیامن  یشقن  هدرپ  نآ  رد 

ین هلان  اب  تفگ  نینچ  یئانب  یک ***  مزب  رد  هک  ین  نزب  ینغم 

ساوح ندمآ  مهارف  صوصخ  رد  یلاعت  يراب  ترضح  زا  ندومن  يرای  بلط 

میزاس  سفن  مه  سفن  کی  دوخب  میزاونب ***  فطل  رس  زا  رگ  هک 
ما  هلاژ  کی  دزیخ ز  رحب  دص  ود  ما ***  همان  زا  ددرگ  اون  رپ  ناهج 

تسا  رپ  یم  غمورآ و  یمورآ  ین  تسبن ***  یفرط  خیش  یتفم و  زا  لد 
هد  هاگآ  لد  منالد  یفاص  ز  هد ***  هار  ناشک  يدرد  يوس  ارم 

ور  يامنب  هناخیم  يوس  ارم  وشب ***  مقرز  دهز  ۀماج  یم  ز 
شورف  یم  یشک  یم  اب  تفگ  نینچ  شود ***  هناخیم  يوک  رد  تسمرس  هک 

تسین  بآ  لگ  زا  ریغ  هک  لد  وگم  تسین ***  بان  یم  زا  بارخ  وک  یلد 
دش  شومارف  مقرز  هز و  همه  دش ***  شوگ  رد  میوار  زردنا  هچ 
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دنپ  دهز و  هحبس و  زا  متسسگب  هک  دنسپ ***  میوا  زردنا  تشگ  نینچ 
ناغم  ریپ  کیدزنب  مدیسر  ناگیار ***  مدمآ  ناغم  ریدب 

مان  گنن و  هد  داب  رب  شونیم و  هک  ماج ***  انیم و  دروآ  شک  یم  غم و 
دوبر  ار  ملد  نید و  همغن  کیب  دورس ***  يدورس  ناتسم  گنهآب 

تخیسگ  مدهز  ریوزت و  دنب  لد  ز  تخیر ***  بان  ةداب  مرغاس  رب  هچ 
مرتفد  هقرخ و  دش  نهر  یمب  مرگشمار ***  تشگ  یم  گنچ و  اب  هچ 

تسرپ یم  ناغم  ریدب  متشگ  هک  تسم ***  درک  نانچنآ  ما  هعرج  کیب 

دیوگ هقرو  نیا  شیارآ  وا و  زا  ندومن  يرای  بلط  لقعب و  ندومن  باطخ 

زاجح  ياون  قارع و  توصب  زاون ***  یئاون  ممظن  ینغم ز 
وگ  زاوآب  يزاجح  توصب  وگ ***  زاب  ناتساد  نیا  زا  ناتسدب 

نک  رون  زا  رپ  یتیگ  ود  دورد  نک ***  روش  زا  رپ  یتسه  کلم  وا  زا 
زار  يوگ  ناتساد  نیا  زا  ناتسدب  زاون ***  طب  رب  مزر  نیا  گنهآب 

يان  زاونب  قاشع  وچ  ناتسدب  يارس ***  يدورس  لباز  ینغم ز 
نک  شوگ  ناتساد  نیا  زا  ار  ادخ  نک ***  شومارف  متسر  ناتسد  ز 

شورف  رهوگ  شاب  يرهوج  رب  شوه ***  شوگ و  نک  مظن  نیا  زا  روانش 
تسم  ناناوخ  همغن  نوچ  يآ  صقرب  تسد ***  زارفا  رب  ممظن  ینغم ز 
لیئربج  هدش  ناوخ  اون  تتوص  ز  لیلج ***  يادخ  تدورد  دیوگ  هک 

ياج  ارنالد ز  یپ  لد  ررآ  رب  يان ***  زاونب  مظن  نیا  زا  ینغم 
وگ  زاب  اون  نیا  ناگدادلدب  وگ ***  زار  نیا  حرش  نالد  بحاصب 
يوگ  زار  نیا  رکذ  ناگدازآ  هچ  يوج ***  هدازآ  نادرم  هار  ورب 

راثن  رد  نک  مظن  نیا  مزب  نیا  رد  رای ***  مزب  يوس  وش  ناور  ینغم 
دنلب  توص  دنبلد و  زاوآب  دنب ***  هیاریپ  مظن  نیا  زا  مزب  نیا  رد 

ياج  دیآ ز  رب  لد  ار  رادلد  هک  يان ***  زاونب  مزب  نیا  ردنا  نانچ 
( 48  ) هحفص

زاس  هدرپ  یب  زاس  نک  هدرپ  نیا  زا  زاون ***  یئاون  هر  نیا  زا  ینغم 
راگن  دمآ  رد  نافیرح  مزبب  رای ***  راسخر  دومنب  هدرپ  یب  هک 
دورد  هد  اون  نیز  ناگدادلدب  دور ***  زاونب  يان و  نزب  ینغم 
ناوخب  نارادتسود  رب  یئاون  ناوخب ***  نارایب  مظن  يدورس ز 
هد  هار  ناتسود  لد  رب  نیا  زا  هد ***  هاگآ  هصق  نیا  زا  ناتسمب 
نک  زاوآ  رپ  یتیگ  ود  ياضف  نک ***  زاس  يرد  ياون  ممظن  ز 
نک  هزادناب  ار  درخ  طاشن  نک ***  هزات  لد  ناج و  ار  دنمدرخ 

رگد  یناج  يوج و  رگد  یئاون  رگد ***  یناهج  ارایب  ینغم 
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نک  زاوآ  مظن  نیا  زا  هگنآ  سپ  نک ***  زار  مرحم  نآ  رد  ار  درخ 
امن  یناهن  زار  مظن  نیا  زا  اشگ ***  رب  ار  زار  رس  ینغم 

يردنکسا  ماج  رب  کناب  نزب  يرد ***  ياون  رد  ناوخب  مظن  ز 
نک  شومارف  مج  ردنکسا و  ز  نک ***  شوگ  اون  نیا  وگب  ار  وا  رم 

زاب  رای  ةرهچ  زا  هدرپ  دش  هک  زار ***  هدرپ  نیا  زا  يارایب  ینغم 
دنب  هدرپ  ار  رامزم  مزر  نیا  زا  دنمشوه ***  رگا  ياراد  هدرپ  نیا  رد 

نک  زاس  ار  هدرپ  نیا  نافیرح  نک ***  زاوآ  هناخیم  نادنرب 
وگ  زاوآب  نافیرح  دزنب  وگ ***  زار  نیا  رکذ  نادزار  رب 

دنسپ  دزاس  هکنآ  دنمشوه  زجب  دنمشوه ***  ۀمغن  رگا  دیارس 
هب  هرهم  رخ  هدیدنسپ  رهوگ  ز  هد ***  نازاب  هرهم  رخ  ناکدب 

تسین  هنادنر  زار  مرحم  یسک  تسین ***  هناسفا  راک  نیاک  زرو  درخ 
قشع  رازاب  مرگ  دوب  ناشیز  هک  قشع ***  راب  رد  نازابکاپ  زجب 

شورف  رهوگ  دنسانش و  رهوج  هک  شون ***  فاص  شکیدرد  نافیرح 
دنهر  درم  تسود  رد  يوسب  دنهگآ ***  نایع  ناهن و  زار  ز 

يوگ  زاب  ناتساد  نیا  زاوآب  يوگ ***  زار  نیا  زا  نادنرب  ار  ادخ 
ناتسار  رب  تسار  هر  زا  ناوخب  ناتساد ***  نیا  رب  یئاون  ینغم 

تسامنشوخ  یتسار  ناتسار  زا  هک  تسار ***  زار  نیا  يوگ  ناتسار  رب 
نز  هناتسم  قاشعب  یئالص  نز ***  هنافیرح  نادنرب  یئاون 

امن  منرت  مرعش  زآ  روشب  اون ***  شک  رب  مظن  نیا  زا  ینغم 
شورس  یحورآ  شوه  شوگ  ربا  شوگ ***  شوه  ناتسادنیا  زارآ  شوهب 

نک  زاب  یلدشوخ  رد  ملاعی  نک ***  زاس  اون  ممظن  ینغم ز 
نک  هزات  ناهج  ناج  همغن  نیا  زا  نک ***  هزاوآ  رپ  ممظن  یتیگ ز  ود 

دورد  هد  یکدور  رب  ور  نیا  زا  دور ***  زاونب  هدرپ  نیا  زاوآب 
زاجح  قارع و  يزاس  همغن  نیا  زا  زاون ***  یئاون  ین  اب  هدرپ  نیا  زا 

نیرفآ  رازه  دص  میسودرف  ز  نیرب ***  دلخ  دیآ ز  سودرفب 
اون یئامن  نوچ  ناتساد  نیا  زا  اج ***  يرآرب ز  لد  ار  قاشع  هک 

دیوگ رابتعا  یب  يایند  رادغ و  ۀنامز  يزاسان  راگزور و  لها  ینادان  تفص  زا 

زاس  زاونب  هدرپ  نیا  زا  ار  ادخ  زاب ***  زار  نک  هدرپ  نیا  زا  ینغم 
یسک  مدیدن  يو  رد  هک  لصاح  هچ  یسب ***  یتیگب  مدیود  اغیرد 
رایشوه  لزا  زا  دبن  یئوگ  وت  راگزور ***  رد  هک  انامه  میوگ  هچ 

دوبن  ادیوه  یتیگب  مدرمب  دوبن ***  ادیپ  رهد  رد  دوب  رگ  و 
رایشوه  ةدید  درگنب  رگا  رادیاپان ***  رهد  نادکاخ  نیا  رد 
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لد  زار  لگ  كاخ و  رب  دیوگ  هچ  لگ ***  كاخ و  زجب  دنیبن  ار  یسک 
زاون  لذارا  تسا و  رورپ  یند  زاس ***  نیئآ و  تسا  نینچ  ارناهج 

يرماس  ۀلاسوگ  راتسرپ  يرب ***  مدرم  دنا  میلک  توص  ز 
زاگ  زاوآ  دنشوین  ناواگ  وچ  وات ***  دنرادن  نادزی  توص  رب  هچ 

نابدرن  رب  هلاسوگ  راز و  یبن  نامسآ ***  شدرگ  رب  داب  وفت 
نیرفآ  دص  داب  وا  راتفگب  نید ***  داد و  اب  ياناد  تفگ  شوخ  هچ 

رخب  شوگ  ار  زار  نیا  دشون  ین  هک  رخب ***  یشوگ  شوگ و  نیا  شورفب  هک 
شوگ  راد  لد  زار  رب  شوگ  نآب  شوین ***  نارایشوه  زا  يآ  شوهب 

نتشیوخ  یئاهنت  جنک  نم و  نخس ***  اهنتب  میوگ  هچ  منادن 
مروآ  نیزگ  زغن و  ياهنخس  مروآ ***  نیتم  یتیب  ود  يدعس  ز 

داد  داد  نخس  رد  نخس  لهاب  داتسوا ***  نخس  لهاب  دب  وا  هک 
تفگ  هچ  رگنب  اشگب و  شوگ  ابب  تفس ***  رارسا  رد  نخس  ردنا  هچ 

تسشن  رب  فصب  یضاق  ناویدب  تسدگنت ***  ۀماج  نهک  یهیقف 
زیخ  هک  شنیتسآ  تفرگ  فرعم  زیت ***  زیت  وا  رب  یضاق  درک  هگن 

تسیاب  ای  ورب  ای  نیشن  رتورف  تسین ***  وت  ماقم  رترب  هک  ینادن 
دوب  هک  یماقم  زا  تسشن  رتورف  دود ***  شیورد  دروآ  رب  شتآ  وچ 

دنتخادنا  رد  ملست  مل و ال  دنتخاس ***  لدج  قیرط  ناهیقف 
چیه  دندربن  هر  وا  لح  رد  هک  چیپ ***  چیپ  ةدقع  رد  دنداتف 

نیرع  ریش  وچ  دمآ  رد  شرغب  نیرخآ ***  فص  زا  ریقف  هیقف 
تشامگ  رب  نیگم  شقن  هچ  اهلدب  تشاد ***  هکینایب  تحاصف  کلک  ز 

دنام  زاب  لحو  رد  رخ  وچ  یضاق  هک  دیارب ***  یئاجب  ات  نخس  دنمس 
شیپ  داتسرف  شفطل  مارک و  اب  شیوخ ***  راتسد  تخت  زا  دمآ  دورف 

شرس  رب  دهن  یضاق  راتسد  هک  شرب ***  دمآ  يرادلدب  فرعم 
رورغ  دنب  ياپ  مرس  رب  هم  رود ***  هک  شدرک  عنم  نابز  تسد و  ز 

زغن  راتسد  وت  نوچ  ارم  دیابن  زغم ***  درم و  رس  ردنا  دیاب  درخ 
درخ یب  وگتفگ  رد  شیدنا  دب  دب ***  کین و  زا  هتسب  بل  هشیپ  درخ 

مالعا کلم  زا  تناعا  بلط  باتک و  نداد  تنیز  تهجب  همان  یقاس 

ناد  زار  هدش  اراکشآ  ودع  ناهن ***  تلزع  جنک  رد  هتشگ  یلو 
يرب  شناد  ناروشناد و ز  ز  يروشناد ***  مان  دوب  نادانب 

زاون  یئاون  نادنر  نیئآب  زاس ***  زاس  نک  هدرپ  نیا  زا  ینغم 
شوگ  شوه و  نامگ  یب  ارم  اوانش  شوگ ***  تسین  رگا  روایب  یئاون 

نک  هزاوآ  رپ  ار  نایسدق  فص  نک ***  هزات  نایناحور  ناج  لد و 
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نک  داینب  هتکن  نیا  وت  ناناجب  نک ***  دای  ناتساد  نیا  زا  ناتسدب 
رات  توص  زا  يارآ  رب  یئاون  راک ***  لد ز  دش  هک  نز  ین  هب  رب  یفک 

شورس  یحو و  یئاون ز  ارالد  شوگب ***  دمآ  مبیغ  ملاع  زا  هک 
( 49  ) هحفص

دنمدوس  دوب  فد  ندیشورخ  دنزگ ***  اهلدب  دناسر  مغ  نوچ  هک 
شورخ  لد  زا  وت  يرآ  رب  رگ  دزس  شوجب ***  یئاونیب  زا  لد  دیآ  هچ 

نزب  یئار  همغن  زا  هدرپ  نیا  رد  نزب ***  یئاون  ین  نیا  رد  یجارب 
يارگلد  ناگدادلد  يوس  دوش  ياج ***  دیآ ز  رب  لد  وز  هک  یئاون 
يروآ  شوگب  متوص  هدرپ  نآ  زا  يروآ ***  شوهب  لد  میشوهیب  ز 

یهن  مناهد  رب  نخس  شناد  ز  یهد ***  مناروشناد  یناشن ز 
نم  زار  زا  هگآ  يوش  یئان  هچ  نم ***  زاوآ  مه  وش  یمد  ینغم 

يروآ  شورخ  ياون  ار  ملد  يروآ ***  شوهب  ار  لد  هک  نز  یهر 
لد  مارآ  يوج  ینز  گنچ و  ز  لد ***  ماک  هد  رامضم  بارضم و  ز 

نک  رای  مرحم  ما  هدرپ  نآ  رد  نک ***  رادلد  زار  مرحم  ملد 
لد  مارآ  میوج  ینز  گنچ و  ز  لد ***  زار  ینوچ  یپایپ  میوگ  هک 

نک  رای  مرحم  ما  هدرپ  نآ  رد  نک ***  رادلد  زار  مرحم  ملد 
ناتسار  زا  سک  مدیدن  لصاح  هچ  ناتساد ***  ناتسار  زا  مدید  یسب 
سب  یمان و  هدنام  اجب  شناد  ز  سک ***  ياج  رب  تسین  ناروشناد  ز 

اج  دمآ ز  رب  لد  انگنت  نیز  هک  انب ***  نز  یمد  یئاجک  ینغم 
سک  میدیدن  یئاج  میتشذگ و  سفن ***  مه  یپ  رب  ره  موب و  رهب 

دیسر  رخآب  نارجه  تفگ  اضق  دیما ***  ان  ناج  رادید  دش ز  لد  وچ 
ناج  يوب  لدب  يدیسر  وسناز  هک  نانع ***  مدیشک  یئوسب  ار  اضق 

يدمآ  ناوت  ار  ناوتان  نت  يدمآ ***  ناج  يوب  شتهکن  زا  هک 
تساک  جک و  زا  مسرت  یتسار  نآ  زا  تسار ***  هار  دش  رادومن  وسنآ  زا 

دیسر  رخآب  قروز  بادرگ  ز  دیدپ ***  دصقم  تشگ  ارم  هر  نآ  رد 
متفای  متساوخیم  هچ  ره  همه  متفاتشب ***  هار  نآ  يوس  رب  هچ 

لاصو  زور  تشگ  نم  رجه  بش  لالم ***  درگ  هریت  خر  مدود ز  ز 
تشگ هدنشخر  زور  ما  هریت  بش  تشذگ ***  نارجه  ماش  دمآ و  لاصو 

دیوگ ناخ  میهاربا  مظعا  ةداز  ریما  باکر  رهپس  باطتسم  باون  فصو  رد 

ور  كاپ  رواد  يوس  مدومن  وزرآ ***  دب  هچنآ  ارم  دمآ  رب 
ور  كاپ  رواد  يوس  مدومن  متشارفا ***  رب  رس  يرد  كاخب 

مدش  اسرف  شرع  هگراب  نآ  رد  مدش ***  امیپ  هار  نوچ  هار  نآ  رد 
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تساوخ  هک  یماک  تفای  لد  هک  یئاون  تسار ***  زاوآب  یئاجک  ینغم 
يردنکسا  سوک  نآ  زا  دزرل  هک  يرد ***  توصب  یئاون  نز  نانچ 
هام  رهم و  رب  گنج  ۀمغن  ناسر  هار ***  نادرم  هچ  روآ  رب  یشورخ 

نک  زیر  رهگ  ار  ملق  نابز  نک ***  زیمآ  ربنع  ار  هماخ  ین 
وشب  رثوک  بآ  زا  هماخ  ون  ز  وشب ***  رتفد  حول  رضخ  بآب 

نک  زیر  رهگ  مکلک  حدم  نیا  زا  نک ***  زیت  نابز  یئارس  تحدمب 
ممدمه  دوش  یسدق  حور  مد  ممد ***  يزاس  حدم  رگا  شحدم  ز 

دوش  رتسگ  حدم  میسدق  مد  دوش ***  رورپ  حور  اون  ناز  نخس 
ماج  انیم و  زار  ودب  ار  ادخ  ماف ***  لعل  ةداب  ایقاس  هدب 

يورسخ  تحدم  رس  مراد  هک  يورسخیک ***  ماج  زا  یم  هد  نمب 
وا  نابرد  دنیوا  نابردب  وا ***  ناویا  رد  مج  ورسخیک و  هک 

یئ  هدنتسرپ  شخاکب  نتمهت  یئ ***  هدنب  وا  هاگردب  نودیرف 
یک  میهید  گنروا و  راوازس  یپ ***  هدنخرف  دنمدرخ  ویدخ 

رف  بیز و  زا  رپ  تیگ  ود  دراد  هک  روجات ***  رورپ  نید  رادناهج و 
دنک  یناکمال  ناکم  شتخب  ز  دنک ***  ینامسآ  نیمز  شتشگ  ز 

تسوا  تخت  ۀیاپ  رب  خرچ  رس  تسوا ***  تخب  زا  نشور  نامز  نیمز و 
رهم  هام و  ناور  شرینم  رهچ  ز  رهچ ***  رهچونم  داهن و  نودیرف 

ناوریشون  تخت  دش  هزات  وز  هک  نارماک ***  ةدازهش  رادناهج 
دای  تفر  ناوریشون  ار ز  ناهج  داشگ ***  یناوریشون  يوزاب  هچ 

تخب  زوریف  هتشگ  وا  زا  یتیگ  هک  تخت ***  دنوادخ  جات و  دنوادخ 
دای  تفر  یمه  متاح  ارناهج ز   *** داشگ یتیگب  شتخب  تسد  نوچ  هک 

تساک  جنک و  زا  يراع  اضق  شتسد  ز  تسار ***  ریدقت  تسد  وا  يوزاب  ز 
هاگن  دح  هن  ار  متس  شکلمب  هار ***  ملظ  هتفای  شروشک  رد  هن 

یئ  هیاپ  نیرب  رهپس  شتخت  ز  یئ ***  هیاس  نامسآ  وا  ناماد  ز 
ياس  شرع  دش  میهید  جات  ورس  ياج ***  درک  وا  كرت  رب  میهید  هچ 
نیرفآ  نیرفآ  ناج  دناوخ  وا  رب  نیگن ***  تخت  بیز  وا  ياپ  دش  هچ 

تشارف  رب  يروآ  دنک  يوزاب  هچ  تشارف ***  رب  نیرفآ  ناهج  تسد  هچ 
دش  راک  زا  شزاب و  روز  ردق  دش ***  راکیب  راک  زا  شتسد  اضق 

بات  هام  وا  غیت  شتآ  دروخ ز  باتفآ ***  رب  هنعط  وا  حمر  دنز 
دنک  یئادخ  نایادخ  روشکب  دنک ***  یئاشگ  روشک  هچ  روشکب 
يرتشم  هم و  نودرگب  دشخبب  يرتسگ ***  اخس  تسد  وچ  داشگ 

داب  وت  هانپ  رد  دوب  ات  ناهج  داب ***  وت  هاگتخت  کلف  اویدخ 
داب  رومعم  لدع  روشک  وت  ز  داب ***  رون  زا  رپ  یتیگ  کلم  وت  ز 
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دش  رازاب  مرگ  متحدم  نیا  رد  دش ***  رای  ماوت  فطل  راک  نیا  رد 
تشگ  وت  ياپ  كاخ  اب  زارمه  هک  تفرگ ***  رب  نامسآ  فرش ز  ناز  مرس 

متخورفارب  خر  وت  راسخر  ز  متخومآ ***  شناد  وت  راتفگ  ز 
تفای  راداد  راداد  رون  ملد  تفات ***  رون  ملد  رب  وت  يور  زا  هچ 
دش  هزاوآ  رپ  متفگ  یتیگ ز  ود  دش ***  هزات  وت  راتفگ  مناور ز 

نک  زاب  یمرخ  رد  ملاعب  نک ***  زاغآ  تحدم  نیا  زا  ینغم 
ناوخب  ناناجب  نادزی  يدورد ز  ناتساد ***  نیا  زا  رآ  دیاب  ار  ادخ 

دوب  نادزی  دزن  زا  هکیدورد  دوب ***  ناج  شیاسآ  هک  يدورد 
نمز  نیمز و  رخف  دنتسه  هک  نت ***  جنپ  نآ  زازع  اب  ایادخ 
راد  هدنز  وا  زا  ارناهج  دوجو  راد ***  هدنیاپ  قافآب  ار  وا  هک 

داب  رادهگن  ار  وا  رادناهج  داب ***  رای  ناهج  يادخ  ار  وا  رم 
داب  دیشروخ  وچ  شغیت  هدنشخرد  داب ***  دیواج  رهد  رد  رمع  ارو 

ناتساد  نیا  لبط  مدز  شدهعب  ناتسار ***  رس  یتیگب  دب  وا  هچ 
ار هماگنه  مرگ  نینچ  مدومن  ار ***  همان  رس  یتیگب  مداشگ 

نانیشنارحص ندروآ  مالسا  نیمز و  برثی  رد  نیلسرملا  دیس  ندومن  لوزن  رکذ 

نید  داد و  تیار  نوج  تشارفارب  نیما ***  لوسر  برثی  رهش  زا  هک 
( 50  ) هحفص رشبلا  ریخ  نیئآ  دندیزگ  رب ***  موب و  نآ  ناشیک  رفک  همه 

دندمآ  نیبم  نیدب  رسارس  دندمآ ***  نیما  لوسر  يوسب 
دنتشارفا  رس  ربمیپ  نیدب  دنتفات ***  رب  يور  دو  يزع و  ز 

ور  دنوادخ  يوس  دندومن  وج ***  دنوادخ  مدرم  يوس  ره  ز 
دندش  ربمیپ  نید  نیئآب و  دندش ***  رواد  كاپ  ةدنتسرپ 

دش  رادومن  ربمیپ  هوکش  دش ***  راوخ  دو  تال و  نیمز  برثیب 
هوک  تشد و  زا  زور  بش و  يدیسر  هورگ ***  اهورگ  وس  رهب  شدرگ  هب 

یبن  يادخ  ناج  زا  دندوتس  یبن ***  هار  نیئآ و  دنتفرگ 
تشگ  تساوخیم  هک  وسنادب  هنامز  تشگ ***  تسار  واب  یئادخ  راک  هچ 

تفرگ  الاب  راک  مدبمد  ارو  تفرگ ***  اج  وا  رهم  همه  اهلدب 
لیئربج  وا  کیدزنب  دمایب  لیلج *** يادخ  دزن  هگان ز  هک 

مایپ  شداد  هنوگ  نیدب  هگنآ  سپ  مالس ***  دورد و  شداد  راداد  ز 
نتخات  نورب  ناشیک  رفک  يوس  نتخآ ***  غیت  زرگ و  ارت  دیاب  هک 

نتخیر  نوخ  ریشمشب  زرگب و  نتخیگنا ***  رب  شتآ  رافکب 
يربمغیپب  یئادخ  رما  ز  يرب ***  دناد  هک  ره  ارت  ارم و 

زاس  رود  نت  ار ز  شرس  هگنآ  سپ  زاتب ***  شیوس  مشخ  هنیک و  زا  رپ 
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هاوخ هنیک  وشموا  اب  هاگنآ  سپ  هانپ ***  درآ  وت  نید  يوس  رگم 

شیرقاب داهجب  ترضحنآ  ندش  رومام  لوسر و  ترضح  يوسب  لیئربج  ندروآ  مایپ  رکذ 

زاس  راک  اهراک  ارت  دزاس  هک  زات ***  شیدنا  دب  يوس  شیدنیم و 
ناور  احطب  يوس  رب  ماش  زا  دش  ناوراک ***  یکی  احطب  رافک  ز 
يروآ  گنجب  ارناوراک  رگم  يروآ ***  گنرد  اجنیا  هک  دیاشن 

نارگ  یتسکش  يرآ  رافکب  ناوراک ***  نآ  رگ  دیاین  تتسدب 
نیتسآ  زا  دیآ  نورب  متسد  هک  نیبب ***  ار  نم  يورین  يآ و  نورب 

رب  هار  ارت  هرمهب  دشاب  هک  رب ***  هارمهب  هر  نیرد  ار  یلع 
تست  تسد  يورین  ادخ  تسد  هک  تست ***  تصش  ناز  هدنیارک  نودرگ  هب 

گنت  راک  دوش  احطب  رافکب  گنجب ***  يدرگ  زوریف  مزر  نیا  رد 
ور  درک  نتشیوخ  ۀناخ  يوس  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  ربمیپ 

ناور  دش  اسنلا  ریخ  تیب  يوس  نامز ***  ردنا  درک  بلط  ار  یلع 
زاب  درک  ار  زار  رس  یناهن  زار ***  ياناد  يوس  ناهن  زار  ز 

اشگ  لکشم  دناوخ  نتشیوخ  رب  ادخ ***  لوسر  لکشم  راک  نآ  ز 
تفگ  دنوادخ  اب  ادخ  مایپ  تفس ***  رارسا  رد  نآ  رارس  اب 

يامنهر  وت  يور  متولخ  نآ  رد  يآ ***  رام  بش  رد  مهرمه  نیا  هک 
ارهارنآ  نم  بشنآ  مدومیپ  هچ  اوس ***  ام  زا  هچ  متشذگ  هر  نآ  رد 

تشگ  وت  يور  نشور ز  هدید  ارم  تشگ ***  وت  يوزرآ  یپ  لد  سب  ز 
نیرق  مدید  وت  اب  نتشیوخ  نت  نیرفآ ***  ناج  صاخ  هگتولخب 

داد  وت  تسدب  نیتسخن  شدیلک  داشگ ***  رب  ار  زار  رد  نوچ  نمب 
یهگآ  ادخ  مداد  یحو  نیا  رد  یهرمه ***  نمب  اج  ره  وت  يدرک  هچ 

نم  هارمه  هار  نیا  رد  یشاب  وت  نتشیوخ ***  هرمه  ارت  مزاس  هک 
تسا  روای  ادخ  رای و  دنوادخ  تسا ***  ربهر  ارمرم  ادخ  هرنیا  رد 

نید  دنوادخ  ار  ادخ  مایپ  نیلسرملا ***  دیس  زا  دینشب  هچ 
باتفآ  ربا  رپ ز  دش  مرزآ  ز  بالگ ***  نوخ  زا  تخیر  خرب  تلجخ  ز 

داب  وت  يادف  رفنضع  ناج  هک  داشگ ***  یئارس  تحدمب  ارانبز 
تسشوخ  ندرم  وت  يار  نامرفب و  تسشوخ ***  ندرپسناج  ترد  كاخب 

دهد  ناناجب  ار  ناج  وت  هارب  دهد ***  ناج  وت  ياپ  رد  هکنآ  کنخ 
ما  هدنکفا  رس  تیار  نامرفب و  ما ***  هدنب  وت  هاگردب  کنیا  نم 

منک  ناگورگ  ترهمب  نید  لد و  منک ***  نآ  وت  نامرف  هچ  ره  دوب 
دید  راوخمغ  ای و  دوخب  ار  ادخ  دینش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  ربمیپ 

وا رادید  نشور ز  هدید  شدش  وا ***  راسخر  شیور ز  تخورفا  رب 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


هلفاق رس  رب  هللادبع  نداتسرف  باب  رد  ع »  » ریما ترضح  اب  ص »  » لوسر ترضح  ندومن  تروشم  رکذ 

باتفآ  خر  ناتسبش  ردنا  دش  باجح ***  يدروجال  بش  درتسگ  هچ 
نز  يار  یلع  اب  دش  راک  نآ  رد  نمجنا ***  زا  یلاخ  دش  هاگ  رخ  هچ 

زاین  یب  اب  داشگب  زار  رس  زار ***  ناتسبش  يوسب  دش  یبن 
تفگ  هچ  ره  یلع  دش  یبن  دنسپ  تفنش ***  تفگ و  راکیپ  دش ز  یسب 
دناشن  ششیوخ  کیدزن  دیزاون  دناوخ ***  شیپ  شبح  نبا  هاگنآ  سپ 

دوب  هدنب  ناجب  ار  ادخ  لوسر  دوب ***  هدنخرف  نارادمان  زا  هک 
تشگ  زار  مرحم  یبن  زارب  تشگ ***  زاسمد  زار  هگ  تولخب 

تسرپ  نادزی  درم  یک  تفگ  واب  تسدب ***  شداد  همان  یکی  ربمیپ 
نت  دنچ  رب  هارمهب  ناریلد  نم ***  نامرفب  وشناور  مد  نیا  رد 

درپس  شتسدب  رسارس  ارنارس  درمش ***  رب  ناشمان  همه  کیاکی 
شاب  رادیب  تسباوخ  ماگنه  هن  شاب ***  رایشه  راک  رد  دومرفب 

هار  اریپب  احطب  هار  يوس  هاگ ***  هاگ  یبب  وشنار  یناهن 
ناور  وس  رهب  وش  ناوراک  یپ  ناوراک ***  یپ  نک  هگن  وس  رهز 

هلحار  هر  ود  يوسب  یئارچ  هلفاق ***  زا  رگ  یباین  یناشن 
ناوخب  ار  رومان  ۀمان  نیا  سپ  نامب ***  اجنآ  هلخن  لزنم  دوب 

دنب  راک  ار  همان  نیا  وت  هگنآ  سپ  دنپ ***  همان  نیا  ینیب ز  هچ  ره  ناوخب 
نمجنا  اب  هداتسرف  دشناور  نخس ***  نایاپب  دمآ  وچ  ار  یبن 
درب  هارمهب  نادزی  نامرفب  درگ ***  نادرم  ناریلد و  زا  یسب 

هاگ  هدعو  يوس  دمآ  هک  ات  نینچ  هار ***  دیربب  دوساین  نتفر  ز 
ناوراک  یپ  زا  دیدن  یناشن  ناور ***  وس  ره  تشگ  ناوراک  یپ 
سفن  ارنامز  نیمز و  هتفرگ  سرج ***  توص  هن  ارد و  کناب  هن 
رشبلا  ریخ  تفگ  شدمآ  دایب  درس ***  درب  ورف  ترکف  ینامز ز 

تخر  ياجنآ  رادنب  رب  هلخن  يوس  تخبکین ***  يا  هک  دب  نینچ  هتشون 
روراب  دش  لخن  شا  هلخن  يوس  رومان ***  ۀمان  نآ  داشگب  هچ 

داد  هدژم  دوخ  نارابب  هگنآ  سپ  دای ***  درک  شبح  نبا  هم  نآ  زا 
( 51  ) هحفص ناوراک  هر  هرنآ  زا  دبای  هک  ناور ***  دش  هنمیم  يوس  وس  نآ  زا 

ناوراک  رگد  يوس  دمایب ز  ناور ***  رگشل  دندیسر  وس  نیا  ز 
دنتخارفا  ندرگ  همه  ناراوس  دنتخات ***  نورب  هر  نآ  رد  ناریلد 
ناور  نشور  نارادمان  نآ  رب  ناوراک ***  نآ  مشچ  نوچ  داتفیب 

دندش  ناسرت  هرابکی  موق  نآ  زو  دندش ***  ناساره  نارادمان  نآ  زا 
برثی ناریلد  ندمآ  زا  یمرضخ  ورمع  ندش  هاگآ  رکذ 
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وا  مان  یمرضخ  نب  رمع و  دب  هک  وجمان ***  یکی  دب  ناوراک  رس 
دیدب  ار  وا  میب  شبح  نبا  وچ  دیشک ***  یئوسب  ار  دوخ  دیسرتب و 
ناوراک  رگد  يوسب  دنار  هک  نامگدب ***  وا  زا  دش  وک  تسنادب 

تسرد  دش  وا  ریبدت  ریدقتب  تسج ***  ریبدت  هنوگنیز  راک  نیا  رد 
نتشیوخ  رس  يوم  دنشارت  نت ***  دنچ  ات  دومرفب  نارایب 

دنرذگب  ناوراک  يوس  یپایپ  دنروآ ***  گنر  گنرین و  هنوگنیدب 
ناور  جح  یپ  ناشیا  دنتسه  هک  نامگ ***  رد  دتفوا  ناوراک  ات  هک 

تساوخ  هچنآ  شدمآ  ماکب  ار  هپس  تسار ***  راک  دش  دندرک  هنوگنیدب 
دش  دازآ  جنر  هشیدنا و  ز  دش ***  داشلد  دیدیم  رضخ  نب  وچ 
راز  راک  یپ  نادرگ  هاگان  هک  راب ***  دنداشگ  دندمآ و  دورف 

دنتخات  ورف  هگ  ناوراک  نآ  رب  دنتخآ ***  نانس  غیت و  زرگ و  همه 
ریش  هشیب  رد  وچمه  اج  دمآ ز  رب  ریلد ***  درم  دوب  یم  رضخ  نب  هچ 

گنجب  دمآ  رد  نارادمان  يوس  گنج ***  داشگب  ریشمش و  تخیمآ  رب 
دیشک  شیوس  درک  هزب  ار  نامک  دیدب ***  يریلد  نآ  شبح  نبا  هچ 

ریس  هرابکی  رمع و  دوخ  رمع  زا  دش  ریت ***  دنار  نامک  رب  رومان  نآ  هچ 
تسشن  رپ  ات  ورمع  هنیس  ربا  تصش ***  دبهپس ز  دش  اهر  شریت  هچ 
تفاکش  ار  وا  تشپ  ات  هاگیهت  تفای ***  هار  وا  ریت  شا  هنیس  رب  هچ 

ناور  يرازب  دش  شنت  زا  ناور  ناوتان ***  هر  كاخ  رب  دیطلغب 
تسد  هرابکی  دنداشگ  تراغب  تسرپ ***  نادزی  ناریلد  سپ  نآ  زو 

دوسب  ان  رهوگ  زا  ابید و  ز  دوب ***  هچ  ره  ناوراک  زا  لام  همه 
راید  برثی  يوس  هر  دنتفرگ  راب ***  دندومن  نایاپ  راچ  نآ  رب 

ادخ  لوسر  دزن  دندیسر  اپ ***  دندرک  هلخن  زا  برثی  يوس 
دندمآ  زارفرس  وا  سوباپب  دندمآ ***  زامن  رد  همه  ششیپ  هب 

دومن  تمسق  هلمج  دوخ  باحصاب  دوب ***  هچ  ره  ناوراک  نآ  زا  ربمیپ 
دنتخاس  دوخ  راک  یتمسق  ره  ز  دنتخادرپ ***  لام  تمسق  زا  هچ 
دندمآ  شوهب  نتسج  مزر  یپ  دندمآ ***  شوپ  عرد  نانت  هنهرب 

شکب  هدرک  تسد  یبن  دزنب  شبح ***  نبا  ياپ  رب  داتساب 
داد  هدژم  یکی  ار  یبن  سپ  نآ  زو  داشگ ***  یئارس  تحدمب  ارنابز 

ناور  احطب  هتشگ ز  ماش  يوس  ناوراک ***  یکی  احطب  لها  زا  هک 
نیچ  رازاب  وچ  ینیب  تشدو  رد  نامز ***  احطب  ناگرزب  لام  ز 

یسک  دنادن  شرامش  نزو و  هک  یسب ***  تراجت  سنج  میس  رز و 
ماش  رهش  یپ  تراجت  مزعب  مارحلا ***  تیب  نوریب ز  همیخ  هدز 
ناور  نارادمان  وا  هارمهب  ناوراک ***  نآ  رب  نایفس  تسا  ریما 
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میروآ تسکش  يزعب  تالب و  میروآ ***  تسدب  ار  ناوراک  نآ  رگ 

واب ندیسرن  هار و  رس  رب  رگشل  نداتسرف  ماشب و  نایفسوبا  نتفر  رکذ 

ور  درک  نید  ناگرزب  يوسب  وا ***  راتفگ  دینشب  وچ  ربمیپ 
نیمز  احطب  کلم  ات  دنزاتب  نید ***  نارادمان  ات  دومرفب 

درب  تسد  ناوراک  نآ  نایفسب و  دربن ***  نوریب  لام  رگا  دنیامن 
دندش  امیپ  تشد  وا  نامرفب  دندش ***  ایهم  ناریلد  هر  نآ  رد 

هاگحبص  هگ  رد  میس  زورب  هار ***  دندیرب  لزنم  ود  رگشل  وچ 
نت  دنچ  نیمز  احطب  نادرم  ز  نمجنا ***  نآ  کیدزن  دندیسر 

هار  يوس  ناوراک  دش  يوسناز  هک  هاپس ***  ریم  دیسرپب  ناشیا  زا 
ناور  هلمج  دنتشگ  ماش  يوس  ناوراک ***  مه  نایفس و  دنتفگب 

تشگ  ماش  لخاد  نونک  انامه  تشذگ ***  رب  نیمزرس  نیا  زا  احطب  ز 
رشبلا  ریخ  يوس  هر  دنتفرگ  ربخ ***  ناشیز  هچ  رگشل  دندینش 

دندمآ  نارواد  رواد  يوس  دندمآ ***  ناوراک  زا  هدوسآ  لد 
دیزگ  رب  ار  دنچ  ینت  رگشل  ز  دینش ***  ار  ناتساد  نآ  هچ  ربمیپ 

ناهگآ  راک  وچ  یناهن  وس  ره  ز  ناور ***  مد  رد  دندرگ  دومرفب 
ناهن  ار  دوخ  دنزاس  هار  رهب  ناوراک ***  یپ  اج  ره  دنریگب 

ماش  يوس  نامز  رد  یهگآ  دنهد  هار ***  ددرگ ز  زاب  ناوراک  نوچ  هک 
دنتخاس  نیمک  وس  رهب  یناهن  دنتخات ***  نورب  نارای  شنامرفب 

شوگ  مشچ و  لد و  هدرپس  هر  نآ  رد  شوه ***  زیت  هیامنارگ  نالی 
رشبلا  ریخ  هب  مد  رد  دنناسر  ربخ ***  ددرگ  زاب  ناوراک  نوچ  هک 

ماشب  احطب  نایفس ز  تفر  نوچ  هک  مالک ***  نیریش  يوار  تفگ  نینچ 
ربخ  نیا  دیسر  شزاجح  کلم  ز  رذگ ***  شداتف  وا  ماش  کلم  رد  وچ 

نایز دش  ناوراک  نآ  دوس  همه  ناوراک ***  رب  تخات  رشبلا  ریخ  هک 

یمرضخ رمع و  ندش  هتشک  وا و  هار  رسب  مالسا  رگشل  ندمآ  زا  ندش  هاگآ  ماشب و  نایفسوبا  ندش  لخاد  رکذ 

یمرضخ  نب  رمع و  دش  هتشک  نیک  ز  یمد ***  تراغ  لتق و  زا  دوساین 
ناور  دمآ  وت  ناوراک  یپ  ناوراک ***  نآ  لتق  زا  تخادرپ  هچ 

رگد  ناوراک  يوس  هزات  هک  رمک ***  هتسب  گنت  نیکب  هر  نیا  رد 
ناوراک  نآ  لتق  یپ  دش  ناور  ناور ***  احطب  دماک ز  دینشب  هچ 

تشگزاب  نیمز  برثی  کلم  يوس  تشذگ ***  رد  ناوراک  دب  تشذگب  هچ 
نیک  ماگنه  تقو  دسر  ات  نونک  نیمک ***  رد  دوب  هر  یب  هب  هارب و 

هاگ  هاگیبب و  هگانب  دزاتب  هار ***  ددرگ ز  زاب  ناوراک  نیا  وچ 
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رس  ششوه ز  مارآ و  شمسج  زا  دش  ربخ ***  نیا  دینش  يوار  نایفس ز  هچ 
بارطضا رد  داتفا  بامیس  وچ  باوخ ***  هدید  زا  مارآ و  شتفر  لد  ز 

نتساوخ دادما  احطبب و  ار  مزمز  نداتسرف  ناوراک و  ندش  تراغ  زا  نایفسوبا  ندش  راد  ربخ  رکذ 

دوب  داب  یهارمه  هار  رهب  دوب ***  داش  شلد  يدرونهر  رد  هک 
شیک  نید و  یپ  زا  نونک  اتفگب  شیوخ ***  کیدزنب  ار  وا  درک  بلط 

رـشبلا ریخ  هک  نامز ***  احطب  ناگرزب  اب  وگب  ( 52  ) هحفـص مارحلا  تیب  هب  ار  دوخ  دوز  ناسر  ماش ***  احطب ز  کلم  يوس  دـش  ناور 
نیک  رپ  نامز ز  دش 

تفاین  ار  ام  میتشذگ  نوچ  یلو  باتش ***  ام  یپ  نتفر  ماگنهب 
نایم  دراد  هتسب  ام  لتق  رب  هک  ناوراک ***  يوس  نایارگ  اهنت  هن 

نورب  نت  کی  هدنز  ام  دیاین ز  نومنهر ***  رگا  دیدرگن  هرنیا  رد 
ددم  هرنیا  رد  ار  ام  دیئامن  دسر ***  رد  ناوراک  ناک  شیپ  نآ  زا 

دیربیم  هر  زور  بش و  دش  ناور  دینش ***  تیاکح  نایفس  مصمص ز  هچ 
مرتحم  يوناب  مرح  رد  دسر  مارحلا ***  تیب  يوسوک  شیپ  نآ  زا 

نیمز احطب  ناگرزب  نیزک  نیلسرملا ***  دیس  ۀمع  دب  هک 

نیملاعلا هللا  لوسر  نیلسرملا و  دیس  ترضح  ۀمع  وناب  هکتاع  ندید  باوخ  رکذ 

یتشآ  دبن  شتال  يزعب و  یتشاد ***  ناج  وچ  یمارگ  ار  یبن 
دوب  هدنب  ناجب  ار  ادخ  یناهن  دوب ***  هدنخرف  مان و  هکتاع  شدب 
يارگ  یکین  هتشگ  ردپ  شیارز  يار ***  کین  رهاوخ  دب  سابعب 

تخبکین  نآ  باوخ  رد  دید  نینچ  تخت ***  يور  رب  هتفخ  یبش  ار  اضق 
نیمز  احطب  رهش  يوس  دمآ  رد  نیک ***  مشخ و  زا  رپ  يراوس  رتشا  هک 
شیرق  يا  تفگ  دیرغب و  تبیهب  شیط ***  رهق و ز  رپ ز  نورب  نورد و 
دوس  تشگ  نایز  ار  امش  کنیا  هک  دوز ***  دیزات  شیوخ  هگ  نتشکب 
تفای  رون  وا  رون  زا  هلمج  مرح  تفاتیور ***  مرح  يوس  نیا و  تفگب 

مدق  رب  دز  هسوب  مرح  ار  وا  رم  مرح ***  نورد  هراوس  دمآ  رد 
ماب  يالابب  دمآ  رب  هراوس  ماگ ***  ياجنآ  زا  نوریب  دراذگب  هچ 

تفگ  زاب  ار  زارنآ  هراب  رگد  تفگ ***  زاوآب  دش  مرح  مابب 
راب  هس  اتفگ  زار  نآ  هراب  رگد  راب ***  تفای  مرح  مابب  هراوس 

نامسآ  نآ  میب  زا  دیزرل  هک  نامد ***  دعر  دننام  دیرغب 
راب  هس  اتفگ  زاب  موس  رابب  راکشآ ***  رگد  ار  نخس  نا  دومن 

هوک  يالابب  دشناور  هراوس  هوک ***  ياپ  دمآ و  سیبقوب  يوس 
دنکف  احطب  رهش  رب  مشخ  زا  رپ  دنکب ***  یگنس  هوک  زا  نیا و  تفگب 
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دش  گنس  نآ  ریز  رد  رهش  همه  دش ***  گنت  نانچ  ششطب  احطبب ز 
تخوسب  ارنامز  نیمز و  یتفگ  وت  تخورف ***  رب  وا  زا  شتآ  هراپ  دص  ود 

داژن  مشاه  موق  ۀناخ  زجب  داتفوا ***  ةراپ  ۀناخ  رهب 
تخت  يالاب  دمآ ز  ردنآ  كاخب  تخبکین ***  نآ  باوخنآ  زا  دیزلب 

رتخاب هگ  تولخ  دمآ ز  رب  رز ***  دهم  اب  دیشروخ  هک  هگ  رحس 

دوب رشبلا  ریخ  ترضح  مع  هک  دوخ  ردارب  سابعب  ار  دوخ  باوخ  وناب  هکتاع  نتفگ  رکذ 

لاح  باوخ  زا  تفگ  رهاوخ و  دشب  لالم ***  رپ  یلد  ردارب  يوسب 
تخب  رادیب  تشم  دش  تفگ  لدب  تخس ***  باوخنیا  زا  سابع  دیسرتب 

دومن  شسرپ  دید و  هرب  شدیلو  دوز ***  سابع  هناخ  زا  دمآ  نورب 
داشگ  رب  ار  زار  رس  شدزنب  دادو ***  يواب  دوب  ار  سابع  هچ 

نمجنا  رس  رب  دش  هدنکارپ  نت ***  ود  نایم  زا  تشذگ  نوچ  نخس 
نمجنا  رد  باوخ  نآ  زا  دوب  نخس  نز ***  درم و  ینز  رب  رهب  هتسشن 

نامز  يرازب  دمآ  رس  ار  ام  هک  ناوج ***  ریپ و  هودنا  درد و  زا  رپ 
مرح  يوسب  تسهد  دش ز  ناور  مغز ***  رپ  دش  لهجوبا  دینشب  هچ 
تسدب  شتسد  دیزای  دیدنخب و  تسشن ***  تفر و  سابع  کیدزنب 
یمشاه  ةدود  زا  دالوا و  هک ز  یمه ***  یتفگش  مراد  راک  نیز  هک 

دنربمغیپ  زین  امش  نانز  دنربهر ***  ربمغیپ  هب  مدرم  هن 
راکشآ  رگا  راک  نیا  قدص  دشن  راکشآ ***  زور  هس  ار  ام  تسنونک 
ماع  صاخ و  منک  هگآ  کلم  رهب  مایپ ***  متسرف  روشک  يوس  ره  ز 
غورف  دریگن  مشاه  دالوا  ز  غورد ***  دیک و  نوسفا و  رکم و  زج  هک 

وخ  تشز  يا  تفگ  واب  يدنتب  وگ ***  تفگ و  نآ  زا  سابع  تفشآ  رب 
دنمشوهان درم  رگم  دیوگن  دنسپ ***  دشابن  اهنخس  نادرم  ز 

نایفسوبا دزن  زا  مصمص  ندیسر  وناب و  هکتاع  ندید  باوخ  زا  شیرق  نایم  رد  نداتفا  لزلزت  رکذ 

نیگهودنا  شیوخ  ۀناخ  يوس  نیک ***  مشخ و  رپ  تشگ  ناور  تفگب و 
بآ  باوخنآ  زا  يراوخ  مشچ  رهب  باش ***  خیش و  دش  هشیدنا  رپ  احطبب 

تشد  ادیپ ز  تشگ  موس  زورب  تشذگ ***  لزتزت  رد  نینچنیا  زور  ود 
دش  هریت  نیمز  احطب  کلم  وا  زا  دش ***  هریخ  اهدید  وا  زک  يراوس 

كاچ  درد  زا  هدرک  دوخ  نابیرگ  كاخ ***  هشیدنا  دنکارپ ز  رب  رسب 
مرح  يوسب  دش  ناور  اجنآ  زا  مغ ***  رپ ز  یلد  احطبب  هدمآ  رب 

دورد  لوا  داد  دو  هب  تال و  هب  دورف ***  ناشورخ  دمآ  هزامج  ز 
داد  زاوآ  رهش  يوس  ناشورخ  داشگ ***  رب  نابز  نایرگ  هاگنآ  سپ 
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ماش  احطب ز  ناگرزب  يوسب  مایپ ***  نایفس  دزن  زا  نم  مراد  هک 
نیمز  احطبب  نایفس  هداتسرف  نیکم ***  مماش  مان  مصمص  دوب 

شیع  دیدرگ  گنت  ناوراک  رب  هک  شیرق ***  موق  نادرگ  هب  میوگ  هک 
نایز  نارای  ورمع  رب  دروآ  رب  ناوراک ***  رب  تخات  نیکب  دمحم 

میا  هتسشنب  میب  رپ  ياجنیا  رد  میا ***  هتسر  وا  گنچ  زا  هلیح  دصب 
هاپس  احطب  دیآ ز  یک  نوریب  هک  هارب ***  هدید  میراد  میماشب و 
شیط  نیک و  اب  دیئآرب  احطب  ز  شیرق ***  نارسیا  نونک  رسارس 

دوز  دیزات  ماش  هر  يوسب  دونغ ***  احطبب  ار  امش  دیاشن 
رامد  نمشد  ناج  زا  دیررب  راد ***  بآ  رهز  غیت  رجنخ و  ابا 

تفج  باوخ  يرادیب و  تشگ  مهم  تفگ ***  زاب  ار  زار  همه  مصمص  هچ 
ررش  احطب  کلم  رد  داتفا  رد  ربخنیا ***  دناسر  احطبب  مصمص  هچ 
زیختسر  دش  ياپ  رب  کلمنآ  رد  زیتس ***  میب و  رپ ز  دش  رهش  همه 

دنپس  نوچ  نیکرشم  لد  شتآ  رب  دنزگ ***  میب  زوس  ره  تخوس  همه 
گنرد  ياج  هن  باتش و  ياج  هن  گنر ***  هتفر  خر  شوه و ز  هتفر  رس  ز 
وگ  تفگ و  ربخ  نا  زا  باوخ و  زا  دب  ور ***  هدروآ  رگیدکی  يوس  همه 

روش رپ ز  مه  دوب  اهناخ  رگد  رود ***  دندوب  میب  زا  مشاه  ینب 

باب نیا  رد  رگیدکی  اب  ندومن  لهجوبا  دزن  رد  ناگرزب  ندش  عمج  رکذ 

گنچ  هدنشخر  دیشروخ  دروآ  رب  گنر ***  ود  رهپسنیز  رگید  زور  هچ 

( 53 هحفص ( 
نیک  رپ ز  لد  لهجوبا  يوسب  نیمز ***  احطب  نادرگ  دنتفرب 

نز  يار  وا  يار  رب  هتشگ  همه  نمجنا ***  دندمآ  وا  دزن  همه 
دای  درک  یسب  ربمیپ  راک  ز  داشگ ***  رب  بل  لهجوبا  نیتسخن 

دیرتسگ  نخس  وا  اب  هنوگنیدب  دید ***  سابع  يوس  ناشک  ندرگ  ز 
دیدن  یتفگش  نیا  ناهج  رد  یسک  دیرتسگ ***  نیمز  نامسآ و  ات  هک 

رمک  ددنب  هنوگنیدب  نیک  یپ  رومان ***  یکی  دوخ  ةرود  زا  هک 
دنک  ییانشآ  ناگناگیب  ز  دنک ***  یهاوخ  هنیک  دوخ  ناشیوخ  ز 

شیک  هنیک  دوش  ناکاین  نیدب  شیوخ ***  نیئآ  نید و  زا  رس  دچیپب 
ام  نایادخ  ام  نمشد  دنک  ام ***  ناکاین  نید  راوخ  دنک 

نابز  رب  ناشمان  درب  یتشزب  ناهد ***  ناشیا  نیرفنب  دیاشگ 
دیزگ  ار  وا  رهم  لدب  ناجب و  دیرورپ ***  ارو  نارمع  هک  یمیتی 

میتی  دش  وا  راک  زا  لفط  یسب  میب ***  رپ ز  وا  زا  دش  نالی  نورد 
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نایز  یناهج  دوس  تشگ  وا  زا  ناوراک ***  هر  وس  رهز  دز  نونک 
يادخ  قلخ  نیرفن  راتفرگ  يار ***  هنوراو  وید  نید  كاپان  ود 

شیپ  تسد  ار  هنیک  نا  دندومن  شیک ***  نیدیب  صفحوب  رکبوبا و 
دنتخادرپ  هراچ  هر  ناسنیدب  دنتخاس ***  واب  نوسفاب  رکمب و 

شیوخ  نایادخ  رهب  کیاکی ز  شیک ***  نید و  هر  زا  نونک  دیایب 
ناجب  لامب و  اهلد  میدنبن  نایم ***  نتسج  هنیک  رب  میدنبب 

دربتسد یکی  وا  اب  میئامن  درشف ***  اج  رب  ياپ  نونک  دیایب 

ناوراک دادماب  ندش  مزاع  ار و  لهجوبا  لوق  ندومن  لوبق  شیرق و  ندش  قفتم  رکذ 

تشرد  دروخ و  میتسه  هچ  ره  همه  تشپ ***  رای و  مهب  اجکی  میئآ  رب 
نمجنا  زا  تساخ  ناغف  شورخ و  نخس ***  نایاپب  دش  ار  لهجوب  وچ 

دنتسارآ  لد  شتفگب  کیاکی  دنتساخرب ***  ياج  زا  هرابکیب 
میرپسن  یهر  یتفگ  هک  هرنیا  زج  میربنامرف ***  هلمج  ارت  دیاب  هک 
مینک  ناج  شیارآ  ریشمشب  مینک ***  ناگورگ  ارناج  راک  نیا  رد 
میشک  ربنمز  ار  یبن  نیک  زا  رپ  میشک ***  رب  نیک  غیت  یبن  يور  رب 

میروآ  انث  نایادخ  رهب  ز  میروآ ***  راوخ  صفحوب  لهجوبا و 
مینکفا  تال  هاگردب  ناشنانت  مینکفا ***  تانم  ياپب  ناشنارس 
دنزگ  دمحم  يادخ  رب  دسر  دنمک ***  مخب  دیآ  رد  رگ  یلع 

تخس  راک  رد  دنیوجن  یتسس  هک  تخب ***  ياریپ  دنتسب  دهع  نیدب 
راز  راک  رد  دوخ  رب  دنیاشگ  رای ***  دندرگ  ریشمشب  زرگب و 

مارحلا  تیب  يوس  نمجنا  دندش  مامت ***  نامیپ  دهع  دش  هنوگنیز  هچ 
شیط  نیک  رپ  هتسب  رمک  کیاکی  شیرق ***  موق  ناگرزب  تالی و 
وجگنج  دوخ  لام  یپ  رد  دش  هک  وا ***  دنبلد  دنزرف  سابع و  هچ 

رای  گنج  رد  تشگ  نید  لام و  یپ  رامشیب ***  ناوراک  رد  شلام  دش  هچ 
دیمریم  اهدژا  یکی  ره  زا  هک  دیلپ ***  وید  ودنآ  لهس  رکبوب و  هچ 

نکش  رگشل  نادرگ  ناریلد و  نت ***  لیپ  ۀبیش  هبت و  رگد 
دودبع  نب  ورمع  رگد  دیلو و  دو ***  تال و  ةدنتسرپ  نا  باهش 

زیتس  رپ  همه  دمحم  نوخب  زیت ***  دادیب  ریشمش  هدرک  همه 
دندمآ  نوخ  راکبلط  کی  اکی  دندمآ ***  نورب  نیک  یپ  احطب  ز 

ناوراک  هر  يوس  دنتفرب  نورب ***  احطب  رگشل ز  دنتشگ  هچ 
ناتسار ۀمغن  زا  هدنیآ  رس  ناتساد ***  ةدنیآ  رس  یئون 

ماش رهش  زا  نایفسوبا  ندمآ  نوریب  نایفسوبا و  ددمب  احطب  لها  ندمآ  نوریب  رکذ 
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دومن  احطب  گنهآ  ماش  زا  هچ  دوز ***  تسب  رفس  راب  هک  نایفس  هک 
درب  هارمهب  نتسج  مزر  یپ  درگ ***  ناریلد  نالی و  یماش  ز 

دومن  ربمیپ  راک  تیاکش ز  دوز ***  ماش  یلاو  يوس  دش  ناور 
هدمآ  دیلک  ار  الب  دنب  هک  هدمآ ***  دیدپ  یمیتی  ام  زا  هک 

دنک  نیک  زا  رپ  لد  دوخ  ناشیوخ  ز  دنک ***  نیئآ  دید و  یمه  هناهب 
زاب  دنام  ناوراک  نآ  بیسآ  ز  زاجح ***  هار  ماش و  هر  زا  نونک 
مارحلا  تیب  يوس  رب  درک  ناور  ماش ***  هاش  نآ  هارمهب  یهاپس 

نارورس  يوس  ربمیپ  دیارگ  نامگ ***  یب  رگا  هریب  هار  رد  هک 
تسشن  ياج  دنیامن  شماشپ  تسد ***  ود  ار  وا  دندنب  دنریگب و 

ماش  رهش  زا  دمآ  نورب  يداشب  مامت ***  رسارس  نایفس  راک  دش  هچ 
يروشک  رتهم  يدب  کی  ره  هک  يرگشل ***  یهارمهب  نازارگ 

گنج  نیئآ  هدیدرون  کیاکی  گنچب ***  رکیپ  واگ  ةزرگ  همه 
دید  هنوراو  وید  همه  یناهج  دیرگنب ***  نمجنا  نآ  رب  نایفس  هچ 

گنرد  شدومن  ربمیپ  میب  ز  گنج ***  رابنا  رگشل  نینچ  اب  یلو 
ناوراک  رس  رب  دنور  یناهن  نامگیب ***  ۀشوگ  رهز  هگآ  هک 

سپ  شیپ و  یلزنم  کی  دید  همه  سرج ***  يادص  یب  ناوراک  شدب 
ناوراک  نآ  دش  نوریب  ماش  زا  هک  ناهج ***  هاشب  دمآ  یهاگآ  هچ 

ياج  گنت  ناهج  رب  شتوطس  زا  دش  يارستولخ ***  دمآ ز  رب  ربمیپ 
دش  رادیدپ  یتیگ  دنوادخ  دش ***  رادومن  یئادخ  لالج 

تفای  رون  نآ  زا  یغورف  احطب  هک  تفات ***  رون  نانچ  برثیب  شیور  ز 
دش  رود  یگ  هریت  وا  يور  زا  هک  دش ***  رون  زا  رپ  برثی  کلم  نانچ 

راید  احطب  نارای  راصنا و  ز  رای ***  دنتسه  هکنانآ  دومرفب 
دوس  راک  نیا  ردنا  گنرد  درادن  دوز ***  دنباتش  احطبب  رسارس 

نیب  شیپ  ۀحلط  هچ  نامثع و  هچ  نید ***  هاش  زا  دمآ  نینچ  نامرف  هچ 
رمک  هتسب  گنت و  همه  هداشگ  رسب ***  رس  همه  رگشل  ناگرزب 

نیمی  راسی و  زا  دندمآ  هپس  نید ***  قوراف  قیدص و  رکبوب  هچ 
يارگ  یکین  نارادمان  رگد  يارکین ***  رذوب  هچ  ناملس و  هچ 

نیما  لوسر  دزن  دندیسر  نید ***  لها  زج  هک  ره  نیمز  برثی  ز 
فکب  ناج  همه  هداهن  شرهب  ز  فص ***  دندیشک  شدزنب  رسارس 

بش  هریت  وت  يور  زا  نشور  يا  هک  بل ***  دنداشگ  شحدمب  رسارس 
( 54  ) هحفص

دنپس  نوچ  نارتخا  ارت  رمجمب  دنلب ***  رتخا  زوریف و  تخب  ارت 
راثن  اهناج  میراد  وت  رهب  ز  راوهاش ***  رهوگ  رگا  میرادن 
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تسا  شوخ  ندناشف  ارناج  وت  يارب  تسا ***  شوخ  ندنام  رود  ناج  تهارب ز 
میرتسگ  انث  ناج  لد و  زا  ارت  میربنامرف ***  میناگدنب و  همه 

دیرگنب  نانک  مسبت  ناشیا  رب  دینش ***  ناشیا  راتفگ  وچ  ربمیپ 
تفگ  دینشب  هچنآ  نیمالا  حور  ز  تفس ***  هنوگ  ره  رارسا  رد  یسب 

نیرفآ  ناهج  نامرف  داد  نینچ  نینچ ***  رواد  راداد  دومرف  هک 
ناوراک  يوس  رسکی  میزاتب  ناور ***  رسارس  اجنیا  زا  میدرگ  هک 

لالح  دشاب  رافک  لام  امب  لام ***  هلمج  ناوراک  زا  میریگب 
تشذگ  نادزی  نامرف  دیاشن ز  تشد ***  يوس  نتخات  نونک  دیایب 
راوگوس  یکی  دش  لد  داش  یکی  رایرهش ***  زا  دندینش  رگشل  وچ 

نونف  شنونج  دشاب  تفگ  یکی  نونج ***  دش  نوزف  ار  وا  تفگ  یکی 
ناوراک  دنز  وک  يربمغیپ  ز  نامگ ***  کش و  يوس  نیقی  دیآ  رگ 
دوب  هدنگآ  لد  يداش  ار ز  رمع  دوب ***  هدنخ  زا  رپ  بل  ار  رکبوبا 

دیسر  ان  كدوک  یکی  يدیدب  دیرگنب ***  هپس  يوسب  ربمیپ 
زارف  ندرگ  درگ و  زج  دنیاین  زاب ***  دندرگ  دومرف  رهش  يوس 

راک  تالآ  ناریلد و  رامش  رامش ***  رکشل  هک  هگنآ  دومرفب 
درب  مان  دش  هنوگنیدب  شرامش  درمش ***  رامش و  رگشل  زین  دشب 
هد  زرگ  شش و  رپسا  جنپ  نانس  هدزیس ***  دصیس و  هپس  رسارس 

تشه  غیت  شش و  ناتفخ  تفه  هرز  تشگ ***  تسبب  رخ  دصش  رتش  بسا و  هس 
دربن  راز و  راک  روخ  رد  همه  درم ***  نادرم  دندوب  هلمج  یلو 

دید هنوگنادب  رگشل  ماجنارس  دیجم ***  لوسر  برثی  تشد  زا  هچ 

ناوراک ندومن  تراغ  مزعب  ندش  هناور  ار و  نید  ناریلد  ص )  ) نیلسرملا دیس  ندومن  بختنم  رکذ 

وا  هارمهب  نادزی  نامرفب  ور ***  دنراک  دومرفب  هر  يوس 
ناوراک  هر  زا  ربخ  شدوب  هک  ناور ***  دش  رشبلا  ریخ  هار  نآب 

راوس  تبونب  رگشل  دندرگ  هک  رابک ***  لوسر  هگنآ  دومرفب 
داد  قیدص  رکبوب  ضفحوبب و  داژن ***  یمارگ  بسا  ود  ناز  یکی 

راگ  دنوادخ  اب  دش  رای  ادخ  رای ***  درک  دوخب  هگنآ  ار و  یلع 
نید  ناریلد  هراوس  تبونب  نیرفآ ***  ناج  نامرفب  سپ  نآ  زو 

دندش  ناباتش  هدنزو  داب  وچ  دندش ***  نایاپ  داب  نادب  هر  نآ  رد 
ردب  هاچ  یکیدزن  دندیسر  ردب ***  هار  دش  هدید  رون  يدوزب 

ناتساران راک  زا  میوگ  نخس  ناتساد ***  يوس  مدرگ  زاب  نونک 

نارای دزنب  نتفر  دوخ و  ندمآ  نوریب  هکمب و  ار  ناوراک  ندیناسر  احطبب و  نایفسوبا  ندیسر  رکذ 
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راب  ماش  زا  درک  مرح  مزعب  راگزور ***  دب  نایفس  وچ  هگنابش 
مارحلا  تیب  يوس  رب  درک  ناور  ماش ***  هاش  نآ  هارمهب  یهاپس 

بش  زور  هریت و  هگحبص  شدب  بت ***  بات و  رد  دوب  رحس  ماشب و 
زورب  ای  بشب  دمحم  هگان  هک  زوس *** درد و  رپ  تشاد  لد  زور  بش و 

راذگ  رب  ناوراک  نآ  رب  دزاتب  رات ***  هریت  بش  نوچ  وا  زور  دنک 
شیپ  زورکی  تفریمه  لزنم  ود  شیوخ ***  ساپ  ناوراک  رد  تشاد  بشب 

ربخ  یناهن  یتسج  زور  بش و  رب ***  موب و  ره  رالاس  ناقهد و  ز 
تشگ  تشد  نیا  ياریپ  زورما  هک  تشذگیم ***  رب  هک  هر  نیا  رد  بشید  هک 

بارطضا  رد  دوب  بشب  زورب و  باوخ ***  مارآ و  شزور  بش و  يدوبن 
ردب  هاچ  يوس  ششیپ  زور  دشب  ردب ***  هار  ناوراک  يدماک  یبش 

تشگ  هاریب  هار  زا  زورما  هک  تشذگ ***  اج  نیز  هک  بشما  دیسرپب 
رحس  ات  بش  کیل  یسک  دماین  رذگهر ***  نیا  ردنا  زور  دنتفگب 
هارب  نازات  دندوب  زور  بش و  هاگیاج ***  نیا  ردنا  راوس  رتشا  ود 

دندز  مد  هگیاج  نیا  ردنا  زور  هن  دندز ***  مه  رب  هدید  یمدکی  بش  هن 
قارف  زور  رجه و  بش  ناسب  قاط ***  ربص  زا  لد  رود و  هار  زا  نت 

تشگ  هریت  بش  نشور  زور  وا  رب  تشذگ ***  رس  نیا  زا  نایفس  دینشب  هچ 
هار  هدومیپ  هک  بش  رد  دننیب  هک  هاچ ***  يوس  رب  زور  نامه  دش  ناور 

تفاتش  تفرگرب و  یلگشپ  ز  تفاتش ***  اجنآ  زور  یپ  رد  بش  وچ 
دیفس  زور  هریت  بش  نوچ  شدش  دیدب ***  امرخ  مخت  نایم  نآ  رد  وچ 

راگزور  دش  هریت  بش  وچ  ام  رب  هک  رازب ***  لد  زا  دروآرب  یشورخ 
تشگ  زاسمد  داب  اب  زور  بش و  تشگزاب ***  هگیاج  نآ  زا  مدنامه 
بش  هریت  نوچ  رات  ام  زور  دش  هک  بل ***  داشگب  زیت  ناوراک  يوس 

بشب  زورب و  امرخ  زامجب  برع ***  ریش  ریش  زج  دنهدن  هک 
هاچ  يوس  دسر  ناشوج  ناشورخ و  هار ***  دمحم ز  ددرگ  زور  بش  هچ 

ناوراک  رس  رب  بشب  دزات  هک  ناهن ***  ددرگ  زور  هگیاج  نآ  رد 
ناشن  دباین  ام  زا  زور  رد  هک  ناوراک ***  هر  بشما  میچیپب 

راگزور  واب  دمآ  رس  یتفگ  وت  راب ***  درک  هگیاج  نآ  زا  بش  نامه 
تشذگ لحاس  هار  زا  زور  دش  هچ  تشگ ***  يامیپ  تشد  بش  همین  نآ  رد 

نایفسوبا و نتشذگ  زا  لوسر  ترـضح  ندش  ربخ  احطبب و  ناوراک  نتفر  نوریب  ماش و  زا  هاریب  هار و  زا  نایفـسوبا  نتفر  نوریب  رکذ 
شراذگ

ناوراک  نآ  درب  نورب  ات  نینچ  ناود ***  نایب  رد  دب  زور  بش و 
زور  هریت  بش  ناوراک  دز  هچ  زورف ***  یتیگ  دیشروخ  هچ  دمآ  رب 
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دیسر  هچ  رس  رب  دش  زور  بش  هچ  دیرب ***  يداو  هار  بشب  ربمیپ 
ناور  لحاس  هار  زا  تشگ  بش  هک  ناوراک ***  زا  زور  نآ  تفای  ربخ 

گنج  رهب  زا  میزاس  ياجنآ  رد  گنرد ***  بش  ات  زورماک  دومرفب 
رگد  زور  ود  احطب  رافک  ز  ربخ ***  دمآ  نم  يوسب  بشید  هک 

راگزور  ناش  هریت  بش  دش  نوچ  هک  راز ***  راک  یپ  دنیآ  رگ  اجنیا  رد 
زور  ار ز  بش  هنیک  زا  دننادن  زوت ***  هنیک  همه  زرو و  هیک  همه 

نیک  تشد  رد  دندرگ  زوریف  هک  نیز ***  گنربشب  هداهن  نیک  یپ 
دنروآ  دنزگ  ام  رگشل  رب  هک  دنروآ ***  دنپ  هنوگ  ره  زور  بش و 

( 55  ) هحفص رگ  زوریف  میئام  زور  نیا  رد  رحس ***  درادن  ناشبش  هریت  یلو 
زور  هریت  بش  شغورف  زا  دوش  زورف ***  یتیگ  رهم  دوش  ادرف  هچ 

ناما  ردنا  بش  زور و  میشاب  هک  ناکم ***  اج و  مینیزگ  یئاجب 
دنک  نوسفا  مزر  رد  زور  ای  و  دنز ***  نوخیبش  رگ  امب  نمشد  هک 

رگراک  ناشنوسفا  زور  رد  هن  ررض ***  ناشیا  زا  بش  رد  میاین 
رای  دنوادخ  ار  ام  زور  بش و  راز ***  راک  نیا  رد  دشاب  هک  نادزیب 

مد  دیرایم  رب  بشب  زورب و  مژد ***  هرنیا  رد  ارلد  میرادن 
تسهرمه  ادخ  ام  اب  زور  بش و  تسهگآ ***  ام  راک  زا  دنوادخ 

دوز  ياجنا  زا  تفر  ارف  هگنابش  دونغ ***  اجنآ  زورنآ  نیا و  تفگب 
هاپس  هاش و  دندیسر  لزنمب  هام ***  تشگ  يرپسا  دش  زور  بش  هچ 

نید باحصا  بآ  رپ  هاچ  یکی  نیمز ***  رسنآ  رد  نایوپ  دنتسجب 

نیمزرس نآ  رد  ندومرف  لالجا  لوزن  هاچ و  رسب  مانالا  ریخ  ترضح  ندیسر  رکذ 

دورد  دمآ  شنادزی  راداد  ز  دورف ***  دمآ  ياجنآ  رد  ربمیپ 
رارق  وس  ره  اج و  ره  دنتفرگ  راس ***  هاچ  نآ  درگ  رسب  رس  همه 

تفرگ  امرگ  تشد  شندیبات  ز  تفرگ ***  الاب  هدنبات  دیشروخ  هچ 
بات  دش ز  نید  نارادمان  لد  باتفآ ***  شبات  زا  امرگ و  ز 

نامسآ  هگراب  شرفم و  نیمز  نابیاس ***  ۀمیخ  هن  هاگ و  رخ  هن 
هاگیاس  هن  ادیپ و  هیاسمه  هن  هانپ ***  هن  وا  رد  ادیپ  هلوغیب  هن 

ناشن  شتآ  رهم  کلف  جربب  ناور ***  گیر  بآ و  یب  نابایب 
هاگیاپ  نید  باحصا  دندنکب  هاچ ***  کیدزن  دومرفب  ربمیپ 

نید باحصا  دندنک  هگرب  یکی  نیلسرملا ***  دیس  هدومرفب 

نارای دزنب  نتفر  دوخ و  ندمآ  نوریب  هکمب و  ارناوراک  ندیناسر  احطبب و  نایفسوبا  ندیسر  رکذ 

رارق  رسکی  باحصا  دنتفرگ  راس ***  هاچ  نآ  درگ  رسب  رس  همه 
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بایماک  هگبآ  نآ  ردنآ  دندش  بآ ***  دندیشک  رگشل  هاچ  نآ  زا 
ناوراک  مرح  يوس  دیناسر   *** ناور هریب  هار  زا  دش  نایفس  هچ 

ناوراک  نآ  رد  يدنزگ  دمان  هک  نامداش ***  نآ  زا  احطب  لها  دندش 
دنار  راکیپ  يوس  مود  زورب  دنامب ***  احطب  رهش  رد  زورکی  هچ 

زیتس  رپ  يرس  نیک و  رپ ز  یلد  زیت ***  تشگ  ناور  نارای  لابندب 
دیسر  رگشل  کیدزنب  ات  نینچ  دیرب ***  ار  هر  درک  یکی  لزنم  ود 

دیشک  رد  ربب  ار  وا  دییرگب  دیدب ***  ار  وا  رهوگ  دب  لهجوب  هچ 
درک  دادیب  هچ  وا  ناوراک  رب  هک  درک ***  دای  یسب  ربمیپ  راک  ز 

دوز  دیناسر  ار  ناوراک  نیا  هک  دوزف ***  رب  نیرفآ  یسب  نایفسب 
دنتخادرپب  ارلد  هشیدنا  ز  دنتساوخنوخ ***  دنتسشن  سپ  نازو 

نز  يار  همه  ربمیپ  راک  ز  نمجنا ***  دندش  احطب  ناگرزب 
دننک  ناسآ  لکشم  نینچ  هنوگچ  دننک *** نوچ  ار  درد  نآ  نامرد  هک 

دای  درک  نیک  راکیپ و  مزر و ز  ز  داشگ ***  رب  بل  لهجوبا  نیتسخن 
نامگ  دب  اب  هنادرم  میشوکب  ناورناج ***  دوب  ام  نت  رد  ات  هک 

ردپ  هار  زا  دش  برثی  يوس  رگ  و  ردب ***  هاچ  رس  رب  وا  هدنام  رگا 
میروآ  گنرد  دیاشن  دش  رگ  و  میروآ ***  گنج  دنام  رگا  اجنآ  رد 

یط  رابکی  میزاس  رمع  ارو  یپ ***  نازا ز  رگ  ار  وا  میزاتب 
یگدنز  رگد  ام  رب  تسمارح  یگدنخرفب ***  دنام  هدنز  وا  رگ 

رمک  نیک  زا  رپ  ددنب  مزرنیا  رد  ردپ ***  مخت  دشاب ز  هک  يداژن 
شیوخ  نیئآ  دنادرگ  هزات  رگم  شیوخ ***  نید  یپ  رد  دف  ناج  دنک 

تسرد  ان  دوب  شداژن  ردام  ز  تسس ***  مزرنیا  رد  ددرگ  هکسکنآ  ره 
شورخ  نودرگب  دش  رب  رافک  ز  شوجب ***  دمآ  رگشل  وا  راتفگ  ز 

تسار  دوب  رسب  رس  وت  راتفگ  هک  تساخ ***  دایرف  کناب  ۀشوگ  ره  ز 
میرپسن  یهر  یتفگ  هک  هر  نیا  زج  میربن ***  ام  رد  وت  یتفگ  هچ  ره  همه 

لبه  تال و  دندرک  دروخ  رگد  للخ ***  ناکاین  نیدب  دیآ  هک 
راع  تسین  ناج  ار ز  نت  راک  نیا  رد  راکب ***  ناج  نتب  اریسک  دیاین 

یگدنب  يدنوادخ و  زک  دنک  یگدنز ***  ادخ  زا  دعب  هدنب  رگا 
نیرفآ  دومن  نارادمان  نآ  رب  نید ***  كاپان  لهجوب  دینشب  هچ 

نیمز  نامز و  دمآ  رد  شبنجب  نیک ***  ناتفخ  دنشوپ  دومرفب 
ادز  نهآ  تشگ  اوه  رهپس و  اس ***  دالوف  تشگ  نامز  نیمز و 
هار  گنت  نیمز  ياضف  رب  هدش  هاپس ***  يزات  یماش و  نابسا  ز 

امزآ مزر  هنوگ  رهب  یهاپس  اپب ***  دش  یتیار  ۀشوگ  رهب 
شورخ  دمآ  رب  یهامب  ات  هم  ز  شوجب ***  دمآ  ردنا  نیمز  ایرد  وچ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


ياج  دمآ ز  رب  اراخ  هوک  لد  يان ***  هرک  وغ  ارد و  کناب  ز 
هام  درک  مگ  هار  کلف  مابب  هار ***  خرچ  رب  تسب  مد  واک  مد 

ناروآ  دنک  ناتفخ  دوب و  رپس  نارک ***  ات  نارک  زا  تشد  يور  همه 
دیرگنب  هپس  نارس  يوسب  دیدب ***  ار  نمجنا  نآ  لهجوب  وچ 

تانم  تال و  يزع و  دادماب  تانم ***  عاوصو و  دو  تخب  زا  هک 
يار  راکیپ  مزر و  يوس  دراد  هک  ياج ***  دیآ ز  رگشل  نارکیب  نیا  رگ 

گنج  دزیرگ ز  دمحم  يادخ  گنرد ***  دزاسن  دمحم  اهنت  هن 
دش  هاریب  هار  زا  برثی  يوس  دش ***  هاگآ  رگشل  نیز  هک  انامه 

ماخ  راک  دش  ماد  زا  تفر  نورب  مادب ***  دمآ  هک  يدیص  هیام  نآ  زا 
نیمز  برثیب  ات  وا  لابندب  نیک ***  رپ ز  ندش  دیاب  هتفر  رگا 

میروآ  گنرد  اجنیا  هک  دیاشن  میروآ ***  گنچب  اجنآ  رد  ار  وا  رم 
نمجنا  نآ  زا  دمآ  ندیشورخ  نخس ***  يو  زا  هچ  رگشل  دندینش 

تسرد  دشابب  یتفگ  هچ  ره  همه  تسس ***  راکنیا  رد  دیاین  تیار  هک 
ردب  هار  دش  بوشآ  روش و  زا  رپ  ردب ***  هاچ  يوس  رگشل  هچ  دشناور 

هاچ  دزن  موس  زور  دندیسر  هار ***  دندیرب  لزنم  اج و  ناز  هچ 
دندز  مد  هگیاج  ناردنا  یمد  دندمآ ***  دورف  هچ  رس  رب  هپس 

ناشن  برثی  شیج  زا  دنیوج  هک  ناهگآ ***  راک  دنتفر  يوس  رهب 
دندمآ  زادگ  رد  مغ  هودنا و  ز  دندمآ ***  زاب  دندیدن و  یناشن 

تفاتش  برثی  يوس  رب  تفگ  یکی  تفاتب ***  ور  ام  مزر  زا  تفگ  یکی 
نیک  مشخ  زا  رپ  رگشلب  دزات  هک  نیمک ***  هرنیا  رد  دراد  تفگ  یکی 

ياپب  رسارس  ار  اه  هدرپ  ارس  يار ***  كاپ  ان  لهجوب  نامرفب 
راک  ماجنا  زاغآ و  دننیب  هک  راس ***  هاچ  نآ  درگ  رب  دندومن 

( 56  ) هحفص وج  هراچ  دش  هراچیب  راک  نآ  رد  وس ***  راچ  زا  لهجوب  داتسرف 
رشبلا  ریخ  دنام  ای  تشذگب  هک  ربخ ***  ربمیپ  یسک ز  شدادن 

هاچ دزن  شهگ  نمیشن  يدوب  هک  هاگیاج ***  نآ  رد  ناقهد  درم  یکی 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لاوحا  زا  ناشیا  ندش  رسفتسم  ردب و  هاچ  بناجب  رثا  تلالض  رگشل  ندش  هناور  رکذ 

دوب  هناگیب  شیدنا  دب  وید  ز  دوب ***  هنازرف  اناد و  دنمدرخ 
وخ  کین  هدازآ و  دنمرنه و  وا ***  مان  دب  سیجرب  راو و  یشه 

رگداد  رواد  ةدنب  هدش  رشبلا ***  ریخ  رهم  لدب  هدیزگ 
دناشن  ششیوخ  کیدزن  دیسرپب و  دناوخ ***  شیوخ  رب  ار  وا  لهجوبا 

داهن  وکین  درم  یک  تفگ  نینچ  داشگ ***  رب  ار  زار  رس  سپ  نازو 
يوپم  ار  جک  هار  یتسار  زجب  وگتسار ***  همه  مسرپ  هچ  ره  نخس 
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دوخجنگ  زا  تمیس  رز و  مشخب  هک  دو ***  يزعب و  تانم و  تال و  هب 
هار  دومیپب  برثی  تشد  يوس  هاگیاجنیا ***  زا  تفر  اجک  ربمیپ 

مژد  ای  هپس  نیز  دب  داش  شلد  مک ***  شیب و  دب  هچ  شهاپس  رامش 
رارف  هار  دومیپب  برثیب  راز ***  راک  هنیک و  رس  زا  تشذگ 

ناوراک  رس  رب  رگد  دزات  هک  ناور ***  هریب  هار و  زا  تسه  ای  و 
نهک ریپ  دیدنخب  خساپب  نخس ***  نایاپب  دش  ار  لهجوب  وچ 

ندیسرپ ارت  رضح  لاوحا  رگشل و  ندش  هناور  رکذ 

زاب  راکیپ  دمحم ز  ددرگن  زارفرس ***  يا  تاهیه  هک 
نفک  احطب  نادرگب  دشوپ  هک  نتب ***  ناتفخ  دیشوپب  برثیب 

زیرگ  وا  بهذم  رد  تسمارح  زیتس ***  زا  ریغب  نمشدب  دزاسن 
رشبلا  ریخ  نیئآب  يأرب و  رو ***  هنیک  وا  هارمهب  یهاپس 

هاپس  نایم  رد  روخ  وچ  دبهپس  هام ***  درگ  رب  تشگ  ناور  مجنا  وچ 
گنچ  لاگنچ و  هتسش  ودع  نوخب  گنج ***  رهب  زا  زیت  اهگنچ  همه 

نکش  نهآ  دالوف و  زرگ  ناش  هن  نت ***  دالوف  عرد  نینهآ  ناش  هن 
يردنکسا  جات  زا  شراع  یلو  يرب ***  رفغم  رس ز  نشوج و  زا  نت 

اپ  ریز  کلف  کنخ و  بسا  ناش  هن  اج ***  خرچ  رب  نیرز و  نیز و  ناش  هن 
هام  رهم و  هلک  كرت  خرچ و  هلک  هالک ***  دوخ و  كرت و  زا  نت  هنهرب 

دنبب  ار  دوخ  دنب  رمک  هدیشک  دنمک ***  یب  رس  دنب و  رمک  یب  رمک 
تسکش  هدناسر  ناویک  مارهبب و  تسد ***  غیت  زا  تسد و  رد  غیت  ناش  هن 

ور  درز  دش  نوخ و  رپ  هدید  شدش  وا ***  راتفگ  لهجوب  دینشب  هچ 
داشگ  رب  ار  زار  رس  سپ  نارو  داد ***  دنگوس  شازعب  تال و  هب 

دناشن  دوخ  رب  شناگنازرف  وچ  دناوخ ***  شیوخ  رب  ار  وا  دیسرتب و 
تسیک  راکیپ  راک  رد  رای  واب  تسیک ***  رادهپس  وا  رگشل  رب  هک 

نمجنا  نآ  نادرم  نادرک و  ز  نمب ***  رسارس  یئوک  تسار  رگ  هک 
یسب  دراد  هیاپ  وا  کیدزن  هک  یسک ***  ناراد  همان  زا  تسه  رگد 

رخشاخرف  دنیوجشاجرف و  هک  رمع ***  زا  ریغ  رکبوبا و  زا  ریغب 
یسب  ینابیتشپ  دنک  ار  وا  هک  یسک ***  ناراد  مان  زا  تسه  رگد 

گنرد  باتش و  نادرگ  نادیمب  گنج ***  نیئآ  مسر و  هر و  دنناد  هک 
ناشن  يدرمز  نارودب  دراد  هک  ناشکندرگ ***  ناراد  مان  نآ  زا 

رای  راکیپب  وا  اب  تسه  یسک  راکبان ***  رگوداج  ود  نآ  زجب 
وگب  نم  اب  يار  نکم  يرسکب  وا ***  نید  يوس  دیامن  ور  یسک 

دنروای  لدب  ناجب و  ار  وا  رم  *** دنربمغیپ نارای  هک  یناسک 
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يوپم  یجک  هار  یتسار  زجب  وگب ***  ناشیا  مان  رسب  رس  نیمه 
نمجنا  رهب  يدرگ  زارفا  رس  نمب ***  رسارس  یئوگ  تسار  رگا 

هتسارآ  تراک  دوش  رسارس  هتساوخ ***  رویز  ار  وت  مشخبب 
داد  زاوآ  دیدنخب و  يداشب  داشگ ***  رب  بل  سیج  رب  دینشب  وچ 

رادم  نیگمغ  رکبوبب  ارلد  وت  رایرهش ***  رومان  یک  تفگ  ودب 
ریوب  روایم  زگره  رکبوب  ز  ریپ ***  رکبوبا  مان  چیه  ربم 

گنن  گنرین و  دنرکم و  رپ ز  همه  گنج ***  مسر  هر و  ناشیا  دننادن 
تسوا  نیب  ناهج  شنید  رای  یپ  تسوا ***  نید  رد  رای  رگ  ضفح  وبا 

لامه  ار  وا  رم  نارودب  دشابن  لاسب ***  كدنا  تسناوجون  یکی 
راکشآ  رشب  سابل  رد  ادخ  راگزور ***  رد  تشگ  نایع  یئوگ  وت 

دنسپ  دوخ  دوخ  دننام  شقن  یکی  دنمجرا ***  شکلد و  سب  تسا  هدیشک 
سب  تسنامه و  ربمیپ  رای  هک  سک ***  مشچ  رگا  دنیبب  شنمب 
تسین  رادید  هداد  واب  ار  درخ  تسین ***  رای  ار  لقع  ةدید  واب 

نیما  لوسر  ار  وا  رم  دیاتس  نیرفآ ***  ناهج  دزان  شوزاب  ز 
فاوط  میرح  دیآ  رد  شدرگ  هب  فازگ ***  یب  مرح  درگب  دیآ  رگ 
دوخ  راتسرپ  نوچ  شا  هدنتسرپ  دوو ***  تالواب  ناج  لد و  زا  دوش 

شا  هدنب  نیمک  یتیگ  نایادخ  شا ***  هدنبیز  تسیئادخ  اهنت  هن 
تسوا  شخبناور  اهناج  شخب  ناور  تسوا ***  نامرفب  یتیگ  ناج  نت و 

تساوخن  رب  یسک  شنیرفآ  وا ز  وچ  تساردرک ***  نیرفآ  ناهج  ات  ناهج 
سب  تساتکی  دنوادخ  یئوگ  وت  سکب ***  دنامن  شنیرفآ  زا  يو 

دیدپ  یئایربک  دی  شتسد  ز  دیدپ ***  یئادخ  تسد  شوزاب  ز 
يدمآ  ناور  اهنتب  شرهم  ز  يدمآ ***  ناج  يوب  وا  رادید  ز 

تسا  رواد  رگداد  رگ  شیاتس  تسارگ ***  شیاتس  ار  وا  رم  ربمیپ 
نامجرت  نیمک  ار  وا  رهم  هم و  نامسآ ***  نیمتفه  وا  گنج  دوب 

تسا  نشور  وا  ناج  زا  نت  ار  یبن  تسا ***  نشوج  یبن  ناجب  وا  نت 
رهم  هام و  نامسآ  دروآ  دورف  رهپس ***  نودرگب  دزای  تسد  رگا 

نیرق  یهام  هام و  کلف  رب  دوش  نیمز ***  رد  نیک  دراشف ز  اپ  رگا 
روگ  دننام  ریش  وا  لاگنچب  روم ***  تسگنج  نادیمب  شرب  ژه 

هوک  تشد و  رب  هزرل  وا  بیسآ  ز  هوتس ***  شبیهن  زا  نیرب  رهپس 
وا  لاگنچب  یتیگ  ود  ییوگ  وچ  وا ***  لاب  رب و  زا  ناوتان  نیز 

خارف  ناهج  يو  رب  گنت  دوب  خاک ***  گنت  نیا  رد  دجنگن  شدوجو 
نامسآ  رب  هزرل  وا  بیسآ  ز  ناوت ***  شبیهن  زا  نامز  نیمز و 

دیفس  زور  تشگ  هیس  شمشچ  هب  دینش ***  ار  وا  راتفگ  لهجوب  وچ 
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مین  ود  دش  مغ  نارادمان ز  لد  میب ***  رپ ز  نیمز  دش  وا  راتفگ  ز 
وگتفگ  زا  رپ  لد  یبن  راک  ز  ور ***  هدروآ  رگیدکی  يوس  همه 

دربتسد  واب  ندومن  ناوتب  هن  درخشاخرف ***  درک  نینچنیا  رگ  هک 
( 57  ) هحفص تسلگ  رد  درخ  ياپ  راکنیا  رد  تسلکشم ***  نتخات  نیکب  وا  يوس 

زارد  ار  نخس  دوح  رب  میزاسن  زاب ***  میدرگ  ياج  نیز  هک  هب  نامه 
بت  بات و  رد  هرابکی  داتفا  رد  بهلوب ***  ندمآ  زا  دش  نامیشپ 

دای  درک  یسب  ربمیپ  مزر  ز  داشگ ***  رب  بل  لهجوبا  يوسب 
دنلب  رهپس  زارف  بیشن و  دنپ ***  رکم و  رپ  خرچ  شدرگ  نیزک 

دیشک  رس  ام  نیئآ  نید و  زا  هک  دیدپ ***  یمیتی  ام  هدود  زا  دش 
گنجب  دمآ  هریخ  دو  تال و  يوس  گنت ***  تسب  رمک  ام  يزیرنوخب 

دیشک  رجنخ  غیت و  دوخ  مع  يوس  دیشک ***  رس  نید  نیئآ و  اهنت ز  هن 
هار  هدرک  مگ  هام  وا  نوسفا  ز  هام ***  دیدرگ  همین  ودب  شرکم  ز 

( 57  ) هحفص
زارد  ار  دوح  رب  میزاسن  زاب ***  میدرگ  ياج  نیز  هک  هب  نامه 

بت  بات و  رد  هرابکی  داتفا  رد  بهلوب ***  ندمآ  زا  دش  نامیشپ 
دای  درک  یسب  ربمیپ  مزر  ز  داشگ ***  رب  بل  لهجوبا  يوسب 

دنلب  رهپس  زارف  بیشن و  دنپ ***  رکم و  رپ  خرچ  شدرگ  نیزک 
دیشک  رس  ام  نیئآ  نید و  زا  هک  دیدپ ***  یمیتی  ام  هدود  زا  دش 

گنجب  دمآ  هریخ  دو  تال و  يوس  گنت ***  تسب  رمک  ام  يزیرنوخب 
دیشک  رجنخ  غیت و  دوخ  مع  يوس  دیشک ***  رس  نید  نیئآ و  اهنت ز  هن 

هار  هدرک  مگ  هام  وا  نوسفا  ز  هام ***  دیدرگ  همین  ودب  شرکم  ز 
بیکش  نارادمان  لد  زا  دربب  بیرف ***  دنپ و  نوسفاب و  رحسب و 

دنک  یتسرپ  نادزی  صفحوب  هک  دنک ***  یتسد  برچ  نانچ  نوسفاب 
رامسوس  دز  هلان  وا  نوسفا  ز  راغ ***  يوس  دش  رکبوبا  شرکم  ز 

مینک  نوسفا  هچ  نوسفا  رپ ز  نیاب  مینک ***  نوچ  وا  رکم  زا  مینادن 
شیب  مک و  زا  راک  نآ  زا  دنار  نخس  شیپ ***  دناوخ  ار  ابع  نیا و  تفگب 

ناوروش  وا  يوس  ناشک  رس  اب  وت  ناور ***  احطب  يوس  مور  بشما  هک 
شاب  رادهگن  ار  نتشیوخ  نت  شاب ***  رایشه  مزر  رد  وت  نکیلو 

ما هدننیب  ود  دنیبب  ات  ورب  ما ***  هدنگآ  نت  هرنیا  زا  نتفرب 

همظعم ۀکمب  نتفر  هار و  زا  شفخا  نتشگرب  ادخ و  لوسر  باب  رد  سابعب  بهلوبا  تاملاکم  رکذ 

يورب  ور  دوش  ام  اب  راکیپب  يوجم ***  رام ز  يوس  نیکب  دیآ  رگ 
بهلوب  ناشک  نماد  تفر  نورب  بش ***  ناماد  زور  رب  وچ  دش  ناشک 
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شوپ  دالوپ  دنتشگ  هلمج  ناوگ  شورخ ***  رگشل  دمآ ز  رب  هگ  رحس 
دندش  نشوج  ریز  رد  هلمج  نالی  دندش ***  نهآ  قرغ  همه  ناریلد 

يور  دنداهن  ربمیپ  يوسب  يوج ***  هنیک  همه  زرو و  هنیک  همه 
وا  مان  یملید  شفخا  دب  هک  وج ***  هراچ  دب  درم  یکی  نادرگ  ز 

دوب  هیاپ  شرترب  ناشندرگ  ز  دوب ***  هیام  رپ  دنمدرخ و  ریلد و 
تخب  رادیب  تسس  دش  تفگ  لدب  تخس ***  مزر  نآ  باوخنآ  زا  دیسرتب 

دناشن  دوخ  رب  ار  دوخ  ناریلد  دناوخ ***  شیوخ  رب  شدوب  هچنآ  هپس 
درک  زاب  ار  زار  رس  سپ  نازو  درک ***  زار  مرحم  همه  ارنارس 

درک  دای  یسب  ربمیپ  راک  ز  داشگ ***  رب  بل  مزر  نآ  باوخنا و  زا 
نتخادنا  رد  شتاب  دوخ  نت  نتخاب ***  ناج  هدوهیبب  ناوتن  هک 

رایشوه  دور  شتآ  يوس  اجک  راع ***  گنن و  یپ  زا  ناگناوید  وچ 
انشآ  هناوید و  رهب  دهن  اپ ***  دنمدرخ  ایرد  فرژ  رد  هن 

هار  میئوج  شیوخ  روشک  يوس  هاگیاج ***  نیز  هک  دیآ  رتهب  نانچ 
ناتسادمه  دنتشگ  هلمج  یمه  ناتساد ***  نیا  تفگ  رب  هچ  ار  هپس 

هار  دنتفرگ  نتشگ  زاب  يوس  هاپس ***  رسارس  دمآ  رب  تفگب و 
تسرد  دش  نیاب  شیار  ماجنارس  تسج ***  هراچ  یسب  نتفرب  دبهپس 

دیزگ  مرام  هک  دیوگ  ياجنآ  رد  دیسر ***  لزنمب  نوچ  نیمز  رسناز  هک 
میرب  نوسفاب  ناج  هگمورنآ  زا  میرب ***  نوریب  هطرو  نیا  زا  ار  هپس 

نیزگ  دبهپس  يأر  دندومن  نیرفآ ***  دومن  دبهپس  رب  هپس 
دنتخیواین  لد  الب  مادب  دنتخیرگب *** دندرک  هنوگ  نیدب 

ياج  ار ز  اه  هدرپارس  هدنکب  ياج ***  تخسنا  رد  رکشل  دندنامن 
دوز  دومرفب  رکشل  رادهپس  دورف ***  دمآ  لزنمنآ  رد  رکشل  وچ 

هاگمارآ  دنتسج  ياجنآ  رد  هاپس ***  نارورس  وا  نامرفب 
دوب  گنت  هپس  رب  نامز  نیمز و  دوب ***  گنسرف  ود  رگشل  ود  نایم 

دندمآ  دورد  رد  دو  يزعب و  دندمآ ***  دورف  اجنآ  هلمج  هپس 
ياس  دالوف  تشگ  نامسآ  خر  يادز ***  نهآ  تشگ  نیمز  میدا 

اج  درک  نیمز  رب  نامسآ  دص  ود  اپب ***  دش  ةدرپ  ارس  وس  رهب 
دش ياس  نامسآ  نیمز  اج  رهب  دش ***  ياپ  رب  هدرپ  همیخ و  سب  ز 

اهنآ نتساوخ  نیک  زا  دوعسمان  دونج  نآ  دورو  زا  مانالا  ریخ  ترضح  ندش  علطم  رکذ 

ربخ  یب  هپس  شیوسب  دمآ  هک  رشبلا ***  ریخ  هچ  دش  ربخ  وسنآ  رد 
دش  هریت  ناشبسا  مس  زا  نیمز  دش ***  هریخ  نامسآ  وز  هک  یهاپس 
گنچ  دالوف  نیگآ و  نهآ  همه  گنج ***  رهب  زا  زیت  اهگنچ  همه 
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رسب  رس  نید  نارای  درک  بلط  ربخ ***  نیا  نید  رالاس  دینشب  هچ 
تفگ  زاوآب  یناهن  زار  ز  تفگ ***  زاب  هپس  راک  ناشیاب ز 

نارو  نشوج  نارادمان و  همه  نرگ ***  هاپس  ام  يوس  دمآ  هک 
نیک  راکیپب و  رسکی  هتسب  رمک  نیمز ***  احطب  نادرگ  ناگرزب و 

تسین  ریبدت  چیه  ار  ریدقت  هک  تسیچ ***  ریبدت  راک  نیا  رد  ار  امش 
نید  نارای  دمآ ز  ندیشورخ  نیلسرملا ***  دیس  نخسنیا  تفگ  هچ 

لد  ناج و  ام  میداد  وت  راثن  لگ ***  كاخ  لد  ناج و  تهر  ردنا  هک 
راثن  ترهب  میزاس  هکنآ  رگم  راکب ***  ناج  نتب  دیاین  ار  ام  هک 
رهچ  وت  ياپ  كاخ  زا  میباتن  رهپس ***  نودرگ  دراب ز  غیت  رگا 

بارش  نمشد  غیت  رس  زا  میروخ  بآ ***  میشون  هزین  ین و  كون  ز 
تسد  میرادن  رب  وت  ناماد  ز  تسب ***  ياپ  دوب  اهناور  ات  نتب 

مغ  میرادن  ار  ام  وت  یتسرف  مژد ***  ياهدژا  مد  رد  رگا 
میرپسب  دوب  ایرد  فرژ  رگا  میرکشب ***  دوب  شتآ  هوک  رگا 

نیرفآ  دومن  کی  اکی  ناشیارب  نید ***  لها  زا  دینشب  هچ  ربمیپ 
ربخ  هداد  مزرنی  زا  نادزی  هک  رشبلا ***  ریخ  داد  ناشدژم  نینچ 

نید ناریلدب  نداد  حتف  ةدژم  دوعسمان و  دونج  لاوحا  زا  دود  بر و  هدیزگرب  نداد  ربخ  رکذ 
تسکش  دیآ  رد  احطب  رافکب  تشد ***  نوریب ز  تشگ  ناوراک  نوچ  هک 

راز  راک  رد  تسام  زا  يزوریف  هک  راگزور ***  هب  دیشاب و  داش  امش 
راگن  رز  ةدرپ  رد  تفر  ورف  رادم ***  یتیگ  دیشروخ  تشگ  بش  هچ 

هام  دیشروخ  ياج  دش  هدرپ  کیب  هار ***  تسج  بش  ناتسبش  ردنا  روخ 
اج  داد  دوخ  کیدزنب  ار  یلع  ارس ***  هدرپ  يوس  ناور  دش  یبن 

نز  يار  يرد  ره  زا  تشگ  یسب  نتشیوخ ***  اب  هدرپ  ارس  رد  یبن 
( 58  ) هحفص

تفگ  زاب  نآ  زار  ةدننادب  تفگ ***  زاب  دوخ  زار  ناد  زار  رب 
نم  ماک  رب  راک  دش  وت  راک  ز  نم ***  رای  وت  رهم  لزا  زا  يا  هک 
تست  يوزابب  متسد  ود  هداشگ  تست ***  يورین  اناوت ز  نم  نت 

ناور  اه  نتب  اهناور  ترهم  ز  ناوتان ***  نت  اناوت  تناج  ز 
هاگب  احطب  يوس  يور  یناهن  هاگیاج ***  نیا  زا  بشما  دیاب  ارت 

دنا هک  ناراذگ  رجنخ  ناریلد  دنا ***  هک  نارادمان  نآ  هک  ینیبب 

رافک يوجتسجب  ار  ادخ  ریش  نداتسرف  رکذ 

راک  ناریلد  رامش  يرامش  راذگ ***  يرآ  رگشل  نآ  رب  یناهن 
نید  رفک و  هگ  رگشلب  دش  ناور  نید ***  هاش  نیرفآ  ناج  نامرفب 
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دیدب  رسارس  ار  هپس  نارس  دیرگنب ***  هگیاج  ره  يوس و  رهب 
هاگیاج  نآ  رد  ارنآ  دندید  هچ  هاپس ***  احطب  ناریلد  زا  درگ  ود 

دنتخانشن  دندیدب  ار  وا  هچ  دنتخات ***  ورف  ناباتش  وا  يوس 
بش  همین  نیا  رد  یهاوخ  هچ  وگ  رب  هک  بل ***  دنداشگ  رب  وا  رب  شسرپب 

یئن  احطب  نارادمان  زا  وت  یئن ***  ام  رگشل  زا  وت  انامه 
ور  يامنب  يآ و  ینشور  يوس  وگب ***  یئاجک  زا  بش  هریت  نیا  رد 

اج  دمآ ز  رب  دنت و  دیرغب  ادخ ***  ریش  دینشب  هچ  ناشیا  زا 
گنردیب  مهب  ار  نت  ود  نآ  تسبب  گنچ ***  دیزای  ود  ره  يوس  هر  کی  هب 

مد  درواین  رب  یکی  ناشیا  زک  مهب ***  ار  نت  ود  ره  نآ  تسب  نانچ 
نمجنا  رگشل و  زا  درب  نورب  نت ***  ود  ره  نآ  تشادرب  تسد  کیب 
هاپس  درگ  تشگ  یمه  هیالط  هاگیاج ***  نآ  زا  دنمارخ  نوریب  هچ 

دیدب  ار  نت  ود  نآ  وا  تسد  رد  هچ  دیسر ***  وا  يوس  نازات  نازا و  رگ 
وجشاخ  رد  درک  نت  هس  هیالط  وا ***  يوس  ناور  دش  رگد  درم  هس 
تفگب  يزیچ  دیدنخب و  هشنهش  تفگش ***  راک  شسرپ ز  دندومن 

تخاس  هس  ره  نآ  راک  نتخآ  کیب  تسار ***  تسد  یکی  نیک  رپ  هس  نآ  يوس 
تشکب  ار  نت  هس  نآ  رگد  یتسدب  تشمب ***  ار  نت  هس  نآ  تفرگ  یتسدب 

دروخ  بآ  رقس  متفه  هاچ  زا  هک  درشف ***  رب  نانچ  ار  یکی  يولگ 
رقس  رد  ار  ود  ره  نآ  داتسرف  رگد ***  رب  دز  دروآ و  رب  ار  یکی 

درک  كاخ  مغ  ار ز  نت  ود  نآ  لد  درک ***  كاچ  نت  هس  نآ  نت  رب  نفک 
تشگزاب  ادخ  لوسر  يوسب  تسشن ***  رب  هگیاج  نآ  زا  ناباتش 

دید  هتسب  مهب  يراوخب  ار  نت  ود  دیرگنب ***  وا  يوس  ادخ  لوسر 
تفج  حتفاب  تشگ  ام  راکیپ  هک  تفگ ***  زاوآب  ناداش  دیدنخب و 

راگزور  شدرگ  زا  نمیا  دوب  رای ***  وت  نوچ  یسک  دراد  هکنآ  کنخ 
دش  راداد  راداد  رای  واب  دش ***  رای  شاوت  فطل  هکنآ  اشوخ 

دود بر و  ةدیزگرب  نآ  تمدخب  ندمآ  دوعسمان و  دونج  زا  ار  نت  هس  ادخ  ریش  نتفرگ  رکذ 
تسب  وت  تسدب  یتیگ  ود  راگن  تسلا ***  زور  راک  ةدنیاشگ 

دوشگ  تسب و  وت  تسد  نتسخن ز  دوب ***  هچ  ره  ناهج  داشگ  تسب و  هچ 
تسد  ود  ارناگتسب  نیا  ياشگب  وت  تسب ***  ياپ  کلف  هن  نیا  وت  تسد  ز 

تسد  ود  اراگتسب  نیا  دیاشگب  هک  تسجب ***  اج  زا  رکبوب  راک  نیا  رد 
گنرد  نداشگ  نآ  زا  دش  شباتش  گنچ ***  داشگب  زیت  ناگتسب  نادب 

دنب  داشگب  هن  ارناگتسب  نآ  رم  دنپ ***  ناتسد  نوسفا و  درک  یسب 
رخشاخرف  درگ  ياک  تفگ  نینچ  رمع ***  دمآ  رب  اج  زا  مشخ  زا  رپ 

دادماب  يور  نادیمب  هنوگچ  داشگ ***  ارناگتسب  نیا  یناوتن  وت 
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دنمک  دیاشگ  رب  ناگتسب  نآ  زک  دنب ***  يوس  رب  تسد  دز  نیا و  تفگب 
تسس  تشگ  هن  دیدرگ و  هداشگب  هن  تسج ***  تخس  اهراچ  ناگتسب  نآ  زا 

نارگ  زرگ  دروآ  رب  ندرگب  ناگتسب ***  نآ  داشگن  قوراف  هچ 
وا  تسد  زج  دنب  نیا  دیاشگب  هک  وا ***  زج  دیاشگ  ار  ناگتسب  نآ  هک 

بجع  نتشک  تسا  ناگتسب  رب  هک  بل ***  داشگب  دیدنخب و  ربمیپ 
نیرفآ  ناهج  ددنب  هک  یتسد  هک  نید ***  درم  يا  وت  یئاشگ  رب  اجک 

دنمک  شناگدنب  یگدنیاشگ  دنب ***  تسب  ادخ  تسد  هک  یتسدب 
تسب  داشگب  هدرپ  ار  خرچ  هب  هک  تسد ***  ود  دیاشگ  ارناگتسب  یسک 
ياشگ  لگشم  يوس  رب  درک  هگن  يارگلد ***  یبن  دش  ناگتسب  نآ  زا 

دوشگ  ار  ناگتسب  یبن  مکحب  دومن ***  تباجا  مد  نآ  رد  رفنضغ 
دوشگ  یئاشگ  لکشم  تشگناب  دوخ ***  تشگنا  ود  هتسب  دنب  نآ  رب 

دندش  نادزی  كاپ  رگشیاتس  دندش ***  نارادمان  نآ  هچ  هداشگ 
بجع  راک  ربمیپ ز  يوسب  بل ***  دنداشگ  شسرپب  کیاکی 

دنلب  رتخا  زوریف و  تخب  ارت  دنچ ***  نوچ و  زا  رترب  تا  هیده  يا  هک 
تسازس  ار  وا  رم  شیاتس  هچ  رگا  تساورنامرف ***  صاخ  ةدنب  وا  هک 

نیمز  احطب  ناگرزب  راک  ز  نیما ***  لوسر  ناشیا  زا  دیسرپب 
دنا  هک  نادرگ  ناریلد و  نالی و  دنا ***  هک  نارادمان  نآ  دندنچ و  هک 

هوک  دننامب  ترهپس  هن  يا  هک  ور ر  كاخ  رب  دنداهن  خساپب 
نیمز  احطب  نادرگ  ناریلد و  نیک ***  رپ ز  لد  دندوب  هچ  ره  همه 

یمشاه  ةدود  زا  درگ  یسب  یمرضخ ***  زا  هچ  یملید و  زا  هچ 
بت  باترپ و  هبیش  رگد  دیلو و  بهلوب ***  هبتع و  هچ  سابع و  هچ 

ریس  راتفگ  تشگ  ناشمان  زا  هک  ریلد ***  درگ و  رایسب  هودنا  ز 
ور  دنداهن  وس  نیدب  وس  ناز  هک  يوجمان ***  یسب  رادمان و  یسب 
گنچ  دنتسش  وت  هاپس  نوخب  گنر ***  هداد  ار  ریشمش  وت  نوخب 

یط  هدرک  نت  مزر  رد  هتسب  رمک  يول ***  لآ  نارادمان  رگد 
راگزور  ۀحفص  دوشیم  هیس  رامش ***  رد  مروآ  ناشمان  رگ  هک 

شیط  رو  زا  دنتسه  هک  ناریلد  شیرق ***  لآ  نادرگ  ناگرزب و 
رید  يداو و  نادرگ  ناریلد و  ریمع ***  میکح و  لهس و  لهجوبا و 

نامک  کی  کی  وت  يوس  هدرک  هزب  نابز ***  دراد  گنن  ناشمان  زا  هک 
تشذگ  شدرگ  دنراین  ناریش  هک  تشد ***  نهپ  نیا  رد  هدیشک  یهاپس 

یسب  شرامش  دراد  دنچ  رگا  یسک ***  دنادن  شرامش  نارک و 
ددو يرع و  رهب  زا  هتسب  رمک  دودبع ***  نب  ورمع  هبیش و  رگد 

راکشآ  هتشاذگب  گرم  دوخب  راثن ***  اهناج  هدرک  همه  رسارس 
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يارگ  يداش  تشگ  ناشراتفگ  ز  يادخ ***  لوسر  ناشیا  زا  دینشب  هچ 
سب  راداد  راداد و  رای  ارم  سب ***  رای و  نیرفآ  ناهج  ار  ام  هک 

( 59  ) هحفص رای  دنوادخ  ادخ و  مراد  هک  رامش *** یب  رگشل  نیا  زا  مسرتن 
دنلب  رهپس  ددرگ  هنوگنیدب  دنزگ ***  دیاین  ام  رب  رافک  ز 

تفرگ  ناوتن  هزادنا  هک  یتفگش  تفگش ***  مراد  راک  نیا  رد  نکیلو 
همر  نوچ  ام  کیدزن  هداتسرف  همه ***  ار  اه  هشوگ  رگج  يزع  هک 
دندمآ  روگب  نونکا  دوخ  ياپب  دندمآ ***  روش  نیک و  رپ  دنچ  رگا 
درون  نوماه  تشگ  ارس  هدرپ  ز  دروجال ***  مراط  زا  دیشروخ  وچ 

سوب  داد  يربمغیپ  هاگردب  سونبآ ***  مراط  هن  دشارف ز 
باوخ  دمآرب ز  رگشل  ود  رسارس  باتفآ ***  کلف  مراچ  دش ز  ارف 

باوخ  ياج  زا  دنتسج  همیسارس  بات ***  چیپ و  رپ  رافک  يوسنآ  زو 
يارگ  نودرگ  دیدرگ  يانوغ  ياج ***  دمآ ز  رب  نارادمان  رس 

هاپس  نایم  زا  دید  هتشک  نت  هس  هاگساپ ***  يوس  دش  ناور  هیالط 
رذحلا  ناشکندرگ  دمآ ز  رب  ربخ ***  رگشل  دنداد  لهجوب  هب 

درز  هراسخر  میب  زا  رپ  نت  همه  درد ***  رپ ز  لد  راک  ناز  هتشگ  همه 
همه  هدومزآ  همر  نابش و  همر ***  نایم  دمآ  ردنا  ریش  هک 
ور  درمژپب  ار  هپس  نارس  وگتفگ ***  رپ  هتشگ  هپس  رسارس 

دش  میب  زا  رپ  لد  همه  ار  نالی  دش ***  مین  ودب  نارادمان  لد 
تسد  تشپ  همه  رگشل  دیئاخب  تسکش ***  دمآ  رگشل  نآ  رد  هر  کیب 

بیکش  ربص و  تفر  لد  ارنالی ز  بیهن ***  دمآ  رد  نادرگ  ياهلدب 
راز  راک  دوب  ناسآ  هن  وا  اب  وچ  راکچ ***  دمحم  مزرب  ار  ام  هک 

دوب  ناسرت  وید  دد و  شرحس  ز  دوب ***  ناساره  هنامز  شرکم  ز 
هار  لهجوبا  دزن  دنتفرگ  هاوخ ***  داد  هپس  نآ  رس  رسارس 

زاب  میدرگ  هک  رتهب  هار  نیا  زا  زارف ***  ندرگ  درگ  ياک  دنتفگب 
دوب  ناسرت  میب  زا  هوک  لد  دوب ***  ناسآ  راوشد  راک  نیا  هن 

ور  درک  هپس  نارس  يوسب  وگتفگ ***  نآ  زا  لهجوب  تفشآ  رب 
میدمآ  نید  دادما  هب  احطب  ز  میدمآ ***  نیک  مزر و  یپ  زا  ام  هک 

دش  رازاب  مرگ  نیا  زا  ار  یبن  دش ***  راوخ  ام  ناکاین  نید  هک 
هاوخ  هنیک  دوش  ام  یپ  زا  یبن  هاگیاج ***  نیا  زا  میدرگ  زاب  رگا 

نامز  يزعب  تالب و  دیآ  رس  ناهج ***  ردنا  نتکی  ام  دنامن ز 
تسین گنهآ  يور  رگد  يوسب  تسین ***  گنج  زج  هراچ  هگیاج  نیا  رد 

ترضح تمدخب  وا  ندمآ  وا و  ندش  ناساره  ار و  رثا  تلالض  رگشل  باطخ  رمع  ندید  رکذ 
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هاپس  احطب  يوس  رب  درک  هگن  هاگساپ ***  رس  رب  دش  ضفحوبا 
دیدب  رسارس  ار  هپس  نارس  دیرگنب ***  رسب  رس  همه  ار  هپس 

تفاتش  ربمیپ  يوس  همیسارس  تفای ***  میب  شلد  رگشل  ناس  نآ  زو 
كاپ  نادزی  وت  يامنهر  يا  هک  كاخ ***  دیسوبب  دومن و  شیاتس 

ردب  هاگنبب  نوماه  هوک و  همه  ردب ***  هاچ  رس  ات  هگیاج  نآ  زا 
گنرد  ار  نیمز  باتش و  ار  نامز  گنج ***  نادرگ  تالآ و  تسا و  هاپس 

شفنب  دوبک و  ینیب  تشد  رد و  شفرد ***  یناینرپ  همیخ و  سب  ز 
تسین  هزات  نامسآ  رب  درگ  زا  دوخ  تسین ***  هزادنا  دوخ  ار  رپس  نانس و 

هار  هدرک  مگ  رهم  کلف  مراچب  هاپس ***  درگ  ناریلد و  کناب  ز 
دنزگ  ام  رب  مزر  نیا  زا  دیآ  هک  دنلب ***  خرچ  راک  زا  مسرت  یمه 

نیمز  احطب  نادرگ  يوس  مور  نیک ***  تشد  نیا  زا  ناراذگ  کنیا  نم 
مرگ  حلص  ۀماگنه  دوز  منک  مرن ***  زاوآب  برچ و  راتفگب 

منک  شمار  مزب  ار  مزر  نیا  رم  منک ***  شماخ  راک  نیا  زا  ار  نالی 
دومن  مسبت  شیار  راتفگز و  دونش ***  ار  وا  راتفگ  وچ  ربمیپ 

راگدرک  رواد  ام  رای  دوب  رازه ***  دص  رگد  نارازه  هدرک  هک 
تسا  نم  رانک  رد  نارتخا  رس  تسا ***  نم  رای  راداد  دنوادخ 
هتساوخ  وا  هچنآ  تبقاع  دوش  هتساریپب ***  شهاوخ  نم ز  لد 

بایب  ار  دوخ  شاداپ  ماجنا  رس  باتش ***  ناسنادب  یهاوخ  هک  ناسنا  دب 
نامز  ردنا  دش  نشوج  دیشوپب  نامداش ***  دش  ضفحوب  دینشب  وچ 

درک  ریت  زا  رپ  شک  رت  تشپ  سپ  درک ***  ریشمش  ياج  رپس  يو  رب 
نانع  باکر و  شلابب  تسدب و  نانس ***  يدنتب  فک  رب  دیزاتب 

دش  هریت  نامسآ  وا  راسخر  ز  دش ***  هریخ  نمرها  وا  رادید  ز 
تخانش  شدید  رود  زا  وچ  هیالط  تخات ***  رافک  شیج  يوس  يزیتب 

مانا  لوسر  دزن  نادرگب ز  مایپ ***  مراد  هک  اتفگ  ضفحوبا 
درب  لهجوبا  يوسب  ار  وا  رم  درگ ***  درم  نآ  زا  دینشب  وچ  هیالط 

دیزگ  شیور  ینامداش ز  لدب  دید ***  ضفحوب  يور  نوچ  لهجوبا 
رس  مشچ و  رب  دنداد  هسوب  یسب  ربب ***  ار  رگیدکی  رم  دنتفرگ 

داهن  وکین  درم  ياک  لهجوبب  داشگ ***  رب  بل  ضفحوبا  نیتسخن 
نیک  رپ ز  يا  دادیب  گنج و  نکم  نیلسرملا ***  دیس  اب  هدوهیبب 

نتشیوخ  نت  رب  یئ  هراکمتس  نم ***  زردنا  دنپ و  يونشن  رگا 
نیک  شاخرف و  وت  يراد  هچ  رهب  ز  نیمز ***  احطب  يوس  نانع  امیپ  هب 

مد  زیت  شتآ  يوس  یئآ  رگ  مژد ***  ياهدژا  مد  رد  يور 
ياج  دمآ ز  رب  دنت و  دیشورخ  يارکاپ ***  ان  لهجوب  دینشب  هچ 
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وجشاخرف  ریپ  رنه  یب  يا  هک  ور ***  دومنب  ضفحوبا  يوسب 
تسسک  سکان  وت  نوچ  وا  نید  رد  هک  تسا ***  سب  نیا  یبن  نید  نالطب  ز 

گنن  راع و  ار  رفک  وت  مالسا  ز  گنتب ***  لد  ار  مالسا  وت  رفک  ز 
راع  گنن و  شا  وت  زا  دوب  یتشز  هک  راکبان ***  سکان  يا  تفگ  نانچ 

نمرها  دوب  خزود  نازیرگ ز  نتشیوخ ***  نت  نوچ  یشک  خزودب 
تسا  رواب  وا  نیئآ  نید و  تا  هن  تسا ***  ربمغیپ  نید  ربا  لد  تا  هن 

تسا  رتهب  دو  تال و  ندیتسرپ  تسا ***  ربهر  شا  وت  يار  هک  یئادخ 
یتسار  وت  هنامز ز  هدیدن  اج ***  وت  رگ  یبن  دزنب  يدوبن 

نوگبآ  رجنخ  دب  وت  يازس  نونک ***  تدوب  هداتسرف  هن  رگا 
گنرد  يراد  مالسا  هب  هنوگچ  گنن ***  رفک  وت  دراد ز  هکیئاجب 

تساوران  وا  دزن  یئوت  نوچ  یلو  تسازس ***  ار  یبن  يادخ  شتسرپ 
هب  ران  دش  وت  ناکم  رگ  نانج  هب ***  رانز  دنب  وت  حیبست  ز 

نوچ  دنچ و ز  ار ز  بل  تسب  ورف  نود ***  وید  نآ  زا  ضفحوب  دیسرتب 
يادخ  لوسر  يوسب  دش  ناور  ياج ***  دمآ ز  رب  اجنآ  زا  يدنتب 

( 60  ) هحفص تفگ  زار  نمرها  نآ  زا  نادزیب  تفگ ***  زاب  دب  هدینشب  هچ  ره  همه 
نیلسرملا  دیس  اب  تفگ  یسب  نیک ***  نایوج  مزرو  رکشل  نآ  زا 
رامش  یب  رگشل  نینچ  مدیدن  رامش ***  زا  نورب  یهاپس  مدید  هک 

هاگیاج  نیا  رد  ادرف  دنزات  هک  هاپس ***  نیا  اب  میزاس  هچ  منادن 
نیک  تشد  يوس  دزات  هک  يراوس  نیمز ***  برثی  نادرم  منیبن ز 

تفگ  تشگ و  نانک  مسبت  خساپب  تفنس ***  ار  وا  تفگ  رشبلا  ریخ  هچ 
تسام  رادادکاپ  ام  نادزی  ز  دنموریف ***  میئام  مزر  رد  هک 

مان  هدناوخ  ادخ  شیادخ  ریش  هک  رانک ***  زا  نورب  دیآ  ریش  یکی 
درم  درمان  نادیمب  دزات  هک  دربن ***  تشدب  ادرف  وت  ینیبب 

نیرفآ  ناج  هدناوخ  شدوخ  تسد  هک  نیتسآ ***  زا  تسد  یکی  دیآ  رب 
راز  راوخ و  دش  دورمن  شیجوز  هک  راز ***  راک  يوس  دیآ  رگ  يریلد 

تسپ  راوخ و  دش  نوعرف  شیجوز  هک  تسکش ***  یهاش  دیآ ز  رگشل  نیا  رب 
مد صفحوب  تسب  ورف  خساپ  ز  ممالا ***  ریخ  زار  نا  رب  دز  مد  هچ 

لوسر ترضح  تمدخب  هدرک  ضرع  ار  شراذگ  شیرق و  دزن  زا  صفحوبا  ندمآ  رکذ 

نمجنا  ناز  ضفحبوب  تفر  نوچ  هک  نهک ***  زار  ياناد  تفگ  نینچ 
داهن  زا  شورخ  دمآ  رب  ارنالی  داتف ***  شتآ  رفک  هگ  رگشب 

دندمآ  شورخ  رد  همه  ناراوس  دندمآ ***  شوجب  رگشل  ناریلد 
وا  مان  يزعلا  دبع  دنناوخ  هک  وجمان ***  یکی  نارادمان  نآ  زا 
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دوب  هیاپ  شرت  رب  ناشکندرگ  ز  دوب ***  هیامنارگ  دار و  دنمرنه و 
داژن  هدیسر  شفانملا  دبعب  داهن ***  يزان  دوب و  بسن  یشیرق 

دوب  هدنب  ناجب  ار  دو  تال و  یلو  دوب ***  هدنخرف  ناهاش  شداژن ز 
ریگ  ریش  فکب  ربژه و  زابب و  ریش ***  هرن  لدب  لیپ و  هدنژ  نتب 
نهریپ  نینهآ  رد  هتشگ  ناهن  نت ***  دالوف  ریز  رد  هدرک  ناهن 

نارگ  زرگ  هدروآ  رد  ندرگب  نار ***  ریز  رد  هدروآ  رد  رواکت 
درک  شوغآ  بیز  هرز  دنمک و  درک ***  شود  تنیز  رپس  نامک و 

اج  دمآ ز  رب  دنت و  دیشورخ  ابق ***  یمور  يزات و  دیشوپب 
ور  درک  نود  لهجوبا  يوسب  وجشاخرف ***  تشگ  نید  شیک و  یپ 
داشگ  مهاوخن  نت ز  ناتفخ ز  هک  دای ***  دنگوس  درک  لبه  تالب و 

هاپس  هنهرب  نیا  منک  مک  رگم  هاگمزر ***  نیا  مزر  زا  مدرگ  رب  هن 
امد  رگشل  نادرگ  مرآ ز  رب  راز ***  راوخ و  هپس  مرآ  رب  اهنتب 

بآ  مماشایب  ات  یبن  نوخ  ز  باکر ***  میامن  یلاخ  ياپ  زا  هن 
دنشک  مزیه  زرواشک و  یهورگ  دنشورگشل ***  هن  ناشک و  رگشل  هن 

مروآ  ریگتسد  نانت  هنهرب  مروآ ***  ریسا  رادهپس  هاپس و 
نیمز  میوشب  دمحم  شیک  ز  نیک ***  تشد  نیا  رد  یناشن  منامن 

بآ  قلخ  لد  شدنمس  مس  ز  باتب ***  شتآ  هچ  بآ و  هچ  يدنتب 
اجز  دمآ  رب  رگشل  ود  ره  لد  اپ ***  داب  نیک  تشد  رد  دیزات  هچ 

دنژن  وید  دالوف  قرغ  هدش  دنمس ***  رکیپ  هوک  رب  هتسشن 
دش  هریت  وا  زا  رگشل  ود  مشچ  ود  دش ***  هریخ  کلف  مراهچ  ردناروخ 

نت  هنیلیپ  لاگنچ و  هنیگنلپ  نو ***  دالوف  هوک  نینهآ  یکی 
بات  رپ ز  دش  رکبوب  ریپ  نت  بآ ***  میب  زا  لد  دش  ار  ضفحوبا 

درپس  رواکت  شخرب  ار  نانع  درب ***  تسد  نانس  يوسب  هگان  هک 
تخاس  داش  ار  رفک  رگشل  لد  تخات ***  مالسا  شیج  يوس  ناشورخ 
هار  دیشروخ  درک  مگ  كالفا  رب  هاپس ***  برثی  دمآ ز  ردنا  گنت  هچ 

گنر  تفر  ناوک  نالی و  يور  ز  گنج ***  تشد  نآ  رد  وا  يوس  سک  دشن 
ناور  اهنتب  دش  ناور  شمیب  ز  ناوگ ***  ناروآ و  دنک  تسد  لد و 

تسج  شیوخ  ةراچ  یسک  ره  یمه  تسس ***  تسد  لد و  دش  لد  تخس  نآ  زا 
وا  راک  زا  میتشگ  هراچیب  هک  ور ***  درک  یبن  يوس  رکبوبا 

تفگ  قیدص  رکبوبا  باوج  تفس ***  رارسا  رد  یبن  خساپب 
وج  هراچ  نیا  وت  ینیبب  نونکا  مه  وا ***  راک  ةراچ  دنک  نادزی  هک 

راگدنوادخ شدربن  مه  دوب  راگدرورپ ***  كاپ  ام  رای  دوش 

رکبوبا اب  ادخ  لوسر  تاملاکم  يزعلادبع و  اب  زیتس  مزعب  اغد  تشدب  ادخ  ریش  ندش  هناور  رکذ 
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رکبوبا اب  ادخ  لوسر  تاملاکم  يزعلادبع و  اب  زیتس  مزعب  اغد  تشدب  ادخ  ریش  ندش  هناور  رکذ 

گنج  تشد  نیا  رد  ددرگ  رای  ادخ  گنرد ***  دراین  شیوس  هدنب  رگا 
گنج  تشد  نیا  رد  ددرگ  رای  ادخ  يدمحا ***  رگشل  نماریپ  هب 

نمجنا  نآ  رد  دمآ  رد  هگ  انب  نخس ***  نایاپب  دمآ  هچ  ار  یبن 
باتفآ  شبات  زا  شافخ  هچ  بات ***  رگشل ز  ود  دش  وا  يامیس  ز 

ۀیاریپ  خرچ  شنماریپب  ۀیاس ***  کلف  هن  وا  نامادب 
ادخ  ریش  هشیب  زا  دمآ  نورب  اج ***  دمآ ز  ردنا  يرواد  دی 

راگدرورپ  هدرورپب  دش  نیرق  راوس ***  نآ  يوس  دش  ناور  هدایپ 
ریس  رمع  زا  هتشگ  یگدیشورخ  ریلد ***  وا  يوس  دش  ناور  نامارخ 

راهنیز  نونک  یئوج  هک  نک  هگن  راو ***  خاتسگ  هنوگنیدب  يزان  هچ 
دیسر  رخآب  مزور  تفگ  لدب  دیرگنب ***  وا  يوس  يزعلادبع  هچ 

گنرو  بآ  شنت  زا  هرهچ و  زا  دش  گنچ ***  لاپوک و  وزاب و  لای و  نآ  زا 
ریش  هزرش  نهاریپب  يروم  هچ  ریلد ***  ناراخ  دید  نتشیوخ  نت 

تسج  هراچ  یمه  نتشگ  زاب  یپ  تسس ***  دیدرگ  دیسرتب و  نتفر  ز 
درف  راداد  يوس  ناگراچیب  هچ  درک ***  راتفگ  راچانب  یمرنب 

نیک  نادیم  هب  دزات  هکیراوس  نیما ***  لوسر  شدوبن  انام  هک 
ناور  یتشگ  راکیپ  تشد  يوس  ناوجون ***  يا  وت  نادیمب  ناسنیا  زک 

غیرد  دماین  دوخ  نت  زا  ارت  غیت ***  تسد  رد  هن  حالس و  نت  رد  هن 
نم  وچ  يراوس  گنجب  هدایپ  نمجنا ***  نیدب  ناسنیدب  یئآ  هک 

گنن  تسه  ارم  هدایپ  دربن  گنج ***  راع  دوب  ناراوس  اب  ارم 
راع  تسا  دربن  هدایپ  اب  ارم  راوس ***  مگنجب  دیاک  درگ  رب  وت 

نم  ریشمش  هدولآ  وت  نوخ  ز  نمجنا ***  نیا  رد  ددرگ  هکناز  رگا 
گنجب  ار  ینت  هنهرب  نم  مشک  گنن ***  تخس  دوب  ناریلد  نایم 

گنرد  یب  دوب  نتشگ  زاب  ارم  گنجب ***  دیاک  تسبن  رگا  يراوس 
نخس  رد  بل  داشگب  هاشنهش  نبب ***  دش  نخس  وا و  تسب  بل  هچ 

( 61  ) هحفص
داتف  خزودب  نتشگ  زاب  ارت  داهن ***  دب  يا  هک  اتفگب  خساپب 
راز  راک  هگ  رد  دتف  خزودب  راوسیا ***  نونک  هدایپ  نیز  ارت 

ریش  هاگنب  هب  ور  دور  نازارگ  ریس ***  تشگ  یگدنز  زا  هکنیزوگ 
لال  هشیدنا  میب  زا  دش  خساپب  لاگسدب ***  نآ  هاش  زا  دینشب  هچ 
داد  زاوآ  دیسرت و  دیزرلب و  داشگ ***  رب  بل  دوب و  یمه  ینامز 

لاهن  کی  زا  وت  ام و  میخاش  ود  لاس ***  دروخ  یک  تفگ  نینچ  خساپب 
شیپ  میزآ  تسد  ار  هنیک  ارچ  شیوخ ***  رای  رگیدکی و  مع  ینب 
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هار  مدرگ ز  زاب  نم  درگ و  رب  وت  هاگبآ ***  نیز  بآ  مروخ  ات  نامب 
راگزور  رارت  رخآب  دمآ  هک  رایرهش ***  وا  تفگ  زا  دیدنخب 

تسین  دوس  یگدنز  زا  رگید  ارت  تسین ***  دوبهب  هر  ارت  یهار  ز 
ارگشیاتس  نادزی  يوس  يوش  اریور ***  يروآ  نید  يوس  رگم 
يرب  نت  زا  دش  تناور  هن  رگ  و  يربمغیپ *** هب  یسانش  ار  یبن 

سر  دایرف  تسین  رگید  يوس  ز  سب ***  تسا و  نیا  راک  هراچ  ارت 
دایب  روایم  یشیوخ  ناشیوخ و  ز  دادو ***  يور  تسین  ماوت  اب  نیا  زج 

ارگشیاتس  نادزی  يوس  يوش  هار ***  تسا  نیا  ریغ  نونک  رگ  ارت 
يرب  دش  نت  تناور ز  زرگ  و  يربمغیپ *** هب  یسانش  ار  یبن 

ناور  هر  کیب  دش  شنت  زا  ناور  نامگ ***  دب  نآ  دینشب  هاش  زا  هچ 
لاحم  دشاب  راک  نیا  رد  ملوبق  لامه ***  یب  يا  هک  نازرل  تفگ  نینچ 
تسار  مالسا  تخر  وا  رب  ددرگن  تساور ***  دنام  زاب  ناج  رگ ز  منت 

دنمس  يور  درک  هگبآ  يوس  دنمدوس ***  دش  میب  زا  نیا و  تفگب 
ادخ  تسد  مشخ  زا  رپ  شدیشک  ادخ ***  تسد  دنب  رمک  شتفرگ 
دروخ  تشگ  وا  هاگ  رمک  ات  اپ  ز  درشف ***  ار  وا  تشگنا  ود  نایم 

روگب  درآ  لاگنچ  هک  يریش  وچ  روب ***  تشپ  زا  شدروآ  ردنا  ریزب 
نید نادرم  نیئآ  تسنیا  هک  نیمز ***  يو  رب  شدنکف  يراوخب 

وا ندش  هتشک  بآ و  رسب  يزعلا  دبع  ندمآ  رکذ 

داشگ  رب  ار  هدید  هگبآ  يوس  داتفوا ***  راز  راوخ و  يزعلادبع  وچ 
ناور  دش  شک  هنس  هگبآ  يوس  ناوریب ***  نت  ناوت و  ان  لد 

ناور  دش  شک  هنیس  هگبآ  يوس  ناوریب ***  نت  ناوت و  ان  لد 
هار  يامیپ  هنیس  اب  هچ  رهب  هک  هاش ***  دیسرپ  دیدنخب و  شراک  ز 

تخب  تشگ  رب  هچ  مدروخب  يزعب  تخس ***  دنگوس  زورما  هک  اتفگب 
هاگبآ  نیا  زا  مشون  بآ  رگ  هار ***  مدرگن ز  رب  هگمزر  نیز  هک 

تشگ  وت  مانب  ناسنیدب  هنامز  تشذگ ***  ردنا  نم  زور  هگنوچ  نونک 
ریگبآ  نیا  زا  بآ  یفک  مشون  هک  ریش ***  هزرش  يا  وت  مناما  هد  یمد 

تساور  دیاش  هچ  ره  ارت  سپ  نیا  زو  تسار ***  دنگوس  دهع و  ارم  ددرگ  هچ 
مدمآ  ریش  لاگنچب  ناسنیز  هک  مدمآ ***  ریلد  وسناز  دنگوسب 

وگتفگ  نیاوت  خزود  يوس  يرب  وخ ***  تشز  یک  دیدنخب  هشنهش 
نمرها  روخشبآ  زا  بآ  يروخ  نت ***  هیئور  وت  يزاسن  نونکا  مه 

گنلپ  یگنج  لام  رب و  بآ  تفرگ  گنچ ***  دیزای  دیدنخ و  نیا و  تفگب 
دنکف  ناشیک  رفک  رگشل  يوس  دنکف ***  نت  زا  دیچیپب و  ارشرس 
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تشگ زاوآ  رپ  رگشل  ود  شراک  ز  تشگ ***  زاب  نتشیوخ  رگشل  يوس 

يزعلا دبع  رس  ندروآ  رشبلاوبا و  دیس  تمدخب  ندیسر  اغد و  تشد  زا  ایصوا  دیس  نتشگرب  رکذ 

دنمتسم  دش  رفک  رگشل  لد  دنلب ***  دش  اه  ریبکت  مالسا  ز 
دومن  شیاتس  ارناهج  يادخ  دوتس ***  ناورف  ار  وا  رم  ربمیپ 

رهچ  داشگب  دنوادخ  لدنآ  رب  رهم ***  رپ ز  دش  وت  رهم  وک ز  یلد 
دنلب  نادزی  مان  دش  وت  تاذ  ز  دنمجرا ***  دش  وت  مان  يدنلب ز 

دنکنادازی  راداد  هدنبیاپ  هک  دنک ***  نآ  تیرای  نید  نارایب 
داب  وت  ياپکاخ  نیرب  رهپس  داب ***  وت  ياج  شرع  هگ  تحاسب 

داب  وت  يادف  ناج  زا  رکبوب  هک  داشگ ***  رب  بل  قیدص  رکبوبا 
ناور  دش  منت  زا  ناور  یتفگ  وت  ناوجون ***  يا  هودنا  میب  سب  ز 

دش  هدنب  دبا  ات  ارت  رم  منت  دش ***  هدنز  منت  ناج و  وت  راک  ز 
كاپ  نادزیب  دمآ  رگشیاتس  كاخب ***  ار  خر  دیلام  ضفحوبا 

يرگ  شیاتس  تتاذ  راوازس  يرترب ***  زا  رترب  ناهج  رد  يا  هک 
لامشوگ  ارخرچ  وت  تسد  دهد  لاب ***  رد و  نمرها  وت  يوزاب  ز 
ادخ  راک  وت  تسد  دیآ ز  رب  اشگ ***  لگشم  یئادخ و  تسد  وت 

نمرها  نت  هب  دوب  لد  نآ  زا  نت ***  تسا  زاین  ترهمب  وک  یلد 
تسا  شیاسآ  رد  هشیمه  ونیمب  تسا ***  شیارآ  رد  ترهمب  وک  ینت 

كاپ  ناج  نوچ  كاخ  رب  تشگ  شنت  كاخ ***  رپ ز  دش  وت  هارب  وک  يرس 
دیدپ  یئایربک  وت  يوزاب  ز  دیدپ ***  یئادخ  تاذ  وت  تاذ  ز 

شورس  يادن  دیآ  نمیرها  ز  شورخ ***  تحدمب  رگ  نمرها  دشک 
نابز رب  شدیآ  قح  رکذ  همه  نامجرت ***  دوش  تحدمب  لطاب  هچ 

يزعلادبع ندش  هتشک  زا  مالض  رگشل  ندش  كانهودنا  رکذ 

هامب  دمآ  رب  رگشل  ود  زا  ویرغ  هاگمزر ***  رد  درگنآ  هتشک  دش  هچ 
مژد  رگشل  ناگرزب  رسارس  مغ ***  رپ ز  دش  رفک  رگشل  همه 

هالک  ياجب  رس  رب  كاخ  همه  هار ***  كاخ  رسب  هدناشف  متامب 
كاخ  شیوخ  رس  رب  هتخیر  همه  كاچ ***  هودنا  هدرک ز  هنیس  همه 

وج  هراچ  لدب  كاندرد و  نتب  ور ***  لهجوبا  يوس  دنداهن 
ناوریپ  دوش  اهنت  مزرنیا  رد  نامز ***  رسارس  دیآ  رس  ار  ام  هک 

شیپب  ار  ام  مزرنیا  رد  دما  دب  شیوخ ***  موبورب  رگید  مینیب  هن 
نامسآ  هم  ددرگ  همین  ودب  نامگیب ***  وا  نوسفا  وک ز  یسک 
نیمز  برثی  رهش  زا  دمآ  نورب  نیک ***  رپ ز  ام  نایادخ  مزرب 
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دنکنوچ  ناگدنب  اب  مینادن  دنکنوسفا ***  دیک و  ادخ  اب  نینچ 
درب  تسد  واب  ندومن  ناوتب  هن  درپس ***  دیاب  شیوخ  روشک  هر 

نیمز احطب  رهش  زک  زورنآ  هک  نیب ***  شیپ  روشناد  تفگ  نینچ 

رشب دیس  باب  رد  رگیدکی  اب  رافک  نتفگ  نخس  رکذ 

ناوراک  زا  ورمع  یهاوخنوخب  ناور ***  رگشل  دنتشگ  هچ  نیتسخن 
دش  هتشغآ  شناج  نوخب  كاخب و  دش ***  هتشک  هنگیب  ناوراک  رد  هک 

( 62  ) هحفص
سب  دوب و  نایم  رد  نخس  نوخ  نازو  سک ***  چیه  دبن  یضار  راکیپب 

میب  رپ ز  لد  راکیپ  راک  زا  دش  میکح ***  شمان  دوب  رومان  یکی 
ياهبنوخ  ار  ورمع  مهد  رگید  هک  يارگلد ***  دش  لهجوبا  يوسب 

ناور  احطب  يرسوش  ياجنی  وت ز  ناوراک ***  نآ  زا  دندرب  هچنآ  همه 
نتشیوخ  رگشل  رب  ياشخبب  نمجنا ***  نیا  زا  وشناور  نونکا  مه 

تفگن  خساپ  شیپ  رد  دنکفا  رس  تفنش ***  ار  وا  راتفگ  لهجوب  هچ 
دنمتسم  يوک  دش  ۀشوگ  رهب  دنلب ***  یشورخ  دش  يا  همیخ  ره  ز 

راز  راک  نآ  زا  دش  یکی  نامیشپ  راک *** تسین  هگمزر  رد  تفگ  یکی 
نفک  يدیرب  دوخ  نت  رب  یکی  نتشیوخ ***  رب  تشگ  رگ  هیوم  یکی 

شیک  نیئآ و  مزرآ  تشاد  یکی  شیوخ ***  موب  رب و  زا  درک  دای  یکی 
بشب  ناهنپ  زور  دش  هک  ات  نینچ  بت ***  بات و  زا  رپ  رگشل  دوب  یمه 

رخشاخرف  درگ  نآ  هبت  رگد  رومان ***  ۀبیش  رگد  دیلو و 
یک  روفغف و  رتارف ز  تنیزب  يول ***  لآ  ناش ز  بسن  رهوگب 

بسن  مشاه  ناداهن  یشیرق  برع ***  رخف  ناگرزب ز  نیزگ 
دنتسارآ  خساپ  نینچ  خساپب  دنتساخرب ***  ياج  زا  درد  زا  رپ 

راز  راک  زجب  يراک  میرادن  راک ***  تسین  ام  راکیپ  مزر و  زج  هک 
شیپ  میزاس  تسد  ار  هنیک  واب  شیوخ ***  تسه  یبن  ام  اب  دنچ  ره  هک 

میمه  شیوخ  کیدزن و  مع و  ینب  میمشاه ***  ینب  زا  یبن  ام و  هچ 
شیوخ  یشیوخ و  يوس  یک  میئارگ  شیک ***  نیئآ و  نید و  یپ  زا  یلو 

دادو  زا  لبه  تال  يزعب و  دای ***  دنگوس  دندومن  کیاکی 
رهپس  نیمز  ددرگ  بامیس  وچ  رهم ***  هدنبات  وچ  دیآ  رب  ادرف  هک 

نهریپ  نینهآ  زج  میشوپن  نت ***  میزاسن  هنهرب  نشوج  ز 
میروآ  تسکش  رواد  رادادب  میروآ ***  تسدب  هدایپ  نآ  رگم 

میروآ  ریگتسد  وا  ناریلد  میروآ ***  ریسا  ار  یبن  هاپس 
زیر زیر  ار  ضفحوب  رکبوبا و  زیت ***  غیت  رجنخ و  اب  میئامن 
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ار ناشیا  لهجوبا  ندومن  کیرحت  رشبلا و  ریخ  ترضح  زا  نتساوخ  نیک  دعتسم  رگیدکی و  اب  رگشل  ندز  يار  رکذ 

نهک  ریپ  هتفگنآ  زا  تشگناوج   *** نیب رسارس  دش  نالی  تفگ  هچ 
دش  هدنگآ  لد  متام  زا  ارنالی  دش ***  هدنز  يرگشل  لد  ناشیا  زا 

دیمد  رب  اج  وا ز  لد  يداش  ز  دینش ***  نیا  نالی  زا  نود  لهجوب  هچ 
رای  درک  هگمزب  نآ  رد  ارناوگ  راوهاش ***  سلجم  سپ  تسارایب 

دناشن  ار  یسک  ره  دوخ  راوازس  دناوخ ***  شیوخ  رب  رسارس  ار  هپس 
درک  زاغآ  راکیپ  گنجنآ و  زا  درک ***  زابرس  مزرنآ  زا  سپ  نازو 

دای  درک  یسب  ناشیا  راتفگ  ز  داژن ***  مشاه  ناریلد  راک  ز 
دینک  يراگدای  ناهج  ردنا  هک  دینک ***  يراک  تشد  نیا  رد  ادرف  هک 

دینک  نیئآ  نید و  یپ  زا  دربن  دینک ***  نیک  زا  رپ  اهلد  زین  امش 
فرش  رهب  دیراذگ  رسارس  فکب ***  ناج  دوخ  نایادخ  يارب 

دوب  نیئآ  هن  یتسس  مزر  نیا  رد  دوب ***  نید  یپ  زا  نیک  مزر و  نیا  هک 
تسس  دیدرگ  راک  رد  هک  ادابم  تسج ***  دادما  دیاب  لبه  تال و  ز 
شورخ  رگشل  نادرگ  دمآ ز  رب  شوگ ***  دندومن  ار  وا  راتفگ  هچ 

دندش ناوخ  نیرفآ  دوو  يزعب  دندشناج ***  لد و  زا  وا  يوگ  انث 

هکم لها  زا  یکی  نتفگ  باوج  نید و  ماغرض  ندرک  ناهج  تهجب  نیکرشم  اب  لهجوبا  نتفگ  نخس  رکذ 

بجع  ناتسد  نآ  زا  دیسرپب  بل ***  داشگب  لهجوبا  سپ  نازو 
یسک  هدیدن  یئوج  مزر  نینچ  یسب ***  یتفگش  مراد  راک  نیز  هک 

دش  میب  زا  رپ  ام  رگشل  وا  زک  دش ***  مین  ودب  هدایپ  ناز  ملد 
ناشکندرگ  دشاب ز  هک  انامه  ناروآ ***  مان  ار ز  وا  دندیدن 

تسا  یبن  رحس  هک  ای  دوب  ردنلا  تسیک ***  دننادن  شناروآ  مان  ز 
وا  راک  دش  ماک  رب  هنوگنیز  هک  وا ***  رای  نیک  مزر و  رد  هدیدرگ  هک 

دادن  خساپ  چیه  ششسرپ  زا  سک  داب ***  درک  ناتساد  نیا  لهجوب  هچ 
نخس  رد  یکی  نارادمان  نآ  زا  نمجنا ***  نآ  رد  دماین  ینامز 
ادخ  دک  يا  هک  اتفگ  لهجوبب  اج ***  دمآ ز  رد  يریلد  هگ  انب 
راز  راک  رس  ربمیپ  شدوب  هک  راگزورنآ ***  رد  نم  مدب  برثیب 
ما  هدینشب  هن  شناروآ  مان  ز  ما ***  هدید  همه  شهاپس  نالی و 

ناوجون  یکی  زا  ریغب  يریلد  ناروآ ***  مانز  مدیدن  ششیج  هب 
سب  تسادرف  دنوادخ  یئوگ  وت  سک ***  تسین  وا  ياتمه  هک  یناوج 

ناشن  یتیگب  سک  وا  وچ  هدیدن  ناشکندرگ ***  مشچ  وا  وچ  هدیدن 
شدناد  يوس  ام  همه  زا  نوزف  شدناوخ ***  ادخ  ریش  دنوادخ 
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دیدپ  دش  شیدنوادخ  وز  یبن  دیزگ ***  رب  یبن  يادخ  ار  وا  رم 
زاب  تشگ  شا  هدید  وا  رادید  ز  زارب ***  دش  نوچ  زار  هگ  تولخب 

لوتب  رهط  ياره  داد ز  واب  لوبق ***  دماین  سک  شیدامادب 
نید  قوراف  قیدص و  رکبوب  هچ  نیمز ***  احطب  ناگرزب  رسارس 
دنتسارآ  شهاوخ  یبن  يوسب  دنتساوخ ***  لدب  ارهز  رهم  همه 

دنمجرا  نآ  دمآ  یبن  دنسپ  دنسپ ***  ار  یسک  ناگرزب  زا  درکن 
تسب  رفک  يوزاب  وا  يورین  ز  تسد ***  وزاب و  تسار  یبن  شتسد  ز 
تسا  نمیرها  راوخ  وا  يورین  ز  تسنمشد ***  لبه  تانم و  تالب و 

درمب  ار  یسک  نادرم  دریگن ز  دربن ***  يدرمب  نادیمب  دزاس  هچ 
راگزور  دش  هریت  يزعلا  دبعب  رادمان ***  نآ  يورین  انامه ز 

ور  هدرمژپ  دنتشگ  هراب  رگد  وا ***  راتفگ  دندینش  نوچ  نالی 
دوتس  ار  ناروآ  مان  ناربلد و  دوز ***  ياج  زا  تساخرب  رکبوبا 
راگزور  امش  ماکب  ددرگ  هک  راز ***  راک  ۀماگنه  تسادرف  هک 

هاپس  هاش و  شیوخ  ۀمیخ  يوس  هاگیاج ***  نآ  زا  رسکی  دنتفرب 
دیدپان  دش  هریت  بش  هاپس  دیشک ***  رجنخ  دیشروخ  هچ  هگ  رحس 

رابگنز  رگشل  دش  هدنکارپ  راوس ***  رواخ  هاش  دش  هچ  قرشم  ز 
رفک  ماجنارس  دش  مک  مالسا  ز  رفک ***  مالسا و  زا  دمآ  ندیشورخ 

(63  ) هحفص

نآ شراذگ  مالض و  هاپس  اب  زیتس  دربن و  مزعب  مالسا  رگشل  ندمآرب  اج  زا  رکذ 

يانرک وغ  دمآ  رد  نودرگب  اج ***  دمآ ز  ردنا  هاپس  هیر  ود 
شورخ  دش  کلف  رب  ناروآ  مان  ز  شوجب ***  رگشل  گناب  زا  دمآ  نیمز 

ياج  دمآ ز  رب  یهام  هام و  لد  يارد ***  کناب  روپیش و  زاوآ  ز 
سونبآ  دبنگ  دش  زاوآ  رپ  سوک ***  زاوآ  رپ ز  دش  خرچ  مخ 

نامسآ  شدرگ  دش  درگ  سب  ز   *** نامز نیمز و  دمآ  رد  شدرگب 
بات  رپ ز  نامسآ  دش  دالوف  ز  باقن ***  خر  رب  تسب  نیمز  نهآ  ز 

باقن  دش  هم  يور  رب  ریت  رپ  باتفآ ***  رویز  دش  هزین  رس 
ریت  مارهب و  ناویک و  دیزرلب  ریت ***  زرگ و  رجنخ و  زا  رپ  دش  ناهج 

رهپس  فان  دیردب  غیت  مد  رهم ***  يولهپ  دیردب  هزین  رس 
دنلب  خرچ  يالابب  دش  نیمز  دنمس ***  مس  لاماپ  تشگ  کلف 

كاغم  رد  نامسآ  تفه  تشگ  ناهن  كاخ ***  تخیر  اوه  رب  نیمز  زا  سب  ز 
ریت  سیج و  رب  دیزرلب  نودگرب  ریفن ***  دمآ  رد  نودرگب  نادرگ  ز 

رهپس  یلین  میب  زا  دش  يریوز  رهم ***  هام و  دش  درز  هپس  میب  ز 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


نامسآ  تخیر ز  ورف  هراتس  نانس ***  كون  تفر  ورف  مجنا  هب 
اول  يوگ  تشذگب  دیشروخ  ز  اپب ***  یئاون  دش  یئ  هشوگ  ره  ز 
شورخ  دمآ  رب  ناویک  مارهب و  ز  شوپ ***  دالوپ  ناراوس  میب  ز 

هالک  یمور  دوخ و  دب  هدنشخرد  هاگن ***  دم  دیدیم  هک  وس  رهب 
ریفن  لد  زا  هنیک  رپ  دروآ  رب  ریلد *** دیلو  نشوج  دیشوپب 

دوبک  خرچ  دیزرلب  شمیب  ز  دوخ ***  ناتفخ و  شیوخ  رب  دیشوپ  هچ 
اجز  دمآ  رب  شتآ  وچ  نیک  زا  رپ  اس ***  دالوف  هوک  نینهآ  یکی 

نیمز  يور  دیدرگ  بوشآ  رپ  نیز ***  يور  رب  تسشنب  هچ  نیک  زا  رپ 
تشذگ  رب  هپس  يوس  همیسارس  تشد ***  نوماه و  دیزرلب  شمیب  ز 

دربن  تشد  مدرگن ز  رب  نم  هک  درک ***  دای  مسق  يزعب  تالب و 
لغد  موق  یناشن ز  میامن  لبه ***  تال و  يورینب  نادیمب 

منک  نیگنر  تشد  رمع  نوخ  ز  منک ***  نیلاب  راخ  ار  رکبوبا 
تانم هاگیاپ  مرب  ناویکب  تال ***  تخت  رس  مزارف  نودرگب 

رکبوبا ندش  برطضم  رثا و  تواقش  هاپس  ندمآ  رباج  زا  كرشم و  نآ  ندناوخ  زجر  ار و  دوخ  ندوتس  دیلو و  نتفگ  نخس  رکذ 

ناگدروآ  دمآ ز  ندیشورخ  هاپس ***  رسکی  دیزرلب  شتفگ  ز 
دش  زیرنوخ  غیت  یبن  يوس  هک  دش ***  زیگنا  هنتف  نانچ  هنامز 

تشذگ  کلم  زا  رهپس  نانس و  تشذگ ***  رد  کلف  زا  نالی  شورخ 
ور  مشخ  رپ  درک  یبن  يوسب  وج ***  هنیک  نیک  نادیمب  يراوس 
فرع  نم  هش  نوخ  دنزیر  هک  فکب ***  اه  نانس  احطب  ناریلد 

شیط  نیک و  رپ  هتشگ  یبن  نوخب  شیرق ***  موق  ناگرزب  کیاکی 
هام  دیشروخ و  دنتشگ  همیسارس  هاپس ***  کناب  روپیش و  زاوآ  ز 

دندمآ  گنت  هاش  رگشل  يوس  دندمآ ***  گنجب  احطب  ناریلد 
دنتخادرپ  راک  یبن  لتقب  دنتخآ ***  نیک  غیت  فکب  نازارگ 

شورخ  ویرغ و  رپ  نامز  نیمز و  شوجب ***  ایرد  وچ  یهاپس  ناشورخ 
گنج  يوس  دشن  سک  نایمالسا  ز  گنت ***  مالسا  يوس  نوچ  دندیسر 

هایس  واگب  يدیفس  يوم  وچ  هاپس ***  نآ  اب  مالسا  شیج  همه 
نود  ضفخوبا  دش  مغ  درد و  زا  رپ  نوخ ***  میب  زا  لد  دش  ار  رکبوبا 

برع  موق  رخف  رورس و  يا  هک  بل ***  دنداشگ  ربمیپ  يوسب 
هاگمزر  رد  میئارگ  هنوگچ  هاپس ***  نیا  اب  میزاس  هچ  ات  وگب 

یکدنا  ار  مزر  نیا  رامشن  وت  یکی ***  ام  زا  ناشیا و  زا  نارازه 
مینک  نوسفا  هچ  نتسج  مزر  نیا  زا  مینک ***  نوچ  نیا  نامرد  مینادن 

كاپ  نادزی  دزن  نانک  شیاین  كانهودنا ***  میب  زا  رگشل  همه 
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رهپس  هن  ةدنزارفرب  يا  هک  رهچ ***  كاخ  رب  رهم  زا  دندوسب 
شاب  رادهگن  نمشد  ار ز  شنت  شاب ***  رای  هگمزب  نیا  رد  ار  یبن 
دندش  ناسرت  ضفحوب  رکبوبا و  دندش ***  ناساره  رگشل  ناریلد 

تخورف  شتآ  رگشل  لد  رب  وا  زا  تخوسب ***  لد  یبن  رب  همه  ار  هپس 
دنتخاس  یبن  رهب  یشیرع ز  دنتخادرپ ***  ریبدت  دنپ و  یسب 

كاپ  ناج  ادف  ترهب  میراد  هک  كاخب ***  اهرس  دندوس  دنتفگب و 
شیرق  هاپس  دیآ  ردنا  گنت  هچ  شیرع *** نیا  رد  ریگ  هگیاج  دوخ  وت 

شودب  تدن  رب  نوریب  دنچ  ینت  شوکتخس ***  وت  يوس  دش  مصخ  رگا 
امن  مسبت  ناشیا  تفگ  زا  دش  ادخ ***  لوسر  ناشیا  زا  دینشب  وچ 

نید  نارادمان  ياک  تفگ  نینچ  نیرفآ ***  دومن  کیاکی  ناشیا  رب 
متس  دیاین  ام  رگشل  رب  هک  مغ ***  درد و  رپ  دیرادن  لد  امش 

هاگ  دروآ  يوس  زا  هاگان  هک  هاشب ***  رگشل  دوب  وگتفگ  نیا  رد 
شوگتخس  قح  نید  هر  رد  يا  هک  شوج ***  دروآ  رب  روالد  دیلو 

راک  ناریلد  نانس  ینیبب  راز ***  راک  يوس  یئارگ  رگ  دزس 
يرواد  ینک  هتوک  مزر  نیا  رد  يروآ ***  مزر  نادیمب  یئآ  رگ 

تساور  دیآ  هک  رهام  ناشیوخ  ز  تساجک ***  زرابم  یئاین  دوخ  رگ  و 
بسشگ  رذآ  وچ  دمآ  رگشل  يوس  بسا ***  دیرات  ار و  نخس  نیا  تفگب 

هوتس  دش  نید  نارادمان  لد  هوک ***  دیدنخب  تشد و  دیزرلب 
سرف  شیوس  دیزانت  يراوس  سک ***  مالسا  شیج  زا  دمان  نورب 
دیشک  فص  یبن  هاپس  درگب  دیدن ***  نادیم  نهپ  رد  هچ  ار  یسک 

تفگش  رد  وا  زا  دندنامب  رگشل  هک  تفرگ ***  رگشل  درگ  رب  مرگ  نانچ 
داشگ  رب  نابز  زرابم  نم  له  ز  داد ***  زاوآ  مالسا  شیج  يوس 

سفن  ار  نالی  شدربن  تفرگ ز  سرتسد ***  وا  يوس  دبن  ار  یسک 
هاگمزر  فص  رد  ودع  مزرب  هاپس ***  وا  يوس  دزات  هک  یبسا  هن 

تسکش  نمشد  نادیمب  درآ  رد  تسدب ***  يریلد  دریگ  هک  یغیت  هن 
یشک  رگشل  هن  يریلد  درم  هب  یشورگشل ***  هن  یئاشگ  رگشل  هن 

تسپ  هدنکفا  رس  رسارس  ناریلد  تسدب ***  امرخ  بوچ  رسب  رس  نالی 
وجمزر  یسک  نادیم  يور  رب  هن  ور ***  يار و  هگمزر  يوس  ار  سک  هن 

رامد  ام  زا  دنرآ  رب  کنیا  هک  رازن ***  راز و  ناریح و  هتشگ  همه 
هاگ  همیخ  نآ  همیخ  یب  هاش  نیا  زا  هاپس ***  نآ  هپس  نیز  مدمآ  دایب 

(64) هحفص دایز  لآ  ربمیپ ز  لآب  داد ***  يور  نامزنآ  رد  هک  یملظ  ز 

دیوگ البرک  تشد  عیاقو  باب  رد 
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رشبلا ریخ  طبس  اب  دندرک  هچ  رو ***  هنیک  رگشل  نآ  رگشل  نیا  وچ 
دنتخآ  نیک  غیت  هزین و  وا  رب  دنتخات ***  دوخ  دنوادخ  يوسب 

دش  هتشغآ  تشد  نالی  نوخ  ز  دش ***  هتشک  وا  نارای  هچ  نادیمب 
دیدن  نارای  ناشیوخ و  اریسک ز  دیرگنب ***  رت  مشچ  اب  هک  وس  رهز 

دید  هدرپ  ارس  يوسب  ترسحب  دیشک ***  رب  رگج  زا  درس  هآ  یکی 
يارس  هدرپ  دمآ ز  رب  یناوج  ياو ***  رپ ز  دش  هدرپ  ارس  نورد 

نوگ  بامیس  تشگ  وا  يامیس  ز  نود ***  خرچ  هدرپ  ارس  هن  نیا  هک 
رهپس  مراهچ  زا  دوخ  تشگ  لجخ  رهچ ***  دومنب  هدرپ  ارس  رد  وا  هچ 

تشگ  رات  کلف  هن  ةدید  وا  زا  تشگ ***  رابنوخ  لیربج  مشچ  وا  زا 
مخ  خرچ  تماق  شتماق  زا  دش  مک ***  ردق  شتکوش  زا  دش  ار  کلم 

تسکش  نادرگ  نودرگب  شغیت  ز  تسدب ***  یغیت  وزابب و  ینامک 
وگتفگ  زا  رپ  دش  وا  زا  یتیگ  ود  ور ***  داهنب  هاش  يوس  نامارخ 

سانشنادزی  تشگ  نیرق  نادزیب  سارهیب ***  نیک  تشد  يوس  دشناور 
هاگ  جارعمب  دمآ  رب  ربمیپ  هاش ***  کیدزن  تفر  وا  وچ  یتفگ  وت 

زاین  یب  هگرد  رب  دیما  رپ  زاب ***  داشگب  هدید  هتسب و  نابز 
مد  تسب  ورف  يور و  درمژپب  مژد ***  نادرگ  نودرگ  راک  زا  لد 

دنار  زاب  نارواد  واد  يوس  دنارزاب ***  لد  نوخ  خرب  هدید  ز 
تشادن  یناج  هودنا  نزح و  سب  ز  تشادن ***  ینابز  نتفگ  زار  سپ 

لد  زار  ابرلد  اب  تفگ  لد  ز  لد ***  زاسمد  تشگ  وا  مرگ  مد 
باوج لاؤس و  نینوخ  کشا  زا  زج  بات *** جنر و  زجب  ناشنایم  رد  دبن 

ناد زار  وا  زار  زا  هاگآ  دش  ناهن ***  زار  تفگ  لد  ربلد ز  هن 

دیوگ نسح  نبا  مساق  فصو  رد 

داشگ  رب  رظن  تمحر  شیوسب ز  داد ***  گنر  ار  هدید  رگج  نوخ  ز 
دیبوچ  نازرل  تشگ  وا  زا  یبوط  هک  درد ***  زیخ  ون  دازآ  ورس  یکی 

شومخ  زار و  رپ ز  نابز  ناهد و  وج ش ***  رپ ز  لد  ناشیرپ و  وسیگ  ود 
يربمغیپ  يابیز  دید  یهش  يرورس ***  ةدنبیز  دید  یهم 

لاهن  نوچ  يروخ  توبن  جوا  ز  لاب ***  رد و  یهم  تلاسر  جرب  ز 
نوگمیس  هدش  شنوگ  هلال  خر  نوخ ***  يایرد  هتشگ  ناو  شمشچ  ز 

یط  هدرک  ار  ردق  بش  وا  هم  یپ ***  هدرب  ان  ردق  بش  شزورب 
هتسارایب  لد  وا  زا  یبوط  هک  هتساخ ***  یبن  غاب  یلاهن ز 

باقن  نیگشم  هام  رب  هن  شزونه  باتفآ ***  رب  هیاس  دبن  شزونه 
رون  رپ ز  وا  يور  زا  ردق  بش  رود ***  ردق  بش  داوس  شزور  ز 
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هتخیمآ  دیشروخب  هراتس  هتخیر ***  ورف  نیورپ  دقع  همه 
فکب  هداهن  ناج  هدنکآ و  لد  فعش ***  قوشب و  مع  يرای  یپ 

دیرگنب  وم  يورنآب و  ینامز  دید ***  يومنآ  يورنآ و  وچ  هشنهش 
تشادن  نینوخ  کشا  زجب  یباوج  تشاگن ***  ترسحب  شیورب  هدید  ود 

دوتس  ارناوجون  نآ  هنوگ  نیدب  دوشگ ***  رب  نابز  وا  اب  راتفگب 
یلع  ناتسلگ  نبلگ و  لگ  یبن ***  ناتسوب  لگ  ون  يا  هک 

هاگن  نم  يوس  مد  نیا  رد  يدرک  هک  هاگمزر ***  نیا  رد  مدقم  ریخ  ارت 
دنک  نشور  وت  يور  نیب ز  ناهج  دنک ***  نتفر  مزع  نوچ  هکنآ  کنخ 

نیسپاو  مد  رد  تخر  دنیبب  نیرخآ ***  تعاس  رد  هکنآ  اشوخ 
دنک  تمایق  زور  كرب  نآ  زا  دنک ***  تماق  دق  نیا  ياشامت 

دهد  ناناجب  ناج  دنیب و  ارت  دهد ***  ناج  وت  راسخرب  يورب و 
راک  وت  اب  یسک  هر  نیا  رد  درادن  زار ***  راکنیا  يوس  يدمآ  ارچ 

زاب  داد  نینچ  خساپ  دییرگب و  زار ***  رادلد  دینشب  هچ  ربلد  ز 
نوگ  هلال  شخر  دش  لد  بانوخ  ز  نوخ ***  تخیر  خرب  لد  ۀبانوخ  ز 

ایربک  فص  تهاگ  هولج  فص  يار ***  ام  وت  نادیم  گنن  يا  هک 
نانع  مه  نیرفآ  ناهج  اب  دوب  ناکم ***  ۀصرع ال  رد  وت  نانع 

يربمغیپ  جارعم  هتشذگ ز  يرت ***  رب  زا  وت  نامک  سوق  ز 
کمس  امس و  تنانس  زا  دیدپ  کلف ***  خرچ  وت  نامک  زا  یمخ 

يرفولین  گنج  نیا  دش  نالوجب  يرگ ***  نالوجب  دمآ  وت  کنخ  هچ 
دیدپ  شتآ  بآ و  دش  قرب  نآ  زا  دیزو ***  یتیگب  یقرب  وت  غیت  ز 

تسپب  الاب  دش ز  رب  خرچ  هن  هک  تسج ***  وت  نامک  قرب  یگندخ ز 
وگ  مزعلا  ولوا  زا  درب  نادیمب  ور ***  وت  مزع  هچ  نادیمب  دیامن 

شوپب  ربمیپ  عردب  ار  مرب  شوگ ***  راد  نم  يوس  مرک  زا  یمد 
منشور  نت  ارآ  نشوج  نادب  منت ***  بیز  زاس  ردپ  حالس 

نک  جارعم  کشر  مرکیپ  رس و  نک ***  جات  مرس  رب  دوخ  دوخ  هلک 
نم  راکیپ  تشد  نیا  رد  ینیبب  نم ***  رای  رگا  يدرگ  هنوگنیا  زا 

مردیح  نشلگ  ةدود  هن م  مربمغیپ ***  طبس  ةداز  نم  هن 
اج  مرآ ز  رگشل  نیا  هلمح  کیب  ادخ ***  ریش  دنبلد  رای  منم 

نم لای  وزاب و  يورین  نبب  نم ***  لاپوک  لایورب و  نک  هگن 

ءادهشلا دیس  ترضح  زا  مساق  نتساوخ  داهج  نذا 

منت  ناج و  دنب  رد  هن  نادیمب  منم ***  هریبن  یمارگ  ار  یبن 
منک  لطاب  رافک  راک  همه  منک ***  لگ  اونین  نماد  نوخ  ز 
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رامد  مرآ  رب  ناشیک  رفک  نیا  زا  راز ***  راک  نیا  نذا  ارمرگ  یهد 
شاب  دونشخ  دنوادخ  راک  ز  شاب ***  دوردب  وت  یمارگ  يا  نونک 

دیرفآ  ناکم  نامز و  نیمز و  نیرفآ ***  ناج  هدننیرفآ  نوچ  هک 
تسار  هماجنیا  تشگ  نم  يالابب  تساوخ ***  راکنیا  راوازس  اریسک 

نم  مان  رب  زغن  ۀعرق  نیا  دز  نم ***  ماج  دش  هداب  نآ  رد  یم  زا  رپ 
شیوخ  دنوادخ  نوخ  دنزیرب  شیک ***  دادیب  موق  نیا  تشد  نیا  رد 

مرسفا  دننک  رجنخ  ریشمش و  ز  مرس ***  نت  زا  دنربب  يرازب 
نمجنا  یسک ز  دیرگب  نم  رب  هن  نفک ***  لسغ و  هن  مبای  توبات  هن 

راگزور  نم  توبات  ریز  دوب  رامش ***  زورب  ات  نونک  زا  یلو 
زیرکشا  نمب  نارود  مشچ  دوب  زیختسر ***  ات  زورما  زا  یتیگب 

شورخ  رپ  نیمز  نامسآ و  دوش  شوجب ***  دیآ  ردنا  ناهج  منوخ  ز 
تسا  متام  ینز  رب  هناخ و  رهب  تسمن ***  رپ  نز  درم و  ةدننیب  ود 

( 65  ) هحفص
راسگمغ  وش  هدرپ  ارس  لهاب  رادم ***  نیگمغ  چیه  لد  درگرب و  وت 

ردپ  ردارب  ردارب  روپب  رسب ***  رس  ار  زارنیا  تفگ  رب  وچ 
هام  هاگ  رخ  شهآ ز  تفر  ارف  هاش ***  تفگ  نوچ  دینشب  هدنشوین 
مخ  دروآ  ردنا  ناور  ورسب  مد ***  تسب  ورف  کشا و  تخیر  ورف 
دنلب  خرچ  دناشفا  ردنا  كاخب  دنمس ***  ياپ  دیسوب  دیشورخ و 

سونبآ  دبنگ  هن  دییرگ  هب  سوب ***  داد  هش  بسا  مسوب  وا  هچ 
كاپ  نادزیب  دمآ  رگ  شیاتس  كاخب ***  ار  خر  دیلامب  هنامز 

يرت  هگآ  وت  نم  لد  زار  ز  يرترب ***  زا  رترب  تا  هیاپ  نیا  هک 
زاسم  مدیماان  وخ  فطل  زا  وت  زاین ***  يور  وت  يوس  تسها  رم 

گنرد  مزاسن  ندناشف  ناج  یپ  گنج ***  نذا  رگا  مبای  مزرنیا  رد 
هاوگ  دشاب  دنوادخ  منوخب  هاگمزرنیا ***  رد  مدرگ  هتشک  رگا 
موش  یمان  شرع  هگ  نالوجب  موش ***  یمارگ  نادزی  کیدزنب 

نم  ماجنا  رس  دیارگ  یتشزب  نم ***  ماک  وت  دیاین ز  رب  رگا 
راگدرورپ يوس  نم  نالامه  رامش ***  زور  دنیآ  رشحم  رد  وچ 

بانجنآ زا  نتساوخ  مزر  نذا  دوخ و  راوگرزب  مع  دزن  رد  مساق  ترضح  ندومن  حاحلاو  هب  ال 

رس  اپ و  نت  تسد و  هقرغ  نوخب  ربب ***  تداهش  سابل  نوخ  زا  رپ 
دننک  یهاوخ  رذع  دوخب  نادزی  ز  دننک ***  یئامن  دوخ  هگ  هصرع  نآ  رد 

نیرفآ  ناهج  يوس  هدنیارگ  نیبج ***  نوخ  رپ  وت  باکر  رد  همه 
ناشیاج  نیرفآ  ناج  دزن  دوب  ناشیاریپ ***  شرع  نامکیب  دوش 
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نفک  نینوخ  نادیهش  نیرق  نمجنا ***  نآ  ردنا  ارم  یهاوخن 
ناج  شیوخ  نت  رب  مدیآ  غیرد  ناگتشک ***  نیا  تشد  نیا  رد  منیب  وچ 

هار  مدنام ز  رود  نم و  دنتفر و  هک  هاگن ***  کی  کیب  میامن  ترسحب 
نک  زارفارس  هر  نیا  ردنا  ارم  نک ***  زاس  منت  رب  ردپ  حالس 

گنج  راک  نمب  يراذگ  رگ  دزس  گنت ***  تقو  دش  هک  نیب  نم  يوسیگب 
منک  یناوجون  تنیز  نوخ  ز  منک ***  ینارماک  هگمزر  نیز  هک 

تخورف  شتآ  خرچ  لد  رب  لد  ز  تخوسب ***  لد  ار  هاشنهش  شتفگ  ز 
دای  درک  یسب  نتسج  مزرنآ  زا  داشگ ***  رب  نابز  شیوسب  خساپب 
یگدنخرف  مزرنیا  زا  یئوج  هک  یگدنز ***  زا  هدیدان  ماک  يا  هک 

راهنیز  هگمزرنیا  يوس  ورم  راز ***  راک  نیا  ياریپب  يدرگ  هچ 
رامش  رد  دروآ  رامش  وزرب  راز ***  هتشک  نیا  نادیهش  نوچ  ارت 

نهریپ  هلبق  نوخ و  رپ ز  ادر  نفک ***  نینوخ  راتسد و  هقرغ  نوخب 
نانع  مه  نمب  رشحمب  یئآ  رب  نانس ***  ریت و  كون  زا  رپ  ناج  نت و 

رشبلا  ریخ  دزن  ینک  تعافش  ربب ***  تداهش  سابل  نوخ  زا  رپ 
نتشیوخ  رب  ياشخبب و  رب  نمب  نمجنا ***  نیا  راکیپ  يوس  ورم 

زوسم  نتفر  ماگنهب  ارملد  زود ***  ربص  تقاط و  ۀماج  نتب 
وت  يوجلد  راتفرب  مدید  هچ  وت ***  يوس  هگمزر  يوس  مدید  هچ 
داتف  ردارب  يورب  ممشچ  ود  داشگ ***  هر  نوچ  وت  يوسب  مهاگن 

وا  يوجلد  دق  وت  يالاب  ز  وا ***  يور  وت  رادید  مدیدب ز 
لد  نوخ  رد  دیطلغ  هک  مدنآ  رد  لسگلد ***  اج  دش ز  وا  هک  مدنآ  رد 

تشاد  وت  يوگ  تفگ  نمب  یناهن  تشاکن ***  نم  يوس  ترسحب  هدید  ود 
رادب  یمارگ  ار  وا  تسیمارگ  راگزومآ ***  شاب  نمب  ار  وا  هک 

نآ  شاداپ  زورما  تسنیا  هک  ناتساد ***  نیا  رد  ممزبب  نک  هگن 
يرواد  نیا  رواد  اب  مرش  ارم  يروآ ***  گنج  نذا  ارت  رگ  مهد 

نمجنا  نآ  رد  دزات  هک  سکنآ  ره  نم ***  نارای  ناشیوخ و  زورما  هک 
هاگدروآب  مد  نیا  ردنا  دوش  هاوخ ***  هنیک  دوشن  وچ  نیک  نادیمب 

شرس  ددرگ  رود  نت  رجنخب ز  شرفغم ***  نشوج و  نامک  یب  نفک 
اپ  تسد و  دنز  وا  رسبب  نت  هار ***  راکیپب  دیوج  هک  ره  نوخب 

دنلب  خرچ  دیرگ  هنوگ  نیدب  دنسپ ***  نیا  نیرفآ  ناج  دزن  دوب 
ترکیپ  زا  رس  منیب  رود  ناس  هچ  ترس ***  منیب  هقرغ  نوخب  هنوگچ 

راسمرش ارم  ردارب  دزنب  رامش ***  زور  وت  یهاوخب  انامه 

دوخ يومع  اب  مساق  ترضح  تاملاکم  رکذ 
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هآ  هدنب  ات  دیشروخب  دش  همز  هاش ***  راتفگ  هدازهش  دینشب  وچ 
رگج  نوخب  ار  خر  دولایب  ررش ***  ناج  زا  دروآ  رب  ناشورخ 

رگداد  رواد  يرواد  نیا  رد  ردپ ***  یمارگ  نوچ  ارم  یشاب  هک 
وا  زاوآ  تسا  زونه  مشوگ  هب  وا ***  زار  رسب  رس  ارت  میوگب 

شیوخ  رازاب  هنوگنیا  مرگ  منک  شیوخ ***  زار  وتب  میارس  نیتسخن 
تسوزرآ  میزارفارس  هرنیا  رد  تسوزرآ ***  میزابرس  وت  ياپب 

نیرفآ  ناج  برق  رگد  میوج  هچ  نیرق ***  ددرگ  وت  نوخب  منوخ  وچ 
منک  ناناج  راسخر  ياشامت  منک ***  ناج  نت و  رگ  تهر  يادف 

نتخاس  ادف  ارناج  وت  هارب  نتخابناج ***  تسد  نیا  رد  تیاپب 
نم  لاف  دوب  خرف  هار  نیا  رد  نم ***  لامآ  يارآ  تسنیمه 

تسشوخ  ندرپسناج  ترد  كاخب  تسشوخ ***  ندرم  وت  يافو  يوکب 
نتخادنا  رس  یب  نت  تیاپب  نتخاس ***  یهت  تهارب  ناج  زا  نت 

ناج  دقن  تهر  يادف  ندومن  نانس ***  ریت و  كون  ناجب  ندیرخ 
راکچ  مرامش  رامش و  زورب  رانک ***  رد  مدیآ  وزرآ  نیا  رگ 

تسم  هدرک  دبا  ات  ماأشن  نیا  زا  تسلا ***  زا  لزا  مزب  یقاس  هک 
یتخوس  نم  ناج  یتفگ و  ردپ  یتخورفا ***  شتآ  یتفگ و  ردپ 

دای  درک  یسب  رگشل  شیج  نیا  زا  داشگ ***  نوخ  ناگدید  زا  هک  مدنآ  رد 
رشبلا  ریخ  دالوا  لتق  یپ  رمک ***  نیک  زا  وچ  تما  ددنب  هک 

گنرد  مزاسن  ینامز  نم  ارت  گنج ***  تشدنیا  رد  اهنت  هچ  منیبب 
منک  ینابرهم  دوخب  واب و  منک ***  یناشفناج  ترد  كاخب 

مهن  رسفا  خرچ  رس  رب  نوخ  ز  مهد ***  رس  هگ  مزر  نیا  رد  تیاپب 
دنک  نادزی  كاپ  يزابناجب  دنک ***  ناج  نت و  تیادف  سک  ره  هک 

رهم  يور  زا  درک  هگن  هش  يوس  رهچ ***  دولایب  نوخ  رب  نیا و  تفگ  هب 
داد  هاشنهش  تسدب  ناشورخ  داشگ ***  رب  يا  همان  دوخ  يوزاب  ز 

(66  ) هحفص تسنم  راسگمغ  نیک  تشد  نیا  رد  تسنم ***  راگدای  ردپ  زا  نیا  هک 
دوب  نادزی  نامرف  هک  یناد  وت  دوب ***  نامرف  همان  نیا  هچ  ره  نمب 

دید  همان  رد  دینشب  هچ  ره  وا  زا  دیرگنب ***  نید  هاش  نوچ  همان  نادب 
داهن  رس  رب  دیلان و  دیئوبب و  داهن ***  رت  ةدید  رب  دیسوبب و 
دیرب  ردارب  روپ  ناج  زا  لد  دیدب ***  ردارب  طخ  وچ  ردارب 

شوهز  وا  تفر  داتفا  ردنا  كاخب  شورخ ***  اب  یگراب  زا  دمآ  دورف 
تفرگ  رب  رد  گنت  ار  مارالد  تفرگ ***  رس  زا  هلان  دمآ و  شوهب 

لگ  درک  هر  كاخ  لد  بانوخ  ز  لد ***  بانوخ  هدید  زا  تخیر  ورف 
يردیح  نشلگ  نبلگ  لگ   *** يربمغیپ غاب  لگ  ون  نیا  هک 
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لجس  مسیون  نونکا  وت  نوخ  ز  لد ***  مارآ  ترهم  تا  همان  نیا  رد 
منز  رس  رب  همان  رومان  نیا  رم  منز ***  رب  هگصرع  نآ  رد  نماد  وچ 
هاوخ  رذع  موش  نادزی  کیدزنب  هاوگ ***  میرگ  همان  ندب  ار  ردپ 

دونش  تفگ و  هنوگنیز  درک  ارم  دومن ***  تیصو  ناسنیدب  رگ  ارت 
درپسیم  ناج  تفگیم  هک  مدنآ  رد  دروخ ***  بآ  لد  نوخ  زا  هک  هگنآ  زا 

دید  وت  يوسب  دیرگنب و  نمب  دیما ***  رپ  یلد  نوخ و  رپ ز  یخر 
مرگ  زاوآب  نم  اب  تفگ  نینچ  مرش ***  زپ ز  خر  دنخ و  مین  بل 

تساسنلا  ریخ  مانمه  هک  یتخدب  تساور ***  يراد  داش  نم  روپ  نیا  رگ 
رابب  دماین  مدیما  لاهن  راگزور ***  يرهم  یب  اغیرد ز 

ور  هزات  اون  نیز  ارم  رم  دشن  وزرآ ***  نیا  دنام  لدب  اغیرد 
تسا  متام  ما  هزات  هگمزب  نیا  رد  تسا ***  منرپ  نما  هدید  شمغ  زا  زونه 

وا  زار  نیا  تسا  شوگب  مزونه  وا ***  زاوآ  تسا  شوگب  مزونه 
مرتخد  وت  جیوزتب  مرآ  رد  مرب ***  نامرف  دهع  نآب  نم  نونک 

تفگش  رد  وا  راک  زا  دنام  ناهج  تفرگ ***  شتسد  دیلان و  نیا و  تفگب 
هام  دیشروخ و  دنداتف  هگ  رخ  ز  هاگمیخ ***  يوس  دش  ناور  وا  اب  هچ 
تسشن  ياجب  دمآ  هک  ات  نینچ  تسدب ***  شتسد  تفریمه  نامارخ 

هام  درگ  رب  هلاه  نوچ  دنداتس  هآ ***  رپ ز  ناوناب  همه  شدرگب 
رازن  راز و  نازیر و  کشا  همه  راوگوس ***  لد  نوخ و  رپ  هدید  همه 

بجع  راک  هشنهش ز  ياپب  بل ***  هآ  اب  دنداهن  کیاکی 
دید  شیوخ  رهاوخ  يوس  ناشورخ  دینش ***  ناشیا  راتفگ  هچ  هشنهش 

دیدب  ردارب  ره  همان  نآ  سپ  داشگ ***  رت  ةدید  زا  لد  نوخ  هچ 
رهپس  یلین  تسیرگب  زاوآ  رپ  رهچ ***  رهم  زا  شرهم  رب  دیلامب 

هاگمزر  نیا  رد  یمزب  يارآ  هک  هاش ***  تفگ  نینچ  رهاوخب  سپ  نآ  زو 
نمک  مزر  رش  روش و  شدورس ز  نک ***  مزب  نآ  لفن  ار  کشا  رد 

دوبن  ادیپ  مزب  نآ  ناوخ  اون  دوبن ***  ارآ  سلجم  یسک  اجنآ  رد 
لیئربج  دش  مزب  نآ  ناوخ  اون  لیلج ***  يادخ  سلجم  تسارایب 

تسکش  دمآ  رب  یتیگ  ود  دقعب  تسب ***  دقع  نآ  نوچ  نایرگ  تشد  نآ  رد 
هاش  دزن  دبن  یهاوگ  مدنآ  هچ  هاوگ ***  دش  نیرفآ  ناج  دقع  نآ  رب 

مساق ترضح  تهجب  ار  همطاف  ترضح  ندومن  دقع  رکذ 
تسب  شقن  لد  نوخ  زا  دهع  نآ  رب  تسلا ***  زور  دهع  ةدنسیون 

نیگن  توبن  رهمب  ششیپب  نیلسرملا ***  متاخ  اب  متخ  دش  هچ 
هاگن  يدرک  شیوخ  رهاوخ  يوس  هاش ***  رهم  زا  رپ  ینورد  سپ  نآ  زو 
راگزور  نینچ  ینشج  تسا  هدیدن  راگدای ***  نم  دنام ز  نشج  نیا  هک 
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تسا  متام  زا  رپ  یتیگ  وس ز  نیا  زا  تسا ***  ممغ  رپ  ناهج  مشچ  نشج  نیا  زا 
مغ  رپ ز  نورب  يداش  رپ ز  نورد  مک ***  شیب و  زا  شیع  نیا  زا  یناهج 

دندش نواخاون  یهامب  ات  هم  ز  دندش ***  نایرگ  مزب  نآ  زا  یتیگ  ود 

دیوگ البرک  تشد  يادهش  رک 

ردق  اضق و  زا  شورخ  دمآ  رب  رپ ***  تخیر  ورف  مغ  نیا  زا  لیئاکم 
دش  ریشمش  بآ  شتبرش ز  همه  دش ***  ریت  رس  ریفس  شدورس 

هام  دیئوم  دیشروخ و  دیشورخ  هاگراب ***  نآ  بیز  دش  مزب  نآ  هچ 
ياپ  تسد و  نوخب  دز  يرس  یب  نت  يارگ ***  لد  هگمزب  ره  يوس و  رهب 

نانک  اشامت  هداشگ  هدید  ود  نانس ***  رب  يرورس  رس  وس  ره  ز 
تشادب  یتسد  مزب  نآ  صقر  یپ  تشارف ***  رس  نانس  رب  يرس  اج  رهب 

نمجنا  نآ  عمش  نانس  نانس  نز ***  هلعش  دش  سابع  راسخر  ز 
نیرفآ  ناج  دزن  زا  دمآ  شورخ  نیرق ***  دش  هگمزب  اب  مزر  نآ  هچ 

ناوخ  همغن  دش  مزر  نآ  زاوآب  ناغف ***  دمآ  مزب  نا  زا  یبوط  ز 
زاجح  ياون  قارع و  توصب  زاس ***  درک  یئ  هحون  یئ  همغن  رهز 

تسار  تشگ  یئ  همغن  وا  گرب  رهز  تساخ ***  راز  ۀمغن  وا  خاش  ره  ز 
دورس  يدورس  مد  ره  همغن  نآب  دور ***  داهنب  مزب  نا  نیئآب 

ریبع  نینوخ  تخیر  وا  گرب  ره  ز  ریرح ***  نیگشم  شیوخ  رب  دیشوپب 
تخوسب  یبوط  لخن  ششتآ  زا  هک  تخورف ***  شتآ  همغن  نآ  زا  خاش  رهز 

دنکف  یتیگ  ود  مزبب  شتآ  هک  دنلب ***  یئاون  دش  شا  هحود  ره  ز 
فد  زاونب  مزب  نیا  زاوآب  فکب ***  نز  یفک  یئاجک  ینغم 

زوسب یتیگ  ود  مزب  همغن  نآ  زا  زورف ***  شتآ  مزب  نیز  همغن  کیب 

دیوگ باتک  شیارآ  مظن و  تهجب  همان  یقاس 

نک  زاوآ  مزب  نآ  نیئآب  نک ***  زاس  ار  مزب  هگمزب  نیا  زا 
نیبب  نوگلگ  هرهچ  نوخ  ار ز  ناتب  نبب ***  وخ  زا  رپ  نایورهام  نت 

ین  زاونب  مزب  نیا  مزر و  نیا  رد  نک ***  مزر  مج و  مزی  نارایب ز 
نز  هناتسم  مزب  نیا  رد  یئالص  نز ***  هنافیرح  نادن  رب  یئاون 
نکف  اپ  زا  یئانیم  فقس  ایب  نکف ***  انیم  قاط  رب  هلان  دص  ود 

نک  هلاژ  رپ  رهد  نیا  مشچ  نوخ  ز  نک ***  هلان  زا  رپ  یتیگ  ود  ياضف 
يرتشم  دنز  یئار  هدرپ  نیا  رد  يرگشمارب ***  دیآ  هرهز  وگب 

زیر  کشا  نارتخا  زا  رشح  ات  هک  زیتس ***  نک  نامسآ  اب  مزب  نیا  رد 
هام  رهم و  لعشم  ینک  نازورف  هاگمزر ***  نیا  مزب  نیا  زا  ار  ادخ 
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مج  ماج  نک  زیربل  هداب  نآ  زا  ملع ***  یناورسخ  نک  خرس  نوخ  ز 
( 67) هحفص رامش  زور  بیز  هد  مزب  نیا  زا  راگزور ***  تنیز  نک  مزب  نیا  زا 

امزآ  مزر  وت  وش  هگمزر  نیا  رد  ارس ***  يدور  مزب  نیا  زا  نادنرب 
نک  روس  نیا  کشر  لدب  ار  ناهج  نک ***  روش  رپ  مزب  نیا  سلجم  نیا  زا 

زودب  ار  درخ  نابز  لدیا  وت  زود ***  مشچ  ارجام  نیز  هدید  يا  وت 
نک زاغآ  مزر  نآ  مزب و  نیا  زا  نک ***  زاب  رگد  نابز  سپ  نآ  زو 

هللادبع یبا  ترضح  زا  ایقشا  هورگ  نتساوخ  زرابم  رکذ 

دنتخآ  هزب  نیک  زا  رپ  اهنامک  دنتخات ***  نورب  وس  ره  مدکی ز  هک 
هام  دیشروخ و  ربا  رد  تشگ  ناهن  هاپس ***  درگ  ناریلد و  کناب  ز 

شوگتخس  هدش  هشنهش  مزر  هب  شوج ***  دروآ  رب  يوید  يوس  رهز 
رپ  خرچ  دبنگ  هن  دروآ  رب  رذگ ***  اهنامک  زا  درک  ریت  سب  ز 

گنر  گنر  همه  دش  اه  هدرپ  ارس  گندخ ***  كون  ریت و ز  ناکیپ  ز 
تساخ  زاوآ  خرچ  ةدرپ  هن  ز  تسار ***  همیخ  نآ  يوس  دش  هچ  اهنانس 

زیختسر  دش  ياپ  رب  تشد  نآ  رد  زیتس ***  تسد  دادیب  دروآ  رب 
هاگن  ددنب  داماد  نوخ  زا  هک  راز ***  راک  رد  تخات  يدد  وس  رهب 

دنب  ریز  دروآ  سورع  تسد  هک  دنمک ***  یئودع  وس  ره  هدنکف ز 
نامز  دروآ  رس  نارود  هاش  رب  هک  نامک ***  يوید  يوس  رهب  يدیشک 
نیک  مشخ و  رپ  همیخ  يوس  دزات  هک  نیمک ***  يدنژن  وس  رهب  هدومن 

باتفآ  تفرگ  هام و  تفر  ورف  باجح ***  هن  ةدرپ  دش  همیسارس 
ساردنا  نیرب  خرچ  تفریذپ  ساره ***  دمآ  ردنا  زاجح  لهاب 

روشن  روش  تشگ  ناهج  رد  نایع  روش ***  قافآ  هلمج  رد  داتفا  رد 
ریت  دیرابب  هدید  ود  زا  کشرس  ریسا ***  خرچ  داتفا  رد  شدرگ  ز 

نانج  ياهفرغ  زا  رس  ناشورخ  نایناحور ***  هدرک  نورب  وس  ره  ز 
هاگمزر  نآ  مزب و  نآ  ياشامت  هاگن ***  ترسحب  کیاکی  هدومن 

سورع  نآ  ریسا  ددرگ  تفگ  یکی  سوردنس ***  خر  داماد  رهب  یکی 
مد  تسب  ورف  نایرگ  راز و  یکی  مغ ***  تسد  رسب  مدامد  دز  یکی 

تسار  هلان  اب  تشگ  شا  همغن  یکی  تساخ ***  راز  ۀلان  لد  ار ز  یکی 
دومن  ناشیرپ  وسیگ  ود  ره  یکی  دوشگ ***  وسیگ  ود  متام  رهب  یکی 

دونش  تفگ و  مزر  ناز  تشاد  یکی  دوس ***  مزب  نیا  كاخ  رب  يور  یکی 
تشذگ  رد  کلف  زا  هپس  شورخ  تشذگ ***  رد  کلم  کلم و  هژاوک ز 

دنتخآ  غیت  هاش  ۀمیخ  يوس  دنتخات ***  نورب  ناراوس  رسارس 
بل  دنداشگ  زرابم  نم  له  ز  برع ***  موق  نادرگ  ناگنلپ و 
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ایب  نادیمب  دوخ  سک  تسین  رگا  ادخ ***  ریش  دنزرف  كاپ  نیا  هک 
رذگ  يرادن  نادیم  يوس  ارچ  رشبلا ***  ریخ  طبس  يا  هک  ناشورخ 

اپ درشفیب  تسد و  درک  شکب  اج ***  دمآ ز  رب  مساق  دید  نآ  هچ 

تساوخ نذا  راوگرزب و  مع  دزنب  مساق  ترضح  ندمآ 

بلط  شدرک  شیوخ  يوس  هشنهش  بل ***  داشگب  داتساب و  ینامز 
وزرآ  رت  دمآ  رب  انامه  وجماک ***  نیا  هک  نایرگ  تفگ  نینچ 

كاپ  ناج  تنت  يادف  اداب  هک  كاخ ***  دیسوب  داماد  دینشب  هچ 
گنج  هرابکی  هدیدرگ  ضرف  نمب  گنت ***  راک  هدش  ام  رب  مزر  نیا  زا 

رامد  مرآ  رگشل  نارکیب  نیز  هک  راز ***  راک  ۀماگنه  تسه  نونک 
نک  مزب  تنیز  هگمزب  نیا  رد  نک ***  مزر  نیا  ياشامت  ینامز 

منک  نولگلگ  تشد  ودع  نوخ  ز  منک ***  نوچ  هپس  نیا  اب  هک  نک  هگن 
مروآ  دنزگ  نابوخ  وید  نآب  مروآ ***  دنب  هب  نارادمان  رس 

زیختسر  هپس  نیا  زا  زیگنا  رب  زیت ***  ریشمش  نانس و ز  كون  ز 
دیرگنب  وا  رب  کشا و  تخیر  ورف  دینش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  هشنهش 
راگزور  دبا  ات  وتب  دیرگ  هک  راگدای ***  ردپ  زا  ياک  تفگ  نینچ 

تسا  رگید  رس  ار  نیرفآ  ناهج  تسا ***  رس  رب  اوه  نیا  هپس  نیز  ارت 
هز  هدرک  نیرفآ  ناهج  ود  رهب  هرز ***  يو  رب  دیشوپ  نیا و  تفگب 

يارگنوخ  ةدید  اب  تسارایب  يادخ ***  لوسر  عردب  ار  شنت 
داد  شرع  رویز  شرس  راثن  داهن ***  رب  شرس  رب  دوخ  دوخ  هلک 

رس  كرت  منک  رگ  دزس  اتفگب  رس ***  جات  دش  كرت  ناهج  ار  وا  رم 
راز دیئرگنب  دیرگنب و  وا  رب  راوتسا ***  درک  بسا  رب  وچ  شحالس 

تعیاشمب همیخ  زا  سورع  ندمآ  نوریب 

هاگمزب  زا  دمآ  سورع  ناغف  هار ***  داماد  تسج  هگمزر  رد  هچ 
سونبآ  ۀلجح  هن  ناسورع  سورع ***  نآ  هگ  هلجح  زا  هچ  دمآ  رب 

كاخ  يور  رب  هشیدنا  درد و  زا  رپ  كان ***  كوس  اهفرغ  زا  دنداتف 
هام  رهم و  زا  تساخ  ناغف  شورخ و  هآ ***  گوس و  رپ  تشگ  نامز  نیمز و 

سوردنس  نوچ  تشگ  هم  رهم و  خر  سورع ***  دمآ  داماد  يوس  رب  وچ 
دیرگنب  وا  رب  دوشگ و  وسیگ  ود  دیود ***  نایرگ  داماد  کیدزنب 
لسگ  لد  نم  دنویپ  یئارچ ز  لد ***  دنویپ  وت  زا  ما  هزات  يا  هک 

یمد  يدیرگنن  نم  يوس  ارچ  یمدمه ***  دب  وت  اب  وزرآ  ارم 
دیرگنن  نمب  مشچ و  دیشوپ  هک  دید ***  هک  يور  وت  مشچ  هدرپ  نیا  رد 
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وزرآ  یسب  تیوسب  مراد  هک  ور ***  وت  نک  یمد  نم  يوس  ار  ادخ 
تسا  یمد  تصرف  هک  نیب  نم  يوس  ورم  تسا ***  یمدمه  رس  کنیا  وت  اب  ارم 

سورع  ون  نم  وچ  هدیدن  یتیگب  سونبّا ***  ةدرپ  نیا  ریز  یسک 
یتفات  رب  يور  نینچ  نم  زا  هک  یتفای ***  ار  هک  وسناز  هک  منادن 

ریگتسد  ناگراکمتس  تسدب  ریسا ***  مدرگ  وت  یب  هگمزر  نیا  رد 
میئادیش  راز  لد  يوسب  میئاهنت ***  هب  ار  ادخ  نک  هگن 

ریسا  ددرگ  هک  یسورع  هدید  هک  ریپ ***  خرچ  نیا  هچ  نارود  نارودب 
تسکش  یهاوخ  هک  يدید  هچ  منادن  تسب ***  وت  باب  هک  يدهع  وت  اب  ارم 

وت  دنسروخ  دنویپب  دش  ملد  وت ***  دنویپب  متشگ  زارفارس 
رب  هارمهب  ياراد  هک  هر  نیا  رد  ربهار ***  ارمرم  يا  وت  ار  ادخ 

رپس  میامن  نم  ار  شیوخ  نت  رذگ ***  تیوسب  دزاس  هک  ینانس 
مرکیپ  وت  كارتف  بیز  دوش  مرس ***  دیاس  وت  دنمس  مسب 

(68  ) هحفص
درد  ار  نم  هاگ  رگج  نیتسخن  درپ ***  يریت  هنیک  زا  رگ  تیوسب 

داتفوا  هار  كاخ  رد  دیشورخ و  داهن ***  رس  وا  ياپ  رد  نیا و  تفگب 
وا  ناماد  تفرگب  تسد و  دزب  ور ***  دوس  هر  كاخ  رب  هچ  ینامز 

راسگمغ  وش  هدیدمغ  رای  نیاب  راهنیز ***  ورم  هرنیا  يوس  رب  هک 
سک  شاب  ارمرم  یسکیب  نیا  رد  سر ***  دایرف  شاب  میئاهنتب 
دیشک  رد  ربب  ار  وا  دیشورخ  دینش ***  ار  وا  راتفگ  داماد  هچ 

وت  ماجنا  رس  دیآ  رب  یکینب  وت ***  ماک  دهد  نادزی  ياناد  هک 
داتف  تمایق  رد  میداماد  هک  داش ***  هدژم  نیا  زا  نونکا  مزاس  ارت 

تست  يارآ  هلجح  نیرفآ  ناهج  تست ***  ياج  نیرفآ  ناج  کیدزنب 
لد  ارآ  ینیب  نم  اجنآ ز  رد  لد ***  ماک  وت  میوج ز  ياجنآ  رد 

لزی  مل  ناهج  مزب  تسارایب  لزا ***  زور  مزب  نیا  رهب  زا  هک 
ناهج  مزب  تسادیپ  مزب  نیا  زک  نادم ***  مک  ناهج  رد  ار  مزب  نیا  وت 

دنهن  رب  اه  هدید  همه  قیالخ  دنهن ***  رس  هگمزب  نیا  رد  کیالم 
راگزور  رد  مزب  نیا  هزات  دوب  رامش ***  زور  تقو  ات  زورما  زا 

سوبکاخ  ار  مزب  نیا  دنیامن  سورع ***  ون  سب  داماد و  هزات  یسب 
رارق  نوکس و  يدوبن  ارناهج  راگزور ***  رد  زورنیا  رگ  يدوبن 

میداماد  ددرگ ز  داش  ناهج  میداش ***  نیرب  دلخ  بیز  دوش 
دوبن  یسونبآ  ةدرپ  ارس  دوبن ***  یسورع  نیا  رگ  هدرپ  نیا  رد 

راودیما  دندرگ  لجح  نیا  زا  راگزور ***  رد  هک  ناهانگ  رپ  اسب 
هاگدجس  دبا  ات  ناهج  قلخب  هام ***  لاس و  یسب  تهاگ  لجح  دوش 
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زاین  يور  دنیاس  كاخ  نیاب  زاین ***  يور  کیالم ز  كولم و 
هانگ  رذع و  دنهاوخ  راداد  ز  هاگ ***  هلجح  نیا  رد  نایرگ  نایارگ و 

تشهب  يوس  دنیارگ  خزود  ز  تشز ***  راک  زا  دنیارگ  یکینب 
فاوط  دزاس  زور  ره  هبعک  دص  ود  فازگیب ***  هگ  لجح  نیا  ياریپب 

لیلد  دیوج  كاخ  نیاب  مدامد  لیئربج ***  دنز  مد  هگ  هلجح  نیاب 
کلم  دیاس  يور  هگ  هلجح  نیا  رب  کلف ***  نودرگ  ماب  زا  دیآ  دورف 

تسا  نشور  اون  نیز  نایسدق  لد  تسا ***  نشلگ  ناهج  مزب  مزب  نیا  زا 
تسیداماد  مزب  رسب  رس  ناهج  تسیداش ***  مغ و  وگ  هگ  هلجح  نیا  رد 

زاین  یب  ما  هلجح  ةدرپ  دشک  زاس ***  دنوادخ  مهاگ  هلجح  دنک 
هاگن  میورب  اجنآ  هچ  یئامن  هاگ ***  هلجح  نیاب  نامارخ  یئآ  هچ 

دروآ  امب  ور  ادخ  تمحر  ز  دروآ ***  امن  ور  دوخ  يور  ادخ 
ترس رب  یبن  تزع  جات  دهن  ترویز ***  اسنلا  ریخ  تسد  دنک 

سورع ون  همطاف  اب  مساق  ترضح  تیصو  رکذ 

دنک  يزینک  میرم  وچ  نارازه  دنک ***  يزیت  کشم  يرواد  دی 
راد  داشلد  مزب  نیا  مزرنیا و  زا  راد ***  دازآ  هشیدنا  ارلد ز  وت 

راگدرورپ  كاپ  نم و  مناد  هک  راکشآ ***  وتب  مراد  زار  یکی 
ناهن  دب  ارچ  نم  رب  هک  یئوگن  ناهج ***  ینیبب  نم  زا  سپ  ات  نادب 

ریپ  خرچنیا  دیدرگ  هنوگ  نیدب  ریسا ***  يدرگ  وت  مدرگ  هتشک  نم  وچ 
دنمک  کیرد  وت  اب  ار  همع  دشک  دنب ***  وت  تسدب  یلوخ  تسد  دهن 

راوشوگ  وت  شوگ  زا  نمشد  دنک  راگن ***  يدنب  رمش  یلیس  زا  وت 
هاگ  هلجح  دور  ثداوح  دابب  هاپس ***  تهاگ  هلجح  يوس  دیارگ 

ناشهیب  نوچ  همع  رهاوخ و  ناشک  ناشن ***  یشیوخ  ناشیوخ  ینیبن ز 
ترسفا  رس  نید ز  نمشد  درب  ترویز ***  ودع  نانس  دیابر 

تست  شوغآ  بیز  نیصح  دنمک  تست ***  شود  تنیز  نانس  نانس 
گنرف  مور و  ناریسا  ناسب  گنردیب ***  هگ  هلجح  زا  تدنرآ  رد 

ماش  يوس  يور  ناریسا  ناسب  مانا ***  لوسر  تیب  لها  اب  وت 
نانس  زارف  رب  مرس  ینیبب  نانع ***  مه  نمب  يدرگ  هار  رد  وت 

رامش  زور  بیز  ام  شیع  دوش  راگزور ***  تنیز  ام  نشج  دوب 
يرگ  تعافش  ارهز  هارمهب  يرواد ***  نیا  رد  نادزی  کیدزنب 

رانک  رد  تمیآ  نونک  نادیم  ز  راظتنا ***  رد  شاب  هگ  هلجح  رد  وت 
نک  شود  تنیز  مرسیب  نت  نک ***  شوغآ  بیز  منت  یب  رس 

وت  يوسیگ  خرس  دوش  منوخ  ز  وت ***  يور  نم  مخز  محرم  دوش 
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هاگن  ترسح  مشچ  اب  وت  يورب  هاگ ***  هلجح  نیا  ردنا  نم  مشچ  دنک 
گندخ  ریت و  كون  منت  زا  یشک  گنت ***  شوغآ  رد  ار  منت  يریگ  هچ 

شیب  وت  زا  وزرآ  نیا  نم  مراد  هک  شیوخ ***  يور  مخر  رب  هنب  مدنآ  رد 
ابق  نوگلک  داماد  نوخ  نیبب  امن ***  نوگلگ  يور  رس و  منوخب 

نک  كاپ  مخر  زا  نوخ  راسخر  ز  نک ***  كاچ  لد  نابیرگ  مرجه  ز 
امن  نینوخ  شوغآ  نم  نوخ  ز  ارگ ***  ار  دوخ  تسد  نم  شوغآ  رد 

يرگ  شسرپ  تسیاب  وت  يوسب  يربلد ***  زا  هتشک  ترب  دیآ  هچ 
دنسپان سب  تسه  وت  ناغفا ز  هک  دنلب ***  متام  کناب  نکم  شیورب 

دوخ مع  تهج  زا  سورعب  مساق  نداد  مایپ 

وگب  یمارگ  بابب  ممایپ  ور ***  شارخم  يوم  نکم  ناشیرپ 
نم  زاوآب  نادنخ  يوگ  واب  نخس ***  تنابز  زا  وش و  منابز 

راثن  یتیگ  ود  ناج  وت  ياپب  راودیما ***  وت  زا  لد  ناج و  نیا  ه 
يدب  نآ  ارم  وت  ۀیده  نیمک  يدب ***  ناج  منت  رد  رگا  نارازه 

داهن  رس  وت  ياپ  رب  هک  رسنآ  شوخ  داد ***  وت  هارب  ارناج  هک  نتنآ  شوخ 
راثن  یناج  زور  ره  زورما  وچ  رامش ***  زورب  ات  یمد  رگ  رگا 

لعفنم  ببسناز  نم  يور  هدش  لجخ ***  مدوب  هیده  نآ  زا  مدنآ  رد 
تخیسگناج  وت  رهب  زا  هک  نتنآ  شوخ  تخیر ***  وت  ياپکاخ  رد  هک  نوخنآشوخ 

هاگن  نک  وا  يوس  نانک  مسبت  هاشب ***  ممایپ  رسارس  یئوگ  هچ 
نک  روس  ممتام  هگمزب  نیا  رد  نک ***  رون  رپ  هدید  ردپ  يور  ز 

وم  يور و  ما  هقرغ  نوخب  ینیب  هچ  ور ***  شارخم  يوم و  نکم  ناشیرپ 
وگب  وا  اب  داشلد  هراب  رگد  ور ***  وت  نک  وا  يوس  ربا  مدنآ  رد 

تست  داش  شلد  نوخ و  هقرغ  شنت  تست ***  داماد  هتشک  نیا  هک  رگنب  هک 
فصشیپ  رد  دیردب  هک  مدنآ  رد  فکب ***  ار  ناج  داهنب  هک  مدنآ  رد 

تشادن  یئوکب  هر  وتب  هر  زا  زج  تشادن ***  یئوسب  ور  وت  يور  رجب 
درک  زاب  نمب  ناهنپ  زار  رس  درک ***  زاوآ  دناوخ و  دوخ  يوس  ارم 

(69  ) هحفص رهم  نم ز  اب  تفگ  لد  زار  یسب  رهچ ***  داشگب  دیلان  دیشورخ و 
راثن  مزاس  وت  ياپب  ار  مرس  راز ***  راک  زا  مدرگ  رب  هتشک  نوچ  هک 

وت  ياریپب  ار  مرکیپ  مشک  وت ***  ياپ  ۀیده  منک  ار  منت 
تست  يابیز  شقن  نیمک  رشحمب  تست ***  ياپ  ۀیده  نیرتمک  نیا  هک 

وگ  وچمه  مرس  تیاپب  دطلغ  هک  وزرآ ***  نیا  زج  یتیگب  مدوبن 
راگدرورپ  هداد  نم  ماک  همه  رانک ***  رد  وزرآ  مدمآ  نونک 
نیرفآ  ناهج  دنیب  وت  يوسب  نیزگ ***  معب  ممایپ  یئوگ  هچ 
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دنک  نیب  ناهج  نینوخ  کشا  زا  رپ  دنک ***  نینوخ  هراسخر  هچ  منوخ  ز 
نخس  یئوگب  ییرگب  يرازب  نم ***  نوخ  زا  رپ  ار  شخر  ینیب  هچ 

يامن  یلست  ار  وا  وت  ار  ادخ  يارگنوخ ***  شا  هدید  دوش  نوچ  نمب 
دنسپ نادزی  وت  دزن  دوب  نیا  هک  دنخب ***  نایرگ  مشچ  اب  يوگ  نینچ 

سورع يراز  ءایقشا و  نتساوخ  زرابم 

زاین  يور  هگمزب  نیا  رد  زار ***  دوب  نایم  رد  ناج  ناناجب ز 
سوک  کناب  هگمزر  زا  تساخ  رب  هک  سورع ***  شوگ  داماد  زاوآب 

تساخ  هشوگ  رهز  زرابم  نم  لهب  تسار ***  زاوآب  بلاخم  ياون 
گنج  گنهآ  دومنب  تسج و  اج  ز  گنن ***  دوب  ار  داماد  هلان  نآ  زا 
هام  دیشروخ و  مزب  دش  هآ  زا  رپ  هاگمزر ***  يوس  دش  هگمزب  زا  هچ 

سوک  دیلان  روپیش و  دیشورخ  سورع ***  رانک  زا  تفر  داماد  هچ 
ناور  دمآ  داماد  لابندب  ناور ***  دش  مغ  کشا  سورع  مشچ  ز 
درک  زاغآ  هیرگ  رگد  یعونب  درک ***  زاب  وا  يور  رب  هدید  رگد 

رانک  یلاخ  تشگ  ما  وت  زا  ارچ  راودیما ***  وت  زا  لد  ناج  يا  هک 
یهد  ادرف  لصو  ةدعو  ارم  یهن ***  لد  رب  زورما  رجه  مغ 

راگزور  رد  رجه  بش  ندرمش  رامش ***  زورب  ات  دوب  ناسآ  هن 
ملد  يزورف  يداشب  ادرف  هک  ملد ***  يزوس  زورما  وت  نارجه  ز 

ارت  منیزگ  رب  ناهج  ناز  اجک  ارت ***  منیب  زور  نآ  رد  هنوگچ 
رامش  زورب  يداد  هدعو  ارم  رانک ***  زا  ارم  یتفر  زورما  وت 

رود  تسا  لصو  کیدزن و  تسا  رجه  هک  روبصان ***  لد  نیا  ةراچ  نمب 
سوردس  نوچ  تشگ  شخر  مغ  نآ  زا  سورع ***  تفگ  داماد  دینشب  هچ 

دناشف  رب  نیتسآ  وا  نیکستب  دناشف ***  رت  ةدید  زا  مغ  کشرس 
دومن  اضیب  تسد  نایناحورب  دوشگ ***  رب  نیتسآ  نآ  هچ  ناشورخ 

دید  هدننیب  مشچ  نیتسآ  نآ  زا  دینش ***  انیس  ران  زا  هچنآ  میلک 
دوشگ  نتفگب  ار  بل  ود  هگنآ  سپ  دومن ***  اضیب  تسد  یئ  هتشر  ره  ز 

نیتسآ  نیا  تسد و  نیا  زا  یسانش  نیرفآ ***  ناهج  دزنب  ار  نم  هک 
نیمز  نامسآ و  وا  زا  دزارف  نیتسآ ***  نیا  هچ  رشحمب  مزارف 

دید  هچ  میوگ  هک  دیاین  نتفگب  دیرگنب ***  نیتسآ  نآ  ردنا  سورع 
راکشآ  وا  رب  دش  نیتسآ  نآ  زا  راگدرک ***  یناهنپ  زار  همه 

نیتسآ  نآ  زا  دید  دب  هچ  ره  همه  نیسپ ***  زورب  ات  لزا  زور  ز 
تسار  تشگ  یئ  همغن  وا  دوپ  ره  ز  تساخ ***  هدرپ  هن  زاوآ  شرات  رهز 

دیدپ  ناناج  شقن  شا  هدرپ  ره  ز  دیدپ ***  ناج  ۀتشر  رس  هتشر  ره  ز 
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میلک  تسد  زاجعا  رادیدپ  میب ***  زورنآ  رد  دش  شا  هتشر  ره  ز 
نیتسآ  نآ  زا  دیدرگ  رادیدپ  نیرفآ ***  ناج  رارسا  جنگ  رسب 

دیرب  ناج  هتشر  لد  دوخیب ز  هک  دید ***  هچ  ره  لد  هدرپ  نیا  رد  منادن 
درک  دنبلد  راتفگ  هگآ ز  رد  درک ***  دنسروخ  رای  نتفر  زا  لد 

تخیر  كاخ  رب  راتفگ  دقع  ناهد  تخیسگ ***  فک  زا  نتفگ  ۀتشر  نابز 
نخس  نابز  رب  دز  هرگ  هرک  نخس ***  نانع  لد  فک  زا  تسسگ 

دوب  هتشران  خرچ  يا  هتشر  ارت  دوب ***  هتشر  رس  شاک  کلف  يا  تسسک 
بارخ  يدوب  شاک  هگ  راک  ارت  بآ ***  هدروخیمن  تدوپ  رات و  مهب 
دنب  هتشر  زج  هتشر  نیا  زا  هاگآ  هن  دنمشوه ***  هتفای  ار  هتشر  رس  هن 

درب  یپ  شا  هتشر  رسب  دهاوخ  هچ  درخ ***  تسدب  دتفا  هتشر  رس 
زار  روجنگ  هجنگ  رد  تفگ  شوخ  هچ  زاب ***  درک  نوچ  راتفگ  جنگ  رد 

نتفات ناوتیم  رس  هتشر  نیز  هن  نتفای ***  ناوتیم  ار  هتشر  رس  ز 

ءادعا اب  داهج  نادیمب  ندش  هناور  همیخ و  زا  مساق  ترضح  ندمآ  نوریب 

ناگدروآب  دمایب  نامارخ  هاگمیخ ***  زا  هام  نآ  هاگنآ  سپ 
يربمغیپ  هاگرخ  ربمیپ ز  يرواد ***  یپ  دمایب  یتفگ  وت 

باتز  دش  نامسآ  وا  يامیس  ز  باتفآ ***  دش  هریت  شخر  رون  ز 
تفرگ  رب  رس  مغ ز  زا  رسفا  کلف  تفرگ ***  رس  رب  هشیدنا  تسد  کلف 

یتآ  وا  زا  دیشروخ  هام و  دب  هک  یتیار ***  دش  همیخ  نآ  زا  رادومن 
باجح  هن  ةدرپ  دش  هدید  رون  باتفآ ***  نآ  همیخ  ناز  هچ  دمآ  رب 

يردیح  نت  شعرد  نایامن ز  يربمغیپ ***  عرد  زا  تنیز  نتب 
یتکوش  نیسح  يداقتعا  نسح  یتروص ***  یلع  يداهن  دمحم 

هام  هاگ  رخ  دمآ ز  رب  یتفگ  وت  هاگمیخ ***  زا  دیمارخ  نوریب  هچ 
دندش  ناوخ  انث  وم  نآ  يور و  نآب  دندش ***  ناریح  هفوک  رگشل  همه 

دیکچ  رب  مخزب  مغ  زا  شکشا  کی  دیزگ ***  بل  یکی  ناریح  تشگ  یکی 
وید  دیئوم  سیلبا و  دیشورخ  ویرغ ***  روش و  داتفیب  رگشبل 

دنتخادنا  ریشمش  زرگ و  فک  ز  دنتخات ***  رمع  يوسب  ناگرزب 
تشز  راک  نیا  زا  دیان  مرش  ارت  تشرس ***  دب  ياک  دنتفگب  کیاکی 

ناج  هزات  دوش  وا  ندید  زا  هک  ناوجون ***  نیا  ردلیدب  نک  هگن 
تسا  نشوج  نیمک  شنیرب  رهپس  تسا ***  نشور  نامسآ  وا  رادید  ز 

باتفآ  زا  هریت  بش  يور  وچ  بایرون ***  دش  تشد  وا  راسخر  ز 
يرواخ  ورسخ  دش  هریخ  وز  هک  يربمغیپ ***  قرش  زا  دز  رس  يروخ 

لایخ  لیخ  همیسارس  دش  وز  هک  لالج ***  نامسآ  زا  تفات  یهم 
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ریش  هرن  یکی  دمآ  هشیب  زا  هچ  ریلد ***  رگشل  يوس  نونک  وس  نآ  زا 
تسوا  راکیپ  مزر و  يورین  ار  هک  تسوا ***  راسخر  رادید  بات  ار  هک 

وا  يور  زا  یسکع  دوب  روخ  هم و  وا ***  يوم  کیب  یتیگ  ود  دزرین 
رسب  شنیب  مشچ  رگم  يرادن  رو ***  هنیک  نیرفآ  ناهج  اب  یئوت 

يارگ  وا  يوس  نیب  ار  دنوادخ  ياشگ ***  رب  ار  هدید  درخ  مشچب 
نتخآ  گندخ  درآ  هک  شیوسب  نتخات ***  نیکب  وا  يوس  درای  هک 

داب  دوردب  دنوادخ  رهم  ز  داب ***  دورمن  رای  شنکفا  گندخ 
(70) هحفص

دنلب  شغیت  تسد و  وا  رب  ددرگ  رک  دنسپان ***  نآ  تسد  دوب  هدیرب 
نامک  نیک  زا  دنوادخ  رب  دشک  ناسدورمن ***  هک  ارای  تسهار  هک 

تفگن  خساپ  شیپ و  رد  دنکفا  رس  تفنش ***  رگشل  راتفگ  هکنوچ  رمع 
دردز  رپل  نوخ و  زا  رپ  هدید  ود  دز ***  هراسخر  دوب  یمه  ینامز 

هام  هدرپ  یب  تشدنآ  رد  دشنایع  هاگمزر ***  يوس  دمآ  هدازرهش  هچ 
دنتشادرب  يور  دوخ  رهش  يوس  دنتشاک ***  رب  يورنآ  زا  ناگرزب 

تشگ  رود  هگ  همیخ  زا  رگشل  همه  تشذگ ***  رگشل  يوس  هگ  همیخ  زا  هچ 
ماکب  دش  ورف  ناریلد  ناور  مان ***  تفگ  رب  غیت و  نوچ  دروآ  رب 

نانمیرها  دندیمر  نادزی  ز  نابز ***  نادزی  مان  رب  داشگب  وچ 
تفای  راداد  راداد  رون  ناهج  تفات ***  رون  وا  رون  زا  تشد  رب  وچ 

وا  راسخر  ناشاهدید ز  همه  وا ***  رادیدب  رگشل  دندید  هچ 
بای رون  وا  زا  دش  اهدید  همه  باتفآ ***  وت  رپ  دش  هدننیب  هچ 

ار دعس  نبا  رگشل  ندرک  شهوکن  شنزرس و 

ناشن  دب  یک  دعس  ةداز  يوس  نانک ***  شهوکن  ار  بل  دندوشگ 
دابم  رگشل  رالاس  وت  نوچ  یسک  دابم ***  رتخا  دب  يا  کین  تخب  ارت 

گنج  شیوخ  ربمغیپ  دنزرفب  گنر ***  ود  يارس  رد  یسک  هدرکن 
دوس  تشاد  یک  وید  نآب  شهوکن  دومن ***  شهوکن  يدرگ  هنوگ  رهز 

شیوخ  دوب  ناجب  ار  وا  هکیناوج  شیپ ***  دناوخ  سپ  راکنآ و  زا  دیزرلب 
دوب  هنادرم  راکیپب  مزرب و  دوب ***  هنازرف  دنمرنه و  ریلد و 

نامگ  نک  نیقی  شداژن  مان و  ز  ناوجون ***  نیا  يوس  ور  تفگ  واب 
ياپ  درشفب  بیسآ و  رپ  دمآ  رب  ياج ***  دمآ ز  ردنا  ناوج  شتفگ  ز 

گنت  دیدرگ  هدازهش  کیدزن  وچ  گنجتشد ***  يوس  نازات  تشگ  ناور 
بات  تفای  کلف  باتفآ  نآ  زک  باتفآ ***  یکی  نیز  ربا  شدیدب 

يردیح  توطس  وا  زا  نایامن  يدمحا ***  تکوش  وا  زا  ادیوه 
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رگ  هولج  وا  كاپ  خر  زا  هدش  رگداد ***  رواد  ناهج  لالج 
راوخ  دید  وا  دزن  ار  شیوخ  نت  راک ***  دش ز  شلد  تکوش  نأش و  نآ  زا 

سانش  نادزی  تشگ  وا  زا  هدید  ود  ساره ***  دمآ  رد  نآ  زا  ار  وا  رم 
داژن  یمارگ  ناوجون  يا  هک  داشگ ***  رب  بل  میب  زا  رپ  ناساره 
یمه  دوزرف  رب  ناج  وت  رهم  ز  یمه ***  دزرل  وت  رهم  اهلد ز  هک 

رگ  هولج  وا  كاپ  ةرهچ  زا  دش  رگداد ***  رواد  ناهج  لالج 
يردیح  توطس  ردیح و  يا  هن  يربمغیپ ***  روپ  يربمغیپ  هن 

سانشنادزی  تشگ  وا  زا  هدید  ود  ساره ***  دمآ  درد  نآ  زا  ار  وا  رم 
راوخ  دید  وا  دزن  ار  شیوخ  نت  راک ***  دش ز  شلد  تکوش  نأش و  نآ  زا 

یمه  دزارف  رب  ناج  وت  رهم  ز  یمه ***  دزرل  وت  رهم  اهلد ز  هک 
داژن  یمارگ  ناوجون  يا  هک  داشگ ***  رب  بل  میب  زا  رپ  ناساره 

يردیح  توطس  ردیح و  يا  هن  يربمغیپ ***  رون  ربمغیپ و  هن 
يدمآ  هپس  یب  نیک  تشد  يوس  يدمآ ***  هگمزرنیا  يوس  ارچ 

مغ  نافوط  قرغ  تیتشک  هدش  متس ***  روج و  رحب  رد  حون و  يا  هن 
دوب  نایامن  تتسد  وزاب و  ز  دوب ***  نایعا  وت  يور  يأر و ز  ز 
دوخ  ماجنا  زاغآ و  مان و ز  ز  دوخ ***  مان  وگ  زاب  نمب  ار  ادخ 

ناتسلگ نایدورمن  ران  هدش  نایع ***  تیور  لیلخ و ز  یتسه  هن 

رثا تواقش  رگشل  رب  ار  دوخ  فاصوا  مساق  ندرمش 

ور  دروآ  يو  يوسب  خساپب  وا ***  راتفگ  هدازهش  دینشب  وچ 
مردیح  ةداز  ردیح و  ما  هن  مربمغیپ ***  طبس  ما  هن  ربمیپ 

نسح  غاب  زیخون  ورس  منم  ننملاوذ *** نشلگ  لگ  ون  منم 
نامه  مرادن  ریح  ناسنیدب ز  لاهن ***  ون  منم  توبن  غاب  ز 

ردپ  مع و  ناش  رد  تفگ  نینچ  رشبلا ***  ریخ  هک  انامه  مدینش 
غورد  دشابن  ربمیپ  ثیدح  غورف ***  ناشیا  زا  تسه  ارم  مشچ  هک 

يارو  يور  ام  وچمه  یسک  درادن  يادخ ***  لوسر  ادخ و  دزنب 
لیئربج  امب  هتشگ  راتسرپ  لیلج ***  يادخ  ار  ام  هدیدنسپ 

لوسر  تیب  لها  زا  میئام  هن  لوزن ***  هدرک  رون  ۀیآ  امب 
نامز  نیمز و  ام  زا  نشور  هدش  نامسآ ***  رویز  ام  رون  دوب 

يردیح  نشلگ  نبلگ  منم  يربمغیپ ***  جرد  رهوگ  منم 
نایع  راکشآ و  امب  دش  نایع  نایبورک ***  درو  ام  رکذ  دوب 

زیتس  ربمیپ  طبس  هب  دوبن  هک  زیرکشا ***  دش  هدید  زا  نیا  تفگب 
نیگن  ون  منم  توبن  رهم  ز  نیلسرملا ***  دیس  ۀبخن  منم 
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تخانش  ار  ادخ  نیتسخن  زورب  تخاس ***  داشلد  لقع  ام  رهم  رب  هچ 
يادخ  مزرب  نازات  نازارگ و  يار ***  هریت  رگشل  نیا  تشدنیا  رد 

دندمآ  نیرفآ  ناهج  گنجب  دندمآ ***  نیک  دیما و  رپ ز  یلد 
ناوتان  شنت  دش  وا  راتفگ  ز  ناوجون ***  نوچ  دینشب  هدازهش  ز 

كاپ  ناج  تنت  يادف  اداب  هک  كاخ ***  دیسوب  بسا و  زا  دمآ  دورف 
داب  راتفرگ  نادزی  نیرفنب  داب ***  راوخ  امش  يودع  یتیگب 

شیپ  تسد  ار  ملظ  هنیک و  نینچ  شیوخ ***  راتفرگ  اب  یسک  هدرکن 
نینچ  یهورگ  نیب  ناهج  هدیدن  نیرفآ ***  ناهج  ات  ناهج  هدیزگ 

ساره  مراد  مزب  نیا  مزرنیا و  زا  سامتلا ***  تترضح  زا  تسه  ارم 
هاوخ  رذع  ارم  نادزی  دزنوش  وت  هایس ***  ور  نم  وچ  میآ  رد  رشحمب 
داد  هسوب  ار  هدازهش  بسا  مس  داتفوا ***  هار  كاخ  رب  نیا و  تفگب 

تسیرگنب  نید  هاش  يوس  ناشورخ  تسیرگ ***  ناراهب  وا  وچ  هدید  ز 
زیتس  تیوسب  دزس  هک  یتسد  ود  زیت ***  ریشمشب  اداب  هدیربب  هک 

نیرفآ  ناج  رهم  زا  یلاخ  دوب  نیک ***  رپ ز  دش  وت  نیک  زوک  یلد 
تخانش  ان  نیرفآ  ناج  دزن  دوب  تخات ***  وت  يوسب  نیک  زا  رپوک  یسک 

ما  هدنکفا  رس  تیار  نامرفب و  ما ***  هدنب  وت  نامرفب  کنیا  نم 
منک  ناگورگ  ناج  وت  نامرفب  منک ***  نآ  میئامرف  هچ  ره  نونک 

وا  رای  ازج  زورب  ددرگ  هک  وا ***  راتفگ  هدازهش  تفریذپ 
هار  يامیپ  رفک  رگشل  يوس  هاگمزر ***  نیا  زا  درگ  رب  دومرفب 

نامب  ناشیا  کیدزنب  ینامز  ناوروش ***  دوخ  رهش  يوس  اجنآ  زا 
تسرد  خزودب  هشیمه  شناور  تس ***  رگشل  نیا  کیدزن  هکسک  ره  هک 

ناور اجنآ  زا  دش  وا  نامرفب  ناوجون ***  نآ  هدازهش  راتفگ  ز 

دعس رسپ  دزنب  نتشگ  رب  وا و  ندش  مدان  مساق و  اب  وا  تاملاکم  مساق و  دزن  دعس  نبا  ةداتسرف  ندمآ  رکذ 

(71) هحفص راکبان  كردب  یک  دیشورخ  راد ***  گوس  لدب  دش  رمع  دزنب 
راکشآ  دش  دیشروخ  هام و  وز  هک  راز ***  راک  يوس  یهام  دیمارخ 

گنر  ود  نامسآ  دیدپ  دش  وز  هک  گنت ***  تسب  رمک  ینامسآ  گنجب 
ور  دومنب  ردب  فص  رد  یبن  وا ***  زا  یئادخ  لالج  ادیوه 

يردیح  رفغم  رسب  هداهن  يربمغیپ ***  ناتفخ  هدرک  ربب 
ادز  نهآ  هلمج  ناهج  شزرگ  ز  اس ***  دالوف  تشد  رد و  شغیت  ز 

ناهن  نادزی  رون  هدش  نشوجب  نارتسگ ***  رب  زو  ریز  هدرک  هرز 
راوس  نادیمب  فرف  رب  دمحم  راز ***  راک  یپ  دمآ  هک  یئوگ  وت 

دش  هدنب  وا  ریشمش  شیپ  کلف  دش ***  هدنز  ادخ  ریش  هکنآ  ای  و 
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وج  دنداهن  رب  خرب  هدید  ز  وا ***  راتفگ  رگشل ز  ناریلد 
راز  راک  ینک  هریخب  وا  اب  هک  راگزور ***  دش  هریت  ارت  انامه 

تفاتش  دوخ  رب  موب  رهش و  يوس  تفاتی ***  ور  هگمزر  نازو  نیا  تفگب 
بیهن  دمآ  رد  مغ  نآ  زا  ناشنتب  بیکش ***  دش  لد  رسارس ز  ارنارس 

دندش  ناشورخ  رسارس  مغ  نآ  زا  دندش ***  ناشوج  هلمج  وا  راتفگ  ز 
تشادن نایرگ  مشچ  زجب  هنامز  تشادن ***  نادیمب  ور  یسک  رگشل  ز 

مساق ترضح  نتساوخ  زرابم 

وگتفگ  زا  رپ  دش  هپس  رسارس  ور ***  هدروآ  رگیدکی  يوس  همه 
نارس  شدربن  زا  دندش  ناساره  ناروآ ***  مان  دنتشگ  میب  زا  رپ 

تخیسگ  ناراوس  گنچ  اهنانع ز  تخیسگ ***  نارادمان  فک  زا  دنمک 
نیک  تشد  رد  دنتشگ  هدنکارپ  نیمز ***  یفوک  نادرگ  ناریلد و 
بیکش  دش  لدز  رسارس  ار  هپس  بیهن ***  دمآ  رد  رگشل  الاس  هب 

وا  يوس  رب  هار  دبن  ار  هگن  وا ***  يور  زا  هریخ  اه  هدید  هدش 
فرط  ره  زا  شباترپ  ریت  کیب  فص ***  دندیشک  وس  رهز  ناراوس 

دیشک  ار  نانع  دنت و  دیشورخ  دیدب ***  ناشیا  میب  هش  دنزرف  وچ 
راع  تسه  امش  راک  زار  دب  هک  راگزور ***  دب  موق  یک  کناب  دزب 

نانس  غیت و  دنوادخ  يوس  هک  ناهج ***  يادخ  زا  مرش  دیرادن 
نیرفآ  ناهج  دزن  دیئوگ  وچ  نیک ***  رپ ز  ۀنیس  اب  دندیشک 

تسا  ربمغیپ  وچمه  ادخ  قلخب  تسربهر ***  نونک  ار  امش  وک  یسک 
زیتس  رپ  ۀنیس  اب  دیدومن  زیت ***  دادیب  غیت  همه  وا  يوس 

دابم  يدنمدوس  درخ  ناج و  ز  دابم ***  يدنژن  زا  ریغب  ار  امش 
نخس  نم  اب  دیئوگ  تسار  همه  نمجنا ***  نیا  زا  مس  رپ  هچ  ره  نونک 

دوب  هک  مرحم  برق  هگ  تولخب  دوب ***  هک  مدمه  جارعمب  ار  یبن 
تسب  هک  تسد  مالسا  دقع  همه  تسکش ***  دمآ  رفیک  رب  هک  تسد  ز 

داتف  اپ  زا  دو  تال و  هک  تسد  ز  داهن ***  اپ  رشبلا  ریخ  شود  رب  هک 
اج  داد  ادخ  تسد  ياج  رب  هک  ادخ ***  تسد  دناوخ  ارک  رم  ادخ 

دوب  دوجسم  هک  کیالم  جوفب  دوب ***  دولوم  هبعک  هناخ  ار  هک 
راکماک  دش  رافک  موق  رب  هک  راز ***  راک  فص  رد  دحا  ردبب و 

دیشک  نوخ  رد  هبیش  هگمزر  هک  دیلو ***  مسج  دروآ  رد  اپ  زا  هک 
دنک  هک  ربیخ  نصح  زا  رفک  رد  دنمجرا ***  دش  هک  زا  ملع  رهش  رد 
راوخ  رافک  رفک و  دش  هک  غیت  ز  راز ***  راک  فص  رد  دحا  ردبب و 
نیز  تشپ  زا  رس  یب  ناش  دنکفا  هک  نیمز ***  احطب  ناگرزب  نارس 
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داب  مرزآ  شدرگ  نیا  زا  ار  کلف  داب ***  مرش  دوخ  رادرک  ار ز  امش 
یگنازرف  روز و  يدنمرنه و  یگنادرم ***  يدرگ و  يریلد و 

تسنم  راک  ماک  رب  راک  نیا  زا  تسنم ***  راگدای  ردپ  دج و  ز 
داد  ریشمش  هراوهگب  متسدب  داد ***  ریش  ات  رهد  ۀیاد  ارم 

منت  ناج و  تسوا  نت  ناج و  ز  منم ***  هریبن  یمارگ  ار  یبن 
نکش  نادرگ  نودرگب  دیآ  رب  تسدب ***  مزای  هزین  نوچ  هکنآ  منم 

نمز  يادخ  ریش  لبش  منم  ننملاوذ ***  ربمغیپ  طبس  منم 
هاوخ  دروان  تسیک  نم  نادیمب  هاگ ***  دروآب  نم  يوس  دزات  هک 

نمرها  اب  رای  دوش  خزودب  نت ***  دمآ ز  رب  يراوخب  شناج  هک 
نیگهودنا دنتشگ و  همیسارس  نیک ***  رفک و  رگشل  وا  راتفگ  ز 

قرزا ندمآ  رباج  زا  رگشل و  ربارب  رد  مساق  ندناوخ  زجر 

بآ  وید  ةدید  زا  تخیر  ورف  بات ***  نارادمان ز  لد  دش  مغ  ز 
نخس  رد  یتسار  زجب  شدوبن  نمجنا ***  نآ  ردنا  ناوجون  نآ  هک 

تخس  دنوادخ  رهق  تشگ  امب  تخب ***  تشگن  وگن  ار  ام  هک  انامه 
وگتفگ  زا  رپ  دش  هپس  دوبن و  يور ***  يار  وا  مزر  يوس  اریسک 

راوگوس  دش  وید  دد و  نورد  راک ***  دش ز  ناوگ  ناشکرس و  لد 
دوب  رای  یسک  نتسج  گنج  اب  هن  دوب ***  راتفگ  يارای  هن  ار  یسک 

مانب  قرزا  هلیح  هنیک و  زا  رپ  ماش ***  لها  زا  دب  یئوخ  وید  یکی 
نمرها  وا  مزر  زا  دب  ناساره  نف ***  يورین و  دوب  شنمیرها  وچ 

يار  مشخ  رپ  تشگ  رمع  يوسب  ياج ***  هنیک ز  رپ ز  لد  دمآ  رب 
داشگ  رب  نابز  يزیت  يدنتب و  داز ***  وید  نآ  يزیت  یئوخ و  دبب 
رخ  شاخرف  نارادمان  رگد  رهگ ***  دب  نآ  هنیک  رپ  تفگ  نینچ 

لایخ  دمآ  لد  رد  نینچ  ارنارس  لاس ***  درخ  نیا  زا  دنتشگ  هشیدنا  رپ 
راسمرش  ارج  زور  دنیآ  رد  رابک ***  لوسر  دزنب  ادرف  هک 

تسرد  دشابن  وا  اب  دروان  هک  تسس ***  تشگ  ناشتسد  وزاب و  همه 
تسروخ  ردنا  هن  نتسج  هنیک  واب  تسا ***  ربمغیپ  دالوا  دنتفگب 

گنر  هتسش  نم  غیت  رس  شنوخ  ز  گنت ***  هتسب  رمک  شنیکب  نم  لد 
هاگمزرنیا  رد  ار  وا  رم  نم  مشک  هاوخ ***  هنیک  دوخ  ناکاین  نوخب 

منمیرها  وچ  نیک  زا  رپ  نادزیب  منمشد ***  یلع  یبن و  طبسب 
نت  رس ز  وا  دج  زا  هتشگ  ادج  نم ***  دج  دحا  تشد  نامادب 
رامد  ناتسرپ  يزع  دمآ ز  رب  راز ***  راک  نآ  ردنا  یلع  غیت  ز 

نیمز  نینوخ  ردب  رد  تسا  زونه  نیک ***  زور  ام  ناکاین  نوخ  ز 
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رمک  مدنب  گنت  ناشنوخ  رب  هک  رس ***  ریپ  نیا  ردنا  ارم  رم  دوب 
تسا  ربمغیپ  دالوا  هچ ز  رگا  تسروخ ***  رد  نیک  مزر  ار  هتشک  ردپ 

تساطخ  رد  ام  شداژن ز  یناهن  تساوخن ***  ار  ردپ  نوخ  هکنوچ  رسپ 
راز  راوخ  ام  دادجا  هتشگ  یسب  راز ***  راک  نیا  ردنا  یلع  غیت  ز 

دیشک  نیک  دوخ  ناشیوخ  نوخ  زا  هک  دیزی ***  تسد  هنیک  نیا  زا  دازیرم 
تسازس  ددرگ  هتشک  رگا  هدنشک  تساور ***  ار  وا  نوخ  رگا  مهاوخب 

( 72  ) هحفص رسپ  شناوخم  شناوخ  هناگیب  وت  ردپ ***  نوخ  هکنوچ  رسپ  دهاوخن 
تشز  وید  یکی  دمآ  رب  وس  ره  ز  تشرس ***  دب  نآ  زا  زاوآ  هچ  دمآ  رب 

دنتساریپ  مزر  هنیک و  ون  ز  دنتسارآ ***  نت  نشوجب  ناراوس 
شورخ  وس  رهز  دمآ  رب  نیک  زا  رپ  شوجب ***  دمآ  رب  يوید  يوس  ره  ز 

دش دازآ  هشیدنا  ناشناور ز  دش ***  داش  وا  زا  ناشیک  رفک  لد 

دعس رمعب  قزرا  نتفگ  نخس 

ینکفا  کندخ  دش  اور  وس  ره  ز  ینمیرها ***  هشوگ  ره  دمآ ز  رب 
رو  هنیک  همه  يوج و  هنیک  همه  رومان ***  شکندرگ  ناریلد 

وید  کناب  زا  رپ  دش  نامز  نیمز و  ویرغ ***  دمآ  رب  خزود  یتفگ ز  وت 
دیجم  راگدرک  يوس  ینامک  دیشک ***  یشیک  دورمن  يوس  ره  ز 
نامک  هزرب  هدرک  ادخ  مزرب  نایع ***  یئوخ  وید  دش  هشوگ  ره  ز 

نیرفآ  ناهج  يوسب  نیک  زا  رپ  نیک ***  رپ ز  يدد  دمآ  رب  اج  ره  ز 
تفر  دادیب  روج و  یپ  زا  نامز  تفر ***  دای  زا  شمرزآ  مرش و  ناهج 

شورس  يوس  وید  دش  هنیک  زا  رپ  شوگ ***  دادیب  خرچ  هدش  نادزیب 
تسار  هدندرگ  خرچ  اب  تشگ  نیمز  تساخ ***  دایرف  کناب و  یئ  هشوگ  ره  ز 

تسیرگ  نوراو  وید  ناتساد  نیا  زا  تسیرگ ***  نوخ  ناتساد  نیا  زا  هنامز 
دناشف  نوخ  نامسآ  رس  رب  سب  ز  دنامن ***  یشوت  بات و  نتب  ار  نیمز 

دنام  زار  نیا  زا  نودرگ  خرچ  لد  دنام ***  زاب  ناتساد  نیا  زا  هنامز 
بیشن  نوچ  نیمز  دش  نامز  زارف  بیکر ***  دش  نارگ  نانع و  دش  کبس 

تشارف  رب  کلف  رب  رس  زرگ  رس  تشارف ***  رس  نامسآ  رس  رب  نانس 
دیشک  رب  نیک  غیت  هم  يوس  نیمز  دیشک ***  رجنخ  دیشروخب  هنامز 
اج  درک  نامسآ  سپ  رد  نامز  ادخ ***  روادب  نیک  زا  رپ  دش  ناهج 

دناشف  نینوخ  کشا  نامسآ  مغ  ز  دنام ***  زاب  نیمز  شدرگ  تلجخ ز  ز 
گنرد  یب  ناور  دش  هگلتق  يوس  گنج ***  ناتفخ  وچ  قزرا  دیشوپب 

نفک  ناتفخ  دیشوپب  دمآ  رب  نمرها ***  یکی  خزود  یتفگ ز  وت 
گنتب  نامز  شتسد  يور و  زا  دب  گنر ***  بآ و  یب  خرچ  وا  راسخر  ز 
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رارقیب  نمرها  وا  راسخر  ز  رازن ***  هنامز  شتسد  زرگ و ز  ز 
ویرغ  خزود  ناویدب  شراک  ز  وید ***  تشز  نآ  نوچ  هنامز  هدیدن 

هاوخ  داد  نمرها  وا  رادرک  ز  هاوخ ***  دایرف  وید  دد و  شیوخ  ز 
نابز  مدامد  دوخ  نمرها  نآ  رب  نامز ***  نیمز و  هداشگ  نیرفنب 
رذحلا  رد  وید  وت  رادرک  ز  ریس ***  دب  خر و  دب  لد و  دب  يا  هک 
لعفنم  نامز  وید  وت  يور  ز  لجخ ***  نوعلم  سیلبا  وت  يوخ  ز 
راع  راک  زا  رادرک و  يرادن ز  راز ***  راک  ادخ  مزرب  ياراد  وت 

یشوخ  زور  وت  ینیبن  زگره  هک  یشک ***  نید  يارادب  يراد  وت 
دیب  دننامب  نازرل  ناشورخ و  دیلپ ***  وید  هتشگ  وت  رادرک  ز 

راز  دنپ  رگ  كالفا  هن  تراک  ز  راگزور ***  يا  وت  راک  یتفگش ز 
تسین  مرش  تا  هدنراد  ياراد  ز  تسین ***  مرزآ  مرش و  وت  رادید  ز 
یشک  رس  ناینادزی  نادزیب و  یشک ***  رگشل  وت  نادزی  يوس  رب  هک 

هاپس  شورخ  دمآ  ردنا  ربا  هب  هاگدروانب ***  دمایب  قزرا  وچ 
سونبآ  ةدرپ  هن  تشگ  ناوت  سوک ***  زاوآ  تفر  کلف  رب  سب  ز 

ياج  دمآ ز  ردنا  رهپس  هن  لد  يان ***  دیلان  روپیش و  دیشورخ 
نیزح  هآ  رپ ز  دش  هلان  نآ  زا  نید ***  هاش  ةدرپ  ارس  نورد 

شوه  لد ز  ار  هدرپ  ارس  لها  دش  شورخ ***  رپ  دش  هدرپ  ارس  نورد 
دیشک  لد  ةدرپ  ادص  ناز  یکی  دیشک ***  لد  زا  هلان  اون  ناز  یکی 
دز  كاچ  یکی  ار  لد  نابیرگ  دز ***  كاخ  رب  شیوخ  رسفا  یکی 
مانالا  ریخ  طبس  ياک  دروآ  رب  ماما ***  يوسب  تجاح  تسد  یکی 

سوک زاوآ  کناب و  نیا  تسیچ  زا  هک  سورع ***  يوسب  ناشورخ  دش  یکی 

وا باوج  نوتاخ و  بنیز  زا  رگشل  ناغفا  هلان و  ببس  همطاف  ندیسرپ  نیسح و  تیبلها  شورخ  رکذ 

تسد  لد ز  شدش  وا  مغ  زا  یکی  تسخ ***  هراسخر  دید  وا  يور  یکی 
سوک  زاوآ  کناب و  نیا  تسیچ  زا  هک  سورع ***  نایرگ  همع  زا  دیسرپب 

بآ  ياج  زا  هبانوخ  تخیر  ورف  باوج ***  شداد  همع  نینچ  خساپب 
تسمب  ریز و  کناب  نیک  سوک  زا  هک  تسا *** مساق  ترشع  يداش  نیا  هک 

دنسپ  دش  اون  نیا  مترشع  نیاب  دنب ***  شقن  لزا  دهع  زور  رد  هک 
دشاب  داشلد  داماد  هودنا  ز  شاب *** داش  نتشیوخ  تمسق  زا  وت 

نمجنا  نمرها  زا  دش  شدرگب  نمرها ***  نآ  وچ  نادیمب  دمآ  رد 
دازن  ردام  ناشیا ز  وچ  یتیگب  داژن ***  دب  نآ  دنزرف  راچ  شدب 

یتساک  یجک و  یئوخ و  دبب  یتساران ***  يدنت و  یتشزب و 
نمرها  يدیآ  ینیرها  زا  نمرها ***  يدیاز  نمرها  زا  وچ 
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ویرغ  رد  نمرها  دص  ود  کی  ره  ز  وید ***  وچ  کی  ره  يورین  وزابب و 
لاسب  رتهم  دوب  یکی  ناشیا  زا  لاگس ***  دب  رهوگ  دب  راچ  نآ  زا 

دیود  شیوس  میب  رپ  همیسارس  دید ***  مزر  ةدامآ  هچ  ار  ردپ 
لامه  ار  وا  وت  يدرگ  هک  دبیزن  لاس ***  دروخ  نیا  نادیمب  اتفگب 

گنجب  یئآ  رد  یلاس  دروخ  اب  هک  گنن ***  تخس  دوب  ناگرزب  نایم 
برع  رد  يولهپ  ةرهش  یئوت  بلح ***  ماش و  ناگرزب  نایم 

راد  راکیپ  مزر و  نیا  دیز  ارم  راذگاو ***  ناوجون  نیا  مزر  نمب 
تسا  رتمک  میوزاب  يورین و  وزن  تسا ***  روخ  رد  ارم  نتسج  گنج  واب 

وا  تفگ  زا  داش  دش  دیدنخب و  وخ *** دنت  گر  دب  نآ  دینشب  هچ 
شیوخ  دنزرفب  ارن  ارگ  ماسح  شیک ***  تشز  نآ  هنیک  رپ  دیشخبب 

شاب  رادهگن  ار  نتشیوخ  نت  شاب ***  رایشه  مزر  رد  تفگ  واب 
تسا  مشاه  ةدود  زا  هک  انامه  تسا ***  مک  وا  نوچ  راکیپ  مزر  رد  هک 
تسا  ردیح  ةدود  زا  هک  انامه  تسا ***  رتمک  وا  وچ  يدرم  يدرگب و 

دوب  ناساره  لد  وا  زا  ار  هپس  دوب ***  ناسآ  هن  نتسج  مزر  واب 
باتفآ  نیمز  رب  نیک  تشد  نیا  رد  باجح ***  یب  دش  هدنشخرد  یئوگ  وت 

لای  لاپوکب و  شناهج  دزرین  لامه ***  مدرم  یتیگب ز  درادن 
نیک  رپ ز  نیک  هوک  شرب  لابب و  نیمز ***  نازرل  شوزاب  ورین و  ز 

يامن  یتسد  برچ  وا  دروآب  يارگ ***  وا  يوس  نیک  زا  رپ  لد  نونک 
تسیام  ینامز  شهاگ  دروآب  تسین ***  راکیپ  بات  ارت  ینیب  هچ 

یگناگیب  شیوخ  نت  اب  نکم  یگنادرم ***  ثاریمب  دراد  هک 
ماگل  هگنآ  سپ  نسوتب  دز  رسپ  مامت ***  نتفگ  زار  دش  هچ  ار  ردپ 

راگ  دنوادخ  اب  دش  دروآ  مه  راز ***  راک  رد  تخات  ادخ  مزرب 
(73) هحفص

قزرا رسپ  اب  مساق  ترضح  ۀبراحم  رکذ 

فلک  هم  نماریپب  دش  نیرق  فص ***  شیپ  رد  دیزات  وچ  هش  يوس 
راک  دش ز  شلد  یئایربک  سب  ز  راکشآ ***  دید  هدازهش  راسخر  هچ 

هوتس  شمزر  ناریلد ز  هدوب  هک  هوکش ***  لالج و  نآ  زا  تشگ  شنت 
ساپسان  ردپ  شیوخ و  راک  زا  دش  ساره ***  رپ  شلد  دش  وا  راکیپ  ز 

رای  راکیپب  ددرگ  هک  ورین  هن  راز ***  راک  زا  ددرگ  رب  هک  یئور  هن 
دیشک  مراز  راک  نیا  يوس  لجا  دیرب ***  ناج  زا  دیاب  لد  تفگ  لدب 

دیرگنب  وا  يوس  ناگراچیب  وچ  دیدن ***  یئوس  چیه  ةراچ  هر 
داژن  ربمیپ  لآ  زا  ياراد  هک  داهن ***  یمارگ  ناوجون  يا  هک 
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نتخات  هگمزر  نیا  رد  اهنتب  نتخاب ***  ناج  وت  یهاوخ  هریخ  ارچ 
امش  نید  رهم و  لد  هتسسگ ز  امش ***  نیک  رهق و  زا  رپ  لد  همه 
هار  يامیپب  ام  رگشل  يوس  هاگمزر ***  نیا  زا  وش  ناور  وسنآ  زا 

یگدنز  وتب  دیآ  رس  هن  رگ  و  یگدنخرفب ***  ینام  هدنز  ات  هک 
داشگ  رب  بل  دیدنخب و  خساپب  داز ***  وید  ناز  هدازهش  دینشب  هچ 
رسب  دمآ  وت  زور  هک  ینادن  رهگ ***  دب  كردب  ياک  تفگ  نینچ 
نمرها  اب  رای  دش  وت  ناور  نخس ***  یئوگ  هچ  نوسفا  گنرین  هب 

شوه  تفر  شرس  زا  یگرابکیب  شوگ ***  درک  هش  تفگ  نمرها  نآ  هچ 
دیسر  هش  يوس  نازات  ناشورخ و  دیشک ***  رب  نیک  ریشمش  دیسرتب و 

تسس  تشگ  وا  يوزاب  دروآ  ز  تسج ***  هار  نوچ  دروآ  مه  دزنب 
باتفآ  هرذ و  هدننامب  بات ***  وا ز  نت  دش  وا  يامیس  ز 

زیختسر  اب  دروآ  مه  دش  نیرق  زیت ***  ریشمش  هدازرهش  دروآ  رب 
تشادن  رس  لزا  زور  هک  یتفگ  وت  تشاذگ ***  رس  شرس  رب  نوچ  غیت  رس 

ناج  یلاخ ز  تشگ  شرس  یب  نت  ناوریپ ***  هر  كاخ  رب  داتفیب 
نیمز  يور  خرس  وا  نوخ  زا  دش  نیز ***  تشپ  زا  دنکفا  رس  یب  نت 
کلف  هن  رد  ریبکت  تفگ  کلم  کلم ***  حور و  تفگ  نیرفآ  وا  رب 

دوبن  ایوگ  رازن  اب  ینابز  دوبن ***  اجنآ  رد  یئوگ  ریبکت  هچ 
لیئربج  وا  ریبکت  تفگ  ناجب  لیلج ***  هاگراب  زا  دمآ  شورخ 

شورخ  دمآ  رب  کیالم  جوف  ز  شورس ***  رپ  نامسآ  دش  ریبکت  ز 
دازن  ردام  گس ز  نآ  دننام  هک  داز ***  كاپان  موش  قزرا  لد 

شورخ  دمآ  رب  نودرگب  نوماه  ز  شوجب ***  دمآ  هفوک  رگشل  لد 
دنمتسم  دش  وید  دد و  نورد  دنژن *** دش  مغ  ناشیک ز  رفک  لد 

راوس  نارازه  اب  يدب  ربارب  راز ***  راک  هنیک و  یپ  دمایب 
اپ  درشفب  بیسآ و  رپ  دمآ  رب  اج ***  دمآ ز  رب  نیک  رپ  هس  ناز  یکی 
گنج  نیک  زا  رپ  دش  ناور  نادیمب  گنت ***  هتسب  رمک  ردارب  نوخب 

ریس  رمع  زا  وت  یتشگ  هک  انامه  ریلد ***  ناوجون  یک  دیشورخ 
ما  هتسش  دوخ  ریشمش  وت  نوخب  ما ***  هتسب  رمک  ردارب  نوخب 

نید  هاش  يوس  ناشورخ  دش  ناور  نیک ***  ریشمش  تشارفا  نیا و  تفگب 
دیرگنب  وا  يوس  نانک  مسبت  دیدب ***  یتسد  زیت  نآ  هدازهش  هچ 

راگزور  وا  وچمه  ارت  دمآ  رب  راگزومآ ***  تشگ  تدب  تخب  هک 
شوت بات و  یب  تشگ  وا  راتفگ  ز  شوگ ***  درک  هش  تفگ  رهگ  دب  نآ  هچ 

قزرا نارسپ  اب  مساق  ترضح  ندومن  هبراحم  رکذ 
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راز  راک  زا  ددرگ  رب  تساوخ  یمه  راوگوس ***  دش  میب و  زا  دیسرتب 
دیرگنب  واب  دیسر و  وا  يوس  دید ***  میب  زا  رپ  ار  وا  هدازهش  هچ 
تسشن  هاگیاج  زا  شدروآ  رب  تسد ***  درب  وا  دنبرمک  رد  ورف 

تسد  لد ز  ار  رفک  وا  راک  زا  دش  تسکش ***  لد  ار  رفک  رگشل  همه 
شوجب  دمآ  رب  ناشیک  رفک  لد  شورخ ***  رگشل  نادرگ  دمآ ز  رب 

داد  زاوآ  تفر و  ردپ  يوسب  داز ***  وید  نآ  لسن  زا  روپ  يوس 
لامه  یتیگب  ناشدبن  کی  ره  هک  لاس ***  دروخ  نآ  تشک  ارم  رای  ود 

نتشیوخ  نت  رب  نفک  مشوپب  نت ***  ود  نآ  ۀنیک  یپ  زا  نونک 
گنج  يوس  وا  نیک  زا  رپ  دش  ناور  گنردیب ***  هگیاج  ناز  نیا و  تفگب 

دیرگنب  وا  رب  غیت و  دروآ  رب  دیدب ***  نادیمب  ار  وا  هدازهش  وچ 
دومن  نادزی  تسد  نمرها  نآب  دوشگ ***  وزاب  تسد و  نوچ  تشارفا  رب 

راوخ  داتفا  نمشد  رکیپ  زا  رس  راکشآ ***  دش  هکنوچ  وا  غیت  رس 
شورخ  يرازب  خزود  دمآ ز  رب  شوج ***  رپ ز  دش  هفوک  رگشل  همه 
راهنیز  ناوجون  نیا  راک  زا  هک  راک ***  دش ز  نانمیرها  تسد  لد و 
رسپ  مراهچ  دمآ  رب  نادیمب  ردپ ***  ناج  تخوس  نت  هس  نآ  رب  وچ 

هار  تسج  نیمراچ  نت  هس  نآ  يوس  هاش ***  دنزرف  ریشمش  برض  کیب 
تسپ  هرابکی  رفک  وا  راک  زا  دش  تسکش ***  لد  ار  رفک  رگشل  همه 

اپ  درشفیب  تسد و  ود  دز  رسب  اج ***  قزرا ز  مشخ  زا  رپ  دمآ  رب 
دنمتسم  وا  راک  زا  تشگ  ملد  دنزگ ***  دمآ  رب  ناناوجون  نآ  زک 

نیک  مشخ  رپ  هدرک  ادج  نت  زا  رس  نیزگ ***  روپ  راچ  ارم  نادیمب 
وا  ناشیوخ  نوخ  ربا  مزیر  هک  يوجمزر ***  هگمزر  نیا  رد  منونک 
گنت  دیدرگ  راکیپ  راک  زا  لد  گنج ***  ناتفخب  ار  نت  تسارایب 

گنردیب  نایع  دش  نمرها  یکی  گنج ***  ناتفخب  ار  نت  دیشوپ  وچ 
غیت  ریشمش و  زرگ و  وا  زا  دراب  هک  غیم ***  هریت  یکی  دمآ  رب  یتفگ  وت 
فوسخ  هم  نماد  رد  داتفا  رد  فوسک ***  ناشخر  دیشروخب  دش  نیرق 

دودبع  نب  رمع و  یلع  يوسب  دش ***  وربا  یکی  دمآ  رب  یتفگ  وت 
يوا  زاسمد  دوب  نمرها  لد  وا ***  زاوآ  یتیگ ز  دیزرلب 

داتف  اغوغ  روش و  کلف  رد  نانچ  داتف ***  اپ  زا  شرع  یسرک و  مغ  ز 
دنمتسم  دش  درد  ناز  لیئاکم  دنکف ***  فک  زا  هحبس  نیمالا  حور  هک 

دش  هلاژ  مغ  شنیرفآ ز  خر  دش ***  هلان  زا  رپ  یتیگ  ود  ياضف 
مد  داتفا  مد  زا  ار  لیفارس  مژد ***  دش  شا  هشیدنا  لیزازع ز 
دش  هاگرخ  تفه  نیا  هآ  زا  رپ  دش ***  هآ  رپ  هدرپ  ارس  نورد 

زاین  یب  يوس  نایرگ  راز و  همه  زاجح ***  ناوناب  همه  ناشورخ 
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ور  هدرک  رگداد  رواد  يوس  وم ***  هدنکارپ  يور و  هدیشارخ 
سانش  قح  اب  داشگب  زار  رس  سامتلا ***  یپ  زا  ماما  يوسب 

رسب  رس  یهگآ  يرواد  نیا  رد  رگداد ***  رواد  نابرهم  يا  هک 
اهبنوخ  یئوت  شک  یئ  هتشک  نآب  ادخ ***  نوخ  شیدناوخ  هک  نوخ  نآب 

راز  زور  بش و  یتیگ  ود  دیرگب  راگزور ***  رد  هک  یئادج  رس  نآب 
( 74) هحفص تخیسگ  ناج  زا  وت  رهب  هک  رس  نآب  تخیر ***  وت  هارب  ارنوخ  هک  نت  نآب 

داهن  نتشکب  ارلد  هک  نت  نآب  داد ***  وت  هارب  ارناج  هک  لد  نآب 
اهبنوخ  یئوت  شک  ۀتشک  نآب  هانگ ***  رشحمب  دیوش  هک  نوخ  نآب 

ملد  دزورف  رب  هگمزرنیا  زا  ملد ***  دزوسن  ارناج  هک  لد  نآب 
تفگ  هچ  ره  وا  زا  نادزی  تفریذپ  تفهن ***  زار  تفگ  رب  وچ  نادزیب 
سونبآ  رهپس  دوبک و  دش  نیمز  سوک ***  زاوآ  تساخ  رب  هراب  رگد 

لاب  رد و  دش  دعس  رتخا  ارت  لاسدرخ ***  يا  هک  قزرا  دیشورخ 
ریس  راکیپ  گنج و ز  یتشگن ز  ریش ***  يوب  يدیآ  تبل  زا  زونه 

ور  هنیک  رپ  مزرنیا  رد  هداهن  وچ ***  هنیک  دوخ  ناکاین  ناسب 
ترکیپ  نوخب  دیارگ  يرازب  ترس ***  دیدرگ  رود  نت  نونکا ز  مه 
هاگمزرنیا  ردنا  نوخب  يدیشک  هاوج ***  هنیک  نم  دنزرف  راچ  وت  هچ 

تشادن  يریلد  ناشیا  وچ  هنامز  تشادن ***  يریظن  یتیگب  کی  ره  هک 
نت  راچ  نآ  نوخ  رب  راوخ  مشک  نمجنا ***  نیا  ردنا  ارت  نونکا  مه 

رشبلا  ریخ  وت  گرمب  دیرگب  رگج ***  مزوسب  مغ  نیا  زا  ار  یلع 
مروآ  ریسا  ارهز  دالوا  ز  مروآ ***  ریگتسد  مرح  نانز 

دایز  نبا  دزن  رد  هیده  مرب  داژن ***  یمارگ  يا  نونک  ارت  رس 
تخات  هدازهش  يوس  رب  دیشورخ  تخآ ***  ریشمش  هنیک  رپ  نیا و  تفگب 

تسرد  نومزآ  دربن  يدوبن  تسس ***  تفگنآ  هدازهش  دینشب  هچ 
دیفس  زور  تشگ  هیس  شمشچب  دیدپ ***  دمآ  هزرل  وا  مادنا  رب 

يادخ  يوس  دورمن  ناکیپ  هچ  يارگ ***  رس  دش  هچ  شغیت  هدازهشب 
ریس  دب  نآ  ياج  رب  دنامورف  رگراک ***  وا  غیت  هشب  دماین 

تسکش  دمآ  نمیره  اب  نادزی  ز  تسد ***  هدازهش  تشارفا  رب  وا  يوس 
دید  ریشمش  خرچ  یلع  تسدب  دیشک ***  رب  نایم  زا  غیت  هدازهش  هچ 

راقفلاوذ  زا  بحرم  رب  هچنآ  دیسر  راکشآ ***  دش  غیت  نآ  زا  یقرب  هچ 
ادخ  ریش  ریشمشب  بحرم  وچ  اپ ***  دمآ ز  رد  قزرا  شبرض  کیب 
دنژن  وید  دیدرگ  همین  ودب  دنلب ***  نادزی  تسد  دش  هک  یتفگ  وت 

دش  میب  رپ  رفک  رگشل  لد  دش ***  مین  ودب  هراوس  دنمس و 
تشذگ  رد  کلف  زا  کلم  شورخ  تشد ***  يور  رب  وید  نآ  داتفا  هچ 
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ادخ  شرع  دیدرگ  هلان  زا  رپ  اون ***  دمآ  یسرکز  ریبکتب ا 
دیود  هرکی  دید و  نامسآ  يوس  دینش ***  ار  وا  تفگنوچ  هاشنهش 
مغ  يداش و  تشگ  ناماوت  مهب  مرح ***  نورد  زا  شورخ  دمآ  رب 

ناغف  دمآ  رب  نادزی  هاگرد  ز  نایبورکب ***  لغلغ  داتفا  رد 
وا  راک  زا  تشگ  نامز  نیمز و  وس ***  راچ  زا  تساخ  ناغف  شورخ و 

داتف  شتآ  هفوک  رگشل  ربا  داهن ***  دب  نآ  هتشک  دش  وچ  نادیمب 
تسخ درد  نآ  زا  ار  نمرها  لد  تسکش ***  دمآ  دادیب  شیج  نادب 

ماما دزنب  هعجارم  رگشل و  ندماین  مساق و  ندیبلط  زرابم 

هاگدروآ  درگ  رب  تفگ  یمه  هاوخ ***  دروان  هدازهش  تشد  نیا  رد 
تخآ  تسد  وا  راکیپب  يدرکن  تخات ***  بسا  وا  نادیمب  يدرم  هن 

مد  درواین  رد  هپس  ناز  یکی  مژد ***  لد  زا  مزر  رد  هتشگ  همه 
تسا  رگشل  همه  وا  زا  هدنکارپ  تسا ***  ردیح  نیک  تشد  رد  هک  یتفگ  وت 

نید  هاش  يوس  ناشورخ  دش  ناور  نیک ***  تشدنآ  رد  یتخل  دیدرگ  هچ 
راکشآ  نوخ  رپ ز  وا  لاب  ورپ  راز ***  راک  زا  ددرگ  رب  هکیریش  وچ 
ناورنوخ  شنشوج  ۀقلح  رهز  ناوتان ***  شنت  ناکیپ  مخ  سب ز  ز 

دوسکاخ  رب  شیوخ  خر  ناشورخ  دورد ***  شداد  بسا  زا  دمآ  دورف 
كاپ  نادزیب  دمآ  رگشیاتس  كاخ ***  يور  رب  درد  رپ  دیطلغب 

دیرفآ  ناج  تفگ  نینچ  شیانس  دیدب ***  ناناج  يور  رگید  راب  وچ 
دنک  نابرق  وت  ياپب  مدنیا  هک  دنک ***  ناج  شیارآ  لد  يرمعب 
راک  يور  رب  بآ  دب  بآ  ارم  راگزور ***  رگا  میورب  يدوشگ 
نیزح  هآ  دیشروخب  دز  لد  ز  نیدهاش ***  وا  راتفگ  دینشب  وچ 

باتفآ  ةرهچ  دش  بات  زا  هک  بآ ***  هرهچ  رب  هدید  زا  تخیر  نانچ 
باوج  شداد  بآ  زا  رپ  مشچب  بآ ***  مشچ  ۀمشچ  زا  درک  ناور 
لیبسلس  ۀمشچ  زا  بآ  نونک  لیلج ***  يادخ  تسد  یشون ز  هک 
تنشوج  زا  دیوشورف  نوخ  یبن  تنشور ***  خر  رب  دهن  خر  یلع 
لیئربج  وت  تسد  رب  هسوب  دهد  لیلج ***  يادخ  یتفگ  وت  دورد 

زاب  وت  يورب  ار  دوخ  يور  دنک  زاین ***  يور  رواد ز  دنوادخ 
تنشور  نت  دیوشب  ناگژم  ز  تنت ***  زا  گندخ  ارهز  تسد  دشک 

سوبتسد  دنک  تنانج  سورع  سورع ***  رانک  زا  ادج  رگ  يدش 
يردام  دنک  نم  ردام  ارت  يرب ***  دوخ  ردام  زا  یتشگ  رگا 

لیلخ  میلک و  رب  يرگ  تعافش  لیلج ***  راگدرک  یکیدزنب 
وت  شود  یبن  شود  بیز  دوش  وت ***  شوغآ  رد  دزای  تسد  یبن 
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يرخفم  تنت  ياهمخز  دنک  يرترب ***  سب  توبن ز  رهم  ز 
هام  نتشذگ ز  رب  یترب  رس  هاش ***  راتفگ  هدازهش  دینشب  هچ 

نیز  يور  رب  تسج  نیمز  يور  ز  نیبج ***  يور  كاخ  رب  دیلامب 
دش  راک  زا  يداش  لد  هرکیب  دش ***  راکیپ  يوس  لد  داش  وا  هچ 

گنر  هتفر  ناروآ  گنج  راسخر  ز  گنج ***  تشد  يوس  ناشورخ  دمآ  رب 
هام  هدنشخر  خرچ  زا  دمآ  دورف  هاگمزر ***  ۀیاریپ  هب  یتفگ  وت 

دیشک  رب  نیمز  رب  کلف  رانک  دیشک ***  رب  نایم  زا  نیک  ریشمش  هچ 
كاچ  كاچ  دش  خرچ  رب  واک  لد  اپ ***  داب  نیک  تسد  رد  دیزات  هچ 
نیمز  يور  تشگ  رس  اپ و  زا  رپ  نیز ***  تشپ  رب  دنکفا  هتشک  سب  ز 

اج  دمآ ز  ردنا  نامز  نوچ  نیمز  كاخب ***  یهام  داتفا  ردنا  بآ  ز 
نیمز  یناوغرا  يدش  شغیت  ز  نیمی ***  راسیرب و  نتخات  رهب 

تسخ  درد  زا  لد  ار  هپس  نارس  تسکش ***  ردنا  رگشل  نآ  هلمح  نادب 
يردیح  ۀجنپ  شا  هجنپ  رس  ز  يربمغیپزاجعا ***  شتسد  زا  دش 
راگدرک  هگرد  زا  هاگان  هک  راز ***  راکنآ  تشدنآ و  رد  نایامن 

شوک  تخس  ناجب  ام  هر  رد  يا  هک  شوگب ***  مدنآ  رد  شدیسر  یئادن 
نتخاس  ادج  اهنتر  رس  زا  هب  نتخاب ***  رس  تسود  هر  رد  دوب 

تسوکن ارنآ  تسود  رگا  ددنسپ  تسود ***  تسد  رب  زیچنآ  رم  ددنسپ 

شراذگ مساق و  ترضح  راز  راک  رکذ 

راک  تسین  وا  نیئآ  زج  هرنیا  رد  رای ***  نید  هر  مسر و  تسا  نینچ 
شومخ  دش  لدب  شورخ و  دز  لد  ز  شوگب ***  دمآ  شزاوآ  هدادلد  هچ 

( 75) هحفص
بیکر  زا  یلی  ياپ  هدرک  ادج  بیجب ***  تعاجش  تسد  درب  ورف 

نانس  نایرگ  شیوخ  فک  زا  دنکف  نانع ***  نادنخ  تسد  زا  هدرک  اهر 
فاصم  مزر و  تشگ  وا  شومارف  فالغ ***  رد  ار  ریشمش  درک  ناهن 

راوگوس  لدب  نامداش و  نتب  رارق ***  یب  یکراب  رب  زا  تسشن 
يرفولین  خرچ  وا  راتفر  ز  يربنچ ***  وا  يالاب  ورس  هدش 

هانپ  یب  هش  يوس  دید  یهگ  هاگن ***  نایرگ  درک  هپس  رب  یهگ 
تشامگیم  نامسآ  رب  هدید  یهگ  تشاد ***  هدرپ  ارس  يوس  مشچ  یهگ 

هاش  کیدزنب  دیآ  هک  یئور  هن  هاپس ***  يوسب  دزات  هک  یبسا  هن 
يادخ  رب  هگ  دنوادخ و  رب  یهگ  يارگ ***  نوخ  ةدید  اب  درک  هگن 

ور  درک  دوخ  دنوادخ  يوسب  وس ***  راچ  زا  هتسب  وا  راک  دش  هچ 
دوسب  خر  وا  يور  رب  دنوادخ  دومن ***  خر  نوچ  دنوادخ  يوسب 
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دید  هدرپ  یپ  هدرپ  سپ  راگن  دیرد ***  ار  اه  هدرپ  سب  رادنپ  ز 
رشبلا  ریخ  يوس  رب  درک  هگن  رظن ***  شدنکف  نادزی  يوس  رب  هچ 

بآ  ماج  فکب  ناشورخ  هتفرگ  بارتوب ***  رگد  يوسب  هداتس 
ام  ماج  زا  هداب  يروخ  سپ  نآ  زا  ام ***  ماک  رب  راک  ینک  نونکا  هک 

يروخ  یک  ات  هداب  نیا  هک  منادن  يروخ ***  یم  هگمزب  نیا  رد  مماجب 
تست  راک  مد  مدنیاک  باتشب  وت  تست ***  رادید  نشور ز  هدید  ارم 

دیرب  نیریش  ناج  زا  لد  هرکی  هک  دینش ***  دید و  هچ  مدنآ  رد  میوگچ 
دنار  هاش  يوس  هن  هپس  يوس  هن  دنام ***  راکیب  راکیپ  راک  زا  هچ 

هاگ  همیخ  يوس  مدامد  ترسحب  هاگن ***  نایرگ  هآ  اب  درک  یمه 
شورخ  رگشل  دمآ ز  رب  هگان  هک  شوت ***  هتفر  نت  شوه و ز  هتفر  رس  ز 

هاگدروآب شیوس  دیزات  هک  هاپس ***  رب  دز  کناب  رمع  يدنت  هب 

مساق ترضح  رب  رگشل  ندروآ  هلمح  رکذ 

راگزور  هدش  نوگ  رگد  ار  وا  رم  راک ***  هدنامزاب ز  شلد  تسد و  هک 
نانس  زرگ و  ریشمش و  دنتفرگ  نانع ***  مه  همه  رگشل  هرابکیب 

دنتخآ  نانس  غیت و  رگ ز  وا  رب  دنتخات ***  ورف  نیک  زا  رپ  وا  يوس 
تساخ  هدرپ  ارس  زا  ناغف  شورخ و  تسار ***  تشگ  وا  يوس  رب  هچ  اهنانس 

ریپ  خرچ  مخ  زا  ریت  دیشورخ  ریت ***  وچ  دش  وا  يوس  نامک  خرچ  ز 
هاگمیخ  زا  ندیشورخ  دمآ  رب  هار ***  تسج  وا  يوس  رب  ریشمش  هچ 

باتفآ  تفرگ  اهنانس  كون  ز  باجح ***  دمآ  رد  ناشخر  دیشروخب 
هار  تسج  نانس  غیت و  دیشروخب  هام ***  يور  دش  ریشمش  ریت و  زا  رپ 

دیرد  یئایربک  ةدرپ  نانس  دیسر ***  نادزی  شرع  رب  غیت  رس 
تخیر  لاب  رپ و  ناکیپ  ار ز  کلم  تخیسگ ***  لد  نانس  كون  ار ز  کلف 

رپس  یتشگ  لیئاکم  حانج  رسب ***  شنانس  كون  هچ  يدیسر 
نیمالا  حور  لاب  رپ و  يدیرب  نیک ***  غیت  وا  شوغآ  مه  یتشگ  هچ 

نیرب  شرع  دیربب  غیت  مد  نیتملا ***  لبح  تخیسگنا  هزین  رس 
دیرب  ار  نیرب  شرع  غیت  رس  دیرد ***  ار  کلم  لاب  ربت  رپ 

دیکچ  نوگلگ  کشا  کلم  مشچ  ز  دیکچنوخ ***  لد  نمادب ز  ار  کلم 
درک  راکیب  راک  زا  شرع  لد  درک ***  راک  شنت  رب  نیک  ریشمش  هچ 
دیرخیم  ناجب  يداش  کیاکی ز  دیسریم ***  ناجب  شنانس  ریت و  هچ 

شرسفا  رویز  دش  ریت  رپ  شرکیپ ***  نیک  راکیپ  دش ز  ناون 
تسد  شوغآ  رد  شدرب  غیت  رس  تسشن ***  نیک  رجنخ  وا  يولهپب 

رارقیب  نانس  كون  دش ز  شلد  راک ***  ناکیپ ز  رافوس  دش ز  شنت 
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یتخورفا  شتآ  لد  ار ز  یبن  یتخود ***  شنت  هنیک  ناکیپ  وچ 
كاخ  نوخ و  زا  رپ  ارهز  يور  يدش  كاپ ***  شیوخ  خر  زا  نوخ  هچ  يدومن 

دومن  نیب  ناهج  نوخ  زا  رپ  ار  یبن  دومن ***  نینوخ  کشا  زا  رپ  شمشچ  وچ 
رانک  رد  نوخ  تشگ  ناور  ار  نسح  راگن ***  دوخ  خر  رب  نوخ  یتسب ز  هچ 

نیرب  خرچ  داتفا  ردنا  كاخب  نیز ***  تشپ  زا  تسج  نیمز  يورب 
تسیرگیم  نوخ  مخز  رهز  تفگب و  تسیرگنب ***  نید  هاش  يوس  ناشورخ 

نیز تشپ  زا  مساق  نداتفا  نیمزرب 
رذگ  میوسب  یئامن  رگ  دزس  رو ***  راب  نم  دیما  لخن  دش  هک 

هار  دومیپب  شیوسب  ناشورخ  هاش ***  شوگ  رد  دش  وا  زاوآ  هچ 
راقفلاوذ  فکب  نادیمب  دش  ناور  راوس ***  دش  نید  هاش  نیز  زارفارب 

ادخ  رهق  تشگ  نایع  یتیگب  اجز ***  دمآ  ردنا  نیک  مشخ و  زا  رپ 
دومن  یئادخ  تسد  قلخ  ربا  دوشگ ***  یئامزآ  روز  تسد  واب 

قاط  تفه  نیاب  دمآ  ردنا  تسکش  قاور ***  هن  دش  همیسارس  هرکیب 
رشبلا  ریخ  يامیس  تشگ  نایع  رگ ***  هولج  نوچ  تشگ  نیک  نادیمب 

نامسآ  نماد  دش  خرس  نوخب  ناشفنوخ ***  نیمز  رب  وا  غیت  دش  وچ 
هاپس  رسکی  دنتشگ  همیسارس  هار ***  يور  وا  يوس  دبن  ار  یسک 

دوبن  شدرگ  هب  یهاپس  یتفگ  وت  دومن ***  هولج  هاش  نآ  وچ  نادیمب 
هاش  شیوخ  ۀتشک  يوس  دش  ناور  هاپس ***  زا  نیک  نادیم  وچ  دش  یهت 

دوبن شدرگ  هب  یهاپس  یتفگ  وت  دیرگنب ***  واب  نایرگ  ناشورخ و 
تسیرگ  دید و  كاپ  رواد  يوس  تسیرگنب ***  نید  هاش  نوچ  هتشک  نآ  رب 

اوس  ام  نهاریپ  مخز  رهب  اج ***  داد  دوخ  شوغآ  رد  ار  شنت 
كاخ  دنکارپ  رب  رسب  ناشورخ  كاچ ***  درک  ناج  كاچ  شنت  كاچب 

تفرگ  رس  زا  رسفا  ناهج  رد  یبن  تفرگ ***  رب  رد  گنت  ار  هتشک  نآ  وچ 
ور  خرس  نیرب  شرع  تشگ  ونز  ور ***  رهم  زا  دیلام  وچ  شیورب 

راگدرک  هگرد  زا  دمآ  شورخ  راگن ***  خرب  درک  وا  نوخ  زا  وچ 
داشگ  رت  ةدید  وا  وچ  شیورب  داهن ***  رت  ةدید  وا  يور  رب  وچ 

دش  دنوادخ  يوس  دید و  ادخ  دش ***  دنسروخ  دنوادخ  يور  ز 
دید  هک  يور  هک  میوگ  هچ  میوگچ  دیرگنب ***  وا  نوخ  رپ  مشچ  رب  وچ 

تشذگ رس  زا  دید و  ار  رای  خر  تشذگ ***  رد  ناج  ناناج ز  رادید  ز 

مساق شعن  رس  رب  هللادبع  یبا  ترضح  ندمآ  رکذ 

تفگ  تفر  شهر  كاخ  بانوخ  ز  تفرگ ***  اج  شخر  زا  مشچ  بانوخ  ز 
راذگ  نیلابب  ار  وا  رم  يرآ  وت  راز ***  هتشکنآ  رد  وک  يا  هتشکنآ  شوخ 
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رذگ  نیلابب  ار  وا  وت  يرآ  هک  رس ***  نیلابب و  نت  درذگب  نآ  زا 
يروآ  نادواج  ناور  شنوخ  ز  يرذگب ***  یمدرگ  وا  نیلابب 
متفاتشب  هک  يوس  هک  میوگ  هچ  متفای ***  وزرآ  دب  هچنآ  ارم 

سک  وت  زا  ریغب  دراین  رب  وا  هک  سب ***  تسه و  رگد  یئوزرآ  یکی 
( 76  ) هحفص

مرکیپ  زا  رس  دربن  یلوخ  هک  مرب ***  نوریب  دوز  هگمزر  نیا  زا 
سوب  هدید  دنک  نوخ  زا  رپ  مشچب  سورع ***  منوخ  رپ ز  خر  دنیبب 

دنک  نیئآ  هزات  میداماد  ز  دنک ***  نیراگن  خر  مخر  نوخ  ز 
راگن  میور  ور ز  دنک  مراگن  رای ***  يور  نم  يور  تنیز  دوش 

ناسر  ناجیب  مسج  نیاب  ناج  ون  ز  ناسر ***  ناناجب  ناجیب  مسج  نیا  وت 
دنک  ناناج  شوغآ  کشر  ناج  ز  دنک ***  ناج  شیارآ  مسج  زا  هک 

درم  تفگ و  لد  زار  همه  ناناجب  درپس ***  ناج  یمه  مدنآ  نیا و  تفگب 
تشذگ  رس  زا  مغ  کشرس  ار  ناهج  تشذگ ***  رد  ناج  ناناج ز  زاوآ  هچ 

راز  دییرگب  نابناهج  یتفگ  وت  رانک ***  رد  نیرفآ  ناهج  وا  تفرگ 
هاگن  رسکی  درک  نامسآ  يوس  هاش ***  شیوخ  خر  شداهن  رب  خرب 

دید  رابنوخ  رای  تحاس  همه  دید ***  رای  يوس  نوخ  زا  رپ  مشچب 
تشاد  زاوآ  رپ  ار  نابز  یناهن  تشاد ***  زار  زا  رپ  لد  هتسب و  نابز 

دیسر  ششوگب  ششورخ  یپایپ  دینش ***  ار  نیرفآ  ناهج  يادن 
نیسح ای  کل  ربصا  هک  یئادن  نیتأشن ***  ةدنراد  هاگرد  ز 

مرح ۀمیخب  مساق  شعن  ندروآ 

زار  تفگ  نیرفآ  زاروچ  هش  نآب  زاب ***  تشگ  اه  هدرپ  ناهن  زار  ز 
دوب  زاوآ  رپ ز  اه  هدرپ  همه  دوب ***  زار  نیا  رکذ  یئ  هدرپ  ره  ز 

تفرگ  رس  رب  هشیدنا  تسد  مغ  ز  تفرگ ***  رب  نوخ  كاخ و  زا  هتشک  نآ  سپ 
شیپ  تفرگب  نیز و  رب  زا  تسشن  شیوخ ***  دوخیب ز  هتشگ  ۀتشک  نآ  سپ 

درک  كاچ  مغ  ار ز  لد  نابیرگ  درک ***  كارتف  بیز  ار  هتشک  نآ  هچ 
وا  كاپ  رکیپ  زا  تساخ  ناغف  وا ***  كارتف  بیز  شرکیپ  دش  هچ 

تسار  تشگ  یئ  هلان  وا  مخز  ره  ز  تساخ ***  راز  ۀلان  شرکیپ  زا  هچ 
داشگ  رب  نابز  ینابز  نیریشب  داشگ ***  رب  نابز  نتفگ  زار  یپ 

مرکیپ  وت  كارتف  بیز  دش  هک  مز ***  رکیپ  دش ز  ادج  رگ  مغ  هچ 
تست  كارتفب  شناج  هک  نت  نآ  شوخ  تست ***  كاخ  شرکیپ  رب  هک  نت  نآ  شوخ 
تسخ  شناج  وت  غیت  زا  هک  لدنآ  شوخ  تسر ***  وت  رهب  ناج ز  زا  هک  نت  نآ  شوخ 

وس  راچ  زا  تساخ  ناغف  شورخ و  ور ***  درک  هگ  همیخ  يوس  هش  نآ  هچ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 256 

http://www.ghaemiyeh.com


هار  ددرگ ز  زاب  دوخ  هک  یئار  هن  هاگ ***  همیخ  يوس  دیآ  هک  یئور  هن 
تسیرگ  هم  دمآ و  شورخ  یهامز  تسیرگ ***  هگ  رخ  تفه  هر و  شش  وا  رب 

دنتفاتشب  هاش  يوس  ناشورخ  دنتفای ***  یهگآ  مرح  لها  هچ 
هاگ  همیخ  يوس  ار  وا  درب  ناور  هاش ***  هآ  لد  نایرگ ز  دروآ  رب 

تخس  دیشورخ  دیرگنب و  وا  رب  تخت ***  يالاب  ار ز  وا  دنکفیب 
دیرد  نت  زا  هماج  ناج  يالاب  ز  دیدب ***  ار  وا  يالاو  يالاب  وچ 

درک  زاوآ  هدرپ  ارس  لها  هب  درک ***  زاب  شنشوج  نت  ناشورخ ز 
دومن  ناناج  يور  ناگتسخ  نآب  دوشگ ***  نت  زا  نشوج  ار  هتشک  نآ  وچ 

تسوکن  ندرک  هیرگ  يراز و  نآب  تسود ***  هار  رد  هتشک  دش  هتشک  نیا  هک 
دیرگنب  وم  يور و  نآب  ار  ادخ  دیرگنب ***  وا  راسخرب  ار  ادخ 

تسپ  الاب و  دنوادخ  يوسب  تسد ***  دروآ  رب  نایرگ  نیا و  تفگب 
تفرگ  رس  زا  يراز  نیرب  شرعب  تفرگ ***  رس  رب  تسد  وا  وچ  ناشورخ 

نامز  نیمز و  شقب  تخیر  مهب  ناکمال ***  ةورذ  زا  تساخ  ناغف 
تسیرگ  یتسه  شقن  دب  هچ  ره  همه  تسیرگ ***  یتسپ  يدنلب و  ره  وا  رب 

دیرگنب  هگتخت  نآ  رب  ار  وا  وچ  دید ***  هتشک  نآ  يور  رب  هراب  رگد 
تسکش  دمآ  رد  شربصب  یتفگ  وت  تسد ***  دش ز  شیئابیکش  نانع 

يومب  ردارب  روپ  گرم  رب  هک  يور ***  هیرگ  اب  دروآ  رهاوخ  يوس 
دوب  ناناج  کیدزن  هدیدنسپ  دوب ***  ناج  شیارآ  هیوم  نآ  هک 

رشبلا  ریخ  تسه  شرگتع  افش  درگ ***  هیوم  واب  ددرگ  هک  سکنآ  ره 
دید  داماد  يوس  رب  دیشورخ و  دینش ***  ردارب  يادن  رهاوخ  وچ 

اپ  نودرگ ز  دادیب  هداتف ز  ابق ***  یناورسخ  اب  ورس  یکی 
شوج  داتفا  رد  نادرگ  نودرگب  شورخ ***  وا  اب  دندیشک  رب  نانز 
درک  زاغآ  هحون  یکی  شیورب  درک ***  زاب  وا  يور  رب  هیوم  یکی 

وگتفگ  واب  ناهنپ  تشاد  یکی  ور ***  دوس  یکی  شیوسب  ناشورخ 
وا  ياپ  رد  دنکفیب  رس  یکی  وا ***  يالاب  ورس  رب  دید  یکی 

(77  ) هحفص شرب  لای و  نوخ ز  یکی  يدرتس  شرکیپ ***  رب  هداهنب  يور  یکی 
سوب  دروآ  شیاپرب  دیشورخ و  سورع ***  نایرگ  كاخ  رب  دیطلغب 

تفرگ  رس  زا  يراز  نامز  نیمز و  تفرگ ***  رب  رد  گنت  ار  هتشک  نآ  سپ 
وا  شود  رب  هراسخر  دوس  یهگ  وا ***  شوغآ  رد  يدرب  تسد  یهگ 

دیشک  نت  زا  شناکیپ  كون  یهگ  دیرگنب ***  شنت  مخز  يوس  یهگ 
راز  راز  وا  رب  يدرک  هیوم  یهگ  راگن ***  خر  رب  تسب  یهگ  شنوخ  ز 

تفرگ  رس  رب  تسد  شمغ  زا  یهگ  تفرگ ***  رب  نوخ  كاخ و  زا  شتسد  یهگ 
وا  يوسیگ  يدرتسا ز  نوخ  یهگ  وا ***  يور  رب  يور  یهگ  يداهن 
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وگتفگ  وا  رب  نایرگ  درک  یهگ  ور ***  تسخ  یهگ  وم و  دنک  یهگ 
هاگمیخ  يوس  یتشگن  رب  ارچ  هاپس ***  یتسکش  مه  رب  هک  مدنآ  هک 
غیرد  دماین  دوخ  نت  زا  ارت  غیت ***  تسد  زا  يدنکفا  هک  يدید  هچ 

رذگ  تیوس  دروآ  هک  نانس  رگراک ***  دش  هک  غیت  وت  قرفب 
وت  شوغآ  رد  نیک  رجنخ  دز  هک  وت ***  شود  دش  هک  کندخ  ناشن 

داهن  رت  ةدید  وا  مخز  رهب  داهن ***  رب  شخر  رب  خر  نیا و  تفگب 
کشزپ  دش  وا  کشا  شنت  مخزب  کشرس ***  نینوخ  وا ز  خر  زا  درتس 

سوب  ياج  دبن  يراک  مخز  سب  ز  سورع ***  ار  شبل  دسوب  تساوخ  یمه 
شوگب  دمآ  شزار  نیا  هتشک  نآ  زا  شوه ***  دش ز  هلان و  اب  داتفیب 

يدش  ناج  زا  شرادیرخ  نم  نت  يدش ***  ناکیپ  كون  نامسآ  رگ  هک 
تسود  تسد  منت  زا  دشک  ناکیپ  هک  تسوکن ***  ندیرخ  نمشد  ریت  ناجب 

دیشک  نت  زا  شناکیپ  وت  تسد  هک  دیشک ***  نمادب  اپ  نیک  ریت  زا  نت 
شومخ  دش  لد  شورخ و  دز  لد  ز  شوگب ***  دمآ  شزار  نیا  هدادلد  وچ 

ور  درک  ردپ  يوسب  ناشورخ  وم ***  يور و  وا  نوخ  رب  دیلامب 
سر  دایرف  فطل  زا  سکیب  نیاب  سر ر  دایرف  وت  یتیگ  ود  رب  يا  هک 

زارد  ینامز  شتفرگ  رد  ربب  زار ***  دینشب  هکنوچ  ردپ  رتخ  ز 
وگتفگ  نیزح  نآ  اب  درک  نینچ  ور ***  داهنب  رهم  زا  رپ  شیورب 

نیشن  متام  سودرف  وت  روسب  نیرب ***  شرع  بیز  وت  يور  يا  هک 
راسگمغ  نیرفآ  ناهج  زا  ریغب  راز ***  راک  نیز  وت  رب  یسک  دشابن 

دومن  یلست  ار  وا  تفگ  نینچ  دوشگ ***  نینوخ  کشا  خرب  هدید  ز 
دایز  دهاوخ  تفر  تمتام  نای  هک  داد ***  يور  تدهاوخ  یمتام  نونک 

نانس  نانس  كونب  نم  رس  ناج ***  مارآ  ترهم  يا  ینیب  نونک 
هاگدروآ ار ز  وا  مدروآ  نم  هاپس ***  نایم  زا  دش  هتشک  وا  رگ 

دیرب  ار  شرس  رکیپ  یلوخ ز  هن  دیشک ***  رب  نیک  غیت  سک  هن  شیورب 
رذگ  شیوس  درک  نم  وچمه  یسک  رگ ***  هیوم  یئوت  نوچ  شنت  رب  يدش 

مرکیپ  نوخ  دریگن ز  رب  یسک  مرس ***  رکیپ  دربب ز  یلوخ  وچ 
رذگ  میوسب  دیامن  رتخد  هن  رگ ***  هیوم  دوش  مگ  رم  رهاوخ ز  هن 

نم  دنبلد  دنزاس  رود  لد  ز  نم ***  دنویپ  دننالسگب  مه  ز 
كاچ  كاچ  منت  ناروتس  مسب  كاب ***  میب و  یب  تشد  نیا  ردنا  دننک 

رگ  هیوم  میلوخ  رجنخ  دوب  رسب ***  مرمش  غیت  زجب  دیومن 
مرس  ینیب  هزین  ین و  كونب  مرکیپ ***  زا  وت  یناشن  ینیب  هن 

راسگمغ  دوش  رگشل  بسا  مس  رازن ***  راز و  هتشگ  رکیپ  نیا  رب 
نم  رای  نانس  زا  ریغب  ددرگن  نم ***  راوخمغ  غیت  زج  تسین  یسک 
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ارچ  شسرپ  دندرکن  ارو  رم  دیامن ***  شسرپ  هک  اریسک 
راد  دازآ  هشیدنا  ار ز  تلد  راد ***  داش  لد  شیوخ  ۀتشک  رب  وت 

كاپ  نادزی  درگ  شخر  زا  درتس  كاخ ***  دناشفا  نم  تسد  شیوسیگ  ز 
شرس  نت  یب  دیطلغب  نادیمب  شرکیپ ***  دش  وچ  ناتفخ  هنهرب ز 

تخآ  تسد  شرکیپ  ربا  یلوخ  هن  تخاس ***  ریشمش  تسد  شنت  زا  ادج 
راسگمغ  نم  وچمه  یسک  شدوب  هک  رادم ***  نیگمغ  هتشک  نیا  زا  ار  لد  وت 

بات  هداد  شردام  وا  يوسیگب  باضخ ***  شنوخ  يدومن ز  وسیگ  ود 
رگ هحون  شمتام  ربا  یتشگ  وت  رگ ***  هیوم  وا  هب  دب  نم  وچمه  یسک 

مساق تداهش  سلجم  ندش  مامت 

یسب  مه  رگ  هیوم  نوچ  تسه  ارم  یسک ***  دیومن  نم  رب  هک  اغیرد 
زیر  کشا  اوس  ام  ةدید  دوب  زیختسر ***  هگ  ات  نونک  زا  نمب 

راگزور  نماد  دوب  نوخ  زا  رپ  رامش ***  زورب  ات  نونک  منوخ  ز 
ناهم  ناهک و  نم  رب  دنیرگب  نامسآ ***  رویز  نیمز  ات  دوب 

زارد  ینامز  هگنآ  شوه  زا  دش  زار ***  داشگب  هکنوچ  لد  هتسخ  نآب 
روشن  روش  تساخ  رب  هدرپ  هن  ز  روش ***  رپ ز  ناهج  دش  وا  راتفگ  ز 

تساخ  هدرپ  ارس  هن  نیز  هلان  یسب  تساخ ***  هلان  نآ  هدرپ  ارس  نآ  زا  هچ 
تسین  باب  نیا  رد  هر  رگد  ار  وا  رم  تسین ***  بات  رگد  ار  لد  هک  میوگ  هچ 

تسکش  رس  ملق  دوبک و  دش  مقر  تسشن ***  نوخ  رد  رشح  ات  هماخ  ین 
باتب  هشیمه  یشاب  هام  يا  وت  باتفآ ***  يا  وت  یئاین  رب  رگد 

راهن  لیل و  داب  نوگژاو  ارت  راگزور ***  يا  وت  زور  داب  بش  رچ 
درورپ  ناج  هک  ات  نیمز  نمادب  درد ***  ناج  ۀماج  نتب  ات  کلف 
نوخ  رپ ز  نامسآ  يا  نماد  ارت  نوگلین ***  کلف  اداب  هماج  ارت 

نهک  ناتساد  نیا  هزات  منک  نخس ***  يوسب  مدرگ  زاب  نونک 
تشگ  زاب  ناتساد  نآ  يوس  منک  تشگ ***  درد  زا  رپ  لد  ناتساد  نیز  هچ 

زاس  هنیک  نیا  دندرگ  هنیک  نآ  ز  زاجح ***  قارع و  کلم  رافک  هک 
رو  هنیک  ناگتشک  نیا  نوخ  ربا  رشبلا ***  ریخ  دالوا  دنتشگب 

دنتساوخ  دوخ  نوخ  ادخ  زا  مشخب  دنتسارآ ***  هنیک  نیا  هنیک  نیا  زا 
ریش  دروآ  مه  کی  ره  دندوب  هک  ریلد ***  درگ  هس  نارادمان  نآ  زا 

دندمآ  ریگ  ریش  یبن  مزرب  دندمآ ***  ریش  وچ  کی  اکی  نادیمب 
لامه  شدوبن  يدرم  نادرگب و  لاسب ***  رتهم  هبتع  يدب  ناشیاب 

دیدن  نارادمان  زا  سک  نوچ  وا  هک  دیلو ***  شمان  دوب  رومان  رگد 
نمرها  نت  ناسرت  دوب  نآ  زا  نت ***  ورین و  دوب  شنمیرهاوج 
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برع  موق  ناگرزب و  نیزگ  بسن ***  لصا و  هب  دبوک  هبیش  رگد 
باتب  يدوب  هام  وا  راسخر  ز  باتفآ ***  رب  هنعط  شا  هرهچ  يدز 

شیرق  ردنا  هرهش  دب  دیشروخ  وچ  شیط ***  روز و  ام  ناگرزب  نایم 
نمجنا  نآ  ردنا  دنتخات  ورف  نت ***  هس  نآ  نیک  مشخ و  زا  رپ  نادیمب 

دندمآ  ریش  راکیپب  نازارگ  دندمآ ***  ریلد  ناریش  نادیمب 
ادخ  لوسر  يوس  گناب  دزب  اج ***  دمآ ز  ردنا  دیلو  نیتسخن 

امزآ زمر  مزر  نیا  رد  وش  نمب  رد آ ***  نادیمب  یئوج  مزر  رگ  هک 

نتساوخ زرابم  دیلو و  هبیش و  هبتع و  ندمآ  نادیمب 

گنن  راع و  ام  مزر  زا  يراد  رگم  گنج ***  نادیمب  یئاین  یم  ارچ 
(78  ) هحفص

نیمز  برثی  نادرم  نادرگ و  ز  نید *** ناریلد  زا  رگد  درگ  هس 
دندمآ  گنچ  زیت  ناشراکیپب  دندمآ ***  گنجب  ناشیا  دروآب 
وج  مزر  نامگیب  هک  دروآب  وربور ***  رگیدکی  اب  دنتشگ  وچ 

دناوخ  شیوخ  رب  اریکی  ناشیا  زا  دنامب ***  ناریح  هبتع  ناشرادرک  ز 
بل  داشگب  دروآ  مه  خساپب  بسن ***  داژن و  زا  ناش  دیسرپب 

نامگ  دب  نآ  دنت  دش  دینشب  هچ  ناشن ***  نانز و  رسکی  درک  نایب 
گنت  تشگ  یبن  شیجب  ات  نینچ  گنج ***  نادیمب  نازات  دیزاتب 

نیک  نیئآ و  مسر  یبن  دنادن  نید ***  نارادمان  یک  دیشورخ 
يودروآ  مه  کی  ره  دندوب  هک  يول ***  لآ  نادرگ  ناگرزب و 

دنمک  ناشیا  وچ  يدرم  يدرگب و  دنمشاه ***  ینب  زا  بسن  لسن و  ز 
هاش  دروآب  دنتسرف  یئادگ  هاگمزر ***  رد  هک  دیان  مرش  ارو 

تسین  درم  وا  ریغ  نم  راکیپب  تسین ***  دروآ  مه  سک  ارم  وا  زجب 
ریش لیپ  زا  دشیدنن  مزر  رد  هک  ریلد ***  رادمان  نآ  هزمح  ای  و 

ارناشیا دیلو  ندینادرگ  رب  راصنا و  زا  نت  هس  نتفر 

تسوپ  دنزغم و  وچ  يرایب  وا  اب  هک  تسوا ***  داماد  هکیلاس  دروخ  رگد 
فاصم  مزر و  زور  نم  دروآ  مه  فانملا ***  دبع  دنبلد  طبس  منم 

نیلسرملا  دیس  ای  هزمح  زجب  نیک ***  تشد  رد  تسین  نم  دروآ  مه 
ياج  دیآ ز  ردنا  نیرب  رهپس  يارگ ***  رس  دوش  نوچ  نم  غیت  رس 

هوتس  زرگ  برح  زا  هوک  دوش  هوک ***  هراخ  رب  زرگ  رگا  مزارف 
نامسآ  نیمز  رب  مروآ  دورف  نانس ***  نوچ  نامسآ  زا  مزاس  ارف 

تسکش  نادرگ  نودرگب  مرآ  رد  تسد ***  راکیپ  زور  رد  وچ  مرآ  رب 
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نم  راک  زا  دندرگ  هریخ  نالی  نم ***  راکیپ  ناریش ز  دنزیرگ 
دنک  یناوغرا  ار  هرهچ  نیمز  دنک ***  یناشفنوخ  نم  ریشمش  وچ 

نیچ  داتفا  ردنا  رهپس  يورب  نیمز ***  تشپ  دیزرلب  شتفگ  ز 
گنج  راک  دش  گنت  هپس  برثیب  گنر ***  تفر  خر  ارناوگ ز  نالی و 

بیکش  دش  لد  ارناوگ ز  نالی و  بیهن ***  دمآ  رد  ربمیپ  شیجب 
تسپ  تشگ  ناروآ  مان  تسد  لد  تسبن ***  وا  اب  مزر  یسک  نادرگ  ز 

دای  هدوهیب  راتفگ  درک  یسب  داشگ ***  رب  نابز  نیک  رپ  هراب  رگد 
یسک  هدیدن  ناسنیدب  نکیلو  یسب ***  یتیگ  تسدید  هناوید  هک 

تسا  ربمغیپ  تفگ  ناوت  هنوگچ  تسرگشل ***  نیا  مزرنیا  هک  ار  یسک 
گنرد  باتش و  دنادن  نادیمب  گنج ***  راک  رگا  يزابب  درامش 

هتخات  ناگناوید  وچ  نوماهب  هتخارفا ***  ندرگ  یگناویدب 
یگناویدب  هتشگ  زاب  نید  ز  یگنازرف ***  هار  هدز  نوسفاب 

رگراک  دوش  شنوسف  دیاش  هک  رب ***  موب  هتشگ و  ادج  ناشیوخ  ز 
نایز  دناسر  ناشیوخ  شیوخ  رب  هک  نامک ***  ردنا  هداتفا  دوخ  رحس  ز 

زیختسر  ناگناوید  درآ ز  رب  زیت ***  ریشمش  هک  دنادن  نکیلو 
رایشوه  هن  دننیب و  هناوید  هن  راک ***  نادرم  غیت  نوچ  دنرآ  رب 

نامز  يرازب  ار  وا  رم  مرآ  رس  نامگیب ***  نیک  تشد  نیا  ردنا  نونک 
تانم  تال و  هب  عاوس و  دو و  هب  تالو ***  يزعب  اتفگ  نیا و  تفگب 

راگزور  رد  تسین  یلع  زا  ریغب  راز ***  راک  نیا  ردنا  نم  وفک  مه  هک 
سرف  شیارب  نادیمب  متسرف  سرتسد ***  رگا  یبسا  رب  درادن 

موش  هداتسیا  مزرب  هدایپ  موش ***  هدایپ  دیآ  رگ  هدایپ 
تسین  راکیپ  يور  میو  زا  ریغب  تسین ***  راع  یلع  دربن  زا  ارم 

تسا  رواخ  هم  نوچ  برع  نایم  تسروآ ***  مان  نارمع  روپ  وا  هک 
شدناد  دوخ  دنوادخ  نوسفاب  شدناوخ ***  ادخ  رس  رکم  زا  هک 

تسازس ار  وا  يدنوادخ  رگ  مشک  تسام ***  نایادخ  اب  وج  هنیک  وا  وچ 
تسکش  دمحم  يادخ  رب  دسر  تسدب ***  مرآ  رگ  نادیمب  ار  یلع 

هاگ  دروآب  دتسرف  ار  یلع  هاوخمزر ***  وا  دنوادخ  اب  منم 
میروآ  درگب  نایادخ  نمشد  هک  میروآ ***  دربن  ربمیپ  اب  نآ  زا 

اج دیآ ز  رد  ناگنلپ  گنچ  ز  ادخ ***  ریش  هک  نادیمب  دنیبب 

شراذگ دیلو و  هبیش و  هبتع و  گنجب  ار  یع  هدیبع و  هزمح و  لوسر  نداتسرف  نادیمب  رکذ 

ور  هدرمژپ  دنتشگ  شراتفگ  ز  وا ***  زا  نارادمان  نوچ  دندینش 
دندمآ  نیگهودنا  هتفگ  نآ  زا  دندمآ ر  نیما  لوسر  يوسب 
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تفنش  ناشیا  تفگ  زا  هدنشوین  فگ ***  هدنیوگ  هچ  ره  همه  کیاکی 
ور  درک  نید  نارادمان  يوس  وا ***  راتفگ  دینشب  وچ  ربمیپ 

سب  میئام و  دروآ  مه  شمزرب  سک ***  تسین  وا  ریع  ام  وفک  مه  هک 
تسا  مک  یتیگب  يرادمان  وا  وچ  تسا ***  مشاه  ةدود  زا  دنمرنه 

راز  راک  هگ  شمزرب  دیارگ  رادمان ***  ةزمح  ات  دومرفب 
ریش  هدنرغ  وچمه  دور  نادیمب  ریلد ***  رادمان  رگید  هدیبع 

داهن  یشیرق  نالی  نیزگ  داژن ***  مشاه  ناریلد  زا  دوب  هک 
مانالا  ریخ  دید  نتشیوخ  يوس  مامت ***  نایوج  مزر  نآ  ماک  دش  هچ 

دادبآ  ار  هراسخر  ود  هدید  ز  داشگ ***  رب  ار  هدید  یلع  يوسب 
دش  شوه  زا  هرابکی  هک  یتفگ  وت  دش ***  شوماخ  دیدیمه و  شیورب 

لد  زار  شربلد  اب  تفگ  لدب  لد ***  زاوآ  مه  ربلدب  دش  شلد 
غیت  رگ ز  يوس  دتسرف  ار  وا  هک  غیرد ***  دمآ  دای  زا  شرهم  سب  ز 

دش  هاوخ  اوه  نتسج  مزر  يوس  دش ***  هاگآ  رای  وا  رارسا  ز 
دای  راکیپ  راک  زا  درک  یسب  داشگ ***  رب  نابز  كاخ و  دیسوبب 

رهپس  بیزوت  ياپکاخ  يا  هک  رهچ ***  دوس  وا  ياپ  رب  دیشورخ و 
دیزگ  رب  نتشیوخ  يوفک  مهب  دیلو ***  نادیم  نهپ  نیا  ردنا  ارم 

هتساوخ  ارم  دوخ  يوفک  مهب  هتسارآ ***  راکیپ  راک  نینچ 
وجمزر  موش  نادیمب  وا  اب  هک  وزرآ ***  نیا  نم  مراد  وت  فطل  ز 

بایماک  وتب  یتیگ  ود  ره  يا  هک  باوج ***  ار  وا  داد  نینچ  ربمیپ 
یسک  مدیدن  يوفک  وت  رهب  ز  یسب ***  یتیگ  ود  يوسب  مدیدب 

دیزگ  يوفک  وت  رهب  ناوتب ز  هن  دیدپ ***  دیان  وت  رهب  يوفک ز  هچ 
تساور  ندیزگ  يوفک  وت  رهب  ز  تسادخ ***  وفک  هدنب  رگا  یتیگب 
سب  تسنیرفآ و  ناج  رادناهج  سک ***  وت  رهب  وفک  رگا  تسه  اور 

دحا  اوفک  تایآ  وت  ناشب  دمص ***  يادخ  نم  رب  هداتسرف 
( 79 هحفص (  تست  يورین  بات  ارک  یتیگب  تست ***  يوزاب  نادزی ز  تسد  نایع 

اپ  دنرادن  تمزرب  نازارگ  ادخ ***  ریش  یئادخ و  تسد  وت 
تسنم تسشن  هم  رب  وت  راک  ز  تسنم ***  تسد  تسار  وت  تسد  زا  هک 

بسا ندومن  تساوخ  رد  زاس و  راک  رداق  زاینیب و  ةدنراد  هاگردب  ایبنا  فرشا  ندومن  اعد  رکذ 

تست  يورین  نم ز  نت  اناوت  تست ***  يوزاب  متسد ز  ود  اناوت 
زامن  شدرب  دیسوبب و  ار  نیمز  زار ***  هناناج  دینشب  هچ  ناناج  ز 

ناکم  فص ال  تهاگ  ولج  فص  نامسآ ***  نیمتفه  وت  گنخ  يا  هک 
وت  نامرفب  یگنخ  شرع  دوب  ون ***  نادیم  يدرگ ز  تسا  یتیگ  ود 
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تساور  یشخبب  ششرع  گنخ  زک  وت  تساخ ***  وت  زا  کلف  گنخ  هکنآ  کنخ 
نیک  ناریلد  دربن  نادیمب  نیب ***  شخر  ةدنشخر  شخر  یکی 

نآ  راوازس  یبسا  چیه  دبن  ناد ***  زار  روشناد  راتفگ  ز 
وا  يوزاب  لای و  يورین  دشک  وا ***  يورین  بات  نتب  دارآ  هک 

يدب  انرب  ورین و  هب  اناوت  ياب ***  اناوت  وک  ةراب  نآ  ره 
روتس  يداهن  رب  نیمز  رب  مکش  روزب ***  يدرب  تسد  وا  تشپ  رب  هچ 

راگ  دنوادخ  دنسپ  دشاب  هک  راوهار ***  ةراب  دبن  یتیگب 
ارک  لد  ادخ  يوسب  دش  یبن  ادخ ***  ریش  تفگ  ار  زارنآ  هچ 
زاب  تفگ  دب  هدینشب  هچ  ره  همه  زاین ***  تسد  دروآ  رب  الابب 

تساور  يرآ  رب  ار  شتجاح  رگ  وت  تساوخ ***  هچ  نم  زا  وت  مارگ  رای  هک 
زارد  ینامز  هگنآ  شوه  زا  دش  زاینیب ***  اب  زارنآ  زا  تفگ  یسب 

زاب  درک  ار  هدید  نیمی  يوسب  زاین ***  يور  كاخ  زا  تشادرب  هچ 
رز  نیز  اب  بسا  یکی  شدیدب  رشبلا ***  ریخ  داشگب  هچ  هدید  ود 

لیلج  يادخ  يار  نامرفب و  لیئربج ***  فکب  شماجل  هتفرگ 
نانک  اشامت  هداشگ  هدید  ود  نامسآ ***  هن  کیالم ز  كولم و 

رهپس  هن  ةرذ  شمس  كاخ  ز  رهم ***  هام و  يوت  رپ  شمد  يوک  ز 
یتیار  وا  يور  زا  رهم  هم و  یتیآ ***  وا  يوس  زا  ردق  بش 

یتخیر  کلف  هن  نیا  شقن  اضق  یتخیگنا ***  شلعن  زا  هکیدرگ  ز 
یپ  شقن  زا  كالفا  هن  یناشن  یط ***  هتشگ  وا  ماگ  کیب  یتیگ  ود 

ناکم  ات  ناکمال  زا  هدید  رون  نانع ***  هدرک  مرگ  ناکمال  رد  هچ 
يربمغیپ  جارعم  هتشذگ ز  يرترب ***  سب  ششوک ز  نیسوق  ود 

مس  لعن و  زا  شیتیگ  ود  فرشم  مد ***  لای و  زا  شکالفا  هن  رونم 
ناکم  نامز و  هدنام  زاب  یپ  ز  نانع ***  هدومن  نوچ  ناکم  رد  کبس 

مگ  شرع  یسرک و  شمس  ریزب  مس ***  لعن  هدش  شبسا  یسرک و  ز 
كاخ  داب و  نوچ  بآ  شتآ و  زا  دب  كاپناج ***  نوچ  شناج  نت و  درجم 

ناوتسک  رب  تردق ز  تسد  وا  رب  ناهج ***  يادخ  برق  هدیشک ز 
دیجم شرع  هداهن ز  نیز  وا  رب  دیجم ***  راگدرک  تردق  دی 

نآ فاصوا  یلع و  تهجب  ار  بسا  لیئربج  ندروآ 

راسف  ماجل و  شنیتملا  لبح  ز  راگدرک ***  رواد  ناهج  هدومن 
نیلسرملا  دیس  اب  تفگ  نینچ  نیمالا ***  حور  داشگب  زار  رس 

ناکم  تنیز ال  وت  بسا  رس  ناکم ***  تهگن ال  الوج  ياج  يا  هک 
ایربک  ۀصرع  هدش  فرشم  يآ ***  رام  رد  وت  روتس  مس  ز 
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نیرب  شرع  دیدرگ  زارفا  رس  نیز ***  زارفا  رب  یتسشن  رب  نوچ  وت 
دوب  تشگ  کلف  هن  وا  خرچ  کیب  دومن ***  نالوج  وت  کنخ  خرچ  رب  هچ 

وت  گنرین  گنربش  زور  بش و  وت ***  گنهآ  بش  زا  زور  رادیدب 
راگدرک  رواد  یلع  يارب  راوهار ***  هراب  نیا  هداتسرف 

ادخ  تسد  ریغ  شرب  لابب و  اپ ***  تسد و  یسک  دیاسن  دوسن و 
سب  راداد و  يورین  تسد و  رجب  سرتسد *** واب  دشابن  اریسک 

قارب  زا  ترفر و  زا  هدرب  ورگ  قارف ***  هاگ  هگیدرون  ایرث 
يارگ  يداش  تشگ  ادخ  زار  ز  يادخ ***  زار  دینشب  وچ  ربمیپ 

شیپ  دناوخ  دوخ  داماد  مع و  ینب  شیوخ ***  دناوخ  نتشیوخ  یکیدزنب 
داد  هدژم  یگراب  نآ  زا  ار  وا  رم  داشگ ***  شیاتس  نابز  ربمیپ 

رب  هدروآ  وت  دوجو  لاهن  روراب ***  وت  یتسه ز  لخن  يا  هک 
يرگنالوجب  نادیم  نهپ  نیا  رد  يرفولین ***  کنخ  دش  وت  تسد  ز 

هام  دیشروخ و  دوب  مگ  وت  دنمس  هاگ ***  هصرع  نیا  رد  نالوجب  ات  دشن 
ناکم  نامز و  زا  ناشن  يدوبن  نانع ***  تمزع  مرگ  رگا  يدرکن 
یگرابکیب  دش  نایع  یتیگ  ود  یگ ***  هراب  یتخات  وت  هچ  یتیگب 

هتسارآ  وت  رهب  یتیگ ز  ود  هتخات ***  نیمز  رد  ات  وت  دنمس 
هتساوخ  ادخ  یهاوخ  زیچنآ  ره  هتخاس ***  نامسآ  هن  وت  رهب  ز 

ادخ  هداد  دنوادخ  رهب  ز  اپ ***  داب  هراب  نیا  نم  يوسب 
دش  يامیپ  شرع  سرف  يداش  ز  دش ***  ياج  ارهاش  نیز  شرف  رب  هچ 

تشذگ  رد  کلم  کلم و  رواکت ز  تشذگ ***  رد  کلم  زا  فرش  ناز  سرف 
روشب  دمآ  رد  هرکیب  یتیگ  ود  روتف ***  شنیرفآ  رد  داتفا  رد 
مد  داتفا  مد  زا  ار  لیفارس  مهب ***  دش  ناما  وت  کمس  امس و 

نامسآ  رب  تفر  رگید  قارب  ناکم ***  نامز و  زا  تشذگ  رب  سرف 
وگ  هچ  یسرک  شرع  وا  نادیمب  وا ***  نالوج  ياج  ار  شرع  دبن 

قاط  تفه  دش  هدید  رون  هرکیب  ناور ***  هن  نیا  راموط  دیچیپب 
دش رادومن  نابناهج  لالج  دش ***  رادیدپ  یئادخ  هوکش 

ربمغیپب ندیسر  ادن  بسا و  رب  ندش  راوس 

تخانش  ار  دوخ  ردق  نیرفآ  ناج  هک  تخات ***  شرع  تحاس  رد  مرگ  نانچ 
نیما  لوسر  شوگب  یئادن  نیرفآ ***  ناج  هاگرد  دمایب ز 

ياشگ  نیب  ادخ  مشچ  ود  ام  يوس  يارگ ***  رب  ار  هدید  ام  يوس  رب  هک 
نیب  هدنب  يدنوادخ و  ار  ادخ  نیب ***  هدننیرفآ  رواد  يوس 

دید  دننام  لثم و  یب  دنوادخ  دید ***  دنوادخ  يوسب  ربمیپ 
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دیدپ  یئایربک  تکوش و  همه  دیرگنب ***  ایربک  هگ  تحاسب 
راگدرورپ  ردق  هدش  نایامن  راگدرک ***  تیآ  هدش  نازورف 

رگ  هولج  یلع  سابل  رد  ادخ  رگداد ***  هگ  تحاسب  شدیدب 
بات  یئایربک ز  شتوطس  زا  دش  بآ ***  شرع  یسرک و  شتکوش  زا  دش 

نامک  دنمک و  هتفرگ  کیالم  نایسدق ***  هرز  ریز  هتشگ  ناهن 
نامک  وزابب  زیت و  غیت  فکب  نانک ***  نالوج  لیربج  لیئاکم و 

( 80) هحفص يادخ  هاگشیپ  رب  هچ  هداتس  يارک ***  فصوا  درگ  رب  درگ  همه 
تسین  باب  نیا  رد  هر  ار  هشیدنا  هک  تسین ***  بات  ار  راتفگ  هک  میوگ  هچ 

كاخ  داب و  شتآ و  شیالآ  ز  كات ***  بآ  زا  دیوش  ورف  منورد 
دهد  مماد  ریوزت و  یئاهر ز  دهد ***  مماج  مزب  یقاس  رگم 

دنک  یم  مخ  نورد  نوچ  ملد  دنک ***  یط  میتسه  یم  هعرج  کیب 
دهد  مناغم  رید  یناشن ز  دهد ***  مناشن  ار  یتشآ  هر 

منک  یتسرپ  یم  ناغم  ریدب  منک ***  یتسم  تابارخ  يوکب 
بای  هاشن  دوش  بل  نآ  زا  مناهد  بارش ***  دشون  رای  بل  زا  مبل 

روط  يانیس  کشر  ما  هنیس  دوش  زوشب ***  مرآ  هاشن  ناز  هنیس  رگا 
روط  لخن  ۀلان  تریغ  دوش  روش ***  رپ ز  ملد  ددرگ  هلان  نآ  زا 

منک رثوک  یقاس  یثیدح ز  منک ***  رونم  ار  نابز  شحدم  ز 

دیلو اب  هبراحم  نادیمب و  ندش  هناور  ریما و  ندش  راوس  رکذ 

راکشآ  دش  دنوادخ  لالج  راوس ***  یتیگ  دنوادخ  دش  نوچ  هک 
دنمتسم  دش  وید  دد و  خزودب  دنژن ***  دش  نمرها  وا  بیسآ  زا 

يرواد  تیار  دش  رادومن  يربمغیپ ***  شیج  نماد  زا  هچ 
باتب  ناویک  مارهب و  دنداتف  باتفآ ***  رات  تشگ  وا  يامیس  ز 

دنام  زاب  یپ  مراچ ز  خرچ  هش  دنا ر  ود  رواکت  نادیم  يوس  وا  هچ 
تفای  راداد  راداد  رون  کلف  تفات *** رون  وا  رون  زا  خرچ  رب  هچ 

شوگب  دمآ  شنادزی  توص  کلم  شورخ ***  لد  زا  هنیک  زا  رپ  دز  رب  هچ 
دوبک  خرچ  گنخ  دش  همیسارس  دومن ***  نالوج  گنخ  نآ  رب  شگنخ  هچ 

رارق  دش  نامسآ  زا  شورین  ز  راکشآ ***  نیمز  رد  شتکوش  دش  هچ 
نامسآ  اب  تشگ  نامأوت  نیمز  نامز ***  نیمز و  دمآ  ردنا  خرچب 

دروجال  دب  گنهنآ  هرابکیب  درگب ***  دمآ  رب  شدنمس  مس  ز 
رگداد  تردق  دی  دش  نایع  رگ ***  هولج  نیک  تشد  رد  دیدرگ  هچ 

تفاتش  نادیمب  روالد  دیلو  تفای ***  رون  وا  راسخر  نادیم ز  هچ 
دیرب  هر  کیب  نت  زا  ناج و  زا  لد  دید ***  لای  ورین و  وزاب و  نآ  هچ 
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هاش  يوس  رب  دید  شلد  یناهن  راگدروآ *** درگ  رب  تشگ  یمه 
ناج  تفر  شنت  زا  دربن  هدرکن  ناوتان ***  وا  رادید  دش ز  شلد 

بیکش  ناج و  تفر  شنت  ناج و  ز  بیهن ***  دمآ  ردنا  شیدب  ناساره 
راگدرورپ  دزن  رد  هدرورپ  وچ  راک ***  دش ز  لد  دیدرگ و  تسس  شنت 

دنار  هاش  يوس  نامارخ  نامارخ  دنام ***  زاب  شا  هراب  کت  نتفر ز  ز 
راگدرورپ  دزن  رد  هدرورپ  وچ  راگدرک ***  نماد  رد  سیلبا  وچ 

ادخ  رواد  رهق  زا  سیلبا  وچ  اپ ***  دمآ ز  هشیدنا  میب و  سب  ز 
دای  شیوخ  رهوگ  نم  دزن  نکب  داژن ***  مشاه  يراد ز  هک  انامه 

رگیدکی  اب  میشیوخ  وت  ام و  هک  رومان ***  يا  تسا  نامگ  نیا  ارم 
شیوخ ماجنا  مان و  نمب  یئارس  شیوخ ***  مان  نمب  یئوگب  رگ  نونک 

دیلو ربارب  رد  اغد  تشد  رد  ادخ  ریش  ندناوخ  زجر 

منک  نت  شیارآ  وت  مان  ز  منک ***  نشور  وت  مان  دوخ ز  لد 
وا  هب  اتفگ  دیدنخب و  خساپب  وخ ***  دنت  دش  دینشب  هچ  هشنهش 
راهنیز  ناشن  مان و  یئوج ز  هک  راگزور ***  ارت  دمآ  رس  انامه 

ناور  تناج  دیآ ز  رب  يرازب  نامگ ***  دب  يا  ممان  يونشب  رگا 
نک  رما  نم  مان  زا  دمآ  دورف  نخس ***  نیتسخن  زا  لزا  زور  هب 

تسب  شقن  لزا  زا  ریبد  ممانب  تسه ***  هچ  ره  ناکم  نامز و  يانب 
دوبن  یناشن  یتیگ  ود  شقن  ز  دوبن ***  یناهج  رگ  نم  مان  دبن 

ادخ  مانب  ممان  دید  نیرق  اپ ***  دراذگب  جارعمب  نوچ  یبن 
درک  زاب  ار  شرع  رد  ممانب  درک ***  زاس  ار  شرع  نوچ  دنوادخ 

یلع  ممارک  مان  تسا  هداهن  یلج ***  يادخ  دوخ  یئاتمهب 
ناور  دش  شنت  زا  ناور  هر  کیب  نامگ ***  دب  نآ  هاش  زا  دینشب  هچ 

بش  هریت  نوچ  هدنشخر  زور  شدش  بت ***  بات و  رد  دیزرلب  ینامز 
درب  نوریب  هدنز  نت  راکیپ  ز  درب ***  نوسفاب  ار  ناج  تساوخیمه 

تخت  جات و  هتفای  یبن  وت  زا  هک  تخبکین ***  ياک  دیدنخ  دیشورخ و 
ریپ  تخب  ناوج  تناوج  تخب  ز  ریت ***  مارهب و  هدنشخر  وت  يور  ز 
هام  قش  کلف  رب  وا  تسد  دنک  هانپ ***  یتسد  هچ  دیوج  وت  تسدب 

يربمغیپ  تسد  دشک  یمیتی  يروای ***  سکب  رگ  تا  يرای  دنک 
تخس  میبوکب  ار  یتسود  رد  تخبکین ***  يا  يا  ودع  مغ  رب 

راگزور  شوخ  شیوخ  رب  میئامن  راز ***  راک  رد  دوخ  رب  میدنیب 
هاوخ  ژاژ  دش  شرکم  ناشیوخب ر  هار ***  دمحم ز  رحس  هدرب  ارت 
بیکش  شنوسف  زا  ارت  دش  لد  ز  بیرف ***  ار  وا  نوسفا  میرامش 
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منک  نوسفا  ربمغیپ  نوسفاب  مینک ***  نوریب  هنیک  لد  ات ز  ایب 
يربمغیپ  يابیز  وت  یتسه  هک  یهر ***  هرکی  میناگدنب  همه 
دنزگ  دیابب  نایادخ  رب  ارچ  دیدن ***  ار  وا  هدننیب  هک  یئادخ 

تفگ  دروآرب و  یشورخ  خساپب  تفنش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  هشنهش 
راع  چیه  دوخ  راتفگ  يرادن ز  راکبان ***  يا  وت  یئوگ  هچ  يدنچ  هک 

امن  شتسرپ  ار  یبن  يادخ  اجب ***  ینام  هک  یهاوخ  هدنز  رگا 
زیختسر  دوخب  نونکا  مه  ینبب  زیت ***  غیت  نیا  تسد و  نیا  زا  هن  رگ  و 

تشز  وید  اب  رای  يوش  خزودب  تشهب ***  میحج و  میسق  تسد  ز 
نامز  مرآ  رس  نارای  لهجوبب و  نارکیب ***  رگشل  نیا  مرآ  ریسا 

مروآ  دنمک  مخب  ارناوگ  مروآ ***  دنبب  رسارس  ار  نارس 
رامد  مرآ  رب  يزع  تال و  زا  هک  راز ***  راک  شتآ  نانچ  زورف 

یکدنا  ار  مزر  نیا  رامشم  وت  یکی ***  منامن  احطب  نادرگ  ز 
ریگ  شیوخ  متام  نونک  هن  رگ  و  ریگ ***  شیپ  ار  مالسا  نید  هر 

اجب  دنامن  یشیوخ  شیوخ و  رگد  ادخ ***  زا  یبن  رب  دسر  نامرف  هچ 
شیوخ  دشاب ز  هناگیب  تسه  رگا  شیوخ ***  ياپ  دهن  نید  رد  هک  سکنآ  ره 

سرداد  یسک  درادن  نید  زجب  سر ***  دایرف  تسین  ارت  نید  زجب 
لال  داب  وگتفگ  نیا  رد  منابز  لاحم ***  دشاب  هک  خساپ  داد  نینچ 

نید  ددرگ ز  زاب  هریخ و  دوش  نیک ***  رپ ز  يرگنوسفا  نوسفا  زک 
تسردان  دوب  وا  ۀتفگ  همه  تسس ***  راک  دنک  نارای  ناشیوخب و 

مشچ  داشگب  هنیک  زا  رپ  رب  وا  رب  مشخب ***  دمآ  رب  شتفگ  هشنهش ز 
دنلب  خرچ  داتفا  ردنا  خرچب  دنمس ***  نادیم  درگ  رب  دیزاتب 

نانع  دزاس  مرگ  ادخ  بسا  هچ  ناکم ***  نوکب و  دمآ  هچ  ات  نیبب 
(81) هحفص کلف  کنخ  كاخ  رد  تخیر  ورف  کت ***  شگنخ ز  كاخ  سب  تخیر  ورف 

نیرب  خدچ  داتفا  رد  شدرگ  ز  نیمز ***  شبسا  دمآ ز  شدرگ  رد  هچ 
راکز  دش  نیمز  نوچ  نامسآ  لد  رارقیب ***  نامزن  وچ  لزا  زا  نیمز 

شوج  داتفا  رد  یسرکب  شرعب و  شورخ ***  دش  رب  توسان  توهال و  ز 
شوه  لقع  رس  زا  دش  لقع  سوه  شوت ***  باتیب و  تشگ  ربخیب  درخ 

ناکمال  ناکم  دش  ناکم  ریزب  نایبورکب ***  لغلغ  داتفا  رد 
دنکف  اپ  زا  یئانیم  قاط  ردق  دنکف ***  ایردب  یتسه  تحر  اضق 

راگزور  ةرهچ  دش  بامیس  هچ  راکشآ ***  رهدب  دش  وا  يامیس  هچ 
دیرگنب  وا  يوس  نوچ  هریخ  دشب  دیدب ***  نادیمب  ار  وا  لهجوب  هچ 
دش  شوه  زا  دیسرپب و  رگشل  ز  دش ***  شوماخ  دیزرل و  دیسرتب و 

راز  راک  رد  هنوگنیدب  دزات  هک  راوس ***  هدیسر  ون  نیا  تسیک  زا  هک 
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تسا  یبن  شیوخ  ناشیوخ  انامه ز  تسیک ***  دیئوگب  شداژن  مان و  ز 
ور  دنداهن  وا  يوس  خساپب  وا ***  راتفگ  دندینش  رگشل  هچ 

دوب  نابات  دیشروخ  وچ  شیور  هک  دوب ***  نارمع  روپ  ناوجون  نیا  هک 
راکشآ  راگدرورپ  شقن  هدش  راگزور ***  وا  شقن  ات  تسا  دیشک 

یسک  هدیدن  يرادمان  وا  وچ  یسب ***  نارادمان  زا  هدیدناهج 
یمه  دیابر  اه  نت  رس ز  یسب  یمه ***  دیارگ  رسکیب  شغیت  هچ 

هوک  راخ  وا  تسد  رد  تسا  موم  وچ  هوتس ***  یناهج  دش  وا  يوزاب  ز 
یبن  نیب  شیپ  دوب  اج  رهب  یبن ***  نید  تسا  راکشآ  وا  زا 

راغ  يوس  رب  رافک  میب  زا  دش  رارف ***  احطب  رهش  زا  هچ  دش  یبن 
باوخ  درک  يرگشل  يوس  اهنتب  بات ***  میب و  یب  دیباوخب  شیاجب 

نیک  غیت  همه  يو  رب  دندیشک  نیمز ***  احطب  ناریش  ناگنلپ و 
يار  درک  يرگشل  يوس  اهنتب  ياج ***  ناشورخ ز  دمآ  ردنا  ریش  وچ 
دندش  نازیر  کشا  همه  شمیب  ز  دندش ***  نازیرگ  شمیب  نازارگ ز 

تسا  یبن  راک  تسار  وا  يوزاب  ز  تسا ***  یبن  رای  راکیپ  تشد  نیا  رد 
دوش  نولگلگ  تشد  نیا  هک  نوخ  ز  دوش ***  نوچ  ام  ماجرف  مینادن 

مد  هشیدنا  درواین ز  رب  یمد  مغ ***  تفج  دش  لهجوب  دینشب  هچ 
هام  دمآ ز  رب  ناریلد  شورخ  هاگمزر ***  نماریپ  هگان ز  هک 

دید  هچ  روالد  دیلو  میوگچ  دیلو ***  يوس  گنت  دش  هچ  هشنهش 
ادخ  مشخ  رهق و  دش  راومن  اج ***  دمآ ز  ردنا  رهق  مشخ و  رپ  هچ 

دومن  نادزی  تسد  نمرها  نآب  دوشگ ***  زاب و  تسد  وا  يوس  رب  هچ 
ماج  دیشروخ  شیوخ  فک  زا  دنکف  ماین ***  زا  وا  ریشمش  هچ  دمآ  رب 

داتف  ایرد  تفه  رهب  مطالط  داتف ***  انیم  قاط  هنب  لزلزت 
نیرب  رهپس  زا  كاخ  تفر  ارف  نیمز ***  يوک  بآ  رد  تفر  ورف 

تفرگ  ناویا  جنک  رد  ياج  کلم  تفرگ ***  نادندب  تریح  تسد  کلف 
غیرد  یتیگ  ود  زا  تفگ  رادناهج  غیت ***  تسدنآ  هدرپ  یب  هچ  دش  نایع 
تسد  يالاب  تسد  دش  رادیدپ  تسه ***  هچ  ره  اپ  دمآ ز  رد  شتسد  ز 

راگزور  وا  غیت  زا  دش  شتآ  رپ  رارش ***  یتیگب  شغیت  تسد  دز  هچ 
دیزو  روالد  دیلو  يوسب  دیدپ ***  یقرب  تشگ  وا  ریشمش  ز 

یگراب  کیب  روالد  دیلو  یک ***  هراب  رب  زا  دش  همین  ودب 
هاش  ریبکت  تفر  نیرب  شرعب  هار ***  كاخ  رد  وید  نآ  داتفا  هچ 

دش  ریت  هم و  ات  نالی  شورخ  دش ***  ریبکت  زاوآ  زا  رپ  ناهج 
شوجب  ناشورخ  دمآ  لد  ار  رمع   *** شورخ دز  لد  دوخیب ز  رکبوبا 

دوتس  ار  یلع  دیدب و  ار  یلع  دوشگ ***  شیاتس  نابز  ربمیپ 
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نیرب  شرعب  مد  امد  دش  ارف  نید ***  ناریلد  ناشورخ  يداش  ز 
دش  كانمغ  راک  نآ  زا  رفک  لد  دش ***  كاچ  مغ  ناشیک ز  رفک  لد 
دیپط  نوخ  رد  درد  ناز  هبتع  لد  دیلو ***  نادیم  كاخ  رد  دیطلغ  هچ 

هاوخ  دروان  تشگ  وا  دروآب  هاگدروآب ***  دمآ  هزمح  يوس 
درگ  دروآ  رد  نادرگب  نادیم  ز  دربن ***  مه  يوس  دمآ  ردنا  گنت  هچ 

سونبآ  دبنگ  رس  زا  تشذگ  سوک ***  زاوآ  يان و  ندیشورخ 
نمرها  یکی  دمآ  رب  یتفگ  وت  نت ***  لیپ  نآ  هچ  دمآ  رد  نادیمب 

تشز  وید  نآ  زا  یتیگ  دیزرلب  تشهب ***  دش  وا  زا  میب  رپ  هک  خزود  ز 
ناور  دمآ  هزمح  يوس  دیشک و  نایم ***  زا  نیک  ریشمش  مشخ  زا  رپ 

شیک  هنیک  ببس  یب  هدش  ناشیوخب  شیک ***  نیئآ  نید و  زا  هتشگ  نیا  هک 
هاگن  نارای  ناشیوخب و  يدرکن  هار ***  دش ز  تلد  دمحم  رحسب 

دوب  نیهاش  گنچ  نفک  ارت  رب  دوب ***  نیب  ور  كون  تندووخ  نونک 
ازس  رگیدب  دیارگ  دیارگ  تناور  اپ ***  مرآ ز  رپ  تزرگ  ریشمشب و 
غیم  هدنرغ  وچ  دمآ  هزمح  يوس  غیت ***  هدنشخر  دروآ  رب  تفگب و 

زیر  زیر  نیک  تشد  نآ  رد  دیامن  زیت ***  ریشمشب  اروک  تساوخ  یمه 
غیرد  شزرب  راب و  نآ  زا  دماین  غیت ***  هدنشخر  تختیمآ  رب  شقرفب 

دنزگ  رهب  هزمح  رپس  دزرسب  دنلب ***  دش  وا  يوس  وا  ریشمش  هچ 
نیک  تشدنآ  رد  دمآ  ردنا  شورخ  نیک ***  مشخ  وا  راک  زا  دش  دیشک و 

دروخ  دوخ  رفغم و  اب  تشگ  رپس  درم ***  واگ  نآ  يوزاب  ورین و  ز 
شرفغم  اب  دوخ  دش  دروخ  مهب  شرس ***  رب  وا  زا  ینایز  دماین 

دنلب  یگناب  هزمح  دزب  شیوسب  دنزگ ***  شغیت  دماین ز  نوچ  وا  رب 
دیمد  رب  نامد  لیپ  وچ  نیک  زا  رپ  دیشک ***  رب  نیک  ریشمش  دیشورخ 

ریش  هدنرغ  يوس  رب  هابور  وچ  ریلد ***  دم  ردنا  دربن  مه  يوس 
تخاس  رود  نت  رس ز  ار  دروآ  مه  تخآ ***  دروآ  مه  يوس  غیت  رس 

درک  میب  زا  رپ  رسارس  ار  هپس  درک ***  مین  ودب  ار  وا  برض  کیب 
راگزور  ناروآ  مانب  دمآ  رس  راخ ***  هبتع  نیک  تشد  رد  داتفا  وچ 

تسار  مالسا  زیچان  رفک  دش  هک  تساخ ***  ریبکت  کناب  نایمالسا  ز 
تسخ  درد  نآ  زا  لد  همه  ارنالی  تسکش ***  احطب  نارادمان  لد 
اج  دمآ ز  رب  نیک  رپ  هبیش  لد  ياپز ***  دمآ  ردنا  رادمان  نآ  هچ 

وه  ياهزا  داتفا  رد  رگشل  هب  ور ***  هنیک  رپ  دروآ  رد  نادیمب 
دوبن  رترب  دروآب  وز  یسک  دوبن ***  رگشل  هب  یناولهپ  وا  وچ 
دنبب  ار  نیرب  رهپس  يدنکف  دنمک ***  نکفا  دیدنسپ و  الابب 

یتخادنا  شنودرگب  نوماه  ز  یتخآ ***  غیت  دیشروخب  وا  رگا 
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وگ  دیشروخ  يدوبر ز  يدرمب  وجمان ***  هدیدنسپ و  ریلد و 
دوب  هدنبیز  گنرواب  تختب و  دوب ***  هدنبات  دیشروخ  وچمه  شخر 
تشادن  یئانشآ  دد  وید و  زجب  تشادن ***  یئادخ  يزع  تال و  زجب 

نامد  لیپ  دننام  دیشورخ  نایژ ***  ریش  وچ  دمآ  رد  نادیمب 
داد  زاس  ار  همغن  زجر  تروصب  داد ***  زاوآ  مالسا  جوف  يوس 

درگب  دیآ  رد  یتسپ  هب  الاب  ز  دربن ***  مه  دوش  نم  اب  خرچ  رگ  هک 
(82) هحفص

نیمز  يور  نادرم  ناریلد و  نیز ***  تشپ  ربا  دننیبب  ار  نم  هچ 
نایژ  ریش  راکیپ  هب ز  ور  وچ  ناهن ***  وس  ره  دندرگ  هلوغیب  هب 
ریش  هاگنب  هب  ربب و  هلوغیب  هب  ریگ ***  رد و  هگ  دزیرگ  مگنج  ز 

نم  گنهآ  مه  دشاب  هک  نادیمب  نم ***  گنج  مه  مزر  رد  تسین  یسک 
راز  راک  ناشکندرگب  میامن  رازه ***  يوسب  میارگ  اهنت  هن 

نفک  اهنتب  مشوپب  هر  نیا  رد  نت ***  ود  نآ  ۀنیک  زا  نم  نونکا  مه 
رامد  ربمیپ  ادخ و  زا  مشک  راز ***  راوخ و  مشک  ار  یلع  یبن و 

وید  هنوراو  راک  رد  ویر  منک  ویرغ ***  رپ  منک  لد  ار  رکبوبا 
برع  رخف  ناگرزب و  نیزگ  بسن ***  مان و  متسه ز  هکنآ  منم 

نم  ياپ  نیک  مزر و  هگ  دراد  هک  نم ***  ياتمه  تسین  یسک  یتیگب 
درد  رپ ز  منک  ربمیپ  نورد  درگب ***  مرآ  رد  نادیمب  ار  یلع 
للخ  ربمیپ  يادخ  رب  دسر  لبه ***  تخبب  تال و  يورین  هب 

نارگ  زرگ  دروآ  رب  نودرگب  ناور ***  نادیم  يوس  دش  نیا و  تفگب 
ان  کناب  کلف  هن  زا  تفر  ارف  ارک ***  رس  نوچ  مزر  رد  تخات  ورف 

ور  داهنب  راکیپ  تشد  نآ  رد  وا ***  راکیپب  هدیبع  وس  نآ  زا 
درس  هآ  یبن  لد  زا  دروآ  رب  دربن ***  مه  دش  هبیش  اب  هچ  نادیمب 

داد  بانوخ  بآ  خرب  هدید  ز  داد ***  بآ  رت  گربلگب  سگرن  ز 
دای  درک  یسب  هدیبع  راک  ز  داشگ ***  بل  نید  نارایب  ناشورخ 

نیرب  تشهب  يوس  تخر  دشک  نیک ***  تشد  رد  هک  يدیهش  وا  هک 
نامز ار  وا  رم  دیآ  رس  نونکا  هک  ناوجون ***  نیا  دشاب  نیک  تشد  نیا  رد 

هدیبع ندش  دیهش  هدیبع و  اب  هبیش  ندومن  هبراحم  رکذ 

ور  درد  مغ و  ناز  ناشدرمژپب  وا ***  راتفگ  دندینش  نارای  هچ 
هار  خرچ  رد  درک  مگ  دیشروخب  هاگدروآب ***  نازات  هبیش  دش  هچ 

تشدب  نازات  تشگ  وا  دروآ  مه  تشذگ ***  رگشل  يوس  رب  ور  ناشورخ 
دنتخآ  نانس  غیت و  زرگ و  مهب  دنتخات ***  مهب  یگنج  ناریش  وچ 
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زیرگ  ار  نیا  هن  تسکش و  ارنآ  هن  زیت ***  غیت  رگیدکی  رب  دندیشک 
نانس  زرگ و  ریشمش و  دوسرفب  نآ ***  رب  نیا و  رب  نآ  دز  هنعط  سب  ز 

بیکش  رپ  نآ  بیسآ  نیا ز  نت  بیهن ***  رپ  نیا  بیسآ  نآ ز  لد 
رسب  يزیت  غیت  يدز  نآ  یهگ  رپس ***  يدیشک  رب  رسب  نیا  یهگ 

یتخآ  نیک  غیت  نیا  رب  نآ  یهگ  یتخادنا ***  كوان  نآ  رب  نیا  یهگ 
ناشن  ار  وا  ریت  يدش  نا  یهگ  نانس ***  يدیشک  رب  رسب  نیا  یهگ 

راز  راک  زا  دنتشذگ  رب  یمد  راک ***  ود ز  ره  يوزاب  هدنام  ورف 
رگیدکی  زا  بیسآ  رپ  ناج  نت و  رترود ***  رگیدکی  زا  دنداتس 
تفج  دروآ  مه  دیاب  راکیپب  تفگ ***  دروآ  مه  هدیبع  اب  نینچ 

میروآ  مزر  هدوهیب  هب  نادیمب  میرگیدکی ***  مع  رسپ  نم  وت 
بیرف  يدروخ  شنوسفا  گنرینب و  بیکش ***  یب  تلد  دش  یبن  رحسی 

دربن  مزر و  يامنم  هدوهیب  هب  درگ ***  زاب  دوخ  ناکاین  نیدب 
اپب  متفگ  هک  هر  نیا  رد  نیتسخن  اجب ***  یناگدنز  تدنام  رگا 

ور  مشخ  رپ  دروآ  يو  يوسب  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  هدیبع 
راکشآ  هدش  دمحم  نید  هک  راکبان ***  يا  وت  یئوگ  هچ  نیدنچ  هک 

كاپ  نادزی  نامرف  مدرگن ز  كاخب ***  نوخب و  دطلغب  رگ  منت 
يرواد  ینک  هتوک  مزر  نیا  رد  يروآ ***  یبن  يوسب  ور  رگ  وت 

لوبقان  نآ  راتفگ  دینشب  هچ  لوسر ***  نید  نیئآ و  وت  يریذپ 
دنبب  نوسفا  رکم و  رد  نم  رب  هک  دنلب ***  دز  رب  گناب  یکی  شیوسب 

دنتخادرپ  هرابکیب  ناج  زا  لد  دنتخات ***  رگیدکی  رب  هراب  رگد 
گرگت  ناراهب  دراب  هک  ناسنادب  كرت ***  دوخ و  رب  ریشمش  دیزابب 

گنچ  درب  وا  دنبرمک  رد  ورف  گنت ***  دیدرگ  هبیش  يوس  هدیبع 
نیک  ریشمش  هبیش  رمک  زا  دیشک  نیز ***  دیابر ز  ار  وک  تساوخیمه 

ورب  دمآ  رب  شغیت  هدیبع ز  وا ***  هاگ  رمک  رب  دز  غیت  رس 
نارواد  رواد  يوس  دش  ناور  ناج ***  درپسب  داتفا و  ردنا  كاخب 

تفای  هچ  نتشذگ  ردناز  هک  میوگ  هچ  تفاتش ***  ناناج  يوس  دش و  رد  ناج  ز 
درک  راز  ۀلان  شمغ  زا  کلف  درک ***  رابنوخ  هدید  شمغ  زا  یبن 

شوگ  مارهب  تفرگب  خرچ  رد  هک  شورخ ***  فلاخم  شیج  دمآ ز  رب 
ياون  شورخ و  رپ  دش  خرچ  مخ  يارد ***  کناب  يان و  ندیلان  ز 
نیمز  نابسا  مس  زا  هدید  رون  نیکب ***  ناشورخ  وس  ره  ناراوس ز 

رثا  نارای  مالسا و  دنامن ز  رشبلا ***  ریخ  شیج  رب  دنزات  هک 
زیختسر  هتساخ  هگ  دروآ  ز  زیت ***  غیت  همه  ناریلد  هدیشک 

راگزور  نایمالسا  هب  دمآ  رس  راز ***  راک  رد  زوریف  هبیش  دش  هک 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


هامب  دمآ  رب  ناریلد  شورخ  هاگدروآ ***  يارپ  هگان ز  هک 
هوتس  دش  نایمالسا  ریبکت  ز  هوک ***  ياریپ  تشد  نماد  همه 

نیرب  شرعب  هداهن  رب  نیز  هک  نیز ***  تشپ  ربا  دمآ  رب  يراوس 
دنام  زاب  کلف  راوس  یپ  زا  هک  دناود ***  نادیمب  رواکت  يراوس 

راگدنوادخ  دمآ  رد  نادیمب  راکشآ ***  دش  دنوادخ  لالج 
لابو  رد  دش  رفک  هگرخ  هم  لالج ***  باتفآ  نآ  هچ  دمآ  رب 

يامزآ  مزر  تشگ  الع  یلع  ياج ***  دمآ ز  رب  نوچ  یلع  یتفگ  وت 
دش  راک  زا  هدید  شندید  زا  هک  دش ***  رادومن  نادیمب  يراوس 

تشذگ  رد  نامسآ  رس  زا  نیمز  تشدب ***  دش  نانک  يالوج  هچ  شدنمس 
يرفولین  خرچ  نیا  دش  يریرز  يرگنالوجب ***  دمآ  رد  شگنخ  هچ 

روح  ناویک و  دنتشگ  همیسارس  رون ***  تفات  کلف  رب  وا  يور  زا  هچ 
دوتس  شنیرفآ  ناج  دنوادخ  دومن ***  نالوج  هکنوچ  نیک  نادیمب 

دید  بامیس  وچ  شیور  ارناهج ز  دیرگنب ***  نوچ  هبیش  وا  يامیسب 
تسرد  ار  وا  رم  نتسج  گنچ  دبن  تسس ***  دیدرگ  دروآ  راکیپ  ز 
هاگدروآ  درگ  رب  تشگ  یمه  هاگن ***  نایرگ  درک  یمه  وا  يوس 

بیهن  رپ  شلد  دش  وا  دروآ  زا  بیکش ***  نت  رد  هن  ارنادب  لد  رد  هن 
نیرفآ ناهج  يوس  سیلبا  وچ  نیبج ***  رب  هرگ  هداشگ  رب  نابز 

هبیش ندش  هتشک  هبیش و  اب  راگدرورپ  ریش  دربن  رکذ 

نیک  زور  وت  يورین  يوزاب و  ز  نیرفآ ***  ناهج  دزان  هکنآ  يا  هک 
ربهار  شاوت  یشاب  هکنآ  کنخ  رسپ ***  دیاز  وت  نوچوک  مام  نآ  نوخ 

دنک  یهاوخ  هنیک  کلف  اب  ادخ  دنک ***  یئارگ  رس  رگ  وت  اب  کلف 
(83) هحفص رهم  هام و  ةرذ  تهر  رد  دوب  رهپس ***  نودرگ  مشچ  وت  وچ  هدیدن 

شیک نید  شاوت  هکنآ  کنخ  شیوخ ***  وتنوچ  یسک  دراد  هکنآ  کنخ 
دنسپ  دوخ  دوخ  شقن  ربا  يدرگ  هک  دنبشقن ***  نینچ  یشقن  تسا  دیشک 

زاس  گنرین  گنرین  هب  ددرگ  هک  زاین ***  يور  وت  يوس  تسه  ارم 
ینکنوریب  شنوسفا  رهم و  لد  ز  ینک ***  نوسفا  وت  دمحم  رحسب 

ناهج  راگدرک  زا  یشیدنا  رب  نامگ ***  يرادن  دب  دوخ  ناشیوخ  ز 
هاگن  یکینب  ناشیوخب  یئامن  هار ***  يدرگن ز  دمحم  رحسب 

هاوخ  هنیک  دوخ  ناشیوخب  يدرگن  هاگمزرنیا ***  ارد  یئارگ  نم  يوس 
نمجنا  نیا  نارایب  دیآ  دب  نم ***  تسد  ربا  يدرگ  هتشک  رگا 

كاپ  رادناهج  ار  نآ  هن  ددنسپ   *** كاله مدرگ  وت  غیتب  نم  رگا 
نکم  يریگ  ریش  نم  دروآب  نکم ***  يریلد  اناوج  وت  نکم 
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ناور  ناشنت  دش ز  نم  مزر  زا  هک  ناروآ ***  دنک  نارادمان  سب  هک 
گنهن  یگشخب  ایرد  دزیرگ ز  گنج ***  زور  نم  غیت  زا  هکنآ  منم 

نیک  ماگنه  هاگنب  هب  ممیب  ز  نیمز ***  احطب  ناریش  دنزیرگ 
تسکش  مرآ  رد  ناویک  مارهبب و  تسدب ***  مرآ  غیت  نوچ  هکتآ  منم 

نک  هشیپ  یئوکین  يدنمدرخ و  نک ***  هشیدنا  مغیت  زا  ورین و  ز 
غیت  هدنرب  ریز  ارم  دیآ  هک  غیرد ***  دیآ  ملای  وزاب و  نیا  زا 

نخس  رد  بل  داشگب  هاشنهش  نبب ***  دش  ناوجون  نآ  راتفگ  وچ 
داژن  مان و  رت ز  ورف  مدرم  ز  داهن ***  وکین  درگ  یک  دیدنخس 
هاوخم  نم  زا  مالسا  نید  زجب  هاگمزرنیا ***  رد  يراگتسر  هر 

رشبلا  ریخ  یند  هر  امیپ  هب  رگ ***  هراچ  ارت  دشابن  نید  زجب 
نتشاد  رشبلا  ریخ  مسر  هر و  نتشادرب ***  يور  دو  يزع و  ز 

وت  راک  ةراچ  وا  نید  دنک  وت ***  راوازس  يزیچ  تسین  نیا  زج 
ریس  هرابکی  رمع  زا  يدیدرگ  وت  ریزگان ***  هگمزر  نیا  رد  هن  رگ  و 

نم  زیر  نوخ  غیت  ۀتشک  يوش  نم ***  زیت  رجنخ  دنک  تجالع 
نتشیوخ  مرجال  یشک  خزودب  نمرها ***  اب  رای  يوش  خزودب 

ریش  دروآ  مه  نادیمب  یتشگ  هک  ریلد ***  ناوجون  يا  رگنب  نونک 
شیپ  ریگ  ار  مالسا  نید  هر  شیوخ ***  ناشیوخب  یئوج  هچ  هناهب 

درس  هآ  یکی  لد  زا  دروآ  رب  درد ***  رپ ز  دش  هیبش  وا  زا  دینشب  هچ 
بآ  هرهچ  رپ  هدید  زا  تخیر  ورف  بات ***  دش ز  شنت  راک و  دش ز  شلد 

(84) هحفص رب  موب و  روشک و  زا  مدنام  ادج  رسب ***  منامز  دماک  تفگ  لدب 
رابب  دماین  مدوجو  لاهن  راگزور ***  شدرگ  زا  هک  اغیرد 

تفگ  زاوآب  نازرل  هراب  رگید  تفهن ***  زار  تفگ  یسب  لد  رد  هچ 
نارکیب  رگشل  نیاب  نک  هگن  ناروآ ***  مان  تشد  نیاب  رگنب  هک 

دنا  وت  رابت  شیوخ و  کیاکی ز  دنا ***  وت  رای  دنویپ و  شیوخ و  همه 
هانگیب  یمه  نتسج  هنیک  نیا  رد  هاگمزر ***  نیا  رد  هدیشک  هاپس 

وج  هماگنه  وت  ام  اب  هدوهیبب  ورب ***  ور  دوخ  مع  ینب  اب  وشم 
هار  تسین  ارت  نتشگ  هتشک  زج  هک  هاش ***  دیدنخ  دیشورخ و  شتفگ  ز 

دنمک  نکفیب  غیت و  زا  هنیب  دنب ***  هدوهیب  راتفگ  ار ز  بل  ود 
اج  زا  درپب  یتیگ  هن ز  رگ  و  ارد ***  دمحم  نیدب  یهاوخ  هچ 

ادخ  رواد  يورین  تشگ  نایع  اپ ***  بسا  رب  درشفاو  نیا  تفگب 
يرتشم  لزنم  زا  هم  دش  ارف  يرث ***  دش  رب  ایرث و  دش  ارف 

كاخب  نودرگ  ندرگ  تفر  ارف  كامس ***  زارف  زا  تشذگ  رب  کمس 
ریش  تشپ  زا  دیشروخ  تشگ  ناهن  ریپ ***  نودرگ  داتفا  ردنا  يو  رب 
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دومن  یئامن  دوخ  ادخ  یتفگ  وت  دوشگ ***  یئادخ  تسد  مصخ  رب  هچ 
سانش  نادزی  تشگ  کلف  رد  کلم  ساره ***  نادزی  شرع  رد  داتفا  رد 

دش  كاخ  ةدوت  نیا  كاخ  زا  رپ  دش ***  كالفا  شنادیمب  یئوگ  هچ 
ادخ  دش  رشب  سابل  رد  نایع  امن ***  دوخ  رشب  سابل  رد  دش  هچ 
راکشآ  نیرب  شرع  ناکسب  راگدرک ***  تلوص  شتوص  زا  دش 

دومن  تدحو  رفک  ۀنیئآ  رد  دوشگ ***  رب  ار  هدید  هش  يوس  رب  هچ 
راگزور  رت  کشخ و  تخوس  مهب  راکشآ ***  وا  غیت  زا  دش  یقرب  هچ 

رقس  ران  تخوس  ار  هبیش  نت  رو ***  هلعش  ةرذ  دش  هبیش  رب  هچ 
ادخ  توص  ریبکتب  دمآ  رب  اپ ***  دمآ ز  هبیش  وا  غیت  زا  هچ 

وگ  ریبکت  تشگ  ادخ  نتسخن  وگ ***  وچ  نادیم  كاخ  رب  تشگ  شرس 
نایناحور  درو  دش  رکذ  نآ  زا  ناکم ***  دش ال  ریبکت  زاوآ  رپ 

تسپ  الاب و  ینوزف و  يادخ  تسه ***  هچ  ره  زا  رتهب  رتهم و  نیا  هک 
دیشک  یتیگ  ود  شقن  وت  راگن  دیدپ ***  دمآ  وت  زا  تسه  هچ  ره  همه 

سک  میدیدن  شنیرفآ  نیا ز  هچ  سب ***  هراومه  میدیدب  ارناهج 
دنک  ینیرفآ  ناج  رکذ  رس  دنک ***  ینیب  شیوخ  رگ  هنوگنیدب 

لیئربج  رب  لیئاکم و  يوسب  لیلج ***  هاگراب  زا  دمآ  باطخ 
نم  يور  دوب  نایامن  شیور  ز  نم ***  يورین  تسادیوه  وا  زا  هک 

تسادخ  تسد  يورین  تامارک  تسار ***  تسه  نم  تسد  وا  يوزاب  ز 
ربهار  نیدب  ار  يوس  ام  هدش  رگ ***  هولج  هدش  شلالج  یتیگب 
وا  رای  نم  وا و  نم  رای  دوب  وا ***  راک  زا  تسار  هدش  یتیگ  ود 

شیپب  اهرس  هدنکفا  دندینش  شیوخ ***  دنوادخ  تفگ  هچ  کیالم 
زار  هگآ ز  تسین  سک  وت  زا  ریغ  هک  زاین ***  يور  كاخ  رب  هدوس  همه 

دنتشارفا  ردنا  رباب  اهملع  دنتشادرب ***  ریبکت  گناب  همه 
شورخ  نودرگب  دش  رب  ریبکت  ز  شوجب ***  دمآ  ردنا  نامز  نیمز و 

نیرفآ  زا  رپ  اهنابز  يداش  ز  نید ***  نارادمان  ابا  ربمیپ 
راک  دش ز  نیک  رفک و  رگشل  لد  رازن ***  راز و  هبیش  دش  هچ  نادیمب 
دیرب  لد  نتشیوخ  لد  ناج و  ز  دید ***  راوخ  ار  هبیش  نوچ  لهجوبا 

وا  درگ  رب  هرابکی  دیزات  هک  ور ***  درک  هپس  يوس  دیشورخ و 
ياپ  نادیمب ز  ار  وا  دیرآ  رد  يارک ***  رس  ةزین  زا  ریشمشب و 

زیختسر  ناشک  ندرگ  دمآ ز  رد  زیتس ***  رپ  وا  راتفگ  دش ز  هپس 
دنتخآ  غیت  زرگ و  هزین و  وا  رب  دنتخات ***  وا  درگ  رب  هرابکیب 

تسکش  نادزی  يارادب  درآ  هک  تسدب ***  ینانس  يراوس  وس  رهز 
يادخ  يوسب  رگ  هزب  ارنامک  يامزآ ***  مزر  هتشگ  یکی  اج  رهب 
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رامد  درآ  رب  نادزی  كاپ  زا  هک  راز ***  راک  رد  تخات  يوگ  اج  رهب 
نیک  رپ ز  دوخ  دنوادخ  يوسب  نیک ***  رپ ز  یکی  اج  ره  دما ز  رب 

هاش  دنام  هپس  نایم  اهنت  هب  هاپس ***  نآ  دش  درگ  هش  درگ  رب  هچ 
باجح  ردنا  دیشروخ  تشگ  ناهن  باتفآ ***  نماد  دش  درگ  زا  رپ 

رون  يایرد  تشگ  ناهن  تملظب  روش ***  دیحوت  رحب  رد  داتفا  رد 
دش  رون  رپ  شرع  تحاس  همه  دش ***  رود  نامسآ  زا  یئابیکش 

دناشف  رس  رب  هودنا  کشا  کلم  دناشف ***  رت  ةدید  زا  کشا  کلف 
زار  درک  یسب  وا  زاین  یب  يوس  زاین ***  تسد  دروآ  رب  ربمیپ 

یئوت  ادیوه  یئ و  هن  ادیوه  یئوت ***  ادیپ  هدرپ  رد  هکنآ  يا  هک 
ادخ  یشاب  وت  شک  ةدنب  نآب  امنهر ***  شاوت  یتسه  هک  هر  نآب 

هاگمزر  فص  ردنا  هتشک  دوش  هاپس ***  یب  وت  هار  رد  هک  یهاشب 
دنهد  رس  هگ  دنناتس و  رس  هگ  هک  دنهن ***  رس  وت  هار  رد  هکنانآب 

منهاریپ  كاچ  نتب  يزاسن  منت ***  يزوسن  نونکا  مناج  رب  هک 
نتشیوخ  زا  رود  منت  يزاسن  نمب ***  یشخب  مزر  نیا  رد  ار  یلع 

تست  رازاب  مرگ  نآ  زا  یتیگب  تست ***  راینآ  هک  وش  یلع  رای  وت 
زاس  هراچ  ار  زار  نآ  تفریذپ  زار ***  تفگ  نوچ  هدنراد  يارادب 

دوب  زاب  شا  هدید  یبن  يوسب  لیلج ***  راگدرک  زا  دمآ  ادن 
هاپس  دمآ  رب  اج  زا  دومرفب  هاگمزر ***  زا  دمآ  شورخ  هگان  هک 
امزآ  مزر  تشگ  ادخ  یتفگ  هک  ادخ ***  ریش  دیشروخ  رب  نانچ 

دنک  ياج  زا  خرچ  دبنگ  هن  هک  دنلب ***  غیت  تسد و  یکی  دمآ  رب 
تخاس  راکیب  راکیپ  ار ز  نالی  تخات ***  راکیپ  تشد  رد  مشخ  رپ  هچ 

ادخ  راگدرک  ناگدنب  ربا  اج ***  دمآ ز  ردنا  ادخ  تسد  هچ 
وگ  وچ  نادیم  كاخ  رب  دیطلغب  وا ***  غیت  زا  ناشک  رس  رس 

ررش  متفه  خرچ  رد  داتفا  رد  رگ ***  هولج  دش  هچ  شهوکش  رگشلب 
ناروآ  مزر  دندیمر  شمزرز  نارک ***  ره  زا  دیزات  هک  وس  رهب 

نوگن  رس  نیک  تشد  نآ  رد  هداتف  نوخب ***  كاخب و  ناناوتان  نت 
نمرها  دش  راسنوگن  خزودب  نکش ***  رگشل  دیدرگ  هچ  شلالج 

كاخ  سیلبا  هدنکارپ  رب  رسب  كاچ ***  مصخ  لد  دش  وا  غیت  زا  هچ 
نیز  تشپ  زا  نتیب  رس  شغیت  ز  نیمز ***  احطب  نادرگ  ناگرزب و 

تشگ  رفک  رگشل  نآ  همیسارس  تشد ***  يور  رب  كاخ  رب  دنداتف 
ررش  ناشیک  رفک  رد  داتفا  رد  رو ***  هلعش  وا  غیت  شتآ  دش  هچ 

( 85  ) هحفص نیمز  یلاخ  رفک  رگشل  زا  دش  نیک ***  تشد  رد  تخات  وا  هک  وس  رهب 
راکشآ  يدزیا  يورین  هدش  راوسیب *** هدش  شغیت  ناروتس ز 
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دنامن  نت  رسب  نادیمب  ار  یسک  دناشف ***  رس  نت  سب ز  وا  غیت  رس 
نیمز  برثی  نادرگ  ناریلد و  نیک ***  تشد  رد  تشگ  رو  هلمح  وا  هچ 

دنتخاس  دوخ  راک  همه  نادیمب  دنتخات ***  نیک  نادیمب  وا  یپ 
نیک  تشد  نیا  رد  دش  شهیب  حالص  نیز ***  تشپ  زا  دنکفا  هک  يریلد 

راز  راک  تلآ  نآ  هدیشوپ  هب  راوس ***  يدندش  برثی  ناریلد 
دندمآ  شوهب  شوه  یب  نایادگ  دندمآ ***  شوپ  عرد  ناکم  اج  قلخ 

دندمآ  راوس  ناداهن  هدایپ  دندمآ ***  راد  غیت  نانت  هنهرب 
لدب  امرخ  بوچ  دش  ریشمشب  لزی ***  مل  ةدنراد  يورین  ز 

تسپ  هدنکفیب  ار  امش  نایادگ  تسدب ***  يدنه  غیت  نانت  هنهرب 
داژن  يزات  بسا  نایئاحطب  ز  داهن ***  برثی  نادرم  دنتفرگ 

ریرس  حالص و  هتفرگ  متسر  ز  ریش ***  هدنرغ  وچ  یلاز  هشوگ  رهب 
ریگ  ریش  ناهبور  وا  شیپ  زا  دش  ریش ***  هزرشنآ  هچ  دمآ  رد  نادیمب 

گنردیب نیک  نادیمب  دمآ  رد  گنج ***  ناتفخ  دیشوپ  ضفحوبا 

رمع نتساوخ  ار  لهجوبا  باطخ و  رمع  ندمآ  نادیمب 

نهریپ  نینهآ  نهآ و ز  ابق ز  نت ***  هدرک  ناهن  نشوج  ود  ریزب 
درک  ریت  زا  رپ  شک  رت  تشپ  سپ و  درک ***  ریشمش  ياج  هرز  يورب 

نمجنا  نآ  رد  نادیمب  دمآ  رد  نو ***  دالوف  هوک  نینهآ  یکی 
دنزگ  شلای  وزابب و  شزرگ  ز  دنمتسم ***  نیمز  شدنمس  مس  ز 

نیمز  نامز و  يو  زا  دیزرلب  نیک ***  دمآ ز  رد  نادیم  نهپ  رد  هچ 
داژن  احطب  نارادمان  يا  هک  داد ***  زاوآ  دیشورخ و  يدنتب 

گنلپ  مرچ  ریش و  لد  دردب  گنج ***  زور  نم  لاگنچ  هکنآ  منم 
تسکش  مرآ  رد  احطب  نادرگب  تسدب ***  مریگ  زرگ  رگ  هکنآ  منم 

تسا  نم  درم  هک  هنیک  نادیمب  تسنم ***  دربن  گنج و  ياپ  ارک 
هاگدروآب  نم  يوس  دزات  هک  هاپس ***  نیا  رد  تسین  یسک  انامه 

فانملادبع  دالوا  هقرغ  نوخب  فاصم ***  رد  یلع  غیت  برض  زا  دش 
نم  هاوخ  اوه  ددرگ  لهجوبا  نم ***  راکیپ  هب  دیایب  رگ  یسک 
تسیروای  ارم  رم  وا  زاوآب  تسیروآ ***  مزر  يار  ارم  او  اب  هک 

منک  نیئآ  هزات  وا  زا  ار  یبن  منک ***  نیگنر  غیت  وا  نوخ  زا  هک 
مروآ  مان  مزر  رد  گنن  زا  سپ  مروآ ***  مادب  ار  ناشکرس  رس 

تخانش  نادیمب  ار  وا  لهجوبا  تخات ***  راکیپ  تشد  رد  نیا و  تفگب 
لامه  يرادن  یلاگس  دب  رد  هک  لاگس ***  دب  كر  دب  یگدیشورخ 
گنر  ویر و  رپ  رهد  وت  سیبلت  ز  گنن ***  تسه  ار  سیلبا  وت  راک  ز 
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تسروای  وا  نیئآ  نید و  تا  هن  تسا ***  ربمغیپ  نید  رب  هن  لد  ارت 
راع  گنن و  ار  مالسا  رفک و  وت  ز  راکبان ***  يا  مالساب  يزان  هچ 

تسس  مالسا  تشگ  وت  مالسا  ز  تسردان ***  نیک  يدوب ز  رفک  رد  وت 
رگ  هیوم  وتب  ددرگ  رکبوب  هک  رس ***  لاپوکب و  مبوکب  تنانچ 

دیشک  رب  نیک  غیت  رمع  يوسب  دیمد ***  رب  اج  شتآ ز  هچ  تفگب و 
رگید  لاخ  تفر  رمع  يوسب  ریسدب ***  نآ  تخات  رمع  يوس  هچ 

شیر  هنیس  ار  مالسا  دوب  وز  هک  شیک ***  رفک  رمع  شدوب  لاخ  یکی 
راد  هزین  شکندرگ و  دنمرنه و  راوس ***  ریلدو و  درگ  رادهپس 

تسین  وت  رفک  هدیدان  راکنیا  هک  تسیرگنب ***  نود  لهجوبا  يوسب 
هاوخمزر  موش  نیئآ  نید و  یپ  هاگمزر ***  نیا  رد  نم  وا  دروآب 

تخاس  راکیپ  راک  همه  وا  يوس  تخات ***  راکیپ  تشد  رد  نیا و  تفگب 
لاخ  يوس  نیک  نادیمب  دش  ناور  لاب ***  وزاب و  تشارفا  ضفحوبا 

رسب  رس  يونشب  نم  تفگ  رگا  ریس ***  وکین  لاخ  یک  دیشورخ 
دوب  یئانشآ  نیدب  رگ  ارت  دوب ***  یئاهر  تزیت  ریشمش  ز 

یبن  يادخ  اب  یگدنب  ینک  یبن ***  يار  نیئآ و  رگ  يریذپ 
نم  تفگ  ونش  متفگ  هک  هر  نیا  رد  نتشیوخ ***  نت  یهاوخ  هدنز  رگا 

ياپ  مرآ ز  رد  تنیک  تشد  نیا  رد  يارگ ***  رس  هزین  نیاب  هن  رگا 
لاگس  دب  كردب  یگدیشورخ  لاخ ***  دینشب  هکنوچ  رسپ  رهاوخ  ز 

يا  هن  ادیپ  شیوخ  هناگیب و  ز  یئ ***  هنام  ةدود  ۀمخت  زا  وت 
بیرف  يدروخ  گنرین  نوسفاب و  بیکش ***  یب  تلد  دش  یبن  رحسب 

دنتخآ  نیک  غیت  رگیدکی  يوس  دنتخات ***  رگیدکی  رب  دنتفگب و 
زیتس  رپ  دوخ  لاخ  يوس  دمآ  رد  زیت ***  ریشمش  ضفح  وبا  دروآ  رب 
للخ  دمآ  رد  شلاخب  شغیت  ز  لجا ***  غیت  تخورفا  شلاخ  رب  هچ 

هامب  دش  رب  ضفحوبا  شورخ  هاگمزرنآ ***  رد  شلاخ  هتشک  دش  هچ 
بسشک  رذآ  وچ  دمآ  رد  نادیمب  بسا ***  تشپ  رب  رکبوبا  دمآ  رب 

يامزآ  مزر  تفر  هگمزر  يوس  يارک ***  رسنآ  ردنا  تسدب  یئاصع 
کنحلا  تحت  هدنکفا  رس  تشپب  کتب ***  نایوپ  داتفا  رد  شدنمس 

ریپ  خرچ  وا  بیسآ  زا  دیسرتب  ریبک ***  ریپ  دروآ  يوس  دش  هچ 
نیک  نادیمب  ار  وا  دندید  هچ  نیمز ***  احطب  نادرگ  ناریلد و 

يور  هدروآ  رگیدکی  يوس  همه  يوا ***  راک  زا  دندنامب  یتفگش 
گنچب  درادن  یئاصع  زا  ریغب  گنج ***  راکیپ و  هدیدان  هکیریپ  هک 

نمجنا  نینچ  رد  وجگنج  هدش  نف ***  رکم و  هحبس  همامعب و 
تسروآ  گنج  مزر  رد  رکبوب  هک  تسا ***  ربمغیپ  رحس  زا  هک  انامه 
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يرذآ  ۀناختب  یشیشک ز  يرگنب ***  واب  رگ  درخ  مشچب 
تشز  وید  هدش  هتشرف  لکشب  تشنک ***  زا  هدمآ  نورب  نادیمب 

هاگدروآ  رد  ناشوج  ناشورخ و  هاپس ***  احطب  نادرگ  هراب  رگید 
نوخ  دنهاوخ  زاب  نایمالسا  هک  نورد ***  نمادب  نماد  دنتسبب 

ریت  مارهب و  رهم و  دش  همیسارس  ریپ ***  ناویکب  دش  هپس  شورخ 
زیختسر  هگمزر  نآ  رد  دش  نایع  زیتس ***  رپ  دش  هراب  رگد  ینامز 

اج دمآ ز  رب  ناشوج  ناشورخ  ادخ ***  ریش  دید  يرواد  نآ  هچ 

لهجوبا نتشک  رگشل و  ود  ندومن  برح  هبولغم و  گنج 

نانمیرها  دندیمر  نادزی  ز  ناور ***  نادیم  يوس  نوچ  تشگ  یلع 
رب  دروآ  رس  نادیم  تشد  همه  رس ***  دنکفا  نت  زا  وا  غیت  سب  ز 

نامک  هداشگ  نیمک و  هدوشگ  ناور ***  وا  يوس  برثی  ناریلد 
( 86 هحفص (  تخانش  ار  وا  تفر  وا  کیدزن  هچ  تخات ***  لهجوبا  يوسب  يریلد 

درک  راوخ  ار  یهجوبا  هنامز  درک ***  راسنوگن  نیز  زا  شبرض  کیب 
دنمس  تشپ  دمآ ز  ردنا  دیلو  دنکف ***  نادیمب  شنیز  يور  زا  هچ 
تسد  دیزای  زیت  رجنخ  يوس  تسشن ***  رب  نیک  رپ ز  شا  هنیس  ربا 

شرکیپ  نامگ  یب  دنکفا  كاخب  شرس ***  يراوخب  دربب  نت  زا  هک 
داهن  یمارگ  رادمان  يا  هک  داد ***  دنگوس  رکبوبب  ار  وا  رم 

مرس  بیز  وت  ار  مندرگ  نکب  مرکیپ ***  زا  رس  يربب  رگ  نونک 
منک  يدنلب  رس  نارس  نایم  منک ***  يدنمجرا  ناگتشک  رب  هک 

دیرب  نت  زا  هنوگنیدب  ار  شرس  دینش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  هدنشک 
هاپس  احطبب  دمآ  ردنا  تسکش  هاگمزر ***  رد  لهجوب  هتشک  دش  هچ 

دندمآ  راهنیز  رد  هاش  يوس  دندمآ ***  رازن  احطب  ناگرزب 
هاوخ  داد  نارواد  رواد  يوس  هاوخ ***  دایرف  هتشگ  یلع  يوسب 
میدمآ  هانپ  رد  ادخ  يوسب  میدمآ ***  هاوخداد  ام  وت  يوس  هک 

تسه  وت  يار  هچنآ  وگب  سپ  نآ  زو  تسد ***  يالایم  نام  نتخیر  نوخب 
هاش  دیشخبب  نارادمان  نآ  رب  هاوخ ***  دایرف  راتفگ  دینشب  هچ 

تسد  هرابکی  دندیشک  نتشک  ز  تسرپ ***  نادزی  هاش  نآ  نامرفب 
دنروآ  ریگتسد  ناشکندرگ  ز  دنروآ ***  ریسا  ات  هش  دومرفب 

روشن  روش و  تشگ  نایع  یتفگ  وت  روش ***  داتفا  رد  رکشلب  شتفگ  ز 
نیک  تشد  رد  دنتشگ  راتفرگ  نیمز ***  احطب  نادرگ  ناریلد و 

دنبب  احطب  ناگرزب  هدیشک  دنمک ***  هدوشگ  برثی  ناریلد 
ریگتسد  یهش  یئادگ  تسدب  ریسا ***  يراوخ  لاگنچب  يزیزع 
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راوخ  دیدرگ  هشوگ  رهب  يریما  رازن ***  يریگتسد  یئ  هشوگ  رهب 
تسد  دنداد  داب  رب  هلمج  نارس  تسرن ***  سک  نارکیب  رگشل  نآ  زا 
ریپ  لاز  نوچ  هتشگ  ناهن  نتمهت  ریسا ***  ناتسد  تسد  یمتسر  هدش 

دنژن  هتشگ  مارهب  رزآ  ز  دنمک ***  ون  هم  هدنکف  ناویکب 
يار  درک  نیک  رفک و  هگ  رگشلب  اجز ***  دمآ  رب  يداش  ربمیپ ز 

نامز  نیمز و  دمآ  ردنا  شوجب  نامسآ ***  دش  ریبکت  گناب  زا  رپ 
تشذگ  رد  کلف  زا  کلم  شورخ  تشد ***  يور  دش  لئیربج  زاوآ  رپ 
يادخ  شرع  دمآ ز  ندیشورخ  يارگ ***  يداش  شرع  رد  تشگ  کلف 

هاپس  احطب  هاش  ۀمیخ  يوس  ادخ ***  لوسر  نادنخ  تشگ  ناور 
دوب  هام  شهگ  رخو  همیخ  کلف  دوب ***  هاگ  رخ  هن  همیخ  هن  شک  یهش 

نیرب  شرع  هگرخ ز  تفر  ارف  نید ***  ياراد  هاگرخ  يوس  دش  هچ 
تسپ  دنتشگ  تال  يزع و  دو و  تسکش ***  دمآ  ردنا  رفک  رافکب و 
هام  دوس  هر  كاخ  رب  رخف  رس  هاگراب ***  نآ  بیز  دش  هچ  شمودق 

تشذگ  متشه  خرچ  زا  هدرپ  ارس  تشگ ***  هاش  نآ  ياج  ارس  هدرپ  هچ 
نیشن  دنسم  شرع  رب  تخت  نآ  دش  نیک ***  رفک و  ةدرپ  رد  تشگ  نایع 

يارس  هدرپب  ار  نید  ناریلد  ادخ ***  لوسر  هگنآ  درک  بلط 
تفای  هاگ  رخ  تفه  ینشور  وا  زا  تفاتش ***  هگ  رخ  يوس  یلع  نیتسخن 

هام دیشروخ و  ياج  هگ  راب  نآ  دش  هاگدروآ ***  يوس  یلع  دمآ  هچ 

نید ناریلد  تسدب  یعمج  ندش  ریسا  رافک و  ندروخ  تسکش 

يردیح  ۀعارد  درگ  زا  رپ  يربمغیپ *** ناتفخ  قرغ  نوخب 
نوخ  قرغ  رمک  ات  نامسآ  هدش  نوگ ***  هلال  شنشوج  نماد  نوخ  ز 

ادخ  اب  یبن  دش  نیرق  يداش  ز  اج ***  داد  دوخ  دزن  یبن  ار  وا  رم 
شرع  ناکس  دمآ ز  ندیشورخ   *** شرع نامیقم  زا  شورخ  دمآ  رب 

رگ  هولج  يآ  رام  ةولج  همه  رشبلا ***  ریخب  دش  وا  رادید  ز 
دید  هدید  دب  هچنآ  شرع  يالابب  دیرگنب ***  وا  يالاو  يالابب 

دیدپ  نابناهج  يور  شورین  ز  دیدب ***  نادزی  يامیس  شامیس  ز 
دید  جات  ورسفا  رس و  ناز  نایع  دید ***  جارعم  هاگ  رد  هچنآ  ناهن 

دومن  شیاتس  ار  نیرفآ  ناهج  دورد ***  شداد  دیدنخب و  ربمیپ 
يایربک  رویز  تتوطس  هدش  يآ ***  رام  رویز  ترسفا  يا  هک 

دنلب  نادزی  شرع  وت  يوزاب  ز  دنمجرا ***  نامسآ  وت  يورین  ز 
دیدپ  یئایربک  وت  يورین  ز  دیدپ ***  نادزی  تشگ  وت  يوزاب  ز 
تانم  هاج  وت  میب  هتسسگ ز  تال ***  ردق  وت  بیسآ  هتسکش ز 
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يامن  دوح  یئوت  یئادخ  هارب  يادخ ***  زا  ریغ  ردق  ارت  دنادن 
وت  یئایربک ز  توطس  نایع  وت ***  یئادخ ز  ردق  رادومن 

زاب  هدیدرگ  وت  يوس  هدید  ارم  زار ***  ماگنه  برق  لزنم  رد  هچ 
ناهن  ياهزار  نایع  دش  نمب  نایع ***  نادزی  زار  دش  وت  يور  ز 

نهک  زاین  زا  وت و  زار  ز  نب ***  هب  ربمیپ  يانث  دمآ  هچ 
هاگدروآ  يوس  رب  تشگ  ناور  هار ***  نازات ز  قیدص  رکبوبا 

رشبلا  ریخب  کی  اکی  يدومن  رس ***  تشه  هتخیوآ  كارتفب 
کنحلا  تحت  وراتسد  هقرغ  نوخب  کت ***  هدنام ز  زاب  یپ  شدنمس ز 

هام  دیشروخ و  مشچ  دش  هریخ  وز  هک  هار ***  هار  نوخ  شیادر ز  ابع و 
رو  هطوغ  ششک  رت  زا  ریت  نوخب  رپس ***  یلیک  تشپ  سپ و  هدنکف 

دش  هریت  هم  مشچ  وا  رادید  ز  دش ***  هریخ  نامسآ  وا  يالاب  ز 
راب  هدروآ  رس  شدنمس  یتفگ  وت  راوخ ***  هتسب  رب  كارتفی  رس  سب  ز 

هوک  دیدنخب  تشد و  دیزرلب  هوکش ***  لالج  سب  تبیه و  سب  ز 
نیرفآ  درک  دیسوبب و  ار  نیمز  نید ***  قوراف  بسا  زا  دمآ  دورف 

داهن  ربمیپ  تخت  ياپ  رب  داشگ ***  رب  نیز  کیاکی ز  ار  نارس 
دوزف  رب  هگیاپ  دوخ  دزن  ارو  دومن ***  یمارگ  ار  وا  رم  ربمیپ 

رس  دندیروآ  یبن  يوسب  رسب ***  رس  نید  ناگرزب  سپ  نآ  زو 
ناروآ  دنگ  نوخ  رپ  تشگ  نیمز  نارک ***  ات  نارک  رس  زا  رپ  دش  نیمز 

دید  هداتفا  هبتع  هبیش و  رس  دیرگنب ***  ناگتشک  نآ  رب  ربمیپ 
وگ  وچ  هداتف  نادیمب  ناشنارس  وا ***  مع  ینب  ناشیا  دندوب  هک 

برع  رخف  ناریلد و  نیزگ  بسن ***  مانب و  يدوب  هبیش  یلو 
دوب  هدنز  برع  ردنا  هرهش  نیاب  دوب ***  هدنشخر  دیشروخ  هچ  شیور  هک 

دومن  تقر  دید  وا  راسخر  هچ  دوشگ ***  رب  نوچ  هدید  نآ  رب  ربمیپ 
دنروآ  ریگتسد  هگراب  نی  دنروآ ***  ریسا  ات  سپ  دومرفب 

یک  سوواک و  نوزفا ز  دندوب  هک  يول ***  لآ  نادرگ  ناریلد و 
نید  نادرم  تسد  رد  راتفرگ  نیمز ***  احطب  ناگرزب  ناهش و 

راگزور  شدرگ  نیا  هتشگ  نینچ  راوخ ***  هتشگ  یهش  یئادگ  تسدب 
دنمتسم  یهش  یئادگ  تسدب  دنب ***  تسد  هشب  هدومن  یئادگ 

ریپ  انرب و  تشز و  هدیدنسپ و  ریسا ***  رسکی  دنتشگب  رگشل  هچ 
( 87) هحفص

دیرگنب  همه  يوسب  تقفش  ز  دیدب ***  کیاکی  يو  رب  ربمیپ 
نیرفآ  ناهج  ياضر  دنیزگ  نیدب ***  دیآ  رد  سک  ره  دومرفب 

دیهد  شدنمدوس  رتخا  دنپب  دیهد ***  شدنپ  دیشاب و  رای  واب 
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تساک  جک و  رجب  یتیگب  دیوجن  تسار ***  هار  زا  دچیپ  رس  هک  سکنآ  ره 
نمجنا  نیا  ردنا  راوخ  دیربب  نت ***  ار ز  شرس  رجنخب  مد  نیمه 

راگزور  نیا  نیئآ  تسا  نینچ  راوخ ***  دیئامن  شناگتشک  نیا  وچ 
وس  راچ  زا  ندیشورخ  دمآ  رب  وا ***  راتفگ  دندینش  نادرگ  هچ 

دیود  نیک  زا  دوخ  ریسا  يوسب  دیشک ***  رب  نیک  غیت  یکی  وس  ره  ز 
نمجنا  نآ  زا  سک  دشن  ناملسم  نت ***  رافک  دنداهن  نتشکب 

تشگن  یشیک  مالسا  يوس  یسک  تشد ***  يور  دش  بوشآ  کناب و  زا  رپ 
دایز  رشحم  روش  ار  خرچ  دش  هک  داتف ***  اغوغ  تشد  نآ  ردنا  نانچ 

راک ریبدت  دندرک  هنوگنیدب  راز ***  تشد  رد  رافک  راک  دش  هچ 

هیدفب نید  لها  ندش  اضر  نداد و  هیدفب  ندش  رارق  ربمغیپ و  ترضح  دزن  ار  شیرق  يارسا  ندروآ  رکذ 

دیهراو  نتخیر  نوخ  بوشآ  ز  دیهد ***  تلهم  لاسما  کی  ار  ام  هک 
شیپ  مالسا  میریگ  مینیبب و  شیوخ ***  راک  همه  کیاکی  ام  ات  هک 

اهبنوخ  نام  دیهاوخ  هچنآ  دیهد  ادگ ***  هاش و  اجنآ ز  رد  کیاکی 
نمجنا  نیا  رد  دشاب  هچنآ  میهد  نتشیوخ ***  ۀیدف  همه  کنیا  هک 

وا  راک  زا  هاگآ  هن  یناهن  وا ***  راتفگ  دمآ ز  شوخ  ار  نالی 
دندمآ  اهبنوخ  یپ  رد  همه  دندمآ ***  ادخ  لوسر  يوسب 

لوبق  ارناش  هیدف  رگا  دیزاس  هک  لوسر ***  ناشیا  تفگ  زا  دیدنخب 
رب  موب و  نیا  دنرآ  ردنا  اپ  ز  رگد ***  لاس  دنیایب  نیک  یپ 

راگزور  دوب  ات  اجب  یشاب  وت  رایرهش ***  نیا  هک  نادرگ  دنتفگب 
داب  وت  ياج  میهیدب  تختب و  داب ***  وت  ياپ  كاخ  نارورس  رس 

ماخ  راک  ناهج  رد  دوش  ار  ام  هک  ماین ***  ردنا  دنام  ام  ریشمش  هن 
جنر  جنگ  نآ  زا  يرآ  شیاسآب  جنگ ***  میریگ  هزات  نونک  ناشیا  زا 

زارف  ندرگ  میئام  ون  تخبب  زاس ***  دندرک  هنیک  رگد  لاس  هچ 
لوبق  ددرگ  هیدف  ات  دومرفب  لوسر ***  ناشیا  راتفگ  دینشب  هچ 

دنمتسم  یبن  يوس  دندیشک  دنژن ***  رازن و  ار  ناگتسب  همه 
لوبق  ددرگ  هیدف  ات  تساوخیمن  لوسر ***  مع  سابع  هلمج  نآ  زآ 

دنمس  رسارس  ینابش  تسدب  دنمک ***  رد  ارو  ینیمک  هدیشک 
هاوخ  دایرف  تشگ  یبن  يوسب  هآ ***  هدنبات  دیشروخب  دز  لد  ز 

دنلب  ناغفا  درک  نارگ  دنب  ز  دنب ***  جنر  تنحم و  زا  دیلانب 
تسس  دنیامن  شدنب  دومرفب  تسرد ***  تلمب  نآ  دبن  ار  یبن 
ور  دروآ  يو  يوس  دییرگب و  وا ***  يوس  رب  سابع  درک  هگن 
یتساک  راک ن  زا  چیه  نیبم  یتسار ***  زا  نم  يوسب  رگنب  هک 
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ماوت  مان  یتیگ ز  زارفا  رس  ما ***  وت  مارگ  شیوخ  مع و  نم  هک 
دوب  ردارب  روپ  وت  شک  یسک  دوب ***  رسفا  شنودرگ  رگ ز  دزس 

لیئربج  رب  زان  دنک  نودرگب  لیلخ ***  رب  يرترب  مرح  رب  دنک 
نیکرشم  ۀلمج  زا  يرامشب  هن  نیلسرملا ***  دیس  يا  وت  منونک 

گنت  راک  سپس  نیز  نکم  رب  نمب  گنن ***  تخس  ما  هیدف  نیا  زا  دشاب  هک 
ناور  احطب  يوس  نونک  اجنیا  زا  نارکیب ***  تمحر  زا  زاس  ارم 

هتسارآ  وت  رهب  متسرف ز  هتساوخ ***  رویز  وتب  اجنآ  زک 
نیلسرملا  دیس  اب  رای  موش  نیبم ***  نیدب  میآ  رد  سپ  نآ  زو 

ور  دروآ  يو  يوسب  خساپب  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  ربمیپ 
نت  راچ  دوخ و  زا  یهد  دیاب  هک  نخس ***  یئوگ  هچ  دوخ  هیدف  زا  وت 

رسپ  ردارب  دوخ  نآ  تسه  ارت  رگد ***  لفون  لیقع و ز  زو  دوخ  ز 
دوب  دمحم  نبا  هبتع  نآ  هک  دوب ***  مع  يا  وت  هفیلخ  مراهچ 

نمجنا  نآ  رد  دمآ  رد  يرازب  نخس ***  نیا  وا  زا  سابع  دینشب  هچ 
بات  شوه و  تا  هچ  رهب  هتفر  لد  ز  باوج ***  رد  نینچ  ار  وا  تفگ  یبن 

یتساک  یجک و  زجب  یئوگن  یتسار ***  رجب  میوگن  یتفگن 
مدحبص  دوخ  يونابب  يدرپس  مرح ***  زا  جورخ  تقو  هک  رز  نآ  زا 
ناهن  ردنا  راد  ناج  وچ  رز  نیا  وت  نامز ***  دیآرس  رگ  ارم  یتفگب 

ردقنیا  هد  دالواب  کی  رهب  ربب ***  دوخ  ردق  نیا  تمسق  دوخ  ز 
وا  راک  زا  دنامورف  یتفگش  وا ***  راتفگ  سابع  دینشب  هچ 

نامسآ  نامأوت  شرس  رب  دش  هک  نانچ ***  یساره  دمآ  ردنا  شلدب 
تسا  روخ  رد  يربمغیپب  شتفگ  هک  تسا ***  ربمغیپ  هک  ار  وا  تشگ  نیقی 

لیقع  نامیا  قدص  زا  دروایب  لیلخ ***  لوسر  تسدب  سپ  نآ  زو 
نمجنا  نآ  ردنا  دندش  ناملسم  نت ***  هس  نآ  زا  دعب  نت  ود  نآ  زا  سپ 

هاگمزر  دش  شون  يداش و  زا  رپ  هامب ***  دش  رب  ریبکت  کناب  وغ 
رشبلا  ریخ  يوس  ور  دنداهن  ربخ ***  نآ  زا  مالسا  لها  همه 

رابک  لوسر  نیدب  دمآ  هک  راختفا ***  ام  راک  نیا  زا  میراد  هک 
تسار  مالسا  کناب  دش  راک  نیز  هک  تساخ ***  ریبکت  کناب  یئ  هشوگ  رهز 

يار  دومنب  هنوگنیدب  نید  يوس  يادخ ***  لوسر  رابک  مع  هک 
شوجب  دمآ  يداش  زا  يداش  لد  شورخ ***  دش  رب  مالسا  هب  يداش  ز 

نیکرشم  نآ  لاوما  دنرآ  هک  نید ***  ياراد  دومرفب  سپ  نآ  زو 
دوب  هچ  ره  نآ  زا  دیشخب  هزادناب  دومن ***  تمسق  باحصاب  رسارس 

لگ  ناریلد ز  ياپ  دروآ  رد  لد ***  تخادرپ  هچ  تمینغ  راک  ز 
نیک  تشد  رد  هداتفا  رس  یب  دب  هک  نیکرشم ***  نت  ات  سپ  دومرفب 
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راگزور ناشن  دنیبن  ناشیز  هک  راسهاچ ***  رد  دندنکف  رسارس 

ادخ لوسر  ةوزغ  رد  دحا  ةوزغ  ناتساد  زاغآ 

زاب  زار  رتفد  رس  میامن  زار ***  لها  رتفد  رس  زاجعا  ز 
يوگ  زار  ۀتفگ  زجب  میوگن  وا ***  زار  رجب  منابز  دیوگن 

نم  زاوآ  زاس  دش  همغن  نآ  زا  نم ***  زاسمد  دیدرگ  هچ  وا  مد 
وا  زاوآ  تساخرب  هدرپ  مسا  ز  وا ***  زاوآ  تسار  دش  هدرپ  نیا  رد 

(88) هحفص
دنمجرا  وا  تفگ  زا  تشگ  نخس  دنلب ***  دش  نخس  يانب  نتفگ  ز 

زار  يایوگ  تسین  وا  ریغ  یسک  زاب ***  هدرپ  رگا  ددرگ  رادنپ  ز 
تساهزار  هدنیوگ  هدرپ  ره  ز  تساه ***  زاوآ  رپ ز  اه  هدرپ  وا  زا 

تسوا  تفگ  زا  راتفگ  رپ ز  نابز  تسوگتفگ ***  یئارای  هن  اریسک 
كاخ  تشم  دنک  ینیرفآ  نخس  كاغم ***  رد  دزو  رگ  ۀخفن  وز  و 

دنک  یهاشداپ  نم  وچ  یئادگ  دنک ***  یئامنهر  وا  فطل  رگا 
تسوا  زا  انیب  اناد و  هریت  لک  تسوا ***  زا  اهناوتان  یئاناوت 

نورب  درآ  یتوص  هدرپ  ره  ز  نومنهر ***  یئ  هدرپ  رهب  شیاون 
نم  زاوآ  تدنپ  ره  دیآ ز  رب  نم ***  زار  تا  هدرپ  ره  دیارس ز 

سب  کشخ و  ین  زا  ریغب  یشابن  سفنمه ***  تمد  کی  رگا  مشابن 
دنمجرا  نم  توص  زا  تزاوآ  دش  دنلب ***  دش  نم  زاوآ  وت ز  ياون 

یمد  يزاین  رب  یمد  یتیگب  یمدمه ***  تمد  کی  رگا  مزاسن 
نتخورفا  شتآ  رد  كاشاخ  ز  نتخوس ***  زجب  یئاهب  يارادن 
يرب  شوخ  ۀمغن  زا  زاوآ و  ز  يربیب ***  ین  نم  یب  وت  دوجو 

تفرعم یم  ندومن  فیصوت  ناحبس و  رداق  زا  نتساوخ  دادمتسا  باتک و  شیارآ  تنیز و  باب  رد  همان  یقاس 
نک  زاوآ  هدرپ  نیا  زا  نارایب  نک ***  زاس  ار  همغن  ایب  ینغم 

دنب  رامضم  رات  ما  هدرپ  نیا  زا  دنب ***  رات  ما  هدرپ  نیا  زا  رامضمب 
نک  زاب  اه  هدرپ  ملد  زا  گنچ  ز  نک ***  زار  ةدرپ  مرحم  ملد 
يابر  لد  خر  منیب  هدرپیب  هک  يابرلد ***  ما  هدرپ  نآ  زا  ینغم 

نزب  یئاون  ربلد  زاوآب  نزب ***  یئان  هدرپ  نا  زا  ینغم 
امنهر  ما  هدرپیب  هدرپ  نآ  رد  اون ***  شک  رب  هدرپ  نا  زا  ار  ادخ 

یگدور چ زا  مدینشب  دور  زا  هک  یکدنا ***  دورس  دور و  توص  نآ  دب 
دورس  یئابرلد  بل  لعل  ز  دور ***  زاوآ  يرادلد  گنچ  زا  هک 

دهد  یناگدنز  ار  هدرم  نهک  دهد ***  یناوجون  نهک  ریپب 
گنن  هب  ممان  رآ  گنچ  زاوآ  ز  گنچ ***  رآ  گنچب  یئاجک  ینغم 
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یطخ  ون  اون  کنابب  يدورس  یطب ***  رباب  رازلگ  فرط  رد  هک 
دیشک  یتیگ  ود  ره  رب  خسن  طخ  دید ***  رای  طخ  یتیگب  وک  ره  هک 

نیب  رای  هرهچ  یتسین  نآ  رد  نیب ***  رادلد  يور  رذگب و  لد  ز 
نم  شوه  هر  شش  ورس  دز  نانچ  نم ***  شوگ  رد  دش  وا  زاوآ  هچ 

دایب  رسارس  مقرز  قاروا  دش  دایز ***  میایر  دهز و  طخ  دش  هک 
دش  كاردا  رون  نزخم  همه  دش ***  كاپ  ایر  دهز  گنز و  زا  لد 

زاب  زار  ةدرپ  دش  زار  زا  هک  زار ***  هدرپ  زا  رآ  نورب  ینغم 
دوبر  منید  لقع و  لد و  شوه و  هک  دومن ***  یئار  هدرپ  یب  هدرپ  نیا  رد 

نک  زارنیا  فشک  ین  زاوآب  نک ***  زاوآ  هناخیم  نادنرب 
نیب هنامیپ  يامیپ  هنامیپ  ز  نیب ***  هناخیم  ماج  زا  مج  زومر 

لسگ  نامیپ  يامیپ  هداب  غم  لد ***  نید و  ملد  زا  درب  همغن  کیب 
تسکش  مخیش  یضاق و  نامیپ  هک  تسبب ***  نامیپ  هنامیپب  منانچ 
درک  تسد  زا  دروآ و  رد  میاپ  ز  درک ***  تسم  ارم  یپایپ  ماج  ز 

ما  هناخ  یم  يامیپ  هار  نم  هک  ما ***  هنامیپ  دومیپ  هداب  نآ  زا 
وا  تسم  دبا  ات  ما  هدیدرگ  هک  وا ***  تسد  ةداب  زا  تسم  نانچ 

شوگب ناتسم  کناب  ارخرچ  دسر  شورخ ***  مرآ  رب  دوخیب  هچ  یتسمز 
داشگ  میورب  يزابقشع  رد  داد ***  ریش  نوچ  رهد  ۀیاد  ارم 

تسین  رای  هر  يا  دفوک  يرس  تسین ***  رادلد  راتفرگ  وک  یلد 
هب  راسنوگن  نآ  مدع  هاچب  هب ***  راد  رس  رب  نآ  تافاکم 

تسب  دهع  نایتابارخ  اب  ارم  تسلا ***  زور  هک  یتسد  دازیرم 
ناغمرا مدمآ  نافم  بارش  ناغم ***  ریپ  متسلا ز  زور  هک 

ناخ میهاربا  راقو  اب  ةدازهاش  ریبدت و  اب  ریما  فصو  رد 

يوبس  درد  انیم و  فاص  زا  هن  يوج ***  هاشن  دش  رای  بل  زا  مبل 
دش  راداد  راداد  رای  ارم  دش ***  رای  ارم  رم  نیرفآ  ناهج 

درک  همان  نیا  شقن  رب  رما  ارم  درک ***  هماگنه  مرگ  ارم  يویدخ 
لیئربج  مد  زا  یحو  وچمه  نمب  لیلد ***  نم  رب  تشگ  وا  ياهنخس 

ممد  یسیع  وچ  دش  وا  راتفگ  ز  ملد ***  ایوگ  تشگ  وا  فاطلا  ز 
نابز  رت  مدمآ  وا  راتفگ  ز  نابز ***  مدرک  هزات  وا  راسخر  ز 

متخومآ  یجنس  نخس  ار  نابز  متخورفا ***  شراتفگ  ار ز  ناور 
متفای  يرتسگ  نخس  نابز  متفای ***  يرترب  وا  هاگرد  ز 

موش  رتسگ  حدم  نانچ  شحدمب  موش ***  رو  نخس  شفصوب  هنوگچ 
تسرد  دیآ  رب  منابز  رب  اجک  تسس ***  تسنابز  ار  ملق  شفصو  ز 
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درب  شهاگیاپ  يوس  هر  اجک  درخ ***  باقع  رگ  دبا  ات  درپ 
نامگ  دب  نت  شتآ  رد  شرهق  ز  ناج ***  زرح  وا  رهم  ار  دنمدرخ 

يورسخ  رسفا  ةدنزارف  يورسخیک ***  جات  ةدنرآ  رب 
نید  داد و  تیار  ةدنزارف  نیمز ***  زور  کلم  ةدنیاشگ 

ناخ  میهارب  ناج  روشک  هش  نارماک ***  ةدازهش  رادناهج 
هتسارایب  شیور  تسد و  زا  هک  هتساوخ ***  نیرفآ  ناهج  ار  ناهج 

راد  هنیئآ  رهم  شخر  هام  ز  راو ***  بامیس  خرچ  وا  يامیس  ز 
تسوا  زیرنوخ  غیت  زا  یسکع  قفش  تسوا ***  زیت  رجنخ  زا  یقرب  کلف 

شیگ  دنب  زا  يدنوادخ  ار  ناه  شیگدنز ***  زا  هدنز  هدش  یتیگ  ود 
نیرب  خرچ  هتسب  وا  لاگنچب  نیمز ***  واگ  هتسب  وا  لاپوک  ز 

دنامن  یمان  دادیب  بوشآ و  ز  دنار ***  هراب  وا  هکیموب  زرم و  رهب 
شون  هداب  دش  لدع  مخ  زا  ناهج  شوج ***  قافآ  رد  شلدع  تیص  دز  هچ 

زآ  تسد  نیتسآ  رد  تفر  ورف  زارد ***  شدوج  تسد  دش  هچ  ششخبب 
ربب  دمآ  نم  دیما  تخرد  رگداد ***  ورسخ  نآ  لابقاب 

ریذپ  شناد  تشگ  وا  زا  مناور  ریگتسد ***  وا  فطل  دش  همان  نیا  رد 
درک  رادیب  هتفخ  رتخا  ارم  درک ***  راتفگ  فطل  رس  زا  نمب 

روم  راتفگ  دیدنسپ  نامیلس  روه ***  هدنبات  هرذ  رب  دیباتب 
مشیالآ  كاپ ز  ششیامرف  ز  مینامرف ***  درک  ناتساد  نیاب 

(89  ) هحفص
مکش  مهو و  نظ و  دش  ملع  همه  مک ***  ردم  دش  رون  زا  رپ  شیور  ز 

رف  دیشمج  ياراد  رادناج  رگداد ***  هدازهش  لابقاب 
دشک  رهوگ  كالفا  يوزارت  دیشک ***  رب  نخس  عمش  هچ  منابز 

راوهاش  رهوگ  نخس  رهب  ز  راثن ***  يارب  شیارب  مرآ  رب 

ربمغیپ گنجب  بیغرت  ندومن و  عمج  رگشل  ریبدت  ار و  شیرق  نایفسوبا  ندروآ  مهارف  رکذ 

دنب  هیاریپ  تشگ  نخس  رد  نینچ  دنلب ***  ناتساد  نیا  راس  نخس 
ارگ  نودرگ  تشگ  ناتساد  نیا  هک  اون ***  ناتسدب  دز  نخس  رد  نانچ 
هار  دومیپ  هکم  يوس  ناساره  هاگمزر ***  زا  هچ  نایفس  تخیرگب  هک 
مغ  هودنا و  رپ ز  دش  هناخ  يوس  مژد ***  مغ  زا  لد  درز و  میب  زا  خر 

دنژن  نادرگ  ناریلد و  نورد  دنمتسم ***  مغ  ناشیک ز  رفک  لد 
دنمتسم  نز  درم و  ینز  رب  رهب  دنلب ***  تام  کناب  ۀناخ  ره  ز 

رگ  هیوم  نز  درم و  یئ  هناخ  رهب  رسپ ***  رهب  ردارب ز  رهب  ز 
دنتخاس  اه  هراچ  یسب  مغ  ره  ز  دنتخادرپب ***  متا  راک  زا  هچ 
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دنتسارآ  رگشل  نتساوخ  نوخب  دنتساخرب ***  ياج  زا  رگشل  همه 
راوگوس  هدش  ناشیک  رفک  همه  راز ***  نایرگ و  رافک  موق  همه 
هار  دنتفرگ  نایفس  ناخ  يوس  هایس ***  دوبک و  هدرک  هماج  همه 

دنمتسم  ردپ  نوخب  دب  یکی  دنژن ***  ردارب  رهب  دوب  یکی 
رابت  شیوخ و  رهب  نیمغ  دب  یکی  راوگوس ***  دب  دنزرف  رهب  یکی 
وگتفگ  ناشراکیپ  مزر و  زا  دب  وم ***  هدیلوژ  نایرگ و  درم  نز و 
نزیار  نز  درم و  اب  تشگ  نانچ  نمجنا ***  نادب  نایفس  درک  هگن 

منک  نوخ  يراک  بلط  هنوگچ  منک ***  نوچ  ار  دردنیا  نامرد  هک 
وج ود  خر  رب  هدید  زا  دنداهن  وا ***  راتفگ  احطب ز  ناگرزب 

رشبلا ریخ  ترضح  زا  نتساوخ  نیکب  لدکی  احطب  ناگرزب  ندمآ  رب  اج  زا  رکذ 

ریفن  ناغف  دمآ  رد  نودرگب  ریپ ***  انرب و  دمآ ز  ندیشورخ 
زارف  ندرگ  هلمج  ناشک  ندرگب  زاجح ***  رد  نینچ  یمیتی  ددرگ  هک 

غورف  ار  نتشیوخ  ۀتفگ  دهد  غورد ***  رکمب و  نوسف و  رحسب و 
تسرد  دشابن  یتسس  راکنیا  رد  تسس ***  راک  نینچ  نتفرگ  دیابن 

یمه  دیوش  تسد  لبه  نوخب  یمه ***  دیوج  موب  ورب  اهنت  هن 
نیگ  هودنا  دنتشگ  هرابکیب  نید ***  كاپان  موق  نوچ  دندینش 

شوج  رپ ز  لد  نازیر  کشا  همه  شورخ ***  دمآ  رب  یشیرق  موق  ز 
برع  موقب  دمآ  دب  يو  زا  هک  بل ***  دنداشگ  ربمیپ  راک  ز 

مینک  نامرد  هنوگنیا  درد  نیدب  مینک ***  ناسآ  لد  رب  نیا  هک  دیاشن 
مینک  رب  نزو  دنزرف  لام و  زا  لد  مینک ***  رب  نتشیوخ  زا  لد  هرکیب 

باتفآ  مرگ  ار ز  رس  میشوپن  باوخ ***  مارآ و  میئوجن  یئاجب 
رد  تشد و  نماد  ام  ياج  دوب  رب ***  موب و  نماریپ  میدرگن 

تخس  هیاریپ  میدنب  دالوف  ز  تخر ***  میشوپن  نشوج  دوخ و  زا  زج 
شرورپ  ناجب  ار  نت  میئامن  شروخ ***  ناوخ و  میزاسن  نوخ  زا  زج 

بارش  نوخ  رپ  حمر  رس  زا  میروخ  بآ ***  میشون  غیت  مد  بآ  ز 
ماسح  هشیمه  هنهرب  نامدوب  ماین ***  زا  غیت  راسخر  میشوپن 

كاچ  كاچ  ۀنیس  اب  میدرگب  كاخ ***  نوخ و  رد  لهجوبا  درگب 
مینک  نوگلگ  مصخ  ةرهچ  نوخ  ز  مینک ***  نوخ  زا  رپ  بل  رب  تشد  ای  و 

نیرفآ  دومن  رگشلب  رگشل  ز  نید ***  كاپان  نایفس  دینشب  هچ 
تشپ  ورای  مهب  رسکی  دنیآ  رد  تشرد ***  ود  روخ  مزرنیا  رد  دیاب  هک 

میروآ  گنرد  مدکی  هک  دبیزن  میروآ ***  گنجب  رسارس  ارنانز 
زیتس  مزر و  دنیوج  راچانب  زیرگ ***  رگید  دنزاسن  رگشل  هک 
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هاپس  ریسا  ناشیا  تفج  دوش  هاگمزر ***  زا  دندرگ  زاب  رگا 
فص  تشپ  رد  هنیک  رپ  دنشورخ  فد ***  يان و  هگمزر  رد  دنزاون 
دنمجرا  دوب  ییار  يار  نیا  هک  دنسپ ***  دش  ناشیار  نارگشل  همه 

رمک  رس  کی  دنتسب  هنیک  یپ  رب ***  موب و  نآ  درم  نز و  رسارس 
دوب  دنسرخ  شیرایز  نایفس  هک  دوب ***  دنه  نانز  شیج  رادهپس 

راز  راک  رد  هنیک  رپ  هتسب  رمک  راگزور ***  دب  نایفس  تفج  دب  هک 
نز  درم و ز  تشرد و ز  دروخ و  ز  نمجنا ***  دندش  احطبب  یهاپس 

ریسا  خرچ  شیج  ناز  هریخ  دش  هک  ریپ ***  انرب و  رهش و  یناقهد و  ز 
رمک رب  ره  موب و  ره  دنتسبب  رو ***  هنیک  دوخ  نایادخ  رهب  ز 

ار وا  نتساوخ  ددمب  دوب  هشیبک  سیبکب و  بقلم  هک  یبا  نبا  هحلط  تهجب  نایفس  یبا  نداتسرف  هیده  هفحت و  رکذ 

گنت  دنب  رمک  دنب  دندومن  گنن ***  مان و  یپ  اج  ره  ناریلد 
شیک  هنیک  یبن  اب  ادخ  رهب  ز  شیوخ ***  نایادخ  رهب  هتشک  رهب 

یبا  نبا  هحلط  وا  مان  دب  هک  یح ***  نادرگ  يرادمان ز  یکی 
ناهج  رد  دبن  يرادمان  وا  وچ  ناولهپ ***  هشیپ و  رنه  ریلد و 

رنه  يدنتخومآ  هلمج  وا  زا  رخ ***  شاخرف  نادرگ  ناریلد و 
لین  وچ  دب  وا  زا  نارادمان  لد  لیپ ***  وچ  زابب و  وید و  وچ  ورین  هب 

بش  زور  هدش  نودرگب  شمیب  ز  برع ***  رادمان  وا  زا  ناساره 
برع  ردنا  هرهش  دب  فصو  نیاب  بقل ***  ار  وا  دب  هشیبک  شیبک 

تشادن  ار  وا  راکیپ  ياپ  یسک  تشارفیم ***  رب  تسد  وا  وچ  نادیمب 
رذگ  نک  ام  يوس  رب  هک  وا  يوس  رز ***  میس و  یسب  نایفس  داتسرف 

راگن  رهوگ  جات و  رسفا و  یسب  راوهاش ***  هزوریف  جات  یکی 
يوگ  هلذب  بل  رکش  نامالغ  يور ***  هام  نت و  نیمیس  نازینک 

مادب  هشیبک  دراک  داتسرف  ماگل ***  نیرز  يزات  بسا  دص  ود 
جنرب  هدنشک  ندیشک  زا  دوب  هک  جنگ ***  رایسب  هیام  رپ  هنوگنیا  زا 

دیرگ  يداش  دیدنخ  شدمآ  شوخ  دیرگنب ***  اه  هیده  نادب  هشیبک 
دناشف  رهوگ  جنگ  یسب  رگشلب  دناشف ***  رب  رز  داشگب و  جنگ  رد 

دنار  مزرنآ  زا  زردنا  دنپ و  یسب  دناوخب ***  رسارس  ار  هپس  نارس 
گنت  راک  نیا  رد  دیاب  تسب  رمک  گنج ***  راک  دش  گنت  نونک  ام  رب  هک 

دوب  نیئآ  هن  یتسس  مزر  نیا  رد  دوب ***  نید  یپ  زا  نیک  مزر و  نیا  هک 
دوب  هیام  رپ  ناگرزب  مخت  ز  دوب ***  هیاد  شبلاطوب  هک  یمیتی 

تسا  نف  رکم  نوسفا و  رحس و  زا  رپ  تسا ***  نمشد  لدب  ار  ام  نایادخ 
( 90  ) هحفص
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زیر  زیر  ار  هلمج  دنک  ات  هدش  زیتس ***  رد  دو  يزعب و  تالب و 
تشگ  زاسمد  رای و  رگد  نید  هب  تشگ ***  زاب  دوخ  ناکاین  نید  ز 

دیدن  هدیدب  ار  وا  یسک  زگره  هک  دیزگ ***  نایادخ  زا  زجب  یئادخ 
دینک  نیلاب  كاخ  رتسب و  نوخ  ز  دینک ***  نیک  رپ  زر  نیا  زا  لد  همه 

وا  ماک  نامک  نانس  زا  میهد  وا ***  مان  ناهج  زا  مینک  مک  ات  هک 
دروآ تسکش  يزعب  تالب و  دروآ ***  تسدب  احطب  کلم  رگ  هک 

ناتفسوبا ندومن  لابقتسا  ادخ و  لوسر  زا  نتساوخ  هنیک  مزعب  نارک  هاپس  اب  هشیبک  ندمآ  رکذ 

ور  نیچ  رپ  دندرک  هنیک  یپ  وا ***  راتفگ  هچ  رگشل  دندینش 
گنج  راکیپ و  دندیزگ  رسارس  گنت ***  دنب  رمک  دنب  دندومن 

راز  راک  رد  دنتسب  گنت  رمک  هارب ***  يرهش  یهاپس و  وس  ره  ز 
فرط  ره  زا  رگشل  یسب  دمآ  رب  فکب ***  ناج  دوخ  نایادخ  رهب  ز 

راز  راک  رد  دنتسب  گنت  رمک  راک ***  هشیب  مدرم  زا  زرواشک و 
يوهی  اهرپ  تشگ  وا  زا  هار  همه  يور ***  دروآ  ردنا  هارب  هشیبک 
نارک  راش و  زا  نوزف  شرامش  نارکیب ***  شردنا  درگب  یهاپس 

زار  هدرپ  نیا  زا  نایفس  دینشب  وچ  زاس ***  تسارآ  رب  ار  ندش  هریذپ 
هار  تسج  یمه  هشیبک  يوسب  هاپس ***  شیپب  دمایب  لزنم  ود 

دیپط  رب  شلد  ینامداش  سب  ز  دید ***  رادهپس  هاپس و  نایفس  هچ 
دورف  دمآ  دید  نآ  هچ  هشیبک  دورد ***  شداد  بسا و  زا  دش  هدایپ 

رگیدکی  زا  دنتشگ  هدوسآ  لد  رب ***  هب  ار  رگد  کی  ره  دنتفرگ 
دای  دندرک  راکیپ  مزر و ز  ز  داش ***  دنتسشن  رب  نیزب  سپ  نآ  زو 
دندمآ  دورد  رد  دو  تال و  يوس  دندمآ ***  دورف  احطبب  ات  نینچ 

مرح  يوس  تفر  دمآ و  دورف  مدق ***  نیتسخن  احطبب  هشیبک 
تانم  عاوس و  دوجس  يدومن  تال ***  يزعب و  دش  نانک  شیاتس 

رفظ  دو  زا  تال و  زا  درک  بلط  رس ***  قوش  زا  دوس  لبه  ياپب 
دنتخاس  یئ  هناهاش  مزب  یکی  دنتخادرپ ***  هچ  تدابع  راک  ز 

دنتسارآ مزر  نآ  ردنا  مزبب  دنتساوخ ***  اون  دور و  دنتسشن 

نایفسوبا شهاوخب  فارطا  زا  رگشل  ندمآ  عمج  رکذ 

يان  رک  وغ  دمآ  رد  متشه  هب  يان ***  کناب و  اب  تشذگب  هتفهکی  هچ 
دوب  هدرک  بلط  نایفس  هک  اج  رهز  دوز ***  دندیسر  وس  ره  یهاپس ز 

نارک  ات  نارک  وس  ره  دندیسر  ناروآ ***  دنک  نارادمان و  یسب 
نت  دالوف  نیگآ و  نهآ  همه  نتلیپ ***  همه  ناولهپ و  همه 
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لغد  رپ  همه  رکم و  رپ ز  همه  لبه ***  يادف  هدومن  ناج  همه 
نز  يار  رگیدکی  اب  هتشگ  همه  نمجنا ***  دندش  احطبب  رگشل  هچ 

برع  موق  رخف  يا  هک  نایفسب  بل ***  دنداشگ  رگشل  ناگرزب 
نامز  ار  نانمشد  ام  میرآ  رس  ناج ***  گنج  نیا  رد  رسکی  میراپس 

میا  هدنب  ار  وت  ار و  وت  يادخ  میا ***  هدنکآ  لد  ار  نیک  مزر  همه 
دیرگنب  هپس  يوس  دیدنخب و  دینش ***  ارنآ  هچ  هشیبک  شیبک 

ام  نید  رد  ضرف  نیک  مزر و  هدش  ام ***  نیئآ  مزر  رد  تسا  نیا  هک 
دیدپ  یتسس  راک  نیا  رد  دیآ  هک  دینک ***  یتسم  مزر  نیا  رد  دیابن 
دوشگ  بل  یبن  مزر  راکیپ  ز  دومن ***  نایفس  يوس  خر  هاگنآ  سپ 

تسیک رادهپس  وا  هگ  رگشبل  تسیک ***  رالاس  رادهپس و  ار  وا  هک 

ربمغیپ ترضح  رشبلوبا  دنزرف  نیرتهب  لاوحا  زا  ار  هشیپ  قافن  تعامج  نآ  نایفسوبا  ندادباوج  رکذ 

نید  نیئآ و  تسا  نانچ  ار  وا  رم  نیکب ***  دبآ  رد  نادیمب  هنوگچ 
راکماک  ولهپ  ياک  تفگ  نینچ  رادمان ***  نآ  زا  نایفس  دینشب  هچ 

گنرد  ار  وا  گنج  رد  تسین  یلو  گنج ***  نادیمب  دیاین  دوخ  یبن 
شدیآ  گنن  هک  دیاین  نادیمب  شدیآ ***  گنجب  ملاع  ود  ره  رگا 
دنا  يو  نیب  شیپ  هگیاج  رهب  دنا ***  يو  نیدب  ناشیا  هک  یناسک 

دنا  هیاپ  نا  زا  زارفارس  یتیگب  دنا ***  هنامیپ  ضفحوب  رکبوبا و 
نز  راک  زجب  ناشیا  زا  دیاین  نکش ***  نامیپ  دنتسردان و  یلو 
لگب  اپ  رخ  دننام  هدنام  ورف  لد ***  دنراد  شنیئآ  نیدرد و  هن 
زیرگ  رج  هگمزر  رد  دنزاسن  زیتس ***  مزر و  دنیوجن  نادیمب 

دنربمغیپ گنرکی  هن  رای و  هن  دنروآ ***  رگداد  نمشد  ناهن 
كاب  كاپان  ود  ناز  ام  میرادن  كاخ ***  ریز  رد  داب  ناشمان  ناهن 

رخ  شاخرف  دنیوج و  شاخرف  هک  رومان ***  یسب  رادمان و  یسب 
دنتخاب  لد  نید و  وا  نوسفا  هب  دنتخات ***  وا  نید  يوس  ناسنیز  هک 

دنرک  اچ  لدب  ناجب و  ار  یبن  دنروآ ***  گنج  دنرادمان و  رگا 
گنن  گنهآ و  يدرم و  دنرادن  گنج ***  راکیپ و  مزر و  هگ  نکیلو 

سرتسد  ام  راکیپب  دراد  هک  سک ***  مالسا  شیج  زا  تسین  رگد 
دندما  يوج  هراچ  یگراچیب  ز  دندمآ ***  يو  نید  رد  هک  یهورگ 

راسهوک  هیرق و  مدرم  همه  رازن ***  ریپ و  دنناوتان و  همه 
دنشک مزیه  زرواشک و  یهورگ  دنشورکشل ***  هن  ناشک و  رکشل  هن 

رافک رگشل  تهجب  ار  یلع  نایفسوبا  ندومن  فیصوت  رکذ 
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گنج  مزب و  یکی  ناشیا  شیپ  دوب  گنج ***  راکیپ و  نیئآ  دننادن 
دیسران  كدوک  یکی  یتیگب  دیدپ ***  نارمع  بلص  زا  دش  نکیلو 

رهم  هرهچ  شا  هرهچ  زا  تشگ  لجخ  رهم ***  رهچ  زا  تخورفا  هچ  یتیگب 
ریش  هشیب  رد  تسا  ساره  رد  وا  زا  ریس ***  ریش  زا  بل  هتشگن  شزونه 

راهنیز  رد  خرچ  هن  دنیآ  رد  رادبآ ***  رهز  غیت  دشک  رب  وا  هچ 
گنجب  دزیرگ  یتیگ  ود  شگنچ  ز  گنچ ***  ود  دیاشگ  رب  نوچ  گنج  رد  هک 

يرواد  دنک  رواد  راداد  هچ  يروآ ***  گنج  يوزاب  هچ  دیامن 
تسوا  تصش  زا  شوزاب  ود  هداشگ  تسوا ***  تسد  زا  شیزای  تسد  یبن 

دیمرآ  نوخ  كاخ و  رد  لهجوبا  دیپط ***  نوخ  رد  هیبش  وا  ریشمش  ز 
ور  كاخ  رد  نوخ و  رد  دنداهن  وا ***  غیت  زا  هک  نارادمان  یسب 
رامد  یگنج  نادرگ  درآ ز  رب  رازه ***  دص  يوس  دیآ  یئاهنتب 

هوتس  شغیت  برض  زا  هوک  دوش  هوک ***  هراخ  رب  غیت  رگا  دزارف 
نیمز  نامسآ و  میب  دزرلب ز  نیز ***  تشپ  رب  هچ  نادیمب  دیآ  رب 

درگب  درآ  رد  نادیمب  ار  وا  هک  دربن ***  مه  ارو  یتیگب  منیبن 
( 91) هحفص

سک  تسین  وا  دروآ  مه  یتیگب  سرتسد ***  واب  ار  یسک  دشابن 
شدناوخ  ادخ  ریش  رهم  سب  ز  شدناد ***  ادخ  اب  یکی  ربمیپ 

دروخ  ریش  یبن  رهمب  ناتسپ  ز  درپس ***  يدروخب  ار  وا  نید  هر 
یبن  راک  تسار  وا  غیت  زا  دش  یبن ***  رای  هتشگ  لدب  ناجب و 

باتفآ  خرچب  دمآ  رب  یتفگ  وت  بات ***  مشخ و  زا  رپ  نادیمب  دمآ  هچ 
رهچ  مشخ  زا  رپ  ار  وا  رم  دنیب  هک  رهپس ***  يرازب  دیرگ  درم  نآ  رب 

نامسآ  دوش  نوخ  رپ  كاخ و  زا  رپ  نانس ***  دریگ  هچ  نانع و  دریگ  هچ 
درک  هام  رب  نوخ و  دسر  یهامب  دربن ***  تشدب  نیک  زا  رپ  دزات  هچ 

درک  شومارف  ار  یگدنز  همه  درک ***  شوگ  وا  راتفگ  هچ  هشیبک 
درس  هآ  یکی  لد  زا  دروآ  رب  درز ***  میب  زا  تشگ  وا  راسخر  ود 

وا  رامیت  تسیچ  زک  تسنادب  وا ***  راتفگ  درک  رظن  نایفس  هچ 
تسکش  مهرد  درد  مغ و  ناز  شلد  تسخ ***  هودنا  میب و  زا  لد  ار  وا  هک 

دنمتسم  وت  ناج  نت و  ادابم  دنمروز ***  ولهپ  ياک  تفگ  نینچ 
تسپ وت  تسدب  ددرگ  هک  منآ  رب  تسه ***  هک  یناولهپ  همه  نیا  ابا 

شراذگ ار و  وا  نایفسوبا  نداد  باوج  نایفسوبا و  زا  ادخ  ریش  فاصوا  هشپک  شپک  ندینش  رکذ 

ور  تخورفا  رب  اج و  دمآ ز  رب  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  هشیبک 
تسد  دروآ  رب  يزع  تال و  يوس  تسشن ***  ونازب  نیک  رپ  مشخ و  زا  رپ 
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دربن  راکب  دیوجن  یتسس  هک  درک ***  دای  مسق  يزعب  تالب و 
نیز  تشپ  ربا  مباوخن  ناسآ  لد  نیز ***  تشپ  زارب  متسشن  دشابن 

نوخ  يوج  یسب  منار  زرم  نآ  رد  نوگن ***  رس  منک  برثی  موب  رگم 
مروآ  ریسا  ار  وا  ناریلد  مروآ ***  ریزب  ربنم  ار ز  یبن 

راکش  مرآ  وت  رهب  كوخ  گس و  راوخ ***  ضفحوب  رکبوبا و  مدنبب 
دنزگ  مناسر  نادزی  يارادب  دنمک ***  مخب  رآ  رد  ار  یلع 
منک  مدرم  درو  دو  مان  همه  منک ***  مک  یبن  يادخ  ناشن 
ار  وت  هاج  دیشروخب  مناسر  ار ***  وت  هالک  مزارف  ناویکب 

هاگیاج  نیا  زا  دنیارگ  نوماهب  هاپس ***  اب  سپ  دومرف  نیا و  تفگب 
تشگ  گنت  رد  تشد  همه  ناشیا  زا  تشد ***  يوس  هپس  نآ  دش  هچ  احطب  ز 

شوجب  دمآ  رب  خزود  هک  یتفگ  وت  شورخ ***  کناب  يان  هلان و  سب  ز 
دش  رادیدپان  هم  رهم و  خر  دش ***  رات  بش  نوچ  نامز  نیمز و 

نهد  هدوشگ  وس  ره  وید  دد و  نمرها ***  زا  رپ  دش  ناهج  یتفگ  وت 
بآ  میب  زا  دش  اراخ  هوک  لد  باتش ***  گنرد و  يوه  ياه  سب  ز 

هاپس  روتس و  رپ  نامز  نیمز و  هاگراب ***  هدرپ و  ارس  رپ  نیمز 
هدش  نیچ  رپ  كالفا  دالوف و  ز  هدش ***  نیگآ  نهآ  رسب  رس  نیمز 
بات  رپ ز  نیمز  رات و  رپ ز  اوه  بانط ***  نیرز  نیرز و  خیم  سب  ز 
جنپس  يارس  ناشیا  زا  گنت  هدش  جنرب ***  دمآ  رگشل  نآ  زا  هنامز 

هدش  ناساره  ناشیا  زا  رهم  هم و  هدش ***  ناسکی  زور  بش و  ناشیا  زا 
راهب  یتیگ  ریشمش  هدومن ز  راب ***  هدروآ  رجنخ  رسب  رس  نیمز 

تسیرگ  برثی  كاخ  رب  درد  زا  رپ  تسیرگنب ***  هپس  نآ  رب  هک  سکنآ  ره 
دیرپ  رب  نت  شناور ز  هدنا  ز  دید ***  سابع  زاس  رگشل و  نآ  هچ 

هابت  ربمیپ  راک  لاح و  دش  هک  هآ ***  درس  یکی  لد  زا  دروآ  رب 
دایب  دراد  هک  ناسنیدب  یهاپس  دابب ***  دش  نیمز  برثی  کلم  همه 

درک هماخ  تنیز  رگج  نوخ  ز  درک ***  همان  یبن  يوس  یناهن 

رگشل زا  ادخ  لوسر  هب  نداد  ربخ  نتشادرب و  ساره  هورگ و  نآ  سابع  ندید  نایفسوبا و  ندومن  هیوست  رکذ 

درب  مان  ناشکندرگ  نادرگ و  ز  درمش ***  رسارس  ار  هپس  نارس 
نوگژاو  دبنگ  نیا  راتفر  ز  نوچ ***  دنچ و ز  ار ز  وا  داد  ربخ 

گنن  مان و  یب  يزرو  هنیک  زا  مه  گنج ***  راک  رگشل و  يرایسب  ز 
ناور  دش  ناور  نم  نت  زا  میب  ز  ناور ***  برثی  يوس  هپس  نیا  دش  هچ 

کشزپ  درادن  نامرد  درد  نیا  زک  کشرس ***  ياجب  مشورخ  نوخ  یمه 
نیرفآ  ناج  راداد  هاگردب  نیرق ***  مه  ما  هیرگ  اب  زور  بش و 
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دنلب  رهپس  ددرگ  وت  ماکب  دنزگ ***  دیاین  تناجب  ناشیا  زک 
رهچ  كاپ  ةداتسرف  تسدب  رهمب ***  دوخ  متاخ  دز  همان  نآ  رب 

نانعمه  دش  داب  اب  هداتسرف  ناور ***  ربمیپ  يوس  داتسرف 
دیرگنب  یلع  يوسب  سپ  نآ  زو  دیسر ***  ربمیپ  دزنب  ات  نینچ 

دابم  من  رپ  هدید  ارت  زگره  هک  داشگ ***  بل  نانک  مسبت  رفنضغ 
نم  وت  يادف  مزاس  وت  يادف  نتب ***  ناج  ناهج  رد  دوب  ات  ارم 

راگدنوادخ  نوچ  یسک  ياراد  هک  رامشیب ***  رگشل  زا  هشیدنا  هچ 
نیمز  نوچ  رگ  هحون  هدش  ناشیارب  نید ***  نادرم  دنتشگ  هاگآ  هچ 

گنن  مان و  يوس  نتسج  هلمج  نآ  زا  گنج ***  زاس  رگشل و  نارکیب  نآ  زا 
نامسآ  رگ  هحون  هدش  ناشیا  رب  ناغف ***  برثی  نادرگ  دمآ ز  رب 

رابک  لوسر  يوس  دنتفرب  رازن ***  راز و  ضفحوب  رکبوبا و 
بش  هریت  نوچ  هریت  ام  زور  دش  هک  بل ***  دنداشگ  رگشل  شیج و  نآ  زا 

هاگمزر  رد  میئارگ  هنوگچ  هاپس ***  نیا  اب  میلاکس  هراچ  هچ 
راز  راک  هر  مسر و  تسا  نیا  هن  رازه ***  ناشیا  زا  تسا و  نت  کی  امز 

نتخادنا  رد  شتآب  دوخ  نت  نتخاس ***  افج  هریخب  ناوتب  هن 
راگدای  وا  زا  یتیگب  نیا  دنام  هک  رامش ***  رگشل  تفگ  شوخ  هچ  رگشلب 

رتشین  رب  تشم  ندز  ناوتن  هک  رتشیب ***  دوخ  یهاپس ز  نزم ب 
مینک  نوسفا  هچ  نارادمان  نیاب  مینک ***  نوچ  ام  راک  نیز  مینادن 
هاگ  دنچ  کی  راغ  رد  میئارگ  هاپس ***  برثی  هب  ناسنیدب  دیآ  هچ 

ارناشیا لوسر  نداد  باوج  نیعل و  هورگ  نآ  ندمآ  باب  رد  نیلسرملا  دیس  ترضح  اب  نید  ناریلد  ندومن  وگتفگ  رکذ 

ناشن  ناشیا  دنباین  ام  زا  هک  ناهن ***  یئاج  میدرک  هلوغیب  هب 
دنونغن  رب  موب و  نیا  رد  نیک  یپ  دنور ***  نوریب  دننیبن  ار  ام  هچ 

نید  نارادمان  ياک  تفگ  نینچ  نیما ***  لوسر  ناشیا  زا  دینشب  هچ 
دیزگ  رب  ارم  شنیرفآ  زا  مه  دیرفآ ***  ناکم  نوک و  هک  سک  نآب 

رب  موب و  نیاب  ینامز  دیایب  رگ ***  زوریف  میئام  گنج  نیا  زک 
تخب  رادیب  تسه  ام  رای  یلو  تخس ***  تسیمزر  مزر  نیا  دنچ  رگا 

دیآ رد  یتیگ  دنوادخ  گنت ***  راک  دوش  ام  رگشل  رب  هچ  ( 92) هحفص تسپ  الاب و  دنادخ  نادیمب  تسود ***  ود  دیاشگ  ام  يرای  یپ 
گنجب 

ادخ  غیت  دنوادخ و  تسد  ز  اپ ***  رسارس ز  رگشل  دنیآ  رب 
رامد  رگشل  نادرگ  درآ ز  رب  راگ ***  دنوادخ  ددرگ  ای  ارم 

دوش  ناوخ  انث  ار  وا  دنوادخ  دوش ***  نادیم  يوس  وا  هچ  هنیکب 
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ادخ  یئادخ  تسد  ود  دیاشگ  امزآ ***  مزر  راکیپب  ددرگ  هچ 
ناور  وس  رهب  ینوخ  يوج  دنک  نارکیب ***  رگشل  نیا  زا  تشدنیا  رد 

دروآ  ریگ  تسد  یسب  ار  هپس  دروآ ***  ریسا  ام  يوس  ناوارف 
زیختسر  هپس  نیا  زا  دزیگنا  رب  زیت ***  ریشمش  نانس و ز  كون  ز 

ام  مان  دنک  يدنلب  شمان  ز  ام ***  ماک  رب  راک  دوش  شراک  ز 
تخس مزرنیا  رد  یتسس  دیئوجم  تخب ***  زوریف  میئام  ماجنارس 

شراذگ رافک و  هورگ  اب  راکیپ  ندش  هتسارآ  اب  ار  نید  ناریلد  ربمغیپ  ترضح  ندومرف  مکح 

دوز  دنب  رمک  دنب  دندنبب  دوب ***  هکسک  ره  دومرف  نیا و  تفگب 
دننک  نیئآ  زاس و  ار  هنیک  همه  دننک ***  نیک  زا  رپ  لد  رسب  رس  همه 

نیرب  تشهب  هار  دنیوپب  نیک ***  راکیپب  یتسس  دنیوجن 
رهشب  دنامب  ادرف  هک  دیاین  رهب ***  تسه  نم  نید  زا  هک  ار  یسک 

جنگ  جنر  نیا  زا  دنیایب  دننک و  جنر ***  رپ ز  ار  هدرورپ  زان  نت 
دننک  ناج  شیارآ  ریشمش  ز  دننک ***  ناتفخ  دوخ و  نت  بیز  همه 

دننک  یمارگ  ار  هنگ  رپ  نت  دننک ***  یمان  مان  هگمزر  نیا  رد 
یگدنیاپ  يوس  انف  زا  دور  یگدنز ***  ون  دبایب ز  شتایح 

ریفن  دمآ  رب  انرب  ریپ و ز  ز  ریذن ***  ریشب  ار  نخس  نیا  تفگ  هچ 
فلت  رمع  دندومن  یفالت  فکب ***  نارای  دنداهن  ناج  همه 

دندش  نایرگ  قوش  يداش  سب  ز  دندش ***  نادنخ  ناداش و  هدژمنآ  زا 
ناوتان  رورپ و  نت  اناوت و  ناوج ***  ریپ و  دندوب  هچ  ره  همه 

دنتساوخیم  هچنآ  ماکب  دمآ  هک  دنتسارآ ***  نت  نشوجب  رسارس 
وک  رازاب و  دمآ ز  ندیشورخ  وس ***  راچ  زا  تساخ  اون  ناغف و 

دنتساریپ  مزر  ۀماج  نتب  دنتساخ ***  رب  هرابکی  رهش  همه 
دیما  رهب  ناتفخ ز  دیشوپب  دیسر ***  ان  كدوک  یسب  برثیب 

لای  لاپوک و  هدرک  هرز  ریزب  لاس ***  هنیرید  توترف  ریپ  یسب 
وجمزر  نامز  رد  هگمزب  زا  ش  وب ***  کشم  طخ و  ون  خرلگ و  یسب 

باجح رد  دش  ماش  هگ  تولخب  باتفآ ***  رهپس  مراچ  ماب  زا  هچ 

مالع کلم  ةدیزگرب  مانالا و  ریخ  ترضح  ندید  باوخ  رکذ 

زورف  یتیگ  رهم  خر  دیشوپب  دور ***  زبس  هدرپ  رد  هتشگ  ناهن 
راگن  شقن  هدرپ  یب  هنوگ  رهز  راکشآ ***  دش  هدرپ  ارس  نورد 

تفخ  باوخ  یب  دنوادخ  زا  ریغب  تفج ***  بوخ  اب  دنتشگ  قلخ  همه 
دید  باوخیب  رادیب و  هدید  نآ  رد  دیشک ***  رب  رد  باوخ  ار  هدید  نآ  هچ 
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اج  درک  نیرب  شرع  رتارف ز  اس ***  هم  رس  وا  مشچ  رد  باوخ  دش  هچ 
نیرفآ  باوخ  رادیب  دید  نینچ  نیب ***  رادیب  درمنآ  زا  باوخ  دش  هچ 

راز  راک  رد  تخیوآ  غیت  مد  راوتسا ***  نتب  یعرد  دیشوپ  هک 
وات  وزاب و  ریش  نوچ  دندوب  هک  واگ ***  دنچ  رس  کیدزن  دندیرب 
رتشیب  رن  لیپ  زا  دب  شروز  هک  رس ***  دندیرب  هشیبک  سپ  ناز  و 

تشگ  رادیب  باوخ  زا  زورفا  بش  تشذگ ***  رد  بش  هریت  ناز  همین  کی  هچ 
دروخ  باوخیب  باوخیب  هاگردب  درپس ***  ارهر  رادیب و  باوخ  زا  دش 

دش  زاب  اه  هدرپ  همه  شزار  ز  دش ***  زارمه  باوخیب  رادیبب و 
راگدرورپ  دید  ارس  هدرپب  راد ***  هدرپ  یک  هدرپ  یب  هدرپ  یبب 

تفگ  هچنآ  یگدرپ  زا  تفریذپ  تفهن ***  زار  هدرپ  رد  تفگ  یسب 
رادم نودرگ  دیدرگ  رون  زا  رپ  راگنرز ***  هدرپ  نب  زا  دیشروخ  هچ 

ندمآ ربنم  رب  ربمغیپ و  نتفر  دجسمب 

يرواخ  هش  یهاش  گنر  وا  رب  يرفولین ***  هاگ  رخ  دمآ ز  رب 
ناج  سنا و  هش  شیاتس  رهب  ز  ناور ***  دجسمب  دش  ارس  تولخ  ز 

زارفرس  هگتخت  وا  ياپ  زا  دش  زامن ***  دعب  دمآ ز  رب  ربنمب 
تفرگ  العا  شرع  رب  هشرع  ناکم  تفرگ ***  اج  هگتخت  ۀشرع  رب  هچ 

روط  ران  ۀلان  وا  زا  دمآ  رب  رون ***  دیبات  شرع  رب  هشرع  نآ  زا 
تسرپ  رجنخ  غیت  دش  یتیگ  ود  تسدب ***  يدنه  غیت  یکی  هتفرگ 

بیهن  شنیرفآ  يوس  دمآ  رد  بیکش ***  تیگ  ود  زا  دربب  شهوکش 
باتفآ  هرذ  شتوطس  زا  دش  بابح ***  وچ ن  کلف  هن  شتکوش  زا  دب 
اس  شرع  دش  هیاپ  نآ  ياپ  نآ  زا  اپ ***  داهنب  هشرع  نآ  رب  نوچ  یبن 

درک  زار  ةدرپ  هن  زاوآ  رپ  درک ***  زاب  بل  دنوادخ  مانب 
لایخ  لیخ  همیسارس  دش  وا  زک  لالج ***  هوکش و  اب  سب  هبطخ  یکی 

شورس  کناب  هرذ  ره  دمآ ز  رب  شورخ ***  رپ  وا  توص  زا  دش  یتیگ  ود 
نیمالا  حور  دینشب  هشرعنآ  زا  نیرفآ ***  ناهج  يادص  يادن 

دنلب  رس  وا  ياپ  زا  تشگ  سب  ز  دنمجرا ***  سب  هشرعنآ  تشگنا  زا 
دورف  دمآ  شرع  رب  هشرع  نآ  زا  دود ***  يادخ و  یحو  هک  یتفگ  وت 
سانش  نادزی  لیربج  تشگ  ون  ز  ساپس ***  دورد و  شداد  هچ  نادزیب 

دومن  شیاتس  شنیرفآ  ناج  هک  دوزف ***  شیاتس  رد  نانچ  شیاین 
زاب  تفگ  دوخ  راکیپ  راک و ز  ز  زاین ***  زار و  راک  زا  تخادرپ  هچ 

درک  زاب  نمب  شنیرفآ  رد  درک ***  زار  مرحم  ارم  نادزی  هک 
نیلسرملا دیس  لسر  لیخب  نیرفآ ***  ناج  راداد  هدناوخ  ارم 
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نداد حتف  ةدژم  مالظ و  هورگ  نآ  لاوحا  زا  ربمغیپ  نداد  ربخ  رکذ 

نیک  راکیپ  راک  زا  مزر  نیا  رد  نیگهودنا ***  دیرادم  لد  امش 
گنج  نارادمان ز  رگا  دنزیرگ  گنت ***  راکیپ  راک  امب  رگ  دوش 
هاگدروآ  ددرگ  یهت  نادرگ  ز  هاپس ***  رسکی  دندرگ  هتشک  همه 
نتسار  دوخ  تسد  ادخ  درآ  رب   *** نیک تشدنیا  رد  ام  يرای  یپ 

دهد  يراکماک  ودع  جوفب  دهد ***  يرای  تشد  نیا  ردنا  ارم 
تسپ  راخ  هپس  نیا  دوش  یتسد  ز  تشکش ***  دیآ  رگشل  نیا  رب  یتسد  ز 

نیرب  شرع  تساپ  رب  تسدنآ  زا  نیرفآ ***  ناهج  دزان  تسد  نآ  زک 
( 93) هحفص دیلک  یتشگ  تسدنآ  شبادرگ  ز  دیدپ ***  نافوط  جوم  دش  حون  رب  هچ 

ياشگ  لکشم  تشگ  یلگشم  رهز  يامنهر ***  نآ  دش  شنیرفآ  يوس 
ادخ  لوسر  نتسب  ریشمش  هک  امزآ *** مزر  مزر  رد  تسه  یسک 
دنز  رگشل  دورمن و  هب  اهنت  هب  دنز ***  رپ  یئ  هشپ  رگا  شرهم  هب 

تسام  راد  اوه  رواد  دنوادخ  تسام ***  رای  وا  فطل  هگمزرنیا  رد 
درک  زار  نیا  فشک  دوخ  باحصاب  درک ***  زاغآ  باوخنآ  زو  نیا  تفگب 

نایع  ام  رب  وت  نآ  ینعم  نکب  ناج ***  وت  راثن  وا  اب  دنتفگب 
نامز  ارنارس  دیارس  وس  هر  هک  نآ ***  ریبعت  تسا  نینچ  اتفگب 

نمجنا  نیا  ردنا  هپس  ود  ره  ز  نت ***  ددرگ ز  ود  وا  هک  رس  اسب 
نم  ناج  هرز  نم  نت  رب  دوش  نتب ***  دیآ  رگ  یجنر  زین  ارم 

نیک  تشد  رد  هتشک  دوش  رگ  یسک  نید ***  لها  زک  دومرفب  سپ  نازو 
يادخ  اب  نیرق  ددرگ  ياجنآ  رد  ياج ***  سودرفب  دلخم  دیامن 

يوک  كاخ  ناش  رهچنیز  كاپ  دنک  روصق ***  نایسدق  مدخ  شدنوب 
رس  دندوس  كالفا  رب  يداش  ز  رشبلا ***  ریخ  رگشل  دینشب  هچ 

راوخ  ریش  كدوک  اهراوهگ  ز  راز ***  راک  رد  تسب  رمک  یتفگ  وت 
نوخ  رپ ز  هم  مشچ  دش  کشر  زا  هک  نورب ***  برثی  دمآ ز  رگشل  یکی 

تشک هلال  لگ و  برثی  نوماهب  تشهب ***  مرخ  ناوضر ز  هک  یتفگ  وت 

نیکرشم اب  لاتق  مزعب  برثی  زا  نید  رگشل  ندمآ  نوریب  رکذ 

نیرب  دلخ  يامیس  تشگ  نایع  نیمز ***  برثی  کلم  نماریپ  هب 
ناکمال  نوچ  تشگ  نیمز  ياضف  نایبورک ***  کناب  زا  رپ  دش  نیمز 
تشرس  ربنع  دیدرگ  تشد  رد و  تشهب ***  مرخ  دننام  تشگ  ناهج 

رشبلا  ریخ  لیربج  کشر  هدش  رپ ***  لاب و  هدز  تریغ  کیالم ز 
راب  هدروآ  رهم  هم و  شراهب  راهبون ***  دش  تشدنآ  رد  یتفگ  وت 
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دوب  روط  بش  ياون  رپ  ناهج  دوب ***  رون  زا  رپ  برثی  تشد  رد و 
تشگ  شرع  تریغ  رد  تشد و  همه  تشدب ***  برثی  دمآ ز  رگشل  نآ  هچ 

ادخ  دزن  ناشیا ز  زا  يدیسر  انث ***  دورد و  نارازه  مدامد 
نیرب  شرعب  دش  رختفم  دحا  نیما ***  لوسر  دش  دحا  يوسب 

تشگ  ياسرف  شرع  دحا  نیمز  تشگ ***  ياج  دحا  نیمز  ار  وا  هچ 
دوبک  خرچ  لزنم ز  تفر  ارف  دومن ***  لزنم  ياجنآ  هچ  ربمیپ 

تشگ  نیسوق  باق  تریغ  دحا  تشذگ ***  رد  نامسآ  مهن  زا  نیمز 
دندمآ  دورد  رد  دحا  دزنب  دندمآ ***  دورف  اجنآ  رگشل  همه 

فعش زا  یبن  ياپب  هدناشف  فکب ***  هداهن  ناج  همه  رسارس 

هیالط نداد  ربخ  دحا و  هوک  نماد  رد  لوسر  ترضح  ندمآ 

دوس  كاخ  رب  شیوخ  خر  رواخب  دوبک ***  خرچ  نابات ز  دیشروخ  هچ 
زور  مین  رب  تخات  شبح  هاپس  زود ***  هنیک  دش  گنز  هش  روشکب 

تشگ  زور  نوچ  هریت  بش  هگ  انب  تشذگ ***  رد  بش  هریت  هچ ز  هرهب  ود 
هاپس  دمآ  هک  ربمیپ  شیجب  هاگساپ ***  زا  دمآ  ناب  هدید  وغ 
راز  راک  یپ  زا  دیسر  برثیب  رامشیب ***  رگشل  نیمز  احطب  ز 

غبم  هریت  نیمز  ردنا  دش  نازورف  غیت ***  قرب  زا  اهنانس و  كون  ز 
تسیرگن  وراو  خرچ  نامک  ریت و  ز  تسیرگ ***  نوخ  نامسآ  نانس  كون  ز 
تشگ  هریخ  یگریت  ناز  هریت  بش  تشگ ***  هریت  رد  تشد و  همه  رگشل  ز 

يارک  یتیگ  تشگ  نمرها  بشب  ياز ***  وید  دش  هریت  بش  نوماهب 
نیز  نامز و  رب  دش  گنت  ناکم  نیک ***  ناتفخ  زرگ و  رگشل و  سب  ز 

اهر  هتشگ  دنب  همیسارس ز  اهدژا ***  یسب  وس  ره  یتفگ ز  وت 
هتخود  مهب  ار  نیمز  رهپس و  هتخورفا ***  شتآ  ناهد  ماک و  ز 

نورب  دمآ  هتسب  رمک  نیک  یپ  نود ***  وید  یکی  خزودب  هدنامن 
رو راب  نمرها  زا  هتشگ  نیمز  رقس ***  ادیپ  هتشک  دب  تشد  نآ  رد 

گنجب ار  مالسا  رگشل  باطخ  رمع  ندومن  کیرحت 

هاگیاج  ره  يوس و  رهب  هیالط  هاپس ***  رد  دب  ضفحوبا  بشنآ  رد 
تشرد  راگزور  زا  دش  ناساره  تشپ ***  ورای  هپس  رب  رسب  رس  وا  دب 

تشذگ  رب  هپس  نارس  يوسب  تشگب ***  رگشل  درگ  رب  دیسرتب و 
رمک  لاود  هتسب  ریجنز  ز  رسب ***  هداهن  نهآ  دوخ  یکی 

هتخیمآ  هوک  نارگ  زرگب  هتخیوآ ***  رب  نشوج  لاپوک  ز 
هرگ  ناریلد  مزر  هدوشگ ز  هزب ***  نیک  رپ  هدروآ  رب  ارنامک 
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نیرفآ  ناج  نامرف  تسا  نینچ  نید ***  نارادمان  یک  دیشورخ 
مینک  نیلاب  كاخ  رتسب و  نفک  مینک ***  نیک  زا  رپ  لد  هگمزر  رد  هک 

زیتس  نادزیب  دراد  هدنزیرگ  زیرگ ***  ار  سک  مزر  نیا  رد  دبیزن 
تشپ  داتفهب  دشاب  هداز  انز  تشپ ***  داد  هگمزرنیا  رد  وک  یسک 
تسا  رواد  رگداد  نمشد  لدب  تسا ***  ربمغیپ  نیئآ  نید و  رب  هن 

دوب  یئادج  شلوسر  نید  ز  دوب ***  یئانشآ  شنمیرها  هب 
تسا  رتمک  ینز  ره  زا  تسا  درم  هن  تسا ***  رفاک  هگمزر  رد  هدنزیرگ 

تسین  راک  رس و  شنید  مالسا و  هب  تسین ***  راوازس  یتیگب  مدرم  هب 
ریپ  انرب و  شراتفگ  دندینش  ریفن ***  کنابب  وس  ره  تفگ  یمه 

وگتفگ هگیاج  ره  داتفا  رد  وا ***  راتفگ  رسارس ز  رگشل  هب 

ناریلد اب  زیتس  مزعب  مالسا  رگشل  ندمآ  رب  اج  زا 

درون  نودرگ  دیدرگ  مشخ  زا  رپ  دروجال ***  ةدرپ  نیا  زا  دیشروخ  هچ 
نامسآ  هن  ياریپ  خرس  نوخب  ناشف ***  نوخ  رجنخ  رس  زا  دومن 

ریپ  مارهب  دیدرگ  هقرع  نوخب  ریت ***  ناویک و  تشگ  وز  هدنزیرگ 
نامسآ  هم  خرچ و  رب  درک  رپس  ناهن ***  دش  يرتخا  یئ  هشوگ  رهب 

باتفآ  تفرگ  اهنانس  كون  ز  باوخ ***  دمآ ز  رب  نارادمان  رس 
شورخ  ناغف و  رد  وا  رد  ناگنهن  شوجب ***  دمآ  رب  ایرد  وچمه  نیمز 

درگ  دروآ  رب  نادرگ  نودرگ  ز  درون ***  نودرگ  نایاپ  داب  رس 
یتخاس  نامسآ  نیمز  زا  مس  ز  یتخات ***  نیک  تشد  رد  هک  يروتس 

یتخیر  ورف  نودرگ  زغم  رس  ز  یتخیمآ ***  يدرگ  نارگ  زرگ  هچ 
مادم  نودرگ  ماج  يدش  نوخ  زا  رپ  ماین ***  زا  غیت  هچ  يریلد  يدیشک 

دنب  هب  يدنکف  نادرگ  دنب  رمک  دنمک ***  يدنکفرب  رمک  زک  يوک 
ریپ  خرچ  هشوگ  نامک  يدیرد  ریت ***  وچ  اهنامک  خرچ  يدیرپ ز 

نامسآ  ةدرپ  مه  يدیرد ز  نانس ***  كون  هچ  الابب  يدیسر 
(94) هحفص اون  شورخ و  رپ  دش  خرچ  مخ  انرک ***  وغ  زا  سوک  ياغوغ  ز 

هاپس  هراتس  دش  هگمزر  نآ  رد  هاوخ ***  هنیک  دش  رهم  هم و  یتفگ  وت 
ریت  مارهب و  ناویک و  تشگ  ناهن  ریت ***  غیت و  هزین و  رس  میب  ز 

تشگ  بات  زا  رپ  هراتس  رهپس و  تشگ ***  بامیس  وچ  نوماه  هوک و  همه 
رهپس  نیمز و  مه  رب  دیچیپب  رهم ***  رهچ  دش  هدودنا  ردنا  ریقب 

ساپ  تشاد  ارشیوخ  نیرب  رهپس  ساره ***  نادرگ  نودرگب  دمآ  رد 
نمرها نتشیوخ  رب  دیزرلب  نمجنا ***  نآ  بیسآ  خزودب ز 
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ندروآ ربخ  رافک و  رگشلب  ندومن  هراظن  هوک و  رس  رب  رمع  ندمآ  رب  رکذ 

هورگ  اه  هورگ  رکشل  درک  هگن  هوک ***  غیت  رس  ات  دش  ضفحوبا 
نیک  غیت  رجنخ و  وا  جوم  همه  نیچ ***  يایرد  وچ  رسکی  دیدناهج 

دیدن  يرانک  ایرد  فرژ  نآ  زا  دیدن ***  يرامش  نارک و  ار  هپس 
دش  هریت  وا  يور  هپس  میب  ز  دش ***  هریخ  هپس  ناز  شا  هدننیب  ود 

دورد  شداد  تفر و  یبن  دزنب  دورف ***  دمآ  هوک  زا  میب  زا  رپ 
نمجنا  نارکیب  نآ  رد  رگنب  هک  نزیار ***  ناهن  دش  یبن  اب  نانچ 

يار  راکیپ  مزرنیا و  رد  دراد  هک  ياج ***  دیآ ز  رگشل  نارکیب  نیا  رگ 
نیک  تشد  نیا  رد  دزیخ  لیس  یپ  نیمز ***  برثی  ناگرزب  نوخ  ز 

نوخ  رپ ز  دبا  ات  دوب  نوخ  نآزا  نوگلین ***  دبنگ  نیا  ناماد  هک 
تشاد  بات  بت و  رد  لد  ناج و  نت و  تشاد ***  بآ  زا  رپ  هدید  تفگ  یمه 

تخس  راک  نینچ  دش  نونک  ام  رب  هک  تخب ***  هرابکی  تشگ  رب  هک  انامه 
راز  راک  رد  میدرگ  هتشک  همه  راگزور ***  شدرگ  دش  هریت  امب 

وج  شاخرف  درم  یک  تفگ  واب  وا ***  راتفگ  دینشب  وچ  ربمیپ 
لسگ  رگشل  هودنا  میب و  لد  ز  لد ***  هریت  نینچ  هریخب  يراد  هچ 

ناروآ  مان  یمان ز  وت  ینیب  هن  نارکیب ***  رگشل  نیا  زا  کنیا  هک 
دندش  نازیر  کشا  دوخ  میب  زا  مه  دندش ***  نازیرگ  اجنآ  رد  ام  زا  هک 

میروآ  ریگتسد  ددع  زا  نورب  میروآ ***  ریسا  ناوارف  ناشیا  زا 
داد  دازآ  مزر  رکشل و  زا  لد  راد ***  داشلد  هودنا  میب و ز  ز 

تفهن  زار  تفگ  لدب  یناهن  تفگش ***  رد  دش  هتفگ  نیا  زا  ضفحوبا 
یگنازرف مزرنیا  رد  منیبن  یگناوید ***  نیئآ  تسنیا  هک 

ندش دودرم  ربمغیپ و  شیج  زا  هللادبع  نتشگرب  ار و  رمع  لوسر  ترضح  نداد  باوج 

تشذگ  رکشل  ناگرزب  يوسب  تشگ ***  زاب  مژد  لد  یبن  دزن  ز 
درک  مار  دوخب  نارادمان  یسب  درک ***  راتفگ  مزر  رگشل و  نآ  زا 

يد  ماگنهب  وا  دیروآ  ریت  هک  یبا ***  نبا  دوب  یکی  ناشیا  زا 
دوبن  یناوج  ناناوج  وا  رد  وچ  دوبن ***  یناولهپ  وا  دننام  هک 

دیشک  رب  هگمزر  زا  دیسرتب و  دید ***  مزرنآ  زاس و  رگشل و  نآ  هچ 
راز  راک  هتسیاش  ناریلد و  راوس ***  دصیس  دوب  وا  هارمهب 

درک  هارمهب  ار  دوخ  ناریلد  درک ***  هار  يوس  ار  ور  دیسرتب و 
يوه  ياهوا  زا  داتفا  رد  رکشل  هب  ور ***  درک  دوخ  موب  يوس  نازیرگ 

دیرتسگ  نخس  وا  نتشگرب  ز  دیدب ***  ار  وا  نتکی  نایمالسا  ز 
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ماک  وت  ینیبن  یتیگ  ود  ره  زا  هک  مان ***  تشز  نکم  ار  ام  درگ و  رب  هک 
دنمدوس  وا  دزن  وا  دنپ  دبن  دنپ ***  داد  یسب  داد و  زار  یسب 

تشگ  زارمه  شیوخ  هگ  رکشلب  تشگ ***  زاب  وا  نازات و  تفر  نورب 
نید  كاپان  درم  نآب  شهوکن  نیمز ***  برثی  نایوج  مزر  همه 

فعش زا  یبن  راثن  يارب  فکب ***  هداهن  ار  ناج  دندومن 

ربمغیپ ترضح  زا  جرعا  رمع و  نتساوخ  داهج  نذا  رکذ 

لاس  داتفه  ود  هتشذگ  شرمع  ز  لای ***  زورب  اب  درم  رومان  یکی 
لاس  داتفه  ود  هتشذگ  شرمع  ز  دوب ***  هاتوک  گنل و  وا  ياپ  یکی 

گنت  تسب  رمک  ناریلد  گنجب  گنل ***  ياپ  اب  تفر  یبن  يوسب 
لامه  یب  يدب  ردارب  شراهچ  لاب ***  رف و  اب  دنزرف  تفه  شدب 

راز  راک  رد  دنتسب  گنت  رمک  رابت ***  شیوخ و  ار ز  وا  رم  ناوارف 
تسب  گنت  رمک  اج و  دمآ ز  رب  تسخ ***  درد  نآ  کشر  زا  رمع و  لد 

نیک  مزر و  رس  نادیمب  مراد  هک  نیما ***  لوسر  يوسب  دش  ناور 
داب  وت  يادف  جرعا  ررمع  رس  داشگ ***  رب  نابز  تفگب و  شیاتس 

ور  راکیپ  مزر و  يوس  مرآ  هک  وزرآ ***  نیا  زج  یتیگب  مرادن 
منک  يراپس  ناج  تهر  كاخب  منک ***  يرای  گنچ  نیا  رد  يرای  وچ 

يار  هدنخرف  ریپ  یک  تفگ  نینچ  امن ***  مسبت  شتفگ  دش ز  یبن 
لوسر  رسارس  تراک  دیدنسپ  لوبق ***  دش  ادخ  دزن  وت  ناهج 

ناگیار  ارت  دش  نیرب  تشهب  نانج ***  ردص  تسه  هگ  ياج  ارت 
یمرحم  نم  راک  هگ  تولخب  یمدمه ***  نمب  العا  سودرفب 

تفگ  نوخ  ناگدید  زا  تخیر  ورف  تفر ***  كاخ  شخر  زا  رمع  دینشب  هچ 
وگتفگ  نانچ  دلخ و  روح و  زا  هن  تسوزرآ ***  مندیدرگ  هتشک  نم  هک 

دنلب  رس  موش  نادیم  نهپ  نیا  رد  دنمس ***  مسب  دطلغب  رگ  مرس 
تسوگتفگ  نآ  زا  دنتشگ  داش  همه  وا ***  راتفگ  هچ  رگشل  دندینش 

شوجب  دمآ  رب  یتیگ  ود  یتفگ  وت  شورخ ***  رسارس  رکشل  دمآ ز  رب 
راثن  رهب  وت  ياپب  کی  کی  هک  رازه ***  ناج  يدب  ار  رام  شاکیا  هک 

ام  میدرتس  یم  ناج  گنر  نت  ز  ام ***  میدرسپ  یم  هگمزر  نیا  رد 
مینک  یمان  مان  ام  مان  نیا  زا  مینک ***  یمارگ  ناج  وت  راثن 

تسشوخ  ناناجب  ناج  ندرک  ادف  تسشوخ ***  ناج  ندناشفا  رب  ناناجب 
ناگیار  ناج  دقن  یبن  راثن  ناوج ***  ریپ و  کی ز  کی  دندومن 
رمک  نتسب  گنج  رد  دنتسبب  رسب ***  رس  ات  دومرفب  سپ  نازو 

دنروآ  نیبج  رب  هرگ  نادیمب  دنروآ ***  نیک  راکیپ و  يار  همه 
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ور  دنداهن  نتسج  هنیک  يوس  وا ***  راتفگ  هچ  رگشل  دندینش 
تسار  هدندرگ  خرچ  اب  تشگ  نیمز  تساخ ***  ریبکت  زاوا  يوس  رهز 

ناهد  هدوشگ  نتفگ  ریبکتب  نایبورک ***  شرع  رد  هک  یتفگ  وت 
هزب  ناملغ  هدروآ  رب  اهنامک  هرز ***  ریز  هتشگ  ناهن  کیالم 

زیختسر  هتساوخ  کلم  لیخ  ز  زیت ***  غیت  نایناحور  هدروآ  رب 
نامک  دنمک و  کیالم  هتفرگ  نایسدق ***  ناهن  نشوج  ریز  هدش 

شورس  شورخ  نتسج  گنج  یپ  شوگب ***  مد  ره  مزرنآ  رد  يدیسر 
هام  نیورپ و  هتشگ  رپس  نانس و  هاگمزر ***  نآ  رد  ناریلد  رهب  ز 

(95  ) هحفص لیئربج  ریس  نانس و  هتفرگ   *** لیلج يادخ  هتشگ  يارآ  فص 

دربن مزعب  نیک  تشد  رد  ربمغیپ  ترضح  یئارآ  فص  رکذ 

دش  ياسرف  شرع  شفص  زا  نیمز  دش ***  يارآ  فص  نادیمب  ربمیپ 
دنام  زاب  کلف  شدرگ  تلجخ ز  ز  دنار ***  هراب  نیمز  رب  وا  هچ  نادیمب 

نیمالا  حور  شرع  رد  تشگ  لجخ  نیرب ***  شرع  میب  زا  دیزرلب 
داتفوا  كاخب  ناویک  مرزآ  ز  داتف ***  شدرگ  نودرگ ز  مرش  سپ 

شورس  نایرگ  تشگ  کلف  متفهب  شوه ***  تفر  رس  تریح ز  ار ز  درخ 
درک  شوه  لد و  نید و  كرت  کلف  درک ***  شومارف  ار  دوخ  رکذ  کلم 

رهپس  يور  تفرگب  مرش  يوخ  رهم ***  هام و  ةرهچ  دش  مرزآ  رپ 
نانج  غاب  تریغ ز  رکف  زا  رس  نایسدق ***  اه  هفرغ  زا  هدرک  نورب 

مغ  تفج  ناتساد  نآ  زا  تشگ  ناهج  مژد ***  شنیرفآ  دش  مرزآ  ز 
کلف  مراچ  احیسم ز  شورخ  کمس ***  رب  امس  زا  دیسر  تریغ  ز 
نیبج  رب  هتخیر  ناشمرش  يوخ  نیرب ***  شرع  ناکس  هتشگ  همه 
شیر  درد  زا  تشگ  نیسدق  لد  شیپب ***  رس  نایناحور  دندنکف 

رات دوپ  ناهج  ماوق  زا  تسسگ  رارق ***  رسارس  شنیرفآ  زا  دش 

نداتسرف رگشل و  فوفص  ربمغیپ  ترضح  ندومن  هتسارآ 

دیشک  فص  کلف  رب  نیمز  فصنآ  زا  دیشک ***  رب  فص  هوک  نآ  رب  ربمیپ 
داد  ياج  دوخ  راوازس  زا  نارس  داشگ ***  یئاشگ  یتیگ  يوزاب  ود 

هرم  کی  نید  نارادمان  همه  هرسیم ***  اب  تسار  هنمیم  دش  هچ 
راز  راک  رد  دوخ  رب  دنداشگ  راثن ***  اهناج  ددومن  شیاپب 
ناج  رهم  زا  دناشفا  رب  شیاپب  ناوتان ***  نت  اناوت  وس  رهب 

راغ  دنولا  هوک  نماد  رد  هچ  راسهوک ***  نآ  يوس  دب  هرد  یکی 
نارک  ره  زا  هرد  نآ  دنریگب  ناروآ ***  مان  دومرفب  ربمیپ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 300 

http://www.ghaemiyeh.com


ریخ  دوب  رشبلا  ریخ  دزن  رد  هک  ریبج ***  روپ  دوب  رومان  یکی 
دش  راکیپ  مزر  زا  هرد  نآ  رد  دش ***  راغ  نآ  يوس  ات  دومرفب 

ریگ  ریش  نکفا و  ریش  رادهپس و  ریلد ***  درم  هاجنپ  داد  واب 
ور  دنداهن  رسکی  هرد  نآب  وا ***  نامرفب  نادرگ  دنتفرب 

ياپ  دنراشف  مکحم  هرد  رد  هک  يادخ ***  لوسر  هگنآ  دومرفب 
رس  شمشچ ز  دنرآ  رب  كوان  ز  رذگ ***  وسنآ  زا  درآ  نمشد  رگا 

هاپس  ود  ره  دندرگ  هتشک  رگا  هاگیاج ***  نآ  زا  مد  کی  دیبنجن 
ناشکندرگ  نایفس و  تخیرگب  هک  ناشن ***  نیا  رگا  دننیب  هدننیبب 

راغ  هوک و  نآ  زا  نیئاپ  دنیاین  راوخ ***  دندرگ  هکم  لخاد  همه 
لوبق  تسد  هدید  رب  دنداهن  لوسر ***  تفگ  هچ  رگشل  دندینش 

امزآ مزر  دنتشگ  هرد  نآ  زا  اج ***  هرد  نآ  رد  رسکی  دنتفرگ 

نایفسوبا رماب  نیکرشم  ندومن  یئارآ  فص  رکذ 

نیک  تشد  رد  تسارآ  رگشل  فس  نید ***  شیکیب و  نایفس  يوس  نازو 
نفک  ناتفخ  نیک و  رپ  دیشوپب  نمرها ***  زا  رپ  دش  ناهج  یتفگ  وت 
هاپس  ناز  هم  دیشروخ و  دیزرلب  هایس ***  رگشل  دش ز  نامز  نیمز و 

رهچ  دیشروخ  تشگ  ناهن  نهآ  ز  رهم ***  يور  دش  هدیشوپ  دالوفب 
نیرب  رپس  مغ  نآ  زا  دیلانب  نیمز ***  متفه  دردنآ  زا  دیشورخ 

هام  نینوخ ز  کشا  دیسر  یهامب  هآ ***  هام  رب  تفر  ارف  یهام  ز 
راگزور  لد  تسد و  راک  زا  دش  راک ***  کیالم ز  نج و  دنداتف 

نانع  مه  دش  كاخ  اب  كاپ  نت  ناکم ***  زا ال  دمآ  شورخ  ویرغ 
تسار  كاخ  اب  تشگ  ردق  اضق و  تساخ ***  زاوآ  کناب  نیرب  شرع  ز 

داتف  وا  راز  راک  نیرفآ  ناجب  داتفوا ***  راک  شنیرفآ ز  همه 
راز  راک  نآ  زا  دلخ  دش  بوشآ  رپ  رارش ***  نادرگ  نودرگب  دمآ  رد 

زیتس  روادب  مدرم  دنراد  هک  زیختسر ***  نآ  زا  خزود  دیزرلب 
دش  ياسرف  وید  نامز  نیمز و  دش ***  يارآ  فص  نادیمب  نایفس  هچ 

هاپس  خزود  یپایپ ز  دمآ  رد  هاگمزر ***  نآ  زا  دمآ  رب  یتفگ  وت 
دیما  لد  زا  دیربب  داتساب و  دیلو ***  نبدلاخ  هنمیم  يوس 

هاوخ  هنیک  ادخ  اب  دش  داتساب  هاپس ***  بلقب  هشپک  شپک و 
دوب  دنپ  زا  رپ  شنابز  رگشل  هب  دوب ***  دنه  نیک  رپ ز  هرسیم  يوس 

ماقم  ار  وا  دوب  شبح  کلمب  مانب ***  یشحو  دوب  رومان  یکی 
نت  لیپ  روآ  مان  چیه  دبن  نمجنا ***  نآ  نادرگ  سک ز  وا  وچ 

داشفرب  رز  میس و  رمش  یب  وا  رب  دناوخ ***  شیوخ  یکیدزن  دنه  ارو 
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رهپس  زا  تفر  هچ  نم  زا  هک  شتفگب  رهچ ***  ود  نوخنآ  زا  دولایب  سپ  نازو 
نمجنا  نآ  ناریلد  تسد  ز  نم ***  دنویپ  شیوخ و  دش  هتشک  یسب 

ناهم  ناهک و  زا  رهدب  هدیدن  ناهج ***  مشچ  ود  ناشیا  دننام  هک 
نوگزار  هگمزر  زا  رسیب  نت  نوگن ***  رس  نیک  غیت  زا  دنداتف 

اپ  مدیما ز  لاهن  دمآ  رب  ادخ ***  ریش  يوزاب  ریشمش و  ز 
ریش  لیپ و  زا  دشیدنن  گنج  رد  هک  ریلد ***  رادمان  نآ  هزمح  رگد 

تسامن  نوخ  نتخیر  نوخ  ناشیوخ  ز  تساورنامرف ***  هکنآ  ادخلوسر 
نفک ناتفخ  هدرک  نم  نارایب  نت ***  ود  نآ  وا  نامرفب  يارب و 

ربمغیپ لتق  رد  یشحو  دزن  رد  هدنه  ندومن  اجتلا  رکذ 

تسین  رای  یسک  نماب  مزر  نیا  رد  تسین ***  راک  بش  زور و  ما  هیرگ  زا  زج 
هاپس  رد  يدوش  دبهپس  سپ  نازو  سب ***  راکنیا و  وت  تسد  دیآ ز  رب 

نم  نیب  ناهج  نشور  وت  زا  دوش  نم ***  نیک  نانمشد  نیا  زا  یهاوخ  هک 
هاپس  رد  يدوش  دبهپس  سپ  نازو  هاگمزر ***  رد  هاوخ  دب  هس  نیا  یشک 

ناتسادمه  تشگ  وا  راتفگب  ناتساد ***  نیا  یشحو  وا  زا  دینشب  هچ 
لوسر  زا  ریغب  ار  نت  ود  دربن  لوبق ***  مدرک  هک  خساپ  داد  نینچ 

يار  تسین  ارم  دمحم  دربن  اپ ***  مرآ ز  رب  ار  نت  ود  تتخبب 
دنزگ  دباتن  رب  وا  رب  نودرگ  ز  دنمجرا ***  نآ  تسا  دنلب  شتخب  هک 

نت  ورین و  درگ  نآب  میامن  نسحلاوب ***  يوس  میارگ  نکیلو 
تخب  رادیب  رای  مددرگ  رگم  تخس ***  تسیراک  راک  نیا  دنچ  رگا 

ریش  هشیب  رد  میب  رپ  تسه  وا  زک  ریلد ***  رادمان  نآ  هزمح  رگد 
تسا  لگ  رد  وا  دروآ  زاپ  ارم  تسلگشم ***  نتخآ  غیت  زرگ و  واب 

دنلب  رهپس  دهاوخ  هچ  منیبب  دنکف ***  مهاوخ  هزین  یکی  شیوسب 
ماحدزا  مزرب  رگشل  دندومن  مامت ***  ناشیا  نامیپ  دهع و  دش  هچ 
ربک  دوخ و  هم  دیشروخ و  دیشوپب  ربب ***  دمآ  رب  ناریلد  شورخ 

نیشتآ  ةروک  نوچ  تشگ  نیمز  نیکرشم ***  فص  زا  تشد  نیب  نآ  رد 
( 96) هحفص

يامزآ  مزر  دنتشگ  وید  دد و   *** ياج دمآ ز  رب  خزود  هک  یتفگ  وت 
نایم  هتسب  دنوادخ  گنجب  نایع ***  ینود  نوعرف  هشوگ  رهب 

نامک  هزرب  هدرک  ادخ  دصقب  نایع ***  هتشگ  دورمن  ياج  رهب 
يور  هدروآ  كاپ  رواد  يوس  يوج ***  مزر  ینمیرها  يوس  رهب 

مرگ  راکیپ  رادناهج  اب  هدش  مرش ***  مرزآ و  هتسش ز  يور  ناهج 
تسیرگیم  نوخ  دورمن  ناکیپ  وچ  تسیز ***  هک  یگندخ  اهنامک  خرچ  رز 
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لیپ  وید  ردژا و  وا  رد  ناشورخ  لین ***  رایرد  دننام  تشگ  نیمز 
تفر  دادیب  روج و  یپ  زا  نیمز  تفر ***  دای  زا  شمرزآ  رهم و  کلف 
يادخ  مزرب  یتیگ  تسب  رمک  نامزآ ***  مزر  رهد  دش  هک  یتفگ  وت 

نیرفآ  ناهج  ایوج  مزر  هدش  نیک ***  مرزآ و  رپ  شنیرفآ  همه 
رهپس  يوربآ  هتخیر  لگب  رهچ ***  هتسش  ایح  زا  ردق  اضق و 
ملق  حول و  قاروا  هتشگ  هیس  متس ***  تسد  دادیب  هدروآ  رب 

رون  رشح  ات  هتفر  ورف  تملظب  روک ***  رهد  نشور  ةدید  هدش 
هدش  نیبوژ  زرگ و  رجنخ  زا  رپ  هدش ***  نیگآ  خزود  رسب  رس  ناهج 
ررش  نادزی  شرع  رد  هداتفا  رد  رو ***  هلعش  نیک  ملظ و  شتآ  هدش 

نامک ردنا  هداتفا  دوخیب  درخ  نایناحور ***  زودنا  تریح  هدش 

ادخ زا  حتف  ندومن  تساوخ  رد  ربمغیپ و  ندومن  هدهاشم  رگشل و  ود  ره  نتخیر  رگیدکی  رب  رکذ 

دید  بوشآ  روش و  زا  رپ  ارناهج  دیرگنب ***  هگمزر  رد  هچ  ربمیپ 
دش  راداد  كاپ  رگ  شیاتس  دش ***  رادناهج  دزنب  اجنآ  زا 

كاپ  نادزی  دزن  نانک  شیاین  كاخ ***  هریت  رب  دیلامب  ار  خر  ود 
زاب  زار  ةدرپ  دش  زار  نآ  زا  زار ***  يانادب  دمآ  درگ  شیاین 
دیدپ  شنیرفآ  همه  رسارس  دیرگنب ***  ناکم  نوکب و  ربمیپ 

داشگ  رب  نیرفآ  ناهج  يوسب  داد ***  هدننیب  ود  شنیرفآ  ناهج 
هاک  رپ  زا  مک  شمشچب  يدومن  اوس ***  ام  همه  رسارس  اجنآ  هک 

ناهن  نشوج  ریز  هدش  رسارس  ناکم ***  نوک و  دندوب  هچ  ره  همه 
نامک  دنمک و  کیالم  هتفرگ  نایناحور ***  مزر  رد  هتسب  رمک 

جومب  ایرد  وچ  شوجب و  شتآ  وچ  جوف ***  جوف  شیرای  یپ  رسارس 
زاب  رازآب  ار  نابز  دوبن  هک  راکشآ ***  ناهن  زار  دید  یسب 

شورس  یب  نیرفآ  ناهج  دزن  ز  شوگب ***  شدیسر  یشورخ  هگ  انب 
راگ  دنوادخ  دشاب  رای  ار  وت  راگدرورپ ***  رای و  ارت  متسه  هک 

روشک  رگشل و  رتهم و  نیبب  مرگشل ***  رس و  يوسب  نک  هگن 
تسوا  تسد  زا  یشقن  رسب  رس  ناهج  تسوا ***  تصش  ةرهم  اوس  ام  همه 

وت يور  دوب  مرخ  شرادید  ز  وت ***  يوزاب  روز و  وا  تسد  دوب 

دربن تشدب  نتفر  ندیشوپ و  گنج  ۀحلسا  ادخ و  هاگردب  ءایبنا  فرشا  ندومن  اعد 

دید  راداد  كاپ  خر  یتفگ  وت  دید ***  رادناهج  هوکش  لالج و 
نیرب  شرع  زارفا  رب  هتسشن  نیک ***  ناتفخ  هدیشوپ  دید  یلع 

هاگن  شیوس  درک  یسب  تیرحب  هاگیاپ ***  نآب  شدید  هچ  ربمیپ 
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دید  دنوادخ  ادخ و  لالج  دیرگنب ***  وا  يامیسب  ینامز 
تسب  شقن  رگد  ناوتن  شقن  نیا  رد  تسد ***  مکلک ز  داتفا  هک  میوگ  هچ 

دنبشقن  دش  شقن  نیا  زا  هاگآ  هن  دنچ ***  نوچ  سک  شقن  نیا  زا  دندن 
زاب  داشلد  تشگ  هگمزر  يوس  زاین ***  زار و  غراف ز  هچ  دش  یبن 

دوبک  نودرگ  خرچ  دش  هک  یتفگ  وت  دوخ ***  ناتفخ و  دنراک  دومرفب 
نامسآ  ةدرپ  هن  تشگ  هرز  نامز ***  ردنا  دش  نشوج  شرع  وا  رب 

ششک  شک  رت  تشگ  ردق  اضق و  ششک ***  رت  درخ  دش  رمک  دنبب 
رهم  هام و  يا  هبق  رهز  دمآ  رب  رهپس ***  متفه  تشگ  رپس  شتسدب 

ملقلاو  نون  تشگ  رپس  نانس و  ملع ***  دش  يدزیا  تردق  دی 
هرز  دوخ و  هچ  دوخ  رب  دیشوپب  هز ***  راداد  راداد  تفگ  واب 

اج درک  شنت  نشور  وچ  نشوجب  اس ***  شرع  ینشور  زا  نشوج  نآ  دش 

مالسا رگشل  هاگلتقب  لوسر  ترضح  ندمآ 

هاگلتق  يوس  دش  ناور  هگنآ  سپ  هاوخ ***  مزر  هپس  شیپ  داتساب 
شورخ  شنیرفآ  رد  داتفا  رد  شوجب ***  هر  کیب  دمآ  رب  یتیگ  ود 
لعفنم  نیمالا  حور  مرش  زا  دش  لجخ ***  کیالم  دش  رشب  راک  ز 
مغ  نافوط  قرغ  دش  حون  نوخ  ز  مژد ***  دش  رشبلاوب  هنگ  میب  ز 

لین  نوحیجب  کیاکی  شتآ  رد  لیلخ ***  میلک و  رگید  دنداتف 
شوه  دش ز  کلف  مراچ  احیسم ز  شورخ ***  نادزی  هاگرد  دمآ ز  رب 

ناکم  نوک و  ياریپ  تخیر  مهب  ناهن ***  تملظب  تلجخ  دش ز  رضخ 
شورس  کناب  هلان  زا  رپ  دمآ  رب  شوه ***  هریخ  دش  داتفا  دوخیب  درخ 

هاگن  هار  تسین  درخ  مهوب و  هار ***  هدرپ  نآ  رد  دشابن  اریسک 
یگناوید  دننیزگ  هر  نیا  رد  یگنازرف ***  دنراد  هکیناسک 

تسین  راب  ار  رایشه  مزب  نیا  رد  تسین ***  رایشه  ياج  هگراب  نیا  رد 
دنز  یئاون  دوخیب  هدرپ  نیا  رد  دنز ***  یئار  شیع  برطم و  رگم 

یهگآ  دهد  مناهن  مزار  ز  یهر ***  دیامن  ار  نم  هدرپ  نیا  رد 
زاس مزر  نیرفآ  مزر  دیدرگ  هک  زاس ***  ياونب  هدرپ  نیا  زا  ینغم 

دیوگ باتک  شیارآ  غامد و  حیرفت  باب  رد  همان  یقاس 

نامزآ  مزر  بارضم  رامضمب و  اون ***  شک  رب  گنچ  نیا  گنهآب 
فکب  رجنخ  ریشمش و  رآ و  نانس  فد ***  روبنط و  يان و  فک  نکفیب ز 

گنچ  گنهآ  زاس  اون  کنابب  گنچ ***  ياج  رب  ریشمش  رآ  گنچب 
رای  مزب  هر  یبای  مزب  نیز  هک  راز ***  راکنیا  يوس  هگمزر  زا  وش 
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شون ریشمش  بآ  زا  بان  یم  شون ***  ریش  مد  زا  لاصو  بارش 
وشب  یتسه  گنر  زا  هرهچ  نوخ  ز  وج ***  هاش  نانس  گندخ و  كون  ز 

نیب  رادلد  دق  نانس  ریت و  ز  نیب ***  رای  يوربا  دنمک  مخ  ز 
وج  مارالد  لاصو  یتسج  هچ  وج ***  مارآ  هراب  مس  ریزب 
نیب  ریشمش  قرب  زا  رای  خر  نیب ***  ریت  رپ  زا  راگن  هاگن 

نک  رون  رپ  غیت  شتآ  زا  لد  نک ***  روط  ار  هنیس  نانس  كون  ز 
نادواج  ناج  زاس  رذگب و  ناج  ز  ناور ***  روآ  نت  رد  رذگب و  نت  ز 

(97) هحفص نبخ  یبای  هک  دیاش  مزب  نیا  رد  رس ***  كرت  نت و  كرت  هچ  یئامن 
راک  يدرگ ز  هاگآ  هک  منآ  رب  رای ***  مزب  رد  مزرنیا  رد  یئآ  رگ 

یهگآ  یهد  مناهگآ  راک  وچ  یهر ***  یئامن  مه  ارم  سپ  نآ  زو 
دروآ  ناتساد  هر  ناتسم  وچ  دروآ ***  نایب  منابز  دوخیب  هک 

نم  شوگ  نیرفآ  ناج  دشوین ز  نم ***  شوه  ناتساد  نیا  زا  دیازف 
امزآ مزر  دیدرگ  دنوادخ  ادخلوسر ***  نادیمب  دش  نوچ  هک 

داتسیا بلق  يوس  دوخ  هاگنآ  سپ  داد ***  ياج  اجباج  همه  ار  هپس 

دودرم نایفسوبا  اب  وگتفگ  فص و  شیپ  رد  هشیبک  شبک  نداتسیا  رافک و  رگشل  ندیشک  فص 

فرط  ره  زا  تساخ  اون  شورخ  فص ***  رافک  دندیشک  وس  نآ  زو 
فک  دروآ  بل  رب  رگج  نوخ  ز  فص ***  شیپ  رد  داتسیاب  هشیبک 

ون  رالاس  دوب  ناولهپ  ناهج  ور ***  شیپ  ار  رافک  دوب  وا  هک 
رخشاخرف  نایفس  درک  بلط  رومان ***  نآ  هچ  دش  ناور  نادیمب 

هاگدروآ  يوس  یسک  دزاتن  هاپس ***  زا  یسک  دیاین  نوریب  هک 
درگ  كالفا  رب  دراین  يراوس  دربن ***  نادیمب  دیوجن  يریلد 

تسا  نم  راکش  نارادمان  رس  تسنم ***  راک  زورما  مزرنیا  هک 
رامد  ربمیپ  شیج  مرآ ز  رب  راز ***  راک  يوس  میآ  رگ  اهنتب 

منک  لطاب  رحس  همه  ار  یبن  منک ***  لگ  نیک  تشد  رسب  رس  نوخ  ز 
ریپ  رکبوب  مشچ  نانس  كونب  ریگ ***  راد و  هگ  نادیمب  مرآ  رد 

رمع  قرف  وت  ياپ  كاخ  منک  رگج ***  ار  نمرها  ریتب  مزودب 
ریپ  انرب و  شیج  نیا  رد  منامن  ریگ ***  تسد  همه  ار  هپس  نیا  منک 

راک  ماک  ولهپ  ياک  دیشورخ  راکبان ***  نآ  زا  نایفس  دینشب  هچ 
تسین  شیوشت  ضفحوب  رکبوب  ز  تسین ***  شیر  یبن  شیج  نم ز  لد 

لامه  یتیگب  دشابن  ار  وا  هک  لاس ***  دروخ  كدوک  نآ  زا  نکیلو 
شاب  رایشه  راکیپب  دیآ  رگ  شاب ***  رادهگن  ار  نتشیوخ  نت 

تخت  جات و  هتفای  وا  زا  ربمیپ  تخب ***  زوریف  تسیناوجون  وا  هک 
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رازه  دص  رگشل  زا  دشیدنین  راز ***  راک  هگ  نادیمب  دمآ  هچ 
وجشاخرف  درم  ياک  تفگ  نینچ  وا ***  تفگ  زا  دیدنخب  هشیبک 

يا  هدیدنسپ  مدربن  انامه  يا ***  هدید  ارم  مزر  مزر  رهب 
یکدنا  لاسب  يأرب و  دشاب  هک  یکدوک ***  زا  یناسرت  مزرنیا  رد 

تسرد  يار  زغن و  لد  دیوگن  تسس ***  زغم و  یب  راتفگ  هدوهیبب 
تشگ زاسمد  شیوخ  هگ  رگشلب  تشگ ***  زاب  ات  دومرفب  تفگب و 

نوعلمنآ ندناوخ  زجر  راز و  راک  نادیمب  هشیبک  ندمآ 

وجشاخرف  تشگ  نیک  مشخ و  زا  رپ  يور ***  دروآ  رد  نادیمب  هشیبک 
درک  زاغآ  ندناوخ  زجر  نتیسخن  درک ***  زاوآ  مالسا  شیج  يوس 

شوگ  تفرگب  مارهب  خرچ  رد  هک  شورخ ***  ناغف و  نیک  زا  دروآرب 
یسک  هدیدن  یناولهپ  نم  وچ  یسب ***  ناناولهپ  ناهج  هدید  هک 

دننم  راهنیز  رد  هلمج  نالی  دننم ***  راکش  ناریش  مزر  رد  هک 
دربن  نم  اب  دنزاسن  نادیمب  درم ***  نادرم  ناریلد و  میب  ز 

دوب  ناریش  زغم  ارمرم  شروخ  دوب ***  ناریلد  نوخ  مبارش ز 
نامسآ  نماد  دوش  نوخ  زا  رپ  ناشفرس ***  نیمز  رد  دوش  مغیت  هچ 

فاق  هوک  سپ  رد  کلف  دزیرگ  فاضم *** رد  نارگ  زرگ  هچ  مزارف 
راهنیز  رد  دنیآ  رد  ناریلد  راز ***  راک  فک  رد  نانس  مریگ  هچ 

نیگن  رب  ارم  مان  شقن  همه  نیمز ***  يور  ناهاش  دنسیون 
شیبک  مان  میب  زا  گنر  وا  رب  شیرق ***  موق  نادرگ  دنباوخن 

دازن  مدربن  مه  يردام  رگید  داد ***  ریش  ات  رهد  ردام  ارم 
نم  راک  زا  دنناوگ  ناساره  نم ***  راکیپ  نادرگ ز  دنزیرگ 

فاق  هوک  رد  غرمیس  وچ  نارازه  فاصم ***  وزرب  مریت  هداتف ز 
دنمک  مخب  مراد  خرچ  مخ  دنلب ***  دنمک  زا  نارورس  رس 

راز  راک  منک  نوچ  نارگ  زرگب  رازه ***  مدرگب  نادرگ  دنزاسن 
مشک  رس  رب  شیناگنز  طخ  مشک ***  رجنخ  هچ  ناریلد  يورب 

نید  نیئآ و  شیک و  زا  دنتشذگ  نیمز ***  برثی  ناگرزب  انامه 
راز  راک  رد  دنتشک  هدوهیبب  راز ***  راوخ و  يرگنوسفا  نوسفاب و 

دنتخات  نورب  وا  اب  راکیپب  نتخاب ***  لد  نید و  شهر  رد  همه 
هاپس  هاش و  دندرگ  هقرغ  نوخب  هاگمزرنیا ***  رد  نونکا  مه  نکیلو 

یسک  دیاین  رب  نم  دروآب  یسک ***  دباین  یئاهر  مغیت  ز 
تشذگ  رگشل  يوس  نیک  مشخ و  زا  رپ  تشذگ ***  نادیم  نهپ  نآ  رد  یتخل  هچ 

بآ  میب  زا  دش  رگشل  ود  ره  لد  باوج ***  شنایمالسا  دندادن 
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شوج  رپ ز  نیمز  نوچ  نامسآ  دش  هک  شورخ ***  دش  رب  رفک  هگ  رکشل  ز 
نامز  نیمز و  زا  شورخ  دمآ  رب  نانز ***  ویرغ  نالی و  کناب  ز 

یمه  دلان  وید  دد و  خزودب  یمه ***  دلانب  هنامز  یتفگ  وت 
ارک  نودرگ  گنچ  ۀلان  هدش  ان ***  گنچ و  فکب  فص  سپ  رد  نانز 
دندش  ناج  لد و  زا  نآ  يوگ  انث  دندش ***  ناخ  اون  هشیبک  فصو  ز 

رابکشا نایسدق  ةدید  هدش  راز ***  نایرگ و  كالفا  رد  کیالم 
تسپ الاب و  كاپ  رواد  نیا  هک  تسد ***  هدروآرب  نادزی  يوس  همه 

ار ادخ  لوسر  ترصن  حتف و  نایسدق  ندومن  اعدتسا 

شاب  رادهگن  ار  وا  وید  نیا  زا  شاب ***  رای  هگمزر  نیا  رد  ار  یبن 
دندش  نایرب  درد  نآ  یتفگ ز  وت  دندش ***  نایرگ  هرابکی  دنتفگب و 

مژد  شنیرفآ  دش  هودنا  ز  مهب ***  دمآ  رب  مغ  نآ  زا  تیگ  ود 
تخب  تشگ  رب  مالسا  لها  زا  هک  تخس ***  دیرغ  هراب  رگید  هشیبک 

نم  راکیپب  دزات  زورما  هک  نمجنا ***  نآ  رد  يریلد  دشابن 
تساجک  نیدیب  ضفحوب  رکبوبا و  تساور ***  مدزنب  دیاین  رگ  یبن 

دایب  درادن  ناشیا  وچ  نارود  هک  داز ***  كاپان  رکم و  رپ  يوداج  ود 
دننز  نادرم  نیک  رد  دندرم  هن  دننمیرها ***  دنداژن  مدرم  هن 

منک  نیگنر  كاخ  خر  ناشنوخ  ز  منک ***  نیئآ  نید و  ناش  هزات  نونک 
مرتسگ  لبه  ياپب  ناشنانت  مرب ***  يزع  رهب  ادف  ناشنارس 

ور  درز  دش  رکبوبا  شتفگ  ز  وا ***  زاوآ  ضفحوب ز  دیزلب 
بیکش  ربص و  تفر  ناروآ  نانز  بیهن ***  دمآ  رب  نادرگ  ياهلدب 

راز  نایرگ و  هودنا  دش ز  کلم  راوگوس ***  مغ  درد و  نآ  دش ز  کلف 
(98) هحفص نیرب  خرچ  داتفا  رب  شدرگ  ز  نیمز ***  مه  رب  درد  نآ  زا  دیچیپب 

وس راچ  زا  هراچیب  میتشگ  هک  ور ***  درک  یبن  يوس  رکبوبا 
زیرگ  هار  هن  نداتس  ياپ  هن  زیتس ***  ياج  تسا و  مزر  ماگنه  هن 

تخس  راک  نینچ  دش  نونک  ام  رب  هک  تخب ***  تشگ  رب  هرابکی  هک  انامه 
گنجب  دیآ  رد  نادیمب  وا  اب  هک  گنج ***  گنهآ  يارای  تسه  ارک 

اهر  دباین  دنادب  وک  یسک  اهدژا ***  مد  رد  دور  هنوگچ 
تسین راکیپ  يارای  مزر  نیا  رد  تسین ***  راک  ارم  نتسج  مزر  نیا  رد 

هشیبک لاوحا  فاصوا  ربمغیپ و  ترضح  دزنب  رمع  ندمآ 

ادخ  لوسر  يوسب  دش  ناور  اج ***  دمآ ز  هتفگ  ناز  ضفحوبا 
دای  درک  یسب  هشیبک  راک  ز  داشگ ***  رب  بل  دیسوبب و  ار  نیمز 
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راز  راک  هگ  يزاسمزر  وا  وچ  راگزور ***  ةدید  ود  هدیدان  هک 
نیچ  رپ ز  نیرب  خرچ  شورین  ز  نیمز ***  نامز و  دزرلب  شغیت  ز 

درم  نادرم  ناریش و  نازارگ و  دربن ***  رد  وا  مزر  زا  دنزیرگ 
تسوا  گنچ  وزاب و  ۀتسب  کلف  تسوا ***  گنج  یئارای  بات  ارک 

یسب  يدرم  دراد ز  هرهب  رگا  یسک ***  دیاین  رب  ناوج  نیا  اب  هک 
درف  دنوادخ  دشاب  تسه  رگا  دربن ***  مه  ناگدنب  زا  تسین  یسک 
نخس  ناوارف  متفگ  راک  نیا  رد  نم ***  دنپ  دب  راوخ  ترب  نیتسخن 

ما  هدینشب  زین  ناروآ  مان  ز  ما ***  هدید  ناروآ  دنک  مزر  یسب 
تشپژوگ  دبنگ  نیا  نارود  ز  تشرد ***  مرن  متشپ ز  هدروخ  نکش 

نارک  ره  زا  هنوگ  ره  تسناشن  ناروآ ***  دنک  يورین  میورب ز 
موم  دننام  دالوف  زرگ  هدش  موب ***  زرم و  ره  نادرگ  متشپ ز  هب 

دنا  هدیدنسپ  مدربن  مزرب و  دنا ***  هدید  ارم  مزر  هک  ناریلد 
تسرد  دشابن  نتسج  راکیپ  هک  تسخن ***  مدرک  زردنا  دنپ و  یسب 

دوب  رازاب  مزر  نیا  زا  مرگ  ارت  دوب ***  راوخ  نم  دنپ  همه  تدزنب 
دنزگ  تمزر  دمآ ز  هنوگنیز  هک  دنمدوس ***  نم  زردنا  وت  رب  دشن 
سرف  هشیبک  يوسب  دزات  هک  سک ***  تسین  ناروآ  مان  نادرگ و  ز 

دنا  هدیزگب  هلوغیب  شیپ  زا  هک  دنا ***  هدید  ارو  یتیگ  ناریلد 
راگن  اهنیگن  هدومن  شمان  ز  راتت ***  مور و  ناهاش  ناگرزب و 

ناروآ  مان  نادرگ  نادیمب ز  ناور ***  وس  ره  هدرک  نوخ  يوج  یسب 
سب  یناد و  وت  متفگ  تسار  همه  سک ***  دروآ  مه  ار  وا  تسین  ضرغ 

تسین  دوبهب  هار  ار  هار  نیا  هک  تسین ***  دوس  ار  هشیدنا  راک  نیا  رد 
زاس  هراچ  وش  هراچ  نیا  ياریپ  هب  زاب ***  يامنب  تسه  یئ  هراچ  ترگ 

ور  کشا  يوخ  زا  ناشدولاپب  وا ***  راتفگ  دندینش  نوچ  هپس 
تخب روش  مدرم  زجب  دیوگن  تخس ***  كاب  یب  راتفگ  هنوگناز  هک 

هوزغ حتفب  نداد  ربخ  ار و  رمع  ربمغیپ  ترضح  نداد  باوج 

وجمان  ياک  تفگ  نینچ  خساپب  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  ربمیپ 
دنمشوه  مدرم  نینچ  دشابن  دنژن ***  يراد  هچ  ار  لد  مزر  نیا  رد 

تسس  راتفگ  مزر  رد  تسین  ارم  تسخن ***  زور  هب  متفگ  مزر  نیا  زا 
نیرفآ  ناهج  دیآ  رد  نادیمب  نیک ***  راکیپ و  هدنب  رگا  دراب  هک 

دابب  دمآ  رافک  خیب  نب و  داش ***  زوریف و  میئام  ماجنارس 
ور  هدنراد  ياراد  دومنب  هک  وگتفگ ***  رد  دوب  یبن  نارایب 

نمجنا  نآ  دزن  یلع  دمآ  هک  نخس ***  رد  نمجنا  اب  دوب  یبن 
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يدمحا  تیآ  وا  زا  نازورف  يدمرس ***  تیار  وا  زا  نایامن 
رهم  هام و  نوگمیس  شا  هراسخر  ز  رهپس ***  هن  نوگب  امیس  شامیس  ز 

نایع  یئایربک  وا  يامیس  ز  نامسآ ***  هن  شخب  ینشور  شخر 
امنهر  وا  يور  ادخ  يوسب  ادخ ***  رون  رادیدپ  شیور  ز 

دید  راداد  دنوادخ  ربمیپ  دیسر ***  ربمیپ  دزن  هچ  دمایب 
یهر  ار  یبن  دش  ادخ  یتفگ  وت  یهس ***  ورس  يالاب  دروآ  مخ 

كاپ  ناج  دش  هسوب  نآ  زا  كاخ  همه  كاخ ***  دیسوبب  ناشوج  ناشورخ و 
نیرفآ  ناهج  يور  دید  نیمز  نیمز ***  يور  بیز  وا  يور  دش  هچ 

دورد  ربمیپ  رب  ادخ  زا  دیسر  دومن ***  ربمیپ  يانث  درورد و 
رشبلا  ریخ  كاخ  رب  دولآ  خر  رس ***  كاخ  زا  تشادرب  هکنوچ  یلع 

داب وت  يادف  رفنضغ  ناج  هک  داشگ ***  ار  نابز  رفنضغ  سپ  نآ  زو 

ص)  ) ربمغیپ زا  داهج  نذا  ریما  ترضح  ندومن  تساوخ  رد 

ناهج  راگدرک  وت و  یناد  هک  ناهج ***  ردنا  مراد  وزرآ  یکی 
نم  مان  يروآ  نیرب  شرعب  نم ***  ماک  رگا  مزر  نیا  رد  يرآ  رب 

ینک  یمان  مان  ماوت  مان  هچ  ینک ***  یمارگ  دوخ  نت  نوچ  منت 
يروآ  رامش  رد  ما  هنوگنیا  زا  يروآ ***  رابب  مدوجو  لاهن 

رمک  مدنبب  هنیک  راکیپ و  هب  رومان ***  نیا  راکیپ  يوس  نم  هک 
رامد  دواد  راداد  يورین  هب  راز ***  راک  فص  رد  وا  زا  مرآ  رب 

راز  راوخ و  تهر  رد  منک  ار  شنت  راثن ***  دزاس  وت  ياپب  ار  شرس 
مروآ  تسپ  تال  دو و  هاپس  مروآ ***  تسکش  نارادمان  نیاب 

مروآ  ریگتسد  همه  ار  هپس  مروآ ***  ریسا  رسارس  ار  نانز 
منک یئادخ  راک  مزر  نیا  رد  منک ***  یئامزآ  مزر  وت  تخب  هب 

ادخ ریش  تریس  تروص و  لوسر  ترضح  ندومن  هدهاشم 

دینش  تفگ و  ضرع  رد  هچنآ  دینش  دینش ***  تفگ و  دید  وا  رد  نوچ  یبن 
تخیر  هلال  رب  هداجیب  ماداب  ز  تخیر ***  هلاژ  رت  گربلگب  شگرن  ز 
بآ  رپ ز  هم  يور  دش  مرزآ  ز  باتفآ ***  خر  دش  نیگمرش  دوخ  ز 

رس  مشچ و  رب  رایسب  هسوب  شدز  رب ***  هب  شگنت  تفرگب  رهم  زا  رپ 
دوب  هدید  يارام  رد  هچنآ  دیدب  دوشگ ***  رب  ار  هدید  وا  رادیدب 
وا  يور  رب  هدرپ  یب  دید  یمه  وزرآ ***  دب  هچ  ره  لدب  ار  وا  رم 

راگدرک  رواد  ناهج  لالج  راکشآ ***  یبن  رب  دش  تاذ  نآ  زا 
تفای  مارالد  يور  هدرپ  یب  هک  تفای ***  مارالد  شرهچ  ار ز  یبن 
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دابب  دش  وا  هودنا  درد و  همه  دایز ***  رسارس  دش  شرگشل  مغ 
فنک  رد  نیرفآ  ناهج  شتفرگ  فلت ***  دش  وا  هودنا  جنر و  همه 

مزب  دینارتسگ  نیرب  دلخب  مزر ***  راکیپ و  راک  زا  دوسایب 
دید  هچنآ  دید  رادلد  شوغآ  رد  دیسر ***  یضیف  هزات  نامز  ره  وا  رب 

تشگ  شومارف  ار  وا  جارعم  ز  تشگ ***  شوغآ  مه  ربلدب  نوچ  لد  ز 
( 99) هحفص دیرفآ  ار  جارعم  هک  ار  یسک  دید ***  شوغآ  مه  ار  وا  هدرپ  یب  هک 

ناهد  میاشگ  تحدمب  هنوگچ  نابز ***  درآ  ردنا  راب  هک  میوگ  هچ 
دنام  زاورپ  رکفت ز  باقع  دنام ***  زاب  مترکف  بش  هار  هک 

هامب  ات  دش  هشیدنا  رپ  یهام  ز  هار ***  هدرک  مگ  هشیدنا  يادیبب 
بجع دشاب  راتفگ  هتفگ  نیا  زک  بل ***  هتفگ  نیا  زا  مدنب  هک  هب  نآ  رم 

ار ریما  بانج  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  فاصوا 

زار  يانادب  دش  وگ  زار  نینچ  زاین ***  زار و  غراف ز  هچ  دش  یبن 
نیرفآ  ناهج  تتاذ  يوگ  انث  نیرفآ ***  ناهج  نازان  وت  زا  يا  هک 

نم  راک  نم  ماک  رب  دیدرگ  هک  نم ***  زای  لزا  زا  دش  وت  يالو 
تسرپنادزی  رای  دوب  نادزی  هک  تسا ***  هدنناد  ياناد  راتفگ  ز 

دوب  هتفر  نارورس  نت  زا  ناور  دوب ***  هتفشآ  نم  راک  مزر  نیا  رد 
دوب  شوهیب  میب  زا  دنمدرخ  دوب ***  شوهدم  هصغ  مغنیز و  درخ 
ررش  نید و  نوناک  رفک  زا  دب  رگ ***  هیوم  نامسآ  دب  مالسا  رب 

دش  شوماخ  رفک  شتآ  همه  دش ***  شوهدم  تسم و  لد  وت  يورز 
تسرپنادزی  قربنآ  زا  تشگ  ناهج  تسج ***  وت  غیت  یقرب ز  هچ  نیتسخن 

دنمجرا  نید  ناشیک و  رفک  لد  دنژن ***  ددرگ  وت  غیت  مه ز  نونک 
راگدرک  دش  هدیدرگ  رادیدب  راکشآ ***  ادخ  تاذ  وت  زا  دوش 

امنهر وت  تاذ  وا  تاذ  يوس  ادخ ***  مان  وت  مان  دمآ ز  رب 

راتس دنوادخ  تاذ  رهظم  نآ  ندیشوپ  حالس  راتخم و  لوسر  زا  راگدرورپ  ریش  نتفرگ  داهج  نذا 

گنت  تسب  نیتملا  لبحب  شنایم  گنج ***  نذا  نامز  ردنا  مه  شدادب 
درک  جارعم  نیسوق  شنامک ز  درک ***  جات  شرس  رب  دوخ  دوخ  هلک 

ناهج  يادخ  برق  هتفای  امک  نامک ***  نوچ  دش  هتسب  وا  يوزابب 
ادخ  نشوج  ناتفخ و  دید  دوخب  اج ***  درک  شنت  ناتفخ  دوخ و  رد  هچ 

ادخ  زا  نامسآ  نشوج  هن  هچ  ارک ***  نشور  خرچ  شنشوج  زا  دش 
درک  داش  نآ  ار ز  یملاع  لد  درک ***  داجیا  يدواد  هقلح  ره  ز 

دش  شودمه  رادناهج  اب  هرز  دش ***  شوغآ  مه  نوچ  هرزاب  شنت 
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درک  داجیا  يدواد  هقلح  ره  ز  درک ***  داشرا  بسک  هرز  نت  ناز  هچ 
نیرفآ  رون  دید  نیک  تشد  همه  نیک ***  تشد  رد  تفات  وا  يامیس  هچ 

دودز  تدحو  ثداوح ز  رابغ  دومن ***  تدحو  يامیس  شامیس  هچ 
راکشآ  دش  رادناهج  لالج  راگ ***  دنوادخ  تاذ  تشگ  نایع 

رشب  سابل  رد  نیرفآ  ناهج  رگ ***  هولج  یبن  رب  دش  تشد  نآ  رد 
راکشآ  وا  رب  نادزی  تاذ  دش  هک  راک ***  لد ز  شندید  زا  دش  ار  یبن 

دش  رارسا  هرابکی  فشک  وا  رب  دش ***  رادید  وحم  نانچ  هر  رگید 
دید  جارعم  ياریپ  شاریب  ز  دیرگنب ***  وا  رب  نیب  ادخ  مشچب 

دیدن  ینامز  شدوجو  زا  ریغب  دیدن ***  ینامز  ناکم و  يو  زا  زج 
درک داشلد  رادلد  رادید  ز  درک ***  دای  رب  هودنا  درد و  لد  ز 

دربن مزعب  ع )  ) نینمؤملا ریما  ندش  هناور  رکذ 

نیرب  شرع  نادیم ز  تفر  ارف  نیک ***  نادیم  يوس  یلع  دش  ناور 
ناهج  يادخ  يایربک  همه  نایع ***  شاف و  شیئایربک  زا  دش 

نیرب  شرع  تشگ  وا  كاخ  همه  نیمز ***  شروتس  مس  دیسوب  هچ 
دیماان  دوخ  نیریش  ناج  زا  دش  دیدب ***  ار  وا  يامیس  وچ  هشیبک 
اج  درک  یهت  وا  نت  زا  ناور  اپز ***  دمآ  رد  تشحد  یتفگ ز  وت 
یلع  يورب  شمشچ  داتفا  هچ  یگدنز ***  دش  شومارف  ار  وا  رم 

تشگ  هریت  نامز  نیمز و  شمشچب  تشگ ***  هریخ  شا  هدید  وا  راسخر  ز 
نمرها  دش  يوگنخس  نادزیب  نخس ***  رد  دش  هاش  يوس  هشیبک 

لامه  يرادن  شنیرفآ  رد  هک  لاس ***  دروخ  كدوک  یگدیشورخ 
گنجب  دنتسرف  یناوجون  نوچ  هک  گنت ***  راک  یبن  رب  دش  هک  انامه 

غیت  هدنرب  ریز  رد  دنکفا  هک  غیرد ***  دماین  شیوم  يور و  نیا  زا 
دنا  هدیزگب  راکیپ  رهب  ارت  دنا ***  هدیسرت  ضفحب  رکبوبا و 

گنج  تشدنیا  رد  يوس ن  یئارگ  گنرد ***  یب  نم  دنپ  يونشب  رگا 
راز  راک  هنیک و  رد  يدنبب  راگزور ***  شوخ  شیوخ  نم و  رب  ینک 

دروآ  رهچب  ممرش  بآ  یمه  دروآ ***  رهم  وت  رب  یمه  نم  لد 
تست  يوم  یکی  ياهب  یتیگ  ود  تست *** يور  زا  نشور  رسب  رس  ناهج 

وت  رادادب  مدرگ  راتسرپ  وت ***  راتسرپ  ناج  لد  زا  موش 
دنک  یمالغ  هشپک  شک  یسک  دنک ***  یمان  مان  ناکم  نوکب و 

شو  راتسرپ  مدرگ  زور  بش و  شکب ***  هدرک  هتسب  نایم  رد  رمک 
یهر  هشیبک  نوچ  یسک  يراد  هک  یهشنهاش ***  جات  ارم  وم  دزس 

داژن  دب  یک  تفگ  نینچ  خساپب  داژن ***  دب  نآ  زا  دینشب  هچ  هشنهش 
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زارد ار  نخس  يزاس  هدوهیبب  زاس ***  گنرین  هنوگنیا  زا  يدرک  هچ 

ار هشیبک  شپک  ایصوا  دیس  ندومرف  باوج 

نمز  رایرهش  يوس  وش  ناور  نم ***  گنج  زا  وت  یئاهر  یهاوخ  هچ 
نک  كاردا  رون  زا  لد  رونم  نک ***  كاپ  لد  رفک  زا  يآ و  نیدب 
هار  يامیپ  هب  لطاب  قح ز  يوس  هاگن ***  لطاب  هار  نینچ  يراد  هچ 

گنس  هرابکیب  شیاتس  دزاس  هک  گنه ***  شوه و  اب  يانادب  دبیزن 
تساورنامرف  شیتیگ  ود  ره  رب  هک  تسازس ***  وا  ندیتسرپ  یتیگب 

وش  رای  یبن  صاخ  باحصاب  وش ***  رازیب  رفک  زا  يآ و  نیدب 
ریش  لاگنچ  هب  ور  وچ  يداتف  ریزگان ***  هگمزر  نیا  رد  هن  رگ  و 

نت ددرگ ز  رود  ترس  مغیت  ز  نمجنا ***  نارکیب  نیا  رد  نونکا  مه 

نیبم نید  زا  ندومن  ابا  نینمؤملا و  ریماب  هشیبک  نداد  باوج 

وجمزر  یک  دروآ  خساپ  نینچ  ور ***  درز  دش  دینشب  هچ  هشیبک 
هار  يامن  هر  نیا  يوس  ارم  هاوخب ***  یهاوخ  هچ  ره  وزرآ  نیا  زج 

نارم  تمه  شخر  ارم  هر  نیا  رد  ناوخم ***  مشیک  نیئآ و  نید و  نپ  اب 
رذگ  ارقح  تسین  رذگ  هر  نیا  رد  رمع ***  راذگ  دشاب  هک  یهارب 
هاگیاج  نیا  رد  ار  قح  وت  ینیب  هن  هار ***  تسه  ار  رکبوب  هکیئاجب 

تشرس  دب  نآ  يار  ندید  زا  هب  تشز ***  تسه  رگا  تب  ندیتسرپ 
تسار  رتهب ز  تسغورد  یتیگب  تسامنهر ***  وا  يأر  رگ  تسار  يوس 

تتخب هک  ریلد ***  ناوـجون  يا  وـت  نک  هـگن  ( 100) هحفـص تشهب  مرخ  هک  هب  مخزود  ارم  تشز ***  وـید  نـیا  ياـج  رگا  تستـشهب 
ریپ  هشیدنا  تسناوج و 

تسین  راک  شیجک  زج  نوسفا و  زج  تسین ***  رای  یتسار  واب  وک  یسک 
مان  هدیمان  فطل  زا  شقیدصب  مارگ ***  لوسر  دزن  تسیمارگ 

نانج  ردنا  تسونیمب  شیاج  هک  ناهج ***  رد  یتسار  ةرهش  هدش 
تشهب  رد  نمرها  یسک  هدیدن  تشرس ***  خزود  دلخ و  لگ  ات  اضق 

راغ  رای  دوب  ار  وا  رکبوبا  راع ***  تسه  دوخ  ناشیوخ  ار ز  یبن 
نیب  ضفحوب  رکبوبب و  یشاب  هک  نیا ***  زج  درادن  یتیگب  يراک  هک 

نمرها  روای  دوش  نادزی  هک  نمز ***  نامز و  رد  یسک  هدیدن 
امن  یلخ  ياج  هگیاجناز  وت  اج ***  تسه  ار  ضفحوب  هک  یئاجب 

رهچ  وت  ياپکاخ  رب  میئاس  هک  رهم ***  ام ز  يوس  وش  ناور  اجنآ  زا 
ینک  یئادخ  روشک  تفه  رب  هک  ینک ***  یهاشداپ  ام  کلم  رد  هن 

یگدنبیز تسه  ارت  شتسرپ  یگدنب ***  ار  وت  ناج  زا  میئامن 
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ار مالسا  وا  ندرکن  لوبق  ار و  دودرم  هشیبک  ریما  نداد  دنپ 

دینش  لطاب  ارقح ز  تفگ  یسب  دیرگنب ***  وا  راتفگب  رفنضغ 
داشگ  رد  نابز  وا  اب  راتفگب  داد ***  زاوآ  يو  يوس  هراب  رگید 

وا  تفگ  زا  تفگ  نینچ  خساپب  وگ ***  زار  دش  سیلباب  نادزی  هچ 
تفنش  دیایب  دیوگ  وید  رگا  تفهن ***  دیاشن  ارقح  راتفگ  هک 

نیما  لوسر  دزنب  یئاین  نیدب ***  یئاین  رد  ان  وت  نکیلو 
ناتسار  زا  هار  نیا  رد  یشابن  ناتسادمه ***  سیلباب  يدرکن 

تسین  رای  ارت  مزیت  غیت  زجب  تسین ***  راکیپ  مزر و  زج  وت  اب  ارم 
راوخ  راکیپ  تشد  رد  هتشک  يوش  راهنیز ***  نم  نادیمب  یئاین 

راثن  ربمیپ  ياپب  ار  ترس  راز ***  راوخ و  نیک  تشد  نیا  رد  میامن 
نفکیب  تنت  دیاب  تشد  نیا  رد  نم ***  گنچ  زا  وت  یباین  یئاهر 

دای  هدوهیب  راتفگ  درک  یسب  داژن ***  دب  نآ  هاش  زا  دینشب  هچ 
نید  مدرگن ز  نوسفا  گنرینب و  نیک ***  نادیمب  دطلغب  رس  رگ  هک 

منک  یئافو  یب  دوب  هنوگچ  منک ***  یئادج  يزع  تال و  زا  هک 
تسین  رادید  يور  ارم  هر  نآ  زک  تسین ***  راک  یبن  نید  يوس  ارم 

دید  مشخ  زارپ  هنوگچ  شیورب  دینش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  رفنضغ 
راگدرورپ  رهق  دش  رادومن  راگدرک ***  توطس  دش  رادیدپ 

ناهن  یتیگ  یئایربک ز  سب  ز  نامسآ ***  دش  نازرل و  تشگ  نیمز 
تخیر كاخ  کلف  رب  نیمز  نتفه  ز  تخیسگ ***  شنیرفآ  هتشر  مه  ز 

دودرم ۀشیبک  رب  تعاجش  ۀشیب  ریش  ندش  مشخ  رد  رکذ 

یلع  لالج  زا  دومن  یلجت  یلج ***  يادخ  يایربک  همه 
دوبن  یئایربک  وا  زج  یتفگ  وت  دومن ***  یئایربک  ةولج  وا  هچ 

رگولج  دش  هدرپ  یب  تشد  نآ  رد  رگداد ***  رواد  یئاناوت 
نامگ  ار  نایناحور  تشگ  نیقی  نایبورک ***  دنداتفا  رد  کشب 

وا  ياشامت  دش  ناش  رکذ  همه  وا ***  يامیس  دندید  هچ  کیالم 
تخانش  ار  ادخ  ون  زا  لیئاکم  تخات ***  راکیپ  نادیم  يوس  وا  وچ 
دیدب  شلالج  زا  ادخ  لالج  دیرگنب ***  وا  رد  نیب  ادخ  مشچ  هچ 

نیرب  شرع  تشگ  فرش  ناز  نیمز  نیمز ***  شروتس  مس  دیسوب  هچ 
راگدرک  تردق  زا  رپ  دش  اوه  رابغ ***  دش  رب  هچ  شروتس  مس  ز 

دید  دیشمج  ماج  یئ  هرذ  رهز  دیشک ***  نودرگ  هدید  رد  درگنآ  هچ 
تفرگ  میرم  روپ  مد  وا  مد  تفرگ ***  مد  وا  كاخ  مد  نوچ  اوه 
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درک  داجیا  یسدق  مد  یتیگب  درک ***  داب  نوچ  كاخ  رد  دولآ  خر 
دیسر  ینیمز  نامسآ و  رهب  دیمد ***  مد  فرش  ناز  نیرب  شرعب 

یمد  یسیع  داجیا  هخفن  ره  ز  یمیرم ***  شمد  ره  زا  نتسبآ  دش 
نیرفآ  شرع  ياج  ره  تشگ  شمد  نیرب ***  شرع  ياریپب  شدومن 
دش  هریت  وا  مشچ  رد  هلمج  ناهج  دش ***  هریخ  وا  يامیس  هشیبک ز 
باتفآ  نماد  رد  شافخ  هچ  بات ***  دش ز  وا  مشچ  يو  يامیس  ز 

راگدرورپ  دزن  هنگ  قرغ  وچ  راک ***  دش ز  وا  يوزاب  دیزرلب و 
لین  دور  رد  نوعرف  داتفا  رد  لیف ***  هدنژ  نآ  هاش  يوس  دش  ناور 
نیرفآ  ناهج  يوس  دورمن  وچ  نی ***  دهاش  يوس  وزاب  تشارفارب 

دنلب  تسپ و  يارادب  يدنزگ   *** دنژن وید  ریشمش  دماین ز 
درتس یتیگ  ثداوح ز  رابغ  درب ***  تسد  نیک  غیت  يوس  هشنهش 

دودرم هشیبک  شبک  رب  ادخ  ریش  ندومن  هلمح 

اپ  دمآ ز  رد  شنیرفآ  همه  ادخ ***  تسد  مشخ  زا  رپ  دمآ  رب 
دنزگ  میب  نادرگ ز  دیزرلب  دنلب ***  دش  نیدهاش  فک  زا  غیت  هچ 

زیر  کشا  نارتخا  زا  تشگ  کلف  زیختسر ***  دش  هک  انام  تفگ  کلم 
دنب  شقن  فک  زا  داتفوا  ملق  دنلب ***  خرچ  دیئارگ  یتسپ  ز 

هام  یهام و  دنداتف  رد  مهب  اوس ***  ام  رد  داتفا  رد  لزلزت 
داتف  شتآ  خرچ  ةدرپ  هنب  داتف ***  شک  اشک  رد  ناکم  نامز و 

شرع  ناکس  دنتشگ  همیسارس  شرع ***  نامیقم  زا  شورخ  دمآ  رب 
تشگ  هچنآ  ردق  تسد  دیچ  مهب  تشون ***  رد  ناکم  نوک و  شقن  ملق 

ماع  رد  ناهن  دش  ناهج  دوجو  مدق ***  دوجو  دش  نایع  یتیگب 
ناهن  هتشگ  میب  زا  هلوغیب  هب  نامسآ ***  هشوگ  رهب  کیالم 

لیلج  يادخ  رهق  تشگ  نایع  لیئربج ***  نامک  ردنا  داتفا  رد 
ریپ  نودرگ  داتفا  رد  شدرگ  ز  ریزب ***  دمآ  هش  غیت  هچ  يالاب  ز 

فاق  هوک  ناهن  دش  نیمز  متفهب  فاکش ***  متفه  خرچ  رد  داتفا  رد 
اپ  الاب ز  تسپ و  همه  دمآ  رب  يارگ ***  یتسپ  دیدرگ  هچ  الاب  ز 

رافک  رگشل  ندش  كانهودنا  رارک و  ردیح  راقفلاوذ  برض  زا  رادغ  ۀشیبک  ندمآ  رد  اپ  زا 
دیما  ان  یگدنز  زا  دش  هشیبک  دیزو ***  هشیبک  يوسب  شقرب  هچ 
دنمتسم  نمرها  وا  قرب  زا  دش  دنژن ***  وید  تشگ  ناهن  خزودب 

رقس  رد  اج  درک  شرکیپ  زا  رس  رس ***  دوس  وا  غیت  شک  رات  رد  هچ 
راهچ  دش  یکراب  هحلط و  نت  راز ***  راک  رد  هاش  نآ  برض  کیب 
لیئربج  دز  هسوب  یلع  تسدب  لیپ ***  هدنژ  نآ  ياپ  زا  وچ  دمآ  رد 
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دنلب  نادزی  توص  دش  ریبکتب  دنژن ***  وید  كاخ  رب  دیطلغ  هچ 
(101) هحفص

نیرب  شرع  دیدرگ  زاوآ  رپ  نید ***  هاشنهش  کناب  ریبکتب 
تفنش  نادزی  توص  یبن  شتوص  ز  تفگ ***  ریبکت  دیشورخ و  هشنهش 

شورس  یب  نیرفآ  ناهج  يادن  شوگب ***  ار  یبن  شیاون  زا  دیسر 
دش  ریت  هم و  ات  نالی  شورخ  دش ***  ریبکت  زاوآ  رپ ز  ناهج 

نامسآ  نوچ  زاوآ  رپ  دش  نیمز  نایبورک ***  لیلهت  ریبکت و  ز 
لیئربج  رپ  لاب و  دز  هدژم  نآ  زا  لیلج ***  شرع  دیشورخ  يداش  ز 

نیرب رهپس  ار  وا  تشگ  یهز  نیرفآ ***  ناج  ياناد  تفگ  یهز 
كاچ  تشگ  شنت  ناروتس  مس  ز  كاخ ***  هریت  رب  دیطلغ  هچ  هشیبک 

دایز  دش  نیک  گنج و  همه  ار  هپس  داتف ***  شتآ  رفک  هگ  رگشیب 
هاوخ  دروان  دیئارگ  یتسسب  هاگدروآ ***  يوس  یسک  دماین 

مین  ود  دش  مغ  درد و  زا  لد  ار  هپس  میب ***  رپ ز  دش  رافک  شیج  همه 
نانمیرها  دندیمر  نادزی  ز  ناهج ***  هاش  يوس  یسک  دماین 

زیتس  لد  زا  تشگ  یهت  ارنالی  زیرگ ***  هار  تسج  یسک  ره  یمه 
ناج  دوردب  دندومن  ناریلد  ناغف ***  نایفس  شیج  رد  داتفا  رد 

ترضح  تسدب  ناشیا  ندش  هتشک  نادیمب و  هشیبک  ناردارب  ندمآ  رکذ 
ریش  گنچ  رد  گنچ  يدزکیره  هک  ریلد ***  ردارب  ود  شدب  هشیبک 

دندمآ  نیدهاش  يوس  نازارگ  دندمآ ***  نیکبر  ردارب  نوخب 
نت  ودنآ  رس  رکیپ  دش ز  ادج  نمجنا ***  نآ  رد  هشنهش  غیت  ز 

كاچ  كاچ  دش  رفک  رگشل  لد  كاخب ***  ناریلد  نآ  نوچ  دنداتم 
گنرد  دش  نیک  ناریلد  باتش  گنج ***  يار  هشب  ار  یسک  دماین 

تسس  دروآ  مه  دش  وا  دروآ  ز  تسج ***  دروآ  مه  هش  هگ  دروآب 
راز  راک  یپ  یسک  وا  يوس  دشن  راتساوخ ***  یسک  ار  وا  مزر  دشن 

سفن  ارناوگ  شدربن  زا  تفرگ  سرف ***  شیوس  دیزاتن  يراوس 
دندش  نازرل  سب  ناریلد ز  دندش ***  ناساره  نارادمان  همه 

دیرگنب  هپس  نارس  يوسب  دید ***  میب  زا  رپ  ار  هپس  نایفس  هچ 
رومان  نآب  ار  هر  دیریگب  رو ***  هلمح  یگرابکی  دیدرگ  هک 

ياپ  رسکی ز  دیرآ  رب  ار  وا  رم  يامزآ ***  مزر  دیدرگ  هوبناب 
ناشن  دب  نآ  يار  دش  هدیدنسپ  ناشک ***  رس  وا  تفگ  نوچ  دندینش 

يامزآ  مزر  دنتشگ  هلمج  هپس  اج ***  دمآ ز  رب  رگشل  هرابکیب 
زیر  هبانوخ  تشگ  کلف  رب  نیمز  زیختسر ***  هپس  ود  ره  دمآ ز  رب 

دش  زیت  نانس  كون  ارهمب  دش ***  زیر  نوخ  غیت  رس  ناویکب 
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( 102) هحفص
دیدپان  دش  هام  خر  رجنخ  ز  دیسر ***  ناراوس  غیت  دیشروخب 

ریپ  شیج  رب  يولهپ  دیردب  ریت ***  كرن  زا  دش  نوخ  رپ  ریت  لد 
گنرد  دش  نیرب  رهپس  باتش  گنج ***  ياریپ  دیهان  تسب  نوخب 
ارگنوخ نامسآ  دش  خرس  نوخ  ز  اپ ***  تسد و  رکیپزا و  رپ  دش  نیمز 

ار رافک  مالسا  رگشل  ندومن  تمیزه 

ياج  درک  نامسآ  سپ  رد  نیمز  راز ***  راک  نآ  هریت ز  دش  هام  خر 
ياج  درک  نامسآ  سپ  رد  نیمز  يأر ***  درک  هپس  يوسب  هشنهش 

وا  يامیس  نازرل ز  تشگ  ودع  ودع ***  رب  وا  يامیس  دییات  هچ 
ررش  ناشیک  رفک  رد  داتفا  رد  رو ***  هلیح  هپس  وب  دش  هچ  شهوکش 

دندش  نازیرگ  هرکی  میب  سب  ز  دندش ***  نازرل  هلمج  وا  بیسآ  ز 
دنتفات  رس  دنوادخ  مزر  ز  دنتفات ***  رب  يور  وا  راکیپ  ز 

دنامن  ياراوس  نادیم  نهپ  نآ  رد  دنامن ***  يارادمان  ناینایفس  ز 
زیتس  نادزیب  دزاس  هدنب  اجک  زیرگ ***  رد  اپ  دنداهن  رسارس 

دایب  دش  وا  ریبدت  جنر و  همه  داز ***  كاپان  نایفس  تخیرگب  هچ 
تخیر  هدید  ودز  نینوخ  کشا  لدب  تخیرگ ***  داد و  جارات  ار  هپس 

هار  دنتسج  رافک  هاگنبب  هاپس ***  نارس  تمینغ  رهب  ز 
ریپ  انرب و  دندربب  تمینغ  ریچ ***  دنتشگ  مالسا  شیج  همه 

دوب  راتفرگ  ناریلد  تسدب  دوب ***  رافک  شیج  رد  هک  ینانز 
زانب  هدیرورپ  ناخرلگ  یسب  زاجح ***  کلم  نایور  هام  یسب 
دندمآ  ریگتسد  یبن  شیج  هنب  دندمآ ***  ریسا  ناریلد  تسدب 

هتسارآ  هتشگ  یبن  هاپس  هتساوخ ***  تنیز  رویز و  سب  ز 
نآ  ندش  مدان  دیلو و  دلاخب  نایفسوبا  نتفگ  نخس 

رادساپ  ار  هرد  نآ  دندوب  هک  راک ***  هگآ ز  دنتشگ  هچ  ناریلد 
داب  درب  ناشدهع  همه  امغیب  دای ***  ار ز  یبن  دهع  دندربب 

دندمآ  دوس  رهب  زا  راک  نایز  دندمآ ***  دورف  رسکی  هرد  نآ  زا 
دنمدوس  ناشدزن  وا  دنپ  دبن  دنپ ***  رایسب  داد  ناش  رادهپس 

راز  راوخ و  نینچ  ندومن  دیابن  راگدرک ***  ربمغیپ  نامرف  هک 
نیک  ماگنه  هکم  ات  دنزیرگ  نیمز ***  احطب  شیج  رگ  دومرف  هک 

دوز  دیئارگ  هنوگچ  نتفرب  دورف ***  دیاین  نتکی  هرد  نیا  زا 
ور  دنداهن  رسارس  امغیب  وا ***  تفگ  سک  دینشبن  نارای  ز 

ناج  دندربب  امغی  هب  ناشرادهپس  سک ***  هرد  نآ  نابهگن  زا  دنامن 
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يرتشم  هم و  هدرب  جاراتب  يرگ ***  امغی  تسد  نوچ  دنداشگ 
راگزومآ  شیأر  ار  رهد  دب  هک  راگزور ***  روشناد  تفگ  شوخ  هچ 

زارد  ياهجنر  زا  لد  یئاهر   *** زآ جنر و  نت  ینالسگب ز  رگ  هک 
مالسا ر رگشبل  نتخات  دحا و  هوک  ةرد  زا  دلاخ  ندمآ  نوریب 
ناتساد  ةدنیوگ  راتفگ  ز  ناتسار ***  روشناد  تفگ  نینچ 

نیمز  احطب  يوس  ور  دندومن  نیک ***  مرزآ و  رفک  رگشل  نوچ  هک 
هاگن  دلاخب  نایفس  درک  مژد  هار ***  دندیرب  یتخل  هچ  نازیرگ 

تسین  گنج  ةویش  نینچ  نادرمب  تسین ***  گنن  دوخ  رادرک  ار ز  ام  هک 
ماک  داش  نمشد  هدنز و  زا  هب  مانب ***  ندرم  هک  اناد  تفگ  شوخ  هچ 

گنن  تشز  نیا  تشز  زا  رتهب  دوب  گنجب ***  رسکی  میدرگ  هتشک  رگا 
تشگ  زابنا  رفک  رگشل  واب  تشگ ***  زاب  هزر  نیک  زا  رپ  تفگب و 

ور  دندرک  راکیپ  يوس  هپس  وا ***  راتفگ  دیدرگ  هدیدنسپ 
وید  گناب  زا  رپ  دش  نامز  نیمز و  ویرغ ***  نودرگب  نوماه  دمآ ز  رب 

رهپس  نیمز و  دش  نمرها  زا  رپ  رهچ ***  دومنب  يوس  ره  وید  دد و 
روه  ناویک و  دنتشگ  همیسارس  روتس ***  شورخ  هاپس و  گناب  ز 

نامسآ  ةدرپ  دش  لابرغ  وچ  نانس ***  كون  ریت و ز  راکیپ  ز 
درک  زادرک  نادرگ  تشگ  ناهن  دربن ***  تشد  ناراوس  درگ  ز 

غیت  زرگ و  رجنخ و  نایمالسا  رب  غیم ***  هریت  زا  دیرابب  یتفگ  وت 
تسس  تشگ  نیمز  ناروتس  مس  ز  تسج ***  هار  نامسآ  يوس  اهنانس 

اج كاخ  رد  درک  ینت  اج  رهب  اپ ***  دمآ ز  ردنا  يرس  وس  رهب 

نید ناریلد  تسدب  نیکرشم  زا  یعمج  ندش  ریسا 

دیدن  اجنآ  رد  نابهگن  ار  یسک  دیلو ***  نب  دلاخ  دش  هرد  يوس 
ياپ  ار ز  وا  رم  دلاخ  دروآ  رد  يار ***  هدنخرف  رادهپس  نوخب 

راک  تسد  زا  دش  ار  یبن  هاپس  رادیاپ ***  دش  هرد  نآ  رد  دلاخ  هچ 
نیک  رپ ز  لد  رافک  هاگان  هک  نید ***  نادرم  راک  زا  هاگآ  هن 
دنتخارفا  ندرگ  هگمزر  نآ  رد  دنتخات ***  ورف  ربمیپ  شیجب 

دش  هریچ  نمرها  ناینادزیب  دش ***  ریت  رجنخ و  زا  رپ  هنامز 
لبه  تال و  رکذ  زا  رپ  دش  ناهج  لغد ***  ناطیش  دیلاکس  نادزیب 
تشهب  راگن  خزود  درک  هیس  تشز ***  وید  زا  تشگ  نایز  هتشرف 

ررش  ار  هم  داتفا  رد  نمرخب  رو ***  هلعش  دش  غیت  شتآ  روخب 
نارگنهآ  ناکد  هچ  دش  نیمز  نانس ***  زرگ و  غیت و  رس  قرب  ز 
رپریت  رس  زا  تسکش  ار  کلم  رگ ***  راک  کلف  رب  دش  هزین  رس 
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وید  تسد  رد  تشگ  نوبز  نامیلس  ویر ***  رکم و  نمرها  دومن  نادزیب 
مخ  تشگ  کلف  تشپ  ریشمش  ز  متس ***  غیت  دروخ  نیرب  خرچب 

رهم  يور  دش  هدولآ  يو  نوخب  رهچ ***  رهم  زا  تسش  ردق  اضق و 
تخوس  ریشمش  قرب  زا  یسدق  مد  تخوس ***  زیت  رپ  زا  لیئربج  رپ 

ایربک  نماد  دش  درگ  زا  رپ  ادخ ***  شرعب  دمآ  رد  لزلزت 
دیرد  ار  نیرب  شرع  هزین  رس  دیرب ***  ار  نیتملا  لبح  غیت  مد 

رپ  لاب و  نیمز  نوخب  دز  کلم  رگ ***  هحون  نامسآ  دش  تشد  نآ  رد 
نفک  تشد  رد  دنتشگ  هقرغ  نوخب  نیمز ***  برثی  ناناوجون  همه 

نفک  نادیم  كاخ  شدش  نت  یسب  نت ***  دش ز  ادج  نادیمب  رس  یسب 
نفک  نینوخ  كاخ  رد  دنداتف  ندب ***  نیمس  نایوم  کشم  یسب 
رابکشا  يرس  ره  رس  رب  کلم  راسگمغ ***  نایروح  هدش  نت  رهب 

دش  زیر  نوخ  غیت  یبن  شیجب  دش ***  زیت  رجنخ  زا  رپ  هنامز 
راوخ  راکیپ  تشد  رد  دنداتف  راذعلگ ***  طخ  ون  خرلگ  یسب 

(103) هحفص
شوجب  هنامز  ناشیا  بیسآ  ز  شورخ ***  رپ  نیمز  يور  رافک  ز 

ینمیرها تشد  رد  هتشگ  نوبز  ینت ***  نیمیس  ورس  یکی  اج  رهب 

گنجب ار  رافک  رگشل  راکبان  دنه  ندومن  کیرحت 

نیز  يور  رب  تسشنب  هنیک  زا  رپ  نیک ***  رپ ز  لد  دنه  هگمزر  نآ  رد 
گنر  هراسخر  وسیگ و  هداد  نوخب  گنچب ***  هتفرگ  نیک  رپ  غیت  یکی 

راکشآ  دش  هرایتپ  تشز  یکی  راز ***  راک  نآ  رد  خزود  یتفگ ز  وت 
گنتب  خزود  دوب  وا  رادید  ز  گنن ***  دوب  ار  وید  شندید  زا  هک 

رو  هنیک  هدش  نادزی  رادادب  رپس ***  حالس و  نانس و  هتفرگ 
هتشاک  یبن  نیک  مخت  لدب  هتشارفا ***  رب  ندرگب  ینامک 

گنچ  هتسش  ادخ  لوسر  نوخب  گنج ***  تالآب  ار  نت  هدیشوپب 
راگن  فک  رب  هتسب  فرش  رهب  ز  راز ***  راک  نآ  رد  ناریلد  نوخ  ز 

داد  زاوآ  رافک  شیج  يوس  هداتسیا ***  هپس  بلقب  ناشورخ 
ریقب  دش  ناهن  شریفن  زا  ناهج  ریفن ***  کناب  دروآ  رب  يداش  ز 

گنرد  مدکی  گنج  رد  دیزاسن  گنج ***  نارادمان  ياک  دیشورخ 
نم  نیئآ  رهد  رد  دیزارف  نم ***  نیک  نانمشد  زا  دیهاوخب 

تانم  تال و  يوس  هر  دیبای  هک  تال ***  يزعب و  عاوص و  دو و  هب 
مروشک  رتخد و  وا  هب  مراپس  مرب ***  درآ  هدنز  رمع  سکنآ  ره 

نوخ  كاخ و  رد  قیدص  رکبوبا  نوگن ***  رس  هگمزر  نیا  ردنا  دش  هک 
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مهد  يزاین  یب  ناروآ  مان  ز  مهد ***  يزارفرس  ناهج  رد  ارو 
ور  ندرک  مالسا  شیج  يوس  وا ***  زاوآ  دندینش  نوچ  هپس 

غیرد  یب  نیک  ریشمش  دیرابب  غیت ***  كاچاکچ  دمآ  رب  وس  ره  ز 
نارورس  نت  زا  داتف  رس  یسب  ناور ***  دش  نوخ  يوج  یکی  اج  رهب 

دیکچ نوخ  نوخ  نامادب  هدید  ز  دیرگنب ***  نیک  تشد  نآ  رب  نوچ  کلف 

یلع هزمح و  لتقب  ار  یشحو  هدنه  ندومن  رومأم 

داد  زاوآ  شیوخ  رگشل  يوس  رادیاپان ***  راکدب  دنه  رگد 
هار  يامیپب  ناریلد  يوس  هک  هاگمزر ***  نآ  رد  یشحو  درک  بلط 

راز  راک  يوس  نیک  زا  رپ  وش  ناور  راک ***  تقو  دوب  نونکا  تفگ  واب 
اپ  روآ ز  رد  رجنخ  ار ز  یلع  ارک ***  رب  نیک  ریشمش  هزمح  يوس 

مرسفا  رس و  ناویکب  يزارف  مرب ***  يرآ  رگ  ار  نت  ود  نارس 
هتسارآ  نم  زا  وت  راک  دوش  هتساوخ ***  رویز  نم  یبایب ز 

وت  ماک  شهاوخ و  نم  دیآ ز  رب  وت ***  مان  نیرب  خرچب  مرآ  رب 
نتشیوخ  نت  نشوج  ناتفخب و  نخس ***  یشحو  دینشب  هدنه  زا  هچ 

هاپس  رب  ور  مشخ  هنیک و  زا  رپ  هاگدروآ ***  يوس  دش  دیشوپب و 
راز  راک  شتآ  دز  هلعش  ون  ز  راد ***  ریگ و  هک  دروآ  دمآرب ز 

تسد  دیزای  ریشمشب  ریتب و  تسپ ***  دنکفا  وس و  ره  تشگ  یسب 
دید  هزمح  هگمزر  نآ  رد  ات  نانچ  دیسر ***  اج  رهب  دید و  هک  اج  رهب 

راد  ریگ و  فص  رد  نیک  يایردب  راز ***  راک  ۀماگنه  قرغ  دب  هک 
تشگ  تسراین  یئوسب  شدنمس  تشد ***  يور  رب  دنکفا  هتشک  سب  ز 

لگ  هدیدرگ  تشد  نالی  نوخ  ز  لد ***  ریش  نآ  يوزاب  ریشمش و  ز 
راد  ریگ و  شتآ  هتخورفا  رب  راز ***  راک  رد  راکیپ  مرگ  هدش 

تفاتش  وا  يوس  لفاغ  هنیک  زا  رپ  تفای ***  راکیپ  مرگ  ارو  یشحو  هچ 
راگزور واب  دمآ  رس  نونکا  مه  راک ***  تقو  دش  کیدزن  تفگ  لدب 

راز راک  نادیم  رد  رادمان  ةزمح  نتفای  تداهش 

ریش  هزرش  دش  هزرگ  گس  راکش  ریلد ***  دمآ  هزمح  يوس  نازارگ 
دش  کیرات  زور  بش  دننامب  دش ***  کیدزن  هزمح  يوس  یشحو  هچ 

تفاکش  ار  نیرب  شرع  هک  یتفگ  وت  تخات ***  هزمح  يوس  نیک  رپ  نادیمب 
دش  رادیاپان  هم  رهم و  خر  دش ***  رات  هریت و  نامز  نیمز و 

غیرد  خوآ  تفگ  کلف  رد  کلم  غیت ***  نیبوز و  دنکفا  هزمح  يوس 
تفاکش  ار  نیرب  شرع  هک  یتفگ  وت  تفای ***  هار  هش  يولهپب  نیبوژ  هچ 
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كاندرد  ۀلان  زا  رپ  دش  نیمز  كاخب ***  نیز  رب  زا  داتف  هشنهش 
ادخ  لوسر  زا  شورخ  دمآ  رب  اج ***  كاخ  رد  درک  شنت  نشور  هچ 
دنار  هبانوخ  هدید  زا  دیشروخب  دناشف ***  نینوخ  کشا  همه  هدید  ز 

هام  دیشروخ و  دودنا  ردنا  ریقب  هایس ***  دش  نیمز  نامسآ و  همه 
داد  زاوآ  دیلان و  دییرگب و  داشگ ***  بل  ادخ  لوسر  نادرگب 

دیدس  نکر  ياپ  زا  داتفا  رد  دیهش ***  نادیمب  ممع  دیدرگ  هک 
رارقیب  وا  گوس  زا  تشگ  کلف  راوگوس ***  وا  زاوآ  زدش  کلم 

نامأوت  کلف  دش  نمز  راکب  نامسآ ***  رب  دیناشف  نوخ  نیمز 
نیک  تشد  دش  بوشآ  روش و  زا  رپ  نید ***  هاش  نیک  تشد  رد  داتفا  هچ 

زارگ  دش  نایژ  ریش  شعن  يوس  زارف ***  یشحو  تفر  وا  نیلابب 
دنلب  ورس  هدیطلغ  دید  نوخب  دنژن ***  وید  درک  رذگ  نت  نآ  رب 
دیشک  نوریب  هاگیهت  زا  شرگچ  دیرد ***  ار  وا  هاگیهت  رجنخب 
درب  دنب  رگج  روخ  رگج  رهب  ز  درب ***  دنه  یکیدزن  هیده  یپ 

يادخ لوسر  مع  دنب  رگج  يار ***  هریت  نآ  هنیک  زا  دیئاوخب 

دنه دزنب  راکش  ریش  ةزمح  دنب  رگج  راکبان  یشحو  ندروآ 

شرورپ  رگج  ناز  دهد  دوخ  نت  شروخ ***  نوخ  نآ  زا  دزاس  تساوخ  یمه 
نید  كاپان  كاپ  ۀمقل  دروخ  نیرفآ ***  ناج  ياراد  تساوخیمن 

تسخ  وید  بل  نآ  ندیئاخ  ز  تسود ***  يور  رگج  ناز  شدش  نوخ  زا  رپ 
ناغف  شورخ و  لدز  دروآ ا  رب  ناز ***  دیئاوخ  دنچ  ره  دروخ  دشن 

رگراک  واب  نادند  دیدرگن  رگج ***  نآ  نوچ  دیئاوخب  نادن  دب 
دیکچ  نوخ  رگج  نآ  مغ  زا  شلدب  دیکم ***  دیشک و  نادندب  تسدب و 

زیر  زیر  ار  دنب  رگج  نآ  دومن  زیت ***  غیت  رجنخاب و  ماجنارس 
درک  خاتسگ  رانز  دنب  وا  رب  درک ***  خاروس  غیت  رس  كونب 

دیکم  ار  شلد  دنکف و  ندرگب  دیشک ***  لکیه  دنب  رب  وچ  کیاکی 
درک  هنیرید  نیک  زا  مرخ  شلد  درک ***  هنیس  تنیز  ار  دنب  رگج 

دیشک  رب  لد  يریفن ز  يداش  ز  دید ***  دنب  رگج  نوخ  ندرگ  رد  هچ 
ریت  دیهان و  راسخر  تشگ  هیس  ریفن ***  وا  اب  دندیشک  رب  نانز 

نامز  نیمز و  دش  نوگ  ری  همه  نانز ***  شورخ  نالی و  گناب  ز 
ان  هرک  وغ  دمآ  رد  نودرگب  ارد ***  يدنه  دمآ ز  ندیشورخ 

( 104) هحفص
سونبآ  هگ  تشگ  نوگ  ریق  یهگ  سوک ***  زاوآ  یلین ز  خرچ  مخ 
رهم  هام و  خر  دش  نوگ  ریق  مغ  ز  رهپس ***  هن  دبنگ  دش  درگ  زا  رپ 
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نیمز  يو  رب  دش  نامسآ  ناپط  نیرب ***  رهپس  مغ  زا  دییرگب 
ریرهم  ةدننام ز  تشگ  اوه  ریت ***  ناکیپ  نانس و ز  كون  ز 

هاوخمزر  دش  كاپرواد  يوس  هاگمزر ***  نآ  رد  يوید  يوس  ره  ز 
نمجنا  دندش  نادزی  راکیپب  نمرها ***  یسب  دمآ  رب  اج  ره  ز 
ربمغیپ  لتق  دصقب  باهش  نبا  همیق و  نبا و  صاقو و  نبا  نتفر 

ناهج يادخ  اب  وجمزر  هدش  نایم ***  زا  زیت  غیت  همه  هدیشک 
دنتخآ  غیت  دنوادخ  يورب  دنتخات ***  ورف  ربمیپ  يوسب 

نمرها  دص  دوب  ینت  ره  رد  هک  نتراچ ***  یبن  يوس  دنتفرب 
یح  ناریلد  زا  دوب  همیق  میس  یبا ***  رگید  صاقو و  نبا  یکی 

باتب  خزود  دوب  وا  يور  زا  هک  باهش ***  نبا  راکمتس  مراهچ 
يادخ  لوسر  نوخ  دنزیر  هک  يارگ ***  نامیپ  دنتشگ  دهع  نیاب 

گنچ  دنتسش  دنوادخ  نوخب  گنت ***  دنبرمک  دنب  دنتسبب 
تخس  ياریپ  دنتسب  دنگوسب  تخس ***  راکنا  هب  يزعب  تالب و 

هابت  ار  هش  راک  ات  دنزاسن  هاگمزر ***  زا  دنباتن  رب  ور  هک 
ور  دنداهن  ربمیپ  يوس  هچ  وجشاخرف ***  راچ  نا  هنیک  زا  رپ 

دنمتسم  اون  کناب  دش ز  کلف  دنلب ***  خرچ  دمآ ز  ندیشورخ 
سونبآ  دبنگ  هن  تشگ  هیس  سوک ***  يان و  ۀلان  زا  رپ  دش  نیمز 

نامزآ  مزر  تشگ  نمرها  تشدب  اپ ***  تسد و  رکیپ و  زا  رپ  دش  نیمز 
رارف  رب  دش  ضفحوبا  رارق  رارق ***  ياج  رکبوب  درک  یهت 

رسب  هنامز  ار  یبن  دمآ  هک  رگیدکی ***  اب  دنتفگ  درد  زا  رپ 
دش  راک  زا  شتسد  شا  يرادنپ  ز  دش ***  راکیپ  گنج و  زا  شتسد  یهت 

بیهن  دمآ  ردنا  نید  نارایب  بیکش ***  ربص و  تفر  لد  زا  ار  نالی 
دنامن  يرادمان  ناروآ  مان  ز  دنامن ***  يراوس  ربمیپ  دزنب 

نید  نارای  یلاخ ز  تشگ  نیمز  نیک ***  تشد  رد  دنتشگ  هتشک  یسب 
دنتفاتشب  شیوخ  روشک  يوس  دنتفات ***  رب  مزر  زا  يور  یسب 

سب  اهنت و  دنام  نیما  لوسر  سک ***  تشد  نآ  رد  ناریلد  زا  دنامن 
نز  ریش  یکی  درم و  راچ  زجب  نمجنا ***  نآ  زا  اج  رب  دندنامن 

لوسر  دزن  ثراح  بهو و  ندنام  مالسا  رگشل  نتفای  تمیزه 
ادخ  لوسر  رای  دندوب  هک  اجب ***  ثراح  دوب و  بهو  نادرم  ز 

دیرگنب  بهو  يوسب  ربمیپ  دیسر ***  ربمیپ  دزنب  رگشل  هچ 
زاسب  نادرگ  راک  نارگ  زرگب  زات ***  رفک  رگشل  يوس  نیک  رپ  هک 

نیک  رپ ز  نارگ  زرگ  تشارفا  رب  نیما ***  لوسر  زا  دینش  نوچ  بهو 
ناغف  دش  رب  رفک  هگ  رگشلب  ناور ***  ثراح  تشگ  وا  لابندب 
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غیرد  یب  نوچ  دیرابب  نودرگ  ز  غیت ***  كاچاکچ  نانس و  كون  ز 
نفک  ناتفخ  نوخ و  زا  لسغ  نوخ  ز  نت ***  ود  نآ  نت  رب  دش  ماجنارس 

نامزآ  مزر  دیدرگ  رمع  رگید  اج ***  دنام  یهت  نارادمان  ناز  هچ 
گنچ  ریشمش و  تسش  ودع  نوخب  گنل ***  ياپ  اب  تشگ  ناور  نادیمب 

راد  ریگ و  نآ  رد  دمآ  ردنا  اپ  ز  رارق ***  ياپ  درشفب  ياپ  یبا 
كاچ  كاچ  دش  رفک  لد  شغیت  ز  كاخب ***  ناشیا  زا  رایسب  دنکفیب 

تفرگ  رس  ناروآ  مان  اپ ز  یب  هک  تفگش *** رد  وا  راک  زا  تشگ  کلف 
دوب  هدنب  ناجب  ار  ادخ  لوسر  دوب ***  هدنخرف  دوب و  ینز  هبیصن 
بآ  ریس  هپس  ناگنشت  رگج  باوث ***  رهب  تشد  نآ  رد  يدومن 

دوب  رادافو  تخبکین و  ینز  دوب ***  باحصا  ربمیپ ز  دزنب 
دوب  باحصا  ياقس  مزر  نآ  رد  دوب ***  بآ  رپ  کشم  یکی  شتسدب 
دیدن  اج  رب  باحصا  ار ز  یسک  دیرگنب ***  نیک  تشد  رب  هچ  هبیصن 

هاپس  نازارگ  شیوس  دنتفرگ  هاگمزر ***  نآ  رد  اهنت  دید  یبن 
ناجب  هبیصن  ار  وا  رم  يدیرخ  نانمشد ***  كوان  رگا  يدیسر 

یتخاس  رپس  دوخ  نت  هبیصن  یتخادنا ***  كوان  یبن  رب  ودع 
تفرگ  رب  نانس  کشم و  تخادنیب  تفرگ ***  رس  مغ و  رب  ششتآ  مغ  ز 

رپس  ششیپ  درک  نتشیوخ  نت  رشبلا ***  ریخب  ار  دوخ  دیناسر 
ناج  دقن  یتخاس  رپس  هبیصن  نانس ***  يدیسر  ربمیپ  يوس  هچ 

راکف  وا  مغ  زا  دش  هاش  لد  راک ***  دش ز  شنت  يراک  مخز  سب  ز 
راکبان  قرواف  نتخیرگ  رادافو و  ۀبیصن  ندومن  راثن  ناج 

دید  همیسارس  ار  نید  ضفحوبا  دیرگنب ***  نیک  نادیم  يوس  یبن 
هار  هدرک  مگ  دادیب  يادیبب  هاگمزر ***  نآ  رد  نازات  نازارگ و 

بیکر  نانع و  شتسد  اپز و ز  بیهن *** میب  سرت و  سب  هتسسگ ز 
دنمتسم  لدب  شنانس  كون  ز  دنزگ ***  شنارگ  زرگ  هدیسر ز 

نمرها  وا  ناج  رب  هریچ  هدش  نت ***  هدوسرف  هتشگ  شدد  وید و  ز 
هتخیوآرب  نیز  رب  زا  شرپس  هتخیسگب ***  دنب  رمک  زا  لاود 

نالد  رپ  كوان  زا  هتسخ  شنت  نالی ***  حمر  شلای ز  خرس  نوخب 
نوگژاو  شسگرن  نارگ  ریت  ز  نوگن ***  رس  شتیار  نانس  زرگ و  ز 

دنمتسم  اگدنزیرگ  نوچ  نتب  دنزگ ***  میب  ناساره ز  وس  ره  ز 
دید  هنوراو  وید  ةرهچ  ورب  دید ***  هنوگنادب  ار  وا  هچ  ربمیپ 

داهن  یگنج  درم  رومان  يا  هک  داد ***  زاوآ  شیور  رب  مشخ  زا  رپ 
رادیاپان  درم  زا  رتهب  نز  هک  راپس ***  نیز  نیاب  ار  رپس  نانس و 

لوبق  ار  وا  راتفگ  درک  لدب  لوسر ***  لوق  دینشب  ضفحوب  هچ 
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هاگمزر  زا  تفر  نورب  نازارگ  هار ***  دومیپ  دنکفیب و  ار  رپس 
تفگش  رد  نآ  زا  نادرم  دندنامب  تفرگ ***  رب  رپس  دیود و  هبیصن 

داشگ  رب  ار  هنیس  متس  ریتب  داتس ***  ربمیپ  شیپ  هراب  رگد 
وجمزر  نیک  تشد  زا  دندیسر  وا ***  دنزرف  ود  تفج و  هاگان  هک 

ناوت  بات و  راتفر و  هداتف ز  ناور ***  کی  ره  ناتفخ  نوخ ز  يوج 
دیپط  رب  رد  درد  مغ و  ناز  شلد  دید ***  دنزرف  ود  تفج و  وچ  هبیصت 

نابرهم  ردام  ياک  دنتفگب  نابز ***  يراز  هب  شیوس  دنداشگ 
یمد  نادرگ  راکیپ  وت  ینیب  هن  یمهرم ***  یهن  ار  ام  مخز  رگا 

بایماک  هگمزر  نیا  زا  دیتشگ  هک  باوج ***  ردام  داد  نینچ  ناشیاب 
وزرآ  تسدب  ار  امش  دمآ  هک  وج ***  راکیپ  دیدرگ  هراب  رگد 

(105  ) هحفص نایسدق  ةرهچ  زا  مهرم  دوش  نانج ***  رد  امش  مخزب  کنیا  هک 
دارم  لین  هرهچ  رب  دنداشگ  داهن ***  وکین  ود  نآ  نوچ  دندینش 

زیختسر  ناشکندرگب  دمآ  رد  زیت ***  ریشمش  دندیشک  هدایپ 
كاخب  نت  رس و  وس  ره  دندنکف  كاچ ***  رفک  لد  دش  ناش  ریشمش  ز 
دیما  ان  ناج  ناشنت ز  مخز  زا  دش  دیسر ***  ناشنتب  رجنخ  ریت و  سب  ز 

نانج  يوسب  دش  ناور  ناشناور  ناج ***  راکیپ  تشد  رد  دندرپس 
دیرگنب  نیما  لوسر  يوسب  دیدب ***  ار  نت  ود  ره  نآ  هچ  هبیصن 

راثن  مدرک  وت  ياپب  کی  ره  هک  رازه ***  یناج  هچ  رگ  ارم  يدوب  هک 
هام دیشروخب و  هگنآ  رخف  منک  هاگمزر ***  نیا  رد  رس  مهن  تیاپب 

ربمغیپ نیبج  ندش  هتسخ  ربمغیپ و  بناجب  گنس  نتخادنا  مالسا و  رگشل  نتخیرگ  زا  رثا  تواقش  هورگ  ندش  ریحتم  رکذ 

رشبلا  ریخ  راکیپ  تشد  رد  هک  ربخ ***  يوار  داد  نینچ  نارایب 
دنامن  يرای  راکیپ  يارای  ز  دنامن ***  يراوس  نادرگ  شدرگب ز 

دیدپ  یگنر  ود  دمآ  یگنرین  ز  دیسر ***  ندرپس  ناج  ۀماگنه  هچ 
گنر  گنرین  تشاد  نتشاد  ناج  ز  گنر ***  ود  نادیم  ارناج ز  درب  نورب 

هاوخمزر  یبن  رهب  دندوب  هک  هاپس ***  نارس  نید و  ناریلد 
راز راک  نآ  رد  اهنت  دنام  یبن  رارف ***  یخرب  دنتشگ  هتشک  یسب 

ررش  نادزی  شرع  رد  داتفا  رد  رو ***  هلمح  ودع  هاپس  دش  وا  رب 
دازن  ردامز  هنامز  وا  نوچ  هک  دازکاپان ***  يوخ  نمرها  یکی 

دنمتسم  دش  شرع  وا  ملظ  زا  هک  دنکف ***  شیوسب  نیبوژ  تشخ  یکی 
ادخ  نوخب  نیبوژ  دولآ  خر  ارکنوخ ***  وا  يور  زا  دش  نیبوژ  هچ 

نمرها  زا  رپ  دش  نیک  تشد  همه  نمجنا ***  یکی  دمآ  رب  وس  ره  ز 
گنج  راک  دش  گنت  نید  يارادب  گنس ***  ریت و  نید  هاش  رب  دندنکف 
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تسد  داشگب  دادیبب  هنامز  تسخ ***  دادیب  گنس  ار  هاش  نت 
مغ  تسد  نیرب  شرع  تفوک  رسب  متس ***  گنس  دیشارخ  شیور  هچ 

ور  خرس  نیرب  شرع  تشگ  نوخ  ز  وا ***  يور  دش  خرس  رس  نوخ  زا  هچ 
رجح  يور  تشگ  هیس  تلجخ  ز  رگراک ***  وا  يور  رب  هچ  دش  رجح 
شوه  تفر  نیرب  شرع  ناکس  ز  شورخ ***  دمآ  رب  کیالم  نج و  ز 

ناکمال  ةورذ  دش  خرس  نوخب  ناغف ***  دمآ  رب  نادزی  هاگرد  ز 
داشگ نینوخ  مشچ  شا  همشچ  ره  ز  داتف ***  مطالط  مغ  نآ  زا  رثوک  هب 

ربمغیپ نادند  تبیصم  رد  تاومس  ناکس  ندیدرگ  مومهم 

دنزگ  دمآ  رد  شدنب  هزاریشب  دنب ***  تسسگب  شرع  ةزاریش  ز 
نوخ  يایردب  یهام  تفر  ورف  نوگن ***  رس  نیمز  واگ  تشگ  مغ  ز 
نیرب  شرعب  دمآ  ردنا  تسکش  نید ***  ياراد  نادند  تسکشب  هچ 

دیزگ  نادندب  بل  نیرب  رهپس  دیکچ ***  وا  بل  رب  نوخ  وچ  نادند  ز 
نوگژاو  دش  شرع  یسرک  مغ  ز  نوخ ***  شرع  زا  تخیر  ورف  یسرکب 
تسیرگ  نونلاوذ  نون  مغ  يایردب  تسیرگ ***  نوخ  ملق  كون  مدامد ز 

نایسدق  نوخب  وسیگ  دندوشگ  نایع ***  دش  نوخ  گنر  نیرب  دلخب 
دیکچ  نوخ  نیمالا  حور  لاب  ره  ز  دیپط ***  نوخ  رد  درد  نآ  زا  لیئاکم 
تشون  نوخ  رد  رهد  تمسق  اضق  تشرس ***  دش  مغ  ارناهج ز  یتفگ  وت 

راگن  رپ  نایسدق  خر  نوچ  نوخ  ز  راگدرک ***  تردق  نماد  هدش 
شوجب  دمآ  رد  هر  کی  هب  یتیگ  ود  شورخ ***  دمآ  رب  کیالم  حور  ز 

وج  هراچ  هدش  نادزی  هاگردب  ور ***  خرس  همه  شنیرفآ  نوخ  ز 
شوجب  دمآ  رد  هر  کی  هب  یتیگ  ود  رارق ***  یب  نایبورک  هتشگ  مغ  ز 

وج  هراچ  هدش  نادزی  هاگردب  ور ***  خرس  همه  شنیرفآ  نوخ  ز 
راوگوس  نایناحور  هودنا  ز  رارق ***  یب  نایبورک  هتشگ  مغ  ز 

راک  شنابز ز  تسد و  هتفر  مغ  ز  راگدرورپ ***  لیلهت  هداتف ز 
ساپس  دمح و  تشگ  ناششومارف  سارح ***  مغ  نآ  زا  دمآ  رد  ناشیدب 
تسار  تشگ  یئ  همغن  یئ  هشوگ  ره  ز  تساخ ***  راز  ۀلان  یئ  هرذ  ره  ز 

رانک  رد  نوخ  لیربج  دیلابب  راز ***  درد  ناز  لاکیم  دیلانب 
دش  بات  رد  كاخ  لد  شتآ  وچ  دش ***  بآ  ۀجل  نز  جوم  نوخ  ز 

ناهج  راگدرک  يوس  يرازب  ناکم ***  ناکمال و  بل  دنداشگ 
یئوت هر  نیا  رد  اناد  اناوت و  یئوت ***  هگآ  راک  نیز  هکنآ  نیا  هک 

لوسر يرایب  ادخ  زا  لیئربج  نتساوخ  داهج  نذا  رکذ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 324 

http://www.ghaemiyeh.com


نیبج  ور  كاخ  رپ  نوخ و  زا  رپ  نیمالا ***  حور  دوس  قح  رابردب 
رامد  مرآ  رب  يداعا  جوف  ز  راگدرورپ ***  مبای ز  نذا  رگ  هک 

نامسآ  شدرگ  منز  رب  مهب  ناکم ***  نوک و  نم ز  ناکم  منامن 
وا  رادناهج  خساپ  داد  نینچ  وا ***  راتفگ  رای  دش  لیئاکم 

دیونشب  وا  راتفگ  راک  نیا  رد  دیور ***  نید  رورس  يوس  مد  نیا  هک 
تسازس  وا  يروتسد  راک  نیا  رد  تساوخ ***  نذا  وا  زا  دیابب  ار  امش 

دارم  لین  هرهچ  رب  دنداشگ  داش ***  دنتشگ  هتفگ  نآ  زا  کیالم 
نیما  لوسر  دزن  تشد  نآ  رد  نیمز ***  رب  نامسآ  زا  دندیسر 

دورد  مالس و  ار  وا  دندادب  دودو ***  يادخ  دزن  نیتسخن ز 
دنتساوخ  رد  نذا  وا  زا  هگنآ  سپ  دنتسارآ ***  شزوپ  یسب  شدزنب 

دومن  مسبت  ناداش  راتفگب  دوشگ ***  رب  ناشفرد  بل  ربمیپ 
ناهج  يادخ  زا  رجا  دیبایب  ناروای ***  ياک  تفگ  نینچ  خساپب 

هتساوخ  وا  هچنآ  ما  هدیدنسپ  هتسارآ ***  مراک  لزا  زور  ز 
تسهرمه  ارمرم  هگیاج  رهب  تسهگآ ***  نامز  ره  نم  راک  زا  يو 

نم  راوازس  دشاب  هچ  ره  دنک  نم ***  راک  زا  نم  رای  تسناد  هچ 
راک  هگآ ز  تسادیپ  ناهنپ و  هک  رای ***  هارمه  ياج  ره  تسه  وا  هچ 

نم  ام و  زا  متسب  یتسین  بل  نتشیوخ ***  یتسه  زا  متسه  یهت 
دنک  یئادخ  راک  شیوخ  اجک  دنک ***  یئانشآ  واب  رگ  یسک 

نم  راک  زا  هاگآ  تسه  وا  هک  نم ***  رازاب  تسا  مرگ  راک  نیا  زا 
تسا سک  رگیدب  مراک  هک  تجاح  هچ  تسا ***  سب  وا  یهاگآ  نم  لاحب 

داهج نذا  لوسر و  روضحب  لیئاکیم  لیئربج و  ندمآ 

نیمالا  حور  لاکیم  هنوگنیدب  نیما ***  لوسر  زا  نوچ  دندینش 
كادف  یحور  دنتفگب  کیاکی  كاخب ***  رس  وا  ياپ  رب  دندوسب 

میتخودنا  وت  مسر  هار و  ناجب  میتخومآ ***  وت  زا  یگدنب  ون  ز 
تسین  هدنب  یسک  ار  ادخ  وت  زجب  تسیگدنب ***  ةویش  نیا  رگ  ار  ادخ 

ار  وت  دنیزگ  شنیرفآ  زا  هک  ارت ***  دنیب  هدننیرفآ  ناهج 
( 106) هحفص دهد  يزاین  یب  ناکم  نوک و  ز  دهد ***  يزارفرس  کلم  لیخب 

دروآ  دیلک  تتسدب  ار  درخ  دروآ ***  دیدپ  یتیگ  ود  ترهم  ز 
سب  راکنیا و  راوازس  یتسه  وت  سک ***  راوازس  دشابن  وت  زا  زج 

نهک  زاین  زا  ون و  زار  ز  نبب ***  کیالم  يانث  دمآ  هچ 
ادخ  دزن  دنوادخ  يوس  ز  اجب ***  الاب  يوس  رب  دنتفرب 

باطخ  نیا  دیسر  ناشیاب  نادزی  ز  باطتسم ***  هگرد  زا  هاگان  هک 
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دنتفای  هگیاپ  ارو  هنوگچ  دنتفاتشب ***  هچ  شیاپ  كاخ  رد  هک 
ناد  زار  رواد  ياک  دنتفگب  نابز ***  نایرگ  دنداشگ  کیالم 

لجخ  لعجتا  زور  متشگ ز  هک  لعفنم ***  ما  هتفگ  نیز  زورما  هن 
تسین  رای  ارم  نابز  یناد  وت  تسین ***  راتفگ  يرای  هک  میوگ  هچ 

تساور  دزان  هدنب  نیاب  رگ  ادخ  تسام ***  دنوادخ  تسا و  هدنب  ار  وت 
كاپ  نادزی  دزن  زا  دمآ  باطخ  كاخب ***  اهرس  دندوس  دنتفگب و 
نیتسآ  دوخ ز  تسد  شیرای  یپ  نیمز ***  يورب  مرآ  رب  نونکا  هک 
منک  یئامزآ  مزر  تشد  نیا  رد  منک ***  یئامن  دوخ  هگمزر  نیا  زا 

دوجس رد  رس  دنداهن  کیالم  دود ***  بر و  راتفگ  متخ  دش  هچ 

ص)  ) ربمغیپ رب  رافک  رگشل  ندروآ  موجه  رکذ 

یئوت  اناوت  ناناوتان  امب  یئوت ***  اناد  انیب و  راداد  هک 
راز  راکنآ  زورنآ و  زا  میآ  رس  راک ***  زاغآب  مدرگ  زاب  نونک 

گنج  تشد  رد  خرس  شخر  نوخ  ز  گنت ***  راک  نید  يارادب  دش  نوچ  هک 
يدمآ  ریگ  راد و  وغ  اج  رهب  يدمآ ***  ریت  گنس و  وا  رب  وس  ره  ز 

يادخ  لوسر  دزن  دندیسر  يار ***  هریت  رهوگ  دبراچ  نآ  هک 
زیختسر  نیرب  شرعب  دمآ  رب  زیت ***  ریشمش  راچ  ره  دندیشک 

دنپس  تریغ  قرب  رد  تشگ  کلف  دنلب ***  دش  اه  ریشمش  هاش  يوس 
نیز  تشپ  زا  تسج  نیمز  يورب  نید ***  رالاس  دید  یئوداج  نآ  هچ 

دش  شوماخ  هرابکی  راتفگ  ز  دش ***  شوهدم  كاخ و  رب  داتفایب 
دنلب  خرچ  داتفا  رد  شدرگ  ز  دنمجرا ***  نآ  كاخ  رب  داتفا  هچ 

رهپس  نیمز و  دش  ناهن  تملظب  رهم ***  يور  نوگ  ریق  دش  راکنآ  زا 
باتفآ  خر  دش  نوگ  ریق  مغ  ز  باجح ***  دش  کلف  رب  نیمز  تلجخ  ز 

ویرغ  کناب  دروآ  رب  يداش  ز  ویر ***  رکم و  رپ  سیلبا  تشد  نآ  رد 
داد دادیب  زاوآ  يوس  ره  ز  داشگ ***  رب  نابز  دمحم  لتق  ز 

نیمز رب  نیز  تشپ  زا  ترضح  نداتفا 

نیلسرملا  دیس  دش  هقرغ  نوخب  نید ***  ياراد  گنج  رد  هتشک  دش  هک 
دیماان  یکی  تشگ و  داش  یکی  دیسر ***  رگشل  ود  شوگب  ششورخ 
نیمز  رب  نیز  تشپ  زا  داتفا  هچ  نید ***  ياراد  هک  يوار  تفگ  نینچ 

رانک  رد  نیرفآ  ناهج  شتفرگ  راگدرورپ ***  تفگ  واب  یناهن 
دنزگ  تنانمیرها  دیانن ز  دنلب ***  مانب  رگ  ارم  یناوخب 

اجب  يداش  دمآ ز  رب  وا  لد  ادخ ***  یحو  دینشب  هچ  ربمیپ 
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رگج  زا  دز  هرعن  یلع  مابب  رشبلا ***  ریخ  دناوخ  ار  دنوادخ 
اج  دمآ ز  رب  دنت و  دیرغب  ادخ ***  ریش  دینشب  هچ  شیادن 

شورخ  رد  بضغ  گنهن  دمآ  رب  شوجب ***  دمآ  يراهق  رهق  می 
بیکش  ربص و  تفر  ناکم  نوک و  ز  بیهن ***  رپ  وا  زا  دش  نامز  نیمز و 

دش  بات  رد  خرچ  وا  يامیس  ز  دش ***  بامیس  وچ  شهوکش  زا  کلف 
دیود  ربمیپ  يوس  همیسارس  دیشک ***  رب  نایم  زا  غیت  مشخ  زا  رپ 

راهچ  نآ  دید  درگ  یبن  درگب  راد ***  ریگ و  نآ  زا  دش  یبن  دزن  هچ 
زیتس  رد  هدش  نادزی  يارادب  زیت ***  غیت  یکی  کی  ره  لاگنچب 

هتخآ  غیت  راداد  يارادب  هتخات ***  ناج  سنا و  رورس  يوس 
دش  کیرات  مشچ  ودع  مشچب  دش ***  کیدزن  مشخ  رپ  هچ  هشنهش 

ص )  ) ربمغیپ رود  زا  ندنار  رافک و  هورگ  اب  رارک  ردیح  مزر 
اپب  دش  ادخ  مصخ  راکیپب  امزآ *** مزر  دیدرگ  مصخ  اب  هچ 

دنیزگ  میب  نودرگ ز  دیسرتب  دنلب ***  دش  وا  غیت  نوچ  مصخ  يوس 
دوتس  ار  وا  راداد  دنوادخ  دورف ***  وزاب  ریشمش و  دروآ  هچ 

راهنیز  رد  وید  دد و  دمآ  رد  راک ***  دش ز  رشب  نج و  تسد  لد و 
نت  سیلبا  میب  زا  درک  ناهن  نمرها ***  دش  راسنوگن  خزودب 
نیچ  داتفا  ردنا  نامسآ  هنب  نیمز ***  متفه  درد  زا  دیشورخ 

ور  درک  نانمشد  يوس  شغیت  هچ  وس ***  راچ  زا  ندیشورخ  دمآ  رب 
تشد  يوس  ار  تشه  ره  دنکفیب  تشه ***  درک  ار  راچ  نآ  برض  کیب 

نمرها  دش  هتسخ  لد  رد  نآ  زا  نت ***  راچ  نآ  شغیت  زا  هتشک  دش  هچ 
وگ  ریبکت  تشگ  نیرفآ  ناهج  وا ***  دمح  زا  رپ  دش  کلم  نابز 

سب  اجنآ و  رد  اهنت  دنام  یبن  سکچیه ***  یبن  هاپس  زا  دوبن 
سب  دنتفگ و  دنوادخ  ادخ و  سکچیه ***  ار  ریبکت  دنتفگن 
وس  راچ  دش  ریبکت  زاوآ  رپ  وگ ***  ریبکت  چیه  دبن  یئوس  ز 

شوج داتفا  رد  ناشیک  رفک  ربا  شورخ ***  دش  رب  رفک  هگ  رگشل  ز 
دندش  نازیرگ  ربمیپ  درگ  ز  دندش ***  نازرل  هودنا  میب و  سب  ز 

رگداد  رواد  واب  دش  نیرق  رشبلا ***  ریخ  يوس  ناور  دش  یلع 
ربخ  شداد  راکیپ  مزر و  نآ  زا  رشبلا ***  ریخ  شوغآ  رد  شتفرگ 

درک  راک  متس  راک  تیاکش ز  درک ***  رافک  دادیب  تیاکح ز 
ور  دیلام  رپم  زا  شراسخرب  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  رفنضغ 

درک  گنهآ  گنج  يوس  سپ  نآ  زو  درک ***  گنر  ار  هرهچ  شبل  نوخ  ز 
هاوخ  هنیک  یبن  يوس  دندیسر  هاگمزر ***  نآ  زا  رگید  رافک  هک 

اپ  دروآ  ردنا  دنمس  تشپب  اجز ***  دمآ  رب  رفنضغ  هگان  هک 
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زیختسر  نیک  تشد  رد  داتفا  رد  زیت ***  ریشمش  هنیک  رپ  دروآ  رب 
دنچ  نوچ  زا  درک  رذگ  شرامش  دنکف ***  نادیمب  رکیپ  رس ز  سب  ز 

نیمز  رانک  رس  رکیپ و  زا  رپ  نیز ***  راسنوگن  ناروتس  وس  رهب 
میب رپ ز  نآ  زا  نازارفرس  لد  مین ***  ود  شغیت  يریلد ز  وس  رهز 

راگدرورپ ریش  اب  دربن  راز و  راک  نادیمب  ماشه  ندمآ 

مان  دروآ  رب  يدرگ  يدرمب و  ماشه ***  شمان  دوب  رومان  یکی 
یتشآ  شدب  يزعب  تالب و  یتشاد ***  ناجب  یمارگ  ار  لبه 
ناهج  هدیدن  يرادمان  وا  وچ  ناولهپ ***  هشیپ و  رنه  ریلد و 

( 107) هحفص گنلپ  مرچ  ریش و  لد  يدیرد  گنج ***  ماگنه  لاگنچب  گنچب و 
راز  راک  يوس  نازارگ  دزات  هک  رادمان ***  نیاک  دیسرپب  رگشل  ز 
ناشکندرگ  مان  وا  زا  دش  مگ  هک  ناشن ***  مان و  ار ز  وا  دیئوگب 

گنج  نادیمب  يراوس  دیآ  هک  گنن ***  راکیپ  مزر و  نیا  زا  داب  امب 
راز  راوخ و  نینچ  یهاپس  دنامب  راز ***  راک  فص  رد  ار  هلمج  دشک 

هاپس  نادیمب  دیان  دومرفب  هاگدروآ ***  يوس  دش  نیا و  تفگب 
رمک  مدنبب  نتسج  راکیپب  رومان ***  نیا  راکیپ  هب  اهنت  هک 

درک  زاوآ  مشخ  رپ  هاش  يوس  دربن ***  تشدب  ناشورخ  دمآ  هچ 
نیک  تشد  رد  هدوهیبب  يزان  هچ  نیزگ ***  ناولهپ  ياک  تفگ  نینچ 

نتخیگنا  هنتف  شتآ  نینچ   *** نتخیر نوخ  مزر و  زا  یئاساین 
ار  يامیپ  هب  نم  يوس  نادیمب  هاگدروآب ***  تدربن  مه  منم 

نیگمشخ  رپ  تشگ  ناور  وا  يوس  نید ***  هاش  وا  راتفگ  دینشب  هچ 
دیدب  ار  وا  هچ  روالد  ماشه  دیشک ***  رب  نایم  زا  غیت  دیرغب و 

دش  هریت  شا  هدننیب  ود  ندید  ز  دش ***  هریخ  وا  يوزاب  لای و ز  ز 
راهنیز  نونک  مهاوخ  تفگ  لدب  راک ***  دش ز  شلد  تسد و  دیزرلب 

زیرگ  هار  دومیپ  هدنزیتس  زیتس ***  رپ  دش  کیدزن  هاشنهش 
هابت  شراک  تشگ  هش  برض  کیب  هاش ***  دنار  یگراب  وا  لابندب 

زیختسر  هگمزر  رد  داتفا  رد  ریذن ***  ریشب و  شدرگ  همین  ود  هب 
تفگ  ریبکت  دیشورخ و  هشنهش  تفج ***  كاخ  اب  تشگ  رومان  نآ  هچ 

تخیرگ  یسیک  رفک  ۀشوگ  رهب  تخیسگ ***  لد  ار  رفک  رگشل  همه 
شیط  وزاب و  ناراوس  نازیرگ  شیرق ***  موق  ناریلد  ناساره 

یلع  ربمغیپ و  ۀبراحم  رد  رافک  رگشل  ندومن  ریبدت 
ماک  خلت  دش  رفک  رگشل  وا  زا  ماشه ***  نادیم  نهپ  رد  هتشک  دش  هچ 

رگیدکی  رب  دنتفگ  مشخ  زا  رپ  رو ***  هنیک  همه  رگشل  ناگرزب 
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راوس  کی  زا  راوخ  يرگشل  دش  هک  راگزور ***  دبا  ات  امب  ددنخ  هک 
راز  راک  رد  میزاس  هلمح  وا  رب  رامشیب ***  رگشل  اب  تشد  نیا  رد 

يروای  رگیدکی  زا  دنتسجب  يرواد ***  نآ  رد  رگشل  ناریلد 
راک  ریبدت  دندرک  هنوگنیدب  راز ***  راکنآ  مزر  نآ  رد  رسارس 

هاگمزر  نآ  ردنا  دنوش  هرهب  ود  هاپس ***  ناروآ  گنج  نادرگ و  هک 
دنروآ  درگب  ار  یبن  یهورگ  دنروآ ***  دربن  نادیمب  یهورگ 

راز  راک  رد  ناسنیز  دندوشگ  راوتسا ***  ناشنامیپ  دهع و  دش  هچ 
هاوخ  هنیک  یگرابکیب  نادیمب  هاپس ***  هاش و  دندوب  هچ  ره  همه 

دنتخآ  غیت  هاش  يوس  یهورگ  دنتخات ***  یبن  يوسب  یهورگ 
دوب  هدید  مک  هنوراو  خرچ  وا  وچ  دوب ***  هدیدنسپ  درگ و  هک  يریلد 

وید  وچ  رینب و  ریش و  هچ  تبیهب  ویر ***  رکم و  هتخومآ  نمیرها  ز 
راک  نادرم  یگنج و  ناریلد  راز ***  راک  هگرد  وا  زا  نازیرگ 

دش  راکیپ  هب  رفنضغ  يوسب  دش ***  رادهپس  رگشل  هرابکیب 
راوس  کی  يوس  نازات  دنتفرب  رامش ***  یب  رگشل  وا  هارمهب 

هامب  نادیم  دش ز  رب  سرک  وغ  هاش ***  يوس  هپس  دمآ  ردنا  گنت  هچ 
گنن  تشاد  ناشمزر  زا  هاشنهش  گنت ***  هاشنهش  درگ  دنتفرگ 

نامسآ  رات  تشگ  نانس  ریت و  ز  نانس ***  ریت و  هاش  رب  دیرابب 
دش  ریس  یگدنز  زا  رد  ار  کلف  دش ***  ریشمش  زرگ و  زا  رپ  هنامز 

تسج  هار  هاش  رادهپس  يوسب  تشگ ***  تسخ و  یسب  رگشل  نادرگ  ز 
درک  همیسارس  رسارس  ار  هپس  درک ***  همین  ودب  ار  وا  ریشمشب 

ع )  ) ار یلع  ترضح  ندناوخ  لوسر و  رب  رافک  رگشل  نتخات 
راگزور  ناشک  ندرگب  دمآرس  راکبان ***  نآ  تشد  رد  هتشک  دش  هچ 
نیمز  يو  رب  ناطلغ  تشگ  یسب  نیک ***  تشد  نآ  رد  نازارفرس  نت 

وگ  وچ  نادیم  نهپ  رد  داتفیب  وا ***  غیت  زا  رس  نت  یب  تشگ  یسب 
رشبلا  ریخ  يور  رگید  یجوف  هک  رو ***  هنیک  دش  راکیپب  رفنضغ 

دنتخآ  غیت  زرگ و  هزین و  وا  رب  دنتخات ***  وا  درگ  رب  دندیسر و 
شوگب دمآ  شگناب  نیا  هاگان  هک  شوه ***  لد ز  دب  هتفر  مغ  ار ز  یبن 

تفگ  ریبکت  راکیپ  تشد  رد  هک  تفنش ***  ار  نید  هاشنهش  شورخ 
دینش  ار  نیرفآ  ناهج  يادن  دیجم ***  شرع  هر ز  رگید  یتفگ  وت 

وا  توص  زا  جارعم  هاگ  رد  وچ  ور ***  تخورفا  رب  ار  یبن  شتوص  ز 
شورخ  لد  زا  دروآ  رب  شتوص  ز  شوهب ***  دمآ  شگناب  زا  یشوهیب  ز 

امن  نادزی  يور  ارم  هر  رگید  يارگ ***  ارنانع  میوسب  وس  نآ  زک 
سر  داد  رواد  یئوت  اهنت  هک  سر ***  دایرف  شاب  میئاهنتب 
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دید  رون  ۀیآ  ناهن  تملظب  دینش ***  ار  یبن  يادن  نوچ  یلع 
رادبآ  رجنخ  همه  هدیشک  رامش ***  یب  رگشل  یبن  درگب 

شیرق  ناشک  رس  یبن  يوسب  شیط ***  زور و  يوزاب  همه  هدوشگ 
تساوخ  دادیب  شرع  زا  هک  یتفگ  وت  تسار ***  دادیب  تسد  یئ  هشوگ  ره  ز 

ناشن  نادزی  رون  متس  ریتب  ناشک ***  ندرگ  ياهنامک  زا  هدش 
برع  ناهم  ناروآ و  مان  ز  بسن ***  یشیرق  ناشک  ندرگ  ز 

ریت  زرگ و  رجنخ و  هگمزر  نآ  رب  ریپ ***  خرچ  زا  دیرابب  یتفگ  وت 
نیز  تشپ  زا  تشد  نآ  رد  ار  نالی  نیک ***  غیت  زا  هاشنهش  هدنکف 

هاپس  نازات  هاگنیمک  يوسب  هاگمزر ***  زا  دندیسر  هگان  هک 
دنتخآ  نیک  تسد  شنتشک  یپ  دنتخات ***  یبن  يوسب  وس  نآ  زا 

وخ  شاخرف  نیک و  زا  رپ  لد  همه  ور ***  دالوف  نیگآ و  نهآ  همه 
تاجن  هار  هتسج  یبن  نوخب  تالو ***  يزع  رکذ  زا  رپ  اهنابز 

هتسارآ  مزر  ادخ  نوخب  هتساوخ ***  ددم  يزع  دو و ز  ز 
يادخ  لوسر  دزن  دندیسر  ياتس ***  يزع  ناناوخ و  تال  همه 

غیم  هریت  زا  رات  دش  هام  خر  غیت ***  قرب  زا  دیشروخ  تشگ  ناهن 
ياس  دالوف  تشگ  نیرب  رهپس  يارگ ***  نهآ  تشگ  نامز  نیمز و 

نیرب  شرع  يوس  نیک  ربا  زا  رپ  نیک ***  غیت  رجنخ و  رس  دمآ  رد 
رون  يایرد  تشگ  ناهن  تملظب  روش ***  داتفا  تدحو  نماریپب 

نایبورک  دنداتف  رد  ورب  ناغف ***  نادزی  شرع  رد  داتفا  رد 
شورخ  رپ  کلف  دش  نایناحور  ز  شوج ***  داتفا  رد  کیالم  کلمب و 

دنتسارآ  نت  نشوج  ناتفخب  دنتساوخ ***  رد  نذا  قح  هاگ  رد  ز 
نید  ياراد  دادما  يرایب و  نیمز ***  رب  نامسآ  زا  دندیسر 

جوف  جوف  نامسآ  زا  دندیسر  جوم ***  يایرد  وچ  ناشوج  ناشورخ و 
(108  ) هحفص

ص)  ) ربمغیپ ترضح  يرایب  کیالم  جاوفا  ندیسر  رکذ 

نید  زارفا  رپ  ناشوج  ناشورخ و  نیمالا ***  حور  زور  نآ  رد  هتسشن 
وجمزر  یبن  يوسب  دمایب  وا ***  مان  مد  ریخ  دب  هک  یبسا  رب 

شورخ  نیا  نامسآ  نیمالا ز  حور  ز  شوگب ***  ار  یبن  يدیسر  مدامد 
شیوخ  ماک  هگمزر  نیا  زا  یبای  هک  شیپ ***  مزر  رد  باتشب  زیخ و  رب  هک 

دیرگنب  نیرب  رهپس  يوسب  دینش ***  کیالم  يادص  نوچ  یبن 
راز  راک  رد  هتسب  رمک  نشوجب  رامش ***  زا  نوزف  کیالم  شدیدب 

هوکش  لالج و  اب  همه  شدیسر  هورگ ***  اهورگ  یسرک  شرع و ز  ز 
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نارگ  ياهبرح  اب  دندیسر  نارک ***  زا  نورب  رامش و  زا  نوزف 
راز  راک  ۀبرح  اب  دندیسر  رامش ***  زا  نوزف  ینامسآ  ره  ز 

مدقکی  زا  مک  يدوب  شیتیگ  ود  مدخ ***  رتمک  شیج  نآ  رد  ناشیا  زک 
نیرب  شرعب  ات  نیمز  يور  ز  نیک ***  مشخ و  زا  رپ  یپایپ  هراتس 
هتشاد  کلف  رب  یئ  هیاس  نآ  هک  هتشارفا ***  تیار  یسب  وس  ره  ز 

رگداد  رواد  ةدومرفب  رپ ***  هدرتسگ  مشخ  زا  رگیدکیب 
نیلسرملا  دیس  اب  تفگ  نینچ  نیمالا ***  حور  دیسوبب  ار  نیمز 

نید  هاش  زا  میبای  هچ  نامرف  هک  نیرفآ ***  ناج  هداد  نینچ  نامرف  هک 
راز  راک  نیا  رد  ار  سک  مینامن  رامد ***  نمشد  جوف  زا  میرآ  رب 
ینک  نیئآ  هزات  نآ  زا  ار  ودع  ینک ***  نیرفن  موق  رب  هکنآ  ای  و 

نامز  نیمز و  مزاس  راسنوگن  نابز ***  یئاشگ  نیرفنب  مد  نیا  رگ 
ور  درک  وا  يوس  نانک  مسبت  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  ربمیپ 

رهچبوخ  يا  تفگ  نینچ  سپ  نآ  زو  رهمب ***  شیوس  هدنخ  رپ  دروآ  خر 
دهد  يراکماک  نیرب  شرعب  دهد ***  يرای  كاپ  روای  ار  وت 

ما  يراکددم  مد  نیا  رد  یئامن  ما ***  يرای  یپ  اجنیا  رد  یئآ  هک 
لوبق  مدومن  ار  تتنم  ناجب  لوسر ***  یضار  دیدرگ  وت  راک  ز 

نیملاعلا  همحر  مرک  فطل و  ز  نیرفآ ***  ناج  ياراد  هدناوخ  ارم 
تسا  نمشد  ۀلیح  زا  هشیدنا  هچ  تسا ***  نم  رای  راداد  دنوادخ 

نیرفآ  زا  نیرفن و  لصاح ز  هچ  نیب ***  شیپ  مدشاب  وا  راک  نیا  رد 
دندش  ناوخ  انث  ناج  لد و  زا  واب  دندش ***  ناریح  هتفگ  نآ  زا  کیالم 

ادخ  زا  دعب  وت  یئام  دنوادخ  امنهر ***  یک  وت  دناشگ  رب  نابز 
ار  وت  هاج  میناگدنتسرپ  ار ***  وت  هاج  میناگدنب  همه 

میربنامرف  وت  یئوگ  هچره  همه  میرذگن ***  وت  نامارف  يار و ز  ز 
تست  شنیب ز  رون  ناگدننیب  هب  تست ***  شنیرفآ ز  شنیب و  همه 
یگدنبیز  تسه  تا  يدنوادخ  یگدنب ***  ۀتسیاش  وت  یتسه  هچ 

نخس منار  راکیپ  مزر و ز  ز  نب ***  هب  کیالم  زاین  دمآ  هچ 

ص)  ) ربمغیپ رب  رافک  رگشل  ندروآ  موجه 

يولهپ  رب  دنار  نخس  يزات  ز  يدمرس ***  رتفد  رتسگ  نخس 
نیما لوسر  درگ  دنتفرگ  نید ***  دادعا  شیج  رگد  راب  هک 

دیدن  ار  سکچیه  نید  نارای  ز  دیرگنب ***  هگیاج  رهب  ربمیپ 
شورخ  نید  هشنهاش  ریبکت  ز  شوگب ***  دمآ  شرود  زا  هاگان  هک 

تخون  گناب  نآ  زا  ینامداش  لدب  تخورف ***  رب  شا  هرهچ  وا  زاوآ  ز 
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درک  دازآ  راکیپ  درد  زا  نت  درک ***  داشلد  جنر  هشیدنا و  ز 
شوکتخس  قح  نید  هر  رد  دوب  شورخ *** شیوس  دروآ  رب  يداش  ز 

رحس  ياعد  رد  ادخ  يوس  وچ  رگج ***  زا  دز  هرعن  یلع  يوسب 
هار  يامیپب  نم  يوس  اجنآ  زا  هاگن ***  نک  میوس  مع  نب  رهم  زا  هک 

باجتسم  ادخ  لوسر  ياعد  باطخ ***  نیا  دیسر  نوچ  یلع  شوگب 
ناور  دش  ناور  ناناج  مسج  يوس  ناج ***  يوس  ناور  ناناج  تشگ  دش و 

يار  دنوادخ  لوسر  يوسب  يادخ ***  ریش  درک  نامز  ردنا  مه 
دید  رای  دوخب  ار  ادخ  ربمیپ  دیسر ***  ربمیپ  يوس  هچ  يرای  هب 

نمرها  دندش  نازیرگ  نادزی  ز  نمز ***  هاش  يوس  دش  هچ  رفنضغ 
وزرآ  شدش  لصاح  هچ  ور  نآ  زا  ور ***  دیسوبب  ار  وا  رم  ربمیپ 
ریت  ناکیپ و  مخز  زا  رپ  شدیدب  رید ***  درک  هگن  شیاپ  زابب و 

هرگ  ربا و  رب  مغ  نآ  زا  دز  یبن  هرز ***  ياه  هقلح  زا  شنوخ  ناور 
وا  مخز  محرم  دش  هاش  خر  ور ***  رهم  زا  دوس  اهمخز  نآ  رب 

شوپ  دالوپ  نادرگ  دندیسر  شورخ ***  دمآ  رب  نادیم  هگان ز  هک 
دیدب  ار  ادخ  نیب  ادخ  شچب  دیرگنب ***  ادخ  ریش  يوس  یبن 

زارف  نادرگ  نودرگب  رس  ارم  زات ***  رافک  شیج  يوس  رگید  هک 
مرش  راتفگ  هتفگ  نیا  زا  دراد  هک  مرش ***  راک  نیا  زا  مراد  دنچ  رگا 

ادف  مناج  وت  مسجب  يا  تفگب  ادخ ***  لوسر  زا  هاش  دینشب  هچ 
درف  راداد  وت  يادف  رهب  ز  درک ***  داجیا  منیریش  ناج  نتب 

رهچ  وت  رهم  رفنضغ ز  دباتن  رهپس ***  نودرگ  دراب ز  ریت  رگا 
راگزور  وا  رب  دراب  زرگ  رگا  راز ***  راک  ۀنیک  زا  خر  دباتن 
راثن  ار  ناج  وت  هارب  ات  دنک  راز ***  راک  زا  خر  دباتن  رب  یلع 

تسا  ربمغیپ  ناج  نت و  راثن  تسا ***  ردیح  نت  رد  ناور  ناج  هک 
اس  شرع  شندرسفا  دش ز  نیمز  اپ ***  بسا  رب  درشفا  نیا و  تفگب 

ادخ  رهق  رهد  رد  تشگ  نایع  اج ***  دمآ ز  ردنا  نیک  مشخ و  رپ  هچ 
هام  يالابب  یهام  داتفا  رد  هار ***  تسج  نامسآ  تفه  يوس  نیمز 

گنرد  دش  ناکم  نامز و  باتش  گنت ***  تشگ  نامز  نامز و  ياضف 
دنامن  ندیمرآ  لد  ار  کلم  دنامن ***  ندیمرآ  لد  ار  کلف 

تشادن  یبات  شورین  یتیگ ز  ود  تشارف ***  وزاب  تسد و  وا  هچ  نادیمب 
دربن  یتیگ  تشگ  وا  يوزاب  هچ  درگ ***  زیت  دبنگ  هن  دیچیپب 

دومن  یئایربک  نایبورکب  دوشگ ***  یئادخ  تسد  دنوادخ 
نامسآ  تکوش  وا  زا  دش  ناهن  ناور ***  وا  تکوش  زا  دش  یخرب  هچ 

لیلج  يادخ  مان  دناوخ  یمه  لیئربج ***  شتوطس  زا  دش  ناساره 
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راهنیز  شتبیه  زا  تشگ  کلف  راک ***  لد ز  شندید  زا  دش  ار  کلف 
نیک  تشد  یهت  نایوج  هنیک  زا  دش  نید ***  هاش  نیک  تشد  يوس  دمآ  هچ 

ناوتان  دش  خرچ  نت  شزرگ  ز  ناوت ***  شغیت  قرب  زا  تشگ  کلف 
دنامن  رکیپ  بیز  يرس  شررگ  ز  دنامن ***  رس  نتب  ار  ینت  شغیت  ز 

راگن  رپ  نوخ  دش ز  هم  رهم و  خر  راز ***  راک  فص  رد  نوخ  تخیر  سب  ز 
نامسآ  یتشک  دش  هقرف  وا  رد  نامز ***  نیمز و  ایرد  تشگ  نوخ  ز 
تسکش  نید  هش  غیت  هاگ  انب  تسد ***  دنکفا  هچ  رگشل  هرهب ز  ود 

(109  ) هحفص هار  دنتفرگ  شدرگب  وس  رهب  هاش ***  دندید  غیت  یب  هکنوچ  هپس 
دندمآ  ریش  راکیپب  نانزوگ  دندمآ ***  ریلد  وس  رهب  نازارگ 
دنتفاتشب  هاش  يوس  نازارگ  دنتفات ***  رب  يور  ناگدنزیرگ 

دیسر  نادیم  يوس  نامد  وید  وچ  دیلو ***  نبا  هرد  زا  دمآ  دورف 
گنج  راک  دش  مرگ  نیک  نادیمب  گنت ***  هاشنهش  يوسب  دمآ  هچ 

دنلب  دز  رب  کناب  یکی  رگشلب  دنژن ***  نایفس  هلوغیب  هب  دمآ  رد 
نایم  ردنا  شدیریگ  دیزاتب و  ناگیار ***  نینچ  يراکش  دمآ  هک 

هام  رهم و  دش  درک  زا  رپ  نادرگ  ز  هار ***  دنتفرگ  ناریلد  شدرگب 
باتفآ  هگرخ  دش  هرذ  زا  رپ  باتب ***  شدرگب  نادرگ  دندیسر 

نایفسوبا  کیرحت  ادخ و  ریش  تسد  رد  نتسکش  ریشمش  رکذ 
ریش  هشیب  رد  میب  زا  رپ  دب  وز  هک  ریشب ***  دش  نآ  مان  يوگ  نادرگ و  ز 

دوب  هدنیارگ  نایفس  نیئآب  دوب ***  هدنب  ناجب  يزعب  تالب و 
دوب  راداد  كاپ  نمشد  لدب  دوب ***  راز  شنت  رفنضغ  راک  ز 

گنج  نادیمب  دمآ  رد  ناشورخ  گنت ***  راک  ناهج  راکب  شدید  هچ 
رو  هنیک  نید  هاش  اب  دندیسر  رسب ***  رس  هپس  نارس  ناوک و 

هامب  دش  رب  وید  دد و  ویرغ  هاگدروآب ***  دمآ  رب  هراهو 
تخآ  غیت  ینمیرها  ياج  رهب  تخات ***  هاش  يوس  يراوس  وس  رهز 

نیرفآ  ناهج  برق  وید  دد و  نید ***  رفک  ۀقلح  رد  داتفا  رد 
دنتفاتشب  راداد  راکیپ  هب  دنتفات ***  هگمزر  ۀصرع  نآ  رد 

دید  هنوراو  وید  زا  رپ  ار  نیمز  دید ***  هنوگناز  راکیپ  وچ  هشنهش 
دومن  اضیب  تسد  نانمیرها  هب  دوشگ ***  وزاب  غیت  یب  هاشنهش 

تسکش  ناراد  غیت  رد  داتفا  رد  تسد ***  دروآ  رب  هش  نآ  غیت  یب  هچ 
يربمغیپ  زاجعا  دش  ادیوه  يرواد ***  نآ  رد  هشنهش  تسد  ز 

هاپس نارس  يدرک  همین  ودب  هاگمزر ***  نآ  رد  هش  نآ  تشگنارس 
نیمز  رب  يرس  یب  نت  شتسد  ز  نیک ***  تشد  نآ  رد  مد  رهب  يداتف 

رمقلا  قش  تشگ  نایع  وس  رهب  رومان ***  نآ  تشگنا  يامیاب 
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ریگ  راد و  ةرعن  دش  كالفا  رب  ریشب ***  يوسب  ناشورخ  دش  ناور 
دیما  ان  دش  میب  زا  نمشد  لد  دیسر ***  ناشیا  کیدزن  هچ  هشنهش 

گنج  شمیب ز  نازیرگ ز  دش  ودع  گنت ***  هاش  نوچ  تشگ  ودع  يوسب 
روتس  تشپ  نیک ز  زا  رپ  شدوبر  روب ***  تخات  وا  لابندب  هشنهش 

رقس  رد  نت  ود  ره  نآ  دنداتف  رگد ***  راوس  رب  دز  دروآ  رب 
( 110) هحفص یتخاسیم  هتشپ  زا  هتشک  یسب  یتخاتیم ***  هک  وس  رهب  هشنهش 

زیرگ  رد  ور  دنداهن  هر  رگید  زیتس ***  هش  نآ  زا  دندید  هکنوچ  هپس 
نیمز  يور  دوب  اپ  تسد و  زا  رپ  نیک ***  نادیم  تشگ  یهت  نادرگ  ز 

هار  تسجیمن  هشنهش  دنمس  هاگمزر ***  رد  داتفا  هتشک  سب  ز 
نانمیرها  یلاخ ز  تشد  هدش  ناشن ***  یئاج  رافک  هدنامن ز 

ریشمش  ندومن  تساوخ  رد  ایبنا و  متخ  دزنب  ادخ  ریش  ندمآ 
نیما  لوسر  دزنب  دمایب  نید ***  هاش  يوس  هشنهش  دش  ناور 

رانک  ردنا  شتفرگب  گنت  دش و  رابک ***  لوسر  هریذپ  ار  وا  رم 
کشزپ  شگشرس  دش  اهمخز  نآب  کشرس ***  مغ  زا  دیرابب  ناگژم  ز 

نورد  نورب  وز  شدش  نوخ  زا  رپ  نوخ ***  تسش  وا  كاپ  خر  زا  کشا  ز 
درک  كاچ  لد  ناج و  شنت  مخزب  درک ***  كاپ  یبن  هش  خر  زا  نوخ  وچ 

درک  زاغآ  راکیپ  مزر و  نآ  ز  درک ***  زاب  بل  راتفگب  رفنضغ 
تسد  تشگ  یهت  مبرح  تالآ  ز  تسکش ***  مغیت  مزر  ۀصرع  رد  هک 

زاین  یب  رد  يوس  دروآ  خر  زار ***  هاش  زا  دینشب  هچ  ربمیپ 
جنس  راتفگ  تشگ  نخس  رد  نینچ  جنگ ***  راد  رپمان  نیا  جنس  نخس 

دوب  هدنشخر  غیت  یکی  هتفهن  دود ***  بر و  دزن  رد  هجنگ  رد  هک 
يرهوگ  یکی  شجنگب  هدیدن  يرواد ***  ۀنیجنگ  روجنگ  هک 

شرگ  لقیص  كاپ  رواد  هدش  شرهوج ***  ضرغ  گنر و  هزنم ز 
هتفای  الج  تزع  تابلج  ز  هتفای ***  افص  تردق  ناهوس  ز 

يرب  نادنس  کتپ و  شیاریپ  ز  يرع ***  شتآ  بآ و  شیالآ  ز 
امن  قح  ۀنیئآ  شدالوف  ز  ادخ ***  يور  رادیدپ  شسکع  ز 

سک  تسد  یتشاد  وا  يورین  هن  سرتسد ***  شا  هضبق  يوس  ار  سک  هن 
هتخادرپ  هتشگ  ادخ  تسد  ز  هتخاس ***  شتردق  زا  تردق  دی 
نید  يارادب  ار  وا  مدیشخب  هک  نیرفآ ***  ناج  ياراد  دومرفب 
لیئربج  نیمز  رب  شندرب  یپ  لیلج ***  يادخ  دزن  دش ز  ناور 

اج  دماین ز  رب  وا  يورین  هب  امزآ ***  مزر  تشگ  واب  ورینب 
گنرد  دش  نتشادرب  شباتش ز  گنچ ***  رایسب  لاکیم  دوس  وا  رب 

داب  دالوف  هوک  رگشل و  اجک  داشگ ***  وزاب  لیفارس  وا  يوس 
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دیشک  رد  مد  تسس و  دش  لیفارس  دیدش ***  نکر  ياج  زا  دیبنجن 
نامسآ  تفه  یسرک و  شرع و ز  ز  نایبورک ***  دندوب  هچ  ره  همه 

تسشن  ياج  دماین ز  رب  اج  ز  تسد ***  دنداشگ  ورین  هب  وا  رب 
یسک  تسد  دنماین ز  رد  اج  ز  یسب ***  یئامزآ  روز  دندومن 

شیپب  اهرس  مرش  زا  دندنکف  شیوخ ***  راک  زا  دنتشگ  مرزآ  رب 
ادن  نیا  دیسر  ناشیاب  نادزی  ز  ایربک ***  هگرد  زا  هاگان  هک 

تسد  دنرآ  رب  شیوسب  ورینب  تسه ***  هچ  ره  همه  شنیرفآ  رگ  هک 
اپ  تسد و  زا  رپ  یتیگ  ود  رگ  دوش  اج ***  ار ز  وا  دنراین  ورین  هب 

نم  تسد  زجب  دراین  رب  شسک  نمجنا ***  يوس  ام  دوش  رگ  وا  رب 
نادز  ار  ةدنناد  راتفگ  ز  ناهن ***  زار  ياناد  تفگ  نینچ 

دیدپ  دمآ  تسد  یکی  هگ  انب  دیجم ***  يادخ  يادن  زا  دعب  هک 
وا  زا  ادیپ  رادناهج  لالج  وا ***  زا  ادیوه  یتیگ  ود  راگن 

يدمحا  تیآ  وا  تشگنا  ز  يدم ***  رس  تیار  شا  هجنپ  رس  ز 
راگدرورپ  عنص  وا  زا  رادومن  راگدرک ***  تردق  وا  زا  رادیدب 

نایب  يربک  تایآ  شدقع  ره  ز  نایع ***  یسرک  شرع و  وا  ماهبا  ز 
تساخ  ياج  زا  غیت  نآ  همیسارس  تسار ***  تسد  نآ  غیت  نآ  يوس  دش  هچ 

هام  رهم و  دش  همیسارس  شمیب  ز  هاک ***  رپ  کی  وچ  شدورب  رد  اج  ز 
نیما  لوسر  دزنب  شداهن  نیمز ***  يوس  دروایب  الاب  ز 
لیلج  يادخ  لوسر  دزنب  لیئربج ***  وا  هارمهب  دمایب 

داشگ  دهاوخ  غیت  نیز  وت  راک  هک  داد ***  هدژم  وا  غیت  نآ  زا  راوازس 
اج  دمآ ز  دنوادخ  تسد  ز  انشآ ***  سک  تسد  واب  ددرگن 

لدب  یب  نینچ  یغیت  داتسرف  لزی ***  مل  رواد  یلع  رهب  ز 
دید  دنوادخ  يو  رب  يداشب  دینش ***  نوچ  ادخ  مایپ  ربمیپ 

ادخ  غیت  داد  ادخ  تسدب  ارگ ***  يداش  تشگ  ادخ  لوسر 
دیشک  یماکداش  ةرعن  لد  ز  دید ***  دنوادخ  تسد  ریشمش  هچ 

داشگ  يراد  زار  ةدقع  لد  ز  داد ***  هسوب  وا  تسد  رب  راب  دص  ود 
زارد  شنابز  دش  يوس  ام  رب  هک  زارف ***  رس  وا  تسد  زا  تشگ  نانچ 
رس  ود  نت  زا  دروآ  رب  يداش  ز  رگ ***  هولج  وا  تسد  رب  غیت  دش  هچ 

داد  زاوآ  شناکسب  شرعب و  داشگ ***  رب  نابز  شنیرفآ  يوس 
راگدرورپ  برق  متفایرد  هک  راختفا ***  همه  رب  نونک  مراد  هک 

تسادخ  تسدب  مناکم  اج و  هک  تساجک ***  نینوخ  هلمج  امش  نایم 
ضرتفم  امش  رب  متعاط  هدش  ضرع ***  ملاع  هلمج  رهوج  منم 

منک  يزاسمزر  قح  تسد  رد  هک  منک ***  يزارفرس  امش  رب  نآ  زا 
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راگدرورپ  تسد  رد  ياج  ارم  راگدرک ***  ۀضبق  رد  هضبق  ارم 
تشذگ  رس  نیرب  شرع  ار ز  وا  رم  تشذگ ***  رد  يوس  ام  زا  نیا و  تفگب 

شرع  نامیقم  اپ  زا  دنداتف  شرع ***  ناکس  دندید  هچ  ار  وا  رم 
دندش  ناساره  رسارس  شمیب  ز  دندش ***  ناسرت  هلمج  وا  بیسآ  ز 

دید  جارعم  نیسوق  شنیسوق  ز  دیرگنب ***  وا  رب  تریحب  ربمیپ 
راکشآ  یبن  وا  رب  سوق  زا  دش  راگدرک ***  یناهنپ  زار  همه 

بیر  کش و  یب  ناناد  رارسا  ز  بیغ ***  رارسا  ناراگزومآ  ز 
یلع  رد  هیح  ردیحب  ار  راقفلاوذ  رشبلا  ریخ  ترضح  نداد 

تفگ  دوشگب و  هدرپ  ناهن  زار  ز  تفس ***  زار  رد  يراد  زار  نینچ 
تفگش  ردنا  دندنامب  یتیگ  ود  تفرگ ***  رب  نید  هاش  ار  غیت  نآ  هچ 
تفرگ  الاب  تسد  نیرب  شرعب  تفرگ ***  اج  نید  هاش  فک  رب  وا  هچ 

ررش  شنیرفآ  رد  داتفا  رد  رگ ***  هولج  وا  هچ  دش  یلع  تسدب 
امن  دوخ  دش  راداد  دنوادخ  اج ***  دمآ ز  رب  وا  اب  هکنوچ  یلع 

یلع  لالج  زا  دش  رادومن  یلج ***  راگدرک  توطس  همه 
راگدرک  تیآ  دش  رادومن  راگدرورپ ***  تاذ  دش  رادیدپ 

راکشآ  یلع  سابل  رد  یلع  راگزور ***  رد  هدرپ  یب  تشگ  نایع 
دومن  خر  وا  يوزاب  يورین  ز  دود ***  راگدرک و  یئاناوت 

نیما  لوسر  هاوخ  ادخ  نیک ***  نادیمب  دمآ  رد  یتفگ  وت 
بیکش  ربص و  تفر  ناکم  نوک و  ز  بیهن ***  رپ  وا  زا  دش  نامز  نیمز و 

بات  دش ز  نامسآ  دنلب  شغیت  ز  بآ ***  تشگ  نیمز  شدنمس  مس  ز 
( 111  ) هحفص

ساپ  تشاد  ار  شیوخ  نیرب  رهپس  ساره ***  رپ  ناکم  نوک و  تشگ  وا  زا 
دوب  هاک  زا  مک  شردق  یتیگ ز  ود  دومن ***  یتیگب  تردق  هچ  شردق  ز 

دوب  گنت  وا  يالاو  يالاب  ز  دوب ***  گنژرا  شقن  همه  یتیگ  ود 
سب  ار و  وا  دید  نیرفآ  ناهج  سک ***  تسد  شندید  ةدید  دبن 

فرع  نم  تیآ  نامز  نآ  دیسر  فشکول ***  هش  تاذ  فشک  دش  هچ 
لیلج  يادخ  شرع  تشگ  ناوت  لیئربج ***  دش  وحم  وا  رادید  ز 

شوه  مارآ و  تفر  نایبورک  ز  شورخ ***  کیالم  لیخ  دمآ ز  رب 
مژد  شمیب  دش ز  يوس  ام  همه  مد ***  دندیشک  رد  مدب  کیالم 
دیشک  یتیگب  نایسن  طخ  ملق  دیما ***  ان  ردق  اضق و  دش  دوخ  ز 

دش  بات  بت و  رد  ردق  شردق  ز  دش ***  بآ  شتردق  زا  تردق  لد 
وا  راک  زا  هاگآ  دوب  سک  هن  وا ***  رادید  يارای  هن  ار  یسک 

تشادن  ندید  يارای  لیئاکم  تشامگ ***  رب  ار  هدید  وا  رب  ورین  هب 
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نامسآ  زا  دنداتف  رد  هر  هب  نایبورک ***  دندید  هچ  شهوکش 
دوب  دیشروخ  شیپ  رد  هرذ  کی  وچ  دوزف ***  یتیگ  ود  شقنب  شرون  هچ 

راهن  لیل و  هدرپ  رد  تشگ  ناهن  راگزور ***  دش  وحم  شخر  سکع  ز 
شا  هیاس  زا  یشرع  دبن  یتیگ  ود  شا ***  هیاپ  ناکمال  رس  زا  تشذگ 

نایع  یئایربک  توطس  هدش  ناهن ***  شنیرفآ  هدش  شرون  ز 
دوب  ساملا  غیت  يرهوج  نینچ  دوهش ***  کلم  ناسانش  رهوج  ز 
ناهج  هاش  تسد  رب  داد  یبن  نامسآ ***  زا  دمآ  وا  غیت  نوچ  هک 

نیمز  نامسآ و  دش  هدید  رون  نیرفآ ***  غیت  غیت  نآ  هچ  شتفرگ 
دیدپ  وس  ره  يربک ز  تایآ  دش  دیسر ***  قح  ۀضبق  شا  هضبق  رب  وچ 
زیختسر  دص  تساخ  شرهوج  ره  ز  زیت ***  غیت  نآ  زا  دمآ  ندیشورخ 

بآ  هرطق  یکی  شحون  نافوط  هک  باتب ***  یجوم  تشگ  شرهوج  رهز 
لیلذ  قرغ و  نوعرف  وچ  دصوا  رد  لین ***  يایرد  هچ  يداوب  يدومن 

ناینوعرف  هقرغ  نوخ  يایردب  نایع ***  وا  ۀجل  رهب  يدومن 
دیزو  نوچ  نیمز  نامسآ و  يوس  دیدپ ***  یقرب  تشگ  شرهوج  ره  ز 

تخوس  هرابکی  ود  ره  مهب  یتفگ  وت  تخورف ***  شتآ  ود  ره  رب  قرب  ره  ز 
روفغ  بر  رون  وا  زا  ناشخرد  روط ***  يانیس  ران  وا  زا  نازورف 

مهب  يدیشک  شیاصع  میلک و  مد ***  هچ  يدیسر  شرهق  نوناک  ز 
بابک  شدومن  یهام  واگ  مهب  بآ ***  يوس  ششتآ  نوچ  كاخ  زا  دش 

تخوس  كاپ  ان  كاپ و  همه  یتفگ  وت  تخورف ***  شرهق  بآ  رب  كاخ و  رب  هچ 
دیشک  رد  مد  دیسرت و  لیئاکم  دیجم ***  يادخ  شرع  دیزرلب 

رپ  لاکیم  شرع  رد  دیزلب  ررش ***  ناز  نیمالا  حور  دیسرتب 
رسب  هنامز  نامنونک  دمآ  هک  رذحلا ***  نایبورک  دمآ ز  رب 

راگدرورپ  رهق  دش  رادومن  راقفلاوذ ***  رهوج  ۀنیئآ  رد 
دوب  رابج  راهق  رهق  ضرغ  دوس ***  بات  شتآ  زا  دش  یقرب  هچ 

جوف  جوف  وا  رد  نایصع  قرغ  هدش  جوم ***  رهق  شا  يراهق  يایرد  ز 
دنلب  دش  نامسآ  هن  قرب  نآ  رد  دنلب ***  وا  شتآ  زا  دش  یقرب  هچ 

تشارف  رس  کلف  رب  نیمز  شمیب  ز  تشارف ***  رب  رس  كالفا  ماب  رب  هچ 
دیشک  رد  مدب  ار  اوس  ام  همه  دیشک ***  رب  شا  يراهق  نابعث  هچ 

دوب  دالوف  غیت  همه  رسارس  دوب ***  داینب  هن  ار  ناهج  یتفگ  وت 
سب  ریشمش و  تسد  رد  تشاد  یلع  سکچیه ***  نایع  شنیرفآ  دبن ز 

نیرب  شرعب  کیالم  يوسب  نیرفآ ***  ناهج  دزن  زا  دمآ  ادن 
تسپ  دندرگ  هلمج  يوس  ام  همه  تسدب ***  دریگ  غیت  نم  تسد  نوچ  هک 

راقفلاوذ  نم  تسد  دشک  رب  رگا  رارق ***  یب  همه  شنیرفآ  دوش 
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هاک  رپ  کی  هب  دز  رین  متسد  ز  اوس ***  ام  زا  دنتسه  هچ  ره  همه 
ار  هدننیرفآ  دینک  اشامت  ار ***  هدننیب  دیئاشگ  شیوسب 
نم يورین  دینیب  شورین  ز  نم ***  يور  وا  يور  رد  دینیبب 

راقفلاوذ الا  فیس  یلعالا ال  یتفال  هک  لیئربج  ندومن  ادن  اعد و  تقو  رد  ار  ادخ  تردق  هکئالم  ندومن  هراظن 

دید  دیهاوخ  هدید  رد  دنوادخ  دیرگنب ***  وا  رد  نیب  ادخ  مشچب 
میش  یسدق  ناناوخ  تایآ  ز  مد ***  راب  ربح  نایارس  تحدم  ز 
یئ  هدنناد  رارسا  تفگ  نینچ  یئ ***  هدنیآ  رس  ناتسدب  دزارف 

نیرفآ  ناج  يارادب  رگنب  هک  نیمالا ***  حور  يوس  دش  یحو  نوچ  هک 
رگن  ار  ننملاوذ  ناکم  نوکب و  رگن ***  ار  نم  وا و  يوس  نک  هگن 

دید  هچ  میوگ  هک  هتوک  تسنابز  دیرگنب ***  یلع  يوس  لیربج  هچ 
شورخ  دز  رگج  زا  دمآ و  شوهب  شوه ***  تشهد ز  قوش  زا  دش  ینامز 

داد  زاوآ  درک و  یمه  شیاتس  داشگ ***  رب  نابز  شیانث  دمحب و 
ارگ  شیاتس  دش  ار  دنوادخ  ارس ***  تحدم  دیدرگ  همغن  نیاب 

درک  راداد  راداد  ای  دوخب  درک ***  رارقا  هچ  وا  یئاتکیب 
درف  يارادب  دمآ  رگ  شیاتس  درک ***  رارقا  شتاذ  یئاتکیب 

یتف  ال  ع )  ) یلع الا  رارقا  هب  ایربک ***  هگرد  رد  تشگ  نیما 
وسراچ  زا  هر  شش  دش  زاوآ  رپ  وا ***  زاوآ  دندینش  کیالم 

تسار  همغن  نیا  تشگ  نیرفآ  ناج  ز  تساخ ***  زار  نیا  زاوآ  هدرپ  هن  ز 
دش  زار  نیا  رکذ  زا  رپ  یتیگ  ود  دش ***  زاوآ  رپ  شنیرفآ  همه 

نابز  درو  رکذ  نآ  دندومن  نایسدق ***  رسب  رس  نیرب  دلخب 
دنتفای  ادخ  برق  رکذ  نآ  زا  دنتفای ***  یتف  یئاسانش ال 

شوج  رپ ز  ناکم  ةورذ ال  هدش  شورخ ***  رپ  یتف  یلع ال  الا  ز 
شوج  رپ ز  دش  توص  نآ  زا  یتیگ  ود  شورخ ***  ملاع  تارذ  دمآ ز  رب 

یتف ال  ع )  ) یلع الا  نیئآ  هب  يوس ***  ام  همه  زا  اون  دمآ  رب 
راقفلاوذ  نوچ  هدنشخر  تسا  غیت  هن  راگ ***  دنوادخ  وا  زج  تسین  یسک 

سب  تسه و  ادخ  تسد  راوازس  سک ***  يابیز  غیت  نینچ  دشابن 
اج  نتفرگ ز  رب  شسک  دراین  ادخ ***  تسد  دنوادخ و  ریغب ا 

باتفآ  رازه  دص  يدش  نازورف  باجح ***  یب  وا  قرب  زا  هک  یغیت  هچ 
راو  شافخ  دیشروخ  وچ  نارازه  رازن ***  دب  شوت  رپ  زا  هک  یغیت  هچ 

حون  نافوط  قرغ  وا  جوم  ره  ز  حور ***  هتشگ  شرهوج  ره  رجم ز 
رارش  رد  نایران  وا  قرب  ره  ز  راگتسر ***  نایرون  شوترپ  ره  ز 

تشادن  رب  تسد  رگد  ار  وا  رم  تشاذگ ***  ار  وا  تفر و  ادخ  تسد  وچ 
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وجمزر اونین  فص  رد  دش  هچ  وا ***  دنبلد  دنزرف  تسد  زجب 

(ع) نیسحلا هللادبع  یبا  یلعا  یلع  ترضح  ةدنیزگرب  البرک و  تشد  نفک  نینوخ  تداهش  رکذ 

داشگ  نوخ  ما  هماخ  ین و  كون  ز  دایب ***  دمآ  مزر  نیا  مزر  ناز  هچ 
( 112) هحفص

نهریپ  لد  نایابق  نوگلگ  ز  نفک ***  نینوخ  نایارس  متام  ز 
اون  یئاونیب  نینچ  دز  لد  ز  اونین ***  مغ  زا  اون  رد  ین  وچ 

البرک  فص  زات  هکی  هش  اونین ***  ۀصرع  روآ  مزر  ز 
نیلسرملا  دیس  ۀشوگ  رگج  نیک ***  تشد  نآ  رد  اهنت  دنام  نوچ  هک 
دیدن  اجنآ  رد  ار  یسک  دوخ  زجب  دیدن ***  اج  رب  هدنز  یسک  نارای  ز 

دید هتشغآ  دوخ  نوخب  ردارب  دید ***  هتشک  نیک  نادیمب  ار  رسپ 
نهریپ ابق  ردارب  روپب  نفک ***  نونگلگ  هتشک  رسپ  ردارب 

دید  دنویپ  شیوخ و  نت  نوخ  زا  رپ  دیرگنب ***  رت  مشچ  اب  هک  وس  رهب 
رسپ  وس  کیب  ردارب  وس  کی  هب  رو ***  هطوغ  نوخ  يایردب  هداتف 

دیرب  رسکی  دنویپ  شیوخ و ز  ز  دیدن ***  ار  سک  دنویپ  شیوخ و  زا  هچ 
دش  رب  خرچ  ةدرپ  هن  ز  ناور ***  دش  ارس  هدرپب  ناشورخ 

مخ  تشگ  نیرب  خرچ  تشپ  مغ  ز  مژد ***  دش  کلف  يور  درد  نآ 
يرتسکاخ هآ  زا  تشگ  نیمز  يرواد ***  ناز  تخوس  نامسآ  خر 

رهپس  هن  ةدرپ  دش  هآ  زا  رپ  رهچ ***  هدرپ  رد  دومنب  تشگرب  هچ 
بآ  هدید  زا  لیربج  تخیر  ورف  باجح ***  هن  زا  دمآ  ناغف  شورخ و 

نیک  ریشمش  ناتفخ و  درک  بلط  نید ***  هاشنهش  دش  ارس  هدرپب 
ردپ  غیت  تسب  رمک  دنبب  رشبلا ***  ریخ  ناتفخ  دیشوپب 

رارقیب  کلف  هن  شندید  زا  دش  راقفلاوذ ***  رمک  رب  هش  تخیوآ  هچ 
هالک  شنیرفآ  رس  زا  داتف  هام ***  یهام و  دمآ ز  ندیشورخ 

دیدب  ار  یلع  لالج  یلع و  دیرگنب ***  وا  يامیسب  تنیز  وچ 
دش  شوغآ  مه  وا  اب  دییرگب و  دش ***  شومارف  شناگتشک  مغ 

رپ  يور  هراب  رگد  مدید  هک  رگج ***  زا  هآ  دروآ  رب  ناشورخ 
داد  هدژم  مرح  لهاب  سپ  نآ  زو  داشگ ***  رت  ةدید  زا  لد  نوخ  وچ 

رمک  رد  ار  غیت  نیا  رم  یتسبب  ردپ ***  نوچ  ودع  هاگمزر  رد  هک 
یتفات  خر  مزر  زا  يزوریفب  یتفای ***  رفظ  نمشد  راکیپب 

تسکش  يدیسر  ناریلد  جوفب  تسد ***  وچ  يدرب  راکیپب  يو  يوس 
نایز  دیاین  وا  رب  هک  مدیما  نایم ***  ردارب  ار  وا  تسب  نونک 

رانک  رد  نوخ  دیرابب  هدید  ز  راز ***  تسیرگب  دینشب  هچ  هشنهش 
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مخ  تشگ  نامسآ  هن  تشپ  مغ  ز  مرح ***  لها  تساخ ز  ناغف  شورخ و 
رهم  رهچ  دش  بامیس  وچ  شرهچ  ز  رهچ ***  تخورفا  هچ  نادیمب  هشنهش 

دیدب  ار  ردپ  هوکش  لالج و  دیرگنب ***  وا  يامیسب  رهاوخ  وچ 
وزرآ  نیمه  وت  زا  تسه  ارم  وجمزر ***  ردپ  نوچ  یگدیشورخ 

رس  وت  ياپکاخ  رب  میئاس  هک  رگد ***  راب  وت  ام  رب  یئآ  هک 
وت  يوجلد  راتفگ  میشوین  وت ***  يور  رگد  راب  مینیبب 

قایتشا  ۀمان  ةدنراگن  قارف ***  ناتساد  ةدنسیون 
ملق  مه  دش و  نایرگ  همان  مه  هک  مقر ***  یئادج  کلمب  دز  نانچ 

تیب  لها  اب  وگتفگ  هاگمیخ و  ردب  ترضح  ندمآ  رکذ 
هار  دومیپ  همیخ  يوس  هر  رگد  هاش ***  دینشب  هچ  رهاوخ  زاوآ  هک 

امنهر  يا  هک  نایرگ  دنتفگب  ارس ***  هدرپ  لها  همه  هر  کی  هب 
نیمز  رایرهش  يا  رگنب  امب  نیک ***  تشد  نیا  رد  یهاوخ  تفر  اجک 

هار  میئوج  هک  يوسب  یتفر  وچ  هانپ ***  ار  سک  میرادن  وت  زج  هک 
منک  نوگلگ  يور  یکب  ات  نوخب  منک ***  نوچ  مرح  ناگنشت  بلب 
هام  هاگرخ و  هریت  ناشهآ  زا  دش  هاش ***  درگ  رب  دنتشگ  عمج  همه 

تشاذگیم  رت  مشچ  یکی  شیاپب  تشاذگیم ***  رب  شونازب  رس  یکی 
دونش  تفگ و  هاش  اب  درک  یکی  دوس ***  يور  یکی  شدنمس  مس  هب 

دنلب  دز  رب  کناب  رگج  زا  یکی  دنک ***  يوم  یکی  تسخ و  يور  یکی 
دیکچ  نوگلگ  کشا  خرب  شمشچ  ز  دینش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  هشنهش 

دوس  تسد  یکی  ره  ةراسخرب  دومن ***  یلست  کیاکی  ناشیا  رب 
نیرفآ  ناهج  دهاوخ  هچ  ره  دوش  نیک ***  نادیم  يوس  مور  کنیا  هک 

ساپ  دنوادخ  ار  امش  دراد  هک  ساره ***  رپ  امش  ار  لد  دیرادم 
تسه  هدنیاپ  اناد و  دنوادخ  تسد ***  دش ز  رگا  دنوادخ  ار  امش 
راسمرش  وا  زا  دش  ردق  اضق و  راوس ***  دش  رگد  راب  نیا و  تفگب 

ایبنا  دندش  ناشوج  ناشورخ و  ایربک ***  ةورذ  زا  تساخ  ناغف 
وا  يور  زا  دش  نادیم  رون  زا  رپ  ور ***  دروآ  رد  نادیمب  هشنهش 
رهپس  هن  وا  نادیم  يوک  دشب  رهچ ***  رهم  زا  كاخ  رد  داتفا  رد 

تسکش  نودرگب  شدنمس  مس  ز  تسپ ***  شرع  وا  يالاو  يالاب  ز 
هوک  نامادب  یئوگ  وچ  يدومن  هوکش ***  ناز  نامسآ  شنماریپب 

هاچب  مراهچ  خرچ  تفر  ورف  هابت ***  دش  کلف  شدنمس  مس  ز 
شرع  ناکس  شرع و  فرش  رهب  ز  شرف ***  دنتشگ  راکیپ  نادیمب 

نیرفآ  خرچ  هشوگ  ره  تشگ  ونز  نیمز ***  رب  وا  بسا  کلف  رب  مس  ز 
دایز  دش  یلع  هوکش  ار  ناهج  داشگ ***  وزاب  تسد  وا  هچ  نادیمب 
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دومن  یتیگ  ود  راگن  یتفگ  وت  دوزف ***  یتیگب  شلالج  ردق و  هچ 
وا  يور  رب  دندید  دنوادخ  وا ***  يوس  رب  تشاد  رظن  یتیگ  ود 
شنک  نادزی  نایادخ  ناهیک  ز  شنم ***  نادزی  ناتسرپ  نادزی  ز 

یئ  هدنب  اون  دز  ادخ  زار  ز  یئ ***  هدنتسرپ  نادزی  تفگ  نینچ 
ادخ  ریش  لبش  نیک  نادیمب  اج ***  درک  ردپ  هوکش  اب  نوچ  هک 

ناهج  دش  نوگب  امیس  شامیس  ز  نایع ***  دش  وا  يامیس  هچ  یتیگب 
رهپس  هن  دش  همیسارس  شمیب  ز  رهچ ***  دومنب  راکیپ  تشد  رد  هچ 

لیئربج  دش  وحم  وا  رادید  ز  لیلج ***  شرع  دید  ار  دنوادخ 
نیرفآ  ناهج  تسد  هراب  رگد  نیتسآ ***  زا  درک  نورب  یتفگ  وت 

راقفلاوذ  فکب  اراکشآ  یلع  راگزور ***  رد  هدرپ  یب  تشگ  نایع 
نیمز  نامسآ و  دش  رون  زا  رپ  نیک ***  تشد  رد  دیبات  شامیس  هچ 

تفای  تشد  ینشور  ادخ  يور  ز  تفات ***  تشد  رد  رون  وا  يور  زا  رپ 
ناکم  نامز و  رد  ادخ  تاذ  وچ  ناهن ***  نشوج  ریز  شنشور  نت 

نیرب  رهپس  یگرب  وچ  شدوخ  ز  نیمز ***  یئوگ  وچ  شدنمس  مس  ز 
دوبن  یناکم  نامز و  یتفگ  وت  دومن ***  خر  ناکم  نامز و  رد  وا  وچ 

رشب  سابل  رد  ادخ  یتفگ  وت  ردپ ***  سابل  رد  رگ  هولج  دش  هچ 
راکشآ  نایع  دش  ادخ  تسدب  راکشآ ***  رهق  رپ ز  دش  تشد  نآ  رد 

(113  ) هحفص نیرفآ  ناهج  رهق  تشگ  نایع  نیک ***  تشد  رد  دیبات  شامیس  هچ 
هاک  رپ  نوچ  كالفا  هن  دش  وا  زا  اوس ***  ام  رد  داتفا  رد  لزلزت 

ساره  رپ  شتوطس  زا  تشگ  کلم  سانش ***  نادزی  شامیس  دش ز  کلف 
ناغف  شورخ و  کی  ره  دمآ ز  رب  نایفوک ***  وا  يامیس  دندید  وچ 

دندش  ناویرغ  مغ  زا  مه  يوسب  دندش ***  نایرگ  هلمج  وا  راسخر  ز 
میتخآ  غیت  دنوادخ  گنجب  میتخات ***  نورب  نادزی  يوس  ام  هک 

تسام  دنوادخ  یگرزب  نأشب و  تسادخ ***  ریش  لبش  لد  ریش  نیا  هن 
دای  دش ز  ادخ  ار  ام  سیلبا  وچ  دایز ***  نبا  سیبلت  رکم و ز  ز 

میتخآ  غیت  دنوادخ  گنجب  میتخانشن ***  دنوادخ  ادخ و 
دیرگنب  وم  يور و  نآب  ار  ادخ  دیرگنب ***  وا  يامیسب  ار  ادخ 

تسا  هدمآ  زاسمزر  نیک  نادیمب  تسا ***  هدمآ  زاب  هدنز  یلع  ایوگ  هک 
تسوا  رای  ادخ  ادخ و  لوسر  تسوا ***  راکیپ  گنج و  ةره  زا  رک 

شوج  رپ ز  ناکم  نوک و  هیرگ  زا  دش  شورخ ***  فلاخم  شیج  دمآ ز  رب 
دودبع  نب  رمع و  نتشک  زا  مه  دحا ***  ردب و  گنج  رد  هک  ناریلد 

راز  نایرگ و  دنتشگ  هرابکیب  راز ***  راک  رد  دندوب  هدید  یلع 
نیگهودنا  دنتشگ و  هیرگ  زا  رپ  نید ***  نارای  مالسا و  ناریلد 
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دنتخات  رمع  يوس  همیسارس  دنتخادنا ***  ریشمش  زرگ و  فک  ز 
هالک  ياجب  رس  رب  كاخ  همه  هآ ***  هزرپ  لد  کشا و  رپ  هدید  همه 

تشگن  ام  رب  راسنوگن  خرچ  هک  کشا ***  رپ  مشچب  مه  اب  دنتفگب 
هنعلا  هیلع  رادرک  دب  دعس  رمع  دزنب  نتفر  رافک و  رگشل  ندمآ  شورخ  رد 
شوگب  مشود  تفگ  یفتاه  نینچ  شوه *** يأر و  اب  ناسانش  نادزی  ز 

رمع  يوسب  نایرگ  دنتفرب  رخشاخرف ***  نارادمان  نوچ  هک 
نانمیرها  داشلد  دنتشگ  هک  نانک ***  شهوکن  اهبل  دندوشگ 

یسک  دیوج  گنج  ادخ  گنجب  یسب ***  نایوجمزر  زا  هدید  ناهج 
دایز  نیا  رب  داب و  وت  رب  وفت  داهن ***  دب  يا  وت  زا  ریغب  هدرکن 

میدمآ  وجگنج  ادخ  يوسب  میدمآ ***  ور  هریت  وت  نامرفب 
تسام  مالسا  رتهب ز  رفک  یسب  تسار ***  راکنیاب  ددرگ  مالسا  رگ 

تسا  رثوک  یقاس  ةداز  نیا  هن  تسا ***  ربمغیپ  دنزرف  هاش  نیا  هن 
نیبب  ار  نیرفآ  ناهج  لالج  نیک ***  تشد  رد  وت  مد  نیا  رد  نک  هگن 

راقفلاوذ  فکب  نیک  زا  رپ  هداتس  راز ***  راک  فص  رد  یلع  یئوگ  هک 
تسا  رشحم  عفاش  ازج  زور  هب  تسا ***  ربمغیپ  طبس  وا  هک  يریما 
نیرفآ  ناج  ياراد  یسرتن ز  نیک ***  رپ ز  نیک  غیت  یشک  شیورب 
نک  هشیپ  درخ  شاب و  دنمدرخ  نک ***  هشیدنا  تشز  ةدرک  نیا  زا 

درگم  نتسج  گنج  نماریپب  درون ***  رد  ار  راکیپ  نیک و  هر 
دوب  نیئآ  خزود  یگدنز  زا  سپ  دوب ***  نیرفن  وت  رب  یئ  هدنز  ات  هک 

رس  درب  ورف  ترکفب  ینامز  رمع ***  ناشیا  راتفگ  دینشب  وچ 
بات  دش ز  شلد  ناشیا  راتفگ  ز  بآ ***  مرش  ناز  هدید  زا  تخیر  ورف 
تفج  تشگ  مغب  ناشیا  راتفگ  ز  تفگن ***  يزیچ  دید و  یمه  ینامز 

رس  دروآ  رب  نایرگ  هاگنآ  سپ  رگج ***  نوخب  شدرک  هدولآ  خر 
نبب  ات  رس  دیتفگ  تسار  همه  نخس ***  نیا  نید  نارادمان  يا  هک 

منک  نوسفا  هچ  نتسج  مزر  نیاب  منک ***  نوچ  نم  دیئوگب  نکیلو 
دیا  هتشغایب  ناشنوخب  ار  نیمز  دیا ***  هتشک  وا  ناناوجون  همه 

سرف  نادیم  يوس  رب  هدنار  دوخ  هک  سک *** تشد  نیا  رد  وا  زجب  هدنامن 
نتخادرپ  مزر  نآ  زا  ار  لد  هن  نتخات ***  وا  يوس  دوب  ناسآ  هن 
ناشن  دب  ياک  دنتفگ  زاوآب  ناشکندرگ *** دندینش  شتفگ  هچ 

هاش  رهم  زا  دیربب  دیچیپب و  هار ***  لد ز  تنمیرها  هک  انامه 
راگدرک  رواد  زا  شیدنین  رامش ***  زور  نادزی و  یسرتن ز 

يرواد  ینک  رواد  يارادب  يروآ ***  دربن  نادزی  يارادب 
دنتخات  رس  راداد  راکیپ  ز  دنتخاترب ***  يور  ناز  دنتفگب و 
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شیپ  دنتفرگ  ار  دوخ  کلم  هر  شیوخ ***  راک  زا  کی  کی  هدش  نامیشپ 
شیر  شیوخ  ةدرک  زا  راک و  زا  لد  شیوخ ***  رهش  يوس  نایرگ  دنتفرب 

تفس  رارسا  رد  نینچ  یناهن  تفهن ***  زار  ياناد  تفگ  نینچ 
نیرفآ  ناج  دید  دوخ  ردق  وا  رد  نید ***  هاشنهش  نادیمب  دش  نوچ  هک 

امنهر  دش  دنوادخ  مدرمب  ادخ ***  ار  وا  رم  دمآ  رگ  شیاتس 
دش  زاوآ  رپ  شنیرفآ  همه  دش ***  زار  رد  شرع  وا  زا  یتفگ  وت 

دای  لیربج  درک  ادخ  یحو  ز  داشگ ***  بل  نوچ  راتفگب  هشنهش 
ناهج  يادخ  دمآ  رد  ناوخ  زجر  ناگدنب ***  رب  تشد  نآ  رد  یتفگ  وت 

شورس  دوخ  ۀتفگ  زا  تشگ  لجخ  شوه *** تفر  رس  ار ز  درخ  شتفگ  ز 
داد  شوگ  نید  ياراد  راتفگب  داتسیا ***  زاب  رکذ  زا  لیئاکم 

شوگ  تشگ  اوس  ام  همه  شتفگ  ز  شورخ ***  رپ  وا  راتفگ  دش ز  ناهج 
نیرفآ  ناهج  شزار  دیشوین  نیرب ***  شرع  دیشورخ  شزار  ز 
دیسر  نادزی  یحو  نیرب  شرعب  دیمد ***  رب  نامسآ  وا  راتفگ  ز 

وا  ناوخ  انث  دش  نیرفآ  ناهج  وا ***  نأش  تکوش و  زا  رپ  دش  ناهج 
دش  رادیدپان  اوس  ام  همه  دش ***  رادومن  یسکع  هچ  شرون  ز 

درک  زاب  بل  دنوادخ  رکذب  درک ***  زاغآ  ندناوخ  زجر  نادیمب 
تشاذگ  یتیگ  ود  مانب  ممانب  تشاد ***  دنوادخ  یمارگ  ار  نم  هک 

سب  تسار  وا  رم  نم  یئاسانش  سک ***  تسه  نم  ياسانش  رگ  نونک 
راکشآ  دومن  یتیگ  ود  راگن  راگدرک ***  نم  رهب  زا  هکنآ  منم 

نیرب  شرع  شوگ  ۀقلح  منم  نیرق *** دوخ  اب  راداد  درک  ارم 
نم  نابرد  لیربج  لیئاکم و  نم ***  نأش  رد  هلمج  ادخ  باتک 

لوسر  لآ  تسین  یسک  ام  زجب  لوزن ***  ام  ۀناخ  زا  هدرک  کلم 
نیمالا  حور  شرع  زا  دمآ  دورف  نیمز ***  رد  نم  دولوم  رهب  زا  هک 

لیئربج  ما  ینابنج  هراوهگ  ز  لیلج ***  يادخ  برق  تفای  نآب 
رپ  لاب و  رگد  سرطف  هدروآ  رب  رس ***  رهم  زا  دوس  نم  دهم  رب  هچ 

نیرب  شرع  شرع  فرش  ناز  هدش  نیبج ***  هدوس  هچ  مدهم  ياریپب 
نایبورک  شرع  زا  دندیسر  ناهج ***  يادخ  برقب  مدهم  ز 

نم  ياج  یبن  شودب  يدروخب  نم ***  ياوأم  شرع  دب  هراوهگب 
مرثوک  یقاس  ۀشوگ  رگج  مردام ***  رشبلا  ریخ  تخد  دوب 
ادخ  نم  رهوگ  زا  هداد  ربخ  یتا ***  له  هدمآ  دورف  منأشب 

لوسر  تسدب  تعافش  دیلک  لوبق ***  هاگراب  زا  دمآ  نم  ز 
تساوخ  نینوک  داجیا  هچناز  ادخ  تسار *** هتشگ  نم  راک  زا  ماجنارس 

(114  ) هحفص
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شوین  تقیقح  دنر  تفگ  نینچ  شوه ***  يأر و  اب  راشرس  نادنر  ز 
درک  دای  ادخ  دهع  نیتسخن ز  درک *** داینب  زار  نم  دهع  رد  هچ 

تسکش  نامیپ  دهع و  رب  دروان  هک  تسلا ***  دهع  نامیپ  يوگ  یلب 
درف  راداد  تشگ  شرگشیاتس  درک ***  راتفگ  هنوگنیز  هچ  نادیمب 

شوه  تفر  رس  نتفگ ز  زار  درخ  شورخ ***  دمآ  رب  کیالم  حور و  ز 
راسمرش  نیرب  شرع  تشگ  مغ  ز  راز ***  نایرگ و  تشگ  يوس  ام  همه 

نیرق  رسکی  دنتشگ  هودناب  نیک ***  رفک و  رگشل  وا  راتفگ  ز 
تفهن  دیاشن  ار  یتسار  یکی  تفگ ***  تسار  وا  هک  نایرگ  دنتفگب 

وید  دیلان  سیلبا و  دییرگب  ویرغ *** رپ  دش  هفوک  رگشل  همه 
نمجنا  نآ  ردنا  دندش  نازیرگ  نت ***  دنچ  هپس  نارس  زا  رگد 

دنتفات  رب  يور  ادخ  مزر  ز  دنتفات ***  رس  راداد  راکیپ  ز 
نخس  نیا  نایفوک  نوچ  دندینش  نب ***  هب  دمآ  هاشنهش  تفگ  هچ 

بآ  کشا و  زا  رپ  دش  اه  هدید  لد و  باوج ***  ناریلد  زا  یسک  شدادن 
درد  رپ ز  لد  نوخ و  رپ  هدید  هدش  درز ***  يور  همه  رگشل  ناگرزب 

شیوخ  رادرک  رسارس ز  نامیشپ  شیوخ ***  راک  زا  هتشگ  رس  هتشگ  همه 
هاش  دروان  يوس  یسک  دماین  هاگ ***  دروآب  دمآ  هچ  هشنهش 

درکن  نالوج  تشد  نآ  رد  يراوس  درکن ***  نادیمب  هر  یسک  شمیب  ز 
وا  راکیپ  يارای  دوب  ارک  وا ***  رادید  دمآ ز  وحم  ناهج 

تشذگ  نوماه  تشد و  نیرب  شرع  ز  تشد ***  نوماهب  نازات  تشگ  وا  هچ 
دوبن  ادیوه  یتیگ  ود  ششقن  ز  دوبن ***  ادیپ  تشد  نآ  رد  وا  زجب 

هآ  کشا و  ناشدید  لد و  زا  دوشگ  هاپس ***  نآ  رس  ار  وا  دندید  هچ 
رسب  دمآ  دب  شمزرز  ار  ام  هک  رگیدکی ***  اب  دنتفگ  درد  زا  رپ 

وج  هراچ  یسک  ره  دوخ  راک  زا  دش  وا ***  يوس  یسک  نادرگ  دماین ز 
دناوخ  شیوخ  رب  رگشل  ار ز  رمع  دنامب ***  نادیمب  یتخل  هچ  هشنهش 

هار  دومیپن  شیوس  دیسرتب و  هاش ***  راتفگ  دینشب  هگنوچ  رمع 
تسین  رادید  يور  میو  میوسب  تسین ***  راک  وا  مزر  يوس  ار  نم  هک 

رگیدکی  اب  دنتفگ  مشخ  زا  رپ  رسب ***  رس  همه  رگشل  ناریلد 
تسا  ایبنا  دیس  هشوگ  رگج  تسا ***  یفطصم  نشلگ  لگ  لگ  نیا  هن 
ماکب  ددرگ  وت  راک  هک  دیاش  هک  مارخ ***  وا  يوس  يدوزب  وس  نیا  زا 

گنج  نیک و  زا  حلص  يوس  دیارگ  گنت ***  هدیدرگ  راک  وا  رب  نونکا  هک 
رمع  ندمآ  ار و  دعس  نبا  ءادهشلا  دیس  ترضح  نتساوخ 

دیدن  رگید  هراچ  شنتفر  رجب  دینش ***  ار  نالی  تفگ  هکنوچ  رمع 
دود  هریت  دش  رون  رواد  يوس  دوز ***  دیئارگ  رب  نانع  هش  يوس 
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وید  هنوراو  تشگ  نیرق  نادزیب  وی *** رکم و  رپ  تفر  نید  هاش  يوس 
رگداد  رواد  نوچ  دورمن و  وچ  ریس ***  دب  نآ  هاشنهش و  لالج 

دیرپ  شگنر  هرهچ  زا  دیسرتب  دید ***  هاش  ةرهچ  رهگ  دب  نآ  هچ 
باتفآ  هگ  رد  رب  شافخ  هچ  باقع ***  هوکش  دزن  راو  سگم 

درد  رپ ز  لد  دیزرل  دیسرتب و  درز ***  هراسخر  دوب  یمه  ینامز 
مانا  رخف  هاش  اب  تفگ  نینچ  مالس ***  وا  درک  هاشنهش  يوسب 

راتساوخ  نایم  ناز  يا  هتشگ  ارم  رامش ***  یب  رگشل  نیز  هک  مدینش 
نخس  یسرپ  هچ  ات  وت  کیدزن  هب  نمجنا ***  نآ  دزن  زا  مدیمارخ 

وگ  زار  دش  سیلباب  نادزی  وچ  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  هشنهش 
لالجلاوذ  رواد  نمشد  لدب  لاگس ***  دب  لد  دب  یک  تفگ  واب 

یتخانشن  دنوادخ  انامه  یتخات ***  ادخ  مزرب  ناسنیز  هک 
ارم  داژن  لصا و  هیامنارگ  ارم ***  داهن  یمارگ  یناد  وت 

ننملاوذ  هش  نادزی  نامرفب  نم ***  ناش  رد  دومرف  هکنآ  منم 
تسنم  زا  نیسح  نیسح و  زا  منم  تسنت ***  رد  ناج  هچ  منیسح  رهم  هک 

تسا  ربمغیپ  هک  مکاپ  دج  رگد  تسا ***  رهطا  مردام  رهاط و  ردپ 
شیط  روزاب و  دندوب  هک  ناگرزب  شیرق ***  موق  ناهاش  نادرگ  ز 

سپ  دندوب و  تال  ةدنتسرپ  سک ***  چیه  دبن  نادزی  راتسرپ 
ارگ  شیاتس  يدرم  چیه  دبن  ادخ ***  روادب  مباب  دج و  زجب 

تسادخ  لوسر  شرابک  دج  هک  تساجک ***  رت  رومان  نیا  زا  يداژن 
لیلج  بر  یحو  امب  هدیسر  لیئربج ***  هدمآ  دورف  ام  يوس 

هتخیر  الط  زا  ةرفن  منم  هتخیگنا ***  رون  زا  رون  منم 
دیجم  لوسر  يوسب  متفر  هچ  دیع ***  زور  رد  هک  يدینش  انامه 
راوس  مدرک  فطل  زا  دوخ  شودب  راوهار ***  هقان  متساوخ  وا  زا 
نم  وت  يادف  ياک  ودب  متفگب  نسح ***  ياج  داد  رگد  شودب 

راهم  درادن  ام  ۀقان  ارچ  راوس ***  ره  هقان  رد  تسیراهم 
دوشگ  رب  نیبج  زا  دوخ  يوسیگ  ود  دونش ***  ار  ام  راتفگ  هچ  ربمیپ 

نم  تسد  رب  درک  اطع  ار  یکی  نسح ***  يوس  دیشخبب  ار  یکی 
وم  يور و  وا  رب  کی  ره  میدوسب  وا ***  يوسیگ  ود  ره  ام  میتفرگ 

نیرفآ  ناهج  دش  نانک  اشامت  نیرب ***  شرع  هدنزان  تشگ  امب 
راثن  مناج  وت  ناجب  متفگب  رابک ***  لوسر  اب  نم  هراب  رگد 

ور  دنک  ام  زغن  ۀقان  دوب  ور ***  دنت  ۀقان  دوب  برع 
هلغلغ  کلف  هن  رد  داتفا  رد  هلوره ***  رد  تشگ  یبن  نتفرب 

نایسدق  اب  هدرک  نورب  يداش  ز  نانج ***  ياه  هفرغ  زا  رس  کیالم 
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ام  ياج  یبن  شودب  هتشگ  هک  ام ***  ياشامت  رد  لد  داش  همه 
دنتساوخ  ادخ  زا  اعدم  امب  دنتساوخ ***  امز  دوخ  تجاح  همه 
ننملاوذ  رواد  رخفم  يا  هک  نت ***  ود  ره  ام  میتفگ  هراب  رگید 

بل  هتسب  ورف  ام  ۀقان  ارچ  برع ***  ياه  هقان  دنک  فع  فع  هک 
تسپ  الاب و  دنوادخ  يوسب  تسد ***  ود  ام  یئوجلدب  ربمیپ 

تفگ  وفعلا  دناوخ و  امب  ار  ادخ  تفس ***  زار  رد  نایرگ  دروآ  رب 
درک  زاغآ  وفعلا  هراب  رگد  درک ***  زار  نآ  رکذ  مود  راب  هچ 

نایبورکب  لغلغ  داتفا  رد  نامز ***  نیمز و  دش  نیرفآ  زا  رپ 
راودیما  سیلبا  دش  خزودب  راگزور ***  همه  دش  نیرب  تشهب 

لیئربج  رب  شرع  ۀشرع  يوس  لیلج ***  بر  دزن  زا  دمآ  ادن 
وگب  نم  زا  وت  ار  نیما  لوسر  ور ***  رآ  یبن  يوسب  مد  نیا  هک 

ناج  سنا و  هش  نتفگ  وفعلاب  نابز ***  دیاشگ  رگید  راب  رگ  هک 
ارم  دیامن  يران  یمیحج و  ارم ***  دناوخ  دنزرف  ود  قحب 

نیمالا  حور  لاکیم و  دندیسر  نیرفآ ***  ناج  راداد  نامرفب 
( 115  ) هحفص ادخ  مانب  ار  ادخ  لوسر  ارگ ***  يداش  داشلدب و  ام  يوس 

رگداد  رواد  ةدومرفب  رس *** ود  ره  ام  ياپ  رب  دنداهن 
ناما  نصح  ود  نیا  نام  دنتسه  هک  نانک ***  يداش  نادنخ و  دندوسب 

دندمآ  زار  ياناد  ود  ره  امب  دندمآ ***  زارف  رس  ام  سوب  اپ  ز 
سامتلا  نیما  لوسر  زا  دومن  ساپس ***  زا  دعب  لیربج  هاگنآ  سپ 

لوبق  شسامتلا  وا  دزن  دشن  لوسر ***  شود  اریکی ز  دریگ  هک 
فرش  ناشیا  زا  تسه  ارم  شود  هک  فرع ***  نم  هش  وا  اب  تفگ  نینچ 

مرتالاب  شرع  زا  هبتر  نیا  زا  مرتاناد ***  وت  زا  نم  راک  نیا  رد 
وا  شود  زا  شود  ربا  دریگ  هک  وزرآ ***  درک  قیدص  رکبوبا 

رامح  ابیز  ود  ره  نیا  رهب  منم  رابک *** لوسر  ياک  وا  تفگ  نینچ 
نمجنا  نیا  رد  مدرگ  بایفرش  نم ***  شود  ربا  ار  یکی  رگ  یهد 

درز  دیدرگ  رکبوب  يور  نآ  زا  درکن ***  تباجا  شیاعد  ربمیپ 
هاگیاج  نآ  رد  نادنخ  دید  یلع  هار ***  دومیپب  یتخل  هچ  ربمیپ 

دناشن  ششودب  تقفش  اریکی ز  دناوخ ***  شیوخ  رب  ار  وا  رم  ربمیپ 
سک شود  ۀتسیاش  تسین  رگید  سب ***  راک و  نیا  تست  ۀتسیاش  هک 

اس  شرع  رشبلا  ریخ  شود  دوش  اپز ***  شک  یسک  ناشب  یئوگ  هچ 
یمه  یئارگ  شمزر  راکیپب و  یمه ***  یهاوخ  راوخ  نونکا  رو  وت 

يرس  یهاوخ  هچ  زا  نت  هدیرب ز  يرسرس ***  ار  راک  نیا  يریگ  ارچ 
نانس  بیز  شیزاس  هک  دبیزن  ناهج ***  رخف  شوغآ  بیز  دش  هک 
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راگزور  دبا  ات  وا  رب  دیرگ  هک  راز ***  وت  اریسک  یهاوخ  درک  ارچ 
دیرورپ  ناجب  شرانک  رد  یبن  دیرب ***  نت  زا  وت  یهاوخ  هک  اریرس 
ینک  نوخ  رپ  غیت  ادخ  نوخ  ز  ینک ***  نوچ  دوخ  دنوادخ  اب  نیبب 

هاوخ  هنیک  ادخ  نوخ  نآ  رب  دشاب  هک  هار ***  وت  یئوج  هچ  ینوخ  ياریپب 
رشبلا  ریخ  دنزرف  تسه  وا  هک  رو ***  هنیک  یسک  اب  يوش  هنوگچ 

ریش  هدروخ  ءاسنلا  ریخ  ناتسپ  ز  ریسا ***  یهاوخ  هک  یئوناب  نیا  وت 
ارس  هدرپب  يدرم  تسین  رگید  ادخ ***  لوسر  نارتخد  زجب 

ریسا  نمشد  تسد  رب  دندرگ  هک  ریذپلد ***  نیا  وت  دزن  تسه  ارچ 
مرح  هنهرب  ار  ادخ  لوسر  مرتحم ***  وت  يوناب  هدرپ  سپ 

دنرشحم  عفاش  همه  رشحمب  دنربمغیپ ***  دالوا  همیخ  نیا  رد 
ادخ  ریسا  یهاوخ  هک  يریسا  امزآ *** مزر  هتشگ  ادخ  اب  یئوت 

میرب  نوریب  هطرو  نیا  زا  ارمرح  میرذگب ***  ات  راذگب  هطرو  نیا  زا 
شیوخ دنوادخ  دزن  دنزیزع  شیک ***  تشز  يا  دنراوخ  وت  دزنب 

رسب  رس  يوس  ام  همه  يدید  هک  رسب ***  شنیب  مشچ  يدب  رگ  ار  وت 
یسب  یتیگب  يدیرگنب  رگا  یسک ***  دشابن  نم  نوچ  هک  يدیدب 

سب  تسنیرفآ و  ناج  تسه  رگا  سک ***  تسین  نم  دننامب  ملاعب 
نیمز  نامز و  برغ و  قرش و ز  ز  نیرب ***  شرع  نامسآ و ز  تفه  ز 
کلم  كولم و  سنا و  نج و ز  ز  کلف ***  هن  رد  دنتسه  هچ  ره  همه 

مربنامرف  دنتسه  هلمج  ناجب  مرتهب ***  رتهم و  همه  ناشیارب 
رشبلا  ریخ  طبس  ثراو و  منم  رگداد ***  رواد  منم  ناشیا  رب 

تسنم  تسشن  توبن  تختب  تسنم ***  تسد  ریز  رد  هلمج  ناهج 
مج  ماج  ینامیلس و  نیگن  مدب ***  مد  ناهشنهاشب  مشخبب 

هار  دادیب  تاملظ  یسومب ز  هاگن ***  کی  زا  ران  يوس  میامن 
نخس  میرم  نب  یسیع  هراوهگب  نم ***  يامیا  مدرمب ز  دیوگب 

شومخ  رزآ  روپ  رزآ و  دوش  شون ***  هداب  دوش  تدحو  مخ  زا  هچ 
دیشک  يدوجب  یتشک  حون  مد  دیدپ *** مدوج  رحب  زا  دش  یجوم  هچ 

رشبلاوب  ۀبوت  دش  هتفریذپ  رگ ***  هولج  متمحر  زا  یسکع  دش  هچ 
هاش  يور  سپ  درک  نامسآ  يوس  هآ ***  دروآرب  لد  زا  نیا و  تفگب 
تسیرگنب  رمع  يوس  هاگنآ  سپ  تسیرگ ***  هدید  ناراهب ز  ربا  هچ 

موب  دابآ  دش  ناریو  وت  راک  موش ر ز  كاپان  درم  شنک  دب  نیا  هک 
شورخ  ناغف و  رپ  دوش  یتیگ  ود  شوجب ***  مغنیا  زا  دمآ  رب  یتیگ  ود 

نایسدق  خر  درد  نیا  زا  دیشارخ  نامز ***  نیمز و  مغنیا  زا  دیشورخ 
يرفولین  خرچ  نوگلین  دوش  يربنچ ***  نیرب  خرچ  تشپ  دوش 
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رهم  هام و  خر  ددرگ  خرس  نوخب  رهپس ***  هن  نماد  دوش  نوخ  زا  رپ 
نهریپ  نوخب  دزاس  هدولآ  لگ  نفک ***  نینوخ  غاب  رد  هلال  دوش 

لیئربج  رپ  لاب و  نوخب  دیوشب  لیبسلس ***  ۀمشچ  نوگ  لعل  دوش 
وزرآ  میزیرنوخب  يراد  وچ  وخ ***  تشز  يا  هک  شتفگ  هراب  رگید 

هام  دیشروخ و  وت  رب  دنک  نیرفن  هک  هانگیب ***  نینچ  ینوخ  وت  يزیر  هک 
لد  هشیدنا  رپ  ار  نمرها  دوش  لجخ ***  ددرگ  سیلبا  وت  راک  ز 
نانس  زارف  رب  ینک  هنوگچ  ناکم ***  دشاب  جارعم  هک  ار  يرس 

زاسم  نیک  زا  وت  رسیب  تشد  نیا  رد  زانب ***  ارهز  هدرورپ  هک  ار  ینت 
دوب  نیئآ  خزود  یگدنز  زا  سپ  دوب ***  نیرفن  وت  رب  یئ  هدنز  ات  هک 

راگزور  دش  رات  وت  راک  زا  هک  راز ***  راکنیا  رد  يدرک  هچ  نک  هگن 
رابک  لوسر  ناتب  نوخ  ز  راز ***  هلا  الاوین  نماد  هدش 

نیمز  نامز و  نم  رب  دنیرگ  هک  نیک ***  تشد  نیا  رد  رگنب  هدید  ودب 
نوگن  رس  نوخب  رسیب  هتشگ  رسپ  نوخ ***  يایردب  هداتف  ردارب 

دنامن  یناج  مسج  ربا  ار  یبن  دنامن ***  یناشن  ردارب  روپ  ز 
راز  نایرگ و  تشگ  ناگتشک  نآ  رب  راگزور ***  هدید  نوچ  درک  هگن 

نخس  ونشب  راکنیا و  رد  نک  هگن  نک ***  شوگ  نمز  رتخا  دب  يا  نونک 
راز  راک  نکم  ام  اب  تشد  نیا  رد  راز ***  راک  نکم  نم  اب  هدوهیبب 
گنرف راید  رهش و  يوس  مور  گنت ***  راک  نمب  دش  دوخ  کلم  رد  هچ 

اج  ياج  نآ  رد  نایرگ  ماکانب و  ادخ ***  لوسر  نارتخد  مرب 
رهگ  دب  نآ  دروآ  خساپ  نینچ  رشب ***  نج و  هاش  زا  دینشب  هچ 

غورد  دشابن  یتفگ  هچ  ره  نخس  غورف ***  ارناهج  تلامج  زا  نیا  هک 
نخس  رد  یتسار  زجب  تدوبن  نم ***  وت  ياهتفگ  نیا  رد  مهاوگ 

ردپ  زا  ردام و  زا  هزیکاپ  وت  رشبلاریخ ***  دنزرف  كاپ  یئوت 
تشونرس  ارت  دش  نینچ  نکیلو  تشرس ***  ار  ترهوگ  لزا  زا  هدش 

رایرهش  يا  عامجا  هدرک  نیا  رب  رابک ***  لوسر  نید  باحصا  هک 
يربمغیپ  نید  هر  یئوجن  يرب ***  دمحم  نید  یتشگ ز  هک 
لجس  ناگدنسیون  لطاب  ز  لضم ***  نانس  ناسیون  يوتف  ز 

تسد  هتسش  ادخ  نوخب  يوتفب  تسرپ ***  دهاز  روهمج  عامجا  ز 
دابب  هداد  مالسا  مسر  هر و  داهتجا ***  نید  هار  رد  هدرک  سب  ز 

يوگ  حیبست  نایوخ  سیلبا  ز  يوخ ***  سیلبا  داهز  سیبلت  ز 
داهتجا  هر  نیدهاج  زا  مه  دادس ***  لها  ریبدت  ریوذت و  ز 

( 116) هحفص
رشبلا  ریخ  طبس  اب  تفگ  نینچ  رمع *** نایوگ  تشگ  ناشعامجا  ز 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 348 

http://www.ghaemiyeh.com


تساک  جک و  وت  راتفگب  دشابن  تسار ***  وت  ياه  هتفگ  همه  دشاب  هک 
يرثوک  یقاس  نشلگ  لگ  يربمغیپ ***  نیعلا  هرق  وت  هک 

یسک  هدینشان  یتسار  زجب  یسک ***  هدیدن  یجک  وت  يار  ز 
لاهن  ون  یئوت  توبن  غابب  لامه ***  یتیگب  یبوخب  يرادن 

لوسر  تدج  تسه  ردیح و  ردپ  لوتب ***  رهط  تسه  تردام  نیقی 
نانج  لها  بابش  دیس  ار  وت  ناهج ***  يادخ  لوسر  هدناوخب 
رابک  لوسر  عرش  ياوتفب  راک ***  ریبدت  تشگ  نینچ  نکیلو 

حابم  تنوخ  هدیدرگ  عامجا  هب  حالص ***  لها  روهمج  ماکحا  هب 
تشذگ  یتفم  ياوتف  دیاشن ز  تشگ ***  کیدزن  وت  اب  لجا  انامه 

داهتجا  تا  هراب  رد  هنوگنیدب  دادس ***  لها  هدرک  یبن  نید  ز 
یسب  دراد  هیاپ  ادخ  دزنب  یسک ***  دزیرب  رگ  ارت  نوخ  هک 
نهک  ریپ  لاهج و  ناناوج  نخس ***  نیا  نایمالسا  دندینش 

دنتساوخ  ادخ  زا  بآ  وت  نوخ  ز  دنتسارآ ***  نت  ناتفخب  تنوخ  ز 
دندمآ  نیک  رپ ز  تا  يزیرنوخب  دندمآ ***  نید  رهب  زا  وت  مزرب 

نوچ  دنچ و  یسک  دنادن  ارنآ  هک  نورب ***  دمآ  هفوک  زا  رگشل  یکی 
تاجن  هار  دنتسج  وت  نوخب  تانیاک ***  ةرمز  رگم  یتفگ  وت 

دندمآ  ناخ  دار  وا  وت  نوخب  دندمآ ***  نورب  نوماهب  دجسم  ز 
برع  موق  نازرو  دهز  همه  بل ***  رکذ  رپ  تسد و  رد  هحبس  همه 

شیپ  تسد  وت  يوس  نتخیر  نوخب  شیک ***  نید و  یپ  زا  همه  هدومن 
زیتس  رد  نوخ  دنوادخ  اب  هدش  زیت ***  دادیب  ریشمش  هدرک  همه 

بآ  هرطق  کی  رهب  زا  هنشت  بل  وچ  باوث ***  رهب  هنشت  بل  وت  نوخب 
دندمآ  نارکیب  رگشل  نیکب  دندمآ ***  ناور  نازات  نازارگ و 

داد  وت  نوخب  ير  ةدعو  ارم  دایز ***  نبا  هدرک  ارم  دنهپس 
لوبق  ار  نخس  نیا  وا  زا  مدرکن  لوسر ***  ادخ و  زا  داب  مرش  ارم 

دای  رسکی ز  تشگ  وت  رهم  ارم  داهتجا ***  حالص  لها  دندرک  وچ 
ير  کلم  فلس  عیب  هب  مدیرخ  يو ***  هب  مدرک  غیب  تنت  یب  رس 
هابت  شراک  هتشگ  وک  تسنادب  هاش ***  وید  نآ  راتفگ  دینشب  وچ 

دازن  ردام  یتشزب ز  وت  نوچ  هک  داهن ***  دب  ياک  تفگ  نینچ  خساپب 
میلا  باذع  زا  ارت  مناهر  میب ***  دیما و  زور  متساوخ  یمه 
ارگ  خزود  دیدرگ  وت  ناور  امنهر ***  دوخب  دش  نمرها  ارت 

تسپ  الاب و  دنوادخ  مکحب  تسه ***  هچ  ره  یندوب  نامگ  یب  دوش 
ير  کلم  مدنگ  يروخ  یهاوخن  یط ***  راک  ارمرم  دوش  نوچ  ارت 
تشز  وید  نآ  دیدنخب  خساپب  تشرس ***  دب  نآ  هاش  زا  دینشب  هچ 
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سب  تسه  ارمرم  ییر  زرم  هچ  سرتسد ***  ممدنگ  رب  تسین  رگ  هک 
تفاتش  دوخ  رگشل  يوس  نیک  زا  رپ  تفات ***  هاشنهش  زا  ور  نیا و  تفگب 

نیچ  دنکفیب  وربا  رب  نیک  زا  رپ  نیگمشخ ***  دوخ  راک  زا  دش  هشنهش 
راگدرک  يورین  نونک  ینیبب  راکبان ***  گر  دب  ياک  دیشورخ 

ادخ  رهم  چیه  تلد  رد  دبن  امنهر ***  تمدوب  یئ  هنوگ  ره  ز 
یتشآ  رس  تدوبن  نادزی  هب  یتشاد ***  نیک  هدنراد  يارادب 

گنج  ناریلد  دربن  ینیبب  گنرد ***  يزاس  راکیپب  رگ  نونک 
يرواد  يورین  نونک  ینیبب  يروآ ***  دربن  نادیمب  رگ  یمد 

ادخ  تسد  هراب  رگد  دمآ  رب  اپ ***  درشفا  نیا و  تفگب  هشنهش 
راگزور  دش  راداد  رهق  زا  رپ  راز ***  راک  رد  مشخ  رپ  دیزات  هک 

دود  وچ  یتیگ  ود  دش  وا  يورین  ز  دوشگ ***  ورین  يوزاب  هچ  نادیمب 
رانک  رب  دش  هلمج  نیرفآ  ناهج  راقفلاوذ ***  نایم  زا  دیشک  رب  وا  هچ 
نیرفآ  ناهج  تسد  تشگ  نایع  نیتسآ ***  زا  شتسد  دش  هچ  ادیوه 

ناشن  شتآ  ریغ  ناهج  زا  دنامن  ناشف ***  شتآ  شغیت  ناهج  رد  دش  هچ 
دربن  ایرد  تشگ  نامسآ  نوخب  درگب ***  شغیت  قرب  زا  تشگ  نیمز 

نامالا  يوس  ام  رد  داتفا  رد  ناهن ***  شنیرفآ  وا  غیت  زا  دش 
کمس  امس و  دش  نوخ  يایرد  وچ  کلف ***  رب  وا  غیت  دش  هچ  ناشفارس 
دوب  بیغ  ةدرپ  رد  هچنآ  دومن  دومن ***  یئامن  دوخ  نوچ  تشد  نآ  رد 

راکشآ  نیرب  شرع  ناکسب  راگدرک ***  تردق  شتردق  زا  دش 
شرگ  اشامت  دش  نیرفآ  ناهج  شرب ***  لاب و  وحم  دش  هلمج  ناهج 

رپ  لاکیم  لیربج و  هتشه  ورف  رس ***  شرع  زا  هدروآ  رد  کیالم 
مین ود  مغ  نآ  زا  دش  هم  رهم و  لد  میب ***  رپ ز  هدش  شنیرفآ  همه 

ایقشا هورگ  اب  هللادبع  یبا  ترضح  ندومن  داهج 

نیمز  یلاخ  رفک  رگشل  زا  دش  نیک ***  نادیمب  دمآ  رگشل  یب  هچ 
زار  رپ ز  وا  زا  دش  ایربک  فص  زات ***  هکی  هگمزر  فص  رد  دش  هچ 

نامک  رد  نایبورک  دنداتف  نایع ***  دش  ایربک  رهظم  نآ  هچ 
رهچ  دومنب  دنوادخ  یتفگ  وت  رهپس ***  هن  رد  تفات  وا  يامیس  هچ 

تفرگ  اج  وا  يالابب  یتیگ  ود  تفرگ ***  الاو  يالاب  رهد  رد  هچ 
نیرفآ  ناهج  رد  دش  وحم  ناهج  نیمز ***  نامسآ و  همه  دش  ناهن 
رارق  رسارس  شنیرفآ  زا  دش  راکشآ ***  ناهج  رد  شتردق  دش  هچ 

راقفلاوذ  فکب  رگید  راب  یلع  راز ***  راک  رد  تخات  ورف  یتفگ  وت 
ناوتان  اوس  ام  شتبیه  زا  دش  نایع ***  دش  رگداد  یئاناوت 
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هاچب  نودرگ  ناویک ز  داتفا  رد  هام ***  تشگ  ناهن  یهام  ياریپب 
شورخ  دمآ  رب  کیالم  کلم و  ز  شوج ***  داتفا  ردنا  ناکم  نوکب و 

نامسآ  نیمز  ریزب  دش  ناهن  ناون ***  دش  نیمز  ناروتس  مس  ز 
نیرفآ  ناج  يورین  تشگ  نایع  نیک ***  تشد  رد  دیبات  هچ  ورین  هب 

رس  اپ و  زا  رپ  نادیم  يور  يدش  رو ***  هلمح  نیکب  یتشگ  هک  وس  رهب 
كاچ  كاچ  ۀنیس  اب  دنداتف  كاخب ***  نازارفرس  وا  ریشمش  ز 

درگب  دمآ  رد  نازارف  رس  دربن ***  مه  شسک  دماین  نادیمب 
دندش  نازیر  کشا  وا  ریشمش  ز  دندش ***  نازیرگ  وس  رهب  نازارگ 

دای  درک  یلع  مزر  ار ز  ناهج  داشگ ***  یئامزآ  مزر  يوزاب  هچ 
یتخادنیب  نت  زا  رس  ار  نارس  یتخات ***  نیک  مشخ  رپ  هک  وس  رهب 

رگیدکی  اب  درد  زا  دنتفگب  رگج ***  نوخ  رپ  هفوک  رگشل  همه 
دنتشادرب  هار  دوخ  رهش  يوس  دنتشاذگب ***  هداز  لد  نیا  هک 

یط  رفک  رگشل  زا  درک  ناهج  یپ ***  نازات ز  مشخ  زا  رپ  هشنهش 
بایماک  وت  شنیرفآ ز  يا  هک  باطخ ***  نادزی  دمآ ز  هاگان  هک 

( 117) هحفص يروآ  درگب  رگشل  ود  مدکیب  يروآ ***  دربن  رگ  نوخ  يورینب 
تست  يوزاب  روز و  ار  شرع  اجک  تست ***  يوزاب  يورین  هن  ار  ناهج 

دش  شومارف  ناج  ندرک  ادف  دش ***  شومارف  نامیپ  دهع و  ار  وت 
ارم  ياضق  رم  اضر  يرادن  ارم ***  ياقل  يدرک  شومارف 

زاسمزر  ببس  ناز  دشن  نمشدب  زار ***  دینشب  هدادلد  هچ  ربلد  ز 
داد  دنوادخ  ياضق  رب  اضر  داتسیا ***  زاب  راکیپ  هشنهش ز 

فالغ  رد  دوخ  ریشمش  درک  زرف  فاصم ***  مزر  هاش  رب  هچ  دمآ  رس 
تسشن  ناناوتان  نوچ  هراب  رب  تسد ***  تخادرپ  دروآ  راکیپ و  ز 
تشگ  زاسمد  هودنا  هب  هآب و  تشگ ***  زاب  سپ  ار ز  هپس  نوماهب 
دیدن  اجنآ  رد  ناشیک  رفک  زا  سک  دیرگنب ***  یم  رافک  هاگنب  هب 

ارس  هدرپ  دوب  یهت  مدرم  ز  اپب ***  دب  اه  هدرپ  ارس  نوماهب 
تانیاک  ناون  دش  شندیچیپ  ز  تارف ***  يوس  دیچیپب  ار  نانع 

ناهن  یهایس  رد  رضخ  بآ  دش  ناغف ***  رضخا  يایرد  دمآ ز  رب 
راوگان  همه  دش  شا  یئاراوگ  راز ***  تسیرگب  هاش  مغ  زا  تارف 

روک  تشگ  نیمز  ياهمشچ  مه  وش ***  تشگ  مغ  ایرد ز  بآ  همه 
دش  روجسم  رحب  نوخ  يایرد  وچ  دش ***  رود  اهبآ  زا  یئاراوگ 

بآ  رپ  دش  اوس  ام  ةدید  همه  بانجنآ ***  دیرگنب  نوچ  بآ  يوس 
دروخ  بانوخ  شرع  رگج  نوخ  ز  درب ***  تسد  نید  هاش  نوچ  بآ  يوس 

بآ  تسد  هدید و  زا  تخیر  ورف  بانجنآ ***  تارف  زا  دروخ  بآ  یفک 
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دای  درک  مرح  ناگنشت  بل  ز  داهن ***  بل  نوچ  بآ  رب  هنشت  بل 
بآ  تسد  هدید و  زا  تخیر  ورف  بات ***  دش ز  شلد  ناشلد  هودنا  ز 

تخیر  بانوخ  بآ  ۀمشچرس  ز  تخیر ***  بآ  فک  نینوخ ز  مشچ  اب  هچ 
هاگن  وسره  درکیمه  ترسحب  هاش ***  درک  دوخ  يور  مرح  يوسب 

رس  شرع  يوس  نایرگ  دروآ  رب  رظن ***  وس  ره  دنکفا  همیسارس 
داتف  رثوک  یقاثب  شهاگن  داشگ ***  نیب  ادخ  مشچ  ود  الابب 

لیلج  بر  نامرفب  هداتس  لیبسلس ***  ۀمشچ  بل  ردنا  هک 
تشاد  مارالد  راظتنا  لدب  تشاد ***  بآ  فکب  نایرگ  هآ  زا  رپ 

دوز  باتشب  هدنخرف  دنزرف  هک  دورد ***  نادزی  شداد ز  دییرگب و 
بآ  ماج  نیا  زا  نونکا  مه  یشون  هک  باکر ***  هدرک  مرگ  رگداد  يوس 

هاش  دیشوپ  مشچ  ناهج  بآ  ز  هاش ***  دیشوین  ار  ردپ  تفگ  هچ 
درپس  یمارگ  بسا  هب  ار  نانع  دروخن ***  نید  هشنهاش  بآ  نآ  هچ 

دنسپ  ندروخ  بآ  دشن  ار  سرف  دنمس ***  ددرگ  باریس  بآ  نآ  زک 
( 118  ) هحفص رگج  نینوخ  کشا  زا  رپ  هدید  ود  رس ***  دروآ  رب  نید  رورس  يوس 

دنسپ  ندروخ  بآ  دشن  شدنمس  دنمجرا *** دش  هچ  يدنلب  رس  نآ  زا 
دورد  نایرگ  داد  ناهج  هاشب  دوشگ ***  نتفگب  ار  نابز  هگ  انب 

راگدنوادخ  نیرب  شرعب  راختفا ***  ما  وت  دوب ز  هکنآ  هک 
نم  شوغآ  شرع  هریغ  هدش  نم ***  شود  رب  فرشم  تیاپ  ز 

دوب  یئادخ  تشونرس  نینچ  دوب ***  یئادج  راگزور  نونک 
ور  بآ  وزرآ  نیا  زا  مبای  هک  وزرآ ***  سب  تسه  نما  وت  فطل  ز 

راگدرورپ  وت  رهب  هداتسرف  رامش ***  زور  هب  تعافش  هاگ  هچ 
تشرس  ناشدوخ  رون  زا  راداد  هک  تشهب ***  رازغرم  زا  بسا  یسب 

يز  ریز  دشک  فرفر  هچ  نارازه  نیما ***  لیئربج  ادخ  دزن  ز 
قارب  نارازه  دتسرف  تیوسب  قافش ***  زا  ادخ  لوسر  رهب  ز 

يروآ  نبز  ریز  یمد  مه  ارم  يرواد ***  ۀصرع  نآ  رد  مدیما 
هام  هاگرخب  شهآ  تفر  ارف  هاش ***  دیشوین  ار  سرف  تفگ  هچ 

راز  دیلانب  ینامز  تفرگ و  رانک ***  رد  نید  هاش  ار  بسا  رس 
رات  تشگ  یگرابکی  هرهچ  نوخ  ز  راو ***  ربا  نوخ  هدید  زا  تخیر  سب  ز 

تسیرگ  نوراو  خرچ  نت  ود  ره  نآ  رب  تسیرگیم ***  نوخ  هاش  مغ  زا  دنمس 
هار  دادیمن  ار  وا  کشا  یلو  هاش ***  راتفگ  هراب  اب  تساوخیمه 

یط  راک  ارمرم  دش  هک  ینیب  هچ  یپ ***  کین  ياک  تفگ  واب  سپ  نآ  زو 
راد  دازآ  مغ  زا  لد  هراب  نیا  رد  راد ***  داش  لد  راک  نیز  هراب  يا  وت 

راوهار  بکرم  ادخ  رهب  ز  رامش ***  یب  دروآ  رامش  زور  هچ 
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نارک  رامش  درادن  ناش  سک  هک  نارک ***  ره  زا  دنرآ  هقان  یسب 
مان  کین  يا  وت  ماگل  زا  ریغب  ماگل ***  ار  کی  چیه  فکب  مریگن 

یط  راک  ارمرم  دش  هک  ینیب  هچ  یپ ***  کین  يا  تسیزار  وت  اب  ارم 
حانجلاوذ  اب  ع )  ) ادهشلا دیس  بانج  ندومن  وگتفگ 

نوگژاو  دوش  تنیز  هنیرز  هچ  نوخز ***  رپ  دوش  تلای  هچ  منوخ  ز 
مرکیپ  يرگنب  نوخب  كاخب و  مرس ***  ینیب  هقرغ  نوخب  مد  نیمه 

راگن  دوخ  خر  نوخ  نآ  زا  يزاس  هک  راگدرک ***  زا  يروتسد  تسه  ارت 
ور  خرس  مرح  لها  يوس  يوش  وم ***  يور و  نم  نوخ  زا  یئالاپب 

نیرب  شرع  هراسخر  خرس  دنک  نیرفآ ***  ناج  نامرفب  منوخ  ز 
لیلج  هاگراب  مرحم  دوش  لیئربج ***  خر  خرس  دنک  منوخ  ز 

يادخ  منوخب  دزاس  تاقالم  ارگنوخ ***  نآ  زا  لاکیم  نوخ  دوش 
ایربک  نماد  دش  نوخ  زا  رپ  ادخ ***  نوخ  نوخ ز  رپ  شرع  دوش 

راگن  توبن  نوخ  هراسخرب  رابک ***  لوسر  دیامن  منوخ  ز 
لیلخ  نینوخ  شیوخ  ةرهچ  دنک  لیلج ***  بر  نامرفب  منوخ  ز 

مرهاوخ  ور  خرس  دنک  منوخب  مردام ***  نوخب  وسیگ  ود  دیاشگ 
ادخ  تداهن  تزع  جات  رسب  ادخ ***  تداد  هچ  رگنب  بسا  يا  وت 

ینک  نیئآ  هزات  وا  زا  ار  ادخ  ینک ***  نیگنر  هرهچ  نم  نوخ  زا  هچ 
نیرفآ  ناهج  دنیب  وت  يورب  نیرب ***  شرع  کشر  فرش  ناز  يوش 

ور  رهم  زا  دنلام  وت  يورب  وج ***  رهم  مردام  ردام و  ردپ 
رس  رهم  زا  دنیاس  وت  ياپب  رسب ***  رس  همه  کیالم  كولم و 

گنر  وت  نوخب  ار  خر  خرچ  دنک  گنهلاپ ***  کلف  رب  وت  ياپ  دهن 
يوش  یئادخ  راب  راوازس  يوش *** یئایربک  ةدیدنسپ 

هاگ  هدجس  وت  يور  کلم  جوفب  هاوخ ***  رذع  وت  يار  لوسر  لیخب 
وزرآ  نیمه  وت  زا  تسه  ارم  ور ***  هدنخرف  يار  وکن  يا  نونک 
نمز  هاش  دومرف  هک  یئاجب  نم ***  ناتفخ  دوخ و  نشوج و  ربب 
مد  دنب  رب  هدرپ  ارس  لها  هب  مرح ***  يوسب  یئارگ  نم  یب  هچ 

تفر  داب  رب  رمع  ارم  هنوگچ  تفر ***  دادیب  هچ  نم  رب  هک  یئوگن 
نم  لاوحا  تشگ  نانچ  یئوگن  نم ***  لاح  مرهاوخ  وت  دسرپ ز  هچ 

وگم  نم  ۀصق  واب  ار  ادخ  ور ***  موثلک  وت  يور  هب  دیاس  هچ 
مرس  رب  نیک  دمآ ز  هچ  یئوگن  مرتخد ***  نم  باب  دش  هچ  دیوگ  هچ 

ریت  موثلک  تسد  دشک  تلایز  ریگتسد ***  دوش  تتسدب  بنیز  هچ 
تسار زار  نیا  وت  یئوکن  ار  ادخ  تساجک ***  ردارب  ار  ام  دنیوگ  هچ 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  ندش  هدایپ 
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مالسلا هیلع  ادهشلادیس  ندش  هدایپ 

باتفآ  هگ  نمیشن  دش  نیمز  باکر ***  زا  اپ  دروآ  رب  هگنآ  سپ 
گنن  هب  دمآ  رب  ممان  تفگ  لدب  گنجب ***  هدایپ  شدعس  نبا  دید  هچ 

وا  درگ  هگمزر  رد  دیریگ  هک  ور ***  درک  هپس  يوس  دیشورخ 
تشگ  راکیپ  زر و  زا  شتسد  یهت  تشگ ***  راک  ام  ماک  رب  هک  انامه 

جاب  جارعم  کلم  زا  تفرگب  هک  جات ***  تخت و  زا  یهاشنهش  هداتف 
راگدرک  رواد  ار  قلخ  دب  هک  رابغ ***  رپ  يرواد  نماد  هدش 

هدمآ  تسشن  ششرع  گنخ  رب  هک  هدمآ ***  تشدب  يراوس  هدایپ 
نیرب  شرع  بیز  وا  نیز  دب  هک  نیز ***  هدیدرگ  راسنوگن  یبسا  رب 

دوب  شود  وا  ياپ  زا  شبایفرش  دوب ***  شوغآ  بیز  وا  زا  ار  یبن 
رانک  ردنا  هدرورپ  شارهز  هک  رازن ***  راز و  تشد  نیا  رد  دش  ینت 

راز  راک  رد  بسا  یب  تساهنت  هک  راگزور ***  واب  دمآ  رس  انامه 
شوج  رپ ز  لد  دیلان  دییرگب و  شورخ ***  ناغفاب و  سپ  نیا و  تفگب 

راز  راک  هگ  یئوجمزر  هچ ن  راگزور ***  ةدید  ود  هدیدان  هک 
دیشک  رجنخ  دنوادخ  يورب  دشک ***  رس  ادخ  نید  نید ز  زا  هک 

لعفنم  نم  راک  زا  مدآ  دش  هک  لجخ ***  دش  نم  راک  زا  دورمن  هن 
ناهج  دگرب  زگره  راک  نیا  رد  ناتساد ***  مه  نوعرف  هدیدرگن 
نمرها  نب  دیامن  نیرفن  هک  نمب ***  نادزی  كاپ  دنک  نیرفن  هن 
هآ  رپ ز  دوش  مراک  یتیگ ز  ود  اوس ***  ام  دبا  ات  دوب  ناشورخ 

یسک  ناشیا  زا  نم  نوچ  هک  نادزیب  یسب ***  نادزیب  نمشد  دندوب  هک 
تسد  خرس  ادخ  نوخب  هدرک  هک  تسپ ***  الاب و  دنوادخ  هتشکن 
نیک  ریشمش  خرس  ادخ  نوخب  نیمز ***  يورب  هدرک  هک  نم  زجب 

نومنهر  ما  هنوراو  وید  دش  هک  نوخ ***  هدید  زا  تخیر  ورف  تفگب و 
دای  دش ز  یگنازرف  هار  ارم  دایز ***  نبا  سیلبا و  سیبلت  ز 

( 119) هحفص یسک  هدیدن  یئور  هریت  نم  وچ  یسب ***  یتیگب  سک  درگنب  رگا 
يادخ  روادب  یئوجمزر  دنک  يامزآ ***  مزر  رادرادب  ددرگ  هک 

شورخ  نودرگب  دش  ناشکندرگ  ز  شوج ***  داتفا  رد  رگشلب  شتفگ  ز 
نمرها  ةدید  دش  کشا  زا  رپ  نمجنا ***  بل  هآ  اب  دنداشگ 

شوک  دادیب  رفک  هر  رد  يا  هک  شورخ ***  رگشل  نادرگ  دمآ ز  رب 
راز  راک  دوخ  دنوادخ  اب  یسک  راگزور ***  رد  وت  زا  ریغب  هدرکن 

ناهج  يادخ  يور  تساوس  ناز  هک  نانع ***  یئوسب  میارگ  هنوگچ 
مشک  ربمیپ  يوس  غیت  نیک  ز  مشک ***  رجنخ  دنوادخ  يورب 

بآ  دادیب  مشچ  زا  تخیر  ورف  بات ***  دش ز  متس  ناشیا  راتفگ  ز 
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وید  دیئوم  سیلبا و  دییرگب  ویرغ ***  رپ  نمرها  دش  درد  نآ  زا 
رمع  رب  همه  نیرفن  دندومن  رقس ***  لها  دندوب  هچ  ره  همه 

تخورف  شتآ  دادیب  نوناک  ز  تخوس ***  رفک  ۀنیس  وا  دادیب  ز 
دندش  نازیر  کشا  وا  رادرک  ز  دندش ***  نایرگ  درد  ناز  وید  دد و 

يادخ  مزر  يوس  سک  دیزاتن  يار ***  دادیب  هب  رگشل  دندرکن 
درس  ها  زا  رپ  بل  لد و  شتآ  رپ   *** درد رپ ز  لد  نایرگ و  هدید  همه 

رگیدکی  اب  دنتفگ  هآ  زا  رپ  رگ ***  هحون  دوخ  راک  زا  هلمج  هدش 
تسین  راد  ناهج  اب  اور  هزیتس  تسین ***  راک  وا  راکیپ  هب  رام  هک 

هاگدروآ  تشگ  هپس  زا  یهت  هاش ***  راکیپ  يوس  یسک  دماین 
نیکز  رپ  دز  کناب  همه  رگشلب  نید ***  كاپان  دعس  ةداز  رگد 

راک  شتسد ز  دیدرگ  هاتوک  هک  راز ***  راک  نیا  رد  شراک  دیزاس  هک 
دینک  نوخ  زا  رپ  لد  نا  زا  ار  یبن  دینک ***  نوگلگ  كاخ  خر  شنوخ  ز 

رامد  شناج  مد ز  رد  دیرآ  رب  راز ***  راک  یپ  شیوس  دیئارگ 
وجمزر  امش  يوسب  ددرگ  هک  وا ***  مزر  زا  دیراد  میب  رگ  و 
ریلد  نتسج  مزر  يوس  دماین  ریس ***  هدیدرگ  راکیپ  انامه ز 

نهریپ  نتشیوخ  رب  هدید  نفک  نت ***  ناج و  لد و  هداهن  نتشکب 
رامد  شناج  مد ز  رد  دیرآ  رب  راز ***  راک  رد  هدنام  ورف  ناسنیز  هک 

نیمز  يور  خرس  دنک  شنوخ  ز  نیک ***  شیوسب ز  دزات  هک  نیتسخن 
مهد  رسفا  کلم و  روشک و  واب  مهد ***  رهوگ  جنگ و  یسب  ار  وا  هک 

دیسر  دهاوخ  رایسب  جنگ  واب  دیزی ***  دایز و  نبا  زا  سپ  نآ  زو 
دادن  خساپ  دادیب  شیج  زا  سک  دای ***  هتفگ  نبا  درک  رگ  دادیب  هچ 

رگدادیب  خرچ  وا  دادیب  ز  ررش ***  رپ  لد  هآ  اب  دیلانب 
وا  زا  زاوآ  دندیشک  رب  همه  وا ***  زاوآ  هچ  رگشل  دندینش 

تسا  وا  رادید  يورین  بات  ارک  تسوا ***  راکیپ  يارای  هن  ار  سک  هک 
يارک  نیک  دشن  سک  ادخ  مزر  ز  امزآ ***  مزر  دیدرگ  میب  زا  رپ 

راگدرک  اب  راکیپ  دنتسجن  راز ***  راک  نیا  ياریپ  دنتشگن 
دیشک  رب  لد  یشورخ ز  نیک  زا  رپ  دید ***  هنوگنادب  ار  هپس  نوچ  رمع 

تسارچ  یتسس  راکیپب  ار  امش  تسامز ***  مزر  رادرک  هن  یتسس  هک 
رادمان شکندرگ  درگ و  همه  رازه ***  هد  ناشک  رس  ات  دومرفب 

دینک  ناراب  ریت  وا  رب  هر  کی  هب  دینک ***  ناسآ  راوشد  راک  دوخب 
وس  راچ  زا  ندیشورخ  دمآ  رب  وا ***  راتفگ  هچ  رگشل  دندینش 

ناشک  رس  امک  ریت و  دنتفرگ  ناشن ***  دب  نآ  يأر  دش  هدیدنسپ 
ادخ  يوس  هدرک  هزب  ار  نامک  امزآ ***  مزر  دورمن  وچ  نارازه 
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دنتخادنین  شیوس  ریت  یلو  دنتخات ***  دوخ  دنوادخ  يوسب 
دنک  هتشگ  ارچ  اتفگب  يزیت  هب  دنت ***  تشگ  رمع  رگشل  رادرک  ز 

لگب  ناریلد  ياپ  تفر  ورف  لد ***  تسد و  وا  راکیپ  ار ز  امش 
دابب  دش  یبن  نید  وت  راک  ز  داهن ***  دب  يا  هک  نایرگ  دنتفگب 

دوب  ناسآ  راوشد  راک  نیا  هن  دوب ***  ناساره  نیز  کلف  هن  لد 
نتخآ  نانس  ارهز  دنزرفب  نتخادنا ***  كوان  یبن  طبسب 

ادخ  ینیب  هک  نک  هگن  شیوسب  امزآ ***  مزر  هتشگ  ادخ  اب  يا  وت 
نیلسرملا  دیس  دحا  تشدب  نیک ***  زور  هدش  اهنت  هک  یئوگ  وت 

تسا  لد  غورف  ار  ادخ  لوسر  تسا ***  لگشم  نتخادنا  كوان  وا  رب 
تسا  نمشد  نیرتدب  ار  دنوادخ  تسا ***  نمیرها  ای  وا  شیدنا  دب 

رهگ  دب  نآ  هنیک  زا  دیشورخ  رمع ***  نارادمان  ناز  دینشب  هچ 
تسد  درب  ورف  شنوخب  دیابب  تسکش ***  نیک  زا  نمشد  رب  هچ  دمآ  هک 

دیا  هدیزگب  کیدزن  هنوگنیز  هک  دنا ***  هدیسرت  راکیپ  انامه ز 
گندخ  ریت  دروآ  رد  شکرت  گنج ر ز  تشد  رد  دیزات  نیا و  تفگب 
تسخ  هشیدنا  درد  زا  لد  ار  کلف  تسدب ***  ار  نامک  خرچ  دیلامب 

تشاد  مرزآ  دورمن  شرادرک  ز  تشارف ***  رب  نیک  غیت  نوچ  مزر  یپ 
دش  زار  ةدرپ  همه  بوشآ  رپ  دش ***  زاوآ  مه  شگندخ  نوچ  هزب 

تخیر  بانوخ  خرچ  لد  زا  خرچ  ز  تخیسگ ***  هز  کلف  نامک  سوق  ز 
ریپ خرچ  ربنچ  دش  هشیدنا  رد  ریگ ***  هشوگ  کلف  رب  دش  مرزآ  ز 

ترضحنآ رب  دودرم  نآ  ندنکفا  ریت  ار و  وا  رگشل  شهوکن  ءادهشلا و  دیس  لتق  رب  ار  رثا  تواقش  رگشل  دعس  رمع  کیرحت 

دش  زادنا  كوان  ادخ  يوسب  دش ***  زارمه  ریت  اب  هچ  شنامک 
نامگ  ناسنیدب  مدوبن  دوخ  رب  هک  نامک ***  ریت و  تسد  رد  دیشورخ 

نامگ  ناسنیدب  مدوبن  دوخ  رب  هک  امزآ ***  مزر  دنوادخ  اب  مدش 
هاوگ  ریگ  هار  نیاب  ار  امش  هاگمزر ***  نیا  رد  رسکی  دیهاوگ 

دیهد  یئانشآ  دایز  نبا  هب  دیهد ***  یهاوگ  مدیزی  دزنب 
رشبلا  ریخ  دنزرف  يوس  نم  هک  ربخ ***  شدیهد  دیهد و  یهاوگ 

متفاتشب  داش  نیک  شیورب ز  متخات ***  نورب  رگشل  نیتسخن ز 
ناشکندرگ  دنتشگ  تسس  یمه  ناشن ***  نادزی  شرع  نم  ریت  زا  دش 

نانع  دیارگ  يریما  يوسب  نآ ***  يارای  دوب  ارک  یتیگ  هب 
فرش  ار  رشبلا  ریخ  دوب  نآ  زک  فده ***  كوانب  ار  یئ  هنیس  دنک 
دشک  رب  رد  رهم  زا  ربمغیپ  هک  دشک ***  رد  هنگ  یب  نوخب  ار  ینت 
لعفنم  دش  راک  زا  منوعرف  هک  لجخ ***  دش  نم  مزر  زا  دورمن  هن 
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نمرها  نمب  دیارگ  نیرفن  هک  نم ***  نادزی  كاپ  دنک  نیرفن  هن 
نم  رادرک  دش ز  لعفنم  رقس  نم ***  راک  زا  سیلبا  تشگ  لجخ 

رگداد  رواد  ناهج  رد  دب  هک  رسب ***  ار  يرواد  نم  دمآ ز  دب 
ریسا  ار  وا  راداد  شرع  دش  هک  ریزب ***  ندیروآ  تخت  ار ز  یهش 

( 120  ) هحفص نمجنا  زا  ندیشورخ  دمآ  رب  نخس ***  نبا  تفگ  هچ  رگشل  نادرگب 
درک  هچ  هنامز  بیرف  ام  اب  هک  درد *** رپ ز  لد  نایرگ و  هتشگ  همه 

دنتخآ  نانس  رسکی  هاش  يوس  دنتخات ***  نورب  وا  اب  راچانب 
نیک  مشخ و  زا  رپ  نایوپ  يوس  ره  ز  نیمک ***  زا  دنتخات  نورب  ناراوس 

ینمیرها  رک  هزب  ار  نامک  ینکفا ***  ریت  تخات  ادخ  يوسب 
شیک  دورمن  دنتشگ  هلمج  هپس  شیوخ ***  دنوادخ  اب  وج  هنیک  هدش 

نایبورک  دمآ ز  ندیشورخ  نامک ***  رگشل  دندومن  هزرب  وچ 
نوخ  تفرگب  دورمن  ناکیپ  هچ  نورب ***  دمآ  هچ  اهنامک  زا  گندخ 
اپ یتیگ ز  ود  دمآ  رد  یتفگ  وت  ارگ ***  رس  دش  هاش  يوس  كوان  وچ 

باتفآ  تفرگ  ناکیپ  رافروس  ز  باهش ***  دمآ  رد  رواد  يارادب 
نیرب  شرع  نامادب  يدیسر  نیک ***  اهنامک ز  زا  ریت  وچ  هدیرب 

رس  دوس  نیرب  شرع  نامادب  رذگ ***  اهنامک  زا  درک  هک  یگندخ 
یتخاس  ناشن  نادزی  نامادب  یتخادنا ***  نمیرها  هک  یگندخ 

يدمآ  ناهج  يادخ  يوسب  يدمآ ***  نامک  زا  ریت  هچ  الابب 
تسشن  يدرک  دنوادخ  شرعی  تصش ***  يریت ز  سیلبا  وچ  يدنکف 
ناشن  رواد  كاپ  يدش  شریت  ز  نامک ***  یشیک  دورمن  هچ  يدیشک 

ریرس  ار  وا  دوب  یبن  شود  هک  ریت ***  كون  زا  هدوسرف  تشگ  ینت 
دیدپ  انیس  روط  دش  هنیس  ناز  هک  دیرد ***  ار  یئ  هنیس  افج  گندخ 

دش  زارمه  شرع  اب  ریت  رس  دش ***  زاسمد  ریت  نوچ  هنیس  نآب 
ناج  سنا و  دیس  رخفم  یب  هک  ناون ***  دش  يرکیپ  نیک  ناکیپ  ز 

راگدرورپ  رس  نزخم  دب  هک  راکف ***  دش  یئ  هنیس  متس  ریت  ز 
هام  رهم و  رکیپ  يدش  نوخ  زا  رپ  هاش ***  شیوخ  نت  زا  ریت  هچ  يدیشک 
نوخ  رپ ز  نیرب  شرع  يور  يدش  نورب ***  يدیشک  ولهپ  ناکیپ ز  هچ 

یتخیر  نوخ  شرع  لد  زا  مغ  ز  یتخیسگب ***  شیوخ  نت  زا  ریت  هچ 
راوگوس  دش  درد  زا  لد  یبن  راک ***  دش ز  شنت  يراک  مخز  سب  ز 
تفاکش  ار  اسنلاریخ  هاگ  رگج  تفای ***  هار  شنت  رب  نیک  ناکیپ  هچ 

درون  یتیگ  خرچ  دش  هدید  رون  دروجال ***  دبنگ  هن  تشگ  هیس 
کلم  كولم و  زا  ویرغ  دمآ  رب  کلف ***  زا  کلم  حور و  دنداتف 
راوگوس  دش  درد  زا  لد  ار  یبن  راگزور ***  ةرهچ  دش  هریت  مغ  ز 
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تفاکش  ار  اسنلا  ریخ  هاگ  رگج  تفای ***  هار  شرسرب  نیک  ناکیپ  هچ 
راسمرش  نیمالا  حور  درد  زا  دش  راگزور ***  ةرهچ  دش  هریت  مغ  ز 

شوج  رپ ز  مغ  دش ز  نایسدق  لد  شوه ***  مارآ و  تفر  نایبورک  ز 
رون  تشگ  ناهن  تملظب  تلجخ  ز  روتف ***  شنیرفآ  رد  داتفا  رد 

ناغف  شورخ و  دش  رب  هرذ  ره  ز  ناکم ***  ةورذ ال  دش  هشیدنا  رپ 
تسخ  درد  نآ  زا  لیربج  شیوخ  خر  تسد *** ود  مغ  ناز  لیفارس  دز  رسب 

تسشن  ونازب  اپ و  دمآ ز  رد  تسد ***  شراک ز  هاش  دش  هچ  ناکیپ  ز 
ور  درک  دوخ  دنوادخ  يوسب  وم ***  راسخر و  دیدرگ  خرس  نوخب 
ناهج  يادخ  يوس  درک  هگن  نامداش ***  لد  ناداش و  راسخر  ود 

تفگ  دینشب و  هچ  منادن  نکیلو  تفنش ***  تفگ و  هاش  نآ  تشاد  یسب 
ناد  زار  ةدنناد  زار  زا  زج  نآ ***  رارسا  هگآ ز  تسین  یسک 

زاین  یب  دب  ياج  زا  قشع  رد  هک  زابقشع ***  نآ  هدنخرف و  قشع  نآ  شوخ 
تسا  لزنم  ار  قشع  لگ  بآ و  رد  هن  تسا ***  لد  بحاص  راک  یقشاع  یلب 

راکب  دیاین  ار  وا  یناج  نت و  رای ***  ياوأم  هدید  دوخب  وک  یلد 
تسا  لزنم  ار  قشع  رهوج  اجک  تسا ***  لد  ناج و  دنب  رد  هک  لد  نآ  ره 
نیک  تشد  نآ  رد  دمآ  ردنا  اپ  ز  نید ***  هاش  نوچ  هک  يوار  تفگ  نینچ 

رپس  شهاگ  هیکت  رتسب و  هر  ز  رس ***  داهنب  مخز  سب  ونازب ز 
دید  ریت  كوان  زا  رپ  ار  شنت  دیرگنب ***  نید  رالاس  يوس  رمع 
ناوتان  شنت  هنیک  ناکیپ  ز  ناور ***  هشنهش  مسج  نوخ ز  هدش 
وزرآ  تسدب  ار  امش  دمآ  هک  ور ***  دروآ  دادیب  شیج  يوس 

ریپ  خرچ  وا  تسد  ۀتسب  دب  هک  ریت ***  كون  زا  دیدرگ  هتسخ  ینت 
كاپ  يور  وا  شوغآ  مه  يدوب  هک  كاخ ***  نوخ و  رد  هتشغآ  یشوغآ  دش 

نیرب  شرعب  يداهن  رب  نیز  هک  نیز ***  ار ز  یهش  مدیروآ  ریزب 
رانک  ردنا  شارهز  هدرورپ  هک  راوخ ***  تشد  نیا  رد  مدنکف  ار  ینت 

رخشاخرف  نارادمان  يا  هک  ریس ***  دب  نا  دیدنخ  نیا و  تفگب 
رابک  لوسر  طبس  يوس  يور  رادبآ ***  رجنخ  نم  دریگ ز  هک 

نیما  لوسر  شود  بیز  دب  هک  نیک ***  دربب ز  رجنخ  ار ز  يرس 
هاوس  ام  رب  دنوادخ  دشاب  هک  هانگ ***  یب  دشک  رد  نوخب  ار  ینت 

هتسارآ  نم  زا  وا  راک  دوش  هتساوخ ***  تعلخ و  نم  دبایب ز 
دیسر  دهاوخ  رایسب  دقن  واب  دیزی ***  دایز و  نبا  سپ ز  نآ  زو 

ررش  ناشیا  زا  تفر  نیرب  خرچب  رگدادیب ***  شیج  نوچ  دنیدنش 
وا  نیرفن  رپ ز  نابز  رسارس  ور ***  دنداهن  رگیدب  کی  همه 

هام  دیئوم  دیشروخ و  دییرگب  هآ ***  گوس و  زا  رپ  رسارس  دش  هپس 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 358 

http://www.ghaemiyeh.com


راک  ناریلد ز  تسد  دنام  ورف  رایتخا ***  ار  راکنا  دندرکن 
هاپس  نایرگ  يوس  ره  دنداتس  هاش ***  يوس  یسک  رگشل  دماین ز 

فک  رجنخ ز  دندنکف  رسارس  فرط ***  ره  زا  تساخ  ناغف  شورخ و 
دنلب  دز  رب  کناب  ناشک  رگشلب  دنسپ ***  نادرگ  راک  دشن  ار  رمع 
تسا  رواد  رگداد  ةدیدنسپ  تسا ***  ربمغیپ  طبس  نیاک  میناد  هک 

تسا  ام  دنوادخ  انامه  شیادخ  تساور ***  ناسنیدب  نیا  نتشک  اجک 
راگزور  شدرگ  دش  هچ  هن  رگ  و  راز ***  راک  دش  هنوگنیدب  نکیلو 

نتخاس  ادج  رکیپ  ار ز  شرس  نتخات ***  وا  يوس  نونک  دیایب 
تسین  رادیدپ  ور  نیا  وا  زج  وا  يوس  تسین ***  راک  ةراچ  نیا  زج  ار  ام  هک 

نانع  نید  هش  يوس  دیئارگ  نانس ***  فک  رب  تخات  سنا  نانس 
هاگن  هریخ  درک  هش  راسخرب  هاش ***  کیدزنب  دمآ  هچ  ناباتش 

داتف  ربمیپ  يورب  شهاگن  داشگ ***  رب  ار  هدید  نوچ  هاش  يوس 
لوسر  يور  هاشنهش  يور  ز  لوبقان ***  نآ  دید  شا  هدننیب  هچ 

دود  هچ  نازرل  تفر  رمع  يوسب  دوز ***  تشگ  رب  دنکفا و  رجنخ  فک  ز 
گنت  هدیدرگ  راکیپ  راک  زا  لد  گنر ***  هتفر  خر  بیکش و ز  یب  لدب 
دیرگنب  وا  يوس  نیک  مشخ و  زا  رپ  دید ***  هنوگنیدب  ار  وا  هکنوچ  رمع 

تخس  وت  رب  ادخ  رهق  مشخ و  هدش  تخب ***  روش  نیا  هک  خساپ  داد  نینچ 
رگداد  رواد  اب  هنیک  زا  رپ  رگ ***  دادیب  وت  نوچ  ناهج  هدیدن 
يرواد  هگ  رواد  یسرتن ز  يرتسگ ***  نیک  هنوگنیدب  یئامن 

نیبب  ار  وا  شنیب  ةدننیب  هب  نیک ***  تشد  نیا  رد  نک  وا  يوس  هگن 
( 121  ) هحفص يارگ  نوخ  نت  اب  دحا  تشدب  ادخ ***  لوسر  هداتف  یئوگ  هک 

راگدرورپ  كاپ  ام  مصخ  هدش  راگزور ***  دش  هریت  امب  نامه 
گنن  تسار  نمرها  ام  رادرک  ز  گنج ***  دنوادخ  اب  یسک  هدرکن 

رهگ  دب  یک  دیشورخ  يدنتب  رمع ***  ار  وا  راتفگ  دینشب  هچ 
راز  راک  رد  دروآ  درم  یئ  هن  راکب ***  داین  نتفگ  هوای  ارت 

هاگدروان  نارادمان  يا  هک  هاپس ***  يوس  دیشورخ  هر  رگید 
ادخ  لوسر  طبس  يوس  يور  يارک ***  رس  رجنخ  نم  دریگ ز  هک 

رابک  لوسر  هاگ  هسوب  دب  هک  راکف ***  ار  يرجنح  دنک  رجنخب 
يرورس  نایبورکب  شدوب  هک  يرس ***  نیک  زا  رپ  درآ  نم  دزنب 

شورخ  فلاخم  شیج  دمآ ز  رب  شوجب ***  دمآ  رگشل  وا  راتفگ  ز 
هامب  ات  دش  ها  زا  رپ  یهام  ز  هآ ***  زوس و  رپ  تشگ  يوس  ام  همه 

بل  دنداشگ  نیرفنب  رسارس  بت ***  بات و  رد  دنداتف  یتیگ  ود 
وم  خرس  قرزا و  مشچب  يدوب  هک  ور ***  هنوراو  درم  رهگ  دب  یکی 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 359 

http://www.ghaemiyeh.com


راکبان  نآ  تشگ  ناور  نادیم  ز  راد ***  بآ  رجنخ  رمع  زا  تفرگ 
تشز  وید  دش  راداد  كاپ  يوس  تشرس ***  دب  نآ  تفر  نید  هاش  يوس 

هاوخ  هنیک  نمرها  دش  رادادب  هاش ***  کیدزنب  دمآ  نیک  زا  رپ 
دش  هاگآ  راک  زا  هچ  هشنهش  دش ***  هاش  يوس  نیک  زا  رپ  نازات  هچ 

داهن  جک  يا  راک  نیا  دیان  وت  ز  داز ***  وید  يا  هک  نایرگ  تفگ  نینچ 
درون  يراد  هچ  نم  اب  هنوگنیا  زا  درک ***  زاب  یتسین  ناوت  هرنآ  زا 
هار  دومیپ  شیوخ  رگشل  يوس  هاش ***  راتفگ  دینشب  وید  نآ  هچ 
فرط  ره  زا  همیسارس  هدیود  فک ***  رجنخ ز  دنکفا  دیزرلب و 

وه  ياه  زا  داتفا  رد  رگشلب  وزرآ ***  يورین  نت  هتسسگ ز 
ربخیب  نابز  نت  لد و  زا  نابز  رمع ***  دزنب  ار  وا  دندربب 

دادن  خساپ  دینشب  هچ  ره  نخس  داتسیا ***  نابز  یب  رمع  دزنب 
لگب  ناریلد  ياپ  تفر  ورف  لجخ ***  دش  وا  راک  زا  رادهپس 

تساخ  دادیب  شیج  زا  سوک  وغ  تساخ ***  دایرف  رفک  هگ  رگشل  ز 
شورخ  لد  زا  وید  نوچ  دروآ  رب  شوجب ***  دمآ  ردنا  نیک  رپ ز  رمع 
شوگ  دیرادب  نم  ۀتفگ  رب  هک  شورخ ***  دز  نیک  رگشلب ز  ناشورخ 

راگزور  واب  نونکا  دیرآ  رس  راک ***  دیرآ  رب  ار  وا  دیزاتب 
دنمتسم  وا  زاوآ  دش ز  ناهج  دنلب ***  دش  وا  زاوآ  هچ  ناسنیدب 

نارک  نورگ  تشگ  نامز  نیمز و  اج ***  دمآ ز  رب  رگشل  هرابکیب 
فرط  ره  زا  تساخ  ناغف  ویرغ  فکب ***  اهنانس  نازرل  دنتفرگ 

دنتخات  نید  هاش  يوس  نیک  زا  رپ  دنتخآ ***  نیک  غیت  هزین و  همه 
تسیرگ  نوراو  وید  نایع  خزودب  تسیرگ ***  نوخ  متس  ناز  ودع  نانس 

ریمن  نیصح  دش  رمع  يوسب  ریگ ***  راد و  ۀماگنه  مرگ  دش  هچ 
دید  هنوراو  وید  ناهن  نهآب  دیرگنب ***  رهگ  دب  نآب  نوچ  رمع 

نمرها  نت  نیگآ  نهآ  هدش  نت ***  سیلبا  هدیشوپ  دالوفب 
لجخ  نوراو  وید  هدش  شراک  ز  لعفنم ***  نمرها  وا  رادرک  ز 

دای  راکیپ  مزرنآ و  زا  درک  یسب  داشگ ***  بل  نیک  رپ ز  رمع  يوسب 
دنمتسم  نانس  ناز  هدش  یتیگ  ود  دنلب ***  ینانس  دب  شردنا  گنچب 

ناهج  شون  شین  نانس  ناز  هدش  نانس ***  كون  دودن  ردنا  رهزب 
گنر  درک  ار  هرهچ  ادخ  نوخب  گنچ ***  زیت  رشبلا  ریخ  راکیپ  هب 

تشاد  تسد  رد  هچنآ  دومن  رگشلب  تشارف ***  رب  رمع  دزنب  ار  نانس 
رخ  شاخرف  درم  یک  تفگ  نینچ  رمع ***  يوس  دیشورخ  سپ  نآ  زو 

نومنهر  رواد  يوس  میارک  نونک ***  مراد  تسد  رد  هک  ینانس 
نیما  لوسر  هاگ  هلبق  دب  هک  نیک ***  زار  يولهپ  نآ  نم  مردب 
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دنلب  نادزی  شرع  يدش  نت  نازک  دنمتسم ***  منک  شکون  ار ز  ینت 
فدص  ار  وا  رم  یئایربک  دوب  فرش ***  زک  هنیس  نیک  مفاکش ز 

رشبلا  ریخ  هاگیهت  مردب  رگج ***  شکون  مفاکش ز  ار  ینت 
منک  ارهز  شوغآ  مه  ار  متس  منک ***  اراکشآ  نیک  رفک و  هر 

بآ  هدروخ  اسنلا  ریخ  تسد  زا  هک  باضخ ***  میامن  ار  یئوسیگ  نوخب 
كاپ  نادزی  رون  نزخم  دب  هک  كاچ ***  كاچ  نوخب  ار  يرکیپ  منک 
تسشن  دراد  راداد  شرع  رب  هک  تسد ***  ود  میاشگ  رب  يرواد  يوس 

اج  جارعم  رتارف ز  شدوب  هک  اپ ***  زار  یهش  هنیک  مرآ ز  رپب 
يرواد  هگ  رواد  دوب  وا  هک  يرواد ***  هنگ  یب  مشک  رد  نوخب 

يربهر  وا  زج  دشابن  ام  رب  هک  يرکیپ ***  رس  نوخ  زا  میالاب 
راوگوس دش  ماش  رگشل  لد  راکبان ***  گر  دب  نآ  راتفگ  ز 

(ع) ترضح يولهپب  ندز  هزین  رفاک و  نآ  هب  دودرم  نآ  نداد  باوج  ریمن و  نب  نیصح  اب  دعس  نبا  ندومن  وگتفگ 

بابک  دش  وا  تفگ  زا  وید  دد و  بآ ***  هدید  زا  نمیرها  تخیر  ورف 
ریت  ناویک و  دیدرگ  همیسارس  ریفن ***  نودرگ  نادرگ  دمآ ز  رد 
ناون  مغ  زا  تشگ  نامز  نیمز و  نانع ***  رسارس  رگشل  دنتفرگ 

اپ  دمآ ز  رد  هرکیب  یتیگ  ود  اس ***  شرع  دش  ریت  هزین و  رس 
نیدهاش  يوس  هدرک  تسا  رنانس  نیکب ***  ناراوس  نالوجب  وس  ره  ز 

هار  هشیدنا  دش ز  امنهر  زا  مگ  هاش ***  يوس  نانس  ریت و  تسار  دش  هچ 
كاخب  نودرگ  ریت  کلف  زا  داتف  كامسلا ***  حمر  میب  زا  تشگ  ات  ود 

مد  هدنراد  راداد  تسب  ورف  متس ***  دش  ناور  رواد  رادادب 
امنهر  هر  دش  مگ  يوس  شش  ادخ ر ز  رواد  يورین  تلجخ ز  ز 

دنزگ  دمآ  ردنا  نیرب  شرعب  دنلب ***  خرچ  داتفا  ردنا  اپ  ز 
هآ  دود  زا  دیشروخ  دیشوپب  ادخ ***  رواد  يورین  تفای  للخ 

نیرفآ  ناهج  شنیرفآ  رظن ز  نیک ***  رهق و  رپ  دیشوپب  یتفگ  وت 
كاخ  تشگ  ناکم  نوک و  شقن  همه  كاخ ***  داب و  شتآ و  دش  بآ  همه 

هار  دنتسج  راداد  ياریپب  هاش ***  يوس  نوچ  دندیسر  ناراوس 
تخیرگ  يدرگ  میب  زا  هشوگ  رهب  تخیسگ ***  نارادمان  فک  زا  نانس 

نانس  دراب  هاشنهش  يوس  هک  نآ ***  يارای  هن  رگشل  ار ز  یسک 
راک  ناریلد ز  تسد  دنام  ورف  راگزور ***  دش  هریت  ناروآ  مانب 

ریس  راداد  لد ز  فک و  رب  نانس  ریمن ***  نیصح  ناشورخ  هگان  هک 
دش  کیرات  هدنشخر  زور  وا  رب  دش ***  کیدزن  هاش  اب  هچنآ  ویرغ 

راگدرورپ  رهق  زا  همیسارس  راگدرک ***  نماد  رد  دورمن  وچ 
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تخاس  هاش  يولهپ  ناشن  شنانس  تخآ ***  هاش  يوس  ار  متس  نانس 
نیتملا  لبح  تسسگب  هزین  رس  نیرب ***  شرعب  دمآ  ردنا  فاکش 

( 122  ) هحفص هآ  شرع  لد  زا  مغ  دمآ ز  رب  هاش ***  يولهپ  دیفاکش  شنانس 
نایبورک  شرع  زا  دنداتف  ناغف ***  کیالم  جوفب  دمآ  رد 

ناهج  هاش  يولهپ  دیردب  هچ  ناشن ***  دبنآ  هک  يوار  تفگ  نینچ 
رمع  يوس  دیزات  میب  زا  رپ  رکراک ***  دش  هاش  رب  هچ  شنانس 

درد رپ ز  لد  ناسرت و  ناساره و  درز ***  راسخر  نازرل و  تسد  نت و 
لاب  ود و  لدب  كان و  درد  ناجب  لال ***  هتشگ  نابز  دوبک  مغ  زا  خر 

دای درک  دوخ  راک  زا  دییرگب و  داشگ ***  رب  ار  هدید  رمع  يوسب 
متخآ  نانس  یهاش  يولهپب  متخاس ***  دوخ  دنوادخ  راک  هک 

ربهار  دب  دنوادخ  قلخب  رگداد ***  رواد  ناهج  رد  دب  هک 
ننملاوذ  رداق  نیکب  متشگ  هک  نمب ***  یشخب  هچ  منادن  نونکا  وت 

وگتفگ  نآ  زا  دیدرگ  هشیدنا  رپ  وا ***  راتفگ  دینشب  هکنوچ  رمع 
هآ  درد  زا  رپ  دش  ناشک  رس  لد  هاپس ***  نآ  رس  زا  شورخ  دمآ  رب 
دنزگ  شیاجب  دیآ  راک  ناز  هک  دنمتسم ***  رمع  رگشل  راک  زا  دش 

نید  هاش  يوس  دزات  هک  نونکا  هک  نیک ***  رفک و  رگشل  اب  تفگ  نینچ 
يرس  رجنخب  دزاس  رود  نت  ز  يرکیپ ***  دشک  رد  نوخب  رجنخ  ز 

راختفا  رشبلا  ریخ  تشاد  واب  رانک ***  رد  اسنلا  ریخ  هدرورپ  هک 
دیزی  دایز و  نبا  داش  دنک  دیجم ***  لوسر  درآ  ردنا  مشخب 

وا  رب  نیرفن  دندومن  رسارس  وا ***  راتفگ  دندینش  نوچ  نارس 
راک  نادرگ ز  يوزاب  دنام  ورف  رایتخا ***  ار  راک  نآ  دندرکن 

نیگ  هودنا  تشگ  نامز  نیمز و  نیدهاش ***  يوس  يدرگ  دیزاتن 
سرف  نید  هش  يوس  تشد  نآ  رد  سک ***  دیزاتن  رگشل  نادرگ  ز 

دیرگنب  همه  رگشل  نادرگب  دید ***  رامیت  هب  ار  هپس  نوچ  رمع 
ناور  نشور  رادهپس و  ریلد و  ناوجون ***  یکی  يراصن  موق  ز 
دوبن  یناوج  ناناوج  رد  وا  وچ  دوبن ***  یناولهپ  وا  هچ  نادیمب 

رخ  شاخرف  درم  یک  تفگ  نینچ  رمع ***  دوخ  يوس  ار  وا  درک  بلط 
وت  نیئآ  تخادنا  رب  وک  یسک  وت ***  نید  نمشد  دش  وت  راکش 

ناغف  اب  ناور  دش  هگلتق  يوس  ناوجون ***  نآ  دیطلغ  تشدنیا  رد 
نیرفآ  ناهج  برق  تفای  نایع  نید ***  هاش  يوس  ناباتش  دمآ  هچ 
تفای  شیوخ  یکیدزنب  ار  ادخ  تفای ***  هار  نوچ  هاش  یکیدزنب 

روط  يانیس  ياریپب  یسوم  وچ  رون ***  تفات  نیرفآ  ناهج  زا  شلدب 
شورخ  دص  وا  يوم  رهز  دمآ  رب  شوه ***  دش ز  شلد  یئایربک  سب  ز 
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ترضح  ندرک  دیهش  ههجب  ار  ینارصن  دعس  رمع  نداتسرف 
دیرب  ناج  لد و  احیسم  نید  ز  دیدب ***  احیسم  يادخ  هوکش 

فرط  کی  رب  ياجنآ  زا  دش  ناور  فک ***  رجنخ ز  دنکفیب  ناساره 
دش  رازیب  شیوخ  تلم  زا  هک  دش ***  رادید  وحم  نانچ  هر  کیب 

شورخ  دص  وا  يوس  ره  دمآ ز  رب  شوه ***  دش ز  فص  احیسم  ینامز 
درک  هراپ  مغ  ارلد ز  نابیرگ  درک ***  هراظن  هکنوچ  نیدهاش  يوس 

دید  دنوادخ  لالج  هوکش  دیرگنب ***  نیدهاش  رب  رود  زا  وچ 
دش  رادومن  نادزی  رون  وا  رب  دش ***  رارسا  فشک  وا  رب  هر  کیب 

كاپ  ریغ  زا  لد  نورد  دزاس  هک  كاخ ***  تشم  نآ  هدنخرف  كاخ  یهز 
راثن  ناج  دنک  لوا  رادیدب  رای ***  رادیدب  يراثن  درادن 

دشک  ناناج  راب  شا  هتسخ  نت  دشک ***  نوخ  رد  شیوخ  نت  نیتسخن 
تسد  شیوخ  نت  ناج و  دیوش ز  هک  تسم ***  رادلد  قشع  زا  ددرگ  نانچ 

دنک  یتسه  كرت  یگرابکی  هک  دنک ***  یتسم  قشع  یم  زا  نانچ 
رس  ناج و  نت و  دیامن  شیاپب  رظن ***  رد  دروآ  رای  راسخر  هچ 

نیرفآ  ناج  رادادب  دش  نیرق  نیدهاش ***  يوس  دمآ  ینارصن  وچ 
دیما  ان  لدب  ناوتان و  نتب  دیب ***  وچ  نازرل  داتسیاب  ینامز 

دید  هچ  میوگ  هک  هگآ  تسین  ملد  دیرگنب ***  نیدهاش  يوس  ینامز 
دیب  وچ  نازرل  نینوک  هتشگ  زک و  دید ***  كاخ  رب  هداتفا  روس  یکی 

نیرب  شرع  هدیدرگ  ریگ  نیمز  نیمز ***  رب  نامسآ  نایع  هداتف 
ادخ  نوخ  نوخ ز  رپ  تشد  هدش  اپ ***  هداتف ز  رواد  دنوادخ 
مد  هتسب  ورف  یسیع  زومآ  مد  متس ***  یسوم  زاسمدب  هدیسر 

ادخان  نوخ  يایردب  هداتف  ارگ ***  نافوط  حون  یتشک  هدش 
لین  يایرد  فرژ  دش  هقرغ  نوخب  لیلخ ***  ران  يارآ  نشلگ  هدش 

رگداد  رواد  ناهج  رب  هدش  رگراک ***  نایدورمن  ریت  رس 
كاپ  نادزی  رون  وا  زا  ادیوه  كاچ *** كاچ  نیک  غیت  زا  دید  ینت 

هام  دیشروخ و  شخب  هلک  يدوب  هک  هالک ***  یب  هر  كاخ  رب  دید  يرس 
راوگوس  لدب  ناشف و  نوخ  خرب  راگزور ***  ةدید  شندید  زا  دش 

يادخ  ای  دوب  احیسم  انامه  يارکین ***  نیا  هک  انام  تفگ  لدب 
تشامگ  رب  رظن  شیوس  دنوادخ  تشاد ***  هشیدنا  رپ  ناج  لد  ینامز 

هاگن  شیوس  درک  دمآ و  شوهب  هاش ***  شوهیب  هداتفا  دوب و  ناون 
تفای  رادلد  يوس  هر  هدید  نآ  زا  تفای ***  زاب  هگن  ناز  نوچ  راز  لد 

دای  درک  نتشیوخ  نت  ناج و  ز  داشگ ***  نوچ  ار  هدید  وا  راسخرب 
دش  شومارف  شنید  ایند و  هک  دش ***  شوهدم  تسم  نانچ  شیور  ز 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com


هاش  دیشخب  هچ  ار  وا  هک  میوگچ  هاگن ***  کی  زا  راکیپ  تشد  نآ  رد 
دش راداد  راداد  زاوآ  مه  دش ***  رادلد  زارمه  درپ  یب  هک 

رظنم شوخ  ناوج  نآ  ندش  مدان  رشبلا و  ریخ  دنزرف  لتق  ةدار  اب  نادیم  نایمب  ینارصن  ناوج  ندمآ 

نیرفآ  ناج  دزن  دش  هدیدنسپ  نیرفآ ***  ناهج  شیوس  درک  رظن 
تفای  رادلد  يوس  هر  هدرپ  یب  هک  تفای ***  هار  نانچ  لد  هگتولخب 

ماکب  یتیگ  ود  ره  اروت  ددرگ  هک  مالس ***  يدرک  رهم  رپ  هاش  يوس 
هاگن  شیوس  درک  نانک  مسبت  هاش ***  درم  نآ  راتفگ  دینشب  هچ 

ادخ  ار  ةدنب  یسک  دناوخ  هک  اور ***  دشابن  نیا  ام  شیک  رد  هک 
مین  احیسم  منیرفآ  حیسم  مین ***  اتکی  نادزی  هک  نادزیب 

تسا  نتسبآ  میرم  ممد  ضیف  ز  تسنم ***  زا  شخب  ضیف  يوسیع  مد 
( 123  ) هحفص

دیرب  لد  نتشیوخ  لد  نید و  ز  دینش ***  ار  هش  تفگ  نوچ  دیشوین 
امنهر  رواد  امنهر  شدش  ادخ ***  رون  نشور ز  تشگ  شلد 
رگداد  رواد  خر  شدیدب  رگ ***  هولج  ادخ  تاذ  تشگ  وا  رب 

دیدب  ار  ادخ  تشذگ  دوخ  زا  هک  دید ***  هچ  نیب  ادخ  مشچب  منادن 
اج  درک  یهت  وخ  زا  هرابکی  هک  اپ ***  درشفب  رای  هر  رد  نانچ 

تشاد  راتفگ  يارای  هن  شنابز  تشاد ***  رادید  قوش  یسب  هدیدب 
میلک  انیس  روط  نماد  رد  وچ  میب ***  دیما و  رپ ز  یلد  هداتس 
ناد  زار  ةدنیوگ  وحم  هدش  نابز ***  رسکی  هتسب  رب  راتفگ  ز 

تسس  دوب  نابز  نتفگ  نکیلو ز  تسرد ***  زغن و  راتفگ  رپ ز  ناهد 
دیدب  رواد  يور  يوسیع  رگد  دیرگنب ***  وا  يوس  رگد  هشنهش 

تفای  هچ  وا  رظن  کی  زا  هک  میوگ  هچ  تفات ***  راداد  راداد  رون  وا  رب 
دوب  هدیچیپ  شیوخ  رب  باوخ  ناز  هک  دوب ***  هدید  وا  هتفشآ  باوخ  یکی 

رای  راتفگب  شدوبن  نکیلو  رایرهش ***  زا  دیسرپ  تساوخ  یمه 
بجع  راگدرک  نایب  کیاکی  بل ***  داشگب  هاشنهش  هگان  هک 

باوخب  احیسم  تداد  هدژم  نینچ  باوخب ***  یسیع  شود  بش  يدید  هک 
تسا  رواد  رواد  نابرهم  وتب  تسا ***  رترب  هگیاپ  ارت  نم  زا  هک 

وگتفگ  نآ  زا  دمآ  تریح  ارت  وا ***  راتفگ  هچ  کی  اکی  يدینش 
مرن  زاوآب  يدوشگ  خساپب  مرش ***  رپ ز  یلد  اب  نابز  ناهد و 

وت  ناسآ ز  رهد  لگشم  هدش  وت ***  نایناهج ز  قلخ  هدنز  يا  هک 
تسا  هیاس  مرس  رب  تا  هیاپ  زا  هک  تسا ***  هیاپ  کلف  زارف  رب  ار  وت 
زاب  دروآ  خساپ  نینچ  احیسم  زار ***  هنوگنیا  زا  وا  اب  وت  یتفگ  هچ 
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درک  داینب  راتفگ  هنوگنیدب  درک ***  دای  مسق  نادزی  رادادب 
يرتالاب  مزعلاولوا  زا  نأشب  يرتالاب ***  وت  اهنت  هن  نم  زا  هک 

درب  مان  کیب  کی  ار  مزعلاولوا  درمش ***  رب  رشبلاوب  ات  دواد  ز 
هاوخ  رذع  ناش  ریصقتب  یتسه  وت  اوس ***  ام  ۀنراد  هاگردب 

وت  شوه  رس  دش ز  وا  راتفگ  ز  وت ***  شوگ  رد  دش  وا  راتفگ  هچ 
نآ  ریبعت  دیدرگ  تسار  نونک  ناگیار ***  رگا  باوخ  نآب  یتشگن 

داهن  نآ  خر  رب  خر  تفگ  نینچ  دازکین ***  نآ  دینشب  هاش  زا  هچ 
ناد  بیغ  رواد  یئوت  انامه  نامه ***  یتفگ  هکنآ  نم  باوخ  دب  هک 

دیما  لاهن  دش  روراب  ارم  دیون ***  مداد  هنوگنیدب  احیسم 
زاب  تفگ  نمب  یتفگ  هچ  ره  همه  زاین ***  زار و  ماگنه  راتفگب 

نامگیب  نیک  راکیپ  تشد  نیا  رد  نآ ***  ماگنه  دیدرگ  مرگ  نونک 
كاپ  ناج  ناج ن  نامگیب  دوش  كاخب ***  مطلغب  تیاپب  يرای  هچ 

منک  یناگدنز  مندرم  زا  سپ  منک ***  يراکماک  نیرب  دلخب 
تفای  مالسا  هاشنهش  تسد  ز  تفات ***  يور  دوخ  نید  زا  نیا و  تفگب 

هاگدروآ  تشد  يوس  دش  ناور  هاش ***  ياپ  رب  دیلامب  ار  نیبج 
تشذگ  ناناج  رادیدب  ناج  زا  هک  تشگ ***  تسم  نانچ  ناناج  رادید  ز 

هاپس  نارس  زا  ویرغ  دمآ  رب  هاوخ ***  هنیک  دش  هنیک  رگشل  اب  هچ 
وگتفگ  رد  داتفا  رد  رگشلب  وا ***  راک  زا  دندنامب  یتفگش 

دنمک  نامک و  وزاب  كارتفب  دنلب ***  ینانس  دب  شردنا  گنچب 
وا  گنچ  زا  هتشگ  رس  دندنامب  وا ***  گنهآ  دندومن  ناریلد 

هاگمزر  نآ  رد  شنانس  غیت و  ز  هار ***  كاخ  نآ  رد  دش  ناشک  رسرس 
یتخیگنا  شتآ  نانس  كون  ز  یتخیر ***  نوخ  رفک  لد  شغیت  ز 

راهنیز  ناشکندرگ  دمآ ز  رب  راز ***  راک  رد  دیزات  هک  وس  رهب 
دندش  ناساره  وز  رسب  رس  هپس  دندش ***  ناسرت  رفک  رگشل  وا  زا 

ور  دنداهن  شیوس  هنیک  زا  رپ  وجشاخرف ***  ناریلد  نالی و 
زیت  غیت  رجنخ و  دش  زیت  وا  رب  زیختسر ***  هگ  دروآ  دمآ ز  رب 

كاخب  يرازب  نیز  رب  زا  داتف  كاچ ***  كاچ  نانس  كون  دش ز  شنت 
وید  نادرگ  دندیرب  ار  شرس  ویرغ ***  شورخ  دمآ  رب  رگشل  ز 

دنتخادنا  نمشد  رس  شیاپب  دنتخات ***  رمع  يوسب  ناویرغ 
شوجب  دمآ  وید  دد و  خزودب  شورخ ***  رپ  دش  رفک  رگشل  همه 

دش  دازآ  هشیدنا  درد و ز  ز  دش ***  داش  رمع  رگشل  رادرک  ز 
وا  کیرات  يار  ةدنب  هدش  وا ***  کیدزن  فوک  رگشل  همه 

ور  دنیامن  نید  رورس  يوس  وا ***  زا  رگشل  دنیوج  هچ  نامرف  هک 
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ياج  دمآ ز  رب  ناشورخ  هر  رگید  يار ***  هریت  هروگ  دب  موش  نآ  هک 
تسین  راتفگ  هار  ناتساد  نیا  رد  تسین ***  رای  وا  راتفگب  ار  نابز 

تسیرگ  نوگلگ  کشا  نخس  مشچ  ز  تسیرگ ***  نوخ  نخس  نیز  ملق  كون  ز 
راگن  نوخ  دوش  یتیگ  يارغطب  رابگشا ***  ناتساد  نیز  هماخ  دوش 

دیشک  شنیرفآ  رب  خسن  طخ  دیشک ***  شنیب  مشچ  رب  همرس  نوخ  ز 
رشبلا  ریخ  دنزرف  لاوحا  ز  رس ***  همان  رب  هماخ  دنز  هنوگچ 
رو  هنیک  هدش  رواد  يارادب  رگد ***  راب  دعس  ةداز  نوچ  هک 
داد  زاوآ  ماش  رگشل  يوس  داشگ ***  رب  نابز  يزیت  يدنتب و 

مادب  دمآ  رب  يدیص  هیامنارگ  ماکب ***  دش  ناهج  ار  امش  نونکا  هک 
مرس  درآ  رب  نادرگ  نودرگب  مرب ***  درآ  هک  سکنآ  ره  ار  شرس 

منک  رسفا  راوازس  ار  شرس  منک ***  رهوگ  رد و  همه  شراثن 
رابکشا  دش  دادیب  شیج  لد  راکبان ***  كردب  نآ  راتفگ  ز 

نیرفآ  ناهج  ناهج  زا  شورخ  نیک ***  تشد  نآ  رد  دمآ  رب  یتفگ  هک 
دنلب  نیرفن  کناب  دش  هشوگ  ره  ز  دنسپ ***  رگشلب  شمالک  دماین 

دوب  راکنا  يار  لدب  ار  سک  هن  دوب ***  راتفگ  يارای  هن  ار  یسک 
تسب  راتفگ  هار  ناشهآ  بلب  تسخ ***  هشیدنا  نارادمان ز  لد 

راوگوس  رمع  رگشل  راک  زا  دش  رایتخا ***  ار  راکنا  دندرکن 
دیدب  رسارس  ار  دوخ  ناریلد  دیرگنب ***  نارس  يوس  مشخ  زا  رپ 

رمع  اب  وگتفگ  ار و  ءادهشلا  دیس  لتق  رمش  ندرک  لوبق 
نیعل  رمش  تخات  نورب  رگشل  ز  نیک ***  رپ ز  یلد  اب  هرسیس  زا  هک 

داتسیا  رمع  دزنب  ناشورخ  داب ***  هچ  نازرل  تفر  رمع  يوسب 
تسا  نمیرها  مداژن ز  لسن  هک  تسا ***  نم  راکراک  نیاک  تفگ  نینچ 

سب  راک و  نیا  نم  تسد  دیآ ز  رب  سک ***  يارای  راک  نیا  رد  درادن 
رانک  رد  ءاسنلا  ریخ  هدرورپ  هک  راز ***  راوخ و  مشک  رد  نوخب  ار  ینت 

تسکش  مرآ  رد  یتیگ  يارادب  تسد ***  كاپ  رواد  يوس  میاشگ 
رشبلا  ریخ  طبس  مشک  رد  نوخب  رو ***  هنیک  ناهج  يادخ  اب  موش 

(124 هحفص (  هاوخ  رذع  دوش  ناهانگ  رپ  رب  هک  هانگیب ***  نوخب  يرایرهش  مشک 
شیوخ  دنوادخ  نیک  هر  زا  مشک  شیک ***  هنیک  دوخ  دنوادخ  اب  دوش 

رون  شرع  رب  تفات  شرکیپ  زا  هک  رودب ***  میامن  رکیپ  ار ز  يرس 
دود  يادخ و  لوسر  خر  نآ  رب  دوس ***  هک  اریخر  نوخ  زا  میالاپب 
ادخ  يور  دوب  وا  يور  رد  هک  يارگ ***  نوخ  منک  یئور  ریشمشب 
نید  ایند و  دوب  ناوج  يو  زا  هک  نیک ***  یناوجون ز  يوس  میارگ 

راگزور  رشبلا  ریخب  مرآ  رس  راز ***  راک  منک  نادزی  يارادب 
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هاگدروآ  كاخ  زا  تساوخ  ناغف  هاپس ***  درگ  دیدرگ  نیا و  تفگب 
وید  تشگ  ناور  رواد  كاپ  يوس  ویرغ ***  رپ  نیرب  شرع  تشگ  وا  زا 

هالک  دوخ  رس  زا  دنکف  یتیگ  ود  هایس ***  دوبک و  دش  نامز  نیمز و 
نمرها  دیسر  نادزی  کیدزنب  نم ***  هاش ز  دزن  دش  وید  نآ  هچ 
نیرب  شرع  زارفا  رب  دش  ارت  نیز ***  تشپ  زا  دمآ  دورف  يدنتب 

يادخ  نوخب  دیامن  نیگنر  هک  يارگنوخ ***  رجنخ  فکب  هتفرگ 
شوه هرابکی  تفر  نایبورک  ز  شورخ ***  نادزی  هاگرد  دمآ ز  رب 

نیتملا  لبح  تسسگب  هرابکیب  نیرب ***  شرعب  دمآ  ردنا  تسکش 
ررش  شنیرفآ  رد  داتفا  رد  ردق ***  اضق و  شقن  تخیر  مه  ز 

لالجلاوذ  نماد  دش  درگ  زا  رپ  لالم ***  یئایربک  رد  درک  رثا 
دش  رادیدپان  رسب  رس  ناهج  دش ***  راک  زا  هلمج  ناکم  نامز و 

نتخیر  كاخ  کلف  رب  نامسآ  تخت  ز  تخیسگ ***  شنیرفآ  هتشر  همه 
دش  قاط  هن  داینب  داب  ربا  دش ***  قاروا  رتفد  هن  هراب  کیب 
نایسدق  اه  هفرغ  زا  دنداتف  نایز ***  دمآ  ردنا  نایناحورب 

تشذگ  رد  يوس  ام  زا  دنوادخ  تشگ ***  دنوادخ  یب  يوس  ام  همه 
نامز  نیمز و  شقن  تخیر  مهب  ناکم ***  ةورذ ال  دش  هحون  زا  رپ 

راک  تردق ز  تسد  دش  هک  یتفگ  وت  راگدرورپ ***  يورین  تفای  للخ 
دیما  ان  کلم  حور  تشگ  دوخ  ز  دیب ***  وچ  یتیگ  ود  دوخ  رب  دیزرلب 

لال  تشگ  مغ  شنیرفآ ز  همه  لاک ***  رکذ  زا  دش  کیالم  نابز 
دندش  نایرگ  راز و  يوس  ام  همه  دندش ***  ناجیب  دودنا  هلمج ز  ناهج 

رس  لاب  ورپ  ریز  هدرک  ناهن  رپ ***  هدرتسگ  لیربج  لیئاکم و 
نایسدق  نیرب  شرع  هداتف ز  ناور ***  ارنایناحور  هتفر  نت  ز 

راوگوس  ربخ  یب  درخ  هداتف  رارقیب ***  ناشهیب  نوچ  لقع  هدش 
ارک  نوخ  نایسدق  ةرهچ  هدش  ارس ***  متام  سدق  یشلگ  هدش 
نیمز  يورب  ناشفا و  رپ  هداتف  نیمالا ***  حور  لاب  ورپ  هتسکش 

مدع  رسکی  هتشگ  ناهج  دوجو  مد ***  رابکی  هتسب  ورف  یتیگ  ود 
ناکچنوخ  نیرفآ  ناج  لیذ  هدش  ناج ***  هدرک  یهت  شنیرفآ  نت  ز 

تسس  راک  رپ  هتشگ  اضق  تسد  ز  تسس ***  راک  زا  ریدقت  تسد  هدش 
هاچ  رعق  رد  رهم  هم و  هداتف  هار ***  هدرک  مگ  خرچ  کلف  رودب 

تسد  هداتف ز  هر  کیب  یتیگ  ود  تسه ***  هچ  ره  ناهج  وناج  هتشذگ ز 
راک  شنیب ز  مشچ  شنیب  هدش  راک ***  شنیرفآ ز  همه  هداتف 

هتخیر  ناکم  نوک و  شقن  مهب  هتخسیگب ***  دنب  نیتملا  لبح  ز 
كاغم  رد  نیرب  رهپس  هداتف  كاخ ***  زابنا  هتشگ  نیرب  شرعب 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 367 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمز  نامز و  رب  ادن  نیا  دیسر  نیرفآ ***  ناج  هاگرد  هگانب ز 
دیدرگنب  ننملاوذ  رواد  يوس  دیرگنب ***  نمب  الاب  يوس  رد  هک 

اوس  ام  ةدنراد  دینیب  هب  هاگن ***  رسکی  دیئامن  شنیب  هب 
يوس  ام  همه  نادزی  شرع  يوس  هاگن ***  مد  رد  دندومن  الابب 

ار  دنوادخ  نیب  ادخ  مشچب  ار ***  دننام  لثم  یب  دندیدب 
راگدرک  رواد  ناهج  لالج  رابکشا ***  يوس  ام  رب  هتشگ  وا  زا 

نیرفآ  ناج  راداد  نامرفب  نیرب ***  شرع  نیلابب  هداتس 
راکشآ  وز  هتشگ  یلع  هوکش  راقفلاوذ ***  رمک  رب  هتخیوایب 

یلج  بر  رون  دش  رادیدپ  یلع ***  العا  شرع  رب  دندیدب 
دندش  ناوخ  انث  شحدمب  کیالم  دندش ***  نایرگ  دندید  هچ  کیالم 

تاذب  میاق  هچ  میاق  شرع  ربا  تانیاک ***  همه  میاق  دندیدب 
دندناوخ  شمیاق  همه  کیالم  دندناشفا ***  رب  ناج  همه  شیاپب 

دش  رون  زا  رپ  یتیگ  ود  شمان  ز  دش ***  روهشم  شرع  رد  مان  نیاب 
دود  بر و  دزن  زا  دمآ  باطخ  دوب ***  هچ  ره  همه  شنیرفآ  يوس 

مامت  شتسد  نم ز  تجح  دوش  ماقتنا ***  دشک  نوخنیا  زا  هش  نیا  هک 
هابت  یتیگب  منانمشد  دنک  هاوخ ***  هنیک  نم  نید  یپ  زا  دوش 

دنک  نوخ  يراکبلط  هگنآ  سپ  دنک ***  نوگلگ  هرهچ  نم  نوخ  زا  هچ 
بآ  هرهچ  رب  هدید  زا  دندناشف  باطخ ***  نیا  نوچ  دندینش  کیالم 

هآ  رپ ز  لد  کشا  رپ  هدید  همه  هاگیاج ***  رد  ارآ  دنتفرگ 
ساره  رب  لد  دندوشگ  یهورگ  سامتلا ***  یپ  رواد  هاگردب 

نیمز  رب  رگا  ار  ام  وت  یتسرف  نیرفآ ***  ناج  راداد  كاپیا  هک 
مینک  يرادمان  نتخاب  ناجب  مینک ***  يراپسناج  شهر  رد  همه 

میوش  یمارگ  نادزی  کیدزنب  میوش ***  یمان  میدرگ  هتشک  رگا 
رامد  نادزی  مصخ  زا  میرآ  رب  راگدرک ***  زا  میبای  نذا  رگا 
دنتفاتشب  راداد  كاپ  يوس  دنتفای ***  رگداد  زا  يروتسد  هچ 

وج  هاش  لد  نایوگ و  هاش  نابز  وم ***  هدیلوژ  نایرگ و  راز و  همه 
راک  تسد  زا  هتفر  دب  هک  مدنآ  رد  راز ***  راک  نآ  رد  نایرگ  دندیسر 

دندز  رپ  نید  هاشنهش  نوخب  دندز ***  رس  رب  تسد  همه  ناشورخ 
گنچ  لای و  رپ و  لاب و  دندومن  گنر ***  هاشنهش  نوخب  رسارس 

نادواج  هگیاج  نیمزرس  نآ  رد  نامسآ ***  يوس  رگید  دنتفرن 
کلف  هن  تریغ  نیمزرس  نآ  دش  کلم ***  رخف  دنتشگ  دندومن و 

راگدرورپ  رون  ناهج  رد  دوش  راکشآ ***  نوچ  هک  يوار  تفگ  نینچ 
روهظ  ردیح  لآ  میاق  دنک  رون ***  رپ ز  شمدقم  زا  یتیگ  دوش 
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نیگن  شرهم  شقن  يوس  ام  همه  نیرب ***  شرع  شرهب ز  هک  یماما 
راکشآ  ادخ  ددرگ  قلخ  ربا  راگ ***  دنوادخ  ددرگ  قلخ  رب  هچ 
تسیو  ماک  شقن  يوس  ام  همه  تسا ***  يو  مانب  توبن  نیگن 
شود  توبن ز  رهم  تسیناشن  شورس ***  یب  یبن  ياهراک  دنک 

دنک  یئادخ  راک  قلخ  ابا  دنک ***  یهاوخ  هنیک  ادخ  نوخب 
ماع  صاخ  دشک  رد  نوخب  نوخ  نیا  زا  ماقتنا ***  دشک  نوخ  نیا  زا  نیتسخن 

اپ  درآ ز  رب  ار  ناهج  ثلث  هک  اجب ***  ار  یسک  دنامن  مدرم  ز 
رت  کشخ و  همه  یتیگب  دزوسب  رمک ***  زا  راقفلاوذ  دشک  نیک  رپ  هچ 
دشک  رد  نوخب  رسارس  ارناهج  دشک ***  رب  رمک  زا  غیت  وچ  نوخ  نیا  زا 
دوش  نوخ  زا  رپ  ایرد  تفه  همه  دوش ***  نوماه  هوک و  نوخ  ریز  ناهن 

( 125) هحفص
نوخ  يایرد  نوخ ز  دیآ  نورب  نورب ***  دیآ  هوک  زا  هکیربا  هک 

ناهج  درگب  نوخ  زجب  درابن  ناگرهم ***  يد و  هام  ماگنهب 
ادج  ناشنت  نیک ز  زارس  دزاس  هک  اسراپ ***  دهاز و  ملاع و  یسب 

رس  ناج و  زا  دندرگ  هرهب  یب  هک  رو ***  هیام  یتفم و  یضاق و  یسب 
نامک  رد  ناهج  لها  دنتفا  رد  ناکچ ***  نوخ  ناهج  رد  دوش  شغت  هچ 

لعفنم  نتخیر  نوخ  ددرگن ز  لد ***  محریب  تسه  مه  تسهاش  هک 
نیگمشخ  لدب  ددرگ  هتفگ  نآ  زا  نید ***  هاش  دوشنب  ار  هتفگ  نآ  هچ 

راگن  نوخ  زا  شیوخ  ةرهچ  دنک  راهب ***  ربا  دننامب  دشورخ 
شوک  دادیب  قلخ  افویب  يا  هک  شورخ ***  درآ  رب  لد  زا  همیسارس 

راگزاس  رواد  اب  دیدرک  هچ  راکبان ***  مدرم  يا  دینادن 
يامنهر  وا  دوب  ادخ  قلخب  يادخ ***  قلخ  دنوادخ  دب  وا  هک 

زاین  روادب  ار  امش  رم  دبن  زارد ***  ار  متس  تسد  دیدومن 
دیا  هتشغآ  دوخ  نوخب  اریهش  دیا ***  هتشک  نیک  نادیمب  يویدخ 

راگ  دنوادخ  دب  ادخ  قلخب  رایرهش ***  يوس  ام  رب  دوب  وا  هک 
نم  هاش ز  کیدزن  دنیایب  نخس ***  نیا  رهق  مشخ و  زا  رپ  دیوگ  هچ 

نمجنا  نز  درم و  ینز  رب  رهب  نمجنا ***  وا  زا  ددرگ  رهق  زا  رپ 
ءادهشلا  دیس  نالتاق  زا  مئاق  ترضح  نتساوخ  نوخ  باب  رد  فیرش  ثیدح  همجرت 

نیرب  شرع  کشر  شربنم  دوش  *** نید هاشنهش  دیآرب  ربنمب 
راگدرورپ  شرع  ۀیاپ  دوش  راکشآ ***  شا  هیاپ  زا  هک  ربنم  هچ 
ادخ  مدرم  شرع  رد  دننیبب  اج ***  هاش  شا  شرع  رب  هچ  دیامن 
نخس  رد  نیرفآ  ناهج  دیآ  رد  نمجنا ***  همه  شنیرفآ  دوش 

برع  هاشداپ  نآ  رم  دیاشگ  بل ***  دنوادخ  رکذب  نیتسخن 
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لوتب  نانب  جوز و  حدم  دنک  لوسر ***  تعن  راداد و  دمح  زا  سپ 
نیرب  شرع  يوس  رب  یحو  درب  نیما ***  لیئربج  دونشب  وز  هچ 

لعفنم  دوش  تغالب  شتفگ  ز  لجخ ***  ددرگ  شراتفگ  تحاصف ز 
نیرفآ  ناج  یحو  نیرب  شرع  ز  نیمز ***  رب  رگید  دمآ  دیئوگب 
نانک  تمالم  مدرمب  دیآ  رب  نابز ***  دیاشگ  يدرمب  هگنآ  سپ 

ور  دنوادخ  زا  دیتفات  رب  هک  ور ***  تشز  مدرم  رس  هریخ  نیا  هک 
دیتفای  خر  خرس  ادخ  نوخب  دیتخات ***  دوخ  دنوادخ  يوسب 

كاپ  نادزی  رون  دب  هک  اریسک  كاخ ***  نوخ و  رد  دیدیشک  يرازب 
كاپ  نادزی  رون  وا  راب  دب  هک  كاخب ***  یلخن  كابیب  دیدنکف 

دیتخیر  ادخ  نوخ  ماجنا  رس  دیتخیگنا ***  هنتف  ادخ  مزرب 
تسب  زبس  دبنگ  هن  شقن  وا  هک  تسد ***  دیدرک  خرس  ادخ  نوخب 
دود  يادخ و  هاگ  هلبق  شخر  دوب ***  هک  اریسک  نوخ  رد  دیدنکف 

شیوخ  دنوادخ  یتیگب  هتشک  هک  شیک ***  دادیب  موق  يا  دینیبب 
راگدرک  رواد  رگداد  يوس  رامش ***  زور  دیئآ  رد  هنوگچ 

رات  دوپ و  ار  هدرپ  هن  هتسب  وا  هک  راگن ***  فک  رب  هتسب  یسک  نوخ  ز 
دیا  هتشغآ  هک  نوخب  ارناهج  دیا ***  هتشک  ارک  نیک  زک  دنادن 

زیر  هبانوخ  تسنامز  نیمز و  زیختسر ***  ات  شرع  دوب  نوخ  رپ  هک 
شوجب  دیآ  رب  شتفگ  یتیگ ز  ود  شورخ ***  رپ  نید  هاش  نینچ  هنوگچ 

شوجب  ایرد  وچ  دیآ  هراب  رگید  شورخ ***  درآ  رب  ناراهب  دعر  وچ 
رشبلا  ریخ  طبس  اب  دیدرک  هچ  رگدادیب ***  قلخ  افویب  يا  هک 
تسه  هچ  ره  ةدنراد  يارادب  تسپ ***  الاب و  يارادب  دیوگب 

ما  هتشغآ  ردنا  نوخب  ارناهج  ما ***  هتشک  نم  هک  ار  ناهج  ثلث  ود 
نیسح  كارش  دنب  هب  ربارب  نیتاشن ***  ةدنرادب  دشابن 

دنوش  ناغفا  هآ و  رپ  قلخ  همه  دنوش ***  نایرگ  هلمج  ناهج  شتفگ  ز 
نخس  میوگ  زاب  ادخ  زار  ز  نب ***  هب  دمآ  دنوادخ  زار  هچ 

ادخ  شرع  ةراوشوگ  نآ  رس  ندومن  هزین  رب 
ارکنوخ  نامسآ  هن  تشگ  نوخ  ز  ادخ ***  نوخ  تخیر  نیمز  رب  نوچ  هک 

درگب  دمآ  رد  یئایربک  فص  درون ***  نوخ  ایربک  نماد  دش  هچ 
دیرفآ  نانس  نانس و  وک  يرس  دیدپ ***  دش  نانس  نانس  كون  ز 

نانس  زارف  زا  دومن  یلجت  ناهج ***  يادخ  یئایربک  همه 
رگ  هولج  دش  هزین  ین و  كون  ز  رگداد ***  رواد  ناهج  لالج 

روط  لخن  ۀلان  زا  رپ  ین  نآ  دش  رون ***  دیبات  هزین  نآ  رب  رس  ناز  هچ 
تشگ  زار  ةدرپ  هن  زومآ  مد  تشگ ***  زاسمد  هزین  نآ  هچ  رس  نآ  هب 
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تساوخ  راز  ۀلان  شا  هدرپ  رهز  تسار ***  تشگ  ۀمغن  وا  دنب  ره  ز 
زاجح  قارع و  نازوس  هلان  نآ  زا  راذگ ***  رد  دش  هدرپ  هن  همغن  نآ  زا 

ادخ  شرع  دیدرگ  هزین  رس  اج ***  دومنب  هزین  نآ  رب  رس  نآ  هچ 
روراب  هدش  یبوط  لخن  وز  هک  رو ***  راب  يرس  دش  ار  هزین  رس 

وش  شوماخ  دنمدرخ  يا  نیبب  وش ***  شوهیب  لقع  يا  وت  نک  هگن 
رابکشا  زیختسر  ات  شاب  نوخ  ز  رابب ***  نوخ  دبا  ات  نامسآ  يا  وت 

رهچ  هناگیب  شیوخ و  زا  لقع  يا  وت  رهپس ***  يور  يارایم  روخ  يا  وت 
راهن  هشیمه  تداب  لیل  همه  راگزور ***  يا  شاب  دبا  ات  هیس 

وش  شوهدم  هرابکی  لقعیا  وت  وش ***  شوماخ  هنازرف  صخش  يا  وت 
نیبب  شنیرفآ  ءدبم  يا  وت  نیبب ***  شنیب  مشچ  يا  وت  ار  ادخ 

باجح  هن  رد  زاس  ناهن  ار  ادخ  باتفآ ***  زا  نشور  ار  رهد  نکب 
شیوخ  يوس  هدم  هر  رگید  اریسک  شیوخ ***  يور  اه  هدرپ  رد  زاسناهن 

ناهن  رد  رس  هرابکی  زاس  ناهن  ناوخم ***  دوخ  ۀصق  رگید  مدرمب 
نکم  ارادم  مدرمب  ار  ادخ  نکم ***  اراکشآ  دوخ  يور  رگد 

نونز  فاکز و  نیا  درون  رد  مهب  نوگن ***  نک  ار  هدرپ  هن  هرابکیب 
رآ  رب  یتیگ  ود  ره  زا  جنپ  شش و  راگزور ***  ةرهچ  نکف  ردششب 

نورطسی  ام  قاروا  زاس  هیس  نون ***  رعق  رد  زاس  ناهن  ار  ملق 
نامز  نیمز و  شقن  زاس  هیس  ناکفنک ***  نون  فاک و  رد  زادنا  رد 

مروآ  نایب  نابز  رت  نوخب  مروآ ***  ناکچ  نوخ  ار  هماخ  ین 
رت  کشخ و  همه  یتیگب  دزوس  هک  ررش ***  مکلک  دزارفا ز  رب  نانچ 

دنک  نوخ  رپ  هرهچ  ایربک  نوخ  ز  دنک ***  نوگلگ  شرع  نوخب  دوخ  خر 
هالکیب  متس  زا  دش  ورد  نت  ز  اور ***  یئایربک  دب  هک  اریرس 

دیشک  رد  ناغف  هرکیب  یتیگ  ود  دیشک ***  رجنخ  رمش  شرجنح  رب  هچ 
( 126  ) هحفص

تشذگ  رتخا  ناراوس ز  شورخ  تشذگ ***  رد  کلف  زا  نالی  ویرغ 
دنمتسم  دش  ریبکت  یتیگ ز  ود  دنلب ***  دش  اهزاوآ  ریبکتب 

ادخ  مانب  نایوگ  دنوادخ  امنهر ***  ةدنناد  دنوادخ 
دنتخانشن  دنتشک و  دنوادخ  دنتخات ***  ادخ  يوس  يوگ  ادخ 

تسرپنادزی  نایوگ و  دنوادخ  تسد ***  دنتسش  دنوادخ  نوخب 
داب  رود  نیرفآ  یئانیب و  ز  دابروک ***  نآ  رب  نیرفن  راب  دص  ود 

هتخانشن  دنوادخ و  هتشکب  هتخات ***  ادخ  مزرب  نیک  رپ  هک 
هام  دیشروخ و  راسخر  دیشوپب  هابت ***  یتیگ  ود  راگزور  دش  هچ 

دش  هریخ  ناشکندرگ  مشچ  وا  زا  دش ***  هریت  نامسآ  نوچ  هلمج  نیمز 
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رهم  شیوخ  زا  هرابکی  دندیرب  رهچ ***  دندیدن  ار  رگیدکی  یسک 
رمع  رمشب و  نیرفن  دندومن  رسب ***  رس  همه  رگشل  ناریلد 

دندش  ناریح  هودنا  درد و  نآ  زا  دندش ***  نامیشپ  هر  کی  راک  نا  زا 
هاوخداد  دوخ  دادیب  دوخ ز  رب  هاوخ ***  دایرف  هشوگ  ره  ناویرغ ز 

رهچ  هدرپ  رد  دیشروخ  هدرک  ناهن  رهچ ***  هتسب  ورف  مدرم  هنامز ز 
دوب  رانلگ  قلخ  ةرهچ  نوخ  ز  دوب ***  رابنوخ  تشد  رد و  مدرمب 

تسیرگیم  نوچ  ریشمش  هک  میوگ  هچ  تسیرگیم ***  نوخ  ریت  رجنخ و  مغ  ز 
دوب  داش  مغ  زا  رگ  هحون  وا  رب  دوب ***  هآ  زا  رپ  اهنانس  نابز 

كاخب  رفغم  دیدرگ  هودنا  ز  كاچ ***  شیوخ  نت  نشوج  درک  مغ  ز 
داهن  زا  شورخ  شوج و  دروآ  رب  داتف ***  ناتفخ  كاخ  رب  درد  زا  رپ 

داشگ  نوخ  ۀمشچ  شا  هقلح  ره  ز  داتف ***  نوخ  رد  درد  مغ و  زا  هرز 
گنن  ریز  ناروآ  مان  مان  هدش  گنر ***  هتفر  خر  رسارس ز  ار  نالی 

نیمز  رب  یمه  ار  نتشیوخ  يدز  دید ***  هاشنهش  بسا  همیسارس 
رایرهش  نماریپ  هب  ناویرغ  راهب ***  ربا  وچ  ناشوج  ناشورخ و 

هامب  يدناشف  ار  هر  كاخ  مس  ز  هآ ***  دیشروخب  يدیشک  رب  لد  ز 
یتخورفا  شتآ  نابز  رب  شلد  یتخوس ***  شا  هلان  فت  زا  نیمز 

یتخات  رگد  يوسب  ناشورخ  یتخادنا ***  هاش  يوس  نوچ  رظن 
دندش  ناویرغ  شک  وس  ناریلد ز  دندش ***  ناریح  راز و  هپس  شراک  ز 

رهگ  دب  نآ  تفگ  نینچ  رگشلب  رمع ***  ناراوس  يوسب  ناشورخ 
راوهار  ةراب  نیا  دیریگب  راذگ ***  شیوسب  رسکی  دیرآ  هک 
دنتخاس  نیمک  وس  رهب  ناریلد  دنتخات ***  وا  نامرفب  ناراوس 

نیکب  دمآ  رد  ناراوس  يوسب  نید ***  هاشنهش  بسا  دید  نآ  هچ 
نانک  نادندب  ار  نامز  نیمز و  نانکیراز ***  ناشوج و  ناشورخ و 
ریش  هنیک  رپ  تشد  رد  وچ  نادرگب  ریلد ***  دمآ  رد  ناراوس  يوسب 

تسخب  نت  زارس  نادن  دب  ار  یس  تسپ ***  درک  دگل  برضب  ار  یسب 
راز  راک  رد  داتفا  هتشک  یسب  راکبان ***  رگشل  نآ  زا  شمس  ز 

دید  هتشک  یسب  ار  هپس  نارس  دیرگنب ***  نیک  نادیمب  نوچ  رمع 
دندمآ  زاب  شیوخ  رگشل  يوس  دندمآ ***  زارف  وس  نآ  زا  ناراوس 

هاش  بسا  دش  زوریف  راکیپ  هب  هاپس ***  زا  نیک  تشد  نوچ  تشگ  یهت 
شوه  تفر  داتفا ز و  ردنا  دوخب  شورخ ***  دوخیب  هرابکی  دروآ  رب 
زار  كاخ  اب  تفگ  یمه  ناشورخ  زارد ***  ینامز  دوخیب  دوب  یمه 

تخوس  كالفا  گنخ  هن  هرابکی  هک  تخورف ***  شتآ  لد  زا  شا  هلان  نانچ 
شوه درب  كام  نوک و  ششورخ ز  شورخ ***  دز  رگج  زا  دمآ و  شوهب 
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یتخیر  رسب  ناشوج  ناشورخ و  یتخیگنا ***  كاخ  نیمز  زا  اپب 
رسب  يداتف  اپ و  يداتف ز  رظن ***  يدرک  هاش  رب  هداتس 

نامز  ناکم و  راگدرک  يوس  نامسآ ***  يوس  تیاکش  امیاب 
تخوسب  شتآ  كالفا  رب  شهآ  ز  تخوس ***  رفک  رگشل  لد  شراکز 

نیچ  خرچ  هن  يور  رد  داتفا  رد  نیمز ***  نامسآ و  زا  دمآ  ویرغ 
دندش  ناشوج  هودنا  رسارس ز  دندش ***  ناشورخ  رگشل  ناراوس 

ءادهشلا  دیس  نوخب  ار  لای  رس و  حانجلاوذ  ندومن  هدولآ 
زاب  تفگ  نینچ  يوار  راتفگ  ز  زادگناج ***  ۀصق  نیا  زاس  نخس 

زاب  تفگ  نینچ  يوار  راتفگ  ز  دش ***  هاش  یکیدزن  هراب  نوچ  هک 
كاچ  درک  نتشیوخ  نت  نادندب  كاخ ***  دنک  ارپ  رب  رسب  ناشورخ 

تخوس  هاگ  رخ  تفه  شلد  زوس  ز  تخوس ***  كاخ  لد  شنورد  هآ  ز 
هار  كاخ  نامز  ره  یتخیر  رسب  هاگن ***  نایرگ  درکیمه  نت  نآ  رب 

راهب  ربا  هوک  نماد  رد  وچ  رایرهش ***  نماریپ  هب  ناشورخ 
یتخیگنا  هلعش  نیشتآ  لد  ز  یتخیر ***  ورف  نینوخ  کشا  خرب 

هاگن  يدرک  هاش  نت  رب  یهگ  هاش ***  يولهپ  يدرتس ز  نوخ  یهگ 
دیشک  رس  زا  شناکیپ  كون  بلب  دیشک ***  رکیپ  شگندخ ز  نادندب 

داهن  رس  یهگ  ناشورخ  شیاپب  داتف ***  شیاپب  نایرگ  راز و  یهگ 
ررش  دز  نامسآ  رب  هنیس  زا  هک  رس ***  هاش  يولهپ  رب  دوس  یهگ 

یتساوخ  رس  هاش  رکیپ  زا  هگ  یتساخ ***  رب  يداتفوا و  یهگ 
ور  خرس  وا  نوخ  زا  تشگ  یهگ  وا ***  ياپ  رب  هراسخر  دوس  یهگ 

تسج  هراچ  شنت  مخز  رهب  زا  هگ  تسش ***  هدید  زا  هشیدنا  نوخ ز  یهگ 
دیشک  رد  نوخب  ار  نتشیوخ  یهگ  دیشک ***  نادندب  نت  زا  شریت  یهگ 

یتشابنا  هدید  رب  كاخ  یهگ  یتشامگب ***  هدید  یهگ  نت  نآ  رب 
دومن  نینوخ  يور  هش  موقلحز  دوس ***  يور  هش  موقلحب  هگانب 
دینش  ربمیپ  هاگ  هسوب  زا  هچ  دینش ***  رکیپ  كاپ  ناز  هچ  منادن 

ارگنوخ  خرب  ناکچنوخ و  بلب  اجز ***  دمآ  رب  ناشورخ  هگان  هک 
هار  دومیپ  هاش  ۀمیخ  يوس  هاش ***  ناتفخ  هدنکفا  ردنا  شودب 
راقفلاوذ  وا  يور  رب  دنکفا  رب  راوتسا ***  دومن  نیز  رس  رب  هرز 

گنر  هداد  نوخب  نشوج  ناتفخب و  گنچ ***  لای و  ورب  شود و  هقرغ  نوخب 
نید  هاش  ۀمیخ  يوس  دش  ناور  نیز ***  راسنوگن  نانع و  هتسسگ 

دز  هآ  زا  شتآ  روخ  هاگرخب  دز ***  هام  نمرخ  رب  هلعش  لد  ز 
ررش  نودرگ  خرچ  رد  دنکفا  رد  رو ***  هلعش  لدب  ناشفنوخ و  خرب 
رابکشا  خرب  ناکچ و  نوخ  خر  ز  رازن ***  راز و  هراب  رگد  ناویرغ 
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هار  ددرگ ز  زاب  دوخ  هک  یئار  هن  هاگ ***  همیخ  يوس  دیآ  هک  يدور  هن 
هار  یتشگزاب ز  يدیشورخ و  ارس ***  هدرپ  کیدزن  هچ  يدیسر 

هام  هاگرخب  لد  زا  شتآ  يدز  هاگن ***  يدرک  هاگرخ  يوس  یهگ 
اون  رب  دش  هدرپ  هن  هلان  سب  ز  ارس ***  هدرپ  يوس  سرف  دمآ  هچ 

دوبک  دش  هم  رهم و  خر  شهآ  ز  دود ***  تساخرب  خرچ  دبنگ  هن  ز 
باتفآ  کلف  مراهچ  زا  داتف  باجح ***  هن  ةدرپ  دش  هدیدرون 

( 127 هحفص (
نوگلین  دش  زبس  ةدرپارس  نود ***  خرچ  نماد  دش  خرس  نوخب 

شیوخ  يوسیگ  دیشروخ  دنک  رس  ز  شیوخ ***  يور  هم  دیشارخ  نخانب 
ریپ  مارهب  يور  دش  خرس  نوخ  ز  ریت ***  همان  هماخ و  مغ  دز ز  نوخب 

ور  تشگنا  هب  ناویک  دیشارخ  وم ***  دنک  رب  دیهان و  دیشورخ 
بیجب  تداعس  تسد  درب  ورف  بیکش ***  یب  دش  سیلبا  لوه  سب  ز 

هار  تسج  ناکمال  رب  هآ  مس و  هآ ***  توهال  ياریپ  دمآ ز  رب 
لالم  رپ  ادخ  میرح  دش  مغ  ز  لالجلاوذ ***  ةورذ  دش  هحون  زا  رپ 
دنلب  دش  ادخ  میرح  زا  ناغف  دنلب ***  دش  نایربک  فص  زا  شورخ 

تساخ  هلان  نامسآ  ةدرپ  هن  ز  تسار ***  هلان  دش  هدرپ  ارس  لها  هچ ز 
دنلب  ناغفا  دیدرگ  هدرپ  هن  ز  دنمتسم ***  دش  هدرپ  ارس  يوس  هچ 

دیرب  شنیرفآ  ۀتشر  ردق  دیرد ***  ار  بجح  هن  ةدرپ  اضق 
راک  رتخا ز  تفه  ره  دنداتف  رارقیب ***  کلف  هن  دش  بامیس  هچ 

هامب  ات  دش  ها  زا  رپ  یهام  ز  هآ ***  تساخرب  توهال  توسان و  ز 
تسیرگ  نادزی  راداد  هک  یتفگ  وت  تسیرگ ***  ناهنپ  اراکشآ و  همه 

ادخ  تسد  هدرپ  هن  دیچیپب  ارس ***  هدرپ  ناماد  دیچ  رب  هچ 
امنهر  رواد  رگداد  يوس  ادخ ***  میرح  رسکی  دنتفرب 

دندمآ  نیدجاسلادیس  يوس  دندمآ ***  نید  هاش  يوس  ناشورخ 
هار  تسب  رب  هیرگ  ناشراتفگ  ز  هآ ***  کشا و  لد  مشچ  زا  دنداشگ 

دیرگنب  نامز  ماما  يورب  دیشک ***  رب  ناغف  بنیز  هآ  زا  رپ 
شوگب  محانجلاوذ  ههیش  دسر  شورخ ***  رد  کلف  کنخ  وت  زا  يا  هک 

ار دومیپ  هدرپارس  يوسب  هاگمزر ***  زا  وت  باب  هک  انامه 
هدمآ  زارفرس  نیک  نادیم  ز  هدمآ ***  زاب  زوریف  هک  منآ  رب 

ارس  هدرپب  يدرم  وت  زا  ریغب  يار ***  کین  يا  میرادن  ام  نونک 
نورب  نورد  مدرتس  هرکی  هک  نوخ ***  تسیرگب  هاش  نآ  دینشب  هچ 

راسگمغ  ناگدیدمغب  ددرگ  هک  رابکشا ***  ةدید  اب  تشگ  ناور 
دز  هام  نمرخ  رب  هآ  لد  ز  دز ***  هاگرخ  ناماد  هچ  الابب 
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ادخ  تسد  هدرپ  هن  دیچیپ  هب  يارس ***  هدرپ  ناماد  دیچ  رب  هچ 
باجح  هن  دش  هدیدرون  هر  کیب  بانط ***  نیرز  تخیسگب  هدرپ  هن  ز 

رون  رپ ز  دش  هدرپ  ارس  هن  همه  روتف ***  هگرخ  تفه  رد  داتفا  رد 
دود  هام  نمرخ  زا  دش  ناویکب  دوبک ***  روخ  هگرخ  دش  هلان  سب  ز 

دید  هدرپ  یب  هک  میوگ  هچ  میوگ  هچ  دیچ ***  همیخ  ةدرپ  نوچ  هاشنهش 
نابز  مدنبب  اهناتساد  نآ  زا  نایب ***  میوگ  هک  هتوک  تسنابز 

تسین  بانوخ  ریغ  ربخ  نیز  لد  ز  تسین ***  بات  ناتساد  نیا  رد  ارنابز 
اون  رپ  دش  هدرپ  ارس  هن  وا  زک  ارس ***  هدرپ  دمآ ز  رب  يویدخ 
دید  دنوادخ  یب  درپ  دنمس  دیرگنب ***  وا  رب  نیب  ادخ  مشچب 

راقفلاوذ  نشوج و  نیمز  رب  ناشک  راهم ***  هتسسگ  ماجل و  هتسکش 
نیسح  يور  هقرغ  نوخب  يوخب و  نیز ***  راسنوگن  نانع و  هتسسگ 

مسواپ  رکیپ و  رب و  نوخ  زا  رپ  مدقان ***  رس  ناکیپ و  رپ ز  شرب 
راوگوس  نامسآ  لد  شهآ  ز  رارق ***  یب  شنت  يراک  مخز  سب  ز 

تشاد  دنسرخ  دنوادخ  یب  لد  هن  تشاد ***  دنوادخ  زا  ناشن  نوخ  زج  هن 
ناد  زار  نآ  زار  رب  هتسب  نابز  نابز ***  هتوک  راتفگ و  رب ز  شلد 

راگدرورپ  دزن  ناون  هداتس  راسمرش ***  رس  هدرب  ورف  تلجخ  ز 
نایب  تیاکح  شیوم  يور و ز  ز  نایع ***  تیاکش  شکش  رس  نینوخ  ز 

دیرتسگ  نخس  وا  اب  هنوگنیدب  دیرگنب ***  وا  رب  نایرگ  هاشنهش 
ادخ  شرع  رترب ز  وت  حانج  اس ***  شرع  نامسآ  تمس  زا  يا  هک 

كاچ  كاچ  شنت  دش  نود  ریشمشب  كاخب ***  نیز  ۀناخ  زا  داتفا  یک 
دیشک  رجنخ  هنیک  زا  هک  شیورب  دیشک ***  رب  نیک  غیت  وا  يور  رب  هک 

دوب  زار  مرحم  شا  هزین  زج  هک  دوب ***  زاوآ  مه  وا  اب  غیت  زج  هک 
تخآ  هک  نیک  هزین  وا  يولهپب  تخات ***  هنیک  زا  هک  شیوسب  نیتسخن 

دومن  شیاتس  شزیت  غیت  زج  هک  دوتس ***  ار  وا  هک  ناکیپ  كون  زجب 
روتس  مس  لاماپ  تشگ  اجک  رون ***  رپ ز  ناهج  دش  وا  زا  وک  ینت 
سر  دایرف  هک  دش  سر  دایرفب  سرداد ***  دش  هک  شموق  دادیب  ز 

درک  راک  شا  هنیس  رب  هک  نانس  درک ***  رانلگ  هک  گندخ  ار  شخر 
دش  زارمه  هک  نانس  اب  شلد  دش ***  زاسمد  هک  ریت  هب  شناهد 

دوبر  رس  زا  رکیپ  هنگ  یب  شا  هک  دوبر ***  رس  زا  رفغم  شا  هنیک  زا  هک 
هتفای  هر  هنیک  زا  هک  نانس  هتفات ***  شطع  زا  دش  هک  شبلقب 

ریت  ناکیپ و  رهب  ارچ  دش  فده  ریش ***  هداد  اسنلا  ریخ  هک  ار  یسک 
دادن  یمایپ  دوخ  زا  نم  يوسب  داتف ***  نیز  ۀناخ  زا  هک  مدنآ  رد 

تشاذگ  اهنت  تفر  اجک  رد  ارم  تشاد ***  هاگآ  هک  نم  یئاهنت  ز 
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دای  درک  ار  هک  شمیرح  لها  ز  داشگ ***  نوچ  ار  هدید  مرح  يوسب 
درتسیم  نیبج  نوخ  زا  هک  مدنآ  رد  دروخ ***  بآ  لد  نوخ  زا  هک  مدنآ  رد 

ناشن  یتسج  هک  زا  مرح  لها  ز  ناگنشت ***  بل  لاوحا  دیسرپ  هچ 
شیوخ  يور  وا  يور  رب  دیلامب  شیپ ***  تشگ  ناون  نایرگ  نیا  تفگب 

زار  هنوگناز  هراب  اب  تفگ  یسب  زارد ***  ینامز  شتفرگ  رد  ربب 
درک  گنرلگ  هرهچ  نوخ  نیراگن ز  درک ***  گنر  ار  هرهچ  شرس  نوخ  ز 

دید  دنوادخ  نینوخ  راسخرب  دیرگنب ***  نامسآ  يوس  هگنآ  سپ 
ناد  زار  ناهن  شتفگ  هچ  منادن  ناغف ***  شورخ و  رپ  لدب  شومخ و 

ور  دروآ  هدرپ  ارس  يوسب  وم ***  راسخر و  خرس  نوخب  هگان  هک 
دوشگ  اهلد  نوخ ز  شلد  نوخ  ز  دومن ***  نینوخ  يور  نالد  نینوخب 

ارک شسرپ  دیدرگ  هراب  يوس  ارس ***  هدرپ  نوریب ز  دیئآ  هک 

تمصع ةدرپ  ارس  زا  ع )  ) تیب لها  ندمآ  نوریب 

مرتحم  مرح  میرح  دش  وا  زک  مرح ***  زا  یئوناب  ناون  دمآ  رب 
دون  نوخ  رپ  يور  یکی  شیوم  ز  دومن ***  نوگلگ  هرهچ  یکی  شیور  ز 

دروخ  بآ  یکی  شمشچ  بانوخ  ز  درتس ***  شیور  نوخ ز  یکی  ناگژم  ز 
ور  خرس  وا  يور  وا  تشگ  یکی  وا ***  يور  رب  دوس  دوخ  يور  یکی 

کشزپ  شمخزب  دش  یکی  کشرس  کشرس ***  زا  شرس  نوخ  تسش  یکی 
ربخ  مبابز  يراد  تفگ  یکی  ردپ ***  يدرک  هچ  نایرگ  تفگ  یکی 

یتخادنا  هتسخ  نت  نآ  اجک  یتفات ***  ام  يوس  ارچ  وا  یب  وت 
دوب  نوخ  رپ  هچ  رهب  هرهچ  ارت  دوب ***  نوگلگ  وت  يور  هک  نوخ  ز 

شیوخ  دنوادخ  يدرک  هچ  ار  ادخ  شیپب ***  دمآ  هچ  ار  ام  دنوادخ 
( 128  ) هحفص ارس  هدرپ  يوس  ارچ  دماین  اپ ***  درک  ارچ  یلاخ  وت  نبز  ز 

نوگژاو  هدش  تنیز  هچ  رهب  ز  نوخز ***  رپ  هدش  تیور  هک  نوخ  ز 
هاترسحاو  هلان  اب  تفگ  یکی  هاگن ***  شیوس  درک  یکی  ترسحب 

دیشک  رس  زا  شناکیپ  كون  یکی  دیشک ***  رکیپ  ششک ز  ریت  یکی 
مد  اپرب و  يوس  دوخ  يور  یکی  مد ***  لای و  زا  تفرگب  درگ  یکی 
نیبج  نوخ  زا  رپ  يور و  دیشارخ  نید ***  هاش  يوناب  نایم  ناز  ناون 

دز  كاچ  يورسخ  ۀماج  نتب  دز ***  كاخ  رب  جات  هراب و  رس  ز 
ررش  دز  یمه  لد  زا  دوس  یمه  رس ***  هاشنهش  دنمس  ياپ  هب 

باتفآ  رب  هیاس  وا  زا  يداتف  باقن ***  يدوب  هام  رب  هک  وسیگ  ود 
دنکف  هشنهش  دنمس  ياپب  دنکف ***  رس  زا  دیچیپ و  تگناب 

رهچ  دوس  فرش  رهب  يوم  نآ  رب  رهم ***  هک  یئوم  تشگ  نوخب  ناشیرپ 
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دنمس  مس  دنباپ  تشگ  نوخب  دنب ***  هام  رب  دنکفا  هک  يدنمک 
درک  زاوآ  رپ ز  برع  زاجح  درک ***  زاس  مجع  قارع و  ياون 
يرذآ  هگشتآب  شتآ  دز  يرد ***  ياون  مغ  نیا  زا  دز  لد  ز 

دناشفنوخ  لگ  گرب  بانوخ  ز  دنار ***  هب  اناوخ  گربلگ  هب  سگرن  ز 
تخیر  بآ  نیشتآ  همه  ناگژم  ز  تخیر *** بانوخ  دیشروخب  هدید  ز 

وم  هحون  اب  دنکرب  تشگناب  ور ***  هلان  اب  دیشارخ  نخانب 
دوذت  نینوخ  ورس  رب  دیاشن  ورس ***  هآ  زا  گوس  اب  درک  ات  ود 

تخوس دیشمج  جات  یک و  تخت  هک  تخورف ***  رب  لد  مغ ز  ناز  هلعش  نانچ 
كاچ  درک  لد  نابیرگ  ترسح  ز  كاخ ***  هریت  رب  دیطلغب  ینامز 

بآ  كاخ  نیشتآ  زا  دروخ  نوخ  ز  بارش ***  هدیشچ  رثوک  وک ز  یبل 
ماجب  یبارش  شدوبن  نوخ  زجب  مادم ***  ندروخ  هداب  حانج  زک  یبل 

دوب  هار  رد  هداتفا  كاخ  زا  رپ  دوب ***  هام  اب  شوغآ  مه  وک  یخر 
درک  راتفگ  هآ  اب  هحون  نیدب  درک ***  راز  لد  زا  نیزح  ياون 

رهم  مشچ  ۀمرس  تهر  رابغ  رهچ ***  هام  وت  هار  رد  هدوس  يا  هک 
دوب  نیگآ  لگ  نوخ  زا  تیور  ارچ  دوب ***  نیگنر  وت  لای  هک  نوخ  ز 

تسیک  نایرگ  وت  هاگدید  نوخ  ز  تسیک ***  ناتفخ  وت  تشپب  نوخ  زا  رپ 
گنت  تسسگب  وت  نانع  زا  اجک  گندخ ***  ریت  وت  حانج  رب  دز  هک 

ام  دنبلد  رادلد و  تفر  اجک  ام ***  دنوادخ  ام  يوس  دماین 
دوب  راداد  كاپ  رگ  شیاتس  دوب ***  رادناهج  وک  يرواد  ناهج 
دیدن  شنیرفآ  ةدید  وا  وچ  دیدن ***  شنیب  مشچ  وا  وچ  یتیگب 
سانش  ان  ادخ  قلخب  دش  ادخ  ساپسان ***  نانمیرها  دش  نادزیب 

دوب  راوازس  ار  وا  رم  شیاتس  دوتس ***  شنیرفآ  ناهج  وک  یسک 
زیت  غیت  رجنخ و  وا  راوازس  ریزگان ***  ناگدنب  اب  تشگ  ارچ 

دش  تخدرپ  دیش  زا  نم  رانک  دش ***  تخس  ناوج  نیا  رب  راک  نانچ 
تخوت  هنیک  نیرفآ  ناهج  اب  ناهج  تخود ***  مشچ  ناهج  زا  نیرفآ  ناهج 

اشگ  روشک  روشک ز  تشگ  یهت  ادخ ***  ناهیک  یلاخ ز  دنام  نیمز 
هاگمزر  يوس  نایرگ  دید  یمه  هام ***  ناتفخ  دیشوپ  نیا و  تفگب 
تشاد  هاش  ندید  وزرآ  لدب  تشاد ***  هار  رب  هدید  هگ  مزر  يوس 

دیدن  یناشن  یتیگ  ياراد  ز  دیرگنب ***  هگمزر  يوس  یتخل  هچ 
ناهج  يادخ  شیوس  درک  هگن  ناهن ***  شمشچ  نوچ ز  دش  دنوادخ 

ررش  دز  نامسآ  رب  هلعش  رهز  رو ***  هلعش  لدب  ناکچ و  نوخ  خرب 
تخوس  هام  نمرخ  رگج  وس ز  ز  تخوس ***  هاگرخ  تفه  ررش  قرب  ز 

دید  دنوادخ  ادخ و  ناشن  دیرگنب ***  دوخ  دنزرف  كاپ  يوس 
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درک  دنسرخ  دنزرفب  دوخ  لد  درک ***  دنبلد  دنزرفب  تیاکح 
نیشناج  ار  دنوادخ  ادخ و  نیقی ***  کلم  يارآ  دنسم  نیا  هک 

ادخ  ناهیک  دنوادخ  کلمب  ارک ***  یتسه  رهد  یتسه  وت  ز 
راز  راک  هگرد  ردپ  راک  ز  راکشآ ***  ینک  ردامب  رگ  دزس 

دیکچ  نوخ  شا  هدید  زا  دیشروخب  دینش ***  ردام  راتفگ  هکنوچ  رسپ 
دومن  نیگآ  لگ  نوخ  زا  راسخر  ود  دومن ***  نینوخ  هراسخر  ود  ناگژم  ز 

راسگ  مغ  ردام  یک  تفگ  نینچ  راز ***  دیئوم  دیلان  دیشورخ و 
جات  تخت و  ۀیاریپ  ناریپ و  هب  جاجز ***  هن  ۀیاس  تا  هیاریپ  هب 

نابساپ  ایربک  وت  هاگرخب  نامسآ ***  ایربک  هگرخ  ارت 
ادخ  میرح  رد  دوب  مرحم  هک  اج ***  توهالب  دراد  وت  میرح 

ناوناب  وناب  فرش  زا  یئوت  ناهج ***  راگدرک  هگ  تولخب 
رپ  ياجنآ  رد  دزاب  لیربج  هن  رذگ ***  اجنآ  رد  دراد  لاکیم  هن 

هتفای  ینشور  روخ  هاگرخ  هک  هتفات ***  ینشور  وت  هاگرخ  ز 
تست  ناتسبش  عمش  یغورف ز  تسرد ***  دش  هم  رهم و  زا  هک  یعاعش 

راگ  دنوادخ  دشاب  رای  ار  وت  رایم ***  رگشل  لد ز  رد  هشیدنا  وت 
زاب  داد  نینچ  خساپ  دییرگب و  زار ***  هچ  ردام  دینشب  دنزرف  ز 

گنرد  اب  یهگ  باتش و  اب  یهگ  گنر ***  هزوریف  خاکنیا  وت  زا  يا  هک 
نم  راتفگ  زغن  وش  هدنشوین  نم ***  رای  یمد  وش  فرش  زا  نونک 
نایز  دمآ  یناریاب  يزات  ز  نایک ***  جات  تخت و  دش  داب  رب  هچ 

مدمآ  ریسا  ناروتب  ناریا  ز  مدمآ ***  ریگتسد  برع  موقب 
بلط  سلجمب  ناریسا  نایم  برع ***  ریما  نیک  زا  درک  ارم 

مدش  ناساره  نم  نمرها  نآ  زا  مدش ***  ناسرت  وید  نآ  میب  زا  نم 
دنلب  رهپس  هدیدن  وا  نوچ  هک  دنژن ***  مدید  هرایتپ  تشز  یکی 

نومنهر  ار  قلخ  هدش  خزودب  نود ***  وید  یکی  خر  هدز  یتفگ  وت 
دید  مشخ  هنیک و  زا  نم  يورب  دیرگنب ***  یمه  ناریسا  رب  یسب 

یتساوخ  ارم  ناریسا  نایم  یتسارآ ***  شهاوخ  ارم  رگشل  ز 
داشگ  نیب  ناهج  زا  لد  نوخ  ارم  داژن ***  دب  نا  رادرک  راتفگ و  ز 

دایب  دمآ  هتفگ  نیا  مداتسا  ز  داز ***  وید  نآ  وید  نآ  راتفگ  ز 
ار  زاوآ  دوخیب  لد  مدیشک ز  ار ***  زار  نآ  لد  دوخیب  تفگ  نمب 

ناتسادمه  هتکن  نآب  منونک  ناتسار ***  زا  مدینشب  هتکن  نیا  هک 
رامسوس  ندروخ و  رتش  ریش  ز  راک ***  تسا  هدیسر  یئاجب  اربرع 

وفت  نودرگ  خرچ  يا  وت  رب  وفت  وزرآ ***  دنک  ینایک  تخت  هک 
داب  زیت  نمرها  شتآ  وا  رب  داب ***  زیورپ  يور  دبا  ات  هیس 
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دنمتسم  نامسآ  داب  راکنیا  زا  دنلب ***  رس  شیدامادب  يدرگ  هک 
ياج  دمآ ز  رب  دنت و  دیشورخ  يار ***  كاپان  وید  نآ  دینشب  هچ 
داد  مانشد  دیسرتن و  مشطب  ز  داهن ***  دب  رفاک  نیک  تفگ  نینچ 
غیردیب  نیک  نک ز  ادج  نت  زا  رس  غیت ***  درواک  دومرف  دالجب 
ور  راداد  كاپ  يوس  مدومن  وا ***  راتفگ  نازرل ز  تشگ  ملد 

( 129  ) هحفص امنهر  رواد  امنهر  مدش  ادخ ***  رواد  دیشخب  میئاهر 
شورس  زا  نیرفآ  ناهج  توص  هچ  شوگب ***  یئادن  مدیسر  هک  انب 

يرتشم  ارت  هاج  هدنب  يا  هک  يرد ***  توصب  یئاون  نمب ز 
یهشنهاش  جرد  رد  هناگی  یهم ***  رهپس  باتفآ  يا  هک 

رهم  هام و  تهگرد  زا  تسیغارچ  رهپس ***  هن  تهگرد  زا  تسیباجح 
رانک  رد  رگداد  ارت  دراد  هک  راک ***  هتشک  وید  نیا  زا  یسرتن 

اجب  دمآ  لد  میوا  راتفگ  ز  ادخ ***  رواد  راتفگ  هچ  مدینش 
متشادرب  هدرپ  لد  شیور ز  ز  متشامگب ***  هدید  واب  ینامز 

تشاد  راع  اه  هدید  زا  شرادید  هک  تشاد ***  رادید  يارای  هدید  اجک 
ادخ  يور  دید  ما  هدننیب  ود  امنهر ***  وا  يور  دش  هچ  ممشچب 

ناور  دمآ  شراتفگ  ممسج ز  هب  ناوتان ***  مدش  رتخا  دب  نآ  يوس 
نیرفآ  ناج  دید  ما  هدننیب  ود  نیرفآ ***  ناهج  مدید  هدننیب  هب 

متخوس  وا  ریغ  دب  هچ  ره  لدب  متخورفا ***  لد  غارچ  شیور  ز 
ادخ  رواد  رهم  زا  رپ  دش  ملد  اج ***  هب  دمآ  هتفر  لد  وز  ارم 

دیدرگنب  وا  راسخرب  يدنت  هب  دید ***  مشخ  زا  رپ  رتخا  دب  نآ  يوس 
نخس  نتفگ  هنوگنیدب  دبیزن  نهک ***  ناهش  نادناخ  اب  هک 

نایک  ناگ  هدازهشب  یتشزب  نابز ***  ناسنیدب  نداشگ  ناوتب  هن 
نیرفآ  وا  راتفگب  اداب  هک  نیب ***  شیپ  هدنناد  تفگ  شوخ  هچ 

درب  یتشزب  ناگرزب  مان  هک  درخ ***  لها  دنناوخن  شگرزب 
يادخ  رواد  رادرک  راتفگ و  ز  يار ***  هریت  نمیرها  دیسرتب 

زاسب  ياد  هچ  ره  وا  راوازس  زارفرس ***  یک  تفگ  واب  یمرنب 
اج  مدرک  مرگ  شندید  یپ  هاوخ ***  کین  نآ  راتفگ  هچ  مدینش 

تشز  وید  اب  راداد  تشگ  نیرق  تشهب ***  مرخ  تشگ  نیرق  خزودب 
شورف یتیگ  دیشروخ  شافخ و  وچ  زور ***  هریت  نآ  دنوادخ و  لالج 

لالجلاوذ  رواد  دب  هک  یتفگ  وت  لامه ***  یتیگب  شدوبن  یبوخ  ز 
وا  يور  زا  میور  دش  رون  زا  رپ  ور ***  دروآ  نم  يوسب  هگان  هک 

دید  دنوادخ  نم  هدننیب  ود  دیرگنب ***  نمب  نادنخ  داش و  لد 
يرگ  شسرپ  درک  نم  ناشیوخ  ز  يرد ***  ظفل  ینایک و  تفگب 
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تفگ  زاب  امب  نیئآ  نید و ز  ز  تفگ ***  زار  ناهن  راکشآ و  یسب 
دنز  دنز و  اپ  نیئآ  نید و ز  ز  دنب ***  رانز  رانز و  راتسد و  ز 

زار  ياناد  درک  هگن  نم  يوس   *** زاب تفگ  یسب  یناهن  زار  هچ 
رهپس  هن  هدرپ  ارس  قاور  رهچ ***  هام  تهگ  رد  رب  هدوس  يا  هک 

قاط  تفه  رب  وت  مکح  تسناور  قاور ***  هن  نیا  نیرز  گنر  وا  رب 
ریت  سیج و  رب  دنناگدنب  ار  وت  ریپ ***  خرچ  هدید  وچ  هدیدن 
مج  يرسک و  خاک  وت  هاگردب  مک ***  رادیدپ  یبابح  زا  دوب 

سونبآ  ةدرپ  هن  شقن  دز  هک  سورع ***  شدوب  هدرپ  رد  وت  نوچ  اضق 
مرح  رد  یئوناب  وت  هچ  شدوب  هک  مرتحم ***  دب  وت  زا  ادخ  میرح 

تسب  دقع  ارت  رم  نیرب  شرعب  تسلا ***  زور  راداد  راد  ناهج 
درک  دنویپ  وت  اب  نم  دنویپ  ز  درک ***  دنسروخ  وت  دقع  نم ز  لد 
ارگ  رب  ار  هدید  هگمزر  نیا  رد  ادخ ***  هدیزگرب  ار  وت  يا  نونک 

دنسپ  يزاس  هک  نارادمان  نیز  هک  دنلب ***  يار  راز و  یلد  اب  نیبب 
تفگ  دنوادخ  مشوگب  یتفگ  وت  تفنش ***  مشوگ  يزار ز  هنوگنیز  هچ 

نک  شومارف  يراد  هک  ره  وا  زج  نک ***  شوگ  رد  ار  وا  راتفگ  هک 
راک  هگآ ز  تگ  ملد  یتفگ  وت  رایرهش ***  نا  رادید  راتفگ و  ز 
متشاد  وگتفگ  لدب  شتفگ  ز  متشاد ***  وا  راک  زا  تریح  لدب 

تسادخ  کش  یب  تسین  ام  شیوخ  رگا  تسام ***  کیدزن  ناشیوخ  انامه ز 
هار  دادیمن  ار  نم  مرش  یلو  هاش ***  مسرپ ز  هک  متفگ  زار  نآ  زا 

يرب  نامرف  يار  دش  يار  ارم  يرواد ***  نآ  زا  يو  زا  دیسرپب 
هاگن  مدرک  مرگ  هگمزب  نآ  رد  هار ***  دومیپ  هک  یهارب  متفرب 

كاپ  ناج  نم  ناج  دش  شراتفگ  ز  كاپ ***  نادزی  دیدرگ  رای  ارم 
ادخ  مدید  دنوادخ  يورب  امنهر ***  ادخ  دش  وا  يوس  ارم 

داتف  رواد  رادناهج  يورب  داشگ ***  هر  هگ  هدید  زا  هکنوچ  هگن 
هتساریپ  هتشگ  نآ  زا  ونیم  هک  هتسارآ ***  مدید  یخرون  هموچ 

رگداد  يرواد  ناهج  رد  هدش   *** رگداد رواد  ناهج  لالج 
تسد  لد ز  ار  هدید  شندید  زا  دش  تسب ***  هار  رظن  رب  شخر  غورف 

دوبن  هگآ  هدید  وا  رادید  ز  دوبن ***  هر  شندید  يوس  ار  هگن 
دیدپ  ناناج  يور  وا  رادید  ز  دیدب ***  ناج  وا  راسخر  رادید و  ز 

دوب  هاگآ  شراسخر  لد ز  ره  هن  دوب ***  هار  ار  هدید  وا  يوس  رب  هن 
كاپ  بآ  شتآ و  شیالآ  ز  كاخ ***  داب و  شیالآ  هزنم ز 

نیرفآ  ناور  اهنت  شناور ز  نیرفآ ***  ناور  اه  ناور  رد  شنت 
زیزع  نارازه  هدیرفآ  رصم  ز  زیخ ***  مرگ  هدش  شنیرفآ  رب  هچ 
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باتفآ  رب  هیاس  دبن  شزونه  باجح ***  خر  رب  هداتفین  شزونه 
شورف  ربنع  هتشگ  نایناحورب  شودب ***  هداتف  وسیگ  ود  ربنعم 

ناور  رثوک  هتشگ  شبل  لعل  ز  ناج ***  هداد  نایناحورب  ناشخرد 
دیزگ  ار  وا  دنویپ  رهم و  لدب  دید ***  هام  نآ  هکنوچ  ما  هدننیب  ود 

متساوخ  ناور  رواد  راداد  ز  متسارایب ***  ناج  لد و  شرهمب 
هاش  دیدنخ  رهم  زا  رپ  میورب  هاگن ***  نایرگ  هچ  مدرک  هاش  يوس 

مرن  زاوآ  هب  متفگ  زاوآ  رپ  مرش ***  رپ ز  یخر  رهم و  رپ ز  یلد 
تسیک  دنمورب  لاهن  هتسجخ  تسیک ***  دنزرف  هدنخرف  روپ  نبا  هک 

دازن  ردام  یناوج ز  وا  نوچ  هک  داژن ***  دراد  هک  زا  هک و  مخت  ز 
دنمدوس  یگدنب  نآ  دشاب  ارم  دنسپ ***  میآ  رگ  ار  وا  رم  تمدخب 
تشاد  دنزرف  كاپ  وا  وچ  انامه  تشاد ***  دنویپ  كاپ  رواد  رگا 

شورخ  يرازب  لد  زا  دروآ  رب  شوگ ***  درک  نم  راتفگ  هنوگنیز  هچ 
كاندرد  لد  زا  نآ  هدروآ  رب  كاخب ***  شگشرس  نوگلگ  تخیر  ورف 

نوگ  هلال  شخر  دشلد  بانوخ  ز  نوخ ***  هلال  رب  هلاژ  زا  دیرابب 
داد  هاگآ  يو  داژن  زا  ارم  داد ***  هار  لد  نوخ  لدب  هدید  ز 

تسنم  نامدود  نشلگ  لگ  تسنم ***  ناتسوب  زا  ورس  نیا  هک 
تسوا  يوجلد  يور  زا  نشور  ملد  تسوا ***  يور  زا  رون  رپ  هدید  ارم 

تسه  دنویپ  وت  اب  ارو  ونیم  هب  تسلا ***  زور  دهع  هدنیارگ 
هاش  دنویپ  هب  مرخ  درک  ارم  هاگیاجنآ ***  رد  نادنخ  نیا و  تفگب 

( 130  ) هحفص دیشک  رودا  راداد  دنویپ  هب  دیشک ***  رب  نیرپ  شرعب  رس  ارم 
تسلا  زور  دنویپ  تسب  وا  هک  تسب ***  دنویپ  دهع و  یسک  اب  ارم 

درک  دنویپ  دنوادخ  اب  ارم  درک ***  دنسروخ  دنزرف  دنویپب 
دیسر  نودرگب  نوخ  رسپ  مشچ  ز  دیسر ***  نایاپب  ردام  راتفگ  هچ 

زاب  تفگ  نینچ  ردامب  وا  رگید  زارد ***  ینامز  نایرگ  دوب  یمه 
تسکش  نودرگ  زورما  هک  انامه  تسب ***  زورنآ  وت  باب  هکیدهع  هک 

دیدپان  دش  راکیپ  تشد  نیا  رد  دیما ***  لاهن  یمارگ  نآ  نونک 
نم  دنوادخ  دش  مگ  تشدنآ  رد  نم ***  دنویپ  تسسگب  هصرع  نیا  رد 

رهم  هدنشخر  كاخ  رد  تفر  ورف  هرهچ *** هدنراد  ياراد  درک  ناهن 
نم  رای  مرک  زا  نمب  ار  ادخ  نم ***  راک  زا  یهاگآ  هک  منآرب 
زاب  درک  ار  هدرپ  ناهن  زار  ز  زار ***  دنزرف  دینشب  هچ  ردام  ز 

تخوس  روط  شتآ  شا  هلعش  زا  هک  تخورف ***  شتآ  هنیس  زا  دیلانب و 
شورخلد  زا  هدرپ  یب  دروآ  رب  شوج ***  دروآ  رب  ناراهب  دعر  وچ 

وگ  زار  نایع  دش  ناهن  زار  ز  ور ***  هلان  اب  دروآ  ردام  يوس 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com


راوگوس  متس  نیز  دش  شرع  لد  راک ***  شنیب ز  مشچ  دش  راک  نیز  هک 
دیشک  نوخ  رد  رمش  نیک  ریشمشب  دیرورپ ***  ءاسنلا  ریخ  هک  ار  ینت 
راز  كاخ  رد  تشگ  يرکیپ  ناهن  راکشآ ***  يرس  دش  نانس  كونب 

دش  رادیدپ  شنیرفآ  نآ  زو  دش ***  رادیدپ  شنیب  مشچ  زک و 
اهبنوخ  ادخ  نوخ  نآ  رب  دشاب  هک  ارگنوخ ***  یسک  نوخب  دش  نیمز 

كاچ  تشگ  ودع  دنمس  مسب  كاپ ***  ناج  يدب  ار  یبن  ناک  ینت 
زارد  ینامز  ردام  شوه  زا  دش  زار ***  داشگب  دنزرف  هچ  ردامب 

تخوس  هام  نمرخ  رگج  زوس  ز  تخورف ***  شتآ  لد  رب  شلد  زوس  ز 
باقن  تلجخ  دش ز  هم  دیشروخب  باتفآ ***  دش  نا  زا  رپ  شهآ  ز 

درک  زاوآ  رپ  ار  برع  قارع  درک ***  زاس  ار  هلان  يرد  توصب 
راگدای  رشبلا  ریخ  یتیگب ز  راگدای ***  ردپ  این و  زا  يا  هک 

نم  راک  زا  یهاگآ  هک  منآ  رب  نم ***  رای  یمد  وش  مرک  زا  نونک 
هاگمزر  يوس  نایرگ  تشگ  ناور  هاش ***  شیوخ  ۀمیخ  زا  هک  مد  نآ  رد 
تشاد  راز  یلد  ناکچ و  نوخ  یخر  تشاد ***  راوخمغ  هن  رای و  هن  هرمهب 

ناون  راز و  تشگ  وا  زا  هدید  ود  ناور ***  وا  یپ  زا  کشرس  لفط  وچ 
دیکچ  نوخ  شا  هدید  زا  دیشروخب  دیرگنب ***  واب  درک و  زاب  هگن 

بات  نم ز  لد  دش  وا  هودنا  ز  بآ ***  هدید  زا  تخیر  یمه  ینامز 
دوشگ  نینوخ  يور  هدید و  نمب  دومن ***  نوخ  زا  رپ  ارناگدید  لد  ز 

شاب  دونشخ  دنوادخ  داد  ز  شاب ***  دوردب  هدنخرف  تفج  نیا  هک 
تشگ  زاب  ارم  دشابن  هر  نیا  رد  تشذگ ***  یناف  رید  تبون  ارم 

راگزور  دش  هریت  ارم  ینیب  هچ  راوسیب ***  نم  بسا  ترب  دیآ  هچ 
وم  يور و  نم  نوخ  زا  يالابب  وگب ***  یمارگ  روپب  ممایپ 

سر  دایرف  شاب  ادخ  قلخب  سر ***  داد  رواد  ار  رهد  يا  هک 
شاب  دنوادخ  ار  ادخ  میرح  شاب ***  دنسروخ  دنوادخ  داد  ز 

زاس  راک  اهراک  ار  وت  دزاسب  زار ***  هنوگنیا  زا  وا  اب  وت  یئوگ  هچ 
وت  رای  رگداد  رواد  دوش  وت ***  راوازس  دشاب  هچنآ  دنک 

هار  دومیپ  وت  يوس  دنوادخ  هانپ ***  متسج  دنوادخ  يوسب 
ینک  یئادخ  راک  راک  نیا  رد  ینک ***  یئامنهر  ارم  درگ  دزس 
دید  رهم  زا  ردام  نابرهم  يوس  دینش ***  ار  ردپ  مایپ  نوچ  رسپ 

مرش  رپ ز  خر  تفگ  نینچ  ردامب  مرگ ***  بانوخ  هدید  زا  تخیر  خرب 
وت  رای  وش  اراد  دنوادخ  وت ***  راک  ةراچ  دنک  نادزی  هک 

يور  ناناج  يوس  ور  خرس  خرب  يور ***  نوریب  راوخنوخ  تشد  نیز  هک 
نوگن  رس  ار  هدرپ  ارس  ینیبب  نورب ***  یئان  هدرپز  هدرپ ا  یب  وت 
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دنشک  رجعم  هچ  تراو  موثلک  هن  دیشک ***  رس  زا  رجعم  تبنیز  نوچ  هن 
نانس  نانس  دیابن  تشودب  نانع ***  مه  اغد  رمشب  يدرگن 

داتف  تنیز  موثلک و  وچ  یهاوخن  دایز ***  نبا  ناویدب  يرازب 
دید  ریشمش  مخز  زا  رپ  یهاوخن  دیرورپ ***  ناجب  ارهز  هک  ار  ینت 

هاگن  تناگ  هتشک  يوس  دتفین  هاگمزر ***  رد  وت  راذگ  دشابن 
گنهل  اپ  يرگنن  نم  يوزابب  گنت ***  ریجنزب  ینیب  هن  متسد  ود 

نید  يادعا  راتفرگ  يدرگن  نیما ***  لوسر  نارتخد  نوچ  وت 
ياپ  رامسمب  تسد و  ریجنزب  يارکنوخ ***  مرس  هنهرب  ینیب  هن 

مرتخد  تنماریپ  هب  دیومن  مرهاوخ ***  متس  ریسا  ینیب  هن 
ارس  يوکب و  هنهرب  يدرگن  ادخ ***  لوسر  نارتخد  اب  وت 

ردپ  دنمس  يوس  درک  هگن  رسپ ***  تیاکح  نیا  تفگ  هچ  ردامب 
ماگل  نیرز  نیز  هدش  نیگآ  لگ  ماجل ***  راسف و  شدید  خرس  نوخب 

نوخ  قرغ  همه  شباکر  حانج و  نوگ ***  هلال  نوخب  شیوم  يور و  رس و 
تسج  هار  شنت  ياهمخز  رب  هن  تسش ***  تسناوت  نوخ  شنشوج  زا  هن 

دیکچ  نینوخ  ناتفخب  شکشرس  دیدن ***  یبآ  هچ  وا  نتسش  یپ 
راسم  ماجل و  زا  نوخ  بانوخ  ز  رابگشا ***  ةدید  اب  تسش  ورف 

تسکش  نادرگ  نودرگ  تشپ  مغ  ز  تسد ***  هآ  اب  دیلام  هچ  شیورب 
تساوخ  راز  هلان  جک  خرچ  هن  ز  تسار ***  هچ  ارنیز  راسنوگن  نآ  دومن 

گنت  تسسگب  كالفا  گنخ  هن  ز  گنت ***  درک  ار  هتسسگب  گنت  نآ  هچ 
ناغف  دش  رب  هام  زا  یهام و  ز  ناوتسک ***  رب  نیز و  رب  هچ  شدیشک 

راوس  ردام  درک  ردپ  بسا  رب  رای ***  تشد  نآ  رد  دش  رسپ  ردامب 
راقفلاوذ  نشوج و  نیز  سوپرقب  راز ***  هآ  اب  دنکفیب  سپ  نآ  زو 

وگتفگ  اب  هیرگ  ولگ  رد  هرگ  ور ***  درز  رت و  ناگژم  کشخ و  نابز 
زار  هدرپ  رد  تفگ  یسب  ینامز  زاونلد ***  اب  هدادلد  زارنآ  زا 

تسین  رای  وا  راتفگب  ار  نابز  تسین ***  راتفگ  يارای  زار  ناز  هک 
تفر  هام  رب  نآ  هش  هاگرخ  ز  تفر ***  هاش  هگرخ  زا  هام  نآ  هچ 

دنریگب  وناب  رهشب  هار  هک  رگشلب  دعس  نبا  ندومن  رما  ردام و  اب  وگتفگ  نوتاخ و  هدیبز  ندمآ 
یکدنا  لاسب  گرزب و  شنادب  یکدوک ***  ارس  هدرپ  دمآ ز  رب 

تخوس  هدرپ  ارس  هن  وا  راسخر  ز  تخورف ***  رب  خر  هدرپ  ارس  زا  وا  وچ 
باتب  يدوب  رهم  هم و  شیور  ز  باتفآ ***  رب  هیاس  يدب  شیوم  ز 

دوب  هاش  رتخد  رهوگ و  نیمث  دوب ***  هام  رب  هیاس  وا  دیشروخ  ز 
تشاد  يامیپ  شرع  رب  رانک و  تشادیاج ***  ناهج  هاش  شوغآ  رد 

دش  هآ  اب  هام  نآ  يوس  ناور  دش ***  هاگآ  ردام  نتفر  زا  هچ 
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( 131) هحفص
رارق  لد  زا  مارآ و  هتفر  ناج  ز  راوگوس ***  ناور  دمآ  ردام  يوس 

نانع  یئارگ  رگ  ردپ  يوسب  نابرهم ***  ردام  ياک  دیشورخ 
رب  هارمهب  مه  ارم  ار  ادخ  ربهار ***  ادخ  تداب  هارنیا  رد 

ریگتسد  ودع  هاپس  تسدب  ریسا ***  مدرگ  تشد  نیا  رد  مسرت  هک 
راوشوگ  دشک  رب  نانس  مشوگ  ز  راز ***  رمش  یلیس  زا  میور  دوش 

مرس  رب  متس  تسد  رمش  دنز  مرجعم ***  رس  نیک ز  زا  یلوخ  دشک 
ناشن  منیب  هن  ردام  یئاجب ز  ناهن ***  نم  ةدید  زا  هتشگ  ردپ 

نانس  كون  ریشمش و  كون  زجب  نابرهم ***  یسک  میورب  ددرگن 
مروآ  ور  هلان  اب  هک  وس  رهب  مرگنب ***  رت  مشچ  اب  هک  وس  رهب 
نانس  رب  يرس  ناشخرد  زا  ریغب  ناشن ***  مباب  یئاجب ز  مباین 
دنمک  ریسا  رهاوخ  يوزاب  ود  دنب ***  ریجنزب  ردارب  تسد  ود 

وگب  نم  اب  زار  نیا  زا  ار  ادخ  ور ***  دروآ  یهاوخ  اجک  ام  یب  وت 
ربخ  ار  وا  رم  هد  مرح  لها  ز  ردپ ***  يوسب  یهاوخ  تفر  رگا 

دوبک  خرچ  تخوس  شلد  زوس  ز  دوس ***  يور  هر  كاخ  رب  نیا  تفگب 
دندز  رپ  نوخب  يراوخب  کیالم  دندز ***  رس  رب  تسد  نایسدق  مغ  ز 

دش  هام  ات  هیوم  زا  رپ  ینامز  دش ***  ها  زا  رپ  شنیرفآ  همه 
تشامگ  ناشیا  يوس  رب  هیرگ  زا  رپ  تشاد ***  هدننیب  هک  ره  ناکم  نوک و  ز 

ناور  نوخ  مغ  شنیب ز  مشچ  زا  دش  ناوت ***  شنیرفآ  ةدید  زا  دش 
دیکچیم  لد  نوخ  ناهج  مشچ  ز  دید ***  هک  وس  ره  رهد  ةدننیب  ود 

کلف  ات  نیمز  زا  دوب  هحون  زا  رپ  کمس ***  ات  امس  زا  دوب  هیرگ  زا  رپ 
زاب  زار  ةدنناد  تفگ  نینچ  زار ***  لها  رد  شناد  راتفگ  ز 

هامب  دش  اوناب  ندیشورخ  هاشیوناب ***  همیخ  زا  تفر  نوچ  هک 
دید  هدرپ  ارس  زا  یئوناب  ناور  دیرگنب ***  ارس  هدرپ  يوس  رمع 

هار  هاش  يوناب  رب  دنریگب  هاپس ***  نارس  اب  سپ  دومرفب 
دنتخارفا  ندرگ  وا  نامرفب  دنتخات ***  نورب  وس  ره  ناراوس ز 

هار  هاش  يوناب  رب  دنتفرگ  هاپس ***  نایم  دمآ  ردنا  گنت  هچ 
سک  دنوادخ  زا  ریغ  دیدیمن  سر ***  دایرف  تسج  یمه  وس  ره  ز 

ناسر  يرای  وت  ار  راسکیب  يا  هک  ناسکیب ***  سک  يوس  دروآ  خر 
امن  یئادخان  رو  هطوغ  نیاب  امن ***  یهار  فطل  زا  سکیب  نیاب 

تشذگ  رد  رس  ترهب ز  هک  نت  نآب  تشذگ ***  ناج  زا  تهار  رد  هک  نت  نآب 
اهبنوخ  شاوت  یتسه  هک  نوخ  نآب  اهبنوخ ***  یئوت  شک  ۀتشک  نآب 

تشاد  وت  يد  هدید  رد  هکیمشچب  تشاد ***  وت  دیون  لد  رد  هک  لد  نآب 
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درم  هنشت  بل  هک  ینیرفآ  بآب  دروخ ***  بآ  نوخ  وک ز  ۀنشت  بلب 
فدص  دب  شا  هنیس  ناز  هکیزار  فده ***  ارنانس  دش  وک  هنیس  نآب 

دروخ  ریت  رس  زک  ۀبانوخب  دروخ ***  ریشمش  كون  زا  هک  یبآب 
تخیسگ  نت  زا  ریشمش  هک  رس  نآب  تخیر ***  تشدنآ  كاخ  رب  هکینوخب 

ادخ  زا  یتساوخ  ار  دنوادخ  اعد ***  نایرگ  دوب  بلب  شزونه 
سر  دایرف  دایرفب  شدیسر  سر ***  داد  رواد  وا  رای  دش  هک 

شورخ  شحانجلاوذ  زا  دمآ  شوگب  شوگب ***  دمآ  شبسا  مس  يادص 
ارگ  نوخ  لد  وس  ره  درک  هگن  اون ***  شورخ و  ناز  دش  همیسارس 

وناب  رهش  هار  رس  رب  ءادهشلا  دیس  ترضح  ندمآ  رکذ 
دش  رادیدپان  شخر  زا  ناهج  دش ***  رادومن  يراوس  هگانب 

نامسآ  هن  همیسارس  یئوگ  هچ  نایع ***  يدومن  شدنمس  مس  ز 
نیرفآ  نامسآ  وا  كاخ  يدش  نیبج ***  شلعنب  يدوس  هک  ینیمز 
دوب  هدننیرفآ  نامز  نیمز و  دوس ***  لعل  مس و  شبسا  هک  یگنسب 

باتفآ  رون  هرذ  نآ  زا  یتفرگ  بای ***  رون  شهر  زک  ةرذ  هدش 
یتساوخ  وا  هار  زا  هک  يرابغ  یتسارآ ***  شرع  دص  ود  یسرکب 

دیرفآ  نیرب  تشهب  ونیمب  دیزویم ***  وا  هار  زا  هک  یمیسن 
دنب  ياپ  امس  شدنمک  مخب  دنمتسم ***  کمس  شدنمس  مس  ز 

بیهن  رپ  نامسآ  شنانس  میب  ز  بیکش ***  یب  نیمز  شغیت  بیسآ  ز 
وا  زا  یئایربک  تکوش  نایع  وا ***  زا  دنوادخ  هوکش  ادیوه 

يدمحا  تکوش  وا  زا  نازورف  يدمرس ***  تیار  وا  زا  نایامن 
يرواد  تردق  وا  زا  رادیدپ  يردیح ***  توطس  وا  زا  رادومن 

راکشآ  يرواد  يورین  هدش  راقفلاوذ ***  فکب  نوخ  زا  رپ  هتفرگ 
ناهن  یهام  ياریپب  هم  هدش  نامسآ ***  ناپط  شبیهن  میب  ز 

دوجو  یب  همه  شدوجو  زا  دوجو  دومن ***  ناهنپ  دوب  همه  شدوب  ز 
باتفآ  باقن  ریز  هدرک  ناهن  باقن ***  ناشخر  راسخرب  هدنکف 

ادخ  تسد  هدرپ  زا  هچ  ادیوه  اج ***  رون  ةدرپ  رد  هدرک  شخر 
هاش  يامیس  دید  وا  يامیس  ز  هاگن ***  وناب  رایسب  درک  واب 

داتف  رواد  ياراد  رادیدب  داشگ ***  هر  هگ  هدید  زا  هچ  شهاگن 
دید  رای  ةرهچ  وا  رادید  ز  دید ***  رادلد  يور  وا  راسخر  ز 

دناوخب  ار  ادخ  دید و  دنوادخ  دنامب ***  ناریح  شرادید  راسخر و  ز 
درک  زاوآ  راز  لد  زا  ین  وچ  درک ***  زاس  برع  روطب  یئاون 

دیدپ  ناج  ةرهچ  وت  يامیس  ز  دیدپ ***  نادزی  يامیس  وت  زا  يا  هک 
تسا  ربلد  وا  زا  اهلد  مارالد  تسربلد ر  شا  هدرپ  رد  هک  يرایب 
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باتفآ  زور  مین  رد  هچ  دیامن  باقن ***  ریزب  وک  ةراسخرب 
تسوا  ياشامت  ردنا  هدرپ  سپ  تسوا ***  يادیش  تسم  لد  هکیئورب 
رهچ  هدرپ  یب  دومنب  هدرپ  ره  ز  رهم ***  تخورفا  رهچناز  هک  يرهچب 

دوشگ  خر  زا  هدرپ  سپ  رد  هدش  وا ***  يادوس  اهلد ز  هک  لد  نآب 
امن  ناناج  يور  ناج  هتسخ  نیاب  داشگ ***  رب  ار  هدرپ  نیا  هرهچ  زا  هک 

باجتسم  دش  راداد  شیاعد ز  باطخ ***  نیا  درک  هاش  اب  هامنآ  هچ 
دیدپ  ناناج  يامیس  تشگ  ناجب  دیشک ***  خر  زا  هدرپ  نوچ  مارالد 

رای  هدرپ  یب  دید  ار  رای  خر  راکشآ *** وا  يور  دش  هدرپ  یب  هچ 
راگدرورپ  يامیس  تشگ  نایع  راک ***  دش ز  وا  رادید  یتیگ ز  ود 

باجح  یب  دب  هدرپ  رد  هچنآ  دومن  باجح ***  خر  زا  تشادرب  هچ  هشنهش 
دومن  نادزی  يامیس  هدنب  نآب  دومن ***  ناناج  يور  ناج  هتسخ  نآب 

نیرفآ  ناهج  يور  دید  ناهج  نیرفآ ***  ناج  يامیس  تشگنایع 
دای  درک  لد  زار  شیئوج  لدب  داشگ ***  رب  نابز  ربلدب  هگنآ  سپ 

راگدرک  یسکیب  ره  رای  دوب  رای ***  وت  اب  منم  اهنت  هدنام  يا  هک 
( 132) هحفص

ادخ  هر  نیا  رد  تیامنهر  دوب  امنهر ***  ار  وت  رم  منم  هر  نیا  رد 
رانک  رد  دوخ  مارالد  ياراد  هک  رادم ***  نیگمغ  راک  نیا  رد  ار  لد  وت 

مرب  نوماهب  نادیم  گنت  نیا  زا  مرب ***  نوریب  تشد  نیا  زا  نم  ارت 
تسد  مکلک ز  داتفا  هشیدنا  ز  تسکش ***  رس  ملق  اجنیا  هک  میوگ  هچ 

نک  هراپ  ار  هدرپ  هن  هلان  يا  وت  نک ***  هراخ  لد  رد  هر  هیرگ  يا  وت 
زیر  بانوخ  هدید  زا  لدیا  مه  وت  زیر ***  بآ  لد  نوخ  زا  هدید  يا  رت 
وگم  يزیچ  هحون  زج  هحون  يا  وت  ومب ***  مغ  زا  رشح  ات  هیوم  يا  وت 

نیچم  متام  مزب  زج  رهد  يا  وت  نیبم ***  نایرگ  مشچ  زج  خرچ  يا  وت 
ناد  زار  يا  زار  نیا  زج  یئوگن  ناوخ ***  هصق  يا  هصق  نیا  زج  یناوخن 

زادگ  اهلد  همغن  نیا  زاوآب  زاس ***  هار  نیا  زج  برطم  وت  يزاسن 
يارس  يدورس  اج  ره  همغن  نیا  زا  ياو ***  یئاون  هر  نیا  زا  ینغم 
وگ  هلان  اب  رامضمب  گنچب و  وم ***  رات و  ار  رامضم  گنچ و  ربب 

مزب  ياریپ  مزب  نیا  گنهآب  مزب ***  يارایم  متام  مزب  زجب 
نک  زاوآ  هلان  نیاب  ین  يا  وت  نک ***  زاس  ار  هدرپ  نیا  همعن  يا  وت 

وگب  ار  ناتساد  نیا  هیوم  ابا  ومب ***  ناتسدب  هن  يا  هلان  نیاب 
درک  دای  اون  نیا  ناغم  ریدب  درد ***  گوس و  اب  تابارخ  ریپ  هک 
داد  زاوآ  همغن  نیاب  ار  ناغم  داشگ ***  لد  زا  هک  یئاون  نیتسخن 
دنپ  دادیم  همغن  نیاب  ار  ناغم  دنسپ ***  یئان  هلان  نیا  زج  شدوبن 
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دناشن  متام  مزب  رد  هنافیرح  دناوخ ***  گوس  نیدب  ار  دوخ  نافیرح 
نز  هناتسم  زار  لد  ناتسمب ز  نز ***  هناخیم  ناتسمب  یئاون 

دنسپ  دشاب  زار  همه  شتآب  دنکف ***  شتآ  زار  هگتولخب 
تسب  دنویپ  همغن  نیاب  ار  ناغم  تسلا ***  زور  نیسپ و ز  زور  ز 
درک  زاب  نخس  نیا  ار  رید  رد  درک ***  زار  نیا  رگید  ناغم  ریدب 

تشرس  مغ  نیا  زا  یتسه  كاخ  لگ  تشون ***  یتسه  حول  رب  فرح  نیا  زا 
دیرفآ  ناج  هلان  نیا  زا  نیتسخن  دیدپ ***  ناناج  يور  دش  همغن  نیا  زا 

تسش  تسد  نیرفآ  ناج  تسد  نیا  زا  تسرد ***  شنیرفآ  دش  هآ  نیا  زا 
دنلب  اهنامسآ  دش  همغن  نیا  زا  دنمجرا ***  کلف  هن  دش  همغن  نیا  زا 

راکشآ  راگن  نیا  رگا  یتشگن  راگن ***  شدوبن  ناج  ةدنراگن 
لال  هصغ  زا  تشگ  نایب  نابز  لاک ***  هدنیوگ  کلک  دش  راتفگ  ز 

تخورف  شتآ  هدنشوین  رب  مغ  ز  تخوس ***  هماخ  همان و  ناتساد  نیا  زا 
نیرفآ  نابز  زج  یسک  دنادن  نیا ***  يارای  تسه  اجک  ار  نابز 

ناد  زار  ةدنناد  زار  نیا  زج  نایب ***  ار  نخس  نیا  یسک  دنادن 
داب  شیزاون  نیز  نایسدق  لد  داب ***  شین  ناهج  مزب  شون  همه 

داب  هدوسرف  كالفا  زغم  رس  ز  داب ***  هدولآ  رهد  نماد  نوخب 
داب  هلاژ  رپ  دنمدرخ  مشچ  ود  داب ***  هلان  زا  رپ  لد  مغ  ار ز  درخ 
داب  كاپ  وا  زا  بکاوک  راگن  داب ***  كالفا  قاط  نیمز  رب  نوگن 

رهم  هام و  رت  مشچ  زج  دانیبم  رهپس ***  متام  مزب  زج  دانیچم 
کلم  زا  درس  هآ  زجب  دزیخن  کلف ***  نینوخ  کشا  زجب  دزیرن 
باتفآ  خر  اداب  خرس  نوخ  ز  بآ ***  ربا  دروآ  نوخ  يایرد  ز 

کشزپ  زج  اود  ادابم  يدردب  کشرس ***  رج  ناور  ادابم  يرهچب 
دابم  نوخ  زجب  نامع  يایردب  دابم ***  نوحیجب  یبآ  کشا  زا  زج 

داب  ریشمش  قرب  نالی  بیصن  دابریت ***  زا  رپ  نارادمان  لد 
زغن  راتفگب  ار  بل  يارآب  زغم ***  هزیکاپ  دنمدرخ  يا  نونک 

نک  شومارف  ار  ناهج  ياون  نک ***  شوگ  نخس  اوانش  شوگب 
نآ  ياج  هگیاج  نیا  هچ  رگ  دبن  ناتساد ***  نیا  ياج  نیا  هتفگ  نیا  زا 

زغن  راتفگ  دنسانش  وکین  هک  زغم ***  هزیکاپ  نارایشوه  یلو 
دوبن  اج  هگیاج  نیا  زج  ار  نیا  رم  دوبن ***  اجنیا  هتفگ  نیاک  دننادب 

متساریپ  هصق  نیا  ياج  نیدب  متسارآ ***  هنوگنیدب  ار  نخس 
ناهج  يادخ  نوخب  نوخ  زا  رپ  ناگتشک ***  نیا  نوخ  زا  رافک  هک 

دنتساوخ  دوخ  نوخ  ادخ  نوخ  ز  دنتسارآ ***  رگشل  ادخ  مزرب 
تسرد  نید  نایم  ناز  دبن  ار  یسک  تسس ***  راداد  دنویپ  دندومن 
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تسلا  دهع  دنویپ  دنتسکش  تسد ***  دنتسش  دنوادخ  نوخب 
دنتخآ  غیت  دنوادخ  يوسب  دنتخات ***  نورب  نایوگ  دنوادخ 

مروآ  ناتسار  مد  زا  اون  مروآ ***  ناتساد  يوس  ور  نونک 
رافک  هورگ  اب  ندومن  داهج  راگدرورپ و  رس  ندیشک  ریشمش  دحا و  ناتساد  ۀمتت  رکذ 

راکشآ  دش  دنوادخ  تسدب   *** راز راک  نیا  رد  نوچ  ادخ  غیت  هک 
دیشک  رد  ناکم  نوکب و  طخ  ادخ  دیشک ***  رب  نیک  غیت  ادخ  تسد  هچ 

ادخ  تسد  دنوادخ و  غیت  ز  اپ ***  دمآ ز  رد  هر  کی  هب  یتیگ  ود 
نیک  غیت  دشک  رب  ادخ  تسد  هچ  نیمز ***  نامز و  اب  رگد  دیآ  هچ 

اجب  ناریش  هشیب  رد  دندنامب  ادخ ***  ریش  مشخ  رپ  هچ  دمآ  رب 
دنک  یئاوخ  مزر  ادخ  تسد  هچ  دنک ***  یئامزآ  مزر  هچ  منادن 
دش  راک  زا  مد  رد  نامز  نیمز و  دش ***  رادومن  شغیت  هچ  هنهرب 

ناشن  یتیگ  ود  زا  دنامن  شتآ  زج  ناشف ***  شتآ  شقرب  دش  هچ  یتیگب 
دش  زوسناهج  یقرب  هلعش  ره  ز  دش ***  وزرفا  شتآ  ناهج  رد  وا  هچ 

رپ  لاکیم  شرع  رد  دیدزدب  ررش ***  رپ  دش  رهد  همه  شقرب  ز 
تخانش  ار  دوخ  دنوادخ  یتیگ  ود  تخات ***  هچ  نایوپ  راکیپ  تشد  يوس 

هاپس  هاش و  نادیم ز  تشگ  یهت  هاش ***  يورین  نادیم ز  نهپ  نآ  رد 
رانک  یتسجن  سک  نوخ  يایرد  ز  راقفلاوذ ***  یتخیمآ  هک  وس  رهب 

راب  هدروآ  رس  نوماه  هوک و  همه  راز ***  راک  رد  هداتفا  هتشک  سب  ز 
دناشن  ار  نامسآ  نوخ  يایردب  دناشف ***  نوخ  نیمز  رب  وا  غیت  سب  ز 
تسشن  ونازب  ات  نامسآ  نوخب  تسکش ***  نودرگ  تشپ  وا  ریشمش  ز 

نارتخا  نامسآ  زا  دنداتف  نارک ***  ات  نارک  دش  نوخ  يوج  نیمز 
دنزگ  دمآ  نمیرهاب  خزودب  دنمتسم ***  دد  وید و  وا  میب  زا  دش 

راگزور  ناشکندرگب  دمآ  رس  راز ***  راوخ و  دش  رفک  رگشل  همه 
یتخاب  ناج  ماجنارس  شغیت  ز  یتخات ***  وا  يوس  رب  هک  يریلد 

دنمتسم  يدش  شغیت  بیسآ  ز  دنمس ***  شیوسب  يدنار  هک  يراوس 
دوب  يوخ  دب  مایا و  هتشگ  رب  هک  دوب ***  يوجافج  ناوجون  یکی 

فافنملادبع  دالوا  يدرمش ز  فال ***  ربک و  هگ  ار  نتشیوخ  یمه 
دوب  هداد  لد  رافک  نیئآب  دوب ***  هدازآ  دنمرنه و  ریلد و 

( 133  ) هحفص
دوب  رازیب  راداد  راداد  ز  دوب ***  راتسرپ  يزعب  تالب و 

هاپس  رد  دبن  يرادمان  وا  وچ  هاگدروآ ***  نادرم  نادرگ و  ز 
ریس  گنج  زا  لد  ار  نالی  شگنج  ز  ریسا ***  ناریش  ناگنلپ و  شگنچ  ز 

نایژ  ریش  هزرش  لد  وزابب و  نامد ***  لیپ  هدنز  نت  يورین  هب 
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تسپ  راوخ و  نالی  شغیت  تسد و ز  ز  تسکش ***  نودرگب  شزرگ  وزاب و  ز 
يدب  ناساره  شمیب  ناریژه ز  يدب ***  ناسرت  ریش  وا  راکیپب 

دوب  شیوخ  ناینایفس  نایفسب و  دوب ***  شیب  همه  زا  شیرق  موقب 
تال  يزع و  وچ  ار  وا  دندوتس  تانم ***  دو و  دعب  برع  نارس 

هاوخ  هنیک  دش  هاش  يوس  نادیمب  هاپس ***  راک  دید  ابت  هرکی  هچ 
نز  ریشمش  نارادمان  همه  نت ***  هنیئور  درگ  یسب  شدرگ  هب 

هامب  دمآ  رب  ناشناغف  شورخ و  هاگدروآ ***  يوس  وا  وچ  دش  ناور 
یمه  دش  وج  وید  دد و  خزودب  یمه ***  دشورخ  رب  ناهج  یتفگ  وت 

گنر  تفر  نامسآ  خر  زا  میب  ز  گنت ***  تشگ  نیمز  رگشل  نادرگ  ز 
هاش  يامیس  شرهچ ز  بامیس  وچ  هاگدروآ ***  تشد  رد  میب  زا  دش 
راگزور  شدرگ  دش  هریت  واب  راک ***  تشهد ز  دش ز  وا  تسد  لد و 

ناور  شمسج  دش ز  ناور  تشهد  ز  ناوتان ***  نت  نازرل و  تشگ  شلد 
تشادن  نامرد  رادیب  ياراد  ز  تشادن ***  ناج  شا  هریت  نت  یتفگ  وت 

دیزو  وا  يوس  یقرب  وچ  شغیت  ز  دیشک ***  رب  نایم  زا  غیت  هاشنهش 
تخوس  هرابکی  هراوس  دنمس و  تخورف ***  وا  يوس  شتآ  قرب  نآ  زا 

رامد  نادزی  ریشمش  دروآ  رب  رامشیب ***  رگشل  نآ  درگ و  نا  زا 
تشز  وید  نآ  تمسق  شدش  خزودب  تشهب ***  میحج و  میسق  تسد  ز 

كاخ  درد  نآ  زا  نایفس  درک  رسب  كاله ***  كاخب  ناطلغ  تشگ  شنت 
دایز  دش  یگدنز  همه  ار  نالی  داتف ***  نادیم  نیب  رد  هتشک  نآ  هچ 

بآ  هریت  وا  میب  زا  دش  ار  نارس  بات ***  دش ز  مغ  نارادمان ز  نت 
وا  مزر  زا  دندیمر  ناریلد  وجمزر ***  وا  يوس  دشن  يراوس 

سفن  دش  ولگ  رد  هرگ  ارناوک  سک ***  دیزاتن  نادیمب  وا  يوس 
ریش  هزرش  زا  دندیمر  نازارگ  رپس ***  تشگ  وا  مزر  زا  لد  ارنآ  هک 

هاگدروآ  يوس  یسک  دماین  هاش ***  دوب  هگدروآب  ینامز 
يال  درک  نیک  رفک و  رگشل  يوس  ياج ***  دمآ ز  رب  هگان  مشخ  زا  رپ 

تسین  رای  وا  فاصوا  ار ز  ابز  تسین ***  راتفگ  يارای  هک  اغیرد 
لال  تسا  نابز  قطن  هک  اغیرد  لاک ***  تسا  نانب  کلک و  هک  اغیرد 

تخانش  ار  دوخ  دنوادخ  یتیگ  هک  تخات ***  راکیپ  تشد  رد  شاف  نانچ 
غیرد  شنیرفآ  زا  تفگ  کلف  غیت ***  تخیمآ  هچ  بسا و  تخیگنا  هچ 

رانک  دش  ناهج  نایم  تشهد  ز  راقفلاوذ ***  نایم  زا  نوچ  تخیمآ  رب 
تساخ  زاوآ  خرچ  ةدرپ  هن  ز  تسار ***  تشگ  شفگ  زا  رس  ود  غیت  هچ 

دیرفآ  روط  يانیس  ران  نآ  هک  دیدپ ***  یقرب  تشگ  شرهوج  ره  ز 
دوب  هرطق  یکی  شحون  نافوط  هک  دوشگ ***  یحون  نافوط  جوم  ره  ز 
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نامسآ  یتشک  دش  هقرغ  نوخب  ناور ***  دش  نیمز  رد  نوخ  رحب  دص  ود 
يرفولین  مشچ  دش  خرس  نوخ  ز  يرپسا ***  دش  زبس  ةدرپ  ارس 

مگ  تشگ  هم  دیشروخ و  ماجنارس  مخ ***  تفه  نیا  هآ  زا  رپ  دش  نوخ  ز 
راکشآ  اه  زاجعا  تشگ  یسب  راقفلاوذ ***  رهوج  زا  تشد  نآ  رد 
تسس  تسا  نابز  اهنآ  راتفگ  ز  تسرد ***  نتفگب  دیاین  اهنیا  هک 

بشب  دباتن  نابات  دیشروخ  هک  بل ***  میدنب  هک  رتهب  زار  نآ  زا 
ناهن  دب  اه  هدید  زا  هچنآ  دومن  نایع ***  دش  وا  يامیس  رهد  رد  وچ 

رارق  یتیگ  ود  نامرهق  زا  دش  راکشآ ***  وا  رهق  دش  هچ  یتیگب 
نامأوت  نامسآ  اب  تشگ  نیمز  نامسآ ***  نیمز  ریزب  دش  ناهن 

تشذگ  رد  کلف  كامس  زا  کمس  تشذگ ***  رد  کمس  زا  کلف  كامس 
نیرفآ  نیمز  شدوبن  ینیمز  نیمز ***  شبسا  مس  زا  هدوس  دش  هچ 

دنکف  نودرگ  نودرگب  لزلزت  دنلب ***  شغیت  دیدرگ  هچ  الابب 
کلف  هن  ةدرپ  دش  هدیدرون  کمس ***  امس و  مه  رد  دیچیپب 

دنامن  یناهج  ار  نیرفآ  ناهج  دنامن ***  یناشن  شنیرفآ  زا  هن 
راک  نادرگ ز  ياهرس  تخیر  ورف  راکشآ ***  نوچ  تشگ  وا  غیت  رس 

نازر  گرب  ینازخ و  داب  وچ  نازو ***  رگشل  يوس  وا  قرب  دش  هچ 
كاخب  دش  ناهن  نارادمان  نت  كاغم ***  رد  اج  هدرک  ناشک  رس  رس 

هاگدروآ  دش  یلاخ  دروان  ز  هاوخ ***  دروان  نادیم ز  تشگ  یهت 
زیرگ  رد  ور  داهنب  ماجنارس  زیتس ***  هار  گنت  دش  هچ  نایفسب 
هار  دومیپ  هکم  يوس  ناساره  هاپس ***  یخرب  هارمهب  نازیرگ 

یهرمه  دش  گرم  ناینایفسب  یهت ***  نادیم  تشگ  ناروآ  مان  ز 
ادخ  ریش  ندیسر  راقفلاوذ و  برضب  رافک  رگشل  تمیزه 
ناتسار  هیاریپ  تسب  نینچ  ناتسار ***  رتفد  رتسگ  نخس 

دش  وزرفا  یتیگ  وا  غیت  رس  دش ***  وزریف  مزر  رد  هاش  نوچ  هک 
راگزور  دش  هریت  ناینایفسب  رامد ***  نایفس  شیج  زا  دروآ  رب 

دیدن  نادیم  نهپ  نآ  رد  ار  یسک  دیرگنب ***  ناهج  هاش  هک  وس  رهب 
سب  اهنت و  دوب  نیرفآ  ناهج  سک ***  رادیدب  شنیرفآ  دبن ز 

اپ  تسد و  رکیپ و  رس و  زا  ریغب  اجب ***  یناشن  نادرگ  هدنامن ز 
هوک  هوک  نیمز  يورب  هداتف  هورگ ***  هورگ  هتشک  هشیب  رهب 

دید  هتشک  زا  رپ  نوماه  يور  همه  دیرگنب ***  ناهج  هاش  هک  وس  رهب 
ناشن  یئاجب  نتکی  هدنامن ز  نارکیب ***  رگشل  نآ  زا  تشد  نآ  رد 
هار  تشپ  زا  هتسب  اه  هدنز  ربا  هاگیاج ***  نآ  هتشک  سب  نادیمب ز 

هاگدروآ  تشد  زا  تشگ  ناور  هاش ***  هچ  يدیدن  یناشن  رگشل  ز 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 390 

http://www.ghaemiyeh.com


نوخ  يرایردب  شدنمس  روانش  نوگن ***  ناریلد  نوخ  شباکر ز 
گنر  هداد  نوخب  نشوج  ناتفخب و  گنچ ***  غیت و  رپ و  لاب و  خرس  نوخب 

دیسر  نادیهش  هاگلتق  يوس  دیشک ***  وسکیب  نت  هگمزر  ناز  هچ 
نیک  تشد  رد  هقرغ  نوخب  هداتف  نیمز ***  برثی  ناناوجون  همه 

نوگمیس  دعاس  كزان و  نت  نوگن ***  هداتف  نادیمب  وس  رهب 
كاخ  نامادب  رس  نارس  هداهن  كاغم ***  رد  نارورس  رس  هداتف 

كاچ  كاچ  هدش  نادق  ورس  دق  كاخب ***  يورس  يوس  ره  هداتف ز 
نیچ  نالازغ  لمسب  مین  هدش  نیرق ***  نیک  كوان  نانت  كزانب 

راگن  هدرک  شوگ  انب  رب  نوخ  ز  راز ***  هتشگ  یطخ  ون  یئ  هشوگ  رهب 
رس  رود  هدش  ار  ناخرلگ  نت  ز  ربخ ***  یب  رس  نانینزان ز  نت 

رابکشا  خرب  يروح  ياج  رهب  رازه ***  یهام  ياج  ره  هتشگ  نوخب 
(134  ) هحفص

دیکچ  نامادب  هدید  شکش ز  رس  دیرگنب ***  نوچ  هاش  ناگتشک  نآ  رب 
رشبلا  ریخ  کیدزنب  دش  ناور  رگ ***  هحون  دش  هاش  ناگتشک  رب  هچ 

دیسر  ربمیپ  دزنب  ات  نینچ  دیکچ ***  یم  نوخ  تشگ  ناور  شمشچ  ز 
كاپ  نادزیب  دمآ  رگ  شیاتس  كاخ ***  دیسوب  بسا و  زا  دمآ  دورف 

ور  دوس  هم  رهم و  شهر  كاخب  وم ***  راسخر و  لاب و  رب و  نوخ  زا  رپ 
دوب  هتسب  مهب  شغیت  تسد و  نوخ  ز  دوب ***  هتسخ  شنت  ناکیپ  ریت و ز  ز 
دوبن  يزیچ  رادومن  نوخ  زا  زج  دوخ ***  كرت  نشوج و  نوخ  قرغ  هدش 

دیکچ  نینوخ  کشا  خرب  شمشچ  ز  دید ***  هنوگنادب  ار  وا  وچ  ربمیپ 
تفرگ  رس  زا  يراز  شنت  مخزب  تفرگ ***  رب  رد  گنن  ارو  سپ  نآ  زو 

وا  مخز  مهرم  وا  يور  دشب  ور ***  دوس  اهمخز  نآ  رب  ینامز 
دومن  شیاتس  ناوارف  ار  وا  رم  دوشگ ***  شیاتس  نابز  ربمیپ 

ناوت  ار  منت  ناج و  وت  ناج  ز  ناور ***  نت  رد  وت  زا  ما  هزات  نیا  هک 
دنک  ناج  اب  هدننیرفآ  ناج  هک  دنک ر  نآ  نن  ناج و  اب  وت  يالو 

دنک  یئادخ  راگ  دنوادخ  دنک ***  یئاشگ  لگشم  وت  تسد  هچ 
دوب  وت  دوجو  زا  دوج  دوجو  دوجو ***  ار  مدع  دمآ  وت  وب  ز 

باقن  خر  زا  دندیشک  یتیگ  ود  باجح ***  يدیشک  خر  زا  هچ  نیتسخن 
تسا  نشور  نامسآ  هن  وت  يور  ز  تسنت ***  رد  ناور  نشور  وت  زا  ارم 
تست  نامرفب  ناج  یشخب  ناور  تست ***  ناج  نت و  اهنت  شخب  ناور 

راگدرک  رواد  وا  رای  دوب  رای ***  تشپ و  شا  وت  یشاب  هک  ارنآ  ره 
ادخ  يالو  دراد  ياج  وا  رد  اج ***  درک  یلد  ره  رب  وت  يالو 

هاوگ  شنیرفآ  زا  تساوخ  ادخ  هاگمزر ***  نیرد  تغیتز  تسد و  ز 
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دوب  هدرپ  رد  هچنآ  دومن  ادیوه  دومن ***  اراکشآ  دوخ  ردق  وت  ز 
تشاد  وت  رهمب  نازورف  ار  ملد  تشاذگ ***  تنم  وت  زا  نمب  شنوخ  ز 
دوشگ  خر  زا  هدرپ  وت  شهوکش ز  دومن ***  دوخ  يورین  وت  مدرمب ز 

دیدپ  یئایربک  دش  وت  زا  ارو  دیدپ ***  یئادخ  ار  وا  تشگ  وت  ز 
راگ  دنوادخ  مان  دوب  ناهن  راکشآ ***  تیورین  رگا  يدرکن 

ارک  تحدم  دیدرگ  وت  رکذب  ادخ ***  شرعب  کیالم  تنونک 
نابز  هداشگ  رس  کی  وت  حدمب  نانج ***  نایسدق  نیرب  دلخب 

کلم  كولم و  ایوگ  وت  رکذب  کلف ***  هن  رد  وت  رکذ  شاف  هدش 
گنر  ود  ره  هراسخر  تشاد  نوخب  گنت ***  شوغآ  رد  شدیشک  تفگب و 

تسب  شقن  خرب  وا  خر  نیراگن  تسد ***  يور و  وا  يور  رب  دیلامب 
داب  وت  يادف  مناج  تفگ  ودب  داشگ ***  رب  نابز  نایرگ  هراب  رگید 

راکشآ  دش  حتف  نیا  وت  تسد  ز  راگدرک ***  هدنراد  يورینب 
دوبن  یمان  راداد  راداد  ز  دوبن ***  یمارگ  نم  نت  تتسد  ز 

تست  ماک  زا  راک  ارم  یمارگ  تست ***  مان  زا  یمان  ادخ  مان  هک 
نیمز  برثی  نادرگ  نادرم و  ز  نیک ***  تشد  نیا  رد  منادن  نم  نونک 

ارس  رگیدب  هدرک  ياج  ای  و  اجب ***  ناشیا  زا  دنام  هدنز  یسک 
نم  دنبلد  هگآ ز  وت  يراد  هچ  نم ***  دنزرف  لاح  دش  هچ  منادن 

دوب  نایرگ  هدید  ارم  شرهب  ز  دوب ***  نایرب  شیئادج  زا  ملد 
زاب  داد  نینچ  خساپ  دیئرگب و  زار ***  زاوآ  دینشب  هچ  رفنضغ 

ارس  رگیدب  رسکی  تشگ  ناور  اجب ***  نارادمان  ناز  تسین  سک  هک 
نیچ  يایرد  دننام  تشگ  نوخ  ز  نیمز ***  برثی  تشد  همه  رسارس 

ناتسار  هزمغ  زا  دز  یئاون  ناتساد ***  نیا  زاس  اون  ناتسدب 
تساوخ  هلان  یگدرپ  زا  هدرپ  یب  هک  تسار ***  هدرپ  رد  تسا  رابب  یئاون 

يدورد دمآ  شنادزی  دزن  زا  هک  دورس ***  یئان  هلان  نیا  زاوآب 
زاجح  توص  تسار  دش  هدرپ  نیا  رد  زاس ***  درک  اون  یقارع  توصب 

دای  درک  اون  نیا  ندیناوخب  داد ***  زاوآ  هدادلد  قاشعب 
رشبلا  ریخ  تشد  رد  هتشک  دش  هک  ربخ ***  نیا  دش  شاف  نوچ  رهش  رد  هک 

شوج  رپ ز  نامسآ  نوچ  تشگ  نیمز  شورخ ***  نودرگب  دمآ  رب  برثی  ز 
نز  رپ ز  دش  رازاب  يوک و  رس  نمجنا ***  نآ  تشگ  ینز  رب  رهب 

دنب  ياپ  ناخرلگ  هدش  متامب  دنمک ***  هدیرب  نایور  هام  رس  ز 
راوگوس  یکی  ردارب  رهب  ز  راز ***  دیلان  دنزرف  رهب  یکی 

وم  دنک  یکی  ردارب  گرم  ز  وش ***  رهب  زا  دیئوم  راز  یکی 
ارس  يوک و  موب و  رب و  نز  زا  رپ  اجب ***  يدرم  چیه  دبن  برثی  هب 
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نوخ  قرغ  نانت  نیمیس  يور  هدش  نوگ ***  هلال  ناخرلگ  ةرهچ  نوخ  ز 
كاچ  هنیس  همه  متام  هودنا و  ز  كاخ ***  درک  رسب  يور و  هدیشارخ 
ناشن  يدرم  مان  زا  دنیوج  هک  ناشهیب ***  نوچ  يوس  ره  تشگ  ناور 

دوبن  ادیپ  درم  نانز  زا  ریغب  دوبن ***  ادیوه  يدرم  رهش  نآ  رد 
راک  ریبدت  دنتسج  هنوگنیدب  راوگوس ***  لد  ودنام  ةراچیب  هچ 

ور  دندرک  كاپ  رواد  يوس  وج ***  مزر  رد  هدنامرد  دنتشگ  هچ 
دندمآ  زارف  وس  نادب  ناشورخ  دندمآ ***  زار  لها  هگرد  يوس 
فرع  نم  رورس  هلبق  شخر  فرش ***  زا  يدب  وک  یئوناب  يوس 

وا  نابرد  دوب  نیمالا  حور  هک  ور ***  دنداهن  یئارس  يوسب 
دندمآ  ناوناب  يوناب  يوس  دندمآ ***  ناوتان  مغ  درد  زا  هچ 

دوب  تشگ  همه  یتیگ  ود  دوبن  دوشگ ***  وسیگ  يرات ز  هچ  نیتسخن 
دیرفآ  لیئربج  نیرفآ  ناج  هک  دیدپ ***  يرون  تشگ  وا  راسخر  ز 
دیدپ  یتیگ  ود  دش  وا  ون  زا  هک  دیزو ***  يرون  شناتسبش  عمش  ز 

تسا  میرم  وا  نازینک  زینک  تسمد ***  احیسم  وا  مد  بارش 
وا  يوک  زا  يدرگ  نیرب  رهپس  وا ***  رون  زا  یسکع  ناهج  راگن 

دندمآ  هانپ  رد  ار  دنوادخ  دندمآ ***  هاگراب  نآب  نوچ  نانز 
هآ  تفای  هر  خرچ  هدرپ  هنب  هاگن ***  نوچ  ناشداتفا  هدرپ  نآب 

تسرپ نادزی  هبعک  هدرپ  رد  هچ  تسد ***  هدرپ  نآ  رب  کی  ره  دروآرب 
درک  دای  متس  افج و  زا  یکی  درک ***  دادیب  روج  زا  هوکش  یکی 

تشادن  نادزی  هبعک  هدرپ  رد  هچ  تشاد ***  هدرپ  نآ  رب  تجاح  يور  یکی 
امن  ور  ناگتسخ  نیاب  ار  ادخ  امن ***  ور  تیتسه  يا  تفگ  یکی 

نک  روس  ار  گرم  متام  امب  نک ***  رود  ار  هدرپ  نیا  رابرد  ز 
وزرآ  همه  ار  ام  وت  يرآ  رب  ور ***  هدرپ  نیا  زارگ  امب  یئامن 

شیر  ياهلد  مخز  مهرم  يوش  شیوخ ***  يور  زا  نشور  ام  رهچ  ینک 
زاب  هدرپ  دش  دیما  رابرد  ز  زاین ***  يور  دندوس  هچ  رد  نآ  رب 

رون  دیبات  هدرپ  ناز  هدرپ  هنب  رود ***  هدرپ  نآ  تشگ  هگ  رابناز  هچ 
وا  راسخر  یتیگ ز  تخورفا  رب  وا ***  رادید  نشور ز  تشگ  ناهج 

( 135) هحفص راثن  شنیرفآ  ناج  داد  نانچ  راکشآ ***  وا  يور  دش  رهد  رد  هچ 
يرب  تلع  جنر و  زا  تشگ  ناهج  يرپسا ***  دش  درد  مغ و  یتیگ  ز 

راکشآ  رهدب  دش  نیرب  تشهب  راگزور ***  ةرهچ  دش  رون  زا  رپ 
رهم  يور  زا  بامیس  هچ  دش  ناهج  رهچ ***  دومنب  هدرپ  سپ  زا  وا  هچ 

راوهاش  ؤلؤل  هتخیر  همه  راگن ***  هدرک  دیشروخب  رهوگ  ز 
باتفآ  هیاریپ  تشگ  هیس  باقن ***  نیگشم  هتسب  خرب  وسکی  ز 
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باشوخ  رد  هدودنا  لگ  گربب  بآ ***  داد  رت  گربلگب  سگرن  ز 
وا  رادید  مرخ ز  داش و  همه  وا ***  راسخر  دندید  هکنوچ  نانز 

دش  شوه  زا  لد  ناشوا  رادید  ز  دش ***  شومارف  ناشمغ  گوس و  همه 
ناهج  ناوناب  يوناب  يا  هک  نابز ***  رسکی  دنداشگ  هبال  هب 

تشرس  دراد  وت  راگن  زا  تشهب  تشهب ***  راگن  ادیپ  وت  يور  ز 
دوبن  ادیپ  چیه  ناهج  راگن  دوبن ***  ادیوه  تیور  ون  رگا 

سر  دایرفب  ار  ام  فطل  زا  وت  سرداد ***  ناتساد  نیا  رد  وش  امب 
ارس  يوکب و  نز  زجب  ینیب  هن  اجب ***  يدرم  تسا  هدنامن  برثی  هب 

رامد  نادرگ  نودرگ ز  هدروآ  رب  راگزور ***  رد  دنتشگ  هتشک  همه 
نانک  نویش  نایرگ و  راز و  نانز  ناکم ***  نیا  ات  رهش  ةزاورد  ز 

سب  دنراد و  وت  يوزرآ  همه  سک ***  دنهاوخن  شیوخ و  دنیوجن 
يوزرآ  ناگتسخ  لدب  دنامن  يور ***  يوسنادب  یئامن  رگ  دزس 

لگ  دیآ ز  رب  ترسح  ياپ  وت  ز  لد ***  دنزاس  دنسرخ  وت  يور  ز 
هار  شرف  ارترم  اه  هدید  دوش  هاگیاج ***  نیز  هزاوردب  یمارخ 

شوه  دش ز  شلد  ناشیا  راتفگ  ز  شوگ ***  داد  ناشراتفگب  ارهز  هچ 
هاوخداد  دش  هدنهاوخ  دایرفب  هاوخ ***  دایرف  دایرف  دینشب  وچ 
رشبلا  ریخ  راتسد  تسب  رسب  ردپ ***  يادر  رد  نت  هدرک  ناهن 

تسشن  ياج  دمآ ز  رب  سپ  نآ  زو  تسدب ***  شتفرگ  ربمیپ  ياصع 
اج  دمآ ز  رب  ربمیپ  یتفگ  وت  ادر ***  اب  وا  هچ  دمآ  ردنا  اج  ز 

يدمحا  تیار  دش  رادیدپ  يدمرس ***  تیار  دش  رادومن 
دیدپ  دمحا  رادید  شراسخر  ز  دیدپ ***  (ص ) دمحم دق  شالاب  ز 

ها  دیشروخ و  دنداتف  هگ  رخ  ز  هاگراب ***  زا  وچ  دمآ  رب  نامارخ 
نامسآ  زا  تخیر  ورف  هراتس  ناور ***  هدایپ  دش  نیمز  رد  وا  هچ 
دوب  روح  ۀمرس  شهر  رابع  دوب ***  رون  هر  كاخ  همه  شیاپ  ز 

ناج  دندومن  شمودق  راثن  ناهج ***  نایسدق  همه  يداش  ز 
نانج  روصق  یلاخ  روح  زا  دش  نانج ***  زا  روح  تخیر  سب  شهارب ز 

شوه  يداش ز  دش ز  نیرب  تشهب  شورخ ***  دمآ  رب  تنج  ناملغ  ز 
هار  شرف  دش  لیربج  لاب  رپ و  هاگ ***  هزاوردب  ات  وا  هاگرخ  ز 

نامز  نیمز و  زارف  رب  هدش  نامسآ ***  هن  رسارس ز  کیالم 
نیرب  شرع  وا ز  تمدخ  یپ  نیمالا ***  حور  شرع  زا  دمآ  دورف 

شرع  نامیقم  شسوبکاخ  یپ  شرع ***  ناکس  دندوب  هچ  ره  همه 
دندمآ  دوجس  رد  شهر  كاخب  دندمآ ***  دورف  الاب  هر ز  کی  هب 

زاب  تشگ  همه  اهنامسآ  رد  زارف ***  دمآ  هزاوردب  ارهز  هچ 
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دیمد  يرون  راداد  هاگرد  ز  دیسر ***  یئادن  ینامسآ  ره  ز 
دش  زاوآ  رپ  نودرگ  شوگ  ات  هک  دش ***  زاب  مه  نودرگ ز  مشچ  ات  هک 

دینش  ار  ادن  نآ  کلف  شوگ  هن  دید ***  رون  وا  وچمه  کلف  مشچ  هن 
دورد  شنیرفآ  ناهج  زا  دیسر  دومن ***  لزنم  هزاورد  نوریب  هچ 

وگ  حدم  لد  کشا و  رپ  هدید  همه  وا ***  درگ  رب  درک  برع  نانز 
زاب  هدرک  اه  هدید  همه  ترسحب  زاجح ***  کلم  ناگرزب  نانز 

ناور  شراثن  لد  زا  هدرک  همه  ناج ***  شوگ و  لد و  هدرپس  ارهزب 
زورف  یتیگ  دیشروخب  مجنا  وچ  زوس ***  رپ ز  لد  اب  هدز  فص  همه 

هاگن  شنیزب  رب  همه  تبیه  ز  هآ ***  کشا و  زج  راتفگ  يارای  هن 
راک  هتفر ز  كالفا  تسد  لد و  رارقیب ***  شهیب و  درخ  هداتف 

دنسپ  یئادص  دمان  هحون  وا  زج  دنلب ***  دماین  یتوص  هلان  زا  زج 
هآ  گوس و  اب  تفریم  رهش  يوس  هاگمزر ***  زا  دما  ینز  هگان  هک 

راهم  هتفرگ  شیپب و  هداتف  راب ***  هدرک  ناگتشک  رت  رتشا  رب 
نابرهم  ياک  دنتفگب  يرازب  نانز ***  شسرپب  شیوس  دنتفرب 

يآ  هدنخرف  يارهز  کیدزنب  يارک ***  رب  رتش  نانع  هر  نیا  زا 
نک  دای  یبن  زا  شیور و  نیبب  نک ***  داش  ناج  يور  وا  رادید  ز 

ناود  دش  ناور  دنکف و  ار  نانع  نانز ***  زا  نز  کین  نآ  دینشب  هچ 
تفس  زار  رد  تسد و  ود  دز  رسب  تفگ ***  هآ  هلان و  اب  دییرگب 
رهب  شون  رگد  ادابم  ار  ناهج  رهش ***  نوریب ز  دیمارخ  ارهز  هک 

داب  كاخ  ةدوت  نیا  رتسکاخ  وچ  داب ***  كاچ  نامسآ  ةدرپ  همه 
شیوخ  اداب ز  هناگیب  هلمج  ناهج  شین ***  داب  ناهج  لها  شون  همه 
كاخ  دیسوب  دیلان و  دیشورخ و  كاپ ***  ناج  نآ  کیدزنب  دمآ  هچ 
دید  هچ  میوگ  هک  هگآ  تسین  نابز  دیرگنب ***  رت  مشچ  اب  هچ  ارهزب 

دش  روس  شمتام  وا  يامیس  ز  دش ***  رون  زا  رپ  شیور  وا ز  لد 
ردپ  لاح  ارهز ز  دیسرتب  رس ***  كاخ  زا  هچ  نایرگ  دروآ  رب 

راز  دیشورخ  باوج و  شدادن  راوگوس ***  لد  اب  نز  دینشب  هچ 
تفر  هآ  کلف  رب  همه  ار  نانز  تفر ***  هام  رب  هلان  شندیلان  ز 

تسیرگ  نودرگ  ناشیا ز  رب  هراتس  تسیرگ ***  نوخ  نامسآ  هن  هک  یتفگ  وت 
لوسر  لاح  دیسرپ  هراب  رگد  لوتب ***  رهط  تخادرپ  هیرگ  زا  هچ 

نسحلاوب  مساقلاوب و  راکیپ  ز  نمب ***  وگ  رب  تسار  ادخ  رهب  ز 
هاگن  يراد  هچ  یناهن  ار  نخس  هاگمزر ***  رد  دنتشگ  هتشک  رگا 

نز  کین  نآ  زا  دمآ  ندیشورخ  نخس ***  نیا  تفگ  هدنخرف  يارهز  هچ 
دندش  نایرب  رهد  همه  شتآ  رب  دندش ***  نایرگ  هلمج  ناهج  یتفگ  وت 
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دای  درک  ار  زار  نیا  هحون  زا  رپ  داشگ ***  بل  نیزح  هآب  خساپب 
رشبلا  ریخ  لتق  زا  دوب  نخس  ربخ ***  نیا  دوب  شاف  هگمزر  رد  هک 
سب  اج و  ره  هدوهیب  دوب  نخس  سک ***  مولعم  چیه  دبن  نکیلو 

نم  شوگ  وا  توص  رب  تسا  زونه  نسحلاوب ***  زا  دیسرپ  هچنآ  ارو 
هاپس  هاش  ریشمشب  یتشگ  هچ  هاگمزر ***  ۀصرع  رد  يوس  ره  هک 

دنزگ  دیاین  يو  رب  هک  منآ  رب  دنلب ***  دش  وا  ریبکت  رکذ  همه 
هار  مدینش ز  شتوص  ریبکتب  هاگمزر ***  زا  دیمارخ  نوریب  هچ 

مدز  اجنآ  رد  یهار  هرد  يوس  مدمآ ***  نورب  اجنآ  زا  نوچ  یلو 
رگج  نوخ  هدید  زا  تخیر  خرب  رحس ***  نادنخ  راغ  نآ  رد  مدیدب 

نت  ود  ره  نآ  هتشک  دش  هک  اتفگب  نسحلاوب ***  ربمغیپ و  راتفگب 
( 136) هحفص رس  ششوه ز  تفریم  داتفیب و  ربخ ***  نیا  وا  زا  ارهز  دینشب  هچ 

تسب  شقن  لد  نوخ  نآ  زا  دیشروخب  تسد ***  دش ز  شنابیکش  نانع 
هدید  هلان  زا  رپ  اراوس  ام  همه  دیرگنب ***  رت  مشچ  اب  هک  وس  رهب 

وگتفگ  نانز  نآ  اب  درک  نانچ  ور ***  درک  نانز  يوسب  هگنآ  سپ 
سرتسد  شدشاب  دحا  يوس  هک  سک ***  تسه  امش  نایم  ایآ  هک 

ربخ  درآ  نم  يوسب  شراک  ز  رشبلا ***  ریخ  يوس  دور  اجنیا  زا 
نمجنا  زا  تساوخ  ناغف  شورخ و  نخس ***  نیا  ءاسنلا  ریخ  دومرف  هچ 

تشاذگ  نوریب  ياپ  نایم  ناز  یکی  تشادن ***  هر  نآ  بات  یسک  نتفرب 
كاخ  دیسوب  دیلان و  دیشورخ و  گانکوس ***  نایم  ناز  ینز  دمآ  رب 

داد  هام  هگرخ  رد  هآ  هر  داد ***  هار  ار  هلام  روخ  هاگرخب 
ناکمال  رب  هیاس  وت  ياریپز  نامز ***  نیمز و  اپ  رب  وت  زا  يا  هک 

هتفای  ینشور  نیرب  دلخ  هک  هتفات ***  ینشور  وت  يوسیگ  ز 
ربخ  مرآ  تیوس  رشبلا  ریخ  ز  رسب ***  میوپ  هار  نیا  رد  نونکا  نم 

راوشوگ  دوخ  شوگ  زا  دروآ  رب  رازن ***  ناز  اسنلا  ریخ  دینشب  هچ 
داب  وت  جنگ  هیامنارگ  یتیگب  داب ***  وت  جنر  ياپ  نیاک  داد  واب 

ناهج  زا  مهد  يزاین  یب  ارت  ناگپار ***  نیا  زج  نونکا  مه  مرادن 
داهن  رس  رب  دیسوبن  تفرگ و  داد ***  هیده  اسنلا  ریخ  هچ  نزنآب 

وم  ور و  ورس  مشچ و  دوس  وا  رب  وزرآ ***  همه  متسدب  دمآ  هک 
داشگ  رب  ار  هدید  رگداد  يوس  داد ***  هار  ار  کشا  خرب  هدید  ز 

راگدرک  رواد  رگداد  يوس  راوشوگ ***  فکب  تسد و  دروآ  رد 
رامش  زورب  ممرج  رامشم  هک  راوشوگ ر  نآ  شوگ و  نآب  برای  هک 

هد  هاگآ  يو  رهمب  ار  ملد  هد ***  هار  وا  يوس  ارم  رشحمب 
ربهار  وش  هیاس  نآ  يوس  ارم  رو ***  هیاس  ارم  نک  شا  هیاریپ  ز 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


هآ  تفر  هر  كاخ  نآ  زا  دیشروخب  هار ***  كاخ و  رب  دیطلغ  نیا و  تفگب 
داب  وت  يادف  یتیگ  ود  ناج  هک  داهن ***  ارهز  يوس  ار  هیده  نآ  سپ 

دیما  يور  رهم  زا  هدوسآ  رب  دیجم ***  شرع  هک  يراوشوگ  ارم 
شوگ  بیز  ارم  رم  دوش  هنوگچ  شورس ***  شوگ و  هتفگ  نآ  زا  انش و 

تشادن  یشوگ  مشچ و  وا  رادید  ز  تشادن ***  یشوه  رادید  قوش  سب  ز 
زار  كاپ  رواد  اب  تفگ  یسب  زارد ***  ینامز  نایرگ  دوب  یمه 

راودیما  لیربج  لیئاکم و  راگزور ***  رد  وت  يالو  زا  يا  هک 
جنگ  رانیدب و  يزاین  دشابن  جنپس ***  يارس  نیا  رد  وت  زا  ارم 

ور  شرع  رد  وت  یباتن  نم  زا  هک  وزرآ ***  نیمه  مراد  وت  زا  یلو 
راگدرورپ  شرع  رب  گنچ  ینز  رامش ***  زور  هچ  رشحمب  یئآ  رد 

ردپ  يادر  یشوی  يراذگ و  رسب ***  رهوش  نوخ  رپ  راتسد  هچ 
نسح  نیسح و  يابق  یشویب  نمجنا ***  رد  ناشورخ  یئآ  هچ 

نوگمیس  يرگید  نوگ  هلال  یکی  نوخ ***  رپ ز  نهاریپ  هچ  تشودب 
نفک  نوگلگ  ناناوج  ینیبب  نخس ***  یئوگ  دنزرف  ود  نوخ  ز 

هاوگ  یهاوخ  هچ  ار  ادخ  نوخنآ  رب  هاگیاج ***  نآ  رد  وسیگ  ود  یئاشگ 
ینک  یهاوخ  داد  ادخ  نوخ  ز  ینک ***  یئامن  دوخ  نمجنا  نآ  رد 
نارگ  تعافش  رب  يرگ  تعافش  نارک ***  رانک و  ره  زا  زورنآ  رد 

نیرق  دوخ  اب  فطل  زا  زاس  ارم  نیرب ***  تشهب  يوسب  یئوب  هچ 
يارس  ود  ره  دمآ ز  دیشورخ  يار ***  كاپ  نزنآ  نخس  نیا  تفگ  هچ 

لوبق  تسد  داهنب  هدید  ربا  لوتب ***  رهط  رایسب  دیئرگب 
مرب  دوخ  هرمه  مور  اج  رهب  مروآ ***  دای  وت  زا  نم  زورنآ  هک 

دش دازآ  جنر  هشیدنا و  ز  دش ***  داش  نز  دینشب  هچ  ارهز  ز 

شراذگ رشبلا و  ریخ  ترضح  زا  ربخ  عالطا  تهج  دح  اب  ارینز  اسنلا  ریخ  ترضح  نداتسرف 

هاگمزر  يوس  نایوپ  تشگ  ناور  هار ***  دومیپ  دنت  دحا  يوسب 
داتف  یمارگ  روپب  شهاگن  داشگ ***  رب  ار  هدید  هگلتق  يوس 

كاچ  هتشگ  شا  هنیس  متس  غیت  ز  كاخ ***  نوخ و  رد  تشد  رد  هدیطلغ  هک 
يارگ  نوخ  ینبلگ  نشلگ  هدش  ياپ ***  هداتف ز  يورس  هیامنارگ 

راو  هلاه  نوخ  هتشگ ز  هام  خر  راگن ***  خر  رب  هدرک  یطخ  ون  نوخ  ز 
راخ  راذلگ  درگ  دبن  شزونه  راگن ***  زا  زونه  یلاخ  دوب  شخر 

هتفات  خر  رهد  زا  ماکانب  هتفای ***  ان  ماک  ناهج  رد  دوخ  ز 
راز  راز  هدش  نایرگ  خرچ  وا  رب  راگن ***  فک  رب  رهچ و  رب  هتسب  نوخ  ز 

وم  راسخر و  هدولآ  يو  نوخب  وا ***  يالابب  شدنمس  هداتس 
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شنت  كزان  هتسخ  متس  غیت  ز  شنشوج ***  نیک  ریشمش  هدیرد ز 
شوگب  دمآ  شین  ام  زاوآ  هک  شوه ***  هتفر ز  دادیب  مخ  سب ز  ز 

داتف  رد  ام  راسخ  رب  شهاگن  داشگ ***  رب  ار  هدید  دمآ و  شوهب 
ناور  یئآ  نم  يوسب  رگ  دزس  نابرهم ***  ردام  یک  دیشورخ 

نم  نیلابب  مد  نیا  وت  یئآ  هک  نم ***  نیب  ناهج  نشور  تشگ  نیا  زا 
یمد  ندرپس  ناج  زا  میاسآ  رب  یمهرم ***  یهن  ار  اهمخز  نیا  هک 
زاب  داد  نینچ  خساپ  دیئرگب و  زار ***  هتسخ  نا  زا  ردام  دینشب  هچ 
رید  تشگ  اسنلا  ریخ  ماغیپ  هک  ریذپ ***  مهرم  وت  مخزب  مدرگ  هک 

ارگ  مهرم  روح  ةرهچ  دوش  ارس ***  رگبدب  تمحرب  نونکا  مه 
دینش  يراز  کناب  رگید  يوس  ز  دیشک ***  نماد  هتشکن  ازو  نیا  تفگب 
لامه  شدوبن  نایوج  مزر  زا  هک  لاس ***  دروخ  شدب  رگید  روپ  یکی 

ناج  درد  زا  هتشگ  شنت  زا  ناپط  ناپط ***  لمسب  مین  نوخب  هداتف 
كاخ  درگ و  رپ  هنیس  وزاب  ورب  كاچ ***  هتشگ  نیک  ریشمشب  شناهد 

دیما  مرانک  رد  نونک  دمآ  هک  دیدب ***  ردام  يور  نوچ  دیشورخ 
يرب  نوریب  تشد  نیا  زا  ار  منت  يرواد ***  نیا  رد  يزاس  هراچ  نونک 

نانس  بیز  دنزاس  دنربب و  نانمشد ***  مرس  نت  زا  هک  مسرت  هک 
زاب  دروآ  خساپ  نینچ  شزار  ز  زار ***  دینشب  هچ  ردام  دنزرف  ز 

راظتنا  همطاف  هرب  راد  هک  راد ***  روذعم  هدنخرف  روپ  يا  هک 
تسوکن  نمشد  ياه  نانس  كونب  تسود ***  هار  رد  میداد  هک  ار  يرس 

تشگ  رادید  بیز  ار  هتشک  رگید  تشذگ ***  رد  ناشک  نماد  هتشک  ناز  هچ 
رازن  ردارب  راز و  دید  ردپ  راز ***  هتشک  نا  رب  نایرگ  درک  هگن 
ناوتان  نیک  غیت  زا  کی  ره  نت  ناور ***  ارنآ  هن  ناوت و  ارنیا  هن 

وا  يوس  رب  درک  یکی  ره  هگن  وا ***  يور  نت  ود  ره  نآ  دندید  وچ 
راسگمغ  وش  هطرو  نیا  رد  ار  ام  هک  راز ***  هطرو  نآ  زا  کی  ره  دیشورخ 

میهد  ناناجب  ار  ناج  وت  يورب  میهد ***  ناج  ات  يآ  ام  نیلابب 
( 137  ) هحفص

وجب  ام  رکیپ  روخ  رد  نفک  وش ***  كاخ  زا  نوخ و  زا  وت  ام  نت 
نفک  لسغب و  تجاح  هچ  ار  امش  نز ***  کین  نآ  دروآ  خساپ  نینچ 

سب  رون  رثوک و  امش  لغب  سب ***  روح  رکیپ  امش  رب  نفک 
تشذگ  رهوش  شعن  يوس  ناویرغ  تشذگ ***  رد  هگی  اجنآ  زو  نیا  تفگب 
كاخ  نوخ و  رد  هقرع  شنت  هداتف  كاچ ***  هتشگ  شا  هنیس  نانس  كون  ز 

هتخیمآ  تشد  نآ  كاخ  نوخب  هتخیر ***  شرکیپ  زا  هک  نوخ  سب  ز 
راک  شناج ز  هتفر  متس  غیت  ز  رارقیب ***  نیک  غیت  زا  هتشگ  شنت 
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درک  زاوآ  ادخ  يوسب  ار  وا  رم  درک ***  زاب  ار  هدید  نز  يور  رب  هچ 
يدمآ  نومنهر  مشسرپ  یپ  يدمآ ***  نوچ  هب  اوخمه  رای  يا  هک 

رای  رای  دوب  ندرپس  ناج  رد  هک  رادتسود ***  نآ  هدنخرف  رای  نآ  شوخ 
تسود  رادیدب  دراپس  ار  ناج  هک  تسوکن ***  نیا  ناتسود  ندید  رد  هک 
تفگ  هنادرم  هچ  نزنآ  هک  نک  هگن  تفنش ***  نز  ار  درم  نآ  راتفگ  هچ 

تشذگ  ناناج  نامرف  دیاشن ز  تشذگ ***  ناج  زا  هار  نیا  دناوتب  هک 
هارب  دراد  هدید  یبن  تخد  هک  هاوخ ***  رذع  وت  يوس  موش  هنوگچ 

رانک  ردنا  يراد  نانج  روح  هچ  راک ***  هب  دیان  چیه  تنم  رانک 
ور  دروآ  يوش  رواد  يوس  وش ***  زا  ور  تفات  رب  نیا و  تفگب 
دیپط  وا  يداش  زا  رب  رد  شلد  دیدب ***  ار  یبن  يور  رود  زا  هچ 

تسرد  نآ  نتفر  وا  يوس  دشن  تسپ ***  ياجناز  دنام  ورف  نتفر  ز 
وا  يوس  یبن  دش  ناور  هریذپ  ور ***  دیما  كاخ  زا  تشادرب  هچ 

تشاد  رای  نابز  نتفگب  ار  وا  هن  تشاد ***  راتفگ  يارای  هن  نز  یلو 
دید  هچ  نز  نآ  هک  نتفگب  دیاین  دیرگنب ***  وا  يوس  نانک  مسبت 

هاگجارعم  ياریپ  هب  میرم  وچ  هآ ***  رپ ز  یلد  اب  وا  داتساب 
زار  يانادب  دش  وگ  زار  لد  ز  زاب ***  دیدرگن  نتفگب  شنابز 

رهچ  داشگب  هدنخ  زا  رپ  شیورب  رهم ***  رپ ز  لد  دید  وا  يوس  یبن 
دای  درک  یمه  شناشن  مانز و  داشگ ***  رب  بل  راتفگب  هگنآ  سپ 
ربخ  ياراد  هک  زو  هک  يوک  ز  ریس ***  وکین  ریپ  یک  تفگ  نینچ 
يدمآ  ناور  نت  رد  وت  يوب  ز  يدمآ ***  ناج  يوب  وت  يوب  زا  هک 

لیئربج  يا  هن  يروآ و  مایپ  لیلج ***  شرع  ياریپ  میوسب ز 
يرورپ  ناج  يداهن و  ناناج  هک  يروآ ***  مایپ  ناناج  ناج و ز  ز 
نیبج  يور  هدوس  تهر  كاخب  نیمالا ***  حور  ینیمالا و  حور  هن 

تسا  نتسبآ  میرم  دص  ود  تحور  ز  تسنت ***  داهن  یسدق  حور  ار  وت 
يدوخیب  ار  سیجرب  وت  يور  ز  يدهده ***  ار  سیقلب  وت  يوک  ز 

ماهدزا  نا  يدرواین  میوسب  ماشم ***  رب  دزویم  ناج  يوب  وت  ز 
منک  نآ  هیده  ناج  هاگنآ  سپ  منک ***  ناج  شیارآ  هیده  نآ  هک ز 

وگ  زاب  نمب  نامیپ  دهع و  نآ  وت ز  وا ***  زا  یتفرگ  نامیپ  هک  يدهع  ز 
منماض  وا  نامیپ  هب  دهعب و  منم ***  لوا  هدعو  نآ  شیک  افو 

دیکچ  نینوخ  کشا  خرب  شمشچ  ز  دیسر ***  اجنآ  هب  نوچ  یبن  زاین 
درک  زاغآ  هحون  ناتساد  نآ  زا  درک ***  زاس  نخس  نایرگ  هراب  رگید 

نومنهر  دبن  وا  یهارمهب  نورب ***  دمآ  رهش  زا  هچ  ارهز  هک 
لیئربج  زجب  وا  هرمه  دبن  لیلج ***  يادخ  زج  وا  رای  دبن 
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دیرگنن  واب  سک  ادخ  زا  ریغب  دیدن ***  شیوسب  شنیب  مشچ  زجب 
دوب  نایرب  شیئادج  زا  ملد  دوب ***  نایرگ  شیرود  ممشچ ز  ود 

تسکش  دمآ  منادن  دب  دنادن  تسخ ***  گنس  زا  مراسخر  هک  دنادن 
نیمز  يورب  ینامز  مدنامب  نیز ***  تشپ  زا  مداتفا  هک  یئوگن 

يرواد  ارس  رگیدب  يداتف  يروای ***  ارم  رگ  یلع  يدرکن 
نومنهر  رگداد  ار  وت  ددرگ  هک  نونک ***  وا  يوس  وش  ناور  يدوزب 

مالس  دتسرف  تیوسب  نادزی  هک  مایپ ***  شیوس  هنوگنیدب  رب  نم  ز 
داب  هدنب  ارت  رم  نامز  نیمز و  داب ***  هدنخرف  وت  راگزور  همه 

دابم  من  رپ  وت  مشچ  میرود  ز  دابم ***  مغ  تلد  رب  نم  نارجه  ز 
لاصو  دشاب  نارجه  هتشذگب  هک  لافب ***  اداب  هدنخرف  تخب  ارت 

نمجنا  نآ  يوس  نونک  ممارخ  نسحلاوب ***  یهارمهب  کنیا  نم 
منک  ناناج  رادید  ياشامت  منک ***  ناج  شیارآ  وت  يور  ز 

تشگ  زابنا  داب  اب  هک  یتفگ  وت  تشگ ***  زاب  ینامداش  نز  دینشب  هچ 
تفای  مارآ  لد  رد  وا  راتفگ  ز  تفای ***  ماک  رشبلا  ریخ  رادید  ز 

تساوخ هچنآ  دومن  مک  هتفگ  رهز  تسار ***  تشگ  وا  راک  هش  راتفگ  ز 

يزع تال و  دیماب  نیلسرملا  ریخ  ترضح  زا  نتساوخ  نیک  هداراب  نیمز  برثی  هب  نارگیب  رگشل  اب  نایفسوبا  ندمآ  رکذ  بازحا و  هوزغ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تمعن  اتکی و  دحا  اناد و  رداق  مانب  نخس  يادتبا  نوخ و  اب  ار  دودبع  نب  رمع و  ندروآ  و 

زاینیب  نخس  زا  رتسگ و  نخس  زار ***  ياناد  دنوادخ  مانب 
درک  زاغآ  دوخ  مانب  نیتسخن  درک ***  زاس  نخس  شنیرفآ  زا  هچ 
درک  رادومن  یتسه  شقن  وا  زا  درک ***  رادرب  مان  نخس  نیتسخن 
نک  رما  زا  درک  اپب  ار  ناهج  نخس ***  کی  زا  درک  انب  ملاع  ود 

دیپس  هایس و  ناکم و  نامز و  دیدپ ***  دش  نخس  زا  تسه  هچ  ره  همه 
تسب  دهع  نخس  زا  نیرفآ  نخس  تسلا ***  دهع  قاثیم  ماگنه  هب 

درک  رادومن  ار  دوخ  ردق  دوخب  درک ***  راتفگ  هراب  رگید  تمحرب 
داشگ  رب  ناهج  ردنا  تمحر  رد  دای ***  درک  نخس  الا  ز ال و ز 

تسه  دیدرگ  تسه  وا  يالا  ز  تسه ***  تشگ  یتسین  همه  شیال  ز 
ادخ  يوسب  دش  امنهر  نخس  امنهر ***  ایبنا  يوس  دش  نخس 

برع  موقب  دمآ  رتسگ  نخس  بقل ***  یما  يوگ  ادخ  لوسر 
زاجح  قارع و  دش  اون  زا  رپ  هک  زاس ***  درک  نخس  يزاجح  توصب 

مامت  یندل  نید  ملع  هدش  مالک ***  ره  نزخم  زا  شک  یمیلک 
بآب  هتسش  رهد  ۀناخ  بتک  باتک ***  هتشون  ان  تفگ و  نخس 

تساخن  رب  نخس  زا  یتسار  زج  هک  تسار ***  تسارایب  وسنادب  ار  نخس 
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دنکف  يرسک  قاط  رد  هنخر  دص  هک  دنلب ***  ار  نخس  خاک  تسب  نانچ 
دنسپان  دش  لیجنا  تاروت و  هک  دنز ***  دنز و  اپ  راوخ  هدش  اهنت  هن 
دایز  دش  نخس  ارنارو  تغالب  داشگ ***  نتفگب  بل  نوچ  هک  یغیلب 

لگب  ناطحق  تفر  ورف  تلجخ  ز  لجخ ***  دش  وا  زا  ناندع  ياناد  هک 
لاله  رحس  هک  ای  نیا  تسا  رعش  هک  لاق ***  لیق و  ناروشنادب  هداتف 

لیلخ  رذآ  روپ  دش  راتفگ  ز  لیلد ***  رذآ  تسج  نخس  زا  لیلخ 
مالک  زا  میلک  نارمع  روپ  هدش  ان ***  دروآ  رب  احیسم  مالک 

دودز  تمهت  گنز  نآ  زا  میرمب  دومن ***  ملکت  یسیع  دهع  رد  هچ 
راکشآ  يوسیع  هر  مدرمب  راگزور ***  رد  دومنب  راتفگب 

تسربهر  درخ  نید و  يوس  نخس  تسا ***  رتهب  درخ  زا  شا  هیاپ  نخس 
دایدزا  درخ  يوگ و  زار  نخس  راکشآ ***  دوشیم  نخس  زا  درخ 

دوب  زادرپ  زار  نایم  رد  نخس  دوب ***  زار  تولخ  رد  هچ  ربمیپ 
راک  ماجنا  زاغآ و  دوب  نخس  راگزور ***  مرحم  نخس  زج  دبن 

شومخ  ناشیا  تسناغف و  رد  نخس  شوه ***  رایسب  ناراد  زار  رب 
سفن  زگره  دنراین  رب  نآ  زا  سکب ***  اوانش  شوگ  دننیب  هن 

دنتخوس  یسکیب  مغ  زا  عمش  وچ  دنتخورفا ***  خر  نیشتآ و  نابز 
رهم  تسراوخ  شافخ  دزن  رد  هک  رهچ *** دنراین  مدرمب  ور  نآ  زا 

زغن  ياه  نخس  ناسآ  دنیوگن  زغم ***  هزیکاپ  نایوگ  زغن  نخس 
رایشوه  نوچ  دندیدن  هرنیا  رد  راید ***  رهش و  ناشورف  رهاوج 

زاب  دندرک  ناکد و  دندیچن  راز ***  هرهم  رخ  رازاب  گنت  نیا  رد 
لاس  داتفه  رمع  زا  شتشذگب  هچ  لاقم ***  خرف  ياناد  تفگ  شوخ  هچ 

راگدرورپ  ریش  فاصوا  یناعم و  راهظا  باتک و  فیلات  ببس 
دوس  هچ  ندوب  راک  رس و  نادانب  دوب ***  رایسب  رمع  مرگ  یتیگب 

يرهوج  ۀنیجنگ  هب  رهوگ  وچ  يرتسگ ***  نخس  دب  ناهن  ار  وا  ره 
مدب  ناهنیو  دوب  مک  جنس  نخس  مدب ***  نادنخس  یناعم  کلمب 

يرتشم  يرهوج  شدشاب  رگا  يرهوج ***  نورب  درآ  رهوگ  یسب 
دنسپ  دشابن  رهوگ  هیامنارگ  دنب ***  هرهم  رخ  رازابب  نکیلو 

راک  هچ  ربمیپ  عاتم  اب  ارو  راد ***  هیامرس  تسا  سیق  نبا  رگا 
سانش  رهوگ  تشگ  نایع  هگان  هک  ساپ ***  هنیجنگب  مدرب  روجنگ  هچ 

يرتشم  هم و  شهار  كاخ  رب  هک  يرهوج ***  یکی  دش  يرتشم  ارم 
رهم  دیهان و  ریت و  شا  هدنب  هدش  رهچ ***  هدوسرف  مارهب  ناویک و  هچ 

ۀیامنارگ  شناد  رازابب  ۀیاپ ***  کلف  یگرزب  هاگب 
ناگیاپنارگ  ناگیامنارگ و  ناگیار ***  هدش  وا  هگرد  رب  هچ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 401 

http://www.ghaemiyeh.com


بآ  هرهز  ار  ریش  وا  مزر  دنک  باتفآ ***  وا  مزب  زا  دریگ  اطع 
وا  لثم  يورسخ  دش  قولخم  هن  وخ ***  قلخ و  یبوخ  رد  هک  يویدخ 

درک  راد  ربخ  ار  نم  راک  نیا  رد  درک ***  راتفگ  فطل  رس  زا  نمب 
دنسپ  اناد  کیدزنب  دشابن  دنلب ***  تیارو  عبط  نخس  رد  يا  هک 

ناسکان  تحدم  ینک  نانود  وچ  نابز ***  یئاشگ  نانود  حدم  رد  هک 
يآ  ردنا  یند  مزبب  يوگب و  یند ***  مزب  يوگنخس  زا  نخس 

نخس  ردنا  دوب  وا  رمالاوالوا  نک ***  رما  رد  هک  يریما  زا  نخس 
هدش  مرحم  برق  هگتولخب  هدش ***  مدآ  هریت  لگ  شرهم  ز 
لیلج  بر  زار  مرحم  هدش  لیئربج ***  وا  زومآ  دنپ  دش  هچ 

دروخ  مانصا  درک  فرشلا  تیبب  دربتسد ***  کی  برض  زا  هک  یلیلخ 
مالس  نادزی  شنابز ز  زا  دینش  مانالا ***  ریخ  شرع  رد  هک  یمیلک 

داز  هناخ  رد  هناخ  ادخ  ار  ادخ  دالو ***  زا  فرش  زا  دوب  هک  یحیسم 
شردام  زا  میرم  رب  رخف  نیا  دش  شروآ ***  درگ  داد  زا  نداز  هک 

زاب  تشگ  فرشلا  تیب  باب  نیا  رب  زارف ***  دش  سدقلا  تیب  باب  وا  رب 
نورد  رد  نورب  زا  هر  داد  ارو  نورد ***  زا  دیروآ  نورب  ار  وا  رم 

يربمغیپ  نیئآ  تسارایب  يروای ***  نوچ  تفای  وا  زا  ربمیپ 
دنک  رشحم  زور  رواد  ارو  دنک ***  رواد  كاپ  اپب  رشحم  هچ 

تسادخ  يور  رادیدپ  شیور  ز  تسادخ ***  يورب  هشیمه  شیور  هچ 
وا  يامیس  سکع  زا  تسیعاعش  وا ***  يامنیس  یلجت  میلک و 

شنماد  زا  تسیفطع  كالفا  هن  شنماریپب ***  تمحر  تسیزارط 
نیما  لوسر  دب  ادخ  قلخب  نیزگ ***  تولخ  دوب  یند  روطب 

يادخ  تسد  ياج  رب  تسداهن  ياپ ***  هک  وگ  یسک  زا  نخس  ار  ادخ 
تسار  تسوا  يوزاب  زا  تردق  دی  تسادخ ***  تسد  تسار  وا  يوزابز 

تسب  دهع  واب  دب  وا  تسد  وا  هچ  تسلا ***  دهع  زور  رد  دنوادخ 
وگ  زاب  وا  جارعم  بارحم و  ز  وگ *** زار  فشک  ول  دش  حدم  ز 

نک  دای  ادخ  تسد  ار ز  ادخ  نک ***  داینب  حدم  ادخ  حدم  ز 
نک  تسب  اپ  تسد  نآ  رب  لد  یسب  نک ***  تسد  وزاب  نآ  زا  یثیدح 

نک  زاغآ  هصق  وا  فاصوا  ز  نک ***  زاب  نخس  شمرز  مزب و  ز 
هب  رادلد  فصو  زا  تسیفصو  هن  هب ***  رای  تحدم  زا  تسیحدم  هن 

يروای  ارت  ارم و  وا  دنک  يرگ ***  تحدم  هچ  یئامن  شحدمب 
رهگ  جنگ و  بابسا  وت  یبایب  رز ***  میس و  هردب و  تعلخ و  نمز 

( 139 هحفص (
هالک  نیرز  نامالغ  روتس و  هاگتسد ***  یبای و  رمک  هالک و 
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بایب  یهاوخ  هچنآ  نمز  يوکب و  باتم ***  نتفگ  همان  نیا  رکذ  زا  خر 
يوگ  زار  یلع  یلع و  لآ  ز  يوگ ***  زاب  یلع  مزر  مزب و ز  ز 

گنت  دندنب  هچ  تعافش  نایم  گنن ***  مان و  ۀصرع  رد  هکیناسک 
دنشک  رس  رب  خسن  طخ  ار  هنگ  دنشک ***  رب  لد  یهآ ز  هچ  رشحمب 
هانگ  یب  رب  رخف  دنک  تنجب  هاوخ ***  رذع  دنوش  نوچ  ار  راک  هنگ 
ریپ  تخب  ناهج  رد  ناوج  دش  ارم  ریمض ***  نشور  ياناد  راتفگ  ز 

دش  يارآ  ملاع  نم  يار  نآ  زا  دش ***  يار  ارم  شرینم  يار  ز 
لیئربج  مد  زا  یحو  نوچمه  نمب  لیلد ***  نم  رب  تشگ  وا  ياهنخس 

نم  ماجنارس  وکین  تشگ  وا  زا  نم ***  مان  ناهج  رد  وا  زا  دمآ  رب 
دوشگ  نم  لد  زا  ةدقع  دص  ود  دومن ***  نم  اب  راتفگ  هنوگ  نیز  وچ 
ممد  یسیع  وچ  دش  وا  راتفگ  ز  ممد ***  ایوگ  تشگ  سدقلا  حور  ز 

متخومآ  یجنس  نخس  ار  نابز  متخورفا ***  راتفگ  ار ز  ناور 
نابز  رت  مدمآ  وا  راتفگ  ز  ناور ***  متشگ  هزات  وا  راسخر  ز 

متشاک  نخس  مخت  نینوکب  متشارفا ***  هیاپ  همه  ار  نخس 
دش  هنیرید  رای  ارم  رم  نایع  دش ***  هنیس  ارم  یسوم  يانیس  وچ 

مکش  مهو و  نظ و  دش  ملع  همع  مکردم ***  اهنعط  دش  كارد  اب 
دنمجرا  مدمآ  رکذ  رکف و  نآ  زا  دنب ***  هیاریپ  رکف  دشب  مرکف  ز 

ناوخ  درو  هدش  منایب  زا  نایب  ناد ***  هتکن  دش  مینعم  یناعم ز 
ضیقن  مقطن  سکع  زا  تشگ  لجخ  ضیفتسم ***  دش  قطن  نم  قوطنم  ز 

ضرع  نوچ  شدب  رهاوج  ضورع  ضرغ ***  تسد  هاتوک  شناماد  ز 
متخیر  حدق  رد  یم  تسد  نیز  هچ  متخیگنا ***  عبط  زا  رهوگ  یسب 
نم  ماک  زا  دش  نیریش  ماک  یسب  نم ***  ماج  زا  مج  زومر  دش  نایع 

غامد  رت  میم  زا  دوش  یناهج  غایا ***  رد  منک  یم  نیا  زا  ار  ناهج 
ماجب  یماج  ناشن  درب  یم  نیا  زا  مادم ***  یم  يرصنع  دروخ  مماج  ز 

ناوخ  حدم  میسودرف  سودرفب  نایب ***  ممظن  میامن ز  نوچ  دوش 
نیمز  رب  نامسآ  زا  دمآ  نخس  نیرفآ ***  ناهج  دزن  یسرک ز  ز 

داهن  یسرکب  دیروآ و  دنلب  داز ***  كاپ  یسودرف  هراب  رگید 
شا  همان  ۀیاپ  کلف  زا  تشذگ  شا ***  هماخ  دش  دومحم  يوگ  انث 

دش  شومارف  شرجه  همان  نآ  زو  دش ***  شوه  ار  دومحم  همان  نآ  زا 
راکب  دیاین  رهوگ  جنگ و  ورز  راگدای ***  نیا  ورسخ  زا  دنام  نخس 

رادم  ناویک  ناهاشداپ  یسب  رابت ***  یلاع  نارادمان  یسب 
دنام  ماجنارس  ناشن  ناشیا  زا  دنام ***  مان  ناشمان  زا  دنتفرب و 

سب  تسمان و  همان  هش  دومحم  ز  سک ***  مان  رگید  ینیب  هن  یتیگب 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 403 

http://www.ghaemiyeh.com


دیدپ  یتیگ  مان  دش  دومحم  ز  دیرتسگ ***  نخس  یسوط  يوگ  نخس 
تفگ  دومحم  همان  نآ  تفگ  نآ  هن  تفس ***  رارسا  رد  وا  نامرفب 
تسا  یسب  یتیگب  وکین  مان  زک و  تسا ***  یسک  مانب  نم  ۀمان  یلو 

شهگ  رخ  رکاچ  نیرتمک  دوب  شهگ ***  ردرب  دومحم  نوچمه  دص  هک 
داشگ  رهوگ  جنگ  نآ  نم  شیپب  دادن ***  درک و  جنگ  ةدهع  وا  رگ 

تشرس  یک  اپب  تردق  شتشرس ز  تشهب ***  زا  قح  هک  یتشرس  یتشهب 
راهن  لیل و  لاس و  ۀمان  دوب  راگدای ***  ناتساد  نیا  دنام  وا  زا 

دابعلا  نیز  هتفگ  ما  هتفگ  نم  هن  دای ***  همان  نیا  مدرک  وا  راتفگ  ز 
دوب  دابآ  لدع  روشک  وا  زا  دوب ***  داد  زا  رپ  یتیگ  کلم  وا  زا 

تسیب  دوزفا  لاس  زا  تشذگب  هچ  تسیود ***  رازه و  ترجه  خیرات  ز 
لاس  لاسنآ  وچ  هدیدن  نارود  هک  لاف ***  هدنخرف  نویامه  لاسب 

دوب  زورون  وچ  شزور  ردق و  شبش  دوب ***  زورفا  لد  وا  هتفه  هم و 
وگ  خیرات  تفگ  وا  خیراتب  وجتسج ***  دش  لقع  زا  شخیراتب 

ناد  خیرات  تفگ و  میخیراتب  ناشن ***  متسج  رضخ  زا  شخیراتب 
یک  ارسک و  کشر  وا  دهع  دب  هک  یپ ***  هدنخرف  ياراد  دهع  دب  هک 

تشهب  کشر  زین  شروشک  هدش  تشرس ***  خرف  ياراد  نارودب 
دوبر  رد  شبش  زا  زور  وچ  تملظ  هک  دوب ***  رون  رپ  کلم  نانچ  شلدع  ز 

متفای  يرترب  ۀبتر  وا  زا  متفای ***  يروای  نخس  رد  وا  زا 
ناتساد  یکی  یتیگب  مراذگ  ناهج ***  ناج  نامرفب  نم  نونک 

نهک  ددرگن  زگره  مان  وا  زا  نخس ***  رد  ناهج  تسمدآ و  ات  هک 
مروآ  نیگن  ریزب  ار  ناهج  مروآ ***  نیز  ریز  نخس  دنمس 
منک  یئاتس  روشک  غیت  نیدب  منک ***  یناولهپ  نابز  غیت  هب 

منکفا  دنمس  تغالب  تشدب  منکفا ***  رمک  تحاصف  رصقب 
موش  رواخ  دیشروخ  تارذب  موش ***  روانش  ترکف  يایردب 

منک  یئاشگ  روشک  کلم  نآ  رد  منک ***  یهاشداپ  نخس  کلمب 
نانمشد  ۀنیس  رب  ریت  منز  نایم ***  زا  مرب  ینعم  ناکوچب 

بایسارفا  متسر  هزین  زا  وچ  بابک ***  لد  موش  مغیت  ار ز  ودع 
ریهظ  ضعبل  ضعب  ناکول  و  ریظن ***  نوچ  دص  يروهظ و  نوچ  دص  ود 

نم  راک  رس  رد  رس  دنرادن  نم ***  راکیپب  رسکی  دنیآ  رگ 
يولید  روشک  ورسخ  موش  يولهپ ***  یسراپ  نآب  میامن 

دنه  کلف  رب  همان  زا  مزیر  رکش  دنق ***  هلاگنب  يوس  مروآ  دزی  ز 
زان  زاریش  نانابز  نیریشب  زاس ***  همغن  یسراپ  منک  نوچ  منک 

برع  زاجح  نوچ  مجع  قارع  بل ***  راتفگب  میاشگ  نوچ  دوش 
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راگن  نیچ  تبعل  دوش  مشقن  ز  راکشآ ***  اهشقن  یسب  مراگن 
مور  ناطلس  کشر  میناطلس  ز  موب ***  زرم  ره  دنیاتس  نوچ  درب 

داد  داد  نخس  زا  ناهج  رد  هک  داژن ***  یسوط  يوگ  نخس  میکح 
هاشنهاش  تخت  زا  جات و  زا  مه  ناهج ***  راکز  مزب و  مزر و ز  ز 

راکب  دمایب  رهوگ  دنچ  ارو  رانکیب ***  مزلق  نیا  زا  نکیلو 
درک  جرد  ناردنا  یلع  مانب  درف ***  هس  نیا  درک  درگ  ناتساد  نآ  هچ ز 

یهن  دنوادخ  رما و  دنوادخ  یحو ***  لیزنت و  دنوادخ  نآ  تفگ  هچ 
تسا  ربمغیپ  لوق  نخس  نیا  تسرد  تسارد ***  میلع  مملع  رهش  نم  هک 

تسوا  زاوآب  مشوگ  هک  یئوگ  وت  تسوا ***  زار  نخس  نیاک  مهد  یهاوگ 
دش  رادیرخ  ار  وا  دنوادخ  دش ***  رادومن  وا  زا  رهوگ  نیا  هچ 

دندناوخ  شیسودرف  سودرفب  دندناشفا ***  رهوگ  نآ  رب  یتیگب 
رایتخا  ناتساد  منک  شحدمب  رازه ***  نیدنچ  همان  نیا  رد  نم  یلو 

مروآ  رامشیب  رهوگ  نیا  رد  مروآ ***  رازه  رهوگ  رحب  نیا  رد 
راوشوگ  ناج  شوگ  نآ  زا  دریگ  هک  راوهاش ***  رهوگ  همه  رهوگ  هچ 

(140) هحفص راودیما  سودرف  وچمه  موش  رانک ***  ردنا  میآ  هنگ  رحب  ز 

دیوگ لقع  زا  دادمتسا  ینغمب و  ندومن  باطخ 

زاب  جنگ  رد  هنیجنگ  روجنگب   *** زار جنگ  رد  میاشگ  نوچ  دوش 
نک  زاغآ  زاس  ما  هدرپ  نیا  زا  نک ***  زاس  اون  مظن  ینغم ز 

نز  گنت  لد  رب  اون  مگنچ  ز  نز ***  گنچ  رب  گنچ  ایب  ینغم 
ناهراو  يوس  ام  مغ  زا  ارم  ناوخب ***  يدورس  مناتساد  نیا  زا 
راد  زار  رگید  ددرگ  هک  منادن  ران ***  راتفگ  روط  زا  دیآیم  هک 

ناسللا  بطر  راتفگب  ددرگ  هک  نابز ***  زا  رهم  دنیاشگ  رب  ارک 
تسیلعاف  دص  لوق  رد  هک  ناسل  تسیک ***  رادرب  مان  نخس  روطب 

دوش  نارمع  روپ  فک  نوچ  شفک  دوش ***  نابعث  وچ  فک  رب  هماخ  ارک 
شوجب  روآ  رب  هر  کیب  ار  ملد  شورخ ***  روآ  رب  مرعش  ینغم ز 

شونب  یبآ  رثوک  ۀمشچ  رس  شونب ز  یبارش  ار  ناگدنشوین 
ناوخب  يدورس  دور و  يارآ  رب  ناتساد ***  نیا  زا  ناتسدب  ینغم 
دورد  دیآ  تیمور  ياناد  ز  دورس ***  يرآ  رب  رگ  يونثم  نیا  زا 

یه  ياه و  لغلغ و  ینکفا  وا  رب  ین ***  زاوآب  اون و  کنابب 
يونثم  تنیز  يونثم  نیا  زا  يولوم ***  یمور و  لضاف  دنک 

زاجح  زا  هن  تسا و  قارع  زا  هن  هک  زاون ***  نیئاون  یئاون  ینغم 
نک  دوس  ار  دواد  توص  نیا  زا  نک ***  دواد  توص  رب  همغن  ایب 
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نزب  یئادص  دبنگ  تفه  نیا  هب  نزب ***  یئاون  کیالم  لیخ  هب 
وگ  زاب  نایناحورب  ار  ادخ  وگ ***  زاب  نانج  رب  ناتساد  نیا  ز 

دنوش  ناوخ  اون  شیاون  رب  همه  دنونشب ***  اون  ناز  کلم  حور و  هچ 
مروآ  داوس  مروح  يوسیگ  ز  دروآ ***  دادم  ناوضر  مشورس ز 

قرو  دروآ  رب  یبوط  قاروا  ز  قبس ***  دریگ  لیئاکم  ممظن  ز 
ما  همان  زا  تردق  دی  دسیون  ما ***  هماخ  یندروخ  زا  درآ  ملق 
باتک  ددرگ  حول  هماخ و  ملق  بارتوب ***  یحادم  هچ  میارس 

مالک  میارس  نوچ  وا  فاصوا  ز  مانالا ***  ریخ  درو  دوش  ممالک 
موش  رتسگ  حدم  یهش  نأشب  موش ***  رگانث  يریما  حدمب 

تسوا  يور  زا  وترپ  یکی  ملاع  ود  تسوا ***  يوس  رظن  تمحر  زور  رد  هک 
هدز  ملاعب  مد  سدقلا  حور  هک  هدز ***  مد  سدقلا  حورب  وا  مد 
دوب  شرع  ماح  وا  دندوبن و  دوجو ***  شدوجو  زا  دنتفای  کلم 

لیبسلس  دنک  يراج  دلخ  رد  هک  لیلخ ***  رب  دنک  مزمز  نایرج  هن 
دروآ  گنت  تسا  تشهب  رد  رگا  دروآ ***  گنرد  مدآ  هچ  شرهمب 

تسوا  گنر  وا  شرع  يورسخ  هک  تسوا ***  گنخ  نیرب  خرچ  هک  يراوس 
تسا  رصیق  رسفا  شهر  كاخ  هک  تسا ***  رسفا  هر  كاخ  نآ  زا  ار  یهش 

تبث  جات  ناورسخ  رس  رب  دوب  تسی ***  لعن  زا  شدرگ  ةرذ  ره  هک 
تسا  خرف  شخر  رون  نودیرف ز  تسا ***  خر  رون  یعاعش ز  شرهم  هک 

شرد  نارکاچ  زا  رهچونم  شرصیق ***  مه  دیشمج و  تسیمالغ 
مروآ  نایب  شمزب  مزر و ز  ز  مروآ ***  ناتساد  ناهج  رد  وا  زا 

تسام  دح  نآ  هن  میوگ  هچ  شیانث  تساگتخت ***  نیرب  شرع  هک  ار  یهش 
دنک  نامیلس  راک  روم  نآ  زا  دنک ***  نامرف  فطل  زا  هک  يرومب 

هار  ددرگ ز  زاب  نیمز  قرشمب  هاگن ***  جک  رگ  دیشروخ  يوس  دنک 
گنهن  اکب  دتفا  ماک  مانب  گنرد ***  دیامن  شرما  نونلاوذ ز  هچ 

هاجب  دناسر  هاچ و  درآ ز  رد  هاچ ***  رعق  زا  شرهم  ار  رهم  هم 
گنهلاپ  ار  وید  دهن  ندرگب  گنچ ***  هچ  نامیلس  شیالو  رب  دنز 

نانع  رب  نانع  ربمیپ  اب  دور  ناکمال ***  ۀصرع  رد  هک  يراوس 
دنک  نادیم  شرف  ار  شرع  کلم  دنک ***  نالوج  هچ  نادیمب  شدنمس 

تسا  یکی  ربمیپ  اب  يرواد  هگ  تسیکی ***  رواد  كاپ  اب  مکح  هگ 
دنک  رشحم  زور  رواد  ارو  دنک ***  رواد  كاپ  اپب  رشحم  هچ 

رگ  هولج  یبن  رب  هدش  هر  رگید  رصبلا ***  غاز  غار  رد  هک  یناوج 
راکشآ  هدش  وز  شا  يدنوادخ  راگدرورپ ***  هک  يراگ  دنوادخ 

هدش  یهلا  شرهم  نوطالف ز  هدش ***  یئامنهر  وا  زا  یسیعب 
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گنت  گنت  دشک  شروتس  رب  کلم  گنج ***  مزع  دنک  نادیمب  شم  زج  هچ 
ناوتسگ  رب  دنارتسگ ز  ردق  نانع ***  دریگ  لیربج  لیئاکم و 

نیرب  شرع  دیدرگ  بایفرش  نیک ***  نادیمب  شدنمس  درگ  ز 
وا  لای  رب و  غیت و  وزاب و  ز  وا ***  لاپوک  لای و  زا  میوگ  نخس 

تسا  ربمغیپ  يوزاب  هک  وزاب  هچ  تسرواد ***  ناهج  تسد  هک  یتسد  وچ 
نامهیم  یبن  شدوب  هک  یمزب  ز  ناوخ ***  حدم  ادخ  شدوب  هک  یمزر  ز 
دوب  ناوخمه  شنیسوق  مزب  رد  هک  دوب ***  نایرب  غرم  رد  شناوخمه  هن 

مرتسگ  نخس  یکرت  دوخ و ز  ز  مروآ ***  نایب  یعرد  ناتفخ و  ز 
دوب  شرع  تنیز  نیرب  شرعب  دوخ ***  كرت  وا  كرت  رب  درک  اج  هچ 

نیصح  نصح  دوب  یئ  هناخ  رهب  نیمالا ***  حور  لاکیم و  شرع  رد  هن 
باذع  زا  تسر  درک  اج  هک  ره  نآ  رد  باطخ ***  نادزی  دمآ ز  هک  ینصح  هچ 

غیت  قرب  زا  هرذ  نیرتمک  دوب  غیم ***  هدنز  وا  قرب  زا  هک  یغیت  هچ 
تسا  رتمک  شتبرض  کی  یتیگ ز  ود  تسا ***  ربمغیپ  لوق  زا  هک  یغیت  هچ 

منک  تیاور  ینانس  زرگ و  ز  منک ***  تیاکش  ینانع  تسد و  ز 
كامس  زا  یمه  یتشذگ  رب  شرس  كاخب ***  ندومن  اج  هگ  شنانس 

هتخوس  کمس  امس و  شکون  ز  هتخود ***  نیمز  واگب  ار  کمس 
دومع  ار  نید  تسار  وا  تسد  زا  دش  دود ***  رفک  زا  هدروآ  رب  شدومع 

نامک  شسوق  ریت و  دوب  نیسوق  هک  نابز ***  میاشگ  شنامک  ریت و  ز 
ریپ  خرچ  ۀشوگ  نامک  شخرچ  ز  ریت ***  رافوس  تسا  ایرث  شریت  ز 

رپ  لاکیم  لیربج و  لابهش  ز  ردق ***  تسد  هدرک  وا  رافوسب 
نامک  ریت و  دورمن و  هتشگ  نوگن  ناشن ***  هدید  ود  شنامک  ریت و  ز 

ناشکهک  شمخ  زا  یئ  هقلح  دب  هک  ناتساد ***  منز  يدنمک  مخ  ز 
نیتملا  لبح  دوب  نیرب  شرعب  نیز ***  كارتفب  شدنمک  هدنکف 

زیختسر  ۀصرع  رد  تسا  زیزع  زیزع ***  ایند  رصم  رد  تسه  وا  هن 
تسا  رشحم  ۀصرع  زا  هشیدنا  هچ  تسا ***  رواد  وا  وچ  ناویدب  رشحمب 

وا  مان  دوب  شدرو  هکنآ  اشوخ  وا ***  ماج  زا  هدروخ  یم  هکنآ  اشوخ 
تخاس  ياج  وا  يوک  رد  هکنآ  اشوخ  تخابب ***  ياج  وا  ياپ  رد  هکنآ  کنخ 
شهگ رد  گس  دشاب  هک  سکنآ  شوخ  شهر ***  رد  ادف  ددرگ  هگ  رس  نآ  شوخ 

تسشن  الابب  العا  سودرفب  تسد ***  تخیوآ  شنامادب  وک  یسک 
(141) هحفص میلا  باذع  زا  ارو  دناهر  میب ***  دناهر ز  شربق  اهنت ز  هن 

نانمؤم ریما  بانج  اب  یتسود  باب  رد  تیاکح 

تشز  راک و  هنگ  دشاب  دنچ  رگا  تشهب ***  رد  هگیاج  دنک  ار  وا  رم 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 407 

http://www.ghaemiyeh.com


تسوپ  زغم  یتسود  رد  میدوب  رگا  تسود ***  دوب  ناهج  ود  ارم  یناوج 
لجخ  نایصع  هتشگ  وا  رادرک  ز  لگب ***  شیاپ  هتفر  ورف  نایصعب 
هتخوس  دوخ  رمع  نمرخ  نم  نوچ  هتخورفا ***  شتآ  هنگ  قرب  ز 
دونشیم  یلو  یلع و  وا  مان  هچ  دوب ***  هک  يراگزور  هیس  اب  یلو 

یتخورفا  رب  تریغ  دوخ ز  خر  یتخیر ***  ورف  ناگژم  شگشرس ز 
ماش  تشگ  وا  دیما  زور  بش و  ماب ***  شباتفآ ز  ناهگان  ورف 

تشذگ  رس  زا  مدود  شنتفر  زا  نم  تشذگ ***  رد  ناهگان  وا  وچ  یتیگ  ز 
موب  زرم و  زا  کلم  زا  وت  يزان  هچ  موش ***  ربخ و  یب  سفن  يا  متفگ  دوخب 

زاتک  رت  نینچمه  لجا  دزاس  هچ  زاب ***  وت  یئوگ  هچ  يزات  كرت و ز  ز 
جنپس  يارس  زا  جنگ  وت  یئوج  هچ  جنگ ***  یلاخ ز  تسا  جنپس  سارس 

زاب  هرهم  نیا  ناکدب  هگ  رذگ  زار ***  ناراد  هیامرس  دنزاسن 
رامق  يزاب  هیامیب  وید  اب  هک  راع ***  چیه  دوخ  رادرک  يرادن ز 

ینک  يزاب  هرهم  نادکاخ  نیا  رد  ینک ***  يزاجم  درن  نوچ  يزاب  هب 
نتخات  نینچنیا  لجا  دزاس  هچ  نتخاب ***  ندرب و  نیا  زا  لصاح  هچ 

زات  كرت  نینچنیا  لجا  دزاس  هچ  زاب ***  وت  یئوگ  هچ  يزات  كرت و ز  ز 
تسا  رد  شش  رد  هرهم  همه  ار  ناهج  تسا ***  رتمک  شش  يزاب و  هرهم  نیا  رد 

بشب  متفگ  زار  یسب  ربلد  ز  بت ***  بات و  رد  تشگ  ملد  دما  بش 
دوبر  ترسح  باوخ  ارم  مغ  نآ  زا  دوب ***  رای  ترسح  ملد  رب  سب  ز 

تفخب  ممشچ  رادیب و  دوب  ملد  تفج ***  رامیت  رپ ز  یلد  متفخب 
باتفآ  نامسآ  رب  هچ  ناشخرد  باوخب ***  ار  وا  مدید  نانچ  تنجب 

رمق  ناشخر  دیشروخ  وچ  شجات  ز  رز ***  تخت  رب  سودرفب  هتسشن 
فکب  نیرز  ماج  همه  هتفرگ  فص ***  ود  هدیشک  رب  هدر  ناملغ  ز 

نایسدق  امن  منرت  شمزبب  نایناحور ***  گنچ  رب  گنچ  هدز 
كاغم  ملاع  ود  روصق  شرصق  ز  كاخ ***  تشم  کی  هچمه  ناهج  شسکع  ز 

وا  غاب  ره  ردق  یسک  دنادن  وا ***  غار  نامسآ  تفه  يانهپ  وچ 
لیلد  دیوج  رضخ  دبا  ات  رگا  لیئربج ***  درپ  رب  رگا  يرمعب 

ناتسوب  نآ  زا  وا  دور  نوریب  هن  ناشن ***  دیوج  غاب  رخآ  وا  هن 
تخاس  ياج  رز  تخت  رب  دیدنخب  تخاون ***  وکین  دیسرپ و  دید و  ارم 

نم  راک  دش  وت  راک  ناسآ ز  هک  نم ***  رای  نابرهم  يا  متفگ  ودب 
تشگ  وت  مان  مان و  يروآ  مانب  تشگ ***  وت  ماکب  رتخا  هک  يدرک  هچ 

مخساپ  بل  هدنخ  رپ  داد  نینچ  مخر ***  رب  وا  دیدنخ  دینشب  هچ 
دنتخیر  یتسین  زا  مکاخ  رسب  دنتخیگنا ***  رب  نارای  هچ  مکاخب 

دنتخادرپ  هناخ  ملگ  كاخب و  دنتخاس ***  دحل  رد  ارم  ياج  هچ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 408 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسکیب  سک  اجنآ  رد  دش  مسک  نادکاخ ***  نآ  زا  دنتفرب  مناسک 
ارس  تملظ  تشگ  هگیاج  ارم  اج ***  گنت  نآ  رد  اهنت  هچ  مدنامب 

شورخ  ناز  نامسآ  تفه  دیزرل  هک  شوگب ***  مدیسر  تبیهب  یشورخ 
رگ  هولج  ناهج  رد  یتروص  ارم  رظن ***  مدرک  هشوگ  رهب  تشهو  ز 

داتف  مه  رد  يورناز  هزرل  ارم  داتف ***  نم  رد  میب  زا  هزرل  دش و 
راکب  دیآ  تزورما  هک  يدرک  هچ  راگزاسان ***  درم  ياک  دیشورخ 

یئ  هدروآ  هچ  منیبب  ات  وگب  یئ ***  هدرک  هبت  يرمع  هیامنارگ 
وت  يور  تکوش و  همه  دش  اجک  وت ***  يوزاب  روز و  نآ  تفر  اجک 
نهد  رد  نابز  هتشگ  کشخ  ارچ  نخس ***  نارازه  رب  نابز  رب  ار  وت 

یتخاس  هگیاج  نادکاخ  نیا  رد  یتخادرپ ***  موب  زا  زرم و  زا  لد 
یتشآ  دنب  تهاگیاج  نآ  رب  یتشاد ***  نود  راد  رب  هیکت  همه 

تسپ  ياجینا  زج  دشابن  یتفگ  هک  تسد ***  يداتفوا ز  نانچ  یتسپ  هب 
تشز  وید  اب  رای  هدش  یتشز  هچ  تشهب ***  تلفغب  رسارس  یتشهب 

یتخاب  ار  هیام  یگراچیب  هب  یتخانشن ***  هیاپ  نیا  ردق  ارچ 
دوس  هچ  يداد  تسد  زا  هکنوچ  نونک  دوب ***  تسد  رد  دوس  هیام و  ارت 

ایربک  هگرد  رب  هدروآ  وچ  ایحیب ***  يا  تسیچ  نونک  تباوج 
لال  تشگ  نابز  کشرس و  رپ  مخر  لاقم ***  زا  ارمرم  دش  کشخ  ناهد 

ادن  نیا  دنلب  تمحر  دمآ ز  رب  ایربک ***  هگرد  زا  هاگان  هک 
قیقح  تمحرب  يرج و  تمعنب  شیتع ***  قیتع  قیتع  اذه  هک 

تفرگ  متسد  تشگ و  نایع  یتسد  هک  تفگش ***  رد  مدمآ  ادن  نآ  زا  نم 
وا  يور  خر و  مدید  هچ  میوگ  هچ  وا ***  يوس  رظن  يداشب  مدوشگ 
هتفای  وا  زا  رون  نامسآ  تفه  هک  هتفات ***  وا  زا  رون  نانچنآ  خر  هچ 

دوب  رون  رپ  شرع  وا  راسخر  ز  دوب ***  روط  بش  نوچ  ناهج  ات  ناهج 
نامهیم  ارم  دمآ  شوخ  دمآ  شوخ  نابز ***  يدوشگ  رب  نانک  مسبت 

داد  ياج  ارم  ینیب  هک  اجنادب  داهن ***  رب  رسب  نیرز  جات  ارم 
یلع  رهچ  وت  ینیب  هک  یهاوخ  وچ  یلع ***  رهمب  اداب  وت  رب  الا 

داد  هدژم  یفتاه  ارم  یتفگ  وت  داش ***  باوخ  نآ  زا  متشگ  رادیب  هچ 
نک زان  نایسدق  رب  سودرفب  نک ***  زاس  ناتساد  شتحدم  رد  هک 

دیوگ بابرالا  بر  بانج  هغلاب  تمکح  رد 

نانج  رد  وگ  زاب  نایناحور  هب  ناتساد ***  نیا  زا  هد  ربخ  نارای  هب 
داشگ  رب  ملد  ردنا  تمکح  رد  داد ***  هدژم  متفاه  ناتساد  نیز  هچ 

نیمالا  حور  قطن  قوطنم ن  ز  نیتسآ ***  زا  شتسد  نوچ  تشگ  نایع 
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رجش  زار  ياناد  تفگ و  نخس  رمث ***  نوریب  هدروآ  کشخ  رجش 
ناهج  رد  يرثوک  متخاس  ناور  ناور ***  بآ  ابیز و  مظن  نیا  زا 

ماج  هدنشون  رهب  زا  فک  رب  رضخ  ماقم ***  وا  ۀحفص  رهب  دراد  هک 
تسیرویز  ار  سودرف  تیب  رهب  تسیرد ***  تنجب  وا  عرصم  ره  ز 

راکشآ  نورطسیام  شرطس و  ز  راگتسر ***  ناگشیپ  اطخ  شطخ  ز 
تسا  يرجنخ  یئ  هزمح  ره  راتفگب  تسا ***  يرتفد  وا  درف  رهز  ربارب 
لسک  لولم و  شعامس  زا  دوش  للخ ***  دشاب  هفطن  رد  هک  ار  یسک 
عامس  زا  شنای  رون  لد  شتآ  رپ  عامتجا ***  زا  شداش  نایروح  لد 

کلف  رد  ناوخ  فینصت  هتشگ  همه  کلم ***  حور و  فانصا  شفینصت  ز 
وا  فینصت  تساهلد  فولام  هک  وا ***  فیلأت  فینصت و  میوگ ز  هچ 

( 142  ) هحفص فشک  هش و  حدمب  دش  ملع  فلا ***  ره  تماق  شک  فیلأت  هچ 
میلک  رس  احیسم و  زومر  میب ***  فوخ و  رهز  يراگتسر  هر 

رازه  تمحر  نیع  وا  نیع  ره  ز  راکشآ ***  يرثوک  وا  نیع  ره  ز 
وا  ياتکی  حدم  زا  تسا  نایع  وا ***  يای  هطقن  رد  تسا  ناهن 

راکشآ  هلثم  امب  اوتآف  راکف ***  رد  ار  رفک  وا  ياف  رهز 
فاک  شراگدرک ز  تمحر  ناهن  فاق ***  شراگدرورپ ز  رهق  نایع 

راکشآ  يوسیع  میدرمب و  راگزور ***  رد  تشگ  وا  میم  ره  ز 
تسوا  يایرد  هک  وج  وا  يایرد  وت  تسوزرآ ***  ترگ  تمحر  يایرد  ز 

رای يوب  دسر  یم  افو  هار  ز  رای ***  يوک  زا  هک  یم  ایقاس  هدب 

دیوگ قشع  رارسا  روهط و  بارش  تفص  رد 

وا  يوب  افو  هار  مدامد ز  وخ ***  هلعش  نآ  زا  مماشم  رب  دسر 
تسیک  يوب  هک و  يافو  يوک  ز  تسیک ***  يوب  زا  تهکن  نیا  هک  منادن 

نهریپ  تهکن  زا  بوقعی  وچ  نتب ***  ناج  ارم  دمآ  تهکن  نآ  زا  زک 
تسابق  نوگلگ  زانط  رای  نامه  تسافو ***  اب  ربلد  نآ  هک  منامگ 

تسشوخ  رس  ارم  نادنزب  وا  اب  هک  تسش ***  فسوی و  رایوخ  هلعش  نامه 
لد  مارآ  هدرب  هدرب و  لد  هک  لد ***  ماک  رگید  یئوج  وچ  ربلد  ز 

تسرپ  یم  ناغم  ریدب  دیآ  رد  تسم ***  رادلد  هک  یم  نایقاس  هدب 
مادم  نم  رب  هد  یحارص  ماج و  ز  ماج ***  یحارص و  رد  نک  هداب  ایب 

نک  رادلد  راسخر  سکع  زا  یم  نک ***  رای  بل  قیقع  زا  حدق 
هد  بآ  نیشتآ  ارم  یم  نآ  زا  هد ***  بان  یم  ار  نم  ماجنآ  زا 

نک  رای  بل  لعل  تیاکح ز  نک ***  راتفگ  مرگ  ارم  بل  نآ  زا 
قشع  روش  زا  نک  رپ  ار  لقع  رس  قشع ***  رون  زا  نک  رونم  ار  درخ 
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شوه  شوگ  رد  هتسهآ  زار  نیا  وت  شومخ ***  ناشک  يدردب  هدربخ 
نک  رایشه  هأشن  نیا  زا  ار  درخ  نک ***  راد  ربخ  ار  درخ  شوکب و 

راکب  دیدان  روفاک  عمش  رگید  راسهوک ***  زا  دز  رب  رس  دیشروخ  هچ 
رابیوج  بل  رب  دز  هدرپ  ارس  راهب ***  ربا  هک  یم  ایقاس  هدب 

زیر  بآ  نیشتآ  نآ  وت  مکاخب  زیب *** کشم  ابص  داب  دیدرگ  هچ 
تفگ  دیشمجب  رپ  یم  ماج  دش  هچ  تفهن ***  زار  هک  یم  ایقاس  هدب 

یسب  شک  یم  شوینب و  دنپ  نم  ز  یسک ***  اب  افو  هدرکن  ایند  هک 
دهد یئانشآ  نالدبحاصب  دهد ***  یئاهر  یم  ار  وت  مغ  زا  هک 

دیوگ جارعم  ثیدح  ریا و  ترضح  تلیضف  رد 

یم  دیدنخ  انیم و  تسیرگب  هچ  یگ ***  مزب  رد  هک  یم  ایقاس  هدب 
شوجب  دیایب  اهناج  هدنخ  نآ  زو  شورخ ***  اهلدب  دمآ  هیرگ  نآ  زا 

ناغم  ریپ  يوس  مدمآ  ناور  ناشک ***  نماد  شود  ناغم  ریدب 
تسدب  رغاس  یحارص و  یتسدب  تسم ***  ناتسم  وچ  ار  وا  رم  مدیدب 

ماج  تشادرب  دیدنخب و  میورب  مارح ***  لالح و  زا  شمدیسرپب 
شوین  تحیصن  شوگ  تسه  ترگ  شوگ ***  راد  نمب  اتفگ  داد و  نمب 

نک  كاچ  ار  سولاچ  نابیرگ  نک ***  كاپ  ایر  دهز و  قزر  زا  لد 
نابز  رب  ربم  یقاس  مان  زجب  ناسلیط ***  هقرخ و  نت  نکفیب ز 

تسد  زیوایب  ناتسرپ  یقاس  وچ  تسرپ ***  یقاس  نادنر  نامادب 
يوگم  يزیچ  هداب  زج  ماج و  زجب  يوپم ***  یهار  هناخیم  هار  زجب 
يربلد  طخ  زج  ناوخم  يداوس   *** يرتفد ناوخم  نابوخ  طخ  زجب 

لاصو  لایخ  زج  نکم  یلایخ  لاخ ***  فلز و  طخ و  زج  یتیآ  نیبم 
تسرپیم  سگرن  زج  مشچ  نیبم  تسم ***  مشچ  زجب  رگنم  وت  یمشچب 

رای  يوربا  يور و  هلبق  زجب  رایم ***  ور  ۀلبق  ره  بارحم  هب 
دنب  ياپ  وش  رای  طخ  رودب  دنسپ ***  ابهص  نارود  وت  نارودب 

يربلد  طخ  زج  ناوخم  يداوس  يرتفد ***  ناوخن  نابوخ  طخ  زجب 
يرکیپ  هم  يور  زجب  هم  نیبم  يربلد ***  تماق  زج  روس  نیبم 
وج  رای  هنیس  ابق  كاچ  ز  وگتفگ ***  ینک  نیمیس  حول  زا  رگ 

رارف  حول  تسه  اهحول  رگید  رای ***  نیمیس  فاص  هنیس  زا  زج 
یم  ماجنآ  دیشون  دیشوین و  یپ ***  کین  نآ  دنپ  ملد  شوگ و  ود 

مدمآ  شورخ  رد  ناشکیدرد  هچ  مدمآ ***  شون  فاص  یم  ماجناز  هچ 
دور  ماگنه  تسا  دورس  تقو  هک  دورس ***  وگ  رب  دور  ابرطم  نزب 

نزب  یئاون  نایاونیب  امب  نزب ***  یئانشآ  نآ  زا  مد  یمد 
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زاجح  ياهزاس  مروآ  دای  هک  زاس ***  يارآ  رب  مقارع  هارب 
دورس  نم  رب  رآ  دوعز  گنچ و  ز  دوع ***  زاونب  گنچ و  رب  گنچ  نزب 

ناغم  ریپ  تسم  رس  هناخیمز  ناشکیدرد ***  رهب  نورب  دمآ  هک 
شورخ  ناغف و  رد  لزغ  گنچب و  شودب ***  یم  رپ  نیلافس  يوبس 

بارخ  تسم و  هلمج  ناغم  ریپ  هچ  باکر ***  ردنا  هتشگ  ناور  شناغم 
تسرپ  یم  يرگید  شک و  یم  یکی  تسم ***  مین  یکی  تسم و  تسم  یکی 

بیکش  لد  يرگید  شکلد و  یکی  بیرفلد ***  يرگید  ربلد و  یکی 
ناسیلط  نماد  هدز  رب  یکی  ناشکنماد ***  ورسنوچ  هتشگ  یکی 

شون  درد  يرگید  شک و  یم  یکی  شورف ***  یم  يرگید  شک و  یم  یکی 
تسرپ  انیم  شانیم  خرچ  هدش  تسد ***  هدروآرب  انیم  يوس  یکی 

مادم  شقوش  نادنخ ز  ماج  یم  ماجب ***  یم  هدنخ و  زا  رپ  بل  یکی 
هتخیمآ  رب  ربنع  دیشروخب  هتخیر ***  رت  کشم  شهم  رب  یکی 
باتهام  رب  هتسب  هلاه  یکی  باتفآ ***  رب  کشم  هتخیر  یکی 

ور  هداس  يرگید  طخ و  ون  یکی  وگ ***  هلذب  یکی  ناد و  هتکن  یکی 
راوشوگ  هتخیوآ  هم  رب  یکی  راگن ***  هدرک  شوگ  انب  رب  یکی 

ارم  هد  مدبمد  هد و  یپایپ  ارم ***  هد  مج  ماج  ایقاس  ایب 
نارب  نیمیس  نیمیس و  شود  رب  نارکیپ ***  هم  شوگ  انب  شوگ و  هک 
شوگ  شوگ  انب  فل و  شود ز  رب  شود ***  ادرف و  رکف  زا  هدرب  ارم 

يروآ  دایب  یتسه  كاخ  ارم  يروآ ***  داهن  شتآ  بآ  نارگ 
منک  یتسرپ  یم  ناغم  ریدب  يروآ ***  دابب  یتسه  كاخ  ارم 

مشک  رد  یتسین  طخ  یتسهب  مشک ***  رغاس  یحارص و  ناتسم  وچ 
منک  یناربماک  برط  شیعب و  منک ***  یناوج  يریپ  ماگنهب 

منک  ناناج  راسخر  ود  زا  ضایب  منک ***  ناراذعلگ  طخ  زا  داوس 
كاپ  هرهچ  زا  میتسه  درگ  دوش  كاخ ***  ریت و  ةراسخر  مناشف ز 
موش  نارازه  نارازه  توصب  موش ***  نارای  لاحلا  شوخ  لبلب  هچ 

مروآ  تابن  نازیزع  رصم  ز  مروآ ***  تایح  بآ  تاملظ  ز 
(143 هحفص (  منک  ربمیپ  يانث  سپ  نآ  زو  منک ***  رثوک  کشر  ناهد  نابز 

دوتس  ار  وا  لیجنا  هاروت و  هب  دود ***  بر و  هک  ار  یهش  میاتس 
تساروخ  رد  اجک  ار  وا  نم  يانث  تسا ***  رگشیاتس  نادزی  هک  ار  یسک 

منک  شیاین  ار  وا  رم  رگ  دزس  منک ***  شیاتس  هنوگچ  ار  وا  رم 
تسر  داد  لزا  رد  واب  سکنآ  ره  تسلا ***  زور  دهع  شمکحم  دوب 

ناکمال  زا  رتالاب  تشگ  ناکم  ناکم ***  ارناکم  شیاپکاخ  دش  هچ 
ادخ  ریش  ریشمش  برض  کیب  يوسام ***  لصاح  همه  دزرین 
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دیزگ  رب  یئ  هرطق  یکی  شرهب  ز  دیرفآ ***  ناهج  نوچ  نیرفآ  ناهج 
لزی  مل  نآ  كاپ  دلوم  یپ  لزا ***  زا  دیزگ  رب  ار  هرطق  نآ  رم 

دوب  دوجسم  دوب و  نیرب  شرعب  دوب ***  دولوم  ياج  نآ  رد  ار  وا  هچ 
هاگ  هلبق  دبا  ات  هگیاج  نآ  دش  هاگیاج ***  نآ  رد  شیاپ  شقن  دش  هچ 
دیشک  تلاجخ  شمودق  زا  مرح  دیسر ***  اجنادب  شمودق  نوچ  رگید 

تشاذگ  توبن  رهم  يالابب  تشادن ***  یشرف  هچ  شیاپ  راوازس 
تفاین  یهانپ  وا  هگرد  زا  زج  تفاتش ***  اج  ره  حون  نوچ  همیسارس 

بآ  يایرد  قرع  شقروز  يدش  بارتوب ***  اب  رکذ  رگا  يدرکن 
تسر  بآ  نآ  زیخالب  جوم  ز  تسد ***  تخیوآ  رب  شیاپ  كاخ  رب  هچ 

لیلخ  تلخ  تعلخ ز  دیشوپب  لیلخ ***  دب  شرد  نامداخ  رد  هچ 
رون  هلمج  وا  ران  وا  رون  زا  دش  روط ***  ان  رب  تفات  شخر  سکع  هچ 

شورخ  انا هللا  ینا  زا  دروآ  هک  شوجب ***  دمآ  شتآ  نانچ  شقوش  ز 
میقتسم  هر  شتآ  زا  یتسجن  میلک ***  ار  وا  مان  رگا  دناوخن 

لین  دور  زا  تساراین  نتشذگ  لیلج ***  مانب  ار  وا  رگ  يدناوخن 
ناسل  ردنا  هدقع  نادب  شزونه  نابز ***  رب  وا  مان  رگا  يدنارب 

یتخیواین  شنیتملا  لبح  هب  یتخیماین ***  شرهمب  لد  رگا 
مدق  نیتسآ  اصع ز  فوخ  ز  مدع ***  زا  يدمان  نورب  شتسد  ود 

یلع ع  هاگیاپ  نآ  زا  تسا  نوزف  یلع ***  ياج  تسا  یسوم  جارعم  هن 
راگدرک ربمغیپ  جارعم  ز  راکشآ ***  هگیاپ  دوش  ار  یلع 

تسوا  يامیس  انیس ز  روط  نایع  تسوا ***  يانیس  نیسوق  هک  یمیکح 
تسوا  نابرد  لیربج  هک  يویدخ  تسوا ***  نأش  رد  كالول  هک  یلوسر 
دش  كاخ  نآ  زا  كالفا  بایفرش  دش ***  كالفا  جات  شهر  كاخ  هچ 

نانک  يداش  يوگ و  ابحرم  همه  ناود ***  شباکر  رد  همه  کیالم 
دوب  لیربج  لاکیم و  رادنانع  دوب ***  لیفارس  شباکر  رد  ناور 

یهتنملا  هردس  ات  هنوگنیدب  ادتقم ***  نآ  تفریم  لالجا  هب 
تشگ  زاب  وا  لیربج  هدنام  ورف  تشذگ ***  رد  یهتنملا  هردس  زا  هچ 

لیلج  بانج  راد  زار  يا  هک  لیئربج ***  زا  ربمغیپ  دیسرپب 
یتفات  نم  ار ز  نانع  يدنکب  یتفاتشب ***  زیت  ارچ  الابب 

نیرب  شرع  وت  ياپ  كاخ  يا  هک  نیمالا ***  حور  دروآ  خساپ  نینچ 
تسین  باب  نیا  زا  نتشذگ  رب  هر  تسین ***  هار  ارم  اجنیا  زا  رتارف 

رتشیب  هگیاج  نآ  زا  دنتفرن  رصب ***  حور و  هن  مه و  هن و  لقع و  هن 
سب  تسه و  ارت  نتشذگ  لاجم  سکچیه ***  دب  هتشذگن  ياجنآ  زا 

هار  تسین  هگیاج  نیدب  ار  یسک  اوس ***  ام  زا  دنتسه  هچ  ره  همه 
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تفاتش  الاو  يالابب  الاب  هب  تفاتش ***  الاب  زاب  نیما  لوسر 
باطخ  ار  وا  دمآ  نیرفآ  ناج  ز  باجح ***  متفه  کیدزنب  دمآ  هچ 

متساوخ  ارت  رم  هگمزب  نیا  رد  متسارآ ***  نیسوق  مزب  نم  هک 
بایب  یهاوخ  هچ  ره  هگمزب  نیا  رد  باتشالاب ***  مزر  نیا  يوس  نونک 

تفاتش  الاو  يالاب  هب  الابب  تفاتش ***  الاب  زاب  نیما  لوسر 
دینش  ار  یلع  لوق  دید و  (ع ) یلع دیسر ***  العا  نیسوق  کیدزن  هچ 

نابزیم  وا  دوب و  نامهیم  یبن  ناج ***  سنا و  قلاخ  هگتولخب 
تشگ  زاسمد  شیوخ  هگتولخب  تشگزاب ***  نوچ  جارعم  ربمیپ ز 

رمق  نشور  سمش  اب  تشگ  نیرق  رد ***  دمآ ز  ردنا  یلع  هگان  هک 
شوگب  دمآ  بش  يادن  ار  یبن  شورخ ***  لد  زا  دروآ  رب  يداش  ز 
تفگب  ترابت  كرابم  سی  هب  تفگب ***  كرابم  ار  یبن  هگنآ  سپ 

وت  جات  ةراب  رسفا و  یهز  وت ***  جارعم  راشرس  رس  یهز 
وگ  زاب  نب  يدید  يدینش و  وخکین ***  يا  وت  بش  رد  هکنآ  نونک 

دید  جارعمب  بش  رد  هچنآ  دیدب  دیرگنب ***  وا  راسخرب  ربمیپ 
ریس  تشگیمن  يو  زا  دید  یمه  رینم ***  رهم  هام  ةراسخرب 

نم  راداوه  يدوب  وت  اجنآ  رد  نم ***  راک  زا  وت  یسرپ  هچ  اتفگب 
دوب  وت  يوسب  رواد  دنوادخ  دوب ***  وت  يور  قوش  ارم  اهنت  هن 

راکشآ  دب  وت  شقن  هدرپ  رهب  راگن ***  مدید  وت  زا  یئ  هحفص  رهب 
دوب  وت  يوسب  رواد  دنوادخ  دوب ***  وت  يوگتفگ  تهج  شش  رهب 
دوب  شوگ  تنیز  ماوت  يادن  دوب ***  شوهیب  هچ  نم  لد  تشهد  ز 

يدمآ  شورخ  ناز  ملد  ابیکش  يدمآ ***  شوگب  نوچ  ماوت  شورخ 
تشاذگ  مشوگب  یتسد  وت  تسد  وچ  تشادن ***  یتسد  وت  زج  نیرفآ  ناج  هچ 

تفاب  ماک  دب  هچ  ره  ارو  اجنآ  رد  تفای ***  مارآ  تسد  نا  زا  نم  لد 
دوب  هچ  ره  نیرفآ  ناج  ملع  رد  دوشگ ***  نم  لد  ردنا  تسد  نآ  زا 

يربمغیپ  ملع  زا  رد  نارازه  يرد ***  ره  زا  داشگب  راب  نآ  زو 
تفگ  مرزآ  رپ ز  خر  اب  یلع  تفکش ***  رب  لگ  وچ  يداش  ربمیپ ز 

وت  رادناهج  اب  وت  رارسا  زا  وت ***  رارسا  میوگب ز  یهاوخ  وچ 
تفگ  زاب  نیمز  رد  یبن  اب  یلع  تفگ ***  زار  نامسآ  رد  هچنآ  ادخ 

نامز  کی  رد  دینشب  زور  بش و  نامسآ ***  رد  زار  نیمز  رد  یبن 
تفگ  دیدنخ و  تخس  شدمآ  تفگش  تفهن ***  زار  دینشب  وچ  ربمیپ 

سب  یناد و  وت  يزار  دنودخ  سک ***  تسادن  ار  ادخ  زار  هک 
ناغم  ریپ  هب  باطخ  لقع و  زا  نتساوخ  دادمتسا 

رای  كاچ  ۀنیس  ابق  كاچ  ز  راکشآ ***  دش  هک  یم  ایقاس  هدب 
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قعص  زج  ۀییس  نآ  يانیسب  قحتسم ***  یسب  مدوب  هکنوچ  مدش 
مدمآ  راد  زار  یشماخ  نآ  زو  مدمآ ***  رایشوه  یشهیب  نآ  رد 
نابز  زا  ارو  لد  زا  هدقع  ارم  ناغم ***  ریپ  تسد  لد و  هدوشگ 

يردنکسا  سوک  منز  نانویب  يرد ***  ظفل  يزات و  رعش  نیا  زا 
غاز  ياغوغ  وچ  لبلب  زاوآ  وچ  غاب ***  هنهک  نآ  فرط  رد  هک  اغیرد 

سفن  مغ  زا  لبلب  ندز  دراین  سفق ***  یسونبآ  نیا  ریز  رد  هک 
یهد  یپایپ  ابهص  ماج و  نمب  یهد ***  یم  مدبمد  ایقاس  مرگ 

یهد  ایرث  مابب  مریرس  ینز ***  الاب  زبس  ةدرپ  نیا  رگ 
خارف  خاکب  ینامداش  يوس  خاک ***  گنت  نیا  زا  نوماهب  میآ  رب 

( 144) هحفص
تختب  میآ  ردنا  دنب  تخس  نیا  زا  تخس ***  دنب  نیا  زا  وزاب  ود  میاشگ 

یئ  هیاس  مرسرب  دتفوا  شرع  ز  یئ ***  هیاریپ  شرع  یحادمب 
نارتسگ  انث  مدن  رتسگ  انث  نابز ***  درو  هچ  میامن  شیانث 

لیئربج  ناوخ  حدم  دوش  محدم  ز  لیلد ***  مراگدرک  دوب  شحدمب 
درپ  الابب  يداش  اجنآ ز  زو  درخ ***  زا  اه  هتفگ  نیا  هچ  دنیبب 
نایبورک  شرع  رد  دنناوخب  نایناحور ***  درو  دنک  مرعش  هن 

دیوگ  ناخ  میهاربا  راقو  اب  ةداز  ریما  حدم  رد 
دوش  نادنخ  داش و  ما  هتفگ  نآ  زا  دونشب ***  ما  هتفگ  نوچ  لیئاکم 

نک  دابآ  فطل  زا  تسا  بارخ  نک ***  داش  ملد  یم  زا  یقاس  ایب 
نانمشد  ۀنخر  رد  زاس  ناما  ناما ***  دهعب  شرآ  رد  یم  نآ  زا 

نابساپ  کلم  ویدخ  کلم  وچ  ناتسآ ***  کلف  كاخ  نارود  وچ 
يرترب  روشک  رتهم  نیهس  يرتخا ***  کین  جرب  رتخا  دنلب 
رهگ  الاو  قلخ  ناهج  ویدخ  رومان ***  رورپ  نید  رادناهج 

دابعلا  نیز  شیمان  مان  دش  هک  داد ***  داد  ناهج  رد  نانچ  یکینب 
هاوخ  داد  نارواد  رواد  هدش  هاگراب ***  رد  شیلدع  لدع  دوب 

نابش  نادنفسوگ  رب  گرگ  هدش  نایشآ ***  مه  زاب  اب  هوعص  دوب 
داب  رومعم  لدع  روشک  نآ  زا  داب ***  رود  ناهج  رد  دب  مشچ  نآ  زا 

دوب  رای  ناتساد  نیا  ردنا  ارم  دوب ***  راک  ورس  نوچ  یلع  اب  ارو 
تشاذگ  مهاوخب  يراگدای  وا  زا  تساد ***  راک  نیا  ردنا  ارمرم  وا  وچ 

نهک  ددرگن  زگره  مان  وا  زا  نخس ***  رد  ناهج  تسا و  مدآ  ات  هک 
ادخ  شلیلد  اداب  هک  یلیلد  امنهر ***  ارم  هر  نیا  رد  دش  رگید 

نم  راداوه  دش  یمد  احیسم  نم ***  رای  سدقلا  حور  ضیف  دشب 
یتروص  یمدآ  یتریس  کلم  یتمه ***  نامسآ  یتکوس  کلف 
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ادخ  ار  وا  هک  میوگ  صالخا  هب  امنهر ***  وا  هچ  مدوب  مظن  نیا  رد 
دنک ینیرق  تنج  يونابب  دنک ***  ینیشنمه  دلخ  نوتاخب 

ار قدنخ  ترضح  ندنک  دودبع و  نب  ورمع  اب  برثی  هب  نایفسوبا  ندمآ  بازحا و  ةوزغ  ناتساد  رکذ 

ناتسار  اب  تشگ  ناتسادمه  وچ  ناتساد ***  نیا  ياناد  تفگ  نینچ 
نیلسرملا  دیس  زا  تخیرگب  هچ  نیدکاپان ***  شیک  دب  نایفس  هک 

راوگوس  مغ  درد و  زا  لد  دش  ناور  رارف ***  احطب  کلم  يوس  دش  ناور 
رخشاخرف  نادرگ  درک  بلط  رب ***  موب و  يوس  نازیرگ  دمآ  هچ 

درک  زاغآ  هنیک  رگد  یعونب  درک ***  زاس  نخس  ربمیپ  مزر  ز 
دربن  هاپس و  راک  تسارایب  درک ***  درگ  همه  رگشل  هدنکارپ 

نیمز  نامز و  ناشیا  هار  دش  هک  نیکب ***  وس  رهز  دمآ  رگشل  یکی 
نز  ریت  شک و  رجنخ  ناراوس  نز ***  ریشمش  نادرگ  ناریلد و 

فرط  ره  زا  دمآ  يرگشل  یسب  فکب ***  هداهن  ناج  همه  نید  یپ 
راذگ  رجنخ  نادرم  هرهش  همه  رامش ***  یب  رگشل  نیمز  احطب  ز 

نیلسرملا  دیس  نمشد  همه  نید ***  شیک و  یپ  زا  همه  ناشورخ 
اتس  يزع  ناناوخ  تال  همه  ارگ ***  نیک  یبن  يادخ  اب  همه 

يوهیاه  زا  رپ  ناشیا  زا  دش  ناهج  ور ***  دنداهن  برثی  يوس  همه 
هام  دیشروخ و  هریت  ناشدرگ  زا  دش  هاپس ***  نآ  دیسر  برثی  کیدزن  هچ 

روتف  برثی  کلم  رد  داتفا  رد  رون ***  روش و  هتشگ  یسب  برثی  هب 
راهن  لیل و  دیدرگ  هلان  زا  رپ  راگزور ***  دش  بوشآ  رپ  ناشیا  زا 

رشبلا  ریخ  مزر  رد  تسب  رمک  ربخ ***  نیا  دش  رهش  رد  هدنکارپ 
شوجب  دمآ  رب  برثی  رهش  همه  شورخ ***  نودرگب  دش  رب  مالسا  ز 

نید  باحصا  دمآ ز  ندیشورخ  نیمز ***  برثی  هب  دمآ  رگشل  نآ  هچ 
نزیار  رگیدکی  رب  هتشگ  همه  نمجنا ***  دندش  اج  رهب  ناگرزب 

زاب  تسج  یئ  هراچ  یسک  ره  یمه  زارف ***  وس  رهب  نتسج  هراچ  یپ 
ادخ  لوسر  دزن  داتساب  اپب ***  ناملس  تساخ  نمجنا  نآ  زا 

نیب  شیپ  ار  لقع  وت  يار  يا  هک  نیلسرملا ***  دیس  اب  تفگ  نینچ 
رادم  ناریا  هاش  ام  کلم  رد  هک  راگدرک ***  ار  وت  هدیزگ  يا  نادب 

زاین  هاگ  هیرق  ره  رهش و  رهب  زاس ***  نیئآ و  هنوگنیدب  دیامن 
راذگ  وسناد  دراین  نمشد  هک  راصح ***  درگ  دنزاس  هدنک  یکی 

نیرفآ  ناج  ماغیپ  دروایب  نیما ***  لوسر  شزار  دینشب  وچ 
شاب  رادیب  تخب  اب  شوغآ  مه  شاب ***  راک  رد  هدنک  ندنک  رد  هک 

دوزفرب  نیرفآ  یسب  ناملسب  دونش ***  ار  ادخ  زار  هچ  ربمیپ 
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دوب  هدننیرفآ  ناهج  دنسپ  دوب ***  هدیدنسپ  يار  يارنآ  هک 
دید  ضفحوب  رکبوبا و  يوسب  دیرگنب ***  نید  لها  يوس  هگنآ  سپ 

نید  رهب  زا  قدنخ  ندنک  یپ  نیتسآ ***  دننز  رب  ات  دومرفب 
دنتشادرب  لیب  لد  وحم  همه  دنتشارفا ***  رس  شرماب  ناگرزب 
رمک  ندنک  هدنک  رب  دنتسبب  رب ***  موب و  ره  يرهش  یهاپس و 

نیچ  هدنک  ندنک  رب  هتشگ  همه  ریپ ***  اپرب و  نادروخ و  ناگرزب و 
لیب  هتفرگب  هدنک  ندنک  یپ  لیلخ ***  لوسر  كرابم  تسدب 

گنلک  لیب و  دیدرگ  رهم  هم و  گنچ ***  تخآ  گنلک  لیب و  يوس  وا  هچ 
لیلج  شرع  مشچ  ۀمرس  يدش  لیب ***  شکاخ ز  درگ  يدش  نوچ  ارف 

راختفا  فرش  ناز  ار  شرع  يدب  رابغ ***  نآ  نوچ  شرع  ربا  یتسشن 
گنلک  يدوب  شاک  مرپ  لاب و  هک  گنتب ***  لد  ار  لیربج  کشر  زا  رپ 

يور  دنداهن  ندنکب  ناگرزب  يوس ***  راچ  زک  دومرفب  ربمیپ 
رمع  یئوس  رکبابا و  یئوسب  رشبلا ***  ریخ  دوب و  یلع  یئوسب 

دوب  راک  رد  رکبوبا  اب  رمع  دوب ***  رای  یبن  اب  یلع  وسکی  ز 
راکشآ  ناهن  زار  درک  یسب  رابک ***  لوسر  ندنک  هدنک  نآ  رد 

دوب  هدنکآ  هدنک  ندنک  زا  لد  دوب ***  هدنک  رد  قوراف  هک  وس  نآ  زا 
دش راوشد  نوراقب  دنک  هک  دش ***  رادومن  یگنس  هاگانب 

ترضح ةزجعم  ربمغیپ و  هب  نداد  ربخ  گنس و  ندنک  زا  ناریلد  ندش  زجاع  قدنخ و  نایم  رد  گنس  ندش  رهاظ 

تسس  تشگ  نارگ  گنس  تخس  نآ  زا  تسج ***  راک  رد  رکبوبا  ندنکب 
تخات  رکبوبا  يوس  راچانب  تخاس ***  گنس  ةراچ  نوچ  تسنادن 

( 145 هحفص (  راکشآ  ةدنک  رد  هوک  یکی  رابک ***  لوسر  راغ  رای  يا  هک 
تخب  رادیب  تسس  دش  هک  انامه  تخس ***  دالوف  وچ  ربطسا و  راخ  وچ 

هوتس  اراخ  هوک  ندید  زا  دش  هوک ***  هراخ  يوس  دمآ  رکبوبا 
گنس  هراخ  یتخس  ینیگنس و  ز  گنت ***  تشگ  شلد  تسس و  تشگ  شنت 

فکب  مد  رد  تفرگب  لیب  یکی  فک ***  هدروآ  بل  رب  نیک  مشخ  زا  رپ 
راخ  اراخ ز  گنس  ربا  دیآ  وچ  راسهوک ***  نآ  هاگ  رمک  رب  دزب 

نالد  نیگنسب  قشاع  نوسفا  هچ  نارک ***  گنس  قیدص و  برضیدب 
هوکش  هوک  کیدزن  دنتفرب  هوتس ***  نارای  دنتشگ  هوک  زا  هچ 

دندمآ  نیگهودنا  هوک  نآ  زا  دندمآ ***  نیما  لوسر  يوسب 
برع  ناورسخ  رورس  يا  هک  بل ***  قوراف  قیدص و  دنداشگ 

هدمآ  دیما  ان  لد  هدنک  هک ز  هدمآ ***  دیدب  یهوک  هدنک  نیا  رد 
رس  هام  زا  هدرب  ورف  یهامب  رذگ ***  نیا  رد  دنوامد  یئوگ  وت 
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تسد  واپ  همه  یتیگ  ودرگ  دوش  تسکش ***  دشابن  زگره  هوک  نیا  رب 
هوک  زربلا  كاخ  رد  هتفر  ورف  هوتس ***  وا  یگنس  نارگ  زا  نیمز 

تساور  ندنک  يراد ز  تسد  رگا  تساطخ ***  نونکا  هدنک  ندنک  امب 
دوشگ  رب  ناشف  رد  بل  خساپب  دونش ***  ناشیا  راتفگ  هچ  ربمیپ 

نم  يوزارت  ردنا  دشاب  کبس  نم ***  يوزاب  نیگنس ز  گنس  نآ  هک 
ادخ  تسد  دیآ ز  ردنا  اپ  ز  اپ ***  متسد ز  دیاین ز  رب  رگا 

تسا  رواد  رگداد  ام  هارمهب  تسا ***  روای  ادخ  ام  اب  راکنیا  رد 
نتشیوخ  نتشیوخ  یهارمهب  نمجنا ***  نیا  زا  رذگب  راکنیا  رد 
درگ  راداد  راداد  رای  دوخب  درک ***  رای  دوب  هر  نیا  رد  ار  یلع 
زار  رپ ز  یلد  تسدب و  یگنلک  زارف ***  دمآ  هوک  يوس  ربمیپ 

دناوخ  شیپ  ار  شیوخ  ارجام  نآ  رد  دناوخ ***  شیوخ  رب  اریلع  هگنآ  سپ 
شی  تسین  لد  وت  یئاشگ  لگشم  هچ  شیپب ***  دمآ  لگشم  یکی  ار  ام  هک 
تساشگ  لگشم  راک  رهب  تتسد  هک  تسادخ ***  يور  وت  يور  يورنآ  زا 

گنس  هراخ  نبارآ  اپ  ریگب و ز  گنلک ***  رکیپ  رگنیا ز  نم  تسد  ز 
دیزگ  ار  وا  نامرف  يار  ناج  ز  دینش ***  ار  یبن  زار  هکنوچ  یلع 

ادخ  تسد  دیدرگ  رادومن  اشگ ***  روشک  تسد  نوچ  تشارفا  رب 
دومن  یئامزآ  روز  دنوادخ  دوشگ ***  یئامزآ  روز  تسد  وا  وچ 
تسپ  دیدرگ  تال  مرح  ماب  ز  تسکش ***  دمآ  رد  نیادم  قاطب 

راگزور  شدرگ  دش  همیسارس  راک ***  نادرگ ز  نادرگ  دنام  ورف 
نیمز  متفه  تفر  مهن  خرچب  نیچ ***  داتفا  رد  یتیگ  ود  يورب 

درگ  زیت  دبنگ  دش  همیسارس  درون ***  یتیگ  خرچ  دش  هدید  رون 
نیمز  زا  نامسآ  نامسآ  نیمز ز  نیک ***  تشد  نآ  زا  تشذگب  تفر  ارف 
تخوس  روط  شتآ  شوترپ  زا  هک  تخورف ***  یقرب  هوکنآ  زا  شبرض  ز 

تسد  تشادرب  ریبکتب  ربمیپ  تسکش ***  دمآ  هوک  رب  هچ  شتسد  ز 
نیمز  ناریا  ياراد  کلم  همه  نیگن ***  ریزب  دمآ  برض  نیزک 

دوز  دومرف  هراب  رگید  دادب و  دورد ***  ناوارف  وزاب  زورنآ  زا 
اپ  ارنارگ ز  هوک  وت  يرآ  هک  اشگ ***  یئادخ  تسد  هراب  رگید 

نید  ياراد  تشارفارب  وزاب  ود  نیلسرملا ***  دیس  ةدومرفب 
تفگ  ریبکت  هدننیرفآ  ناهج  تفس ***  هوک  لد  هر  رگید  شبرض  وچ 

دابب  رصیق  تخت  دش  برض  نیز  هک  داشگ ***  رب  بل  ریبکتب  ربمیپ 
مور  ناطلس  تشک  ما  هدنب  نیمک  موب ***  زرم  نآ  رم  رخسم  دش  ارم 

دوتس اراخ  هوک  دش  برض  نآ  زا  هوک ***  هراخ  نآ  رب  دز  موس  برض  وچ 
نامسآ  رب  دناشفا  نماد  نیمز  نارک ***  گنس  خرچ  رب  تفر  ارف 
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لیئربج  بل  داشگب  ریبکتب  لیلج ***  شرمع  دمآ ز  ندیشورخ 
دش  زاب  نیرفآ  ناج  شرع  رد  دش ***  زاوآ  رپ ز  نامز  نیمز و 

تساخ  ریت  هم و  زا  ناغف  شورخ و  تساخ ***  ریبکت  کناب  کلف  هن  ره  ز 
داد  زاوآ  دیشورخ و  يداشب  داشگ ***  رب  بل  ریبکتب  ربمیپ 

ناسودنه  کلم  همه  متفرگ  ناتس ***  یتیگ  برض  نیا  زا  متشگ  هک 
دنه  يار  نم  نامرف  ریز  دوش  دنه ***  يامرف  راک  ناهج  رد  منم 

تسا  نم  مان  مان  ناهشنهاشب  تسنم ***  مانب  یتیگ  کلم  همه 
راگزور ةرهش  نم  مان  دوب  رامش ***  زور  تقو  ات  زورما  زا 

تفگ  رککبوبا  شوگب  یناهن  *** تفهن زار  ضفحوبا  دینشب  وچ 
ناولهپ  لد و  رپ  رگم  دیازن  ناهج ***  درگب  مشاه  دالوا  زک 

نیمز  ام  رب  دیدرگ  گنت  نانچ  نیک ***  رفک و  رگشل  زا  هک  نک  هگن 
ندش  ارحصب  ندرب  بآ  یپ  ندش ***  اجنآ  میراین  اجنیا  زک 

تسشن  ناوتن  شیوخ  ۀناخ  رد  هک  تسد ***  هریچ  امب  نمشد  هتشگ  نانچ 
نیمز  ناریا  کلم  همه  مدیشک  نیگن ***  ریزب  کنیا  دیوگ  یبن 

ناتس  یتیگ  کلم  نادب  متشگ  هک  ناتسودنه ***  مور و  زا  دیوگ  یهگ 
راگزور  شدرگ  نیا  زا  میوگچ  رایشوه ***  مدرم  نینچ  دیوگن 

ار  زاوآ  دروآ  رب  يداش  ز  ار ***  زار  نآ  رکبوب  دینشب  وچ 
بل  دنب  رب  هتفگ  نیا  دشابن ز  بجع ***  اهنیا  مشاه  ینب  زک  نادب 
دنلب رتخا  رای و  ناش  تخب  دوب  دنچ ***  نوچ  زا  زارنیا  تسا  هتشذگ 

يراصنا ۀجوز  ندومن  ینامهم  ربمغیپ و  ترضحاب  ندومن  عوج  تیاکش  ناریلد و  ندش  هنسرگ  رکذ 

راگزور  دب  گنت  نانچ  مدرمب  رایدنآ ***  رد  هک  يوار  تفگ  نینچ 
نان  يور  بش  زور و  سک  دیدیمن  ناشن ***  يدوبن  نان  زا  مان  زجب 

نامسآ  هرفس  رد  هام  زجب  نان ***  يور  سک  هرفس  رد  دیدیمن 
زاین  یب  هدش  ندروخ  يریس و  ز  زاو ***  عوج  زا  مدرم  هنسرگ  مکش 

زور  دندرپس  یم  وج  صرق  کیب  زور ***  هس  زور و  ود  رد  ناگیامنارگ 
نیما  لوسر  رادتسود  دب  هک  نید ***  فارشا  راصنا و  دب ز  ینز 

دوب  هتشغآ  لد  نوخ  هتشر  رهب  دوب ***  هتشر  اه  هتشر  سب  زور  بش و 
هتفاب  ۀتشر  رس  هتشر  ره  ز  هتفاب ***  اهتشر  یسب  نتشر  ز 

دنمشوه  ةدیدنسپ  ددرگ  هک  دنب ***  هب  درآ  رد  ارنالد  دیاش  هک 
شورف  اخیلز  فسوی  رادیرخ  شوج ***  رپ ز  یلد  دش  ناجرا  زابب 

ناوتان  نت  اناوت  وت  زا  هک  ناور ***  دمآ  رد  ربمیپ  يوسب 
زارد  ياهجنر  زا  نت  دناهر  زاین ***  دیوج  وت  يوسب  وک  یسک 
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هنسرگ  مکش  ددرگ  ریس  وت  ز  هنب ***  هن  رگید  دهاوخ  هاگنب  هب 
وت  ناوخ  روخ  يزور  كالفا  هن  وت ***  نامهم  زور  بش و  یتیگ  ود 

راگزور  هیاس  تنماریپ  ز  رای ***  رادیب  تخب  ار  وت  يا  نادب 
( 146  ) هحفص

ارم  نان  نم  هس  دنفسوگ و  یکی  ارم ***  ناوخ  رد  باحصا  رهب  دوب 
راذگ  مناوخب  ادرف  وت  يرآ  هک  راو ***  دیما  وت  فطل  هب  منینچ 

نت  دنچ  نید  باحصا  يرایب ز  نسحلاوب ***  وت و  مناوخب  یئایب 
لوبق  شدومن  دومن و  مسبت  لوسر ***  نز  نا  راتفگ  دینشب  هچ 

يادخ  مانب  تدنفسوگ  شکب  يار ***  كاپ  يا  دومرفب  سپ  نآ  زو 
ناوخب  نادزی  مان  وا  رب  هگنآ  سپ  نادگید ***  رد  هلمج  رم  دروخ  نکب 

دنلب  تخب  وت  رای  دیدرگ  هک  دنبب ***  مکحم  گید  رد  هگنآ  سپ 
رورس  شیع و  ماک  ارت  دمآ  هک  رونت ***  زا  نکم  نوریب  نانزپب و 

هار  يامیپ  هب  متفگ  هک  ناسنیدب  هاگیاجنادب ***  میآ  دوخ  ات  نامب 
تفگ  هچنآ  درک  ناوخ و  يوس  دش  ناور  تفنش ***  نیا  ادخ  لوسر  زا  نز  هچ 

رشبلا  ریخ  داد  ربخ  رگشلب  رتخاب ***  زا  تفر  ورف  رتخا  هچ 
نامهیم  هگ  تاچ  هگ  رسارس  نالف ***  ناوخب  ادرف  دیشاب  هک 

يادخ  لوسر  زا  ادن  نیا  دینش  يارکاپ ***  نز  تفج  هچ  اچنآ  رد 
دادو  زا  ام  نامهم  دیشاب  هک  داد ***  هدژم  یبن  قدنخ  لها  رب  هک 

نخس  نان  نم  هس  دنفسوگ و  کیز  نزکین ***  يا  شدزن  يا  هتفگ  رگا 
رابک  لوسر  ام  زا  دناد  هب  هک  رایم ***  لد  رد  هشیدنا  چیه  رگید 

درک  هشیدنا  راک  نآ  رد  ینامز  درم ***  کین  نآ  زا  نزنآ  دینشب  هچ 
درم  کین  يا  هک  وشاب  تفگ  نینچ  درک ***  دنسرخ  شیوخ  لد  سپ  نآ  زو 

نیما  لوسر  دهاوخ  هچ  ره  دنک  نیب ***  شیپ  دوخ  راک  رد  میئام  هن 
زاون  نامهم  تشگ  يرواخ  هم  زارف ***  رب  دش  دیشروخ  هک  هگ  رحس 

نابزیم  هناخ  رد  دنیارگ  نامدرم ***  ات  دومرفب  ربمیپ 
ور  هدرک  نابزیم  هناخ  يوس  وا ***  نامرفب  قدنخ  لها  همه 

رازه  نارازه  زا  نوزف  شرامش  رابک ***  دروخ و  زوریپ  انریز و 
دندمآ  نامهیم  نابزیم  نآب  دندمآ ***  نابزیم  هناخ  يوس 

شیک  مالسا  دندوب  هچ  ره  رگید  شیپ ***  هب  دش  نانک  مسبت  ربمیپ 
نابزیم  وا  راک  زا  دش  یتفگش  نامهیم ***  نوچ  تفر  نابزیم  رب 

رازه  وا  درب  درک و  بلط  هد  وا  هک  راک ***  نامهم ز  نابزیم د ز  لد 
اج  دیدرگ  گنت  ارسنامهمب  ارس ***  نامهمب  دمآ  رد  ربمیپ 

نادگید  وا  کیدزن  دروایب  نابزیم ***  ات  دومرفب  ربمیپ 
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گید  يالابب  يدرب  درتسگب  کیرش ***  یب  رواد  ناهج  مانب 
رون  دیبات  شرع  رب  رونت  ز  رونت ***  يوس  هچ  دش  نانک  مسبت 

شوج  شرع  لجرم  دز  گید  نآ  رد  شوک ***  تخس  دش  هچ  شتسد  گید  يوس 
یتسارآ  یسرک  رب  شرع  دص  ود  یتساوخ ***  ناد  گید  ناز  هکیراخب 

لیلج  شرع  يوس  ناد  گید  نآ  زا  لیئربج ***  هدئام  فکب  هتفرگ 
فکب  یئادگ  فرظ  لیئاکم  فص ***  کیدنآ  درگ  رب  هتسب  کلم 
ناد  گید  زا  رونت و  یتفرگ ز  نان ***  هاگ  هگ  تشوگ  یسب  ربمیپ 
نادگید  نیرب  شرع  کشر  هدش  ناج ***  سنا و  ربمغیپ  زاجعا  ز 

ریس  دنتشگ  هکنادنچ  دندروخب  ریپ ***  انرب و  درم  ون  ناوخ ز  نآ  زا 
نت  دنچ  دب  هک  رهوگ  ناصاخ  ز  نسحلاوب ***  مساقلاوبا و  سپ  نآ  زو 

دندش  نامهم  هلمج  نابزیم  نآ  رب  دندش ***  ناداش  دندروخب  ناوخ  نآ  زا 
دنتخارفارس  ندنک  هدنک  يوس  دنتخادرپب ***  ناوخ  ندروخ  زا  هچ 

نادگید  رب  رونت  هب  ینایز  نامدرم ***  ندروخ  زا  سپ  دماین 
رونت  نان  زا  رپ  گید و  شوگ  زا  رپ  روفغ ***  بر  نامرفب  دب  نانچ 
رابک  لوسر  تسد  ادیوه ز  راگزور ***  نآ  رد  دش  يزجعم  نانچ 

دش  هریت  ناشن  ناز  نالد  دب  لد  دش ***  هریخ  درخ  مشچ  راکنآ  زک 
ناهدرب  همه  تریح  تشگنا  رس  نانکیداش ***  ضفحوب  رکبوبا و 

وا  ناوخ  نیرفآ  دش  دنوادخ  وا ***  نامرفب  قدنخ  هدنک  دش  هچ 
رشبلا  ریخ  تسد  زا  برثی  رد  هک  ربخ ***  احطب  رافکب  دمآ  هچ 

ناشکهک  هدید  دش  هریخ  وز  هک  نامز ***  رد  دش  هدنک  قدنخ  یکی 
دندش  ناسرت  رافک  ناریلد  دندش ***  ناساره  رگشل  راکنآ  زا 

دنتخات  نیک  مشخ و  زا  برثی  يوس  دنتخاس ***  ار  راکیپ  راک  همه 
نیمز نامز و  مشچ  هریخ  دش  هک  نیمز ***  احطب  دش ز  نورب  یهاپس 

دودبع نب  رمع و  ندش  گنتلد  ندرک و  گنج  رد  ندومن  فقوت  برثی و  هب  نایفسوبا  ندیدرگ  دراو 

دوب  رادهگن  نمشد  زار  هپس  دوب ***  راد  هپس  نایفس  شیج  نآ  رب 
وجگنج  هدید  ناهج  ریلد و  وا ***  هارمه  دوب  ناولهپ  یکی 

يدش  نازیرگ  شبیهن  زا  گنهن  يدش ***  نازرل  هوک  وا  بیسآ  زا 
نیمغ  نامیا  ناداش و  رفک  وا  زا  نیچ ***  مور و  هناخ  منص  زاپب و 

تخت  یتسج ز  باوخ  زا  يو  میب  ز  تخب ***  زوریف  ناهاش  ناگرزب و 
دوب  مایا  زا  ماک  ارو  يدرم  ز  دوب ***  مان  دودبع  نب  ورمع  ارو 

زورف  یتیگ  رهم  دش  هچ  متشه  هب  زور ***  تشذگب  راکنیز  هتفه  کی  هچ 
ورمع  تخات  هگ  دروآ  رد  ارملع  ورمع ***  تخارفا  تخورفا  رب  رواخ  هچ 
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تشذگ  نایفس  يوس  دش  مشخ  زا  رپ  تشدب ***  دمآ  رد  بسا و  رب  دمآ  رب 
نیگن  ریزب  تنامز  نیمز و  نیمز ***  رایرهش  یک  تفگ  ودب 

درگ  دناشفین  نادیمب  يروتس  دربن ***  ردناک  تسا  زور  دنچ  نونک 
يرفقم  هر  كاخ  رد  دیطلغن  يرس ***  دمان  كاخ  رد  مزر  نیا  رد 

درگ  هولج  دشن  ینانس  رب  يرس  رس ***  تخیواین  ینیز  كارتفب 
درز  يور  دشب  ار  يروآ  گنج  هن  دربن ***  رد  يروآ  گنج  دیزاتن 

داهن  یماخ  كاخ  دشن  ار  ینت  دایب ***  دمان  غیت  شتآ  يرس ز 
نایشآ  ینت  نورد  یگندخ  نامز ***  ردنا  درک  یشکرس  زا  هن 

دیشک  رب  رگج  زا  درس  هآ  یکی  دینش ***  اهنخس  نیا  وا  زا  نایفس  هچ 
تسکش  ار  ودع  اداب  وت  تسد  ز  تسد ***  روز  اب  درم  یک  تفگ  ودب 

ریش  دشابن ز  یلاخ  هشیب  نیا  هک  ریلد ***  يزات  هچ  وسنادب  وس  نیدب 
گنرد  ناریش  دنراین  ششیپ  هک  گنچ ***  زیت  دوب  يریش  هشیب  نیا  رد 

متساوخ  يروای  لبه  تالز و  متسارآ ***  رگشل  دحا  گنجب 
دش هتشغآ  راکیپ  تشد  نوخب  دش ***  هتشک  همه  دمحم  هاپس 

دابب  دش  ام  ریبدت  جنر و  همه  داهن ***  نادیمب  اپ  رومان  نآ  هچ 
تخاس  هتشک  زا  هتشپ  نتخات  کیب  تفات ***  هدنرد  ریش  نآ  هک  وس  رهب 

رامد  مد  رد  دروآ  رد  رگشل  ز  راهم ***  هتسسگ  ریش  وچ  دمایب 
زیرگ  زج  ارم  رم  ةراچ  دبن  زیتس ***  نیکب و  دمآ  ردنا  وا  هچ 

( 147  ) هحفص میتشادرب  يور  زا و  راچانب  میتشاذگب ***  راوخ  همه  ار  هپس 
ریسا  ددرگن  ترود  نارود ز  هک  *** ریلد رمع و  خساپ  نینچ 

تسیچ  لگ ز  رد  ياپ  هگمزر  نیا  رد  تسیک ***  لد ز  رد  سرت  ارت  منادن 
مشک  رسفا  كالفا  هن  قرف  ز  مشک ***  ربنم  ار ز  یبن  نونکا  نم 

رامد  شناج  مرآ ز  رب  يراوخب  راکشآ ***  ار  قیدص  بذک  منم 
كاپ  كاپ  انود  نیز  منک  ارناهج  كاخ ***  رپ ز  ار  قوراف  قرف  منک 

نیرفآ ناهج  تاذ  وحم  منک  نیز ***  سوپرق  میابر ز  ار  یلع 

ار دودبع  نب  رمع و  نایفسوبا  نداد  خساپ 

مروآ  تسکش  دمحم  نیدب  مروآ ***  تسپ  برضکیب  ار  وا  نم 
وزرآ  نیا  زا  تاهیه  تاهیه  هک  ودب ***  نایفس  دروآ  خساپ  نینچ 

هاپس  دریگب  رگ  ناهج  ات  ناهج  هاگدروآب ***  دیاین  ربمیپ 
راذگ  رجنخ  درگ  نز  غیت  نآ  زا  راکش ***  مدرم  ریش  نیا  زا  نکیلو 

تسین  ماک  ارم  يو  نتشک  زا  زج  تسین ***  مارآ  باوخ و  ارم  یتیگب 
ناور  ریت  هدرورپ  هدرک  ارم  ناوجون ***  نآ  هک  ناهاگمزر  اسب 
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دیشک  رد  مد  دیزرل و  دیسرتب و  دینش ***  نیا  وا  زا  روالد  رمع و  وچ 
رادمان  نآ  مان  وگ  زاب  نمب  رایرهش ***  ياک  تفگ  ودب  سپ  نآ  زو 

تسیچ  ماکارو  نتسج  گنج  نیا  زا  تسیچ ***  مان  ارو  منادب  ات  وگب 
درم  نادرمب  دیوگ  هچ  دشوپ  هچ  دربن ***  تشدب  دیایب  هنوگچ 

گنرد  اب  دروآ  باتش  نادیمب  گنج ***  زاغآ  زاس  دنک  هنوگچ 
ناشن  مانب و  ار  وا  نم  میوگچ  ناولهپ ***  يا  هک  نایفس  تفگ  نینچ 

دنمجرا  تذ  تسا و  دنمجرا  تافص  دنلب ***  شمان  تسا و  دنلب  شداژن 
ماکب  شناهج  دش  وا  يورین  ز  مانب ***  دمحم  ار  وا  دناوخ  یلع 

ناوج  هتشگ  ریپ  شندید  زا  هک  ناج ***  غاب  رد  هدیلاب  ریش  یکی 
هم  خرچ و  رب  شالاب  هتفر  یلو  هد ***  ود  دشابن  شلاس  هک  انامه 

راگن  وا  نوچ  رهد  رد  تشاگنب  هن  راگزور ***  ةدنراگن  کلک  هک 
گنج  زور  رد  وچ  دیامن  ناشخرد  گنچب ***  رکیپ  ود  دراد  غیت  یکی 

نارس  زا  دنکفا  كاله  كاخب  نارکیب ***  رکیپ  يرکیپ  رهب 
ناتس  ناج  رجنخ  دشک  رب  وا  هچ  ناهن ***  ددرگ  كاخ  رد  هک  نت  اسب 

نازخ  رد  نازر  گرب  هچ  دزیرب  ناورس ***  رس  شغیت  بیسآ  ز 
دوش  ناهنپ  خرچ  رد  میب  زا  روخ  دوش ***  ناشخرد  شغیت  هچ  نادیمب 

ناوج  هتشگ  ریپ  شندید  زا  هک  ناج ***  غاب  رد  هدیلاب  ریش  یکی 
گنج  زور  رد  وچ  دیامن  ناشخرد  گنچب ***  رکیپ  ود  دراد  غیت  یکی 

درد  زوس  رپ  هتشگ  وا  زا  ناریلد  درز ***  يور  وا  راکیپ  ار ز  نالی 
شدیآ گنن  هک  دیاپب  دیابب  شدیآ ***  گنجب  يدربن  مه  رگا 

راوس  نادیمب  دیآ  ردنا  وا  هک  راگزور ***  نآ  نم  مشچ  دانیبم 
لین  دور  دنک  برثی  تشد  نوخ  ز  لیپ ***  هدنز  نآ  دیآ  رگا  هراوس 

زاسب  شراک  فرضکیب  هگنآ  سپ  زاتب ***  شیوسب  دیآ  رگ  هدایپ 
راز  راک  واب  دیاشن  اهنتب  رادمان ***  نآ  دیآ  رگا  هراوس 

نارکیب  رگشل  وا  لابندب  ناور ***  شیوسب  وش  فص  شیپ  رد  وت 
مینک  ناراب  ریت  یکی  رب  وا  رب  مینک ***  اراوس  هلمج  هلمح  نآ  رب 

میروآ  راوح  هرابکیب  ار  وا  رم  میروآ ***  راز  راک  وا  رب  ناسنیز  هچ 
گنن  هب  دیآ  ردنا  ام  مان  همه  گنج ***  میزاس  هنوگنیدب  زج  رگا 
متساوخ  ارت  نتسج  هراچ  نیدب  متسارآ ***  رگشل  نینچ  نم  نونک 
تسیرگ  دیایب  ادرف  هک  گرمب  تسیچ ***  راکنیا  ماجنا  هک  منادن 

ور  خرس  نیک  تشد  زا  ددرگرب  هک  وم ***  يور و  نیک  ددرگ ز  خرس  ارگ 
ور  درک  شرت  نایفسب  یخلتب  وگتفگ ***  نیا  يو  زا  رمع و  دینشب  هچ 

رایرهش  یئوت  شک  رب  موب و  نادب  راکبان ***  ياک  تفگ  ودب  سپ  نآ  زو 
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نزم  يدرم  فال  نز  مک ز  یئوت  نخس ***  نادرم  هنوگنیا  زا  دنیوگن 
روس  کی  یپ  زا  يروآ  راوس  راوس ***  نیدنچ  هک  دیان  گنن  ارت 
مروآ  گنن  ریز  دوخ  مان  همه  مروآ ***  گنج  هنوگنیدب  نم  رگا 

ناشک  رگشل  نادرگ و  ناگرزب و  نابز ***  وس  ره  نم ز  رب  دیناشک 
زاسمزر  هدش  رگشل  هوبناب  زاین ***  يور  زجع و  رس  زا  رمع و  هک 

گنجب  میآ  رد  یگنج  ناریش  هچ  گنج ***  ریش  نآ  دروآب  اهنت  هب 
موش  هداتسیا  مزرب  هدایپ  موش ***  هدایپ  هدایپ  دیآ  رگ 

زور  نادیمب  دمآ  بش  مزب  ز  زورف ***  ملاع  دیشروخ  هک  هگ  رحس 
ناشکهک  قدنخ  دش  زیربل  هک  نایع ***  دش  وا  يور  زا  يرون  نانچ 

شراذگ  راگدرورپ و  لوسر  زا  نتساوخ  زرابم  راز و  راک  نادیمب  دودبع  نب  ورمع  ندمآ 
زیخ  هک  ار  وا  تفگ  لجا  یتفگ  وت  زیتس ***  گنجب و  دمآ  هتشگ  لجا 

نیمز  نابنج  نازرل و  تشگناهج  نیزب ***  دمآ  رب  بسا و  درک  بلط 
تشگ  هریت  ناهج  دوبک و  دش  اوه  تشد ***  رهش و ز  دمآ ز  ندیشورخ 

فاق  هوک  رد  داتفا  ردنا  فاکش  فاکش ***  اراخ  ناروتس  مس  ز 
نیمز  متفه  تفر  نامسآ  تفهب  نیک ***  تشد  نآ  ردنا  دش  درگ  سب  ز 

ریپ  مارهب  دروآ  رس  رب  رپس  ریگ ***  راد و  نآ  رد  ناریح  خرچ  هدش 
دوب  دالوف  هوک  هگمزر  همه  دوخ ***  زرگ و  هزین و  رجنخ و  سب  ز 
هار  هدرک  مرگ  رهم  کلف  مراچب  هاپس ***  درگ و  ناراوس  شوج  ز 
مرگ  رازاب  تشگ  ار  لیزازع  مرش ***  تشاد  دوخ  راک  زا  لیزازع 

لین  يایرد  وچ  ناشوج  ناشورخ و  لیپ ***  هدنژ  نآ  دوب  هپس  شیپب 
دناهج  قدنخ  دیسر و ز  قدنخب  دنارب ***  رواکت  هدنزو  قرب  وچ 

رس  همیسآ  قدنخ  زا  دنتسجب  رگید ***  راهچ  قدنخ  وا ز  سپ 
داژن  مشاه  نرادمان  يا  هک  داد ***  زاوآ  دمآ  راصح  ياپب 

دربن  ردنا  مزورما  دنیآ  هک  درم ***  نادرم  نادرگ و  دنیاجک 
نیسپ  زور  زورنآ  رد  دش  نایع  نید ***  ناریلد  رب  وا  زاوآ  ز 

امنهر  قلاخ  ةدومرفب  ادخ ***  لوسر  دمایب  هگنآ  سپ 
درک  گنج  فص  يانب  نادیمب  درک ***  گنهآ  يو  دربن  يوسب 

نیرب  شرع  تسا  هدیشک  تلجخ  هک  نیک ***  ناتفخ  دیشوپ  هک  منادن 
گنن  تشاد  اوس  ام  لصاح  زا  هک  گنج ***  رهب  زا  فص  هدیشک  رب  یسک 

لاعن  فصب  شلیلخ  دنیشن  لالج ***  زک  یسک  هتشگ  يارآ  فص 
نامجرت نیمک  شدوب  لاکیم  هک  ناروآ ***  گنج  وچ  هتسج  گنج  یسک 

دیوگ شیارآ  فص و  نتسارآ  باب  رد  همان  یقاس 
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تسیک  رادربمان  هک و  دبهپس  تسیک ***  رادهپس  شک  يرگشل  یکی 
( 148  ) هحفص

فدز  يانز و  دوعز و  گنچ و  ز  فص ***  يارآ  رب  یئاجک  ینغم 
نارک  ات  نارک  مغ  زا  هتسب  فص  هک  نارگشمار ***  لیخ  زا  شک  رب  یفص 

هالک  ریز  هنیرز  زاس  نایع  هام ***  رهم و  مجنا و  نک و  جک  هلک 
نک  زان  کلف  رب  شا  يزانط  ز  نک ***  زانط  ورس  نآ  زا  زان  همه 

گنج  لبط  نزب  ایرث  مابب  گنت ***  گنج  رد  دنب  رب  دنب  رمک 
يرس  ندیشک  رگشلب  مراد  هک  يرگشل ***  شکب  ناگژم  فلز و ز  ز 

نک  شوپ  هرز  ار  خزود  ناگژم  ز  نک ***  شوگ  انب  رب  ار  فل  فص ز 
نک  زیت  ترجنخ  وگب  ناگژمب  نک ***  زیرنوخ  تسم  هیس  مشچ  ود 

گنردیب  ما  وت  مشچ  ود  ددنبب  گنچ ***  زاب و  ود  وزاب  ود  گنچ و  ز 
هاگ  بلق  رد  میئآ  هناریلد  هاوخ ***  هنیک  ۀنیس  اب  هاگنآ  سپ 

مرجنح  رب  هاگ  خر و  رب  یهگ  مرجنخ ***  ینز  مدامد  ناگژم  ز 
هاگجامآ  تریت  زا  ددرگ  ملد  هاگن ***  ریت  ناگژم و  رافوس  ز 

نایناحور  ناج  نت و  ددرگ  هک  نایم ***  ناز  میرآ  رانک  رب  نانچ 
دروآ  راثن  رهوگ  رد و  نابز  دروآ ***  راب  لعل  همه  مناهد 
منک دمحم  مزر  یثیدح ز  منک ***  دمحا  گنج  فص  نایب 

نید ناریلدب  راسی  نیمی و  ندرپس  رگشل و  نداد  بیترت  ربکا و  قلاخ  مکحب  رشبلا  ریخ  ترضح  یئارآ  فص 

درک  زاغآ  هچ  ار  نتسارآ  فص  درک ***  زاس  ار  گنج  فص  نادیمب 
ادخ  رون  دیباتب  نمیا  رب  اج ***  داد  هنمیم  يوس  ار  یلع 

هرسکی  هرسیم  هدش  شتآ  هچ  هرسیم ***  رد  ضفحوب  رکبوبا و 
نآ  فصو  هعقاو  رد  هدرک  ادخ  نانمشد ***  نیمز  زا  هعقاو  نآ  رد 

هاگبلق  رد  داتساب  هدایپ  هاپس ***  مک  هش  نآ  دوخ  هاگنآ  سپ 
البرک  فصن  هاپس  مک  هش  التبا ***  فص  ناز  مدمآ  دایب 

دوب  رایغا  زا  كاپ  وا  كاپ  فص  دوب ***  راخ  شنماریپب  فص  نیا  رگ 
رسپ  نالوجب  دمآ  رد  فص  نآ  رد  رگ ***  هولج  رگا  دش  ردپ  فص  نیا  رد 
تسار  درک  نید  ار و  رس  داد  رسپ  تساک ***  رفک  شندروآ  فصو  زا  ردپ 

نورب  یتسه  کلم  زا  مغ  نیز  مور  نوخ ***  هدید  زا  هصغ  نیا  زا  مرابب 
هاوخ  داد  ناغم  ریپ  يوس  موش  هآ ***  ناغفا و  هب  میآ  هناخیم  هب 

داهن  یقارع  راهم و  يزاجح  داژن ***  يزات  ناکرت  دادیب  ز 
نهریپ  گنت  نانت  كزان  ز  نتخ ***  تشد  نالازغ  یشحو  ز 

وجشاخارف  ناکرت  دادیب  ز  ور ***  تسد و  نوخب  هتسش  هبانوخ  ز 
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قشع  ناراوس  کباچ  دادیب  ز  قشع ***  نادیم  ناراوس  کباچ  ز 
منک  تیاکح  ناناوج  روح  ز  منک ***  تیاکش  نابوخ  دادیب  ز 

يآ  هنیرید  رید  نیا  رد  ینامز  يآ ***  هناخیم  نوریب ز  ریپ  يا  هک 
نیب  قاتشم  قاشع  يوس  یمد  نیب ***  قاشعب  ناهم و  لاحب 
هتخیمآ  كاخ  رب  بان  یم  هتخیر ***  هتسکشب و  هداب  مخ و 

تسد  اپ و  رکیپ و  هنیس و  رس و  تسم ***  ناتسمز  مخ  نآ  ياپ  نیبب 
نیبب  نوگلگ  يور  نوخ  ار ز  ناتب  نیب ***  نوخ  زا  رپ  نایور  هلال  غم 

يرس  ناطلغ  كاخ  رد  هشوگ  رهب  يرکیپ ***  نیبب  وس  رهب  نوخ  زا  رپ 
ناقشاع  رکیپ  نیبب  نوخ  زا  رپ  ناقشاع ***  رس  رگنب  كارتفب 

ماک  کشخ  یم  هعرج  کی  رهب  ماغم  مادم ***  ملاع  تسمرس  وت  ماج  ز 
بت  بات و  رد  هدنام  همه  يداوب  برط ***  شیع و  لوغشم  مزب  رد  وت 

نفک  نوگلگ  نایور  هلال  نیبب  نحم ***  تشد  تشگ  لگ  زا  نورب 
ندب  نوخ  رد  هتشغآ  هلمج  لگ  هچ  نت ***  هتسخ  نیبب  ناشسخ  راخ  ره  ز 

نیب  بآ  یب  غیت  مد  بآ  ز  نیب ***  باتیب  هلمج  شطع  بات  ز 
بآ  طحق  زا  هراوخنوخ  تشد  نآ  رد  بابک ***  یماک  هنشت  فت  زا  رگج 

بعت  زا  وا  تسد  ندب  زا  ادج  بل ***  زوسناج  کشخ و  ولگ  ار  یکی 
اپ  تسد و  نوخ  جوم  رد  هنشت  هدز  انشآ ***  ان  موق  نآ  دادیب  ز 

ریش  هدروخان  کشخ  بل  کشخ  ولگ  ریت ***  بیسآ  هراوخ ز  ریش  یکی 
هدش  ناراوس  لیخ  بوک  دگل  هدش ***  نادیم  يوس  یکی  هدایپ 
ادج  يراوخب  نت  زا  شتسد  هدش  اغد ***  تشدب  هدرشف  اپ  یکی 

افج  غیت  رس ز  افق  زا  ادج  افق ***  رد  ور  هدرکان  هتفر  یکی 
تسرد  قدصب  مکحم  صالخا  هب  تسج ***  هتسب  رمک  تداهش  رهب  ز 

زیرب  رگید  تابارخ  يانب  زیرب ***  رس  زا  هناخیم  تشخ  ایب 
وت  شاخرف  وت  زا  دعب  دنیوج  هک  وت ***  شاداپ  دوب  نیا  هن  تما  ز 

رگد  ناتساد  رس  رب  مور  رصتخم ***  ۀمش  نیا  زا  متفگ  هچ 
ردپ ناتساد  رس  رب  مور  رسب ***  ناتساد  زا  متشذگب  هچ 

ریما ترضح  نتساوخ  ناهج  نذا  نید و  ناریلد  ندش  شوماخ  مود و  ۀبترم  دودبع  نب  رمع و  نتساوخ  زرابم 

دوبن  نتفنش  ناج  هک  میوگ  هچ  دوبن ***  نتفگ  بات  نیا  زا  شیب  ارم 
شورخ  لد  زا  دروآ  رد  نادیمب  شوجب ***  دمآ  ورمع  رگد  راب  هک 

برع  موق  نادرگ  ناگنلپ و  بسن ***  یشیرق  نارتهم  يا  هک 
تخورف  رب  لگ  وچمه  شخر  تریغ  ز  تخوسب ***  لد  وا  راتفگ  ار ز  یبن 

ور  درک  نید  ناریلد  يوسب  وگتفگ ***  نیا  زا  تفشآ  رب  ربمیپ 
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نیک  مشخ و  رپ  يود  نیا  راکیپب  نید ***  رهب  زا  دزات  نورب  وک  یسک 
شرگتعافش  تمایق  رد  منم  شروای ***  ادخ  ملاع  ود  رد  دوب 

بآ  رب  یشقن  دوب  ناشمالسا  هک  باوج ***  شتفگن  سک  معن  ز ال و 
بارتوب  یبن  رهص  مع و  رسپ  باقر ***  کل  ام  هاش  قح  تسد  زجب 

درک  مینودب  ار  دق  ورس  شرب  درک ***  میظعت  صالخا  زا  ار  یبن 
نیزگ  يزاس  گنج  نیدب  رگ  ارم  نید ***  هاش  ياک  تفگ  ودب  سپ  نآ  زو 

مرسفا  نیرب  خرچب  يزارف  مرس ***  رب  یهدنامرف  جات  یهن 
ما  يو  دربن  مه  هگمزر  نیا  رد  ما ***  يو  درم  گنج  نیا  ردنا  نم  هک 

دیدپ  شیور  يداش ز  راثآ  دش  دینش ***  ار  وا  ياهنخس  نوچ  یبن 
تشاد  راک  رد  راک  رهب  ار  وا  رم  تشاد ***  رایسب  رهم  وا  يوس  وا  هچ 

دادن  نامرف  وید  نآ  راکیپ  هب  دادن ***  نادیم  نذا  ارو  اجنآ  رد 
ریش  وچ  لد  زا  دروآ  رب  یشورخ  ریلد ***  ورمع  دیرغ  هراب  رگد 
نیک  نادیمب  دیاین  نوچ  یسک  نیمز ***  برثی  نارادمان  يا  هک 

( 149  ) هحفص نم  راداوه  ناج  لد و  زا  دیوش  نم ***  راکیپب  رسکی  دیئآ  رد 
ناجب  لامب و  ار  امش  رسارس  ناما ***  مشخب  دیدرگ  هنوگنیز  هچ 

دوبر  نامیا  ناج و  لد و  ار  امش  دومن ***  نوسفا  هک  نت  یکی  رحسب 
تشگ  درد  زا  رپ  لد  نآ  زا  ار  یبن  تشگ ***  درز  نید  نارادمان  خر 

وا  راتفگ  دیدینش  اتفگب  ور ***  درک  نید  نارادمان  يوس 
نیک  مشخ و  رپ  وید  نیا  راکیپ  هب  نیک ***  رهب  زا  دزات  نورب  وک  یسک 
تسا  رگتعافش  تمایق  رد  نم  هچ  تسا ***  روای  ارم  ورای  تسار  ادخ 
مکب  مص و  همه  اج  رب  دندنامب  مکح ***  هنوگنیز  هچ  دش  وا  راتفگ  ز 

بارت  وب  یبن  مع  نبا  زجب  باوج ***  شدادن  سک  هگمزر  نآ  زا 
منداد  لگ  گربلگ  سگرن ز  ز  مخ ***  داد  ار  دازآ  ورس  یهس 

نیزگ  يزاس  گنج  نیدب  رگ  ارم  نیدکاپ ***  یک  تفگ  واب  سپ  نآ  زا 
مرسفا  رس و  يزارف  ناویگب  مرس ***  رب  یهد  نامرف  جات  یهن 

دیون  شداد  وت  يادخ  دیون  دیرفآ ***  ناج  هچ  منیرفآ  ناج  هک 
راثن  مزاس  وت  ياپب  مدامد  رازه ***  دص  يدب  ناج  نتب  رگ  ارم 

تفگ  هدولآ  ردنا  کشاب  خر  یبن  تفس ***  رارسا  رد  نیا  زا  هکنوچ  یلع 
مالس  وت  رب  داب  نیرفآ  ناج  ز  مانا ***  نیرتهب  رتهم و  يا  هک 
وا  يور  سک  دانیبم  یتیگب  وا ***  يوس  ارت  متسرف  هنوگچ 

دید  ضفحوب  رکبوبا و  يورب  دیرگنب ***  فص  يوس  یبن  هر  رگید 
تسیو  درم  هک  هنیک  نادیمب  تسیو ***  دربن  مه  هگمزر  رد  هک 

ترضح  تمدخ  رد  رمع و  لاوحا  ضحوبا  ندومن  تیاکح 
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راد  روذعم  گنج  نیردنا  ارم  رایرهش *** یک  قوراف  تفگ  نینچ 
ناوراک  یکی  رد  وا  دروآب  ناولهپ ***  نیا  هارمهب  نم  مدب 

دندز  هر  نآ  رد  ار  ناوراک  همه  دندز ***  هگنآ  وراک  نآ  ردنا  دزد  هک 
يار  گنج  رد  دومیپ  تسج و  اج  ز  ياج ***  دمآ ز  رب  لد  ار  درم  نیا  هک 

دومزآ  مزر  مزر  رد  درک  رپس  دوبر ***  رد  اج  ار ز  ۀچب  رتش 
راوخ  تشد  رد  دنکفب  تشکب و  رامد ***  مد  رد  دروآ  رب  نادزد  ز 

تسین  باب  نیا  رد  نتسج  گنج  هر  تسین ***  بات  نتب  شدربن  رد  ارم 
وا  لاح  دش  هچ  تلجخ  میوگ ز  هچ  وگتفگ ***  نیا  زا  درزایب  ار  یبن 

ادخ  یلو  لوسر و  یصو  یتفال ***  هشنهاش  هراب  رگید 
ادخ  تسد  تسار  شیوزاب  زا  مه  يوقلا ***  دیدش  ار  یبن  ورین  ز 

ایربک  تحاس  رتسگ  نخس  یند ***  هاگرای  روا  نابز 
یبن  يور  تخورفا  رب  شیور  ز  یبن ***  يوسب  دش  نابز  هداشگ 

ناگدادلد  هدادلد  وت  رهمب  ناگدازآ ***  دازآ  وت  زا  يا  هک 
تخس  دنب  رمک  دنب  هدرک  منم  تخب ***  هتشگ  رب  وید  نیا  دروآ  مه 

ور  دروآ  ردنا  رهمب  شیوس  ز  وگتفگ ***  نیا  يو  زا  دینش  نوچ  یبن 
راثن  شدرگ  کشا  رد  ناگژم  ز  راوهاش ***  ؤلؤل  رب  تشگ  شخر 

نم  نیئآ  هدنز  ان  وت  تسد  ز  نم ***  نید  هدش  اپ  رب  وت  زا  يا  هک 
رای  تشپ و  ارم  یسومب  نوراه  هچ  راگدای ***  ارم  رم  یئوت  نارمع  ز 

تنداد  اهدژا  نیگمهس  نیاب  تنداتسرف ***  نیا  يوس  مراین 
روناج  يوس  دتسرف  ناج  یسک  رت ***  بوبحم  وت  یناج  نم ز  رب 

نیک  شیوسب ز  دزاتن  رگ  یسک  نید ***  نارادمان  نیز  هکنآ  رگا 
مرب  نوماهب  شنیمز  برثی  ز  مور ***  نوریب  رهش  زا  دوخ  اهنت  هب 

رامد  درآ  رب  نادرگ  ریش  زا  هک  راوس ***  نیا  دودبع  نب  ورمع  دوب 
تشنک  رد  نیمه  رب  تب  مان  زا  سپ  تشنک ***  دب  رفاک  نیا  مان  دوب 

گنر  رکم  اب  نوسفا و  گنرینب و  گنج ***  نادیمب  دیآ  هک  نتسخن 
غیت  زرگ و  رجنخ و  وا  زا  دراب  هک  غیم ***  هدنژ  یکی  دمآ  رب  یئوگ  وت 

لاگسدب  نآ  يوس  یسک  لوا  هک  لاحم ***  دشاب  مزر  هماگنه  هب 
دنک  یتسس  مزر  رد  دنچ  رگا  دنک ***  یتسد  شبپ  هگ  دروآب 

بارتوب  مهب  دمآ  رب  تریغ  ز  باوج ***  شداد  هنوگنیز  هچ  ربمیپ 
وم هدیدرگ  تسار  وا  مادنا  رب  ور ***  تخورفا  رب  اجز و  دمآ  رب 

نتساوخ داهج  نذا  يوگتفگ  نآ  نمض  رد  ار و  لوسر  ترضح  ع »  » ریما ترضح  ندومن  فیصوت  رد 

درک  هدنک  ارکالفا  هدنخ  نآ  زا  درک ***  هدنخ  زا  رپ  ار  ناشفرد  بل 
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روط  ران  زا  میوگ  نخس  ات  هدب  رون ***  رتهب ز  ران  نآ  یقاس  ایب 
نیب  راتفگ  رای  بل  زا  رانز  نیب ***  رای  بل  بآ  شتآ  نآ  زا 

نومنهر  مرثوک  يوس  ددرگ  هک  نوگبآ ***  شتآ  نآ  یقاس  هدب 
دوش  ادیوه  تدحو  رس  ارم  دوش ***  انیس  روط  نوچ  هنیس  ارم 

شوجب  میآ  شتآ  نوچ  هداب  نازو  شورخ ***  مرآ  رب  یم  نیشتآ  نآ  زا 
نایب  هللا  انا  ینا  حرش  منک  نایع ***  ناهنپ  زار  منک  منابز 

نایب  ینایب  بل  نآ  زا  میامن  نابز ***  میوشب  رثوک  بآ  رگم ز 
نم  راک  زا  دیاشگب  هدقع  یسب  نم ***  رای  ناغم  ریپ  فطل  دوش 

تسا  ربمغیپ  شرع  رد  هدنشوین  تسا ***  رثوک  یقاس  بل  زک  نخس 
تسوزرآ  منتفنشب  ار  نیا  زا  تسوزرآ ***  منتفگ  نخس  بل  نآ  زا 

داشگ  رب  ناشفرد  بل  شحدمب  داشگ ***  رب  نابز  شفصوب  هگنآ  سپ 
اپب  ملاع  وت  ياپ  كاخ  زا  مه  اوس ***  ام  هدش  اپ  رب  وت  زا  يا  هک 

تسا  هیاریپ  شرع  تا  هیاریپ  هب  تسا ***  هیاپ  نیرتمک  ناکم  ارت ال 
راگدرک  تردق  وت  نایامن ز  راگرورپ ***  وت  ردق  نازورف ز 

هاوخ  رذع  دروآ  ناغمرا  وتب  اوس ***  ام  لصاح  نوچ  لیئاکم 
لوبق  يزاسن  ار  شا  هیده  نیمک  لوزن ***  دزاس  قوش  زا  تهاگردب 

رایبآ  شاوت  ياپکاخ  دش  هچ  راز ***  هزبس  دش  جارعم  تشد  همه 
دنک  نالوج  توهال  نادیمب  دنک ***  نادیم  گنهآ  هچ  تدنمس 

تشک  شک  رت  لیربج  لیئاکم و  تشک ***  رت  زا  لقع  دوب  یگندخ 
هاگمرآ  شنیسوق  ردص  دوب  هاوس ***  ام  زا  وت  گندخ  هتشذگ 

تست  ریشمش  ياج  يرکیپ  ره  هن  تست ***  ریت  قیال  ۀنیس  ره  هن 
تسازس  شنیاک  تسین  يرس  ملاعب  تساور ***  تنانس  ردنا  رس  نیمادک 

ینک  نوخیبش  کیالم  لیخب  ینک ***  نودرگ  گنهآ  كاخ  زا  هچ 
ناکم  ۀصرع ال  ینک  رخسم  نانع ***  يراذگ  فرف  رب  نوچ  کبس 
ناهج  گنت  خاک  وت  نادیم  هن  نادکاخ ***  نیا  تست  هگنالوج  هن 

تسین  وت  درم  درم  کی  تشد  نیا  رد  تسین ***  وت  دربن  مه  یسک  یتیگب 
دونش  تفگ و  يارای  هچ  دب  ارم  دوب ***  وت  دربن  مه  رگا  یتیگب 

اقرو  دراد  هشپ  نوچ  زاب  شرب  راکش ***  دیوج  غرمیس  هکیئاج  هک 
( 150  ) هحفص

نابساپ  ناتسآ  نآ  رب  رفنضغ  ناتسآ ***  ناکم  هردس و ال  ار  وت 
درد  رب  مه  رفنضغ ز  ار  وا  رم  درذگب ***  ناتسآ  نآ  رب  نمشد  هچ 
لوبق  ان  ما  هتشگ  تترضح  رد  هک  لولم ***  مناج  تسنآ  زا  نکیلو 
رارق  مدرگ  وت  ياجب  اهنت  هب  راغ ***  يوس  يدش  نوریب  هچ  احطب  ز 
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ارم يدیزگرب  دوخ  ياج  ربا  ارم ***  يدید  راوازس  اجنآ  رد 
گنج  رهب  ارم  اجنآ  رد  يدیزگ  گنت ***  راک  دش  هکنوچ  دحا  گنجب 

ام  نارایز  اج  رب  دنام  سک  هن  ام ***  نارادمان  زا  نتکی  دبن 
متخآ  نیک  غیت  هگمزر  رد  هچ  متخات ***  نورب  اج  ناز  هچ  اهنت  هب 

نارک  ات  نارک  دش  نوخ  يایرد  وچ  نارکیب ***  رگشل  نآ  زا  تشد  همه 
دوب  گنت  تندید  انز  نم  لد  دوب ***  گنجنآ  رد  تشحو  روش  سب  ز 
وگتفگ  نیا  تشاد  ملد  اب  نابز  وزرآ ***  نیا  تشاد  لد  تفگ و  نابز 

رگید  نامز  دیآ  وت  يوسب  رسب ***  هنامز  دمآ  رگ  ار  یلع 
وت  ياپ  رب  شیوخ  رس  دیاسب  وت ***  يارالد  يوسب  ور  دهن 

دنزگ  دیاین  تنانمشد  زا  هک  دنمس ***  مدنار  رهم  زا  وت  يوسب 
ناوردب  اهقلح  زا  شنوخ  يوج  ناوتان ***  هدش  نت  نت و  رب  هرز 
نمب  يدیرگنب  ناسچ  میوگچ  نمب ***  يدید  رهم  زا  رپ  مشچب 

کشزپ  نادنمتسم  رب  وچمه  نمب  کشرس ***  رپ  خر  اب  دش  وت  هاگن 
یمدومرف  فطل  زا  هراب  رگید  یمدوس ***  نامسآ  رب  رخف  رس 

تسین  راک  رد  رای  ماوت  زا  ریغب  تسین ***  رای  ارمرم  یسک  وت  زجب 
زاسب  نمشد  راک  نیا  ریشمشب  زاتب ***  رگشل  بلق  رب  هراب  رگید 

ناوتان  نت  ردنا  دمآ  ناوت  ناج ***  هتفر  نتب  دمآ  تراتفگ  ز 
ننملاوذ  رگد  نوک  ود  نوک  ود  نمب ***  يداد  فطل  رس  زا  رگید 

رگید  ياوس  ام  اوس  ام  نیا  زج  رگداد ***  رواد  میدیشخب  هب 
داد  گنج  نیا  نذا  ماوت  فطل  هک  داش ***  هنوگنیدب  یتشگب  نم  لد 

راکشآ  دش  حتف  وت  يورین  هب  راز ***  راک  فص  رد  ور  هچ  مداهن 
نمب  يداد  حتف  رد  دیلک  نمب ***  يداهن  تنم  گنج  رهب 

بل  هدوهیب  راتفگب  دیاشگ  بدا ***  یب  نیا  هک  دشاب  گنن  ارم 
هاوخ  رذع  بل  اب  یلع  هداتس  هانپ ***  نید  رورس  يا  تهاگردب 

زاسم  مراسمرش  مرک  يور  ز  زاین ***  يور  هدروآ  وت  يوسب 
دید  هچ  میوگ  دینشب  هچ  میوگچ  دینش ***  شلوق  دید و  شخر  نوچ  یبن 

دینش  نتفگ  رای  زا  شراتفگ  ز  دید ***  رادلد  يور  وا  رادید  ز 
رگ  هولج  یلع  سابل  رد  یلع  رگ ***  هولج  یلع  تاذ  رون  وا  رب 

میلک  انیسب  نمیا  دش  يو  زا  هچ  میب ***  نمیا ز  دش  شمالک  زا  نانچ 
دای  درک  یسب  شتافص  تاذ و  ز  داشگ ***  رب  نابز  وا  تحدم  یپ 

دنمک  یئاشگ  رب  کلف  مابب  دنلب ***  زاب و  هچ  يزاس  هاگنآ  وت 
رپس  یلین  ماب  رد  ماش  رهب  رس ***  رهم  دنک  ناهنپ  وت  میب  ز 

تسین  راکددم  کی  ماوت  زا  ریغب  تسین ***  رای  ارمرم  یسک  وت  زجب 
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زاسب  نمشد  راک  نیک  ریشمشب  زاتب ***  رگشل  بلق  رب  هراب  رگید 
ندیشوپ  وا  رب  گنج  هحلسا  ار و  نانموم  ریما  لوسر  ترضح  ندومن  فیصوت  نایب  رد 

لیئربج  تهگ  رد  رکاچ  نیمک  لیلج ***  هاگ  هلبق  تهگ  رد  دوب 
ناهن  شدوبن  رگ  وت  رهم  لدب  نایعامسا ***  رس  دشن  مدآب 

كاخ  تشم  نیاب  تدوجو  رهب  ز  كاپ ***  نادزی  درک  تمحرم  یسب 
دنمجرا  نید  دیدرگ  وت  تسد  ز  دنلب ***  نادزی  تیص  دش  وت  غیت  ز 

مالکلا  ریخ  دوب  یبن  مالک  ماقم ***  یلاع  هاش  نآ  فاصواب 
تفگن  نارازه  زا  تفگ  هچنآ  یلو  تفس ***  رارسا  رد  یسب  شفصوب 

داد  راچانب  ار  وا  هراچ  دبن  داد ***  راکیپ  نذا  ارو  هگنآ  سپ 
نت  ناج و  یلع  ناج و  درک  یبن  ننملاوذ ***  قلاخ  هر  رد  ادف 

راثن  يرایب  ار  دوخ  ناج  دنک  رای ***  يوک  رس  رب  وک  رای  نآ  شوخ 
دهد  ناناجب  ناج  اضر  يور  ز  دهد ***  ناج  اضر  يور  ناناجب ز 

تسلد  ناج و  دیق  رد  هراومه  هک  تسلکشم ***  ناج  كرت  ینم  نوچ  رب 
كاب  تسین  نت  بیسآ  ار ز  وا  رم  كاپ ***  ناج  دوب  رهوگب  وک  یسک 

لالجلاوذ  زا  تساوخ  رفظ  شرهب  ز  لامک ***  جرب  هام  نآ  فصو  زا  سپ 
باتفآ  رب  دیرابب  هراتس  بالگ ***  لگ  رب  تخیر  ورف  سگرن  ز 

شاب  رای  شاوت  وا  تسا  وت  رای  هچ  شاب ***  راد  هگن  ار  یلع  برای  هک 
تسا  هدنب  ار  وت  تسا و  روای  رم  تسا ***  هدنسانش  ار  وا  وت  تاذ  هک 

تست  نیئآ  قلخ  رب  هدنیامن  تست ***  نید  هر  ردنا  هدنسانش 
دوریم  نت  نیریش ز  ناج  ارم  دوریم ***  نم  دزن  زا  هکنوچ  یلع 

تسا  نمشد  هر  رد  نت  ناج و  ارم  تسنت ***  ناج و  هچ  میوا  ناج  نت و 
لیلخ  نوچ  شهگنابرقب  متسرف  لیلج ***  راگدرک  يا  تنامرفب 

دوبک  خرچ  مشچ  وا  وچ  هدیدن  دوب ***  هدیشوپ  عرد  یکی  ربمیپ 
شیوخ  ناج  رب  دیشوپ  ودنک  نت  ز  شیک ***  كاپ  نآ  دوخ  تسدب  ار  هرز 

تساوخ دواد  توص  شا  هقلح  ره  ز  تسار ***  تشگ  نوچ  هاش  نت  رب  هرز 
اج  هدرک  کلف  شارت  اج  رهب  اه ***  قلح  همه  اهنامسآ  شدش 
دوب  تاومس  رون  تاومس و  دومن ***  یم  هرز  نآ  زا  هچنآ  هرز 
میظع  شرع  دیدرگ  شوپ  هرز  میرک ***  يادخ  لوسر  تسدب 

دوب  هدنبات  دیشروخ  وچمه  وا  هک  دوب ***  هدنشخر  غیت  یکی  ار  یبن 
دیروآ  لیلج  يادخ  دزن  ز  دیروآ ***  لیئربج  یلع  رهب  ز 

راکشآ  ره  شرهوج و  رهب  راگدرورپ ***  تسد  شلقیص  هدز 
دوب  لقع  ضرع  وا  رهوج  رهب  دوب ***  بان  رهوج  وا  رب  اهنت  هن 

تسرهوج  يرهوج  رهوج و  ضرع  تسارو ***  ملاعب  وک  يرهوج  رهب 
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تسرهوج  یکی  ياهب  شنوک  ود  تسرگید ***  يرهوج  شرهوج  رهب 
نایع  يرهق  يایرد  جوم  رهب  ناور ***  یئوج  جوم  شرهوج  رهب 

تسیمنبش  ینمک  شحون  نافوط  هک  تسیمی ***  شرهق  بآ  ةرطق ز  ره  هک 
رمک  شتسبب  كرابم  تسدب  رشبلا ***  ریخ  غیت  نآ  دروایب 

نیتملا  لبح  تخیوآ  ردنا  شرعب  نید ***  هاش  نآ  تسب  رمک  دنبب 
دوب  ورات  شدب  هط  سی و  هک  دوب ***  همامع  زغن  یکی  ار  یبن 

زور  مین  کلف  رد  دوش  نابات  هک  زورف ***  ملاع  رهم  نوچ  همامع  وچ 
داهن  رسفا  شرع  رب  همامع  ز  داهن ***  رس  رب  همامع  شبات ز  هچ 

شنماریپ  ياریپ  شرع  دشب  شنماد ***  وا  شود  رب  دنکفا  رد 
( 151) هحفص رپس  نیرز  دنکفیب  ششودب  رسب ***  همامع  شداهن  نوچ  یبن 

تفرگ  يوأم  شرع  رب  دیشروخ  وچ  تفرگ ***  اج  وا  شود  رب  هکنوچ  رپس 
دش  شافخ  هچ  ششیپ  دیشروخ  هک  دش ***  شاف  وا  زا  يرون  هبق  ره  ز 

هرپبش  نوچ  دیشروخ  همیسارس  هرب ***  جربب  شعاعش  زا  دش  هک 
نیرفآ  دومن  شنیرفآ  ناهج  نیک ***  ناتفخ  تسارابب  نت  رب  هچ 

دوبن  یتسه  شقن  وا  زج  یتفگ  وت  دومن ***  یتسه  شقن  یتسین  رد  هچ 
تانکمم  يدنوادخ  تاذ  وچ  تاذ ***  کیدزنب  شتانکمم  همه 

هاک  رپ  کی  وچ  دش  اوس  ام  همه  اوس ***  ام  رب  دیبات  هچ  شهوکش 
دندش  ناریح  دنوادخ  عنص  ز  دندش ***  نایوگ  حیبست  هلمج  کلم 

لجخ  لجعت  لوق  نکیلو ز  لد ***  داش  همه  ناوخ و  حدم  همه 
نایع  دش  نوملعی  رس ال  همه  ناهن ***  جنگ  دیدرگ  رادومن 

دوب  لیربج  توص  نیدب  ناخاون  دورس ***  دناوخ  لیربج  همغن  نیاب 
راکشآ  نآ  زا  یئایربک  یلو  راگدرورپ ***  تسین  نیاک  میناد  هک 

هاگدروآ  يوس  نوچ  تشگ  ناور  هانپ ***  نید  هش  تکوش  ناش و  نیاب 
شرف  شرع  وا  نادیمب  یئوگ  وچ  شرف *** دیدرگ  شرع  وا  نادیمب 

نتفگ  بسانم  همان  یقاس  راز و  راک  نادیم  بناجب  راگدرورپ  ریش  ندش  هناور  رد  راتفگ 
وا  نادیم  يوگ  دش  كالفا  هن  ور ***  دروآ  رد  نادیم  يوس  وا  هچ 

زاجح  هارب  ار  لزغ  نیا  ناوخب  زاس ***  وت  يرآ  رب  یئاجک  ینغم 
قارع  رد  نمی  لیهس  ناشخرد  قاس ***  میس  یقاس  فک  زا  دش  هک 

بارخ  ناتسم  تسم و  نایتابارخ  بارش ***  ماج  سکع  نآ  شکیقاس  هچ 
تسکش  درآ  رذآ  ۀناخ  تب  هب  تسرپ ***  یم  سگرن  زا  هزمغ  کیب 

نیک  رفک  زا  رفک و  دروآ  دیدب  نیرفآ ***  رحس  مشچ  زا  ینوسفاب 
جاب  روفغف  دناتس ز  ناگژم  ز  جارخ ***  دریگ  فلز  رس  زا  نیچ  ز 

نیمز  يوگتفه  دنز  ناگوچب  نیربنع ***  يوسیگ  دنک  ناکوچ  وچ 
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شرع  ماب  رب  لبط  شتیون  دز  هک  شرع ***  ماج  نآ  تفای  نآ  زا  يدنلب 
یپ  هدنخرف  ناراذگ  شتآ  وچ  یم ***  ناتسرپ  یقاس  یقاس و  وچ 
مق  ناشاک و  كاخ  رب  داب  درب  مخ ***  بآ  نیشتآ  زا  هچ  یمیمش 

رابب  درآ  متسر  وا  كاخ  همه  راهبون ***  ره  هلال  لگ و  ياجب 
دنک  نونجم  وچ  نارازه  شفاص  ز  دنک ***  نوطالف  دص  شمخ  درد  ز 

باقع  دزاس  قلخ  هخفن  همه  بارش ***  ناز  یمد  احیسم  دشون  هچ 
تسوزرآ  میقاس  هناخ و  مخز  تسوزرآ ***  نیمه  یم  مخ  ناز  ارم 
مشک  رب  ار  سولاس  قلد  رس  ز  مشک ***  رس  رب  بان  یم  مخ  نآ  زک 

منک  نوگلگ  هقرخ  عرو  نوخ  ز  منک ***  نوخیبش  یئایر  دهزب 
هسردم  لصاح  مهد  تراغب  هسوسو ***  زا  رفک و  زا  لد  مناهز 

يردیح  تبرض  منز  یتفمب  يربکتسم ***  تخت  زا  یضاق  متشگ 
مروآ  ریسا  نیور  هداس  رب  مروآ ***  ریگ  تسد  ار  خیش  دص  ود 

دودبع  نب  رمع و  رس  نوچ  مرب  دوخ ***  تسد  زا  نم  یتسرپ  دوخ  رس 
فاصم  مزع  مزر و  رس  مراد  هک  فاص ***  لعل  هداب  نآ  یقاس  هدب 

تسکش  مرآ  رد  یتسه  لیخ  رد  هک  تسم ***  تسم  نکب  یم  نآ  زا  منانچ 
نایب  یغیت  برض  منک  سپ  نازو  نابز ***  غیت  هچ  میوشب  یم  نآ  زا 

ناج  سنا و  تعاط  زا  رتهب  دوب  ناهج ***  راگدرک  هگرد  رب  هک 
ار  ترضح  دودبع  نبو  رمع  ندید  نادیمب و  تعاجش  ۀشیب  ریش  ندمآ  نایب  رد 

وا  برض  کیب  دزرین  یتیگ  ود  وا ***  برح  زا  غیت و  زا  نم  میوگچ 
ناتسار  هتفگ  زا  مدینشب  هک  ناتساد ***  يوس  مدرگ  زاب  نونک 

ناتسار  هتفگ  زا  مدینشب  هک  راز ***  راک  نآ  ردنا  ورمع  درکیم  هک 
يدمرس  خر  رون  تخات  نورب  يدمحا ***  خر  رون  هاگان  هک 

لبح  رب  ةرذ  دنک  یلجت  لغد ***  موقب  انیس  روط  زا  هچ 
رون  زیربل  تشگ  هگمزر  همه  رود ***  نابات ز  تشگ  شخر  رون  هچ 

تخوسب  اراخ  هوک  دب  ورمع  رگا  تخورف ***  رب  شخر  رون  هچ  نادیمب 
تسیرگ  دوخ  دیزرل ز  دیسرتب و  تسیرگنب ***  وا  رب  روالد  ورمع  هچ 

زاسمزر  رومان  نیا  نادیمب  زارف ***  منامز  دماک  تفگ  لدب 
دیماان  دوخ  يوزاب  لای و  زا  دش  دید ***  هچ  ار  وا  يوزاب  لایورب و 

زورف  رب  یسب  لهاجت  ار  نخس  دومن ***  لهاجت  نکیل  تسنادب 
دوب  رایسب  راداد  سیلبا و  وچ  دونش ***  تفگ و  هاش  يو و  نایم 
ناروآ  گنج  نادرگ  دنیاجک  ناوج ***  هدیسر  ان  یک  دیشورخ 
يدما  گنهن  گنچب  هدایپ  يدمآ ***  گنجب  هدایپ  ناسنیز  هک 

درک  رحس  ار  وت  دمحم  انامه  دربن ***  رد  يدمآ  ارچ  هدایپ 
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نم  ماجنا  زاغآ و  وت  ینادن  نم ***  مان  ةدینشن  هکنآ  ایو 
دودو  يزع  تال و  ما  هدیتسرپ  دودبع ***  نب  ورمع  درک  مان  ارم 

تسین  دروامه  سک  ارم  یتیگب  تسین ***  درم  ناهج  رد  نم  يالابب 
نیگن  رب  ارم  مان  دنسیون  نیمز ***  روشک  تفه  ره  ناگرزب 

دربن  رد  يرگید  ارم  دیآ  هک  درگ ***  زاب  سپس  نیز  ناوج  ونیا  وت 
وت  يور  تکوش و  نیا  زا  اغیرد  وت ***  يوزاب  لای و  نیا  زا  اغیرد 

هانگ  یب  رم  هتشک  يوش  هدایپ  هاگمزر ***  نیا  ردنا  نم  تسد  رب  هک 
كاله  يدرگ  تشد  نیا  رد  هدایپ  كاچ ***  كاچ  تنت  رب  هرز  نیا  دوش 

ایح  یب  كرشم  رفاک  يا  هک  ادخ ***  ریش  دروآ  خساپ  نینچ 
گنجب  هراوس  میآ  تسگنن  هچ  گنن ***  تسه  ارم  تگنجب  هدایپ 

هانگ  یب  رم  هتشک  يوش  هدایپ  هاگمزر ***  نیا  ردنا  یهن  ور  رگا 
راک  نادرم  دنناوخن  شریشب  راوس ***  دیآ  رد  وا  نوچ  ریش  رگا 

تسین  راک  رد  بسا  ماوت  گنجب  تسین ***  راوازس  ار  ام  وت  دربن 
راقو  درادن  مشیپ  هشپ  کیب  رازه ***  دص  وت  وچ  مگنجب  دیآ  رگ 

رفس  رد  تمنازاتب  هدایپ  رفم ***  هار  وت  یباین  مگنچ  ز 
نامگ  دب  رفاک  يا  نم  تسد  ز  ناجب ***  یئاهر  یبای  هکیهاوخ  وچ 

ناج  سنا و  ربمغیپ  تسه  وا  هک  ناور ***  یئآ  رد  دمحم  نیدب 
نابش  زورب و  ار  وا  دنتسرپ  ناکم ***  نوک و  هک  اریسک  یتسرپ 

تسرپ  تب  تب و  نارازه  دزاس  هک  تسرپ ***  ار  یبن  یتسرپ  تب  رگا 
تسب  شقن  محر  رد  ارت  شقن  هک  تسد ***  زیوآ  رد  يدنب  شقن  يوس 

تخس  دیرغب  مشخب و  دمآ  رب  تخب ***  روش  نآ  دینشب  هتفگ  نیا  هچ 
( 152  ) هحفص مدمآ  ناور  روشکب  روشک  ز  مدمآ ***  نآ  رهب  زا  برثی  رد  هک 

رامد  راتسرپ  نادزی  مرآ ز  رب  راز *** راوخ و  منک  ار  نید  باحصا  هک 
منک  رب  مه  ار ز  وا  خیب  نب و   *** منز ردنا  شتآ  یبن  نید  هب 

باتک  میوشب  شناور  بآ  هب  بارخ ***  ار  وا  نیئآ  نید و  منک 
مروآ  ریگتسد  وا  هچ  ار  رمع  مروآ ***  ریسا  ار  وا  رکبوبا 

نیرفآ  ناهج  تاذ  وحم  منک  نیز ***  سوپرق  میابر ز  ار  یلع 
رشبلا  ریخ  نیئآب  میآ  رد  رس ***  هریخ  كدوک  يا  یئوگ  ارم 

نخس  نیا  وگم  رگید  راب  نمب  نم ***  دیاین ز  رب  نآ  تسا  لاحم 
نیک  راکیپ و  تسیچ  یبن  اب  ارت  نید ***  رالاس  تفگ  نینچ  خساپب 
تسا  رواد  رگداد  ةداتسرف  تسا ***  ربمغیپ  كاپ  ناهج  رد  وا  هک 

وا  نیئآ  هزات  مدبمد  دوش  وا ***  نید  رد  هدنیارگ  یناهج 
غورد  دیوگ  تسار  ۀتفگ  نیدب  غورف ***  یب  دوش  شراک  هکنآ  ریگم 
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بسن  یشیرق  نادرگ  ناگنلپ و  برع ***  نارس  سب  دوب  ار  وا  رم 
ینک  هر  يوس  ور  دوخ  رهش  يوس  ینک ***  هتوک  تسد  رگ  مزر  نیا  رد 

اپ  ریز  ارت  دمآ  رس  هن  رگ  و  اجب ***  ینام  هدنز  رگ  هراچ  نیدب 
لاس  دروخ  كدوک  يا  تفگ  نینچ  لاگس ***  دب  نآ  هاش  زا  دینشب  هچ 

اپ  ریز  ارت  دیآ  رس  هن  رگ  و  اجب ***  مدرگ  زاب  رگا  مزر  نیا  رد 
برع  نانز  نم  رب  دندنخب  بش ***  زور و  اهخرچ  سپ  ردنا  هک 

مدیآ  غیرد  وزاب  لای و  نیا  زا  مدیاسرفب ***  لد  وت  نکیلو ز 
راز  راوخ و  هتشک و  يوش  هدایپ  راز ***  راک  نیا  ردنا  نم  تسد  رب  هک 
گنج  وت  يوسب  هراوس  مزاس  هک  گنن ***  راع و  ارم  دیآ  راک  نیز  هک 

نابز  وس  ره  رب ن ز  دنیاشگ  ناروآ ***  گنج  نادرگ و  ناگرزب و 
ریگ  ریش  هدش  هدایپ  مزرب  ریلد ***  رادمان  لی  نآ  ورمع  هک 

تفگ  دیرغب و  ناراهب  دعر  وچ  تفنش ***  ار  وا  ياهنخس  نوچ  یلع 
يدمآ  ریش  لاگنچب  ناسنیز  هک  يدمآ ***  ریس  رمع  زا  هک  ینادب 

گنر  گنریب  ياهنوسف  يزاس  هچ  گنر ***  دندرک  مزر  رد  وت  ياراد  هچ 
راک  يارایب  سپ  وش و  هدایپ  راع ***  گنن و  تدشاب  رگا  هراوس 

دیشک  رد  مد  دیزرل و  دیسرتب و  دینش ***  نیا  وا  زا  روالد  رمع و  هچ 
یپ  درک  ار  بسا  دش و  هدایپ  يو ***  داب  زا  وید  نوچ  درمژپب 

ار  وا  ترضح  باوج  ار و  ریما  ترضح  مان  ندیسرپ  ار و  دوخ  بسا  رمع و  ندومن  یپ  رکذ 
وگب  ار  دوخ  ماجنا  مان و  نمب  وجمان ***  ياک  تفگ  واب  سپ  نآ  زو 

نخس  زگره  هنوگنیا  زا  دنیوگن  نمب ***  یتیگ  نارادمان  زا  هک 
رادشوگ  نمب  یهاوخ  وت  ممان  هچ  رادمان ***  هش  دروآ  خساپ  نینچ 

نت  کیرات  دیآ ز  رب  تناور  نم ***  مان  يونشب  رگ  هک  منآ  نم 
ملق  دز  ارم  مان  حول  رس  ملق ***  رس  دز  حول  رب  هچ  ممانب 

شرع  قاس  تنیز  هدش  ممان  هک  شرع ***  قاط  هتفای  نآ  زا  يدنلب 
نیرفآ  ناهج  ممان  دنسیون  نیرفآ ***  ناهج  شرع  ناکس  هک 
نیرفآ  ناج  هداد  ارم  یگرزب  نیرفآ ***  ناهج  ممان  درک  یلع 
دوخ  مانمه  فطل  زا  هدرک  ارم  دوخ ***  مان  زا  دیشخب  مان  نمب 

نم  گنهآ  گنج و  ششوک و  نیا  زا  نم ***  مان  زا  يدیسرپ  هچنآ  رگد 
زیر  زیر  منک  ار  لبه  تال و  هک  زیرگ ***  رد  ور  گنج  نیا  زا  مرادن 

تسرپ  تب  تب و  ات  دوب  یتیگب  تسشن ***  یئاجب  نیک  زا  نم  مهاوخن 
باوخ  ياج  ارمرم  دوب  نیز  دمن  بارش ***  مشون  غیت  مد  نوخ  ز 

گنج  ریبکت  رکذ  ار  هحبس  منک  گنرد ***  مهاوخن  نتسج  گنج  نیا  زا 
تسا  نشوج  ناسلیط  رفغم و  هلک  تسا ***  نم  يابق  نم  نت  رب  هرز 
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منک  رب  ناهج  زا  رفک  خیب  نب و  منز ***  ردنا  شتآ  ناینایفسب 
منز  ایرث  رب  ملع  سپ  نآ  زو  منز ***  احطب  هب  دمحم  ياول 

منک  دمحم  ماکب  ار  نامز  منک ***  دمحا  زار  زا  رپ  ار  نیمز 
دیرپ  رب  شرس  زا  شوه  هرابکیب  دینش ***  نیا  وا  زا  روالد  ورمع  هچ 

راکماک  بلاطوب  روپ  یئوت  رادمان ***  ياک  تفگ  واب  سپ  نآ  زو 
نانع  مه  مدب  وا  اب  راک  رهب  نابرهم ***  یسب  دب  نمب  تباب  هچ 

یتشآ  رس  مراد  وت  اب  نآ  زا  یتشاد ***  ناج  وچمه  ارم  رم  وا  هچ 
نکم  يریگ  ریش  نم  دروآب  نکم ***  يریلد  اناوجون  نکم 

اپ  مرآ ز  رد  یناوجون  وت  وچ  اج ***  يرآ ز  رد  ار  ملد  هگان  هک 
مدیآ  غیت  هدنرب  ریز  رد  هک  مدیآ ***  غیرد  وزاب  لای و  نیا  زا 

تشز  وید  ياک  تفگ  نینچ  خساپب  تشرس ***  دب  نآ  زا  دینشب  هچ  هشنهش 
غیت  وت  نوخ  مزاس ز  هدولآ  نم  غیرد ***  دیآ  نم  نوخ  رگ ز  ارت 

منک  نیئآ  هزات  نا  زا  ار  یبن  منک ***  نید  شیارآ  وت  نوخ  ز 
يور  ناتسرپ  نادزی  نیئآب  يورگب ***  یبن  نید  يوس  رگم 

وزرآ  سب  وت  مزب  هب  مراد  هک  ور ***  رآ  مزر  يوس  نک و  سب  نخس 
دش  گنت  نانچنآ  ناهج  ياضف  دش ***  گنج  رب  يار  ار  هاش  نآ  هچ 

دیسر  ازوج  دنبرمک  رب  نامک  دیمرآ ***  کلف  ریش و  ربب و  اب  هک 
هاچ  رعق  رد  داتفا  ردنا  ولدب  هار ***  دیدرگ  دنت  کلف  ریشب 

نیمز  نامسآ و  دش  گنت  نانچ  نید ***  هاشنهش  بیهن  میب و  ز 
امس  واگ  تفگ  نیمز  واگب  اج ***  درک  کلف  توحب  یهام  هک 

كامسلا  حمر  تفر  کلف  مشچب  كاپ ***  رون  ۀنیس  نآ  كاخ  زا  دش 
نمرها  نوچ  دنوادخ و  رون  وچ  نتلیپ ***  نآ  هاش و  نت  نادیمب 

لجخ  شرفک  هتشگ ز  رفک  یکی  لد ***  داش  وا  زا  نامیا  هتشگ  یکی 
هتخوس  وا  غیت  زا  رفک  یکی  هتخودنا ***  رفک  وا  غیت  یکی 

ور  هدروایب  نادزی  يوس  یکی  وا ***  يور  يوس و  نادزیب  ار  یکی 
تسد  هدروآ  رد  رواد  كاپ  يوس  تصش ***  هداشگب  دورمن  نوچمه  یکی 

نوگنرس  نیمز  رد  ارو  هدومن  نوسف ***  رکمب و  رواد  وچمه  یکی 
لیلج يادخ  شناوخ  حدم  یکی  لیلد ***  ار  وا  هتشگ  نمرها  یکی 

نیرق  نامیا  رفک و  دش  گنج  نآ  رد  نید ***  رفک و  هگمزر  نآ  رد  دش  نیرق 
رس  همیسآ  هاش  نآ  میب  زا  دش  ریس ***  دب  رفاک  نآ  هاگان  هک 

تفات  ریش  يوس  نازارگ  هب  ور  وچ  تخاس ***  هلبق  هگمزر  نآ  ردنا  میب  ز 
وید  تشگ  ناور  نامیلس  يوسب  ویدخ ***  ناهیک  يوس  نمرها  دیود 

نامسآ  يوس  دیاک  دورمن  وچ  ناور ***  دمآ  ردنا  یلع  يوسب 
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دیود  نادزی  رون  يوس  شتآ  وچ  دیشک ***  رب  نایم  زا  نیک  غیت  یکی 
تشارف  رب  نیک  غیت  یلع  قرفب  تشاد ***  وید  نیگمهس  نآ  هک  يروزب 

رفغمب دیرب و  ار  رپس  دیلپ ***  داژن  دـب  نآ  غیت  رـس  ( 153  ) هحفص دیشک  رس  رب  مشخ  زا  هاش  رپس   *** دیـشک رب  ار  غیت  نیگـشخ  نآ  هچ 
دیسر 

رگراک  دبن  رب  نید  رالاسب  ریس ***  دب  نآ  غیت  رس  نکیلو 
راگدرک  رب  دورمن  ناکیپ  وچ  راکبان ***  نآ  غیت  یلع  قرفب 

سونبآ  نیمز  دوبک و  دش  اوه  سوک ***  ياغوغ  دمآ  رب  رگشل  ز 
دیدن  نادیمب  ار  نت  ود  نآ  یسک  دیمد ***  رب  هگمزر  رک  درگ  سب  ز 

راوس  هدیشک  رب  هدر  نادرگ  ز  رازه ***  نارازه  قدنخ  يوسنادب 
وید  مزر  زا  دیآ  زاب  زوریف  هک  ویرغ ***  ناویکب  هدیشک  رب  همه 

نیرق  مه  اب  دنتشگ  هحون  نآ  زا  نید ***  ناگرزب  نیما و  لوسر 
دندش  نادزی  رادناهج  شیپب  دندش ***  نایرگ  درم  نز و  برثی  هب 

دوب  هاش  متام  ینز  رب  رهب  دوب ***  هآ  هلان  یئ  هچوک  رهب 
نیگهودنا  هتشگ  نایسدق  لد  نیرب ***  شرعب  ناشورخ  کیالم 

تسد  دروآ  رب  نادزی  كاپ  يوس  تسرپ ***  نادزی  هاش  نآ  هاگنآ  سپ 
رهم  دیهان و  هام و  ةدنزورف  رهپس ***  هن  ةدنزارفرب  نیا  هک 

راک  هتسب  ره  راک  ةدنیاشگ  راگنرز ***  مراط  ةدنراگن 
يردیح  يوزاب  ةوق  راکبان و  رفاک  نآ  قرف  رب  ار  رادبآ  ریشمش  راگدرورپ  ریش  نتخادنا 

بارس  نوچ  دب  وت  شقن  ملاع ز  ود  بآ ***  رب  یشقن  هچ  تکلک  ز 
لجخ  ددرگ  شقن  نآ  زا  دیشروخ  هک  لگ ***  بآ و  زا  یشقن  محر  رد  ینک 

ینک  اج  دوخ  شقن  لد  رد  دوخ  هک  ینک ***  ابیز  شقن  نانچ  اچنآ  رد 
كاخ  تسا و  داب  بآ و  شتآ  نآ  هک  كاپ ***  دنوادخ  يا  ترگشل  نیمک 

دود  دودخا  يرآ ز  رب  سپ  نآ  زو  دوه ***  موق  يوس  ار  یکی  ینازو 
میب  دنراین  نمشد  ات ز  ینک  میلک ***  حون و  يوس  ناور  ار  یکی 

يروآ  وا  دادما  هب  ار  یکی  يرواد ***  دنک  یسومب  نوراق  هچ 
كاخ  دورمن  قرف  ۀساک  ربا  كاغم ***  رد  یئ  هشپ  دنک  تفطل  ز 

یگدنز  نایدورمن  هب  درآ  رس  یگدنرپ ***  وچ  تیاوه  رد  دنک 
یئ  هداد  یلع  نوچ  يروای  ارم  یئ ***  هداتسرف  رگشل  هچ  ناشیا  رب 

تسا  نم  هاپس  لیخ و  رادهگن  تسا ***  نم  هانپ  اهنتب  دوخ  یلع 
نم  ناج  نت و  دزوسن  شناجب  نت ***  ناج و  دوب  میوا  ناج  نت و 

ملگ  بآ و  تسوا  لگ  بآ و  ز  ملد ***  ناج و  تسوا  لد  ناج و  هک 
دش  هتفریذپ  مدنامه  شیاین  دش ***  هتفگ  اهزار  نیا  هچ  نادزیب 

شوگب  شدیسر  تباجا  يادن  شورس ***  زا  راگدنوادخ  دزن  ز 
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ما  هداد  یلع  نوچ  يروای  ارت  ما ***  هداتسرف  رگشل  هچ  ناشیا  رب 
تسا  رگشل  نیا  رالاس  مزر  رهب  تسا ***  رگشل  نیا  رادهپس  دوخ  یلع 

تسوا  راچ  ره  رالاس  مزر  رهب  تسوا ***  رادهپس  رگشل  راچ  نآب 
مژد  دش  ۀنیک  زا  هتشگ  شلد  مغ ***  رپ ز  لد  قیدص  رکبوبا 

دوخ  دوبعم  يوس  ور  دروآ  رد  دب ***  رای  مغ  اجنآ  رد  ار  وا  هک 
گنجب  هد  شا  يزوریف  ریش  نیاب  گنچ ***  ریش  نآ  دروآب  ار  وا  هک 

تشذگ  رد  کلف  هن  زا  هک  یشورخ  تشد ***  دمآ ز  رب  یشورخ  هگان  هک 
نیمز  نامز و  دوخ  رب  دیزرل  هک  نید ***  هاشنهش  وسناز  دیشورخ 

راکش  دنیب  ماد  رد  هک  دشورخ  رازغرم ***  رد  هک  يریش  دننامب 
راکف  ددرگ  میب  زا  لد  ار  ودع  راگزور ***  رد  هچ  ناریش  دنشورخ 

نیک  دشورخ ز  رب  ادخ  ریش  هچ  نیمز ***  نامز و  رب  نیب  هب  دیآ  هچ 
دید  ياج  رب  هدنز  نانچ  ار  وا  رم  دیرگنب ***  وا  رب  روالد  ورمع  هچ 

رب  موب و  روشک و  زا  مدنام  ادج  رسب ***  منامز  دماک  تفگ  لدب 
درخ  درخ  يدش  اراخ  هوک  همه  درب ***  تسدنآ  يدوب  مرگ  اراخب 
ریش  وچ  لد  زا  دروآ  رب  یشورخ  ریلد ***  ریگ  ریش  نآ  هراب  رگرد 

تسد  برض  نیمه  تدوب  دروآب  تسرپ ***  تب  رفاک  يا  تفگ  ودب 
تسیردیح  تبرض  تبون  نونک  تسیرگ ***  یهاوخ  شیوخ  رب  هک  نک  هگن 

تسد  دمآ  ردنا  راقفلاوذ  يوس  تسرپ ***  نادزی  هاش  نآ  هاگنآ  سپ 
غیت  تسد و  نآ  زا  ینایب  میوگ  هک  غیرد ***  ینابز  مرادن  اغیرد 

نایب  درآ  ردنا  غیت  تسد و  نآ  زک  نابز ***  غیت  تسا  دنک  هک  اغیرد 
تسب  تسد  نآب  قیالخ  دوهع  تسلا ***  دهعب  قلاخ  هک  یتسد  هچ 

باقن رد  خر  درک  ناهن  تلجخ  ز  باتفآ ***  وا  قرب  زا  هک  یغیت  هچ 
نیمالا  حور  دیسوب  راب  دص  ود  نیرب ***  شرع  ریز  رد  هک  یتسد  هچ 
تسپ  هب  الاب  دمآ ز  ردنا  رهپس  تسد ***  غیت و  نآ  هچ  دمآ  رد  الابب 

میظع  ياهدژا  دش  نوعرفب  میلک ***  نادیمب  یبوچ  دنکفا  رد 
راقفلاوذ  دشک  رب  ادخ  تسد  هچ  راکشآ ***  رگید  ددرگ  هچ  ات  نیبب 

تشذگ  رب  وا  نیسوق  نیسوق  ز  تشگ ***  تسار  نید  هاش  فک  زا  غیت  هچ 
شوه  یسیع ز  تفر  کلف  مراچب  شورخ ***  دمآ  ردنا  نامسآ  تفهب 
بآ  وچ  ششیپ  تشگ  رقس  ران  هک  باهتلا ***  دیشک  رب  ششتآ  نانچ 

لجس  یط  وچ  دوخ  رب  دیچیپب  لحمضم ***  دش  تاومس  شقرب  ز 
یتخوس  اوس  ام  همه  رسارس  یتخورفین ***  شملح  قرب  رگا 

دوب  لین  می  ششیپ  هرطق  کی  وچ  دومن ***  نایغط  هکنوچ  وا  غیت  می 
دودبع  نب  ورمع  رس  نارازه  دش ***  رادومن  وا  ۀجل  رهب 
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ریعس  رد  نمرها  دش  همیسارس  ریزب ***  الاب  دمآ ز  شریشمش  هچ 
نیتسآ  زا  دمآ  نورب  تریغ  ز  نیرفآ ***  ناهج  تسد  هک  یتفگ  وت 
تاهما  میقس  میقس و  ابآ  دش  باجح ***  شش  رد  داتفا  هزرل  سب  ز 

نیمز  دش  نامسآ  نامسآ  نیمز  نیمز ***  دش  نامز  نوچ  نک و  اس  کلف 
نیمز  نامز و  مه  رب  دیچیپب  نید ***  هاشنهش  غیت  وزاب و  ز 

رفس  تالامج  وس  رهب  دش  ناهن  رفک ***  لها  رب  تشد  نآ  رد  شغیت  ز 
رون  تاراف  بآ  ناور  شبآ  ز  روط ***  يانیس  ران  نایع  شران  ز 

ناشف  شتآ  دوب  شرهوج  ره  ز  نایع ***  یسوم  نابعث  وچ  نارازه 
راگزور  تمسق  دش  ران  همه  ران ***  دلخ و  مساق  زا  زور  نآ  رد 

تشگ  هریت  ناهج  روالد  ورمعب  تشد ***  هوک و  نتشیوخ  رب  دیزرلب 
دوبن  رکیپ  هب  یتفگ  ورمع  رس  دوس ***  ورمع  رس  رب  نوچ  غیت  رس 

شرسفا  دروخ  مارهب  غیت  زا  هک  شرس ***  نت  زا  تشادرب  غیت  نانچ 
وگ  هچ  نادیم  كاخ  رب  دیطلغب  وجشاخرپ ***  دوب  نانچناک  يرس 
دنلب  دش  یلع  توص  ریبکتب  دنمروز ***  نآ  كاخ  رب  دیطلغ  هچ 

ادخ  ریش  ریبکت  دینشب  هچ  اجب ***  دمآ  لد  ار  ادخ  لوسر 
نیمز  نامسآ و  رد  هک  یتوصب  نیرفآ ***  ناهج  زا  نیرفآ  رازه 

(154) هحفص تسا  یبن  ناور  حور و  مزر  هگ  تسا ***  یبن  ناج  مارآ  مزب  هگ 
تفگ  ریبکت  زاوآب  يداش  ز  تفنش ***  ار  وا  ریبکت  هکنوچ  رمع 

تسرپ  شتآ  ریپ  دوب  نوچ  نانچ  تسج ***  ياج  زا  قیدص  رکبوبا 
شوجب  دمآ  رد  اجنآ  ردنا  شلد  شورخ ***  لد  زا  دروآ  ریبکت  ز 

كاله  دب  رمع  يدوبن  رگ  یلع  كادف ***  یحور  هک  اتفگ  ضفحبوا 
رسب  رس  ناهج  قلخب  یئادن  رگداد ***  رواد  ناهج  زا  دیسر 

تسه  هچ  ره  امش  رب  متنم  دوب  تسدب ***  رض  نیز  يوزاب  ور  ورنیز  هک 
دوبن  الا  رون  يالابب ال  دوبن ***  الاو  تسد  نینچ  رگ  ارم 

تسرپ تب  دبا  ات  يدب  ملاع  ود  تسد ***  برضنیا  زورما  رگ  يدوبن 

نآ شراذگ  نیمز و  احطب  رگشل  نتخیرگ  ورمع و  ياقفراب  ندومن  هبراحم  دودبع و  نب  ورمع  نتشک  رد 

دوبن یناوخ  دیحوت  دیحوت  ز  دوبن ***  یناشن  یتیگب  ممان  ز 
امنا  رهظم  نایژ  ریژه  ایربک ***  تردق  می  گنهن 

دیود  قدنخ  يوسنادب  هدایپ  دیشک ***  رب  رس  ود  غیت  هراب  رگید 
تسرن  شگنچ  سک ز  ناروآ  گنج  ز  تسپ ***  دنکفیب  تشکب و  ار  نت  هس 

تسد  اپ و  رکیپ و  زا  رپ  دش  نیمز  تسپ ***  دنکفا  هتشک  نیمز  رب  سب  ز 
راکشآ  یشغ  ام  تیآ  دشب  رامشیب ***  رگشل  نآ  رد  شغیت  ز 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 439 

http://www.ghaemiyeh.com


بعش  ثالث  يذ  وا  لظ  هدش  برع ***  موق  كاپان  رافکب 
دید  هنوراو  تخب  علاط  نوگن  دید ***  هنوگنآ  زا  نایفس  راکیپ  هچ 

داد  جاراتب  رسارس  ار  هپس  داهن ***  احطب  يوس  ور  هدنزیرگ 
تسیرگیمن  وچ  درد  زا  هک  میوگچ  تسیرگیم ***  نوخ  هدید  زا  تفر  یمه 

هار  يوس  ور  درک  یبن  يوسب  هاش ***  تشادرپب  رگشل  رمع و  زا  هچ 
گنچ  ریشمش و  لای و  ورب  نوخ  زا  رپ  گنجب ***  ددرگ  زورف  هک  يریش  وچ 

راگدرورپ  رکش  زا  رپ  ینابز  راسمرش ***  خرب  نامداش و  لدب 
دیشک  رد  ربب  ار  وا  رم  ربمیپ  دیسر ***  ربمیپ  دزن  زوریف  هچ 

دای  درک  یسب  شتافص  تاذ و  ز  داشگ ***  رب  نابز  وا  تحدم  یپ 
لوزن  نم  رب  درک  دحا  زورب  لوبق ***  هاگراب  زا  فصو  رد  هک 

نابز  هدوشگ  وت  تحدم  یپ  نامسآ ***  تفهب  کیالم  تنونک 
دوس  شرع  رب  رخف  رس  نامیا  هک  دوزف ***  نامیا  ردق  نانچ  تغیت  ز 

زیمت  لها  تاعاط  تادابع و  زیختسر ***  ات  زورما  زا  یتیگب 
وت  ریگ  ناهج  غیت  مک ز  دوب  وت ***  ریشمش  برض  کیب  دزرین 

( 155) هحفص سنا  نج و  تعاط  زا  رتهب  دوب  سنج ***  دضیب و  دنوادخ  مانب 
دوب  دنوادخ  یب  وا  کلم  همه  دوب ***  دنسرخ  وتیب  رگا  دنوادخ 

دید  دیشروخ  قافآ  خرس  نوخب  دیرگنب ***  یلع  يورب  ربمیپ 
تفرگ  رس  رب  تسد  مغ  ربمیپ ز  تفرگ ***  رب  رس  زار  شا  همامع  هچ 

رمقلا  قش  راثآ  تشگ  نایع  رفظ ***  جوا  دیشروخ  قرف  رب  هک 
راکبان  نآ  غیت  رس  هدیسر  رایرهش ***  نآ  نویامه  قرفب 

دومن  كرابم  ناهد  بآ  ز  دومن ***  كرات  مخز  نآ  ياوادم 
ناهد  بآ  دش ز  نآ  ياوادم  نامز ***  ردنا  ربمغیپ  زاجعا  ز 

درک  كاچ  مغ  ار ز  لد  نابیرگ  درک ***  كاپ  وا  نوخ  رس  كاچ  زا  هچ 
باتفآ  ۀحفص  رب  تخیر  رهگ  بالگ ***  لگ  رب  تخیر  رت  گربلگ  ز 

نیمز  نامز و  اپ  رب  وت  زا  يا  هک  نید ***  کلم  یلاو  زا  دیسرپب 
یتخیمآ  رب  لگ  اب  هچ  زا  بالگ  یتخیر ***  ارچ  نینوخ  کشا  خرب 

تسیچ  يراز ز  تسا  طاشن  تقو  هچ  تسیچ ***  يراوگوس ز  همهنیا  ارت 
یند  زب  زار  فشاک  يا  هک  اراولا ***  ریخ  دروآ  خساپ  نینچ 

درک  زابرس  هتسب  رس  زار  نیا  زا  درک ***  زارنیا  فشک  وتب  مراین 
تفگ  داشگب  هدنخ  زا  رپ  بل  یلع  تفهن ***  زار  داشگب  هچ  ربمیپ 

دابم  يراک  تیراکماک  زجب  دابم ***  يرابغ  مغ  زا  لد  رب  ارت 
تسنمشد  نیگمهس  زا  تمیب  ای  و  تسنم ***  زا  نیمغ  لد  ارت  منادن 

دوب  نیئآ  نمشد  نتشک  ارم  دوب ***  نید  نمشد  زا  رپ  رگ  ناهج 
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گنج  زور  منک  نوریب  هتشگ  ناهن  گنس ***  هراخ  لد  رد  تنمشد  رگا 
شمیاس  رس  وت  ياپب  رس  نیا  وچ  شمیالآ ***  ردنا  نوخب  نت  نیا  وچ 

ریسا  هتسب  تسد  وت  هاگردب  ریپ ***  نایفس  هشیپ  متس  مرایب 
دنلب  نادزی  نید  منک  احطبب  تانیاک ***  همه  مرآ  ردنا  نیدب 
وت  ماک  همه  مرآ  رب  یتیگب  وت ***  مان  زا  رپ  روشک  تفه  منک 

نوخ  يوج  یسب  نمه  رب  نوخ  ز  نوردنا ***  اهناختب  هب  مرآ  رب 
دوب  رفظم  رفنضغ  تخبب  دوب ***  رگشل  هوک  ات  هوک  رگا 

راو  هدنب  وت  هاگردب  رفنضغ  راکف ***  يراد  هچ  ارلد  وت  دشاب  هچ 
مالغ  رفنضغ  نوچ  دوب  شک  یسک  ماکب ***  شرهپس  ترصن  لبط  دنز 

وت  زارمه  صاخ  هگ  تولخب  وت ***  زار  رگا  رگید  تسین  نیا  زج 
ناهن  يراد  زار  نیا  نم  رب  ارچ  ناهج ***  رد  ما  وت  راد  زار  نم  هچ 

وت  زارمه  تسین  یلع  زا  ریغب  وت ***  زاوآ  مه  اج  رهب  نم  مدب 
زاب  وت  نم  اب  زار  نیا  رم  یئوگ  هک  زاین ***  يور  وت  يوس  تسه  ارم 

زاب  تفگ  همه  اراکشآ  یبن  زار ***  ياناد  دزن  ناهن  زار  ز 
درک  زار  مرحم  رب  تیاکح  درک ***  زابرس  راز  ناز  هراچ  دبن 

مین  ود  مغناز  تسا  یتیگ  ود  ره  لد  میب ***  رپ ز  ناهج  دشاب  زار  نازک 
تشاد  مرش  ردق  نوچ  اضق  نیز  اضق  تشاگن ***  ار  اضقنیا  ردق  کلک  هچ 

داتفوا  ناکم  نوکب و  لزلزت  داتفوا ***  نابز  رب  نیا  هچ  ار  ملق 
ساطبار  هم  رهم و  ةرهم  نیا  جک  ساره ***  رب  اضق  مغ  نیا  دنکفیب ز 

نوخ  قرغ  ار  شناماد  درگ  ود  ز  نوگ ***  لین  رداچ  هیس  كاخب 
تسب  تسب  ار  قاط  نیا  فقس  همه  تسپ ***  الاب و  دنوادخ  ور  نآ  زا 

دیکچ  نوخ  ناردنا  رگج  نوخ  ز  دیرتسگ ***  ناوخ  مزب  نید  رالاس  هچ 
تساخ  تسشنب  هکسکنآ  ره  ناوخنیدب  تسار ***  درک  رگج  نوخ  ناوخ ز  نیا  هچ 

وا  ماک  رد  رهز  دش  ماک  انب  وا ***  ماج  زا  تساوخیم  هکسکنآ  ره 
زآ  باب  یکی  صرح و  باب  یکی  زاب ***  تشگ  هگماد  نیردنا  رد  ود 

نورب  شدننک  ردنا  هدوساین ز  نورب ***  دیآ  هکسکنآ  ره  رد  نیا  زا 
رب  هدروخان  درد  مغ و  زج  یسک  رد ***  ود  يارس  نیا  رید  هنهک  نیا  رد 

تسا  رت  لد  نماد  نوخ  شمادم ز  تسا ***  رد  یناف  راد  نیا  رد  وکنآ  ره 
تسین  راخ  زجب  شروج  ناتسبب  تسین ***  راک  يرورپ  نود  ریغ  ارو 

بارش  نیشون  ياج  رب  ماج  ربا  بان ***  رهز  همه  ارنآ  درخب  دنک 
نایشآ  هگماد  نیا  رد  دزاسن  ناکم ***  الاو  نویامه  يامه 

دوب  داب  رب  هلمج  وا  داینب  هک  دوب ***  داشلد  کلم  نآ  زا  نامیلس 
دیسر  ناصاخب  تمسق  هچ  میوگ  هچ  دیسر ***  نوخ  نآ  زا  تمسق  هچ  نوخ  زجب 
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نابز  میاشگ  رب  نیا  رکذ  زا  هک  ناهد ***  رد  یمه  ددرگن  منابز 
متلجخ  رد  وت  يور  نم ز  دسر  منم ***  زا  نم  زا  دعب  هچنآ  وتب 

زارد  تواقش  تسد  دنیامن  زامن ***  تفوب  تما  وت  يوسب 
غیت  هدنرب  رهق  زا  وت  قرفب  غیرد ***  یب  ةراکمتس  نآ  دنز 

دوش  نوگلگ  وت  يوم  يور و  نوخ  ز  دوش ***  نوخ  رپ  همامع  جات و  ار  وت 
مدمآ  داهن  زا  نوخ  مخز  نیا  زا  مدمآ ***  دایب  مدید  مخز  نیا  هچ 

تخیسگ  دهاوخب  منیتملا  لبح  هک  تخیر ***  راسخرب  مکش  رس  ورنآ  زا 
راز  راوخ و  نینچ  مدنشک  تما  هک  راکشآ ***  هدش  نم  زا  یم  زج  رگم 
تخورف  ربلگ  نوچمه  خرب  تریغ  ز  تخوسب ***  لد  وا  راتفگ  ار ز  یبن 

ناج  سنا و  رتهب  رتهم و  يا  هک  نابز ***  ایوگ  درک  یلع  يوس  هب 
یتخوس  ارجام  نیز  ارم  یتخورفا ***  شتآ  وگتفگ  نیا  زا 

دیزگ  رب  نایم  ناز  ار  وت  ارم و  دیرفآ ***  ناهج  ات  نیرفآ  ناهج 
دیرفآ  نید  جاحنم  وت  رون  ز  دیرفآ ***  نیمز  نامز و  ترون  ز 

درک  راگرپ  تفه  نیا  وت  مانب   *** درک رادیدپ  ملاع  ود  ترهم  ز 
لدب  یب  ناهج  رد  ارت  رم  دوخ  هچ  لزی ***  مل  قلاخ  لزا  زا  دومن 
درک  راگرپ  تفه  نیا  وت  مانب  درک ***  رادیدپ  ملاع  ود  ترهم  ز 

میتسم  هر  تیالو  زا  نایع  میوق ***  طارص  تیار  نایامن ز 
نید  رایعم  وت  ناج  دقن  دوب  نید ***  رازاب  بیز  دش  وت  عاتم 

ادخ  تسد  دنوادخ  ندناوخ  هک  اپب ***  دش  ادخ  نید  وت  تسد  ز 
نیشناج  ارم  یلو و  ار  ادخ  نیب ***  شیپ  یئوت  توبن  رماب 

تسار  وت  زا  ادخ  نید  راک  دش  هک  تساک ***  رفک  وت  ریشمش  اهنت ز  هن 
تخس  راک  دوش  متیب  لها  ربا  تخر ***  هچ  مدنب  دابآ  تشحو  نیا  زا 

نت  دنج  نم و  تیب  لها  زجب  نم ***  دعب  نم  نید  دننامن 
دسر  يراخ  وت  رب  ناسخ  روج  ز  دسر ***  يراوگوس  وتب  مگرم  ز 

دوب  وت  يازس  ناک  ۀماج  نتب  دوب ***  وت  ياج  هک  یئاجب  دنیشن 
دننک  نیئآ  راوخ  ناهج  رد  ارم  دننک ***  نید  رد  هنخر  دص  دنشوپب 

نظ  قدص  ار  سیلبا  تسار  دوش  نکش ***  نامیپ  دهع  دب  موق  نآ  رب 
ینک  ینوفعضتسا  هک  نوراه  وچ  ینک ***  یند  رصنع  هک  موق  يوس 

( 156) هحفص دننم  ادخ و  نانمشد  همه  دننمشد ***  ارت  اهنت  هب  ناشیا  هن 
تسنمشد  ناهج  يادخ  ارنآ  رم  تسنمیرها ***  هچ  رگ  تنمشد  یلو 

وا  رای  دشک  يراوخب  ار  وا  هک  وا ***  راک  تبقاع  دشک  یئاجب 
ولگ  ردنا  ددرگ  هرگ  شناج  هک  وا ***  رای  نانچ  دراشف  شیولگ 

مکش  هدیرد  ددرگ  زیورپ  وچ  مک ***  ردق  ارت  دزاس  هک  دهاوخ  وچ 
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زارد  وا  رب  هاوخ  دب  تسد  دوش  زاجح ***  قارع و  ددرگ  هنتف  زا  رپ 
تسد راچان  دنزای  هراچ  يوس  تسکش ***  شتسدب  دیآ  هچ  تتسد  ز 

نهریپ  رگا  دشوپب  فحصم  ز  نت ***  دیآ ز  رب  شناور  يراوخب 
دشک  رب  نیک  ریشمش  وت  يورب  دشک ***  رگشل  وت  يوسب  وس  ره  ز 

دازن  ردام  هنامز ز  رد  نوچ  هک  داژن ***  موق  يداژن ز  دب  یکی 
دیدپ  دیاین  مدآ  دالوا  ز  دیلپ ***  داژن  دب  وا  وچ  یتیگ  هب 

رمک  نیک  زا  ددنب  تنتشک  رب  هک  رزب ***  میسب و  ار  وا  دنبیرف 
وگ  زار  نیرفآ  ناهج  اب  يوش  وربور ***  يوش  رواد  كاپ  اب  هچ 

زارد  هتوک  تسد  وتب  دیامن  زامن ***  هاگب  دیآ  وت  يوسب 
دشک  راداد  راداد  يور  رب  هک  دشک ***  رب  نیک  غیت  وت  يور  رب  هن 
نیرب  شرعب  دیآ  ردنا  تسکش  نیمز ***  نامز و  مغ  نیا  زا  دزلب 

وه  ياه و  نایبورکب  دتفا  رد  ورب ***  رسکی  دنتفا  رد  دیالم 
دنوش  ناشیرپ  مغ  نیا  زا  کیالم  دنوش ***  نایرگ  لیربج  لیئاکم و 

مهب  دیآ  رب  نادزی  شرع  مهب  مهب ***  دیآ  رب  ملاع  ود  ره  مغ  ز 
راگزور  هدید  وتب  دیرگب  رامش ***  زورب  ات  لزا  زور  ز 

یسب  یتیگب  دنام  دنچ  رگا  یسک ***  یکین  زور  رگید  دنیب  هن 
رجح  ددرگ  ماف  هیس  مغ  نیا  زا  ربب ***  دشوپ  هماج  نوگلین  مرح 

شورخ درآ  رب  نادزی  هاگردب  شوجب ***  دیآ  يداش  زا  لیزازع 
ناشن  رب  نمریت  دش  تسار  نونک  نامگ ***  مدوب  هچ  مدآ  دالوا  رب 

گنن  دوب  ممدآ  ةدجس  رد  هک  گنرد ***  مدرک  راک  ناز  هدوهیب  هن 
متشاک  رب  يور  شا  هدجس  زا  هک  متشاد ***  نامگ  نیا  وا  دالوا  رب 

تسیچ  وت  ربص  هک  منادن  نکیلو  تسیرگ ***  دهاوخ  وت  رب  نامز  نیمز و 
ینک  نیرفن  قلخ  رب  هکنیا  اب  و  ینک ***  نیئآ  یئابیکش  منادن 

بل  داشگب  هدنخ  رپ  دینشب  هچ  بر ***  تزف و  لوق  ةدنیآ  رس 
نم  نیئآ  ندرک  ادف  ناج  دوب  نم ***  نید  دوب  تمالس  رب  رگ  هک 

میلس  نم  لد  نید و  تسه  رگا  میب ***  رپ ز  لد  تسین  ارم  نتشک  ز 
نم  وت  هارب  شراثن  مزاس  هک  نتب ***  ناج  نیا  رهب  زا  نم  مراد  هک 

دیما  مدوب  هچنآ  نیا  زا  دمآ  رب  دیون ***  نیز  دش  هدنز  نت  ناج و  ارم 
میداشگب  يور  رب  هزات  يرد  میداد ***  ار  هدژم  نیا  شاداپب 

دوب  نادزی  رکش  عضوم  نیا  هک  دوب ***  ناساره  مغ  نیا  زا  لد  ارم 
راثن  نید  هر  رد  نم  ناج  دش  هک  راگدرورپ ***  رکش  منک  هنوگچ 
درف  راداد  ياناد  كاپ  يا  هک  درک ***  رکش  سپ  دینشب  وچ  ربمیپ 

گنج  زا  ترضح  نآ  تعجارم  نآ و  فاصوا  لوسر و  بانج  تمدخب  ار  ورمع  رس  ندروآ 
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یتسارایب  شرونب  ار  ناهج  یتساوخ ***  دوخ  هک  يدیرفآ  ناهج 
نیک  نادیم ز  كاخ  رب  داتفیب  نید ***  هاشنهش  غیتب  وگ  يرس 
نیرفآ  ناهج  لوسر  دزن  هب  نید ***  باحصا  دندربب  نادیم  ز 

نمرها  رس  نامیلس  ياپب  نمز ***  هاش  شیپ  رد  دندنکف 
كاغم  نوچ  نیگمهس  نآ  رد  یناهد  كاخب ***  ناطلغ  هوک  ةراپ  رس  هچ 

راغ  دیآ ز  رب  یئاهدژاک  نانچ  راکشآ ***  هدش  شناهد  زا  نابز 
لیف  موطرخ  وچمه  یکی  ره  بل  ود  لین ***  دور  نوچ  شاهبل  دوخ ز  ناور 

هاگیاج  نارگ  هوکب  دزاس  هک  ایسآ ***  ةراپ  ود  وچ  ششوگ  ود 
دیرتسگ  نیرفآ  غیت  تسدنآ و  رب  دیرگنب ***  یسب  رس  نآ  رب  ربمیپ 

دندش  ناساره  وزاب  غیت و  نآ  زا  دندش ***  ناسرت  ضفحوب  رکبوبا و 
تسد  تشپ  نآ  زا  دندیزگ  نادندب  تسپ ***  كاخ  رد  هدرک  نانچ  اریرس 

تسمک  یتیگب  ناشیا  دننام  هک  تسا ***  مشاه  ینب  راک  راکنیا  هک 
نیرب  شرعب  دمآ  رب  يداش  ز  نید ***  ناریلد  شورخ  هگنآ  سپ 

شوگ  هدندرگ  خرچ  شدشرک  یمه  شورخ ***  يان  کناب و  يداش  سب  ز 
بسن  یشیرق  نوناب  همه  برع ***  نارس  نانز و  يداش  ز 

مالس  دورد و  رپ  بل  دنتفرب  مانا ***  لوسر  تنب  تیب  يوس 
هاگداعیم  دوب  ار  لیربج  هک  هار ***  دنتفرگ  رب  ۀناخ  يوس 

دوب  رومعم  رومعم  تیب  نآ  زا  دوب ***  رومعم  تیب  نیمز  لها  رب 
دوب  زاب  وا  رب  نادزی  ملع  رد  دوب ***  زارمه  شدنوادخ  اب  ادخ 

لیئربج  وا  نابرد  دنوادخ و  لیلج ***  يادخ  دب  ار  هناخ  نآ  رم 
دوب  هناخمه  دنوادخ  اب  ادخ  دوب ***  هناخ  ناوناب  يوناب  ارو 

باتفآ  باجح  رد  شخر  رونز  باجح ***  هن  تنیز  شرد  باجح 
دوب  ردقلا  هلیل  کلم  حورب  دوب ***  هلعش  کی  شناتسبش  عمش  ز 

یمیرم ۀبتر  دهد  میرمب  یمدمه ***  زا  شیسدق  حر  مد 
ناوناب  وناب  شرد  زینک  ناوناب ***  وناب  رتهم  دب  هک 

بل  هرابکی  دندوشگ  يداشب  بسن ***  یشیرق  نانز  هدژمب 
یتفال  ورسخ  دش  زوریف  هک  اون ***  يداش  هدیشک ز  رب  یکی 

دورد  ار  وا  داد  یکی  يداشب  دورس ***  ینامداش  زا  دناوخ  یکی 
دربن  ردنا  دش  رفظم  رفنضغ  درف ***  راداد  ياناد  فطل  زا  هک 

دودبع  نب  ورمع  رس  نادیمب   *** دوب هدنکفا  هک  مدید  تفگ  یکی 
اعد  رد  یهگ  عرضت  رد  یهگ  ءاسنلا ***  ریخ  هرجح  رد  دوب  یلو 

زار  تفگیمه  کشا  تخیر  یمه  زاین ***  هدیروآ  زاین  یب  رب 
میتی  يزاسن  ار  نحس  نیسح و  میرک ***  راگدرورپ  كاپ  يا  هک 
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شدمآ  شوجب  لد  وا  برض  زا  هک  شدمآ ***  شوگب  یئادن  هگان  هک 
ةدنناد  رارسا  هدنناوخ  وچ  ةدنناوخ ***  دناوخیم  هناتسم  هک 

دربن  ردنا  دش  رفظم  رفنضغ  درف ***  راداد  ياناد  فطل  زا  هک 
ایربک  هگرد  زا  توص  نادب  ءاسنلا ***  ریخ  داش  دش  دینشب  هچ 

باتفآ  دنلب  دمآ  رب  یتفگ  وت  باجح ***  ءارو  زا  رون  وچ  دمآ  رب 
دندمآ  عمش  درگ  رب  هناورپ  هچ  دندمآ ***  هلمج  وا  درگ  نانز 

رس  مشچ و  ۀمرس  همه  يدومن  رصب ***  لحک  وچ  شیاپ  كاخ  یکی 
شهگ رد  ةدرپ  رب  گنچ  يدز  شهر ***  كاخ  تفر  یکی  ناگژم  ز 

ارهزب ریشمش  ندومن  مالس  ربمغیپ ص و  بانج  دزن  نسح  ماما  ترضح  اب  ار  ناملس  هیضرم  يارهز  نداتسرف 

(157  ) هحفص شرس  يداهن  نآ  رد  كاخب  شرد ***  كاخ  مشچ  رد  درک  یکی 
ننملاوذ  ربمغیپ  يوس  ورب  نیسح ***  ای  سپ  دومرفب  ناملسب 

ماظننا ار  نینوک  وت  زا  يا  هک  مالس ***  ربمیپ  يوس  رب  نم  ز 
دوب  ملسم  ترصن  حتف و  ارت  دوب ***  مچرپ  حتف  ار  وت  ياول 

داب  هدنکفا  نمشد  رس  تیاپب  داب ***  هدنک  نت  تنانمشد ز  رس 
ما  هناشاک  رهم  زا  يزورفا  رب  ما ***  هناخ  ینک  فرشم  رگ  دزس 

رآ  رب  ممان  شرع  رب  ماک  نآ  زا  رآ ***  رب  مماک  ماگ و  هنب  مخاکب 
دینش  ارهز  ماغیپ  زار  همه  دید ***  دنبلد  دنزرف  هکنوچ  یبن 

راقفلاوذ  وا  يوس  یلع  درآ  هک  رایرهش ***  نآ  دومرفب  سپ  نازو 
دید  خرس  ودع  نوخب  ار  وا  رم  دیرگنب ***  نوچ  غیت  نآ  رب  ربمیپ 

نوخب  ار  دوخ  ناماد  هدولایب  نوگ ***  راکن  خرچنیا ز  هک  یتفگ  وت 
وزرآ  رانک  رد  ارت  دمآ  هک  وگب ***  ار  ام  يوس  ور  تفگ  ودب 

دایب  ار  ودع  كاخ  تسا  هداد  هک  داهن ***  شتآ  غیت  نوگبآ  نیا  وت 
ودع  نوخب  دشاب  هدولآ  هک  وشتسش ***  نکب  ار  وا  دوخ  تسدب 
نیک  غیت  نآ  درپسب  دنزرفب  نیما ***  لوسر  نادنخ  هاگنآ  سپ 

رشبلا  ریخ  ماغیپ  دروآ  رب  رسپ ***  دمآ  ردام  رب  يداشب 
داد  زاب  ردپ  مایپ  ردامب  داهن ***  ردام  دزن  ار  غیت  رسپ 

دینش  نوخ  رپ  غیت  نآ  زا  یمالس  دیرگنب ***  نوچ  غیت  نآ  ردنا  لوتب 
بآ  درک  ناگدنتسرپ  زا  بلط  باتش ***  وا  نتسش  یپ  يدومن 

تساخ  بات  بت و  یگشخب  ایرد  ز  تساوخ ***  بآ  ناگدنتسرپ  زا  وا  هچ 
داب  كاخ و  شتآ و  دش  بآ  همه  داد ***  ءاملا  ینوتآ  زاوآ  هچ 

شورخ  ناویح  دمآ ز  رب  تملظ  ز  شوجب ***  دمآ  رثوک  وا  زاوآ  ز 
بآ  تخیر  ورف  رضخا  يایرد  ز  باحس ***  دوخ  رب  دیزرل  بامیس  هچ 
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لین  دور  زا  دروآ  شبآ  میلک  لیلخ ***  مد  رد  دروایب  احطب  ز 
لیبسلس  همشچ  زا  همشچ  دص  ود  لیئربج ***  وا  رهب  زا  تخاس  ناور 
دش  بآ  نامز  نیمز و  رهپس و  دش ***  بات  لد  زار  کلم  كولم و 
رشعانثا  نیع  نآ  ردنا  دوب  هک  رجح ***  شرهب  دروآ  یسوم  فکب 

فکب دب  ناشنیرز  ماج  همه  فص ***  دندیشک  رب  همه  کیالم 
داد  هسوب  وا  تسد  رب  غیت  رس  داهن ***  ارهز  تسد  نوچ  غیت  نآ  رب 

دوبر  ترسح  درد  زا  لد  رد  ارم  دوس ***  تسد  وا  رب  ارهز  هچ  نتسشب 
نوخ  كاخ و  نآ  كاپان  نوخ  نآ  زا  نوگ ***  ساملا  غیت  نآ  زا  كاپ  دشن 

تسش  دنچ  ره  لاخنآ  كاپ  دشن  تسج ***  هراچ  یسب  وا  نتسش  یپ 
لولم دش  وا  نوخ و  نآ  كاپ  دشن  لوتب ***  رسارس  نتسش  هراب  رگید 

ریشمش شرازگ  ارهز و  همطاف  ترضح  ۀناخب  لوسر  ترضح  ندمآ  نایب  رد 

گنرد  یب  همطاف  ۀناخ  يوس  گنج ***  راک  زا  تخادرپ  هچ  ربمیپ 
نیرفآ  زا  رپ  اهلد  اهنابز و  نید ***  لها  اب  تشگ  ناور  يداشب 
دنلب  دش  ناشزاوآ  ریبکت  هب  دنمجرا ***  نآ  دزن  نید  لها  همه 

نیمز  لها  رب  يدیسر  مدامد  نیرب ***  شرع  کیالم ز  شورخ 
دایب  درادن  يزور  زورنآ  وچ  داهن ***  هنیدم  يانب  ات  ردق 

نیچ  اراخ ز  کشم  نتخ  زا  ریبع  نیمز ***  برثی  كاخ  رب  تخیر  ورف 
نیزگ  ترشع  يوک  ورد  مابب و  نیمز ***  برثی  لها  همه  يداش  ز 

دنتخیر  یمه  رب  رسب  الاب  ز  دنتخیمآ ***  رب  ربنع  کشم و  مهب 
نیرب  دلخ  هب  ربنع  کشم و  یسب  نیمالا ***  حور  دناشفا  رب  برثی  هب 

تسد  تسدنآ و  زا  میوگچ  میوگچ  تسدب ***  ار  یلع  تسد  تشاد  یبن 
ناکمال  ات  تفر  نتخات  کیب  نانع ***  هدوشگ  وا  نوچ  تسود  يوس 

هتخات  نتخات  کیب  ملاع  ود  هتخآ ***  غیت  هچ  نمشد  يوس  یکی 
یهر  ندازیبدب  شهگرد  زا  هک  یهگ ***  رد  يوس  يداش  نتفرب ز 

دوشگ  رد  نآ  زا  نادزی  ملع  رد  دوب ***  زاب  وا  رب  تمحر  بابرد  هچ 
لیئربج  شهگ  رد  رب  مادخ  هچ  لیلخ ***  ماقم  دب  وا  زیلسهدب 

مرتحم  مرح  نوچ  شرد  میرح  مرحوز ***  مرتحم  دب  هک  یئارس 
تفای  مارالد  اجنآ  هک  یتفگ  وت  تفای ***  مارآ  هناخنآ  رد  ار  یبن 

دنتفای  لد  ماک  همه  اجنآ  هک  دنتفاتشب ***  هناخنآ  يوس  ناور 
يدمآ  باطخ  مد  ره  راداد  ز  يدمآ ***  بایماک  ناز  ماک  رهب 
تست  رازاب  مرگ  وت  داماد  ز  تسترای ***  نیرفآ  ناج  راداد  هک 

تسا  يوق  تسد  زاب  یلع  تسد  ز  تسیلع ***  تسد  تناوزاب ز  يوق 
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تساجک  ملاعب  یتسد  وت  تسد  وچ  تسادخ ***  تسد  مکحم ز  وت  تسد  هچ 
راظتنا  لوتب  دراد  هرجح  رد  هک  راد ***  مرگ  مدق  نتفرب  نکیلو 
دید  باحصا  يور  رب  داتساب  دیسر ***  ردناب  دش  نامداش  یبن 

نیما  لوسر  تمعن  دندومن  نید ***  باحصا  دندیشک  فص  همه 
دیفس  شیر  دوس  رد  كاخ  نآ  رب  دیما ***  رپ  هدید  اب  رکبوبا 

تسد  ود  هدیرتسگ  ناتسآ  نآب  تسپ ***  لابندب  هداهن  رس  رمع 
ناتسآ  نآ  رب  يدوس  لاب  ورپ  نامز ***  ره  نیمالا  حور  هکنآ  رد  هچ 

نایبورک  مشچ  همرس  دنک  ناتساد ***  نآ  زا  داش  درپ  الاب  هچ 
دوب  هاگ  فرش  توبن  رهم  هچ  دوب ***  هام  فرش  زا  اه  هقلح  رد  هچ 

لمح  جربب  دمآ  ردنا  سمش  هچ  لزی ***  مل  ربمغیپ  هاگنآ  سپ 
هدرورپ  زان  دب  هدرپ  رد  هک  ةدرپ ***  يوس  ربمیپ  دش  ناور 

زاهج  مک  هیامنارگ  سورع  زاجح ***  ناوناب  رتهب  نیهم 
دندمآ  زاب  شیپ  یمه  ار  یبن  دندمآ ***  زار  لها  نورب  هدرپ  ز 

نمز  نیمز و  ناشیا  زا  اپ  رب  هگ  نت ***  جنپ  نآ  دنتشگ  عمج  مهب 
نت  جنپ  نیا  فاصوا  میئوگ ز  هک  نم ***  دح  نیا  تسین  رگید  میوگچ 

تسام  دح  رگید  ناشیا  فاصوا  هن  تسادخ ***  تعامجنیا  رگ  تحدم  هچ 
رشبلا  ریخ  دروآ  خساپ  نینچ  رس ***  ود  غیت  ارهز ز  دیسرپب 
زیختسر هگرد  ات  زورما  هک  زیت ***  غیت  نیا  رد  نوخنیا  دنام  نآ  زا 

فالغ  زا  دربن  رد  دشک  رب  یلع  فاکش ***  اراخ  غیت  نیا  تقو  رهب 
رهم ردنا ز  لاخ  نآ  غیت و  نآ  رب  رهپس ***  نایبورک  دننیبب 

رماع نبا  ندومن  هحون  دوخ و  ردارب  ندش  هتشک  ار  دودبع  نب  ورمع  رهاوخ  ندش  علطم  نایب  رد 

یلع  يانث  رسکی  دنیامن  یلع ***  ياعد  رد  بل  دنیاشگ 
رومان  نآ  گنج  رد  هتشک  دش  هک  ربخ ***  دمآ  رماع  ینی  موقب 

( 158  ) هحفص
شوجب  دمآ  رد  ایرد  ود  یتفگ  وت  شورخ ***  رسارس  دمآ  رب  رماعز 

ور  هدرک  دودبع  ۀناخ  يوس  وم ***  هدنکارپ  يور و  هدیشارخ 
كاچ  كاچ  اه  هماج  همه  متامب  كاخ ***  هدرک  رسب  يوم و  هدنکارپ 

يروآ  گنج  درم  وا  هکلب  نز  هن  يرهاوخ ***  ار  رمع  دب  هدرپ  سپ 
يرتشم  هم و  رب  نامک  هدیشک  يربلد ***  زا  شنیگشم  يوربا  ود 

راد  هزین  شک و  ندرگ  دنمرنه و  راوس ***  درگ و  رادهپس و  ریلد و 
تشهب  نوچ  وا  دب  خزود  وچمه  وا  هک  تشز ***  راسخر  هریت  دب  رمع و  نوچ  هن 

يرتشم  هم و  رب  نامک  هدیشک  يربلد ***  زا  شنیگشم  يوربا  ود 
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ور  هلابند  شوربا  قوش  زا  دب  ون ***  هام  وا  يوربا  لابندب 
فکب  رجنخ  تسمدب و  كرت  همه  فص ***  ود  هدیشک  رب  خرب  ناگژم  ز 

لگب  اپ  ار  ورس  وا  راتفر  ز  لجخ ***  نودرگ  هام  وا  راسخر  ز 
مزر  ماگنه  هک  يداژن  نتمهت  مزب ***  هاگرد  هک  يداهن  اخیلز 
دنمک  مخب  شناشک  رس  رس  دنبب ***  اهلد  هدرک  وا  فلز  مخ 

دش  هاک  نوچ  شیناوغرا  خر  دش ***  هاگآ  هچ  ردارب  گرم  ز 
لاخ  دیشروخب  دزرب  بانع  ز  لاله ***  كونب  ار  هم  دیشارخ 

داد  بات  رپ  فلز  مخ  رد  نکش  داد ***  بآ  ار  راز  نمس  سگرن  ز 
ناوغرا  رب  دودنیب  هشفنب  ناهن ***  شتآ  دومنب  تشگن  اب 

نامک  دنمک و  زرگ و  درک  بلط  نایم ***  شتسب  هب  نینوخ  رانزب 
بسشگ  وناب  وچ  نیزرب  زا  تسشن  بسا ***  زارفا  رب  دمآ  رب  شتآ  وچ 

مخ  هنیئور  دنزاون  دننک و  مد ***  واگ  مد  مد  رد  دومرفب 
شوپ  دالوپ  درم  زا  رپ  دش  ناهج  شورخ ***  رسارس  دمآ  رب  رگشل  ز 

دش  هدنب  وا  ریشمش  شیپ  کلف  دش ***  هدنز  ناوج  رمع و  هک  تفگ  وت 
وگ  تفگ و  هبال و  زا  رپ  ینابز  ور ***  هدیشارخ  دش  ردپ  يوسب 
دوب  هتشغآ  شیناوج  نوخب و  دوب ***  هتشک  ارو  یناولهپ  رگ  هک 

درم  تسد  رد  هتشک  دوش  يدرم  هچ  دردب ***  نارادمان  لد  دیاین 
تشمب  درادن  نوسفا  رحس و  زج  هک  تشک ***  رکبوبا  ار  وا  هک  مدینش 

گنرش  ششون  ماج  رد  تخیر  رمع  گنن ***  ماگنهب  ار  وا  تفگ  یکی 
ریگ  ریش  دوش  نوسفاب  رکمب و  ریپ ***  هابور  هک  دشاب  گنن  ارم 

يرورس  رس و  میامن  برثی  هب  يرگشل ***  مشک  ردارب  نوخب 
ریپ  هابور  مشچ  رد  كاخ  منک  ریسا ***  مزاس  هدنز  ار  رکبوبا 

نکش  نامیپ  دهع و  دب  شیدنادب و  نز ***  وچ  نادرم  شیک  رد  دنشاب  هک 
دنتشاد  اه  هیده  هدعو و  یسب  دنتشاد ***  اه  هدعو  یسب  ام  اب  هک 

شیوخ  نیئآ  كرت  ام  میریگن  شیوخ ***  شیک  زا  میدرگنرب  ام  هک 
میا  هدنب  ار  دوبعم  ود  نآ  ناجب  میا ***  هدنتسرپ  ار  لبه  تال و  هک 

میتخادرپب  یتسرپ  تب  زا  لد  میتخاس ***  یبن  اب  لغد  رکمب و 
شورخ  وا  اب  دندیشک  رب  همه  شوج ***  رپ ز  يرگشل  وا  زاوآ  ز 

دنلب اهادص  هدومن  یتیگب  دنسپان ***  ۀتفگ  نیدب  رسارس 

شراذگ ورمع و  لتق  رب  ندش  علطم  ار و  همان  وا  ندناوخ  دودبع و  شیپ  نایفسوبا  لوسر  ندمآ 

رمع  نوچ  دص  رکبوبا و  دص  زا  هب  ررد *** ياپ  شفک  یکی  یتیگب 
دیشک  رب  لد  یشورخ ز  متامب  دیسر ***  رد  يراوس ز  هگان  هک 
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تشاذگ  وا  نماد  رب  دروایب  تشاد ***  همان  دودبع  ربا  نایفس  ز 
درک  زاغآ  ندناوخ  دودبع  رب  درک ***  زاب  ار  همان  نآ  هدنناوخ  هچ 

ورمع  راکیپ  هجنپ  يوق  مصخب  ورمع ***  راک  همه  هتشون  همان  هب 
دوب  درم  وا  دروآ  مه  نادیمب  دوب ***  دروآ  مه  ار  وا  درمان  هن 

ریش  گنج  رد  دوب  وا  دروآ  مه  ریپ ***  هابور  نوسفا  هتشک ز  دشن 
گنرش  ششون  ماج  رد  تخیر  یلع  گنر ***  گنرین  هب  نتشک  ضفحوب  هن 

ناولهپ  ناهج  رد  وا  هچ  هدیدن  ناهج ***  مشچ  هک  یناولهپ  ناهج 
گنلپ  ارحصب  گنهن و  ایردب  گنج ***  زور  وا  میب  زا  دنزیرگ 

تسا  رورس  یبن  زا  دعب  مالسا  رد  تسا ***  ربمغیپ  داماد  تسا و  ریلد 
دشک  رس  رب  میب  زا  خرچ  رپس  دیشک ***  رب  نیک  ریشمش  هچ  نادیمب 

هاپس  شدوبن  روتس و  شدوبن  هاگدروآب ***  دمآ  هچ  نتسخن 
تشاد  گنج  رس  هدایپ  ور  نآ  زا  تشاد ***  گنن  هپس  روتس و  زا  وا  هچ 

دیود  ششیپ  بسا و  زا  دش  هدایپ  دیدب ***  نادیمب  هدایپ  شرمع  هچ 
وا  ناج  زا  لد  مدنکب  مدنآ  رد  وا ***  نادیم  يوس  دش  هچ  هدایپ 

دنلب  هوک  نامادب  یگنس  هچ  دنمجرا ***  نآ  کیدزن  رمع و  دب  هک 
لیپ  ياپ  رد  هداتفا  هک  يروم  هچ  لین ***  يایرد  فرژ  رد  هرطق  کی  هچ 

وبس  اراخ  گنس  رب  دباتن  ور ***  دالوفب  دجنس  وچ  یجاج  ز 
ریش  گنچ  رد  هجنپ  دنز  هنوگچ  ریلد ***  دزاس  گنج  رگا  یگنلپ 

باقع  نایشآ  نماریپ  هب  باتش ***  اب  رگا  نیکسم  زاب  درپ 
شرتسکاخ  داب  دنکفا  بآب  شرپ ***  دزوسب  شتآب  اهنت  هن 

ریش  وچ  دمآ  رد  نادیمب  وسنآ  زو  ریلد ***  ورسخ  تشک  ناور  وا  يوس 
دنتخادرپ  هرابکی  رهم  زا  لد  دنتخآ ***  نیک  غیت  رگیدکی  يوس 

نهریپ  نیا  ردنا  خرچ  دیشوپب  نت ***  ود  ره  نآ  غیت  رس  میب  ز 
گرگت  نینوخ  دیرابب  یتفگ  وت  كورت ***  دوخ  رب  تخیر  ورف  نوخ  سب  ز 

زیر  زیر  نت  ود  ره  نت  رب  هرز  زیت ***  ریشمش  نیبوژ و  برض  زا  دش 
گنردیب  نیک  غیت  نایم  زا  دیشک  گنچ ***  دیزابب  رفنضغ  هگان  هک 

دیشک  رس  رب  شیناگدنز  طخ  دیشک ***  رب  نایم  زا  رس  ود  غیت  هچ 
دنکف  ربمیپ  ياپب  يراوخب  دنکف ***  رس  شنت  زا  غیتب  اهنت  هن 

نیمک  زا  نورب  دیآ  هک  يریش  هچ  نیکب ***  قدنخ  دمآ ز  رب  اهنت  هن 
همه  رگشل  ریش  نآ  زا  دندیمر  همر ***  نایم  دیآ  هک  يریش  وچ 

تسد  اپ و  رکیپ و  زا  رپ  دش  نیمز  تسپ ***  دنکفا  هتشگ  نیمز  رب  سب  ز 
ور  تخورفارب  يداش  ار ز  وا  رم  وگتفگ ***  نآ  دینشب  هکنوچ  ررد 

داژن  خرف  نارادمان  يا  هک  داد ***  زاوآ  رگشل  يوس  يداش  ز 
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تسین  گنج  مسک  اب  يرواد  نیا  زا  تسین ***  گنن  یلع  ار  وا  هتشک  رگا 
یلع  يادف  اداب  تسا  گنن  هن  یلع ***  ياپب  دطلغب  وک  يرس 

درک  رخف  شدیاب  مهن  خرچب  دربن ***  مه  یلع  دشاب  هک  ار  یسک 
ناتساد  وا  يوزاب  غیت و ز  ز  ناهج ***  ناروآ  گنج  دنناوخب 

وا  ماصمص  زرگ و  ةدنب  کلم  وا ***  مان  رب  تسا  ناهج  ات  ناهج 
میرک  وفک  تسد  رد  هتشک  دش  هک  میب ***  هب  ار  لد  راک  نیا  زا  مادن 

(159) هحفص

بارعا رب  ربمغیپ  ندش  طلسم  هنیدم و  زا  نایفسوبا  نتشگرب 

رس  تشارفا  ردنا  خرچب  يداش  ز  ردپ ***  تخت  دیسوب  نیا و  تفگب 
تفر  شیوشت  جنر و  زا  غراف  لدب  تفر ***  شیوخ  ۀناخ  يوس  هگنآ  سپ 

ناتسار  ۀتفگ  زا  تفگ  نینچ  ناتساد ***  نیا  مظن  ةدنیارس 
هاپس  وس  ره  دنتشگ  هدنکارپ  هاگمزر ***  زا  تشگرب  هچ  نایفس  هک 

شیک  نیئآ  نید و  زا  دنتشذگ  شیوخ ***  رهش  يوس  کی  ره  دنتفرب 
دنتشاک  رب  يور  نید  نیئآ و  ز  دنتشاد ***  نتشیوخ  نت  یمارگ 

دناوخن  نایفس  طخ  سکچیه  رگد  دنامن ***  شدرگب  نارادمان  زا  سک 
دنزگ  دمآ  شنادرگ  نودرگ  ز  دنژن ***  راوخ و  دنام  ورف  احطبب 

رهم  دیربب  راتفگ  هنامز ز  رهپس ***  نودرگ  تشگ  یبن  ماکب 
وا  زاسمد  تشگ  نامز  نیمز و  وا ***  زاوا  یتیگ ز  دیزرلب 

تشاد  دیشروخب  رس  وا  تخت  رس  تشارفرب ***  یهشنهاش  تخت  رس 
نیمز  برثی  احطب و  کلم  همه  نیگن ***  ریزب  ار  وا  هچ  دمآ  رد 

لبه  تالب و  دمآ  ردنا  تسکش  لغد ***  موق  دنتشگ  هدنکارپ 
دوپ  رات و  یب  دوب  ناشراک  همه  دوهی ***  موقب  دمآ  ردنا  ساره 

شیوخ  ناج  زا  لام و  زا  دنتشذگ  شیوخ ***  نامیپ  دندوب  هتسگشب  هک 
دیشک  ربنچب  ار  ناشکرس  رس  دیشک ***  رگشل  يوس  رهب  ربمیپ 

دود  دروآ  رب  رفنضغ  غیت  ز  دوهی ***  موق  نادرم  نادرگ و  ز 
ربز  ریز و  تشگ  وا  غیت  زا  هک  رب ***  موب و  سب  رهش و  هعلق و  یسب 

تسپ  درک  ار  هراب  سب  جرب و  یسب  تسد ***  دیزای  هعلق  ره  رهش و  رهب 
ریسا  یهاگ  يدرک و  لتق  یهگ  ریگتسد ***  دش  رهش  یسب  شتسدب 

راز  راک  رهب  هاگمزر و  رهب  راکشآ ***  اه  زاجعا  درک  یسب 
دود  دادیب  موق  نآ  زا  دروآ  رب  دوهی ***  ناشک  رس  زا  تشک  یسب 

درک  كارتفب  ار  ناشکرس  رس  درک ***  كاپ  نیمز  زا  رفک  خیب  نب و 
تخوسب  ازع  تال و  وا  بات  زا  هک  تخورف ***  رب  یشتآ  نانچنآ  رفکب 
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درک  راوخ  ار  رافک  رفک و  ات  هک  درک ***  راکیپ  مزر و  سب  رافکب 
ناتساد  نیا  دماجنا  ردنا  لوطب  نایب ***  میامن  رگ  نیک  مزر و  نآ  زا 

دوبن  یناتساد  قیال  نآ  رد  دوهی ***  دربن  مزر و  هکنآ  رگد 
لد لق و  تسا  راصتخا  رد  هک  لمع ***  مدومن  ناکین  راتفگب 

هیبیدح حلصب  ندومن  هراشا  رد  راتفگ 

نیرق  ترصن  رفک  رب  دیدرگ  هچ  نید ***  رالاس  هک  يوار  تفگ  نینچ 
یهر  ار  وا  تشگ  رسب  رس  ناهج  یهدنامرف ***  راک  دش  تسار  واب 

رشبلا  ریخ  مان  زا  رپ  دش  ناهج  رب ***  موب و  شدمآ  نیگن  ریزب 
زاب  زاوآ  هدرک  وا  زاوآب  زاجح ***  قارع و  موب  زرم و  همه 

زاون  فلاخم  دش  هک  هشوگ  رهب  زاجح ***  زا  دش  تسار  وا  زاوآ  هچ 
راگزور  دش  هریت  ناینایفسب  راک ***  نایفس ز  يوزاب  دنام  ورف 

يربنامرف  دندرکن  شهاپس  يرب ***  رگشل  موب  زا  زرم و  زا  دش 
تسکش  دمآ  ردنا  رفک  ناکراب  تسد ***  هریچ  نیمز  اهطبب  دش  یبن 

زاجح  قرع و  ار  وا  دش  رخسم  زارف ***  وس  ره  دروآ  رگشل  یسب 
درک  كاپ  نانمشد  ۀنیس  لد و  درک ***  كاپ  نانمشد  زا  رب  موب و  هچ 
تشاد  کلم  نآ  لامآ  رایسب  هک  تشارف ***  رب  نیمز  احطب  يوس  ملع 

رامش  یب  وا  درگ  ناروآ  مان  ز  راذگ ***  رجنخ  نادرم  ناریلد و 
راگزور  ةدید  دش  هریخ  وز  هک  راید ***  احطب  هب  دش  ناور  یهاپس 

شورخ  رد  وا  زاوآ  دش ز  مرح  شوجب ***  دمآ  رد  احطب  کلم  همه 
هار  دومیپ  هرمع  یپ  احطب  هب  هاگیاج ***  نآ  مزر  رس  شدوبن 

تسپ  دنتشگب  دندش و  ناساره  تسکش ***  دمآ  رد  احطب  رافکب 
دندش  ناسرت  هشیدنا  میب و  سب  ز  دندش ***  ناساره  احطب  لها  همه 

گرم  ناراب  دیرابب  ناشیا  رب  گرب ***  خاش و  زا  رپ  يربا  هک  یتفگ  وت 
دیفس  زور  تشگ  هیس  ناشیا  رب  دیما ***  ان  نت  ناج و  زا  هتشگ  همه 
گرب  راب و  یب  تشگ  نالی  لاهن  گرمب ***  اه  نت  دنداهن  رسارس 

دندمآ  زاس  هراچ  یگراچیب  ز  دندمآ ***  زارف  شدزنب  شزوپب 
نیک  گنج و  زا  دنتفر  حلص  يوس  نیمزرس ***  نآ  رافک  میب  سب  ز 
تسپ  تشگ  لبه  يزع و  تانم و  تسکش ***  دمآ  ردنا  رفک  رافکب 

زاس  نیئآب و  يدهع  دنتسبب  زاب ***  حلص  رد  دوخ  رب  دندوشگ 
لوسر  دش  ناور  نتشگ  زاب  یپ  لوبق ***  ناشیا  زا  درک  ادخ  لوسر 

تفاتش  برثی  يوس  نیمز  احطب  ز  تشاد ***  هنوگنادب  نادزی  نامرف  هچ 
تشگ  زاسمد  هدنخرف  تخب  ابا  تشگزاب ***  نیمز  برثی  هب  نوچ  یبن 
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ربخ ار  نآ  جح  باتک  زا  مهد  رصتخم ***  دش  هبیدح  حلص  هچ 

نیدب ار  ناشیا  ندومن  فیلکت  نیمز و  يور  ناهاشب  رشبلا  ریخ  ترضح  نتشون  همان  رد  راتفگ 

نایب  ار  نآ  جح  باتک  رد  منک  نآ ***  ياج  دبن  رگ  هگیاج  نیا  رد 
نیمز  برثی  هب  دمایب  احطب  ز  نید ***  ياراد  هک  يوار  تفگ  نینچ 
یهر  ار  وا  تشگ  رسب  رس  ناهج  یهدنامرف ***  راک  دش  تسار  واب 

نیرفآ  ناج  نامرفب  هگان  هک  نیما ***  لوسر  راک  تسار  دش  هچ 
لیئربج  نامسآ  زا  دمآ  دورف  لیلج ***  يادخ  دزن  شدزنب ز 

مایپ  شداد  راداد  هگنآ ز  سپ  مالس ***  شداد  میظعت و  درک  ادا 
راگدنوادخ  روای  داب  ارت  راگزور ***  ار  وت  هتسجخ  اداب  هک 

داب  وت  هاگتخت  نیرب  رهپس  داب ***  وت  هانپ  رد  نیمز  نامز و 
ناب  زرم  رهب  یسیون  نامرف  هک  نآ ***  ماگنه  هدیدرگ  مرگ  نونک 

داب  وت  مان  شقن  نیرب  شرعب  داب ***  وت  هاگتخت  نیرب  رهپس 
هآ  رام  ةرف  وت  ریخست  هب  اوس ***  ام  همه  تنیگن  ریزب 

نیمز  ناریا  ياراد  مور  يوس  نید ***  داد و  اب  ناگرزب  يوسب 
ربخ  دوخ  نم و  راک  ناشیهد ز  رب ***  موب و  ره  نارادمان  رگید 

دومن  یتسس  راک  نیا  رد  دیابن  دوز ***  دنیارگ  نامیا  يوس  ات  هک 
نیلسرملا  دیس  اجز  دمآ  رب  نیمالا ***  حور  راتفگ  متخ  دش  هچ 

ریبد  دش  وا  دزن  ات  دومرفب  ریذپ ***  نامرف  تشگ  وا  نامرف  ز 
نیمز  ناریا  هاشنهش  يوسب  نید ***  داد و  اب  دومرف  همان  یکی 

نیب  شیپ  ةدنراگن  مانب  نیگن ***  دز  رب  همان  ةدنراگن 
نیمز  ناریا  دنوادخ  دزنب  نیما ***  لوسر  دمحم  دزن  ز 

( 160  ) هحفص
تسادخ  زا  ام  نامرف  هک  دنادب  تساورنامرف ***  کلم  رد  هک  ورسخب 

تشگ  زاسمد  هدنبیرف  ویدب  تشگ ***  زاب  وا  نامز  وک  ره  هک 
دیشک  رس  وا  نامرف  وکنآ ز  دب  دیزگ ***  ار  وا  نامرف  هکنآ  اشوخ 

تسین  راتسرپ  يازس  سک  وا  زج  تسین ***  راوازس  ار  وا  زج  شتسرپ 
دهد  ناج  یهگ  دناتس  ناج  یهگ  دهد ***  نآ  یمه  سکنآ  راوازس 

هام  هدنشخر  دیشروخ و  هدنزورف  هالک ***  دزارفرب  وا  نامرفب 
هتفای  ناور  شدوجو  زا  دوجو  هتفای ***  ناوت  یتسه  شیتسه  ز 

دیفس  زا  هایس  دیفس و  زا  دیفس  دیما ***  میب و  ماگنهب  درآ  رب 
تسب  شقن  وا  فرح  کیب  رسارس  تسه ***  هچ  ره  همه  یتیگ  ود  نورد 

ناور  درآ  هدرم  نت  رب  یهگ  ناج ***  هدنز  نت  زا  یهگ  درآ  رب 
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تساپب  یتسه  داینب  شیتسه  ز  تساوگ ***  وا  یتسه  رب  هلمج  ناهج 
یط  هدرک  ار  هار  نیا  رم  شنیبب  یپ ***  هدرب  وا  تاذ  يوس  شناد  هن 

دنک  شتافص  كرت  راکفا  هن  دنک ***  شتاذ  كاردا  كاردا  هن 
دمد  مدآ  رشح  ات  كاخ  نآ  زا  دمد ***  مد  هیس  كاخب  رگ  یمد 

نیب  شیپ  ار  لقع  نک  راکنیا  رد  نیمز ***  رایرهش  يا  رگنب  دوخ  وت 
دایب  درآ  رگید  یسک  وا  اب  هک  داز ***  وید  نآ  وید  اب  داب  نیرق 

يادخ  اب  ار  هدنب  دنک  رگ  نیرق  يار ***  يور و  شدشاب  نمرها  يوس 
راگدرورپ  راک  ناگدرورپ  ز  رایشوه ***  مدرم  رب  دیاین 

نک  هشیپ  درخ  شاب و  دنمدرخ  نک ***  هشیدنا  راک  نیا  زا  هش  يا  وت 
ساپس  دزاس  رهم  همرب و  اجک  سانشنادزی ***  نادزی و  راتسرپ 

نک  رادیب  باوخ  زا  هتفخ  رس  نک ***  رای  دوخب  هر  نیا  رد  ار  درخ 
نم  رای  وش  راک  نیا  ردنا  ناجب  نم ***  راتفگ  زغن  نیا  رد  نک  هگن 

نیرق  ار  یسک  نادزیب  دزاس  هک  نیرفآ ***  رنه  یب  نآ  رب  ادابم 
دنک  شیاین  شتآ  يوس  یهگ  دنک ***  شیاین  ار  هم  رهم و  یهگ 

تسوا  يور  وترپ  زا  نشور  ناهج  تسوا ***  يوس  ناکم  نوک و  يور  همه 
دایب  درآ  رگید  یسک  وا  اب  هک  داز ***  وید  نآ  وید  اب  داب  نیرق 

دوشگ  نم  رب  هلمج  ار  ملع  رد  دود ***  بر و  دنوادخ  نیتسخن 
درک  دای  يربهر  ارم  سپ  نآ  زو  درک ***  هاگآ  تسار  هر  زا  ارم 

مهد  نامرف  وترب  وا  نامرفب  مهر ***  درم  هار  نیا  ردنا  نم  هچ 
ینک  یئانشآ  ددب  وید و  ینک ***  یئادج  نادزی  راداد  ز 

ریگ  دای  نم  یتسرپ ز  قح  هر  ریگ ***  دای  دوخ  نیئآ  نید و  همه 
وج  ماک  دوخ و  ماک  كرت  نکم  وج ***  مارآ  دوخ  زا  رذگب و  دوخ  ز 

رشبلا  ریخ  شقن  هدز  متاخب  رومان ***  همان  نآ  متخ  دش  هچ 
نیمز ناریا  يوس  رب  درک  ناور  نید ***  كاپ  ةداتسرف  تسدب 

ناریا هاشداپ  زیورپ  ورسخ  دزنب  ندش  هناور  هنیدم و  زا  هللادبع  ندمآ  نورب 

زارف  ناریا  کلم  يوس  دمایب  زاجح ***  زا  نورب  دمآ  هداتسرف 
تشگ  يامیپ  هار  مجع  کلمب  تشذگ ***  رد  برع  موب  زرم و  زا  هچ 

تشگ  هزیکاپ  غاب و  مدرم و  زا  رپ  تسشب ***  نوچ  یشوخ  زا  دید  کلم  یکی 
دایز  دش  برع  کلم  ار ز  وا  رم  داتف ***  شراذگ  نوچ  مجع  کلمب 

ناوج  یتشگ  ریپ  شندید  زا  هک  ناور ***  بآ  ناتسب و  فرط  رهب 
تشهب  غاب  کلم  رب  هنعط  يدز  تشهب ***  يدرا  مایاب  شنیمز 

درک  شومارف  وا  برع  کلم  ز  درک ***  شون  مجع  راید  بآ  هچ 
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راگن  رپ  نیچ  ناسورع  يور  وچ  راز ***  هلال  همه  ارحص  هوک و  هدش 
تشذگیم  رس  شطاشن ز  باحس  تشذگیم ***  رب  هک  یکلم  رهش و  رهب 

زاس  دور  بل  رکش  نافیرظ  زاون ***  لد  شک  يدرد  نافیرح 
وگ  هلذب  یکی  ناوخ و  دور  یکی  ور ***  هام  رکیپ و  نمس  ناتب 

زاجح  قارع و  رب  اهشوگ  هدز  زاون ***  فلاخم  فلاخم  ياون 
دیزگ  نادندب  بل  شدمآ  تفگش  دید ***  هداتسرف  روشک  کلم و  نآ  هچ 

تشرس  يروح  ناملغ  فاصوا  ز  تشهب ***  فصو  میعن و ز  تعن  ز 
نیمز  ناریا  کلم  رد  دید  نایع  نیلسرملا ***  دیس  زا  هچنآ  دینش 
نت  میس  یقاس  فک  ردنا  فک  ندب ***  نیمیس  قاس  نمس  ناتب 

تسم  مین  ناهج  لها  تسم و  ناهج  تسرپ ***  یم  اوه  راسگیم و  نیمز 
فد  ماج و  فکب  ار  ناضراع  نمس  فکب ***  انیم  ماج  نارکیپ  يرپ 

زاونلد  یکی  ناتس و  لد  یکی  زاس ***  دوع  یکی  ناخ و  دور  یکی 
شوج  رپ ز  یمخ  یئوگ  وت  مخ  رهب  شورف ***  یم  دهاش و  ینز  رب  رهب 

مادم  انیم  خرچ  رب  هدنخ  هدز  ماف ***  لعل  یم  انیمب  ماجب و 
ریگ  هشوگ  یطخون  لشوگ  رهز  ریذپلد ***  يدهاش  ةدرپ  ره  ز 

هتخاب  لد  ناج و  ناتب  لعلب  هتخارفا ***  رس  اج  رهب  یحارص 
هاق  هاق  کلف  رب  هدز  یحارص  هاگ ***  هاگیبب و  نز  رب  رازابب و 

شوپ  دیشمج  هدیدرگ  ماج  هدش  شون ***  هعرج  ناطخ  ون  بل  لعل  ز 
ناج  هدرک  یهت  بلاق  یحارص ز  ناتب ***  تسد  شوغآ  رد  هدید  هچ 

تشهب  کشر  موب  نآ  غاب  همه  تشرس ***  ونیم  زرم  نآ  غار  همه 
وب  کشم  اههوک  نماد  هدش  هوک ***  نوماه و  هلال  هزبس و  زا  رپ 

نمسای  نسوس و  لبنس و  زا  رپ  نمد ***  هوک و  تشد و  تشد  نماد  همه 
یطبرب  فکب  رانک و  رد  یفد  یطخون ***  اون  رد  يا  هشوگ  رهب 

تسدب  انیم  ماج  یغم  اج  رهب  تسرپ ***  یم  یضراع  نمس  وس  رهب 
تسم  كالفا  هن  کی  نآ  يابهص  ز  تسرپ ***  انیم  خرچ  نیا  يانیم  ز 

نارگشمار  کناب  زا  رپ  هنامز  نارک ***  ات  نارک  زا  طاشن  رپ  نیمز 
راسگیم  شکیم و  نیمز  نامز و  رابگشم ***  اوه  اسرف  کشم  نیمز 
ناورورس  ورس  نآ  کشر  رد  هک  نامچ ***  ورس  شیورس  ياپ  رهب 
لجخ  هتشگ  زانط  روس  نآ  زا  لگب ***  اپ  وج  فرط  رد  هدنام  ورف 

امن  دوخ  نیمشیربا  يابیدب  ابق ***  یمور  شوپ و  ناینرپ  همه 
هام  رهم و  رب  رتچ  هلک  نیگشم  ز  هالک ***  نیرز  نابوخ  فلز  هدز 

ریپ  انرب و  شون  یم  شوپ و  بصق  ریرح ***  ششوپ  بان و  ةداب  شدوخ 
سب  دوب و  نیرب  تشهب  یتفگ  وت  سک ***  فیلکت  دنب  رد  فیلکتب و 
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هتساخرب  فیلکت  مان  وا  زا  هتسارآ ***  دب  یتشهب  نوچ  ناهج 
داشگ  رب  لزا  زور  اجنآ ز  زا  داد ***  لدع و  رد  هنامز  یتفگ  وت 

دوبن  یماما  رگمتس  رهب  ز  دوبن ***  یناشن  تنایخ  ملظ و  ز 
یتساک  یجک و  زا  رود  هنامز  یتسار ***  هر  هتفرگ  هنامز 

(161  ) هحفص دناوخب  نادزی  مان  رب  موب و  نآ  رب  دنامب ***  یتفگش  ردنا  هداتسرف 

دیوگ کلم  نآ  فیصوت  نیمز و  ناریا  کلم  رد  ورسخ  یهاشداپ  ندومن  فیصوت  رد 

زاجح  ياون  قارع و  توص  ز  زاس ***  مزرنآ و  زا  دش  وا  شومارف 
تفگ  ناتسرپ و  تب  شدمآ  دایب  تفگش ***  رد  دش  داد  نآ  لدع و  نآ  رب 

مرح  لح و  ناتسرپ  تب  زا  هب  مجع ***  کلم  ناتسرپ  شتآ  هک 
دید  بذک  ار  قیدص  فدص  همه  دیرگنب ***  رب  موقنآ  قدص  رب  هچ 

یتساخرب  موب  نآ  زرم و  ناز  هک  یتسار ***  نآ  زا  داد و  لدع و  نآ  زا 
رمع  لدع  قیدص و  قدص  دبن  رگید ***  زیچ  بذک  زا  ملظ و  زا  زچ 

نیلاضلاو  بوضغم و  یناشن ز  نیمزرس ***  نآ  ردنا  دیدن  یئاجب 
ناریشونب  ناوخ  نیرفآ  دش  هک  ناور ***  نیشون  هداتسرف  دش  نانچ 

دیسر  ورسخ  هاگردب  ات  نیمه  دیما ***  میب و  رپ ز  یلد  دش  ناور 
ناهج  ردنا  تسین  وا  دننام  هک  نانچ ***  یهاگراب  شدمآ  مشچب 

هامب  هدیشک  رب  يرترب  رس  هاگراب ***  نآ  تکوش  سب  یتفگ ز  وت 
دنب  ياپ  نامسآ  رس  شیاپب  دنلب ***  نودرگ  وچ  خارف و  یتیگ  وچ 

قاط  تفه  نیا  قاط  زا  شقاط  ارف  قاور ***  هن  نیا  شیقاور  رد  ورف 
رانک  ره  وا  كاخ  رب  هدوس  نیبج  راوخ ***  ره  درد  مارهب  وچ  نارازه 

نیچ  روفغف  هچ  مور و  ياراد  وچ  نیمز ***  يور  ناگرزب  هداتس 
شو  راتسرپ  شتخب  راتسرپ  شکب ***  هدرب  تسد  بدا  يور  ز 
ةدنتسرپ  نوچ  دص  دورمن  وچ  ةدنب ***  مک  نوعرف  وچ  نارازه 

نامسآ  زا  رس  تبیه  هتشذگ ز  نامز ***  نیمز و  تبیهز  نوخ  زا  رپ 
فکب  نیرز  بوچ  همه  هتفرگ  فص ***  هتسب  فرط  رهناک  شیپ  قسن 

شاب  رود  ةرعن  کلف  هدیشک  شاژن ***  شومخ و  ورسخ  میب  زا  بل 
مد  ناچیپ و  ریوصت  وچ  هداتس  مخ ***  شیوشت  نارادمان ز  رس 

رس  هدروآ  رب  نادرگ  نودرگب  رز ***  تخت  رب  راد  ناهج  هتسشت 
ماف  زوریف  خرچ  رب  دیناسر  ماشتحا ***  ۀشوگ  هلک  توخن  ز 

زارف  شتخت  ياپ  نیرب  خرچب  زارف ***  رس  کلف  رب  وا  جات  رس 
رهم  نیورپ و  هیاپ  نآ  سوب  نیمز  رهپس ***  نودرگ  هتشذگرب ز  نیمز 

داع  رصق  زا  نوعرف و  تخت  زا  دش  دایز ***  ارناهج  شرصق  تخت و ز  ز 
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هاش ناراد  هدرپ  اب  تفگ  نینچ  هار ***  تفای  نوچ  هداتسرف  هگردب 

زیورپ ورسخ  دزن  ربمغیپ  دصاق  ندیسر 

ادخ  نوعب  ملوسر  لوسر  امنهر ***  مدمآ  ار  زیورپ  هک 
رومان  ةداتسرف  دمآ  هک  ربخ ***  بحاص  دیناسر  ورسخب 

دناوخ  شیوخ  رب  ار  وا  دیدنخب  دناوخ ***  شیپ  ار  هداتسرف  هشنهش 
ربخ  يراد  هچ  یئآ  هک  يوس  ز  رومان ***  يا  هک  نادنخ  دیسرپب 

دومن  اضیب  تسد  ناینوعرفب  دوشگ ***  رب  ار  همان  نآ  نیا و  تفگب 
يدیآ  ادخ  يوب  وت  يوب  ز  يدیآ ***  افو  يوب  وت  يوس  ز 

رابک  لوسر  دزن  ملوسر ز  رایرهش ***  يا  هک  خساپ  داد  نینچ 
باوخ  دیآ ز  رب  رس  ارت  دیاش  هک  بایماک ***  ورسخ  يا  وت  يوسب 

نیمز  ناریا  ياراد  داشرا  هب  نید ***  هاشنهش  نامرف  داد  ارم 
دیرفآ  وا  رهب  نیرفآ  ناهج  دیدپ ***  یتیگ  ود  دش  وز  هک  یلوسر 

نیمالا  حور  دوس  فرش  رهب  ز  نیبج ***  شهار  كاخ  رب  هک  يویدخ 
جات  جارعم  شرع  دوب  شتخت  هک  جاع ***  تخت  رس  رب  یهش  دمآ  رب 
ادخ  نایادخ  روشکب  دش  ادخ  اشگ ***  روشک  تشگ  يرواد  ناهج 

جاب  توسان  توهال و  دریگ ز  هک  جارخ ***  دیوج  کلم  زا  یئوج  ناهج 
هام  دیشروخ و  رادیدپ  دش  وز  هک  هانپ ***  دمآ  يرادناهج  ارناهج 

يرورس  يربمغیپب  دراد  هک  يردنکسا ***  سوک  دنز  يریما 
تخوس  رفک  نمرخ  وا  قرب  زا  هک  تخورف ***  شتآ  تالو  دورب  نانچ 

تسکش  دمآ  رد  نیادم  قاطب  تسد ***  تشارفا  رب  هنیدم  رد  وا  وچ 
للخ  ناتسرپ  شتآ  رب  دمآ  رب  لغب ***  زا  ار  همان  نوچ  دروآ  رب 

دایز  یسوم  بیج  زا  دش  ارناهج  داشگ ***  رب  لغب  زا  ار  همان  نآ  هچ 
وید  يوس  نامسآ  زا  دمآ  دورف  ویدخ ***  ناهیک  راداد  یحو  رگید 

تخوس  دنز  اپ  دنز و  وا  بات  زا  هک  تخورف ***  رب  نانچ  يرون  همان  نآ  زا 
تسرپ  شتآ  داتفا  رد  شتآب  تسکش ***  دمآ  شتآ  رب  رون  نآ  زا 

دوشگ  نادزی  هداتسرف  بیج  ز  دومن ***  یسوم  بیج  رد  هچ  ره  همه 
دید  زیورپ  هداتسرف  تسد  ز  دید ***  زیچ  ره  نوعرف  بیج  نآ  زا 

میلک  زا  دش  میب  زا  رپ  نوعرف  هچ  میبز ***  رپ  دش  هداتسرف  زا  ویدخ 
رومان  ۀمان  شرب  درایب  رنه ***  رپ  دیؤم  ات  دومرفب 

دابب  رصیق  تخت  دش  همان  نآ  زا  داشگ ***  رب  ار  همان  نآ  هش  ریبد 
نیمز  ناریا  ياراد  دیزرلب  نیگن ***  دش  نوچ  همان  نآ  تخت  نآ  رب 

تشذگ  ورسخ  تخت  نیرب  تخت  ز  تشگیاج ***  ار  همان  نوچ  تخت  نآ  رب 
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دناوخب  نادزی  مان  وا  رب  یناهن  دنامب ***  ناریح  زیورپ  همان  نآ  زا 
بهلوب  رب  شرع  زا  دمآ  دورف  بت ***  تبت و  تایآ  هراب  رگید 

دنلب  دناوخ  همان  نآ  تخت  رب  دنمشوه ***  دیؤم  ات  دومرفب 
دومن  نایناهج  رون  همان  نآ  زا  دوشگ ***  رب  ار  همان  نآ  هدنناوخ  هچ 

شورس  يادن  مدامد  يدیسر  شوه ***  شوگ  رد  همان  نآ  فرح  ره  ز 
نایب  اربک  تایآ  شتایآ  ز  نایع ***  نادزی  یحو  وا  قوطنم  ز 

تسکش  شداوس  زا  دنزو  دنزاپب  تسپ ***  تاروت  لیجنا و  شرطس  ره  ز 
نون  فاک و  تیآ  وا  تایآ  ز  نورطسی ***  ام  رادومن  شرطس  ز 

ناور  شحور  هداد  نایناحورب  ناج ***  توق  وا  توص  ناروشنادب 
دنژن  وید  تسپ  وا  زا  خزودب  دنمشوه ***  لد  نادنخ  داش و  نآ  زا 

ویدخ  ناویک  راتفگ  هیامنارگ  وید ***  کیدزن  هدیدنسپ  دشابن 
دیب  دننامب  ورسخ  دیزرلب  دینش ***  ورسخ  دناوخ  رب  هدنناوخ  هچ 
باتک  رخآب  دناوخ  هدنناوخ  هک  بات ***  درواین  مغ  زا  هدنشوین 

شورخ  هدنمد  وید  دروآ  رب  شوج ***  دروآ  رب  لد  زا  دیشورخ و 
دنلب  هنوک  تسد  نمرها  دومن  دنپس ***  شتآ  رب  نوچ  اجز  دمآ  رب 

نمرها  دومن  نامیلس  نیگن  نخس ***  رپ  بل  تسد  دز  همان  يوس 
دیشک  رب  لد  نیک ز  زا  رپ  یشورخ  دیرد ***  ار  رومان  همان  نآ  سپ 

نم  مان  زا  رترب  دوخ  مان  درب  نم ***  مایا  رد  ارای  هچ  ار  سک  هک 
مشچ  داشگب  هدنسیون  يوسب  مشخب ***  دز  رب  کناب  یکی  هگنآ  سپ 

نم  دزن  زا  سیونب  همان  یکی  نمی ***  کلم  نازابب  نم  زا  هک 
( 162  ) هحفص نیما  لوسر  يرآ  ردنا  دنبب  نیمز ***  برثی  کلم  رد  هک  دیاب  هک 

گنردیب  ام  هاگردب  یتسرف  گنچب ***  ار  وا  رم  يرآ  هچ  يدنت  هب 
نیمز  برثی  يوس  دش  هداتسرف  نیگن ***  دز  رب  تشونب  هدنسیون 

رس  همیسآ  زیورپ  راک  زا  دش  رشب ***  نج و  هاش  ةداتسرف 
تخر  تسب  رب  شیوخ  روشک  يوس  تخب ***  هریت  نآ  ناویا  دمآ ز  رب 

ربخ  یب  ادخ  نآ  زا  داد  ربخ  رشبلا ***  ریخ  هاگردب  دمآ  هچ 
دوشگ  بل  نخس  رد  نانک  مسبت  دوب ***  هاگآ  راک  نآ  زا  ربمیپ 

مکش  ار  وا  دنردب  يدوزب  مغ ***  هچ  ار  ما  همان  رگا  دنردب 
دش  دازآ  هصغ  مغ و  راب  ز  دش ***  داش  ربخ  نآ  زا  هداتسرف 
زارد  هار  نازاب ز  کلم  يوس  زارف ***  دمآ  ورسخ  ةداتسرف 

دناوخب نازاب  داشگب  همان  رس  دناسر ***  ناریا  هاش  ۀمان  واب 

ربمغیپ دزن  رفن  ود  نداتسرف  نازابب و  ورسخ  ۀمان  ندیسر 
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دیرگنب  یئوس  ره  رب  دیزرلب  دید ***  زیورپ  نامرفب  نازاب  هچ 
دنلب  تسپ و  هدید  یسب  یتیگب  دنمشوه ***  روآ  نابز  درم  ود 

زاجح  لوسر  يوس  درک  ناور  زاین ***  اب  هبال و  اب  همان  یکی 
نیمز  ناریاب  ورسخ  تساوخ  ارت  نیچ ***  مور و  ورسخ  تا  هدنب  يا  هک 

هارب  نم  اب  هاش  يوس  یئآ  هک  هاش ***  نامرف  همان  رد  تسا  نینچ 
هاش  دزن  وت  میارگ ز  شزوپب  هاش ***  نامرف  هچ  نادزی  نامرف  هچ 

ار  وت  هاج  زیورپب  مناسر  ارت ***  هانگ  مهاوخب  ورسخ  ز 
هاش  نامرف  راوخ  نکم  سرتم و  هاوخکین ***  يا  راک  نیا  رد  نک  هگن 

نیما  لوسر  دزن  دندیسر  نید ***  كاپان  نازاب  نالوسر 
دندمآ  زامن  رد  همه  شدزنب  دندمآ ***  زارف  وا  هگرد  رب  هچ 

لگب  ناشاپ  تفر  ورف  تشحو  ز  لد ***  تسد و  ناش  دیزرلب  تبیه  ز 
دوب  راوید  شقن  نوچ  هلمج  ناهج  دوب ***  راتفگ  يارای  هن  ار  نابز 

هام  رهم و  هگراب  نآ  ياس  نیبج  هاگراب ***  رد  هار  ار  زیورپ  هن 
یهر  ار  وا  رم  یتیگ  ود  ره  هدش  یهرف ***  توطس و  تکوش و  سب  ز 

مدخ  رتمک  هراب  نآ  رد  هدومن  مج ***  اراد و  زیورپ و  وچ  نارازه 
یهر  نوچ  یهدنامرف  رابنا  رد  یهد ***  نامرف  راب  نآ  رد  ار  کلف 
مژد  ناویک  مارهب و  راب  نآ  زا  مد ***  میب  سب  نادرگ ز  هتسب  ورف 

شومخ  هتشگ  میب  زا  بل  نابز و  شوه ***  تفر  شرس  زا  ناگ  هداتسرف 
شوه  زغم  رد  هن  رارق و  لد  رد  هن  شوت ***  باتیب و  ياج  رد  دندنامب 

وگتفگ  یب  تسا  لوسر  انامه  ور ***  هدروآ  رگید  نآ  يوس  یکی 
دندش  ناملسم  زار و  دندیدب  دندش ***  نامیا  لها  زا  مه  یناهن 

زاجح  ریما  دزن  دندربب  زاین ***  نارازه  اب  ار  همان  نآ  سپ 
دیرگنب  ناگداتسرف  يوس  دیجم ***  راگدرک  ةداتسرف 

زاس  راک  دش  راک  ةدنزاس  هک  زاب ***  دنیارگ  نازاب  دزن  رد  هک 
ماخ  وت  راک  زیورپ و  راک  دش  هک  مایپ ***  شدنب  ریشمش و  یناسر ز 

یگدنتسرپ  ناتسرپ  شتآب  یگدنب ***  نینچ  ورسخب  يراد  هچ 
زارد  راک  وت  رب  دش  هاتوک  هک  زانم ***  يرسک  زیورپ و  يوزاب  ز 

ساپسان دش  هیوریش  زیورپ  ز  ساپ ***  هس  بش  زا  تشذگب  هچ  بش  نیا  رد 
مکش  ار  وا  هیوریش  دیردب  مژد ***  ریش  شیدناوخ  هک  ورسخ  هک 

تسرپ  شتآ  راتسرپ  ئارچ  تسشن ***  شتآ  رد  شتآ  راتسرپ 
داب  كاپ  تلد  وا  یکاپان  ز  داب ***  كاب  ارت  وا  یکاب  یب  ز 

زاب  زار  نآ  زا  دنتفگب  نازابب  زار ***  دندینش  وچ  ناگداتسرف 
نهک  ریپ  شیوخ  رب  دیزرلب  نخس ***  ناشیا  زا  دندینش  نازاب  هچ 
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تسادخ  لوسر  کشالب  دمحم  تسار ***  هتفگ  نیا  رگ  ددرگ  تفگ  لدب 
وگتفگ  یب  دوز  منم  تیارگ  ور ***  درک  نیدب  وک  سک  نیتسخن 
زارب  دش  ناتساد  نآ  زا  زاوآ  رپ  زاجح ***  قارع و  موب  زرم و  همه 

تشذگ  دیابب  يزع  تال و ز  ز  تشگ ***  تسار  یک  هاش  نتشک  هک 
دورد  توبن  رد  دهد  ار  یبن  دوتس ***  دیایب  ار  یبن  يادخ 

ربخ  نآ  زا  دوب  نایم  رد  نخس  رب ***  موب و  ره  زرم و  ره  رهش و  رهب 
هارب  هدید  دندوب  زور  بش و  هاگیاج ***  ره  خیرات  دنداهن 

زورف  یتیگ  دوعوم  زور  دش  هچ  زور ***  دندرپسم  بشب  زورب و 
دیسر  نازابب  نامرف  هیوریش  ز  دیما ***  میب و  زورنآ  هاگنابش 

بش  زیورپ  زور  دش  هیوریش  ز  برع ***  کلم  يارآ  روشک  يا  هک 
ارس  یجنپس  نیز  دش  تسد  یهت  اپ ***  دمآ ز  رد  رجنخ  برض  کیب 

نمی  هاشداپ  یئوت  نونکا  مه  نمب ***  یهاشداپ  دش  تسار  نونک 
رشبلا  ریخ  نیئآ  دندیزگ  ربخ ***  نآ  زاجح  ردنا  تسار  دش  هچ 
زاون  فلاخم  ردنا  دمآ  ریزب  زاجح ***  قارع و  ناز  دش  زاوآ  رپ 

زاب  دنتشگ  رفک  زا  مالسا  هب  زارب ***  نازاب  نازاب و  کلم  همه 
وج  مالسا  تشگ  نامز  نیمز و  ور ***  رفک  زا  دیچیپب  هنامز 

نیرفآ  ناج  مان  زا  رپ  دش  ناهج  نید ***  تفر  ارف  رفک و  تفر  ورف 
تسکش  دمآ  رد  ناتسرپ  يزعب  تسپ ***  رفک  دش  مالسا و  تشگ  يوق 

ور دندومن  یتسرپ  نادزیب  وس ***  راچ  زا  تب  ناگدنتسرپ 

مور کلمب  همان  اب  ربمغیپ  ترضح  ةداتسرف  ندیسر 

تسار  تشگ  ادخ  لوسر  اب  ناهج  تساخ ***  مالسا  کناب  ناکم  نوک و  ز 
نخس  دمآ  ردنا  مور  ناطلس  ز  نب ***  هب  ناریا  ياراد  راک  دش  هچ 

موب  زرم و  نآ  کیدزنب  دمآ  هچ  مورب ***  دمآ  رگید  ةداتسرف 
دادب  رصیقب  ربمیپ  مایپ  داش ***  دیمارخ  رصیق  هاگردب 

رشبلا  ریخ  راک  زا  دش  ناساره  ربخ ***  نابرد  رصیق ز  دینشب  هچ 
شیوخ  کیدزن  داد  اج  مارکا  هب  شیپ ***  دناوخ  ار  همان  هداتسرف و 

ریذپلد  ۀمان  نآ  رم  دناوخب  ریبد ***  ات  هش  دومرفب  سپ  نآ  زو 
دنامب  ناریح  هدناوخ  زا  هدنشوین  دناوخ ***  هدنناوخ  دینشب و  هدنشوین 

وا  رازاب  مرگ  دش  هنوگنیا  هک  وا ***  راک  زا  رصیق  دش  هشیدنا  رپ 
دومن  دهاوخ  يور  ناتساد  نآ  هک  دوب ***  هدینشب  هنهک  زا  شیب  ناز  هک 

زارف  رس  دوش  روشک  تفه  رب  هک  زاجح ***  زا  دیدپ  یلوسر  دیآ  هک 
تسس  تفه  تلم  وا  زا  ددرگ  هک  تسرد ***  درآ  تلم  بهذم و  یکی 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 459 

http://www.ghaemiyeh.com


نید  نیئآ و  زغم  یکی  درایب  نیمز ***  يورب  روشک  تفه  دشک 
درم  کین  يا  تفگ  ار  هداتسرف  درد ***  رپ ز  دش  همان  نآ  زا  رصیق  هچ 

ناهج  ددرگ  وت  ماکب  رخآ  هک  نامب ***  يزور  دنچ  وت  کلم  نیا  رد 
( 163  ) هحفص میروآ  ياجب  ار  یگدنب  هر  میروآ ***  يار  هنوگ  ره  مینیشن و 

ارس  تولخ  يوس  هگراب  زا  دش  اج ***  تخادرپ  ياجناز  نیا و  تفگب 
زار  داشگب  درک و  نمجنا  یکی  زارف ***  زا  بیشن  رد  دش  دیشروخ  وچ 

دنارب  اهناتساد  ناتساد  نآ  زا  دناوخب ***  ار  نارس  نادبؤم و  همه 
نخس  رد  بل  دنداشگ  مغ  زا  رپ  نهک ***  نانهاک  همه  خساپب 

راگزور  رد  هک  يزار  دوب  ناهن  راکشآ ***  دش  خرچ  شدرگ  زا  هک 
ام  نیدوا  نید  زا  راخ  دوش  ام ***  نیئآ  یناشن ز  دنامن 

تسرپ  شتآب  شتآ  داتفا  رد  تسکش ***  دیآ  رد  احیسم  نید  هب 
دناوخ  هدناوخان  لیجنا  تاروت و  هک  دناوخب ***  یناتساد  یسک  هدناوخن 

مین  ود  شمیب  دش ز  هم  دیشروخ و  هک  مین ***  ود  دز  ار  هام  نانچ  یتیگب 
يادگ  یتیگ  ناهاش  دنتشگ  هک  يار ***  درک  نینچ  یهاشب  یئادگ 
شرد  يادگ  ناهاش  دنتشگ  هک  شرسفا ***  دش  دیشروخب  یئادگ 

تخرد  خاش  ناس  رب  دیزرلب  تخس ***  دیسرتب  رصیق  دینشب  هچ 
زور  تسشنب  هریت  بش  ياجب  زورف ***  یتیگ  دیشروخ  وچ  دمآرب 

شیپ  دناوخ  ار  هداتسرف  هر  رگید  شیوخ ***  تخت  رب  تسشنب  زور  دش  هچ 
تسرد  دنادب  ار  وا  نید  ات  هک  تسج ***  زاب  یبن  ياهزار  وا  زا 
دای  درک  یسب  ربمیپ  فصو  ز  داشگ ***  رب  بل  هداتسرف  خساپب 

راذگ  شماشب  یناگ  رازابب  راگزور ***  نآ  رد  نایفس  هک  دب  نانچ 
يرگ  ادوس  رهب  زا  مور  هش  يرواد ***  نآ  زا  هگآ  دوب  یمه 

شیب  مک و ز  وا ز  اب  تفگ  نخس  شیوخ ***  کیدزنب  ار  وا  درک  بلط 
يربهر  یپ  زا  زاجح  رد  دنز  يردنکسا ***  سوک  واک  تسیک  نیا  هک 

دازن  يداژن  ردامز  وا  نوچ  هک  داژن ***  دراد  هک  زا  هک و  مخت  ز 
شیوخ  تسارای  راتفگب  ار  وا  هک  شیک ***  نیئآ  نید و ز  دیوگ ز  هچ 

ناشک  رس  اب  هتشگ  وج  هنیک  ارچ  ناشن ***  يراد  هچ  شنید  نیئآ و  ز 
راوخ  هدرک  ناینیشیپ  نید  ارچ  رای ***  راکیپ  هب  دشاب  هچ  رهب  ز 
ناگداز  نمهرب  زا  هک  ای  دوب  ناگ ***  هدازآ  ناگرزب و  مخت  ز 

تشگ  زاسمد  راک  نیا  رد  ار  وا  هک  تشگزاب ***  ارچ  ناکاین  نید  ز 
یتسار  اب  هارمه  تسه  ای  و  یتساک ***  يژک و  يوس  دیآ  رگ 

ناشن  يدرم  هک  ای  دد  وید و  دوب  ناشن ***  يراد  هچ  شقلخ  نسح و ز  ز 
ناتسار  اب  راتفگب  دیوگ  هچ  ناتساد ***  رد  راکمه  هک  اب  دوب 
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تسیک  رای  ناتساد  نیا  رد  ار  وا  رم  تسیک ***  راکیپ  راک  رد  رای  واب 
یمه  دیاتس  ار  یتسار  ای  و  یمه ***  دیارگ  يژک  نوسفا و  هب 

دیب  دننام  میب  زا  دیزرلب  دینش ***  ار  وا  ياهنخس  نایفس  هچ 
دش  هریت  وا  ياه  نخس  زا  شلد  دش ***  هریخ  شا  هدید  وا  راتفگ  ز 

درک  هشیپ  یتسار  نآ  ماجنارس  درک ***  هشیدنا  نتفگ  نخس  رد  یسب 
دیدن  رگید  هار  یتسار  زا  زج  دیرگنب ***  یتسار  رد  يژکب و 

درک  زاغآ  تسار  هر  زا  نخس  درک ***  زاب  بل  راتفگب  سپ  نآ  زو 
زاجح  قارع و  تروصب  دزاون  زاون ***  فلاخم  فلاخم  توصب 

درک  زاغآ  تسار  هر  زا  نخس  درک ***  زاب  ناهج  ياهزار  رد 
تشذگ  دیاشن  یم  یتسار  زا  هک  تشگ ***  میب  زا  رپ  رصیق  يامیس  ز 

نیگن  ریزب  تنامز  نیمز و  نید ***  داد و  اب  هاش  ياک  تفگ  نینچ 
نخس  رد  یتسار  زجب  مزاین  نمب ***  یتفگ  هچ  ره  نخس  میوگب 

دنمجرا  رای  تسا و  دنمجرا  این  دنلب ***  شمان  تسا و  دنلب  شداژن 
فانملادبع  هاشنهش  ات  دسر  فال ***  ربک و  یب  هاش  ردپرب  ردپ 

شیط  روز و  اب  نارادمان  همه  شیرق ***  موق  ناگرزب  رسارس 
ناشن  یتیگب  درادن  سک  وا  هچ  ناشکندرگ ***  یتیگ و  ناهاش  ز 

دای  درک  یسب  شتافص  تاذ و  ز  داژن ***  این و  ار  وا  هچ  يدینش 
ناوج  ددرگ  ریپ  شن  هدید  زا  هک  ناج ***  غاب  رد  هدیلاب  ورس  یکی 

هالک  دزارف  رب  هم  رهم و  زا  هک  هاگتخت ***  یب  هتسشنب  هاش  یکی 
دنک  ینارماک  ناهج  شتخب  ز  دنک ***  ینامسآ  نیمز  شتخت  ز 
وا  يوم  کیب  دزرین  یتیگ  ود  وا ***  يور  وترپ  زا  نشور  ناهج 

تسا  يرکاچ  وا  راب  ردب  نامیلس  تسیرتشگنا ***  خرچ  وا  تشگنا  هب 
رود  تسه  یتساک  يژک و  وا  زا  رون ***  رپ ز  ناتسار  لد  شیور  ز 
گنلپ  ایردب  نازیرگ  شمهس  ز  گنهن ***  ایردب  ناشورخ  شمیب  ز 

سانش  نادزی  خرچ  وا  يامیس  ز  ساره ***  هنامز  رد  وا  بیسآ  ز 
وا  ياپ  یسک  دراد  مزر  رد  هن  وا ***  يامیس  یتیگ ز  بامیس  وچ 

تسدب  شکلم  تسد و  رب  غیت  شا  هن  تسکش ***  درآ  رگشل  رب  شیج و  شا  هن 
تخرد  گرب  دننام  دیزرلب  تخس ***  دیسرتب  رصیق  دینشب  هچ 

درک  راک  ناز  هشیدنا  رکف  یسب  درد ***  رپ ز  یلد  اب  دش  هناخ  يوس 
لگ  ار ز  درخ  ياپ  دروآ  رب  لد ***  تخادرپ  هشیدنا  رکف و  زا  هچ 

دناشف  رب  رز  داشگب  جنگ  رس  دناوخ ***  شیپ  ار  روجنگ  هشیدنا  رپ 
راگن  دج  رب  نیرز ز  جات  یکی  راوهاش ***  ةزوریف  جات  یکی 

يولهپ  تلآ  دص  غیت و  دص  ود  يورسخ ***  ۀماج  دص  راوازس 
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باوخب  هدیدن  ناهاش  روجنگ  هک  باشوخ ***  رد  لعل و  ةردب  دص  ود 
تخت  هب  دمآ  رب  هناخب  دمآ  رد  تخر ***  دنکفیب  نابات  دیشروخ  وچ 
شیب  مک و  زا  هنوگ  ره  تفگ  نخس  شیپ ***  ناوخ  ار  هاش  ةداتسرف 

وا نیئآ  يار و  ام  مریذپ  وا ***  نید  رد  میئآ  رد  کنیا  هک 

ار لوسر  ترضح  ةداتسرف  مور  رصیق  نداد  باوج 

زاب  داتسرف  هتسرف  تشون و  زاین ***  اب  هبال و  اب  همان  یکی 
مایپ  ربمیپ  يوس  دروایب  ماکداش ***  دش  هداتسرف  برثی  هب 
دش  دازآ  رفک  مغ  زا  شلد  دش ***  داش  وا  ماغیپ  ربمیپ ز 

نیما  لوسر  يار  يور و ز  ز  نید ***  دیلابب  رفک و  دیلانب 
موب  زرم و  ره  ربمیپ ز  مایپ  مور ***  هاش  رد  زا  مایپ  دمآ  هچ 

رابگنز  مه ز  رصم و  ماش و ز  ز  راتت ***  کلم  دنه و ز  مور و ز  ز 
دندمآ  زاین  دص  اب  هاش  يوس  دندمآ ***  زاب  هلمج  ناگداتسرف 
نیما  لوسر  تعن  دندومن  نیمز ***  روشک  تفه  ره  ناگرزب 

تسرد  نیئآ  نید و  ارت  دشاب  هک  تسیچ ***  همان  خساپ  همه  هتشون 
میرذگن  وت  نامرف  يار و ز  ز  میربنامرف ***  وت  یئوگ  هچ  ره  همه 

رشبلا  ریخ  نیئآ  دندیزگ  رب ***  موب و  ره  ناهاشداپ  همه 
داب  زیورپ  يور  دبا  ات  هیس  داهن ***  دب  لد و  دب  نآ  ورسخ  زجب 

(164  ) هحفص داب  زیت  نمرها  شتآ  وا  رب  دابب ***  دش  یک  تخت  وا  راک  زا  هک 

رواد ترضح  ریش  ندومن  حتف  ربیخ و  ةوزغ  زاغآ 

ار  هماخ  دنک  ایوگ  همان  نآ  هک  ار ***  همان  رس  میاشگ  یمانب 
دای  درک  ار  نآ  همان  رس  داشگ ***  رس  ار  همان  نوچ  دنوادخ 

دوتس  ار  دوخ  فصو  نیدب  نیتسخن  دومن ***  شیاتس  ار  دوخ  هنوگنیدب 
ناج  سنا و  شزوپ  ةدنریذپ  نابرهم ***  ةدنشخب  تفگ  منم 

تسا  روخ  ردنا  هن  تبوقع  ار  هنگ  تسا ***  رتفد  رس  فرح  نخس  نیا  شرگ 
راودیما  تسه  شتمحر  زا  هک  راز ***  راوخ و  دنک  ار  یسک  هنوگچ 

تسا  سب  ار  یسک  شلصو  دای  یمد  تسا ***  سک  ار  ناسک  ناسکیب  سک 
دیمرآ  ناوتیم  شتوطس  زا  هن  دیرب ***  لد  ناوتیم  شتمحر  زا  هن 
ناج  هدنز  نت  زا  یهگ  درآ  رب  ناور ***  درآ  هدرم  نت  رد  یهگ 

سک  تشگنا  دنیب  وا  راک  رد  هن  سرتسد ***  وا  راک  رد  تسار  سک  هن 
بیصن  یب  شتمحر  زا  نایصع و  ز  بیرق ***  تمحرب  ار  ناگیامنارگ 

تشاگن  ار  هم  رهم و  تروص  وا  رد  تشارف ***  ار  نینچنیا  ةدرپ  ارس 
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تشاد  رامعم  هن  تفرگ و  روحم  هن  تشاد ***  راک  رپ  هن  دیشک و  طسم  هن 
دیدن  یشقن  لقع  ةدید  وا  وچ  دیشک ***  ابیز  شقن  یسب  وس  ره  هن 

شندیراگن  تروص  يوس  هر  هن  شندید ***  ناوتیم  یتروص  رد  هن 
راگن  تروص  يامیس  دید  ناوت  راکشآ ***  یتروص  ره  نکیلو ز 

روهظ  ینسح  هدرک  یئ  هدرپ  ره  ز  رون ***  هتشگ  یتملظ  ره  ادیوه ز 
دید  ياج  او  زا  یلاخ  هناخ  رد  هن  دیود ***  اجره  لقع  شندید  یپ 

تسب  شقن  یتروص  وا  زا  مهو  رد  هن  تسدب ***  دمآ  شقن  ار  لقع  وز  هن 
دنک  شتافص  كرد  كاردا  هن  دنک ***  شتاذ  كاردا  كاردا  هن 

كاخ  دراگن ز  ابیز  شقن  یسب  كاخ ***  درآ ز  رب  رهوگ  رد و  یسب 
تاذ  هنک  رب  لقع  دسر  هنوگچ  تام ***  لقع  هدش  شتافص  هنک  ز 

رز  كاخ  رظن  کی  زا  دنزاس  هک  رظن ***  بحاص  نانیب  ریس  یلو 
یسب  ار  وا  دننیب  يوس  رهب  یسک ***  دنیب  هن  يو  زا  زج  ملاعب 

دنا  هدوس  کلف  رب  یتسین  رس  دنا ***  هدیشوپ  هدید  وا  ریغ  زا  هچ 
روفن  رد  یفخ  یلج و  رکذب  روع ***  يوقت و  دهز و  ۀماج  زا  نت 

هتفای  رز  كاخ  زا  كاخ و  هدش  هتفاترب ***  يور  رز  میس و ز  ز 
هتخودرب  مشچ  ینم  ام و  ز  هتخوس ***  سوه  اوه و  غارچ 

لایخ  هدرکن  شلایخ  زا  ریغب  لاصو ***  شلاصو  زا  ریغب  هتسجن 
كاخب هدربن  شیوزرآ  زجب  كاپ ***  هدرک  وا  ریغ  زا  لد  نورد 

يرابتعا یب  رد  نتفگ  نخس  دنوادخ و  زا  نتساوخ  دادمتسا 

دیتخود  بل  شوماخ و  دیتشگ  هک  دیتخومآ ***  هک  زا  نخس  منادن 
وگ  زاب  ارم  ناشیا  فاصوا  ز  وگ ***  زار  ما  هدرپ  نآ  زا  ینغم 

تسا  یهت  رزو  یم  زا  بیج  ماجارم و  تسا ***  یهتوک  نامز  نیا  مترشع  زا  هک 
مگ  تشگ  نمب  ترشع  تقو  نآ  زا  مخ ***  تسیلاخ  یلاخ و  میحارص 

سب  شیوخ  یئاهنت  جنک  ارم  سفن ***  دزانکنت  نیا  رد  مراین 
تسین  باوخ  روخ و  شیع  گرب  ارم  تسین ***  بان  ةداب  نم  ماج  رد  هچ 

تسین  رادافو  یکاخ  رای  سکب  تسین ***  رای  نادکاخ  نیا  رد  ار  یسک 
فلت  مدرک  هیامنارگ  رمع  هک  فسا ***  تسد  دوس  مدیاب  مهب 

داشگ  رهوگ  جنگ  رد  نوچ  نمب  دای ***  داتسا  مراد ز  دنپ  یکی 
رادساپ  نم  رهوگ ز  جنگ  نیا  رم  راکب ***  دیاین  رهوگ  جنگ  ارت 

هتخوس  شنمرخ  ورد  هاگب  هتخورفب ***  هناد  فلس  عیب  هب 
هانگ  زج  ارمرم  یلصاح  دبن  هاگن ***  مدرک  هتشذگب  رمع  رد  هچ 

متخوس  نایم  رد  نانک  مسبت  متخورفا ***  شتآ  عمش  وچمه  یبش 
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روح  يوسیگ  کشر  هدش  شداوس  رون ***  هتسج  شتملظ  زا  زور  بش  هچ 
شوپ  هدرپ  ناگ  هراک  هنگ  مرجب  شومخ ***  ناراد  زار  نوچ  هتشگ  بش  هچ 
نفک  یب  یلو  یمسج  كاخ  رد  هچ  نم ***  كاخ  رد  هتفخ  مدب  بش  نآ  رد 

روع  ناتسم  تسم و  رس  نادنر  وچ  رورغ ***  رس  رد  هن  رارق و  لد  رد  هن 
دوب  كاپ  ناکم  نوک و  شقن  زا  لد  دوب ***  كاخ  رتسب  هگ  هیکت  ارم 

تشهب  میعن و  رگید  وت  یئوج  وچ  تشخ ***  نیلاب و  كاخ  ینک  رتسب  هچ 
راع  گنن و  میتسم  يرایشه و  ز  رامخ ***  رپ  یتسین  یم  زا  مرس 

تسرپ  یم  یم  تسم  مخ  يایرد  وچ  تسم ***  هتشگ  یتسین  یم  زا  نانچ 
مشک  شرفم  خرچ  شرفم و  نیمز  مشرفم ***  هن  دوب و  مشک  شرفم  هن 

دوب  صاقر  هرهز  برطم و  رمق  دوب ***  صاخ  تولخ  مهگتولخ  ز 
دوب  باتهم  سوناف  عمش و  مهم  دوب ***  بان  یم  نوگلگ  کشا  ارم 

راد  هدرپ  لهز  میدن و  دراطع  راک ***  شیپ  دب  سیجرب  راک  رهب 
دوب  هناسفا  نینوک  مزب  مرب  دوب ***  هناریو  جنگ  هگ  جنگ  ارم 
دوب  راشرس  رادلد  قشع  زا  رس  دوب ***  رای  ةرهچ  وزرآ  لدب 

لایخ  رد  دبن  میوزرآ  نیا  زج  لاصو ***  لایخ  زج  ملد  رد  دبن 
باتفآ  تریغ  یهم  دش  نایع  باجح ***  زا  نایع  دمآ  رب  هگان  هک 

لگب  اپ  وا  راسخر  روخ ز  روخ  وچ  لجخ ***  شیور  نودرگ ز  هام  هم  هچ 
نمس  درگب  هدناشف  هشفنب  نمسای ***  رب  رتچ  هدز  ربنع  ز 

بآ  رب  یشقن  هفرط  وا  طخ  هدز  بابک ***  اهلد  شقن  شخر  طخ و  ز 
هتخات  يرگتراغب  ناکرت  وچ  هتخآ ***  زیت  غیت  هیس  مشچ  ز 

گنت  هتسب  يرگتراغب  ار  نایم  گندخ ***  وس  رهب  ناگژم  هدنکف ز 
تشاد  دنب  رمک  دنب  هب  لد  دص  ود  تشاد ***  دنب  رمک  رب  رمک  دنب  ز 

دوب  هاگرخ  شقن  نیرتمک  شهم  دوب ***  زان  کلف  رب  شا  يزانط  ز 
هام  درگ  رب  هدرک  نایع  هراتس  هالک ***  ریز  هدرک  ناهن  هلالک 
دوب  هلاس  هدراچ  هدراچ  هم  دوب ***  هلاه  زا  یلاخ  شهم  رادم 
اپ  يداش ز  ار ز  رس  هتسنادن  اج ***  ینامداش ز  زا  نم  متسجب 

لگ  تشگ  متلجخ  يوخ  زا  نیمز  لجخ ***  دوخ  زا  متشگ  دوخ  عاضوا  ز 
راثن  شیاپب  مزاس  هک  یناج  هن  رانک ***  رد  ارو  مریگ  هک  یتسد  هن 

ین  يان و  هن  روبنط و  هن  گنچ و  هن  یم ***  لفن و  هن  ناویا و  هن  شرف و  هن 
بش  همین  نآ  رد  دش  ارس  منرت  بل ***  داشگب  هدنخ  زا  رپ  هگان  هک 

داشگ  رهوگ  جرد  رکش  گنت  ز  داشگ ***  رب  نابز  ینابز  نیریشب 
تفخ  وت  یهاوخ  كاخ  رد  رایسب  هک  تفگ ***  زیخرب  كاخ  رد  هتفخ  يا  هک 
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نایشآ  نک  برق  هلزنم  هب  نادکاخ ***  نیا  زا  لاب  رپ و  ناشفا  رب 
نک  زان  نایسدق  رب  سودرفب  نک ***  زاغآ  نتفگ  نخس  هر  رگد 

تسا  هیاپ  نیرترب  وت  ار ز  نخس  تسب ***  هیاریپ  وت  نابز  زا  نخس 
هتشاگنب  شرع  دوخ  قرف  رب  هک  هتشارفا ***  وت  زا  نخس  دش  نانچ 

دنلب  دمآ  هیاپ  وت  ار ز  نخس  دنمجرا ***  دش  وت  ناسل  زا  نخس 
نامسآ  رب  تفر  نیمز  زا  وت  ز  نایع ***  دش  نیمز  رب  نامسآ  نخس ز 

ادخ  دمآ  رگشیاتس  ار  وا  هک  اتس ***  يریما  حدمب  ار  نابز 
نک  دای  نخس  شتافص  تاذ و  ز  نک ***  داشنا  شفصو  رد  همان  یکی 

تسب  هناد  شتمرح  زا  كالفا  هب  تسب ***  هناورپ  لیئاکم  شعمش  ز 
دوب  هچ  ره  کلم  نج و  ناسنا و  زا  دومن ***  شنیرفآ  نوچ  دنوادخ 

تسه  هچ  ره  همه  ربمیپ  دنیبب  تسپ ***  الاب و  ياناد  نامرفب 
دیدب  العا  هلمجنآ  زا  ار  یلع  دیرگنب ***  همه  يوسب  ربمیپ 

سب  دید و  یلع  العا  رد  ار  یلع  سک ***  دیدیمن  يو  زا  زج  یتسه  ز 
ادخ  ار  وا  درک  دوخ  مانمه  هک  اشگ ***  یمانب  یئاشگ  رگ  نابز 

نامز  ره  نابز  رت  يوش  شرکذ  ز  نابز ***  یئاشگ  یمانب  هگنآ  ره 
يروخ  یک  ات  هراب  نیا  هک  منادن  يروخ ***  یم  نتمیس  یقاس  اب  وت 
تفخ  لهج  دش  رادیب  لقع  ارم  تفگ ***  زار  نیا  رادیب  هتفخ  اب  هچ 

متفاتشب  هداب  مخ و  يوسب  متفای ***  هر  هناخیم  ریپ  يوس 
داشگ  منابز  زا  اه  دقع  یهز  داد ***  بان  یم  مراسگیم  غم 

متخومآ  یناهنپ  زار  یم  ز  متخومآ ***  ششوک  نخس  يوس  ز 
تسوکن  ياه  هئشن  ملد  رد  مخ  وچ  تسولگ ***  ردنا  لغلغ  ارم  انیم  هچ 
تسا  رغاس  نوچ  هدنخ  زا  رپ  مناهد  تسا ***  ربلد  بل  رب  مبل  رعاس  وچ 

نم  مظن  زا  هد  توارط  ار  نمچ  نمچ ***  فرطب  یئاجک  ینغم 
تسا  شوخ  ناراذع  نیمیس  توص  نآ  رد  تسا ***  شوخ  ناراهب  رد  نمچ  ياوه 

تسا  نماد  رت  رنا  نمچ  رد  نمچ  تسا ***  نم  کلک  ناشفا ز  ربنع  نمچ 
ریرح  طاسب  نیح  ایر  رد  نکف  ریگ ***  بآ  نماد  نم  ياریپ  هب 
نک  هلال  رد  بان  یم  هلاژ  ز  نک ***  هلاژ  زا  یم  رپ  ار  هلال  لگ 

نک  بوک  دگل  ار  سخ  راخ و  لگ  ز  نک ***  بوشآ  رپ  ار  نمچ  لبنس  ز 
نک  دولآ  یم  ار  لگ  گرب  لگ  ز  نک ***  دودنا  رز  ار  نمچ  هچنغ  ز 

ماظن  ار  نید  ناکرا  تست  زا  هک  مایپ ***  یتفمب  رب  نم  ینغم ز 
تسوا  زا  بان  ةداب  مخ  تفه  نیا  رد  تسوا ***  زا  ماج  هن  ریمعت  هک  ار  یئم 

قاس میس  یقاس  هداس و  غم  قارع ***  دورس  زاجح و  ياون 

ناخ میهاربا  هداز  ریما  فیصوت  یلاعتقح و  تردق  رد 
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ناخ میهاربا  هداز  ریما  فیصوت  یلاعتقح و  تردق  رد 

مالسلاو  ارت  متفگ  هتخپ  نخس  مارح ***  ندومن  یساخب  دیاشن 
نم  راشرس  عبط  زا  یمظن  ناوخب  نم ***  راعشا  زا  يدورس  ینغم 

بآ  ماج  نیا  زا  شون  ناگنشت  بلب  بارش ***  هد  ناشک  يدردب  مخ  نی  زا 
رابب  رهوگ  هجل  نیا  زا  نوماهب  راثن ***  نک  رد  رحب  نیا  زا  ایردب 

شیوخ  زار  همه  یتسمب  میوگ  هک  شیپ ***  رآ  مرغاس  یقاس و  یم و 
متفاب  مهب  يدوپ  رات و  نینچ  متفای ***  اجک  زا  ار  هیاپ  نیا  هک 
ناتساد  رس  مدوبن  نکیلو  ناهن ***  رد  متشاد  يرتسگ  نخس 

دوبن  یناتساد  یمظن و  رس  دوبن ***  ینامگ  مناتساد  نیا  زا 
دش  راک  ددم  يراگ  دنوادخ  دش ***  رای  نما  يدنوادخ  فطل  هچ 

دوب  مزعلاولوا  شناد  کلم  رد  هک  دومن ***  يرما  همان  نیا  رد  يریما 
وا  نابرد  تسیوا و  نابهگن  وا ***  ناویا  کیالم ز  كولم و 

دش  زودنا  شناد  نم  شناد ز  هک  دش ***  زومآ  شناد  وا  يار  ارم 
تسا  ردنکسا  فطل  زا  روشناد  هک  تسا ***  روشناد  شیوخ  زا  هن  وطسرا 

تشاد  هیاس  یمه  رجنس  هیاپ  زا  هک  تشاد ***  هیاپ  نخس  رد  يرونا  نآ  زا 
تسا  رکاچ  نوچ  هیاپ  نآ  رد  رجنس  هک  تسا ***  رترب  شا  هیاپ  زا  هیاس  ارم 

تسا  هیاس  ناز  هدوسآ  رب  یناهج  تسا ***  هیاس  ناز  هیاپ  رسب  ار  کلف 
ما  هیاس  نآ  ریز  رد  هدوسآ  هک  ما ***  هیاپ  نامسآ  نخس  رد  نآ  زا 

مان  جنپ  نآ  زا  اپ  رب  شرع  دش  هک  مارگ ***  مان  جنپ  نآب  ایادخ 
راد  هدنیاپ  هیاپ  نیا  قافآب  راد ***  هدنزرا  قلخ  رب  هیاس  نیا  هک 

تفگ  زاب  اب  کشجنگ و  دیدنخب  تفج ***  زاب  اب  کشجنگ  هچ  شلدع  ز 
دابعلا  نیز  داب  ناهج  ویدخ  دالب ***  دابع و  ات  ناهج  رد  دوب 

ناتساد  نیا  مدومنب  ياپ  رب  هک  ناهج ***  رد  دش  رای  وا  فطل  ارم 
هوژپ  شناد  يار  اب  رادناهج  هوکش ***  ناویک  ياراد  لابقا  هب 
مروآ  رامش  يو  رد  هنوگ  ره  ز  مروآ ***  رابب  ار  نخس  ناهن 

منک  تیاور  ناتسدب  لبلب  وچ  منک ***  تیاکح  ناتسب  هب  ناتسم  وچ 
مروآ نایب  یقارع  نحلب  مرتسگ ***  نخس  يزاجح  توصب 

ردیح ندومن  حتف  ربیخ و  ناتساد  زاغآ 

مروآ  نایب  يوار  راتفگب  مروآ ***  ناتساد  یکی  ربیخ  ز 
یتف  هگنالوج ال  يارآ  فص  ایربک ***  فص  زات  هکی  نوچ  هک 

يآ  رام  ۀصرع  نکفا  دنمس  يا ***  رام  رگنک  نکفا  دنمک 
راو  قرب  بکرم  شرب  دتسرف  راگدرک ***  دوخ  دزن  زا  هک  ینیما 
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نیگن  ریز  توهال  کلم  دشک  نیز ***  کنخ  رب  توسان  نوچ ز  دهن 
هتخیر  رپ  لیربج  هردس  رد  هک  هتخیگنارب ***  تمه  شخر  نانچ 

ياوس  ام  ۀعلق  نک  نمیشن  يآ ***  رام  رگشل  نک  رخسم 
تساک  رافک  نیک  شا  یهاوخ  نیک  ز  تساخ ***  رافک  نیک ز  یسب  نید  یپ 

نارورس  شطخ  رب  رس  دنداهن  نارس *** درآ  ردنا  كاخب  ار  نارس 
زاب  راچان  ندرک  حلص  رد  زاجح ***  نارس  شگنج  ناساره ز 
بت  بات و  رد  دنداتف  نادوهی  برع ***  موق  دنتشگ  هدوسآ  رب 

وا  نامیپ  دهع و  زا  دنتشذگ  وا ***  نامیپ  دندوب  هتسکشب  هک 
دنتخاب  جک  هلیح  زا  رخآ  یلو  دنتخاس ***  یتسار  ةودق  نآب 

لغد  رپ  نهاک و  رحاس و  همه  لیح ***  رکم و  رپ ز  همه  یهورگ 
تسردان  همه  داهن و  جک  همه  تسس ***  دهع  هنیک و  رد  تخس  همه 

دنسپ  دوخ  شکندرگ و  ناریلد  دنمروز ***  يوزاب  يوق  نالب 
وید  وچ  تبیهب  لیپ و  وچ  توقب  ویدخ ***  يرادمان  دب  کلم  نآ  رب 
ماک  هتسج  یسب  نوسفا  هب  یتیگب  مانب ***  بحرم  رکم  هلیح و  زا  رپ 

جای  ماش  ورسخ  شا  هداتسرف  جارخ ***  یتفرگ  برثی  احطب و  ز 
( 166 هحفص (

مور  ناطلس  دوب  وا  زا  میب  زا  رپ  موب ***  زرم و  همه  ششطب  ناساره ز 
دوبن يریلد  هنامز  رد  وا  وچ  دوبن ***  يریظن  یتیگب  ار  وا  رم 

ربیخ نتفرب  ترضح  ندش  رومام  رشبلا و  ریخ  ترضح  رب  لیلج  بر  ةدومرفب  لیئربج  ندش  لزان 

لیئربج  یبن  يوسب  دمایب  لیلج ***  بر  دزن  زا  هراب  رگید 
زاجح  کلم  رآ  نیگن  ریزب  زاتب ***  ربیخ  نسح  يوس  نونکا  هک 

دیشک  وسنادب  ار  هپس  ربمیپ  دیجم ***  راگدرک  ات  دومرفب 
ربخ  دمآ  ربیخ  ورسخ  يوس  رشبلا ***  ریخ  راک  زا  هچ  ربیخ  هب 

نارگ  درادن  هنامز  ار  نآ  هک  نارگ ***  هاپس  اب  یبن  دمآ  هک 
نازر  ینازخ  نابز  دیزرل  هک  نانچ ***  دوخ  رب  هتفگ  نآ  زا  دیزرلب 

دربن  هاپس و  راک  تسارایب  هتسارآ ***  دسش  رگشل  هدنکارپ 
دناشف  رهوگ  جنگ  همه  رگشلب  دناشف ***  رب  رز  داشگب و  جنگ  رد 

هتساوخ  رویز و  زا  رپ  دش  ناهج  درک ***  درگ  همه  رگشل  راک  همه 
شوپ  دالوپ  تشگ  نامز  نیمز و  شورخ ***  دمآ  رب  نوماه  هوک و ز  ز 

رامش  رگشل  هتسنادن  شرامش  راگزور ***  رد  هک  یهاپس  ناسنادب 
دیدن  هرامش  نارگ و  ار  هپس  دیرگنب ***  هپس  يورب  بحرم  هچ 

تفه  داب  الب  نمشد  ناج  رب  هک  تفگ ***  زاوآب  ناداش  دیدنخب و 
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هتخارفا  تیار  رب  موب و  نیدب  هتخات ***  ام  يوس  برع  ریما 
هدمآ  مادب  يدیص  هیامنارگ  هدمآ ***  مادب  یئامه  نویامه 

راگزور  ار  زابهش  هچ  دمآ  رس  راگزومآ ***  ياناد  تفگ  شوخ  هچ 
باقع  نایشآ  نماریپ  هب  باتش ***  زا  بارغ  وپ  هچ  هنیک  ز 

هاپس  اجنیا  زا  مینارب  دیآ  رب  هاکب ***  ادرف  دیشروخ  هکنوچ  نونک 
ور  كاخ  رب  دنداهن  ششیپ  هب  وا ***  راتفگ  دندینش  نوچ  هپس 

بت  بات و  هنیک و  زا  رپ  بل  لد و  بل ***  دنداشگ  رب  هپس  نارس 
دنلب  تیارد  اب  ارت  ترصن  ز  دنزگ ***  ادابم  ترهد  بیسآ  هک ز 

زار  تفگ  بش  ناتسبش  ردنا  بش  زارف ***  زا  بیشن  رد  دش  دیشروخ  هچ 
تفر  شیورد  هاش و  میخ  رصقب و  تفر ***  شیوخ  لزنم  يوس  سک  ره  هچ 

ور دروآ  شیاسآ  ناخ  يوس  وجگنج ***  بحرم  دش  رصق  يوس 

ربمغیپ باب  رد  نتفگ  نخس  ردام و  دزنب  بحرم  نتفر 

مرتحم  يردام  مرح  رد  شدب  مرح ***  يوسب  دش  ناور  اجنآ  زا 
سورعون  ةزیشود  وچ  يدومن  سوسف ***  رپ  نا  دزن  کلف  ناز  هک 

تشپ  زوگ  نآ  زا  رهد  ردام  هدش  تشمب ***  شدوب  هک  نوسفا  رکم  سپ  ز 
دوهی  موق  هنتف  نآ  نافوط  ز  دوب ***  هتسد  رد  هتشکیب  راعیب و  هک 

يردام  ار  رهد  ردام  دنک  يرگ ***  نوسفا  رکم  زا  هکیزوجع 
راگزور  یسب  رم  ارو  هتشذگ  رامش ***  شرمع  لاس  زا  یتسنادن 

رهگ  ردب و  للکم  هداهن  رز ***  تخت  هدازآ  يالابب 
زورف  ملاع  هام  رب  زاو  فلک  زوجع ***  نیرز  تخت  نآ  رب  هتسشن 

گنر  تفه  رویز  هتسارایب  گنچب ***  کی  ره  هناش  ناک  هطاشم  هچ 
بش  درک  هم  هدنکارپ  مجنا  هچ  بل ***  شون  كدوک  یسب  شدرگب 

وا  يوم  رب  هناش  مدبمد  يدز  وا ***  يور  رس و  زا  رابغ  يدرتس 
داد  هسوب  ار  تخت  دش  کیدزن  هچ  داب ***  هچ  بحرم  تشگ  ناوار  وا  يوس 

تسرپتب  تب  کیدزن  رید  رد  وچ  تسد ***  هدرک  شکب  شدزن  داتساب 
دیدب  ار  وا  ناداش و  دیدنخب  دیرگنب ***  واب  ردام  رهم  زا  رپ 

نارگ  هاپس  اب  یبن  دمآ  هک  ناروای ***  زا  مدینشب  شود  نم  هک 
تسدب  درآ  هعلق  نیا  جنگ  همه  تسکش ***  درآ  هعلق  نیا  ام و  رب  هک 

دنا  هدیجنر  تخس  یندید  نآ  رد  دنا ***  هدید  نینچ  ناسانش  هراتس 
نیک  مخت  دنک  رب  رب  موب  نیدب  نیمز ***  برثی  یهاپس ز  دیآ  هک 
هدمآ  شین  هلمج  ام  شون  زک و  هدمآ ***  شیپ  راوشد  راک  یکی 
گنرش دشون  هک  بارش  دشون  هک  گنر ***  هراچیب  ماج  نیا  زک  منادن 
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رورغ ربکب و  دوخ  ردامب  بحرم  نداد  باوج 

نهک  ریپ  هب  اتفگب  خساپب  نخس ***  ردام  بحرم ز  دینشب  هچ 
دنلب  رهپس  زار  یئوج ز  وچ  دنژن ***  يراد  هچ  رخآ  راکنیا  رد 

تسین  كاچ  نینچ  نم  لد  شرحس  ز  تسین ***  كاب  ارم  دمحم  زار  ز 
نورب  دیآ  دیشروخ  هدنزورف  نوگلین ***  دبنگ  نیا  زا  ادرف  هچ 
گنت  راک  برع  ریما  رب  منک  گنج ***  رهب  مرب  نوماهب  ار  هپس 

ناشکرس  رس  مرآ  ردنا  كاخب  ناشن ***  میامن  برثی  باحصا  ز 
منک  نوخ  زا  رسفا  ار  مصخ  رس  منک ***  نوحیج  دور  ار  تشد  نوخ  ز 

كاب  كاب  یب  قوراف  مرادن ز  كاپ ***  قیدص  رفک  زا  یتیگ  منک 
بش  هچ  نشور  زور  منک  ناشیارب  برع ***  موق  یناشن ز  منامن 

نیمز  يور  كاپ  منک  شرحس  ز  نیز ***  سوپرق  میابر ز  ار  یبن 
مروآ  ریسا  مشاه  دالوا  ز  مروآ ***  ریگ  تسد  نیک  زار  یلع 

ور  درک  شرت  شیورب  خساپب  وا ***  ياه  نخس  ردام  دینشب  هچ 
تسرد  يار  زغن و  لد  دیوگن  تسس ***  زغم  یب  راتفگ  هنوگنیز  هک 

ۀناوید  رایشه  درم  ۀن  ۀناگیب ***  لقع  زا  هک  انامه 
تسرکاچ  يرگنوسفاب  شخرچ  هک  تسا ***  رگشل  نیا  رادهپس  دمحم 
رهم  هتشگ  رب  شنوسفاب  برغم  ز  رهپس ***  رد  هدش  قش  رمق  شرحس  ز 

نیگن  ریزب  یتیگ  کلم  دشک  نیتسآ ***  یب  تسا  دوب  هک  يریقف 
ردپ  یب  رسپ  دش  رسپ  یب  ردپ  رمک ***  نیک  رب  تسبات  هک  یمیتی 

مرک  هاگب  متاح  شیئادگ  مرد ***  هن  هنیجنگ و  جنگ و  شا  هن 
شمرآ  صومق  يوسب  نوماه  ز  شم ***  رادرب  هدنز  نیز  یئوگ ز  وت 

رادم  زگره  راوخ  ار  درم  نیا  وت  رایشوه ***  درم  نینچ  دیوگن 
فارگ  فال  راوخ  ار  درم  دنک  فال ***  هنوگ  نیا  زا  دبیزن  ناردمب 

نب  هب  دیاین  انامه  میوگب  نخسنیا ***  رگا  رکبوب  ضفحوب و  ز 
دابکاپان  ود  ره  نیا  زا  كاپ  ناهج  داب ***  كاچ  نابز  ناشیا  فاصوا  ز 

تسوپ  دنزغم و  وچ  يرایب  وا  اب  هک  تسوا ***  داماد  هکیناوجون  رگید 
ریس  رمع  زا  تشگ  وا  برض  کیب  ریلد ***  ورمع  وک  يدینش  انامه 

دوبن  یناولهپ  وا  دننامب  دوبن ***  یناوجون  وا  وچ  یتیگ  هب 
تسپ  كاخ  اب  تشگ  وا  برض  کیب  تسرن ***  شگنچ  هدایپ ز  نادیمب 

( 167 هحفص ( 
ناتساد  ناهج  ردنا  هرهش  دوب  ناهج ***  رد  وا  يوزاب  زو  غیت  ز 

تشذگ  ناریش  میب  زا  دنراین  تشد ***  يوس  وا  ریشمش  ریت و  زا  هک 
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غیرد  تسد  ود  رس  رب  مصخ  دنز  غیتب ***  دز  ای  تسوا  هچ  نادیمب 
ناشن  یتیگب  ینیب  هن  نادرگ  ز  نارگ ***  شباک  رد  ددرگ  هچ  نیک  هگ 

تسوا  هاوخ  اوه  لد  زا  ناج  زا  هک  تسوا ***  هارمهب  يرادمان  نینچ 
شاب  هناگیب  شیدنا  دب  وید  ز  شاب ***  هنازرف  راک  رد  زرو و  درخ 

نخس  ونشب  مام  نابرهم  نیا  زا  نک ***  شوگ  نم  راتفگ  مزر  نیا  رد 
رهپس  يدروجال  نوگ  میس  دوش  رهم ***  قافآ  دزورف ز  ادرف  هچ 

زاسب  رگشل  راک  ۀنوگ  ره  ز  زاین ***  یب  هتساوخ  زا  نک  ار  هپس 
نارو  نشور  نیئآ  يارایب  نارگ ***  زرگ  دنمک و ز  غیت و  ز 

هاپس  ناشوپب  یمور  ناتفخب  هاوخب ***  یگنج  ناریلد  وس  ره  ز 
ربم  نوریب  وت  رگشل  يوک  نیا  زا  ربم ***  نوماهب  ار  هپس  نکیلو 

گنرد  نیزگب  باتشم  راک  نیا  رد  گنج ***  راک  نیاب  دشاب  راوشد  هک 
ادخ  دهاوخ  هچنآ  دوش  سپ  نازو  امن ***  مکحم  نصح  نیا  راک  همه 

نهک  ریپ  زردنا  دیشوین  نخس ***  ردام  بحرم ز  دینشب  هچ 
تفگ  دیسوبب و  ار  نیمز  سپ  نازو  تفر ***  كاخ  شهر  زا  هژم  كون  ز 

مرس  رب  نیک  غیت  درذگب  رگا  مرذگن ***  وت  نامرف  رما و  زا  هک 
هام تفر  ورف  رهم و  تفر  ارف  هاگحبص ***  نوگلین  مراط  زا  هچ 

شراذگ هعلق و  نآ  هب  نادوهی  ندرب  هانپ  نآ و  ماکحتسا  ربیخ و  هعلق  فیصوت  رد 

ریزب  دمآ  هعلق  زا  رگشل  يوس  ریلد ***  بحرم  تسب  نایم  رب  رمک 
داشگ  رهوگ  جنگ  رد  هر  رگید  داد ***  رایسب  میس  رز و  ار  هپس 

راصح  نصح و  راک  رد  تخادرپب  راوتسا ***  همه  رگشل  راک  دش  هچ 
راگزور  رد  تفه  نآ  وچ  هدیدن  راوتسا ***  رد  تفه  دب  کلم  نآ  رد 

نامسآ  هن  تعفرب ز  هتشذگ  نایم ***  ناز  رد  تفه  نآ  زا  رد  یکی 
دوب  هاتوک  مارهب  تسد  نآ  زا  دوب ***  هار  ار  سیج  رب  هن  شجرب  هب 

هاچب  هداتفوا  توحو  ولد  يدب  هاگن ***  يدرک  هدننیب  هچ  الاب  ز 
ناما  رد  يدمآ  باهش  ریت  ز  ناکم ***  یتسج  وید  شرکنگ  رب  هچ 

باتفآ  ناشک  نماد  شنامادب  باقع ***  ناشفا  رپ  دب  شنماریپب 
نیمز  يور  دوب  نارگ  شنزوز  نینهآ ***  دب  نصح  رد  رب  يرد 

رهگ  ردب و  للکم  رز  همه  رزب ***  هتفرگ  نهآ  يور  همه 
یتخاس  سپ  شیپ و  ار  باب  نآ  رم  یتخارفا ***  لاب  نوچ  درم  دص  هک 

راگزور  نهاک  يرگنک  رهب  راکب ***  هدرب  جنرین  تامسلط 
شوج  تفه  زا  يور  زا  يرادنامک  شورخ ***  رپ  يرکنگ  رهب  هتسشن 

يدز  شگندخ  الاب  یپایپ ز  يدمآ ***  دیدپ  شتسد  رود  زا  هچ 
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تشاد  درم  توق  دص  ود  کی  ره  هک  تشامگ ***  رب  ار  درم  دص  جرب  رهب 
هتخود  نآ  رد  ار  دوخ  هک  یتفگ  وت  هتخودنا ***  نصح  نآ  رد  رز  یسب 

نیما  لوسر  تدحو  نصح  رد  وچ  نیکرشم ***  نینهآ  ۀعلق  نآ  رد 
ادخ دک  رگشل و  هچ  رالاس و  هچ  هار ***  دنتسج  هعلق  نآ  ردنا  همه 

شردام ندومن  ریبعت  نتفگ و  دوخ  ردامب  ندش و  ناساره  بحرم و  ندید  باوخ  رد 

تخت  ماش  رب  داهنب  گنز  دش  تخر ***  تسب  رب  دیشروخ  هچ  رواخ  ز 
تفخ  میب  هشیدنا و  رپ ز  یلد  تفج ***  کیدزنب  بحرم  درد  زا  رپ 

ساره  رد  لد  تخت  رد  دیزرلب  ساپ ***  دنچ  بش  هریت  زا  تشذگب  هچ 
تخت  يالاب  دمآ ز  ردنا  كاخب  تفج ***  هریت  نآ  باوخ  رد  دیسرتب 

شاوخ  ناتسبش  زا  نورب  دمآ  رب  شوه ***  دش ز  سپ  دیلان  دیشورخ و 
ناج  یلاخ ز  تشگ  شا  هریت  نت  ناور ***  دش  شنت  زا  ناور  یتفگ  وت 

دنتشادنپ  هدرم  ارو  رسارس  دنتشاد ***  رب  هلان  همه  ناتسبش 
شرب  يدوزب  دیاک  دومرفب  شردام ***  وا  راک  زا  دش  هگآ  هچ 

ور  درز  خرب  نازرل  دوب  نتب  وا ***  کیدزنب  ار  وا  دندربب 
داهن  رب  شخر  رب  خر  دیلانب و  داد ***  ياج  دوخ  شوغآ  رد  ار  وا  رم 

باوج  ار  وا  هدننیب  داد  نینچ  باوخب ***  يدید  هچ  اتفگ  دیسرپب و 
ما  هدینشن  زین  نارو  شناد  ز  ما ***  هدید  نم  هچنآ  یسک  دنیپ  هن 

دش  رادیدپ  يریش  هیامنارگ  دش ***  رادومن  يریژه  هگان  هک 
وا  لاگنچب  یئوگ  وچمه  نیمز  وا ***  لای  ورب  رب  دب  گنت  ناهج 

نازگ  نادن  دب  ار  نامز  نیمز و  نانک ***  نالوج  ناشوج  ناشورخ و 
شرس  هدیسر  نادرگ  نودرگب  شرپ ***  لاب و  رپ ز  ناهج  ات  ناهج 

نابز  هدوشگ  دب  وا  يوس  ره  ز  نایع ***  یسوم  نابعث  وچ  نارازه 
دیرد  رب  ارم  نادند  لاگنچب و  دیود ***  نم  رب  ناشوج  مشخ  زا  رپ 

تخت  ینیب ز  هک  ناس  نیدب  هداتف  تخب ***  راسنوگن  یتیگب  دش  ارم 
زور  جاد  بش  نوچ  ارو  مغ  زا  دش  زوجع ***  دش  وا  باوخ  زا  هاگآ  هچ 

رب  ریز و  کلم  دش  تفگ  لدب  رس ***  درب  ورف  ترکفب  ینامز 
باوج  ار  وا  داد  نینچ  نکیلو  باوخ ***  ریبعت  تسنادب  ار  وا  رم 

رایشوه  كریز  سب  دنشاب  هک  راک ***  نادرم  هنوگ  ره  ادرف ز  هک 
بل  هتسب  رس  ناراد  زار  همه  برع ***  هاپس  نایم  نک  ناور 

تسیچ  مان  همه  ار  هپس  نارس  تسیچ ***  ماجنا  زاغآ و  دننیب  هب 
ناشن  مان و  دنسرپب  ردیح  ز  ناشک ***  ندرگ  ناروآ و ز  مانز 

تسین  شیرلد  قوراف  قیدص و  ز  تسین ***  شیوشت  گنج  رد  تسین  وا  رگ 
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راگزور  شدرگ  امب  دیآ  رس  راز ***  راک  رد  تسه  وا  هکنآ  رگا 
هاپس کلم و  میراپس  نمشدب  هار ***  میئوج  یئوس و  میزیرگ 

ادخ ریش  لاوحا  زا  بحرم  ندش  رسفتسم  رکذ 

میرب  نوسفا  گنرین و  هب  رکمب و  میرب ***  نوریب  هطرو  نیا  زا  ناج  رگم 
رسب  رس  وا  زردنا  تفریذپ  رسپ ***  رد  ام  راتفگ  دینشب  هچ 

ناشن  ردیح  راک  زا  دنیوج  هک  ناهگآ ***  راک  يوس  ره  دنتفرب 
رهم  تفر  ورف  هام و  تفر  ارف  رهپس ***  يدروجال  مراط  زا  هچ 

دندمآ  نیک  مشخ و  زا  رپ  یناهن  دندمآ ***  نید  هاش  رگشل  يوس 
دنتفات  رب  يور  مغ  درد و  زا  رپ  دنتفای ***  مک  رایسب و  دنتسجب 

دندمآ  زاب  شیوخ  رگشل  يوس  دندمآ ***  زاس  هراچ  لد  هشیدنا  رب 
راگزور  شدرگ  نیا  مینادن  رایرهش ***  یک  دنتفگب  بحرمب 

( 168 هحفص ( 
یسک  هدیدن  یهاپس  ناسنیدب  یسب ***  رگشل  هدید  ناهج  مشچ  ود 

نیبج  رب  هرگ  ناشوج  ناشورخ و  نیک ***  مشخ و  زا  رپ  دبهپس  هاپس و 
ناشنید  رد  دیدرگ  ضرف  نینچ  ناش ***  نیئآ  گنج  رد  تسا  نینچ 

وس  راچ  زا  مصخ  رگ  هلمح  دنک  ور ***  دنباتن  رب  هگمزر  زا  هک 
راگزور  ار  مصخ  ات  دنرآ  رس  راز ***  راک  رد  دندرگ  هتشک  همه 
زیتس  رب  ار  لتق  همه  هدیزگ  زیت ***  گنچ  رد  گنچ  همه  یهاپس 

ناشن  ردیح  مان  زا  میدیدب  ناشکندرگ ***  نادرگ  میدرمش 
راز  راک  نیا  نیئآ  زاس و  نیبب  رادمان ***  نیا  زا  زیهرپب  نکیلو 

هاک  دننام  میب  زا  تشگ  شخر  هایس ***  زا  نخس  بحرم  دینشب  هچ 
وس  راچ  زا  یهار  دبن  هر  نآ  زج  هوک ***  ود  نایم  رد  دب  هار  یکی 
دبن  یهار  هار  نآ  زج  یئاجب  دبن ***  یهار  کلم  يوس  هر  نآ  زج 

درک  دوز  شا  هراچ  چگ  گنس ز  ز  درک ***  دودسم  ةرذ  ار  هار  نارم 
راذگهر  چکز  گنس و  دش ز  دس  هک  راگزور ***  دش  راک  نیا  ردنا  زور  هس 

درک دنب  ار  هار  چگ  زو  گنس  ز  درک ***  دنسروخ  هارنآ  زا  دوخ  لد 

رورس نآ  زا  هزجعم  روهظ  هار و  ندوب  دودسم  ربیخ و  ۀعلق  ياپب  ترضح  ندیسر  نایب  رد 

دیدن  یهار  کلم  روشک و  يوس  دیسر ***  اجنآ  کیدزن  هچ  ربمیپ 
دنتخاس  نیمک  نتسج  هار  یپ  دنتخات ***  وا  رب  وس  رهز  ناراوس 

دندمآ  نیگ  هودنا  راز و  هم  دندمآ ***  نید  هاشنهش  يوسب 
تسامنهر  ناهرمگ  رب  وت  فطل  هک  تسار ***  هار  ةدنیامن  هر  يا  هک 
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دوبن  یهار  دنوادخ  يوسب  دوبن ***  یئامنهر  وت  وچمه  رگا 
هتفای  هر  خرچ  هم  دیشروخب و  هتفات ***  خزر  کی  وت  رون  ز 

دیشک  رب  هرز  ار  نانع  تفگب و  دینش ***  ناشیا  راتفگ  هچ  ربمیپ 
تسنت  ردنا  حور  ناور  يو  زا  هک  تسنم ***  يامنهر  نم  دنوادخ 

هاگیاج  دوخ  کیدزنب  دیامن  هار ***  نیسوق  يوس  ار  كاخ  دهد 
دیدپ  درآ  هار  یسب  هریب  هب  دیلک ***  یب  اهباب  یسب  دیاشگ 
ار  كاپ  دنک  ادیپ  كاپان  ز  ار ***  كاخ  نامسآ  هر  دیامن 

تسهر  یب  هر  رب  ارم  تجاح  هچ  تسسب ***  وا  امنهر  ارم  هر  نیا  رد 
نیز  زارفارب  رس  کی  دنیآ  رب  نید ***  نارادمان  ات  دومرفب 

هرگ  ناشیا  يوربا  زا  دنیاشگ  هرز ***  دوخ و  ناتفخ و  دنشوپب 
دننز  ایرث  رب  ار  هزین  رس  دننز ***  الابب  ار  اه  تسد  همه 

دای  دنرآ  دنوادخ  مانب  دابب ***  ار  ناینرپ  اول  زا  دنهد 
هز  هدنیوگ  كالفا  رد  کیالم  هزب ***  رسکی  دنرآ  رب  اهنانک 
ماک  دنیوج  هزین  زا  ریشمش و  ز  ماین ***  زا  اه  ریشمش  دنرآ  رب 

دنور  نیورپ  هچ  یپایپ  نیئاب  دنور ***  نیئاب  رسارس  ناراوس 
نفک  نشوج  ریز  رد  دنداهن  نخس ***  يو  زا  دندینش  نوچ  هپس 

غیرد  ناج  یبن  يارب  هدرکن  غیت ***  تسد  رد  تسد و  هدز  رپ  همه 
اپ  ریز  دوخ  ناج  همه  هداهن  ارگ ***  ناج  رجنخ  همه  هدیشک 

دنتشاد  همه  ار  اهشوگ  نامک  دنتشارفا ***  ردنا  رباب  اهنانس 
هوک  نوماهب و  لغلغ  هدنکفا  رد  وگ ***  ریبکت  ناشوج و  ناشورخ و 

تشاد  دیشروخ  يوک  اه  هزین  نب  تشارف ***  رب  مهن  خرچب  رس  اول 
تشگ  هریخ  هپس  ناز  کلم  مشچ  ود  تشد ***  هوک و  رد  داتفا  رد  لزلزت 

هدش  نشوج  قرغ  نامسآ  ای  و  هدش ***  نهآ  هوک  نیمز  یتفگ  وت 
لگ  يور  رب  هتسشنب  هک  منبش  هچ  لسر ***  متخ  دوب  شرب  رد  هرز 

هتخادگب  کشر  زا  نت  ار  حرف  هتخادنا ***  ردنا  شودب  اهنامک 
راکشآ  دب  نیسوق  هشوگ  ره  ز  راگدرورپ ***  برق  نایع  شخرچ  ز 

نیتملا  لبح  دومنب  هتشر  ره  ز  نیز ***  سوپرقب  هدنکف  يدنمک 
دوب  شرع  رب  همامع  هک  یتفگ  وت  دوخ ***  كرت و  ناهن  همامع  ریزب 

دوب  دوخ  نآ  كرت  نآ  رب  مدامد  دودو ***  يادخ  شرع  رخف  رس 
يرهوج  ره  رهوج ز  دوب  ضرغ  يرجنخ ***  نوگبآ  رمک  رب  هدز 

دنمتسم  نامسآ  هدش  شکون  ز  دنلب ***  سب  ةزین  فکب  هتفرگ 
ننملاوذ  زا  رون  رپ  دوب  بجع  نت ***  دوب  ناهن  ناتفخ  دوخ و  رد  هن 

دیرگنب  ع )  ) یلع رینم  يورب  دید ***  رهم  زا  رگشل  يوس  ربمیپ 
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دای  دنوادخ  مان  درک  یسب  داشگ ***  رب  ار  هدید  یلع  يورب 
تفج  رامیت  داب  تنمشد  رب  هک  تفگ ***  درک و  وا  يوس  ور  دیدنخب 

دابم  مک  نید  کلم  رب  هیاس  ارت  دابم ***  مغ  ور  چیه  زا  لد  رد  ارت 
راکشآ  دوشیم  يزجعم  نم  ز  راگدرورپ ***  فطل  زا  زورما  هک 

نایع  ددرگ  زاجعا  وت  زا  یسب  ناهج ***  رد  رگید  زور  دنچ  یلو 
دیلک  دیآ  تتسد  زا  هتسب  رد  دیدپ ***  تتسد  دیآ ز  زجعم  یسب 

نم  تسش  همه  دیارگ  تتسد  ز  نم ***  تسد  تیوزاب  زا  دیآ  دنلب 
دیرگنب  رمع  يوسب  یناهن  دیون ***  ناز  ار  رکبوبا  دمآ  دب 

نونج  دامد  ار  وا  ددرگ  نوزف  نوسف ***  دزاس  دنچ  ره  درم  نیا  هک 
هتخآ  غیت  ریشمش و  هوک  يوس  هتخات ***  ناگناوید  هچ  ارحصب 

رگراک  نارگ  هوکب  دشابن  رثا ***  شنوسف  دراد  هچ  رگ  یلو 
لجخ  دیآ  يو  ام و  میدنخب  لگب ***  شیاپ  ود  دنامب  تلجخ  ز 

راذگهرنآ  زا  هوک  يوس  دش  ناور  راگدرک ***  ربمغیپ  هاگنآ  سپ 
نوخ  هدید  زا  دیرابب  ترسح  ز  نوتسیب ***  مخ  درک  رمک  تلجخ  ز 

هوک  زربلا  ياضعا  تخیر  ورف  هوتس ***  دمآ  دنوامد  ناریاب 
درب  داب  ناهج  رد  ار  دنوامد  دروخ ***  كاخ  رب  دنولا  هاگ  رمک 

داتفوا  وا  ياپ  رب  هوک  رس  داهن ***  اراخ  هوک  رب  هزین  رس 
تفکش  رب  لگ  وچ  اراخ  هوک  لد  تفس ***  هوک  لد  نوچ  شا  هزین  رس 

دنب  دنب  ره  دمآ ز  شزاوآ  هک  دنب ***  دیشوپ  هزین  ین و  كون  ز 
داد  هار  دص  شیوخ  نت  ناجب و  داتف ***  لزلزت  ار  اخب  يداش  ز 
اپ  ار ز  رس  تسنادن  يداش  ز  اج ***  دمآ ز  رب  كاخب و  دشورف 

شوج  رپ ز  لد  تفگ  نیزح  توصب  شورخ ***  اراخ  مدامد ز  دمآ  رب 
متشاد  اه  دقع  لدب  شقشع  ز  متشاد ***  وزرآ  اهلاس  نم  هک 

ملکشم  ةدقع  لد  دیاشگ ز  ملد ***  دشارخ  شنانس  كون  هک 
مهد  ناناجب  ناج  نانس  كون  ز  مهد ***  ناج  شهر  رد  یگرابکی  هک 

كاچ  كاچ  دوش  شروتس  مس  ز  كاخب ***  شیاپ  شیپ  منت  دطلغب 
رابب  دمآ  لگ  مراخ  اراخ و  ز  رانک ***  رد  مدمآ  وزرآ  نونک 

( 169) هحفص
دش  زاوآ  رپ ز  ناهج  هر  نآ  زک  دش ***  زاب  یهد  اراخ  هوک  نآ  رب 

لدب  یب  ةزاورد  تسارایب  لزا ***  دهع  يانب  هک  یتفگ  وت 
هام  دیشروخ و  درگ  زا  تشگ  ناهن  هاپس ***  دمآ  ربیخ  روشک  يوس 

لیلد  ار  یبن  وا  دب  ياج  رهب  لیئربج ***  ناردنا  شیپ  تفر  یمه 
غیم  هریت  نیمز  ردنا  تشگ  نایع  غیت ***  قرب  زا  ناریلد و  نوخ  ز 
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نامسآ  ات  هتفر  نیمز  زا  باهش  نانس ***  كون  ریت و ز  ناکیپ  ز 
دندش  نازیرگ  تبیه  وس ز  رهب  دندش ***  ناسرت  هیام  یب  نادوهی 

هار  يوس  ره  دنتسب  هعلق  يوس  هاپس ***  دمآ  ردنا  شومق  يوسب 
رهم  هام و  زا  شیدنلب  هتشذگ  رهپس ***  رب  رس  دندید  هعلق  یکی 

هاگیاج  نآ  ردنا  دندز  رسارس  هاگ ***  همیخ  ات  دومرفب  ربمیپ 
دندز  رد  مد  ناداش و  دندوبب  دندمآ ***  دورف  رگشل  ناگرزب و 

دیدب  نابات  دیشروخ  وچ  ار  یلع  دیرگنب ***  کیب  کی  يوس  ربمیپ 
ناور  دش  مغ  کشا  یبن  مشچ  ز  ناوتان ***  دمر  را  شا  هدید  دب  هک 

رهپس  تهاگراب  ۀبق  يا  هک  رهم ***  يور  زا  تفگ  ودب  ربمیپ 
ماکب  ددرگ  وت  راک  مراک ز  هک  مارخ ***  دوخ  ۀمیخ  يوس  نونکا  وت 

ناور دش  هگمارآ  يوس  یلع  ناج ***  سنا و  ربمغیپ  نامرفب 

شراذگ دوهی و  ثراح  فوخ  زا  رکبوبا  نتفای  تمیزه  راز و  راک  نادیمب  رکبوبا  نتفر 

گنچ  گنچرخ  گنچ  زا  دروآ  رب  گنر ***  هداجیب  دیشروخ  هک  هگ  رحس 
درک  زاغآ  نتفر  جک  گنچرخ  وچ  درک ***  زاس  يور  جک  هویش  کلف 

نیک  رپ ز  لد  دنتفرب  ناریلد  نیما ***  لوسر  هاگراب  يوس 
باتفآ  باجح  يارو  ردنا  وچ  باجح ***  ءارو  زا  یبن  دمآ  رب 
درک  هریخ  ار  هار  وا  يور  هم  درک ***  هریت  ار  رهم  شخر  غورف 

وا  رادید  بات  دبن  ار  یلد  وا ***  راسخر  بات  دبن  ار  یسک 
نهد  ردنا  کشخ  هدش  اهنابز  نمجنا ***  دندش  رسارس  ناگرزب 
تشاد  راکیپ  يار  ناشیارآ  هن  تشاد ***  راتفگ  يرای  هن  اهنابز 

يار  يور و  اب  نارادمان  يا  هک  ادخ ***  لوسر  ناشیا  زا  دیسرپب 
هاگمزر  رد  هتشک  دوش  ای  دشک  هاگدروآب ***  دزات  هک  سکنآ  ره 

هاپس  نارورس  زا  هچ  رگشل  هچ  هاوخ ***  دروان  دروآ  يوس  دوش 
تشز  راکهنگ و  دشاب  دنچ  رگا  تشهب ***  رد  هگیاج  دوب  ار  وا  رم 
دایز  دش  نخس  ار  ناروآ  نابز  دادن ***  خساپ  چیه  نمجنا  یسک ز 

نیرفآ  ناجب  یبن و  ناجب  نید ***  داد و  اب  نارادمان  يا  هک 
تسدب  دیآ  هعلق  نیا  یناسآب  تسکش ***  دیآ  رگشل  نیا  رب  ام  زا  هک 

تساشگ  لگشم  هدنیاشگ  تسد  هچ  تسام ***  تسد  رد  هعلق  ندیئاشگ 
دید  قیدص  رکبوبا  يوسب  دیرگنب ***  یسب  وس  رهب  ربمیپ 

نز  هیکت  دوش  نامیلس  ياجب  نخس ***  رد  یبن  زا  دعب  هک  يویدخ 
نیسپ  زورب  ربمیپ  دزنب  نیلوا ***  تیار  ةدنزارف 

رسب  همامع  تسدب و  یئاصع  ربب ***  ینامی  درب  یئابع ز 
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كاپ  دوب  شلد  توق  لوح و ز  ز  كانلوه ***  لد  لوحال و  رپ ز  نابز 
هتخیوآ  رد  یماد  هناد  ره  ز  هتخیوآ ***  ندرگ  رد  هحبس  یکی 

دیمع  يا  تفگ  داد و  واب  ار  اول  دیجم ***  يادخ  لوسر  هگنآ  سپ 
شاب  رادهگن  نمشد  ار ز  اول  شاب ***  رایشه  مزرنبا  يوس  ورب 

هاگدروآ  يوس  هپس  اب  ورب  هاپس ***  نارس  رب  دوخ  هارمهب 
هاپس  نایم  زا  ارو  نک  نورب  هاگمزر ***  زا  دزیرگب  هکسکنآ  ره 

تسرفاک  دوخ  گنج  رد  هدنزیرگ  تسا ***  رواد  رگداد  ةدومرف  هک 
تسین  ماجنارس  ار  وا  رفک  زجب  تسین ***  مالسا  نید  زا  مالسا و  ز 

دای  درک  یسب  ار  یبن  يانث  داشگ ***  رب  بل  قیدص  دینشب  هچ 
ياج  درک  هگمزر  رد  رکبوبا  ادر ***  یتسدب  اصع و  یتسدب 

هاوخ  هنیک  همه  يوجگنج و  همه  هاپس ***  ناوارف  دب  وا  لابندب 
شرب  ینامی  درب  هدیشوپب  شرس ***  رب  یبن  ياول  ياشخرد 

دیدپ  ان  دش  درگ  زا  رهم  هم و  دیسر ***  ناویکب  ات  هپس  شورخ 
دید  رکبوبا  تسدب  ار  اول  دیرگنب ***  رد  يالاب  نامرد ز  هچ 

تسیئوداج  نایع  شتشز  راک  هک ز  تسیک ***  ریپ  يوداج  نیک  دیسرپب 
نینچ  يریلد  نانچ و  یئاول  نیرب ***  رهپس  مشچ  تسا  هدیدن 

باتفآ  نیرق  هتشگ  شافخب  باهش ***  دراد  سیلبا  هک  یئوگ  وت 
شیشک  ریپ و  هناختبب  ریدب و  شیک ***  كاپان  ریپ  نآ  وچ  هدیدن 

داز  سیلبا  رهد  ردام  ای  و  داژن ***  دراد  سیلبا  انامه ز 
هاگ  هاگیب  هدید  ار  رکبوب  هک  هاپس ***  ناز  کی  خساپ  داد  نینچ 

درز  يور  دوش  ناریلد  گنجب  دربن ***  درم  تسین  نیک  تفگ  ودب 
داز  وید  نیا  تسازع  راتسرپ  داقتعا ***  یبن  نیدب  درادن 

گنرد  دراین  گنج و  دزیرگ ز  گنج ***  رهب  دور  رگ  یسک  يوسب 
راغ  رای  هدش  نوسفاب  رحسب و  رای ***  تسه  رمع  اب  يرگ  نوسفاب 

تسیرماس  ۀلاسوگ  وچ  وا  یلو  تسیرحاس ***  همه  شراب  راک  رگا 
وا  رازاب  دیدرگ  مرگ  نآ  زا  وا ***  رای  وا  نأش  رد  تفگ  نینچ 

تسی  تسشن و  تنج  گنر  وا  رب  تسی ***  تسشن و  تنج  جارعم  هن 
تفج  رامیت  داب  وا  رای  اب  هک  تفگ ***  دیدنخب و  بحرم  دینشب  هچ 

نیمز  نامسآ و  ةدنرآ  رب  نیرفآ ***  ناهج  يادخ  زگره  هک 
تشهب  دیلک  دراپس  خزودب  تشز ***  وید  فک  ردنا  متاخ  دهد 

رایتخا  دنک  خزود  دنمدرخ  راد ***  هیاپ  شدشاب  وا  هک  یتشهب 
وا  راتفگ  ماجنا  تسعو  رد  وا ***  رای  لد  راداب  درد  زا  رپ 

ریلد  ریپ  وچ  هنیک  ماگنهب  ریش ***  وچ  ار  وا  دوب  یکی  ردارب 
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مادم  نمشد  نوخ  زا  هدروخ  یسب  مانب ***  ثراح  دنمرنه و  ریلد و 
شیپ  دناشنب  رایسب و  تفگ  نخس  شیوخ ***  کیدزنب  ار  وا  درک  بلط 

هدمآ  گنرش  ویر  رکم و  زا  رپ  هدمآ ***  گنجب  وس  نآ  زا  يریپ  هک 
تسد دنب  رب  هدنز  ارو  نادیمب  تسرپ ***  وداج  وید  نیا  يوس  ورب 

نادوهی هاپس  اب  برح  نادیمب  ثراح  ندمآ 

رام  رای  زا  نک  ناسآ  لد  ار  یبن  رامد ***  روآ  رب  رگشل  رالاس  ز 
درک  گنهآ  دروآ  مه  يوسب  دربن ***  حالس  ثراح  دیشوپب 

( 170  ) هحفص
ناور  نشوج  نارادمان  همه  نارگ ***  یهاپس  دب  وا  تشپ  سپ و 

دندمآ  ریلد  نادیمب  ناشورخ  دندمآ ***  ریزب  الاب  رگشل ز  هچ 
سوسف  نوسف و  هار  چیه  دبن  سوک ***  يان و  وغ  دمآ  رد  اوآب 

بت  بات و  رد  رکبوب  داتفا  رد  بش ***  هچ  نشور  زور  دش  تشد  نآ  رد 
گنت  دروآ  مه  وا  اب  دیدرک  هچ  گنجب ***  دمآ  رکبوبا  يوسب 

زود  شیوخ  نت  رب  نفک  ار  اول  زور ***  هتشگ  رب  ریپ  ياک  دیشورخ 
ریزگان  هگمزر  نیا  رد  يداتف  ریش ***  لاگنچب  نوسفا  هب ز  ور  هچ 

تسم  رید  يوس  رب  نمه  رب  ایو  تسرپ ***  تب  تب  يوس  نینچ  دنیبن 
تشز  وید  يا  مزر  رد  وت  یئآ  هک  تشنک ***  ردنا  دیآ  نینچ  دبوم  هن 

تسرپ  تب  یکی  بحرم  يوس  مرب  تسد ***  ود  ره  ار  وت  يراوخب  مدنبب 
منک  نوگلگ  ران  دنب ز  نوخ  ز  منک ***  نوخ  رد  هدولآ  هحبس  ارت 

تخاب  رهز  نتخات  زا  رکبوبا  تخات ***  رکبوبا  يوس  نیا و  تفگب 
وه  ياه و  زارپ  نادیم  تشگ  وا  زا  ور ***  ود  زا  هپس  ناشورخ  دمآ  رب 

ریگ  راد و  رد  رافک  نادیمب  ریش ***  هچ  رسکی  مالسا  ناریلد 
شوگ  سوک  ۀلان  زا  دش  رک  یمه  شوجب ***  دمآ  رب  رگشل  ود  ره  لد 

ریس  مزر  زا  لد  دش  ار  رکبوبا  ریچ ***  مزر  رد  مالسا  ناریلد 
دنمس  رب  دز  زیمهم  دیزرلب و  دنتسم ***  نتب  ثراح  میب  زا  دش 

گنج  هدرکان  گنج  زا  تفر  نورب  گنرد ***  ینامز  شدوبن  نادیمب 
وگب  شتفگ  مه  ار و  هتکن  نیا  نم  شوج ***  رپ ز  لد  زار  نیا  فگ  دوخب 
تسا  هتفس  رد  داب  وا  رب  تمحر  هک  تسا ***  هتفگ  نینچ  یسوط  ياناد  هک 

اپ  ریز  رس  یناوهلپ و  زا  هب  اجب ***  اپ  رس  ماگنهب و  زیرگ 
نازگ  نادندب  تریح  تسد  همه  نانک ***  نالوج  مالسا  ناراوس 
دایب  رگشل  کلم و  دهد  دشاب  هچ  دابم ***  رگشل  رادهپس  هلبا  هک 

یتخیر  یمدرمان  كاخ  رسب  یتخیرگب ***  هدرکان  گنج  ارچ 
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میرب  شزوپ  هچ  نادزی  هاگردب  میرگنب ***  یبن  يورب  هنوگچ 
امش  زا  یسکان  رگا  گنج  رد  هک  امب ***  ربمیپ  نامرف  داد  نینچ 

تسین  ماجنارس  شرفک  كرش  زا  زج  تسین ***  مالسا  هرهب ز  ارو  دزیرگ 
گنج  دزیرگ ز  یگرزب  وت  نوچ  هک  گنن ***  راع و  نیا  زا  میرآ  رب  رس  اجک 

گنج  هدرک  ان  وت  يزیرگ  ناسنیز  هک  گنن ***  وت  زا  ام  نامادب  دنیشن 
راذگاو  ار  راکیپ  مزر و  امب  راد ***  ياج  هگبلق  رب  درگ  رب  وت 

تشاد  رازاب  مرگ  اه  هناد  ناز  هک  تشاد ***  رانز  ياج  رب  هحبس  یکی 
دوب  هناد  دص  ریز  رد  ماد  دص  هک  دوب ***  هناسفا  رپ ز  یئ  هناد  ره  هن 

تسرپ  تب  ۀجنپ  رد  رانز  وچ  تسدب ***  نایوگ  لوحال  دروآ  رب 
دنتخیسگب  هحبس  شا  هجنپ  ره  ز  دنتخیوآ ***  ردنا  ودب  ناراوس 

لافب  دزاسن  لطاب  دنمدرخ  لالجلاوذ ***  ربمغیپ  نامرف  هک 
لوتب  قحب  دیجم و  لوقب  لوسر ***  ناج  نادزی و  يارادب 

تسپ  هب  يداتف  یتفرن  الابب  تسکش ***  يدرخ  هدرکان  گنج  زا  هک 
هاگدروآ  تشد  زا  هاگان  هک  هاپس ***  وا  اب  دوب  وگتفگ  رگد 

دنکف  متفه  خرچ  رب  هزرل  ناز  هک  دنلب ***  ثراح  دروآ  رب  یشورخ 
دیمر  یشحو  روگ  نوچ  رکبوبا  دیسر ***  رگشل  شوگ  رب  هچ  ششورخ 

گنت  دنتفرگ  شدنمس  ماجل  گنن ***  مان و  یپ  رگشل  ناگرزب 
ملع  دبهپس  قرفب  دش  شمد  مر ***  تشد  رد  هدرک  وا  بسا  یلو 

تخیرگ  رگشل  رالاس  هراب  رگد  تخیسگ ***  رب  سرف  ناهد  زا  ماجل 
روتس لامیاپ  شا  همامع  دش  رود ***  تشگ  ادر  ابع و  ششود  ز 

ناشیرپ لاوحا  اب  لوسر  ترضح  تمدخب  وا  ندمآ  نادیم و  زا  رکبوبا  نتفای  تمیزه 

تشاد  تسد  رب  هن  ار  مسرف  ماجب  تشاذگ ***  اراصع  اول و  تشحو  ز 
هاپس  اب  یبن  يوس  هب  دمایب  هاگمزر ***  نآ  زا  نازرل  ناشورخ و 

بیهن  رپ  لد  نازرل و  زرل  نتب  بیکر ***  هتسکش  نانع و  هتسسگ 
دنکف  ربمیپ  ياپب  دوخ  نت  دنمس ***  تشپ  دش ز  یبن  دزن  هچ 

كاپ  نادزی  دزن  هنگ  قرغ  وچ  كاخ ***  يور  رب  درد  رپ  دیطلغب 
نفک  یتفگ  دوب  شنت  رب  ناور  نت ***  دمآ ز  رب  شناور  یتفگ  وت 

رس  كاخ  رپ  شفک و  زا  یلاخ  اپ  ود  رت ***  کشا  زا  هدید  ود  کشخ و  نابز 
تفگ  دروآرب و  رس  یبن  يوسب  تفخ ***  كاخ  شوهیب ز  هچ  ینامز 

ما  هدینشب  هن  مدیدب  زگره  هن  ما ***  هدید  نم  هچنآ  هگمزر  نیز  هک 
گنس  هوک و  وا  زاوآ  زدیزرل  هک  گنجب ***  دمآ  رب  يراوس  ؤد  نیا  زا 

مهب  دزوسب  ار  ناهج  یتفگ  هک  مژد ***  ياهدژا  یکی  دمآ  رب 
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گنس  هوک و  وا  زاوآ  دیزرل ز  هک  گنجب ***  دمآ  رب  يراوس  ژد  نیا  زا 
مهب  دزوسب  ار  ناهج  یتفگ  هک  مژد ***  ياهژا  یکی  دمآ  رب 

ویرغ  ناویکب  هدیشک  رب  همه  وید ***  وچمه  يرگشل  وا  تشپ  سپ 
تشگ  دالوف  زرگ و  رد  تشد  همه  تشدب ***  دمآ  ردنا  هپس  وا  اب  وچ 

مدب  ات  رس  نهآ ز  قرغ  همه  مس ***  دالوف  ناراوس  نالوجب 
رارش  شتآ  ریشمش  هدنزورف  رادبآ ***  رهز  ياه  نانس  ناشخرد 

راهن  لیل و  تسویپ  هب  رب  مهب  راگزور ***  دش  رات  هپس  درگ  ز 
میدش  نازیرگ  وس  ره  تشهد ز  ز  میدش ***  ناسرت  میب  زا  رگشل  نم و 

تسین  باب  نیا  زا  نتسج  گنج  هر  تسین ***  بات  ارم  اجنآ  رد  مدید  هچ 
گنج  نذا  هگمزر  نآ  رد  مدادن  گنرد ***  اجنآ  رد  مدرکن  هریخب 

متخادنین  ار  اول  اصع و  متخات ***  یبن  كاپ  كاخ  يوس 
گنرد  اجنآ  رد  ندومن  دیاشن  گنج ***  راکیپ و  موق  نیاب  دیابن 
لولم  رگشل  نادرگ  هاگان  هک  لوسر ***  اب  وا  دوب  وگتفگ  نیا  رد 

هاگراب  يوس  ناژات  دندیسر  هاوخ ***  دایرف  رکبوبا  راک  ز 
رشبلا  ریخ  کیدزنب  ناشورخ  رس ***  كاخ  رب  دنداهن  رب  همه 

دنمجرا  نیمالا  حور  وت  زا  هدش  دنلب ***  رهپس  اپ  رب  تست  زا  هک 
مگ  هدرک  هر  كالفا  رد  نیطایش  مس ***  كاخ  رب  وت  دنمس  ات  هدز 

هتخادنا  رپهش  کلف  رب  کلم  هتخات ***  کلم  رب  ات  وت  روتس 
لیئربج  رفظ  باکر  رد  دود  لیلد ***  دیوج  لاکیم  وت  رهم  ز 

هاپس  دمآ  ردنا  گنجب  ژد  زا  هچ  هاگمزر ***  يوس  نوچ  ام  میدیسر 
دنتخات  نورب  وس  رهب  نادیمب  دنتخآ ***  غیت  هزین  ابا  ناراوس 

گنت  راک  رام  يریلد ز  رب  دشن  گنجب ***  دماین  يدربن  مه  یلو 
هاوخ  هنیک  دشن  يریلد  نادیمب  هاگمزر ***  رد  دیزاتن  يراوس 

تفرگ  رس  يرکیپ  زا  ریشمش  هن  تفرگ ***  رب  نیز  يدنمس ز  ارسک  هن 
زار  تفگ  يرجنخ  يرجنخ  اب  هن  زارد ***  دش  يرجنخ  يوس  یتسد  هن 

( 171  ) هحفص راب  دروآ  رس  ینانس  كون  هن  راز ***  راک  رد  دیشخرد  یغیت  هن 
نانس  زا  يرس  نت  یب  داتفین  ناور ***  دش  نوخ  يوج  نیک  تشد  رد  هن 

درگب  دماین  يدربن  مه  رس  دربن ***  مه  دشن  سک  هگ  دروآب 
دیرد  ار  یئولهپ  اجک  یگندخ  دیمرآ ***  يا  هنیس  رب  هن  ینانس 

تخیر  كاخ  دوخ  ياپ  رس و  رب  نینچ  تخیرگ ***  اجنآ  زا  رکبوبا  هگان  هک 
متخیر  ورف  يوخ  يوج  اهنت  ز  متخیوآ ***  ردنا  واب  يرازب 

تسیچ  راکیپ  راک  ات  مینیبب  تسیاب ***  رگشل  درگ  رب  ودرگ  رب  هک 
میروآ  گنت  راک  ودع  رب  همه  میروآ ***  گنج  هلمج  ام  میتفگب 
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زیرگ  هار  دومیپ  هراب  رگید  زیتس ***  رب  دش  دینشن و  چیه  امز 
دوب  ناساره  لد  وا  زا  ار  هپس  دوب ***  ناسرت  هچ  رگشل  رادهپس 

رارف  هار  رادهپس  دیوج  وچ  راز ***  راک  اجک  رگشل  دنیامن 
تسین  درد  لدب  يدرم  زار  یسک  تسین ***  درم  ار  مالسا  هک  اغیرد 

رامش  زورب  نتفگ  میهاوخ  هچ  راگدرورپ ***  کیدزنب  ام  نونک 
رشبلا  ریخب  رسارس  دشخبب  رگداد ***  رواد  ام  مرج  رگم 

یفک  لق  هدنشوین  رگشلب  افو ***  يوار  راتفگ  دینشب  هچ 
تسین  شیوشت  گنج  نیا  رد  ار  امش  تسین ***  شیر  امش  راک  نم ز  لد 

نایز  رگشلب  دیآ  گنج  نیز  هن  نامگ ***  دمآ  دب  رگشل  زار  نم  هن 
تسنم  راک  رادناهج  يانث  تسنم ***  رای  راداد  راکنیا  رد 

تسیک  ریصقت  هک  نم  رب  تسنایع  تسین ***  شیوشت  راک  نیا  رد  ار  امش 
شیک  نیئآ و  تسار  هپس  نوچ  نانچ  شیوخ ***  ياج  يوس  کی  ره  دیمارخ 

ساره  لد  رب  مزر  نیز  دیرایم  ساپ ***  دیراد  رایسب و  دیباوخم 
تسدب  دیآ  هعلق  نیا  یناسآب  تسکش ***  دیآ  هعلق  نیدب  نم  زا  هک 

مژد  رگشل  راک  زا  دیشابم  مغ ***  درد و  رپ  دیرادن  لد  امش 
رس  دنداهن  شروتس  ياپب  رسب ***  رس  وا  زا  دندینش  رگشل  هچ 

هاپس  هاش و  دنتفر  همیخ  يوس  هاگیاج ***  يوس  کی  ره  دنتفرب 
گنت  هتسب  نورب  دمآ  بحرم  يوس  گنجب ***  ثراح  زوریف  هچ  وسنازو 

دوهی موق  ناشیوخ  ناگرزب و  دوب ***  هک  سکنآ  ره  بحرم  دومرفب 

نادوهی تعیاشم  راز و  راک  نادیم  زا  ثراح  تشگرب 

دندش  امیپ  تشد  همه  نیئآب  دندش ***  ایهم  ار  ندش  هریذپ 
سوط  رهش  ات  تفر  شبح  کلم  ز  سوک ***  هنیئور  يان  ندیشورخ 

دورف  دمآ  هرهز  کلف  زا  نایع  دورس ***  يان و  روبنط و  گنچ و  سب  ز 
دیشک  بحرم  گنت  ربب  ار  وا  رم  دیسر ***  بحرم  کیدزنب  ثراح  هچ 

هاپس  رسکی  رادهپس و  راک  ز  هاگمزر ***  رگشل و  زا  دیسرپب 
یگناوید  نیئآ  هتسج  همه  یگنادرم ***  تسین  برع  ردنا  هچ 

رامد  رگشل  دراک ز  دیزاتب  راز ***  راک  يرگوداج  ریپ  یکی 
تشاد  ریوذت  لیلهت و  حیبست و  ز  تشاد ***  ریپ  نآ  هک  نوسفا  رکم و ز  ز 

گنج  راک  دنک  ناساک  تساوخ  یمه  گنر ***  رکم و  هحبس و  هداجسب و 
متخآ  غیت  مالسا  موق  يوس  متخات ***  ورف  نادیم  يوس  نم  هک 
هدمآ  گنچ  زیت  همه  نادیمب  هدمآ ***  گنجب  وسنآ  زا  یهاپس 

یسک  نادیمب  نادرگ  دماین ز  یسب ***  نادیم  نهپ  رد  هتشک  دشن 
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تخیر  كاخ  شرگشل  دوخ و  قرفب  تخیرگ ***  نوسفا  رپ  ریپ  هاگان  هک 
میدش  ناشورخ  نتسج  مزر  يوس  میدش ***  ناشوج  هلمج  وا  لابندب 
گنج  هدرک  ات  دنتفرب  نازیرگ  گنت ***  رات و  نایمالسا  رب  دش  ناهج 

وت  لاف  دوب  خرف  ياج  رهب  وت ***  نابقاب  ادرف  زور  نونک 
وس  راچ  زا  رگشل  رب  هلمح  منک  وجب ***  مرآ  ردنا  نوخ  مالسا  ز 
بش  هچ  نشور  زور  منک  ناشیا  رب  برع ***  موق  یناشن ز  منامن 

منک  ربیخ  رسارس ز  ار  هپس  منک ***  رب  اج  ناشیا ز  خیب  نب و 
دوزف  رب  نیرفآ  یسب  رم  وا  رب  دونش ***  ار  وا  ياهنخس  بحرم  هچ 

شیب  مک و ز  وا ز  اب  تفگ  نخس  شیپب ***  دمآ  شروجنگ  دورفب 
مان  هدرک  وا  رب  بحرم  غاد  همه  ماگل ***  نیرز  بسا  دص  دومرفب 
برع  رد  ناشدننام  دوب  مک  هک  بل ***  شون  همه  نارازه  نازینک 

رهگ  هنوگ  دنچ  وا  رب  هدناشن  رزب ***  للکم  نیرز  جات  یکی 
رومان  ثراح  رب  دیشخبب  رز ***  هردب  دص  ود  میس و  هدرب  دص  ود 

دوب  هچ  ره  وا  دیشخبب  ثراحب  دوز ***  روجنگ  دروآ  بحرم  يوس 
راز راک  رد  دیدرگ  زوریف  هک  راوهاش ***  تعلخ  نآ  دیشوپب 

يریبخ نایدوهی  اب  زیتس  نادیمب  مالسا  رگشلاب  باطخ  رمع  نتفر  رکذ 

ناشک  نماد  دیدرگ  هریت  بش  نایم ***  زا  دیچ  شیوخ  نماد  دروخ  وچ 
مالظ  تختب  دمآ  رب  نیک  زا  رپ  ماش ***  ادیب و  ناطلس  هنیک  زا  رپ 

تخوس  هریت  یگ  هریخ  نآ  زا  مجنا  هک  تخورفرب ***  نوگریق  شتآ  نانچ 
هتخود  دوخب  ار  نامسآ  نیمز  هتخوس ***  وا  رد  بکوک  غارچ 

ریت  سیج و  رب  هدرک  مگ  هار  نآ  رد  ریق ***  يایردب  نونکا  تفر  ورف 
نیسپ  زور  هچ  تشحو  لوه و  زا  رپ  نیرق ***  تشحو  زودنا  تملظ  بش 

دوب  دابآ  تملظ  لزا  زا  ناهج  دوب ***  داینب  رون  زا  هن  یتفگ  وت 
هاچب  فسوی  نادنزب و  سنوی  وچ  هام ***  رهم و  نآ  رد  یهایس  زا  هدش 
بت  بات و  رد  داتفیب  بشنآ  هچ  برع ***  نارس  کیاکی  بش  نآ  رد 

دوب  قراف  فاصوا  رپ ز  ناهج  دوب ***  قویع  روشنم  هریت  فکب 
وگتفگ  ناشراکیپ  راک  زا  دب  ور ***  دنداهن  رگیدب  کی  همه 

راغ  رای  دوخ  رای  همیخ  يوس  راوگوس ***  مغ و  رپ  نتب  دش  ناور 
درک  زاب  ناهن  ياهزار  رس  درک ***  زاغآ  نتفگ  نخس  تسشن و 

باوج  ار  وا  رم  ادرف  دنیوگ  هچ  بات ***  گنج  رد  دنراین  رگشل  هک 
دوب  ضفحوب  رکبوبا و  نایم  دونش ***  تفگ و  زار  یسب  بش  نآ  رد 

نوختشط  نوچ  دیشروخ  تشگ  نایع  نوگلین ***  مراط  نیز  هچ  هگرحس 
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اپب  ششیپ  هب  هلمج  ناگرزب  ارس ***  هدرپ  دمآ ز  رب  ربمیپ 
فکب  رجنخ  غیت و  همه  هتفرگ  فص ***  دندیشک  رب  همه  رسارس 

دیدب  رسارس  ار  هپس  نارس  دیرگنب ***  رگیدکی  يوس  ربمیپ 
دناوخ  شیوخ  رب  ار  ناشکرس  رس  دناود ***  وس  رهز  ترکف  شخر  یسب 

رمع  احطب  دنزرف  زارفا و  رس  رخ ***  شاخرف  دنمدرخ  ویدخ 
ناشن  سک  وا  وچ  درادن  یتیگب  ناروآ ***  مان  ناشکندرگ و ز  ز 
رمک  هتسب  هن  نتسج  هنیک  یپ  رو ***  هنیک  وا  وچ  احطب  باحصا  ز 

ناهن  خزودب  هتشگ  لیزازع  ناهج ***  رد  وا  تاذ  نایع  ات  هدش 
( 172  ) هحفص

تسکش  يرسک  نیئآ  رب  شراک  ز  تسپ ***  رفک  ناهج  رد  وا  رادرک  ز 
گنت  راک  شرکشل  رب  تشگیم  هچ  گنج ***  راک  رد  زاجعا  هک ز  يریما 

تشمب  يریت  اهنامک و  یتفرگ  تشپ ***  هدرک  رمک  وسنادب  یتسشن 
هاگجامآ  رب  رپ  ات  هچ  یتسشن  اهر ***  یتشک  ریت  نوچ  شریگهر  ز 

ناور  یتشک  بآ  هگجامآ  ز  ناهج ***  يادتقم  نآ  زاجعا  ز 
يروشک  وا  ملع  زا  داش  هدش  يرگشل ***  وا  ملح  زا  هدوسآ  رب 

رش  ریخز و ز  وا  دوب  هاگآ  هک  رشبلا ***  ریخ  داد  واب  ار  اول 
یئوت  نارادمان  نیا  رادهپس  یئوت ***  نادیم  رالاس  زورما  هک 
نیرفآ  درک  رایسب و  دیئاسب  نیمز ***  رب  رس  قوراف  دینشب  هچ 

هاگمزر  نیا  رد  يدیزگ  رب  ارم  هانپ ***  نید  رورس  یک  تفگ  نینچ 
درگ  كاپان  موق  نیا  زا  مرآ  رب  دربن ***  تشدب  مزاتب  نم  نونک 

منک  نوحیج  دور  ار  تشد  نوخ  ز  منک ***  نوخ  زا  رپ  ربیخ  تشد  رد و 
ادخ  دک  رب  موب و  نیا  رب  منامن  اپ ***  مرآ ز  رب  بحرم  برض  کیب 

تف  نادنخ و  تشگ  وا  راتفگ  ز  تفنش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  ربمیپ 
هاپس  نادیمب  دیآ  هچ  هیور  ود  هاگمزر ***  رد  زورما  مینیبب 

رهچ  درز  ارک  يور و  خرس  ارک  رهپس ***  زبس  قاط  نیا  ریز  دوش 
درز  يور  هگمزر  زا  ددرگ  رب  هک  دربن ***  زور  هک  دزاتب  نمشدب 

تسپ  هک  دنلب و  ددرگ  هک  نادیمب  تسکش ***  دیآ  هک  رهب  زوریف و  هک 
مخ  درواب  ددرگ  هک  ياول  ملع ***  دزارف  رب  هگمزر  رد  هک 

زیرگ  رد  دروآ  ور  هک  نمشد  ز  زیتس ***  رپ  دنک  نمشد  يوس  ور  هک 
اپ  ریز  ناج  رهب  دهن  ار  نید  هک  ادف ***  نید  هر  رد  دنک  ار  ناج  هک 

نم  مزر  زا  مدرگ  رب  زوریف  هک  نخس ***  نیا  تفگ  قوراف  دینشب  هچ 
هاگمزر  يوسناز  ات  تشگ  ناور  هاوخمزر ***  رد  هچ  ناز  ات  تشگ  دوخب 

وا  تشم  رد  دوب  یبن  ياول  وا ***  تشپ  سپ و  ناوارف  هاپس 
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نمرها  نتشیوخ  رب  دیزرلب  نت ***  لیپ  نآ  رادید  راسخر و  ز 
تشد  تشگ  وا  بیسآ  شتآ ز  رپ  تشدب ***  دمآ  رکیپ  نیشتآ  نآ  هچ 

كاخ  ریز  نیمز  شروتس  مس  ز  كاچ ***  كاچ  اوه  شنانس  كون  ز 
دید هراپ  نینهآ  یکی  نهآ  ز  دیرگنب ***  وا  رب  بحرم  هراب  زا  هچ 

نادوهی باوج  رمع و  لاح  زا  يربیخ  بحرم  ندش  ایوج 

هوتس  ندیشک  زا  شکراب  هدش  هوک ***  يالابب  یهوک  هچ  هتسشن 
یکراب  رب  وج و  مزر  نت  یگرابکیب ***  نهآ  قرغ  هدش 

تسیرگ  دهاوخ  راز  وا  ربنا  رود  هک  تسیک ***  درم  نیک  دیسرپب  رکشل  ز 
زورف  یتیگ  رهم  بش  هریت  اب  هچ  زور ***  هریت  نبا  تسد  رد  تسیئاول 

دوب  هاگآ  قوراف  لاح  زا  هک  دوهی ***  زا  یکی  دمآ  بحرم  يوس 
دای  قوراف  راک  زا  درک  یسب  داشگ ***  رب  بل  دیسوبب  ار  نیمز 

سوسف  رپ  سرف  رب  وا  وچمه  یکی  سونبآ ***  دبنگ  نیا  هدیدان  هک 
نامز  نیمز و  مشچ  تسا  هدیدن  ناهج ***  رد  وا  وچمه  لیح  ورکمب 

هتخانشن  هیاپ  نآ  ردق  یلو  هتخاس ***  یبن  اب  نونک  نکیلو 
تسرپ  تب  تب و  دراد  گنن  وزا  تسد ***  تسا  هدیشک  یتسرپ  تب  زا  هک 

نمرها  فک  رد  نیگن  هداتف  نت ***  لیپ  نیا  دراد  یبن  ياول 
درز  يور  دوش  هنیک  ماگنهب  دربن ***  درم  مزر  رد  تسین  یلو 
زیرگ  دنیزگ و  زیتس و  دزاسن  زیتس ***  هاگب  گنج و  نادیمب 

تشگ  دازآ  میب  هشیدنا و  ز  تشگ ***  داش  شلد  بحرم  دینشب  هچ 
ور  راکیپ  يوس  دهن  هر  رگید  وجگنج ***  ثراح  ات  دومرفب 

هاوخ  دروان  درم  نیا  يوس  ورب  هاپس ***  نارس  نادرگ  نیزگب ز  هک 
ریسا  روایب  ای  شکب  ار  وا  رم  ریگب ***  شتسد  ار ز  یبن  ياول 
مرسفا  رس و  ناویکب  يزارف  مرب ***  ار  وا  وت  يرآ  هدنز  رگا 

نک  روس  یکی  شگرم  زار  یبن  نک ***  رود  نت  ار ز  شرس  هن  رگ  و 
دیشک  رب  لد  یشورخ ز  يداشب  دیون ***  بحرم  ثراح ز  دینشب  هچ 

تخب  روشنآ  وت  تخب  هب  نونکا  هک  تخت ***  دیسوب  دیدنخ و  دیشورخ و 
ترس  يادف  میامن  ار  شرس  ترب ***  مرآ  هدنز  ای  راوخ  مشک 

گنت  تسب  رمک  نتسج  گنج  یپ  گنج ***  ناتفخب  ار  نت  دیشوپب 
نیمز  يور  دیزرلب  شمیب  ز  نیز ***  تشپ  رب  تسج  نیمز  يور  ز 

اج  دمآ و  رب  نارادمان  لد  انرک ***  ندیشورخ  دمآ  رب 
وه  ياه و  هگ  دروآ  دمآ ز  رب  ور ***  دروآ  ردنا  يورب  رکشل  ود 

هاگمزر  رد  قوراف  تشگ  ناور  هاگدروآ ***  وچ  نازان  تشگ  دوخب 
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وا  تشم  رد  دوب  یبن  ياول  وا ***  تشپ  سپ و  ناوارف  هاپس 
تشاذگ  ناویک  سیج و  رب  مارهب و  ز  تشد ***  نابسا ز  ناراوس  شورخ 
گنر  هتفر  هم  رهم و  خر  زا  میب  ز  گنت ***  تشگ  رمع  يوسب  ثراح  هچ 

مهب  ناویک  مارهب و  درک  نارق  مژد ***  گرگ  ریش  اب  تشگ  نیرق 
نامگ  دب  كرشم  نآ  تفگ  نینچ  نابز ***  ثراح  داشگب  مانشدب 

تسه  گنن  وت  مالسا  زار  تب  هک  تسرپ ***  تب  كرشم  يا  تفگ  ودب 
يدمآ  هاوخ  هنیک  ام  يوس  ارچ  يدمآ ***  هاگمزر  رد  هچ  رهب  ز 

دربن  گنج و  ماگنه  مزر  هگ  درم ***  راک  اجک  دیآ  درمانز 
راد  ياپ  یمد  یئوجمزر  رگا  راهنیز ***  نونک  یئوج  هچ  نک  هگن 

رگ  هیوم  وتب  ددرگ و  رکبوب  هک  رس ***  لاپوکب  مبوکب  تنانچ 
ورب  ار  هرگ  دز  وا  راتفگ  ز  وا ***  راتفگ  دینشب  هکنوچ  رمع 

داهن  دب  نیا  دروآب  دزات  هک  داد ***  زاوآ  رگشل  يوس  مغ  زا  رپ 
دوب دروان  راکیپب و  شیار  هک  دوب ***  درم  کی  قوراف  باحصا  ز 

وا ندش  دیهش  ثراح و  اب  نمؤم  نآ  هبراحم  نادیمب و  نید  لها  زا  رفن  کی  ندمآ  نایب  رد 

دومنغن  یمد  هنیک  گنج و ز  ز  دور ***  ثراح  يوس  ات  دومرفب 
تفای  دروآ  مه  نادیمب  ثراح  هچ  تفاتش ***  نادیمب  ثراح  يوس  وا  هچ 

درک  تساوخیم  هچنآ  شا  هزین  رس  درک ***  تسار  وا  يوس  ار  هزین  رس 
وم  راسخر و  لایورب  نوخ  زا  رپ  وگ ***  دننامب  شتفرگ  رب  نیز  ز 
روگ  تخادرپ  هب  شروتس  مس  ز  روتس ***  يورب  دیزات  دنکفیب و 

سوردنس  نوچ  يور  ار  ضفحوبا  سوک ***  ياغوغ و  دمآ  ردنا  رباب 
تفج  تسیک  هگ  دروآب  ار  وا  هک  تفگ ***  درک و  هپس  يوسب  ور  دش و 

نیبج  رب  هرگ  دش  رمع  يوسب  نید ***  نادرم  يریلد ز  دمآ  رب 
رذحلا  وغ  شناج  دمآ ز  رب  رو ***  هنیک  نآ  نادیمب  دمآ  هچ 

(173) هحفص
دیزو  وا  يوس  ینازخ  داب  وچ  دیدب ***  شگنج  نادیمب  ثراح  هچ 

تسپ  كاخ  اب  برضناز  درک  ارو  تسکش ***  رب  مهب  ار  وا  برضکیب 
رنه  یب  یک  دیزات  هراب  رگید  رمع ***  يوسب  روالد  دوهی 

گنرد  يراد  هچ  ناریلد  گنجب  گنجب ***  یئاین  نادیمب  دوخ  ارچ 
تسد  هتسب  ارت  بحرم  يوس  مرب  تسرپتب ***  يا  هدنز  ارت  نونکا  مه 

گنج  وت  اب  هگ  دروآب  مزاس  هک  گنن ر  راع و  ارم  دشاب  دنچ  رگا 
ور  درک  شرت  يار و  هریت  شدش  وگتفگ ***  نیا  دینشب  هکنوچ  رمع 

دابم  یتیگ  نهپ  رد  وت  مان  هک  داهن ***  دب  يا  هک  خساپ  داد  نینچ 
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درگ  وت  ناج  مرآ ز  رب  هن  رگ  و  دربن ***  گنج و  هاگ  ینم  وفک  هن 
ویرغ  رپ  لد  تخات  رمع  يوسب  وید ***  دننام  دیزاتب  نادیمب 

رمع  زا  دوهی  دوهی و  زا  رمع  رگیدکی ***  زا  دوب  ناشراع  یسب 
باتک  یب  یکی  باتک و  لها  کی  باتشاب ***  یکی  گنرد و  اب  یکی 

گنج  راک  رد  هدیشوک  تخس  یکی  گنر ***  هدندرگ  گنج  رد  هدرک  یکی 
درز راسخر  هتشگ  مغ  ار ز  یکی  دربن ***  رد  نامداش  هتخات  یکی 

رمع ندومن  تمیزه  رمع و  بناجب  ثراح  ندمآ 

رارف  هار  هتسج  یکی  نادیم  ز  رارق ***  نادیم  نهپ  رد  هدرک  یکی 
هتخاب  لد  نید و  یکی  شمیب  ز  هتخات ***  یمه  نادیم  يوس  یکی 

تسم  نالیپ  دننام  دیشورخ  تسد ***  دیزابب  ثراح  هاگان  هک 
تشپ  دومنب  دید  نانچ  نوچ  رمع  تشمب ***  يدومع  دش  رمع  يوسب 

گنج  نادیم  نازات ز  تفر  نورب  گنچب ***  يدرمب  هتفرگ  ار  اول 
يرورس  وا  وچ  ادابم  ارسک  هک  يرگشل ***  وا  تشپ  سپ  ناشورخ 
تشپ  وت  هشیمه  رگشلب  يراد  هک  تشرد ***  ياهراتفگ  رپ ز  نابز 

گنن  وت  يرآ  رگشل  رب  گنج  رهب  گنج ***  ياپ  هگمزر  رد  وت  يرادن 
زیرگ  هار  رادهپس  دیوج  هچ  زیتس ***  دیوجب  نمشد  یک ز  هپس 

رارف  هار  رادهپس  دیوج  هچ  رارق ***  نادیمب  دیامن  یک  هپس 
تسین  گنج  ةویش  نینچ  نادرمب  تسین ***  گنن  دوخ  راک  زا  چیه  ارت 

رشبلا  ریخ  کیدزنب  دمایب  رگ ***  زوریف  دنمرنه  ویدخ 
سوب  داد  ار  كاخ  دش و  هدایپ  سوردنس ***  خرب  نازرل  زرل  نتب 

دای  رایپ  راک  زا  درک  یسب  داشگ ***  رب  نابز  ربمیپ  يوسب 
تسد  مدادن ز  ار  اول  نم  یلو  تسکش ***  ام  رگشل  ربا  مآ  هک 
هاپس  اب  هگیاج  نیا  زا  میآ  رب  هاگب ***  ادرف  هک  دیآ  رتهب  نونک 

ام  میهاوخب  رگ  ناهج  هاپس  ام ***  میئاین  رب  هپس  نیا  اب  هک 
تسکش  دیآ  رگشل  نیدب  زگره  هن  تسدب ***  دیاین  زگره  هعلق  نیا  هک 

گنت  راک  نایمالس  اب  دش  وز  هک  گنچب ***  دمآ  ردنا  نصح  نت ز  یکی 
نم  تسد  زا  وت  ياول  دریگ  هک  نت ***  لیپ  نآ  نم  يوس  دیزاتب 

متخیرگب  سرت  زا  وت  يوسب  متخیواین ***  رد  واب  يدرمب 
نمجنا  يوس  ار  ور  دیدنخب و  نخس ***  يو  زا  ربمغیپ  دینشب  هچ 

دنمجرا  نآ  رگشل  اب  تفگ  نینچ  دنلب ***  کنابب  يداش  يدومن ز 
ماکل  ناشخر  رهم  سرف  رب  دنز  مان ***  زوریف  خرچ  نیا  هچ  ادرف  هک 

دننم  ریگ  تسد  نآ  ناگرزب  دننم ***  ریسا  ژد  نیا  ناریلد 
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تسا  نم  تسدب  ژد  رد  دیلک  تسنم ***  تسشن  ژد  ةراب  نیا  رب 
ران  دلخ و  رگ  تمسق  تسه  وا  هک  راز ***  راک  نیا  يوس  يرواد  دور 

یسب  دراد  هیاپ  ادخ  دزن  هک  یسک ***  نادیمب  دزارف  رب  ملع 
ملع  زارف  رب  هگدروآب  مدق ***  نادیمب  یئوجگنج  دنز 

نیبج  شمودق  رب  کلم  كولم و  نیمز ***  نامسآ و  زا  دنیاس  هک 
تسلا  دهع  هتسب  دش  تسد  نآ  زک  تسکش ***  دیآ  ردنا  مصخب  یتسد  ز 

هتخاس  نیرفآ  ناهج  ارنآ  هک  هتخآ ***  دوش  یغیت  گنج  نیا  رد 
دنمجار  ادخ  تسد  هچ  دشاب  هک  دنلب ***  یتسد  مصخ  رس  رب  دوش 

تسا  ربمغیپ  زار  مه  شرع  رد  هک  تسیرگ ***  نالوج  گنج  نیا  رد  یناوج 
تسوا  رای  ادخ  ادخ و  لوسر  تسود ***  تسار  ادخ  لوسر  ادخ و 

گنج رادناهج  اب  دوب  ادرف  هک  گنرد ***  دیاب  زورماک  دومرفب 

نادزی ریش  نانمؤم و  ریما  بانج  حدم  باتک و  شیارآ  نخس و  فیصوت  رد 

تشد  يوس  یکی  هوک و  يوس  یکی  تشگزاب ***  وا  نامرفب  رگشل  ود 
رهم  ياج  رب  هام  دش  رادومن  رهچ ***  هدرپ  رد  وید  نوچ  دیشوپب 
نوگ  راگنز  زبس  ةدرپ  ارس  نورب ***  بش  ورسخ  دز  شقن  زا  رپ 

بش  دیشورخ  رب  نیسپ  زور  ز  بش ***  دیشوپ  هچ  نیشیپ  زور  خر 
وگتفگ  بش  زور و  نآ  زا  مزاس  هک  وزرآ ***  ارم  رم  دب  زور  بش و 
مبل  ایوگ  دیدرگ  زور  بش و  مبش ***  فصو  زور و  نآ  فاصوا  رد 
لایخ  ردنا  بش  زور و  هچنآ  مدب  لاصو ***  زور  وچمه  یبش  ار  اضق 

باتفآ  نورب  بکاوک  ياجب  باقن ***  یلین  خرچ  زا  دماک  دش  هچ 
دوب  زورون  زور  زا  رتهب  یسب  دوب ***  زور  زا  رتنشور  هکنآ  بش  هچ 

ناکیار  واب  ملاع  هتشگ  دش  هچ  ناگناگیب ***  يارآ  سلجم  بش  هچ 
ناهن  وز  هدش  اراکشآ  بش  هچ  ناهج ***  مشچ  ود  ياس  همرس  بش  هچ 

یگ  هدنیاپ  رمع  هتفای  وا  زا  یگ ***  هدنز  شتملظ  زا  تفای  رفظ 
باوخ  دربیمن  يداش  ممشچ ز  ود  باتشدب ***  میرادیب  هب  بش  نآ  رد 

ةدنب  نیمک  شباتفآ  دب  هک  ةدنتسرپ ***  دمآ  رس  رد  ارم 
امن  یئانشور  هر  بش  نیا  رد  اب ***  لد  تب  يا  ارو  متفگ  هب 

باتفآ  بش  دمآ ز  رب  یتفگ  وت  باوخ ***  ياج  زا  تسجرب  دینشب  هچ 
یم  لقن و  برطم و  یم و  ممزبب  یپ ***  هدنخرف  رادلد  دروایب 

تخوس  بآ  شتآ و  شخر  بات  ز  تخورف ***  شتآ  هرهچ  نیشتآ  نآ  هچ 
دوب  رون  زا  یلاخ  ودب  شتآ  هک  دوب ***  رون  نآ  زا  ار  شخر  شتآ  رپ 
ریذپ  لد  نخس  دب  نهد  ناز  یلو  ریش ***  يوب  شدیآ  نهد  زا  زونه 
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ناسللا  بیط  يوجلد  يارالد و  نابز ***  نیریش  يوگ  شوخ  يوگ  نخس 
سک  تسد  زا  شناماد  هدولآ  هن  سرتسد ***  وا  نامادب  ارسک  هن 

هتخیب  رت  گربلگب  شگشم  هن  هتخیر ***  رپ  غاز  شنشلگ  رب  هن 
اج  هدرک  رکش  گنتب  شروم  هن  هآ ***  گنز  هتفای  شا  هنیئآ  ز 
غاز  رپ  زا  یلاخ  نمچ  شزونه  غاد ***  هلال  رب  هداتفین  شزونه 

تخاون  یئاون  نیا  رب  قاشع  هچ  تخات ***  قاشع  گنهآ  رب  یئاون 
تسد  یتسرپ ز  دوخ  زا  تراک  هدش  تسرپ ***  دوخ  سوه  اوه و  زا  يا  هک 

( 174  ) هحفص
یط  زاس  ار  ود  ره  یم  ۀعرج  کیب  یگب ***  ات  ینم  ام و  فال  ار  وت 

لد  وت  يدنب  هچ  نان  ود  دنبلدب  لسگ ***  لد  لسگ  ربلد  نیا  زا 
نک  هشیدنا  ندیتسرپ  دوخ  نیا  زا  نک ***  هشیپ  یتسین  رذگب و  دوخ  ز 

سک  رایسب  تخاب  سوه  وا  اب  هک  سوه ***  يزابب  يزابب  يزاب  هچ 
تشز  وید  نیا  ماروشم  نوسفاب  تشنک ***  دب  نیا  رهم  زا  لد  نک  اهر 

سک  تسا  دروخن  رب  سخ  راخ  نیز  هک  سخ ***  راخ  زا  دروخ  رب  وت  یهاوخن 
وج  ماک  دوخ و  ماک  كرت  نکب  وجمان ***  رذگب و  ناشن  مان و  ز 

دنبب  نک  ار  وید  وش و  نامیلس  دنژن ***  وید  تست  رب  هزیچ  ارچ 
تسم  ناتسم  مزب  مرحم  يوش  تسرپیم ***  يوش  ناتسم  وچمه  رگا 

وبس  نوگلگ  دروآ  لگ  خاش  هک  وب ***  گشم  ةداب  نآ  یقاس  هدب 
تسشوخ  ناراهب  رد  نمچ  ياوه  تسشک ***  یم  نمچ  فرط  تسراهب و 

نک  غاب  نیا  ياشامت  ینامز  نک ***  غار  زا  غراف  لد  يآ و  غابب 
نک  گنهآ  گنچ  يوس  ینغم  نک ***  گنج  فص  نایب  مگنچ  ز 
تساون  رپ  کلف  هن  ناتساد  نیز  هک  تسار ***  زاوآ  روآ  رب  یئاون 

نک  زان  هشب  ناوخب و  يدورس  نک ***  زانهش  توص  رب  زان  ایب 
ناتسلباز  ماب  رب  هزرل  نکف  ناتساد ***  نیا  زا  ناتسدب  لبازب 

ینک  یناولهپ  زا  متسر  لجخ  ینک ***  ینایب  یناوهلپ  نیز  هچ 
نک  گنج  یئارآ  فص  نادیمب  نک ***  گنت  رمک  دنب  گنج  نیا  رد 

تسدب  دریگب  يدنه  غیت  وگب  تسم ***  مین  نکفا  درم  مشچ  نآب 
رابغ  ناراذع  نیمیس  راسخرب  رامش ***  یب  رگشل  زا  تسشنب  هک 

نک  هراوآ  رگشل  نآ  هحفص  نیا  زا  نک ***  هراچ  ارم  راک  غیت  نآ  زا 
فکب  رجنخ  ریت  نکفا و  دنمک  فص ***  ود  ناگژم  لیخ  زا  يارابب 

دربن  مزع  مزر و  رس  مراد  هک  دروخ ***  لاس  هداب  نآ  یقاس  هدب 
نک  شومارف  میاوس  ام  مغ  نک ***  شون  یئم  ماج  هداب  نآ  زا 

يروآ  شوهب  وراد  شون  نآ  زا  يروآ ***  شوجب  لد  مرگ  یم  نآ  ز 
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يرواد  وا  وچ  هدیدن  نارود  هک  يرواد ***  زا  مزر و  زا  میوگ  نخس 
دوب  دنوادخ  ار  ادخ  کلم  هک  دوتس ***  مهاوخ  همان  نیا  رد  اریسک 

قاور  رخآب  ات  یبن  اب  دور  قاری ***  یب  فرفر و  یب  هک  يریما 
نخس  هیوگ  دنوادخ  لوق  ز  نک ***  رما  رد  هک  يراک  دنوادخ 

یمه  دزاتب  وز  نیرفآ  ناهج  یمه ***  دزات  هچ  نادیمب  شدنمس 
راکشآ  يدزیا  هر  شغیت  ز  راگزور ***  رد  هدیدرگ  هکیراوس 

ناهج  يادخ  غیت  تس  هدوب  هک  نایب ***  میامن  یغیت  تسد و ز  ز 
تفاتش  توبن  يوس  تسد  نآ  زا  تشاد ***  تسدنآ  زا  یمرگ  تشپ  یبن 

فاق  هوک  نیمز  متفهب  دش  ناهن  فازگیب ***  وا  قرب  زا  هک  یغیت  هچ 
هتفای  هر  برق  يوس  ملاع  ود  هتفات ***  وا  زا  قرب  کی  هچ  ملاعب 

نامز  نیمز و  دزوس  مزر  هگ  نامسآ ***  شرهوج  رهز  شتآ  رپ 
نایب  حرش و  غیت  نآ  زا  دیوگ  هک  نابز ***  درادن  ارای  هک  اغیرد 

ملع نادرگ  نودرگ  ماب  ربا  مدحبص ***  هدنبات  دیشروخ  هچ 

اراول صاقو  دعس  ندومن  شهاوخ  نینمؤملا و  ریما  قح  رد  نیما  لوسر  ندومن  اعد 

رتخاب  ات  تسا  دایب  رواخ  ز  رس ***  دروآ  رب  رواخ  هاگرخ  ز 
نیمز  رب  خر  دنداهن  هب  الب  نیرفآ ***  ناهج  دزنب  ربمیپ 

بات  چیپ و  رد  میب  زا  هدنام  همه  بارطضا ***  رد  هلمج  نید  ناگرزب 
درز  هلمج  ناشکندرگب  ور  هدش  درد ***  رپ ز  لد  درد  ناز  هتشگ  همه 
تسیک  رادرب  مان  نیک  نادیمب  تسیک ***  لالاس  زورما  گنج  رد  هک 

دوبک  خرچب  ات  يدمآ  شورخ  دوهی ***  موقب  يداش  مدامد ز 
زیرگ  رد  ور  دنداهن  شهاپس  زیتس ***  ام  اب  درک  رگا  دمحم 

تسپ  دنتشگ  ضفحوب  رکبوبا و  تسکش ***  ازع  تال  رب  تساوخ  وا  رگ 
لوسر  دزنب  رسکی  دنتفرب  لولم ***  اهنخس  نیز  نید  ناگرزب 

لوبق  ددرگ  هک  ات  هگمزر  نآ  رد  لوسر ***  دزن  دندیشک  فص  همه 
راوتسا  گنج  راک  هتساوخ  همه  راتساوخ ***  ار  گنج  نآ  هتشگ  همه 

ماک  هدید  یسب  نمشد  دروانب  مان ***  دعس  دب  هک  يربلد  دمایب 
نمرها  هدش  حلسم  یتفگ  وت  نت ***  هدیشوپب  یمور  ناتفخب 

داد  هسوب  نیمز  مالک و  نیا  تفگب  داتسیا ***  ادخ  لوسر  يوسب 
مقیال  نم  هک  هد  نمب  ار  اول  مقیاش ***  ار  زورما  مزر  نم  هک 

دیکچ  رب  خرب  ناگژم  شگشرس ز  دینش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  ربمیپ 
رز  توقاب  يور  رب  دنکفا  رب  رهگ ***  رد و  دودنا  ردنا  میسب 

شورخ  دمآ  رب  مغ  زا  شیوم  رهز  شوجب ***  دمآ  رب  ایرد  وچمه  شلد 
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البرک فص  هاپس  مک  هش  اونین ***  رد  دید  نایع  یتفگ  وت 

هللادبع یبا  تالاوحا  زا  ۀمش  البرکب و  ریبخ  زا  زیرگ 

يو  نادنزرفب  اجنآ  رد  دیآ  هچ  یپ ***  موش  نآ  كاپان  دنزرف  ز 
ما  هماخ  ین  زا  نوخ  تشگ  نایع  ما ***  همان  تنیز  اونین  دش  هچ 

وس  راچ  زا  هلعش  ملد  دز  نانچ  ولگ ***  رد  هرگ  دش  ما  هیرگ  نانچ 
ررش دز  نامسآ  هنب  مهآ  ز  رت ***  تشگ  نیمز  متفه  مگشا  زا  هک 

تشذگ  رد  کلم  کلم و  مشورخ ز  تشذگ ***  رد  کلف  خرچ و  مناغف ز 
نانس  هدرک  تسار  یبن  طبسب  ناشن ***  دب  نآ  كاپان  دنزرف  هک 

هتخادنا  ردنا  گندخ  شیورب  هتخات ***  نامز  ماما  يوسب 
هدز  رس  رب  تسد  کلم  مغ  نآ  زک  هدز ***  رب  مهب  ار  يرگشل  فص 

هتساراین  ار  یفص  فص  نآ  وچ  هتساوخ ***  اپب  شنیرفآ  ات  هک 
لیلخ  حور و  احیسم و  میلک و  لیلج ***  شرع  ناکس  نامیقم و 

فص  نامیقم  زا  شاک  میدوب  هک  فسا ***  تسد  رشح  ات  هدوس  مهب 
کلم  كولم و  سنا و  نج و  ز  کلف ***  نیمز و  نامسآ و  تفه  ز 

زیختسر  مد  ات  لزا  زور  ز  زیمت ***  لها  دنتسه  هچ  ره  همه 
فص  ياج  رب  هراسخر  دنلامب  فسا ***  رپ  لد  نایرگ و  دنیایب 

نیگهودنا  نایرگ و  راز و  همه  نیبج ***  يور و  دنیاس  كاخ  نآ  رب 
راگدرک ربمغیپ  دینشب  هچ  راک ***  زاغآب  مدرگ  زاب  نونک 

نداد باوج  هتشذگ و  زور  گنج  ندروآ  دایب  ار و  صاقو  ترضح  نداد  باوج  رد 

دیشک  مه  رد  هتفگ  نآ  زا  وربا  ود  دیلپ ***  صاقو  دعس  ياه  نخس 
( 175  ) هحفص زاین  مرادن  ار  امش  مزر  هک  زاب ***  داد  نینچ  خساپ  مشخ  زا  رپ 

گنن  رشح  ات  تسه  برع  موقب  گنج ***  راک  زا  يو  شیپ  زور  یمد 
دوهی  موق  دسرتب ز  وک  یسک  دوب ***  هدنز  شدب  اب  ارچ  یتیگب 

سب  گنن  ناروآ  گنج  نامادب  سب ***  گنج  نآ  گنج  ارم  یتیگب 
یگناخ  نوچ  دننیشن  هناخب  یگنادرم ***  هچ  دوخ  رب  دننبن 

دربن  هاگ  يدرم و  ماگنهب  درم ***  راک  اجک  دیآ  درمانز 
زیرگ  رد  دروآ  ور  راچان  هک  زیتس ***  دزاسن  یئاج  دنمدرخ 

ریش  راک  دنک  نادیمب  هنوگچ  ریپ ***  هابور  تسا  رکمز  رپ  رگا 
تسین  وت  راکش  ناریش  نادیمب  تسین ***  وت  راک  گنج  يرادهپس و 
تسیسب  یتیگب  اهناتساد  وز  هک  تسیسک ***  رگشل  رالاس  زورما  هک 

گنز  مالسا  رهچ  زا  دیادزب  هک  گنج ***  يوس  یسک  دزارف  رب  ملع 
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نیک  مشخ و  هگ  شبیهن  میب و  ز  نیچ ***  هنیک  زا  دنکفا  هچ  وربا  رب 
لیف  باحصا  رد  لزلزت  هداتف  لین ***  دور  رد  نوعرف  هتفر  ورف 

وا  گنر  وا  تسا  نیرب  شرع  هک  وجگنج ***  دوش  یهاش  مزر  نیا  رد 
تسوا  تشم  رد  حتف  رد  دیلک  تسوا ***  تشپ  نیرفآ  ناج  راداد  هک 

زیرگ  رد  وا  تشپ  یسک  هدیدن  زیتس ***  گنج و  ماگنه  هک  يریلد 
دوب  شرع  زا  رترب  شا  هبق  نیمک  دوب ***  شرف  کلم  لاب  همیخ  نآ  رد 

دوب  هدرب  یکی  شنامسآ  تفه  هک  دوب ***  هدرپ  ارس  ار  وا  هچ  منادن 
بانط  یب  همیخ  نوگتفه  نیمه  بابح ***  نوچ  دب  همیخ  نآ  نامادب 

رایرهش ز ن  هرز  دمآ  هک  نسحلاوب ***  دب  هدرپ  ارس  نورد 
وا  يور  رس و  تسد و  دیسوبب  وا ***  يوس  یلع  دش  ناور  يداشب 
تسدب  شتسد  تشاد  فرش  هار  ز  تسشن ***  ياج  دمآ  رب  ربمیپ 

گنن  هدود  رب  گنج  نیا  زا  دمآ  هک  گنج ***  راک  زا  رایسب  دنار  نخس 
تست  راوازس  يدرم  زورما  هک  تست ***  راک  نیا  گنن  ام  ندود ز  ز 

زاب  دروآ  خساپ  نینچ  رفنضغ  زار ***  هنوگنیا  تفگ  رشبلا  ریخ  هچ 
ناوتان  منت  دش  دمر  درد  ز  ناهج ***  رایرهش  یک  تفگ  نینچ 

دوب  نمشد  گنج  وزرآ  ارم  دوب ***  نم  هویش  يرورپ  نت  هن 
یلع  دنیشن  اهنت  مزر و  رد  وت  یلع ***  دنیب  هک  دناوت  یم  اجک 

شورخ  شوج و  رپ ز  نید  ناگرزب  شوج ***  داتفا  رد  رگشلب  هگان  هک 
دنتشاذگب  همیخ  هدرپ و  ارس  دنتشادرب ***  هرعن  همه  رسارس 
برع  رایرهش  یک  دنتفگب  بل ***  دنداشگ  رب  همه  يرازب 

زارد  رب  امب  نمشد  تسد  دوش  زاب ***  لاگنچب  وت  یب  میغرم  وچ 
همه  ددرگ  هریت  نابش  یب  همر  همر ***  دزنب  دشابن  رگ  نابش 

نوگن  رس  نایمالسا  تخب  دوش  نورب ***  یئان  همیخ  زا  زورما  رگ 
يارس  هدرپ  یئاین ز  رگ  نورب  ياجب ***  نت  کی  هدنز  رگد  دنامن 
نمجنا  اب  تفگ  نینچ  خساپب  نخس ***  نیا  نید  رالاس  دینشب  هچ 

راکش  هگنآ  دنزاس  دننیبب و  راز ***  راک  هگ  یگنج  ناریش  هک 
منک  هراچ  هچ  دشابن  ممشچ  هچ  منک ***  هرانک  نمشد  یک ز  نم  هک 

گنج  ياج  رهب  ندرک  دنناوت  گنچب ***  ناریش  نادندب و  نازارگ 
گنلپ مرچ  گنچ  درد  هنوگچ  گنج ***  زور  رد  ریش  رگا  دنیب  هن 

رواد ترضح  هدیزگرب  نآ  مشچ  دمر  تهجب  ردفص  ردیح  مشچ  رد  ربمغیپ  بانج  نهد  بآ  ندیشک 

دندش  ناشورخ  نادزی  كاپ  يوس  دندش ***  ناشوج  دندینش  رگشل  هچ 
زار  درک  یسب  تسد و  دروآ  رب  زاین ***  یب  هگرد  يوس  ربمیپ 
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دیشک  رد  یلع  مشچب  ارنابز  دیجم ***  لوسر  نادنچ  هاگنآ  سپ 
نامز  رد  دش  مشچ  نآ  ياوادم  ناج ***  سنا و  ربمغیپ  زاجعاب 

دنلب  دش  یبن  توص  ریبکتب  دنمجرا ***  نآ  مشچ  نوچ  تفای  افش 
دش  هدنز  نید  نارادمان  لد  دش ***  هدنخرف  زور  همه  ار  نالی 

دنتشارفا  ردنا  خرچب  اهملع  دنتشادرب ***  هرعن  نید  ناگرزب 
شورخ  دمآ  رب  نادزی  هاگرد  ز  شوجب ***  دمآ  ردنا  نامز  نیمز و 

نیرب  شرع  ناکس  هتشذگ ز  نید ***  ناگرزب  شورخ  يداش  ز 
نفک  ناتفخ  يور  رب  دنکفا  رب  نت ***  دیشوپب  ناتفخب  رفنضغ 

دندش  نایرب  زیت  شتآ  رب  وچ  دندش ***  نایرگ  دندید  هچ  ناگرزب 
باتفآ  باجح  ودنا  دش  تلجخ  ز  باجح ***  زا  باتفآ  زا  هچ  دمآ  رب 

شخرف  خر  رگشل  دندید  وچ  شخر ***  رون  دیبات  هچ  نادیمب 
دندش  ناریلد  نوچ  ناگدنزیرگ  دندش ***  ناریش  هچ  نادیمب  نازارگ 
هام  دیشروخ و  یتشذگ ز  رب  یمه  هاگمزر ***  نآ  رد  ناریلد  شورخ 
یمه  دشوجب  ایرد  وچمه  نیمز  یمه ***  دشورخ  رب  ناهج  یتفگ  وت 

مگ  خرچ  رد  تشگ  هم  رهم و  خر  مس ***  هدوسرف  ناروتس  مس  ز 
ریپ  مارهب  رهم و  دش  همیسارس  ریگ ***  رادوغ و  دمآ  رب  رگشل  ز 

گنچ  هدنبات  دیشروخ  هریت  هدش  گنج ***  تشد  نآ  رد  ناراوس  درگ  ز 
ریپ  مارهب  دروآ  رس  رب  رپس  ریت ***  زرگ و  هزین و  رس  میب  ز 

دش  كالفا  رب  ناشیا  زا  كاخ  سب  ز  دش ***  كاچ  نابز  ناروتس  مس  ز 
كامس  رد  کمس  اس و  دش  نایع  كاچ ***  كاچ  نیمز  واک  تشپ  هدش 

نامسآ  تفه  یتشذگ ز  رب  یمه  نالب ***  کناب  ناریلد و  شورخ 
دش  بوک  دگل  نایاپ  داب  مس  دش ***  بوشآ  رپ ز  نامز  نیمز و 
دوپ  ورات  یب  تشگ  ناشراک  همه  دوهی ***  موقب  دمآ  رد  لزلزت 

دید  رالاس  رادهپس و  ار  هپس  دید ***  راکیپ  راک  نینچ  بحرم  هچ 
هاگ  دروآ  راک  رگشل و  نآ  زا  هاپس ***  ناشک  رس  زا  دیسرپب 

تسا  هدمآ  راز  راک  یپ  رگید  هک  تسا ***  هدمآ  رای  هک  ار  نایمالسا  هک 
هاپس  رسکی  مالسا و  ناریلد  هاگمزر ***  نآ  زا  دنشورخ  رب  نانچ 

تسیک  رادهپس  ناسنیدب  ناشیارب  تسیچ ***  راک  نیا  ریبدت  دینیبب 
تسا  هدمآ  دنمجرا  رگید  دمحم  تسا ***  هدمآ  دنلب  ناشیا  ریبکت  هک 

سب  دندوب و  ضفحوب  رکبوبا و  سکچیه ***  وا  رای  دبن  اجنیا  رد 
راسمرش  دش  قیدص  رکبوبا  راخ ***  تشگ  وا  قوراف  هلمح  کیب 
لجخ  راخ و  دنتفرب  نازیرگ  لگب ***  دش  ناشیاپ  هگمزر  نیا  رد 

كاپ  كاپان  ود  ره  نآ  زا  دش  ناهج  كاخب ***  ناشناور  دمآ  ردنا  گنن  ز 
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ور  گنج  يوس  دراد  هک  منادن  وا ***  باحصاب  دمآ  ردنا  تسکش 
تسا  هدمآ  راز  راک  یپ  رگید  هک  تسا ***  هدمآ  رای  هک  ار  وا  هراب  رگید 

بیهن  دمآ  رگشل  نآ  زا  ام  رب  هک  بیشب ***  دمآ  ردنا  تخب  هک  انامه 
وجگنج  نیک  تشد  نیا  رد  دشاب  هک  وا ***  دادماب  دمآ  هک  منادن 

(176  ) هحفص

نادوهی باوج  رگشل و  زا  ار  مالسا  رگشل  ماحدزا  ببس  بحرم  ندیسرپ 

دوب  هدید  ناهج  ناولهپ  وا  هک  دوهی ***  موق  يرادمان ز  کی 
راگزور  شدرگ  نیا  نم  منادن  رایرهش ***  یک  تفگ  نینچ  خساپب 

ما  هدیسرپ  زار  یسب  شنید  ز  ما ***  هدید  یسب  برثیب  ار  یبن 
راز  راک  هتسیاش  تسین  یسک  راغ ***  رای  زج  ضفحوبا و  زا  ریغب 

تسا  يورس  نارورس  رس  رب  وا  هک  تسا ***  روآ  مان  درم  یکی  نکیلو 
تسود  تسه  لدب  ناجب و  ار  یبن  تسوا ***  داماد  تسا  ریلد  ناوج و 

دوب  رگشل  رالاس  گنج  رهب  دوب ***  رفظم  نمشد  راکیپ  هب 
ناشن  سک  وا  هچ  یتیگب  هدادن  ناشکندرگ ***  یگنج و  نادرم  ز 

تسا  ربمغیپ  رای  لدب  ناجب و  تسا ***  روای  مه  رای و  ناجب  ار  یبن 
تسار  تشگ  یبن  نید  تشپ و  وزا  تساک ***  رفک  ناهج  رد  وا  ریشمش  ز 

ریزگان  نیکب  دش  وا  زا  نازیرگ  ریپ ***  نایفس  هک  ناهاگمزر  یسب 
درم  نادرم  یگنج و  ناریلد  دربن ***  رد  وا  شیپ  زا  دنزیرگ 

گنج  زور  نیمز  رب  دنکفب  رگا  گنهن ***  شزرگ  ياج  زا  دریگ  رب  هن 
راذگ  شدرگ  دنراین  ناراوس  راز ***  راک  يوس  دیآ  وچ  هدایپ 

تفخ  دنراین  شغیت  بیسآ  ز  تفج ***  کیدزنب  ناهاش  هدوسآ  لد 
نیمز  نامز و  دزرلب  شمیب  ز  نیک ***  زور  نوچ  غیت  دنک  هنهرب 

گنرد  شغیت  شیپ  یسک  درادن  گنج ***  نادیمب  ناشورخ  دیآ  هچ 
تسین  گنت  نینچنیا  راک  تسین  رگا  تسین ***  گنج  نیا  رد  مدینش  نکیلو 

یسب  دیوج  گنج  هگمزر  رد  هک  یسک ***  نارادمان  نیز  تسین  رگید 
تشگ  درد  زا  رپ  اهنخس  نیز  شلد  تشگ ***  درز  شخر  بحرم  دینشب  وچ 

رنه  رپ  نآ  مان  وگ  زاب  نمب  ریس ***  وکین  درم  یک  تفگ  نینچ 
وا  مان  زا  نیئآ و  نید و ز  ز  وا ***  زاغآ  ماجنا و  وگ ز  نخس 

دیسر  ناسنیدب  نید  یپ  برثی  ز  دیسر ***  يرایب  ار  یبن  دیاش  هک 
تسروآ  مان  تسا و  درگ  تسریلد و  تسا ***  رورس  یبن  هاپس  وا  رب  هک 

هاپس  دیشورخ  رب  نانچ  ناسنیا  هک  هاگمزر ***  نیا  رد  دمایب  انامه 
ناشک  رس  اب  دروآ  هب  هنوگچ  ناشن ***  يراد  هچ  شروز  وزاب و  ز 
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راز  راک  نیا  رد  دیآ  ردنا  وا  رگ  راگزور ***  دب  هک  خساپ  داد  نانچ 
ناشن  یتیگب  نارای  ینیب ز  هن  ناشک ***  رگشل  هن  دنامب  رگشل 

دوهی  موق  خیب  نب و  دزوسب  دونغ ***  سک  هگمزر  نیا  رد  دراین 
گنت  راک  دوش  نودرگب  دیآ  رگ  گنجب ***  دیآ  ردنا  وا  هک  ادابم 

وا  ماجنا  نیئآ و  نید و ز  ز  وا ***  مان  زا  يدیسرپ  هکنآ  رگید 
تسد  هدولاین  يزعب  تالب و  تسرپ ***  تب  وا  تسا  دوبن  زگره  هک 

شدناد  نوزف  ناتسرپ  نادزی  ز  شدناخ ***  یلع  تقفش  ربمیپ ز 
یسب  یتیگب  دنام  دنچ  رگا  یسک ***  سک  وا  وچ  یتیگب  دنیبن 

ریپ  ضفحوب  رکبوب و  دننام  هن  رینم ***  ردب  دننام  تسیناوج 
رهم  هام و  وا  وچ  یناوج  هدیدن  رهچ ***  دومنن  خرچ  رب  رهم  ات  هک 

لدب  یب  دوخ  هچ  یشقن  تسا  هدیشک  لزا ***  دنب  شقن  رگم  یئوگ  وت 
نیمز  رب  دوش  نوخ  ناور  شغیت  ز  نیک ***  دزات ز  هک  وس  رهب  نادیمب 
تسپ  كاخ  اب  هتشگ  وا  تسد  زا  هک  تسد ***  روز و  اب  ناناولهپ  اسب 

درز  خرس و  دوش  نارادمان  خر  دربن ***  هاگب  دشورخ  رب  وا  وچ 
نفک  ناش  هرز  دش  وا  مزر  رد  هک  نت ***  هنیئور  نارادمان  اسب 

نیمز  نامز و  دزرلب  شمیب  ز  نیک ***  دشروخ ز  رب  وا  وچ  نادیمب 
زیرگ  رد  وا  تشپ  یسک  دنیبن  زیتس ***  هاگ  دنرازه  دص  رگا 

دزگ  نادندب  تریح  تسد  کلف  دهن ***  نادیمب  اپ  نوچ  مزر  هگ 
ریپ  هابور  دننام  خاروسب  ریش ***  هز  وش  هدش  شبیهن  میب  ز 

وا  ياپ  یسک  دراد  مزر  رد  هن  وا ***  ياتمه  تسین  یسک  یتیگب 
مد درواین  رب  مغ  ینامز ز  مژد ***  دش  مغ  بحرم ز  دینشب  هچ 

دوخ ردارب  ثراحب  ار  گنج  هقیرط  يربیخ  بحرم  نتفگ 

راوتسا  گنج  راک  دنک  نادیمب  رادمان ***  ثراح  ات  دومرفب 
شاب  رادیب  تسا  باوخ  ماگنه  هن  شاب ***  رایشه  راک  رد  تفگ  ودب 

راگزور  یسب  نادرمب  دیآ  رس  راز ***  راک  رد  زورما  هک  منآ  رب 
نخس  نم  زا  شوینب  مزر  نیا  رد  نت ***  يارایب  نهآ  دالوفب و 

تسا  رتمک  رن  ریش  شرب  يروم  ز  تسا ***  رد  نادیمب  يدرم  هیامنارگ 
تسس  ریش  هجنپ  شا  هجنپ  رس  ز  تسد ***  وزاب و  تسار  یبن  شتسد  ز 

ریپ  گرگ  رگنوسفا  هابور  وچ  ریلد ***  ریش  راکیپ  وت  يدرکن 
درگب  درآ  رد  نودرگ  خرچ  رس  دربن ***  مه  ارو  ددرگ  خرچ  رگا 

فاق  هوک  رد  میب  زا  هزرل  دتف  فالغ ***  زا  نیک  ریشمش  وچ  درآ  رب 
يوجب  درآ  ردنا  نوخ  يوس  ره  ز  وجگنج ***  نآ  دیآ  دربن  يوس  هچ 
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اپ  تسد و  ورس  زج  ناروآ  مانز  اجب ***  ار  ینت  ینیبن  نادیمب 
تسپ  شیزاس  هک  يزاتن  يزابب  تسد ***  ریش  يوس  يزابب  يراین 

ناور  ناشنت  دش ز  ناور  شغیت  ز  ناروآ ***  گنج  نارادمان و  سب  هک 
گنچ  ریش  يوس  يزابب  دراین  گنلپ ***  گنج  تسا  زیت  دنچ  رگا 
وجگنج  موش  نادیمب  نونکا  هک  ودب ***  ثراح  دروآ  خساپ  نینچ 

راز  راک  رد  هک  مگنچ  دزیرگ ز  رادمان ***  نآ  ضفحوب  رکبوب و  هچ 
مروآ  ریگ  تسد  شاوت  يوسب  مروآ ***  ریسا  ار  وا  هکنآ  ای  و 

منک  نایرب  رامیت  ار ز  شلد  منک ***  نایرگ  شیراوخ  ار ز  یبن 
منک  لد  وا  مزر  زا  غراف  ار  وت  منک ***  لطاب  شنوسفا  رحس و  همه 

نکم  یتسس  راک  رد  تفگ  ودب  نخس ***  ثراح  بحرم ز  دینشب  هچ 
دنمشوه  مدرم  نینچ  دیوگن  دنسپان ***  هتفگ  نیا  زا  شیدنایب 

نوخ  هدید  زا  ریشمش  دناشف ز  ناردنا ***  گنج  ماگنه  هک  یناوج 
نیک  ماگنه  دید  اهچ  شغیت  ز  نید ***  كاپان  نایفس  هک  يدینش 

گنرد  دراین  یگنج  ریش  شرب  گنج ***  زور  دهن  نادیم  يوس  ور  هچ 
شاب  رادهگن  ار  دوخ  درم  نیا  زا  شاب ***  رایشه  گنج  رد  دوز  ورب 

دنوش  نوماه  يوس  ژد  ناراوس ز  دنور ***  نوماهب  رگشل  دومرفب 
دنتخارفا  تیار  هگ  دروآ  هب  دنتخات ***  نورب  یگنج  ناراوس 

تشگ  هریخ  وا  زا  مارهب  ناویک و  هک  تشد ***  يوس  ژد  دمآ ز  رگشل  یکی 
مدب  ات  رس  نهآ ز  قرغ  همه  مس ***  دالوف  ناراوس  شتآ  هچ 

هام  دیشروخ و  هار  نآ  زا  دش  مگ  هک  هار ***  تسب  اوه  رب  نیمز  رابغ 
( 177  ) هحفص

دش  زیت  يرجنخ  يرجنخ  رهب  دش ***  زیرنوخ  غیت  يرکیپ  رهب 
ریپ  دننام  میب  زا  تشگ  ناوج  ریچ ***  تشگ  لجا  یگنج  نادرمب 

اج  كاخ  رد  درک  ناشک  رس  نت  انشآ ***  غیتب  دش  نارورس  رس 
يوه  ياه و  زا  رپ  نادیمب  ور  هدش  ور ***  هدرک  نیک  نادیمب  ناریلد 
فرط  ره  زا  سکان  نت  دنچ  زجب  فکب ***  هداهن  ناج  همه  نید  یپ 

ریت  زرگ و  رجنخ و  وا  زا  دراب  هک  ریگ ***  وراد  یکی  دش  نایع  یتفگ  وت 
رانک  ردنا  رس  اج  رهب  ناراوس  زاب ***  دروآ  رس  وس  ره  اهنانس ز 

نیز  تشپ  رب  دنشورخ  ناراوس  نیمز ***  ناروتس  مس  دنشوپب 
دید  راکیپ  تشد  همه  شتآ  رپ  دیرگنب ***  نیک  تشد  يوس  ربمیپ 

تفای  رون  وا  زا  نوماه  يور  همه  تفاتش ***  نوماه  يوس  ادخ  لوسر 
شرب  نشوج  ناتفخ و  دیشوپب  شردنا ***  درگ  مالسا  ناراوس 

رگداد  دزیا  تردق  دی  رف ***  بیز و  اب  دوب  ناردنا  شیپب 
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لامهیب  نآ  دوب  هگمزر  رد  هک  لاثمیب ***  دب  مزر  رد  هکنآ  ع )  ) یلع
دیکچ  نویامه  يورب  شکش  رس  دیرگنب ***  یسب  شیورب  ربمیپ 
دابگرب  نیرفآ  ناهج  يوسب  داد ***  رون  ار  هدید  ع )  ) یلع يورب 

نایع یناهن  ياهزار  وتب  ناهن ***  راکشآ و  رواد  يا  هک 

ربیخ حتاف  قح  رد  رشبلا  ریخ  ترضح  ندومرف  اعد  رکذ 

يروآ  دیلک  ار  درخ  رد  رهب  يروآ ***  دیدب  ردشش  نصح  نانچ 
ینک  رخسم  یتیگ  ود  مد  کیب  ینک ***  رگشلراچ  ناود  وس  رهب 

تسکش  یکلمب  يرآ  هلمح  رهب  تسدب ***  ير  تکلم  يرگشل  رهب 
تست  نامرفب  دزات  هک  وس  رهب  تست ***  نادیمب  يزات  هگی  نیمز 

نامز  کی  نتخات  زا  دیاساین  نانع ***  هتفرگان  وت  نامرف 
هتخیمآ  لگ  كاخب و  نت  یسب  هتخیر ***  ورف  نت  زا  هک  رس  اسب 

تخاس  راخ  شاوت  ورن  ماجنارس  تخارف ***  نودرگ  هک  ره  یشک  ندرگب 
راگزور  رد  تسا  زیزع  تراخ  هن  راخ ***  وت  زیزع  ددرگن  درگن  یتیگ  هب 

راز  راک  رد  حتف  یهد  ار  یلع  راوخ ***  گنج  نیردنا  ارم  يزاسن 
تسا  رواد  رگداد  وا  وت  کلمب  تسروای ***  ناجب  ار  نم  رای و  ارم 

دوجس  یتیگب  يدرکن  سک  ارت  دوبن ***  روای  رای و  یلع  رگ  ارم 
راگزور  رد  وت  تافص  دب  ناهن  راکشآ ***  وا  تاذ  رگا  یتشگن 

نمب  تبسن  تسیسوم  نوراه  وچ  نت ***  تسناج و  هچ  میرا  ناج  نت و 
سب زار و  نیا  مناد  نم  یناد و  وت  سک ***  تسین  وا  زج  روای  ای و  ارم 

تفگ  زاب  اهزار  همه  هتفهن  تفگ ***  زار  یسب  روادب  ربمیپ 
زار  ياناد  تفریذپ  شزاین  زاین ***  شدوب  هچنآ  زار  يانادب 

دید  شرع  رب  تاومس  متفه  ز  دیرگنب ***  نامسآ  تفه  يوس  یبن 
نایسدق  رپس  نانس و  هتفرگ  نایبورک ***  هدیدرگ  شوپ  هرز 

جوم  يایرد  هچ  ناشوج  ناشورخ  جوف ***  جوف  نامسآ  رهب  هداتس 
شوج  رپ ز  لد  لیلهت  ریبکت و  ز  شورخ ***  هدیشک  رب  فصب  فص  همه 

هتخاس  ار  راکیپ  راک  همه  هتخارفارب ***  وس  رهز  اهملع 
نیما  لوسر  يوسب  دش  ناور  نیمالا ***  حور  دنوادخ  دزن  ز 

داشگ  رب  يرد  شیورب  يداش  ز  داد ***  هدژم  نیا  هراب  رگید  ار  وا  رم 
رگن  ام  رگشل  ورسخ  يوس  رگن ***  الاب  يوس  رگد  راب  هک 

نیب  رادهپس  يدید  هچ  ار  هپس  نیب ***  رادناهج  يدیرگنب  ناهج 
دیدب  نیب  ادخ  مشچب  ار  ع)  ) یلع دیرگنب ***  نیرب  شرعب  نوچ  یبن 

رون  كالفا  تفه  هتفای  وا  زا  روتس ***  تشپ  هب  هتسشن  للکم 
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نیتملا  لبح  نیسوقب  هدنکف  نیزب ***  يدنمک  رابب و  ینامک 
باجح  ردنا  دنوادخ  رون  هچ  بارتوب ***  نت  نازورف  یعردب 

نیرفآ  ناهج  تسد  تشگ  نایع  نیتسآ ***  نماد  زا  شک  یعرد  هچ 
راگدرک  تیار  ادخ  لوسر  راکشآ ***  دید  هقلح  ره  نیسوق  ز 

شنماد  رب  شرع  رد  هیاریپ  هچ  شنهاریپ ***  شقن  رب  كالفا  هن 
دوتس  ار  دوخ  دنوادخ  ادخ و  دوشگ ***  شیاتس  نابز  ربمیپ 

دوتس  ار  یلع ع  دیدب و  ار  یلع ع  دومن ***  یتفگش  ربیخ  ربمیپ ز 
زاس  درک  ار  گنج  فص  نادیمب  زاین ***  زار و  راک  زا  تخادرپ  هچ 

قل  یما  يوگ  نخس  لوسر  برع ***  رایرهش  دش  يارآ  فص 
نیمز  هتشگ  بامیس  هچ  تلجخ  ز  نیک ***  ناتفخ  دیشوپ  هچ  ربمیپ 

ناکم ات ال  هتفر  نانس  نانع و  نانس ***  یتسدب  نانع و  یتسدب 

ادخ لوسر  ندومن  یئارآ  فص  نایب  رد  راتفگ 

رس  شیپ  رد  شیوشت  هدنکف ز  رپ ***  لاب و  هدز  تلجخ  کیالم ز 
گنت  دوب  شفص  رب  نامز  ناکم و  گنج ***  رهب  زا  تسارآ  فص  ربمیپ 

نک  زاغآ  همغن  نیا  فاصوا  ز  نک ***  زاس  اون  یئاون  ینغم 
هام  ود  یئامن  روخ  ۀمین  زا  هک  هالک ***  فرط  ود  زا  فصو  دروآ  رب 
ینکفا  روشن  اهلدب  فص  نازو  ینکفا ***  روش  وت  اهلدب  فص  نیزا 

وگ  زاب  هگمزر  نیا  فاصوا  ز  وگ ***  زار  ارم  یئاجک  ینغم 
نک  مظن  نیا  بیترتب  یمزب  وت  نک ***  مزب  یکی  ناراذع  نیمیس  ز 

رارش  رپ  نک  مزر  هصرع  ارم  راسی ***  نیمی و  هد  نانت  نیمیسب 
نک  كاچ  ما  هنیس  ابق  كاچ  ز  نک ***  كالاچ  ناراوس  کباچ  ز 

هاگبلق  نانت  نیمیس  ارایب ز  هاپس ***  دروایب  يزات  ناکرت  ز 
نک  هدامآ  مزب  فص  فص  نیزا  نک ***  هداس  ور  ناراذعلگ  زا  فص 

یفک  متسدب  نابوک  ياپ  زا  هد  یفص ***  ارایب  ناراذع  كزان  ز 
اپب  یئایربک  زا  درک  یفص  البرک ***  فص  مزب  يارآ  فص 

نیزگ  فص  هش  فص  نآ  نامادب  نیرب ***  رهپس  نایبورک  وچ 
لالجلاوذ  توطس  وا  زا  نایامن  لالجلاوذ ***  فوفص  زا  تسب  یفص 
نیما  لیئربج  شدمآ  تفگش  نیک ***  تشد  رد  هاش  نآ  تسب  یفص 

ادخ  رون  دیباتب  نمیا  رب  اج ***  داد  هنمیم  يوس  ار  ع )  ) یلع
تشامگ  رب  هپس  بلقب  ار  ع )  ) یلع تشاد ***  بلق  رد  ياج  نوچ  دنوادخ 
تفرگ  العا  شرع  رد  ياج  نیمی  تفرگ ***  اج  نیمی  رب  دوخ  هاگنآ  سپ 

ادخ نیبج  زا  وا  رون  دب  هک  اج ***  درک  نیمی  ار  دوخ  يور  نآ  زا 
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ریما ترضحب  ربمغیپ  ترضح  نداد  اول  نایب  رد 

هرسیم  رد  دندیشک  فص  همه  هرسکی ***  نید  ناگرزب  هگنآ  سپ 
فص  شیپ  رد  تفر  هگ  بلق  يوس  فکب ***  هتفرگ  ار  اول  ربمیپ 

( 178  ) هحفص
باکر  شداد  هسوب  دمآ و  دورف  بارتوب ***  سرف  رب  دش  کیدزن  هچ 

تفهن  ياهزار  یسب  هتفهن  تفگ ***  داد و  واب  ار  اول  ربمیپ 
دنکف  العا  شرع  رب  هیاس  اول  دنمجرا ***  نآ  تفرگب  هچ  ار  اول 

راوس  شدرک  وزاب و  ود  شتفرگ  راوتسا ***  دومن  شحالس  هگنآ  سپ 
نیرفآ  ناهج  لالج  دش  نایع  نیز ***  زارفا  رب  دمآ  رب  نوچ  یلع 

راگدرک  یئاناوت  دش  نایع  راکشآ ***  دش  دنوادخ  لالج 
اپ  ریز  نانچ  دمآ  ردنا  دنلب  اج ***  دمآ ز  رب  يداش  رواکت ز 

قارب  دش  نامسآ  رب  هراب  رگد  قاور ***  هن  زا  تشذگب  هک  یتفگ  وت 
دش  ياسرف  شرع  نیمز  ضیضح  دش ***  ياس  نیمز  نوچ  وا  بسا  مس 

نیرب  شرع  دوس  نیمز  رب  نیبج  نیمز ***  شبسا  لعن  رب  دوس  خر  هچ 
یتخیر  نیمز  رب  مدز  یکاخ  ز  یتخیگنارب ***  مس  زا  هک  يدرگ  ز 
يدش  احیسم  رحس  رپ ز  کلف  يدش ***  یسوم  زاجعا  رپ ز  نیمز 

دوبن  شنیرفآ  وا  زج  یتفگ  هک  دوزف ***  شنیرفآ  رب  ردق  نانچ 
نیمز  الاب  يوس  رب  دیلابب  نیک ***  نادیم  يوس  وا  هچ  دش  ناور 

دش  شرع  تنیز  وا  بسا  مس  دش ***  شرف  نیرب  شرع  شرع  نآ  رد 
یتفای  وا  زا  رون  نیرب  رهپس  یتفات ***  شرفغم  زا  هک  يرون  ز 

شنشوج  زا  نشور  دش  كالفا  هن  شنشور ***  نت  نشوج  دب ز  نایع 
دندش  ناوخ  انث  وزاب  لای و  نآ  رب  دندش ***  ناوخ  نیرفآ  همه  کیالم 

نانس  زرگ و  غیت و  فکب  هتفرگ  نانک ***  نالوج  لیربج  لیئاکم و 
هتشارفا  هیاس  نیرب  شرعب  هتشارفارب ***  الابب  یئاول 

دوب  گنت  ناکم  ناکم و  وا ال  رب  دومن ***  نالوج  هاش  نآ  وچ  نادیمب 
يآ رد  اج  زا  همیسارس  هر  کی  هب  يآ ***  رد  الابب  یئاجک  یغم 

ار وا  نابدید  ندید  نادیمب و  ریما  ترضح  ندش  هناور 

نکف  اپ  زا  یئانیم  قلد  رس  نکف ***  ایردب  ربنع  تخر  ایب 
تسد  اپ و  نز  هناتسم  يآ  صقرب  تسرپ ***  یقاس  ناتسم  نادنر و  وچ 

گنت  تسا  ناکم  نامز و  يو  رب  هک  گنج ***  نادیمب  ياراوس  دمآ  هک 
وگ  راود  خرچ  نیا  رامعمب  وگ ***  راگرپ  تفه  نیا  حارطب 
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رگد  شرع  شرع  نیا  رد  نک  انب  رگد ***  یشرف  شارفیب  ار  نیمز 
نیمز  نامز و  وسنآ  زا  دیلابب  نیک ***  نادیم  يوس  وا  هچ  دش  ناور 

شرف  شرع و  وا  نادیمب  یئوگ  هچ  شرف ***  دیدرگ  شرع  وا  ریز  رد  هک 
لیئربج  شتردق  زا  دید  نایع  لیلج ***  راگدرک  تردق  همه 

دید  هچ  میوگ  هک  مرادن  ینابز  دیرگنب ***  وا  لابندب  ربمیپ 
دوبن  يدوجو  شدوجو  زا  ریغب  دوجو ***  کلم  بیز  دش  هچ  شدوجو 

وا  ياشامت  رد  نیرفآ  ناهج  وا ***  يالاو  يالاب  وحم  ناهج 
تشاد  شرف  شتیار  زا  دنوادخ  تشارف ***  تیار  راکیپ  تشد  رد  هچ 

نامسآ  رب  هیاس  نیمز  زا  دنکف  ناهج ***  يادخ  لظ  هک  یتفگ  وت 
دوب  دنوادخ  لظ و  دنوادخ  دوهش ***  لها  دزن  ملع  و  ع )  ) یلع

تشاد  هیام  ادخ  تسد  تسد  رب  هک  تشاد ***  هیاس  نامسآ  رب  هیاپ  نآ  زا 
نامسآ  هن  دوب  نابیاس  کی  هچ  نابیاس ***  وا  هچ  دش  نامسآ  هن  هب 

هوتس  شهوکش  زا  نامسآ  دوب  هک  هوک ***  هراپکی  دوب  نیمزرس  نآ  زو 
دوب  هدید  نینچ  تناهک  رحسب و  دوهی ***  داژن  زا  يروشناد  هک 

ملع  دزارفرب  رس  هوک  نآ  رب  مژد ***  ریش  هچ  ياروس  دیآ  هک 
بآ  ردنا  وا  خیب  نب و  دناسر  بارخ ***  رسارس  ربیخ  کلم  دنک 

دید  هوک  نآ  رب  تبحم  مشچب  دیسر ***  اراخ  هوک  نآ  رب  نوچ  یلع 
تفگ  هوک  لدب  يدنلبرس  نآ  زا  تفس ***  هوک  رس  شیاول  ياپ  هچ 

تسکش  انیس  ردق  وا  ردق  نا  زا  تسب ***  شقن  رسب  شیاپ  كاخ  زا  هچ 
ادخ  شرع  هوک  نآ  دش  تعفر  ز  اج ***  دومنب  هوک  نآ  رد  نوچ  یلع 

دش  روط  بش  ران  وچ  ناشورخ  دش ***  رون  رپ  هوک  همه  شقوش  ز 
شوگب  هللا  انا  ینا  کناب  دص  ود  شورخ ***  رپ  مدبمد  نآ  زا  يدیسر 

یتخوس  وا  زا  روط  بش  غارچ  یتخورفا ***  لد  زک  یئ  هلعش  ره  ز 
دوب  زومآ  دنپ  نیشتآ  نآ  زا  دوب ***  زورفا  شتآ  روط  هوک  نآ  زا 

شنماریپ  ياریپ  دزن  ناکم  شنماد ***  هیاریپ  شیپ  ناهج 
باتفآ  خر  رون  شافخ و  وچ  باقع ***  یتوبکنع  ۀناخ  رد  وچ 
ژد  ماجنا  زاغآ و  تفای  هبت  ژد ***  ماب  زا  درک  هگن  بحرم  هچ 

دیدن  يزیچ  وس و  ره  دید  یسب  دیرگنب ***  نیک  تشد  يوس  يزیت  هب 
دادن  ندید  هار  نآب  شهوکش  تشامگ ***  رب  ار  هدید  شندید  یپ 

دنک  دوب  یمه  ار  شندرک  هگن  دنت ***  درک  هگن  شیوسب  يزیتب 
تشادن  ندید  يارای  هدید  یلو  تشامگ ***  رب  ار  هدید  شندید  يوس 

دوب  رادلد  يور  لد  مشچ و  وچ  دوهی ***  هاگن  و  ع )  ) یلع لالج 
دش  شوماخ  تخت و  زا  داتفیب  دش ***  شوه  زا  بحرم  لد  تشحو  ز 
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شوجب  دمآ  رب  مغ  زا  ثراح  لد  شورخ ***  دمآ  رب  رگشل  مغ ز  نآ  زا 
يار  كاپ  رتهم  ياک  تفگ  نینچ  ياپب ***  دمآ  ثراح  وا  نیلابب 
راز  راک  ۀتسب  رمک  ات  منم  رادم ***  نیگمغ  راک  نیا  زا  ار  لد  وت 

تفج  تسین  درخ  اب  وت  راتفگ  هک  تفگ ***  تفشآ و  رب  بحرم  دینشب  هچ 
یمه  ینیزگ  رب  درخ  زا  لهج  هک  یمه ***  ینیبن  ار  وا  رم  یئوگ  وت 

تسا  هدمآ  گنن  شیتیگ  ود  ره  زا  هک  تسا ***  هدمآ  گنجب  يرادمان  یکی 
تشگ  شالاب  دق و  رب  گنت  ناهج  تشد ***  يانهپ  تشد و  همه  یئوگ  وت 

یمه  دزرین  وج  کی  هب  ملاع  ود  یمه ***  دزرلب  شبیهن  زا  نیمز 
كاخ  تشم  کیب  دزرین  شنوک  ود  كاپ ***  هلمج  ناهج  شقن  شامیس  ز 

یگتسهآب  زج  نابز  نادرگم  یگتسیاش ***  زج  وا  يوس  ورم 
درگم  شراز  راک  نماریپب  دربن ***  تشدب  هنوگچیه  درگم 

شاب  شوگ  همه  دیوگ  هچ  ره  نخس  شاب ***  شوهاب  دنمدرخ و  شدزنب 
دینش  يو  زا  هک  يزار  دیشوین  دید ***  هدنیوگ  دنپ  نوچ  هدنشوین 

تفگ  هدنیوگ  هک  يزار  دیشوین  تفنش ***  ار  وا  تفگ  نوچ  هدنشوین 
ار هدنیارگ  رد  نآ  تفریذپ  ار ***  هدنشوین  شدنپ  دمآ ز  شوخ 

رفاک نآب  رورس  نآ  نداد  باوج  ریما و  بانج  اب  ثراح  نتفگ  نخس  نایب  رد 

دوس  كاخ  رب  زجع  رس  شیاپب  دوبن ***  ینابز  تحدمب  ار  وا  هچ 
تشادن  نتفگ  يارای  قطن  یلو  تشاذگ ***  تلذم  كاخب  دوخ  خر 

( 179  ) هحفص راگدرک  ارت  مناوخب  رگ  دزس  رادمان ***  ياک  تفگ  یگتسهآب 
ما  هدید  ات  هدینشب  چیه  هدش  ما ***  هدینشب  دنچ  وت  فاصوا  ز 

یسب  شناد  دراد ز  هیاپ  رگا  یسک ***  دناوتیم  ار  وت  فصو  هن 
ام  نامهم  دنچکی  داش  يوش  ام ***  ناخ  يوس  يداشب  یئآ  رگ 

يادخدک  یسک  وت  زا  ریغ  میناوخن  يادخ ***  ار  یسک  وت  زج  میناوخن 
زیزع  ار  یسک  وت  زج  میناوخن  زیچب ***  وت  زج  میزاسن  شیاین 

رایتخا  یگدنب  ام  میئامن  راو ***  هدنب  یگلمج  وت  هاگردب 
ینک  شمارف  ار  لغد  موق  هک  ینک ***  شهاوخ  هچنآ  دوب  تماکب 
ناگیار  ار  وت  ناج  لد و  زا  میوش  ناهن ***  ياهجنگ  رهم  میئاشگ 

تسین  دنزرف  وت  لثمب  ار  یسک  تسین ***  دننام  لثم و  ناهج  رد  ارت 
زاب  تفگ  نینچ  خساپب  هشنهش  زار ***  تفگ  نینچ  ثراح  هاش  اب  هچ 

تدیآ  دنسپ  نم  ۀتفگ  رگا  تدیآ ***  دنمدوس  دوخ  راتفگ  هک 
یبن  نیزگ  نیدب  یئآ  رد  یبن ***  نید  نیئآ  ینیزگب  هک 

ار  دنمدرخ  ابیز  تسکرش  هن  ار ***  دنوادخ  یئاتس  تدحوب 
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وزرآ  ارم  وت  زا  تسین  نیا  زج  وجب ***  یهاوخ  هچ  ره  نم  سپ ز  نیزو 
تخب  روش  ياک  تفگ  نینچ  خساپب  تخس ***  تفشآ  رب  ثراح  دینشب  هچ 
منک  ناگورگ  ترهمب  نید  لد و  منک ***  نامرف  وت  یئوگ  هچ  ره  نیا  زج 

راگزومآ  شرکبوبا  دشاب  هک  راهنیز ***  متوعد  نکم  ینیدب 
رمع  دشاب  هار  نآ  رب  ربهر  هک  رومان ***  ایا  مناوخم  یهارب 

تسا  رتهب  نم  رفک  وا  مالسا  ز  تسا ***  ربهر  ار  مالسا  ریپ  نیا  رگ 
راغ  رای  ار  رکبوبا  دناوخ  هک  راک ***  تسین  يربمغیپ  يوس  ارم 

امنهر  ارم  دشاب  رکبوبا  ادخ ***  ددنسپ  یک  يدننسپب  هک 
نم  نیدمه  رکبوبا  یهاوخ  هک  نم *** نیک  زا  رپ  يراد  هچ  لد  نینچ 

نیگمشخ  لدب  درز و  يور  مغ  ز  نیز ***  تشپ  رب  تسج  رب  نیا و  تفگب 
ناهج  دزرل  وت  غیت  تسد و  زا  هک  ناوجون ***  ياک  تفگ  نینچ  سپ  نآ  زا 

روفغ  بر  تاذ  یئاتکیب  رون ***  تاروتب و  روط و  یسومب و 
ار  وت  مدیزگ  رب  ناهج  لها  ز  ار ***  وت  مدید  هک  نادیم  نهپ  نیا  رد 

متشاد  یگدنکفارس  تیاپب  متشاد ***  یگدنب  رس  تهارب 
منک  يراپس  ناج  ترد  كاخب  منک ***  يراپسناج  تهگرد  رب  هک 

یتخوس  منت  ناج و  فرح  نیا  زا  یتخورفا ***  شتآ  نخس  نیز  یلو 
نید  كاپان  ود  ره  وا  نید  رد  هک  نیمز ***  نامسآ و  ةدنرادب 
ادخ  نوخ  نوخ ز  رپ  غیت  منک  امنهر ***  مددرگ  رگا  دنوادخ 

تخاب  هرهز  نتخآ  نآ  زا  دوخ  یلو  تخآ ***  غیت  یلع  يوس  نیا و  تفگب 
لگب  رخ  نوچ  دنام  دوخ  رادرک  ز  لجخ ***  دش  دوخ  راک  زا  دیزرلب و 

لالجلاوذ  نماد  وا  مغ  راب  وچ  لاگس ***  دب  نآ  غیت  یلع ع  يوسب 
غیم  درتسگ  هیاس  وا  قرف  رب  هچ  غیت ***  دروآ  رب  نادنخ  هاشنهش 

يربمغیپ  تشگنا  تامالع  يردیح ***  ۀجنپ  رس  دش ز  نایع 
دنلب  دش  ع »  » یلع توص  ریبکتب  دنژن ***  ثراح  كاخ  رب  دیطلغ  هچ 

دید  جارعمب  ار  دوخ  هراب  رگد  دینش ***  ار  وا  زاوآ  هچ  ربمیپ 
برع  کلم  دمآ ز  ندیشورخ  بل ***  داشگب  ریبکتب  ربمیپ 

نیمز  رب  نامسآ  دش  ریبکت  ز  نید ***  نارای  ناریلد و  شورخ 
نابز  هداشگ  رب  ع )  ) لع حدمب  نانک ***  يداش  مالسا  ناراوس 

دنتفاتشب زیت  نیک  تشد  يوس  دنتخآ ***  نیک  غیت  همه  ناشورخ 

يربیخ بحرم  ندینش  رارک و  ردیح  تسد  برض  زا  رادرک  دب  ثراح  ندش  هتشک  نایب  رد 

ناهن  یتیگ  نابسا ز  مس  زا  دش  نایم ***  ناز  رومان  ثراح  نت 
دید  هتشگرب  زور  همه  ار  هپس  دید ***  هتشک  ار  شردارب  بحرم  هچ 
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دش  هدولآ  كاخ  خر  شنوخ  ز  هدش ***  هدوس  شنت  ناروتس  مس  ز 
نامسآ  هیس  متام  دود  زا  هدش  ناغف ***  مغ  نآ  زا  دمآ  رب  رگشل  ز 

تسب  گنت  رمک  نتسج  هنیک  یپ  تسشن ***  ياج  دمآ ز  رب  بحرم  هچ 
دنروآ  غیردیب  همه  شحالس  دنروآ ***  غیت  زرگ و  ات  دومرفب 

اج  داد  ابق  ریزب  شدوجو  ابق ***  یمور  ناتفخ و  دیشوپب 
نفک  یتفگ  تخود  شنت  رب  کلف  نت ***  تسارآ  هچ  نهآ  دالوفب و 
شروای  یمغ  ره  رد  دوب  وا  هک  شردام ***  يوس  مغ  زا  رپ  دش  ناور 

دنمتسم  شلد  دش  شا  يراز  زا  هک  دنژن ***  راز و  راوخ و  نینچ  شدیدب 
دیکچ  نینوخ  کشا  خرب  شمشچ  ز  دیرگنب ***  وا  راسخرب  ردام  هچ 
راز  راک  ناوج  نیا  اب  تسا  لهج  هک  رادمان ***  نیا  يوس  ورم  اتفگب 

اهر  دباین  دنادب  رگ  دور  اهدژا ***  مد  رد  یک  دنمدرخ 
وا  تسد  رد  هتشک  يوش  يرازب  وجمان ***  ثراح  نوچ  زین  مه  وت 

ور  دروآ  ردام  يوس  خساپب  وا ***  راتفگ  دینشب  دنزرف  هچ 
تسین  هراخزا  گنس  زا  لد  ار  نم  هک  تسین ***  هراچ  ارم  نتسج  گنج  زج  هک 

راع  گنن و  دبا  ات  زا  رتهب  موش  راز ***  راک  رد  هتشک  رگا  ثراح  هچ 
تسار  گنن  نیا  منامادب  دیاین  تساخن ***  نمشد  ردارب ز  نوخ  هک 

زور  داب  نوگ  هریت  تنمشد  رب  هک  زوجع ***  ار  وا  رم  خساپ  داد  نینچ 
نازو  اب  هچ  دراد  غیت  یکی  ناوجون ***  نیا  هک  يدرم  مدینش ز 

درم  بسا و  نت  ود  ره  ةراچ  دنک  دربن ***  هاگ  هنیک  رد  برض  کیب 
وجشاخرف  درم  نآ  زا  زیهرپب  وا ***  مزر  يوس  یهاوخ  تفر  رگ  وت 

تسکش  روایم  نادوهی  موقب  تسدشیپ ***  وا  دزن  ار  مزر  نکم 
گنس  هراخ  لد  زا  رامد  درآ  رب  گنج ***  ماگنهب  شغیت  هک  مدینش 
راگدای  نمب  ناکاین  زا  دنام  هک  راز ***  راک  نشوج  کی  تسه  ارم 

دنا  هدنار  نخس  نامیکح  رد  ره  ز  دنا ***  هدناوخ  واب  نوسفا  رحس و  یسب 
رذگ  دراین  يزیت  غیت  وا  رب  رگراک ***  وا  رب  ینانس  دشابن 

شوگ  راد  نم  راتفگب  سرتم و  شوپب ***  نشوج  ود  وخنآ  مزر  نیا  رد 
شیوخ  مادنا  رب  بحرم  دیشوپب  شیپب ***  دراک  دومرف  روجنگب 

راگزور  ةدید  وز  هریخ  دشب  راز ***  راک  تلآ  نآ  دیشوپ  وچ 
رسب  رس  همه  دوخ  رب  دیشوپب  رپس ***  دوخ و  ناتفخ و  دوب و  هرز 

گنج  تالآ  یتشذگن  چیه  وز  هک  گنس ***  هراخ  زا  دب  نیرز  دوخ  یکی 
نابز  هداشگ  نوسفا  هب  رحسب و  نانهاک ***  ۀنوگ  ره  هدناوخ  وا  رب 

ناور  هک  نینهآ  دش  هک  یتفگ  وت  ناور ***  نادیم  يوس  دش  هوک  زا  هچ 
شرب نهآ  دالوف و  قرغ  هدش  شردنا ***  درگب  رگشل  ناگرزب 
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ندناوخ زجر  راز و  راک  نادیمب  بحرم  ندمآ 

( 180  ) هحفص وریرغ  رپ  وا  زا  نادیم  يور  دشب  وید ***  دننامب  دمآ  رد  نادیمب 
شوجب  دمآ  ردنا  نوچ  نیمز  شورخ ***  کناب  تفر  اوه  رب  سب  ز 

ياج  دمآ ز  ردنا  نالد  رپ  لد  يان ***  دیلانب  سوک و  دیرغب 
نمرها  دیسر  نادزی  کیدزنب  نیمز ***  هاش  کیدزنب  دمآ  هچ 
دیرپ  شدیلپ  مسج  شاور ز  دیرگنب ***  نوچ  هاشنهش  يوسب 

ناج  یلاخ ز  دوب  لزا  زا  شنت  ناور ***  شدوبن  نت  رد  هک  یتفگ  وت 
شورخ  هشنهش  يوس  دروآ  رب  شوه ***  زغم  رد  هن  ناور و  نت  رد  هن 
لامه  یتیگب  مرادن  یئوگ  هک  لاسدرخ ***  كدوک  یک  تفگ  نینچ 

ینک  یناولهپ  نالی  مزرب  ینک ***  یناوج  يدروخ  ماگنه  هب 
ریگ  ریش  يوش  ناریش  راکیپ  هب  ریش ***  يوب  تدیآ  نهد  زا  زونه 

يار  كاپ  ثراح  یشک  هنیک  ز  ياپزرآ ***  يردنا  رمع و  برض  کیب 
تشد  هوک و  نم  بیسآ  زا  دیزرلب  تشگ ***  رایسب  لاس  ارم  يدرمب 

دنا  هدومیپ  هن  یهار  هار  نیا  زج  دنا ***  هدوب  ناهج  ناولهپ  همه 
دوش  ناهنپ  ریش  رد  ریش  نمز  دوش ***  ناساره  مبیهن  زا  گنهن 

جارخ  ناروط  ناریا ز  مناتس ز  جاب ***  مور  زا  ودنه  زا  هدنتسرف 
تسکش  مرآ  ردنا  نیرب  خرچب  تسد ***  هنیک  هگ  ردنا  هچ  میاشگ 

نامسآ  نوچ  میب  زا  دزرل  نیمز  نانس ***  غیت و  دروآب  مدرگ  هچ 
گنهن  دزیرگ  یگشخب  ایرد  ز  گنج ***  زور  فکب  مریگ  ریشمش  هچ 

نینچنیا  دوخب  يزان  هچ  نیدنچ  هک  نید ***  رالاس  دیدنخب  شلوق  ز 
نتشیوخ  يوزاب  زا  ورین و  ز  نخس ***  ینار  هدوهیب  هب  مدامد 

ریپ  گرگ  ههمه  زا  دشیدنین  ریش ***  هرن  هگمزر  رد  هک  ینادن 
ریرس  تخت  جات و  رگید  ینیب  هن  ریش ***  هدروخان  لفط  نیا  زک  ینیبب 
تسین  فال  یگنادرم  يدرم و  هک  تسیچ ***  رهب  زا  هدوهیب  فال  ارت 
نفک  نت  رب  مزر  نیا  زا  یشوپب  نم ***  یئاهر ز  یبای  هک  یهاوخ  وچ 

غیت  هدولآ  نم  مزاسن  تنوخ  ز  غیت ***  هدوسآ  ددرگ  ماوت  مزرب 
يروآ  اجب  ار  یگدنب  هر  يروآ ***  هارب  ور  یبن  يوسب 

تسین  راک  شاوت  راصح  نصحب و  تسین ***  راکیپ  مزر و  شاوت  اب  یسک 
يرواد  دوخ  موق  نیا  رهب  ینک  يروآ ***  نیدب  ار  دوخ  موق  همه 
تخس  دیرغب  دنت و  دیشورخ  تخب ***  هتشگرب  رالاس  دینشب  هچ 
لاگس  دب  رگشل  ةدنبیرف  لاسدرخ ***  كدوک  یک  تفگ  نینچ 

بیهن  رب  شلد  دش  یتسار  زا  هک  بیرف ***  يدروخ  ضفحوب  رکبوب و  ز 
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راغ  رای  نم  نید  هدنراد  هک  رایتخا ***  دنک  ینید  دنمدرخ 
درب  هر  ادخ  يوس  ضفحوب  هک  درخ ***  یتیگب  دتفا  یک  شلوبق 

كاخ  هدنکارپ  یسوم  نید  رب  هک  كاچ ***  تشگ  شلد  دمحم  رحس  ز 
وا  نید  بهذم و  مروآ  كاخب  وا ***  نیئآ  كاپ  ناهج  رد  منک 

لبه تال و  راوخ  ینک  احطبب  لغد ***  موق  یناشن ز  منامن 
منک  اسیلک  رید و  رپ ز  نیمز  منک ***  یسوم  نیئآ  رپ ز  ناهج 
مرح  مزوسب  لح و  راوخ  منک  مدهنم ***  ار  هبعک  مزمز و  منک 

فانملادبع  خیب  نب و  مزوسب  فازگ ***  یب  برع  زا  مروآ  ریسا 
منک  ناتسرپ  نادزی  رکذ  همه  منک ***  نادزی  راک  زا  رپ  ارناهج 
جایتحا  یسک  رگیدب  مرادن  جاور ***  یسوم  نید  مهد  یتیگب 

نم  تصش  رب  دیشروخ  بیز  دوش  نم ***  تسد  نیک  غیت  دشک  رب  نوچ  هک 
اج  میآ ز  مزر  رد  هچ  هدایپ  اپ ***  دنرادن  یتیگ  ناراوس 

دوخ ماجنا  مان و  وگ  زاب  نمب  دوخ ***  مان  نک  دای  نم  کیدزنب 

ریسدب رفاک  نآ  هب  نداد  باوج  ار و  وا  مان  ترضح  زا  بحرم  نیدیسرپ 

تسش  هک  مانب  خر  نم  ریشمش  هک  تسرد ***  منادب  ات  دوخ  مان  وگب 
نامگدب  يا  تفگ  نینچ  خساپب  ناج ***  سنا و  هشنهاش  دینشب  هچ 

ناشن  مان و  شیوخ  زا  میوگ  رگا  ناشکندرگ ***  مگ ز  دوش  تمان  هک 
دومن  ردیح  مان  نم  ام  ارم  دوشگ ***  رب  نابز  ممام  هچ  ممانب 

ناهج  راک  تسارآ  نم  مانب  ناج ***  سنا و  ةدنراد  رادناهج 
دیلک  مکین  مان  دش  باب  نآ  رب  دیدپ ***  شنیرفآ  نم  مان  زا  دش 

دیما  ان  دوخ  نیریش  ناج  زا  دش  دینش ***  ردیح  مان  وا  زا  بحرم  هچ 
دیسر  رخآب  مزور  هک  انامه  دیما ***  ان  مدش  ناج  زا  تفگ  لدب 

نامناخ  روشک و  زا  مدنام  ادج  ناهگآ ***  راک  راتفگ  تسار  دشب 
منک  ناسآ  یک  ار  یلگشم  نینچ  منک ***  نامرد  هچ  منادن  نکیلو 

بت  درک  نت  درد و  رپ  تشگ  شرس  بل ***  داشگب  دوب و  یمه  ینامز 
دای  هدوهیب  راتفگ  درک  یسب  داشگ ***  رب  نابز  شزوپب  خساپب 

یهم  هاگ  یگرزب و  هداهن  یهشنهاش ***  یهاوخ و  تخت  رگ  هک 
مرسفا  هراب و  ترس  رب  مهن  مروشک ***  رتخد و  وتب  مراپس 

شاب  شیک  تلم و  رهب  یهاوخ  وت  شاب ***  شیوخ  هنازرف  وچمه  ارم 
دید  مشخ  هنیک و  زا  رپ  شیوسب  دینش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  هشنهش 

دوخ  نید  بهذم و  زا  وت  يدرگن  دوخ ***  نیئآ  يدرگن ز  رب  رگ  هک 
تست  كرت  نشوج و  تنت  رب  نفک  تست ***  گرم  نم  غیت  هزین و  رس 
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نم  زیت  رجنخ  نیا  زا  نک  رذح  نم ***  زیرنوخ  غیت  نیزا  زیهرپب 
مرس  دنیب  هن  رفغم  كرت و  زجب  مرجنخ ***  دروخ  نوخ  نالی  نوخ  ز 

گنن  وت  گنج  راکیپ  ناشدب ز  هک  گنجب ***  نارادمان  ما  هتشگ  یسب 
دیفس  زور  تشگ  هیس  شمشچب  دیلپ ***  هش  نآ  راتفگ  دینشب  هچ 

راد  ریگ و  اب  تفر  یلع  يوسب  رادبآ ***  رهز  ریشمش  دروآ  رب 
تسکش  مه  رب  دوخ  رپس  رب  دزب  تسد ***  دیزابب  نید  رورس  يوس 
رپس  یلگ  دوخ و  دش  همین  ودب  ریس ***  دب  نآ  ریشمش  برض  کیب 

دنلب  رگشل  کناب  دش  هیور  ود  ز  دنزگ ***  ناز  ار  هاشنهش  دماین 
شچ  مشخ  رپ  درک  هگن  شیوسب  مشخب ***  دش  وا  راک  زا  هاشنهش 

ادخ  تسد  تشگ  نایع  تریغ  ز  اپ ***  درشفا  هچ  دیزای و  هچ 
دیشک  شنیرفآ  رب  خسن  طخ  دید ***  شورین  هکنوچ  نیرفآ  ناهج 
راکشآ  زیختسر  دش  نینوکب  راقفلاوذ ***  نوچ  هاشنآ  تشارفا  رب 

دوب  دالوف  غیت  همه  رسارس  دوب ***  داینب  هن  ار  ناهج  یتفگ  وت 
شرهوج  کیزدب  ضرع  یتیگ  ود  شرکیپ ***  یکی  شقن  كالفا  هن 

یتخوس  وا  زا  انیس  ران  مد  یتخورفا ***  شغیت  رب  هک  یقرب  ز 
رهپس  قاطب  دمآ  ردنا  تسکش  رهم ***  هام و  دش  درس  کلف  نابز 
ردق  اضق و  تسد  راک  زا  دش  رگ *** هولج  دش  غیت  اب  تسدنآ  هچ 

( 181 هحفص ( 
تسرپ  شتآ  دش  شلیلخ  نارازه  تسج ***  غیت  شتآ  زا  هک  یقرب  ز 

دوبن  دوب و  دوبان  دندوبب  دوشگ ***  وزاب  تسد و  نوچ  تشارفا  رب 
مدق  زج  دبن  ثداوح  یتفگ  وت  مدع ***  دوجو و  شقن  تخیر  مهب 

كاپ  گنز  نیا  دش  تدحو  يامیس  ز  كاخ ***  هریت  فک  نیا  دود  یتسه ز  ز 
دوبن  یناکم  نامز و  زا  ناشن  دوبن ***  یناشن  یتسه  یتفگ ز  وت 

شیراداوه  زا  دش  رادناهج  شیراهق ***  ناریح ز  دنام  ناهج 
لیئربج  رب  لاکیمب و  یئادن  لیلج ***  بر  دنوادخ  زا  دیسر 

راکشآ  ناهج  رد  متردق  دی  راگ ***  زور  رد  زورما  دیدرگ  هک 
نامسآ  هنب  دمآ  ردنا  تسکش  ناشن ***  شنیرفآ  زا  دنامیمن 

دیور  نیئاپ  مد  نیا  رد  الاب  ز  دیور ***  نید  هشنهاش  يوس  نونک 
لاب  دیئامن  یتیگ  ود  نوتس  لاب ***  دیئاشگ  شزیت  غیت  يوس 

نید هاشنهش  يوس  دندیسر  نیرفآ ***  ناج  ياراد  نامرفب 

ار دوخ  لاب  ندومن  شرف  و  (ع ) ریما ترضح  دزن  رد  لیلج  بر  رماب  لئاکیم  لیئربج و  ندیسر 

دیرگنب  وا  يوس  نوچ  هریخ  دشب  دیسر ***  نید  هش  يوس  لاکیم  هچ 
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نیما  لیئربج  رب  تشگ  نایع  نیرفآ ***  ناج  يامیس  شامیس  ز 
لیلج  بر  مشخ  ناینوعرفب  لین ***  دور  رد  دید  نایع  یتفگ  وت 
دناوخب  ار  ادخ  دید و  دنوادخ  دنامب ***  ناریح  رایسب و  دیزرلب 

تشاد  غیت  نآ  ریز  یگدنربب  تشارف ***  نامرف  لاب  هگمزر  نآ  رد 
دورد  ار  وا  داد  نیرفآ  ناهج  دورف ***  وزاب  ریشمش و  دروآ  هچ 

بآ  رهز  وا  میب  زا  دش  ار  نامز  بارطضا ***  زا  دیدرگ  بآ  نیمز 
دیسر  کیالم  لابب  ات  نینچ  دیرب ***  ار  نیمز  دیرد و  ار  کلف 
راک  هرکیب ز  دش  کلم  لاب  هک  راگدرک ***  تردق  دی  برضب 

يرثلا  تحت  زارمه  تشگ  کلف  امس ***  جوا  تارذ  تشگ  نیمز 
نیمز  رب  نامسآ  زا  دمآ  دورف  نید ***  رالاس  ریشمش  هچ  شتآ  رپ 

دش  راچ  نت  ود  هشنآ  برض  کیب  دش ***  راک  زا  بحرم  هراب و  نت 
دش  زیت  وا  يوس  ششتآ  نانچ  دش ***  زیگنا  هلعش  وا  قرب  نانچ 

داب  درب  نانچ  شتآ  بادرگب  داژن ***  دب  نآ  كاخ  ششتآ  زا  هک 
( 182  ) هحفص وا  ریشمش  قرب  زا  ریشمشب  ور ***  درک  ودع  يوسب  شقرب  هچ 

نزب  اب  رب  تخوس  یئ  هشپ  کی  وچ  نتلیپ ***  بحرم  هراپ و  نت 
رقس  رد  اج  درک  شغیت  یب  رس  رس ***  دوس  شرس  رب  رس  ود  غیت  هچ 

نیرب  شرعب  دمآ  ردنا  دنلب  نید ***  هاشنهش  توص  ریبکتب 
نیمز  رب  نامسآ  زا  دمآ  دورف  نیرفآ ***  ناهج  توص  هک  یتفگ  وت 

نابز  رسکی  دوشگب  ریبکت  هب  نایبورک ***  هچ  شتوص  دندینش 
نیمز  رب  نامسآ  زا  دمآ  دورف  نیرفآ ***  ناهج  توص  هک  یتفگ  وت 

تسب  شرع  ۀیاریپ  ریبکت  ز  تسد ***  دروآ  رب  يداش  ربمیپ ز 
هوک  نوماهب و  لزلزت  هدنکف  وگ ***  ریبکت  هلمج  نید  ناگرزب 
نامسآ  هن  ناکس  یتشذگ ز  نالی ***  کناب  ناریلد و  شورخ 
نیمالا  حور  لاکیم و  دندیسر  نید ***  كاپ  ربمغیپ  کیدزنب 

لاب  رد و  ناجب  كاندرد و  نتب  لاب ***  هدنک  رپ  غرم  نوچ  دندیسر 
تفگش سب  امش  راک  مراد ز  هک  تفگ ***  درک و  هگن  ناشیارب  ربمیپ 

ار ترضح  لیئربج  نداد  باوج  وا و  لاب  یگتشهورف  ببس  زا  ربمغیپ  ترضح  ندیسرپ 

نید  ياراد  راتفگ  دینشب  هچ  نیمالا ***  حور  دروآ  خساپ  نینچ 
هتساریپ  شرع  دش  وت  تاذ  ز  هتسارآ ***  یتیگ  دش  وت  زا  يا  هک 

اج  مدنک ز  طول  ۀیرق  دص  ود  ادخ ***  اهیک  نامرفب  رپ  کیب 
متشاد  هگن  هگ  رحس  ات  بش  ز  متشارفا ***  رب  الابب  نیئاپ  ز 

نم  لاب  رپ و  دش  وا  زا  نیگنس  هن  نم ***  لاب  زا  یئوم  دش  هدرزآ  هن 
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تسکش  ملام  لاب و  ما  هدرزآ  دش  تسد ***  برض  نیا  زا  زورما  رد  نکیلو 
رامد  شنیرفآ  زا  دروآ  رب  راقفلاوذ ***  نم  کیدزنب  دمآ  هچ 

مدش  ناساره  وزاب  تسد و  نآ  زا  مدش ***  نازرل  هرابکی  میب  زا  نم 
متشاد  دوخ  لاب  وا  غیت  يوس  متشارفا ***  رب  وزاب  میب  سب  ز 

تسکش  ملاب  ینیب  هک  لاسنیدب  تسد ***  غیت و  نآ  نم  دزنب  دمآ  هچ 
تفگش  دشابن  ممع  نبا  زا  هک  تفگ ***  دیدنخ و  دینشب  هچ  ربمیپ 

تسا  یلج  راگدرک  تردق  دی  تسیلع ***  تسد  روز و  نیا  هک  ینادن 
تسب  تسد  نیاب  یتیگ  ود  راگن  تسلا ***  دهع  شقن  ةدنراگن 

تشرس  مدآ  كاخ  لگ و  تردق  ز  تشز ***  بوخ و  ةدنراد  تسد  نیاب 
درک  تسباپ  تسد  نیاب  ار  ناهج  درک ***  تسد  نیاب  ملاع  ود  يانب 
دومن  شیاتس  شنیرفآ  تسد  هک  دوب ***  تسد  نیا  راوازس  شیاتس 

دنک  یئادخ  راک  تسد  نیاب  دنک ***  یئاشگ  لگشم  تسد  نیاب 
شود  بی  زا  رمرم  دش  تسد  نیا  رم  شوه ***  متفر ز  برق  لزنم  رد  هچ 

ياپ  يداتف ز  تماق  لخن  ارم  ياج ***  تسد  نیا  رگ  مشودب  يدرکن 
نم  شوغآ  رد  دمآ  رد  توبن  نم ***  شود  رد  درک  اج  تسد  نیا  هچ 

راکشآ  نامز  رد  دش  تسد  نیا  زا  راگن ***  توبن  رهم  مشودب ز 
تفگ  نادنخ و  تشگ  وا  راتفگ  ز  تفنش *** ربمیپ  تفگ و  لیربج  هچ 

یلج  راگدرک  ینادیم و  وت  یلع ***  اراکشآ  زا  رس و  زا  هک 
يادخ  هناگی  ای  نید  دنوادخ  يادخ ***  دک  ای  تسا  ناهج  يادخ 

بایماک ناهج  قلخ  وت  زا  يا  هک  باوج ***  شداد  دینشب  هچ  ربمیپ 

ادخ ریش  نتسج  ار و  لپ  ندیشک  راصحی و  ناشیا  ندرب  هانپ  دنتخیرگ و  نادیم  زا  هک  نایدوهی  نایب  رد 

تسیکی  اتکی  دنوادخ  اب  یلو  تسین ***  دنوادخ  اتکی  تاذ  یلع 
نیمز  نامز و  زا  شورخ  دمآ  رب  نیک ***  تشد  رد  وید  نآ  داتفا  هچ 

رهچ  دوس  نیمز  رب  فرش  زا  رهپس  رهپس ***  جات  تشگ  فرش  زا  نیمز 
ایربک  تردق  هدش  نایامن  یتفال ***  هش  هوکش  رون  ز 

فعش  زا  شمدقم  رد  دنزیر  هک  فکب ***  اهناج  دقن  همه  کیالم 
ناکم  نیکم و  هللا  كراب  زا  رپ  نامز ***  نیمز و  نسحا  نسحا  زا  رپ 

دود  هلمج  ناشکندرگ  دمآ ز  رب  دوهی ***  هاپس  رب  دش  هریت  ناهج 
ریچ  هدیدرگ  رافک  نادیمب  ریش ***  وچ  رسکی  مالسا  ناراوس 

یگرابکی  بامیس  وچ  دش  نیمز  یگراب ***  نید  رالاس  تخیگنا  رب 
تشذگ  هم  زا  یهام  یهام و  زا  هم  تشگ ***  ياس  نیمز  شروتس  مس  هچ 

هام  يور  وا  تشپ  رب  دیراگن  هار ***  تفای  شمس  یهام  تشپ  رب  هچ 
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كاخ  تشم  نیا  دروآ  ردنا  دابب  كاپ ***  كاخ  شیالآ  تشگ ز  ناهج 
درک  گنت  نامز  نیمز و  ياضف  درک ***  گنهآ  هعلق  يوس  هشنهش 
نیسپ  زور  تشگ  نایع  یتیگب  نیمز ***  يور  دیدرگ  رات  بش  هچ 

یتخیر  نت  نارادمان ز  رس  یتخیگنا ***  هراب  وا  هک  وس  رهب 
رانک  ردنا  رس  یب  نتب  اهرپس  راب ***  دروآ  نت  یب  رس  اهنانس 

زیتس  زا  یهت  دش  ناشکرس  رس  زیت ***  غیت  رجنخ و  رس  برضب 
نیمز  رب  ینت  یب  رس  یپایپ  نیز ***  يور  زا  داتفا  ردنا  يورب 

نانس  زارف  رب  ینت  یب  رس  نامز ***  ره  يدمآ  ریزب  الاب  ز 
دنمک  مخب  ناناولهپ  نت  دنمس ***  يوسب  نارادمان  رس 

هتخیر  نیمز  رب  نیک  نادیمب  هتخیوآ ***  ردنا  نیز  كارتفب 
شورف  رهوج  رازاب  تشد و  هدش  شود ***  يالاب  هداتفا  نشوج  سب  ز 

زیرگ  رد  ور  داهنب  هدنزیتس  زیتس ***  زا  لد  تخادرپ  هنیک  رس 
نوگن  هداتفوا  ینت  اج  رهب  نوخ ***  يوج  ناور  نادیم  يوس  رهب 

اج  خرچ  هعلق  رد  درک  نیمز  ادخ ***  ریش  دیزات  هعلق  يوس 
دروجال  دبنگ  دش  هدیدرون  درون ***  نوماه  دیدرگ  هچ  شروتس 
نامز  شدرگ  نیمز و ز  شدرگب  ناهج ***  ردنا  داتفا  داتفا و  رد 

دش  کیرات  شیدنا  دب  رب  ناهج  دش ***  کیدزن  نصح  يوس  هشنهش 
دامن  يرادمان  نیک  تشد  نآ  رد  دنامن ***  يراوس  نادوهی  موق  ز 

دندش  نازیر  کشا  همه  ژد  يوس  دندش ***  نازیرگ  رسارس  شمیب  ز 
دنتخاس  هگمارآ  ژد  نورد  دنتخادرپ ***  هنتف  زا  گنج و  زا  لد 
هار  دنتسج  هعلق  نآ  ردنا  میب  ز  هار ***  دنتسب  ار و  لپ  دندیشک 

دنار  نصح  يوس  نیک  زا  رپ  رفنضغ  دنامن ***  يراوس  نارادمان  زا  هچ 
دید  مشخ  هنیک و  زا  قدنخ  يوس  دیسر ***  قدنخ  کیدزنب  ات  نینچ 

تسشن  هاگراب  زا  دمآ  دورف  تسج ***  تسراین  قدنخ  شدنمس ز 
رمک  رب  دزب  ار  شنماد  هرز  رومان ***  نآ  هراب  زا  دمآ  دورف 

تسکش  ادعا  تشپ  شنتسج  زا  هک  تسج ***  هشیدنا  میب و  یب  هدنک  نآ  زا 
نیک  مشخ و  رپ  هراب  نآ  درم  نز و  نینهآ ***  ةراب  زا  دمآ  شورخ 

( 183  ) هحفص دنتخیر  نید  هاشنهش  قرفب  دنتخیگنارب ***  شتآ  ژد  ماب  ز 
راصح  ماب  يو ز  رب  دیرابب  رادبآ ***  رهز  ریشمش  ریت و  یسب 

یتخوس  وا  زا  سیجرب  مارهب و  هک  یتخورفا ***  شماب  زا  شتآ  نانچ 
ریق  يایرد  وچ  رسکی  تشگ  ناهج  غیت ***  زرگ و  رجنخ و  سب  تخیر  ورف 

دوب  هدیدنسپ  يدرم  يدرگب و  دوب ***  هدیهافج  شمان  هک  يریلد 
هتخومایب  نوسفا  رکم و  یسب  هتخوس ***  رگج  تناهک  رحسب و 
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ماش  یهایس ز  حبص و  يدیفس ز  مامتان ***  نآ  هلیح  سب  يدوبر ز 
ار  دیشروخ  غیت  فک  يدوبر ز  ار ***  دیهان  بابسا  يدیدزدب 

داب وچمه  شفک  زا  دوب  ار  رپس  داژن ***  دب  نآ  دمآ  نید  هاش  يوس 

ربیخ رد  ندنک  ریما و  زا  ار  رپس  نایدوهی  ندیدزد 

ور  درک  نیک  مشخ و  زا  رپ  وا  يوس  وا ***  راک  زا  دش  هگآ  هچ  هشنهش 
داژن  دب  میب ن  زا  تشگ  ناهن  داب ***  وچ  اجنآ  تخیرگب ز  دیسرتب و 

نینهآ  رد  يوسب  دش  ناور  نیگمشخ ***  دش  راک  نآ  زا  رفنضغ 
رپس  مزاس  نصح  رد  نونکا  نم  رهگ ***  دب  يا  هک  اتفگ  دیشورخ و 

تسکش  دمآ  رد  نودرگ  خرچ  هن  هب  تسد ***  دیزابب  مالک و  نیا  تفگب 
راوشوگ  نیرب  شرع  شوگ  رد  وچ  راوتسا ***  دب  هقلح  یکی  ردنآ  رب 

درب  داب  نیمز  كاخ  هرابکی  هک  درشف ***  ار  وا  تشگنا  ود  اب  نانچ 
اج  هقلح  نآ  رد  نادرگ  كالفا  هن  انشآ ***  درک  تسد  نوچ  هقلح  نآ  رب 

تشذگ  نودرگ  خرچ  ۀقلح  هن  ز  تشگ ***  هقلح  نآ  بیز  وا  تشگنا  وچ 
تسکش  هم  ۀقلح  رد  داتفا  رد  تسد ***  دروآ  رب  رد  ۀقلح  رد  وچ 

ریذپ  نامیا  رفک  ۀقلح  زا  دش  دیسر ***  هش  نآ  تسد  نوچ  هقلح  نآ  رب 
نیچ  كاخ  نمی  يوس  تخیر  ورف  نیمز ***  نامز و  دوخ  رب  دیزرلب 

رهم  هاگنب  تخاس  نیمز  متفهب  رهپس ***  نیمز و  دمآ  رد  شدرگب 
هار  تسج  يرث  ایرث  يوسب  هامب ***  یهام  خرچ  رد  تشگ  نیرق 

داتف  لغلغ  كالفا  ماب  هن  هب  داتف ***  لزلزت  ملاع  ود  رد  وا  زا 
نیچ  رپ ز  هتفشآ و  ناشیرپ و  نیمز ***  دش  نتخ  ناتب  فلز  وچ 

تخیر  كاخ  هدکشتآ  زا  داب  همه  تخیر ***  سراف  رب  هواس  زا  بآ  سب  ز 
تال  يزع و  دنداتف  لبابب  تانم ***  دش  نوگنرس  مرح  ماب  ز 

تسپ  دنزاپ  دنز و  دش  هرابکی  هب  تسکش ***  دمآ  رد  نیادم  قاطب 
وگ  تفه  نیا  دز  ناگوچب  ثداوح  وبس ***  کی  نوچ  خرچ  مخ  هن  نیا  دش 

کمس  امس و  ياج  تشگ  یکی  کلف ***  هن  ره  دیدرگ  هرذ  کیب 
دنکف  شنامسآ  يوس  هگنآ  سپ  دنک ***  رفک  فک  زارد  ملع  رد 

نیرب  شرع  شوگ  ۀقلح  دش  هک  نینهآ ***  رد  الابب  دش  نانچ 
رد  هنیرز  دیشروخ  کشر  دشب  رگد ***  هام  خرچ  رب  تشگ  نایع 
تسد  زاب  ادخ  تسد  دروآ  رب  تسپ ***  يوس  رگد  دمآ  رد  الاب  ز 

نامسآ  رب  هراب  رگد  شدنکف  نامز ***  رد  نینهآ  رد  نآ  تفرگ 
دنلب  تسپ و  ياراد  دیدنسپ  دنکف ***  يدنلب  يوسب  یتسپ  ز 

نیرب  شرع  شرف  فرش  زا  دش  هک  نینهآ ***  رد  نآ  دنلب  دش  نانچ 
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راب  هس  شتفرگ  دنکف و  الابب  رادمان ***  هش  ار  نینهآ  رد 
نامالا  ناکم  نوک و  مآ ز  رب  ناور ***  اج  زا  رد  نآ  دش  دنکفیب و 

دندمآ  ریگتسد  همه  شتسدب  دندمآ ***  ریسا  ژد  نآ  ناگرزب 
تسرپ نادزی  رفک  زا  هتشگ  همه  تسپ ***  كاخ  رب  دنداهن  رس  همه 

رشبلا  ریخب  يداش  یئادن ز  رگداد ***  رواد  ناهج  زا  دیسر 
بارخ شتسد  دش ز  نیکرشم  رد  بارتوب ***  دش  مزر  رد  زوریف  هک 

ریما ترضحب  یهلا  دورد  لوسر و  ترضح  ندمآ  ریما و  ترضح  فصو  رد  لوسر  ترضحب  ندیسر  ادن 

دنسپ  نم  هگرد  رب  دیدرگ  هک  دنک ***  رفک  هگرد  زا  رد  نآ  نانچ 
ناهج  يادخ  تمالس  دیوگ  هک  نامز ***  رد  وا  يوس  رب  هدژم  نمز 

داب  هدننیرفآ  وت  يوگ  انث  داب ***  هدنب  ارت  رم  نامز  نیمز و 
باتفآ  دش  هام  یکیدزنب  بارتوب ***  يوس  دش  ناور  ربمیپ 

نیرفآ  زا  رپ  بل  یلع  مان  هب  نید ***  لها  یگلمج  وا  لابندب 
بارخ  شتسد  دش ز  نیکرشم  رد  بارتوب ***  شدش  هریذپ  هدایپ 

ادخ  رون  شرع  زا  دمآ  دورف  اپ ***  داب  زا  دمآ  دورف  ربمیپ 
گنج  راک  زا  شدیسرپب  سپ  نآ  زو  گنت ***  شوغآ  رد  شتفرگ  هگنآ  سپ 

دوب  وت  رای  راداد  راک  نیا  رد  دوب ***  وت  راک  گنج  يزوریف و  هک 
داد  هدژم  ارت  ترصنب  سپ  نآ  زو  دای ***  درک  ارت  مان  دنوادخ 

رادیاپ  وت  مان  دش  تسد  نیا  زا  راکشآ ***  نم  مان  دش  تسد  نیا  زک 
نم  رازاب  مرگ  دش  تسد  نیا  زا  نم ***  راک  دش  ماک  رب  تسد  نیا  زا 

يربمغیپ  تسار  ارمرم  دش  هک  يروای ***  ارم  دمآ  تسد  نیا  زا 
ادخ  تسد  تسد  نیا  زا  دش  نایع  اپب ***  ملاع  ود  ره  دش  تسد  نیاب 

راوهاش  هروگ  ار  هرطق  دنک  راگن ***  یتیگب  ددنب  تسد  نیا  وچ 
دنک  ناهنپ  هرطق  رد  رحب  یهگ  دنک ***  نامع  رحب  ار  هرطق  یهگ 

تساور  دسوبب  ار  وا  رگ  ربمیپ  تسادخ ***  تسد  هبش  یپ  تسد  نیا  وچ 
بآ  تخیر  ورف  شیورب  تلجخ  ز  بارتوب ***  نخس  نیا  وا  زا  دینشب  وچ 

تسب  شقن  بل  ربمیپ ز  تسد  ز  تسدب ***  ربمیپ  تسد  دیزابب 
ور  رهم  زا  داهنب  تسد  نآ  رب  وا ***  تسد  نامز  نآ  تفرگ  ربمیپ 

داد  بآ  ار  بانع  توقای  ز  داد ***  بانعب  توالح  رکش  ز 
وا  تشگنا  بیز  دب  شرع  دص  ود  ور ***  داهنب  هکنوچ  وا  تشگنا  هب 
تفس  بانع  هدنشخر  توقای  ز  تفهن ***  ناجرم  دقع  نآ  ردنا  لعلب 
دید  هدقع  کیب  هش  نآ  تشگنا  رد  دینش ***  دید و  زیچ  ره  جارعمب 

دوب  تشگنا  دقع  کی  مک ز  یلو  دوشگیم ***  نآ  دقع  کی  هب  یتیگ  ود 
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دناوخب  نادزی  مان  وا  تشگنا  هب  دنامب ***  یتفگش  شراک  ربمیپ ز 
دیسر  ربمیپ  يوسب  یئادن  دیجم ***  يادخ  يوس  هگان ز  هک 

نم  تسب  اپ  وت  یتشگ  تسد  نیا  زا  نم ***  تسد  زا  وت  یتفگش  يراد  هچ 
دومن  یتیگ  ود  دقع  دقع  کیب  دوقع ***  نیتسخن  زور  تسد  نیا  زک 

دای  درک  یلع  مان  تشگ و  ناور  داشگ ***  شیاتس  نابز  ربمیپ 
ور  دروآ  ربیخ  يوس  هدایپ  وا ***  تسد  نا  ردنا  تسدب  یتفرگ 

نیرفآ  دنک  وزاب  تسد و  نآ  رب  نید ***  رالاس  راک  درگنب  ات  هک 
رشبلا  ریخ  لابندب  هدایپ  رسب ***  رس  نید  نارای  دنتفرب 

( 184  ) هحفص نیمز  رب  اصع  بعک  رکبوبا  نیک ***  مشخ و  زا  رپ  دزیم  تفر و  یمه 
هدش  نیچ  رپ  شوربا  ود  هنیک  ز  هدش ***  نیک  زا  رپ  لد  ار  ضفحوبا 

تسکش  هتسکش  موقب  درآ  رد  تسد ***  هداشگب  نصح  نآ  رب  دزای  هک 
هام  مارهب و  ناویک و  یتشذگ ز  هاگمزر ***  نآ  زا  ناگرزب  شورخ 

هار  هعلق  نآ  يوس  دبن  ار  یسک  هارب ***  هداتفوا  دوب  هتشک  سب  ز 
دید  هدنک  نآ  يانهپ  درک  هگن  دیسر ***  قدنخ  کیدزن  وچ  ربمیپ 

قیفر  یهام  واگ  اب  شرعق  دب  هک  قیمع ***  ضیرع و  قدنخ  دوب  نانچ 
تشد  يوس  رب  درک  هگن  ربمیپ  تشذگ ***  اجنآ  زا  رگشل  تسراین 

دیدن  یهار  نصح  نتفر  يوس  دیرگنب ***  یسب  قدنخ  يوس  رهب 
باوث  دشاب  وت  ینارذگب  مرگ  بارتوب ***  ای  هدنک  نیا  زا  دومرفب 

اشگ  ربیخ  يوزاب  دروآ  رب  یتفال ***  هشنهاش  دینشب  وچ 
دوز  تشگ  ناور  قدنخ  يوسنادب  دوبر ***  رد  اج  ار ز  نینهآ  رد 

دوب  هاتوک  هدنک  نآ  رب  رد  یلو  دومن ***  لپ  یبن  رهب  قدنخب ز 
بآ  دروآ  رب  قدنخ  هحفص  کیب  بارتوب ***  سپ  داتساب  قدنخب 

نینهآ  رد  يوس  دنتفرب  نید ***  ناگرزب  نیما و  لوسر 
تفرگ  الاب  تسد  نیرب  شرعب  تفرگ ***  اجوا  تسد  فک  رب  رد  هچ 

اس  شرع  نآ  رد  دش  نآ  ياپ  فک  اپ ***  داهنب  وچ  رد  نآ  رب  ربمیپ 
اپ  ریز  رد  دید  ار  جارعم  هک  ادخ ***  لوسر  الابب  دش  نانچ 

تشذگ  رد  يآ  رام  هگتولخ  ز  تشذگ ***  رد  اوس  ام  زا  ياج  نآ  رد 
دناوخب  نادزی  مان  هگیاجنآ  رد  دنامب ***  یتفگش  شراک  ربمیپ ز 
لیئربج  یپ  دوز  شدمآ  شوگب  لیلج ***  بر  یئادن ز  هگان  هک 

هاوس  ام  زا  زورما  هتشذگب  هک  هاگیاج ***  نآ  رد  یتفگش  يراد  هچ 
تسنم تسد  يالابب  اپ  ارت  تسا ***  نکسم  اجک  رد  ارت  نک  هگن 

ندیسر روهظب  هزجعم  راهظا  مالسا و  رگشل  نتشذگ  تسد و  يور  رد  ار  ربیخ  رد  ادخ  ریش  نتفرگ 
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فتک  رد  نم  تسد  ارت  دراد  هک  فلس ***  ام  زا  جارعم  تسا  هتشذگ 
دنچ  نوچ و  رد  هتشذگب  شیدنلب  دنلب ***  درآ  نم  تسد  هک  اریسک 

رد  يور  رب  رکبوبا  دمآ  رب  رد ***  يوس  ربا  دمآ  هچ  ربمیپ 
دش  کیرات  زور  ار  رکبوبا  دش ***  کیراب  هار  نآ  هاگان  هک 

رتکیرات  تشگ  وا  زور  بش  ز  رت ***  کیراب  يوم  زا  هار  نآ  دش 
راهنیز  رد  دوب  وا  زا  قدنخ  هک  راکشآ ***  یخزود  دشب  قدنخب 

هتخوس  شفت  زا  میهج  ران  هک  هتخورفا ***  زیت  ششتآ  نانچ 
راو  هراچیب  زیت  شتآ  نآ  رب  راز ***  رکبوبا  اجنآ  زا  داتفا  رد 

ریگب  متسد  هدنریگ  تسد  يا  هک  ریفن ***  شتآ  زوس  زا  دروآ  رب 
تسپ  ياج  زا  شدروآ  يالابب  تسد ***  دروآ  رب  تردق  رفنضغ ز 
رسب  رس  دب  هدید  وا  هچنآ  دیدب  رمع ***  دمآ  رکبوبا  تشذگب  وچ 

شوگب  دمآ  شتوص  نیا  هاگان  هک  شوه ***  دش ز  وا  راک  زا  ضفحوبا 
یلع  طارص  ینیبن  قح  زجب  یلع ***  طاسب  رب  يرذگب  رگ  هک 

تشهب  میحج و  میسق  وا  وب  تشز ***  تشز  رب  بوخ و  اربوخ  دهد 
دومن  تمسق  هنوگ  نیدب  نیتسخن  دوب ***  زیچ  نآ  ره  سک  ره  راوازس 

راکشآ  زیختسر  هدش  ناشیارب  راز ***  ضفحوب  رکبوب و  دندیسر 
لوبق  لحم  ردنا  دنداتس  لوسر ***  دزنب  قدنخ  يوسنادب 

رایشوه  هن  دندوب و  هناوید  هن  رارق ***  یب  لدب  ناوتان و  نتب 
درد  رپ ز  لد  هتشگ  یلع  راک  ز  درز ***  يور  هدنزرل و  تسد  لد و 

تفگش  ردیح  راک  زا  نم  مراد  هک  تفگ ***  ضفحوب  رکبوبب و  یناهن 
تسمشاه  ینب  زا  یبن  وا  نوچ  هک  تسا ***  مک  وا  نوچ  رکبوب  تفگ  نینچ 

تسین  هزات  نیا  هک  یتفگش  رد  ارچ  تسین ***  هزادنا  رکم  ار  موق  نیا  هک 
رد  يالاب  دنتشگ  عمج  همه  رسب ***  رس  یبن  هاپس  سپ  نازو 

زاب  شیدیروآ  رگید  يوسب  زارف ***  يدرب  يوسنادب  رد  یلع 
رسب  رس  همه  رگشل  هنوگ  نیدب  رد ***  يالاب  دوبمک  هدنک  رب  هک 
همه  ناساره  رد  یلع  راک  ز  همه ***  ناسآ  هدنک  نآ  زا  هتشذگ 

دیدب  ار  هپس  نآ  رد  يالابب  دیرگنب ***  یلع  يوس  رکبوب  وچ 
باتفآ  زارد  تعفر  هتشذگ ز  بارتوب ***  هجنپ  رس  ردنآ  رد 
وگب نم  اب  وت  ردیح  راک  زا  هک  ور ***  درک  یبن  يوس  هراب  رگید 

يربیخ نادوهی  هرابرد  ترضح  ندومرف  مکح  و  ع )  ) ریما بانج  زا  ار  هزجعم  رکبوبا  ندومن  هدهاشم 

نامز  ره  درذگب  رد  يالابب  نارکیب ***  رگشل  نیا  هک  نک  هگن 
هتشارفا  ردنا  رباب  قدنخ  ز  هتشاد ***  رب  تشگنا  دقع  یلع 
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تفگش  ینیب  هک  نیب  یلع  يوسب  تفگ ***  دیدنخ و  دینشب  هچ  ربمیپ 
اج  ینیبن  شیاپ  هک  نک  هگن  اپ ***  شیدیدن  تسد و  شیدید  وت 

رس  همیسآ  دش  یلع و  يوسب  رگد ***  راب  رکبوب  درک  هگن 
اپ  ود  شراوتسا  نیمز  ردنا  هن  اوه ***  يورب  هداتسیا  یلع 

دود  تفر  نامسآ  هنب  شزغم  ز  دوزف ***  یتفگش  ردنا  شیتفگش 
تسب  هراب  کی  تشگ  ژد  موب  ورد  تسد ***  جارات  رسکی  دنداشگ 

ریگتسد  هن  دوب و  سر  دایرف  هن  ریپ ***  انرب و  درخ و  كدوک و  نز و 
ناشکندرگ  نوخ  زا  دش  لگ  نیمز  ناشک ***  رس  یسب  ناشیا  زا  دنتشکب 

زیرگ  ربمیپ  يوس  دنتسجب  زیت ***  ریشمش  دندید  هچ  نادوهی 
دنمجرا  يا  هک  ربمیپ  يوسب  دنلب ***  عرضت  تسد  دندومن 

تسه  هچ  ره  هد  جاراتب  سپ  نازو  تسد ***  يالایم  نام  نتخیر  نوخب 
دوز  داد و  ناما  ناش  نتخیر  نوخ  ز  دومن ***  محرت  ناشیا  رب  ربمیپ 

نتخیر  نوخ  هچ  رگ  ناشدوب  ازس  نمجنا ***  نآ  نوخ  رس  زا  تشذگ 
دیور  نوماه  يوس  همه  رسارس  دیور ***  نوریب  هعلق  زک  دومرفب 

شیب  رای  رتش  کی  شروخ  نانز و  شیوخ ***  لام  هناخ و  زا  دیریگن 
راید  کلس و  دنراذگ  رگشلب  رایتخا ***  دننک  ار  نطو  يالج 

هاج  بآ و  شدب  بحرم  کیدزنب  ادخ ***  دک  يدوب  يدوهی  ژد  نآ  رد 
وجشاخرف  مان  شدب  هیانگ  وا ***  کیدزن  دوب  وا  جنگ  همه 

دنمتسم  نتب  ربمیپ  يوسب  دنژن ***  ریسا و  ار  وا  دندربب 
تسارب  وگ  نمب  اراکشآ  نکب  تساجک ***  تجنگ  تفگ  وا  رب  ربمیپ 

تفر  داد  نایناریا  جاراتب  تفر ***  داب  رب  جنگ  ناک  تفگ  نینچ 
درک  دازآ  دوخ  يوگ  جنر  نآ  زا  درک ***  دای  مسق  نادوهی  نیدب 

( 185  ) هحفص لیئربج  یبن  يوسب  دمایب  لیلج ***  بر  دزن  زا  هاگان  هک 
نآ  ياج  يدب  ژد  هناریوب  ناهن ***  جنگ  ار ز  وا  داد  ربخ 

باتش  دیامن  وا  نتسج  یپ  بارتوب ***  ات  دومرفب  ربمیپ 
ناهن  جنگ  یبن  يوسب  نامز ***  رد  هکیاجنآ  تفر  یلع 

دیسردب  ارت  رم  دوخ  راک  زا  هک  دیرگنب ***  یبن  هنانک  يوسب 
شرکیپ  دش  كاخ  رد  دندیرب و  شرس ***  نت  زا  دنرب  هک  اتفگب 

نیتسآ  دننز  رب  ژد  جاراتب  نید ***  لها  ات  دومرفب  هگنآ  سپ 
دنروآ  نوچ  دنچیپ و  لام  همه  دنروآ ***  نورب  تمینغ  اجنآ  زا 

دنتفای  ناهن  میس و  جنگ  یسب  دنتفاتشب ***  هعلق  نآ  يوس  هپس 
راگدرک  هداتسرف  دزن  هب  رامش ***  یب  رز  میس و  دندربب 

دوب  هچ  ره  همه  کی  ره  دندربب  دومن ***  تمسق  باحصا  رب  ربمیپ 
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نینهآ  رد  نآ  یلع  هر  رگد  نیما ***  لوسر  هگنآ  دومرفب 
دهد  ناز  یتمسق  همه  ار  هپس  دنک ***  تمسق  باحصا  رب  ار  وا  رم 

نارگ  نهآ  هلمج  رگ  دنیایب  نارک ***  ره  زک  قیدص  دیدنخب 
تسد  اپ و  رگا  یتیگ  ود  ره  دوش  تسکش ***  ار  وا  هضبق  کی  دنراین 

بارتوب  يوس  دش  نانک  مسبت  باوج ***  نیا  وا  زا  دینشب  وچ  ربمیپ 
يروای  همه  ناتسد  ریز  رب  وت  يرواد ***  هصرع  رد  هکنآ  يا  هک 

امن  تمسق  باب  نیا  وت  رگشلب  انگ *** رب  يرگ  تمسق  تسد  نونک 
دوبر  رداج  زار  رد  هراب  رگد  دوز ***  تسج  رب  دینشب  وچ  رفنضغ 

رسب  اترس  دیچیپ  راموط  وچ  رگد ***  تسدب  تسدب و  شتفرگ 
ریذن  ریشب و  نادنخ  تشگنا  رد  ریمخ ***  هر  رگد  شدومن  هگنآ  سپ 

دایز  هن  ودب  مک  هن  هرذکی  هک  دادب ***  اریسک  ره  تمسق  نانچ 
نامگ دب  هدید  دش  هریخ  نآ  زا  نامداش ***  دش  دیدنخب و  ربمیپ 

شراذگ نید و  لها  زا  ار  هیفص  ندیرخ  نید و  باحصاب  نادوهی  زا  تمینغ  رارسا و  ندومن  تمسق  رد 

دوهی  موق  ناریگتسد  همه  دوب ***  هچ  ره  ات  دومرفب  هگنآ  سپ 
دنرب  دوخ  تمسق  یکی  ره  همه  دننک ***  تمسق  باحصا و  دنرابب 

يرتشم  وا  يور  زا  هام  دب  هک  يرتخد ***  یکی  ناریسا  نایم 
نامسآ  هم  وا  ندید  زا  هک  ناور ***  ورس  وچمه  يرتخد  یکی 

قارتحا  رد  هرهز  هدش  شیور  ز  باجح ***  ردنا  هتشگ  ناهن  تلجخ  ز 
نیلسرملا  دیس  وا  زا  شدیرخ  نید ***  درم  یکی  ریگتسد  هدش 

تخاس  رهم  شیدازآ  دقن  نامه  تخاون ***  ار  وا  يدازآب  ربمیپ 
دید  مخز  یکی  وا  یناشیپب  دیرگنب ***  وا  راسخرب  ربمیپ 

نیما  لوسر  باوج  رد  نینچ  نید ***  ياراد  مخز  نآ  زا  دیسرپب 
نامسآ  تا  هدنب  نیرتمک  يا  هک  نابز ***  یئارس  تحدمب  شداشگ 

ادخ  ریش  وت  مع  نبا  داشگ  اشگ ***  ربیخ  يوزاب  هک  مدنآ  رد 
نامسآ  مه  شرف  مه  شرع و  مه  هک  نامز ***  نیمز و  مه  رب  دیزرلب 

دنلب  رهپس  زا  تشذگ  رب  نیمز  دنک ***  ياج  زا  هرابکیب  ژد  رد 
اپ  مداتف ز  وزاب  تسد و  نآ  زا  اج ***  دوب  رز  تخت  رس  رب  ارم 

تسب  شقن  هر  كاخ  مخز  نوخ  ز  تسکش ***  منیبج  ینیب  هک  ناس  نیدب 
نیرفآ  دومن  وزاب  تسد و  نآ  رب  نیلسرملا ***  دیس  وا  زا  دینشب  هچ 

لوسر  يارس  يوناب  زا  دش  لوبق ***  شدرک  ار و  یبن  دمآ  شوخ 
هاک  تخارفا  رب  يور و  تخورفا  رب  هاش ***  تخادرپ  هچ  ناریسا  راک  ز 

راو  هراچیب  ياج  رب  دندنامب  راز ***  راوخ و  همه  نوعلم  نادوهی 
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سرداد  رواد  يوس  رسارس  سکچیه ***  دبن  ناشسر  دایرف  وچ 
رایرهش  يا  هک  نادزی  ریش  رب  رازن ***  راز و  نایرگ و  دنتفرب 

هاوخ  رذع  همه  هانگ  رب  یئ  وت  هانپ ***  دیوج  وت  يوس  راکهنگ 
دیما  ان  دشن  سک  وت  هاگرد  ز  دیفس ***  ور  رگا  هایس و  ور  رگا 

وت  يورین  نادیم ز  نهپ  نیا  رد  وت ***  يوزاب  تسد و  زا  تشد  نیا  لد 
تسا  رترب  دوخ  رهش  زا  نتفر  یلو  تسا ***  رسیب  نت  تسا و  نت  یب  رس 

سامتلا  رایرهش  يوس  یئامن  ساره ***  رد  لد  میراد  راک  نیا  زا 
لوبق  دیامن  ناشیارگ  ربمیپ  لوطب ***  جوز  دیدنخ  دینشب  وچ 

شیوخ  لام  زا  هلمج  نیا  دینادن  شیوخ ***  لاوما  دالوا و  هکیطرشب 
نایز  دیآ  دوس  نیا  زا  ار  امش  نایمالسا ***  لام  زا  دشاب  نآ  هک 

رایتخا  دینک  دینک و  نمیشن  راید ***  نیا  رد  زرواشک  مس  رب 
لوبق  لد  زا  ناج و  زا  یئامن  لوسر ***  رهب  هی  زج  مه  لاس  ره  هک 

يرولا  ریخ  کیدزن  هب  دش  یلع  اضر ***  تسد  هدید  رب  دنداهن 
تفنش  نیا  زار  ياناد  نوچ ز  یبن  تفگ ***  زاب  ار  هتشذگب  زار  همه 

ادخ  دنسپ  دشاب  وت  دنسپ  امنهر ***  یک  دیدنخ  هدنشوین 
نمب دیآ  وت  يوس  نیتسخن ز  ننملاوذ ***  نمب  هداد  هچ  ره  همه 

دناروخب ربمغیپب  هک  يدوهی  نز  ندرک  ماعط  رد  رهز 

تشرس  یتشزب  شرهپس  ایوگ  هک  تشز ***  موقنآ  فارشا  دب ز  ینز 
یتخوس  لیح  رکم و  یناهج ز  یتخومآ ***  هلیح  نمرها  زا و 

دنک  یئامن  دوخ  دوخ  موق  رد  هک  دنک ***  یهاوخ  هنیک  ات  تساوخ  یمه 
رشبلا  ریخ  یهاوخ  هنیک  دنک  ردپ ***  روپ و  دارب ز  تفج و  ز 

تسرد  دش  نیاب  شیار  ماجن  ارس  تسج ***  هلیح  سب  رکم و  یسب  رد  ره  ز 
دنژن  وید  دولایب  شرهزب  دنفسوگ ***  یکی  نایرب  دروایب 

لوبق  وا  هیده  دوش  دیاش  هک  لوسر ***  رهب  دروآ  هیده  یپ 
دیدب  ناوخب  اهشروخ  نوچ  یبن  دیرتسگ ***  وخ  تشزنآ  هک  یناوخ  وچ 

دید  موقنآ  يوس  نانک  مسبت  دیرگنب ***  یسب  ناوخ  نآ  رب  ینامز 
دنب  دنب  رب  هدولایب  مرهز  هک  دنفسوگ ***  نیا  دیوگیم  هک  اتفگب 

درد  رپ ز  لد  دنتشگ  راکنا  زا  درز ***  يور  نخس  نیزار  موقنآ  دش 
نیمز  رب  هگن  ناریح  دندنامب  نیمغ ***  لد  دوخ  دیک  زا  هتشگ  همه 

بقل  يدوه  ناشیک  رفک  يا  هک  بل ***  داشگب  هراب  رگد  ربمیپ 
ناشن  شدوب  هچ  داژن و  شدوب  وچ  نالف ***  نآ  امش  موق  دادجا  ز 

غورف  دشابن  ار  وا  هک  یغورد  غورد ***  یناشن  مان و  دنتفگب 
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یتساک  یجنک و  رب  دیتشذگ  یتسار ***  زا  هک  اتفگب  ربمیپ 
تفهن  زار  هدیشوپ  تسین  اور  تفگ ***  تسا  روخکین  نآ  دندید  وچ 

سون  بآ  دبنگ  نیا  وت  يا ز  هک  سوب ***  داد  نیمز  نایرگ  داتفیب 
تسا  روای  یتسار  هر  زا  رم  تسا ***  رد  شدرگب  هشیمه  یتیگب 

يرورس  رسب  رس  ار  مزعلاولوا  يربمغیپ ***  هلمج  ناهج  قلخب 
ما  هدومیپ  هار  نیا  هنوگنیدب  ما ***  هدولآ  ردنا  رهزب  ار  نیا  نم  ( 186  ) هحفص

نیک  رپ ز  مدب  ردارب  روپ و  ز  نیمغ ***  لد  متشاد  ردپ  تفج و  ز 
نوخ  قرغ  نت  نوماهب و  نت  زا  رس  نوگژاو ***  نیک  تشد  رد  هداتفا  هک 

يربهر  ار  قلخ  ادخ  يوسب  يربمغیپ ***  وت  رگ  نیا  متفگ  لدب 
نم  رازاب  تسا  داسک  تدزنب  نم ***  راک  زا  هگآ  نامز  رد  يوش 

نامگیب  ار  رهزنیا  مدرد  يروخ  ناگداتسرف ***  زا  یتسین  رگ  و 
منک  ناشیوخ  دادما  هنوگنیدب  منک ***  ناشیا  راک  زا  هدوسآ  لد 
نخس  نکفیم  یجکب  اتفگب  نخس ***  نیا  زا و  دینشب  هچ  ربمیپ 

نیک  تساوخیمن  دوخ  نمشد  زا  هک  نینچ ***  ربمیپ  مسر  دوب  یلو 
نز  درم و  رب  دیشخبب  تمحرب  نمجنا ***  ندناوخ  رس  زا  تشذگ 

دناود  برثی  يوس  سرف  اجنآ  زا  دنامب ***  اجنآ  رد  ربمیپ  يدنچ  وچ 
ناتسار هد  يرای  يرایب  ناتساد ***  نیا  مدیناسر  نایاپب 

يارب زا  وا  ندرب  ربخ  هکم و  بناجب  وا  نتفر  نتفرگ و  تصخر  مانا و  لوسر  تمدخب  ندمآ  رجات و  جاجح  دروآ  مالـسا  نایب  رد  راتفگ 
هکم لها  زا  دوخ  لام  نتفرگ  تهجب  دوب  هتفای  عوقو  هچنآ  سکع  رب  شیرق 

ناگیار  هدش  یناگ  رازابب  ناگرزاب ***  دوب  رو  هیام  یکی 
دوب  هیاپنارگ  یناگرازابب  دوب ***  هیام  رپ  جاجح  مان  ارو 

دوبن  يرانک  شبآ  يایرد  ز  دوبن ***  يرامش  ار  وا  میس  رز و 
هتخودنا  رز  ناج  زا  رفک و  لدب  هتخوس ***  رزب  رفکب و  ناج  لد و 

دوب  هناگیب  دنوادخ  اب  یلو  دوب ***  هناخ  ادخ  ناوخ  دزن  ارو 
دوب  هدومیپ  هار  يرگادوسب  وس ***  رهب  زا  لاح  نآ  ربیخ  يوس 

راز  راک  یپ  ربمیپ  دمآ  هک  راگزور ***  نآ  رد  یناگرازابب 
داسک  شعاتم  سنج  دقن و  شدش  داشگ ***  تراجت  راب  هچ  ربیخب 
راوهاش  رد  دش  شا  هرهم  فزخ  رایع ***  لماک  تشگ  وا  بلق  رز 

فلت  داسک و  سنج  دقن و  شدش  فکب ***  دمآ  شیدقن  هیامنارگ 
دیفس  زور  وچ  دش  شبش  ودیمد  دیما ***  حابص  شهایس  ماش  ز 

دیدب  ار  یبن  يادخ  لالج  دیرگنب ***  یبن  هاپس  يوسب 
گنرد  باتش و  غیت و  تسد و  نآ  زا  گنج ***  لاپوک  لای و  يورین  نآ  زا 
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نتخادنا  رکیپ  زا  بحرم  رس  نتخادنا ***  ربیخ  زا  نهآ  رد 
يرواد  يورین  ةدنیامن  يردیح ***  يوزاب  ةدنیاشگ 

رگ  هولج  نیرفآ  ناهج  لالج  رگ ***  هولج  نیرفآ  ناج  تاذ  وا  رب 
تسرپنادزی  جاجح  رفک  زا  دش  تسد ***  دیزاب  غیت  يوس  نوچ  یلع 

دش راداد  كاپ  ةدنتسرپ  دش ***  رازیب  تال  زا  يزع و  ز 

ربیخب وا  نتفر  جاجح و  ندروآ  مالسا 

تفاتش  ربمیپ  هاگراب  يوس  تفای ***  رون  شلد  نامیا  رون  زا  هچ 
تفاتش  ربمیپ  هاگراب  يوس  تال ***  تزع و  دو و  زا  مرازیب  هک 

متساوخ  ارت  ار و  وت  يادخ  متسارایب ***  ار  لد  وت  نیدب 
لوسر  ياپ  كاخ  رب  دوس  نیبج  لوبق ***  نامیا  دش  شلوسر  دزن  وچ 
دوس  تشگ  شاوت  دقن  يادوس  ز  دود ***  بر و  ياراد  هکنآ  يا  هک 

يرگ  دوس  دوس  اوسام  شدش  يرتشم ***  دش  وت  سنجب  نیتسخن 
درک  هیامنارگ  دوس  دقن  نآ  زا  درک ***  هیامرس  دوس  ارت  دقن  هچ 

نایز  يدوب  شیتیگ  ود  دوس  ز  ناگیار ***  وت  دقن  شرگ  یتشگن 
تسب  دقن  نآب  یتیگ  ود  دقع  هک  تسدب ***  دمآ  شیدقن  هیامنارگ 

دیرخ  یتیگ  ود  عاتم  هرکی  هک  دیدپ ***  دمآ  شیدقن  وت  سنج  ز 
راید  احطب  نادرگ  دزن  دوب  رامش ***  یب  ۀیسن  ارم  احطبب 

نم  لام  رز و  رسکی  دنزوسب  نم ***  راک  زا  دندرگ  هاگآ  هچ 
نم  رازاب  مرگ  دوش  تفطل  ز  نم ***  رای  یمد  رگ  يوش  تقفش  ز 

فلت  درک  هچنآ  منک  یفالت  فلس ***  ام  ۀیسن  نآ  دقن  منک 
داشگ  رب  وا  رب  شیاتس  نابز  داد ***  هسوب  یلع  ياپ  نیا و  تفگب 

نیرفآ  ناشناگرزب  رب  منک  نیمز ***  احطب  يوس  مور  يدرمب 
منک  تیاور  ربمیپ  راک  ز  منک ***  تیاکح  ربیخ  حتف  نیا  زا 

غورف  ناز  ار  شیوخ  ۀیسن  مهد  غورد ***  کی  رگم  میوگتسار  همه 
مروآ  گنرد  اجنآ  هک  دیاشن  مروآ ***  گنچب  ار  دوخ  میس  رز و 

زارف رس  موش  ات  ندمآ  نآ  زا  زاب ***  وت  يوسب  دیایب  نوچ  یلع 

سکعب ار  ربیخ  عیاقو  نتفگ  لابقتساب و  هکم  لها  ندمآ  راید و  احطب  هب  جاجح  ندیسر 

وگب  یهاوخ  هچ  ره  ور  تفگ  واب  وا ***  تفگ  زا  دیدنخب  ربمیپ 
تشگ  داب  یهارمهب  هر  يوس  تشگ ***  داش  ناگرازاب  درم  لد 

هار  دومیپ  هناخ  يوس  احطبب  هاش ***  راتفگ  زغن  شدمآ  دنسپ 
یکی  لزنم  جنپ  همه  يدومن  یکدنا ***  هارب  مدکی  دوساین 
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زار  دیسرپب  ناشیا  لاوحا  ز  زارف ***  دمآ  هناخ  يوس  ات  نینچ 
دنتفاتشب  درد  زا  رپ  شیوسب  دنتفای ***  ربخ  احطب  ناگرزب 

رب  موب و  نآ  رب  ربمیپ  مزر  ز  ربخ ***  يراد  هچ  ربیخ  وگ ز  رب  هک 
دای  درک  یسب  ربمیپ  مزر  ز  داشگ ***  رب  بل  جاجح و  دیدنخب 

تفر  دابآ  دوب  نآ  یناریوب  تفر ***  دادیب  هچ  ربیخب  يو  زا  هک 
دیشک  ربنچب  رس  همه  ار  نارس  دیشک ***  رگشل  هچ  ربیخب  نیتسخن 

تشگ  گنت  هپس  رب  یندروخ  ژدب  تشذگ ***  يزور  دنچ  ناتساد  ناز  هچ 
دش  گنر  ناوج  ریپ و  رهچ  زا  هک  دش ***  گنت  یندروخ  نانچ  نآ  ژدب 

راز  راک  رد  دیمارخ  نوماهب  رادمان ***  ثراح  ژد  دمآ ز  رب 
ریگ  راد و  ۀماگنه  مرگ  دش  وچ  ریپ ***  رکبوبا  دش  وا  دروآ  مه 

ریپ  هابور  وچ  گرگ و  وچ  نادیمب  ریلد ***  دوهی  ریپ و  رکبوبا 
( 187  ) هحفص

بیکش  یب  نآ  بیسآ  نآ ز  نت  بیهن ***  رپ  نآ  نوسفا  نیا ز  لد 
ریپ  دیچیپب  نادیم  ار ز  نانع  ریلد ***  دمآ  رد  نوچ  ناوج  نادیمب 
رمع  دمآ  رد  یئوج  شاخرفب  رخشاخرف ***  رکبوب  تخیرگب  وچ 

وید  تسد  رب  داد  نیگن  نامیلس  ویر ***  رکم و  زا  تیار  یبن  زا  تفرگ 
نیمز  يور  تشگ  هیس  شیور  ز  نیک ***  نادیمب  دمآ  رد  ناشورخ 
دش  ياسرف  وید  نامز  نیمز و  دش ***  ياز  نمرها  ناهج  یتفگ  وت 

گنج  راکیپ و  بات  نتب  شدوبن  گنت ***  راکیپ  گنج و  يوس  دمآ  هچ 
تشاذگ او  ار  گنج  ناروآ  گنجب  تشادن ***  ار  يروآ  گنج  يورین  وچ 

احطب لهاب  نادوهی  اب  ار  مالسا  رگشل  ندرک  داهج  ۀقیرط  جاجح  ندومن  فیصوت  رد 

تخیرگ  هدرکن  یگنج  راکیپب  تخیسگ ***  ار  یبن  دهع  ماجنارس 
زور  شیوخ  رگشل  رب  درک  هیس  زومت ***  دای  هچ  دش  یبن  يوسب 

هاگمزر  زا  ثراح  دش  زوریف  هک  هامب ***  دش  رپ  سوک  وغوس  نا  زو 
رهچ  تشارفارب  مراچ  خرچ  رب  وچ  رهم ***  نیک و  تیار  موس  زورب 

يرذآ  تب  یتسکش  وک  یهش  يربمغیپ ***  هاگرخ  دمآ ز  رب 
تخاون  یئادخ  سوک  دنوادخ  تخات ***  راکیپ  يوس  اول  اب  وا  وچ 
تشاد  هیاس  ناهج  رب  ادخ  ياول  تشارفرب ***  رس  وچ  ار  یبن  ياول 

گنس  هوک  وا  بیسآ  زا  دیزرل  هک  گنج ***  نادیمب  دمآ  رد  یناوج 
تسرپ  دمحم  يادخ  دش  ناهج  تسد ***  دیز  ای  ریشمش  يوس  وا  وچ 

درک  میب  زا  رپ  نارادمان  لد  درک ***  مین  ودب  ثراح  برض  کیب 
اپ  درشفیب  تسد و  ود  دز  رسب  اجز ***  دمآ  رب  بحرم  دید  نآ  وچ 
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تسبب  ار  نایم  ردارب  نوخب  تسشن ***  رب  کت  زیت و  ةراب  ربا 
ناور  مد  رد  درک  شنت  عادو  ناوجون ***  نآ  نادیمب  دما  وچ 

تسرپ  نادزی  تخات  نمرها  يوس  تسد ***  دیزای  ریشمش  يوس  یلع 
نیرفآ  ناج  يورین  تشگ  نایع  نیرفآ ***  ناهج  نادیمب  دمآ  هچ 

وید  يوس  نیک  دش ز  ناور  نامیلس  ویرغ ***  نادرگ  نودرگب  دمآ  رد 
دنک  ياج  زا  خرچ  دبنگ  هن  هک  دنلب ***  دمآ  رب  یغیت  تسد و  یکی 

تشاد  هیاس  نیمز  رب  وا  غیت  رس  تشارفرب ***  نیک  غیت  وا  قرف  رب  وچ 
یکراب  بحرم و  نت  همین  ود  یگرابکیب ***  شغیت  برض  زا  دش 

راهچ  نادیمب  دش  نت  ود  نآ  نت  راد ***  مان  نآ  ریشمش  برض  کیب 
وا  ناوخ  نیرفآ  دش  دنوادخ  وا ***  نادیمب  بحرم  هتشک  دش  هچ 

هار  درک  مگ  خرچ  رب  میب  زا  هم  هامب ***  دش  رب  ریبکت  کناب  سب  ز 
دود  دننام  دنتفر  هعلق  يوس  دوهی ***  هاپس  وس  رهب  نازیرگ 

راز  راک  رد  تفشآ  يریش ز  هچ  راقفلاوذ ***  فکب  ناشورخ  رفنضغ 
دش  رانلگ  هوک  نماد  نوخ  ز  دش ***  رابنوخ  تشد  رد و  شغیت  ز 

دوز  موق  نآ  دنتسبب  ژد  رد  دوهی ***  موق  دندیزخ  رد  ژدب 
ناود  نیک  زا  رپ  دمآ  هعلق  يوس  نایژ ***  رب  ژه  نوچ  یپ  رفنضغ ز 

دیدب  نی  یب  يایرد  فرژ  یکی  دیسر ***  قدنخ  کیدزن  وچ  نازارگ 
تشارفرب  نیک  غیت  دش و  هدایپ  تشادن ***  نتسج  بات  نآ  رد  شدنمس 

تسکش  دمآ  ردنا  رفک  ناکراب  تسجب ***  قدنخ  هدنز ز  قرب و  وچ 
ریگ  راد و  ندیشورخ  دمآ  رب  ریش ***  هتفشآ  وچ  دش  ناور  ژد  يوس 

میب  داتفا  خرچ  دبنگ  هنب  میظع ***  زیختسر  یکی  دش  نایع 
ژد  ماجنا  زاغآ و  دش  شتآ  ز  ژد *** ماب  زا  شتآ  سپ  تخیر  ورف 

ریت  زرگ  رجنخ و  نآ  رب  ناراب  وچ  ریپ ***  خرچ  زا  دیرابب  یتفگ  وت 
بآ  دالوف  هوک  رب  وچ  دماین  بارتوب ***  نت  رب  نا  زا  يدنزگ 

تفاتش  ربیخ  نصح  يوس  نیک  زا  رپ  تخات ***  نصح  يوس  نیک  زا  رپ  رفنضغ 
نیچ  رپ ز  شیگنس  نارگ  زا  نیمز  نیرق ***  دب  نامسآ  هنب  وک  يرد 

دنکف  متفه  خرچ  رب  مشخ  زا  رپ  دنک ***  ياج  زا  شبرضکی  يورین  هب 
داشگ  یئامزآ  روز  تسد  ادخ  داشگ ***  یئاشگ  ربیخ  يور  اب  وچ 

نامسآ  رس  زا  تشذگ  رب  نیمز  ناوجون ***  نآ  يوزاب  يورین  ز 
تخیر  كاخ  نامسآ  رس  رب  نیمز  تخیسگ ***  شنیرفآ  ۀتشر  همه 

تسکش  دمآ  رد  یتیگ  ناکراب  تسد ***  دیزای  ار و  اپ  درشفا  هچ 
رات  دوپ و  ناهج  ماوق  زا  تسسگ  رارق ***  شنیرفآ  زا  دش  یتفگ  وت 

هاگمارآ  هراب  نآ  رب  ناشدبن  هام ***  سیجرب و  مارهب و  هک  یجربب 
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اج دمآ ز  رب  ربمیپ  تسد  ز  اس ***  شرع  هراب  نآ  هرابکیب 

غوردب ص )  ) ربمغیپ ندش  اتفرگ  و  (ع ) ریما ترضح  ندش  هتشک  زا  احطب  ياسورب  جاجح  نداد  ربخ  نایب  رد 

راک  تشگ  رب  هرابکیب  هگان  هک  راکشآ ***  دش  حتف  وا  تسد  رب  وچ 
نامسآ  شدرگ  نیا  زا  ملانب  ناغف ***  مرآ  رب  نودرگب  رگ  دزس 

داد  راد  نیا  ياه  یتساران  ز  داهن ***  جک  دبنگ  نیا  دادیب  ز 
دنک  يزاب  تسد  ناهش  ياپب  دنک ***  يزاب  هابور  ریش  اب  هک 

زرگ  وزاب و  تسد و  نا  زا  اغیرد  زرب ***  لاپوک و  لای و  نآ  زا  اغیرد 
یمتسر  توطس  نآ  زا  اغیرد  یمشاه ***  تکوش  نآ  زا  اغیرد 
نت  هنیئور  درگ  نآ  زا  اغیرد  نکش ***  نهآ  هوک  نآ  زا  اغیرد 

رادیاپان  رهد  نیا  رب  فا  دص  ود  راگزور ***  شدرگ  رب  داب  وفت 
وید  هیکت  دنک  نامیلس  ياجب  ویر ***  نوسفا  گنرین و  هچ  دیامن 

نامدود  نآ  رب  دمآ  هچ  میوگچ  نایز ***  درادن  ارای  هک  میوگ  هچ 
ام  نیئآ  تشگ  وز  هدنکارپ  نام ***  نید  نمشد  دب  دنچ  رگا 

تفهن  دیاشن  نادرم  يدرم ز  هک  تفگ ***  هدنناد  ریپ  شوخ  هچ  نکیلو 
راگزور  ةدید  وا  رب  دیرگب  راگزور ***  رد  هچ  يدرم  هتشک  دوش 

وا  گنچ  يورین  يوزاب و  ورب  وا ***  گنهآ  دندیدن  انامه 
دوب  گنژرا  شقن  ناکم  نامز و  دوب ***  گنت  وا  يالابب  یتیگ  ود 
دودز  یتسه  ثداوح ز  رابغ  دومن ***  یئامن  دوخ  هگ  مزر  رد  هچ 

راقفلاوذ  فکب  دمحم  يادخ  راکشآ ***  دش  رهد  رد  هک  یتفگ  وت 
دودز  دب  وا  رهم  زج  هچ  ره  لد  ز  دوزف ***  نم  لد  رب  وا  رهم  سب  ز 

لبهو  دو  هب  تال و  يزعب و  لزی ***  مل  ةدنراد  يارادب 
راگزور  شدرگ  زا  زورنآ  وچ  راکشآ ***  رگا  یتشگ  هراب  رگد 

یندیتسرپ  ار  یبن  يادخ  یمدید ***  رگا  نادیمب  ار  یلع 
دوب  هچنآ  دوب  دوب  نینچ  هتشون  دوب ***  هچ  ندروخ  جنر  نیا  زا  نکیلو 

( 188  ) هحفص بارخ  رسارس  ژد  ةراب  نآ  دش  ارتوب ***  يوزاب  يورین و  زا  وچ 
راهنیز  اغد  خرچ  دادیب  ز  رادمان ***  نآ  قرفرب  تخیر  ورف 

تشذگ  رد  ناکمال  رس  زا  ناکم  تشذگ ***  رد  نامسآ  نیمز ز  رابغ 
زیختسر  یکی  دش  رب  دندیشک و  زیت ***  ریشمش  دندید  هچ  نادوهی 

دنتخات  ناهج  رایرهش  يوس  دنتخات ***  نورب  هکنیمک  زا  همه 
ماک  رهد  زا  دنتسج  هرابکیب  ماین ***  زا  اه  ریشمش  دندیشک 

زیختسر یکی  یتیگب  دمآ  رب  زیت ***  غیت  یلع  قرف  دیفاکش 
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نیکرشمب سکعب  ياه  ربخ  جاجح و  لاوحا  حرش  رد  راتفگ 

تفاکش  ار  نیرب  شرع  هک  یتفگ  وت  تفای ***  هار  نوچ  غیت  یلع  قرفب 
دش  هتشپ  اه  هتشک  نایمالسا  ز  دش ***  هتشغآ  هاش  نت  نوچ  نوخب 

ریگتسد  یبن  هاپس  رسارس  ریسا ***  دنتشگ  مالسا  ناگرزب 
نارگوداج  تسد  رد  راتفرگ  نارگ ***  دنبب  ربمیپ  دمآ  رد 
دوب  ياج  هیس  لاچب  ار  رمع  دوب ***  دنب  رد  ياپ  ار  رکبوبا 

دوب  يار  نینچ  ناش  یبن  راکب  دوهی ***  موق  نارادمان  ضرغ 
ماقتنا  دنشک  يراوخب  ناشیز  هک  مارحلا ***  تیب  دزن  ناشدنرآ  هک 

للخ  ربمیپ  راکب  دمآ  هک  لبه ***  فطلب  زج  دبن  نیا  یلو 
نوگنرس  ناشتخب  دش  هرابکیب  نوگژاو ***  نایمالسا  راک  دش  هک 

دینک  شیاین  يزعب  تالب و  دینک ***  شیاتس  هشیمه  ار  لبه 
سر  دایرف  دندوبن  ناشیا  زج  سب ***  ناشیا و  راک  دب  راک  نیا  هک 

وجماک  ناهز  ره  لد  داش  هدش  وا ***  راتفگ  احطب ز  ناگرزب 
ناوج  ریپ و  دننیزگ  يداش  هک  ناور ***  هریت  نایفس  دومرفب 

سونبآ  دبنگ  دش  زاوآ  رپ  سوک ***  ياغوغ و  دمآ  رب  ناویکب 
اجز دمآ  رب  لد  ار  تشد  رد و  ارد ***  کناب  روپیش و  زاوآ  ز 

ار وا  هج  نداد و  جاجح  ربخ  زا  شیرق  ندیدرگ  تقو  شوخ  نایب  رد 

نمجنا  رسب  رس  هدنخ  ناوخ  اون  نز ***  درم و  ینز  رب  رهب  يداش  ز 
دندش  ناوخ  نیرفآ  دوو  يزعب  دندش ***  ناشفا  رهوگ  لبه  ياپب 

ار  جاد  بش  يدومن  نشور  هک  ار ***  جاجح  رایسب  دندوتس 
فلس  ام  هیسن  دوش  یفالت  فکب ***  تدقن  هیسن  نآ  زا  میراذگ 

دای  دقن  هیسن و  نآ  زا  درک  یمه  داشگ ***  رب  بل  جاجح و  دیدنخب 
تسد  دنداشگ  تراغب  نادوهی  تسکش ***  ربمیپ  شیجب  دمآ  وچ 

دوب  هنامیپ  نادوهی  تسدب  دوب ***  هیامنارگ  سنج  دقن و  یسب 
دوس  هچ  فک  رد  میس  رز و  نوچ  دبن  دوب ***  دوس  ارم  نازرا  لام  نآ  زا 

دینک  يرادیاپ  رز  میس و  هب  دینک ***  يرایتسد  رگا  مدقن  هب 
رهگ  اب  اپراچ  نارکیپ  مرخ  ربب ***  دیآ  نم  دیما  تخرد 

مروآ  جنگ  هزات  امش  رهب  ز  مروآ ***  جنرب  ار  نتشیوخ  رگا 
نابز  رسکی  دنداشگ  شزوپب  ناوگ ***  ار  وا  تفگ  نوچ  دندینش 

بش  مین  رد  هار  يوس  وش  ناور  بلط ***  ياراد  هچنآ  میهد  کنیا  هک 
دوز  دنداد  دندرک  عمج  همه  دوب ***  هچ  ره  وا  لام  همه  رسارس 
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نمجنا  دندش  رجات  کیدزنب  نتشیوخ ***  روخ  رد  سک  ره  رگد 
رخب  نازرا  لام  ام  رهب  زا  هک  رز ***  میس و  یسب  ار  وا  دندربب 
تفرگ ربیخ  هار  بش  مین  نازو  تفرگ ***  رب  رسب  رس  ار  میس  رز و 

درمنآ قدص  باوج  ترضح و  لاوحا  زا  ندومن  لاؤس  ار و  جاجح  سابع  ندیبلط  رکذ 

لوهج  موق  کیدزنب  احطبب  لوسر ص ***  مع  سابع  دوب  یلو 
دینش  اغوغ  زیمآ و  تشحو  نآ  هچ  دیدب ***  یهاش  کناب  شروش و  نآ  هچ 

بل  ياشگب  هصق  نیا  رس  زا  هک  بش ***  مین  ار  جاجح  درک  بلط 
داب  وت  يادف  رجات  جاجح  هک  داشگ ***  رب  بل  جاجح  دینشب  هچ 

ناد  زار  زجب  میوگن  نکیلو  ناهن ***  رد  لدب  مراد  زار  یکی 
سک  ياجنآ  رد  وت  نم  زا  ریغ  هک  سرتسد ***  یتولخ  رد  تسه  ترگ 

زار  رس  زا  هگآ  نم  وچمه  يوش  زاب ***  زار  نآ  نم  میوگب  دشابن 
دوز  سابع  درک  بلط  اجنآ  رد  دومن ***  تولخ  سابع  دینشب  هچ 

تفهن  زار  دروآ  رب  هدرپ  ز  تفگ ***  زاب  ار  زار  نآ  سابعب 
نسحلاوب  ساقلاوبا و  معب  ننملاوذ ***  ارت  هدیزگرب  يا  هک 

رسپ  ردارب  ناشیا  وچ  يراد  هک  رشبلاوب ***  رب  رخف  ینک  رگ  دزس 
ریگتسد  دوش  ربمیپ  هنوگچ  ریگتسد ***  هتشک و  دوش  نوچ  یلع 

تسین  گرم  ارو  رواد  رادادب  تسین ***  كرت  نیا  راوازس  يدومع 
دوب  رافک  تسد  رد  رهش  نیا  رد  دوب ***  رایسب  دقن  هسن و  ارم 

متساوخ  دوخ  دقن  هیسن و  همه  متسارآ ***  هنوگ  نیدب  یغورد 
نم  راتفگ  هدوهیب  یجنرن ز  نتشیوخ ***  هیسن  همه  متفرگ 

سرف  ربیخ  کلم  يوس  منار  هک  سکب ***  ار  نخس  نیا  زور  هس  ات  وگن 
دوزفرب  هگیاپ  دوخ  زورنآ  رد  دومن ***  يداش  سابع  دینشب  هچ 

مالس دورد و  ار  وا  رم  وگ  نم  ز  مانالا ***  ریخ  دزن  ور  تفگ  واب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  حتف  زا  سابع  ندومن  يداش 

داش  دیمارخ  ربیخ  کلم  يوس  داب ***  دننام  جاجح  تشگ  ناور 
لوبق  شدرک  جاجح  ياهنخس  لوسر ***  مع  راک  نآ  زا  داش  شدش 
زورف  یتیگ  رهم  دش  هچ  مراهچ  زور ***  هس  ات  نورب  تولخ  دماین ز 

هتساریپ  زغن  ۀماج  نتب  هتسارآ ***  نت  ینامی  دربب 
روح  يور  رب  هدنگآ  ردنا  ریبع  روخب ***  هداد  دیشروخب  ربنع  ز 
یمدمه  دش  هدنشخر  دیشروخب  یمشاه ***  ةرف  نا  زا  نازورف 

فاطم  يوسب  ناسیندب  دش  ناور  فانملادبع ***  هدنز  دش  هک  یتفگ  وت 
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دیزگ  يداش  شینامداش  زا  هک  دید ***  سابع  هک  ره  دش  داش  نانچ 
ناوجو  ریپ  سابع  ناوخ  يوس  نامداش ***  همه  احطب  ناگرزب 
دندمآ  نارس  هاپس  شسرپب  دندمآ ***  ناور  وس  ره  يداشب ز 

هاق  هاق  شا  هدنخ  کلف  رب  هدز  هار ***  ار ز  وا  رم  ناداش  دندیدب 
شرسفا  دز  دیشروخب  هژاوک  شرویز ***  يرتشم  رب  هنعط  هدز 

( 189  ) هحفص رهم  هام و  شندید  زا  هریخ  هدش  رهپس ***  مراچ  هتشذگ ز  رب  شرس 
دارم  لین  هداد  مرح  لحب و  داش ***  هتشگ  رجح  رجح و  شیداش  ز 
هدش  اراس  کشم  نامسآ  همه  هدش ***  اسرف  کشم  نیمز  شیاپ  ز 

نامسآ  هم  رونم  شرون  ز  نامز ***  نیمز و  رطعم  شیوب  ز 
دود  رپ ز  نیرب  رهپس  شمیب  ز  دوبک ***  خرچ  همیسارس  شمهس  ز 

وا  يور  ندید  هر  وس  ره  ز  وا ***  يوس  دبن  ار  یسک  تبیه  ز 
نیمغ  رسکی  دنتشگ  شیداش  ز  نینچ ***  ناگرزب  ار  وا  دندید  هچ 

درد  رپ ز  رگیدکی  اب  دنتفگب  درز ***  تشگ  ناشراسخر  درد  نآ  زا 
ربخ  ربیخ  درادن ز  نامه  رشبلا ***  ریخ  راک  زا  سابع  هک 

دندز  فص  کیب  کی  وا  کیدزنب  دندمآ ***  وا  شیپ  همه  رسارس 
شوخ  وت  لاس  هام و  همه  اداب  هک  شکب ***  هدرک  تسد  بدا  تسد  ز 

داب  زوریف  وت  راگزور  همه  داب ***  زورون  زور  وت  زور  همه 
دابم  يدنزگ  ار  ترسفا  دنلب  دابم ***  يدنلب  زج  ارت  یتیگب 

تسا  شیارآ  ماگنه  هن  نکیلو  تسا ***  شیالآ  كاپ ز  وت  ناج  نت و 
ربخ  ربیخ  ار ز  امش  دماین  رشبلا ***  ریخ  راکیپ  انامه ز 

دوشگ  رب  بل  هدنشوین  خساپب  دوب ***  يوگ  نخس  ناهد  رد  نخس 
ربخ  نم  زا  دیسرپب  ربیخ  ز  رسب ***  رس  مهگآ  نم  راک  نیزک 
دیع  زورما  دومنب  هک  مدینش  دیون ***  ربمیپ  حتف  بشید ز  هک 

دش  هزادنا  ینامداش ز  ارم  دش ***  هزات  لد  ناج  ما  هدژم  نیا  زا 
نیمز  ربیخ  نادرگ  ناریلد و  نید ***  ياراد  تسد  رد  هتشک  دش  هک 

اج  ژد ز  نآ  ناگرگ  ناگنلپ و  ادخ ***  ریش  لاگنچب  دمآ  رد 
تشگ  زوریف  مزر  نیا  رد  ربمیپ  تشگ ***  زورفا  یتیگ  ام  تخب  رس 

اپ  دمآ ز  ردنا  ادخ  تسد  اج ر ز  تشاد  کلف  مابب  وک  يرد 
دود  كرش  زا  رفک و  زا  دروآ  رب  دوهی ***  موق  دنتشگ  هتشک  همه 

دیا  هدید  نآ  رد  دوخ  ۀفرص  رگا  دیا ***  هدینشب  هک  يزار  تسغورد 
ور  گنر و  ناشدژمنآ  زا  درمژپب  وا ***  زا  نارادمان  نوچ  دندینش 

نخس مرآ  ون  ناتساد  زا  نم  نهک ***  ناتساد  نیا  هچ  دش  نب  هب 

نیدب ار  ناشیا  ندومن  لیلکت  كدفب و  ار  نید  باحصا  زا  رفنکی  ربمغیپ  ترضح  نداتسرف  رد  راتفگ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 522 

http://www.ghaemiyeh.com


نیدب ار  ناشیا  ندومن  لیلکت  كدفب و  ار  نید  باحصا  زا  رفنکی  ربمغیپ  ترضح  نداتسرف  رد  راتفگ 

ناور  ربیخ  يوس  دش  وچ  نیتسخن  ناج ***  سنا و  روشک  هشنهاش  هک 
دیزگ  رب  نایم  نآ  زا  درم  یکی  دیرگنب ***  نید  نارادمان  يوس 

درک  هاگآ  شراک  یهاگآ  ز  درک ***  هارمه  شدنچ  ینت  رگشل  ز 
کیب  کی  وگب  میوگ  هک  یمایپ  كدف ***  کلمب  ات  ورب  رد  نیز  هک 

نیلسرملا  دیس  نینچ  دیوگ  هک  نیمزرس ***  نآ  نادرگب  وگ  نم  ز 
ناما  دنب  رهش  رد  دیئآ  رد  ناجب ***  ار  نم  نید  رگ  دیریذپ 
زیت  غیت  رجنخ و  زج  دینیبن  زیختسر ***  ات  زورما  زا  هن  رگ  و 

منک  رس  نت  رجنخ ز  ریشمش و  ز  منک ***  رب  نت  رسارس ز  ناتارس 
رشبلا ریخ  تشگ  ناور  ربیخب  رومان ***  نآ  هچ  دش  كدف  يوسب 

ص)  ) لوسر ترضح  ةداتسرف  نایب  رد 

کت  زیت  ةداتسرف  دمآ  هک  كدف ***  کلمب  دمآ  یهاگآ  هچ 
نز  يار  رگدکی  اب  هتشگ  همه  نمجنا ***  دندش  روشک  ناگرزب 

دادب  ار  ادخ  لوسر  مایپ  داشگ ***  بل  ادخ  لوسر  لوسر 
مرواد  رگداد  ةداتسرف  مروآ ***  مایپ  ربمیپ  زا  نم  هک 

يرورس  لسر  رب  ادخ  شداد  هک  يربمغیپ ***  هاگرد  ملوسر ز 
تسا  رتهم  رتهب و  ار  مزعلاولوا  تسا ***  ربمغیپ  هلمج  ناربمغیپب 

رشب  نجب و  کیالم  حورب و  رگداد ***  رواد  زا  مکح  هدش 
هاوگ  توبن  رب  همه  شدنهد  هامب ***  ات  ناهج  قلخب  یهام  ز 
دیدن  یتیگ  راوازس  شتآ  زج  دیورگن ***  وا  نیئآب  وک  یسک 

دوب  یتخس  جنر و  درذگب  رگو  دوب ***  یتخب  روش  شیتیگ  نیا  رد 
تسا  رد  شتآ  رد  شناور  رونیمب  تسا ***  رجنخ  وا  راوازس  یتیگب 

تسرپ  نادزی  تسین  وا  هک  نادزیب  تسین ***  شرهم  دقع  لدب  وک  یسک 
يربمغیپ  هب  ار  وا  رگ  يدناوخن  يرب ***  تمهت  یتشگن ز  احیسم 

یتخوس  شنت  شتآ  انیسب ز  یتخوماین ***  شمالک  زا  میلک 
لیلخ  رذآ  هچ  تب  هناختبب و  لیلخ ***  رب  امنهر  رگا  يدوبن 

تفای  ماجنارس  لحاسب  نافوط  ز  تفای ***  مارآ  حون  یتشک  وا  زا 
لوبق  دش  شا  هبوت  قح  هاگردب  لوسر ***  ار  وا  دناوخ  ناجب  مدآ  هچ 

دوبن  یناکم  نامز و  نیمز و  دوبن ***  ینامسآ  وا  رگ  يدوبن 
دیرفآ وا  رهب  نیرفآ  ناهج  دیدپ ***  دش  وا  زا  شنیرفآ  همه 

ص)  ) لوسر ترضح  ةداتسرف  اب  كدف  لها  ندومن  شاخرپ  نایب  رد 
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نیچ  هنیک  زا  دندنکف  وربا  رب  نینچ ***  يو  زا  هچ  نادرگ  دندینش 
دیزگ  یتسرپ  نادزی  رکم  زا  هک  دیدپ ***  یمیتی  ناتسرپ  تب  زا  دش 

شوک  دادیب  خرچ  شدرگ  زا  هک  شورخ ***  نیک  رپ  دندیشک  رب  لد  ز 
قرو  یهاگ  تاروت  ددزدب ز  قشع ***  هام  خر  دزاس  رحس  زا  هک 

مرتهب  ناهج  ناربمغیپ  ز  مربمغیپ ***  دیک  زا  دیوگ  یهگ 
ناکم  زا ال  ناکما  متشذگ ز  نامسآ ***  يوس  بشما  دیوگ  یهگ 

دنک  یئادگ  سابل  رد  یهش  دنک ***  یهاشداپ  يوعد  یهگ 
دنک  يریلد  نادرگ  نادیمب  دنک ***  يریگ  کلم  هگ  ریشمشب 

دنک  يزاب  هابور  رکبوبا  دنک ***  يزارگ  شمزر  رهب  رمع 
مروآ  ریش  گنرین  نوسفاب و  مروآ ***  ریلد  نادیمب  ار  یلع 

راع  تسه  وا  زا  ار  ام  راه  گس  راغ ***  رای  شندناوخ  وا  ار  هک  یسک 
ردپ  این و  ار  وا  تسه  یکی  رمع ***  لصا  مرامش ز  رب  رگا 

دنپ  نید و  نیئآ  ناگرزب  دنیو ***  نیما  ناراکبان  نینچ 
دیسر  رخآب  شنامز  ربیخب  دیسر ***  ربیخ  کلم  رد  هچ  نکیلو 

راک  ناریلد  نانع  نانس و  راز ***  راک  هگ  دنیب  هب  نادیمب 
ریسا  نیک  زا  ددرگ  ای  دزیرگ و  ریگ ***  تسد  ای  راچان  هتشک  دوش 

دننهآ  زا  دالوف و  یئوگ ز  وت  دننمیرها ***  هچ  ژد  نآ  ناریلد 
گنلپ  دشوپ  هابور  مرچ  نتب  گنج ***  زور  وا  میب  زا  هک  ثراح  هچ 

(190  ) هحفص نهک  خرچ  میب  زا  رپ  دزرلب  نخس ***  میارس  بحرم  مزر  زا  رگ 

ار ناشیا  نتفگ  باوج  لوسر و  ةداتسرف  ندمآرب  اج  زا 

راز  راک  یپ  ربیخ  يوس  دش  هک  راگزور ***  واب  دمآ  رس  انامه 
دش  كایرت  هدولایب  ششونب  دش ***  كاپ  ناهج  شرحس  گنرین و  ز 

شوجب  دمآ  رب  اه  نخس  ناز  شلد  شوگ ***  درک  نوچ  هداتسرف  ناش  نخس 
رس  هریخ  مدرم  یک  تفگ  نینچ  رنه ***  رپ  نآ  هنیک  زا  دیشورخ 

یهگآ  رگم  دماین  ار  امش  یهت ***  دش  درخ  زا  ناتزغم  رگم 
نت  هنیئور  نادرگب  دمآ  هچ  نسحلاوب ***  يوزاب  يورین و  زا  هک 

نیک  زور  رد  هتشک  هدش  شمز  رب  نیمز ***  احطب  ناریش  ناگنلپ و 
زاب  هدنام  نت  ناشنارس ز  نغیت  ز  زاجح ***  ناروآ  مان  ناریلد و 

رات  دوپ و  دلسگب  نامسآ  تفه  ز  راقفلاوذ ***  دشک  رب  وا  وچ  نادیمب 
دروآ  گنرد  شبیهن  زا  نامز  دروآ ***  گنج  مزع  نیمز  رب  وا  وچ 

يرواد  يورین  نایع  دیامن  يروآ ***  گنج  يوزاب  وچ  دیاشگ 
گنجب یتیگ  ود  شگنچ  دزیرگ ز  گنچ ***  ریشمشب  نیک  زا  رپ  دزای  هچ 
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رگ  هیوم  نیمز  رب  نامسآ  دوش  رپس ***  شتسدز  رگ  نیمز  رب  دتف 
نامسآ  سپ  رد  نیمز  دزیرگ  نانع ***  دیاشگ  رب  نوچ  مزر  هگ 

دنک  یئادخ  ربمیپ  شمزر  ز  دنک ***  یئامزآ  مزر  وچ  نادیمب 
شدناد  ادخ  اب  یکی  ربمیپ  شدناوخ ***  دوخ  رای  ناهج  يادخ 

نامرهق وا  دوخ  وچمه  هاگردب  ناهج ***  رد  دوب  ار  وا  رم  رگ  یسک 

لوسر ترضح  نیئآ  زا  ریپ  نداد  ربخ  تشز و  راتفگ  زا  موق  نآ  ندش  مدان  ربخ  رد 

دنک  یهاشداپ  يوعد  وا  وچ  دنک ***  یئادخ  یتیگب  رگ  دزس 
ور  درز  وگتفگ  نآ  زا  دنتشگب  وا ***  راتفگ  وچ  نادرگ  دندینش 

هایس  دش  نامسآ  ناشهآ  زا  هک  هآ ***  دندیشک  رب  همه  اهلد  ز 
تخیب  كاخ  نامسآ  مغ  ناشخرب ز  تخیسگ ***  ناشلد  دنب  وا  راتفگ  ز 

وگتفگ  زا  رپ  یناهن  اهنابز  ور ***  هدروآ  رگیدکی  يوس  همه 
نخس  تناهک  رخس و  ریپ  دب  هک  نمجنا ***  نا  رد  اناد  ریپ  یکی 

دناشن  ار  یکی  ره  دوخ  راوازس  دناوخب ***  ار  نمجنا  نآ  ناگرزب 
درک  زاغآ  یناهنپ  زار  همه  درک ***  زاب  نهک  ياهزار  رس 

ما  هدید  دوخ  هنهک  رتفد  نهک  ما ***  هدینشب  هنهک  زا  هچنآ  نم  هک 
نید  نیئآ و  زغن  یکی  درایب  نیما ***  لوسر  يزات  موق  زا  هک 

راگزور  دنک  يزاب  هنوگنیدب  راوخ ***  هلمج  ام  نیئآ  نید و  دوش 
وجشاخرف  نادرگ  نادرم و  وچ  وا ***  نید  يوس  دیاین  رگ  یسک 
دروآ  نیک  شاخرف و  هنیک  زا  رپ  دروآ ***  نیبج  رب  هرگ  نید  یپ 

زیختسر  ناهج  ردنا  دزیگنارب  زیت ***  غیت  هزین و  رس  برضب 
دروآ  دنب  هب  یتیگ  دنپ  نیاب  دروآ ***  دنپ  زردنا و  رکم و  یسب 

دروآ  نید  نیئآ و  نیک و  ون  ز  دروآ ***  نیگن  ریزب  ار  ناهج 
تسین  راع  شیزیرنوخ  راکیپ  ز  تسین ***  راکیپ  گنج  زجب  شدارم 

لاس  دروخ  يولهپ  وا  ناشیوخ  ز  لامه ***  ار  وا  تسیناوجون  یکی 
وا  يوزاب  تسار  دوب  شتسد  ز  وا ***  يورین  دریگب ز  ارناهج 

دوب  نوره  یسوم و  وچ  تبسن  هب  دوب ***  نوزفا  يو  زا  وا  يورین  هب 
هاگن  ار  وا  دیراد  ریبدتب  هار ***  ددرگ ز  زاب  رگ  هداتسرف 

دیونشب  نم  زردنا  دنپ و  یکی  دیور ***  شزوپب  ینامز  شیوسب 
هاپس  ربیخ  دیآ ز  هک  ناسنیدب  هاگ ***  دنچ  ام  زرم  يوس  ینام  هک 
میب  رپ ز  وا  زا  اهلد  دیدرگ  هک  میتی ***  نوسفا  رپ ز  نیک  مینبب  هب 

راگزور  شدرگ  دوش  هنوگچ  راز ***  راک  دنک  هنوگچ  ربیخب 
تسدب  درآ  ربیخ  ۀعلق  رگا  تسکش ***  ربیخب  شتسد  دیآ ز  رگ 
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نتخادرپ شیک  زا  نید و  زا  لد  نتخاس ***  واب  دیاب  راچانب 

ار ریپ  درم  نآ  نانخس  كدف  لها  ندومن  لوبق 

نمجنا  دندش  نادنخ  شراتفگ  ز  نهک ***  ریپ  ار  نخس  نیا  تفگ  وچ 
تسس  تسین  وت  زردنا  دنپ  همه  تسرد ***  دشاب  يار  نیا  دنتفگب 

دنمدوس  نهک  ریپ  دنپ  دوب  دنپ ***  زردنا و  وت  زا  ام  میریذپ 
نتفات  یبحرم  ۀجنپ  رس  هک  نتفای ***  رفظ  ربیخب  نکیلو 

تسرواب  نیا  هن  ار  یسک  یتیگب  تسا ***  روآ  مان  ناریلد  راک  هن 
هوتس  اهنامسآ  شتعفر  زا  دش  هوکش ***  زک  يژد  یتیگب  نتفرگ 

بسن  یشیرق  موق  دراد ز  هک  بقل ***  یما  رادهپس  نیا  یلو 
تسا  ربمغیپ  راداد  دزن  زا  رگ  تس ***  رگنوسفا  رگ  تس و  رحاس  رگا 

دنمدوس  وا  زاجعا  دشاب  اجک  دنزگ ***  ربیخب  دیاین  شرحس  ز 
دوب  نیگآ  نهآ  نامز  نیمز و  دوب ***  نیک  رگشل  زا  رپ  رگ  ناهج 

يدراب  نیشتآ  هزرگ  نیمز  يدراب ***  نیک  غیت  نامسآ  رگا ز 
ناهد  دیاشگ  ژد  ندنک  یپ  نامسآ ***  دزگ  نادندب  ار  نیمز 

رفظ  ربیخ  موب  رب  دننیب  هن  رس ***  دنرآ  رب  شنیرفآ  همه 
ادخ  زج  یسک  شداشگ  دراین  اپ ***  دراین ز  شناگدنب  زا  یسک 

تسین  هدنیاپ  دنوادخ  زا  ریغب  تسین ***  هدنب  دنک  نیاک  یسک  یتیگب 
نمجنا  ناز  هداتسرف  يوسب  نهک ***  ریپ  نامرفب  نکیلو 

میور  وسکیب  هنیک  شاخرف و  ز  میروآ ***  ورب  شزوپب  رسارس 
میروآ  زاب  هار  نیا  زا  ار  وا  رم  میروآ ***  زارد  برچ و  ياهنخس 

دنتسارآ  نت  شزوپب  شدزنب  دنتساوخرب ***  ياج  زا  دنتفگب و 
بت  بات و ز  رپ ز  لد  دنتفگب  بل ***  دنداشگ  رسارس  هب  الب 

نیلسرملا  دیس  ةداتسرف  نیرفآ ***  ناج  راتسرپ  یکواب 
ام  لاهج  راتفگ  یجنرب ز  ام ***  لاف  دوب  خرف  وت  ياپ  ز 

ناهج  ددرگ  وت  ماکب  رخآ  هک  نامب ***  زور  دنچ  ام  کلم  نیا  رد 
میروآ  ياجب  ار  یگدنب  هر  میروآ ***  يار  هنوگ  ره  مینیشن و 

مینک  نآ  دوب  شهاوخ  هچ  ره  ارت  مینک ***  نامرد  هنوگ  ره  درد  نیا  رب 
تسا  رورپ  ناج  رادناهج  دزن  ز  تسا ***  ربمغیپ  كاپ  رگا  مینیب  هب 

وا  نید  يوس  ناج  زا  میئآ  رد  وا ***  نیئآ  يار و  ام  میریذپ 
دنک  یهاوخ  جاب  ناهشنهاش  ز  دنک ***  یهاشداپ  يوعد  رگا 

واس جات و  ۀنوگ  ره  میریذپ  وات ***  میرادن  شمزرب  ام  رگا 
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ترضح ةداتسرف  ندومن  هعجارم  رکذ 

( 191  ) هحفص داب  دیرایم  هتشذگ  راک  ز  داش ***  وزرف و  دیدرگ  زاب  امش 
دیورپ  یتسار  ان  ار ز  نخس  دینش ***  ناشیا  تفگ  نوچ  هداتسرف 

تشگ  زارمه  دوز  ناشراتفگ  ز  تشگ ***  زاب  هرز  ناداش  دیدنخب 
زورف  یتیگ  دیشروخ  وچ  دش  مشش  زور ***  دنچ  ناتساد  نیز  تشذگب  هچ 

دش  روپیش  زاوآ  رپ ز  نیمز  دش ***  رون  زا  رپ  رسارس  هنامز 
شوجب  ینامداش  زا  دمآ  نیمز  شورخ ***  مدرم  دمآ ز  رب  يداش  ز 

ياج  دمآ ز  رب  رد  ار  خرچ  مخ  يان ***  هرک  وغ  يان و  زاوآ  ز 
دوب  هدنخ  زا  رپ  انرب  ریپ و  بل  دوب ***  هدنکآ  لد  يداش  ارناهج ز 

تسپ  رکبوبا  راوخ و  تشگ  رمع  تسکش ***  ربمیپ  شیجب  دمآ  هک 
راگزور  هیس  دش  ناش  هدننیب  هب  راوخ ***  تشگ  ناشنوسفا  رحس  همه 

دوس  تشگ  یهگآ  نآ  زا  ناشنایز  دوهب ***  موق  دنتشگ  داش  همه 
رشبلا ریخ  تخیرگب  هک  ربیخ  ز  ربخ ***  دیاک  هار  رب  هدید  همه 

راید نآ  لهاب  ربیخ  حتف  ربخ  راید و  نآ  لها  ماغیپ  ندومن  او  كدف و  زا  هداتسرف  ندمآ  رد 

تشگ  رادیدپ  مراهچ  زور  وچ  تشذگ ***  نوچ  ربخ  نیز  رگید  زور  هس 
رادبآ  رهز  غیت  نایم  زا  دیشک  راگنرز ***  هدرپ  نیا  زا  دیشروخ  وچ 

داتف  شتآ  روشک  نآ  رد  یتفگ  وت  داتف ***  شکاشک  رد  نامز  نیمز و 
دنک  يوم  ینز  ینادناخ  رهب  دنلب ***  دش  ۀیوم  ینز  رب  رهب 

مخ  تشپ  وزاب و  هدش  ارنالی  منز ***  رپ  ناوگ  ياه  هدید  همه 
درد  رپ ز  هدش  ناریلد  نورد  درز ***  خرس و  هدش  نارادمان  خر 

وج  هراچ  لدب  درد و  رپ ز  ناجب  ور ***  هریخ  هریت و  ناشمشچ  همه 
نیگهودنا  درد و  رپ  دنتفرب  نید ***  هاش  هداتسرف  يوسب 

ادخ  دک  رگشل و  هچ  رالاس و  هچ  اپب ***  ششیپ  دنداتس  رسارس 
رخ  شاخرف  نادرگ  دنداتس  رترود ***  زا  شباترپ  ریت  کیب 

شیر  درد  زا  لد  نازرل  میب  زا  خر  شیپب ***  اهرس  نوخ و  زا  رپ  لد  همه 
داد  هدژم  ناشحتف  نازو  دیدنخب  داشگ ***  رب  نابز  ناداش  هداتسرف 

نمجنا  ناز  دندیسر  هنهرب  نت ***  هس  ربیخ  نادرگ  هگان ز  هک 
هار  كاخ  هلک  ابق و  نوخ  يوخ و  هالک ***  رس  رب  هن  ابق و  نت  رب  هن 

دنتخات  ناش  هداتسرف  يوسب  دنتخاب ***  لد  دندید  هچ  ناریلد 
ناش  دیسرپب  ربمیپ  راک  ز  ناشدید ***  نوچ  هداتسرف  ناسنادب 

درک  زاغآ  راکیپ  مزر و  نآ  زا  درک ***  زاب  بل  هس  ناز  یکی  نتفگب 
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گنرد  نتسج  گنج  رد  دنتسجب  گنت ***  تشگ  یبن  شیج  هچ  ربیخب 
داژن  دب  ناشبارعا  موق  زا  هک  داز ***  وید  ۀیام  گنت  ریپ  هچ 

دنتخات  نیک  راکیپ و  هب  شتآ  وچ  دنتشارفا ***  رب  ار  یبن  ياول 
تسردان  ناهج  هدیدن  ناشیا  وچ  تسس ***  گنج  رد  تخس  يرگنوسفاب 

یکی  نازیر  کشا  یکی  نازیرگ  یکدنا ***  گنرد  نادیمب  ناشدبن 
زیتس  زا  زیرگ  ود  ره  دندیزگ  زیرگ ***  رد  ور  دنداهن  نازیرگ 

دیشک  نوماه  يوس  ژد  ار ز  هپس  دیدب ***  یتسد  ریچ  دوخ  بحرم ز  وچ 
هابت  یشیرق  موق  راک  دش  هک  هامب ***  دمآ  رب  هژاوگ  شورخ 

سور  دنس  يرفولین  خرچ  هدش  سوک ***  زاوآ  يان و  ندیلان  ز 
ناما  بحرم  دمحم ز  دهاوخ  هک  نامگ ***  نیا  لدب  ار  ام  داتفا  رد 

هاپس  دیآ  شیوخ  روشک  يوس  هاگب ***  نادادماب  رد  هگنآ  ای  و 
رگد زور  راک  رد  دندونغ  رخ ***  شاخرف  ناریلد  بشنآ  رد 

ندروآ ربخ  كدف و  لها  نداتسرف  ندمآ  رد 

راگنرز  هگ  رخ  نیا  ناماد  ز  راصح ***  یلین  هام  نیا  زا  رگید  هچ 
زیختسر  بش  هریت  زا  هدروآ  رب  زیت ***  غیت  اب  دیشروخ  وچ  دمآ  رب 

يرواد  تیار  دش  رادومن  يربمغیپ ***  هاگرخ  ناماد  ز 
دیرتسگ  رب  هیاس  نیرفآ  ناهج  دیدب ***  دمآ  دنوادخ  ياول 

ادخ  ياول  شلوسر  يدناوخ  هک  اس ***  شرع  دش  رادیدپ  یئاول 
دیشک  نادرگ  نودرگب  رس  اول  دیسر ***  نادیم  يوس  اول  اب  وا  وچ 

یبن  يادخ  يرایب  ار  یبن  یبن ***  ياول  اب  دش  هک  یتفگ  وت 
هوکش  ناهنپ  تشگ  مدع  هوکب  هوک ***  تشد  رب  دیبات  وچ  شهوکش 

ماک  تشاذگب  راکیپ  هب  يریلد  مانک ***  ردنا  دمآ  نورب  يربژه 
دش  بامیس  وچ  شبیهن  زا  نیمز  دش ***  بآ  نامسآ  شتبیه  زا  هک 

دوبن  شنیرفآ  وا  زج  یتفگ  وت  دوبن ***  شنیب  هار  واب  ار  هگن 
تشذگ  رد  نامز  نیمز و  زا  باتش  تشذگ ***  رد  نامسآ  وا ز  غیت  رس 

دش  بات  نامسآ  لد  زا  میب  ز  دش ***  بآ  نیمز  شروتس  مس  ز 
دش  راک  زا  هدید  شندید  زا  هک  دش ***  رادیدب  نادیمب  یناوج 

درگ  دروآ  رب  بحرم  هنوگچ ز  درک ***  هچ  ثراحب  شغیت  هک  میوگچ 
دنکف  نوچ  اوه  رد  نینهآ  رد  دنک ***  ياج  زا  ربیخ  هعلق  نانچ 

ادخ  اب  ةدنب  دش  هدنزیتس  امزآ ***  مزر  تشگ  واب  بحرم  وچ 
تسرد دشابن  میوگ  هچ  ره  همه  تسس ***  تسنابز  شمزر  فاصوا  ز 
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دیوگ كدف  لها  يارب  زا  ندروآ  ماغیپ  لوسر و  ترضح  هداتسرف  ندمآ  نایب  رد 

دوب  هداد  فک  لد ز  ار  هداتسرف  دوب ***  هداتسرف  اب  وگتفگ  نیا  رد 
ناغف  نادرگ  نودرگب  دمآ  رب  نایع ***  ربیخ  هار  زا  هاگان  هک 

دنمشوه  هدید  دش  هریخ  وز  هک  دنلب ***  دمآ  رب  هر  زا  درگ  یکی 
دروجال  هدرپ  سپ  شتآ  وچ  درگ ***  هریت  زا  دمآ  دیدپ  ياراوس 
دنمک  نودرگب  شدنمک  مخ  ز  دنمتسم ***  نیمز  شدنمس  مس  ز 
نامسآ  هم و  رهم و  هریت  وا  زا  نامز ***  نیمز و  مشچ  هریخ  وا  زا 

زیر  بانوخ  يور  يوخ  زا  كاخب  زیت ***  داب  نوچ  بات  زا  رپ  شتآ  وچ 
دوب  بآ  نوچ  كاخ  شمد  داب  ز  دوب ***  بات  زا  رپ  شتآ  شیزیت  ز 

هرگ  نیچ  زا  رپ  ربارب و  دز  نیبج  هرز ***  ریزب  ناتفخ  هدرک  ناهن 
دیما  ناج  زا  نت  هدیرب  شمیب  ز  دیب ***  وچ  نازرل  هتسکشن  هدید  زا  لد 

زاب  درک  ۀمان  نیز  سوپرق  ز  زارف ***  دمآ  هداتسرف  يوسب 
داشگ  يدنتب  ارنابز  سپ  نازو  داد ***  هداتسرف  تسدب  نیک  زا  رپ 

نیما لوسر  راک  تسنیا  هن  نینچ ***  اجنیا  رد  يدنام  رود  ارچ 

ناشیا ندینش  ار و  ربمغیپ  همان  ندناوخ  نایب  رد 

(192  ) هحفص دوبر  ناج  نت  ار ز  ناگدنشونی  دومن ***  ندناوخ  زاغآ  هدنناوخ  وچ 

ناشیا ندینش  ار و  ربمغیپ  همان  ندناوخ  نایب  رد 

تسین  زار  مرحم  یسک  شزار  ز  تسین ***  زابنا  رای و  یسک  ار  وا  هک 
دیزس  ار  نم  يالاب  هماجنآ  هک  دیزگ ***  رب  ارم  توبن  رهب  ز 

تسب  شقن  نم  توبن ز  نیگن  تسلا ***  دهع  نتسخن و  زور  ز 
دیدپ  مکاپ  رون  زا  تشگ  ناهج  دیرفآ ***  نم  رهب  همه  یتیگ  ود 
یهر  رارنم  تشگ  درخ  شمکحب  یهدنامرف ***  قلخ  ربا  ار  وا  رم 

مهگآ  اوس  ام  همه  راک  ز  مهد ***  نامرف  هلمج  ناربمغیپب 
وا  ناج  نامگ  یب  دلسگب  نت  ز  وا ***  نامرفب  دیاین  وک  یسک 

تسین  راک  رد  هدنب  نینچ  ار  ادخ  تسین ***  رای  واب  مزیت  غیت  زا  زج 
نم  نید  يوس  یکینب  دیاین  نم ***  نیئآ  ددنسپن  وک  یسک 

سامتلا اب  هدنتسرپ  يوسب  ساره ***  رپ  لد  هیامیب  نادوهی 
منک  نید  شیارآ  هنوگ  نیدب  منک ***  نیگنر  غیت  رس  شنوخ  ز 

نهک  خرچ  میب  زا  دیزرلب  نیب ***  دش  رومان  همان  نآ  هچ 
دندمآ  زاین  يور  شیوسب ز  دندمآ ***  زارف  شزوپب  شدزنب 
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نمجنا  هدید  وز  هریخ  هدش  نمی ***  جارخ  دب  يرهوگ  ره  هک 
زارف  ندرگ  هاش  رومان  يا  هک  زاین ***  اب  هبال و  اب  همان  یکی 

داب  هدنب  ارت  رم  نامز  نیمز و  داب ***  هدنخرف  موب  نیا  رب  وت  یپ 
داب  زیرنوخ  وت  نانس  نید  یپ  داب ***  زیت  ترجنخ  رس  نمشدب 
داب  وت  نید  نیئآ و  رپ ز  ناهج  داب ***  وت  نیگن  ریزب  یتیگ  ود 
میا  هتفگ  ار  هداتسرف  یناهن  میا ***  هتفریذپ  یتفگ  هچ  ره  همه 
یهد  نامارف  هچ  ات  اه  هدید  هرب  یهر ***  ار  هش  میناگدنب  همه 

وت  نیئآ  يار و  دوب  هتسجخ  وت ***  نید  همه  رسکی  میریذپ 
ماگب  نسوتب  دز  رب  هداتسرف  مامت ***  دش  رومان  همان  نآ  هچ 

تفرگ  رواد  كاپ  هر  هرنآ  زا  تفرگ ***  رب  ار  هدید  یبن  يوسب 
دیدب  تفنش و  تفگ و  هچنآ  تفگب  دیسر ***  ربمیپ  ياپ  كاخ  رب  وچ 

دوتس  ار  دوخ  دنوادخ  ادخ و  دومن ***  مسبت  دینش و  ربمیپ 
شیک نیئآ  تسار  ماوت  زا  يا  هک  شیوخ ***  کیدزن  درکبلط  ار  یلع 

زاسب  نتفر  راک  كدف  يوسب  زارف ***  رب  ارم  ياول  هر  رگد 
دوب  رای  لزا  زا  ماوت  فطل  هک  دوهی ***  موق  رآ  نیدب  رسارس 

یئوت نیورپ  هام و  هدنراگن  یئوت ***  نیئآ  نید و  هدنراد  هک 
زاس  راک  تردق  ةدنیامن  زار ***  ياناد  مکح و  هدننادب 

نامسآ هن  قاط  ةدنرآ  رب  ناکم ***  نوک و  شقن  هدیراگن 

كدف يوسب  ریما ع  ترضح  ندش  هناور 

نیمز  يادخ  مدرم  رای  دشب  نید ***  ياراد  نامرفب  دش  ناور 
نیرب  شرع  کشر  نیمز  رسنآ  دش  نیمزرس ***  نآب  رفنضغ  دمآ  وچ 

رایرهش  رومان  هر  دمآ ز  هک  راید ***  نآ  مدرم  نوچ  دندینش 
دندش  هریبت  شفرد و  اب  همه  دندش ***  هریذپ  ار  وا  رم  رسارس 

هار  تسب  روخب  يدنه  يان  مد  هامب ***  دش  رب  روپیش  سوک و  وغ 
شورخ  رپ  نامسآ  اون  رپ  نیمز  شون ***  يان و  يداش و  ترشع و  سب  ز 

دنمشوه  یکی  اتفگب  ناشیا  زا  دنلب ***  ناشیا  زا  دش  اون  کناب  وچ 
وا  نید  رد  تسا  مارح  رسارس  وا ***  نیئآ  تسین  اون  توص  هک 

دنسپ  دشابن  وک  دنک  يراک  هک  دنمشوه ***  هدیدنسپ  دشابن 
وا  راتفگ  زغن  ناشفریذپ  وا ***  راتفگ  هچ  مدرم  دندینش 

فد  روبنط و  يان و  دب  هچ  ره  همه  فک ***  رسکی ز  میب  زا  دندنکف 
دندش  نادزی  کیدزنب  شزوپب  دندش ***  نامیشپ  دوخ  دب  راک  ز 

هاگن  هریخ  تشگ  هش  يامیس  ز  هاش ***  يامیس  دیبات  هچ  ناشیارب 
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دید  رون  زا  رپ  رسکی  تشد  رد و  دیرگنب ***  وا  يوس  یسک  ره  همه 
هار  تسب  هگن  رب  شخر  غورف  هاگن ***  يدرک  هک  ره  وا  راسخرب 

كاخب  رسکی  دنداتف  قیالخ  كاپ ***  رون  نآ  دیبات  رود  زا  هچ 
رگداد  رواد  یکیدزنب  رس ***  رایسب  كاخ  رب  دندوس  هچ 
سرداد  رواد  ناشتفریذپ  سک *** رایسب  دنتفگب  شزوپب 

دندش  ناگرزب  داهن  زا  يرب  دندش ***  نامیشپ  ناکاین  شیک  ز 
دنتشامگب  هدید  نید  هاش  يوس  دنتشادرب ***  كاخ  زا  زجع  رس 

دش  كاردا  رون  همه  ناشنورب  دش ***  كاپ  یگریت  زا  وچ  ناشنورد 
دومن اتکی  يور  ناش  هدننیبب  دودز ***  ناشناور  زا  یئود  گنز  وچ 

نیکرشم و ندش  لیلذ  نیلسرملا ص و  دیس  ترـضح  نیبم  نید  نتفای  توق  شیرق و  ياه  تب  ندش  مدهنم  مرح و  حتف  ةوزغ  نایب  رد 
ناشیا ندروآ  مالسا 

درک  زاب  رپ  لاب و  مرح  لابب و  درک ***  زاورپ  زاب  نخس  نامه 
درک  زاوآ  رپ ز  نخس  زا  ناهج  درک ***  هزات  نخس  زا  نامز  نیمز و 

تشاگن  دهاوخ  راقنم  کلک  زا  هچ  تشاد ***  لاونم  هچ  زا  نخس  منادن 
رهم  هام و  وا  رب  ون  هم  دیشک ز  رهپس ***  متفه  قاط  دش  ساطرق  هک 

درک  زاوآ  رپ ز  مجع  قارع  درک ***  زاس  برع  زاجح  زا  اون 
دای  درک  نخس  یمانب  نیتسخن  داشگ *** وب  یسک  مانب  ارنابز 

تسین  هاگآ  مهو  وا  ماجنا  ز  تسین ***  هار  ار  لقع  وا  زاغآ  هک ز 
نیرفآ  ناکم  ناکم و  زا  يرب  نیرفآ ***  ناج  تسناج و  هزنم ز 

كاپ  كاپ  ان  بوخ و ز  بوخانز  كاخ ***  رون  زا  رون و  دروآ  كاخ  ز 
ناکم  هدننیرفآ و ال  ناکم  نامز ***  رد  هن  تسناکم و  ردنا  هن 

راهن لیل و  دروآ  رب  تردق  ز  راکشآ ***  زور  هدنبات  درک  بش  ز 
( 193  ) هحفص قاور  هن  نیا  قاط  ةدنرآ  رب  قاط ***  تفه  نیا  شقن  هدنراگن 

لک  لقع  طبهم  ار  كاخ  دنک  لگ ***  راخ  زا  راخ و  لگ  درآ ز  رب 
دیفس  زا  هایس  هایس و  زا  دیفس  دیدپ ***  درآ  دب  زا  کین  کین و  زا  دب 

باجح  هنوگتفه  نیا  دش  ادیپ  هک  بابح ***  کی  نایع  شدوج  رحب  زا  دش 
وا  راک  رد  هار  ار  هشیدنا  هن  وا ***  رادرک  ناریح ز  لقع  هدش 

هاقناخ  هناخ و  زا  شتاذ  يرب  هاگیاج ***  شا  هبعک  دجسم و  رد  هن 
تسین  راک  رد  هناخ  ار  هناخ  ادخ  تسین ***  راوازس  یهاگیاج  وا  رب 
دش  هناخمه  هناخ  ادخ  اب  ناجب  دش ***  هناگیب  هناخ  زا  هکنآ  کنخ 

تفاتش وا  ۀناخ  يوس  سپ  نآ  زو  تفای ***  شیوخ  ۀناخ  رد  هناخ  ادخ 
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هکم هب  يدهاز  نتفر  باب  رد  تیاکح 

دید  هناخ  هدیدان و  هناخ  ادخ  دیسر ***  دهاوخن  دصقب  وگ  یسک 
تسب  شقن  مرح  يوسب  دجسم  ز  تسرپ ***  دوخ  دهاز  یکی  مدینش 

هاگ  هاگیب و  تفریم  زور  بش و  هار ***  يزور ز  دوساین  نتفرب 
زاین  زار و  تشاد  سب  دار  واب  زامن ***  دص  یلزنم  رهب  يدناوخب 

تشاد  هداجس  حیبست و  هیامنارگ  تشاد ***  هدامآ  هم  تلآ ز  همه 
یپ  درب  مرح  يوسب  ات  نینچ  یط ***  هنوگنیز  درک  ار  رود  هر 

ناشن  دبای  هناخ  ادخ  زا  ات  هک  ناشهیب ***  نوچ  هناخ  يوس  دمآ  رد 
دیدب  ار  مرح  نورب  نورد و  دیرگنب ***  یسب  وس  رهب  تشحو  ز 

تسرد  ار  مرح  لح و  دید  یمه  تسج ***  يوس  ره  اج و  ره  تشگ  یسب 
تفاین  یناکم  رد  ار  هناخ  ادخ  تفاتش ***  وس  ره  واب  ره  هناخ  يوس 
دیدن  ار  ادخ  دید و  هناخ  همه  دیود ***  مزمز  نک  رو  دجسم  يوس 

ادخ  زا  ناشن  دبایب  دیاش  هک  افص ***  يوسب  ناساره  دمآ  رد 
ناشن  رپ  ناهج  هدیدن  یناشن  نآ ***  نیا و  يوس  وا  زا  تسج  ناشن 
درک  راتفگ  شیوخ  اب  هنوگ  نیدب  درس ***  هآ  یکی  لد  زا  دروآ  رب 

زارد  جنر  رود و  هر  اغیرد  زار ***  هنوگ  نیا  زا  نالان  تفگ  یمه 
متخات  برع  راید  يوسب  متخاب ***  ار  هیامرس  دوس و  همه 

ادخ  زا  ناشن  منیبب  دیاش  هک  ادج ***  متشگ  شیوخ  رب  موب و  ز 
خارف  يارس  گنت و  خاک  زجب  حالکنس ***  لزنم  نیا  رد  منیبن 

نم  هناخ  نیا  رد  مدیدب  مدیدب  نتشیوخ ***  ۀناخ  رد  هچنآ  همه 
لجخ  متشگ  ار و  ادخ  مدیدن  لگ ***  گنس و  زج  هناخ  نیا  رد  دشابن 

تسیچ  رهب  زا  ندیزات  هناخ  يوس  تسین ***  هناخ  رد  هناخ  ادخ  هگنآ  ره 
ادج  دوخ  ۀناخ  زا  تشگ  ارچ  ادخ ***  نکیلو  منادن  میوگچ 

شیوخ  ناوخ  زا  نتفر  نورب  دیابن  شیپب ***  نامهم  هیامنارگ  دیآ  وچ 
یمدآ  سک  هنوگنیدب  هدیدن  یمدرم ***  ةویش  ادخ  دنرادن 

زیزع ار  وا  دنناوخ  هک  دیاشن  زیرگ ***  نامهم  دشاب ز  هک  ار  یسک 

هللا تیب  رفسب  یتفم  صخش  ندومن  تیاکح 

لگب  دشورف  میاپ  راک  نیز  هک  لدگنت ***  دوخ  راک  زا  تفگ  یمه 
زغن  راتفگ  دوب و  درخ  شناج  هک  زغم ***  هزیکاپ  ياناد  تفگ  شوخ  هچ 

بل  داشگب  هنوگنیا  زا  رت  بجع  بجع ***  يراد  هچ  لد  یب  داهز  ز 
شیشک  دش  لجخ  شتشز  يوخ  زا  هک  شیوخ ***  کلم  زا  یتفم  یکی  دمآ  رب 
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مرتحم  دب  هداجس  حیبستب و   *** مرح يوس  جاجح  وچ  دش  ناور 
هلئسم  دص  ود  بهذم  راچ  ره  ز  هلحرم ***  رهز  مدکیب  لح  وا  زا 

داسف  رپ  دش  رهد  وا  ياوتف  ز  داهتجا ***  هماگنه  مرگ  وا  زا 
نمجنا  هدش  یناهج  شدرگب  نف ***  رکم و  هحبس و  هداجسب و 

موب  دابآ و  ناریو و  دومیپب  مور ***  ياصقا  زا  درم  یکی  يراصن 
مک  شیب و  زا  رز  میس و  رانید  ز  مرد ***  هدرک  درگ  یسب  رد  رهز 

هتخوت  ناور  ارحص  ایردب و  هتخوس ***  رگج  امرس  امرگب و 
دوب  هاوخ  اوه  دیرم و  یضاقب  دوب ***  هارمه  هاگنآ  راکنآ و  رد 
دش  راک  زا  شناج  شیرامیب  ز  دش ***  رامیب  هار  نآ  رد  ار  اضق 

شیپ  داشنب  دیسوبب  شتسد  ود  شیوخ ***  کیدزنب  یضاق  درک  بلط 
دومن  تیصو  ار  وا  هنوگنیدب  دوتس ***  ار  وا  رم  دومن و  شیاتس 

موب  زرم و  سب  دابآ و  کلم  یسب  مور ***  زرم  رد  هدنب  نیمک  زا  تسه  هک 
راوهاش  رهوگ  زا  ساملا و  ز  رامش ***  یب  رز  میس و  تسه  ارم 

وتب  مرادن  یئوزرآ  نیا  زج  وتب ***  مراپس  ملام  کلم و  همه 
تسا  رتخد  یکی  روپ و  هس  یمارگ  تسا ***  ردنا  لیخب  كدوک  راچ  ارم 

شاب  رایشه  دنپ و  ناشزومایب  شاب ***  راو  ردپ  نم  زا  سپ  ناشیارب 
درپس  شتسدب  تسدب و  شتفرگ  دروخ ***  راچنآ  زا  کی  کی  هاگنآ  سپ 

لوبق  تسد  داهنب  هدید  ودب  لوضفلاوب ***  نآ  هجاوخ  زا  دینشب  هچ 
درم  هجاوخ  نآ  وچ  یتفم  هدنز  دشب  درپس ***  ارناج  وا و  دومن  تیصو 
نفک  نت  رب  شیضاق  دیشوپب  نت ***  دش ز  نورب  شناج  هجاوخ  نآ  هچ 

دنتشابنا  شکاخ  لگ و  ریزب  دنتشادرب ***  دوز  ات  دومرفب 
تشگ  زابنا  یضاق  وا  لاوماب  تشگ ***  زارمه  كاخ  لگ و  اب  وا  هچ 

دوز  دندربب  وا  يوس  رسارس  دوب ***  هچره  وا  لام  ات  دومرفب 
رهگ  ياهردب  زا  توقای و  ز  رز ***  میس و  زا  تفب  رز  ابید و  ز 

دش  هزات  شندید  زا  یضاق  لد  دش ***  هزادنا  هک  نادنچ  دندربب 
وا  دنبلد  هراومه  دندوب  هک  وا ***  دنزرف  تفج و  ات  دومرفب 

راوشوگ  مه  قوط و  هرای و  یسب  رامشیب ***  رز  میس و  نامالغ 
ور  تخورفارب  یضاق  دید  نآ  هچ  وا ***  هاگرخب  رسکی  دندربب 

مرتحم  ناش  دیراد  دومرفب  مرح ***  يوس  درب  ار  هجاوخ  نز 
لام  دنزرف و  کلم و  نز و  رهب  ز  لاح ***  هنوگ  رگد  یضاق  تشگ  یلو 

تشگ  هشیدنا  رپ  یضاق  زور  مود  تشذگ ***  بشکی  هجاوخ  ندرم  زا  هچ 
منک  نوسفا  هچ  شلام  لاوماب و  منک ***  نوچ  وا  دنزرف  تفج و  اب  هک 

بش  مین  دش  هک  مراهچ  ماشب  بت ***  بات و  رد  دوب  موس  زورب 
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زاب  درک  منص  نآ  خر  زا  اقن  زارف ***  یضاق  تفر  نز  نیلابب 
تفخ  هجاوخ  نز  دزنب  یناهن  تفج ***  هچ  ددرگ  رادیب  دیسرتب 

دید  هتفخ  کی  دوخ  یکیدزنب  دیب ***  وچ  نازرل  رادیب و  هامنآ  دش 
داتف  یضاق  راسخرب  شهاگن  داشگ ***  رب  وا  رب  مشچ و  دیلامب 

دیمد  نوسفا  رکم و  یسب  رم  وا  رب  دیود ***  شیوس  یضاق و  دیدنخب 
تفگ  هدرپ  یپ  وناب و  دییرگب  تفهن ***  زار  دروآ  رب  هدرپ  ز 

تست  نیئآ  ءارآ و  هنوگ  رگد  تست ***  نید  یبن  عرش  ریغ  رگم 
( 194  ) هحفص

هام  راچان  زور  هد  گرم  زا  سپ  هار ***  دومیپ  عرش  ما  هدع  رد  هک 
دایز  یهاگ  دنیامن و  مک  یهگ  داهتجا ***  رد  هک  خساپ  داد  نینچ 

زوسب  زاسب و  میآ  رب  بشما  کی  زور ***  راچ  دوب  سب  نم  يار  وت  ز 
رهم  تشادرب  راک  نیا  زا  دیاشن  رهط ***  ریغ  رد  هک  شتفگ  هراب  رگد 

ریگتسد  يوش  مهردب  ار  وا  رم  ریقف ***  رهب  تفگ  نینچ  خساپب 
نز  تشگ  وا  يوس  شیضاق  دشب  نت ***  داد  رد  هراچیب  میب  نآ  زا 
دوب  هشیپ  شا  هشیدنا  راک  نآ  زا  دوب ***  هشیدنا  رپ  یضاق  زاب  یلو 

منک  نوسفا  هچ  كدوک  راچ  نآ  رب  منک ***  نوچ  وا  روپ  رتخد و  اب  هک 
تسا  روخ  رد  ارم  روپ  تخد  نآ  هک  تسا ***  رتخد  یکی  اتفگ  راچ  نآ  زا 
درب  باوخ  ناش  رکف  نمب  اج  زا  هک  دروخ ***  هس  ره  نیاب  مزاس  هچ  منادن 
تسش  تسیاب  تسد  ناشناج  زا  هک  تسرد ***  دش  نیاب  شیارو  ماجنارس 

دنور  كدوک  هس  نآ  ردپ  يوس  هک  دنمشوه ***  یضاق  نآ  دید  نانچ 
دیدپان  يدشیم  یکی  بش  رهب  دیسران ***  كدوک  نت  هس  نآ  ضرغ 
ناور  دش  ناوراک  اب  هبعک  يوس  ناما ***  رد  دش  راکنا  زا  یضاق  هچ 

تسدب  یئاصع  شودب و  یئادر  تسرپ ***  دوخ  یضاق  نآ  دش  ممعم 
تفگب  خساپ  هچ  منادن  نکیلو  تفگ ***  کیبل  تفر و  مرح  يوسب 

زارد  تیوزرآ  نامز  لوط  هچ  زار ***  يایرد  قرغ  هدش  يا  الا 
وشم  یضار  هرمع  نیا  جح و  نیاب  ونش ***  رگید  زغن  ۀتکن  یکی 

دوب  لام  رز و  ار  وا  رایسب  هک  دوب ***  لاس  نهک  يادخ  دک  یکی 
دوب هراکمتس  سفن  راتفرگ  دوب ***  هراومه  رانرد  زور  بش و 

هشیپ افج  لاس  نهک  يادخ  دک  نایب  رد 

دوب  راک  شا  يرازآ  مدرم  همه  دوب ***  رازآ  مدرم  هشیپ و  افج 
فکب  يزیچ  لام  نآ  زا  شدنامن  فلت ***  دش  وا  لام  همه  ار  اضق 

تشذگ  ناتسد  گنت  ةروصقمب  تسدگنت ***  دش  میس و  رز و  شدنامن 
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وگب  نم  اب  وت  لام  تفر  اجک  وا ***  زا  یهیقف  يزور  دیسرپب 
دش  داینب  تسس  نم  راک  همه  دش ***  داب  رب  هک  اتفگ  دییرگب و 

دنمجرا  يا  هک  خساپ  داد  نینچ  دنمشوه ***  نخس  نیا  وا  زا  دینشب  وچ 
یتخاس  ناکم  خزودب  رخآ  رد  یتفایرد ***  رمع  زا  هک  اغیرد 

مرد  تتفر  تسد  زا  يدرکن و  مرح ***  فاوط  بجاو  تشگ  وتب 
گرم  تقو  رد  دنیوگ  وت  اب  نینچ  گرب ***  زاس  هر  بابسا  يدرکن ز 

ریگ  مارآ  یئاراصن  اب  ای  و  ریمب ***  نادوهی  نیدب  یهاوخ  هک 
تسین  ماجنارس  تکرش  رفک و  رجب  تسین ***  مالسا  نید  زا  هرهب  ارت 

دیرگنب  رگد  راب  هدنیوگب  دینش ***  ار  وا  تفگ  نوچ  هدنشوین 
کشزپ ار  ناهن  ياهدرد  يا  هک  کشرس ***  رب  خر  اب  وا  تفگ  نینچ 

زاسب  ارنآ  يارادم  يدوزب  زاب ***  تسه  یئ  هراچ  ار  درد  نیا  رگ 
تخوس  هرابکیب  ار  نم  ناج  نت و  تخورف ***  مناجب  شتآ  راک  نیز  هک 

وگب  اوتف  زغن  یکی  هر  نیا  زا  وجب ***  یئار  راک  نیا  زا  يارب 
دوب  یئانشآ  ادخ  اب  ارم  دوب ***  یئاهر  خزود  ار ز  نم  هک 

تفنش  یهاوخن  میوگ  هچ  ره  نم  هک  تفگ ***  یتفم و  دیدنخب  خساپب 
شیوخ  تخت  ۀیاپ  يروآ  زاسب  شیوخ ***  تخر  يرب  نوریب  هطرو  نیا  زا 

یئ  هشیپ  يراک و  يروآ  تسدب  یئ ***  هشیدنا  هشیب  یکی  رد  ینک 
فلس  ام  ۀصق  ینک  یفالت  فکب ***  يرآ  هک  يدقن  هراب  رگد 

نانک  یئادگ  وس  رهب  وش  ناور  ناور ***  نایادگ  مسرب  هن  رگ  و 
یئ  هراکم  تسار  نیا  رگ  يدرکن  یئ ***  هراچ  ار  راک  نیا  تسین  نیا  زج 

رس  درب  ورف  ترکفب  ینامز  رسب ***  رس  ار  هصق  وا  زا  دینشب  هچ 
رفس  نیا  تخس  تسس و  دوب  میار  هک  رس ***  درب  ورف  هآ و  دروآ  رب 
درک  هشیپ  ار  هشیدنا  زور  بش و  درک ***  هشیدنا  رایسب  راک  نآ  رد 

دوب  هیامنارگ  تلود  کلم  رد  هک  دوب ***  هیاسمه  کین  یکی  ار  وا  رم 
دوب  لاس  هم و  یئانشآ  واب  دوب ***  لام  رز و  ار  وا  رم  ناوارف 

هدش  ناوخمه  هرفس  کیب  هشیمه  هدش ***  نامهم  زور  بش و  شناوخب 
ربخ  شدوب  دوب  اجک  ره  همه  رز ***  میس و  زا  دقن و  زا  یتسنادب 
درک  هاتوک  هشیدنا  هار  نآ  زا  درک ***  هار  ار  هشیدنا  هچ  وس  رهب 

بش  یساره ز  دمآ  ردنا  شلدب  بش ***  یساپ ز  تشذگب  هکنوچ  یبش 
زاس  درک  مرح  زاجح  اجنآ  رد  زارف ***  دمآ  هیاسمه  ماب  يوس 

دنلب  ماب  دمآ ز  ردنا  ریزب  دنمک ***  هگ  نآ  ماب  رب  دنکفارب 
تسب  راب  مرح  مزعب  دیاب  هک  تسد ***  دروآ  هیاسمه  لام  يوس 

دش  راد  ربخ  وا  دب  راک  ز  دش ***  رادیب  هیاسمه  هچ  ار  اضق 
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یتسیچ  یپ  زا  ام  لام  یپ  یتسیک ***  وگ  هک  راتفگ  دیسرپب و 
درپس  ارناج  هجاوخ  شندرشفا  هک ز  درشفرب ***  نانچ  شیولگ  دیود و 

جاور  شهار  بابسا  تفای  نآ  زا  جاود ***  ردنا  دیچیپب  سپ  نآ  زو 
راوهاش  رهوگ  زا  توقای و  ز  رامش ***  یب  رز  میس و  درب  نورب 

درم  هیاسمه  هک  شزور  دییرگب  دربب ***  ار  وا  لاوما  لام و  بشب 
دش  هیامنارگ  نوخ  راکبلط  دش ***  هیاسمه  گرم  رد  رادازع 

هاگ  هاگیب و  تفر  بش  ریم  يوس  هاگیاج ***  رهب  نایرگ  تفگ  یمه 
منم  نوگلگ  هرهچ  رگج  نوخ  ز  منم ***  نوخ  نآ  راکبلط  نیتسخن 

تسرد  دنادب  ار  دوخ  هاوخنوخ  هک  تسبب ***  وس  ره  ياج و  ره  تشگ  یمه 
بلط  ار  وا  بابسا  هدرک  وا  هک  بشریم ***  وا  راک  زا  هاگآ  هن 

دوب  يوج  ادخ  دنسپان و  دوخ  هک  دوب ***  يوک  نآ  رد  یناوجون  یکی 
رایشوه  كریز و  هشیپ و  عرو  راگ ***  زیهرپ  اناد و  دنمدرخ و 

تسار  درک  رفس  گرب  هاگنآ  سپ  ار ***  هیاسمه  وت  یتشک  هک  شتفرگ 
فال  ربک و  سب  تشاد  مرح  مزعب  فاوط ***  مزع  دومنب  جاجح  هچ 

دیچ  هناکولم  ار  رفس  ساسا  دیرخ ***  وکین  نابسا  بسا و  یسب 
شیپ  دناشنب  اجنآ و  درک  بلط  شیوخ ***  راک  زا  مرخ  لد و  شوخ  دشب 

هلحرم  نآ  هار  شتخومایب  هلئسم ***  رد  هک  یهیقف  نآ  صوصخ 
درک  هار  ناز  راد  ربخ  ار  وا  رم  درک ***  هاگآ  نشج  نآ  زا  ار  وا  رم 

سب  هار و  نیا  رد  نیا  دومن  هرارم  سفن ***  کی  زک  تفگ  نینچ  نارایب 
نم  دننام  هدنز  ار  هدرم  یسب  ندز ***  مد  کی  هب  دزاس  هک  مد  یهز 

(195  ) هحفص دای  درک  یسب  شیانث  اعد و  داشگ ***  رب  نابز  یتفم  دینشب  هچ 
راهنیز  هر  نوریب ز  ياپ  هنم  رادمان ***  نیا  كاپ  رهوگ  زا  هک 

ارکین  دوخ  راک  زا  مرخ  لدب  ادخ ***  دک  نآ  دینشب  هچ  یتفم  ز 
قیرط  مود  تسا و  قیفر  لوا  هک  قیفر ***  دش  يرجات  اب  هراب  نآ  رد 

یتسود  رس  زا  داهن  شیاپب  یتسود ***  رد  وا  اب  دیبوکب 
دندش  نامهم  رهم  زا  رگیدکیب  دندش ***  ناوخمه  زارمه و  هار  نآ  رد 

رامش  یب  رهوگ  رز و  دراد  هک  راب ***  راک و  زا  دش  هگآ  ماجنارس 
دش  هاوخ  اوه  وا  رز  میسب و  دش ***  هاگآ  راک  مک  شیب و  ز 

تسد  هجاوخ  نآ  نوخ  زا  دیالآ  هک  تسب ***  شقن  لدب  یلایخ  اج  ره  ز 
درک  هیاسمه  راک  یبش  رد  واب  دوب ***  هیامنارگ  راب  راک و  اضق 

داتف  تمایق  رد  شا  يرادیب  هک  داهن ***  یتسد  موقلحب  شباوخب 
درم  رادافو  رای  هک  اغیرد  درتس ***  ار  دوخ  يور  دش  زور  بش  وچ 

تفرگ رواد  كاپ  ۀناخ  هر  تفرگ ***  رب  وا  لاوما  لام و  همه 
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لوسر ترضح  ثیدح  ندومن  هراشا  رد 

تسد  دروآ  رب  نتفگ  کیبلب  تسب ***  مارحا  تفر و  هگمارحا  هب 
نامسآ  وا  توص  زا  دیزرلب  ناهج ***  نابنج  تشگ  وا  زاوآ  ز 
يارگ  ربمیپ  ثیدح  يوسب  يارکین ***  يا  تسین  ترواب  رگا 

لیبس  ناز  نک  هزات  یتسار  هر  لیلد ***  اجنآ  يوج  ناتساد  نآ  زا 
نیمالا  حور  شوگ  رب  یحو  دسر  نیتسآ ***  زا  شک  یماما  يوسب 

مایپ  ربمیپ  دتسرف  شیوسب  ماک ***  كاخ  ۀصرع  رد  هدرواین 
ننملاوذ  تجح  نیمجنپ  دب  هک  نت ***  جنپ  ۀجل  رد  هناگی 

نیلسرملا  دیس  قل  هداهن  نید ***  ملع  رقاب  دوخ  مان  ودب 
يدمرس  دنسم  وا  زا  فرشم  يدمحا ***  ةدید  وا  زا  رونم 

نان  زار  راد  ربخ  نادزی  وچ  نایع ***  نادزی  يار  وا  يارآ  زا 
مارحلا  تیب  يوس  زا  دش  دنسمب  ماما ***  غراف  وچ  دش  مرح  فوط  ز 

ساره رپ  نیمز  هوک و  تشد و  رد و  سان ***  ياغوغ  کیبل و  زاوآ  ز 

رباج ندینش  باوج  ماما و  اب  رباج  يوگتفگ  رد 

رازه  دص  هد و  زا  نوزف  شرامش  رامش ***  یب  مدرم  نمجنا  هدش 
تفگ  تفر و  نیبم  ماما  يوسب  تفگش ***  رباج  تشاد  نمجنا  نآ  زا 
نمز  نیمز و  ناشیا  زا  دشوج  هک  نمجنا ***  نارکیب  نیا  رد  رگنب  هک 

هاگن  وا  درک  هدنیوگب  تریحب  هاش ***  هدنیوگ  راتفگ  دینشب  هچ 
درگنب  رگا  نیب  ادخ  مشچب  درخ ***  مشچ  هک  خساپ  داد  نینچ 

راچ  هس  زج  یمدآ  نآ  رد  دنیبن  رازه ***  دص  رگ  دنرازه و  هد  رگا 
هاگن  یئامن  رگ  دزس  نونکا  هک  هاش ***  تسد  وا  مشچ  رب  دیلامب 

دید  رادلد  يور  وا  رد  نیتسخن  دیسر ***  نآ  ةدید  رب  تسد  نآ  وچ 
ادخ  رباج  دید  انشآ  دوخب  انشآ ***  درک  تسد  وا  مشچ  رب  هچ 

دش  هاک  زا  مک  شمشچب  ملاع  ود  دش ***  هاگآ  رهد  مک  شیب و  ز 
دوب  هدیچیپ  خرچ  هن  راموط  هک  دوب ***  هدیچ  کلف  هن  یئ  هدرپ  ره  ز 

نیرفآ ناهج  زج  دبن  یناهج  نیمز ***  نامز و  زا  دیدن  یناشن 

ار جاح  لها  نطاب  رباج  هب  ماما  ندومن 

رامش  زور  نیتسخن و  دور  ز  راکشآ ***  دید  هدیشوپ  زار  همه 
دید  سانسن  هلمج  مرح  درگب  دید ***  سام  يوس  رباج  هاگنآ  سپ 
زاب  درک  نهد  گنلپ و  ناویرغ  زارگ ***  رگ  يوس  وس  رهب  نازارگ 
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رن  گرگ  هشوگ ئ  رهب  هدنمد  روناج ***  یئ  هنوگ  ره  هدنود ز 
تسرپ  تب  زج  تسین  مرح  درگب  تسه ***  هچ  ره  رگا  یتیگب  ینیبب 

ینک  اشامت  نیب  ادخ  مچشب  ینکاو ***  ار  مشچ  رگا  مشچ  نآب 
یلبنح  بهلوب  وریپ  دوب  یلب ***  هفینح  دشاب  لهجونب 

دوب  ناطیش  هار  یکلام  هر  دوب ***  نادزی  هار  یعفاش  رد  هن 
رهب  دنرادن  یئاسراپ  زا  هک  رهد ***  نایاسراپ  زا  زیهرپب 

زیرگ  رد  دوب  ناشیا  زا  زیهرپ  هک  زیتس ***  رپ  لد  اراگ  زیهرپ  ز 
نک  هشیپ  یتسار  رذگب و  جک  ز  نک ***  هشیدنا  قرز  نیا  دش و  نیا  زا 

تسرپ  یم  شک  يدرد  نافیرح  تسم ***  راشرس  نادنر  تقو  اشوخ 
شورف  یم  نماد  رد  تسد  هدز  شومخ ***  ناهج  شخب  هئشن  مخ  هچ 

ناهن  مدرم  هتشگ ز  راویرپ  ناهج ***  رد  یمدرم  سک  هدیدن ز 
رس  كرت  هلک  ياجب  هدومن  رمک ***  جات و  هتشذگ ز  اهنت  هن 
باوخ دروخ و  زا  مارآ و  هتشذگ ز  بارخ ***  نایتابارخ  مرخ  ز 

رادغ يایند  موش و  سفن  ندومن  تمالم  مایب  رد 

ناور  نشور  دنناورهر  یسب  ناوراک ***  نیا  رد  هر  نیا  رد  نکیلو 
دنلب  شیار  دوب و  ناوج  شتخب  هک  دنه ***  ياصقا  یناوج ز  دمآ  رب 

هاشداپ  زا  رتنوزفا  دوب  یسب  هاگتسد ***  زا  نیئآ و  زاس و  زا  هک 
زاجح  يوس  تسب  رفس  ار  ناهج  زاس ***  درک  مرح  مزعب  ار  رفس 
ور  هناخ  هبت  يوگ و  هبعک  همه  وج ***  هبعک  هلبق و  رب  تشپ  همه 
دیدن  مک  دد  وید و ز  يزیچ ز  هک  دیدن ***  مدرم  یناشن ز  اهنتب 

شوه  دش ز  سپ  دیلانب و  تشحو  ز  شورخ ***  تشحو  لوح و  زا  دروآ  رب 
هاگن  نونکا  تفگ  يو و  مشچب  هاش ***  تسد  رگد  راب  دیلامب 

ناغف  روشز و  رپ  ناهج  مدرم  ز  نامه ***  ینیب  وچ  نک  مرح  يوسب 
مک شیب و  همه  مدرم  دید  یسب  مرح ***  يوسب  رباج  درک  هگن 

هللا تیب  هب  وا  نتفر  دنه و  لها  زا  یناوجون  تیاکح 

شیوخ  رادرک  دیآ ز  مرش  ارت  شیوخ ***  راک  زا  یضار  هدش  يا  الا 
دنلب  شیار  دوب و  ناوج  شتخب  هک  دنه ***  ياصقا  میتفگ ز  هک  یناوج 

هاشداپ  زا  رتنوزفا  دوب  یسب   *** هاگتسد زا  نیئآ و  زاس و  زا  هک 
زاجح  يوس  تسب  رفس  ار  ناهج  زاس ***  درک  مرح  مزعب  زا  رفس 

ياج  هاگرخ  يوس  دبن  ار  نیمز  ياپب ***  يدرک  هاگرخ  هک  یئاجب 
نکش  رگشل  مزر  رد  شنامالغ  نودیشروخ ***  مزب  رد  شناقاش  و 
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دوبن  يریما  هنامز  رد  وا  وچ   *** دوبن يریظن  یتیگب  ار  وا  رم 
وا  ناوخ  روخ  تمعن  هلمج  ناهج  وا ***  ناسحا  ناوخ  زا  رپ  دب  ناهن 

ناهج  وا  ةزاوآ  رپ ز  هدش  ناور ***  دش  مرح  فاوط  يوسب 
برع  کلمب  دمایب  ات  نینچ  بش ***  زور و  ار  هار  همه  هدیرب 

( 196  ) هحفص
زانب  هدیرورپ  نت  نازادگ  زارد ***  هار  بآ و  یپ  نابایب 

بآ  رپ  شکاخ  قرب و  نیشتآ  همه  باتفآ ***  شبات  زا  شیاپ  هدش 
هتخوس  نیمز  واگ  زغم  رسب  هتخورفا ***  شتآ  سب  شیاوه ز 

رادشوم  شروخ  یلاخ  شوم  شروخ  رامسوس ***  دب  زغن  یندروخ  ناوخب 
نان  يور  هم  صرق  زجب  هدیدن  ناشن ***  هدیدن  زگره  بآ  زا  سک 

ور  تشد  ود  داهنب  بآ  یپ  وا ***  کیدزن  نامالغ  زا  یکی 
تفاین  یبآ  كاخ  نیشتآ  زا  زج  تفاتش ***  وس  رهب  هدنزو  داب  وچ 

كاچ  كاچ  یگنشت  زا  دش  شنابز  كانبات ***  شنت  دش  شطع  بات  ز 
ناوراک  يوس  دمآ  همیسارس  ناوتان ***  نتب  دیما و  ان  دب 

شیپب  دیآ  بآ  یب  هدرسفا  لد  شیوخ ***  دنوادخ  يوس  هکیئور  هن 
فنک  هن  رد  كاخ  نیشتآ  زجب  فکب ***  شدرس  داب  زجب  یبآ  هن 
ور  هدروآ  زجع  زا  یهاگردب  وا ***  هاگرد  يوس  دبن  شیور  وچ 

راودیما  دنناگراک  هنک  راگتسر ***  ناگتسراو  دنتسه  هک 
ریگتسد اب  تسد  یب  تسد  يدب  ریذپ ***  شزوپ  تسد  یهت  زا  دوب 

دیوگ ماما  هزجعم  مالع و  کلم  زا  بآ  ندومن  شهاوخ  مالغ و  ندومن  اعد  نایب  رد 

زاب  راچان  تشگ  ناوراک  يوس  زاین ***  زار و  تفگ  نینچ  وا  اب  هچ 
هلحار  یب  داذ و  یب  دید  ینت  هلفاغ ***  هشوگ  رد  درک  هگن 

هام  يور  هتخورفا  رب  شهآ  ز  هار ***  هدرب  وا  کشا  همه  یهامب 
شومخ  شورخ و  ناغف و  رپ  لدب  شوپ ***  هنیمشپ  روع و  ناینرپ  زا  نت 

اپ  ریز  ناهج  تسد و  نایامن ز  امن ***  تردق  تسد  شتسد و  یهت 
وا  کیدزن  بآ  یپ  دش  ناور  وج ***  بآ  هگیاج  نآ  رد  شدید  هچ 

تفای  بآ  رضخ  شیاپ  كاخ  زا  هک  تفات ***  يور  یئور  ره  زا  یئور  يوس 
وج  بآ  دش  بآ  رد  هتفخ  نآ  زا  ور ***  داهنب  زیت  وا  رب  شتآ  وچ 

مانکین  يا  تفگ  واب  سپ  نازو  مالس ***  شداد  بسا  زا  دش  هدایپ 
ادخ  زا  تفگ  دیدنخب و  خساپب  اجک ***  زا  يدمآ  وگب  اجنیا  رد 

يوریم  انشآ  اب  هناگیبب  يوریم ***  اجک  اتفگ  هراب  رگد 
تسوا  يوس  یئوس  ره  رد  يور  ارم  تسود ***  يوس  زج  تسین  یهر  اتفگب 
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تساطخ  نایانشآ  رب  هیکت  رگد  تسادخ ***  شرای  هک  اریسک  هر  نیا  رد 
دید  هتفگ  یکی  یتیگ  ود  ياهب  دینش ***  ار  وا  تفگ  نوچ  هدنشوین 

دای  درک  نینچ  ار  نخس  هر  رگد  داشگ ***  رب  نابز  تفگب و  شدورد 
باتش  نتفر  يوس  ینک  هنوگچ  بآ ***  ناینب و  هار و  هشوت  یب  هک 

ور  بآ  ام  دزن  ندیازفیب  هک  وگب ***  یهاوخ  بآ  رگا  اتفگب 
رارق  یب  یگنشت  زا  تشگ  ملد  رایرهش ***  يا  هک  خساپ  داد  نینچ 

تسپ  الاب و  هاش  يوس  الابب  تسد ***  دروآ  رب  هاش و  دیدنخب 
مالغ  رتمک  تشگ  شمج  نارازه  ماج ***  بآ  یکی  شرهب  دروایب 

دید  شیوخ  هدنب  ار  هجاوخ  دص  ود  دیشک ***  رد  ۀعرج  وا  تسد  زا  وچ 
ناج  دروآ  نت  رد  ون  شتایح ز  ناوراک ***  يوس  دش  ناور  يداشب 

دناوخب  یناهن  نادزی  مان  وا  رب  دنامب ***  نایرع  هجاوخ  وا  رادید  ز 
یتفای  ناکم  نیا  رد  بآ  رگم  یتخات ***  اجک  اتفگ  دیسرپب و 

زار  هگآ ز  هجاوخ  يا  تفگ  هن  زاب ***  دروآ  هجاوخ  خساپ  نینچ 
متفای  نیرفآ  بآ  تشد  نیا  رد  متفاتشب ***  دنچ  رگا  بآ  یپ 

نیرفآ ناهج  يایربک  همه  نیبب ***  یتفگش  رب  نآ  يوس  یکی 

ندومن يراج  بآ  كرابم  تشگنا  رسب  ماما و  دزنب  مالغ  اب  هجاوخ  ندمآ  رکذ 

ادخ  يادر  رد  هدش  نایامن  اج ***  هدرک  ینت  هنهرب  رد  همه 
مالغ  نآ  اب  هجاوخ  دش  هاش  يوس  مان ***  کین  نآ  هتکن  نآ  دینشب  هچ 
دید  هچ  هشنآ  زاجعا  میوگ ز  هچ  دیسر ***  هشنهش  دزن  هجاوخ  نآ  وچ 

نیرب  شرع  هتشگ  فرش  ناز  نیمز  نیمز ***  يورب  ینامسآ  نایط 
شخب  جارعم  شفک  زا  شیاپ  یهت  شخبجات ***  يراع و  هلک  زا  شرس 

رمک  هالک و  شکاخ  كاشاخ و  ز  رز ***  گنروا  شک  اشاخ  راخ و ز  ز 
لاح  هگآ ز  تسهوک  تسنادب  لال ***  هاش  نآ  میب  زا  هجاوخ  نآ  دش 
هاگن  وا  درک  رهم  زا  هجاوخ  يوس  هاش ***  تخادرپ  زاب  یگدنب  زا  وچ 

ناوتان  نینچ  یبآ  رهب  ارچ  ناوجون ***  يا  تفگ  نانک  مسبت 
يدمآ  ناور  بآ  يایوج  هک  يدمآ ***  ناوج  يا  ام  کیدزن  هن 

اپ  تشگنا  رس  اب  نیمز  يوسب  اجز ***  دمآ  رب  مد  رد  نیا و  تفگب 
دیدپ  یبآ  تشگ  رحس  داب  وچ  دیشک ***  یطخ  كاخ  نیشتآ  نآ  رب 

لین  يایرد  فرژ  ةرطق  وا  زا  لیبسلس ***  همشچ  ۀحشر  وا  زا 
ناوتان  نامز  ردنا  دشاب  ناوت  ناور ***  دمآ  نت  رد  ار  هدرم  نت 

تشک  هلال  لگ و  نارازه  اجنآ  رد  تشهبیدرا ***  مایا  هک  یتفگ  وت 
یگدنیاپ  همشچ  نآ  زا  ار  رضخ  یگدنز ***  همشچ  زا  رتاراوگ 
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تشهب  مرخ  وچ  رسکی  تشگ  ناهج  تشز ***  بآ  یب  تشد  نیک  مهسنآ  رد 
ناوتان  نامز  ردنا  دش  اناوت  ناور ***  دمآ  نت  رد  یملاع  لد 

تفای  ماک  هگیاج  نا  زا  یناهج  تفای ***  مارآ  نت  رد  یملاع  لد 
دندناشفا  رب  ناج  همه  يداش  ز  دندنام ***  هگیاج  نآ  ردنا  زور  هس 

رای  يایوج  دوب  هگیاج  رهب  رانک ***  رد  نایم  نا  زا  هجاوخ  یلو 
تشاد  هار  رب  مشچ  رذگهر  رهب  تشاد ***  هارمه  يو  لایخ  هر  رهب 

رود  هدید  زا  کیدزن و  دوب  لدب  روبص ***  رد  دش  هجاوخ  شندیدانز 
تشگ  رادیدپ  متشه  هاگنب  وچ  تشذگ ***  لزنم  تفه  نیمزرس  ناز  وچ 

هلحار  هگیاج  رب  دنام  ورف  هلفاق ***  رب  بآ  دش  گنت  رگد 
باتفآ  شبات  هدش  شتآ  وچ  بات ***  دش ز  ناوراک  شطع  بات  ز 

دندمآ  ناوتان  شطع  جنر  ز  دندمآ ***  ناوراک  رتهم  يوس 
دنکچ  نینوخ  کشا  خرب  شمشچ  ز  دیرگنب ***  نوچ  هجاوخ  ناوراک  يوس 

تسرد  دش  نیاب  شیار  ماجنارس  تسج ***  هراچ  یسب  نتسج  بآ  یپ 
امنهر  رواد  رگداد  يوس  اعد ***  تسد  تسود  يوس  دزای  هک 
دناوخ  دنوادخ  قحب  ار  ادخ  دناشن ***  رب  فده  رب  اعد  ریت  هچ 

دیشک  رب  لد  هدرپ  زا  هک  یهآب  دیکچ ***  وا  هدید  زا  هک  یکشاب 
زاب  درک  ار  هدید  وا  هک  یئورب  زاین ***  زار  تشاد  وا  هک  یئوسب 

دومن  نیلاب  تشخ  وا  هک  یتشخب  دوس ***  كاخ  نآ  رب  ار  خر  هکیکاخب 
( 197  ) هحفص تخیب  راسخرب  شداب  هک  یکاخب  تخیرب ***  لد  شتآ  زا  هک  یهآب 

ناوراک  يوس  وا  دید  هک  یمشچب  نابز ***  درد  تشاد و  وا  هک  يانب 
شخب بات  شتآ  نیا  زا  یئاهر  شخب ***  بآ  هاگدرسفا  لد  ام  رب  هک 

ادخ راب  ردب  ندومن  بآ  بلط  راتس و  دنوادخ  هاگردب  رالاس  ناوراک  ندومن  عرضت 

دیسر  يرایب  يربا  هشوگ  ره  ز  دیدپ ***  دمآ  نمهب  هم  ياوه 
يوزرآ  ار  رضخ  دب  يوجناز  هک  وجب ***  اج  ره  تشد  نآ  رد  دش  ناور 

رت  زیر  رهگ  نامع  يایرد  ز  رت ***  زیر  رطم  يراهب  ربا  ز 
دیلبنش  لگ و  رپ  دش  تشد  رد و  دیدپ ***  لبنس  تشگ  هیس  كاخ  ز 

ارد  کناب  تساخ  میس  زورب  اج ***  دندرک  ياج  نآ  ردنا  زور  ود 
هاگمارحا  تشگ  ناشیاج  مهد  هار ***  دندیرب  رگید  زور  هن  وچ 

رسب  ات  اپ  هداتس ز  هنهرب  رذگهر ***  نآ  رد  هداتس  یناهج 
هتخاس  تیراع  ۀماج  نفک  هتخادرپ ***  زغن  هماج  زا  نت 

شورخ  رد  نامسآ  وگ  کیبل  ز  شوجب ***  یناهج  یتفگ  کیبل  ز 
رامش  زور  زور  نآ  رد  دب  نایع  دازن ***  راز و  ياپ  رس و  هنهرب 
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رای  يایوج  دوب  لدب  ناجب و  رانک ***  رد  نایم  نآ  زا  هجاوخ  یلو 
دوب  رای  ةدنیوج  ياج  رهب  دوب ***  رادید  يایوج  يوس  رهب 

هاک  وچ  نازرل  دید  ینت  هگ  انب  هاگمارحا ***  درگ  رب  تشگ  یمه 
نهریپ  نیرب  شرع  هدرک  ابق  نت ***  هدیشوپب  نادنب  مارحا  وچ 

میس  هآ  شتآ  زا  هدیراذگ  میب ***  نازرل ز  بامیس  وچمه  شنت 
وگ  کیبل  هبعک  دبا  ات  واب  وا ***  يوک  مرتحم  لزا  زا  مرح 

رجح  رجح و  هدنکفارس  شیاپب  رس ***  هدرک  اپ  هبعک  شرد  فوطب 
هلحرم  نآ  زا  هدرک  یعس  افص  هلو ***  ره  رد  هدرم  شهر  كاخب 
دید  رای  هرهچ  وا  يامیس  ز  دید ***  رادلد  يامیس  هجاوخ  نآ  وچ 

داتفوا  هر  كاخ  رب  تساخ  یمه  داب ***  وچ  شیوسب  دمایب  ناباتش 
تشاد  يارای  هن  شنابز  نکیلو  تفاتش ***  شتآ  هچ  ناباتش  شیوسب 

ناهد  يداشگ  یتفگ  ریبکتب  نابز ***  رب  دمآ  شلد  زا  نخس 
يدش  ناساره  نتفگ  کیبل  ز  يدش ***  نازرل  میب  زا  یتفگب و 
هانگ  رپ  نارواد  رواد  رد  وچ  هاک ***  دننامب  یتشگ  درز  شخر 

تفهن  زار  رارسا  يانادب  تفگ ***  میب و  رپ  دوب  یمه  ینامز 
داد  زاوآ  رادلد  يوس  لدب  داهن ***  زا  درس  هآ  دص  دروآرب 
نم  کیبل  وت  يریذپ  منادن  نهد ***  میاشگ  نتفگب  هنوگچ 

شوجب  دمآ  شزاوآ  یتیگ ز  ود  شورخ ***  لد  زا  تشادرب  کیبل  هب 
دندشناسرت  هلمج  شندیسرت  ز  دندش ***  ناساره  شنیرفآ  همه 

تفخ  كاخ  رب  شوهیب و  داتفیب  تفگ ***  کیبل  هشیدنا  رپ  هگنآ  سپ 
ناور  دش  شنت  زا  ناور  یتفگ  وت  ناوتان ***  نانچ  دمآ  ردنا  كاخب 

نز  درم و  همه  نایرگ  دنداتس  نمجنا ***  تشگ  هشیدنا  رپ  هگنآ  سپ 
درپس  ناناجب  ارناج  تفگ  یکی  درم ***  درد  زا  هتسخلد  تفگ  یکی 

دوب  رود  وزرآ  زا  تفگ  یکی  دوب ***  روجنر  هک  انام  تفگ  یکی 
كاخ  درک  رسب  وا  مغ  زا  یکی  كاچ ***  هنس  یکی  دش  رگ  هیوم  یکی 

شورخ  اب  یکدوک  زا  دیسرپب  شوهب ***  دمآ  هراب  رگید  هگان  هک 
تسیک  میب  ارت  نتفگ  ریبکتب  تسیچ ***  يراوگوس ز  همهنیا  ارت 

داد  زاوآ  هدنیوگ  يوس  نینچ  داشگ ***  رب  نابز  يرازب  خساپب 
نورب  نورد و  دناد  هدنشوین  نوچ ***  کیبل  تفگ  ناوتیم  نوچ  هک 

تسیک  هدنیوگ  کیبل  هک  دنادب  تسیک ***  هدنشوین  دناد  هدنیوگ  هک 
نتشیوخ  هدرک  زا  مهاگآ  هک  نخس ***  میارس  نوچ  وا  هاگردب 

دش  شوماخ  تسب و  بل  وچ  نتفگب  دش ***  شوه  زا  هراب  رگد  تفگب و 
دندش  ناساره  ناشدوخ  رادرک  ز  دندش ***  نایرگ  قلخ  وا  راتفگ  ز 
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ماع  صاخ  نهد  رد  دوخ  تشگنارس  ماهدزا ***  ار  قلخ  هدش  تریح  ز 
تفنش  ار  ام  کیبل  دنهاوخن  تفگ ***  درم  نیاک  کیبل  تسنیارگ 

زاب  درک  ار  هدید  شندید  یپ  زارف ***  دمآ  هجاوخ  مرح  فرطب 
دید  هدرب  یب  رای  خر  هگ  انب  دیرگنب ***  اه  هدرپ  هماج و  يوس 

تسرپ  نادزی  هدرپ  یب  هبعک  هدش  تسد ***  هبعک  ةدرپ  رب  دروآرب 
هتخیسگب  خرچ  هدرپ  هن  هک  هتخیوآ ***  هدرپ  یکی  رب  نانچ 

گنرد  باتش و  زا  نامز  نیمز و  گنچ ***  هدرپ  نآ  رب  نوچ  هدز  هداتف 
هانگ  درامش  رگ  ماوت  رهق  هک  هاوخ ***  رذع  نابز  هداشگ  شزوپب 

قش  كالفا  تفه  ةدرپ  دوش  قرو ***  هن  نیا  درک  قرو  هرکیب 
مخ  خرچ  هن  تشپ  نم  نایصع  ز  مژد ***  نم  يراک  هنگ  زا  نوک  ود 

رو  هلعش  نم  مرج  شتآ  رقس ز  ررش ***  خزودب  مهانگ  قرب  ز 
یهدنامرف  درک  دوخ  يار  ارم  یهر ***  زگره  تنامرفب  مدوبن 

یمه  مدوبن  مدمه  وت  يوسب  یمدمه ***  رس  نم  اب  دوب  ارت 
نمرها  يوس  رب  دب  يور  ارم  نم ***  يوس  ور  رهم  زا  يدروآ  وت 

ارس  رگیدب  دش  ناور  یتفگ  وت  اپ ***  دمآ ز  رب  رگید  نیا و  تفگب 
دندش  ناشیرپ  شراک  قیالخ ز  دندش ***  نایرگ  هرابکیب  کیالم 

تفهن  زار  دروآ  رب  هدرپ  ز  تفگ ***  بیغ  زا  فتاه  یکی  هگان  هک 
تسین  هدنب  وا  زج  ار  ادخ  یتیگب  تسیگ *** دنب  ةویش  نیا  رگ  ار  ادخ 

دش  شوماخ  كاخ و  رب  داتفیب  دش ***  شوهیب  هجاوخ  وا  رادرک  ز 
دیدن یناشن  دوخ  هتشگ  مگ  ز  دیرگنب ***  یئوس  ره  دمآ و  شوهب 

ع)  ) ماما لاوحا  ندش  ایوج  ندش و  شوهدم  ار و  ماما  لاس  نهک  صخش  نآ  ندید  نایب  رد 

رت  هناختب  دیدرگ  شیورد  ز  رت ***  هناگیب  دیدرگ  هجاوخ  دوخ  ز 
دش  قاتشم  رای  شندید  يوس  دش ***  قاط  شتقاط  شندید  ان  ز 

مانالاریخ  يور  دش  رادومن  مالسلا ***  باب  هاگرد  هگان ز  هک 
ناوج  یتشگ  ریپ  شندید  زا  هک  ناور ***  ورس  وچ  دمآ  رد  یناوج 

نمی  مور و  هاش  شا  هدنب  نیمک  نت ***  هدیشوپب  ینامی  دربب 
يربهر  ناربمغیپب  شیار  ز  يربمغیپ ***  رف  نآ  زا  نازارف 

باتفآ  دص  هرذکی  نازورف ز  بایماک ***  نیمز  بارت  شماک  ز 
مخ  تشگ  مرح  نکر  راچ  همه  مرح ***  يوسب  نامارخ  دمآ  وچ 
همر  نوچ  هر  يوسکی  دنداتس  همه ***  ار  وا  رم  مدرم  دندید  وچ 

هآ  کشا و  رپ  تشگ  اه  هدید  لد و  هاگن ***  مدرم  يوس  رب  دنکفا  هچ 
( 198  ) هحفص تشذگ  رب  نیرب  رهپس  زا  شورخ  تشذگ ***  رب  نیزح  هآ  دیشروخب 
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تسیرگ  نوچ  رجح  رجح  هک  میوگچ  تسیرگ ***  نوخ  مرح  لح و  دیلانب 
ناکمال  زا  دمآ  شورخ  ناکماب  نامسآ ***  ات  تفر  نیمز  زا  ناغف 
زیت  هآ  شتآ  دش  رادومن  زیخ ***  هیرگ  همه  رسکی  تشگ  ناهج 
دید  هچنآ  یسک  ره  زا  دیسرپب  دیرگنب ***  هجاوخ و  نآ  دیئرگب 

تسارچنایرگ  هدندرگ  خرچ  وا  رب  تسارچ ***  ناغفا  روشنیا و  تسیکنیا  هک 
بآ  هآ و  رپ  دوب  اه  هدید  لد و  باوج ***  ار  وا  سک  شدادن  اجنآ  رد 

دیود  وا  يوس  شسرپ  رهب  زا  مه  دیدب ***  نایرگ  درم  یکی  هگ  انب 
درک  میظعت  دناوخ  نیرفآ  رازه  درمکین ***  نآ  يور  رب  درک  هگن 
نیمالا  حور  دوب  وا  هک  مدینش  نینچ ***  یئوم  يور و  دبن  مدرم  ز 

رهم  هام و  خر  رونم  شیور  ز  رهپس ***  نیمز و  رطعم  شیوب  ز 
هامب  يدیشک  رس  وا  هآ  لد  ز  هاکنیا ***  درک  هاش  يوس  سکنآ  ره 

مانکین  يا  تفگ  واب  سپ  نازو  مالس ***  شدرگ  رهم  زا  هجاوخ  واب 
ناگیار  شهر  رد  هدش  اهناج  هک  ناوجون ***  نیا  تسیک  وگب  ار  ادخ 

دیشک  رب  لد  یهآ ز  دیشورخ و  دینش ***  ار  وا  تفگ  نوچ  هدنشوین 
نتخانشب  هن  ار  دوخ  دنوادخ  نتخاس ***  هبت  يرمع  تسا  فیح  هک 

ساپ  دنریذپ  شنیرب  شرعب  سانشان ***  وا  تسه  رگا  سان  يوس 
نایبورک  درو  وا  مان  دوب  ناکم ***  نامز و  ار  وا  دنسانش 

لین  دور  رد  لاب  رپ و  یب  دتم  لیئربج ***  وا  مان  رگا  دناوخن 
هتفای  یگدنب  زا  يدنوادخ  هتفاتشب ***  زیت  یگدنب  رد  هچ 

سانشان  ادخ  سانشان  دوب  ساپس ***  کیالم  ار  وا  دنریذپ 
ور  هناختب  هن  دراد  هبعک  رد  هن  وا ***  يور  يوس  ور  دوب  ار  ادخ 

ادخ  یئانشآ  دنک  وا  ابا  انشآ ***  واب  ددرگ  هک  سکنآ  ره 
تسوا  ياج  نیرفآ  ناج  کیدزنب  تسوا ***  ياسانش  سکنآ  ره  یتیگب 

تسادخ  اب  انشآ  ناکم  نوکب و  تسا ***  انشآ  واب  وگ  یسک  هتسجخ 
تسا  یبن  نایشآ  دنلب  يامه  تسا ***  یبن  ناتسلگ  نبلک  لگ 

اپب  یتیگ  ود  دشابن  دشابن  امنهر ***  وا  رگ  یتیگ  ود  کلمب 
تسیلو  یبن و  جرد  رد  نیمث  تسیک ***  هکینادن  ار  وا  هک  میوگچ 

تسادخ  ریش  لبش  لد  غورف  تسا ***  ایبنا  دیس  هشوگ  رگج 
دنتخات  ناشیوس  نیک  مشخ  زارپ  دنتخانشن ***  قلخ  ناشقح  یلو 

شیوخ  دنوادخ  نوخ  دنزیر  هک  شیپ ***  تسد  ار  دادیب  دندومن 
دش  هتشغآ  نت  ار  يرورس  نوخب  دش ***  هتشک  يربهر  نیک  ریشمشب 

ناگدازآ  هتسج  يرورس  وا  زا  ناگداتسرف ***  رب  وا  دش  ربهر  هک 
رت  بآ  یب  تشگ  نوخب  كاخب و  رشبلا ***  ریخ  دیسوب  هک  یئولگ 
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نامسآ  هن  تشگ  اپب  رسناز  هک  نانس ***  زارف  رب  يوس  دمآ  رب 
نیمالا  حور  لاب  ناز  دیئور  هک  نیرق ***  دش  یلکاک  نوخب  كاخب و 

قافن  لها  ریت  هزین و  رس  قاقش ***  ریت  رفک و  رجنخ  مد 
نیتملا  لبح  هشوگ  رهب  هدیرب  نیرفآ ***  ناهج  باجح  هدیرد 

بابح  نوچ  نوگژاو  هدش  اجنآ  رد  باجح ***  هن  تنیز  دب  هک  یباجح 
نومنهر  رسب  رس  ار  قلخ  دب  هک  نوخب ***  كاخب و  ناطلغ  تشگ  ینت 

دیدپ  شنیرفآ  دش  تسد  نآ  هک ز  دیرب ***  یتسد  غیت  رجنخ و  رس 
تسیرگنوچ  نیمالا  حور  هک  میوگچ  تسیرگنوخ ***  نیرب  شرع  هصغ  نیا  زا 

تشذگ ناماد  شگشرس ز  مغ  نآ  زا  تشذگ ***  ناویک  شهآ ز  نیا  تفگب 

دیوگ نآ  يوگتفگ  هنیدمب و  نآ  نتفر  ار و  ماما  نید  لها  زا  رفن  کی  ندومن  ریرقت 

دش  بانوخ  يوج  ناور  شمشچ  ز  دش ***  بات  یب  هجاوخ  وا  راتفگ  ز 
شوهب  دمآ  هچ  وا  دیدن  اریسک  شورخلد ***  زا  دروآ  شوه و  زا  دش 

تفای  رای  هگلزنم  ياج  نآ  هک  تفاتش ***  ربمیپ  راید  يوسب 
درک  زار  نآ  ياشفا  هک  سک  رهب  درک ***  زاب  دوخ  زار  نوچ  رهش  نآ  رد 

ساره  رپ  دوخ  تشگنا  رس  ینیبب  سان ***  شیوجتسج ز  نوچ  دنداهن 
ۀناگیب  کلم  نیا  رهش و  نیا  زا  ۀناوید ***  هک  انام  دنتفگب 

رس  ناج و  زا  رذگب  يرذگن  رگا  رذگهر ***  نیا  زا  رذگب  راهنزب 
نامناخ  دهد  ترسح  داب  رب  هک  ناشن ***  وا  ۀناخ  زا  دیوج  یسک 
نز  دنزرف  کلم و  رگد  یهاوخن  نتشیوخ ***  رس  زا  يرذگب  رگا 
بایب  ار  دوخ  شاداپ  هاگنآ  سپ  باتش ***  وا  لزنم  هناخ و  يوس 

دیشک  رد  مد  درمژپب و  ینامز  دینش ***  ار  وا  تفگ  نوچ  هدنشوین 
نت  ناج ز  شیرود  زا  تشگ  ناور  نتشیوخ ***  هبلک  يوس  دش  ناور 

راهب  ردنا  ربا  نوچ  دیئرگب  راز ***  قاشع  نوچ  نالان  داتفیب 
منک  نوسفا  هچ  ار  وا  ياوادم  منک ***  نوچ  ادرد  نیا  نامرد  هک 

رانک  رد  لد  بانوخ  تخیر  ورف  رای ***  دیماب  دشاب  هک  يرای  وچ 
تشاد  هآ  رپ  کشا و  رپ  هدید  لد و  تشاد ***  هار  رد  مشچ  ۀشوگ  رهب 

راسگمغ  مغب  شکشرس  دش  یهگ  رای ***  دای  رب  دیلان  راز  یهگ 
ربخ  دب  ای  رای  زا  هک  دیاش  هک  رظن ***  يدرک  هار  ره  يوس  یهگ 

تسرپ  ربلد  تشگ  ناگرادلد  وچ  تسد ***  لد ز  شمارآ و  تفر  لد  ز 
یتخاس  وا  ياج  لدب  ناجب و  یتخادرپن ***  شلایخ  زا  یمد 

رای  توص  وا  زاوآ  يدینش ز  رازن ***  لد  زا  دیشورخ  سکنآ  ره 
تخوسب  شدوب  هچ  ره  وا  قشع  زا  زج  تخورف ***  رسارس  ار  اوس  ام  همه 
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دید  راب  هراسخر  سکع  همه  دیرگنب ***  هگیاج  ره  يوس و  رهب 
اج  یتسج ز  دیما  رپ ز  یلد  اپ ***  زاوآ  دینشب  هک  سک  ره  ز 

تخود  ربص  نهاریپ  تسنادن  تخوس ***  رجه  شتآ  نانچ ز  بشنآ  رد 
نم  راک  ارچ  دش  هبت  يرود  ز  نم ***  رای  دش  کیدزن  تفگ  لدب 

رز  میس و  زا  ناج و  رس و  زا  تشذگ  رحس ***  ات  هگماش  زا  دیئرگب 
وا  يوک  زجب  یئوکب  دماین  وا ***  يوس  زجب  یهار  دومیپ  هن 
نوخز رپ  لد  مارالد  دایب  نورب ***  دمآ  هجاوخ  نآ  هک  هگ  رحس 

دوخ بولطم  زا  هجاوخ  نآ  نتفای  ربخ  رکذ 

دنهد  شباوج  رخآب  هرنآ  رد  دنهد ***  شباوص  يار  يور و  همه 
تسودنوریم  تسود  يوس  هکنیا  هک  تسود ***  يوک  رس  زا  دیسر  يدیرم 

زاب  تسج  ار  هدنیوج  تسنادی  زار ***  ياناد  هدنیوج  لاح  زا  هچ 
تسوا  هکیئوسب  يدوزب  دزات  هک  تسود ***  يوس  زا  مداخ  رب  داد  ناشن 

(199  ) هحفص
وا  ياوام  ياهناشن  کیاکی  وا ***  ياج  لزنم و  زا  تفگ  واب 

رآ  نم  دزنب  يدوزب  ار  وا  وت  راهنی ***  رگید ز  راک  يوس  ورم 
مانالاریخ  دومرف  هک  یئاجب  مالغ ***  دش  ناور  وسنآب  يدوزب 

دید  شالوم  هتفگ  دب  هک  اهناشن  دیسر ***  مداخ  هجاوخ  نآ  کیدزن  وچ 
ناشن  مانز و  مامز و  باب و  ز  ناکم ***  هلمج و  يوک و  هگلزنم و  ز 

زاب  دیدرگ  دلخ  رد  شیورب  زارف ***  دمآ  شیوس  نوچ  هداتسرف 
رایشوه  يا  هک  مداخ  دیدنخب  راکن ***  يوب  دینشب  هجاوخ  وا  زا 

ناشن  تناشن  مانز و  میوگ  هک  ناگیار ***  نمب  یشخب  هچ  منادن 
ردپ  مان  دیان ز  مان  ارت  رب ***  موب و  نکسم و  ارت  میوگب 

درب  مان  وا  شیوخ  زا  دنزرف  ز   *** درمش رب  همه  کیاکی  تفگب و 
تفگش  رد  دش  هجاوخ  اهتفگ  نآ  زا  تفگب ***  ار  وا  ياهناشن  مداخ  هچ 

داد  هدژم  ار  هجاوخ  سپ  دیئرگب و  داشگ ***  رب  نابز  مداخ  هاگنآ  سپ 
يز  داشلد  وت  یتیگ  ود  راک  ز  يز ***  دازآ  هودنا  جنر و  زا  هک 
راگزور  شدرگ  دش  وت  ماکب  رای ***  دیدرگ  هدنخرف  تخب  ارت 

وت  رازاب  ياج  ره  تسج  اور  وت ***  رای  يدب  وگ  یسک  هتسجخ 
دش  وت  راسگمغ  وا  هکنآ  اشوخ  دش ***  وت  رای  رهد  رد  هکنآ  کنخ 

هتساوخ  ام  هاش  دوخ  کیدزن  هک  هتساوخ ***  ادخ  نیتسخن  زا  ارت 
ور  داهنب  كاخ  رب  دیئرگب و  وا ***  راتفگ  هجاوخ  نآ  دینشب  هچ 

زاین  يور  كاخ  رب  دیلامب  زار ***  تفگ  نیرفآ  ناهج  اب  یسب 
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رس  درک  وا  ياپ  دوخ  هارمهب  ربخ ***  هجاوخ  مد ز  ره  تسج  یمه 
زاب  باب  نآ  زا  دوب  ادخ  باب  هک  زارف ***  دمآ  یهاگردب  ات  نینچ 

لیلد هتسج  لاکیم  باب  نآ  رد  لیئربج ***  خر  هدیئاس  باب  نآب 

ادخ هدیزگرب  هانپ  کیالم  هاگردب  هجاوخ  ندمآ  رکذ 

نیشن  یسرک  تشگ  قح  هاگردب  نیرب ***  شرع  تشگ  وا  نابرد  وچ 
وا  هاگردب  ار  خر  دیلام  هک  وگ ***  یحو  سدقلا  حور  قطن  هدش 

وم  يور و  هر  كاخ  رب  دیلامب  وا ***  هاگرد  کیدزن  هجاوخ  دش  هچ 
دید  هدرب  یپ  هجاوخ  ار  رای  خر  دیچ ***  باجح  وچ  ار  شرد  باجح 

دیرب  لد  زا  شمارآ  ربص و  همه  دید ***  مارالد  يور  هدرپ  یب  وچ 
ناور  دمآ  نت  رد  ونز  ار  وا  رم  ناج ***  دناشفا  رب  يداش  شیاپب ز 

تشاد  هاتوک  مرش  زا  رس  شنابز  تشاد ***  هاش  شسرپ  رس  وا  لدب 
دای  درک  یسب  شداژن  ان و  ز  داشگ ***  رب  نابز  هاش و  دیدنخب 

راکشآ  درک  دای  کیب  کی  همه  رابت ***  شیوخ و  دالوا و  رهش و ز  ز 
شوهب  دمآ  زاب  وا  زاوآ  ز  شوگب ***  دمآ  شرادلد  زاوآ  هچ 
داتف  رواد  رادادب  شهاکن  داشگ ***  رب  درخ  مشچ  هاش  يوس 

تخت  تشخ  زا  كاخ  زا  شجات  دب  هک  تخت ***  ورف  هدنبیز  دید  یهش 
یهر  ار  وا  تشگ  یهرف  یمه  یهرف ***  تکوش و  زک  دید  یهش 

یهدنامرف  يابیز  دید  یهش  یهش ***  نامسآ  رب  دید  یهس 
راب  کشا  یخر  میس و  رپ ز  یبل  رازن ***  يریصح  يورب  هتسشن 
نهریپ  شا  هنیمشپ  مشپ و  ابق  نت ***  هنیمشپ  ریز  رد  هدرک  ناهن 

تخورفرب  شخر  مغ  نآ  زا  یناهن  تخوسب ***  يورب  درد  ناز  باوخ  لد 
تشامگ  یم  ناهن  شیورب  یناهن  تشادن ***  ندید  يارای  هدید  رگا 

دیرفآ  بآ  هار  رد  هک  ارنامه  دید ***  هار  رد  هک  شدیدب  ار  نامه 
مرن  مرن  هشب  يدیرگنب  یمه  مرش ***  رپ ز  یخر  نوخز و  رپ  یلد 

باتفآ  خر  دنیب  هرذ  اجک  باتز ***  دش  شا  هدید  وا  رادید  ز 
رهچ  داشگب  راتفگ  درک  یسب  رهم ***  يور  زا  يو  يوسب  هشنهش 

تسم  هدیدرگ  رادلد  رادید  ز  تسد ***  لد ز  ار  هجاوخ  دب  هتفر  یلو 
وا  يور  رد  دید  ادخ  يور  هک  وا ***  يوس  رجب  یئوس  دیدیمن 

دش  راک  زا  لد  وا  ندید  کیب  دش ***  رای  شهر  كاخ  هکنآ  اشوخ 
تخاسن  رگید  رای  اب  رای  نآ  زج  تخانش ***  ار  دوخ  رایات  هکنآ  کنخ 

نامهیم  دوخ  کیدزن  درک  بلط  ناوخ ***  دندیشک  ات  هش  دومرفب 
دناشن  دوخ  رب  درک و  شیمارگ  دناوخب ***  شمان  دیدنخب  هشنهش 
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شیوخ  نامهم  درک  اور  ناوخ  نازو  شیوخ ***  نانوا  کیدزنب  شداهن 
تفات  يور  شروخ  ناخ  هرکیب ز  تفای ***  هاشنهش  لصو  رجه  زا  هچ 
دش  راوید  شقن  نوچ  ياجنآ  رد  دش ***  رادید  وحم  بلط  رد  سب  ز 

درب  دروایب و  یتسد  راچانب  دروخ ***  تسناوتیم  یندروخ  اجک 
نامهیم  نامز  رد  اج  دمآ ز  رب  ناوخ ***  دندربب  نان و  دندروخ  وچ 
ایمیک  هگن  نآ  زا  دش  شکاخب  هاگن ***  شیوس  درک  یمه  هشنهش 
تسام  نارای  وچ  ام  رب  یمارگ  تسام ***  ناز  ناک  دومرفب  نارایب 

دنهد  شهاگن  هار  مزب  نآ  رد  دنهد ***  شهار  مزب  نآ  رد  وک  یهگ 
رهم هام و  نتشیوخ  شلام  دنک  رهپس ***  هن  رب  رخف  دنک  درگ  دزس 

وا یئادخب  هجاوخ  ندومن  نامک  لاوحا و  عمج  زا  واب  ماما  نداد  ربخ  هجاوخ و  ندومن  لاؤس 

رس  كرت  دنک  جات و  كرت  دنک  رب ***  موب و  روشک و  رگد  دیوجن 
اج  دمآ ز  رب  نادنخ  هاشنهش  اپب ***  هداتسیا  دش  هجاوخ  نآ  وچ 

تفهن  زار  دروآ  رب  هشنهش  تفهن ***  زار  تشاد  سب  هجاوخ  لدب 
لاح  یضامز و  شتفگ  ضاف  همه  لاؤس ***  زاین و  زار و  تشاد  یسب 
لالجلاوذ  رداق  وا  زج  دوبن  هک  لایخ ***  دمآ  لد  رد  ار  هجاوخ  نانچ 

هار  يامیپم  هر  نیزا  راهنزب  هاش ***  تفگ  واب  مد  رد  هاگآ  دش 
كاغم  رد  تنت  تمایق  ات  دتف  كاله ***  هریب  هار  نیا  رد  يدرگ  هک 

ما  هدنمرش  شیوخ  دب  راک  ز  ما ***  هدنب  نیمک  نم  وا  هاگردب 
تشگ  هاگآ  هجاوخ  ۀبوت  هش ز  تشگ ***  هاریب  هار  ناز  هجاوخ  لد 

نیدکاپ  يا  وت  یناتسود  زا  هک  نیرفآ ***  دومن  ناوارف  ار  وا  رم 
ور  هناخ  نکسم و  لزنم و  يوس  ور ***  هناشاک  يوس  نونک  یهاوخ  هچ 

ایب  ام  ۀناخ  يوس  اجنآ  زا  اپب ***  اجنیا  رگید  دوش  ادرف  هچ 
تشاذگ  ارناج  درب و  ناوتان  نت  تشادن ***  ناج  هجاوخ و  دش  هناخ  يوس 

درب  باوخ  اجک  زا  ار  هدادلد  هک  دربن ***  شباوخ  دوخ  شروخ  ناوخ  ز 
لاصو  زور  رجه  بش  دراد  هک  لایخ ***  نیا  زورب  ات  بش  تشادیمه 
زورف  ملاع  وزرفا  تشگ  شبش  زورب ***  یئاجک  بش  يا  تفگ  سب  ز 

( 200  ) هحفص دوب  زورون  زور  فرش  نامز  شبش  دوب ***  زور  ترکف  سب  بشنآ ز  رد 
تسدب  بشنآ  رد  مه  شدمآ  زور  ود  تسب ***  زورنآ  شقن  بشب  سب  لدب 

دش  زور  نتسبآ  بش  تریغز  دش ***  زورفا  بش  شهآ  زور  یپ 
راسگمغ  شبش  زور و  رهب  دش  هک  راز ***  تسیرگب  زور  یپ  بشنآ  رد 

تسام  ردق  بش  ادرف  وت  زور  هک  تساجک ***  تزور  هک  نایرگ  تشگ  بشب 
زوسم  ار  نم  يآ  زورب  بشما  کی  زورب ***  بشیا  وت  یئاین  یم  ارچ 
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تخوس  ردق  بش  شلاصو  زور  ز  تخوس ***  دیما  زور  شبش  هگان  هک 
دیفس  زور  تشگ  وا  رجه  بش  دیمد ***  نشور  زور  بش  قافآ  ز 

نیرفآ  زور  تشگ  وا  هاگنابش  نیمغ ***  بشنآ  رد  هش  سب  زور  یپ 
دش  زورون  زور  وا  ردق  بش  دش ***  زور  وا  نارجه  زور  زا  بش 

رایرهش  هگرد  يوس  دش  ناور  راودیما ***  هجاوخ  دش  زور  بش  هچ 
ماج  هنیرز  تشاد  یکی  ره  فکب  مالغ ***  هد  دوخ  هارمه  دروایب 

راثن  هشنهش  ياپب  دزاس  هک  راوهاش ***  رهوگ  رپ  ماج  همه 
مان  کین  نآ  هدنبیز  هعارد  ود  مالغ ***  هد  اب  هارمه  دروایب 

دیدن  وا  نوچ  رهد  هدید  ود  هک  دیزگرب ***  ۀمامع  زغن  یکی 
رهگ  رد و  رپ ز  رپس  ود  هد و  رز ***  راب  هد  دودنا و  درز  يادر 

رایرهش رد  يوس  دیما  رپ  راثن ***  اب  هیده و  ابا  دش  ناور 

تکوش ندومن  هدهاشم  هاشداپ و  رابردب  هیده  رهچیرپ و  مالغ  رفن  دنچ  اب  هجاوخ  ندمآ 

دید  هنوگرگد  ار  ناز  ناکم و  دیسر ***  اجنآ  وچ  نازات  نازارگ و 
رهم  هام و  شنماریپ  شقن  هدش  رهپس ***  رب  رس  دید  هگراب  یکی 

رود  هاکرد  نامیتی  هداتس  رون ***  رپ ز  هصرع  ناهج  ات  ناهج 
ناوریشون  ناویا  قاط  نهک  ناهج ***  رد  هگراب  نآ  دزن  دب  هک 

رهگ  رد و  توقایب و  للکم  رز ***  تخت  هگراب  نآ  رد  هداهن 
راتت  مور و  هاش  ناش  هدنب  نیمک  رازه ***  نارازه  یمور  نامالغ 
رهگ  رد و  لعل و  رپ  ماج  همه  رز ***  ماج  یکی  ره  فکب  هداتس 

ناهج  شوگ  هدینشب  هن  هدید  هن  نامز ***  نیمز و  ناشیا  دننام  هک 
تخب  زوریف  تخت  ناز  هتشگ  ناهج  تخت ***  زوریف  کیدزنب  هداتس 
هاگتخت  نآ  رب  یسرک  شرع  هدش  هام ***  هیاپ  نآ  نیرز  يوک  هدش 

مدخ  رتمک  یماج و  هنیلافس  مج ***  ماج  مج و  اجنآ  رد  يدومن 
ناگداتسرف  شتخت  راتسرپ  ناگدازآ ***  هدنب  وا  راب  ردب 

دوب  راوید  شقن  نوچ  رصم  هش  دوب ***  رابرد  نابرد  مور  هش 
لیلخ  نک  رو  رجح  هبعک و  دص  ود  لیبس ***  ناج  زا  هتسج  شرد  فوطب 

میلک  هتسج  هار  ادخ  يوسب  میب ***  هاگ  وا  وزرفا  بش  ران  ز 
دوب  هداد  فک  اجنآ ز  رد  نید  لد و  دوب ***  داتسا  شوهیب  هجاوخ  یلو 

راثن  نآ  هیده و  نا  زا  دش  لجخ  راوهاش ***  سلجم  نانچنآ  دید  هچ 
ناج سنا و  رورس  ورب  دمآ  هک  ناغف ***  نادرگ  دمآ ز  رب  هگان  هک 

دیوگ ارنآ  شرازگ  نیملاعلا و  هلا  ترضح  هدیزگرب  رابردب  هجاوخ  ندیسر  رد 
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باجح  هن  دش  هدنکفا  رب  هرکیب  باب ***  باجح  داشگب  وچ  شیاپ  ز 
زاب  هدرپ  یگدرپ  ةرهچ  زا  دش  زاب ***  هتفهنب  زار  دش  هدرپ  یب  هب 

نون  فاک و  هروصقم  تخیر  مهب  نوگ ***  بامیس  خرچ  دش  شامیس  ز 
رسب  ات  رس  دیچیپ  راموط  وچ  ردق ***  تسد  خرچ  ةدرپ  همه 

دوب  گنژرا  شقن  نامز  نیمز و  دوب ***  گنت  ناهج  شناتسآ  رب  هک 
بیهن  دمآ  رد  کیالم  کلمب و  بیکش ***  شنیرفآ  زا  دش  هرکیب 

نایسدق  ۀشوگ  رهب  ناساره  نایبورک ***  دنتشگ  همیسارس 
تخبکین  وا  تخت  زا  تشگ  ناهج  تخت ***  يوس  دش  هناخ  زا  هاشنهش 

نیرفآ  نیرفآ  ناهج  شدومن  نیگن ***  تخت و  بیز  وا  ياپ  دش  وچ 
نایسدق  هدز  فص  رگد  يوسب  نایبورک ***  يوسکی  دنداتس 

هاک رپ  زا  مک  رسارس  يدومن  هاگراب ***  نآ  رد  شنیرفآ  همه 

دیوگ ماما  زا  هجاوخ  لاؤس  نایب  رد 

بت  بات و  زا  رپ  کیالم  كولم و  بدا ***  تسد  هدرک  شکب  وس  رهب 
وا  يور  ندید  زا  هریخ  هگن  وا ***  يوس  هگن  هار  تشاد  سک  هن 

نامز  یب  لدیب و  همه  تبیه  ز  ناج ***  سنا و  هگصرعنآ  رد  هداتس 
دید  رسارس  ارناهش  ناهم و  دیرگنب ***  هگ  هصرع  نآ  رد  هشنهش 

دیزگ  رب  شندروآب  اریسک  دیدن ***  یناشن  دوخ  هتسخلد  ز 
هاش  کیدزنب  ار  وا  رم  درآ  هک  هار ***  دومیپ  هب  شیوس  هداتسرف 
تفاتش  هگرد  نوریبب  ات  نینچ  تفاین ***  یئاجب  ار  وا  تفریمه و 

رابکشا  شا  هدید  لد و  ترسح  ز  رازن ***  هتسشن  یجنکب  شدیدب 
درب  هاش  یکیدزنب  اجنآ  زا  درب ***  هارمهب  اجنا  زا  ار  وا  رم 

داد  تسد  زا  لد  نید و  هرابکیب  داتسیا ***  هش  تخت  یکیدزن  هچ 
هاگشیپ  میدروان  هیده  ارچ  هاش ***  دیدنخ  درک و  هگن  شیورب 

لگب  مدنام  هدرپ  رد  هیدهنآ  زا  لجخ ***  متشگ  هک  خساپ  داد  نینچ 
دومن  يداش  دیشوپ و  تفریذپ و  دوز ***  دنراک  دومرفب  هشنهش 

داد  ياج  نایسدق  فص  رد  همه  داهن ***  وکین  درمنآ  نامالغ 
ناتسود  زا  هیده  ام  میریذپ  ناوجون ***  يا  هک  اتفگ  رهم  زا  رپ 

تخاب  قشع  وا  لصو  اب  زور  بش و  تخانش ***  ار  وا  رهم  وا  هکسکنآ  ره 
دنهد  شصاوخ  رانک  رد  اج  هک  دنهد ***  شصاوخ  زب  هر  اهنت  هن 

لالم  دراد  هک  زا  ناهج  هاش  هک  لایخ ***  دمآ  لد  رد  ار  هجاوخ  وا  زا 
تسارچ یتیگب  نایرگ  راز و  نینچ  تساورنامرف ***  نینوکب  وک  یهش 
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ترضح رادتقا  تکوش و  زا  ندومن  فیصوت  رد 

هار  دادیمن  ار  وا  مرش  یلو  هاش ***  دسرپ ز  زارنآ  تساوخیمه ز 
تشگ  هاگآ  هتفگان  زار  زا  هش  تشذگ ***  لد  رب  هجاوخ  زا  زارنیا  هچ 

هام  یهام و  تخوس  وا  هآ  زا  هک  هآ ***  دروآ  رب  لد  زا  هاشنهش 
دناشف  نینوخ  کشا  خرب  هدید  ز  دنار ***  بانوخ  يوج  لدب  هدید  ز 

درک  راکمتس  راک  تیاکش ز  درک ***  رای  نابرهم  رب  تیاکح 
داهن  وکین  درم  یک  تفگ  نینچ  دای ***  درک  یسب  هتشذگ  راک  ز 

تسانح  وزاب  تسد و  نوخ  مزونه ز  تسانشآ ***  تسد  ریشمشب  مزونه 
( 201  ) هحفص

هاگمزر  زا  زاب  ردب  دیآ  هک  هارب ***  تسح  مشچ  دوب  مزونه 
تسا  رجنخ  رسرت  ام  نوخ  زا  هک  تسا ***  رت  لد  هدید و  نوخب  مزونه 

یسک  هدیدن  رگمتس  ناسنیدب  یسب ***  نامانکین  رب  هتفر  متس 
ما  هدولآ  خر  تمایق  ات  نوخب  ما ***  هدوس  خر  هکسب  ردپ  نوخب 

دنتخآ  زیت  غیت  رجنخ و  امب  دنتخات ***  ام  يوس  لجا  بسا  هچ 
دوبن  یمالس  رجنخ  غیت و  زجب  دوبن ***  یمارگ  ام  زا  سک  ناشیاب 

هار  دنتفرگ  دهع و  دنتسکش  هاگن ***  ام  يوس  نارای  دندرکن 
تسیرگ  نوراو  نودرگ  هک  میوگ  هچ  تسیرگ ***  نوخ  نامسآ  نوگلین  امب 

دایز  لآ  نامرف  دندیزگ  دایز ***  دش  ار  قلخ  یبن  لآ  ز 
دنتخیر  دوخ  دنوادخ  نوخ  هک  دنتخیگنا ***  هنتف  ناگدنب  نانچ 

هار  دومیپ  هاش  يوس  نت  اب  هن  هار ***  هدومنپ  لیربجب  وک  يرس 
تخوس  ملظ  شتآ  زا  يداو  نآ  رد  تخورف ***  انیسران  ناز  هک  یغارچ 
نومنهر  ار  رضخ  دش  بآ  رب  هک  نوخ ***  رپ ز  دش  بآ  یب  هنشت  یسب 

دیرب  ار  نیرب  شرع  هزین  رس  دیرب ***  ار  نیتملا  لبح  غیت  مد 
رون  تفات  نآ  زا  انیس  ران  رب  هک  روتس ***  مس  دش ز  ناش  هنیس  ناون 

نهریپ  ار  رهم  هم و  دشخب  هک  نفک ***  یب  نوخ  كاخ و  رب  دنام  ینت 
نوخ  تسیرگب  دورمن  ناکیپ  وچ  ناور ***  دش  وا  يوس  نامک  زا  ریت  هچ 

ریس  دورمن  ریت  زا  دش  ارناهج  ریت ***  كون  ۀنیس  زا  دش  نوخ  رپ  وچ 
دوب  جات  نیرب  شرعب  وک  يرس  دوب ***  جارعم  رتارف ز  وک  يرس 

تشاد  جارعم  هزین  ین و  كون  ز  تشاد ***  جات  ناکچ  نوخ  لکاک  رسب 
تشخ  كاخ  رب  تشه  ناهج  يانب  تشون ***  ار  اضق  نیا  ردق  کلک  هچ 

نیرب  شرع  مدامد ز  نوخ  دکچ  نیچ ***  دیشارخ  هم  نخان  زا  هچ 
دوب  نیگنر  لیربج  لاب  نوخب  دوب ***  نینوخ  يور  ار  لیئاکم 

راد  غاد  ۀلال  زجب  دیورن  راز ***  هزبس  رد  غار  نماریپب 
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راد  غاد  ۀلال  زجب  دیورن  راز ***  هزبس  رد  غار  نماریپب 
راهب  ربا  وچ  مغ  زا  دیرگ  ناهج  راگزور ***  بل  ددنخب  مغ  نیا  زا 

باتفآ  رس  هصق  نیا  زا  دشوپن  بآ ***  رحب  رد  رد  نیز  هلان  دنک 
یگدنمرش  ناز ز  رضخ  دشونن  یگدنز ***  ۀمشچ  رگد  دشوجن 
نیمالا  حور  یحو  رگد  دراین  نیمز ***  رب  رگد  دیاین  تلجخ  ز 

يربمغیپ  قلخ  يوس  دیاین  يربهر ***  رگد  یتیگب  دیاین 
نامز  نیمز و  ینیب  هدنشورخ  نایسدق ***  خر  ینیب  هدیشارخ 

ياز  وید  نود  رهد  ردام  دوش  ياجب ***  ار  یسک  دیاین  مدرم  ز 
تساک  جک  زجب  نودرگ  دیاین ز  تسار ***  هار  یسک  دباین  یئوس  ز 

نامسآ  دبا  ات  هیس  دشوپب  نامز ***  نیمز و  مغ  نیا  زا  دشوجب 
دش  كاخ  هدوت  نیا  لک  شکشا  ز  دش ***  كالفا  رب  شهآ  نیا و  تفگب 

نوگلین  دبنگ  دش  رابنوخ  هک  نوخ ***  دیرابب  هدید  ود  زا  نانچ 
درد رپ ز  لد  اب  وا  هراب  رگد  درس ***  هآ  یکی  لد  زا  دروآ  رب 

دیوگ رافک  تمالم  ار و  البرک  تشد  شرازگ  ماما  ترضح  ندومن  راهظا  رد 

نیک  شاخرپ  دنتسج  هک  يوس  هک  نیمز ***  يور  دننادن  اتفگب 
دنتخآ  نیک  تسد  ادخ  نوخب  دنتخات ***  ادخ  يوس  يوگ  ادخ 
داب  رود  نیرفآ  یئانیب و  ز  داب ***  روک  نآ  رب  نیرفن  راب  دص  ود 
هتخانشن  دنوادخ و  هتشکب  هتخاس ***  ادخ  اب  نیک  شاخرف و  هک 

دنب  هتشر  ناج  کلم  رد  دندوب  هک  دنب ***  هتشر  کیب  یعمج  دندومن 
تسب  هدرپ  یب  كالفا  هن  راگن  تسلا ***  زور  هک  یتسد  دنتسب  هب 

تسب  خرچ  یتخب  لمحم  وا  هک  تسکش ***  ار  یئوناب  لمحم  کلف 
درک  زاس  ار  هدرپ  هن  هدرپ  نآ  هک  درک ***  زاوآ  هدرپنا  رد  فلاخم 

تسیرگ  نوخ  اوس  ام  شندییرگ  ز  تسیرگ ***  نوخ  اه  هدید  زا  نیا و  تفگب 
تخوس  هاگرخ  تفه  ررش  قرب  ز  تخوس ***  هام  نمرخ  رگج  زوس  ز 

زیخ هیرگ  نیمز  رانک  دش  نوخ  ز  زیر ***  هبانوخ  تشگ  نامسآ  لد  ز 

ماما ترضح  تاملاکم  زا  نایمدآ  ناینج و  نایبورک و  ندش  مومهم  رد 

دندمآ  شورخ  رد  همه  کیالم  دندمآ ***  شوجب  شنیرفآ  همه 
وش  هناوید  هرابکی  لقع  يا  وت  وش ***  هناگیب  هرابکی  شوه  يا  وت 

وش  هناوید  هرابکی  لقع  يا  وت  زیخ ***  هناشاک  گنت  نیا  زا  دنر  يا  وت 
شورف  یم  هراوخیمب و  وگ  نینچ  شورخ ***  نودرگ  دادیب  روآ ز  رب 

دنک نیگنر  هداب  زا  خر  ادابم  دنک ***  نینوخ  کشا  زا  خر  نیگنر  هک 
مادم  برش  تسا  مارح  نادنرب  ماج ***  هنیرز  مزب  رد  تسکشب  وچ 
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تخیسگ  نامیپ  تسکشب  هنامیپ  وچ  تخیر ***  كاخ  رب  هداب  مخ و  نوخ  وچ 
رامخ  عفد  رهب  بلب  درابب  راگزور ***  فکب  نیشون  ماج  رگا 

بابح  نینوخ  ماج  نآ  زا  دزیخ  هک  بان ***  نوخ  نانچ  دزیرب  شمشچ  ز 
يوگ  هنامیپ  يامیپ  هنامیپ  هب  يوگ ***  هناخیم  نادنرب  ار  ادخ 

شورفیم  غم و  مشچ  زاس  هیس  شوپب ***  متام  قلد  دوخب  شیوگم 
شخبم  ناتسرپ  یمرب  هأشن  رگد  شخبم ***  ناتسمب  یمرگ  دوگ  مخب 
دنخم  رگید  ماج  رد  هک  وگ  یم  هب  دنبب ***  وگ  ار  هشیش  ولگ  رد  هرگ 

زیخ  هیرگ  لغلغ  ولگ  رد  نکب  زیر ***  بانوخ  هدید  زا  وت  یحارص 
درد  درد  زا  دش  مخ  لد  فاص  هک  دروخ ***  بان  ةداب  ناوت  هنوگچ 

شورفیم  اپ  تسد و  دنز  نوخ  رد  وچ  شوجب ***  دیاین  رگید  هداب  مخ و 
راوخ  هداب  یمز  دبای  هأشن  اجک  راسگ ***  یم  ةرهچ  دوش  نینوخ  وچ 

نک  زاس  يدوخیب  ۀلان  ین  هچ  نک ***  زاوآ  هدرپ  نیا  رد  ینغم 
نک  قاروا  قشع  ۀناخ  بتک  نک ***  قاشع  گنهآب  یئاون 

نک  خاتسگ  راز  ۀلان  لدب  نک ***  خاروس  هنیس  رگج  زوس  ز 
نیشن متام  يارآ  مزب  دش  هک  نیچب ***  متام  مزب  هگمزب  نیا  رد 

دیوگ نوچیب  رداق  زا  شزرمآ  بلط  نود و  يایند  يرابتعا  یب  زا  مظان  ندومن  تیاکش  نایب  رد 

شاف  زار  نکب  شورخ و  نز  لد  ز  شارخ ***  نینوخ  همخز  لد  نخانب 
نوگلین  دبنگ  يدهع  جک  ز  نود ***  خرچ  نیا  ياه  یتساران  ز 

نامگ  دب  نیا  ياهیشک  ندرگ  ز  نابزیم ***  نیا  ياهیشک  نامهم  ز 
هتخاس  درخ  یب  درخ  یب  اب  هک  هتخاب ***  جک  هریخ  نادرخب  اب  هن 

( 202  ) هحفص
جنگ  جنریب  هدرب  رنه  یب  وا  زا  جنر ***  هدرب  وا  جنگ  یپ  رد  رنه 

داد  دادیب  هدرک  وا  راک  زا  هک  داژن ***  نود  نیا  ياهیرورپ  نود  ز 
نک  رون  رپ  شیرود  ار ز  ملد  نک ***  رود  ارم  شرکم  ایادخ ز 

تسوا  زا  اهلد  مارآ  هک  لد  نآب  تسوا ***  زا  اناوت  اه  نت  هک  نت  نآب 
شون  درد  ۀقرخ  شیالاب  شورف ***  یم  دهاش  شیارآب 

مخ  ياپ  رد  كاخ  دش  هک  یتشخب  مخ ***  يالاب  تشخ  دش  هک  یکاخب 
تسا  رترب  مرح  زک  یئ  هناختب  هب  تسا ***  رذآ  تب  کشر  هک  تب  نآب 

يرگ  امغی  هب  اهلد  کلم  درب  يرگ ***  امغی  هاگ  رد  هک  یکرتب 
بان  کشم  تریغ  دش  هک  یئومب  باتفآ ***  باتب  دش  وز  هک  یئورب 

نامج  ورس  دق  يزان  دوخب  ناتسلد ***  تماق  يزانطب 
تسم  نوگیم  مشچ  يراوخنوخب  تسرپ ***  یم  سگرن  يرامیب  هب 
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دنق  زیر  رکش  نا  ینیریشب  دنخشون ***  بل  نآ  یشخب  ناجب 
باوخمین  سگرن  يزامغب  بات ***  رپ ز  ةرط  يرارطب 

تسد  دنادن ز  اراپ  هک  یتسمب  تسم ***  هداتفا  رید  رد  هک  يدنرب 
رای  يوس  زج  دننادن  یهار  هک  رای ***  يوک  رس  ناگتشگ  مگ  هب 

هد  میئانشآ  رید  نادنرب  هد ***  میئاهر  یتسرپ  دوخ  زا  هک 
هانگ  میوش  تابارخ  بآب  هاقناخ ***  زا  هناخیم  هب  میارگ 

يوبس  نک  رپ  هداب  مخ  زا  ارم  يوش ***  دهز  ۀقرخ  ممخ  بآب 
زآ  راتفرگ  صرح و  راتفرگ  زارد ***  ياهلاس  یسب  مدوب  هک 

ریش  ماکحا  هب  یضاق  وچمه  یهگ  ریلد ***  يوتفب  یتفم  وچمه  یهگ 
تسم  ریبکتب  دهاز  وچمه  یهگ  تسم ***  ربک  زا  سولاس  وچمه  یهگ 

مانا  ادتقم و  هر  هتسنادن  مانا ***  ياوشیپ  ربهر و  یهگ 
نودرد  دنک  مدرد  ياوادم  نتمیس ***  یقاس  مرغاس  دهد 

دابب مکاخ  هداد  ایر  دهز و  هک  داهن ***  شتآ  بآ  نآ  زا  مدنهد 

ناخ میهاربا  لامه  یب  ةدازهاش  فیصوت  نایب  رد 

مرس  نادرگ  روش  رپ  هداب  نآ  زا  مرغاس ***  نوگلعل  نآ  یقاس  هدب 
ناخ  میهاربا  اسرت  خیش و  هدش  ناهج ***  ردنا  هبعک  هناختب و  هب 
راگزور  ام  ماک  رب  هدیدرگ  هک  راودیما ***  شبابحا  نارای و  هب 

ینک  ینارماک  برط  شیعب و  ینک ***  یناوج  يریپب  رگ  دزس 
تسیا  هدازآ  لدع  روشک  رد  هک  تسیا ***  هدازهش  زورما  روشک  نیا  رد 

هاگ  میهید و  جات و  داب  دزان  هک  مانب ***  ار  ناهج  دمآ  يرادناهج 
نیرفآ  رون  تشگ  وا  كاخ  همه  نیمز ***  شیور  رون  زا  دش  نشور  هچ 

راگزور  رد  زومآ  شناد  هدش  راگزومآ ***  شیار  دش  هچ  ار  ناهج 
تشذگ  روشک  کلم  نیرب  خرچ  ز  تشگ ***  يارآ  روشک  وا  هک  یکلمب 

هتسارایب  شیوا  تاذ  زا  هک  هتساوخ ***  نیرفآ  ناهج  ار  ناهج 
امه  ياج  موب  نکسم  هدش  اج ***  هناریو  موب و  رد  هدرک  همه 

نیرب  خرچب  ات  فرش  زع و  ز  نیمز ***  نامرک  موب  رب و  يا  لابب 
ناکمال  زا  رتالاب  وت  ناکم  نامسآ ***  زا  رتالاب  وت  نیمز 

راو  غرمیس  وت  غاب  ناورذت  راکش ***  مغیض  وت  غار  نانزوگ 
شو  دیشمج  وت  ماج  زردنا  یم  شو ***  دیشروخ  وت  ماب  زورفا  بش 

هتساخ  کلف  هن  وت  خاک  زا  هک  هتسارآ ***  هک  ناویا  خاک و  ارت 
تسا  مدمه  یمد  یسیع  وت  اب  رگم  تسا ***  مد  یسیع  وت  ياوه  ياضف 

ریش  روم  نوچ  وت  ماسم  رومب  ریسا ***  ناریش  وت  مانک  روگب 
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تسا  لد  لها  ياج  تهد  رد  رگم  تسا ***  لیام  نید  لها  لد  تیوسب 
تسیک  يدنمجرا ز  هیام  ارت  تسیچ ***  يدنلبرس ز  هیاپ  ارت 

هتخادنا  هیاس  ادخ  يو  رب  هک  هتخاس ***  ادخ  اب  تروشک  رگم 
راذع  نیمیس  ورس  یهس  شکاخ  ز  رازغرم ***  رد  هتسر  ایگ  ياجب 

نامسآ  شنماد  رب  هدوس  رس  هک  ناشک ***  نماد  وت  نیمز  رب  دش  هک 
راختفا  شرفب  دراد  وت  کلم  هک  رادم ***  دراد  لدع  نوچ  وت  کلمب 
تسرپ  یم  سگرن  ایگ  ياجب  تسم ***  مشچ  نمس  ياجب  تیور  هک 
تسیک  دنبیزب  شکلم  ياراد  هک  تسیک ***  وت  خاک  دنوادخ  ادخ و 

يرذآ  ۀناختب  هبعک  هدش  يرع ***  شرع  کشر  هدش  تنیمز 
یملاع  ۀلبق  یملاع  رب  هک  یمدمه ***  فرش  زا  لیلخ  اب  رگم 

ماع  صاخ و  رب  ضرف  تا  هدجس  دش  هک  ماقم ***  تیوکب  دراد  میهارب 
هتساوخ  يورسخ  ةرود  زا  هک  هتسارآ ***  کلم  يورسخ  ای  و 

ناخ  میهاربا  یهاش  جرب  هم  نارماک ***  ةدازهش  ریگناهج 
نیرب  رهپس  نازورف  شجات  ز  نیمز ***  نیکمت  تفای  وا  تخت  زا  هک 
شیگدنب  زا  يدنوادخ  ار  ناهج  شیگدنز ***  زا  هدنز  هدش  یناهج 

اپ  ریز  دتف  شناشک  رس  رس  اشگ ***  یتیگ  يوزاب  وچ  دیاشگ 
نیمز  واگ  زغم  رس  درآ ز  رب  نیک ***  دراشفرب ز  نیمز  رب  اپ  وچ 

تسوا  ماج  مخ  رد  کلف  هن  کبس  تسوا ***  ماک  زا  یگنس  نارگ  ار  نیمز 
نیرب  شرع  رترب ز  هتشگ  نیمز  نیمز ***  طیسب  رب  دش  وچ  شطاسب 

تسوا  نامرف  ریز  يوس  ام  همه  تسوا ***  ناج  زا  نت  ردنا  وت  ار  ناهج 
مرد  فک  نیا  زا  ياک  يا  زادنیب  مرک ***  لد  نیا  زا  رحب  يا  زومایب 

رادم  کلم  لع  يا  يارایب  راگزور ***  يا  هنتف  زا  ياسایب 
هاگن  ار  وا  دهع  اضق  يا  رادب  هاگراب ***  نیا  زا  مکح  ردق  يا  ریگب 

لاله  نوچ  يرگنب  ار  دیشروخ  هک  لامب ***  خر  هر  كاخ  نیا  رب  هم  يا  وت 
تمزبب  ددرگ  سیجرب  هک  ریذپ ***  اجنیا  ریت  يا  وت  يریبد 

يرتشم  ار  وت  دمآ  رگشمار  هک  يرگشمار ***  هرهز  نک  مزب  نیا  رد 
هاچب  مراچ  خرچ  يرگنب  ات  هک  هاگراب ***  نیا  ماب  زا  روخ  يارآ  رب 

ناتسآ  ةدنب  ینک  ناویک  هک  نامرهق ***  وش  مارهب  راب  نیا  رد 
يرتخا  دعس  نامرف  وت  يریگ  هک  يرتشم ***  وش  روتسد  مزب  نیا  رد 

اپ  ریز  کلف  هن  هگرخ  هنب  رد آ ***  ناویک  ریم  يا  ماب  نیا  رد 
تسا  رگیزاب  خرچ  وت  ناویا  رد  تسا ***  رهوگ  کلف  تجات  اویدخ ز 
تست  تخب  زا  شیدنمجرا  کلم  تست ***  تخت  زا  شیدنلبرس  کلف 

نیرفآ  ناهج  نیک  رهم  هم و  نیک ***  رهم و  هگ  رد  وت  نایامن ز 
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تست  ناسحا  نوخ  زا  رپ  یناهج  تست ***  ناوخ  نیرفآ  نیرفآ  ناهج 
( 203  ) هحفص فدص  هن  نیا  رد  رپ  دوش  هر  کی  هب  فک ***  دیئاشگ و  ششخب  هاگ  رد  هچ 

لاؤس  ياهتسد  دش  بیج  رد  هک  لاول ***  تسد  وت  بیج  دمآ ز  رب 
كاخ  داب و  شتآ و  شیالآ  ز  كاپ ***  ناج  نوچ  هزیکاپ  تست  نت 

نامسآ  لد  دیرگب  نوخ  مغ  ز  ناهج ***  شرع  ددنخ ز  وت  غیت  ز 
داب وت  هانپ  رد  دوب  ات  کلم  داب ***  وت  هاگتخت  دوب  ات  کلف 

بابرالا بر  بانج  زا  دادمتسا  باتک و  شیارآ  رد  همان  یقاس 

داب  رومعم  لدع  روشک  وت  ز  داب ***  رود  ناهج  رد  دب  مشچ  وت  ز 
نک  زاب  یمرخ  رد  ملاعب  نک ***  زاغآ  تحدم  نبا  رد  ینغم 

ادخ  رسگداد  ناگدنب  رب  وچ  ادخدک ***  یکی  ار  ناهج  دمآ  هک 
تخاس  دنوادخ  شناگدنب  رب  هک  تخاون ***  ار  ناگدنب  ناهج  يادخ 

ناتس  ناتسدب  لباز  گنهآب  ناتساد ***  متحدم  نیا  زا  ینغم 
جارخ  هتفرگ  نارادجات  زا  هک  جات ***  راوازس  يرادجات  دش  هک 

تفرگ  رجنخ  زرگ و  ینت  نتمهت  تفرگ ***  رسفا  جات و  يرف  رفنضغ 
هام  هدوس  رس  رهم  زا  شیاپ  رد  هک  هالک ***  جات و  راوازس  دش  يرس 

هدش  رگمتس  شلدع  يرسک ز  هک  هدش ***  رتسگداد  ناهج  رد  یهش 
ناهراو  اوس  ام  مغ  زا  ارم  ناوخب ***  شحدم  يدورس ز  ینغم 

ریذپ  شناد  تشگ  وا  زا  شناد  هک  ریرس ***  جات و  تسارایب  يویدخ 
ماکب  دمآ  رود  نیا  رد  نارود  هک  ماج ***  رود  نیا  رد  یقاس  رآ  رودب 

نیب  راگرپ  نوچ  ار  نم  رود  نآ  رد  نیب ***  رای  طخ  رود  رآ و  رودب 
ناهراو  اوس  ام  مغ  زا  ارم  ناشک ***  نماد  ربا  نمچ  رد  دش  هک 

نم  مظن  زا  هد  توارط  ار  نمچ  نمچ ***  فرطب  ناوخاون  وش  ناور 
یط  سولاس  قرز و  ۀمان  دش  هک  يو ***  مان  زجب  يزیچ  مان  ربم 

تشون  ربنع  طخ  اضق  ریبد  تشرس ***  خرف  نابوخ  راسخرب 
مادم  برش  ماج  نیا  زا  مشون  هک  ماج ***  زاس  رپ  رای  بل  علعل  ز 

تسرپ  شتآ  زاس  مشتآ  نآب  تسم ***  زاس  مشتآ  نوچ  بآ  نآ  زا 
نک  رادلد  راسخر  سکع  زا  یم  نک ***  رای  بل  قیقع  زا  حدق 

تسم  نیرامخ  مشچ  مرامخ ز  تسرپ ***  یم  سگرن  زا  مرومخم  هک 
راکب  دیان  شانبم  ماج  یم  رای ***  لعل  زا  هدروخ  یم  هک  یفیرح 

شورخ  شوجب و  دیآ  هداب  مخ و  شورف ***  یم  دهاش  خر  سکع  ز 
نهریپ  وا  کشر  زا  هدرک  ابق  نمچ ***  ورس  هک  ینامچ  ورس  ز 

تسب  رانز  تسسگب و  هحبس  ارم  تسکش ***  رب  هلک  فرط  تسشنب  هچ 
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راوشوگ  وا  شوگ  رد  تفگ  نینچ  راوشوگ ***  وا  شوگ  رد  فلز  دش  هچ 
نک  شومارف  یتیگ  ود  راک  ز  نک ***  شوه  لد و  كرت  هرابکی  هک 

نم  راعشا  یتیب ز  بان و  یم  نتمیس ***  یقاس  هداس و  غم 
ناور  دشخب  هدرمژپ  ياهلدب  ناوتان ***  نت  رد  دروآ  ناوت 

دورد  تخرچ  يارعش  درآ ز  هک  دور ***  يارایب  مرعش  ینغم ز 
نک  زاوآ  رپ ز  اون  نیز  ناهج  نک ***  زاس  یئ  همغن  ناتساد  نیا  زا 

ناگدازآ  نایوج و  زاوآب  ناگدادلدب ***  نالدبحاصب و 
زاس  زاس  نخس  يزات  ناکرت  ز  زاجح ***  توصب  ارایب  یئاون 

وگ  زاب  یگ  هدرب  طخ  لاخ و  ز  وگ ***  زار  ما  هدرپ  نیا  زا  ینغم 
زاجح توصب  یئاون  میارس  زاب ***  هدرپ  سپ  زا  نورب  مرآ  هک 

رارشا ۀقرف  لاوحا  زا  لوسر  ترضح  نداد  ربخ  مرح و  حتف  ناتساد  زاغآ  نایب  رد 

مروآ  ناج  هدرمژپ  ياه  نت  هب  مروآ ***  ناتساد  یکی  ناتسدب 
راز  راک  رد  زوریف  راکیپ  هب  راگدرک ***  ربمغیپ  تشگ  نوچ  هک 

نید  تایآ  تایار و  تشارفارب  نیگن ***  ریزب  روشک  دروآ  رد 
دنمتسم  مغ  ناشیک ز  رفک  لد  دنژن ***  شگنچ  ناتسرپ ز  تب  تب 

تشاد  راک  نیک  راکیپب و  رگشل  هن  تشاد ***  راکیپ  بات  رگد  نایفس  هن 
هوک  گنس و  زجب  یهانپ  شدربن  هورگ ***  شدرگ  نادرگ ز  دش ز  یهت 
تشاذگ  روشک  موب  رب و  نمشدب  تشادن ***  ندیشک  رگشل  بات  رگد 

راز  راک  تقاط  رگد  ناشدبن  راک ***  نادرگ ز  يوزاب  دنام  ورف 
نیگهودنا  نیک و  زا  رپ  اهطبب  نیمز ***  احطب  نادرگ  ناریلد و 

ساپ  زور  بش و  يدنتشاد  یمه  ساره ***  رد  یبن  زا  دندب  هشیمه 
نامز  يزعب  تالب و  درآ  رس  نامگ ***  یب  یبن  دیایب  هگان  هک 

نمجنا  يز  دندوب  هداد  ربخ  نهک ***  نانهاک  یندوب  نآ  زک 
تسپ راوخ و  لبه  دو و  تال و  دنک  تسکش ***  يزعب  دیآ  شتسد  زا  هک 

هیبیدح حلص  داهجب و  ار  ناشیا  ندومن  رومأم  نید و  باحصا  هب  نیلسرملا  دیس  ترضح  نداد  هدژم  نایب  رد 

دنک  لگ  نیمز  رسارس  ناشنوخ  ز  دنک ***  لطاب  رافک  مسر  هر و 
دروآ  دیفس  هنامز  هایس  دروآ ***  دیدپ  ینید  هنوگ  رگد 

دروآ  تسدب  ینید  هنوگ  رگد  دروآ ***  تسکش  ناکاین  نیدب 
ناتساد  نیا  هنوگنیز  تسارایب  ناتسار ***  رتسگ  نخش  ناتسدب 

زاجح  ياه  همغن  زا  رپ  دش  ناهج  زاس ***  درک  يرد  توصب  یئاون 
نیلسرملا  دیس  ادخ  لوسر  نیمز ***  برثی  هاشنهش  يزور  هک 
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یهر  یتیگ  ود  ار  وا  هتشگ  ناجب  یهشنهاش ***  گنروا  رب  هتسشن 
جاب  غاز  ام  هاش  شا  هداتسرف  جارخ ***  یلدت  کلم  هتفرگ ز 

نیما  لوسر  دیوگ  هچ  ات  نادب  نید ***  ناگرزب  شدزنب  هداتس 
دایز  دش  اهزاوآ  ار ز  کلف  داشگ ***  بل  نیما  لوسر  نتفگب 
داد  دای  ار  باحصا  راتفگب  داد ***  راتفگب  توالح  ار  ناهج 

وا  کیدزن  اگنه  تشگ  نونک  وزرآ ***  یکی  یتیگب  مراد  هک 
مروآ  اجب  ار  مرح  فاوط  مروآ ***  ادخ  ناخ  يوس  خر  هک 
ندز  یئار  اج  رهب  اجنآ  رد  ندش ***  مهاوخ  هیبیدح  يوسب 

مک  شیب و  زا  هگآ  ناهگآ  راک  وچ  مرح ***  لها  راک  زا  هگآ  موش 
بیصن  احطب  حتف  ارم  ددرگ  هک  بیرقنع ***  هدش  نادزی  فطل  زا  هک 

تسکش  يزعب  تالب و  مرآ  رد  تسد ***  شیدنا  دب  موقب  مبایب 
مروآ  گنرد  يدنچ  دنچ  رگا  مروآ ***  گنچب  احطب  کلم  همه 

تسرپ  تب  رب  موب و  نآ  رب  دنامن  تسپ ***  راوخ و  منک  ناتسرپ  تب  تب و 
ور  درز  یکی  دش  ور  خرس  یکی  وا ***  راتفگ  هچ  نارای  دندینش 

( 204  ) هحفص دش  دای  زا  يداشلد  ار ز  یکی  دش ***  داشلد  شاهنخس  زا  یکی 
غورد  دیوگ  هک  وا  تشگ  داش  یکی  غورف ***  شتفگ  زار  لد  داد  یکی 

مژد دش  یکی  درک و  رکش  یکی  مغ ***  رپ ز  یکی  تشگ و  داش  یکی 

هبیدحب دلاخ  نداتسرف  ار و  وا  ترضح  نداد  باوج  لوسر و  ترضح  اب  باطخ  رمع  ندومن  وگتفگ 

درک  زاب  نابز  یئارس  تحدمب  درک ***  زار  نآ  ياغصا  هکنوچ  رمع 
داب  وت  ياپ  كاخ  ام  ناج  نت و  داب ***  وت  يادف  ام  رس  ناج و  هک 

داب  هدنکفا  نمشد  رس  دیاپب  داب ***  هدنب  نیمز  نامسآ و  ارت 
داب  قویع  ناج  تا  هیاپ  نیمک  داب ***  قوراف  قرف  تهر  راثن 

تال  يزع و  وت  تخت  راتسرپ  تانم ***  دو و  وت  تخب  راتفرگ 
تست  هاوخ  اوه  ناج  لد و  زا  عاوس  تست ***  هاگ  هدنب  نیرتمک  لبه 

مشک  رذآ  نمشد  ناج  نت و  مشک ***  رگشل  وت  یئوگ  هک  وس  رهب 
مروآ  تسدب  احطب  وت  تخبب  مروآ ***  تسکش  رگشل  نایفسب و 

نابساپ  رمع  نوچ  یگس  دراد  هک  نایز ***  دیاین  ار  نابش  ناگرگ  ز 
زیختسر  ناهج  ردنا  مزیگنارب  زیت ***  غیت  رجنخ و  رس و  برضب 

نخس  زا  دوس  هچ  دشابن  ینعم  هچ  نبب ***  دمآ  هتفگ  ار  شفحوب  هچ 
دوز  دومرفب  دلاخب  سپ  نآ  زو  دومن ***  مسبت  دینش و  ربمیپ 

هاگمارآ دیوج  هگیاج  نآ  رد  هاپس ***  دنار  هیبدح  يوس  رب  هک 
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هصق نآ  يراذگ  هیبدحب و  يرولا  ریخ  ترضح  ندیسر  زا  احطب  لها  ندش  ربخم 

دورد  شدیسر  احطب  راداد  ز  دومن ***  لزنم  وچ  اجنآ  رد  ربمیپ 
نیما  لوسر  اجنآ  رد  دمآ  هک  نیمز ***  احطبب  دما  یهاگآ  وچ 
دندمآ  شورخ  ردنا  هرابکیب  دندمآ ***  شوجب  احطب  لها  همه 

دندش  ناج  زا  دیمون  همیسارس  دندش ***  نایفس  ناوخ  يوس  رسارس 
راسگمغ  رگیدکی  رب  هتشک  همه  رارق ***  یب  همه  ناوتان و  همه 

مین  ود  يزع  تال و  دنک  نیتسخن  میتی ***  نیا  امب  دبای  تسد  رگ  هک 
ادخ  دک  رگشل و  هچ  ناقهد و  هچ  اجب ***  دنامن  ام  زا  هدنز  ینت 

نهک  ریپ  زغم  دش  هشیدنا  رب  نخس ***  ناشیا  زا  نایفس  دینشب  هچ 
نیب  شیپ  هراچ  رهب  متسه  هک  نینچ ***  خساپ  دروآ  هشیدنا  رپ 
لاس  دنچ  ام  مزر  يوس  دیاین  لاکس ***  دب  هراچ  یکی  ملاکس 

تسین  هراچ  ار  درد  نیا  نامرد  هک  تسین ***  هراچ  ارم  نتسج  هراچ  زجب 
یتساک  یجک و  زا  میئارگ  یتسار ***  يوس  نتسج  هراچ  نیدب 

تسیچ میبوکب  ار  یتشآ  رد  تسرد ***  يدهع  ناج  رب  میسیون 

رورس نآ  زا  حلص  ندومن  شهاوخ  رشبلا و  ریخ  ترضحب  نایفسوبا  نتشون  همان 

وا  يامیپ  دهع  دندش  نامیپب  وا ***  يار  يار  نادرگ  دندیزگ 
تشگ  رهم  نآ  ردنا  نیک  ياج  ربا  تشون ***  ربمیپ  يوس  همان  یکی 

فاصم  راگزور  امب  دمآ  رس  فانملادبع ***  دالوا  رخف  يا  هک 
نامدود  ارم  وت  زا  دش  نشور  هک  نامسآ ***  رب  میزارفرس  دزس 
راتساوخ  دنک  یتیگ  هک  دیایب  رایرهش ***  یکی  ام  ةدود  زا  هک 

دروآ  دنمک  مخب  ار  ناتب  دروآ ***  دنبب  نایازسان  رس 
راز  راک  زا  مزر و  زا  میتشذگ  راختفا ***  ام  میراد  وت  زا  نونک 

تسین  هدوسرف  راکیپ  راک  زا  لد  تسین ***  هدوهیب  مزر  ناموت  اب  همه 
راز  راک  سک  وت  اب  رگد  دیوجن  رابت ***  شیوخ و  دنناگدنب  همه 

ما  هدنمرش  شیوخ  دب  راک  ز  ما ***  هدنب  وت  هاگردب  کنیا  نم 
شیپ  هتشذگب  هک  نتسج  هنیک  نآ  زا  شیوخ ***  رادرک  راک و  زا  منامیشپ 

سامتلا  نیا  دنراد  وت  يوسب  ساره ***  رپ  نیا  زا  نارادمان  لد 
ینک  شوخ  دوخ  ناشیوخ  هلمج  لد  ینک ***  شومارف  يزع  تال و  زا  هک 

تال  يزع و  تشز  رگد  یناوخن  تانم ***  دو و  مرج  نمب  یشخبب 
ام  میئارگ  تنید  نیئآب و  ام ***  میئآ  رد  یهاوخ  هک  ینیدب 

میا  هدنکفا  رس  تیار  نامرفب و  ما ***  هدنب  یگلمج  ام  یهاش و  وت 
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وت  نیئآ  هلمج  ام  میریذپ  وت ***  نید  رد  هرابکی  میئآ  رد 
تسه  قوراف  قیدص و  هچ  نام  یلو  تسدب ***  دماین  نام  یلع  هچ  رگا 

تسرپ  نادزی  میناگدنب  همه  تسکش ***  یهاوخن  يوزع  تال و  رگا 
اجب  يدرگ  زاب  مرح  فوط  ز  يار ***  تسا  نیا  ریغ  ارت  رم  رگا 

تسین  راک  شاوت  نید  نیئآب و  تسین ***  راکیپ  مزر و  شاوت  اب  یسک 
فاصم  مزر و  وت  اب  یسک  دزاسن  فاوط ***  رهب  یئآ ز  هک  یهاوخ  وچ 

اپ  يرآ ز  رد  ار  لبه  تال و  هک  يار ***  تسین  ازج  رگ  ارت  نکیلو 
باوصان  دوب  ییار  يار  نیا  هک  بات ***  يار  نیا  زا  ناشیوخ  دنراین 

مان  گنن و  زا  نیئآ و  زو  نید  ز  تسیگنج ***  شاوت  اب  یسک  نکیلو 
نیما لوسر  يوس  هداتسرف  نیگن ***  دز  رب  دیچیپ و  هدنراگن 

باطخ رمع  ندش  مشخب  حلصب و  ندش  یضار  شیرق و  ۀفیاط  ریاس  نایفسوبا و  لاوحا  زا  مانالا  ریخ  ترضح  نداد  ربخ 

دیرگنب  نید  ناگرزب  يوسب  دید ***  همان  نآ  نومضم  هچ  ربمیپ 
دندمآ  گنج  نیک و  زا  حبص  سپ  هدمآ ***  گنتب  شراک  نایفس ز  هک 

تسکش  دش  هک  ینامز  دیایب  تسب ***  هکنامیپ  هنوگنیا  زا  میریذپ 
نیرفآ  لوسر  يأرب  اداب  هک  نید ***  باحصا  يار  نآ  دندیزگ 

دیشک  رس  یتسار  هر  زا  وا  هک  دیدش ***  شیطو  شطب  هودق  زجب 
دیمد  رب  اج  شتآ ز  هدنشوج  وچ  دید ***  دهع  ۀمان  نآ  حلص و  نآ  هچ 

شورخ  لد  زا  هنیک  رپ  دروآ  رب  شوجب ***  دمآ  رد  مشخب و  دمآ  رد 
نامگ  دب  هدش  ربمیپ  راک  ز  ناور ***  ربمیپ  يوسب  دمایب 

رمع  دشابن  یضار  حلص  رد  هک  رشبلا ***  ریخب  اتفگ  مشخ  زا  رپ 
دش  داینب  تسس  وت  دهع  همه  دش ***  دای  زا  تشیوخ  ۀتفگ  همه 

مان  تال  زا  يزع و  دنامن ز  مارحلا ***  تیب  حتف  منک  یتفگن 
نید  باب  ارکلم  نآ  نم  مزارف  نیگن ***  ریزب  احطب  کلم  مشک 

درب  دای  زا  تیشیوخ  رهم  نونک  دروخ ***  دروخ  لبه  تال و  دو و  منک 
( 205  ) هحفص

هدمآ  دابب  تنید  نیئآ و  هک  هدمآ ***  دای  تیشیوخ  انامه ز 
تسی ربمغیپ  يابیز  هن  تنایخ  تسیرب ***  تنایخ  بذک و  ربمیپ ز 

شرازگ وا و  رب  سابع  یلیس  باطخ و  رمع  رب  وا  ندومن  مشخ  سابع و  ندمآ  رباج  زا  رکذ 

فانملادبع  دالوا  دیاین ز  فال ***  ربک و  زج  هک  اناد  تفگ  شوخ  هچ 
ور  درک  شرت  نیک  زا  رپ  شیورب  وا ***  راتفگ  سابع  دینشب  هچ 

درز  درد  زا  شیور  دش  رشح  ات  هک  درک ***  خرس  وا  يور  نانچ  یلیسب 
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تسد  دازیرم  شنامسآ  تفگ  هک  تسب ***  شقن  وا  شوگ  انب  رب  نانچ 
سوط  سوک  دز  لیپرب  هک  یتفگ  وت  سوک ***  تفوک  وا  شوگ  انب  رب  نانچ 

دنمتسم  نتب  ناوتان و  ناجب  دنژن ***  راز و  ضفحوب  داتفیب 
تشذگ  رب  وا  زا  سابع  مشخ  زا  رپ  تشگ ***  راسنوگن  نیئاپب  الاب  ز 

راع  چیه  دوخ  رادرک  يرادن ز  راکبان ***  كردب  ياک  دیشورخ 
ماک  مرآ ز  رب  تنابز  نونکا  مه  مان ***  تشز  يرب  ام  ةدود  زا  هک 

تدوخ  باسح  نک  نمجنا  نیا  رد  تدوخ ***  باب  هن  یسانش  ردام  هن 
شیط  روزاب و  سابع  وچ  سک  دبن  شیرق ***  ناشکندرگ  نادرگ و  ز 

يدمآ  شوجب  وز  نامز  نیمز و  يدمآ ***  شورخ  رد  نوچ  مشخ  زا  هک 
هار  گنسرف  ود  ات  وا  زاوآ  ز  هابت ***  یتشگ  زور  ار  ماد  دد و 

داد  زاوآ  هنیک  زا  رپ  وا  يوس  داشگ ***  رب  بل  مشخ  رپ  سابع  هچ 
وجشاخرف  يور  نآ  زا  دش  هیس  وا ***  زاوا  برثی ز  دیزرلب 

درک  بوخ  سب  هک  نارود  دیدنخب  درک ***  بوک  دگل  ار  وا  مشخ  زا  هچ 
دید  بوک  دگل  ار  نید  ضفحوبا  دید ***  بوشآ  روش و  نآ  هچ  ربمیپ 

وگم  يزیچ  ضفحوبب  مع  يا  هک  ور ***  رهم  زا  درک  دوخ  مع  يوس 
دروخ  رب  یک  هتفگ  نیا  زا  دنمدرخ  درخ ***  يور  ار ز  نخس  نیا  تفگب 

رایشوه  مدرم  نینچ  دیوگن  رادمان ***  ياک  دومرف  ضفحوبب 
بات  زغم  یب  فرح  نیا  زا  دراین  باوصان ***  ۀتفگ  نیا  زا  ممع  هک 
سفن  ردنا  یئامیپ  داب  یمه  سپ ***  شیپ و  یمه  ینادن  ار  نخس 
دید  هدیجنس  هدنیوگ  راتفگ  هچ  دینش ***  تفگ و  ماگنه  هدنشوین 

شومخ  یشاب  هک  رتهب  راتفگب  شوه ***  هدنیوگ  هچ  ار  وا  رم  دشابن 
دوب  اناوتان  رگ  هدنشوین  دوب ***  اناد  راتفگ  بیع  اجک 

دروا  جنر  راتفگ  هدیجنسن  دروآ ***  جنگ  هدیجنس  جنس  نخس 
شومخ  هشیمه  دشاب  دنمدرخ  شوگتخس ***  درخیب  دوب  نتفگب 

تسردان درخیب  دونشب  رگا  تسس ***  راتفگ  تسین  ار  دنمدرخ 

نایفسوبا ۀمان  باوج  نتشون  رمعب و  لوسر  ترضح  نداد  باوج  رد 

نم  لاسما  حتف  منک  متفگب  نخس ***  مدورس  احطب  حتف  رد  وچ 
ریذپلد  ۀمان  یکی  دسیون  ریبد ***  دیاک  دومرف  نیا و  تفگب 
تشز  بوخ و  ةدنراگن  مانب  تشون ***  خساپ  همان  ةدنراگن 

تسوا  زا  ادیپ  دنتسه  هچ  ره  همه  تسوا ***  زا  اناوت  یتیگ  ود  شقن  هک 
درک  راگرپ  تفه  ره  شقن  زا  رپ  درک ***  رادیدب  یتیگ  ود  راگن 

دیرفآ  كاخ  داب و  شتآ و  بآ  رم  دیرفآ ***  كاپ  ناج  نتب  تردق  ز 
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تسین  راک  نیا  راوازس  یسک  وا  زج  تسین ***  راوازس  وا  زجب  شیاتس 
نیمز  احطب  ناگرزب  يوسب  نید ***  ياناد  تسد  زا  تسا  یمایپ 

ياجب  مرآ  هرمع  مرح  يوس  هک  يار ***  لاسما  تسا  نینچ  ار  نم  هک 
راک  ریبدت  دیدرگ  هنوگرگد  راز ***  راک  هنیک و  رگا  دیهاوخن 

نیمز  احطب  يوس  دش  هداتسرف  نیگن ***  دز  رب  تشونب و  هدنسیون 
دید  همان  هداتسرف و  نایفس  هچ  دیسر ***  نایفس  دزن  ات  تفر  یمه 

دش  دازآ  گنج  ۀشیدنا  ز  دش ***  داشلد  حلص  ۀمان  نآ  زا 
لین  رکم و  هلیح و  هتفای  وا  زا  لیهس ***  شمان  دوب  رو  هلمج  یکی 

مرگ  درس و  یسب  یتیگب  هدیشچ  مرن ***  راتفرب  برچ و  راتفگب 
رام  خاروس  یمرن ز  يدوبر ز  راغ ***  رای  نوسف  زا  راغب  يدربب 

يرماس  ةدنب  شا  يداتسا  ز  يرحاس ***  هتخومآ  توراهب 
دنار  حلص  نآ  زردنا  دنپ و  یسب  دناوخ ***  شیپ  ارو  نایفس  رادهپس 

ور  هناوید  يوس  ناگنازرف  هچ  ور ***  هنازرف  هناوید  يوس  رب  هک 
میب  رپ ز  وا  زا  اهلد  هدیدرگ  هک  میتی ***  نوسف  رپ  نیا  يوس  وش  هک 

دنچ  نامیپ  گنرین  نوسفا و  هب  دنچ ***  نامیپب  دهعب و  ار  وا  وت 
يروآ  دنبب  ار  وا  وت  نامیپب  يروآ ***  دنپ  گنریب  گنر و  یسب 
ینک  ناج  يرادهگن  نامیپب  ینک ***  نامیپ  حلص  رد  هلاس  هدب 

يرواد  ینک  هتوک  گنرین  هب  يروآ ***  دنبب  ار  وا  هچ  نامیپب 
مرح  يوس  لاس  نیا  رد  دیاب  هک  مک ***  شیب و  زا  رایسب  يوگنخس 

رب  موب و  نیرب  دما  هرمع  یپ  رگد ***  لاس  هک  نامیپ  هزات  ینک 
ناروآ  مان  درآ ز  دنچ  ینت  نارگ ***  هاپس  هرمهب  دراین 

رای  ریشمش  زرگ و  اب  دندرگن  راز ***  راک  تلآ  یسک  دشوپن 
زورف  یتیگ  دیشروخ  وچ  مراهچ  زور ***  هس  زج  رب  موب و  نیا  رد  دنامن 

دونغن  تیعاس  رب  موب و  نیا  رب  رور ***  دوخ  روشک  يوس  دیایب 
ور  دادما  هب  ای  دنک  نیک  یپ  وا ***  يوس  امز  سک  ره  هکنآ  رگد 
شدراد  هگن  دوخ  روشک  رد  هن  شیراذگن ***  شیوخ  یکیدزنب 

ام  يوک  روشک و  يوس  دنامن  ام ***  يوس  یسک  دزیرگ  رگ  وا  ز 
زاب  میزارف  دوخ  روشک  يوس  زاب ***  میزات  ار و  وا  میریگب 

مانالا ریخ  يوس  ور  تفگ  واب  مامت ***  رسارس  نایفس  تفگ  دش  هچ 

نآ يوگتفگ  لوسر و  ترضح  تمدخب  نایفسوبا  بناج  زا  لیهس  ندمآ  نایب  رد 

لوبقان  نآ  داتفا  هچ  شلوبق  لوهج ***  راکبان  نآ  ياهنخس 
لیم  درک  قح  هاگردب  لطاب  ز  لیهس ***  دش  ناور  ربمیپ  يوسب 
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اج  دومنب  راوازس  شلوسر  ادخ ***  لوسر  دزنب  دمآ  هچ 
هاگن  وس  ره  درک  یمه  یناهن  هاگراب ***  نآ  ردنا  لیهس  دمآ  هچ 

دیزگ  نادندب  بل  ریز  یمه  دیدب ***  ار  هپس  نارس  نالی و 
رشبلا  ریخ  راک  زا  دنام  ورف  رس ***  درب  ورف  تریحب  ینامز 

ماخ  تشگ  شا  هتخپ  ۀشیدنا  هک  ماکب ***  دش  ورف  نتفگب  شنابز 
( 206  ) هحفص

دیرپ  ششوه  لقع و  رسب  تریح  ز  دیپط ***  رب  شلد  ولهپب  تشحو  ز 
ناهد  دیاشگ  نوچ  ات  هشیدنا  رپ  نابز ***  رب  شدب  نتفگ  يارای  هن 
دایز  رسکی  شاهیرگنوسفا  دش  داب ***  تشگ  وا  نوسفا  دنپ و  همه 

دش  كاپ  شیئوداج  رحس و  لد  ز  دش ***  كاردا  كاپ  لد  ار ز  وا  رم 
نابزیب  ناهد  تفر و  شوه  زا  لد  ناوریپ ***  نت  تشگ و  درخ  یب  شرس 

دیفس  زور  تشگ  هیس  شمشچب  دیدپ ***  دمآ  هزرل  وا  مادنا  رد 
ساپسان  دوو  يزع  تال و  زا  دش  ساره ***  رپ  نانچنآ  میل  دش ز  شلد 

دیرگنب  واب  دومن و  مسبت  دید ***  میب  زا  رپ  ار  وا  وچ  ربمیپ 
اجب  نتفگ  هب  يرادن  لد  ارچ  امزآ ***  حلص  درم  یک  تفگ  واب 

شیوخ  ناج  مغ  ناساره ز  يراد  هچ  شیوخ ***  نامیپ  دهع و  زا  يوگنخس 
زاسب  یناتساد  میو  دهع  ز  زاب ***  يوگ  نخس  نایفس  نامیپ  ز 

نم  کیدزنب  رسارس  نک  نایب  نخس ***  یئوگ  هچ  مایپ و  يراد  هچ 
اجب  تشحو  دمآ ز  لد  ار  وا  رم  ادخ ***  لوسر  تفگ  دینشب  هچ 
تشادن  نتفس  زار  رد  شنابز  تشادن ***  نتفگ  يارای  زاب  یلو 

رب  موب  روشک و  زا  دنار  نخس  رشبلا ***  ریخ  هراپ  رگد  یمرنب 
نیمز  احطب  کلم  رد  هرمع  یپ  نیرفآ ***  ناج  نامرفب  میآ  هک 

تسین  راک  ما  هرمع  زجب  اجنآ  رد  تسین ***  راکیپ  گنج و  مسک  اب  یلو 
لیم  تفای  وا  زاوآ  راتفگ  ز  لیهس ***  ار  یبن  تفگ  دینشب  هچ 

اپ  درشفب  دوب و  یمه  ینامز  اج ***  دمآ ز  رد  نازرل  ناساره و 
دوتس  نتفگب  ار  ادخ  لوسر  دوشگ ***  نتفگب  دوخ  بل  هگنآ  سپ 

راگزومآ  وت  يار  وچ  هدیدن  راگزور ***  هدننیب  هکنآ  نیا  هک 
تخت  جات و  رسفا و  وتب  هتسجخ  تخب ***  زوریف  داب  ارت  هشیمه 

داب  وت  يادف  نارادمان  رس  داب ***  وت  ياپ  كاخ  نارورس  نت 
راگزور  دوش  روشک  کلم و  همه  راید ***  رهش و  کلم و  رگا  یئوج  وت 

فاوط  رهب  دیآ ز  وت  يوسب  فازگ ***  یب  مرح  احطبب  رگ  دزس 
تال  يزع و  داب  تا  هدنتسرپ  تانم ***  ودو  تال و  تا  هدنیاتس 

درک  شومارف  يزع  تال و ز  ز  درک ***  شون  وت  لصو  هداب  لد  وچ 
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تخاون  ار  وا  وت  رهم  هکنآ  اشوخ  تخاس ***  وت  رهمب  وک  یسک  هتسجخ 
تسین  دوبان  هدوهیبب  میوگ  هچ  تسین ***  دوس  نونک  ار  نم  ياهنخس 

دوز  يوک  نمب  نایفس  راتفگ  هک  دومن ***  مسبت  هر  رگد  ربمیپ 
وگ  زار  نمب  شابم و  ناساره  وگ ***  زاب  وا  نامیپ  حلص و ز  ز 

تفاتش  وا  نتفگ  رد  موزآ  رپ  تفای ***  راتفگ  نذا  یبن  زا  لیهس 
دیدپ  دش  نخس  زا  وا  زار  همه  دیرتسگ ***  نخس  نامیپ  حلص و ز  ز 

تفگ  هچ  ره  وا  تفریذپ  ربمیپ  تفنش ***  تفگ و  درک و  ۀنوگ  ره  ز 
مانالا  ریخ  تساوخ  ةدنسیون  مامت ***  رسارس  نامیپ  دهع و  دش  هچ 

يار  کین  رورس  یک  تفگ  نینچ  ياج ***  اجنآ ز  رد  دمآ  ردنا  لیهس 
بآ  رب  یشقن  وچ  ام  هتفگ  همه  بارس ***  نوچ  ام  نامیپ  وت  دزنب 

نمجنا نآ  نارادمان  زا  هک  نخس ***  نایفس  تفگ  نینچ  نکیلو 

دوش هتشون  (ع ) ریما ترضح  طخب  هک  لیهس  شهاوخ  همان و  دهع  نتشون  حلص و  ندش  رارق  نایب  رد 

ناتساد  نیا  يابیز  تسه  یلع  ناتسار ***  زا  سک  ار  نیا  دسیونب  هک 
نیما  ار  یسک  وا  زج  مینادن  نیما ***  لوسر  صاخ  باحصا  زک 

نتشیوخ  رب  ار  یلع  درک  بلط  نینملاوذ ***  ربمغیپ  تفریذپ 
نون  فاک و  هماخ  هدنزارب  نورطسی ***  ام  طخ  هدنسیون 

ناکم  نوک و  شقن  هدنراگن  ناکف ***  نک  رتفد  هدنیاشگ 
تسرد  نامیپ  دهع و  هدنیامن  تسخن ***  زور  دهع  هدنیارس 

مدق  راکن  ادیاوه  ششقن  ز  مدع ***  زا  دیدپ  نکمم  هتشگ  وا  زا 
تفرگ  رواد  راداد  تسد  ملق  تفرگ ***  رد  ملق  رواد  نامرفب 

ملق  حول و  تشاگنب  هماخ  نیزک  مقر ***  نامرف  درک  ةدنراگن 
تسخن  زور  نامیپ  تسب  وا  هک  تسرد ***  نامیپ  دهع و  نآ  دش  یتسدب 

نیلسرملا  دیس  متاخ  نآ  رب  نید ***  ياراد  داهنب  متخ  دش  هچ 
داشگ  رب  ار  هدید  وا  رب  ربمیپ  داهن ***  ربمیپ  دزن  همان  نآ  سپ 

نرپ  خر  رب  تخیر  ورف  تفرگ و  نتشیوخ ***  فک  زا  ار  همان  یبن 
بآ  رپ ز  دش  درد  زا  هام  خر  باتفآ ***  تفرگ  ثداوح  رابغ 

نمس  یناوغرا  مغ  راب  زا  دش  نمسای ***  قفش  گنر  تفای  مغ  ز 
دیدب یناهن  ياه  زار  همه  دیرگنب ***  ع )  ) یلع ربنم  يورب 

شرازگ وگتفگ و  ترضح و  نآ  تمدخب  ندمآ  رکبوبا و  دزنب  رمع  ندمآ  نایب  رد 

ناهج  هنوگچ  نم  زا  سپ  ددرگ  هک  ناهن ***  ياهزار  نآ  زادن  ار  نخس 
راگزور  دروآ  دیدپ  يداژن  راکبان ***  نآ  شیدنادب  تفج  ز 
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نم  نیئآ  گنرین  دریذپ ز  نم ***  نید  يوس  دیآ  رگ  نوسفاب 
دشک  رس  نید  ياراد  نید و ز  ز  دشک ***  رگشل  وت  يوسب  نید  یپ 

دننک  نیبناهج  نشور  هریت  ارم  دننک ***  نید  يوعد  نید  يارادب 
ادخ  اب  دنک  یئامزآ  مزر  هک  امزآ ***  مزر  وت  يوسب  ددرگن 

وا  دنزرف  وت  اب  دنک  نم  زا  سپ  ور ***  داد  نمب  هچنآ  ره  نایفس  ز 
رامش  یب  رگشل  دوب  تمزرب  راز ***  راک  یپ  درآ  رگشل  یسب 

گنج  نیک و  زا  حلص  يوس  دیارگ  گنت ***  راک  واب  ددرگ  وت  گنج  ز 
تسرد  يزور  دنچ  رگم  دنامن  تسیچ ***  دنسیون  يدهع  دهع  نیا  وچ 

دنک  نامیپ  حلص  رد  دهع  نیا  وچ  دنکشب ***  نیا  هچ  ار  نآ  ماجنارس 
تسرد  دهع  نامیپ و  دننادن  تسس ***  دنیامن  ارنآ  ماجنارس 

داشگ نوخ  ما  هدید  زا  دهع و  نآ  زا  دایب ***  دمآ  مدید  ار  دهع  نیا  وچ 

دشارتب همان  زا  ار  هللا  لوسر  مان  هک  لیهس  نتفگ 

دیرپ  شگنر  میب  زا  راسخر  ز  دیرگنب ***  نوچ  همان  نآ  ردنا  لیهس 
دونش  تفگ و  وا ز  دیزگ  یشومخ  تفگن ***  يزیچ  اج و  رب  دنام  ورف 
هاک  وچمه  خر  نازرل  تشگ  شنت  هاگن ***  وس  ره  درکیم  هریخ  یمه 

( 207  ) هحفص وگب  یئوگچ  نامیپ  دهع و  نیرد  وجمان ***  یک  تفگ  واب  رفنضغ 
نخس  نایفس  دیدرگ و  وت  ماکب  نیب ***  ات  رس  همان ز  دهع  نیا  رد 

تسار  تشگ  وا  جک  وت و  غورد  تساوخ ***  هچ  ره  وا  زیچنآ  ره  یتفگ  وت 
يور  هدرمژپ  هدوهیبب  یشاب  هچ  يوگب ***  يزیچ  تسه  ترگ  یناهن 

بات  راتفگب  درادن  مقطن  هک  باوج ***  شداد  دینشب و  هداتسرف 
نخب  میاشگ  رب  ناتساد  ناز  هک  نهد ***  رد  یمه  منابز  ددرگن 

نیرفآ  دابم  ار  وا  رم  زگره  هک  نینچ ***  میوگ  هک  نایفس  تفگ  نمب 
لوبق  دزاس  مان  رگا  دسیون  لوسر ***  ار  دوخ  مان  وا  دسیونن  هک 

تفج  تشگ  مغ  يداشب و  ربمیپ  تفنش ***  ربمیپ  لیهس و  نیا  تفگ  هچ 
وا  يوس  نانک  يداش  درک  هگن  ور ***  تخورفا  رب  دومن و  مسبت 

زاب  داد  نینچ  خساپ  دیدنخب و  زار ***  رپ  یلد  کشا و  رپ ز  یخر 
تسین  راوازس  نم  زا  زج  ارسک  هک  تسین ***  راع  یگدنب  نی  زا  ار  نم  هک 

یگدنکفارس  زا  دنلب  دش  مرس  یگدنب ***  زا  متسج  ار  هیاپ  نیا  نم 
دنامن  یئانشآ  مسک  اب  رگید  دناوخ ***  شیوخ  هدنب  ارم  نوچ  ادخ 

متفای  يربمغیپ  هیاپ  نآ  زا  متفاتشب ***  زیت  یگدنب  رد  وچ 
ما  هتفگ  دوخ  یئادخ  كرت  هک  ما ***  هتفریذپ  ار  یگدنب  هر 

دناشن تلاسر  تختب  هگنآ  سپ  دناوخ ***  شیوخ  هدنب  ارم  نیتسخن 
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دیوگ نآ  تیفیک  شرازگ و  رکبوبا و  اب  باطخ  نب  رمع  نتفگ  نخس  نایب  رد 

ما  هدناوخ  نتشیوخ  هدنب  وا  هک  ما ***  هدناشفا  نماد  نا  زا  یتسهب 
تفگش  رد  دش  هداتسرف  شراک  ز  تفرگ ***  رب  ار  همان  نآ  نیا و  تفگب 

لوبق  ار  وا  تشگ  یگدنب  طخ  لوسر ***  ظفل  همان  نآ  زا  دیشارت 
تشون  شمانب  ار  یگدنب  طخ  تشز ***  ابیز و  طخ  ةدنراگن 

لیم  درک  قح  يوس  نامزنآ  لیهس  لیهس ***  تسدب  شداد  هداب  رگد 
تسا  روخ  رد  وا  تفگ  يربمغیپب  تسربمغیپ ***  هک  انامه  تفگ  لدب 

دش  هریت  لد  ار و  وا  رم  ناشورز  دش ***  هریخ  وا  رادرک  راتفگ و  ز 
ادخ  لوسر  يوس  درک  هگن  اجز ***  دمآ  رد  تشحو  لوه  سب  ز 

دیدب  ار  یبن  ادخ و  لالج  دیرگنب ***  یلع  یبن و  يوسب 
ناغف  رگشل  دمآ ز  رب  هگان  هک  ناور ***  دش  هگیاج  نآ  زا  دیسرتب 
مشچ  هداتسرف  يوس  دنداشگ  مشخ ***  میب و  زا  رپ  رگشل  ناگرزب 

ور  دروآ  رد  یئوج  شاخرفب  وجشاخرف ***  رادهپسنآ  صوصخ 
شوج  زرپ  ناهج  ششورخ  زا  يدش  شورخ ***  يدیشک  رب  نوچ  هکیریلد 

یتشآ  رد  گنج  يدش  نازیرگ  یتشادرب ***  زرگ  نوچ  هکیویدخ 
نارگ  زرگ  ریت و  هزین و  يوس  ناروآ ***  گنج  مزر و  هگ  نادرگ  ز 

دنبب  دیآ  ردنا  ناشک  رس  رس  دنمک ***  دیاشگ  نامک و  دریگ  هچ 
نیگن  ریزب  نازارف  رس  رس  نیک ***  هاگ  رد  هدروآ  هکیویدخ 
ربز  ریز و  هتشگ  اه  هزین  رس  رپس ***  هتفرگ  رب  نوچ  هکیریلد 

اج  دمآ ز  رب  کناب و  دروآ  رب  ارگنادرگ ***  تشگ  نیک  مشخ  زا  رپ 
هرگ  وربا  يور و  رب  دنکفا  رب  هرز ***  دوخ و  ناتفخ و  دیشوپب 

شرکیپ  نکش  نهآ  ریت و  زا  رپ  شرگ ***  شک  رت  تشپ  سپ  زا  دومن 
نامد  لیپ  دننام  دیشورخ  نامک ***  دنمک و  نیز  رب  زا  دنکف 

شورخ  لد  زا  هنیک  رب  دروآ  رب  شوج ***  رپ ز  دش  هداتسرف  يوسب 
داژن  دب  لد و  دب  یگدیشورخ  داد ***  زاوآ  هداتسرف  يوسب 

يار  كاپان  موش  يا  نم  تسدب  اپ ***  يراوخب ز  یئآ  رد  نونکا  مه 
يرواد  نیا  رد  مراکب  دیاین  يرگ ***  نوسفا  گنرین  هک  ینادن 
دنبب  ار  يرگنوسفا  رکم و  رد  دنسپ ***  دوبن  حلص  نیا  نم  دزنب 

تخانش  ار  وا  دید  نوچ  هداتسرف  تخات ***  هداتسرف  يوس  نیا و  تفگب 
تفج  لهج  اب  وت  یشاب  هتسویپ  هک  تفگ ***  نادنخ و  تشگ  وا  راتفگ  ز 

داب  روک  تا  هدننیب  ود  هر  نآ  زا  داب ***  رود  یتسار  هر  زا  تلد 
دنار  هراب  نیمز  احطب  کلم  يوس  دناشف ***  نماد  دیدنخب و  تفگب و 
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تشذگ  رب  يا  همیخ  هدرپ و  رهب  تشگ ***  زاب  یپ  دبهپس ز  تفرب و 
گنتب  دمآ  حلص  نیا  زا  ممان  هک  گنج *** حلص و  زا  رایسب  دنار  نخس 

درک  زاوآ  رپ ز  رسب  رس  هپس  درک ***  زاس  نخس  نتسج  هنیک  یپ 
روش  داتفا  رد  شراک  رگشلب ز  رود ***  کیدزن و  رایسب  دنار  نخس 

ریپ رکبوب  هاگنبب  دش  ناور  ریزگان ***  دش  يوس  ره  هراچ  یپ 

ص)  ) لوسر ترضح  اب  رکبوبا  يوگتفگ  نایب  رد 

ياج  دمآ ز  رب  وا  اب  رکبوبا  يار ***  هنوگ  ره  هدومنب  رکبوبب 
دندمآ  نیگهودنا  مشخ و  زا  رپ  دندمآ ***  نید  هاش  همیخ  يوس 

برع  رخف  احطب و  هاش  يا  هک  بل ***  داشگب  رکبوبا  نیتسخن 
نامسآ  دنپس  نوچ  ارت  رمجمب  نامسآ ***  دنبب  تدنمک  مخ  ز 

دنب  ياپ  ردق  اضق و  تسدب  دنمک ***  مخب  تنانمشد  رس 
رهم  هام و  تروص  هدمآ  دیدپ  رهپس ***  گنخ  هدیدرگ  وت  روتس 

رهم  هام و  تهگ  رد  رکاچ  هدش  رهپس ***  مابب  شدنمس  مس  ز 
میا  هدنزات  ود  ره  نم  ضفحوبا و  میا ***  هدنب  نیرتمک  وت  هاگردب 

مینک  يراپس  ناج  هگمزر  رهب  مینک ***  يرای  گنج  رهب  ام  ارت 
یهرمه  دش  گرم  اب  ضفحوب  هن  یهت ***  دش  نت  ناج ز  ار  رکبوب  هن 
تشرد  مرن و  لاپوک  زرگ و ز  ز  تشپ ***  داد  رگا  ضفحوبا  نمشدب 

ةدیدنسپ  ار  ام  هک  انامه  ةدید ***  ام  مزر  دحا  مزرب 
گنج  يارایب  حلص و  هریخ  نکم  گنن ***  تشز  نیا  وت  ام  رب  رادنپم 

نیب  شیپ  دوش  تسد و  هریچ  دوش  نینچ ***  نمشد  میشاب و  هدنز  ام  هک 
ناتسار  ناتساد  نیزا  دنیوگ  وچ  ناتساد ***  نیا  زا  ار  ام  گنن  دوب 
وگتفگ  دش  حلص  رد  هنوگنیز  هک  وا ***  رای  هدنز و  دب  رکبوب  هک 

ام  رای  رگا  يدرگ  راکنیا  رد  ام ***  راتفگب  یئآ  وت  رگ  نونک 
وج  هراچ  سپس  نیز  يوش  نمشدب  ور ***  حلص  زا  نامیپ و  یچیپ ز  هب 

میروآ  تسدب  احطب  کلم  همه  میروآ ***  تسکش  احطب  نادرگب 
مینک  نازوس  وت  نانمشد  لد  مینک ***  نازورف  خرف  تخب  ارت 
يربمغیپ  رون  زا  تمیئاتس  يرحاس ***  تمهت  زا  تمیرآ  رب 

اپ  دنرادن  احطب  ناریلد  اج ***  میآ ز  ضفحوبا  اب  نم  وچ 
مینک  نوماه  هوک و  تنیز  نوخ  ز  مینک ***  نوخ  زا  رسفا  ار  مصخ  رس 

(208  ) هحفص
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دیدپ  شنیبج  زا  مغ  راثآ  دش  دینش ***  ار  وا  راتفگ  وچ  ربمیپ 
راد  شوگ  نمب  يرایشوه  رگا  رایشوه ***  يا  دومرف  رکبوبب 

ناتسار  هویش  نیا  دشاب  اجک  ناتساد ***  نیرد  یمرنب  نک  هگن 
منکشب  شا  هدوهیب  هب  هگنآ  سپ  منک ***  نامیپ  شیدنا  دب  اب  نم  هک 

يرواد  نیا  رد  اداب  مرش  ارم  يروای ***  ما  هنوگنیدب  رگ  ینک 
مروآ  تسدب  ناتسردان  لد  مروآ ***  تسکش  نامیپ  دهع و  رب  هک 

تسیرب  تنایخ  صقن  ربمیپ ز  تسیربمغیپ ***  يابیز  راک  نیا  هن 
ناتسار  یتساران  دنراین  نایع ***  یتسردان  دوش  نم  زا  هن 

تسه  هچ  ره  ناهج  زارف  بیشن و  تسرپ ***  تب  رگ  تسا و  شیک  رفک  رگا 
یتساک  یجک و  ارم  دبیزن  یتسار ***  ناشتخومآ  دیاب  نم  ز 

میزومایب  يرسک  مسر  هر و  میزوسلد ***  هنوگنیدب  يزاس  هچ 
یهد  مدنمدوس  رتخا  دنپ  هب  یهد ***  مدنپ  هریخ  یتسار  انب 

میناد  نتشیوخ  نوچ  راکنیا  رد  میناسرتب ***  احطب  ناشیوخ  ز 
سب  دنوادخ  روای  رای و  ارم  سب ***  دنیوپ  شیوخ و  ارمرم  یلع 

تفرگ  نوچ  یتساران  هار  وا  هک  تفگش ***  مراد  رکبوب  نکیلو ز 
نیبشیپ  موش  نامیپ  ضقنرب  هک  نینچ ***  یئاطخ  ددنسپ  نم  رب  هک 

ار دنب  نخس  زا  نینچ  دیاشگ  ار ***  دنمدرخ  بیدا  دبیزن 

شیوخ ۀتفگ  زا  رکبوبا  رمع و  ندش  مدان 

ور  درک  یبن  يوس  ضفحوبا  وگتفگ ***  نب  هب  دمآ  وچ  ار  یبن 
هار  كاخ  دوب  تنارورس  رس  هانپ ***  نید  رورس  یگدیشروخ 

داب  وت  هار  كاخ  وا  ناج  نت و  داب ***  وت  يادف  رس  ار  ضفحوبا 
ناهج  هانپ  تهاگراب  رد  نامسآ ***  تهگ  رد  ةدرپ  نیمک 

دنمجرا  ناهج  رد  دش  وت  زا  رنه  دنلب ***  خرچ  هدیدرگ  وت  زا  دنلب 
تسکش  ناکاین  نیدب  مدناسر  تسد ***  ناج و  لد و  مداد  وت  رهمب 

شو  راتسرپ  متشگ  هدنتسرپ  شکب ***  هدرک  تسد  ارت  يادخ 
شیوخ  ناکاین  رهم  متشذگ ز  شیک ***  كاپ  يورس  يا  وت  رهم  ز 

متشامگب  وت  رهمب  نید  لد و  متشاذگب ***  راوخ  همه  احطبب 
ارت  يار  شیک و  همه  مدیزگ  ار ***  وت  يادخ  مدومن  شتسرپ 
ما  هدینشن  وت  زا  وا  فصو  رگم  ما ***  هدید  هدیدان و  هکیئادخ 

ما  هدیدنسپان  وت  تفگ  زا  دش  ما ***  هدید  همه  يدید  هکنآ  يادخ 
هاگن  مدرکن  ناکاین  هارب  هار ***  متفرب ز  یمیتی  رحسب 

شیوخ  ورای  ارمرم  یک  تفگ  نمب  شیپ ***  مالسا  درواک  رکبوبا 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 568 

http://www.ghaemiyeh.com


بیکشان  یتسار  زا  تشگ  تلد  بیرف ***  نوسف و  يدروخ  هدوهیبب 
راوتسا  لد  ناج و  متشاد  نیدب  رابتعا ***  ناش  راتفگب  مدرکن 

دنتساوخ  نم  یشیوخ ز  مسر  هر و  دنتساخرب ***  وت  نیکب  ناشیوخ  وچ 
رب  موب و  رورس  موش  ناشیا  وچ  رمک ***  تنوخب  نیک  زا  رپ  مدنب  هک 

بیکش  دوخ  لد  مداد  وت  رهمب  بیرف ***  ناشیا  راتفگ  مدروخن ز 
راک  تشگ  رب  لاح  دش  هنوگرگد  رارف ***  برثی  هب  مدومن  احطب  ز 

دوبن  هر  نآ  يوک  رب  يور  رگد  دوبن ***  هرمه  رکبوبا  زج  ارت 
ناکم  رهش و  مدومن ز  ترجه  هک  ناور ***  متشگ  وت  يوسب  یتشگ  هچ 

متشادرب  ياپ  تیرای  یپ  متشاذگب ***  راوخ  نامدود  همه 
نمجنا  نیا  ناگرزب  تسدب  نم ***  دنزرف  شیوخ و  دش  راوخ  همه 

نامناخ هبت  دش  ناتساد  نآ  زا  ناتسادمه ***  وت  اب  مدش  ترجه  ز 

دیامنن حلص  شیرق  اب  ترضح  هکنیا  هجب  ماربا  يدنتب و  ربمغیپ ص  اب  رمع  ۀملاکم 

ناشن  ناکاین  نید  مدنامن ز  ناشکرس ***  رس  مدیروآ  مادب 
راز  راک  شتآ  متخورفا  رب  رای ***  وت  اب  دش  هنیک  راکیپب و 

غیت  زرگ و  هزین و  نتب  مدیرخ  غیرد ***  ناج  ورس  مدرکن  تهارب 
متخیوآ  رب  اهنت  هب  اهنتب  متخیگنا ***  شتآ  دحا  زورب 

زیتس  رپ  یمدیدرگ  هراب  رگد  زیرگ ***  هارب  رگ  یمدوسرفب 
هامب  دمآ  رب  ناریلد  شورخ  هاگمزر ***  زا  مدیمارخ  نوریب  هچ 

دنتشادرب  هار  نم  لابندب  دنتشارفا ***  رب  ار  نارگ  دومع 
ناور  دش  نوخ  يوج  نم  لاپوک  ز  نارگ ***  دومع  ناننس و  برضب 

نم  لابندب  ات  نت  رسارس ز  نم ***  لایورب  دش  نوخ  قرغ  همه 
هاپس  نانس  زرگ و  بات  دبن  هاگمزر ***  نآ  رد  اریسک  نم  زجب 

منت  نوخ  زا  رپ  دش  نانس  كون  ز  منهاریپ ***  دیدرگ  لابرغ  وچ 
راک  زوریف  میتشگ  ماجنارس  راز ***  راک  یسب  دش  لدب  يورب و 
نمجنا  نینچ  بات  دروآ  هک  نم ***  يورین  روز و  توق و  یهز 

يرگشل  زا  نتکی  دروآ  بات  هک  يرواد ***  نینچ  یتیگب  هدید  هک 
ارم  راگزور  يروآ  گنت  هب  ارم ***  راک  وت  يراد  راوخ  نونک 

کبس  ینادب  مشوه  لقع و  همه  کبس ***  مراک  ریبدت  وت  يرامش 
هابت  دش  ام  راک  همه  شرکم  ز  هار ***  دمآ ز  یئوداج  درم  یکی 

تسد  دش ز  دوخ  نیئآ  نید و  ارت  تسد ***  نوسفا ز  گنرینب و  ار  تلد 
لوسر  ادخ و  راک  تسا  نینچ  لوبق ***  ار  ام  راتفگ  وت  يرادن 

بت  بات و  رد  راک  نی  زا  دتفا  رد  برع ***  موق  دندهع  هزات  همه 
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زاب  دندرگ  تالو  دو  يوسب  زاب ***  دنزرون  نیئآ  مسر و  هر و 
وت  نیئآ  راوخ  ناهج  رد  دوش  وت ***  نید  رد  هراومه  دنیامن 

یسب  تدزنب  نادرگ  دنامن ز  یسک ***  تدرگب  رگشل  دنامن ز 
نز  درم و  هناسفا  هشوگ  رهب  نم ***  رکبوب و  راک  نیردنا  میوش 

درپس  ناج  رگم  نارود  رکبوبا  درم ***  ضفحوب  هک  نادرگ  دنیوگب 
یهرمه  ناشناوید  تشگ  ای  و  یهت ***  ناشرس  ناشدرخ ز  دش  ای  و 

دوخ  نیئآ  هنوگ  نیا  زا  دندیزگ  دوخ ***  نید  رد  دنتشگ  زاب  ای  و 
ام  ماجنا  زاغآ و  تسا  نیمه  ام ***  زار  دب  هچنآ  ام  میتفگب 

تساک  جک و  یتسار  زج  مینادن  تسار ***  میئوگ  هراب  نیا  رد  ار  نخس 
ناتساد  مه  میدرکن  تنیدب  ناتساد ***  نیا  زا  يدرگنرب  رگا 

( 209  ) هحفص زاین  ار  ام  تسین  يربمغیپب  زاب ***  میئارگ  ناکاین  نیدب 
ادخ  روادب  هام و  دیشروخب و  امنهر ***  هدنراد  يارادب 

منک  نامیشپ  نیئآ  نید و ز  ز  منک ***  ناشیرپ  ار  نید  لها  همه 
کمس  ياجب  مرآ  ردنا  كامس  کشب ***  نیئآ  نید و  زا  مدرم  منک 

يرس رس  ارم  راک  وت  يریگن  يرواد ***  هنیک و  رس  میاشگ 

شرازگ و  ص )  ) لوسر ترضح  تمدخب  لدنجوب  ندمآ  رکذ 

نیلسرملا  دیس  اب  هنیک  زا  رپ  نید ***  ضفحوبا  دوب  وگتفگ  نیا  رد 
باوث  قیرط  شباوج  زا  دیدن  باوج ***  شدادن  دینش و  ربمیپ 

دیلبنش  نوچ  گنر  خر  نوخ  زا  رپ  دیسر ***  رد  هرز  یناوج  هگان  هک 
راوخ  هتسب  رب  رامسم  ریجنزب و  راوتسا ***  شنت  نهآ  دالوفب و 
دنب  هام  رب  دالوف  هتسب  ورف  دنزگ ***  هدیسر  نهآ  زا  دیشروخب 

ادز  نهآ  دازآ  ورس  هدش  اس ***  دالوف  داشمش  خاش  هدش 
نوگمیس  دعاس  ود  رامسمب  نوتس ***  نیمیس  هتسب  رب  ریجنزب 

یهرف  اب  بیز و  اب  رادیدپ  یهس ***  ورس  کشر  شدق  یناوج 
دوب  رازلگ  درک  یهت  شراخ  هن  دوب ***  راگنز  كاپ  شا  هنیئآ  ز 

گنر  دالوف  هتشگ  وا  دیشروخ  هن  گنز ***  ریجنز  شهام ز  درگرب  هن 
ون  هام  نوچ  هتشگ  هدراچ  هم  ءوض ***  هدودزب  دالوف  دیشروخ  ز 
دوب  غاد  یب  هلال  زا  خر  شزونه  دوب ***  غاز  رپ  زا  شنشلگ  یهت 

هتشادرب  گرب  لگ  کشم  رب  هن  هتشاد ***  ناوغرا  لگ  گرب  رب  هن 
دوب  هدنب  ناجب  ار  ادخ  لوسر  دوب *** هدنخرف  مان و  شلدنجوبا 

لیم  درک  نید  يوس  ردپ  رفک  ز  لیهس ***  رویز  اناد و  دنمرنه و 
هتشاد  یبن  رهمب  ناج  لد و  هتشاک ***  رب  يور  لبه  تال و  ز 
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ور  دنزرف  رهم  زا  دیچیپ  هب  وا ***  رادرک  ار ز  ردپ  دما  دب 
نکش  تب  رسپ  تسرپ و  تب  ردپ  نت ***  ود  نآ  دندب  رزآ  میهارب و 

يرذآ  ثب  دزاس  هدجس  ردپ  يربمغیپ ***  هار  رسپ  هتفرگ 
دیرب  يو  زا  دنزرف  رهم  ردپ  دیزگ ***  ار  يربمغیپ  هم  رسپ 

درک  زاب  جک  هار  نیزک  ار  سپ  درک ***  زاغآ  رکم  هلیح و  ردپ 
دیرگنب  يدپ  يورب  ترسحب  دید ***  رانید  کلم و  نا  هکنوچ  رسپ 

راگدرورپ رای  ات  تسه  ارم  راکب ***  دیاین  مجنگ  رانید و  هک 

لیهس دوخ  ردپب  لدنج  نبا  نداد  باوج 

نیما  لوسر  يومب  دزرین  نیمز ***  احطبب  يراد  هچ  ره  وت و 
وا  مان  نم  رمع  لصاح  دوب  وا ***  ماک  کیب  دزرین  یتیگ  ود 

دنپ  ریذپب  هتسخلد  روپ  نیزو  دنمشوهان ***  هریخ  ردپ  يا  شابم 
نک  شومارف  ملاع  ود  رازاک  ز  نک ***  شون  ما  هدیشون  هک  ار  یئم 

یهگآ  ارم  دمآ  هک  هگآ  وش  یهر ***  وش  ما  هتفر  نم  هک  یهارب 
گنس  هرابکیب  دمآ  رگشیاتس  گنه ***  شوهاب و  اناد و  درم  اجک 

دوب  اناد  راک  یگدنب  شا  هن  دوب ***  اناوتان  وا  هکیئادخ 
يروآ  مشچب  ار  ادخ  مسرت  هک  يرب ***  نامرف  سیلباب  يزاس  هچ 

شاب  رازیب  تال  زا  يزع و  ز  شاب ***  راتسرپ  ار  یبن  يادخ 
مشچ  داشگب  دنزرفب  رذآ  وچ  مشخب ***  دمآ  دینشب  هکنوچ  ردپ 

وجشاخرف  روپ  رس  هریخ  يا  هک  ورب ***  یلیس  دنچ  شدز  نیک  زا  رپ 
یتشآ  ةدرک  یبن  اب  رگم  یتشاک ***  رب  يور  ام  نید  وت  زا 

نمب  اهنخس  یئوگ  هدوهیب  هب  نخس ***  یئوگ  مرزآ  یب  نیدنچ  هک 
میناوخ  رس  هریخ  يادوخ  نیدب  مینادرگب ***  ناکاین  نید  ز 
وت  رازاب  راکنیا  زا  مرگ  منک  وت ***  راک  ةراچ  نونک  مزاسب 

نارگ  دنب  هب  ار  وا  دندنبب  نارگنهآ ***  دنراک  دومرفب 
دننک  نآ  وا  شاداپ  هچنآ  دوب  دننک ***  نادنز  دنچ  یکی  ار  وا  رم 

دنتخادنا  رد  شهاچ  هریت  نآب  دنتخات ***  نورب  نارای  شنامرفب 
تخس  دنتسم  ياپ  رب  ریجنز  ز  تخس ***  دنتسخ  دالوفب  ار  شنت 

هاچب  فسوی  داتفا  هراب  رگد  هام ***  دادیب  نادنزب  دشورف 
راگدرورپ  دیشخب  شیئاهر  راگزور ***  شیدرب  رسب  نادنزب 

لیم  تشاد  شنتفر  زا  لدنجوبا  لیهس ***  دش  یبن  يوس  وچ  نامیپب 
تسکش  ار  وا  نامیپ  دهع و  رسپ  تسب ***  هب  ار  وا  نامیپ  هکنوچ  ردپ 

تخیرگ  ربمیپ  يوسب  احطب  ز  تخیسگ ***  ار  وا  ریجنز  دنب و  نت  ز 
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ناغف  شداهن  زا  شرعب  دمآ  رب  ناتسآ ***  شرع  رابردب  دمآ  هچ 
رهچ  تخورفارب  شیوسب  یناهن  رهمب ***  شیوس  درک  هگن  ربمیپ 

دید  دالوف  ریز  هدراچ  هم  دید ***  دازآ  ورس  ناهن  نهآب 
قاحم  ردنا  هم  نهآ  دالوفب  قارتحا ***  رد  دیشروخ  ریجنزب 

دابن  زا  زونه  شدنق  هدولاین  تایح ***  بآ  دروخ  شبل  زا  رضخ 
دیزگ  يداش  دیدرگ و  داش  لدب  دیدب ***  ار  وا  راسخر  وچ  ربمیپ 
تشگ  دازآ  قوراف  راتفگ  ز  تشگ ***  داش  وا  راتفگ  رادید و  ز 

ها  کشا و  شدش  یهامب  هامب و  هاگن ***  ربمیپ  يوس  درک  وا  وچ 
كاپ  نادزیب  دش  نانک  شیاتس  كاخ ***  دیسوب  دیلان و  دیشورخ و 

باتفآ  هحفص  دش  زیر  رهگ  بآ ***  هدید  زا  تخیر  ورف  يداش  ز 
نیرق  ناویکب  دش  هدراچ  هم  نید ***  ضفحوب  دزن  رد  داتساب 
تشهب میحج و  راگن  دش  نایع  تشز ***  ابیز و  شقن  دش  رادیدب 

ندومن مالسا  راهظا  رافک و  روج  زا  ندومن  تیاکش  ربمغیپ و  تمدخب  لدنج  وبا  ندمآ 

تشادن  یشوگ  مشچ و  لد  رهم و  سب  ز  تشادن ***  یشوه  دوب و  یمه  ینامز 
داد  زاوآ  راز  لد  زا  ینوچ  داشگ ***  رب  نابز  نتفگب  هگنآ  سپ 

درک  زاوآ  قاشع  گنهآب  درک ***  زاس  اون  فلاخم  روج  ز 
درک  زیر  رکش  ار  برع  زاجح  درک ***  زیر  رهگ  ار  نیرکش  بل 

زاجح  کلمب  رکش  تخیر  ورف  زاب ***  درک  نابز  وا  زاجح  توصب 
نیرفآ  ناج  وت  يوک  هاوخ  هاوه  نیرفآ ***  ناهج  تشیک  رهم  يا  هک 

دوب  ناناج  وت  زرو  رهم  ناجب  دوب ***  ناج  وت  رهم  هیام  نیمک 
لد  ناج و  لگ  ناخ  دش  تخیر  ورف  لگ ***  كاخ و  رب  وت  رهم  يرارش ز 

مدق  اراگن  ادیپ  وت  شقن  ز  مدع ***  زا  دوجو  ادیوه  ترهم  ز 
( 210  ) هحفص

باتفآ  روشب  ملاع  ود  هر  کیب  باتفآ ***  رون  هرذکی  وت  سکع  ز 
كاچ  وت  رهم  نابیرگ ز  دراد  هک  كاب ***  هچ  ار  نت  رامضم  دنبز و ز 

دنب  ياپ  لد  وت  رهمب  دراد  هک  دنزگ ***  دیاین  ار  وا  ریجنز  ز 
دیدن  روخ  ود  چیه  لد  وت  زا  ریغب  دیون ***  مداد  وت  رهمب  ار  لد  وچ 

تسشمار  رد  تسنوخز  رپ  شرگ  تسشمارآ ***  رد  ترهمب  وک  یلد 
رودب  نت  زا  ددرگ  رگا  تسکاب  هچ  روش ***  رپ ز  دش  وت  قشع  ناک ز  يرس 

تسد  ریجنزب  دراد  هچ  رگ  مغ  هچ  تسب ***  ياپ  دش  وت  رهمب  وک  ینت 
نتشیوخ  نتشیوخ  زا  درک  یهت  نت ***  دیشوپ  وت  رهم  يابید  وچ 

متخوس  وا  ریغ  دب  هچ  ره  وا  رد  متخورفا ***  وت  رهم  عمش  لدب 
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شوگب  شتفگ  بیع  زا  فتاه  یکی  شوگتخس ***  یقشاع  هر  رد  دش  هچ 
تسرد  يزاب  قشع  دشن  تزونه  تسیچ ***  قشع  هر  رد  یک  تفگ  نینچ 

دوب  نارجه  ماش  وا  ردق  بش  دوب ***  ناناج  يادوس  هک  اریسک 
لاصو  زور  تسه  وا  رجه  بش  لاصو ***  زا  لایخ  دنیزگ  رب  اجک 

تسا  یکیدزن  يرود و  دنب  رد  هک  تسا ***  یکرات  هدننیبب  تزونه 
تفگ  عمش  اب  سوناف  هدرپ  رد  هک  تفهن ***  زار  يدینش ز  انامه 

قشع  زاد  رپ  هصق  وا  زار  زا  دش  قشع ***  زار  زا  عمش  اب  سوناف  هچ 
ممدمه  هگیاج  رهب  نم  ارت  ممرحم ***  مرح  میرح  ردنا  هک 

یسک  دنیب  هن  يزیچ  ون  زا  ریغب  یسک ***  دنیچ  هدرپ  ملد  رب  رگا 
متخوس  وا  ریغدب  هچ  ره  وا  رد  متخورفا ***  رت  رهم  عمش  لدب 

دوب  نارجه  ماش  وا  ردق  بش  دوب ***  ناناج  يادوس  هک  اریسک 
تسلد  رد  ارت  شتآ  هک  شع  ز  تسا ***  لزنم  ارت  منیشنآ  لد 

رو  هلعش  مغ  دش ز  شلد  خساپب  رسب ***  رس  ار  عمش  وا  زا  دینشب  هچ 
یلیاح  نم  رای  نم و  رب  ثبع  یلباق ***  ان  قشع  هر  رد  وت  هک 

یتخوس  یم  هناورپ  وچ  هن  رگ  و  یتخوماین ***  ار  نم  قشع  هر 
ریگ  دای  وا  زا  يزابقشع  ورب  ریگ ***  داب  رب  هناسفا  دنپ و  نیا  وت 

یمه  دنیبن  ار  نم  هدرپ  رد  هک  یمه ***  دنیزگ  ار  نم  قشع  یسک 
متخوس  نم  اپ و  رب  هداتسا  وت  متخورفا ***  تریغ  نم  هک  یئوگ  هچ 

ینک  ینابرهم  رگد  رایب  ینک ***  یناگدنز  نم  گرم  زا  سپ 
یمه  مزوس  هک  ینیب  داب  رب  وت  یمه ***  مزورف  لد  نوچ  وت  قشع  ز 

یتخوس مشتآ  رد  هک  يدید  هچ  یتخودنا ***  نم  قشعب  لد  رگا 

شرازگ احطبب و  وا  ندومن  هناور  لدنجوباب و  ص )  ) لوسر ترضح  نداد  خساپ  نایب  رد 

مشتآ  رد  تخیر  شرتسکاخ  هک  مشوخ ***  رس  ةدادلد  قشع  زا  نم 
تفگ  زاوآ  هب  خساپب  ربمیپ  تفگ ***  زاب  دوخ  زار  زا  لدنجوب  وچ 
تشگ  زاب  دوخ  موب  ورب  يوسب  تشذگ ***  رب  ارت  اجنیا  زا  دیاب  هک 
نینچنیا  ام  نامیپ  دهع و  هدش  نیمز ***  احطب  نادرگ  حلص  رد  هک 

نمب  نتسکش  نامیپ  وت  يدنسپ  نمجنا ***  نآ  نامیپ  تسا  نینچ 
تسد  رامسمب  اپ و  ریجنزب  تسه ***  هکناسنیدب  ور  دوخ  موب  يوس 

یتشاک  ارم  رهم  مخت  لدب  یتشآ ***  ةدرک  ادخ  اب  رگا 
دهد  یئادج  تدنب  ریجنز و  ز  دهد ***  یئاهر  تدنزگ  زا  ادخ 

ار  زاوآ  دروآ  رب  يداشب  ار ***  زار  نیا  لدنجوب  دینشب  هچ 
دنسپ  يزاس  هچنآ  تسنم  دنسپ  دنب ***  ریجنز و  جنر  زا  مشیدنین 
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تسوزرآ  دنزگ  مدنب  ریجنز و  ز  تسا ***  وزرآ  دنبب  نت  ماوت  رهمب 
دنزگ  دیاین  مدنب  ریجنز و  ز  دنیب ***  مداد  وت  رهمب  ار  لد  هچ 
رب موب و  روشک  يوس  دش  ناور  رشبلا ***  ریخ  نامرفب  تفگب و 

نید لها  اب  رمع  يوگتفگ  ندیشارت و  رس  مارحا و  زا  ترضح  ندمآ  نوریب  رد 

مامت  دش  رمع  مالک  باوج  مانالا ***  ریخ  دومرف  هنوگنیز  هچ 
تفگن  يزیچ  واج  رد  دنام  ورف  تفهن ***  زار  ضفحوب  دینشب  هچ 

نیمزرس  نآب  دمآ  هچ  نیتسخن  نید ***  ياراد  هک  يوار  تفگ  نینچ 
تسرپ  نادزی  دندوب  هچ  ره  همه  تسب ***  مارحا  ماجنا  رمع  یپ 

هاگیاج  نآ  مارحا  هتسب  همه  هاپس ***  نارس  هاپس و  رسارس 
مامت  نوریب  دنیآ  مارحا  هک ز  مانالا ***  ریخ  دومرف  حلص  دش  هچ 

رگد  لاسب  ام  ةرمع  دش  هک  رس ***  دنشارت  يده و  دنیامن 
رس  دیشارت  يده و  درک  يدف  رشبلا ***  ریخ  مارحا  دمآ ز  رب 

يولا  ریخ  دومنب  هچنآ  دومن  ادتقا ***  واب  مد  رد  درک  یلع 
هاوخ  راهنز  دندوب  مارحاب  هاپس ***  نارس  ناشک و  رس  یلو 

ناشهیب  نوچ  هدیدرگ  درد  زا  رپ  ناشکندرگ ***  رکبوب  ضفحوبا و 
دنلب  کنابب  کی  ره  دنتفگب  دنمتسم ***  نتب  ربمیپ  راک  ز 

تسین  راداد  نامرف  راک  نبا  هک  تسین ***  راک  جک  يارنیا  رد  ارام  هک 
هاگناوید  دندیزگ  رد  نیاب  ناگنازرف ***  نیئآ  تسنا  هن 

ور  درک  هپس  نارس  يوسب  وگتفگ ***  نیا  دینشب  وچ  ربمیپ 
تسا  نمشد  رگداد  هدنرادب  تسنم *** يار  دهع و  رب  هن  سک  ره  هک 

نامز  رد  ناور  دش  شیپ  زا  یلع  ناور ***  برثی  يوس  دش  نیا و  تفگب 
يادخ  دش  وا  هارمه  هار  نآ  رد  يار ***  درک  هر  يوس  یبن  اهنت  وچ 

درک  هارمه  دنوادخ  اب  ادخ  درک ***  هار  يوس  ور  رگد  ارسک  هن 
ناغف  نودرگ  هب  دمآ  رب  اهنت  ز  ناور ***  اهنت  هچ  اه  نآ  زا  دش  یبن 

تشاد  ماد  رد  مارحاب  ار  نارس  تشاد ***  مارتحا  هتسب  نید  ضفحوبا 
يوه  ياه و  وزا  داتفا  رد  رگشلب  يوگتفگ ***  ۀنوگ  ره  درک  یمه 

دوز  میزاتب  احطب  کلم  يوس  دونغ ***  دیابن  ار  ام  راکنیز  هک 
میروآ  مان  گنن و  نیا  شاداپب  میروآ ***  مادب  ار  ناشکرس  رس 

مینکشب  لبه  تانم و  يزع و  مینک ***  احطب  حتف  ناشکرس  نم و 
مینک  نادنخ  زوریف  تخب  ارو  مینک ***  ناسآ  حتف  نآ  زا  ار  یبن 

دنا  هدیجنر  نخس  یندید  نازو  دنا ***  هدید  نانهاک  یندوب  نیز  هک 
تسپ  دندرگ  تال  دوو و  يزع  تسکش ***  احطبب  دیآ  ردام  زا  هک 
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نمجنا  دندش  ناشورخ  شتفگ  ز  نخسنیا ***  تفگ  ضفحوب  وچ  رگشلب 
دنتشادنپ  هناسفا  شتفگ  همه  دنتشاد ***  رب  هدنخ  وا  راتفگ  ز 

تسین  وت  راکش  ناربزه  راکش  تسین ***  وت  راک  راک  نیاک  دنتفگب 
دوب  مان  دب  مالسا  شرفک ز  هک  دوب ***  مالسا  رد  یشیک  رفک  یکب 

(211  ) هحفص

دوخ زغمیب  نانخس  زا  ندش  مدان  ار و  ضفحوبا 

دوب  ماندب  مالسا  شرفک ز  هک  دوب ***  هداد  فک  یشیک ز  رفک  هر 
یتشآ  شدب  يزعب  تالب و  یتشاد ***  ناجب  یمارگ  ار  لبه 

دوب  شیک  مه  رفک  هگ  رد  واب  دوب ***  شیوخ  مه  ورای  ار  ضفحوبا 
رخ  شاخرف  درم  نگ  دیشورخ  رمع ***  ناتساد  نآ  دینشب  هچ 

نکش  يزع  تستسرپ  يزع  هن  نخس ***  یئوگ  دنچ  ات  هناسفاب 
تسرپ  تب  نکش  تب  یک  هدیدن  تسم ***  راک  اجک  دیآ  رایشه  ز 

زاب  هدرک  نهد  هزرش  ناریش  وچ   *** زاجح کلم  ناریلد  هنیکب 
نیکب  یئارد  احطب  يوس  وت  هک  نیمز ***  احطب  نادرگ  دندرمب 

زارگ  گنچ  تسه  رگراک  اجک  زاجح ***  کلم  ناریش  لاگنچب 
گنرد  دنامن  ناریش  هاگنپ  هب  گنر ***  گنرینب و  دنا  وت  هب  ور  هن 
نک  هار  يوس  ور  یبن  يوسب  نک ***  هاتوک  هشیدنا  دنپ و  نیا  وت 

تسکش  ربمیپ  گنجب  روایم  تسد ***  يالیم  نوسفاب  ورکمب 
ور  دنداهن  ربمیپ  يوسب  وا ***  راتفگ  هچ  رگشل  دندینش 

دیدن  يدرم  وچ  دوخ  اب  ضفحوبا  دیورگن ***  سک  ضفحوبا  تفگب 
رشبلا  ریخ  کیدزنب  دش  ناور  رگج ***  نوخ  رپ  مارحا  دمآ ز  رب 

دندمآ  نیگمرش  دوخ  رادرک  ز  دندمآ ***  نید  ياراد  يوس  هپس 
بش  وچ  نشور  زور  ارم  وت  یب  هک  بل ***  داشگب  ضفحوب  هاش  يوس 

ریذپ  ار  مشزوپ  ما  هراکهنگ  ریگتسد ***  ناگ  راکهنگ  رب  یئوت 
رش  ریغ  لرهچ  دبن  شریخ  ز  رس ***  دیچیپ  وت  يارز  سک  نآ  ره 

هانگ  یشخبب  ار  وا  وت  رگ  دزس  هاوخ ***  رذع  دش  وت  يوس  راکهنگ 
دنا  هراکمتس  وید  راتفرگ  دنا ***  هراکهنگ  نمابا  یهاپس 
یلج راگدرک  دش  رای  ارت  یلع ***  زا  ریغ  وت  اب  یسک  دماین 

ص)  ) لوسر ترضح  تمدخب  ریصبوبا  ندمآ  ار و  ضفحوب  لوسر  ترضح  نداد  خساپ  رد 

راگدرورپ  يزار و  ياناد  وت  رایرهش ***  يا  تیار  وا  زج  دنادن 
دومن  مسبت  خساپب  ربمیپ  دوتس ***  ناوارف  ار  وا  رم  تفگب و 
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نیرب  شرع  دناوخ  نیرفآ  وا  رب  نیمز ***  برثیب  دش  ناور  اجنآ  زا 
نیدکاپ  ان  نایفس  ناشیوخ  ز  نیمز ***  احطب  نارادمان ز  یکی 
دوب  رافک  شیک  رد  راو و  یشه  دوب ***  رادهپس  ریلد و  احطب 
رب  موب و  نآ  نادرگ  رت ز  نوزف  رومان ***  هشیپ و  رنه  ریلد و 

ریذن  ریشب و  نیدب  دمآ  رد  ریصبوب ***  وا  مان  ناروآ  مان  ز 
یتسار  هر  يوسب  دش  جک  ز  یتساک ***  واب  دمآ  رس  ار  اضق 

شیوخ  ناکاین  شیک  دش ز  نورب  شیک ***  رهم  وا  تشگ  یبن  شیکب 
دایز  ششیوخ  شیک  دش  هرابکی  هک  داهن ***  لد  نانچ  ربمیپ  شیکب 

درب  ماجنا  زاغآ و  شمالسا  هک  درب ***  مان  وا  مالعا  اهنت ز  هن 
نیگهودنا  تشگ  وا  مالسا  ز  نیک ***  رپ ز  لدب  نایفس  تشگ  وزا 

دنبز  دش  ناور  دینش و  دبهپس  دنزگ ***  دناسر  ار  وا  تساوخیمه 
تفای  هاگآ  راک  نآ  زا  نایفس  هچ  تفاتش ***  ربمیپ  يوسب  نازیرگ 

وگب  ربمیپ  اب  نینچ  نم  زا  هک  وا ***  لابند  داتسرف  يراوس 
ام  ناگورگ  دیآ  هچ  تیوس  هک  ام ***  نامیپ  دهع و  رد  دوب  نیا  هک 

ناگیار يدب  نامیپب  منامک  نامز ***  ردنا  شیتسرف  ام  يوس 

ربمغیپ ص زا  ریصبوا  نتساوخ  هنیدمب و  ار  يرماع  نایفسوبا  نداتسرف  هنیدمب و  ریصبوبا  ندیسر 

دیما  رپ  یلد  میب و  رپ ز  ینت  دیسر ***  ربمیپ  يوس  هچ  دبهپس 
تخاون  ار  وا  دیسرپب  شراک  ز  تخانش ***  ار  وا  رم  شدید  هچ  ربمیپ 

شیوخ  مالسا  رفک و  زا  تفگ  نخس  شیوخ ***  ماجنا  زاغآ و  دبهپس ز 
دیسر  نایفس  ماغیپ  هاگان  هک  دینش ***  ربمیپ  تفگ و  زار  یسب 

وا  لابندب  نایفس  داتسرف  وجشاخرف ***  درم  يرماع  یکی 
ور  دروآ  هداتسرف  يوسب  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  ربمیپ 

تسرد  نتسکش  نامیپ  تسین  ارم  تسخن ***  دهع  نامیپب  متسه  هک 
ریگتسد  ما  وت  يالو  يا  تفگب  ریصبوب ***  نخس  نیا  وا  زا  دینشب  هچ 

تخیسگ  نید  لد و  لام و  دنزرف و  ز  تخیرگ ***  ناج  زا  وت  يوسب  وگ  یسک 
تسب  ياپ  ودع  دنبب  ددرگن  تسد ***  تخیوآ  وت  نیتملا  لبحب 

سب  دنسروخ و  مالسا  وت ز  نورد  سب ***  دنوادخ و  روای  رای و  ارت 
نید  درم  یک  تفگ  واب  خساپب  نیلسرملا ***  دیس  وا  زا  دینشب  هچ 
راد  دازآ  هشیدنا  درد و  زا  لد  راد ***  داش  لد  میب و  یبد  دوز  رب 

نخس  ددرگ  وت  ماکب  رخآ  هک  نمجنا ***  نیا  زا  شاب  وا  هارمهب 
تسامنهر  تتسار  هر  ادخ و  تسادخ ***  رهب  وت  نید  مالسا و  رگ 

ریلد  نتفرب  دش  وا  هارمهب  ریصبوب ***  یبن  تفگ  دینشب  هچ 
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يرماع اب  هار  يوس  دش  ناور  يرب ***  هودنا  میب و  زا  تشگ  شلد 

يرماع نتشک  رد  ریصبوبا  ندومن  ریبدت  احطب و  بناجب  ریصبوبا  اب  يرماع  ندش  هناور 

یبن  ماک  دید  دوخ  ماک  همه  یبن ***  مالک  ياوه  زا  یلو 
هاگمارآ  دنتسج  زور  میس  هار ***  دندیرب ز  لزنم  ود  هرمهب 

دنتساوخ  ناخ  ۀنوگ  ره  هناگادج  دنتسارآ ***  ندروخ  ناوخ  دنتسشن و 
ریگتسد  نم  وچ  دص  وت  تسد  رد  هک  ریصبوب ***  يرماع  اب  تفگ  نینچ 

يرواد  دوب  هنوگچ  ات  ارم  يرب ***  نایفس  شیپ  وگ  شیپ  نآ  زا 
میهر  مه  اب  هک  يزور  دنچ  نیا  رد  میروخ ***  میهد و  يداشب  ات  ایب 

دوبن  یئوج  کین  یکین و  زجب  دوبن ***  یئوج  هنیک  امش  اب  ارم 
يربمغ  زا  تشگ  ناتساد  نآ  زا  يرماع ***  ناتساد  وا  زا  دینشب  هچ 
نابزیم  یکی  دش  نامهیم  یکی  ناوخ ***  هرفس  مه  کیدزن  دنداهن 

وزرآ  ۀنوگ  ره  ود  ره  لد  ور ***  هزات  لد  ناداش و  دندروخب 
نابزار  نیا  هن  نایب و  ار  نآ  هن  ناهن ***  ردنا  تشاد  یمه  یناهن 

دنتخاس  نخس  اج  ره  هنوگ  ره  ز  دنتخادرپ ***  هکنوچ  شروخ  ناوخ  ز 
زار  برچ و  نیریش و  راتفگب  زاب ***  دندومن  ار  یتسود  رد 

يروآ  مزر  ریشمش  لاپوک و  ز  يرتسگ ***  نیک  مزب و ز  مزر و ز  ز 
دوخ  راک  يدنمرنه و  نادیمب  دوخ ***  راکیپ  کی ز  ره  دنار  نخس 

( 212  ) هحفص
روز  وزاب و  غیت و  زا  تفگ  یمه  رورغ ***  رپ  يرس  اب  يرماع  یلو 

تشاد دنسروخ  غیت  نآب  ارلد  هک  تشاد ***  دنب  رمک  ردنا  غیت  یکی 

دیوگ وا  شرازگ  برثی و  بناجب  وا  نتفر  ار و  يرماع  ریصبوبا  نتشک  نایب  رد 

ریظن  یب  ناهج  ردنا  تسنیا  هک  ریصبوب ***  زا  غیت  نآ  زا  دیسرپب 
داد  دروآ  مه  تسدب  دوشگ و  داش ***  تشگ  يرماع  وا  زا  دینشب  هچ 

تسد  دیزای  زیت  يرماع  يوس  تسشن ***  ونازب  دتسب  وچ  دبهپس 
تشادن  رس  يرماع  نتب  یتفگ  وت  تشارفرب ***  يرماع  يوس  نیک  رپ  هچ 

دنلب  مد  رد  دروآ  رب  یشورخ  دنکف ***  رب  نت  ار ز  يرماع  رس 
نامز  درآ  رس  اروک  تساوخیمه  نامجرت ***  يوس  دش  ناور  سپ  نآ  زو 

سامتلا  نماد  رد  تسد  دزب  ساره ***  رپ  نامجرت  دش  هشیدنا  زا 
تخیسگ  رب  ار  دنویپ  دنب و  مه  ز  تخیرگ ***  ربمیپ  يوس  دیسرتب و 

ریلد  دمآ  ردنا  يرماع  يوس  ریصبوب ***  هگیاجنآ  زا  تفر  وا  هچ 
تفرگ  ربمیپ  يوسب  هر  رگد  تفرگ ***  رب  وا  بسا  رز و  حالس و 
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دای  درک  يرماع  دوخ و  راک  ز  داد ***  هسوب  نیمز  دومن و  شیاتس 
ناور  يدوزب  وش  دوخ  کلم  يوس  نامگ ***  دب  يا  هک  شتفگب  ربمیپ 

زاس  راک  اهراک  ارت  دزاس  هک  زاجح ***  رهش  کلم  يوس  وش  ناور 
ریصبوب  دوخ  کلم  يوس  دش  ناور  ریذن ***  ریشب و  يار  نامرفب و 

دای  درکیمه  ار  ناهج  يادخ  داش ***  هشیدنا  میب و  یب  تشگ  ناور 
نید  كاپان  نایفس  يوس  دشب  نیمز ***  احطب  رهش  يوس  ات  نینچ 
تفرگ  اجنآ  ياج  نیمزرس  نآ  رد  تفرگ ***  اوام  هکم  یکیدزنب 

دنتفاتشب  زیت  هگیاج  نادب  دنتفای ***  ربخ  نارای  ياج  ره  ز 
دوز  دنتشگ  عمج  وا  دزن  همه  دوب ***  هک  ره  وا  ناشیوخ  هاوخ  اوه 

شرازگ نید و  لها  زا  رگید  رفن  دنچ  اب  لدنجوبا  ندمآ  نایب  رد 

دوب  ماک  شربمغیپ  يار  همه  دوب ***  مالسا  هزات  ار  هک  ره  رگید 
دش  هار  نآ  يوس  ناتسود  ابا  دش ***  هاگآ  شراک  زا  لدنجوب  هچ 

دندمآ  زاس  هراچ  یکی  ره  همه  دندمآ ***  زارف  وا  یکیدزنب 
يرس  ارنارس  رم  يدب  کی  هر  هک  يرگشل ***  دش  درگ  وا  کیدزنب 

تخب  تشگ  رب  زورماک  تفگ  لدب  تخس ***  دیسرتب  نایفس  دینشب  هچ 
( 213  ) هحفص

ور  دنداهن  نارادمان  يوس  وج ***  هنیک  يرگشل  ات  دومرفب 
بیکش  نارادمان  لد  زا  دنرب  بیرف ***  دنپ و  هنوگ  ره  دنزاس  هک 
دنروآ  دنبب  ار  نارس  نوسفاب  دنروآ ***  دنپ  حلص  رگا  گنج  رگا 

زاس  هلیح  رد  هلیحب  دزاس  هچ  زاب ***  دنتشگ  ماکان  دنتفرب و 
تشگ  گنت  ناهج  ناشیا  زا  نایفسب  تشذگ ***  يزور  دنچ  ناتساد  ناز  هچ 

دنار  هشیدنا  شخر  ۀنوگ  ره  ز  دنام ***  هراچیب  راکنا  زا  نایفس  هچ 
تسج  دادما  ربمغیپ  دیاب ز  هک  تسرد ***  دش  نیاب  شیار  ماجنارس 
درک  هماخ  همان و  نینچ  کشا  زا  رپ  درک ***  همان  یکی  ربمیپ  يوسب 

وا  نارای  ریصبوبا و  باب  رد  لوسر  تمدخب  نایفسوبا  نتشون  همان  نایب  رد 
شیوخ  وتنوچ  یسک  دراد  هکنآ  کنخ  شیک ***  كاپ  یک  تشونب  همانرس 

دوب  دنسروخ  تیشیوخ  دنویپب و  دوب ***  دنویپ  ارادب  رگ  اور 
وت  شیپ  زا  تسا  رود  دنچ  رگا  وت ***  شیوخ  دوب  وک  یسک  هتسجخ 

نیمالا  ریسک  دناوخ  وت  زا  ریغ  هک  نیرفآ ***  درخ  یب  نآ  رب  ادابم 
دنک  یئادخ  رگ  دزس  روا ا  رم  دنک ***  یئانشآ  وتب  وگ  یسک 
راگزومآ  وت  زا  یتسار  دوب  راگزور ***  یتسار  وت  وچ  هدیدن 
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دنمدوس  وت  نامیپ ز  دهع و  هدش  دنزگ ***  ادابم  زگره  وت  دهعب 
دنب  ياپ  دش  وت  دهع  نامیپب و  دنسپ ***  دش  شاوت  يار  هکنآ  اشوخ 

لوبق  يدرکن  نامیپ  دهع و  یپ  لویه ***  نیدنچ  وت  دزنب  دمآ  هچ 
نیگهودنا  وت  ام و  رادرک  ز  نیکز ***  رپ  لد  دنتشگ  زب  همه 

تسردان  سکان و  همه  یهورگ  تسس ***  وت  ام و  نامیا  دندومن 
تسرپ  تب  هن  دنتسرپ و  نادزی  هن  تسد ***  دنداشگ  تراغ  يدزدب و 

ناگرازاب  هار  رد  هدنام  ورف  ناوراک ***  رب  موق  نآ  زا  تفر  متس 
گنن  تشز  نیا  وت  دنسپ  دشابن  گنت ***  راک  امب  دش  ناشرادرک  ز 

وت  نیئآ  دشاب  یک  هنوگ  نیدب  وت ***  نبد  رد  گنن  نیا  تسین  ناور 
نایز  دناسر  یناوراک  رب  هک  ناگیار ***  نیاب  زگره  وت  يدرگن 
دنتخودنا  ضفحوب  رکبوبا و  دنتخومآ ***  وت  زا  ار  راک  نیا  هن 

دنپ  هداد  ناش  ضفحوبا  انامه  دنسپ ***  يو  رد  وت  شیکب  دشابن 
دازن  ردام  ناشیا ز  وچ  نارود  هک  داز ***  كاپان  شیدنادب  ریپ  ود 

یتساران  يداهن و  جک  سب  ز  یتساک ***  یجک و  هلیح و  سب  ز 
نمرها  دوش  خزود  نازیرگ ز  نت ***  ود  نآ  رگدنیآ  رد  خزودب 

نیمز  نامسآ و  هدنرادب  نیرفآ ***  ناج  ياراد  رادادب 
دننم  ناتسود  اهن  رد  همه  دننمشد ***  ارت  یناهن  ناشیا  هک 

لغد زج  ارت  راک  دننادن  لبه ***  تال و  يزع و  دنتسرپ 
ارت  يادخ  هدنب  دنشابن  ارت ***  يار  نیئآ و  دننادن 

ناگدنب  نیا  زا  رازیب  وت  يادخ  نامز ***  ره  ناهج  رد  دوب  اهنت  هن 
تال  يزع و  دو  وت و  يادخ  تانیاک ***  رد  دنشاب  رازیب  هک 

نکش  يزع  دندرگ  زور  دش  هچ  نمجنا ***  رد  دنتسرپ  دو  بشب 
دوب  نیرفن  مانشد و  راوازس  دوب ***  نیئآ  يار و  نینچ  شک  یسک 

نامز  نیمز و  ناشیا  نیرفنب  ناهد ***  هدوشگ  نیتسخن  زور  ز 
راگزور  دنک  نیرفن  ود  ره  نیا  رب  رامش ***  زورب  ات  لزا  زور  ز 

یسک  روای  روای  رت  دشاب  هک  یسب ***  یتفگش  مراد  وت  راک  ز 
یتساک  هدنیارگ و  یجکب  یتسار ***  وا  درگ  رب  هتشذگن  هک 

یتسار  ةدرک  دد  وید و  ابا  یتشارفا ***  رس  ناشیا  دنویپ  ز 
نیرفآ  وا  راتفگب  اداب  هک  نیمز ***  نانوی  ياناد  تفگ  شوخ  هچ 

تسس  دهع  دوش  ار  وا  ماجنارس  تسرد ***  دنیشن  ناتسردان  اب  هچ 
تست دازآ  لد  ناج و  هاوخ  اوه  تست ***  داماد  هک  نارمع  روپ  رگد 

ع)  ) ریما ترضح  فیصوت  نایب  رد 
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يا  هدید  دوخ  ياتمه  ياتگیب  ةدیدنسپ ***  ار  وا  رم  ناشیوخ  ز 
لوتب  رهط  فطل  زا  يداد  واب  لوبق ***  يدومن  ار  وا  رم  ناشیوخ  ز 

تفج  هدنخرف  يارهزب  ددرگ  هک  تفگش ***  هنامز  دراد  درم  نا  زا 
دوب  دوب و  انز  یتیگب  هدیدن  دوبک ***  خرچ  مشچ  وا  دننام  هک 

تفج  تسین  یسک  یتیگب  ار  وا  هک  تفگ ***  هدنناد  ياناد  هک  مدینش 
دنتسارآ  شهاوخ  یسب  تیوسب  دنتساوخ ***  ارو  روشک  ناگرزب 

هار  هنوگنیز  هدومیپ  هدوهیبب  هاگن ***  ناشیا  راتفگب  دیرکن 
ناتساد  مه  یتشگ  شیدامادب  ناتساد ***  نیا  رد  ار  یلع  هدیزگ 

تسوا  تفگ  وت  تفگ  همه  هر  نیا  رد  تسوا ***  تفج  یتسار  همه  هچ  رگا 
وگتسار  وت  وچ  یتیگب  وا  دوب  وزا ***  يژک  رکم و  یسگ  هدیدن 

سک  رای  وا  ریغ  ارت  منیبن  سب ***  تشاد  اپب  لد  زا  وت  نیدب 
تسا  رتسگ  نیک  ياج  رهب  نید  یپ  تسا ***  روآ  مزر  مزر  رد  وت  رهب  ز 

غیت  زرگ و  زا  لاپوک و  دسرتن ز  غیرد ***  ناج  نت و  درادن  تهارب 
اج  دیآ ز  ردنا  غیت  تسد و  اب  وچ  اپب ***  دش  وا  يوزاب  نید ز  ارت 

رگداد  رواد  ارو  ددنسپ  رنه ***  نیا  يدرم و  همه  اب  یلو 
دوب  اتکی  ياتمه و  راوازس و  دوب ***  ارهز  تفج  ناهج  رد  وا  هک 

تسار  تشگ  وا  راک  یتساوخ  دوخ  وت  تساوخن ***  رهطا  يارهز  وت  زا  وا  وچ 
ینک  يریگ  ریش  شا  هجنپ  رس  ز  ینک ***  يریلد  شغیت  وزاب و  ز 

تسین  راب  رپس  نانس و  زا  ریغب  تسین ***  راک  شیزیرنوخ  نوخ و  زجب 
نتخیوآ  ردنا  شیوخ  ناشیوخب  نتخیر ***  نوخ  نیک و  زجب  دنادن 

نید  نیئآ و  تسا  نینچ  ار  وا  رم  نیمز ***  لگ  دنک  ناشیا  نوخ  زا  هک 
دنک  رب  نت  انرب ز  ریپ و  رس  دنک ***  نیئآ  نید و  هر  نوماهب 

دنمتسم  نالی  شنانس  غیت و  ز  دنزگ ***  نادرگب  شنارگ  زرگ  ز 
دروآ  نیک  مزر و  یسب  نید  یپ  دروآ ***  نیچ  رپ ز  ورب  نادرمب 

رو  هنیک  دوش  ناکاین  نیدب  رس ***  هنیک  زا  دادیب و  دچیپن ز 
دناوخن  رگید  هار  ون  طخ  یسک  دنامن ***  احطبب  یناوج  شغیت  ز 

ناهج  درگب  يداژن  ینیبن  ناشن ***  نادرگ  شنارگ ز  زرگ  ز 
دنام  هراب  یب  موب  نآ  زرم  همه  دنار ***  هراب  وا  هک  وس  ره  هنیک  یپ 
فانملادبع  دالوا  یناهج ز  فاصم ***  ردنا  هتشک  وا  تسد  زا  دش 

نفک  زرگ و  دندیدن  ناریلد  نت ***  رس ز  یسب  دش  ادج  شغیت  ز 
هتخاس  ناس  روک  یسب  اج  رهب  هتخآ ***  غیت  هناگیب  شیوخ و  يوس 

وا  رازاب  مرگ  دش  هنوگنیز  هک  وا ***  راک  زا  یهاگآ  وت  منادن 
( 214  ) هحفص ریسا  دزاس  هلاخ  سب  لاخ و  دشک  ریوب ***  درادن  یشیوخ  هنیک  هگ 
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رشبلاریخ  يوس  دش  هداتسرف  رومان ***  همان  وا  هچ  دش  نبب 
تفهن  یناهن  زار  دیدنخب  تفگش ***  رد  دش  هتفگ  نآ  زا  ربمیپ 

يا  هدازآ  درم  هدیدناهج  يا ***  هداتسرف  ات  سپ  دومرفب 
ریذن  ریشب و  مایپ  دناسر  ریصبوب ***  لدنجوب و  يوس  دور 

تسکش  نادزی  نید  رب  دنراین  تسد ***  دنرادب  اهناوراک  زا  هک 
ناما  رد  ناوراک  دوب  نم  زا  هک  ناهج ***  رد  نم  نیئآ  تسا  نینچ 

زاس  مزر  ناوراک  اب  دیدرگن  زاب ***  دیراد  راکنیا  زا  تسد  امش 
دیدپ  دمآ  هدرپ  زا  شزار  همه  دیسر ***  ناشیا  دزن  نوچ  هداتسرف 

دنتشادرب  تسد  ناناگرزاب  ز  دنتشارفا ***  رس  نامرفب  ناریلد 
رمک  هتسب  رافک  نیک  ربا  رو ***  هنیک  نیمزرس  نآ  رد  ناریلد 

هاگ  هاگیب و  يوس  رهب  يدیسر  هاپس ***  ناشیا  درگ  رب  دید  ونغ 
دندمآ  نیما  لوسر  نیدب  دندمآ ***  نید  مالسا و  يوس  یسب 

يرورس  رهم و  دب  هک  اج  رهب  يرگشل ***  دش  درگ  ناشکیدزنب 
شیوخ شیک  زا  نیئآ و  زا  دتشذگ  شیک ***  نیئآ و  مالسا و  دنتسجب 

دیوگ نیلسرملا  دیس  ترضح  نیبم  نید  نتفرگ  الاب  نایب  رد 

گنتب  ناشیا  زا  نایفس  دوب  یلو  گنج ***  رافکب  اجنآ  دنتسجب 
نایب  میامن  دیایب  شیاج  هچ  ناتساد ***  نیا  دنام  اجب  اجنیا  رد 

راگدرک ربمغیپ  لاس  نآ  هک  نیکب ***  دشناور  ربیخ  تفگ  نینچ 
نیمز  ربیخ  کلم  شدمآ  گنچب  نیکب ***  دش  ناور  ربیخ  کلم  يوس 

دوهی  موق  هاگنب  هب  شتآ  دز  دود ***  زرم  روشک و  نآ  زا  دروآ  رب 
دیرب  ار  شرس  دماین  رگ  هرب  دیشک ***  رس  نیک  هار  زا  هک  ره  رگد 

مین  ود  اهلد  درز و  اه  يور  هدش  میب ***  فوخ و  زا  رپ  روشک  ناگرزب 
مخ  تشگ  ناوج  ریپ و  تشپ  مغ  ز  مژد ***  نادرگ  ناریلد و  نورد 

ناوت  يرایرهش  هد  رهش و  رهب  ناور ***  يرادمان  ةدود  رهز 
رگ  هیوم  ینز  رب  رهب  هتسشن  ربخ ***  ناز  نز  درم و  رب  موب  رهب 

ناهد  رب  همه  تربع  تشگنا  رس  ناوریب ***  نت  شوهیب و  میبز  لد ا 
يرگنوسفا  تسا  نینچ  نیا  اجک  يرحاس ***  زا  هتشذگب  راک  نیا  هک 

يربمغیپ  هب  دیآ  هنوگنیدب  يربهر ***  یسک  یتیگب  هدیدن 
دشک  ربنچب  ار  ناشک  رس  رس  دشک ***  رجنخ  غیت و  نید  هار  رد  هک 

تسوا  گنچ  زا  ریش  وا  لاگنچ  هک  تسوا ***  گنرکی  هکیناوجون  رگید 
دورد  يزعب  تالب و  هدرکن  دورو ***  وا  رد  تسدادن  وا  نوچ  هک 
شدناوخ  ادخ  ریش  دنوادخ  شدناد ***  یکی  دوخ  اب  رهم  سب  ز 
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اپ  تسد و  دش  تسین  همه  ار  نالی  اج ***  دیآ ز  ردنا  اروخ  نادیمب 
دیشک  رتفد  راچ  رب  خسن  طخ  دیشک ***  رب  نایم  زا  رس  ود  غیت  هچ 
دنامن  یمارگ  نید  هناخ  بتک  دنامن ***  یمان  لیجنا  تاروت و  ز 

دنز  دنزاپ و  تخوس  نانس  دنرز  دنزگ ر  شغیت  قرب  زا  تاروتب 
تسردان  هدش  تلم  تفه  همه  تسس ***  راچ  بهذم  وا  رادرک  ز 

درک  قاط  رد  هنخر  دص  ود  ار  مجع  درک ***  قاروا  هناخ  بتک  اربرع 
دنک  نیئآ  نید و  قنور  نوخ  ز  دنک ***  نید  يوعد  نانس  غیت و  هب 

يار  كاپ  ثراح  دوش  وک  یسک  ياپ ***  درآ ز  رد  ار  کلف  رگ  دزس 
شیک  نید و  یپ  زا  میب  رپ ز  هدش  شیوخ ***  نوخ  یپ  کی  ره  همیسارس 

نایز  ینیب  نید  رد  هک  هب  دوب  ناج ***  نت ز  ندید و  نت  رس ز  یهت 
نخس  سک  ره  هنوگ  ره  تفگ  یمه  نمجنا ***  یکی  ناشورخ  وس  رهب 

شیک  نیئآ و  نید و  زا  دنتشذگ  شیوخ ***  دالوا  لاوما و  رهب  یسب 
نیما لوسر  دزنب  دش  ناور  نید ***  رهب  يرورس  يروشک  رهز 

دیلو دلاخ  ندروآ  مالسا  هقرفتم و  يا  دالب  رد  مالسا  تیص  ندش  دنلب  نایب  رد 

ریذن  ریشب و  وت  یک  دنتشون  ریذپلد ***  همان  یسب  یهورگ 
نیما  ار  یسک  وت  زج  مینادن  نیرفآ ***  ناهج  دزن  یلوسر ز 

ام  میئادخ  کی  هدنتسرپ  ام ***  میهاوگ  تنید  نیئآب و 
ور  مالساب  ناشیک  رفک  یسب  وس ***  راچ  زا  هنوگ  ره  دندومن 

تسب  مالسا  دقع  یسک  ره  لدب  تسکش ***  ناشیک  رفک  رد  داتفا  رد 
شنم  دش  ناشمالسا  هار  همه  شنم ***  رپ  ۀیام  رپ  ناگرزب 
دندمآ  نیب  شیپ  یبن  دزنب  دندمآ ***  نیدب  نارادمان  یسب 

شیج  روز و  اب  رادهپس  ریلد و  شیرق ***  موق  ناردمان ز  یکی 
دید  راوازس  شدیلو  دلاخب  دیلو ***  نبدلاخ  وا  مان  دب  هک 

بش  کیرات  وچ  نشور  زور  شدش  بت ***  بات و  رد  راک  نآ  زا  داتفا  رد 
درک  هشیپ  ار  هشیدنا  راکنآ  زا  درک ***  هشیدنا  يوس  ره  دیسرتب و 
رطخ  مبای  ماجنا  رس  مزیرگ  رب ***  موب و  ره  ناهاش  يوس  رگ  هک 
دنمدوسان  راک  يوس  میارگ  دنه ***  يوس  رگا  مور و  يوس  رگا 
نیزک  دشابن  منیزگ  رگ  یهر  نیچ ***  ياراد  ناریا و  هاش  يوس 

دنام  زاب  یپز  ششخر  ماجنارس  هشیدنا ***  شخر  یسب  رد  ره  ز 
نیما  لوسر  يوس  ریغ  یمر  نیزک ***  دماین  ار  وا  رم  رخآب 

تفاتش  اجنآ  هراچیب  راچانب  تفاین ***  هر  هراچ  رگد  هر  نآ  زج 
لوسر  يارو  نیئآ  نید و  همه  لوبق ***  شدرک  ازیب ر و  رفک  زا  دش 
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ادخ لوسر  نید  تفریذپ  يارگ ***  نودرگ  تشگ  دوو  يزع  ز 
تفای  مالسا  توق  وا  مالسا  ز  تفاتش ***  وا  نوچ  راچان  مالساب 

دوب  راتیب  رفک و  زا  تشگ  یلو  دوبن ***  ناج  لد و  زا  وا  مالسا  رگ 
بسن  هاپس و  لامه و  هاجب و  برع ***  موق  رخف  رتهم  دب  هک 

تسرد  یتسکش  دمآ  ردنا  رفکب  تسج ***  هار  نایمالسا  يوس  وا  وچ 
ياج  دوزفا  دیزاون و  ار  وا  رم  يادخ ***  لوسر  نید  يوس  دمآ  هچ 

راگن  رهوگ  نیرز  جات  یکی  هراوشوگ ***  هرای و  اب  هعار  ود 
دومن  رگشل  رادهپس  ار  وا  رم  دوزف ***  شهاگیاپ  شدیشخبب و 
نهریپ  ناشمالسا  دوب  نتب  نت ***  هنیئور  درگ  یسب  يو  زا  سپ 

ملق  دراد  گنن  ناشمسا  زا  هک  مد ***  داب و  اب  نارادمان  یسب 
دندمآ  نیما  لوسر  دزنب  دندمآ ***  وا  وچ  نید  يوس  رسارس 

ناما  رد  نیما  يوس  دنتفرب  ناج ***  میب  زا  مه  لاب و  میب  زا  مه 
يرگشل  دش  درگ  یبن  درگب  يرورس ***  رس و  دب  هگیاج  رهب 

(215  ) هحفص

ندش دیماان  نتساوخ و  دادما  لوسر و  ترضح  راک  يدنلب  زا  نایفسوبا  ندش  هاگآ  نایب  رد 

دش  هریخ  نانمشد  هدید  لد و  دش ***  هریت  نامسآ  ناشدرگ  زا  هک 
دش  هاتوک  تسد  شروشک  زا  هک  دش ***  هاگآ  راکنآ  زا  نایفس  هچ 

زورف  یتیگ  مصخ  رتخا  دش  هک  زور ***  هریت  شدش  يار و  هریخ  شدش 
سک  رای  نتشیوخ  اب  دید  یمن  سر ***  دایرف  يوس  ره  تسج  یمه 
مغ  شوغآ  مه  تفج و  هشیدناب  مژد ***  يدرس  هآ  لد  يدیشک ز 
راگزور  وا  مشچ  رب  تشگ  هیس  راک ***  ریبدت  يوس  ره  درک  یسب 

تسس  دوب  ناشکندرگ  يار  واب  تسج ***  دادماب  وس  رهب  سک  ره  ز 
وا  يور  زا  راز  یپ  هتشگ  همه  وا ***  يوس  یسک  دماین  یئوس  ز 

کلم  كولم و  يار  مالسا  دب  کشب ***  سک  ره  رفک  رد  داتفا  رد 
تسبن  نایفس  راتفگب  لد  یسک  تسکش ***  مد  ره  هنوگ  رهب  يدیسر 

سب  دوب و  یبن  يوگتفگ  همه  سک ***  يوک  نز و  رب  رهب  هداتس 
گنب  تشگ  دوو  تال  ندیتسرپ  گنتب ***  لد  ار  رافک  رفک  زا  دش 

سامتلا  دننک  ربمیپ  يوس  هک  ساره ***  رپ  مه  میب و  رپ ز  همه 
درگنن  يدب  مشچب  ناشیاب  درذگب ***  ناش  ریصقت  دیاش ز  هک 

نمجنا  دندش  نید  یپ  اج  رهب  نز ***  درم و  رتهک و  رته و  یسب 
یبن  يادخ  ياج  زا  دنتسرپ  یبن ***  ار  يو  نیئآ  دنیوج  هک 

دندش  روای  رای و  واب  هدیدن  دندش ***  ربمیپ  نید  يوس  یسب 
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گنس  هرابکی  دنتسه  تفگ  یکی  گنن ***  تال  زا  ودو  زا  تشاد  یکی 
دیرب  لد  زا  رفک  هتشر  یکی  دیون ***  نید  يوس  ار  لد  داد  یکی 

یتشآ  دوب  تالب و  شدنامن  یتشاد ***  یبن  يوس  هدید  یکی 
نیرق  ترصن  دیدرگ  هچ  ربیخ  ز  نید ***  ياراد  هک  يواد  تفگ  نینچ 

راهنیز  هتساوخ  نیکرشم  وزا  رامد ***  ناشیک  رفک  زا  دروآ  رب 
بارخ  هتشگ  كرش  هراب  وا  زا   *** بآب هدناسر  ناشیک  رفک  رد 

تشذگ  یشیک  رفک  رس  زا  ناهج  تشگ ***  زوریف  وچ  ناشیک  رفک  ربا 
دنار  زاب  دوخ  زرم  نماریپب  دناشف ***  نماد  هراب  یب  زرم  نآ  زا 
سوک  خرچ  مخ  زا  شیزوریفب  سونبآ ***  دبنگ  رب  تسب  اضق 

هاش  درک  کلم  دش  نیعم  رگشل  وچ  هارب ***  شدندش  هریذپ  کیالم 
تساوخ  زار  نایسدق  هگلزنم  ز  تساوخ ***  زاوآ  خرچ  دبنگ  هنز 

شوج  داتفا  رد  کیالم  جوفب  شورخ ***  دمآ  ردنا  نایبورک  ز 
دیرتسگ  ار  شرع  نیمز  رب  اضق  دیزگ ***  شیار  ینامداش ز  ردق 

ریپ  مارهب  تشگ  ناوج  يداش  ز  ریوب ***  دش  مغ  دود و  رد و  ارناهج 
دنلب  نادزی  مان  دش  ياج  رهب  دنمجرا ***  نید  راوخ و  دش  رفک  همه 

نیرب  خرچ  برثی ز  تفر  ارف  نیمز ***  برثی  کلم  يوس  دمآ  هچ 
کلف  يایتوت  وا  كاخ  همه  کلم ***  ياج  تشگ  وا  موب  رب و 

لیئرجب  ياجب  دش  نآ  ناوخ  انث  لیلج ***  يادخ  ناوارف  شدوتس 
ردق  اضق و  دمآ  شک  تبینج  رپ ***  لاکیم  تشارفا  رب  يداش  ز 

نامسآ  نارتخا  زا  تخیر  رهگ  نامز ***  ره  شهر  راثن  يارب 
نیمز  نامز و  دمآ  ردنا  اج  ز  نیرفآ ***  يداش و  رپ  تشگ  ناهج 
رشبلا  ریخ  دمآ ز  ربیخ  رب  هک  ربخ ***  نآ  ناهج  رد  دش  هدنک  ارپ 

دندش  ناسرت  هشیدنا  میب و  مسب  ز  دندش ***  ناساره  ناشیک  رفک  همه 
شوه  تفر  نیکرشم  رس  زا  میب  ز  شومخ ***  اج  ره  رافک  فوخ  سب  ز 

ناهج  یلاخ  هدنام  متس  كرش و  ز  ناهناج ***  ره  رفک  هدش  تشحو  ز 
زاب  هدنام  همه  روشک  زو  کلم  ز  زاجح ***  قارع و  کلم  ناگرزب 

نوگژاو  ام  تخب  دش  هراب  کی  هک  نوخ ***  رپ ز  لد  بآ و  رپ  هدید  همه 
يرورس  ناوت  اج  ره  هتشگ  مغ  ز  يروشک ***  ره  نادرگ  هشیدنا  رپ 

دندیشک د  رد  مدب  ناگرزب  مژد ***  هتشگ  درد  نآ  زا  ناریلد 
ناج  هتفر  نارورس  نت  زا  میب  ز  ناتساد ***  مه  گرم  اب  هتشگ  نالی 

ام  زا  روز  درم  نامز  نوچ  هدش  اپ ***  ناریلد ز  هداتف  تشحو  ز 
دنمتسم  هدش  نارادمان  لد  دنب ***  دنب  رمک  زا  ناوگ  هداشگ 

رابکشا  نارورس  هدید  هدش  رارق ***  یتیگ  نادرگب  هدنامن 
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سفن  ناریلد  يولگ  رد  هرگ  سفق ***  ریز  هتفر  نانت  نتمهت 
لد  ریش  لی  اج  ره  هتشگ  لجخ  لگب ***  ناریلد  ياپ  هتفر  ورف 
دورد  برثی  هب  برثی  راداد  ز  دورف ***  دمآ  هچ  ربمیپ  برثی  هب 
راختفا  شرعب  دراد  وت  شرف  هک  راق ***  وزع و  تاداب  هگ  دمایب 

نابساپ  ارت  کیالم  دونج  نامسآ ***  ایربک  تحاس  ارت 
ياپ  ریز  نیرب  شرع  ماب  ارت  ياس ***  همرس  کلم  مشچ  وت  كاخ  ز 

تسا  رتسدنآ  زا  یسرک  شرع و  دش  هک  تساوخ ***  وت  كاخ  يرابغ ز  نیتسخن 
دیدپ  یتیگ  ود  ندیزو  ناز  دش  هک  دیزو ***  یتیگب  یمیسن  تکاخ  ز 

نیرفآ  شرع  دوب  لزا  زور  هک  نیرق ***  تکاخب  ددرگ  شرع  اجک 
تسا  روخ  رد  ارت  ینیرفآ  شرع  هک  تسا ***  رب  رد  ارت  یتیگ  دنوادخ 

لیلج  يادخ  يوس  یح  وت  ز  لیئربج ***  نامز  ره  درب  رگ  دزس 
تشگ  وت  كاخ  ادیوه ز  یتیگ  ود  تشگ ***  وت  كاخ  ادیپ ز  شرع  ارم 

دنک  یلیئربج  ةرذ  ره  هک  دنک ***  یلیبس  مه  یک  كاخ  نآب 
تسلد  يارس  رد  شنم  ياج  هک  تسلزنم ***  شاوت  يارس  رد  یسک 

دیرفآ  ناج  ةدننیرفآ  وز  هک  دیدپ ***  تکاپ  كاخ  زا  دمآ  ینت 
تسرد  نودرگ  يانیم  تشگ  وز  هک  تسروت ***  كاخ  رهوگ ز  زغن  یکی 

کلم كولم و  هاگ  هدجس  ترد  کلم ***  شرف و  شرع و  دوب  ات  دوب 

نآ شرازگ  همظعم و  هکم  مزعب  رشبلا  ریخ  ترضح  نتسارآ  رگشل  نایب  رد 

رهپس  ناشخر  داداب  وت  كاخ  ز  رهم ***  هام و  زا  نشور  کلف  ات  دوش 
اجب  مدرگ  زاب  ناتساد  يوس  انث ***  دورد و  تمعن  دمح و  زا  سپ 

ناج  سنا و  هش  برثی  کلم  رد  هک  ناتساد ***  مه  میناتساد  نآ  رب 
مان  دینارذگب  نیرب  شرع  ز  ماک ***  زان و  اب  دنچ  کی  دوسآ  رب 
تفرگ  توبن  عاعش  ار  ناهج  تفرگ ***  توق  مالسا  شورین  ز 

نارگ  ات  نارگ  هدیشک  رب  هدر  نارورس ***  اب  کیدزن  زور  یکی 
زاس  ياراب و  ناهاش  ناگرزب و  زاجح *** نارس  قارع و  ناهم 
درک  زاغآ  هتشذگب  دهع  همه  درک ***  زاب  ناشفرد  بل  ربمیپ 

( 216  ) هحفص اب  میدرگ ز  هرمع  اب  لاسما  هک  رام ***  لاسنانچ و  نامیپ  دهع و  دش  هک 
نتخاس  دوخ  راک  مرح  درگب  نتخات ***  نآ  ماگنه  تشگ  نونک 

نیتسآ  دننز  رب  مرح  يوسب  نید ***  ناریلد  سپ  وا  دومرفب 
دنور  نوریب  هرابکی  رهش  نآ  زا  دنور ***  نوماه  يوس  هرسکی  هپس 

دنتخات  نورب  شیار  نامرفب و  دنتخارفا ***  ندرگ  همه  ناریلد 
نامگ  دب  هدید  نوچ  هریخ  دشب  ناوج ***  ریپ و  مشچ  وا  هک ز  یهاپس 
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گنت  تشگ  نیمز  نوچ  نامز  داهن  گنج ***  تالآ  غیت و  نشوج و  سب  ز 
اج  دمآ ز  رب  هراتس  رهپس  ارگنودرگ ***  تشگ  نامز  نوچ  نیمز 

درگ دروآ  رب  نادرگ  نودرگ  ز  درون ***  نودرگ  نایاپ  داب  مس 

مالسا رگشل  ندومن  فیصوت  رکذ 

هام  سیجرب  مارهب و  هتشذگ ز  هاپس ***  گنابو  ناروتس  شورخ 
ریزب  الابز  دش  نیرب  رهپس  ریت ***  ناکیپ و  غیت و  رس  میب  ز 

نامسآ  نیمز  تشپب  دش  ناهن  نانس ***  كون  زرگ و  رس  مس ز  ز 
دوبر  ار  هم  يوگ  اه  هزین  نب  دود ***  اراخ ز  يور  اه  غیت  رس 

درک  كالفا  حرط  نامسآ  ونز  درک ***  كاچ  اهراب  مس  ار  نیمز 
کمس  يورب  دمآ  ردنا  كامس  کلف ***  تشپب  نازیرگ  دش  نیمز 
نیچ  داتفا  ردنا  نیمز  يورب  نیمز ***  احطب  يوس  ناور  دش  وا  هچ 

ریت  ناویک و  مارهب و  دیلانب  ریفن ***  کناب  تفر  امس  رب  سب  ز 
رهم  هام و  هر  كاخ  رد  تفر  ورف  رهچ ***  سیجرب  دودنا  ردنا  ریقب 
گنچ  دیهان  گنچ  زا  داتفیب  گنرد ***  باتش و  يوهیاه و  سب  ز 

ناشن  رصیق  مان و ز  روفغف  ز  ناور ***  دش  هپس  نآ  نوچ  تشگ  ناهن 
ارخ  ارسک  ناویا  دش  شبات  ز  باتب ***  دش  نیمز  ناروتس  مس  ز 
مانالا  ریخ  هرمع  یپ  دمآ  هک  مارحلا ***  تیبب  دمآ  یهاگآ  هچ 

درگ  هریت  دبنگ  ناشدرگ  زا  هک  درون ***  هر  شردنادرگن  ياهپس 
داتسیا  زاب  راتفر  هار و ز  ز  داتف ***  شدرگ  زو  تشگ  كاخ  زا  رپ 

هورگ  اهورگ  رب  ره  موب و  ره  ز  هوک ***  هوک  يرگشلاب  تشگ  ناور 
راگزور  دبا  ات  رگا  درامش  رامش ***  نارگ و  دنادن  ار  نآ  هک 

دناوخن  شیادخ  تفرن و  شیوس  هک  دنامن ***  يریلد  يرگشل  نادرگ  ز 
زیت  غیت  رجنخ و  همه  هدیشک  زیتس ***  رپ  رسب  رس  وا  دادماب 

نت  هنیئور  نادنس و  وچ  لد  همه  نودالوف ***  نیگآ و  نهآ  همه 
نامک  زا  ریت  وچ  نازو و  قرب  وچ  نازو ***  قرب  وچ  کنیا  دندیسر 

تشگ  درد  زا  رپ  لد  هشیدنا و  رپ  تشگ ***  درز  شخر  نایفس  دینشب  هچ 
تشذگ  نامیپ  دهع و  زا  هک  انامه  تشگ ***  يامیپ  تشد  هپس  نیا  اب  هچ 

ياجب  درآ  هرمع  يرگشل  اب  هک  يار ***  دوب  نیا  هن  اتفگ  دیسرتب و 
سان  سانسن و  دمآ ز  ندیشورخ  ساره ***  میب و  داتفا  رد  احطبب 
نمجنا  هدش  نز  رب  يوک و  رهب  نز ***  ودرم  هگیاج  ره  همیسارس 

راهب  ربا  وچ  لد  هدید و  نوخ  ز  رارق ***  لد  رد  هن  بیکش و  نت  رد  هن 
هوک  راغ و  رد  دنتسج  ياج  همه  هوتس ***  مغ  زا  دنتشگ  ماجنارس 
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دنار  هشوگ  رهب  نوماه  راغ و  يوس  دنامن ***  دوخ  هناخ  رد  میب  زا  یسک 
تخس  راک  نونک  ام  رب  دیدرگ  هک  تخب ***  هتشگ  رب  نایفس  تفگ  لدب 

نزیار  یسک  ره  اب  هتشگ  یسب  نمجنا ***  دندش  احطب  ناگرزب 
نامگ  نیا  ارم  دشابن  زگره  هک  ناشف ***  نوخ  هدید  اب  تفگ  نینچ 

تسرد  دشابن  ار  وا  رم  نتسکش  تسس ***  راوخ و  دوخ  نامیپ  دهع و  وا  هک 
زاب  میئوگ  دنتفگ  ماجنارس  زار ***  هنوگ  ره  تفگ  یسک  ره  یسب 

هدازآ  جنس و  نخس  ریلد و  يا *** هداتسرف  شدزنب  متسرف 
ربخ  ام  يوس  دتسرف  سپ  نازو  رسب ***  رس  وا  راک  زا  هگآ  دوش 

دنمشوه  ةداتسرف  دیاب  هک  دنسپ ***  نادرگ  تشگ  ناشیار  نآ  هچ 
دوش  هتوک  هودنا  جنر و  لد و  ز  دوش ***  هگآ  راک  زا  ةداتسرف 
راگ  زیهرپ  اناد و  دنمدرخ و  راک ***  زیهرپ  درم  یکی  نادرگ  ز 

زغن راتفگ  يوخشوخ  يوگنخس  زغم ***  زیت  هیامنارگ و  ریلد و 

ربمغیپ تمدخب  ار  يزعلادبع  نایفسوبا  نداتسرف 

داهن  وکین  انیب و  دنمرنه و  دارو ***  اناد  راویشه و  ریلد و 
لاثم  احیسم  لاثم و  نوطالف  لاصخ ***  رذوبا  لایخ و  وطسرا 

تشاد  مایا  زا  ماک  يروشنادب  تشاد ***  مان  يزعلادبع  دنمدرخ 
ناج  سنا و  رواد  يوس  دش  ناور  نامز ***  رد  ناهم  ار  وا  دندیزگ 
هایس  ماش  وچ  شمشچب  دش  ناهج  هاپس ***  هاش و  کیدزنب  دمآ  هچ 

نیشتآ  اوه  نینها و  نیمز  نیک ***  ریشمش  زرگ و  هزین و  سب  ز 
تشادن  ندیمرآ  ناشمیب  زا  لد  تشادن ***  ندید  بات  هپس  ناز  هگن 

تسج  هار  یبن  يوسب  اجنآ  زا  تسس ***  تشگشلد  رگشل  شیج و  نآ  زا 
رهم  دیهان و  هتشگ  وا  زا  ناشخرد  رهپس ***  رب  رس  دید  هگ  راب  یکی 

بابح  نوچ  نامسآ  شنماریپ  هب  بانط ***  نیورپ  هام و  هدش  ار  وا  رم 
کلف  هن  هدرپ  وا  سابرک  ز  کلم ***  حور و  هتشگ  شرد  میقم 

لیئربج  فکب  یئاصع  هتفرگ  لیلخ ***  نوچ  شرد  شاب  رود  یپ 
هاگن  هار  دوب  اجک  ار  هگن  هاگ ***  رابنآ  ناکس  نامادب 

اس  شرع  فرش  زا  شا  هیاپ  هدش  اول ***  یناورسخ  هتشارفارب 
یگدنکفا  رس  رانادب  ارنارس  یگدنب ***  ار  خرچ  وا  رابردب 

رون  ياهقبط  ردنا  رد  کیالم  دورس ***  زا  مدبمد  هتخیر  ورف 
رمک  هالک و  شدوخ  ناتفخ و  ز  رز ***  گنر  وا  رب  ربمیپ  هتسشن 

ور  راداد  دنوادخ  هدومن  وا ***  شیپ  یلع  للکم  هداتس 
لالجلاوذ  تکوش  هدش  نایامن  لالج ***  هوکش و  ناج و  هاش و  سب  ز 
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نیرفآ  ناج  دید و  نیرفآ  ناهج  نیما ***  لوسر  اب  یلع  وا  دید  هچ 
هاگن  رات  رون  سب  یتسسگ ز  هار ***  دوب  اجک  ناشیاب  اب  هگن 

تسرپ  نادزی  تشگ  لدب  ناجب و  تسد ***  دش ز  لد  نید و  ار  هداتسرف 
ناتساد ناتسار  اب  دنناوخب  ناتساد ***  مه  تشگ  یبن  نیدب 

تسا روخ  رد  يربمغیپب  شناد  هک  تسا ***  ربمغیپ  هک  ار  وا  تشگ  نیقی 

ندروآ نامیا  ربمغیپ و  ترضح  تمدخب  يزعلادبع  ندیسر 

دناوخ  شیوخ  رب  ار  وا  رم  ربمیپ  دنامن ***  یبیر  کش و  لدب  ار  وا  هچ 
شکب  هدرک  تسد  نانک  شیاین  شور ***  اتسرپ  دمآ  هداتسرف 

زاب  هدرک  نابز  یئارس  تحدمب  زامن ***  شدرب  دیسوبب و  ار  نیمز 
تست  ناشرد  قلخ  يدنوادخ  تست ***  نامیپ  ادخ و  دهع  هک 

( 217  ) هحفص
سب  يدوب و  وت  یتیگب  شیامه  سک ***  دوب  رگا  یئامخ  ار  ادخ 
راگزومآ  وت  يار  دش ز  کلم  راگزور ***  دش  ياپ  رب  وت  تسد  ز 

تشادن  ینیرفآ  نیرفآ  ناهج  تشارف ***  یم  رب  هنرگ  ارت  ياول 
تسا  رترب  يربمغیپ  تنأش ز  هک  تسا ***  رواب  یتسار  هر  زا  ارم 
یهر  نوچ  ارت  احیسم  میلک و  یهدنامرف ***  هلمج  ناربمغیپ  هب 
لیئربج  رب  زان  دنک  رگ  دزس  لیلد ***  دیوج  وت  رمهب  وک  یسک 

تسس  راک  ار  هدننیرفآ  دشن  تسخن ***  ددرگ  وت  تاذ  هچ  ادیوه 
داب  وت  هار  شرف  دوب  ات  کلف  داب ***  وت  ياپ  كاخ  دوب  ات  ناهج 
اج  دوزفیب  ار  وا  رم  ربمیپ  ارس ***  تحدم  تشگ  نوچ  هداتسرف 

تفگ  زاب  وا  مالسا  رفک و ز  ز  تفهن ***  زار  دروآ  رب  هدرپ  ز 
درک  شومارف  یتیگ  ود  زار  ز  درک ***  شوگ  وا  زار  نوچ  هداتسرف 

تسیدزیا  هر  يوس  وت  لیم  هک  تسیچ ***  وت  مان  دیسرپب  ربمیپ 
تسازس  یناوخ  مان  ره  وت  نکیلو  تسا ***  يزعلا  دبع  مان  ارم  اتفگب 

زیزعلادبع  مان  ار  وت  مداهن  زیمت ***  اب  ياک  دومرفب  ربمیپ 
مایپ  يراد  هچ  نایفس  ات ز  وگب  مانالا ***  ریخ  دومرفب  سپ  نآ  زو 
دیرتسگ  نخس  تلجخ  خساپب ز  دینش ***  ربمیپ  زا  نوچ  هداتسرف 

يربمغیپ  راوازس  دشابن  يرب ***  يامیپ  دهع و ز  يدرگن ز 
تسرد  رواد  نامیپ  دهع و  دوب  تسخن ***  مدرگب  نامیپ  نم ز  رگا 

نایز  دنیبن  ینایز  دراین  ناهج ***  رد  یسک  ات  ام  نامیپ  ز 
تسین  راکیپ  مزر و  مسک  اب  رگید  تسین ***  راک  ما  هرمع  زجب  احطبب 

نیگهودنا  دیرادن  لد  امش  نیک ***  شاخرف و  گنج و  رس  مرادن 
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ور كاخ  رب  رهم  زا  دیلامب  وا ***  تفگ  نوچ  دینشب  هداتسرف 

ار نایفس  هداتسرف  ص )  ) ربمغیپ نداد  باوج  نایب  رد 

تشذگ  دبهپس  هاپس و  دزنب  تشگ ***  زاب  هگیاج  نآ  زا  داشلد  هچ 
نیچ  يایرد  وچ  يدومن  ناشیا  زا  نیمز ***  يور  هکنادنچ  تسا  راوس 

جوف  جوف  يروشک  رهز  هدیسر  جومب ***  ناشیا  زا  نوماهای  رد  هک 
لوبق  شناجب  میامن  رگ  دزس  لوسر ***  دشاب  هک  انام  تفگ  لدب 
راک  نادرم  یگنج و  ناریلد  رامش ***  یب  رگشل  نینچ  نیا  اب  هک 

هوک  گنس و  زجب  دنامن  احطبب  وجگنج ***  ناینایفسب  رگ  دوش 
نیما  لوسر  دشاب  هک  نامه  نیب ***  شیپ  دشن  نامیپ  ضقنرب  هچ 

تسشن  رب  یکراب  ربا  سپ  نآ  زو  تسب ***  مالسا  دقع  لدب  تفگب و 
دینش  تفگ و  نایفس ز  دیسرپب  دیسر ***  نایفس  دزن  ات  تفر  یمه 
زغن  راتفگب  ار  بل  ود  خساپب  زغم ***  كاپ  نآ  دینشب  هچ  نایفس  ز 

دای  درک  یسب  رگشل  شیج و  نآ  زا  دادب ***  ربمیپ  مایپ  داشگ و 
سور  کلم  رد  هن  مور  رهش  رد  هن  سونبآ ***  دبنگ  نیا  ریز  رد  هک 

یسک  زگره  هنوگنیدب  یهاپس  یسب ***  دنام  دنچ  رگا  هدیدن 
گنلپ  مرچ  یگنج و  ریش  لد  گنج ***  ماگنهب  کی  ره  دنردب 

ریپ  خرچ  ةدننیب  دنزودب  ریت ***  راکیپ  نانس و ز  كون  ز 
قرغ  دالوف  ریز  ناشلای  ورب  قرب ***  وچ  ناشورخ  دعر  وچ  ناویرغ 

راک  هرمع  زج  دنرادن  احطبب  رامش ***  یب  رگشل  نینچ  اب  یلو 
دنمجرا  هدش  یتسرد  نامیپب  دنزگ ***  نامیپ  هب  دهعب و  دراین 

تسیربمغیپ یهاش و  راوازس  تسیرب ***  شک  اپ  تاذ  افج  ملظ و  ز 

ناشیا ندروآ  نامیا  موق و  ندینش  ار و  ربمغیپ  ترضح  يزعلادبع  ندومن  نایب 

روطران  شوت  رپ  زا  نشور  هدش  رون ***  دیشروخ  هدرب  وا  رادید  ز 
دنب  تسسگب  لیجنا  تاروت و  ز  دنلب ***  شزغن  مالسا  تیص  دش  هچ 
هار  ياجنادب  دبای  هشیدنا  هن  هاگیاج ***  نآ  زا  شیاج  تسا  هتشذگ 

تسرد  دیآ  ردنا  نابز  رب  اجک  تسس ***  تسه  ملق  نابز و  شفصو  ز 
درب  شهاگیاپ  يوس  هر  اجک  درخ ***  باقع  رگ  دبا  ات  درپ 

هار  هدرک  مگ  تسینایشآ  دیبب  هاگیاپ ***  نآ  رد  یسوم  وچ  نارازه 
دسیر  ینابش  زا  يربمغیپب  دیزو ***  يورب  وچ  شروط  یغورف ز 

دنک  یلیلخ  رذآ  روپ  دص  ود  دنک ***  یلیلد  شیور  يرون ز  وچ 
دنک  مگ  ار  نوعرف  لین  می  دنک ***  من  اجک  ره  شتردق  می 
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راکش  مدرم  بآ  دوش  شرهق  ز  ران ***  رون  دروآ  دروآ  رهم  هچ 
شورخ  شتآ  رد  شرهم  انیمب ز  شوجب ***  شرهق  میب  زا  لین  می 

تسا  ردنکسا  وچ  دص  شرکاچ  نیمک  تسرد ***  يادگ  يرسک  وچ  شرازه 
زغن  ياهنخس  نآ  زیزعلا  دبع  ز  زغم ***  زیت  مدرم  نوچ  دندینش 

يروشناد  ملع و  رد  هرهش  هدش  يرب ***  تلع  بذک و  زا  دوب  وا  هچ 
ور  دنداهن  ربمیپ  شیکب  وا ***  راتفگ  احطب ز  لها  همه 

تشگ  راوخ  دوو  تال  ندیتسرپ  تشگ ***  رای  یسک  ره  یبن  نیدب 
رای  دنتشگ  مالس  اب  دصیس  ود  رادمان ***  نآ  ناشیوخ  نارای و  ز 

ربخ  ناز  دش  هریخ  وا  ناج  نت و  رسب ***  رس  وا  زا  نایفس  دینشب  هچ 
دندش  ناساره  ناشیک  رفک  همه  دندش ***  ناسرت  رافک  موق  همه 

مغ  غراف ز  تشگ  رگد  يوس  ز  مژد ***  دش  ناتساد  نآ  زا  وسکیز 
راز  راک  هنیک و  رس  درادن  راوتسا ***  دوخ  دهع  رد  تسه  وا  هک 

هوک  تشد و  رد  دنتشگ  هدنکارپ  هورگ ***  اهورگ  احطب  قلخ  یلو 
دیسر ربمیپ  هاپس  کنیا  هک  دیماان ***  نید  لام و  زا  هلمج  هدش 

شرازگ مرح و  فاوط  هکمب و  ص )  ) لوسر ترضح  ندش  لخاد  نایب  رد 

دیزگ  ار  یلزنم  یلزنم  کیب  دیسر ***  احطب  کیدزن  وچ  ربمیپ 
تشادن  رب  نیک  غیت  زجب  یحالس  تشاذگ ***  اجناب  رسارس  ار  هپس 

هار  دومیپ  هب  نامیپ  دهع و  نآب  هاپس ***  نارس  زا  درب  دنچ  ینت 
مدق  كاخب  شداهن  رس  مرح  مرح ***  فوطب  دمآ  رد  هراوس 

فاطم  رتارف  دش  نیرب  شرع  ز  فاوط ***  رود  تشگ  یمه  هراوس 
دوب  رومعم  تیب  نایناحورب  دوس ***  لعل  مس  شبسا  هک  یگنسب 

رس  قوش  زا  دوس  رجح  شیاپب  رجح ***  يوس  تسد  نوچ  دروآرب 
دید  راداد  راداد  يور  رجح  دیسر ***  شیور  هکنوچ  رجح  يورب 

(218 هحفص (  لالب  دیآ  دومرف  فوط  زا  سپ  لالجلاوذ ***  رداق  ةداتسرف 

ناذا نتفگ  دنلب  توصب  هکم و  مابب  ار  لالب  ص )  ) لوسر ترضح  نداتسرف  نایب  رد 

مارخ  الاب  دوز  مرح  مابب  مانال ***  اریخ  دومرفب  دمآ  وچ 
نک  هزاوآ  رپ ز  اون  نیز  کلف  نک ***  هزات  ناهج  يزاجح  توصب 

داد  زاوآ  هدرپ  یب  توص  نیاب  داب ***  وچمه  دش  هدنیوج  دینشب  هچ 
اج  دمآ ز  ردنا  قارع  توص  هک  اون ***  يزاجح  کنابب  دز  نانچ 

دوپ  رات و  یب  رفک  ةدرپ  دش  هک  دورس ***  نیا  دناوخ  هدرپ  یب  زاوآب 
درک  دای  نیرفآ  اون  توص  ز  درک ***  داینب  وچ  ار  اون  نیتسخن 
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نیرفآ توص  تسوک  یسک  زا  ریغب  نیزگ ***  دشابن  ار  یسک  ندناوخ  هک 

نآ شرازگ  لالب و  نتفگ  ناذا  رد 

تساوخ  همغن  ناهج  رد  وا  زاوآ  هک  تسار ***  دناوخ  ار  همغن  کی  زاوآب 
دنکف  یتیگ  ود  حرط  کناب  ناز  هک  دنلب ***  یتیگ  ود  رب  دز  کناب  یکی 

تساون  یتیگ  ود  رد  وا  توص  زا  هک  تسازس ***  ار  یئ  هدنیارس  شتسرپ 
دوب  دوبان  دوبان و  دوب  دوش  دورس ***  دیارس  وک  یئ  هدنیارس 

دوپ  رات و  یب  رفک  ةدرپ  دش  هک  دورس ***  نیا  دناوخ  هدرپ  یب  زاوآب 
دش  زاب  اه  هدرپ  همه  اهلد  ز  دش ***  زاوآ  رپ ز  اه  هدرپ  نآ  زا 
ور  راغ  رد  دندرک  همیسارس  وا ***  کناب  نوچ  رافک  دندینش 

میب  کناب  نا  زا  رفک  رد  داتفا  رد  مین ***  ود  ناشیک  رفک  لد  دش  مغ  ز 
اپ  تسد و  دش  تسس  دش و  نوخ  زا  رپ  اون ***  دورس و  ناز  یکی  ره  لد 

دودز  یتیگ  ثداوح ز  گنژ  هک  دوزف ***  اهلدب  تشحو  بعر و  نانچ 
تسردان  دش  تال  ندیتسرپ  تسس ***  رفک  دش  مالسا و  تشگ  يوق 

ریچ  رفک  رب  هرابکی  مالسا  دش  ریت ***  ریشمش و  راکیپ و  گنج و  یب  هب 
شورس  کناب  هنوگ  ره  دمآ ز  رب  شورخ ***  دمآ  رب  یتیگ  ناکرا  ز 

دنارن  ناشیک  رفک  يوس  لد  یسک  دنامن ***  ناج  نتب  ار  سک  رافک  ز 
هوتس  رسارس  مغ  ناز  هتشگ  همه  هوک ***  تشد و  رد  رافک  موق  همه 

هوک  نوماهب  تشدب و  نازیرگ  ولگ ***  رد  هرگ  ناشاه  هیرگ  همه 
ناشکیرات  يار  درگنب  ات  هک  ناشکیدزن ***  داتسرف  ربمیپ 

مرتحمان موق  نآ  دندادن  مرح ***  دیلک  ناشیا  زا  دهاوخ  هک 

نتساوخ مرح  رد  دیلک  شیرق و  دزنب  ار  رفن  کی  لوسر  ترضح  نداتسرف  نایب  رد 

تسار  دوب  وا  تسد  رب  هک  يدیلک  تساوخ ***  هناگیب  تسد  زا  هناخ  ادخ 
باوصان  دوب  يراک  راک  نیا  هک  باوج ***  ار  وا  دنتفگ  دندادن و 

دونش  ار  ناتساد  نیا  میهاوخن  دومن ***  نامیپ  دهع و  رس  رد  نیا  مه 
يار  درک  دوخ  مع  ۀناخ  يوس  ادخ ***  لوسر  غراف  هرمع  زا  دش 

دید  هناوخ  مه  رای  دوخ و  يادخ  دید ***  هناخ  رد  سابع  وچ  ار  یبن 
دورف  دمآ  ترارداد  راداد  هک  دورد ***  نادزی  راداد  شدیسر ز 

نهریپ  رد  دیجنگن  یم  شنت  نت ***  ناج و  یبن  رهب  درک  ادف 
اج  رهم  زا  هدرک  ادخ  لوسر  ارس ***  رد  شا  هکینامداش  سب  ر 
یتخاس  يدروخ  یئ  هنوگ  ره  ز  یتخادرپن ***  تمدخ  ینامز ز 

مانالا  ریخ  مزب  رد  هتسب  رمک  مامت ***  شتیب  لها  دوخ و  تمدخب 
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مرتحم ینز  اجنآ  فارشا  ز  مرح *** رد  ار  سابع  دوب  یلو 

شرازگ ار و  نوتاوخ  هنومیم  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  يراگتساوخ  نایب  رد 

مادب  شرهپس  يوک  داتفا  رد  مان ***  هنومیم  دوب  يرهاوخ  ارو 
راکماک  دش  سابع  دینشب  هچ  راگتساوخ ***  دش  هنومیمب  ربمیپ 

تفج  داب  تنمیم  اب  هنومیم  هک  تفگ ***  شیوخ  يوناب  رب  يداش  ز 
شورس  دمآ  هنومیم  تفج  مه  هک  شورخ ***  وناب  دمآ ز  رب  يداش  ز 

دنتساوخیم  هچنآ  ماکب  دمآ  هک  دنتسارآ ***  شراک  همه  يدوزب 
مانالا  ریخ  جیوزتب  دمآ  رد  مامت ***  رسارس  شرگ  زاس  دش  وچ 

هاوخ  رهم  لد  ماک  اب  دوب  یمه  هاگیاج ***  نآ  ردنا  زور  هس  ات  یبن 
يرواخ  ورسخ  دز  هدرپ  ارس  يرفولین ***  خرچ  رب  هچ  مراهچ 

ریذن  ریشب و  دهع  تشگ  نوچ  هک  ریفن ***  کناب  رافک  دمآ ز  رب 
دهم  ياج  نآ  زا  مراهچ  زور  هک  دهع ***  درک  نینچ  نامیپ  تقو  رد  هک 

نخس  نیا  رگم  دش  وا  شومارف  نتشیوخ ***  روشک  يوس  دنارب 
دیزگ  ار  هر  تسا  نینچ  اتفگب  دینش ***  ناشیا  راتفگ  هچ  ربمیپ 

ناور  رسارس  برثی  يوس  همه  نامز ***  رد  ات  دومرفب  ار  هپس 
دور  روشک  موب و  رب و  يوسب  دونغن ***  یمد  اجنآ  دوز و  دوش 

ماکداش  دوخ  زرم  يوس  دش  ناور  مانالا ***  ریخ  وچ  دمآ  رب  احطب  ز 
ور  درز  یکی  ره  هدش  تریح  ز  وا ***  راک  زا  رافک  موق  یلو 

ناهج  درگب  دنیبن  زگره  هک  ناهد ***  رد  همه  تریح  تشگنا  رس 
رامش  وزرب  ات  لزا  زور  ز  راگزور ***  نشور  ةدننیب  ود 

یتساک  هر  شتاذ  تسا  هدیدن  یتسار ***  یبوخ و  نیدب  ار  یسک 
راگزور  دش  هریت  رب  رافکب  راب ***  تسب  هگیاج  ناز  وچ  ربمیپ 

هاوخداد  لبه  يوس  دنتفرب  هآ ***  کشا و  زا  رپ  لد  هدید و  همه 
نامسآ  هیس  ناشلد  دود  زا  دش  ناغف ***  نادرگ  دمآ ز  رد  نادرگب 
راگزور  نام  هریت  دش  راک  نیا  زک  راوگوس ***  لد  دندومن  شیاین 

میدمآ  هانپ  ردنا  وت  يوسب  میدمآ ***  هاوخ  داد  وت  يوس  همه 
سک  میهاوخن  یئادخ  وت  زجب  سر ***  دایرف  ار و  ام  محر  نکب 
يرواد  نیا  رم  هتوک  دوز  ینک  يروای ***  رگا  ار  ام  راک  نیا  رد 
دنتخاس  اه  هلیح  یسب  وس  ره  ز  دنتخادرپ ***  هچ  شیاین  راک  ز 

سابع نداد  باوج  ناشیا و  نتفگ  نخس  سابع و  ۀناخ  رد  ندش  عمج  نایب  رد 
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هار  دنتسج  سابع  ناخ  يوس  هآ ***  درد و  اب  دنتفر  ماجنارس 
دندمآ  شیط  درد و  هشیدنا و  رپ  دندمآ ***  شیرق  گرزب  ناخب 

میب  رپ ز  نورب  درد و  رپ ز  نورد  مین ***  ود  مغ  زا  لد  درز و  میب  زا  خر 
نهک  ياهزار  هدنیآ و  ز  نخس ***  اج  ره  دنتفگ  دنتسشن و 

نامهیم  ارت  كرابم  اداب  هک  نابز ***  مغ  زا  رپ  کی  ره  دندوشگ 
(219  ) هحفص

داب  دای  ار  وت  شلاصو  زور  ز  داب ***  داش  تلد  ردارب  روپ  ز 
تفهن  زار  تشاد  نابز  ردنا  وچ  تفگ ***  هچ  احطب  ناگرزب  راک  ز 

مشچ  داشگب  مشخ  زا  رپ  نادرگب  مشخ ***  رپ ز  دش  سابع  دینشب  هچ 
رذحلا  امش  راک  رادرک و  ز  رس ***  هریخ  لد  دب  مدرم  يا  هک 

نیرق  شنادب  دب  وا  راتفگ  هک  نیب ***  شیپ  روشناد  تفگ  شوخ  وچ 
راکب  دیاین  شک  اهراک  دنک  راگزور ***  شدرگ  رب  هک  ار  یسک 

مدرم  نینچ  یتیگب  هدید  هک  یمدآ ***  دش  هچ  ار  امش  منادن 
تسد  دنرادن  رب  یمدرم  زا  هک  تسرپ ***  تب  رگ  تسا و  شیک  رفک  رگا 

دوب  اناد  کیدزن  هدیدنسپ  دوب ***  ابیز  دنمدرخ  مشچب 
دیورگب  واب  مدامد  یشیوخب  دینز ***  یشیوخ  فال  نامز  ره  امش 

تساور  یک  یمدرم  رد  دیدادن  تساوخ ***  هچ  ار  مرح  دیلک  نیتسخن 
ررض  عفن و  ناسکی ز  دوب  نآ  رد  رش ***  ریخ و  امش  يارب  ندادب 
نامزنآ  نینچنیا  وت  دهع  دب  هک  نامم ***  اجنآ  دیتفگ  هکنآ  رگد 

هوک  نوماه و  تشد و  يوس  نازیرگ  وا ***  شیپ  زا  دیتفر  هکنآ  رگد 
دد  وید و  ار  راک  نیا  دننیب  هن  درخ ***  دزن  تسابیز  هنوگنیز  هن 

نامهیم  اب  راتفر  هنوگنیز  هک  نامز ***  ار  امش  دمآ  رس  انامه 
یتساران  دیبوک و  ملظ  رد  یتساک ***  یجک و  زا  دیئامن 

هاپس  ناوارف  اب  هگیاج  نیا  رد  هاگ ***  دنچ  نیا  رد  دیآ  هک  انامه 
دروآ  درگب  نارادمان  رس  دروآ ***  درم  رایسب  موب  نیا  رد 

ماین  ردنا  هدوساین  انامه  مارگ ***  يادخ  زیت  غیت  رس 
نیچ  رازاب  وچ  ینیب  خرس  ناهج  نیمز ***  احطب  رافک  نوخ  زا  هک 

رس  اپ و  دش  هدودنا  لگ  ریزب  رب ***  موب و  ره  نامادب  شتآ  دز 
دیدن  یناگدنز  ینت  اجنآ  رد  دیزو ***  شغیت  قرب  هوک  تشد و  رهب 
دنام  هرای  یب  موب  روشک و  همه  دنار ***  هراب  وک  موب  ره  زرم و  رهب 

گنچ  وزابب و  شناهج  دزرین  گنت ***  تشگ  ناهج  شلاب  لاپوک و  ز 
دیشک  رس  رب  هدندرگ  خرچ  رپس  دیشک ***  رب  رس  ود  غیت  هنیک  رپ  وچ 

گنرد  باتش و  ار  نامز  نیمز و  گنج ***  ماگنه  هدنام  ورف  شغیت  ز 
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تخس  راکنیز  دیدیزگ  یتسس  هک  تخب ***  هریت  هدش  ار  امش  انامه 
دیمد  تلود  کلم و  امش  يوس  ز  دیسر ***  رخآب  یگرزب  ار  امش 

تشذگ  نمادب  شکش  رس  مغ  نآ  زا  تشگ ***  تفج  مغب  نایفس  دینشب  هچ 
برع  رایرهش  ياک  سابعب  بل ***  دنداشگ  احطب  ناگرزب 

تسس  راک  نیا  ردنا  ام  يار  همه  تسرد ***  زغن و  هلمج  وت  يار  دوب 
نود  نودرگ  دیدرگ  هنوگنیدب  نوگژاو ***  ام  رادیب  تخب  هدش 

یمدآ  ةویش  دد  وید و  زا  هن  یمدرم ***  نامدرم  ام  دیاین ز 
شیر  هنیس  هتشگ و  نوخ  درد  زا  لد  شیوخ ***  راک  زا  هلمج  هدش  نامیشپ 

سار  هریت  لد و  نوخ  رپ  دنتفرب  ادخ ***  لوسر  مع  کیدزن  ز 
رسب  دمآ  دب  ار  ام  راک  نیا  زک  رگیدکی ***  رب  راوخمغ  هتشگ  همه 

تسرد رسارس  وا  ۀتفگ  دوش  تسس ***  راک  دوش  ار  ام  میسرتب 

ریبز هحلط و  ندروآ  نامیا  نیلسرملا و  دیس  ترضح  نیبم  نید  نتفرگ  الاب  نایب  رد 

مارح  فوط  برثی ز  هب  دمآ  وچ  مانالاریخ ***  هک  يوار  تفگ  نینچ 
دش  زادرپ  هصق  همه  یتیگ  ود  دش ***  زاوآ  رب  روشک  تفه  همه 
دنکف  شتآ  رافک  رفک  رد  هک  دنلب ***  دش  رب  مالسا  تیص  نانچ 
نیگهودنا  تشگ  وا  زا  مور  هش  نیچ ***  ياراد  دیزرلب  شمیب  ز 

درب  زیورپ  كاخ  کلف  نیورپ  هب  درم ***  میب  زا  ورسخ  لد  مغ  نآ  زا 
ساپسان  دش  رفک  زا  هلمج  ناهج  ساره ***  دمآ  ردنا  ناتسودنهب 

تسرپ  شتآ  تشگ  ناهن  شتآب  تسخ ***  درد  زا  لد  ار  تب  هناختب  هب 
هایس  دش  ناهن  دیفس و  دش  نایع  هام ***  دیشروخ و  هراسخر  تخورفارب 

داد  مالسا  کناب  نامز  نیمز و  دایز ***  دش  نیک  رفک و  هر  ار  ناهج 
ور  هشیدنا  میب و  یب  دنداهن  وا ***  نید  يوس  اج  ره  ناگرزب 

ریبز  نید  يوس  دمآ  هحلط  ابا  ریخ ***  مالسا  شیک  دش  رافکب 
نخس  دبای  لوط  ناشمان  زا  هک  نمجنا ***  نآ  نارادمان  رگد 

دوز  دیئارگ  شنیدب  شمیب  ز  دوب ***  هک  سک  ره  هناگیب  شیوخ و ز  ز 
راک  ریبدت  دندرک  هنوگنیدب  رایتخا ***  یبن  نید  دندومن 

نید  تایار  تخارفا  رب  وس  رهب  نیرفآ ***  ناج  يورین  هب  ربمیپ 
رگداد  وا  لدع  دش  زرم  رهب  رب ***  موب و  شدمآ  نیگن  ریزب 
نیک رهم و  اب  تشونب  همان  یکی  نید ***  ياراد  هرصب  ةدنامرفب 

ار وا  ندومن  دیهش  ثراح و  نداتسرف  هرصب و  يامرفنامرفب  ص )  ) لوسر ترضح  نتشون  همان  نایب  رد 

درک  هار  زا  هاگآ  هاریب  هب  درک ***  هاگآ  مالسا  ار ز  وا  رم 
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داد  هداتسرف  تسدب  سپ  نآ  زو  داهن ***  متاخ  تشونب و  هدنسیون 
مانا  لوسر  صاخ  باحصا  ز  مانب ***  ثراح  دوب  یئ  هداتسرف 
هاگتسد  هتوم و  يوس  دمآ  هچ  هار ***  دیربب  دنچکب  هداتسرف 

دوب  موب  نآ  نابهگن  یناوج  دوب ***  مور  روشک  زا  روشک  نآ  هک 
رایشوهان  هاوخ و  دب  يوخ و  مژد  راکبان ***  هنیک و  رپ  شیدنا  دب 

نیما  لوسر  دزن  لوسر ز  نیمزرس ***  نادب  دماک  دینشب  وچ 
نمب  ار  یبن  مایپ  وگ  رب  هک  نتشیوخ ***  يوس  ار  وا  درک  بلط 

مایپ  يزیچ  وت  يوس  تسا  هدرکن  مانالا ***  ریخ  هک  شتفگ  هداتسرف 
ياج  دمآ ز  ردنا  نیک  مشخ و  زا  رپ  يار ***  هریت  كردب  نآ  دینشب  هچ 

وا  يوس  نونک  اجنآ  دنزیر  هک  ور ***  درک  دوخ  نارادمان  يوس 
نامز  ردنا  مه  ار  وا  دنتشکب  نامگدب ***  كردب  نآ  نامرفب 

ربخ ربمیپ  يوسب  دمایب  رومان ***  نآ  دنتشگ  هنوگنیز  هچ 

هتوم نتفرب  رگشل  ندومن  رما  هداتسرف و  لتق  زا  ربمغیپ  ندش  هاگآ  نایب  رد 

لیلج  رش  هدرک  زا  دش  هگآ  وچ  لیلج ***  راگدرک  ةداتسرف 
يادخ  لوسر  يور  تخورفارب  يار ***  هریت  سکان  نآ  رادرک  ز 

گنت  دنب  رمک  دنب  دندنبب  گنج ***  رهب  ات  دومرفب  ار  هپس 
دنروآ  نیک  شاخرپ و  يور  همه  دنروآ ***  نیز  ریز  همه  ناروتس 

( 220  ) هحفص رس  مشچ و  رب  تشگنا  دنداهن  رشبلا ***  ریخ  داد  نینچ  نامرف  هچ 
زامن  زا  دعب  وچ  دجسم  دمآ ز  رب  زاس ***  راک  رواد  ناهج  لوسر 

دیزگ  رب  ار  دیز  شیرالاسب  دیدب ***  رسارس  ار  هپس  نوچ  یبن 
رمک  هرمهب  ددنب  مزر  نآ  رد  رومان ***  رفعج  ات  دومرفب 

دید  رای  نارگید  رفعج و  نآب  دید ***  رالاس  هکنوچ  ار  دیز  یبن 
ور  گنج  يوس  درآ  رفعج  رگد  وا ***  دیدرگ  هتشک  رگا  دومرفب 

دهن  نادیمب  ور  رگید  يراوس  دهد ***  ناج  ادخ  هارب  وا  رگا 
نورب  رگشل  دیآ ز  رگید  یکی  نوخب ***  كاخب و  تطلغ  زین  وا  رگ 

هاگدروآ  تشد  رد  دنیارگ  هاپس ***  نارس  دیاب  بیترتب 
زاب  تشگ  اه  هدرپ  ناهن  زار  ز  زار ***  هنوگنیز  دومرف  هکنوچ  یبن 

دوب  ياجنآ  زودنآ  شناد  یکی  دوهی ***  داژن  ناروشناد  ز 
ربخ  نادرگب  شداد  زار  نا  زا  رسب ***  رس  یبن  تفگ  دینشب  هچ 

تفگ  زاب  ناتساد  نا  زا  نارایب  تفهن ***  زار  دروآ  رب  هدرپ  ز 
وگ  تفگ  هپس  نارس  اب  نینچ  وا ***  دنزرف  ود  وا و  مزر  رد  هک 

گنج  ماگنه  دندرگ  هتشک  همه  گنرد ***  یب  ودع  گنجب  هدومن 
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تسا  روخ  رد  وگتفگ  نا  ربمغیپ  ز  تسا ***  ربمغیپ  درم  نیا  هک  انامه 
نیک  ماگنه  دیدرگ  هتشک  امش  نیقی ***  دشاب  هداتسرف  وا  رگا 

نمه  رب  یک  دنتفگ  هدنخ  زا  رپ  نخس ***  يو  زا  هچ  نادرگ  دندینش 
وا تفگ  زا  نیدرگ  هتشک  ام  هک  وزرآ ***  نیا  زا  ریغ  ام  میرادن 

رگشل ندمآ  زا  هتوم  لها  ندش  هاگآ  هتوم و  بناجب  رگشل  نتفر  نایب  رد 

وا  تفگ  زا  میدرگ  هتشک  نیا  زا  راثن ***  اهناج  میئامن  شیارب 
ناهج  يور  رات  ناشدرگ  زا  دش  ناور ***  اجنآ  زا  دنتشگ  دنتفگب و 

رشبلا  ریخ  هداتسرف  رگشل  هک  ریس ***  دب  نآب  دمآ  یهاگآ  هچ 
ناروآ  مان  نایوج و  مزر  همه  نارک ***  هاپس  دمآ  رب  برثی  ز 

گنچ  لاگنچ و  لای  نوخ  رپ ز  همه  گنر ***  هداد  نوخب  ار  اهغیت  همه 
داشگ  نوخ  شا  هدید  لد و  زا  میب  ز  داهن ***  دب  نآ  راکنآ  هچ ز  هگآ  دش 

ناروآ  مان  نادرگ و  دنیایب  نارک ***  ره  زا  رگشل  ات  دومرفب 
دنامن  يدرم  زرم  نآ  موب و  نآ  رد  دناوخب ***  یهاپس  يرهش  وس و  ره  ز 

نت  لیپ  همه  گنچ و  ریش  همه  نمجنا ***  دندمآ  وا  درگ  همه 
تشاد  مین  ودب  ار  لد  هشیدنا  ز  تشاد ***  میب  زا  رپ  ار  نت  زاب  یلو 
تشرس  شیاتس  دومن و  شیاین  تشون ***  رصیق  يوس  رب  همان  یکی 

رطخ  روشکب  شراک  دمآ ز  هک  ربخ ***  شدومن  ربمیپ  راک  ز 
يرب  شناد  تسه  يربمغیپ  ز  يربمغیپب ***  دیامن  هناهب 

تسدب  درادن  يزیچ  غیت  زجب  تسه ***  زاجعا  ناهرب و  هن  ار  وا  رم 
دیروآ  نیگن  ریز  کلم  یسب  دیرتسگ ***  نیک  موب  ره  زرم  رهب 

زارف  نودرگ  تشگ  نیک  ریشمشب  زاجح ***  قارع و  کلم  رهش و  ربا 
تسا  یهاگآ  یک  توبن  راک  ز  تسا ***  رم  یهاشنهش  ياوه  ار  وا 

ریسا  دیامن  ار  نز  درم و  دشک  ریلد ***  ددرگ  موب  ره  زرم و  رهب 
وجگنج  همه  گنچ و  زیت  همه  وا ***  درگ  رب  درگ  يرگشل  هدش 

مور  کلم  رب  دیزای  تسد  نونک  موب ***  زرمنآ و  تخادرپب  رسارس 
يرد  ره  زا  دمآ  وا  نامرفب  يرگشل ***  نونک  ام  روشک  يوس 

هابت رسارس  روشک  کلم و  دوش  هاپس ***  دیامن  درگ  ام  دادماب 

هتومب رگشل  نداتسرف  هللا و  لوسر  راک  زا  ندش  هاگآ  رصیق و  دزنب  همان  ندیسر 

مور  ناطلسب  دیآ  ردنا  تسکش  موب ***  زرم و  نونک  دمآ  يو  تسدب 
دیلبنش  نوچ  میب  زا  تشگ  شخز  دیسر ***  رصیق  کیدزن  همان  نآ  هچ 

دناشن  ار  یکی  ره  دوخ  کیدزنب  دناوخب ***  ار  نارس  نادرخب و  همه 
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تسا  یبن  ای  بلط  دیامنیم  یهش  تسیک ***  هک  منادن  اروک  تفگ  نینچ 
درک  دای  یسب  ربمیپ  راک  ز  درک ***  داینب  هچ  ار  نخس  نتسخن 

راکچ  روشک  کلم و  يوس  ار  یبن  رایرهش ***  یک  دنتفگ  زاوآب 
دنک  یهاوخ  هنیک  رکشل و  دشک  دنک ***  یهاشداپ  يوعد  اجک 
نخس  دنار  زاجعا  ناهربب و  نمجنا ***  رد  هک  سکنآ  دشاب  یبن 

وا  نید  يوس  دیان  هک  ره  دشک  وا ***  نیئآ  دشاب  نیک  هکسکنآ  هن 
تفج  داب  درخ  اب  وت  يار  يا  هک  تفگ ***  دیدنخب و  رصیق  دینشب  هچ 

راکش نمشد  نادرم  ریش  همه  رامش ***  یب  نارس  ات  سپ  دومرفب 

شرازگ مالسا و  رگشل  گنجب  هتومب  سودس  يرادهپس  هب  مور  رگشل  ندش  هناور 

دوعق  مایق و  یئاج  دنزاسن  دوز ***  ياجنا  دننار ز  هتوم  يوس 
موب  زرم و  روشک و  هبت  دش  نارگ  مور ***  کلم  زا  دما  نورب  یهاپس 

هاک  دننام  داب  رب  هتوم  دشب  هار ***  دومیپ  هتوم  يوس  رگشل  هچ 
نیمزرس  نآ  کیدزن  دندیسر  نیما ***  لوسر  هاپس  وس  نآ  زو 

هار  سوساج  داتسرف  ردارب  هاپس ***  نآ  زا  هگآ  لیلج  رش  دش  هچ 
دنمشوه هشیپ و  رنه  ریلد و  دنپ ***  نوسفا و  رکم و  زا  ریپ  ناوج 

سودس ندش  هتشک  ندومن و  گنج  مالسا و  رگشل  نتفای  ربخ  هتومب و  سودس  ندیسر  نایب  رد 

نید  هاش  رگشل  يوس  دش  ناور  نیزگ ***  راوس  درگ و  دنچ  ابا 
ماک  دوب  شزادرپ  هلیح  همه  مان ***  سودس  رکم  هلیح و  زا  رپ 
دنتفاتشب  هنیک  زا  رپ  شیوسب  دنتفای ***  ربخ  رگشل  نادرگ  وچ 

كاخ  تشگ  نوگلعل  همه  نوخ  ز  كاله ***  يدوزب  ار  وا  دندومن 
ریسا  یضعب  دنتشگ و  هتشک  همه  ریگتسد ***  شرگشل  سب  دندومن 

رس  ششوه ز  تفر  نیرب  خرچب  ربخ ***  نیا  لیلج  رش  يوس  دمآ  هچ 
رامش  یب  رگشل  اب  تفر  نورب  داز ***  راک  رد  هنیک  رپ  تسب  رمک 

دنتفاتشب  هنوگنیدب  رگشل  هک  دنتفای ***  یهگآ  یبن  شیج  هچ 
رشبلا  ریخ  يوس  یسک  دیاب  هک  رگیدکی ***  اب  دنتفگ  درد  زا  رپ 

مینک  هر  نیا  زا  راک  ةراچ  همه  مینک ***  هگآ  رگشل  نیز  میتسرف و 
(221 هحفص (  رازه  دیآ  ردنا  رازه  دص  اب  هک  راز ***  راک  هویش  دوب  نیا  اجک 

نایز  ناشناج  دیآ ز  رب  رخآب  ناولهپ ***  یگنج و  دوب  هچ  رگا 
تسج دادما  ربمغیپ  دیاب ز  هک  تسرد ***  ناسنیدب  دش  ناشیار  همه 

ترضحنآ زا  ندومن  يرای  بلط  و  ص )  ) ربمغیپ دزنب  مالسا  رگشل  نتشون  همان  نایب  رد 
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اشگ  لگشم  تسه  وا  راک  رهب  امنهر ***  دوب  وا  یلگشم  رهب 
ریگتسد  وت  فطل  یک  دنتشون  ریذپلد ***  ۀمان  یبن  يوسب 

تسا  رگشل  ارت  کیالم  شیج  ز  تسا ***  روای  رگداد  رواد  ارت 
دوش  رگشل  شیج و  همه  یتیگ  ود  دوش ***  رتسگ  هنیک  وت  يار  رگا 

يرگشل  نایبورک  دتسرف ز  يرواد ***  هگ  رواد  وت  رهب  ز 
نارک  ات  نارک  کیالم  جوف  ز  نایبورک ***  نایناحور و ز  ز 

لیلج  يادخ  دزن  یهاپس ز  لیئربج ***  دروآ  وت  دادماب 
رامش  نارک و  باسح و  ارنآرم  راگزور ***  رتسگ  هپس  دنادن 

نیچ  يایرد  وچ  دشورخ  رب  نیمز  نیک ***  ریشمش  دوخ و  ناتفخ و ز  ز 
نیگن  شقن و  رهم  شدشاب  دوب  نیرفآ ***  ناهج  شک  هپس  شک  یسک 

موب  زرم  روشک  دش  هدیشوپ  هک  مور ***  ناطلس  دمآ ز  رگشل  یکی 
یبن  يور  همان  ناز  تخورفا  رب  یبن ***  يوسب  دمآ  همان  نآ  هچ 

ور دادماب  ناشیا  يوس  دهن  وجگنج ***  دلاخ  ات  دومرفب 

نید لها  دادماب  ار  دیلو  نبدلاخ  لوسر  ترضح  نداتسرف  نایب  رد 

میک  ماگنه  هتسیاش  ناریلد  نیزگ ***  يراوس  دلاخ  درک  نیزک 
رشبلا  ریخ  شیج  هگ  رگشل  هب  رومان ***  رگشل  اب  تشگ  ناور 

زاس  مزر  نیا  زا  میدرگ  زاب  نونک  زاب ***  دنام  ناتساد  نیا  ياجنیا  رد 
راز  راک  یپ  ندرک  دادماب  رادمان ***  دلاخ  وک  شیپ  نازک 
ور  دنداهن  نارادمان  يوس  وجگنج ***  رگشل  نارکیب  دسر 

بیکش  ربص و  تفر  لد  ارنالی ز  بیهن ***  دمآ  رد  نادرگ  ياهلدب 
تشذگ  ناویک  ناریلد ز  شورخ  تشذگ ***  ناهیک  ناراوس ز  بیهن 

دیدپ  دش  نامسآ  رگید ز  نیمز  دیمد ***  رب  نیمز  زک  نیک  درگ  سب  ز 
ياون  رپ  دش  خرچ  مخ  نورد  يان ***  زاوآ  ناراوس و  کناب  ز 

ناتسادمه  گرم  اب  هتشگ  همه  ناتساد ***  نآ  زا  مالسا  ناگرزب 
رایتخا  ار  راکیپ  دندومن  راو ***  هراچیب  راکنا  زا  راچانب 

رشبلا  ریخ  راتفگ  تسار  دش  هک  رگیدکی ***  اب  هدنخ  رپ  دنتفگب و 
نامگ  یب  یندوب  دوب  انامه  نامز ***  دمآ  رس  ار  ام  مزر  نیا  رد 

رازه  دیآ  ردنا  رازه  دص  اب  هک  راگزور ***  هدننیب  ود  هدیدن 
دنتخارفا  ندرگ  هگ  دروآب  دنتخات ***  نورب  نیک  رپ  دنتفگب و 
هایس  واگب  يدیفس  يوم  وچ  هاپس ***  نآ  اب  مالسا  شیج  همه 

دندمآ  گنچ  زیت  ار  گنج  همه  دندمآ ***  گنجب  ناریلد  وس  ره  ز 
نیمز  نامز و  زا  ویرغ  دمآ  رب  نیک ***  غیت  رگیدکی  رب  دندیشک 
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ياج  كاخ  رد  درک  ناشکرس  نت  يارک ***  رس  دش  غیت  هزین و  رس 
نوگژاو  نآ  رد  یتشگ  هک  نت  یسب  نوخ ***  يایردب  روانش  ناروتس 

نیرع  ریش  دننام  دیرغب  نیک ***  غیت  اب  مزر  رد  دیز  یلو 
دنمتسم  وا  زرگ  زا  دش  نت  یسب  دنکف ***  نت  زا  ریشمشز  رس  یسب 

درک  كارتف  بیز  نارورس  رس  درک ***  كاچ  ناشکرس  رس  رجنخب 
ریگ  وراد  هر  دمآ  رب  نادرگ  ز  ریفن ***  رگشل  دمآ ز  رب  شزرگ  ز 

يرگنب  هپس  يوسب  يدنتب  دیدب ***  يریلد  نآ  ناشرالاس  هچ 
رس  دیزاس  رود  شنت  زا  غیت  ز  رو ***  هلمح  واب  رسکی  دیدرگ  هک 

ور  دندرک  هنیک  رپ  دیز  يوس  وا ***  رادرک  رگشل ز  هرابکیب 
كاخب  نیز  رب  زا  دیز  داتفیب  كاچ ***  دندرک  ریشمشب  ار  شنت 

شرکیپ هر  كاخ  رد  داتفیب  شرس ***  نت  زا  درک  ادج  رجنخب 

نیبم نید  باحصاب  ربمغیپ  نداد  ربخ  نیک و  تشد  رد  دیز  ندش  دیهش  رکذ 

روصق  روح  يوس  نیک  تشد  زا  دش  رود ***  تشگ  نادکاخ  انگت  نیا  زا 
تفگب  یناهن  زار  هتفهنب  هچ  تفهن ***  زار  ياناد  تفگ  نینچ 

نیز  تشپ  زا  دیز  نیمز  يورب  نیک ***  تشد  رد  داتفا  هک  مدنآ  هک 
نید  ناگرزب  هداتس  شدرگب  نیما ***  لوسر  هتسشن  برثیب 

رهگ  رد و  هدید  زا  راسخرب  رشبلا ***  ریخ  هاگان  تخیر  ورف 
رهم  يور  رب  تخیر  ورف  هراتس  رهچ ***  دولایب  شکش  رس  نینوخ  ز 

دشکاچ  شمغ  زا  نید  لها  لد  دش ***  كانمغ  دیدرگ و  درد  زا  رپ 
ناهد  هدرک  زاب  ادخ  لوسر  ناتساد ***  زا  دیسرپن  سک  یلو 

دیشچ  تداهش  بارش  مد  نیا  رد  دیهش ***  مدنیا  تشگ  نیزگ  دیز  هک 
راگزور  واب  دمآ  رس  نادیمب  راز ***  راک  ۀتشک  دش  تشگ و  یسب 

لولم  ناریلد  لوسر و  مغ  نآ  زا  لوسر ***  نآ  ارجام  نآ  زا  داد  ربخ 
دنکف  شتآ  هصغ  نآ  زا  اهلدب  دنلب ***  دش  نیزح  ياون  دندش و 
رشبلا  ریخ  دومرف  هراب  رگد  رگ ***  هحون  شمتام  رد  دنتشگ  هچ 

نیرق  دش  نیرفآ  ناهج  اب  نونک  نیک ***  تشد  رد  هتشک  رگا  دیز  دش  هک 
نانعمه  فرش  ناز  نایناحورب  نانج ***  يوسب  دش  ناور  نادیم  ز 

نیشنمه  نانج  رد  سدقلا  حورب  نیرب ***  دلخب  دش  وا  ياج  دش و 
نفک  لسغ و  شناتفخز  نوخ و  ز  نمجنا ***  نآ  ردنا  دیزب  رگا ش 
لیبسلس  همشچ  زا  شلسغ  دهد  لیئربج ***  نانج  رد  نونک  نکیلو 

كاخ  شوسیگ  ناملغ ز  دنناشف  كاپ ***  درگ  شا  هرهچ  زا  روح  دنک 
دنک  يراکماک  نیرب  دلخب  دنک ***  يرایرهش  نانج  کلمب 
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نیع روح  شتمدخ  رد  هتسب  رمک  نیمالا ***  حور  حدم  دنک  ار  وا  رم 

دیوگ راوگرزب  نآ  فیصوت  راز و  راک  نادیمب  رایط  رفعج  نتفر  نایب  رد 

وزرآ  نید  نارای  ندومن  وگتفگ *** نیا  درک  رشبلا  ریخ  وچ 
راز  راک  زا  میئوگ  زاب  ات  هک  راذگ ***  اجنآ  رد  ار  ناتساد  نونک 

نیک  تشد  هیاریپ  تشگ  شنت  نیزگ ***  دیز  دیدرگ  هتشک  وچ  هک 
دیپط  نوخ  رد  دیز  نت  نوچ  یلو  دیسر ***  رفعجب  تبون  هراب  مود 

هرز  نیک  رپ  دروآ  رب  ار  نامک  هرز ***  دوخ و  ناتفخ و  دیشوپب 

( 222  ) هحفص
نیچ  رپ ز  نیبج  دش  ناور  داهن و  نیز ***  كارتفب  نیک  زا  رپ  يدنمک 

فانملادبع  هدنژ  ناور  یتفگ  وت  فاصم ***  مزر  يوس  ناور  دش  وا  وچ 
شرس  هدیسر  نادرگ  نودرگب  شرب ***  لای و  دیشوپب  نشوجب 

راقفلاوذ  تفکب  نیک  یپ  زا  یلع  راز ***  راک  رد  هتشگ  نایع  یتفگ  وت 
دش  رون  زا  رپ  نادیم  يور  همه  دش ***  رون  رپ  تشد  وا  راسخر  ز 

دش  هریت  وا  راسخرب  شمشچ  ود  دش ***  هریخ  وا  زا  یمور  رادهپس 
رهم  تشد  نآ  رد  یئوجمزر  یپ  رهپس ***  هن  زا  دمآ  دورف  یتفگ  وت 

ساپ  تسناد  ار  شیوخ  یسک  ره  همه  ساره ***  یمور  شیج  رد  داتفا  رد 
هامب  دمآ  رب  رگشل  ود  شورخ  هاگدروآب ***  دش  ناور  رفعج  وچ 

تسم  نالیپ  دننام  دیشورخ  تسدب ***  یغیت  وزابب و  ینامک 
نو  دالوف  تسه  وا  هک  یتفگ  وت  نت ***  هدرک  ناهن  نهآ  دالوفب و 
دنزگ  نودرگب  شنارگ  زرگ  ز  دنمتسم ***  نالی  شنانس  كون  ز 

مور  ناریلد  يو  زا  دندیمر  مور ***  نادرگ  نادیمب  دمآ  وچ 
نفک  دش  نت  بیز  همه  ار  نالی  نت ***  هنیئور  درک  نآ  يورین  ز 

نیک  نادیم  تشگ  اپ  تسد و  زا  رپ  نیمز ***  رس  نآ  رد  شروز  وزاب و  ز 
درد  ها و  زا  رپ  رسکی  رود  زا  دش  درم ***  نادرم  ناریلد و  دورد 

دناکچ  نوخ  نامسآ  نماریپ  هب  دناشف ***  نماد  وچ  نتسج  مزر  یپ 
یسک  دماین  شمزر  يوس  رگد  یسب ***  نادیمب  نادرگ  دنکفا  وچ 

هاپس  رب  دز  کناب  یکی  دبهپس  هاگدروآ ***  وچ  دش  هپس  زا  یهت 
وا  راک  یگرابکی  دیزاسب  وس ***  راچ  زا  شیوس  رب  دیزات  هک 
دنتخارفا  ندرگ  نتشک  یپ  دنتخات ***  نورب  وس  ره  ناراوس ز 

هاپس  هاش و  تشک  یمه  وس  ره  ز  هاگدروآب ***  رفعج  تشگ  یمه 
دش  زیچان  درم  یسب  وس  ره  ز  دش ***  زیرنوخ  وچ  شزیت  غیت  رس 
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راذگ  ندرک  تسراین  شدنمس  راذگهر ***  رد  دنکفا  هتشک  سب  ز 
كاچ  داتفا  رد  اهلدب  شراک  ز  كانفوخ ***  وا  راک  زا  تشگ  هپس 

دنتخیواین رد  الب  مادب  دنتخیرگب ***  میب  زا  ماجنا  رس 

ار وا  رفعج  نتشک  نادیمب و  یمور  ناوج  ندمآ  رارشا و  هورگ  اب  رفعج  ندومن  داهج  رکذ 

گنجب  دمآ  رد  يدرم  بارعا  هک ز  گنت ***  تشگ  شلد  یمور  رادهپس 
دندش  نازیر  کشا  وا  ریشمش  ز  دندش ***  نازیرگ  شگنج  یهاپس ز 

موب  زرم و  نآ  رادهپس  يدوب  هک  مور ***  ناطلس  ناشیوخ  یناوج ز 
( 223  ) هحفص

ریش  لاگنچب  گنچ و  هنیگنلپ  ریلد ***  ورین  هب  يوق و  زابب و 
گنت  دروآ  مه  شیپ  دیدرگ  وچ  گنج ***  نادیمب  دمآ  هنیک  زا  رپ 

تسیک  بارعا  دنویپ ز  شیوخ  ارت  تسیچ ***  وت  مان  دیسرپب  نیتسخن 
نامز  دمآ  رس  وت  رب  هک  یسرپ  هچ  ناشن ***  مان و  هک  خساپ  داد  نینچ 

غیم  هدنرغ  وچ  دمآ  رفعج  يوس  غیت ***  دروآ  رب  یمور  دینشب  هچ 
تخاس  مینودب  ار  وا  دوخ  هلک  تخآ ***  غیت  وا  يوس  دش  کیدزن  هچ 

درشف  ار  اپ  ود  تسد و  تشارفارب  درب ***  تسد  ود  نآ  رگ  هگن  رفعج  هچ 
گنج  نیئآ  يار و  یتخوماین  گنه ***  شوه و  اب  درم  ياک  دیشورخ 

نابرهم  ردام  وتب  دیرگ  هک  نامز ***  نیا  تنزومایب  نم  نونک 
گنچب  نارب  غیت  یکی  هتفرگ  گنت ***  دروآ  مه  اب  دش  نیا و  تفگب 

دنمس  گنت  تشپ  ات  درک  رذگ  دنلب ***  دش  وا  غیت  وا  يوس  رب  وچ 
راوس  دنمس و  شدرک  همین  ودب  رادمان ***  لی  نآ  تسد  برض  کیب 

تخاس  مین  ودب  شبسا  دروآ  مه  تخات ***  دروآ  مه  قرفب  نیک  زا  رپ 
بسا  تشپ  ات  دروآ  مه  قرف  ز  بسشک ***  رذآ  وچ  شغیت  درک  رذگ 
ناغف  یمور  نادرگ  دمآ ز  رب  ناوجون ***  نآ  تسد  رد  هتشک  دش  هچ 

گنت  دنبرمک  دنب  دندومن  گنن ***  مان و  یپ  زا  هرسکی  همه 
نامک  دنمک و  غیت و  دنتفرگ  ناج ***  دقن  فکب  رسکی  دنداهن 

راز راک  رد  درم  کی  دوآب  رازه ***  نارازه  نادرگ  دنتفرب 

ناریلد يوه  ياه و  ندش  دنلب  مالسا و  رگشل  رب  مور  رگشل  ندرک  هلمح  نایب  رد 

هابت  شراک  دیزاس  ریت  زا  هک  هاپس ***  یمور  رالاس  دیشورخ 
ریگ  هشوگ  نیرب  خرچ  میب  زا  دش  ریت ***  زارمه  تشگ  نامک  خرچ  هچ 

تفرگ ناکیپ  رافوس  ز  باهـش ***  كوانب  نودرگب  دـمآ  رب  گنت  تشگ  نیمز  نامز و  ياضف  گندـخ ***  یمور  تفر  اوه  رب  سب  ز 
باتفآ 
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ریت  مارهب و  خرچ و  دش  همیسارس  ریت ***  تفر  اوه  رب  نیمز  زا  سب  ز 
تخب  تشگ  رب  تفگ  لدب  رفعج  هک  تخس ***  دندومن  ناراب  ریت  نانچ 

رپ  دروآ  رب  نادیمب  شدنمس  رو ***  هلمح  دش  جوف  رهب  وس  رهب 
نامک  ریت و  تسد و  رس و  يداتف  نامز ***  ره  نیمز  رب  وا  ریشمش  ز 

ریس  خرچ  رب  هچ  اهنامک  خرچ  ز  ریگ ***  راد و  هگ  نادیم  نهپ  نآ  رد 
يدمآ  نوگن  نیز  رس  زا  ودع  يدمآ ***  نورب  نو  ودع چ  تصش  ز 

ریت  رپ ز  نامسآ  نامک  رپ  نیمز  ریلد ***  نآ  رگشل و  نآ  تسد  زا  دش 
نامک  هزرب  تشاد  يرسیب  نت  نارک ***  ره  زا  تشد  نآ  رد  هداتف 

يدمآ  ریزب  الاب  هدننز ز  يدمآ ***  ریت  وچ  الابب  شتصش  ز 
تسخ  درد  نآ  زا  لد  ار  رادهپس  تسکش ***  هر  رگد  دش  هپس  رب  وا  زا 

ناشن  دشاب  هچ  مانب و  دشاب  هچ  ناوجون ***  نیاک  دیسرپب  رگشل  ز 
تسا  رورس  نارورس  رب  دنمرنه و  تسا ***  ربمغیپ  شیوخ  نیاک  دنتفگب 

تفگ  هشیدنا  درد و  رپ  دیزرلب  تفگش ***  رد  دش  دینشب  هچ  دبهپس 
مور  ناطلس  هن  دنامب  یمور  هن  موب ***  زرم و  نیا  مزر  رگ  تسا  نینچ 

رو  هلمح  هدش  شیوسب  رسارس  رگد ***  راب  دومرف  نیا و  تفگب 
موش  تخبدب  درم  يا  تفگ  واب  مور ***  نادرگ  يدرم ز  دینشب  هچ 

گنه  مزر و  نی  زا  اداب  گنن  ارت  گنن ***  دنام  نایمور  رب  وت  راک  ز 
هابت  نادیمب  ار  وا  راک  منک  ناگدروآب ***  مزاتب  نونکا  نم 

كاپ  گنن  نیا  گنز  زا  نماد  دوب  كاخب ***  ندرپس  نت  دوب  وکین  هچ 
راکماک  ولهپ  ياک  دیشورخ  راز ***  راک  رد  دیزات  نیا و  تفگب 

ینک يراپسناج  نونک  متسد  ز  ینک ***  يرادیاپ  رگا  ممزرب 

بسا ندنام  راک  زا  ار و  ناشیا  زا  یکی  ندرک  مین  ودب  راکبان  هورگ  نآ  اب  رایط  رفعج  ندرک  داهج  رکذ 

لای  روز و  اب  درم  ياک  دیشورخ  لاگس ***  دب  نآ  زا  رفعج  دینشب  هچ 
زیختسر  وت  لاب  رپ و  اب  دوش  زیت ***  غیت  رجنخ  رس  نونکا  مه 

تفج  تسین  ارم  نارادمان  نیز  هک  تفگ ***  دیرغب و  یمور  دینشب  هچ 
رهم  هام و  خر  نوخ  زا  رپ  مغیت  ز  رهپس ***  دیرگب  منانس  كون  ز 
راز  راک  هگ  گنج و  ماگنهب  راگزور ***  نم  وچ  يریلد  هدیدن 

يوگتفگ  هدهیب  نینچ  ياراد  هچ  يوجم ***  یئاهر  مغیت  زرگ و ز  ز 
رس  همیسآ  تفر  ودع  يوسب  رمک ***  زا  غیت  دروآ  رب  تفگب و 

اپ  درشفیب  تسد و  تشارفا  رب  اج ***  دمآ ز  رب  رفعج  دید  نآ  وچ 
نیز  تشپ  زا  تشم  کیب  شدوبر  نیک ***  نادیمب  وا  اب  گنت  دش  هچ 

گنردیب  نایمور  رگشل  يوس  گنچب ***  هتفرگ  ار  وا  دیزاتب 
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رسب  ات  اپ  شدرک ز  همین  ودب  رگد ***  تسدب  تسدب و  شتفرگ 
تشگ  زاوآ  رپ ز  وا  زا  رگشل  ود  تشگ ***  زاب  رگشل و  رب  دنکفیب 

هاش  مزر  رد  دیدرگ  زوریف  هک  هامب ***  دمآ  رب  ناریلد  شورخ 
تسخ  درد  زا  لد  رسارس  ار  هپس  تسکش ***  دمآ  ردنا  هپس  یمورب 

نارس  رسکی  دنتشگ  همیسارس  ناروآ ***  مان  ياج  رب  دندنامب 
ریگ  ياج  وا  لاب  رپ و  رب  هدش  ریت ***  كون  سب  رفعج ز  بسا  یلو 

ادج  هراوس  زا  دش  هچ  رواکت  هار ***  بات  رگد  شدوبن  نتفرب 
درپس  ناج  دوخ  دنوادخ  ياپب  درم ***  تشد و  نآ  رد  مد  رد  داتفیب 
ناوتان  شنت  هتشگ  مخ  سب ز  ز  ناور ***  نوخ  يدب  رفعج  مادنا  رب 
گنجب  هدایپ  دمآ  ردنا  ریش  وچ  گنن ***  دوب  شنتفر  نورب  نادیم  ز 

رامد نارادمان  زا  دروآ  رب  راوس ***  نیدنچ  دنکفیب  هدایپ 

راوگرزب نآ  تسد  ندش  ادج  راز و  راک  نادیمب  رایط  رفعج  دنام  هدایپ  رکذ 

دیزگ  نادندب  ار  بل  ود  شراک  ز  دیدب ***  ارنآ  وچ  یمور  رادهپس 
موش  كاپان  موق  رنه  یب  يا  هک  مور ***  نارادمان  رب  کناب  دزب 

ماک  دیئوج  دیزاب و  تسد  وا  رب  مادب ***  دما  ردنا  نینچ  يراکش 
رپس  غیت و  زرگ و  اب  ناراوس  ریس ***  دب  كردب  نا  نامرفب 

دنتخادنا  كوان  رجنخ و  وا  رب  دنتخات ***  ناور  وس  ره  شیوسب ز 
زیت  غیت  اب  دیزاتب  شیوسب  زیتس ***  رپ  لد  اب  ریس  دب  یکی 

دنکف  نادیمب  ار  وا  تسد  یکی  دنلب ***  شغیت  تشگ  وا  وچ  نیک  زا  رپ 
امزآ  مزر  تشگ  رگد  تسدب  اپ ***  دمآ ز  ردنا  وا  تشذگب  هچ 

دیسر  نمشد  کیدزنب  ای  نینچ  دیود ***  غیت و  تفرگب  تسد  کی  هب 
( 224  ) هحفص

رود  درک  نت  ار ز  شرس  رجنخب  روب ***  تشپ  زا  شدنکفا  غیت و  دزن 
دیزگ  نادندب  تریح  تشگنا  رس  دید ***  راتشگ  هنوگنیز  وچ  دبهپس 

نانس  غیت و  دنتفرگ  ناراوس  نامز ***  رد  ات  دومرف  هراب  رگد 
درک  تخس  رمک  لاود  ندرمب  درک ***  تخد  رپ  دنویپ  شیوخ و  زا  لد 

هابت  شزور  راکیب  راک  دش  هک  هاپس ***  یمور  دندید  هچ  ار  وا  رم 
گنچب  رجنخ  غیت و  یکی  ره  همه  گنت ***  دندیسر  شدرگب  وس  ره  ز 

ناتسد  وا ز  يولهپ  هب  نیک  زا  رپ  نانع ***  شیوس  دیئارگ  يراوس 
دیرد  ار  وا  هاگیهت  رجنخب  دیسرن ***  وچ  وا  يوس  رگد  يراوس 

دنکف  ار  وا  ياپ  کی  ریشمشب  دنمس ***  شیوس  دنار  رگد  يراوس 
نیزگ  درگ  رادهپس  نا  درپس  نیرفآ ***  ناجب  ار  ناج  ماجنارس 
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دیرتسگ  نایشآ  نانج  ردصب  دیرپ ***  شحور  غرم  نامز  رد  نت  ز 
نیرفآ ناج  يارادب  دش  نیرق  نیرق ***  دش  نیرفآ  ناهج  برقب 

وا تداهش  زا  راصنا  رجاهمب و  لوسر  ترضح  نداد  ربخ  نادیم و  رد  رفعج  ندش  دیهش  نایب  رد 

اج  دمآ ز  رب  نایرگ  هاگان  هک  ادخ ***  لوسر  سلجم  هب  هتسشن 
رانک  رد  نوخ  هدید  زا  دیرابب  راوگوس ***  دش  دیلان  دیشورخ و 

ناغف  وا  شورخ  رد  نید  لها  همه  نامسآ ***  شا  هیرگ  زا  دیئرگب و 
زاب  زار  نارورسنا  زا  دنسرپ  هک  زار ***  ياناد  دزن  نمجنا  دندش 
نابز  دیاشگ  رب  نآ  رس  زا  هک  نآ ***  يارای  هن  ار  یسک  نکیلو 
ازکناج  هصق  نآ  زا  داد  ربخ  ادخ ***  لوسر  شدوشگ  رب  نابز 

دیرپ  شحور  غرم  نت  مد ز  نیا  رد  دیپط ***  نوخ  رد  هصرعنآ  رد  رفعج  هک 
نیرفآ  ناج  داد  ضوع  شلاب  ود  نیک ***  تشد  رد  داتفیب  شتسد  وچ 

زان  لیربجب  دراد  زارورپ  ز  زاب ***  لاب  نیرب  دلخب  شدومن 
نیرب  تشهب  ردنا  هرهش  دوب  نیرفآ ***  ناج  لضف  زا  رایطب 

شرکاچ  نایبورک  جوف  هدش  شرب ***  ردنا  رکاچ  نایسدق  هدش 
ور  راکیپ  تشد  رد  ددرگ  نوچ  هک  وا ***  راکیپ  میوگ ز  هچ  نکیلو 

هاگدروآ  تشگ  رس  ایرپ و  هک  هاپس ***  نارس  نادنچ  دنکفیب 
رامشیب  رگشل  نآ  دش  هتسکش  رازه ***  دص  ربا  دمآ  رب  اهنتب 

مین  ود  مغ  نآ  زا  دش  ناشنید  لد و  میب ***  نادرگ ز  دندیمر  شزرگ  ز 
راز  راک  رد  هتشک  دش  ماجنارس  رامشیب ***  نایمور  زا  دنکفا  وچ 
نز  درم و ز  دمآ ز  ندیشورخ  نمجنا ***  ربخ  نیا  نوچ  دندینش 

تشگ  هلال  نز  درم و  هدید  نوخ  ز  تشگ ***  هلان  زا  رپ  برثی  کلم  همه 
رهم  دیهان  ریت و  نود  نودرگب  رهچ ***  كاپ  نآ  دیدرگ  هک  یتفگ  وت 
رش  روش و  هج  شش  ره  دمآ ز  رب  رگ ***  هحون  زا  رپ  دش  نامز  نیمز و 

تسشن  متامب  ناویک  رهم و  هم و  تسخ ***  هودنا  درد و  زا  لد  ار  کلف 
اپب  نایرگ  ناویرغ و  هداتس  ادخ ***  لوسر  دزنب  رفنضغ 

تسیرگ  دومن و  یلست  ار  وا  رم  تسیرگنب ***  وا  رب  تقفش  ربمیپ ز 
راگدرورپ  تسا  ابیکش  رای  هک  راک ***  داب  تیئابیگش  مغ  نیز  هک 

بیصن  دراد  هچ  ره  ار  هک  ره  دسر  بیکش ***  ربص و  داب  ارت  متامب 
دود  دروآ  رب  نمشد  تمان ز  هک  دوبن ***  نم  رب  ياراکشآ  رگا 

یمداتسرف  تیودع  مزرب  یمداد ***  هپس  حالس و  نم  ارت 
رامد  يرآ  رب  ردارب  نوخ  ز  راقفلاوذ ***  رس  رب  نایمور  زا  هک 
وت  مان  دنک  وا  یهاوخنوخ  هک  وت ***  ماک  رب  راک  دوش  نکیلو 
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گنن  مان  زا  دنیوش  وت  مانب  گنت ***  راک  دوش  ام  رگشل  رب  وچ 
دنروآ  ریش  مان  همه  تمانب  دنروآ ***  ریذپلد  همان  یکی 

ارت  يار  نیئآ و  دنیامن  ارت ***  ياول  رس  رب  دنزارف 
گنت  هتسب  نایم  ردارب  نوخب  گنجب ***  رفنضغ  ناشورخ  دمآ  هک 

هاپس  نایم  يویرغ  دتفا  رد  هاگدروآ ***  تشد  زا  دنزیرگ 
تسد  ریچ  ام  شیج  دوش  ناشیا  رب  تسکش ***  ناشیارب  دیآ  وت  مان  ز 

اجز  دمآ  رب  نارادمان  لد  ادخ ***  لوسر  ار  نخس  نیا  تفگ  هچ 
هاگمزر  رد  دندرگ  هتشک  همه  هابت ***  رسارس  رگشل  شیج و  دوش 

راز راک  نآ  گنج و  نآ  زا  میآ  رس  راک ***  زاغآ  هب  مدرگ  زاب  نونک 

راد نید  درم  نآ  ندش  دیهش  راز و  راک  نادیمب  هحاور  نبا  ندمآ  نایب  رد 

دیسر  يریلد  هجاور  نباب  دیهش ***  دش  رومان  رفعج  نوچ  هک 
تفای  هار  نیرب  دلخب  نارای  هچ  تفاتش ***  نادیمب  تفرگ و  رب  ملع 

نیک  تشد  رد  هتشک  دش  تشک و  یسب  نیمز ***  یمور  نادرم  نادرگ و  ز 
رومان  نآ  دیدرگ  هتشک  نوچ  هک  رشبلا ***  ریخ  داد  ربخ  نارایب 

هاپس  ود  ره  دندنام  زاب  یپ  ز  هاگمزر ***  نار  ردنا  وا  هتشک  دش  هچ 
تسد  رگشل ز  ود  ره  لد  هتسسگ  تسکش ***  دمآ  ردنا  هپس  ود  رهب 

رامد  رفعج  ریشمش  دروآ  رب  راز ***  راک  فص  ناز  نایمور  رب 
گنت  مور  رگشل  رب  تشگناهج  گنج ***  راکیپ  يار و  دبن  اریسک 

زیر  کشا  یکی  ره  لد  هدیدب ز  زیتس ***  هار  هن  زیرگ و  ياپ  هن 
هابت  رفعج  غیت  زا  دب  هرهم  ود  هاپس ***  نآ  رگشل و  نآ  نادرگ  ز 

دربن  ياپ  يار و  دبن  ار  یسک  درد ***  رپ ز  لد  دندوب و  هتسخ  رگج 
میب  سرت و  زا  گنر  لد و  هتسسگ  مین ***  ود  لد  ناشراکیپ  راک و  زا  هن 

بابک  لد  یکی  ردارب  رهب  ز  باتب ***  يدوب  دنزرف  رهب  یکی 
تشاد  دنویپ  رهب  نوخب  لد  یکی  تشاد ***  دنزرف  شیوخ و  متام  یکی 
تشگ  زاسمد  ود  ره  مغب  دردب و  تشگ ***  زاب  مهب  رگشل  ود  دمآ  بش 

باتفآ  نیک  مشخ و  رپ  تخیر  ورف  بانط ***  یب  همیخ  نیا  نامادب 
دنمتسم يرورس  لشوگ  رهب  دنلب ***  متام  کناب  هپس  ود  ره  ز 

دیوگ وا  شرازگ  هارمگ و  هقرفنآ  دربن  زا  مالسا  رگشل  ندش  مومهم  نایب  رد 

نیرب  خرچ  نامادب  يدیسر  نیزح ***  ياهلان  هپس  یمور  ز 
مژد  اهنامسآ  دب  هحون  سب  ز  مغ ***  گوس و  اب  مالسا  شیج  همه 

سرف  دنار  مزر  يوس  ادرف  هک  سک ***  مالسا  لهار  يرورس  دبن 
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درک  دنهاوخ  هچ  نادیمب  ادرف  هک  درد ***  رپ ز  لد  راکناز  هدنام  همه 
دیلبنش  خر  درد و  رپ  هصغ  زا  لد  دیما ***  ناج  لد و  زا  همه  هدیرب 

( 225  ) هحفص
ودب  نینوخ  مشچ  شا  هدید  ود  ز  ور ***  دندومن  رگیدب  کی  همه 

گنت  راک  هپس  یمور  مدومن  گنر ***  گنرین و  هنوگنیز  زورما  هک 
مینک  هپس  اب  هگمزر  نیا  رد  مینک ***  نوسفا  هچ  ادرف  هک  منادن 

كاخ  نوخ و  مد  درگ  نفک  نادیمب  كاله ***  ددرگ  ماک  انب  رفعج  هچ 
هابت  ام  رب  راک  دوش  ادرف  هک  ار ***  هنوگ  ره  هدنیوج  تفگ  یمه 

نب  راک  رد  هنوگ  ره  دندنکف  نخس ***  رد  رهز  رگشل  ناگرزب 
تفج  دوب  مغ  درد و  اب  هشیدناب  تفخن ***  بشنآ  میب  زا  دلاخ  یلو 

رای  تخب  نونک  رگ  امب  يدوب  هک  راوگوس ***  یلو  دوخ  اب  تفگ  یمه 
نسحلاوب  هگمزر  نیا  رد  نیک  یپ  نمجنا ***  نیا  رد  يرایب  يدیسر 

رامد  یمور  جوف  زا  دروآ  رب  رای ***  راداد  دنوادخ  نام  يدش 
هاگیاج  نآ  سک  متسرف  هنوگچ  هار ***  هام  شش  تساجنآب  ات  ام  ز 

تشاد  بآ  رپ  درد  نآ  زا  هدید  ود  تشاد ***  بات  زا  رپ  ارلد  تفگ و  یمه 
منک  نودرگ  نادرگب  نوسفا  هچ  منک ***  نوسفا  هچ  نتسج  مزر  رد  هک 

ناتسار هتفگ  زا  تفگ  نینچ  ناتساد ***  نیا  رد  يزات  يوگ  نخس 

دینع هورگ  نآ  اب  ندومن  گنج  رد  دیلو  نبدلاخ  ندومن  ریبدت  نایب  رد 

تفس  زار  ردنیا  ناتساد  نیا  زا  تفگ ***  زاب  يرد  ظفلب  ناتسدب 
دیدن  یجالع  نتشگ  هتشک  زجب  دیلو ***  نب  دلاخ  نوچ  گنج  نآ  زک 

زارد  مزر  نیئآ  درک  نینچ  زار ***  فشک  وا  رهب  دش  هاکان  هک 
هاگمزر  نیا  رد  رفنضغ  دمآ  هک  هاپس ***  ردنا  دزادنا  هزاروآ  هک 
دیسر  رگشل  يوس  یلع  يرایب  دیشک ***  ناسنیدب  ناوارف  یهاپس 

زاب  تشگ  هپس  نارس  يوسب  زاس ***  نیئآ  تشگ  شا  هنوگنیا  هچ 
دنمشوه  یک  دنتفگ  دندومن و  دنسپ ***  ار  وا  يار  همه  رسارس 

تسج  راک  هراچ  وا  زج  ناوتب  هن  تسس ***  تسین  وت  ریبدت  راک  نیا  رد 
دنتخوس  همه  ارناهج  یتفگ  وت  دنتخورفا ***  شتآ  ات  دومرفب 

هاوخ  هنیک  ار  مزر  یلع  دمآ  هک  هامب ***  دمآ  رب  هژاوگ  شورخ 
نامسآ  رد  داتفا  رد  لزلزت  ناوگ ***  کناب  ناریلد و  شوج  ز 

هام  نیورپ و  میب  زا  دیسرتب  هاپس ***  شوج  ریبکت و  کناب  سب  ز 
بت  بات و  رد  داتفا  میب  نآ  زا  بش ***  مین  نآ  رد  یمور  رادهپس 

گنت  کیرات و  تشگ  شلد  بشنآ  وچ  گنجب ***  رفنضغ  دماک  دینشب  هچ 
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دیماان  دوخ  نیریش  ناج  زا  دش  دیدپ ***  دمآ  هرزل  وا  مادنا  رد 
هاگن  شدرک  مالسا  شیج  يوس  هآ ***  درواب  همیخ  زا  دمآ  نورب 
نید  نادزی  نادرگ  ناریلد و  نیمزرس ***  نآ  ردنا  شدمآ  مشچب 
راز  راک  هشیاش  درگ و  همه  رامش ***  باسح و  زا  نورب  یهاپس 

نیشتآ  نامسآ  شورخ  رب  نیمز  نید ***  نادرگ  کناب  شتآ و  سب  ز 
هآ  دندیشک  رب  همه  اهلد  ز  هاپس ***  يورب  هرابکی  دندید  هچ 

تسج  ياجنیز  هدنز  ام  میهاوخن  تسکش ***  دیآ  رگشل  نیا  زا  ام  رب  هک 
دوبک  خرچ  تخوس  شلد  دود  ز  دوز ***  دیزات  همیخ  يوس  دبهپس 
شیب  مک و  زا  هنوگ  ره  دنار  نخس  شیپ ***  دنرآ  لعشم  ات  دومرفب 

ربخ  رفنضغ  ناشن  مان و  ز  رب ***  موب و  نآ  موق  زا  دیسرپب 
اپب  وا  داتس  دبهپس  يوسب  اج ***  نادرگ ز  دمآ ز  رب  يریلد 

درک  زاغآ  نتفگ  نخس  شمزر  ز  درک ***  زاب  یلع  مزرب  ارنابز 
هاش  هن  رگشل  هن  دنام  رالاس  هن  هاگمزر ***  نیا  ردنا  رگا  دیآ  هک 

دوش  نییوژ  غیت و  رسب  رس  ناهج  دوش ***  نیگآ  رگشل  رگا  یتیگ  ود 
گنرد  یتیگ  ود  درادن  شگنجب  گنج ***  زور  دشک  رب  نیک  ریشمش  هچ 
تسکش  دیآ  رد  نادرگ  نودرگب  تسد ***  زرگ  يوس  دزای  وچ  نیک  هگ 

ریش  لاگنچب  ناریش  دنتفا  رد  ریلد ***  دزای  گنچ  رگا  ناریشب 
هایس  ناراوس  راگزور  دوش  هاگمزر ***  يوس  دیآ  وچ  هدایپ 

تسوا  يورین  شیاپ ز  ریز  ناهج  تسوا ***  يوزاب  روز و  زا  مرخ  یبن 
سرف  یمور  شیج  يوس  دنارب  سکب ***  ار  هپس  نیا  درمشن  وا  هچ 

گنرد  یب  نونک  دیآ  هتشک  هدش  گنج ***  تشد  نیا  رد  ردارب  ار  وا  هچ 
دوب  هک  ردارب  ار  وا  دیسرپ  هب  دونش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  دبهپس 
راگزور وا  رب  نادیمب  دمآ  رس  راز ***  راک  رد  هک  یناوج  نآ  تفگب 

رگیدکی اب  زیتس  مزعب  رگشل  ود  ره  ندمآ  رب  اج  زا  رکذ 

شوه  تفر  شرس  زا  یگراب  کیب  شوک ***  داشگب  هچ  شتفگب  دبهپس 
نیز  شخر  رب  داهنب  هنیک  زا  رپ  نیمز ***  رواخ  ياراد  هچ  هگ  رحس 

رام  رات و  شبح  شیج  تشگ  وا  زا  رابگنز ***  رگشل  رب  دیزاتب 
ارگ  نودرگ  دیدرگ  سوکوغ  اجز ***  دمآ  هراب  کیب  رکشل  ود 

نیک  تشد  رد  دنیارگ  نیئآب  نید ***  نادرم  هک  دلاخ  دومرفب 
اپ  هب  اج  ره  هنوگ  ره  دندومن  اول ***  یناورسخ  یکی  وس  ره  ز 

نامسآ  رب  هدنشخر  دیشروخ  وچ  نایم ***  رد  یلع  ياول  ناشخرد 
نیمز  نامسآ و  تفهب  يدیسر  نید ***  نادرم  ناگرزب و  شورخ 
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راگدرک  رواد  ناهج  يادخ  رای ***  دیدرگ  مزر  نیا  رد  ار  ام  هک 
ام  يوجلد  تشگ  ام  دنوادخ  ام ***  يوس  یلع  يرایب  دمآ  هک 

نید  كاپان  موق  یگدیشورخ  نیک ***  تشد  يوس  دلاخ  دیزاتب 
نامز  دمآ  رس  رسارس  ار  امش  نامگیب ***  نیک  تشد  نیا  ردنا  نونک 

دیلو  نب  دلاخ  هر  دمآ ز  هک  دیشک ***  رب  لد  یشورخ ز  دمآ  هچ 
دید هلان  يراز و  زا  رپ  ار  هپس  دیسر ***  رگشل  کیدزنب  دلاخ  هچ 

دلاخ ههج  ار  دربن  عاضوا  مالسا  رگشل  ندومن  فیصوت 

دش  هاتوک  هشیدنا  شراکیپ  ز  دش ***  هاگآ  راکیب  راک  زا  هچ 
بسن  یشیرق  رادمان  يا  هک  بل ***  دنداشگ  رگشل  ناگرزب 

موب  زرم و  روشک  هیس  دش  ناز  هک  مور ***  کلم  زا  دمآ  نورب  یهاپس 
نامسآ  هن  تسا و  نیمز  ادیپ  هن  نانس ***  كون  ناروتس و  مس  ز 

كاخ  نوخ و  زارپ  نارادمان  نت  كاچکاچ ***  نیک  تشد  نیا  رد  هداتف 
ناروآ  مان  تشد  رس و  هداتف  نارک ***  ات  نارگ  زا  هگمزر  نیا  رد 

زارد  راگزور  نب  هب  دیاین  زاب ***  میئوگب  رفعج  مزر  زارگ 
ناور  ناشنت  دش ز  هگمزر  نیز  هک  نارس ***  رگید  دیز و  زا  میئوگ  هچ 

دیدن  یهار  رگید  گرم  زا  زج  دینش ***  ار  وا  ياهنخس  دلاخ  هچ 
( 226  ) هحفص گنن  تشز  نیا  نامادب  دنامب  گنج ***  مزیرگ ز  نم  رگا  تفگ  لدب 

ادخ  لوسر  دزن  تشز  دوب  اجب ***  روشکب  مدرگ  زاب  رگا 
شیپ  تسد  ار  هنیک  منک  هنوگچ  شیک ***  رفک  مدناوخ  یگرابکیب 

منک  نوسفا  هچ  نتسج  مزر  نیا  رد  منک ***  نوچ  هگمزر  نیا  رد  منادن 
هابت  مشیوخ  دنزرف و  راک  دوش  هاگدروآب ***  مدرگ  هتشک  رگا 

موش  راک  مددرگ  یبن  دزنب  مور ***  ناطلس  میوج ز  حلص  رگ  و 
بش تفر  دمآ و  زور  هک  ات  نینچ  بت ***  بات و  رد  دوب  یمه  بش  نآ  رد 

دیوگ نیکرشم  هورگ  اب  دربن  باب  رد  نید  لها  اب  دلاخ  ندومن  تروشم  نایب  رد 

درز  يوراب  دیشروخ  درد  زا  رپ  دروجال ***  هدرپ  نیز  هچ  دمآ  رب 
دنار  مزر  نآ  زا  زردنا  دنپ و  یسب  دناوخب ***  ار  نارس  دلاخ  رادهپس 

تخاس  راکیپ  راک و  نوسف  رکمب و  تخات ***  راکیپ  هب  دیاب  راچان  هک 
يرواد  رد  گنرین  نوسفاب و  يروآ ***  مزر  تسگنج و  ماگنه  هک 

راز  راک  رد  رگید  میبوکن  راک ***  ریبدت  میزاس  میئارگ و 
ور  ندرک  راکیپ  تشد  يوس  وا ***  نامرفب  دبهپس  هاپس و 

هوک  نوماهب و  لغلغ  دنکفا  رد  وگ ***  ریبکت  ناشوج و  ناشورخ و 
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دندمآ  نیبج  رب  هرگ  نیک  زا  رپ  دندمآ ***  نیک  تشد  يوس  ناسنیدب 
مور  راک  دش  ماخ  نونک  اتفگب  مور ***  رادهپس  يریلد  نآ  دید  هچ 

ناشک  رگشل  هنوگنیز  دینشب  هن  ناشکرس ***  هدننیب  ود  هدیدن 
رامش  یب  رگشل  ربا  دیآ  رب  راز ***  راک  یپ  یهاپس  كدنا  هک 

ریس  راکیپ  گنج و  زا  دنتشگن  ریلد ***  ناسنیز  دنیآ  ردنا  گنجب 
هاگمزر  رد  مالسا  جوف  يوس  هاپس ***  دیاک  دومرف  هشیدنا  رپ 

دندب  روشک  زرم و  رورس  همه  دندب ***  رگشل  رادهپس  کی  ره  هک 
لگ  هدروآ  ردنا  يورب  متامب  لد ***  هتسخ  ناشدنویپ  شیوخ و  همه 

بابک  اهلد  هتشگ  مغ  درد و ز  ز  باتب ***  درد و  رپ ز  رگد  هورگ 
هاگزور  رد  بات  رگد  ناشدبن  راک ***  هدنام ز  زاب  رگد  یهورگ 

هاگمزر  نآ  زا  دندوب  هتسخ  همه  هاپس ***  هرهب  ود  رفعج  رهب  زا  هک 
گنج  راکیپ و  هب  ادرف  میئارگ  گنرد ***  دیاب  زورماک  دنتفگب 

مینک  يراز  هناگیب  شیوخب و  مینک ***  يراوگوس  ناگتشک  رب  هک 
دنلب  رگشلب  دز  رب  کناب  دش و  دنم ***  هشیدنا  دینشب  هچ  دبهپس 

گنجب  ناسنیدب  دیآ  رگشل  نیا  هک  گنن ***  تسا  راز  راک  نیا  زا  ام  رب  هک 
تسشن  هاگیاج  ام  مینیزگ  تسد ***  شیپ  نتخاس  ار  گنج  امب 

دندمآ  نوخ  کشا و  رب  هدید  لد و  دندمآ ***  نورب  رگشل  راچانب 
تخب  تسس  دب  هتشگ  ار  ود  ره  یلو  تخس ***  دندیشک  فص  رگد  رگشل  ود 

مژد  دب  رگیدکی  زا  ود  ره  لد  مه ***  میب  زا  مه  يوس  دنتفرب 
تشگ  راکیپ  مزر و  يوس  یئوس  ز  تشد ***  نهپ  نآ  رد  دلاخ  تخات  یمه 

زیرگ  لایخ  لد  رد  تشاد  مه  هن  زیتس ***  نیک و  مزر و  رس  شدوبن 
زاب  هابور  هاگ  هگ و  ناریش  وچ  زارگ ***  نوچ  هدمآ  مزر  يوس  یهگ 

دنتخادنا  كوان  هگ  ریت و  یهگ  دنتخات ***  نورب  یهاگ  هنیک  یپ 
گنرد نتسج  گنج  رد  تشاد  یهگ  گنج ***  يار  یتشاد  یهگ  رگشلب 

مور هاش  نتفگ  نخس  نادیم و  زا  رگشل  ود  ره  نتشگرب  رکذ 

درگ  دروا  رب  نادرگ  نودرگ  ز  درون ***  نودرگ  هاشنهش  ات  نینچ 
دیمر  یمور  يزات  شیج  وزا  دیشک ***  رگشل  گنز  هشنهاش  وچ 

تشگ  زاس  نخس  کی  ره  راکیپ  هب  تشگ ***  زاب  دوخ  هاگنب  هب  رگشل  هچ 
درک  زاغآ  مزرو  هنیک  نآ  زا  درک ***  زاوآ  وچ  یمور  رادهپس 

گنج  راکیپ  هب  میوج  هچ  منادن  گنن ***  ریز  ام  مان  دش  گنج  نیز  هک 
راگزور  امب  ددنخ  میزیرگ  راز ***  راک  نیا  ردنا  نایزات  زا  رگ 

نت  ناج ز  ددرگ و  نت  ناج ز  نورب  نمجنا ***  رد  میئوج  مزر  رگا 
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درک  هشیدنا  راکیپ  مزر و ز  ز  درک ***  هشیدنا  راک  نازو  تفگ  یمه 
دیسر  دوخ  هگ  رگشلب  مغ  زا  رپ  دیلو ***  نبدلاخ  نوچ  يوسنازو 

دندمآ شیر  هشیدنا  درد و  زا  لد  دیدمآ ***  شپ  مالسا  ناگرزب 

نانمؤم ریما  ندومن  فیصوت  ندومن و  ریبدت  مور و  لها  اب  دلاخ  ندومن  هبراحم  نایب  رد 

درک  زاغآ  ندناوخ  زجر  نیتسخن  درک ***  زاس  ار  مزر  یلع  مانب 
دای  درک  یلع  روز  وزاب و  ز  داشگ ***  رب  نابز  يزاجح  توص  ز 

گنن  شیتیگ  ود  شیج  دشاب ز  هک  گنج ***  نادیمب  يراوس  دمآ  هک 
ششک  رت  زا  يریت  هم  رهم و  دوب  ششک ***  شک  رت  تسا  نیرب  رهپس 

هاپس  دیآ  ردنا  نایبورک  ز  هاگ ***  هودراب  نوچ  دوش  شک  هپس 
تسوا  غیم  زا  یقرب  یکی  یتیگ  ود  تسوا ***  غیت  وترپ  زا  یسکع  کلف 

ریت  مارهب و  هتسخ  وا  يوزاب  ز  ریپ ***  خرچ  يربنچ  وا  يورین  ز 
من  ياج  نآ  رد  دنامن  دتفیب  می ***  يوس  يوترپ  رگا  شغیت  ز 

تسیشک  رجنخ  مارهب  رهم و  وا  رد  تسیشک ***  رگشل  خرچ  شیرای  یپ 
نیرب  خرچب  ات  نیمز  دیآ  رب  نیمز ***  يورب  شدنمس  دزات  هچ 

درب  یهام  تشپ  زا  هم  يورب  درورپ ***  نیمز  شدنمس  مس  ز 
کمس  امس و  دزوس  هرابکیب  کلف ***  هن  رب  وچ  شغیت  سکع  دتف 

تسوا  زیرنوخ  غیت  زا  یسکع  قفش  تسوا ***  زیت  رجنخ  زا  یقرب  کلف 
ادخ  غیت  تسد و  دوش  ادیوه  اج ***  دیآ ز  ردنا  غیت  تسد و  اب  هچ 

تسیو  ياج  هن  ار  ناکم  نیکم و  تسیو ***  ياپ  شن  زا  مک  یتیگ  ود 
گنتب  یتیگ  ود  شغیت  تسد و ز  ز  گنجب ***  ور  دروآ  غیت  تسد و  اب  وچ 

ناهم  ناهک و  کیالم  كولم و  ناهج ***  لها  دنتسه  هچ  ره  همه 
نیرفآ  ناج  ياراد  تسه  وا  هک  نیقی ***  رد  یسب  دنکش و  رد  یسب 

ادخ اب  ناگدنب  یگدنیآ  رب  امزآ ***  مزر  مزر  نیا  رد  دش  نونک 

نیکرشم تمیزه  نینمؤملا و  ریما  ياول  اب  نیک  نادیمب  نید  ناریلد  ندمآ  رکذ 

ياپ  ریز  دتف  نرادمان  رس  يارگ ***  رس  نیکب  ددرگ  وچ  شنانس 
رامد  دمآ  رب  یمور  نادرگ  ز  رادمان ***  دلاخ  جزر  نیا  دناوخ  وچ 

تسکش  یمورب  دمآ  شراتفگ  ز  تسخن ***  ار  ینت  تشکن و  ار  یسک 
(227  ) هحفص

نسحلاوب  تیار  اب  دنیایب  نمجنا ***  ات  دومرفب  سپ  نازو 
ادخ  ياول  دمآ  هک  یتفگ  وت  اول ***  نآ  هگیاجناز  هچ  دمآ  رب 

دنتخات  نیک  تشد  يوس  نیک  زا  رپ  دنتخارفا ***  رب  ار  اول  نآ  ناهم 
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تشذگ  رد  کلم  كولم و  زا  ویرغ  تشذگ ***  رد  کلف  زا  نالی  شورخ 
هوتس  تبیه  دش ز  نامسآ  دنلب  هوک ***  ایرد و  نوماه و  دیزرلب 
ریت  زرگ و  رجنخ و  هپس  یمورب  ریپ ***  نودرگ  دیرابب  یتفگ  وت 

گرب  وراب  یب  تشگ  ناج  اهنت ز  هک  گرم ***  دیوایب  نادرگ  نودرگ  ز 
رود  تشگ  مه  نت ز  ورس  مدامد  روش ***  داتفا  ردنا  هپس  یمورب 
نانس  زرگ و  غیت و  فکب  هتفرگ  نانک ***  نالوج  مالسا  ناریلد 

دنتخات  هپس  یمور  شیج  يوس  دنتخآ ***  نیک  غیت  یلع  مانب 
فرژ  يایرد  هچ  نیبوژ  غیت و  زا  رپ  فرگش ***  دمآ  رب  يربا  هک  یتفگ  وت 

ناور  يدور  يوس  ره  تشگ  نوخ  ز  نانس ***  زرگ و  غیت و  وا  زا  دیرابب 
یتخیمآ  ردنا  كاخب  نت  همه  یتخیر ***  نت  رس ز  یمه  نادیمب 

دوبن  اج  ناگتشک  زا  هصرع  نآ  رد  دوبن ***  ادیپ  تشد  نآ  رد  هدنشک 
هاپس  یمور  مشچ  رس و  رب  دزب  هایس ***  درگ  هریت  اب  داب  کی 

تسپ  تشگ  نایمور  رتخا  دنلب  تسکش ***  دمآ  ردنا  هپس  یمورب 
ور  دروآ  رب  یئوج  شاخرفب  وجمان ***  دلاخ  ناشلابندب 

تسد  اپ و  یسب  دمآ  يو  دنب  هب  تسب ***  تفرگب و  دنکفا و  تشک  یسب 
ریگتسد  نایمور  زا  تشگ  یسب  ریسا ***  رایسب  دروایب  یمور  ز 

وا مان  رومان  دش  مان  نآ  زا  وا ***  ماک  ع )  ) یلع مان  دمآ ز  رب 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  بلاغلا  هللا  دسا  مسا  ندینش  زا  یمور  تسکش  رد  راتفگ 

تسب  شقن  نیرفآ  راگن  شمانب  تسلا ***  زور  هک  یمانب  مزانب 
دوش  یمان  تسناشن  یب  رگا  دوش ***  یمارگ  وا  هدنناوخ  هک 

اپب  یتیگ  ود  دیامن  شمانز  ادخ ***  يدناوخ  شیمارگ  مان  هچ 
دنلب  شمان  شقن  نآ  زا  شرع  دوش  دنبشقن ***  دشک  ششقن  شرع  رب  هچ 

دیدپ  مدآ  تشگ  هیس  كاخ  ز  دیمد ***  شنیرفآ  رب  وچ  شمانب 
تسادخ  تافص  ادیپ  تاذ  نآ  زا  تسادخ ***  مان  مان  نآ  زا  ادیوه 

( 228  ) هحفص هدش  ادیوه  شتاذ  مان  نآ  زا  هدش ***  ادیپ  مان  نآ  زا  ار  ادخ 
دوبن  شنیرفآ  ار  دنوادخ  دوبن ***  ششیب  شقن  وا  مان  رگا 

تسوا  ماجنا  زاغآ و  هتشگ ز  نایع  تسوا ***  مان  زا  ياپ  رب  هلمج  ناهج 
هتشاگنب  تشگ  ناهج  راگن  هتشارفا ***  خرچ  دش  مان  نآ  زا 
نمز  نیمز و  رخف  دنتسه  هک  نت ***  جنپ  نآ  زاجعاب  ایادخ 

وزرآ  وا  ریغ  ام  میرادن  وا ***  مان  نامز  ره  ام  درو  ینک 
هانگ  یشخبب  ار  ام  وت  رگ  دزس  هاوخ ***  رذع  موش  تیوسب  شمان  ز 

يدهد  یئانشآ  دوخ  هاگردب  یهد ***  یئاهر  نام  ینم  امز و 
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میا  هدوساین  یتسرپ  دوخ  زا  مه  میا ***  هدولآ  نماد  ایر  ربک و  ز 
ریذپ  شزوپ  مان  نآ  هب  يدرک  وت  ریگتسد ***  دوش  ار  ام  مان  نآ  رگ 

هانگ  گنز  هداب  زا  میئوشب  هار ***  میئوپ  هناخیم  ریپ  يوس 
دیما  ان  عرو  زا  میوش  میشک و  دیش ***  قزر و  رتفد  رب  خسن  طخ 

مینک یناوج  ياوه  يریپ  هب  مینک ***  ینارماک  ناغم  ریدب 

ار ناشلاوما  ندومن  تراغ  نیکرشم و  هورگ  نید  لها  ندومن  ریسا  نتشک و  رکذ 

میشک  رتفد  راچ  رب  خسن  طخ  میشک ***  رد  یم  تابارخ  ریدب 
ناتسار  زا  دناوخ  ناتساد  یکی  ناتساد ***  نیا  زاس  نخس  ناتسدب 

تسکش  یمور  شیج  وا  ناتسد  ز  تسد ***  داشگب  هچ  ناتسدب  دلاخ  هک 
دیرب  رکیپ  يرازب ز  ار  شرش  دیلپ ***  لیلج  رش  شدمآ  گنچب 
هار  دومیپ  هتوم  يوس  دومن و  هاپس ***  ریسا  ار  شکدوک  نز و 

تشک  راجشا و  غاب و  هویم و  زا  رپ  تشهب ***  مرخ  وچ  مرخ  زرم  یکی 
تشرد  درخ و  درم  نز و  ناشورخ  تشکب ***  ار  نایناقهد  یهاپس و 

ریسا  نز  لگ و  ریز  درم  هدش  ریگتسد ***  پس  تسدب  رسارس 
یسک  ره  فک  رد  دش  راتفرگ  یسب ***  نایور  هدیشوپ  هدرپ  سپ 
هوک  نوماه و  تشد  رد  هدنکارپ  ور ***  هام  هزیشود  تخد  یسب 

دنمتسم  هپس  تسدب  رسارس  دنژن ***  راز و  راوخ و  نت و  هنهرب 
يرتسگ  افج  شدرک  هنوگ  رگید  يرگتراغ ***  راک  زا  تخادرپ  هچ 

تشاد  هک  ناریسا  رب  ره  موب  ره  ز  تشاد ***  هکنآ  ریگتسد  رسب  رس  همه 
رس  هشیدنا  میب و  یب  دنربب  رسب ***  رس  ار  هلمج  ات  دومرفب 
نامگ  دب  رس  رسکی  دنرآ  رد  نانس ***  زارف  رب  ات  دومرفب 

نایمور  رگشل  زا  هدنکفا  دب  نانس ***  غیت و  رایسب  تشد  نآ  رد 
دنتشارفا  رس  رسارس  اهنآ  رب  دنتشادرب ***  هلمج  وا  نامرفب 

نامگ  شدرک  هنوگرگد  دبهپس  نانس ***  نادرگ  ياهرس  دمآ ز  هک 
رس  ود  ینانس  ره  رب  دنرآ  رب  رسب ***  رس  ات  دومرفب  رگشلب 

ریپ  انرب و  جاسن و  ناقهد و  ز  ریگتسد ***  هپس  رد  دب  هک  ره  رگد 
تسشن  نیز  رب  دنزاس  دنریگب  تسدب ***  ینانس  کی  ره  دومرفب 

راسف  ماجل و  یب  دش  تشد  نآ  رد  رامش ***  زا  نورب  يزات  بسا  یسب 
راوهار  هقان  رتسا و  یسب  رازه ***  نارازه  یمور  نانویه 

رمک  هالک و  تخت و  جات و ز  ز  رز ***  میس و  زا  یمور و  يابید  ز 
درمش  ناوتب  هنوگنیز  هن  ار  وا  هک  درب ***  رایسب  هنوگنیا  زا  تمینغ 

دیشک  شتآ  موب  نآ  زرم و  نآب  دیسر ***  روشک  موب و  ره  زرم و  رهب 
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رشبلا ریخ  هاگردب  دش  ناور  رگ ***  زوریف  مزر  رد  دیدرگ  هچ 

مالسا رگشل  حتف  زا  لوسر  ترضح  نداد  ربخ  رکذ 

ناتساد  یکی  مناهن  زار  ز  ناتسار ***  همان  هدنیارس 
دوبر  مشوه  لقع  لد  شوگ  هک  دورس ***  مشوگب  يزاجح  توص  ز 
رش  ریخ و  زا  شداد  ربخ  برثیب  رشبلا ***  ریخ  راکیپ  گنج و  ناز  هک 

رومان  رفعج  هناخ  يوس  رت ***  مشچ  اب  تشگ  ناور  هگنآ  سپ 
ناور  دش  مغ  گوس و  اب  هناخ  نآب  ناج ***  سنا و  رورس  تیزعت  یپ 

درک  هلاژ  نز  درم و  هدید  نوخز  درک ***  هلان  رپ  هآ و  رپ  هناخ  همه 
بآ  هدید  زا  تخیر  ورف  تسشن و  بات ***  رپ ز  دش  درد  زا  لد  ار  یبن 

دوس  هیرگ  مغ و  درادن  نونکا  هک  دومن ***  یلست  رفعج  دالوا  رب 
تسوا  ياوام  روح  هگنمیشن  تسوا ***  ياج  نیرب  دلخب  نونکا  هک 

یهدنامرف  تسوز  نایبورک  ز  یهر ***  ار  وا  دننایسدق  همه 
تشاگنیم  ناوغرا  لگب  سگرن  ز  تشاد ***  بآ  رپ  هدننیب  تفگ و  یمه 

لوسر  دزنب  مغ  زا  رپ  دمایب  لوتب ***  رهط  هناخ  نآ  رد  دب  یلو 
رت  کشا  زا  نوخ و  زا  هدید  لد و  ربش ***  ریبش و  دب  وا  هارمهب 

دیرگنب  نامسآ  رب  دییرگب و  دیدب ***  ار  وا  راسخر  وچ  ربمیپ 
تفر  بانوخ  يوج  شا  هراسخر  ز  تفر ***  درد  زا  بات  زا  لد  ار  وا  رم 

دومن  يراوگوس  کلف  شگوس  ز  دوزف ***  يراوگوس  لدب  ار  وا  رم 
رظن  زا  شرفعج  متام  دش  هک  رگ ***  هحون  یمتام  رد  تشگ  ون  ز 

رگ  هحون  شا  هحون  زا  هحون  دش  هک  ررش ***  دز  شا  هحون  نانچ  متامب 
دش كالفا  تفه  نآ  زا  راب  ررش  دش ***  كاچ  نامسآ  لد  شهآ  ز 

ع)  ) ءادهشلا دیس  بانج  تبیصم  البرک و  شرازگ  نینمؤملا  ریماب  لوسر  ترضح  نداد  ربخ  نایب  رد 

لیلج  يادخ  شرع  دیزرلب  لیئربج ***  شا  هلان  زا  دیلانب 
نایبورک  دمآ ز  رب  یشورخ  نایسدق ***  رس  دندوشگ  متامب 
دیدب  ار  یلع  يور  يوس  رهب  دیرگنب ***  یسب  وس  رهب  ربمیپ 

دوب  راوخمغ  رای و  شرب  کشرس  دوب ***  راب  ررش  شنیزح  نآ  هک 
دنب  داشگب  هتسب  رس  زار  نآ  زا  دنمتسم ***  نانچ  شدید  هچ  ربمیپ 

تفگ  زار  هدننادب  یناهن  تفگ ***  زاب  واب  یناهن  زار  ز 
درک  دایرف  رپ ز  نامز  نیمز و  درک ***  دای  یسب  تما  دادیب  ز 
نم  دنویپ  دننالسگب  مهز  نم ***  دنزرفب  دیآ  هچ  ناشیا  زک 

دنشک  ربمیپ  ماقتنا  نیک  ز  دنشک ***  رگشل  دنوادخ  يورب 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 613 

http://www.ghaemiyeh.com


راز  راک  یپ  زا  ریبش  يوسب  رامش ***  یب  رگشل  یکی  دیآ  رب 
گنجب  دیآ  رد  وا  يرای  یپ  گنت ***  راک  واب  ددرگ  مزر  رد  وچ 

وت  دننامب  یبوخب  دشاب  هک  وت ***  دنزرف  كاپ  نیک  نادیمب 
گنرد  یب  ودع  مزرب  دیامن  گنت ***  دنبرمک  نم  يرای  یپ 

راز  راک  دنک  رفعج  وچ  نادیمب  رازه ***  دص  ودع  گنجب  دیآ  رد 
( 229  ) هحفص نانس  غیت و  ار ز  وا  رم  رفعج  وچ  نارکیب ***  رگشل  نآ  رگشل  نیا  نوچ 

اج  سودرفب  نادیم  دیامن ز  ادج ***  نت  زا  دنیامن  شتسد  ود 
دنکفا  كاخب  یهاش  جات  رس  ز  دنکشب ***  نم  دنزرف  تشپ  وا  زا 
رظن  ردنا  دمآ  ما  هحون  نآ  زا  رگ ***  هحون  ام  میتشگ  وچ  رفعجب 

ناج  دقن  دنک  ردارب  راثن  نوخب ***  كاخب  دطلغب  وا  نوچ  هک 
ردپ  روپ و  دنویپ  شیوخ و ز  ز  رگ ***  هحون  ندب  دهاوخن  ار  وا  رم 

نوگن  رس  ناگتشک  رس  هداتف  نوخب ***  رسکی  هقرغ  نیک  نادیمب 
ریگتسد  شردام  هتشک و  ردپ  ریسا ***  رهاوخ  ریجنزب و  ردارب 

کین  هحون  دوب  ناکین  رهب  زا  هک  کیرش ***  ار  وا  مدرگ  نم  هحون  نیا  رد 
اپ  دمآ ز  رد  نادزی  شرع  مغ  ز  ادخ ***  لوسر  ار  ربخ  نیا  داد  وچ 

نامسآ رب  تشگ  رگ  هحون  ناکم  نامز ***  نیمز و  زا  شورخ  دمآ  رب 

ربمغیپ ترضح  تاروما  باب  رد  رصیق  ندومن  تروشم  نایب  رد 

رگد  ناتساد  اب  میئارس  رسب ***  رسا  رسا  دش  ناتساد  نیا  وچ 
مور  ناریلد  راک  تشگ  نوچ  هک  مور ***  ناطلسب  دمآ  یهاگآ  هچ 

نوگن  رس  دش  تخت  رس  شتخب  وچ  نوگن ***  رس  دش  تخت  زا  دیزغلب 
مژد  دنژن و  مغ  نآ  زا  تشگ  شلد  مد ***  تسب  ورف  نتفگب  شنابز 

نهم  ناهک  ناروشناد و  ز  نمجنا ***  یکی  شدزن  درک  بلط 
ناهج  هنوگچ  شماکب  ددرگ  هک  ناهن ***  زار  دننیب  دومرفب 

نبب  يزار  هنوگ  ره  دندنکف  نخس ***  سک  ره  راک  نیز  تفگ  یسب 
دنزگ  دیآ  روشک  همه  رب  وا  زا  دنمجرا ***  یک  دنتفگ  ماجنارس 

دروآ  نید  نیئآ و  هنوگ  رگد  دروآ ***  نیگن  ریز  کلم  یسب 
جاب  روفغف  اراد و  دناتس ز  جارخ ***  ناروت  ناریا و  زا  دریگب 

یگدنکفا  رس  شیاپب  رسارس  یگدنب ***  طخ  ناگرزب  شدنهد 
نیچ  روفغف  يار  شا  هدنب  نیمک  نیمز ***  ناریا  هاش  وا  سوب  نیمز 

دروآ  گنچب  روشک  کلم و  یسب  دروآ ***  گنجب  رگشل  هک  وس  رهب 
وا  نیئآ  دنریذپ  یتیگ  ود  وا ***  نید  زا  رپ  روشک  تفه  دوش 

تسرد  دنادن  ار  فحص  روبز و  تسس ***  هاروت  لیجنا و  راوخ  دنک 
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يرورس  دنک  ناویک  مارهبب و  يرترب ***  رس  ناویکب  دزارف 
ناکم  نوک و  دنیارگ  شنیدب  نامسآ ***  دنلب  ار  وا  دهم  دنک 

راگزور  ةرهش  وا  مان  دوب  رامش ***  زورب  ات  لزا  زور  ز 
وا  مان  دسر  نادرگ  نودرگب  وا ***  ماک  نیرب  رهپس  درآ  رب 

نهک  ریپ  زغم  دش  هشیدنا  رپ  نخس ***  ناشیا  زا  رصیق  دینشب  هچ 
تفج  دوب  مغ  درد و  هشیدناب و  تفگن ***  يزیچ  دوب و  یمه  ینامز 

وا  نید  رد  هنوگنیز  میئآرب  وا ***  نیئآ  میریذپ  رگ  ام  هک 
دنمشوه  ار  راکنیا  دننیب  هن  دنسپ ***  اناد  کیدزنب  دشابن 

ناهج  هنوگچ  ددرگ  مینیب  هن  ناهن ***  ار  وا  میزاس  هاگنآ  سپ 
نخس رد  اون  ناتسدب  دز  نینچ  نهک ***  ناتساد  نیا  زا  ار  نخس 

مالسا حتف  ار و  دوخ  دهع  نتسکش  یمور و  رگشل  ندمآ  زا  نایفسوبا  ندش  هاگآ  رکذ 

موب  زرم  نآ  نیک  زا  رپ  یهاپس  مور ***  دماک ز  دینشب  هچ  نایفس  هک 
راگزور  رشبلا  ریخب  درآ  رس  رامد ***  درآ  رب  برثی  کلم  زا  هک 

لد  دازآ  هشیدنا  شتشگ ز  هک  لد ***  داش  ناتساد  نا  زا  دش  نانچ 
دندش  مدمه  هودنا  يداشب ز  دندش ***  نادنخ  رافک  ناگرزب 

رسب  دمآ  دب  رصیق  ار ز  یبن  ربز ***  ریز و  تشگ  نیمز  برثی  هک 
رامش  نارک و  دشابن  ارنآ  هک  رازه ***  دص  هپس  شیوسب  دمآ  هک 

نیما  لوسر  دیآ  ردنا  مادب  نید ***  نادرگ  هن  دنامب  برثی  هن 
دابب  دش  ناشنامیپ  دهع و  همه  دایز ***  ار  دوخ  نامیپ  دندومن 

ناشنامیا  دهع و  زا  دنتشذگ  ناشنامیپ ***  هرابکی  دنتسکش 
هاپس  دمآ  رد  نیک  ییوس  رهب  هاگیاج ***  رهب  رگشل  دندیشک 

دش  هتشغآ  ردنا  نوخب  نت  یسب  دش ***  هتشک  نایمالسا  درم ز  یسب 
مرح  يرسب  ناداش  دنتفرب  مغ ***  غراف ز  راک  ناز  دنتشگ  هچ 

للخ  ربمیپ  راکب  دمآ  هک  لبه ***  تال و  دزن  نانک  شیاین 
راثن  يزع  تال و  رب  دندومن  راوهاش ***  رهوگ  هیده و  یسب 

يرگ  شیاتس  رد  دو  يزعب و  يرواد ***  ناردنا  یکی  ره  هدش 
سر  دایرف  دیتشگ  راکنیا  رد  سب ***  دوب و  امش  راک  راک  نیا  هک 
رگ  زوریف  تشگ  رشبلا  ریخ  هک  ربخ ***  دمآ  تشذگب  زور  هد  هچ 
ساپسان  دوخ  راک  زا  هتشگ  همه  ساره ***  دمآ  رد  احطب  نادرگب 
شیوخ رادرک  تشز  زا  همیسارس  شیوخ ***  راک  زا  هتشگ  همه  نامیشپ 

دیوگ مالسا  رگشل  ندومن  بیترت  هکم و  بناجب  لوسر  ترضح  ندیدرگ  مزاع  نایب  رد 
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يرتسگ  نخس  حرط  درک  نینچ  يرورس ***  رتفد  رتسگ  نخس 
تسب  دادیب  مخت  نخس  غابب  تسکش ***  ار  دوخ  نامیپ  وچ  نایفس  هک 

تسب  دادیب  مخت  مش  زا  رپ  ربخ ***  برثی  هب  دمآ  هچ  شراک  ز 
راوتسا  رمک  دنب  دنیامن  راز ***  راک  یپ  رگشل  دومرفب 

دنروآ  نیبج  رب  نیچ  راکیپب  دنروآ ***  نیک  راکیپ و  يار  همه 
نامسآ  نوچ  دیشوپ  عرد  نیمز  ناج ***  سنا و  ورسخ  ةدومرفب 

شوپ  دالوپ  تشگرب  موب و  همه  شورخ ***  برثی  نادرگ  دمآ ز  رب 
دش  ریت  رجنخ و  رسب  رس  ناهج  دش ***  ریشمش  زرگ و  زا  رپ  هنامز 

نامسآ  نیک  ناتفخ  دیشوپب  نامز ***  نیمز و  دش  ناهن  نشوجب 
رهم  يور  زا  تشذگب  غیت  رس  رهپس ***  يور  دوس  نانس  كون  ز 

نیرب  شرع  دیدرگ  شوپ  هرز  نیکب ***  دمآ  رب  نودرگب  هراتس 
يادخ  رون  دیبات  هقلحره  ز  ياج ***  درک  هرز  ردنا  هچ  وا  نت 
داد  شرع  رویز  هلک  نهآ  ز  داهن ***  رس  رب  دالوپ  كرت  یکی 

قاور  هن  رد  داتفا  رد  لزلزت  قارب ***  شرهب  دنراک  دومرفب 
ناکمال  هورذ  نوچ  تشگ  ناکم  نایبورک ***  دمآ ز  ندیشورخ 
نامجرت  نیمالا  حور  تشگ  هرب  نانع ***  ار  وا  تفرگب  لیئاکم 
راگدرک  رواد  وا  رای  هدش  راقفلاوذ ***  فکب  شباکر  رد  یلع 

نیرفآ  ناهج  وا  اب  تشگ  نیرق  نیرفآ ***  ناج  تشگ  وا  هارمهب 
( 230  ) هحفص يروای  ناهج  يادخ  هدومن  يرواد ***  نیا  رد  وا  یهارمهب 
تشگ  رون  رپ  تشد  همه  شرون  ز  تشد ***  يوس  دش  وچ  ربمیپ  برثی  ز 

اج  تسا  هدرک  گنت  نیمز  يورب  اول ***  یناورسخ  ۀمیخ و  سب  ز 
دنتخاس  نامسآ  نیمز  رب  همه  دنتشارفا ***  همیخ  یسب  وس  رهب 

وک  وچ  کی  ره  نامادب  يدومن  وکن ***  یناورسخ  ۀمیخ  نیا  هک 
تخا  غیت  نیرب  رهپس  نوچ  نیمز  تشارف ***  رب  کف  متفهب  رس  اول 
ریت  زرگ و  رجنخ و  زا  دش  رپ  همه  ریسا ***  خرچب  ات  نیمز  ياضف 

نامسآ  رب  هیاریپ  تسب  نیمز  نانس ***  كون  راکیپ و  رافوس  ز 
هایس  دوبک و  نوماه  يور  هدش  هاپس ***  شفرد و  هتوک  هنوگ  سب  ز 

دوبک  خرچ  دودنا  نهآ  هدش  دوخ ***  ناتفخ و  لاپوک و  غیت و ز  ز 
رشبلا ریخ  مزر  یپ  دآ  هک  ربخ ***  دمآ  زرم  روشک و  رهب 

دیوگ ترضح  تمدخب  ریصبوبا  لدنجوبا و  ندمآ  یح و  لهاب  ندیسر  ربخ  نایب  رد 

ریذن  ریشب و  وس  نادب  دمآ  هک  ریصبوب ***  لدنجوب و  دندینش 
دنتخات  نامداش  یبن  يوسب  دنتخارفا ***  ندرگ  همه  يداش  ز 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 616 

http://www.ghaemiyeh.com


ناروآ  دنک  ناریش  ناریلد و  نارگ ***  هاپس  کی  ره  هارمهب 
شیوخ  ناکاین  نید  نامیشپ ز  شیک ***  نید  ناشمالسا  هتشک  همه 

فرط  ره  زا  دنتف  رب  وا  يوس  فکب ***  اه  ناج  دقن  یبن  رهب  ز 
زیتس  رپ  همه  هتشگ  رافکب  زیت ***  هدرک  اهگنچ  همه  نمشدب 

اپ  ریز  رد  دندید  شیوخ  رس  ادف ***  ناج  یبن  هارب  هدومن 
راز  راک  ۀنیک  ناجب  هدیرخ  راوتسا ***  رمک  دنب  مزر  یپ 

تخاس  ياج  فرش  زا  دوخ  کیدزنب  تخاون ***  یمارگ  ار  نارس  ربمیپ 
رز  میس و  تعلخ  ناشدیشخبب  رشبلا ***  ریخ  راوازس  کی  رهب 
دوتس  ناوارف  دومن و  یمارگ  دوزف ***  رب  هگیاپ  یسب  کی  رهب 

درک  رالاس  زرم  روشک و  رهب  درک ***  رادهپس  ار  یکی  ره  همه 
اج  دومنب  تسار  پچ و  بلقب  اج ***  دوزفیب  ار  هپس  نارس 

ریما  بناجب  رگشل  بیترت  رهش  نوریب  رد  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  ضوفم  نایب  رد 
نمجنا  رگشل و  نآ  زاس  دهد  نسحلاوب ***  ات  دومرفب  سپ  نازو 

تشگ  يارآ  رگشل  نیرفآ  ناهج  تشگ ***  يارآ  شیارآ  رگشل  رب  وچ 
اج  راوازس  ار  هپس  نارس  ادخ ***  ریش  داد  وا  نامرفب 

تشرس  ونیم  غاب  رد  هچ  ره  همه  تشک ***  تشدنآ  رد  نادزی  هکیتفگ  وت 
اس  دیشروخ  اسرف و  شرع  هدش  اول ***  ناک  يدب  اج  رهب  ناشخرد 

نیرب  دلخ  کشر  نیمزرس  نآ  دش  نیمزرس ***  نآ  رد  اج  دش  هچ  ار  هیس 
دش  ياسرف  شرع  وا  كاخ  همه  دش ***  ياسنامسآ  فرش  ناز  نیمز 

وا  شیج  رد  میدوب  شاک  يا  هک  وزرآ ***  نایب  رک و  دندومن 
دوزفرب  شخر  زا  باتفآ  دص  ود  دوب ***  هک  یکاخ  هرذ  ره  تشدنآ  رد 

نایسدق  فرط  ره  رس  هدرک  نورب  نانج ***  دلخ  اشامت ز  رهب  ز 
رون  دیبات  شرع  رب  تشد  نآ  زا  روش ***  تشد  نآ  زا  تنجب  هداتف 

ناماوت  هم  دیهان و  سیجربب و  نامسآ ***  ات  تفر  نانس  باهش 
دیرتسگ  نیرب  شرع  تشد  نآ  رد  دیرفآ ***  درف  راداد  هک  یتفگ  وت 

رورس  قوش  شدنتخیر ز  ورف  رون ***  ياهقبط  رب  فکب  کیالم 
اج  شرع  رد  درک  فرشناز  نیمز  اپ ***  دمآ ز  ردنا  ناهج  یتفگ  وت 

كاپ  توسان  گنز  زا  تشگ  ناهج  كاخ ***  ناماد  دیدرگ  توهال  وچ 
دندش  ناریح  هرابکی  رون  نآ  زا  دندش ***  ناشفا  رپ  وس  رهب  کیالم 

نانک  يداش  تشد  نآ  نامادب  نابساپ ***  نیما  لیئربج  هدش 
دندش ناوخ  انث  ار  وا  رم  کیالم  دندش ***  ناریح  هرابکی  رون  نآ  زا 

دیوگ احطب  لها  ندش  ربخ  برثی و  رهش  نوریب  رد  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  لزنم  رد  راتفگ 
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اج  دومنب  دنوادخ  رگشلب  اج ***  دومنب  راوازس  نادرگب 
جنس  راتفگ  جنگ  نیا  تفگ  نینچ  جنگ ***  رادرب  مان  نیا  جنس  نخس 

ناکمال  شمدقم  زا  هتشگ  ناکم  ناکم ***  اجنآ  رد  ار  یبن  دش  نوچ  هک 
دوجس  برثی  هب  احطب  درک  ناجب  دومن ***  لزنم  وچ  برثی  ياریپ  هب 

فاوط  رد  شهگ  رگشلب  دش  مرح  فاطم ***  مزع  درک  مرح  يوس  وچ 
دورد  دمآ  برثی  يوس  احطب  ز  دومن ***  احطب  يوس  ور  وچ  برثی  ز 
قایتشا  دوزف  احطبب  شلصو  ز  قارف ***  برثی  تفایرد  هچ  ترجه  ز 

رشبلا  ریخ  مشخ  زا  رپ  دمآ  هک  ربخ ***  احطبب  دمآ  وچ  برثی  ز 
راذگ  رجنخ  ناریش  ناریلد و  رامش ***  یب  دح و  یب  رگشل  ابا 

راز  راوخ  ار  هناگیب  شیوخ  دنک  رامد ***  درآ  رب  ناتسرپ  تب  زا  هک 
تال  يزع و  یناشن ز  دنامن  تانم ***  دزاس  دورخ  مرح  ماب  ز 
ناشن  ناکاین  نید  دنامن ز  ناشک ***  رس  رس  درآ  ردنا  كاخب 

وا  شیوخ  اب  هناگیب  تسه  رگا  وا ***  شیک  يوس  دیاین  وک  یسک 
نفک  یب  دنکفا  كاخب  ار  شنت  نت ***  رس ز  شدزاس  ادج  رجنخب 
دنروآ  ریگ  تسد  شرگشل  ربا  دنروآ ***  ریسا  ار  شک  دوک  نز و 

شورخ  یشیرق  موق  دمآ ز  رب  شوجب ***  دمآ  رادناهج  احطبب 
نز  درم و  هشوگ  رهب  ناویرغ  نز ***  درم و  ینز  رب  رهب  ناشورخ 

شیر  هتشگ  اه  هنیس  رگج  نوخ  ز  شیوخ ***  دنزرف  لام  نز و  رهب  ز 
كاچ  كاچ  هدش  ناناوجون  نت  كاخب ***  رسارس  هداهن  نت  نارس 

دندش  نایفس  کیدزن  هراچ  یپ  دندش ***  نایرگ  درم  كدوک و  نز و 
دیکچ  نینوخ  کشا  خرب  شمشچ  ز  دیرگنب ***  نمجنا  نآ  رب  نایفس  هچ 

داشگ  رب  نابز  نایرگ  هاگنآ  سپ  دادن ***  خساپ  دوب و  یمه  ینامز 
تسیک  هزاوآ  شیوخ  رب  موب و  ز  تسیک ***  هراچیب  هراچ  ار  هراچنیا  هک 

ناما  نارای  رهب  زا  ددرگ  رجح  ناما ***  ناهاوخ  تفر  یبن  يوسب 
هاگماش ات  دونغن  هشیدنا  ز  هار ***  تسجیم  هراچ  یمه  تفگب و 

دیوگ برثی  لها  همان  زا  نداد  ربخ  نایفسوبا و  اب  هدنه  نتفگ  نخس  نایب  رد 

دش  هناگیب  شیوخ  زا  هک  دش  نانچ  دش ***  هناخ  يوس  مغ  زا  رپ  دمآ  بش 
شیک  نیدیب  درم  رنه  یب  يا  هک  شیپ ***  دنه  شدمآ  مشخ  رپ ز  یلو 
(231  ) هحفص راکب  ندوب  هدنز  ارت  دیابن  راگزور ***  دش  هریت  ارت  انامه 

یمه  دیاب  درم  نانز  نوچ  ارت  یمه ***  دیاشن  يدرم  مان  ارت 
یشک  رس  ینک  یناوت  هن  رگد  یشک ***  رگشل  نیئآ  وت  ینادن 

شیک  نیئآ و  تسه  ناشمه  مه  شیک ***  نید و  زا  دنتشگنرب  همه 
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رخشاخرف  نادرگ  هتشونب  هک  رمع ***  يوس  دمآ ز  همان  یکی 
راز  دیرادم  ار  لد  درم  نیا  زا  راو ***  هنادرم  دیشاب  راک  رد  هک 

مرجال  هگیاج  نآ  رد  شمیشک  مرحلا ***  تیب  کیدزنب  دیآ  هچ 
شیب  مک و  زا  تفگ  نخس  نایفسب  شیپ ***  دروآ  همان  نآ  نیا و  تفگب 

دینش نوراو  ياهنخس  نا  دنه  ز  دید ***  همان  نآ  کیدزنب  نایفس  هچ 

ار هدنه  نایفسوبا  نداد  باوج  نایب  رد 

درز  راتفگ  خر ز  مغ  رپ ز  شلد  درس ***  نآ  یکی  لد  زا  دروآ  رب 
درب  راکیپ  راک  اجک  ياجب  دحا ***  زورب  يدوب  دنه  نیا  هک 

دش  هتشپ  نوچ  تشد  اه  هتشک  نآ  زا  دش ***  هتشک  رسب  رس  یبن  هاپس 
نوخب  دش  ناهن  نارادمان  رس  نوگن ***  دش  نارس  نارورس و  همه 

دنامن  یناولهپ  وا  نارای  ز  دنامن ***  یهاپس  دمحا  ناشیوخ  ز 
رگج  ار  وا  هنیک  زا  وت  يدیکم  ردپ ***  ردارب  شدوب  هک  یناوج 

تسدب  دیاشن  زگره  هک  یتسکش  تسکش ***  دمآ  ردنا  یبن  شیجب 
دناوخن  یناگدنز  ۀمان  یسک  دنام ***  تشد  نآ  رد  وک  یلع  زا  ریغب 

داتف  نادیمب  نت  زا  رس  ار  نالی  داهن ***  نادیمب  اپ  نوچ  تشد  نآ  رد 
دیدن  رس  نتب  ام  رگشل  زا  سک  دیشک ***  رب  نایم  زا  رس  ود  غیت  هچ 

تخاس  يوج  ناور  ناریلد  نوخ  ز  تخات ***  بسا  وا  وچ  نیک  زا  رپ  نادیمب 
نانس  غیت و  زرگ و  نآ  رب  ناراب  هچ  نارکیب ***  یئوس  ره  زا  دیرابب 

تسا  نشوج  رد  زربلا  هوک  ای  و  تسا ***  نهآ  زا  دالوف و  یئوگ ز  وت 
ریش  لیپ و  زا  وید  زا  دشیدنین  زیت ***  غیت  رگراک  وا  رب  دشابن 

زاب  دنام  شنت  زا  نامز  نوچ  نیمز  زات ***  هکی  دش  وچ  نادیمب  شروتس 
دنامن  ینیمز  یهام  تشپ  رب  هک  دناشف ***  رس  رب  كاخ  نیمز  زا  نیمز 

رادیاپ  نیمز  شناگمزر  رد  هن  راگتسر ***  نیمز  شغیت  تسد  زا  هن 
مدش  نازیرکشا  یگراچیب  هب  مدش ***  نازیرگ  اجنآ  راچانب ز 

تسین  راک  ارم  رترب  هنیک  نیا  رد  تسین ***  راکیپ  بات  واب  ار  یسک 
ور  چیه  زا  هراچ  ارم  دشابن  وجگنج ***  دشاب و  شک  هنیک  وا  وچ 

نتخادرپ  موب  زا  زرم و  زا  لد  نتخاس ***  یبن  اب  زج  یبن  اب  زج  راک  نیا  رد 
راغ  رای  موش  وا  اب  رکبوب  هچ  راو ***  ضفحوبا  مدرگ  رای  واب 

هاپ  ار  ام  دنشاب  ياج  رهب  هاپس ***  نارس  یتفگ  هکنآ  رگد 
ریلد  درگ  نارادمان و  رگد  ریپ ***  نامثع  رکبوب و  ضفحوب و  وچ 

تسا  لگ  رد  رمع  هصغ  نیا  زا  تسا ***  لد  نوخ  زا  رپ  وز  ار  رکبوبا 
تسرد  نارمع  راک  وا  يورین  ز  تسس ***  رکبوب  تسد  وا  يوزاب  ز 
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تسین  راتفگ  يار  نیا  رد  ار  یسک  تسین ***  راک  ار  رکبوب  راک  نیا  رد 
راغ  رای  منم  دیوگ  راچانب  راک ***  رکبوبا  تسد  دیاین ز 

تسب  ياپ  وا  دیدرگ  راچانب  تسد ***  دیان ز  هراچ  ار  ضفحوبا 
ریپ  هابور  ياج  اجک  دلاکس  ریش ***  مشخ  رپ  ۀشیب  زا  وچ  دمآ  رب 

گنرد  باتش و  ياج  هن  ار  یسک  گنچ ***  ریشمش  وچ  دیاشگ  نیک  زا  رپ 
دوب ناسآ  هن  ندیشک  نیک  وا  زا  دوب ***  نارمع  روپ  شک  هنیک  رگا 

شرازگ نیمز و  برثی  هب  نایفسوبا  ندش  هناور  نایب  رد 

رانک  رد  نوخ  دیرابب  يراوخ  ز  راز ***  تسیرگب  دیلان و  نیا و  تفگب 
تخر  تسب  رب  خت  زا  گنز  هش  تختب ***  رواخ  ياراد  وچ  دمآ  رب 

دوب  راوخمغ  رای  شرب  کشرس  دوب ***  راک  شا  هراچ  همه  بش  نآ  رد 
تخت  جات و  رب  تسیرگب  تفر  نورب  تخب ***  هتشگ  رب  نایفس  راچانب 

نخس  حرط  مزب  رد  دنکفا  وچ  نمجنا ***  روشناد  تفگ  نینچ 
نوخ  رپ ز  ةدید  اب  تشگ  ناور  نورب ***  احطب  دمآ ز  هچ  نایفس  هک 
رس  همیسآ  درد و  نآ  زا  بامیس  وچ  رشب ***  نج و  رادناهج  يوسب 

دیسر  برثی  کیدزنب  ات  نینچ  دیرب ***  نتفرب  هار  هر  زور  بش و 
نیگهودنا  میب و  زا  دش  هدایپ  نید ***  هاش  هگ  رگشل  کیدزنب 

دوب  هاگرخ  تخت و  همیخ و  سب  ز  دوبک ***  درز و  خرس و  دب  تشد  همه 
دش  هریت  نامز  نیمز و  شمشچب  دش ***  هریخ  شرس  نیئآ  زاس و  نآ  زا 
تفرگ  ردنا  هشیدنا  نتشگرب  هب  تفگش ***  رد  دش  دوب و  یمه  ینامز 
دیدب  نایفس  يور  نوچ  دیشورخ  دیسر ***  رد  هر  يراوس ز  هگان  هک 

رب  موب و  روشک و  نیا  رد  یئوج  هچ  رس ***  هریخ  يوداج  رنه  یب  يا  هک 
دای شیوخ  رهوگ  نم  دزن  نکب  داژن ***  نایفس  هک  ای  یئ  هداز  نابش 

ار نایفسوب  ناشیا  ندومن  شزاون  رکبوبا و  باطخ و  رمع  اب  راکبان  نآ  ندومن  وگتفگ  برثی و  هب  نایفسوبا  ندمآ  نایب  رد 

مرکاچ  لدب  ناجب و  ار  یبن  مروشک ***  نیا  ناگرزب  زا  نم  هک 
ربهار  ارم  دشاب  رکبوبا  رمع ***  يوسب  یئامنهر  مرگ 

تسا  نم  راسگمغ  رمع  مغ  رهب  تسا ***  نم  رای  رکبوب  راک  رهب 
ما  هداز  نابش  هن  مناقهد و  هن  ما ***  هدازآ  ناریلد  زا  یکی 

نهک  ریپ  هارمهب  دش  ناور  نخس ***  نیا  وا  زا  دینشب  هچ  دبهپس 
ریلد  درم  نایفس و  دندیسر  ریپ ***  رکبوب  هاگرخب  ات  نینچ 

دوب  رکبوب  کیدزن  ضفحوبا  دوبک ***  خرچ  کیدزن  ار ز  اضق 
دیلبنش  نوچ  يور  لد و  نوخ  زا  رپ  دیسر ***  رد  هر  نایفس ز  هاگان  هک 
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تفرگ  رس  رب  تسد  شمغ  زا  رمع  تفرگ ***  رد  رب  هب  شگنت  رکبوبا 
يدمآ  ناوتان  هتسخ و  نینچ  يدمآ ***  ناور  ناسنیز  هچ  رهب  هک 
زاب  داد  نینچ  خساپ  دییرگب و  زار ***  دینشب  قیدص  نایفس ز  هچ 

دش  هنوراو  رود  نم  نارودب  دش ***  هنوگ  رگید  نودرگ  نودرگ  هک 
گنر  زوریف  خرچ  نیا  تخیر  ورف  گنرش ***  هگنابش  مبارش  ماجب 

رب  موب و  روشک و  زا  متشذگب  هک  رسب ***  دمآ  دب  رتخا  منانچ ز 
( 232  ) هحفص دنرترب  ام  یتیگب ز  یئوگ  هک  دنرذگب ***  ام  نونکا ز  مشاه  ینب 

نوگن  هداتف  رفنضغ  غیت  ز  نوخ ***  كاخ و  رد  هلمج  ام  ناگرزب 
بسن  یشیرق  نارورس  یسب  برع ***  موق  نارادمان  یسب 

دش  هتشپ  نوچ  تشد  اهتشگنا  زا  دش ***  هتشک  وا  غیت  زا  مزر  رد  هک 
ام  ناشیک  كاپ  زا  تشگ  یهت  ام ***  ناشیوخ  یلاخ ز  تشگ  ناهج 

نارورس  رس  مدیروآ  گنجب  نارس ***  مدرک  درگ  یسب  وس  رهز 
داهن  یمارگ  نارورس  همه  داژن ***  يزات  نارادمان  همه 

هاوخ  هنیک  مدش  نیک  یپ  زا  یسب  نارس ***  مدرک  برثی  هب  احطب  ز 
جنگ  روجنگ  درک  یهت  مجنگ  ز  جنر ***  درد و  یسب  مدیشک  اهنت  ز 

میئارآ  رگشل  زا  گنت  نیمز  میهاوخ ***  نیک  ناساره ز  هنامز 
تسا  بلاغ  یگنادرم  نادرمب ز  تسبلاطوب ***  دنزرف  هک  یناوج 

تشارف  رس  هپس  يوسب  شغیت  وچ  تشارف ***  رکیپ  ود  غیت  وچ  نادیمب 
دنامن  رس  نتب  نادرگ  ار ز  ینت  دنامن ***  رکیپ  هب  نارادمان  رس 

دنامن  يریش  هشیب  نآ  ناریش  ز  دنامن ***  يریلد  احطبب  نادرگ  ز 
ریپ  هابور  وچمه  وا  گنج  رد  هک  ریگ ***  تسد  ای  دنتشگ  هتشک  همه 

فانملادبع  دالوا  نادرگ  ز  فاصم ***  رد  زا و  یلاخ  تشگ  ناهج 
ناشف  رس  ار  غیت  رس  دزاس  هچ  نانس ***  دزای  هچ  تشدب و  دزات  هچ 

دوش  نوحیج  دور  همه  شغیت  ز  دوش ***  نوخ  زا  رپ  شنانس  زا  رهپس 
دش داش  وا  راک  زا  نمشد  لد  دش ***  داب  رب  هلمج  نم  جنر  زا و 

ص)  ) ربمغیپ ترضح  تمدخب  نتفر  نایفسوبا و  راک  باب  رد  رمع  رکبوبا و  ندومن  تاملاکم  نایب  رد 

نیک  شاخرف  ياج  دشن  اجنآ  هک  نیمز ***  برثیب  یئاج  وت  ینیبب 
مروشک  یهت  دش  ناروآ  گنج  ز  مروشک ***  هن  دنام و  اجب  مجنگ  هن 

ور  درک  دوخ  رای  يوس  مغ  زا  رپ  وا ***  راتفگ  قوراف  دینشب  هچ 
ناما  ربمیپ  زا  ریگب  شرهب  ز  ناور ***  ربمیپ  دزن  دوز  وش  هک 

تسین  راتفگ  يارای  راکنیا  رد  تسین ***  راک  ارم  اتفگ  رکبوبا 
تسلکشم  نتساوخ  ناما  ار  وا  رم  تسلد ***  نیک  زا  رپ  شراک  زار  یبن 
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دید  مشخ  رپ  تفشآ و  رب  شیورب  دینش ***  ار  وا  تفگ  نوچ  ضفحوبا 
مک  لقع  دش  رایسب  لام  ارت  متس ***  اداب  هاوخ  دب  ناج  رب  هک 

سامتلا  منک  شناما  رهب  ز  ساره ***  یب  یبن  رهب  نونکا ز  مه 
رشبلا  ریخ  هاگردب  دش  ناور  رمع ***  دمآ  رب  اج  زا  نیا و  تفگب 
داشگ  رب  نابز  شزوپب  سپ  نازو  داد ***  هسوب  نیمز  ربمیپ  دزنب 

يرگ  تعافش  ارنارگ  تعافش  يرواد ***  هصرع  رد  هکنآ  يا  هک 
هانگ  یب  زا  هب  دشاب  راکهنگ  هانپ ***  دیوج  وت  يوسب  درگ  هنک 

راودیما  وت  زا  ناگراک  هنگ  رامش ***  زورب  ات  لزا  زور  ز 
یبن  يوزرآ  تسه  هدژم  نآ  هک  یبن ***  يوسب  مراد  هدژم  یکی 

تسا  هدمآ  زاین  هار  تیوسب ز  تسا ***  هدمآ  زارد  هار  نایفس ز  هک 
يربمغیپ  هب  ار  یبن  دسانش  يرب ***  يزع  تال و  زا  تشگ  ام  هچ 

ریذپ  شزوپ  شاب  دوخ  فطل  زا  وت  ریلد ***  دمآ  وت  يوسب  شزوپب 
تفنش  وا  هتفگ  دش  چیه و  تفگن  تفگ ***  قوراف  هچنآ  دینش  ربمیپ 

ور  درک  نید  ناگرزب  يوسب  وگتفگ ***  نآ  شوخ  اریسک  دماین 
باوصان  ای  هتفگنیا  تسا  باوص  باوج ***  ار  وا  دیئوگ  هچ  اتفگب 
نیرب  شرع  وت  هاگتخت  يا  هک  نید ***  باحصا  دمآ ز  ندیشورخ 

تفج  تسین  درخ  اب  وا  راتفگ  هک  تفگ ***  قوراف  هچنآ  دینش  دیابن 
دنامن  یناولهپ  برع  موق  ز  دنامن ***  یناشن  برثی  احطبب و 

وا  رای  رب  داب و  وا  رب  نیرفن  هک  وا ***  راک  زا  هتشک  دش  گنج  رد  هک 
نوگن  هداتف  ناناوجون  نت  نوخ ***  رپ ز  دحا  تشد  تسا  زونه 

سب  دوب و  یلع  یبن و  اجنآ  رد  سکچیه ***  دنامن  اج  رب  گنج  نآ  رد 
دوبن  ربمیپ  نید  یناشن ز  دوبن ***  ردیح  يوزاب  غیت و  رگا 

يادخ  مان  دوب  ناهن  یتیگب  يامن ***  دوخ  رگا  یتیگب  یتشگن 
دیدن  يزیچ  راتفگ  قدص  زا  زج  دینش ***  نانآ  راتفگ  هچ  ربمیپ 

یتساک  هر  زا  يرذگن  رگا  یتسار ***  زا  تسا  نینچ  اتفگب 
هاشداپ  درذگن  وا  نوخ  زا  رگ  هانپ ***  درآ  نمشد  رگا  نکیلو 

تسین  هدید  ناهج  دزن  هدیدنسپ  تسین ***  هدیدنسپ  اناد  کیدزنب 
وج  هراچ  ةدنب  یک  تفگ  نینچ  ور ***  درک  رمع  يوسب  هگنآ  سپ 

تسین  راد  ناهج  دزن  هدیدنسپ  تسین ***  راوازس  ششخبب  وا  رگا 
يرگ  هشاوخب  دیآ  وت  نوچ  یسک  يرواد ***  نیا  رد  ام  رب  نکیلو 

منک  تیاعر  بنج  وچ  نکیلو  منک ***  تباجا  دیاب  راچانب 
تشگ  هاتوک  زور  بش و  دش  نایع  تشگ ***  هاگیب  هاگ و  نیا  رد  نکیلو 

رادبآ  رهز  ریشمش  رهم  دشک  راگنرز ***  هگرخ  نیا  زا  ادرف  وچ 
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راگزور  دوش  نوچ  ات  منیبب  رآ ***  نم  دزنب  یناهن  ار  وا  وت 
ور  كاخ  رب  دیلامب  ششیپ  هب  وا ***  راتفگ  قوراف  دینشب  هچ 

داب  هدننیرفآ  وت  يوگ  انث  داب ***  هدنب  ار  وت  رم  ناکم  نوک و  هک 
داب  وت  هانپ  رد  دوب  ات  کلف  داب ***  وت  هاگتخت  دوب  ات  ناهج 

نمجنا  اب  درد  رپ  تشگ  ناور  نتشیوخ ***  هگرخ  يوس  تفگب و 
ارس تلخب  دش  ناور  ربمیپ  اج ***  ریغ  زا  دش  یلاخ  وچ  هگرخ  ز 

نآ شرازگ  لوسر و  ترضح  تمدخب  نامثع  رکبوبا و  رمع و  نتفر  نایب  رد 

کلم  وید و  دنتشگ  هدوسآ  رب  کلف ***  يور  تشگ  نوگ  ریق  بش  ز 
رهپس  يدروجال  دش  شقن  زا  رپ  رهچ ***  دیشوپ  دیشروخ  وچ  هگ  رحس 

مک  شیب و  یب  دنتفگ  دنتسشن و  مهب ***  نایفس  ضفحوب و  رکبوبا و 
راو  شافخ  تشگ  ناهن  بش  هش  راکشآ ***  دش  دیشروخ  وچ  هگ  رخ  ز 

هاپس  اب  یگنز  دش  همیسارس  هالک ***  بش  يو  دنه  رس  زا  داتف 
نیچ  رازاب  مور  هش  مزب  وچ  نیمز ***  نامسآ و  شوت  رپ  زا  دش 

يدمرس  تیار  دش  رادومن  يدمحا ***  هگرخ  زا  هاگانب 
رز  تخت  رب  تسشنب  هاگرخب و  رشب ***  نج و  هاشنهش  نآ  رب 

کلم  حور و  دندیشک  رب  هدر  کلف ***  زا  تشذگ  رب  هپس  شورخ 
وا  راداوه  دش  نامسآ  ناجب  وا ***  رادید  نشور ز  تشگ  نیمز 

لیئربج  بدا  تسد  درک  شکب  لیلخ ***  حیسم و  دش  نآ  ناوخ  انث 
وا  ياج  رب  شرف  دش  هک  تجهب  ز  وا ***  ياپ  رب  دوس  خر  هک  يداش  ز 

( 233  ) هحفص تشذگ  رد  ناکمال  رس  زا  نامز  تشذگ ***  رد  نامسآ  مهن  زا  نیم  ز 
رت  رود  زا  شباترپ  ریت  کیب  رسب ***  رس  همه  نادرگ  دنداتس 

دوب  راوید  شقن  رسب  رس  ناهج  دوب ***  راتفگ  يارای  هن  اریسک 
ناج  سنا و  هش  هگرخ  هب  تولخ  ز  ناور ***  دمآ  هک  نادرگب  دش  ربخ 

شیپ  تفر  یمه  ششیوخ  لابندب  شیوخ ***  نارای  ضفحوب  درک  بلط 
نیب  شیپ  رمع  رای و  رکبوبا  نیرق ***  نایفسب  نامثع  تشگ  ناجب 

نمرها  ناشراک  زا  دیسرت  هک  نت ***  راچ  یبن  يوس  دنتفرب 
نیمز  یلاخ  دندیدن  رگشل  ز  نید ***  هاش  هگ  رگشل  دندیدب 

فص  مشخ  رپ  هتسب  ناهم  هدایپ  فکب ***  اهنانس  ناراوس  هتفرگ 
يرورس  یکی  وس  رهب  هداتس  يرجنخ ***  یلی  هدیشک  اج  رهب 

نت  دالوف  ریز  رد  هدرک  ناهن  نکش ***  نهآ  نادرگ و  ناریلد و 
گنلپ  مرچ و  ریش و  لد  هدیرد  گنچ ***  دالوف  ناریش  ناگنلپ و 

رمک  رب  اهغیت  همه  لیامح  رس ***  واگ  ةزرگ  یکی  ره  فکب 
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دنمک  نآ  ۀقلح ز  ناشکهک  دب  هک  دنلب ***  يدنمک  کی  ره  كارتفب 
فصب  فص  نیک  مشخ  زا  رپ  هداتس  فک ***  هنیک  زا  هدروآ  بل  رب  همه 

نکش  رگشل  ارآ و  رگشل  همه  نت ***  لیپ  همه  گنچ و  ریش  همه 
شورخ  رد  نامسآ  نالی  گناب  ز  شوجب ***  ناراوس  بیهن  زا  نیمز 

هوک  تشد و  ناوگ  بیهن  زا  هوتس  هوتس ***  ناراوس  نادرگ  بیسآ  ز 
نفک  ناتفخ  يور  رب  هدیشوپب  نت ***  هنیئور  ناشوپ  هنیگنلپ 

دید  قوراف  يور  رب  دیسرتب و  دیرگنب ***  نمجنا  نآ  رب  نایفس  هچ 
ناروآ  دنک  نیئآ  ارآب و  نارکیب ***  رگشل  نیا  رد  رگنب  هک 

هتخومآ  هک  زا  نتاس  هپس  هتخودنین ***  یجنگ  هک  يریقف 
ردپ  یتیگ  قلخ  رب  هتشگ  نونک  ردب ***  رد  كدوک  ردپ  هدیدن 

بجع  دشابن  مشاه  دالوا  هک ز  بل ***  داشگب  قوراف  راتفگب 
نیمز  رب  نامسآ  نامسآب  نیمز  نیک ***  مشخ و  زا  دنرآ  دنهاوخ  وچ 

مشچ  دنداهن  ناشیارب  نیک  زا  رپ  مشخ ***  رپ ز  یبن  هاپس  رسارس 
دنرت  رترب  هس  نآ  یکی  نآ  یلو ز  دنرگ ***  وداج  راچ  نیک  تفگ  یکی 

تشه  راچ  نیا  مدرکیم  برض  کیب  تشط ***  غیت و  متشاد  رگ  تفگ  یکی 
دیرگنب  مژد  ناشیا  يوس  یکی  دیزگ ***  بل  یکی  نادنخ  تشگ  یکی 

نیمز  احطب  نادرگب  کنیا  هک  نیک ***  مشخ  زا  رپ  دز  رب  کناب  یکی 
دنرگ  وداج  رکم و  رپ  نوسفا  رپ  دنرترب ***  ناهج  قلخ  یتیگب ز 

راز  راک  رگشل و  نآ  ياهنخس   *** راهچ نآ  نوچ  دندید  دندینش و 
دنامن  یناج  میب  سب  ناشنت ز  هب  دنامن ***  یناور  ناشندب  رد  مغ  ز 

درب  هاگرخ  يوس  ارو  هگرحس  درب ***  هارمهب  اجنآ  رد  ار  وا  رم 
درک  زاس  همه  نب  ورس  ار  نخس  درک ***  زاغآ  نتفگ  نخس  تسشن و 

ور  رهم  زا  رآ  یبن  يوسب  وجشاخرف ***  درم  یک  تفگ  نینچ 
نک  كاردا  رون  زا  لد  رونم  نک ***  كاپ  لد  رفک  زا  يآ و  نیدب 

يادخ  اتکی  راتسرپ  وش  ناجب  يارگ ***  دمحم  نید  نیئآب و 
تسین  هدنتسرپ  دتسرپ  وک  یتب  تسین ***  هدیدنسپ  تب  ندیتسرپ 

ناما  نصحب  یئآ  رد  اجنآ  رد  ناگیار ***  يوش  نامیا  رهش  رد  هچ 
لوبق ار  وا  راتفگ  درک  نایع  لوسر ***  مع  نایفس ز  دینشب  هچ 

رگید تیاور  رب  انب  نایفسوبا  هم  تهجب  ص )  ) ربمغیپ ترضح  تمدخب  سابع  نتفر  نایب  رد 

باجح  يدروجال  زا  دمآ  نورب  باطیب ***  هگ  روخ  نآ  زا  دیشروخ  هچ 
نیز  ریز  کلف  کنخ  دروآ  رب  نیمز ***  يور  ریشمشب  هگروخ  ز 

نومنهر  دش  رادناهج  ارناهم  نورب ***  دمآ  هدرپ  ارس  زا  یبن 
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اجب  اج  همه  هداتس  ناریلد  اپب ***  هداتس  رگشل  ناگرزب 
فرط  ره  زا  رس  ناراوس  هدیشک  فکب ***  رجنخ  غیت و  یگلمج  نالی 

دوتس  ار  یبن  تفر و  هاگرخب  دوز ***  سابع  همیخ  زا  دمآ  نورب 
داب  هدنب  ارت  رم  دوب  ات  ناهج  داب ***  هدنخرف  وت  رب  هگراب  نیا  هک 

وت  وچ  یهاشب  دزاس  هکنآ  کنخ  وت ***  وچ  ياهنپ  دراد  هکنآ  اشوخ 
وت  نید  يوس  دیآ  هکنآ  کنخ  وت ***  نیئآ  دیزگب  هکنآ  اشوخ 

دید  وت  يوس  تشذگب  زیچ  ره  ز  دیورگب ***  وتب  وک  یسک  هتسجخ 
يربمغیپ  وت  مانب  دلابب  يروآ ***  مان  وت  مانب  دلابب 

ار  وت  میامن  شیاتس  هنوگچ  ار ***  وت  يانث  میوگ  هچ  منادن 
ناما  ردنا  دش  مه  ناهج  یناهج  ناهج ***  هانپ  تیاپ  كاخ  دش  وچ 

نامنهر  ار  لاکیم  تزیلهدب  ناما ***  هتسج  لیربج  وت  خاکب 
نیشن  یسرک  شرع  رب  هتشگ  یکی  نیمالا ***  حور  هتشگ  فرش  ناز  یکی 

دوجس  ار  وا  دندومن  کیالم  دوب ***  وت  يوسب  ور  ار  سیلبا  رگ 
تخاسب  اج  فرش  زا  دوخ  کیدزنب  تخاون ***  ار  وا  دیدنخب و  ربمیپ 

دای  درک  یسب  نایفس  رادرک  ز  داشگ ***  رب  بل  سابع  دینشب  هچ 
تسدمآ  هاوخ  راهنز  وت  فطل  ز  تسا ***  هدمآ  هارب  هر  یب  هار  زا  هک 

نیما  لوسر  دریذپ  رگ  دزس  نیدب ***  دیآ  رد  ناما و  دریگ  هک 
تسدمآ سامتلا  یپ  تیوسب  تسدمآ ***  ساره  دیما و  رپ  یلو 

رمع اب  سابع  ناملاکم  لوسر و  ترضح  تمدخب  ار  نایفسوبا  سابع  ندرب  نایب  رد 

دیسر  تباجا  مد  رد  دیدنسپ و  دینش ***  ار  وا  رافگ  هچ  ربمیپ 
دود  دننامب  ار  وا  دروایب  دوز ***  سابع  یمالغ ز  دش  ناور 

دوب  هاگآ  هن  نایفس  رادرک  ز  دوب ***  هار  رد  ضفحوبا  هیالط 
ناور  دش  ناک  مشخ  زا  رپ  وا  يوس  ناوناب ***  نانچنآ  ناور  شدید  هک 
دیرب  ار  شرس  نت  زا  تساوخ  یمه  دیشک ***  رب  نایم  زا  زیت  غیت  یکی 

گس  همح  وا  رب  درآ  هکیروک  وچ  کت ***  نایفس ز  دنام  ورف  تشحو  ز 
دیمد  رب  اج  شتآ ز  وچ  نیک  زا  رپ  دید ***  سابع  هدرپ  رس  نورد 

نامگ  دب  لد و  دب  یک  تفگ  نینچ  نامز ***  رد  دش  ضفحوبا  يوسب 
هاوخ  رذع  دوش  ربمیپ  يوسب  هانپ ***  نم  يوس  درآ  هک  وک  یسک 

دنسپ  نادزی  کیدزنب  دشابن  دنزگ ***  یناسر  ار  وا  هک  یهاوخ  هچ 
مشچ  داشگب  مشخ  هنیک و  زا  رپ  مشخ ***  رپ ز  دش  ضفحوب  دینشب  هچ 

تسدگنت  درخ  زا  یمشاه  ینب  تسه ***  هدننیب  دنمدرخ  دزن  هک 
( 234  ) هحفص داقتعا  یبن  شیکب  درادن  داز ***  وید  نیک  مشخ  رپ  تفگ  نینچ 
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تفهن  دیاشن  تتشز  رادرک  هک  تفگ ***  سابع  مشخ  زا  رپ  خساپب 
دناشن  اریسک  ره  دوخ  راوازس  دناوخ ***  شیوخ  رب  ار  نت  ود  ره  یبن 

دیرتسگ  نخس  شراک  نایفس و  ز  دید ***  سابع  يوس  یبن  هگنآ  سپ 
تسرد  نامیپ  نید و  يوس  دیاین  تسس ***  دهع  دوب  ار  وا  هک  مناد  هک 

رس  دیچیپ  وت  يار  دیابن ز  ردپ ***  ياجب  یتسه  وت  نکیلو 
تفس  رارسا  رد  یسب  نایفسب  تفگ ***  درک و  هگن  نایفس  يوس  یبن 

تسیرب  ناج  زا  مسج و  زا  هاج و  زا  هک  تسیرس ***  اریسک  شیاتس  انث و 
یتخاس  دوخ  هک  یئادخ  یتسرپ  یتخانشن ***  تخاس  ارت  وک  یسک 

تخاس  وت  لثمب  نارازه  دص  وا  هک  تخانش ***  یئادخ  ناج  زا  دیاب  ارت 
دیرفآ  نامسآ  هن  زور و  بش و  دیرفآ ***  نامز  نیمز و  مدکیب 

ماع  صاخ و  لد  زا  شورخ  دمآ  رب  مالک ***  نیا  تفگ  هچ  نایفسب  ربمیپ 
دش  هدنب  کلم  دوتس و  شیادخ  دش ***  هدنز  نخس  نیز  نید  لها  لد 

لوبق  ار  وا  نامیا  دیزاس  هک  لوسر ***  هگنآ  دومرف  سابعب 
تفگ  سابع  وچ  نایفس  تفریذپ  تفنش ***  نایفس  سابع  تفگ  نید  ز 

تانئاک  فرشا  یئآ  نید  ز  يزع و ال ت ***  دو و  زا  يرازیب  ز 
امنهر  دب  کین و  رب  تسه  وا  هک  ادخ ***  اتکی  تاذ  ندیتسرپ 

لوبق  تسد  داهنب  هدید  ودب  لوسر ***  دزن  رارقا  درک  همه 
تخیر بانوخ  هصغ  مغ و  ناز  شلد  تخیسگ ***  يزع  دهع  نابز  زا  رگا 

ار نایفسوبا  لوسر  ترضح  نداد  تعلخ  نایفسوبا و  ندروآ  مالسا  نایب  رد 

راگن  رهوگ  جات  اب  داد  واب  راوهاش ***  تعلخ  یکی  ربمیپ 
تساوخ  ریبکت  کناب  یبن  شیج  ز  تسار ***  مالسا  تخر  نوچ  تشگ  وا  رب 

تشگ  كاچ  وا  نید  زا  رفک  لد  تشگ ***  كاپ  نیکرشم  زا  یکاپان  هک 
برع  موق  رخف  یک  تفگ  نینچ  بل ***  داشگب  سابع  هراب  رگد 

زارف  رس  وت  فاطلا  ددرگ ز  هک  زاب ***  فطل  زا  زرو  مرک  نایفسب 
مارحلا  تیب  يوس  دور  سک  ره  هک  مانالا ***  ریخ  تفگ  نانک  مسبت 

ریسا  دشابن  ناما و  رد  دوب  ریگتسد ***  یسک  تسدب  ددرگن 
داب  سابع  وت  يادف  ناج  زا  هک  داشگ ***  رب  بل  سابع  هدنخ  زا  رپ 
ياجب  ددرگ  زاب  لد  داش  وا  هک  يازفرب ***  دوخ  فطل  زا  زاب  وا  رب 

تفهن  دیاشن  ممع  راتفگ  هک  تفگ ***  نایفس و  يوس  ور  درک  یبن 
هانگ  دراد  هچ  رگ  ناما  رد  دوب  هانپ ***  دیوج  وت  ناوخب  سکنآ  ره 

حالف  دبایب  ناما و  رد  دوب  هالک ***  فک  زا  هزادنا  هکنآ  رگد 
نیرفآ  تفگ  درک و  یبن  يانث  نیمز ***  يداش  نایفس ز  دیسوبب 
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تشگ  ریبکت  زاوآ  رپ ز  ناهج  تشد ***  نوماه و  دیزرلب  هگان  هک 
نامسآ  رد  داتفا  رد  لزلزت  ناکم ***  نوک و  دیدرگ  بامیس  وچ 

اپ  داب  نیز  ریز  رد  دندیشک  اج ***  دمآ ز  رب  رگشل  هرابکیب 
ریپ  نودرگ  میب  زا  دیزرلب  ریق ***  يایرد  وچ  رسکی  تشگ  ناهج 

دوب  گنج  رد  مصخ  اب  هلمج  ناهج  دوب ***  گنت  هپس  رب  نامز  نیمز و 
نارفعز نوچ  تشگ  شخر  تشحو  ز  ناور ***  هریت  نایفس  دیسرتب 

نایفسوبا ندش  ریحتم  نایفسوب و  اب  ار  مالسا  رگشل  سابع  ندومن  نایب  رد 

دیشک  وسکیب  وسنآ  زا  ارنآ  رم  دید ***  هنوگنادب  ارنآ  سابع  هچ 
شوگ  تفرگب  رهم  کلف  مراچب  شورخ ***  رگشل  دمآ ز  رب  رگید  هک 

دش  ریت  هم و  رهم و  همیسارس  دش ***  ریبکت  زاوآ  رپ ز  ناهج 
راودیما  تشگ  یبن  انامه  رادمان ***  یک  سابع  تفگ  ودب 

جومب  ایرد  وچمه  نیمز  دمآ  رب  جوف ***  جوف  یبن  شیج  تفر  یمه 
دربن  تشد  ناراوس  کناب  ز  درون ***  ایرد  ناروتس  مس  ز 

سوردنس  نوچ  تشگ  هم  رهم و  خز  سونبآ ***  دبنگ  دش  درگ  زا  رپ 
هاپس  شفرد  دوخ و  ناتفخ و  ز  هایس ***  دوبک و  درز و  خرس و  نیمز 

گنچ  مزر  یپ  زا  ناوگ  هداشگ  گنت ***  هتسب  رب  دنبرمک  ناریلد 
وج  هنیک  نالی  زرو و  هنیک  ناهم  وگ ***  ریبکت  مشخ و  زا  رپ  ناراوس 

شورخ  ردنا  روآ  گنج  مشخ  زا  رپ  شودب ***  نادرگ  هدنکفارب  اهرپس 
دید  مزر  نآ  زاس و  رگشل و  نآ  هچ  دیپط ***  رب  مغ  نایفس ز  ریپ  لد 

تفهن  زار  دروآ  رب  هدرپ  ز  تفگ ***  سابعب  نایرگ  ناویرغ و 
فاصم  مزر  تخومآ  هک  زا  یبن  فانملادبع ***  دالوا  رخف  يا  هک 

ناهم  نایک و  زا  يرگشل  نینچ  ناهج ***  مشچ  تسدیدن  زگره  هک 
تشگ  رادیدپ  دبهپس  هاپس و  تشد ***  يور  زا  هک  نایفس  دوب  نیا  رد 

اج  درک  شردنا  درگب  يراوس  اول ***  رکیپ  هام  نآ  ردنا  شیپ  هب 
قرغ  لاب  رپ و  نهآ  دالوفب و  قرب ***  هچ  هدنهج  داب و  هچ  هدنمد 

تسیچ  مان  ار  هقرف  نیا  رادهپس  تسیک ***  ناز  نیا  هک  نایفس  دیسرپب 
تسا  رکاچ  نینچ  هگ  ردب  ار  یبن  تسروآ ***  دنک  دعس  نیاک  تفگ  ودب 

تشگ  رادیدپ  یهورگ  رگید  هک  تشد ***  يور  دب  رات  هپس  زا  زونه 
نفک  ناتفخ  يور  رب  هدیشوپب  نت ***  دالوف  ابق و ز  نهآ  ز 

لوسر  يادف  هدومن  لد  نت و  لوسر ***  هارب  ناج  رس و  هداهن 
ریلد  درگ و  نادرم و  ریش  همه  ریگ ***  ریش  شک  رجنخ  ناریلد 
رهم  هام و  فرش  زا  وا  يوک  هدش  رهپس ***  رب  هتشارفا  رب  یئاول 
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گنر  هرابکی  تفر  شخر  زا  میب  ز  گنج ***  زاس  نآ  درک  هگن  نایفس  هچ 
مان  تسیچ  ار  هقرف  نیا  دنوادخ  ماکب ***  تناهج  يا  تفگ  سابعب 

تسا  ربمیپ  باحصا  ناصاخ  ز  تسا ***  رذوب  نیا  سابع  تفگ  ودب 
دوب  نیک  زا  رپ  وا  لد  احطب  ز  دوب ***  نید  هر  رد  وا  راک  همه 

يوه  ياهرگد و  دمآ  رب  هگان  هک  وگتفگ ***  رد  سابع  دب  نایفسب 
دروجال  هدرپ  دش  رادومن  درگ ***  هریت  زا  دمآ  دیدپ  یشفرد 

راز  راک  هتسیاش  درگ و  همه  رازه ***  يراوس  دب  شردنا  درگب 
نیبج  ناهاوخ  هنیک  نوچ  هدرک  شرت  نیچ ***  هدنکفا  رب  وربا  رب  دبهپس 

اهدژا  نوچ  مشخ  زا  رپ  دنآ  رب  اهر ***  ددرگ  دنب  زا  هک  يدرگ  هچ 
دیلو نبدلاخ  دوب  اتفگب  دید ***  سابع  يوس  وا  مان  یپ 

ناشیا لاح  زا  ار  نایفسوبا  سابع  نداد  ربخ  نارگ و  جوف  اب  رامع  ندمآ  سابع و  ندیسرپ  نایب  رد 

شوه  لد ز  ار  هدنشوبن  رم  دش  هک  شورخ ***  نودرگب  دش  رب  هراب  رگد 
دنتخارفا  ندرگ  همه  ناریلد  دنتخآ ***  نیک  غیت  همه  ناراوس 

( 235  ) هحفص
شورخ  رد  نامسآ  ناغف  رد  نیمز  شودب ***  رکیپ  ماگ  زرگ  نالی 

رمک  رسارس  هتسب  هنیک  یپ  رومان ***  شکندرگ  ناریما 
دیرگنب  ادخ  لوسر  معب  دید ***  برح  هداز  هگیاپ  نآ  هچ 

ور  گنج  رد  هدرک  يوک  اج  رهب  وخ ***  وکین  نیا  مان  نمب  وگ  رب  هک 
هوک  نوماه و  گنت  هدش  ناشیارب  هورگ ***  اههورگ  رگشل  تفر  یمه 
تسادخ  لوسر  رای  گنر  کی  هک  تسا ***  امزآ  مزر  رامع  هک  اتفگب 

هاگ  جات و  اب  نارادمان  همه  هاپس ***  نارس  رسکی  دنتشگب 
مد  داب و  اب  زرم  ره  ناریلد  مشچ ***  اب  رب  موب و  ره  ناگرزب 

ور  گنج  رد  هدرک  ویک  اج  رهب  وج ***  هنیک  هدش  يریسا  وس  رهز 
فرط  ره  زا  هدنشورخ  ناریلد  فکب ***  هداهن  ناج  همه  لیابق 

نخس دیاب  لوط  ناشمان  زا  مه  نمجنا ***  نا  زا  مرامش  رب  رگا 

شرازگ سابع و  زا  نایفسوبا  ندومن  لاؤس  نارگ و  جوف  اب  رمع  ندیسر  نایب  رد 

هام  دیشروخ  رات  نآ  شدرگ  زا  دش  هار ***  رسارس ز  نادرگ  دنتشذگ 
دروجال  هدرپ  سپ  شتآ  وچ  درونهر ***  یتیار  دش  رادیدپ 
ناهن  ناریلد  نهآ  ریز  هدش  ناوتسگ ***  رب  هدیشوپب  نابساب 

نهریپ  هتخود  نتب  نهآ  ز  نت ***  هدیشوپ  دالوفب  دبهپس 
وید  ماد و  دد و  شراک  ناویرغ ز  ویرغ ***  ردنا  دوب  وا  زا  یناهج 
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هتخودنا  هنیک  لدب  یناهن  هتخورفارب ***  شتآ  وچ  نیک  زا  رپ 
هایس  دبهپس  هاپس و  سابل  هاوخ ***  ژاژ  نایناوم  نیئآب 

تسار  مالساب  دیاین  شتاذ  هک  تساجک ***  زا  وا  هک  نایفس  دیسرپب 
نهد  هداشگ  نیک  زا  رپ  دمآ  رب  نمرها ***  یکی  خزود  انامه ز 

تسا  هدیشوپ  رفک  هماج  نتب  تسا ***  هدیجنر  مالسا  یئوگ ز  وت 
ور  درک  وا  يوس  لد  هدنخ  زا  رپ  وا ***  تفگ  سابع ز  دیدنخب 

نخس  زگره  هنوگ  نیدب  یتفگن  نمجنا ***  رتهم  یک  تفگ  نینچ 
یتساک  نوردنا  راکب  یتسجن  یتسار ***  زجب  یتفگن  اج  نیا  رد 

تسا  رتهم  رتهب  ناز  هقرف  نیا  هک  تسا ***  روآ  دنک  ضفحوب  رادهپس 
تشگ  رادیدپ  یشفرد  نوگ  رگید  تشذگ ***  دبهپس  هاپس و  اجناز  وچ 

راکشآ  یبن  رب  دوش  نیتسخن  رامش ***  زور  ماگنه  هک  یشفرد 
شیوخ  نید  زا  مان و  زا  مان  دنک  شیپ ***  هصرع  نآ  رد  دیآ  هچ  ینیبن 

وج  هراچ  نیک  رپ ز  لد  دبهپس  وا ***  هارمهب  یهاپس  نازارگ 
راهنیز رد  راک  یتخس  وا  زا  راوهار ***  هقان  ربا  هتسشن 

شرازگ سابع و  زا  نایفسوبا  ندومن  لاؤس  نارگ و  جوف  اب  قیدص  رکبوبا  ندیسر  نایب  رد 

ناوخ  درو  نابز  كاپ  دورو  زا  لد  هاگنازرف ***  نیئآب  دبهپس 
تسکش  هدروخ  سیلبا  شیج  وا  زا  تسدب ***  یئاصع  شودب و  یئادر 

یپ  هار  نآ  زا  هن  قان  هدش  یط ***  درک  قح  یهار ز  ماگ  رهب 
دوبک  خرچ  چیپ  نآ  زا  تشگ  لجخ  دوخ ***  يور  رب  همامع  هدیچیپب 

دوخب  يدیمد  اعد و  يدناوخب  دوب ***  راداد  درو  زا  رپ  شنابز 
شیشک  ندناوخ  هاگدکتب  رد  وچ  شیر ***  يور  رب  تسد  یمه  يدیشک 

تشاد  هداجس  وچ  لد  لبه  تال و  ز  تشاد ***  هداس  یبن  نید  شیک  زا  لد 
هتخادنا  یماد  ۀناد  رهب  هتسارآ ***  هجنپ  اصع  كونب 

دیزگ  نادندب  بل  بش  هدنخ  زا  رپ  دیدب ***  دبهپس  هاپس و  نایفس  هچ 
تسیرگ  وداج  ورکم  همه  شراک  هک  تسنک ***  ریپ  نیک  دیسرپ  سابع  ز 

هتخادنا  رس  نوسفاب  رکمب و  هتخاس ***  یئوداج  هلیح و  سب  ز 
تشهب  سابل  خزود  هدنشوپب  تشنک ***  زا  هدمآ  نورب  یتشنک 

تفهن  رد  نخس  راد  هچ  وت  زا  هک  تفگ ***  دیدنخ و  سابع  دینشب  هچ 
داقتعا  یبن  نیدب  درادن  داز ***  وید  رهوگ  دب  ریپ  نیا  هک 

یمه  دیاتس  ار  لبه  يزع و  یمه ***  دیارگ  ناتسرپ  تب  يوس 
هتخارفا  رس  ناگرزب  نایم  هتخاس ***  یبن  اب  یئوداج  سب  ز 

ردپ  این و  رابت و  شیوخ و  ز  رسب ***  رس  وا  راک  زا  مهاگآ  هک 
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غورد  دشاب  تسار  زا  هب  یتیگب  غورف ***  اب  یتسار  زا  دشاب  وا  زا 
دنک  یئادخدک  ار  بذک  دزس  دنک ***  یئانشآ  رگا  قدص  واب 
وج  شاخرف  ریپ  یک  تفگ  ودب  وا ***  تفگ  زا  سابع  دیدنخب 
لبه  دوو و  تال  ناجب  دتسرپ  لغد ***  نادزیب  دزاب  رکم  زا  رپ 
تسا  رواد  رگداد  نمشد  لدب  تسا ***  ربمغیپ  رای  رگا  رهاظب 

داب  روک  شا  هدننیب  ود  هر  نآ  زا  داب ***  رود  یتسار  هر  زا  شلد 
تسا  مرحم  هگتولخب  هشیمه  تسمدمه ***  یبن  اب  وا  هک  یئاجب 

هتخومآ  دادیب  رفک و  هر  هتخودنین ***  ار  وا  رهم  لدب 
تشگ  رون  رپ  تشد  همه  رسارس  تشذگ ***  رگشل  رکبوبا  اجناز  هچ 

تفرگ  رس  زا  ریپ  نهک  یناوج  تفرگ ***  رگید  نیئآ  زاس و  ناهج 
دش  زاوآ  رپ ز  نامز  نیمز و  دش ***  زاب  يدزیا  تمحر  رد 

ترصن  ياولاب  ترضح  نآ  ندیسر  ریما و  ترضح  ندومن  فیصوت  نایب  رد 
وگ  ریبکت  هچ  دش  نیرفآ  ناهج  وس ***  راچ  دش  ریبکت  کناب  زا  رپ 

دش  هدیچ  نامسآ  هدرپ  همه  دش ***  هدیدرون  رد  نامز  نیمز و 
دیرتسگ نیمز  شرف  شرع و  اضق  دیچ ***  كاخ  ةدوت  نیا  حطس  ردق 
راگدرک  تردق  دش  رادومن  راگدرورپ ***  يامیس  تشگ  نایع 

دیرفآ نیمز  هوک و  نوماه و  هک  دیدپ ***  نوماهب  دمآ  يرادهپس 
شورس  يادن  مدامد  يدیسر  شوه ***  شوگ  ربا  شروتس  مس  ز 

تسلگشم  نابز  رب  شندروآ  هک  تسلد ***  رد  وا  مزر  زا  فصو  یسب 
نایب  درآ  ینعم  نیا  بات  اجک  نابز ***  تقاط  زار  نآ  رد  يرادن 

مدناشنب  هداب  مخ و  ياپب  يدناوخ ***  دوخب  نادنر  ریپ  رگا 
دهد  یئایر  دهز  یئادج ز  دهد ***  یئانشآ  ناغم  اب  ارم 

مرس  انیم  دزاس ز  روش  زا  رپ  مرغاس ***  نتمیس  یقاس  دهد 
لدب  دزورف  شتآ  بآ  نآ  زا  لگ ***  بان  ةداب  زا  مکاخ  دنک 

( 236  ) هحفص دنک  نازوس  روط  بش  ران  وچ  دنک ***  نازورف  لد  مشتآ  نآ  زا 
دروآ  روط  ران  ما  هلان  زا  رپ  مروآ ***  روشب  ار  نم  ناج  نت و 
دهد  منابز  رب  نخس  شحدم  ز  دهد ***  مناهن  زار  یناشن ز 

میمر  مزع  هدنز  ممد  زا  دوش  میلک ***  ممالک  زا  دنوش  نانابش 
منک  ایحا  هدرم  دص  ود  مدکیب  منک ***  احیسم  راک  راتفگب 

دوب  هچنآ  راکشآ  دش  هدرپ  یب  هک  دور ***  زاونب  هدرپ  نیا  زا  ینغم 
یط تشگ  ایر  دهز و  نیئآ  هک  ین ***  زاونب  گنچ و  رب  گنچ و  نزب 

دیوگ همان  یقاس 
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ناروآ  گنج  ياراد  نیئآب  نانس ***  غیت و  وربا و  فلز و  زا  هک 
تسب  كارتفب  نت  نآ  هک  رس  نآ  شوخ  تسخ ***  ریت  نآ  كون  زا  هک  نت  نآ  شوخ 

يامزآ  مزر  مزب  یقاس  دش  هک  يان ***  کناب  ناسر  نودرگب  ینغم 
نک  رادلد  فلز  رس  زا  دنمک  نک ***  رای  يوربا  مخ  زا  نامک 

گنت  هتشر  نآ  كارنفب  ار  منت  گنرد ***  یب  نیک  رپ ز  رگا  يدنبب 
ناشن  مان و  سولاس  دهز  زا  دش  ناغم ***  ریپ  هناخیم  دمآ ز  رب 

مرس  رب  ناهگان  دنز  نوخیبش  مرگشل ***  نارگشمار  ینغم ز 
دنک  نوگلگ  هنیس  مرجنخ  نآب  دینک ***  نوخیبش  نیا  زا  نشور  منت 

ریسا  مشاب  ماجنا  ردنا  مادم  ریگتسد ***  رگا  میآ  رگشل  نآب 
منک  يزابتسد  هم  دیشروخب و  منک ***  يزات  كرت  هگلتق  نیا  رد 
شیوج  كارتفب  مدنب  هام  رس  شیپ ***  ياپ  مهن  مراهچ  خرچ  ز 

منک  يرایتسد  هم  دیشروخب و  منک ***  یئ  ارس  تحدم  دنب  نآ  رد 
موش  ربارب  هتفه  ود  هامب  موش ***  رواخ  دیشروخ  شوغآ  مه 

نابز  رب  ارم  دیآ  دوخیب  نخس  ناهد ***  میاشگ  تحدمب  اجنآ  رد 
ياجز  ار  ملد  يرآ  هدرپ  یپ  هک  يان ***  زاونب  هدرپ  نیا  زا  ینغم 

ما  هتسخ  لد  ارلد و  دنتسبب  ما ***  هتسب  ناتب  فلزب  لد  یسب 
ملد  دیاشگ  ندوبر  لد  نازک  ملد ***  دیابر  لد  ابرلد  رگا 
مروآ  راگن  رپ  ناهج  رانک  مروآ ***  رانک  رد  رگا  يراگن 

دنبشقن  هدیدنسپ  ددرگ  هک  دنچ ***  حدم  وا  فاصوا  مراگن ز 
دورد  طبرب  رب  هد  ناتساد  نیا  زا  دور ***  يارارب  ناتسدب  ینغم 
زات  هکی  لد  کلم  هرومعمب  زاب ***  رادلد  تسم  ةزمغ  دش  هک 

دودز  یتسه  ثداوح ز  گنر  هک  دومن ***  یتسه  کلم  رد  هولج  نانچ 
اج  درک  یهت  ناش  نانس  زا  شخر  ابرلد ***  دش  نسح  روشک  رد  هک 

نمهرب مرح  خیش  هب ز  دش  هک  نمجنا ***  رد  دومنب  حرط  نانچ 

ع)  ) بلاطیبا نبا  یلع  نیملاعلا  بر  ص )  ) لوسر مع  نبا  تعاجش  ۀشیب  ریش  فیرعت  رد 

زاجح  توص  يزات و  گنهآب  زاون ***  یئاون  یئاجک  ینغم 
یک  يرسک و  دهع  نک  شومارف  ین ***  زاونب  دور  نونغرا  زاسب 

نک  هزاوآ  رپ  يزات  ارناهج ز  نک ***  هزات  نخس  يزات  ناکرتب 
نک  هدادلد  قاشع  تیاکح ز  نک ***  هداسلد  نارای  تیاور ز 

تسرپ  کباچ  كالاچ و  نادنر  ز  تسم ***  رادلد  ناراوس  کباچ  ز 
شورخ  رد  دوب  ناج  لد و  ناشیا  زک  شوه ***  نید و  لد و  نارگ  تراغ  ز 

نک  دابآ  همغن  نآ  زا  تسبارخ  نک ***  داش  ملد  طب  رب  زاوآ  ز 
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موش  رتسگ  زار  اون  توصب  موش ***  رونم  لد  زا  همغن  نازک 
نهک  ناتساد  یکی  مزاون  نخس ***  میارس  يریما  مزر  ز 

هتخات  رصبلا  غاز  نادیمب  هتخارفا ***  تیار  یبن  اب  نوچ  هک 
يرتشگنا  جات و  وا  زا  دناتس  يربهر ***  دنک  ار  یبن  اجنآ  رد 

يار  ام  هگ  لزنمب  هریذپ  ياول ***  اب  هدمآ  یبن  يوسب 
یتیآ وا  زا  رون  تیار  دب  هک  یتیار ***  دش  رادومن  هگان  هک 

اول نآ  فیصوت  ار و  وا  نایفسوبا  ندید  نیرق و  ترصن  تایار  ندش  رادومن  رکذ 

شا  هیاپ  نیمک  یسرک  شرع و  دب  هک  شا ***  هیاس  رب  هیاس  نیرب  شرعب 
دوب  هیاس  نآ  ریز  همه  یتیگ  ود  دوب ***  هیاپ  ار  خرچ  هن  هیاپ  نآ  زا 
دوب  بایان  رهد  وا  رگ  يدوبن  دوب ***  بات  رد  هیاس  نآ  زا  یتیگ  ود 

راذگ  رجنخ  نادرم  ریش  همه  رامشیب ***  شردنا  درگب  ناراوس 
يرتسگ  نیک  يایرد  ماگنهن  يروآ ***  مان  نادیم  ناربژه 

بآ  هرهز  هپس  ناز  ار  خرچ  هدش  باتفآ ***  رات  نازرل و  هتشگ  ناهج 
قرع  ریشمش  هآ  زا  كاخ  هدش  قرب ***  غیت  شتآ  زا  داب  هدش 

کلف  يور  هتفس  نانس  كون  ز  کمس ***  تشپ  هدوس  سرف  مس  ز 
هتخاس  نامسآ  نیمز  زا  مس  ز  هتشارفا ***  رس  نودرگب  شروتس 

هتخیر  هم  مشچ  رب  كاخ  مس  ز  هتخیوآ ***  رز  زا  میس  يوک  مدب 
هوک  تشد و  رد  هزرل  وا  بیسآ  ز  هوتس ***  شبیهن  زا  نامز  نیمز و 

یگرابکیب  نازرل  هتشگ  ناهج  یکراب ***  ربا  هتسشن  دبهپس 
لین  يایردب  مطالط  شطب  ز  لیف ***  باحصا  رد  لزلزت  شرهق  ز 

مک  رهد  تردق  وا  يوزاب  ز  مخ ***  خرچ  هن  تشپ  وا  يورین  ز 
ناکم  ناکم ال  شروتس  مس  ز  ناهج ***  الاو  هتشگ  وا  يالاب  ز 

ناهج  رد  نیرفآ  ناهج  مان  وچ  ناهن ***  ناتفخ  ریز  رد  هتشگ  شنت 
راهنیز  اوس  ام  هتساخ  وا  زا  رادبآ ***  رهز  غیت  فکب  هتفرگ 

هتخات  نتخات  کیب  ملاع  ود  هتخآ ***  ریت  غیت و  وا  وچ  یتیگب 
وا  ریت  زا  داب  نوچ  كاخ  هدش  وا ***  ریشمش  بآ  ناهج ز  شتآ  رپ 

ناینوعرف  نافوط  حون و  مهب  نایع ***  دب  وا  ریشمش  جوم  رهز 
نوگ بآ  لین  يایرد  وچمه  نیمز  نوگ ***  بامیس  رهد  وا  يامیس  ز 

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  يامیس  رگشل و  جوف  ندید  زا  نایفسوبا  ندش  ناساره 

تخیسگ  لطاب  دنب  قح  يورین  ز  تخیسگ ***  لد  ار  برح  ةداز  وا  زا 
شوه  وا ز  تفر  كاخ و  رب  داتفیب  شورخ ***  لد  زا  دروآ  رب  تشحو  ز 
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ناور  هدرپب  نایفس  يوس  دوش  نامجرت ***  ات  سابع  دومرفب 
( 237  ) هحفص

وا  يور  هپس  كاخب  شدیدب  وا ***  يوس  نامجرت  دش  هچ  يرای  ز 
تفرگ  رس  زا  يراز  دمآ و  شوهب  تفرگ ***  رب  هپس  كاخ  ار ز  شرس 

ناوتان  نانچ  یتشگ  هک  تدوب  هچ  نابزرم ***  ياک  سابع  دیسرپب 
شیط  شوه و  اب  درم  رومان  نیا  زا  شیرق ***  موق  رخف  ياک  دیشورخ 

تسوا  يامیس  رون  زا  یسکع  ناهج  تسوا ***  ياج  اجک  ارنامز  نیمز و 
ناج  مشچ و  اب  دیدرگ  تشدنیا  رد  نایع ***  دمحم  يادخ  انامه 

ور  هدرک  ام  نایادخ  يوسب  وج ***  هنیک  نینچ  نیا  وا  دادماب 
تسا  هدمآ  وج  هنیک  وا  مانصاب  تسا ***  هدمآ  دادماب  نیک  یپ 

تسا  نت  نیا  رگا  دمحم  يادخ  تسا ***  ندیتسرپ  يازس  نکیلو 
رگداد  دزیا  ةدننامب  رشب ***  هنامز  مشچ  ود  هدیدن 

دیشک  مه  رد  هتفگ  نآ  زا  وربا  ود  دینش ***  ار  وا  راتفگ  سابع  هچ 
تسا  یبن  ناج  داش  شلد  ناج و  ز  تسیک ***  هک  ینادن  ار  وا  تفگ  ودب 

بارخ  هتشگ  رفک  هناخ  وا  زا  باتفآ ***  وا  غیت  زا  هدنشخرد 
تساورنامرف  خرچ  وا  نامرف  ز  تساضق *** وا  هگرد  ةدنب  نیمک 

تسوا  ماک  اوس  ام  لصاح  همه  تسوا ***  مان  زا  یمان  یبن  مان  هک 
ناج  هزات  وا  مان  زا  تسار  یبن  ناهج ***  يادخ  شمان  دزانب ز 
دید  شقن  وا  مان  نیرب  شرعب  دیسر ***  العا  جارعمب  نوچ  یبن 

تخوس  رفک  هناخ  همه  یتیگب  تخورف ***  رب  وا  ریشمش  یقرب ز  وچ 
گنهلاپ  ار  خرچ  دهن  نودرگب  گنچب ***  دریگ  زرگ  نوچ  هنیک  یپ 

دنکفا  دنبب  نودرگ  رهم  رس  دنکفا ***  دنمک  نودرگ  ماب  رد  وچ 
یمه  دیاتس  شناهج  يادخ  یمه ***  دیاشگ  وزاب  مزر  رد  وچ 
نمرها  هناخ  نوگژاو  هدش  نت ***  دش ز  ادج  رس  یسب  شغیت  ز 

داهن  شمان  رهد  ردام  یلع  دازکاپ ***  ردام  زا  هک  مدنآ  رد 
ور  درز  دش  میب  زا  هرابکیب  وا ***  زا  اهنخس  نایفس  دینشب  هچ 

راگزور  وا  وچ  هدیدن  یتیگب  رادمان ***  نیا  هک  نازرل  تفگ  نینچ 
ما  هدینشب  دنچ  وا  فاصوا  ز   *** ما هدید  یسب  يدروخب  ار  یلع 

ما  هدینشن  هدید  نیا  زا  چیه  هدش  ما ***  هدید  نینچ  ار  وا  هچ  نیکلو 
شوخ  زور  ام  مینیبن  یتیگب  شک ***  هنیک  دشاب و  رو  هنیک  نیا  رگ 
رگن  رگید  راب  یلع  يوسب  رنه ***  رپ  ياک  تفگ  نینچ  سپ  نازو 

دیدپان  شخر  زا  گنر  میب  زا  دش  دیرگنب ***  یلع  يوسب  نایفس  هچ 
نیمز  نامز و  نازرل  تشگ  نآ  زا  نیز ***  تشپ  زا  كاخ  رب  داتفیب 
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كاچ  داتفا  هرعن  نآ  زا  نادرگب  كانلوه ***  سب  دروآ  رب  یشورخ 
شوهب  دمآ  هکنوچ  نآ  زا  دیسرپب  شورخ ***  رپ  همه  دش  وز  تشد  رد و 

تخت  جات و  روشک و  رگد  یئوج  هچ  تخب ***  هتشگ  رب  ریپ  يا  هک  نایفسب 
دوب  دب  ینک  يزرو  هنیک  رگ  وت  دوب ***  دب  هپس  يزرو  هنیک  رگ  وت 

دنمشوهان  هریخ  نینچ  دشاب  هچ  دنب ***  راک  ارم  دنپ  راک  نیا  رد 
راوخ  رفک  نونک  ات  دبا  زا  دش  هک  رابت ***  شیوخ و  مالساب  روآ  رد 

ناهج رد  يوخ  يوج  یکی  ینارب  نایز ***  ربمیپ  دهعب  يراین 

دوخ مالسا  زا  نداد  ربخ  وا و  دزنب  احطب  لها  ندمآ  احطبب و  نایفسوبا  ندیسر  نایب  رد 

نخس  دب  نایم  رد  ناشراک  نآ  زا  نت ***  ود  نآ  نب  هب  دماین  ناشنخس 
تشگ  زاب  نآ  كاخ  نیرب  شرعب  تشگ ***  زاوآ  رپ ز  کلف  رگید  هک 

دنتخارفارب  یئاول  وس  رهب  دنتخارفا ***  رس  يداش  کیالم ز 
وس  راچ  دش  لیلهت  کناب  زا  رپ  وگ ***  ریبکت  تشگ  نامز  نیمز و 

کلف  هن  دش  لیلهت  رکذ  زا  رپ  کلم ***  حور و  دنتشگ  همیسارس 
تشد  هوک و  هتشارفا  تشگ  زک و  تشگ ***  يامیپ  تشد  یتیار  رگد 

هتخوس  هدش  هرکیب  یتیگ  ود  یتخودنا ***  هیاس  وا  وچ  یتیگب 
ور  هیام  نیرفآ  ناهج  دش  نآ  زا  ور ***  هیاس  اوس  ام  دش  هیاس  نآ  زا 

دیرفآ  نیرب  شرع  هیاس  نآ  زا  دیدپ ***  شنیرفآ  دش  هیاس  نآ  زا 
هآ  دروآ  رب  نایفس  ریپ  لد  ز  هاپس ***  هاش و  هچ  رسکی  دنتشذگ 

تشذگ  يامیپ  هار  مرح  يوسب  تشذگ ***  رب  هگیاج  نآ  زا  نازارگ 
دش  هناگیب  شیوخ  لد  نید و  ز  دش ***  هناخ  يوس  نایرگ  درد و  زا  رپ 

دنتفاتشب  درد  زا  رپ  شیوسب  دنتفای ***  ربخ  احطب  ناگرزب 
دای  درک  یمه  ربمیپ  راک  ز  داشگ ***  رب  بل  نایفس و  دیلانب 

تسکش  دمآ  رد  يزعب  تالب و  تسد ***  هاتوک  تشگ  ما  هراچ  زا  هک 
متساوخ  ناما  يو  زا  هراچ  نیدب  متسارایب ***  نت  یبن  نیدب 

دنمدوس  وا  دزن  وا  دنپ  دبن  دنپ ***  داد  یمه  تفگ و  زار  نآ  سپ 
درک  دنسروخ  تال  يرازیب  ز  درک ***  دنپ  ارم  رم  دوخ  نیئآب 

دیرب  رجنخب  ار  ناشکرس  رس  دیرورپ ***  شبلاطوب  وچ  یمیتی 
رمک  هتسب  تال  دو و  نیکب  رو ***  هنیک  همه  دبهپس  اپس و 

دوبک  زبس و  خرس و  ناهج  ات  ناهج  دوخ ***  زرگ  زا  رپ  ینیب  تشد  همه 
شرسفا  نامسآ  هن  هتشذگ ز  شرگشل ***  رب  گنت  نامز  ات  نیمز 
دیرگنب  نانس  غیتب و  زرگب و  دیرگنب ***  دوخ  ناتفخ  دوخ و  امش 

هاوخ  رذع  دوخ  رادرک  شزوپب ز  هانپ ***  رسکی  دیئوج  هبعک  يوس 
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متساوخ  ناج  دنویپ  دهع  نیدب  متساوخ ***  ناما  يو  زا  هنوگنیز  هک 
ناشفنوخ  خرب  هدید  ود  زا  دندش  ناشک ***  رس  وا  تفگ  وچ  دندینش 

درز  میب  زا  خر  بآ و  رپ  هدید  ود  درد ***  رپ ز  یلد  هآ و  رپ ز  یبل 
هار  تسجیم  هک  سکره  هراچ  یپ  هاگیاج ***  نآ  زا  داتفا  هبعک  يوس 

نابرهمان  هتشگ  رسپ  زا  ردپ  ناور ***  یئوسب  نت  ره  هراچ  یپ 
دوب  راوخ  ردپ  مشچ  شیپ  رسپ  دوب ***  راوخمغ  دنزرفب  ردام  هن 

شیط  نیک و  زا  رپ  ناشلد  دیشوجب  شیرق ***  ناشک  رس  زا  دنچ  ینت 
دنتساخرب  گنج  هنیک و  یپ  دنتسارآ ***  رگشل  یکی  یناهن 

دندمآ  نورد  درد  ناشورخ ز  دندمآ ***  نورب  نیک  یپ  احطب  ز 
دنتخات  نورب  ربمیپ  مزرب  دنتخارفارب ***  یشفرد  نوماهب 

دش  کیرات  زور  بش  رادرکب  دش ***  کیدزن  وچ  ربمیپ  هاپس 
هام  كالفا  رب  دش  رب  راتفر  ز  هاپس ***  نآ  دش  کیدزن  وچ  احطبب 

دید  زاس  رگشل و  نآ  رود  زا  هچ  دیلو ***  نب  دلاخور  شیپ  دب  هک 
دنک  نیک  زا  رپ  لد  نآ  زا  ار  یبن  دنکشب ***  یبن  دهع  دیسرتب 

مد  دنراین  رب  ات  دومرفب  مرح ***  لها  هدنز ز  یسک  دنامن 
دیسر  رگشل  دزن  ات  تفر  یمه  دیزگ ***  رب  ار  دنچ  ینت  نادرگ  ز 

( 238  ) هحفص تسیچ  رهب  یبن  ناما  نتسکش  تسیک ***  نتسج ز  هنیک  یبن  دزنب 
دوش  هتوک  تسد  همه  اهناج  ز  دوش ***  هگآ  راک  نیا  زا  وا  رگا 

سرج  يادص  دیاین  رب  رگد  سک ***  هدنز  مرح  لها  دنامن ز 
دیونشب  نم  زردنا  مزر  نیا  رد  دینک ***  هتوک  مزر  نیا  زا  تسد  امش 

شیپ  تسد  ار  هنیک  نیا  دیزاسم  شیوخ ***  لام  رب  ناج و  رب  دیشخبب 
راپس  سپ  یبن  يوس  میدرگ  هک  راع ***  گنن و  دوب  ار  ام  دنتفگب 

تخب  كاپان  موق  نیا  زا  تشگ  رب  هک  تخس ***  دیشورخ  دلاخ  دینشب  هچ 
دید  مشخ  زا  رپ  رگشل  ود  يوسب  دیشک ***  رب  نیک  ریشمش  نیا و  تفگب 

راکشآ  زیختسر  دش  تشد  نآ  رد  راد ***  ریگ و  هپس  ود  ره  دمآ ز  رب 
تشذگ  رد  کلم  زا  هپس  شورخ  تشذگ ***  رب  کلف  زا  نالی  ویرغ 

راهنیز  ناج  میب  زا  تساوخ  یکی  راد ***  تفگ  یکی  ریگ و  تفگ  یکی 
نفک  نوخ  زا  دیشوپب  نت  یسب  نت ***  دش ز  ادج  رجنخ  رس ز  یسب 
تسکش  یشیرق  موقب  دمآ  رد  تسد ***  هریچ  دشب  دلاخ  ماجنارس 

ریگتسد  یبن  هاپس  تسدب  ریسا ***  راز و  دنتشگ  هتشک  همه 
ربک  دوخ و  هم  دیشروخ و  دیشوپب  ربا ***  هب  دمآ  رب  ناریلد  شورخ 

هدمآ  نیمز  رب  نامسآ  دنلب  هدمآ ***  نیکب  هراتس  یتفگ  وت 
هاپس یتیگ  تشگ  هپس  درگ  ز  هامب ***  دش  رب  ریبکت  کناب  یمه 
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شرازگ مارحلا و  دجسمب  ناشیا  نتفر  هکمب و  مالسا  رگشل  ندش  لخاد  نایب  رد 

دش  بات  لد  ار ز  نامسآ  دنلب  دش ***  بامیس  وچمه  نامز  نیمز و 
هام  دیشروخ و  دیشوپ  میب  زا  خر  هاپس ***  دمآ  ردنا  مرح  يوسب 

ناور  دجسم  يوس  همه  رسارس  نارورس ***  اب  دومرفب  ربمیپ 
دنونغن  مرح  درگب  ینامز  دنوش ***  نشوج  ناتفخ و  دوخ و  ابا 

مهد  نامرف  هچنآ  دننک  سپ  نآ  زو  مسر ***  یپ  زا  دوخ  کنیا  هک  ات  نامب 
اج  دمآ ز  رب  رگشل  هرابکیب  ادن ***  نیا  ناشک  رس  نوچ  دندینش 

تشذگ  ناهیک  ناراوس ز  رابغ  تشذگ ***  ناویک  ناریلد ز  شورخ 
دش  دولآ  نهآ  مرح  میرح  دش ***  دوخ  نشوج و  رپ  هوک  همه 

رهم  دیهان و  میب  زا  دش  ناساره  رهپس ***  زا  تشذگ  ناروتس  شورخ 
دندش  ناساره  ناشیک  رفک  همه  دندش ***  ناسرت  رافک  موق  همه 

نمجنا  دندش  نایفس  ناوخ  يوس  نز ***  درم و  نید  ناریلد  میب  ز 
ناشک  رجنخ  میب  زا  هتشگ  ناهن  ناشک ***  رس  اه  هلوغیب  هب  هدیزخ 
نیمز  ریزب  اج  ره  هتشگ  ناهن  نیمغ ***  لد  اه  هناخ  رد  درم  نز و 

دندش  ناهنپ  رافک  هشوگ  رهب  دندش ***  ناساره  ربمیپ  میب  ز 
سفق  ریز  هتشگ  ناهن  یتیگ  ود  سفن ***  ار  نامز  نیمز و  هتفرگ 

دندز  هژاوگ  شورخ  وس  رهب  دندمآ ***  رهش  يوس  یبن  هاپس 
هورگ  زا  دوب  هدنام  اه  هچوک  یهت  هوک ***  گنس و  زج  دندیدن  ار  یسک 

هوک  رازاب و  درم  نز و  زا  یهت  هوک ***  رازاب و  قلخ  زا  یلاخ  هدش 
ناروآ  دنکز  هدنامن  یناشن  ناروآ ***  گنن  گنن  هدمآ  گننب 
دنتخات  مرح  يوسب  ناشورخ  دنتخآ ***  غیت  تسد و  یبن  هاپس 

يارک  رس  رجنخ  نانت  هنهرب  يازگناج ***  لزین  فکب  هتفرگ 
جوف  جوف  هتخات  مرح  يوسب  جوم ***  يایرد  وچ  ناشوج  ناشورخ و 

هام  رهم و  ناشن  اب  ار  هوک  هدش  هار ***  هدرب  نیرب  خرچب  ناشاون 
دنتشاگنا  رفک  رب  كاخ  همه  دنتشادرب ***  ریبکت  کناب  همه 

اجباج  مرح  درگ  دنداتس  ایبنا ***  رورس  ةدومرفب 
شوگ  هداد  یبن  يارد  نامرفب  شوجز ***  رپ  لد  تسد و  رب  هزین  همه 

زیختسر  هتساخ  مرح  درگب  زیت ***  غیت  همه  هنهرب  هدومن 
ناروآ  مان  کی ز  کی  دندیسر  نارورس ***  همه  نادرگ  نیئآ  رب 

ناروآ  دنک  ناتفخ  دوب و  هپس  نارک ***  ات  نارک  زا  مرح  درگب 
هایس  یگنز  يور  نوچ  تشگ  ناهج  هار ***  دمآ ز  ضفحوبا  ات  نینچ 

مین ود  هودنا  درد و  زا  تشگ  شلد  میطح ***  نکر  کیدزنب  دمآ  وچ 
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دیوگ ناشیا  تالاوحا  شرازگ  مارحلا و  دجسم  هب  رکبوبا  رمع و  ندمآ  نایب  رد 

نیکز  رپ  یلد  مشخ و  رپ ز  يرس  نینهآ ***  ةزین  فکب  هتفرگ 
تسیرگ  ودو  تال و  يوس  یمشچب  تسیرگنب ***  لبه  يوسب  یمشچب 

شدمآ  داهن  درس ز  هآ  یسب  شدمآ ***  دایب  شتسرپ  نامز 
شیر  درد  زا  لد  هتشگ  تفگ  نانچ  شیوخ ***  رادرک  راک و ز  نامیشپ ز 

ما  هدرب  بش  زور و  ارت  دوجس  میا ***  هدرک  هبت  يرمع  هک  اغیرد 
تشگ  هآ  رپ  درد  نیا  زا  نم  لد  تشگ ***  هاتوک  وت  زا  نم  تسد  نونک 

یگدنب  ارم  ار و  وت  یئادخ  یگدنز ***  ارم  ارت و  دمآ  رس 
دروخ  دروخ  دوش  شیادخ  نشور  هک  درمش ***  دیابب  رترب  هدنب  نآ  رب 

دیسر  هر  زا  قیدص  رکبوبا  دیشک ***  وسکیب  ار  دوخ  نیا و  تفگب 
شورخ  رپ  لد  لیلهت  حیبست و  ز  شودب ***  ناتسرپ  نادزی  وچ  یئادر 

راهنیز  رد  رانز  هناد  ره  ز  راکشآ ***  وا  تسد  رد  هحبس  یکی 
بت  بات و  رد  ریبکت  لد ز  یلو  بل ***  ود  هداشگ  نایوگ  ریبکت  وچ 

گنج  زور  نتخیرگب  ماگنه  وچ  گنچ ***  هدرک  اهر  نانع و  هتسسگ 
شیک  نید و  یپ  زا  هدش  ناشورخ  شیر ***  كاخ  رپ  درگ و  رپ  يور  رس و 

دید  تال  يوس  الابب  ناشورخ  دیسر ***  ینامی  نکر  کیدزن  هچ 
شوه  دش ز  یگرابکی  داتفیب  شورخ ***  دوخیب  هنیس  زا  دروآ  رب 
هاگیاج  نآ  زا  دندربب  ار  وا  رم  هار ***  شدرگب ز  رگشل  دندیسر 

رب  هوک و  نماریپ  دنتفرگ  رسب ***  رس  یبن  هاپس  هگنآ  سپ 
رهپس  متفه  ناکرا  دیزرلب  رهم ***  هدنبات  میب  زا  دش  ناساره 

دش  دوخ  نشوج و  رجنخ و  زا  رپ  دش ***  دولآ  نهآ  رسب  رس  اوه 
دوب  هام  ربنچ  نالی  دنمک  دوس ***  رهم  رس  رجنخ  ریت و  رس 

نامسآ  رد  دیشروخ  هدرک  رپس  نانس ***  هراتس  مشچب  دمآ  رد 
زیت  غیت  رجنخ و  وز  دیرابب  زیتس ***  رپ  هدش  نودرگ  هک  یتفگ  وت 

دنتخادنا  كوان  نیرب  خرچب  دنتخآ ***  زیت  غیت  همه  ناراوس 
هدز  اراخ  رهم و  هم و  رب  نانس  هدز ***  الاب  تسد  همه  ناریلد 

شوپ  دالوپ  هتشگ  نامز  نیمز و  شورخ ***  هدیشک  رب  ناوگ  يداشب 
شیط  شوت و  ناشفوخ  زا  هتفر  نت  ز  شیرق ***  موق  هشوگ  رهب  نازیرگ 

نز  ریپ  ۀناخ  رد  هتشگ  ناهن  نز ***  ریت  شک  شکرت  ناناوج 
(239  ) هحفص دنتخات  دو  يزع و  تال و  يوس  دنمروز ***  هجنپ و  يوق  نالی 

رذ یبا  نداد  باوج  رمع و  رکبوبا و  تاملاکم  مانصا و  باب  رد  باحصا  ندومن  تروشم  نایب  رد  راتفگ 
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دنتخات  دو  يزع و  تال و  يوس  دنتخادرپ ***  مانصا  راک  زا  هچ 
نید  باحصا  يوس  نانک  مسبت  نیما ***  لوسر  هگنآ  دروآ  خر 

تانم  دو و  تال و  ندنک  رد  هک  تانیاک ***  فرشا  سپ  دومرفب 
ریگتسد  ارم  هر  نیا  رد  ددرگ  هک  ریزب ***  ناشمرح  ماب  درآ ز  هک 

رواد  نیا  رد  نادزی  رای  دوش  يروای ***  ارم  اجنیا  رد  دزاس  هک 
مرح  لها  هن ز  برثی  لها  زا  هن  مد ***  درواین  رب  یسک  خساپب 

ولگ  رد  هرگ  ار  وا  هیرگ  هدش  ور ***  درک  یبن  يوس  رکبوبا 
نیب  شیپ  ار  لقع  وت  يار  يا  هک  نیزح ***  توصب  نالان  تفگ  نینچ 

تسین  يارآ  يار  نیدب  ار  یسک  تسین ***  يار  نایبورک  يار  ارم 
دنا  هدیزگب  دنوادخ  ياجب  دنا ***  هدیتسرپ  ناشاهلاس  برع 

دندب  اناوت  راگدرک  امب  دندب ***  ام  ۀلبق  اهلاس  یسب 
بت  بات و  رد  هرابکی  دنتفا  رد  برع ***  موق  دندهع  هزات  همه 

تسس  دهع  ار  لاهج  موق  دوش  تسرد ***  نامیا  يوس  یسک  دماین 
دروخ  ردنا  هک  نک  نینچ  سپ  نآ  زا  درذگب ***  نآ  رب  ینامز  ات  نامب 

نارگ  ياهریجنز  ناهوسب و  نارگنهآ ***  میرایب  ات  نامب 
میروآ  ریزب  ناشمرح  ماب  ز  میروآ ***  ریذپلد  ةراچ  یسب 

ناشمیراپس  یتسرپ  تب  يوس  ناشمیرآ ***  ریز  رب  هچ  الاب  ز 
تشنک  رید  تسا  ناتب  ناکم  تشز ***  هبعک  دجسم  رد  تسه  تب  هک 

ور  خرس  دش  رکبوبا  يوسب  وگتفگ ***  نا  زا  رذوب  تفشآ  رب 
نهد  رذوب  داشگب  راتفگب  نخس ***  دب  نهد  رد  ار  رکبوبا 

راکبان  ۀتفگ  نیمه  یئوگ  هچ  راگزور ***  ةدوسرف  ریپ  نیا  هک 
تسین  زغم  ارت  رس  رد  هک  انامه  تسین ***  زغن  وت  ياه  نخس  زا  یکی 

دوبن  رس  نتب  ار  سک  رافک  ز  دوبن ***  ربمیپ  ناما  رگ  نونک 
نوگ  هلال  مرح  لح و  دوب  نوخ  ز  نوخ ***  يوج  مرح  درگب  دب  ناور 
دیرگنب  وا  يوس  نیک  مشخ و  زا  رپ  دینش ***  رذوب  راتفگ  ضفحوب  هچ 
فک  دروآ  بل  رب  رگج  نوخ  ز  فص ***  شیپ  رد  داتسا  تفشآ و  رب 

وگتفگ  ارچ  تباب  هدوهیب  هک  ور ***  درک  یبن  يوسب  نیک  زا  رپ 
زامن  ناکاین  ام و  میدومن  زارد ***  ياهلاس  یسب  ناشیا  رب 

ام  ناکاین  دندومن  شیاین  ام ***  ناکاپ  دندوب  هدنتسرپ 
شیط  روز  اب  نادرگ  ناگرزب و  شیرق ***  موق  ار ز  یسک  ینیب  هن 

نیرفآ  ناهج  هدناوخن  ناشیا  زج  نیبج ***  ناشیا  ياپ  رب  هدوس  ات  هک 
دنک  ياج  زا  هک  دناوتیم  ناش  هک  دنکف ***  ناشمرح  ماب  درای ز  هک 

زارد  ناشیا  يوس  دوش  نیک  زا  رپ  زاجح ***  قارع و  ردنا  یتسد  اجک 
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تسکش  ناشیا  يوس  رب  دنراین  تسد ***  دنرآ  رب  یتیگ  ود  ره  رگا 
دروآ  تسپ  يوس  ناشیالاب  ز  دروآ ***  تسد  هک  درای  هک  ناشاپب 

راذگاو  نینچ  ناشمرح  مابب  راکچ ***  يزع  تال و  دو و  اب  ارت 
زاین  نیبج  ناشیا  ياپ  ربا  زارد ***  ياهلاس  ام  میدوس  هک 
دندب  العا  بر  برع  موقب  دندب ***  انرب  ریپ و  رگشتسرپ 

ینک  نمشد  هناگیب  شیوخ و  دوخب  ینک ***  نم  ۀتفگ  نیا  ریغ  رگ  وت 
وت  هاوخ  اوه  دشاب  قیدص  هن  وت ***  هاگردب  دنام  قوراف  هن 
نخس  نآ  یبن  دنسپ  دماین  نب ***  هب  دمآ  قوراف  راتفگ  هچ 

راهنیز  ناتب  رهب  یهاوخ ز  هچ  رادمان ***  ياک  تفگ  نینچ  خساپب 
نتساوخ  نوخ  راوخ و  نیک  نادیمب  نتسارآ ***  رگشل  ارم  دب  ارچ 
راهنیز  ناتب  رهب  یهاوخ ز  هچ  رادمان ***  ياک  تفگ  نینچ  خساپب 
نتساوخ  نوخ  راوخ و  نیک  نادیمب  نتسارآ ***  رگشل  ارم  دب  ارچ 

دربن  گنج و  هچ  رهب  دب ز  ارم  درگ ***  میرآ  رب  ناتسرپ  تب  زا  هک 
منک  ارادم  يزع  تال و  اب  هن  منک ***  يزع  تال و  زا  كاپ  ناهج 

تسرپ  نادزی  هن  تسرپ و  يزع  هن  تسپ ***  میزاسن  ار  دو  تال و  رگا 
نوگن  رس  منک  ار  لبه  تال و  هک  نورب ***  یتیگ  یتسد ز  تسین  رگا 

نیرفآ  ناهج  دوخ  تردق  دی  نیتسآ ***  زا  درآ  نورب  تریغ  ز 
تسد  يالابب  دوبن  شیتسد  هک  تسکش ***  ناشیا  رد  دتفا  رد  یتسد  ز 

دیرتسگ  ار  كالفا  هن  قرف  هک  دیدپ ***  دیآ  تسد  یکی  نونکا  مه 
تشارف رب  ار  رهم  کلف  مایپ  تشاگن ***  رسارس  ار  ناهج  راگن 

ترضح نآ  فیصوت  مانصا و  نتسکش  ار و  ریما  بانج  لوسر  ترضح  نتساوخ  نایب  رد 

تسادخ  تسد  راک  نینچ  یهاگ  هک  تساور ***  درادن  یتسد  هدنب  رگا 
دنک  رب  ار  تال  مرح  ماب  ز  دنک ***  ربیخ  ار ز  رد  هک  یتسد  هک 

دناوخ  شیوخ  رب  ار  نتشیوخ  یبن  دناوخ ***  شیپ  یبن  ار  یلع  هگنآ  سپ 
دای  درک  یب  شراک  رادرک و  ز  داشگ ***  رب  نابز  وا  تحدم  یپ 

تسس  دیدرگ  رفک  وت  يوزاب  ز  تسرد ***  دش  نم  راک  وت  تسد  زا  هک 
ینک  رب  نت  رس ز  رمع ر ا  یهگ  ینک ***  ربیخ  رد ز  یهگ  نید  یپ 

هاگیاج  نیا  رد  میادف  ناج  ینک  هاگمارآ ***  میوج  یهگ  میاجب 
يرواد  نیا  رد  نک  يروای  ارم  يروای ***  ما  وت  زا  ریغب  دشابن 

تسرد  ددرگ  راک  نیا  وا  تسد  ز  تست ***  راک  نآ  تسا  شیپ  راک  یکی 
سب  راک و  نیا  وت  تسد  دیآ ز  رب  سرتسد ***  نآب  ار  یسک  دشابن 

ياس  شرع  فرش  زا  نم  شود  نکب  ياپ ***  راذگب  رهم  زا  نم  شودب 
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نم  تسد  يوزاب و  رب  ياپ  هنب  نم ***  تصش  نک  هدیئارگ  نودرگب 
اپز  روآ  رد  ار  لیه  يزع و  اشگ ***  روشک  يوزاب  زارفا  رب 

بالگ  لگ  ۀفحص  رب  تخیر  نوخ  ز  بارتوب ***  یبن  تفگ  دینشب  هچ 
مرگ  وت  يار  یتیگ ز  مزب  يا  هک  مرش ***  رپ ز  خر  اب  نینچ  اتفگب 

ما  هدنکفا  رس  تیاپ  كاخ  رب  هک  ما ***  هدنب  نیمک  نآ  وت  هاگردب 
تست  ناج  نت و  راثن  اج  رهب  تست ***  نامرف  ریز  نم  ناج  نت و 

اپ  ياج  نآ  دراذگب  هدنب  اجک  ادخ ***  تسد  ياج  وت  تسد  دوب 
تست  شوغآ  رد  یسرک  شرع و  دص  ود  تست ***  شود  نیرب  شرع  رتارف ز 

زاب  زار  ةدنناد  تفگ  نینچ  زار ***  ياناد  تفگ  نینچ  خساپب 
ياپ  راذگب  رهم  زا  نم  شودب  ادخ ***  شرع  بیز  وت  ياپ  يا  هک 

هدمآ  نیزگ  نیا  ار  دنوادخ  هدمآ ***  نینچ  نادزی  نامرف  هک 
نم  شوه  وت  يورین  دیازف ز  نم ***  شود  تنیز  دوب  تیاپ  هک 

تشاذگ  اجنآب  ار  اپ  راچانب  تشادن ***  نتفگ  بات  نید  هاش  رگد 
( 240  ) هحفص اج  دمآ ز  رد  شنیرفآ  همه  اپ ***  داهنب  ياجنآ  رد  نوچ  یلع 

داتفوا  نیمز  رب  کلف  زا  کلم  داتفوا ***  نیرب  شرعب  لزلزت 
دیسر  الا  هب  تشگ و  رب  ز ال  دیسر ***  العا  نیسوقب  نوچ  یبن 

داهن  الاب  يوس  مدق  الا  ز  داهن ***  اپ  یبن  شودب  نوچ  یلع 
تسپ  كالفا  هن  يدنلب  راز  دش  هک  تسد ***  دروآ  ردنا  دنلب  هگنآ  سپ 

دش  رادیدپان  اوس  ام  همه  دش ***  رادومن  وزاب  تسد و  نا  وچ 
دوب  تسدنآ  ره  یکی  یتیگ  ود  دوب ***  تسد  نآ  رد  ینیتسآ  ناهج 

ناکم  نامز و  زا  دنامن  یناشن  نامسآ ***  هن  راموط  دیچپب 
توبکنع  ةدرپ  نوچ  تسد  نآ  زا  دوپ ***  رات و  نامسآ  هن  تخیر  مه  ز 

دنکف  شنامسآ  يوس  هگنآ  سپ  دنک ***  راچ  ره  تشگنا  ود  دز  ردب 
نامسآ  ات  دنتفرب  نایادخ  ناهج ***  يادخ  تسد  برض  کیب 

دندمآ  نوگنرس  نیمز  يوسب  دندمآ ***  نوبز  راوخ و  دروخ و  همه 
شوج داتفا  ردنا  ناکم  نوکب و  شورخ ***  نودرگب  دش  رپ  ریبکت  ز 

ترضح ندومن  فیصوت  ربمغیپ و  شود  زا  ار  دوخ  رورس  نآ  نتخادنا  نیئاپ  هبعک و  راوید  زا  ار  ناتب  ع )  ) ریما بانج  نتخادنا  نایب  رد 
ار وا  (ص ) لوسر

لغد  لوقب  دمآ  ردنا  تسکش  لبه ***  تال و  يزع و  دروخ  دش  هچ 
نیمز  يورب  ناسآ  تسج  یلع  نیما ***  لوسر  شود  هگنآ ز  سپ 

تفگش  ردنا  شورین  وزاب  ز  تفرگ ***  رد  ربب  شرهم  ربمیپ ز 
دادب  شدورد  دوخ  زا  نادزی و  ز  داشگ ***  رب  نابز  ناداش  دیدنخب و 
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تسب  شقن  ارم  شود  وت  تسد  ز  تسلا ***  دهع  شاقن  هکنآ  یئوت 
اپ  هاگ  يراذگب و  تسد  یهگ  اجر ***  فوخ  ماگنهب  مشودب 

نم  شوغآ  شرع  رس  زا  تشذگ  نم ***  شود  رس  رب  اپ  هچ  يداهن 
یتشارفا  رس  هنوگچ  الابب  یتشاذگب ***  وچ  اپ  نم  شود  رب  وت 

اپ  تسد و  ةدنراذگ  خساپب  ادخ ***  لوسر  ار  نخس  نیا  تفگ  هچ 
تفگ  دیسوبب  شتسد  ود  هگنآ  سپ  تفر ***  كاخ  رت  ناگژمب  شیاپ  ز 

اپ  ریز  دهن  توبن  رهم  هچ  اجک ***  ات  يرترب  رس  دزورف 
دنک  يزاب  تسد  ادخ  راکب  دنک ***  يزارف  رس  یند  مابب 

نم  ياج  دش  جارعم  رتارف ز  ياپ ن ***  رب  ياج  دش  وت  شود  هچ 
مدش  اتکی  ياتمه  هک  یتفگ  وت  مدش ***  امیپ  شرع  فرش  نآ  زا  نم 

هاک  رپ  زا  مک  ممشچب  يدومن  اوس ***  ام  همه  رسارس  اجنآ  رد 
نیرفآ  ناهج  ینیرفآ  ناهج  نیقی ***  يور  یتفگ ز  داد  نمب 
نیمالا  حور  یحو  نم  یتفرگ ز  نیسپ ***  زورب  ات  لزا  زور  ز 

نتشیوخ  زجب  یناشن  هدیدن  نم ***  ياج  نا  زا  ملاع  ود  تسه  ز 
نیرب  شرع  مداتف ز  یتفگ  وت  نیمز ***  رب  هگیاج  نآ  رد  متشذگ 

نایع  ناهنپ  زار  یسب  شدومن  ناهن ***  زار  دینشب  هکنوچ  یبن 
تفنش  تفگ و  بات  ام  میرادن  تفگ ***  زار  یسک  هتفهن  ار  وا  رم 

میروآ  نایب  رگید  ياهنخس  میروآ ***  نابز  هتسب  زار  نیا  زا 
درتس  دوخ  لد  زا  رفک  گنز  ناهج  درخ ***  تشگ  لبه  ود و  تال و  نوچ  هک 

ناشن  يدنامن  هشنآ  زاجعا  ز  نارگ ***  ياهگنس  نآ  زا  مد  کیب 
هار  تسب  کلف  رب  نالی  ناغف  هامب ***  دمآ  رب  ناریلد  شورخ 

تخود  مالسا  تخر  یکی  ره  نتب  تخوس ***  رافک  نیئآ  شیک و  همه 
نید  رفک  رب  میب  زا  دندیزگ  نیما ***  لوسر  رابت  شیوخ و  ز 

لغد  رکم و  رفک و  زا  دنتشذگ  لبه ***  تال و  ار ز  لد  دندیرب 
دندمآ  زامن  رد  همه  ششیپب  دندمآ ***  زاین  يور  شیوسب ز 
برع  موق  رخف  ياک  دنتفگب  بل ***  دنداشگ  هبال  هب  رسارس 

راع  میرادن  نیئآ  نید و  نیا  زک  راد ***  هضرع  دوخ  نیئآ  نید  امب 
رشبلا  ریخ  ياپ  رب  رسارس  رس ***  كاخ  رب  دندوس  دنتفگب و 

ناشتخاس هگیاج  دوخ  کیدزنب  ناش ***  تخاونب  داش  ادخ  لوسر 

ناشیا ندروآ  مهارف  رگشل  و  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  حتف  زا  برع  لیابق  ندش  ربخ  رد  راتفگ 

دوخ  نیئآ  نید و  ناشتفریذپ  دوخ ***  نید  رسب  رس  ناش  تخومایب 
ناتساد  نیا  ياناد  تفگ  نینچ  ناتسار ***  اب  تشگ  ناتسادمه  هچ 
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نیلسرملا  دیس  نیگن  ریزب  نیمز ***  احطب  کلم  نوچ  دروآ  هک 
درک  راسنوگن  يزع  تال و  دو و  درک ***  راوخ  ار  رافک  مسر  هر و 

يوزرآ  ارگرم  همه  هدومن  يوا ***  ناشیوخ  ناگناگیب و ز  ز 
شیوخ  شیک  زا  دنتشگن  رب  یلو  شیک ***  مالسا  دنتشگ  میب  سب  ز 

لغد  هورگ  نآ  دنتشاد  یمه  لبه ***  تال و  رهم  لدب  یناهن 
دوجس  ار  هگیاج  نآ  دندومن  دوب ***  تال  دو و  ياج  هک  یئاجب 

مخ  دوب  ناشکرس  رس  یناهن  مرح ***  ماب  يزع ز  میظعتب 
دوبن  يزع  يزع و  راتسرپ  دوجس ***  رد  يرس  دب  هگیاج  همه 

باتفآ  تقاط  هرذ و  اجک  بات ***  درواین  اهلد  ماجنارس 
روشن  روش و  داتفا  رد  احطبب  روش ***  داتفا  رد  لیابق  لهاب 
دنتسارآ  رگشل  دو  دادماب  دنتساخرب ***  هیرق  ره  ناگرزب 

گنت  دنبرمک  دنب  دندومن  گنن ***  مان و  زا  تال  یهاوخ  نوخب 
شوک  هنیک  دش  رفک  نایمالساب  شورخ ***  دمآ  رب  نوماهز  تشد و  ز 

دیشک  رگشل  موب  رهب  یتفگ  وت  دیدپ ***  دش  يرگشل  ره  موب و  رهب 
نارگ  ات  نارگ  زا  نوزف  شرامش  نارگ ***  وس  ره  دمآ ز  رب  یهاپس 
بآ  يایرد  وچ  یهاپس  دمآ  رب  بالک ***  لها  نادرمز  بعک و  ز 

مک  دوب  ناهج  نیمز  يورب  مک ***  مور  رگشل  وز  هک  یهاپس 
راوس  درگ و  دوب  رومان  کی  راگزور ***  نآ  رد  نازاوه  گرزب 
مانب  کلام  رادهپس و  ریلد و  ماک ***  يایوج  زغم و  یهت  ناوج 

دوب  رایشه  اناد و  راک  رهب  دوب ***  رادهپس  نارادمان  نآ  رب 
دوبن  يزاس  مزر  ناروآ  مزر  ز  دوبن ***  زارفرس  وا  وچ  نادرگ  ز 
نابز  دراد  گنن  ناشمان  زا  هک  نارو ***  نشوج  نارادمان  رگد 

راز  راک  رد  دنتسب  گنت  رمک  رامش ***  زا  نورب  نارک و  زا  نوزف 
تصش  هداشگب  مارهبب  ریتب و  تسدب ***  اهنانس  وزابب  اهنامک 

ناون  نادرگ  شوپ و  هرز  ناراوس  ناوتسگ ***  ربز  ریزب و  ناروتس 
نمجنا  یبن  يادخ  گنجب  نمرها ***  دص  ود  دمآ  رب  وس  ره  ز 

مادب  يدیشک  نودرگ  خرچ  رس  مان ***  دوب  شلدنجوب  هک  يریلد 
( 241  ) هحفص

لینب  نازیرگ  شبیهن  زا  گنلپ  لیپ ***  هدنژ  ناوتان  وا  يورین  ز 
مخ  مزر  رد  هدرواین  ورباب  مژد ***  ریپ  هدنژ  اهدژا  دص  ز 

كان  هشیدنا  خرچ  شیکاب  یب  ز  كاپ ***  مزر  ۀشیدنا  شدوبن ز 
هاوخ  هنیک  لد و  رپ  لی و  ریلد و  هاپس ***  نآ  رب  دوب  ناولهپ  ناهج 

لایع  لام و  دنرآ  هارمه  هک  لایخ ***  شدرک  هنوگ  رگد  دبهپس 
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گنرد  نتسج  گنج  رد  دنزاسن  گنن ***  مان و  یب  ناریلد  ات  نامب 
نفک  دوخ  نت  رب  ات  دنشوپب  نز ***  لام و  اب  مزر  رد  دنشوکب 

نیمز  احطب  يوس  ور  دنداهن  نیک ***  مشخ  زا  رپ  نازات  نازارگ و 
دندمآ  نیک  رپ ز  ادخ  يوسب  دندمآ ***  نیزب  نایادخ  رهب  ز 

زیزع راگدرک  اب  هدنزیتس  زیر ***  کشا  دو  يزع و  رهب  همه 

شرازگ کلام و  اب  نزاوه  رگشل  ندمآ  زا  ص )  ) لوسر ترضحب  ندیسر  ربخ  نایب  رد 

اپز  دمآ  ردنا  رهپس  یتفگ  وت  اج ***  نوماهب ز  دمآ  رگشل  نآ  هچ 
نیمز  احطب  ناگرزب  راک  ز  نیلسرملا ***  دیس  دش  هاگآ  وچ 

دنتساوخ  دو  نوخ  ادخ  زا  مشخب  دنتساخ ***  دوخ  ایادخ  نوخب 
شیک  هنیک  نید  شیک و  یپ  زا  دندش  شیپ ***  تسد  ار  هنیک  رد  ندومن 

تانیاک  فرشا  یهاوخ  نوخب  تال ***  يزعب و  ناشاه  دنگوس  ز 
نمجنا  یبن  یلع و  گنجب  نمرها ***  دص  ود  دمآ  رب  وس  ره  ز 

شورخ  ناتسرپ  نادزی  دمآ ز  رب  شوجب ***  دش  ربخ  ناز  نید  لاه  لدب 
دنتخات  نارواد  رواد  يوس  دنتخارفا ***  ندرگ  يرواد  یپ 
دندمآ  مارگ  لوسر  يوسب  دندمآ ***  مانالا  ریخ  هاگردب 

درس  هآ  لد  هدیشک ز  رب  همه  درد ***  رپ ز  لد  زاوآ و  رپ  بل  همه 
نیزگ  دیلو  دعس و  نامثع و  هچ  نید ***  ضفحوب  قیدص و  رکبوب  هچ 

گنس  هراخ  زا  شتآ  یتشارفا  رب  گنج ***  هاگرد  هک  رذوب  ناملس و  هچ 
زیت  ریشمش  هدرک  ودع  نوخب  زیتس ***  رپ  رس  نیک و  زا  رپ  لد  همه 

نمجنا  رتهب  رتهم و  دب  هک  نخس ***  رد  بل  داشگب  رگبوبا 
تسبیاپ  وتب  یتیگ  ود  ره  يا  هک  تسد ***  درک  شکب  كاخ و  دیسوبب 

كاچ  هدرک  نانمشد  لد  رجنخب  كاله ***  اداب  وت  تخب  شیدنا  دب 
راغ  رای  ناهج  رد  ات  هدنز  دوب  رامش ***  یب  رگشل  زا  شیدنیم 
نتخآ  ناهج  کی  زا  هشیدنا  هچ  نتب ***  ناج  دوب  ات  ار  رکبوبا 

تسین  هشیپ  نیک  گنج و  زجب  ار  ام  هچ  تسین ***  هشیدنا  شیدنا  دب  مشچ  ز 
نم  راک  رد  وت  نک  هگن  یطرشب  نم ***  راتفگ  تسا  دای  چیه  ترگ 

نامز  نیمز و  ددرگ  هنتف  رپ  هک  نایز ***  يزعب  روایم  متفگب 
دونشان  نم  راتفگ  تسه  ترب  دوس ***  دیشخبن  متفگ  هچ  ره  نخس 

گنت  راک  نامز  نیمز و  رب  دش  هک  گنجب ***  نزاوه  دمآ  رگشل  یکی 
زیت  ریشمش  زرگ  زا  رپ  دش  ناهج  زیختسر ***  یکی  وس  ره  دمآ ز  رب 

ور  دنداهن  ربمیپ  يوسب  وج ***  هنیک  دو  يزع و  رهب  همه 
راید  ره  هیرق و  ره  رهش و  ره  ز  راثن ***  ناج  دوخ  نایادخ  رهب  ز 
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تسبیاپ  دو  تال و  یهاوخنوخب  تسد ***  هتسش  ناج  ناریش ز  ناریلد 
زیت  غیت  ادخ  يوسب  هدیشک  زیتس ***  رپ  دوخ  نایادخ  رهب  ز 

تسیرگ  دیاب  شیوخ  ةدرک  رب  هک  تسیچ ***  راک  نیا  ماجنا  رس  منادن 
راز  راک  رد  وت  يدرگ  زوریف  هک  رادم ***  نیگمغ  مزر  نیا  زا  ارلد  وت 

هاوخمزر  منم  يوجمزر و  منم  هاپس ***  دیا  ردنا  گنجب  ادرف  هچ 
زیرگ  زج  ةراچ  ودع  درادن  زیتس ***  دزاس  رکبوب  هک  یئاج  هک 
دنک  يراذگ  رجنخ  رکبوب  هچ  دنک ***  يرادیاپ  هگمزر  رد  هک 

راگزور هرهش  نم  مزر  دوب  راز ***  راک  رد  مالساب  رفکب و 

وا هتفگ  زا  ترضح  ندومن  مسبت  و  ص )  ) لوسر ترضح  اب  رکبوبا  ندومن  تاملاکم  نایب  رد 

مربمغیپ  نینثا  یناث  نم  هک  مرورس ***  نارورس  رس  رب  نآ  زا 
نامگ  یب  دتف  یتسپب  الاب  ز  نانع ***  مه  دوش  نم  اب  خرچ  رگا 

يوا  تفگ  زا  تشگ  نانک  مسبت  يور ***  تخورفا  رب  شتفگ  ار ز  یبن 
دنمشوه  هنازرف  ریپ  يا  هک  دنخشون ***  بل  اب  سپ  تفگ  نینچ 
رامش  یب  رگشل  زا  دشیدنین  رای ***  دنوادخ  دشاب  هک  ار  یسک 

ساپس  يزع  تال و ز  دیوگب ز  سانشنادزی ***  تسوک  یسک  هنوگچ 
دربن  تشد  مزر و  زا  شیدنین  درم ***  دنمدرخ  يا  شاب  هدنخرف  وت 

گنج  راک  رگشل و  يرایسب  ز  گنچ ***  دالوف  ناهالک  نهآ  ز 
ادخ  ریش  گنچ  رد  دنروگ  وچ  اتس ***  يزع  نادرگ  ناگنلپ و 

تسادخ  تسد  وزاب ز  تسار  ارم  تساخ ***  مزر  رد  هرهب  نمرها  رگا 
زیزع  يادخ  ناشیاب  دزیتس  زیتس ***  يزع  رهب  رگ  دندومن 

اج  كاپ  دنک  ناتسرپ  يزع  ز  اپ ***  درآ ز  رد  نادزی  هک  یتسد  هک 
راوخ  تال  هدنب  ادخ  تسد  ز  راز ***  راکنیا  رد  ددرگ  هک  نادزیب 

تسام  تسد  وزاب  هگمزر  نیا  رد  تسام ***  تسد  زا  رتالاب  هک  یتسد  هچ 
ام  راک  ادخ  تسد  دیآ ز  رب  ام ***  راکیپ  تسد  یسک  درادن 

سانش  نادزی  هک  دتسرپ  نادزی  هک  سانشان ***  یسک  ددرگن  نادزیب 
متخات  نیکب  احطبب  سپ  نآ  زو  متخانشب ***  دنوادخ  نیتسخن 

ادخ  رواد  تسد  ناشدنکفا  هک  اپ ***  مدنکف ز  ار  دو  تال و  نم  هن 
تسا ام  راکیپ  راک  رد  رای  امب  تسام ***  رای  هگیاج  رهب  وا  نونک 

نیکرشم اب  ندومن  داهج  باب  رد  نید  لها  اب  ربمغیپ )(  ندومن  هملاکم  نایب  رد 

راگزور  شدرگ  زا  دشیدنین  رای ***  دنوادخ  اب  یسک  ددرگ  هچ 
نیرفآ  ناهج  دش  وا  يوگ  انث  نیلسرملا ***  دیس  نخس  نیا  تفگ  هچ 
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شوجب  دمآ  ردنا  نید  لها  لد  شورخ ***  کیالم  کلم و  دمآ ز  رب 
دنتشارفا  تیار  نیرب  خرچب  نتشادرب ***  هرعن  همه  يداش  ز 

برع  ناورسخ  رخفم  يا  هک  بل ***  دنداشگ  تحدمب  کیاکی 
تسا  روآ  گنج  گنج  رد  دنوادخ  تسا ***  رگشل  رورس  رگ  وت  نوچ  یسک 

میا  هدنب  ارت  ارت و  يادخ  میا ***  هدنکفا  وت  ياپب  رب  همه 
نید  نارادمان  ات  دومرفب  نیرفآ ***  دومن  ناشیا  رب  ربمیپ 

( 242  ) هحفص
دنروآ  نیک  راکیپ و  يار  همه  دنروآ ***  نیز  ریز  همه  ناروتس 

ملع  نوماه  هوک و  رب  دنزارف  میش ***  مشاه  ناداژن  یشیرق 
یپ  دنراذگ  نوریب  هنیک  یپ  يول ***  لآ  نادرگ  ناگرزب و 

فاصم  رهب  دنیارگ  نوماهب  فانملادبع ***  دالوا  ناریلد 
ناوریپ  زا  رهش  رد  دنیآ  رد  نارگیدانم ***  ات  سپ  دومرف 

رشبلا  ریخ  مزر  رس  دراد  هک  ربخ ***  نیا  دنهد  انرب  هب  ریپ و  هب 
اج  دمآ ز  رب  يور و  تخورفا  رب  ادخ ***  لوسر  مع  راک  نآ  رد 

تسا  روای  واب  ربمیپ  ملع  هک  تسا ***  روآ  مزر  مزر  رد  هک  منادن 
وجگنج  دوش  نادزی  ياراد  هک  ور ***  راکیپ  مزر و  يوس  دراد  هک 

شوه  نودرگ ز  خرچ  هدش  شگنابز  شورخ ***  يدیشک  لد  زا  سابع  هچ 
نت  هدیشوپب  ناتفخب  نادرگ  هک  نمجنا ***  رد  وچ  دمآ  رگ  يدانم 

تشگزاب  نیرب  رهپس  نتفر  ز  تشد ***  دیبنج  هوک و  دیزلب 
نزیار  دش  سیجرب  مزر  یپ  نت ***  مارهب  دیشوپب  نشوجب 

زیت  ریشمش  تخیمآ  رب  تسشن و  زیت ***  تسب  رب  دیشروخ  هنیک  زا  رپ 
امزآ  مزر  دنتشگ  رهم  ربا  اج ***  ناویک ز  مشخ  زا  رپ  دمآ  رب 

شورخ  رد  ناروآ  مان  دش ز  نیمز  شوجب ***  دمآ  رب  نادرگ  هنامز ز 
ینکفا  لیپ  تشگ  ناور  وس  ره  ز  ینت ***  نتمهت  دمآ  رب  اج  ره  ز 
ادز  نهآ  دش  ناویک  ریت و  نت  ز  اس ***  دالوف  تشگ  هم  رهم و  خر 

هار  دیشروخ  هام و  رب  گنت  هدش  هالک ***  نهآ  نایابق  نهآ  ز 
ریگ  هشوگ  وا  زا  خرچ  ورسخ  دش  هک  ریگ ***  ریش  يورسخ  یئ  هشوگ  رهب 

ياپب  یشفرد  ناشخرد  اج  رهب  يارگ ***  رس  یتیار  هگیاج  رهب 
ناشکهک  تنیز  ناوگ  نامک  ناشن ***  ناریش  ناریلد  نادزی  ز 

رهپس  نازورف  ناریلد  رف  ز  رهم ***  زارفا  رب  نازارفرس  همه 
گنج رهب  زا  دیدرگ  شوپ  هرز  گنس ***  گیر و  همه  یتفگ  وت  احطب  هب 

نآ فیصوت  رشبلا و  ریخ  ترضح  رثا  ترصن  رگشل  ندومن  فیصوت  نایب  رد 
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نینهآ  ششوپ  زا  هماج  مرح  نیک ***  مزر و  هگ  یتفگ  دیشوپب 
شوجب  مزمز  هداتفا  ردنا  لین  وچ  شورخ ***  دمآ  ردنا  ماقم  نکر و  ز 
راکشآ  راگزور  نآ  زورنآ و  رد  رامش ***  زور  لوه  دش  هک  یتفگ  وت 

لیف  باحصا  مزر  دش  شومارف  لین ***  نوعرف و  راکیپ  داب  زا  دش 
ناشکرس  رس  دمآ  ردنا  ربا  هب  ناشفرس ***  دش  غیت  هزین و  رس 

تشذگ  رد  نوچز  دنچ و  شرامش ز  تشدب ***  دمآ  ردنا  هش  یهاپس ز 
داهن  دبهپس  داژن و  دبهپس  داژن ***  ولهپ  ناناولهپ  همه 

وجمزر  همه  زاسمزر و  همه  وخ ***  ریش  همه  ریگ و  ریت  همه 
نفک  دوخ  نت  رب  همه  هدیرب  نت ***  هتشذگ ز  ناج و  هتشذگ ز 

ناشن  هدادن  سک  يرگشل  نینچ  ناشک ***  رگشل  نارامش و  رگشل  ز 
رایدنفسا  هن  هدیشک  متسر  هن  راز ***  راک  یپ  زا  يرگشل  نینچ 

نوگبآ  رجنخ  فکب  ناریلد  نوخب ***  هتسش  گنچ  همه  ناراوس 
هتسارآ دش  نوماه  تشد و  رد و  هتساوخ ***  تنیز و  رویز و  سب  ز 

(ص) لوسر ترضح  دزنب  نتفر  رورس و  نآ  ندومن  هدهاشم  ریما و  بانج  دزنب  سابع  ندمآ  نایب  رد 

نفک  نازورف  ناروتس  نیز  ز  نر ***  ریز  رد  غیت  ۀضبق  ناهن 
هاپس  هاش  درک  ناور  احطب  ز  هاش ***  نامرف  يار  زا  سابع  هچ 
ماگ  دراذگب  هاش  ندید  یپ  مانالاریخ ***  تخد  هناخ و  يوس 

داتف  شمشچ  هناخ  ادخ  يوس  هچ  داش ***  سابع  هناخ  نآ  رد  دمآ  هچ 
دناوخب  ار  ادخ  دید و  دنوادخ  دنامب ***  ناریح  دید و  ار  هناخادخ 

رگراک  وا  رب  وا  ةدید  دبن  رف ***  بیز و  سب  یئایربک و  سب  ز 
دیرگنب  وا  رب  نیب  ادخ  مشچب  دیدن ***  ار  وا  رم  دوخ  نیب  مشخ  زا  هچ 

ادخ  نشوج  هدیشوپ  هک  یتفگ  وت  امن ***  دوخ  نیک  عرد  رد  دید  یلع 
یلع  زا  یلج  هوکش  نایامن  یلج ***  بر  رادومن  شتاذ  ز 

وا  يالاو  ياج  دبن  ارناهج  وا ***  ياج  ناهج  ردنا  يدیجنگن 
شنماریپ  هب  یئوگ  هچ  یتیگ  ود  شنماد ***  زا  یلقن  نامسآ  دبن 

باتفآ  يوترپ  وا  ریشمش  ز  بات ***  مارهب  ناویکب و  شمزر  ز 
وا  يامیس  یتیگ ز  بامیس  وچ  وا ***  ياج  دبن  ار  نامز  نیمز و 

بات  دش ز  شا  هدید  وا  رادید  ز  بایرون ***  وا  زا  سابع  مشچ  دش  هچ 
دیرگنب  نیرفآ  ناهج  يوسب  دید ***  گنت  نیرفآ  ناهج  رب  ناهج 

لاحم  دشاب  وت  ریغ  وت  ریظن  لاثم ***  ریظن و  یب  رواد  يا  هک 
تسب  شقن  نیا  هک  منادن  نکیلو  تسدب ***  دماین  یشقن  وت  شقن  وچ 

دنبشقن  ای  تسا  شقن  شقن  نیا  هک  دنبب ***  اهلد  ياپ  دش  شقن  نیا  رد 
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زاب  تشگ  ادخ  لوسر  يوسب  زار ***  هنوگنیا  زا  تفگ  ادخ  اب  یسب 
گنرد  باتش و  زا  هدش  ناسآ  لد  گنر ***  هتفر  خر  يور و ز  هدرمژپب 

ناج  سنا و  دیس  يوس  دمایب  ناوت ***  یب  یلد  ناور و  یب  ینت 
دیزگ  نادندب  بل  نانک  مسبت  دید ***  هنوگنادب  ار  وا  هچ  ربمیپ 
داب  هدنخ  رپ  وت  ناتسود  بل  داب ***  هدنخرف  زور  ارت  مع  يا  هک 

وت  راسخر  تخورفا  هک  يور  ز  وت ***  راک  دش  هتفشآ  هک  تدوب  هچ 
زار  وت  يور  اراکشآ ز  يا  هک  زاب ***  زابع  دروآ  خساپ  نینچ 

دید  هدید  دب  هدید  رد  هچنآ  ناهن  دیرگنب ***  یلع  يورب  ممشچ  وچ 
امن  دوخ  همه  دش  یلع  تاذ  ز  ادخ ***  فصو  هچ  ره  همه  مدینش 

دوب  رادناهج  تاذ  وحم  ناهج  دوب *** رادیدپان  ناهج  شناد  ز 
تسس  تخس  دوب  میوگ  هچ  ره  نخس  تسرد ***  نتفگب  دیان  هک  میوگ  هچ 

شندیسرپ  يارای  هن  ار  درخ  شندید ***  زا  هدننیب  تسا  انیب  هن 
سب  دنناد و  دنوادخ  ادخ و  سفن ***  دز  ادخ  زار  مراین ز 

راد  روذعم  زار  نیا  زا  مع  يا  هک  رابک ***  لوسر  خساپ  داد  نینچ 
تسین  رارسا  ياج  وا  رارسا  رب  تسین ***  رای  ار  لقع  یلع  زار  ز 
یکی  نارازه  دص  زا  وت  يدیدن  یکدنا ***  یئ  هدید  یلع  رس  ز 

مدش  الاو  يالابب  الاب  ز  مدش ***  ایرث  رب  يرث  زا  نم  وچ 
قاط  ربص  تقاط  دش  هکیئاجب  قاری ***  دش  ناور  حور و  هدنام  ورف 

دوبن  هگآ  ياجنآ  زا  ار  درخ  دوبن ***  اج  هگیاج  نآ  رد  ار  یسک 
یپ  هار  نآ  زا  لقع  ۀقان  هدش  یط ***  هدرک  هر  هار  نآ  زا  تریح  هن 

( 243  ) هحفص شوه  متفر ز  اجنآ و  مدنام  ورف  شوت ***  باتیب و  دنام  منت  تشحو  ز 
مدمآ  شوجب  لد  وا  توص  زا  هک  مدمآ ***  شوگب  یئادن  هگان  هک 
اج  هدرک  هگتخت  نآ  ردنا  یلع  ادخ ***  شرع  وچ  مدید  تخت  یکی 

ناکمال  زا  هدرب  ورگ  شناکم  ناکم ***  نامز و  زا  دوبن  یناشن 
دورف  دمآ  ردنا  تخت  سپ ز  نآ  زو  دورد ***  منیرفآ  ناهج  زا  دیسر 

تفگش  رد  مدش  شیور  يار و ز  ز  تفرگ ***  رب  رد  دیسوب و  دید و  ارم 
تفگ  زاب  نامه  نادزی  هک  نادزی  هب  تفگ ***  زار  وا  هچ  ره  ناهن  زار  ز 

شنماد  زا  یفطع  ناکم  دبن ال  شنماریپب ***  دب  ناکم  ناکم ال 
دوب  جات  زا  شک  رت  کی  جارعم  هک  دوب ***  جارعم  ياپ  نیمک  شتخت  ز 

متخات  ادخ  يوسب  سپ  نآ  زو  متخانشب ***  دنوادخ  نیتسخن 
مدش  اتکی  ياناد  کیدزنب  مدش ***  ابیکشان  شا  یئاتکی  ز 

تسا  ینتفسان  هیامنارگ  رد  هک  تسا ***  ینتفگان  هک  متفگ  زار  یسب 
دنچ نوچ و  زا  هتشذگب  زار  نیا  هک  دنبب ***  مد  یلع  زار  مع ز  يا  وت 
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دربن هب  رگشل  نتفر  ار و  ریما  ترضح  فاصوا  سابع  ندینش 

دوتس  ار  ادخ  دناوخ و  دنوادخ  دوجس ***  رد  دش  سابع  دینشب  هچ 
نیک  تشد  رد  دنیارگ  رگشل  هک  نیلسرملا ***  دیس  سپ  دومرفب 

تخب  زوریف  تسیتیگ  وت  تخب  ز  تخت ***  يابیز  یهایس و  نوتس 
رس  دروآ  ردنآ  شرعب  دینش و  ردپ ***  ردارب  ردارب  روپ  ز 

زاسمزر  ةدید  دش  هریخ  وز  هک  زاس ***  نیئآ و  داد  نینچ  ار  هپس 
نانعمه  دش  مارهب  ناویکب و  ناشن ***  نتمهت  نالی  نانع 

مخ  تشگ  کلف  تشپ  میب  زا  هک  مارحلا ***  تیب  دمآ ز  رب  یهاپس 
ننملاوذ  رداق  دش  شوپ  هرز  نت ***  دیشوپب  نشوجب  ربمیپ 

شرف  هدیدرگ  شرع  شهر  كاخب  شرعب ***  دمآ  رد  کیالم  شورخ 
دش  هدوس  شنماد  رب  شرع  رس  دش ***  هدوسآ  نشوج  رد  دیشوپ  وچ 

تساخ  هلان  دص  نیسوق  تریغ ز  ز  تسا ***  روچ  دش  نامک  سوق  شوزابب 
رتخاب  زا  دیشروخ  تخیر  ورف  رهپس ***  نیرز  وچ  ششودب  دش  ارف 

دنلب  شرع  يالاب  هب  دمآ  رب  دنم ***  هرهب  رپس  دش  وا  شود  زا  وچ 
رس  دوس  ناکمال  رب  غیت  رس  رمک ***  رب  یهم  غیت  تخیوآ  وچ 

دیدب  دمآ  شرع  شا  هقلح  رهز  دیشک ***  رد  رب  هب  ار  شنت  نوچ  هرز 
قاط  تفه  رس  زا  تفرب  شقارب  قارب ***  تشپب  یتسشن  سپ  نآ  زو 

نامسآ  رخفم  وا  زا  دش  نیمز  ناکمال ***  تنیز  وا  زا  دش  ناکم 
يرتشم  هم و  زا  توح  درک  رذگ  يرث ***  دمآ  رب  اسیرث  مابب 

رهم  هام و  زا  درک  رذگ  شلالج  رهپس ***  هن  زا  هدرب  ورگ  شهوکش 
راکشآ  ناهج  رد  دش  زورنادب  راگزور ***  دروآ  زار  هچ  ره  همه 
دیما  میب و  رپ ز  وا  زا  دش  کلف  دیش ***  هدنبات  رادرکب  دش  نایع 

تسد  تشارفا  شرع  رب  لیئاکم  تسشن ***  رب  نیزب  اپ و  درشفا  هچ 
لیئربج  نامجرت  ربا  دش  وا  رب  لیلج ***  يادخ  رواد  نامرف 

دنکف  ملاع  ود  ره  رب  هیاس  ملع  دنلب ***  دش  ملع  ار  وا  وچ  ملاعب 
تسکش  دش  کلف  دقب  شردق  ز  تسپ ***  شرع  تکوش  شتکوش  زا  دش 

تخوس  روط  شتآ  ششتآ  زا  هک  تخورف ***  يرون  تشد  نآ  رد  شرون  ز 
راکشآ  يوسوم  دی  هدومن  كاپ ***  رون  نآ  زا  مالسا  شیج  همه 

نیتسآ  نایع ز  ناشیوسوم  دب  نید ***  نازارف  ندرگ  ناریلد و 
تسب  ياپ  نیکب  يریلد  رهب  ز  تسد ***  دروآ  رب  يدرک  هشوگ  رهز 

دش  رادهپس  يریلد  وس  رهب  دش ***  زارفا  تیار  يوک  اج  رهب 
ادص  نودرگب  دمآ  رب  اج  رهب  اپب ***  دش  یتیار  یبن  اج  رهب 
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نامسآ  زا  تسج  يرترب  نیمز  ناوک ***  کناب  ناروتس و  مس  ز 
تشاد  هیاریپ  خرچ  رس  رب  نیمز  تشاد ***  هیاس  ملع  رب  کلف  نانس و 
رهپس  نودرگ  مان  زا  رهم  هم و  رهچ ***  ياج  ره  دومنب  تشد  نآ  رد 

لجخ  هدرک  حیبست  ار ز  کلم  لد ***  رادیب  نادرگ  ریبکت  ز 
هتشاک  یبن  رهم  مخت  لدب  هتشارفا ***  رب  نودرگب  رس  نیمز 

هام  هدنبات  دیشروخ و  هدنزورف  هاپس ***  رب  هگن  هدوشگ  تریحب 
وج  هنیک  وا  رهب  نیک  نادیمب  وا ***  شیج  رد  میدوب  شاکیا  هک 
ون  رالاس  دوب  یبن  مع  هک  ور ***  شیپ  دش  سابع  شیج  نآ  رد 

هتشارفا  رس  ایرث  مابب  هتشارفا ***  يرادهپس  ياول 
گنج  مزر  رب  يوزاب  ود  هداشگ  گنت ***  هتسب  ناروآ  گنج  وچ  ار  نایم 

ور  داهنب  راکیپب  ناشورخ  وجمزر ***  هپس  نارس  رسارس 
شفنب  دوبک و  خرس و  تشگ  اوه  شفرد ***  یناینرپ  نوگ  هنوگ  سب  ز 

نارک ات  نارک  زا  ویرغ  دمآ  رب  ناشکرس ***  رس  دمآ  ردنا  ربا  رب 

رمع رکبوبا و  ندومن  بجعت  نیک و  تشد  بناجب  رثا  زوریف  رگشل  ندش  هناور  نایب  رد 

باتفآ  دش  رات  ناشدرگ  زا  هک  بآ ***  يایرد  وچ  دش  ناور  یهاپس 
دیزگ  نادندب  بل  شدمآ  تفگش  دید ***  زاس  رگشل و  نآ  قیدص  هچ 

نیرفآ  ناهج  مشچ  تسا  هدیدن  نینچ ***  یهاپس  زگره  تفگ  لدب 
گنز  ناطلس  هچ  مور و  ياراد  هچ  گنجب ***  دیاین  رب  هپس  نیا  ابا 
دنرذگب  هسپ  نیا  نماد  رب  هک  دنروخ ***  رد  اجک  نزاوه  فیقث و 
تفج  هدنخرف  تخب  دوب  ام  اب  هک  تفگ ***  زاوآب  دش  یبن  يوسب 

دنا  هدومیپ  راکیپ  هار  یسب  دنا ***  هدوب  یسب  یتیگب  ناریلد 
یسک  هدیدن  یهاپس  ناسنیدب  یسب ***  مدید  رادهپس  هاپس و 

یمه  دشوجب  ایرد  هک  یتفگ  وت  یمه ***  دشورخ  رب  نامز  نیمز و 
نارک  ات  نارک  زا  تشد  نهپ  نیا  رد  ناروآ ***  مان  وت  تخب  هب  رفب و 

نتلیپ  همه  يوخ و  ریش  همه  نت ***  هنیئور  مادنا و  نهآ  همه 
نامسآ  هپس  نیا  ابا  دیاین  نارکیب ***  نیمز  رب  نیکب  دیآ  رگ 

نیچ  رازاب  کشر  نامسآ  هدش  نید ***  ناگرزب  ياول  يوک  ز 
مخ  هدندرگ  نودرگ  تشپ  هدش  مد ***  میب  زا  مارهب  هدرب  ورف 

ادخ  دزان  وت  تخبب  رفب و  امنهر ***  يا  وت  تخب  رف و  یهز 
تساور  ار  وا  وت  یناوخ  هک  یئادخ  تساور ***  ان  يرگشیاتس  يزعب 

هام  دیشروخب و  دزارف  رب  شرس  هاگتسد ***  نیا  هب  دیآ  رب  یمیتی 
يربهر  ناهج  قلخب  دیامن  يربمغیپب ***  ار  وا  رم  دیاتس 
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دومن  يزاب  وت  مانب  ماکب و  دوبک ***  خرچ  وت  تخب  يورین  هب 
راغ  رای  زجب  دماین  يرایب  راذگ ***  هر  نآ  رد  نارای  دندرکن 

دازکین  يا  رکبوب  راغ  بش  دایب ***  يراد  هک  انامه  میوگ  هچ 
( 244  ) هحفص

ادخ  ریش  تسد  زا  دنداتف  اپ ***  احطب ز  ناگرگ  ناگنلپ و 
زیر  زیر  يزع  دش  مرح  ماب  ز  زیتس ***  رپ  دش  وت  شطب  هچ  يزعب 

هوک  نوماه و  تشد و  وا  زا  دش  رپ  هک  هوکش ***  اب  يرگشل  نینچ  اب  نینچ 
هاوخ هنیک  هپس  نیا  يوس  دزات  هک  هاگتسد ***  نیا  نایاپ  تسهار  هک 

مالسا رگشل  نتسارآ  فوفص 

لالج  ایربک و  امب  دیامن  لامه ***  یب  يا  وت  بسا  لعن  یپ 
دایز  ار  ناهج  اضیب  تسد  زا  دش  داشگ ***  اضیب  تسد  وت  يوزاب  هچ 
زیر  زیر  دو  يزع و  تال و  دوش  زیتس ***  تسد  بیج  زا  هچ  يرآ  رب 

دنک  یهاوخ  هنیک  ادخ  یئوگ  وت  دنک ***  یهاوخ  هنیک  نیکب  نوچ  یلع 
یمه  دزارفرس  وا  يورین  ز  یمه ***  دزات  هک  وس  ره  مزر  يوس 

يرواد  نارواد  رواد  دنک  يروآ ***  مزر  يوزاب  وچ  دیاشگ 
تسادخ  نادیمب  تمصخ  دروآ  مه  تسار ***  گنج  فص  يزاس  هچ  نادیمب 

ادخ  زا  ریغب  میوگ  هچ  منادن  ادخ ***  لوسر  زار  منادن ز 
شورخ  دمآ  رب  رگشل  نادرگ  ز  شوگ ***  درک  یبن  ار  وا  راتفگ  هچ 

ور  دنداهن  ربمیپ  يوسب  وا ***  تفگ  زا  دنتشگ  داش  همه 
یتساک  یجک و  زا  رود  دوب  یتسار ***  اب  تسا  رای  قیدص  هک 

رشبلا  ریخ  مزر  يوس  دمآ  هک  ربخ ***  دمآ  کلام  يوس  وسنآ  زو 
نارگ  رامش  زا  نوزف  شرامش  نارکیب ***  رگشل  شردنا  درگب 

دندش  هتوک  تسد  نت  ناج و ز  ز  دندش ***  هگآ  رگشل  نآ  زا  رافک  هچ 
دنتخاس  یمه  رگشل  راک  همه  دنتخادرپ ***  شیج  زا  لام و  زا  لد 

نینح  تشدب  دمآ  رگشل  ابا  نیقفاخ ***  هشنهاش  هچ  سپ  نآ  زو 
رایتخا  ار  تشد  نآ  دنیامن  راز ***  راک  یپ  سپ  ات  دومرفب 

هاگیاج  نآ  ردنا  دندمآ  دورف  هاش ***  نامرفب  دبهپس  هاپس و 
زین  تشد  نآ  ردنا  دندمآ  دورف  زیتس ***  رپ  لد  رافک  يوس  نآ  زو 

وس راچ  زا  ندیشورخ  دمآ  رب  وربور ***  دش  وچ  وس  رهب  رگشل  ود 

ندراذگاو سک  رهب  هرسیم و  هنمیم و  ترضح و  ار  رگشل  فوفص  نداد  بیترت  نایب  رد 

بش  دیشوپ  زور  خر  ات  نینچ  بت ***  بات و  رد  مزر  یپ  رگشل  ود 
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هاگدروآ  راک  زا  دوب  نخس  هاگیاج ***  رهب  رگشل  ود  نایم 
سونبآ  هگرخ  زا  دش  نوماهب  سوک ***  تسب  رب  دیشروخ  وچ  رواخ  ز 

دیشک  نوخ  رد  خرچ  نماد  نوخ  ز  دیشک ***  نودرگ  ماب  زا  ریشمش  هچ 
نیمز  نامسآ و  دش  غیت  زا  رپ  نیک ***  يوس  مهب  دمآ  رب  رگشل  ود 

رهپس  تشپب  دمآ  ردنا  نیمز  هم ***  دیشروخ و  يور  دش  درگ  زا  رپ 
ریپ  مارهب  كاخ  رد  تفر  ورف  ریفن ***  نودرگ  نودرگب  دش  ارف 

تشذگ  نیورپ  ناریلد ز  شورخ  تشذگ ***  نیبوز  غیت  هم  دیشروخ و  ز 
فرژ يایرد  وچ  دنلب و  هوک  هچ  فرگش ***  نوماهب  دمآ  رب  رگشل  ود 

دنامن  یئانشآ  مهب  ار  ناسک  دنامن ***  یئامنهر  هر  گرب  زجب 
هار  هدرک  مگ  رهم  کلف  ماب  ز  هامب ***  دش  رب  ریت  هزین و  سب  ز 

رهچ  دوس  یمه  ندرگب  اهنامک  رهپس ***  نودرگب  دز  هرگ  اهنانس 
رهم  دودنا  رز  يوک  تفر  ورف  رهپس ***  ریز  يوک  سب  دش ز  ارف 
ناشکهک  ۀشیپ  دش  ریت  زا  رپ  ناشف ***  رس  ملع  ریت  تشگ  سب  ز 

باتفآ  نوچ  جوم  ره  ناشخرد ز  بآ ***  يایرد  وچمه  نیمز  شبنجب 
يارگ  نودرگ  دیدرگ  ریت  زا  رپ  ياپ ***  ار ز  هم  دروآ  هزین  رس 

شوک  هنیک  دش  مالسا  رفک و  همه  شورخ ***  دش  رب  مالسا  رفک و ز  ز 
فص  تشد  رد  سابع  تسارایب  فرع ***  نم  ورسخ  سپ  دومرفب 
امزآ  مزر  قوراف  تشگ  پچب  اج ***  داد  ار  قیدص  تسار  يوس 

تساخ  تسار  پچ و  زا  ناغف  شورخ و  تسار ***  تشگ  هرسیم  هنمیم  اب  هچ 
اج  سابع  دومنب  راوازس  اجب ***  اج  ار  مالسا  ناگرزب 

دیدن  ناشیا  وچ  نادرگ  نودرگ  هک  دیلو ***  صاق و  دعس و  نایفس و  هچ 
نیتسآ  دندز  رب  ار  مزر  همه  نید ***  نادرگ  نارادمان و  رگد 

يارگ  فص  هپس  بلقب  دش  ناور  يابق ***  یمور  دیشوپب  ربمیپ 
یلع ياج  داد  هپس  بلقب  یلج ***  راگدرک  ةدومرفب 

باب نیا  رد  ربمغیپ  ندیسر  ادن  وا و  فیصوت  ار و  ریما  بانج  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  تعیاشم  رد 

راگدرک  تیار  دش  رادومن  راکشآ ***  شتیار  دش  بلق  رد  هچ 
تشذگ  رب  هگبلق  نیرب  شرع  ز  تشگ ***  ياج  ار  هاش  هگبلق  رد  هچ 

تشاد  هیاس  يارام  رس  رب  ملع  تشارف ***  رب  ملع  نوچ  هپس  بلقب 
دش  رای  ادخ  لوسر  اب  ادخ  دش ***  راکیپ  رای  یبن  اب  وا  هچ 

هاگبلق  يآرام  زا  تفر  ارف  هاش ***  تشارفا  تیار  هگبلق  رد  هچ 
دید  شرع  رد  هچنا  دید  بلق  يوس  دیرگنب ***  هگبلق  يوس  ربمیپ 

دش  ياج  ار  جارعم  هبق  رهب  دش ***  ياسرف  شرع  رس  شتسدب 
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لالح  نوچ  لح  شدنمک ز  مخب  لامیاپ ***  کلف  شدنمس  ياپب 
راوشوگ  دب  شرع  شا  هشوگ  رهب  راوشرع ***  کلف  رب  شا  هشوگ  نامک 
ریپ  خرچ  ۀشوگ  دب  خرچ  نآ  زک  ریگ ***  هشوگ  هدش  یشرع  هشوگ  رهب 

تسد  اپ و  هدز  شلعن  ریز  کلف  تسپ ***  خرچ  خر  شدنمس  ياپب 
راکشآ  هدش  نیسوق  سوق  رب  راوتسا ***  شرعب  شدنمک  سوق  هچ 
ور  دیئاس  كاخ  شهر  كاخب  وا ***  بسا  مس  زا  اس  شرع  نیمز 

رارق  دش  یتسین  زا  یتسه و  ز  راکشآ ***  ناهج  رد  شا  یتسه  دش  هک 
راگزور  یتسه  یتسین  وا  زا  راکشآ ***  راگدرک  یتسه  وا  زا 
دوب  ياج  ار  جارعم  هقلح  رهب  دوب ***  يامیپ  شرع  رب  رد  هرز 

دوب  رادید  رادومن  شیور  ز  دوب ***  رادناهج  هانپ  رد  ناهج 
دوب  رادنپ  هچ  ره  همه  ادیوه  دوب ***  رادناهج  تاذ  وحم  ناهج 

وا  ياج  زا  دوب  ناکمال  ناکم  وا ***  يامیس  سکع  دبن  یتیگ  ود 
تفج  دیدرگ  مهو  اب  لقع  کش و  تفگش ***  رد  وا  يامیس  دش ز  درخ 

نامأوت  دش  لقع  اب  مهو  کش و  نامگ ***  رد  دش  مهو  کش و  دش  نیقی 
تسب  رادنپ  نامگب و  هر  نیقی  تسکش ***  دش  کش  مهو و  رب  ماجنارس 

دایب  دمآ  جارعم  زار  وا  زا  داشگ ***  رب  ار  هدید  رگد  ربمیپ 
دوجس  رد  هگبلق  يوس  يدیدب  دوب ***  هدید  يآرام  رد  هک  ار  کلم 

دناوخب  ار  نیرفآ  ناهج  رب  وا  رب  دنامن ***  یتفگش  شنیرفآ  وا  زا 
( 245  ) هحفص

تسرد  دنادب  ناناج  زار  ات  هک  تسج ***  زاب  نیرفآ  ناج  هاگردب 
نیرفآ  ناهج  تتاذ  وحم  يا  هک  نیرفآ ***  ناج  دزن  زا  دمآ  باطخ 

روط  ران  زا  هن  انیس  ران  زا  هن  روهظ ***  رب  دش  وت  يوس  هچنآ  دشن 
میب  سرت و  یب  تشد  نیا  رد  يدید  وت  میلک ***  نید  يدید ز  هکنآ  دبن 
لیلخ  شتآ  هن ز  بآ و  یسوم ز  هن  لیلج ***  بر  يدید و  هچنآ  دیدن 

سب  يدید و  وت  نیب  ادخ  مشچب  سک ***  دنوادخ  هدیدب  هدیدن 
تسا  نت  ردنا  نم  تسد  ناج ز  ارت  تسا ***  نم  تتسد  نید و  يوزاب  یلع 

كاب  هچ  دشاب  رای  تنم  تسد  وچ  كان ***  هشیدنا  مزر  نیا  زا  يدرگن 
تسد  هریچ  نیک  رفک  رگشل  دوش  تسکش ***  دیآ  مالسا  هب  نیتسخن 

نیرفآ ناهج  تسد  برض  نیبب  نیتسآ ***  زا  دیآ  نورب  متسد  هچ 

رگشل ود  ره  فیصوت  یلاعتیراب و  ترضح  زار  ص)  ) لوسر ترضح  ندینش  نایب  رد 

دنک  یئادخ  راک  تشد  نیا  رد  دنک ***  یئامندوخ  نید  دنوادخ 
كاچ  كاچ  نانمشد  ةدید  دوش  كاپ ***  دنوادخ  تسد  نونکا ز  مه 
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دیزگ  يداش  دنوادخ  راک  ز  دینش ***  ار  ادخ  زار  هچ  ربمیپ 
دش  داش  ادخ  تسد  يورین  ز  دش ***  دازآ  مزر  ۀشیدنا  ز 

دنتخات  نورب  نیتسج  مزر  یپ  دنتخارفارس ***  نادیمب  ناراوس 
راد  ریگ و  هپس  ود  ره  دمآ ز  رب  رارق ***  دش  رب  رفک  زا  مالسا  ز 

دروخ  تشگ  مهب  رفغم  دوخ و  رس  دروخ ***  دوخ  رفغم  رب  زرگ  سب  ز 
ناشکرس  رس  دش  نانس  كونب  ناشک ***  رس  ناشک  رس  رب  هچ  دش  نانس 
غیم  هدنز  نامسآ  زا  تخیر  ورف  غیت ***  زرگ و  زا  تخورفا  شتآ  سب  ز 

تخیر  بانوخ  خرچ  رس  زا  نیمز  تخیر ***  غیت  رجنخ و  زا  هک  نوخ  سب  ز 
رای  بانوخ  كالفا  تشگ  نوخ  ز  راک ***  نودرگ ز  نادرگ  تفر  ارف 

رهچ  دروآ  ردنا  نوخب  هراتس  رهم ***  دیشوپ  خرس  ۀماج  نوخ  ز 
يرس  ناطلغ  كاخ  رب  ياج  رهب  يرکیپ ***  نوخب  هداتف  وس  رهب 
فرط  ره  زا  يزیرنوخب  هداتف  فکب ***  اهناج  مالسا  رفک و  همه 

دنتخات  مهب  کی  ره  هنیک  زا  رپ  هتخارفا ***  خر  کیاکی  شتآ  وچ 
تفنش  دیابب  ار  نم  راتفگ  هک  تفگ ***  رفک  هگ  رگشل  رافکب و 

لامیاپ  ناشمیزاس  هک  دیابن  لایع ***  لام و  میراد  هارمهب 
ریگتسد  همه  رسکی  مینیب  هب  ریسا ***  مالسا  ناگرزب  تسدب 

( 246  ) هحفص یگدنب  منک  نمشد  تسد  رد  هک  یگدنز ***  نیا  زا  رهب  گرم  دوب 
نانع  ار  ودع  ینیب  هک  هب  یسب  نانس ***  كون  هب  ندید  شیوخ  رس 

ناشف  شتآ  تشگ  ناهج  یتفگ  وت  ناشکرس ***  رس  ار  نخسنیا  تفگ  هچ 
گرب  دوخ و  نت  بیز  هدرک  نفک  گرمب ***  رسکی  دنداهن  نت  همه 

تسرپ  يزع  تاناوخ و  تال  همه  تسد ***  دینشب  هلمج  نت  ناج و  ز 
نت  دنداهن  نتشکب  کیاکی  نمجنا ***  نآ  ردنا  دندش  هرهب  ود 

دنتخادنا  تسار  پچ و  يوسب  دنتخات ***  رد  مالسا  شیج  يوس 
غیت  زرگ و  رجنخ و  وا  زا  دیرابب  غیم ***  هریت  یکی  دمآ  رب  یتفگ  وت 

دش  رادیدپان  نیرب  رهپس  دش ***  رات  هریت و  نامز  نیمز و 
گنت  راکیپ  راک  دش  مالساب  گنز ***  مالسا  رفک  خر  دودز ز 

هنمیم رب  دندیسر  یهورگ  هنب ***  زا  رود  رفک  رگشل  دش  هچ 

نید ناریلد  لاوحا  شرازگ  رافک و  هورگ  زا  مالسا  رگشل  نتفای  تمیزه  نایب  رد 

زیت  ریشمش  هنیک  رب  دندیشک  زیتس ***  رپ  لد  رکبوبا  يوسب 
دنتخادرپ  راک  رمع  لتقب  دنتخات ***  هرسیم  يوس  یهورگ 

هنب  هاپس و  دش  رب  جاراتب  هنمیم ***  زا  دمآ  نالی  شورخ 
تسخ  درد  زا  لد  مغ  نآ  زا  ار  رمع  تسپ ***  هدیدرگ  رکبوبا  ياول 
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هرسکی  نیک  راکیپ  راک و  زا  لد  هرسیم ***  زا  مشخ  زا  رپ  دمآ  رب 
تخانش  ار  وا  رافک  يراوس ز  تخات ***  رکبوبا  يوسب  يارایب 

غیت  هدنشخر  دروآ  رب  ناشورخ  غیم ***  هریت  نوچ  تشگ  ناور  وا  يوس 
نیک  تشد  رد  هدوهیبب  يزات  هچ  نید ***  ناریلد  هدرپس  يا  ناه  هک 

راوخ  دیدرگ  هدنتسرپ  يزع  هچ  راگزور ***  رسب  دمآ  تک  انامه 
رذحلا  امنهر  نآ  هار و  نآ  زا  رب ***  هار  شاوت  یشاب  هک  یهارب 

وت  راک  دش  ماک  رب  هک  انامه  وت ***  مالسا  يرای  تفر  اجک 
هایگ  دیورن  نید  زا  رفک  زجب  هانپ ***  نید  شاوت  یتسه  هک  ینیدب 

راگزومآ  وت  نوچ  یسکش  دوب  هک  راگزوردب ***  تشگ  نایع  ار  یبن 
شورخ  دمآ  رب  رگشل  نادرگ  ز  شوک ***  هنیک  وا  يوس  دش  نیا  تفگب 
تسکش  دمآ  رگشل  رب  تسپ  دش  هچ  تسپ ***  رکبوب  وچ  دش  رمع  ياول 

رهم  دیسرتب  هام و  دیزرلب  رهپس ***  زا  تشذگ  رب  نالی  شورخ 
تسد  رافک  دنداشگ  تراغب  تسکش ***  اضیب  شیج  رد  داتفا  رد 

یپ  نازارک ز  رگشل  نازیرگ و  یط ***  هدرک  اج  مالسا  ناریلد 
دیما  هدیرب  ناج  زا  نازیرگ و  یلودعس ***  هچ  دلاخ  نایفس و  هچ 
نوخ  يایردب  تیار  تفر  ورف  نوگن ***  اهملع  تسکش و  اهنانس 

ریت  دیشروخ  رهم و  دیلانب  ریچ ***  هرابکی  رفک  دش  مالسا  رب 
دید  ضفحوب  يوس  رب  دیدنخب و  دیرگنب ***  نایمالساب  نایفس  هچ 

تشرد  راگزور  زا  وت  يدید  هچ  تشپ ***  رای  ار  مالسا  شیج و  نونک 
رتس  ناتفخ  دوخ و  ةدرک  ارچ  رهچ ***  درز  دش  هنوگنیا  هچ  زا  ارت 
دنک  زوریف  تخب  ارت  دش  ارچ  دنت ***  زیت  نینچ  یهاوخ  تفر  اجک 

رمک  هتسب  تال  دو و  نوخب  رنه ***  یب  يا  رگشل  ارت  رم  نونک 
نیما  لوسر  دزنب  دشابن  نید ***  درم  نم  وچ  یتفگ  هکنآ  یئوت 

تسردان  نید  رفک  وت  وچ  هدیدن  تسس ***  وت  نید  نیئآ و  تشگ  ارچ 
تسپ  رفک  دش  هک  یتسرپ  يزع  ز  تسرپ ***  يزع  وت  يدرگ  زاب  رگا 

دوش  نیئآ  نید و  زا  گنن  نآ  زا  دوش ***  نیدمه  وت  اب  شدیآ  گنن  هک 
راغ رای  هر  مسر و  دوب  نیا  هن  راکشآ ***  دش  قیدص  قدص  ارچ 

اهنآ تالاوحا  شرازگ  ار و  رمع  رکبوبا و  نایفسوبا  ندومن  شنزرس  نایب  رد 

شیوخ  هار  ناگناگیب  وچ  یتفرگ  شیپ ***  هب  دمآ  هچ  یئادن  ار  یبن 
غورد  زا  ریغب  یتفگن  ار  یبن  غورف ***  یب  دش  وت  ماخ  ياهنخس 

تفگن خساپ  دنت  شرب  زا  تشذگ  تفج ***  قوراف  تشگ  مغب  شتفگ  ز 
دیسر  اجنآ  قیدص  هاگانب  دیشک ***  اجنآ  زا  قوراف  وچ  ار  نانع 
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مد  هدرب  ورف  تسد و  هدرک  ارف  مژد ***  ریش  دننام  تفشآ  رب 
نیتسآ  هدز  رب  نیک  مشخ و  زا  رپ  نید ***  شیک  يوس  نازات  نازارگ 

تسم  نالیب  هچ  بل  رب  هدروآ  فک  تسدب ***  یغیت  تشپ  سپ  رد  رپس 
شیوخ  نید  زا  یتشگ  رب  هک  انامه  نیک ***  تشز  يا  هک  نایفس  دیدنخب 

راکب  دمان  تمالسا  هک  انامه  راغ ***  رای  یبن  زا  ادج  دش  ارچ 
یتشآ  رس  يراد  هک  يوسب  یتشاذگب ***  زار  اجک  ار  یبن 

يرب  يدرگ  مالسا  زورفک  ز  يروآ ***  ور  زاب  رگا  وا  يوس 
لوسر  ادخ و  یک  ارت  دریذپ  لوبق ***  درادن  يزع  تال و  ارت 

ناتسار  هر  زا  دش  نید  رد  هن  ناتساد ***  مه  وت  یشیک  رفک  رد  هن 
اتس  يزع  هن  تسرپ و  يزع  هن  ادخ ***  رای  هن  لوسر و  رای  هن 

راهنیز  رد  تسبذک  وت  قدص  ز  راکشآ ***  دش  وت  قدص  مسر  نیا  رد 
یتساک  یتسار  زا  رتهب  دوب  یتسار ***  رگ  وت  داهن  رد  دوب 

تساک  جک و  رجب  دشابن  هر  نیا  رد  تسار ***  وت  راک  ددرگ ز  هک  ینید  هک 
يور  دیچیپ  يوس  نآ  زا  مشخ  زا  رپ  وا ***  راتفگ  قیدص  دینشب  هچ 

زیتس  رپ  دش  رفک  نایمالساب  زیختسر ***  دش  ياپ  رب  تشد  نآ  رد 
تسب  زاب  ارو  ناوتن  هک  یتسکش  تسکش ***  دمآ  رفک  زا  مالساب 
يارد  کناب  خرچ  رس  زا  تشذگ  يانرک ***  وغ  دمآ  ردنا  ربا  رب 

دیشک  نودرگب  رس  رپس  نانس و  دیشک ***  نوخ  رد  شیوخ  نماد  کلف 
نانچ  نآ  دش  راک  ار  مالسا  هک  نامسآ ***  زا  تخیر  ورف  هراتس 
دنامن  یهایس  زج  هپس  درگ و  ز  دنامن ***  یئانشآ  نیک  غیت  زجب 
دنتخیر  رپس  زرگ و  ياج  رهب  دنتخیرگب ***  مالسا  شیج  همه 

دنامن  يرادمان  نیک  تشد  نآ  رد  دنامن ***  يراوس  رگشل  نادرگ و  ز 
هاپس  نایم  یتخل  دوب  یمه  هاگمزر ***  نآ  رد  روالد  دیلو 

گنج  دش ز  نورب  زرگ  دنکفا  هک  گنت ***  راک  نانچ  دش  وا  رب  هگان  هک 
نیلسرملا  ربمغیپ  هب  نیا  الا  نید ***  رالاس  دومرف  مشخ  زا  رپ 

سرج  نوچ  رگیدکی  یپ  زا  ناور  سک ***  دینشب  هن  ار  وا  تفگ  یلو 
نت  تشه  اب  دنام  ادخ  یلو  نمجنا ***  همه  ناز  یبن  دزنب 

مانالا  ریخ  کیدزن  شیوخ و  همه  مامت ***  مشاه  لها  زا  دندوب  هک 
نبج  رب  هرگ  ناشوج  ناشورخ  نیک ***  مشخ و  رپ  سابع  تشد  نآ  رد 

ياج  تشد  رد  دیزاسب  یه  یه  هک  يارگ ***  لد  هپس  يوسب  وس  رهب 
( 247  ) هحفص لولم  نتسج  مزر  زا  هدیدرگن  لوسر ***  اجنیا  رد  هداتس  کنیا  هک 

هار  گنسرف  ود  ات  نیک  مشخ و  زا  رپ  هاگیاجنآ ***  زا  سابع  کناب  دش  هچ 
ناروآ  دنک  نارادمان  نآ  زا  نارگ ***  هاپس  نآ  زا  نتکی  یلو 
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سرف  وس  ناز  دیزاتن  يراوس  سک ***  دنتشگن  رب  هگمزر  یپ 
گنن  گنج  نآ  زا  مالس  اب  دمآ  هک  گنت ***  گنج  نآ  زا  لد  ار  سابع  دش 

يادخ  لوسر  مزر  مغ ز  زا  رپ  يار ***  هدرک  ادخ  لوسر  يوسب 
دیمد  رب  اج  نتسج ز  مزر  یپ  دید ***  رای  ار  سابع  هچ  ربمیپ 

داب  راکیپ  مزر و  نیز  هدژم  ارت  داهن ***  وکین  مع  یگدیشورخ 
درگب  دیآ  ردنا  نانمشد  رس  دربن ***  نیز  ام  میدرگ  زوریف  هک 

تسام  راداوه  نادزی  مزر  نیا  رد  تسام ***  رای  رگ  زوریف  دنوادخ 
راد  دازآ  هصغ  نیا  زا  ناج  نت و  راد ***  داشلد  مزر  هشیدنا  وت ز 

رامش  یب  رگشل  زا  شیدنیم  راز ***  راک  دنک  نادزی  هکیئاجب 
يادخ  دیآ  رد  یئامزآ  مزرب  يامزآ ***  مزر  دنتشگن  رگ  هپس 

اپ  دیآ ز  نمشد  ادخ  تسد  ز  ادخ ***  تسد  مزر  نیا  رد  دیآ  رد 
تسد  راداد  دنوادخ  درآ  رب  تسپ ***  دنتشگ  راوخ  ناگدنب  رگا 

راگزور  دنک  يزاب  هچ  منادن  راز ***  راکنیا  رد  نک  کمک  نونکا  وت 
نت  تصش  یکی  رازه و  یس  یکی  نمز ***  نامز و  هدیدن  رگشل  ود 

وا  رب  دمآ  هچ  منادن  میوگچ  وربور ***  دوش  نتسج  هنیک  یپ 
لگ ار ز  درخ  ياپ  دروآ  رب  لد ***  تخادرپ  هشیدنا  راچانب 

نتساوخ زرابم  رافک و  رگشل  زا  لدرجوبا  ندمآ  نادیم و  رد  مشاه  ینب  زا  رفن  هن  ندنام  یقاب  رد  راتفگ 

غورف  لد  رد  داد  وا  راتفگ  ز  غورد ***  دشابن  ربمیپ  تفگ  هک 
نیک  رفک  رگشل  زا  دمآ  شورخ  نیمز ***  هوک و  دیشوجب  هگان  هک 

تشذگ  رتخا  ناریلد ز  شورخ  تشذگ ***  رد  کلف  خرچ و  هژاوگ ز 
تشگ  تالود  ماکب و  نارود  هک  تشدب ***  نازات  رافک  ناراوس 
هوتس  ناراوس  تسدب  دش  نیمز  هوک ***  دیزرلب  تشد و  دیدنخب 

رادمان  هن  ياریپ  دنتفرگ  رامش ***  یب  رگشل  اج  دمآ ز  رب 
هایس  دش  اوه  دوبک و  دش  نیمز  ایربک ***  نماد  دش  درگ  زا  رپ 

دوش  داتفا  رد  کیالم  کلمب و  رون ***  تشگ  ناهن  تملظ  يایردب 
كاغم  رد  هم  نیورپ و  داتفا  رد  كاخب ***  ناشخر  دیشروخ  تفر  ورف 

دش  هریچ  نمرها  ناینادزی  هب  دش ***  هریت  رپ  خرچ  نایدورمن  ز 
دیسر  نادزی  ياریپ  هب  اهنانس  دیسر ***  نادرگ  نودرگب  اهنامک 

نید  رفک  هقلح  رد  تشگ  نایع  نیما ***  لوسر  درگ  دنتفرگ 
رامد  درآ  رب  نادزی  كاپ  زا  هک  راکف ***  لد  ینمیرها  يوس  رهب 
مادم  شدوب  خرچ  رس  نوسفاب  مان ***  دوب  شلدرجوب  هک  يریلد 

ناشن  هنامز  هدادن  سک  وا  وچ  ناروآ ***  دنک  ناروآ و ز  گنج  ز 
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راهنیز  رد  شوزاب  ورین و  ز  راک ***  نادرم  یگنج و  ناریلد 
بآ  يایرد  وچمه  نیمز  شغیت  ز  بات ***  درب  نامسآ  شا ز  هزین  رس 

دوبن  يریلد  وا  نوچ  رافک  ز  دوبن ***  يریظن  شناروآ  دنک  ز 
كاچ  تشگ  نید  نارادمان  لد  كاخ ***  هوک و  وا  بیسآ  دیزرلب ز 

نت  تشه  ناز  دیسرت  راکیپ  ز  نمرها ***  نآ  دیدنخب  نوسفاب 
رازه یساب  مزر  دنک  نت  هن  هک  رامش ***  یب  رگشل  نآ  مزر و  نآ  زا 
دای  رفک  رگشل  زا  درک  یسب  داشگ ***  رب  بل  گنرینب  گنرب و 
راکب  درادن  نوسفا  رحس و  وا  هک  راز ***  راک  ةویش  یبن  دنادب 

دش  رازاب  مرگ  ار  تالود  و  دش ***  راوخ  وا  نوسفا  رحس و  همه 
دوبن  نامرد  هنوگنیا  زا  شدردب  دوبن ***  نامیشپ  رگ  دوخ  رادرک  ز 
نیک  تشد  رد  هتشک  دوش  هن  رگا  نید ***  نیئآ  نوسفا و  ددرگن ز 

نم  نادیمب  دیآ  رگ  اهنت  هب  نخس ***  میوگ  هچنآ  دونشب  رگا 
منک  يراگدای  ناهج  ردنا  هک  مینک ***  يراک  تشد  نیا  رد  وا  اب  هک 

نیمز  رب  منز  ار  نامسآ  دنلب  نیز ***  تشپ  زا  هدنزرو  میابر 
وا  نید  بهذم و  مروآ  كاخب  وا ***  نیئآ  راوخ  منک  رسارس 

ور  داهنب  مشخ  زا  رپ  وا  يوس  وا ***  زاوآ  دینشب  هچ  ربمیپ 
گنت  تفرگب  هاشنهش  نانع  گنچ ***  سابع  دروآ  رب  ناشورخ 

نیرفآ  ناهج  نآ  زاب  وت  راک  ز  نیرب ***  شرع  وت  ياپ  كاخ  يا  هک 
نت  تفه  اب  سابع  هدنام  اجب  نم ***  وت  يادف  یمارگ  يا  زونه 

هاوخمز  روش  وت  مدنآ  هتشک  دوش  هاگمزر ***  رد  تشه  نیا  وچ  کیاکی 
يروآ  مزر  مز و  رب  وت  يزات  هک  يرواد ***  نیا  زا  رتهب  گرم  دوب 
يادخ  تسد  تسار  دش  هاگان  هک  يارگلد ***  دب  سابع  هب  ربمیپ 

راد  ریگ و  هپس  رد  رهز  دمآ  رب  رارش ***  دش  رب  رفک  زا  مالسا  ز 
دوخ تشگ  مهب  رفغم  دوخ و  رس  دروخ ***  دوخ  رفغم  رب  زرگ  سب  ز 

شرازگ لوسر و  ترضح  زا  ع )  ) ریما بانج  نتساوخ  ناهج  نذا  نایب  رد 

دوشگ  یئادخ  تسد  زاب  ادخ  دومن ***  یئایربک  ةولج  رگد 
ور  درک  یبن  يوس  دنوادخ  وگ ***  زار  یبن  يوس  هچ  دش  یلع 

اشگ  لگشم  تسد  دش  رادومن  ادخ ***  تسد  ياپ  رب  داتساب 
درک  رود  ار  مزر  هودنا  لد  ز  درک ***  رون  رپ  هدید  یبن  شرون  ز 

تفس  زار  رد  وا  اب  هنوگنیدب  تفگش ***  رپ  شا  هرهچ  وا  رادید  ز 
تسنم  ماکب  نودرگ  هک  نادزیب  تسنمیرها ***  مزر  رگا  مزر  نیا  هک 

تسکش  دیآ  ردنا  نانمیرهاب  تسد ***  تشدنیا  رد  نادزی  هچ  درآ  رب 
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دوس  كاخ  رب  هرهچ  دمآ و  دورف  دونش ***  ار  یبن  تفگ  هکنوچ  یلع 
داد  هسوب  ار  كاخ  دش و  هدایپ  داشگ ***  رب  يرگشیاتس  نابز 
یتف  هصرع ال  تا  هیاپ  نیمک  ایربک ***  فص  زات  هکی  يا  هک 

رهم  هام و  ةرذ  وت  نادیمب  رهپس ***  هن  تنیز  وت  بسا  مس 
دنک  يزاب  توهال  نادیمب  دنک ***  يزات  هکی  نوچ  وت  دنمس 

ناکم  فص ال  ردنا  رگ  یئامن  نانع ***  یئامن  نوچ  نایم  رد  کبس 
تست  ناوخ  نیرفآ  نیرفآ  ناهج  تست ***  نادیم  مین  ناهج  ات  ناهج 

رهم  هام و  تروص  دش  رادیدپ  رهپس ***  رب  وت  بسا  مس  درگ  ز 
قاور  هن  يروآ  نیگن  ریزب  قاری ***  يرآ  ردنا  نیز  ریز  رد  هچ 
نیتملا  لبح  لیئربج  یئامن  نیرب ***  شرعب  نوچ  ینکفا  دنمک 

وگ  زار  دش  هدنراد  يارادب  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  ربمیپ 
( 248  ) هحفص دید  دنوادخ  يورب  یمشچب  دیرگنب ***  ادخ  يوسب  یمشچب 

راگن  نیورپ  دقع  زا  درک  همه  راوهاش ***  رد  روخ  رد  تخیر  ورف 
گنرد  دزاس  گنج  زا  هک  یئار  هن  گنج ***  نذا  دهد  ار  وا  هک  یئور  هن 

داشگ  ارناشفرد  بل  هگنآ  سپ  داد ***  بآ  يرپ  دقعب  ار  هم  هچ 
نامز  ره  رد  رای  میئاهنتب  ناجب ***  اهنت  وت  یتسه  هکنآ  يا  هک 
نیک  نادیمب  نیرب و  شرعب  نیمز ***  نامسآ و  رد  هچ  اج  رهب 
سک  وت  زا  ریغ  رای  ارمرم  دبن  سب ***  رای و  ارم  اهنتب  يدوب  وت 

میدمآ  زار  ياناد  زار  رهب  میدمآ ***  زارفرس  تیرای  رد  هچ 
هاوخ  هنیک  رگشل  نیا  يوس  مهد  هاگمزر ***  نیا  نذا  ارت  هنوگچ 

رازه  یس  رگشل  ربا  اهنت  هب  راز ***  راک  يوس  متسرف  نوچ  ارت 
نتسیز  ناهج  ردنا  وت  یب  زا  هب  نت ***  دیآ ز  رب  ناج  رگ  راچانب 

غیت  ریز  ارت  منیب  هک  هب  یسب  غیردیب ***  نیک  غیت  نتب  ندیرخ 
يآ  ادخ  لوسر  يوسب  رخآ  وت  يارگلد ***  ادخ  لوسر  تفگ  ز 

مخ  دروآ  ردنا  ناور  ورسب  من ***  داد  لگب  سگرن  دومن و ز 
تسار  وت  تسد  نم ز  يوزاب  يا  هک  تساوخ ***  ياپ  رب  دیسوبب و  ار  نیمز 

تسا  رگشل  همه  یتیگ  درگ و  مغ  هچ  تسا ***  روای  میوزاب  رب  وت  تسد  هچ 
زاس  مزر  ناشک  رس  رس  رب  دوش  زاس ***  مزر  دش  وت  مانب  وک  یسک 

دنک  یئادخ  راک  هظحل  ره  هک  دنک ***  یئامن  دوخ  ناهج  رد  نانچ 
نیرفآ ناهج  يار  یگرزب و  نیبب ***  ششخب  راکیپ و  راک و  ارم 

لدرجوبا اب  رورس  نآ  ندرک  تاملاکم  ار و  ریما  بانج  ص )  ) لوسر ترضح  نداد  داهج  نذا  نایب  رد 

دیرگنب  وا  يوس  رب  هراب  رگد  دینش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  ربمیپ 
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دوب  هدید  يارام  رد  هچنآ  ناهن  راکشآ ***  وا  يور  زا  يار  زا  دب 
وا  ياپ  زا  یفشک  دبن  یتفگ  وت  وا ***  ياج  دب  گنت  ناکم  نوکب و 

داد  راکیپ  نذا  ار  دنوادخ  داشگ ***  رب  ار  هدید  ادخ  يوسب 
تساخ  ریبکت  کناب  کلم  کلم و  ز  تسار ***  راکیپ  راک  نوچ  تشگ  وا  رب 

کلف  هن  دش  ریبکت  کناب  زا  رپ  کلم ***  كولم و  ار  وا  دندید  هچ 
بل  دنداشگ  ربکا  هللااب  بجع ***  مهو و  نظ و  کش و  زا  نورب 

هام  دیشروخ و  كاخ  رب  دنداتف  هاگمزر ***  يوس  نوچ  وا  تشگ  ناور 
درز  هشیدنا  میب و  زا  تشگ  شخر  دربن ***  مه  هگدروآب  شدید  هچ 

دنک  دوب  وا  رادید  شهاگن ز  دنت ***  درک  هگن  وا  يوس  ینامز 
رسب  یناگدنز  دش  هک  اغیرد  رذحلا ***  يرواد  نیا  زا  تفگ  لدب 
هار  تفاییمن  وا  يوس  شهاگن  هاگن ***  شدرک  میب  رپ  هاش  يوس 

تسم  دیدرگ  زور  ناز  داش  دشن  تسرپ ***  نادزی  هچ  نادزی  رادید  ز 
درم  هشیدنا  میب و  زا  هک  یتفگ  وت  درشف ***  اج  رب  ياپ  سپ  دیزرلب و 

ریش دروآب  ناسنیدب  یئآ  هک  ریلد ***  ناوجون  ياک  دیشروخ 
لامه  یب  نیا  راکیپب  یئآ  هک  لاس ***  دروخ  كدوک  يا  وت  یسرتن 

متسیچ  یپ  زا  هگمزر  نیا  رد  متسیک ***  نم  هک  ینادن  انامه 
شوگب  دمان  مان  تا  لدرجوب  ز  شوه ***  زیت  يا  رهد  رد  وت  انامه 
گنچ  ممزر ز  ماگنه  دنزیرگ  گنلپ ***  یگشخب  گنهن و  ایردب 
ناور  ناشنت  دش ز  نم  غیت  زا  هک  ناروآ ***  گنج  نارادمان و  اسب 
تسکش  ناشیاب  متسد  دمآ ز  هک  تسد ***  روز و  اب  ناناولهپ  اسب 

شیک  هنیک  یبن  يادخ  اب  منم  شیوخ ***  نایادخ  رهب  هنیک  یپ 
دای  مان  منک  يزع  ز ال ت و ز  دابب ***  مرآ  رب  ار  یبن  طاسب 

منک  نوراو  وید  رسفا  نوگن  منک ***  نوخ  زا  رپ  لد  ار  رکبوبا 
مروآ  اجب  ار  نمرها  لد  مروآ ***  اپ  يراوخب ز  ار  ودع 

نامگ  رد  دوخ  يورین  یتسه ز  هک  ناهج ***  هدیدن  لاس  دروخ  يا  وت 
ینک  یئامن  دوخ  هگمزر  نیا  رد  ینک ***  یهاوخ  ژاژ  نم  دروآب 

يدمآ  ریش  دروآب  نادیمب  يدمآ ***  ریلد  نادیمب  ناریش  هچ 
ریش  نادیمب  نازارگ  يزات  هک  ریس ***  هتشگان  ریش  زا  بل  تزونه 

هاگن  يدرکن  ناکاین  نیدب  هار ***  لد ز  ارت  دش  یبن  رحسب 
راکشآ  دش  قیدص  قدص  ارچ  راغ ***  رای  وک  قوراف  تفر  اجک 
نیلسرملا  دیس  وت و  زا  ریغب  نید ***  لها  زا  سک  نادیمب  هدنامن 

هاوخمزر  ياک  تفگ  نینچ  خساپب  هاش ***  دروآ  مه  تفگ  دینشب  هچ 
يرب  نامرف  زاس  یبن  يوسب  يرب ***  اج  زا  رگ  یهاوخب  ار  ترس 
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نت  کیرات  تناور ز  نونکا  مه  نم ***  ریشمش  دیآ ز  رب  هن  رگ  و 
دننم  ریگتسد  هگمزر  نیا  رد  دننم ***  ریسا  وت  كدوک  نز و 

هاش  نید  يوس  یئآ  ردنا  رفک  ز  هار ***  وت  یئوج  مالسا  يوس  رگم 
گنلپ  دشوپ  هابور  مرچ  نتب  گنج ***  زور  مشک  رب  ار  غیت  نم  هچ 

رامش  یب  رگشل  زا  مشیدنین  رامد ***  مرآ  رب  اهنت  اهنت ز  هن 
نمرها  رب  نادزی  راتفگ  هچ  نت ***  لیپ  نآ  رب  دش  ۀتفگ  همه 

دنمجرا  ياک  تفگ  نینچ  خساپب  دنمدوس ***  هش  دنپ  وا  رب  دماین 
تسین  رادید  يور  میو  يوسب  تسین ***  راک  ارم  دمحم  نیدب 

تسوکن  يزع  تال و  يراتسرپ  تسوا ***  نینثا  ینان  رگا  رکبوبا 
دید  ضفحوبا  تشذگ و  يزع  ز  دیزگ ***  وا  رب  رکبوبا  ناوتب  هن 

تخات  هشیدنا  میب و  رپ  هاش  يوس  تخآ ***  میب  زا  ریشمش  نیا و  تفگب 
تخوس  رهم  وت  رپ  زا  هرذ  یکی  تخورف ***  رب  خر  هچ  نازرل  هاش  يوس 

داب  دنولا  هوک  نماد  رب  وچ  داژن ***  دب  نآ  ریشمش  هاش  يوس 
ریس دب  نآ  راکنآ  زا  دیسرتب  رگ ***  راک  هش  قرف  رب  غیت  دشن 

راقفلاوذ برض  زا  لدرجوبا  ندش  مین  ودرکذ 

راهنیز  هشز  دهاوخ  تساوخ  یمه  راگزور ***  نبب  دش  شک  تسنادب 
راد  تفگ  کلف  ریگ و  تفگ  کلم  راقفلاوذ ***  نید  هاش  رمک  زا  دیشک 

هام  تفر  ورف  یهام  تفر  ارف  هاش ***  ریشمش  تسار  وا  يوس  دش  هچ 
باتفآ  ةرذ  شرهوج  ره  ز  بآ ***  يایرد  هرطق  وا  جوم  ره  ز 

دش  مین  ودب  نت  ار  دروآ  مه  دش ***  میب  زا  رپ  یتیگ  ود  شقرب  ز 
تخانش  ار  ادخ  مدنآ  دروآ  مه  تخآ ***  غیت  وا  يوس  ادخ  تسد  هچ 

دینش  دید و  نوعرف  هچنآ  لینز  دید ***  دینشب و  هاشنهش  غیت  ز 
راگزور  شدرگ  واب  دمآ  رس  راوخ ***  كاخ  رب  داتفا  لدرجوب  هچ 

تفگ  ریبکت  شرع  رد  دنوادخ  تفخ ***  كاخ  رب  هکنوچ  ودع  شغیت  ز 
( 249  ) هحفص دیشک  یشورخ  لد  زا  ریبکت  هب  دینش ***  ادزی  ریبکت  هچ  ربمیپ 

راگزور  دش  ریبکت  زاوآ  رپ  رارق ***  اهلد  دش ز  وا  توص  زا  هک 
بش  هریت  نوچ  رافک  زور  هدش  بل ***  داشگب  ریبکتب  کیالم 

هاپس  يوس  دیزات  مشخ  زا  رپ  هاش ***  تخادرپ  هچ  دبهپس  راک  ز 
ناشکرس  رس  دمآ  ردنا  كاخب  ناشفرس ***  نوچ  تشگ  وا  غیت  رس 

اپز  دمآ  رد  یتیگ  ود  هر  کیب  ادخ ***  تسد  تخآ  ادخ  غیت  وچ 
دیشک  رد  ناکم  نوکب و  طخ  ادخ  دیشک ***  رب  نیک  غیت  ادخ  تسد  هچ 

راوخ تشد  نآ  زا  دیدرگ  هدنکارپ  رامش ***  یب  رگشل  نآ  هلمح  کیب 
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یتخاس  یهت  ار  نیمز  نمشد  ز  یتخات ***  یگراب  نآ  هک  وس  رهب 
ياپ  ریز  ناشکرس  رس  يداتف  يارگ ***  رس  وا  غیت  دش  هک  اج  رهب 

رت  کشخ و  وا  قرب  زا  تخوس  مهب  رو ***  هلعش  وا  غیت  شتآ  دش  هچ 
شورخ  دمآ  رب  ناتسرپ  يزع  ز  شوه ***  رافک  نادرگ  زغم  زا  دش 

دندش  نازیر  کشا  وا  ریشمش  ز  دندش ***  نازیرگ  نازارگ  وس  رهب 
اج  دنام  یهت  رگشل  نادرگ  ز  اج ***  دمآ ز  ردنا  هپس  شتسد  ز 

ناور یتشک  وچ  نارادمان  نت  نوخ ***  يایرد  وچ  دش  رسب  رس  نیمز 

ار دوخ  لاوما  نانز و  نتشاذگ  کلام و  نتفر  ردفص و  ردیح  راقفلاوذ  برضزا  رثا  تواقش  رگشل  ندومن  تمیزه  نایب  رد 

رب  هدروآ  رس  نوماه  هک  یتفگ  وت  رس ***  تخیر  سب  نوماهب ز  شغیت  ز 
راذگ  اجنآ  سک  ندرگ  تساراین  راوخ ***  تشد  رد  هدنکفا  هتشک  سب  ز 

نیمز  يور  رفک  زا  درک  یهت  نیدهاش ***  نوچ  هک  يوار  تفگ  نینچ 
زیرگ  نادیمز  هزیتس  زا  دیزگ  زیتس ***  مزر و  دید  نینچ  کلام  هچ 

داد  جات  یلو  ار  رس  درب  نورب  داد ***  جاراتب  رگشل  تفر  نورب 
دندش  نازیرگ  ناشیا  دندنامب  دندب ***  ناشیا  هارمه  هک  ینانز 

نایم  رانک و  زا  دنتخیرگب  هچ  نایمالسا ***  هک  يوار  تفگ  نینچ 
نیمک  زا  دندمآ  نورب  وس  ره  ز  نید ***  رالاس  يورین  دندید  هچ 

زیتس  تمینغ  اب  سپدندومن  زیت ***  هار  زا  دنتشگ  زاب  همه 
ریپ  انرب و  دندربب  تمینغ  ریگتسد ***  نز  درم و  سپ  دندومن 

نایمالسا  دنتشگ  هدنز  همه  ناج ***  دمآ ز  ردنا  رفک  رافکب و 
دندمآ  ناور  تمینغ  رهب  ز  دندمآ ***  ناولهپ  ناگدنزیرگ 

راکشآ  نوخ  رپ ز  وا  لاب  رپ و  راز ***  راک  رد  هاش  دش  زوریف  هچ 
نیرفآ  دومن  سب  وا  رب  ربمیپ  نیما ***  لوسر  دزنب  دمآ  وچ 

دومن  شیاتس  ار  نیرفآ  ناهج  دوتس ***  ناوارف  ار  وا  رم  ربمیپ 
نم  مان  وا  مان  زا  رادنپم  نم ***  ماک  رب  راک  وا  راک  زا  دش 

تساک  رفک  وت  يورین  يوزاب و  ز  تسار ***  تشگ  نم  يوزاب  وت  تسد  ز 
نم  رازاب  مرگ  دش  وت  راک  ز  نم ***  رای  دش  هدننیرفآ  ناهج 

دنک  يراکماک  نیرب  شرعب  دنک ***  يرای  وت  تسد  هک  ار  یسک 
هاوخداد  رواد  دوش  شمانب  هانپ ***  ار  یسک  دیوج  وت  يوسب 

نیرفآ  ناهج  ماکب  دش  ناهج  نیرق ***  نم  اب  دیدرگ  وت  رهم  هچ 
نایب  درادن  تحدم  يارای  هک  نابز ***  میاشگ  تحدمب  هنوگچ 

تشز  بوخ  دش  ياپ  رب  فصو  نآ  زا  تشون ***  یحدم  دنراین  تحدم  ز 
تساطخ  ددنب  شقن  رگ  وت  یب  ملق  تسار ***  وت  تسد  دش ز  ملق  راگن 
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سر  تسد  دشن  یتسد  تسد  نآب  نک ***  تسد  وت  تسد  رگ  تفرگن  هک 
ادخ  تسد  يامیس  وزاب و  ز  اپب ***  یتیگ  ود  دش  رب  وت  تسد  ز 

ناینادزی  دنسانش  نادزی  هک  نایز ***  درادن  دیاین  رگ  ودع 
زاب  درک  ار  هدید  ادخ  يوسب  زار ***  تفگ  نوچ  دنوادخ  اب  یبن 

تسپ  الاب و  شقن  هدنرآ  رب  تسه ***  هچ  ره  ةدننیرفآ  يا  هک 
هاگ  دنولا  هوک  ةدنیامن  هام ***  نیورپ و  رهم و  ةدنراگن 

نیرفآ  ناج  دیدرگ  رای  ارم  نیرق ***  دوخ  اب  وت  فطل  درک  ارم 
زاین  يور  كاخ  رب  دیلامب  زارب ***  دش  ناد  زار  اب  نیا و  تفگب 
زار  كاپ  رواد  اب  تفگ  یمه  زارد ***  ینامز  دمآ  رب  ات  نینچ 

تخب  زوریف  دیدرگ  مزر  نآ  زا  تخس ***  مزرنآ  زا  داد  ار  قلخ  نآ  هک 
زاب  درک  ار  هدید  یلع  يوسب  زاین ***  زار و  راک  زا  دش  غوراف  هک 

تسب  وت  تسد  یتیگ ز  شقن  یمه  تسلا ***  زور  دهع  رد  هکنآ  يا  هک 
امن  تمسق  شرع  رد  وت  یتسه  هک  امن ***  تمسق  لام  نیا  وت  رگشلب 

تفگ  هچنآ  دومن  شیار  نامرفب و  تفنش ***  ربمیپ  تفگ  هچ  رفنضغ 
داد  هزادناب  تمسق  مسق  رهب  داشگ ***  رب  يرگ  تمسق  تسد  وا  هچ 

نیک مزر و  رگشل  دش  هچ  نازیرگ  نیمزرس ***  ناز  هکیوار  تفگ  نینچ 

ندرک صخرم  و  ص )  ) لوسر يارب  زا  عاضر  رهاوخ  ندش  رادیپ  رافک و  ۀفیاط  ارسا و  نایب  رد 

دنب  ياپ  یبن  هاپس  تسدب  دنمک ***  نیکشم  نایور  هام  یسب 
زاجح  ياون  قارع و  توصب  زارب ***  کی  ره  هلان  اب  راتفرگ 

دازن  ممام  شاک  يا  تفگ  یکی  دای ***  هدرک  دوخ  موب  ورب  زا  یسب 
تساجک  ردارب  روپ  تفگ  یکی  تساخ ***  باب  کی  يوش  تسج  یکی 

ردپ  روپب و  يدرک  هحون  یکی  ربخ ***  دوخ  ۀتشک  زا  تسج  یکی 
هار  دیئامن  هش  يوس  ار  نم  هک  هاوخ ***  داد  ینز  ناریسا  نایم 

هآ  رپ ز  یلد  کشا و  رپ ز  یخر  هار ***  تفای  ادخ  لوسر  يوس  هچ 
نارگ  ایآ  لد  رب  ارت  دشابن  نارورس ***  رورس  ياک  دیشورخ 

ریگتسد  هپس  رد  ترهاوخ  دوب  ریسا ***  نیک  زا  ددرگ  تا  هریشمه  هک 
مرهاوخ  یگریشمهب  نم  ارت  مردام ***  دب  هیاد  نابرهم  ارت 

نتشیوخ  رهاوخ  یهد  یئاهر  نمب ***  یشخبب  نونکا  مه  رگ  دزس 
تخاس  دازآ  دیدنسپ و  دیرخ و  تخانش ***  ناسنادب  ربمیپ  ار  وا  هچ 
بآ  هدروخ  یبن  اب  وا  يوجکی  ز  بانج ***  نآ  ۀیاد  شردام  دب  هک 

لوبق  ار  وا  نید  نامزنآ  دومن  لوسر ***  ار  وا  دناوخ  دوخ  نید  يوس 
دنامن  یمان  رفک  زا  رافک و  ز  دناوخ ***  مالسا  يوس  همه  ار  نانز 
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دندمآ  نیما  لوسر  نیدب  دندمآ ***  نیدب  نارادمان  یسب 
گنت  راک  یمه  دش  رد  تشد  رد  هک  گنج ***  تالآ  میس و  رز و  ناوارف 

زاس  تخر  رز و  میس و  لام و  سب  ز  زاین ***  یب  دش  مالسا  شیج  همه 
نیمز  يور  هتشک  زا  دیشوپب  نیک ***  تشد  رد  هداتفا  هتشک  یسب 
زاب  هدنام  نت  رس ز  همه  هداتف  زاجح ***  کلم  ناهاش  ناگرزب و 

( 250  ) هحفص شیط  هتفر  لد  نیک و ز  هتفر  رس  ز  شیرق ***  موق  نارادمان  یسب 
كاچ  كاچ  نانس  غیت و  كون  زا  نت  كاخ ***  نوخ و  رد  هداتفا  نت  یب  رس 

رسپ  رب  ردپ  نایرگ  ناشورخ و  رگ ***  هیوم  ناشنیلابب  ناریسا 
تسم  هداتفا  رتخد  ردپ  يورب  تسد ***  هدولآ  ردام  رسپ  نوخب 
رگ هحون  هتساوخ  ردپ  ردام  ز  رس ***  دنزرف  مسج  زا  یتسج  ردپ 

تیاکح نآ  شرازگ  فیاط و  نصح  دزنب  تشد  زا  کلام  نتفر  نایب  رد 

هار  هوک  رب  تشد و  رب  هتسب  هدش  هاگمزر ***  رد  هداتفا  هتشک  سب  ز 
فک  هدروآ  رب  ایرد  هک  یتفگ  وت  فرط ***  ره  زا  يراج  نوخ  يوج  سب  ز 

تخیسگ  نز  زا  دنزرف و  لامز و ز  تخیرگ ***  ربمیپ  دزن  کلام ز  هچ 
دیشک  رب  رد  هتسب  هتسخ و  نت  دیسر ***  فیاط  نصح  يوس  ناساره 

ياپ  داهنب  مسخ  یپ  فیاطب  ياج ***  اجنآ ز  زا  دمآ  رب  ربمیپ 
دش  زارمه  دیشروخب  ایرث  دش ***  زارفا  مچرپ  همه  اهملع 

ناکمال  رس  زا  تشذگ  رب  نیمز  نامز ***  نیمز و  مه  رب  دیزرلب 
هوتس  دش  کلف  ناریح  تشگ  کلم  هوکش ***  لالج و  سب  تکوش و  سب  ز 

تشگ  هریت  نامسآ  هریخ و  نیمز  تشد ***  هوک و  رد  داتفا  رد  لزلزت 
سانش  نادزی  تشگ  نامز  نیمز و  ساره ***  دمآ  نمیرها  هب  نادزی  ز 

ناشکهک  رویز  هر  كاخ  هدش  ناشف ***  رپ  نیرب  شرعب  کیالم 
تشگ  مالسا  هیرق  نآ  نید  همه  تشذگ ***  ربمیپ  هوک  هیرق و  رهب 

نیبم  نید  نیئآ  دندیزگ  نیمزرس ***  نآ  راتفک  میب  سب  ز 
ادخ  لوسر  دمآ  فیاط  يوس  اج ***  تخادرپ  هچ  احطب  رافک  ز 

وا  ناوخ  نیرفآ  دندش  ناهج  وا ***  نامرف  ریز  همه  دش  ناهج 
وا  نیئآ  هرابکی  دندیزگ  وس ***  راچ  زا  مدرم  رب  موب و  ره  ز 

دندمآ  نیما  لوسر  دزنب  دندمآ ***  نیدب  یناهج  ناهج و 
دای  دندومن  ار  یبن  يادخ  دابب ***  نیادخ  رهم  دندادب 

وا  مان  نید  رفک و ز  دمآ ز  رب  وا ***  مان  دش  شقن  همه  اهلدب 
راثن  اب  هیده و  ابا  شدزنب  هاگتسر ***  هدش  ناشیک  رفک  همه 

وج  هراچ  هیده و  هراب و  ابا  وس ***  راچ  زا  هاگان  دندیسر 
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ياج  هتشگ  لدب  ار  وا  رهم  همه  ياتس ***  نادزی  ناناوخ و  حدم  همه 
مادب  شفرح  يوک  يروشنادب  مان ***  سابع  ياناد  درم  یکی 
ون  هدرک  نهک  ناتساد  وا  زا  ون ***  هیاپ  وا  زا  یتیگب  ار  نخس 

شورس  یحو  وچ  شزغن  ياهنخس  شوه ***  ياراب و  ياناد  يوگنخس و 
دش  كاخ  همه  نمشد  شتفگ ز  ز  دش ***  كاچ  وا  تفگ  زا  نمشد  لد 
تساخ  ریبکت  کناب  ناتسار  زا  هک  تسار ***  دناوخ  نانچ  يزات  گنهآب 

دنام  هریخ  نآ  ردنا  ریت  سیجرب و  هک  دناوخب ***  یناتساد  یبن  حدمب 
برع  زاجح  زا  اون  دمآ  رب  بل ***  داشگب  هچ  یئارس  تحدمب 

يارگ  لد  نانمشد  لد  دش  وا  زا  اج ***  دمآ ز  ردنا  ناتسود  لد 
هام  دیشروخ و  دناوخ  نیرفآ  وا  رب  هاش ***  نأشرد  دناوخ  ناتساد  نآ  هچ 

شتخاس  هگیاج  دوخ  کیدزنب  شتخاونب ***  دناوخ  نیرفآ  وا  رب 
دندش  ناگرزب  ناوخ  نیرفآ  وا  رب  دندش ***  ناوخ  نیرفآ  نید  ناگرزب 

هلگ  رتشا  نابرتش ز  درآ  هک  هلص ***  رهب  دومرفب  ربمبپ 
تفگ  هچنآ  همه  شرهب  دروایب  تفنش ***  ربمیپ  تفگ  هچ  نابرتش 

وا  وچ  هدیدن  نابرتش  مشچ  هک  وم ***  خرس  رتشا  دص  دومرفب 
مک  شیب و  زا  رز  میس و  ابید و  ز  مرد ***  ياه  هیده  ابا  شدنهد 

دش  دازآ  جنر  مغ و  درد و  ز  دش ***  داشلد  هدنیوگ  دندادب و 
شوجب  دمآ  شیداش  گید  وا  زو  شورخ ***  دز  لد  يداش ز  تفرگ و ز 

تفگ  دیسوبب و  ار  بدا  نیمز  تفگش ***  رب  لگ  وچمه  شلد  يداش  ز 
هاوگ  وت  ششخب  رب  دنوادخ  هاوس ***  ام  وت  يور  زا  یسکع  يا  هک 

تسب  بآ  رب  شقن  نیا  وت  دوب  ز  تسه ***  هچ  ره  دوب  ادیپ  وت  دوب  ز 
ناوت  هم  نت  رب  تشیاشخب  ز  ناج ***  دیشروخ  وت  دوب  هتفرگ ز 
مرد  ياجب  ار  هم  رهم و  نمب  مرک ***  يور  یشخبب ز  رگ  دزس 

ناک  يایرد  تشگ  رز  رد و  زا  رپ  ناکم ***  نوک و  داشگب  وت  تسد  وچ 
رتش  ریغ  هدنب  قیال  دبن  رد ***  يایرد  تسه  ارت  نارازه 

ور  هدنخ  رپ  درک  یلع  يوسب  وا ***  تفگ  زا  دیدنخب  ربمیپ 
نک  هاتوک  تسا  زارد  شنابز  نک ***  هاگآ  نم  راک  ار ز  وا  هک 
نید  هاش  سلجم  زا  شدرب  نورب  نیتسآ ***  رس  شتفرگ  رفنضغ 

ناتسار  رورس  اب  تفگ  نینچ  ناتساد ***  نآ  زا  سابع  دیسرتب 
تفگ  هچنآ  منک  کنیا  تفگ  یلع  تفهن ***  زار  ربمیپ ز  تفگ  ز 

نارتشا  عمجم  دب  هک  یئاجب  ناور ***  ورس  هارمهب  شدربب 
نیما  لوسر  رتسگ  حدم  يا  هک  نید ***  ياراد  تفگ  نینچ  هگنآ  سپ 

راهم  هتفرگ  یهاوخ  هچنآ  ربب  رایتخا ***  دصتفه  ات  هداد  ارت 
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دیمد  رب  یمرخ  زا  شگنت  لد  دیون ***  نیا  وا  زا  دینشب  سابع  هچ 
كاپ  ناج  تنت  يادف  اداب  هک  كاخ ***  دیسوب  ياپ و  زا  داتفیب 

مرد  میس و  كاخ  امش  دزنب  مرک ***  اخس و  لها  یئامش 
تساوخ  هچنآ  نارتشا  درب  هارمهب  تسار ***  هیده  نآ  زا  سابع  راک  دش  هچ 

شیوخ  ناویاب  ناوخ  انث  دش  ناور  شیپب ***  هدنکف  ار  نارتشا  همه 
متخات  یمثیم  کلام  يوس  متخادرپ ***  سابع  راک  زا  هچ 

هار دمآ ز  فیاط  ۀعلق  يوس  هاگمزر ***  زا  تخیرگب  هچ  کلام  هک 

رگشل اب  ربمغیپ  ندش  هناور  فیاط و  راصحب  کلام  نتفر 

تفج  مام و  زا  باب و  زا  دنام  ادج  تفخ ***  هرابکی  رادیب  تخب  ارو 
رادم  نودرگ  تشاد  شرگنک  رب  هک  راوتسا ***  دب  هعلق  یکی  فیاطب 

يرتشم  هردب و  شنماریپ  هب  يرپسا ***  دب  مارهب  شاریپب 
هتخادنین  وا  نماریپ  هب  هتخآ ***  دنمک  دص  ناشکهک  وا  رب 

ناکم  نآ ال  دوب و  ناکم  رد  نآ  هک  ناشن ***  يدید  سیجرب  هن  شجرب  ز 
يرث  ایرث  دب  شنماریپ  هب  يرسمه ***  واب  شدوبن  ایرث 

تسج  هعلق  نآ  رد  دوخ  یئاسآ  نت  تسس ***  تشگ  نیک  راکیپب  کلام  هچ 
گنردیب  هگیاج  ناز  دندیشک  گنج ***  تالآ  ریشمش و  زرگ و  یسب 

نیصح  نصح  میب  زا  دنتفرب  نیکرشم ***  نت  اب  نآ  نصح  نآ  رد 
رو  هنیک  دش  نصح  نآ  رد  کلام  هب  رشبلا ***  ریخب  دمآ  یهاگآ  هچ 

راب  دندنبب  کلام  نصح  يوس  راک ***  ناریلد  ات  سپ  دومرفب 
رفس  راب  دندنبب  فیاطب  رگداد ***  ةدنشخب  يورین  هب 

رارق  نیز  ۀناخ  رد  دنتفرگ  راب ***  يوس  نادب  نادرگ  دنتخب  هب  ( 251  ) هحفص
دندمآ  هاوخ  مزر  هتسب و  رک  دندمآ ***  هاش  هاگردب  رسارس 

هاوخمزر  یمشیخ  کلام  يوس  هاپس ***  نآ  اب  تشگ  ناور  ربمیپ 
نارکیب  رگشل  وا  هارمهب  ناور ***  ربمیپ  فیاط  يوس  دش  هچ 

وه  ياه و  زا  رپ  دش  نامز  نیمز و  ور *** درک  یمشیخ  کلام  يوس 
تشگ  لاماپ  ياجنآ  لها  همه  تشذگ ***  رب  هپس  ناک  هگیاج  رهب 

تخوس  رافک  رفک و  وا  بات  زا  هک  تخورفرب ***  یشتآ  نانچنآ  رفکب 
لوسر  میب  يدندش ز  ناوخ  ادخ  لوبق ***  رسکی  دندومن  شنید  ز 
یشتآ  یتخورفا  هیرق  نآ  رد  یشک ***  رس  نید  يدیشک ز  رس  رگا 

یتخودنا  مالسا  نید  نیمز  یتخوس ***  نامسآ  وا  قرب  زا  هک 
تسکش  دمآ  رد  ناتسرپ  يزعب  تسپ ***  رافک  راوخ و  دش  رفک  همه 

رفک  ماجنا  زاغآ و  مالسا  دش  رفک ***  مان  ناهن  دش  نیمزرس  نآ  رد 
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دندمآ  ریسا  نادرگ  ناریلد و  دندمآ ***  ریگ  تسد  ناشکرس  همه 
دورد ار  وا  داد  نیرفآ  ناهج  دورف ***  دمآ  هچ  فیاطب  ربمیپ 

دیوگ راصحنآ  فیصوت  هعلق و  ياپب  نید  ناریلد  ندیسر  نایب  رد 

گنت  دنریگ  هعلق  نآ  درگ  همه  گنج ***  ناریلد  ات  سپ  دومرفب 
دنتخاس  نیمک  ردنآ  درگ  نالی  دنتخات ***  نیکب  رسارس  ناریلد 

شورخ  دش  رب  سیجرب  ناویک و  ز  شوک ***  دادیب  خرچ  دش  هعلق  نآ  رد 
گنر  سیجرب  مارهب  يوز  زا  دش  گنرد ***  باتش و  ریگ  وراد  سب  ز 

تخوس  سیجرب  مارهب و  كالفا  رب  تخورفرب ***  وا  جرب  زا  شتآ  سب  ز 
تسپ  درک  ار  هدندرگ  خرچ  رس  تسج ***  هک  یگنس  هعلق  نآ  يالاب  ز 

يدمآ  ریپ  خرچ  رس  قرفب  يدمآ ***  ریزب  یگنس  هچ  يالاب  ز 
تسپ  هب  يدرم  هرابنا  رد  هداتف  تسشن ***  درک  هک  يریت  هراب  رهب 

تخیر  بانوخ  خرچ  نآ  رب  یتفگ  وت  تخیر ***  هعلق  نآ  ماب  زا  هک  نوخ  سب  ز 
بارطضا  رد  تشد  هعلق و  همه  بات ***  خرچ و  رپ  تشذگب  هریت  بش 

يرواخ  ورسخ  رس  دروآ  رب  يرفولین ***  خرچ  هعلق  زا  هک 
بایرون  ناهج  دش  یبن  رون  ز  باتفآ ***  دش  رون  زا  رپ  نوماه  هچ 
دید  هتشک  زا  رپ  نوماه  تشد  رد و  دیرگنب ***  نایمالسا  رب  ربمیپ 

نید  نارادمان  ات  دومرفب  نیلسرملا ***  دیس  نانچنآ  دید  هچ 
اپ  ياج  رب  هوک  نوچ  دنراشف  اج ***  هعلق  نآ  درگ  رب  دنریگب 

ياج  دنتفرگ  ژدنآ  يالابب  امزآ ***  مزر  نادرم  ناریلد و 
گنتب  یگنت  دیآ ز  هعلق  نیا  هک  گنچ ***  دنتسش  راکیپ  گنج و ز  ز 

راصح  درگ  يوس  ره  دنتفرگ  راوتسا ***  اپ  ياج  ره  دندومن 
دش  گنر  ناوج  ریپ و  رهچ  زا  هک  دش ***  گنت  یندروخ  نانچنآ  ژدب 

اج  دومنب  هعلق  نآ  درگ  رب  هچ  يآ ***  رام  ۀعلق  ةدنیاشگ 
نیتسآ  دننز  رب  نید  راکیپ  هب  نید ***  ناریلد  ات  سپ  دومرفب 
هاگ  ياج  ره  رافک  لتق  یپ  هار ***  هاریب و  هب  وس  ره  دنزاتب 

دنتخآ  غیت  رافک  لتق  یپ  دنتخات ***  نورب  وس  ره  ناراوس ز 
دنامن  یناشن  فیاط  رافک  ز  دناشف ***  نوخ  نایمالسا  غیت  سب  ز 
راگزور  تنیز  وا  شقن  دب  هک  راگن ***  رب  تنیز و  رب  رصق  یکی 

دوب  هدروآ  رب  شقاط  كالفا  رب  دوب ***  هدرک  انب  فیاطب  کلام  هک 
دنتخوس  ار  رصق  نآ  رم  شتآ  رب  دنتخورفا ***  زیت  شتآ  یکی 

هاوخ  داد  وغ  دمآ  ردنا  رباب  هایس ***  كاخب  ناشنت  دندومن 
راوخ  راکیپ  تشد  رد  دنداتف  راوس ***  درگ و  ودرم  سب  رافک  ز 
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یسکان  ره  تسد  رد  راتفرگ  یسب ***  ناریسا  روشک  موب و  رهز 
انشآ  نتب  ار  شرس  شدوبن  ادخ ***  نیدب  دماین  وک  یسک 

ریگتسد  یبن  هاپس  تسدب  ریسا ***  وا  رهاوخ  رتخد و  يدش 
نتشیوخ  رب  رفک  رگ  هحون  هدش  نز ***  دنزرف و  لام و  دش  جاراتب 

ناشن  مان و  رافک  دش ز  رده  ناشف ***  رس  دش  مالسا  غیت  رس 
داشگ  یتسرپ  نادزیب  بل  ناهج  دایز ***  یتسرپ  تیار  رفک  دش  هچ 

تسرپ  نادزی  تشگ  نامز  نیمز و  تسکش ***  دمآ  رفک  رب  مالسا  ز 
ياجب يداش  مدامد ز  دمآ  رد  يارگ ***  لد  دش  راک  نآ  زا  ربمیپ 

رافک عمق  تهجب  تیالو  نآ  بانجب  ار  ریما  بانج  ص )  ) لوسر ترضح  نداتسرف 

ور  درک  نارواد  رواد  يوس  وگ ***  زار  ادخ  اب  وا  هچ  دش  نا  زا 
نتشیوخ  زا  شیوخ  اب  تفگ  نخس  نسحلاوب ***  دوخ  کیدزن  درک  بلط 

تسرد  یتیگ  ود  مزب  وت  يور  ز  تسخن ***  مزب  يارآ  سلجم  نیا  هک 
باتفآ  نورب  قرشم  دیاین ز  بایرون ***  رون  رگ  وت  رون  ددرگن ز 
دنمجرا  نم  يوزاب  وت  تسد  ز  دنلب ***  نادزی  تسد  وت  يوزاب  ز 

دیشک  رس  رب  رافک  رفک  طخ  دیشک ***  رب  نیک  ریشمش  تسد و  وا  وچ 
نیمز  يور  رفک  زا  كاپ  ینک  نیمک ***  نید  یپ  یئارگ  وس  رهب 

سب  راکیپ و  راوازس  یشاب  وت  سک ***  راکیپ  راوازس  مدیدن 
نخس  رب  بل  داشگب  دیدنخب و  نسحلاوب ***  یبن  زار  دینشب  هچ 

تست  نامرف  ریز  هگیاج  رهب  تست ***  نآ  نم  ناج  نت و  کنیا  هک 
منک  ناگورگ  ترهم  ناج ز  لد و  منک ***  نآ  میئامرف  هچ  ره  همه 

مروآ  اجب  یئوگ  هچ  ره  نخس  مروآ ***  اپ  ریز  ار  تشد  همه 
يار  درک  وا  کلم  فیاط و  يوس  اج ***  دمآ ز  رب  اجناز  نیا و  تفگب 
تشگ  يارآ  روشک  وا  هچ  روشکب  تشذگ ***  رب  رب  موب و  روشک  رهب 

تفرگ  یهامب  ات  ۀمز  مدکیب  تفرگ ***  یئاشگ  روشک  نامرف  هچ 
دیرب  نت  زا  رس  ار  ناشک  رس  یسب  تسد ***  داشگب  هچ  ناتسرپ  تب  یسب 

تخوس  هرابکیب  ناتسرپ  تب  تب و  تخورف ***  رب  یشتآ  رب  موب و  رهب 
تسرپ  تب  هن  دنام و  تب  هن  یتیگب  تسد ***  داشگب  هچ  ناتسرپ  تب  يوخ 

نیما  لوسر  مان  تشارفا  رب  نیگن ***  ریز  دروآ  روشک  یسب 
دیروآ  ریسا  تب  رس  زا  ناهج  تشگ ***  کلم  روشک و  نآ  درگ  رب  وچ 

هتسارآ  نابسا  ناریلد و  هتساوخ ***  رویز و  سب  لام و  سب  ز 
راخ  درگ  رب  دیئور  هلال  لگ و  راهب ***  مرخ  وچ  رسارس  دش  نیمز 
دنمتسم  دش  درد  نآ  زا  رفک  لد  دنلب ***  نادزی  مان  دش  رهش  رهب 
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دوب  هردب  رز و  میس و  ناریسا  دوب ***  هدروآ  کلم  نآ  زک  تمینغ 
دادب  تمسق  لام  نآ  زا  سک  رهب  داشگ ***  یئاشگ  تمسق  تسد  رگد 

( 252  ) هحفص
دندش  رسفا  میس و  وزاب و  همه  دندش ***  رگناوت  رگشل  لامنآ  زا 

ادخ  دب  ارک  تمسق  هک  یتفگ  وت  ارک ***  تمسق  تشگ  وا  هچ  رگشلب 
نیرفآ  دومن  شنیرفآ  ناهج  نیما ***  لوسر  نازان  تشگ  نآ  زا 

رس  ششوه ز  هشیدنا  میب و  زا  دش  ربخ ***  دش  یلع  راک  کلام ز  هچ 
نیگن  ریزب  فیاط  کلم  همه  نیما ***  لوسر  رهب  دروآ  هک 

ور درک  یبن  يوس  راچانب  وس ***  راچ  زا  هچ  هر  دش  هتسب  وا  رب 

ار وا  ترضح  ندرک  مکاح  ندومن و  لوبق  مالسا  هعلق و  زا  کلام  ندمآ  نوریب  نایب  رد 

گنج  راک  زا  دمآ  نید  حلص  يوس  گنت ***  ناج  نوچ  هعلق  نآ  رد  دش  وا  رب 
تشون  شیاتس  دومن و  شیاین  تشون ***  ربمغیپ  يوس  همان  یکی 
غورد  نیئآ  نید و  ارت  دشابن  غورف ***  ار  نید  ایند و  وت  زا  يا  هک 

ما  هدیزگب  وت  وا  رت  يادخ  ما ***  هدید  یتسار  سب  وت  يار  ز 
لوبق  نامیا  دش  شلوسر  دزنب  لوسر ***  تمحرب  دشخبب  رگ  نمب 
تشگ  دازآ  میب  نآ  زا  وا  لد  تشذگ ***  رد  وا  مرج  زا  وچ  ربمیپ 

راب  تفای  ادخ  لوسر  دزنب  رادمان ***  نآ  هعلق  زا  دمآ  نورب 
دومن  مکاح  کلمنآ  رب  هگنآ  سپ  دوزف ***  تمحر  ار و  وا  دیشخبب 

لوبق  ار  وا  مالسا  دومنب  هچ  لوسر ***  دنسپ  دش  وا  مالسا  هچ 
رهگ  هنوگ  دنچ  نآ  رب  هدناشن  رز ***  میس و  اب  داد  یتعلخ  یکی 

رابک  لوسر  زا  دش  داش  شلد  رایرهش ***  دش  هراب  رگد  کلام  هچ 
دیرتسگ  ادخ  لوسر  يانث  دیروآ ***  نیدب  ار  دوخ  لها  همه 

يار  درک  مرح  يوسب  اجنا  زا  ياج ***  دمآ ز  رد  اجنآ  زا  ربمیپ 
رهگ  میس و  رپ ز  رز  جات  یکی  رز ***  میس و  یسب  کلام  دناشفا  رب 

راثن  شدومن  ربمیپ  رهب  ز  راگدای ***  وا  ناکاین  زا  دوب  هک 
تشاذگ  رب  فکب  شراثن  رهب  ز  تشاد ***  زغن  رهوگ  زا  هچ  ره  رگد 

جنر  ياپ  یپ  هردب  دناشفا  رب  جنگ ***  تخادرپ  هنیجنگ  جنگ و ز  ز 
راغ  رای  يرای  زا  شدای  دش  هک  رای ***  تشگ  ادخ  لوسر  اب  نانچ 

هتسارآ  شراک  دش  دروایب و  هتساوخ ***  هردب  هیده و  یکی 
دومن  مکاح  فطل  زا  روشک  نآ  رب  دوزف ***  رب  هگیاپ  ارو  ربمیپ 

رانک  ردنا  تخب  رتخا و  رس  راب ***  تسب  رب  هنارغجب  اجنآ  زا 
نید  هتشگ  نایع  رفک  هتشگ  ناهن  نیگن ***  ریزب  روشک  کلم و  همه 
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داد  رپ ز  نامسآ  ناوخ  حدم  نیمز  دای ***  رافک  رفک  زا  دسار  ناهج 
يارگلد  دش  حتف  نآ  زا  یتیگ  ود  ادخ ***  یشار  داش و  ادخ  لوسر 

شوج  رپ ز  نامسآ  ناوخ  حدم  نیمز  شورخ ***  رد  نامز  نیمز و  شراک  ز 
هتساوخ  یتساک  زا  یجک و  ز  هتسارآ ***  رگید  رد  هنامز 

ماشم  ارناهج  شیوب  رطعم ز  ماکب ***  ار  وا  کلم  همه  رفظم 
وا  هارمهب  کلام  تشگناور  دور ***  داهنب  هنارغجب  فیاط  ز 

باتفآ دش  رات  ناشدرگ  زا  هک  بآ ***  يایرد  وچ  دش  ناور  یهاپس 

ناتسادنآ شرازگ  نید و  هاپس  اب  هنارغج  بناجب  لوسر  ترضح  نتفر  نایب  رد 

کلف  تشپ  تسپ  دش  ریبکت  ز  کلف ***  رب  دش  ریبکت  کناب  سب  ز 
هتسارآ  هتشگ  هپس  زا  ناهج  هتساخ ***  تنیز و  زا  رپ  یهاپس 

اج  تخادرپ  رفک  يروشک  رهب  ارک ***  نودرگ  مالسا  تیب  دش  هچ 
نامسآ  شدرگ  دش  هنوگنیدب  نامز ***  نیمز و  دش  یبن  ماکب 

دورد  دمآ  شرع  زا  هنارغجب  دورف ***  دمآ  هنارغج  کلم  رد  هچ 
ارس  هدرپ  شرع  دش  هکیتفگ  هک  اپب ***  دش  اه  هدرپ  همیخ و  سب  ز 

دش  ياپ  رب  شرع  دص  ود  مدکیب  دش ***  ياز  نامسآ  نیمز  وس  رهب 
زاب  كاخ  نامسآ  رس  رب  هدش  زاین ***  یب  رز  میس و  زا  تشگناهج 

مج  يرسک  لدع  زا  شدای  هدش  متس ***  روج و  هتشگ ز  كاپناهج 
نایبورک  جنپ  تبون  هدز  نامسآ ***  هن  ربمیپ ز  مانب 

سوکز  رپ  ورسخ  کلف  مراچب  سونبآ ***  دبنگ  هن  ماب  نیا  رب 
اوس  ام  نامز  نآ  دش  هدیزاون  هاگ ***  جنپ  رهب  فلاخم  معزب 

دنمتسم  ۀشوگ  رهب  نازیرگ  دنژن ***  راوخ و  رافک  رفک و  همه 
باتفآ  رازه  دص  دب  هدنز  زا  مک  بآ ***  رب  یشقن  وچ  شهوکش  زا  ناهج 

مک  ردق  ار  شرع  دوب  شردق  ز  مد ***  هتسب  ورف  شمیب  هنامز ز 
ماک  تشاذگب  هنارغج  شرع  ربا  مانالا ***  ریخ  ياج  دش  هنارغج  وچ 
سوب  داد  ار  كاخنیا  رم  هگرحس  سونبآ ***  دبنگ  زا  دیشروخ  هچ 

داد  راب  هگ  رابنا  رد  ار  هنارس  داشگ ***  رب  هگراب  رد  ربمیپ 
راگزور  هدید  دش  هریخ  وز  هک  راوهاش ***  سلجم  سپ  تسارایب 

ریپ  مانرب و  شیوخ و  هناگیب و  ز  ریگ ***  تسد  دب  هکسک  ره  رافک  ز 
دناشن  ار  یسک  ره  دوخ  راوازس  دناوخ ***  شیوخ  رب  سلجمب  رسارس 

درک  ماجنا  زاغآ و  تیاکح ز  درک ***  مالسا  ضرع  همه  ناشیاب 
امنهر  ادخ  ناشیا  يوس  يوش  ادخ ***  نید  يوس  رگ  دیئآ  هک 

لوبق  ار  وا  راتفگ  دندومن  لوسر ***  ياهتفگ  نوچ  دندینش 
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نیما  لوسر  يو  رب  دیشخبب  نیدب ***  دمآ  هک  سک  ره  رافک  ز 
داشگ  ششخب  تسد  وا  رب  سپنازو  داد ***  زاب  وا  رب  ار  وا  ناریسا 

درپس  یتیگ  هار  نامز  نیمز و  درب ***  دای  زا  ملظ  هز  هنامز 
زارف  رس  دش  لدع  ناکم  نوکب و  زاب ***  دید  رگداد  رد  یتیگب 

ناوج ریپ و  دنتسشن  شهارب  نامز ***  نیمز و  دمآ  شمارآ  رد 

ءادهشلادیس ع تالاوحا  نید  باحصاب  لوسر ص  ترضح  نداد  ربخ  نایب  رد 

تساک  جک  دش  رود  جک  خرچ  نآ  زا  تساوخ ***  تسار  هر  زا  کلف  رادم 
دابب  دمآ  شمزر  یکی  ربمیپ  داش ***  مالسا  تشگ  نوچ  مزرنیا  زا 

باتفآ  همشچ  دش  بآ  زا  رپ  بآ ***  هدید  زا  تخیر  ورف  دوخیب  هک 
دیشک  رب  رگج  زا  درس  ها  یکی ز  دید ***  مالسا  ماک  رب  هچ  ار  ناهج 
ور  هآ  اب  درک  نید  لها  يوس  وا ***  يور  مغ  درد و  زا  تخورفا  رب 

داهن  جک  نبا  دادیب  فادص ز  ود  داد ***  هدندرگ  نودرگ  تسد  زا  هک 
هتسارایب  ار  نید  هنوگنیدب  هتساوخ ***  هگ  دنچ  رگا  نید  یپ 

یتسار  نم  راک  زا  دمآ  دیدپ  یتساک ***  یجک و  دش  تسپ  نمز 
( 253  ) هحفص تسرد  نیئآ  نید و  دشب  ارناهج  تسش ***  رفک  زا  شیوخ  هر  هنامز 

جنرب  ددرگ  زاب  نم  جنگ  همه  جنپس ***  يارس  نیز  مرذگب  نم  هچ 
یتسار  دوش  نایارگ  یجکب  یتساک ***  ناتسار  زا  دیآ  دیدپ 

ور  دنچیپ  هب  منید  کیاکی ز  وگتفگ ***  نم  باحصاب  دتفا  رد 
زاب  دندرگ  رفک  يوس  کیاکی  زاین ***  دشابن  ار  سک  مالساب 

دننک  یهاوخ  هنیک  نم  دالواب  دننک ***  یئانشآ  ناگناگیبب 
دنشک  رب  نیک  غیت  همه  يوسب  دنرذگب ***  نم  نیئآ  نید و  زا  هن 

ماقتنا  دنشک  متیب  لها  زا  هک  ماک ***  دنیوج  ریوزت  ریبدتب و 
دننک  نیک  زا  رپ  لد  نم  دنزرفب  دننک ***  نیئآ  نید و  هر  هناهب 

يادخ  نوخ  دنزیر  دنزاتب و  يارگ ***  نیک  نم  دنزرف  كاپ  يوس 
دنروآ  ریگ  تسد  مرتخد  نیکب  دنروآ ***  ریسا  متیب  لها  نیکب 

دابب  کیاکی  ناشیا  نید  دور  دایز ***  ار  نم  نیئآ  دنیامن 
دنشک  ربمیپ  زا  ماقتنا  همه  دنشک ***  رب  نیک  غیت  همه  میوسب 

ریسا  شتیب  لها  همه  رسارس  ریگتسد ***  شردام  هتشک و  رسپ 
كاپنادزی  نوخ  دوب  نوخ  نآ  هک  كاخ ***  هریت  نا  رد  ینوخ  دنزیرب 

نیرب  شرع  يور  دوش  نوخ  زا  رپ  نیمز ***  يور  خرس  دوش  نوخ  ناز  وچ 
لیلج  شرع  ياریپ  هب  ات  دور  لیئربج ***  رپ  خرس  دنک  نوخ  نآ  زا 

راگدرورپ  برق  یپ  نوخ  نآ  زا  راگن ***  خر  رب  دنراگن  کیالم 
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راکبان  هقرف  نآ  وچ  رگمتس  راگزور ***  ناگتشک  نآ  رب  دیرگب 
مغ  درد و  زا  رپ  نادزی  شرع  دوش  متس ***  تسد  دنیاشگ  رب  نمب 

نم  لافطا  دنزاس  هدنکارپ  نم ***  لام  رسب  رس  دور  تراغب 
راکبان  هقرف  نوچ  راکمتس  راگزور ***  ةدننیب  ود  هدیدن 

راگزور  دنک  نوخ  زا  رپ  شرانک  رانک ***  رد  ما  هدرورپ  هک  ار  ینت 
نت  ددرگ ز  رود  ودع  غیت  ز  نم ***  شوغآ  بیز  دوب  وک  يرس 

مما لیخ  دمآ ز  ندیشورخ  مدز ***  ار  نآ  رب  دز  ممالا  ریخ  وچ 

ص)  ) لوسر ترضح  نتشگ  رب  ءادهشلا و  دیس  رب  هیرگ  باوث  زا  باحصاب  راتخم  لوسر  نداد  ربخ  رکذ 

شوجب  دمآ  ردنا  نالد  رپ  لد  شورخ ***  کناب  باحصا  دمآ ز  رب 
بآ  هآ و  هاگدید  زا  هداشگ  باتب ***  مغ  نآ  زا  دش  نالد  رپ  لد 

تفرگ  رس  رب  تسد  نود  نودرگ  هک  تفرگ ***  ردنا  يراز  نانچ  رگشلب 
برع  رایرهش  يا  هک  ناشورخ  بل ***  دنداشگ  رگشل  ناگرزب 

راکشآ  ار  زور  نآ  مینیبن  راگزور ***  امب  يدوزب  دیآ  رس 
تسکش  دمآ  رب  مغ  نیا  زا  حتفنیا  ز  تخوس ***  هرابکی  درد  نیا  زا  ام  لد 

باوج  نازیر  کشا  سپ  داد  نانچ  بآ ***  هدید  زا  ربمغیپ  تخیر  ورف 
متسناز  نوخ  هدید  زا  تخیر  ورف  مغ ***  گوس  نیا  زا  ار  ام  زورما  هک 
دندش  ناوخ  نیرفآ  اون  نازیمب  دندش ***  نایرگ  شرع  رد  هلمج  کلم 

تسیرگ  ناهنپ  دادیب و  هچ  ره  همه  تسیرگ ***  نادزی  شرع  مغ  گوس  نیا  رب 
دربن  نیز  دوب  رت  نورب  شباوث  درف ***  رادناهج  دزن  هیرگ  نیا  رگ 

تسا  متام  رب  موب و  روشک و  رهب  تسا ***  مغ  رپ  اون  نیز  دبا  ات  ناهج 
لد  رایشه  دیدرگ  هنوگ  نیا  زک  لد ***  رادیب  نادرم  رایسب  هچ 

رانک  رب  نامرجم  هنگ  رحب  ز  راگتسر ***  نارو  نایصع  هیرگ  نیا  زا 
دیسر  نادرگب  ناغفا  مالسا  ز  دیسر ***  نایاپب  ربمیپ  زار  هچ 

هام  رهم و  رب  هآ  لد  هدیشک ز  هآ ***  رپ ز  لد  اب  نید  ناگرزب 
لولم  اهلد  زار  نآ  ناغفا  ز  لوسر ***  يادف  ناج  همه  هدومن 

كاخ  ریز  ناهن  اداب  وت  يودع  كاچ ***  كاچ  تنمشد  لد  اداب  هک 
رس  دروآ  رب  رواخ  هاگ  رخ  ز  رتخاب ***  ورسخ  رگید  زور  هچ 

ناروآ  دنک  ياراد  نیئآب  نارورس ***  ات  دومرفب  ربمیپ 
نیتسآ  دننز  رب  مرح  يوسب  نیز ***  تشپ  رب  دنیآ  رب  رسارس 

دنتخاس  هر  گرب  مرح  يوسب  دنتخات ***  رد  دندینش  رگشل  هچ 
درب  دیشروخ  نیرز ز  يوگ  ملع  درتس ***  هم  خر  گنر  هزین  رس 

تشذگ  نیورپ  نارادمان ز  وغ  تشد ***  هوک  دش  ریبکت  کناب  زا  رپ 
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دندش  امیپ  هار  مرح  يوسب  دندش ***  ایهم  هر  نآ  رد  رگشل  هچ 
رازه  دص  زا  دوب  نوزف  شرامش  رامش ***  یب  رز  میس و  هچ  ناریلد 

هار  يوس  ور  ندرک  هکم  يوس  هاپس ***  نارس  نارس و  تسدب 
باتب  لد  هپس  نا  زا  رهم  هم و  رامش ***  اسح و  زا  نورب  یهاپس 

شفنب  درز و  خرس و  اوه  رهپس و  شفرد ***  هایس و  رپ  نامز  نیمز و 
نیرب  خرچب  ینامداش  نآ  زا  نید ***  ناریلد  زا  شورخ  دمآ  رب 

دوبک خرچ  رات  هپس  درگ  ز  دوخ ***  زرگ  رجنخ و  زا  رپ  هنامز 

شرازگ ترضح و  لابقتساب  هکئالم  ندمآ  احطبب و  لوسر  ترضح  ندمآ  نایب  رد 

رهم  دیربب  رفک  زا  هلمج  ناهج  رهچ ***  مالسا  رهم  زا  رپ  هنامز 
رگ  زوریف  تشگ  رشبلا  ریخ  هک  ربخ ***  اهطب  رهش  يوس  دمآ  هچ 

شورخ  دمآ  رد  نودرگب  احطب  ز  شوجب ***  دمآ  ردنا  ناهج  يداش  ز 
دیسر  ناویکب  ینامداش  وغ  دیرد ***  نت  رب  هاج  مرح  يداش  ز 

دندش  ناوخ  نیرفآ  مرح  مابب  دندش ***  ناشفا  رپ  يداش  کیالم ز 
ماکب  ارناهجرم  یتسار  دش  هک  ماقم ***  نک  رز  یئاون  دمآ  رب 

تفای  راداد  رون  مرح  رد  کلف  تفای ***  رون  کلف  رب  مرح  زا  سب  ز 
اپ  ریز  رد  شرومعم  تیب  دش  هگ  اج ***  دمآ ز  ردنا  نانچنآ  مرح 

لیبسلس  همشچ  زا  تفر  ارف  لین ***  وچ  يداش  مزمز ز  دیشوجب 
مد  رجح  زا  دیبات  دیشروخب  مرح ***  دزاون  لح و  دیشورخ 

دیش  هدنبات  يالابب  دمآ  رب  دیپس ***  دش  هپس  داهن  ار  مرح 
لیئربج  ابا  کیالم  جوف  هک  لیلج ***  بر  ياراد  دومرفب 

ممالا  ریخ  يوس  دوش  هریذپ  مرح ***  يوسب  رسکی  دنیارگ 
نیمالا  حور  لاکیم و  لیفارس و  نیرفآ ***  ناج  ياراد  نامرفب 

شرف  يوس  رب  هلمج  نیرب  شرع  ز  شرع ***  ناکس  دندوب  هچ  ره  ابا 
دندمآ  دورد  رد  مرح  مابب  دندمآ ***  دورف  نادزی  نامرفب 

نیرب  شرع  رترب ز  تشگ  نیمز  نیمز ***  رب  ناشف  رپ  کلف  دش  سب  ز 
تسشن  ایرث  رب  يرث  تعفر  ز  تسشن ***  الاب  شرع  رس  رب  مرح 
رورس  زا  فرط  ره  هتشارفا  رب  رون ***  ياهملع  کیالم  تسدب 

نیما  لوسر  يوسب  هریذپ  نیرفآ ***  ناج  راداد  نامرفب 
( 254  ) هحفص دنتشارفا  رس  نادرگ  نودرگب  دنتشارفا ***  رب  اهملع  وس  رهب 

نیرب  شرعب  یپ  اپب  هدیسر  نیمز ***  حطس  کیالم ز  شورخ 
دنتخاس  هر  گرب  یبن  يوسب  دنتخات ***  رد  هلمج  نیرب  شرع  ز 

دینش  کیالم  شورخ  وس  رهز  دیسر ***  احطب  کیدزن  وچ  ربمیپ 
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راگدرورپ  نامرفب  هریذپ  رامش ***  زا  نوزف  کیالم  هدیدب 
رشبلا  ریخ  حتف  يزوریف  ز  رگیدکی ***  رب  دنداد  هدژم  همه 

دید  هوبنا  يوس  رهب  کیالم  دیرگنب ***  نامسآ  يوس  ربمیپ 
جومب  ایرد  وچ  هریذپ  رهب  ز  جوف ***  جوف  کلف  هن  زا  دندیسر 

دیش  هدنشخر  وچ  يدندب  کیالم  دیدپ ***  دمآ  جوم  یکی  هگانب 
زامن  رد  همه  کیالم  وس  نادب  زاین ***  یب  تکوش  وا  زا  دب  نایع 

رود  کیدزن و  کیالم ز  كولم و  روط ***  هوک  رد  هتسشنب  دید  یلع 
نارواد  رواد  دش  رادیدپ  نارگ ***  رامش  زا  نوزف  شدرکب 

نیب شیپ  ادخ  رای و  دنوادخ  نیما ***  لیئربج  نآ  ردنا  شیپ  هب 

دیوگ مرح  بناجب  ندمآ  هکمب و  ترضح  ندیسر  نایب  رد 

یلج  يادخ  رکذ  رپ ز  نابز  لیئربج ***  شتیار  فکب  هتفرگ 
دندمآ  دورد  اب  همه  نادزی  ز  دندمآ ***  دومرف  ربمیپ  يوسب 

رانک  رد  بش  زور و  تملظ  دش  هک  راگزور ***  شدرگ  دش  رون  زا  رپ 
دورد  احطب  يوس  نیرب  شرع  ز  دورف ***  احطب  هب  دمآ  رب  ربمیپ 

نیرب  تشهب  کشر  تشگ  نیمز  نیرفآ ***  ناج  رادناهج  زا  دیسر 
مرح  لح و  دندومن  شدوجب  مدق ***  دز  مرح  يوس  وچ  هدایپ 

دورد  رد  شدجسم  يوس  دش  مرح  دوزف ***  رب  مرح  يوسب  شرون  وچ 
دیشک  رب  نیرب  شرعب  رس  رجح  دیشک ***  رب  رد  رهم  زا  هچ  ار  رجح 

تفرگ  رس  زا  لدع  نیرفآ  ناهج  تفرگ ***  رگید  نیئآ  زاس و  ناهج 
زارفرس  دش  کلم  رد  دنوادخ  زاجح ***  کلم  دنوادخ  دش  وا  وچ 

تسد  زیورپ  تسش  ورف  یهاش  ز  تسشن ***  یهاش  تخت  رب  وچ  احطبب 
داتف  رصیق  يار و  رس  زا  هلک  داهن ***  رب  رسب  یهاش  جات  وا  وچ 

زاب  دنام  ناهش  تسد  ود  روشک  ز  زارد ***  روشک  يوس  وا  تسد  دش  هچ 
مور  ناطلس  راک  یتسار  زا  دش  موب ***  زرم و  نوچ  تسارایب  احطبب 

تخت  روشک ز  ناهاش  دنداتف  تخبکین ***  وا  تخت  زا  دش  احطب  هچ 
دنپس  شتآ  رب  دش  ناورسخ  لد  دنکف ***  یتیگب  لزلزت  شتیصوچ 

ینمیرها  تسب ز  ورف  هنامز  ینمیا ***  دش  رادیدب  ار  ناهج 
داشگ  رب  نید  داد و  رد  احطبب  داد ***  زا و  نیرفآ  ناهج  یتفگ  وت 

دش  هدوس  وا  ياپ  رب  شرع  رس  دش ***  هدوسآ  يو  زا  نامز  نیمز و 
وا  ماک  رد  تشگ  نامز  نیمز و  وا ***  مان  زا  رپ  رسارس  دش  ناهج 

يربمغیپ  تیص  دش  زاوآ  رپ  يردنکسا ***  سوک  دز  هچ  احطبب 
تفای  تخت  نآ  زا  نادزی  رون  کلف  تفات ***  رون  کلم  رب  وا  تخت  زا  وچ 
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لوبق  دش  وا  نید  نیمز  احطبب  لوسر ***  احطب  راک  زا  تخادرپ  هچ 
رارق  رب  دش  مالسا  کلم  نآ  رب  رانک ***  رد  دش  کلم  نآ  زا  رفک  همه 

دش  رود  ینشور  زا  یکیرات  هک  دش ***  رون  زا  رپ  شیور  یناهج ز 
تفاتش  وا  يوس  نید  یپ  یناهج  تفای ***  رون  وا  مسر  هر و  زا  ناهج 

درپس  دجسم  هار  همه  هنامز  درک ***  دای  هدکتب  تب و  زا  ناهج 
یهر  ار  وا  تشگ  نامز  نیمز و  یهدنامرف ***  راک  دش  تسار  وا  رب 

تشذگ  یتسرپ  تب  رس  زا  نامز  تشگ ***  داش  نیمز  ناتسرپ  نادزی  ز 
رهب  رفک  زا  چیه  دبن  ار  ناهج  رهش ***  نوماه و  مالسا  کناب  زا  رپ 

یط تشگ  يول  ات  وا  مالسا  ز  يول ***  لآ  دالوا  رفک  همه 

احطب ناگرزب  اب  لوسر  ترضح  ندومن  ملکت 

نیلسرملا  دیس  نتشیوخ  يوس  نیمزرس ***  نآ  نادرگ  درک  بلط 
تخاون  دوخ  ۀیاپ  ربا  کیاکی  تخاس ***  ياج  فرش  زا  دوخ  کیدزنب 

درک  زاغآ  هتفر  هدنیآ و  ز  درک ***  زاب  ار  زار  رد  ناشیا  رب 
رادیاپان  خرچ  یکاپ  ان  ز  راگزور ***  شدرگ  یکاب  یب  ز 

نوگلین  دبنگ  يدهع  جک  ز  نود ***  نودرگ  ياهیتساران  ز 
تشرد  یمرن  ماگنهب  ددرگ  هک  تشپ ***  ژوگ  دبنگ  نیا  دادیب  ز 

تسد  تخادرپن  يو  زا  هکنآ  کنخ  تسبن ***  لد  وا  رهم  رب  هکنآ  اشوخ 
تخانش  ار  ادخ  دید و  دنوادخ  تخاسن ***  سک  اب  دنوادخ  زا  ریغب 

تخوس  دوب  ادخ  زا  ریغ  هچ  ره  لدب  تخورف ***  ایند  ار و  ترخآ  دیرخ 
نهک خرچ  دناوخ  نیرفآ  وا  رب  نب ***  هب  دمآ  ربمغیپ  زردنا  هچ 

ار هکم  لها  لوسر  ترضح  ندومن  شزاون 

رگداد  رواد  یئوت  امرب  هک  رس ***  كاخ  رب  دنداهن  هناگرزب 
تست  ناگورگ  رسکی  نید  لد و  تست ***  نامرف  ریز  نم  ناج  نت و 

میرذگن  سفنکی  وت  نامرف  ز  میرب ***  نامرف  وت  یئوگ  هچ  ره  همه 
دیرگنب  رگیدکی  يوس  تمحرب  دینش ***  ناشیا  راتفگ  هچ  ربمیپ 

دومن  تمسق  هزادناب  کی  کیب  دومن ***  ششخب  تسد  رگد  ناشیاب 
ماک  يارای  اناد و  دنمدرخ و  مان ***  بانع  باحصا  یناوج ز 

درک  رالاس  مزرنآ  رد  ار  وا  رم  درک ***  رادرب  مان  ارو  احطبب 
دومن  مکاح  شفطل  زا  هنارغجب  دوزف ***  نایفس  ردق  ربا  سپ  نازو 

نمجنا  نآ  زارفا  رس  شدومن  نمی ***  يارق  زا  دب  هیرق  نآ  هک 
دندب  ناراذگ  رجنخ  نادرگ و  ز  دندب ***  نارادمان  نآ  هک  ره  رگد 
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رو  هیام  دش  هیام  یب  درم  یسب  رز ***  میس و  علخ و  ناشدیشخبب 
یگ  هدنب  یپ  دش  ادخ  يوسب  یگدنشخب ***  راک  زا  تخادرپ  وچ 

زاین  یب  يوس  شدیروآ  زاین  زامن ***  رهب  زور  نآ  رد  دجسمب 
دوتس  ار  يو  دنوادخ  سپ  نازو  دومن ***  شیاتس  ناوارف  ار  ادخ 

دناوخ  شیپ  ار  شیوخ  نتشیوخ  رب  دناوخ ***  شیوخ  یکیدزنب  ار  یلع 
راب  دنب  رب  ياج  نآ  رد  احطب  ز  راید ***  برثی  يوس  ربا  ادرف  هک 

نیلسرملا  دیس  ةدومرفب  نید ***  ياراد  دینشب  هچنآ  دومن 
دنار هراب  نیمز  برثی  کلم  يوس  دناشن ***  رب  هپس  نارورس  همه 

دیوگ نآ  شرازگ  برثی و  بناجب  هکم  حتف  زا  دعب  لوسر ص  نتفر  نایب  رد 

نیلسرملا  دیس  هر  دمآ ز  هک  نیمز ***  برثیب  دمآ  یهاگآ  وچ 
اپ  داهنب  شرع  رس  ردنا  هک  اج ***  دمآ ز  رب  برثی  کلم  نانچ 

( 255  ) هحفص
دناوخ  شیوخ  رب  ار  یلع  ربمیپ  دنار ***  لیم  کی  وچ  هر  نآ  زا  برثیب 

زارفرس  فرش  زا  نیرب  شرعب  زاس ***  نیئاب و  برثی  يوس  ور  هک 
نیب  شیپ  نیمز  برثی  رهش  يوس  نید ***  رالاس  نامرفب  دش  یلع 

تشاد  هیاس  فرش  زا  نیرب  شرعب  تشارف ***  رب  يدمرس  تیار  رسب 
وغ  تساوخ  نیرب  شرع  ناکس  ز  ور ***  شیپ  یبن  شیجب  دش  وا  وچ 

تفاین  ناشیا  وچ  یتیگ  ود  ممشچ  هک  تفاتش ***  برثی  رهش  يوس  یهاپس 
رهچ  دیشروخ  دودنا  ردنا  رونب  رهپس ***  رب  دش  رون  تیار  سب  ز 

نیرب  شرع  ناکس  کشر  هدش  نیما ***  لوسر  شیط  تشد  نآ  رد 
دیشک  نودرگب  رس  وا  موب  ورب  دیسر ***  دجسم  يوس  یبن  شیط  هچ 

یط  تشگ  نیمز  زا  رفک  داینب  هک  یپ ***  تشاذگب  رفک  یب  نید  نینچ 
یتساک  یجک و  زا  تسر  ناهج  یتسار ***  دش  تسار  ناینادزیب 

شورخ  دمآ  رد  نیدمب  يرسک  ز  شوک ***  تخس  دش  لدع  رد  وچ  برثیب 
داشگ  رب  یتسار  رد  هنامز  دایز ***  دش  یتساک  هر  ارنامز 

دش  هزات  شا  هزاوآ  زا  یتیگ  ود  دش ***  هزاوآ  رپ  برثی  کلم  همه 
مور  ناطلس  تخت  رب  دیزرلب  موب ***  زرم و  وا  زاوآ  زا  دیزرلب 

رگ  هیوم  نتشیوخ  رب  هتشگ  همه  رب ***  موب و  نآ  ناهاش  ناگرزب و 
سان  سانسن  شزاوآ  ناساره ز  ساره ***  يرسک  زیورپب و  شمانز 

تشرس  رد  یتسار  دب  هک  یتفگ  وت  تشون ***  رد  جک  هار  نانچ  هنامز 
نید  نیئآ و  تسارآ  هکم  رد  هک  نیمز ***  روشک  تفه  دش  راد  ربخ 

زاب  هدنام  دوخ  نایادخ  رکذ  ز  زارب ***  شزارب  تلم  لها  همه 
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دناوخن  رگید  لیجنا  طخ  یسک  دنام ***  هدناوخان  تاروت  مکح  وا  زا 
داتف  تلم  تفه  رهب  لزلزت  داهن ***  تلم  نیئآ و  داینب  هچ 
دندمآ  راوگوس  وا  نیئآ  ز  دندمآ ***  رازن  ناتسرپ  احیسم 

دیرتسگ  ناهج  نیئآ  نید و  یپ  دیدپ ***  یمیتی  برثیب  دمآ  هک 
تسس  تفه  تلم  همه  دش  وز  هک  تسردون ***  تلم  یکی  دش  وا  زا 

دربب  ارناهج  یسوم  زاجعا  هک ز  درپس ***  یپ  نانچنآ  وا  رحس  یپ 
سردنس  نوچ  تشچ  ناهش  يور  هک  سوک ***  تفوک  نانچ  یهاشب  یئادگ 

دای  دنز  اپ  دنز و  رتفد  زا  دش  داشگ ***  ندناوخب  بیطخ  هدناوخن 
موب  زرم و  رشبلا  ریخ  تفرگب  هک  ور ***  ناطلسب  دمآ  یهاگآ  هچ 

زارد  دش  وا  تسد  یهشنهاشب  زاجح ***  قارع و  موب  زرم و  رهب 
دنزگ  دمآ  رد  ناسرپ  يزعب  دنکف ***  يزع  تال و  مرح  مابز 

درک  كاچ  ار  رفک  لد  رجنخب  درک ***  كاشاخ  راخ و  هدکتب  تب 
دناوخن  یهاشب  ار  وا  روشنم  هک  دنامن ***  یهاش  موب  نآ  زرم و  نآ  رد 

درک  رادیدپ  هدیدن  يادخ  درک ***  راوخ  برع  موق  دنوادخ 
نوگ  هلال  نوخ  دش ز  هک  تشد  رد و  نوخ ***  ياپ  رد  درک  ناور  احطبب 

نیگن  ریزب  یتیگ  کلم  دشک  نید ***  نیئآب و  دیامن  هناهب 
ریسا  دزاس  هلاخ  همع و  دشک  ریت ***  ریشمشب  ار  مع  لاخ و  دشک 

مخ  خرچ  دبنگ  هن  شورین  ز  مرح ***  لحب و  لزلزت  ششیطب 
شیک  نیئآ  ناشیوخ ز  دنتشذگ  شیوخ ***  ناشیوخ  شیوخ  زا  تشگ  سب  ز 

تخب  زوریپ  تشگ  رب  تفگ  لدب  تخس ***  دیسرتب  رصیق  دینشب  هچ 
دنار  مزر  نآ  زردنا  دنپ و  یسب  دناوخب ***  ار  يرگشل  يروشک  ره  ز 

برع  رد  منم  ربمیپ  دیوگ  هک  بسن ***  یشیرق  راد  مان  نیا  هک 
زارد  دش  وا  تسد  یهشنهاشب  زاس ***  راکیپ  درک  يربمغیپ  هب 

تشگ  هاتوک  کلم  زا  تسد  ارم  تشگ ***  هاشنهش  روشکب  روشک  ز 
دروآ  گنچب  رسارس  ارناهج  دروآ ***  گنرد  يزور  دنچ  رگا 

نتخادرپ  کلم  زا  شمان  یپ  نتخاس ***  ةراچ  نونک  دیایب 
دشک  نوخ  رد  هناگیب  شیوخ  دشک  دشک ***  نوماه  يوس  هپس  نید  یپ 

هتخاس  یهشنهاش  گرب  یلو  هتخارفا ***  ندرگ  نید  يوعدب 
دشک  رد  نوخب  ار  ناهم  ناهک و  دشک ***  رگشل  هک  هدید  هک  ربمیپ 
موب  زرم و  نآ  زا  دمآ  ندیشورخ  مور ***  رالاس  راتفگ  هچ  دش  نبب 

يرگشل  وا  تخت  يوس  دیایب  يرد ***  ره  زا  هک  رصیق  دومرفب 
دنتخاس  يرگشل  يروشک  رهز  دنتخات ***  رد  شنامرف  ناگرزب 
شیپ تسد  ار  هنیک  رم  دندومن  شیک ***  نیئآ و  نید و  یپ  زا  همه 
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باحصا ندش  هاگآ  ربمغیپ و  ترضح  اب  زیتس  مزعب  مور  رصیق  ندیشک  رگشل  نایب  رد 

نوچ  دنچ  زا  درک  رذگ  شرامش  نورب ***  دمآ  مور  زا  رگشل  یکی 
دیشک  رس  همب  رهمب و  اهنانس  دیشک ***  رد  هم  نیورپب و  اهملع 

تشگ  هریخ  هپس  ناز  کلف  مشچ  هک  تشدب ***  دمآ  ردنا  رهش  یهاپس ز 
جوف  جوف  رگیدکی  یپ  زا  ناور  جومب ***  ایرد  هچ  شوجب و  نوماه  هچ 

رازه  نارازه  نادرگ  ناریلد و  رانک ***  رود و  دیشوپب  ارناهج 
راگزور  دش  ياز  هپس  یتفگ  وت  راز ***  راک  یپ  زا  مور  دش ز  ناور 
هتخات  نیمز  برثی  کلم  يوس  هتخآ ***  غیت  تسد و  همه  نید  یپ 

دیشک  رگشل  يوس  نادب  رصیق  هک  دیسر ***  برثی  يوس  یهگآ  نآ  هچ 
ور  درک  هپس  نارس  يوسب  وا ***  راک  زا  ربمغیپ  دیدنخب 

نتساوخ  هپس  رب  ره  وب و  ره  ز  نتسارآ ***  رگشل  رگید  دیاب  هک 
هار  هیام  یب  رافکب  نتفرگ  هاپس ***  یمور  يوس  هپس  ندیشک 
ماحدزا  دش  مزر  یپ  رگید  هک  ماین ***  رد  یمد  مغیت  هدوساین 

نمجنا  دنوش  هگ  ردب  رگشل  هک  نمز ***  هاش  دومرف  نیا و  تفگب 
هاپس  هاش و  مشچ  دش  هریخ  وز  هک  هاش ***  هاگردب  دمآ  رگشل  یکی 

دش  زوریف  شیج  نآ  زا  هنامز  دش ***  وزرفا  یتیگ  هپس  ناز  نیمز 
دش  زاب  نیرفآ  ناج  شیع  رد  دش ***  زارفا  تیار  کلف  رد  کلم 
تفرگ  رگید  مسر  هر و  هنامز  تفرگ ***  رس  زا  مالسا  ار  ناهج 

لیلج  يادخ  زا  یبن  يوسب  لیئربج ***  نامسآ  زا  دمآ  دورف 
داشگ  دهاوخ  مزر  یب  وت  راک  هک  داد ***  هدژم  نیک  مزر و  نآ  زا  ار  یبن 

دش  دازآ  راکیپ  مزر و ز  ز  دش ***  تاشلد  هدژم  نا  زا  ربمیپ 
اس  شرع  ابق  ریزب  دش  هرز  ابق ***  یمور  دیشوپ  هچ  ربمیپ 

ابق  نشور  تشگ  ار  مور  هش  ادر ***  نشوج  يور  رب  دیشوپ  هچ 
نیچ  يارا  داتفا  ردنا  نیز  ز  نیز ***  تشپ  رب  هچ  برثی  دمآ ز  رب 

دش  دازآ  راکیپ  مزر و ز  ز  دش ***  زارفا  تیار  وا  وچ  نوماهب 
اپ  دش ز  رب  مور  هش  ياول  اول ***  وا  نوچ  تشارفا  رب  برثی  هب 

( 256  ) هحفص
نانج  کشر  تشگ  هگ  تشد  رد و  ناهج ***  رایرهش  دش  رهش  زا  هچ 

هام  رهم و  زا  رپ  دش  نیرب  رهپس  هارب ***  دش  ناور  تیار  يوک  سب  ز 
دود  مور  رب  موب و  دمآ ز  رب  دومن ***  لزنم  هچ  برثی  نوماهب ز 

تشگ  ياج  هگیاج  نآ  رد  ار  هپس  تشدب ***  دمآ  برثی  زا  لیم  کی  هچ 
اج  ياج  نآ  رد  رگشل  دنتفرگ  اپ ***  داب  زا  دمآ  دورف  ربمیپ 
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نیرب  شرع  مشچ  دش  هریخ  وز  هک  نید ***  ياراد  تسارآ  سلجم  یکی 
دید  دنوادخ  يورب  ار  ادخ  دیرگنب ***  وا  يوس  رب  رهم  زا  رپ 

دش  زار  مه  هدنراد  يارادب  دش ***  زاب  یلع  يورب  شمشچ  هچ 
داد  هدژم  ادخ  زار  ار ز  یلع  داشگ ***  رب  ناشفرد  بل  هگنآ  سپ 
نیمالا  حور  شود  نم  کیدزنب  نیرفآ ***  ناهج  دزن  دمآ ز  هک 

اج  دنوادخ  مانب  يزاس  هک  ادخ ***  زا  مایپ  دمآ  هنوگنیدب 
نیشناج  دوخ  ناج  دوب  میاجب  نیرفآ ***  ناج  کیدزنب  یشاب  هک 

لیلج  يادخ  ار  یبن  دیوگ  هک  لیئربج ***  نمب  نامرف  دا  نینچ 
نیبب  ار  ادخ  لالج  امن و  نیشناج ***  نم  ياج  رب  وت  ار  یلع 

ادخ  نیشناج  یئوت  اج  رهب  اج ***  دنوادخ  رب  نوچ  تسین  اور 
نیشناج  ناکم  رد  یئوت  ار  وا  رم  نیرفآ ***  ناکم  درادن  یناکم 

نتفای  ناوت  ناوتبن  ار  ناکم  نتفای ***  ناکم  رد  ارو  ناوتب  هن 
نیرب  رهپس  يا  نامب  نامب و  نیشناج ***  نم  ياج  رب  وت  برثیب 

تسنم  مانب  دوبن  نیگن  تسنم ***  ماکب  رسارس  یتیگ  هک 
دوش ناسرت  مزر  نیا  زا  وید  دد و  دوش ***  ناساره  لد  ار  رفک  همه 

هنیدم رد  ار  ریما  بانج  ندومن  نیشناج  مور و  بناجب  نیملاعلا  هلا  بیبح  نتسارآ  رگشل  نایب  رد 

بیغ  زاوآ  زار  هدنناد  ز  بیغ ***  زار  هدنیوگ  دینشب  هچ 
ادخ  زار  وت  يوگ  زار  يا  هک  اون ***  يرازب  لد  زا  دروآ  رب 

تسلد  راک  هن  ندنام  رود  ناج  ز  تسلکشم ***  ناج  ناناجب ز  یئادج 
تسادخ  مکح  مکح  نونک  میوگچ  تساوران ***  لدب  ناناجب  یئادج 

نمجنا  رد  هک  هب  یسب  دیآ  رب  نت ***  ناج ز  رگ  وت  باکر  رد  ارم 
هاگمزر  رد  هچ  هاگمزب و  رد  هچ  هاگیاج ***  رهب  مدنام  رود  وت  ز 

دوب  نادزی  نامرف  هک  انامه  دوب ***  نامرف  هچنآ  ارت  نکیلو 
تشذگ  ناج  زا  هک  دیاب  دنچ  رگا  تشذگ ***  نادزی  نامرف  دیاشن ز 

ور  هرابکی  دندومن  هر  نآ  رب  وا ***  راتفگ  دندینش  رگشل  هچ 
هار  دنتفرگ  ربمیپ  يوسب  هاپس ***  نارس  زا  شورخ  دمآ  رب 

تساوخ  دادیب  داد و  یبناج  رهز  تساوخ ***  دایرف  کناب  ۀشوگ  رهز 
شوجب  دمآ  ردنا  ناشکرس  لد  شورخ ***  رگشل  نادرگ  دمآ ز  رب 

دندمآ  هانپ  رد  ار  دنوادخ  دندمآ ***  هاوخ  داد  یبن  يوسب 
ادخ  زا  دعب  وت  یئامنهر  امب  امنهر ***  ناهج  رد  وت  تاذ  يا  هک 

تسا  شتآ  رد  رافک  شیج  همه  تسشک ***  رگشل  وت  لالج  اج  رهب 
باتفآ  دروآ  گنرد  نتفر  ز  باتش ***  دراد  وت  مزع  هک  یئاجب 
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یمه  دیوج  رادنپ  هار  ودع  یمه ***  دیوپ  وت  هار  هک  یئوسب 
راگزور  هپس  نآ  ابا  دیاپن  رای ***  رادهپس  دشاب  هچ  ار  هپس 

گنت  مالسا  شیج  رب  راک  دوش  گنجب ***  دیاین  رگ  یلع  نکیلو 
میرذگب  نایمور  رگشل  يوس  میروآ ***  دربن  وا  یب  هک  دیاشن 

رشبلاریخ  يوس  دش  دیزرلب و  ربخنیا ***  نوچ  دینشب  رکبوبا 
تسپ  وت  ياپ  نودرگ ز  خرچ  يا  هک  تسد ***  دروآ  رب  شورخ و  دز  لد  ز 

هابت  رسارس  رگشل  راک  دوش  هار ***  هارمهب  دیاین  رگ  یلع 
راز  راک  دنک  دبهپس  یب  هپس  رازه ***  نارازه  اب  دوب  ناسآ  هن 

موب  زرمناز و  هریت  هریخ و  دش  هک  تسین ***  مزرنیا  ردنا  رگا  رفنضغ 
اپ  ار ز  ام  دنرآ  رد  ناگنلپ  ادخ ***  ریش  وت  اب  رگا  دیاین 

تسیرگ  دیابن  ناهاوخ  مزر  اب  مور ***  رهش  زا  رگشل  یکی  دمآ  رب 
هاوخم  يرای  ضفحوب  رکبوب  ز  هاگمزر ***  نیا  رد  رگ  یلع  دیاین 
نارگ  رامش و  زا  نورب  شرامش  نارگ ***  یب  رگشل  یکی  دمآ  رب 
هاوخم  يرای  ضفحوب  رکبوب  ز  هاگمزر ***  نیا  رد  رگ  یلع  دیاین 
نارگ  رامش و  زا  نورب  شرامش  نارگ ***  یب  رگشل  یکی  دمآ  رب 

گنرد  نارادمان  زا  سک  دزاسن  گنچب ***  دیاین  زا  مرب  رفنضغ 
دنک  يزاب  تسد  نید  رفک  يوس  دنک ***  يزارفرس  وا  ریشمش  هچ 

مان  ضفحوب  رکبوب و  دنامن ز  ماین ***  ردنا  شغیت  دور  رگ  ورف 
تسادخ  تسد  یتسد ز  تسار  ارم  تسار ***  تشگ  نم  تسد  وا  ریشمش  ز 

دوبن  نیب  ناهج  نشور  مالسا  ز  دوبن ***  نیئآ  نید و  دنب  رگ  یلع 
راز  راک  ناوت  یم  یلع  یب  اجک  راهنیز ***  رب  هارمهب  ار  یلع 

تسا  روای  ارت  یلو و  ار  ادخ  تس ***  رواد  نک  تسد  ارت  رم  وا  هک 
نخس  رد  یبن  دش  نانک  مسبت  نبب ***  دمآ  رکبوبا  تفگ  هچ 

راک  درک  ار  زار  نیا  دناد  هن  هک  راد ***  داش  لد  هنازرف  ریپ  يا  هک 
نیمالا  حور  شرع  زا  دمآ  نیرب  نیرفآ ***  ناهج  نامرف  داد  نینچ 

دنلب  رهپس  زار  یئوج ز  هچ  دنژن ***  يرادن  هرنیا  رد  رد  لد  وت 
تسا  رگشل  زا  رادهپس و  زا  مغ  هچ  تسا ***  روای  نمب  اناد  دنوادخ 

هاگدروآب  دنیارگ  نیئآ  هب  هاپس ***  نارورس  ات  دومرفب 
کلم  رکذ  ياج  رب  دنام  ورف  کلف ***  رب  دش  ریبکت  کناب  سب  ز 

هوک  تفر  ارف  تسد و  تفر  ورف  هوکش ***  لالج و  سب  تکوش و  سب  ز 
هتخادنا  كوان  یمه  هنامز  هتخآ ***  زیت  غیت  کلف  رب  نیمز 

يرب  امغی  ناویک ز  تسد  یهت  يرگامغی ***  تسد  کلم  هدوشگ 
یکی  لزنم  ود  هدومن  يدنتب  یکدنا ***  هارب  ربمیپ  هدنامن 
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دنک  مور  رگشل  يورین  دش  هک  دنار ***  دنت  نانچ  رگشل  مور  يوس 
شوجب دمآ  لد  يداش  زار  کلم  شورخ ***  رپ  وا  بیسآ  دش ز  کلف 

شرازگ زا  نانهاک  نداد  ربخ  مور و  بناجب  ربمغیپ ص  بانج  ندمآ  زا  رصیق  ندش  ربخ  نابایب  رد 

رشبلا  ریخ  مزر  يوس  دمآ  هک  ربخ ***  نیا  مور  يارادب  دمآ  هچ 
هتخآ  تسد  مور  روشک  يوس  هتخات ***  نورب  یئاشگ  روشکب 

نیبج  رب  هرگ  ناشوج  ناشورخ و  نیک ***  رپ ز  وا  هارمهب  یهاپس 
زارد  هدرک  تسد  نتخیر  نوخب  زارفرس ***  کلف  رب  ناشغیت  رس 

رمک  هتسب  مور  هنیک  یپ  رخشاخرف ***  نادرگ و  ناریلد و 
شورخ یکشخ  ایردب و  ناشیارا  شوج ***  رپ ز  لد  ناشورخ  ایرد  وچ 

( 257  ) هحفص ارگ  نیورپ  هام  نامک  دنمک و  اس ***  شرع  ناشزین  هزین و  رس 
تسرپ  نادزی  میسانش و  نادزی  هک  تسد ***  هتسب  نوخب  نیک  زا  رپ  کیاکی 

هاپس  هاش و  مشخ  هنیک و  زا  رپ  هاوخ ***  هنیک  همه  نیئآ  نید و  یپ 
رازه  نارازه  اب  یکی  دمآ  رب  راز ***  راک  هگ  نوسفاب  رحسب و 

ناور  نیک  زا  رپ  نید  یپ  ام  يوس  ناج ***  دقن  رسب  رس  فکب  هداهن 
باب  مام و ز  هدرک ز  شومارف  باوخ ***  دروخ و  زا  مرزآ  هتشذگ ز 

تسرپ  نادزی  نادرگ  ناریلد و  تسد ***  مور  تراغ  یپ  هدوشگ 
یمه  دیاشگ  نوخ  خرب  هنامز  یمه ***  دیارگ  نوخ  ناهج  یتفگ  وت 

راز  راک  یپ  زا  نینچ  یهاپس  راگزور ***  ةدننیب  ود  هدیدن 
شیک  هنیک  همه  دبهپس  هاپس و  شیک ***  نیئا و  نید و  یپ  هناهب 

تسکش  دیآ  ردنا  همه  نودرگب  تسد ***  مشخ  رپ  وچ  دیاشگ  دبهپس 
هار  هدنام ز  زاب  وا  میب  زا  روخ  هاگن ***  نابات  دیشروخب  نوچ  دنک 

تسا  يو  درم  هک  ام  رگشل  نیا  رد  تسا ***  يو  دربن  مزر و  بات  ارک 
نهک  خرچ  راک  زا  دیزرلب  نخس ***  رگشل  رصیق ز  دینشب  هچ 

دنارب  اهناتساد  ناتساد  نآ  زا  دناوخب ***  ار  نارس  نادبؤم و  همه 
مین  ود  دش  هم  صرق  وا  رحس  زا  هک  میتی ***  هدیسر  ون  نیا  راک  زا  هک 

دش  میب  زا  رپ  ام  رگشل  ناز  هک  دش ***  میب  زا  رپ  شرحس  نم ز  لد 
هتخات  نورب  ام  روشک  يوس  هتخاس ***  هپس  نوسفا  هب  رحسب و 

یمه  دیوگ  شیک  هر  ار  ناهش  یمه ***  دیوش  تسد  ناهش  نوخ  ز 
تسیدزیا ای  تسا  دنژن  وید  ز  تسیچ ***  راک  نیا  ریبدت  مینادن 

ناهن  زار  دنداشگ  رب  لد  ز  نادبؤم ***  نا  زار  نوچ  دندینش 
میا  هدینشب  زار  نانهاک  زا  مه  میا ***  هدید  ام  هنهک  رتفد  رد  هک 

دیما  دربن  نارای  رهش  زا  هک  دیدپ ***  يرایرهش  یکی  دیآ  هک 
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دشک  رس  وا  يار  زا  هک  ره  دشک  دشک ***  رب  نیک  غیت  نید  شیک و  یپ 
ربخ  یناهن  زار  دیوگب ز  رو ***  هنیک  دوش  نیک  یپ  مدرمب 

نتخیگنا  رب  یهاپس  وس  رهب  نتخیر ***  نوخ  مزر و  زا  دیاساین 
دنروآ  وسراچ  زا  هراچ  رگا  دنروآ ***  ور  مزر  رد  هک  وس  رهب 
ناتسار  ناتساد  ناز  دنناوخب  ناتساد ***  یکی  یتیگب  هدناوخن 
نز  درم و  وا  شیک  رد  دنیآ  رد  نمجنا ***  ةرهش  وا  نید  دوش 

دنزگ  احیسم  شیکب  درآ  رد  دنسپ ***  دوخ  دوخ  نیئآب  نیدب و 
راگزور  شدرگ  دوش  شماکب  راوخ ***  هنیشیپ  نیئآ  نید و  دنک 

وا  زاسمد  دندرگ  رهم  هم و  وا ***  زاوآ  رپ ز  دوش  یتیگ  ود 
هتخیگنا  ددرگ  اه  هنتف  یسب  هتخیر ***  نیمز  رب  دوش  نوخ  یسب 
هآ  درس  یکی  لد  زا  دروآ  رب  هاش ***  دینشب  زار  نانهاک  زا  هچ 

تسد  دش ز  ام  شیک  تلم و  همه  تسکش ***  دش  ام  نیئآ  نید و  رب  هک 
دش  راوخ  همه  تلم  تفه  وز  هک  دش ***  رادیدپ  ون  زا  تلم  یکی 

ریزب  یهاگ  تسا و  زارف  رب  هگ  هک  ریپ ***  خرچ  نیا  راتفر  تسا  نینچ 
هار  رسکی ز  دندرگ  زاب  همه  هاپس ***  اب  سپ  دورف  نیا و  تفگب 

گنرد  رسارس  دش  نارس  باتش  گنج ***  راکیپ  نیئآ و  دندرون 
ص )  ) لوسر ترضح  تمدخب  نتشون  همان  دوخ و  رادرک  زا  رصیق  ندش  مدان  نایب  رد 

دای  مزر  هنیک و  ناز  دندرکن  داش ***  مزر  زا  دنتشگزاب  همه 
ساره  رپ  دب  گنج  نآ  زا  داشلد  هک  ساپس ***  رصیقب  رسکی  دنتفرگ 
دومن  نامرد  هنوگنیا  زا  درد  نآب  دومن ***  ناسآ  راک  دوخب  رصیق  هچ 
تشک  رهم  نآ  ردنا  نیک  ياج  ربا  تشون ***  ربمیپ  يوس  همان  یکی 

امنهر  ناهج  قلخب  هدومن  ادخ ***  هدیزگرب  ارت  رم  يا  هک 
تساجک  ملاعب  ینید  وت  نید  وچ  تسار ***  هار  وت  جاهنم  هدومن ز 
یتساوخ  یتسار  همه  ار  ناهج  یتسار ***  زجب  هدیدن  وت  زا  یسک 

هتخودنا  وت  زا  ناهج  یتسرد  هتخومآ ***  وت  زا  یتسار  نامز 
راع  تسین  وت  نیئآ  نید و ز  ز  راگدرورپ ***  دیدرگ  رای  ارت 

لوبق  ار  وا  نید  ناجب  نیامن  لوسر ***  نیدب  میآ  نم  نیتسخن 
راید  برثی  يوس  دش  هداتسرف  رایرهش ***  نآ  راتفگ  متخ  دش  هچ 

جنرب  ندیشک  زا  دش  روجنگ  هک  جنگ ***  روجنگب  رصیق  دناشفا  رب 
رهگ  جنگ  ابید و  شرف  یسب  رز ***  میس و  هردب و  هیده و  یسب 

جارخ  هلاس  تفه  دب  مور  زا  هک  جات ***  هزوریف  نیرز و  تخت  یکی 
داب  وت  جنگ  هدنکآ  روشک  رهب  داب ***  وت  جنر  ياپ  نیاک  داتسرف 

دیزگ  يداش  همان  نآ  زا  ربمیپ  دیسر ***  ربمیپ  يوس  همان  نآ  هچ 
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دیشک  برثی  يوس  نانع  اجنآ  زا  دید ***  کلم  نآ  رد  دوخ  يزوریف  هچ 
تشاد  هیاس  يآ  رام  رس  رب  ملع  تشارفرب ***  ملع  برثیب  ربمیپ 

دش  هزاوآ  رپ  روشک  تفه  همه  دش ***  هزات  يربمغیپ  مسر  وا  زا 
متخادرپ  هنوگنیدب  ار  نخس  متخاس ***  ناتساد  نیا  ماجرف  هچ 

اشگ  روشک  تشگ  ادخ  کلمب  ادخ ***  کلم  يارآ  روشک  نوچ  هک 
نیرفآ  ناج  مان  زا  رپ  دش  ناهج  نیگن ***  رب  وا  مان  دش  هچ  ار  ناهج 

زاب  هدنام  نت  نازارف ز  رس  رس  زارفرس ***  دش  کلم  روشک  رد  هچ 
سانش  نادزی  تشگ  نامز  نیمز و  ساپس ***  ار  وا  تفریذپ  هنامز 

دش  هدولاپ  زغم  رس  ار ز  متس  دش ***  هدوسآ  رب  شداد  روشک ز  هچ 
وا  تخت  زا  تشارفارب  رس  کلم  وا ***  تخب  زا  تشگ  نامداش  کلف 

ادخ  لوسر  شدندناوخ  ناهج  اور ***  نامرف  تشگ  ناور  نامرفب 
يدزیا  هر  اراکشآ  دومن  يدب ***  زا  مد  تسب  ورف  هنامز 

روش داتفا  رد  احیسم  موقب  رون ***  رپ ز  دش  کلم  وا  داد  زا  وچ 
هتساک  وا  زا  احیسم  نید  هک  هتسارآ ***  ینید  ناهج  رد  وا  هک 

سوردنس  ةدننام  تشگ  شخر  سور ***  هاش  ناتساد  نآ  دینشب  هچ 
بش  هریت  امب  نشور  زور  دش  هک  بل ***  داشگب  درک و  نمجنا  یکی 

دیشک  رس  يوسیع  بهذم  زا  هک  دیدب ***  یلوسر  برثی  کلم  زا  دش 
مرب  نامرف  هلمج  ناربمغیپب  مرورس ***  نارورس  همه  رب  نم  هک 
دننم  مزب  نانیشن  فص  همه  دننم ***  مزع  مزعلاوذ  مزعلاولوا و 

تسس  دهع  همه  ار  ایبنا  يدش  تسرد ***  دوبن  یتشگن  رگ  نمب 
تسادخ  احیسم  دیوگ  هک  ناتسدب  تساوران ***  ادخ  رب  لثم  کیرش و 

تسین  هدنب  یکی  زا  ریغب  احیسم  تسین ***  هدنیاپ  دنوادخ  زج  ادخ 
تسین  زار  مرحم  یسک  شزار  ز  تسین ***  زابنا  روای  ار  دنوادخ 

دنک  يزاسمزر  نید  ياوعدب  دنک ***  يزارفرس  نیک  ریشمشب 
( 258 هحفص (  وجب  نوخ  دنک  ناگرزب  نوخ  ز  وا ***  نید  يوس  دیان  هک  ره  دشک 

زاب  دنتشگ  هلمج  دوخ  نیئآ  ز  زارد ***  دش  وا  تسد  رب  موب و  رهب 
تسکش  نایاشگ  روشکب  دمآ  رد  تسد ***  درشفا  هچ  یئاشگ  روشکب 

لوسر  ار  وا  دندناوخ  دندومن و  لوبق ***  ار  وا  نید  وا  ریشمش  ز 
تسیرگ  دیابب  احیسم  نیدب  تسیز ***  دنچ  رگا  دزاس  هنوگنیدب 

ام  ناکاین  نید  راوخ  دنک  ام ***  ناکاپ  نیئآ  دزادنا  رب 
نتخادرپ  کلم  روشک و  وا  زا  نتخاس ***  نونک  دیاب  هراچ  یکی 
مینک  نوسفا  هچ  نوسفا  رپ ز  نیرب  مینک ***  نوچ  وا  نارد  مینادن 

ور  دندومن  وا  يوس  خساپب  وا ***  راتفگ  هچ  نادرگ  دندینش 
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نامسآ  دشک  رس  وت  يار  زا  یک  نامز ***  رخف  موق و  رتهم  يا  هک 
میرپسن  یهر  یتیگب  هر  نآ  زج  میرب ***  نامرف  هلمج  وت  نامرفب 

هاوخ  ژاژ  واب  دیاب  تفگ  نینچ  هاش ***  دیدرگ  داش  ناشراتفگ  ز 
نخس  وا  اب  هنوگ  ره  دنیوگ  هک  نهک ***  نارو  شناد  هداتسرف 

وا  نید  بهذم و  زا  دنسرپب  وا ***  نیئآ  ار و  وا  دننیبب 
تسش  تسد  نیک  شنوخب ز  دیایب  تسرد ***  درادن  یسیع  نید  رگا 

نارک  رانک و  دشابن  ار  وا  هک  نارگ ***  وس  ره  میرآ  رگشل  یکی 
بش  میزاس  زور  برع  موقب  برع ***  موق  هاگنب  میزوسب 

يول  لاز  میزاس  كاپ  ناهج  یط ***  میئامن  یتسرپ  تب  هر 
مینک  رب  نب  خیب و ز  زار  مرح  مین ***  ردنا ز  شتآ  نیمز  احطبب 
نارک  ره  زا  هنوگ  ره  دنبایب  ناروشناد ***  دومرف  نیا و  تفگب 

دناوخب  ار  يروشناد  رهش  ره  ز  دناوخب ***  ار  يرتهم  يروشک  ره  ز 
نز  يار  روشناد و  ناگرزب و  نمجنا ***  دندمآ  رب  موب و  رهز 
دنسپ  دوخ  شک  ندرگ  ناریلد  دنمشوه ***  روشناد  ناگرزب 

راید  یمور  ناگرزب  نیزگ  راگزور ***  هرهش  يروشنادب 
يرو  شنادب  ناشیا  دننامب  يرفولین ***  خرچ  دب  هدید  مک  هک 

رایشوه  كریز و  هدید و  ناهج  راک ***  هزیکاپ  نایوگ  زغن  نخس 
وگ  برچ  نخس  يوگ  زغن  نخس  وخ ***  هدیدنسپ  يار و  هدیدنسپ 

رادمان  همه  يوجمان و  همه  راید ***  رخف  موق و  رتهم  همه 
ریمض  نشور  اناد و  دنمدرخ و  ریرس ***  تخت و  جات و  بحاص  همه 

هتخادرپ  تشگ  ناشراک  همه  هتخاس ***  نارو  شناد  راک  دش  هچ 
راثن  رهب  هاش  ناشداد  یسب  راوهاش ***  رهوگ  زا  میس  رز و 

رهگ  هنوگ  دنچ  وا  رب  هدناشن  رزب ***  للکم  نیرز  جات  یکی 
راثن  ربمیپ  رهب  هداتسرف  راوشوگ ***  ةراپ  ود  تخت  یکی 

ربمغیپ ص تمدخب  ایاده  اب  اهنآ  ندش  فرشم  برثی و  بناجب  مور  رصیق  ناگداتسرف  ندیسر  نایب  رد 
رهگ  رد و  رپ ز  اهردب  یسب  رب ***  هدرب  دص  توقای و  هردب  هد  ود 
نید  ياراد  يوس  ناگ  هداتسرف  نیمزرس ***  نآ  زا  رصیق  داتسرف 

دندمآ  مانالا  ریخ  هاگردب  دندمآ ***  ماگ  زیت  ناگداتسرف 
هتساریپ  همامع  جات و  رس  هتسارآ ***  رز  میسب و  دوخ  نت 

اپ  تسد و  تنیز  رز  لاخلخب  ابق ***  هالک و  بیز  هدرک  رزب 
رز  دنب  رمک  دنب  میس و  رمک  رهگ ***  ردب و  نت  هتسارایب 

بان  رز  ناسلیط  رب  هدومزآ  رب  بآ ***  هداد  رزب  ار  ابق  ادر و 
دندمآ  زار  ياناد  کیدزنب  دندمآ ***  زاین  زار و  رپ ز  یسب 
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زاجح  لوسر  يوس  دنتفرب  زار ***  رپ ز  یلد  احیسم  نیدب 
رشبلا  ریخ  هاگرحس  هاگ  هک  ربخ ***  ناسنیدب  يوار  داد  نینچ 

فص  دنتسب  رکذ  یپ  کیالم  فرشلا ***  تیب  دمآ ز  دجسم  يوس 
زاین  زار و  راک  زا  تخادرپ  وچ  زار ***  تفگ  نارواد  رواد  اب  هچ 

دندمآ  زامن  رد  دوخ  نیئآ  هب  دندمآ ***  زارف  ناتسرپ  احیسم 
دنتخادرپ  راک  دوخ  نیئآ  هب  دنتخاونب ***  سوقان  ابیلچ و 
نیلسرملا  دیس  اب  دنتفگب  نید ***  ناگرزب  ناشیا  عنم  یپ 

دادن  نتفر  نذا  ادخ  لوسر  داتس ***  اپ  رب  رکبوب  راک  نآ  رد 
مد  دنراین  رد  نانمشد  نآب  ممالا ***  ریخ  دومرف  باحصاب 

زور  خاک  بش  مزب  رب  تسارایب  زورف ***  یتیگ  دیشروخ  هچ  دمآ  رب 
ادخ  رون  شرع  ةورذ  رب  وچ  اج ***  تشاد  دوخ  جارعمب  ربمیپ 

شیک  نیئآ و  دوب  ناش  هک  ناسنادب  شیوخ ***  نیئآ  هب  ناتسرپ  احیسم 
دندمآ  نیلسرملا  دیس  يوس  دندمآ ***  نیما  لوسر  يوسب 

شومخ لومخ و  تبیه  بل ز  یلو  شورخ ***  رپ  لد  دندیشک  فص  همه 
تخت  كاخ  زا  جات و  شا  هنیمشپ  ز  تخب ***  رف و  اب  دندید  هاش  یکی 

وج  هار  کلف  باتفآ و  دبن  وا ***  کیدزنب  یشاب  رود  شا  هن 
مد  هتسب  ورف  احیسم  نارازه  مک ***  ردق  وا  هاگردب  ار  کلف 

لیلخ  میلک و  وا  رکاچ  نیمک  لیلج ***  راگدرک  وا  ناوخ  انث 
هدنتسرپ  یسیع  وچمه  دص  ود  ةدنب ***  نیمک  یسیع  شرابردب 

ناکم  زا ال  رترب  ناکم  شهاج  ز  نامسآ ***  زا  هدرب  ورگ  شهوکش 
هآ  رپ ز  لد  ياج  رب  دندنامب  هاج ***  ورف  نآ  زا  ناتسرپ  احیسم 
باتفآ  وترپ  رد  تارذ  وچ  بات ***  شوهیب و  ياج  رد  دنداتس 
دوب  راوید  شقن  نآ  رد  احیسم  دوب ***  راب  هگرابنا  رد  ار  درخ 

هاگن  يدرک  هار  وا  هار  رب  هن  هار ***  راتفگ  تشاد  وا  يوس  رب  هن 
نامگ  یب  نابز  زا  هدش  اهناهد  ناهد ***  ردنا  کشخ  هدش  اهنابز 

نمجنا  نآ  زا  دیوگ  تساوخیمه  نخس ***  وا  اب  هکسک  نآ  ره  ناشیا  زا 
تشادن  نتفس  زار  رد  شنابز  تشادن ***  نتفگ  يارای  میب  سب  ز 

ناوتان  هدش  وا  یئاناوت  ناوریپ ***  نت  اجنآ  يدنام  ورف 
زاین  زار و  راک  زا  دنام  ورف  زاب ***  داشگب  هدید  هتسب و  نابز 

دوب  رادقم  ردق و  وا  راتفگ  هن  دوب ***  راب  وا  دزن  ار  هدنیوگ  هن 
تشاد  هاگآ  هدید  وا  يور  زا  هن  تشاد ***  هار  شندید  يوس  یمشچ  هن 

دوب  هدنتسرپ  میرم  وچ  نارازه  دوب ***  هدنب  وا  راب  ردب  احیسم 
ناور  ناشنت  دش ز  ناور  تشحو  ز  نانچ ***  يراصن  موق  دندید  هچ 
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درد  رپ ز  لد  هاج  تمشح و  نازو  درز ***  هراسخر  درد  زا  رپ  لد  همه 
شیک  ناشدب و  هکناسنادب  تیحت  شیوخ ***  نیئآب  مد  ره  دندومن 

دوجس  رد  یهگ  عوکر  رد  یهگ  دورد ***  ار  وا  دندومن  مدامد 
ادخ  لوسر  رب  رظن  هدوشگ  اپب ***  اجنآ  رایسب  دنداتس 

درد  رپ ز  اهنیس  کلف  راک  ز  درز ***  هراسخر  درد  زا  رپ  لد  همه 
(259  ) هحفص رظن  ناشیا  يوس  رب  دنکفین  رشبلا ***  ریخ  لوبقم  دنتشگن 

ار ادخ  لالج  ناشیا  ندومن  هدهاشم  لوسر ص و  تمدخب  رصیق  نالوسر  ندیسر  نایب  رد 

ادخ  لوسر  يوسب  هدید  ود  اپب ***  ناریح  دنداتس  ینامز 
ادخ  رون  رپ ز  دش  ياج  همه  اج ***  دمآ ز  رب  ربمیپ  هگان  هک 

ناکم  دش  ناکمال  شهر  كاخب  نامسآ ***  شتکوش  زا  دروآ  مخ 
رود  دنداتس  ناتسرپ  احیسم  رون ***  رپ ز  نامسآ  ات  تشگ  نیمز 

هام  دیشروخ و  دنتسشن  شهارب  هاگراب ***  يوس  ربمیپ  دش  ناور 
وا  راک  زا  دندنامب  یتفگش  ور ***  هدروآ  رگیدکی  يوس  همه 

دندمآ  زار  رپ ز  لد  هشیدنا  ز  دندمآ ***  زارف  دوخ  لزنم  يوس 
رگداد  رد  وا  زج  تسین  یسک  رف ***  بیز و  نیاب  تکوش  ناش  نیاب 

تسیربمغیپ  جات  هدنزارط  تسیرواد ***  دنسم  هدنزارب 
دنک  یئادخ  هنوگچ  احیسم  دنک ***  یئامن  دوخ  رگ  هنوگنیدب 

تسیرگ  دیابب  ام  رب  راکنیا  رد  تسیچ ***  راک  نیا  ماجرف  مینادن 
تسج  تخس  هراچ  یکی  دیاپب  تشکب ***  ار  ام  نیئآ  نید و  نیمه 
دیفس  زور  هریت  بش  زا  دیمد  دیش ***  تفر  رارف  رب  رادید  زور  هچ 
شیپ  دنتفر  هراب  رگد  مغ  زا  رپ  شیوخ *** نیئآ  هب  ناتسرپ  احیسم 

زاجح  لوسر  تعن  دندومن  زار ***  رپ ز  یلد  زاین و  اب  یلد 
هاج  ردق و  ناشدوزفین  درکن و  هاگن ***  ناشیا  يوس  نیما  لوسر 

یسک  ایوگ  دیدرگن  ناشیاب  یسب ***  اجنآ  دندنام  ياپ  رب  وچ 
لاک  میب  زا  هدنام  ورف  تبیه  ز  لال ***  هتشگ  همه  اه  نابز  تشحو  ز 

بآ رپ ز  اه  هدید  یبن  راک  ز  بات ***  شوتیب و  ياج  رب  دندنامب 

شرازگ لوسر ص و  ترضح  تمدخ  میس  مزر  رد  رصیق  نالوسر  ندمآ  رد  راتفگ 

مد  تسب  ورف  یتیگ  ود  شمیب  ز  مما ***  لوسر  اج  زا  هچ  دمآ  رب 
فسا  تسد  دوسیم  رفک  مهب  فرشلا ***  تیب  يوس  وا  هچ  دش  ناور 
هآ  رپ ز  یلد  کشا و  رپ ز  یخر  هار ***  دنتسج  شیوخ  لزنم  يوس 

يربمغیپ  هاگرد  دیسوبب  يرواخ ***  ورسخ  رگد  زور  هچ 
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زور  ود  نآ  ناشدومنب  هچنآ  دومن  زور ***  مین  میس  زور  دنتفرب 
راگزور  ناشرادیدب  دش  هیس  راوخ ***  دنتشگ  هنوگنیز  هچ  ار  اضق 

تسکش  دمآ  رد  ناتسرپ  یسیعب  تسپ ***  دنتشگ  هلمج  وا  رادرک  ز 
دندمآ  نیب  شیپ  یپ  کیاکی  دندمآ ***  نید  باحصا  يوس  همه 

لوبق  درادن  ار  ام  هچ  رهب  هک  لوسر ***  راک  تیاکش ز  رپ  نابز 
دیدن  ار  ام  دومنن  يور  امب  دیرگنن ***  نامز  کی  ام  يوس  ارچ 

میدمآ  زارد  هار  نید ز  یپ  میدمآ ***  زاین  رپ  لد  اب  ام  هن 
امنهر  دش  هارمگ  موق  نآ  رب  اج ***  دمآ ز  رب  ناملس  دینشب  هچ 

رذگهر  نآ  زا  درب  ناشهارمهب  رگداد ***  رواد  هناخ  يوس 
يربهر  نارواد  رواد  يوس  يرواد ***  نآ  رد  ناش  یلع  يوسب 
تفگ  زاب  یبن  یلع و  راک  ز  تفس ***  زار  رد  ناشیا  رب  دومن و 

وا  زاوآ  مه  یناهن  زار  ز  وا ***  زارمه  شرع  رد  تسه  وا  هک 
راکشآ  دوب  يو  رب  تسناهن  راگزور ***  رد  هچنآ  ادخ  زار  ز 

تسین  زار  مرحم  ادخ  زار  ز  تسین ***  زاوا  مه  نادزیب  سک  وا  زج 
ور  دنداهن  وا  هگرد  يوس  وا ***  زا  یسیع  موق  نوچ  دندینش 

دندمآ  زاس  هراچ  هگرد  يوس  دندمآ ***  زارف  وا  هگرد  رب  هچ 
دندمآ  نارواد  رواد  يوس  دندمآ ***  نابز  رت  يرواد  نآ  رد 

ادخ  برق  دنتسج  ياج  نآ  رد  اج ***  دنتسج  هکنوچ  وا  کیدزنب 
باتفآ  هگرخ  رد  تارذ  وچ  بات ***  شوتیب و  ياج  رد  دنداتس 

تسرپ  نادزی  يور  ناز  هتشگ  همه  تسد ***  ناشلد ز  تفر  وا  يامیس  ز 
هتفای  ینشور  هم  رهم و  خر  هتفات ***  وا  يور  زا  هک  يرون  ز 

مدع  متک  احیسم ز  نارازه  مد ***  هدرواین  رب  هدروآ و  رب 
وگتفگ  رد  دنداتف  یناهن  وا ***  زاوآ  ناتسرپ ز  احیسم 

نامسآ  زا  دمآ  دورف  اجنیا  رد  ناهج ***  رد  رگد  احیسم  انام  هک 
رگن  یسیع  دنتشگ  يور  نآ  زا  رسب ***  ناشدبن  نیب  ادخ  مشچ  وچ 

يادخ  دیامن  نیب  ادخ  مشچب  يرگ ***  نادزی  تسا  روک  مشچ  اجک 
دوب  يار  ناشراتفگ  رادیدب و  دوج ***  ار ز  همه  ناتسرپ  احیسم 

هتفای  ینشور  هم  رهم و  خر  هتفات ***  وا  يور  زا  هک  يرون  ز 
وا  راسخر  رون  رپ  دندیدب  دوهی ***  موق  وچ  يراصن  هورگ 

میلک  دوهی و  انیس  روط  رد  هچ  میب ***  دیما و  رپ ز  یلد  هداتس 
هورگ نآ  رب  دومنب  هچنآ  دومن  هوژپ ***  شناد  موق  نآ  رب  هگان  هک 

مور رصیق  نالوسر  اب  رابرد  ظافلا  هب  لوسر ص  ترضح  ندومن  ملکت  نایب  رد 
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رون  دیبات  موق  نیا  رب  نادزی  ز  رود ***  دنتشگ  هقرف  نآ  رگ  نادزی  ز 
هار  جنر  زا  دیسرپ  دیدنخب و  هاش ***  رهم  رپ  دروآ  خر  ناشیا  رب 

دیدمآ  نومنهر  یپ  هر  نیا  رد  دیدمآ ***  نوچ  هار  نیا  زا  ام  يوس 
زاب  زارنیا  زا  میوگ  هک  هب  نامه  زار ***  هدیشوپ  هکنوچ  امش  رب  دوب 

رز  میس و  ششوپ  نید  نادرمب  رشبلا ***  ریخ  نید  رد  تسمارح 
مالس  دورد و  زج  وا  نیئآ  هب  مارح ***  دشاب  میظعت  هکنآ  رگد 

ور  كاخ  رب  دنداهن  کیاکی  وا ***  زاوآ  ناتسرپ ز  احیسم 
رگد  کی  اب  دنتفگ  زاوآ  رب  رس ***  كاخ  خر  زا  دنتشاد  رب  وچ 

تسادخ  میرم  هن  یسیع  هن  نادزیب  تسازس ***  ار  وا  قلخ  يدنوادخ 
تسیرگ  دیابب  میرم  یسیع و  هب  تسیک ***  دنوادخ  دشاب  هدنب  وا  رگ 

سب  تسا  نیمه  نادزی  هک  نادزیب  سک ***  تسین  وا  زج  یتیگ  دنوادخ 
هار  دنتسج  شیوخ  هناخ  يوس  هاگیاج ***  نآ  زا  داشلد  دنتفرب 

رس  دروآ  رب  رواخ  هاگرخ  ز  رگد ***  زور  هدنشخر  دیشروخ  وچ 
دندمآ  زار  ياناد  راتسرپ  دندمآ ***  زارف  ناتسرپ  احیسم 

دندمآ  زاین  رد  وا  نیئآ  هب  دندمآ ***  مانالا  ریخ  کیدزن  وچ 
( 260  ) هحفص

مانالا  ریخ  میظعت  دندومن  مالس ***  ردنا  مالسا  نیئآب 
هتخاس  دوخ  گرب  ابق  نیمشپ  ز  هتخادرپ ***  میس  ۀماج  زا  نت 
دیرگنب  نانک  مسبت  ناشیا  رب  دینش ***  ناشیا  زاوآ  وچ  ربمیپ 

شیوخ  کیدزن  داد  اج  مارکا  ز  شیپ ***  دناشنب  دیسرپ و  دیزاون و 
وا  زاوآ  ناشخر ز  تخورفا  رب  وا ***  زار  نیکرشم  نوچ  دندینش 

راثن  برثی  هاش  رب  دندومن  راثن ***  دوب و  هیده  ناش  هچنآ  همه 
لوبق  شدومن  دومن و  مسبت  لوسر ***  رسارس  اراصن  راثن 

دنتساوخ  اپب  رب  نخس  رهب  ز  دنتخادرپ ***  هیده  نآ  راک  زا  وچ 
باوج  زار و  میئوگ  میشوین و  باتفآ ***  دوش  ناشخر  وچ  ادرف  هک 

زار رپ ز  لد  ناج و  یبن  راک  ز  زاب ***  دنتفر  شیوخ  لزنم  يوس 

ار ناشیا  بانج  نآ  ندومن  هظعوم  تمدخب و  مراهچ  زور  يراصن  نالوسر  ندمآ  نایب  رد 

تسا  لطاب  وا  دزن  ام  ياهنخس  تسا ***  لگشم  نتخاس  نخس  وا  اب  هک 
رس  دروآ  رب  رواخ  هاگرخ  ز  رتخاب ***  هش  مراهچ  زور  وچ 

يادخ  لوسر  دزن  دندیسر  يار ***  نیئآب و  یسور  نالوسر 
ناینیشیپ  نیئآ  نید و ز  ز  نارک ***  ره  زا  هنوگ  ره  تفر  نخس 

يرواد  دش  متخ  هگیاج  نیدب  يربمغیپ ***  نیئآ  نید و ز  ز 
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يادخ  میرم  یسیع و  دنشاب  هک  يار ***  تسا  نینچنیا  ام  نید  رد  هک 
مشچ  داشگب  مشخ  زا  رپ  ناشیا  رب  مشخ ***  رپ ز  دش  دینشب  وچ  ربمیپ 

يادخ  ار  یئ  هدنب  یسک  دناوخ  هک  ياور ***  دشابن  بهذم  چیه  رد  هک 
تسامنهر  ناگدنب  رب  راک  رهب  تسادخ ***  دزیا  میناگدنب و  همه 

راسکاخ  ةدنب  زجب  احیسم  راگدرورپ ***  کیدزنب  دشابن 
لوبق  اراصن  موق  دندرکن  لوسر ***  ناهرب  دروآ و  تیآ  یسب 

شیوخ  نیئآ  هار و  زا  دنتشگن  شیک ***  دادیب  موق  اهزار  نآ  رب 
تسادخ  میرم  احیسم و  يادخ  تساتس ***  اناد  دنوادخ و  ار  ام  هک 
دوس  تشاد  اجک  نادان  موق  نآ  رب  دوشگ ***  نادزی  زار  یسب  ربمیپ 

دنسپ  دشابن  شهیب  نادانب  دنمشوه ***  ةدنناد  ياهنخس 
تشاد  تسد  يروشناد  دیایب ز  تشارف ***  رس  يروشنادب  نادان  وچ 

تسین  هاگآ  لد  شناد  رون  زا  شک  تسیرگ ***  دیاب  زودنا  شناد  نآ  رب 
تسیک  هدنناد  اناد و  هک  دناد  هچ  تسین ***  هاگآ  ینادان  وک ز  یسک 

رو  هرهش  دوش  رگ  يرگشنادب  رذگ ***  هدرکن  شناد  هک  لد  نآ  رب 
ناروشناد  هیام  رپ  کیدزنب  نارگ ***  هنوگچ  دشاب  هک  نک  هگن 

شرورپ  زا  شناد  نت  دزادگ ز  شنماناد ***  نادان  ياهنخس 
زیت  غیت  زجب  دیوگن  یباوج  زیتس ***  دیامن  نادانب  اناد  وچ 

تسین  هراچیب  ریغ  وا  راتفگ  هک  تسین ***  هراچ  وا  زج  ار  وا  رم  خساپب 
تسار  راتفگ  ار ز  وا  رم  دیآ  دب  تساک ***  جک و  زج  راتفگب  دیوگن 

رایشوه  ۀتفگ  دوب  هتسجخ  راگ ***  زیهرپ  نارایشوه  رب 
دنمک  نت  ملاع  رد  هک  اغیرد  دنمرحم ***  ناج  ار ز  رس  هکیناسک 

دنبب  ار  بل  وت  يرایشوه  رگا  دنب ***  داشگب  راتفگ  نادان ز  وچ 
ناتسار  رس  ناداهن  جک  اب  هک  ناتساد ***  نیا  رد  یقوشب  نک  هگن 

راکب  دیاین  ناراد  هرهم  رخ  وچ  راثن ***  رهوگ  دومنب  راتفگب 
نت  دنداهن  نتشکب  کیاکی  نتشیوخ ***  جک  يأر  هریخب ز 

يرواد  نآ  رد  برثی  هاش  اب  هک  يروای ***  دوخ  نید  رد  هدرک  نانچ 
دننک  نید  يرای  ناتساد  نیا  هب  دننک ***  نیرفن  ياجنآ  رگیدکیب 

رسب  دیآ  هشیپ  متس  زور  هک  رگدکی ***  رب  دنناوخب  ار  ادخ 
هاگیاج  نآ  رد  دزوسب  شتآب  هار ***  تسجان  هک  ره  یتسار  يوس 

يدب  ناکین  هیامنارگ  زک  نانچ  يدرخب ***  نادرخبان  دیاین ز 
رگد  راب  لهج  زجب  درادن  رو ***  راب  دوش  تلاهج  لخن  وچ 

نیب  شیپ  دزخ  يوسب  ددرگ  هک  نیرفآ ***  درخیب  نآ  رب  ادابم 
بارش  دراد  هک  انیمب  شنامگ  بآ ***  یلاخ ز  تسه  شا  هزوک  نیلگ 
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دنمشوه منم  شناد  کلم  رد  هک  دنلب ***  دنیب  شیوخ  ۀیاپ  نینچ 

اراصن اب  ندومن  هلهابم  باب  رد  هللا  لوسر  رب  راگدرورپ  دزن  زا  لیئربج  ندمآ 

تسین  دنویپ  چیه  واب  ار  درخ   *** تسین دنمدرخ  اناد  دزن  یلو 
شرورپ  دوب  ار  یتسار  اجک  شنم ***  جک  ۀیامیب  کیدزنب 
لیئربج  يربمغیپ  هاگردب  لیلج ***  بر  هاگرد  هگان ز  هک 

نخس  نیا  نامز  ره  نابز  رب  دب  هک  نهک ***  زار  ياناد  تفگ  نینچ 
رگیدکی  رب  دنیامن  نیرفن  هک  رشبلا ***  ریخ  اراصن و  نایم 
نیما  لیئربج  یبن  يوسب  نیمز ***  رب  نامسآ  زا  دمآ  دورف 

مالس  شداد  میظعت و  درک  ادا  مانالاریخ ***  هاگرد  دیسوبب 
لوبق  اراصن  نیا  توعد  امن  لوسر ***  شنیرفآ  همه  رب  يا  هک 

ناتساد  نیا  زا  ار  یتسار  هر  ناتسار ***  ناتساد  نیا  دنبای  هک 
راکشآ  نم  ناهنپ  زار  دوش  راگزور ***  ةرهش  دبا  ات  دوب 

رایم  ار  نتشیوخ  زج  هارمهب  رای ***  هار  نیا  رد  روایم  نم  زجب 
دوب  ناتسرپ  نادزی  يارالد  دوب *** نادزی  كاپ  توعد  نیا  هک 

يروای  ارت  رم  دسر  نم  زا  هک  يرواد ***  نیا  رد  نک  دوخ  رای  ارم 
دننت  رد  ناور  نشور  وچمه  ارت  دننم ***  ناگتسویپ  هکیناسک 

رب  هارمهب  یهاوخ  هک  سکنآ  ره  رسپ ***  نانز و  زا  تدوخ  نوچ  وت و 
دنهرمه  یتسار  هر  رد  نمب  دنهگآ ***  نم  زار  زا  هک  یناسک 

ربهار  زجب  دیاشن  هر  نیا  رد  ربم ***  ناشیا  ریغ  دوخ  هارمهب 
نک  راتفگ  يور  ادخ  يوسب  نک ***  رای  ار  دنوادخ  رم  دوخب 
ریگ  راوید  شقن  همه  ار  ناهج  ریگ ***  رای  ار  دنوادخ  ادخ و 

ماکب  شنیرفآ  ارت  ددرگ  هک  مارخ ***  نوریب  شیوخ  نت  ناجب و 
نتشیوخ  زج  هارمهب  روایم  نت ***  ياریپب  ناج و  يارایب 

نک  زاب  دوخ  يور  رب  زآ  رد  نک ***  زاس  ار  هار  نم  هارمهب 
دینش ناج  تحار  وا  ماغیپ  ز  دینش ***  نادزی  ماغیپ  وچ  ربمیپ 

يراصن هورگ  اب  ندومن  هلهابم  رگیدکی  اب  نید  باحصا  ندومن  وگتفگ  نایب  رد 

دای  درک  نیرفآ  ناج  ماغیپ  ز  دادماب ***  ندناوخ  نوچ  درک  ادا 
( 261  ) هحفص تسشن  رترب  هشرع  نیرب  شرع  ز  تسشن ***  ربنم  شرع  رب  وچ  ناوخ  انث 

شوه  تفر  وا  راتفگ  یتیگ ز  ود  شورس ***  ناریح  تشگ  وا  راتفگ  ز 
نیرفآ  ناج  ياراد  دیشوین  نیما ***  لوسر  زار  نیتسخن ز 

دندش  ناوخ  نیرفآ  همه  کیالم  دندش ***  ناریح  هتفگ  نآ  زا  قیالخ 
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ور  هدروآ  رگیدکی  يور  همه  وگتفگ ***  رد  باحصا  دنداتف 
تسیک  يربمیپ  اب  وا  هبتر  رد  هک  تسیک ***  باحصا  ناشیوخ  ایآ ز  هک 

دوب  نادزی  تسه  یسک  رگ  وا  وچ  دوب ***  ناسآ  هن  ربمیپ  لامه 
رسپ  درادن  رتخد  هس  زا  ریغب  رشبلا ***  ریخ  رهد  رد  هکنآ  رگد 
دازن  زگره  رهد  ردام  وا  وچ  دای ***  درک  وا  هک  ار  یئوناب  رگد 

نب  هن  ار  ناتساد  نیا  منیب  رس  هن  نهک ***  ریپ  تفگ  شوخ  هچ  ناتسدب 
نیما  لوسر  زا  تیآ و  نآ  زا  نید ***  باحصا  دنداتف  رد  مهب 

وگ  زار  دوش  اهنتب  انامه  وا ***  ریغ  ناشن  نیا  رب  تسین  سک  هک 
لاحم  دشاب  لاح  ار  راکنیا  هک  لایخ ***  ار  یسک  ره  دش  همیسارس 

زارف  زا  يرواخ  هش  دش  ارف  زاجح ***  هاش  میظعت  رهب  زا  وچ 
نیلسرملا  دیس  ارک  ایآ  هک  نید ***  باحصا  هشیدنا  رد  بش  نآ  رد 

ادخ لوسر  نیرق  ددرگ  هک  ادر ***  مه  دوخب  دیامن  ادرف  هک 

هلهابم تهجب  مدرم  ندمآ  هنیدم و  ياه  هچوک  رد  لالب  ندومن  يدانم  نایب  رد 

زار  تفگ  نیرفآ  ناهج  اب  یسب  زاین ***  يور  ربمیپ ز  هگنابش 
تساوخ  رادناهج  زا  نیرفآ  ناهج  زاین ***  يور  ربمیپ ز  ار  ادخ 

ریپ  خرچ  وا  رون  زا  تشگ  ناوج  ریش ***  تخت  رب  دیشروخ  وچ  دمآ  رب 
کلف  مراچب  احیسم  دش  لجخ  کمس ***  ات  نامسآ  دش  رون  زا  رپ 

يوه  ياه و  زا  رپ  دش  نامز  نیمز و  ور ***  دروآ  دجسم  يوس  ربمیپ 
زاس  راک  اب  زار  نآ  زا  تفگ  یسب  زاین ***  يور  دروآ  دجسم  يوس 

شیپب  نذؤم  دیاک  دومرفب  شیوخ ***  دنوادخ  زار  تسناد  وچ 
ارس  زا  یسک  دیاین  نوریب  هک  ادن ***  دیامن  سپ  ات  دومرفب 

ادخ  لوسر  سانشان  دوب  ارس ***  زا  دور  نوریب  هکسکنآ  ره 
تسین  هدنب  ار  دنوادخ  ادخ و  تسین ***  هدیدنسپ  نادزی  کیدزنب 

لالب  دمآ  رب  نز  رب  رازابب و  لالجلاوذ ***  ربمغیپ  نامرفب 
نیرفآ  ناج  نامرف  تسا  نینچ  نید ***  لها  زا  سک  دیاین  نوریب  هک 

یسب  دراد  هیاپ  رگا  دیایب  یسک ***  رجاهم  زا  مه  راصنا و  زا 
سفن  دراین  رب  یسک  هر  نیا  رد  سکچیه ***  نورب  برثی  دیاین ز 

لوسر  ادخ و  ياعد  زا  ریغب  لوبق ***  ددرگن  یئاعد  هر  نیا  رد 
اپ  تسد و  دش  تسس  ناشیاج  نآ  رد  ادن ***  نیا  نید  لها  نوچ  دندینش 

ناور  دش  همطاف  ۀناخ  يوس  ناج ***  سنا و  هش  دجسم  دمآ ز  رد 
ادخ  روادب  دمآ  رگشیاتس  اج ***  داد  دوخ  کیدزنب  ار  یلع 

دوتس  ار  یلع  دیدب و  ار  یلع  دوشگ *** نیبقح  مشچ  یلع  يورب 
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نیرفآ  ناهج  زار  تفگ  واب  نیرفآ ***  ناج  ياراد  دمح  زا  سپ 
وب  وت  دوب  یتیگ ز  ود  دوجو  دوجو ***  ادیپ  وت  دوجو  زا  يا  هک 

نت  ناج و  وت  ناج  زا  هزات  ارم  ندب ***  ناور  اهناج  وت  ناج  ز 
تسادخ  راک  وت  راک  هک  نادزیب  تسار ***  تشگ  ادخ  راک  وت  راک  ز 

نم  يو  زا  رت  نیگنس  وت  گنس  ز  نم ***  يوزاب  تسار  دش  وت  تسد  ز 
دوب  وت  داز  تسد  نیرفآ  ناهج  دومن ***  شنیرفآ  نیرفآ  ناج  هچ 

تفگ  زارنآ  وت  نایب  نابز و  تفس ***  رارسا  رد  نک  رما  رد  هچ 
دیرفآ  ناکم  نوک و  وت  يادن  دیدب ***  دمآ  یتسه  وت  کناب  کی  ز 

تسار  تشگ  نمب  توبن  روما  تساوخ ***  رای  ارت  رم  نمب  نادزی  هچ 
نیرق  نم  اب  درک  ارت  نادرم  ز  نیرفآ ***  ناج  ياراد  هیآ  نیا  رد 

سک  وت  زا  ریغ  تسین  نم  دننامب  سب ***  نادزی و  تساوخ  ارت  ارم و 
رب  هدروآ  رب  مدوجو  لاهن  رب ***  يرایب  نم  ۀعاردب 

امن  نادزی  يور  نایناحورب  امن ***  ناج  تنیز  منت  شوپ  ز 
ناتسار  دبا  ات  نآ  زا  دنیوگ  هک  ناتساد ***  نیز  تسیزار  زورما  هک 

دنرتسگ  نیرفآ  نامز  نیمز و  دنرگ ***  اشامت  الابب  کیالم 
هار  شرف  نایسدق  ةدید  هدش  هاگن ***  رهب  هراظنب  وس  ره  ز 

رس  دروآ  رب  يروح  هفرغ  ره  ز  رگن ***  نادزی  میشاب  سودرف  ز 
راو  دیشروخ  هتشگ  اه  هرذ  همه  راظتنا ***  رد  هلمج  ناهج  ات  ناهج 

دیرگنب  نیرفآ  ناهج  يورب  دیرگنب ***  نیرفآ  ناج  يوس  ات  هک 
زار  ياناد  دننیب  دننیب و  هب  زاس ***  راک  رداق  تردق  همه 

نم  دنزرف  ود  ناج و  يارالد  نم ***  دننامب  نادزی  تساوخ  ارت 
سانش  نادزی  سان  تجح  دوب  سان ***  نج و  رب  زار  نیز  رشح  ات  هک 
نسح  نیسح و  زا  ریغ  تسین  یسک  نم ***  دنزرف  هک  نادزی  يارادب 

دنربمغیپ دنزرف  رادناهج  دنربهر ***  نارواد  رواد  يوس 

يراصن هورگ  اب  ندومن  هلهابم  تهجب  دجسمب  لوسر  ةدومرفب  ابع  لآ  ندمآ  نایب  رد 

ناوتان  نت  اناوت  ناشنت  ز  ناور ***  ناشیا  ناج  زا  نت  رد  ارم 
تسار  هماجنیا  تسا  رهز  يالابب  تساوخ ***  دیآ  رد  هک  ار  یئوناب  رگد 

تسمیرم  شهگ  رد  مداخ و  نیمک  تسمک ***  یتیگب  وا  نوچ  يوناب  هک 
باجتسم  قح  دزن  شتوعد  دوب  باتفآ ***  ینشور  شخر  زا  تفرگ 

دناشف  رد  وا  راسخرب  هدید  ز  دناوخ ***  شیوخ  رب  ارهز  نیا و  تفگب 
راوهاش  رد  شداد  هیده  لد  ز  راثن ***  رهوگ  درک  وا  رب  هدید  ز 

ادر  ینامی  يو  رب  دیشوپب  اج ***  داد  دوخ  کیدزنب  ار  وا  رم 
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داهن  رسفا  شرع  رس  رب  رز  ز  داهن ***  رس  رب  شنیرز  جات  یکی 
رظن  شداتفوا  وا  يامیسب  رشبلا ***  ریخ  تسارایب  ار  وا  وچ 

تشادن  رب  وا  زا  مشچ  ارچ  منادن  تشامگ ***  رب  وا  رب  نیب  ادخ  مشچ  وچ 
دید  جات  رسفا و  وا  ریز  ناهن  دید ***  جارعم  رارسا  وچ  ربمیپ 

ور  درک  نیرفآ  ناهج  يوسب  وم ***  يورنآ و  زا  دنام  ورف  یتفگش 
درک  دای  یسب  ارهز  فاصوا  ز  داشگ ***  شیاتس  نابز  نادزیب 
دوشگ  ارناهج  ارهز  رادید  ز  دومن ***  يرای  دنزرفب  ار  وا  هک 

تساوخ  شیپ  ار  دنزرف  ود  سپ  نآ  رد  تسار ***  هنوگنیدب  ارهز  راک  دش  هچ 
ربش  ریبش و  نادنخ  ود  ناشلدب  رشبلا ***  ریخ  دزن  نوچ  دندیسر 

دیکچ  رب  خرب  شکش  رس  هدید  ز  دیدب ***  ناشیا  راسخر  وچ  ربمیپ 
( 262  ) هحفص

درک  زاب  نیرفآ  ناج  زار  رد  درک ***  زاغآ  ندناوخ  انث  ناشیا  رب 
ربب  اریکیره  رس  دیشوپب  رشبلا ***  ریخ  دروایب  تعلخ  ود 

لیربج  دب  هدروآ  رب  ناشیا  رب  لیلج ***  يادخ  دزن  زورنآ  هک 
رف  بیز و  ار  دنبلد  دنزرف  ود  رشبلا ***  ریخ  شیوخ  همامع  ز 
ادخ  رواد  رکش  زا  رپ  ینابز  اجز ***  دمآ  رب  يداش  ومن و ز 

تشاد  دنسرخ  دنبلدب  ارلد  هک  تشاد ***  دنزرف  دیمارگ و  ار  وا  هک 
لیلخ  حیبذ و  نوچ  ار  دنزرف  ود  لیلج ***  يادخ  وا  اب  هدرک  نیرق 

نمجنا  وا  لآ  همه  شدرگب  نت ***  هدیشوپب  ینامی  دربب 
دیدب  ار  وا  يارالد  يور  وچ  دیرگنب ***  یلع  يورب  ربمیپ 

راکشآ  وا  يور  رد  دید  همه  راگدرک ***  تردقب  هچنآ  ناهن 
لدب  یب  وا  دنوادخ  تاذ  وچ  لزی ***  مل  تردق  نایع  شتاذ  ز 

نسح  تسد  تفرگب  دیشوپب و  ننملاوذ ***  هش  ینامی  يادر 
ادر  ریز  دنتشگ  ود  ره  ناهن  اج ***  درک  وا  شوغآ  ردنا  نیسح 

لالجلاوذ  تکوش  وا  زا  دش  نایع  لالج ***  هوکش و  نیا  اب  هچ  دمآ  رب 
نارواد  رواد  وا  رای  هدش  ناور ***  وا  یهارمهب  دش  یلع 

ادخ لوسر  لالج  دش  نایع  ادرمه ***  ادخ  لوسر  اب  دش  وچ 

ایجنلا هسمخ  باب  رد  کلم  سنا و  نجب و  ندومن  ادن  یهلا و  سدقا  بانج  ندومن  تاهابم 

راگدرک  هگرد  زا  دمآ  ادن  رای ***  تشگ  وا  هارمهب  ارهز  وچ 
کلف  هن  رس  ات  نیمز  متفه  ز  کلم ***  كولم و  سناب و  نجب و 

زاس  راک  رداق  تردق  يوس  زاب ***  دیئامن  نیب  ادخ  مشچ  هک 
رگن  نادزی  مشچ  اب  دینیبب  رگداد ***  رواد  تیآ  يوس 
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شورخ  دمآ  رب  نادزی  هاگرد  ز  شوگ ***  تشگ  وا  زاوآ  یتیگ ز  ود 
تشگ  زاوآ  رپ ز  کلف  هن  همه  تشگ ***  زاب  يرد  ینامسآ  ره  ز 

باجح  هن  دش  هدنکفا  رب  الابب  باب ***  تشه  ره  دنداشگ  ناوضر  ز 
زاب  هدرپ  دش  رادنپ  زار  زا  هک  زاب ***  هدرک  ارگ  نادزی  مشچ  درخ 

نیرفآ  ناهج  دمآ  رگاشامت  نیلسرملا ***  دیس  يوس  نیتسخن 
رگن  نادزی  مشچ  همه  هداشگ  رپ ***  لاب و  هدز  الابب  کیالم 

نت  جنپ  نآ  ياشامت  رهب  ز  نمجنا ***  نایبورک  هتشگ  همه 
راگدرورپ  يامیس  دندیدب  راگدرک ***  تیآ  نت  جنپ  نآ  زا 

ایربک  هگرد  رب  دیما  رپ  اعد ***  تسد  هدروآ  رب  کیاکی 
ننملاوذ  رداق  يا  وت  اشخبب  نت ***  جنپ  نیا  زازع  اب  ار  ام  هک 

دنتساوخ  ادخ  زا  ادخ  يالو  دنتساوخ ***  الو  نادزی  ناشیا ز  زا 
دیسر  تباجا  يادن  ناشیاب  دیجم ***  راگدرک  رگتحاس  ز 

هار  شرف  دش  لاکیم  لاب  رپ و  هاگیاج ***  ناز  وچ  دمآ  رب  ربمیپ 
دش  رود  ینشور  زا  یکیرات  هک  دش ***  رون  زا  رپ  یتیگ  ود  ره  نانچ 

دنامن  یئانشآ  ار  زور  بش و  دنامن ***  یئانشور  زجب  یتیگب 
راکشآ  دش  هدرپ  یب  زور  نآ  رد  راگزور ***  یناهنپ  زار  همه 

دومن  نشور  هدرپ  یب  زور  نآ  رد  دوب ***  رادنپ  هدرپ  رد  هچ  ره  همه 
باجتحا  دهاش  هدرپ  نایع  باقن ***  خر  زا  هرابکی  دنکفا  رب 
راکشآ  دش  هدرپ  سپ  راگن  راگ ***  دنوادخ  لالج  لامج و 

نت  جنپ  نآ  رادید  يدومن ز  نمز ***  نامز و  نادزی  يور  همه 
زار  هدیشوپ  هدرپ  زا  داتفا  رد  زاب ***  تشگ  نیرفآ  ناج  زار  نآ  رد 

دومن  ناناج  يور  ناج  رادید  ز  دوشگ ***  خر  زا  هدرپ  ناج  يارالد 
يو نیئآب  کی  اکی  کیالم  یپ ***  شنیمالا ز  حور  تفریمه 

بهذم راهچب  مظان  باطخ  رهش و  زا  ندمآ  نوریب  زا  ار  باحصا  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  عنم  رکذ 

تسرپ  نادزی  ناناوخ و  دنوادخ  تسد ***  هدروآ  رب  نادزی  يوس  همه 
رگید  راب  دومرف  باحصاب  رشبلا ***  ریخ  هزاوردب  دمآ  وچ 

نیبشیپ  یسک  ددرگن  هر  نیا  رد  نید ***  لها  زا  سک  دیاین  نوریب  هک 
شنکسم  دوب  هشیمه  خزودب  شنت ***  دزوسب  شتآب  دیآ  رگ 

نیبب  شنیرفآ  دصقم  يا  وت  نیبب ***  شنیب  مشچ  يا  وت  ار  ادخ 
شوین  نادزی  زار  ناتساد  نیا  زا  شوپب ***  ار  درخ  مشچ  خرچ  يا  وت 

يرواد  نیا  زا  اداب  مرش  ارت  يرذگب ***  سپس  نیز  يورجک  زا  هک 
يرواد  نیا  رد  ینیب  تسار  همه  يروآ ***  ور  تسار  يوس  جک  زا  هک 
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يامن  تیاکح  ار  وا  لصا  نیا  زا  يامن ***  تیاور  مظعا  یتفمب 
يوگ  زاب  ربخ  نیا  ناروشنادب  يوگ ***  زار  ناتساد  نیا  زا  شنادب 

مایپ  هد  یکلام  ةدننادب  مالسلا ***  راد  يوس  يرذگب  رگا 
رگن  تیارد  وا  رد  رد  نیا  زا  رگن ***  تیاور  نادزی  تایآ  ز 

دای  هقیدص  قیدص و  يراین ز  داهتجا ***  ینک  تیاور  نیز  رگا 
تسیرگ  دیاب  هقیدص  قیدصب و  تسیک ***  هقیدص  قیدص  وا  هک  یناد  هچ 

نیبب  تیآ  تیآ  نیا  زا  ار  ادخ  نیبب ***  تیاور  نیا  یلبنح  يا  وت 
نک  رادربخ  هر  نیا  زا  ار  درخ  نک ***  راوخ  ار  عامجا  لصا  نیا  زا 

رگن  تیاور  نیا  تیآ و  نیاب  ربخ ***  تیاور  راک  یئوج ز  وچ 
وج  لصا  نیا  زا  ار  یتسار  هر  ور ***  بات  رب  عامجا  رابحا و  ز 

وگ زاب  یعفاش  هدننادب  وزرآ ***  درخ  يوسب  هر  نیا  رد 

ادخ ياه  هدیزگرب  نآ  فیصوت  رد  دقع و  لح و  لهاب  ندومن  باطخ 

دوس  هچ  یتفم  یتفم و  ياوتف  ز  دومن ***  ادیوه  نادزی  زار  نوچ  هک 
داهتجا  يوتف و  زا  تسا  دوس  هچ  دایب ***  هرنیا  رد  ياراد  لصا  رگا 

تفمب  دزرین  یتفم  خیش و  دص  ود  تفج ***  زغم  اب  لقع  تددرگ  رگا 
راگ  زیهرپ  رای  زا  زیهرپب  راهنیز ***  اسراپ  اب  رای  وشم 

اسر  ناشیارب  اسرت  تخر  دش  هک  اسراپ ***  ان  نایاسراپ  نیا  زا 
نیلاضلا  بوضغم و  راتفرگ  نیرق ***  تلالض  ناگتشگ  مگ  ز 

نک  هاتوک  هصق  نیا  تسا  زارد  نک ***  هار  يوس  ور  ابص  يا  ایب 
تسکش  تلم  تفه  رهب  يرآ  هک  تسدب ***  روآ  یجاهنم  هناخیم  ز 

وج  هاش  نا  زا  ار  یتسار  هر  وج ***  هار  کلاس  ناشک  يدرد  ز 
تسین  هاگآ  یهارمگ  هارنآ  زا  تسین ***  هار  کلاس  يورهر  وا  وچ 

( 263  ) هحفص دیسر  مشوگب  رتسبش  رصق  ز  دیون ***  نیا  لد  ناتسبش  رد  یبش 
تسم  قشع  هناخمغ  يابهص  ز  تسرپ ***  یم  يدوخیب  مخ  زا  يا  هک 

ياسراپ  یتفم و  زا  دای  نکم  ياون ***  يرآ  هچ  ناتسم  زاوآب 
تسرپ  ایند  نایسراپ  زا  هب  تسم ***  یگنز  قاشع  شیک  رد  هک 
دیپس  زور  ةریت  بش  زا  وجم  دیما ***  يراد  هچ  ناتسرپ  رهاظ  ز 
دش  زاب  وا  نیب  ادخ  مشچ  هک  دش ***  زار  مرحم  یسک  هرنیا  رد 

لجخ  ياوتف  دمآ ز  یتفم  یسب  لگب ***  دش  ورفاپ  ار  خیش  یسب 
زاب  رادنپ  کش و  هدرپ  دوش  زار ***  هدرپ  زا  وچ  دتفا  رب  ادرف  هک 

تسشن  رتارف  یتفم  دیاب ز  هک  تسرپ ***  یم  شک و  يدرد  دنرآ  سب 
دنخشیر  دنک  ناشیاب  اسرت  هک  دنسپ ***  دوخ  تروص و  اسراپ  اسب 
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تسرپ  یقاس  دنیاتس و  یقاس  هک  تسم ***  راشرس  قاشع  تفو  کنخ 
زاب  قشع  هدش  تقیقح  يور  ز  زاجح ***  يوک  نازابقشع  اشوخ 
راک  رایشه  تسم و  اب  دنرادن  رای ***  قشع  زجب  يزیچ  دنهاوخن 

لد  هداد  ربلد  يرادلدب  لد ***  هداس  يرب  نیمیس  يامیسب 
رای  فلز  رس  زج  لدب  هتسبن  راگزور ***  مدرم  اب  هتسویپ  هن 

ناغف  شورخ و  رپ  لد  رهم و  بلب  ناهج ***  شخب  هأشن  شماخ  مخ  وچ 
شوپ  هقرخ  ینت  نیمیس  شوغآ  ز  شون ***  هعرج  یشوهم  بل  شون  ز 

راکن  داوس  زج  یطخ  هدناوخن  رای ***  طخ  زجب  يداوس  هدیدن 
تسرپ  اوتف  نارای  يرارف ز  تسد ***  هتسش  ورف  رتفد  ياوتف و  ز 

هن  رای  ندید  زجب  شدارم  هن ***  راک  شیضاق  یتفم و  يوس 
قشع  يوک  زجب  یئاج  هدوساین  قشع ***  يوس  زجب  یهار  هدومیپ  هن 

قشع  رازاب  مرگ  وت  یتیگب ز  قشع ***  رادیرخ  یتسه  هک  يا  الا 
يانگنت  نیا  زا  دیدرگ  گنتلد  هک  ياون ***  روآ  رب  یئان  زاوآ  هب 

نز  هناتسم  زاوآ  هارنیا  رد  نز ***  هنافیرح  هرنیا  رد  یئاون 
دورد دیآ  قاشع  قشع و  زا  هک  دورس ***  یناتساد  یکی  مهاوخ  هک 

نآ شرازگ  ابع و  لآ  نت  جنپ  اب  هلهابم  مزعب  هنیدم  زا  لوسر ص  ترضح  ندمآ  نوریب 

يآ  رب  ناوخ  اون  وت ال  مزبب  ياون ***  نز  ناتساد  نیا  زا  ناتسدب 
نک  زار  نتشیوخ  اب  هارنآ  رد  نک ***  زاس  يار  ام  هر  زا  اون 

ناور  دش  نتشیوخ  اب  هارنآ  رد  ناورهر ***  هر  يامنهر  نوچ  هک 
دربن  ار  نتشیوخ  زج  هارمهب  درپس ***  هرنآ  وچ  نادزی  نامرفب 

تشذگ  رب  يارام  زا  تشد  رد و  تشد ***  يوس  دش  رهش  زا  وچ  هشنهش 
تشهب  کشر  تشگ  نامز  نیمز و  تشرس ***  ونیم  تشگ  رد  تشد و  همه 

تساوخ  دیهان  کناب  هشوگ  رهز  تساوخ ***  دیشروخ  رون  ةرذ  رهز 
زاس  هدرپ  دش  هدرپ  یب  هک  یتفگ  وت  زاب ***  زار  ةدرپ  کلف  هن  زا  دش 

ادخ  يوس  هدروآ  رب  ناشیاب  اعد ***  تسد  لیربج  لیئاکم و 
نیرفآ  ناهج  شنیرفآ  نآ  زا  نیبشیپ ***  دش  شیوخ  زا  تشگ  اضر 

شومخ  لومخ و  خزودب  شتآ  دش  شورخ ***  دز  نیرب  تشهب  يداش  ز 
دش  زار  هدرپ  رس  هدوشگ  دش ***  زاب  يدزیا  تمحر  رد 

نوچ  دنچ و  یب  دومرف  باحصاب  نورب ***  دمآ  رهش  زا  وچ  ربمیپ 
ادخ  لوسر  يودع  وا  دوب  اپ ***  تشاذگب  هکسک  نآ  ره  نوریب  هک 
تسامنهر  وا  هکنآ  دور  هرنیا  رد  تسادخ ***  هناگی  زور  زورما  هک 

مد  باحصا  دنتسب  زارنآ  زا  ممالا ***  ریخ  دوشگب  زارنآ  وچ 
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راظتنا  رد  تشد  نآ  رد  هداتس  رازن ***  نوماهب  یسیع  موق  همه 
لوبق  ددرگ  هک  ياعد  هرنآ  رد  لوسر ***  برثی  دیآ ز  هچ  نوریب  هک 

تسرپ  یسیع  خیش  دوخ  باحصا  رب  تسد ***  هدروآ  رب  ناریح  هاگان  هک 
دوب  ناساره  لد  نیا  زا  ارکلف  دوب ***  ناسآ  هن  يزور  زورما  هک 

بش  درگ  زا  رادیدپ  دمآ  هک  بسن ***  یشیرق  ریما  نیا  رگا 
ناربمغیپ  هب  یتیگ  هب  ربمیپ  نارورس ***  رورس  منم  دیوگ  هک 

وگتسار  دوخ  قح  رد  تسه  وا  هک  وا ***  رگ  نوماهب  دمارخ  اهنت  هب 
هوکش  دیایب  ام  رب  باحصا  زک  هورگ ***  شیج  باحصاب و  دیآ  رگ 

تسرگ  نوسفا  نیرفن و  راوازس  تسا ***  ربمغیپ  هن  تسلدبحاص و  هن 
ور  دندرک  قیدصتب  وا  يوس  وا ***  راتفگ  هچ  نارای  دندینش 

لوهج موق  هار  رب  هدید  همه  لوسر ***  راظتنا  رد  تشد  نآ  رد 

لوسر ص ترضح  تالاوحا  زا  موقب  يراصن  خیش  نداد  ربخ  نایب  رد 

ادخ  رون  دیبات  تشد  نآ  رد  امنهر ***  دش  رادومن  هگان  هک 
یتیآ  وا  رون  زا  دب  یسیع  هک  یتیار ***  دش  رادومن  برثی  ز 

دش  زاوآ  مه  نادزی  شرع  اب  هک  دش ***  زاب  يدر  نوماهب  برثی  ز 
دش  روط  بش  ياون  رپ  ناهج  دش ***  رون  زا  رپ  نوماه  تشد  همه 

شورس  يادص  سب  اوقرط  یسپ  شوگ ***  شوه  رب  تشد  نآ  زا  يدیسر 
دیدپ  دمآ  راد  ناهج  یتفگ  وت  دیدپ ***  دمآ  رگید  هر  ارناهج 

زیت  هدرک  هرب  دش  ناور  اهنت  هب  رگد ***  یناج  تفر  ناهج  مسجب 
بیرق  ینا  تایآ  تشگ  نایع  بیجم ***  دمآ  رادومن  توعدب 

زیت  هدرک  هرب  ار  اه  هدید  همه  زیتس ***  رپ  لد  يراصن  هورگ 
رگن  نا  زا  يدندرگ  هک  یمشچ  هن  ربخ ***  نآ  زا  دنشون  هک  یشوگ  هن 

رصب  یب  ناگدننیب  رای و  ادخ  رگ ***  هدنشوین  زار  رپ ز  ناهج 
مشچ  دنداهن  ربمیپ  هارب  مشخ ***  رپ ز  لد  يراصن  هورگ 

دودز  ناشلد  ینیب ز  هس  گنز  هک  دوزف ***  ناشیارب  هگان  رون  یکی 
ناگدنب  نآ  رب  دمآ  تشد  نآ  رد  نایع ***  اتکی  دنوادخ  لالج 

رشبلاریخ  يامیس  تشگ  نایع  رگداد ***  رواد  دش  رادومن 
بای  رون  هرذ  هدش  دیشروخ  ز  باتفآ ***  دومن  نشور  ضافخب 
دای  دندومن  میرم  یسیع و  ز  داشگ ***  خر  زا  هدرپ  لزا  لامج 
يادخ  رس  دنتسرپ  کیاکی  يارگلد ***  نمجنا  نآ  هتشگ  ون  ز 

راگ  دنوادخ  رس  دندید  وچ  راوتسا ***  دش  هار  ناشثیلثت  هب 
زاب  رادنپ  زار  زا  هدرپ  دش  هک  زار ***  رپ ز  بل  مه  اب  دنداشگ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 696 

http://www.ghaemiyeh.com


دیسر  میرم  احیسم و  يادخ  دیما ***  میب و  تشد  نیا  رد  ام  رب  هک 
نز  هعرق  هدش  يداشب  کیاکی  نت ***  هس  ره  نآ  رب  يراصن  هورگ 
مادک  میرم  یسیع و  دنوادخ  مانب ***  دشاب  هک  میرم  یسیع و  هک 

تسا  اسنلا  ریخ  ناوخ  انث  میرم  هک  تسار ***  تسشنب  هعرق  جک  موق  نآ  رب 
( 264  ) هحفص یلع  اب  یکی  دش  الع  یلع  یکی ***  دمآ  ربمغیپ  هب  احیسم 

امن  دوخ  نمجنا  نآ  رب  دش  ادخ  ادخ ***  لوسر  دش  رتکیدزن  هچ 
هورگ  ربمیپ  احیسم  اب  هرب  هوکش ***  اب  سب  دندید  درم  یکی 

هاوخ  داد  رواد  نایع  شتاذ  ز  هاوس ***  ام  همه  شهوکش  زا  ناهن 
بآ  رب  یشقن  كالفا  هن  شدوب  ز  بارس ***  رسارس  شدوجو  زا  نوک  ود 

تسکش  شهوکش  زا  ناکم  نوکب و  تسه ***  هچ  ره  شتکوش  زا  وحم  هدش 
بیکش شنیرفآ  شتکوش ز  زا  دش  بیهن ***  یتیگ  ود  زا  شتوطس  هدز 

دیوگ ناشیا  نداد  باوج  نارایب و  دوح  لاوحا  زا  يراصن  گرزب  نتفگ  نایب  رد 

باتفآ  وا  تاذ  هرذ و  همه  باجح ***  رد  وا  زا  شنیرفآ  همه 
نیرفآ  دوهش  شدوهش  اشامت  نیرفآ ***  دوجو  شدوجو  ياوس 

لدب  یب  لزی  مل  ةدنراد  وچ  لزی ***  مل  ةدنراد  وچ  هناگی 
هار  دومیپ  هن  یهاگن  شیورب  هاگن ***  هار  يارای  هن  شیورب 

دندش  نادزیب  ناتسرپ  نادزی  هب  دندش ***  ناتسرپ  نادزی  شرادید  ز 
ياج  دمآ ز  رب  دوخ  رب  دیزرلب  يار ***  يور و  نآ  زا  يراصن  ریما 

شیوخ  ناکاین  نید و  دش ز  يرب  شیک ***  نیئآ و  تشگ  وا  شومارف 
تسب  مالسا  دقع  لدب  یناهن  تسپ ***  دید  دوخ  رفک  وا  مالسا  ز 
وگتفگ  دوخ  موق  اب  درک  نینچ  ور ***  داشلد  درک  ناهرمه  يوس 

زاب  هدرپ  دش و  اراکشآ  ناهن  زارد ***  ناتساد  دش  هاتوک  هک 
دنامن  یئوس  یناتساد ز  هر  دنامب ***  یئوجشاخرف  شاخرف  هن 

دومن  یسیع  هب  نادزی  هچنآ  دومن  دوهش ***  مشچب  ام  رب  موق  نیا  زا 
ادخ  اب  ناگدنب  یگدنزیتس  اعد ***  ندومن  درای  هک  ناشیاب 

نمجنا  دندش  شتفگب  کیاکی  نخس ***  يو  زا  موق  نوچ  دندینش 
وت  راتفگ  رس ز  ام  میچیپن  وت ***  راک  دوب  هتسجخ  ام  رب  هک 

ادخ  لوسر  يوسب  کیاکی  اج ***  رسکی ز  دنتفرب  هریذپ 
شیوخ  راتفگ  تشز  زا  مرزآ  رپ  شیوخ ***  راک  زا  هتشگ  لجخ  رسارس 

لاقم  نابز  نایوگ  لاح  زا  دب  لاح ***  دب ز  نایع  يراصن  لاقم 
هاوخداد  رگداد  رواد  يوس  هاوگ ***  دوخ  يراکهنگرب  همه 

کلف  نیمز و  دب  نامأوت  مهب  کمس ***  ات  امس  زا  دب  رون  زا  رپ 
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ناکم ناکم ال  دب  نامسآ  نیمز  نامأوت ***  دب  رادناهج  رد  ناهج 

يراصن ندروآ  مالسا  لوسر ص و  ترضح  اب  ندومن  هلهابم  زا  يراصن  خیش  ندش  مدان  نایب  رد 

كاخب  رسکی  كاب  یب  دنداتف  كاپ ***  رون  نآ  دیبات  وچ  ناشیا  رب 
تشگ  رادیب  باوخ  زا  دید  ادخ  تشذگ ***  رد  دوخ  يراصن ز  گرزب 

فرگ  رس  رب  تسد  هلک  یب  رس  تفرگ ***  رب  رز  جات  رس  ناشورخ ز 
دز  كاخ  رب  جات  هراب و  رس  ز  دز ***  كاچ  ار  دودنا  رز  يابق 

درک  رون  رپ  هنیمشپ  قلد  زا  لد  درک ***  رود  ناسلیط  هقرخ و  نت  ز 
هاوخ  راهنز  رانز  دندنکف  هالک ***  هداتف  ناهاوخ  راهنز  هچ 

تسپ  الاب و  دنوادخ  يوسب  تسد ***  هدروآ  رب  ناهاوخ  راهنز  وچ 
ارگنادزی  وت  يور  یتیگ ز  ود  امن ***  نادزی  وت  يار  يور و  يا  هک 

( 265  ) هحفص دنب  راک  ارت  مزع  مزعلاولوا  دنمجرا ***  رما  وت  زا  ار  رمالاالوا 
یمد  احیسم  احیسم  نارازه  یمدره ***  تهر  بارت  زا  دنک 

لعفنم  کلف  هام و  وت  مجن  ز  لجخ ***  ددرگ  دیشروخ  وت  هام  ز 
روگ  وت  ریش  نودرگ ز  ریش  هدش  رون ***  دیشروخب  دشخب  وت  يایض 

تسار  تشگ  وت  يالاو  يالابب  تساوخ ***  داجیا  داینب و  وچ  نیتسخن 
رگداد  رواد  يا  هک  شزوپب  رس ***  داهنب  كاخ  رد  نیا و  تفگب 

متساوخ  ارت  ارت و  يادخ  متسارایب ***  ار  لد  وت  نید  هب 
اسراپ  دوش  اسرت  خیش و  یسب  امنهر ***  وت  يور  دش  هک  يریدب 

تسرپ  احیسم  یتسرپ  نادزی  هب  تسب ***  ياپ  وتب  دش  لد  وچ  دیآ  رگ 
شیک  مالسا  هرابکی  رفک  زا  دش  شیوخ ***  ران  تسسگب ز  نیا و  تفگب 

دیزگ  یتسس  رانز  بیلثت و  ز  دیدب ***  اتکی  دنوادخ  لالج 
دای  درک  ناگدنب  زا  دید و  ادخ  داشگ ***  ینیب  دنوادخ  مشچ  ود 

دش  زار  مرحم  ناینادزی  هچ  دش ***  زاوآ  مه  نوچ  ناینادزی  هب 
دیرگنب  یبن  يوس  مشچ  نآب  دیدپ ***  نیب  قح  مشچ  دش  هچ  ار  وا  رم 
تشذگ  میرم  یسیع  شیوخ و ز  ز  تشگ ***  رادیدپ  نادزی  يور  واب 

داتفوا  یبن  يابع  ریزب  داشگ ***  هر  هگ  هدید  زا  هچ  شهاگن 
دید  دنوادخ  نیرق  ار  ادخ  دید ***  دنزرف  ود  ربمیپ  نیرق 
ادخ  رون  دنوادخ  شود  ز  ابع ***  ریزب  نابات  تشگ  وا  رب 

نامسآ  تنیز  هدمآ  یهم  ناجب ***  ناناج  شوغآ  ردنا  نیرق 
تسب  ياپ  یکی  رب  وا  شود  هدش  تسدب ***  ار  وا  تسد  یکی  هتفرگ 

رو  راب  هدش  توبن  لاهن  رب ***  هب  یلاهن  دوبن  لخن  ز 
لامه  توبن  زج  دبن  ار  وا  هک  لاسدرخ ***  كدوک  یکی  ششودب 
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يرورس  هتفای  یبن  رس  ناز  هک  يرسمه ***  یبن  اب  يرس  يدومه 
اس  شرف  وا  رب  توبن  رهم  ز  اج ***  هدرک  وا  شود  رب  وچ  هدومن 

يربهر  ناربهر  رب  هتشگ  وا  زا  يرترب ***  ۀبتر  وا  زا  ادیوه 
سانش  نادزی  تشگ  وا  رادید  ز  ساره ***  زا  تسر  دید  وا  رادید  هچ 

دیرگنب  رگن  لد  دوخ  موق  يوس  دید ***  زار  نآ  وچ  يراصن  گرزب 
تسپ  الاب و  دنوادخ  يوسب  تسد ***  دنرآ  رب  كدوک  ود  نیا  رگ  هک 

اجب  دنامن  یتسرپ  احیسم  ادخ ***  یسیع  موق  رب  دنناوخب 
هوک  نوماه و  غار و  همه  دزوس  هک  هورگ ***  یسیعب  دیآ  شتآ  یکی 

سور  ناطلس  سوررب  دزوس  هک  سوسف ***  نوسف و  دزوسب  اهنت  هن 
نتخادنا  رد  شتآ  رد  دوخ  نت  نتخاب ***  جک  درم  نآب  ناوتب  هن 

زارد  ار  نخس  دوخ  رب  میزاسن  زار ***  میزاس  هاتوک  هک  هب  نامه 
لوسر  ادخ و  مصخ  میدرگن  لوبق ***  دوخ  رب  میزاس  هیزج  همه 
ناتسادمه  دنتشگ  هلمج  ناجب  ناتساد ***  نآ  زا  ناتسرپ  احیسم 

امنهر  دوب  یتیگ  ود  ره  رد  هک  ادخ ***  لوسر  راسمرش  همه 
رایتخا  وا  زاجعا  زا  هدومن  راسکنا ***  زا  زجع و  زا  هی  زج  همه 
جارخ  برثی  هاش  رب  دنتسرف  جاب ***  دنهدب  هلاس  ره  هکنآ  رگد 

راثن  هش  نآ  ياپ  رب  دندومن  راثن ***  دوب و  هیده  ناش  هچ  ره  همه 
رشبلا  ریخ  ياپ  رب  دندنکف  رز ***  جات  رس  يداش ز  کیاکی ز 

تسب  ياپ  رسب  رس  یبن  ینید  هب  تسد ***  رفک  زا  هلمج  نآ  دندیشک 
راکشآ  رد  هن  یناهن  نکیلو  راعش ***  دش  ناشمالسا  هار  همه 
ساپسان دوش  ناشیارب  هگان  هک  ساره ***  دب  ناشسور  ورسخ  زا  هک 
دنتشاد  ناج  ساپ  نآب  یناهن  دنتشاد ***  ناهن  نیئآ  هار  همه 

ناهن بهذم  راد و  بهذ  باهذ و  ناد ***  زار  روشناد  تفگ  شوخ  هچ 

ربمغیپ لاوحا  شرازگ  دوخ و  هاشداپ  دزنب  ترضح  تمدخ  زا  يراصن  نالوسر  نتشگرب  نایب  رد 

راکشآ  ار  هس  نیا  نکم  مدرمب  راگزور ***  رد  هس  ره  نیا  راد  ناهن 
نمجنا  ورسخ  يز  دنتفرب  نمز ***  هاش  دزن  زا  هقرف  نآ  سپ 

سوسف  رپ  یلد  نوسف و  رپ  یبل  سور ***  يوس  رب  دنتشگزاب  همه 
راکشآ  دب  هچ  ره  همه  یناهن  رایرهش ***  اب  دنتفگ  زاب  همه 

دای  درک  رگد  ناتساد  وا  رب  داشگ ***  بل  ناگداتسرف  گرزب 
دنسپ  دمآ  يدونشخب  کیاکی  دنمجرا ***  نآ  درک  ار  هاشنهش 

راگن  رهوگ  جات  اب  داد  واب  راگنرز ***  تعلخ  یکی  ابید  ز 
ناهن  ار  دوخ  مالسا  تشاد  یمه  ناوج ***  نآ  سور  کلم  رد  لاس  یسب 
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رگداد  رواد  ةدنب  لدب  رشبلا ***  ریخ  هاوخ  اوه  دب  ناجب 
دوب  هدنب  ناجب  وا  ار  سور  هش  دوب ***  هدنخرف  اناد و  دنمدرخ و 

نمجنا  ةرهش  يروشنادب  نز ***  يار  دب  راک  رهب  ناهاشب 
داشگنوخ  ما  هماخ  همان و  زا  هک  دایب ***  دمآ  میناتساد  وا  زا 

تسشن  نوخ  رد  هماخ  ین  ات  ملق  تسج ***  تسد  فک  زا  ملق  ار  اضق 
نورطسیام  روتسد  تشگ  هیس  نون ***  فاک و  رتفد  هن  قاروا  دش 

دنامن  نتشون  ياج  همان  رهب  دناشف ***  نوخ  ملق  کلک  كون  سب  ز 
تشون  نوخ  رپ  کشا  زا  راچانب  تشرس ***  رد  مهب  نوخ  مغ و  کشرس 

ماش  رهش  يوس  تلاسر  ره  ز  مانکین ***  نآ  هراب  رگد  دمآ  هک 
دیدن  یناشن  ناشیا  مالسا  ز  دیرگنب ***  نایمالسا  مالسا و  هب 

وک  رازابب و  مدرم  هدنخ  زا  رپ  وه ***  ياه و  رپ  رهش  همه  يداش  ز 
تسس  تشگ  وا  کیدزنب  دمآ  هچ  تسج ***  هار  نایمالسا  ریم  يوس 

نمرها  یکی  هیک  مشخ و  زا  رپ  نز ***  هیکت  هدش  نامیلس  ياجب 
دنژن  وید  تشز  نوچ  دید  یکی  دنرپ ***  ینیچ  دودنا  رز  تختب 

شیک  رفک  نایمالسا  هتشگ  همه  شیپ ***  مالسا  زا  تسد  ار  رفک  هدش 
ناد  زار  نمرها  راکشآ  هدش  ناینادزی ***  هن  دیدپ و  نادزی  هن 

دیزی  شیوس  درک  هگن  یناهن  دیلپ ***  دزی  دزنب  دمآ  رب 
شیوخ  کیدزن  داد  اج  مارکا  هب  شیپ ***  دناشنب  دیزاون و  ار  وا  رم 

دناوخ  هناسفا  نوسفا و  رکم و  یسب  دناشن ***  رب  دوخ  دودنا  رز  تختب 
سوسف  هار  نوسف و ز  هار  ز  سور ***  هاش  زا  سور و  زا  دیسرپب 

نخس  رد  دش  سور  هش  لوسر  نب ***  هب  دش  رهگ  دب  نآ  راتفگ  هچ 
رشبلا  ریخ  نید  دش  خسن  رگم  رش ***  روش و  يداش و  نیا  تسیچ  زا  هک 

وا  نیئآ  داتفا  رب  یتیگ  ز  وا ***  نید  دش  هنوراو  هک  انامه 
رشبلا  ریخ  نیئآ  دوب  نیا  هن  رتشیپ ***  مدمآ  وا  يوس  نم  هچ 

وجمان  یئوت  انامه  شیاجب  وا ***  دالوا  اج ز  رب  تسه  یسک 
وخکین  يا  وت  يار  راک  رهب  وجمان ***  يا  هک  خساپ  داد  نینچ 

( 266  ) هحفص دیع  مالسا  لها  رب  مالسا و  رب  دیون ***  زور  زورما  دش  ام  رب  هک 
جوجل  دش  نایمالسا  مالساب و  جورخ ***  ام  رب  درک  یجراخ  یکی 

دنک  یهاشداپ  یبن  ياجب  دنک ***  یهانپ  نیدوک  تساوخ  یمه 
ور  دروآ  يو  يوسب  نید  یپ  وج ***  هنیک  رگشل  نایمالسا  ز 
دوبن  يریظن  يریلد  رد  وا  زا  دوبن ***  يریلد  هنامز  رد  وا  وچ 

راز  راک  رد  هتشک  دش  ماجنا  دش  رامشیب ***  رگشل  نآ  زا  تشک  یسب 
شرکیپ  نیک  تشد  رد  دندنکف  شرس ***  ناشیک  مالسا  دندیرب 
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ریگتسد  نایمالسا  دندومن  ریسا ***  ار  وا  دالوا  لها  همه 
ناوخ  دندیشک  ار  وا  ناریسا  راثن ***  مسرب  ام  سلجم  يوس 
نیگن  ار  ام  تخت  شنت  یب  رس  نیب ***  مزب  دهاش  وا  ناریسا 

شاب  داش  نامز  نیا  ام  يداش  ز  شاب ***  هدازآ  شیدنا  رود  نیبب 
دیرگنب  وا  تخت  سلجم و  يوس  دینش ***  وز  نوچ  سور  هداتسرف 
درک  زاورپ  هک  یئوسب  شهاگن  درک ***  زاب  ار  هدید  وا  هچ  میوگچ 

دید  جاراتب  ار  یئوناب  هم  وچ  دید ***  جات  یب  تخت  رس  رب  يرس 
دینش  میرم  يوب  ناوناب  نآ  زا  دیدب ***  احیسم  هوکش  رس  نآ  زا 

رادب  دمآ  رب  یسیع  هراب  رگد  راگزور ***  رد  هک  انام  تفگ  لدب 
شیوخ  دنوادخ  اب  رگ  دیهورگ  شیک ***  هنیک  هدش  یسیع  باحصا  وچ 

گنهل  اپ  ینمیرها  لاگنچب  گنچ ***  هتسب  رب  شوگ  رهب  یشورس 
راوتسا  نارگ  دنبب  شتسد  ود  رازن ***  راز و  دید  یئوناب  یکی 

رون  هوکشم  دالوف  ریجنزب  روط ***  حابصم  هتشگ  ناهن  نهآ  هب 
اس  دالوف  وت  يور  رون  وا  رد  ادز ***  نهآ  هتشگ  يده  جاج  ز 

راب  گرب و  هتخیر  ورف  یبوط  ز  ران ***  تاوامسلا  رون  رون و  هدش 
دنبب  ار  اسنلا  ریخ  هتسب  ودع  دنزگ ***  هدیسر  رهطا  يارهزب 
لیئربج  رپهش  متس  هتسکش  لیلج ***  لالج و  رب  ملا  هدیسر 

تسکش  نامیلس  رب  هدمآ  وید  ز  تسد ***  ریچ  نمرها  هدش  نادزیب 
يادز  نهآ  دالوف  دنب  هدش  يادخ ***  رون  هتشگ  ناهن  نهآ  هب 

نیتملا لبح  هتسب  افج  دنب  هب  نیرب ***  شرع  هتسخ  متس  گنسب 

راهرس یگنرف  ندومن  هراظن  دیزی و  سلجمب  راهطا  تیب  لها  دورو 

رگدادیب  خرچ  هدش  نادزیب  رشبلا ***  ریخ  يوزاب  هتسب  کلف 
رانک  ایرد  شرع  نوخ  کشا  زا  دش  رابکشا ***  کلف  مشچ  تشگ  سب  ز 

تسیرگ  سب  زا  نوحیج  تشگ  نیمز  تسیرگ ***  نوخ  نامسآ  هدید  سب  ز 
باتفآ  افج  نازرگ  هحون  هدش  باتفآ ***  متس  نآ  زرگ  هیوم  هدش 

رون  هتفر  نیرب  رهپس  مشچ  ز  روک ***  رهد  هدننیب  مشچ  هدش 
مد  هتسب  رب  هصق  نآ  زا  لیفارس  مژد ***  راز و  زارنآ  زا  لیئاکم 

درک  كالفا  خرچ  نوخ  كاخ و  درونهر ***  نوخ  كاخ  رد  هتشگ  کلف 
نوگ  هلال  يرفولین  خرچ  هدش  نوخ ***  تشط  رب  رهم  خر  هداتف 

هتخیر ورف  نادرگ  بکاوک ز  هتخیمآ ***  ردنا  كاخب  هراتس 
تسا  ردان  ردق  راب  راک و  همه  تسس ***  راک  رپ  هتشگ  اضق  تسد  ز 

نیتملا  لبح  دنب  مهر  هتخیسگ  نیرب ***  شرع  تشپ  مغ  هتسکش ز 
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زیرگ  شازیختسر  ناتساد  نیا  زا  زیختسر ***  ناتسار  رب  هصق  نیا  زا 
رو  هلعش  ناکم  نوک  قرب  نیا  زا  ررش ***  یتیگ  ود  ره  رب  هلعش  نآ  زا 

دنمتسم  نانمیرها  لوه  نیا  زا  دنژن ***  ناوید  زارنیز  هشیدنا  رد 
رابکشا  ناکم  نوچ  ناکمال  همه  رارش ***  رپ  ناکمال  هحفص  همه 

کلم  نایبورک و  هیرگ  زا  رپ  کلف ***  رب  کلم  جوف  هلان  زا  رپ 
یط  هتشگ  نایبورک  ناج  نت  ز  یپ ***  هدرب  نایتوهال  يوس  ملا 

ناوت  بات و  هتفر  همه  مسج  ز  ناور ***  نینوخ  کشا  همه  مشچ  ز 
شوج  رپ ز  نیرب  شرع  ضرف  همه  شوجز ***  رپ  ایربک  نماد  همه 
يرتسگ  نخس  زا  ملق  هداتف  يرتسکاخ ***  كاخ  نوچ  شرع  همه 

هآ  هتفر  کلف  راکب  یهام  ز  هام ***  هتفر  ورف  یهام  ياریپ  هب 
قرو  یب  دش  رتفد  تفه  همه  قرو ***  یب  نامسآ  رتفد  هدش 

تسین  باب  نیا  زا  نتفگ  زار  هر  تسین ***  بات  رگد  ارلد  هک  میوگ  هچ 
دش  بانوخ  يوج  ناور  اهلد  ز  دش ***  بات  یب  هرابکی  تسد  لد و 

تشذگ  نیمز  زا  نوخ  کشا  سب  ز  تشذگ ***  رس  زا  شینوخ  کشا  کلم 
دش  هدرمژپ  هدنزورف  خر  خر  دش ***  هدرسفا  هدننار  زار  لد 

نیرق  نینوخ  کشا  هدش  نیسوقب  نیرفآ ***  کشا  برق  دش  کشا  زا  رپ 
رون  يایردب  شتآ  داتفا  رد  رون ***  دیدرگ  قرغ  نوخ  يایردب 

داب  كالاچ  خرچ  يا  نمشد  ارت  داب ***  كاچ  اه  هدرپ  کلف  يا  ارت 
يرفولین  شاپ  نامسآ  يا  وت  يربنچوش ***  خرچ  تماق  يا  وت 

داب  يوج  يا  وت  درس  داب  نامک  راهبون ***  يا  اون  لصف  داب  نازخ 
نوخب  ار  خر  يالابب  هم  يا  وت  نوگن ***  رس  دبا  ات  وش  ره  يا  وت 

دابم  نارجه  ریغ  ناگداد  لدب  دابم ***  نایاپ  قاشع  نارجهب 
راکم  یتخرد  ناقهد  ریپ  يا  وت  رایم ***  رب  یگدنز  نشلگ  يا  وت 

ردنا آ  اپ  شکرس ز  ورس  يا  وت  رب آ ***  مخ  همه  شکلد  دق  يا  وت 
نکم  یناوغرا  ار  هرهچ  یم  ز  نکم ***  یناگدنز  ناوجون  يا  وت 

وگم  يزیچ  هحون  زج  هلان  يا  وت  يوپم ***  یهار  هلان  زج  همغن  يا  وت 
نزم  یئاون  رگ  اون  يا  نیا  زج  نزم ***  یهار  هدرپ  یب  هارنیا  زج 

دنب  شقن  يا  شقن  رگد  يدرک  هچ  دنزگ ***  دمآ  وت  صاخ  شقن  رب  وچ 
رایم  رب  مد  زار  ناز  لقع  يا  وت  رابب ***  نوخ  ناگدید  زا  شوه  يا  وت 

يوگ  زار  نیا  رس  رگا  یئاون  وگ ***  زاوآ  هب  بهارب  یناهن 
مد  دنب  ورف  بهار  وچ  هنرگ  و  مک ***  شیپ و  زا  یهاگآ  تسه  ترگ 

تسین  هارنیا  يوس  ناروشنادب  تسین ***  هاگآ  روشناد  زارنیز  هک 
دنچ  نوچ و  زا  دنب  رف  ار  نابز  دنب ***  راک  ار  راک  نیا  دنپ  نمز 
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هب شوگ  ندوشگب  زارنآ  رد  هب ***  هاتوک  هصق  زا  نتسب  نابز 

هیواعم نبا  دیلپ  دیزی  سلجم  رد  یگنرف  ندومن  ناغفا  هلان و 

شوگ  هداشگب  نهپ  هتسب و  نابز  شوین ***  تقیقح  شوگ  زار  نهک 
شوگ  راد  وا  دنپ  رب  دنب و  نابز  شوین ***  بهار  يرایشوه ز  رگا 

ناوخ  هصق  وا  وچ  هدیدن  نارود  هک  ناد ***  زار  هصق  نک  شوگ  وا  زا 
شوگ  راد  ناینادزی  راتفگب  شوین ***  نادزی  زار  وا  راتفگ  ز 

( 267 هحفص (  ملق  دسیون  نادزی  زار  همه  مد ***  دنرآ  رب  نوچ  ناینادزی  هک 
بت  بات و  دتفوا  نانمیرهاب  بل ***  دنیاشگ  نادزی  زار  رب  وچ 

ناتساد  مه  دندرکن  یجکب  ناتسار ***  یتسار  زج  دنیوگن 
ناهن  زار  ياراکشآ  دننک  نابز ***  ناناوخ  زار  نوچ  دنیاشک 

یپ  هدنخرف  زاوآ  مه  یک  ینز  ینز ***  مدوز  هچ  یئان  تفگ  شوخ  هچ 
دیدب  ناج  همغن  ناشزاوآ  ز   *** دیدپ نادزی  زار  ناشراتفگ  ز 
ناهن  زار  ياراکشآ  دننک  ناتساد ***  ناتسار  نوچ  دنیآ  رس 

لگ  بآ و  لد  ناج و  ارت  رم  دوش  لدو ***  ناج  یهدرگ  ممد  رب  یمد 
نخس  دیوگ  کشخ  ین  یئان  ز  نتب ***  ناج  تدیآ  نم  زاوآ  ز 
نم  زاوآ  تدنب  رهز  دیآ  رب  نم ***  زار  تا  هدرپ  رهب  دیآ ز  رس 

تسیئان  زا  تسه  ۀمغن  ره  هک  تسیئاناوت ***  یک  شا  همغن  زا  ین 
سفن  دراد  کشخ  ین  نیا  اجک  سفن ***  دراین  رب  رگا  یئان  هک 

ناتساد  نامسآ  زا  دیآ  دورف  ناتسار ***  نوچ  دندرگ  زاس  اون 
زاب  هدرپ  یب  زار  دوش  ناشیا  رب  زاس ***  زار  هدرپ  نوچ  دنیامن 
نابز  زا  ریغب  دشاب  هچ  یتیگب  ناهن ***  ياه  زار  نوچ  دنیاشگ 

تسا  روشناد  توص  ناتسار  رب  تسا ***  ربهر  ناتسار  رب  هک  یئاون 
نارگ  درادن  رانک و  درادن  ناروشناد ***  هیام  رپ  ياهنخس 

زار  جنگ  رد  دوخ  رب  دنیاشگ  زاب ***  دنیاشگ  ار  بل  هچ  شنادب 
شوین تقیقح  دشوین  تقیقح  شوه ***  دنیازف  ار  ناگدنشوین 

هللا لوسر  يوسب  ندش  هناور  وا و  شرازگ  نرق و  سیوا  تالاوحا  نایب  رد 

ناتسار  هدنیامنهر  نوچ  هک  ناتساد ***  هدنیوگ  تفگ  نینچ 
تساوخ  زاوآ  شتوص  زا  هشوگ  ره  ز  تسار ***  تشگ  وا  زاوآ  هشوگ  رهب 

زار  رپ ز  دش  مور  لباز و  وا  زا  زاجح ***  قارع و  زا  تشذگ  شیاون 
قاط  تفه  وا  زاوآ  دیشورخ ز  قاور ***  هن  دش  هزاوآ  رپ  شتیصز 

ناتساد  زا  رپ  یتیگ  تشگ  وا  زا  ناتسار ***  هرهش  یتسار  زا  دش 
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رب  موب و  ره  دش ز  ناور  وا  يوس  رو ***  هرهب  دب  هک  ره  ناروشناد  ز 
یلزنم  رهز  وا  يوس  دش  ارف  یلدبحاص ***  درم  اجک  ره  ناهن 

شوپ  هقرخ  وا  زاوآ  دیشورخ ز  شومخ ***  لومخ  زا  شورخ  دمآ  رب 
ناهن  جنگ  ياراکشآ  دش  هک  نامگ ***  رد  نالدبحاص  دنداتف 

نرق  سیوا  ار  وا  دندناوخ  هک  نمی ***  راید  ردنادب  يریقف 
ملع  يور  وا  يوس  هدش  یتیگب  ملع ***  يوک  ناروشناد  هدوبر ز 

يردنکسا  شنارود  يارادب  يربهر ***  ناورهر  همه  رب  نآ  زا 
درک  كالفا  رهم  هم و  شرهم  ز  درونهر ***  ناورهر  شیناطلس  ز 

دیدب  لوسر  برثیب  دمآ  هک  دیسر ***  نوچ  واب  وا  زاوآ  سپ 
دش  هاوخ  اوه  شنید  نیئآ و  هب  دش ***  هاگآ  شنیئآ  نید و  زا  هچ 

دیدن  نادزی  نیئآ  نید و  زجب  دینش ***  تیاکح  شنید  نیئآ و  هچ ز 
لوبق  شدرک  دیدنسپ و  دیزگ و  لوصا ***  غورف و  نیئآ  نید و  همه 

نید  هار  کلاس  هدش  هر  نآ  زا  نیما ***  لوسر  نیدب  دمآ  رد 
تسرد  هرنآ  زا  ار  اورهردب  هک  تسج ***  هار  يوس  هر  یبن  نیدب 

هتفات  هم  دیشروخ و  هار  وا  زا  هتفای ***  ور  لقع  لوا  جاهنمز 
دوب  هاگآ  هار  زا  هاریب و  ز  دوب ***  هار  کلاس  ادخ  هارب 

امن  نادزی  ياپ  رس و  هنهرب  اپ ***  تخت  زا  جات و  زا  رس  هدیشک 
جارخ  يداد  شناراد  جات  یلو  جات ***  تخت و  يدب  شتشخ  كاخ و ز  ز 

هتخومآ  شناد  نامسآ  وا  زا  هتخودنا ***  شناد  ناروشنادب 
ناد  زار  ناهن  زار  رارسا  رب  ناهن ***  زار  رارسا  فشک  وا  رب 

سانش  نادزی  رهد  وز  نادزی و  هن  سان ***  نج و  ربهر  ربمغیپ و  هن 
اپ  شرع  رب  كاخ و  زج  هن  شتسدب  اس ***  شرع  يراد  هلک  زا  شرس 

هتخاس  یلو  اتکی  ياتکیب  هتخادرپب ***  یتیگ  ود  ره  زا  لد 
ابق  رصیق  يرسک و  قلد  وا  زا  ادر ***  شدوب  هنیمشپ  قلد  زج  هن 

تسرپ  نایم  خرچ  وا  يانیمز  تسم ***  خرچ  یتفم  وا  يابهص  ز 
شورخ  رد  ناشک  يدرد  شانیم  ز  شون ***  فاص  شا  هناخمغ  نافیرح ز 

ناکم  وا ال  زاوآ  رپ ز  یلو  ناکم ***  ناشن و  یتیگب  ار  وا  هن 
نیرفآ  ناج  يوب  نازو  شیوک  ز  نیب ***  دنوادخ  شیور  یتیگ ز  ود 

ون  هتشگ  همه  شنیرفآ  زک و  ونش ***  ربمیپ  ثیدح  شفصو  ز 
دینش  نمحر  يوب  نآ  زا  مماشم  دیسر ***  یضیف  هزات  نمی  زا  نمب 

ننملاوذ  رواد  ناهج  میمش  نمی ***  ياضف  زا  دزویم  نمب 
سفن  درآ  رب  شفصو  درآ ز  هک  سب ***  تسا  ثیدح  نیا  وا  فاصوا  ز 

يارگلد  واب  دشاب  هک  يانث  يانث ***  ربمیپ  دیوگ  هک  ار  یسک 
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تسرد  دیآ  رب  منابز  رب  اجک  تسس ***  تسنابز  ار  ملق  شفصو  ز 
ناهن  زار  مشابن ز  هگآ  هک  نابز ***  مدنب  هک  رتهب  فصو  نیزا 

سفنکی  زا  هدنز  واب  یتیگ  وچ  سکچیه ***  وا  وچمه  ناهج  رد  دبن 
لوسر  يوسب  دمآ  يوب  وا  زا  لوسر ***  يور  قاتشم  تشگ  سب  ز 

ادخ  يوب  دینشب  يوب  نآ  زا  امنهر ***  وا  يوس  دش  هچ  شمیسن 
دش  قاط  شتقاط  شندید  یپ  دش ***  قاتشم  هکنوچ  یبن  يوسب 

نیب  دنوادخ  شرهم  دش ز  ون  ز  نیما ***  لوسر  شرهم  تشک  لدب 
لوسر  يادخ  دش  وا  ناوخ  انث  لوسر ***  ياوه  لد  رد  تشاد  سب  ز 

دنک نشور  هدید  وا  رادید  ز  دنک ***  نت  تنیز  يور  زا  هک 

شرازگ راتخم و  لوسر  تمدخب  نتفر  تهجب  سیوا  ردام  ندومن  اعدتسا 

دش  هار  کلاس  ورهار  يوس  دش ***  هاوخ  اوه  شیور  يار  رب  هچ 
دابم  زگره  رهد  ردام  وا  هچ  دادو ***  فافع و  زک  يردام  شدب 
دوبن  ملاع  ود  رد  یمیرم  وا  وچ  دوبن ***  میرم  یسیع و  مام  يدب 

رفس  نذا  تساوخ  وا  زا  دمآ  هچ  رسپ ***  یمارگ  دمآ  ردام  رب 
دیرگنب  رسپ  يوسب  ناشورخ  دینش ***  ردام  هچ  ار  رسپ  مالک 
راگدرورپ  رهد  ردام  رب  وت  راودیما ***  وت  زا  راگزور  يا  هک 
يوج  هار  یئک  يوسب  منادن  ور ***  دنراد  وت  يوسب  یناهج 

ناور  یشاب  هک  يوسب  هرنیا  رد  ناورهر ***  هتفای  هر  وت  يوسب 
نیزگهر  يورهر  وت  وچ  وا  يوس  نیمز ***  رد  دش  هک  دمآ  هک  برثیب 

رگداد  رواد  نامگ  یب  دوب  رپس ***  یب  دش  وت  ياپ  هکنآ  يوس 
دراد هـک  يار ***  يور  ما  هدروآ  یئور  يوـس  ( 268  ) هحفـص تسادـخ  يوس  هار  وا  يوس  هر  تسار ***  داشگب  هنوگنیدـب  ردام  وچ 

يار  يور  وا  يوس  ادخ 
دوبن  هگآ  تسار  هر  زا  یسک  دوبن ***  هر  ورهر و  دبن  هر  نیا  رگ 

هاوگ  هر  نیاب  دش  ادخ  نیتسخن  هار ***  تسین  نیا  ریغ  ناورهر  رب 
رانک  دنیب  هار  وا  ییآ  زک  راکب ***  دیان  هار  امنهر  نآ  رب 

دش  رادیدپ  نادزی  هار  وا  زا  دش ***  رادیدپ  هر  ور  هار  نآ  زا 
رسپ  یب  رسپ  نوچ  دش  هر  نآ  رد  رسپ ***  ثیدح  ردام  دینشب  هچ 

لوبق  شدرک  دونشخ و  تشگ  وا  زا  لوسر ***  نیدب  نیتسخن  دمآ  رد 
زاجح  کلم  يوس  نرق  زا  دور  زاس ***  هار  دنک  هرنآ  رد  ور  هر  هک 

تفه  هن  امیپ  هار  دوش  هر  نآ  رد  تفر ***  دوب و  هدمآ  زا  هک  نامیپب 
زور  تفه  نیمز  برثیب  ات  دور  زورف ***  یتیگ  دیشروخ  وچ  دمآ  رب 

هار  ددرگ ز  زاب  میس  تفهب  هاش ***  دزن  مود  تفهب  دنامن 
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تسب  ياپ  وا  قاثیمب  دش  رسپ  تسد ***  داشگب  دهع  نیاب  ردام  هچ 
داتس  مهاوخن  اجنیا  مدکی  رگید  داژن ***  یمارگ  يا  تفه  هس  زا  ریغ  هک 

تسج  هار  ردپ  رهش  يوس  رسپ  تسرد ***  ردام  نامیپ  دهع  دش  هچ 
هلفاغ  هن  هار و  یهارمه  هن  هلحار ***  هن  داز و  هن  بابسا و  هن 

تشادن هرمه  دنوادخ  زج  یسک  تشادن ***  هر  نآ  داز  ادخ  زا  ریغب 

وا بقع  زا  ناشیا  ندما  سیوا و  مزع  زا  نرق  لها  نمی و  لها  ندیدرگ  هاگآ  نایب  رد 

زار  رپ ز  دش  کلم  روشک و  همه  زاجح ***  کلم  يوس  وا  وچ  دش  ناور 
هوک  نوماهب و  لغلغ  داتفا  رد  وج ***  هراچ  دش  هار  نآ  يوس  وا  وچ 

تشگ  يامیپ  تشد  مرح  دیرم  تشدب ***  يریپ  رید  ره  دمآ ز  رب 
رای  دیدرگ  هار  نآب  ناطلس  هک  راید ***  رهش و  لها  نوچ  دندینش 

نیزگهر  شیپ  زا  نازخ  داب  وچ  نیز ***  دندومن  نایاپ  داب  همه 
اپ  ریز  ناروآ  مان  دندیشک  اپ ***  داب  رتسا  سب  بسا و  یسب 

دندش  اتکی  دنوادخ  يوسب  دندش ***  امیپ  هار  همه  وا  یپ 
نمجنا  دندش  وا  یپ  زا  همه  نمی ***  رهشب  ات  نرق  کلم  ز 

دوب  قاط  ناهج  رد  يروشنادب  دوب ***  قافآ  کلم  ةرهش  وا  هک 
رصع  ناهاش  هلمج  شرد  يادگ  رصع ***  ناطلس  دوب و  نامز  ویدخ 

ور  دروآ  هک  يوسب  ایآ  هک  وا ***  راک  زا  يازفا  تریح  همه 
هار  دیآ ز  رب  یک  دبن  وا  نوچ  هک  هاشداپ ***  رگید  یتیگب  دمآ  هک 

دندمآ  زار  رپ ز  یلد  هر  نآ  رد  دندمآ ***  زارف  وا  یپ  زا  همه 
ناهن  راکشآ و  دش  هار  نآب  ناور ***  یجنگ  جنگ  ره  دش ز  ناور 

رادمان  همه  يوجمان و  همه  راید ***  رهش و  ناهاش  ناگرزب و 
زاجح  يوسب  دش  اون  رد  ناهج  زاس ***  درک  یهر  يدرم  هشوگ  رهز 

يولهپ  هر  زا  زاجح  هارب  يورهر ***  لشوگ  ره  دز ز  یهر 
تساخ  زاوآ  کناب  ینز  رب  ره  ز  تسار ***  تشگ  ۀمغن  ۀشوگ  رهز 

زاجح  کلم  يوس  هر  دنتفرگ  زارف ***  ندرگ  ناهاشداپ  یسب 
دندش  وسنآ  زا  وا  تفر  هک  یئوسب  دندش ***  اناد  ریپ و  همه  هر  نآ  رد 

لوسر  يوزرآ  همه  اهلدب  لوسر ***  يور  قاتشم  هتشگ  همه 
دندمآ  زار  رپ ز  یلد  هر  نآ  رد  دندمآ ***  زارف  وا  یپ  زا  همه 

زیزع  دزن  دنناسر  ار  دوخ  هک  زیت ***  دنت و  همه  کی  کی  دنتفرب 
زاس هلمج  رفس  زاس  دندومن  زاجح ***  هارب  وا  یهارمهب 

وا رب  اهنآ  ندیسرن  بقع و  زا  موق  نتفر  هنیدم و  بناجب  سیوا  نتفر 
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ناور  هرنآ  رد  ناسیوا  دش  نوچ  هک  ناد ***  زار  روشناد  تفگ  نینچ 
دربن  هرمهب  ار  نتشیوخ  زجب  دربن ***  هرمهب  ار  یسک  نارای  ز 
نتشیوخ  زجب  هن  یسک  اهنت  ز  نرق ***  کلم  دمآ ز  رد  اهنتب 

تسود  يوس  دش  هار  نآ  زا  یناهن  تسود ***  يوک  يور  دش  ناور  اهنتب 
نامجرت  دش  خرچ  مادخ و  شا  هن  نامسآ ***  وا  بسا  دش  بسا و  شا  هن 

اپ  شفک  نامسآ  هزوم  شا  هن  ادخ ***  وا  هرمه  هرمه و  شا  هن 
رایتسد  ادخ  شوپ و  ياپ  شا  هن  رادیاپ ***  هرب  رایتسد و  شا  هن 

داز  هن  وریم  هن  هشوت  داز و  شا  هن  داد ***  زج و  شا  هشوت  هناد و  شا  هن 
باتفآ  بآ  کشم  دب  بآ  شهم  بآ ***  کشم  هن  هارمه و  بآ  شا  هن 

هام  دیشروخ  يوپاکت  رد  دشب  هار ***  نایوپ  تشگ  نوچ  هنوگنیدب 
هاش  رعش  یپ  زا  گنس  كاخ  نآ  دش  اپ ***  هک  یگنس  كاخ و  رهب  هداهن 

باتفآ  ةرذ  ره  دمآ ز  رب  بایماک ***  هر  كاخ  دش  هچ  شماک  ز 
رگن  نادزی  هار  نآ  كاخ  هدش  رس ***  شرع  رب  هرذ  ره  دروآ  رب 
ناور  وا  یپ  هر  یب  هار و  رهز  ناور ***  نشور  ناهاش  ناگرزب و 
راگزور  ربهر  ورهر و  دب  هک  رای ***  دندرگ  هار  نیا  رد  وا  اب  هک 

هورگ  اهورگ  وا  یپ  ور  رهز  هوک ***  هار  زا  نابایب و  هار  ز 
یسک  هر  یب  هار و  رد  دندیدن  یسب ***  نایوج  هار  زا  هاریب و  ز 

نیلسرملا  دیس  روشک  يوس  نیمز ***  برثی  ياریپب  ات  نینچ 
دندز  مد  یمدکی  هگیاج  نآ  رد  دندمآ ***  دورف  برثی  نوماهب 

هاگی  نآ  رد  هریب  هار و ز  ز  هاش ***  نارای  يوس  ره  دندیسر 
رذگهر  نآ  رد  هدید  هک  ار  وا  هک  رگیدکی ***  زا  کی  ره  یتساوخ  ناشن 

یهگآ  يورهر  نآ  زا  شدوبن  یهر ***  زا  نامز  ره  يدماک  یسک 
دروآ  ور  هک  يوسب  ایآ  هک  دوخ ***  راک  زا  يازفا  تریح  همه 

نیلسرملا  دیس  يوس  دش  ای  و  نیمز ***  برثیب  دماین  انامه 
هاگحبص  رد  هن  ماگنه و  هن  هار ***  هایب و  ار ز  وا  یسک  هدیدن 

راصح  يوس  دنتفر  ماجنا  رس  راز ***  ناریح و  راک  ناز  هتشگ  همه 
دندش  ناوخ  انث  نادزی  كاپ  يوس  دندش ***  ناریح  دندیدن  ار  وا  هچ 

دندناوخ  نیرفآ  وا  رب  کیاکی  دندنام ***  رد  هریخ  همه  شراک  ز 
نامسآ  هر  ای  نیمز  هار  ز  ناور ***  هر  نیا  ردنا  يدمآ  نوچ  هک 

هار  هاریب  تسا  ام  رب  ناسکی  هک  هاش ***  دیدنخ  دروآ و  خساپ  نینچ 
نیمز  نامسآ و  هر  زا  مغ  هچ  نیرفآ ***  ناج  دزن  رد  هک  ینادن 

دنک  يدرون  هر  نامز  نیمز و  دنک ***  يدرگ  هار  يربهر  نوچ  هک 
یسب  دراد  هیاپ  يربهر  زا  هک  یسک ***  ربهر  تسا  دیدن  وا  نوچ  هک 
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رب  هار  ربهر و  یئوت  ام  رب  هک  رس ***  كاخ  رب  دندوس  دنتفگب و 
(269  ) هحفص تسین  هار  رد  هکنآ  هار  دناد ز  هچ  تسین ***  هاگآ  هارمگ  وت  هار  ز 

رابخا قفاوم  هصق  شرازگ  برثی و  هب  سیوا  ندیسر  نایب  رد 

هار  يوس  وت  دمآ ز  هرمگ  ره  هک  هاوگ ***  نیا  رب  دننوره  رد  همه 
هاگراب  نآ  يوس  هر  دمآ ز  هک  هار ***  درمنآ  هک  يوار  تفگ  نینچ 

نیمز  برثی  رهش  زا  هتفه  نآ  رد  نیلسرم ***  دیس  دب  هتفر  نورب 
ایض  ناهیک  رون  هتخات  وا  رب  ادخ ***  هناخ  یلاخ ز  هناخ  هدش 

دش  هاگرد  شرع  رس  زارف  دش ***  هاش  هگرد  يوس  ناطلس  هچ 
تخت  كاخ  زا  تسارآ  تخت  شا  هن  تخر ***  ياجنآ  يدنکفا  تخر  شا  هن 

نامسآ  شهگ  رد  هگ و  رد  شا  هن  ناب ***  هیاس  نیرب  شرع  هاگرخ  هن 
باتفآ  وا  شرف  یشرف و  شا  هن  باوختخر ***  کلف  هن  شرفم و  شا  هن 

تخبکین  ناورسخ  شهر  كاخ  ز  تخت ***  جات و  زا  شراع  يراع و  شرس 
تفای  مارآ  لد  يوب  كاخ  نآ  زا  تفای ***  مارآ  كاخ  نا  زا  نوچ  شلد 

تسب  كاخ  نآ  رب  یتیگ  ود  ره  زا  لد  تسشن ***  نایاونیب  نوچ  كاخ  نآ  رد 
لد  زاوآ  مه  لد  هگتولخب  لد ***  زار  تولخ  مرحم  شا  هن 

راد هدرپ  رب  هدید  هدید و  شا  هن  راد ***  هدرپ  نامسآ  همیخ و  شا  هن 

وا دزنب  ار  ناملس  نداتسرف  برثی و  هب  سیوا  ندمآ  زا  ارهز  ترضح  ندش  هاگآ 

رشبلا  ریخ  رای  هر  دمآ ز  هک  ربخ ***  ناملس  داد  اسنلا  ریخب 
ياج  دمآ ز  رب  يور و  تخورفا  رب  يادخ ***  لوسر  تخد  دینشب  هچ 

شیک  هزیکاپ  درم  یک  تفگ  واب  شیوخ ***  کیدزنب  ناملس  درک  بلط 
يورسخ  ناورهر  رب  تسار  وا  هک  يورهر ***  هرز  دمآ  هک  مدینش 

يارگ  تمدخ  راک  رهب  وش  واب  يامن ***  یمارگ  هر  نیا  رد  ار  وا  وت 
یمدرم  هر  نادرمب  دیاب  هک  یمد ***  وا  تمدخ  زا  ياسایم 

مانا  لوسر  دزن  تسیمارگ  مانکین ***  نیا  هک  يراد  شیمارگ 
شرورپ  دهد  ار  نت  ناج و  وا  هک  شرخ ***  شرف  دهاوخ ز  هچ  ات  نینچ 

مالس  ام  زا  شیناسر  سپ  نازو  مانالا ***  ریخ  شمالس ز  یناسر 
وگب  مدقم  ریخ  رشبلا  ریخ  ز  ور ***  رآ  وا  يوس  هر  نادرم  هچ 

لوسر تخد  نامرف  تفریذپ  لوتب ***  رهط  ناملس ز  دینشب  هچ 

سیوا دزنب  ارهز  ترضح  هدومرفب  ناملس  ندمآ 

دیزگ  هر  نرق  سیوا  يوسب  دیسر ***  نابز و  وس  نادب  نامرف  هچ 
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هاشب  یهاش  هار  رد  تشگ  نیرق  هار ***  تسج  يورهر  يورهر  يوس 
تخانش  ار  هر  ياسانش  اسانش  تخآ ***  تسد  اونیب  اونیب  يوس 

داد  تسد  زا  لد  ربلد  رادید  ز  داشگ ***  رب  لد  رادلد  يوس  ناج  هک 
دید  مارآ  لد  رد  وا  رادید  ز  دید ***  مارآ  لد  يور  رادلد  هچ 

دیدن  هدیدب  ار  نتشیوخ  وا  زج  دیرگنب ***  وا  نیب  دوخ  مشچ  رب  هچ 
وا يور  زا  دید  دب  هچ  ره  همه  وا ***  يوس  رب  تفای  هر  هچ  شهاگن 

داد  هدادلدب  ارآ  لد  مایپ  داشگ ***  رب  ار  زار  هر  ربلدب 
لد زاوآ  مه  وا  اب  تشگ  لد  ز  لد ***  زار  وا  زا  دینشب  هدادلد  هچ 

تفگ زاب  دب  هچنآ  لدب  ربلد  ز  تفنش ***  تفگ و  ياج  دبن  اجنآ  هچ 

نرق سیوا  دزنب  ار  نیسح  ماما  نسح و  ماما  بانج  ارهز  ترضح  نداتسرف  نایب  رد 

تسود  مان  زج  چیه  دبن  شیازج  تسود ***  ماغیپ  دینشب  هدادلد  هچ 
دوتس  ناج  دهاش و  هدرپ  لدب  دوشگ ***  لد  هدید و  هتسب و  نابز 

زاس  راک  تردق  دش  رادومن  زارف ***  رب  دش  دیشروخ  هک  هگ  رحس 
زور  يور  يور  زا  دش  نشور  هک  زورف ***  یتیگ  تشگ  وا  يور  نانچ 

دش  روتسم  زار  دهاش  نایع  دش ***  رون  رپ  خرچ  ات  هدرپ  همه 
تشگ  زار  رپ  هدرپ  ناز  هدرپ  هن  هک  تشگ ***  زاب  ةدرپ  یکی  یتیگب 
نیرفآ  نامسآ  دوب  هدرپ  نآ  هک  نیمالا ***  حور  تشادرب  هدرپ  یکی 

فرع  نم  هش  ار  وا  رم  هدوتس  فرش ***  زا  یئوناب  دب  هدرپ  نآ  رد 
شیپ  دناشنب  دیسوب و  دیزاون و  شیوخ ***  دنزرف  ود  ارهز  درکبلط 

راوهاش  رهوگ  رد و  مدامد  راثن ***  ناشیا  رب  هدومن  هدید  ز 
تفگ  زاوآب  دومن و  مسبت  تفگ ***  زار  نآ  دنزرف  ود  ربه  ز 

ننملاوذ  ربمغیپ  هاگردب  نرق ***  سیوا  ام  يوس  دمآ  هک 
ور  تسا  هداهن  هر  يوس  ورهر  هک  وا ***  يوس  امش  نونکا  دیمارخ 

رف  بیز و  اب  درمنآ  نأش  رد  هک  ردپ ***  زا  ار  زار  نیا  نم  مدینش 
ماش  حبص و  بش و  ره  نمی  يوس  ز  ماشم ***  رب  ارم  دیاک  تفگ  یمه 

دینش  وا  تهکن  زا  لد  ماشم  دیجم ***  درف  نمحر  يوب  نمب 
ام  يوک  رد  دیمارخ  نابناهج  ام ***  يوس  يدمآ  نونک  برثی  هب 

دیور  نامهم  يوس  ام  کیدزن  ز  دیور ***  نادنخ  داش و  وا  وس  امش 
دینک  ینابرهم  ام  نامهمب  دینک ***  ینابزیم  نامهیم  نآ  رب 

زاون  نامهم  دیدرگ  هنوگنیدب  زار ***  دیئوگ  دیراد و  شیمارگ 
اهب  يدوب  شیتیگ  ود  کی  رب  هک  ءاسنلا ***  ریخ  دروایب  تعلخ  ود 

دوب  هتشغآ  ردنا  کش  اب  کیاکی  دوب ***  هتشر  ار  ود  ره  دوخ  تسد  زا  هک 
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هتفای  ناور  یسیع  رات  ره  ز  هتفاب ***  یمیرم  هجنپ  رس 
دنب  راک  رپ  اکیم  راک  رهب  دنب ***  رات  دب  لیربج  دوپ  رهب 

ناشف  رپ  شنماد  رب  رهم  همه  ناماوت ***  شنماریپ  هب  یتیگ  ود 
ادخ  رون  دوپ  ره  نازورف ز  امن ***  هر  ناورهر  رب  رات  رهب 

رهچ  داشگب  دیشوپب و  ناشیارب  رهمب ***  ردام  هلمج  نآ  دروایب 
شوپ  هنیمشپ  دنتشگ  ود  ره  نتب  شود ***  بیز  ناشنیمشپ  هلعش  نآ  دش 

رس  شرع  رب  هنیمشپ  تشارفا  رب  رس ***  بیز  ناشنیمشپ  قلد  دش  هک 
روط  يانیس  تخوس  کی  ره  زا  هک  رون ***  ود  نابات  هنیمشپ  دب ز  نایع 

راگنرز  مراط  زا  رهم  هم و  راکشآ ***  دومن  تیالو  قرشم  ز 
نرق  سیوا  يوس  دنتفرب  نسح ***  نیسح و  ردام  نامرفب 

دیرگنب  نآ  رب  ورهر  دنام  ورف  دیرگنب ***  ناورهر  نآ  رب  ورهر  هچ 
روط  هار  دش و  هدید  رون  وا  رب  رون ***  ود  ناز  شا  هدید  دش  رون  رپ  هچ 

راگنرز  مراط  زا  رهم  هم و  راکشآ ***  دومن  تیالو  قرشم  ز 
(270  ) هحفص تفای  دوب  وا  دوصقم  هچنآ  هرز  تفاتشیم ***  وا  يوس  رب  هچنآ  همه 

نرق سیوا  دزنب  ریبش  ربش و  ندمآ 

ور  درک  نارواد  رواد  يوس  وا ***  دوصقم  وچ  هر  نآ  زا  دمآ  رب 
اپ  درگ  رس  هرنآ ز  رد  هدیدن  اج ***  دمآ ز  رب  تسد و  درک  شکب 

روط  یسوم  دننام  شوه  زا  دش  رون ***  ودنآ  رب  تشگ  رتکیدزن  هچ 
دید  رون  نآب  نازورف  یتیگ  ود  دیرگنب ***  نوچ  رون  نآب  شنیبب 

دش  زاسمد  رون  نآ  زاوآب  دش ***  زارمه  روط  بش  راتب 
دینش  یم  نیرفآ  هر  يوب  وا  زا  دیزویم ***  ناشهار  زا  هک  یمیسن 

تفای  رون  نآ  زومآ  ياریپ  ز  تفاتش ***  یم  شیپ  ردنا  هچنآ  همه 
تسب  هار  زا  مد  تسشن و  تمدخب  تسشن ***  ياج  يوس  نوچ  دندیسر 

مد  تسب  ورف  دوخ  مک  شیب و  ز  مک ***  شیب و  زا  دیدرگ  هاگآ  هچ 
راکشآ  ودب  دمآ  زورنآ  رد  راگزور ***  رد  تسجیم  هچ  ره  همه 

ناهن  زار  دینشب  تفگ و  یسب  ناد ***  زار  اب  زار  لدب  یناهن 
یسب  شناد  دراد ز  هیاپ  رگا  یسک ***  دنادن  دیدن و  ارنآ  هک 

بشب دباتن  نابات  دیشروخ  هک  بل ***  میراد  هتسب  مه  زار  نآ  زا 

ادخ شرع  رد  راوشوگ  ود  ةزجعم  زا  سیوا  اب  نمی  ناگرزب  ندروآ  مالسا  نایب  رد 

زاس  میزاس  هنوگنیدب  ار  نخس  زارد ***  ار  نخس  دوخ  رب  میزاسن 
نرق  سیوا  دزن  دندوب  هک  نمی ***  کلم  نارادمان  زا  هک 
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ور  تسار  هر  يوس  دنداهن  وج ***  هار  نآ  هارمهب  ناشیا  هک 
راید  ره  هیرق و  ره  رهش و  ره  ز  رامش ***  زا  نورب  نارگ و  زا  نوزف 

رس  كاخ  رب  رهم  زا  هدوس  همه  رشبلا ***  ریخ  دنزرف  ود  يوسب 
دندش  نادزی  كاپ  یکیدزنب  دندش ***  نامیا  لها  زا  هلمج  همه 

دنتخورفا  خر  ناشیا  رادید  ز  دنتخومآ ***  مالسا  مسر  هر و 
هار  هگآ ز  هدرک  مگ  هار  یسب  هار ***  درم  نآ  كاپ  تمه  زا  دش 

تسا  وریپ  دوخ  دنوادخ  يوسب  تساورهر ***  ار  ریپ  نآ  هکسکنآ  ره 
تفرگ  توبن  عاعش  ار  نمی  تفرگ ***  توق  مالسا  نید  ون  ز 

يادخ  لوسر  هار  دنتفرگ  يار ***  هدنخرف  نارادمان  یسب 
زاس  دندرک  مالسا  مسر  هر و  زارف ***  ندرگ  ناهاشداپ  یسب 

نیمز  نامز و  دش  نیرفآ  زا  رپ  نید ***  دیلاب  مالسا و  تشگ  يوق 
دنسپ  ار  نیرفآ  ناهج  دمآ  هک  دنلب ***  دمآ  مالسا  تیص  نانچ 

دناسر  رخآب  ار  مود  تفه  هچ  دنام ***  هتفهکی  ياج  نآ  ردنا  سیوا 
اج  دمآ ز  ردنا  سیوا  برثی  ز  ادخ ***  لوسر  برثیب  دماین 

دیمرآ  ردپ  رهشب  دیاشن  دیسر ***  نایاپب  ردام  نامیپ  هک 
لوسر  يارس  كاخ  دیسوبب  لوسر ***  هاگراب  يوس  دش  ناور 
رشبلا  ریخ  شیوخ  ۀناخ  يوس  رفس ***  زا  نطو  يوسب  دمآ  هچ 

هاگیاج  نآ  ردنا  سیوا  ياجب  هار ***  دمآ ز  هک  اجنآ  دش  هدایپ 
رای  رادید  تسغیرد  ام  رب  هک  راز ***  دیلان  كاخ و  رب  زا  تسشن 

ادخ  يوب  كاخ  نیا  زا  دیآ  هک  اج ***  دمآ ز  رب  كاخ و  دیسوبب 
ياج  زاب  هگیاجناز  تسود  دش  هک  يارگلد ***  یهگ  ناریح  دوب  یهگ 

باتفآ  رب  بآ  یتخیر  یمه  بات ***  هام  زا  هدرب  وا  نارجه  ز 
وا  يوب  مونشب  یم  كاخ  نیز  هک  وا ***  يور  زا  رادلد و  اغیرد ز 

هاگیاج  اجک  ياراد  تسودیا  هک  هاگیاج ***  نآ  درکیم  تفگ و  یمه 
كاپ  هودنا  جنر و  زا  دیوک  یلد  كانهودنا ***  تشگ  وا  نارجه  ز 

لبس  ناورهر  ناورهر  رس  لسر ***  هاش  هک  يوار  تفگ  نینچ 
دوب  هدنیاپ  رمع  زا  شریبدتب  دوب ***  هدنز  ات  دوب  شتداع  نینچ 

هاگیاج  نآ  كاخ  وا  دیئوبب  هاگیاج ***  نآ  رد  يدیسر  هگ  ره  هک 
يدمآ  وا  يوب  زا  تهگن  ارم  يدیآ ***  سیوا  يوب  كاخ  نیز  هک 
تسنزرب  نیا  زا  رازاب  مرگ  ارم  تسنم ***  هاگجارعم  كاخ  نیا  رم 
هاگن  نک  ار  هارنیا  يآ و  شوهب  هار ***  درم  يا  وت  يرایشوه  رگا 

نیب  هاگآ  لد  ناورهر  يوس  نیب ***  هار  نا  يوس  ادخ  مشچب 
لسگ  یتیگ  ود  رهنیا  رهم  زا  لد  لد ***  رادادب  يدنب  هک  یهاوخ  هچ 
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زوسب ار  وا  رهم  لد و  زوجع و  زوجعدب ***  نیا  رهم  رب  وت  يراد  هچ 
ور  وت  يوسب  دراد  تسود  اجک  وج ***  رهم  ینمشد  اب  هتسویپ  وت 

نک  رادربخ  ارناورهر  نآ  زا  نک ***  رادیدب  ور  ناورهر  يوس 
رای  تسود  نمشد  اب  هتسویپ  وت  رانک ***  ردنا  هتسویپ  تسود  ارت 

نک  دای  هر  نادرم  هار و ز  ز  نک ***  هاگآ  هاریب  هار  زا  لد 
ورهر ورهر  هویش  نیبب  ونش ***  یناتساد  هر  نادرم  ز 

ار نانمؤم  ریما  بانج  باهو  ترضح  ةدیزگرب  بام  تیالو  بانج  فیصوت  رکذ 

هاوگ  ورهر  تسناورهر  رب  هک  هار ***  نادرم  یثیدح ز  مدینش 
یند  مزب  هار  ةدنیامن  يآ ***  رام  هر  ناورهر  نوچ  هک 

هتفای  يورهر  ناورهرنآ  زا  هتفات ***  هرب  يرون  وچ  شیور  ز 
نیرفآ  ناهج  دزن  هدیدنسپ  نید ***  هاشنهش  قلخ و  دنوادخ 

تسار  هار  وا  يامیس  نایامن ز  تساخن ***  رب  يورهر  وا  وچ  نادرم  ز 
يادخ  رواد  هچ  وا  ناگدنب  ربا  يامنهر ***  وا  هارمگ و  قلخ  همه 

دوب  رادیرخ  وا  هگراب  نآ  رد  دوب ***  هار  ورهر  یبن  هر  رهب 
دید  هار  ورهر  ارو  هرنآ  رد  دیرب ***  هر  يار  ام  يوس  نوچ  یبن 

دوب  هاگآ  هارنا  زا  وا  یلو  دوب ***  رای  یبن  اب  وا  هارنآ  رد 
ونش  یناتساد  ور  هارنآ  رد  ورهار ***  یئوت  رگ  قح  هار  يوس 

شوه  يار  ارت  نیا  زا  دیازفن  هک  شوگ ***  ياشگب  هارنیز  يآ  شوهب 
زارد  شوگ  نهپ  رگا  یئامن  زابشوگ ***  ینک  رگ  درخ  شوگب 
يوش  ایرد  فرژ  نیا  رب  روانش  يوشاو ***  انشآ  انش و  شوگب 

هاوخ  رهم  يوش  نادزی  ياسانش  هار ***  نادرم  ياسانش  رگ  يوش 
تسرپنادزی  دنسانش و  نادزی  هک  تسد ***  وت  يرآ  رب  نانآ  يوس  رگا 

یتساک  هر  زج  دوخب  ینیب  هن  یتسار ***  هر  رب  يرگنب  رگا 
يورجک  نیا  زا  دیآ  مرش  ارت  يونشب ***  ناتساد  ناتسار  زا  هک 

نیبب  تدابع  ناتساد  وا  زا  نیرفآ ***  دابع  وا  دوب  وگ  یسک 
شاب  رادیب  تسباوخ  ماگنه  هن  شاب ***  رایشه  زارنیاب و  نک  هگن 

راد  شوگ  یلو  یلع  راک  ز  رادشوه ***  نتشیوخ  رب  ناشیوخب 
(271  ) هحفص ساره  رپ  يوش  یسانش  نادزی  ز  سانشنادزی ***  تسنوچ  هک  یناد  هچ 

ارهز ترضح  تهجب  ندروآ  ربخ  ادخ و  فوخ  زا  بانج  نآ  ندش  شوهیب  ریما و  ترضح  فیصوت  رد 

یگدنب  رس  يریگ ز  هک  میارس  یگدنب ***  زا  شناتساد  یکی 
زامن  رهب  دمآ ز  رد  دجسمب  زار ***  مزب  ربهر  ورهر  یبش 
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تفگ  زاب  هچ  دینشب و  هچ  منادن  تفگ ***  زار  یسب  نادزیب  هگنابش 
شوگ  دادیب  درم  ياک  تفگ  دوخب  شورخ ***  دز  لد  هگ ز  رحس  هاگ  ز 

یتشآ  نتشیوخ  اب  وت  تدوبن  یتشاد ***  اور  دوخ  نت  رب  متس 
باوج  یئوگ  هچ  نادزی  کیدزنب  باسح ***  زورب  منادن  منادن 

دز  هام  نمرخ  رب  هلعش  وز  هک  دز ***  هآ  نانچ  لد  زا  نیا و  تفگب 
ربخ  مراک  انامه ز  ياراد  وت  رگداد ***  رواد  ياک  دیشورخ 

یلج  راگدرک  يا  ینادیم  وت  یلع ***  راکشآ  یناهنپ و  ز 
يرواد  دتف  شتآب  انامه  يرگنب ***  نم  يوس  مه  وت  زا  لدعب 

نم  راع  تخوس  ارو  دشاب  هک  نم ***  رادرک  شتآ ز  ددرگ  لجخ 
زیختسر  شتآ  وا  زا  دزوس  هک  زیخ ***  لهعش  یشتآ  دوش  ممرج  ز 

هاوخ  رذع  تتمحر  رگا  ددرگن  هانگ ***  درامش  رب  ماوت  رهق  هچ 
نم  راوازس  دشاب  هچ  منادن  نم ***  راک  يوس  دیارگ  یتشزب 

یگدنب  وت  راوازس  مدرکن  یگدنز ***  ما  هدرب  رسب  يرمعب 
نتشیوخ  وت  هچ  مسانش  رگ  یلو  نم ***  یناد و  وت  نم  دب  راک  ز 

متساوخ  دوخ  هچنآ  متساوخ  دوخب  میساراین ***  لد  تشهاوخ  یپ 
متخاب  لد  هدوهیب  چیه و  يوس  متخانشن ***  وت  ردق  هک  اغیرد 

شوه  نادزی ز  ياراد  میب  زا  دش  شورخ ***  دز  رگید  راب  نیا و  تفگب 
درم  لوه  زا  هرابکی  هرعن  دزب  درپس ***  ناج  نیرفآ  ناجب  یتفگ  وت 

دنزگ  ار  وا  رم  دیآ  هار  زا  هک  دنلب ***  لخن  هچ  هر  رب  داتفیب 
شوگ  شوه  زا  مسج  زا  هتفر  ناوت  شوه ***  هتفر  لد  ناج و ز  هتفر  نت  ز 

دوز  تسج  رب  ياج  زا  دید  نآ  هچ  دوب ***  ياجنآ  باحصا  درم ز  یکی 
نسحلاوب  نهک  ناهج  زا  تفر  هک  نمجنا ***  ناز  داد  ربخ  ناشورخ 

شوج  دمآ ز  رب  نز  رب  موب و  ورب  شوج ***  رپ ز  ربخنآ  زا  تشگ  ناهج 
ربخنیا  شاف  رهش  رد  دیدرگ  هک  رشبلا ***  ریخ  تخد  دش  هاگآ  هچ 
باتفآ  هحفص  دش  هلاژ  زا  رپ  بآ ***  هرهچ  رب  هدید  زا  تخیر  ورف 

نیرفآ  ناج  ياج ز  يرب  هتشگن  نید ***  ياراد  رهد  زا  هتشذگن  هک 
كاخ  هریت  رب  شوهیب  راز و  دتف  كاپ ***  نادزی  میب  زا  بش  ره  یلع 

تسین  شیک  بهذم و  نیا  زج  ار  وا  هک  تسین ***  شیوشت  شوهیب  هتشگ  رگا 
ناور  دمآ  رب  ار  نامدرم  نت  ناوناب ***  وناب  زا  دندینش 

دندما  زار  ياناد  کیدزنب  دندمآ ***  زارف  دجسم  يوس  یمه 
گنتب  یناگدنز  زا  هدید  لد و  گنر ***  هتفر  خر  ار ز  وا  دندیدب 

رابگشا  خر  ود  سوب  كاخ  بل  ود  رازن ***  راز و  نایرگ و  ناشورخ و 
نیبج  شهار  كاخ  رب  دنداهن  نید ***  ناگرزب  ار  وا  دندید  هچ 
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زارد  یناگدنز  دوب  زا  دوس  هچ  زاین ***  يور  دنداهن  شیورب 
راگدرورپ  تسین  وا  زا  دونشوخ  هک  راگزور ***  هبت  ددرگ  هدرورپن 

تسین  دوس  یگدنز  زا  هدنب  نآ  رب  تسین ***  دونشوخ  هدنب  زک  دنوادخ 
وس  راچ  زا  ندیشورخ  دمآ  رب  وا ***  زا  نارادمان  نوچ  دندینش 

تسدب  ار  یسک  دیاین  شتسرپ  تسرپ ***  نادزی  رادرک  تسنیا  هک 
نید  دیدرگ  هزات  نید  ناطلس  ز  نیقی ***  لها  دنتشگ ز  هلمج  همه 

یک  جات  زا  تخت و  زا  وت  يزان  هچ  یپ ***  کین  ورهر  يا  وت  نک  هگن 
نکشوک  نخس  يرایشوه  رگا  نخس ***  نارایشوه  زا  وت  یئوگ  هچ 

شوگ  راد  هر  نادرم  راتفگب  شوین ***  نادزی  زار  هر  نادرم  ز 
لک  لقع  اون  نیز  وا  ناوخ  انث  لبس ***  يامنهر  لسر  رخف  هک 

دنک  يدرگ  كالفا  مساقلاوبا  دنک ***  يرون  هر  نسحلاوب  نوچ  هک 
تسد  يالاب  تسد  وا  زا  نایامن  تسپ ***  تشگ  اهتسد  همه  شتسد  ز 

راکشآ  تسد  يالاب  تسد  دوش  راقفلاوذ ***  دشک  رب  وا  تسد  نوچ  هک 
نیب  شیپ  نید  هار  رد  هتشکنآ  زا  نید ***  هار  رد  شیوخ  رس  هداهن 
تسا  ورهر  یلع  امنهر و  یبن  تسا ***  وریپ  یبن  رب  یلع  زا  ریغ  هک 

يآ  داج  زا  نیب و  ناتساد  نیا  رد  يار ***  شوهاب  درمیا  وت  نک  هگن 
نک  كاچ  نابیرگ  مغ  نیا  زا  نک ***  كاخ  نتشیوخ  مغ  زا  رسب 

نارگتدابع  مسر  هار و  نیبب  نارگ ***  تعاط  تاعاطب  نک  هگن 
نک  هشیپ  نینچ  نیا  يرو  تدابع  نک ***  هشیدنا  مدکی  دوخ  تاعاط  ز 

نیلاضلا  بوضغم و  یئوج  هچ  نیبب ***  ارنارگ  تعاط  راک  یکی 
وش  زارمه  دنمدرخ  اب  یلو  وش ***  زادرپ  زار  درخ  اب  یمد 

راگدرک  تعاط  دنک  هنوگچ  راگزور ***  هدنامرف  هک  نک  هگن 
هآ  هار  نیا  زا  درآ  رب  هنوگچ  هار ***  لیربجب  دیامن  وک  یسک 
دنک  یئانشآ  ادخ  اب  ناهج  دنک ***  یئادخ  مدرمب  هک  یسک 

لیلج  راگدرک  شندناوخ  انق  لیلد ***  شهار  دیوج ز  لیئاکم 
شیناوخ  انث  نادزی  يوس  رگد  شینادزی ***  قلخ  يوس  نک  هگن 

تسیرگ  دیاب  تناسانش  نادزیب  تسیک ***  هک  یناد  هچ  نادزی  ياسانش 
تسا  رب  یب  یگلمج  وت  تادابع  تسرگتعاط ***  هک  نادزی  هک  یناد  هچ 

نارکیب  ۀطرو  نیا  زا  ار  ام  هک  نارگ ***  تدابع  قحب  ایادخ 
یهد  یئانشآ  قح  هاگردب  یهد ***  یئاهر  تدوج  ضیف  زا  وت 

راکشآ  ام  تادابع  زا  هنگ  رانک ***  رد  هنگ  زا  ریغ  میرادن 
میا  هتسب  لد  وت  وفع  دیماب  میا ***  هتسخ  دوخ  تاعاط  زرگ  یلو 

راودیما  میتسه  وت  زا  یلو  رامش ***  زورب  ام  تعاط  رگا 
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تسب  ياپ  هدش  تفطل  دیماب  تسد ***  شیوخ  تعاط  زا  هتسش  ورف 
راگ  دنوادخ  وفع  فطل و  زجب  رامش ***  زور  تسد  رد  میرادن 

رای  تسهن  ام  وت  فطل  هکنآ  مغ ز  وچ  راک ***  دنام ز  زاب  ام  تسد  رگا 
تسا  شیاشخب  تناهانگ  یب  رب  هک  تسا ***  شیاسآ  رد  ور  نیا  زا  ام  لد 

راگدرورپ  وت  نوچ  سک  دیراد  هک  راگزور ***  ناگدرورپب  دیرگن 
دنک  يراسگمغ  ار  راک  هنگ  دنک ***  يراگدرورپ  وت  فطل  هچ 

ادخ  دشاب  وت  نوچ  وا  هک  ار  یسک  اجب ***  دنامب  نایصعب  هنوگچ 
میرپسب  هر  يوسب  رخآ  هک  میرو ***  نایصع  میراودیما و  هک 

راگدرک اهراک  ار  وت  دزاس  هک  راودیما ***  شاب و  ایجارایب 

ربمغیپ تمدخب  همطاف  ترضح  ندمآ  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  بانج  ندومن  بت  نایب  رد 

( 272  ) هحفص اج  روآ ز  رب  لد  ناتساد  نیا  زا  ارگلد ***  ناتساد  نیا  هچ  يدینش 
ونش  ناشیا  زا  یناتساد  ون  ز  ونب ***  ون  ناینادزی  راک  نیبب 

تدیامنب  هار  نیز  تسار  هر  تدیازفب ***  شوه  ناتساد  نیز  هک 
ربش  ریبش و  برثیب  يزور  هک  ربخ ***  ناسنیدب  يوار  تفگ  نینچ 
بل  دنتسب  ود  ره  نآ  بت  بات و  ز  بت ***  بات و  رد  هاگان  دنداتف 

دش  هام  خر  ردام  هآ  زا  رپ  دش ***  هاگآ  ردام  ناشراک  زا  هچ 
ارگلد  دش  دنزرف  ود  يوسب  اج ***  دمآ ز  رب  مغ  زا  ردام  لد 

دید  دنزرف  ود  يوسب  ناشورخ  دیرب ***  ار  لد  نابیرگ  مغ  نآ  زا 
لیلخ  ود  بت  شتآ ز  رب  هداتف  لیحر ***  هدنکف  شتآب  یسوم  وچ 

بل  هتسب  رب  بات  بت و  زا  هم  ود  بت ***  بات و  رد  هداتفا  دیشروخ  وچ 
يردیح  نشلگ  زا  داشمش  ود  يربمغیپ ***  راذلگ  نبلگ ز  ود 

باتفآ  نامسآ  رتسب  رب  هچ  بات ***  هتفر  نت  رتسب ز  هب  هداتف 
هتخوس  لد  ناج و  شطع  بات  ز  هتخورفا ***  ود  ره  بت  يامرگ  ز 

تخوسب  ار  رشبلا  ریخ  تخد  لد  تخورف ***  یغورف  بت  نآ  بات  زا  هک 
شیوخ  بارحم  يوس  نوچ  تشگناور  شیر ***  تشگ  ناوناب  يوناب  لد 

ور  درک  نارواد  رواد  يوس  وج ***  زار  دش  دنوادخ  يوسب 
زاس  راک  رواد  نابرهم  يا  هک  زاین ***  زار و  تفگ  یسب  نادزیب 

نم  دنویپ  لد ز  ادج  يزاسن  نم ***  دنزرف  ود  رب  ملد  يزوسن 
تشاد  بات  بت و  ناز  نخس  نادزیب  تشاد ***  بآ  زا  رپ  دید  تفگ  یمه 

زور  هس  مراد  هزور  ادخ  رهب  ز  زورفلد ***  دوش  رتخا  دنیارگ و  هک 
نایبورک  دنداشگ  رب  نابز  نابز ***  نادزیب  نایرگ  داشگب  هچ 

نیما  لیئربج  دز  لاب  رپ و  نیرب ***  شرعب  لغلغ  داتفا  رد 
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دنتخیمآ  ردنا  شرع  نامادب  دنتخیر ***  ورف  الاب  کیالم ز 
تسپ  الاب و  دنوادخ  يوسب  تسد ***  هدروآ  رب  شیاعد  رب  همه 

زاین  یب  وا  تاجاح  تفریذپ  زار ***  تسود  اب  تفگ  اسنلا  ریخ  هچ 
ریذن  ریشب و  تخد  تخورفا  خر  رینم ***  ردب  ود  نآ  دنتفای  افش 

شیپ  تسد  دنک  ار  افو  نادزی  هب  شیوخ ***  دهع  اجب  نادزیب  درآ  هک 
اعد  زامن و  زا  دعب  زور  یپ  اج ***  دمآ ز  رب  هگرحس  هاگب 

رحس  ردام  هزور  تین  رد  هک  رسپ ***  ود  ره  دندید  هک  هگرحس 
تسار  زار  نیا  تشگ  ور  اب  نادزی  ز  تساوخ ***  رذع  نیرفآ  ناج  نادزی  ز 

رس  رهم  زا  ردام  هر  كاخب  ربش ***  ریبش و  ود  ره  دندید  هچ 
کیرش  ار  ام  يامنب  هزر  نیا  رد  کین ***  وت  راگزور  ياک  دنداهن 
زاب  داد  نینچ  خساپ  هیرگ  زا  رپ  زار ***  دنزرف  ود  زا  دینش  ردام  هچ 

بت  ار ز  امش  دش  ناوتان  نت  هک  بل ***  هزور  نیا  زا  دیدنبب  رگ  دزس 
تسج  زابنا  هزور  نیا  رد  دیاشن  تسرد ***  دشاب  هزور  نیا  رذن  نمب 

باتفآ  ۀحفص  رب  تخیر  ورف  بان ***  رد  ناگدید  زا  نیا و  تفگب 
راز  دیلانب  ینامز  تفرگ و  رانک ***  رد  ار  دنزرف  ود  ره  رس 

ردپ  مرخ  وت  زا  يا  هک  ردامب  رگیدکی ***  اب  دنتفگ  دنزرف  ود 
نینح  ردب و  حتف  يزوریفب و  نیقفاخ ***  رورس  رس  ناجب و 

دیما  میب و  زور  رد  هزور  يز  هک  دیما ***  ان  نکم  ار  ام  هزور  نیز  هک 
راودیما  دندرگ  هزور  نیا  زا  راگزاسان ***  ناراد  هزور  اسب 

راهن  لیل و  لاس و  هم و  ات  دوب  راگزور ***  رد  هزور  نیا  رکذ  دوش 
بش  زور و  رد  هزور  نیا  رکذ  یپ  بل ***  دنیاشگ  ناراد  هزور  اسب 

ریذن  ریشب و  رب  دسر  تراشب  ریدق ***  بر  یح  زا  هزور  نیا  زا 
رارق  رب  دش  هزور  نیا  زا  زور  بش و  راگزور ***  دش  ياپ  رب  هزور  نیا  زا 

دیزگ  نادندب  بل  ناشراتفگ  ز  دینش ***  ناشیا  ياه  نخس  ارهز  هچ 
رشبلا  ریخ  دنوادخ و  زا  ریغب  ربخ ***  درادن  سک  اهزار  نیز  هک 

راگزور  رب  دیع  دش  هزور  نیا  زا  رای ***  دیدرگ  هزور  نیا  رد  ناشیاب 
ردپ  دمآ  هناخ  يوس  دجسم  ز  رسپ ***  تفگ  هچ  ردام  تفریذپ 

لوتب  يارس  يوسب  دمآ  هچ  لوسر ***  یصو  ادخ و  یصو 
دش  هاوخ  اوه  يراد  هزور  یپ  دش ***  هاگآ  هچ  ناراد  زور  نآ  ز 
راگزور  رب  زور  دش  دیع  همه  راگزور ***  دش  زارمه  هچ  ناشیاب 

زیختسر  بش  نوچ  نم  زور  دوش  زیزع ***  يزاسن  رگ  ما  هزور  نیا  زا 
نیمالا  حور  لاب  دز  هزور  یپ  نیرق ***  ناشیا  دنتشگ  هزور  اب  هچ 
شوجب دمآ  رد  ناراد  هزور  نآ  زا  شورخ ***  رپ  دش  شرع  ةزور  همه 
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نآ شرازگ  همطاف و  ترضح  نتشر  مشپو  نینسح  نتفرگ  هزور 

نیرفآ  ناهج  شرع  نامیقم  نیرب ***  شرع  ناکس  هچ  ره  همه 
دنتساوخ  ار  هزور  نا  نذا  وا  زا  دنتشاد ***  اپب  لد  همه  نادزی  ز 

درکز  ار  نیرفآ  ناج  زا  رمهب  درک ***  زاس  ار  هزور  اسنلا  ریخ  هچ 
اشگ  لگشم  زار  وت  تسد  يا  هک  ارگلد ***  یلع  اب  دش  هزور  نیا  رد 

دنک  یئادخ  راک  راک  رهب  دنک ***  یئاشگ  لگشم  وت  تسد  هچ 
دوبن  یئاشگ  لگشم  وت  زا  ریغب  دومن ***  لگشم  هچ  ره  ناکم  نوکب و 

اشگ  ام  لگشم  نیا  وت  ار  ادخ  اشگ ***  لگشم  وت  یئادخ  کلمب 
جنگ  هزات  امش  شیوخ و  رهب  مهن  جنرتسد ***  يورین  زا  مهاوخ  یمه 
نامهیم  ارم  تقفش  يدرگ ز  هک  ناج ***  هزات  ارم  ددرگ  هزور  نیا  زا 

وت  دنبلد  هراومه  دنتسه  هک  وت ***  دنزرف  ود  هر  نیا  رد  یمارگ 
نابزیم  نم  دینامهیم و  امش  ناهن ***  زار  ياراد  نامرفب 

دومن  ترجا  مشپ  یشو  يدوهی  دوز ***  رازابب  دمآ  رد  نید  هش 
ناوناب  يوناب  دش  داش  نآ  زا  ناور ***  اجنآ  زا  دمآ  هناخ  يوس 

رشبلا  ریخ  تخد  ۀناخ  رد  هک  ربخ ***  ار  ام  تسا  نانچ  يوار  ز 
یندیشوپ  هن  یندروخ و  زا  هن  یندروخ ***  زا  لام و  زا  چیه  دبن 

دوب  گنریب  لاس  هم و  رهچ  هک  دوب ***  گنت  نانچ  هنیدم  لها  رب 
نیرفآ  مشپ  تخادرپب  نتسرب  نید ***  هاش  ار  مشپ  نآ  دروآ  هچ 

دوبک  خرچ  دنام  ورف  شخرچ  ز  دومن ***  شدرگ  خرچ  وا  تسد  زا  هچ 
باتفآ  نامسیر  دش  كود  نآ  رب  بات ***  دروخ  نامسیر  نآ  كود  زا  هچ 

تسج  هتشر  رس  خرچ  هن  هتشر  رهب  تسرد ***  دمآ  هتشر  وا  خرچ  زا  هچ 
وک  وچ  دش  کلف  هن  شهر  کناب  ز  وا ***  تسش  مرحم  نوچ  خرچ  نآ  دش 

دوب  لیربج  لاب  شا  هرپ  رب  هک  دوتس ***  دناوتیم  ار  خرچ  نآ  یک 
( 273  ) هحفص دنب  رات  يدش  تردق  جات  نیا  رب  دنلب ***  دمآ  شتسد  زک  رات  ره  ز 

تفای  خرچ  هن  تخر  نیرفآ  ناهج  تفاب ***  خرچ  نآ  هک  يدوپ  رات و ز  ز 
تشهب  زارف  رهپس و  زارط  تشر ***  خرچ  ناک  هتشر  ره  نازورف ز 

دوب  رون  رپ  روح  يوسیگ  ناز  هک  دوب ***  روح  يوسیگ  یخن  ره  رد  هن 
نیرفآ  نیتملا  لبح  شرات  ره  هک  نیتملا ***  لبح  دوب  یئ  هتشر  ره  ز 

بآ  هدروخ  اسنلا  ریخ  تسد  زا  هک  بات ***  تسین  نامسیر  نآ  فصو  ارم 
رشبلا  ریخ  تخد  اج  دمآ ز  رب  رسب ***  رس  دش  هتشر  نامسیر  نآ  هچ 

دوهی  عیب  هب  ار  نامسیر  دهد  دوز ***  هضف  ات  هک  ارهز  دومرفب 
ناور  دمآ  قوس  يوس  كزینک  نامسیر ***  اب  هچ  ارهز  نامرفب 
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دش  راک  زا  رازاب  لها  لد  دش ***  رازاب  يوس  نامسیر  نآ  هچ 
دیدپ  ناناج  يور  وا  رات  ره  ز  دیرب ***  ناج  ۀتشر  شا  هتشر  ره  ز 

زیزع  نارازه  دص  یئ  هتشر  ره  ز  زیمت ***  لها  رادیدپ  يدومن 
شوهز  میرم  احیسم و  نارازه  شورخ ***  رد  یخن  ره  زا  فسوی  دص  ود 

داسک  فسوی  رازاب  تشگ  نآ  زا  داشگ ***  خر  نامسیر  نآ  عیب  رد  هچ 
هتخومآ  مد  انیس  ران  ناز  هک  هتخورفا ***  يرون  وا  رات  ره  ز 

نآ  رادیرخ  دشاب  هک  میوگ  هچ  نآ ***  رات  ره  رادیرخ  دش  ادخ 
نیتملا لبح  دومنب  هتشر  ره  ز  نیرب ***  شرع  نامیقم  شرعب و 

شرازگ ندومن و  عیب  تهجب  يدوهی  دزنب  ار  اه  نامسیر  ندروآ 

نیمز  نامسآ و  هن  لها  همه  نیمالا ***  حور  لاکیم و  لیفارص و 
اپ  دش ز  شا  يرادیرخ  رهب  ز  اجب ***  شنیرفآ  دب  هچ  ره  همه 

ناوتان  هدمآ  وا  عیب  یپ  نانج ***  تشهب و  دلخ و  لها  همه 
دش  راک  زا  رازاب  لها  لد  دش ***  رازاب  يوس  نامسیر  نآ  هچ 

دیدپ  ناناج  يور  وا  رات  ره  ز  دیدپ ***  ناج  ۀتشر  شا  هتشر  ره  ز 
نامگ  رد  یئ  هنوگ  ره  داتفا  رد  نامسیر ***  نآ  زا  رازاب  لها  لد 

زورمین  رد  هدنشخر  دیشروخ  وچ  زورف ***  ملاع  هتشگ  وا  رون  نانچ 
یتخاب  لد  ناج و  همه  ناساره  یتخآ ***  تسد  هک  ره  وا  عیب  يوس 

دوس  تسد  نامسیر  رب  عیب  یپ  دوهی ***  موق  دب ز  يرجات  کلم 
تفرگ  رواد  كاپ  نماد  شفک  تفرگ ***  رب  فکب  ار  نامسیر  نآ  هچ 
نیمز  یتیگ  ود  ماوق  زا  تسسگ  نیتملا ***  لبحب  مکحم  گنچ  دز  هچ 

تخوس  رفک  ۀتشر  شا  هتشر  رهز  تخورف ***  رب  وا  زا  يرون  هتشر  ره  ز 
تسب  ياپ  وا  رب  ناج  ۀتشر  شدش  تسدب ***  دمآ  هتشر  نآ  هچ  ار  وا  رم 

تفای  هتشررس  راک  زا  هتشر  نآ  زا  تفات ***  هتشر  نآ  زا  يرون  هکنوچ  وا  رب 
دنچ  نوچ و  زا  دنک  هدش  شنابز  دنچ ***  هک  دیسرپ  هضف  تساوخ  یمه 
شورس  یتفگ  زار  نیا  هشوگ  رهز  شوگ ***  شوه و  ربا  ار  وا  رم  یناهن 

تسادخ  خن  نیا  رادیرخ  اهب و  تساهب ***  یب  مه  رادیرخ  یب  نیا  هک 
وا  رات  کی  هب  دزرین  یتیگ  ود  وا ***  رادیرخ  دشابن  یتیگب 

تسکش  دمآ  رفک  رب  هتشر  نآ  زا  تسب ***  هتشر  نآ  رب  ار  لد  هچ  يدوهی 
دش  هاوخ  اوه  شیار  مالسا  هب  دش ***  زارمه  هضف  ۀناخ  يوس 

هاوخب  یهاوخ  هچنآ  دقن  سنج  زا  هک  هار ***  درم  نآ  هضف  زا  دیسرپب 
نآ  تساوخ  یمه  وناب  هچ  ره  ربب  نامسیر ***  تمیق  زا  چیه  وگم 

تساوخن  وچ  ینم  زا  ریغب  وناب  هک  تسار ***  دروآ  خساپ  نانچ  كزینک 
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دودز  يدوهی  رفک  گنز  لد  ز  دوهی ***  ار  وا  راتفگ  دینشب  هچ 
تسا  روخ  رد  نخس  نیا  ناربمغیپب  تسا ***  ربمغیپ  تخد  ۀتفگ  نیا  هک 

دیرب  لد  زا  رفک  ۀتشر  وجب  دیرخ ***  ناناج  ناج ز  ۀتشر  وجب 
دش  رای  ادخ  اب  وا  عیب  نآ  زا  دش ***  رازاب  مرگ  شا  هتشر  نآ  زا 

ناوت  ناج  هچ  دش  نامسیر  نآ  رب  نامسیر ***  نآ  هناخ  رد  دروآ  هچ 
دندز  اهناتساد  نامسیر  نآ  رب  دندمآ ***  عمج  هلمج  نآ  موق  همه 

دروخ  ناگرزب و  زا  نادناخ  نآ  رد  درب ***  هناخ  يوس  ار  نامسیر  نآ  هچ 
دید  هتشر  ان  شیوخ  ۀتشر  همه  دید ***  هتشر  نآ  هک  سکنآ  ره  ناشیا  زا 

دندمآ  عمش  درگ  رب  هناورپ  وچ  دندمآ ***  عمج  هتشر  نآ  درگ  همه 
رگداد  رواد  زجب  هتشرن  رشب ***  ار  نامسیر  نیا  هتشران  هک 

دیدپ  نادزی  زار  نامسیر  نیا  زا  دیدب ***  ناهنپ  رس  نامسیر  نیا  زا 
تسار  همغن  زا  تشگ  شا  هتشر  ره  ز  تساخ ***  روط  ۀلان  نآ  رات  ره  ز 

شورخ  رد  يربمغیپ  يوعدب  شوهب ***  یسوم  وچ  نارازه  خن  ره  ز 
ار  زاوآ  دندیشک  رب  همه  ار ***  زار  نآ  دندید  وچ  نادوهی 

میدش  نامیا  لها  زا  هار  نیا  زا  میدش ***  ناملسم  ناج  لد و  زا  ام  هک 
شیک  نیئآ و  هار  نآ  زا  دنتفرگ  شیوخ ***  نیئآ  شیک و  زا  دنتشذگ 

نابز  هدوشگ  ربمیپ  رکذب  نامسیر ***  نآ  درگ  هدز  فص  همه 
يادخ  لوسر  تخد  تسا  هتشر  هک  يارگ ***  فص  نامسیر  نآ  درگ  همه 

وا  تسد  زا  هتشر  نامسیر  نیا  هک  ور ***  هدوس  نامسیر  نآ  رب  کیاکی 
نیتملا لبحب  مکحم  گنچ  هدز  نیبج ***  رسک  دندوس  هتشر  نآ  رب 

نادوهی ندروآ  مالسا  ءاسنلا و  ریخ  بانج  ۀناخب  ص )  ) لوسر ترضح  ندروآ  فیرشت  نایب  رد 

باتفآ  خرچب  دمآ  ردنا  خرچ  ز  بات ***  داتفا  خرچ  رب  هک  هگ  رحس 
باتب  یخرچ  هتشگ  وا  بات  ره  ز  بات ***  خرچ  زا  هدرب  یئ  هتشر  ره  ز 

ننملاوذ  ربمغیپ  هاگردب  نمجنا ***  دندش  یسوم  موق  همه 
رابک  لوسر  يوس  دنتفرب  راثن ***  زاین و  اب  ناشناگرزب 

شیک  یحوت  هتشگ  یبن  شیکب  شیوخ ***  نید  زا  كرش و  زا  دنتشذگ 
نامسیر  نآ  زاجعا  کیاکی ز  نایب ***  ربمیپ  دزن  دندومن 

لوسر  نید  هتشر  نآ  زاجعا  ز  لوبق ***  ناج  زا  دندومن  کیاکی 
ناوخ  دیحوت  هتشگ  ناکرشم  یسب  نامسیر ***  نآ  زاجعا  رون و ز  ز 

راعش  یتسرپ  نادزی  دندومن  رامش ***  یب  رم و  یب  ۀقرف  ضرغ 
رابک  لوسر  دزن  دنداهن  راثن ***  اب  نامسیر  نآ  هاگنآ  سپ 

دیکچ  نوگلگ  کشا  شا  هراسخرب  دیرگنب ***  نامسیر  رب  هچ  ربمیپ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 719 

http://www.ghaemiyeh.com


رهم  رپ ز  لد  تفگ  نامسیر  نآب  رهچ ***  رهم  زا  دوس  نامسیر  نآ  رب 
نیتملا  لبح  تسیرات  وت  رات  ز  نیرفآ ***  ناج  تسد  ۀتشر  نیا  هک 

دنب  هتشر  یئوت  ناناج  رازابب  دنب ***  رات  وت  ناج ز  ۀتشر  ارم 
دوب  ردق  ردقنآ  ار  هتشر  نآ  هک  دوهی ***  موق  دندید  زار  نیا  هچ 

راوهاش  رهوگ  زا  ابید و  ز  راثن ***  دحیب  دندرک  هتشر  نآ  رب 
(274  ) هحفص

اهیلع هللا  تاولص  ارهز  ۀمطاف  بانج  ۀناخب  ص )  ) لوسر ترضح  ندمآ 

مک  شیب و  زا  رانید و  ابید و  ز  مرد ***  ياهردب  هیده و  یسب 
ناور  دمآ  تخد  ۀناخ  يوس  نامسیر ***  هیده و  ابا  ربمیپ 

تفگ  زاب  نایئاسوم  مالسا  ز  تفگ ***  زاب  نامسیر  نآ  زاجعا  زا 
رگداد  رواد  نابرهم  يا  هک  رس ***  كاخ  رب  داهنب  هاگنآ  سپ 

يرواد  نیا  رد  یتشگ  ای  ارم  يروای ***  ارم  يدرک  دنزرفب 
ارت  میامن  شیاتس  هنوگچ  ارت ***  میاتس  هنوگچ  منادن 

مامت  نادزی  ياراد  کیدزنب  مانالاریخ ***  رکش  ةدجس  دش  هچ 
رز  میس و  نآ  دناشفا  رب  ارهزب  رس ***  كاخ  زا  تشادرب  هچ  ربمیپ 
رشبلا  ریخ  داد  اسنلا  ریخ  هب  رز ***  میس و  هیده و  دب  هچ  ره  همه 

دنتفای  رز  میس و  هگیاج  نآ  هچ  دنتفای ***  ربخ  سکیب  ناریقف 
يوج  دنوادخ  يوگ و  دنوادخ  يور ***  دنداهن  وا  هگرد  يوس 

دوب  بان  رهوگ  سب  میس و  رز و  دوب ***  هچ  ره  همه  ارهز  دناشفارب 
دنامن  یئاونیب  ات  دیشخبب  دناشف ***  رز  نآ  زا  نایاونیب  نآ  رب 

داوخ  هدننیرفآ  نیرفآ  وا  رب  دنامن ***  يزیچ  هچ  رز  نآ  میس و  نآ  زا 
میتی  يریقف  دمآ  رد  رد  زا  هک  میس ***  هیامنارگ  نانوچ  درک  یهت 

هار  مدنام ز  رود  نم  هک  اغیرد  هآ ***  رپ ز  یلد  کشا و  رپ ز  یخر 
زاین  مدنگ  نان  رب  تسه  ارم  زآ ***  عوج  زا  لد  یب  ما  هدنام  ورف 

درد  رپ ز  لد  عوج  زا  تخیر  ورف  درز ***  لابیس  هدید  زا  نیا و  تفگب 
لوتب  رهط  هشیدنا  زا  دیچیپب  لولم ***  دش  وا  راتفگ  رادرک و  ز 

مرک  دجم و  لصا  واب  دشخب  هک  مرد ***  سنج و  دقن و  زا  چیه  دبن 
تفرگ  رجعم  هنیمشپ  دوز  رس  ز  تفرگ ***  رب  رس  رداچ ز  ماجنارس 

راگزور  نیا  رد  مدزن  تسین  نیا  زج  راد ***  روذعم  هک  اتفگ  داد و  واب 
ما  هتشر  رس  هتشر  نیا  زا  كاپ  هدش  ما ***  هتشر  دوخ  تسد  زا  مشپ  نیا  نم 

ناهج  راگدرک  هگرد  زا  دش  نامداش ***  دش  نیکسم و  درم  دشب 
دومن  يرای  هنوگنیدب  ار  وا  هک  دوز ***  تشگ  اسنلا  ریخ  ناوخ  انث 
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لوسر  دزنب  ناشورخ  دش  ناور  لوتب ***  يانث  رکذ و  رپ ز  نابز 
شورخ  ربمیپ  يوس  دروآ  رب  شوج ***  رپ ز  لد  مشپ  رجعم  تفگب 

تساجک  ملاعب  یتخبکین  نم  هچ  تساسنلا ***  ریخ  دزن  زا  هلمش  نیا  هک 
نم  راک  دش  هدنیارگ  نادزی  هب  نم ***  راوازس  وا  ۀلمش  دش  هک 

نیرفآ  دومن  رهطا  يارهزب  نیما ***  لوسر  شزار  دینشب  هچ 
هاگن  نک  ناتساد  نیا  زا  ار  ادخ  هار ***  ناصاخ  رادرکب  نک  هگن 

شاب  شوگ  شک و  رد  نابز  هر  نیا  رد  شاب ***  شوماخ  دنمدرخ  يا  نیبب 
نیب  هار  نیا  ناسانش  هر  هر  نیب ***  هاگ  رد  ناصاخ  رادرکب 

درم  نادرم  یناشن ز  يرادن  درونهر ***  رگا  يدرگن  هر  نیا  رد 
مان  جنپ  نآ  زا  اپ  رب  شرع  دش  هک  مارگ ***  مان  جنپ  ناب  ایادخ 

امن يرابدرب  امب  هر  نیا  رد  امن ***  يرای  هار  نیا  رد  ار  ام  هک 

ار وج  ندروآ  رازاب و  زا  هضف  ندمآ 

ناشهیب  نیارآ  شوهب  هر  نیا  زا  ناشن ***  هد  امب  نادرون  هر  هر 
ناتسار  ۀتفگ  زا  میوگ  نخس  ناتساد ***  يوس  مدرگزاب  نونک 

زار  رپ ز  لد  اب  وج  دروایب  زاب ***  رازاب  دمآ ز  هضف  نوچ  هک 
داشگ  رب  ار  رازاب  زار  لد  ز  داهن ***  ارهز  کیدزنب  ناشورخ 

دیرتسگ  ادخ  زا  نیرفآ  وا  رب  دیرگنب ***  وج  يوس  اسنلا  ریخ  هچ 
شروای  ادخ  دمآ  تسد  نآ  زا  شرب ***  درآ  ساتسد  دومرفب 

داهن  زا  کناب  ساتسد  دروآ  رب  داهن ***  ارهز  دزن  ار  ساتسد  وچ 
تساخ  ساتسد  تسد  زا  هرعن  دص  ود  تسار ***  ساتسد  تشگ  وا  تسد  رب  وچ 

ادخ  کنیا  نماب  انشآ  دش  هک  انشآ ***  نمب  دمآ  هک  تسد  هک 
درگ  زیت  دبنگ  نیا  دنام  ورف  درگب ***  دمآ  ساتسد  هچ  شتسد  ز 

تسپ  تشگ  نامسآ  وا  ساتسد  ز  تسد ***  دروآ  ساتسد  يوس  وا  وچ 
لیئربج  رپ  لاب و  دزب  تلجخ  ز  لیلج ***  يادخ  شرع  دیشورخ 
دورد  قح  زا  داد  شک  ساتسدب  دورف ***  دمآ  شرع  زا  لیئاکم 

نآ  نیریز  گنس  نامسآ  مهن  نانعمه ***  دش  سآ  اب  تسد  نآ  هچ 
ناکمال  ات  تفر  ناکم  يوس  ز  نامسآ ***  رب  تشذگب  سآ  دش و 
اج  درک  ناکمال  ةورز  رب  هک  ادخ ***  برق  تسد  ناز  تفای  ناهج 

دروجال  دبنگ  شدرگ  همه  درگب ***  دمآ  رد  وا  شدرگ  کی  ز 
تسپ  الاب و  ياراد  تفگ  یهز  تسد ***  برض  نآ  زا  وج  نآ  درآ  دش  هچ 

ریذن  ریشب و  تخد  زورنآ  رد  ریمخ ***  مد  رد  درک  ار  درآ  نآ  سپ 
ور  دروآ  ردنا  رونت  يوسب  وخکین ***  نآ  وچ  نان  نتخپ  یپ 
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وگ  زار  وا  زا  انیس  ران  هدش  وا ***  ران  ۀلعش  زک  رونت  هچ 
هتخوس  وا  زا  روط  بش  عمش  هک  هتخورفا ***  هک  يرون  هلعش  ره  ز 

نایناحور  هفرغ  ره  نان ز  یپ  نان ***  تخپ  يدمرس  ۀجنپ  رس  ز 
رگداد  رواد  زا  دندومن  رشب ***  سابل  يوزرآ  همه 

شرورپ  نآ  زا  ار  نت  دنیامن  شروخ ***  ناوخ  دنیامن  نان  ناز  هک 
وا  نان  ندروخ  زا  دندومن  وزرآ ***  یئ  هیروح  هفرغ  ره  ز 

ناغف  شورخ و  دمآ  رب  هر  شش  ز  نان ***  جنپ  نآ  تخپ  اسنلا  ریخ  هچ 
مابب  ناشخر  دیشروخ  تفر  وزف  ماش ***  ماگنه  هچ  برثیب  دمآ  رد 
نمز  نیمز و  دش  نایع  ناشیا  هک ز  نت ***  جنپ  نآ  دنتسشن  اجکیب 

نان  جنپ  نآ  دروآ  ردنا  مزبب  نان ***  هرفس  اسنلا  ریخ  درتسگب 
نامهیم  شدمآ  نیرفآ  ناهج  نابزیم ***  دش  هچ  نانامهیم  نآ  رب 

ناوناب  يوناب  مرک  زا  داهن  نان ***  جنپ  نآ  زا  کی  ره  کیدزنب 
زاین  ار  نامهم  دمآ  هچ  ندروخب  زارف ***  دمآ  راطفا  ماگنه  هچ 

ادخ  لوسر  تیب  لها  يا  هک  اون ***  لد  زا  دروآ  رب  يریقف 
یندرم  موش  بشما  رگ  مراوخن  یندروخ ***  زا  تسا  زور  ود  مدروخن 

ماعط  يزیچ  تسه  رگا  هدایز  مارگ ***  تیب  لها  امش  دزنب 
نتشیوخ  زا  مدنام  یهت  کنیا  هک  نمب ***  تقفش  ار ز  وا  دیناسر 

اج  دش ز  وا  زاوآ  وا ز  لد  ادن ***  نیا  ناهج  هاش  دینشب  هچ 
ارگلد  دوخ  نان  اونیب  نآب  امنهر ***  ةدنشخب  دیشخبب 

دید  راک  نآ  رد  دوخ  ۀفرص  همه  دیرگنب ***  نآ  رادرکب  ارهز  هچ 
شیوخ  ناطلس  هچ  دیآ  ششخب  رد  هک  شیوخ ***  نان  وا  دیشخبب  نیکسمب 

نمتؤم  ارو  دش  ردپ  وا  نوچ  هک  نسح ***  ردام  يوس  نوچ  درک  هگن 
( 275  ) هحفص

ناج  سنا و  هشرب  ادتقا  دومن  نامز ***  رد  دوخ  نان  وا  دیشخبب 
نیع  ضرف  نمب  دش  ردپ  راک  هک  نیسح ***  نید  رورس  اج  دمآ ز  رب 

شیک  نیئآ و  تسا  نینچ  ار  ام  هک  شیوخ ***  نان  وا  دیشخب  شیر  ردب 
ور  درک  هگراب  رد  يوسب  وخ ***  کین  ۀضف  اج  دمآ ز  رب 

درپس  لئاس  دزن  دوخ  نانابا  درب ***  هارمهب  ارنان  جنپ  نآ  رم 
رظن  ار  وا  داتفا  لئاس  يوس  رد ***  خاروس  مد ز  رد  درپسب  هچ 

دید  رود  ار  كاخ  تملظ  وا  زا  دید ***  رون  زا  رپ  شیور  ارناهج ز 
دناوخب  ار  ادخ  شیار  يور و ز  ز  دنامب ***  ناریح  دید  وا  رادید  هچ 

تشگ  زاسمد  هدنراد  يارادب  تشگ ***  زاب  نوچ  شیوخ  يوناب  يوس 
دید  هچ  میوگ  هک  شدوبن  ینابز  دیرگنب ***  نتشیوخ  يورب و  یسب 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 722 

http://www.ghaemiyeh.com


داشگ  رب  نابز  شیار  وناب ز  هک  داتسیا ***  ناور  یب  نتب  ینامز 
يا  هتفن  نینچ  نیا  یک  رادید  ز  ۀتفشآ ***  هک  يدید  هچ  اتفگب 

بات  شوت و  یب  ياجنآ  رد  هداتس  باوج ***  نابز  كزینک  شدوبن 
تفهن  زار  رس  وتب  دیوگ  هک  تفگ ***  وناب و  دیدنخب  شدید  هچ 

دوب  هک  ام  هناخ  رد  يادگ  دودو ***  يادخ  نذاب  میوکب 
لیلج  بر  شرع  لماح  دوب  لیئربج ***  دوب  وا  ارگشیاتس 

مالغ  شلیئربج  دص  لیئاکم و  مان ***  دنوادخ  ار  وا  تسا  هداهن 
لدب درادن  شنیرفآ  زا  هک  لزی ***  مل  هگ  ردرب  تسین  وا  هچ 

مرگ بآب  ندومن  راطفا  لئاسب و  ار  دوخ  نان  رهطم  تیبلها  ندیشخب 

ناتسار  ۀتفگ  زا  تفگ  نینچ  ناتساد ***  نیا  رکذ  ةدنیارس 
نمجنا  نآ  دزن  رد  چیه  دبن  نت ***  جنپ  نان  جنپ  نآ  دنداد  هچ 

نابزیم  رب  هن  نانامهیم و  رب  هن  ناوخ ***  گرب  وا  زا  دنزاس  هکیزیچ  هن 
شرورپ  دهد  ارناج  هک  یتوق  هن  شروخ ***  نان و  چیه  دبن  برثیب 

لوتب  اب  ربش  ریبش و  یلع و  لوسر ***  لآ  ماجنارس  مدنآ  رد 
بات  هتفر  لد  شوت و ز  هتفر  نت  ز  بآب ***  کی  ره  راطفا  دندومن 

دیدپ  یتوق  موق  نآ  رب  دماین  دیسر ***  تین  ماگنه  هک  هگرحس 
نت  جنپ  نآ  رهب  شروخ  دماین  نمجنا ***  نآ  رد  يزیچ  بآ  زجب 

يدمحا  ۀجل  رد  هناگی  يدمرس ***  رتخا  کین  جرب  هم 
زار  درک  نارواد  رواد  اب  هچ  زاین ***  راز و  راک  زا  تخادرپ  هچ 

تساوخ  هدنتسرپ  زا  خرچ  كود و  رگد  تسار ***  راک  شدش  نیتسخن  زور  هچ 
اج  درک  فرش  زا  کلف  مابب  انشآ ***  دش  خرچ  وا  تسد  اب  هچ 

باتب  یخرچ  تشگ  وا  بات  ره  ز  بات ***  خرچ  رب  داد  نوچ  راب  رگید 
تفای  هتشر  رس  خرچ  ۀتشر  ره  ز  تفاب ***  هتشرنآ  خرچ  نوچ  راب  رگد 

شورخ  رد  کلف  هن  دش  خرچ  نآ  زا  شوج ***  خرچ  ناز  داد  کلف  متفهب 
تشون  رد  ار  شیوخ  ۀتشر  کلف  تشر ***  خرچ  مود  زورب  وناب  هچ 
دش  بات  یب  خرچ  ۀتشر  همه  دش ***  بات  لدب  شخرچ  ار ز  کلف 

ناوناب  وناب  نوچ  داتسرف  نامسیر ***  رگید  زور  رازابب 
شورخ  نز  رب  رازابز و  دمآ  رب  شوج ***  رپ ز  دش  رازاب  يوک  همه 

دنتفای  لد  ماک  نامسیر  نآ  زا  دنتفاتشب ***  يوس  ره  نادوهی ز 
نیتملا  لبحب  مکحم  تسد  هدز  نیک ***  رهم و  ۀتشر  لد  هتسسگ ز 

رگن  لد  یگلمج  نامسیر  نآ  زا  رگد ***  هورگ  نیتسخن  زور  هچ 
دنتفات  لد  رفک  ۀتشر  زا  هک  دنتفای ***  ۀتشر  رس  هتشر  نآ  زا 
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ارگ  لد  همه  هتشگ  مالساب  ادخ ***  لوسر  يوسب  کیاکی 
رابک  لوسر  دزن  هنارکشب  راثن ***  سب  هیده و  سب  دندومن 
دوز  دیشخبب  ارهز  دیشخبب  دودو *** لوسر  هر  رگید  ارهزب 

زاین  یب  هدش  رز  نآ  میس و  نآ  زا  زآ ***  طحق و  ۀناخمغ  ناریقف 
رو  هیام  هدش  ششخب  دوج  نآ  زا  رد ***  رهش و  ۀیام  یب  نایادگ 

راگ دنوادخ  نادناخ  يوس  رازن ***  یئاتسور  يرهش و  همه 

شرازگ هناخ و  بردب  ریسا  ندمآ  تیبلها و  نتفرگ  هزور  مود و  زور  شرازگ  رکذ 

دنتفای  ناور  يزور  هزور  نآ  زا  دنتفای ***  ناتسلد  زا  هزور  همه 
نان  جنپ  نآ  تسارآ  هراب  رگید  ناوناب ***  وناب  مود  زور  هچ 

زاین  ارناهم  دمآ  ندروخ  يوس  زاب ***  راطفا  ماگنه  هچ  دمآ  رد 
شیوخ  ناشیوخ  دیناشن  ناوخ  نآ  رب  شیوخ ***  ناوخ  اسنلا  ریخ  درتسگب 

زاب  هناخ  رد  زا  رگید  راب  هک  زاین ***  يور  دندومن  ناوخ  رب  هچ 
بیکش  اهلد  دش ز  وا  لوه  زا  هک  بیرق ***  یئادن  هگ  رد  رز  دمآ  رب 

امنهر  اوس  ام  رب  دیتسه  هک  ادخ ***  لوسر  تیب  لها  يا  هک 
دایز  يزیچ  هدنام  رگا  بشما  رد  دادو ***  زا  امش  ماعط  زا  رگا 

ریگتسد  ناسکیب  رب  دیئامش  ریسا ***  نیا  رب  فطل  زا  دیناسر 
دیدن  يزیچ  کیدزنب  نان  نآ  زج  دینش ***  ارادن  نوچ  نیرفآ  مرک 
شوجب  دمآ  رب  وا  لد  ایرد  هچ  شورخ ***  تریغ  لد ز  زا  دروآ  رب 

مک  نینوک  دوب  ششخب  کی  ز  مرک ***  هاگ  هک  ینیرفآ  مرک 
نابرهم  ةدنشخب  وچ  ششخب  ز  ناکم ***  نوک و  ياشخب  ضیف  لد  ز 

مدع  زا  مرک  شدوج  دمآ ز  رب  ملق ***  رد  ۀعشر  کی  شیتیگ  ود 
هتفای  ناور  شدوب  یتیگ ز  ود  هتفای ***  ناوت  شدوجو  زا  مرک 

نان  صرق  کی  ریغ  یکی  اجنآ  رد  ناکم ***  نوک و  ياراد  دزن  دبن 
ریگتسد  ناسکیب  رب  میئام  هک  ریما ***  نآ  اب  تفگ  نینچ  ناشورخ 

مرتحم  ام  تسد  زا  تشگ  مرک  مرک ***  هاگ  تسام  ةویش  نینچ 
نابرهم  ةدنشخب  هدنب  نآب  نان ***  صرق  نآ  دیشخب  نیا و  تفگب 

ادتقا  همه  کی  کی  دندومن  ادخ ***  لوسر  تیب  لها  نآب 
تسچ  شیورد  تسد  رب  دندناسر  تسرد ***  کیاکی  ار  دوخ  نان  همه 

مرش  رپ ز  خر  مزرآ و  زا  رپ  لد  مرگ ***  بآ  زجب  يزیچ  دندروخن 
نیرفآ  ناج  دنوادخ  زا  دیسر  نیرفآ ***  رازه  نارازه  ناشیا  رب 

درک  رخف  همه  شنیرفآ  ربا  درف ***  دنوادخ  شناگدنب  نیا  ز 
نیرفآ ناج  دنوادخ  زا  دسر  نیرفآ ***  ناهج  برق  ناکسب 
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موس زور  تیب  لها  نتفرگ  هزور  رکذ 

راگن  تروص  رادیدپ  ناشیا  زا  راکشآ ***  متروص  هدش  ناشیا  زا 
سب  نادزی و  هدننیرفآ  زجب  سک ***  بات  ناشک  راداب  درادن 

( 276  ) هحفص
تسین  هدننیرفآ  ةدیدنسپ  تسین ***  هدیدنسپ  ناشیا  ریغ  ارم 
يرفولین  هاگرخ  دمآ ز  رب  يرواخ ***  ورسخ  موس  زور  هچ 

راد  هدرپ  دب  لیربج  هک  هدرپ  ز  راگزور ***  میرم  رب  هچ  دمآ  رب 
راد  هدرپ  دش  خرچ  ةدرپ  هن  ز  راکشآ ***  وا  رون  دش  هچ  هدرپ  ز 

داد  باتهم  گنر  وا  يور  همه  داد ***  بات  شخر  رون  دیشروخب 
بات  هام  زا  هدرپ  شخر  غورف  باتفآ ***  وا  يور  زا  هدنشخرد 

دوخ  گنروا  زا  ار  بش  زور و  یلو  دوب ***  گنریب  هزور  زا  هچ  رگ  شخر 
شورخ  رد  نامسآ  لد  دب  وا  زا  شوه ***  هتفر  لد  ار ز  وا  دوب  رگا 

زور  ود  نآ  رد  دومنب  هچنآ  دومن  زورف ***  ملاع  تشگ  موس  زور  هچ 
نامسیر  نتشر  هتشر و  زا  مه  نان ***  خیب  زا  خرچ و  زا  ساتسد و  ز 

دوبن  دوب و  ناشیا ز  مالسا  ز  دوهی ***  نامسیر  رجعم و  زا  مه 
رادم  یتیگ  تشگ  موس  زورب  راکشآ ***  دش  هچنآ  زور  ود  نیتسخن 
راکشآ  هم  دیشروخ  تشگ  ناهن  راگزور ***  هگرخ  نیا  ماب  زا  هچ 

زورف  ملاع  دیشروخ  هچ  دش  ناهن  زور ***  کشر  یپ  دش  بش  زور  نآ  هچ 
دوب  زور  نتسبآ  شیهایس  دوب ***  رود  وا  زا  تملظ  رون و  زا  رپ 

دوب  ردقلا  هلیل  تردق  بش  هچ  دوب ***  ردب  همه  وا  بکوک  دش  هچ 
هتخوت  ینشور  کلف  وز  بش  هچ  هتخورفا ***  خرچ  ةرهچ  بش  هچ 

يارام  هر  يامنهر  بش  هچ  یند ***  مزب  يارآ  هرهچ  بش  هچ 
دوب  جارعم  جات  شا  هیاپ  بش  هچ  دوب ***  جات  ناکمال  رس  رب  بش  هچ 

دوب  روط  بش  ياون  شیاون  دوب ***  رون  رپ  شرع  همه  شرون  ز 
هتفات  همه  یئانشور  وا  زا  هتفای ***  ینشور  وا  زا  زور  بش  هچ 

رون  رپ ز  وا  زا  انیس  روط  بش  هچ  روط ***  يانیس  زورفا  شتآ  بش  هچ 
نیرفآ  زور  یئانشور  بش  هچ  نیسپ ***  زور  رون  زا  نشور  بش  هچ 

تسرد  وز  لزا  دهع  زور  بش  هچ  تسخن ***  زور  زادرپ  زور  بش  هچ 
دیع  زور  زا  نشور  ردق و  بش  دیما ***  زور  لصو و  بش  نوچ  یبش 

زاین  یب  ةدننیرفآ  ناهج  زاین ***  بشنآ  ماش  رد  تشاد  یسب 
ناوخ  درتسگ  مزب  رد  هراب  موس  ناوناب ***  يوناب  هگماش  رد  هچ 

دناوخب  ار  ادخ  ناوخ  نآ  رب  نیتسخن  دناشف ***  نماد  هچ  ینابزیم  یپ 
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نابزیم  ناوخ  هرفس  نآ  رب  دش  ادخ  ناوخ ***  هرفس  نامهیم  رب  درتسگ  هچ 
هام دیشروخ  تشگ  نان  هرفس  نآ  رب  هاگمزب ***  نآ  بیز  دش  هرفس  نآ  هچ 

نآ شرازگ  نانمؤم و  ریما  ترضح  ۀناخ  برد  مئاص  ندمآ  رد  راتفگ 

ناوخ  هرفس  نآ  يانمت  رد  همه  نامسآ ***  تفه  کیالم ز  كولم و 
تسد  دروآ  هرفس  نآ  يوس  رب  هچ  تسشن ***  ندروخ  ناوخ  رب  هاشنهش 

دنمجرا  اوس  ام  امش  زا  يا  هک  دنلب ***  هگرد  یئادن ز  دمآ  رب 
دوجو  رد  امش  دوجو  زا  نوک  ود  دوج ***  دنوادخ  ام  رب  دیئامش 

زاین  تسد  درک  ارف  یمیتی  زاین ***  یب  ةدنراد  هاگردب 
تسود  تسد  زا  ینان  بل  دریگ  هک  تسوا ***  يانمت  يوزرآ و  همه 

منک  ینادواج  وا  زا  ناج  نت و  منک ***  یناگدنز  دبا  ات  نآ  زک 
یئدنب  دروخ  رب  ادخ  تسد  ز  یئ ***  هدنز  زا  دنز  ةدرم  دوش 

دایز  دشاب  هدنام  امش  ناوخ  ز  داد ***  تیب و  لها  يا  يزیچ  رگا 
رگ  هزوی  رد  هاگردب  یمیتی  ردپ ***  یمارگ  ام  رب  دیئامش 

شوگب  شدیسر  لئاس  راتفگ  هچ  شورخ ***  لد  زا  دروآ  رب  هشنهش 
ادخ  تسد  تفر  ارف  الابب  اج ***  یتیگ ز  دنوادخ  دمآ  رب 

دوب  هدننیرفآ  مرک  شتسد  هک  دوشگ ***  فک  یسک  ندرک  دوج  یپ 
شیک  كاپ  لئاس  ياک  تفگ  نینچ  شیوخ ***  نان  نوچ  درک  اطع  لئاسب 

نیرفآ  ناهج  دزنب  نان  نیا  زج  نیرفآ ***  ناجب  دشابن  نونکا  هک 
نمجنا  دندش  نآ  ششخب  یپ  نتراچ ***  نتکی  نآ  زا  دندید  هچ 

تسا رتهب  دوخ  نان  رگا  میشخبب  تسا ***  رتاناد  راک  نیا  ردنا  وا  هک 

شرازگ موس و  هبترم  رد  لئاسرب  ار  دوخ  نان  تیب  لها  ناد  نایب  رد 

اطع  کی  کی  دندرک  دندومن و  رادتقا ***  همه  موس  راب  واب 
اطع  ار  نان  جنپ  نآ  درک  نآب  ادگ ***  يوس  هضف  دش  هراب  موس 

رد آ  اپ  زا  هرابکی  لقع  يا  وت  آرد ***  اج  زا  شوه  يا  وت  نک  هگن 
سان  دیآ ز  رب  نادزی  راک  اجک  ساپس ***  نادزی  نادزی و  راک  نیبب 

رگن  ار  نارورس  رورس  رس و  رگن ***  ار  ناگدنب  يدنوادخ 
هتشاگنب  كالفا  هن  راگن  هتشارفا ***  تسد  نوچ  هک  يریما 

درک  زاب  ناهج  رب  ار  مزب  رد  درک ***  زاس  ار  مزر  نوچ  هک  يویدخ 
داد  تسد و  داشگب  مزب  رد  هچ  داشگ ***  یئادخ  تسد  مزر  رد  هچ 

ناکمال  نیا  زا  ناکما  کلم  نآ  زا  نان ***  هس  نانس و  زا  دومن  رخسم 
نان  جنپ  نآ  دیشخبب  لئاسب  ناج ***  سنا و  رورس  موس  ماش  هچ 
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نیرفآ  ناهج  زا  یهز  دمآ  رب  نیمز ***  نامسآ و  زا  دمآ  شورخ 
شوه  مارآ و  تفر  نیرب  دلخ  ز  شورخ ***  دمآ  ردنا  ناکم  نوک و  ز 

دومن  ار  وا  راک  نایناحورب  دوتس ***  ناوارف  ار  وا  دنوادخ 
تسادخ  شتسرپ  يازس  هچ  رگا  تساور ***  ام  رب  هدنب  نیاب  شیاتس 

لیئربج  رپ  لاب و  دز  هدژم  نیا  زا  لیلج ***  بر  دومرف  زار  نیا  هچ 
نایبورک  دنداتف  رد  ورب  ناکم ***  ناکمال و  زا  دمآ  شورخ 

میروخ  ردنا  هن  ار  یگدنب  رگا  میرواد ***  رگداد  ةدنب  ام  هک 
تسادخ  وا  ةدنیاتس  نونکا  هک  تساور ***  شیاتس  ام  زا  هدنب  نآ  رب 

نیرب  خرچ  نیئآ  هزات  دنک  نیمالا ***  حور  هک  نادزی  دومرفب 
دنتساخ  اپب  یسرک  لها  همه  دنتسارآ ***  ینشج  نایسدق  همه 

دیع  دنزاس  هلمج  نیرب  شرعب  دیما ***  میب و  ناراد  هزور  نآ  رب 
رگیدکی  رب  دنداد  هدژم  همه  رگد ***  ینشج  تشگ  نایناحور 

یتا  له  ةروس  دسر  شنأشب  الع ***  یلع  دزن  یسرکب ز 
تفرگ  رسفا  هروس  نآ  زا  شرع  رس  تفرگ ***  رویز  شرع  دمآ و  دورف 

ناوخ  حدم  یگلمج  یلع  حدمب  نایسدق ***  الع  یلع  لوق  ز 
نایسدق  ارس  تحدم  هتشگ  همه  نابز ***  درو  دندرگ  هروس  نآ  زا 
ونش  نادزی  نادزی ز  فصو  ایب  ونش ***  نآرق  ارنآ ز  فصو  مه  وت 

تسا  رتهب  ام  میدنبب  بل  رگا  تسا ***  رتسگ  نخس  تحدمب  وا  رگا 
( 277  ) هحفص شونب  یبارش  مه  یقس  ماج  ز  شوگ ***  راد  وا  فاصواب  نادزی  ز 

فاخن  انا  ياوتفب  نک  هگن  فالم ***  دهاز  تاعاط  دهز و ز  ز 
دنک  ام  لد  جالع  یم  نآ  زا  دنک ***  انیمب  یم  وگب  یقاسب 

شورفیم  زا  ونشب  یم  فصو  ایب  شوگ ***  دنب  ورف  یتفم  ياوتفز 
مج  ماج و  نک  زیربل  هداب  نیا  زا  مددنب ***  ورف  مج  مج و  ماج و  ز 

زیر  بان  یم  یمنآ  زا  مکاخب  زیر ***  بآ  مشتآ  رب  هداب  نیا  زا 
نک  زار  نیا  لقن  نالد  بحاصب  نک ***  زاس  یم  ماج  ایقاس  ایب 

دنخب  یتفم  یضاق و  ياوتفب  دنخشون ***  ةدنخ  یم  ماج  دز  هچ 
بآ  رب  یشقن  مزب  یقاس  دز  هک  بارش ***  نیشون  رآ  رودب  ایب و 

ناهج  شقن  شقن  نآ  زا  رادومن  ناهج ***  شقن  وحم  دش  شقن  ناز  هک 
دنب  شقن  دوخ  رادید  دید  ناز  هک  دنلب ***  یشقن  مزب  رد  تسب  نانچ 

مادم  ادیش  تسم و  همه  یتیگ  ود  ماج ***  سکع  وترپ  زا  شک  یقاس  هچ 
شورخ  رد  نامسآ  وا  يانیم  ز  شوجب ***  شنیرفآ  وا  يابهص  ز 

دنک  یئادگ  اجنآ  لیئاکم  دنک ***  یهابم  شدوج  هک  یئاجب 
لاؤس تسد  لیفارس  درآ  رب  لاون ***  تسد  هچ  دیاشگ  ششخب  هب 
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ربمغیپ ص ۀناخب  ندش  لزان  لیئربجب و  یهلا  سدقا  بانج  ندومن  یحو  نایب  رد 

ادخ  زج  شتحدم  یسک  دنادن  ارس ***  تحدم  میئامن  شحدمب 
رایم  رب  مد  دنب و  بل  فصو  نآ  زا  رای ***  تسین  وا  فاصوا  ار ز  نابز 

مروآ  ناور  ار  ناتساد  نتب  مروآ ***  ناتساد  يوس  خر  رگید 
لیئربج  دور  ربمیپ  يوس  هک  لیلج ***  يادخ  نامرف  داد  نوچ  هک 

رامش  یب  نامسآ  ره  دیامن ز  رای ***  هارمهب  کیالم  جوف  ز 
نیزگ  کیالم  نارس  دیامن  نیما ***  لوسر  يوس  هدژم  زا  رپ 

نیمز  رب  نامسآ  زا  دمآ  دورف  نیمالا ***  حور  دنوادخ  مکحب 
کلم  كولم و  ینامسآ  ره  ز  کلف ***  نایبورک  جوف  ابا 

هتشاک  ناینادزی  رهم  لدب  هتشارفا ***  رب  نیرز  ياه  ملع 
شوجب  دمآ  رب  کیالم  زا  نوک  ود  شورخ ***  رپ  دش  شرع  یسرک و  همه 

تشگ  زاوآ  رپ ز  ناهج  ات  ناهج  تشگزاب ***  ناکم  ناکمال و  رد 
ناما  وت  دش  رادناهج  ناهج و  ناکم ***  ناکمال و  دش  رون  زا  رپ 

لالجلاوذ  ربمغیپ  هاگردب  لالج ***  هوکش و  اب  نوچ  دندیسر 
دود  يادخ و  یحو  دناوخ  وا  رب  دورد ***  شداد  لیئربج  هچ  نیتسخن 

( 278 هحفص (  دنامب  ناریح  هروس  نآ  زا  ربمیپ  دناوخب ***  ار  یتا  له  هروس  وا  رب 
نیرفآ  ناجب  ناوخ  نیرفآ  هدش  نید ***  ياراد  هروس  هیآ و  نآ  زا 

رورس  زا  وا  ياپ  رب  دندناشف  رون ***  ياهقبط  رم  فکب  کیالم 
ادخ  لوسر  رب  ناسر  تراشب  ارس ***  تحدم  تشگ  یلع  حدمب 

رابک  لوسر  رب  هدش  ناوخ  اون  راگ ***  دنوادخ  مالک  زا  همه 
رگداد  رواد  دش  دونشخ  هک  رپ ***  لاب و  هدز  يداشب  کیاکی 

ور  دنوادخ  يوس  هدرک  همه  وگ ***  هلذب  همه  رتسگ  حدم  همه 
دندمآ  زاین  اب  هیده و  ابا  دندمآ ***  دورف  ارهز  ناخ  يوس 

ناج  ناناج  هناخ  نآ  ردنا  دوب  هک  ناور ***  دش  یئ  هناخ  يوس  ربمیپ 
دناشف  رب  ناور  رواد  رادناهج  دناوخ ***  هروس  نیا  هچ  ناشیا  رب  ربمیپ 
همه  ناج  ناوخ  هروس  رب  دندناشف  همه ***  نادزی  تایآ  هروس  نآ  زا 

تفرگ  رویز  خرچ  هن  هروس  نآ  زا  تفرگ ***  رد  رس  روش  ناهج  ات  ناهج 
ناوخ  دیحوت  هتشگ  یلع  حدمب  ناشف ***  رپ  همه  کیاکی  کیالم 

ور  هدرک  نارواد  رواد  يوس  وا ***  ناوخ  انث  ناج  زا  هتشگ  همه 
وا  تادابع  بات  تسا  ار  ام  هن  وا ***  تاعاطب  یشخبب  ار  ام  هک 

سب  تسه و  ادخ  وا  ةدننامب  سک ***  تسین  وا  وچمه  یگدنب  رد  هچ 
رگداد رواد  هدمآ  دیدپ  رشب ***  نج و  شنیرفآ ز  يوس 
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اهیلع هللا  تاولص  همطاف  بانج  ۀناخب  لوسر  ترضح  ندروآ  فیرشت  نایب  رد 

ونش  یناتساد  یکی  نادزی  ز  ون ***  برثی ز  هاشنهش  نأش  ز 
ناج  يوک  تنیز  وا  رد  ناناج  ز  ناور ***  ناج  وت  يزاس  هزات  ناز  هک 

يار  درک  اسنلاریخ  رادیدب  ادخ ***  لوسر  دجسم  يزور ز  هک 
زاب  هناخ  نآ  زا  ار  ادخ  رد  دش  هک  زارفرس ***  دش  هناخ  يوس  دجسم  ز 

دوب  هناخادخ  نادزی  هناخ  نآ  رد  دوب ***  هناشاک  هناخ  نآ  رد  ار  ادخ 
تشاد  ياسرف  شرع  ار  هناخ  نآ  رم  تشاد ***  ياج  اسنلا  ریخ  هناخ  نآ  رد 

زاین  يور  دروآ  رتخد  يوس  زارف ***  دمآ  هناخ  يوس  ربمیپ 
تفس  رارسا  رد  یسب  یناهن  تفگ ***  زار  یسب  تقفشب  ارهز  هب 

لسک  مدنیا  هتشگ  لد  ناج و  ارم  لد ***  ناج و  سنوم  ياک  تفگ  لدب 
باتفآ  مرگ  ارم ز  رس  دشوپ  هک  باوخ ***  تخر  امش  دزن  تسه  رگا 

هاگ  هیکت  میا  هناخ  نیا  جک  دوش  هار ***  جنر  زا  میاسایب  ینامز 
نآ  رس  دوش  اراکشآ  همه  ناهن ***  جنگ  جنگ  نیا  زا  مبای  هک 
رس  درب  ورف  ینامز  تلجخ  ز  ردپ ***  ثیدح  رتخد  دینشب  وچ 

دنفسوگ  زا  تسوپ  یکی  زا  ریغب  دنمجرا ***  نآ  دزن  دبن  هگنآ  رد 
هار  شرف  هگیاج  نآ  رد  شدومن  ادخ ***  لوسر  دزن  دروایب 
دومن  اکتم  ربمیپ  يارب  دوبن ***  ارهز  دزن  رد  تسوپ  نآ  زج 
یلع  يادر  زا  یبن  دش  نایع  یلع ***  ياسک  شرهب  دروایب 

نیب  دنوادخ  شنیب  مشچ  دشب  نید ***  دنوادخ  ارنآ  دیشوپ  هچ 
دومن  اراکشآ  دوب  هچ  ره  ناهن  دومن ***  ارهز  مشچ  رد  هک  میوگ  هچ 
راهن  لیل و  رادیب  باوخ  زا  دش  رای ***  باوخ  اب  تشگ  اسک  ریز  هچ 

تفج  رادیب  تخب  اب  تشگ  ناهج  تفخ ***  هماج  نآ  ریز  ناهج  هاش  هچ 
لوتب  هاقناخ  دش  رون  زا  رپ  لوسر ***  اجنآ  رد  یتخل  دوسآ  هچ 
ربش  ریبش و  دوخ  ردام  يوس  رد ***  نادنخ ز  دندیسر  هگان  هک 

رهپس  رطعم  تمیمش  زا  يا  هک  رهمب ***  ردام  يوس  بل  دنداشگ 
ماشم  رب  دسوب  ار  ام  هلمج  نیا  زا  مانا ***  لوسر  يوب  هناخ  نیا  زا 

ياسشرع  هدش  یتیگ  روداج  نیز  هک  ياج ***  ياجنیا  دراد  ام  دج  رگم 
رس  تشارفا  رب  نودرگب  يداش  ز  رسپ ***  مالک  ردام  دینشب  هچ 
ریذن  ریشب و  اجنآ  هیکت  دز  هک  ریشب ***  دش  یبن  يوسب  ناشیارب 

رس  شرع  يوس  کی  ره  دیناسر  ربش ***  ریبش و  ردام  تفگ  زا  هچ 
اپ  هدرک  رس  هتشگ  ناور  وسنآ  زا  اس ***  شرع  ناشیاپ  هدش  يداش  ز 

لیلج شرع  يوس  رب  دنتفرب  لیلد ***  دش  ار  دنزرف  ود  ردام  هچ 
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رد زا  نینسح  ندمآ  لوتب و  بانج  ۀناخ  رد  لوسر  ترضح  ندیباوخ  نایب  رد 

دندمآ  نیرفآ  ناج  کیدزنب  دندمآ ***  نیما  لسر  يوسب 
نیرب  شرع  هداتفا  ردنا  كاخب  نیمز ***  رب  نایع  یشرع  دندیدب 

هتخوت  ینشور  نامسآ  ناز  هک  هتخورفا ***  يرون  نیمز  میدا 
تسرپ  نادزی  هب  نادزی  دزن  رد  هچ  تسد ***  هورک  شکب  شدزن  دنداتس 

ادخ  دزنب  ربمیپ  نوچ  همه  اپب ***  ربمیپ  دزن  دنداتس 
زاین  يور  ناوخ ز  نیرفآ  وا  رب  زار ***  رپ ز  یلد  اب  بل  دنداشگ 

دوب  وت  دوجو  زا  ناهج  دوجو  دوجو ***  رد  وت  شنیرفآ ز  يا  هک 
نیرق  نادزی  تسام  ۀناشاکب  نیرب ***  شرع  تسام  ۀناخ  وت  ز 
يآرام تولخ  رختفم  دوش  اپکاخ ***  دوش  تک  یئ  هبلک  نآ  شوخ 

نیرفآ  شرع  شرع  رس  رب  دوش  نیبج ***  تهارب  دیاس  هک  ینیمز 
راگدرک  ۀناخ  شدناوخ  ادخ  راذگ ***  يرآ  وت  وک  یئ  هناخ  نآ  رب 

زارت  ددرگ  شرع  شنماریپب  زارف ***  ددرگ  وت  ياپ  هک  یشرفب 
سرتسد  شدشاب  وک  تسه  یسک  سک ***  وت  زا  ریغ  وت  ياسک  ریزب 

اسر  دشاب  هک  ياسر  دقب  اسک ***  نیا  هیاریپ  وت  زا  ریغب 
دنک  یئادخ  یتیگب  رگ  دزس  دنک ***  یئادرمه  وتب  وک  یسک 

سب  تسا  ناسکیب  سک  انامه  سک ***  وت  ياسکمه  یسک  دنیب  هن 
دیدب  نیب  ادخ  مشچب  ناشیا  رب  دینش ***  ناشیا  زاوآ  هچ  ربمیپ 

تفرگ  رس  زا  نتفگ  نخس  ناشیاب  تفرگ ***  رد  رب  هب  ار  یکی  ره  ناجب 
تفگ  دوشگب و  زار  رد  ناشیا  رب  تفس ***  رارسا  رد  رت  ناگژمب 

نتشیوخ  زجب  منیبن  ابیز  هک  نم ***  ياریپ  تسا  نینچ  ياسک 
تسا  نت  ناج و  بیز  ار  هک  منادن  تسا ***  نم  شود  يابیز  هک  یئاسک 

دینت  ناج و  هچ  نم  نت  ناجب و  دینت ***  نوچ  ارمرم  امش  نکیلو 
( 279  ) هحفص نتشیوخ  نوچ  دیئامش  رم  نمب  نتب ***  ناجب و  نم  نوچ  دیئامش 

داد  ياج  ار  ود  ره  دوخ  شوغآ  رد  داشگ ***  رب  دوخ  شوغآ  تسد  یبن 
تفرگ  رسفا  کی  ره  زا  شرع  رس  تفرگ ***  رب  رد  گنت  ار  ود  ره  نآ  هچ 

ادخ  شرع  يالابب  دش  اسک  اسک ***  ریزب  ناشیا  ياج  دش  هچ 
ردب  دمآ  هناخ  زا  ملع  رد  رشبلا ***  ریخ  تخد  ۀناخ  يوس 

دیجم  لوسر  ایوگ  تساجنیا  هک  دیدب ***  ارهز  يوس  نانک  مسبت 
اشگنادزی  يوب  نآ  زا  تشگ  شفن  اس ***  شرع  سفن  دش  وا  يوب  زا  هک 

رشبلا  ریخ  تساجنیا  هک  اتفگب  ربخ ***  نیا  اسنلا  ریخ  دینشب  هچ 
شیوخ  دنزرف  ود  ره  اب  هیکت  دزب  شیوخ ***  دنبلد  داب  اسک  ریزب 

ناهن  زار  ار ز  وا  داد  ربخ  ناد ***  زار  ةدنناد  دینشب  هچ 
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ناهن  زار  ار ز  وا  داد  ربخ  ناد ***  زار  ةدنناد  دینشب  هچ 
اسک  نیا  لباق  دش  زورما  هک  ادخ ***  دزان  دیزان و  هدنب  نآب 

تساوخ  رذع  ادخ  ار  ناگدنب  نآ  رم  تسا ***  زس  ار  ناگدنب  نآ  ارم  یئادخ 
دیدپ  دمایب  شنیرفآ  نآ  زا  دیرفآ ***  نیرفآ  ناج  هچ  ره  همه 

ادخ  ار  وا  رم  هدناوخ  دنوادخ  اج ***  هدرک  اسک  نیا  رد  هک  وک  یسک 
تسوا راتسرپ  دوخ  نیرفآ  ناهج  تسوا ***  راوازس  ینیرفآ  ناهج 

شرازگ هناخب و  یتفال  هاش  ندمآ  ربمغیپ و  يولهپ  رد  نینسح  ندیباوخ  رکذ 

اسک  نیا  وا  يالابب  دش  اسر  اسر ***  یئایربک  یب  هماج  نآ  دش 
یبن  يور  تخورفا  رب  شیور  ز  یبن ***  يوسب  دمآ  نیا و  تفگب 

مالس  دورد و  نادزی  هب  تداب  هک  مارگ ***  لوسر  دزن  داتساب 
لیئربج  یب  هدیناسر  تمالس  لیلج ***  راگدرک  تتحدم  یپ 

نیرق  نادزی  يارادب  یتشگ  هچ  نیرفآ ***  ناج  صاخ  تولخ  رد  وت 
هاوخ  رذع  دش  وت  زا  نیرفآ  ناهج  هاگیاج ***  نآ  تردق  زا  دش  فرشم 

هاگیاج  نآ  ياسرف  شرع  هدش  هاگجارعم ***  تشگ  ما  هبلک  وت  ز 
تشذگ  رد  يآ  رام  زا  نیسوق و  ز  تشگ ***  وت  ياج  هچ  ام  ۀناخ  نونک 

اوس  ام  زا  هبلک  نیا  تشذگب  هک  هاوخ ***  رذع  ارت  مدرک  هچ  منادن 
وا  زار  رد  نوچ  شدمآ  شوگب  وا ***  زاوآ  دینشب  هچ  ربیپ 

لیئربج  ابا  اراکشآ  دینش  لیلج ***  بر  یحو  وا  زاوآ  ز 
دورد  نادزی  شرع  زا  دمآ  نورب  دودو ***  يادخ  یحو  هک  یتفگ  وت 

اپب  ینامز  وا  نوچ  داتساب  اج ***  دمآ ز  رب  تسد و  دروآ  رب 
دید  راداد  دنوادخ  لالج  دیرگنب ***  وا  رادید  يامیسب و 

دوب  وت  دوبز  یتیگ  ود  ره  يا  هک  دوشگ ***  ار  ناشفرد  بل  هگنآ  سپ 
يدمآ  ناور  نت  رد  وت  رهم  ز  يدمآ ***  ناج  ياراد  يوب  وت  ز 

شوگب  يدیسر  نادزی  توصنآ  زا  شورخ ***  تیوس  مآ ز  مشوگ  رب  هچ 
نم  هاج  دش  جارعم  رتارف ز  نم ***  جارعم  وت  هاقناخ  دش  وچ 

تشذگ  رذآ  رام  رس  زا  مرس  تشگ ***  وت  هاقناخ  مهگلزنم  هچ 
اوس  ام  زا  اجنیا و  زا  متشذگ  هاگمارآ ***  ياجنیا  مدومنب  هچ 

دوب  زورما  سکع  زا  وت  رپ  یکی  دومن ***  اجنآ  رد  بشنآ  هچ  ره  نمب 
راکشآ  نمب  بش  نآ  هکنآ  دومن  راگزور ***  ناهن  شدوب  زور  نیا  رد 
دوب  زور  نیا  زا  بش  نآ  ردق  همه  دوب ***  زوریف  زور  نیا  زا  بشنآ  ارم 

دیدپ  بش  نآ  دیدرگ  زور  نیا  زا  دیرفآ ***  زور  هدننیرفآ  بش  هچ 
تسج  زور  نیا  زا  ردق  نم  ردق  بش  تسرد ***  بش  نآ  راک  دش  زور  نیا  زا 

راهن  لیل و  زور  نیا  زا  رادومن  راگزور ***  بش  نشور  زور  نیا  زا 
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تسام  ردق  بش  لاصو و  زور  هک  تساجک ***  ملاعب  يزور  زور  نیا  هچ 
کلف  هن  بش  نشور  زور  نیا  زا  کلم ***  حور و  دنزان  زور  نیاب 
نم  يوس  رب  جارعم  زورما  دش  نت ***  جارعمب  مدیشک  بشنآ  هک 

ادخ  دمآ  نم  دزن  زور  نیا  رد  اج ***  تشگ  ادخ  دزن  اجنآ  رگ 
تسا  رت  رادیپ  زور  نیا  زا  بش  نآ  هک  تسا ***  رب  بشناز  هیاپ  ار  زور  نیا  رم 

ادخ  دزن  هلمج  اج  میزاس  هک  اسک ***  نیا  ینک  فرشم  رگ  دزس 
ادخ  دیآ  توسک  يوس  نایارگ  ارگلد ***  رگا  یئآ  توسک  نیا  رد 

دوب  ات  کی  هب  ام  توسک  نیرق  دوب ***  ام  توسک  رد  وت  ياج  هچ 
اسک  ریزب  ناباتش  دمآ  رد  ادخ ***  لوسر  زار  دینشب  هچ 

لوسر  يادخ  دش  اسک  نیرق  لوسر ***  ياسک  ردنا  ياج  دش  هچ 
نیما  لوسر  يوسب  یئادن  نیرفآ ***  ناج  رادناهج  زا  دیسر 

زاس  راک  هدمآ  رگزاس  ارت  زار ***  ياناد  زارمه  هتشگ  يا  هک 
تسا  نم  ياسر  کنیا  وت  ياسک  تسا ***  نم  يادر  یئایربک  رگا 

اسر  نادزی  لالجا  نامادب  اسک ***  نیا  وت  يالاب  بیز  دش  وچ 
اسک  نیا  زجب  یئاسک  دشابن  اسر ***  نادزی  لالجا  نامادب 

نت  بیز  ارت  رم  دش  هک  یئاسک  نم ***  لالجا  نامادب  دش  اسر 
تسامش  ياسک  زا  نایع  نکیلو  تساسر ***  یئایربک  ارمرم  رگا 

ینم  ياسکمه  اسک  نیا  رد  هچ  یهنم ***  يادر  مه  ادر  نیا  رد  وت 
تسه  هچ  ره  نایع  دمآ  توسک  نیا  رد  تسب ***  ياپ  اسک  نیا  زا  دش  یتیگ  ود 

نیلسرم  دیس  اج  دمآ ز  رب  نیرفآ ***  ناهج  يو  زا  دینشب  هچ 
راکشآ هدش  نیسوق  زار  همه  رابک ***  لوسر  ياسک  ریزب 

ربمغیپ ياسک  نایمب  ارهز  ترضح  ندمآ  رکذ 

دومن  ادیوه  اجنآ  توسک  نآ  رد  دومن ***  اجنآ  رد  نادزی  هچنا  وا  رب 
دید  عمج  دوخ  نارای  ياجکیب  دیرگنب ***  اسک  نآ  يوس  ارهز  هچ 
ور  درک  ارگلد  اسک  نآ  يوس  وا ***  يور  اسک  نآ  زا  تخورفا  رب 
ناور  نایوپ  تشگ  اسک  نآ  يوس  ناوناب ***  يوناب  اج  دمآ ز  رب 

مالسلاراد  وت  ياپ  شرف  يا  هک  مالس ***  وا  درک  داتساب  ینامز 
ارگلد  متوسک  نیا  رد  رگ  دزس  اسک ***  نیا  رد  ياج  هچ  ار  امش 
دیشک  رب  رد  وا و  دناوخ  شیوخ  رب  دینش ***  ار  وا  زاوآ  هچ  ربمیپ 

رد آ  ام  توسک  رد  وت  ینامز  ارگلد ***  متوسک  وت  دشاب ز  هک 
تفرگ  العا  شرع  رد  ياج  اسک  تفرگ ***  اج  ردپ  ياسک  رد  وا  هچ 

ناکمال  زا  رتالاب  تشگ  ناکم  ناکم ***  نامز و  زا  شورخ  دمآ  رب 
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نامسآ  رب  تشگ  نامأوت  نیمز  ناغف ***  دمآ  رب  کیالم  کلم و  ز 
دش  بات  لد  ارکلم ز  كولم و  دش ***  بآ  همه  شنیرفآ  لد 

لیئربج  کلف  رب  دز  لاب  رپ و  لیلج ***  شرع  دیلاب  دیلانب و 
ناوخ  حیبست  دنتشگ  هفرغ  ره  ز  نایبورک ***  مزب  دش  زاوآ  رپ 

نیرب  شرع  ناکسب  دش  نایع  نیرفآ ***  ناهج  لالج  لامج و 
دوتس  ار  دوخ  تشگ و  رختفم  دوخب  دودو ***  يادخ  شنیرفآ  نآ  زا 

( 280  ) هحفص
اسک  لها  میدوب ز  شاکیا  هک  ارگ ***  لد  اسکنآ  يوس  ور  همه 

نیبج  وا  نماریپ  هب  هداهن  نیمالا ***  حور  لیئاکم و  هداتس 
ارگ  لد  اسک  نآ  نماریپب  اون ***  رد  نایناحور  شرع  همه 

رگن  لد  اسک  ياپب  رس  همه  رس ***  هدروآ  رب  شنیرفآ  همه 
همه  نادزی  ناوخ  انث  اجنآ  رد  همه ***  ناوخ  نیرفآ  اسک  لهاب 

روشن  روش  تشگ  نایع  یتفگ  وت  روشب ***  دمآ  رد  شنیرفآ  همه 
نیمز  يوس  درک  خر  ود  کیاکی  نیرب ***  شرع  ناکس  لها  همه 

رپس یپ  یگدنب  هر  رد  هدش  رگداد ***  رواد  زا  موق  رب آ 

ادخ نامرفب  لیئربج  ندش  لزان  ابع و  لآ  رب  هکئالم  ندومن  هراظن  نایب  رد 

زار  تسا  هداتف  نوریب  هدرپ  زا  هک  زاب ***  درک  اه  هدرپ  همه  کیالم 
نارواد  رواد  تکوش  نآ  زا  ناکم ***  نوکب و  هتشگ  رادومن 

کمس  ات  امس  زا  ناوخ  همغن  همه  کلف ***  هن  زا  شیاسآ  رد  ناشیا  زا 
ناکمال  زا  رترب  ناکم  ناشیا  زا  نامسآ ***  رختفم  نیمز  ناشیا  زا 
رگیدکی  رب  هدومآ  رب  يداش  ز  رپ ***  لاب و  نیرب  شرع  کیالم ز 

اسک  دزن  دنناسر  ار  دوخ  هک  ارگلد ***  کیب  کی  رپ  لاب و  هدز 
نیرب  شرع  ياپ  رب  تسد  دزب  نیما ***  لیئربج  اج  دمآ ز  رب 

امنهر  اسک  نیا  يوس  ار  نم  هک  اسکنیا ***  تمرح  رب  وت  برای  هک 
هاگیاج  نآ  رد  منیب  وت  لامج  هار ***  وت  يوسب  اجنآ  رد  مبای  هک 

منک  یناشف  رپ  وت  رادید  ز  منک ***  یماک  داش  نم  وت  برقب 
وت  راک  دوش  اراکشآ  نمب  وت ***  رادیدب  هنامداش  موش 

وت  يوس  رب  وت  يوس  میآ ز  رگ  وت ***  يور  زا  نشور  ما  هدید  دوش 
منک  یئامن  دوخ  منیب و  ادخ  منک ***  یئانشآ  وتب  اجنآ  زا 

زارف  ناشیا  يوس  مور  مدنیا  هک  زارف ***  رس  ارم  یئامن  رگ  دزس 
اسک  ياپ  هب  مزاس  شیوخ  رس  يار ***  ام  رب  يار  رس  مزارف 

راگزور  ةرهش  متوسک  دوش  راودیما ***  هچ  میآ  توسک  نیا  رد 
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رو  هیاپ  وت  شرع  مرپ  زا  دوش  رس ***  شرع  رب  هچ  هگنآ  رد  میاشگ 
لالجلاوذ  ۀیاس  رب  هیاپ  دوش  لامج ***  تزع  برق  زا  مناشفا  رب 

نیرفآ  ناهج  دیآ  نم  نیبج  نیبج ***  يور  كاخ  نآ  رب  میاس  هچ 
لیلج  راگدرک  زا  دمآ  ادن  لیئربج ***  وزرآ  نیا  دومنب  هچ 

وت  رازاب  مرگ  دش  راک  نیا  زا  وت ***  ماک  دش  راکنیا  راک  رب  هک 
نمز  رد  نایبورک  جوف  ابا  نم ***  نامرفب  وش  ناور  نونکا  وت 

مالس  دورد و  وگ  نم  ار ز  وا  رم  مارگ ***  لوسر  يوسب  وش  ناور 
ادخ  زا  ریغ  دنوادخ  ینیبن  اسکنیا ***  رد  هک  ار  وا  رم  وگ  نم  ز 

سک  دنوادخ  ریغب  دنیبن  سرداد ***  رواد  اسک  نیا  رد  هک 
دناشف  رهوگ  هیآ  نآ  زا  موق  نآ  رب  دناوخ ***  ریهطت  تایآ  نیا و  تفگب 

نیرب  شرعب  اجنآ  زا  دش  ارف  نیمالا ***  حور  شرع  زا  دمآ  دورف 
زاس  شرعنآ  یسرک ز  شرع  دش  هک  زارف ***  دمآ  شرع  زا  شرع  يوس 

دید  هچ  میوگ  هک  نتفگب  دیاین  دیسر ***  اجنآ  يوس  نیمالا  حور  هچ 
رگداد  رواد  زجب  دنادن  رشب ***  نابز  دیوگ  هک  دراین 

دید  شرع  نآ  ناماد  ادیاوه ز  دید ***  شرع  رد  هچ  ره  همه  يرمعب 
راکشآ  اسک  نآ  زا  تشگ  وا  رب  راگدرک ***  یناهنپ  زار  یسب 

دناوخ  ریهطت  تایآ  دیشورخ و  دنامب ***  اجنآ  رد  یتفگش  نامز 
اج  دمآ ز  تیب  نآ  يداشب ز  ادخ ***  زار  دینشب  هچ  ربمیپ 

دیرتسگ  نخس  وا  اب  دیدنخب  دیرگنب ***  نیمالا  حور  يوس  یبن 
ور  تخورفا  رب  تسد و  هدرک  شکب  وا ***  دزن  نیمالا  حور  داتساب 

دادب ار  نیرفآ  ناهج  مایپ  دادو ***  زا  اسک  لها  رب  کیاکی 

شرازگ ربمغیپ و  يابع  ریزب  ندمآ  لوسر و  زا  لیئربج  ندومن  شهاوخ  نایب  رد 

زاب  هاگنآ  درک  ار  زار  رد  زاین ***  زار و  راک  زا  دش  غراف  هچ 
مما  لوسر  يوس  درک  یمه  مرش ***  رپ ز  یخر  زار و  رپ ز  یلد 

نیرفآ  ناج  وت  ياسک  نیرق  نیرق ***  نادزی  وت  ياسک  رد  يا  هک 
رگداد  رواد  زجب  دنیبن  رگن ***  نادزی  مشچ  اسک  نیا  رد  هک 
ادر  نیا  وا  رب  يدوب  راوازس  اج ***  دوب  رگا  ار  نیرفآ  ناهج 

رگ  هولج  يدش  ناج  زا  توسک  نیا  رد  رشب ***  سابل  رگ  وا  رب  دب  اور 
تسرد  وا  هر  دمآ  توسک  نیا  زا  تسج ***  هار  يورهر  زا  توسکنیا  رد 

ادخ  ياسک  مه  دوش  اجنیا  رد  اج ***  تسج  اسک  نیا  رد  هدنب  رگا 
وا  يارای  تسین  ارم  هچ  رگا  وزرآ ***  یکی  وت  زا  تسه  ارم 

مهرنیا هدرک  ادف  ناج  رس و  مهگ ***  رد  نیا  نامیقم  زا  نم  هن 
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ترکاچ  نیمک  زا  یکی  هگردب  ترد ***  ناگدنب  نیمک  زا  منم 
متفای  یهگآ  ادخ  زا  وت  ز  متفای ***  یهد  نامرف  رف  وت  ز 

نم  ياج  اسک  نیا  نماد  رد  هک  نم ***  يانمت  وت  زا  تسنونک 
زار  ياج  نآ  رد  نادزیب  میوگ  هک  زارف ***  رس  ارم  يزاس  یئامن و 

رگداد  رواد  خر  منیبب  رگن ***  لد  رگا  میآ  توسک  نیا  رد 
يادخ  برق  ياج  نیا  میوج  وت  ز  ياج ***  ياجنیا  رگ  میوج  وت  فطل  ز 

منک  یئادخ  کیالم  حورب و  منک ***  یئامن  دوخ  نیرب  شرعب 
دید  شیوخ  يوس  وا  تجاح  یپ  دینش ***  ار  وا  رارسا  وچ  ربمیپ 
درک  زار  نیمالا  حور  تاجاح  ز  درک ***  زاب  ار  هدید  یلع  يورب 

رگن  لد  دش  لیربج  تاجاحب  رگداد ***  زا  هدنشخب  دینشب  هچ 
ياسک  ریزب  دیآ  لیربج  هک  يار ***  داد  نینچ  رواد  رادناهج 
تفای  هار  ادخ  ياسک  ریزب  تفات ***  دنوادخ  رون  هکنوچ  واب 

يادخ  رواد  فطل  امنهر  شدش  ياج ***  ياجنآ  رد  ار  وا  هچ  رگ  دبن 
تفای  رادید  اجنآ ز  رد  ار  ادخ  تفای ***  هار  اسک  نآ  نماد  رب  وچ 

دید  هچ  میوگ  هک  هتوک  تسنابز  دیمرآ ***  نامزکی  نوچ  ياجنآ  رد 
تسین  راتفگ  ياج  ناتساد  نآ  رد  تسین ***  رای  اهزار  نآب  ارنابز 

تشذگ  رب  نتشیوخ  هگلزنم  ز  تشگ ***  ياج  هگیاج  نآ  رد  ار  وا  هچ 
داشگ  نوخ  ما  هدید  زا  مزرناز  هک  دایب ***  دمآ  ممزر  یکی  اجنیا  رد 

دنتخات  دوخ  دنوادخ  مزرب  دنتخآ ***  غیت  مالسا  لها  نوچ  هک 
اسک  نآ  تجح  نیمجنپ  دب  هک  اج ***  تشاد  اسک  نیا  رد  هکیناوج 

(281  ) هحفص

ع)  ) ادهشلا دیس  بانج  البرک  تشد  دیهش  هودنا  تنحم و  رپ  هلیاه  هیضق  رکذ 

دناوخ  ریهطت  تایآ  موق  نآ  رب  دنام ***  رای  یب  تشد  نآ  رد  اهنت  هچ 
لوزن  ام  رب  هیآ  نیا  تسا  هدومن  لوسر ***  ياسک  لها  میئام ز  هک 

اسر  تماما  دش  ام  يالابب  اسک ***  نآ  تجح  نیمجنپ  منم 
نمجنا  اسک  نآ  رد  دنتشگ  هک  نت ***  جنپ  نآ  درف  نیمجنپ  منم 

تسا  ردام  ردپ  کی  ردام و  مکی  تسا ***  رهوگ  ارم  رم  نت  جنپ  نآ  زا 
نت  جنپ  نآ  ریغ  دبن  اجنآ  رد  نم ***  بابکی و  دوب و  یکی  ردارب 

نم  باب  ردام و  ردام و  ردپ  نت ***  جنپ  ام  ریغ  اسک  رد  دب  هک 
لیلج  يادخ  يارو  مکح  زا  دش  لیئربج ***  مشش  شک  نت  جنپ  نارم 

تس  رهوگ  نم  وچمه  ناهج  رد  ارک  تسا ***  رترب  ما  هیاپ  نیمالا  حور  ز 
ور  درک  نیمز  برثی  کلم  يوس  وا ***  مشچ  دش  بآ  رپ  نیا و  تفگب 
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رگن ام  رب  زیخرب و  كاخ  زا  هک  رشبلا ***  ریخب  نایرگ  تفگ  نینچ 

ار وا  ترضح  نداد  باوج  ابع و  ریزب  ندمآ  لوسر و  زا  هملس  ما  ندومن  شهاوخ  رکذ 

نیبب  شنیرفآ  دصقم  يا  وت  نیبب ***  شنیب  مشچ  يا  وت  ار  ادخ 
ردنا آ  اپ  شنیرفآ ز  يا  وت  ردنا آ ***  اپ  نادزی ز  شرع  يا  وت 

تشگ  زاب  ناتساد  يوس  میامن  تشگ ***  زار  نزخم  اون  نیز  لد  هچ 
مرح  گرزب  ار  ادخ  لوسر  مرتحم ***  ینز  هملس  ما  دب  هک 

دوب  كاردا  شوه و  وا  زار  همه  دوب ***  كاپ  شنماد  ایر  ربک و  ز 
راذگتمدخ  اناد و  راویشه و  راد ***  تسود  لدب  ناجب و  ار  یبن 

دوب  هدید  ود  رون  ارو  ربمیپ  دوب ***  هدیدنسپ  ار  وا  دنوادخ 
ناج  هزات  نتب  ار  ناوناب  نآ  زا  ناوناب ***  يوناب  یبن  ناجب 

یتخودنا  یکین  نیرب  رهپس  یتخومآ ***  شناد  وا  زا  کیالم 
دید  عمج  نآ  رد  ار  دوخ  ناگرزب  دیرگنب ***  اسک  نآ  نماد  رب  وچ 

اسک  ریزب  دیآ  هک  دیاش  هک  اج ***  دمآ ز  رب  راودیما و  دش 
داشگ  رب  ار  دیما  مشچ  وا  رب  داتسیا ***  اسک  يوس  دیما  رپ 

نمجنا  نآ  يوس  ورب  دید  یمه  نخس ***  دیوگ  هک  شدوبن  ینابز 
رشبلا  ریخ  هب  اتفگ  مرزآ  رپ  رگنلد ***  نمجنا  نآ  يوس  دش  هچ 

اسک  ریزب  میآ  هک  دیاش  هک  اج ***  ياجنآ  تسه  ارم  ایآ  هک 
نیرب  شرع  وت  هاگیاب  يا  هک  نیما ***  لوسر  وا  اب  تفگ  نینچ 

ادخ  شرع  ریز  رد  وت  يریخب  اج ***  تسین  هگیاج  نیا  هچ  رگ  ار  وت 
داب  راک  تیراک  وکن  هشیمه  داب ***  رای  ناروای  روای  ار  وت 

ناوناب  وناب  مرح  رد  ارم  ناهج ***  ردنا  وت  زا  ریغ  تسین  یسک 
اج  دش ز  رب  دنسروخ  تشگ  لدب  يار ***  کین  نز  نآ  وا  راتفگ  ز 

تشگ  زاب  هگیاج  نآ  زار  نآ  زا  تشگ ***  زارمه  هدنراد  يارادب 
لیلج  شرع  يوس  دش  ياجنآ  زا  لیئربج ***  نوچ  هک  يوار  تفگ  نینچ 

ارگ  لد  دوخ  ياج  زا  دش  رتارف  اج ***  دش ز  ارف  ۀحیص و  دزب 
دنسپ  نادزی  کیدزنب  متشگ  هک  دنلب ***  دز  رب  کناب  کلم  حورب و 

تساسک  مه  ادخ  لوسر  نم  اب  هک  تساجک ***  نم  نوچ  هلمج  امش  نایم 
ياج  تسه  ارم  رم  اسک  ریزب  ادخ ***  لوسر  تیب  لها  منم ز 
دندمآ  زاین  يور  شیوسب ز  دندمآ ***  زارف  شیوسب  کیالم 

رگ  هزوی  رد  هتشگ  هگیاجنآ  رد  رپ ***  لاب و  وا  لاب  رب  دندوسب 
ور  داهنب  كاخ  نآ  رب  کیاکی  وم ***  يور و  وا  ياپ  رب  هدوس  همه 

تسب  ياپ  وا  ياپرب  هتشگ  همه  تسد ***  هدروآ  رب  کیاکی  تریغ  ز 
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ادخ  لوسر  ياپ  كاخ  هدش  اسک ***  ریزب  زیاف  هتشگ  وا  هک 
هاوس  ام  رب  ياج  نیا  زا  هتشذگ  هاگیاج ***  نیا  زا  هتشگ  بایفرش 

کلف  رب  رس  هدنزارف  ناشیا  زا  کلم ***  حور و  هک  ناش  هبتر و  یهز 
امنهر  وا  يوس  رب  وت  ار  ام  هک  اسک ***  نیا  تزع  رب  وت  ایادخ 

منک  یئانشآ  ناگناگیب  هب  منک ***  یئامنهر  ناهرمگ  نیاب 
رآ  تمحر  امب  ناهانگ  یب  نیاب  راگزور ***  دب  میهانگ و  رب  رگا 

هاوخ  رذع  ام  وت  زا  ریغ  میرادن   *** هانگ ار  ام  وت  يرامش  رب  رگا 
كاپ  كاخ  زا  هکنیا  زج  شیرارب  كاخ ***  تشم  ناب  يزاس  هچ  منادن 

ادخ  اما  میراد  وت  نوچ  یسک  اسراپ ***  ان  میراگزور و  هبت 
تساجک  منادن  یم  ام  يور  یلو  تسا ***  ام  يوس  رب  يور  ارت  ایادخ 

وج  دنوادخ  نایادخ  يوسب  ور ***  دنوادخ  يوس  هدرواین 
میا  هتسب  لد  وت  وفع  دیماب  میا ***  هتسراو  هلمج  دوخ  نایصع  ز 

لد  هتسخ  دوخ  ناهانگ  مرج  ز  لد ***  هتسب  ام  میراد  وت  وفعب 
لعفنم  ام  ناهانگ  زا  هنگ  لجخ ***  نایصع  هتشگ  ام  نایصع  ز 
نمجنا  اسک  ریز  دنتشگ  هک  نت ***  جنپ  نآب  ار  ام  وت  ياشخبب 

تسا  روخ  رد  یگدنشخب  هدنشخبب  تسا ***  روخ  رد  رگا  ار  ام  وت  یشخبب 
نابرهم  هدنشخب  وت  یتسه  هچ  نایز ***  ردان  راک  هنگ  رب  هنگ 
سر  دایرف  وت  ناهانگ  رپ  نیاب  سرداد ***  رواد  یئوت  نارودب 

رظن نک  ناسک  یب  امب  ششخبب  رگداد ***  رواد  نابرهم  يا  وت 

ع)  ) ریما ترضح  ینامهمب  ص )  ) ادخ لوسر  نتفر  نایب  رد 

رگن  ار  ناگدنب  يدنوادخ و  رگد ***  یناتساد  نک  شوگ  ایب 
نیب  شیوخ  ناجب  دش  یلع  يوسب  نیما ***  لوسر  دجسم  يزور ز  هک 

وت  ناوخ  يوس  کنیا  میئآ  هک  وت ***  نامهم  زورما  میئام  هک 
رشبلا  ریخ  وت  ناوخب  دمآ  هک  ربخ ***  رب  اسنلاریخ  يوس  ورب 

ور  داهنب  هناخ  يوس  يداشب  وا ***  زا  تراشب  نیا  دینش  نوچ  یلع 
ادخ  لوسر  وت  يوس  دیآ  هک  ارگ ***  لد  ربخ  نیا  داد  هچ  ونابب 

تسام  ناوخ  رد  هچ  منادن  نکیلو  تسام ***  نامهم  زورما  فطل  سب  ز 
ور تخورفا  رب  يداشب  ار  وا  رم  وا ***  زار  اسنلا  ریخ  دینشب  هچ 

ادخ لوسر  ندمآ  زا  ارهز  ترضح  ندش  ربخ  رکذ 

داب  وت  يادف  رهطا  يارهز  هک  داشگ ***  رب  ار  هدید  یلع  يوسب 
یندرتسگ  هن  یندیشوپن و  یندروخ ***  زا  هناخ  رد  میرادن 
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گنر  درز  دوش  ار  ام  هک  ادابم  گنت ***  تقو  دش  هک  نک  ةراچ  یکی 
( 282  ) هحفص نومنهر  دشن  ینان  وت  لهاب  نونک ***  ات  رحس  بشید  ماگنه  ز 

رحس  بشید  يزیچ ز  میدروخن  ربش ***  ریبش و  مه  هضف و  نم و 
لوسر  لالج  دش  نایع  هگان  هک  لوتب ***  اب  یلع  دوب  وگتفگ  نیا  رد 

نیما  لوسر  دمآ  هناخنآ  رد  نیلسرملا ***  دیس  رد  دمآ ز  رد 
تفای  رون  یلع  رون  شقن  ناهج  تفای ***  رون  یبن  رون  ارهزب ز 

رورس  ار  ناهج  دیازف  هنوگچ  رون ***  رون  رب  هچ  دبات  هک  نک  هگن 
راگزور  رگا  دیآ  نشور  دوش  راکشآ ***  ینشور  ینشور  رب  هچ 

تفرگ  رس  زا  هیامنارگ  تایح  تفرگ ***  ردرب  هب  ار  دوخ  لها  یبن 
وگتفگ  یسب  وا  اب  تشاد  یمه  ور ***  دیسوبب  ناوارف  ار  یلع 

دیدن  نادزی  ریغ  وا  يامیس  ز  دیرگنب ***  وا  يامیسب  ناوارف 
ساپس  نادزی  يارادب  شدومن  سانش ***  نادزی  دیسانش  ار  وا  هچ 
درک  رادومن  ار  دوخ  يور  واب  درک ***  رای  ناهج  رد  واب  ار  وا  هک 

زارد  ینامز  شتفرگ  رد  ربب  زاین ***  زار و  تفگ  یسب  ارهزب 
دید  هتفشآ  شیوخ  رب  باوخ  نآ  زا  دید ***  هتفت  شلد  بات  ار ز  شخر 

تساون  رد  اجک  زا  وا  ناج  نت و  تساجک ***  زا  وا  مرزاک  تسنادب 
دوشگ  رب  نت  كرابم ز  يادر  دومن ***  یئامن  دوخ  وا  نیکست  هب 
هاگن  نک  دوخ  باب  رب  هک  ونابب  هاش ***  دومنب  شیوخ  نت  هنهرب 

انشآ  ان  توق  توق  زا  نت  اون ***  رد  ردپ  يوسب  رتخد  هچ 
مکش  تشپ و  هدیدرگ  کشخ  مهب  مد ***  هتسب  ورف  یتیگب  وا  بل 

دوشگ  بل  وا  نیکستب  هگنآ  سپ  دومن ***  ناج  رب  دوخ  نت  ناناج  هچ 
زیچ چیه  نم  تسزور  هس  مدروخن  زیزع ***  مناج  وچ  وت  مرب  رد  يا  هک 

هار تشهب  يامرخ  لیئربج  ندروآ  ناشیا و  رب  ریهطت  هیآ  ندناوخ  ارهز و  هناخ  هب  لوسر ص  ترضح  ندمآ  نایب  رد 

اونیب  ینم  نوچ  ینم  زا  وت  هچ  ادتقا ***  ةدرک  نمب  زا  زین  وت 
یهرمه  نمب  ینم و  زا  مغ  هچ  یهت ***  يدومن  ندروخ  نت ز  رگا 

تسا  رتهب  یسب  رورپ  زان  نت  تسا ***  رتسب  شلاب  لگ  كاخ و  زا  هچ 
زاین  زور  درک  رسپ  يوسب  زار ***  تخادرپ  هچ  ربمیپ  رتخدب 

دناشن  رب  دوخ  يونازب  تسشن و  دناوخ ***  شیپ  ار  دنزرف  دیمارگ و 
دیکچ  نوخ  رگج  نوخ  ناشورب ز  دیدب ***  ارناک  هشوگ  رگج  يور  هچ 

زاین  زار و  تفگ  یسب  ناشیاب  زار ***  هگآ ز  دوب  ناشزار  زا  هچ 
دوبن  تسه و  دوب و  زا  داد  ربخ  دومن ***  یلست  ناشیاب  ردام  هچ 

زین  داد  ربخ  دوخ  میس  زور  ز  زیچ ***  زورکی  دندروخن  ناشیا  هک 
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درک  دنسروخ  شیوخ  ندروخ  نان  ز  درک ***  دنب  لدب  ار  نانت  هنسرگ 
يارس  زا  دور  نوریب  تساوخیمه  ياج ***  دمآ ز  ردنا  رگن  لد  یلع 

رایرهش  رب  درآ  رب  ینان  هک  راک ***  يور  رب  هکلب  دروآ  بآ  هک 
ور  درک  وا  يوس  رب  دیدنخب  وا ***  يور  زا  تسنادب  ربمیپ 

دناوخ  ریهطت  تایآ  دناشنب  هچ  دناشن ***  یمارگ  دناوخب و  ارنآ  رم 
دای  درک  نابزیم  زا  نامهم و  ز  داشگ ***  وا  يوس  ارناشفرد  بل 

نان  تسوکین  هن  ناسانش  نادزیب  نابزیم ***  ارچ  دلانب  دوخ  رب  هک 
تسا  سکان  شروخ  نان  راتفرگ  تسسب ***  نادزی  برق  ناینادزیب 

يرورپ  نت  شناج ز  دنام  يرب  يرب ***  نادزی  ریغ  زا  تشگ  لد  هچ 
دنک  یئادج  نت  شهاوخ  زا  هک  دنک ***  یئانشآ  یسک  نادزیب 

مد  میرآ  رب  لد  زا  وت  اب  یمد  مهب ***  مد  کی  مینیشن  ات  ایب 
نیرفآ  ناهج  برق  وت  برق  ز  نیرق ***  نادزی  هب  ددرگ  وت  نیرق 

دوتب  نادزی  دزن  وت  کیدزن  هک  وتب ***  ناسانش  نادزی  يارالد 
شروخ  ناوخب  دیارگ  نت  اجک  شرورپ ***  دهد  ار  لد  وت  ناج  هچ 

دیزگ  ناناج  دزن  لد  ياج  ناجب  دینش ***  ناناج  وز  ناناج  ارناج ز  هچ 
ادخ  دزنب  دش  ارف  ربمیپ  اج ***  درک  وا  هچ  ربمیپ  دزنب 

نمجنا  دندش  اجنآ  رد  اجکیب  نت ***  جنپ  نآ  زور  نآ  هراب  رگید 
دیرگنب  نیرفآ  ناهج  يوسب  دیدب ***  ناشیا  يوس  رب  هچ  ربمیپ 

دوتس  ار  دوخ  دالوا  هاگنآ  سپ  دومن ***  یمارگ  ناشیاب  ار  وا  هک 
کلف  هن  نیا  نشور  امش  زا  يا  هک  کیب ***  کی  نت  راهچ  ناز  دیسرپب 

تسامش  يوسب  ور  ار  دنوادخ  تسا ***  امش  يور  نشور ز  هدید  ارم 
دنمجرا  امش  زا  دش  هلمج  ناهج  دنلب ***  دمآ  مان  امش  زا  ارم 

نم  لآ  نوچ  دندوبن  یلآ  هک  نم ***  لاح  ایبنا  زا  دمآ  دنلب 
دوشگ  خر  نیمراچ  يوس  تقفش  ز  دوتس ***  ار  نت  راچنآ  هچ  کیاکی 

لامه  یب  افو  قیرط  رد  يا  هک  لاس ***  دروخ  نآ  لاوحا  دیسرپب 
وگ  زاب  دوخ  لاوحا  دوخ  دجب  ور ***  گنر  ارت  هتشگ  درز  ارچ 

نیسح  نادنخ  دروآ  خساپ  نینچ  نیقفاخ ***  رورس  نخس  نیا  تفگ  هچ 
مان  کین  وا  مه  یتیگ  ود  رد  دوب  مارگ ***  دج  وت  نوچ  سک  هک  اریسک 

یگدنب  دنک  تیاپ  كاخ  رد  هک  یگدنز ***  زا  تذل  نیا  زج  دیوجن 
كاچ  كاچ  دنک  ار  نتشیوخ  نت  كاخب ***  يدیص  وت  يافو  هار  ز 

تسشوخ  ناناجب  ناج  ندرک  ادف  تسشوخ ***  نتشذگ  ناج  زا  وت  هارب 
گنر  دوب  ارم  راک  وت  زا  يا  هک  گنت ***  شوغآ  رد  شتفرگ  تقفش  ز 

ور  درک  لد  بانوخ  نیراکن ز  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  ربمیپ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 739 

http://www.ghaemiyeh.com


راثن  شدرک  کشا  رد  ناگژمب  راوهاش ***  رد  خر  رب  تخیر  ورف 
نامهیم  ار  وت  دیآ  وت  دج  هک  ناوخ ***  بیز  یندروخ  زا  وت  يراد  هچ 

رت  يامرخ  دوب  ام  ناخ  رد  هک  رشبلا ***  ریخب  نادنخ  تفگ  نینچ 
ناوخ  بیز  نآ  وت  رهب  میدومن  نآ ***  زین  رت  يامرخ  دوب  رگا 

تسلد  ناج و  توق  رت  يامرخ  هک  تسلیام ***  رت  يامرخب  لد  ارم 
رمث  یبوط  لخن  زا  تخیر  ورف  رت ***  يامرخ  تساوخ  دوخ  دج  زا  هچ 

تسار  دروآ  رب  یخاش  هضور  رهز  تساوخ ***  زاوآ  کناب  ناز  هشوگ  رهز 
رت  يامرخ  ناسکی  تشگ  لدب  روراب ***  شا  هویم  دب  هک  ناتخرد 

رای  تشگ  رت  يامرخ  هویم  رهز  راهب ***  یبوط  لخن  رب  تشگ  ون  ز 
نیچ  هشوخ  رت  يامرخ  ناشورخ ز  نیرب ***  دلخ  لها  همه  کیاکی 

ادن  دمآ  ردنا  نیب  شرعب  اون ***  یسرک  ناکس  دمآ ز  رب 
لیلج  بر  لزان ز  تشگ  وا  رب  لیئربج ***  نیرب  شرعب  دش  ارف 

قبط  هنوگ  دنچ  رت  يامرخ  ز  قح ***  یحو  وا  یتفرگب  هکیئاج  ز 
هاگ  هاگیب و  هب  دنیبن  دیدن و  اوس ***  ام  ةدید  نآ  دننام  هک 

دوب  هدیچ  قبط  ره  رد  تسد  نآ  زا  دوب ***  هدیچ  شتردق  دی  یبوط  ز 
نیمز  رب  وا  نامرفب  دمآ  هک  نیمالا ***  حورب  نادزی  دومرفب 

لوسر  تخد  رهب  دروآ  راثن  لوتب ***  هاگ  هرجح  رد  هیده  نآب 
( 283  ) هحفص

دورد  ربمیپ  رب  دهد  نادزی  ز  دورف ***  اجنآ  رد  دیآ  هیده  اب  هچ 
رو  هیاس  شرپ  کت  زا  دش  یتیگ  ود  رپ ***  لیربج  دناشفا  رب  يداش  ز 

ادخ  شرع  زاوآ  رپ ز  دش  هک  ادن ***  يداش  یسرکب ز  دز  نانچ 
زاجح  هارب  وا  اب  تشگ  ناور  زاس ***  همغن  وا  زاوآ  کیالم ز 
رای  تشگ  وا  هارمهب  کیالم  رامش ***  یب  رم و  یب  ۀقرف  رهز 
دندمآ  لوسر  دزنب  اجنآ  زا  دندمآ ***  لوتب  هاگ  هرجح  يوس 

مانالا  ریخ  راسخر  تخورفا  رب  مایپ ***  نادزی  شداد ز  لیربج  هچ 
زاب  هدید  ارم  دشاب  وت  يورب  زار ***  وت  يار  اراکشآ ز  يا  هک 

رت  يامرخ  تساوخ  نم  دنزرف  هک  رذگ ***  نک  نتشیوخ  تولخ  يوس 
تسب  ياپ  وت  يامرخب  دش  لد  هک  تسه ***  هچ  ره  نآ  رد  روایب  ام  يوس 

رت  يامرخ  تساوخ  اسنلا  ریخ  ز  رت ***  يامرخب  دش  رگن  لد  نیسح 
دوز  ياجنآ  رد  درآ  شردام  هک  دوبن ***  يزیچ  هرجح  رد  تسناد  هک 

ماگ  دراذگب  هرجح  يوس  نایارک  مانالا ***  ریخ  ارهز ز  دینشب  هچ 
رابک  لوسر  رهب  امرخ ز  هک  راسمرش ***  خرب  يوگ و  زار  لدب 
ياپ  ياج  نآ  داهنب  مرزآ  رپ  ياجک ***  زا  دروآ  هقناخ  نآ  رد 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 740 

http://www.ghaemiyeh.com


دومن  بجعت  ارهز  راکنا  زا  دوبن ***  امرخ  زورنآ  هرجح  نآ  رد 
دید  هچ  میوگ  هک  دیاین  نتفگب  دیرگنب ***  نوچ  يوس  ره  هرجح  نآ  رب 

دش  رون  رپ  هرجح  نآ  رم  ارهز  ز  دش ***  رون  زا  رپ  رسارس  ارناهج 
لیئربج  تروص  وا  زا  نایامن  لیلج ***  بر  رون  نآ  زا  نازورف 

راگدرک  تروص  وا  زا  رادیدپ  راکشآ ***  ناهن  زار  هتشگ  نآ  رد 
لوبق  هاگراب  زا  هاگان  هک  لوتب ***  اجنآ  دنام  ورف  ینامز 

نیرفآ  ناهج  وا  اب  تفگ  نینچ  نیرفآ ***  ناج  توص  شدمآ  شوگب 
هدنتسرپ  ارح  وت  دزنب  هدنب ***  نیرتمک  تمیرم  يا  هک 

هتخومآ  مد  احیسم  مد  نآ  زا  هتخورفا ***  میرم  هرهچ  تمد 
راگن  هدید  هک  میرم  یسیع و  ز  راگزور ***  ییحم  تمدرگ  دبن 

هدئام  يدمآ  اجک  میرمب  هدیاف ***  رگ  وت  رون  هدیدن ز 
لیئربج  هدئام  نیا  دروایب  لیلج ***  بر  دزن  زا  وت  رهب  ز 

ربش  ریبش و  شیوخب و  دناروخ  ردپ ***  ار  نآ  هک  رب  ردپ  يوسب 
لوسر  دزن  داهنب  دروایب و  لوتب ***  مد  رد  هناخنآ  زا  ار  نآ  سپ 

دوجس  رد  دش  دنوادخ  رکذب  دوشگ ***  نوچ  ار  هدید  نآ  رب  ربمیپ 
یمد  زا  دش  هدنز  شمیرم  دص  هک  یمیرم ***  اطع  هدومن  ار  وا  هک 

دناشن  دوخ  رب  ناداش  دیدنخب و  دناوخ ***  شیوخ  رب  ار  دوخ  لآ  همه 
نیسح  يوسب  دش  رگن  لد  ناجب  نیسح ***  يور  دید  یمه  نیتسخن 

رتشیب  واب  دناروخ  امرخ  هک  رت ***  يامرخ  تساوخ  وا  هچ  نیتسخن 
دیسر  نادزیب  نامرف  هنوگنیدب  دیسر ***  نامرف  شنادزی  كاپ  زا  هک 

تفرگ  رگید  تسد  نامسآ  يوس  تفرگ ***  رب  رت  يامرخ  تسدکیب 
داد  بانعب  توارط  ار  بطر  داشگ ***  نوخ  ناگدید  زا  دیئرگب 

باشوخ  ردب  امرخ  دروایب  داد ***  بآ  ار  بانع  توقای  ز 
نابز  هداشگ  نایرگ  رکذ  نیاب  نایسدق ***  هضور  ۀفرغ  رهز 

نیگهودنا نایرگ و  توص  نیاب  نیما ***  لوسر  ناشیا  زاوآ  مه 

رابخا قفاوم  هصق  نآ  شرازگ  ابع و  لاب  لوسر ص  ترضح  نداد  امرخ 

ياون  دز  لد  ائیرم ز  ائینه  يارگ ***  لد  دش  دنبلد  دنزرفب 
نیتسآ  دز  راک  نیا  رد  الابب  نیلسرملا  دیس  رگن  لد  رگید 

تسب  ياپ  شلد  دش  نسح  رهمب  تسد ***  درک  ارف  نوچ  بطر  يوسب 
وا  ماد  هناد  دش  كالفا  هن  وا ***  مان  رب  تشاد  رب  هنادکی  وچ 

ماک  خلت  وا  دعب  افج  زا  دش  هک  مانالا ***  ریخ  نیریش ز  تشگ  یبل 
تفس  زار  رد  ایثنه  رکذب  تفهن ***  رهوگ  جرد  بل  بانع  هچ 
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رظن  ار  وا  داتفا  رتخد  يوس  رسپ ***  زا  رشبلا  ریخ  تخادرپ  هچ 
دید  رادیب  باوخ  زا  رتخا  رس  دید ***  رای  خر  رتخد  رادید  ز 

تفرگ  رت  ؤلؤل  وا  زا  یتیگ  ود  تفرگ ***  رگید  يامرخ  هناد  یکی 
داد  بات  ار  توقای  بانع  هب  داد ***  بآ  رت  يامرخ  رکشب ز 

ناهج  ناتسامرخ  تفای  فرش  ناهدنآ ***  زا  تفای  فرش  امرخ  هچ 
دیدپ  دش  وا  زا  رهد  ینیریش  هک  دیجم ***  لوسر  نیریش  درک  یبل 

رکش  دهش و  بلابل ز  یش  ناهج  رت ***  يامرخ  بل ز  نآ  دش  نیریش  هچ 
روح  هفرغ  ره  ناملغ ز  هضور  ره  ز  روصق ***  نانج  رس  زا  هدرک  نورب 

ناج  سنا و  رورس  رتخد  يوس  نابز ***  هداشگ  ائینه  رکذب 
درک  زاوآ  زار  نآ  زاوآ  هب  درک ***  زار  نآ  ياغصا  هچ  ربمیپ 

نتشیوخ يوس  شدرک  تخادرپب  نم ***  لوسر ز  نت  هراپ  زا  هچ 

ریما ع ترضح  نهد  رب  لوسر ص  بانج  ار  امرخ  هناد  نتشاذگ 

دید  هدنراد  نادزی  يور  يوس  دیرگنب ***  یلع  رینم  يورب 
قبط  زا  تفرگ  امرخ  تسد  نآ  زا  قش ***  تسدنآ  زا  دش  هم  هک  یتسدب 

سوه  نآ  يدش  ار  اهناد  همه  سرتسد ***  شدش  وک  ۀناد  رهب 
اج  دمآ ز  رد  شنیرفآ  همه  ادخ ***  لوسر  تسد  تسار  دش  هچ 

وا  ماد  ۀناد  دشب  یتیگ  ود  وا ***  مان  رب  تشاد  رب  هناد  کی  هچ 
دوشگ  بل  الع  یلع  یتفگ  وت  دومن ***  بل  نآ  ضرع  ار  هناد  نآ  هچ 
تسج  ياج  زا  دیشورخ  يداشب  تسد ***  دروآ  رب  رهوگ  جرد  رب  هچ 

ناج  سنا و  رورس  اج  دمآ ز  رب  ناهد ***  نآ  رب  هناد  نآ  هچ  شداهن 
یلع  ای  کل  ائیرم  ائینه  یلج ***  توصب  اتفگ  زاوآب 

دش  زارنآ  زا  رپ  ناکم  همه ال  دش ***  زاوآ  توص  زا  رپ  یتیگ  ود 
تساوخ  زاوآ  يوس  ره  همغن  نآ  زا  تسار ***  تشگ  وا  توص  ۀشوگ  ره  ز 

لالج  وزع  جارعمب  دش  ارف  ناکم ***  زا  ادخ  لوسر  هر  رگید 
رگید  لالج  شلالج  زا  دوزف  رگید ***  لاح  لوق  ناز  تفای  دوخب 
دید  دنوادخ  يور  کناب  نآ  زا  دینش ***  نادزی  زاوآ  هتفگ  نآ  رد 

ریخ  وت  شنیرفآ  همه  رب  يا  هک  ریبش ***  نایرگ  دید  یبن  يوسب 
لگب  تریح  دش ز  لد  ياپ  ارم  لد ***  يازفا  تریح  دش  وت  راک  ز 

ناوتان  شلد  ترسح  هآ  زا  دش  ناهد ***  رب  ارم  يداهن  امرخ  هچ 
نیب  شیپ  ار  لمع  يا  وت  يدومن  نینچ ***  ردارب  اب  درد  ام  ابا 

( 284 هحفص (  درس  هآ  اب  مرگ و  هیرگ  ابا  درک ***  دنسروخ  وت  مرگ  کشا  ارم 
رس  همیسآ  تسج  اج  هرکیب ز  رگ ***  هولج  ردپ  رب  وت  راک  دش  هچ 
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تسرپ  نادزی  وچ  نادزی  رادید  ز  تسد ***  ود  ره  یتشادرب  کناب  يدز 
باوج  ار  وا  داد  نینچ  خساپب  باطخ ***  نیا  وا  زا  دینشب  هچ  ربمیپ 

درک  زیر  رکش  ار  نامز  نیمز و  درک ***  زیر  رهگ  ارناشف  رد  بل 
تسدب  تعافش  طخ  وت  زا  ارم  تسرپ ***  نادزی  وت  راگزور  يا  هک 

ناشن  یتیگب  ار  نم  وت  مان  ز  ناهن ***  زار  وت  زا  راکشآ  هدش 
راگزور  رب  هیاریپ  وت  راک  ز  راودیما ***  وت  زا  ناکم  نامز و 

امنهر وت  يور  ادخ  يوسب  يادخ ***  نید  ياپ  رب  وت  راک  ز 

لیلج دنوادخ  مانب  نخس  يادتبا  لیئربج و  ندش  لزان  و  ص )  ) ادخ لوسر  نیرخآ  جح  رب  لمتشم  عادولا  هجح  ناتساد  زاغآ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نخس  باب  داشگب  مان  ناز  هک  نخس ***  باقن  میاشگ  یمانب 

نیمز  رب  نامسآ  زا  دمآ  نخس  نیرفآ ***  ناهج  دزن  نیتسخن ز 
تفرگ  رویز  بیز و  نخس  زا  نوک  ود  تفرگ ***  رب  نخس  زا  باقن  نیتسخن 

درک  زاب  وا  زا  شنیرفآ  رد  درک ***  زاغآ  رس  نیتسخن  ار  نخس 
تساون  رپ  دبا  ات  نآ  زا  یتیگ  ود  تسار ***  دناوخ  لزا  زک  ۀمغن  کی  ز 

تسب  هدرپ  ار  هدرپ  هن  همغن  کی  ز  تسه ***  هچ  ره  دش  زاوآ  رپ  یتوص  ز 
نخس  زا  ریغب  درادن  یهاوگ  نمز ***  رد  يربمغیپب  ربمیپ 

برط  رد  مجع  قارع  دش  نازک  برع ***  زاجح  زا  اون  دز  نانچ 
زاجح  قارع و  ناروشناد  هک  زاس ***  درک  اون  يزاجح  رد  نانچ 
فارتعا  شیدنوادخ  رب  همه  فال ***  ربک و  زا  هتشذگب  دندومن 

نیرفآ  ناهج  زار  دنناد  هک  نید ***  داد و  اب  نانیرفآ  نخس 
دنین  اراکشآ  ناهن  جنگ  وچ  دنین ***  ادیپ  رهد  رد  هک  اغیرد 

دنلب  شهاگیاپ  نخس  رد  دش  هچ  دنمشوه ***  هنازرف  يوگ  نخس 
تفگ  داشگب و  رارسا  جرد  رس  تفس ***  رارسا  رد  نخس  رد  یسب 

يدش  رپ  وا  زا  رازاب  هرهمرخ  هچ  يدش ***  رد  هناد  ره  هلاژ  رگا 
راوهاش  رهوگ  زا  رتهب  نخس  راثن ***  هاگب  ناراد  زار  رب 

وا  راک  دوب  ینیرفآ  نخس  نم ***  رای  نیرفآ  نخس  رگ  دوش 
زاب  زار  رد  یمانب  میامن  زارط ***  میامن  یمانب  ار  نخس 

تسوا  ماج  ةداب  زا  شوخ  رس  ناهج  تسوا ***  مان  زا  یمان  ناشن  مان و  هک 
ادخ  يور  دید  وا  رادید  ز  اج ***  درک  ادخ  دزن  هچ  ربمیپ 
راگدرک  تردق  همه  ربمیپ  راکشآ ***  يارام  ةدید  وا  زا 

باتفآ  ةرذ  وا  دیشروخ  ز  باتکلا ***  ما  تسیداوس  شحدم  ز 
تسوا  زا  زومآ  مد  انیس  ان  مد  تسوا ***  زوریف  ياج  رهب  ربمیپ 
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نامگ  ردنا  شیئادخ  ار  درخ  ناوخ ***  حدم  شیدنوادخ  ار  ادخ 
نیما  لوسر  اب  ادخ  زار  ز  نیرفآ ***  ناج  صاخ  هگ  تولخب 

تشگ  زاب  نآ  زا  نادزی  زار  رد  تشگ ***  زارمه  رهم  زا  ياجنآ  رد 
نمجنا  شتدحو  رب  هتشگ  همه  نظ ***  کش و  رد  هداتفا  ملعلاولوا 

راگدرک  تروص  وا  زا  نایامن  راکشآ ***  راگدرک  تریس  وا  زا 
يدمحا  تیار  ةدنزارط  يدمرس ***  دنسم  ةدنزارب 

لیلخ  ران  لگ ز  ةدنرآ  رب  لیبسلس ***  ةداب  ةدنراسگ 
دنک  یلیئربج  کلف  رد  کلم  دنک ***  یلیلد  نودرگب  شرون  هچ 

نیمالا  حور  حیو  دروآ  دورف  نیرب ***  شرع  زاوآ  يروتسدب 
دیدن  سک  وا  ریغ  هگیاج  نآ  رد  دیسر ***  نادزی  دزن  رد  هچ  ربمیپ 

تسوا  زا  رادیدپ  یئادخ  ار  ادخ  تسوا ***  زا  رادومن  یئادخ  هوکش 
تسوا  يور  وترپ  زا  هیاس  کلف  تسوا ***  ریشمش  سکع  زا  یقرب  ناهج 

يرگتحدم  تسدومن  نادزی  هک  يرتسگ ***  نخس  میامن  یحدمب 
ما  هیاپ  درذگب  نیرب  خرچ  ز  ما ***  هیاس  رسب  دتفا  رگ  شحدم  ز 
باتفآ  رب  هنعط  ما  هماخ  دنز  بآ ***  سیجرب  ریت  دروخ  مکلک  ز 

يردنکسا  سوک  نم  مظن  دنز  يرد ***  ظفل  هچ  یظفلب  میارس 
نیمالا  حور  شرع  زا  دیآ  دورف  نیمز *** رب  نم  مظن  ندناوخ  یپ 

اج  دیآ ز  رب  ناراد  زار  لد  اون ***  رپ  اون  نیز  دنک  ار  ناهج 
يرتسگ  انث  ملیئربج  دنک  يرگتحدم ***  هچ  شحدمب  میامن 

شرتفد  زا  یحول  رس  حول و  دوش  شرگ ***  تحدم  هچ  میآ  رتفد  نیا  رد 
لیئربج  ای  دروآ  فتاه  نیا  هک  لیلد ***  ناریح  ناهرب  دنام  ورف 

يربمغیپ  زاجعا  مرحس  دنک  يرماس ***  زا  مزاجعا  کشر  درب 
نم  زاوآ  اهلد ز  هدنز  دش  هک  نم ***  زاسمد  تسیسدق  حور  مد 

تسا  لباب  هچ  زا  ای  شرع  زا  هک  تسا ***  لغلغ  زارپ  متوص  یتیگ ز  ود 
تسرگ  شیاتس  میانث  رب  کلف  تسرتسگ ***  نیرفآ  اون  نیز  کلم 

ریزب  دمآ  ردنا  نیرب  شرع  ز  ریذپلد ***  نینچ  یمالک  نویامه 
شورخ یتیگ  ود  رب  اون  نیا  دنز  شورس ***  دمآ  ممظن  ندناوخ  یپ 

دیوگ باتک  شیارآ  رارک و  ردیح  ندومن  فیصوت  لقع و  زا  نتساوخ  دادمتسا  ینعمب و  مظان  ندومن  باطخ  نایب  رد  راتفگ 

نک  زاس  ناتسد  زا  یئاون  نک ***  زاغآ  همغن  ایب  ینغم 
اج  روآ ز  رب  ار  ملد  ناتسدب  ارس ***  يدورس  مناتساد  نیا  زا 

زاسب  یناتساد  يرد  تروصب  زاجح ***  کناب و  يزات  گنهآب 
مج  گنروا  میهید و  رآ  دایب  مجع ***  یناورسخ  نک  شومارف 
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( 285  ) هحفص نک  هزات  ار  هدیشوین  ناور  نک ***  هزاوآ  رپ  یتیگ  مظن  نیا  زا 
تسمدآ  رخفم  تحدم  نیا  هک  تسا ***  مج  دابقیک و  ۀصق  نیا  هن 

برع  زاجح  توصب  نز  یهر  بل ***  ياشگب  زاوآب  ینغم 
ناتسار  ارسناتسد  دندرگ  هک  ناتسار ***  نیا  رد  نز  اون  ناتسدب 

ینک  ناتسد  وچ  متسر  مزر  همه  ینک ***  ناتسم  کناب  ناتساد  نیز  وچ 
یهگآ  دهد  ارناج  هک  نز  یهر  یهر ***  دیامن  ارلد  هک  نز  یهر 

نز  هناتسم  مزب  نیا  رد  یئاون  نز ***  هنافیرح  یئاون  ار  ادخ 
شورس  توص  ربمیپ ز  ناج  وچ  شوجب ***  روآ  رب  ارلد  ۀمغن  نیا  زا 

تسا  ردنکسا  اراد و  لقن  نیا  هن  تسا ***  رثوک  یقاس  تحدم  نیا  هک 
نک  زاوآ  هناخیم  نارایب  نک ***  زاس  ون  یئاون ز  ینغم 

شونب  یماج  ود  نافیرح  دایب  شورخ ***  نز  ناتساد  نیا  رد  ناتسم  هچ 
رایشوه  دنز  ناتسم  هار  اجک  رارب ***  یئاون  ناتسم  ناتسمب ز 

تسشوخ  ناتسرپ  یم  بل  زا  اون  تسشوخ ***  ناتسم  کناب  ناشک  يدردب 
اون  دز  رب  مظن  نیز  هک  میوگ  هک  ارگلد ***  سپ  يارآ  رب  یئاون 

جنگ  رادرب  مان  نیز  هک  دب  نیمه  جنپس ***  يارس  نیز  وزرآ  ارم 
نم  زاوآ  درآ ز  رب  مد  یسک  نم ***  زار  رهوگ  یسک  درآ  رب 
اون  درآ  رب  سک  نم  مظن  زا  هک  ارگلد ***  نیا  يانمت  رد  مدب 

راگزور  رد  هک  دشاب  هک  ایآ  هک  راو ***  هاش  اون  هارب  ممشچ  ود 
دوب  زار  نیا  يانمت  رد  ملد  دوب ***  زاوآب  مشوگ  هشوگ  رهب 

دنز  یئادص  دوخ  یب  همغن  نیا  زا  دنز ***  یئاون  دوخیب  لقع  ای  هک 
یئ  هدنشوین  مرعش  دشوین ز  يا ***  هدنیارس  ممظن  دیارس ز 

رای  تخب  ارمرم  دش  هاگان  هک  راهن ***  لیلب و  مدوب  هشیدنا  رد 
لیئربج  نم  مظن  ندناوخ  یپ  لیلج ***  شرع  ماب  زا  دمآ  ای  و 

مدمآ  شورس  توص  هگآ ز  لد  مدمآ ***  شوگب  یئادن  هگان  هک 
لایخ  رد  دب  هچنآ  دش  رادومن  لاصو ***  زور  وچمه  یبش  هتسجخ 

دنب  تخت  نیز  يآ  تخت  يالابب  دنلب ***  شرع  يوس  رب  يآ  شرف  ز 
خارف  خاکب  يداش  نک ز  رذگ  خاک ***  گنت  نیا  زا  نوریب  مارخب  هک 

دش  هزاوآ  رپ ز  اون  ناز  ملد  دش ***  هزات  نم  ناج  وا  زاوآ  ز 
وش  زادرپ  همغن  نالد  بحاصب  وش ***  زار  مرحم  ناغم  ریدب 

دنچ  نوچ و  زا  هتشذگب  شیدنلب  دنلب ***  خرف  وچ  یخاکب  مدیسر 
مدز  یهار  همغن  نآ  توص  یپ  مدمآ ***  نورب  ناتسدب  ناتسم  وچ 

ریمض  نشور  دننالد و  بحاص  هک  ریرس ***  کلم  جات و  بحاص  همه 
کلم  كولم و  هگرد  نامیقم  کلف ***  هن  هدرپ  وا  هاگرد  ز 
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ناد  زار  همه  ناوخ و  زار  همه  ناهن ***  زار  رس  زا  فقاو  همه 
شخب  جارعم  اسرف و  شرع  همه  شخب ***  جات  همه  ریگ و  جات  همه 

شورخ  لد  زا  هدنخ  رپ  دروآ  رب  شورفیم ***  مرح  نورد  هگان  هک 
هاگیاپنآ  ياج  نآ  رد  مدید  هچ  هاگیاجنآ ***  مدنام  ورف  یتفگش 

ارس  یقاس  تسم  دب  یقاس  هک  ارگلد ***  دش  هناخیم  يوسنآ  زا 
یک  نیئآب  ام  يوس  دیآ  رد  یپ ***  هدنخرف  دنر  نیا  تسام  زا  هک 

نومنهر  تا  هدنخرف  تخب  دش  هک  نورب ***  زا  مرح  نورد  رد  رد آ 
تسرپ  یقاس  دنر  ياک  دیشورخ  تسدب ***  یحارص  یفیرح  مآ  رد 

میتفاتشب  هناخیم  ریپ  يوس  میتفای ***  هر  هناخیم  يوک  يوس 
وا  زار  زا  رپ  دش  ملد  شوگ  ود  وا ***  زاوآ  دیدرگ ز  هزات  ملد 

قاط  تفه  نیا  قاط  وا  ناویا  ز  ناور ***  هن  نآ  شزیلهد  یقاور ز 
تشرسنآ  لگ  زا  تشهب  نادزی  هچ  تشهب ***  مرخ  وچ  يارس  مدیدب 

مرح  لح و  کشر  شرد  میرح  مرتحم ***  شرد  فاوط  زا  مرح 
نامسآ  مخ  هن  ۀنیلافس  ناوندب ***  شا  هناخمخ  ياریپب 

وگ  هلذب  یکی  نواخد و  ور  یکی  ور ***  هام  ضراع  نمس  ناتب 
تسدب  یحارص  یفیرح  اج  رهب  تسم ***  هداتفا  دنر  ۀشوگ  رهب 

بات  هدروخ  شطخ  لاخ  لد ز  یکی  بارخلد ***  ششکلد  طخ  زا  یکی 
نزتسد  یکی  بوک و  ياپ  یکی  نت ***  میس  یکی  قاس و  میس  یکی 

مخ  يالابب  شزان  تسد  یکی  مخ ***  ياپ  رب  زجع  رس  ار  یکی 
شوجز رپ  لد  ناج و  یکی  توص  ز  شورخ ***  رد  کلف  شیاون  زا  یکی 

دیوگ دوخ  راعشا  فیصوت  نافرع و  لها  ندومن  باطخ  باتک و  فیلات  رد  همان  یقاس 

ریت  يوس  هگیاج  نآ  زا  درب  ارم  ریگتسد ***  ارم  دش  ینغم  هگان  هک 
نادواج  شندید  زا  دش  مناور  ناور ***  متشگ  هناخیم  ریپ  يوس 

تخسا  ياج  فرش  زا  دوخ  کیدزنب  تخاون ***  وکین  دیدنخ و  دید  ارم 
راوگشوخ  یم  درآ  رد  نارودب  رازگیم ***  ات  دومرفب  سپ  نازو 

راگزور  ةدید  دش  هریخ  وز  هک  راوهاش ***  سب  تسارآ  سلجم  یکی 
دیفس  انیم  خرچ  ةدید  دش  هک  دیچ ***  مزب  نآ  رد  انیم  ماج  نانچ 

يرگشمار  رهب  زا  مزب  نیا  رد  يرتشم ***  نامسآ  زا  دمآ  دورف 
ریذپ  نشور  راتفگ  وت  زا  ویا  هک  ریپ ***  درک  هگن  یتسرپیم  يوس 

يان  زاونب  زاوآب  شمظن  ز  اون ***  روآ  رب  يوار  راتفگ  ز 
شوج  رپ ز  دش  هناخمخ  همغن  نآ  زا  شورفیم ***  اون  دز  اون  نیا  رب  هچ 
تساخ  زاوآ  توص  ناز  هدرپ  ره  ز  تسار ***  تشگ  ۀمغن  ۀشوگ  رهز 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 746 

http://www.ghaemiyeh.com


تسم  خرچ  همدب  شضراع  زا  هک  تسرپ ***  یم  یضراع  نمس  دمآ  رب 
روح  يور  رب  هدنگآ  ردنا  ریبع  روخب ***  هداد  دیشروخب  ربنع  ز 

تخاسب  قشاع  زاوآب  یئاون  تخاون ***  یئاون  ممظن  گنهآب 
تسوا  راوازس  شیاتس  انث و  تسوا ***  راک  يرگتحدم  هک  یجار  هک 

تفگ  داشگب و  رارسا  جنگ  رس  تفس ***  رارسا  رد  ناهن  جنگ  ز 
تسم  هدیدرگ  قشع  ام  قشع  زا  هک  تسلا ***  دهع  قاشع  میئام  هک 

تسا  رثوک  بحاص  ۀناخمخ  ز  تسا ***  رورپناج  شخب  ناور  ام  یم 
دنشوخ  رس  نالد  یفاص  فاص  نیز  هک  دنشک ***  يدرد  يدرد و  نادنر  هن 

تسوا  ماج  يدرد  رضح  لالز  تسوا ***  ماشآ  يدرد  لزا  زا  رضخ 
تسا  یک  ماج  مزورفلد ز  یم  تسا ***  یم  رپ  یک  ماج  ام  يانیم  ز 

تسا  ربلد  خر  ام  خر  زا  نایع  تسا ***  رو  ادیپ  رای  لولج  ام  ز 
شوجب  دمآ  هناخیم  ماب  رب و  شورخ ***  ممظن  دز ز  اون  نیا  رب  هچ 

دنکف  لغلغ  خرچ  مهن  رب  اون  دنلب ***  یئاون  دش  يا  هشوگ  رهز 
دش  زاوآ  رپ  اهلد  توص  نیاب  دش ***  زار  رد  همغن  نیاب  اهنابز 

نیرفآ  ناهج  دزن  یجارب ز  نیرفآ ***  رازه  نارازه  اداب  هک 
( 286  ) هحفص دندش  ناشفا  رد  رسارس  ممظن  ز  دندش ***  ناوخ  انث  میانث  رب  همه 

برع  زاجح و  توصب  ناوخ  اون  بل ***  دنداشگ  میاون  رب  همه 
زاس  تسد  درکن  یئاون  سک  وا  وچ  زاجح ***  کلم  زاس  اون  زا  دعب  هک 

ریمض  نشور  ریپ  هدش  ناوخ  اون  ریذپلد ***  شوخ  توصب  هر  رگید 
شورف  یم  غم و  اب  دش  زاساون  شورخ ***  دز  نانچنآ  راسگ  یم  يوس 

باتفآ  باجح  رد  شخر  زا  دش  هک  باجح ***  نورد  زا  وا  هچ  دمآ  رب 
تشاد  هیاریپ  هناخ  زا  شدیشروخ  هن  تشاد ***  هیاس  بش  شزور ز  ياریپ  هن 

راگن  نیگشم  دغج  زا  هدرک  همه  راوشوگ ***  لگب  لبنس  هدنکف ز 
دوب  زانط  خوش  نآ  تسم  ناهج  دوب ***  زان  کلف  رب  شیزانط  ز 

تسرپ  یم  شک و  یم  لد  هدوبر  تسم ***  مشچ  زا  ناگژم و  نوسفاب 
شوه  دش ز  شندید  زا  هدید  لد  شورفیم ***  يوس  دمآ  هچ  نامارخ 

ریمض  یفاص  ماشآ  يدرد  يا  هک  ریپ ***  نامرف  زاوآ  داد  نینچ 
رآ  ون  نامهیم  رب  هنهک  یم  راسگ ***  مغ  ناج  وش ز  ام  نامهمب 

متخیمآ  یتسم  ءاشن  نآ  رب  متخیرنآ ***  رد  یم  دوخ  هک  مخ  نا  زا 
رامخ  درادن  زگره  هک  مخ  نآ  زا  راسگیمنآ ***  قشع  دش  هک  مخ  نآ  زا 

تسمج  ماج  کشر  شرس  لافس  تسا ***  متاخ  شبل  ردنآ  نم  نیگن 
شورخ  رد  وا  شوج  زا  دش  یتیگ  ود  شوج ***  دروآ  لد  رد  نوچ  هک  مه  نآ  زا 

اون  روآ  رب  شمظن  سپ ز  نآ  زو  ارکل ***  دوش  هداب  نآ  زا  یجارب 
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نز  هناتسم  زاوآ  همغن  نآ  زا  نز ***  هنافیرح  شمظن  یئاون ز 
نک  داش  ار  هناخیم  ریپ  لد  نک ***  دای  وا  مظن  زا  وت  یناون 

شوج  دروآ  بل  زاوآ  زاوآ  ز  شورفیم ***  زا  هناخیم  دینشب  هچ 
مخ  يالابب  نادنخ  تسد  دزب  مخ ***  ياپ  رب  تشگ  ناور  نامارخ 

اپ  دمآ ز  رد  تماقا  لخن  ارم  اپ ***  مخ ز  رس  تشخ  دنک  رب  هچ 
دیرگنب  ناشک  يدرد  ریپ  يوس  دید ***  بان  یم  رد  دوخ  راسخر  هچ 

نم  ناج  دش  هزات  وا  توص  زا  هک  نم ***  نأش  رد  تفگ  شوخ  دش  یجار  هک 
تشخ  تشادرب  هچ  مخ  رس  زا  تسدب  تشرس ***  يروح  زانط  تسم  غم 
داهن  زا  شورخ  دص  مخ  دروآ  رب  داتف ***  مخ  لد  رد  شخر  سکع  وچ 

ملزنم  هدش  اهلد  يور  نآ  زا  ملد ***  رد  رگ  هولج  دش  وت  يور  هک 
تسنم  زا  طاشن  رپ  ناکم  نوک  هک  تسنت ***  رد  ما  ءاشن  همه  نیا  وت  ز 

ما  هدیچ  رب  رهد  مغ  راب  هک  ما ***  هدید  ارت  يور  سکع  لدب 
دنک  یتسرپ  یم  ردق  اضق و  دنک ***  یتسم  خرچ  ما  هعرج  کیب 
اج  دمآ ز  رب  ناتسرپ  یم  لد  اون ***  ناخاون  دز  رب  زار  نیز  هچ 

دندشناوخ  نیرفآ  شوخ  توص  نآ  زا  دندش ***  ناریح  تسماون  ناز  همه 
يرب  نیمیس  همغن  رد  هشوگ  ره  ز  يرکیپ ***  هم  صقر  رد  هدرپ  رهب 
تسدب  انیس  ماج  نارکیپ  يرپ  تسدب ***  ابهص  ماج  ناضراع  نمس 

دندمآ  ناغم  ریپ  يوس  همه  دندمآ ***  ناخ  همغن  نوچ  همغن  نارب 
راگزور  رب  هیاریپ  وت  يارز  راکشآ ***  ناهن  زار  وت  زا  يا  هک 

تساون  ردام  ناج  وا  توص  زا  هک  تساجک ***  یجار  يوگ  امب  ار  ادخ 
یمه دیارف  ناج  ششوخ  زار  ز  یمه ***  دیارگ  لد  وا  زاوآ  ز 

دیوگ مظان  اب  نآ  لها  شرازگ  باتک و  فیصوت  مزب و  سلجم 

وگ  زار  امب  شناشن  مانز و  وگ ***  زاب  وا  ماب  ورب  زا  امب 
زاب  زار  نیا  رس  رگا  میوگ  هک  زار ***  ياناد  دروآ  خساپ  نانچ 

وا  راتفگ  شاداپ  دیراد  هچ  ور ***  دننیبب  مدنیا  رد  ار  وا  رگ 
منک  ماگورگ  ارلد  تفگ  یکی  منک ***  وا  هیده  ناج  تفگ  یکی 

ریشب  دش  نانک  مسبت  میوسب  ریپ ***  دیدنخب  ناشیا  راتفگ  ز 
تسا  رهوگ  وا  زا  ار  نخس  جرد  هک  تسرتخا ***  کین  دنر  نیمه  یجار  هک 

باقع  نایشآ  يوس  يورذت  بایماک ***  هدمآ  ام  رید  يوس 
ور  دنداهن  میوسب  وس  رهز  وا ***  راتفگ  دندینش  نوچ  ناغم 

تشاذگیم  رت  مشچ  مخر  رب  یکی  تشاذگیم ***  رب  مونازب  رس  یکی 
دیشک  رس  زا  مدهز  هقرخ  یکی  دیشک ***  رس  زا  مسولاس  قلد  یکی 
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تخیر  كاخ  رب  حیبست  دقع  یکی  تخیسگ ***  رس  زا  ریوزت  ماد  یکی 
تسج  هراچ  نم  ریوذت  ریبدتب و  تسش ***  بان  یم  زا  مرتفد  یکی 

دیرگنب  نم  يوس  لد  داش  یکی  دیزگ ***  بل  یکی  نادنخ  تشگ  یکی 
رس  اپ و  یب  دنر  نیا  تسیجار  هک  رگیدکی ***  رب  دنداد  هدژم  یمه 

تسپ  تشگ  ناهج  ناشیا  يالاب  ز  تسد ***  صقر  رب  دندناشف  رب  همه 
دندمآ  زار  نایوج  ریپ  يوس  دندمآ ***  زاس  درو  اون  ناز  همه 

دای  داد  نینچ  خساپ  دیدنخب و  داژن ***  دراد  هک  زا  وا  تسیک  زا  هک 
یک  دیشمج و  غاب  زا  تسلاهن  یپ ***  کین  رتخا  کین  دنر  نیا  هک 

تسا  یک  دابقیک و  ةرود  زا  هک  تسا ***  یم  رپ  نیا  زا  شماج  هن  نکیلو 
بارتوب  هر  كاخ  دیدرگ  هک  بایماک ***  نآ  زا  یتیگ  ود  رد  هدش 

یپ  هدنخرف  تسا  ریمض  نشور  هک  یم ***  داد  شیقاس  اقب  ماج  ز 
تسا  رثوک  یقاس  رگ  تحدم  هک  تسا ***  رسفا  فرش  زا  شرس  رب  نآ  زا 

ياون دز  نینچ  ناتسرپ  یم  يوس  يار ***  هدنخرف  ریپ  نآ  هراب  رگید 

نینمؤملا ع ریما  ترضح  ربمغیپ ص  ترضح  ندومن  یصو  مخ و  ریدغ  شرازگ  رب  تسا  لمتشم  عادولا و  هجح  نایب  رد 

یک  توص  زا  دیرآ  رب  یئاون  ین ***  زاوآ  هب  شناتساد  زا  هک 
دینک  یمارگ  لد  ناتساد  نآ  زا  دینک ***  یماک  داش  اون  ناز  همه 

نک  شومارف  یتیگ  ود  راک  ز  نک ***  شوگ  رگد  یناتساد  ایب 
نیگن  ریزب  یتیگ  کلم  یسب  نیلسرملا ***  دیس  نوچ  دروآ  هک 

وا  نیئآ  تشگ  نایع  اج  رهب  وا ***  نید  دش  هدنکارپ  یتیگب 
رشبلا  ریخ  نیئآ  دنتفرگ  رد ***  موب و  همه  دش  وا  نید  زا  رپ 

زارفرس  وا  نید  زا  هتشگ  همه  زاجح ***  کلم  ناهاش  ناگرزب و 
لیئربج  نامسآ  زا  دمآ  دورف  لیلج ***  بر  دزن  زا  هاگان  هک 
مالس  دناسریم  ارت  نادزی  هک  مایپ ***  ربمیپ  يوس  داد  نینچ 

گنرد  دزاسن  تکاپ  تاذ  رگد  گنت ***  ياجنیز  هک  دش  نآ  کیدزن  هک 
ارحلا  تیبب  وش  ناور  يدوزب  مارخ ***  ام  هناخ  يوس  رب  نونک 

عادولا  جح  هبش  یب  لاسما  رد  عاطم ***  تناهج  يا  وت  جح  دوب 
( 287  ) هحفص يور  ناتسرپ  نادزی  کیدزنب  يور ***  نادزی  يوس  نادکاخنیا  زا 

نیرفآ  ناهج  دزنب  یئآ  هک  نیرفآ ***  ناج  تساخ  ارت  ياقب 
نیما  دار و  دنشاب  هک  یناسک  نید ***  لها  زا  دنتسه  هچ  ره  همه 

تسرپ  ازع  هچ  تسرپ و  نادزی  هچ  تسه ***  هکسک  ره  هناگیب  شیوخ ز  ز 
ناتسادمه  دندرگ  هارنیا  رد  ناتسار ***  زا  هچ  داهن و  جک  زا  هچ 

وت  ناشیک  كاپ  همه  رسارس  وت ***  ناشیوخ  لها و  وت و  نانز 
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نمجنا  دنوش  هر  نیا  رد  هرمهب  نز ***  هن  درم و  هن  دنامن  هناخب 
شیط  روزاب  هچ  سکیب  نیکسم و  هچ  شیرق ***  موق  يدع و ز  میت  ز 

زاین  یب  رواد  نیا  رس  زا  هک  زاس ***  دنزاس  هار  وت  هارمهب 
راگزور  رد  تسناهن  اهنآ  هک  راکشآ ***  یسب  ناهنپ  زار  دنک 

دیمران  نامزکی  وا  نامرف  ز  دینش ***  نادزی  نامرف  هچ  ربمیپ 
نارک  ره  زا  دنیامن  يدانم  نارگ ***  يدانم  ات  سپ  دومرفب 
رگداد  رواد  هناخ  يوس  رفس ***  مزع  هدرک  رشبلا  ریخ  هک 

رب  موب و  رهب  نامرف  تسا  نینچ  رشبلا ***  ریخ  تسناور  جح  يوس 
دومن  یتسس  راک  نیا  رد  دیابن  دوز ***  دنیارگ  ام  يوس  رسکی  هک 

نیرفآ  ناج  ياراد  نامرفب  نید ***  لها  وا  هارمه  دنیایب 
اور  نامرف  هتشگ  وا  نامرفب  ادن ***  نیا  نامدرم  نوچ  دندینش 

ریذن  ریشب و  نید  رای  هدش  ریپ ***  انرب و  نادروخ و  ناگرزب و 
نز  درم و  یسب  هر  نآ  رد  دش  ناور  نمجنا ***  دندمآ  وا  يوس  همه 

راگزور  درمشب  دبا  ات  رگا  رامش ***  نارک و  دنادن  ارنآ  هک 
هوک  دیدنخب  تشد و  دیزرلب  هوکش ***  نآ  اب  ربمیپ  دش  ناور 

ناکمال  زا  رتالاب  تشگ  نیمز  نامز ***  نیمز و  دش  رپ  ریبکت  ز 
مگ  هدرک  يورجک  هر  هنامز  مس ***  دالوف  ناراوس  درگ  ز 

کمس  نودرگ  هام  زا  تفر  ارت  کلف ***  جوا  رب  ناشفا  رب  دش  کلم 
نز  ودرم  زا  ریدب  ناهج  ات  ناهج  نمجنا ***  اب  تفر  یمه  ربمیپ 

هار  دنتفرگ  ناوارف  جح  يوس  هاگیاج ***  ره  رهش و  هیرق و  ره  ز 
راید  برثی  نارادمان  همه  رادمان ***  دب  هک  ره  يدع  میت و  ز 

مرح  لها  تشاد  دوخ  هارمهب  مرتحم ***  نآ  هچ  دمآ  رب  برثی  ز 
روش  رپ ز  مجنا  نآ  زا  رهد  دش  هک  رود ***  کیدزن و  دش ز  مجنا  یکی 

اجب  کسانم  جح  دروایب  ادخ ***  لوسر  دش  مرح  يوس  هچ 
دینش  دیدن و  اهنآ  زا  نارود  هک  دیدپ ***  دمآ  زجعم  سب  لاس  نآ  رد 

دیجم  لوسر  رب  دش  یحو  رگد  دیسر ***  نتشگ  زاب  ۀماگنه  هچ 
ماحدزا  نیاب  وت  یهارمهب  مامت ***  مدرم  دنیایب  دیاب  هک 

وج  هراچ  وشم  یئوسب  هر  نیا  زج  ور ***  رآ  هر  يوس  نمجنا  نیاب 
نیزگ  هردش  دومرف  هک  هر  نآب  نیرفآ ***  ناج  نامرفب  ربمیپ 
رانک  ره  زا  قلخ  یسب  دش  ناور  رامش ***  یب  هقرف  مدرم و  ابا 

نید  باحصا  دنیامن  يدانم  نیلسرملا ***  دیس  سپ  دومرفب 
ور  تسین  ناشیوسنیا  زج  یئوس  هک  ور ***  دنراین  یئوسب  مدرم  هک 

ناوراک  دسر  لزنمب  هرنیا  زگ  ناور ***  یئوس  دیدرگن  هر  نیا  رد 
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راگدرورپ  دومرف  هک  یئاجب   *** رای دندرگ و  هارمه  هار  نیا  رد 
دنور  وس  رهب  وسنآ  زا  سپ  نازو  دنسر ***  دصقم  يوس  نوچ  هار  نآ  رد 

شیک  نیئآ و  تسا  نین  ار چ  ادخ  شیوخ ***  رهش  يوس  کی  ره  دنمارخ 
ناتساد  نیا  زا  ناریح  هدنام  همه  نامدرم ***  نوچ  دندینش  ار  ادن 

راگدرک  رواد  نایع  دزاس  هچ  راکشآ ***  ندش  دهاوخ  وچ  ایآ  هک 
ریدق مخ  ياج  نآ  مان  دب  هک  ریذپ ***  لد  سب  دوب  یلزنم  یکی 

یلع ع تیاصو  باب  رد  نیملاعلا  بر  لوسر  رب  نیما  لیئربج  ندش  لزان  نایب  رد 

دندمآ  دورد  رد  همه  نادزیب  دندمآ ***  دورف  مدرم  ياج  نآ  رد 
لیئربج  نیلسرملا  دیس  يوس  لیلج ***  يادخ  دزن  دمایب ز 

ناکم  نیا  زا  وت  رذگم  زورما  رد  ناکمال ***  زا  رترب  تا  هیاپ  يا  هک 
هاگیاپ  ارم  ینیب  زورما  هک  هاگی ***  اجنیا  زا  رذگم  زورما  وت 

نیبب  یئادخ  يایربک  همه  نیبب ***  يراک  درک  تیآ  همه 
نک  زورون  زورنیا  رد  مدرمب  نک ***  زور  نیا  رد  مرخ  نشج  یکی 
راکشآ  يدش  یتیگ  شقن  اجک  راگزور ***  رد  زورنیا  رگ  يدوبن 

امن  مدرمب  مدرم  دنوادخ  اج ***  زاس  هگیاج  نیا  يآ  دورف 
نک  دای  ار  دنوادخ  ادخ و  نک ***  داشنا  زغن  هبطخ  یکی 

دیدب  دماین  يزور  زورما  هچ  دیرفآ ***  زور  هک  ات  نیرفآ  زور  هک 
بش  کیرات  دوب  دبا  ات  ناهج  بش ***  نشور ز  زورنیا  رگ  یتشگن 

داهن  یتسه  داینب  زور  نیا  رد  داشگ ***  یتیگ  ود  باب  زورنیا  زا 
دوب  زورنیا  رون  زا  رون  یکی  دوشگ ***  یتیگ  ود  باب  هک  يدیلک 

نک  هزات  میدن  وادخ  یتیگب  نک ***  هزاوآ  رپ  یتیگ  زورنیا  زا 
دیرفآ  نیرفآ  زور  زور  نیا  رد  دیدب ***  یتسه  شقن  رب  هچ  ره  همه 
دومن  ار  خر  هدرپ  یب  زور  نیا  رد  دوب ***  هدرپ  سپ  ردنا  هک  يراگن 

سانش  مدرمب  ار  ادخ  ادخ و  ساره ***  يراد  هچ  مدرم  بیسآ  ز 
راگزور  هدش  نشور  زور  نیا  زا  رامش ***  زورب  ات  لزا  زور  ز 

نک  هزاوآ  رپ ز  نیا  زا  ار  ناهج  نک ***  هزات  ارم  دهع  زور  نیا  زا 
تسب  زور  نیا  رهب  زا  هک  نادزیب  تسلا ***  زور  دهع  دوب  هچ  ره  همه 

تسلا  زور  مدهع  دبن  مدوبن  تسب ***  ياپ  رگ  زور  نیا  قاثیمب 
راکشآ  دش  دهع  نآ  زور  نیا  زا  راکشآ ***  نم  دهع  نک  زورنیا  رد 

ریپ  انرب و  هب  مدهع  هد ز  ربخ  ریگب ***  يدهع  هزات  رگید  مرهب  ز 
نم  تسد  زا  دهع  نک  هزات  یکی  نم ***  تسه  زا  زاس  ربخ  ار  ناهج 

دیما  رب  دش  زورنیا  زا  ردق  بش  دیدب ***  يراگزور  دش  زورنیا  زا 
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دید  زورنیا  زا  ردق  يار  ام  بش  دیدپ ***  دمآ  بش  زور و  زور  نیا  زا 
زور دیدرگ  زورنیز  هریت  بش  زورفلد ***  دش  زورنیا  زا  زور  بش و 

شرازگ ریدغ و  رد  ربکا  دنوادخ  نامرفب  لوسر ص  ترضح  ندمآ  دورف  نایب  رد 

راگزور  يزور  دبن  بش  زجب  رای ***  زورنیا  رگ  یتشگن  ارناهج 
نیرفآ  ناهج  یحو  دینشب  هچ  نیلسرملا ***  دیس  نیمالا  حور  ز 

ور  داهنب  كاپ  رواد  يوس  ور ***  تخورفا  رب  اج و  دمآ ز  رب 
درک  بارحم  يور  ةدجس  یپ  درک ***  باداش  یحو  ناز  هدید  لد و 

( 288  ) هحفص نیما  لیئربج  اب  تفگ  نینچ  نیرفآ ***  ناج  رکش  هدجس  زا  سپ 
مایپ  نیا  زجب  میوزرآ  دبن  مالس ***  دورد و  نادزی  تداب ز  هک 
ریذپلد  نینچ  یتح  چیه و  دبن  ریذن ***  ریشب و  مدرمب  ات  مدش 

لیلج  راگدرورپ  نامرف  ز  لیئربج ***  زا  دینشب  هچ  ربمیپ 
هاپس  ددرگ  زاب  ات  دومرفب  هاگیاج ***  نآ  هراب  زا  دمآ  دورف 

رشبلا  ریخ  هارمه  دندوب  هک  رب ***  موب و  ره  ناهاش  ناگرزب و 
دندمآ  دورد  رد  یبن  دزنب  دندمآ ***  دورف  نادزی  نامرفب 

مرن  زاوآ  هب  اه  بل  دندوشگ  مرش ***  رپ ز  یخر  زار و  رپ ز  یلد 
تسه  هچ  ره  زا  رتالاب  وت  دوجو  تسه ***  رهد  رد  هچ  ره  زا  رتدب  يا  هک 

نیرفآ  ناهج  شنیرفآ  وت  هچ  نیمز ***  نامسآ و  رهب  درادن 
هار  ياناد  هار  رهب  يدوب  وت  هاج ***  داد  ار  هار  نیرفآ  هر  هچ 

ناور  نشور  دنناورهر  وتب  ناورهر ***  ةدنب  امنهر  یئوت 
ینک  نابناهج  مکح  نامرفب و  ینکنآ ***  دوخ  نامرف  هچ  ره  ینک 

روط  ملس  رگشل  نآ  زا  دنسرت  هک  رود ***  نابایب  مرگ و  تشد  نیا  رد 
باقع  لاب  هب  ندیرپ  دیاین  باتفآ ***  شبات  زا  امرگ و  ز 

ناور  وس  رهب  کی  ره  بآ  یپ  ناوراک ***  شطع  زا  هدش  شتآ  رپ 
مرن  كاخ  هن  ادیپ و  هلوغیب  هن  مرگ ***  گی  زجب  ادیوه  یبآ  هن 

زادگ  رد  نیرب  رهپس  یمرگ  ز  زارف ***  شتآ  رپ  بیشن و  شتآ  رپ 
دندز  مد  هگیاجنیا  رد  ناوتبن  ندمآ ***  دورف  اجنیا  دیاب  ارچ 

دیرگنب  نانک  مسبت  ناشیا  رب  دینش ***  ناشیا  راتفگ  هچ  ربمیپ 
نیزک  ام  ار  تشد  نیا  میدومن  نید ***  نارای  نارادمان و  يا  هک 
دورف  اجنیا  رد  مد  نیا  میئآ  هک  دورد ***  منیمالا  حور  داد  نینچ 
امن  دوخ  ادخ  ددرگ  تشد  نیا  رد  ادخ ***  روادب  میامن  شیاتس 

راک  دنوادخ  رایتخا  دوب  رایتخا ***  ار  تشد  نیا  نم  مدرکن 
نیرفآ  ناج  تسنیرفآ  تشد  هک  نیزک ***  ار  نیمزنیا  درک  هک  ار  یسک 
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رگداد  رواد  دوش  ادیوه  ربهار ***  دوش  ادیپ  تشد  نیا  رد 
ار  دننام  لثم و  یب  دنوادخ  ار ***  دنوادخ  مدرم  دننیب  هب 

هاوخ  داد  رواد  دوش  ادیوه  هانپ ***  ددرگ  رادناهج  ار  ناهج 
نیرفآ  ناهج  مدرم  دننیب  هک  نیرفآ ***  ناج  نامرف  تسا  نینچ 

دیرفآ  نیمز  ناکم و  نوک و  هک  دیدپ ***  دیآ  دنوادخ  اجنیا  رد 
متس  دیان  هدننیرفآ  زا  هک  مژد ***  اهلد  راکنیز  دیرادن 

نیرفآ  بآ  بآ  دروآ  دیدب  نید ***  لها  يا  هلمج  امش  رهب  ز 
نهد  رد  همه  دش  ورف  اهنابز  نخسنیا ***  تفگ  هچ  ربمیپ  مدرمب 
كاخ  هریت  نآ  ردنا  دندمآ  دورف  كاپ ***  ندازی  نامرفب  رسارس 

هاگیاج  نیمز  رد  دبن  یتفگ  وت  هاپس ***  رسکی  تشدنآ  دش  مدرم  ز 
داهن  دش  یمرخ  رس  ارناهج  داش ***  دنتشگ  هدوسآ  رب  یتخل  هچ 

نیرب  دلخ  کشر  نیمز  رسنآ  دش  نیرفآ ***  ناج  ياراد  نامرفب 
راعش  شتآ  دوب  ناشف  شتآ  هک  راز ***  يامرگ  بآ و  یب  تشد  نآ  رد 

دیلبنش  هلال و  رپ  تشگ  نیمز  دیدب ***  دش  نیدرورف  هم  ياوه 
راز  هلال  دش  تشدنآ  كاخ  همه  راب ***  دروآ  رب  اجنآ  راخ  همه 

نیدرورف  هم  دش  نایع  اجنآ  رد  نیرب ***  دلخ  کشر  نیمز  رسنآ  دش 
باتفآ  رب  هنعط  وا  بآ  يدز  بآ ***  يوج  یکی  دش  ناور  وس  ره  ز 
راوهاش  رهوگ  نآ  گیر  همه  راگن ***  رهوگ  تشد  نآ  كاخ  همه 

نیمزرس  نآ  رد  یپایپ  کیالم  نیرب ***  شرع  سب ز  زا  دمآ  دورف 
دوب  گنروا  میهید و  رپ ز  نیمز  دوب ***  گنت  نیمز  نامز و  یتفگ  وت 

رگداد  رواد  هدومرفب  رپ ***  هدرتسگ  هصرع  نآ  رد  کیالم 
ناکم  ادیپ  هن  نیمز و  ادیپ  هن  نارک ***  ات  نارک  زا  طاشن  رپ  نیمز 

تفرگ  رد  یمرخ  رد  هنامز  تفرگ ***  رگید  نیئآ  زاسناهج 
تشرس  ربنع  تشد  نآ  كاخ  همه  تشهب ***  مرخ  وچ  مرخ  تشد  نآ  دش 
نیرب  شوه  کشر  نیمز  رسنآ  دش  نیرفآ ***  تشد  ياج  دش  تشدنآ  هچ 

ناوج  ریپ و  دننیزگ  يداش  هک  ناج ***  سنا و  رواد  سپ  دومرفب 
تسنت  رد  ناج  زورنیا  زا  ارناهج  تسنم ***  زور  زورماک  دینادب 
راک  دنوادخ  لالج  لامج و  راکشآ ***  امب  ددرگ  زور  نیا  رد 

دنک  یئادخ  راک  دنوادخ  دنک ***  یئامن  دوخ  نیرفآ  ناهج 
دوخ  يوس  امب  ور  دنک  سپ  نازو  دوخ ***  يور  امب  دیامن  نیتسخن 

راگدرورپ  راک  ناگدرورپب  راگدرک ***  رواد  ناهج  زا  دوش 
دنک  يراگدرک  نیرفآ  ناهج  دنک ***  يراگ  درورپ  دنوادخ 

دوش  مخ  نامسآ  برط  شیعب و  دوش ***  مرخ  هلمج  ناهج  شیور  ز 
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رون  ياه  قبط  رم  فکب  هتفرگ  رورس ***  زا  نامسآ  رهب  کیالم 
راکشآ  دننک  ار  برط  ساسا  راثن ***  یتیگ  لها  رب  دنزاس  هک 

اج  هدیدرگ  گنت  نیرب  دلخب  اون ***  رد  نایسدق  ۀفرغ  رهز 
ناتسار  سلجم  دش  زاوآ  رپ  ناتساد ***  نیا  زا  دش  اون  رد  ناهج 

دنکف لقلغ  خرچ  مهن  رب  اون  دنلب ***  یئاون  دب  ۀشوگ  ره  ز 

مزب رد  ینغمب  مظان  ندومن  باطخ  نایب  رد 

ناکم  نوک و  مزب  نآ  ناوخ  اون  نارک ***  ات  نارک  زا  شرع  زاوآ  رپ 
يان  زاونب  مزب  نیا  زاوآب  ياون ***  روآ  رب  یئاجک  ینغم 

نک  هزات  اون  يزاجح  توصب  نک ***  هزاوآ  رپ  یتیگ  مزب  نیا  زا 
زاس  زاوآ  رپ  یسرک  شرع و  همه  زاجح ***  ياون  قارع و  توصب 

يروآ  صقرب  تنج  ناملغ  هک  يرواد ***  نیا  زا  گنهآ  زاس  نانچ 
نک  هزاوآ  رپ  ار  مجع  قارع  نک ***  هزات  برع  زاجح  ياون 

نک  زاس  ار  قشع  هناخبرط  نک ***  زاب  یلد  شوخ  رد  نادنرب 
لد  زار  نک  شاف  نالدبحاصب  لد ***  زاوآب  روآ  رب  یئاون 
نز  هنافیرح  ناتسب  یئاون ز  نز ***  هناتسم  زاوآ  هب  لد  هر 

نک  زاوآ  رپ  اه  لد  همغن  نیا  زا  نک ***  زارنیا  فشک  نالدبحاصب 
هام  رهم و  لفحم  نک  هزاوآ  رپ  هار ***  نادرم  وچ  نز  اون  ینغم 

نیمالا  حور  زاس  اون  دمآ  هک  نیرفآ ***  اون  توص  هچ  یئاون 
نادواج  دوش  ناج  ناز  هک  یئاون  ناور ***  اهنتب  درآ  هک  یئاون 

تسب  توصنآ  زا  یتیگ  ود  شقن  هک  تسلا ***  دهع  ماگنه  هچ  یئاون 
ناتسادنیا  دناوخ  نیرفآ  ناج  هک  ناوخب ***  یناتساد  هگمزب  نیا  زا 

امن  دوخ  نیرفآ  ناهج  دمآ  هک  اون ***  روآ  رب  شنیرفآ  زا  وت 
يار  دومنب  هار  يوس  ربهر  هک  يانگنت ***  نیا  رد  یئاجک  ینغم 

تسوا  نأش  رد  قلخ  يدنوادخ  تسوا ***  نآ  نیمز  ناکم و  نوک  هک 
( 289  ) هحفص

نامز  نیمز و  دمآ  ردنا  صقرب  ناکم ***  نوک و  تسم  وا  ماج  زا  دش 
دوب  ماج  نآ  زا  یسکع  هک  نادزیب  دوب ***  مان  ار  دیشمج  ماج  رگا 
شوجب  روآ  رب  یناهج  ات  ناهج  شورخ ***  روآ  رب  یئاجک  ینغم 

امن  دوخ  نیرفآ  ناج  دیدرگ  هک  اون ***  روآ  رب  شنیرفآ  يوس 
هام  رهم و  رب  گنچ  ۀمغن  ناسر  هار ***  نادرم  وچ  روآ  رب  یئاون 

نک  زاوآ  رپ  یتیگ  توص  نیا  زا  نک ***  زاغآ  همغن  ناتساد  نیا  زا 
تسرپ  یقاس  ناتسد  نادنر  وچ  تسد ***  زارفا  رب  ناتسبب  ناتسدب 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 754 

http://www.ghaemiyeh.com


تسم  تابارخ  مزبب  دمآ  رد  تسرپ ***  یم  یقاس  یم  ماج  اب  هک 
رآ  مخرب  حدق  زا  نوگ  لعل  یم  رآ ***  مجنا  زا  لقن  هم و  زا  حدق 

تسمک  ایرد  تفه  شا  هرطق  کی  ز  تسا ***  مخ  ریدغ  زک  ییم  هد  نمب 
ریدق  مخ  یئاون ز  میارس  ریمض ***  نشور  درک  ممخ  ریدق 

نم زاجعا  شاف  دوش  یتیگب  نم ***  زار  اون  ناز  دوش  ادیوه 

یلع باب  رد  لیئربج  لوزن  زا  لوسر  ترضح  نداد  ربخ  نایب  رد 

مروآ  زار  لها  رب  ناتسدب  مروآ ***  زاجح  زا  ناتساد  یکی 
مروآ  بان  بآ  نالد  شتآب  مروآ ***  بارش  ناتسرپ  یقاسب 

تسه  هچ  ره  نایع  منیبب  سپ  نآ  زو  تسد ***  تشپ  اوس  ام  زا  مناشفارب 
سب  نادزی و  يوس  زجب  مرخ ***  نیب  ادخ  مشچ  ود  نادزی  ز 

منک  اشامت  اجنآ  هچ  میوگ  هچ  منک ***  او  ار  مشچ  نآ  هچ  وسنآب 
سب  نادزی و  يوس  یمه  منیبب  سوه ***  مرادن  یئوسب  هر  نآ  زج 

مروآ  نایب  نادزی  راتفگ  ز  مروآ ***  نایسدق  لد  زا  اون 
نیلسرملا  دیس  يوس  نادزی  ز  نیمالا ***  حور  خرچ  زا  دمآ  نوچ  هک 

امن  مدرمب  ملالج  هوکش و  اج ***  زاس  نم  نامرفب  اجنآ  هک 
نم  نیئآ  روشک  رد  هزات  دوش  نم ***  نید  دوش  لماک  زورما  هک 
نم  تسب  اپ  دندرگ  تسد  نآب  نم ***  تسد  دوش  ادیوه  مدرمب 

دوش  ادیپ  رادنپ  زار  همه  دوش ***  ادیوه  یتیگ  دنوادخ 
ماع  صاخ و  متمحر  زا  ضیف  درب  مامت ***  ملاع  ود  رب  متمعن  دوش 
دیجم  راگدرک  رب  تسا  دیع  هک  دیع ***  زورما  تسه  اوس  ام  رب  هن 

امن  دوخ  دش  زور  نآ  رد  ربمیپ  ادخ ***  ار  وا  دناوخ  دوخ  زورون  هچ 
لیئربج  یلع  رهب  دروایب  لیلج ***  بر  دزن  زا  هماج  یکی 

راگن  رز  هماج  وا  وچ  هدیدن  راگزور ***  نشور  ةدید  رد  هک 
راگدرک  يارام  بش  شداد  هک  راگن ***  رهوگ  نیرز  جات  یکی 

سب  دوب و  یلع  قرف  راوازس  سک ***  راوازس  شنیرفآ  دبن ز 
داهن  رسفا  ياپ  رب  خرچ  رس  داهن ***  رس  رب  جات  رسفا و  نآ  هچ 

رگداد  هیاس  زا  رپ  دش  ناهج  رو ***  هیاس  ناهج  رد  شا  هیاپ  دش  هچ 
دایز  نارادجات  زا  دش  ار  ناهج  داهن ***  رب  رسب  یگرزب  جات  هچ 

دوب  گنت  وا  يالابب  یتیگ  ود  دومن ***  الاب  يالاو  هچ  یتیگب 
تسین  يالاب  دق و  تماق و  نآ  زج  تسین ***  ياج  رگید  ارناهج  یتفگ  وت 

وا  ياج  ناکمال  رب  زا  تشذگ  وا ***  يالاب  کین  دب  هچ  یتیگب 
دیرگنب  نارواد  رواد  يوس  دید ***  يور  نآ  هکنوچ  ادخ  لوسر 
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راکشآ  درک  يورنآ  شرهب  زا  هک  راگدرورپ ***  رکش  یسب  شدومن 
ياجب  درآ  هدنامرف  نامرف  هک  يار ***  درک  نینچ  ناداش  هاگنآ  سپ 

زاجح  زا  دنتخاس  يربنم  یکی  زاجح ***  نارورس  ات  دومرفب 
مه  يالاب  دنداهن  ربنم  هچ  مک ***  شیب و  دب  هچ  ره  رتشزاهج 

دنتخانشن  هیاپ  نآ  ردق  یلو  دنتخادرپ ***  هیاپ  نوک  تفه  نآ  رد 
رارق  دش  نامسآ  نیرب  شرع  ز  راکشآ ***  نیمز  رد  دش  هیاپ  نآ  زا 

یمدوس  مرس  وا  ۀیاپ  رب  هک  یمدوب ***  نیمز  رد  نم  شاکیا  هک 
اج  تسه  یک  هیاپ  نیاب  ار  ام  هک  اون ***  کناب  تساخ  نایبورک  ز 

دودو  يادخ  رکذ  میئامن  دوجس ***  وا  هیاپ  رب  میزاس  هک 
مانا  لوسر  يوس  دندیود  مامت ***  ربنم  دندرک  هچ  ناگرزب 

زار  شرع  نماریپب  دیوگ  هک  زاجح ***  زا  هتخاس  يربنم  دش  هک 
سب  تسین  نیرب  شرع  ششرف ز  هک  سک ***  چیه  يربنم  وا  وچ  هدیدن 

نیرب  شرع  يوس  رب  یحو  درب  نیمز ***  رب  شا  هشرع  زا  هک  یئوگ  وت 
دوتس  ار  نیرب  شرع  دنوادخ  دومن ***  يداش  دیدنخب و  ربمیپ 
نیهم  ناهک  زا  دوب  هکسکنآ  ره  نید ***  نارادمان  ات  دومرفب 

دورد نادزی  كاپ  رب  داتسرف  دوز ***  دنیآ  ربنم  نآ  درگ  همه 

شرازگ دوخ و  اب  ار  ریما  بانج  ندرب  ربنم و  يالاب  رد  لوسر  ترضح  نتفر  نایب  رد 

نمجنا  دنوش  ربنم  کیدزنب  نز ***  درم و  زا  دنتسه  هچ  ره  همه 
ناهج  يادخ  يور  رون  زا  رپ  نایع ***  میامن  مدرمب  اجنآ  هک 

تساخ  ياج  زا  دیشروخ  هدنشخرد  تسار ***  دیدرگ  هدندرگ  دیشروخ  وچ 
وا  يوک  زا  دیشروخ  هدنشخرد  وا ***  يور  زا  هدنشخر  دیشروخ  هک 

ةدنب  نیمک  شدوب  دیشروخ  هک  ةدنشخر ***  دیشروخ  هدنشخرد 
نیرفآ  روه  دوب  نامسآ  رب  هک  نیمز ***  ردنا  دیشروخ  دیشخرد 

یگ  هدنشخرد  دشخب  دیشروخب  یگدنشخر ***  هاگ  وک  دیشروخ  وچ 
هام  دیشروخ و  دنتشگ  هدنشخرد  هار ***  كاخ  زا  هدنشخر  دیشروخ  وچ 

دوب  دیش  نآ  مرج  هم  دیشروخ و  هک  دوب ***  دیشروخ  جات  شهر  كاخ  ز 
دوب  دیش  نآ  زا  دیشروخ  هدنشخرد  دوب ***  دیشروخ  هدنشخر  كاخ  نآ  زا 

يارام  هگرخ  نشور  هم  یند ***  مزب  دیشروخ  هدنشخرد 
زارف  دمآ  ربنم  يوس  نامارخ  زاس ***  راک  رواد  ناهج  لوسر 

تشذگ  العا  شرع  زا  ربنم  رس  تشگ ***  کیدزن  وچ  ربنمب  ربمیپ 
دید  شرف  ۀیاپ  رب  شرع  رس  دیرگنب ***  وا  رب  نیب  ادخ  مشچب 
زارفرس  شا  هیاپ  نیرب  شرع  ز  زارب ***  ینامسآ  شا  هیاپ  رهب 
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شیپب  دماک  دومرفب  دمآ  هچ  شیوخ ***  کیدزن  درک  بلط  ار  یلع 
دیسر  رواد  يارادب  ربمیپ  دیسر ***  ربمیپ  دزنب  نوچ  یلع 

دوب  هچنآ  دش  رادیدپ  شیور  ز  دوشگ ***  رب  ار  هدید  وا  يور  رب  وچ 
دیزس  ار  وا  قلخ  يدنوادخ  دیرگنب ***  وا  رب  نیب  ادخ  مشچب 

دید  هام  روخ و  نشور  هاش  نآ  زا  دید ***  هاش  یکی  یگرزب  تختب 
راگن  تروص  يور  وا  زا  نایامن  راکشآ ***  راگدرک  تریس  نیا  زا 

ادخ  يایربک  وا  زا  نایامن  امن ***  دوخ  دوخ  شرع  زا  دنوادخ 
نیرفآ  ناهج  كاپ و  نادزی  هن  نیرفآ ***  ناج  نوچیب و  ياراد  هن 
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اشگ  لگشم  راک  رهب  سک  رهب  اون ***  رد  همه  شنیرفآ  زا و 

ادخ  ناهیک  ود  ره  وا  وچ  هدیدن  اپ ***  كاخ  زا  شیتیگ  ود  دزرین 
تشذگ  رد  ینمیرها  تسد  زا و  تشذگ ***  رد  ینمیا  رس  زا  ناهج 

دومن  ناهنپ  هچنآ  دش  رادومن  دومن ***  نادزی  يور  ناکم  نوکی و 
رگداد  رگداد  رواد  دش  هک  رگیدکی ***  رب  دنداد  هدژم  همه 

دش  زاوآ  رپ  نادزی  شرع  همه  دش ***  زار  زا  رپ  اهنامسآ  همه 
هاگمارآ  شرع  رب  تسج  نیمز  هار ***  تسج  یمه  ایرث  رب  يرث 

هار  تسج  ناکم  الوا  رب  دش  ناکم  ياج ***  دمآ ز  رب  يداش  هنامز ز 
تساوخ  دیشروخ  هام و  مد  زا  اون  تساخ ***  هاگرخ  دیشروخ و  مترت ز 

نیرفآ  ناهج  يار  هچ  ره  همه  نیرفآ ***  ناج  تساوخیم  هچ  ره  دنک 
یهشنهاش  راوازس  دش  یهش  یهم ***  تخت  زارفا  رب  دش  یمه 

تسا  هشنهاش  زین  یهشنهاشب  تسه ***  شیتیگ  ود  ناهج  رب  وا  هک 
امنهر وا  يور  ادخ  يوسب  ادخ ***  هدناوخ  دنوادخ  ار  وا  رم 

کیب  کی  نمب  نایرگ  راز و  همه  کلم ***  کلم و  سنا و ز  نج و ز  ز 
تشذگ  رد  یشوخ  رس  یم  زا  ناهج  تسر ***  دادیب  ملظ  زا  رهد  نیا  هک 

وا  ماج  دش  لدع  هداب  زا  رپ  وا ***  مایا  رود  دش  لدع  همه 
سفن  دیآ  رب  ار  رگدادیب  هن  سک ***  دادیب  رود  رگید  دنیبن 

رادم  درادن  ار  یتسار  زج  هک  راوتسا ***  ناهج  راک  تشگ  نانچ 
مالس  دورد  شدیسر  نادزی  ز  مامت ***  دش  رومان  هبطخ  نآ  هچ 
دورد  ار  وا  داد  نیرفآ  ناهج  دورف ***  ربنم  يداش ز  دمآ ز  هچ 
نیرب  شرع  ياپ  رب  دندرک  هک  نیلسرملا ***  دیس  سپ  دومرفب 
دنتشاد  ناب  هیاس  نیرب  شرعب  دنتشارفا ***  رب  اجنآ  همیخ  یکی 

دش  شرف  نیرب  شرع  شرع  نآ  رد  دش ***  شرع  نآ  ياپ  رب  تشد  نآ  رد 
وس  راچ  زا  ندیشورخ  دمآ  رب  ور ***  دندومن  اجنآ  مدرم  همه 
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دوبن  ایرث  نامز و  نیمز و  دوبن ***  اج  نیمز  يو  رب  یتفگ  وت 
جومب دمآ  رد  ایرد  وچ  یتیگ  ود  جوای ***  يداش  دش ز  نامز  نیمز و 

ریما بانجاب  باحصا  ندومن  تعیب  ربمغیپ و  نتسارآ  سلجم 

ادخ  قلخ  دنتشگ  همیسارس  اج ***  دمآ ز  رب  شنیرفآ  همه 
فرط  ره  زا  دندیسر  کیالم  فص ***  دندیشک  وس  رهب  قیالخ 

دش  ياسرف  شرع  نآ  كاخ  همه  دش ***  ياس  نامسآ  فرش  زا  نیمز 
هتخیمآ  هر  كاخب  ناج  نت و  هتخیر ***  رگیدکی  رب  قلخ  سب  ز 

سب  تشد و  رد  دوب  کلم  یتفگ  وت  سک ***  دیدیمن  یناشن  مدرم  ز 
دوب  زاب  يدزیا  تمحر  رد  دوب ***  زاسمد  قلخ  اب  دنوادخ 

هدز  مه  رب  تسد  کلم  وکلم و  هدز ***  مد  نیمز  رب  نایسدق  مد 
كاپ  ناج  هدش  مدنا  زا  كاخ  همه  كاخب ***  هدیزو  رورپ  حور  مد 

هدز  رسفا  رس ز  رب  كاخ  نآ  زا  هدز ***  رب  نیمز  رب  همه  کیالم 
راگدرک  هر  رد  دوخ  ناج  همه  راثن ***  يدومن  يداش  قیالخ ز 

اج  ياجنآ  رد  رسکی  دنتفرگ  ادخ ***  رماب  یتیگ  ود  یتفگ  وت 
اس  شرع  هر  كاخ  نایبورک  ز  ادن ***  رپ  نایناحور  دب ز  نیمز 

مانالا  ریخ  تشگ  ناور  ردنآ  رب  مامت ***  دش  نوچ  هاش  هدرپ  ارس 
اج  درک  هگشرع  نآب  ات  نینچ  ادخ ***  تسد  تسد  رد  تفر و  یمه 

تسه  هچ  ره  هگشرع  زا  دنداتف  تسشن ***  ینارماک  دنسم  رب  هچ 
دناوخب  ار  الع  یلع  هگنآ  سپ  دناشن ***  دوخ  یکیدزنب  ار  یلع 

الع  یلع  اب  یلع  دش  نیرق  اج ***  درک  یبن  دزنب  نوچ  یلع 
هاگراب  نآ  رد  رسکی  دنیایب  هار ***  ناصاخ  دومرفب  ربمیپ 
نیما  لوسر  دزن  دنیایب  نید ***  نارای  دنتسه  هچ  ره  همه 

تسد  دنرآ  رد  تعیب  هب  نادزیب  تسد ***  دهع  رد  دنرآ  رد  تعیب  هب 
ساپس  نادزی  كاپ  رب  دنیامن  سانش ***  نادزی  دندرک  هچ  کیاکی 

دننک  یتسد  شیپ  ناینادزیب  دننک ***  یتسرپ  نادزی  دهع  نیا  زا 
تسادخ  تسد  تسد  نیا  نامیپ  هک  تساوگ ***  منابز  رب  نم  دنوادخ 

تفاین  یناشن  ناتسرپ  نادزی  ز  تفات ***  يور  وا  هک  ره  ادخ  دهع  ز 
ناور  رسکی  دنتشگ  همیخ  يوس  ناشک ***  رس  وا  تفگ  نوچ  دندینش 
نید  قوراف  نامثع  رکبوب و  هچ  نید ***  كاپ  ردوب  هچ  ناملس و  هچ 

نخس  دبای  لوط  ناشمان  زا  هک  نمجنا ***  نآ  نارادمان  رگید 
زاین  يور  شاپ  رب  دنداهن  زارف ***  ندرگ  دندوب  هچ  ره  همه 

وگ  تفگ و  زا  رپ  رسارس  اهنابز  ور ***  همیخ  نآ  يوس  رب  دنداهن 
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دندمآ  هانپ  رد  ار  دنوادخ  دندمآ ***  هاگ  رابنا  يوس  رب  هچ 
درک  زاغآ  تحدم  ادخ  تسد  ز  درک ***  زاب  بل  تسد  نآ  حدم  یپ 

تشامگ  ارناهج  شقن  هچ  ره  همه  تشارفرب ***  ار  تسد  نآ  هچ  نادزی  هک 
درک  تسب  اپ  دنوادخ  دهعب  درک ***  تسد  نآ  رب  تعیب  هکسکنآ  ره 

تساپب  یناهج  شقن  تسد  نیا  زا  تسادخ ***  تسد  دهع  وا  دهع  همه 
یهتنملا  هردس  زا  متفر  ارف  اج ***  درک  نوچ  تسد  نیا  نم  شودب 

دورف  دمآ  نم  يوس  تسد  نیا  زا  دودو ***  راگدرورپ  ملع  همه 
دوب  ملع  رد  نآ  وا  هک  نادزیب  دوشگ ***  نم  رب  ملع  رد  نادزی  هچ 

دش  زاوآ  رپ ز  اهباب  نم  ز  دش ***  زاب  نم  يور  رب  زار  رد 
ناوریب  نت  اجنآ  مدنام  ورف  ناکم ***  ناکمال و  زا  هچ  متشذگ 

دش  زاب  نم  يور  رب  شرع  رد  دش ***  زاوآ  رپ  شتوص  مشوگ ز  هچ 
ادخ  رواد  کیدزنب  مدیسر  اج ***  دنوادخ  برقب  مدرک  هچ 

تسب  دهع  نم  تسد  اب  تسد  نیاب  تسلا ***  زور  دهع  هدنیامن 
نم  تسب  اپ  تشگ  ناهج  ات  ناهج  نم ***  تسد  دش  تسد  نآ  تسد  رد  هچ 

تسد  دهع  نآب  مدرک  هزات  رگید  تسب ***  دهع  نم  تسد  اب  تسد  نیا  هچ 
کلم  كولم و  سنا و  نج و ز  ز  کلف ***  هن  رد  دنتسه  هچ  ره  همه 
راگ  دنوادخ  کی  ره  دنتسه  هک  راوتسا ***  دهع  دندرک  تسد  نیاب 

تسد  دیزاس  هدنز  رگا  تسد  نیاب  تسرپ ***  نادزی  ناگرزب  يا  امش 
رامش  زورب  ات  لزا  زور  ز  راگدرورپ ***  تسد  ناترای  دوش 

نید  لها  زا  تساخ  ناغف  شورخ و  نیلسرملا ***  دیس  نخس  نیا  تفگ  هچ 
دش  روتسم  زار  نایع  یتیگب  دش ***  رون  زا  رپ  شتفگ  هنامز ز 

مدع  دش  اوس  ام  همه  دوجو  مهب ***  یتیگ  ود  شقن  تخیمآ  رب 
دش  كاردا  رون  همه  یتیگ  ود  دش ***  كاپ  اوس  ام  همه  دوجو 

شورس  شوگ  هدینشن  توص  نآ  هک  شوگب ***  مدامد  مدیسر  یئادن 
ناهج  نیرفآ  اون  دش  نایم  نامز ***  نیمز و  دش  اون  رپ  همه 
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دومن  ندید  بات  ار  رون  نآ  هک  دوزف ***  يرون  رون  ربا  مد  امد 

دیدن  یتیگ  ود  ره  نآ  وچ  یتسد  هک  دیدپ ***  دمآ  تسد  یکی  هگانب 
دوب  گنت  وا  رب  یتیگ  ود  ره  همه  دوزف ***  یتیگ  ود  شقن  شقن  نآ  زا 

دوبن  يراگن  یتفگ  تسد  نآ  زج  دومن ***  ناشیاب  یتیگ  ود  راگن 
دنچ  نوچ و  زا  دش  شنیرفآ  همه  دنلب ***  دش  وا  هچ  نتسب  دهع  یپ 

رگن  نادزی  يانیب  مشچ  رگم  رگراک ***  دب  تسد  نآب  یمشچ  هن 
رارق  نوکس و  شنیرفآ  زا  دش  راکشآ ***  نیمز  رد  دش  تسد  نآ  هچ 
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نیرفآ  ناهج  شرع  یئادن ز  نیرب ***  شرع  یئادن ز  دمآ  رب 
نیلسرملا  دیس  زجب  دشابن  نیشناج ***  نیلسرملا  دیس  رب  هک 

نم  تسد  نیشناج  دوب  ار  وا  رم  نمز ***  نامز و  لوسر  زا  دعب  هک 
امن  دوخ  ادخ  تسد  تسد  نآ  رد  اپب ***  یتیگ  ود  دشاب  تسد  نآ  زا 

دیدن  ار  وا  رم  نیب  قح  مشچ  زجب  دیرگنب ***  یم  هدید  ره  تسدنآب 
اج  درک  ادخ  تسد  تسد  نآ  رد  ادخ ***  تسد  تفرگب  دهع  یپ 

نامز  نیمز و  مه  رب  دیزرل  هک  نانچنآ ***  دنلب  یشورخ  دمآ  رب 
تسکش  دیاین  زگره  دهع  نآب  تسب ***  دهع  قح  تسد  اب  هکسک  ره  هک 

راگ  دنوادخ  ددرگ  قلخ  ربا  راوتسا ***  نم  دهع  رب  دیدرگ  هچ 
تسرپنادزی  دیدرگ  هکنآ  رگم  تسد ***  دهع  نیاب  دراین  نکیلو 

شورخ  کیالم  کلم و  دمآ ز  رب  شوجب ***  یناهج  دش  وا  زاوآ  ز 
دندش  ناوخ  نیرفآ  كاپ  هک  نادزیب  دندش ***  ناریح  قلخ  وا  زاوآ  ز 

وا  زاوآ  رپ ز  اهشوگ  هدش  وا ***  زار  سک  تسنادن  نکیلو 
ناکم  نوک و  دیزرل  هک  دمآ  رب  نامسآ ***  زا  هزاوآ  هراب  رگید 

دش  زار  نآ  وحم  اه  شوگ  همه  دش ***  زاوآ  رپ ز  ناهج  ات  ناهج 
تشاذگ  یتیگ  ود  يانب  شمانب  تشاد ***  دنوادخ  یمارگ  ار  وا  هک 

دوبن  یناکم  نامز و  زا  ناشن  دوبن ***  ینامسآ  وا  رگ  يدوبن 
دیرفآ  نیرفآ  ناج  هچ  ره  همه  دیدپ ***  دش  وا  نویامه  مانب 

زاین  یب  ةدننیرفآ  زجب  زار ***  ياناد  تسین  یسک  شزار  ز 
تسوا  ناوخ  نیرفآ  نیرفآ  ناهج  تسوا ***  ناج  زا  نت  رد  ناور  ارناهج 

دنلب  خرچ  تسار  وا  نامیپ  ز  دنزگ ***  شدهع  نامیپب و  دیاین 
ارگ  لد  وا  زاوآب  کیاکی  ادن ***  نیا  نامدرم  نوچ  دندینش 

وگتفگ رد  تسدنآ  يورنآ و  زا  ور ***  رهم  زا  هدرک  رگیدکی  يوس 

الوم نآ  تیاصو  صوصخ  رد  ع)  ) نینمؤملا ریما  بانج  اب  ص )  ) نیما لوسر  ترضح  نتسب  دهع  نایب  رد 

هاگن  هار  هدید  واب  درادن  هار ***  تسین  شندید  يوس  ارسک  هک 
تسد  دروآ  رب  نتسب  دهع  یپ  تسلا ***  زا  ناج  ددنب ز  دهع  رگد 

دیرگنب  وا  رب  نتسب  دهع  یپ  دیجم ***  درف  دنوادخ  لوسر 
درک  بآ  رپ  هدید  رگید  يوس  ز  درک ***  باداش  دهعنآ  تسد  زا  لد 

زار  تفگ  یسب  لد  زا  رادلد  هن  زارد ***  ینامز  ناریح  دید  یمه 
داشگ  لد  زا  بآ  دوخ  يور  کی  ز  دای ***  دروآ  دهع  نآزا  زور  یکی 

تسب  شرع  رب  هیاریپ  ریبکت  ز  تسد ***  دروآ  رب  سپ  نانک  مسبت 
دش  ریت  هم و  ات  ناغف  شورخ و  دش ***  ریبکت  رپ ز  ناهج  ات  ناهج 
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نیمز  نامسآ و  دش  رکذ  زا  رپ  نیما ***  لوسر  کناب  ریبکت و  ز 
اون  رپ  وا  توص  زا  تشگ  ناهج  ادخ ***  ناهیک  تسد  نامزنآ  تفرگ 
تسد  دنوادخ  تسدب  مداد  هک  تسب ***  دهع  نانچ  نآ  ادخ  تسدب 

نیتملا  لبحب  مکحم  گنچ  هدز  نیمز ***  یتیگ  ود  دهع  متفرگ ز 
تسنم  هاوگ  نادزی  تسد  نیا  هک  تسنم ***  هاوگ  نادزی  دهع  نیاب 

راگدرک  رواد  اب  رای  دوش  رای ***  دیدرگ  هکسک  ره  تسد  نیاب 
تسب داشگب و  هدرپ  ار  خرچ  هن  هک  تسد ***  ود  میاشگ  یتسد  دهع  یپ 

(ع) نینمؤملا ریما  بانج  اب  ندومن  تعیب  رد  دوخ  راب  رد  ظفلب  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  فیصوت 

ماع  صاخ و  يوس  هگنآ  دروآ  خر  مامت ***  دش  ادخ  لوسر  دهع  هچ 
دنلب  رس  نامسآ  دش  دهعنیز  هک  دنلب ***  کنابب  ناداش  تفگ  نینچ 

تسرپنادزی  دیدرگ  دهع  نیا  زا  تسه ***  هچ  ره  همه  یتیگ  ود  نورد 
سب  دوب و  وزرآ  نیا  رد  یناهج  سوهدب ***  یمه  ار  ناهج  ات  ناهج 

نیما  دار و  دنتشگ  دهع  نیا  زا  نیمالا ***  حور  لیربج و  لیفارس و 
تسکش  ناتسرپ  تب  رد  دروآ  رد  تسب ***  دهعنیا  هکنوچ  ادخ  لیلخ 

تشاذگ  دوبن  يانب  هگنآ  سپ  تشارف ***  رس  یبن  حون  دهع  نیا  زا 
میدق  یناگدنز  نیا  زا  ار  رضخ  میلک ***  نارمع  روپ  دش  دهع  نیا  زا 
مدع  زا  درک  هدنز  ار  هدرم  شمد  مد ***  دهع  نآ  رب  دز  رب  هچ  احیسم 

دنتشارفا  رب  تناما  ياول  دنتشارفا ***  رس  ناهاش  دهع  نیاب 
راوتسا  دش  دهع  نیا  زا  رادومن  راگزور ***  رد  هچنآ  ایلوا  همه 

تسب  دهع  واب  نیتسخن  زور  هک  تسکش ***  ددرگ  شنامیپ  هک  دیابن 
دیسر  ناشیاب  یمان  دهع  نیا  زا  دیدپ ***  دش  ایلوا  زا  هچ  ره  همه 
زیزع  ناهاش  دنتشگ  دهع  نیا  زا  زیختسر ***  رب  هک  ات  الب  اولاق  ز 

تسب  شقن  دب  هچ  ره  همه  یتیگب  تسد ***  داشگب  هچ  نادزی  دهع  نیاب 
دیدپ  یتیگ  ود  رد  دب  هچ  ره  همه  دیرفآ ***  نیرفآ  ناج  دهع  نیاب 

دوشگ  نامیپ  تسد  ادخ  يوسب  دومن ***  نامیپ  دهع  نیاب  نوچ  کلم 
زاب  تشگ  وا  يور  رب  ملع  رد  زارفرس ***  دش  شرع  نوچ  دهع  نیاب 

شرع  نابرد  دنتشگ  دهع  نیا  زا  شرع ***  ناکس  دنتسب  دهع  نیا  هچ 
تسج  دهعنیا  زا  نامیپ  هچ  دمآ  رد  تسرد ***  دهعب  شنیرفآ  همه 

تساپب  نادزی  نامیپ  دهعنیا  زا  تسامنشوخ ***  ناهج  شقن  دهع  نیا  زا 
مخ  سیلبا  تشپ  دش  دهع  نیا  زا  مرتحم ***  مرح  نامیپ  دهع و  نیا  زا 

تسادخ تسد  دهع  نیا  هک  نادزیب  تساپب ***  یتیگ  ود  راک  دهعنیا  زا 
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شرازگ و  (ع ) نینمؤملا ریما  باب  رد  نیما  لوسر  رب  نید  باحصا  نداد  باوج 

تسردان  سک  تسین  وا  وچ  یتیگب  تسس ***  دهعنیاب  ددرگ  هکسکنآ  ره 
دوب  نیرفن  دنوادخ  زا  وا  رب  دوب ***  نیئآ  خزود  دبا  ات  وا  رب 

( 292  ) هحفص نید  دنوادخ  ددرگ  ماجنارس  نیب ***  شیپ  دش  هکسک  ره  دهع  نیاب 
كاپ  نادزی  دهع  رد  تسه  وا  هک  كاخ ***  هریت  نیا  رد  شدوجو  دجنگن 

وا  راک  زا  دنتشگ  هریخ  همه  وا ***  راتفگ  هچ  مدرم  دندینش 
بش  هریت  امب  نشور  وت  زا  يا  هک  بل ***  دنداشگ  یئارس  تحدمب 

تسرد  نامیپ  دهع و  ارت  دشاب  هک  تسرد ***  نامیا  تشگ  وت  راتفگ  ز 
رامش  زور  امیپ  دهع و  همه  راگزور ***  رگا  نامیپ  تشگ  وت  ز 

ادخ  رواد  وت  دهعب  دیآ  رد  اجب ***  يرآ  وت  ار  وک  دهع  همه 
میا  هدنکفا  رس  تیار  نامرفب و  میا ***  هدنب  ام  یئاورنامرف و  وت 

راگدرورپ  دهع  دوب  انامه  راگزور ***  وت  نامرف  هچ  ره  دنک 
بل  دنداشگ  تحدمب  کیاکی  برع ***  موق  دنتسه  هچ  ره  همه 

ارگلد  دش  تسد  نآ  دهع  یپ  ياج ***  دمآ ز  رکبوبا  نیتسخن 
نیلسرملا  دیس  اب  تفگ  نینچ  نیما ***  لوسر  يوس  دش  ناور 

تسس  دهع  ار  دهع  رگد  ددرگن  تسرد ***  نادزی  دهع  دش  وت  دهع  ز 
ام  لاف  دوب  خرف  دهع  نیا  زا  ام ***  لامآ  هچ  ره  همه  دمآ  رب 

یسب  ددنخب  یتیگب  سپ  نآ  زا  یسک ***  ددنب  دهع  نوچ  دهع  نیاب 
دومن  اراکشآ  ار  دهع  نیا  هک  دوتس ***  ارناهج  رم  نیرفآ  ناهج 

تشز  رادرک  راک و  زا  دنیآ  رگ  تشهب ***  يوس  دهع  نیا  زا  یناهج 
راهن  لیل و  دهع  نیا  زا  رادیدپ  راگزور ***  هدش  نشور  دهع  نیا  زا 

تسد  رشح  ات  دروآ  رب  کیاکی  تسرپ ***  نادزی  دهع  نیاب  یتیگ  ود 
اپ  درشفیب  تسد و  ود  شتفرگ  ادخ ***  تسد  وس  دش  نیا و  تفگب 

دای  رایسب  درک  ادخ  دهع  ز  داشگ ***  رب  نابز  نتسب  دهع  یپ 
راکشآ  ادخ  دش  ادخ  دهع  ز  راک ***  زورون  دیدرگ  قلخ  رب  هک 

تسب  تسد  نآ  رب  دهع  دیما  رپ  تسد ***  ود  شیوس  دروآ  رب  هگنآ  سپ 
دیشک  رب  لد  یشورخ ز  يداش  ز  دید ***  تسدنآ  دهع  دوخ  تسد  رب  هچ 

تسادخ  تسد  تسدنیا  هک  نادزیب  تسایربک ***  هدنبیز  تسدنیا  هک 
اج  ياپ  نیا  درک  یبن  شودب  اپب ***  دش  یبن  تسد  تسد  نیا  زا 

نکش  ربیخ  تسد  نیا  ریغ  دبن  نمرها ***  نوگن  رس  دش  تسد  نیا  زا 
نوگن  يدومن  ار  لبه  تال و  هک  نورد ***  یتیگب  وا  رگا  يدوبن 

تسج  دهعنیا  زا  يدنلب  رس  ناهج  تسرد ***  ملاع  راک  دش  تسد  نیا  زا 
دوتس  ار  نید  دنوادخ  هگنآ  سپ  دومن ***  شیاتس  نوچ  ار  تسد  نآ  رم 
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دوتس  ار  نید  دنوادخ  هگنآ  سپ  دومن ***  شیاتس  نوچ  ار  تسد  نآ  رم 
نابز  رب  شدیآ  کلم  ياون  ناوخ ***  حدم  ارت  ددرگ  وید  رگا 

شیپب  دمآ  قوراف  هاگنآ  سپ  شیوخ ***  دهع  زا  دش  نازان  قیدص  هچ 
تسرپ  نادزی  ناشوج  ناشورخ و  تسد ***  دروآ  رب  نتسب  دهع  یپ 
امن  دوخ  قح  دیدرگ  تسد  نیا  زا  ادخ ***  راک  وت  تسد  دش ز  اپب 

راهن  لیل و  تسدنیا  زا  دش  نایع  راکشآ ***  قح  نید  دش  تسد  نیا  زا 
قش  كالفا  تفه  دش  تسد  نیا  زا  قرو ***  هن  هحفص  رب  تسد  نیا  دز 

تسرپنادزی  دنلخ  تسد  نیا  زا  تسد ***  تسد  نآ  يوس  رب  دروآ  رب 
دش  زار  هدرپ  وا  زا  زاوآ  رپ  دش ***  زاوآ  رپ ز  ناهج  شکنابز 
دیدپ  دش  يروای  لسر  لیخب  دیدپ ***  دش  يرواد  دی  یتیگب 

راهن  لیل و  تسد  نیا  زا  دش  ادج  راگزور ***  دش  باداش  تسد  نیاب 
دوتس  ار  وا  رم  شدومن  نامیپ  هچ  دومن ***  نامیپ  تسد  نآب  هگنآ  سپ 
تسد  دنرآ  رب  وچ  وت  فاصوا  ز  تسرپ ***  قح  رگا  تسرپ و  تب  رگا 

ناهج يادخ  رکذ  رکف و  همه  نابز ***  رب  قح  رکذ  زج  دنراین 

ریما بانج  اب  ترضح  نانز  ندومن  تعیب 

دندمآ  لوبق  نتسب  دهع  نآب  دندمآ ***  لوسر  دزن  هلمج  نانز 
زاس  راک  هدنراد  تسد  يوس  زاب ***  هدرک  اه  تسد  همه  نامیپب 

دینش  تفگ و  درک  نانز  اب  نینچ  دیرگنب ***  نانز  يوسب  ربمیپ 
ناور  نشور  تشگ  نامسآ  نیز ز  ناوناب ***  یک  تفگ  نینچ  ناشیاب 

یتساک  زا  دیدرگ  رود  امش  یتسار ***  زجب  دیاشن  ار  امش 
ناهم  ناهک و  زا  یسک  هتسبن  ناهج ***  ردناک  تسیدهع  دهعنیا  هک 
تسا  روادناهج  دهع  دهعنیا  هک  تسا ***  رگشیاتس  نادزی  دهع  نیاب 

تسادخ  تسد  دوهعم  دهع  نیا  هک  تسار ***  دهعنیا  هتشگ  ادخ  تسد  ز 
تسرد  نادزیب  دشاب  دهع  نیا  هک  تسس ***  دیدرگن  نتسب  دهع  یپ 

تسب  ياپ  دبا  ات  دوب  خزودب  تسکش ***  درآ  دهعنیاب  سکنآ  ره 
ور  تخورفا  رب  یناهن  کیاکی  وا ***  راتفگ  ربمیپ ز  ینانز 

ناوناب  وناب  ناهج  رد  دب  هک  ناد ***  زار  ینز  هملس  ما  تسخن 
رشبلا  ریخ  شاریمح  يدنواخ  هک  رگید ***  دب  ناوناب  وناب  یکی 

رشبلا  ریخب  اتفگ  دینشب  هچ  ربخ ***  نیا  رشبلا  ریخ  اریمح 
تسامش  ياه  دهع  زا  رتالاب  هک  تساجک ***  زا  هگیاپ  ار  دهع  نیا  هک 

ربخ  يرادن  اریمح  يا  ناه  هک  رشبلا ***  ریخ  دروآ  خساب  نینچ 
تسرد  ندازی  دهع  دش  دهعنیا  ز  تسج ***  نیز  دهع  رون  نم  دهع  همه 

دنمجرا  ناکم  نوک و  دهعنیا  زا  دنلب ***  خرچ  تساپ  رب  دهع  نیا  زا 
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تسرد  یتسرپ  نادزی  دهع  نیا  زا  تسس ***  رافک  دهع  دش  دهع  نیا  زا 
امن  دوخ  ادخ  دمآ  دهعنیا  زا  اپب ***  نادزی  دهع  دش  دهع  نیا  زا 

تساجک  ملاعب  يزور  زورما  وچ  تسار ***  هدیدرگن  يدهع  دهعنیا  هچ 
تسیلو یلع  دهع  دهع  نیا  هک  تسیلد ***  شوخ  رس  ار  نامز  نیمز 

ریما ع بانج  اب  اریمح  ندومن  تعیب  نایب  رد 

دوب  ناتسرپ  نادزی  راوازس  دوب ***  نادزی  نامیپ  دهع و  نیا  هک 
مانالا  ریخ  دهعنیا  رگ  يدرکن  مامت ***  نادزی  نایپ  دهع و  دبن 

زاب  داد  نینچ  خساپ  دیدنخب و  زار ***  هاش  زا  دینشب  هچ  اریمح 
مروخ  ردنا  هن  نامیپ  دهع و  نیاب  مرگنادزی ***  دهع  نیاب  مهنم  هک 

وگ  زار  دوخ  دنوادخ  اب  موش  وا ***  دهع  يوس  میآ  نم  نیتسخن 
تسلا  دهع  نامیپ  هزات  منک  تسد ***  دنوادخ  تسدب  مرآ  رب 

منک  يزاب  تسد  کلم  روحب و  منک ***  يزارف  ندرک  دهع  نیاب 
ناور  دش  ادخ  تسد  دهع  يوس  ناوناب ***  يوناب  اب  نیا و  تفگب 

تسرپ  نادزی  تسین  یسک  نم  نوچ  هک  تسد ***  دروآ  رب  نادزی  دهع  يوس 
دیزگ  ار  وا  نامیپ  دهع و  ناجب  دیدب ***  نیا  نوناب  وناب  نآ  سپ 

امش  جوا  رب  دش  نانز  شورخ  ادخ ***  تسدب  نامیپ  تسب  وا  هچ 
دنتشارفا  تسد  نیرب  شرعب  دنتشاد ***  رب  هرعن  نان  يداش ز  ز 

تشذگ  رد  کلف  زا  کلم  ياون  تشذگ ***  رد  کلف  زا  کلم  شورخ 
( 293  ) هحفص لوبق  ار  ادخ  دهع  هدرک  همه  لوسر ***  نانز  کیاکی  هگنآ  سپ 

ناتسار  هر  مسر و  تسنیا  هک  ناتساد ***  مه  دنتشگ  دهع  نآب 
تسب  تسیاب  هک  يدهع  میتسب  هک  تسد ***  هداشگب  دهع  نآب  کیاکی 

یسب  یتیگب  هدید  دنچ  رگا  یسک ***  هدیدن  يدهع  دهع  نیا  هچ 
دنتشاد  نیرب  خرچب  رس  همه  دنتشارفا ***  رس  نادنخ  داش و  همه 

دنتخاس  هر  گرب  يرگ  نامیپ  هب  دنتخادرپب ***  نامیپ  راک  زا  هچ 
نیلسرملا  دیس  ادخ  لوسر  نید ***  ياراد  دومرفب  سپ  نازو 

دوز  دینارگ  وا  يوس  کیاکی  دوب ***  هکسک  ره  مالسا  لها  زا  هگ 
رادتسود  واب  ناج  لد  زا  دنوش  رای ***  دندرگ  دهع  نآب  رسارس 

ناهن  جنگ  ياراکشآ  همه  ناهج ***  ردنا  دنزاس  دهع  نآب 
دنتخات  ناهن  جنگ  يوس  همه  دنتخارفا ***  رس  رگشل  شنامرفب 

هوک  نوماه و  دنتشگ  قلخ  زا  رپ  وه ***  ياه و  لغلغ و  زا  رپ  دش  ناهج 
دنتشاد  کلف  رب  رس  دهع  نآب  دنتشارفا ***  رب  یتسد  دهع  نآب 

دنتفاتشب  دنوادخ  يوسب  دنتفای ***  ادخ  برق  دهع  نآب 
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دنتفای  الع  یلع  ناشن  دنتفای ***  یتفال  یئاسانش 
دندش  نامیا  لها  زا  هلمج  همه  دندش ***  نادنخ  داش  کیب  کی  همه 

مانالا  ریخ  تساوخ  اپب  يداشب  مامت ***  رگشل  نامیپ  دهع و  دش  هچ 
ناهم  ناهک و  زا  یسک  هدیدن  ناهج ***  ردناک  تسیزور  زورما  هک 

هاوخ  داد  رواد  رب  تسا  دیع  هک  اوس ***  ام  رب  زورما  تسا  دیع  هن 
زور  زورما  وچمه  ناهج  هدیدن  زورف ***  یتیگ  تشگ  ام  زور  بش 

تسر  كاخنیا  زا  مدآ  زور  نیا  رد  تسرد ***  مدآ  تشخ  دش  زورنیا  رد 
لزا  زا  ناهج  راک  تسارایب  لزی ***  مل  هدنراد  زور  نیا  رد 

دش  زورون  زور  نیا  رد  مدرمب  دش ***  زورنیا  رد  ادیپ  هچ  ره  همه 
راگزور  يزور  دبن  بش  زجب  راکشآ ***  رگا  زورما  دیدرگن 

نامیرهاز  دیدرگ  كاپ  ناهج  ناهج ***  راک  تشگ  امش  ماکب 
دش  راک  زا  سیلبا  تسد  لد و  دش ***  رادیدپ  نادزی  زار  همه 

يامنهر  دش  دنوادخ  ارناهج  يادخ ***  رون  دیباتب  ناهیک  ز 
نیرفآ  ناهج  ماکب  دش  ناهج  نیرق ***  نادزی  تشگ  ناینادزیب 

ینمیا  رس  زا  تشذگ  رد  نیمز  ینمیرها ***  تسد  دش  ورد  ام  ز 
نیرفآ  ناهج  هانپ  رد  ناهج  نیرب ***  دلخ  دننام  تشگ  ناهج 

ناهج  راگدرک  دش  رای  امب  ناهج ***  لها  دنتشگ  داش  همه 
دش  تساوخ  وا  هچ  ره  ناهج  يادخ  دش ***  تسار  ناهج  راب  راک و  همه 

تشهب  مرخ  وچ  رسارس  دشناهج  تشرس ***  دمآ  كاپ  همه  ار  نیمز 
دش  روط  بش  ياون  رپ  ناهج  دش ***  رون  زا  رپ  رسارس  هنامز 

يور جک  یجک  زا  تشگ  ناهج  یئوداج ***  زا  تشگ  یهت  هنامز 
ناهج  قلخب  هگنآ  دومرفب  ناتسادناز ***  تخادرپ  هچ  ربمیپ 

هار هدنیوج  رهش  يوس  ادرف  هک  هاگمارآب ***  دیآ  هک  سک  رهز 

دیوگ نآ  شرازگ  هبیط و  هیدم  بناجب  ص )  ) لوسر ترضح  ندومن  هجوت  نایب  رد 

شیب  مک و ز  نایوگ ز  زار  همه  شیوخ ***  هاگنبب  سک  ره  دنتفرب 
دوب  روط  بش  بشنآ  هک  یتفگ  وت  دروجال ***  هدرپ  بش  درتسگ  وچ 
درون  یتیگ  هام  دش  دیشروخ  وچ  دش ***  رون  زا  رپ  یناهج  بشنآ  رد 

اپب  یئور  ام  ۀمیخ  رهب  اون ***  رد  يورسخ  ۀشوگ  رهب 
تساجک  ملاعب  بشما  وچ  زور  هک  تسام ***  ردق  بش  انامه  بشما  هک 
دوب  رود  ناهج  مشچ  بشنآ ز  هک  دوب ***  روش  يداش و  همه  بشنآ  رد 

تشگ  هدندرگ  دیشروخ  هک  ات  نانچ  تشذگ ***  يداشب  ناسنیدب  بشنآ  هچ 
ربز  ریز و  تشگ  رتخاب  وا  زا  رتخاب ***  دش  دمآ  رب  رواخ  ز 
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راگن  گنر و  رپ ز  ناهج  دش  نآ  زا  راکشآ ***  دش  دیشروخ  هدنزورف 
یگ  هریخ  زا  دندومن  بکوک  هک  یگوریت ***  تملظ و  همه  دمآ  رب 
ارس  یجنپس  ناشیا  زا  گنت  هدش  اج ***  هدیدرگ  گنت  نیمز  يورب 

ربژه  ماک  ریبکت  دیردب  رب ***  اب  دش  رب  ریبکت  کناب  همه 
نیمز  نشور  تشگ  کلف  رون  ز  نیرب ***  رهپس  زا  رون  دیباتب 

یمهدشورخ  رب  نامز  نیمز و   *** یمه دشوجب  هنامز  یتفگ  وت 
هوک  تشد و  رد و  ناشیا  زا  زاوآ  رپ  هورگ ***  اهورگ  رگشل  تفر  یمه 

هتخاس  هم  دیشروخ  کشر  نآ  زا  هتشارفا ***  رون  تیار  همه 
هوک  نوماهب  لغلغ  هدنکفا  رد  وگ ***  دنوادخ  يوگ و  زار  همه 
ناهن  زار  تشگ  نایع  مدرمب  ناهن ***  ياهزار  یسب  هر  نآ  رد 

تسین  باب  نآ  رد  هر  ار  هشیدنا  هک  تسین ***  بات  اهزار  نآب  ارنابز 
بشب  دیاشن  نابات  دیشروخ  هک  بل ***  میدنب  هک  رتهب  زار  نآ  زا 

تسین راتفگ  ياج  اه  زارنآ  زا  تسین ***  رای  اهزار  نآب  ارناهد 

برثی لها  ندومن  لابقتسا  ناشیا و  ندروآ  فیرشت  زا  برثی  هب  ندیسر  ربخ  نایب  رد 

مروآ  نایب  هنیدم  راک  ز  مروآ ***  ناتساد  يوس  ور  نونک 
رشبلا  ریخ  هاش  هرز  دمآ  هک  ربخ ***  برثی  رهش  يوس  دمآ  هک 

ناوج  ریپ و  دنتشگ  داش  همه  ناهن ***  زار  ریدغ و ز  راک  ز 
دنتسارایب  ار  ندش  هریذپ  دنتساوخ ***  رب  ياج  زا  رهش  همه 

ور  دروآ  رب  رگید  يوس  ناهج  وک ***  رازابب و  لغلغ  داتفا  رد 
لوسر  یصو  ادخ و  یلو  لوتب ***  جوز  رهد  رد  دیدرگ  هک 

دنتشاد  کلم  رب  ار  رخف  رس  دنتشارفا ***  رب  یئاون  اج  رهب 
وگ  تفگ و  رد  راکنآ  رد  یناهج  وگ ***  نوماه  رهش و  دش  کناب  زا  رپ 

نانک  يداش  راکنآ  زا  رسارس  ناهج ***  قلخ  نادنخ  داش و  نانچ 
رهب  رون  يداش  زا  تفای  ناهج  رهش ***  دمآ ز  رد  يداش  ربمیپ ز 
دش  رودزم  خرچ  یتسار  یپ  دش ***  رود  کلف  زا  يور  جک  هر 

تشاذگ  ار  يوردب  هویش  نامز  تشاد ***  تسد  ینمیرها  هنامز ز 
دنامن یئادج  نادزی  ارناهم ز  دنامن ***  یئانشآ  رهشب  ار  نادد 

هبیط هنیدمب  دودو  بر  هدیزگ  رب  ندش  دراو  نایب  رد 

نیمز  نامسآ و  دش  رون  زا  رپ  نیرفآ ***  ناهج  ماکب  دش  ناهج 
ناهن  رد  دد  وید و  زا  مدرم  همه  ناهج ***  رسارس  دش  نیرب  تشهب 

( 294  ) هحفص راگدرک  تردق  زا  لد  شوخناهج  راگزور ***  مدرم  نامداش  همه 
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رهز  گنر  نیمز  زا  نامسآ  دودز  رهب ***  ماک  دش  شون  همه  ارناهج 
راز  راک  رد  ام  رب  هتسب  دش  هک  راگزور ***  شوخ  هکسک  ره  تفگ  یمه 

دیمرآ  رو  رهد  یکاپان  ز  دیدپ ***  دمآ  یکاپ  ازس  ارناهج 
دیلپ وید  رکم  زا  دندیمر  دیسر ***  نایاسراپ  تبون  نامز 

دیوگ رادیاپان  يایند  يرابتعا  یب  رد 

رهم  دیربب  هراب  رگید  مدرمب  رهپس ***  نودرگ  راک  دشن  نکیلو 
تسین  راک  شسک  اب  نانمیرها  زج  تسین ***  رادافو  نادزی  نادرمب 

ناتسادمه  تسا  نانمیرها  هب  ناتسار ***  يرای  رس  درادن 
یسب  شناد  دراد ز  هیاپ  رگا  یسک ***  ماکب  ددرگن  تشگن و 
ور  هدرک  ناتساران  يور  يوس  وج ***  شاخرف  تسناتسار  ابا 

دیلپ  وید  ماک  رب  هریخ  هدش  دیما ***  نادزی  ياراد  هدیرب ز 
هتخادرپ  راک  ایلوا  اب  هن  هتخاس ***  ناهج  رد  ایبنا  اب  هن 

نارورس  یهاوخنوخب  دیآ  رد  نارس ***  درآ  ردنا  كاخب  ارنارس 
زارد  ار  متس  تسد  هدرک  ودب  زانب ***  هدیرورپ  رگا  اریسک 

تساسراپ  رب  هن  یضاق  ماک  رب  هن  تسایح ***  یب  لدیب و  هراکمتس و 
يرواد  یکی  هگ  دنک  نادزیب  يروای ***  سک  چیه  اب  تسدرکن 

ادخ  ناهیک  نایارکاپ  یهز  اتس ***  نادزی  نادرم  ریش  یهز 
قاور  هن  نیا  درگ  رب  دنتشگن  قالط ***  نیتسخن  ار  وا  دنداد  هک 

نایشآ  هگماد  نیا  رد  دزاسن  ناکم ***  الاو  نویامه  يامه 
دوب  داب  رب  هلمج  نآ  داینب  هک  دوب ***  هاش  یک  کلم  نیا  زا  نامیلس 

تسین  راک  ورس  شهار  نادرمب  تسین ***  رادیب  نادرم  ياج  ارو 
تساگماد  یکی  نارایشوه  رب  تسارس ***  یجنپس  مدرم  رادنپب 

ریش  ياج  اجک  هب  ور  هاکنبب  ریگ ***  ياج  هگماد  يوس  نادرم  هن 
تساگمارآ  هن  یجنپس  مدرمب  هاگماد ***  هگمرآ  هن  نانآ  رب 

ادخ  ناهیک  ياج  ار  هناشاک  هن  اج ***  هناخ  رد  هناخ  ادخ  دیوجن 
هاکن  هادرم  کین  هر  درادن  هار ***  نادرمب  دیشاب  هراک  افج 

راهنیز  رد  دنساره و  رد  وا  زا  راک ***  نادرم  راک  رد  هلیح  دنک 
ناتسار  اب  هلیح  دنک  یپایپ  ناتسادمه ***  تسناتسار  اب  هن 
زاین  یب  یتسار  هر  زا  دوب  زاکب ***  درآ  رد  ار  نارورس  رس 

دروآ  نیک  رهم  هگ  ناکین  هب  درتسگ ***  نیک  هریخ  نادرخب  ابا 
ریس دب  نیا  راک  دب  شیک و  افج  رس ***  چیه  افو  نادرمب  درادن 
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دیوگ هللادبع  نب  دمحم  تاقولخم  فرشا  تانیاک و  دیس  ترضح  ندش  رامیب  رد 

مروآ  نایب  نادرگ  ناسد  ز  مروآ ***  ناتساد  يوس  ور  نونک 
تشگن  یکینب  زج  نامز  رادم  تشذگ ***  یکینب  يزور  دنچ  نوچ  هک 

دش  رامیب  هاگانب  ربمیپ  دش ***  رات  هریت و  ناهج  هگ  انب 
بش  تشگ  ناهج  لها  زور  همه  بت ***  بات و  رد  داتفا  هچ  رتسبب 

دش  رود  نیرفآ  ناهج  زا  ناهج  دش ***  روجنر  راز و  وا  هچ  رتسب  هب 
كاغم  رد  هم  ناویک و  دنداتف  كاخ ***  تسیرگب  كالفا و  درمژپب 

ناکم  نوک و  دنداشف  رد  ورب  نامسآ ***  دومن  یلین  ماج  ربب 
راز  دییرگ  لیئاکم  مغ  نآ  زا  راز ***  هودنا  زا  لیربج  دییرگب 

تسیرگ  نوراو  خرچ  ارجام  نآ  زا  تسیرگ ***  نوخ  نود  رهد  هدید  همه 
رانک  رد  نوخ  دیشروخ  تخیر  ورف  راوگوس ***  دش  هام  لد  مغ  نآ  زا 

دش  هاگرخ  تفه  نیا  هآ  زا  رپ  دش ***  هآ  زا  رپ  برثی  رهش  همه 
ریذپ  لد  وا  رادیدب  کیاکی  ریپ ***  انرب و  رهش  همه  رسارس 

دید  دنهاوخ  هاش  نآ  يور  یک  هک  دیما ***  رپ  یلد  اب  وا  هاگردب 
دنتشاد  وا  يور  وزرآ  همه  دنتشاد ***  زورآ  شندید  همه 

رابک  لوسر  دجسمب  دیآ  یک  راد ***  هدرپ  دشک  رب  ار  هدرپ  یک  هک 
نیتسآ  رب  هدید  وا  هاگردب  نید ***  ناگرزب  کیاکی  هداتس 

رابگشا  دب  قوراف  هدید  ود  ز  راز ***  قیدص  تشگ  مغ  هآ و  سب  ز 
ناشن  مان و  هتشذگ ز  رب  نالی  ناشفنوخ ***  اه  هدید  همه  ناگرزب 

دوب  هاگآ  هاش  نآ  لاح  زا  هن  دوب ***  هاشنآ  يوس  ور  هن  ار  یسک 
راسگمغ  شمغ  ره  رد  دندوب  هک  رابک ***  لوسر  تیب  لها  زجب 

يرفولین  هرهچ  دش  رادومن  يرواخ ***  ورسخ  رگید  زور  هچ 
رس  دروآ  رب  رواخ  هاگرخ  ز  رشبلا ***  ریخ  هب  تدایع  رهب  ز 

رابغ  رپ  خر  درگ و  رپ  يور  رس و  رابکشا ***  لد  نوخ  زا  هدید  ود  ز 
دندمآ  زامن  رد  هگراب  نآب  دندمآ ***  زارف  هگردب  ناگرزب 

دندمآ  راوگوس  همه  يرازب  دندمآ ***  رادم  نودرگ  هاگردب 
رخ  شاخرف  نادرگ  درک  بلط  ربخ ***  نیا  دینش  وچ  نیما  لوسر 

رشبلا  ریخ  يوس  رب  دنتفرب  رسب ***  رس  نید  ناگرزب  ناوگ و 
رابک  لوسر  يور  دندید  هچ  راد ***  هدرپ  نوچ  تشادرب  هدرپ  خر  ز 

دندش  نازیر  کشا  لد  هودنا  ز  دندش ***  نایرگ  راز و  همه  ناگرزب 
دندز  رب  لدب  مغ  زا  شتآ  همه  دندز ***  رس  رب  تسد  همه  یناهن 

تخوس  كالفا  تفه  همه  یتفگ  وت  تخورف ***  مغ  شتآ  همه  اهلدب 
دیکچ  نامادب  هدید  شکش ز  رس  دیدب ***  ربمیپ  يور  رکبوب  هچ 
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دیکچ  نامادب  هدید  شکش ز  رس  دیدب ***  ربمیپ  يور  رکبوب  هچ 
دز  هاگرخ  تفه  نیاب  شتآ  هک  دز ***  هآ  نیشتآ  لد  نودرگب ز 
هام  هدنشخر  يور  نوگمیس  هدش  هاش ***  داتفا  رتسب  رب  گنروا  ز 

یهش  تخت  هاش  زا  هدنام  ادج  یهس ***  ورس  يالاب  هدروآ  مخ 
راگزور  هدش  نایرگ  راز و  وا  رب  رازن ***  یتیگ  دنوادخ  هداتف 

نیرب  شرع  هداتفا  ردنا  كاخب  نیرفآ ***  شوه  شوه  یب  راز و  هدش 
دندش  نایرب  زیت  شتآ  رب  وچ  دندش ***  ناریح  دندید  هچ  ناگرزب 

يوج  هدرک  ناور  هدید  هتسشن ز  وج ***  مان  ردیح  وا  نیلابب 
نسح  نیسح و  وا  نماریپ  هب  نمز ***  هاش  نامرفب  هتسشن 

راگدرورپ  يور  ناشیور  يوس  رابک ***  لوسر  يوسب  ور  همه 
دوبن  ادیوه  نادزی  يور  زجب  دوبن ***  اجنآ  رد  سک  رگید  نادرم  ز 

ولگ رد  هرگ  دش  ناش  هیرگ  همه  ور ***  تشاد  ناشیوس  رب  هک  ناشیا  زج 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  تدالو  باب  رد  ار  باحصا  ص )  ) ربمغیپ ندومن  تحیصن  هظعوم و 

تسرپ  نادزی  ناناوخ و  دنوادخ  تسد ***  هدرکشکب  رسکی  دنداتس 
( 295  ) هحفص دیرگنب  یئوس  ره  دمآ و  شوه  هب  دینش ***  ناشیا  زاوآ  هچ  ربمیپ 

درک  زاوآ  رهم  زا  کیکی  يوس  درک ***  زاب  ار  هدید  دمآ و  شوهب 
درب  مان  ناروآ  مان  کیاکی ز  درمش ***  رب  ناشمان  کی  کی  یلع 

داهن  وکین  ناملس  قوراف و  ز  داز ***  کین  رذوب  زا  رکبوب و  ز 
يار  هدنخرف  دادقم  دعس و ز  ز  يارگ ***  وکین  نامثع  رامع و  ز 

رشبلا  ریخب  شدرمش  رب  همه  رسب ***  رس  نید  نارای  مان  رگید 
دناشن  یمارگ  دوخ  یکیدزنب  دناوخب ***  ار  کیب  کی  ادخ  لوسر 

درک  زاغآ  نتفگ  نخس  ناشیاب  درک ***  زاب  ار  هدید  کیب  کی  يوس 
دیرفآ  همه  شنیرفآ  نم  ز  دیزگ ***  رب  ارم  نیتسخن  نادزی  هک 

درک  راک  وا  راک  زا  هلیح  نمب  درک ***  رای  نمب  ور  نآ  رد  ار  یلع 
تسوا  نامرف  هچنآ  نم  نامرف  هک  تسوا ***  نامیپ  دهع و  نم  دهع  همه 

رگداد  رواد  نمشد  دوب  رس ***  دیچیپب  سک  زا  نم  دهعب 
تسوا  نمشد  رس  هدیچیپ  هکسکنآ  ره  تسا ***  نامیپ  دهع و  نم  دهع  همه 

تساردان  نم  دزن  كردب و  دوب  تسس ***  دیدرگ  هک  ره  نم  نامیپ  ز 
ادخ  مالک  تیب و  لها  نیا  نم  امش ***  نایم  رد  نونک  مراذگ 

تسوا  نم  رای  هک  نادزی  يارادب  تسود ***  رای  دش  ود  ره  نیاب  سکنآ  ره 
دومن  نادزی  نامیپ  هک  انامه  دومن ***  نامیپ  هک  وگ  ره  ود  ره  نیاب 

تسکش  زگره  شنامیپب  دیاین  تسب ***  دهع  وا  هدنراد  يارادب 
تشگ  رای  دبا  ات  نیعل  ویدب  تشذگ ***  ناشیا  دنویپ  سکنآ ز  ره 
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نمجنا  اسک  ریز  دنتشگ  هک  نم ***  دنزرف  ود  لوتب و  یلع و 
راگزور  ةدننیب  ود  هدیدن  راهن ***  لیل و  تسا  دیدن  ناشیا  وچ 

دومن  یمان  مان  ناکم  نوکب و  دومن ***  یمارگ  ناشیا  هکسکنآ  ره 
تساوخ  رذع  واب  رشحم  زور  یبن  تساوگ ***  وا  یکین  رب  دنوادخ 

دنتسارآ  لد  شتفگب  کیاکی  دنتساخرب ***  ياج  زا  هلمج  ناهم 
میا  هدنکفا  رس  ناشیا  نامرفب  میا ***  هدنب  نیمک  ناشیا  دزن  ام  هک 

امنهر  کیب  کی  ناهرمگ  نامب  ادخ ***  رواد  دنناگدنب  امب 
وگ  دنوادخ  ناشیا  رادیدب  ور ***  میراین  ناشیا  يوس  زجب 
میروآ  زاین  نادزی  كاپ  رب  میروآ ***  زاین  ناشیا  هاگردب 

سب  میناد و  دنوادخ  ادخ و  سک ***  مینادن  ار  دوخ  دنوادخ 
مینک  شیاتس  نادزی  کیدزنب  مینک ***  شیاتس  یکاپب  ناشیا  رب 

وت  وچ  ناشیا  نامرف  مکح و  همه  وت ***  وچ  ناشیا  دنناگدنب  امب 
دوب  نادزی  نامرف  هک  انامه  دوب ***  ناشیا  نامرف  هچ  ره  همه 

(296  ) هحفص

تعیب يراوتسا  رد  نید  لها  اب  رمع  يوگتفگ 

میرب  نامرف  دنیوگ  هچ  ره  امب  میرکاچ ***  نیمک  ناشیا  دزن  ام  هک 
نید  قوراف  راسخر  تخورفا  رب  نیما ***  لوسر  تفگ  دینشب  هچ 
اج  دمآ ز  رب  نایرگ  ناشورخ و  اون ***  شورخ و  لد  زا  دروآ  رب 

وگتفگ  نید  نادرمب  شدومن  ور ***  درک  هپس  نارس  يوسب 
تسب  دهع  نیا  زورنآ  هک  نادزیب  تسلا ***  دهع  دیویپب  نادزی  هک 

تساور  نتسکش  یک  ادخ  دهعب  تسادخ ***  دهع  هک  دناد  دنوادخ 
تسرد  ار  وا  رم  درادن  سکنآ  ره  تسس ***  دهع  دوب  شیالب  اولاق  ز 

تسرد  خزودب  شناور  اجنیا  رد  تس ***  رتدب  يدب  ره  زا  هأشن  نیا  رد 
تسد  هدروآ  رب  نادزی  نامیپب  تسکش ***  دراد  دهع  نیاب  سکنآ  ره 

تسا  هدنزات  هن  دراد  سیلباب  تسا ***  هدنب  ریس  دب  نمیرهاب 
تسنمیرها  كاپ  ان  راتسرپ  تسنمیرها ***  لد  دب  هداز و  انز 

تسیلبا  یئود  زا  نتساوخ  افو  تسیئود ***  دوخ  ردام  زا  هک  انامه 
شنم  غیت  دشابن ز  یئاهز  شنمشد ***  ناهج  رد  منم  هشیمه 

رامد  ناشیک  كاپ  انز  مرآ  رب  رادب ***  نادیمب  ار  وا  هدنز  منک 
رتشین  نامز  ره  دروخ  ناوید  ز  رقم ***  رد  وا  ياج  دوب  اجنآ  رد 

نت  ناج و  نم  ریشمش  دزوسب ز  نم ***  ریشمش  دیاین ز  یئاهر 
تسرد  تدابع  رکذب  هچ  رگا  تسا ***  رتدب  وا  هیام  یب  سیلبا  ز 
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اسراپان  تسا و  داژن  دب  یسب  ادخ ***  ناهیک  رهم  لدب  درادن 
داژن  دب  وا  وچ  هدازن  یتیگب  داهن ***  ارناهج  ات  نیرفآ  ناهج 

تسلا  دهعب  درآ  ردنا  تسکش  تسکش ***  نامیپ  دهع و  نآب  درآ  هک 
تساسراپان  شیدنا و  دب  انامه  تساطخ ***  ردام  شماقم ز  انامه 
تسد  هداد  ریس  دب  نمیرهاب  تسرپنادزی ***  هن  سانش و  نادزی  هن 

تسا  نمشد  رگداد  رواد  اب  هک  تسنمیرها ***  نامیپب  دهعب و 
اهب  رپ  هیامنارگ  زیچ  ود  امب ***  دراپس  ام  ربمغیپ  هک 

تسین  ود  ره  نیا  وچ  شنیرفآ  رد  هن  تسین ***  ود  ره  نآ  وچ  ملاع  ود  ره  رد  هک 
دیدن  ناشیارب  نیبقح  مشچ  زجب  دیرفآ ***  ناهج  ات  نیرفآ  ناهج 

ادخ  لوسر  شراپس  تناما  امب ***  تناما  دراپس  نونکا  هک 
وا  دنبلد  تسه  وا  هکنآ  یلع  وا ***  دنزرف  ود  لوتب و  تناما 
دید  دیهاوخ  هچ  هدیدب  منادن  دیرگنب ***  رگا  تناما  قدصب 

ربخ  تناما  قدص  وا ز  تفگب  رگن ***  نادزی  دوب  یئ  هدید  رگا 
روه  دنوادخ  يدیدب  يدوبن  روک ***  هدید  رگا  ار  ام  ار و  امش 
دای  میئامن  نادزی  رهم  زا  هک  داهن ***  دب  لد  میروک  هدید  لد و 

میتخاس  شنک  دب  نمیرهاب  میتخادرپب ***  نادزی  رهم  زا  لد 
روک  ود  ره  ام  مشچ  رگا  يدوبن  رون ***  رپ ز  همه  ام  لد  رگ  يدب 

امن  نادزی  خرچ  هن  روک و  همه  امن ***  نادزی  يور  امب  ادیوه 
راپس  تناما  ام  رب  زورما  دش  راگزور ***  وا  رهب  زا  دشوک  یسک 

مینک  نوسفا  هچ  نامیپ  دهع و  نیاب  مینک ***  نوچ  وا  دهع  اب  هک  منادن 
میرپسب  واب  ادرفب  هنوگچ  میروآ ***  اجب  هنوگچ  تناما 

تخب  رادیب  درم  دروآ  تسرد  تخس ***  رایسب  تسیدهع  دهع  نیا  هک 
باتفآ  واب  دزورف  رب  اجک  باوخب ***  هتفر  تخب  هتفخ و  رس 

رون  دیشروخب  دباتب  یم  اجک  روک ***  شافخ  هراچیب  خاروسب 
كاغم  لها  نادزی و  يور  اجک  كاخ ***  رون  اجک  نادزی  رون  اجک 

تسا  ربمغیپ  كاپ  شا  هدنراپس  تسا ***  رواد  ناهج  دزن  تناما ز 
لیئربج  یبن  رب  ناسر  تناما  لیلج ***  راگدرک  دوب  تناما 

درب  يوگنآ  هکنآ  اشوخ  نادیم  ز  درپس ***  تناما  نآ  امب  ربمیپ 
راپس  تناما  نیرفآ و  دهعب  راوخ ***  درک  ار  دهع  نیا  هک  ناتسدب 

كرتس  نادزی  دهع  اجک  دسانش  گرزب ***  دهع  تسار  اجک  نادروخب 
دناشف  لد  زا  هبانوخ  هدید  ود  ز  دنامن ***  نتفگ  بات  اجک  ار  وا  هچ 

نخس  رد  بل  داشگب  رکبوبا  نبب ***  دش  نید  قوراف  راتفگ  هچ 
ارس ود  ره  هاش  ياک  دیشورخ  اپب ***  دش  رب  قیدص  رکبوبا 
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ع)  ) نینمؤملا ریما  ندومن  تعیب  ص )  ) لوسر ترضح  اب  رکبوبا  ندومن  وگتفگ 

درک  زاغآ  هصق  نید  نارایب  درک ***  زاب  بل  قوراف  هچ  نتفگب 
هاوخ  داد  رواد  یکیدزنب  هاوگ ***  نم  رب  دیشاب  راکنیا  رد 

منت  ناجب و  هش  ةدنب  نیمک  منم ***  لوا  دهع  نیا  شیک  افو 
وگتفگ  نینچ  نیا  دومن  دومن و  ور ***  هراب  رگید  ربمیپ  يوسب 
راپس  تناما  نیا  دوخ  رای  اب  وت  رای ***  کین  يا  وت  راغ  رای  منم 

دنار  وت  فصوب  نوچ  نخس  تفگب  دناوخب ***  وا  ارت  نوچ  وت  رای  ارم 
دناوخ  نینثا  یناث  ارت  نم  زجب  دنار ***  وت  فصوب  نوچ  نخس  یتیگب 

دیرگنب  وا  يوس  نانک  مسبت  دینش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  ربمیپ 
ینک  يراپس  تناما  هنوگچ  ینک ***  يرای  هک  منادن  ادرف  هک 
يروآ  بات  وت  هنوگچ  منادن  يرواد ***  نیا  بات  نامسآ  دبن 

يار  کین  يا  يوگ  نم  لها  اب  هچ  ادخ ***  باتک  اب  ینک  هنوگچ 
تسس  دهع  نم  نامیپب  يدرگن  تسرد ***  رشحمب  ار  وا  وت  یناسر 

لوهج  مولظ و  تناما  رهب  ز  لوسر ***  ادخ و  دزنب  یشابن 
راغ  رای  یئوت  نینثا  یناث  یئوت  راکشآ ***  دوش  تناما  قدص  وچ 

لوبق  تسد  داهنب  هدید  ودب  لوسر ***  تفگ  قیدص  دینشب  هچ 
تسین  هسیاش  هناگیب  وت  دهعب  تسیک ***  دهع  نیا  راوازس  نم  زج  هک 

رشبلا  ریخب  اتفگ  دییرگب و  رمع ***  نماض  دیدرگ  دهع  نیاب 
میروآ  يار  وت  ياور  نامرفب  میروآ ***  اجب  یئوگ  هچ  ره  همه 

مینک یتسس  دب  نیا  ردنا  ام  هن  مینک ***  یتسرد  نامیپ  وت  دهعب 

ع)  ) یلع اب  ندومن  تعیب  نایب  رد 

مینک  یتسس  دهع  ناسکان  نوچ  هن  مینک ***  یتسردان  وت  دهع  اب  هن 
ناور  ناج  هزات  وت  نامیپ  ز  ناج ***  دنویپ  میزاس  وت  دهع  ز 

راگدرک  یسک  وا  زج  مینادن  رای ***  میشاب  وت  مارگ  رابب 
مینک  وس  نآب  ار  یگدنب  هر  مینک ***  وا  اب  میدرک  هچ  ره  وتب 

مینک  نادزی  كاپ  يوس  ور  همه  مینک ***  نآ  وا  نامرف  هچ  ره  دوب 
( 297  ) هحفص تفات  يور  نیرفآ  ناج  نادزی  ز  تفاتب ***  وسنآ  زا  ار  ور  هکسکنآ  ره 

دوب  نآ  يوس  نادزی  يور  همه  دوب ***  نادزی  يوس  وا  يور  همه 
تسردان  دوب  شداژن  ردام  ز  تسس ***  دیدرگ  هکسک  ره  دهع  نیا  زا 

رهگ  دب  تریس و  دب  شیدنا و  دب  ردپ ***  مخت  تسین  هراکان و  ز 
دنپ  ویر و  هتخومآ  سیلبا  ز  دنژن ***  وید  صاخ  ةدنب  دوب 
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بیرفلد  زا  هدروخ  یگنوراو  ز  بیرف ***  هدروخ  هنوراو  سیلبا  ز 
تسنمیرها  تشز  لدنب  یکی  تسا ***  نمشد  شا  هدنیاپ  دنوادخ 

ارگ  نامیپ  سیلبا  دنویپب  ادخ ***  رهم  چیه  لدب  درادن 
ناهن  راکشآ و  راوخ  دنرامش  نامز ***  ردناک  تسیدهع  دهع  نیا  هن 

لدب  درادن  لامه و  درادن  لزی ***  مل  ةدنراد  دهع  نیا  هک 
راگدرورپ  كاپ  نمشد  دوب  راوخ ***  درمشب  دهعنیا  هکسکنآ  ره 

ریس  دب  لد و  دب  هراک و  متس  رت ***  راوخ  وا  وچ  دشابن  رشحمب 
رامش  زورب  ددرگ  زور  هیس  رامش ***  یب  دوب  شهانگ  رشحمب 

تسین  هیامنارگ  نادزی  کیدزنب  تسین ***  هیاسنآ  ریز  رد  هکسکنآ  ره 
تسیک  هدنراپس  تناما  دهعب و  تسیک ***  نامیپ  دهع  نیا  هک  میوگچ 

نیما  لوسر  شراپس  تناما  نیرفآ ***  ناهج  يالو  تناما 
لوتب  اب  نسح  نیسح و  یلع و  لوسر ***  رتخد  دالوا  لآ و  رگید 

شرع  قاط  رب  دید  اه  مان  همه  شرع ***  قاط  يوس  رب  دش  هچ  ربمیپ 
دناشن  ار  وا  نیسوق  مزب  رد  هک  دناوخمان ***  نیاب  اجنادب  ار  ادخ 

دوتس  ار  اه  مان  نیمه  سپ  نآ  زو  دومن ***  یمارگ  دناشن و  ار  وا  هچ 
دناوخن  رگید  مان  اه  مان  نآ  زج  دنارلاسرا ***  مان  نآب  نوچ  ادخ 

تسج  مان  نآ  رد  تعافش  دیلک  تسرد ***  دش  وا  راک  اهمان  نیا  زا 
درک  زاغآ  نتفگ  اهمان  نیاب  درک ***  زار  یبن  اب  اه  مان  نآ  زا 

درپس  تناما  ار  یلع  سپ  نآ  زو  درمش ***  رب  همه  ار  اهمان  نیا  هچ 
تسام  تسد  قیال  شا  هیاپ  اجک  تسا ***  اجک  تناما  نیا  ۀیاپ  نیبب 

تسیک  هدنراپس  نک  هگن  ار  ادخ  تسا ***  یبن  رب  ادخ  وا  ةدنراپس 
افو  ار  ام  تسا  نانچ  منادن  ام ***  تسد  یبن  دراپس  نآ  نونک 

مانا  لوسر  یتخل  شوه  زا  دش  مامت ***  دش  نید  قیدص  راتفگ  هچ 
درک  زاغآ  نتفگ  نید  نارایب  درک ***  زار  نآ  رکذ  دمآ و  شوهب 
زار  ياشفا  هناخ  نآ  رد  میامن  زارف ***  میآ  دجسم  يوس  ادرف  هک 

تفج  دوب  یتسار  زا  شراتفگ  هک  تفگ ***  قیدص  هچ  ره  هه  مدینش 
وگ  تسار  ۀتفگ  دب  هک  انامه  وا ***  تفگ  زا  دینشب  هچ  ره  همه 

یتساک  یجک و  دب  زور  نآ  زا  یتسار ***  ای  تسار  دب  هک  هر  نیا  زا 
ادخ  دزن  دیشاب  هدیدنسپ  اجب ***  تناما  ادرف  دیرآ  هک 

ناهن  راکشآ و  همه  میوگب  نایع ***  زار  ناهن و ز  زار  ز 
رب  موب و  ناز  دنتسه  هچ  ره  همه  ربخ ***  مدرمب  رسکی  دیئامن 

ریما  ریزو و  ادگ و  هاش و  ز  ریپ ***  انرب و  ریقف و ز  ینغ و 
تسرپنادزی  هچ  تسرپ و  تب  زا  هچ  تسا ***  هیرق  رد  رهش  رد  هک  ره  همه 
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زاجح ریما  يوس  دنیارگ  زامن ***  هاگب  دجسمب  ادرف  هک 

نید لها  اب  ندومن  وگتفگ  دجسمب و  لوسر  ترضح  ندروآ  فیرشت  نایب  رد 

مما  ریما  دزنب  دجسمب  مک ***  شیب و  همه  رگشل  ناگرزب 
رس دروآ  رب  نایرگ  وچ  رواخ  ز  رشبلا ***  ریخ  رهب  زا  رواخ  هش 

رابکشا  خرب  ناشف و  نوخ  خرب  رابغ ***  رپ  شا  هرهچ  رس و  هنهرب 
يرتسکاخ  شرف  رب  تشارفا  رب  يرفولین ***  خرچ  تیزعت  یپ 

نیرب  شرع  ناکرا  تشگ  هیس  نیمز ***  دش  وا  میب  زا  ماف  هیس 
روشن  روش و  تشگ  نایع  یتیگب  روش ***  داتفا  رد  یتیگ  ود  قلخب 

بش  دیدرگ  زور  ناهج  قلخب  بت ***  بات و  رد  دنداتف  کیالم 
دندمآ  زاین  يور  هگردب ز  دندمآ ***  زارف  هگردب  قیالخ 

ور  راسخر و  هبانوخ  رپ ز  همه  وم ***  هدیلوژ  نایرگ و  راز و  همه 
درز  راسخر  ود  هگردب  هتسشن  درد ***  رپ ز  یلد  اب  نید  ناگرزب 

منز  رپ  اه  هدید  همه  کیاکی  مغ ***  نابیرگ  ردنا  رس  رسارس 
هاگن  رگیدب  کی  همه  تریح  ز  هآ ***  درس  لد  مدامد ز  هدیشک 

لوسر  دیآ  رد  دجسم  يوس  یک  هک  لولم ***  اه  لد  هار و  رب  هدید  همه 
مانالا  ریخ  رکذ  یپ  دمآ  رب  مابب ***  نذؤم  لالب  هگان  هک 

درک  زاغآ  لیلهتب  نیتسخن  درک ***  زاب  بل  رهظ  نتفگ  یپ 
داشگ  رب  لد  نوخ ز  نامز  نیمز و  دای ***  درک  یبن  مان  ماب  رد  هچ 

درک  هام  ات  هلان  زا  رپ  یهام  ز  درک ***  هآ  هحون و  زارپ  یناهج 
تسیرگ  نوراو  خرچ  يرواد  نآ  زا  تسیرگ ***  نوخ  شمغ  زا  نامز  نیمز و 

نیما  لوسر  هگرخ  دمآ ز  رب  نیرفآ ***  ناج  نامرفب  هگان  هک 
ارس  تولخ  دمآ ز  رب  ربمیپ  ادخ ***  رون  هناخ  زا  تفات  نورب 

هانپ  شنید  رای و  قح  يوزابب  هاگ ***  هیکت  ادخ  تسد  شتسدب ز 
هاگ  هیکت  دوخ  يوزابب  ار  وا  رم  هانپ ***  ار  وا  دنوادخ  تسدب 

تسشن  ار  وا  يدنوادخ  تسدب  تسدب ***  ار  وا  يوزاب  تشاد  یلع 
يورسخ  دنسم  رب  هیکت  هدز  يوق ***  دش  شیوزاب  ناز  هک  یتسدب 

تشاذگ  ار  ورهار  ناور  هارب  تشادن ***  نتفر  هار  توق  یلو 
ادخ  يوس  هارمه  دنتفرب  امنهر ***  امنهر  شدش  هرنآب 

زارب  ربنم  تشگ  نیرب  شرعب  زارف ***  ربنم  دزن  نوچ  دندیسر 
دش  بانوخ  رپ ز  اه  هدید  لد و  دش ***  بارحم  کیدزن  وچ  ربمیپ 

نامسآ  اب  تشگ  ناماوت  نیمز  ناغف ***  شورخ و  دمآ  رب  مدرمب 
تسد  داشگب  رکذ  یپ  نذؤم  تسشن ***  اجنآ  رد  مدکی  رهم  زا  وچ 
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زاین  یب  اب  زار  یسب  وا  دومن  زامن ***  يادا  هتسشن  مدرم  ز 
اپ  دروآ  ربنم  ۀیاپ  يوس  اج ***  دمآ ز  فعض  زا  رپ  دومن و 

تسشن  نودرگ  خرچ  رمک  ات  نوخب  تسشن ***  نالان  راز و  وا  وچ  ربنمب 
دنار  هام  یتشک  نامسآ  نوخب  ناشفنوخ ***  نیرب  شرع  مشچ  سپز 

دنامن  یئادج  ار  کلف  نیمز و  دنامن ***  یئایربک  نامسآ  هنب 
گنر  گنر  یب  دیچیپب  رس  مهب  گنرش ***  شون  تخیمآ  رگیدکیب 

گنرش  دش  نامسآ  هن  شون  همه  گنر ***  هدنبات  دیشروخ  يور  زا  دش 
دابب  دش  نامسآ  هن  شیج  همه  دایز ***  دش  یلدشوخ  رسب  ار  ناهج 
شیوخ  راک  زا  مدرم  اب  درک  نایب  شیر ***  درد  زا  لد  دمآ  رب  ربنمب 

دای  درک  دوخ  ماجنا  زاغآ و  ز  داشگ ***  یهاوخ  رذع  بل  مدرمب 
( 298  ) هحفص يربمغیپ  کین  مدب  انامه  يرواد ***  نیا  رد  رسارس  ار  امش 

نت  شود و  ارم  مدنآ  دب  هنهرب  نم ***  شود  رب  هنازات  وت  نوچ  يدز 
دیرگنب  یلع  يوسب  ربمیپ  دینش ***  هداوس  زا  ناتساد  نیا  هچ 

تسب  شقن  ارم  شود  وت  تسد  ز  تسلا ***  زور  ياناد  هکنآ  نیا  هک 
دیزگ  توبن  نیگن  مشود  ز  دیزگرب ***  ارم  شود  وت  تسد  هچ 

امن  نادزی  تسادرفب  مشود  هک  اشگ ***  نمشد  وت  نونکا  تسد  نآب 
دیون  مداد  تسد  نآ  زا  شود  نیاب  دیما ***  دراد  وت  تسد  مشود ز  ود 

ناهن  رس  یناهن ز  هگآ  دش  ناد ***  زار  نآ  زار  نیا  دینشب  هچ 
ياپ  دروآ  ربنم  ۀیاپ  يوس  ياج ***  دمآ ز  رب  ربمیپ  مکحب 

تسب  داشگب و  خرچ  هن  دقع  همه  تسلا ***  دهع  زور  رد  هک  یتسدب 
دیلک  ار  ناهج  شقن  تسنادب  دیدپ ***  شیاهشقن  دش  شقن  نآ  زا 
لولم  ندومن  هنهرب  زا  يدب  لوسر ***  يور  تشحو ز  تشاد  یلو 

امنهر  ارم  رم  وت  يور  يا  هک  ادخ ***  لوسر  نادنخ  تفگ  ودب 
تسیک  ياپ  فک  شقن  هک  نک  هگن  تسیک ***  ياج  نیا  هک  نک  هگن  مشودب 

امن  هنهرب  اجنآ  رد  رد  ارم  اشگ ***  لگشم  تسد  اب  زیخ  نونک 
تست  ياپ  زا  نم  شود  يدنلب  تست ***  هاگمدق  اجنآ  هک  نک  هگن 

تساوه  هر  نیا  رد  ار  نم  هچنآ  نکب  تساوخ ***  هچ  ندوشگ  زا  ارت  منادن 
دید  شود  نآ  يوس  مغ  رپ ز  یلع  دیجم ***  لوسر  مکحب  هگنآ  سپ 
نایع  توسک  دوشگب  شود  نآ  زا  ناهج ***  تخر  دیشوپ  هک  یتسدب 

سانشان قخ  هچ  سانش و  نادزی  هچ  سابل ***  زا  يرع  دمآ  شود  نآ  هچ 
تخیسگ  نیورپ  رهز  هم و  هنهرب  تخیسگ ***  نیرز  تخر  نت  ار ز  کلف 

بآ  تخیر  ورف  هنامز  مشچ  ز  بات ***  نت ز  دش  مزرآ  زار  نآ  هچ 
مغ  رپ ز  دش  دیشروخ  هام و  لد  مژد ***  دش  کلف  يور  مرزآ  ز 
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ناکم  نامز و  شقن  تخیر  مهب  ناکم ***  ةورذ ال  زا  دمآ  شورخ 
باتب  خر  دمآ و  باتش  رپ  نیمز  باتش ***  زا  تشذگ  رب  نامز  تلجخ  ز 

رهقب  دش  نامسآ  ناکم  نوکب و  رهد ***  مرش  زا  تسب  رب  هدنخ  زا  بل 
تسیرگ  نوخ  نیرب  خرچ  مشچ  همه  تسیرگ ***  نوراو  خرچ  ةدید  مغ  ز 

دیرگنب  وا  يوس  رد  دییرگب و  نید ***  هاش  ۀناش  وا  هچ  هداوس 
شیوخ يور  نآ  داهنب  هناش  نآ  رب  شیپ ***  تفر  هناز و  ات  دنکفیب 

دوب ترضح  نآ  فتک  رب  هک  توبن  ندیسوب  دوخ  فک  زا  ار  هنایزات  هداوس  نتخادنا  رکذ 

تشاگن  نوخ  کلف  رب  شا  هدید  ود  ز  تشاذگ ***  توبن  رهمب  ار  ناهد 
مدق  شقن  تسوا  رب  هک  یشقنب  مرتحم ***  ۀناش  نیاب  بر  ای  هک 
درک ياوأم  ياجنآ  هک  یئاپب  درک ***  ياج  وا  شود  رب  هک  یتسدب 

وا  يوس  دب  يور  نآ  هک  یئوسب  وا ***  يوس  دب  يور  نآ  هک  یئورب 
دش  هناشاک  شاجنآ  هک  يرهمب  دش ***  هناش  نآ  يور  رب  هک  یشقنب 

دنبشقن  يدب  ار  وا  هک  سکنآب  دنلب ***  دمآ  هناش  ناز  هک  یتسدب 
تسوا  يورین  وک ز  یئوزاب  ناب  تسوا ***  يوزاب  رو و  زا  وک  تسد  نآب 

نابرهم  رواد  يا  هاش  نیاب  ناهج ***  ات  ناهج  هانگ  یشخب  هک 
تساوخ  رذع  وت  دزن  رد  هناش  نیاب  تسانگ ***  رپ  وا  هک  هداوس  ًاصوصخ 

نخس  نیا  تفگ  شیوخ  اب  دییرگب و  نب ***  هب  اجنآ  رد  دش  وا  راتفگ  هچ 
يار  هدنخرف  درم  ياک  تفگ  واب  ياجب ***  دمآ  لد  ار  ادخ  لوسر 

مرتحم  يا  ربمغیپ  وفع  نکب  مرک ***  زا  نونک  يزاس  وفع  رگا 
مانالا  ریخ  تسیضار  وت  زا  شکب  ماقتنا ***  یشک  ار  وا  رم  مه  رگا 

رگداد  رواد  ياک  دیشورخ  رس ***  تشادرب  دینشب  هچ  هداوس 
اعد  نادزی  هب  میامن  مهاوخ  هک  اعدم ***  ارمرم  نیا  زج  يدوبن 

ور  ياجنآ  رد  ملاعب  میامن  وگتفگ ***  دوخ  ناهانگ  زا  وا  هب 
راکچ ربمیپ  صاقن  رب  ارم  رانک ***  رب  مدمآ  لوسر  زا  نونک 

هدوس قح  رد  تانئاک  فرشا  ندومن  اعد  رکذ 

تسپ  الاب و  دشاب ز  هچ  ره  نم و  تسه ***  هچ  ره  وا  ناج  نت و  يادف 
ادخ  اب  وگ  زار  نآ  رهب  زا  دش  اعد ***  سب  ادخ  لوسر  شدومن 

میب  ار ز  وا  نک  نمیا  زورنآ  هک  میرک ***  راگدرورپ  بر  يا  هک 
درف  دنوادخ  يا  نک  وفع  وز  وت  درک ***  وفع  ادخ  لوسر  زک  نانچ 

اهزاوآ  دندیشک  رب  لد  ز  اهزار ***  نیا  هچ  مدرم  دندینش 
رهپس  زارف  دش  کلم  ياون  رهمب ***  دمآ  رب  کیالم  ناغف 
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اج  درک  یلع  تسدب  شتسد  ود  اج ***  ربمیپ ز  دمآ  رب  هگنآ  سپ 
ناهج  یلاخ  تشگ  وا  زاوآ  ز  ناور ***  دش  رب  هناخ  يوس  دجسم  ز 

تشادن  نتشگ  زاب  رب  يار  رگد  تشاذگ ***  نوریب  ياپ  نوچ  هک  اغیرد 
دیش  هدنبات  تفر  ورف  دش  وا  هچ  دیما ***  رپ  یلد  اب  دش  هناخ  يوس 

راکشآ  دش  هدولآ  هیرگ  خر  رادم ***  نودرگ  رهم  رگد  زور  وچ 
روک  هدید  نوچ  تسب  ورف  هدید  ود  رون ***  يایرد  هن  وزرف و  لد  رد  هن 

ناگدادلد  يور  ناز  درمژپب  نوگ ***  درز  لرهچ  شخر  زا  هیس 
تشذگ  رد  ناهج  زا  ادخ  لوسر  تشگ ***  رهظ  یکیدزن  زور  نآ  وچ 

نیمز  نامسآ و  وا  زا  دیزرل  هک  نیرب ***  شرع  دمآ ز  رب  یئادن 
درپس  ناج  نتب  ناج  ةدنراپس  درم ***  رهد  ةدنزاس  هدنز  نیه  هک 

تساجب  هشیمه  وا  تسه  تسا و  هدوب  هک  تساهتنم ***  یب  اتکی و  هک  وا  زجب 
تسین  راک  رس و  ار  وا  كاخ  زجب  تسین ***  رای  دبا  ياقب  ار  یسک 

تشون  رس  ناشکاخ  زجب  دشابن  تشز ***  بوخ و  زا  دنتسه  هچ  ره  همه 
دنا ینادزی  ناکین  دنچ  رگا  دنا ***  یناف  همه  یناف  رید  نیا  رد 

راگزاسان رادغ  ۀنامز  رابتعا و  یب  يایند  يرادیاپان  نایب  رد 

نارواد  رواد  رگداد  زجب  نادواج ***  ین  یقاب و  تسین  یسک 
اقب  درادن  یجنپس  يارس  اج ***  كاخ  زج  تسین  نادکاخ  نیا  رد 

تشگ  زاب  رگد  دشابن  ار  وا  رم  تشذگ ***  دمآ  هک  ره  هقناخ  نیا  رد 
لسگ  لد  وا  زا  اناد  رم  دوب  لد ***  درم  هقناخ  نیا  رد  ددنبن 

تسین  هناریو  دنمدرخ  ناکم  تسین ***  هنازرف  ياج  هقناخ  نیا  رد 
اج  تسه  ار  موب  رم  هناریوب  امه ***  نویامه  ياج  هناریوب 

يرگنب  رسب  رس  همه  ار  ناهج  يرگنب ***  وا  رب  نیب  ادخ  مشچب 
نیرب  خرچب  ات  مه  يالابب  نیمز ***  رسارس  ینیب  هتشک  زا  رپ 

( 299  ) هحفص رازه  دص  نیرفآ  وا  رب  اداب  هک  راگزور ***  روشناد  تفگ  شوخ  وچ 
شنهاریپ  كاچ  خر  هام  زا  رپ  شنماد ***  دوب  اناد  درم  زا  رپ 

نابز میاشگ  ربمیپ  مانب  ناتساد ***  يوس  مدرگ  زاب  نونک 

ص)  ) رشبلا ریخ  ندب  زا  حور  تقرافم 

دوبن  یناوت  ار  اوس  ام  نتب  دوبن ***  ینامز  ناکم و  یتفگ  وت 
ناج  سنا و  نت  زا  ناور  دش  ناور  ناور ***  دش  نورب  ار  وا  مسج  زا  هچ 

نیشن  متام  دنوادخ  دش  وا  رب  نید ***  هاش  نت  نوچ  ناج  دش ز  یهت 
امن  دوخ  دش  دنوادخ  شیاجب  ادخ ***  يوسب  دش  نید  دنوادخ 
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ناکمال  رب  تسج  ناکم  زا  ناکم  ناج ***  سنا  رتهب  رتهم و  نوچ  هک 
زاین  یب  دش  دنوادخ  يوسب  زاین ***  یب  ناهج  زا  دش  دنوادخ 

نیرفآ  شرع  تشگ  یصو  ار  وا  رم  نیرب ***  شرع  كاخ  رب  داتفا  وچ 
نید  هاش  يوس  ناشورخ  دمایب  نیمالا ***  حور  شرع  زا  دمآ  دورف 

ننملاوذ  رواد  ناهج  دزن  ز  نفک ***  ردس و  روفاک و  دروایب 
نمجنا  نآ  ردنا  دومن  یناهن  نفک ***  لسغ و  هک  ار  وا  هک  میوگ  هچ 

تخر  تسب  یگدنز  دنسم  زا  هچ  تخر ***  تسب  شنت  زا  نفک  شوپ  ز 
نیشن  متام  تشگ  ناهج  ات  ناهج  نیرب ***  شرع  داتفا  ردنا  كاخب 

تساخ  دیهان  ناویک و  مغوغ ز  تساخ ***  دیشروخ  رهم و  هم و  زا  ناغف 
شوجب  دمآ  رب  رسارس  هنامز  شورخ ***  دمآ  رب  نادزی  هاگرد  ز 

امن  ششوپ  شوپ و  نفک  ار  وا  رم  ادخ ***  تسد  دنوادخ  زج  دبن 
دوبن  ادیپ  هلاسغ  شوپ و  نفک  دوبن ***  ادیوه  تردق  تسد  زجب 

الع  یلع  یلع و  زا  ریغب  اور ***  وا  تمدخ  دبن  ار  یسک 
نیرفآ  ناهج  دمآ  زود  نفک  نید ***  دنوادخ  ار  وا  درک  نفک 
نید  دنوادخ  ادخ و  تسدب  نیلسرملا ***  دیس  دش  شوپ  نفک 
نمجنا  ۀماج  همه  دش  نفک  نفک ***  نت  رب  تسب  نیرفآ  نفک 

دندمآ  دورد  رد  همه  نت  نآب  دندمآ ***  دورف  الاب  کیالم ز 
وگتفگ  مه  مه  اب  زار  نیاب  وم ***  هدیلوژ  نایرگ و  راز و  همه 

دندش  ناغفا  گوس و  هلان و  زا  رپ  دندش ***  نایرگ  هرابکی  دندومن و 
نیرفآ  ناهج  یتیگب  درادن  نیما ***  داز و  كاپ  وا  هک  يدرم  هک 

ناهج  ناج  تفر  نورب  تفرب و  ناج ***  تفای  وا  زا  شنیرفآ  همه 
تساوخ  رهد  ات  هدننیرفآ  ناهج  تساوخن ***  رب  یسک  شنیرفآ  وا ز  وچ 

نیمز  رب  نامسآ  زا  دمآ  دورف  نیرب ***  شرع  ناکس  هچ  ره  همه 
دوبن  الاب  یتسپ و  رهد  نیا  رد  دوبن ***  اج  رگد  ار  ناهج  یتفگ  وت 

كاخ  تشگ  کلم  حور  ناج  همه  كاپ ***  ناج  همه  دب  رسب  رس  ناهج 
دنمجرا  نیا  رهب  زک  دینادب  دنلب ***  دمآ  رب  یشورخ  هگانب 

زاس  راک  رواد  رگداد  زجب  زامن ***  دیامن  وا  یسک  دشابن 
هاج  ورف  نآ  تسین  رگد  ار  یسک  ادخ ***  رواد  دنوادخ  زا  ریغب 

زاین  یب  ةدنراد  يور  زجب  زامن ***  اجنآ  رد  دراذگ  وا  رب  هک 
شورس  يادن  مدامد  اجنآ  رد  شوگب ***  شدیسر  الاب  ینایب ز 

دوب  رادنپ  ناهنپ و  هچ  ره  همه  دومن ***  شنیرفآ  رب  هک  یتفگ  وت 
كاپ  تشگ  ناکم  نوک و  شقن  نیا  زا  كاخ ***  هریت  نیا  زا  تشگ  نیرب  شرع  هک 

دوبن  ادیپ  رادنپ  شقن  زجب  دوبن ***  ادیوه  نادزی  يور  زجب 
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كاخ  نامادب  ات  نیرب  شرع  ز  كاپ ***  ناج  همه  دب  رسب  رس  ناهج 
نیمالا  حور  وچ  نارازه  هداتس  نیمز ***  يورب  ات  نیرب  شرع  ز 

رگن  نادزی  مشچ  ابا  هداتس  رگیدکی ***  رس  رب  فصب  فص  همه 
زاس  راک  رواد  نآ  وچ  دمآ  هک  زاب ***  دندومن  نیب  قح  مشچ  همه 

زارفرس  رسب  رس  وا  يابهص  ز  زامن ***  رد  ادخ  لوسر  رهب  ز 
زاین  یب  اوس  ام  همه  زا  دنوش  زامن ***  وا  رب  دنیامن  دنوش و 
نیرفآ  ناج  نامرفب  هداتس  نیرب ***  شرعب  ات  نیمز  زا  همه 

فصب  فص  کلم  جوف  هارمهب  فلس ***  يایبنا  همه  هداتس 
اپب  نادزی  هدرک  رگد  یناهج  ارس ***  ود  رهب  اج  دبن  یتفگ  وت 

رون  زیربل  دوب  وا  شرع  همه  روح ***  ناملغ و  يور  وا  شرف  دب  هک 
رگد  یناور  دش  ناور  اهنت  هب  رگد ***  یناج  تفر  ناهج  مسجب 

نمجنا  دندش  شنیرفآ  ناز  هک  دنلب ***  دمآ  رب  یئادن  هگانب 
ادخ  يور  تگ  نایع  ناشیارب  امن ***  دوخ  دش  دنوادخ  یتفگ  وت 
داتف  لغلغ  شرف  نآ  شرع و  نآب  داتف ***  لزلزت  رد  نامز  نیمز و 
دوب  رادومن  اجنآ  رد  مدنآ  رد  دوب ***  رادنپ  رهد  رد  هچ  ره  همه 

رگن  نادزی  مشچ  همه  هدوشگ  رسب ***  رس  اون  نیز  کلم  كولم و 
دیشک  فص  فصب  فص  کی و  کی  ره  هک  دیدپ ***  دمآ  تسد  یکی  هگانب 

زاس  راک  رواد  ادتقم  دوب  زامن ***  باوث  ضبق  دییایب 
زاین یب  رواد  ادتقم  دوب  زامن ***  دیامن  اتکی  دنوادخ 

ناربمغیپ ندومن  ادتقا  نامزلا و  رخآ  ربمغیپ  رهطم  دسج  رب  ریما  بانج  ندرازگ  زامن  نایب  رد 

دنکف  متفه  خرچ  رب  هزرل  دص  هک  دنلب ***  دمآ  رب  یشورخ  هگان  هک 
دش  روط  بش  ياون  رب  ناهج  دش ***  رون  زا  رپ  رسارس  هنامز 

شرف  تشگ  نیرب  شرع  شرف  نآب  شرف ***  كاخ  توهال  کشر  همه 
تفاین  يرون  وچمه  کلف  مشچ  هک  تفاتب ***  يرون  هاگان  شرع  نآ  رب 

دندش  ناساره  مدرم  رون  نآ  زا  دندش ***  ناسرت  دندوب  هچ  ره  همه 
تشاد  هاگآ  هدید  شندید  زا  هن  تشاد ***  هار  شندید  يوس  یمشچ  هن 

رود  دوب  رگن  نادزی  مشچ  زا  هک  رون ***  رپ ز  خر  نآ  دوب  هچ  منادن 
تفنش  ار  وا  توص  اوس  ام  همه  تفگ ***  ریبکت  زاوآب  هگانب 

وگ  ریبکت  دنشگ  هرابکیب  وا ***  زاوآ  شنیرفآ ز  همه 
ناکم  ناکمال و  رد  هک  ره  همه  نامز ***  نیمز و  رد  دب  هچ  ره  همه 

دش  زاوآ  رپ ز  اوس  ام  نآ  زا  دش ***  زار  نآ  توص  همه  شوگب 
نیرفآ  ناهج  توص  تسا  نیا  هک  نیمالا ***  حور  تفگ  نآ  دینشب  وچ 
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تشگ  شیوخ  یئاتکی  هب  یهاوگ  تشذگ ***  رب  اوس  ام  رب  زار  رد 
دنامن  ناج  اوس  ام  همه  مسجب  دناوخ ***  هل  کیرشال  هدحو  وا  وچ 

وزرآ  یب  هتشگ  ناجب  قیالخ  ور ***  رسکی ز  دنداتف  کیالم 
دش  كاخ  شیالآ  زا  كاپ  ناهج  دش ***  كاپ  ناهج  زا  ناهج  راگن 

دنامن  يزیشب  يانب  ار  ناهج  دنامن ***  يزیچ  توص  نآ  زج  یتیگب 
دیدن  یناهن  ار  نتشیوخ  رگد  دینش ***  ار  وا  زاوآ  هک  سکنآ  ره 
ناج  مسج و  یب  هدنام  رد  لیفارس  ناوت ***  هتفر  لیئاکم  مسج  ز 

( 300  ) هحفص
دوب  رادنپ  شقن  ناهج  ات  ناهج  دوب ***  رادیدپ  ان  اوس  ام  همه 

دحا  وا  نوچ  دنام  اوس  ام  رد  هن  دحا ***  درف  دناوخ  نوچ  زاوآب 
دوب  زادرپ  زار  وا  ریغ  سک  هن  دوب ***  زاوآ  مک ز  همه  یتیگ  ود 

دوبن  میاق  چیه  وا  تاذ  زجب  دوتس ***  ار  دوخ  مویق  یح  زا  وچ 
راهن  لیل و  درتسگ  هچ  ره  همه  راک ***  زور  هدنچیپ  دیچیپ  هب 

سب  دوب و  وا  ياتکی  تاذ  همه  سک ***  رادیدپ  شنیرفآ  دبن ز 
ناهج  دش  یهت  دوخ  نت  ناج  ز  ناهج ***  رد  دب  هچ  ره  همه  دش  یهت 

دوب  رادنپ  زار  همه  رب  نایع  دوب ***  رادنپ  شقن  دب  هچ  ره  همه 
راکشآ  ناهج  رد  دش  زورنآ  رد  راک ***  زورنیا  تساوخیم  هچ  ره  همه 

راک  زور  يزور  دش  زورنآ  رد  راگدرورپ ***  كاپ  تمحر  همه 
راهن  لیل و  دنتشگ  دیما  رپ  راودیما ***  دش  شنیرفآ  همه 

نیرب  رهپس  رب  دش  رادومن  نیرفآ ***  ناهج  يور  هک  یتفگ  وت 
مد  دروآ  رب  یناث  ریبکت  هب  مدع ***  وا  مد  زا  دوب  هچ  ره  دش  هچ 

دود  بر و  داتسرف  یمایپ  دورد ***  مالس و  ربمیپ  رب  دوخ  ز 
راودیما  دنتشگ  هراب  رگد  راگزور ***  همه  شدورد  توص  ز 
نابرهم  رواد  رگ  داد  يا  هک  ناهد ***  رد  وگتفگ  زا  رپ  اهنابز 

يادخ  رواد  وت  یتیگب  یتسه  هک  يامن ***  محرت  رسکی  هلمج  امب 
لوتب  جوز  دنزرف  ود  قحب  لوسر ***  قحب  ام  رب  ياشخبب 

مدبمد  واب  ربمیپ  ساپس  مد ***  دروآ  رد  تمحرب  هر  رگد 
سامتلا  وا  تاذ  رد  درک  یمه  سابل ***  ار  وا  لآ  ربمغیپ و  هب 

شورخ  میس  ریبکت  دمآ ز  رب  شوه ***  شوگ  دش  داش  نوچ  ریبکت  ز 
تسار  تشگ  اوس  ام  همه  زا  شورخ  تساوخ ***  قلخ  شزرمآ  هلمج  دوخ  ز 

راودیما  سیلبا  دش  خزودب  راگزور ***  خر  تخورفا  رب  شتوص  ز 
دندش  نادزی  كاپ  تمحر  يوس  دندش ***  ناداش  توصناز  قلخ  همه 

ناهج  راگدرک  شزرمآ  هک  ناهم ***  ناهک  زا  شورخ  دمآ  رب 
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تشگ  رای  يدزیا  تمحر  امب  تشگ ***  رادیدپ  ناهانگ  رب  امب 
زارب  دمآ  رب  اهلد  اهنابز و  زاین ***  نیا  زا  شیوخ  شزرمآ  هب 

راگزور  رد  مرج  یب  راک و  هنگ  راودیما ***  لیربج  لیئاکم و 
دنتشاد  اهتسد  ادخ  يوسب  دنتشارفا ***  رب  اهرس  دیما  رپ 

راگزور  رد  مرج  یب  راک و  هنگ  راودیما ***  هتفگ  نیا  زا  میتشگ  هک 
ناکم  نوک و  دنتشگ  دیما  رپ  ناهج ***  ات  ناهج  هتشگ  داش  همه 

زارفرس  ینک  تمحرب  ار  ام  هک  زامن ***  يادتقم  نآب  نایارک 
مک  شیب و  زا  میدرک  هچ  ره  همه  مرک ***  فطلب و  ناهانگ  رپ  امب 

ناد  زار  یسک  دشابن  وت  زجب  نارواد ***  رواد  يا  یهاگآ  وت 
رانک  یناد  هچ  ره  همه  اشخبب  ام ***  یناد و  وت  ام  ندرک  دب  ز 

راگدرورپ  وت  نوچ  سک  میرادن  راودیما ***  میهانگ و  رپ  ام  هک 
زارفرس  قحب  ار  ام  وت  يزاس  هک  زامن ***  نیا  قح  رب  وت و  قحب 

ادص  مراچ  ریبکت  دمآ ز  رب  اون ***  دش  رب  وچ  میس  ریبکت  ز 
تفگ  هچ  مراچ  ریبکتب  میوگ  هک  تفنش ***  تفگ و  هتوک ز  تسنابز 

دنکف  رد  ناکم  نوکب و  لزلزت  دنلب ***  کنابب  مد  ره  تفگ  دوخب 
داد  يور و  هدرک  وت  نامرفب  داز ***  هدنب  هدنب  نیا  وت  يوس  هک 

هب  هدنب  نیا  لامآ  دوخ  يارب  هب ***  لوزنم  ریخ و  وت  هدنب  نیاب 
لوبق  ار  وا  وت  يراد  هک  انامه  لوزن ***  هدرک  رهم  زا  وت  يوسب 

لوزن  هدرک  وت  يوسب  یتیگ  ز  لوبق ***  نک  وا  لامآ  هچ  ره  دوب 
تسین  لامآ  شقلخ  شزرمآ  زج  تسیچ ***  لامآ  وت  يوسب  یناد  وت 

یئوت  ناهانگ  رپ  شزرمآ  هک  یئوت ***  ناهایسور  ام  شخب  هنگ 
رذگ  رد  همه  تشز  رادرک  ز  رظن ***  نک  تشز  رماب  ناشیاب 
زاین  يور  دنراد  هک  اشخبب  زاین ***  یب  يا  دوخ  لوسر  قحب 

تفس  زار  رد  نوچ  ناهج  قلخب  تفگ ***  زارینا  هچ  مراچ  ریبکت  هب 
نخس  اجنیا  رد  دیاب  تسار  رگد  نهد ***  میاشگ  نتفگب  هنوگچ 

دنام  زاب  نخس  نابز  نتفر  ز  دنک ***  تسنایب  رد  نابز  ناهد 
تفس  زارنیا  رد  رگد  ناوتبن  تفگ ***  هچ  رگید  زارنیا  زا  میوگ  هک 
نامسآ  زا  ندیشورخ  دمآ  رب  ناتساد ***  نیا  دناوخ  رب  هچ  نکیلو 

کلف  هن  زا  تساوخ  اون  ناغف و  کلم ***  کلم و  دمآ ز  ندیشورخ 
راک  هدنام ز  زاب  همه  کیالم  راودیما ***  هتشگ  همه  قیالخ 

تسد  دنوادخ  يوس  دروآ  رب  تسپ ***  الاب و  شنیرفآ ز  همه 
نیمالا  حور  لاکیم و  لیفارس و  نیرب ***  شرع  ناکس  هچ  ره  همه 

راگدرورپ  صاخ  هدنب  نیاب  رامش ***  زورب  اشخبب  ار  ام  هک 
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لوسر  قحب  ار  ام  ناهانگ  لوزن ***  يو  رب  میزاس  هچ  دریگن 
تسوا  يور  مدبمد  همه  يوسب  تسوا ***  يوس  رسب  رس  همه  لوزن 

ام  زاغآ  ام و ز  ماجنا  ز  ام ***  زار  رسب  رس  همه  دناد  هک 
هاوخ  رذع  وا  يوس  همه  نکیلو  هانگ ***  زا  ریغ  تسد  رد  میرادن 

میلباق  ان  هاگردب  هچ  رگ  و  میلزان ***  وا  يوس  کیب  کی  همه 
تسا  رس  تناگ  راک  هیس  ام  رب  هک  تسا ***  رمیب  دحیب و  وا  فطل  یلو 

راگدرک  نیهم  ار  ام  وت  یتسه  هک  راودیما ***  میدرگ  هک  اشخبب 
ننملاوذ  يا  میدرک  وت  لضفب  نتشیوخ ***  هدرک  زا  هبوت  همه 

هدب  یئاون  ام  رب  هدناخ  دوخ  وت  هب ***  لوزنم  ياج  نآ  رد  ار  دوخ  هچ 
میلباقان  توس  نآب  هچ  رگا  میلزان ***  وت  يوس  همه  مه  ام  هک 

هب  وت  صاخ  فطل  زا  تنم  نآ  هک  هن ***  فطل  زا  تنم  امب  شخبب و 
تسا  شهاوخ  ار  رهد  تشزرمآ  ز  تسشزرمآ ***  يور  وتب  ار  ام  هک 

مامت  دش  نیرفآ  ناهج  زامن  مانالا ***  ریخ  شعن  رب  هچ  اجنآ  رد 
ادتقم  وا  نامرفب  دش  یلع  اعد ***  راک  نادزی ز  تخادرپ  وچ 

کلف  متفهب  ات  نیمز  يور  ز  کلم ***  كولم و  هدیشک  فص  همه 
دیدن  ار  سکچیه  یلع  زا  ریغب  دیرگنب ***  همه  يوس  دنوادخ 

زاین  یب  هدنراد  هاگردب  زامن ***  نآ  قیال  يرگید  دبن 
يرورس  نارورس  همه  رب  شدب  يرتهب ***  وا  زا  شنیرفآ  دبن ز 

کلم  ایبنا و  همه  رسارس  کلف ***  هن  رد  دندوب  هچ  ره  همه 
رامش  وزرب  ات  لزا  زور  ز  راگ ***  هدنوادخ  وا  هدنب  همه 

ناتسار  هتفگ  زا  هدینشب  هک  ناتساد ***  نیا  رد  يوار  تفگ  نینچ 
ادتقم  ناهج  قلخب  دش  یلع  الع ***  یلع  زامن  زا  دعب  هک 

دومن  ناج  لد و  زا  ادتقا  واب  دوب ***  هک  ره  اوس  ام  نماریپ  هب 
( 301  ) هحفص دومن  نادزی  توص  کلم  شتوص  ز  دوتس ***  ار  الع  یلع  نوچ  یلع 

تسادخ  توص  توصنآ  هک  یتفگ  وت  تساوشیپ ***  ادخ  مدرمب  یتفگ  وت 
زامن  شدرگ  دنوادخ  هر  رگید  زاجح ***  لوسر  شعنب  یتفگ  وت 

شورس  شوگب  دمآ  توص  نامه  شوگ ***  داد  وا  زاوآب  نوچ  کلم 
دوتس  دوخ  ار  دنوادخ  یتفگ  وت  دومن ***  شیاتس  نوچ  ار  دنوادخ 

دومن  شیاتس  ار  وا  دنوادخ  دوزف ***  شیاتس  ارنآ  وچ  شیاین 
تسامش  راک  هک  نادزی  تفگ  واب  تساخ ***  قلخ  شزرمآ  وچ  نادزی  ز 

مرد  تمحر  باب  رد  هک  یتفگ  وت  مرک ***  تمحر  هلمج  ناهج  قلخب 
دنرب  یضیف  هلمج  مشزرمآ  ز  دنرو ***  نایصع  هچ  ره  همه  رسارس 

الع  یلع  يادتقم  همه  امس ***  ضرا و  قلخ  همه  رسارس 
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یگدنیاتس  رد  وا  تاذ  يوس  یگدنب ***  رس  هش  نآ  هاگردب 
دوب  وت  تسد  هدنیاشگ  رد  نآب  دوشگ ***  تمحر  باب  نیرفآ  ناج  هچ 

یئوت  تیالو  تخت  راوازس  یئوت ***  تمحر  باب  هدنیاشگ 
نیلسرملا  دیس  یبن  دعب  ز  نیشناج ***  ناهج  رد  ارم  رم  یئوت 

تسین  وت  نوچ  ةدنیاشگ  تمحرب  تسین ***  وت  نوچ  ةدنب  نم  هاگردب 
تسه  هچ  ره  دش  ياپ  رب  وت  تسد  ز  تسد ***  يالاب  تسد  وت  وچ  مرادن 

لزی  مل  رواد  یئوت  مدرمب  لزا ***  ات  دبا  زا  نم  رای  یئوت 
تسین  هار  وت  رارساب  اریسک  تسین ***  هاگآ  سک  نم  زج  وت  رس  ز 

دیلک  شنیرفآ  رب  رد  یئوت  دیدپ ***  شنیرفآ  وت ز  وچ  دیاین 
تسنم  تسش  ریز  رد  وت  زا  ناهج  تسنم ***  تسد  وت  تسد  راک  ره  ز 

ارت  دناد  دنوادخ  ربمیپ  ار ***  وت  دناوخ  دنوادخ  تیادخ 
راگزور  تیدنوادخ  زا  اپب  راک ***  هدنوادخ  قیالخ  رب  یئوت 

یئوت  شنیب  مشچ  ناهج  قلخب  یئوت ***  شنیرفآ  هدنرآ  رب 
تسادخ  راک  وت  راک  هک  نادزیب  تسار ***  راک  وت  ار ز  اوس  ام  همه 

تسرپ  نادزی  رهد  دش  وت  راک  ز  تسه ***  هچ  ره  دش  ياپ  رب  وت  تسد  ز 
شورخ  رد  هدش  ناهیک  وت  توص  ز  شوجب ***  یتیگ  ود  ره  دش  وت  فطل  ز 

دش  راک  ورس  ترونب  ارناهج  دش ***  رادیدپ  ترون  یتیگ ز  ود 
تسار  تشگ  تیدنوادخ  تسد  ز  تست ***  ادیپ ز  تسادیپ  هچ  ره  همه 

تست  نامیپ  وچ  نادزی  نامیپ  هک  تست ***  نامرف  دنتسه  هچ  ره  همه 
تسج  وت  زا  نیرفآ  ناهج  ارناهج  تسرد ***  دش  نم  راک  وت  رسارس ز 

كانم  رد  ددو  وید  دش  وت  مان  ز  كاپ ***  نادزی  مان  وت  دمآ ز  رب 
تست  ادیوه ز  ار  ام  هچ  ره  همه  تساوخ ***  دنوادخ  ارنآ  هچ  ره  همه 

ادخ  مان  وت  مان  دمآ ز  رس  ادخ ***  ماکب  مدش  اهراک  وت  ز 
دنب  شقن  هدش  يدنلب  تسپ و  هب  دنلب ***  تسپ و  ياراد  وت  تسد  ز 

تسادخ  تسد  تسار  وت  يوزاب  ز  تساپب ***  تدوجو  زا  همه  دوجو 
تست  تسد  زا  هدنز  اوس  ام  همه  تست ***  تسد  زا  هدنزان  دنوادخ 

دنک  یئادخ  راک  دنوادخ  دنک ***  یئاشگ  لکشم  وت  تسد  هچ 
مانالا  ریخ  تخادرپ  هچ  ندناوخ  ز  مامت ***  دش  ادخ  زاین  زار و  هچ 

لوسر زانج  هگنآ  دندومن  لوسر ***  زامن  زا  هاش  تخادرپ  هچ 

ار فیرش  رکیپ  نآ  ریما  ندومن  نفد  ار و  ترضح  هزانج  نتشادرب  رکذ 

دنتشارفارس  نودرگب  کیالم  دنتشادرب ***  ياج  زا  شتوبات  وچ 
يارگ  نودرگ  لیلهت  توص  هدش  يارس ***  ود  دش  لیلهت  زاوآ  رپ 
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دوب  لیلهت  لیربج  توص  همه  دوب ***  لیربج  توص  زا  رپ  مه  ناهج 
سب  تسا  وا  هدنیاپ  دنوادخ  سک ***  دنوادخ  زا  ریغ  تسین  یلع 

دوب  لیلهت  لیربج  توص  همه  دوب ***  لیربج  توص  زا  رپ  مه  ناهج 
لوزن  يدرک  لیربج  هرجح  نآ  رد  لوتب ***  هاگ  رجح  دب  هرجح  نآ  هک 

هانپ  نید  وا  نامرفب  هدومن  هاگمارآ ***  شرهب  زا  هرجح  نآ  رد 
دنتخاس  هگیاج  دحل  رد  وارو  دنتخادرپب ***  شرهب  ربق  یکی 

تفرگ  اج  هگیاج  نیرب  شرعب  تفرگ ***  اج  هگیاجنآ  رد  نوچ  یبن 
دناوخن  ار  یگدنز  طخ  هنامز  دنام ***  رادناهجیب  ناهج  یتفگ  وت 
ور  بآ  زا  رپ  يور و  درگ  زا  رپ  وم ***  هدیلوژ  لیربج  لیئاکم و 

کلف  نیمز و  مه  رب  دیچیپ  هب  کلم ***  كولم و  خر  همه  هدوخش 
وج  هدید  رب  هلمج  مغ  هداهن ز  ور ***  دیشروخ  مرش  زا  هدیشوپب 
ناهن  نادزی  يور  هدش  مدرمب  ناج ***  هتفر  نت  رسارس ز  ارناهج 

روک  رهد  نشور  هدید  هدش  روشن ***  روش و  داتفا  رد  یتیگب 
رشبلا  ریخب  متام  درد و  زا  رپ  رپ ***  لاب و  هتخیر  ورف  کیالم 

نیتملا  لبح  دنب  مه  هتسسگ ز  لیئربج ***  رپ  هتسکش 
نامز  نیمز و  ناچیپ  هتشگ  مهب  ناهج ***  شقن  كاپ  هدش  رسارس 

سک  ياورپ  هن  یتیگب  ارناسک  سفن ***  دماین  رب  مغ  زار  یسک 
دوب  هآ  هلان و  زا  رپ  ینامز  دوب ***  هآ  هلان و  رب  رهد  همه 

شورس  کناب  هلان  هحون و  زا  رپ  شوگب ***  مد  امد  ار  ناهج  يدیسر 
دوب  دنویپ  دنبلد و  هن  ارناهج  دوب ***  دنوادخ  یب  نامز  نیمز و 
نوگلین  نامسآ  هماج  هدش  نوخ ***  هدید  زا  درک  ناور  هنامز 

نیرب  شرع  داتفا  رتسکاخب  نیشن ***  متام  هتشگ  نیرب  رهپس 
رادم  رارق و  هدنامن  ار  ناهج  راکدرورب ***  تفر  ناگدرورپ  ز 

داب كالاچ  خرچ  يا  نمشد  ارت  داب ***  كاچ  نامسآ  يا  هدرپ  ارت 

دیوگ رابتعا  یب  يایند  يرادیاپان  رد 

رادمجک  یئوت  داهن و  جک  یئوت  رابتعا ***  وت  راک  همه  درادن 
يرواد  ینک  نادزی  يارادب  يروای ***  رس  مدرمب  يرادب 

تسین  باب  نیا  رد  هر  ار  هشیدنا  هک  تسین ***  بات  ار  راتفگ  هک  میوگچ 
رایشوه  كریز و  رگا  یتسه  وت  راگزور ***  هب  درم  يا  وت  نک  هگن 

راگزور  شدرگ  بش و  زور و  ز  رادیاپان ***  رهد  شدرگ  نیاب 
نوگلین  دبنگ  يدرک  جک  ز  نود ***  يایند  ياهیتساران  ز 

امویب  نیا  شیک  دب  شیدنا و  دب  اقب ***  افو و  يرادن  مدرمب 
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تسیرزآ  وا  راک  زا  نینوگب  تسیروای ***  رس  نادرمب  ارنآ  هن 
رایشوه  هنازرف و  رای  واب  راک ***  زاس  هر  مدرمب  مدرگن 

تساسراپان  رای  ناجب  هشیمه  تسایحیب ***  لد و  یب  هراک و  افج 
هتخاس  درخ  یب  درخ  یب  اب  هک  هتخاب ***  جک  هریخ  نادرخب  اب  هن 

( 302  ) هحفص دروآ  نیبج  رب  هرگ  نادرمب  دروآ ***  نیک  رهم و  هر  ناکینب 
هاگن  نادرم  کین  هر  درادن  هار ***  نادرمب  هنیک  رپ ز  شلد 

تسا  نمیرها  رای  لدب  ناجب و  تسا ***  نمشد  وا  هدنراد  يارادب 
لسگ  لد  وا  زا  هتشگ  هک  سکنآ  شوخ  لد ***  ناج و  هتخاس  دب  هنیک  نادب 

تسین  راتفگ  شیجک  يوس  زجب  تسین ***  راک  رس و  شهار  نادرمب 
زیرگ  رد  ناتسار  وا  یجک  ز  زیتس ***  رپ  شرس  نادرمب  هشیمه 

تسا  نمشد  نیدب  نید و  نادرمب  تسا ***  نیمرها  لد  دب  ةدنزیتس 
یمد  يدرمب  دراین  رب  یمد  یمدرم ***  رس  درادن  مدرمب 

ءادو  يور  هدرک  نانز  يوسب  داهن ***  دب  نآ  مدرم  نمشد  دوب 
تسا  نمشد  لد و  دب  ناینادزیب  تسا ***  نمشد  ار  هدننیرفآ  ناهج 

هاگن  ار  یتسار  هر  درادن  هاگن ***  درادن  ار  جک  هار  زجب 
یتساک  رب  هدوسآ  لد  هشیمه  یتسار ***  رد  تسین  وا  نید  لد و 

شور  ار  یتسار  هر  درادن  شنک ***  دب  نآ  تسا  نیک  رپ ز  شلد 
دای  رآ  مج  ماج  زا  دیشمج و  ز  داهن ***  دب  نیا  نیئآ  تسین  ام  هچ 

مادم  برش  وج ز  ملد  ياود  ماف ***  لعل  یم  نکفا  ردنا  ماجب 
شوک  دادیب  خرچ  دروآ  کشرب  شورخ ***  درآ  رب  ات  وگب  برطمب 

وبس  درد  زاس  ملد  ياود  وج ***  هئشن  یم  وچ  مدرگ  هک  یم  هدب 
مدمآ  ناهن  اراکشآ  نیا  زا  مدمآ ***  ناجب  نودرگ  روج  زا  هک 

انگنت  نیا  زا  دیدرگ  گنت  لد  هک  اون ***  روآ  رب  مبابر  گنچ و  ز 
ماف  لعل  یم  نک  مغ  يارادم  ماجب ***  یم  نیشتآ  نیا  وت  نکفا  رد 

ناشف  شتآ  تشگ  ملد  مغ  زا  هک  ناشف ***  شتآ  لد  رب  مشتآ  نآ  زو 
مهد  تنادکاخ  نیا  زا  یئاهر  مهد ***  تناهج  راک  یناشن ز 
دابقیک  رسفا  دش  داب  رب  هک  رای ***  وت  يراین  نادزی  راک  زا  هک 

لسک  لد  ناهج  راک  مدرگ ز  هک  لد ***  روآ ز  رب  یئاون  ینغم 
دروآ لاحم  لایخ  ياود  دروآ ***  لاحب  ار  لد  هک  یئاون 

دیوگ ریما  بانج  ندومن  فیصوت  ینغمب و  باطخ 

هار  نادرم  کین و ز  نادرم  ز  هار ***  نادرم  روآ ز  رب  یئاون 
نک  هدادلد  نارای  تیاور ز  نک ***  هدازآ  نادرم  تیاکح ز 
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زاس  راک  رس و  ناتسرپ  نادزی  هب  زاس ***  رای  ارم  یقاب  نارای  هب 
تسارپ  وداج  خرچ  نیا  راتفر  ز  تسدز ***  دش  نید  راک و  زا  تفر  لد  هک 

مدب دزاس  هدنز  ار  رهد  مد  مج ***  ماج  وز  هک  یم  نآ  یقاس  هدب 
نک  هدنیاپ  رمع  رضخ  نوچ  ارم  نک ***  هدنز  یم  ماج  نآ  زا  ار  ملد 

شورخ  رپ  ناکم  نامز و  مزاس  هک  شوجب ***  روایب  ار  ملد  یم  نآ  زا 
یمد  احیسم  نوردگب  میامن  یمدرم ***  ارم  رگ  ینک  یم  نآ  زا 

نم  رای  یمد  رگ  دوش  یم  نآب  نم ***  راتفگ  ددرگ ز  هدنز  ناهج 
بایماک  موش  يوجماک و  موش  بآ ***  یم  ناز  مشتآ  رب  وچ  یناشف 

لگ  بآ و  مروآ  روط  ران  مد  لد ***  نیئآ ز  ون  یئاون  مرآ  رب 
سرتسد  دوب  مروت  يانیم  ب  سبق ***  یسوم  روط  درب  مران  ز 

شورخ  کیالم  كولم و  رب  من  ز  شون ***  هداب  یمد  مدرگ  ماج  ناز  هچ 
راگزور  شدرگ  منز  رب  مهب  راکشآ ***  دنک  ناهنپ  زار  ممد 

منک  ایحا  هدرم  دص  ود  مد  رهب  منک ***  یسیع  راک  مدبمد  مدز 
لد  راک  همه  مزاس  رادلد  ز  لد ***  رارسا  میوگ  نالد  بحاصب 

رگن  لد  موش  رگید  گنرواب  رس ***  گنروا  تفه  نیاب  مراین 
دایب  مرآ  دنوادخ  حدم  ز  داش ***  زوریف و  تخت  نآ  رب  منیشن 

بش  هریت  نیا  نشور  روخ  وچمه  منک  بل ***  راتفگب  میاشگ  شحدم  ز 
ناهن  زار  رارسا  شاف  منک  مایب ***  مرآ  یناهنپ  زار  یسب 

منک  یئادخ  نایادخ  روشکب  منک ***  یهاشداپ  نخس  لها  رب 
مروآ  راگن  نآ  ناهج  يور  ز  مروآ ***  راب  راپ و  ناهج  راکب 

رامد  نادنب  شقن  زا  نم  مرآ  رب  راگن ***  رپ  نآ  زا  میامن  ارناهج 
امن  هر  هر  نادرمب  هر  نیا  زا  اون ***  روآ  رب  هر  نیا  زا  ینغم 

اپ  دیآ ز  دنتسه و  هچ  ره  همه  اج ***  دمآ ز  رب  نودرگ  هک  یئاون 
مهد  یئانشآ  ناتسار  يوس  دهد ***  یئاون  ار  ناج  هک  یئاون 

ناور  مرآ  ردنا  اون  ناز  نتب  ناج ***  هزات  مدزاس  رگ  هک  یئاون 
منک  ینابزمه  ناینادزی  هب  منک ***  یناشفرد  نخس  رحب  ز 

نم  زار  نم  زاجعا  شاف ز  دوش  نم ***  زاجعا  شاف  دوش  یتیگب 
نامسآ  دبنگ  نآ  بیز  منک  نایب ***  مرآ  رهوگ  لد  يایرد  ز 

راوهاش  رهوگ  یسب  رد  یسب  راثن ***  میامن  ناسانشرهوگب 
مروآ  راوخ  میس  رز و  رهوگب  مروآ ***  راثن  یتیگ  ود  مزبب 

داب  كاخ و  شتآ و  رب  بآ  نزب  داهن ***  شتآ  بآ  نآ  یقاس  هدب 
داهن  جک  دبنگ  همه  مرآ  رب  دابب ***  مکاخ  بآ و  شتآ و  زا  هک 

منک  ارادم  نایوگ  تسار  رب  هک  منک ***  اراکشآ  یتسار  هر 
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مروآ  ناهج  ون  ناتساد  نآ  زا  مروآ ***  ناتساد  نخس  لها  هب 
یتساک  یجک و  زا  نشور  منک  یتسار ***  هر  میامن  ار  وا  رم 
نهک  ناهج  متفگ  ون ز  دوش  نت ***  هدنز  نم  راتفگ  دیامن ز 

زار  ياناد  رادناهج و  دب  وا  هک  زارد ***  ار  نخس  میامن  یحدمب 
مرثوک  یقاس  رگتحدم  هک  مرت ***  رعش  رثوک ز  کشر  درب 

نم  زاغآ  یتیگ ز  ود  ره  دوش  نم ***  زاوآ  ددرگ ز  هدنز  ناهج 
مرگاینخ ود  ره  ردق  اضق و  مرتفد ***  نامسآ  رتفد  دوش 

دیوگ ینم  تنا  باطخب  بطاخم  امنا و  ریرس  نیشن  دنسم  ینف و  هاش ال  حدم  رد  راتفگ 

بش  زور و  ةدننیرفآ  دوب  هک  بل ***  راتفگب  میاشگ  یحدمب 
يرتشم  هم و  رهم و  تشگ  ناور  يرفولین ***  گنروا  رب  شمان  ز 

لگ  بآ و  زا  مرآ  روط  ران  مد  لد ***  نیئآ ز  ون  یئاون  مرآ  رب 
تسوا  ماجنا  نارود ز  ماجنارس  تسوا ***  مان  زا  نشور  ناهج  ات  ناهج 

ملق  حول و  ياپ  رب  هتشگ  وا  زا  مدع ***  زا  دوجو  ادیپ  هتشگ  وا  زا 
باتک  ددرگ  حول  رتفد و  ملق  بارتوب ***  یحادم  وچ  میامن 

ما  هماخ  یندروخ  زا  درآ  ملق  ما ***  هماخ  زا  تردق  دی  دسیون 
دودو  بر  هاگرد  کیاکی ز  دورد ***  مدامد  ام  رب  دنتسرف 

تسوا  راوازس  شیاتس  انث و  تسوا ***  راک  يرگتحدم  هک  یجارک 
( 303  ) هحفص

ناکمال  ات  زاوآ  رپ  ناکما  ز  نایبورک ***  درو  نم  مظن  دوش 
بجع  مظنب  ناناوخ  مظن  همه  بل ***  دنیاشگ  رب  همه  تحدمب 
مشهاوخ  نآ  هچ  ره  همه  مدنهد  مشزرمآ ***  دنهاوخب  نادزی  ز 

رگداد  رواد  يوس  ممظن  ز  رس ***  هفرغ  زا  دنرآ  رب  کیاکی 
وت  هار  زجب  یهار  دیئوپن  وت ***  هاگردب  یهار  تسیچ  زا  هک 

رامش  زورب  ممرج  رامشم  وت  رامش ***  یب  رم و  یب  وا  مرج  دوب 
هانگ  ار  وا  وت  یشخبب  رگ  دزس  هاوخ ***  رذع  وت  يوس  دش  مظن  نیاب 

یهد  شناکم  اجنآ  دوخ  برقب  یهد ***  شنانج  دلخ و  يوس  ناکم 
هاوخ  رذع  شدناوخ  وا  حادم  هک  هانپ ***  یحدمب  هتسج  وت  يوسب 

تسور  وت  يوس  مظن  نیدب  ار  وا  هک  تسوا ***  تاجاح  هچ  ره  همه  روآ  رب 
رگداد  نیا  مظن  نیاب  اشخبب  رسب ***  رس  وت  يوس  ناک  راک  دنک 

نابرهم  رواد  نیا  وت  هر  هدب  نانج ***  يوسب  ار  شا  هدنسیون 
تشز  راک و  هنگ  دشاب  دنچ  رگا  تشهب ***  مرخ  شخب  شا  هدنناوخب 

اج  میزاس  هلمج  نیرب  دلخب  ادخ ر  دریذپ  ار  کلم  ياعد 
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منک  ینارماک  نیرب  دلخب  منک ***  یهاوخ  حدم  یمه  ممظن  ز 
میروآ  زاسب  ار  نخس  یناهن  میروآ ***  زاین  کیالم  رهب  ز 
زاین  یب  رواد  يا  تهاگردب  زاین ***  مشچ  زاب  همه  هدومن 
یتف  هشنهاشب ال  کیاکی  ام ***  ناهانگ  رسارس  یشخب  هک 

زار  ياناد  وت  زاین و  یب  یئوت  زاین ***  يور  يراد  وت  يوسب 
راگدرک  نیا  ياشخبب  رب  امب  راگدرورپ ***  اناد و  وت  ینامب 

رادغ  ياند  ندش  انف  رد  همان  تحیصن 
يادخ  زا  ریغب  سک  اب  دنویپم  يار ***  هزیکاپ  دنمدرخ  يا  الا 

تسب  دنویپ  دهع  رد  هک  سکنآ  شوخ  تسکش ***  ار  وا  دنویپ  هک  سکنادب 
امن  یلاخ  ياج  هگیاج  نیا  زا  ارس ***  یجنپس  نیا  سکب  دنامن 
سب  دیواج و  تسه  ام  دنوادخ  سکب ***  یجنپس  يارس  دنامن 

تشگ  زاب  دوخ  دنوادخ  يوسب  تشذگ ***  دمآ  هک  ره  نادکاخ  نیا  رد 
تسین  رادافو  یکاخ  رای  سکب  تسین ***  رای  نادکاخ  نیا  رد  ار  یسک 

درپسب  نامسآ  زا  تیاپ  رگا  درذگب ***  رگا  نودرگب  رس  ارت 
كاخ  هریت  لد  رد  وت  ياج  دوب  كاقم ***  دشاب  هرهب  وت  ماجنارس 
هام  دیشروخ و  دندرگ  وت  مکحب  هاگیاج ***  کلف  رب  ارت  رگ  دوش 

تسیک  هدنب  نیا  هک  نک  هگن  شنیبب  تسیز ***  تسیزور  دنچ  رگا  ار  یسک 
كاله  ددرگ  ماکانب  وک  یسک  كاخ ***  ریز  ناهگان  دور  ناک  ینت 

یگدنز  واب  يزیشپ  زا  سا  مک  یگدنب ***  يوعد  دنک  هنوگچ 
نک  هدنیاپ  دنوادخ  زا  بلط  نک ***  هدنز  لد  زیخ و  رب  درم  يا  وت 

دنمجرا  مج  دیشمج  وچ  يدرگ  هک  دنلب ***  یتیگب  يزاس  مان  نانچ 
ینک  يزارفرس  هم  دیشروخب و  ینک ***  يزاب  تسد  کلف  راکب 

نیرب  رهپس  ددرگ  وت  ماکب  نیگن ***  ریز  هلمج  ناهج  يرآ  رد 
كاخ  هریت  نامگ  یب  وت  ياج  دوب  كاغم ***  رد  تنت  دتفا  رد  هگانب 

دنکفا نیک  رپ ز  نیمز  رب  ارت  دنکفا ***  نیمز  رب  ارت  هنامز 

ینادواج يارسب  نتفر  یناف و  يارس  نیا  زا  نتشذگ 

هالک  تخت و  میهید و  یگرزب و  هاگتسد ***  یهاج و  بحاص  رگا 
تسا  رگنالوج  هزین  رسرب  ترس  تسارد ***  ناطلغ  كاخ  لد  رب  تنت 

نادکاخ  نیا  زا  نتفر  تقو  امب  ناهج ***  يادخ  نامرف  هداد  نینچ 
كاخ  هریت  ام  يور  رب  دنزیرب  كاغم ***  رد  ناهن  ار  ام  دنزاس  هک 

وت  ماجنارس  هریت  كاخ  دوب  وت ***  ماجنا  زاغآ و  تسا  نیا  هک 
كاخب  یتفر  زاب  يدمآ  كاخ  ز  كاغم ***  كاخ  مدیرورپ ز  تنم 
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زاس  هدنیاپ  دنوادخ  اب  ورب  زاین ***  یب  نآ  نیا و  هگ  رد  دوش 
يرگنب  نوگن  رس  همه  ار  نیمز  يرگنب ***  رگا  نیب  ادخ  مشچب 

تسا  یمد  احیسم  ندیشک  رد  مدب  تسا ***  یمیرم  ناهن  یکاخ  هرذ  رهب 
يادخان  یسب  وا  نوچ  قرغ  هدش  يارگنافوط ***  حون  سب  رحب  نیا  رد 

تسادخ  یتیگب  یقاب  تسوک  یسک  تسایبنا ***  رپ  كاخ  نماد  همه 
لیئربج  دص  ود  شیاوه  درگب  لیلخ ***  نارازه  دص  شنماریپب 

ناوختسا  ةراپ  اب  كاخ  زجب  ناشن ***  یتیگب  ینیبن  ناشیا  زا 
تسا  ربمغیپ  كاپ  رگا  خیش  رگا  تسرد ***  یتیگب  وکنآ  ره  دریمب 

تسین  هراچیب  هراچ  نیا  رد  ار  ینت  تسین ***  هراچ  نیا  رد  ندرم  زار  یسک 
ادخ  درادن  رتهب  هدنب  ناز  هک  ادخ ***  لوسر  راکب  نک  هگن 

تشذگ  رد  نت  نا و ز  هنوگچ ز  تشذگ ***  رب  نهک  رید  هنوگچ ز 
تفرگ  اج  دحل  جنکب  هنوگچ  تفرگ ***  يوأم  جارعمب  وک  یسک 
نت  دش ز  ناور  شناور  هنوگچ  ندب ***  رد  ناور  اهناج  دوب  نآ  زا 
تفای  ماک  نادکاخ  لزنم  رد  هن  تفای ***  مارآ  كاخ  رتسب  زج  هن 

دایب  يدرم  نادرم  درادن ز  داهن ***  دب  دب  نیا  تسا  هراک  افج 
دنکفا  كاغم  رد  نارورس  یسب  دنکفا ***  كاخب  نادرم  ریش  یسب 

هاگب ناهاشداپ  دروآ  كاخب  هالک ***  دیابر  ار  نارورس  رس  ز 
يرپسب  هر  كاخ  يوس  شنیب  هب  يرذگب ***  رگا  كاخ  نماریپب 

ناهم  ناوختسا  زجب  یباین  ناهشنهاش ***  قرف  زجب  ینیبن 
ناشک  رسارس  ینیب  كاخ  همه  ناشن ***  ینیبن  ناشیا  زا  كاخ  زجب 

تسین  هزاوآ  زج  ناشیا  زا  یتیگب  تسین ***  هزادنا  هک  نادنچ  دنتشذگ 
یکدنا  زا  تسا  كاخ  زاوآ  رپ  یکی ***  نارازه  دص  زا  هزاوآ  ز 
هاگماد  هن  هاگآ و  ماد  هن  هک  هار ***  ماد  نیا  زا  دنتشذگ  رب  یسب 

تسین  ماجنارس  یناشن  یتیگب  تسین ***  ماجنارس  یناشن  ناشیا  زا 
نیرق  شنادب  دب  وا  راتفگ  هک  نید ***  داداب و  ياناد  تفگ  شوخ  هچ 
رانک  رب  یئ  هتخت  دشن  ادیپ  هک  رازه ***  دش  ورف  یتشک  هطرو  نآ  رد 

مدع  دش  یمد  زا  همه  دوجو  مد ***  دندیشک  رد  مدب  کیاکی 
اسراپ  رگا  تسا  داهن  دب  رگا  ادخ ***  هناگی  زج  یسک  دنامن 

دندمآ  كاغم  هریتب  رسارس  دندمآ ***  كاخ  هریت  نیاب  کیاکی 
ریپ  خرچ  هن  رادیدپ  دش  وز  هک  ریگ ***  هزادنا  ربمغیپ  راک  زا  وت 

نوخز  رپ  ةدید  اب  تفر و  نورب  نوگلین ***  ةدرپ  نیا  زا  ماجنارس 
نک  هشیپ  درخ  شاب و  دنمدرخ  نک ***  هشیدنا  يآ و  شوهب  شراک  ز 
رارقرب  هن  تسا و  رادیاپ  هک ن  رادمجک ***  شدرگ  نیزوت  یئوج  وچ 
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( 304 هحفص ( 
نک  هاگآ  شیوخ  لد  هر  نآ  زا  نک ***  هار  يوس  ور  ناورهر  يوس 

تسب  دنویپ  هک  ره  اب  دنویپن  تسد ***  رهد  نیا  ناماد  نک ز  اهر 
نک  هاتوک  دنیامن  هتوک  وچ  نک ***  هاج  زا  جنگ و  زا  تسد  یهت 
ریمب  ندرم  تقو  زا  شیپ  دوخ  وت  ریزگان ***  ناهگان  ام  میریم  هچ 
تسادخ  هار  هار  نیمه  یتیگب  تسار ***  نادرم  هار  ةویش  نیا  هک 
یسب  یتیگب  دشابن  سکنآ  هچ  یسک ***  نادرم  شیپ  رگا  دریمب 

دنک  یناگدنز  شندرم  نآ  زا  دنک ***  یقاب  شیوخ  یناف  نت 
امن  یلاخ  ياج  هگیاج  نیز  وت  اج ***  دنزاس  تخد  رپ  وت  زا  شیپ  هچ 

تسین  راوازس  ار  وا  چیه  زجب  تسین ***  مارآ  ياج  هگیاج  نیا  هک 
تسیگناخمه  هنوراو  سیلبا  هب  تسیگناگیب ***  هناخ  نیا  زا  ماجنارس 

نتخادرپ  هدنراد  ياراد  هن  نتخاس ***  دد  وید و  اب  تسوکین  هن 
نتفای  وا  وچ  ناوتب  هن  رگید  هک  نتفات ***  یسک  زا  ور  تسوکین  هن 

تسادخ  يور  رادومن  اجنآب  تسامنهر ***  ادخ  يور  يوس  نآب 
نتخادرپ  سیلبا  وید و  زا  لد  نتفات ***  ادخ  يوس  تسوکین  هچ 

گنردیب  ور  هناخ  نآب  ناباتش  گنت ***  ياج  نیا  زا  یتشگ  گنتلد  هچ 
تسین  هناشاک  هناخ  نیا  رد  ار  ناسک  تسین ***  هناخنادکاخ  زج  هناخ  نیا  هک 

زاس  شیوخ  ۀناشاک  هناخ  نآ  رد  زارد ***  یهاوخ  وت  یناگدنز  رگا 
وج  هناشاک  هناخ  نآ  رد  ار  ادخ  وج ***  هناخ  نآ  روج  زا  لد  ياود 

نادواج  نک  تسرفب  هناخ  نآ  رد  نادکاخ ***  نیا  رد  ياراد  هچ  ره  همه 
هابت دشابن  يزیچ  كاخ  زج  هک  هاگمارآ ***  هناخ  نیا  رد  یئوج  وچ 

نافرع لها  زا  يراگدای  نتفگ و  نخس  فصو  رد 

نتلیپ  یسب  ناوجون و  یسب  نهک ***  خرچ  رود  زا  هک  اغیرد 
رادم  ناهیک  ناناولهپ  یسب  راقو ***  نودرگ  نارادمان  یسب 

كاغم  ياج  كاخ  هدش  ناشیا  رب  كاخب ***  هداهن  نت  رسب  رس  همه 
یسب  ددنخب  يداشب  مدکی  هک  یسک ***  ددنبن  لد  نود  رهد  نیا  رد 
زارد  یناگدنز  واب  دیاب  هچ  زآ ***  رامیت و  تسا و  سرت  ياج  همه 

تسین  رادافو  یکاخ  رای  سکب  تسین ***  رای  نود  رهد  واب  ار  یسک 
نمجنا  یسب  دراد  دنچ  رگا  نهک ***  ناهج  رد  یسک  دنامن 

كاغم  رد  دبا  ات  اهلاس  دتف  كاخ ***  هریت  دوب  شیاج  ماجنارس 
يارگنوخ  یلد  اب  نیبب  ارناهج  يار ***  هزیکاپ  درم  يا  وت  نک  هگن 

رسپ  يا  كاخ  هریت  نیا  يوس  یمد  رظن ***  رگ  ینک  نیب  ادخ  مشچب 
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رگن  نادزی  مشچ  رگا  یئامن  رس ***  شوگ و  هدید و  زجب  ینیبن 
نخس  زا  ریغب  دنامب  يزیچ  هن  نهک ***  ناهج  رد  یسک  دنامن 

داد  داد  ناهج  رد  نخس  زا  وا  هک  دازکاپ ***  یسودرف  يوگنخس 
ریذپلد  ۀتفگ  وا  راتفگ  هچ  ریپ ***  خرچ  ةدننیب  ود  هدیدن 

دازن  ردام  يداتسوا ز  وا  هچ  داتسوا ***  وا  تسه  نخس  لها  هب 
دنمجرا  نخس  دش  وا  راتفگ  ز  دنلب ***  دمآ  هیاپ  وا  زا  ار  نخس 

تسوا  دنوادخ  دنا و  هدنب  همه  تسوگتفگ ***  نخس  رد  ار  هک  ره  رگد 
دنا  هدنمرش  زین  ناگدنب  نآ  زو  دنا ***  هدنب  نیرتمک  شرد  كاخب 

وگتسار  نخس  رد  وا  وچ  دشابن  وا ***  دننامب  نارودب  دماین 
نخس  رد  ناور  دش  وا  قطن  همه  نتب ***  ناج  وا  زا  دیایب  ار  نخس 

دنسپ  دش  يدزیا  هگرد  رب  هک  دنلب ***  دش  نخس  رد  شا  هیاپ  نینچ 
داهن  ار  نامز  نیمز و  يانب  دادب ***  دزیا  هچ  ره  زا  رتهب  نخس 
نمز  نامسآ و  نخس  زا  اپب  نخس ***  زا  اپب  دش  نامز  نیمز و 

درک  داجیا  دنتسه  هچ  ره  همه  درک ***  دای  نخس  نوچ  نیرفآ  ناهج 
نخس  زا  تسه  تسه  ناهج  ات  ناهج  نخس ***  زا  تسه  هچ  ره  همه  ادیوه 

ارس  ود  رد  دنتسه  هچ  ره  همه  اج ***  دمآ ز  رب  وا  ۀتفگ  کی  ز 
داد  زا و  تفگب  نوچ  بل  دنداشگ   *** داهن یکاپ  نایوگ و  زغن  نخس 

نیمز  رب  نامسآ  زا  دنار  نخس  نیرفآ ***  ناهج  تفگ  شنابز ز 
داهن  یسرکب  دیروآ و  دنلب  داز ***  كاپ  یسودرف  هراب  رگد 

نخس  يور  هزات  وا  راسخر  ز  نهک ***  دش  ناوجون  وا  راتفگ  ز 
یئ  هدنیوگ  حدم  نآ  زا  زور  بش و  یئ ***  هدنب  نیمک  نم  وا  هاگردب 
هاگراب  نآ  كاخ  رد  هرذ  یکی  هار ***  كاخ  نیمک  نم  هگراب  نآ  رد 

متساریپ  هناهاش  خاک  یکی  متسارآ ***  همان  نیا  يو  راک  ز 
ناهج  رد  دوب  ممان  همان  نیا  زا  نامز ***  نیمز و  تسا و  ملاع  ات  هک 

مدش  یمارگ  نادزی  کیدزنب  مدش ***  یمان  مان  نیا  زا  یتیگب 
رامد  دمآ  رب  ناوید  كاپان  ز  راگتسر ***  ما  همان  زا  دش  یتیگ  ود 

متشاک  نخس  مخت  توهالب  متشارفا ***  ردنا  شرعب  ار  نخس 
دندش  نانیب  كاپ  ممد  زا  همه  دندش ***  ناوخ  نیرفآ  همه  کیالم 

نیرفآ  ناهج  زا  نیرفآ  نمب  نیز ***  هچ  مدومن  ار  نخس  دنمس 
لیلد  هر  نآ  رد  مدنآ  تشگ  نمب  لیئربج ***  مد  زا  دیسر  مدامد 

متخاس  ناتساد  یکی  ناهیکب  متخارفارس ***  ناویکب  ار  نخس 
يار هدنخرف  نایادخ  روشک  ز  اشگ ***  ناهیک  نایادخ  ناهیک  ز 

دیوگ هدیمح  فاصوا  يزادرپ و  نخس  فصو  رد 
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دیوگ هدیمح  فاصوا  يزادرپ و  نخس  فصو  رد 

متشاک  نخس  مخت  توهالب  متشارفا ***  رس  ار  نخس  دنمس 
نیرفآ  ناهج  نارورپ  ناج  ز  نیب ***  دنوادخ  نالد  انیب  ز 

تسرد  ناشیا  زا  دش  ادخ  راک  هک  تسخن ***  زور  ناراگ  دنوادخ 
وج  دنوادخ  ناینادزی  ز  وگ ***  قولخم  نانیرفآ  قلخ  ز 

ساپس  مدرکن  نادزی  کین  زجب  سانش ***  نادزی  ناتسرپ  نادزی  ز 
ناهج  ود  ره  تشگ  اپب  ناشیا  زا  ناور ***  اه  نتب  ناج  همه  ناشیا  زا 

كاخ  داب و  شتآ و  شیالآ  ز  كاپ ***  نادزی  دننام  كاپ  همه 
امن  دوخ  همه  یتیگ  ود  قلخب  اپب ***  ناشیا  زا  یتیگ  قلخ  همه 

رگداد  رواد  همه  مدرمب  رشبلا ***  ریخ  دهع  رهب  کیاکی 
ریپ  ناویک  رهم و  اپب  ناشیا  زا  ریت ***  رهم و  هم و  ناشیا  راتسرپ 
ناشیورین  یتیگ ز  ود  ادیوه  ناشیور ***  زا  یسکع  نیرب  رهپس 

امنهر  ادخ  ناهیکب  نادزی  هچ  ادخ ***  ناهیک  هچ  کیاکی  ناهیکی 
متخارفا  ندرگ  ناتساد  نآب  متخآ ***  ناتساد  یکی  ناشیا  زا 

هار  كاپ  رواد  يوس  متسجب  هاوخ ***  رذع  دوخ  ناهانگ  رهب  ز 
كاخ  هریت  زا  متفر  نامسآ  يوس  كاپ ***  بآ  نآ  زا  متسش  همان  هیس 

( 305  ) هحفص متشاک  نخس  مخت  وچ  یتیگب  متشارفا ***  رب  رس  هم  ناویک و  ز 
دنمجرا  مدش  نم  ناتساد  نیا  زا  دنلب ***  شتفگ  دمآ ز  هیاپ  ارم 

متفاتشب  دنوادخ  يوسب  متفای ***  نود  رهد  نیا  زا  یئاهر 
هانگ  گنر  بآ  نیا  زا  متسشب  هار ***  راداد  كاپ  يوس  متسجب 

تشز  رادرک  راک و  زا  رود  مدش  تشهب ***  ضایر  رد  دش  ياج  ارم 
مدمآ  نیسپ  زور  ناسآ ز  لد  مدمآ ***  نیشنمه  ناینادزی  هب 

يرواد  واب  رسارس  هداتف  يرگتعافش ***  مراد  زور  نآ  رد 
لالجلاوذ  رواد  اب  رای  مدش  لالم ***  درگ  هریت  لد  مدودز ز 
متخاس  ناینادزی  نادزی و  هب  متخادرپب ***  نینوک  راک  زا  لد 
مرثوک  یقاس  رگتحدم  هک  مرت ***  رعش  رثوک ز  کشر  درب 

ناهج راگدرک  اب  رای  موش  نابز ***  میاشگ  رب  یلع  حدمب 

نانمؤم ریما  ناوید  زور  یضاق  ناب و  رد  کیالم  هشنهاش  یحادم  نایب  رد 

يرگتحدم  حدم  نآ  زا  مدرگ  هک  يروای ***  ارم  دمایب  نادزی  ز 
تسا  روخ  رد  اجک  روا ا  نم  يانث  تسا ***  رگشیاتس  نادزی  هک  ار  یسک 

تسامنهر  وا  حدم  رد  دنوادخ  تسادخ ***  رب  وا  زا  شیاتس  انث و 
تسا  روخ  ردنا  هن  اه  نخس  نیا  نمب  تسا ***  رگید  یسک  زا  نخس  نم  زا  هن 
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متفای  هر  دنوادخ  برقب  متفات ***  نادکاخ  نیا  زا  ار  نانع 
ما  یجار  نیرب  تشهب  رصقب  ما ***  یجان  نخس  زا  هگماد  نیا  رد 

تختب  متسج  ياج  هپس  كاخ  ز  تخر ***  كاپ  رواد  يوس  مدیشک 
ناوخ  حدم  ارمرم  نایسدق  همه  نایسدق ***  مدمه  ناهج  رد  مدش 
نم  يور  زا  داش  مدبمد  هدش  نم ***  يور  رب  هدروآ  خر  کیاکی 
راب  راک و  نیا  زا  هگآ  تشگ  ملد  رای ***  زوریف  دنوادخ  اب  مدش 

تسرپ  نادزی  نایاسراپ  شوخ  وچ  تسد ***  هلمج  ناهج  راک  متسشب ز 
نامأوت  لد  ناج و  نت و  مدومن  ناور ***  نشور  ناریمض  نشور  وچ 

ناکمال  يوس  رب  مدش  ناکما  ز  نادکاخ ***  شیالآ  زا  كاپ  مدش 
رای  دیدرگ  كاپ  رواد  نمب  راگدرک ***  یحادم  هچ  مدومن 

نادواج  متخاس  ناور  تنجب  ناهج ***  راب  راک و ز  متشذگ ز 
مدمآ  هاوخ  رذع  هگراب  نآ  رد  مدمآ ***  ادخ  رای  راوازس 

ادخ  رواد  يوس  نم  يوس  هدش  ادخ ***  رواد  يور  نمب  نایامن 
راک  هگآ ز  راک  نیا  زا  تشگ  ملد  رای ***  زوریف  دنوادخ  اب  مدش 

راگدرک  تمحر  لباق  هدش  رای ***  هدنراد  يارادب  متشگ  هچ 
مدمآ  ناهج  هاگراب  يوس  مدمآ ***  ناکمال  يوس  ناکما  ز 

یهرمه  نایسدق  زا  تشگ  منت  یهت ***  دش  ناج  ناج ز  نت و  زا  ملد 
متفای  هر  دنوادخ  يوسب  متفای ***  هگیاپ  نیرب  دلخب 

تسد  هدنراد  ياراد  يوس  مدز  تسه ***  هچ  ره  ناکم  نوک و  متشذگ ز 
يرگتحدم  تسا  هدومن  نادزی  هک  يرگشیاتس ***  یحدمب  مدومن 
دنک  یلیئربج  کلف  رد  کلم  دنک ***  یلیلد  نودرگب  شرون  هچ 
ناکمال  رب  زان  دوش  ارناکم  ناکم ***  رد  اپ  فطل  زا  وچ  دراذگ 

ناکم  نوک و  دنتشگ  داش  نم  ز  نابز ***  مدوشگ  رب  وا  حدم  رد  وچ 
تسرپ  نادزی  دنتشگ  حدم  نیا  زا  تسه ***  هچ  ره  همه  یتیگ  ود  نورد 

دنتساوخ  مشزرمآ  راداد  ز  دنتساخ ***  اپب  نادزی  يوس  همه 
ناکم  نوک و  حدم  نیا  ناوخ  انث  ناوخ ***  حدم  نیمالا  حور  سودرفب 

نیرب  شرعب  ناوخ  اون  کیاکی  نیرب ***  دلخ  بل  همه  هداشگ 
هار  نادرمب  ار  وا  ياشخبب  هانگ ***  رپ  ةدرپ  نیا  وت  برای  هک 
دنربمغیپ  ناصاخ  هک  نانآب  دنرورس ***  تهگ  رد  رب  هکنانآب 

رگداد  ندناوخ  تحدم  یپ  رس ***  هدروآ  رب  يروح  رصق  ره  ز 
نانج  خاک  مظن  نیا  زا  زاوآ  رپ  نابز ***  درو  هدرک  ناتساد  نیا  زا 

نیرفآ  رازه  دص  نمب  يدیسر  نیرب ***  دلخب  مدامد  ناشیا  زا 
يرتسگانث  میانث  رب  همه  يرگتحدمب ***  محیدم  رد  همه 
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زاب  درک  يروآ  رذع  ياهنابز  زار ***  ياناد  دزن  مشزرمآب 
زاب  شخب  نمب  ار  وا  ناهانگ  زار ***  ياناد  ياراد  كاپ  يا  هک 

نانج  روصق  نایسدق  همه  نایبورک ***  دندوب  هچ  ره  همه 
نیب  شیپ  هدش  مهانگ  رذعب  نیرفآ ***  ناج  ياراد  کیدزنب 

سامتلا  یپ  هداشگ  رب  نابز  ساره ***  رپ  همه  نادزی  کیدزنب 
رذگ  رد  وا  ناهانگ  زا  امب  رگداد ***  ةدنراد  كاپ  يا  هک 

میب  ناهر و ز  خزود  ار ز  وا  رم  میرک ***  راگدرک  يا  وت  اشخبب 
تسد  هدروآ  رب  مهانگ  رذعب  تسرپ ***  نادزی  دندوب  هچ  ره  همه 

هاوخ  رذع  وا  راک  زا  میشاب  هک  هانگ ***  رپ  ةدنب  نیاب  رگنب  هک 
نیرفآ  ناج  رادناهج  يوسب  نیما ***  لیئربج  نابز  هدوشگ 

تسوا  راوازس  شیاتس  انث و  تسوا ***  راک  يرگتحدم  هک  یجار  هک 
نیرفآ  ناهج  برق  راوازس  نیرب ***  دلخ  تسه  وا  راوازس 
لوبق  هاگب  هتشگ  هتفریذپ  لوسر ***  قحب  ناشیا  زار  دوش 

هاوخ  رذع  ۀقرف  نینچ  مراد  هک  هانگ ***  ار  نم  دنوادخ  دشخبب 
راودیما  هتشگ  نیرب  دلخب  راگزور ***  شیالآ  زا  كاپ  موش 
زغن  راتفگ  ار ز  لد  يرایب  زغن ***  هزیکاپ  دنمدرخ  يا  زین  وت 

ناتسار  زا  تسا  ناتساد  نیا  هک  ناتساد ***  نیا  زا  روایب  مد  یمد 
تسا  رت  رثوکب  بل  ار  هدنب  نیا  رم  تسا ***  رد  تنجب  وا  ةدنسیون 

رگن  رد  ناتساد  نیاب  ار  ادخ  رگن ***  نادزی  يانیب  مشچ  ابا 
نک  هزاوآ  رپ  یتیگ  زار  نیا  زا  نک ***  هزات  ناتساد  نیا  زا  ار  ملد 

رایشوه  مدرم  یسک  دنیبن  راگزور ***  رد  هک  اغیرد  اغیرد 
دنمک  یتیگب  نادرم  هکلب  مک  هچ  دنا ***  مک  ناراتسود  نود  رهد  نیا  رد 

تسین  راک  رس  ار  وا  رایشه  هب  تسین ***  رایشه  ياج  نادکاخ  نیا  رد 
درخ  یب  زجب  رد  رهب  یباین  دد ***  وید و  زجب  وس  رهب  ینیبن 

ناد  زار  هدش  اراکشآ  ودع  ناهن ***  تلزع  جنک  رد  هتشگ  یلو 
دد  وید و  کلم  حور و  درادن ز  درخیب ***  زا  دنمدرخ  رتورف 
ناورجک  اب  رای  هدش  هنامز  ناهج ***  رد  یتسار  یسک  هدیدن 

جنس  راتفگ  رادیدپ  دب  رگا  جنپس ***  يارس  نیا  رد  هک  اغیرد 
ناهن  جنک  هن  مناهج  جنگ  ز  ناهج ***  رد  دب  شاف  نم  زار  همه 

يرد  شش  ۀناخ  ناهن  رد  دبن  يروشناد ***  رهم  ةرهم  رگا 
نت  جنپ  شش و  یتیگب  ادیوه  نم ***  جنگ  رومان  دب  رادیدب 

( 306  ) هحفص اج  دنمدرخ  زا  ارس  نیز  یهت  ارس ***  نیا  رد  تسین  درخیب  زجب 
يروای درخیب  رب  هدرک  ناهج  يروشنادب ***  نادان  مان  هدش 
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تشاد  تسد  يروشناد  دیابب ز  تشارف ***  رس  يروشنادب  نادان  هچ 
بارش  انیمب  دراد  هک  شنامگ  بآ ***  یلاخ ز  تسه  شا  هزوگ  نیلک 

تسیک  هدنناد  نادان  هک  دناد  هچ  تسین ***  هاگآ  وچ  وا  لد  شناد  ز 
نم  رکم  زجب  ار  وا  تسین  شوخ  هک  نهک ***  نادکاخ  نیا  رد  اغیرد 

ناشن  اجنآ  رو  شناد  ینیبن ز  ناروشناد ***  ار ز  یسک  ینیبن 
ياج  هدرک  ناروشناد  ياج  ربا  يار ***  سیلبا  نایوخ  وید  همه 

نامز  يا  وت  ناز  وا  رب  فادص  ود  نامسآ ***  شدرگ  يا  وت  رب  وفت 
هاگ  هاگیبب و  دوخ  رب  نعل  ینک  هاگن ***  یئامن  رگ  دوخ  راتفرب 

تسرپ  تب  همه  رسارس  یناهج  تسد ***  تشادرب  هدنیاپ  دنوادخ 
هتفای  یبن  ار  دوخ  دنوادخ  هتفات ***  وا  يور  زا  يور  همه 

شیک تشز  درم  نآ  زا  یتیگب  شیوخ ***  هناگیب  لدیا ز  وت  یئوج  هچ 
یسب  یتیگب  يدید  هک  منادن  یسب ***  یتیگب  ياراد  هکیا  الا 

نف  رکم و  زجب  ینیبن  يزیچ  هک  نخس ***  یئوگچ  نادان  اناد و  ز 
تسیهلبا  نتساوخ  ناشن  شناد  ز  تسیهت ***  شناد  نوراوره ز  دنیا  هچ 

تسین  راوازس  ار  ناروشناد  هک  تسین ***  راک  ورس  شنادب  ار  وا  رم 
مج  يور  رب  كاخ  هرهچ  دنک  متس ***  ناگرزب  رب  دنک  هریخب 

ارس  کلم و  كاحضب  دشخبب  اج ***  تخد  رپ  دیشمج  دیامن ز 
دروآ  نیچ  رپ ز  ورب  نادرمب  دروآ ***  نیبج  رب  هرگ  ناکینب 
ناتسار  ناتسادنیا  دناوخ  اجک  ناتسار ***  ان  رای  دوب  هشیمه 

یمد  نادرمب  دراین  رب  یمد  یمدرم ***  رس  نادرمب  درادن 
هتخادرپب  نادرم  رهم  زا  لد  هتخاسان ***  زاب  تفص  نز  نیا  هچ 

یمد  نادرمب  دشابن  ار  وا  هک  یمد ***  ره  یمدرم  وا  زا  یئوج  هچ 
لسگ  رب  نهک  رید  لها  لد  لد ***  راک  زا  یهاگآ  هکیا  الا 

تسین  دنمدرخ  رب  وا  دنویپ  هک  تسین ***  دنویپ  يور  واب  ار  سک  هک 
يرتمک نز  دیوج ز  دنویپب  يرس ***  نادرم  دنویپب  درادن 

مانا لوسر  مع  نبا  نیرخالا  نیلوالا و  مولع  لمکم  نیدلا  بوصعی  نینمؤملا و  ریما  نتفای  رارقتسا  تفالخ  دنسم  رب  ناتـساد  زاغآ  رکذ 
مالسلا هیلع  بلاطوبا  نبا  یلع  نابرد  کیالم  هاشنهاش  مالع  کلم 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ناتسار  هتفگ  زا  ونشب  نونک  ناتساد ***  هدنریذپ  يا  الا 

تشگ  راداد  كاپ  تبون  رگد  تشذگ ***  ردنا  رگید  تبون  نوچ  هک 
نیرفآ  ناهج  ياج  تشگ  نیمز  نیمز ***  یلاخ  تشگ  نانمیارهز  هک 
كاپ  نادزی  نارود  رود  دش  هک  كامس ***  زا  تشذگ  رب  کلم  ياون 
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تشگ  رادیدپ  هم  زک و  يداهن  تشگ ***  رادیدپ  تبون  جنپ  وا  رب 
يامن  دوخ  دش  شرع  رد  دنوادخ  ياج ***  درک  نوچ  دنوادخ  ياجب 

ادخ  ریغ  دنوادخ  ياجب  ازس ***  ار  ةدنب  ره  هن  نتسشن 
سک  دنوادخ  زا  ریغب  دنیشن  سک ***  دنوادخ  ياجب  دیاشن 

نیلسرملا  دیس  زجب  ددرگن  نیشناج ***  نیلسرملا  دیس  رب  هک 
نیمالا  حور  یحو  وا  زا  دریگ  هک  نیشناج ***  دوش  وا  ادخ  ياجب 

يدمرس  تلوص  دش  رادومن  يدمحا ***  دنسم  رب  هیکت  دز  هچ 
رگداد  رواد  خر  زا  دیدب  رشبلا ***  ریخ  راسخر  راسخر  ز 

دیدپ  نادزی  يور  وا  رادید  ز  دیدپ ***  نادزی  يامیس  شیامیس  ز 
شخرف  خر  زا  ناهج  دش  ناوج  شخر ***  رون  دش ز  نامسآ  نیمز 

وا  ياشامت  رد  دش  وحم  کلم  وا ***  يامیس  شرع  رد  دیبات  هچ 
کمس  ات  امس  زا  دش  زاوآ  رپ  کلم ***  كولم و  شرف  شرع و ز  ز 

نارواد  رواد  تبون  دش  هک  نارگ ***  يدانم  يادن  دمآ  رب 
ناهج  هوکش  هلمج  تسپ  هدش  نامسآ ***  رب  دیبات  هچ  شهوکش 
رس  دروآ  رب  يروح  هفرغ  ره  ز  رگن ***  نادزی  مشچ  اب  سودرف  ز 

دنرگنب  نیرفآ  ناهج  يورب  دیرگنب ***  نید  ياراد  يوس  ات  هک 
زار  ياناد  دننیب  دننیبب و  زاس ***  راک  رداق  تردق  همه 

نابز  هدوشگ  کیالم  كولم و  نامسآ ***  رد  لیلهت  حیبست و  ز 
تسرپ  نادزی  نایوج  دنوادخ  تسد ***  هدروآ  يو  يوسب  تریح  ز 

هار  شرف  نایسدق  هدید  همه  هانگ ***  رهب  هراظنب  شیوسب 
نیشناج  دش  دنوادخ  ياجب  نیلسرملا ***  دیس  رگد  راب  هک 

زاب  هدیدرگ  شرع  رد  یتیگب  زارف ***  دمآ  ربنم  هشرع  رب  وچ 
دید  شرع  رد  هچنآ  دید  هشرع  نآ  رد  دیرگنب ***  نیمالا  حور  هشرع  نآ  رد 

ادخ  شرع  تایآ  دید  ناهج  ادخ ***  رون  شرع  رد  دید  نایع 
دیدب  نآ  دب  هدید  رد  هچنا  ناهن  دیدب ***  نادزی  يور  ناکم  نوکب و 

نیرفآ  ناهج  يور  دید  یمه  نیرب ***  شرعب  هگ  نیمز  رد  یهگ 
وا  راک  زا  دنام  ورف  یتفگش  وا ***  رادید  دید  یمه  وس  ره  ز 

نایع  دش  نیرفآ  ناهج  هوکش  نامسآ ***  رب  دیبات  هچ  شهوکش 
نیمز  يوس  درک  هگن  مدرمب  نیرب ***  خرچب  دش  نایع  شردق  هچ 

نیرفآ  ناج  درک  نیمز  رب  رظن  نیمز ***  رب  رظن  ار  وا  داتفا  هچ 
بیرق  ینا  تایآ  تشگ  نایع  بیجم ***  دمآ  رادومن  توعدب 

رگد  یناور  دش  ناور  اهنت  هب  رگد ***  یناور  دش  ناهج  مشچب 
كاپ  رون  تقاط  ارکاخ  اجک  كاغم ***  لها  نادزی و  يور  اجک 
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رصب  یب  ناگدنب  دهاش و  ادخ  رگ ***  هدنشوین  زار  رپ ز  ناهج 
رگن  نادزی  دندرگ  هک  یمشچ  هن  ربخ ***  يو  زا  دنشون  هک  یشوگ  هن 

( 307  ) هحفص
ارگ  نادزی  تسا  روک  مشچ  اجک  ادخ ***  يار  كاردا  تسار  سک  هن 

رگداد  رواد  ناهج  لالج  رگ ***  هولج  ناکم  نوکب و  دش  نآ  زا 
ادخ  يور  تشگ  نایع  مدرمب  امن ***  ور  وا  يور  دش  هچ  مدرمب 

دوبن  هگآ  هدید  وا  رادید  ز  دوبن ***  هر  شندید  يوس  نک  هگن 
تسد  لد ز  هدید  شندید  زا  دش  تسب ***  هار  رظن  رب  شخر  غورف 

وا  رادید  يور  ار  خرچ  اجک  وا ***  راتفگ  بات  ار  رهد  اجک 
نیب  دنوادخ  یتیگ  ود  شیور  ز  نیرفآ ***  ناج  یحو  نایع  شزار  ز 

نابز  دیاشگ  نوچ  نیرفآ  نابز  ناهج ***  رد  وا  راتفگ  بات  اجک 
وا  زاسمد  تسین  يرگید  وا  زج  وا ***  زار  نوچ  دنوادخ  دنادن 

مدع  متک  احیسم ز  درآ  رب  مد ***  وچ  درآ  رب  احیسم  يادخ 
دای  لیربج  درک  ادخ  یحو  ز  داشگ ***  بل  وچ  دنوادخ  رکذب 

لیلج  شرع  يوس  رب  یحو  درب  لیئربج ***  وا  زار  زا  تساوخیمه 
درک  شومارف  ار  وا  رکذ  همه  درک ***  شوگ  وگتفگ  نوچ  لیئاکم 
نیرب  شرعب  لزان  شرف  نآ  زا  نیرفآ ***  ناهج  یحو  تشگ  یسب 
دومن  شیاتس  ار  وا  رم  نادزی  هک  دوزف ***  شیاتس  رب  نانچ  نادزیب 

نایب  درآ  یمعم  نیا  بات  اجک  نابز ***  تقاط  زار  نآ  رد  درادن 
تفهن  زار  دوب  ناهن  دینش و  تفگ ***  هدنیوگ  هکیزار  هدنشوین 

دوب  زار  مرحم  يرگید  اجک  دوب ***  زاب  يا  يور  رب  زار  رد 
دوبن  هگآ  هدنشوین  زا  ریغب  دوبن ***  مک  ار  لقع  وا  رکذ  يوس 

زاب  درک  ار  هدید  نیمز  يوسب  زاین ***  راز و  راک و  زا  تخادرپ  وچ 
دوتس  ار  ادخ  یئاتس  دوخ  نآب  دوشگ ***  یئاتس  دوخ  بل  مدرمب 
منم  یماما  تسه  رگا  ارناهج  منم ***  یمارگ  نادزی  کیدزن  هک 

راکشآ  راگدرورپ  راک  نم  ز  راگدرورپ ***  مسا  ینعم  منم 
نیمالا  حور  ياشخب  حور  منم  نیرب ***  شرع  يارآ  دنسم  منم 

راکشآ  دومن  یتیگ  ود  راگن  راگدرک ***  نم  تسد  زا  هکنآ  منم 
تشرس  مدآ  كاخ  لگ و  متسد  ز  تشز ***  ابیز و  شقن  هدنراگن 

مرگ  شنیرفآ  نم  هکلب  اجک  مرترب ***  همه  شنیرفآ  زا  نم 
تسب شقن  ار  شقن  نیا  نم  تسد  ز  تسه ***  هچ  ره  رگا  شنیرفآ  منم 

دجسمب ریما  ترضح  ندرب  فیرشت  نایب  رد 
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تشادن  یتسد  رادناهج  نم  زجب  تشاذگ ***  ارناهج  شقن  داینب  وچ 
دوب  تسدنیا  رد  رد  ةدنیاشگ  دوشگ ***  نادزی  وچ  شنیرفآ  رد 

درک  رادیدب  شنیرفآ  همه  درک ***  رای  ارم  شنیرفآ  رد  هچ 
نیرفآ  ناهج  يور  دید  ناهج  نیبج ***  زا  باقن  مدوشگ  رب  نم  هچ 
راگزور  یتسه  دش  رادیدب  راگن ***  یتسه  شقن  نم  تسد  دش  هچ 

دنب  راک  نم  دنپ  زا  رمالاولوا  دنب ***  راک  ارم  دنپ  رمالاولوا 
یمدمه  واب  رگ  ممد  يدرکن  یمد ***  احیسم  يدرکن  احیسم 

یتخوس  شنت  شتآب  انیسب  یتخوماین ***  ممالک  زا  میلک 
دناشن  رد  لگب  ار  وا  رم  شتآ  ز  دناوخب ***  رذآ  روپ  ارم  مان  هچ 

رشبلاوب  هبوت  دش  هتفریذپ  رظن ***  مدرک  هچ  شیوسب  تمحرب 
تسب  دهع  نم  تسد  زا  دنوادخ  تسلا ***  زور  کیالم ز  كولم و 

لسر  ایبنا و  ربهر  منم  لبس ***  يامنهر  منم  ناشیاب 
نیسپاو  مد  ات  لزا  زور  ز  نیرب ***  شرع  يالابب  ریزب و 

زار  ياناد  زار و  ربهر  منم  زاب ***  زار  رد  نم  رب  هار  ره  ز 
دیسر  ناویکب  کیالم  شورخ  دیسر ***  نایاپب  نوچ  وا  ياهنخس 
اون  شورخ و  وس  رهز  دمآ  رب  اجز ***  دمآ  رب  کیالم  كولم و 

شرف  شرعنآ  ياپ  رب  دندوب  هک  شرع ***  ناکس  یسرک و  نامیقم 
هتفای ان  ياج  رگد  قیالخ  هتفات ***  رپ  هب  رپ  سب  کیالم ز 

ار لیئربج  ياج  برع  ندومن  لاؤس  نایب  رد 

ناوج  یتشگ  ریپ  شندید  زا  هک  ناور ***  ورس  وچ  یناوج  هگان  هک 
رگن  نادزی  وچ  نادزی  کیدزنب  رس ***  درک  شکب  اج و  دمآ ز  رد 

ادخ  رواد  وت  ناگدنب و  همه  امنهر ***  همه  رب  وت  يور  يا  هک 
وت  هاگرد  كاخ  همه  رسارس  وت ***  هاگ  رد  هدنب  نیرتمک  همه 

کلم  كولم و  سنا و  نج و ز  ز  کلف ***  هن  ره  ناکس  نامیقم و 
نیبج  تهار  كاخ  رب  هدوس  همه  نیمالا ***  حور  لاکیم و  لیفارس و 

راک  دنوادخ  ار  ناگدنب  یئوت  راگزور ***  هدننیرفآ  یئوت 
تسین  وت  نوچ  يروای  ار  دنوادخ  تسین ***  وت  نوچ  يرواد  ناهج  ارناهج 

دنتخورفا  دنوادخ  غارچ  دنتخومآ ***  وت  زا  یگدنب  همه 
دناوت  هار  نامرفب و  هداتس  دنا ***  وت  هاگراب  هدنب  همه 

تست  تسد  زا  تسین  یتسه و  یمه  تست ***  تسد  اهراک  هدنیاشگ 
ادخ  زا  لیلخ  لاؤس  لاثم  ادف ***  نم  ارت  يا  منک  یلاؤس 

تسادخ  شرعب  ات  نیمز  يورب  تساجک ***  مدنیا  لیربج  هک  یئوگ  هک 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 798 

http://www.ghaemiyeh.com


ناد  زاریا  یلیربج  وت  اتفگب  ناهن ***  زار  ياناد  دینشب  وچ 
لیلج  راگدرک  رب  تسنایع  لیئربج ***  یئوت  نادنخ  تفگ  واب 

تسیکی  مدزنب  ادیوه  ناهن و  تسین ***  هدنشوپ  وت  زار  چیه  نمب 
راگدرورپ  هدرورپ  ياسانش  راگزور ***  شدرگ  زا  هکنآ  دوب 

مخ  لیربج  داد  دوخ  يالابب  مد ***  زارنیا  رد  رواد  كاپ  دز  وچ 
كاپ  نادزی  راک  وت  راک  يا  هک  كاخ ***  دیسوب  كاخ و  رب  داتفیب 

یئوت  شنیب  مشچ  ار  دنوادخ  یئوت ***  شنیرفآ  روآ  دیدپ 
رشبلا  ریخ  وت  راک  ياسانش  رگداد ***  رواد  هدنیاتس 

تسنت  رد  ناج  وت  يور  ارناهج ز  تسا ***  نشور  ناکم  نوک و  وت  يور  ز 
لیلج  بر  وت  یناگدنب  امب  لیلد ***  ار  ام  وت  امنهر و  یئوت 

نیمالا  حور  شرع  زا  دمآ  دورف  نیمالا ***  حور  تخادرپ  وچ  شحدم  ز 
اج  ناراد ز  زار  لد  دمآ  رب  اون ***  کناب  تساوخ  نالدبحاص  ز 
دورد  شنیرفآ  ناهج  زا  دیسر  دورف ***  ربنم  دما ز  وچ  نیتسخن 

نیب  دنوادخ  شیور  کیاکی ز  نیرب ***  شرع  کیالم ز  كولم و 
دنتشاد  وا  دهع  رب  مشچ  همه  دنتشارفا ***  رس  نتسب  دهع  یپ 
دندمآ  نارواد  رواد  يوس  دندمآ ***  ناور  وا  يوس  وس  رهب 

تسب  دهع  دوخ  تسد  اب  هراب  رگد  تسپ ***  الاب و  دنوادخ  نیتسخن 
(308  ) هحفص دومن  یتسه  دنوادخ  ار  وا  رم  دوتس ***  ار  وا  يدنوادخ  ادخ و 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما 

دش  زارمه  دنوادخ  اب  ادخ  دش ***  زاب  اه  هدرپ  ناهن  زار  ز 
ادخ  وزاب  تسد و  ناز  هک  یتسد  هچ  اپب ***  ناز  ادخ  تسد  هکیدهع  وچ 

تسب  دهع  ادخ  تسد  تسد  نآب  تسلا ***  دهعب  نیتسخن  زور  هک 
زاب  تسب  ادخ  تسد  دهع  نآب  زار ***  هدیشوپ  دوبیم  هدرپ  نیا  رد 

نیما  لوسر  تسد  تسد  نآ  هک  نیقی ***  دشنامگ  زا  کلم  كولم و 
دوتس  ار  ادخ  تسد  تسد  ناب  دودو ***  يادخ  مکحب  هگنآ  سپ 

رشبلا  ریخ  تسب  ادخ  تسدب  رگداد ***  رگ  نامیپ  تشگ  رگد 
مامت  یتیگ  دنوادخ  تسدب  مانالا ***  ریخ  نامیپ  دهع و  دش  وچ 

نم  تسد  دش  هدنیارگ  نودرگب  نم ***  تسد  يورین  دش  وت  تسد  وچ 
دیدپ  شنیرفآ  دش  تسد  نیاب  دیرفآ ***  ناکم  نوک و  تسد  نیاب 

تسب  تسد  نیاب  یتیگ  ود  راگن  تسلا ***  دهع  شقن  ةدنراگن 
دوبن  یتسد  وت  نوچ  رگا  ار  ادخ  دوبن ***  یتسرپ  قح  ناکم  نوکب و 

راکشآ  دش  هچ  میوگ  هک  منادن  راهب ***  مرخ  دننامب  دش  ناهج 
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يدمرس  تیار  دش  رادیدپ  يدمحا ***  تیار  دش  رادومن 
رگداد  رواد  ناهج  لالج  رگ ***  هولج  ناهج  رد  شا  هولج  زا  دش 

نیرفآ هام  رهم و  شخر  غورف  نیرفآ ***  دوجو  شدوجو  ياوه 

دوخ راوگرزب  ردپ  اب  ع )  ) نسح ماما  ندومن  تعیب  رکذ  رد 

باتفآ  ةدننیرفآ  دوب  هک  باجح ***  نودب  یئور  تشگ  نایع 
ادخ  يور  تخورفا  رب  شیور  ز  ادخ ***  يوس  دنوادخ  دش  ناور 

رشبلا  ریخ  يامیس  تشگ  نایع  رگداد ***  ةدنراد  دهع  يوس 
يادخ  يوس  دنوادخ  دش  ناور  يامنهر ***  وا  وچ  دش  نیمز  يوسب 

دینش  تفگب و  دیان  تسار  نآ  هک  دید ***  تسد  نآ  زا  نادزی  زار  یسب 
تسرپ  نامیپ  تشگ  نیرفآ  ناهج  تسب ***  دهع  ردپ  نوچ  رسپ  تسدب 

ارگ  نامیپ  تشگ  ادخ  تسدب  ادخ ***  لوسر  تسد  هراب  رگد 
دوتس  شنیرفآ  ناج  رادناهج  دومن ***  نامیپ  هکنوچ  ردپ  اب  رسپ 

دش  دازآ  سیلبا  نامیپ  ز  دش ***  داش  اوس  ام  وا  نامیپ  ز 
دید  دنوادخ  يور  يور  نآ  زا  دیرگنب ***  ردپ  يور  هکنوچ  رسپ 

راکشآ  وا  راسخر  دش ز  وا  رب  راگدرک ***  یناهنپ  زار  یسب 
رشبلا  ریخ  ناج  وت  ناج  يا  هک  ردپ ***  ار  شرس  يور و  دیسوبب 

رشبلا  ریخ  لثم  رسپ  دراد  هک  رسپ ***  یشاب  وت  شک  ردپ  نا  کنخ 
نیشناج  رشبلا  ریخ  ياج  رب  وت  نیبشیپ ***  ار  قلخ  نم  دعب  یئوت 

رشبلاوب  تلوص  وت  نایامن ز  رشبلا ***  ریخ  وت  يور  نازورف ز 
وت  ياج  اجک  نادزی  ياج  زجب  وت ***  يامیپ  سکع  زا  نشور  ناهج 

ادخ  نیشناج  نم  ياج  رب  وت  ارس ***  ود  رهب  یتسه  یشاب و  هچ 
تشذگ رب  موس  ماما  دهعب  تشذگ ***  رد  مود  ماما  دهع  وچ 

دوخ راوگرزب  ردپ  اب  ع )  ) هللادبع یبا  ندومن  تعیب  رکذ 

لوتب  نامسآ  هم  نازورف  لوسر ***  جرب  دیشروخ  هدنشخرد 
يدمحا  هجل  رهوگ  نیمث  يدمرس ***  رد  تمحر  يایرد  ز 

نیشن  الاب  برق  هگتولخب  نیشناج ***  ادخ  لوسر  ياجب 
لوسر  شود  هزات  نتب  ششود  ز  لوسر ***  شود  شیگرزب  رسارس 

هتسارآ  نت  یبوط  لخن  ناز  هک  هتساخ ***  یبن  غاب  یلاهن ز 
رهم  هام و  ةدننیرفآ  دوب  هک  رهچ ***  دیشروخ  هام و  یکی  دمآ  رب 

هتفای  وا  زا  تعافش  دیلک  هتفات ***  وا  يوس  رب  وچ  خر  یبن 
نیسح  ناراد  زار  رگ  تعافش  نیقفاخ ***  وا  يور  زا  دیما  رپ 
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ردپ  يور  تخورفا  رب  شیور  ز  ردپ ***  يوسب  نامارخ  دمآ  هچ 
درک  بات  زا  رپ  ارناهج  ات  ناهج  درک ***  بآ  زا  رپ  شیور  هدید ز  ود 

راثن  شدرک  کشا  رد  ناگژم  ز  راوهاش ***  رد  هم  رب  دیرابب 
شوگ  دادیب  خرچ  شدرگ  يا  هک  شورخ ***  لد  زا  دروآ  رب  یناهن 

رگداد  رواد  ياک  دیدنخب  ردپ ***  زار  دنزرف  تسنادب 
داشگ  نوخ  ناهگان  شا  هدید  زا  هک  دایب ***  دمآ  هچ  ار  وا  هاگآ  دش 

تسکش  نامیپ  دهع و  نآب  مران  هک  تسب ***  دهعنیا  هکسکنآ  دهع  نآب 
مهد  رس  وا  نامیپ  دهع و  رد  هک  مهن ***  رس  نانچ  نامیپب  دهعب و 

زارد  ینامز  وا  اب  دییرگب  زار ***  دینشب  دنزرف  نوچ ز  ردپ 
دندش  ناریح  ودنآ  ندییرگ  ز  دندش ***  نایرگ  هلمج  ناهج  ات  ناهج 

سب  دندرک  هیرگناز  هیرگ  یمه  سک ***  زار  نآ  تسنادن  نکیلو 
رس  مشچ و  رب  داهنب  دیسوبب و  ردپ ***  تسد  تفرگب  هاگنآ  سپ 

تسب  دهع  نآ  هراب  رگد  نادزیب  تسد ***  دروآ  رب  نتسب  دهع  یپ 
مالس  دمآ  رد  ناتسرپ  نادزیب  مامت ***  نداهن  نادزی  دهع  دش  هچ 

دنتساوخ  اپب  کی  کی  دهع  یپ  دنتسارآ ***  تسد  نآ  دهع  زا  لد 
ریزو ریما و  زا  دوب  هک  سکنآ  ره  ریپ ***  انرب و  دنتسب  دهع  همه 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  اب  دالب  ریاس  زاجح و  لها  نتسب  دهع  نایب  رد 

يرفولین  هاگرخب  دمآ  رب  يرواخ ***  ورسخ  رگد  زور  هچ 
وا  يورین  رخسم ز  دش  ناهج  وا ***  يور  زا  دش  نشور  كالفا  هن 

رتخاب  ات  تخورفا  رب  رواخ  ز  رس ***  دروآرب  رواخ  هاگرخ  ز 
نارک  ات  نارک  زا  فص  دندیشک  نارتخا ***  دوزف  رواخ  هاگرخ  ز 
گنرد  باتش و  زا  همه  هداتف  گنر ***  هتفر  خر  شبیهن ز  میب  ز 

نیمز  نامسآ و  دش  رون  زا  رپ  نید ***  هاشنهش  دمآ  ربنم  يوس 
کمس  ات  امس  زا  دش  رون  زا  رپ  کلف ***  رب  همه  نشور  هتشگ  نآ  زا 

یهر  یتشگ  لیئاکم  نیتسخن  یهدنامرف ***  تخت  رب  تسشنب  هچ 
تفای  گنت  وا  رب  یتیگ  ود  ره  رف  تفات ***  گنر  وا  میهید  شرون ز  هچ 
داتفوا  نامگ  رد  کلف  رد  کلم  داتفوا ***  ناهج  رد  شخر  سکع  وچ 

تسار  دید  وا  دق  رب  دنوادخ  تساخ ***  هک  ناسنآ  يدنوادخ  سابل 
سانش  نادزی  تشگ  اهمان  همه  سابل ***  نآ  رد  تشگ  رگ  هولج  نآ  هچ 

تخت  یتیگ ز  ناهاش  دنداتف  تخر ***  درتسگب  یهاش  تخت  رد  هچ 
( 309  ) هحفص

داتف  رصیق  يار  رس  زا  هلک  داهن ***  رب  رسب  یگرزب  جات  وچ 
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ابق  دش  نیچ  مور و  هش  يادر  ور ***  ینامی  نت  رب  دیشوپ  وچ 
داتفوا  ناکم  تریغ ال  ناکم  داتفوا ***  ناکم  نوکب و  شرون  هچ 

لیلج  يادخ  لذ  تشگ  نایع  لیلظ ***  لظ  درتسگ  هچ  یتیگب 
كاپ  ناج  دش  رون  همه  شیور  ز  كاخ ***  يور  وا  يور  زا  نشور  دش  هچ 

دومن  یسیع  تایآ  كاخ  ره  ز  دومن *** اضیب  تسر  نب  راخ و  ره  ز 
راگدرک  رواد  دش  رادیدب  راهب ***  مرخ  دننامب  دش  ناهج 

تفای  گنر  وا  راسخر  یتیگ ز  ود  تفای ***  گنر  وا  ربص  هشرع  رب  وچ 
مشچ  دنداشگ  نادزی  كاپ  يوس  مشچ ***  دنداشگ  شیوسب  یناهج 
هام  دیشروخ  تسا  دیدن  وا  نوچ  هک  هاگ ***  جات  رب  دندید  هاش  یکی 

لیئربج  رپهش  زا  رتچ  رسب  لیلج ***  راگدرک  زا  تعلخ  ربب 
يدمحا  هعارد  هدرک  ربب  يدمحا ***  همامع  هتسب  رسب 

دش  راک  زا  هدید  شندید  زا  هک  دش ***  رادیدپ  یهاش  هصرع  نآ  رد 
هاگراب  نآ  دش  رخآ  رد  ار  هش  هک  هارب ***  دب  اه  هدید  همه  يوسب 

روک  مشچ  اجک  نادزی  يور  اجک  روه ***  رادید  شافخ و  مشچ  اجک 
ياپ  هدنراد  هنوراو  دوب  اجک  يدخ ***  يادن  دمآ  هکیئاجب 
نمرها  لد  دراد  بات  اجک  نخس ***  دیارس  نادزی  هکیئاجب 

بات  شافخ  مشچ  نآ  رد  درادن  باتفآ ***  دوش  نشور  هک  یکلمب 
زاینیب  زا  هچ  اونیب و  زا  هچ  زاجح ***  کلم  نارادمان  همه 

ریپ  انرب و  دنمدرخ  گرزب و  ریثک ***  یعمج  رهش  هیرق و  ره  ز 
زارد  يداو  لیخرس  دندوب  هک  زاجح ***  کلم  نارادمان  همه 

رپ  هدروآ  رب  یتسرپ  نادزیب  رگن ***  نادزی  مشچ  یسب  شیور  ز 
نانمیرها  كاپ  رواد  زا  هچ  نانمشد ***  شراک  نوخ ز  زا  رپ 

داتفوا  نیرب  شرعب  لزلزت  داشگ ***  نتفگب  ار  بل  هشرع  نآ  زا 
اج  ناراد ز  زار  لد  دمآ  رب  ادخ ***  مالک  زا  یتیآ  دناوخ  وچ 

لیئربج  یب  تفر  نیرب  شرعب  لیلج ***  يادخ  یحو  هشرع  نآ  زا 
دندش  نادزی  كاپ  رگ  شیاتس  دندش ***  ناریح  قلخ  وا  راتفگ  ز 

شوک  تخس  هدش  ندینش  رد  همه  شوگ ***  مشچ  همه  شیوسب  هداشگ 
هاش  راسخر  رون  رپ  دندید  هچ  هاش ***  راتفگ  هچ  مدرم  دندینش 

رگداد  رواد  زج  تسین  نیا  هک  رگیدکی ***  اب  دنتفگ  زاوآب 
میرگشیاتس  ناج  لد و  زا  ارت  میرب ***  نامرف  هلمج  وت  نامرفب 

امنهر  امب  یئادخ  يوس  وت  ادخ ***  رواد  وت  میا و  هدنب  همه 
دومن  شیاتس  تینما  لوسر  دوتس ***  نادزی  كاپ  ار  وت  نیتسخن 

سب  راوازس  یتسه  یتسه و  وت  سک ***  تسین  نیگن  جات و  راوازس 
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نیرفآ  نیمز  یتسه  یتسه و  ز  نیمز ***  نیگن  جات و  راوازس 
تسد  هدروآ  رب  نادزیب  تعیبب  تسرپ ***  يزع  هچ  تسرپ و  نادزی  هچ 

زاس  راک  ةدنراد  تسد  يوس  زارد ***  هدرک  تسد  همه  تعیبب 
كاپ  نادزی  تسد  اب  دهع  دنک  كاغم ***  نانمیرها  تسد  اجک 

ارگ  نامیپ  دنوادخ  ار  ام  هن  ادخ ***  دهع  باب  ار  وید  اجک 
باتفآ  رگ  نامیپ  شافخ  هن  باقع ***  بوقع  بات  هن  ار  سگم 

توبکنع  هجسن  نیتملا  لبحب  توبث ***  درادن  تابث و  درادن 
تسرد  دهع  ناتسرد و  ان  اجک  تسس ***  تخس  یلو  دهع و  دنتسبب 

میدق  دهعب  دیآ  نمیرها  یک  میقتسم ***  هر  دیوج  سیلبا  هب 
باتفآ رگ  نامیپ  هرز  هر  ز  بآ ***  يایرد  دهع  ار  هرطق  ره  هن 

ع)  ) ریما فیصوت  ماوع و  صاوح و  ندومن  تعیب  رد 

دیسر  ناویکب  ناغفا  دهع  نآ  زا  دیسر ***  نایاپب  نامیپ  دهع و  نآ  هچ 
رشبلا  ریخ  ياج  رشبلا  ریخ  هچ  رگداد ***  رگداد  رواد  دش  هچ 

تفات  رون  ناهج  رب  ادخ  رون  ز  تفای ***  رون  ناهج  رون  شتفرگ ز 
دیدپ  دمآ  ربمغیپ  هراب  رگد  دیدپ ***  دمآ  رواد  ناهج  ارناهج 

تفرگ  رسفا  جات  نیگن  نامیلس  تفرگ ***  رگید  تسد  زا  متاخ  کلف 
نیرفآ  نیگن  جات و  دوب  وا  هک  نیگن ***  جات و  زارفارب  دش  یهش 

دوب  روط  شتآ  لد  یلجت  دومن *** یلجت  اجنآ  هک  يرون  هک 
اپ  تسد و  ندز  درای  هدنب  اجک  ادخ ***  تسد  هچ  دمآ  رب  الابب 
اپ  نایادخ ز  روشک  دنداتف  اشگ ***  روشک  دیدرگ  هچ  روشکب 

نیرفآ  ناهج  دش  ناهج  ویدخ  نیگن ***  جات و  تفای  نیرفآ  نیگن 
نآ  رهب  زا  تشارفرب  رس  کلم  نآ ***  تخت  زا  تشگ  نامداش  کلف 

امن  دوخ  دش  هچ  یتیگ  دنوادخ  ادخ ***  کلم  تفای  دوخ  دنوادخ 
دش  رود  نانمیرها  تسد  وا  زا  دش ***  رون  زا  رپ  روشک  کلم و  همه 

رمع  ياجب  نامثع  دناشنب  هک  رگ ***  دادیب  ناوید  داش  همه 
درک  كاچ  مغ  ار ز  نمرها  لد  درک ***  كاپ  نانچنآ  وید  هدام  نآ  زا 

نیرفآ  زا  رپ  کیالم  نابز  نیرب ***  دلخ  دننامب  دش  ناهج 
داشگ  رب  ادخ  تسد  کلم  رهب  داد ***  لدع و  زا  رپ  هنامز  يورب 

تشخ  كاخ  زا  تساخ  کلم  ياون  تشهب ***  مرخ  رادرکب  دش  نیمز 
نیرفآ  ناج  داشگب  لدع  لد  نیمز ***  يور  دنوادخ  کلمب 

نامسآ  شدرگ  دش  تسار  همه  نامز ***  رود  دیدرگن  رد  ژکب 
تسا  یتسار  همه  وا  شدرگ  کلف  تخیرگ ***  نودرگ  خرچ  یتساران  ز 
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نیرفآ  ناهج  ماکب  دش  ناهج  نیمز ***  ویدخ  دمآ  دنوادخ 
یتساران  هرهش  همه  ارناهج  تسا ***  یساک  همه  نارود  راک  یلو 

رگداد  رواد  اب  هتسویپن  رگدادیب ***  رهد  نیا  هک  میوگچ 
دابع  برب  بر و  دابعب  دانع ***  نیک و  راخ و  زجب  درادن 

ساپس  نادزی  هن  سانش و  نادزی  هن  سانشان ***  دوب  ناسانش  نادزیب 
ریت  دورمن  تسد  دنز  نادزیب  ریگ ***  تسد  وا  هچ  ددرگ  دورمنب 

دروآ  نیچ  رپ ز  ورب  نادزیب  دروآ ***  نیک  هدنراد  يارادب 
دنتخات  رگداد  رواد  يوس  دنتخآ ***  غیت  نوعرف  نامرفب 

دهد یهاوگ  یئادخ  رب  ورب  دهد ***  یئادخ  کناب  دورمن  هچ 

نآ شرازگ  نایفس و  یبا  نبا  هیواعم  ینعی  هدنه  هداز  ندش  یغاط 

ناتسران  راک  زا  میوگ  نخس  ناتساد ***  يوس  مدرگ  زاب  نونک 
( 310 هحفص (  دیلپ  وید  كاپ ز  نادزی  ز  دیدپ ***  مرآ  ون  ناتساد  یکی 

نک  شومارف  یتیگ  ود  راک  ز  نک ***  شوگ  ایب  يرایشوه  رگا 
رخ  شوگ  دونشن  ناهن  زار  هک  رخب ***  رگید  شوگ  نیرفآ  شوگ  ز 

نکش  نامیپ  تشگ  ادخ  دهعب  نمرها ***  نآ  دنه  ةداز  نوچ  هک 
رگداد  رواد  اب  تفشآ  رب  رس ***  دیچیپب  نادزی  نامرف  ز 

درک  زاغآ  دنوادخ  اب  لدج  درک ***  زاب  ار  زار  رد  نادزی  هب 
نیمز  رب  وا  مشچ  شدرگ  کیب  نیک ***  مشخ و  هگرد  رهم  زا  هک 

لیف  باحصاب  لزلزت  هداتف  لین ***  دور  رد  نوعرف  تفر  ورف 
وخ  وید  یسب  داهن و  دد  یسب  ور ***  دیچیپ  وید  نآ  وچ  نادزی  ز 

شوک  هنیک  ادخ  اب  منم  کنیا  هک  شورخ ***  رد  نانمیرها  ياج  ره  ز 
ور  سیلبا  يوس  رب  دنداهن  وخ ***  سیلبا  ناداهن  دب  یسب 

دنتشابنا  نمیرها  رهم  لدب  دنتشاک ***  رب  يور  همه  نادزی  ز 
زاجح  ماش و  وا ز  تعیب  یپ  زارد ***  ناتسد  هاتوک و  تسد  هدش 

شیک  هنیک  ادخ  اب  هدش  نوعرف  وچ  شیوخ ***  ماک  رب  رصم  نمرها  دید  هچ 
دوشگ  نادزی  كاپ  اب  هنیک  رس  دومن ***  نادزی  نوعرف و  هچنآ  دومن 

نانمیرها  ماک  رب  تشگ  نامز  ناهج ***  يادخ  زا  ور  تفات  ناهج 
وید  راتسرپ  نادرم  نازورف و  ویدخ ***  ناویک  كاپ  خر  نادرمب 

ئوج  دنوادخ  مدرم  وید  يوس  ور ***  دنوادخ  مدرمب  هدومن 
دد  وید و  هدنتسرپ  یناهج  دمص ***  يادخ  لالج  ادیوه 

لوبق  هدومن  ار  نمرها  همه  لوسر ***  ادخ و  زا  ور  هدیچیپ  هب 
یگ  هدنب  ار  نوعرف  دندومن  یگدنتسرپ ***  ار  ادخ  هدرگن 
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سب  اناد و  دنوادخ  ادخ و  سک ***  زار  نیا  ياراد  مینیبن 
تسین  راتفگ  ياج  ار  دنمدرخ  تسین ***  راب  هگراب  نیا  رد  ار  درخ 

هتخورفا  رب  خر  ار  دنمدرخ  هتخوس ***  درخ  تریح  ترکفب ز 
مدبمد  یم  زیر  درخ  ياجب  مج ***  يانیم  ماج  زا  یقاس  ایب 

نک بآ  نا  زا  ار  درخ  نورد  نک ***  بان  یم  ناز  درخ  جالع 

ار ریما ع  بانج  ناشیا  ندومن  فالخ  هکم و  بناجب  ریبز  هحلط و  ندش  مزاع 

مج  هدنار  دنسم و  رب  كاحض  هک  مد ***  زارنیز  دروآ  رب  ناوتن  هک 
ناتسار  ان  راک  ناتسار  ابا  ناتساد ***  یکی  یتفگش  میآ  رس 

ویر  يداو  لیخ  رس  دندوب  هک  ریبز ***  نوچ  هحلط و  نوچ  رادبهپس 
نیب  دنوادخ  مشچ  هن  ناش  یلو  نید ***  دنوادخ  دزن  برثیب 

بات  شافخ  مشچ  نآ  رد  درادن  باتفآ ***  دوش  نشور  هکیئاجب 
یگدنز  دوب  ار  نمرها  اجک  یگدنبیز ***  تسا  رقح  هک  يرودب 

شیط  نیک و  رد  دنداتف  یناهن  شیرق ***  موق  نادرگ  ناریلد و 
مژد  وید  تشز  يوس  لد  یلو  مخ ***  تشپ  همه  نادزنب  هاگردب 

ور  هدرک  نمرها  يوس  یناهن  وک ***  دنوادخ  ریدب و  لد  همه 
تسکش  دمآ  رب  نادزی  نامیپ  هب  تسب ***  دهع  نمرها  يوس  ناشلد  هچ 

رای  كاپان  وید  اب  دندرگ  هک  راک ***  دنداهن  رب  وا  رب  یناهن 
دنروآ  دنب  نوسفا و  رکم و  یسب  دنروآ ***  دنزگ  نادزی  يارادب 

راگ  دنوادخ  يوس  هنیک  زا  رپ  رای ***  كاپان  وید  اب  دندرک  هک 
دنک  نادزی  كاپ  زا  شنوخ  بلط  دننک ***  نامثع  نوخ  یمه  هناهب 

دش  هاوخ  اوه  ناداهن  دب  نآب  دش ***  هاگآ  هحلط  ناشزار  زا  هچ 
درک  رادیب  دنوادخ  اب  نوسف  درک ***  رای  ار  شیدنا  دب  ریبز 

هار  رس ز  ار  هشیاع  میچیپ  هب  هار ***  میئوج  هبعک  يوس  کنیا  هک 
ام  راک  دوش  ام  لد  ماکب  ام ***  رای  دوش  وا  نوچ  راکنیا  رد 

دنتسارآ  نتفر  نید  هاش  يوس  دنتساخرب ***  ياج  زا  دنتفگب و 
دندمآ نارواد  رواد  يوس  دندمآ ***  نابز  رت  ناور  رد  نیا  زا 

كاپ  نادزی  ناتسرپ  نادزی  وچ  كاخب ***  رس  همه  شدزن  دنداهن 
لیلج  بر  وت  تاذ  يوگ  انث  لیئربج ***  ترد  سوبکاخ  يا  هک 

رشبلا  ریخ  وت  تاذ  ناوخ  انث  رگداد ***  رواد  همه  رب  یئوت 
نابز  درو  وت  يانث  زا  ریغب  نابش ***  زور و  لیئاکم  درادن 

دوجس  رد  هم  رهم و  وت  هاگردب  دوجس ***  رد  کلف  هن  وت  سابرکب 
زامن  رد  وت  هاگردب  کیاکی  زاین ***  يور  کیالم ز  كولم و 
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نیرفآ  ناهج  زا  نیرفآ  وتب  نیمز ***  رب  دروآ  نامسآ  کلم ز 
يرگ  شیاتس  کی  ره  میئامن  يرواد ***  نیا  رد  ام  نوچ  میرادن 

لال  تسناب  زار  ناهج  ات  ناهج  لاک ***  تسنابز  قطن  وت  فصو  ز 
ناهن  زار  هک  اتفگ  دیدنخب و  ناد ***  زار  ناش  راتفگ  دینشب  هچ 

تسیکی  مدزنب  ادیوه  ناهن و  تسین ***  هدیشوپ  چیه  نمب  یناهن 
ناد  زار  منم  یناهن  زارب  ناهن ***  ياهزار  زا  فقاو  منم 

تسپ  الاب و  اراکشآ ز  نمب  تسه ***  هچ  ره  ناهن  ناهنپ  هدرپ  نیا  رد 
تسین  زاب  سک  يور  رب  زار  رد  تسین ***  زار  مرحم  یسک  نم  زجب 

تسوزرآ  نیا  هچ  زا  نمب  ار  امش  تسود ***  هچ  ار  امش  لاؤس  میوگب 
ور  هناختب  دیئوب و  هبعک  یلو  ور ***  هبعک  يوس  نونکا  دیراد  هک 

دید  هناخ  ادخ  ادخ و  زا  تشذگ  دید ***  هناشاک  هناخ  نآ  رد  ار  ادخ 
ادخ  دهاوخ  هچ  ره  دوش  میوگچ  يار ***  تسا  نینچ  ار  امش  نکیلو 

ناشهیب  نوچ  دنتشگ  هتفگ  نآ  زا  ناشک ***  رس  تفگ و  نوچ  دندینش 
كانفوخ  هش  راتفگ  لد ز  همه  كاب ***  میب و  رپ  ياج  نآ  زا  دنتفرب 

شیرق نارس  نیک  زا  رپ  لد  همه  رفس ***  راب  دنتسب  دنتفرب و 

شرازگ هشیاع و  ندومن  وگتفگ  هشیاع و  دزنب  ریبز  هحلط و  ندمآ 

شیرق  نارس  هگردب  کنیا  هک  شیط ***  رپ ز  یلد  هگآ  دندومن 
دندمآ  ناوناب  وناب  يوس  دندمآ ***  ناور  احطب  رهش  يوس 

دندمآ  زاس  هراچ  يرواد  نآب  دندمآ ***  زارف  وا  هناخ  رد  هچ 
زاین  اب  وا  يوس  ور  دنرآ  هک  زار ***  رپ ز  یلد  اب  همه  هداتس 

راد  هدرپ  ار  هدرپ  ات  دومرفب  راز ***  راک  زا  هاگآ  دش  وناب  هچ 
ناور  نایوپ  دنتفرب  وا  يوس  نامز ***  رد  ناشدرک  بلط  دیشک و 

دنتفات  خر  هدرپ  هن  ياراد  ز  دنتفای ***  هار  هدرپ  نآ  کیدزن  هچ 
مخ  هداد  یلی  لایب  مدامد  مرتحم ***  نآ  میظعتب  کیاکی 

دید  رهم  زا  رپ  ار  نتشیوخ  لد  دیرگنب ***  ناشراسخرب  وناب  هچ 
( 311  ) هحفص

هاوخ  هنیک  مدرم  یک  تفگ  رگد  هار ***  جنر  زا  دیسرپب  نیتسخن 
یهر  شناهج  دمآ  هکنآ  یلع  یهگآ ***  نید  هاش  زا  دیراد  هچ 

وا  راک  دوب  نوچ  ادخ  قلخب  وا ***  رادرک  تسا  هنوگچ  مدرمب 
قلخ  دنوادخ  ینوا  وچ  یتیگب  قلخ ***  دنب  رد  تسین  وا  وچمه  سک  هک 

ناشهیب  نوچ  دنتشگ  هتفگ  نآ  زا  ناشک ***  رس  وا  تفگ  نوچ  دندینش 
بجع  راک  تسه  یلع  راک  هک  بل ***  رهم  رپ  دنداشگ  شیوسب 
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بیشن  زارف و  شدزن  تسیواسم  بیکش ***  رپ  وا  زا  اهلد  هتشگ  همه 
تشادن  نامرف  هار  نتساوخ  نوخب  تشادن ***  نامثع  دوخ  يوعد  رس 

گنرد  یب  وت  هاگرد  دیماب  گنت ***  تشگ  یگدنز  امب  اجنآ  رد 
میدمآ  هاوخ  رذع  وت  هاگردب  میدمآ ***  رود  هار  نآ  زا  تدزنب 

ام  رادهپس  دش  نیک  رپ ز  امب  ام ***  راک  هراچ  ینک  دیاش  هک 
ام  راوازس  ناج  لد و  زا  يوش  ام ***  رای  رگا  يدرگ  راکنیا  رد 
میروآ  زاسب  خرف  تخت  ارت  میروآ ***  زاب  هدوب  مک  تخب  همه 

تفگ  تفشآ و  رب  ناشیا  راتفگ  ز  تفنش ***  ناشیا  ياه  نخس  وناب  هچ 
راگزور  نات  هریت  دش  هک  انامه  راکبان ***  مدرم  رس  هریخ  يا  هک 
نتفای  وا  وچ  ناوتبن  رگید  هک  نتفاترب ***  يور  ناز  تسا  وکین  هن 

لوبق  سک  وا  وچ  نآ  دز  کیدزن  هک  لوسر ***  شتفگ  ود  ره  نیاب  مدینش 
یسب  شناد  دراد ز  هیاپ  رگا  یسک ***  شنیرفآ  زا  تسا  دوب  هن 
وا  راک  زا  مدنام  ورف  تریحب  وا ***  راتفگ  هچ  ناسنیدب  مدینش 

لیئربج  زا  لاکیم و  هب ز  دوب  لیلد ***  ار  لح  هار  يا  هک  متفگب 
زار  هدرپ  رد  تسناهن  يرآ  هک  زاب ***  داد  نینچ  خساپ  دیدنخب و 

لیلج  راگدرک  نوچ  لاکیمب  لیئربج ***  شمداخ  نیرتمک  دوب 
ور  مرزآب  وا  يوس  مدومن  وا ***  راک  زا  مدنام  ورف  تیرحب 

ادخ  دناد  هچ  ره  همه  یناد  وت  اپ ***  ریز  ناکم  نوک و  وت  زا  يا  هک 
ناکم  نامز و  رد  یلع  زا  ریغ  هک  نانچ ***  يدومن  شیاتس  ار  یلع 

سب  نادزی و  كاپ  دوب  انامه  سک ***  هیاپ  نآب  دشابن  دوبن و 
وگ  زار  نیا  رکذ  نمب  ینامز  وگ ***  زاب  ار  زار  نیا  وت  ار  ادخ 

دیرگنب  واب  هدومن  مسبت  دینش ***  نم  زا  زار  نیا  وچ  ربمیپ 
زار  ياناد  زار  زا  وت  یئوج  وچ  زاین ***  یب  هدنیوج  زار  يا  هک 

دنب  راک  ارو  رما  رمالاولوا  دنمجرا ***  وا  مزع  زا  مزعلاولوا 
دنیو  مزب  نانیشن  فص  همه  دنیو ***  مزع  مزعلاوذ  مزعلاولوا 

لاعن  فصب  ناشیا  دننیشن  لالج ***  زا  نوچ  مزب  نآ  رد  دنیشن 
یسب  شناد  دراد ز  هرهب  رگا  یسک ***  دسانش  ار  وا  هن  نم  زجب 

سانش  نادزی  تسه  وا  ياسانش  ساپس ***  دیامن  ار  وا  رم  نادزی  وچ 
تسین  راتفگ  ياج  وا  فاصوا  ز  تسین ***  رای  وا  فاصوا  زار  یسک 

سب  میسانش و  نادزی  كاپ  نم و  قارب ***  دش  ارف  حور و  هیاپ  ارو 
مدش  الاو  يالابب  الابب  مدش ***  ایرث  رب  يرث  زا  نم  وچ 

قاط  ربص  تقاط  دش  هکیئاجب  قارب ***  دش  ارف  حور و  دنام  ورف 
دوب  هیاس  هگیاپ  ارو  ار  وا  رم  دوب ***  هیاپ  ارم  وگ  يا  هیاپ  رهب 
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دوب  رازاب  مرگ  شخر  زا  ارم  دوب ***  رادومن  متشذگ  اج  رهب 
متفای  نانع  مه  دوخب  ار  وا  رم  متفات ***  نورب  نادزی  کیدزن  وچ 
وا  يور  زجب  وس  رهب  مدیدن  ور ***  كاپ  رواد  يوس  مدرک  هچ 

درک  زار  نآ  رکذ  همه  وا  نمب  درک ***  زاب  ار  زار  رد  نادزی  وچ 
تفگن  سک  وا  ریغ  نمب  یتفگ  وت  تفهن ***  ياهزار  همه  اجنآ  رد 

راگدرورپ  كاپ  نم و  زج  یسک  راگزور ***  رد  تخانشب  هن  ار  یلع 
دنچ  نوچ و  زا  هتشذگب  زار  نیا  هک  دنبب ***  بل  ناهج  رد  یلع  زار  ز 

ناور  وا  زا  تفای  درخ  نیتسخن  ناج ***  زرح  وا  رهم  ار  دنمدرخ 
درب  شهاگیاپ  يوس  هر  اجک  درپ ***  رگ  دبا  ات  درخ  باقع 

هار  ياج  نادب  دب  ای  هشیدنا  هک  هاگیاپ ***  نآ  زا  شیاج  تسا  تشذگ 
تسرترب نآ  زا  دنتسه  هچ  ره  همه  تسا ***  رب  شنیرفآ  هگیاپ ز  نیا  هن 

هیواعم دزنب  ناشیا  نتشون  همان  هشیاع و  زا  ریبز  هحلط و  ندیدرگ  سویام  نایب  رد 

دوبن  مدآ  كاخ  لگ و  تشرس  دوبن ***  ملاع  ود  يدوبن  وا  رگا 
نخس  وا  دوب  هتفگ  نک  رما  رد  وچ  نک ***  رما  رد  دوب  وا  رمالاولوا 

مد  میب  زا  نم  مدیشک  رد  مدب  مما ***  لوسر  مدید  وچ  شفصوب 
تسین  هار  اهزار  نیاب  ار  یسک  تسین ***  هاگآ  چیه  اهزار  نیا  زا 

دیما  ان  هدش  وناب  راتفگ  ز  دیماان ***  نآ  زا  نارای  دنتشگ  وچ 
دندمآ  ناوتان  وا  راتفگ  ز  دندمآ ***  ناون  ناج  لد و  زا  همه 
وگتفگ  رگیدکی  اب  دندومن  ور ***  دندومن  دوخ  هناخ  يوس 

دنه  روپ  رب  دنسیون  اجناز  هک  دنسپ ***  دش  ناشیار  نآ  ماجنارس 
رامش  یب  رز  میس و  تسرفب  هک  راک ***  هگآ ز  دنیامن  ار  وا  رم 

ریذپ  شناد  درم  یک  دنتشون  ریذپ ***  لد  همان  یکی  وا  يوس 
رشبلا  ریخ  رای  دوب  وناب  هک  ربخ ***  وناب  راک  زا  دندومن 

یتساک  زج  هراچ  نیا  رد  دیوجن  یتسار ***  زج  راک  نیا  رد  دیوگن 
زاس  راک  یلع  زج  یسک  دنادن  زاین ***  درادن  نادزی  يوس  زجب 

تسرد  ددرگ  وت  تسدب  هتسکش  تست ***  راک  هگیاج  نیا  هراچ  نیا  رد 
تشرس  وکین  رای  يا  هک  ونابب  تشون ***  خساپ  دناوخ  رب  هچ  رسارس 

راگدرک  ربا  دشاب  هدیدنسپ  راگ ***  دنوادخ  هر  نیا  رد  دنیبن 
يرب  نامرف  هلمج  یلع  راک  ز  يرذگن ***  نونک  نامثع  نوخ  زا  هک 

ناوناب  وناب  يا  ینادیم  وت  نامز ***  ماما  مدرمب  دب  وا  هک 
وگتفگ  یمه  شنوخ  ندرکن ز  وا ***  زا  نتشذگ  رد  دوب  وکین  هن 
دادو  زا  ریغب  ار  ام  هار  نیا  رد  داز ***  كاپ  يا  تدزن  دوب  وکین  هن 
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تسلد  راک  راکنیا  هک  یناد  وت  تسلگشم ***  یلو  نوخ  نیا  زا  نتشذگ 
ناهج  لها  دزن  دوب  وکین  هن  نامز ***  ماما  نوخ  نتشذگ ز 

دوب  ناداش  راکنیا  زا  نادزی  هن  دوب ***  ناتسرپ  نادزی  نیئآ  هن 
هانگیب  ناجب  نوخنیا  زا  نتشذگ  هار ***  هدوس  الد  نوخنیا  زا  نتشذگ 

تساوت  ناگورگ  نم  لد  لدنیا  هک  تست ***  نامرف  يار و  رگا  میوگب 
نارگ  درادن  هنامز  ار  وا  هک  نارگ ***  وس  رهز  مرآ  رگشل  یکی 

( 312 هحفص (  تسرپ  نادزی  راک  دوب  نوخنیا  هک  تسد ***  میرادب  نامثع  نوخ  يوس 
تسین  رادیرخ  تیار  يار  نیا  رد  تسین ***  راکنیا  رد  تیار  هکنیا  رگا 

یلع  راگدرک و  زجب  یناوخن  یلع ***  مانب  زج  نخس  یئوگن 
تسه  نامیا  هزات  یلع  يور  ز  تست ***  ناج  هدرپ  وا  رهم  همه 

ناهن  رد  وا  حدم  زجب  یناوخن  نابز ***  رب  وا  مان  زجب  ینارن 
ینک  ناگورگ  ردیح  رهم  لدب  ینک ***  نامثع  نوخ  زا  شومارف 
ناهج  رد  ام  راکنیا  تسوکین  هن  ناوناب ***  وناب  يا  رگنب  دوخ  وت 
رادیاپان  خرچ  شدرگ  نیبب  راگزومآ ***  نک  ار  درخ  هر  نیا  رد 

درگ  دروآ  رب  شناج  هنوگچ ز  درک ***  هچ  هنامز  نامثع  راک  رد  هک 
وربور  وا  لتق  اب  رای  ندش  وا ***  نوخ  زا  نتشذگب  تسوکین  هن 

نک  شومارف  لد  یلع  رهم  ز  نک ***  شوگ  همه  متفگ  هچ  ره  نخس 
زار  رپ ز  یلد  نامثع  نوخ  یپ  زاین ***  يدرم  نارادمان ز  همه 

نید  دنوادخ  مزرب  مدیشک  نیک ***  رپ ز  يرگشل  یکی  يوس  ره  ز 
دادو  يور  هزات  دوش  نوخ  نآ  زا  دای ***  دنیامن  ناثع  دوخ  زا  هک 
نتخاس  دوخ  دنوادخ  ار  یلع  نتفات ***  خر  راکنیز  تساوکین  هن 

کین  زاورنیا  وناب  يا  یناد  دوخ  وت  کیرش ***  وا  دوب  نامثع  نوخ  رد  هک 
دود  هچ  احطب  يوس  دش  هداتسرف  دوز ***  دروآ  ردنا  نب  هب  همان  هچ 

وا  تسد  رد  همان  نیا  داد  وا  هچ  ور ***  دروآ  هحلط  هناخ  يوس 
دش  هماگنه  مرگ  شا  همان  نآ  زا  دش ***  همان  نآ  زا  داش  سپ  هحلط  لد 

دنامب  ناریح  ناداش  تشگ  یسب  دناوخب ***  ار  رومان  همان  نآ  وچ 
لوبق  ای  در  همان  نیا  رد  دیامن  لولم ***  ددرگن  وناب  همان  نیزک 
راکبان  ار  همان  نیا  مان  دهن  راز ***  همان  نیا  زا  دشورخ  رب  ای  و 

دناوخ  شیوخ  رب  روالد  ریبز  دنار ***  هشیدنا  شخر  یسب  وس  ره  ز 
درک  هار  يوس  نارادمانرس  درک ***  هاگآ  همان  نآ  زا  ارنآ  رم 

دیکچ  نوخ  شخر  رب  رگج  نوخ  ز  دیرگنب ***  نوچ  همان  نآ  ردنا  ریبز 
لولم  ددرگ  هک  دهاوخ  همان  نآ  زا  لوبق ***  ندومن  دهاوخن  وناب  هک 

رخ  شاخرف  نادرگ  ناریلد و  رگیدکی ***  اب  دندرک  هشیدنا  سپ 
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دنرب  نوسفاب  رکمب و  هنوگچ  دنرب ***  نوچ  وا  کیدزن  همان  نیا  هک 
دوب  هداتسرف  وا  تخر  میس و  زر  دوب ***  هداتسرف  هیده  هیواعم 

راثن  مسرب  وناب  هاگردب  رامش ***  یب  هیده  سب  هداتسرف 
دنتشاک  نیک  مخت  اه  هیده  نآب  دنتشاد ***  رب  همان  هداتسرف و 

دندمآ  زاس  هراچ  يرواد  نآب  دندمآ ***  زارف  وناب  هاگردب 
زامن  شدرب  تشگ  نانک  شیاتس  زاین ***  يور  دومنب  هحلط  شرب 
دای  دومنب  هیده  همان و  نآ  زا  داشگ ***  نتفگب  ار  بل  هاگنآ  سپ 
ناد  زار  ار  همان  نآ  دناوخ  رب  هک  ناوناب ***  وناب  نآ  سپ  دومرفب 

دیدن  یئور  ارنآ  شوخ  دماین  دیرگنب ***  کیب  کی  اه  هیده  نآ  رب 
نیچ  رپ ز  خر  هدرک  نالی  يوسب  نیبج ***  وناب  هنیک  زا  رپ  هدومن 

ناد  زار  ار  همان  نآ  دناوخ  رب  هک  ناوناب ***  وناب  سپ  دومرفب 
هار  هدومیپب  ندناوخ  همان  یپ  هاگشیپ ***  رد  هدنناوخ  داتساب 

درک  زاغآ  دناوخ  هگراب  رب  درک ***  زابرس  همان  ناز  هچ  نیتسخن 
دیمد رب  ناج  وناب ز  مشخ  زا  رپ  دینش ***  وناب  دناوخ  وا  وچ  رسارس 

ار هداتسرف  هشیاع  باوج  هشیاع و  دزن  هیواعم  همان  ندیسر  نایب  رد 

شوک  دادیب  تشز  مدرم  يا  هک  شورخلد ***  زا  دروآ  رب  ناشورخ 
وج  هنیک  همه  نادزی  يارادب  ور ***  كاپ  رواد  زا  هدیچیپ  هب 

شیوخ  دنوادخ  اب  وج  هنیک  همه  شیک ***  تشز  نمیرها  رای  همه 
ادخ  رهم  لد ز  همه  هدودز  يامزآ ***  مزر  دنوادخ  اب  همه 
دنتخاس  شنک  دب  نمیرهاب  دنتخادرپب ***  نادزی  لد ز  همه 

رشبلا  ریخب  نمشد  رای و  همه  رهگ ***  دب  دب  نآ  دنه  دنزرفب 
مام  هراخ  رگج  باب و  هراکمتس  مانالا ***  ریخب  يوید  دندیزک 
دیشک  رکشل  تفه  یبن  يورب  دیشک ***  رب  نیک  غیت  ادخ  مزرب 
نبب  دیاین  زگره  هک  انامه  نخس ***  میاشگ  رب  شردام  زا  هچ 

دازن  ردام  یتیگب ز  انامه  داز ***  وید  هرایتپ  تشز  نآ  وچ 
تسب  دهع  نینچ  رگشل  نادرگب  تسشن ***  رب  نیزب  رگشل  ود  نایم 

یسب  دراد  هیاپ  ام  کیدزنب  یسک ***  دزیرب  رگ  یبن  نوخ  هک 
زاس  راک  هماگنه  مزر  رد  هک  راگزور ***  هدننیب  ود  هدیدن 

نیرفآ  ناهج  مزرب  ناشورخ  نیز ***  زارفا  رب  دنیشن  رب  ینز 
رشبلا  ریخ  ياج  رب  دندیزگ  ردپ ***  تسردام و  نینچ  شک  یسک 

ماما  مدرمب  ار  وا  دندیزگ  مانالا ***  ریخ  مصخ  ردپ  رب  ردپ 
غیت  دنوادخ  يورب  ندیشک  غیرد ***  ناشیاب  درادن  مه  نونک 
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يادخ  لوسر  نانمشد  همه  يار ***  سیلبا  ناداهن  دب  امش 
تسرپ  ازع  دیتشگ  هراب  رگد  تسد ***  دیداشگ  یتسرپ  نادزی  ز 
وجگنج  يادخ  یلو  اب  همه  ور ***  هدرک  ادخ  مصخ  يوس  همه 

دنتساوخ  ادخ  زا  نالف  نوخ  هک  دنتسارآ ***  رگشل  ادخ  مزرب 
اضر  شنوخب  ردیح  هدوب  رگا  ادخ ***  نامثع  نوخ  رد  هدوب  اضر 

هاوگ  تسدهاش و  نیرفآ  ناهج  هانگ ***  یبای  راک  هنگ  نوخب 
يادخ  زا  قلخ  نوخ  ندرک  بلط  يار ***  كاپان  قلخ  امش  رب  دوب 

راگدرک  اب  دنیوج  شاخرف  هک  راگزور ***  مدرم  اب  ضرف  دوب 
لالجلاوذ  رواد  رگداد  دوب  لامه ***  درادن  شنیرفآ  وزک 

دومن  یتیگ  دنوادخ  ار  وا  رم  دوتس ***  ار  وا  يدنوادخ  ادخ و 
ربخ  ياراد  ياریمح  يا  ناه  هک  رشبلا ***  ریخ  تشگ  نانک  مسبت 

یمه  یناوخ  هصق  وا  فاصوا  ز  یمه ***  ینادن  ار  یلع  ردق  وت 
نیرفآ  رما  تسا  راگزور  رد  هن  نیرفآ ***  راگزور  دوب  وک  یسک 

راگدرورپ  تسراگدرورپ  هک  راگزور ***  رد  تفات  شخر  سکع  وچ 
شیوخ  رفک  رب  دیتشگ  زاب  رگد  شیک ***  نید و  زا  مالسا و  هتشذگ ز 

تسرپ  يزع  دیدرگ  هراب  رگد  تسد ***  راداد  نید  زا  دیرادب 
غورف  یب  یبن  نید  دینادب و  غورد ***  رسارس  ار  نم  تفگ  همه 

دوب  ناسرت  خرچ  وا  راکیپ  ز  دوب ***  ناسآ  راکیپ  هن  وا  ابا 
ریق  يایرد  وچ  یتیگ  هدرک  نوخ  ز  ریش ***  وچ  رینب و  دشاب  هک  يراوس 

دیشک  ربنچب  نودرگ  خرچ  رس  دیشک ***  رب  رس  ود  غیت  وچ  نادیمب 
تسوا  ناوخ  نیرفآ  نیرفآ  ناهج  تسوا ***  نادیم  يوگ  ناشک  رس  رس 

( 313 هحفص (  یمه  دزانب  وز  نیرفآ  ناهج  یمه ***  دزات  وچ  شدنمس  نادیمب 
درکب  درآ  رد  نودرگ  خرچ  رس  دربن ***  مه  واب  ددرگ  خرچ  رگا 

زیمت  لها  تاعاط  تادابع و  زیختسر ***  هگ  ات  الب  اولاق  ز 
تسد  بضنآب  شباوص  دزرین  تسه ***  هچ  ره  همه  یتیگ  ود  نورد 

يرگ  شیاتس  دیامن  ربمیپ  يرواد ***  هگ  شغیت  برض  کی  ز 
کلف  هن  رهز  قاط و  تفه  ره  ز  کلم ***  كولم و  سنا و  نج و ز  ز 

ادخ  اب  ناوت  یهاوخ  ژاژ  اجک  اهژاژ ***  نیکب  زا  دوش  وا  يوس 
نتفوک  يرواد  رد  روادب  نتفوشآ ***  رب  نادزیب  ناوتب  هن 

ارس  هدرپ  يوس  دش  زور  مود  اجز ***  دمآ  مشخ  رپ  نیا و  تفگب 
دندش  ناسرت  هشیدنا  رپ ز  یلد  دندش ***  ناساره  شراک  ناریلد ز 

وا  راک  زا  دنام  ورف  یتفگش  ور ***  هدروآ  رگیدکی  يوس  همه 
تفهن  زار  دروآ  رب  هدرپ  ز  تفگن ***  يزیچ  قدص  زج  هقیدص  هک 
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تسلگشم  وا  يار  ندز  نوسفاب  تسا ***  لطاب  وا  دزن  وا  ياهنوسف 
راگدرک  هتفگ  زجب  دیوگن  راگدرورپ ***  حدم  زجب  دیوجن 

مینک  نوچ  شا  هراچ  یگراچیب  ز  مینک ***  نوسفا  هچ  رگید  مینادن 
دندمآ  زاس  هراچ  یسب  وس  ره  ز  دندمآ ***  زارف  دوخ  هناخ  يوس 

دنتخیر  هر  كاخ  رد  راخ  یسب  دنتخیگنا ***  رب  تمه  شخر  یسب 
زاب  ماش  يوس  دصاق  دنتسرف  زار ***  دنتشگ  هار  نیا  رد  رخآ  رد 

رز  میس و  ام  يوس  رب  تسرفب  هک  ربخ ***  لکشم  راک  نیزا  شدنهد 
چیه  تسین  شا  هراچ  رز  میس و  زجب  چیپ ***  چیپ  دش  راک  هدقع  نوچ  هک 

راگزور  شدرگ  دوش  تماکب  رامشیب ***  رز  میس و  رگا  یتسرف 
میا  هدنکفارس  تیار  نامرفب  میا ***  هدنب  وت  هاگردب  کیاکی 

ماش  يوس  نامزنآ  دش  هداتسرف  مامت ***  نارادمان  همان  دش  هچ 
ویرغ  هدنمد  وید  دمآ ز  رب  وید ***  يوس  دش  همان  نآ  وچ  ناوید  ز 
دناشف  رهوگ  رد و  ۀشوگ  ره  ز  دناشف ***  رب  رزو  داشگب  جنگ  رد 

درگ  دروآ  رب  ناناور  نیشون  ز  درک ***  زاب  ناوریشون  جنگ  رد 
مج  گنروا  رب  یناشن  يوید  هک  مخ ***  داب  نامسآ  يا  تماق  ارت 

ینک  يزاین  ناناور  نادزیب  ینک ***  يزات  كرت  ناینادزی  هب 
دابقیک  ورسخیک و  جنگ  همه  داز ***  وید  نیاب  یشخب  قاریمب 

شون  هداب  هدش  ینایک  ماجب  شوک ***  دادیب  وید  نآ  وت  راک  ز 
رامسوس  ای  شوم  زجب  هدروخن  راغ ***  کیرات  گنر  زجب  هدیدن 
ویرغ  وید  رومهط  گنروا  رب  ویر ***  رکم و  رپ  وید  يا  وت  یناشن 
كاغم  رد  وت  ناویک  ریت و  دتف  كاچ ***  داب  نوسف  ياه  هدرپ  ارت 

تشرس  رد  وا  گنر  وت  تفگ  همه  تشون ***  رس  وت  يونیم  قاط  دوش 
رو  هنیک  يوش  نادزی  كاپ  اب  هک  رگدادیب ***  وت  یناگ  هدنبات  هن 

راگدرورپ  كاپ  اب  هلمج  ینک  رازن ***  يراگدرورپ  هب  اهنت  هن 
تسیک  توص  زا  هدرپ  نیا  ياهاون  تسیچ ***  هدرپ  نیا  رد  منادن  هنوگچ 
زاس  هدرپ  زج  هدرپ  نیا  رد  دنادن  زار ***  تسادیپ  هن  سک  رب  هدرپ  نیا  زا 

ور  میرآ  نتفگ  نخس  يوسب  وس ***  راچ  زا  تسین  یهر  ادیپ  هچ 
بل  میئاشگ  ناراد  زار  رب  بجع ***  ياه  زار  یسب  یتفگش 
داشگ رب  يورسخیک  جنگ  رد  داز ***  كاپان  دنه  هداز  نوچ  هک 

رگشل ناگرزب  ندومن  بلط  هنیدم و  زا  رگشل  اب  هشیاع  نتفر  نوریب  نایب  رد 

رامش  یب  رز  میس و  هداد  واب  راوشوگ ***  ةراپ  ود  جات و  یکی 
ناوناب  وناب  یک  داتسرف  نامگ ***  دب  نآ  هب  الاب  همان  یکی 
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ما  هدنمرش  زین  یگدنب  نیا  رد  ما ***  هدنب  یکی  نم  وت  هاگردب 
میئوت  هانپ  رد  دب  کین و  رهب  میاوت ***  هاگراب  هدنب  یکی 

مرذگن  وت  نامیپ  دهع و  ز  مرب ***  نامرف  وت  يارو  نامرفب 
امنهر  وت  يور  دوب  وا  يوس  ادخ ***  لوسر  راگدای  یئوت 

تسرپ  نادزی  هچ  تسرپ  يزع  هچ  تسه ***  هک  ره  برع  نارورس  نم و 
میرپسن  یهر  یئوگ  هک  هر  نآ  زج  میرب ***  نامرف  هلمج  وت  نامرفب 
درون  رد  ار  راکیپ  گنج و  هر  درک ***  نامیپ  دهع و  زا  شوگ  رگا 

نید  قوراف  قیدص و  رکبوبب  نیرفآ ***  ناجب  لوسر و  ناجب 
دای  چیه  نکم  دنبب و  ار  نابز  داز ***  نامثع  نوخ  زا  یئوگ  رگ  هک 
وگتفگ  نکم  شنوخ  نامثع و  ز  ور ***  هدنب  نوچ  رآ  یلع  يوسب 

هن  كاخ  رب  يور  وا  هاگردب  هن ***  كاخ  رد  كاخ  نآب  تیور  هک 
ناوخم  رگید  دنوادخ  وا  زجب  ناد ***  دنوادخ  یتسهب  ار  یلع 

یلع  زا  ریغب  مهاوخن  یئادخ  یلع ***  زا  ریغب  منادن  یئادخ 
زاجح  يوس  دروآ  هداتسرف  زاس ***  گنرین  وید  همان  نآ  هچ 

رز  میس و  رهوگ و  ناشراب  همه  رس ***  كالفا  رب  هدیشک  نان  ویه 
زارف  دمآ  هحلط  هناخ  يوس  زاجح ***  يوسب  دش  ناوراک  نآ  هچ 
دیرگنب  ناوراک  رز  میس و  هب  دید ***  هحلط  نوچ  همان  هداتسرف و 

ریخ  تشگ  ام  ماجنارس  نونکا  هک  ریبز ***  يوسب  نادنخ  دروآ  خر 
ام  راک  دش  هدیئارگ  نودرگب  ام ***  ماک  رب  تشگ  ام  راک  همه 

دنتسارایب  نیرز  ناوخ  یسب  دنتساخ ***  رب  ياج  زا  دنتفگب و 
دندمآ  ناوناب  وناب  يوس  دندمآ ***  نامداش  اهیده  ناز  هچ 

دید  هحلط  همان و  هداتسرف و  دیرگنب ***  اه  هیده  نآ  رب  وناب  هچ 
راگزور  شدرگ  اب  تفشآ  رب  راک ***  دش ز  ناوناب  وناب  لد 

منداد  رت  گربلگب  سگرن  ز  مد ***  تسب  رب  تسب  ورف  ینامز 
ور  مشخ  رپ  دروآ  هحلط  يوس  وم ***  هدنکارپ  تشگ و  يور  مژد 

تسنمشد  رز  مس و  نیا  دنچ  رگا  تسنم ***  راک  راکنیا  رگ  یتیگب 
رشبلا  ریخ  تفج  اب  هلیح  دنک  رگداد ***  یب  دنه  هداز  اجک 

راغ  رای  رتخد  اب  رکم  دنک  راکبان ***  هداز  نمرها  اجک 
نخس  رد  بل  داشگب  هحلط  نینچ  نبب ***  دمآ  هچ  وناب  ياهنخس 
راهنیز  رد  خرچ  هن  وت  يارز  راگزور ***  ترد  راد  هدرپ  نیا  هک 

دنمجرا  ترد  زا  وا  وچ  نارازه  دنه ***  روپ  تهگ  رد  هدنب  نیمک 
زاب  هدرک  اعد  تسد  وت  يوسب  زاین ***  زار و  یتیگ ز  ناگرزب 

مد  دنه  هداز  دزن  يزیچب  مک ***  شیب و  زا  تنامرف  يار و  زجب 
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میرپسن  یهر  یئوگ  هک  هرنآ  زج  میرب ***  نامرف  هلمج  وت  يار  رب  هک 
رسب رس  همه  يدینش  هتشون  رومان ***  همان  رد  هچ  ره  همه 

هشیاع باوج  هشیاع و  اب  هحلط  ندومن  وگتفگ  رکذ 

( 314) هحفص هار  يوج  یلع  هاگراب  يوس  هاوخم ***  نامثع  نوخ  رگا  یئوگ  هک 
زامن  رد  وش  هاگرد  كاخ  نآب  زاین ***  يور  زاس  شرد  كاخب 

میا  وت  هاگراب  ةدنب  همه  میا ***  وت  يأر  نامرفب و  کیاکی 
سب  میناد و  دنوادخ  ار  یلع  سک ***  مینادن  یئادخ  وا  زجب 

باطخ  وا  اب  درک  نانک  مسبت  باوج ***  ون  اب  دینشب  هحلط  زا  هچ 
راگ  دنوادخ  ار  وا  هدناوخ  ادخ  راع ***  تسین  یلع  یگدنب  زا  هک 
تسا  رواد  رگداد  شرگشیاتس  تسا ***  رگشیاتس  ار  وا  رم  ربمیپ 
دناوخن  رگید  مان  وا  مان  زجب  دنار ***  كالفا  رب  نوچ  سرف  رمیپ 

تسالع  یلع  ار  یلع  ناوخ  انث  تسار ***  رکذ  ار  لیربج  هچ  شیانث 
دیدن  رگید  يور  وا  يور  زجب  دیرگنب ***  یبن  وس  ره  جارعمب 
رشبلا  ریخ  ظفل  زا  مدینشب  هک  رگداد ***  رواد  شدناوخ  ادخ 

تسا  رواد  رگداد  رگشیاتس  تسا ***  رگشیاتس  ار  یلع  سک  ره  هک 
درف  رادادم  هدرکن  شیاتس  درکن ***  شیاتس  ار  یلع  وکنآ  ره 
سانشان  ادخ  سانشان  دوب  سانش ***  نادزی  تسه  وا  ياسانش 

نیما  لوسر  دیامن  شیانث  نیرفآ ***  ناهج  دیاتس  ار  وا  رم 
رگدادیب  لعف و  دب  شیدنا و  دب  رهگ ***  دب  نآ  دنه  ةداز  نونک 

نز  هنعط  هدش  نم  رب  همان  نیا  رد  نز ***  رتمک ز  يوخ و  نمرها  یکی 
يادخ  ار  یسک  وا  زج  مینادن  يار ***  تسا  نینچ  يرامش  رب  رگ  هک 

سک  دنوادخ  ار  وا  زج  مهاوخن  سب ***  تسا و  نینچنیا  رگ  وت  يار  هک 
ننملاوذ  ربمغیپ  يار  دوب  نزیار ***  نیا  هک  نادزی  يارادب 

تسا  رواد  رگداد  شهاوخ  نامه  تسا ***  ربمغیپ  يار  وک  زیچ  نآ  ره 
راگدرک  شهاوخ  زا  هدیچیپب  رایشوهان ***  شیدنا  دب  نآ  نونک 

یگدنب  قیال  یتسین  رگ  وت  یگدنیاتس ***  شلیئربج  دنک 
دیدن  وا  یئ  هراچ  مسق  زا  ریغب  دید ***  هحلط  نوچ  مشخ  زا  رپ  ار  وا  رم 

مد  چیه  دزن  رب  یتسار  زج  هک  مسق ***  هدروخ  قیدص  رکبوبب 
ناور ياراد  هجنر  ارچ  ناسنیز  وت  ناوناب ***  يوناب  يا  هنعط  نزم 

ع)  ) ریما بانج  یتسود  زا  ار  وا  ندینادرگرب  هشیاع و  تهجب  هحلط  ندومن  دای  مسق 

تسین  راوازس  ار  وا  زج  یئادخ  تسین ***  راع  یلع  یگدنب  امب 
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مینک  شیاین  ار  وا  رم  نادزی  هچ  مینک ***  شیاتس  ار  وا  یئوگ  رگ  وت 
مد  چیه  دزن  رب  یتسار  زجب  مک ***  شیب و  زا  همان  رد  تفگ  نینچ 

هاگن  جک  دنک  رگ  یتسار  زجب  هاگراب ***  نیا  رد  سک  ره  هک  نادزیب 
لیئربج  دوش  هچ  رگ  نوعرف  هچ  لین ***  يای  رد  فرژ  رد  قرغ  دوش 

تسالع  یلع  وگ  انث  ار  یلع  تساور ***  شیاتس  انث و  ار  یلع 
راوهاش  ۀماج  نیا  شوپ  دوخب  راگنرز ***  رهوگ  نیا  رادرب  وت 

تسد  يالابب  نیرز  ناوخ  نیا  رب  تسه ***  هچ  ره  هتساوخ  نیا  وش  هریذپ 
میا  هدنکفا  رس  ياپب  کیاکی  میا ***  هدنب  ارت  رم  یگلمج  ام  هک 

یهر  نوچ  رسب  رس  وت  نامرفب  یهد ***  نامرف  وت  میا و  هدنب  همه 
تسرپ  نادزی  میئام  هلمج  همه  تسب ***  ياپ  یلع  نیدب  رگ  یئوت 
تسام  نیبناهج  نشور  وت  يور  ز  تسام ***  نیئآ  وت و  نید  همه 
باطخ  وا  اب  درک  نانک  مسبت  باوج ***  وناب  دینشب  هحلط  زا  وچ 

لدب  لد  رگد  ياه  هتفگ  زا  دش  لد ***  دنویپ  درک  وا  راتفگ  ز 
دش  مرزآ  رپ ز  شنتفگ  نخس  دش ***  مرگ  ناوناب  يوناب  لد 

دابم  یتیگب  شداژن  مان و  هک  داژن ***  دب  نآ  ياهنخس  زا  نم  هک 
تسردان  همه  داهن و  جک  همه  تسس ***  هتشگ  وا  نامیپ  دهع و  همه 

دندمآ  شورخ  رد  ناینادزی  هب  دندمآ ***  شوجب  ناتسرپ  نادزی  هچ 
داهن  مهرم  شیدنا  دب  مخزب  دازکاپ ***  يا  وت  ياه  هتفگ  یلو 

منک  ناگورگ  لد  وت  نامرفب  منک ***  نآ  نم  وت  یئوگ  هچ  ره  نونک 
دیمچ  مماکب  نودرگ  تفگ  لدب  دینش ***  ار  وا  تفگ  نوچ  هدنشوین 

متفاتشب  هچ  ره  یپ  مدیدب  متفای ***  ربب  متسج  هچ  ره  نونک 
راگزور  ام  ماک  رب  دیدرگب  رانک ***  رب  مدمآ  وزرآ  همه 

كاپ  نادزی  رای  ارت  اداب  هک  كاخ ***  دیسوبب  دومن و  شیاتس 
دنک  شیاتس  میار  وت  يارب  دنک ***  شیاتس  تیار  هک  یئاجب 

هتسارآ  تراک  همه  ددرگ  هک  هتساخ ***  رویز و  نیا  ریذپب  وت 
رز  میس و  نآ  تفرگب  هتفریذپ و  رومان ***  يوناب  نا  درگ  همه 
راگزور  وا  راک  زا  دیدنخب  راگنرز ***  تعلخ  نآ  دیسوب  وچ 

دنکف  نت  زا  یئابیز  خرچ  نت  ز  دنب ***  درک  رز  يابیزب  ار  نت  وچ 
يادخ  رواد  يور  وا  زا  دچیپب  ياج ***  درک  دد  وید و  ۀماج  رد  وچ 

گنچ  هرهز  نت  زا  دنکف  تلجخ  ز  گنت ***  هماج  نآ  وچ  نت  رب  دیشوپب 
يرب  نادزی  یتشگ ز  تفگ  يرپ   *** يرپ ناوید  تخر  رد  وچ  دمآ  رب 
ویدخ  ناویک  رهم  زا  لد  دربب  وید ***  تخر  رد  تفر  يرپ  نوچ  یلب 
لسگ  لد  لد  درد  هودنا  زا  دش  لد ***  دز ز  اون  يور و  تخورفارب 
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وا  راک  زا  داشلد  میتشگ  هک  ور ***  دروآ  ردنآ  ریبز  يوسب 
تخب  رادیب  رای و  دش  ماجنارس  تخس ***  میدیشک  یخلت  دنچ  رگا 

ور  دروآ  وناب  ناشیوس  رب  هک  وگتفگ ***  یسب  مه  اب  دندومن 
نز  يار  يرد  ره  زا  دوخ  اب  مدش  نم ***  هک  نارادمان  اب  تفگ  نینچ 

یهر  میار  هچ  دش  امش  يارب  یهگآ ***  مهد  ار  امش  هگنآ  سپ 
ور  كاخ  رب  دنداهن  شدزنب  وا ***  راتفگ  وچ  نادرگ  دندینش 

تسین  يارآ  یتیگ  وت  يار  زج  هک  تسین ***  يار  وت  يار  زجب  ار  ام  هک 
تسرپ  نادزی  وت  دزنب  نایارگ  تسپ ***  وت  يار  دزن  اه  يار  همه 

ماب  رواخ  دیشروخ  تفر  ورف  مامت ***  نارادمان  ۀتفگ  دش  وچ 
ناور  رکشل  دنتشگ  هاگرد  ز  ناوناب ***  يوناب  دش  هدرپ  يوس 

نیزگ  يدرگ  دندرک  هشوگ  ره  ز  نید ***  نارادمان  هحلط و  یلو 
رمق  رود  تشگ  رب  ماک  رب  هک  رب ***  موب و  نآب  يدهع  دنتشون 

داهن  دب  نآ  يوس  ور  دنداهن  داژن ***  دب  يوداج  یسب  اج  ره  ز 
دندمآ  راهنیز  رد  وید  نآب  دندمآ ***  راس  وید  یسب  وس  ره  ز 

دربن  زور  تسارایب  یناهن  درک ***  درگ  یسب  نادرگ  هشوگ  ره  ز 
شوپ  دالوپ  وید  زا  رپ  دش  ناهج  شورخ ***  دز  نیکب  يوید  يوس  رهز 

داهن  ناداهن  دب  لد  ردنا  لد  داشگ ***  رب  نیک  ربک و  رد  هنامز 
هتساک  مغ  دش ز  هم  رهم و  خر  هتسارآ ***  راک  ار  هحلط  دش  وچ 

تفرگ  رتخا  تشگنا  رس  نادندب  تفرگ ***  رس  رب  تسد  کلف  شراک  ز 
( 315  ) هحفص

زورف  یتیگ  رهم  دش  وچ  متشهب  زور ***  تشذگب  راک  ناز  هتفهکی  وچ 
باجح  رد  نارتخا  دندش  تلجخ  ز  باجح ***  نوگبش  ناشورخ ز  دمآرب 

نیز  ریز  کلف  کنخ  دروآ  رد  نیمز ***  نامسآ و  هن  ریخستب 
ریت  مارهب و  هراسخر  دندرپس  ریگ ***  قافآ  دش  یتیگب  نازات  وچ 

شوک  دادیب  رهد  شدرگ  يا  هک  شورخ ***  دمآ  رب  ناویک  سیجرب و  ز 
من  رپ ز  ةدید  تریح و  زجب  مد ***  وت  راگزور  رب  میراین 

زاس  درک  ارت  راک  هکنآ  زجب  زار ***  وت  راک  ام ز  زا  سک  دنادن 
راد  هدرپ  زجب  هگآ  تسین  یسک  راک ***  هگآ ز  هدرپ  ارس  نورد 

مج  ماج  زجب  مد  نزم  يزیچب  مد ***  دنب  رب  دنمدرخ  يا  نونک 
یمد یتیگب  يرآ  رب  یئامن  یمدمه ***  رگا  اجنیاب  مدامد 

هرصبب احطب  رگشل  اب  هشیاع  ندش  مزاع 

ریت  دیهان و  ناویک و  رادرک  ز  ریپ ***  خرچ  شدرگ  زا  ونشب  نونک 
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راکشآ  دش  رهم  تریغ  ینت  رابک ***  لوسر  سارس  هدرپ  ز 
تانم  نوچ  رزب  میسب و  عصرم  تال ***  وچمه  رهگ  ردپ و  للجم 

مستم  لبه  شیوخ و  راسخر  ز  مج ***  گنروا  رب  نامارخ  دمآ  وچ 
تانم  تال و  کشر  یهم  نازورف  تال ***  دو و  تریغ  ینت  ناشخرد 

مج  گنروا  رب  نامارخ  دمآ  رب  منص ***  هدیس  رون  یکی  تولخ  ز 
باتب  دش  يرذآ  ۀناخ  منص  باجح ***  رد  دش  هام  وا  مرش  زا  هک 
باقن  نیگشم  راسخر  هدنکف ز  باتفآ ***  ربا  ریز  رد  هدرک  ناهن 

هالک  يرصم  هام  دص  ود  هدنکف  هاگن ***  هریت  ناگژم  نوسفا  ز 
بات  چیپ و  رد  دنه  دص  ود  یچیپب  بات ***  چیپ و  رپ  يوسیگ  ود  لیامح 

گنر  هدرب  شا  ینیریشب  نیریش  ز  گنرش ***  رمخ  هدروخ  وا  گنرین  ز 
روخ  شاخرف  نادرگ  درک  بلط  رز ***  گنروا  رب  ناشورخ  دمآ  رب 
شوپ  دالوف  درم  زا  رپ  دش  ناهج  شورخ ***  دمآ  رب  نز  رب  رازابب و 

هار  دنتسج  هاگرد  يوس  همه  هاپس ***  نارس  نارس و  رسارس 
دید  زاس  نآ  بیز  رگشل و  نآ  وچ  دیرگنب ***  یگدرپ  نوچ  هدرپ  سپ 

گنرش  ششون  ماج  اب  تخیمآ  رب  گنس ***  دروخ  وا  مزرآ  ینعمب 
دندمآ  شورخ  رد  ناینادزی  هب  دندمآ ***  شوجب  ناتسرپ  نادزی  وچ 

تسردان  همه  داهن و  جک  همه  تسس ***  هتشگ  وا  نامیپ  دهع و  همه 
تسپب  هدنکف  رسارس  ناریلد  تسد ***  هدرک  شکب  کیاکی  ناگرزب 

زامن  رد  یهگ  زاین و  رد  یهگ  زاجح ***  ریم  ناهاش  ناگرزب و 
هام  مدرزآ  دیشروخ و  کشر  هدش  هالک ***  یمور  دوخ و  ندیشخرد 

راگزور  شدرگ  زا  دنام  ورف  راک ***  دش ز  ناوناب  يوناب  لد 
شیوخ  دزن  ار  هحلط  سپ  درک  بلط  شیپ ***  دنکفارس  مغ  زا  رپ  ینامز 

دوتس  ناوارف  دبهپس  ار  وا  رم  دومن ***  تولخ  ار و  وا  درک  بلط 
مرک  شدرگب  دراد  هچ  ره  همه  مر ***  هدرک  ترد  زا  ریپ  خرچ  يا  هک 
تسار  وت  ردنا  رورس  يراد  هلک  تسار ***  هدندرگ  خرچ  اب  وت  نامک 

رامخ  رد  وت  ناهالک ز  دورس  راک ***  نادرم  رهب  هلک  درامگ 
نهم  يار  وت  يار  وچ  مدیدن  نخس ***  مدرک  هشیدنا  راک  نیا  رد 
منک  ناگورگ  ار  ناج  وت  يارب  منک ***  نآ  وت  نامرف  هچ  ره  همه 
زاس  مزر  همه  راپس و  ناج  همه  زاجح ***  زرم  نادرم  ناگرزب و 

زاجح  قارع و  موب  زرم و ز  ز  زاس ***  گرب و  زا  رپ  یهاپس  هدیسر 
راز  راک  ةدامآ  هلمج  هدش  راثن ***  ناج  رسب  رس  وت  هاگردب 

وا  يارآ  راتفگ و  دمآ ز  شوخ  وا ***  ياهنخس  يدینش  وناب  هچ 
درکب  لطاب  هار  زا  يوگ  قحب  درمکین ***  يا  هک  خساپ  تفگ  نینچ 
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دروآ  درگ  ریز  نتشیوخ  رس  دروآ ***  دربن  ردیحب  وک  یسک 
دشک  رس  نید  ياراد  نید و ز  ز  دشک ***  رگشل  دنوادخ  مزرب 

دوب  ناداهن  دب  ةویش  نیا  هک  دوب ***  اناد  نادرم  نیئآ  هن 
نمرها  اب  رای  دبا  ات  ندش  نتشیوخ ***  خر  ندیشک  خزودب 

راز  راک  رد  هتشک  ندش  هریخب  راگ ***  دنوادخ  زیت  ریشمشب 
مد  داشگب  هراب  رگد  خساپب  مژد ***  وید  دینشب  هچ  وناب  ز 

تسین  رادناهج  اب  اور  هزیتس  تسین ***  راک  یلع  مزرب  ار  ام  هک 
يادخ  مزر  تسه  یلع  مزر  هک  يار ***  كاپ  ربمغیپ  مدینش ز 

دوب  ناسآ  هن  ندرک  مزر  واب  دوب ***  نادزی  مزر  تردق  ارک 
نز  يار  يرد  ره  زا  هتشگ  مهب  نم ***  رادهپس و  ریب  بشید ز  هک 
ور  هرصب  رد  میرآ  وناب  اب  هک  وا ***  يار  نم و  يار  تشگ  نینچ 
راظتنا  رد  هدید  یسب  تهارب  رای ***  خرچ  يا  رود  دوب  اجنآ  هک 

دناوت  راظتنا  رد  هدید  همه  دناوت ***  رای  هک  نادرمکین  اسب 
نکش  رگشل  ناناولهپ  اسب  نز ***  ریشمش  ناناوجون  یسب 

تسرپنادزی  هچ  تسرپ و  يزع  هچ  تسم ***  رایشه و  هناخیمب  ریدب و 
نمهرب  دهاز و  مرح  ریدب و  نز ***  درم و  همه  نز  رب  رازابب و 

ناهن  ياهزار  دوش  ادیوه  ناما ***  نصحب  اجنآ  میئآ  رد 
دیزگ  يداش  دیدنخ و  دیدنسپ و  دینش ***  ناشیا  ياهنخس  وناب  هچ 
لوبق  شدرک  وناب و  دیدنسپ  لوهج ***  نآ  شهاوخ  دب  هچنآ  همه 

نامداش  دوش  نارای  رادیدب  ناور ***  ددرگ  هرصب  يوس  وا  اب  هک 
رادمان  راک  هحلط  اب  تفگ  نینچ  راک ***  ماجنا  داش ز  دش  هنوگنیز  هچ 

ياجب  مرایب  دوخ  ةرمع  ناجب  يار ***  زورما  مراد  مرح  يوسب 
زاین  كاخ  دیسوب  تفریذپ و  زار ***  هحلط  نوچ  دینشب  هقیدص  ز 

ریذپ  شزوپ  دیهان  وت  يار  ز  ریپ ***  خرچ  تهگرد  ۀتسب  يا  هک 
مج  زیورپ و  کشر  همه  یهاپس  مرح ***  مابب  ات  وت  هاگرد  ز 

فکب  رجنخ  ریشمش و  زرگ و  همه  فصب ***  فص  همه  هدیشک  رب  هدر 
ور  راکیپ  يوس  رب  هدرک  همه  وج ***  هنیک  همه  زرو و  هنیک  همه 

زاین  يور  دنراد  وت  يوسب  زامن ***  رد  ترد  كاخب  کیاکی 
نید  دیشورخ  قدص و  دیلانب  نیز ***  تشپ  رب  تسشنب  هقیدص  هچ 

رذحلا  ار  هوک  همه  دمآ  رب  ردب ***  دش  يربمغیپ  هاگرد  ز 
سونبآ  دبنگ  دش  درگ  زا  رپ  سوک ***  روپیش و  دمآ ز  ندیشورخ 

ياج  لد ز  ار  هوک  همه  دمآ  رب  يان *** کناب  زا  ریبکت و  زاوآ  ز 
( 316  ) هحفص گنت  تسب  رب  دنب  رمک  ینایک  گنج ***  نیئآ  مسر و  دوب  نوچ  نانچ 
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يرذآ  ۀناختب  کشر  یتب  يربمغیپ ***  هاگردب  دمآ  رب 
شوک  تخس  هدش  ربمیپ  مزرب  شودب ***  ربمیپ  يادر  هدنکف 

رشبلا  ریخ  مزر  رد  تسب  رمک  رگد ***  دنه  هک  یتفگ  وت  احطبب 
هوک  رازاب و  دیدرگ  زاوآ  رپ  ور ***  درک  مرح  يوس  هچ  نامارخ 

زارف  ندرگ  نارادمان  ناور  زاجح ***  نارس  شباکر  رد  ناور 
مد  دندیشک  رد  همه  ناریلد  مخ ***  میظعتب  رس  همه  ناراوس 

نارواد  رواد  وت  رای  يا  هک  ناروآ ***  دنک  زاوآب  ناشورخ 
میا  وت  رای  راک  رهب  اج  رهب  میئوت ***  راثن  ياج  ناروآ  مزر  هچ 

فکب  رجنخ  زرگ و  همه  هتفرگ  فصب ***  فص  همه  هداتس  ناریلد 
شورخ  رد  رد  هوگنآ  دبهپسا  ز  شورخ ***  رپ  نمز  نیمز و  رگشل  ز 

گنت  هتشگ  نامز  نیمز و  ياضف  گنج ***  تالآ  ریشمش و  زرگ و  سب  ز 
دش  کیرات  زور  بش  دننامب  دش ***  کیدزن  هبعک  يوس  وناب  هچ 
مارحلا  تیب  هب  ار  وا  رم  هر  دبن  ماحدزا ***  سب  قلخ  ترثک  سب  ز 

هام  نیورپ و  خرب  رد  رود  هدش  هاپس ***  نارس  شاب  رود  سب  ز 
شوجب  هنامز  وش  اوش  کناب  ز  شورخ ***  رد  نیمز  ور  اور  کناب  ز 
یتخیر  وا  رب  یگنرش  یتفگش  یتخیر ***  نامسآ  يا  یگنر  بجع 
بارخ  تداب  هناخ  کلف  يا  ارت  باوخب ***  اداب  خرچ  يا  تخب  ارت 

راهن  لیل و  داب  نوگژاو  ارت  راگزور ***  يا  وت  یتفیب  شدرگ  ز 
ینک  يزاب  هابور  ریش و  اب  هک  ینک ***  يزاب  تسد  نانچ  نارایب 

ریلد  يزاس  هابور  هدام  یکی  ریش ***  هدنرغ  راکیپب  مزرب و 
نیکب  يزاس  هابور  هدام  یسب  نیرفآ ***  ریشب  يزاس  هکبب  طلغ 

امزآ  مزر  ود  ورین  وچ  نارازه  ادخ ***  مزرب  يرایب  یئاطخ 
تست  رازاب  مرگ  يورجک  نیا  زا  تست ***  راک  يورجک  همه  نادرمب 

مشک  رد  ملق  شناد  قاروا  رب  مشک ***  رد  مد  هک  هب  نیا  وت  راک  ز 
تسیک  هدرپ  اب  هدرپ  زا  هچ  ره  همه  تسیچ ***  هدرپ  نیز  دنمدرخ  دنادن 

نادرخب مد  دندیشک  رد  مدب  نارو ***  شهاوخ  دنتشگ  شراتفر  ز 

يریپ درم  تروصب  لیئربج  نتفگ  نخس  مرح و  فاوطب  وا  نتفر  هشیاع و  راک  فیصوت  رد 

بجع  زار  یتفگش و  راک  ز  بل ***  راتفگب  میاشگ  رب  رگد 
راکشآ  یتب  دش  مارحلا  تیب  هب  راگزور ***  شدرگ  زا  هراب  رگد 

باجح  رد  دش  تال  وا  مالآ  ز  باتب ***  يزع  تشگ  وا  مرش  زا  هک 
وا  راتسرپ  یناهج  تال و  هن  وا ***  راتفرگ  مدرم  يزع و  هن 

یشک  رس  ناینادزی  نادزیب  یشو ***  اریفص  يداهن  اریمح 
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فاطم  دوخ  فک  تلجخ  زدز  خرب  فاوط ***  رد  مرح  درگب  دش  وا  وچ 
راهنیز  رد  دوب  دد  تال و  زک و  راکشآ ***  مرح  درگب  دش  یتب 

بیرفلد  سگرن  ار  تال  اجک  بیرف ***  لها  مشچ  دوب  ار  دو  هن 
تسد  دندیشک  یتسرپ  نادزی  ز  تسکش ***  ناتسرپ  نادزیب  تب  نآ  ز 

جات  تال  دو و  شرهب  هداتسرف  جارخ ***  تکوشب  يزع  هتفرگ ز 
دوبن  اهلد  يور  وا  يور  زجب  دوبن ***  اج  مرح  درگب  نادرم  ز 

ور  دنداهن  ناریح  هبعک  يوس  هوک ***  رازاب و  رهش و  مدرم  همه 
درس  هآ  کلف  رب  يدز  رب  لد  ز  درم ***  ریپ  یکی  نایرگ  ناشورخ و 

وا  يور  زا  دیشروخ  يور  لجخ  وم ***  روفاک  وچ  يور و  دیشروخ  وچ 
دیش  هدنبات  درگ  رب  هلاه  هدز  دیفس ***  يوم  هچ  نوگلگ  راسخرب 

نیز  گنر و  نامسآ  هتفای  وا  زا  نیب ***  هرهظ  ادر  يور  دیشوپب 
شوک  دادیب  تشز  تما  يا  هک  شورخ ***  دز  لد  نایرگ ز  ناویرغ 

لبه  تال و  کشر  تریغ  یتب  لغد ***  رپ  تما  نیا  دندیزگ 
تسادخ  رکذ  تال  ندیتسرپ  تساور ***  رگ  منص  نیا  يراتسرپ 

ادخ  تسد  دهع  زا  دیتسب  هب  امن ***  دوخ  ادخ  تسرپ  تب  امش 
نمرها  رگ  نامیپ  رکم  زا  رپ  نکش ***  نامیپ  دنوادخ  اب  همه 

وجگنج  يوش  نادزی  ریش  اب  هک  ور ***  هدروآ  یهابور  هدام  يوس 
دیدن  ار  وا  يور  سکچیه  رگید  دیدپان ***  اه  هدید  زا  نیا و  تفگب 
سب  نادزی و  كاپ  زج  تسنادن  سک ***  تخانشبن  ار  وا  ياجنآ  رد 

نیرفآ  ناهج  راد  زار  دب  هک  نیما ***  لیئربج  دب  هک  انامه 
تشگ  زاسمد  شیوخ  هگتولخب  تشگ ***  زاب  مرح  فوط  اب ز  هچ 
نیب  شیپ  وا  يار  رب  دندوب  هک  نید ***  نارای  درک  بلط  دمآ  بش 

دنتخادرپ  هرصب  هر  زا  نخس  دنتخاس ***  هر  زاس  همه  بش  همه 
راگن  رب  همه  رسارس  دش  ناهج  راسهوک ***  زا  دیشروخ  هک  هگرحس 

ان  کناب  کلف  هن  زا  تفر  ارف  ان ***  هرک  ندیشورخ  دمآ  رب 
رشبلا  ریخ  هاگردب  نازارگ  رب ***  موب و  نآ  نادرگ  ناگرزب و 

بجع  راک  یتفگش ز  کیاکی  بل ***  هدنخ  رپ  ناداش و  دندیسر 
دندمآ  زار  رپ ز  یلد  اب  همه  دندمآ ***  زارف  وا  هگ  رد  يوس 
نز  هدنخ  کلف  راک  اهنهد ز  نهد ***  ردنا  هدنام  ورف  اهنابز 
دوب  زاوآ  رپ ز  هگراب  رد  دوب ***  زار  زا  رپ  لد  ار  قلخ  همه 

هام  دیلان  دیشروخ و  دیشورخ  هاپس ***  رسکی  دندیسر  هگردب 
تشگ  رون  رپ  تشد  ات  تشدنزک  تشد ***  يوس  دش  رهش  زا  رگشل  یکی 

هار  هتسج  ادخ  مزر  يوس  همه  هالک ***  ياجب  رس  رب  دوخ  همه 
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نارکیب  رگشل  نآ  زا  رپ  ناهج  ناروآ ***  مان  دش ز  رپ  تشد  همه 
یسک  هدیدن  یهاپس  ناسنیدب  یسب ***  رگشل  هدید  ناهج  مشچ  ود 

دنتشاد  ملع  يوک  دیشروخب  دنتشارفا ***  همیخ  همه  نوماهب 
ان  هرک  وغ  هرکی  دروایب  اج ***  دندومن  رگشل  تشد  رب  هچ 

مرتحم  نآ  تشد  يوس  دیآ  رگ  مرح ***  زا  نونک  دمآ  رد  وناب  هک 
دوز  دنمارخ  هگردب  هدیاپ  دوب ***  هک  ره  هپس  نارس  رسارس 

راز  راک  يوس  وا  یپ  زا  دنور  راوس ***  دش  ناوناب  وناب  نوچ  هک 
اپ  دنداهن  وا  هگرد  يوس  اج ***  نارادمان ز  نوچ  دندینش 

مد  روپیش  دمآ ز  رب  هر  رگد  مرتحم ***  نآ  هچ  تولخ  دمآ ز  رب 
بت  بات و  زا  رپ  شباکر  ردنا  ود  برع ***  نارس  کیاکی  هدایپ 

راگزور  دوب  ناشیا  ماک  رب  هک  راوس ***  رسکی  دندرگ  دومرفب 
دندش  هرنآ  يور و  نآ  هارمهب  دندش ***  هدایپ  کیاکی  ناگرزب 

نیمز  نامز و  مه  رب  دیچیپب  نید ***  ناریلد  يوه  ياه  سب  ز 
هاگراب  هدرپ و  ارس  رپ  نیمز  هالی ***  یمور  نوخ  زا  رپ  دب  نیمز  هک 

( 317  ) هحفص دوبن  ادیوه  نیبوژ و  غیت و  زجب  دوبن ***  ادیپ  دیشروخ  تشد  نآ  رد 
اج  دمآ ز  رب  نارادمان  لد  اپ ***  داهنب  همیخ  يوس  وناب  هچ 

دندش  ناشوج  درد  هشیدنا و  ز  دندش ***  ناشورخ  رگشل  ناریلد 
گنج  يور  ام  میراد  هک  يوسب  گننب ***  دمآ  مان  نونک  ار  ام  هک 

میتخادرپب نادزی  رهم  زا  لد  میتخاس ***  ام  هک  اب  ات  مینادن 

رگشل ناگرزب  ندومن  بلط  هکم و  زا  رگشل  اب  هشیاع  نتفر  نوریب  نایب  رد 

ویدخ  ناهیک  اهلد ز  میدیرب  وید ***  زارمه  میتشگ  هدوهیبب 
بش  تفر  دمآ و  زور  هک  ات  نینچ  بت ***  بات و  رد  دندوب  هنوگنیدب 

يرفولین  ناویا  رب  دمآ  رب  يرواخ ***  ورسخ  رگد  زور  هچ 
گنر  رهد  زا  ورین و  گنرین  ز  گنرش ***  شون و  تخیمآ  رگیدکیب 

واگنزر  تبعل  سب  همیخ  بش  ز  راگزور ***  رگ  يزاب  دروآ  رب 
دیدن  یگنر  گنروا  لثم  سک  هک  دیدپ ***  دمآ  گنروا  نوسفا  ز 

دوبک  خرچ  گنر  زا  رپ  شراک  ز  دومن ***  نوسفا  گنرین  گنر و  سب  ز 
هاگمارآ  دندومن  ناگرزب  هار ***  لیم  کی  هنیدم ز  نورب 

دندمآ  دورد  رد  همه  ونابب  دندمآ ***  دورف  نادرگ  ياج  نآ  رد 
تخب  هریت  نونک  متشگ  تفگ  لدب  تخت ***  وریفب ز  دمآ  رب  وناب  هچ 

متخانشن  دنوادخ  ادخ و  متفات ***  یلع  دربن  يوس  هک 
درک  هشیپ  ار  هشیدنا  دنچ  یمد  درک ***  هشیدنا  لد  اب  سب  راکنآ  رد 
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درک  دای  همه  ار  برع  نارس  درک ***  داشلد  هشیدنا  سپ ز  نآ  زا 
شیب  مک  زا  هراب  ناز  دنار  نخس  شیوخ ***  کیدزن  درک  بلط  ناریلد 
تخب  زوریف  هک  ددرگ  هک  منادن  تخس ***  رایسب  تسیراک  راکنیا  هک 

نتخادنا  رد  شتآب  دوخ  نت  نتخات ***  نورب  هریخب  ناوتب  هن 
درمشن  نامدرم  زا  شدنمدرخ  دور ***  شتآ  يوس  رگ  هریخ  یسک 

انشآ  هناگیب و  رهب  دهن  اپ ***  دنمدرخ  ایرد  فرژ  رب  هن 
رای  تخب  ارک  تسس و  تخب  ارک  راگزور ***  رسب  دراد  هچ  منادن 

فرژ  يایردب  یئاپ  تسد و  یب  هک  فرگش ***  نونکا  تسشیپ  راک  یکی 
راگزور  شدرگ  دنک  يزاب  هچ  رای ***  تخب  ارگ  دشاب  هک  منادن 

تفج  داب  درخ  اب  وا  راتفگ  هک  تفگ ***  هچ  یشیپ  ياناد  هک  ات  رگن 
نک  هشیپ  یمدرم  هر  مدرمب  نک ***  هشیدنا  خرچ  شدرگ  زا  هک 

ور  تخادرپب  ناشیا  راتفگ  ز  وا ***  راتفگ  هچ  نادرگ  دندینش 
وا  راتفگ  دندید  هنوگناز  وچ  وا ***  راک  زا  دنتشگ  هریخ  همه 

شوخ  وت  راگزور  یک  دنتفگب  شکب ***  هدرک  تسد  همه  شدزنب 
هاوخکین  نید  لها  رب  کین  یئوت  هانپ ***  اج  رهب  ار  ام  راک  رهب 

تسین  شیوشت  وت  راک  ار ز  یسک  تسین ***  شیرلد  هرصب  هر  زا  یسک 
میئوت  يار  نامرفب و  هداتس  میئوت ***  رانک  رد  ام  هکیریش  وت 

تسین  راک  یسک  مزرب  ار  ام  هچ  تسین ***  راکیپ  گنج و  ام  ار  یسک 
وگتفگ امب  ار  سک  ياجنآ  رد  ور ***  میرآ  داشلد  هرصب  يوس 

وا شرازگ  وا و  دزنب  هملس  ما  نتفر  هشیاع و  ندرک  هدارا  زا  هملس  ما  ندش  ربخ  نایب  رد 

دیمرآ  وا  هشیدنا  رپ  ینامز  دینش ***  ناشیا  ياهنخس  وناب  وچ 
ناوناب  وناب  دش  راد  ربخ  ناور ***  نشور  يوناب  راک  زا  وچ 

مانا  لوسر  تفج  دوب  وا  هک  مارک ***  مانب  هملس  هما  دوب  هک 
نوخ  رپ ز  لد  دیدرگ  هشیدنا  ز  نورب ***  برثی  دش ز  وک  دینشب  وچ 

يار  كاپ  نآ  تفر  نورب  برثی  ز  اج ***  دمآ ز  رب  يور و  تخورفا  رب 
دیدب  رگشل  نیئآ  زاس و  نآ  وچ  دیسر ***  رگشل  يوس  ات  تفر  یمه 

تفاتش  وناب  يوس  رب  هشیدنا  رپ  تفای ***  میب  شلد  رگشل  زاس و  نآ  زا 
لولم  اریمح  راک  دش ز  شلد  لوسر ***  يارس  هدرپ  هب  دمآ  وچ 

هاگراب  زا  دمآ  نورب  هریذپ  هار ***  دمآ ز  دینشب  هچ  اریمح 
دیزگ  نادندب  بل  دش و  یتفگش  دیدب ***  ار  وا  ربمغیپ  يوناب  وچ 

هتسارایب  رس  نت و  نشوجب  هتساخ ***  ون  ورس  یکی  شدیدب 
تسکش  ناتسرپ  تب  تب  رب  نآ  زا  تسدب ***  هتفرگ  ینامی  ياصع 
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ناروآ  دنک  نارادمان و  همه  نارکیب ***  رگشل  یکی  شدرگب 
نفک  ناتفخ  يور  رب  هدیشوپب  نت ***  هدرک  ناهن  نشوجب  کیاکی 

هاگراب  يوس  دمآ  هک  ات  نینچ  هار ***  اریمح ز  شدرب  هارمهب 
دناشف  رب  لد  ناج و  یمه  شیاپب  دناشن ***  ار  وا  دودنا  رز  تختب 

درک  زاب  ار  زار  رد  هگنآ  سپ  درک ***  زاغآ  نتفگ  نخس  وا  ابا 
ناوناب  يوناب  یبن  تدناخ  هک  ناهج ***  ناوناب  وناب  يا  هک 
يروای  نم  وت  زا  ریغب  مرادن  يردام ***  يدرک و  يرای  امب 

دای  هدرک  ناوناب  يوناب  ارت  دادو ***  یبن  صاخ  تفج  یئوت 
مرتمک  تمداخ  زا  هک  مداخ  وچ  ممداخ ***  نیرتمک  وت  هاگردب 

ما  هدنکفا  رس  تناگدنب  رب  ما ***  هدنب  یکی  نم  وت  هاگردب 
نم  يور  دش  داش  يدرک و  رذگ  نم ***  يوس  رب  هک  مدقم  ریخ  بجع 

اضر  يور  مدامد ز  میامن  ادف ***  ار  ناج  وت  ياپب  رگ  دزس 
راثن  میامن  تیاپب  کیاکی  رازه ***  دص  دوب  ناج  نت و  رگ  ارم 
ور  دروآ  يو  يوس  دیدنخب  وا ***  ياه  نخس  وناب  دینشب  وچ 

يربمغیپ  خاک  هدنرآ  رب  يدم ***  رس  هرجح  وناب  يا  هک 
تسارچ  رگشل  نیئآ  زاس و  همه  تساجک ***  رد  رفسنیا  زا  يور  ارت 

يوه ياه و  نینچ  ياراد  هچ  رهب  ز  ور ***  دروآ  یهاوخ  اجک  يوسب 

ربمغیپ ص ترضح  زا  هشیاعب  هملس  ما  نداد  ربخ  هشیاع و  اب  هملس  ما  لاؤس  باوج و  نایب  رد  راتفگ 

رس  میرآ  هرصب  يوس  رسارس  رفس ***  نیا  رد  هک  خساپ  داد  نینچ 
شیوخ  ناراسگمغ  اب  میئآ  رد  شیوخ ***  نارای  مینیبب  اجنآ  هک 
راظتنا  هار  رد  ناشمشچ  امب  رای ***  دنویپ  شوخ و  یسب  ار  ام  هک 

ياجب  یشیوخ  دنویپ  میرآ  هک  يار ***  میراد  هبعک  يوس  رب  نونک 
ناورنشور  رای  یک  تفگ  نینچ  ناوناب ***  وناب  زا  دینشب  وچ 

راز  راک  تلآ  نینچ  دیاب  هچ  رابت ***  شیوخ و  دنویپب و  رگ  يور 
دنا  هدیدنسپ  ار  رفس  نیا  نینچ  دنا ***  هدید  نینچ  نارادمان  همه 

نآ  يوس  رب  هدید  همه  یناهن  ناوناب ***  يوناب  وا  زا  دینشب  وچ 
( 318  ) هحفص دیزگ  یشومخ  شباوج  رد  یمد  دیرگنب ***  یسب  تریحب  رب  وا  رب 

ردپ  ناج  هقیدص  تفگ  نینچ  رس ***  دروآ  رب  یتفگب  سپ  نازو 
یسک  هدیدن  وت  نوچ  قدص  هچ  یسب ***  هدید  هقیدص  قدص و  ناهج 
تساک  جک و ز  هشیمه ز  ياراد  وت  تسار ***  ریغ  نخس  رد  ارت  دیابن 

نمجنا  یبن  دزن  میدوب  هک  نمب ***  وگ  رب  تسار  همه  میوگب 
ور  هداشگب  داش و  امب  هتسشن  وا ***  درگ  رب  درگ  یگلمج  نانز 
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دیزگ  يداش  دیدنخ و  شدمآ و  اشوخ  دیرگنب ***  کیب  کی  ام  يوس  یبن 
دیدب  ار  نانز  هدیدب  کیاکی  دیرگنب ***  ام  يوس  رب  هراب  رگد 

کشزپ  زا  تشذگ  رب  شمغ  ياود  کشرس ***  نینوخ  تخیر  خرب  هدید  ز 
گنرش  ششون  ناج  رب  تخیمآ  رب  گنر ***  هنوگرگد  ندید  دش ز  شخر 

درک  بات  زا  رپ  لد  ام  راسخر  ز  درک ***  بآ  رپ  هدید  ام  رادید  ز 
تساجک  زا  ار  هشیدنا  میئوگ  هک  تشادن ***  نتفگ  يارای  میب  زا  سک 

متسارآ  هنوگنیدب  ار  نخس  متساخ ***  اپب  نم  ششسرپ  یپ 
تسه  دیدرگ  تسین  همه  تراک  ز  تسه ***  هچ  ره  رتهب  رتهم و  يا  هک 

هآ  درس  يدز  رب  لدب  هگ  انب  هاگن ***  يدرک  هچ  رهب  ام ز  يوس 
گنت  تشگ  تلد  ام  ندید  زا  هچ  گنر ***  هتفر  نیمز  رد  وت  راسخر  ز 

رگن  نادزی  مشچ  هدش  نوخ  زارپ  رگج ***  نوخب  يدرک  هدولآ  خر 
وگ  زاب  امب  ناهنپ  زار  همه  وگ ***  زاب  امب  يدید  هچ  ره  همه 

تفگ  نایرگ و  دیدرگ  هراب  رگد  تفنش ***  ار  نم  راتفگ  هچ  ربمیپ 
کمس  امس و  راکب  مدیدب  کیب ***  کی  امش  راکب  مدید  هک 

نم  دعب  ناوناب  امش  زا  یکی  نم ***  دهع  دنکشب  نم  نادزیب 
هابت  رگشل  ار و  دوخ  نید  دنک  هاوخ ***  هنیک  دوش  نیک  زا  نم  يوسب 

دروآ  درگب  دوخ  رس  هگنآ  سپ  دروآ ***  دربن  نادزی  يارادب 
ناروآ  گنج  نارادمان و  همه  نارک ***  یب  رمیب و  رگشل  دشک 

هابت  رکشل  ار و  دوخ  نید  دنک  هاوخ ***  هنیک  دوش  میصو  يوسب 
دوب  یسوم  اریفص و  نوچ  وا  هک  دوب ***  اراکشآ  نمب  یناهن 

وج  ود  مداهن  خر  رب  هدید  ود  ز  وا ***  راتفگ  هنوگ  نیز  هچ  مدینش 
نابز  میاشگ  نادزی  يوس  رب  هک  نامگ ***  دب  نز  نآ  منم  ایآ  هک 

رذحلا  نامز  راک  نکیلو ز  رگنلد ***  نز  نآ  یتسین  وت  هک 
يار  تسسنآ  تسیک  وتب  میوگ  هک  يارس ***  ناز  نمب  يدومن  تراشا 

تسیک  هراب  رگد  نز  نآ  هک  متفگب  تسیچ ***  وت  يار  تشگ  نیقی  نم  رب  هک 
بایماک  يا  تسین  اور  نتفگ  هک  باوج ***  مدادن  خساپب  ربمیپ 

داب  دوز  امب  وا  نتفگ  نخس  دایب ***  ياراد  هک  انامه  هنوگچ 
تفس  رارسا  رد  نینچ  خساپب  تفگ ***  دییرگب و  وناب  دینشب  هچ 

وگتفگ  یبن  وت  اب  درک  نینچ  وا ***  زار  همه  یتفگ  تسار  یلب 
غورف  ار  یتسار  دوب  تیار  ز  غورد ***  دیاین  وت  زا  تسا  نینچ 

تفگ  زاب  همه  هگنآ  وت  نابز  تفگ ***  زار  وا  هچ  ره  همه  ربمیپ 
وا  زاغآ  ماجنا و  دوب  یمه  وا ***  زار  همه  ام  اب  دوب  همه 

بش  تشگ  یگلمج  ام  زور  همه  بت ***  بات و  رد  دنداتف  اتفگب 
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داسف  نوک  میار ز  تسار  ود  هک  دای ***  درک  یتسار  وا  رب  اریمح 
نامداش  موش  نارای  رادید  ز  ناور ***  کنیا  هرصب  يوس  رب  مور 
هاوخ  کین  يا  میآ  وت  هاگردب  هار ***  هب  میارگ  اجنآ  زا  يدوزب 

ناور  ناداش  درک  وا  رادید  ز  ناوناب ***  يوناب  زا  دینشب  هچ 
يار  هدرک  نتشیوخ  هناخ  يوس  ياجب ***  يداش  دمآ ز  رب  اجنآ  زا 

نانک  يداش  ناهاوخ و  رذع  وا  زا  ناور ***  دش  وا  هارمهب  اریمح 
زاین  يور  اریمح ز  دش  ناور  زاب ***  دندرگ  هک  وناب  دومرفب 

رخ  شاخرف  نادرگ  درک  بلط  رگنلد ***  دش  هدرپ  ارس  يوسب 
تفهن  زار  دروآ  رب  هدرپ  ز  تفگب ***  ناشیاب  وناب  تفگ  همه 

دنتساخ وا  يار  همه  خساپب  دنتسارآ ***  خساپ  وا  يوس  همه 

تسا رگسع  رتش  نیا  مان  هک  یعمج  تداهش  زا  وا  ندش  نامیشپ  رتشا و  مسا  نارای  نتفگ  هشیاع و  تهجب  هزامج  ندروآ  نایب  رد 

گنچ  هدنشخردیشروخ  دروآرب  گنرود ***  رهپس  نیز  رگد  زور  هچ 
دندمآ  زاس  هراچ  يرواد  نازو  دندمآ ***  زارف  هگردب  ناگزب 
داز  کین  يا  تیار  ام  يار  دوب  دایب ***  دب  زا  میراین  میوش و 

لولم  لد  وا  يار  زا  دوب  یلو  لوبق ***  شدرک  دینشب  هچ  اریمح 
مک  شیب و  زا  دنتفگ  دنتسشن و  مغ ***  هب  یمامت  رگشل  ناگرزب 

دنتفاتشب  زیت  شندروآ  هب  دنتفای ***  لزامج  هک  ات  نینچ 
یسک  هدیدن  وا  لزامج  وچ  یسب ***  نابوخ  هدیدناهج  مشچ  ود 

راگن  هدیدن  شیور  وچمه  ناهج  راوهار ***  هیوپ و  شوخ  مادنا و  شوخ 
بیکش  اهلد  وا ز  ندید  زا  دش  بیرفلد ***  همه  شیوم  يور  رس و 

هاپس  رب  اهزان  شیزانط  ز  هام ***  دیشروخ و  شیور ز  هدرب  رگ و 
تساک  جک  زا  رز  میس و  تشگ  نوزف  تساوخ ***  هچ  ره  شبحاص  زا  دندیرخ 

مارخ  ار  وا  انط  نابوخ  هچ  مانب ***  رکسع  هزامج  دوب  یمه 
دنتساوخیم  هچنآ  ماک  هب  دمآ  هک  دنتسارایب ***  رهوگ  هب  ار  وا  رم 

راوتسا  وا  يور  رب  دندومن  راگن ***  رهوگ  نیرز  تخت  یکی 
دیرگنب  یسک  هنامز  رد  رگا  دیدن ***  هنامز  مشچ  ود  وا  نوچ  هک 

راثن  هیده  مسر  ربا  ار  وا  رم  راگزور ***  وناب  رب  دندومن 
دیدن  زگره  هدنبنج  کیپ  نآ  هچ  دیرگنب ***  رتش  نآ  يوس  وناب  هچ 

رز  تخت  یکی  هداهن  رب  وا  رب  رسب ***  رس  هتسارایب  رهوگ  هب 
دش  دازآ  جنر  هشیدنا و  زا  دش ***  داش  ناواب  يوناب  لد 

هاپس  هاش و  تشگ  اه  همیخ  يوس  هاگمارآب ***  دمآ  رب  دش  بش  هچ 
راگن  رز  هدرپ  نیا  زا  دمآ  رب  راگزور ***  زین  رگد  زور  هچ 
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ناور  رگشل  تشگ  هگیاج  ره  ز  ناوناب ***  يوناب  اج  دمآ ز  رب 
ور  دروآ  يو  يوسب  وناب  هچ  وا ***  يوس  ار  هزامج  دندیشک 

راگزور  هدننیب  ود  هدیدن  راگزور ***  زک  دید  رتشا  یکی 
لوسر  ياه  هتفگ  شدمآ  دایب  لوبق ***  شدرک  درک  لد  هشیدنا  رب 

نیک  رپ ز  ینز  نم  هناخ  زا  هک  نیما ***  لوسر  ارنآ  هتفگ  دب  هک 
وجگنج  دوش  نادزی  يارادب  ور ***  دادیب  یجک و  يوس  دنک 

نم  نامرف  هدرپ  یب  راوخ  دنک  نم ***  نامیپ  دهع  زا  رس  دچیپ  هب 
زاسمزر  دوش  نادزی  يارادب  زاس ***  گرب و ز  رپ ز  رگشل  ابا 

( 319  ) هحفص
يوا  مان  شبحاص  دهن  رگسع  هک  يوپ ***  هار  ۀقان  ربا  دنیشن 

دیرگنب ناهم  نالی و  يوسب  دید ***  هزامج  يوس  یسب  نوناب  هچ 

هار هقان  مان  هشیاع  ندیسرپ 

تسیچ  ماجنارس  ار  امش  میوگ  هک  تسیچ ***  مان  ار  هقان  نیا  دیئوگ  هک 
يور  دنوادخ  يوسب  شتسرپ  يوج ***  مان  هقان  نآ  مان  یپ 

دنتخادرپ  راک  وا  مان  زا  هک  دنتخات ***  یگلمج  ناهم  نالی و 
ور  درک  شرت  وناب  دینشب  هچ  وا ***  مان  دوب  رگسع  هک  اتفگب 

يارگ  نیک  نم  دعب  ینز  ددرگ  هک  يادخ ***  لوسر  زا  ما  هدینشب  هک 
نم  نامیپ  دهع و  نآ  تسس  دنک  نم ***  نامیپ  دهع و  زا  رس  دچیپب 

دروآ  دردب  وا  نیک  ار ز  ملد  مروآ ***  دربن  هنیک  وا ز  نمب 
راوهار  نآ  مان  دوب  رگسع  هک  راوس ***  ددرگ  دنرآ  هقان  یکی 

تسین  راکیپ  مزر و  یسک  اب  ارم  تسین ***  رادید  هار  ما  هرصب  يوس 
لوبق  ان  شرد  نایز  زا  منم  لوسر ***  تفگ  تسار  دش  هک  انامه 

دش  هدرسفا  لد  مغ  نا  زا  ار  نالی  دش ***  هدرپ  يوس  نایرگ  نیا و  تفگب 
دایز  دش  ناشنوسفا  رکم و  همه  دابب ***  رسارس  ناشیا  راک  دش  هچ 

تشگ  راز  ناشک  رس  هدید  لد و  تشگ ***  راک  یب  راک  زا  رگشل  لد 
راز  سیلبا  تشگ  مغ  ناشیارب ز  رانک ***  وس  ره  دنتسج  هراچ  یپ 

دامتعا  ناشراتفگب  نادرم  هک  داهن ***  وکین  درم  دص  دنتسجب 
دنتشارفا  رس  اریمح  يوسب  دنتشاد ***  نامز  نآ  رد  هلمج  همه 

ناهن  راکشآ و  ام  میناد  هک  ناتساد ***  نآ  رب  دهاش  هتشگ  همه 
تسروخ  ردنآ  مان  ار  هقان  نیا  هک  تسرگسع ***  ین  مان  ار  هقان  نیا  هک 

دیدب  نتفر  هار  دمآ و  لوبق  دینش ***  تداهش  ناشیا  زا  وناب  هچ 
يارد  يدنه  کناب  رب  تشگ  ناهج  يان ***  ورک  ندیشورخ  دمآ  رب 
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سونبآ  دبنگ  رس  زا  تشذگ  سوک ***  زاوآ  يان و  ندیشورخ 
رانک  رب  خر  دیشوپب  تلجخ  ز  راوس ***  نوناب  دیدرگ  هقان  رب  هچ 

هام  دیشروخ و  تخت  زا  دنداتف  هاگیاپ ***  شدش  نیرز  تخت  رب  وچ 
ریژه  ماک  دیردب  سوک  وغ  ربا ***  هب  دمآ  رب  ناریلد  شورخ 

ویرغ  خزودب  دمآ  نمیرها  ز  وید ***  دیلان  سیلبا و  تشگ  لجخ 
زارف  رس  یسب  نارادمان و  یسب  زاجح ***  زرم  نادرگ  ناگرزب و 

رشبلا  ریخ  تفج  یپ  يرایب  رب ***  موب و  رهز  يارایب  يدیسر 
دنتشادرب  هار  یسب  وا  یپ  دنتشارفا ***  رس  ناریلد  هر  رهز 

مه  ندرگ ز  تخیسگب  هک  یتفگ  وت  ملع ***  نانس و  دش  اوه  رب  سب  ز 
نارتخا  خر  دنتشگ  كاخ  زا  رپ  نارک ***  یب  رگشل  نآ  زا  مدامد 

زاسمزر  ناور  شباکر  رد  همه  زاجح ***  زرم  ناگرزب  رسارس 
هالک  یمور  ناتفخ  دوخ و  سب  ز  هاپس ***  رب  دبن  نتشذگ  رب  هر 

وا  يور  يوس  ور  همه  ار  نالی  وگ ***  وتفگ  رپ  هار  همه  ونابز 
هوک  تشد و  همه  ناشیا  زا  زاوآ  رپ  هورگ ***  اه  هورگ  رگشل  هتفر  همه 

یح  کیدزنب  یبآ  دندیدب  یط ***  دندومن  ار  هر  هک  ات  نینچ 
دوب  ماجنارس  ارنآ  رم  یح  نآ  رد  درب ***  مان  ار  ربآ  نآ  رم  بهوه  هک 

دندمآ  دورد  رد  همه  وناب  هن  دندمآ ***  دورف  اجنآ  رد  رسارس 
دندش  هریخ  هزاوآب  ونابب  دندش ***  هریذپ  وناب  يوس  ناکم 

تسیچ  مان  ار  زرم  نیا  دنوادخ  تسیک ***  درم  نیا  هک  وناب  دیسرپب 
ناهن  ام  رب  شمان  دیرایب  ناهج ***  رد  اربا  نیا  تسیمان  هچ 
نمجنا  رتهم  یک  دنتفگب  نخس ***  رد  بل  دنداهن  کیاکی 

ماک  هدرک  رت  بآ  نیز  هکسکنآ  ره  مانب ***  بهوه  هدناوخ  اربآ  نیا  رم 
مد  تسب  ورف  ترکف  ینامز ز  مژد ***  دش  نخس  نیا  دینش  وناب  هچ 

تشگزاب  ارم  هر  نیا  زا  دیاب  هک  تشگ ***  زاسمد  هتفگ  نیاب  هگنآ  سپ 
ناشن  مراک  ربمیپ ز  هداد  هک  ناشن ***  دب  نم  متسه  هک  انامه 
نیما  لوسر  مزر  هب  میآ  رد  نید ***  مباتب ز  خر  وا  دعب  زا  هک 
رامش  هر  هدش  خزود  يوس  ارم  راگزور ***  مدرم  امش  بیرف 

تشگ زاسمد  وید  مد  نم  اب  هک  تشگ ***  زاب  هر  نونکا ز  دیاب  ارم 

ناگرزب اب  ندومن  وگتفگ  هشیاع و  ندش  نامیشپ 

نم  راکیپ  هب  منانز  زا  ینز  ننملاوذ ***  ربمغیپ  دومرفب 
وید  سیلبا  يار  رب  نامرفب و  ویدخ ***  ناهیک  يوس  يرگشل  دشک 

ور  دروآ  هنیک  زا  رپ  نم  يوس  وج ***  گنج  دوش  رواد  رادادب 
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نارگ  وداج  ناتسار و ز  ان  ز  نارکیب ***  رکشل  یسب  شدرگب 
منمشد  شربمغیپ  نادزیب و  منم ***  نز  نآ  هک  انامه  میوگ  هچ 

ارس  هدرپ  دش ز  ناور  مغ  زا  رپ  اج ***  يوس  دش  دییرگب و  تفگب و 
وا  راسخر  کشا  رپ  دندیدب  وا ***  راتفگ  دندینش  نادرگ  وچ 

دنتخادرپ  زار  یسب  رب  مهب  دنتخاس ***  هگیاج  نآ  تولخ  یکی 
ناما  دشابن  ار  سک  هراچ  ناز  هک  ناهگآ ***  راک  دندرک  هراچ  یکی 

رادمان  نینچ  ناشیا  لثم  دبن  راگزور ***  رد  هک  دهاز  درم  دصب 
کتب  نامارخ  رکذب و  ناشورخ  کنحلا ***  تحت  دوب  ناش  همامعب 

نتشیوخ  یگلمج  هتسارایب  نف ***  رکم و  هحبس و  هداجس و  ز 
رشبلا  ریخب  هتشگ  هنیک  زا  رپ  رز ***  هب  میسب و  هتشگ  هدنبیرف 

تسج  هار  ارس  هدرپ  يوس  یکی  تسرد ***  رسارس  نادرگ  راک  دش  هچ 
داهن  دب  نآ  داد  ربخ  ونابب  داژن ***  دب  رهوگ و  دب  شیدنا و  دب 

دنا  هداتسرف  هگرخ  يوس  ارم  دنا ***  هداتسا  هاگردب  نادرگ  هک 
يار  يور و  ارت  دشاب  هچنآ  دوش  يارس ***  هدرپ  نوریب ز  وت  یئآ  هک 

ارس  هدرپب  نیک  زا  رپ  دش  ناور  اجز ***  دمآ  رب  وناب  دینشب  هچ 
مد  تسب  ورف  ترکف  ینامز ز  مژد ***  دش  نسخ  نیا  دینش  وناب  هچ 
تشگ  زاسمد  وید  مد  نم  اب  هک  تشگ ***  زاب  هرز  نونکا  دیاب  ارم 

باتفآ  يرفولین  هتشگ  مغ  ز  بآ ***  رپ ز  ةدید  خر و  هداتس 
رخ  شاخرف  نادرگ  دندید  هچ  رز ***  گنروا  رب  هدرپ  زادنارب 
دندمآ  زار  رپ ز  یلد  کیاکی  دندمآ ***  زامن  رد  همه  شدزنب 

دابم  مک  نید  شرع  رب  هیاس  ارت  دابم ***  مغ  هگ  چیه  ارت  لد  رب  هک 
دنژن  وید  هریخ  وتب  ادابم  دنمتسم ***  نینچ  نیا  یئک  راک  ز 

باوج  نیک  رس  زا  ناشداد  نینچ  باطخ ***  ناشیا  زا  وناب  دینشب  هچ 
رسب  دمآ  دب  میامش  راک  ز  ریس ***  خرف  نارادمان  نیا  هک 

تساوگ  منابز  رب  ادخ  لوسر  تسادخ ***  مزر  مزر  نیاک  دینادب 
( 320  ) هحفص

نارگ  رس  رقس  يوس  دیداتف  ناور ***  خزود  ار ز  نم  دندیشک 
دوب  بش  امب  نشور  زور  همه  دوب ***  بهوم  مان  ار  بآ  نیا  رگ 

نت  ناج و  رقس  يوسب  مدیشک  نتشیوخ ***  نت  رب  ما  هراکمتس 
بایماک  وت  یتیگ ز  قلخ  يا  هک  باوج ***  شداد  هحلط  وا  زا  دینشب  وچ 

تسا  بت  رد  ببس  یب  وت  ناج  نت و  تسا ***  بهوم  ین  مان  اربآ  نیا  هک 
تسیچ  ینامداش ز  نینچنیا  ارت  تسین ***  مان  نیا  هک  یناد  هچ  اتفگب 

امش  رای  راک  نیا  رد  متشگ  هک  امش ***  مان  مدینش ز  اتفگب 
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متفات  یئوس  ره  نآ  شیتفتب  متشارفا ***  رب  رس  نآ  قیقحتب 
تسچ  هیرق  نیا  زا  دص  نم  نامرفب  تسرد ***  نامیا  درم  دص  هک  ات  نینچ 

تسدب  يزیچ  هحبس  زج  دنرادن  تسرپ ***  نادزی  ناناوخ  هحبس  همه 
دوب  دوبان و  راک  زا  هتسر  همه  دوجس ***  رواد  كاپ  زج  دندرکن 

زار  هحبس  زجب  مه  اب  دنیوگن  زامن ***  دجسم  يوس  زج  دنرادن 
اج  بارحم  يوس  زج  دنرادن  ادخ ***  رواد  كاپ  زج  دنناوخن 

يور  راداد  يوس  زج  دنرادن  يوخ ***  رهد  مدرم  اب  دنریگن 
ناتسار  ات  دومرفب  سپ  نآ  زو  ناتساد ***  نیا  وناب  اب  دناوخ  رب  وچ 

دندمآ  زامن  رد  هگراب  نآب  دندمآ ***  زارف  اجنآب  رسارس 
ناوخ  زار  همه  يوگ و  زار  همه  ناوخ ***  درو  بل  تسد و  رب  هحبس  همه 

دیش  هدنبات  لثم  رسب  همامع  دیفس ***  ياه  هماج  کیب  کی  رب 
راهنیز  رد  هحبس  نآ  زا  رانز  هک  راکشآ ***  ۀحبس  یکی  ره  تفکب 

نیعل  وید  رت ز  نیعل  نطابب  نیع ***  روح  زا  رتوکین  راسخرب 
تسرد  دشابن  بهوم  بآ  نیا  هک  تسچ ***  دندومن  تداهش  يادا 

تسین  ماجنارس  ار  وا  بآ  نیاب  تسین ***  مان  ار  بآ  نیا  رم  بهوم  هک 
دیرگنب  یسب  ناشیاب  کیاکی  دیدب ***  ناراد  زار  يوس  وناب  هچ 

نوچ  دنچ و  یب  هدید  اه  هحبس  همه  نوگ ***  روفاک  هدید  اه  هماج  همه 
زاس  راک  ةدنراد  رکذ  زا  رپ  زار ***  نایوگ  دار  وا  بل ز  همه 

دینش  تفگ و  راک  زا  دنام  ورف  دیدب ***  ناشیا  يور  خر و  وناب  هچ 
لوسر  تفگ  تشگ  وا  شومارف  لوبقان ***  ۀقرف  نآ  راتفگ  ز 

درک  هار  نآ  يوس  ور  هراب  رگد  درک ***  هاگآ  راک  نآ  زا  ار  لد  هچ 
مگ  دیدرگ  رهم  شدرگ  هر  مد ***  واگ  ندیشورخ  دمآ  رب 

راگزور  شدرگ  يا  وت  رب  وفت  رانک ***  ره  زا  دندیسر  یهاپس 
تخب  هریت  رگشل  یسب  شدرگب  تخت ***  زارفا  رب  اریمح  هتسشن 

ناروآ  هنگ  نادنر  ناگرزب و  ناروآ ***  دنک  نارادمان و  همه 
زیرگ  رب  ار  قلخ  همه  هدیزگ  زیتس ***  رپ  اه  هنیس  همه  نیک  زا  رپ 

رادمان  همه  يوجمان و  همه  رامش ***  نارک و  زا  نوزف  یهاپس 
راز  راک  يوس  وس  ره  یپایپ ز  راید ***  ره  هقرف و  ره  يدیسر ز 

دندمآ  عمش  درگ  رب  هناورپ  وچ  دندمآ ***  درگ  هلمج  ینز  درگب 
دیرگنب  یئوس  ره  همه  یناهن  دیسر ***  لزنمب  متفه  زور  رد  وچ 

هاپس  شفرد و  رپ  نامز  نیمز و  هاگراب ***  ةدرپ  ارس  رپ  ناهج 
دوبن  ادیوه  رگشل  ریز  نیمز  دوبن ***  ادیپ  ياج  رگد  نوماهب 

تخب  هتشگ  رب  نادرگ  درک  بلط  تختب ***  دمآ  رب  وناب  هدرپ  سپ 
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راز  راک  ةدنبیز  دنتسه  هک  رامش ***  نارگ و  ار  هپس  دنیب  هک 
فرط  ره  زا  تساخرب  سوکوغ  فص ***  دندیشک  هگردب  ناگرزب 

اج  ياجنآ  هتسج  رسب  رس  نالی  اپب ***  نادرگ  دنداتس  هیور  ود 
مخ  میظعتب  ناشیگدنب  رس  مدب ***  مد  همه  کیاکی  هدیشک 

زاین  یب  زا  هچ  اونیب و  زا  هچ  زاجح ***  زرم  ناهاش  ناگرزب و 
رهگ  ردب و  للکم  رز  همه  رز ***  گنروا  رب  اریمح  هتسشن 

راهن  لیل و  داب  ارت  رم  هیس  راگزور ***  شدرگ  يا  وت  رب  وفت 
تسا  نز  رب  رگ  رازاب و  يوس  رگا  تسا ***  نز  اب  همه  ینابرهم  ارت 

يرواد  ینک  ناشیاب  هشیمه  يروای ***  رس  يرادن  نادرمب 
دایب  يران  چیه  ناتسار  زا  هک  داهن ***  جک  گر  دب  يا  یئوخدب  وت 

نیبب  شنیرفآ  شنیب  يا  وت  نیبب ***  نادزی  مشچ  يا  وت  ار  ادخ 
يار  نامیپ و  رهب  زا  دجسم  يوس  يادخ ***  لوسر  تخد  وچ  دمآ  هک 

تشاد  تسد  رد  هک  تجح  دقن  نآب  تشاذگ ***  دجسمب  اپ  دوخ  قح  یپ 
لوبق  شتفگ  باحصا  دندرکن  لوتب ***  رهط  هچ  دجسمب  دمآ  رد 

يار  کین  نآب  خساپ  دندادن  يادخ ***  لوسر  تفگ  دینشب  هن 
لوسر  زا  مرش  هن  ادخ و  زا  مرش  هن  لوبق ***  ار  شتجح  یسک  يدرکن 
ناور  دش  نیک  راکیپ و  تسد  يوس  ناوناب ***  يوناب  نیا  هچ  نکیلو 

ناشک  رس  شطخ  رب  رس  دنداهن  ناشکندرگ ***  نارادمان و  همه 
زارفرس  واب  هتشگ  زاوآ  مه  زاجح ***  قارع و  لها  هچ  ره  همه 
نیب  شیپ  ۀحلط  رگد  ریب و  ز  نید ***  نارای  دندوب  هچ  ره  همه 

دندمآ  وجگنج  همه  نادزی  هب  دندمآ ***  وا  يوس  همه  يرای  هب 
داب  كالاچ  خرچ  يا  نمشد  ارت  داب ***  كاچ  اه  هدرپ  کلف  يا  ارت 

اج  زادرپب  برغم  هم ز  يا  وت  ایمرب ***  رگد  قرشم  روخ ز  يا  وت 
نوگژاو  وش  خرچ  شدرگ  يا  وت  نوگن ***  رس  وش  زبس  ةدرپ  يا  وت 

رهم  نیک و  هر  نیا  درون  رد  مهب   *** رهپس هن  قح  تسد  يا  نز  رب  مهب 
رآ رب  یتسرپ  ناج  زا  تسد  یکی  رآ ***  رب  یتسد  تسد  يا  وت  ار  ادخ 

ار هشیاع  هرصب  لها  ندومن  لابقتسا  هرصبب و  هاپس  اب  هشیاع  ندیسر  نایب  رد  راتفگ 

نک  كاپ  ار  هدرپ  هن  شقن  همه  نک ***  كاپ  یجک  شقن  هدرپ  نیا  رد 
نون  فاک و  ةدرتسگ  چیپ  مهب  نوگ ***  تفه  هر  نیا  درون  رد  مهب 
داد  دادیب  درک  وا  راک  زا  هک  داهن ***  دب  نیا  تسا  داهن  دب  سب  هک 

مروآ  ناتساد  یکی  یتفگش  مروآ ***  نایب  ار  ناتساد  نونک 
راهنیز  نامسآ  هن  دمآ ز  رب  راوس ***  دش  نوچ  رکبوبا  تخد  هک 
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نهد  رد  همه  تریح  تشگنا  رس  نمجنا ***  کلف  رد  هدش  کیالم 
ناور  وناب  درگ  رب  هلمج  همه  نارکیب ***  فصب  فص  همه  قیالخ 

رومان  سب  هیرق  ره  يدیسر ز  رتشیب ***  هپس  هتشگ  هار  همه 
هاج  رف و  نآ  نارلد و  هوکش  هاپس ***  نآ  دید  رکبوبا  تخد  هچ 

( 321  ) هحفص يرب  نامرفب  نارادمان  همه  يرگشل ***  هدش  ار  وا  رم  ناگرزب 
دنامن  یهاگیاپ  نینچ  ار  نم  هک  دنامب ***  بجعت  یتفگش  راک  ز 

مرس  رب  اضق  دنار  هچ  میوگ  هچ  مرتخا ***  رسب  دراد  هچ  منادن 
هوک  نوماه و  گنت  هدش  ناشیا  زا  هورگ ***  اهورگ  رگشل  تفر  یمه 

ور  دروآ  هرصب  يوس  ات  نینچ  يوهیاه ***  همه  رگشل  یناهج ز 
راثن  ششیپ  هب  مد  ره  دنداهن  رامش ***  یب  ۀیده  یئ  هیرق  ره  ز 

هتسارآ  شراک  دش  دندادب و  هتساوخ ***  روشک و  رگشل و  همه 
زارف  وس  ره  رهش  نآ  ناگرزب  زارف ***  دمآ  هرصب  يوس  وناب  هچ 

رایرهش  امب  وت  ياک  دندومن  راثن ***  اهردب و  همه  شیاپب 
میاوت  هاج  رف و  زا  هدنز  همه  میا ***  وت  هانپ  رد  رسب  رس  همه 

مینک  ناگورگ  ار  لد  وت  رهمب  مینک ***  نآ  ام  وت  یئوجگنج  رگا 
رایرهش  سک  میهاوخن  وت  زجب  راگزور ***  رهب  یگرزب  ام  رب  وت 

هاپس  ياجب  رسکی  هتشگ  واب  هاگیاج ***  نآ  ناگرزب  نارس و 
ریگ  تسد  همه  رب  وا  تسد  همه  ریذپ ***  نامرف  شوگ و  رب  هقلح  همه 

میروآ نیک  مزر و  هر  هگنآ  سپ  میروآ ***  نیگن  ریز  هیرق  یسب 

ترضحنآ نتسارآ  رگشل  هرصب و  هب  هشیاع  ندمآ  زا  ریما  بانج  ندش  رادربخ  رد 

وا  نامیپ  دهع و  رد  تسار  هدش  وا ***  نامرفب  رسکی  رهش  هدش 
ربخ  نیا  دش  شاف  نوچ  کلم  رد  هک  رگد ***  یناتساد  مروآ  نونک 

نآ  زا  هگآ  زین  دب  شیب  ناز  هک  نارواد ***  رواد  دش  هاگآ  وچ 
كاغم  رد  نانمیرها  دنتفر  هک  كاپ ***  نادزی  دیدرگ  هاگآ  وچ 

شوجب  دمآ  رب  هنامز  یتفگ  وت  شورخ ***  نادزی  هاگردب  دمآ  رب 
دناوخ  شیپ  ار  هنازرف  ناریلد و  دناوخ ***  شیوخ  رب  نارادمان  یلع 

دای  درک  یسب  نارادمان  رب  داشگ ***  رب  رس  ار  نآ  زا  یتفگش 
ربخ  نیا  دوب  هداد  یگدنز  رد  هک  رشبلا ***  ریخ  راتفگ  تسار  دش  هک 

ندش  دیاب  هرصب  يوس  نامارخ  ندز ***  یهار  هار  نیا  رب  دیابن 
تسیک  رای  نیک  مزر و  یپ  ار  وا  رم  تسیک ***  رادهپس  ار  امش  منیبب 

راوگوس  یکی  نادنخ  تشگ  یکی  هار ***  نادرگ ز  ناریلد و  یتفگش 
تفگ  دروآ و  رب  رس  یکی  تریح  ز  تفگش ***  راک  ناریح ز  تشگ  یکی 
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راگزور  ینز  ماکب  هتشگن  راهن ***  لیل و  ياپ  رب  هتشگ  ات  هک 
تسا  نت  ناج و  دنب  رد  هن  نادرمب  تسا ***  نز  ماکب  هشیمه  وا  رگا 
( 322  ) هحفص يروای  ار  مالسا  دندومن  يروای ***  ناز  مالسا  ناریلد 

دنتخات  ناینادزی  نادزیب و  دنتخارفارب ***  نادزی  كاپ  يوس 
دندش  نت  نینهآ  یگلمج  هپس  دندش ***  نشوج  ریز  همه  رسارس 
نامسآ  نیک  ناتفخ  دیشوپب  نامز ***  نیمز و  زا  شورخ  دمآ  رب 
ریت  دیهان و  دمآ ز  ندیشورخ  ریفن ***  دش  رب  مارهب  سیجرب و  ز 

دوبک  خرچ  تسارآ  نت  نهآب  دوخ ***  ربگ و  نتب  ناتفخ  دیشوپب 
وگ  تفگ و  زا  رپ  لد  نامز  راک  ز  ور ***  تخورفارب  ار  هپس  نارس 

نزب  نیرفن  هدرک  یمه  کیاکی  نتب ***  نت  نالی  نز  رب  رازابب و 
داب  كاخ  هگیاج  ار  بوخ  نز  داب ***  كاپ  نیمز  زا  نز  داینب  هک 

تسا  ربمغیپ  لآ  زا  دنچ  رگا  تسا ***  رتدب  یمه  یئوگ  هچ  ره  زا  ناز 
دندب  نیئآ  مسا و  دب  شیدنا و  دب  دندب ***  نیرفن  راوازس  ناشیا  هک 

وگ  زار  همه  رگشل  ياهنامگ  وگتفگ ***  زا  رپ  مدرم  ياهنابز 
نارواد  رواد  ناشرادهپس  ناور ***  دش  ناینادزی  یهاپس ز 

تشگ  رون  زا  رپ  رگشل  یناهج ز  تشدب ***  برثی  دمآ ز  رگشل  نآ  هچ 
ياج  شرع  نیمز  رب  یمه  هدومن  ياپب ***  دش  یئ  همیخ  هگیاج  رهب 

گنرد  ار  نیمز  باتش و  ار  نامز  گنر ***  گنر  ةدرپ  ارس  وس  ره  ز 
دوبن  ایرث  ناکم و  نامز و  دوبن ***  اج  نیمز  يورب  یتفگ  وت 

دوب  دیما  رپ ز  نامز  نیمز و  دوب ***  دیشروخ  ياج  رسب  رس  ناهج 
نیتسآ  هدز  رب  ار  گنج  نآ  رم  نید ***  نادرم  ياج  ره  يوس  ره  ز 

دندش  ناتسرپ  نادزی  يارای  هب  دندش ***  نادزی  هاگردب  رسارس 
تساخ  دیهان  زاوآ  يوس  ره  ز  تساخ ***  دیشروخ  کناب  یئ  هشوگ  رهز 

وا  شیج  رد  میدوب  شاکیا  هک  وزرآ ***  نیا  هدرک  همه  کیالم 
نیمز  نامسآ و  تریغ  هدش  نیرب ***  دلخ  کشر  هدش  هنامز 

نید  نادرم  کشر  نیع  روح  یلو  نیمالا ***  حور  زاوآ  رپ ز  نیمز 
اج  گنت  هدش  دناشیا  زا  ناویکب  ادخ ***  ناهیک  دش ز  ناور  یهاپس 

رهم  کشر  همه  هام و  مرش  همه  رهپس ***  ناشیا  يور  زا  نشور  همه 
يرگشل  ام  مدوب  شاکیا  هک  يرتشم ***  هم و  ناریح  هراظنب 

نامسآ  بکوک  نیمز  لها  وچ  ناشن ***  يداش  مد ز  ره  هداد  مهب 
رت  هدنشخرد  رگشل  دیشروخ  ز  رت ***  هدنشخر  كالفا  دب ز  نیمز 

ینشور  ون  نودرگ ز  کیاکی ز  ینت ***  ره  زا  رهم  هم و  هتفرگ 
راک  لد ز  ار  كالفا  لها  هدش  راز ***  راک  رگشل و  نا  يامیس  ز 
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رون  كالفا  ناکس  دنتفرگ  رود ***  کیدزن و  کی ز  ره  يامیس  ز 
دوبن  ادیپ  كاپ  رواد  زا  زج  دوبن ***  ادیوه  نادزی  يور  زجب 

دوب  لیربج  زاوآ  رپ ز  ناهج  دوب ***  لیلهت  رکذ  ناشرکذ  همه 
رگداد  رگشل  ام  میتشگ  هک  رگیدکی ***  رب  دنداد  هدژم  هیس 

نیرب  شرعب  ناشیا  ياهمدق  نیمز ***  خر  هتخورفارب  ناشیا  زا 
ملع  نونلاوذ  مسج  رب  هدرک  ملع  ملع ***  رگشل  رهب  زا  هتشگ  ملق 

هدز  ازوج  دنبرمک  نیچ  رمک  هدز ***  ایرث  رب  وک  هزین  رس 
نار  ریز  نیرب  رهپس  هدیشک  نانعمه ***  کلف  گنجب  کیاکی 
نارگ  ازوج  دنب  ناشدنبرمک  نارگ ***  رس  کلف  رب  ناشغیت  رس 

شورف  دوخ  یکی  ره  همب  رهمب و  شودب ***  کی  ره  رهم  هم و  زا  رپس 
کمس  امس و  نامک  زا  نوگن  کلف ***  نامک  رب  همه  نامک 

يربمغیپ  نیسوقب  نودرگ  ز  يرگ ***  وزابب  شنامک  سوق  ود 
رهپس  ناتفا  رس  کیاکی  ياپب  رهم *** يور  یکی  ره  خر  زا  نایع 

روه  هدنشخر  رهم  خر  زا  هموچ  رون ***  هدنبات  دیشروخب  ناشیا  زا 
نایع  اهنامسآ  مدبمد  يدش  نامسآ ***  ناشبسا ز  مس  درگ  ز 

رمق  رهم و  کشر  رب  موب و  نآ  دش  رب ***  موب و  رهب  نوچ  هپس  نآ  دیسر 
تشگ  دلخ  تریغ  وا  كاخ  همه  تشذگ ***  رب  هپس  ناک  یئ  هیرق  رهب 

اس  شرع  نیمز  نآ  دش  دندوسب  ارس ***  كاخ  ياپ  رب  هک  اج  رهب 
هام  دیشروخ و  کشر  ناشبسا  مس  هاپس ***  لزنمب  لزنم  تفر  یمه 

داهن  رب  کلم  ياپب  رس  کلف  داهن ***  رس  هر  كاخ  نآ  ردنا  کلف 
باتفآ  ملع  يوک  دیشروخب  بای ***  رون  دش  دیشروخ  همیخ  ره  ز 

ریگ  مارهبز  دوخ و  دیشروخ  ز  ریژه ***  نوچ  کیب  کی  هسپ  نارس 
اجب  اج  ار  خرچ  ناشبیسآ  ز  امن ***  دوخ  کلف  رب  ناشغیت  رس 

دنمتسم  نیرب  رهپس  كوان  ز  دنژن ***  ایرث  ناشنانس  ون  ز 
رپ  ریت  رب  لیربج  لابهش  ز  ردق ***  تسد  هدرک  اضق  يور  ز 

نامز  نیمز و  یگنت  ناشیاب ز  نامک ***  نادیمب  کیاکی  هدیشک 
تشدب  هراتس  رهپس و  ناشیا  زا  تشدب ***  رگشل  ناناولهپ  همه 

ماکب  شناهج  ات  ناهج  يدوب  هک  مانب ***  کلام  دوب  ناولهپ  یکی 
هتفای  همه  هدوب  هچ  ره  همه  هتفات ***  هگراب  نآ  يوس  نآ  هچ 

يوت  رپ  وا  يور  زا  رهم  هم و  يون ***  هام  هام  وا  راسخر  ز 
بیهن  نادرگب  شنانس  كون  ز  بیهن ***  نودرگب  شنارگ  زرگ  ز 

دنمک  مخ  مارهب  هب  هدنکف  دنلب ***  شدنمک  زا  کلف  هن  رس 
شوک  دادیب  خرچ  نوگن  رس  هدش  شورخ ***  يدیشک  رب  وچ  خرچ  يوس 
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نیمز  نامسآ و  یتخود  مهب  نیک ***  وا ز  نامک  زا  ریت  وچ  يداشگ 
فاق  هوک  سپ  رد  نامسآ  هدش  فالغ ***  زا  نیک  ریشمش  وچ  يدیشک 

يرواد  زا  شیتیگ  ود  نازیرگ  يروآ ***  روزب  وزاب  وچ  هداشگ 
دوب  هام  شهگ  رد  ةدنب  نیمک  دوب ***  هاگرخ  شناویکب  رتارف 

يار  يور  هتشاد  ادخ  يوسب  ادف ***  ارناج  هدرک  ادخ  هارب 
راگدرورپ  رای  وا  هتشگ  ناجب  رای ***  هتشگ  ادخ  اب  ادخ  يور  ز 

ادخ  يوس  هتسج  یگدنب  هر  ادخ ***  رواد  رهم  رجب  هتسجن 
يدب  نیئآ  شنادزی  رهم  همه  يدب ***  نید  یپ  زا  وا  مزر  همه 
رگد  يور  ار ز  خر  هدیچیپن  رگد ***  يوسب  نادزی  يوس  زجب 

سب  نادزی و  يور  زجب  هدیدن  سوه ***  يوک  هدنکفین  یجنگب 
زارف  رس  يدش  وا  نداشگب  هب  زارف ***  يدیسر  وک  رب  موب و  رهب 

مدبمد  اهنصح  يدش  هداشگ  ملع ***  دیشک  رب  وک  ياج  رهب 
نیک  ماگنه  رهش  یسب  يدوشگ  نید ***  دنوادخ  تخبب  رفب و 

دنمتسم  یتسار  هر  زا  هدش  دنژن ***  يود  دنب  زا  هچ  ره  همه 
نامز  رود  هتشگ  امش  يوس  هک  نانک ***  يداش  دنتشگ  زاب  همه 
دنرتسگ  شهر  وا  دور  اج  رهب  دنروآ ***  نیگن  ریز  کلم  یسب 

رگ  زوریف  هاش  رگشل  دش  هک  ربخ ***  دمآ  هرصب  روشک  يوس 
دیسر  نادزی  كاپ  نارو  نایصعب  دیسر ***  نادرم  هاشنهش  روشکب 

( 323  ) هحفص
هشیاع ندش  ربخ  هرصبب و  رگشلاب  ترضح  ندمآ  زا  ریبز  هحلط و  ندیدرگ  راد  ربخ  نایب  رد 

درک  دروآ  رب  نادرم  كاپ  ان  ز  درک ***  رود  نت  ار ز  نانمیرها  رس 
ویدخ  ناهیک  نامرفب  دش  ناهج  وید ***  تسد  زا  تسر  نامز  نیمز و 

رگداد  رواد  هرز  دمآ  هک  ربخ ***  نیا  ددو  وید  نوچ  دندینش 
درک  رون  زا  رپ  یتسرپ  نادزی  ز  درک ***  رود  ار  قلخ  نانمیرها  ز 
دیشک  رد  نوخب  ار  نانمیرها  نت  دیرب ***  ناداژن  دب  رس  رجنخ  ز 

درک  هاش  يوس  نارادمان  لد  درک ***  هاگآ  دب  هار  زار  نادب 
ویدخ  ناهیک  نامرفب  دش  وا  زا  وید ***  نامرفب  دبوک  هیرق  نآ  رد 

رایرهش  ربنامرف  هتشگ  ناجب  راید ***  رهش و  نارادمان  همه 
دندش  نادرم  هاش  هدنب  همه  دندش ***  نامیشپ  نز  نتفر  یپ  ز 

ور  هدرمژپب  ارناوگ  نالی و  وگتفگ ***  رد  دنداتف  کیاکی 
نایع  نادزی  كاپ  خر  ددرگ  هچ  نانمیرهاب ***  همه  هچ  نک  هگن 

ریبز  نوچ  دشر  ار  هحلط  خر  رید ***  يداوب و  دمآ  رد  لزلزت 
بیکش  ناشلد  نادرم ز  هاش  زا  دش  بیرف ***  نز  ناز  دندروخ  هکیناسک 
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دندش  من  رپ  درد و  رب  هدید  لد و  دندش ***  متامب  نز  رگشل  همه 
وید  ماد و  دد و  ناشوجو  ناویرغ  ویرغ ***  نادرم  كاپ  ان  دمآ ز  هچ 

نز  رتمک ز  نادرم  درد  زا  رپ  نمجنا ***  دندش  نز  رب  رازابب و 
دندمآ  زارب  مه  اب  ياج  رهب  دندمآ ***  زارف  نز  رگشل  همه 

دوخ  رادرک  کیاکی ز  نامیشپ  دوخ ***  راک  زا  مدان  رسب  رس  همه 
دیشک  رب  رس  نامرف ز  دیزابب  دیشک ***  رب  ملع  نادرم  هاش  نوچ  هک 

دوب  نادزی  كاپ  ناینادزی  هب  دوب ***  نادرم  هاش  وا  هک  يدرم  هچ 
راهنیز  نانمیرها  هتسج  وا  زا  راک ***  دنوادخ  یتیگ  ود  رد  دوب 

تسیئاناوت  نادرمب  نادزی  هک  تسیئاناد ***  هار  هوش  نیا  هب 
نتخاس  ینز  اب  یشناد  یب  ز  نتخادرپ ***  درم  زا  لد  ناوتبن 

نفک  ناشدبن  هریت  كاخ  زجب  نت ***  رس ز  یسب  دش  ادج  شغیت  ز 
تسار  تشگ  یبن  نید  شوزاب  ز  تساک ***  رفک  وا  ریت  زا  ریشمش و  ز 

ادخ  يور  شیور ز  مزر  رد  هک  ادخ ***  ریش  مزر  هماگنهب 
نامز  رد  نامسآ  نیمز  رب  دنز  نامسآ ***  يوس  دزای  تسد  رگا 

دوش  ناهنپ  رهم  هم و  شمیب  ز  دوش ***  ناشخرد  هنهرب  شغیت  هچ 
نیمز  شقن  كالفا  رب  دراکن  نیک ***  مزر و  هگ  شدنمس  مس  ز 

دیرفآ  نیرفآ  ناج  هچ  ره  همه  دیدپ ***  دش  وا  يوزاب  تسد و ز  ز 
تسوا  راد  ناهج  تسد  هکیتسد  هچ  تس ***  ربمغیپ  يوزاب  هک  وزاب  هچ 

دنب  شقن  دبن  یتسد  تسد  وا  زج  دنلب ***  دش  وا  تسد  ناکم  نوکب و 
دوتس  ار  وا  رم  نادزی  دوشگب  هچ  دوشگ ***  یتیگب  شنیرفآ  رد 
رسب  رس  رب  موب و  نآ  ناگرزب  رگیدکی ***  اب  زار  نیا  دنتفگ  هچ 

دنتسارآ هردب  هیده و  همه  دنتساوخ ***  اج  یهاوخ ز  رذع  یپ 

بام تیالو  بانج  تمدخب  ناشیا  ندمآ  دوخ و  تاکرح  زا  هرصب  مدرم  ندش  مدان  رکذ 

دندمآ  نیگهودنا  دوخ  راک  ز  دندمآ ***  نید  هاش  يوس  نامارخ 
زاین  یب  رگداد  رواد  يوس  زاب ***  دندومن  یهاوخ  رذع  بل 

يرگ  تعافش  ار  نارگ  تعافش  يرواد ***  هصرع  رد  هکنآ  يا  هک 
هانگیب  اب  تسقرف  هن  ار  وا  هک  هار ***  وت  يوسب  دیوج  راک  هنگ 

تست  ياج  هگیاج  همه  زارف  تست ***  هاک  رد  كاخ  زا  یشقن  ناهج 
تسد  يالاب  تسد  وت  تسد  دوب  تسپ ***  وت  هاج  دزن  اهتسد  همه 

انپ  ار  ناراکهنگ  هک  رم  یئوت  هار ***  وت  يوس  میتسج  رذع  یپ 
نمجنا  میا  هتشگ  نز  نامرفب  نز ***  رتمک ز  میئام  دنچ  رگو 

رس  كاخ  اب  درم  دهن  نز  رب  رت ***  راوخ  نیا  زا  دشاب  هچ  یتیگب 
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شیک  دورمن  دورمن  وچمه  دوش  شیوخ ***  دنوادخ  يورب  دیآ  رب 
میربنامرف  هلمج  نز  مکح  رب  هک  میرتمک ***  ینز  زا  یگلمج  ام  وچ 

هاگن  ام  اب  درم  دنک  هنوگچ  هار ***  میئوج  درم  يوس  هنوگچ 
راذگ  درآ  رب  ندرم  يوس  نز  هک  رایشوه ***  هدیدنسپ  دشابن 

دوب  ناسآ  هن  ندرگ  يور  واب  دوب ***  نادرم  هاش  وا  هکنآ  صوصخ 
راگدرورپ  يوس  رب  هدروآ  خر  رازن ***  راز و  نامیشپ  ام  نونک 

یئوت  اناوت  نایاونیب  امب  یئوت ***  انیب  ناد و  میئوگ  هچ 
هایس  ور  تهگ  رد  رب  میتسه  هک  هانگ ***  ارناگ  راک  هنگ  یشخب  وت 

تسیئاناوت  نادرمب  نادزی  هک  تسا ***  ینادرم  هار  هویش  نیا  هن 
نتخاس  ینز  اب  یشناد  یب  ز  نتخادرپ ***  درم  زا  لد  ناوتب  هن 

هاکن  شدومن  تمحرب  ناشیاب  هاش ***  دینشب  هلمج  ناشراتفگ  هچ 
هاوخ  داد  رواد  نوچ  رادرکب  هانگ ***  رسارس  ناشیا  زا  تفریذپ 

ناش  تخاس  هگیاج  دوخ  کیدزنب  ناشتخاونب ***  هاش  کیب  کی  همه 
تسرواد  رگ  داداب  هنیک  رپ  هک  تسرورپ ***  نود  نودرگ  راکنیا  رگ 

نم  دنویپ  هب  نامیپ  دنزاس  هک  نمرها ***  ینز  دچیپ  هب  ار  امش 
یسب  یتیگب  دنام  هدنز  رگا  یسک ***  هدیدن  یناتساد  نینچ 

ویدخ  ناهیک  رهم  زا  رس  ندیشک  وید ***  يار  نتفریذپ  یتیگب 
رو  هنیک  نمیرها  رای  دوش  رگداد ***  زا  رس  دچیپب  وگ  یسک 

تسرگنوسفا  لعف  دب  شیدنادب  تسارد ***  خزودب  شناور  هشیمه 
یسخ  ره  اب  زور  ره  رای  دوش  یسک ***  دچیپب  نامرف  يار  زا  رس 

رهچ  تخورفا  رب  کیاکی  ارنالی  رهمب ***  ياریلد  رذع  تفریذپ  هچ 
دندمآ  زاین  اب  ناگراک  هنگ  دندمآ ***  زارف  رس  وا  هاگردب 

ار  رگشل  هشیاع  دزن  رد  عامتجا  رکذ 
نمجنا  نز  درگ  رب  هتشگ  همه  نز ***  كاپان  شیج  نآ  هچ  وس  نازو 

درس  هآ  زا  رپ  بل  لد  نوخ  زا  رپ  درد ***  رپ ز  لد  نوخ و  رپ  هدید  همه 
مرگ  هماگنه  هدرک  ینز  درگب  مرش ***  مرزآ  هلمج  لد  هتسسگ ز 

هتخودنا  رهم  نمرها  لدب  هتخورفارب ***  نیک  زا  رپ  خر  همه 
كاچ  كاچ  ناینادزی  راک  زا  لد  كاب ***  میب و  زا  رپ  نادزی  ياراد  ز 
گنر  ود  وید  راک  نوگژاو  هدش  گنر ***  هتفر  خر  کیاکی ز  ارناهم 

میرک  راکدرک  زا  هشیدنا  رپ  میب ***  رپ ز  ناینادزی  نادزی و  ز 
سفق  ریز  هتفر  نانت  نتمهت  سفن ***  رسارس  ار  نالی  هتفرگ 

( 324  ) هحفص
راگزور  دش  جک  نالد  نهآب  راک ***  ناچیپ ز  دالوف  تسد  هدش 
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ریپ  هتشگ  نهک  خرچ  رادرک  ز  ریرز ***  نوچ  خر  دنوادخ  میب  ز 
بیهن  رپ  هدش  نارادمان  لد  بیکش ***  ار  ناروآ  مان  هتفر  لد  ز 

تسردان  همه  ناشیا  راک  دوخ  هچ  تسس ***  راکیب  راک  زا  هتشگ  همه 
وجشاخرف  هتشگ  همه  نادرمب  ور ***  هدرک  دوخ  دنوادخ  يوسب 

تانم  تال و  تب ز  نآ  هدرب  ورگ  تال ***  وچمه  یتب  ناگدنتسرپ 
مژد  لد  همه  درز و  يور  همه  مخ ***  هدروآ  رب  الابب  شیوسب 

دندما  زار  هتفگ  لد  کیاکی ز  دندما ***  زامن  رد  ناتب  نآ  يوس 
دیرگنب  یسب  یناهن  ناشیا  رب  دیدب ***  نارادمان  خر  وناب  هچ 

تسیک  هدنب  رس  یتیگب  ار  نالی  تسین ***  هدنز  یکی  ناشیا  زا  یتفگ  وت 
گنرد  رسکی  هتشگ  همه  باتش  گنر ***  يور  خرب  هدنامن  ناشیا  زا 
مین  ود  نادزی  میب  زا  کی  ره  لد  میبز ***  رپ  لد  هتشگ  همه  نادزی  ز 

دیشک  رب  مد  راتفگ  ینامز ز  دیرگنب ***  ناشیوس  یمد  وناب  هچ 
دای  درک  دوخ  تفگ  همه  ناشیاب  داشگ ***  نتفگب  ار  نابز  هگنآ  سپ 

تسرد  دشابن  نتسج  مزر  واب  تسخن ***  زورب  ار  امش  متفگ  هک 
تخت  جات و  هتفای  وا  زا  ربمیپ  تخب ***  زوریف  تسا و  ناولهپ  وا  هک 
تسیرب  یتیگ  ود  قلخ  شداهن ز  تسی ***  ربمغیپ  یهاش و  راوازس 
رامد  یتیگ  ناهاش  درآ ز  رب  راگزور ***  رد  هچ  شغیت  سکع  دتف 
تسپ  هب  الاب  دیآ ز  كالفا  هن  تسد ***  راکیپ  زور  رد  وچ  درآ  رب 

شدناد  اوس  ام  همه  زا  نوزف  شدناوخ ***  ادخ  ریش  دنوادخ 
سرتسد  وا  راکیپ  هب  ار  سک  هن  سک ***  تسد  دسر  وا  نماد  رب  هن 

راگدرک  ناهج  راک  تسار  وا  زا  راک ***  تسار  وا  زا  ار  ادخ  لوسر 
راهن  لیل و  گنر  هتفای  وا  زا  راگزور ***  وا  يورین  دمآ ز  رب 

دردب  هر  نیا  زا  ار  لد  دیرایم  دربن ***  وا  اب  درک  ناوت  هنوگچ 
نمجنا  دیدش  هر  یب  هار  نیا  رد  نم ***  تفگ  زا  هتفریذپ  دیتشگن 
گنر  میب  زا  هتفر  امش  يور  ز  گنج ***  هدرکان  يدربن و  هدرکن 
ور  درمژپب  ار  امش  هگان  هک  وه ***  ياه و  همه  ار  امش  رم  دش  هچ 

راک  دش ز  ارچ  نایوجگنج  لد  راکشآ ***  دش  تشد  نیا  رد  یگنج  هن 
درز  هراسخر  نوخ و  زا  رپ  لد  همه  درز ***  راسخر  میب  زا  هتشگ  همه 

يرواد  زا  خر  هتشگ  درز  نونک  يروآ ***  مزر  دوب  همه  ار  امش 
گنرد  ندیروآ  باتش  هاگب  گنج ***  نادرم  نیئآ  تسا  نیا  هن 
اپ  تسد و  یئ  هدوهیب  هدنب  دنز  ادخ ***  مزر  هک  ناوتب  هن  متفگب 

تسامن  نادزی  شراسخر  هک  متفگن  تسادخ ***  ریش  مزر  رد  هک  متفگن 
نتفای  وا  هچ  ناوتب  هن  رگید  هک  نتخات ***  یسک  يوسب  ناوتب  هن 
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ور  هرصب  يوس  اجنآ  زا  مدومن  وجگنج ***  کیب  کی  امش  يارب 
تسردان  نینچ  يدهع  دیتسب  هک  تسس ***  هماگنه  هتشگ  نونک  زا  امش 

دیتخانشن  هیاپ  ارو  انامه  دیتخات ***  نارواد  رواد  يوس 
نت  ناج و  رگد  ار  امش  هدنامن  نت ***  نوریب ز  هتفر  امش  ناوت 

دیشک  نادیم  يوس  نانع  يدرکن  دیدب ***  دمآ  ینادیم  نادیم و  هن 
ياج هدرک  اجک  اهنانس  اهلدب  يارگ ***  رس  ةزین  دشن  اهرسب 

ار هشیاع  نایرگشل  نداد  باوج  رگشل و  ناگرزب  اب  هشیاع  ندومن  وگتفگ  نایب  رد 

دش  ریت  مد  رب  یئ  هنیس  اجک  دش ***  ریشمش  ياج  يرکیپ  اجک 
كاچ  كاچ  یئ  هنیس  نانس  زا  دشن  كاخب ***  نیز  زا  داتفین  یناوج 

نفک  ناتفخ  تشگ  ناشک  رس  رب  هن  نت ***  دش ز  یهت  ناج  يرورس  زا  هن 
ارس  یجنپس  نیز  نورب  دش  سک  هن  اج ***  كاخ  رب  هدرک  يروآ  مان  هن 

ینهاریپ  هتشغآ  دش  نوخ  رب  هن  ینت ***  ناطلغ  تشگ  هر  كاخ  رب  هن 
ناور  یب  ینت  دماین  نادیمب  نانس ***  زارف  رب  يرس  دماین 

سفن  هتفرگ  ار  امش  نونکا  هک  سک ***  راکیپ  نوخ  زا  دیزران 
ناشهیب  نوچ  كاخ  رب  دنداتف  ناشک ***  رس  وا  تفگ  نوچ  دندینش 

بات  شوت و  یب  وت  زا  ام  ناج  يا  هک  باوج ***  رد  همه  اهبل  دندوشگ 
میا  وت  يار  نامرفب و  هداتس  میا ***  وت  هاگراب  لدنب  همه 

میرواد  ناهج  اب  وجگنج  همه  میروآ ***  گنج  وت  يار  نامرفب و 
گنرد  نتسج  گنج  زا  میرادن  گنجب ***  ام  اب  دنوادخ  دیآ  رگ 

میروآ  ادخ  دک  ناهج  رد  ارت  میروآ ***  اپ  ریز  همه  ار  ناهج 
نیمز  نامز و  ناشیا  زا  دزرل  هک  نیک ***  تشد  رد  میدیشک  یهاپس 

نمجنا  رسب  رس  وت  هاگردب  نتلیپ ***  همه  رادمان و  همه 
كاپ  نادزی  تشگ  رگا  دروآ  مه  كاب ***  هن  میب و  ار ز  ام  تسا  یسرت  هن 

هاوخ  هنیک  وت  رهب  زا  هتشگ  واب  هاگدروآ ***  يوس  رب  میئآ  رد 
رید  يداو و  لیخ  رس  دوب  وا  هک  ریب ***  رگشل ز  راتفگ  دینشب  هچ 

وگتفگ  یپ  زا  كاخ  دیسوبب  ور ***  دروآ  رهم  زا  وناب  يوس 
وت  هاگردب  هتشگ  هدنب  همه  وت ***  هار  رد  هداد  رس  هلمج  ام  هک 

تسا  رت  ناهیک  میهید و  دش  یگرزب  تسا ***  رن  نامرف  زورما  هلمج  امب 
راگزور  دب  رگ  امب  درآ  رس  راگزور ***  زا  میراد  هشیدنا  هچ 

سب  میداد و  وت  هارب  ار  ناج  هک  سفن ***  هر  نیا  رد  دزرب  میراین 
گنرد  زا  باتش  راک  مینیزگ  گنج ***  راکیپ  راک و  زا  هشیدنا  هن 

تسکش  نادزی  راک  رد  میرآ  رد  تسد ***  میزاب  ریشمش  ریت و  همه 
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گنرد  نتسج  گنج  رد  میرادن  گنت ***  میئامن  نادزی  هب  ار  نیمز 
هاوخ  هنیک  رگداد  دوب  هچ  رگا  هاگدروا ***  ار ز  خر  میباتن 

مینک  نیئآ  زاس  شا  هنیک  همه  مینک ***  نیک  رپ  وت  رهب  لد ز  واب 
نخس  رد  بل  داشگب  هحلط  رگد  نبب ***  دش  رسب  رس  وا  راتفگ  هچ 

ناور  ناسنیز  وت  يراد  هجنر  ارچ  ناوناب ***  يوناب  ياک  تفگ  نینچ 
وت  هاوخ  اوه  ادف و  ناج  همه  وت ***  هاگردب  یهاپس  هدیشک 

منت  ناج و  هتشذگ ز  هر  نیا  رد  منم ***  نارادجات  ارت  نیتسخن 
تخب  زوریف  میدرگ  وت  رفب  تخس ***  راکیپ  راک  رد  میشوکب 
میروآ  زارفرس  وت  هاگردب  میروآ ***  راکب  رس  همه  ار  نارس 
دوب  ناسآ  هنیک  نآ  وت  رفب  دوب ***  نادزی  كاپ  رد  هنیک  رگا 

زیتس  رواد  كاپ  اب  میئامن  زیرگ ***  رد  ور  مزر  نیا  زا  میرادن 
تسین  كاخ  زج  ماجنارس  ار  ام  هک  تسین ***  كاب  همه  میدرگ  هتشک  رگا 

ام  راکیپ  مزر و  زا  ینار  نخس  ام ***  راک  زا  وت  يراد  هشیدنا  هچ 
( 325) هحفص مینک  ناگورگ  ار  لد  وت  نیدب  مینک ***  نآ  وت  نامرف  هچ  ره  همه 

میروآ  راوخ  رادناهج  رب  ناهج  میروآ ***  راز  راک  وت  نامرفب 
گنهن  گنلپ و  ام  زا  دنزیرگ  گنچ ***  هنیک  هگ  رد  نوچ  میئاشگ 

دوب  ناج  یب  میب  زا  خرچ  لد  دوب ***  ناسآ  هن  نتسج  مزر  امب 
راگزور  دبا  ات  درمشب  رگا  رامشیب ***  يرد  ره  زا  دمآ  هپس 

گنت  مزر  نیا  زا  يراد  هچ  دوخ  لد  گنج ***  مزر و  ۀشیدنا  وت  يراک  هچ 
ناروآ  گنج  دروان  راکیپ و  هب  نارک ***  ره  زا  دنیایب  ادرف  هچ 

هالک  یب  هلک  اب  یسب  ددرگ  هک  هاگمزر ***  نیا  رد  ادرف  وت  ینیبب 
كاب  میب و  یب  دندرگ  هتشک  یسب  كاخب ***  دیآ  رس  ناگرزب  زا  یسب 

تسیرگ  ادرف  هک  دهاوخ  هک  گرمب  تسیچ ***  ماجنارس  منادن  نم  یلو 
رهم  هک  اب  هک و  اب  دوب  نیک  زا  رپ  رهپس ***  راک  تسا  ناسچ  منادن 

رازراک  ارگ  نادیمب  درآ  رس  راگزور ***  شدرگ  دوب  هنوگچ 
گنت  ياج  نیز  تخر  دشک  نوریب  هک  گنج ***  زاوآب  ددرگ  زوریف  هک 

نامداش  هک  دروآ  دیآ ز  هک  نامز ***  هگانب  دیآ  رس  رب  ارک 
دهد  يراکماک  ودع  رب  ارک  دهد ***  يرای  زوریف  تخب  ارک 

رسب  دیآ  ردنا  راگزور  ارک  رگ ***  زوریف  مزر  زا  ددرگرب  هک 
راد  دازآ  هصغ  زا  جنر و  زا  نت  راد ***  داش  لد  دادیب  راک  زا  وت 

نیتسآ  وت  رهب  هدز  رب  همه  نید ***  ناریلد  دربن  ادرف  هک 
ناور  اه  نت  اه ز  ناور  ددرگ  هک  ناروآ ***  گنج  نادیمب  ینیبب 
دیشک  رد  مد  هشیدنا  ینامز ز  دینش ***  ار  وا  تفگ  همه  وناب  هچ 
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داب  رای  ارت  رواد  نادزی و  هک  داشگ ***  بل  نینچ  خساپب  هگنآ  سپ 
نیمز  نامز و  اداب  رای  امب  نیرب ***  رهپس  اداب  وت  ماکب 

تخب  دیدرگ  هک  ماکب  منادن  تخس ***  تسه  یسب  هنیک  مزر و  نیا  هک 
دنک  یئادخ  راک  يوس  ور  هک  دنک ***  یئانشآ  دد  وید و  اب  هک 

نیرق  شنادب  دب  وا  راتفگ  هک  نیب ***  شیپ  روشناد  تفگ  شوخ  هچ 
راگزور  دنک  يزاب  هچ  ادرف  هک  راگدرورپ ***  ریغ  یسک  دنادن 

ماب  فرط  زا  دیشروخ  تفر  ورف  مامت ***  نارادمان  ۀتفگ  دش  هچ 
ناور  وس  ره  دنتشگ  هلمج  همه  ناوناب ***  يوناب  دش  هدرپ  يوس 

شیب  مک و  زا  دنتفرب  ناریلد  شیوخ ***  هاگنب  يوس  ناور  کیاکی 
دنتساوخ  رگدکی  زا  نتفگ  نخس  دنتسارایب ***  سلجم  دنتسشن و 

بش تفر  دمآ و  زور  هک  ات  نونک  بت ***  بات و  اب  هلمج  همه  بش  نآ  رد 

هشیاع رگشل  رد  نداتفا  هلزلز  ریما و  بانج  رگشل  فیصوت  نایب  رد 

يرفولین  ناویا  تسارایب  يرواخ ***  ورسخ  رگد  زور  هچ 
داد  باتهم  گنر  همه  مجنا  هب  داد ***  بات  دوخ  يورین  ار ز  ناهج 

راسگیم  ناهج  دش  شخر  رون  ز  راگزور ***  دش  رون  زا  رپ  شسکع  ز 
ارگنودرگ  دیدرگ  سوکوغ  اجز ***  دمآ  رب  هر  رگد  رگشل  ود 

نامسآ  دش  ریبکت  زاوآ  رپ  ناکم ***  نوک و  هاش  هگ  رگشل  ز 
ریق  يایرد  دننامب  دش  نیمز  ریت ***  مارهب و  ناویک و  هفرغ  نآ  رد 

هامب  دمآ  رب  ناریلد  شورخ  امن ***  دوخ  دش  دیشروخ  هدنشخر  هچ 
نامسآ  باتفآ  مجنا و  زا  رپ  نانس ***  كون  ریشمش و  قرب  زا  دش 

گنس  گنر  نیمز  رد  دش  شوپ  هرز  گنج ***  ناتفخ  دیشوپب  هراتس 
وک  رازاب و  ریت  رجنخ و  زا  رپ  وه ***  ياه و  هپس  ود  ره  دمآ ز  رب 

دندش  نوماهب  یهاپس  وس  ره  ز  دندش ***  نوریب  رهش  کی  رگشل ز  ود 
دمص  يادخ  لالج  وسکی  ز  دد ***  وید و  دب  هچ  ره  همه  وسنآ  زا 

راگ  دنوادخ  ربهر  يوسکی  ز  راگزومآ ***  نمیرها  يوسکی  ز 
نارتخا  درم  رادهپس  وسکی  ز  نامک ***  رد  یپ  دب ز  هپس  وسکی  ز 

امن  دوخ  نمرها  رگد  وسکی  ز  ادخ ***  يور  رادومن  وسکی  ز 
هام  دیزرل  دیشروخ و  دیسرتب  هاپس ***  نآ  دندش  نوریب  رهش  زا  هچ 
شورخ  رد  هدش  نادزی  يارادب  شوک ***  هنیک  لد  دب  نمیرها  هک 
مد  كالفا  هن  هدیشک  رد  مدب  مژد ***  مغ  زا  هتشگ  نامز  نیمز و 

گنرش  شون  هدروآ  ردنا  مهب  گنر ***  دیشروخ  يور  زا  هتفر  مغ  ز 
نتشیوخ  ةدرک  زا  مدان  هدش  نز ***  كاپان  تشز و  رگشل  همه 
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تسردان  ناوگراک  دروآ  ز  تسس ***  تشگ  ناروآ  مان  تسد  لد و 
وگتفگ  رد  گنج  رگشل و  نآ  زو  ور ***  هدروآ  رگیدکی  يوس  همه 

نیرفآ  ناهج  رف  رون  نیبب  نید ***  هاش  رگشل  يوس  رگنب  هک 
نیما  لیئربج  هدمآ  دورف  نیک ***  رهب  زا  شراکیپب  یتفگ  وت 

راگدرک  رگداد  هدمآ  گنجب  راز ***  راک  نیا  رد  ادیوه  یئوگ  وت 
ادخ  ایوگ  تسا  مزر  رادهپس  امن ***  دوخ  نونک  هتشگ  دنوادخ 

یمه  دشوجب  ایرد  وچ  یناهج  یمه ***  دشورخ  رب  نامز  نیمز و 
نامسآ  ات  تسا  رون  رپ ز  نیمز  ناکم ***  نوک و  هاش  هگ  رگشلب 

ناکم  رب ال  تسج  يرترب  نیمز  ناهج ***  ینیب  ریبکت  کناب  زا  رپ 
هام  رهم و  تروص  هدش  ادیوه  رهپس ***  رب  اهبسا  مس  درگ  ز 

نیرب  شرع  شرف و  هدش  رونم  نیمز ***  رب  یکی  ره  خر  رون  ز 
رت  هدنبات  سیجرب  اهنامک ز  رت ***  هدنشخر  دیشروخ  اهنانس ز 
دتخاس  اه  هبق  دوخب  نودرگ  ز  دنتخارفارب ***  نودرگب  اه  رپس 

نامسآ  زا  رت  نشور  هتشگ  نیمز  ناروآ ***  مزر  لاپوک  غیت و ز  ز 
گنز  هدودزب  مارهب  ناویک و  ز  گنج ***  ناریلد  هوکش  میب و  ز 
درز  يور  ار  خرچ  هپس  میب  ز  درد ***  رپ ز  هدش  ناویک  ریت و  لد 

تسرپ  نز  ام  هدوهیب  میتشگ  هک  تسخ ***  درد  نآ  زا  نز  رگشل  لد 
وج  هراچ  سوه  زا  میدش  نز  يوس  ور ***  میدرکن  نادرم  هاش  يوس 

نیزگ  ار  نمرها  ام  میدومن  نیرفآ ***  ناهج  يور  رادیدب 
نمجنا  ۀناسفا  هناخ  رهب  نمز ***  رد  دبا  ات  ام  راک  دوب 

شنم  نیریش  نادار  ناکاپ و  ز  شنزرس ***  امب  هنامز  رد  دوب 
میتخاس  دوخ  رادهپس  ار  ینز  میتفات ***  ور  دنوادخ  زا  ام  هک 
میا  هراما  سفن  رب  راتفرگ  میا ***  هراکمتس  دوخ  نت  رب  ام  هک 

یسک  هدیدن  ام  نوچ  راکمتس  یسب ***  یتیگ  هدید  ناگراکمتس 
هتشاذگب  رادیب  دنوادخ  هتشادرب ***  هار  ینز  يوسب 

تشز  رای  هدش  هتشذگ  ناکین  ز  تشهب ***  رب  همه  خزود  میدیزگ 
روه  دنوادخ  دزن  شافخ  هچ  روک ***  شیوخ  ةدننیب  ود  هدومن 

يار  كاپان  وید  رگشیاتس  يارگ ***  شیاتس  هتشگن  نادزیب 
(326  ) هحفص یسب  یتیگ  هدینراذگب  رگا  یسک ***  هدیدن  يراک  تشز  ام  هچ 

داتف  رذآ  رگشل  رب  هک  یتفگ  وت  داتف ***  رگشلب  اغوغ  روش و  نانچ 
ور  درمژپب  ار  هپس  نارس  وگتفگ ***  یئ  هشوگ  ره  دمآ ز  رب 

دیما  ان  هدش  دوخ  نت  ناج و  ز  دیپس ***  زور  تشگ  هیس  ناشیا  رب 
نز  رتمک ز  رهد  رد  میئام  هک  نمجنا ***  هگیاج  ره  نز  هاپس 
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میتشاد  ینز  رب  سوه  هاگن  میتشاک ***  رب  يور  نیرفآ  درم  ز 
دورد  ار  نمرها  ام  میدناسر  دورف ***  دماین  نادزیب  ام  رس 

دنمجرا  رواد  زا  رود  هدش  دنژن ***  وید  نامرف  هتفریذپ 
دندش  نامیشپ  ندرک  دروآ  ز  دندش ***  نایرگ  درد  زا  دنتفگب و 

ویرغ  رگشل  نادرگ  دمآ ز  رب  وید ***  شیج  رد  داتفا  رد  لزلزت 
رشبلا  ریخ  يورین  ناساره ز  رگ ***  هراچ  یئوس  ره  یکی  ره  ناجب 

دنتخادرپ  راک  یگراچیب  ز  دنتخاس ***  یئ  هراچ  کی  ره  لدب 
وج  هراچ  یئوس  ره  زا  هتشگ  نارس  وگتفگ ***  زا  رپ  دش  نز  شیج  همه 

ادخ  اب  وجمزر  موش  نوچ  نم  هک  ارگ ***  لد  دش  شیدنا  دب  ریبز 
مشک  نوخ  رد  شیوخ  نت  رتخا  هب  مشک ***  نوچ  نیک  غیت  ادخ  گنجب 

نم  ياوأم  تسه  نمرها  رب  نم ***  ياج  دبا  ات  دوب  خزودب 
گنن  راع و  دوخ  راک  زا  داب  ارم  گنج ***  دنوادخ  اب  یسک  هدرکن 

متخاس  هگیاج  نمرها  يوس  متفات ***  خر  هدنشخب  ياراد  ز 
تسا  رواد  رگداد  نمب  نمشد  هک  تسارد ***  خزودب  میاج  ماجنارس 

متخات  دوخ  دنوادخ  يوسب  متخآ ***  نیک  غیت  نز  نامرفب 
زاب  شیوخ  ةدرک  زا  دش  نامیشپ  زار ***  تفگ  یسب  دوخ  اب  دییرگب و 

تسرد  دش  نیاب  شیأر  ماجنارس  تسج ***  هراچ  دوخ  راک  رد  هاگنآ  سپ 
دناشن  دوخ  رب  ار  دوخ  ناریلد  دناوخ ***  شیوخ  رب  شدوب  هچ  ره  هپس 

میتخانشن  دنوادخ  ادخ و  میتخات ***  نورب  نادزی  يوس  ام  هک 
دیرگنب  نیمز  نامز و  رب  یمد  دیرگنب ***  نید  هاش  رگشل  يوس 
نامسآ  هپس  نآ  زا  رون  زا  رپ  ناکم ***  نوک و  هدیدرگ  زاوآ  رپ 

هوک  تشد و  رد و  ناشیا  زا  ادیپ  هن  هوکش ***  ورف  رون و  تکوش و  سب  ز 
راکشآ  دش  هدیدان  دنوادخ  رامشیب ***  رگشل  نآ  رد  یئوگ  وت 

نیرب  شرع  دش ز  نیمز  رتارف  نیمز ***  دش  هپس  نآ  زا  هدیشوپ  هچ 
شرع  نامیقم  هتشگ  شوپ  هرز  شرع ***  ناکس  هتفرگب  ياج  نآ  رد 

لیئربج  هپس  نادزی  رادهپس  لیلج ***  يادخ  يور  رادیدپ 
ام  راوازس  خزود  گنت  دوب  ام ***  راک  رب  سیلبا  هنعط  دنز 

رهچ  میداشگ  رب  ینز  يوسب  رهم ***  راداد  رهچ  زا  میدیرب 
رت  راز  ام  یتیگ ز  ود  هدیدن  رتراوخ ***  ام  راک  زا  راک  ارک 

وج  دنداهن  خر  رب  هدید  ود  ز  وا ***  راتفگ  دندینش  نادرگ  هچ 
شوگ  دادیب  دیدرگ  خرچ  امب  شوهب ***  ام  رتهم  رتهب و  يا  هک 

دوب  نامرد  هنوگنیز  درد  نیاب  دوب ***  ناسآ  راک  ةراچ  نونک 
میور  نوماهب  اجنیا  زا  نیتسخن  میور ***  نوریب  دوز  هگمزر  نیز  هک 
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مینک  يروبص  نتسج  مزر  نیا  رد  مینک ***  يرود  دنوادخ  مزر  ز 
غیردیب  هگمزر  نیا  رد  ندیشک  غیت ***  دنوادخ  يو  رب  ناوتب  هن 

نوگ  هلال  نوخب  دوخ  نت  ندومن  نوخ ***  كاخ و  رب  ندیپط  رخآ  رد 
نمرها  اب  رای  ندش  یتشزب  نت ***  ماجنا  رس  ندیشک  خزودب 

دنمجرا  ةدیدنسپ  دشابن  دنسپ ***  دوبن  دنمدرخ  دزنب 
ور  هنیک  رپ  دنوادخ  يوسب  وجگنج ***  دوخ  دنوادخ  اب  ندش 

ناگناوید  دنیامنیم  اجک  ناگنازرف ***  راک  نیا  هن  ندومن 
راگزور  دب  هک  اتفگ  دییرگب و  رازن ***  ریبز  ناشیا  راتفگ  ز 

تسس دنیامن  ار  نز  نامیپ  هک  تسرد ***  نادرگ  نیئآ  تشگ  نینچ 

وا ندش  هتشک  هشیاع و  دزن  زا  ریبز  نتفر  رکذ 

تسس  دنیامن  ار  نز  نامیپ  هک  دنور ***  نوریب  رفک  هگ  رگشل  ز 
دنتسارایب  دوخ  نت  نافتخب  دنتساخرب ***  ياج  زا  دنتفگب و 

دندش  نوخ  زا  رپ  لد  همه  نوماهب  دندش ***  نوماهب  نازارگ  رگشل  ز 
دورف  دمآ  هیرق  نآ  ردنا  ریبز  دوب ***  هرصب  یکیدزن  هیرق  یکی 
دش  هاوخ  اوه  نازارگ  وا  يوس  دش ***  هاگآ  هیرق  رتهم  ناز  هچ 

ریبز  يوسب  يدوزب  دمایب  رید ***  لیخ  رس  دوب  وا  رید  نآ  رد 
درک  زاب  نهک  ياهزار  رد  درک ***  زاغآ  نتفگ  نخس  تسشن و 

هار  رهم  زا  وت  ام  يوس  یتسج  هک  هاگیاج ***  نیا  رد  مدقم  ریخ  ناه  هک 
ام  موش  رتخا  نیا  کین  وت  ز  ام ***  موب  رب و  نیا  وت  هتسجخ ز 

رید  يداو و  وت  زا  لد  داش  يا  هک  ریبز ***  دش  لد  داش  وا  راتفگ  ز 
دوخ  رادرک  مدرک ز  هشیدنا  سپ  دوخ ***  راک  رسب  رس  وتب  میوگب 
مدش  ناساره  نادزی  كاپ  زا  هک  مدش ***  نامیشپ  دوخ  دب  راک  ز 

یسکان  نینچ  هدرکن  زگره  هک  یسب ***  مدرک  هشیدنا  راک  نیا  رد 
نتفای  دوخ  دنوادخ  نمشد  ز  نتفات ***  دوخ  دنوادخ  زا  ور  هک 

دوب  ناداهن  دب  ةویش  نیا  هک  دوب ***  اناد  نادرم  نیئآ  هن 
دورف  وا  هگرد  زا  ندروآ  رس  دورد ***  راثن و  ندومن  ار  ینز 

سک  راک  نیا  تسا  هدرکن  نادرم  ز  سب ***  تسا و  نانز  راک  راک  نیا  هک 
مدش  هگآ  دوخ  تشز  راک  زا  هچ  مدش ***  هتوک  تسد  ادخ  مزر  ز 

مدمآ  نامگ  یب  هگرد  يوس  مدمآ ***  نورب  وا  هگ  رگشل  ز 
ور  درک  وا  يوس  رب  دیدنخب و  وجمان ***  لی  نآ  وا  زا  دینشب  هچ 
یتفای  وزرآ  دوب  هچ  ره  همه  یتفات ***  خر  تشگ  وت  ماک  رب  هک 

نتخات  ادخ  يوس  هدوهیب  هب  نتخآ ***  نیک  غیت  یلع  مزرب 
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نتشیوخ  نت  ندیشک  خزودب  نز ***  نامرفب  دوخ  نت  ندومن 
تسا  نز  ره  زا  مک  يدرم  هنوگنیدب  تسا ***  نژوا  ربش  نادرم  نیئآ  هن 

وجمزر  ام  میئادخ  مزرب  ور ***  دنوادخ  هدومن  ام  يوس 
رایشوهان  نادرم  يار  نیا  هن  راک ***  نادرم  يأر  نیا  تسه  اجک 

گنر  ود  رهپس  بیرف  هدروخن  گنج ***  دنوادخ  اب  یسک  هدرکن 
گنرد  شمخز  دزن  رد  تسه  ارک  گنج ***  نادیمب  دیآ  رد  نوچ  یلع 

شیط  روز و  اب  دندوب  هک  ینالی  شیرق ***  موق  ناهاش  ناگرزب و 
دردب  شمزر  نارادمان ز  لد  درز ***  يور  وا  راکیپ  رسارس ز 

( 327  ) هحفص
تسوا  راسخر  یتیگ ز  ود  غورف  تسوا ***  راکیپ  مزر و  هرهز  ارک 
فاق  هوک  رب  هزرل  دتف  اقنعب  فالغ ***  زا  دشک  رب  نیک  غیت  وا  وچ 
نیرفآ  ناج  مشخ  دوش  ادیوه  نیک ***  رپ ز  وا  وچ  دیآ  رب  نادیمب 
درگب  درآ  رد  نودرگ  خرچ  رس  دربن ***  مه  واب  ددرگ  خرچ  رگا 

ششک  شک  رت  مارهب و  رهم و  هم و  ششک ***  رت  زا  یسکع  نامسآ  دوب 
دنمجرا  ناکم  نوک و  هتشگ  وا  زا  دنلب ***  خرچ  هتسج  وا  زا  يدنلب 

رامش  زورب  ات  لزا  زور  ز  راگ ***  درک  وا  راک  هدنیاتس 
نخس  رد  واب  دمآ  ردنا  ریب  ز  نبب ***  دش  رومان  نآ  راتفگ  هچ 

غورف  یب  رسب  رس  ام  راک  دوب  غورد ***  یتفگن  یتفگ  تسار  همه 
گنرد  یب  نانمیرها  رای  مدش  گنج ***  هدنراد  يارادب  ندومن 

تسا  هداز  انز  راک  راکنیا  هک  تسا ***  هدازآ  ناریلد  راک  هن 
ریبز  يوسب  نادنخ  دروآ  خر  رید ***  لیخ  رس  دینشب  شراتفگ  هچ 

ناهم  ناهک و  تیارو  نامرفب  ناوج ***  ناولهپ  یک  تفگ  نینچ 
لد  میراد  دازآ  مغ  دنب  ز  لد ***  میراد  داش  نونکات  ایب 

لد  میراد  زاوآ  رپ  تیور  ز  لد ***  میراد  هزات  وتب  بشما  کی 
وا  راکیپ  هب  دش  ناور  يدوزب  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  دبهپس 
دندمآ  زاین  یب  ناهج  راک  ز  دندمآ ***  زارف  وا  هناخ  يوس 

ریبز  موق  داد  اج  لیخنآ  رد  رید ***  لیخ  رس  رید  يوس  دش  ناور 
ناهن  جنگ  هچ  شدربب  دبهپس  ناهگآ ***  راک  هچ  دوخ  هناخ  يوس 

رید  يداش و  متسر ز  تفگ  لدب  ریپ ***  دمآ ز  هناخ  نآ  يوس  رب  هچ 
نابزیم  نآ  هچ  دش  نامهیم  نآب  ناوخ ***  درتسگ  رادهپس و  دمایب 
مهب  ناهنپ  زار  یسب  بشنآ  رد  مک *** شیب و  زا  دنتفگ  دنتسشن و 

بت  بات و  رد  داتفا  رادهپس  بش ***  هریت  نآ  زا  یساپ  تشذگب  هچ 
دیشک  رد  نوخب  ار  نامهیم  نت  دیشک ***  رب  نیک  ریشمش  مشخ  زا  رپ 
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درک  روس  شمتام  ناینادزیب  درک ***  رود  نت  رجنخ ز  ار ز  شرس 
ریبز  نوخ  رد  دیطلغ  هچ  بشنآ  رد  رید ***  لیخ  رس  غیت  زا  هتشک  دش  هچ 

راگدرک  رواد  يز  داتسرف  رازب ***  نت  زا  درک  ادج  ار  شرس 
ور  دروآ  ردنا  یلع  يوسب  وا ***  دوخ  اب  ناتفخ و  غیت و  ابا 

راب  داشگب  اجنآ و  دمآ  دورف  نایرهش ***  هگرد  ات  تفریمه 
درب  هارمهب  يزیچ  هیامنارگ  درب ***  هاش  يوس  ار  دوخ  غیت  رس و 

سونبآ  تهگ  رد  رب  خرچنیا  هک  سوب ***  داد  ارکاخ  دش و  هدایپ 
( 328  ) هحفص نامسآ  هدننیرفآ  یئوت  نامز ***  وا  نیمز  اداب  وت  ماکب 

داب  هدنکفا  نمشد  رس  تیاپب  داب ***  هدنک  نت  تنانمشد ز  رس 
ریبز  سار  هاشنهش  ياپب  رید ***  لیخ  رس  دنکفا  نیا و  تفگب 
دید  هتشک  ار  هیامنارگ  ریب  ز  دیرگنب ***  وا  يوس  رب  هاشنهش 

نفک  ار  وا  كاخ  هدش  يرازب  نت ***  يراوخب ز  وا  رس  هدیرب 
تفگ  دیدنخب و  دیرگنب و  واب  تفگش ***  رد  دش  راک  نآ  زا  هاشنهش 

رارق  درادن  ناکاپ  كاپ و  اب  هک  راگزور ***  نیا  نیئآ  تسنیا  هک 
رس  دیچیپب  نادزی  نامرف  ز  رس ***  هریخ  رفاک  شنک  دب  نیا  هک 

تفای  شاداپ  تشز  نمیرها  ز  تفات ***  يور  وا  هدنراد  ياراد  ز 
بیکش  اهلد  شنیرفآ ز  زا  دش  بیرف ***  يارس  مسر  تسا  نینچ 

درپس ارناج  هدنبیرف  ویدب  درمب ***  هنوگچ  رتخا  دب  نآ  نونک 

ریبز رس  ندروآ  رید و  لیخ  رس  ندمآ  ریبز و  لتق  زا  ریما  بانج  نداد  ربخ  نایب  رد 

تفای  شاداپ  تشز  نمیرها  ز  تفاتب ***  ور  وا  هچ  یتسرپ  نادزی  ز 
تشگ  ماجنارس  ارنآ  رم  خزودب  تشذگ ***  رب  ناج  تشذگ و ز  رب  نید  ز 

رگداد  رواد  نمشد  دب  هچ  رس ***  دنیرب  ار  وا  يراوخ  نیاب 
نورب  دش  قح  نیئآ  نید و ز  ز  نود ***  خرچ  هدنبیرف و  وید  ز 

شرکیپ  نوخ  كاخ و  رد  دندنکف  شرس ***  نیک  رجنخ  زا  دندیرب 
رید  لیخ  رس  هاگ  رد  دیسوبب  ریبز ***  زا  نیدهاش  نخسنیا  تفگ  هچ 

ور  درک  وا  يور  رب  هاشنهش  وا ***  ناتفخ  ریشمش و  دروایب 
ریبز  غیت  تفرگب  دیشورخ و  رید ***  لیخ  رس  تسد  زا  دوخ  تسدب 

دایب  مد  ره  درک  وا  رادرک  ز  داهن ***  دوخ  يوناز  رب  تفرگب  وچ 
يدمآ  راگدرک  نمشد  نینچ  يدمآ ***  راز  راوخ و  نینچ  رخآب 

رذحلا  وت  رادرک  راک و ز  ز  رس ***  كاپ  رواد  زا  يدیچیپ  هب 
دابب  شرس ش  ناوید  نامرفب  دازکاپان ***  وید  اب  هریخ  هدش 

بیکش  یب  شلد  دش  وا  راتفگ  ز  بیرف ***  دنپ و  نوسفا  رکم و  یسب 
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دیشک  نوخ  رد  شیوخ  نت  رخآب  دیشک ***  رس  نید  ياراد  نامرف  ز 
نفک  ار  وا  دیدرگ  كاخ  دش و  نت ***  رس ز  ادج  ار  وا  زورما  هک 

راز  راوخ و  دتف  نادیمب  رسنیا  وچ  رادمان ***  ۀحلط  رس  ادرفب 
وج  هراچ  یسک  ددرگن  ناشیاب  ور ***  دنرآ  خزود  رد  هارمهب 

نیرفآ  ناروآ  مان  دمآ ز  رب  نید ***  هاشنهش  ار  نخسنا  تفگ  هچ 
كاپ  نادزی  راک  وت  راک  يا  هک  كاخب ***  اهرس  دنداهن  کیاکی 

تسرد  یتسرپنادزی  تسه  نآ  رب  تسج ***  هار  وت  کیدزنب  وک  یسک 
تسین  كاخ  وا  وچمه  نیرب  دلخب  تسین ***  كاب  نیکب  ددرگ  هتشک  رگا 

تفاتش  نادزیب  یتسرپ  نادزی  ز  تفاتش ***  ناناجب  تشذگ و  رب  ناج  ز 
كاخب  رس  نیا  لثم  رگا  میطلغب  كاب ***  هچ  ادرف  وت  باکر  رد  همه 

تسا  رترب  همه  زا  نیرب  دلخب  تسا ***  رسفا  هدنزارب  ام  رس 
دیرگنب  ناشیوس  رب  دیدنخب و  دینش ***  ناشیا  تفگ  نوچ  هاشنهش 

تسامش  هاگیاج  نیرب  شرعب  تسا ***  امش  ماکب  هنامز  ادرف  هک 
راز  راک  رد  هتسب  هتشک و  دوش  راز ***  كاپان  وید  رگشل  همه 

ناشک  رس  رس  دیآ  ردنا  كاخب  ناشن ***  دنامن  یمامت  نادرگ  ز 
رامش  زا  نوزف  نوراو  وید  نآ  زا  رامشیب ***  هگمزر  رد  هتشک  دوش 
تخت  يالاب  دیآ ز  ردنا  كاخب  تخب ***  هریت  نزنآ  ریگتسد  دوش 

ریزگان  هگمزرنیا  رد  ار  وا  رم  ریسا ***  دنیامن  يراز  يراوخب و 
رامد  نوراو  ناوید  دیآ ز  رب  راز ***  دندرگ  هتشک  شرکشل  همه 

نارکیب  رگشل  زا  درک و  ناور  ناور ***  ینوخ  يوج  یکی  وس  ره  ز 
تسامش  راگدرک  نیرفآ  ناهج  تسا ***  امش  رای  زوریف  دنوادخ 
دیدب  ناسآ  نت  نامداش و  لدب  دیدب ***  نادزی  كاپ  رگشل  امش 

دیدن  سک  امش  نوچمه  رهدنیا  رد  دیرفآ ***  ناهج  نیا  ات  رادناهج 
تشز  راک  زا  دیئارگ  یکینب  تشهب ***  رد  هگیاج  دوب  ار  امش 
دینک  يراکماک  نیرب  دلخب  دینک ***  ینامداش  هگیاج  نیا  رد 

رگزار  همه  وا  اب  دیدوب  هک  رگد ***  مانب  مسانش  ار  امش 
دروآ  ادخ  تسد  هک  میوگ  هچ  دروآ ***  امن  ور  امش  رهب  ز 
رایتسد  همه  وا  اب  دیدوب  هک  راک ***  ماجنارس  ار  امش  مسانش 
هاگن  دزاس  مرگ  امش  يوسب  هاگیاجنآ ***  رد  دنیزک  ار  امش 

هاگیاپ یسب  ار  امش  شدزنب  هاگیاج ***  همه  اجنآ  دیئامن 

ریبز ندش  هتشک  زا  هشیاع  ندش  هاگآ  رکذ 

نمرها  نآ  هاگان  هتشک  دش  هک  نز ***  شیج  يوس  دمآ  یهاگآ  وچ 
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شوک  دادیب  خرچ  هدش  ام  رب  هک  شورخ ***  نودرگب  نادرگ  دمآ ز  رب 
دش  هتشگ  رب  زور  همه  رب  امب  دش ***  هتشک  رگ  رادهپس  ریبز 

ام  شوه  همه  دش  درخ  یب  نت  ز  ام ***  شون  همه  دمآ  ردنا  شینب 
زرگ  وزاب  روز و  نآ  زا  اغیرد  زرب ***  لاپوک  لای و  نآ  زا  اغیرد 

راوگوس  وا  راک  زا  خرچ  دش  هک  رایشوه ***  لدکی و  نآ  زا  اغیرد 
دندش  مدمه  شیج  همه  متامب  دندش ***  متامب  مغ  زا  رگشل  همه 

نمرها  متام  رد  راز  همه  نز ***  شیج  زا  دمآ  شورخ  ویرغ 
دنمتسم  مغب  يریلد  وس  ره  ز  دنلب ***  متام  کناب  ۀشوگ  رهز 

ناور  رسکی  دنتشگ  گوس  زا  رپ  نارواد ***  رواد  هگرد  يوس 
نوخ  يوج  هتخیر  ورف  هدید  ز  ناج ***  هتفر  نت  زار  يوگ  اج  رهب 
دنمتسم  مغب  نز  رکشل  همه  دنژن ***  راز و  ناشوج و  ناشورخ و 

دندمآ  هالک  یب  همه  رسارس  دندمآ ***  هانپ  رد  وا  هاگردب 
رخ  شاخرف  ناریلد  ناویرغ  رپس ***  هدنکف  ابق و  هدیرد 

نامز  نیمز و  زا  ویرغ  دمآ  رب  نامسآ ***  رب  تفر  نیمز  زا  شورخ 
دیلبنش  هدننام  تشگ و  شخر  دینش ***  ار  وا  هدرپ  ارس  زا  نز  هچ 

تسیک  رهب  زا  هیرگ  ندیویرغ  تسیچ ***  رهب  زا  يراز  نیا  دیسرپب 
رید  لیخرس  هیامنارگ  تسدب  ریبز ***  هگان  هتشک  دش  دنتفگب 

شورخ  لد  زا  دروآ  رب  مغ  نآ  زا  شوجب ***  دمآ  رب  وناب  دینشب  هچ 
دز  باتهم  گنر  ربخ  ناز  همه  دز ***  بآ  هم  راسخرب  مغ  نآ  زا 

لاخ  تشگنا  رس  يوسب  دز  یمه  لالم ***  زا  یمه  ار  خر  دیشارخ 
تسب  بانوخ  يوج  نوب  هدیدز  تسکش ***  ار  نکش  رپ  يوسیگ  مخ 

( 329  ) هحفص
باتفآ  باقن  یلینب  دش  ناهج  باقن ***  یلین  تسب  خزود  رب  فک  ز 

دیشک  مه  رد  يوربا  ود  نامک  دیشک ***  رد  مهب  یتیگ  ود  دنمک 
لاحم  لایخ  یناگدنز  دش  هک  لاخ ***  تسب  خزود  رب  رت  ناگژم  ز 
درز  يور  ارس  هدرپ  دمآ ز  رب  درد ***  گوس و  اب  دوب  یمه  ینامز 

وگتفگ  رد  رادهپس  راک  ز  وم ***  هدیلوژ  نایرگ و  ناویرغ و 
شیوخ  زرگ  هناگیب و  دوب  رگا  شیپب ***  رگشل  نادرگ  درک  بلط 

دندمآ  زادگ  رد  مغ  هودنا و  ز  دندمآ ***  زارف  هگردب  رسارس 
رسب  دب  ناشکاخ  هلک  ياجب  رمک ***  یب  همه  هالک و  یب  همه 

دیکچ  رب  خرب  ناگژم  شکش ز  رس  دیدب ***  نارادمان  خر  وناب  هچ 
ور  كاخ  رب  دنداهن  کیاکی  وا ***  يوس  رسب  رس  هپس  نارس 

رگن  لد  هدش  وناب  يوس  همه  رس ***  كاخ  خر  زا  دنتشاد  رب  هچ 
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نادواج  یگدنز  ارت  اداب  هک  نابز ***  رسکی  دنداشگ  تحدمب 
كاخب  دطلغ  وت  هارب  اپب و  كاغم ***  ردام  وچ  نارازه  دص  رگا 

شرکیپ ترد  كاخ  راوازس  شرس ***  اداب  وت  يادف  مدامد 

ار ناشیا  هشیاع  نداد  باوج  هشیاع و  رگشل  ریاس  هحلط و  ندومن  وگتفگ  نایب  رد 

میهد  ناسآ  رس  ناج و  وت  هارب  میهد ***  ناج  تهر  رد  وا  هچمه  همه 
میروآ  زاگب  يراخب  رس  رگا  میروآ ***  زاب  هتشک  نیا  نوخ  همه 

بآ  يایرد  هچ  نوماه  يور  دوش  باتفآ ***  دنلب  دیآ  رب  ادرف  هچ 
وج  شاخرف  نیدرگ  هنیک  نیاب  ور ***  میرآ  ردنا  هگمزر  يوس 

نآ  وچ  رسکی  میدرگ  هتشک  ای  و  ناروآ ***  دنک  شنوخ ز  میناتس 
دوب ناسآ  هن  ندیشک  نیک  ناز  هک  دوب ***  نادزی  كاپ  شک  هنیک  رگا 
گنجب  نادزی  كاپ  اب  میئآ  رد  گنن ***  مان  زا  هتشک  نیا  نوخ  یپ 
ریبز  وچ  یسک  مشچ  ود  هدیدن  رید ***  يداوب و  یتیگ  هتشگ  ات  هک 

نتساریپ  هنیک  لدب  شمصخ  ز  نتساوخ ***  دوخ  مصخ  زا  يو  نوخ  هک 
تسام  نیب  ناهج  نشور  راکنیا  زا  تسام ***  نیئآ  نید و  همه  اجنیا  رد 

میشک  رد  نوخب  ار  وا  مصخ  ای  و  میشک ***  رد  نوخب  رسارس  دوخ  نت 
نهک  خرچ  هتفگ  نآ  زا  دیزرلب  نبب ***  دمآ  رد  رگشل  راتفگ  هچ 

شیب  مک و  زا  تفگ  نخس  ونابب  شیپب ***  دمآ  رد  نایرگ  هحلط  رگد 
نت  دنداهن  نتشکب  کیاکی  نمجنا ***  همه  رگشل  نادرگ  هک 
راز  راک  هگرد  ام  ریشمش  ز  رامد ***  دیآ  رب  نمشد  ادرف ز  هک 

تسشن  ياج  مزر  یب  تسین  امب  تسد ***  دش ز  ام  راک  نوچ  هنوگنیدب 
وا  يارآ  هلمج  شدمآ  دنسپ  وا ***  ياهنخس  يدینش  وناب  هچ 

نیرفآ  ناهج  مزرب  هچ  رگا  نیک ***  شاخرپ  تشگ  امب  بجاو  هک 
دای  درک  یسب  دبهپس  راک  ز  داشگ ***  رب  نابز  خساپب  هگنآ  سپ 

دش  هتشغآ  ردنا  نوخب  كاخب و  دش ***  هتشک  هنگ  یب  نینچ  هگان  هک 
رارقیب  ملد  ناج و  هیرگ  زا  دش  راوگوس ***  وا  تسد  زا  دش  نم  لد 

تسین  باتهم  گنر  زجب  يورب  تسین ***  بات  نتب  وا  مغ  زا  ارم 
زارد  ام  رب  راکنیا  مزر  دش  هک  زاب ***  دیئوج  مصخ  زا  شنوخ  رگم 

دربن  مزاسن  نادزی  ریش  اب  هک  درف ***  نادزی  شهاوخ ز  دوب  ارم 
دوب  ناسآ  راکیپ  مزر و  واب  دوب ***  نادزی  كاپ  همه  رگ  نونک 
هتخیگنا  رب  یمزر  هتشگ  وت  ز  هتخیر ***  نایمالسا  نوخ  دش  هک 

تسکش  دیآ  ردنا  ناینادزیب  تسد ***  میئاشگ  رب  وا  نوخ  یپ 
یلج  راگدرورپ  تسد  دب  هک  ع *** )  ) یلع زا  دوب  مرزآ  مرش و  ارم 
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يادخ  مزرب  میآ  رد  نیک  هگ  يار ***  هنازرف  دیشروخ  هچ  نکیلو 
تسا  روآ  مزر  راداد  نادزیب  تسردیح ***  اب  هنیک  زا  رپوک  یسک 

هاپس  رب  موش  دبهپس  دیآ  رب  هاگ ***  ادرف ز  دیشروخ  هچ  نکیلو 
شیوخ  تخت  رب  هزامجب  منیشن  شیپ ***  تسد  ار  هنیک  منک  نیک  نیدب 

هاش  مزر  يوس  مزات  مزر  یپ  هاوخ ***  هنیک  لدب  میآ  رد  نادیمب 
مشک  رجنخ  غیت و  رس  نادزیب  مروآ ***  نیک  غیت  یلع  مزرب 

رس  كاخ  رب  دنداهن  کیاکی  رسب ***  رس  وا  تفگ  زا  شیج  همه 
وا  راتفگ  هنامداش ز  مغب  وا ***  راک  زا  داشلد  هتشگ  همه 

هاپس  هاش و  دنتفر  همیخ  يوس  هاگمارآ ***  يوس  رب  دنتفرب 
زورف  یتیگ  رهم  خر  درک  ناهن  زور ***  تشگ  يرپسا  بش و  دمآ  رد 

درون نوماه  تشگ  ناکم  نوکب  دروجال ***  هگرد  رد  دیشروخ  وچ 

رگشل ناگرزب  اب  رورس  نآ  ندومن  وگتفگ  ریما و  بانج  نتسارآ  رگشل  نایب  رد 

سوب  داد  ادخ  ریش  هاگردب  سونبآ ***  هدرپ  زا  دمآ  نورب 
تفرگ  یهامب  ات  هم  مد ز  کیب  تفرگ ***  یئاشگ  روشک  نذا  وا  زا 

نیمز  متفهب  ات  نامسآ  تفه  ز  نیگن ***  ریز  هدروآ  رد  رسارس 
وا  يور  زا  نشور  دش  كالفا  هن  وا ***  يورین  رخسم ز  دش  ناهج 

تشگ  زاب  ادخ  ریش  هاگردب  تشگ ***  زابن  يزوریف  حتف  اب  هچ 
كاپ  نادزی  مکح  وت  مکح  يا  هک  كاخ ***  دیسوبب  دومن و  شیاتس 
نز  كاپان  شیج  همه  مزوسب  ننملاوذ ***  يا  نم  اب  یهد  نامرف  هچ 

منک  رب  ناهج  زا  نز  خیب  نب و  منز ***  ردنا  شتآ  نمجنا  نآب 
منک  نادرم  تشز  زا  كاپ  ناهج  منک ***  مک  ناهج  ردنا  نز  هاپس 

متلجخ  رد  وت  يور  نزنیا ز  زا  متریس ***  نز  رادناهج  زا  نم  وچ 
ریپ  مارهب  ناویک و  خرچ و  همه  ریت ***  هدیهان و  سیج و  رب  هکلب  نم  هن 

رآ  رد  ار  ام  وت  یهایس  ور  نیا  زا  راذگ ***  تنم  راک  نیا  زا  وت  امب 
باوص  هار  هتفگ  نیا  زا  یتسج  هک  باوج ***  شداد  دیدنخب و  هشنهش 

نک  داش  لد  شاب و  نامداش  ورب  نک ***  دازآ  لد  وا  تلجخ  زا  وت 
ریگ  تسد  دوش  ناریلد  تسدب  ریسا ***  نادیمب  ددرگ  زورما  هک 

زاب  تشگ  يدمرس  هگرد  رد  زارف ***  زا  بیشن  رپ  دش  دیشروخ  وچ 
كاخ  يور  دش  رون  نآ  رد  ناشخرد  كاپ ***  دنوادخ  رون  دیباتب 

تخت  زوریف  يالابب  هگرخب  تخب ***  زوریف  هاشنهش  دمآ  رب 
دناوخ  شیپ  ار  هنازرف  ناریلد  دناوخ ***  شیوخ  رب  ارنآ  رورس  همه 

درف  نادزی  يوس  ناینادزی  هچ  درونهر ***  لد و  ناداش  دنتفرب 
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كاخب  اجنآ  رد  رسکی  دنداتف  تفات ***  رون  نآ  زا  يرون  هچ  ناشیا  رب 
كاخب  دیآ  رب  تنانمشد  رس  كاپ ***  نادزی  يور  وت  يور  يا  هک 

( 330  ) هحفص
میرگ  شیاین  تیور  ار ز  ادخ  میرگشیاتس ***  رسکی  وت  يوسب 

نیرفآ  ناج  شخب  ناج  رادناهج  نید ***  دنوادخ  رب  امب  یتسه  وت 
وت  وچ  یهانپ  دراد  هکنآ  کنخ  وت ***  وچ  یهاشب  دزان  هکنآ  کنخ 
یئوت  دوخ  ناگدنب  ام  دنوادخ  یئوت ***  دبهپس  شک  يرگشل  کنخ 

تست يورین  هنامز ز  غورف  تست ***  يور  زا  نشور  رسب  رس  ناهج 
رس  وت  يار  دچیپ ز  هدنب  اجک  رگداد ***  رواد  ناهج  رد  یئوت 

يروآ  درگب  رس  ام  راکیپب  يروآ ***  دربن  نوراو  سیلباب 
يادخ  مزر  تراکیپ  مزر و  دوب  نامزآ ***  مرز  میدرگ  وت  مزرب 

نمجنا  نیا  زا  ام  رک  اج  نیمک  نز ***  مزر  يوس  نونکا  مه  دزاتب 
دروآ  درگب  نز  رگشل  رس  دروآ ***  دربن  تتخبب  رفب و 

كاله  نوراو  وید  رگشل  دوش  كاخ ***  يور  دوش  رس  رکیپ و  زارپ 
میروآ  ریسا  ار  هنگ  رپ  نت  میروآ ***  ریگتسد  نز  شیج  همه 

مینک  رتسب  كاخ  همه  ناریلد  مینک ***  رس  زا  رپ  نوماه  يور  همه 
میروآ  گنت  وید  ددرب و  ناهج  میروآ ***  گنج  وت  تخبب  رفب و 
نیرفآ  دومن  کیاکی  ناشیارب  نید ***  هاش  ناشراتفگ  دینشب  هچ 

دنور  نوماهب  کیاکی  ناریلد  دنور ***  نوریب  رهش  زک  دومرفب 
متس  تسد  دنرآ  رب  نمشدب  ملع ***  يوک  دنزارف  نودرگب 

هار  دنتسج  رهد  يوس  رسارس  هاپس ***  رسارس  نادزی  نامرفب 
شوجب  نادرگ  کناب  زا  دمآ  نیمز  شورخ ***  نودرگب  دش  رب  ریبکت  ز 

نیرب  رهپس  زا  دیسر  وشاوش  نید ***  نادرم  دمآ ز  رب  ور  اور 
نامز  نیمز و  دش  رپ  ریبکت  ز  نامسآ ***  دش  ریبکت  کناب  زا  رپ 

شوجب  دمآ  رب  ایرد  وچمه  نیمز  شورخ ***  رگشل  نادرگ  دمآ ز  رب 
رهم  هام و  خر  وید  زا  دیشوپب  رهپس ***  هن  دش  ریبکت  کناب  زا  رپ 

دش  دیشروخ  هام و  رپ  خرچ  خر  دش ***  دیهانب  نیرز  يوک  سب  ز 
دش  ياس  نامسآ  یکراب  نت  دش ***  شیازفا  تیار  کلف  رب  نیمز 

تشگ  رایدب  هراتس  رهپس و  تشد ***  نادیم  ناراوس  کناب  ز 
نیچ  داتفا  ردنا  رهپس  يورب  نیمز ***  رب  نامسآ  دش  هدیدرون 

دوبن  ادیپ  ریشمش  زرگ و  زجب  دوبن ***  ادیوه  یناهج  یتفگ  وت 
نیتسآ  هدز  رب  نیک  مزر و  یپ  نید ***  ناریلد  ناشوج  ناشورخ و 
دنمتسم  کلف  حمر  هتشگ  زک و  دنلب ***  ياه  هزین  فکب  ناراوس 
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راهنیز  رد  رهم  هم و  ناشیا  زا  رادبآ ***  رجنخ  فکب  ناریلد 
نز  هدنخ  کلف  راک  کیاکی ز  نز *** ریشمش  ناهاش  هنیک  زا  رپ 

تشذگ  اجنآ  دنراین  ناریش  هک  تشد ***  يوس  دش  هرصب  زا  رگشل  یکی 
كاغم  ناشفا  رد  رجنخ  غیت و ز  ز  كاخ ***  يور  دش  ریشمش  زرگ  زا  رپ 

رهم  هام و  همه  هتشگ  بوشآ  رپ  رهچ ***  دیشارخ  نادرگ  بیسآ  ز 
روخ  هام و  رس  زا  هالک  هداتف  رپس ***  یکرت  ابق و ز  یمور  ز 
ریت  مارهب و  داتفا  یکیراتب  ریمض ***  نشور  ناداهن  نشور  ز 

شوج  رپ ز  کلف  هن  هپس  درگ  ز  شورخ ***  رد  نامسآ  نادبهپسا  ز 
نمجنا  نز  وچمه  ینز  رب  رهب  نز ***  كاپان  شیج  همه  وس  نآ  زو 

وگتفگ  رد  شیج  رگشل و  نآ  زا  ور ***  میب  رپ  هدرک  رگیدکی  يوس 
گنرد  رسکی  هتشگ  همه  باتش  گنر ***  میب  زا  هدرب  خر  کیاکی ز 

ناور هتشگ  هلمج  نت  زا  ناور  ناوتان ***  نت  نایرگ و  درد  زا  لد 

رگشل ناگرزب  اب  هحلط  ندومن  وگتفگ  نادرم و  هاش  اب  دربن  مزعب  هشیاع  رگشل  ندمآ  نایب  رد 

راگزور  دب  هریت  ناروآ  دنکب  راک ***  ناریلد ز  تسد  تسس  هدش 
ناما  هار  هتسج  رگیدکی  يوس  ناوتان ***  نت  نایرگ و  درد  زا  لد 

زیتس  رپ  نامسآ  هدش  ناشیاب  زیرگ ***  هار  هن  دربن و  ياج  هن 
ناشراک  تبقاع  دیشک  یتشزب  ناشراگ ***  رپ  راکنآ  رد  دمآ  جک 

تسین  رادناهج  اب  اور  هزیتس  تسین ***  راک  ناشمزر  رد  تفگ  یکی 
راز  نایرگ  راکنآ  زا  تشگ  یکی  راز ***  راک  زا  تشگ  یکی  نامیشپ 

دنژن  وید  دیچیپب  ار  ام  هک  دنلب ***  کنابب  هگان  تفگ  یکی 
میتشاک  رب  دنوادخ  يور  ز  میتشارفا ***  رس  نادزی  يوس  رب  هک 
ارس  ود  رهب  هدیزگ  ار  ینز  ارگ ***  نودرگ  هتشگ  ینز  يوسب 

شیوخ  دنوادخ  اب  وجگنج  هدش  شیوخ ***  نامیپ  دهع و  زا  رس  هدیشک 
راز  راک  نامداتفا  رد  خزودب  راگزور ***  امب  دمآ  رس  انامه 
دنمجرا  نآ  نامیپ  هتشذگ ز  دنژن ***  وید  نامرفب  کیاکی 

دوب  نیئآ  خزود  یگدنز  زا  سپ  دوب ***  نیرفن  درد و  دبا  ات  امب 
وج  هراچ  ما  هتشگ  نانمیرهاب  ور ***  میدرک  سیلبا  يوس  همه 

زار  رایسب  تسد  رد  هنوگنیا  زا  زاین ***  يور  مه ز  اب  دنتفگ  هچ 
راز  راوخ  ناروآ  مان  راک  هدش  راز ***  راک  زا  هتشگ  لد  تسد  یهت 

دنچ  نوچیب و  حتف  دوب  ار  ام  هک  دنلب ***  کنابب  اتفگ  دیشورخ و 
ناوتان  نت  اب  نیک  نادیمب  ناوناب ***  وناب  نونک  دمآ  رب 

دیلک  دمآ  شتسد  ار  هتسب  رد  دیدپ ***  ددرگ  حتف  وا  لابقاب 
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ناشهیب  نوچ  مزر  رد  دیدرگن  ناشکرس ***  يا  راک  زا  دیسرتم 
تسام  مان  نیرب  خرچ  رتارف ز  تسام ***  ماک  ربا  نادرگ  نارود  هک 

ام  ماجنا  زاغآ و  تسماکب  ام ***  ماک  رب  راک  تبقاع  دوش 
نیمز  رد  نایع  دش  نمرها  یکی  نیک ***  ناتفخ  دیشوپ  نیا و  تفگب 
گنت  هدیدرگ  راکیپ  راک و  زا  لد  گنج ***  ناتفخب  ار  نت  تسارایب 

ریت  ریشمش و  زرگ  وا  زاب  دب  هک  غیم ***  هریت  یکی  دمآ  رب  یتفگ  وت 
هاگدروآب  نونکا  دیزات  هک  هاپس ***  رب  دز  کناب  یکی  يدنتب 

راک  هدنامزاب ز  لد  تسد و  همه  راگزور ***  دش  هنوگ  رگد  ار  امش 
شورخ  دمآ  رب  رگشل  هگان ز  هک  شوه ***  هتفر  نت  بات و ز  هتفر  رس  ز 

دنتخآ  نانس  غیت و  زرگ و  همه  دنتخات ***  نورب  نیک  زا  رپ  ناراوس 
تخیر  لاب  رپ و  ناکیپ  ار ز  کلم  تخیسگ ***  لد  نانس  كون  ار ز  کلف 

تشذگ  ناویک  رهم و  هم و  زا  ناغف  تشذگ ***  ناویک  ناریلد ز  شورخ 
دندش  وسنآ  هنیک  رپ  ناغفا و  رپ  دندش ***  وناب  هاگرخ  يوس  همه 
مگ  خرچ  رد  تشگ  هم  رهم و  خر  مد ***  واک  ندیشورخ  دمآ  رب 

سونبآ  دبنگ  دش  درگ  زا  رپ  سوک ***  زاوآ  قوب و  ندیرغ  ز 
دیزگ  يداش  ناداش و  دیدنخب  دیرگنب ***  هپس  يوسب  وناب  هچ 

زامن  نمشد  رب  بسا  زا  دمآ  دورف  زاین ***  يور  وا ز  يوس  دبهپس 
( 331  ) هحفص مج  گنروا  بیز  ياک  تفگ  نینچ  مخ ***  دروآ  ردنا  ناور  ورسب 

اج  یئآ ز  هدرپ  زا  هنیک  زا  رپ  ارس ***  هدرپ  یئآ ز  رب  رگ  دزس 
ام  ماجنارس  دیارگ  یکینب  ام ***  ماک  رب  راکیپ  راک  دش  هک 
راز  راک  هتسب  رمک  ات  منم  رادم ***  نیگمغ  راکنیاب  ارلد  وت 

ارت  ماک  میئوج  دیهان  ز  ارت ***  مان  دیشروخب  مرآ  رب 
منک  نادزی  كاپ  اب  هنیک  همه  منک ***  نادیم  يوس  ور  مزر  رد  هچ 

رشبلا  ریخ  تفج  يا  شاب  شوخ  وت  رس ***  میرادن  رب  وت  نامرف  ز 
راک  ناریلد  نانس  يانع و  راز ***  راک  هگ  رد  نونک  ینیبب 

منک  یهامب  ات  همز  نوخ  زا  رپ  منک ***  یهاوخ  ژاژ  ادخ  مزرب 
مروآ  زامن  رد  ترد  كاخب  مروآ ***  راکب  ار  ناشکرس  رس 

تسکش  مرآ  ردنا  نیرب  خرچب  تسد ***  هنیک  هگ  ردنا  هچ  میاشگ 
هاوخ  هنیک  موش  نامثع  نوخ  یپ  هاگ ***  دروآب  مزات  وت  تخبب 

منک  رس  نت  ار ز  نید  ناریلد  منک ***  رب  نت  رس ز  همه  ار  نارس 
منک  اراد  يارادب  تموصخ  منک ***  ادیوه  ار  دوخ  نید  هر 

نیمک  ناراد  زار  يوس  میاشگ  نیز ***  سوپرق  ار ز  نالی  میابر 
هالک  ار  ناورسخ  رس  میابر  هار ***  ار ز  نارورس  رس  مچیپ  هب 
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منک رب  نیمز  زا  ناشخبب  نب و  منز ***  ردنا  شتآ  ناینادزیب 

ریس دب  نآ  ۀتفگ  زا  رافک  رگشل  ندمآ  اج  زا  ار و  دوخ  هحلط  ندومن  فیصوت  رکذ 

ور  هدنراد  ياراد  يوس  منک  وج ***  هنیک  موش  نامثع  نوخ  یپ 
مرگ  هماگنه  دروآ  يوس  منک   *** مرش مرزآ و  رهم  خر  میوشب ز 

ناتساد  نم  مزر  زا  دنناوخب  ناهج ***  ردنا  هک  مزاس  مزر  یکی 
تسرپنادزی  هن  دنامب  نادزی  هن  تسد ***  ود  مزای  ریشمش  يوس  نم  وچ 

ام  راک  زا  دندرگ  هریخ  نونک  ام ***  راکیپ  مزر و  نوچ  دننیبب 
ادخ  ریش  شیج  دوش  نازیرگ  اج ***  دیآ ز  رب  وناب  درگ  نوچ  هک 

مروآ  ریگ  تسد  همه  ار  نالی  مروآ ***  ریسا  نارادمان  یسب 
هاوخ  هنیک  همه  ناوجون و  همه  هاگمزر ***  نیاب  یهاپس  هدیشک 
نم  تسد  زا  دندیشک  رس  همه  نم ***  گنهآ  دندید  هک  ناریلد 

تسنتکی  لدکی و  نم  مزر  رد  هک  تسنم ***  ياپ  مزر  ارک  نادیمب 
نارک  ات  نارک  زا  نم  یهاپس ز  ناوناب ***  وناب  يا  دنزیرگ 

نم  راک  زا  تسا  دنژن  نودرگ  هک  نم ***  ناکیپ  مزر  هگ  دراد  هک 
دنمتسم  نالی  مغیت  بیسآ  ز  دنزگ ***  نودرگب  منانس  ون  ز 

تسنم  راهنیز  رد  هلمج  ناهج  تسنم ***  راک  ناسرت ز  وید  دد و 
وا  راک  زا  دنتشگ  داش  همه  وا ***  راتفگ  دندینش  نوچ  نالی 

يار  دندرک  مزر  يوس  کیاکی  ياج ***  دمآ ز  لد  شتفگ  زار  نالی 
وس  راچ  وا  مزر  یپ  زا  دندش  ور ***  تخورف  رب  ناشوا  راتفگ  ز 
ربژه  ماکب  هدرب  تسد  همه  ربگ ***  دوخ  نتب  هدرک  تسار  همه 

شوک  هنیک  هدش  نادزی  يوس  همه  شورخ ***  نودرگب  هدیشک  رب  همه 
دش  دود  نیمز  زا  نامسآ  يوس  دش ***  دوخ  رجنخ و  زا  رپ  هنامز 

دوب كاخ  همه  اهنت  هک  یتفگ  وت  دوخ ***  زرگ و  رجنخ و  زا  رپ  دش  ناهج 

رگشل هحلط و  اب  وا  يوگتفگ  نادیم و  بناجب  وا  نتفر  هشیاع و  ندش  راوس  نایب  رد 

هاگمارآ  تسج  کلف  رب  نیمز  هامب ***  دش  رب  وید  دد و  شورخ 
دیمچ  مماکب  نودرگ  تفگ  لدب  دیرگنب ***  هپس  يوسب  وناب  هچ 
ام  ماک  رب  تشگ  اهراک  همه  ام ***  ماجنا  تشگ  شوخ  ماجنارس 

بش  هریت  امب  نشور  وت  زا  يا  هک  بل ***  داشگب  هحلط  يوس  هگنآ  سپ 
بیهن  رد  وت  بیسآ  دش ز  ناهج  بیکر ***  رد  یلی  ياپ  هچ  دش  ارت 

نیمز  یناوغرا  دش  وت  غیت  ز  نیمی ***  راسیرب و  نتخات  رهب 
اج  دیآ ز  ردنا  نیمز  نامز و  اپ ***  داب  نیک  تشد  رد  وت  يزات  هچ 
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یشک  رد  نوخب  ار  نیمز  رانک  یشک ***  رب  نایم  زا  نیک  ریشمش  هچ 
راک  دنام ز  زاب  لد  تسد و  یسب  راز ***  راک  يوس  نیک  زا  رپ  يزات  هچ 

گنت  راک  دوش  رب  ناروآ  گنجب  گنج ***  تسد  يوس  ناشورخ  يزات  هچ 
ینم  راسگمغ  نیک  تشد  نیا  رد  ینم ***  رای  وت  نونکا  هک  يریش  وت 

يرواد  ناهج  رد  يرواد  نیا  زا  يربمغیپ ***  تفج  نک  يرای  وت 
رامد  يرآ  رب  نامثع  زیر  نوخ  ز  راز ***  راک  ینک  نونکا  نم  تخبب 

نوچ  دنچیپ و  تخت و  رب  زا  تسشن  نویه ***  تشپب  دمآ  رب  تفگب و 
رشبلا  ریخب  یهاوخ  هنیک  یپ  رمک ***  نیرزب  ار  رمک  هتسبب 

تسدب  يدنه  غیت  یکی  ناشورخ  تسشن ***  نیرز  تخت  رب  هزامجب 
ربب  هدومن  ینامی  يادر  رشبلا ***  ریخ  زغن  ۀماج  نتب 

نامسآ  همه  شراک  ناساره ز  نامک ***  دنمک و  ششودب  هدنکف 
راگنرز  وا  ناتفخ  دوخ و  همه  راوهاش ***  ةزامجب  هتسشن 

تال  وچمه  رزب  میسب و  عسرم  تانم ***  نوچ  رهگ  ردب و  للکم 
لبه  کش  تال و  تریغ  یتب  لغد ***  رکمب و  نادیمب  دش  ناور 

دیشک  رب  لد  نودرگب ز  یشورخ  دیدب ***  رگشل  يوس  رب  وچ  نادیمب 
شوک تخس  ناجب  ام  هر  رد  يا  هک  شورخ ***  ناریلد  يوس  دروآ  رب 

ار دوخ  یگرزب  لضف و  نداد  ربخ  رگشل و  روضح  رد  ار  دوخ  هشیاع  ندومن  فیصوت  نایب  رد 

نتخاس  ادج  اه  نت  اه ز  رس  هن  نتخاب ***  رس  تسود  هر  رد  دوب 
نفک  اه  نتب  یشوپ  هک  هب  یسب  نتشیوخ ***  نت  ندیشک  رد  نوخب 

ادف  ددرگ  تسود  هر  رد  ناج  هک  ادخ ***  دزنب  دشاب  هدیدنسپ 
رشبلا  ریخ  باوخمه  تخر  کیب  رگ ***  داد  ربمغیپ  تفج  منم 

رت  کیدزن  تسین  یسک  یتیگب  رشبلا ***  ریخ  ثاریمب  نم  زا  هچ 
نیما  لوسر  راد  زار  من  نید ***  كاپ  نآ  هدناوخ  ارم  اریمح 

ارس  رگیدب  اجنآ  زا  یتفرب  اج ***  تشاد  يا  هرجح  رد  زور  بش و 
نینمؤملا  هما  وا  هدناوخ  ارم  نیزگ ***  هدومن  شنانز  زا  ارم 

منم  ربمیپ  داز  كاپ  نز  منم ***  ردام  مالسا  نادرمب 
اج  درک  دوخ  ریغ  ما  هرجح  رد  هک  ار ***  فطل  زا  يو  نم  اب  تشاد  نینچ 

نیلسرملا  دیس  یناث  دب  هک  نید ***  قیدص  رکبوب  تخد  منم 
دومن  اج  فرش  زا  يا  هرجح  يوس  دومن ***  رایند  تلحر ز  وچ  ربمیپ 

( 332  ) هحفص راگزور  ةدید  نم  وچ  هدیدن  رابک ***  لوسر  راد  زار  منم 
راوشوگ  هتخیوآ  راتسدب  راکن ***  رهوگ  جات  رسب  هداهن 
رز  دنب  رمک  دنب  میس و  رمک  رهگ ***  ردب و  نت  هتسارایب 
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منص  نوچ  رهگ  ردب و  نازورف  مرح ***  مابب  يزع  هچ  ناشخرد 
ازسان  نوچ  زاوآب  ناویرغ  اخژاژ ***  نوچ  راتفگب  ناشورخ 

یبن  دهع  دیدرک  شومارف  یبنجا ***  لد  دب  مدرم  يا  هک 
مرتحم  منم  وا  رسمه  منم  مرح ***  مراد  هدرپ  نآ  صاخ  منم 

غیت  زرگ و  اب  دیشوکب  نمشدب  غیرد ***  نم  هر  رد  ناج  دیرادن 
دیروآ  دربن  ربمیپ  رهب  ز  دیروآ ***  درگب  ار  نامشد  رس 

شورخ  دمآ  رب  رگشل  ياناد  ز  شوگ ***  دنداد  راتفگب  رگشل  هچ 
رابگ  لوسر  یضار  تسین  وت  ز  راگزور ***  هرابتپ  تشز  يا  هک 

نومنهر  رگشل  یهارمگب  نورب ***  یئآ  هدرپ  زا  هدرپ  یب  هک 
داز  وید  يا  دایرف  وت  راک  ز  داژن ***  يراد  سیلبا  انامه ز 

یشک  رس  نینچ  يدرک  يدومن و  یشک ***  رگشل  دنوادخ  مزرب 
داژن  دب  يا  وت  راک  لامآ  دب  دابب ***  دش  وت  ربمیپ ز  میرح 

راگدرک  ربمغیپ  تفج  نم  هک  راگزور ***  رب  رخف  ینک  مزونه 
گنتب  لد  وا  زا  ار  ادخ  لوسر  گنن ***  تسهار  سیلبا  وت  راک  ز 

راد  هنیک  هدش  رواد  نادزیب  راگزور ***  نیدب  یهاپس  يدیشک 
وجگنج  رگ  داداب  وت  يدرگ  هک  وگتفگ ***  ینک  رگشل  ود  نایم 

گنرش  هشیمه  اداب  وت  ماجب  گنن ***  چیه  دوخ  راک  زا  وت  يرادن 
هانگ  ادرفب  شنوخب  يراد  وت  هاگمزرنیا ***  رد  سک  ره  هتشک  دوش 

رابک  لوسر  اب  یئوت  مزونه  راگزور ***  دب  رادرک  تشز  يا  وت 
ینمیرها  رادرک  راک و  نیاب  ینمیا ***  نیا  یئوخ و  تشز  ياب 

نتخآ  غیت  دنوادخ  يوسب  نتخات ***  دوخ  دنوادخ  گنجب 
ویدخ  ناهیک  رهم  زا  لد  ندیرب  وید ***  نامرفب  ندیشک  رسنازو 
يروخ  رب  یک  وت  یشاب  وید  رگا  يرگنب ***  رگا  تتشز  رادرکب 

هاوخ  هنیک  یکی  دش  لد  داش  یکی  هاپس ***  ار  وا  تفگ  نوچ  دندینش 
وا  زاوآ  دندینش  کیاکی  وا ***  زار  سک  تسنادن  نکیلو 

درس  هآ  لد  کی ز  ره  دروآ  رب  دردب ***  دش  يرگشل  لد  شتفگ  ز 
داتف  خزودب  مه  ام  ماجنارس  داهن ***  دب  نآ  رادرک  راک و  زا  هک 

دنسپان  ام  دزن  قح  راک  دش  هگ  دنم ***  هشیدنا  هتشگ  همه  شتفگ  ز 
دندمآ  نیرفآ  ناهج  دزنب  دندمآ ***  نید  هاش  يوس  یهورگ 
رگداد  هدنراد  كاپ  يا  هک  رس ***  كاخ  رب  دنداهن  شدزنب 

هاوخ  رذع  دوخ  راک  رد  میتسه  هک  هانگ ***  ار  ام  وت  یشخبب  رگ  دزس 
تساک  يژک و  يوس  رس  میداهن  تسار ***  هار  زا  سیلبا  نامرفب 
هانگ  ار  ام  وت  یشخبب  رگ  دزس  هاوخ ***  راهن  میدرگ ز  زاب  نونک 
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میردنا  گنن  هب  هنامز  ات  دوب  میردنا ***  گنتب  لد  دوخ  راک  زا  هک 
ام  راک  زا  هریت  نامسآ  دوش  ام ***  رادرک  مدرم ز  ددنخب 

هاوخ  رذع  ناکراک  هنگ  رب  یئوت  هانگ ***  ار  ام  هشیپ  دوب  هچ  رگا 
هاگیاپ  دوخ  دزن  ناشدوزفیب  هاش ***  موقنآ  راتفگ  دینشب  هچ 

دندمآ  زامن  رد  هش  هاگردب  دندمآ ***  زارف  رس  ناگ  راکهنگ 
دندش  ناملسم  ناشیک  مالسا  وچ  دندش ***  نامیا  لها  زا  هلمج  همه 

نیرق  مه  لد و  مه  ودع  مزرب  نیدهاش ***  رگشل  اب  هتشگ  همه 
هانگیب  نوچ  دیدرگ  اک  هنگ  هانگ ***  دشخب  هکیراک  درگ  یهز 

هاوخ  کین  کلام  ات  دومرفب  هاش ***  تخادرپب  رگشل  راک  زا  هچ 
راک  نادرم  مزر  یپ  دنیزگ  رامش ***  دیامن  رسارس  ار  هپس 

نت  لیپ  لد  نیگنس  ناراوس  نز ***  غیت  شک  ندرگ  ناریلد 
رس  دنرآ  رب  نادزی  كاپ  يوس  رگن ***  نادزی  مشچ  ناش  هک  یناسک 

يادخ  ناهیک  رهب  زا  فص  هدیشک  يارگ ***  فص  ناینادزی  يوسنازو 
تشگ  زاوآ  رپ  فصنآ  از  یتگ  ود  تسکش ***  ار  ناینادزی  گنج  فص 
گنت  تشگ  ناکم  نامز  فصنآ  رب  گنج ***  رهب  زا  دندیشک  رب  یفص 

هاپس  نارس  الاو  لیربجب و  هام ***  دیشروخ  کشر  همه  ناریلد 
دوب  هدنب  نیمک  شهام  دیشروخ  هک  دوب ***  هدنشخرد  يرون  يوس  ره  ز 

ناکمال  تریغ  هدمآ  ناکم  نایناحور ***  هراظنب  رسارس 
فص  شرع  رب  دندیشک  بشنآ  هچ  فصب ***  فص  همه  الابب  کیالم 

وا  شیج  رد  میدوب  شاک  يا  هک  وگتفگ ***  زا  رپ  تریح  لد ز  همه 
رشبلا  ریخ  تشگ  کلم  کشر  هک  رگ ***  هراظن  هتشگ  کلم  كولم و 

ناکم  نامز و  راگدرک  يا  هک  نایب ***  رک و  زاوآ  هدروآرب 
یهن  ون  زا  تنم  امب  کیاکی  یهدرگ ***  هگ  مزر  نیا  نذا  امب 

کلم  کشر  هتشگ  رشب  لیخ  هک  کمس ***  امس و  زا  همه  تریغب 
دنتساوخ یم  هچنآ  ماکب  دمایب  دنتسارایب ***  فصنآ  هچ  ناگرزب 

لقع زا  نتساوخ  دادمتسا  ینغمب و  ندومن  باطخ  ریما و  یئارآ  فص  فیصوت  نایب  رد 

زاجح  قارع و  توصب  نزاوت  زاس ***  يارآ  رب  یئاجک  ینغم 
نک  هزاوآ  رپ  ارنامز  نیمز و  نک ***  هزات  لد  ناج و  ناتسادنیا  زا 

نک  روت  بش  ران  وچ  یئاون  نک ***  روش  زا  رپ  ناراد  زار  لد 
سبق  تران  دریگ ز  لیربج  هک  سفن ***  روآ  رب  يروط  رات  نوچ  وت 

وگ  زاوآ  هب  ار  کلم  كولم و  وگ ***  زار  کلم  اب  ناتساد  نیا  زا 
ادخ  هناگی  فص  نآب  دزان  هک  اپب ***  رم  یفص  هنامز  رد  دش  هک 
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تساوخن  فصنآ  لثم  نامسآ  رد  هک  تسار ***  راکیپ  رهب  زا  تشگ  یفص 
ياج  ناراد ز  زار  لد  روآ  رب  يان ***  زاوآ  هب  یئاون  ینغم 

نک  زار  نیا  فشک  ناگ  هنازرفب  نک ***  زاب  ار  زار  رد  ردنآ  رب 
دیشک  رگشل  هچ  زا  ینز  شیوسب  دیشک ***  رب  کلف  هن  فص  وک  نآ  هک 

ادخ  رهب  یئامن ز  رگ  دزس  ان ***  گنچ و  زا  لکشم  نیا  لح  نمب 
رهم  هام و  شدرگ  زا  هریخ  هدش  رهپس ***  راک  ناریح ز  هتشگ  لد  هک 

لزی  مل  هدنراد  دیدرگ  هک  لزغ ***  توصب و  یئاون  ینغم 
گنرد  باتش و  ار  ناهج  ادابم  گنج ***  راکیپ  تشد  رد  يارآ  فص 

نک  زاوآ  همغن  شوخ  نارابب  نک ***  زاس  ار  شیع  فص  ینغم 
نارک  ات  نارگ  مغ  زا  هتسب  فص  هک  نارگشمار ***  لیخ  زا  شک  رب  یفص 
( 333  ) هحفص یهد  یئانشآ  ادخ  اب  ارم  یهد ***  یئاهر  مغ  نیا  زا  رگ  ارم 
تسشتآ  رد  هصق  نیا  زا  رهد  لد  تسشک ***  رگشل  هک  رهب  نادزی ز  هک 

نک  روس  امب  متام  ماگنهب  نک ***  رود  ار  هدرپ  هگراب  نیا  زا 
وش  زاوآ  رپ  هر  نیا  ناخاون  وش ***  زار  نیا  رکذ  هدنیارس 

ور  دنرآ  رب  هنیکز  رپ  ارچ  وجگنج ***  ادخ  يوسب  ناوید  هک 
دننک  ینابرهم  رگد  نوچ  مهب  دننک ***  یناگدنز  ارچ  یتیگب 

ار  زاوآ  زار  نیاب  شک  رب  وت  ار ***  زار  نیا  سک  دنادن  میوگچ 
نک  رون  رپ  راداد  رون  زا  لد  نک ***  رود  یهرمگ  هدرپ  لد  ز 

یهگآ  ارمرم  یهد  هر  نیا  زا  یهر ***  یبای  هک  هرنیا  رد  نز  یهر 
ممدمه  مغب  هشیمه  مغ  نیا  زگ  ممغ ***  يزاس  رود  اون  نیزرگب 

نک  روس  ممتام  ین  زاوآب  نک ***  رود  مغ  ار ز  ملد  ین  زا  وت 
تسین  رارسا  ياناد  هدرپ  نیا  رد  تسین ***  رادیدپ  یهار  هدرپ  نیزگ 

هدب  مناهن  زار  يوس  یهر  هدب ***  مناشن  نآ  هر  میوگ  هک 
تسین  رارسا  ياناد  هدرپ  نیا  رد  یهگآ ***  یهد  مناهن  زار  ز 

زاب  هدرپ  سک  يوس  رب  هدیدرگن  زار ***  تسناهن  ام  رب  هک  میوگچ 
تسیک  هدرپ  هدرپ و  زا  یهاگآ  ز  تسیچ ***  هدرپ  نیا  رد  منادن  میوگچ 

زارد  ياهزار  زا  هگآ  موش  زارف ***  بیشن و  دیامن  دیاش  هک 
مشک  رد  مقر  شناد  قاروا  رب  مشک ***  رد  مد  هک  رتهب  هدرپ  نیا  زا 

تسین هار  ارس  هدرپ  هب  ار  درخ  تسین ***  هاگآ  هدرپ  نیا  رد  اناد  هچ 

رگشل ندومن  فیصوت  ریما و  بانج  رثا  ترصن  رگشل  شیارآ  نایب  رد 

راگزور  شدرگ  زا  میوگ  نخس  راز ***  راک  يوس  مدرگ  زاب  نونک 
تساک  جک  زا  تسرناهج  فصنآ  زا  تسار ***  راک  فص  اجنآ  رد  نوچ  دش  هک 
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لگ  درک  نیمز  نمشد  نوخ  زا  هک  لد ***  ریش  کلام  وا  رادهپس 
ننملاوذ  ربمغیپ  طیس  دب  هک  نسح ***  هدازهاش  وا  هاشنهش 

نینح  ردب و  هاشنهش  لیلس  نیقفاخ ***  رورس  میس  ماما 
امن  نادزی  رون  نآ  زا  ادیوه  ابع ***  لآ  جنپ  هبخن  میس 

رون  رپ ز  دش  هاش  خر  شیور  ز  رود ***  درک  شخر  زا  رون  بسک  هم  هچ 
دوب  رار  نیمز  یئوگ  هچ  شگنچن  دوب ***  هک  دمحم  هدازهاش  رگد 

ناوج  هاش و  رادهپس و  ریلد و  ناور ***  نشور  اناد و  دنمرنه و 
گنلپ  گنهن  شگنچ  نازیرگ ز  گنج ***  ماگنهب  شرب  ژه  یتسجب 

دنلب  رهپس  شدنمک  مخب  دنمک ***  مخب  شناشک  رس  رس 
دوبن  یناولهپ  وا  دننامب  دوبن ***  یناوج  ناناوج  رد  وا  وچ 
وا  يور  ردپ  يور  نایامن ز  وخکین ***  هدازآ و  دنمرنه و 

شوک  دادیب  خرچ  وا  زا  ناساره  شورخ ***  رد  دد  وید و  وا  ریشمش  ز 
دوب  رادهگن  نمشد  ار ز  هپس  دوب ***  رادهپس  وا  هگمزر  نآ  رد 

دوب  هاوخ  اوه  نداهن  نادزیب  دوب ***  هاش  نید  هاش  هگ  رگشلب 
دوبن  یناوج  ناناوج  رد  وا  وچ  دوبن ***  يرادمان  وا  وچ  رگشلب 

فرط  ره  زا  تساخ  نالی  شورخ  فص ***  دندیشک  هیور  ود  نوچ  هپس 
نیمز  نامسآ و  زا  دما  شورخ  نید ***  هاشنهش  هگرخ  دمآ ز  رب 

دندش  ناوخ  نیرفآ  کلم  كولم و  دندش ***  ناشفا  رپ  رسارس  کیالم 
ادخ  يور  تشگ  نایع  رگشلب  امنهر ***  وا  يور  دش  هچ  رگشلب 

تخوس  رفک  رگشل  دب  هچ  ره  همه  تخورف ***  شیور  یسکع ز  هچ  رگشلب 
راو  شافخ  رهب  دش  همیسارس  راگدرورپ ***  يورین  هتشگ  نادب 
دوبن  ادیپ  چیه  وا  يور  زجب  دوبن ***  ادیوه  یتیگ  ود  یتفگ  وت 

ناکم  ناکم ال  شدنمس  مس  ز  ناهج ***  رخف  شقن  همه  شتآ  دز 
وا  ياج  دب  گنت  ناکم  نوکب و  وا ***  ياروالد  شقن  وحم  ناهج 

راو  شافخ  رهم  دش  همیسارس  راگزور ***  رد  تفات  شخر  رون  هچ 
دوبن  ادیپ  چیه  وا  يور  زجب  دوبن ***  ادیوه  یتیگ  ود  یتفگ  وت 

داز  رون  نیرب  شرعب  خر  نآ  زا  داتفوا ***  ناهج  رد  شخر  سکع  هچ 
ادخ  رون  دش ز  رپ  شرع  همه  امن ***  دوخ  دش  دنوادخ  یتفگ  وت 

تفای  رون  نامسآ  تفه  رون  نآ  زا  تفات ***  رون  وا  رون  زا  شرع  رب  وچ 
دش  شرع  تریغ  وا  كاخ  همه  دش ***  شرف  وا  يور  زا  رون  رپ  هچ 

دوبن  ادیپ  يور  وا  يور  زجب  دوبن ***  ادیوه  يرون  رون  نآ  زج 
ناهج  يادخ  يور  دیامن ز  ناهن ***  ددرگ  هلمج  اهیور  یلب 

باتهام  بش  هرهچ  نیا  رد  درادن  باتفآ ***  هرهچ  دوش  نشور  هچ 
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وگتفگ  زا  رپ  دش  ناهج  ات  ناهج  ور ***  داهنب  تشد  رب  هچ  هشنهش 
رگداد  هدنراد  تسنیا  هک  رگن ***  لد  همه  الاب  کیالم ز 
ادخ  رواد  تسنیا  هک  انامه  اون ***  رد  نایسدق  هفرغ  ره  هن 

نیرفآ  ناج  ياراد  تسنیا  هک  نیقی ***  گشب و  کیالم  كولم و 
لیلج  بر  تسین  نیک  میناد  هک  لیئربج ***  وا  يور  زا  هریخ  هدش 

وا زا  ادیپ  هلمج  ادخ  لالج  وا ***  زا  ادیوه  یئایربک  یلو 

رابتعا یب  هنامز  زا  ندومن  تیاکش  گنج و  نادیم  نتسارآ  نایب  رد  همان  یقاس 

ناج  هزات  وا  رادید  ارناهج ز  نایع ***  شلالج  زا  ادخ  لالج 
نک  زاوآ  همغن  نیاب  یئاون  نک ***  زاس  ار  گنچ  فد و  ینغم 

وگ  زاب  ام  زار  نایبورکب  وگ ***  زار  نیا  رس  نایناحورب 
زاب  زار  هدرپ  نک  هدرپ  هن  ز  زاس ***  هدرپ  هن  گنهآب  یئاون 

راد  زاب  ار  هدرپ  یگدرپ  زا  هک  راد ***  هدرپ  اب  يوگ  ناهن  زار  ز 
نزب  یئار  هدرپ  نیز  هدرپ  یب  هن  نزب ***  یهار  هدرپ  نیا  زا  ار  ادخ 

یهگآ  یگدرپ  زا  میئام  هک  یهر ***  دیامن  ار  ام  هک  دیاش  هک 
نک  روس  امب  یئادخ  مشچب  نک ***  رود  ام  مشخ  زا  هدرپ  نآ  وت 

تسرپ  نادزی  میدرگ  هلمج  وت  ز  تسه ***  هچ  ره  ام  مینیب  هدرپ  یب  هک 
ایربک  خر  منیب  هدرپ  یب  هک  امن ***  یشقن  هدرپ  نیا  زا  ینغم 

دوب  هدرپ  هدننیرفآ  وا  هک  دوبن ***  یشقن  رهد  رد  هدرپ  یب  هک 
نک  رارسا  هدرپ  نا  زا  ادیوه  نک ***  رادربخ  ارلد  هدرپ  نآ  زا 

داتف  نودرگ  خرچ  هدرپ  هنب  داتف ***  نوریب  هدرپ  زا  لد  راک  هک 
تسیچ  هدرپ  سپ  شقن  هک  ینادن  تسین ***  هدرپ  نیا  رد  هر  ترگ  ینغم 

دنک  ام  لد  جالع  یم  نآ  زا  دنک ***  انیمب  یم  وگب  یقاسب 
تسا  رثوک  یقاس  هناخمخ  ز  تسورپناج ***  شخبناور و  وک  یئم 

( 334  ) هحفص مدع  زا  ناهج  شقن  هدروآ  رب  مج ***  دیشمج  ماجناز  هک  یماجب 
لزی  مل  رواد  زا  هگآ  موش  لزا ***  نسح  ماج  نآ  زا  منیب  هک 

شکب  هدرک  تسد  ناش  یقاس و  وچ  شو ***  راتسرپ  میآ  یقاس  يوس 
زار  رپ ز  منک  لد  هدرپ  نآ  زا  زاب ***  هدرپ  نیا  رارسا  میوج  وا  زا 

یهگآ  دهد  میادخ  يورب  یهر ***  دیامن  میادخ  يوسب 
زاین  یب  رد  كاخب  خر  مهن  زاب ***  هدرپ  نیا  زا  شاف  نمب  دیامن 

دهد  مناهن  زار  یناشن ز  دهد ***  مناشن  یهار  هدرپ  نیا  رد 
زارد  مایپ  رب  وا  يوس  نم  ز  زاب ***  يوگ  نمب  یقاس  ار ز  ادخ 

مدع  متک  مج ز  دص  ود  دروآرب  مدبمد ***  یم  سکع  زا  هک  یقاس  هچ 
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مخ  تفه  نیا  تسا  وا  مخ  رد  هک  مگ ***  جرچ  مخ  وا  مخ  مخب 
تسوا  ماشآ  يدرد  لزا  زا  رضخ  تسوا ***  ماج  زا  يدرد  رضخ  لالز 

تسا  یک  ماج  وزرفا  لد  وا  یم  تسا ***  یم  رپ  یک  هداب  وا  يانیمز 
نک  هار  هشوت  منشور  یم  نک ***  هاگآ  نشور  یم  ناز  ملد 

بجع  یناتساد  ارت  میوگب  بل ***  هناتسم  راتفگب  میاشگ 
دوب  شقن  لدننیرفآ  وا  هک  دومن ***  یشقن  هدرپ  نیز  هدرپ  یب  هک 

دنبشقن  لزا  زا  دب  هدرپ  یب  هک  دنلب ***  شقن  دیدرگ  رادومن 
راگن  تروص  دوب  اوس  ام  اب  هک  راگزور ***  رگ  تروص  نامرفب 

لزی  مل  ةدنراد  يور  نایع  لزا ***  زور  نسح  وا  زا  ادیوه 
دنژن  وید  مزر  دنک  نادزیب  دنلب ***  خرچ  راک  زا  وت  یتفگش 

باوج  ار  وا  سیلبا  هریخ  دهد  باوج ***  تفگب و  دیآ  رد  نادزی  وچ 
وگتفگ  دنک  یئوج  شاخرفب  ور ***  شاخرفب  درآ  رواد  يوس 

كاخ  هریت  رب  يور  دنک  ياروخب  كاغم ***  رد  تبقاع  دتف  خزودب 
وجگنج  دوش  هگانب  نادزیب  ور ***  كاپ  رواد  زا  دنچیپب 

نمرها  اب  رای  دوش  خزودب  نت ***  هریت  لگ  رد  نادواج  دشک 
یسک  هدیدن  ناسنیدب  یتفگش  یسب ***  یتفگش  راک  هدیدناهج 
نیرفآ  درم  راکیپ  هب  دشورخ  نیز ***  زارفا  رب  دنیشن  رب  نز  هک 

رس  كاخ  رب  دنراذگ  رد  نآ  رب  وخ ***  شاخرف  ناوید  هریت  یسب 
نفک  ششوپب  ردام  دیاز ز  هچ  نز ***  هک  نیشیپ  ياناد  تفگ  شوخ  هچ 

دنک  یهاوخ  ژاژ  ادخ  مزرب  دنک ***  یئامزآ  مزر  رادادب 
رادم  جک  مه  يداهن و  دب  مه  هک  راگزور ***  شدرگ  يا  وت  رب  وفت 

تسین مرش  ارت  نابناهج  يور  ز  تسین ***  مرزآ  هدید  رد  چیه  ارت 

ردپ زا  هیفنح  دمحم  نتساوخ  داهج  نذا  رگشل و  هاگبلق  رد  ع )  ) ریما بانج  ندمآ  نایب  رد 

ناتسار  ۀتفگ  زا  میوگ  نخس  ناتساد *** يوس  مدرگ  زاب  رگد 
هار  تسج  ناگدنب  رب  دنوادخ  هاپس ***  يوسب  دمآ  هاش  نوچ  هک 

يدمحا  ۀعارد  هدرک  ربب  يدمرس ***  رفغم  رسب  هداهن 
روط  يانیس  ران  نآ  زا  نازورف  رون ***  رپ ز  شنت  زا  شنشوج  ربب 

ناکم  تریغ ال  ششک  رت  رمک  نامسآ ***  هن  کشر  شرب  رد  هرز 
نیتملا  لبح  دوب  نیرب  شرعب  نیز ***  كارتفب  هدنکف  شدنمک 

رهپس  هنوا  دوخ  زا  یک  رت  نیمک  رهچ ***  دومنب  دوخ  اب  وچ  يدومن 
یتفای  ینشور  نامز  نیمز و  یتفات ***  وا  دوخ  زا  هک  يرون  ز 

هام  دیشروخ و  كاخ  رب  دنداتف  هاگبلق ***  رد  هاش  نآ  داتسا  هچ 
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ناکمال  رب  تسج  يرترب  ناکم  ناکم ***  نوک و  هلمج  دش  رون  زا  رپ 
دودو  يادخ  تعن  دندومن  دوجس ***  رد  ناینادزی  دنداتف 

كاپ  نادزی  يور  وت  يور  يا  هک  كاخ ***  دیسوبب  هفینح  دمحم 
تست  زیرنوخ  غیت  یقرب  قفش  تست ***  زیت  رجنخ  زا  یسکع  ناهج 

رهم  هام و  تروص  هدمآ  دیدپ  رهپس ***  هن  رب  وت  دنمس  مس  ز 
دنک  يزاب  توهال  نادیمب  دنک ***  يزات  هکی  نوچ  وت  دنمس 

ناکم  رس ال  رب  ناکم  ددرون  نانع ***  دزاس  مرگ  ناکم  ردنا  وچ 
نیرفآ  شرع  رهد  رد  هکلب  یئوت  نیر ***  شرع  تست  هصرع  نیمک 

دوخ  ردپ  زا  هیفنح  دمحم  صخرم  رکذ 
دیدن  سک  وت  ریغ  هگ  هصرع  نآ  رد  دیسر ***  نادزی  کیدزن  وچ  ربمیپ 

وت  نآ  دوب  هچ  ره  همه  اجنآ  رد  وت ***  نالوج  دوب  هگ  هصرع  نآ  رد 
دنمس  نادیم  گنت  نیاب  يزات  هک  دنژن ***  كاخ  تست  ۀصرع  اجک 

تسا  یهتنملا  هردس  وت  هاگ  نیمک  تسا ***  اگمزر  ارت  هریت  كاخ  نیا  هن 
كاخ  تشم  کیوچ  تدزن  تسنوک  ود  كاغم ***  تشد  تست  هگ  نالوج  هن 

رای  هدنراد  دنوادخ  اب  وش  وت  راذگاو ***  نادکاخ  نیا  كاخ  نمب 
هام  رهم و  رس  زا  تشذگ  رب  شرس  هاش ***  دنزرف  هاش  زا  دینشب  هچ 

كاپ  نادزی  دزن  ناینادزی  هچ  كاخب ***  ار  خر  دیلامب  سپ  نازو 
تسکش  ناویدب  درآ  هار  نیز  هک  تسدب ***  شداد  هزین  یکی  هشنهش 

هامب  دمآ  رب  رگشل  ود  ویرغ  هاش ***  تسد  زا  هزین  نآ  تفرگب  هچ 
وپ  هیوپ  دش  راکیپ  تشد  يوس  ور ***  دروآ  رد  نادیمب  ناشورخ 
نالد  نهآ  دمآ ز  ندیشورخ  نالی ***  کناب  تساخرب  هیرود  ز 
شوجب  دمآ  ردنا  نامز  نیمز و  شوپ ***  دالوپ  دوب  ناهن  نهآ  ز 
ریت  مارهب و  ناویک ز  دیسرتب  ریگ ***  وراد  وغ و  دمآ  رد  نودرگب 

يوه  ياه و  کلف  ماب  دش ز  ارف  ور ***  دروآ  ردنا  يورب  رگشل  ود 
بات  هرگی ز  هب  دش  نامسآ  دنلب  باتفآ ***  رات  نادرگ و  تشگ  نیمز 

رافک  رگشل  هاگبلق  رد  لزلزت  دربن و  نادیمب  دمحم  ندیسر  نایب  رد 
رهم  هام و  خر  رب  دز  هنعط  ملع  رهپس ***  هن  رس  زا  تشذگ  رب  نانس 

دیشک  رتخا  میب  زا  رس  رب  رپس  دیشک ***  رب  نامسآ  رب  دوخ  رس 
هام  هدنبات  دیشروخ  هدنزورف  هام ***  دیشروخ و  درک  مک  درگ  سب  ز 

نیشتآ  اوه  نینهآ و  نیمز  نیک ***  ریشمش  زرگ و  هزین و  سب  ز 
تسا  نهآ  زا  تالوف و  هنامز ز  تسنمیرها ***  ياج  ناهج  یتفگ  وت 
هاگدروآ  كاخ  دش  كالفا  رب  هاش ***  دنزرف  وچ  نادیمب  دش  ناور 

دش  ریشمش  زرگ  رپ  هلمج  نیمز  دش *** ریت  رجنخ و  زا  رپ  هنامز 
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دیدپ  رفنضغ  يور  شورین  ز  دیدپ ***  ردیح  يوزاب  شورین  ز 
زیت  ریشمش  هدرک  نیک  تشد  يوس  زیتس ***  رپ  یلد  اب  یلع  یتفگ  وت 

مهب  مدکیب  يدیشک  یتیگ  ود  مژد ***  ریش  دننامب  ورین  هب 
يولهپ  يوزاب  ناهن  ناتفخب  يورسخ ***  كرات  رسب  هداهن 

( 335 هحفص ( 
وا  راک  زا  وید  دد و  ناساره  ور ***  دروآ  رب  نادیم  يوس  وا  هچ 

وا  راکیپ  مزر و  نیک  نادیمب  وا ***  راسخر  رون  رپ  دندید  هچ 
تسدمآ  گنن  شیتیگ  ود  ره  زا  هک  تسدمآ ***  گنجب  ردیح  تفگ  یکی 

راوس  هدیسر  ون  نیاک  دیسرپب  راز ***  راک  نیا  زا  دییرگب  ار  ادخ 
تسوا  ياج  اجک  یتیگ  نادیمب  تس ***  وا  يالاب  دق و  رب  گنت  ناهج 

تسار  وا  مان  درگ  یکی  نکیلو  تسردیح ***  یندرگ  نیک  تفگ  یکی 
دوب  ناساره  لد  وا  زا  ار  کلف  دوب ***  ناسآ  راکیپ  هن  وا  اب  هک 
راوس  هدیسر  ون  ناک  دیسرپب  راز ***  راک  رد  درک  هگن  وناب  هچ 

گنت  راک  دوش  ام  رگشل  رب  هک  گنج ***  نادیمب  دزات  هک  دشاب  هک 
هدمآ  گنت  شیتیگ  ود  ره  زا  هک  هدمآ ***  گنجب  ام  يوس  يریلد 

راوس  هدیسرون  نیا  تسیک  زا  هک  راز ***  راک  نیا  زا  دییرگب  ار  ادخ 
گنرش  ناروآ ز و  دنک  شون  هدش  گنج ***  نادیمب  ناسنیدب  دزات  هک 

بایماکنیا  تسا  هاش  دنزرف  هک  باوج ***  ار  وا  داد  نینچ  يراوس 
راگزور  ةدننیب  ود  هدیدن  راوس ***  وا  نوچ  هک  هفینح  دمحم 

راگزور  ناشک  درگب  درآ  رس  راز ***  راک  يوس  دیآ  هچ  اهنتب 
هوتس شغین  برض  زا  هوک  دوش  هوک ***  يوس  رب  غیت  رگا  دزارف 

گنهلاپ  ار  خرچ  دهن  ندرگب  گنچ ***  هچ  دیاشگ  ندرگ  هدندرگب 
درگب  درآ  رد  نودرگ  خرچ  رس  دربن ***  مه  ارو  ددرگ  خرچ  رگا 

راگزور ناوتان  وا  يورین  ز  راو ***  بامیس  خرچ  وا  بیسآ  ز 
گنرش  دش  ناروآ  دنک  شون  وا  زا  گنر ***  هتفر  خر  شمیب ز  ار ز  کلف 

ادخ  ریش  مشخ  رپ  هک  یئوگ  وت  اج ***  دیآ ز  رد  نوچ  نیک  نادیمب 
ریش  دننام  تسا  ریش  لبش  یلب  ریگ ***  راد و  یپ  دیآ  رد  نادیمب 

تسین  بایاپ  شراکیپب  ار  یسک  تسین ***  بات  وا  راکیپب  ار  یسک 
بآ  میب  زا  هدید  زا  تخیر  ورف  باوج ***  رگشل  وناب ز  دینشب  هچ 

ور  درمژپب  ار  هپس  نارس  وا ***  راک  زا  میب  رپ  تشگ  هپس 
دید  گنت  دوخب  یتیگ  ياپارس  دید ***  گنر  خر  ار ز  هپس  هحلط  هچ 

سوب  داد  ار  كاخ  دش و  هدایپ  سوردنس ***  خرب  دمآ  رد  ونازب 
رامد  مرآ  رب  یگنج  نادرگ  ز  راگزور ***  رد  وت  تخبب  نونکا  هک 
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هیفنح  دمحم  تسدب  ندش  هتشک  هحلط و  ندمآ  نادیم  رکذ 
منک  ناراوس  مانک  نوخ  زا  رپ  منک ***  نارادمان  نشوج  نفک 

منک  رگشل  هوبنا  هدنکارپ  منک ***  رت  ار  تشد  نماد  نوخ  ز 
گنر  هتفر  خرز  شوت و  هتفر  نت  ز  گنج ***  تشد  رد  دب  زات  نیا  تفگب 

اج  دمآ ز  رب  رگشل  ود  شورخ  هاگدرواب ***  دمآ  ردنا  گنت  هچ 
اج  دمآ ز  رب  اراخ  هوک  لد  ان ***  هرک  ندیشورخ  دمآ  رب 

ور  هدازهش  يور  رب  مرزآ  رپ  وجمزر ***  هگمزر  رد  هحلط  دش  هچ 
هامب  دمآ  رب  رگشل  ود  شورخ  هاگ ***  دروآب  دمآ  دروآ و  رب 

اج  دمآ ز  لد  ار  هپس  نارس  ان ***  هرک  ندیشورخ  دمآ  رب 
دیرگنب  وا  يور  رب  مشخ  زا  رپ  دیدب ***  ار  وا  هچ  هفینح  دمحم 

راهنیز  وا  زا  دبای  تساوخ  دش و  راک ***  ندیرگنب ز  ناز  هحلط  لد 
دربن  مه  وت  درد  ابا  مدرگ  هک  درب ***  نوریب  هدنز  نت  تساوخیمه 

وا  راک  زا  دیدنخب  ینامز  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  هشنهش 
ریش  لاگنچب  هداتف  هب  ور  وچ  ریس ***  رمع  زا  هتشگ  ياک  تفگ  واب 

راهنیز  نوسف  رکمب و  یئوج  هچ  راگزور ***  رسب  دما  هک  ینادن 
یتخیر  یمدرمان  كاخ  رسب  یتخیگنا ***  وت  ون  زا  هنتف  نیا  وچ 

يدش  نز  رب  رازاب و  يوس  ور  وت  يدش ***  نز  رگشل  يرگشل  اب  وت 
دربن  مه  وت  دروآب  مدرگ  هک  درب ***  راد  رد  هیاپ  نآ  تسین  ارم 

داشگ  رب  نابز  ناهاوخ  دایرف  وچ  داد ***  زاوآ  دیسرت و  دیزرلب و 
تشگ  زاسمد  وید  رفس  رد  ارت  تشگ ***  زاب  ارت  دشابن  اج  نیا  رد 

دنلب  ینانس  دب  شردنا  گنچب  دنمس ***  شیوس  دیزات  نیا و  تفگب 
ناج  دیدرگ  هحلط  نت  زا  یهت  ناور ***  دمآ  هحلط  يوس  رب  دش  وچ 

درک  تساوخ  وا  هچنآ  شا  هزین  رس  درک ***  تسار  وا  يوس  رب  هزین  رس 
نیرفآ  ناینادزی  دمآ ز  رب  نیز ***  شتفرگ ز  رد  نیرز  يوگ  وچ 

نز  باب  رب  دوب  ۀشپ  کی  وچ  نت ***  لیپ  ۀحلط  نت  ین  نآب 
دیوگ  شرازگ  نتخات و  مهب  فرط  ود  زا  رگشل  ود  هحلط و  ندش  هتشک  رد  راتفگ 

نیمز  يورب  شراوخ  هدنکفیب  نیک ***  تشد  رد  دیزاتب  ینامز 
شرکیپ  هر  كاخ  رد  دندنکف  شرس ***  رگشل  نادرگ  دندیرب 

دد  وید و  رگشل  وا  زا  مغ  زا  رپ  دمص ***  يادخ  شیج  داش  وا  زا 
دنتخآ  نانس  غیت و  زرگ و  مهب  دنتخات ***  مهب  هرکیب  رگشل  ود 

ریت  مارهب و  سیج و  رب  دیلانب  ریفن ***  ویرغ  ناویکب  دمآ  رب 
راهن  لیل و  دیچیپب  رس  مهب  راگزور ***  ةدید  دش  رات  بش  وچ 
دش  راک  زا  لد  ارنالد  دب  همه  دش ***  رادیدپ  ان  هم  رهم و  خر 
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دنتفوک  نیک  لاپوک  زرگ و  مهب  دنتفوشآ ***  رگیدکیب  رگشل  ود 
ویدخ  ناهیک  شیج  همه  وسکی  ز  ویرغ ***  هدنمد  وید  وسکی ز  ز 

تشهب  مرخ  هتشگ  نیرق  خزودب  تشز ***  وید  اب  راکیپب  هتشرف 
شوجب  هنامز  نادرگ  بیسآ  ز  شورخ ***  رد  دش  هوک  نالی  کناب  ز 

راب  دروآ  رس  اراخ  وراخ و  مه  ز  راز ***  راک  رد  تخیر  ورف  رس  سب  ز 
كاغم  رد  ناهن  ناراکبان  رس  كاخب ***  نوخب و  نارادمان  نت 

وید  تشگ  نوبز  هتشرف  تسد  ز  ویرغ ***  دمآ  رفک  زا  ماجنارس 
تسپ  دنتشگ  وید  دد و  هاپس  تسکش ***  دمآ  رفک  رب  مالسا  ز 

زاب  هدنام  نت  اهرس ز  دنداتف  زاجح ***  زرم  نارادمان  یسب 
نز  نامرفب  رسکی  دندوب  هک  نز ***  ریشمش  ناناولهپ  یسب 

كاغم  ردنا  نت  نانس و  ردنا  رس  كاچ ***  كاچ  نت  اب  نوخب  هداتف 
نز  شیج  رد  رادرس  دندوب  هک  نت ***  لیپ  لکیه  يوق  نالی 

رامد  هرنآ  رد  ناشناج  دمآ ز  رب  راز ***  راک  رد  دنتشگ  هتشک  همه 
هاگن  يدومن  ناریلد  يوسب  هاش ***  دنزرف  بلق  يوس  هداتس 

( 336  ) هحفص اج  دمآ ز  رب  دنت و  دیشورخ  اپ ***  داب  رب  هدرک  کبس  ار  نانع 
نید  ناریلد  تسدب  یعمج  ندش  راتفرگ  رفک و  رگشل  نتفای  تمیزع  نایب  رد  راتفگ 

داد  باتهم  گنروا  دیشروخب  دادب ***  ات  نانع  نوچ  فکب  ارنانع 
ادخ  ریش  راکیپ  نادیمب  اج ***  دمآ ز  رب  نیک  زا  رپ  یتفگ  وت 

نیرفآ  درم  تشگ  ناور  وا  يوس  نیک ***  تشد  رد  تشگ  ناور  ناشورخ 
گنت  دنتفرگ  شدرگ  دندید  هچ  گنج ***  تشد  رد  رافک  ناراوس 

رادمان  نآ  يوزابب  يدندز  رادبآ ***  رهز  ریشمش  زرگ و  یسب 
دنمس  وسناز  دروآ  رد  نالوجب  دنزگ ***  ناز  ار  هاش  نت  دماین 

زاب  دنام  نت  نارادمان ز  رس  زات ***  هکی  دش  راکیپ  تشد  رد  وچ 
دیسر  نز  ۀقان  يوس  ات  نینچ  دیشک ***  رد  نوخب  ارناشک  رس  نت 

نمز  نامز و  دش  رس  اپ و  زا  رپ  نت ***  اهرس ز  تخیر  ورف  شغیت  ز 
دابب  شداد  رافک  كاخ  همه  داهن ***  دب  رگشل  ناز  تشک  یسب 

انش  نوخ  رد  درک  ار  هقان  نت  انشآ ***  درک  هقان  رب  هزین  رس 
ناور  دش  ناور  شمشچ  یتفگ ز  وت  ناوناب ***  يوناب  نآ  زا  داتفیب 

نیرب  خرچب  دش  ناغف  شورخ  نیک ***  كاخ  رب  داتفیب  لمحم  ز 
تسپ  تشگ  دد  وید و  رگشل  همه  تسکش ***  دمآ  نز  شیجب  شراک  ز 

هاگن  وا  درک  رکبوب  روپ  يوس  هاش ***  دیدنخب  هنامز  راک  ز 
راپسهر  نونک  وش  ترهاوخ  يوس  رادمان ***  يار  هک  ار  وا  تفگ  نینچ 

راز  راک  نک  هاتوک  مزر  نیا  رد  رآ ***  ردنا  ریسا  نم  يوس  ار  وا  رم 
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هارب  دش  ناور  كاخ و  دیسوبب  هاش ***  راتفگ  دینشب  وچ  دمحم 
دیسر  رهاوخ  هدنخرف  کیدزنب  دیسر ***  رگشل  يوس  ات  تفر  یمه 

تسرپ  نادزی  رازیب  وت  زا  يا  هک  تسد ***  ود  دمحم  نوریب  دروآ  رب 
ریت  وا ز  دوب  رامضم  وچ  کبشم  ریت ***  كون  زا  وناب  لمحم  یلو 

تسد  ود  شدیدب  لمحم  يالابب  تسرپقح ***  يوناب  نوچ  درک  هگن 
رشبلا  ریخب  ار  امش  تمدخ  هت  رس ***  هریخ  مدرم  ياک  دیشورخ 

مرح  ناوناب  هم  مدوب  هک  مرتحم ***  نز  نآ  متسین  نم  هن 
ناج  سنا و  ربمغیپ  نامرفب  ناوناب ***  وناب  مدب  اجنآ  رد 

تسد  دروآ  هک  نم  لمحم  يوس  تسد ***  ود  دزای  هکنیا  ةرهز  ارک 
ور  هریت  لد  دب  ياک  تفگ  نینچ  وا ***  راتفگ  دینشب  هچ  ردارب 

يرواد  ینک  نادزی  كاپ  اب  هک  يربمغیپ ***  يوناب  وت  مزونه 
( 337  ) هحفص راگ  دنوادخ  مزرب  یئآ  رد  راز ***  راوخ  نینچ  رگشل  ود  نایم 

نیمزرس  نیا  رد  دزیر  وت  راک  ز  نید ***  نارای  ناهاش و  نوخ  یسب 
ننملاوذ  ربمغیپ  تفج  مدب  نم ***  هکنیا  يوعد  ینک  مزونه 

نوچ  دنچیب و  درب  شا  هناخ  يوس  نورب ***  شدیشک  لمحم  تفگب و ز 
ریسا  شدرک  رکبوبا  دمحم  ریگ ***  تسد  دش  هچ  ردارب  تسدب 

دش  هآ  کلف  رب  نانمیرها  ز  دش ***  هاتوک  راکیپ  مزر و  همه 
دندمآ  ریسا  ناراکبان  یسب  دندمآ ***  ریگ  تسد  یسب  رکشل  ز 

هبیط  هنیدمب  رکبوبا  دمحم  اب  ار  هشیاع  ریما  بانج  ندومن  هناور  نید و  رگشل  ندومن  حتف  نایب  رد 
هاپس  روالد  هتشگ  يوس  رهب  هاش ***  شیج  همه  تمینغ  يوسب 

راوهاش  رد  میس و  تخر  همه  رامش ***  زا  نوزف  نادرگ  دندربب 
تفرگ  رگید  مسر  هر و  هنامز  تفرگ ***  رس  زا  رهد  نهک  یناوج 
هامب  دش  رب  ریبکت  کناب  همه  هاش ***  شیج  دش  زوریف  مزرناز  هچ 
شوج  رپ ز  نیرب  خرچ  ریبکت  ز  شوجب ***  نایوگ  ریبکت  هنامز ز 

رس  هدرک  کیب  کی  اه  هزین  ربا  رسب ***  رس  هپس  هاپس و  نارس 
دندمآ  هاش  هاگردب  ناریلد  دندمآ ***  هاگراب  يوس  ناشورخ 

راثن  شیاپ  كاخ  رب  دندومن  رادمان ***  ۀحلط  رس  ناریلد 
يرس  نمشد  کی ز  ره  لاگنچب  يرورس ***  هپس  رد  دب  هک  ره  رگد 

كاپ  دنوادخ  راثن  هدومن  كاغم ***  شیاپ  كاخ  رب  دندنکف 
هاگراب  همیخ و  دش  زاوآ  رپ  هاش ***  ناشوپ  دالوپ  مدامد ز 

یسب  هدرک  حتف  رگا  یتیگب  یسک ***  هدیدن  زگره  حتف  نینچ 
دش  وزرفا  یتیگ  وا  تخت  رس  دش ***  زوریف  راکناز  وچ  هشنهش 

شیوخ  کیدزن  داد  اج  مارک  اب  شیپ ***  دناوخ  ار  رکبوبا  دمحم 
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نیرفآ  ناهج  زا  نیرفآ  یسب  نیزگ ***  رایرهش  نآ  دناوخ  وا  رب 
ناور  هنیدم  رهش  يوس  دوش  نامز ***  رد  وا  دومرفب  سپ  نآ  زو 

راید  نآ  يوس  کیاکی  هناور  رابت ***  شیوخ  شیوخ و  رهاوخ  ابا 
دنروآ  ادخ  روادب  شیاتس  دنروآ ***  اجب  شیاتس  دنوش و 
نیز  دنداهن  نابسا  رب  ورنآ  زا  نید ***  نارادمان  وا  نامرفب 
دای  دندرک  دنوادخ  زا  یسب  داش ***  زوریف و  دنتفرب  برثیب 

لد  ریش  کلام  ات  دومرفب  لسکلد ***  دش  مزر  ناز  وچ  هشنهش 
زارد  دزاس  تسد  يروشک  رهب  زاس ***  نیئاپ و  درآ  رب  ار  هپس 
دروآ  نیدب  ار  ناگتفر  نید  ز  دروآ ***  نیگن  ریز  کلم  همه 

ویدخ  ناهیک  نامرفب  درآ  رب  وید ***  نامرفب  ارناگ  هتشگ  نید  ز 
نیرفآ  ناهج  ماکب  ار  نیمز  نیمز ***  دزاس  كاپ  ددز  وید و  ز 

تسرد  تسکش  ناشیاب  درآ  رد  تسس ***  ادیپ و  دهع  دنک  دیامن 
ربخ  نادزی  ناینادزی و ز  ز  رب ***  موب و  ره  نادرم  يوس  دهد 

دنک  ایند  كاپ  نانمیرها  ز  دنک ***  ادیوه  نادزی  نید  همه 
كاغم  رد  نانمیرها  ياج  دهد  كاپ ***  رفک  زا  دزاس  ار  کلم  همه 

راپس  یپ  دش  دومرف  هک  هر  نآ  رد  رادمان ***  کلام  وا  نامرفب 
درک  كاچ  مغ  ناشیک ز  رفک  لد  درک ***  كاپ  نانمیرها  ارناهج ز 

ادخ  رواد  تایار  تشارفا  رب  اج ***  درک  یهت  نوراو  سیلبا  ز 
دنژن  وید  نامرفب  يدوب  هک  دنچ ***  نوچیب  کلم  سب  رهش  یسب 

راگ  دنوادخ  هار  درک  نایع  رای ***  درک  ار  هلمج  ناینادزیب 
تفرگ  نود  رگشل  زا  روشک  یسب  تفرگ ***  نوراو  وید  زا  کلم  یسب 

دیروآ  نید  نیئآ و  رپ ز  ناهج  دیروآ ***  نیگن  ریزب  ارناهج 
درک  هار  رگداد  يوس  ار  نارس  درک ***  هاتوک  سیلبا  تسد  نآ  زا 

ص)  ) نیلسرملا دیس  ترضح  نیبم  نید  ةدنهد  جیورت  نینمؤملا و  ریما  ترضح  ندومن  حتف  زا  دنه  ةداز  ندیدرگ  هاگآ  نایب  رد  راتفگ 
دیوگ مالسلا  هیلع  راوگرزب  نآ  يزوریف  زا  راکبان  رادغ  نآ  ندش  نوزحم  و 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ناتسار  ۀتفگ  زا  دیوگ  نینچ  ناتسار ***  ان  راک  ةدنیآ  رس 

نکش  نامیپ  هتشگ  ادخ  دهعب  نمرها ***  نآ  دنه  ةداز  نوچ  هک 
رگ  داد  رواد  اب  تفشآ  رب  رس ***  دیچیپب  نادزی  نامرف  ز 

درک  زاغآ  دنوادخ  اب  لدج  درک ***  زاب  ار  مزر  رد  نادزیب 
ویدخ  ناهیک  دیدرگ  زوریف  هک  وید ***  تشز  يوس  دمآ  یهاگآ  هچ 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 866 

http://www.ghaemiyeh.com


نفک  دش  هرز  ار  نیزگ  ریبز  نت ***  لیپ  ۀحلط  دش  هتشک  نیک  ز 
رس  دیدرگ  رود  همه  ناشنت  ز  رسب ***  رس  همه  ناریلد  نالی و 

تخت  يالاب  دمآ ز  ردنا  كاخب  تخب ***  هریت  نآ  دینشب  هتفگ  نآ  هچ 
دنمتسم  وا  زاوآ  دش ز  ناهج  دنژن ***  وید  كاخ  رب  دیطلغب 

وگتفگ  رد  شیوخ  دب  تخبب  ور ***  تسخ  یمه  يوم و  دنک  یمه 
درس  هآ  لد  مدامد ز  دز  یمه  درد ***  گوس و  اب  تسشنب  هتفه  کیب 

شیوخ  دزن  نانمیرها  درک  بلط  شیک ***  تشز  نآ  تخادرپ  هچ  متامز 
دنار  هناسفا  زار و  یسب  ناشیاب  دناشن ***  یمارگ  ناشدوخ  کیدزنب 

درک  دادیب  هچ  مدرمب  ردیح  هک  درک ***  دای  نمجنا  نآ  مزر و  نآ  زا 
تشرد  راگزور  وا  زا  ناساره  تشکب ***  ار  نید  نارادمان  همه 

رس  دندیرب  ار  نیزگ  ریبز  رومان ***  نآ  نامرفب  ناریلد 
نیلسرملا  دیس  نمشد  همه  نید ***  رهب  زا  دوب  وک  هحلط  نامه 

گنرد  ناشیک  رفک  رب  نادرگب و  گنجب ***  ربمیپ  باکر  رد  همه 
رامد  کی  ره  ناج  زا  هدروآ  رب  راز ***  راوخ  همه  ردیح  درک  نونک 

درک  راسنوگن  لمحم  زارفا  ز  درک ***  راوخ  مرح  ار  ادخ  لوسر 
نید  لها  همه  ارگ و  نید  همه  نیمز ***  يور  دیدرگ  هتشک  زارپ 

ریسا  ربمیپ  تفج  دندومن  ریپ ***  انرب و  دندیشک  رد  نوخب 
میتسارایب  لد  نتساوخ  نوخب  میتساوخ ***  یمه  نامثع  نوخ  ام  هچ 

نیلسرملا  دیس  اب  دندوب  هک  نید ***  نارادمان  نیا  نوخ  نونک 
( 338  ) هحفص

داژن  يزات  نادرم  هتشک  یسب  داهج ***  رهب  شباکر ز  رد  همه 
شوگ  دادیب  تفر  نانمیرها  ز  شورخ ***  نوچ  نانمیرها  دندینش 

دندمآ  شوجب  نیک  زا  رپ  لد  وا  هچ  دندمآ ***  شورخ  رد  وا  راتفگ  ز 
ریما  ام  رب  وت  یک  نیا  دنتفگب  ریذپلد ***  وا  راتفگب  کیاکی 

مینک  نادزی  كاپ  زا  شنوخ  بلط  مینک ***  نامرف  وت  يارو  نامرفب 
میروآ  درگب  ار  نانمشد  رس  میروآ ***  دربن  کیاکی  نمشدب 

رشبلا  ریخ  رای  یک  میسیون  رومان ***  ۀمان  یکی  نونکا  مه 
نز  يار  نینچ  دش  نانمیرهاب  نمرها ***  ناشراتفگ  دینشب  هچ 
نتخات  رشبلا  ریخ  نارایب  نتخآ ***  غیت  ریشمش و  تسوکین  هن 

دناوخ شیپ  ار  هیامنارگ  ریبد  دناشف ***  هدید  ود  زا  نوخ  نیا  تفگب 

ریما ع ترضح  تمدخب  هیواعم  نتشون  همان  رکذ 

رشبلا  ریخب  نیک  رپ  رهق و  زا  رپ  رهگ ***  دب  نآ  تشونب  همان  یکی 
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تسامن  شوخ  ناهج  رد  یتسار  وت  ز  تسار ***  وت  زا  یبن  نید  راکنیا  هک 
نیبب  ار  دوخ  اشگب و  مشچ  یکی  نیشناج ***  یئوت  ربمیپ  ياجب 

نک  هشیپ  رگد  راک  راکنیا  زج  نک ***  هشیدنا  قلخ  يزیرنوخ  ز 
نمب  يراپس  نامثع  زیرنوخ  هک  نتشیوخ ***  اب  هشیدنا  سب  دب  ارم 

نم  راتفگ  راوخ  همه  تدزنب  نم ***  رادرک  تشدنآ  رد  یتیگب 
ناروآ  مان  مزر  رد  هرصب  يوس  نارکیب ***  رگشل  یکی  يدیشک 
هار  كاخ  اب  شیدنکف  لمحم  ز  هاوخمزر ***  يدش  ربمیپ  جوزب 
ریگ  تسد  ناکراکتس  تسدب  ریسا ***  يراوخب  ار  وا  رم  يدومن 
نیرق  یب  رورس  يا  وت  راک  ز  نید ***  نادرم  دنتشگ  هتشک  یسب 

داهج  اریمح  باکر  رد  یسب  دازکین ***  لی  نآ  ریبز  هدرک  هک 
رس  دندیرب  يراوخب  ار  وا  رم  رومان ***  يا  وت  يار  نامرفب و 
نیما  لوسر  نیما  دب  وا  هک  نید ***  رادرب  مان  نآ  هحلط  لد 

راز  راک  نیا  وت  هنوگچ  يدنسپ  راز ***  راوخ و  دش  هتشک  نیک  نادیمب 
رامد  نید  نمشد  زا  وت  يرآ  رب  رانفلاوذ ***  یشک  رب  نوچ  هک  یناوت 

نیرفیب  يا  وت  يدنسپ  هنوگچ  نید ***  لها  یشک  نوخ  رد  تسوکین  هن 
راز  راکنیا  مالسا ز  تشگ  نوچ  هک  راز ***  راک  نیا  ردنا  یمد  رگنب  وت 

هاگمزر  رد  دنتشگ  هتشک  همه  هاپس ***  رسارس  اب  نید  ناگرزب 
يروآ  دربن  رد  نید  لها  اب  وت  يرب ***  نامثع  نوخ  يوعد  زا  نم 

مرحنآ  راز  راوخ و  دش  وت  راک  ز  مرتحم ***  دب  هک  ربمیپ  میرح 
نوگن  رس  ارو  دیدب  لمحم  ز  نورب ***  هدرپ  ار ز  وا  رم  هدیشک 
راگزور  ربمغیپ  ياریمح  راز ***  راوخ  ناهج  رد  دش  وت  راک  ز 

تسیرگ  نوخ  نیمز  نامز  ناشیارب  تسیرگ ***  نوراو  خرچ  ناگتشک  نیرب 
امب  رسارس  نامثع  زیرنوخ  وت  افو ***  يور  يراذگ ز  رگ  نونک 

تسین  راک  ماوت  یگدنب  زجب  تسین ***  راکیپ  مزر و  یسک  اب  ارم 
مرب  نامرف  وت  يار  نامرفب و  مرکاچ ***  نیرتمک  نم  یهاش و  وت 

مینک  ناگورگ  ارلد  وت  رهمب  مینک ***  نآ  وت  نامرف  هچنآ  همه 
راز  راک  دوخ  دنوادخ  اب  منک  رامشیب ***  يرگشل  مشک  هن  رگ  و 
نارگ  درادن  هنامز  ار  وا  هچ  نارگ ***  وس  ره  مرآ ز  رگشل  یکی 

رامد  دیآ  رب  يرادمان  زا  هک  راز ***  راک  شتآ  نانچ  مزورف 
منک  نادزی  كاپ  زا  شنوخ  بلط  منک ***  نامثع  نوخ  يراکبلط 

نم نیب  ناهج  نشور  راکنیا  زا  نم ***  نیئآ  تسا  رینچ  هرنیا  رد 

حامرط نداتسرف  نتشون و  باوج  ار و  همان  ندیرد  ریما و  دزنب  هیواعم  ةداتسرف  ندیسر  نایب  رد 
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ماش  زرم  زا  دمآ  قارع  کلمب  ماک ***  راذگب  هداتسرف  نتفرب 
ویدخ  ناهیک  کیدزن  دندربب  وید ***  كاپان  تشز  ۀمان  نآ  سپ 
درک  زاوآ  نمیرها  زاوآب  درک ***  زاب  بل  هدنناوخ  هچ  ندناوخب 

ریس  دب  نمیرها  ياهنخس  رگداد ***  رواد  نآ  دینشب  هچ 
ادخ  ناهیک  دیدرگ  مشخ  زا  رپ  يار ***  تشز  نمیرها  راتفگ  ز 

تشرس  دب  نمیرها  تشز  يا  هک  تشون ***  شیوس  همان  یکی  خساپب 
راغ  رای  هن  ینید و  قوراف  هن  راکچ ***  هنامز  روما  اب  ار  وت 

درک  هچ  یتیگب  ربمیپ  اب  نیبب  درم ***  كاپان  شیدنا  دب  نآ  تردپ 
دیشک  رس  نید  ياراد  نید و ز  ز  دیشک ***  رگشل  تفه  یبن  يورب 

دیرد  ربمیپ  مع  هاگ  رگج  دیلپ ***  وید  تشزنآ  لد  نیک  ز 
رایشوهان  نید  ردپ  رب  ردپ  راکبان ***  ةداز  نمرها  يا  وت 

تسد  هدولآ  یکاپ  ان  يژکب و  تسرپ ***  يزع  نید  نمشد  همه 
رامد  تموش  دادجا  دمآ ز  رب  راز ***  راک  هگ  رد  نم  ریشمش  ز 

رامد  تموش  دادجا  دمآ ز  رب  راقفلاوذ ***  رس  زا  دحا  ردبب و 
متخوس  وت  ناشیک  رفک  نت  متخورفا ***  شتآ  وت  دادجاب 

هاوخ  هنیک  يوش  نامثعب  هناهب  هاوخ ***  هنیک  یئوت  ناشیا  نید  یپ 
یلسگن  لبه  تال و  رهم  زا  لد  یلد ***  نوخ  رپ  تال  ۀنیک  زا  وت 

ادخ  روادب  یئوجمزر  ینک  يار ***  هنیک  يا  تنایادخ  نیک  ز 
تشز  وید  ةدومرفب  کیاکی  تشرس ***  دب  يا  وت  ياه  دج  همه 

لبه  تالب و  هتشگ  راتسرپ  لزی ***  مل  زا  دوخ  يور  دیچیپب 
ياپ  هدنکف ز  یئادخ  تسدب  يار ***  هریت  يا  تدادجا  نایادخ 

زغن  راتفگ  رادرکب و  اناوت  زغم ***  رادیب  انیب و  دنمدرخ و 
داژن  الاو  اناد و  هاگآ و  لد  داهن ***  وکین  رادیب و  راویشه و 

مان  حامرط  هاگآ  لد  ناوج  مانالا ***  ریخ  مادخ  دنتسجب 
مزبب  نوطالف  وطسرا  شنادب  مزرب ***  نتمهت  نیدب و  رذوبا 

لاثم  احیسم  هیبش و  نوطالف  لایخ ***  وطسرا  لاصخ و  رذوبا 
لی  ماس  نوچ  مزر  رد  هنیک  هگ  لغد ***  رکم و  وید و  وزا  نازیرگ 

كاخ  دیسوب  الاب و  درک  ات  ود  كاپ ***  ياراد  هاگردب  دمآ  هچ 
دیزگ  يداش  دیدنخ و  شدمآ و  شوخ  دیرگنب ***  وا  يوس  رب  هچ  هشنهش 

نایب  شدرک  هاش  رب  کیاکی  ناشن ***  مان و  ار ز  وا  دیسرپب 
هار  يامیپ  ماش  يوس  اتفگب  هاش ***  هاگردب  دمآ  هدیدنسپ 

نیرفآ  شرع  دیشخبب  ار  وا  رم  نیز ***  هنیرز  نیرز و  بسا  یکی 
دوبک  خرچ  مشچ  دش  هریخ  ناز  هک  دوخ ***  هنیرز  نیرز و  رگ ز  یکی 
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( 339  ) هحفص
يولهپ  تلآ  اب  داد  واب  يورسخ ***  هماج  یکی  ابید  ز 

راگنرز  هماج  وا  وچ  هدیدن  راگزور ***  ةدنشخب  دیشخبب 
ساپس  نادزی  يارادب  شدومن  سابل ***  نت  رب  دیشوپ  هچ  نادزی  ز 

نهریپ  دش  گنت  ربب  ار  وا  رم  نت ***  دیشوپب  نادزی  تخر  زا  هچ 
دومن  شیاین  ار  نیرفآ  ناهج  دومن ***  شیاتس  رواد  يارادب 

دنلب  رهپس  رب  هم  وچ  دمآ  رب  دنچو ***  نوچ  یب  ياراد  نامرفب 
رس  مشچ و  ربا  شداهن  تفرگ و  رومان ***  همان  هش  داد  واب 

وا  رادرک  رادید و  شدمآ  شوخ  وا ***  راتفگ  دمآ ز  شوخ  هشنهش 
هار  يوسنآ  زا  دیئوپ  هکنآ  اشوخ  هاش *** تشگ  وا  زا  دونشوخ  هکنآ  اشوخ 
تخاس  دنوادخ  اب  وا  هکنآ  اشوخ  تخانش ***  ار  دوخ  ياراد  هکنآ  کنخ 

كاپ  نادزی  صاخ  هدنب  ناجب  كاخ ***  هریت  نیرد  ددرگ  هکنآ  اشوخ 
نانعمه دش  داب  اب  هداتسرف  ناهج ***  راگدرورپ  نامرفب 

ار ریما  بانج  صاع  رمع و  ندومن  فیصوت  هیواعمب و  صاع  رمع و  ندومن  وگتفگ  نایب  رد  راتفگ 

رومان  همان  اب  ماش  يوس  رشبلا ***  ریخ  هاگرد  دش ز  ناور 
ماش  زرم  يوس  دمآ  هزاوردب  ماکب ***  شناهج  راک  تشگناور 

رهگ  دب  هداز  نمرها  نآ  هک  ربخ ***  ناتسدب  يوار  داد  نینچ 
مارخ  هدومن  وهآ  ریجخنب  ماش ***  رهش  زا  زورنآ  هیواعم 

ریگ  ریجخن  تشد  دب  هک  نوماهب  ریزو ***  وزاب  يزات و  زوی و  ابا 
دنتخارفا  رس  يزابب  وس  رهب  دنتخادرپ ***  ریجخن  راک  زا  هچ 

نمجنا  نآ  زا  رمع و  ان  هدنام  ادج  نمرها ***  دش  رود  نانمیرها  هچ ز 
صاخ  دوب  ةدنب  نیمک  ار  وا  هک  صاع ***  ورمع  اب  هارمه  هار  همه 

دوب  زادرپ  هصق  یلع  راک  ز  دوب ***  زارمه  ورمع  اب  هار  همه 
باوصان  ۀتفگ  نیا  زا  درگ  رب  هک  باوج ***  مدامد  يداد  ورمع  واب 

نتفوک  يرواد  رد  روادب  نتفوشآ ***  رب  نادزیب  ناوتن  هک 
راگدرورپ  كاپ  نم و  یئوت و  راز ***  يامرگ  اهنت و  تشدنیا  رد 

ادخ  ناهیک  زار  ارت  میامن  امنهر ***  یتسار  زا  وت  رب  موش 
تسا  نمشد  یلج  راگدرورپب  تسنمشد ***  یلع  اب  وا  هک  سکنآ  ره 

نیسپ  زورب  ات  لزا  زور  ز  نیشناج ***  وا  ریغ  یبن  ياجب 
یسب  ربمیپ  یتیگب  دمآ  هک  یسک ***  دشاب  هن  تسه و  هن  دوب و  هن 

تسا  رواد  رگداد  رگشیاتس  تسا ***  ربمیپ  زارمه  جارعمب 
دومن  شیاتس  شنیرفآ  ناهج  دوتس ***  ار  وا  رم  ربمغیپ  اهنت  هن 
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سفن  نامثع  نوخ  رد  چیه  نزم  سب ***  بوک و  یتشآ  رد  وا  اب  وت 
امنهر  نآ  يور  ادخ  يوسب  ادخ ***  ناهیک  یتیگ ز  دنوادخ 

غورفیب  وا  نیئآ  نید و  همه  غورد ***  ربمیپ  یئوگ  هک  متفرگ 
تسین  رای  وا  فاصواب  ارنابز  تسین ***  راتفگ  ياج  وا  فاصوا  ز 

هوتس  وا  رجنخ  زا  غیت و  زا  دش  هوک ***  هک  یناولهپ  اب  وت  يزاس  هچ 
نک  هشیپ  درخ  يدرک  هشیدنا  هچ  نک ***  هشیدنا  راکنیا  رد  ینامز 

نیمز  نینوخ  ردب  رد  تسا  زونه  نیک ***  زور  وا  غیت  رس  كون  ز 
دو  ازع و  تال و  هدنب  يوش  دوخ ***  ناکاین  نید  يوس  يور 

یشک  رس  نیرفآ  شیجب  ناوتب  هن  یشک ***  رگشل  هک  دربن  يوسب 
مزب  دننام  تسه  وا  کیدزنب  مزر ***  هک  یئوجگنج  اب  وت  یئوگ  هچ 

تشون  رس  رت  دشاب  هچنآ  دوش  تشز ***  راکنیا  زا  درگ  رب  راهنزب 
ماج  دیشروخ  هام و  فک  دتف ز  ماین ***  زا  نیک  ریشمش  هکنوچ  دشک 

تسا  ربمغیپ  وچ  یتیگ  ود  لهاب  تسا ***  رواد  رگداد  ناهج  قلخب 
نیرفآ  ناهج  مزرب  دزرا  هچ  نیکب ***  يرآ  رگشل  رگا  یناهج 
يادخ  هدومن  شیاتس  ار  وا  رم  ياج ***  درک  یبن  دزن  جارعمب 

مد  چیه  نزم  نادزی  كاپ  يوس  مژد ***  وید  نامرفب  هریخب 
نارکیب  رگشل  نیا  هتشک  دش  هک  ناروآ ***  مزر  مزر  نیا  رد  نک  هگن 

دابب  ار  رس  دنداد  هشیدناب  داز ***  کین  هحلط  نامه  ریبز و 
دش  هتشغآ  كاخ  هصرع  نوخ  ز  دش ***  هتشک  سب  مالسا  نادرگ  ز 
تسوا  رای  نیرفآ  ناج  رادناهج  تسوا ***  راکیپ  گنج و  هرهز  ارک 

ریپ  انرب و  دنتشگ  هتشک  یسب  ریگم ***  مک  ار  هفوک  رگشل  نآ  وت 
دشک  رد  يو  نادیم  يوس  رب  هن  دشک ***  رب  نیک  ریشمش  هچ  نادیمب 

نز  مزر  دشن  نز  اب  راکیپب  نز ***  راکیپو  مزر  زا  راع  شدب 
نارکیب  رگشل  نآ  دش  شزوپب  ناروآ ***  مان  نادیمب  دماین 

ریسا  ندومن  ار  شنک  دب  نز  ریگتسد ***  هتشک و  همه  رسارس 
مد  چیه  نزم  نادزی  كاپ  يوس  مژد ***  وید  نامرفب  هریخب 

وگتفگ  نکم  شنوخ  نامثع و  ز  وجم ***  هر  یتشآ  زج  مزر  نیا  رد 
رذگهر  نیارد  دشابن  جک  زج  هک  رذگ ***  رد  جک  هار  نیزا  راهنزب 

دیرگنب  یتسار  همه  شتفگ  ز  دینش ***  ار  وا  تفگ  نوچ  هیواعم 
راگدورپب  یتفگ  تسار  همه  رای ***  کین  يا  هک  اتفگ  دیدنخب و 

منک نواو  خرچ  شدرگ  اب  هچ  منک ***  نوچ  ار  ماگنه  هک  منادن 

رگید کی  اب  ندومن  وگتفگ  ار و  وا  صاع  ورمع  هیواعم و  ندید  حامرط و  ندیدرگ  رادیدپ 
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تساک  جک و  زا  رود  وت  تفگ  دوب  تسا ***  ریغ  نم  راک  رد  وت  یتفگن 
راگزور  شدرگ  زا  همیسارس  رای ***  ود  ره  نآ  دندوب  هشیدنا  رد 
تشد  دیزرلب  هوک و  دییرگب  تشگ ***  رادومن  يدرک  هاگان  هک 
دروجال  هدرپ  سپ  شتآ  وچ  درگ ***  هریت  زا  دش  ادیوه  يراوس 

نمرها  زا و  نایرگ  ناساره و  نت ***  هدیشوپب  نهآ  دالوفب و 
دوب  گنروا  میهید و  راوازس  دوب ***  گنت  شرب  لاببرم و  ناهج 

يولهپ  شدعاس  وزاب و  ورب  يورسخ ***  رفغم  رسب  هداهن 
دنب  هزین  نآ  زا  نودرگب  هدنکف  دنلب ***  سب  لزین  فکب  هتفرگ 

ربا  توطس ز  یتشذگ ز  رب  شرس  ربژه ***  رکیپب  لیپ و  هدنژ  نتب 
يدمحا  تلوص  زا و  نازورف  يدمرس ***  توطس  زا و  نایامن 

ناکم  رب ال  هدومآ  رب  ارناکم  نانچ ***  نشوج  ناتفخ و  ریز  شنت 
کمس  امس و  رب  امس  نارازه  کمس ***  زا  وا  بسا  مس  درگ  ز 

زیر  باوخ  يور  يوخ  زا  كاخب  زیت ***  داب  نوچ  نازورف و  شتآ  وچ 
دش  هدنب  وا  ریشمش  شیپ  ناهج  دش ***  هدنز  لی  مس  رگم  یتفگ  وت 

( 340  ) هحفص وا  يوزاب  لای و  رب  گنت  ناهج  وا ***  يوزارت  رد  کبس  یتیگ  ود 
دوبن  الاو  يالاب  دق و  نآ  زج  دوبن ***  اج  هگ  هصرعنآ  رد  یتفگ  وت 
گنر  نامسآ و  مژد  شملظ  ز  گنر ***  مارهب  ناویکب و  شرهم  ز 
بآ  هدروخ  وا  غیت  مد  زا  ناهج  بارس ***  رسارس  شدزنب  یتیگ  ود 

رس  هاگ  رخ  تفه  زا  هدروآ  رب  رسب ***  رس  کلم  وا  ندید  یپ 
یتردق کلف  يداهن  احیسم  یتمه ***  نامسآ  یتریس  کلف 

راذگهر  نآ  ار ر  وا  دندید  هچ  رای ***  ود  ره  نآ  هدنام  ورف  تریحب 
راهنیز  نیمز  شبسا  مس  زا  هک  راوس ***  هدیسر  ون  نیا  تسیک  زا  هک 

نامالا  وا  بسا  مس  درگ  ز  نامسآ ***  زا  دهاوخ  یمه  يرآ  رب 
نید  ياراد  دزن  زا  دیآ  نیا  هک  نیزگ ***  رمع و  دروآ  خساپ  نینچ 

تسیدب  ار  ددو  نایارگ  یکینب  تسیدزیا ***  هدژم  نینچ  ار  وا  هک 
نامز  نیمز و  وا  تکوش  زا  رپ  ناهج ***  ات  ناهج  وا  توطس  زا  رپ 

تسدمآ  زاسمزر  نیک  راکیپب و  تسدمآ ***  زاب  بارهس  هک  یتفگ  وت 
دیدن  رگید  يار  یتسار  زا  زج  دینش ***  ار  وا  تفگ  نوچ  هیواعم 

سرف  شیوسب  نم  نونک  مزاتب  باوج ***  شداد  رمع و  نینچ  خساپب 
تسارچ  وا  ندیزات  هار  نیا  رد  تساجک ***  رد  ناکم  ار  وا  هک  مسرپب 

بایماک  نآ  دزن  يور  رگ  نونک  سپ ***  فص و  نیا  زک  خساپ  داد  نینچ 
راد  هتسیاش  زغن و  نآب  ارنابز  راد ***  هتسهآ  راتفگب  ار  نابز 
یتساک  یجک و  رد  یبوکن  یتسار ***  زجب  وا  اب  وت  یئوگن 
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دوب  ناسآ  هن  نتفگ  زار  واب  دوب ***  نادزی  كاپ  دصاق  نیا  هک 
مد  دنب  ورف  نتفگ  هنرگ ز  و  مک ***  شیب و  زا  هتسیاش  يوگنخس 
ساپسان  نآ  دوخ  مان  درک  ناهن  سابلون ***  نارکاچ  نوچ  هیواعم 

تسیرکاچ  نیمک  ای  نیهم  نیک  زا  رپ  تسیک ***  دننادن  ار  وا  هک  ات  نادب 
دش  کیرات  زور  وا  رادیدب  دش ***  کیدزن  هچ  دمایب  هریذپ 

یهرف  اب  بیز و  اب  رادیدپ  یهس ***  رس و  دننام  دید  یلی 
بآ  هتفر  نیرب  خرچ  تلوص ز  ز  بات ***  دیشروخ  هدوبر ز  توطس  ز 

رهم  هام و  خر  نازورف  شرهم  ز  رهپس ***  تشپ  هدروآ  مخ  شمیب  ز 
دید  هیام  ورف  ار  دوخ  هیاپ  نآ  زا  دید ***  هیاپ  تکوش و  نآ  هچ  دبهپس 

کیرش  نیشون  ماج  رب  تخیمآ  رب  گنر ***  هتفر  وا  يور  زا  دیسرتب 
نهریپ  رد  میب  توطس و  سب  ز  نت ***  ودنآ  نت  اجنآ  دیجنگن 

هرب  جرب  نابات ز  رهم  رب  هرپ ***  بش  نوچ  هیواعم  يدومن 
راو  شافخ  دیشروخ  کیدزنب  رازن ***  وا  تکوش  زا  دب  وا  نت 
دنمجرا  ورهر  یک  تفگ  نینچ  دنلب ***  کنابب  نازرل  داتساب 

يوریم  ارچ  نازات  هار  نیا  رد  يوریم ***  اجک  یئآ  هک  يوس  ز 
زیرگ  دراد  وت  زیتس  زا  زیتس  زیتس ***  رپ  نینچ  نتفرب  یئارچ 

وا  نداد  باوج  حامرط و  زا  هیواعم  ندومن  لاوئس  رکذ 
مژد  لد  یگنادرمب  یئامن  مژد ***  وا  يوس  یئآ  هک  يوسز 

دنت  دنار  سرف  یهاوخ  هک  يوسب  دنت ***  زیت و  نینچ  یئآ  هک  يوس  ز 
دیشک  ینامز  رواکت  نانع  دینش ***  ار  وا  تفگ  نوچ  هداتسرف 

وج  هراچ  هریخ  لد  دب  يا  هک  ور ***  مشخ  رپ  درک  مژد  وا  يوس 
تسین  ماجنارس  تنیک  رفک و  زجب  تسین ***  مالسا  هرهب ز  ارت  انامه 

داژن  ياراد  سیلبا  انامه ز  داهن ***  دب  يا  مرزآ  تسین  ارت 
يرواد  رگداد  نمشد  لدب  يربمغیپ ***  شیک  رب  نید و  رب  هن 

نیرفآ  زا  نیرفن و  يرادن ز  نید ***  نیئآ و  وت  يراد  هچ  نایفس  ز 
ربخ  تنید  مالسا و  میامن ز  رهگ ***  دب  هحلط  نانچ  رفاک  وت 

نیرفآ  رگیدکی  رب  دنیامن  نید ***  نادرم  مالساب  نیتسخن 
مارتحا  رگیدکی  رب  دننیزگ  مالس ***  ار  رگیدکی  رم  دنیامن 

لالجلاوذ  شیامرف  تسا  نینچ  لاؤس ***  يزیچ  دنیامن  هگنآ  سپ 
مالس  ار  رگیدکی  رم  دنیامن  مانالا ***  ریخ  هتفگ  نینچ  مدرمب 

شیک  هنیک  ناینادزیب  یتسه  هک  شیک ***  نیئآ و  تسه  ارت  نایفس  ز 
تسین  مرگ  تلد  رم  ناینادزیب  تسین ***  مرزآ  مرش  ارت  نادزی  ز 

مارتحا  ناینادزی  هب  يرادن  مالس ***  یئوگن  دورد و  یئوگن 
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ویدخ  ناهیک  رهم  زا  لد  هدیرب  وید ***  نامرفب  یتسه  هک  انامه 
ور  هدرک  وا  يور  یشناد  یب  هب  ور ***  هدروآ  هنوراو  وید  يوس 

ار  وا  حامرط  نداد  باوج  حامرط و  اب  صاع  رمع و  ندومن  وگتفگ  نایب  رد  راتفگ 
هتخات  ناگناوید  وید و  يوس  هتخادرپب ***  نادزی  رهم  زا  لد 

صاخ  مزب  هدنب  نیرتهب  يا  هک  صاع ***  رمع و  دش  هدنیآ  رس  خساپب 
تسس  راتفگ  رادرک و  تسین  ارت  تسرد ***  دشاب  وت  یتفگ  هچ  ره  همه 

يربهر  یتسار  رب  هراومه  هک  يرواد ***  رگداد  ةدنتسرپ 
غورف  درادن  یجک  وت  دزنب  غورد ***  دشابن  یتفگ  هچ  ره  نخس 

لیئربج  ۀن  يروآ و  مایپ   *** لیلج يادخ  دزن  انامه ز 
وت  يور  دوب  نادزی  يور  يوس  وت ***  يوب  زا  دیآ  رهم  يوب  همه 

نسح يوخب  میرک و  قلخب  نمب ***  رسارس  یئوگب  رگ  دزس 
دارماب  ناور  یشاب  هک  يوسب  داز ***  کین  يا  یئآ  هک  هاگرد  ز 

داژن  دب  هداز  نمرها  نآب  دازکین ***  يا  تفگ  نینچ  خساپب 
دورد  مدامد  هتشرف  مد  نآب  دود ***  بر و  میآ ز  یهاگرد  ز 

هام  دیشروخ  هدوس  یگدنب  رس  هاگراب ***  نآ  يوس  هگ  هاگپب  هب 
دود  بر و  شرع  فرش  زا  دشن  دوسن ***  خرات  شرع  هگرابنآب 
نیما  نادزی  یحو  رب  هتشگنآ  زا  نیمالا  حور  هک  میآ  یهاش  يوس 

هتخومآ  مد  مد  نآ  زا  احیسم  هتخودنا ***  مد  وا  مد  زا  کلم 
تشاکن  ار  ناکم  نوک  شقن  همه  تشارف ***  یتسد  هکنوچ  ناکم  نوکب 

تسوزا  نامرف  قلخ  همه  يوسب  تسوا ***  زا  ناج  نت و  ار  اوس  ام  همه 
داهن  یتسه  داینب  تسد  نآب  داشگ ***  یتسه  باب  نوچ  دنوادخ 

یبن  ناور  حور  دوب  وا  هک  یبن ***  ناجب  وا  نت  دب  یکی 
نمرها  يوس  مناسر  یمایپ  نمجنا ***  نآ  ياراد  میآ ز  نم 

رهگ  دب  دب  نآ  دنه  دنزرفب  رگداد ***  رواد  یلع  دزن  ز 
نیرفآ  ناج  مناسر ز  یمایپ  نید ***  شیک و  یب  نوراو  سیلباب 
لامه  درادن  یلاگسدب  رد  هک  لاگس ***  دب  كردب  نآ  هیواعم 

مام  هراخ  رگج  باب و  هراکمتس  مانالا ***  ریخ  مصخ  لدب  ناجب و 
( 341  ) هحفص ياجب  دشابب  میوگ  هچ  ره  نخس  يار ***  هریت  نآ  فاصوا  میوگ ز  هچ 

تسا  روخ  ردنا  هن  يرای  رهش  واب  تسا ***  رتدب  نآ  زا  میوگ  هچ  ره  همه 
رشبلا  ریخ  اورپ ز  شیدوبن  رگ ***  دادیب  شیدنا  دب  نآ  شردپ 

دشک  رد  نوخب  ار  یبن  مع  هچ  دشک ***  رب  نیک  ریشمش  غیت و  نیک  ز 
دیکم  ار  یبن  مع  دنب  رگج  دیرد ***  نیک  زا  شردام  هراخ  رگج 

تشرس  دب  لد و  دب  هداز و  انز  تشز ***  موق  نیا  دادیب  میوگ ز  هچ 
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تسیهلبا  نتساوخ  یئاودزا  افو  تسیئود ***  ردام  نایفس ز  هک  مدینش 
رسب  ناشناور  دمآ  هک  انامه  رگدادیب ***  موق  نیا  زا  میوگ  هچ 

اج  دنزاس  تخد  رپ  موق  نیا  زا  ادخ ***  ریش  مشخ  زا  رپ  دیآ  رگ 
بسشک  رذآ  وچ  اجنآ  زا  دش  ناور  بسا ***  دیزات  مشخ  رپ  نیا و  تفگب 

دیدب  وا  تکوش  نوچ  دیسرتب  دیرگنب ***  وا  يوس  رب  هیواعم 
تشگ  درز  شا  هرهچ  وا  راتفگ  ز  تشگ ***  درد  زا  رپ  ندید  وا ز  لد 

هوک  تشد و  رد  ياج  دبن  یتفگ  وت  هوکش ***  لالج  سب  تکوش و  سب  ز 
تشگ  همیسارس  نایفسروپ  مغ  ز  تشذگ ***  رب  رومان  نآ  مشخ  رپ  هچ 
صاخ  زار  مرحم  ارمرم  يا  هک  صاع ***  ورمع  يوس  مغ  رپ  دروآ  خر 

يروآ  زاب  هتشگ  مگ  مان  رگم  يرواد ***  نیا  رد  نک  ةراچ  یکی 
وا  لاپوک  زرگ و  هزین و  نامه  وا ***  لای  وزاب و  ورب  يدیدن 

دیما  ان  کلف  شبیهن  میب  ز  دیب ***  هدنزرل  وچ  شبیهن  زا  ناهج 
ام راکیپ  تسا  داتف  نادزیب  ام ***  راک  دوب  نوچ  ات  مینادن 

شرازگ ار و  وا  رمع  نداد  باوج  حامرط و  باب  رد  صاع  رمع و  هیواعم و  ندومن  تاملاکم 

دای  راتفگ  باب  نآ  زا  درک  یسب  داشگ ***  بل  رمع  وا  زا  دینشب  هچ 
نیرفآ  ناج  يارادب  ندومن  نیک ***  راکیپ و  هک  دیاشن  متفگن 

رگداد  رواد  اب  راکیپ  هن  رشبلا ***  ریخب  دیاشن  هزیتس 
يربمغیپ  نیئآ  تسارایب  يروای ***  نوچ  تفای  وا  زا  ربمیپ 

دوب  ناساره  لد  وا  زا  ار  کلف  دوب ***  ناسآ  هن  نتسج  مزر  واب 
نوچ  دنچیب و  هنوگ  ره  تفگ  نخس  نوچ ***  هک  يدیدن  ار  شا  هداتسرف 

تفنش  تفگ و  میب  یب  درک  نینچ  تفج ***  دوب  یتساراب  شراتفگ  هچ 
دینش  نیشیپ  ناناد  راک  زا  هن  دیدن ***  يدرم  هار  وا  وچمه  ناهج 

ناگداتسرف  شیار  راتسرپ  ناگدازآ ***  هدنب  وا  هاگردب 
وا  يوزارت  رد  کلف  هن  کبس  وا ***  يوزاب  نیگنس ز  رهد  لد 

وا  راک  یتسار  هر  زا  امب  وا ***  راتفر  راتفگ و  وت  يدیدن 
تفج  راک  رد  دیدرگن  یجکب  تفگ ***  تسار  همه  وا  تفگ  هچ  ره  همه 

دوب  نیئآ  هچ  ات  نیبب  شهاپس  دوب ***  نیا  نید  هاش  هداتسرف 
درکن  نتسج  گنج  نامریپب  دربن ***  مزرب و  وا  اب  زیهرپب 

تسین  رادناهج  اب  اور  هزیتس  تسین ***  راوازس  وا  اب  راکیپ  هک 
لولم  يدرگ  راکنیز  وت  رخآب  لوبق ***  يزاسن  ار  نم  تفگ  رگا 

وگتفگ  نکم  وا  اب  حلص  زجب  ور ***  مرزآ  راکیپ و  ناچیپ ز  هب 
ریخ  حلصلا  هک  لغلغ  تسا  دنکف  رید ***  هنک  نیردنا  نیرفآ  داد  هک 
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گنردیب  هر  يامیپ  حلص  يوس  گنجب ***  یئاین  رب  یسک  اب  نوچ  هک 
تسین  هرابنیا  رد  يزیچ  هراچ  نیا  زج  تسین ***  هراچ  نیا  ریغ  سپس  نیز  ارت 

نز  يار  يرگید  اب  راک  نیا  رد  نم ***  يار  دب  هچ  ره  ارت  متفگب 
مان  کین  رتهم  یک  تفگ  نینچ  مامت ***  نایفسروپ  وا  زا  دینشب  هچ 

تست  يارآ  وچ  یئار  هن  رب ن  تست ***  يار  نم  يار  همه  یتیگب 
غورد  دشابن  یتفگ  هچ  ره  همه  غورف ***  دراد  وت  يار  نم ز  لد 

گنردیب  ام  يوس  يرگشل  دشک  گنج ***  راکیپ و  میئوجب  رگ  یلو 
ماخ  هلمج  ام  راک  دوش  روشکب  ماش ***  رصم و  روشک  نم  داتس ز 

منک  نوسفا  هچ  نادزی  يارادب  منک ***  نوچ  ناتساد  نیا  هک  منادن 
شیرد  رد  زا  لد  ددرگ  هدقع  نآ  زک  شیپب ***  دمآ  لگشم  هدقع  یکی 

نتخادرپ  راکیپ  ارلد ز  هن  نتخات ***  وا  يوس  نیکب  ناوتب  هن 
مشک  رد  نوخب  ار  يرگشل  نت  مشک ***  رگشل  شیج  وا  يوس  رگا 

منک  ردیح  غیت  هراچ  اجک  منک ***  رگشل  رپ ز  ناهج  ات  ناهج 
تسا  رواخ  روخ  نوچ  نیک  نادیمب  تسا ***  روآ  درک  تسرادمان و  وا  هک 

نیمز  رب  دروآ  نامسآ  دنلب  نیک ***  ریشمش  هکنوچ  دشک  نادیمب 
دوب  رفنضغ  شگنج  نازیرگ ز  دوب ***  رفظم  نادرگ  راکیپ  هب 
یمه  دزابب  رس  وا  دزات  رگا  یمه ***  دزاتن  سک  وا  مزر  يوس 

دشک  رس  رب  شیناگدنز  طخ  دشک ***  رب  نیک  ریشمش  مصخ  رب  هچ 
درم  نادرم  یگنج و  نادرگ  ز  دربن ***  مه  ارو  منیبن  نادیمب 
دوب  ناساره  لد  وا  زا  ار  کلف  دوب ***  ناسآ  راکیپ  هن  وا  ابا 

تسین هراچیب  درد  هراچ  وگب  تسین ***  هراچ  ارم  مزاس  هچ  نکیلو 

شرازگ ار و  وا  صاع  ورمع  نداد  باوج  ار و  دوخ  هیواعم  ندومن  فیصوت  نایب  رد  راتفگ 

نبب  دمآ  خساپ  نینچ  خساپب  نخس ***  روالد  ورمع  دینشب  هچ 
غورد  دشابن  یتفگ  هچ  ره  نخس  غورف ***  ارناهم  راک  وت  زا  يا  هک 
ریپ  هابور  يورین  دسرتن ز  غورف ***  ارناهم  راک  زور  رد  تسا  نینچ 

اپ  دنرادن  شمزرب  نازارگ  ادخ ***  ریش  دناوخ  ار  وا  ربمیپ 
تسا  ربکا  قلاخ  هدنتسرپ  تسا ***  رواد  رگداد  هدیدنسپ 

نیمز  نامسآ و  وا  زا  دزرل  هک  نیک ***  مزر و  واب  ندومن  ناوتب  هن 
شاب  رادهگن  ار  نت  شبیسآ  ز  شاب ***  رایشه  راک  رد  وت  نکیلو 

نارم  نامثع  نوخ  نابز  رب  رگید  ناوخم ***  رگید  راکیپ  مزر و  نآب 
چیهب  یمرن  نیئآ و  حلص  نیمه  چیم ***  هنیک  راکیپ و  هب  ارنانع 

شاب  رادهگن  شمزر  دوخ ز  نت  شاب ***  راومه  زغن و  نخس  رد  واب 
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يوجمزر  ناگ  هیامنارگ  اب  وشم  يوگن ***  رگید  زیچ  یتشآ  زجب 
رای  دوب  یتسار  اب  تراتفگ  هک  رایرهش ***  وا  تفگ  زا  دیدنخب 

ور  دیدرگ  رهش  يوس  ات  نینچ  وگ ***  تفگ و  رد  دندوب  هار  همه 
نتشیوخ  هراچ  یپ  زا  نخس  نخس ***  ناسنیز  هنوگ  ره  تفگ  یمه 

دنتخاس  هر  گرب  سپ  ماش  يوس  دنتخادرپ ***  راتفگ  راک  زا  هچ 
رهش  کیدزن  دندیسر  ات  نینچ  رهشب ***  ور  همه  نازات  نازارگ و 

دنپ  يزاب و  نوسفا و  رکم و  زا  رپ  دنه ***  روپ  دش  خاک  يوس  مغ  زا  رپ 
تفج  دوب  مغب  رسارس  بش  نآ  رد  تفخن ***  شناور  هریت  هریت  بش 

راگن  رهوگ  ناویا  تسارایب  راگنرز ***  هدرپ  نیا  زا  دیشروخ  هچ 
(342  ) هحفص

ار ترضح  ةداتسرف  حامرط  ندومن  بلط  تنطلس و  ریرس  رب  هیواعم  نتسشن  نایب  رد  راتفگ 

نمجنا  ات  دومرفب  سپ  نآ  زو  نتب ***  نیرز  يابید  دیشوپب 
دندمآ  زامن  رد  هگراب  نآب  دندمآ ***  زارف  هگردب  رسارس 

رز  میس و  ناویا  تسارایب  رخشاخرف ***  نادرگ  درک  بلط 
راید  يرصم  ناگرزب  هتسشن  راگن ***  رز  یسرک  دص  ود  هداهن 

فرط  ره  زا  تساخ  نادد  ویرغ  فص ***  دندیشک  ناوید  يوس  رهب 
ار  هدازآ  درم  ناوج  نآ  دناوخب  ار ***  هداتسرف  هگنآ  درک  بلط 

وید  مزب  رد  لیربج  تشگ  نایع  ویر ***  رکم و  رپ  وید  يوس  دش  کلم 
دنمتسم  دش  داش  شندید  زا  هک  دنلب ***  ورس  وچ  دش  نایع  یناوج 

لیئربج  ةرهچ  شخر  زا  نایع  لیپ ***  هدنژ  نتب  ربژه و  وزابب 
يوق  وزابب  ربژه و  ورینب  يولهپ ***  وا  يوزاب  لای و  رب و 

راوهاش  ۀمامع  جات و  رسب  راگن ***  رهوگ  زغن و  ۀماج  نتب 
هام  دیشوپ  خرچ  رب  دیشروخ  هک  هام ***  دیشروخ و  کشر  شخر  غورف 

راگن  رهوگ  نویاب  شیور  وچ  راگزور ***  ةدنراگن  هدیدن 
ناسللا  بطر  يوجلد  يارالد  نابز ***  نیریش  يوخ و  شوخ  يوگنخس 

مالظ وید  يور  دش  هریت  وا  زا  ماش ***  ناهاش  مشچ  دش  هریخ  وا  زا 

ندومن وگتفگ  هیواعم و  سلجمب  حامرط  ندمآ 

رصم  ناهاش  دنتشگ  هریخ  همه  رصم ***  ناگرزب  زا  یهز  دمآ  رب 
تشاد  هدرپ  سپ  رد  نینچ  يراگن  تشاگن ***  يدنلب  شقن  هنوگنیا  زک 

ویر  رکم و  دش  رود  وا  زا  ناوید  ز  وید ***  مزب  همه  نشور  تشگ  نآ  زا 
شخرف  خر  نآ  زا  دش  ونیم  وچ  شخر ***  رون  تفات  وچ  مزب  نآ  رد 
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مامت  هام  يور  زا  هتفر  ورف  ماش ***  نارادمان  همه  تریحب 
يدمآ  ناور  اه  نتب  شرهم  ز  يدمآ ***  ناج  يوب  وا  يور  زا  هک 

مالس  شدرکن  داتس و  اجنا  رد  مانکین ***  نآ  دمآ  نوچ  مزب  نآ  رد 
باوص  دشاب  مالسا  نید  رد  هک  باطخ ***  نیا  دومن  نایفسروپ  واب 

مانکین  يا  وت  يدرکن  یم  ارچ  مالس ***  میوگن  تشیپب  هداتس 
یتخوماین  ردیح  ار ز  وا  رم  یتخورفین ***  نادرم  هاش  زا  خر 
یئ  هناوید  هک  انامه  میوگ  هچ  یئ ***  هناگیب  مالسا  نیئآ  ز 

راهنیز  وا  شیپ  رد  تشاد  بدا  راگزور ***  هتخوت  بدا  ردیح  ز 
يروخ  ردنا  هن  ار  يرکاچ  یلو  يرکاچ ***  نیزگ  ار  وا  وت  انامه 

راگزومآ  دوب  ناهج  رد  وا  هک  راگزور ***  ةدنناد  تفگ  شوخ  هچ 
رسپ  شناوخم  شناوخ  هناگیب  وت  ردپ ***  زا  ناشن  درادن  وک  رسپ 

شورخ  لد  زا  ریش  نوچ  دروآ  رب  شوگ ***  درک  وا  راتفگ  حامرط  هچ 
راد  ساپ  یگتسهاب  ار  نخس  رایرهش ***  وکن  يا  شاب  هتسهآ  هک 

دنک  راتفگب  يدرک  هک  ینادن  دنت ***  زیت و  نخس  تیمک  ینار  هچ 
يور  باترپم  نادزی  نیئآ  ز  يوگ ***  هزادنا  هب  یئوگ  هچ  ره  نخس 
باطخ  ام  اب  هدرک  رشبلا  ریخ  هک  باوص ***  هار  تسا  نینچنیا  یلب 

مارتحا  یپ  کی  ره  میئوجب  مالس ***  ردنا  مالسا  هب  یشیپ  هک 
متشادنپ  هنوگنیدب  هر  نیا  رد  متشادرب ***  زرم  نیا  يوس  هر  هچ 

تسین ماجنارس  ار  وا  رفک  زجب  تسین ***  مالسا  رهب ز  ار  کلم  نیا  هک 
مالس  مه  اب  دنیوگ  تسین  اور  مارتحا ***  هن  دنناد و  مالسا  هن 

موش  درم  یکی  دمآ  نم  دزنب  موب ***  زرم و  نیاب  اپ  متشاذگب  هچ 
تشرس  یتشزب  شرهپس  یتفگ  هک  تشز ***  وید  یکی  نوراو  سیلبا  وچ 

يرتشم  نمرها  وا  رادید  ز  يرپ ***  نوراو  وید  وا  راسخر  ز 
راکشآ  دش  هاگان  هار  نآ  رد  راکبان ***  ةداز  نمرها  یکی 

داژن  دراد  هنوراو  سیلبا  ز  دازن ***  ردام  هک  یئوخ  تشز  یکی 
تشاد  گنتلد  هنوراو  وید  وا  زا  تشاد ***  گنن  نمرها  وا  راسخر  ز 

مالظ  وید  رایسب  تفگ  نخس  مالس ***  نیتسخن  زا  مالس  هدرکن 
تشز  تسا  مالس  مسا  ماش  رد  هک  تشرس ***  دب  نآ  زا  دمآ  لد  رد  ارم 
تشگ  درز  وا  راسخر  هتفگ  نآ  زا  تشگ ***  درد  زا  رپ  نایفس  روپ  لد 

دش  درد  رپ  هتفگ  نآ  زا  نآ  لد  دوخ ***  يور  رب  درواین  نکیلو 
باوص  مسر  تسادیپ  ماش  رد  هک  باوج ***  شداد  هنوگنیز  دیدنخب و 

هاگراب  نیا  يوس  اپ  هچ  يداهن  هاگیاپ ***  نیا  وت  يدید  هچ  منآ  رب 
نت  ناج و  وزاب و  دش  تسس  ارت  نم ***  هاگرد  نانیشن  یسرک  ز 
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يورسک  سلجم  نیا  خت و  نیا  زا  يورسخ ***  تلآ  نیا  مزب و  نیا  زا 
دایز  تیحت  مالس و  تتفر  هک  داتف ***  نت  رد  میب  زا  هزرل  ارت 
ور مشخ  رپ  درک  شرت  شوررب  وا ***  راتفگ  حامرط  دینشب  هچ 

ار نایفس  یبا  نب  هیواعم  حامرط  نداد  باوج  رکذ 

راکب  نارایشوه  رب  دیاین  راکبان ***  ۀتفگ  نارورس  زا  هک 
نینچنیا  نخس  سلجمب  دیوگن  نید ***  دنوادخ  مرش و  دنوادخ 

تسا  ردان  کلم  دیاشن  نتفگب  تسس ***  ياهنخس  ناهاش  دنیوگن 
دروآ  جنر  هدیدنسپان  نخس  دروآ ***  جنگ  هدیجنس  جنس  نخس 

زغن  تفگ  زجب  ناکینب  دیوگن  زغم ***  زیت  ار  زغم  یب  ياهنخس 
دیلپ  وید  تفگ  ناینادزیب  دینش ***  تفگب و  دشاب  هدیدنسپ 

راگزومآ  دب  شنادب  شیأر  هک  راگزور ***  ةدنناد  تفگ  شوخ  هچ 
تسردان  دونشب  درخ  یب  رگا  تسس ***  راتفگ  تسین  ار  دنمدرخ 

دنسپ  دشابن  شهیب  نادانب  دنمشوه ***  ةدنناد  ياه  نخس 
تشاد  تسد  يروشناد  دیابن ز  تشارفرس ***  يروشنادب  نادان  وچ 
رایرهش  دوش  یک  يروشنادب  راذگ ***  هدرکن  شناد  هک  لد  نآ  رب 

ناروشناد  هیام  رپ  کیدزنب  نارگ ***  هنوگچ  دشاب  هک  نک  هگن 
شرورپ  زا  شناد  نت  دراذگ  شنم ***  انادب  نادان  ياهنخس 
زیت  غیت  زجب  یئوگن  شباوج  زیتس ***  دیامن  انادب  نادان  وچ 

تسین  هراچیب  ریغ  وا  راتفگ  هک  تسین ***  هراچ  نیا  زج  ار  وا  رم  خساپب 
يدب  ناکین  هیامنارگ  زک  نانچ  يدرخب ***  نادرخبان  دیاین ز 

رگد  راب  لهج  زجب  درادن  رو ***  راب  دوب  تلاهج  لخن  وچ 
نیب  شیپ  درخ  يوسب  ددرگ  هک  نیرفآ ***  درخیب  نآ  رب  ادابم 

بارش  انیمب  دراد  هک  شنامگ  بآ ***  یلاخ ز  تسه  شزوک  نیلگ 
( 343  ) هحفص دنمشوه  منم  شناد  کلم  رد  هک  دنلب ***  دراد  شیوخ  ۀیاپ  نینچ 

تسین  دنویپ  چیه  واب  ار  درخ  تسین ***  دنمدرخ  اناد  دزن  یلو 
شرورپ  دوب  ار  یتسار  اجک  شنم ***  دب  هیامیب و  کیدزنب 

شومخ  دشاب  هک  رتهب  راتفگب  شوه ***  هدنیوگ  وچ  دشابن  ار  وا  هک 
نم  هاگ  رد  نادرگ  وت  يدید  هچ  نمجنا ***  نیا  رد  یتفگ  هکنآ  رگید 

لگب  دش  ورف  اپ  ارت  شتفگ  ز  لد ***  تسد و  دش  هرابکی  تسس  ارت 
رایشوه  مدرم  نینچ  دیوگن  رایرهش ***  يا  هتفگ  نیا  زا  شیدنبب 

تساگیاپ  یهتنملا  هردس  رب  هک  تساگیاپ ***  تهگ  رد  رب  ارم 
دودو  يادخ  شرع  دیدرگن  دوسن ***  خر  ات  شرع  هگ  راب  نآ  هچ 
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نیشن  یسرک  دنهاکیاپ  نآ  رد  نیرب ***  شرع  ناکس  هچ  ره  همه 
تسا  ربمغیپ  هاگرد  هک  هگرد  هچ  تسا ***  رواد  ناهج  شرع  هک  هگرد  هچ 

شکب  هدرک  تسد  هگراب  نآ  رد  شوراتسرپ ***  مد  ره  لیئاکم 
لیلج  بر  نامرفب  هداتس  لیئربج ***  رد  مادخ  وچ  رد  نآ  رب 

راگدرک  رواد  تردق  دی  راد ***  هدرپ  هگیاپ  نآ  ردنا  دوب 
رهم  نیورپ و  هام و  فرش  يور  ز  رهچ ***  هدوس  هگراب  نآب  مدامد 
مرورس  همه  ناهاشداپ  رب  هک  مرکاچ ***  نیمک  نم  هگراب  نآ  رد 

مرواد  رگداد  ةداتسرف  مرد ***  نآ  زا  هداتسرف  تیوسب 
ناشن  یئوگ  هچ  نیئآ  مسر و ز  ز  ناشکرس ***  رورس  يا  وت  نک  هگن 
نیک  رپ ز  وا  زا  لد  ارت  دش  ارچ  نیرفآ ***  نید  مسر  دب  هک  ار  یسک 

تسار  هچ  زا  نیک  مزر  وا  يوس  ارت  تسار ***  تشگ  نید  شورین  زوک  یسک 
تسارچ  هنیک  رپ ز  وا  زا  لد  ارت  تساک ***  رفک  ناهج  رد  وا  ریشمش  ز 

راودیما  هدیدرگ  رهد  وا  زا  راکشآ ***  هدش  نادزی  نید  وا  زا 
امن  دوخ  یسک  شدیدن  وا  زجب  ادخ ***  برف  تفایرد  هکنوچ  یبن 
هاگیاج  نآ  رد  یسک  وا  ریغ  دبن  هار ***  دومنب  نیسوق  يوس  رب  هچ 

تسوا  هاگ  رخ  يدنلب ز  ار  کلف  تسوا ***  هاگرد  یسکع ز  خرچ  مهن 
تسامن  نادزی  هک  يور  يور  نآ  زج  تسامنهر ***  وا  يور  ادخ  يور  ز 

رادمان  يرگنب  دحا  ردب و  هب  راز ***  راک  واب  ندومن  یهاوخ  هچ 
دیشک  ربنچب  ار  ناشکرس  رس  دیشک ***  رب  رمک  زا  راقفلاوذ  نوچ  هک 

شرواد  رگداد  زا  دمآ  نینچ  شرگشل ***  هن  دنام  اجب  نایفس  هن 
وت  ناشیک  تشز  نوخب  هداتف  وت ***  ناشیوخ  دنتشگ  هتشک  همه 

نک  دازآ  راکیپ  مزر و  زا  لد  نک ***  دای  هگمزر  نآ  مزر و  نآ  زا 
لد  وت  يدنب  هچ  ناریش  راکیپب  لسگ ***  رد  نیک  راکیپ و  مزر و  زا  لد 
تسامن  دوخ  وا  زا  یئادخ  هوکش  تسادخ ***  ریش  ریش  نیا  هک  وت  نیبب 
نیرفآ  ناهج  رهق  مشخ و  همه  نییک ***  مزر و  هگ  شرهق  مشخ و  دوب 

تسار  راکیپ  رادادب  دیاین  تسادخ ***  تسد  بات  يورین  ار  هک 
نک  بازحا  ردب و  يوس  یهاگن  نک ***  باب  نیا  زا  لد  رد  هشیدنا  وت 

دید  هچ  وا  يوزاب  يورین  زا  هک  دیلو ***  روالد  نآ  هبیش و  يوس 
دو  ازع و  صاخ  ةدنتسرپ  دودبع ***  نب  ورمع  يوس  نک  هگن 

ارس  یجنپس  نیز  دش  تسد  یهت  اپ ***  دمآ ز  رد  شغیت  برض  زا  هک 
تسپ  الاب و  دنتسه  هچ  ره  همه  تسد ***  برض  کیب  شنوک  ود  دزرین 

زیت  غیت  نآب  شباوث  دزرین  زیختسر ***  هگ  ات  ناشتادابع 
يرواد  ینک  نادزی  كاپ  اب  وت  يروآ ***  مزر  وت  یئوج  هک  مزرب 
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ياپ  دنراد  هناوید  وید و  اجک  يادخ ***  رواد  رادناهج  مزر  هب 
شنک  دب  دوب  ناکاپ  کیدزن  هک  شنم ***  دب  يا  راک  نیا  زا  زیهرپب 

كاپ  نادزیب  یئوج  هنیک  ینک  كاخب ***  يرآ  ردنا  مان  ماجنارس 
دوب  یتخس  جنر  يرذگب  رگو  دوب ***  یتخب  روش  ارت  یتیگب 

نک  هشیپ  درخ  يدرک  هشیدنا  هچ  نک ***  هشیدنا  نم  تفگب  ینامز 
یسب  دراد  مزر  يورین  رگا  یسک ***  دباتن  نادزی  كاپ  اب  هک 

كاغم  رد  ناهگان  دتف  يرازب  كاپ ***  نادزی  ناکیپ و  دورمن  وچ 
وید  شیج  ادخ  مزرب  دیاین  ویدخ ***  ناهیک  بات  ار  وید  اجک 

راگدرورپ  مزر و  رد  هدنب  اجک  رامش ***  یب  رگشل  دوب  هچ  رگا 
بآ  يایرد  ياج  هرطق و  اجک  باتفآ ***  رد  بات  ار  شافخ  هن 

روم  شیج  اجک  اجک و  نامیلس  روک ***  شوم  اجک  رواخ  رون  اجک 
راد  شومارف  ار  دوخ  دهع  همه  راد ***  شوگ  همه  متفگ  هچ  ره  نخس 

نمجنا  نیرفآ ز  یمه  دمآ  رب  نخس ***  نایاپب  دش  ار  حامرط  هچ 
رگن  لد  هدش  نادزیب  رسارس  رت ***  تشگ  اه  هدید  همه  شتفگ  ز 

زاب  تفگ  تسار  یمه  کنیا  هک  زار ***  هب  بل  همه  مه  اب  دندوشگ 
دندش  ناوخ  نیرفآ  كاپ  نادزیب  دندش ***  نایرگ  قلخ  وا  زاوآ  ز 

تفج  دوب  یتسار  اب  شاهنخس  تفگن ***  يزیچ  تسار  زج  زرم  نیا  هک 
راگن  رز  یسرک  رب  دندوب  هک  راید ***  يرصم  نارادمان  همه 

ناهد  رد  همه  تریح  تشگنا  رس  ناوجون ***  نآ  راتفر  راتفگ و  ز 
هاگراب  رکاچ  دوب  شنیا  هک  هاشداپ ***  نآ  نأش  تکوش و  یهز 

تشز  بوخ و  ةدنب  واب  ادیوه  تشرس ***  یتسه  كاخ  وا  هک  یئادخ 
نمرها  لد  دمآ  رد  شزرلب  نخس ***  نایاپب  دش  ار  حامرط  هچ 
وید  تشز  نآ  دیسرتب  یناهن  وید ***  دیسرتب  یناهن  شتفگ  ز 

راگزور  رگد  ام  رب  هریت  دش  هک  راز ***  دییرگب  رب  دوخب  یناهن 
داد  زاوآ  مشخ  رپ  ورمع  يوس  داشگ ***  رب  بل  حامرط  هراب  رگد 
دابع  بر  نامرف  تسا  نینچ  داتس ***  اجنیا  مناوتن  شیپ  نیز  هک 

باوص  هار  تسا  نیا  هک  يدوزب  باوج ***  ار  يا  همان  رگا  یئامن 
صاخ  مزب  ةدنب  ياک  تفگ  نینچ  صاع ***  ورمع  نخس  نیا  وا  زا  دینشب  هچ 

باوج  مراد  همان  ارت  نونکا  هک  بایماک ***  يا  لزنم  يوس  وش  ناور 
ناور  لزنم  يوس  دش  تفر و  نورب  نامز ***  ردنا  دینشب  حامرط  هچ 

دونش تفگب و  اهبل  دنداشگ  دومن ***  تولخ  ورمع  اب  هیواعم 

صاع ورمع  اب  هیواعم  ندومن  وگتفگ  هیواعم و  سلجم  زا  حامرط  نتفر  نوریب  نایب  رد 
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بجع  راک  تفگش و ز  راک  ز  بل ***  داشگب  هیواعم  نیتسخن 
تفگ  حامرط  هچ  ره  همه  يدینش  تفگش ***  راک  وت  يدوب  ورمع  يا  هک 

نم  وت  راک  یتفگش ز  مراد  هک  نخس ***  اجنآ  چیه  واب  یتفگن 
باتهم  رب  یتسار  زا  خر  یه  یه  هک  باوج ***  شداد  رمع و  وا  زا  دینشب  هچ 

تسس  زغم و  یب  ماکان  ياهنخس  تسرد ***  باوج  مالک  میوگ  هچ 
وا  رایشه  يأر  لد و  يدید  وت  وا ***  راتفگ  وت  يدینش  انامه 

( 344  ) هحفص تسس  راتفگ  چیه  دبن  ار  وا  رم  تسرد ***  زغن و  دوب  وا  تفگ  همه 
غورد  جک و  راتفگب  شدوبن  غورف ***  ارلد  داد  یتسار  يوس 

مک  شیب و ز  راتفگ  هچ  ره  همه  مد ***  درواین  رب  یتسار  زجب 
دوب  هدید  ود  رون  ناروشنادب  دوب ***  هدیدنسپ  اناد  کیدزنب 

دود  بر و  ياراد  درک  نینچ  دوتس ***  ار  یلع  دناوخب و  ار  یلع 
ادخ  هناگی  دناد  یناد و  وت  ازس ***  شیاتس  نیا  دوب  ار  یلع 

نخس  رد  بل  داشگب  هیواعم  نبب ***  دمآ  ردنا  رمع و  راتفگ  هچ 
نیرفآ  ناهج  مزرب  ناهنپ  هک  نیزگ ***  ورمع  دروآ  خساپ  نینچ 

نتخات  نارواد  رواد  يوس  نتخاس ***  يرگشل  یکی  امرفب 
كاغم  رد  دبا  ات  ندش  خزودب  كاخب ***  ندیشک  نت  زا  ماجنارس 

دوب  نارای  رهش  هر  مسر و  هن  دوب ***  نارایشوه  ةویش  نیا  هن 
رذگ  رد  یلع  مزر  راکیپ و  ز  رذگهر ***  نیا  زا  رذگب  راهنزب 

نایز  درادن  نادزی  يارادب  ناهج ***  ات  ناهج  يرآ  رگشل  رگ  هک 
نک  هشیپ  یکریز  يدنمدرخ و  نک ***  هشیدنا  راکیپ  مزر و  نیا  زا 

لغد  ویدب  شداد  دروآ  رب  لغب ***  زا  ار  همان  نآ  نیا و  تفگب 
بهلوب  رب  شرع  زا  دمآ  دورف  بت ***  تبت و  تایآ  هراب  رگید 

ویرغ  هدنمد  وید  دکمآ ز  رب  دیدب ***  دمآ  همان  نآ  هچ  نادزی  ز 
ادخ  مالک  لوزن  دش  رگید  يار ***  كاپان  شیک و  دب  نوعرفب 

دینش  نادزی  تفگ  زا  هچ  منادن  دیلپ ***  وید  دناوخ  رب  همان  نآ  هچ 
رازن  دش  وا  راک  زا  ورمع  لد  راز ***  كاخ  رب  شوهیب  داتفا  هک 

شوگ  راد  نم  تفگ  رب  رمع  يا  هک  شوهب ***  دمآ  تشذگب  هچ  ینامز 
نیمز  نامز و  دزرل  هک  یمالک  نید ***  ياراد  همان  نیا  رد  هتشون 

تسین  گنهآ  شچیه  یتشآ  يوس  تسین ***  گنج  رس  زج  نمب  ار  وا  رم 
مایپ  نم  رب  همان  رد  هداد  نینچ  ماش ***  رصم  روشک و  نم  دریگ ز  هک 
راک  دیدرگ  هتفشآ  رب  نم  رب  هک  راگزور ***  رد  هراچ  رگید  مراد  هچ 

ماکب  ددرگن  مناهج  مسرت  هک  ماخ ***  راک  دوش  میوج  گنچ  رگا 
مانالا  ریخ  نامرف  تسا  نینچ  ماش ***  کلم  نم  دناتس ز  هن  رگا 
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رکم  نوسفا  درگ  رب  يوگ  نمب  درم ***  کین  يا  يراد  ةراچ  رگا 
دیلبنش  نوچ  تشگ  شخر  مغ  نآ  زا  دینش ***  ار  وا  تفگ  نیزگ  ورمع  هچ 

رایرهش  يا  تفگ  نینچ  دناوخب و  رادمان ***  نآ  تسد  زا  همان  دتس 
دنلب  رهپس  دهاوخ  هچ  منادن  دنژن ***  نم  هرهچ  دش  همان  نیزک 

دیسر  ام  رب  رهق  تیآ  رگید  دیجم ***  يادخ  دزن  یئوگ ز  وت 
تسام  ناب  ناهج  رهق  همان  نیا  هن  تسادخ ***  مالک  یئوگ  همان  نیا  هن 

دومن  خر  نیک  مشخ و  زا  رپ  ام  يوس  دود ***  بر و  هک  یئوگ  همان  نیاب 
تفگ  تسار  نیزگ  رمع و  هک  اتفگب  تفنش ***  ار  وا  تفگ  نوچ  هیواعم 

درز  هراسخر  تشگ  ار  ود  ره  مغ  ز  درد ***  رپ ز  ملد  هتشگ  هان  نیا  زا 
باوج  خساپب  یئوگچ  شرهب  هک  بآ ***  رپ ز  دش  هدید  ار  هیواعم 
بآ  رب  یشقن  وچ  ام  خساپ  همه  باوج ***  نیا  همان و  نیاب  ناوتبن 

دیشک  رد  مد  راتفگ  ینامز ز  دینش ***  نایفس  دنزرف  نبا ز  ورمع  هچ 
درک  زاغآ  همان  نآ  نومضم  ز  درک ***  زاب  نابز  نتفگ  هگنآ ز  سپ 

دیلپ  وید  راک  نایز  دنادن  دیجم ***  مالک  وا  باوج  تفگ  هچ 
رومان  نآ  بیج  رد  درب  ورف  رس ***  هشیدنا  رپ ز  رگید  ینامز 

تفهن  زار  فشک  دش  هدنب  رب  هک  تفگ ***  دروآ و  رب  رس  لد  هشیدنا  رپ 
ناگیار  مدش  وس  ره  هتکن  نیاب  نامگ ***  تیمک  مدناود  وس  رهب 

متفای  ان  همان  خساپ  نیا  زج  متخات ***  نامگ  نانع  وس  رهب 
ار  هماگنه  مرگ  نینچ  نیا  مینک  ار ***  همان  نیا  مینادن  مساپ  هک 

دیدن  یباوج  سک  ار  همان  نیا  هک  دیپس ***  يور  ساطرق  میچیپب 
بابیماک  يا  تسنیا  وت  باوج  بوج ***  ار  تا  همان  نیا  میدیدن 

گنتب  دماین  لد  ار  هدنشوین  گنن ***  وت  رهب  تسناتساد  نیز  هن 
شنزرس  نیا  زا  چیه  ارت  دشابن  شنم ***  رترب  ناگرزب  دزنب 

دیفکشب  شخر  ناداش  دیدنخب  دینش ***  نیا  وا  زا  نایفس  دنزرف  هچ 
رهمج  رذوب  يار  وت  يار  يا  هک  رهچ ***  دومنب  ورمع  يوس  هگنآ  سپ 

یتخیر  رنه  یب  يا  یگنر  بجع  یتخیگنا ***  رب  یلایخ  وکین  هچ 
رای  داب  نارواد  رواد  ارت  راگزور ***  رد  راوخ  ارم  يدرگن 

دیلپ  وید  همان  نوچ  دیچیپب  دیفس ***  یناینرپ  نآ  هاگنآ  سپ 
راگدرک  رواد  يز  داتسرف  راوتسا ***  دوخ  رهم  وا  رب  شدومن 

رز  میس و  اب  هداتسرف  شرهب  ز  رهگ ***  دب  نآ  زغن  تعلخ  یکی 
تفنش  تفگ و  راذگب  دوز  وا  رب  تفگ ***  هتسهآ  ورمع  اب  داتسرف و 

داب  وچ  دمآ  هداتسرف  يوسب  داژن ***  دب  نآ  هیده  همان و  دتس 
دیزگ  يداش  دیسرپ  دیدنخب و  دیدب ***  ارنیزگ  ورمع  حامرط  هچ 
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ار  هماگنه  میس و  تعلخ و  همه  ار ***  همان  نآ  دومنب  ورمع  واب 
لوهج  ورمع  هدیشوپ  تفگ  واب  لوبق ***  دزاسن  ار  وا  تساوخیمه 

راگنرز  تعلخ  نیا  شوپ  نتب  راگن ***  رز  هماج  نیا  ریذپب  هک 
دیرگنب  اهردب  تعلخ و  يوس  دیدب ***  ار  اه  هیده  نآ  حامرط  هچ 
راگزور  شدرگ  وا  وچ  هدیدن  راوهاش ***  سب  دید  یتعلخ  بجع 

لولم  يدرگن  نوراو  يود  نیا  زا  لوبق ***  نک  اهردب  هیده و  نیمه 
ار  زاوآ  میراین  رب  یلو  ار ***  زار  نیا  مناد  نم  یناد و  وت 

نف  رکم و  یجک و  زجب  دنادن  نمرها ***  نآ  تسین  ناتسار  زا  هک 
تساجب  نادزی  ياج  واب  نتسشن  تسامن ***  نادزی  وت  راگدرک  خر 

نمرها  اجک  نادزی  ياج  اجک  نف ***  رکم و  رپ  يود  اجک  دنیشن 
تست  تنویپ  دهع و  رد  دنوادخ  تست ***  يادخ  يازس  یئادخ 

دنمجرا  هگراب  نآ  رد  یتشگ  هک  دنمجرا ***  یئوت  نادزی  هاگردب 
كاپ  نادزیب  یئامن  شیاتس  كاخب ***  یئاس  يور  هگراب  نآ  رد 

تسا  رواد  ناهج  يوسب  تیور  هک  تسا ***  رواد  رگداد  رواد  ارت 
زامن  رد  کلم  کیاکی  تدزنب  زاین ***  رد  یئوت  نادزی  يارادب 

راگدرورپ  يوس  خر  ود  ياراد  وت  راگتسر ***  ناگتسراو  وچمه  یئوت 
نمرها  يوس  ور  یمد  هدرکن  نت ***  ناج و  زا  هتسر  ناگتسراو  وچ 

دناکچ  دوخ  ناگ  راسخرب  هدید  ز  دناربانوخ ***  هدید  زا  نیا و  تفگب 
دوخ  رادرک  فرح و  زا  دیلانب  دوخ ***  راک  زا  دیلانب  ینامز 

تخورف  لد  زا  شتآ  وا  رادرک  ز  تخوسب ***  لد  ار  حامرط  شیراز  ز 
نک  دنوادخ  يوسب  ور  مه  وت  نک ***  دنب  نیا  زا  دازآ  لد  اتفگب 

راگ  دنوادخ  يوسب  یئآ  رگ  هاپس ***  یب  يوش  رگ  نم  هارمهب 
تشهب  مرخب  نادزی  رای  يوش  تشز ***  وید  خزود  زا  يدرگ  اهر 

( 345  ) هحفص
نارواد  رواد  وت  رای  دوش  نارواد ***  زا  تنادزی  كاپ  دوش 

تخب  رادیب  تشگرب  هک  مزاس  هچ  تخس ***  دیما  تفگ  نآ  زا  دینشب  هچ 
مردنا  كاخب  ناهنپ  هدنز  نت  مردنا ***  كاغم  هرتب  اجنیا  هک 

لزا  زور  هر ز  ارم  هدادن  لزی ***  مل  لزا  زا  شدوخ  يوسب 
نوگنرس  ما  هداتفا  رد  خزودب  نوگژاو ***  رتخا  نیاب  مزاس  هچ 

تسین  هراچیب  هراچنیا  رد  نم  زجب  تسین ***  هراکمتس  سک  نم  وچ  یتیگب 
نارواد  رواد  يوس  هر  نیا  رد  ناسر ***  نم  زا  وت  یمایپ  نکیلو 

راسگمغ ارو  دشابن  خزودب  راگزور ***  دب  تشز  نیا  هک  شیوگب 
ور  كاخ  رب  وت  دزنب  دیاس  هک  وزرآ ***  نیا  زج  یتیگ  هب  درادن 
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دنک  یئایربک  ناکم  نوکب و  دنک ***  یئادخ  يور  ياشامت 
كاپ  نادزی  هب  ات  دنک  شیاتس  كاخب *** دیاس  رهچ  هگراب  نآ  رد 

دنک یهامب  ات  هم  یگرزب ز  دنک ***  یهاوخ  رذع  هنگ  مرج  ز 

ریما تمدخب  ندیسر  ماش و  زا  حامرط  ندمآ  رکذ 

تسین  رادافو  رتخا  موش  ارم  تسین ***  رای  ما  هتفشآ  تخب  یلو 
هار  تسین  ارم  قح  هگرد  يوس  هاوخب ***  يرذع  وت  میوگ  هچ  میوگ  هچ 

ما  هدنام  ورف  یتسرپ  نادزی  ز  ما ***  هدنار  هگراب  نآ  زا  سیلبا  وچ 
یشوخ  راگزور  رگید  منیبن  یشک ***  ندرگ  خزودب ز  مداتف 

تسین  رای  ارم  رم  ادخ  يوس  هچ  تسین ***  رادیب  موش  رتخا  ارم 
تسین  سیلبا  نم  وچمه  هراچیب  هک  تسیرگ ***  دوخ  رب  رایسب  نیا  تفگب 

راز  راوخ  هدش  خزودب  هناور  راگدرک ***  هگرد  زا  هتسنادب 
تخورف  رب  شلد  جا و  دمآ ز  رب  تخوسب ***  لد  ار  حامرط  شراتفگ  ز 

دای  درک  نیرفآ  ناج  ياراد  ز  داژن ***  يزات  بسا  ربا  وا  تسشن 
تشهب  كرخب  دش  ناور  خزود  ز  تشز ***  ویدنآ  دش  نادزی  كاپ  يوس 

ناکم  نادزی  كاپ  هگرد  يوس  ناکمال ***  يوس  دمآ  هچ  ناکما  ز 
رگداد  رواد  یکیدزنب  رس ***  دوس  شرد  كاخب  وا  درک  هچ 

دیزگ  يداش  دیدنخب و  شیور  ز  دیدب ***  ار  وا  يور  نوچ  هاشنهش 
تفگ  زاب  دب  هتشذگب  هچ  ره  همه  تفس ***  رارسا  رد  واب  هشنهش 
درک  دادیب  وید  نآ  هچنآ  تفگب  درک ***  دای  رسب  رس  وا  ياهنخس 
هاگیاپ  يز  رهد  رد  وت  یتسه  هک  هاش ***  رایسب  تفگ  ابحرم  واب 

یتخوت  نیک  هتفگ  نآ  زا  نمشدب  یتخومآ ***  نتفگ  نیمالا  حور  ز 
راگدرورپ  تسا  دیزگ  رب  ارت  راگدرک ***  ار  وت  يار  هدیدنسپ 

رشبلا  ریخ  صاخ  رکاچ  یئوت  رگداد ***  رواد  هدنب  یئوت 
كاپ  نادزی  راک  وت  راک  يا  هک  كاخ ***  دیسوب  حامرط  دینشب  هچ 

متخوت  بدا  نادزی  ياراد  ز  متخومآ ***  شناد  وت  هاگرد  ز 
تسا  رواد  رگداد  هدنتسرپ  تسرگ ***  شیاتس  نادزیب  وگ  یسک 
دوب  نادزی  راک  وا  راک  همه  دوب ***  ناتسرپ  نادزی  وچمه  شخر 

كاپ  هچ  ار  وا  تشز  نمیرها  ز  كاپ ***  نادزی  رای  دوب  رگ  یسک 
تسا  رواد  رگداد  ۀیاس  زا  رپ  تسارس ***  رب  ات  هیاس  وت  ار ز  ناهج 

اپ  دنراد  هنوراو  وید  اجک  ادخ ***  رواد  رون  دوب  نشور  هچ 
راکشآ  سفن  رهب  دوب  نازورف  راگزور ***  خر  نادزی  رون  زا  هچ 

دنزگ  درآ  ردنا  راگزور  رب  هک  دنژن ***  وید  هراکمتس  دزاین 
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وید  راکمتس  دشاب  شافخ  وچ  ویدخ ***  ناهیک  رون  یکیدزنب 
رذگ  یتیگ  ناوید  دنراین  رگداد ***  رواد  دوب  ادیوه 

داب  هدنک  وت  نالاکس  دب  رس  داب ***  هدنب  ارت  شنیرفآ  همه 
لجوزع  دنوادخ  دزنب  لغد ***  وید  تشز  همان  نآ  سپ 

نیرفآ  ناج  دیدنخب  شراک  ز  نیمز ***  يور  دیسوبب  داهن و 
نوگنرس  دتف  ار  وا  رم  خزودب  نود ***  وید  همان  نیا  راد  رب  هک 

تشونان  وا  همان  نیا  رد  یباوج  تشز ***  وید  نآ  راداد  میب  زا  هک 
بات  بت  وا  سب  زا  وا  هتشونب  هن  بایماک ***  يا  همان  نیا  تیا  دیفس 

دوب  هدومرف  هاش  نآ  هچنآ  دیدب  دوشگ ***  رب  همان  نآ  حامرط  هچ 
ار  زاوآ  دندیشک  رب  همه  ار ***  زار  نآ  دندید  هچ  ناگرزب 

هاش  هاگ  رد  تشگ  رپ  لیلهت  ز  هامب ***  دش  رب  ریبکت  کناب  وغ 
كاپ  نادزی  هاگردب  کیاکی  كاخب ***  هداهن  رس  رسب  رس  ناوگ 
وت  نادزی ز  راک  ینادزی و  هن  وت ***  نایامن ز  نادزی  يور  يا  هک 

راگدرک  رواد  ناهج  رد  یئوت  راکشآ ***  دوش  یتیگب  مدامد 
هام  دیشروخب  دزارف  دوخ  رس  هاگراب ***  نیا  رد  دیاس  هکنآ  کنخ 

ور  درک  دوخ  دنوادخ  يوسب  ور ***  دروآ  وت  يوس  هکنا  اشوخ 
تفای  دنوادخ  يور  وت  يوسب  تفات ***  وت  يور  يوس  رب  يوس  ره  ز 

راگدرک  هدنراد  شقن  همه  راکشآ ***  ناهج  رد  دش  وت  شقن  ز 
نخس  رد  بل  داشگب  هاشنهش  نبب ***  دش  اه  راتفگ  هچ  ار  نالی 

دناشن یمارگ  دوخ  یکیدزنب  دناوخ ***  شیوخ  رب  کلام  هیامنارگ 

رگشل بناجب  ار  کلام  ریما  نداتسرف  نایب  رد 

درک  دای  ارو  رواد  يارادب  درک ***  رادهپس  رگشلب  ار  وا  رم 
لگ  كاخ  ناش  ریشمش  بآ  دش ز  هک  لد ***  ریش  نت  نتمهت  نالی 

ناروآ  دنک  نادرگ و  درایب ز  نارگ ***  یب  رگشل  ات  دومرفب 
یسک  دنادن  هرامش  ار  نآ  هک  یسب ***  درآ  زرم  روشک و  رهز 
بآب  ناهابت  نید  یپ  دناسر  بایماک ***  دوش  نتسج  مزر  یپ 
دنمجرا  دوش  نادزی  هاگردب  دنزگ ***  درآ  رهوگ  دب  ناویدب 

كاپ  ناج  تنت  يادف  اداب  هک  كاخ ***  دیسوبب  کلام  دینشب  هچ 
منک  نادزی  نامرف  هچ  ره  همه  منک ***  نامرف  وت  يار  نامرفب و 

مروآ  دردب  نالاکس  دب  لد  مروآ ***  دربن  تتخب  رفب و 
منک  نتمهت  راک  تشد  نیا  رد  منک ***  نمشد  نوخ  زا  رپ  ار  نیمز 

بآ  دور  نوخ  منارب ز  یتیگب  باوخ ***  مزاس  رفک  هناخ  همه 
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تس  رذآ  زا  رپ  مغیت  گرب  کیز  تسا ***  رگشل  همه  رگ  ناهج  ات  ناهج 
منک  ناتسرپ  نادزی  رپ ز  نیمز  منک ***  نادزی  ماک  رب  راک  همه 

درگ  هنوراو  وید  زا  وت  تخبب  دربن ***  هاکب  نادیمب  مرآ  رب 
منک  رس  همه  ار  دد  وید و  نت  ز  منک ***  رب  نت  ار ز  نانمشد  رس 

نوگن  نوراو  وید  تیار  منک  نوخ ***  يوج  یکی  ناوید  منآ ز  رب 
هامب  مزارف  رب  يرت  رب  رس  هاوخ ***  رذع  موش  ناتسرپ  نادزی  هب 

منک  ناگورگ  نادزیب  ناج  نت و  منک ***  نادزی  كاپ  يرای  اجب 
( 346  ) هحفص

منک  رواد  ماک  رب  راک  همه  منک ***  رس  رکیپ و  زا  رپ  ار  نیمز 
رامد  هدنمد  وید  مرآ ز  رب  راز ***  راک  شتآ  منز  ناویدب 

ویرغ  مرآ  ردنا  ناینایفس  ز  وید ***  كاپان  خیب  نب و  مزوسب 
رامد  مرآ  رب  نایفس  كاخ  زا  هک  راز ***  راک  شتآ  نانچ  مزورف 
كاپ  رفک  رگشل  زا  یتیگ  منک  كاخ ***  ریز  ناینایفس  مان  منک 

وربور  موش  نادزی  كاپ  اب  هچ  ور ***  هدنبیرف  وید  مباتن ز 
راگزور  دوب  ات  ناینایفسب  راز ***  راک  رد  هنیک  شتآ  منز 

منک  رب  ناینایفس  خیب  نب و  منز ***  ردنا  شتآ  ددب  ویدب و 
رامد  دیآ  رب  نوراو  وید  زا  هک  راز ***  راک  شتآ  نانچ  مزورف 

كاپ نادزی  دزن  ناینادزی  هچ  كاخ ***  دیسوب  دیدنخ  نیا و  تفگب 

رگشل ندمآ  زا  هیواعم  ندش  راد  ربخ  ماش و  بناجب  کلام  ندش  هناور  نایب  رد 

نیلسرملا  دیس  يرای  یپ  نیمز ***  هاش  کیدزن  دش ز  ناور 
تشارف  رب  رس  موب  روشک و  رهب  تشارف ***  رب  ملع  یئوج  مزر  یپ 

درک  هاگآ  روشک  رهز  ارناهج  درک ***  هاش  يوس  نارای  رهش  لد 
دیرب  رجنخب  ار  شرس  يدوزب  دیشک ***  رس  وا  نامرف  وکنآ ز  ره 

رف  دیشروخ  داتسرف  يدیرب  رب ***  موب و  روشک  سب  کلم و  یسب 
یهر  ار  وا  تشگ  ناهج  ات  ناهج  یهت ***  ناوید  شدرک ز  دروآ  رد 

نارگ  درادن  هنامز  ارنآ  هک  نارک ***  ات  نارک  زا  دیشک  یهاپس 
نمجنا  همه  نادزی  نامرفب  نز ***  مزر  همه  يوجمزر و  همه 

رشبلا  ریخ  نامرف  هدرب  همه  رگداد ***  ةدنراد  رای  همه 
رایتخا  ادخ  هار  هدرک  همه  راثن ***  نادزیب  هدومن  ناج  همه 

نمجنا  نآ  ناسانش  نادزی  ز  نمرها ***  يوس  دمآ  یهاگآ  هچ 
يادخ  راک  نوراو ز  سیلبا  هچ  يار ***  هریت  نمیرها  دیزرلب 

گنت  راکیپ  راک  زا  تشگ  شلد  گنر ***  تفر  شخر  زا  میب  سرت  سب  ز 
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صاخ  زارمه  رای و  ارمرم  يا  هک  صاع ***  رمع و  دوخ  کیدزن  درک  بلط 
دومن  یتسس  تخس  ام  لابقا  هک  دوز ***  راکنیا  رد  نک  ةراچ  یکی 

شاب  راکیپ  مزر و  هدامآ  وت  شاب ***  رای  ارم  نتسج  هراچ  نیا  رد 
نارورس  زا  ناگرزب  زا  دیشک  نارکیب ***  رگشل  یکی  کلام  هک 

راگزور  دبا  ات  درمشب  رگا  رامش ***  نارک و  دشابن  ار  وا  هک 
نک  راکیپ  مزر و  هشیدنا  سپ  نک ***  راک  هراچ  ارم  رم  نونک 
ور  درز  وا  میب  زا  رپ  دش  وا  وچ  وا ***  راتفگ  زارمه  دینشب  هچ 

رومان  یک  تفگ  واب  سپ  نازو  رس ***  دنابنج  هشیدنا  ینامز ز 
شیوخ  تشگناب  ندوشگ  ناوتن  هک  شیپب ***  دمآ  لگشم  ةدقع  یکی 

تسیرگ  دیایب  ام  رب  ماجنارس  تسیچ ***  هراچ  ار  راکنیا  مینادن 
تسا  روآ  گنج  هک  ردیحب  منادن  تسا ***  ردیح  هگمزر  نیا  رادهپس 
دیشک  ربنچب  نادرگ  خرچ  رس  دیشک ***  رب  نیک  غیت  نوچ  هک  يراوس 

گنلپ  گنهن و  یکشخ  ایردب و  گنجب ***  شغیت  میب  زا  هک  يریلد 
سای  دنراد  وید  دد و  شمیب  ز  ساره ***  رد  وا  ریشمش  کیاکی ز 

نتخآ  غیت  راکیپ و  مزر و  واب  نتخات ***  وا  يوس  نوت  هنوگچ 
راگزور  شدرگ  نوگژاو  نبب  رای ***  کین  يا  وت  نک  ةراچ  یکی 
وربور  دوش  وا  اب  مزر  رد  هک  وج ***  گنج  یلع  يوسب  ددرگ  هک 

تسوا  يوزارت  رد  کلف  هن  کبس  تسوا ***  يوزاب  تسد  هتسب  ناهج 
نتساخ  نیکب  وا  اب  راکیپب  نتسارآ ***  رگشل  وا  رب  ناوتبن 

باتم  رب  وا  راتفگ  ارخر ز  هک  باوج ***  شداد  رمع و  نیا  دینشب  هچ 
نم  راتفگ  زیت  يونشب  رگا  نخس ***  رسارس  یتفگ  تسار  همه 

سرف  نتسج  گنج  يوس  يزاتن  سب ***  يوج و  یتشآ  یلع  يوسب 
دوش  تمانب  تلود  ماجنارس  دوش ***  تماکب  یهاوخ  هچ  ره  همه 

ماکب  درگ  وت  راک  شنامرف  ز  ماش ***  کلم  رگا  یهاوخ  رصم  رگا 
وجمزر  ادخ  مزر  يوس  يوش  وخ ***  تشز  نمیرها  هن ز  رگ  و 

كاپ  نادزیب  يدرگ  راک  هنگ  كاغم ***  مادب  یتفا  ماجنارس 
دوب  یتخس  جنر و  يرذگب  رگ  و  دوب ***  یتخس  جنر و  تیتشک  نیا  رد 

دنمجرا  يوش  يدنب  راکنیا  هچ  دنب ***  راک  هگیاج  نیا  رد  ار  درخ 
ور  درمژپب  شیوا  راتفگ  ز  وا ***  راتفگ  وید  ناز  دینشب  هچ 

دوب  هشیپ  شا  هشیدنا  دوب و  یمه  دوب ***  هشیدنا  رپ ز  شلد  ینامز 
درس  هآ  یمه  دز  لد  مد ز  امد  درد ***  رپ ز  یلد  اب  رس  دروآ  رب 
نمب  دشخب  ماش  روشک  اجک  نسحلاوب ***  یمه  دزاسن  نم  اب  هک 

یگنازرف  هب  وا  ارم  دنادن  یگناگیب ***  هب  زج  نخس  دیوگن 
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تسین  گنن  یلع  گنج  راکیپ و  ز  تسین ***  گنج  ما  هراچ  زج  راکنیا  رد 
نارگوداج  نایوخ  وید  همه  نارکیب ***  رگشل  مشک  وس  ره  ز 
منک  ارادم  نادزی  كاپ  اب  هن  منک ***  راکشآ  نیک  رفک و  هر 

رهم  هک  ای  دنک  یئوج  هنیک  ارگ  رهپس ***  ددرگ  هک  اب  ات  مینیبب 
ارس تولخب  دش  ناور  اجنآ  زا  اج ***  دش ز  رب  دیدنخ و  نیا و  تفگب 

دربن مزعب  نوعلم  نآ  ندمآ  نوریب  هیواعم و  نتسارآ  رگشل  نایب  رد 

دوب  راتفگ  شنوراو  وید  ابا  دوب ***  راک  شا  هشیدنا  رکف و  همه 
زور  تشگ  شا  هشیدنا  ماش  همه  زورف ***  یتیگ  دیشروخ  هچ  دمآ  رب 

دناشف  رز  یسب  داهن و  رب  هنب  دناوخب ***  وس  ره  یپایپ ز  یهاپس 
ویرغ  رپ  نیمز  نامز و  دش  زک و  وید ***  هاگردب  دمآ  رگشل  یکی 

هار  گنت  نیمز  نامز و  رب  هدش  هاپس ***  یمور  يزات و  هوبنا  ز 
ویرغ  نادرگ  نودرگب  هداتف  وید ***  ناراوس  يزات  هوبنا  ز 

راز  راک  تلآ  زا  رپ  رسارس  رامشیب ***  رگشل  نآ  زا  تشد  همه 
هام  دیشروخ و  دودنا  نهآ  هدش  هالک ***  نهآ  ناشوپ  دالوپ  ز 

شورخ  رد  نانمیرها  دنداتف  شوجب ***  دمآ  رب  خزود  هک  یتفگ  وت 
اج  تخد  رپ  تشگ  نایناحور  ز  از ***  وید  دد و  دش  نامز  نیمز و 

نیعل  وید  رادرکب  کیاکی  نیز ***  خرس  اب  خرس و  ۀماج  ایا 
مانالا  ریخ  راکیپب  نیک  زا  رپ  ماش ***  رصم و ز  دمآ ز  رگشل  یکی 

یسک  هدیدن  رگشل  تشز  نآ  هچ  یسب ***  رگشل  هدید  ناهج  مشچ  ود 
ور  هدرک  نمرها  نآ  يوس  همه  وخ ***  تشز  همه  يور و  تشز  همه 

( 347  ) هحفص دیما  هدیرب  نادزی  ياراد  ز  دیلپ ***  تشز  وید  اب  رای  هدش 
ادخ  مزرب  هتسب  گنت  رمک  امزآ ***  مزر  هتشگ  ناینادزیب 

داد  زور  دش  هنوراو  سیلبا  ز  داهن ***  دب  همه  داهن و  جک  همه 
هاپس  شرهب  هداتسرف  خزود  ز  هاوخ ***  هنیک  نمیرها  هک  یتفگ  وت 

راکشآ هدش  یتیگب  خزود  ز  رامشیب ***  رگشل  یکی  یتفگ  وت 

صاع ورمع  اب  وگتفگ  هیواعم و  مکحب  بناوج  فارطا و  زا  رگشل  ندیسر  نایب  رد  راتفگ 

نکش  رگشل  ناناولهپ  همه  نت ***  لیپ  رکیپ و  اهدژا  همه 
دنمتسم  نمرها  ناشیوزاب  ز  دنژن ***  نالیپ  هدنژ  ناشورین  ز 
نهد  هداشگ  تحدمب  کیاکی  نمرها ***  یکیدزن  دندیسر 
دش  دازآ  جنر  هشیدنا و  ز  دش ***  داش  نمرها  لد  ناشیا  زا 

رش  روش و  رگشل  نیاب  رگنب  هک  رخشاخرف ***  ورمع  سپ  درک  بلط 
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هدمآ  شورخ  رد  نمرها  یکی  هدمآ ***  شوجب  ایرد  هک  یئوگ  وت 
نیمز  تشپ  تسنارگ  ناشیا  زا  نیا ***  زا  شیب  دوب  رگشل  هک  دناد  هک 

تفگ  نادنخ و  تشگ  وا  راتفگ  ز  تفنش ***  ار  وا  تفگ  نیزگ  ورمع  هچ 
راگ  دنوادخ  دزنب  دزرا  هچ  رازه ***  دص  رگ  ادص  رگا  رگشل  هک 

نیرفآ  ناج  دزن  رد  تسیروم  وچ  نیکب ***  دیآ  رد  یتیگ  ود  ره  رگا 
بات  شافخ  مشچ  وا  رب  درادن  باتفآ ***  خرچ  ماب  زا  هچ  دیآ  رب 

دوب  رفنضغ  مزر  نازیرگ ز  دوب ***  رگشل  تشد  ات  تشد  رگا 
گنرد  نادزی  كاپ  رب  درادن  گنجب ***  وس  ره  دیآ ز  رگشل  رگا 

سب  یناد و  وت  نم  ارت  متفگب  سرتسد ***  ارم  رم  دب  هچ  ره  ضرغ 
دیلبنش  ةدننام  تشگ  شخر  دینش ***  نیا  دنه  دنزرف  ورمع  زا  هچ 
وا  راک  دش  هریت  اهتفگ  نآ  زا  وا ***  راسخر  تخورفا  رب  شتفگ  ز 
بآ  هدید  زا  میب  زا  تخیر  ورف  بوج ***  ار  وا  رم  نتفگ  تسنادن 
تفهن  دیاشن  ار  یتسار  جکب  تفگ ***  تسار  وگتفگ  لدب  یناهن 

درک بآ  رپ  هدید  وا  هودنا  ز  درک ***  بات  رپ  میب  زا  لد  ینامز 

ریما ع ندش  راد  ربخ  نیفص و  بناجب  هیواعم  اب  رگشل  ندش  هناور  نایب  رد 

راگن  رز  هدرپ  نیا  زا  دمآ  رب  راگزور ***  ورسخ  رگد  زور  هچ 
ریگ  ياج  کلف  هن  رب  تشگ  وا  هچ  ریت ***  دیهان و  راسخر  دیشوپب 

شوگ  دادیب  تشگ  نمرها  دنژن  شورخ ***  ناوید  هاگرد  دمآ ز  رب 
درک  درگ  همه  یئوکن  ياجب  دد ***  وید و  زا  تسارایب  ارناهج 

شورخ  رد  نانمیرها  هنامز ز  شوک ***  دادیب  وید  زا  رپ  دش  ناهج 
تشرس  دب  نآ  زا  دش  دد  وید و  لد  تشز ***  وید  زا  تسارآ  رگشل  یکی 

دیشک  رس  ناینادزی  نامرف  ز  دیشک ***  رگشل  دنوادخ  يوسب 
هایس  دیفس و  درز و  خرس و  نیمز و  هاگراب ***  همیخ و  هزین و  سب  ز 

شفنب  رود  تشگ ز  نیک  تشد  همه  شفرد ***  ناشخرد  دش  اوه  رب  سب  ز 
رب  رهم  نوچ ز  تشگ  نامز  نیمز  ریت ***  نیبوژ و  وا  ریشمش  زرگ و  سب  ز 

هام  دیبات  دیشروخ و  تشگ  ناهن  هاپس ***  کنب  ناراوس و  درگ  ز 
ربک  دوخ و  هم  دیشروخ  دیشوپب  رب ***  اب  دش  ارف  تیار  يوک  سب  ز 

نامک  ریت و  دیشوپب  ار  کلم  نامسآ ***  دش  هریت  نانس  كون  ز 
يادخ  مزرب  هتسب  گنت  رمک  يامزآ ***  مزر  دیدرگ  وید  دد و 

رگداد  رواد  اب  تفشآ  رب  رو ***  هنیک  نمیرها  مشخ  زا  رپ 
رهم  دیهان و  مارهب و  رادرک  ز  رهپس ***  راک  منادن ز  میوگچ 

نامز  رود  يداهن  جک  زا  مه  نامسآ ***  يراتفر  تشز  زا  مه 
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زاسخرچ  ای  تسا  خرچ  راکنیا  هک  زار ***  هدرپ  نیا  رد  منادن  میوگ  هچ 
دوب  ناسآ  هن  نتسج  مزر  نآب  دوب ***  ناریح  لقع  ناز  هک  منادن 

تسین  رادیدپ  يزیچ  هدرپ  نیا  رد  تسین ***  راب  ارس  هدرپب  اریسک 
زاس  درک  ار  هد  هن  هگنآ  زجب  زاب ***  هدرپ  نیا  زا  اریسک  منادن 

مشک  رد  ملق  شناد  قاروا  رب  مشک ***  رد  مد  هک  رتهب  زارنیا  زا 
تسین  هار  ارس  هدرپب  ار  ادخ  تسین ***  هاگآ  هدرپ  نیز  دنمدرخ 

دوب  ناراد  زار  هگتولخ  ز  دوب ***  ناریح  لقع  هگراب  نیا  رد 
دیلک  ردنیا  يوس  درخ  درادن  دیدپ ***  دیان  هشیدنا  رکف و ز  ز 

اجب  هدنام  زار  نیا  رس  زا  هک  يار ***  هزیکاپ  ناراد  زار  یسب 
ناهن  راک  یناهن و  زار  ز  ناد ***  رارسا  زا  ریغ  یسک  دنادن 

گنر  ود  نارس  راک  مینیب  هچ  گنت ***  میرادن  ارلد  هک  هب  نامه 
تسین  هاگآ  هدرپ  نیا  رارسا  ز  تسین ***  هار  ارس  هدرپب  ار  ام  هچ 

مروآ  نایب  يوار  راتفگ  ز  مروآ ***  ناتساد  يوس  ور  نونک 
يادخ  مزرب  ناشوج  ناشورخ و  يار ***  هریت  نمیرها  تشگ  نوچ  هک 

ور  هدروآ  دنوادخ  يوسب  وج ***  هنیک  دوخ  نایادخ  نیکب 
راز  راک  دوخ  دنوادخ  اب  دنک  رابت ***  شیوخ  نوخ  وا  زا  دهاوخ  هک 

رشبلا  ریخ  نیک  زا  رپ  لد  همه  رو ***  هنیک  وا  هارمهب  یهاپس 
راگزور  هپس  نآ  زا  هتشگ  هیس  رامش ***  زا  نورب  نارگ و  زا  نوزف 

راذگ  نیک  یبن  يادخ  اب  یلو  راک ***  دنوادخ  يارگ  نید  همه 
زیت  دادیب  ریشمش  هدرک  همه  زیتس ***  رپ  یلد  اب  ادخ  مزرب 

تالوازع  رهم  زا  رپ  لد  یلو  نانیاک ***  دیس  ناشرکذ  همه 
وج  گنج  رگشل  نآ  دمآ  دوزف  وا ***  ماندب  نیفص  هک  یتشدب 

دش  يار  نمرها  نامز  نیمز و  دش ***  ياسرف  وید  ناکم  ناهج و 
هاپس یماش  يزات و  هوبنا  ز  هاپس ***  خزود  دننام  تشگ  ناهج 

شرازگ نیفصب و  ماش و  رگشل  ندیسر 

زیت  غیت  هتخآ  همه  نادزیب  زیتس ***  رپ  همه  نادزی  يارادب 
نیمز  رسنیاب  دمآ  رگشل  نآ  هک  نید ***  يارادب  دمآ  یهاگآ  هچ 

هتخآ  غیت  دنوادخ  مزرب  هتخادرپ ***  مرزآ  لد ز  همه 
داد  تسیاب  هچ  ره  همه  ار  هپس  داشگ ***  رب  ار  جنگ  رد  هشنهش 

رپس  نامک و  نانس و  زرگ و  ز  رمک ***  دوخ و  یمور و  ناتفخ  ز 
نارواد  رواد  دش  رادهپس  ناور ***  دش  نایناحور  یهاپس ز 

نامسآ  تریغ  نیمز  ناشیا  زا  نایبورک ***  کشر  همه  رگشل  هچ 
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دیسر  نیفص  تشد  يوس  ات  نینچ  دیمران ***  هپس  یئاج  زور  بش و 
دورد  دمآ  رگشل  نآ  رب  نادزی  ز  دورف ***  اجنآ  رد  دمآ  رگشل  نآ  هچ 
يادخ  شیج  تشدنآ  رد  دمآ  هک  يار ***  هریت  نمیرها  دش  هگآ  هچ 

( 348  ) هحفص
درک  زاب  ار  هنیک  رد  نادزیب  درک ***  زاب  هپس  نتسج  گنج  يوس 

سانشان  ادخ  نآ  ادخ  مزرب  ساپسان ***  دش  دنوادخ  فصوز 
دیشک  رواد  راداد  يوس  هپس  دیشک ***  رب  یفص  نادیم  نهپ  نآ  رد 
دیشک  رگشل  نادزی  يور  رب  هک  دیشک ***  رس  نانچ  نادزی  هنامز ز 

تساوخ  زاوآ  خرچ  دبنگ  هنز  تسار ***  تشد  ناردنا  فص  ودنآ  دش  هچ 
لجخ  نودرگ  ریدقت  دش ز  اضق  لعفنم ***  دوخ  راک  زا  تشگ  ردق 

گنتب  دمآ  شدرگ  ناز  خرچ  لد  گنن ***  شیوخ  شدرگ  زا  تشاد  کلف 
نیبج  دش  نوخ  رپ ز  ار  لیئاکم  نیمالا ***  حور  مشچ  دش  بآ  زا  رپ 

گنت  تشگ  نوچ  راکیپ  تشدنآ  رد  گنج ***  رهب  زا  مالسا  رفک و  فص 
يان  کنب  هگ  ریبکت و  گنب و  یهگ  يارگنودرگ ***  رفک  رگشل  هدش 
شوک  هنیک  نیرفآ  ناهج  اب  همه  شورخ ***  رد  ینمیرها  هشوگ  رهز 

رگداد  رواد  اب  هنیک  زا  رپ  رمک ***  هتسب  گنت  يدد  وس  رهز 
ادخ  رواد  تسد  ندیچیپ  هب  اپ ***  تسد و  ةدنب  دز  هشوگ  رهب 

زاس  راک  هدنراد  تسد  يوس  زارد ***  دش  یسکان  ره  تسد  نیکب 
شوک  هنیک  یلو  ربکا  هللااب  شورخ ***  رد  همه  ربکا  هللا  ز 

نیرفآ  ناهج  مزرب  ناشورخ  نیک ***  نادیمب  وس  ره  ناراوس ز 
دنب  وید  اب  وید  دش  راکیپ  هب  دنکف ***  نادزی  يوس  نمرها  گندخ 

باقع  ياوه  رد  دز  لاب  سگم  باتفآ ***  هرز  دش  درد  زا  رپ 
نانس  دش  رب  شرع  نماریپ  هب  نامسآ ***  نماد  دش  ریت  زا  رپ 

راگدرورپ مزر  رد  هتسب  رمک  راز ***  راک  یپ  يوس  ره  وید  دد و 

بآ تشادرب  زا  ار  مالسا  رگشل  ندش  عنام  ار و  بآ  رس  هیواعم  رگشل  نتفرگ  نایب  رد  راتفگ 

نمرها  دزیا و  زا  میوگ  نخس  نخس ***  يوسب  مدرگ  زاب  نونک 
نایبورک  دمآ ز  ندیشورخ  ناماوت ***  نید  رفک  فص  دش  نوچ  هک 

زارب  ناشیا  زا  دش  ایربک  فص  زاس ***  تشدنآ  ردنا  فص  ودنآ  دش  هچ 
نیرفآ  بآ  يور  رب  دنتسب  هب  نیک ***  رفک و  رگشل  ار  بآ  همه 

گنر  هتفر  خر  نادزی ز  يوس  همه  گنت ***  راک  دش  هچ  ناتسرپ  نادزیب 
زاس  راک  روآ  رگداد  يوس  زاین ***  تسد  دروآ  رب  ناشورخ 

یگدنیاپ  تسار  یگدنز  وت  ز  یگدنز ***  همشچ  وت  اراوگ ز 
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بآ  هدنراوگ  ددرگ  وت  زا  بارس  بارس ***  مبآ  غیت  زا  بآ  دوش 
تست  ریشمش  بآ  زا  هرطق  یکی  تسرد ***  یتیگ  ود  دش  ناز  هکیرحب  هک 

شومخ  ددرگ  وت  ماسح  بآ  ز  شوجب ***  یتیگ  ود  دیآ  رگ  شتآ  هچ 
وج  بآ  ام  رهب  زا  كاخ  نیا  رد  ور ***  بآ  ار  بآ  شتآ و  وت  ز 

هاوخداد  رواد  اج  دمآ ز  رب  هاپس ***  زار  دینشب  وچ  هشنهش 
تخوس  بآ  شتآ و  شخر  زا  مهب  تخورف ***  رب  شخر  ناشیا  راتفگ  ز 

راقفلاوذ  رفغم و  اب  دنرایب  راز ***  راک  نشوج  ات  دومرفب 
ادخ  يور  تشگ  نایع  نشوج  ز  اج ***  درک  شنت  نشورب  نشوج  هچ 
راگزور  هرهچ  دش  بامیس  وچ  راکشآ ***  دش  بامیس  وچ  نشوج  ز 

دوب  گنت  کلف  هن  نشوج  وا  رب  دومن ***  یئامن  دوخ  نیک  تشد  رد  هچ 
گنر  هتفر  نامسآ  هن  راسخر  ز  گنج ***  ناتفخ  دیشوپب  نت  رب  هچ 

رات  دوپ و  ناهج  ماوق  زا  تسسگ  راقفلاوذ ***  رمک  رب  نوچ  تخیوآ  رب 
ادخ  شرع  يالابب  دمآ  رب  اج ***  درک  وا  شود  رب  هکنوچ  رپس 

گنن  تشاد  ناکم  نامز و  زا  شنت  گنت ***  دوب  وا  رب  یتیگ  ياخ  ارف 
راگن  ره  شخر  شقن  دیشوپب  راگزور ***  دش  وحم  وا  رادید  ز 

دیزگ  نادندب  بل  شدمآ  تفگش  دیدب ***  ار  وا  شرع  رد  لیئاکم 
رگداد  رواد  يوس  هدوشگ  رگن ***  نادزی  مشچ  ربش  ریبش و 

ردپ  يور  دندید  يوس  ره  ز  ردپ ***  يوسب  کی  ره  درک  رظن 
ناهج  يادخ  يور  دوب  نایع  ناهن ***  دب  اهیور  وا  يور  زجب 
دوبن  شنیرفآ  وا  يور  زجب  دومن ***  شنیب  يور  همه  يوسب 

نیرفآ  ناج  يور  دب  رادیدب  نیرفآ ***  ناهج  رب  دب  وحم  ناهج 
تفاتش  نتفگ  زار  یپ  شیوسب  تفای ***  گنج  هدامآ  هچ  ار  ردپ 
راگن  هدرک  مرش  يوخ  زا  خرب  راسمرش ***  خرب  نیک و  مرزآ  لد 
درک  باداش  مرزآ  هدید ز  ود  درک ***  باداش  هرهچ  ردپ  يورب 

تسپ  وت  يایربک  زا  هلمج  ناهج  تسه ***  هچ  ره  زا  رتهب  رتهم و  يا  هک 
تست  نآ  ناهج  نامز و  نیمز و  تست ***  نامرفب  ینیب  هچ  ره  همه 

هام  هدنشخر  دیشروخ  هدنزورف  هالک ***  دزورف  رب  وت  نامرفب 
لاحم  یتیگب  دشاب  وت  لامه  لامه ***  یب  رواد  یئوت  یتیگب 

تسین  وت  درم  درم  یب  تشد  نیا  رد  تسین ***  وت  دربن  مه  نود  رهد  نیرد 
نانع  مه  یبن  نانع  اب  دوب  ناکمال ***  هصرع  رد  وت  نانع 

كامس  امس و  زا  دش  رادیدپ  كاچ ***  تشگ  ناهج  تنانس  كون  ز 
تسپب  دمآ  رد  الاب  کیالم ز  تسج ***  وت  غیت  ریشمش  یقرب ز  هچ 
دیدپ  شتآ  بآ و  دش  قرب  نآ  زا  دیزو ***  یقرب  وت  زیت  ریشمش  ز 
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دنمس  نادیم  گنت  نیاب  يزات  هک  دنژن ***  كاخ  تست  هصرع  اجک 
قارب  زا  ترفر و  زا  هدرب  قبس  قارف ***  هاگ  هصع  رد  تسین  يرس 

اپ  دش ز  رب  هرابکیب  یتیگ  ود  اشگ ***  روشک  دیدرگ  وت  غیت  هچ 
ادخ  تسد  بات  هدنب و  اجک  اپ ***  دنرادن  یتیگ  ود  تمزرب 

يدمحا  فک  زا  نیگن  یئابر  يدمرس ***  هصرع  رد  هکنآ  یئوت 
ور  هزات  وزرآ  نیا  زا  مدرگ  هک  وزرآ ***  نیا  تسه  ماوت  فطل  ز 
نمجنا  نیا  رهب  مروآ  بآ  هک  نمب ***  یشخب  مزر  نیا  زورما  هک 

رابب  دیآ  نم  دیما  لاهن  رانک ***  رد  مدیآ  وزرآ  نیا  رگ 
هالک  مزارف  رب  هم  دیشروخب و  هاگمزر ***  نیا  مبای ر  نذا  رگا 
دیرگنب  وا  يوس  رب  رهم  زا  رپ  دینش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  هشنهش 

ناج ياج  نت  شوغآ  رد  شدومن  نامز ***  ردنا  هراب  زا  دمآ  دورف 

دوخ ردپ  زا  نیسح  ماما  نتساوخ  داهج  نذا  رکذ 

باوج  شداد  بآ  زا  رپ  مشچب  بآ ***  هرهچ  رب  هدید  زا  تخیر  ورف 
نیک  تشدنیا  رد  متسرف  نوچ  ارت  نیما ***  لوسر  مشچ  رون  يا  هک 

راز  راک  يوس  متسرف  هنوگچ  رانک ***  رد  یبن  هدیرورپ  ارت 
بایماک  وت  تیگ ز  ود  ره  يا  هک  باوج ***  ار  وا  هدازهش  داد  نینچ 

دب  کین و  تجاح  هدنرآ  رب  در ***  تسین  یتجاح  وت  هاگردب 
رآ  رب  ار  متجاح  دوخ  فطل  زا  وت  راودیما ***  هتشگ  متجاح  زا  نم 

( 349  ) هحفص
هابت  رگشل  راک  شطع  زا  دش  هک  هاگمزر ***  نیا  رد  نادیمب  مزات  هک 
بآ  ریس  منک  ار  ناگنشت  بل  هک  بایماک ***  وزرآ  نیا  زا  مدرگ  هک 

كاخب  نوخب و  دطلغب  رگ  منت  كاب ***  هچ  نتشک  مرآ ز  بآ  رگا 
خیس  گنت  زا  وت  رتهب  هک  رسنآ  شوخ  تخیر ***  وت  ياپکاخرب  هکنوخنآ  شوخ 

نارواد  رواد  وا  رای  دوش  ناج ***  داد  رگ  وت  باکر  رد  یسک 
نیگهودنا  تشگ  وا  راتفگ  ز  نید ***  هاش  وا  راتفگ  دینشب  هچ 

دش  بآ  زا  رپ  یناهن  شمشچ  ود  دش ***  بات  زا  هاش  لد  شتفگ  ز 
رهچب  ات  رپ  بآ و  زا  رپ  هدید  ود  رهم ***  رپ ز  وا  يور  رب  دید  یمه 

بآ  هام  رب  دیرابب  سگرن  ز  باتفآ ***  رب  توقای  تخیر  ورف 
تخیسگ  نت  وا  رب  یتیگ  ود  ياضف  گنر ***  تفر  شا  هدنشخر  دیشروخ  ز 

شوجب  دمآ  رب  اج و  دمآ ز  رد  شورخ ***  ناغف و  لد  زا  دروآ  رب 
نوگلعل  شا  هلال  دش  هلاژ  سب  ز  نوخ ***  هلال  زا  هلاژ  رب  تخیر  سب  ز 
گنرد  دزاس  راکناز  هکیئور  هن  گنج ***  نذا  دهد  ار  وا  هک  یضار  هن 
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دیکچ  نامادب  هدید  شگشرس ز  دیدپ ***  ار  وا  دوب  یمه  ینامز 
تسشن  اجنآ  بسا و  زا  دمآ  دورف  تسد ***  تخادرپ  دروآ  راکیپ و  ز 

يولهپ نشوج  اب  دنرایب  يورسخ ***  ۀماج  ات  دومرفب 

نیسح ماما  شیوخ  دنبلد  دنزرفب  ریما  ترضح  ندیشوپ  حالس  نایب  رد 

تفهن  زار  نادرگ ز  هاگآ  هن  تفگ ***  هچ  ره  وا  روجنک  دروایب 
تسیچ  رهب  زا  هیرگ  ندیشورخ  تسیک ***  رهب  زا  هدنکآ  لد  ار  وا  هک 

ناهن  زار  دناد ز  هدنناد  هک  ناتسادنیا ***  زا  ناریح  هدنام  همه 
شیوخ  تسد  شک  رات  رب  دیلامب  شیپ ***  دناوخ  ار  دنزرف  هاشنهش 

شنشوج  زا  نشور  دش  تشد  رد و  شنت ***  نشور  تسارایب  نشوجب 
دید  هچ  نشوج  شیوخ  رد  هک  میوگچ  دیشک ***  رد  ربب  ار  شنت  ناتفخ  هچ 

راقفلاوذ  رمک  رب  شتخیوایب  راز ***  راک  نشوج  نوچ  دیشوپب 
هآ  هنیس  زا  ریشمش  دروآ  رب  هاش ***  داد  واب  ار  دوخ  ریشمش  هچ 

راز  تشگ  شندیشورخ  زا  ناهج  راهب ***  ربا  دننام  دیشورخ 
دید  دنمورب  یلاهن  ون  یکی  دید ***  دنزرف  يوس  رب  هچ  هشنهش 

رگداد  رواد  خر  شیور  ز  رشبلا ***  ریخ  يور  وا  يامیس  ز 
هاگ  دیما  هتسج  وا  زا  یبوط  هک  هامب ***  هدیشک  رب  رس  ورس  یکی 
خارف  ناهج  نیا  دب  گنت  وا  رب  خاش ***  كالفا  رب  هدیشک  یلاهن 
دش  هزادنا  شینامداش ز  مغ و  دش ***  هزات  وا  يور  وا  راسخر  ز 

نیرفآ  ناهج  يوس  دید  یلع  نیز ***  تشپ  رب  هدازهش  هچ  دمآ  رب 
ناهج  وا  تبیه  زا  بیسآ  رپ  نانس ***  یتسدب  نانع و  یتسدب 

هام  دیشوپ  شیوخ  خر  تلجخ  ز  هاگدروآ ***  يوس  نوچ  تشگ  ناور 
تساوخ  كالفا  هن  زا  یهز  ياون  تساوخ ***  كاپ  رواد  رد  زا  اون 

هاش  رادید  دندید  رافک  هچ  هام ***  راسخر  نوخ  نوچ  دیباتب 
هاپس  ود  ره  دیدرگ  زاوآ  رپ  هاگمزر ***  رد  مشخ  رپ  دیزات  هچ 

تسار  تشگ  ۀلان  يرگشل  ره  ز  تساوخ ***  ریبکت  کناب  هپس  ود  ره  ز 
نیلسرملا  دیس  نیک  نادیمب  نید ***  رهب  رگید  دمآ  هک  انامه 

تسوا  ياج  اجک  ارناکم  نامز و  تسوا ***  يامیس  نشور ز  تشد  همه 
تسیدزیا  هرف  وا  زا  نابات  هک  تسیک ***  رادربمان  نیاک  مینادن 
دازن  ردام  يداژن ز  وا  نوچ  هک  داژن ***  دناد  هک  ار  وا  مینادن 

وگتفگ  رد  يوم  نآ  يور  نآ  زا  وم ***  يورنآ و  زا  ناریح  هتشگ  همه 
تسیک  دنزرف  كاپ  هک و  مخت  ز  تسیک ***  دنمورب  لاهنون  نیا  هک 
نسح  نیسح و  دراد  دنزرف  ود  ننملاوذ ***  هش  تخد  ردیح ز  هک 
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گنن  رهد  مدرم  زا  دنراد  هک  گنج ***  نادیمب  ناشیا  دنیاین 
تسادخ  رون  شراسخر  نابات ز  هک  تساجک ***  زا  ناوجون  نیک  مینادن 

تخاس  خرچ  کلف  رب  وا  بسا  مس  تخات ***  مشخ  زا  رپ  نادیم  يوس  رب  هچ 
اج  درک  نامسآ  رس  رب  نیمز  اپ ***  داب  نیک  تشد  رب  دیزات  هچ 

نارتخا  نامسآ  زا  دنداتف  نارگ ***  شباکر  نادیم  يوس  دش  هچ 
راکشآ  ادخ  تسد  زاجعا  دش  راقفلاوذ ***  هضبق  رب  تسد  دز  هچ 

امن  دوخ  وا  يوزاب  غیت و  زا  دش  ادخ ***  تسد  هچ  ره  همه  يدومن 
ریش  لبش  نوخ  هنیک  زا  رپ  دش  ورف  ریپ ***  هابورب  دمآ  هچ  ات  نیبب 

دنامن  رس  نتب  ار  سک  رافک  ز  دنامن ***  رکیپ  بیز  يرس  شغیت  ز 
ادخ  ریش  لبش  اب  هنیک  هگ  اپ ***  دنرادن  نادرگ  نازارگ و 

دیسر  ان  كدوک  نیک  دیسرپب  دیدب ***  شدنه  دنزرف  هچ  نادیمب 
رامد  رگشل  نادرگ  دمآ ز  رب  راپ ***  رات و  هپس  دش  وا  غیت  زا  هک 

وا  يوس  دش  هدازهش  مشخ  رپ  هک  وگتفگ ***  رد  وید  نآ  دب  رگشلب 
راکشآ  دش  تشدنآ  رد  ناویدب  راقفلاوذ ***  هرهچ  زا  قرب  کی  هچ 
نوخ  يوج  یکی  دش  ناور  وس  رهز  نوگنرس ***  دش  هیواعم  ياول 

ویدب  دمآ  ردنا  تکش  نادزی  ز  ویرغ ***  هدنمد  وید  دمآ ز  رب 
لامه  شدوبن  وزاب  روز و  رد  هک  لاگسدب ***  نیا  ناشیوخ  دب ز  يوگ 

مهب  يدیرد  ار  نامز  نیمز و  مژد ***  وید  وچ  هنیک  ماگنهب 
ور  دروآ  هدازهش  مزر  يوس  وجمزر ***  ریس  دب  لد  لدب  نآ  دش 

وید  هنوراو  تشگ  نیرق  نادزی  ز  ویرغ ***  دش  رب  مالسا  رفک و ز  ز 
شورس  اب  نمرها  دش  کیدزن  هچ  شوجب ***  دمآ  ردنا  نامز  نیمز و 

دیود  رب  نایژ  ریش  هچ  وا  يوس  دیدب ***  نادیمب  ار  وا  هدازهش  هچ 
دش  کیدزن  هچ  نادزی  رون  واب  دش ***  کیرات  زور  نامد  ویدب 

نتسارآ  هنیک  ناینادزی  هب  نتساوخ ***  نیک  مزر و  زا  دش  نامیشپ 
راگزور  شدرگ  دش  تخس  وا  رب  راک ***  دش ز  شلد  تشگ و  تسس  شنت 

زیتس  زا  زیرگ  نادیم  دنیزک ز  زیرگ ***  نادیم  دیوج ز  تساوخیمه 
رارش  شتآ  قرب  یکی  وا  يوس  راقفلاوذ ***  نید  هاش  رمک  زا  دیشک 

دیرد  رب  مه  هراوس ز  دنمس و  دیشک ***  رب  نیک  ریشمش  هچ  وا  يوس 
دش  میب  رپ  رفک  رگشل  لد  دش ***  مین  ودب  هراوس  دنمس و 

ویرغ  دمآ  رب  رگشل  ود  بلق  ز  وید ***  كاپان  كاخ  رب  دیطلغ  هچ 
نیمالا  حور  ریبکت  زاوآ  ز  نیمز ***  نامسآ و  دش  زاوآ  رپ 

تساوخ  ریت  هم و  زا  اون  يداشب  تساخ ***  ریبکت  کناب  نایبورک  ز 
دش  زورون  زور  ناینادزیب  دش ***  زوریف  هدازهش  مزر  رد  هچ 
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راگدرک  رواد  ناهج  زا  هدش  رازن ***  راز و  سیلبا  شیج  همه 
( 350  ) هحفص زیرگ  رد  ور  راچان  دنداهن  زیتس ***  رپ  دب و  ویدب و  دش  نیمز 

دندش  نادزی  راکیپ  نازیرگ ز  دندش ***  نازیرکشا  وید  شیج  همه 
هاش  دروآ  زوس  ره  نازیرگ ز  هاوخ *** دروان  هاش  دب  تشد  نآ  رد 

امن  نادزی  يور  رد  تسد  هدش  يار ***  يور  وا  هک  وس  رهب  هدومن 
دنارن  شمزر  يوس  یسک  ناوید  ز  دنام ***  تشد  نآ  رد  اهنت  هدازهش  هچ 

ناینادزی  راتفر  نازیرگ ز  نایز ***  نادزی  دمآ ز  رد  ناویدب 
هاگدروآ  نمرها  دش ز  یهت  هار ***  دنتفرگ  ناشیا  لابندب 

هام  دیشروخ و  رون  وا  زا  یتفرگ  هاش ***  يور  دب  هدنشخرد  نادیمب 
زاین  یب  رواد  ناهج  لالج  زات ***  هکی  دب  راکیپ  نادیمب 

وا  يابیز  رسخر  وحم  هدش  وا ***  ياشامت  رد  همه  کیالم 
ناهد  رد  همه  تریح  تشگن  ارس  نامداش ***  همه  شیور  قیالخ ز 

لاخ  دنزرف  دوب  ار  هیواعم  لاگس ***  دب  نمیرها  تشز  یکی 
يرکیپ  رگشل  ياک  دیشورخ  يروای ***  همه  نازیرگ  شدیود 
یکدنا  لاسب  يارب و  دشاب  هک  یکدوک ***  زا  دنتفرب  نازیرگ 

دربن  مزر و  راکیپ  تسا  نیا  هن  درم ***  نادرم  نیئآ  تسا  نیا  هن 
تشگ  زاسمد  هدنبیرف  ویدب  تشگزاب ***  هدز  نیک  رپ  نیا  تفگب 

رو  هنیک  هدش  نادزی  يارادب  رخ ***  شاخرف  ناوید  تشز  یسب 
يور  ندرک  راکیپ  تشد  يوس  يوا ***  هارمه  دنتشگ  زاب  همه 

دندمآ  نیک  رپ ز  یلد  نادزی  ز  دندمآ ***  نید  هاش  يوس  نازارگ 
لاس  دروخ  یگدیشورخ  نادیمب  لاگس ***  دب  دب  نآ  مان  برح  شدب 

فال  ربک و  هگ  نیک و  ماگنهب  فانملادبع ***  دنبلد  طبس  منم 
یسب  یگنج  نادرگ  هدید  رگا  یسک ***  هدیدن  يارادمان  نم  وچ 
زیرگ  رد  نم  تشپ  یسک  هدیدن  زیتس ***  مزر و  ماگنه  هکنآ  منم 

راهنیز  نم  ریشمش  مدامد ز  راگزور ***  یمه  دهاوخ  هکنآ  منم 
نارک  ره  زا  دنزیرگیم  هر  ز  ناروآ ***  دنک  مزر  رد  هکنآ  منم 

نم  گنهآ  يارای  تسه  ارک  نم ***  گنج  زا  ياپ  یسک  درادن 
تخاب هرهز  نتخات  نآ  زا  دوخ  یلو  تخات ***  هاشنهش  يوس  نیا و  تفگب 

كردب مان و  برح  اب  ع )  ) هللادبع یبا  ترضح  رشحم  زور  عیفـش  رد و  هیح  ردیح  ۀنیـس  رورـس  ربمغیپ و  مشچ  رون  ۀبراحم  رد  راتفگ 
ار وا  نداتسرف 

راکشآ  دش  يو  رب  هک  میوگ  هچ  راگدرک ***  رواد  ناهج  وا  دید  هچ 
دید  هوک  نینهآ  یکی  نشوجب  دیرگنب ***  ناهج  هاش  يوس  رب  هچ 
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شرس  هدیسر  نادرگ  نودرگب  شرفغم ***  نشوج و  رپ  کشر  ناهج 
دوب  گنت  شرب  لابب و  یتیگ  ود  دوب ***  گنژرا  شقن  وا  دزن  ناهج 

داتف  شتآ  شناج  رب  هرابکیب  داهن ***  دب  نآ  دید  نآ  يوس  رب  هچ 
رب  موب و  روشک و  زا  مدنام  ادج  رسب ***  مناهج  دماک  تفگ  لدب 
راگزور  شدرگ  واب  دمآ  رس  راک ***  شتسد ز  وزاب و  دنام  ورف 

راد  تفگ  کلم  ریگ و  تفگ  کلف  راقفلاوذ ***  رمک  زا  دیشک  هشنهش 
دورد  ار  وا  داد  نیرفآ  ناهج  دورف ***  وزاب  ریشمش و  دروآ  هچ 

درک  میب  رپ  رفک  رگشل  لد  درک ***  مین  ودب  هراوس  دنمس و 
ویرغ  رگشل  نادرگ  دمآ ز  رب  وید ***  تشز  نآ  دیدرگ  كاخ  رب  هچ 

دندش  نازیرکشا  دوخ  رادرک  ز  دندش ***  نازیرگ  رگشل  هراب  رگد 
تفرگ  ایرث  ات  يرس  هژاوک  تفرگ ***  اج  نامسآ  رس  رب  نیمز 
دایز  دش  دب  یجک و  ار ز  نامز  داشگ ***  ینامداش  رد  هنامز 

تشز  وید  زا  دنام  یهت  هنامز  تشهب ***  مرخ  وچ  رسارس  دش  ناهج 
دیش  هدنبات  وچ  دش  ناهج  نادزی  ز  دیما ***  رپ  دش  رهد  ناینادزی  ز 

رامد  دمآ  رب  هرکی  رافک  ز  راوخ ***  داتفا  وید  نآ  هچ  نادیمب 
درکن  نالوج  تشد  نآ  رد  يراوس  درکن ***  نادیمب  ور  سک  چیه  رگد 

نارک  ات  نارک  زا  رفک  شیج  همه  ناروآ ***  دنک  دنتفرب  نازیرگ 
تسپ  دنتشگ  رافک  هژاوک ز  تسشن ***  ياج  هدرک  یلزنم  کی  ز 
نیرفآ  بآ  تفرگب  بآ  رس  نیسپ ***  دش  نانمیرها  تسد  زا  هچ 

تشذگ  رد  کلم  کلم و  هزاوک ز  تشذگ ***  رد  کلف  زا  نالی  شورخ 
شورخ  رپ  نامسآ  دش  ریبکت  ز  شورخ ***  دمآ  رب  کیالم  جوف  ز 

رگداد  رواد  ندید  یپ  رس ***  دروآ  رب  يروح  هفرغ  ره  ز 
دش  زوریف  مزر  رد  هدازهش  هک  دش ***  زورفا  یتیگ  نامز  نیمز و 

رشبلا  ریخ  طبس  دش  زوریف  هک  رگداد ***  رواد  دش  هاگآ  هچ 
تشگ  دایرف  زیرگ و ز  هار  ز  تشگ ***  داش  وا  يورین  هشنهش ز 

تخوس  رافک  هدازهش  غیت  زا  هک  تخورف ***  رب  وا  زا  یتیگ  هاش  خر 
هاش  هدازهش  کیدزنب  دمآ  هچ  هاگبآ ***  يوس  دش  ناور  هشنهش 

تفرگ  رس  زا  ندناوخ  نیرفآ  واب  تفرگ ***  رد  ربب  ار  رسپ  یمارگ 
تسدب  ار  یبن  تعافش  دیلک  تسلا ***  زورب  دمآ  وت  زا  يا  هک 

يرواد  ناکم  نوک و  سکع  نآ  زا  يروای ***  امب  دیآ  وت  مزر  ز 
تست  رادید  هنامداش ز  نیمز  تست ***  راکیپب  ناج  نت  ار ز  ناهج 

درک  بآ  زا  رپ  ار  ناگدید  لد و  درک ***  باداش  هرهچ  وا  راسخر  ز 
راثن  شدرک  کشا  رد  ناگژم  ز  راوهاش ***  رد  خر  رب  تخیر  ورف 
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وا  زاوآ  اهلد ز  دنام  ورف  وا ***  زار  سک  تسنادن  رگشل  ز 
سب  تسناد و  دنوادخ  ادخ و  سک ***  چیه  ار  زار  نآ  تسنادن 
رسپ  یمارگ  يوس  دید  یمه  ردپ ***  مد  ره  کشا  زا  رپ  مشچ  ز 

درک  دایرف  رپ ز  نامز  نیمز و  درک ***  دای  اونین  ۀصرع  زا  هچ 
راز  راک  یپ  زا  نیک  تشد  نآ  رد  رامش ***  یب  رگشل  نآ  دید  نایع 

وا  دنزرفب  اجنآ  رد  دیآ  هچ  ور ***  دنوادخ  يوس  دنرآ  هک 
مدمآ  شورخ  اون و  رد  ین  وچ  مدمآ ***  شوجب  لد  اونین  زا  هچ 

اون  ین  زا  گنت  لد  زا  مدز  اونین ***  زا  متشگ  اون  رد  ین  وچ 
نوگژاو  شدرگ  نیا  راسنوگن  نوگن ***  رس  وش  هرابکی  خرچ  يا  هک 

تسین  وت  دارم  رب  یتسار  هر  تسین ***  وت  راک  چیه  يورجک  زا  زج 
ناتسار  خر  ندیدب  یهاوخن  ناتسادمه ***  وت  یناتسار  اب  هن 

تسیرگوداج  وت  زا  ناتسار  اب  هک  تسیورجک ***  یجک و  وت  راک  همه 
دایب  مراین  زگره  وت  راک  ز  داهن ***  جک  يا  تسا  یجک  وت  راک  هچ 

ناتساران  راک  ناتسار  اب  هک  ناتساد ***  یکی  میآ  رس  یتفگش 
(351  ) هحفص داد  جاراتب  رسارس  ار  هپس  داهن ***  دب  نآ  دنه  ةداز  نوچ  هک 

نیبم نید  لها  رب  ار  بآ  نتفرگ  نادیم و  زا  ماش  رگشل  ندرک  تمیزه  نایب  رد 

تسیرگ  نوراو  وید  ناینادزی  ز  تسیرگ ***  نوچ  هگمزر  نآ  میوگ ز  هچ 
رس  كاخ  رپ  كاخ و  رپ  يور  رس و  رمک ***  هتسسگ  حیلس و  هتسکش 

تسشن  رتورف  اجنآ  لزنم  یکی  تسکش ***  دمآ  وید  رب  هچ  نادرم  ز 
ویدخ  ناهیک  راکیپب  مزرب و  وید ***  هراکمتس  درآ  بات  اجک 

هنت  کی  نت  اجنآ  ردنا  تسشن  هنب ***  هاپس و  هداد  جاراتب 
ماما  ناهیک  راکیپ  مزر و  یپ  ماش ***  رصم و  زا  تساوخ  هپس  وس  رهز 

تشرس  دب  نآ  دنام  ورف  اهنت  هک  تشز ***  ناوید  هرن  نوچ  دندینش 
ادخ  رواد  مزر  رد  هتسب  رمک  يار ***  هنوراو  وید  یسب  وس  ره  ز 

شوگ  هنیک  نیرفآ  ناهج  اب  همه  شورخ ***  دمآ  رب  ناشیک  دورمن  ز 
رامش  نارگ و  زا  نورب  شرامش  راز ***  راک  یپ  دمآ  رگشل  یکی 

وجگنج  همه  نادزی  يارادب  وخ ***  وید  همه  داهن و  دد  همه 
وید  تشز  نآ  دش  نادزی  يوس  رگید  ویرغ ***  رپ  رد  تشد و  دش  شیج  ناز  هچ 

تشگ  زاب  هگمزر  رد  نیفصب  تشگ ***  دروآ  مه  ناراس  وید  اب  هچ 
نیمز  نامز و  دش  هیس  ناشیز  هک  نیمزرس ***  نآب  دمآ  رگشل  یکی 

تسرد  وت  زا  مه  هتسکش  وت  زا  مه  تست ***  رادرک  هک  یتفگش  دش  ناهج 
نوخ  رپ ز  اه  هدید  وت  راتفر  ز  نوگژاو ***  يا  تراتفر  میوگ ز  هچ 
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دشک  رذآب  ار  ادخ  لیلخ  دشک ***  رگشل  دورمن  وت  راک  ز 
نامک  زا  گندخ  نادزی  يوس  دنز  نامسآ ***  يوس  رب  دور  نیک  زا  رپ 

تسین  هدرپ  نیا  رارسا  يوس  ره  ز  تسیک ***  هدرپ  نیا  رد  ناک  یسک  دنادن 
مج  يوس  دشک  رگشل  كاحض  هک  مد ***  زار  نیا  زا  دروآ  رد  ناوتب  هن 

بت  هب  اه  نت  هداتفا  زار  نیا  زک  بل ***  میئاشگ  رب  نوچ  نیا  زا 
وخ  تشز  نآ  زا  نادد و  راک  ز  ور ***  میرآ  نتفگ  يوس  رب  نونک 

دیشک  رگشل  دنوادخ  مزرب  دیسر ***  نیفص  يوس  رگد  راب  هک 
راز  راک  هگ  ردنا  رگشل  نآ  هچ  راگزور ***  ةدننیب  ود  هدیدن 

دابب  هداد  مالسا  شیک  همه  داهن ***  دد  همه  يوخ و  وید  همه 
زیت  ریشمش  هدرک  ادخ  مزرب  زیتس ***  رد  دوخ  دنوادخ  اب  همه 

دوبن  هنایم  رد  نامز  نیمز و  دوبن ***  هرامش  نارگ و  ار  هپس 
نیمز  نامز و  ناشیا  زا  دش  هیس  نید ***  كاپان  وید  رگشل  سب  ز 

دروجال  دبنگ  هن  هرابکیب  درگ ***  هرکی ز  هداتفا  هک  یتفگ  وت 
باتب  هداتفوا  نیمز  نامز و  باتش ***  گنرد و  يوهیاه و  سب  ز 

شوگ  دادیب  خرچ  ناینادزیب  شورخ ***  ناغف و  رپ  ناهج  ات  ناهج 
گنرش  نوخ  رپ  دیشروخ  دروآ  رب  گنر ***  ود  نامسآ  رگد  زور  هچ 

نارک  ات  نارک  زا  نیک  نوخ  همه  نامسآ ***  نماریپب  دش  نایع 
دندمآ  شورخ  رد  نادد  نادر و  دندمآ ***  شوجب  هیور  ود  رگشل  ود 

رهچ  میب  زا  دیشروخ  دیشوپب  رهپس ***  هن  نماد  دش  درگ  زا  رپ 
نامسآ  نماد  رد  هلوغیب  هب  نانس ***  ریت و  میب  زا  دش  هراتس 

ناهن  یناهن  دش  نیمز  ریزب  نامسآ ***  رب  میب  سب  بکاوک ز 
اورنامرف  مارهب  ناویکب و  اوه ***  نانس و  كون  ریت و  رس 

مژد  میب و  نازرل ز  تشگ  ناهج  مد ***  هدروآ  رب  ناوید  يوس  ره  ز 
داب  درب  نیرب  خرچ  ياهنوسف  دایز ***  دوخ  شدرگ  هدش  ار  کلف 

ناکم  رب  ناکمال  زا  دنداتف  نایبورک ***  میب  تریح و  سب  ز 
لعفنم  ردق  اضق و  شدرگ  ز  لجخ ***  قیالخ  راک  کیالم ز 

باتفآ  باجح  ردنا  مرزآ  ز  باجح ***  خر  رب  مرش  زا  هتسب  کلف 
رون  يایرد  هتفر  ورف  تملظب  روک ***  رهد  نشور  ةدید  هدش 

نک  شومارف  یتیگ  ود  راک  ز  نک ***  شوگ  ناتساد  نیا  وت  میوگ  هچ 
رو هنیک  نمرها  رگد  يوس  ز  رگداد ***  رواد  فص  وسکی  ز 

نیعل سیلبا  ندومن  يداش  نید و  لها  اب  هیواعم  رگشل  ندش  لباقم  نایب  رد 

ویدخ  ناهیک  شیج  رگد  يوس  ز  وید ***  كاپان  شیج  همه  یئوس  ز 
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شورخ  رد  نیرب  تشهب  وسکی  ز  شوج ***  دروآ  رب  خزود  يوسکی  ز 
رگداد  رواد  نمیرها و  ز  رگیدکی ***  اب  دنداتس  لباقم 

شوک  دادیب  خرچ  هدش  یه  یه  هک  شورخ ***  نودرگب  ناهیک  دمآ ز  رب 
رهچ  هرابکی  رهم  زا  هتسب  ورف  رهم ***  مرزآ و  مرش و  خر  هدرتس ز 

شورخ  ناغف و  دز  ناکم  نوکب و  شوج ***  سیلبا  دروآ  رب  يداش  ز 
متسارایب  لد  وز  هچ  ره  همه  متساوخیم ***  هچنا  ماکب  دمآ  هک 

وید  داتسا  دنوادخ  مزرب  ویر ***  رکم و  زا  هک  متسد  دار  نیا  رم 
نم  ماجنارس  دش  اهر  یتشزب  نم ***  ماک  رب  هتشگ  نم  راک  همه 

متخیر  اهگنر  رشب  رهب  ز  متخیگنا ***  رب  یگنر  گنر  نیا  وچ 
يارگ  نیک  دد  وید و  دوش  نادزیب  يادخ ***  مزرب  دیآ  نمیرها  هک 

یشک  رگشل  رادادب  مدومن  یشک ***  رس  نیک  نادزیب ز  مدومن 
ادخ  رواد  يوس  مشک  رگشل  هک  اجب ***  مشابن  زگره  هنیک  نیا  وچ 

دیمچ  مماکب  نادرگ  نودرگ  هک  دیشک ***  رب  ناغف  لد  زا  نیا و  تفگب 
وس  راچ  زا  دنتشگ  عمج  یسب  ور ***  هنوراو  سیلابا  نودرگب 

دنژن  وید  شیدنا  دب  نآ  داهن  دنلب ***  هوک  يالاب  بط  یکی 
راگزور  زا  متسجیم  هچ  ره  همه  راکشآ ***  دش  هک  يداش  زور  لهد 

دروجال  دبنگ  هن  لها  لد  دردب ***  دمایب  شسوک  زاوآ  ز 
ياج  دمآ ز  رب  ناداز  وید  لد  يار ***  كاپان  وید  رگشل  لد 

دندمآ  شوجب  لد  نمرها  يوس  دندمآ ***  شورخ  رد  یلد  نهآب 
راگزور  شدرگ  نوگژاو  نیا  زا  راک ***  لد ز  مه  نید و  دش  هک  میوگ  هچ 

تساخ  روش  نامسآ  یفص  ره  زا  هک  تسار ***  راکیپ  تشد  رد  تشگ  فص  ود 
دیلپ  تشز و  وید  نایع  وسکی  ز  دیجم ***  يادخ  لالج  فص  کی  ز 

رشبلا  ریخ  يامیس  رادومن  رگداد ***  رواد  خر  فص  کی  ز 
دوب  سیلبا  يور  وا  زا  نایامن  دوب ***  سیبلت  رکم و  همه  فص  کی  ز 

نامسآ  هن  لها  ۀلبق  هدش  ناینادزی ***  نادزی و  كاپ  فص 
ادخ  رون  نشور ز  بلق  هدش  اج ***  درک  هپس  بلقب  هشنهش 

رگ  هولج  دحا  تشدب  دش  رگد  رشبلا ***  ریخ  هدنز  دش  هک  یتفگ  وت 
ادخ  رون  بلق  رد  تشگ  نایع  امن ***  دوخ  وا  يور  دش  بلق  رد  هچ 

دومن  یئایربک  ةولج  رگد  دوبک ***  ناهج  نشور  تشگ  وا  رب 
دوب  گنث  وا  يالاب  دق و  رب  هک  دوب ***  گنت  نآ  زا  ار  شتماق  یلو 

( 352  ) هحفص
گنن  وت  راک  ار ز  نمرها  لد  گنرد ***  دب  ارم  راک  وت  زا  يا  هک 

رامد  فلاخم  شیج  يرآ ز  رب  راز ***  راک  يوس  یمارخ  رگ  دزس 
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رگداد  رواد  ناهج  اب  هدش  رس ***  هریخ  ودع  هاپس  بلق  هک 
زاسب  نمشد  دراک  نیک  ریشمشب  زات ***  بلق  يوس  نیک  زا  رپ  نونکا  وت 

رس  شرع  رب  هتفگ  ناز  تشارفا  رب  ردپ ***  زار  دینشب  هچ  دمحم 
زاین  یب  رواد  رگداد  رب  زامن ***  شدرب  تشگ و  نانک  شیاین 

ردپ  یمارگ  يا  تفگ  دیشورخ و  رس ***  كاخ  زا  هچ  نایرگ  دروآ  رب 
رصب  نشور  هتشگ  ترد  كاخ  ز  رس ***  ناج و  نت و  اداب  وت  يادف 

راثن  تیاپب  مزاس  هکنآ  زجب  راکب ***  دیاین  رب  نتب  ناج  ارم 
گنردیب  هگمزر  يوس  دش  ناور  گنج ***  ناتفخ  دیشوپ  نیا و  تفگب 

هام  دیشروخ و  راسخر  دیشوپب  هاپس ***  ود  ره  دمآ ز  ندیشورخ 
باتفآ  دیدپ  ان  نانس  غیت و  ز  بآ ***  رد  یتشک  وچ  نایاپ  داب  ناور 
رهم  دیشروخ  هدرک  ناهن  اهرپس  رهپس ***  هن  رس  زا  تشذگ  اهنانس 

باتفآ  باجح  رد  هپس  زا  هدش  باقن ***  نابات  هام  خرب  هدنکف 
دیسر  ناویکب  نادیم  كاخ  همه  دیسر ***  نادیم  يوس  رب  هدازهش  هچ 

هاوخ  دروان  كاخ  رد  تشگ  ناهن  هاگدروآب ***  نیک  رپ  دیزات  هچ 
رهچ  دیشروخ  هام  یکی  دش  نایع  رهم ***  هام  خر  ناهنپ  تشگ  رگا 

باتفآ  نآ  هچ  نادیمب  دمآ  رب  باجح ***  رد  دش  مرش  زا  دیشروخ  هچ 
راهنیز  هلان  زا  رپ  دش  نیمز  راک ***  شرون ز  دش ز  نمرها  لد 

بیکش  ربص و  تفر  لد  ارنادد ز  بیهن ***  ناوید  شیج  رد  داتفا  رد 
دش  درد  زا  رپ  ناناولهپ  لد  دش ***  درز  همه  نارادمان  خر 

دایز  دش  نیک  مسر  هر و  ارنالی  داتف ***  لزلزت  نادرگ  يوزابب 
دش  هریت  اه  هدید  وا  راسخر  ز  دش ***  هریخ  اه  هدید  وا  رادید  ز 
دش  راک  زا  هدید  شندید  زا  هک  دش ***  رادومن  يراوس  نادیمب 

رگیدکی  اب  دنتفگ  زاوآب  رخشاخرف ***  ناوید  تشز  همه 
تسردیح  نیک  تشد  رد  هک  یئوگ  وت  تسروآ ***  مان  درگ  نیا  بات  ارک 

یمه  دلانب  شغیت  هنامز ز  یمه ***  دلابب  شدوجو  زا  دوجو 
تسکش  نودرگ  نادرگب  شدرگ  ز  تسپ ***  خرچ  وا  يالاو  يالاب  ز 

دندش  ناسرت  هشیدنا  میب و  زا  رپ  دندش ***  ناساره  رگشل  ناریلد 
تسروآ  گنج  راکیپب  ردیح  وچ  تسردیح ***  هداز  وک  تفگ  یکی 

تسوا  يوزارت  رد  کبس  یتیگ  ود  تسوا ***  يوز  اب  يورین  بات  ارگ 
گنجب ار  ناوجون  نیا  داتسرف  گنن ***  مان  شدب  ردیح  گنج  نیا  رد 

یقش نآ  ندش  هتشک  هیواعم و  هاپس  زا  رفن  کی  اب  هیفنح  دمحم  ندومن  هبراحم  نایب  رد 

ریش  دننام  تسا  ریش  دنزرف  هک  ریلد ***  دش  وا  راکیپب  ناوتبن 
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تسکش  دمآ  رفک  رکشل  ابا  تسخ ***  راکیپ  ناناولهپ ز  لد 
دیرگنب  هپس  يوس  مشخ  زا  رپ  دید ***  هنوگ  نیز  هچ  ار  هپس  دبهپس 

گنرد  نتسب  گنج  رد  دیراد  هچ  گنج ***  راکیپب  شیوس  دیزات  هک 
ور  دندرک  راکیپ  مزر و  يوس  وا ***  راتفگ  هچ  رگشل  دندینش 
داژن  شناینایفس  يدوب ز  هک  داز ***  وید  کی  دمآ  رد  نادیمب 
نت  لیپ  رکیپ  وزاب و  يوق  نمرها ***  نوچ  لاپوگ  لاگنچب و 

راد  هزین  شکندرگ و  دنمرنه و  راوس ***  درگ و  رادهپس و  ریلد و 
يدب  ناساره  شبیهن  زا  گنلپ  يدب ***  ناسرت  وید  وا  دروآ  ز 

هوک  ناگنلپ  شدرگ  دزرلب ز  هوتس ***  نوراو  وید  وا  راکیپز 
تخاب  هره  زا  نتخاتنا  زا  نکیلو  تخات ***  هدازهش  يوس  نیک  مشخ  زا  رپ 

گنج  راکیپ و  راک  دش  تخس  وا  رب  گنت ***  دیدرگ  هدازهش  يوس  رب  هچ 
راز  راک  يوس  ناسنیدب  يزات  هچ  راوس ***  هدیسر  ون  یگدیشورخ 

ناروآ  مان  راکیپ  یئوج ز  هچ  نارکیب ***  رکشل  نیا  وت  ینیبن 
هنن  کی  نت  ناریلد  مزرب  هنب ***  زا  یتخات  نورب  اهنت  وت 

ور  هدروآ  رگشل  نارگیب  نیاب  وجشاخ ***  رپ  هچ  زا  يدش  اهنت  هب 
تخس  وت  اب  ادخ  رهق  دیدرگ  هک  تخب ***  هریت  یک  تفگ  نینچ  هشنهش 

راک  دنوادخ  دزن  تسیروم  وچ  رامش ***  یب  رگشل  نیا  هکینادن 
روک  تشدکی  وچ  شدزن  روک  کی  هچ  روشب ***  دمآ  ردنا  نایژ  ریش  هچ 

ناشک  رگشل  هن  دنامب  رگشل  هن  ناشن ***  دب  دب  يا  نونک  ینیبب 
رامشیب  رگشل  نیو  وت  یباین  راکبان ***  يا  نم  غیت  یئاهز ز 

منک  یسوم  راک  ناینوعرفب  منک ***  اضیب  تسد  نونک  ادیوه 
لیف  باحصا  منامن ز  یناشن  لین ***  دور  نوخ  منار ز  تشدنیا  رد 

راکشآ  يردیح  دی  ددرگ  هچ  رامشیب ***  رگشل  نیاب  دیآ  هچ 
دیرپ  شدیلپ  مسج  شناور ز  دینش ***  نیا  ناشندب  نآ  هاش  زا  هچ 
ریش  لاگنچب  هداتف  يروم  وچ  دیلپ ***  نآ  دید  راوخ  نتشیوخ  نت 

داش  زاس  ارمرم  دوخ  مان  زا  هک  داشگ ***  خساپب  ارنابز  یمرنب 
تسیچ  وت  ماک  راکیپ  مزر  نیا  رد  تسیچ ***  وت  مان  هک  منادب  ات  وگب 
تخر  دنب  رب  دابآ  تنحم  نیزوت  تخب ***  روش  یک  دیدنخب  هشنهش 

ناشکندرگ  دش ز  مک  وت  مان  هک  ناشن ***  مان  وت  ممانز  یئوج  هچ 
رامشیب  رگشل  نیا  غیت و  نم و  راپسیپ ***  نک و  خزود  يوس  یئوت 

لال  هشیدنا  میب  زا  دش  خساپب  لاگس ***  دب  نآ  هاش  زا  دینشب  هچ 
دیشک  رد  مد  دیزرل  دیسرت و  هک  دید ***  هچ  هشنآ  يورین  میوگچ ز 

دش  راز  وا  راکیپ  مزر و ز  ز  دش ***  راک  زا  شیناولهپ  لد 
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ناور  دشن  اور  شمسج  یتفگ ز  وت  ناوریب ***  نت  اج  رب  دنام  ورف 
راز  راک  زا  ددرگ  رب  مزرآ  یب  راهنیز ***  زا و  دهاوخ  تساوخیمه 

گنچ  درک  وا  دنبرمک  رد  ورف  گنت ***  تشگ  نآ  يوس  رب  هدازهش  هک 
نیمز  رب  دزود  رب  نامسآ  يوس  نیز ***  تشپ  زا  شدرک  ادج  يراوخب 
ناج  یلاخ ز  تشگ  شا  هریت  نت  ناوختسا ***  شرب  رد  دش  دروخ  همه 

هامب  دمآ  رب  رگشل  ود  ویرغ  هاگمزر ***  رد  وید  نآ  هتشک  دش  هچ 
تساخن  رب  یئ  هلان  نانمیرها  ز  تساوخ ***  ریبکت  کین  ناینادزی  ز 
دندش  ناداش  هاشنهش  راک  ز  دندش ***  نادنخ  داش و  همه  کیالم 
راز  راک  نآ  زا  دنتشگ  راوخ  همه  راز ***  دنتشگ  رافک  شیج  همه 

درز  راسخر  ود  سک  ره  تفگ  یمه  درد ***  رپ ز  یلد  اب  رگیدکی  يوس 
تس  رواخ  روخن  وچ  هگمزر  رد  هک  تسا ***  ردیح  ةداز  لد  ریش  نیا  هک 

نیرفآ  ناهج  وا  اب  رای  دوب  نیگ ***  مزر و  دوب  ناسآ  هن  وا  ابا 
( 353  ) هحفص وگتفگ  رد  دنداتف  یناهن  وا ***  يور  زا  رفک  رگشل  همه 
نیرفآ  شرع  دوب  ناکم  نوکب و  نیمز ***  رب  وا  جات  زا  یکرت  ره  هک 

تساجک  فص  نآ  دننام  تفگ  کلف  تسار ***  دیدرگ  تشد  نآ  رد  فص  نآ  هچ 
دش  رادیدپ  یئادخ  لالج  دش ***  رادومن  یئایربک  فص 

کلم  كولم و  يامنور  فص  هچ  کلف ***  نایبورک  کشر  فص  هچ 
دوب  شرف  وا  يایرد  شرع  فص  هچ  دوب ***  شرع  فرش  زا  وا  شرف  فص  هچ 

امن  ور  وزا  نادزی  يور  فص  هچ  ادخ ***  لالج  ادیوه  وز  فص  هچ 
لیئربج  يرکاچ  شنماریپب  لیلج ***  يادخ  فص  نآ  يارآ  فص 

نارواد  رواد  يرواد  یپ  ناروآ ***  گنج  وچ  فص  رس  هداتس 
ربش  ریبش و  حلسم  هداتس  رگداد ***  رواد  نماریپ  هب 

زاس  راک  رواد  رگداد  يرس  زاب ***  هدرک  رگن  نادزی  مشچ  همه 
رگداد  رواد  زج  دندیدن  ردپ ***  يور  دندید  هدید  نآب 

دوبن الاب  دق و  ماق و  نآ  زج  دوبن ***  ادیپ  چیه  ناکم  نوکب و 

رادمان نازرابم  راکش و  ریش  ناریلد  و  ع )  ) ریما بانج  ندومن  فیصوت  نایب  رد  راتفگ 

سب  دندید و  يور  نآ  يوس  ره  ز  شکچیه ***  دبن  ادیوه  وا  زجب 
دوب  گنت  نیرفآ  ناهج  رب  ناهج  دوب ***  گنژرا  شقن  نیمز  نامز و 

دیرخ  نیب  ادخ  مشچ  هک  ره  رگد  دیدن ***  وا  يوس  ناشیا  زج  یئوسب 
راگدرک  خر  نوچ  دوش  ادیوه  راکشآ ***  رهدب  ددرگ  هچ  ات  نیبب 

لیئربج  وا  رب  هدید  ود  هدوشگ  لیلج ***  بر  شرع  نماریپ  ز 
بجع  راک  یتفگش ز  مدامد  بل ***  هدوشگب  لاکیم  لیلهتب 
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سانشنادزی  میتسرپ و  نادزی  هک  ساپس ***  نادزی  يارادب  هدومن 
نامگ  ردنا  هداتفا  تاذ  نآ  زا  نامز ***  نیز و  رد  کلم  كولم و 

لامه  درادن  نکیلو  دشابن  لاثم ***  یب  رواد  نیاک  میناد  هک 
فدص  هن  نیا  رد  درادن  وا  نوچ  هک  فص ***  لها  زا  دوب  کی  دمحم 

هاگیاپ  ارو  نادزی  کیدزنب  هاش ***  دنزرف  دنوادخ و  نیزگ 
نیرفآ  ناج  رادناهج  دومن  نیزگ ***  ار  وا  هک  کلام  دوب  رگید 
ناینادزی  راسخر  دیشروخ  وچ  نایع ***  فص  نماد  رد  دوب  رگد 
نیرفآ  ناهج  يادف  ناج  همه  نید ***  دنوادخ  امن و  دوخ  همه 

هاگراب  هن  بیز  ناشیوم  همه  هام ***  دیشروخ و  کشر  ناشیور  همه 
دورد  ناشیاب  مدامد  نادزی  ز  دوجس ***  رد  ناشدزن  رد  هچ  ره  همه 

ناشراک  زا  داش  نیرفآ  ناهج  ناشراسخر ***  یتیگ ز  رون  زا  رپ 
هام  هدنشخر  دیشروخ و  رتارف ز  هاگیاپ ***  يرورس  زا  هتسج  همه 

نیرفآ  ناج  صاخ  ةدنب  همه  نیرفآ ***  ناهج  راد  زار  همه 
زامن  رد  ناشهاگدرب  هداتس  زارب ***  هراتس  اب  همه  اهنانس 

هتفای  وا  زا  رون  نیرب  رهپس  هتفات ***  ناشیور  زا  هک  يرون  ز 
کلم  كولم و  ره  تریغ  همه  کلف ***  نایبورک  کشر  همه 
نانس  كون  ریت و ز  ناکیپ  ز  نامسآ ***  زا  گنر  همه  هدودز 

کمسلا  حمر  اهنانس ز  نامک و  کلف ***  نامک  ناشیا  يوزابب 
نامسآ  هن  نیسوق  کشر  هدش  نامک ***  سوق  ود  ناشیا  يوزابب 

اپ  ریز  رب  خرچ  رس  هداهن  يارگ ***  رس  کلف  رب  ناش  هزین  رس 
هتخیر  ورف  نودرگ  زغم  رس  ز  هتخیگن ***  ارب  نوچ  سرف  نادیم  ز 

مادم  نودرگ  ماج  يدش  نوخ  زا  رپ  ماین ***  زا  غیت  هچ  يریلد  هدیشک 
دنبب  يدیشک  ازوج  دنب  رمک  دنمک ***  يدنکف  رب  رمک  زا  يوگ 

یتخادنا  شنوماهب  نودرگ  ز  یتخا ***  غیت  مارهبب  يدیشک 
ناشن  ناویک  ریت و  يدش  شریت  ز  نامک ***  نوچ  یسک  رب  نیک  يدیشک ز 

یتخاس  نامسآ  نیمز  مس ز  ز  یتخات ***  نیک  تشد  رد  وچ  يدنمس 
یگرابکیب  يدنکف  رکیپ  ود  یگراب ***  یتخاتیم  هچ  يراوس 

ناشکهک  تنیز  ناوگ  نامک  ناشن ***  ایرث  ناریلد  ریت  ز 
یشک  رس  ناشیار  زا  يدرک  رگا  یشک ***  رجنخ  مارهب  هب  يدومن 
ور  هدروآ  كاپان  يوس  ناهج  وج ***  هنیک  نیک  نادیمب  ياراوس 

نانس  كون  ریت و ز  راکیپ  ز  نامسآ ***  زا  هتشگ  نوگن  ایرث 
اج  هدرک  نامسآ  رس  رب  نیمز  اپ ***  داب  مس  نانس و  بعک  ز 

گنرد  ارنامز  باتش و  ار  نیمز  گنچ ***  دالوف  ناهالک  نهآ  ز 
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فرب  ناراب و  دیراب  تشد  نآ  رد  فرگش ***  دمآ  رد  يربا  هک  یتفگ  وت 
دش  رادیاپان  هم  رهم و  خر  دش ***  رات  هریت و  ناهج  رگشل  ز 

هام  رهم و  خر  ناشخرد  وس  ره  ز  هاش ***  رادناهج  هاپس  رد  یلو 
نیما  لیئربج  دب  رادملع  نیرفآ ***  ناج  مکح  زا  شیج  نآ  رد 

نیلسرملا  دیس  تیار  کلم  نیمز ***  رد  هتشارفا  رب  وس  ره  ز 
رشبلا  ریخ  تشگ  دحا  تشدب  رگداد ***  رواد  هدمآ  دیدپ 

نیمز  نامسآ و  هدش  یتفگش  نید ***  هاشنهش  لالج  رف و  ز 
يرتشم  هم و  ناویک  مارهب و  هچ  یهدنامرفب ***  رس  همه  هداهن 

کلف  متفهب  ات  نیمز  متفه  ز  کلم ***  فص  افص  حلسم  هداتس 
رپس  نانس و  هتفرگ  کیالم  رشبلا ***  ریخ  مصخ  نتشک  یپ 

راگزور  دهد  نامرف  هچ  ات  نادب  راظتنا ***  رد  هدید  همه  هداتس 
زیت  غیت  ناروآ  گنج  وچ  هدیشک  زیتس ***  دربن و  رپ  همه  نمشدب 

رگ  هولج  هدش  نیک  زا  رپ  نمشدب  رگداد ***  رواد  ةدومرفب 
رشب  زا  ام  میدوب  شاکیا  هک  رگداد ***  يوس  ور  همه  ار  کلم 

ادف  دوخ  نت  ناج و  میدومن  يارگلد ***  همه  فص  نآ  نامادب 
رامش زور  ناقیفر  زا  دوب  راذگهر ***  نآ  رد  دتفا  هک  نت  ره  هک 

راز راک  نادیمب  هیفنح  دمحم  نتفر  نایب  رد  راتفگ 

وا  شیج  ةدادرس  میدرگ  هک  وزرآ ***  نیمه  ار  ام  تسه  لدب 
نیرق  دش  مهب  ربارب  اجکیب  نیک ***  رفک و  فص  نوچ  هگمزر  نآ  رد 

لاگس  دب  نمیره  يوسکی  ز  لالجلاوذ ***  رواد  ناهج  وسکی  ز 
شورخ  رپ  نامسآ  ناغف  رپ  نیمز  شوجب ***  دمآ  رب  رگشل  ود  ناز  نیمز 
گنر  ود  وید  یتیگ ز  دیزرلب  گنر ***  هدنشخر  دیشروخ  يور  زا  دش 

هاگراب  هن  لیز  هدش  فک  زا  رپ  هامب ***  ناویک  دمآ ز  ندیشورخ 
راگدرک  رواد  اب  مزر  یپ  راکبان ***  نمیرها  شیج  همه 

دنژن  وید  هریخ  هدش  نادزیب  دنلب ***  هتوک  تسد  همه  هدومن 
دید  همیسارس  ار  نمرها  فص  دیرگنب ***  نوچ  بلق  رب  رادناهج 

وگزار  دش  رهم  رس  زا  واب  ور ***  دروآ  دنزرف  كاپ  يوس 
( 354  ) هحفص

هامب  دش  رب  وید  دد و  ویرغ  هاگمزر ***  نماریپ  هگان ز  هک 
تشرس  یتشزب  شرهپس  یتفگ  هک  تشز ***  وید  یکی  نادیمب  دمآ  رب 

نمرها  نت  نیگآ  نهآ  هدش  نت ***  هدیشوپب  نهآ  دالوپب و 
وید  هنوراو  تشگ  ناینادزیب  ویر ***  رکم و  زا  رپ  نادیمب  دمآ  رد 
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دابب  دش  نید  نارادمان  لد  داهن ***  دب  نآ  لاپوک  لای و ز  ز 
دوبن  يریلد  ناریلد  رد  وا  وچ  دوبن ***  يریظن  یتیگب  ار  وا  هک 
لین  يایردب  يدنکف  یتفرگ  لیپ ***  هدنز  رس  درگ  هگ  دروآب 

ناشن  نودرگ  سوق  يدش  شریت  ز  نامک ***  ریت و  هچ  وزاب  يداشگ ز 
دنبب  نودرگ  خرچ  رس  يدنکف  دنمک ***  يدنکف  رب  رمک  زا  وا  هچ 

یتخادنا  ردنا  ریزب  هراتس  یتخآ ***  نارگ  زرگ  هچ  نادیمب 
دنچ  نوچ  زا  هدرک  رذگ  یتشزب  دنژن ***  وید  لاپوکب  لایب و 

تشهب مرخ  تشگ  نیرق  خزودب  تشز ***  وید  نآ  هچ  دمآ  هاش  يوس 

نایفسوبا ناشیوخ  زا  یکی  ندمآ  نادیمب  نایب  رد  راتفگ 

لامه  يرادن  یتیگب  یئوگ  هک  لاس ***  دروخ  كدوک  ياک  دیشورخ 
یتخآ  نیک  غیت  نم  روپ  يوس  یتخات ***  ام  مزر  يوس  اهنتب 

هاگمزر  رد  هتشک  دش  وت  غیت  ز  هام ***  وچ  یناوج  نایفس  دالوا  زا 
ترکیپ  نیک  تشدنیا  رد  دطلغب  ترس ***  دیآ  ردنا  كاخب  نونکا  مه 

دوش  نایرگ  وت  رب  تردام  لد  دوش ***  نادیم  كاخ  ارت  رم  نفک 
ناوجیا  مشک  نادیم  نهپ  نیا  رد  نامگ ***  یب  ار  وت  ردارب  نوخب 
تسنم  راک  قلخ  ندروخ  نوخ  هک  تسنم ***  راکش  نارادمان  رس 

منک  نوگلگ  تشدنیا  وت  نوخ  ز  منک ***  نوخ  يراکبلط  نونکا  مه 
وج  شاخرپ  هک  ددرگ  هک  مزرب  وگ ***  زاب  دوخ  مان  نمب  نکیلو 

ور  دروآ  يو  يوس  دیدنخب  وا ***  راتفگ  هدازهش  دینشب  هچ 
راهنیز  ناشن  مان و  یئوج ز  هچ  راگزور ***  دب  نوراو  وید  يا  هک 

نم  زیرنوخ  غیت  نیا  يوس  نیبب  نم ***  زیت  رجنخ  نیاب  نک  هگن 
تسین  ریشمش  زرگ و  زجب  مناشن  تسین ***  ریت  رجنخ و  زج  مان  ارم 

داهن  ممان  زیرنوخ  رادناهج  داد ***  ریش  نوچ  رهد  ردام  ارم 
وج  زاب  نم  ریشمش  زرگ و ز  ز  وزرآ ***  ناشن  مان و  ياراد ز  هچ 

دیشک  رس  رب  شیناگدنز  طخ  دیشک ***  رب  نیک  غیت  وا  زا  دینشب  هچ 
تشذگ  نودرگ  خرچ  ةدرپ  هنز  تشگ ***  تسار  هش  تسد  زا  ریشمش  هچ 

دش  زیرنوخ  كاپان  وید  يوس  دش ***  زیت  یشتآ  شرهوج  رهز 
راز  راک  رد  داتفیب  همین  ود  راوس ***  دنمس و  دش  وا  برض  کیب 
غیرد  اغیرد  نآ  رد  ناوید  ز  غیت ***  برض  ناز  وید  نآ  داتفا  هچ 
هاگمزر  نآ  ردنا  نایمالسا  ز  هامب ***  دش  رب  ریبکت  کناب  سبز 

تشذگ  رد  کلف  خرچ و  هژاوک ز  تشذگ ***  رد  کلم  كولم و  زا  اون 
نامز  نیمز و  دش  رپ  ریبکت  ز  ناکم ***  ناکمال و  زا  دمآ  شورخ 
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تفگ  ریبکت  دیهان  رهم و  همه  تفنش ***  نایوگ  ریبکت  زاوآ  هچ 
نایز  دمآ  ردنا  نانمیرهاب  ناینادزی ***  دنتشگ  داش  همه 

دوبن  ینامداش  زجب  یتفگ  هک  دوزف ***  ینامداش  ناهج  رب  نانچ 
راز  نایرگ و  دنتشگ  هرابکیب  راگزور ***  دب  رافک  موق  ارو 

تشگ  گنج  ةدامآ  وید  رگید  تشذگ ***  رد  ناهج  زا  تشز  وید  نآ  هچ 
رس  همیسآ  تخات  ورف  نادیمب  رهگ ***  دب  گر  دب  نآ  شیوخ  دب  هک 

نیرب  شرع  دیدرگ  شوپ  هرز  نیزب ***  دش  رب  هاش  نانچنآ  دید  هچ 
نارگ  ات  نارگ  وس  ره  دندیسر  ناروشناد ***  دندوب  هچ  ره  رگید 

نیمالا  حور  لاکیم و  کشر  همه  نید ***  هاش  يوس  دمآ  رگشل  یکی 
رگداد  رواد  هدنب  همه  رگن ***  نادزی  امیپ و  شرع  همه 

نیرب  رهپس  زا  دندمآ  دورف  نیمز ***  رب  نایبورک  هک  یتفگ  وت 
نایبورک  هدیدرگ  شوپ  هرز  نایناحور ***  زاوآ  رپ  دش  نیمز 

نیمالا  حور  لاکیم و  وچ  یهاپس  نیک ***  غیت  ودع  مزرب  هدیشک 
تسد  ود  هداشگ  نادزی  مصخ  يوس  تسرپ ***  نادزی  نامیپ و  شرع  همه 

نیرب  دلخ  هدیسر ز  يرایب  نیزگ ***  نایسدق  همه  یتفگ  وت 
نایناحور  هدیدرگ  شوپ  هرز  نایناحور ***  زاوآ  رپ  دش  نیمز 

نیرب  شرع  ناکس  هچ  ره  همه  نید ***  هاش  رب  هتسب  رمک  يرایب 
رگداد  رواد  يرای  یپ  رشبلاوب ***  هرز  ریز  هتشگ  ناهن 

تامم  هار  هتسج  دوخ  نافوط  ز  تایح ***  هتسب  حون  نتخیر  نوخ  ز 
لیتق  ددرگ  هک  نادیمب  هدیسر  لیلخ ***  تایح  وا  تعلخ  سب  ز 

میبب  ار  ناینوعرف  هدنکفا  رد  میلک ***  اضیب  تسد  ون  هدوشگ ز 
راکشآ  يوسوم  دی  هدومن  راز ***  راک  رد  هتسب  رب  گنت  رمک 

نانس  غیت و  زرگ و  فکب  یتفرگ  نانک ***  نالوج  لیربج  لیئاکم و 
روح  ناملغ و  هدنگآ  نت  نشوجب  رون ***  ریز  رد  هلمج  ناهج  ات  ناهج 
تسیک  رادناهج  مکح  يارآ  رد  تسین ***  راک  ناهج  راک  هک  میوگچ 

دوب  نآ  دنک  شهاوخ  هچ  ره  همه  دوب ***  ناریح  لقع  وا  رادرک  ز 
نایع  شزار  جنگ  دش  هجنگ  رد  هک  ناهن ***  جنگ  روجنگ  تفگ  شوخ  هچ 

نتفای  ناوتیم  ار  هتشر  رس  هن  نتفات ***  ناوتیم  رس  هتشر  نیز  هن 
تسیرگ  دیاب  ماجنا  زاغآ و  هک ز  تسیچ ***  ماجنارس  منادن  میوگچ 

انگنت  ناز  دیدرگ  کشا  لد  هک  اشگ ***  لد  ةداب  ایقاس  هدب 
هد  مارآ  لد  ياون  ناز  ملد  هد ***  مارآ  نم  ناجب  یم  نآ  زا 

مدمآ  شورخ  رد  ناشک  يدرد  وچ  مدمآ ***  شوجب  نودرگ  روج  زا  هک 
نک  رادربخ  مناهن  زار  ز  نک ***  راک  ةراچ  ممخ  درد  ز 
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زیتس  نادرگ  نودرگب  مراد  هک  زیر ***  بان  یم  مخ  نآ  زا  مماجب 
تسرپ  یقاس  ناتسم  نادنر  وچ  تسم ***  بان  یم  ناز  نکب  منانچ 

زیر  زیر  منک  رسارس  ار  کلف  زیتس ***  تسد  خرچ  يوس  مرآ  رب 
منز  رد  نیک  شناورجک ز  نآب  منز ***  رب  مهب  وا  شدرگ  همه 

منکفا  كاخب  ار  وا  رهم  هم و  منکف ***  كاغم  رد  وا  ریت  خر 
دود  مارهب  ناویک  مرآ ز  رب  دوبک ***  خرچ  راسنوگن  میامن 

تخب  هریت  نآ  گنچ  زا  گنچ  مرب  تخس ***  دیهان  گنچ  رب  گنچ  منو 
يرتخا  کین  ار ز  وا  لزع  منک  يرتشم ***  رس  مرآ  ردنا  كاخب 

منز  ردنا  شتآ  نآ  رادرکب  منز ***  رس  رب  تسد  کلف  راک  ز 
مج  ماج  هدش  یمان  ماج  نآ  هک ز  مج ***  ماجزا  هک  یم  نآ  یقاس  هدب 

زیر  بان  یم  نآ  زا  مماجب  زیر ***  بآ  مرغاس  رب  ماج  نآ  ز 
ناور  درگ  هزات  ارم  یم  نآ  زا  نادواج ***  ناج  هداب  نآ  زا  مزاس  هک 

( 355  ) هحفص
رگید  یناور  نک  ناور  ممسجب  رگید ***  یناج  رآ  منت  رب  یم  ز 

تشیاسآ  رد  یتیگ  ود  یم  نآ  زا  تسا ***  شیاسآ  هدابنآ  زا  ارناج  هک 
دوبن  یناشن  مج  ورسخیک و  ز  دوبن ***  یناهج  یم  رگا  يدوبن 

نک  تسد  زا  منید  لد و  یم  نآ  زا  نک ***  تسم  ارم  یپایپ  ماج  ز 
یهگآ  مهد  ناتسرپ  یقاس  ز  یهر ***  یتیگب  میامن  ناتسم  ز 

ارس  تحدم  تسم  موش  یقاسب  امن ***  یم  مخ  نوچ  نوگ  لعل  مخر 
نک  هدامآ  راک  ما  هداب  نآ  زا  نک ***  هداب  زا  نم  درد  ياوادم 

ارس تحدم  تسم و  موش  یقاسب  اون ***  یتسمب  ناتسم  هچ  مرآ  هک 

شرازگ نید و  ناریلد  ندمآ  رب  اج  زا  نادیمب و  رافک  رگشل  ندیسر  نایب  رد  راتفگ 

مروآ  ناتساد  یکی  شزار  ز  روآ ***  نابز  رب  نخس  شحدم  ز 
يرگتحدم  تسا  دومن  نادزی  هک  يرتسگ ***  نخس  یحدمب  میامن 

مروآ  ناتساد  یکی  نادزی  ز  مروآ ***  ناتسار  مد  زا  نخس 
تسد  هدروآ  رب  شنیرفآ  يوس  تسه ***  هچ  ره  رگد  شنیرفآ  زج  هک 

دد  وید و  رگشل  اب  تفشآ  رب  دمص ***  يادخ  شیج  مشخ  زا  رپ 
ناهن  زار  زادرپ  زار  همه  ناوخ ***  دنوادخ  يارگ و  نید  همه 

راکشآ  يدزیا  هر  هدومن  راگدرورپ ***  هدرک  ادف  ناج  همه 
وید  تشز  نمیرها  مصخ  همه  ویدخ ***  ناهیک  شیج  اب  رای  همه 
دیسر  نادزی  كاپ  يوس  رگشل  هک  دیلپ ***  ویدب  دمآ  یهاگآ  هچ 

شوجب  دش  دد  وید و  وا  زاوآ  ز  شورخ ***  هدنمد  وید  دروآرب 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 909 

http://www.ghaemiyeh.com


نمرها  وا  زاوآ  ناشورخ ز  نمجنا ***  نانمیرها  هتشگ  همه 
دمص  يادخ  مزرب  ناویرغ   *** دد زو  وید  دمآ ز  رگشل  یکی 

شوک  دادیب  هلمج  ناینادزیب  شورخ ***  رپ  ناج  نیک  زا  رپ  لد  همه 
گنچ  گنچ  یپ  هداشگ  نادزیب  گنت ***  هتسب  رمک  نادزی  راکیپب 

رمک  هتسب  گنت  دد  وید و  یسب  رگداد ***  رواد  يزیرنوخب 
نوگژاو  دبنگ  يا  وت  رود  ز  نود ***  دزد  يا  دایرف  وت  راک  ز 

يروآ  دیون  نوراو  سیلباب  يروآ ***  دیدپ  نوراو  يود  یکی 
دنک  يزابتسد  ناینادزیب  دنک ***  يزاب  هابور  ریش  اب  هک 

ریس  دب  نمیرها  نادزی و  ز  رس ***  راتفگب  میاشگ  رب  رگ  و 
دشک  رس  ناینادزی  نادزی و  ز  دشک ***  رگشل  وید  رگد  راب  هک 

تسشن  رب  نیزب  نادزی  مزر  یپ  تسب ***  گنت  رمک  يوید  يوس  رهز 
يادخ  مزرب  هتسب  گنت  رمک  ياز ***  وید  همه  دش  نیمز  نامز و 

دوبن  ادیپ  چیه  دد  وید و  زجب  دوبناج ***  نیمز  يورب  یتفگ  وت 
دوب  روپیش  زاوآ  رپ ز  ناهج  دوب ***  روش  زا  رپ  ناوید  هنامز ز 

دش  ياسرف  وید  ناکم  ناهج و  دش ***  ياز  نمرها  نیمز  نامز و 
ریق  يایرد  هچ  رسکی  تشگ  ناهج  ریت ***  ریشمش  زرگ  رگشل و  سب  ز 

درک  دای  دحا  ردب و  یتیگ ز  هک  درک ***  دادیب  خرچ  ناهج  رد  نانچ 
راهن  لیل و  دیچیپب  رب  مهب  راگزور ***  دشلوه  تشحو و  زا  رپ 

تشگ  زاوآ  رپ  یلین  خرچ  همه  تشدب ***  نابسا  ناراوس و  کناب  ز 
دوبن  هنایم  رد  نامز  نیمز و  دوبن ***  هرامش  نارک و  ار  هپس 

دید  دالوف  هوک  نوچ  تشد  رد و  دیرگنب ***  هپس  نآ  رب  هچ  دمحم 
وگتفگ  ردپ  وا  اب  درک  نینچ  وج ***  زار  رسپ  دش  ردپ  يوسب 

راپس ناوید  راکیپ  مزر و  ارم  راگزور ***  رتهب  رتهم و  يا  هک 

ار وا  ردپ  نداد  تصخر  دوخ و  راوگرزب  ردپ  زا  داهج  نذا  هیفنح  دمحم  ندومن  تساوخ  رد  نایب  رد  راتفگ 

تخب  هریت  ارک  ددرگ  هک  منادن  تخس ***  تسیمزر  زورما  مزرنیا  هک 
داد  رای  واب  نتسج  مزر  یپ  داد ***  راکیپ  نذا  واب  هشنهش 

دنزگ  دیاین  نادزی  يورینب  دنژن ***  وید  ار ز  ام  دومرفب 
رگ  زوریف  میئام  ماجنا  رس  ررض ***  سب  ناینادزیب  دیآ  رگ 

نیمز  ددرگ  گنت  دحا  زور  وچ  نید ***  نادرم  دندرگ  هتشک  یسب 
ام  راک  یئوکین  رس  رب  دشک  ام ***  رای  دوب  نادزی  كاپ  یلو 

زاسمزر  دش  راکیپ  تشد  يوس  زار ***  دینشب  هچ  هفینح  دمحم 
تخاب  هرهز  نامسآ  وا  راکیپ  ز  تخات ***  راکیپ  يوس  نیک  رپ ز  وا  هچ 
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دیسر  ناویکب  ناراوس  شورخ  دیسر ***  نادیم  يوس  رب  هچ  ناشورخ 
دروجال  دبنگ  هن  تفر  هر  ز  درون ***  هر  دش  راکیپ  تسد  رد  هچ 

تسد  دنتسش  راکیپ  ناریلد ز  تسد ***  راکیپ  يوسنوچ  تشارفا  رب 
دیشک  رس  رب  میب  زا  خرچ  رپس  دیشک ***  رب  نایم  زا  زیت  ریشمش  هچ 

يوا  راک  زا  كاخ  رب  دنداتف  يوا ***  راکیپ  ارناج ز  دندرپس 
نارک  ره  زا  تشد  نآ  رد  شغیت  ز  ناروآ ***  مان  دنتشگ  هتشک  یسب 

راگزور  شدرگ  زا  دیسرتب  راک ***  دید  نانچنآ  نوچ  هیواعم 
دید  هتشک  ار  دنویپ  شیوخ  همه  دیرگنب ***  مژد  وید  هچ  وس  رهب 

شوگ  دادیب  ناوید  هرن  يوس  شورخ ***  لد  زا  وید  نوچ  دروآ  رب 
راز  راک  فص  رد  ناوج  نیا  يوس  راوس ***  لیخ  دیرات  هرابکی  هک 

دیروآ  درگب  ارناوج  نیا  رس  دیروآ ***  دربن  وا  اب  هرابکیب 
داتف  شتآ  رگشل  رب  هک  یتفگ  وت  داز ***  وید  گر  دب  نآ  راتفگ  ز 

شوجب  دمآ  رب  رگشل  يایرد  ود  شورخ ***  ناغف و  دمآ  رب  رگشل  ز 
نیمک  رد  ینمیرها  هشوگ  ره  ز  نیکب ***  يوید  يوس  رهز  دمآ  رب 

دنتخات  نیک  رپ ز  ناینادزیب  دنتخارفا ***  رس  نادزی  مزر  يوس 
راز  راک  شتآ  رو  هلعش  دش  هچ  راکشآ ***  دش  هچ  نادیمب  میوگ  هچ 

ناروآ  مان  ناشک و ز  ندرگ  ز  ناور ***  دش  نوخ  يوج  یکی  وس  ره  ز 
دوبک  رهپس  نیگنر  تشگ  نوخ  ز  دوبر ***  كرات  ریت  هزین و  رس 

نوخ  رایردب  روانش  شدنمس  نوگ ***  هلال  نیمز  دمحم  غیت  ز 
راب  دروآ  رس  ار  نامز  نیمز و  رازن ***  هر  رد  داتفیب  رس  سب  ز 

وید راکیپب  دش  ناور  هتشرف  ویرغ ***  دش  نایناحورب  ناوید  ز 

رافک اب  وا  يوگتفگ  نادیمب و  وا  نتفر  نرق و  سیوا  نتفای  تصخر  نایب  رد  راتفگ 

نرق  سیوا  ناشوج  ناشورخ و  نمجنا ***  مهب  رگشل  ودنآ  دید  هچ 
وج  هار  دش  كاپ  رواد  يوس  ور ***  تخورفا  رب  اج و  دمآ ز  رب 

( 356  ) هحفص دینش  تفگ و  درک  نینچ  ناناجب  دیسر ***  ناناج  يوسناج  رهم  رپ  هچ 
راکب  دیاین  لد  ربا  ددرگن  راثن ***  ناناج  هار  رد  هک  ناجنیا  رو 

دنک  نابرق  وت  ياپب  مد  نیا  هک  دنک ***  ناج  شیارآ  نت  يرمعب 
دیرگنب  وا  يوس  رب  رهم  زا  رپ  دینش ***  ار  وا  راتفگ  هچ  هشنهش 

رهم  هام و  تهگ  رد  مداخ  نیمک  رهپس ***  مشچ  هدیدان  وت  نوچ  يا  هک 
ادخ  رواد  يوس  امنهر  یئوت  امنهر ***  ناهج  ناورهر  رب  وت 

تسین  راکیپ  مزر و  وت  راوازس  تسیچ ***  رهب  زا  راکیپ  مزر و  ارت 
كاپ  ناج  تهر  راثن  اداب  هک  كاخ ***  دیسوب  زاب  نرق  سیوا 
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نرق  سیوا  نوچ  يروشناد  هک  ننملاوذ ***  هشنآ  دوب  هک  منادن 
راثن  ناج  یهز  ناتس و  ناج  یهز  راثن ***  وا  هر  رد  دوخ  ناج  دنک 
تفاتش  نایوپ  راکیپ  تشد  يوس  تفای ***  هاش  زا  راکیپ  نامرف  هچ 

راگدرک  هر  رد  ناج  هدرک  ادف  راسمرش ***  خرب  نامداش و  لدب 
درک  دای  نیرفآ  ناهج  زا  یمه  دربن ***  حالس  نت  رب  دیشوپب 

درک  شوغآ  بیز  هرز  حالس و  درک ***  شود  تنیز  نامک  دنمک و 
تفگش  ردنا  دش  نودرگ  خرچنآ  زا  تفرگ ***  فک  رب  هچ  ار  نانس  نانع و 

هام  دیلان  دیشروخ و  دیشورخ  هاگمزر ***  يوس  ناشورخ  دمآ  هچ 
نیک  غیت  هزین و  فکب  هتفرگ  نیمالا ***  حور  هنیک  زا  رپ  یتفگ  وت 
نتخآ  غیت  مشخ  زا  رپ  نمشدب  نتخات ***  نیک  نادیمب  نیک  زا  رپ 

وا  يور  زا  نشور  دش  تشد  رد و  ور ***  دروآ  رد  نادیم  يوس  وا  هچ 
دیشک  رس  رب  خسن  طخ  ار  کلف  دیشک ***  رب  نایم  زا  زیت  ریشمش  هچ 

تساجک  اتفگ  خرچ  وا  دروآ  مه  تساوخ ***  دروآ  مه  نوچ  هگدروآب 
ور  هدرک  ناهج  یئوجمزر  یپ  وجمزر ***  دش  راکیپ  تشد  رد  هچ 

هاگدروآ  دیدرگ  رون  زا  رپ  هاوخ ***  دروآ  درک  نوچ  دروآب 
شوجب  دمآ  ردنا  نامز  نیمز و  شورخ ***  دمآ  رب  نوراو  رافک  ز 

وگتفگ  رد  زار  زا  رگیدکیب  ور ***  هدروآ  ردنا  يورب  تریح  ز 
تسیدزیا  هرف  وا  زا  نابات  هک  تسیک ***  راکیپ  مزر و  رد  ریپ  نیا  هک 

ور  راکیپ  رافک و  شیج  يوس  وجمزر ***  یبن  حور  هک  یئوگ  وت 
رون  رپ ز  هم  رهم و  خر  شیور  ز  رون ***  رپ ز  ناهج  ات  ناهج  شیور  ز 

دندش  نامیشپ  ندرک  دروآ  ز  دندش ***  نایرگ  رفک  رگشل  همه 
میتخادرپب  نادزی  رهم  زا  لد  میتخاس ***  دد  وید و  اب  هلمج  ام  هک 

تشگ  درس  ناشکندرگ  تسد  لد و  تشد ***  يور  رد  دروآ  راکیپب و 
هاوخ  هنیک  رگشل  یگدیشورخ  هاپس ***  يوس  دید  نیعل  وید  هچ 

لگب  ناریلد  ياپ  تفر  ارچ  لد ***  تسد و  دش  تسس  ارچ  ار  امش 
شوک  دادیب  تشز  نمرها  يا  هک  شورخ ***  رگشل  ناداد  دمآ ز  رب 

تسین  زار  رد  تیورب  هدوشگ  تسین ***  زاب  اه  هدید  ارت  انامه 
ناور  نشور  رادیب و  دنوادخ  ناهج ***  رد  یسک  هدیدن  وا  نوچ  هک 

درک  كالفا  رهم  هم و  شرهم  ز  دومنهر ***  نامسآ  شیناطلس  ز 
تسدمآ  وزرآ  شیزیرنوخب  تسدمآ ***  وج  هنیک  نیک  نادیمب 

نیک  نادیمب  دیارگ  وا  نوچ  هک  نید ***  دنوادخ  دشاب  هک  ات  نیبب 
راگدرورپ  كاپ  يرای  دنک  راثن ***  نید  هر  رد  دنک  ارناج  هک 
ادخ  قلخ  نیرفن  راتفرگ  يار ***  كاپان  وید  شنک  دب  يا  وت 
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نک  هشیپ  یلدشوخ  يدنمدرخ و  نک ***  هشیدنا  شیوخ  دب  راک  ز 
دندش  مغ  هلان و  اب  زاوآ  مه  دندش ***  مدان  هلمج  دوخ  رادرک  ز 
میتخآ  نیک  غیت  رگداد  يوس  میتخاس ***  نمرها  اب  هریخ  ام  هک 

ام  رای  ناهج  رد  نمرها  دش  هک  ام ***  راک  هراچ  نونک  دزاس  هک 
تسین  هراکمتس  سک  ام  وچ  دوخ  رب  هک  تسین ***  هراچ  نونک  ار  ام  راکنیا  رد 

دیشک  رب  نانمیرها  وچ  یشورخ  دیلپ ***  وید  وچ  رگشل  يوس  رگید 
رامد  نادزی  شیج  زا  دیرآ  رب  راز ***  راک  يوس  رسکی  دیزات  هک 

ور  درمژپب  ناشزا  راتفگ  ز  وا ***  راتفگ  هچ  ناوید  دندینش 
داز  وید  رگشل  یگلمج  اج  ز  داهن ***  دب  نآ  راتفگ  دمآ ز  رب 

دندش  ناشورخ  ناتسرپ  نادزیب  دندش ***  ناشوج  راکیپ  تشد  يوس 
ربک  دوخ و  نانمیرها  دیشوپب  رب ***  اب  دش  رب  وید  دد و  ویرغ 
دنتخارفا  ندرگ  ناینادزیب  دنتخات ***  نورب  ندازی  مزر  يوس 
دیجم  راگدرک  رگشل  يوس  دیلپ ***  وید  تشز  یکی  دمایب 

ياج  دندرک  راکیپ  نادیمب  يارکاپان ***  نایفس  شیوخ  دب  هک 
نرق  سیوا  اب  دش  دروآ  مه  نمجنا ***  نآ  زا  يوید  تشز  نانچ 

نابز  دراد  گنن  وا  مان  زا  هک  ناشن ***  مان و  ار  وا  رم  میوگچ 
راز  راک  یپ  زا  سیوا  يوسب  راد ***  ریگ و  اب  نادیمب  دمآ  رد 

رهزب  تشون  هدولآ  تشگ  ارچ  رهد ***  یناد  درم  یگدیشورخ 
ربهار  رب  تشگ  مگ  هار  ارچ  ربهار ***  همه  ار  ناورهر  یئوت 

نید  نادرم  تشگ  نیک  رپ ز  وا  هک  نیزگ ***  هورگ  يوسب  یتشگ  هچ 
هتخاس  نوخ  يوج  ار  تشد  نوخ  ز  هتخآ ***  غیت  مالسا  شیج  يوس 

ویدخ  ناهیک  دروآ  خساپ  نینچ  وید ***  تشزنآ  راتفگ  دینشب  هچ 
لالجلاوذ  رواد  ای  هنیک  زا  رپ  لاکس ***  دب  نمیرها  لد  دب  يا  هک 

تسیدزیا  هرز  ار  وک  وت  مشچ  هک  تسیک ***  هدنیامنهر  ارت  یناد  هچ 
لغد  وید  تسدرک  رود  نید  ز  لزی ***  مل  رواد  هر  زا  ارت 

راپس  یپ  نانمیرها  يوس  رب  وت  رانک ***  رد  نارواد  رواد  ارت 
رود  وت  زا  ادخ  ادخ و  زا  رود  وت  روک ***  هدید  ارت  هریبز  هار و  ز 

دیلپ  وید  يوس  رب  هدروآ  خر  دیجم ***  راگدرک  نمشد  یئوت 
راگدرک  رواد  نمشد  یئوت  راگدرورپ ***  مصخ  رگشل  یئوت 
دوب  مزعلاولوا  يامنهر  وا  هک  دومن ***  تهار  وید  یسک  مزرب 

دینش  ار  وا  توص  یند  مزب  هب  دیدن ***  سک  يآرام  هر  رد  وا  زج 
نیبم  نید  ناشن ز  يدوبن  نیک ***  زور  وا  غیت  رگا  يدوبن 

راگدرک  رواد  نمشد  یئوت  راکشآ ***  وا  تاذ  رگا  یتشگن 
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نیرفآ  غیت  دوب  لزا  زا  وا  هک  نیک ***  غیت  یشک  شیوسب  نید  یپ 
امن  شیاتس  ار  تب  هلمج  امش  ادخ ***  تسد  هدناوخ  ادخ  ار  وا  رم 
هاگن  شیوس  درک  یتسار  يوس  هاش ***  راتفگ  وید  نآ  دینشب  هچ 

كاپ  نادزی  رای  یئوت  يرآ  هک  كاخ ***  دیسوب  بسا و  زا  دمآ  دورف 
رشبلا  ریخ  نیئآ  هب  نیدب و  ربهار ***  ناورهر  همه  رب  یئوت 

غورددشابن  یتفگ  هچ  ره  نخس  غورف ***  یب  وت  دزن  ام  راک  همه 
تفگ  تشگرب و  دنه  هداز  يوس  تفر ***  كاخ  شهر  كاخ  ناگژمب ز 

نامد  وید  تشز  رب  دناوخ  ورف  ناد ***  زار  زا  دینشب  هچ  ره  همه 
( 357  ) هحفص مشچ  داشگب  مشخ  زا  رپ  وا  يوس  مشخ ***  رپ ز  دش  دنه  هداز  وا  زا 

راز  راک  هگ  رد  تسا  روآ  درم  هن  رایشوهان ***  شیدنا  دب  يدرم  هک 
دربن  هاگ  راکیپ و  زور  يدش  درم ***  ریپ  یکی  مزر  نازیرگ ز 

نفد  رکم و  هلیح و  هیام  دب  هک  نمرها ***  یکی  شدناوخ  شیوخ  رب 
تشز  وید  یکی  وزاب  ورینب  تشرس ***  دب  نآ  دوب  نآ  مغ  رسپ 

يامن  دوخ  رگ  نوسفا  نوسفاب و  يارگ ***  نادزی  يوس  رب  تفگ  واب 
تسدمآ  گنرش  نیاراد  شون  رب  هک  تسدمآ ***  گنجب  وسنآ  زا  ریپ  یکی 

تسشن  ياج  شرآ ز  نم  يوسب  تسد ***  دنب  رب  هدنز  ارو  نادیمب 
تسادخ  راد  زار  وا  هک  مدینش  تساوران ***  شنتشک  نیک  نادیمب 
وید  نامرفب  دش  ناور  نادیمب  ویر ***  رکم و  رپ  وید  نآ  دینشب  هچ 

ریش دروآب  نازارگ  يزات  هک  ریلد ***  زیتس و  رپ  یگدیشورخ 

ار وا  سیوا  نتشک  نرق و  سیوا  نادیمب  هیواعم  ناشیوخ  زا  یکی  ندمآ  رد  راتفگ 

ینک  ینابرهم  ناینادزی  هب  ینک ***  یناوج  يریپ  ماگنهب 
راکچ  تنیک  نادیمب  نیکب و  راگزور ***  ورهر  ربهر و  یئوت 

نیرفآ  ناج  رای  منم  کنیا  هک  نیک ***  غیت  نایمالسا  يوس  یشک 
دیفس  شیر  خرس  دوش  تنوخب  دیما ***  ان  لد  نید و  زا  يدرگ  نونک 

تخات  وید  نیک  نامیلس ز  يوسب  تخآ ***  غیت  وا  يوس  رب  نیا  تفگب 
راکب  دماین  رب  نید  يارادب  راکبان ***  نآ  غیت  رس  نکیلو 

هابت  شراک  هتشگ  وک  تسنادب  هاش ***  تخات  وا  يوس  رب  مشخ  زا  رپ 
دیدن  يزیچ  چیه  رش  ریغ  وا  رد  دیرگنب ***  وا  رب  نیب  ادخ  مشچب 

زیختسر  وا  ناج  زا  دروآ  رب  زیت ***  ریشمش  تخیمآ  رب  شقرفب 
راز  راوخ و  هر  كاخ  رب  دنکفیب  راوس ***  دنمس و  شدرک  همین  ودب 

هآ  رافک  شیج  زا  تفر  همه  هاگمزر ***  رد  هتشک  نآ  داتفا  هچ 
ریپ  خرچ  رگم  نادیمب  دمآ  هک  ریفن ***  ناشیک  دورمن  رد  نآ  هچ 
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دروآ  نیز  تشپ  زا  هتشک  نیکب  دروآ ***  نیمک  نادرم  ریش  رب  هک 
ریش  لیپ و  زا  وید  دد و  يدوب  هک  ریلد ***  يروپ  دوب  ار  وید  نآ  رم 

تسشن  رب  نیزب  لای و  تشارفا  رب  تسب ***  گنت  رمک  وا  ردپ  نوخب 
نومنهر  وا  زا  وید  دد و  يدوب  هک  نود ***  وید  یکی  نادیمب  دمآ  رد 

دیود  وا  يوس  ینازخ  داب  وچ  دیدب ***  نادیمب  ار  وا  هچ  هشنهش 
درک  همیسارس  رسارس  ار  هپس  درک ***  همین  ود  ریشمشب  ار  وا  رم 

راید  ناشیک  رافک  دمآ ز  رب  راز ***  راک  رد  دیدرگ  هتشک  وا  هچ 
شورخ  هدنمد  وید  دروآ  رب  شوج ***  رپ ز  دش  دنه  هداز  لد 

وا  درگ  هگمزر  رد  دنریگ  هک  ور ***  درک  دوخ  شیج  يوس  نیک  زا  رپ 
يار  كاپان  وید  نآ  نامرفب  ياج ***  دمآ ز  رب  رگشل  هرابگیب 

دنتخآ  نانس  غیت  زرگ و  واب  دنتخات ***  نرق  سیوا  يوسب 
زیت  غیت  رجنخ و  هزین و  سب  ز  زیختسر ***  نیک  نادیمب  دمآ  رب 

نوخ  يوج  ناور  دش  نیمز  يورب  نوگ ***  ریق  نانس  كون  دش ز  اوه 
هام  دیشروخ و  راسخر  دیشوپب  هاگ ***  دروآ  دمآ ز  رب  مدامد 

تشذگ  نوحیج  يایرد  نوخ ز  مد  تشذگ ***  نودرگ  خرچ  زا  غیت  رس 
راز  راک  رد  هتشک  دش  ماجنارس  راگزور ***  ربهر  يدب  وک  یسک 

ادخ  شرع  دیدرگ  زاوآ  رپ  ادف ***  ار  ناج  مزر  رد  درک  وا  هچ 
دندز  رپ  مغ  شنوخب ز  کیالم  دندز ***  رس  رب  تسد  نایسدق  همه 

نیگهودنا  درد  ناز  هتشگ  همه  نید ***  هاش  رگشل  نآ  دندید  هچ 
دنتشارفا  رس  ناشیک  رافکب  دنتخات ***  نیک  تشد  رد  هرابکیب 

تشذگ  رتخا  ناریلد ز  ویرغ  تشذگ ***  رد  همز  ناراوس  شورخ 
نیرب  خرچب  دش  نالی  ویرغ  نیک ***  نادیمب  دیدرگ  روش  زا  رپ 

تشرس  دب  یسب  دش  ناور  خزودب  تشز ***  وید  رگشل  دش  هتشک  یسب 
تسکش  دمآ  رب  ناشیک  رافکب  تسد ***  ریچ  دش  مالسا  رفک  ربا 
هاش  دزن  ار  هتشک  نآ  دندربب  هاگدروآ ***  رگشل  زا  هچ  دش  یهت 

هاگن  يدرک  مرگ  یمه  شیورب  هاش ***  يوس  نرق  سیوا  شدید  هچ 
مان  ماک و  دب  هچ  ره  ارم  دمآ  رب  ماکب ***  مدیسر  دمحلا هللا  هک 
نیسپاو  مد  رد  تخر  دنیبب  نیرخآ ***  تعاس  رد  هکنآ  اشوخ 

دنک  نشور  وت  يور  نیب ز  ناهج  دنک ***  نتفر  مزع  نوچ  هکنآ  کنخ 
مدق  يراذگ  نیلابب  ار  وا  وت  مد ***  هتفگ  زا  هچ  ددنب  هکنآ  اشوخ 

داد  وت  هارب  ارناج  هک  رس  نآ  شوخ  داهن ***  رس  وت  ياپ  رد  هک  نت  نآ  شوخ 
تشذگ  ناناج  ناج و  زا  وت  رهمب  تشذگ ***  ناج  زا  وت  رهب  هکنآ  اشوخ 

دهد  ناناجب  ناج  مدق  لوا  رد  دهد ***  ناج  وت  ياپ  رد  نت  ره  هک 
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زار  دینشب  هچ  ربلد  منادن ز  زار ***  تفگ  ابرلد  اب  هدادلد  هچ 
دش  شومارف  یناگدنز  ارو  دش ***  شوماخ  تسب  بل  تفگ  زا  هک 

راوگوس  شمتام  زا  تشگ  ناهج  رارق ***  شنیرفآ  زا  دش  شکوس  ز 
راز  راک  نآ  راک  زا  میوگ  نخس  راک ***  زاغآب  مدرگ  زاب  نونک 

داز  كاپان  وید  نآ  دادیب  ز  داهن ***  نادزی  ناتسرپ  نادزی  ز 
رگداد  رواد  یهاوخ  نیک  ز  رهگ ***  دب  نمیرها  راکیپ  ز 

يار  كاپان  شیج  یهوبنا  هب  يار ***  كاپان  وید  نآ  تشگ  نوچ  هک 
نیک  نادیم  يوس  ور  دنداهن  نید ***  هاش  رگشل  رگید  يوس  ز 

دنتخیمآ  وید  ابا  هتشرف  دنتخیر ***  مهب  هرکیب  رگشل  ود 
دش  رادیدپان  هم  رهم و  خر  دش ***  رات  هریت و  رسب  رس  ناهج 

ریت  مارهب و  ناویک و  دیزرلب  ریت ***  غیت و  هزین و  رس  میب  ز 
نوگن  نادرگ  نارادمان و  رس  نوخ ***  يوج  یکی  وس  رهب  دش  ناور 
راهن  دش  ناهن  لیل و  تشگ  نایع  راگزور ***  هرهچ  دش  رات  بش  وچ 

دیپط  یم  نوخ  يایردب  نت  همه  دیدن ***  ار  رگیدکی  هرهچ  یسک 
بابح  نوچ  نآ  رد  نارادمان  رس  بآب ***  ایرد  وچ  نادیم  تشگ  نوخ  ز 

دوب  گنر  نامسآ  هرهچ  نوخ  ز  دوب ***  گنت  ناگتشک  نت  ار  نیمز 
رگیدکی  رب  لاگنچ  درب  ورف  رو ***  هنیک  يرگشل  ره  ناریلد 

گنچ  لاگنچ  هستش  نوخب  نوخب  گنر ***  هداد  نت  ناتفخب ز  نوخب و 
نارکیب  رگشل  ناور  وس  ره  ز  ناور ***  اهنت  ناج ز  يدش  مدامد 

نیز  سوپرق  نارادمان ز  نت  نیمز ***  رب  یتخیر  ورف  یپایپ 
زیختسر  دش  هک  انام  تفگ  کلم  زیر ***  کشا  نالی  نوخ  دش ز  کلف 

گنر  دیشروخ  يور  زا  دش  ات  نانچ  گنج ***  تشدنآ  رد  بش  ات  زور  زا  امب 
ریس  گنج  زا  لد  ارناشک  رس  دشن  ریگ ***  ياج  نیرب  خرچب  دش  بش  هچ 

( 358  ) هحفص نامز  دمآ  رس  ار  ناینادزی  هن  ناشن ***  دش  مک  وید  رگشل  زا  هن 
گنج  رهب  زا  هداشگب  دنب  رمک  گنچ ***  درب  ورف  نیک  زا  رگیدکیب 

دوب  ریشمش  قرب  ینشور  ارو  دوب ***  ریت  کلف  باهش  بش  نآ  رد 
ناشک  رس  رکیپ  بنذ  سأر  وچ  نانس ***  غیت و  كون  ارو  بکاوک 

رامش  یب  هر  كاخ  رد  هدنکفا  رد  راز ***  راک  رد  هاشنهش  بشنآ  رد 
دنلب  ربکا  هللا  توص  يدش  دنمجرا ***  نآ  يدنکفا  هک  وس  ره  هک 

دنمجرا  نآ  ظفل  زا  دندینش  دنلب ***  ربکا  هللا  هک  ات  نینچ 
رازه  ناراکبان  نآ  زا  دنکفیب  راز ***  راک  نآ  رد  كرابم  غیتب 

رحس  ات  نید  هاشنهش  بشنآ  هک  ربخ ***  يوار  ار ز  ام  تسا  نینچ 
رازه  بش  نآ  مارحا  ریبکت  ز  رامش ***  رد  وا  بارحم  دمآ ز  رب 
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زارب دب  نیرفآ  ناهج  اب  یسب  زارف ***  رس  نآ  بش  زامن  رهب  ز 

صاع ورمع  ندومن  هلیح  رافک و  هورگ  اب  نادرم  هاش  ندومن  داهج  نایب  رد  راتفگ 

روط  ران  وا  رون  وت  رپ  دب  هک  رونز ***  رپ  خر  نآ  دوب  هچ  منادن 
گنچ  لاگنچ  خرس  نوخب  دمآ  رب  گنر ***  ود  خرچ  ناشخر ز  دیشروخ  هچ 

نوخ  يایردب  روانش  دش  ناور  نورب ***  دمآ  رداق  هگرخ  زا  هچ 
گنرش  شون  ماج  رب  تخیر  ورف  گنر ***  يور  ةراسخر  هداد  نوخب 

هاپس  هار  دوب  هگمزر  رد  هن  هاگمزر ***  رد  داتفا  هتشک  سب  ز 
گنرش  رب  ار  گنرین  دندوزف  گنت ***  راک  دش  رفک  رگشل  رب  هچ 

دنتخیمآ  گنرین  شون و  مهب  دنتخیگنا ***  رب  رگید  گنر  یکی 
صالخ  نید  هش  غیت  ددرگ ز  هک  صاع ***  رمع و  دش  راک  ناز  هشیدنا  رپ 

تشرس  دب  نآ  دومنب  هلیح  یکی  تشز ***  نوراو  ود  ةدومرفب 
نانس  كونب  ار  ادخ  باتک  نانمشد ***  ادخ  نیک  زا  دندومن 

نیلسرملا  دیس  تما  همه  نیبم ***  نید  لها  زا  میئام  هک 
تسیدزیا  هر  زا  امش  مزر  هن  تسین ***  راکیپ  گنج و  امب  ار  امش 
غیت  مالسا  لها  يوس  يدیشک  غیرد ***  ناشیک  رفک  نوچ  دیرادن 

نتخات  ناینادزی  راکیپ  هب  نتخآ ***  غیت  مالسا  لها  يوس 
دوب  نادزی  راک  نیا  زا  یضار  هن  دوب ***  ناتسرپ  نادزی  نیئآ  هن 

گنج  زور  بش و  کی  مهب  دشاب  هک  گنر ***  ود  راگزور  یمه  هدیدن 
نایمالسا  مالسا  راکیپ  هب  نارگ ***  هاپس  وس  رهب  هدیشک 

هاگدروآ  هتشک  لت  زا  نیمز  هاگمزر ***  نآ  هتشگ  شا  يرادنپ  هن 
( 359  ) هحفص نآ  رد  یتشگ  وچ  نارادمان  رس  ناور ***  نوخ  نیمز  رد  هدش  نوحیج  وچ 

رامد  ناشیک  مالسا  مالسا و  ز  راقفلاوذ ***  رس  قرب  دمآ ز  رب 
راز  راک  فص  ردنا  هتشک  هدش  رازه ***  نارازه  نادرگ  هک  انامه 

تسرد دشابن  نتسج  گنج  نیا  هک  تسج ***  راک  هراچ  یسک  ره  یمه 
دیمر  دیایب  نتسج  گنج  نیز  هک  دیشک ***  رس  هدش  مکح  زا  هلمج  هپس 

ناشرادرک  دمآ ز  دب  ار  وا  رم  ناشراک ***  زا  دنام  ورف  هشنهش 
رپس  یپ  نید  هاش  يوس  یهورگ  رگ ***  دادیب  وید  رگشل  زا  هک 

ور  دندرک  حلص  رد  هاش  يوس  وگتفگ ***  ناشحلص  زا  دب  دندش و 
زارد  گنج  نایرگ ز  راز و  همه  زاب ***  دندرک  حلص  رد  رد  رهز 
هانگ  یب  رواد  نماد  رد  هچ  هاوخ ***  رذع  نامز  هدوشگ  هش  يوس 

تسین دوصقم  حلص  زج  مزر  نیا  رد  تسین ***  دوس  ار  راکیپ  گنجنیا  هک 
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يرعشا یسوموبا  صاع و  رمع و  ندومن  مکح  ار و  حلص  رگشل  ود  نداد  رارق  نایب  رد 

هاگدروآ  گنج و ز  حلص و ز  ز  هاپس ***  نایم  دش  وگتفگ  یسب 
تسج  هیامنارگ  درم  ود  دیاب  هک  تسردنیا ***  دش  حلص  رد  ماجنارس 

ویدخ  ناهیک  کی ز  نمرها  زا  کی  وید ***  يوس  زا  کی  هاش و  يوس  زا  کی 
زغن  راتفگ  رادرک و  دنراد  هک  زغم ***  زیت  هیامنارگ  درم  ود 

مد  دنراین  رب  رگید  رگشل  ود  مکح ***  ناشیا  دندرک  هک  یمکحب 
اضق  ره  رم  هدیدنسپان  دوش  اضق ***  ناشیا  مکح  رب  نامرفب و 

تسکش  نامیپ  دهع و  نآب  دیان  هک  تسبب ***  رگشل  ود  نامیپ  دهعنآ و  هچ 
صاخ  دوب  ةدنب  ار  وید  رم  هک  صاع ***  رمع و  دش  هدرک  نیزگ  وسنآ  زا 

يرب  شناد  لقع و  زا  دوب  وا  هک  يرعشا ***  یسوموبا  وس  نازو 
کنحلا  تحت  هدنکفارس  تشپ  هب  کتب ***  نامارخ  دمآ  هاش  يوس 

تسپ  هدنکفا  رس  نابنج  دوب  شبل  تسدب ***  ناتسرپ  نادزی  وچ  یئاصع 
هتساک  شنت  نوچ  وا  لقع  یلو  هتسارآ ***  هحبس  هداجسب و 

رسب  ینامی  درب  همامع ز  ربب ***  ینامی  درب  یئابع ز 
دیما  شیادر  ابع و  زا  لجخ  دیفس ***  يادر  رد  نت  هدرک  ناهن 

رشبلا  ریخ  ردق  زا  هاگآ  هن  ربخیب ***  شلد  ناوخ و  درو  نابز 
دنسپ  دوخ  ادخ  هارب  وا  هدش  دنلب ***  دقب  زارد و  شیرب 

دیرگنب  وا  يوس  نانک  مسبت  دیدب ***  ار  وا  يور  نوچ  هاشنهش 
زار  تسنادب  ار  وا  رم  یناهن  زارد ***  ینامز  شیوس  دید  یمه 

صاخ  مزب  هدنب  ار  وید  دب  هک  صاع ***  ورمع  مکح  دمآ  يوسنازو 
اج  دندومن  رگشل  ود  نایم  اپب ***  نادیمب  دش  يا  همیخ  یکی 

يون  مزب  همیخ  رد  تسارایب  يورسخ ***  اپب  شدرک  همیخ  یکی 
راوهاش  رهوگ  زا  ابید و  ز  راثن ***  رهب  رهوگ ز  رد و ز  یسب 

بیکش  اهلد  شبیرف ز  يدرب  هک  بیرف ***  یناوج  دمآ  همیخ  نآ  رد 
نیزک  هر  دش  همیخ  نآ  رد  نیتسخن  نیزگ ***  رمع و  وید  ار  وید  نوچ  هک 

يرب  نادزی  رهم  زا  دوب  وا  هک  يرعشا ***  یسوم  رگد  دش  وا  هچ 
شو  سیلبا  هنوراو  وید  یکی  شف ***  شک و  اب  همیخ  يوس  دمایب 

تسار  تشگ  ناور  وا  يوس  هریذپ  تساوخ ***  ياپ  رب  رمع  دب  رود  وا  هچ 
مک  شیب و  زا  دنتفگ  دنتسشن و  مهب ***  ود  ره  دنتفر  همیخ  يوس 
دناشف  رهوگ  ورد  یسب  ار  وا  رم  دناشن ***  مدقم  ار  وا  ورمع  یلو 

درک  زاغآ  هتفر  هدنیآ و  ز  درک ***  زاب  ار  زار  رس  سپ  نازو 
تفگ  زاب  ناینادزی  ناوید و  ز  تفگ ***  زار  یسب  نادزیز  وید و  ز 

داهن  دب  مه  تسا  داز  وید  مه  هک  داز ***  وید  نیا  راک  زا  میناد  هک 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 918 

http://www.ghaemiyeh.com


داهن  دب  مه  تسا  داز  وید  مه  هک  داز ***  وید  نیا  راک  زا  میناد  هک 
تشز  سیلبا  راک  وا  راک  همه  تشرس ***  دب  نیا  تستشز  كاپان  هک 

داز  وید  نیا  تسازع  راتسرپ  داقتعا ***  یبن  نیدب  درادن 
تسا  یبن  نشیناج  لزا  زا  یلع  تسین ***  راوازس  سک  یلع  زا  ریغب 

تسادخ  تسد  نادزی ز  نیداپب  تساپب ***  نادزی  نید  یلع  تسد  ز 
تسالع  یلع  زا  امنهر  یلع  تسامن ***  نادزی  نادزی  يور  یلع 

رشبلا  ریخ  گنر  وا  راوازس  رگداد ***  رواد  ناهج  رد  یلع 
تسیکی  اتکی  دنوادخ  اب  یلع  تسین ***  راوازس  سک  یلع  زا  ریغب 
سب  تسه و  یلع  یئادخ  يازس  سرداد ***  رواد  ناهج  رد  یلع 

تسیلع  تسد  نادزی ز  نید  يوق  تسیوق ***  نادزی  نید  یلع  تسد  ز 
رامش  زورب  ات  رگا  يرامش  راگزور ***  رد  میزاس  هچ  نکیلو 

تسرد  دشاب  راک  رد  هراچ  نیا  هک  تسج ***  هراچ  یکی  دیاب  راکنیا  رد 
نتخادرپ  ود  ره  نیا  زا  روشک  هک  نتخاس ***  هراچ  یکی  دیابن 

متسدمآ  کلم  رد  ود  ره  نیز  هک  مکح ***  ناسنیز  میدرک  مکح  نیا  رد 
مانا  لوسر  ياجب  دشاب  هک  ماما ***  ار  یسک  رگید  مینیزگ 

گنرش  ارناهج  دیآ  ردنا  شونب  گنج ***  مزر  زا  دیاسآ  رب  یتیگ  هک 
يروآ  گنج  مزر  ناروآ  گنج  ز  يرواد ***  زا  دیاسآ  رب  هنامز 

تسکش  دیآ  رد  نوراو  سیلباب  تسد ***  هدندرگ  خرچ  دب  زا  دشک 
يرب  رمع  زا  رمع  دش  دید  نآ  هچ  يرعشا ***  ار  يار  نآ  دیدنسپ 

بش  زور  ناینادزیب  مدرک  هک  بل ***  ریز  رد  درک  یمه  مسبت 
تشز  بوخ و  هدنراگن  هدیدن  تشرس ***  دب  نیا  وچمه  یقمحا  یلو 

راگزور  رگید  دنیبن  هدیدن  راکبان ***  نیا  وچمه  یکدوک  یکی 
لوبق  شدرگ  رمع  هتفگ  همه  لوضف ***  لاگس  دب  لد  دب  نآ  هچ 
ناوخ  دندیشک  هگنآ  دومرفب  نامداش ***  دش  راکنا  زا  رمع  یلو 

راثن  هدیرتسگ  یسب  ناوخ  نآ  رب  راوهاش ***  سپ  دندیشک  ناوخ  یکی 
یندروخ  ششوپ و  رز و  میس و  ز  یندرتسگ ***  رانید  ابید و  ز 

رسب  رس  يرعشا  رب  دیشخبب  رز ***  میس و  نآ  رمع  دش  هدروخ  ناوخ  هچ 
راوهاش  رهوگ  هتخود  وا  رب  راثن ***  شداد  هماج  یکی  ابید  ز 

زغم  کشخ  نآ  قرفرب  دیچیپ  هب  زغن ***  راتسد  بوخ  یکی  ابید  ز 
شورخ  رد  وا  راک  زا  نمیرها  دش  شودب ***  شدنکف  ینامی  يادر 

يرعشا  هدنبیز  دوب  وا  هک  يربنم ***  ات  دومرفب  سپ  نازو 
نیک  راکیپ  مسر  دش  هاتوک  هک  نید ***  نادرم  تشد  رد  دنرایب 

دنک  ربنم  زغن  نآ  يوس  ور  هک  دننک ***  رگشل  ود  نایم  يدانم 
هار  دنیوج  رهم  زا  ربنم  يوس  هاپس ***  ود  ره  دنتسه  هچ  ره  همه 
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ور  دنداهن  رس  نادب  وس  رهز  وا ***  راتفگ  هچ  رگشل  دندینش 
هتخادنا  ماد  ار  رمع  دش  هچ  هتخاس ***  همه  ربنم  راک  دش  هچ 

وگتفگ  واب  نادنخ  درک  نینچ  ور ***  رهم  زا  درک  يرعشا  يوس 
( 360  ) هحفص میور  ربنم  يالابب  یپ  اپب  میروآ ***  دربن  مه  اب  ود  ره  نونک 

دنمشوه  مدرم  ياک  میئوگب  دنلب ***  کنابب  رگشل  ود  نایم 
مد  دنرآ  رب  ود  ره  مکح  ناز  هک  مکح ***  ود  رهب  دشاب  مکح  نینچ 

شیک  تشز  نیمرها  نم  یئامن  شیوخ ***  دنوادخ  نیتسخن  زا  لزع  وت 
شیوخ  دنوادخ  مدرک  لزع  نم  هک  شیوخ ***  تسد  زا  رتشگنا  وت  يرارب 

يادخ  نانشان  ادخ  نوچ  نانچ  يارب ***  مدرک  لزع  دوخ  دنوادخ 
يرتشگنا  تسد و  نم و  سپ  نازو  يروآ ***  دنلب  يورب  تشد  وت  هچ 

لوبق  تسد  داهنب  هدید  ودب  لوبقان ***  نآ  دینشب  ورمع  زا  هچ 
دندمآ زاس  هراچ  يرواد  نآب  دندمآ ***  زارف  رگشل  ود  نایم 

صاع ورمع  ریبدتب  يرماس  هلاسوگ  نآ  ندومن  مکح  يرعشا و  یسوم  وبا  ندمآ  ربنم  رب  رکذ 

نم  دنوادخ  یتسه  راک  نیا  رد  نخسنیا ***  رگن  اتفگ  ورمع  واب 
ماکب  ددرگ  ماک  ارت  رخآ  هک  مارخالاب ***  باتشب  دوز  نونک 

هار  دنیوجن  ام  ۀتفگ  زج  هک  هاوخب ***  نامیپ  وت  رگشل  ود  زا  تسخن 
ور  داهنب  قوش  زا  ربنم  يوس  وا ***  زار  يرعشا  وا  زا  دینشب  هچ 
نیچ  يابید  هدرتسگب  رب  وا  رب  نیرب ***  خرچ  لثم  يربنم  یکی 

دنب  ياپ  ینمیرها  هیاپ  رهب  دنلب ***  یجک  نازارگ ز  نادرگ  هچ 
فص  دندیشک  ربنم  ياپ  نآب  فرط ***  ره  زا  رفک  رگشل  همه 

نیرب  دلخب  خزود  تشگ  نیرق  نید ***  يوسکی  رفک و ز  يوسکی  ز 
دوبن  ادیپ  تشد  يرگشل  زجب  دوبن ***  ادیوه  هنامز  نیمز و 

شوگ  ود  هداد  مکح  نآ  نامرفب  شوگ ***  زیت  رگشل  ناهج  ات  ناهج 
دنرب  نامرف  ود  ره  نآ  نامرفب  دنرذگن ***  ناشنامرف  مکح  زا  هک 

ور  دندرک  رکم  زا  ربنم  يوس  وج ***  هراچ  یکی  ره  ادج  نمشد  ود 
بیرف  هدروخ  سیلبا  سیلبا  کی  بیکش ***  هدرب  سیلبا  مد  زا  یکی 

رف  سیلبا  هلاسوگ  دوب  یکی  رگ ***  دادیب  رکم  رپ  سیلبا  کی 
دادو  ود  ره  دندوزف  رب  مهب  داش ***  دندیسر  ربنم  کیدزن  هچ 

يربنم  دش  سیلبا  نامرفب  يرعشا ***  یسوموبا  نیتسخن 
نابدرن  رب  هلاسوگ  هچ  دمآ  رب  ناور ***  دش  نیک  مشخ و  ربنم  يوس 

نآ  دالوا  یبن و ز  زا  دعب  هک  ناد ***  زار  هدنناد  تفگ  شوخ  هچ 
نیب  دنوادخ  سک  دشن  ربنمب  نید ***  دنوادخ  ناشیا  دندوب  هک 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 926ناهفصا   هحفص 920 

http://www.ghaemiyeh.com


يرماس  هلاسوگ  تسد  رب  هن  يربنم ***  ناهج  رب  دش  هچ  ره  رگید 
داز  واگ  مه  دنداژنوخ و  مه  هک  داژن ***  يزات  ناواگ  هیام  ارف 

واگ  زاوآ  دنشوین  ناواگ  وچ  وات ***  دنرادن  نادزی  يوس  رب  هچ 
نابدرن  رب  هلاسوگ  واگ و  زجب  نامز ***  نیا  ات  دهع  نآ  زا  ینیبن 

يرماس  هدومرفب  دمآ  رب  يرعشا ***  ۀلاسوگ  هچ  ربنمب 
تشاد  گنن  وا  مان  زا  هلاسوگ  هک  تشاذگ ***  شمان  هلاسوگ  هک  منادن 

وگ  حیبست  نایوخ  سیلبا  وچ  وخ ***  سیلبا  داهز  وچ  دمآ  رب 
يادر  اصع و  اب  هدش  ربنمب  يادخ ***  لزعب  هتسب  گنت  رمک 

دیش  قرز  وا  ریز  رد  هدرک  ناهن  دیفس ***  سب  ۀمامع  هتسب  رسب 
لوه  لوه  وا  لوح  نازیرگ ز ال  لوهز ***  رپ  لد  لوح و  رپ ز ال  نابز 

دنام  هریخ  شندناوخ  زا  هدیشوین  دناوخ ***  هبطخ  ادخ  مانب  نیتسخن 
ادخ  لزع  هشیدنا  هدرک  لدب  امن ***  دوخ  نیمز  رب  يدب  ناوخ  ادخ 
داز  وید  رگشل  اب  تفگ  نینچ  داهن ***  دب  نا  تخادرپ  هبطخ  زا  هچ 

تسرپ  نادزی  نارادمان  يا  هک  تسد ***  هدروآ  رب  رگشل  ود  ره  يوس 
مک  شیب و  زا  تسا  لوبق  ار  امش  مکح ***  ود  ره  میتشگ  هک  یمکحب 

شوگ  میئام  هلمج  امش  مکحب  شورخ ***  دمآ  رگشل  ره  نادرگ  ز 
دبا  ات  دوب  نادزی  نعل  وا  رب  درک ***  راخ  امش  لوق  هکسکنآ  ره 

دنلب  کنابب  اتفگ  دیشورخ و  دنسپ ***  دب  نآ  دیشورخ  سپ  نآ  زو 
شوگ  هنیک  مدرم  يا  نم  مکحب  شوگ ***  دیراد  دیشاب  شوماخ  هک 

یلع  مکح  تسنیا  نم  مکحب  یلع ***  تفالخ  زا  دش  لوذعم  هک 
مرتحم  دوب  یمکح  مکح  نیا  هک  مکح ***  ود  ره  میدرک  مکح  نیاب 

نورب  متاخ  درک  دوخ  تشگنا  ز  نوچ ***  دنچیب و  هاگنآ  نیا و  تفگب 
يرتشگنا  زغن  نیا  متشگنا  هچ  يروادنیا ***  رد  مدرک  لزع  یلع 

شوت  هتفر  نت  ناشوا ز  راتفگ  ز  شوه ***  زیت  مدرم  نوچ  دندینش 
دنمتسم  دش  کناب  نآ  زا  هنامز  دنلب ***  متام  کناب  دش  کناب  نآ  زا 

شورخ  برثی  احطب و  دمآ ز  رب  شوجب ***  نوخ  دش  لاحنآ  زا  ار  یبن 
ناشن  دب  نآب  نیا  دومن  نیرفن  هک  ناشف ***  رپ  وا  راتفگ  کیالم ز 

نامز  رد  اج  دمآ ز  رب  يداش  ز  نامداش ***  دش  راک  نآ  زا  ورمع  یلو 
اج  ار ز  وا  داتسرف  نیئاپب  اپ ***  ربنم ز  يالاب  دمآ ز  رب 

نوچ  دنچیب و  درک  دوخ  تشگناب  نورب ***  مد  رد  دروآ  متاخ  یکی 
نید  درم  رومان  نآ  هیواعم  نیرب ***  رهپس  مدرگ  بصن  نم  هک 

شیک  كاپ  مدرم  يا  متاخ  نیا  نم  شیوخ ***  تشگنا  مدرک  هگن  ناسنیدب 
داتف  شتآ  یتفگ  ناروشنادب  داز ***  ویدنآ  راتفگ  رادرک و  ز 
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شوجب  هنامز  دش  نانمیرها  ز  شورخ ***  دمآ  رب  يداش  ناویدب ز 
رهم  تسب  نانمیرها  هنامز ز  رهپس ***  رب  دش  روپیش  سوک و  وغ 

اج  لد ز  ار  هوک  همه  دمآ  رب  ان ***  هرک  وغ  هاپس و  گنن  ز 
بیجب  رس  ناینادزی  هدنام  ورف  بیجع ***  راک  نادرم ز  هدنام  ورف 

بش  هریت  امب  نشور  زور  دش  هک  بجع ***  راک  ناریح ز  هتشگ  همه 
تسیرگ  دیابب  ام  رب  هراچ  نیاب  تسیچ ***  هراچ  ار  راک  نیاک  میئوگچ 

مژد  لد  یکی  دب  لد  داش  یکی  مکح ***  راک  رگشل ز  ود  ره  همه 
دندش  ناشیرپ  نتسج  مزرنآ  زا  دندش ***  ناشورخ  هش  رگشل  ضرغ 

تسس  تسد  دش  راکنآ  زا  ار  هپس  تسج ***  راک  هراچ  یکی  ره  همه 
هاپس  هار  هاش  زا  دیچیپب  هاش ***  نامرف  رگشل ز  تفر  نورب 

يرب نید  زا  دش  نید  هش  هاپس  يرعشا ***  یسوم  وبا  راک  ز 

ماش رد  هیواعم  نتشگرب  نداد و  حلص  رارق  هاش و  نامرف  زا  رگشل  نتفر  نوریب  رد  راتفگ 

هاگدروآ  دنام  یهت  نادرگ  ز  هاش ***  رهم  زا  دنتشگ  زاب  همه 
سب  دنام و  اجب  کلام  هاشنهش و  سک ***  راکیپ  يوس  دشن  رگشل  ز 

حلصب  اپ  دش  يوس  رهز  ار  هپس  حلص ***  داینب  رافک  دنداهن 
مارگ  هاش  کلم  برع  قارع  ماش ***  کلم  ار  هیواعم  دشاب  هک 

( 361  ) هحفص
تفر  ماجنارس  دب  نآ  ماش  يوس  تفر ***  ماش  يوس  نازارگ  يدوزب 

تسار  تشگ  ۀلان  يرگشل  ره  ز  تساخ ***  زاوآ  حلص  نآ  زا  رگشل  ز 
ویدخ  ناهیک  نازیرگ ز  هدومن  وید ***  هنوراو  يار  دش  حلص  نآ  رد 
ریش  گنچ  زا  یتسج  نم  راک  زا  هک  ریلد ***  ورمع  هار  رد  تفگ  واب 

دابب  دش  وا  کلم  وت  راک  زا  هک  داد ***  زاوآ  وید و  نآ  دیدنخب 
دابب  رگشل  کلم  نآ  وت  يداد  هک  داز ***  کین  يا  وت  تسد  دازیرم 

نم  تخت  نیرب  خرچب  دمآ  رب  نم ***  تخب  دش  زوریف  وت  راک  ز 
یتخیر  ام  رهز  رب  شون  بجع  یتخیگنا ***  یگنرشوخ  راکنیا  رد 

وت  یهاشداپ ز  ناهج  رد  ارم  وت ***  یئاهر ز  ار  ام  مزر  نیا  زا 
ناهرمگ  ياک  شیوخ  رگشل  يوس  ناهج ***  هاش  تفشآ  رب  وسنازو 
كاپ  نادزی  مصخ  همه  رسارس  كاب ***  مرش و  لدب  يدوبن  ار  امش 

دوبن  نابناهج  مرش  چیه  رسب  دوبن ***  نادزی  رون  لدب  ار  امش 
دنتخاس  نامگ  یب  ادخ  مصخب  دنتخانشب ***  هن  ار  دوخ  دنوادخ 
داب  رود  نیرفآ  یئانیب و  ز  داب ***  روکنآ  رب  نیرفن  هراب  دص  ود 

هتخآ  غیت  دنوادخ  يوسب  هتخانشن ***  دنوادخ و  هدید  هک 

ترضح یگتشذگدوخزا  تداشر و  تعاجش و  فیصوت  رب  لمتشم  يردیح :  هلمح 
مالسلاهیلع بلاطیبانبیلع 
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نمرها  زا  راداد  دنوادخ  نمرها ***  لد  روک  نوچ  هتسنادن 
دیلپ  ویدب  هدومن  شیاتس  دیجم ***  راگدرورپ  هتشذگ ز 

نینچمه  نید  هاش  زا  رگشل  لد  نیک ***  رهق و  رب  هاش  لد  رگشل  ز 
رگداد  رواد  اب  هتفشآ  رب  رس ***  هدیچیپ  هاش  زا  هلمج  ضرغ 

دید  هنوراو  وید  زا  رپ  ارناهج  دید ***  هنوگنادب  رگشل  هچ  هشنهش 
دیشک  رد  نوخب  ار  يرگشل  نت  دیشک ***  رب  نیک  ریشمش  مشخ  زا  رپ 

يرب  هشنآ  مکح  زا  دنتشگ  هک  یبنجا ***  رگشل  نآ  هتشک  همه 
مج  كاحض و  دروآ  دیوگ ز  هک  ملق ***  دراد  گنن  سب  زار  نآ  زا 

تشک  هرابکیب  رگشل  هاشنهش  تشرد ***  رگشل  دنتشگ  هاش  اب  هچ 
رفن  هد  زج  دنتشگ  هتشک  همه  رم ***  دحیب و  موش  رگشل  نآ  زا 

تسب  تخر  برع  قارع  يوسب  تسد ***  تخادرپ  هچ  رگشل  هشنهش ز 
نیگ  هودنا  خرچ  شدرگ  زا  لد  نید ***  هاش  دش  هفوک  يوس  اجنآ  زا 

دنمجرا  چیه  تسنادن  شزار  هک  دنلب ***  رهپس  راک  میوگچ ز 
تسیرگ  وداج  هنوگ  رهد  هدرپ  نیا  رد  تسیورجک ***  ۀنوگ  ره  ار ز  وا  رم 

دنک  يداز  وید  نیک  نادزیب ز  دنک ***  يداهن  دب  ناینادزیب 
دروآ  نیرفآ  ناهج  اب  نوسف  دروآ ***  نیک  رهق و  همه  روادب 

رادیاپان  نوراو  رادرک  ز  راگزور ***  شدرگ  نیا  زا  منادن 
یلعنامبالم »  فیلأت  يردیح  ۀلمح  باتک  دش  مامت  » 

(362  ) هحفص

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 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
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. 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 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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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 
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