
 
  

  

ـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين د و علي و آهلما الطّيعلى حمـــم العاملني وصلّى ا رب  حيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمدمحان الرالر بسم ا  

  

  
  قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست 

   با قضا گفت �شيت كه قيامت برخاست                                                        

  راس� شور قيامت، ز قيامت خ�ی است

   ی راست بنگرد زاهد كج ب�، اگر از ديده                                                        

 خلق در ظل خودی �و و تو در 
ّ

   خدا)نور(ظل

  ماسوا در چه مقيمند و مقام تو كجاست؟                                                        

  هر طرف � نگرم روي د�م جانب توست

                                                             �رفم بيت خدا را كه د�م قبله نماست



  ی توست زنده در ق� دل ما، بدن كشته

   حقيقت، دل ماست؛جان ما� و تو را ق�                                                          

  )�شد(  نگشتدشمنت كشت و� نور تو خا�وش

   آری آن جلوه كه فا� �شود نور خداست                                                          

  ب�ق سلطنت افتاد كيان را ز كيان

   سلطنت، سلطنت توست كه پاينده �واست                                                       

   ستمهنه بقا كرد ستمگر، نه به جا ماند

   ی مظلوم به جاست ظا�م از دست شد و پايه                                                     

  زنده را زنده �وانند كه �رگ از � اوست

   ست شهيدی كه حيا�ش ز قفاست  كه زندهبل                                                  

  دولت آن يافت كه در پای تو � داد و�

    نه بر قامت هر � � و پاستاين قبا، راسْت                                                     

  گدا بر � كوي تو و�ما فق��م و 

  گداستچه ست فق�ي كه در اين كوپادشاه                                                      

   عشقتو در اول � و جان باخ� اندر ره

  تا بدانند خاليق كه فنا �ط بقاست                                                                 

  تا ندا كرد والی تو در اقليم ا�ست

  )صداست(نداست بهر �يک ندايت دو جهان پر ز                                             

 چو تو در ��م دهركشته شد ��م دهري 

  دهر تا روز قيامت شب اندوه عزاست                                                               

  



 در 
َ
  ن همه از منطق كو و اشياُ� عغمت ا

  گري نوحه �استي�ي �و�ه كنان بر دهر                                                     

  ، ای عرش خدای � تا �ت رفت بر عرشه

    كر� و �وح و قلم، بهر عزای تو به پاست                                                         

   خورشيد حقيقت به �الچوگشت منكسف 

   ؛ رواستيده ى ذرات د؛گر�ند زغمبگر                                                             

ــــــــــت و مــــــــــن در عجــــــــــبم   پايمــــــــــا� ز عبودي

   كه بدين حال، هنوزت � �سليم و رضاسـت                                                     

 

  

  

  

  

 از �رفـان د�ـسوخته و دارای» فؤاد«م�زا فتح اهللا قد� كرما� متخلص به   :فؤاد كرما�

در كرمان متو� و  ق. ه١٢٧٠ی توانا در حدود سال  اين گو�نده. طب� �سيار لطيف و شيواست

آرام�هـش . به ر�ت حق پيوست .ق. ه�١٣٤٠س از حدود هفتاد سال زند� زاهدانه به سال 

ی ديوان فـؤاد بـه نـام  �موعه. قرار دارد �ی كوه سيدحس در سه كيلوم�ی كرمان در دامنه

شعر فؤاد �سيار با حال و گ�ا و دل�ش� است . رسيده است تاكنون بارها به چاپ» شمع �ع«

   .ها شمرد در شمار به��ن �رثيه و �را� وی را بايد

  

العاملنيو احلمد رب  


