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 یعطا اهلل بم ۀنیسف
 (ق148زنده در ) 

 
 

  ییخو ییصدرا یعل                                                                                                                                                                      

 
آل و للذاهج جیالرغا نخبة)ان یواز مصر به ر یینامه ها: اّولبخش  1(1( )جیا

 

 از شهر بم  یدانشمند
كرم<ن،:در:قرن:هشخن:هجر:یذرحس:نی=لد:جظ<م:بن:محهد:بن:عط<=هلل چشن:به::یقمر:یدر:شهر:بن:

گشود:و:بر= ن:شهر:=ق<مت:جمود،:ت<:یدر:=:یدحبه:بخ<ر=:رفت:و:مدت:مد:یالت:علهرتحص:یجه<ن:
كن:یدر:د=ر=لعج<ده::یبعد:=ز:آن:مدت:یعط<:=هلل:بم: .مشهور:شده:=ست:یكه:به:بخ<ر:ییج< زد،:س<
ن:رتذظ::-ن:مق<له:=ست:ركه:موضوع:هم:-:خود:ر=: ذهرن:شهر،:سفیق،:در:=848ده:و:در:س<ل:حگرد

                                                 

وشن:جشده:=ست.::  :دقرقً<:ر وح<ن:=ست:ولی:ج<م:=و:هذوز حسذدۀ:=ین:ج<مه:=زعله<ی:ر ك;ه:در:=د=م; ::–بذ<:به:=حخه;<لی:.:جو
:خو=هد:شد: :::–همرن:مق<له:ذكر ی:ا;<حج:جر;ل:=ام;ر=م،:دور جسجت:=ین:ج<مه:ه<:به:عجد:=لرحرن:بن:معروف:بن:عل;ی:ر=ی

 .:=ز:و=قع:جرست
ل;;رن:مخط;;و،ی:.:ریخی:و:مه;;ن:=س;;خ<ن:كرم;;<ن:=س;;تب;;ن:=ز:ش;;هره<ی:ت;;<.::  ت;;<:آا ;;<:ك;;ه:ج <رج;;ده:=،;;الن:د=رد،:=ی;;ن:س;;فرذه:=و 

:جره :بن،:در :ع<ام<ن:و:د=جشهذد=ن:شهر ف;ی:م;ی:گ;ردد: =ست،:كه:=ز ن:مع;ن:معر  ل:ق;ر ن:هش;خن:و:جره; :=و  ;ف<جه:.:دوم:ق;ر مخأس 
حا:عط;;<=هلل:ب;;ه:ز=دگ;;<ه:خ;;ود:ب;;ن،:در:م;;ورد:س;;فرذه:= ،:در:فهرس;;ت:ه;;< «:=لجه;;ی»ی:جس;;خ:خط;;ی:كله;;ه:علر;;ر ن:تص;;ر

:د=جشهذد=ن:حمن:قلهد=د:شده:=ست«:=لرهذی»=شخج<ه<:به:ج<م:  .ضجط:گردحده:و:وی:=ز
:حك:تقسرن:بذ;دی:ب;ه:جس;خه:ه;<ی:ت ;ی:و:م هوع;ه:ه;<،:تقس;رن:م;ی:گردج;د:جسخه.::  :.:ه<ی:خطی:در م هوع;ه:ه;<:در

ن:پژوهشی:درب<ره>:=قس<م:آمع;<: كذو ح<دی:د=رجد:كه:ت< ع:ی ح ;ی:=ز:=ج;و=ن:.:ا;ورت:ج رفخ;ه:=س;تجسخه:ه<ی:خطی،:تذو 
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زد:ی،:شهر:=ردك<ن:ه؟؟ه:=م<م:ا<دقرعهل:ۀس:حوزرجف:ی=ز:جسخه:ه<:یو: ذرسف.:جموده:=ست
كت<بخ<جه:حق:یخ<لر ی:د:یری=ست:و:تصو كه:=رج<ع<ت:جوشخ:ر:ر=ز:آن:در: ح<ضر،:به:: موجود:=ست:

::.ست=:یخ<لر ی:ر:دین:تصورهم آن:در:چذد::یذه،:محخو=رن:سفیمط<لج:=:یع:موضوعب<:توجه:به:تذو 
:.:ذه،:=ر=خه:خو=هد:شدرسف:یلرتفص:یز:معرفرد:و:در:آخر:جوش:مین:=رب<ب:فضل:حمق<له،:تقد

:
 یانیمكتوبات رو: اّولبخش 

ل;; و:ین:م;;حك;;ه:تق;;د:یب;;;ه:ذه:عط;;<:=هللرن:بخ;;ا:=ز:س;;فر=و  ن:ی;;=.:،:=س;;تی<جح;;گ;;ردد:م توب;;<ت:ر
ق:ه;;;< ر وح=ز:ت;;;<ر:یدح;;;جد:یم توب;;;<ت:و وح;;;خ:ر ن:در:ه;;;حگش;;;<:یم;;;<:م;;;:ی<ن:ر=:ب;;;ه:ر كذو چ:رد:و:ت;;;<

د:بع;د:=ز:=جخش;<ر:حش;<.:ه;ن:جرفخ;ه:=س;ت:ی=ش;<رت:ین:ج<م;ه:ه;<،:حخ;ی<ت:مذدرج:در:=ربه:جزخ:یمصدر
ع:حع:مورد:=ش<رت:در:آمع;<،:ب;<:وق;<ح=عالم:و:وق<:خ:پروه،:=رتج<طحن:ج<مه:ه<،:به:=ع<جت:ج ته:د=ج<ن:ت<ری=

كت<بع< وحت<ر:یثجت:شده:در: گرددحخ:ر وشن: كشف:و:ر :.:<ن:و:م<زجدر=ن:
  بحاآل و للذاهب بحالرغا نخبة

و:یج<مه:ه;< :اخج; »عذ;و=ن:ب;<::-در:ب;ر :قج;ل:=ز:ش;رون:ج<م;ه:ه;<::-:یذه:عط;<=هلل:بم;رر:س;فد:ی<جح;ر
كه:=رمعلوم:ج:یول:.ده:شده:=ستر،:ج<م«جح=آل:و:للذ=هج:جح=لر < س;ذده:ج<م;ه:ه;<:حن:ج<م:ر=:جویست:

كرده،::یبر= كس;<ن:د:ی<:بعد:=ز:وحم توب<تا:=جخخ<ب: .:ن:ج;<م،:جوش;خه:ش;ده:=س;تی;=:ی ;رحتوسط:
ن:خطج;;ه:ش;;رون:م;;ی;;ر=:=ی;;ی ك;;ه:ب;;ر=رو:دأب:م;;فلف.:ش;;ود:ین:ج<م;;ه:ه;;<:ب;;دو م هوع;;ه::ین:ب;;ر:آن:ب;;وده:

ذك;ر:::ج<چ;ه،یك;ه:در:جظ;ر:د=ش;خه:=ج;د،:در:د:ر=:ی=فزودجد:و:ج;<م:یم:یج<چه:=یخود،:خطجه:و:د:یه<:ج<مه
و:یج<مه:ه<:یول.:كردجد:یم ل: ج<چه:=ست:و:ب<:ج<م;یف<قد:خطجه:و:د:ی<جحر معل;وم:.:ش;ود:یش;رون:م;:=و 

                                                 

:آن:=ست.:م هوعه:ه<ی:خطی،:سفرذه:ه<:هسخذد :=ز یج;<:.:سفرذه:قر=بت:جزدح ی:ب<:ُجذگ:د=رد:ولی: رر ن:ُجذ ه;<:تقر چو
:ب;رن:آمع;<:دح;ده:م;ی::یجوعی:كش ول:هس;خذد:حعذ;ی:جوع;<:د=ر=ی:مط;<لجی:مخفرق;ه:هس;خذد:ك;ه:گ;<ه رس;<له:ه;<یی:ه;ن:در

:سفرذه،:م هوع.:شود :=ز ی:رس;<له:ه;<ی:ج;<ب:و:مه;ن:=م<:مذظور :ا;دد:ری;ع:آور ه:ه;<یی:هس;خذد:ك;ه:ت;دوین:كذذ;ده:آن:در
حك:موضوع:ح<:موضوع<ت:مخعدد:ب;وده،:و:ج;وع:=ی;ن:رس;<له:ه;<:بع;د:=ز:ا;<حج:س;فرذه،:مذفص;ر:در:س;فرذه:وی:م;ی: در

ی:به:معرفی:جد=رد.:ب<شد یز:=ست:كه:جر<ی :سفرذه:ه<ی:معروف:سفرذه:تجر :هم;رن:م ل;.:=ز :=ی;ن:در ی;ن،:ج <رجده:قجل:=ز ه:وی
:ش;;;ه<ره و ;;<ی:ر=:معرف;;ی:جم;وده،:و:ب;;ه:عذ<ح;;ت:=  ;;ی:در ه<ی:آحذ;;ده،:س;;فرذه:ه;;<ی::س;فرذه:محه;;د:م;;ومن:تذ ;;<بذی:و:س;;فرذه:ر

زش;;هذدی:در:عل;وم:.:دح ری،:معرفی:خو=هد:شد وش;ن:=س;ت:ك;ه:ب;<:معرف;ی:ه;ر:س;فرذه،:=،الع;<ت:=ر :=رب<ب:فض;ل:ر بر
حخ:عل;;ن:=ی;;ن:س;;رزمرن:=ض;;<فه:م;;ی:گ;;ردد ه<ی:خط;;ی،::س;;زله:ل;;زوم:توج;;ه:ج;;دی:ب;;ه:م هوع;;هو:هم;;رن:م.:مخخل;;ف،:ب;;ه:ت;;<ر

ی:می:س<زد :.:خصواً<:سفرذه:ه<:ر=،:ضرور
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ك<تج:سفرج كه: لن:م توب;<ت،:=ز:ی;<:=ح;ج<چ;ه:ر=:ح;ذف:جم;وده،:یذه،:خطج;ه:و:درست: :ب;ودهف<ق;د:آن::=و 
:.=ست

: ق،:عذو=ن:ره:به:توضب<:توج  تو=ج;د::ین:ج<م;ه:ه;<:جم;ی;=:یب;ر=:یذ;رقح،:ج;<م:« ;جاخج; :=لر=»ف<ت:فو
:.ب<شد

 تعداد مكتوبات 
و:یج<مه:ه< لتعد=د:چه<ر:م توب:.:ست:و:هفت:م توب:=ستر،:ب<لغ:بر:بی<جحر ه;<::ن:ج<م;هی;=:=و 

:.ن:خو=هد:شدحتقد:ی<ره:بعدش;هه:در:رن:مق<له،:و:بقیدر:=
 زمان جگارش 

ك;ه:=یبم:یذرعط<:=هلل:حس قع;ده::یذ:87خ::حدر:ت;<ر::درج:جم;وده،::خ;ودذه:رن:ج<م;ه:ه;<::ر=:در:س;فی;،:
كت<بت:=848 ن:ج<م;ه:ه;<،:ی;ف:=رخ:تألحن:=س<س:ت<ریبر:=.:<ن:رس<جده:=ستحن:م توب<ت:ر=:به:پ<یق،:

:.:<:قجل:=ز:آن:=ستحق،:848در:س<ل:
خ:ح=س;خف<ده:جم;وده::و:ت;<ر:یر=یرس;ذده:در:م توب;<ت:خ;ود،:=ز:=ش;ع<ر:ح;<ف :ش;ح ر،:جوحد:ی=ز:سو

گذشت:ح<ف :هن:س<ل: ق:ج ;<ر :848ت;<::798:ین:س;<  <رن:ج<م;ه:ه;<:ب;ی;پس:=.:ق:=ست798در:
:.:<فخه:=ستح

 سنده جامه ها حجو
و:ین:ج<م;;ه:ه;<::د=جش;;هذدی;;س;ذده:=حجو ك;ه:در:ر گ;ح;;=س;;ت: الن،:چش;;ن:ب;;ه:جه;;<ن:ر<ن:م<زج;;در=ن:و:

:محدود:به:مط<لجح=،الع<ت:م<:=ز:جو.:گشوده:=ست ك;ه:و:یسذده،:فعاًل ج<م;ه:ه;<::یدر:الب;الی:=س;ت:
ن:ب;;ه:=ج;;د=زه:=ی;;=.:م;;وده:=س;;ت=ز:خ;;ود،:درج:ج: كذو ك;;ه:بخو=ج;;د:دق:ین:=،الع;;<ت:ت;;< ت:ح;;ق;;ً<،:هورجج;;وده:

وشن:س<زد:یج<م:و:یسذده:ج<مه:ه<:ر=:و:حخحجو :.:ر=:ر
::مع<ده،:عج<رتذد:=ز:ین:ج<مه:ه<:=ز:خود:بر:ج<یدر:=:یكه:و:ی=،الع<ت

و:یذ ه:ز=دگ;<ه:وح= ن:ر=:د=ش;خه:د=ر:آح;د:یوس;خه:ه;و=یآن:ب;وده:و:پ: دً=:دلجس;خح<ن:ب;وده:و:=و:ش;دح;ر
 .:=ست

و ك;ه:=ز:ریل;ه:آمع;<:ب;ر=در :م;ح;=و:خ<جد=ن:پر:جفوذ:و:ا<حج:ج;<م:در:ر ك;ه:در:.:ب<ش;د:ی<ن:د=ش;خه،:
و ;;;;ح;;;;ر ن:=ز:عه;;;;وز=ده:ه;;;;<:و:ر=و:همچذ;;;;.:ه:ق;;;;ر=ر:د=ش;;;;خه:=س;;;;ت<ن:ا;;;;<حج:ق;;;;درت:و:م;;;;ورد:توج 

وحه<:ز=دهبر=در كرده:=ستح<ن:حا:در:ر  .:<د:
ون:ج<م;ه:ه;<،:ی;سذده:ج<مه:ه<،:در:هذ <م:جوشخن:=حجو <ن:ب;وده،:و:در:مص;ر:در:ح;دور:=ز:ز=دگ;<ها:ر
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د:=لوا;;ف:خ;;ود:ب;;ه:ز=دگ;;<ها:ح;;<ق:ز=رن:ج<م;;ه:ه;;<،:=ز:=ش;;خی;;=و:در:=:.ش;;هر:ق;;<هره،:=ق<م;;ت:د=ش;;خه:=س;;ت
و كرده:و:=ز:=قرب<حر:م ر :::<ن،حر كه:به:مصر:مس<فرت:جم<ج:یخود:م:ی<د: د=ر:ح;د:ت;<:چش;ن:=و:ب;ه:درخو=هد:

گردد وشن: :.آمع<:ر
 ل المرام یصاحب ج  ین رازیسنده و عبد الرححجو

ا;<حج:،:یر=ی:ین:ب;ن:مع;روف:ب;ن:عل;رتو=ج;د،:هم;<ن:عج;د:=ل;رح:ین:ج<م;ه:ه;<:م;ی;سذده:=ح<:جوحآ
كه:ویل:،رح:=ردل.:ب<شدل:=امر=م،:رج ل: ه;رل:=ام;ر=م:ر=:در:جركت<ب:ج:ین:=حخه<ل:آن:=ست: :ق;رن:مع;ن:=و 

و:یب;;ر=:-:ق:858:ی=ل;;:888:ین:س;;<  <رب;:- كن:ر ك;;ه:ب;;ه:<د:آوح;;آن:: <ن:جوش;خه:و:در:مقدم;;ح;;ح;;< ر:ش;;ده:
و كن:ر وحدسخور:ح< ل:عل;ن:مه;<جرت:جم;وده:وبع;د:=ز:برگش;ت:رتحص;:ی<ن،:ب;ر=ح<ن،:مدت:ده:س<ل:=ز:ر

و كت;;<ب:جح;;ب;;ه:ر ل:=ام;;ر=م،:=ز:ر;;كت;;<ب:ج:ین:در:مقدم;;ه:و:=ثذ;;<ر=و:همچذ;;.:ل:=ام;;ر=م:ر=:ج <ش;;خه:=س;;تر;;<ن:
ب;;:ی=ش;ع<ر:ف<رس;; ك;;ه:جد;ر:و:جظ;;ن:و:یو:عر <م;;ه:ه;;<:ن:جی;<ت:=ر;;ب;;ه:=دب:ی<دح;ش;;ج<هت:ی:ی=س;خف<ده:جم;;وده:

:.:ا:د=ده:شودر،:توضین:ر=یرعجد=لرح:ۀد:در:ب<رحن:=حخه<ل،:=بخد=:ب<ی=:یبررس:یبر=.:د=رد
ن:تالش;;ه<ین:=حخه;;<ل،:م;;<:م;;دی;;در:،;;رح:= ز:یو گر=م;;ش;;;ه=ر خ:رو:د=جش;;هذد:دكت;;ر:ش;;:یذد:دوس;;ت:

كت<ب:جح=.:نر<ن:هسخحرسول:جعفر خ;ود،:چذ;د:م;<ه:قج;ل،:: ع<ام<ج;: ق:و:مقدم;رل:=امر=م:ر=:ب<:تحقرش<ن:
ك;;ه:=: جمودج;;د:مذخش;;ر: وش;;ن:جم;;وده:=ج;;د: كه;;<ن:ب<دوس;;ح<ج:ین:=ث;;ر:ر=:مفل;;ف:ب;;ر=ی;;و:در:مقدم;;ه:آن:ر <ن:رح<

و ن:رومرث:بن:برك:یعذح<ن،:حر  .،:جوشخه:=ست(ق857م:)سخو
كح=فز=:یش<ن:مح= كه: ن،:رد: :<ر:ح;ن:دی;=:یت:م;ذهجرل:وض;عحدر:تجد:یجقا:مهه»ومرث:بن:بسخو

و :در:ك;;<ر:نی;;=:ب;;ر=ی:الزم:=بز=ره;;<ی:و:ه;;<:=ه;;رم:=ز: ;;یح:=ام;;ر=م:لر;;ع:د=ش;;خه:و:جر :ن:ب;;ه:تش;;=ز:تس;;ذ ::-:<نح;;ر
 . «=ست:بوده:رسخهد=ر:مردم:<نرم:=م<می:فقه:توسعه:جهت

;;ومرث:قج;;ل:=ز:تس;;ل :ر;;ك كه;;<ن:محل  گررب;;ه:ش;;:یط:ب;;ه:رس;;خهد=ر،:ب;;ر:=ث;;ر:ش س;;ت:=ز:ح< خخ;;ه:ب;;ود:و:ی:ر=ز:
: كن:=:-ق834ت<::838:ین:س<  <رب::-یتمد  گوی;س;< ك;ه:ا ;<:در:آح;ن:ش;هر:ب;ود:و: ك;رده:ب;ود: گ;ر:<:ج;ذر: =

و=ج:دهدردوب<ره:به:و،ن:خود:برگردد:مذهج:ش :: .عه:ر=:در:آا <:ر
:ح;<ن:خ;دمت:جم<رذ ;ه:بخو=ج;د:در:درب;<ر:ب<دوس;ح<جح=:ین:بر=رعجد:=لرح :یت:ده:س;<ل،:ب;ر=د،:ب;ه:م;د 

                                                 

ی،:موض;وع:علحهن:=لسالم:جرل:=امر=م:فی:مذهج:=الخ;ه .::  :عجد:=لرحرن:ب;ن:مع;روف:رس;خهد=ر ::فق;ه:جعف;ری،:یب;<ن::=ز
ح;<ن: ی;ری،: 8395،:ق;ن،:جش;ر:م;ور ،:(=س;خ<د:د=جش; <ه:رع;ر=ن)ف<رسی،:به:كوشا:و:ب<:مقدمه:رسول:جعفر ،:قط;ع:وی

:.ص675
 .88مقدمه:جرل:=امر=م،:ص:.:: 

:.55مصدر:س<بق،:ص:.:: 
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ی كت<ب:ج:یجال:یعلن:=جدو كر=:ل:=ام;ر=م:ر;و،ن:جموده:و:بعد:=ز:ب<زگشت،: <:فرزج;د :ح;ومرث:ر;ب;ه:ج;<م:
: .خه:=ستق،:جوش857ا:=ز:س<ل:یك<وس:پ

مس;<فرت:جم;وده،:جظ;ر::ل:ب;د=ا <،:رتحص;:یل:=امر=م:بر=ركه:ا<حج:ج:یمحل ::ۀ<ن،:در:ب<رحجعفر:یآق<
:.:=ر=خه:جذهوده:=ست:یقطع

مفل;ف:=س;خخر=ج:ش;ده::ۀل:=ام;ر=م،:درب;<رر;كت;<ب:ج: =ز:مقدم:ی<ن:=،الع<تحجعفر:یآق<:م در:مقد
.:<ز:=س;;تر;;ذج;;<،:م;;ورد:جحن:در:==ز:آ:یی،:درج:بخ;;ا:ه;;<ین:ج<م;;ه:ه;;<:ب;;ه:وی;;=ثج;;<ت:=رتج;;<ط:=:یك;;ه:ب;;ر=

::ن:عج<رتیبد
:=ز:زر;;ج:وی:و:ب;;وده،:خ<ج;;د=ن:نی;;=:=لقض;;<ت:ق<ض;;ی:-:ن:ب;;ن:مع;;روفرعج;;د:=ل;;رح:-:وی:عه;;وی»

:=ز:وی:رر;;تعج.:=س;;ت:ش;;ده:مذ;;د:عالق;;ه:فق;;ه:عل;;ن:ب;;ه:ه;;ن:و:ش;;ده:درب;;<ر:ح;;وزه:و=رد:ه;;ن:هح;;ز=و:نرهم;;
:نیعذ;;<و:ب;;<:ر=:=و:و:هك;;رد:<دح;;«:نی=ل;;د:و:<ر=ل;;دج:رض;;ی:نر=امس;;له:قض;;< :ق<ض;;ی»:رر;;تعج:ب;;<:احعه;;و

;ن:عذ;یح:=و=جا،:دحفر:و:زم<جا:دروح:جذ<ب» :در:دح;مد:ه;<ی:م;دت:ك;ه:نی;=:و:ك;رده:احس;خ<«:عه 
:س;;ل :در:ر=:خ;;ود:=ش;;خج<ه،:فل;; :<نرآش;;:و:پذ;;<ه:ع;;<لن:آس;;خ<ن:نی;;در:»::=س;;ت:=ف;;زوده:و:ب;;وده:وی:كذ;;<ر

=م:جظ;<م:در:و:درگ<ه: الم<ن كر=م;<ت:=ز:=  ;ی:ق;<ترتوف:ب;ه:و:دم،ركش;:ب<رگ;<ه:خ;د  :ج<مخذ;<هی:=جع<م;<ت:و:=
ب;وط:دح;ب<:نی;=.:«ب;ودم:ش;ده:مذصوص:و=فره:حظوظ:به:پ<دش<هی .:ب<ش;د:وی:ج;و=جی:دور=ن:ب;ه:مر

:س;;لط<ن:عذ;;یح:«مط;;<ن:جه;;<ن:حض;;رت»:=ز:لرتحص;;:ب;;ر=ی:رف;;خن:ب;;ر=ی:=و:خ;;دمت،:=ز:پ;;س:م;;دتی
;ل:عل;وم،:لرتحص;:جه;ت:و:د،ح;جم<: رب;ت:<تر;بل:د;<رح=:و:كرب;ت:و:دحش;د=:<رر;=خخ:ك;رده،:=سخج<زه» :تحه 

ن كتس;<ب:ب;ه:م ر:ت<:كذد:هموم:و: هوم:فذو :ۀزم;ر::=ز::ر=:خ;ود:ك;ه:دحش;<:=فض;<ل،:و:آد=ب:=قخذ;<>:و:كه;<ل:=
:.«=ج <رم:آسخ<ن:آن: الم<ن:ریله:=ز:و:<رمش;ه:مالزم<ن

:ت;<:ب<زگش;ت:لرتحص;:=ز:پ;س:و:برود:علهی:مركزی:به:ت<:=ست:شده:هخو=سخ:=و:=ز:كه:نی=:خالاه
:.كذد:خدمت:بعخری:ترموقع:در:بخو=جد

:مق;د=ر:چ;ه:ك;ه:=،الع;ی:ب;<ره:نی;=:در:س;ذدهحجو.:كش;د:م;ی:در=ز=:ب;ه:س;<ل:ده:وی،:لرحص;ت::زم<ن
::د=رد:=ش<رتی:كرده،:لرتحص:چ وج ی:كه:نی=:و:كرده:ارف:لرتحص:بر=ی:زم<ن :ج;<می:س;ف=أل:م;ع:<=م 

:: رب;;ت،:در:=مدت;;<ل،:=ز:بع;;د:و»::س;;ترج:وی:خو=ج;;دن:درس:مح;;ل:=ز :ك<مل;;ه:عش;;ره:ك;;ه:س;;<ل:ده:تم;;د 
:ب;ر:تجه;<:و:وردهآر;ج:ه;ن:=س;خ<د=جا:=ز:ج;<می:س;ف=ألمع:.:=ست«:جموده:شخغ<ل=:كه<ل:لرتحص:به:=ست،

گرفخ;ه:ر=:مخف;<وت:عل;وم:مخخل;ف،:=س;خ<د=ن:جزد:كه:نی= ك:فر= :=لعل;وم:ُخ;ذ:ح ;ن:ب;ه:و»::=س;ت:ك;رده:در;تأ
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كتف;<:ب<لجذ;<ن:هرمش;<ر=ل:و:زم;<ن:عله;<ی:=ز: ;یح:به:=لرج<ل:أفو=ه:من :ری;ی:و:رر;كث:ریع;ی:بل ;ه:ج ;رده،:=
::و:<فخ;ه،حدر:فقه;<>:ررمش<ه:و:عله<:ریاح<ر:=ز:رر ف : ح;:ه;ر:مالزم;ت:در:دهح;عد:برهخ;ی:و:دهح;مد:تیم;د 
:و:ده،ركوش;:بودج;د:موا;وف:و:مع;روف:ب;د=ن: ح:هر:آاچه:لرتحص:در:هح=لجه<:=علی:و:هح=لغ<:=قصی:به

ب:زم;;<ن:در:ك;;ه:آن:ح;<ل :=ز:فذ;;ی:ه;;ر:=ز:و:معخ;;وره،:عل;وم:=ز:عله;;ی:ه;;ر:=ز:=خ;و=ن،:=ز:تج<ع;;د:و:=و،;;<ن:=ز:تغ;ر 
ن ی:معخجره،:فذو :.«بودم:كرده:ح<ال:ك<مل:حظ 

ن كذ;;و :»:=س;;<س:ب;;ر:ش;;ده،:تم;;<م:وی:لرتحص;;:ك;;ه:= :=ز.:=س;;ت:ك;;رده:ب<زگش;;ت:قص;;د«::=ل;;و،ن:ح;;ج 
نو::»::=س;ت:ب;وده:ه;ن:س;لط<جی:ح ;ن:ب;<ره،:نی;=:در:ك;ه:دح;آ:م;ی:ب;ر:نرچذ;:عج<رت :مقص;د:آاچ;ه:چ;و

وی:آن:=ز:=رف;ع:ب;ود:=عل;ی ::ح ;ن:ب;ه:جم;;ود،:ر :م;;ن:ج;وع:=ام;ذعن:أم;;ر:ؤج<ب; »::و«:م;<نح:=ال:م;ن:=ل;;و،ن:ح;ج 
نرم:=مر:=مخث<ل:«:=الحس<ن نیهم;<:فرم;<ن:=ذع;<ن:و:ه;و :در:بم<ج;<د:ك;ه:س;لط<جی،:پذ;<ه:نی;د:حض;رت:و:و

::و:=فض<ل:كعجه:و:آم<ل:قجله:كه:حضرت:آن:مخوجه:و:كرده،:جه<جج<جی، :رج;<ل:ج;و=ل:مه;جط:و:رح;<ل:محط 
:.«شده:=ست،

ب;وط:قض;<وت:ب;ه:و=ج;دت:م;ی:ك;ه:ییك<ره<:به:=شخغ<ل:،جع<ً::و:و،ن،:به:ب<زگشت:=ز:پس :ب<ش;د،:مر
:ه;ر:ب;ه.:ب<ش;د:<نر;مفخ:و:<نرق<ض;:ب;ر=ی:فقه;ی:=لعه;ل:دس;خور:ك;ه:دحآ:می:<نرم:به:كت<بی:ج <ر :بحث

:در:ر=:ه;<:آموخخ;ه:نی;=:و:=س;ت:آموخخ;ه:چه:كه:د=د:می:جش<ن:دحب<:ل،رتحص:دور=ن:=ز:پس:زرج:=و:ح<ل،
::دحگو:می:خود .:كرد:می:عرضه:كت<بی
ن» :ۀهر;ث;::=ز:ك;ه:جم;ود:چذ;<ن:مذ<س;ج:=فخ;<د،:توق;ف:=تف;<ق:ش;عوفم:مس ن:و:مألوف:و،ن:به:چو

:م ;;<ن:آن:فقه;;<ی:و:زم;;<ن:عله;;<ی:مع;;رو :=جم;;وذجی:عت،حش;;ر:= ص;;<ن:دوح;;ه:=ز:و:لترفض;;:ش;;جره
:ك;;ه:دح;;گو:م;;ی:=و.:=س;;ت:=فخ;;<ده:م;;ی::ررت;;أخ:ب;;ه:ج ;;<ر :ك;;<ر:و:د=ده:جم;;ی:دس;;ت:فرا;;ت:=م;;<،:«گ;;ردد

:<فخ;هح:=د=م;ه:نی;=.:=س;ت:ب;وده:ررت;أخ:نی;=:س;جج:«:مالزم<ن:سل :»:در:درآمدجا:و:وی:=شخغ<الت
ری:=س;;الم:تح;; <»:=ز:ك;;ه:=س;;ت:ك;;رده:مط;;رح:ر=:خو=س;;خه:نی;;=«::<نر;;ع<ام:ش;;<هز=ده»::ك;;ه:آن:ت;;< :=ز:و:پ;;رو

:=خم;;ه:م;;ذهج:در:ك;;ه:گه<ش;;خه:ب;;رآن:ع;;<،ر:خ;;<،ر:و:د=ش;;خه،:ب;;د=ن::رر;;مذ:ررض;;ه:گس;;خری،:جعه;;ت:وف;;ور
: .«دحتم<م:=بد=ن:جم<:یكت<ب:مه؟؟نرمعصوم
كت;;<با:جرعج;;د:=ل;;رح:ی=دب;;: <ن:ب;;ه:جذج;;ح;;جعفر:یآق;;< ن:ی;;ز:توج;;ه:جم;;وده:و:در:=ر;;ج:ل:=امر=م،ر;;ن:در:

::سدحجو:ین:مرذه،:چذرزم
:اخس;ت:.د=ش;ت:توج;ه:دح;ب<: ;رحد:زر;چ:دو:ب;ه:مع;روف:ب;ن:نرعج;د=لرح:=دب;ی:جذج;ه:ب;<ره:در:=م<»
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:و:كله;;<ت:ق;;رآن،:=ز:ج<ل;;ج:ج;;یرترك:ب;;<:=دب;;ی:م;;خن: ح;;:جه;;ت،:ه;;ر:=ز:ك;;ه:=س;;ت:كت;;<ب:ب;;ر:=و:مقدم;;ه
:.=ست:ج<جهی=د:لغ<ت:و:ررتع<ب:و:جظن:و:جدر:=ز:قیرتلف:،ج<یی:ه<ی:جرترك

:نی;;=:در:و:د=ده:جش;;<ن:ش;;عر:احس;;ر=:در:ر=:خ;;ود:ق;;درت:م;;خن:نی;;=:در:س;;ذدهحجو:آن،:ب;;ر:ع;;الوه:=م;;<
:=س;;ت،:ك;;<وس:فرزج;;د :و:ومرثر;;ك:ب;;<ره:در:دهرقص;;:دو:ش;;<مل:ك;;ن:دس;;ت:ك;;ه:خ;;ود:م;;دحی:=ش;;ع<ر

:.=ست:د=ده:جش<ن:ر=:خود:ییتو=ج<
:ت;<:=س;ت:ك;رده:س;عی:عج;<د=ت،:در:ژهیو:به:فقهی،:=بو=ب:=ز:برخی:در:دهسذحجو:مقدمه،:جز:به:=م<

:و:عله;ی:محخ;و=ی:ب;ر=ی:ش;عر:=ز:=س;خف<ده.:كذد:عرضه:شعر:به:ر=:بخا:آن:مهن:=ح <م:=ز:برخی:خالاه
:.آمد:می:<رش;ه:به:ایپ:ه<ی:قرن:=ز:معهولی:=مر:درسی،
:ه;;ر=ت:ت;;جم :در:زج;;ن:م;;ی:ح;;دس:و:آم;;د:ایپ;;:ه;;ن:ف<رس;;ی:ش;;عر:در:تروض;;ع:نی;;=:جحت;;در:ب;;ه
:=ز:ك;الم:و:فلس;فه:آم;د،:م;ی:ع;ر=ق:=ز:فق;ه:كذ;د،:می:زجدگی:م<:سذدهحجو:كه:زم<ن:نی=:در.:شد:تر:جدی

:ق<ل;;ج:=ز:=س;;خف<ده:و:د=ش;;ت:تر;;=هم:<تر;;=دب:ب;;ود،:هرچ;;ه.:ه;;ر=ت:=ز:ا ;;وم:و:<ض;;یحر:و:<تر;;=دب:و:ر=زرش;;
:.بود:جحر=:ارب:كه<:كالم:و:فلسفه:و:فقه:و:<تر=دب:آموز :بر=ی:شعر

:ك;ه:نی;=.:كذ;د:عرض;ه:شعر:به:ر=:فقهی:مس<خل:=ز:بخشی:=ست:كرده:سعی:ذهرزم:نی=:در:سذده،حجو
:جد=ش;;خه:چذ;;د=جی:قر;;توف:ك;;ه:ده;;د:م;;ی:جش;;<ن:=م;;ر:ظ;;<هر:ر،ر;;خ:<ح;;:=س;;ت:ب;;وده:موف;;ق:ذ;;ه،رزم:نی;;=:در

: .«=ست
كه:=حجو:ی<ن:محجعفر:یبعد:=ز:آن:آق< ب;حسذد: كت<ب:=ش;ع<ر:عر :یو:ف<رس;:یش<ن:در:مقدمه:و:مخن:

:.:د=شخه:=ست:یمق<م:بلذد:ی=دب=ز:خود:آورده:و:=ز:جظر:
:.:ذج<:جقل:شودح<ن،:الزم:بود:در:=حجعفر:ی=سخشه<د،:=ز:مقدمه:آق<:یكه:بر=:ین:بود:مو=ردی=

 ن جامه ها یت ایاهم
::ن:ج<مه:ه<:=ز:چذد:جظر:=ستیت:=ر=هم

ل وحن:ج<م;;ه:ه;;<:ب;;<:ت;;<ری;;وج;;د:ح;;و=دث:م;;ورد:=ش;;<ره:در:=یپ::=و  ن:در:عص;;ر: یل;;ه:ح;;خ:ر <ن:و:م<زج;;د=ر
:.:ه:=ستحل:=ز:افوهور:و:قجرت

ك;<ر:رفخ;ه:در:=:ی<ت:ف<رسر=دب::دوم ف<ج;ه:ق;رن:مع;ن:ج<ج;ه:و:مخ ل :ی=ز:جد;ر:=د:ین:ج<م;ه:ه;<،:جموج;ه:=ی;ب;ه:
كه:عل ;:یر ن:سجع:ه<ر=ست: ب;:یف:آن،:و:=س;خف<ده:=ز:لف; :ه;<پر:ت ل  ج;<:و:ف;<خر:=ز:یی:ی،:جموج;ه:=یعر

:.:=ست:یدر:سده:معن:هجر:یجدر:ف<رس
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ب;;و:ع:ی=س;;خف<ده:=ز:=ش;;ع<ر:ف<رس;;::س;;وم ::یر :ییك;;ه:شذ<س;;<.:ن:ج<م;;ه:ه<س;;تی;;د:=در:م;;و=رد:مخع;;د 
:.:ن:مق<ل:خ<رج:=ستی=: <ز:د=رد:و:=ز:حوالرج:ین:=شع<ر،:پژوها:مسخقلیذدگ<ن:=حسر=

  یرازیحافظ ش
گرفخ;;ه،:=ش;;ع<ر:ح;;<ف :ی;;ك;;ه:=ش;;ع<ر :در:=:یی=ز:ریل;;ه:ش;;عر= ن:م توب;;<ت:م;;ورد:=سخش;;ه<د:ق;;ر=ر:

ن:س;;خن:در:یررك;;ه:=ش;;ع<ر:ح;;<ف :ش;;:ن:مس;;<له:جش;;<ج ر:آن:=س;;تی;;و=.:،:=س;;ت(ق798م:):یر=یرش;;
گرد:یده:و:حخحر=ن:ر=:درجوردی=:یق،:مرزه<848س<ل: :.ده:=ستحدر:مصر:یب<جزد،:

ن:ج<م;ه:ه;<:ب;ه:عج;د:ی;ب;ر:=جخس;<ب:=:ی ;رحل:در;تو=ج;د:دل:ین:=سخف<ده:=ز:=شع<ر:ح;<ف ،:م;رهن:چذ
كهیی.:ن:بن:معروف:ب<شدر=لرح :حل:=ام;ر=م:ر=:ب;ر=ر;كت;<ب:ج:یك;ه:و:یر=:ح;< ر=ز:رش;:در::یتا:جوش;خه،:م;د 

ورب;وده:و:پ;س:=ز:برگش;;ت:=ز:ش; گس;خر :م;;ذهج:تش;ر<ن،:تص;هح;;ر=ز:در:ر گرفخ;;ه:=س;تر :ن:ب;;ه: د:ر;;بع.:ع:
ك;;ه:عج;;د:=ل;;رحرج ر=ز:آش;;ذ<:رر=ز:ب;;وده:و:ب;;<:=ش;;ع<ر:ح;;<ف :در:ش;;ردر:ش;;:ین:ه;;ن:در:آن:س;;فر:هم;;ر=ه:ورس;;ت:

::و: .شده:=ست و=ج:=شع<ر:ح;<ف :در:مص;ر:=ال  ب;:-:ر كهخ;ر:=ز::یك;ه:یب;<ن:مردم;<ن:آج;ر:عر :=س;ت،:آن:ه;ن:
:.ج:=ستح ر:یچهل:س<ل:بعد:=ز:درگذشت:ح<ف ،:=مر

كه;ن:ت;ر:ی ;ح:ین:ج<مه:ه<:=ز:جظر:جس;خه:شذ<س;ی<ت:مذقول:در:=ربه:هر:ح<ل،:=ب ن:جس;خه:ه;<:ی=ز:
: .ب<شد:یمعروف::م:یخلخ<ل: در:ضجط:=شع<ر:ح<ف ،:بعد:=ز:جسخ

 و فلسفه و عرفان  یات عربیتسلط مؤلف به ادب
ب;فلف:به:ضرب:=امدله<:و:=شع<ر:=سخذ<د:م ب;ر;ق:مفل;ف:ب;<:=دبر;عه:یی،:جش;<ج ر:آش;ذ<یعر :ی<ت:عر

;;:یو:فلس;;ف:یل:عرف;;<جحمس;;<:یبرخ;;:ۀك;;ه:در:ب;;<ر:یف<ترن:توض;;رهمچذ;;.:=س;;ت ر=:در::یر:وآورده،:تجف 
ب:یو:فلسف:یل:عرف<جحمس< :.س<زد:ی<ن:محجم<:یبه:خو

كجاست؟ حرو  ان 
و  .سترج:ل=ومخد=ین:ج<م:كه:=مروزه:بوده:م<زجدر=ن::یب<خخر:ی=ز:جو=ح:یبخش:یمح:ج<م:قد<ن:حر

ی:ر آن:ر=:مط<بق:ب<:ج<ح:یجیحدود:تقر در:خ<ور:چ;<لوس،:ب;<خخر:س;ولده:=ز:بلوك;<ت::یكجور:=مرو
                                                 

وز:یر=ی:یب;;ن:عل;;:مع;;روف:ب;;ن:نر=ل;;رح:عج;;د:=ز:خ;;ط:ی=:جس;;خه.::  :رج;;ج:ش;;ذجه:پ;;ذج:در:دس;;ت:=س;;ت:ك;;ه:آن:ر=:در:ر
ن:ب;;ن:رن:جس;خه:ب;<:عج;د:=ل;رحی;،:م;ر=:=ز:=رتج;<ط:=یوض;رع:یآق;<:یگر=م;:دوس;ت.:ر=ز:كت<ب;ت:ك;رده:=س;تردر:ش;:ق،838

گ<ه:س<خترمعروف:ا<حج:ج :.ل:=امرم:،:آ
:آن:ب;ه:.::  :د=ش;خه:و:بع;د:=ز :تملك:سرد:عج;د:=ل;رحرن:خلخ;<لی:ق;ر=ر :در ی:كه:قجال ین:جسخه>:دیو=ن:ح<ف :شرر=ی كهن:تر

:=و=خ;ل:ری;<دی::عروفهس:=لدین:خلخ<لی:رسرده:و:به:همرن:دلرل:به:جسخه>:خلخ<لی:م;فرزجد :ش ی;ر گردح;ده،:تحر
 .ق،:=ست857لی:س<ل:=الو
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ك;رده:=ج;د:ی<ح;<ل:بلوك:جور:و:جذوب:درش;هجور،: ور<ن:و:س;لجوقح;در:دوره: زجو.:خ;زر:ب;رآورد: <ن:ح;<ن:ر
گ;;<هرعه;;دتً<:در:=قخ;;د=ر:خ<ج;;د=ن:پ<دس;; س;;دهد=ن:ز:ب;;ه:دس;;ت:=ر;;ج:ی<ن،:=س;;خذد=ر=ن:رس;;خهد=ر:ب;;ود،:=م;;<:

مل;;ك::یهج;;ر:7:ۀس;;د: ه;;ردرج.:ز:در:آن:جف;;وذ:د=ش;;خذدر;;ج:ری<علس;;;ه=فخ;;<د:و:س;;ر=ن:=:یز:م;;ر;;،جرس;;خ<ن:ج
ك;;رد:و:بس;;ج;;ال كج;;ور:ر=:آب;;<د: ن:ر=:ب;;ه:آا ;;<:ی=ز:م;;ردم:ق;;زو:ی<ررل:=لدول;;ه:=س;; ذدر،:=ز:=س;;خذد=ر=ن،:ش;;هر:

 .كوچ:د=د
ن:قج<د:بن:ین،:=سخذد=ر:عضد:=لدید:فخر=لدر :س:یق:س<د=ت:،جرسخ<ن:به:سركردگ785در:س<ل:
و:یش<ه: <ی : .<فخذدح<ن:قدرت:حر=:ش ست:د=دجد:و:در:ر

;; ور;;ه:ب;;ه:=همب;;<:توج  ::یخ:ه;;<ح<ن،:ت;;<رح;;ت:ر ك;;هی;;=:یب;;ر=:یدمخع;;د  خ:حت;;<ر:ن:مذطق;;ه:جوش;;خه:ش;;ده،:
و لموالج<:ف:رت<ل<ن،:حر :.:ز:ریله:آمع<ست=<>:=هلل:آملی،:ر=و 

 گردد  ینجا عرضه محآنچه در ا
وم»:یچذ<اچه:عذو=ن:شد،:م ه;وع:ج<م;ه:ه;< ذج;<:چه;<ر:حدر:=.:م ت;وب:=س;ت:57:«<نح; <تج;<ت:ر

در::-:هس;;;هع;;ز:=:یب;;ه:=ع<ج;;ت:حض;;رت:ب;;<ر:-:آن:یگ;;ردد:و:ب;;<ق:ین:م;;حن:ج<م;;ه:ه;;<:تق;;دی;;م ت;;وب:=ز:=
:.:=ر=خه:خو=هد:شد:ی<ره:بعدش;ه

آلینخبة الرغا: متن  جیج للذاهج و ا
 ان در سبج مهاجرتشیاز مصر به رو: اّولمكتوب 

 .بذکره منا  یت. بسم اهلل
كی:ف;ی:زفرت;ه:و:=لحهد د:=لخ<خه:ف;ی:حررت;ه:و:=رش;د:=  ;<خن:ف;ی: هرت;ه:و=ض;ف :=لج;< هلل:=لذی:سد 

; ل:=لح<ل:ب<لح<ل:و:= ذی:=لف<ق;د:برف;د:=لوا;<ل:و:مخ  خه:و:بد  ع:حسن:لوعه:=امشعوف:سج<ج:=قخر=ب:=حج 
ق:بر :عجر=ت:=امشخ<ق:عذد:فوزه: :.:ح :=لخالقبفر=امهجور:بلطرف:=لخر<ل:و:=،ف<>:لفف<ت:=الشو

ومذ;<:=لر;ه:و:د=ر:فل; :فوزج;<:علر;ه=علی:من:،<ل:: وو:=لصل دج<:محه;د:ق<خ;د:م;ن:ح;رج::،عذ;<ق:ر س;ر 
:.ن:بلو=زم:خلوص:محجخهرفی:حررته:و:ضرب:فی: هرته:و:علی:آله:و:افجه:و:ورثته:=لو=ثق

ل=ز:تط:،كه:پیوجد:آن:ب<:،هع:وا<ل:=حج<ب:=ست:ی<ترح: بر:رشخ::و:بعد =ح;<م:ف;ر=ق:عق;ده:=ی::<و 
گش<د:آن:=لی كه: ر:جرآمدرله:و:تدبرر:مرن:به:سر:=ج شت:ح=آل:=ست: ك;ه: ج;<ر:حر;رت:.:س  چه:=ز:آن:ب;<ز:

ت:ش سخه،:ب:ۀبر:چهر ح  و ::تر=جدحشه:جشست:و:خ<ر:حو=دت:در:پ<ی:ر
                                                 

و»:مدخل:،484-483:ص:،8:ج:ع،ر :تش:=امع<رف:ر ید=.::   .درپالس:رض<رعل:جوشخه>:«<نحر
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كه:بر:جدول:تدب :نحر:مع<درهر:حرف:
كج:آمد :=جدر:،لج:وال:دآلر=م:

:ض=ل::ه<ل ذ ::و ::ج  ::ترب:.برج<خه:نمذع 
:خود:ر=:زجده:د=رم:دبدین:=مر

وی:ن:هو=خكه: یی:ر و :<رمحدحد:ر
: :مدر:ح:و:لعل:سف<ب:=لق  ك;ه:: شخگسر:.:رهعلی:=الر :بمدر=:ن  حر;<ت::آب:ر:ب;ر:گ;ذظله<ن:ر=:ش<حد:

ك<:.حدآ گفتخخو=جه: :::ذ<ت:
: :فخه<م:دلرب ن:فی:=ح ::=ن  :. < :و=:ضر :عركن:جفف<ت:من:ر یخه:=ال

:::ترب:،حعذی
ح<قهدر:=فعی:=ز:بر=ی:ز :ر:تر

:آر یت:ه:ب حده:لطف:خال  :قفر
گر:ت :ك<م:عرا:مخرو :ستلخ:==

:حدت:جو آا:=ز:احل:رجكه:بعد:=ز:
:جومرد: :ذشرنمتو:در:عرن:بال

ح<حرنآست:در:رمح<لی:ج :تا:ر
ت;ا:وحش;ت:جومر;دی:=ز:آن:مجخالس;ت:و:در:آبال>:=ضطر=ب:و:=ضطر=ر:=ز:ه:ر=ر:بق:یبولر ن:دل:

كرو=پج<آن: ق;ه:ب;ر:ن:حلآق;ر=ری::یب;و:س;ر:ب;ر:م;ی:زج;د:و:وحش;ت:=ی:وف<یی:عه;ر:=ز:بن:ه :حظه:تول::ر:هه:،:
::ترب:.زجد:در:می

:د=من:وال:تو:دسته:ترسن:جرسد:ب
ک:شود:چ:دست:فذ<:وز :ن:عهرهریپ<

ك;ه:مح;ر :: ح<لر<:ز رع كن::س;ت:=ز:=ب;ر:ب;ی=:<ن:=ش;و=قچ;رآن:هک:=جف<س;ی: ك;ه:اخس;ت:=ز:ت;ر= ق;ر=ری:
ح;;<:ۀربخ;= گ;;<ه::.=ج ر;;زد:حظ;;ه:ب;;<ر=جی:ب;;ر:م;;یل::ر:ه;;:، ;;ن:خر;;زد:یدر گ;;<ه:م<جذ;;د:لع;;ل:م;;ذ=ب:و: ه:ش;;ی:ب;;آتو:

یزد:یر:دحده:فرو :ب:=ز:آاورت: ::ترب:.می:ر
:ب:خو=جی:ده<جت:بسوزدآ :گر
:كن:رحذ،وف<ن:ز:ا:آتی:یوگ:ر:گو:

حا::ترن:ح<لچذدر: ::ت=ز: <ح;ك;ه:كه:دل:ر درد:و::ش;رن:ب;<آت :ف;رتو=جی:ب;<:مج;<:تت;و=جی:و:ش;د 
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وی:آدر::،ن:جشرن:=س;ته ن: ی وزه:ی:ب;جش;:،دمیم;ی:و:جس;خجوی:ه:مرهم;ر یی:ب;:ر و ش;ج:م;ی:ه:و:ر
ک:خوهرن:ب:ورد:و:در:آ :::مصرع.:د=رد:هی;ر:بر:جتف  ::یز=جوسر:حسرت:=ز::احال

:م<ل:اجر:شد:<یپر:عقل:مس رن:=ز:تف  :
;;تزم;;<ن:: خی:و:در:س;;جرح<س;;;هع:=م ;;<ن:م ;;ر:ج;;ل;;ر ن:در:،:و ،:الج;;رم،:دی:و:=س;;خه<لخی:جم<ج;;دفق 

::ترب
:ن:خو=رم:جشدهر: د:كس:درچ:ره

كسی:ح<رم:جشد ین:محذت: :و:جدر
كه:ب :ه:م ر:،رف:خر<ل: ل:م;:عو:=ز:ب;ر=ی:دف;ف;ی:فرم<ح;د:هر:ح<ل:تلط  ;ال ;ی:و:لق;<ب;ه:م :تمس  ل:تعل 

حا:ج;ز:هب:دح;دآ:<ب:ب;ر:حج;قر=ر:جقا:اور:=:یبد:دل:فق :تل:مح<لی:می:جم<حد:و:در:تخر :به: د:و:ب;ر=ی:ت;رو
كذده:خ<ر:وحشت:=ز:محل:=جدحشه:ب:،خ<،ر:مشو  :::مصرع.:=جدحشه:بر:

:=لسر=ب:حعلل:=لظه:و :نآلوال
:هو=م<م<ت:با:ه:م<>:ج :ب<

::ترب
:تت<:خر<لت: :ی:فرموددفق 

:دتا:دل:زآبی:بر:آدحده:
:شنچ: جخ<آب:جشست:=و:در::ت<

:دزل:گبر::تر<حب:جقا:آ
ن:=ز:فس<د ی:و:خآدل:ح<ل:=ین:و::ۀدحد:و=هب:و:آ:جو <ن:مش ل:شد:و:در:=سف:جز=ن:فقن:در:بره<ر

ک:هف:=لخر<ن: و: : ت:جمود:و:دحده:=ز:ح=سردر:جفس::تحسرن:عذ<ج=ثر:،ر=وت::،مدآدو:مخفهل::رهال
كه:و=رد:جشرهن:خر<:ۀولج:ۀ،الو ن:خو=ب:جرآلی: وست:در:و،<ی:سج و ی سود:و:دل: ج<ر:علت:آر

ل:=مرد:وا<ل:=ز:چهره:حر<ت:خود:بزدود: :/ب:879/::شعر.خفق<ن:به:زال
:لی:حجرج:خر<له:جصج:عرذی

:مذه:ب<الحالم:ُت:لقد:تعل
:مذه:=تص<الً::ف<ذ=:م<:=شتهُت:

:مفی:=امذ<:هطرفبك<ن:والی:
ن:دل:ر=:=مر;د:وا;<ل:خر;<لی:در:س;ر: كذو :ن:جظ;ر:و:خ;<،ر:در:آح<ف;ت::ۀس;ت:و:دح;ده:ر=:در:مش;<هد=:=
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;ه:،ین:معذ;ی:دور:=ج;دحا:و:ف ;ر:ر=:تحقر;ق:=ی;ن:مش; ل:در:پ;یا= .:جل;ه:أی:بل;غ:=ل ت;<ب:حه;<ت:حخ 
:::برت

لآاچه:قلن:رفت:بر:آ:و: :ن:در:=ی
وی:جم<حد:ز:تتق:بی:علل :ر

ك<ر:دل گره:=ز: :ت<:ب ش<حد:
:دل:ز=ره:آح<:ب شد:ترغ:ب

:قدس;;ت:مه:=ش;;و=ق:ب;;:ك;;ه:مع<ج;;<ت:ز:ن:ب;;<آح<لر;;<:=ز: بگف;;ر=ق:در::ت<س;;<ت:ش;;د  خ;;ت:و:ی:وآ<ن:دل:ج;;ر
;;گ;;ج;;ر=ن:ه<ج;;ه: حرف;;<ن:ه:رتس;;و ن:و:ف;;ر=ز:ف;;رط:آت:و:خ;;رج =:ب;;ر:ترد:وحش;;ت:و:=ذح  وی:س;; و ب:ر

وی::ۀدهخت:و:مش<ی:بر:یی:تح<شر:ب=ضطر=ب:و:=ضطر= ك;ه::،:ه;ر:م;دآا:جرخ=لع;رن:وق;: ر=د:قرمر جفس;ی:
:::شعر.:دمآن:=ین:معذی:برترج :ه:ن:بود:بآ:ا:بر:تبذ<>:مدد:حر<

:عرا:من:ذ=ق:=  وی:وفصحلرس:
ن:=ن: :شقهعحلقی:=لذی:حدو

:ذهف<ذ=:=بصره:س  :
:علقهحی:=لذی:ذذل :=امع

وح:در: گر:مشرب:ر ک:ظلهت:بشر:ۀردپس:پو:مع:ذل := ح;د:و:دس;ت:آفی:<ا;:تح :=جو=ر:=ز:خ<ش<
وی:بص;ر :ب ش;<حد:،جر=ن:و: رج;ت:و:حض;ورهوال:و:: حور:اف<ی:ق<بلرخا:جق<ب:دو یب;<ن::،=ز:ر

حد هر:ح<ل:جز:=ین:تر=جه:ج:ح<ل:در: ::ترب::و
:ی:عن:=للق<آشج<ح:تذ<والضرر:لال

و=ح:فی:=لغرج:تل ك<جت:=الر :قیخ=ذ=:
ن:حج;<ب:لطر;ف:ش;ود: رج;ت:و:ش;ه<دت:چ;ح;د:و:آحج;<ب::ت<ف;ثك:=ز:عد:ظ;<هر:جه:ُب:: حذ;ه:آ:ر:ه;و
وح:: حذآ:در::ب<ر:ح  ::.ذه<حدبر
كه:تذدآلقصه:=ز:= ق::ن:ب<ز: :هدحرر:ش;و،<خ;=فروخخ;ه::ش;ی:ب;ر:آت:دی:ب;ر:=ج رخخ;ه:=س;ت:و:گ;رب<د:شو

:مدر::هن:مع;;<ده:ب;;ود:و:دح;;دآدل:ب;;ر:،ل;;ی= ::ر،;;ه:م;;ن:ور:ود گش;;<دهآب;;ر::،و:عس;;ی:را;;د:لع;;ل  ك;;ه:م ;;ر::،ن:
:::شعر:.حدآب<ن:بی:پ<ح<ن:فر=ق:به:پ<ب<ن:<ر:بردی:ز=د:ب:فر:مس<فر:سجم<حد:و::یمر:دخذ=ه:دولت:ب

ن:عودی:بر:چدین:=مرد:ب :تاآ:و
:شخن:خو حشده:در:ج<خوشی:=ز:خو



  (ق148زنده در ) ینه عطا اهلل بمیفس                                                                                                                                        

 

441 

: ن:دچتی:مد  چذد:ق;دم:در:ر=ه:=ی;ن:مطل;وب:برش;خر::=جده:و:هرر:هجسحده:در:پی:=ین:=جدحشه:دو:=و
كه:هوشرده:=ز:پجه<ن:و:پ:ج<هر:و:در:م<جده::هبسخ:=ز:قض<:،مع<ده :::،:مصرعرسردهپركس:

كج<ست:مذزلدب<:نكر :حه:ر=:
::برت:،دهرذجز:=ین:ب<ب:جش:بدر:جو=:

:مش لن:چه:می:پرسی: قص
: :هك<ن: ن:شد:دلن:در:=ین:قص 

گر:: ;حچه:=جقر= :زم<ن:فر=ق:در::= ك;ر=ن:=س;تب;:ن:بح;ر:آ:ل;ر ن:بر;<ن:ش;د=حد:ز:=م ;<ن:=س;ت:ور  :.ی:
ح<: ر وجدی و=ص:=ین:در یق:و:،<لج:مح<ل:جه:ب;ر:تحقر;ق:=ین:ر=ه:جه:بر:ۀق:=ست:و:ر ی;ر::،،ر عذ;<ن:تحر

آن:محق;;ق:.:س;;ت=:ا:مع;;<دنآت;;:قل;;ن:و:یب;;<ن:ب;;ر::،وس:د=دنه;;دس;;ت:ه:ن:ب;;آو:بر;;<ن:در:تحقر;;ق: <ح;;ت:
كه:=ز:= ::ترب.:حدآی:جرددی:و:=ز:=ین:بحر:دون:سوآست:

گفخن:معن:در:شرح:=شو=قت گفخ<خ:قلن: :رد:
:با:معی:جی:ر=آ:ر:ب:و:چودی:به:جز:دد:زبر:خر:و:چ

: ::ت=ش<ر:مد  ن:ب;چ;ن:آ=ز::ی=:هش;;هدح;د:حن:و:ت:آدر:تعر;ین: <ح;ت::تعج<ر:و:حد  :،،;<خلی:جرس;ده:و
لن:آترک: :::تر،:بی:جم<حد=و 

:یج:ی=:هرح<:قلن:ر=:قطر=ز:=ین:د
:جی:یه:=ز:بر<جا:بعرر=:=:یب<ن

:زتا:ترآچه:جسجت:خ<مه:ر=:ب<:
ل :رزهره:پست:=ز:وافا:ب=:یب<ن:ال

:د=م:جسخن:ق<ذبر=ی:ارد:ع
وی:به:بود:جقشی: :ب:بسخنآر

:ستآب:=مح<ل:=جدحا:ر=:=جدحشه:
:ست=:ه<:عقل:جه<نه:حشجدكه:در:=

:خو=جدب:گره:بسخن:خرش:بره:رگ
كبذدی:ه:رگ :تو=جد:یبر:آتا:
گ;ر:چ;ه:ج;و=ی:بلج;ل::و م;د:ج;و :آربل:و=ف;ی:گ;لط<ف;ت::تا:و:ا;فحدر:وا;ف:ح;<ل:خ;ولر ن:=

وح:=ف;: ممزش<:و:ز دل: هغی:جب<لا:او ك;ه:در:س;فرس:=ح=زر :،ت=س;:=جف;<س:مس;را: =ن:جموج;ح;زا:
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ك;;ه:دلر;;ل:ج;;<تو=جی:=وس;;ت:=:یآه;;دردمذ;;د::لدو:=ی:ع<ج;;:،ا:ا;;<فی:جم<ح;;دخدر:م;;ذ=ق:،جرع;; و:س;;ت:
ك;ه:در::ت ذ=>:حر< ::/=ل;ف:888/ع<شق:جفسی:=ست: =ش;و=ق::تع;ر :ج <ح;:ش; <حت:ف;ر=ق:و::ب;ث 

:.:د:مع<جی:=واق<
:رو:خل كرب;ه:وذخ;ر=رب;ه:ل:=ن:حذوح:عذد:فق;د:ق:بذی:=لحج  =ن:،;<ل:جوح;ه:ل;ذل :فق;د:قص;ر:و::فس:

:قل :::برت.:كثر:<جه:و:لوجمجدوث:=ش:ل 
گمرغ: :بحر:د:ز:رربه:مذق<ر:چه:

حد:یب<نچ:ر:تو:جه=ز: ن: گو :ه:
و:ج شد:ب<ر: نه:كس:ب :تر=ی

وی:دل:می: :ه<نك شد:=ین:بب<ی
گی: قص:هرچ:م و: :برچ<ره:

:قدر:بر<نه:ست:برج ن:: قص
حده:دل: زمزم :بلجل:شور

:نآرد: ها:برا:=ز:كهر:چه:=د=:
ن:دل:ب ;ه:<ل:در:،;رب:و:ب;ا;و:ۀمد:و:ب;ه:،ه;ع:م;ژدآدر:،لج::لق<>:=حج<ب: د=عره:چو ه: ;جآع:توق 

وض;; یی:در:ر و گل;;ی: م ;;ر:ر یی:=ز::=م;;<جی: چش;;ن:=مر;;د:در::،م<جی:رس;;دن:ب;;ه:مش;;<م:ش;;<دآبش;; فد:و:ب;;و
یآ گ;;و :ا;;ب;;ر:مر:ی:جظ;;ر:ور گش;;<ده:ب;;ود:و: و::ره:=سخقص;;<ر:<ن:خج;;ری:ب;;س;;;هتمذ;;<ی:ه:م;;ل:ب;;أد:=جخظ;;<ر:

ن:تشذه::،مع<ده:=سخفس<ر: ح<:تمذ ::ی=چو ن:ع<شق:مچو::ی=<ی:قطره:=ز:در ;هجور:=ز:مخهو ه:جظ;ره:<:ق;<جع:ب;ذ 
گ<ه:=ز:م::،ی= ::ترب::كهمد:آ:خر<ل:در:سر::نی=ن:دل:ر=:آ: مد:و:=ز:=شعآبر:::ی=:رج<:شعله: لر :خكه:ج<

:<ن:ب<رق حبرو:=ض<>ت
:برو :ته<:=لذ<ظرحتسر 

::ر شه:در:قضحو:ب<:وجود:آج ه:=جد
:  :عجهن:جظرذربعی:سم<:ع

;تفج<=مردی:=ز:به::،ر=جد:یمسخذی:: ن:چ;ی;ن:،ل;ج:=:و:هذ;وز:در::.ص:مطل;وب:خ;ود:ب;<ز:جم<ج;دف  و
ن:ب;<د:سر=س;رهه:و:حر;ر=نچ;برق:رخش<ن:ب;ود:و: ب;ه::=ز:س;ج<:یهده;دمر;د:و:دك;ه:ا;جا:س;ع<دت:ب:،و

عذ;و=جا:در:جظ;ر:خوش;خر:=ز::ر:<ش;رجمهرب;<جی:مذط;وی:ب;ود:و:ت: كه:بر:لطرف;:ی=:فهرو:افسرد:رسلره<ن:
وض :و:ش;رح:ح;<ل:ح;<رب;ه:ن:آ=ی:ر=ی:ق;رب:عه;د:مس;جل:و:مغ;ر،غبه::=حج<بقر:=م<جی:می:جمود:=ز::م: ر
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:.ل:عر :رس<جردبه:مح:ل،دح<ر:معل :
: علی:ب<ج:رعی:=هلل:،رر=ً:

:جرلخ=فصا:لی:عن:افرا:=:قد
::ترب

یی:در:بر<ب<ن:تشذه: گو :رخضر=:
:ب:حرو=ن:د=ده:=ستآشربخی:=ز:

ن:جس;رن:س;فری:چت:فكه:در:لط<:-ن:معذی:آ ذ=:=ز: :و: ن:م<>:معرن:=ست:و:چو حر;<ت:ر=::رهوج;و
كب:-:معرن :و:: حر<تی:رسرد:و:به:بسخ:،سه<م:وحشت: شخه: :::برت:.<تیمحذت:ا بذد:بال

كه:=آز=د:شد:آ :ستتو ن::ر:رسن:دل:
گرر: ن:تستآدلش<د:شد: كه:دست: :ن:

كه:عذو= ك;<آف;رح:و:ش;<دی:در:مط;<وی::مر<من:بود:و:فهرست: <تحفجی: ننمن: م;د:و:آدر:جظ;ر::،:چ;و
ر:ش;د،:ترا;حبه:ل;و=جظر:=جدحشه: ر:و:لز;<لی<ت:س;طور :در:خ;ز=ح;ع:مطورا:آن:مذ;و  ج:و:ر;ب;ر:ج:ین:در

كه<ل: ك<فور:و::،افلرألطف:و:تد=مذا:ب شود:و: =ش;ف<ق:و:: ص;ق:.ن:جم;وده;ا:در:آت;:ب:و:آمس :و:
: ن:قص;;:،ت;;الق:تح<ل;;:تذك;;ر:ل;;ذ  ب:زج;;دگ<جی:و:ل;;ر ن:در:ظله;;ت:س;;و=د:س;;طور :آ: تش;;ذه:ر=:چ;;و

:::برت:.مع<جی
لآگر :بحر:خو=جی:پر: :ست=:ب:زال

یی:گور :سفر: لبه:و :ست=:معذی:حال
ن:دحد كه::ۀچو ن:همض;: در:مط<لع;:،ودب;ر=ن:تر;ره:هج:ج جت:ر<به: ج=مرد: توتر;<ی:وا;<ل:ه:ن:ب;آو

;; :ره:س;;و=د :ب;;:ۀش;;<جی:در:مش;;<هدحرپ:ۀو:ش;;ج:تر;;ر:.م;;دآل:م ف  ل:و:در:وز:جه;;<ن:=ف;;روز:ریعر;;ت:مج;;د 
كه:بر:مق: تم<ش<ی:جقا:بذدی:م<شط ن::ض<یخقلن: :=لحدحث:شجو

ن: ;;بآب;;ر:ع;;<ر :ج;;وعروس:بر;;< : س;;ر:ب;;ه:ش;;ه:یپت:ذ;;س;;ود:و:خ;;<،ر:محآجفس;;ی:بر:،م;;دآج;;د=:پو
مقص;;ود:=ز:حج;;<ب:: ش;;ود:و:،لرع;; ب:مع;;<جی: =ز:رش;;خ:،=ش;; <ل:ح;;روف:ۀش;;ت:=جدحش;;ه:عق;;د=ج 

وی:جم;ودآفف;<وی: كه;<:حذجغ;ی:ر یج;<:و:دلح;ذیرگ:،ن: ن:چه;ر:،لش;ذی:دح;د:ی وج;ق:حس;ن:و::ۀچ;و م;ر=د:در:ر
;ك;<ف: فس;ب;ر:ف:،لط<فت:ب;ی:جظر;ر ت:و:ر=ش;<:ه;<رزف:ب;ر:=ور=ق:و:=وری:رس;خه:و:ر=ه:خ;ز=ن:ت ل;ف:و:تعس 

جشس;خه:و:در:حس;ن:=جخه;<ن::ی=ش;روه:ه:=اللح<ن:ب: ن:مر <ن:مخذوعآمع<لی:=ز::هر::عج<رتا:بسخه:و:بر:
ن::قالخ;;خو:=تف;;<ق:و:لط;;ف:= ر:ح ;;ی:=ز:ه;;یوس;;خه:و:په:ش;;;هكره:هم;;دح ر:ب;;:ج;;<ب:ب;;<ح=:ۀزم;;رو:=عخذ;;<ق:چ;;و
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دس;خ<ن:ب;<:س;لره<ن::ر:ز=ه;یب<جی:در:واف:ح<ل:=حج<ب:و:فرض:ع<،فت:=قر=ن:و:=ت;ر=ب:ب;ه::ه:=حش<ن:ب
ح ی:ر=:بر<جی:و:جو=ی:هر:ح ی:جموجه:ع<،فت:مهرب<جی:،در:خط<ب :::برت.:در:بدحع:مع<جی:هر

وشذی:دل:ر=:فرحآدحده:ر=:ز: :ن:ر
وضچدر:جظر: ن:ر ین:خلد: و :بر

:/ب:888/:چشن:=مرد: مدر:سو=د :سر
:نرقح:مهر: در:بر<ضا:شعل
:ب:حر<تآ: لف :=و:سرچشه

:نرعقل:مه: را:سرم<حعذم
نچو:فرخذده:=ر:=ز:،،<لع:خ< :و

:ورعرنحل:بعشت:=ز:ه،<لع:=
:یهمر=::خخن:عذو=جا:سلره<ن

:ل :و:ج رنم:ۀمده:در:عهدآ
ك;ه:در:ت: ر:بح;: هرجه;<ن:=س;ت:ض;ه: ه;غك;ه:ج:ی=ه:ه;رقج;<ن:و:ر: ه;رمش ر:=جو=ن:=شف<ق:و:مهرب<جی:

=>:دم:ش;ده:=س;ت:و:عق;ل:در:=زج:و:الج;خ;<،ر:و=: ن:ب;ر:ذم;آج ;ه:ذك;ر:آب;<::،م;ده:ب;ودآمع;<جی:و:=لف<ظ:
::ن:درآ=ز::ی=:هش;;هن:ج<زم:ولر ن:بر<ن:آرو :فم :ج;=م ;<ن:ج:تق;و:ح;د  ن::ود:و:ب;ث  ن:ب;ر:خ;<،ر:آش;جو

م;د:و:عه;ل:آرخ;ر:=ولن:آ :ب:تع;ر :حط<ق:می:جمود:الجرم:ارف:عذ;<ن:=ز:ا;والقجرل:ت لرف:م<ز:ق<ار:=
:::شعر::قولبه:

:فدعه:<ً:زسخطع:شرتلن::=ذ=
:سخطرعتو:ج<وزه:=لی:م<

ن:ح<م;ل:فص;ول:خط;<ب:و:م<ث;ل:ض;ر=عه:ز.:بخرخو ك;ه:=ز:مق;دما::ۀرم;و:م;ع:ذل; :چ;و =حج;<ب:
ك;;آب;;را:=ز::،ج;;<ی:جر=ح;;ت:ر=ح;;ته:،;;رب:ح<ف;;ت:و:ب;;:،<ی:تع;;جب;;ه:ج;;خ;;<،ر: م;;ت:ب;;ر:ح:عز:ر;; ه:مطن:

::،وذد:ا;;ی;;د:= :=لع;;و: رزد:و:بذ;;<بر:قض;;ر;;=ج  ك;;در:مش;;ق  ك;;ه:در::،مر;;زدآت:ر=ح;;ت:در: : بق;;رخ;;<،ر:خس;;خه:
یج;<ر:م;د=:<جده:بود:و:مع<ل:=مردمعو=یق:بی:رفرق:و:دلرل:: ر،وعالیق:دلرل:و:در: ع:ج;<مر=دی:مب;ر:جو

ن:محذت:زده:در:=جدحش:شهرهم:،سرت:جش<جدهحو: كه:آ: چو ك<=ره:=ز:گن: گش;<حدس;بر:ف;رو:ین: ك;ه: :؟خه:
:ق;;<وو:ع;;ر :ود=ح;;ع:دل:م ;;روح:و: ك;;ه:در:م;;د  وح:=س;;ت:و:=مخذ;;<جی: ك;;ه:ج;;ه:مالخ;;ن:ر در::ج;;ترت: حقی:

ن:ب;هول:=ین:=ز:=مه<ت:مهصمده:=ست:و:حآحواله:،لج: كذو تق;<دم:عه;ود:: و=س;طه:<ت:جموده:و:ت<:=
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وی:ه:ح;;د:و:ب;;آ:وش;;رده:م<ج;;ده:چ وج;;ه:ب;;ر:په:و:جن:ب;;ر:خ;;<،ر:=حج;;<ب:مش;;خآو:ری;;ل:و:فص;;ول: چ;;ه:وج;;ه:ر
:::برت:.جم<حد

كه:خو=جد:ح :: صق :ح به:دردم:
كزب :م:=مردد=ر:وی:دو=:ر:مهی:
خ;<،ر:عرض;ه:: ا;عر:،ا:مطل;ق:ش;د:و:ت;وجها:ب;د=ن:دح;<ر:محق;قخمح:عزكه:عذ<ن::،ههذلح<له:=

:ۀرد:و:،;رآب;ر:ج;وک:قل;ن::ی=:رهط;ب;ر:د=رد:و:=ز:بح;<ر:=ش;و=ق:ق:ی=:و=ق:ذرهتكه:=ز:ع<لن:=:دمآ=ین:=جدحشه:
ن:=ج;د=زد:و:ع;ذ=ر:ا;فرف هر< :س;ر;مش :ف<م:جخ<حا:=قالم:بر:ع<ر :ب :حل; :و:ه:مذ;دی:ب;جر<ز: و

ن:و:ن:و:<ن:و:ع;ذ :جو:=لخ:تحرت:: یر=حپ ر::ججس;ر:،;ر=ز:دوه:ج;ز=ن:ب;تح;ذ  ف;ت:عج;<ر=ت:بدحع;ه:و:=س;خع<ر=ت:ب:ی
ك;<مرب گر=ن:م<حه:تر:=ز:جف;<حس: كه: =ش;<ر=ت:لطرف;ه::وتو:ح;ال:دپوش;<ج:=س;ت:یجعه:در:عر=حس:مع<جی:

:ۀعه;د:در::یج;یب;ه:تقرو::<ن:رس<جدخمذ=ق:فهن:دوس:،:به<م:تو=جد:بودح=ر: لان:عذو=ن:آكه:مو=قع:=یع<م:
حد:فك;ه:=ز:وا;:یذ;ه:=حقره:ح;د:و:ب;آو:خ;و=ری: رب;ت::تر:مسخ<ق:فرقه:و:مخ<عج:مذلیتقر :=ح;<ل:س;و
:::برت.:ب<ز:جم<حد:ی=:جموجه:،=ست:=سود: ن:شده:ترگكه:

حسد:ب :رج ر:سوی:ح<:ز:ه:سوجو
ن: گوجه:خو ین: حن:=ز:گكز ور :<رگزر

ن:شده:دحده:خوج :نآ=ز::خرج ر:خو
ن:رج:تو: ن:خو و=نن:زدحدربفو :ه:ر

ود=ح;;;ع:ض;;;هرر:و:محص;;;لی:=ز::یخص;;;الج;;;رم:مل ی;;;ر:ب;;;ج=ی <ب:خ<م;;;ه:ع;;;له:ق;;;ود:مع;;;<دن:تح;;;ری:و:تحر
و،<ب:=ین:ج<م;ه: :مدر ق:و:ثذ;<:در:مط;<وی:: <:و:لوح;ع;حر;ت:و:دت:: سش;;هم;د:و:آر:ص;و  س;جرل::ن:ب;رآش;و

:من:=لر ین: جذش=لرحن::: ت<:دقرق:ر:قا:و:مسخطمخذ:-فه<:=م ن:رك:- <ز:ی:=
:.ردیجحذ:یوهذ: س<لف:عهود: قررق:<نرجس:ۀ ش<و:عفتض<: طو=سه:ررد:و:بگ:تن:قوآواول:ه:ب

ن:ب;;ر:مقخض;; كذ;;و ف:قل;;ن:ر;;ن:=خ;;الص:=س;;ت:و:=لح;;ف:در;;ك;;ه:فص;;<له:آن:حل:یخ;;ر :تح: ن:مقدم;;ی;;=:ی=
: :=خخص<ص:ب<:ح<مل:ت د  :::شعر.:د=رد:یم:ی<ن:ُمهدرر:=عیع:سر=د:زم<ن:و:تذو 

ح<ح:تحر :مذ : : ی:=لر :مع:=لر
:و:مع:=لومرض:رسول: مشفوع

وز:ب<ز=ر:عهر::یو=د=ره=خالص:و:: اور ج;<ب:م;ی:ج ;<رد:حخ<،ر:=: فرست:بر:اف=:كه:ح<ال:ر
;كن:عذ<ن:و=رد=ت:قدسی:=ست:ب<:جو=م;ع:هن:آ:صع:خلوحكه:،ال:ی=:و:=دعره ز:ل;ن:=خخص;<ص:=ز:حر 
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:.ردآفعل:می:ه:قوه:ب
:ف< ق:: <:قضرم  ن:و:محتته;<:ث:حف;دف=لش;و ن:و:ده;وه<:ش;جو =لف;ف=د::یف;:جفف<رع;<ر:و:قطررع;<:بح;<ر:و:عر;و

:: و:=لرج;<>:الزم;: لخجر;فی:ح;<لخی:= ::و: <ح<رع;<: ح;و:مخعد  ل:ه;ف:.ف; فرذر:مر;و=لرخ;<>: : ف;ی:وقخ;ی:=لش;د 
بع;;<:و:ق;;د:خ<م;;:ی :ف;;ر;;تص;;فو:=لع<ف خ<لطه;;<:: ر=ح;;بن:=لقل;;ج:خ;;ذعحل:ه;;:و=ل;;جال>::/=ل;;ف:888/ه<:دخطو

:::شعر:.=لعذ<>
:خرف:تلك :معذًی:: <لحر<ب:ذ 

كوری:=لزج<د :برن:=حش<خه:
:جعهره:و=اطج<ره:فی:= :خق<ص 

ح<د:و:هو=ه:و: :وجده:فی:=ی
كش;;ف: ه; : ق;;ررقه:ج ;آس;ت:و:ب;;<:=:ش;;ع<ن:مه;ر:و:وف;;<>:=خ;و=ن:در:خ;;ور::،ر=:ش;<نحرپخ;;<،ر:: ح<لر;<:

ح;ده:ش;د:و:ح;<جز::تح;ج <:مرجا:آن:ب;ه:=ام;<س ;ا;زم;<جی:بر كش;ردهح;عز<م:در:ر=ه:روف:=ح  :،ت:=حش;<ن:
::مصرع::یو:بر:مقخض<:ست=:م<ل:بر:در:آهذوز:چشن:=مرد:در:،لج:وا<ل:و:تحقرق:=ین:

:دركحو:م<:ف<ت::یترج  ن:عطف :
ق:بر:سجحجو:یم:یخجر حد:رن:میچذ=سخعط<ف:ل:رد:و:به:یب<ن:شو :::شعر::گو

:فهههفی:مخوه::یفخمن:ل
ه:=لعقل:شج ه:مدل  :مول 

:عقلهبقد:لعجت:=حدی:=لذوی:
:فم<:علره:فی:=  وی:من:حرج

: وی:=رف<م:س<لدر:=ح  كه:ر ::ی<ضخر=فعه:قفول:ظ<عذه:بر:ت<فخه:بود:و:بر:مقمدت:=ز:=ه:
ْن:ت :

 
:ُب:أ م ْصر  كُم <:ب  ْوم  ق  =:ل 

 
أ و   : وًت<رج 

ن:ب;ود:و: <ح;ت:=م;<جرا:در:ه;ر:آرشه:در:خر<ل:همخ<،ر::،<فخهحه:ج<ی:=ق<مت:جروه:ق<،گدر:م هع:
كه:ال ك;ه:و=س;طآالس;ره<::،=خ;و=ن:ۀزمرمح<له:ح ی:=ز:ح<ل:چذ<ن: س;ت:و:در:ه;ر:=:ش;<نحعق;د:=: ن:ح ;ی:

یرمو:مشفقی::تدر:سررپست:=:مهرب<جی:بر=دری ا:=ز:حخ;و:ۀگ;ن:ش;د:ۀزو=ه:آحذ;ه:ب;آ:ر:ه:ت،ر یت:سر

                                                 

:»::ن:=س;تی;ه:=ح;و:تم;<م:آ.:87ه>:حوجس،:آی=ش<ره:به:سوره>:.::  ْوح 
 
أ ;<رو  ;ی:ذ  ل  ;ی:ؤ  ::ُموس  خ 

 
أ :ر;و  ْن::ه 

 
=:أ

 
أ ;و   ج  ;<:ت  كُم  ْوم  ق  م ْص;:ل  :وًت;<رُب::ر :ب 

ُلو= =ْجع  ُ ْن:رُب::و  ً ::وت  ْجل  ق ::ق 
 
أ ::ُهو=رو  ال    ْر::=لص   ش   ب  ذ ::و  :ر=اُْمْفم  ر=ن:ك;وچ:ی;=ز:=:یو:=س;ت:ب;ه:=ی;ن:ك;ه:ی:یم;<ح:ن:عج;<رت:مفل;ف:=ی;=:.«ن 

 .كرده:و:در:مصر:رحل:=ق<مت:=ف ذده:=ست
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روش;;د:و:ذم;;ت:جص;;رفت:مع<ج;;د:جح:عزی;;ن:=:ر;;رد:و:در:گت:قدحم;;ه:ر=ه:مص;;ر:در:پ;;یا:س;;ذ ::ترتمش;;ب;;ر=ی:
رسش;;ی:ه:پهم<ج;;<:ب;;:،و=رهآرح;;<م:ذوی:=أل:ۀح;;وزو=ر::چ;;<رهربچ;;ه:=ی;;ن:مهج;;ور::رد،یجح;;ذس;;خن:مخ;;<لف:
حده:=ست:و: ی :::برت.:جذدهیسز=و=ر:و:یی:ذرستح=ر

كم:<بره<ری:تمذ ::دل:ز :ذدی:
:رسشیپشهر:خوب<ن::ج=ز:،جر

حد:=جدر:ج<مر=دی:س<ل:و :مه:جو
:رسشیپب<ن:لطف:و:=حس<ن:ی=ز:

كز:فر=ق:=فروخخیآتش :ی:ر=:
ح<ن:پرسشیچی:جم<حد:م گر :شن:

:ضرخ=ز:دست:: ب:حروآخی:زبشر
:رسشیپن:م<ه:ت<ب<ن:=خسخه:ر=:ز

ن:سذگ:مق<رقت:بر:شرش; كذو : حذ;آك;ه::ی=:دودم;<ن:خ;ود:زدن:و:خ;<ر:جومر;دی:در::دل:و:دح;ده: =
وج;ود :ه:ب;:هعش;رر:ۀخ;ت:فرخذ;دب:و::.سذدحده:جر<حدپچذد=ن::،ست:ش سخن=:خ<جد=نآن::تمج<ه<

:.م<حدج:ی:می:=ولگذ=شخن::هتدر:ش ر:خذده:جج<
گر:مهری گ;ر:مهرب;<جی:آ:س;ت:ب;ر:=:=حذ; :دح;ده:ب;ر:مطل;ع:ا;جا:عذ<ح;ت:،ح<لر<:= :نرب;مق;ی:در:ری:و:=

که وی:ع<،فت:بذه<یی:یآ:رسا:در:پ=ز:در::،ا:جم<جده:=سترب:ی==مرد:لقره:ه:ب:،ال ::و:ر
ک:=: رجظ: ودحزف :رقعلجمن:خلف:ذ=

:ی:و:حعیرحی:<ه:سمذی:عا:لره:ب<لو:ع
:::برت

:ح<ری:ب<ر:دگر:درم:دولت:دهگی:دولت:هز
وی:ه:ن:بخخب::ۀكه:ح<بد:دحد حت:ر و :رد=ریبر

گر:چه:عر :قضر = :::
:لرهل:فی:=ه :ز=ن:بهُت:ن: : رری:م 

ن:اورت:=چلر ن::خی:د=رد:وجرعو ن:مذ;ی:ت;ردر:ش;ه:آرد:ح=جد: ذ;حآا:یپ;:ن:دع;وی:در:یو ک:چ;و
;;ه:ب;;:تعذ;;<ن:رخص;; :ف;;:.ح<رد ی;;ت:بس;;مرعذ<ح;;ت::تدس;;ت:قل  گ;;ر:=م;;ور:م:و:رب  ك;;ه:= ه;;ه:و:ه=لش;;عری:

گر;ر:ج:، رد:تدبرر:مس;خفرل:جم<ح;دبه:م:ن:آكه:دفع::،هه :ضرور=ت:مل م;ت:=ز:مر;<ن:ح:عزجط;<ق::،یدوج;د=م;ن:
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ق:ذوی:=الرح;;<م:ج;;ر:در:: ر;;ت:توفس;;جخه;;<م:جه=عخذ;;<:و:= :تمش;;رت:ز:ب;;ر=ی:ن:دح;;<ر:ج ش;;ودی:و:=آحق;;و
: كخم;;ن:=ل;;ر ین:فم;;ن:قطعه;;<:قطعخ;;ه:و:م;;ن:وا;;له<:وا;;ل: =ل;;رحن:ش;;جذ::=ح ;;<م  ن:=ز:آه;;ق;;ت:تففه;;<:=ره:

:::شعر:.مخ<لفت:جذهودی
:حهو:ری:م<هو=ی:لعه :م<و:=ج ::خن 

:رذی:ب <ذت: :=لزم<ن:عذ<جی:ب 
:::برت

گر: :دست:م<:بودیه:ذ<ن:=ر=دت:بع=
:<:بودیش;ه ف:حضرت:خوجود:مع

ك;ه:در:ت;رک:ل;و=زم:=ش;آ:ج;ه:=ز:تن:حضرآق:م<ج<:تعل :ه: ح;<:حرك;ت:و::،ح;دآ<ق:ب;د=ن:معخ;ذر:فن:=س;ت:
ك;ه:وج;ود:=حش;<ن:=ز:ض;رور=ت:م<جع;ه:ب;ود:خن:مخع;ذر:جم<ح;د:چ;ه:ع<آس;جج:ه:قله:= :ب;ج در::رس;ل;ه:= :

ک:خجق<ب: الد:و:ج;=:دهرش;ك< :=و  عه;ر :: بقر;: و:رقج;ده:رب;ه:مق;<م:=ب;وت:رس;:توذ;ب:د:و:=حف;<د:=ز:ح;د 
:.دهرهق<ت:=حش<ن:رتعل :: قبحهد:=هلل:=ز:رب:

یز:ح<دثه:=آ: توجه:و:جقل:ثو:ح ی:=ز:بو=ع كه:=ز:عق<حد:==:ین:عز :888/ن:دح;<ر:ج<ش;ی:آل:ه;ست:
دی;;ن:و::عق;;د: چ;ه:در:ح;;ق: ی;<:،گش;;خه:ن:در:=قط;<ر:جه;;<ن:ف<ش;یخ;;ت:آد=رش;ده:=س;;ت:و:=خج;<ر::/ب

;ت:ق;درت:و:: م ذ;ت:و:حوم;:ۀج;ه:در:ح;وز:كه:در:مذ;ع:مذ ;ر:،قرنحعقد: حفظ ل;:،=ج;د:نم   س;ت:=:نآی:=و 
كه:بر:مقآن:چزم:و=جج:و:ال ی;ق:جت:جض<ی:سذ :خذ<ن: گیمه;<جرت:پ;وی:،ر ك;ه::یرج;د:و:در:بقع;ه:=را:

::=ش<رترجد:و:بر:،جق:رمد<ر:شجه:مضل ه:و:مد=ر:فخن:و:محن:مخل ه:ب<شد:جم
ك< :،هجر:ته:=لی:=هلل:و:رسولهفجرته:=لی:=هلل:و:رسوله:هت:جمن:

: ::رك<خ;;ج:و:ش;;د  ح;;<رت:مس;;<جد:ثل;;ث:جم;;ودهب;;ه:ج:ح;;ت <:ح;;ث  و::دحذ;;آوج;;ه:خم:ب;;دین:دح;;<ر::،قص;;د:ی
: عل;ی:برك;:،مخفه;ل:ش;د=حد:و:مش;<ق:=س;ف<ر:ش;ده:،ف;ی:=ل;دین:فی:=ل;روح:ال: =امصرج:ۀعوذ: حظالبم

:.شرون:جم<حد:ر:=عذ=هلل:و:خررته:در:قطع:=ا <د:و:=
:فو=ح;د:ع<جل;;ه:و:: ا;ورت:و:م;;<ده:س;<لن:=س;ت:و:جخرج;;:دچ;ه:مق;دم<ت:جر;;ل:=ی;ن:مق<ا;د:=ز:فس;;<

:::شعر:.مخالزمجله:ر=:آ
:تی:=لعز=خنأح:معزعلی:قدر:=ال:=ل

: <رممتی:علی:قدر:=ل ر=م:=ا:أو:ح
ق:در:تحقر;ق:=ی;ن:مطل;;وب:ب;ر:ع;;<،فخا:ا;<دقورج;<:و=ث;ق:و: ر;;د:=ع;ذ=ر:موحش;;ه:در:هك;ه:تم:،ث;;و
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وقب<ب:ت :پ:ر:دجد=رد:و:عو=یق:و:=وه<م::=<عد:و:=حج<م:ر ::.ردآمت:جرح:عزه:و:یا:=جدحشه:توج 
ك;ه:دح;د:و:ش;د=حد:و::نز:آا:برش;خر:=یپ;:ج:در:هچه:مو=خد:مو= كهخ;ر:=ز:ح;م:=س;ت: جس;ت:آن: رب;ت:

وجق:ب<ز=ر:=م;<جی:در:س;:.كه:شذرد ل:ف;وز:=ر:ر:فر ن:=س;ت:و:مذ;<ی :ح;زو =ج;و=ن:جع;ن:و:ه:و:ترح;<ل:مس;<فر:ب;:ط 
ن ::تن:در:ت <رچو:،جو=ل:=  ی:مشفو

: :=جُظُرو=:یُرو=:ف :رُقْل:س  :ُثن   ْر  
 
  =أل

ن:در:چ:یب: جرت:مع<مل:هو:ب:هقدمی:بذ:،سترخس<رتی:ج :.هدب:میه:<ری:بسخ<ن:و:درذقدم:دح:رهو
: ::=ش<رت 

:عظن:علر ن:ب<لسو=د:=أل:
ن:د=چ;; ه:چ;;:.ین ;;زره:مه<ق;;مص;;ر:و::ۀف;;<خر: خط;;:ز:ه:ج;;ش;;رن:و:در:،ل;;ج:مق<ا;;د:س;;ذر :ذس;;خی:مجو

::مصر=ن::ف<ق:جد=>آ:ۀو:=مخف<ن:در:حوز:خجرت: مذ<دی:عرا
:شتهیته<:=لذی:ح:هی:=لخلد:ف

ل:رعره:لس:=م<جی:ب رس<جد:و:س<قی:م::ع::میممس<ه:محته:ب:ره ::جیزال
:جذ : :لفت:فی:=الر قد:=ز:  

س;;ت:=:یج;;و:عروس;;: ن:خط;;آ: ا;;ی;;<:عریگو:،م;;ی:جش;;<جد:حظ;;ه:ف;;رول::ر:ه;;<ن:جه;;<ن:خ ش;;گ=و=م:س;;ر:
::یبه:ثذ<رت:و:معدلت:ه=من:و:=م<ن:و:رف<:لو:حل: حیر=پو:=حس<ن:و:در::عدل: د=ح:ۀروردپ

::و: ،رج: بلد :فور :رب 
:::شعر:.ر،ج:=للس<ن

:هعسی:= نعسهحی:ل:ود  :حسجه<ب::و
:و:مذ<خ<ً::ه<:مربع<ً:ورخخذف

:: لست:و:خ<،ر:در:مخر :=اد:=جخظ<ر:رم:ح<لر<:چشن:=مرد:بر :جر; ق:ت;ت;<:=ز:ت:،و:عسی:ب;ی:ق;ر=ر:لعل 
كه:ذ :هاول:مخو:رتش<بجم<حد:و:چه: :::برت:.حدآی:كرد:و:آ<:

كه:لعل:و: :<ر:مقدم:تور:جدد:هرگبر<:
كشن:: خ<ج:گذج:ز: :زن:چشنخم:به:دل:می:

:ری:جمی:برذنظهت:مذگسز=ی:ت ره:
:ن:چشنمعر: وشگمذن:زع<لن:و:=ین:

                                                 

وم:58/عذ جوت:و::69/و:جمل:88/=جع<م::=ین:فقره:در:چه<ر:آحه:آمده:=ست.:=ش<ره:به:آح :قرآجی.::   .:45/و:ر
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وز:<تن:جر:شه:و:توال::ۀسوی:مژده:ب :ر
وشن:چشندر=ه:ب<د:مع<ه:ب : م:چر=غ:ر

ن: كذو كه:در:=زمذ:ره= وی:جم;ود:و:: مقصدی: ك;ه:=ز:م<ش;ط:ره; رج;ت:=ز:حج;<ب: ر;ج:ر بی: : مطل;و
::خذ<ن=م حض;ور :ج<تم;<م:=س;ت:: ش;هر: لطفر;:یب;ن:آحص;ول::،شود ن:بآ:ۀهرچر:و:=مخذ<ن:=ز:قذ<ن:تعذ 

ك;ه:عق;ود:=:نآ=مرذ;ه::ت <ح;:،<مج;وجا:ج;<قص:و:ج<فری<هم;لع;ت:،:ۀن:بی:مش;<هدآع:=ز:خو:تم ر:ه;س;ت:
: كه:=ز:حج<ب:ترس  :سع<دت: وی:جموده:=ست:ر:و:تعذ  =م;<جی:: ذچ;ح;د:و: مذ;خظن:آحض;ور ::م;نح:ب;ه:ر:ر

:ه:ب ی;ز:و:بذل :علی:=هلل::و:م<.:ن:جم<حدسر=حت:=جف<س:جور :مخجس  حش;<>:ق;دیر:و::ذ;<:=ذ=ععل;ی:ری:وه;عز
: :.رل:جدیضف:ب ل 

كهخ :جحم:دح ر: ;:ۀ=خخص;<ص:چه;ر: ن:تو=ج;د:ب;ود:و:م<ش;طآ=خالص: یل:: ب<سط:ی: ی:و:حس;ن:تلق 
گشودآقجول: :هر:=شو=ق:و:نذ :فت:نیقر:،ن:تو=جد: :م=ا::نف<ق:علی:=لرسآد:مذا:رن:ت د  د:و:مع;<د:ب;ر:عخ;<د:م;رد 
ك;;ه:جق;;و :وو:ب:=،ر:=خ;;و=ن:ا;;ف<:و:خ;;الن:وف;;<وخ;;: فرا;;ف د=د::ذ;;ی:=عه;;<م:و:=خ;;و=ل:و:رب;;<ت:حج;;<ل:

;;: ش;<ن:حلر;ح= ;=::یج<گ<م:زج;د=ح  :: س;;ت:و:حل  گرد=ج;د:و:ت:رع;;ر=حس:=ش;ف<ق:و:مهرب;;<جی:مص;و  س;;رس:أم;;ی:
;;: ذم;;:و=د=ری:=حش;;<ن:ب;;ره;;قو=ع;;د: ف;;ر :ع;;رن:و:ع;;رن:ف;;ر :م;;ی:د=ج;;د:حر;;< :: <م:و:=وق;;<ت:حر;;و=ح 

ومذدی:بآ ی ح<ه:ر ح;< :جر<زمذ;دی:ب;م;الن:=س;ت:ت:لق;<ی:=حش;<ن:ف;در تمذ;ی:حص;ول:=ی;ن:=م;<جی:ه:و:ر
ح : ك;ه:موج;ج:=:<>:=خو=نقل:ۀن:مش<هدآعر=>:=كه::/=لف:885/:ا:=مذر<ت:=ست <ن:ا:ر ست:ب;ر:وجه;ی:

كه:ج;زل:ر ی;ت:=ز:آی:خ<،ر:ل :می:و:ت:تسل : وی:جم<ح;د:تت;ق:عذ<ح;تحد:و:در:وقخی: ;:،=زل;ی:ر ر:رثأر:ب;<د:و:ت;مرس 
:آمذ<فی: ك<ین:قدر:<هك:رمو:=أل:.رن: رر:مقد  :.و:=امقدور:

                                                 

ی:=ست:در: زلی:=ست:ب<:=ین:مطلع.::  ::=ین:سه:برت:=ز:ح<ف :شرر=ی
ورخ ن:ب ذرد:به:گلشن:چشن:ی<ل:ر :تو:چو

ن:چشن:ید:به:سوحجظر:آ:یدل:=ز:پ وی :ر
:586خلخ;<لی:ص:: =ی;ن: ;;زل:در:جس;;خ برخ;;ی:=لف;;<ظ:و:همچذ;;رن:در :آن:ب;;<:=خخالف;<تی:در ،:آم;;ده،:و:=ی;;ن:س;ه:بر;;ت:در

::بر<ت:چذرن:آمده:=ستخرر:=أتقدحن:و:ت
:برذن:جمی:مذظری:گهت:ت ره:سز=ی

:چشن:معرن: گوش:=ین:و:زع<لن:مذن
:تو:مقدم:جد<ر:در:گهر:و:لعل:كه:بر<

ن:چشن:كشن:می:دل: خ<ج:گذج:ز وی :به:ر
:شج:دو :هر:تو:وال:ۀمژد:بوی:به
وشن:چر=غ:مع<دم:ب<د:ر=ه:به  چشن:ر
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 روحان ةناحیبی االخوان و الخالن لا: یمكتوب ثاج
ق:=خفحه<:و:=بدی: :ع<لو=عج:=لشو

یع<،ذشر:=سر=ری:ف<حو:=لدمع: :و
:طفه<حش<ه:=لرما:ك: و:لوع

ق:حذك= لدی:و:=وب: :ه<ح:ر:=لشو
ن:=ش;;و=ق:در:ع;;دم::تذ;;<هی:=:<نج;;ره<ح;;ت:در:ب;;ه: ن:و:ج;;ز=ن:ذح;;ت:<ن:و:  ;;ف:ج;;  ;;ج:=لخ س;;ت:و:ش;;زو

ن:=م <نچ ن:شجو :حت:ز <وت:یرقمه<:=لجذ<ن:و:قد::حصره<:=لجر<ن:وی: رف:ف:،و :: =لعج<ر:د  :. =الش<ر:و:مد 
ث:،;<ل:علر;ه:ر;ح:و:ا:=ست:و:=ز:تم<دی:وحش;ت:بع;<د:مش;و حذ<ی:فر=ق:مسخو تذخ<،ر:در:

:::برت:.=لخر=قی:و:قرل:من:ر=ق:تلغب:،=لفر=ق:=مد
:=م<جی:بودم:رگ=ز:دست:فر=ق:=

كه:=مرد :ن:ج<جی:بودمرج:ش<حد:
:ن:خ;و=به;خ;ت:دل;ن:ب::ج;ر=ن:ب;<هج:ش;تر;ره::،ش;رنهمذت;ا:آب;<:<ن:ش;رن:=س;ت:و:ج;آتجفس::مر=

:وه;=ر:و:رفم<:ح<ل:من:قجض;ه:مخل;ج:=الض;ط:،ن:معذی:در:تج:و:ت<بآ=ری:=ز:قر:یبا:آت:ست:و:دل:در:=
ری:و::و:ر،ه;;<:ررفس;;ف:عل;;ی:ش;;ف;;ی:ج;;<ر:=أل گ;;ر:=ز:=مر;;د:ح:ل;;ر ن:س;;<عد:،ل;;ج:ر=:در:دو <ل;;ت:مهج;;وری:=

; <ن:ج;;رهدر:=و=ن:: حر;<: ذر;;ب<ری:ه;ی:جج;;ودی:معتس;ل :: یر=ح;;پ:ر=د:،;ر=ز:و:م;;:ع:مش;;<هده:لق;<>وا;<ل:و:توق 
:لذف:.دیجر=ن:جوعی:=ز:مح<ل:جموهتا:آ :::برت:.=لحر<ه:خلل: ذربمل:لوقع:فی:=أل: لوال

:د=رد:ر=:=مرد:وا<ل:تو:زجده:میم
گ : جه:عرذن:بم<جد:جه:=ثرم:جه:بی:تورو:

حنچخر:آ گو :.جس<زد:ی=<ره:چوال:تو::رگ::ه:می:
وی:جم<ح;;د:تف;;ر=ق:ر=:ر=ح;;: ب<دح;;: سر=س;;ره ک:ب;;<:خر;;<ل:ا ;;<ه;;رن:ب;;:ج;;ه:در::،در:م;;ردن:ر س;;ر:ه:ب;;: ال

:بود: رمر=حخا::هج آ<ی:بر:بخش:::،:مصرعحه<ته:،بردن
                                                 

: زلی:ب<:.:  ی:=ست:در :ح<ف :شرر=ی ل:=ین:برت:=ز ::=ین:مطلع:مصرع:=و 
:م :دشمذن:=ر :كذذد:قصد:هالك::یهز=ر

:هذ<ن:جد=رم:ب<ك:;=ز:دش:یگرم:تو:دوسخ
::،:آمده،:و:برت:ك<مل:=ین:مصرع::در:آن:چذرن:آمده568خلخ<لی:ص:: =ین: زل:در:جسخ

:د=رد:ید:وا<ل:تو:زجده:مرمر=:=م
:ن:هالكرو:گرجه:هر:دمن:=ز:هجر:توست:ب
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: ك;;ه:در:لع;;ل  =ز::تر;;<ح: ر;;آجلر;;ت:ش;;عری:در:ا;;ف<>::.ب;;ر:جر<ح;;د:هج ;;آی:ل;;=وح;;د:آو:عس;;ی:بر:جفس;;ی:
كه:چ=جدحشه: كه:بی:وجود:تعل : مذ:،خر<ل:جم<حد: حذآه:جم<حد:در:رخی: :::عمصر:.ق:ر=:جش<حدر:

:ه:رجگ:و:بوستچ:ل:ج<ش فخه:ر=گ
:::برت:،ح<لر<:.لغلرل=حسن:=لسر=ب:د=>:=لعلرل:و:=و=و:ت:ال

وی:مقصود:ز: :ست=:جه<نپل:د:ر
:ستن:=رد=گن:و=قعه:سر:ی=ج<ن:در:

:علن:ب<أل: رس;د::ح;دحدی:جم;یب;ه:رن:ح<ل:جز:چذجعن:دست:م <ل:در::.حج<بسج<ب:للق<>:=أل:و:ال
ندو:=لح حن:چ ::حث:شجو :<پ<جی:جد=ردپه:آاچو
ن:تو=ن:رفت:و:=لس<عی:فی:ذل :مآی:پدر:: ن:وغن:چو ::ل ن:جو

ق: :<ن:جفسیرر:ت=لشو كتن:=محتج  :::برت:.هجوزش:ه:و:=ن:
:و=ز:عشق:=ز:یب<ن:عشق:شذر

گفتتن:=و:و:هسخن:= :و=جد:
ح;;<ی:ب;;ی:پ<ح;;<ن:ز:قل;;ن:= گ;;ر:قط;;ره:،در : فرفقر=رس;;ت:ب;;ر:ا;;:اچ;;ه:در:دل:ب;;ی=ن:آب;;ر:د=رد:و:ب;;د:ی=:=

:::عمصر:.<ردج 
ح<:شو ن:اموجآب:آتا:و:ن:قطره:د:آدر :خو

::و::ذ=ه :ۀح;<ل:بذ;د:تا;ور:.ذته;یحال:،عه;ت=امش;خ<ق:و:=ن:،<ل;ت:و:: =الش;و=ق:و: ص;:ص; ق:=ن 
ك;ه:آ=ز::،ج:مر=د:=س;تعم::ست:بر=:دلخو=ه:دوسخ<ن:چهذ<ا:چخ<لص:=لود=د: =ز:ع;<لن:ب;ی::ر:یر;ر:تق;دتن:ب;<ز:

و:،ل;جا::تو:ت;<ب:ع;زم:مف<رق;:چیپ;:مد:و:دست:مشرت:زلف:بر:آبر:جش<جه::دف:،لجاهجش<جی:در:
ورد:و:آ:رد:س;<زه:خا:ب;ب ;ر:گذآهرو=ز:جمود:و:مطرب:=م<جی:پ=الی:: شر<جآمخا:=ز:ه:جش<جه:زد:و:،<خر::

كه:د=شت:دمس<ز:شدخت:=مذررری:به:جُس:ه<د:و:ُس:ب<:قو=فل: كه:در:ه:به:،ی: :::برت:،مدآر:دح<ر:
:و:بست=:ر:ددل:كه:ی:خ=ز:هر:جه

:مدآ:مر=د:دل:بر:ه:ك<ر :ب
;تم:ر:ه;:ۀش;ود:و:چه;ر ع<دتا:بس;: ه:=ز:رشخگری:=زل:تعذ<ح: س<بق ك;ه:خو=س;ت:ه:<:ب;ذ  ه;ر:ا;ورتی:

وی:جمود :::برت:.ر
:دحدبدل:خو=ست:اچه:ذ<چخو=ه:مر=:دل:

:=مرد:رسرد:هبی:افجت:= ر<ر:ب
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ب;ر:ع;<ر ::هت;ح:م;د:و:ه;ر:م:آشی:بر:قوقت:ج: ا:عطرح=ز:جم<:/ب:885/عا:خهر:لحظه:بر:ج<اره:تم
::.ید=:شدپ:ج ی:دح ر:ر:د=وف<>:مر: شاف<>:حر<تا:=ز:بش<

كه;<ل:=س;;خعد=د:فط;ری:چ;ا:آ : ز= ی;;ج:ب;ی:مر;;ق: ت;ق<بل;;ت:=ا;لی:=س;;ت:=ز:ور=ی:تو:ه:=ز:ض;;رور=ت:
كه:خو=هد:رسرد<مه:رسد:و::قی:رسرد:و:میحع< :.ج<:

ن:وقت:و::،جعن :تعذ<ح;ز=خ;ل:و::ت:مس;<عد:ب;ود:و:مح;ل:ق<ب;ل:و:م;<جع:حص;ول:م;ر=د:مرتف;ع:و:بخچو
: ; ك;رم:ج<مخذ;<هی:در:دس;ت:: دول;ت:ب;<ز:و:س;رم<ح:ر :ك<رس<ز:و:د  اچ;ه:دل:خ;و=ه:ب;ود:=ز:آجر;ل::،< ر;ج:فر 

;ت::ره;ن:گل;جی:جم;ود:و:ومطلع:=مرد:بر:حس;ج:م;ر=د:ر و:ب;ر:آج;<ر:یی:ب;ر:جومذ  ی :تر;ع:عذ<ح;بر: تم;د:و:بس;ر=آر
ذ=ق:ج;<ن:ب;ه:م;ی:خغ;وجه:مجگ:هر::.ی:ح<فتذ<شچ:تمد:و:حالوآمی:ب<حست:در:جشو:و:جم<::چذ<جچی:ل=ز

:ح; یر=پ:كه;<ل:و::ت <ح;:تا;وره:=م;<جی:ب;: س;ت:در:مذص;=:ه:مقصود:=جس<جیچ:عروس:هر::رسرد:و:جو
:ر:=لالحق:علی:مم<:=الو:=ج ::.حسن:و:ری<ل:جلوه:جمود :::مصر=ن:.ر:فی:=لس<بقم<:قد 

:رسرده<ن:ربه:سلمل :سلره<ن:
كه:در:خر<ل:می:ه:تلر ن:اور:و ر=:چه;ره:م;ی::نآ=حس;ن:وج;وه:ه:ع:بختم: حد:و:دست:م<شطآز=ر:

الوتی:جد=رد:و:م;ذ=ق:حر;<ت:ب;<:وج;ود:،=>:=حج<ب:ور: ن:بی:مط<لعآ:ۀحصول:مش<هدل:=:بعد:،گش<حد
ق::مر=رت :::برت:.:]د=ردج[:حالوتیآن:<شذی:چفر=ق:=حش<ن:=ز:ذو

كه: یآگررم: :یله:ح<ال:=ستر:ی:دلن:ور
كج<:برم وی:تو:ح<ال: ن:جرست:وال:ر :چو

ق:>و:وف;;<:تن:دح;;<ر:ب;;ود:و:در:=د=>:=م<ج;;آك;;ه:ق<ا;;د:ح;;و=لی::-ح<لر;;<:ب;;<:ح ;;ی:=ز:=خر;;<ر: مح;;ل::،حق;;و
قو=عخه<د:و: :در:ا;هرن:ج;<ن:اح;جق;د:وال:هج ;آالسره<::،=خو=ن:ۀرم :خ<،ره:زعربدین:دع<:ت:-:ثو

كه:: ت<:جموج:،دمی:جم<ح:،ست= :ه;=شو=قی: ك;و=:ح;د:م;ن::-دث<ن:ح;ت;<بع:تس;ت:و:ب;<:=:د:زم;<نن:عذ;<ن:ت ;د 
كه:=ز:جق;:تر :تححد:و:اورت:آفرسی:=لره<ن: وی:م;ی:جم<ح;د:او:سالمی: كه;<ل:=خ;الص:ر ب;ر::،بذ;دی:

ك;ه:ح<م;ل:ل;و=>:ه:ب;:،ش;<ن:ج ;<رد:و:س;جج:جس;جت:تعطر;لح<خر:=هافف<ت:ض س;ت:=:ج;<بحن:=آدل;ی:
:::شعر:.جر<حد

:كنر :بعدت:=ألسالم:علر ن:ض<ق
: :رفی:قلجی:لذكركن:ری:و:علی 

:لذ<ش;هق:یك<ن:تفرو:م<:ب<خخر<ری:
::و :ر=المن:له:=لح ن:و:ل ن:قض<ه:م 
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: ::ۀر:خ<،ردح ر:مصو  كه:هر:ح :در:ا;ف<:ج;<م:جه;<ن:جم;<ی=خال  ك;ه:در:س;<خر::م;ی،:س;ت=:: گرد=ج;د:
ن:و:قر=ر:ت=سف<ر:و:ح<ل ;چن:بود:و:در:خ<،ر:آهر:لحظه:دل:بر::،س و ك;ه:تر;ر:توج  :أر=س;ت:ب;ر:مج;د:هذ;<ن:

وز:ۀم;دآو:من:بعد:در:افجت:=قر=ن:ب<::دسفر:=جد=ز ی;ور:=لف;ت:و:ه:ب;:تحر;<: بقر;:ۀ<ر:بس;<زد:و:چه;رگ;ر ی
::ح نه:لر ن:ب:و:،طر=زدبمو=جست:=حش<ن:

:،رد:للس<ن:عجه<حالم:: ق<دیر: <لجم=ا:
كع: ::مصرع:.مدآرن:دور=ن:جقشی:دح ر:بر:جخ=ز:

ح<ح:ت: :التشتهی:=لسفن:م<ب: ری:=لر
كرچه:ری:آ :::برت:.دتو=ن:

كش :د:جخو=نر=ز:آمده:سر:
:دحبر:آ:یكر:یتقد: ر:ب<:سر:پذجرتدب:تقو

ك<خن ر: كه<:قد  ::ترب.:و:=امقدور:
گر:عذ<ن:=ر=دت:ب :دست:م<:بودیه:=

:<:بودیش;هت:وجود:معخ ف:حضر
: ن:م;;د  كذ;;و ك;;ه:مطر;;رب:یم;;د=:و:دح;;دمتی:= :ف;;رو:هرهم;;ت:در:د=ر=امل;; :مص;;ر:و:ق;;<ح:عز: ع;;د:=س;;ت:

:چ;:=ب<جرده:=ست:و:هر:وخ وی:ر ج;ت:=ز::تمش;رب:=ق<م;:ر:ه:م ;د  گرد=جر;دآ=س;ت:ر و:=ز:دفخ;ر:=خخر;<ر::هن:
ن:و:ق;ر=ر:ورق;ی:جر :به: ك;ه:بذ;<>:مص;<لا:ع<جل;ه:و:گت:س و دول:ج;جس;ت:ب;ر:آجل;ه:ب;ر:آش;<ده:و:حرف;ی:

كشور:جج<:-:رن:دح<ی=خخر<ر:مع<ده:=ست:و:=ز:اذ<دحد:= م ;<رم::ۀز<ر:=ج;د:و:در:ح;وخ;و:ف:ه;تكه:=س<،رن:
;;: ه;;ر:ح ;;ی:اخج;; وزگ;;:ۀ<م:و:جق;;<و=ح  گرفخ;;ه:و:ب;;<:هم: ر;;وثق:-<ر:ر عه;;د::،=ع;;الم:ی<ن:=ز:عله;;< ذ;;مص;;<دقت:

;;ت<م:ق;;بس;;خه:و:در:د=ر=ام:تم;و=ال ك;;ه:تحقر;;ق:آخه;;<م:م<ل;; :هد:و:=فق  ح<ری:و:ج;;ور:: حدق;;:ورج;;ن:دح;;<ر: ش;;هر
ك<م ;;<رد:خخر;;<ری:و:مه;;ر:س;;ب:: ق;;حدح عذ<ح;;ت:و:رع;;<حخا:دل::ن=ج;;و=:هجشس;;خه:=س;;ت:و:ب;;:،س;;ت=:یهر:

یج;;<ر:عطر;;خا:ف;;روه:ق;;<ر:ب;;خه:و: ج;;<ر:=حخر;;<ج:و:=ف=مذر;;<ت:دو:=س;;جه:ر=ج;;د:یدر:فض;;<:،=مر;;دو=ر ل:جو :زال
::تحآ:جش<جده:و:  ،: ْلد    ُفور :رب    : ب   ر  :و  : ج   

ك;;ه:مو=: ذ;;مخا:خو=ج;;ده:و:=ا:ش;;<بش:ۀ=ز:دلذ;;و=یی:چه;;ر :ح;;دمزی:هرلحظ;;ه:در: ;;آ ::غح;;در:یب;;:جه;;هلل:
:حست:و:لط<= :.لق:جدحدخك:/=لف:883/: دف:عو=،ف:ج<مخذ<هی:در:تع<قج:و:ت د 

: وی:آهمرش;ه:در::-دی:عذ<ح;ت:و:=حس;<ن:ث=مخذ<ن:=ست:و:رضرع:: د=ح:ۀپروردكه::-<:ج<ن:=م  ی :نآر
                                                 

 .85ه:حسوره:سجأ،:آ.:: 
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كه:پیا:=ز:= كه:دور=ن:عهر:بآست: و=ن:آ:سر:ه:ن: و:بق;<::تتق<ض;<ی:بق<ح;<ی:حر;<ب;ه:حد:و:ق<بض:جق;د:ر
كس;:،حدآی:بر:در:شتح<:یب ن:فرزج;د=ن:ب;ر=درحر=:=ز:خو:یح ;ی:ر=:=ز:=ق;ر=ن:ح;<: چ;<ره:ربك;ه:دل::،ش;<ن:چ;و

وزگ;<ر:ب;ه:برذ;د:و:=ز:مع;<عربی:ت:ر:ین:دح<=:در::،=ست:آذر::بر:در:فر=ق:=حش<ن: تا:مرمس;<:ل :وحشت:ر
ك;ه:ب;ر::ی=:و:=ز:ب;ر=ی:دح;ده:،دذ;ربچ:،تم<دی:فر=ق:=ز:مذ=ق:ج;<ن:ب;ه:ب;رد:تر=رمن:آ:تكه:حالو:ی=مروه:

كه:ب<:اد:=جخظ<ر:=ست:ومرهر: ك;<ر:دلی: كذ;د:و:=ز::سج;<خا:=قخع;ل،:ۀ=ز:مش;<هد:،خر<ل:تمذ;ی:در: ج;وری:
::مصرع.:حضوری:ۀ=سخف<د:-ن:ب<:دل:و:ج<ن:=ست:آ:جوجدپكه::-:مو=جسخا: ،لرع

ک:خر<ل:ال :ول:عن:=لقلجزیو:ذ=
:::برت:

كی:ججفرم:آب<:تو:بر:گر: :سترسی::ب<
كه:در:خر<ل:ب<یی:ب :شت ذز=ن:عهر:

:::برت::لرث:شعری
:یین:وف<:و:مهرب<جیآ

:ر::جج<شد <:مش;هدر:شهر:
:ت:عهوده<لذفس:جسر ::م<::مصرع::حه<ته

:::برت:
:ی:دشو=ر:شددخو:یبدر:ك<ر:ج<ن:

:<ر:شدچ=حخه<ل:درد:دل:ج<
گر:فرزجد::،مهرب<جذددر:در:مشفق:و:م<پج<ی:ه:مع<:بآ ر=:چ;ه:=فخ;<د::ن:ش;ده:ر=:جم;ی:خو=جذ;د:ب;ر=در=نگ=

حذدپكه:ح<لا:جمی:پرسذد:و:در:،لجا:ر=ه:مصر:جمی: ن:ش;ده:گ;:،ی;د=:ش;دپ<ن:در:مص;ر:ذعك:ۀن:شدگ:.و
گر: ح<ن:= و كج<:شدپست:رج:ا <آر كه:،س: ا:بد=ن:دح;<ر:رس;رد:و:ش;ذودجد:لی:=حو=كه<هخجر::می:د=جن:

:::برت:.خه<می:در:،لجا:جذهودجده=:و:بعد:=ز:خجر
:قر=ری:مذه<ی:بی:چرو:هدم:دركا:

:برفت:هچه:=ز:دحدآا:ر:هز:دل:برود:ك
ج;ز:ش;د=حد::رب;تك;ه:ح<ا;ل: :،ذ;<نچ:ر :ق;رست:و:در:عقل:=حش<ن:م=:نآن:دح<ر:آن:=ال:عز:م<ج<ه:

كس;ی:ر=:س;<زگ;ر،:آب: ربت:هو،ن:جه:ست:و:فر= ت:و:ر=حت:جز:در:رو:محن:ج ی;ز::،<ر:جر<ح;دگز: عه;ر:عز
:::برت::حه<ته:.<حدحكس:جبه:جی:یر در:وحشت:
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كه:خجر:جد=رد:=ز:مر  لآی: :ب:زال
:ب:شور:د=رد:همه:س<لآمذق<ر:در:

:ُد: كه:معدن:=الی:=وسعدر:ق:ر:و=هش<:ر  ح<: ك;رد:در:س;ر:ش;<ه<ن::،قرهخ;ی:جد=ش;ت:تر:در ن:س;فر: چ;و
گو :م<ه<ن: :::برت:.تی:ح<فتعز :و:

كه: كن: :<حت:خوبستبه: بر:خرز:و:سفر:
كه:جشس ح<ن:می:د=ردخمذشرن: :ت:ی

ل :چ:نآست:و:مذ<سج:=:نآی:=و  كه:بعضی:=ز:=خو=ن:=لص;ف<:و:خ;ال  و،;<ب:ذ<ن: ك;ه:در ;ه:ن:=لوف;<: ت:م 
:ه;;ق;;وتی:د=رج;;د:و:در:ق;;دم:مع ه:م;;ت:ب;;ح:عز: ذ;;د:و:مر;;<ن:بس;;خحمر;;ز:زج;;<ن:ج ر=آ:س;;خن:مه;;ر:ه:ب;;:،یتت:ق;;و 

;ی:ب:و::،:ذدست:ج ش<ح=:نآكه:ج<قض::ی=:وسوسه ::فتوق  ::،دو:ت;رد  ك;ه:دل:در:تو  :ج;ه:ب;دین:دح;<ر:جم<حذ;د:
و:بیآین:= ی :::برت:.=جخظ<ر:رادمست:و:دحده:بر:=:قر=ر::ر

كه:در:فر=ق:تو: ود:آ: :شن:=مردو=رچ:ی
ن: كجر:گچو وزه:د=ر:بر:=هلل:= :ست=:و :ر

::<هك:مر=لسالم:مع<د:و=أل:و ::.رقد 
 روحانب ضا  حای االخوان لا: مكتوب سوم

  .بذكره ا  هن  یت بسن اهلل
حع:=لقسن:وبخ:نل=لحهدهلل:=لذی:=جری:=لق حع:=ل ;رم:وری;ع::وی وی:رضرع:=  هن:م;ن:ض;ر ف:حبلط;<=ر

::ل;;وب:ول:=لُق:ش;;;ه=لغر;;وب: :ا:=لف;;وز:بلق;;<>:=محتج;;وب:بع;;د:=ن:ح<:بل;;و=هش;;عث::ل;;ن  :ق;;ن:ب;;دورربع;;<:=لف;;ر=ق:و:=ل;;ن 
خط;ر:ی:ال:س;<خله:م;<:ت:مح<م;ده:و:س;<ل:ج<خل;ه:و:ج;<ل= ی;ده:و:ق;د:عظ;ن:ح<م;ده:و:ع;ز ::.<قتاف<ئع<:=لی:=مح:

الم<ل ::.ب<لج<ل:و:الحدخل:فی:حس<ب:آ
:: =لصلو:و: :هش;ج:-: ذص;ج:دالخل;ه:=لق<،ع;ب:-ذحل:=لكم<ل:و:دفع:ع;ن:ه;دی:=  ;دی::علی:من:جر 

ل ل:و:=الظ;ال ل;ه:و:آو=ت:=لف;خن:و:عل;ی:ه;س;ردج<:محه;د:س;ذد:م;ن:وق;ج:ف;ی:ور،;<ت:=محت;ن:و:م:،=لضال
:.نذج:و:=امهو=مافجه:وس<خل:=ا:

ر=ب:و:ا;;عج:=امرتق;;ی:=ل;;ی:خ;;بر;;<ن:=الش;;و=ق:و:ت;;<ه:=لج;;<ل:ف;;ی:،ل;;ج:=الق:<ق:=محج;;<ل:ف;;یض;;و:بع;;د:
:ج=ن:بلغ:=امدی:و:ذز=لخالق:و:=ل :حی:لن:ف:،تهیذ=ام:<وز:حد  ::یبمعز:ط  :یم;ر:بم;دح:ل;ن::و: =لعج;<ر:=قل:قلرل;ه:ح;د 

:ص;;=ق ل=ح;;د:=لش;;عف:و:تط;;زو:ت=لله;;ج:ض;;<عف:تو::فم;;<دی:=الس;;ت:و:: =الش;;<ر:ر:س;;جرله:م;;د  =لذ;;وی:و::<و 
:ش;ف<:و:ج;ق:مذ;ه:=الیل;ن::ی:وق=ش;:ض;عف:=لط<ل;ج:و:و:/ب:883/و=>:س<خر:=لق;وی:تض<>ل:بسر=ته:=الد
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ن:وال=ن::ك;<د ن:و:ح ;و ن:=الم;ل:م فوف;;:=لح;دحث:ف;;ی:وا;ف:ح<ل;ه:ش;;جو و:=س;ج<ب:=لحر;ل:ف;;ی:: عر;و
:: ف;فو:م: ،لج:=امذی:معطل; ح;ج:=ل;ی:=الو،;<ن:و:و:ح;ن  =ن:=ل زر;ج::<ن:و س;ر:=امطل;وب:ف;ی:=لس;ح=:=لغر

:::شعر:.لوا<  ن:فوا<  ن:=ح<ن
: :للجرق:من:تلق<>:=رضهن:تحن 

:الف:جذ<ن=د:=لی:=آلفله:ف
:خه;م=د:=ا:فت;ن:ب;<لفح:قد:لع;ج:=و=ر:=م:::حه<ته :و=ا;:فن:و=ش;خد  ;ت::جز=ع;ه:و::ج  :فم;<:،ن:ج;<ذب:=لخر<ع;هح  

رس;رس::و:=ال: ن:جفف;س;ی:تذل;و:الدع;<ه:د=ع;ی:ف;الح:=خا:مذف; :بلو=:ر:و:الب<ح:له:=م: تح:الحت:علره:م:
عف:=ل;;ی:مرا;;د:=رتر<ح;;ه:ش;;جس;;<ط:=لبس:=لخ;;الن:و:حس;;وقه:<ذرخخ;;<د:عذ;;<ن:=ش;;و=قه:=ل;;ی:=س;;عح=لج;;وی:

و=>:=الخو=ن:و:ل ذ :: مش<هدب: :ر له<:=امعو  :::شعر:.ل:علی:م<سجق:فی:=الی
:ش=بت: لج<ت:=ل ق:=ال  :ب<ً::تقر :و

:ل:تی:=أ=لر ن:و:ح :ج<ً:ت ذ ::ح<ل:=ال 
كا::قر=رربح<لر<:دل: كش< گه:ب;<:=:رترحدر:آتا: گ;ه:ب;<:جس;ی;گه:ب<:آن:و: ن:ی;ك;ه:=ز:م;و=رد:=:یهرن،:

گ;<ه:در:ج:ه;نو:<رس;ت:ه;ن:جف;س:حقط<ر:ق<اد=ن:در= :،عالی;ق:محخ;جس: هرح;جس:مش;م:ش;رن:=س;ت:و:
ن:ح ;در:ی;ن:=:ی:=ز:ه<گ;=قج;<ل:و::ۀن:در:ح;وزآ<می:=ز:گ;رن:ذ;چو ه:پ;یا:چ;:ر:ه;:<ری:ب;<گز:=دب;<ر:و:س;<زحر 

ن:در:دفع::،حدآ :::برت:،<رچن:چ<ره:جج<شد:ج<آچو
ن:جد=ری:چ<ر :مذع:بال:ۀچو

:=ی:مجخال:بذه:تسلرن:شو:سر
:م::مدآ=ز:محجوب::اچهآك :<لحال

:وا<ل:ر:گر:فر=ق:=ست:=مد:آخوب:
:د:بد=نحهر:چه:آمد:آن:چذ<ن:ب<

:خو=نم:و=ن:ین:دیق:=ز:=رتحق: ج<م
و :گر:دهد:درد:آن:دو=ست:ییخوب:ر

ن: :و:چر=ستبو=لفضولی:در:مر<ن:چو
ن:ذوفذوجست:و:ب:،یب<ن:در:شرح:ح<ل:دل نفحالوت:بر<ن:مش;رب:مع;<جی:مش;ه:چو الج;رم::،و

وج;ق:ب;<ز=ر:دل:در:آب;<::.دزج;و=:ی=ج;<:جغه;ه::س;<زد:و:در:وا;ف:ه;ر:ی=رده:پ;مق<م::رهدر: ك;ه:ر گف;ت: ج ;ه:
ن:و: خف;ر=:ۀتسلرن:و:رض<:=ست:و:ش ر:خذد:توقت:والح ك;ه:در::ب;<ز:م;ی:،ر=چ;ا:در:ت;رک:چ;و ح;د: گو
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گر::تاف<>:مشرب:حر< گ;ر:در:آر=د:جج<ش;د:ف;ی:=لحقرق;ه:ملق<>::وت<شذی:=ز:حالچ= ن:ج;ه:اف<س;ت:و:=
و=>:=:ت=ز:،;;الو:شذ<س;;یج=م;;<جی::تل;;ذ:وف;;<:ۀچه;;ر ك;;ه::،ذه<ح;;دجل:وف;;<:ه;;مش;;<هده:ر ن:ج;;ه:آالمح<ل;;ه:

حد:حعذی:می:،وف<ست :::برت::گو
كذ<:گر: :یهكه:خو=:و:یهر:آررذی:ب:ردر:
:جم<حد:یجمحشت:فر=قا:چرزی:وب<:
گلشن:تمآه:ب<:ص=لق وض;بعه;ر:لحظ;ه:=ز: ر;ج::ر:ح;<دی;ن:=:ع:در:خ :ج ه:در: د:و:ح;مز: جخ;ی:م;ی:جم<ح;د:و:ر

::،ح;دآورتی:ب;ر:م;ی:ه:ا;ب:،جرع: جیش<:یخرمت:آن:هر:محته:ب ق:ب;<،ن:ر=:ب;<عدی:مخج;د  س;ت:و:=د:ش;و
;ه :آت:ر:جفس:=سج<ب:محج  گ;ر=ن:ب;<ری:عالی;ق:در:ر=ه:=س;ت:و:هذ ;<م:توج;ه::؛دن:دح;<ر:مخع;د  گ;ر:چ;ه: و:=

: ش;;جر:نرجرس;;رر:م;;ن:=ف;;<خ<>:ثم;;<ر:=لجخذ;;س;;خلزم:=حم;;<::جر;;تی:ف;;ی:ترجخ;;ل ;;ن:=ل;;ی:=هلل:ر :م;;ت:بر ;;<ه:وح:عز
:::برت:.رربدخ=لخقدیر:=ل

:دسته:حد:بآخخر<ر:عذ<ن:=:گر:
كوی:تو:م :و=ی:دلأس<زم:=جدر:

كه:آدح ر:=ز: <>:مق<ا;د:قخذ;م;ت:در:=ه:م<ی:توفر;ق:س;<حه:ب;ر:دل:مس;خفرق:=ج;د=خت:و:س;<خر:ه:ن:ب<ز:
ن::كس;ج:،م;دآه:ب;<:س;ع<دت:،ل;ج:رفر;ق:ه:و:مط<لج:س;ذر :علر : گ;ر=ن:در:،ل;ج:چ;و ک: ت;ا:در:آب;ر:خ;<

ن:ه:=ضطر=ب:و:هرج;<ن:و:در:س;فر:=ز:قط;ری:ب; و=ن:و:دآقط;ری:چ;و ش;هری:ب;<:ه:ر:تع;ج:=ز:ش;هری:ب;ب:ر
وز:در:=س;خقر=ه;ب<د: ن:فص;<خل:ح س;<ن::>ن:عذ;<ن:و:ش;ج:و:ر ن:فو=ح;د:ش;;هش;جو ج;ز:رد:و:در:=قخذ;<>:فذ;و

:::شعر:.ردح=عخج<ر:جس:قی،ر
:اج<ح:=امذی:ا ن:حخی:بد=
:لمن:=فق:= :ز=ل:=لعذ<:عد:وس 

و:رس;رد:و:چه;رآد=م;ن:ه:ع<قجت:دس;ت:،ل;ج:ب; ی ;ه;:ۀر گوج;ه:مخهذ  :.دل:خو=س;ت:بدح;دچذ<اچ;ه:<:ر:
:::برت

ك<ر:ب شودجدپ وی: :رده:=ز:ر
:مقصود:بود:بذهودجد:آجچ:و:

و=نه:شد:سلره<ن:ب :سوی:مل :ر
:=نده:می:خو=ست:دل:رسرد:بچ:هر:

وشن:شدآر:ۀدحد و :ر :ی
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گلشن:شد :همه:دل:=ز:اف< :
:مدآب<ر:ه:ش<خ:=مرد:ز=ن:ب

كذ<ر:رمه:و:خو :مدآشرد:در:
:/=لف:884/حذه::آ:و:چشت:دل:گو:یهمه:

:مذشرح:در:اف<ی:دل:سرذه
:وجوتی:ریوجد:ب<:حپرد:ك

:وج<فت:=ز:اف<تی:حخلعخی:
:حرف:معذی:مع<د:بر:جدول

:ن:مش ل:سع<دت:حلآكرد:=ز:
:مع<نو:ش <ر:آهمه:ع<لن:=ز:

:جه<نپشده::ی=:ح<فت:در:جقطه
:جفسا:مخصل:به:ر ی<ن:شد

ك :ی:=م <ن:شدخ<رهرجظر :
:درس:معذی:بخو=جد:بر:=سخ<د

:ش<د ،لج:ب:: خره:=ز:رشگ
:=ز:جمود=ر:دل:یب<ن:و:قلن

:دم:ره:ی=:ی:جم<حد:جموجهم
گر=ن:م<حههش ر:=ین:جع :ت:

:مدست:سرم<حهآهمه:سود:
كر:جعهت:=ز:محذت:فقر:در:=م<نأحد:تومزش ر:جعهت:و: :::م<جذد:و:ش<

:حده<مز:جلجل:فی:ذكره<:ش ر::و
:=مخث<ل:فی:حدحث:عدحده<:نو:حس

وضآهر::تححر:لمع< ::ر=حد:و:جو:عروس:وفورآربت:=خالص:عجودح :: حذه:در:ر ش ر::>=د=: جعن:در:مذص 
كذ<ر:فخا:ب<ب =::مذعن:در: ذ  <،:ه  <ُؤج  ط  كه:مفخ<حآكسی:ر=::مسرر:: ع  ْن:::مد: ز  ،:ل  ْرُتْنْ :.مدآدر:به:جو: ش   

:::برت
                                                 

=:: =ش<ره:به:آح.::  ذ  <:ه  <ُؤج  ط  <ْمُذْن::ع  ْو::ف 
 
ْك::أ ْمس 

 
::أ ::ر :رب غ  <ب  س   (.39/ص):ح 
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:كرما:ج<مخذ<هی:جعها:بی:پ<ح<ن
:كذد:بذدگی:ش<حسخهكه:ج س:آهر:ه:ب

;ت: جبی:ش<ی:چها:آع:=خالص:ر=:حح<لر<:،ال : ل  وی:م;ی:جم<ح;د:و:ت ;د  :ف:ر ب;ت:و:قر=ت:د:جس;ج:=خ;و 
;عت: سره:ر=:ب;ی: <لر;ذم ;تح:ح; دهج:اخ;:.=ح;درف:م;ی:=فس  ك;ه:=ز:ی;ن:: خالا;<ت:و:تح;ف:ر  تس;لره<ت:

:: ج ربت:در:حق:=خو=ن:جمو فم;ن:وا;له<:::بش;<رت: ف;ر=س;ت:و:لط:،من:=ل;ر ین: =لرحن:شفذ::=ش<رت 
كلن::.نآدر:مط<وی::،هوالخُ: گرد=جر;ده: قره;ر: دع<:و:دیج<چ;: فرفهرست:افآن:ر=:الجرم:جو=مع: :،ثذ;<:

:-قجول:: عرادر: د=رد:و:وظ;<حف:ذك;ر:مح<س;ن::معرو :م;ی:-مول:=ست:أ<:و:مذ :عر=حس:مخه: كه:مذص 
: ك;;ه:مو=ظج;;ت:مذ<ق;;ج:خ;;ال ::=خ;;و=ن:و:ل;;و=زم:ب;;ث  و=آب;;ر::تن:و:مد;;<برآن: ر=:بعجخ;;ی:و:م;;ذ=ق::تحر;;<:>ن:ر

: و=:،تی:بخشد=مذر<ت:ر=:لذ  ن:ر :.ردآ<ی:می:ه:جب:،سذن:و:فرو تج:چو
::-=سج<ب:لق<ی:=حج;<ب:=ز:ح;ق: ك;ه::-مس;زول:=س;ت:و:حص;ول:ا;ورت:=جخه;<ن::-:و:ع;ال:ج;ل 

:ی <:تعل : :رب:و:آی:=ام;ل;=و:جا:ر <ح;جذح;ج:=ن:=ه;و:عل;ی:=لو:؛س;زول:  <ح;:-ست:=:ه<ت:مط<لجی:=م 
::علی:ریعذ<:=ذ=:وه ك;ه:در:آ<>:ذ;ج:ح ;ی:=ز:=بح;عن:قر:،می:جم<حد:ر:ل:جدیضف:حش<>:قدیر:و:ب ل  ن:دح;<ر:

كه:ق<اد:=ق ل;ه:ب;:،دمم;ت:ه:ط<رس;=ق:ی<ا;سر<حت:ا<حج:قدم:بود:و:ب<:جسرهی: ی;ر:رق<ح;د:تق:تدال
كن:قدیر:مر<ن:<شه:=بدین:دح<ر:رسرد:و:ب گش;<دهح:عزرت:ح< كش;رده::<ی:ت;ردد:درپ;:،مت: د=م;ن:=ق<م;ت:

: ك;;ه:ح<م;;ل:=خج;;<ر:س;;<=:هی:مدح;;د:ب;;تو:م;;د  ::<ت=ج:حر;;م;;ز:،ه:ب;;ودرجف<س;;ی: كه;;<ر=:ق;;و  ی:ه;;:تی:بخش;;رده:و:
: ك;;<بر:و:ا;;دور:و:=خ;;و=ن:و:=قرب;;<:و:خ;;ال  :=ح;;و=ل:ریه;;ور:و:= ;;تو=ن::در:=ن:و:=خ;;ال  ك;;ه:یقرت:،:ب;;هصفف  ج;;ی:

كه:بهشب::ۀحد:ب<ز:جمود:و:عقدآذ<س:خ<،ر:رسجج:=سخ م;ده:آش;عور:: رش;خ:تذ<قض:=خج<ر:ب;ر: و=سطه:<ت:
:.ن:ب شودهیر:=ز:رتق:>شت:اف<ی:خجرت:و:وف<ج سر:=ه:بود:ب

ك;;ه:مس;;<ق:س;;خن:آو:در:=ثذ;;<: ن:م<ل;; :آن:ممل ;;ت:و:ممل ;;ت:آك;;ر:مذ<ق;;ج:و:مح<م;;د:م<ل;; :ب;;ه:ذن:
كذ<ن:ح;;وز:،ی:م;;ی:دو=جر;دجج;<جه:جا:دو:=س;;جه:ب;یوگ;مر;د=ن:ثذ;;<::رد:و:ه;ر:لحظ;;ه:در:جرس;< :ۀمس;;<مع:س;<

وض;;زخ;;ه:<لی:ب;;ز;;ل:و:ر:ن:درآ=خ;;الص:=ز:=س;;خه<ن: كش;;ردجد:و:خ;;و=،ر:مالزم;;<ن:ر : =ین:خ;;و=،ر:م;;ی:
:.دجدحخذدلجن:=م<جی:می:گل:فرح:و:ش<دی:=ز:گن:آخص<ص:=ز:=،الن:بر:خ=

ك;;ه:در::ش;;تو:بش< :س;;جج:ل;;ه:=دس;;ت:ب;;ب;;<:و:=جدآ:ثو=ر:یه;;و=:د=رمخل;;ص:ا;;<دق:=ل;;ود=د: :تذ 
گ;ر:خورش;ردی:در:جه;<ن:=ز::؛م;دآ<ر:م;ی:ش;;ه=ر=ن:ب;ی:ه;زز=ر:و:ه;ن:خجر:ح ی:در:آ<ن:س;ه :عج;ج:= و:ال

ك;ه:آج;ه::ت:ش;عری:=ور;ل:،دور=ن:بز=ح;د:ن:دودم;<ن:=ز:م;<درآحد:و:ح<:ریشردی:در:آرق:خر<ل:برشم جس;ت:
                                                 

ْذ::: =ش<ره:به:آح:.:  ؤ  ::و  ن 
ذ  

 
أ ُ ْن::ت  ب ُ ْن::ر  ز  ْرُتْن::ل  ی ::ش   

ُ ْن:حأل   ج   ْن::د  ز  ل  ْرُتْن::و  ف  ::ك  ن   =ب ::ؤ  ذ  ::یع  د  ش  :حل   (.7/نرؤبر=ه):د 
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;;ی:=س;;ت:و:همفخف;;ر:و:مج;;<=و::رتج;;<ر:و:ا ;;<ه:ی:ب;;هس;;لطذت:و:ش;;< ثر :در:آم;;:چ;;ه:،ف;;رع:ف;;<ق:=ا;;الً:ه:لعل 
:::برت:.جه<ن:د=ری:ج<:محصور:و:ج<:مذخذ<می:=ست

:ست=:<جی:دح ر:س;هآ:مه:ز::یجور=ج
:ست=:ك<جی:دح ر::بی:ش :ز:هرگن:آ

:ن:سر:=فر=ز:جه<ن:معدلتآز:
:ست=:<م:ج<جی:دح ر:در:تن:=ح :

كسی:ر=:در:ثذ< :ا:اد:یب<نحهر:
:ست=:ر=:اد:یب<جی:دح ر::یب<ن:ره

:/ب:884/:خیحآس<حه:= :=ز:ر یت:حق:
:حق:ر=:جش<جی:دح رست: س<ح

كشحوف<:رد گه<نب:ر=:<نخ ا: :ی:
:ج<جی:دح رست:ج<ن:=ز: رمز:ره

ق:ا<دقورج<:و=ثق:=ست:و: نچ;:یب;:تحه:عذ<ح;=كه:=ز:سر:،ثو وز:=ف;روز::،و ح;د:آمع;<ل:س;ع<دتا:ر
;مز: جلحا:در:خو:جو:عروس:=ح<ل كه;<ل:ه;ر:لحظ;ه:جل;وه:=: ح;د:ری;<ل:و:مذص  د:و:ح; ;ر:جم<حد:یخرم; :و:

ك<م <رس;هج:آدر:=و:ی<رحآفخ<ب:شهر و=ل:پ:یب:ی<ن: ذل; :عل;ی::و:م;<.:حدآ:ت<بذده:بر:و:ذده:ح<واهت:ی
یزب=هلل: :.عز

ح;ع:=لقس;ن:و:س;جق:=ل ت;<ب:و:،;<ل:=لعبذ=:و:ق;د:ج;ری:=لقل;ن:ه :ت<ب:و:خ;خوی ن:أر:=الح;<ب:و:بع;د:ع;ذ 
حج:م<غج<ل:=ل ::ر :.ر:من:=لذصرجقد:قد 

ی;;ر:=ز:د=ر=امق;;<م::تا;;ور ح;;ه:عم:رههق;;<=ی;;ن:تحر ح;;د:و:: =ح<ل;;ی:ف;;ی:لخصص;;ه<:=هلل:تع;;<:-ز م<ل ه;;<:ب<امز
ك;ه:مدفعل:رسرد:و:تصه:=ز:قوه:ب:-: ح=امز ;خیر:=ین:دع;<: كرفر  ت:=وض;<ن:و:=ح;و=ل:ذ;ی:=ز:ری;ل:و:فص;ول:

له:آو:بذ;<بر::.در;;مق:=ا <ر;قحب;ه:ت:::-ق;دیر:خه<:س;جق:ب;;ه:=لس;جح:-:خ;ر:ش;;و=لآعش;ر:در::،=س;ت ج ;ه:س;;ال
وزگ<ر:: سر= مو=جس;خا:ه:ر:=خ;و=ن:ا;ف<:ب;ج ه:هذ;وز:خ;<،آب<::،ست=:ن:دح<ر:آكه:ق<اد::دیجمحهود:ب<ور

:: مشزبه:ه:ذر :ممت:ح:عز: مطر:،ق:و:ملهوفا:مخعل :ترممس<به:ن:وف<:مشعوف:بود:و:ضه<خر:خال :
«: ا:=ج;;س:و:آت;;:ب:مه;;<جرت:و:مف<رق;;ت:ب;;ر:و:آ=ز:ج;;<ی:بر=ج رخ;;ت:«:=ل;;و،ن:م;;ن:=الحم;;<ن:ح;;ج 

ن:مع<جی:جظر:=م<جی:بر:فم ::ۀوزح=جست:دوسخ<ن:ح :دل:ریخت:و:چو :::عمصر::=الی:د=شت:مقر 
گفت:بر:می:خرزمج :ذشسخه:هذوز:
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ح<ل:مشخ<قی:در:: مخخصری:=ز:م هوع:هج آقصد:ه:گرد=جرد:و:ب:رس<خل:=شو=ق: =ین:عج<له:ر=:جموج
و::.و=جرددسرد:ه:ذد:بچجفسی::،ن:بر< آجو=د:قلن:در:فض<ی::،ر=جدگذ=حش<ن:: جظر:=خو=ن:و:مط<لع

: كه::لعل  :ش<نحخو=،ر:=:آ رم<ت:جر=ن:بر:اففه<ن:تذد:ب<د:تم<می:جرهسجج:به:كه: ج<ر:جسر<ن:
:: حد:و:د=عرآ:هوددن:زآمص<قل:واول:به:ست:= وی:ذمعهت:ح ی:=ز:: هره:بدین:دح<ر:=ز:مشتوج 

وده:ب:،بذی:=خو=ن:و:=عه<مل:دم:،<محر=أل ر ست:ج=حذ :چشن:=ز:بر=ی:جظری:در::،ن:بز=حدآ:سجج:و
گو گفت:و: گو :=ز:بر=ی:خجری:بر: :::برت:.و:جوست:و:

:ب<ر:ن:ج <ر:ح آذه<:ر :ب
كذها:جد<ر:ح ج<:ت< :ب<ر:ن:

:ذدرجا:به:بشكی:چهره:مهو
:ب<ر:=جخظ<ر:ح :ۀن:دحدی=

وه:آدل:جرسد:ب:گر ی :احر
:ب<ر:=ی:ج <ر:ح :=ی:وال:تو

كه:رسد:ب :یمی<پدل:ه:ش<حد:
:مش ج<ر:ح ج<ر:ۀن:،رآ:ز:

كه:بد=ج :ر=مدآلآن::دب<شد:
:ب<ر:ر:ح ر=ق:یح<ل:دل:ب

:ت=ی:ر=حت:ج<ن: كنفق  :دی:
:ب<ر:ح :آر:ن:ح<جت:دل:بریو

:سوی:ع<شق<جته:بخر=م:ب
وزگ<ر:ح : ذخ=ی:ف :ب<ر:ر

:می:و:ش<دی=ی:ج<خن:خر :
:ب<ر:خ<ر:ح ب:پشت: ن:من:

:<ریرج:ر=چ=ی:ب<د:اج<:
:ب<ر:ن:دح<ر:ح آ=ز:تر:ی:یبو

گر:عقل<مه: وج:،ق:م<جع:ججودیعل :ت: ج<:= وی:جذه;ودیآج;ز:در::تب<ز=ر:=ق<م;:قر =:در:رخ;<،ر::،ن:دح;<ر:ر
گل:=ست،:بل ه::یپ<ب<ر:عالیق:: =جدحش م;ت،:ح:=ز:فرط:=شو=ق:لق<>:=حج;<ب:ب;ر:س;ر:ر=ه:عز:یك:پ<حدر:
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گر=ن:ب<ر:ی رحو:د :::شعر:.عو=یق:در:مذزل:ی=ز:
كالخمح:زن:عربوقفت:ف :م<ه:رن:

:سذ<ن:بج<ض=راف:من::ی:وض=م
:ذ=:،<یر:هو:مع: :::برت:.،ول:=مل:در=ز: ست:و:ذب<ب=:ت:همرشه:در:پرو=ز:هم 

كه: :حدآحد:و:به:پرو=ز:آ:ر:پب<شد:
حده:ز:پرغ:من:آو: :حدآ:شر<ن:ب<زآ:ر

ك ن: ی;ر:=و:حو=ل;ه:جم;ودقتب;ه:ن:آتفض;رل::،ی:=حو=ل:مصور:خ;<،ره:ح<م;ل:دع;<:ب;وده<هح<لر<:چو :،ر
:ح: كه:در:=و=ن:تفف  ل:و:آ :ه:ع;رب:صم ن: ك;ال م;ی:ب<ح;د:=ز::هذ<اچ;چعقر;د:تن:وف;<:جم<ح;د:و:ب;ی:وا;هت:

:.حدآ:ن:بدر:آتحقرق::ۀعهد
:خو:=ل < كه<:قد  كذی:سلن:=ل;وال>:و:قر:و:=امن: ك<ین:و:=لسالم:علی:س< :دور: د:=جف;<س:=الخ;<>:م;ع:ت ;د 

:م:،=لزم<ن كفی:ب<هلل:و:.:د:و:مع<درد  ك;هو:=لحهد=هلل:وحده:و: :دج<:محه;<ف:عج;ده:وا;لی:=هلل:عل;ی:س;ردو:
: رن:بو=ج;ج:ت<خر;ده:و:خمل;ه:و:ا;فجه:و:عخرت;ه:=لق;<آو:عل;ی::/=ل;ف:885/ده:حسس:=لدین:وأن:خرر:م 

::.جذ<:=هلل:و:جعن:=لوكرلسو:ح:.جصرته
 روحانب ضا  حاخوان االواحد من ی لا: مكتوب چهارم

ض;ً<:حخه:و:تعررم;<:ب;ه:م;ن:فرقخ;ه:ع;ن:ا;فج :ش;:یم;<ً>:=ل;ح:=:ره<:ویتقر:یمسأل :=خطأ:ف:یهً<:له:فح:تذج
:عً<:له:=ش<رً :و:عج<رً :ح ر :و:تفر:یم<:وقع:من:رجل:ذ:ی=ل

:د حشدجو=یع:=شو=قی:=لر :
:=د:حذرنفه<:و:=لفح:فو:للقلج:

:::برت
:سترجز: هن: هخو=ر:جدر:فر=قت:

كسو=ی: كذد: هخو=ر :آن: :یگن:
;;ه<پذ;; ك;;ه:=ز:=ذح  ك;;ه:در:دف;;ع:بلر;;هم:و:دس;;خ <زی;;رگو:=:ف;;ر=ق:در:: مق<س;;<:تی:ج;;ه: ه:ج;;ر=ن:ب;;ه: ی:ج;;ه:

ی;;زمآ=مر;;دی:در: ;;:ۀه;;رچ:ر ض;;روه:س;;ت:ب;;=:بخخر;;<ری:در:خ;;و=ب:ۀن:ت;;<:دح;;دع;;ج:.و :ۀ<:در:جق;;<ب:و:=س;;رمخهذ 
لطتین:مر<ن:دست:رح<لر<:د:،مجخغی:در:حج<ب:خو=هد:بود ك;<م=ح ::<و  : ی:ب;ر:ج<ا;ر<م:ج<فرج;<م:رق;ن:ج<

كشرد:و:ب: ::عمصر:.مدآلفت:من:صرن:مج =لعرن:وقت:و:جقا: ر=دی:قر :مورت:ج<اخت:من:
كردچه:=ین:چذرن:=و:فخ<د: ::تو=ن:
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ح<ح:بم<::مصر=ن :التشتهی:=لسفن:ت ری:=لر
: ::<ف<م 

گرآخت:من:ب:ز::بر:من:جف< :جه:ح<ر:مد:و:
یق: كه:رسن:لطف:و:،ر :رم:جد=شتكح<ش<:

كشر:هج آ:ر:هب<:=ین:همه: :ود:=یجه:خو=ری:
كه:رفت:هرچ:هر : كسا:محخرم:جد=شت:ج<:

كره;ج :و:لعل:تص ::هری:علی:م;<:= ;:=ج;د  كه;<:ه;ذی:=  خفل;ه:=لص;جر:و:س;: م;ن:الحرل;: ه:و:حرل;م;<:=حج  وم:
:::شعر:.=تتفذی:=امسر :

: كل  :ته=لح<دث<ت:=ذ=:تذ<:و:
ن:بع<:=لفرح:=لقررمقف: :جحو

یی:م<شط:،حه<ته و گر:ر یر:تعذ<حت:جق<ب:مو=جع:وال: = م;<ل:م;ن:ب;ر:=ج;د=زد:و:آ:و=جخه<ن:=ز:=س;<ر
یور:ه:ب:=مر=قج<ل::ۀچهر ;ها:مخ ا:: یر=حپ:<فت:دلخو=ه:و:حی و:ا;جا:س;ع<دت:وا;<ل:=ز:حج;<ب::د<:بط;ر=زذ 

وی:جم<حدظ ل;:مق;ر ::غح;درب;ی::تمهر:ع<،ف:و::الم:فرقت:و:=جفص<ل:ر و: رم;ت:مع;دن:مكه;<ل:و:و::تجال
:::شعر:،دبو:مهرب<جی:بخ<:تفأ=فض<ل:=ز:مطلع:ر

ل:ب< :یصخیالمشی:علی:جعل:=هال
:لیمح<:ب<ج:ز=قطف:عذقود:=ل:و

ن:=زم;; حر;;رت:و:د=غ:ج;;ر=ن:ه: ح<دث;;:ل<وخ;;<د:و:تط;;=فر=ر:ط=ض;;: ض;;جو:ج<چ;;<ر:در:ق:<رك;;ر;;<ر:خ=خ: چ;;و
حش;;<جی:ب;;ر:ج<ا;;رپ وی::ت=ج:ف ;;رم;;زس;;لوت:و:وق;;<ر:مع;;<د:و:=عخ;;د=ل:: ر و=ل:آورد:و:ق<ح;;د:ب;;ه:و:ت;;دبرر:ر ی

ن: كه;<: :ت تع;ر ::،ردس;حج:ترل:مع;<و:ج;ت:و:مس;<عدجقدم:عذ<حت:سه:فر=ر:بو:س و ی:=ش;و=ق:ه;دح;د:
: ;;مخع;ذ  ;ر:جم;ود:و:تو   یر:=لق;<ب:الحق;;ه:مخعس  حفا:هش;و=ه:الج;;رم:ب;:،رل:در:تص;و گ;;وهر:ذ=ت:ش;ر كتف;;<د: =:

ك :::برت:.ذهودج:ن:=سخقص<آی:ه<هجمود:و:در:تحقرق:
ک:تو:=ز:مدحت:م<:مسخغی:=ستپگوهر: >:

كذد :: دست:مش<،ه:چه:ب<:حسن:خد=د=د:

                                                 

::ن:مطلعیب<:=:ی=ست:در زل:یر=یرش:ت:=ز:ح<ف رن:دو:بی=:.: 
:<ر:جز:سر:جور:و:سخن:جد=شتحكه::یدحد

 چ: ن:جد=شتربش ست:عهد:و:ز: ن:م<:ه



  (ق148زنده در ) ینه عطا اهلل بمیفس                                                                                                                                        

 

411 

;فت:>در:=ثذ;<: =ز::ی=مخج;ر:ا;<دق:=الخ:ف;ی:=هلل:ف;الن:جموج;;ه::و:تفص;;راًل::=وض;<ن:مخ;<دحن:ری;اًل::صف 
حف وجق:=وق<ت:شر :-ف;<ت:=آل: ارذت:عن:=لشخ<ت:و: یرت:ع;ن:مص;<دم:-=خوی:: جسق:=حو=ل:و:ر

ك;;ه:ح<م;;ل:رتحق;;:نلش;;گ=ز:جف;;<حا::ی=ه:ش;;;هر:فرم;;ود:و:ی;;تقر ;;آقا: ب;;ه::،ه:ب;;ودن:جس;;رن:مش;;<هد=ت:علر 
:تمش<م: كلهه:عق  ك;ه:در:ه;قملخ:جچذد:=ز:ر <ح;:ی=ل:رس<جرد:و: ن:جه;<جی:و:در:ه;ر:آ=ز::ی=ر:جقط;ه:ط;<ت:

:ك:یبحر:بحرفی: كه:خ<،ر:مش;و  ;ذن:مخآ=ی:ع;ز :=ز:جفف;<ت:مر=جی:مدرج:بود:ب<ز:جمود:و=لحق: ن:ش;د:س 
حش<ن:=ز:لطف:پو:ف ر: :آو=ی:ففر ::::برت:.نن:مخجس 

كوه:بق< :سر:بر:زد:اجا:=قج<ل:من:=ز:
گر=ن:ب<ز:ب: :مدآخت:برد=ر:من:=ز:خو=ب:

 ل ی  ق و مخكشف محق  
ب;;رن:: جر;;ه:=ش;;<رتی:جم;;وده:=ج;;د:و:در:تفرق;;یجش;;ر:فو=ح;;د: رجر;;ه:و:ش;;رح:فو=ح;;د:الر>:ثذ;;<م ;;ر:وقخ;;ی:در:=

كشف:قذ;<ن:مخ;در=ت: ر:ع<ر:یر:بال ت:شرتق:صخر:مخله:آو:ب:ه=ل شفرن:عج<رتی:فرمود ;جدر: ه:ب;د=ن:ر 
كهن:بد=ن:محر :آتحقرق::تر:شد:و: <حمقر : ::ر:

كآهر:چه:=ز:مطلع: روب:بر: گر:بعرذه:آ:د:و:ج<محدودحد:محدوآ:و:شهود:شفحد:و:عرذا:در:جظر: ن:=
حلخأعن:=ل: رذخغمس=ا:: شهودم=ا:: عرذمه:بصورته:و:خصوارخه:=ا:حوضو:ست:حعذی=مقصود: ر=::نآ:،و

: ن:مطلوب:جم<حد:و: یل:آلی:=ز:مخفهالت:و:الزمی:=ز:لو=زم:همحخ:چهذ<ا:چر:گق:خو=جذد:و:=كشف:محق 
ی:مح<ل:مسخلزم:=ست:مشهود:كه:یآن:بر:اورت:/ب:885/ ر :و:حقرقت:سخ ش<ف=:و:ب<شد:ج<محذو

حل:به:لس<ن:جز:آن:اورت:تشخرص ل:كشف:آن:ر=:دحجر<:ر=ست:تعجرر:و:تأو :.خو=جذد:مخر 
;:كشف:هج آ:ح نه:ب:و نأم;: ل;ط:  <خل;:=حخه;<ل:=ز:لمخر  قو:و:=عخه;<د:،جرس;ت:مو :،جش;<حد:ر=:ث;و

:و:=حخه;<ل:ح;<:كذ;د:ت=ش;<ر:مر=دس;ت:رم;=:جف;س:در:ك;ه:=حخه;<ل:بد=ن:تحقرق:لس<نه:ب:خجرر:ح<ذق:م ر
;;:كش;;ف:ا;;ورته:ب;;:ر=دس;;تم:عرذ;;هب:ك;;ه:یر;;ذمع ت:ق;;وب;;ه::ك<ش;;ف:و:ح;;دآ:ی;;د=پ:دح ;;ر:م;;و،ذی:در:قمحق 

::كشف: مرتجه:ب:لمخر ::كشف: رتجم:=ز:معذی:نآ:=جخق<ل:سر:بر:بصررت:اف<> :.گردد:مطلع:قمحق 
كشف محق  حجقد جظرات قا  ل ی  ق و مخل در 

;;;ت:و:فه;;;ن:م;;;ذ=ق:در:=خ;;;وی:=ش;;;<ر=ت:و:مول;;;وی:عج;;;<ر=ت:چذ;;;د:ه;;ر :و:بذعمس;;;خ: <ح;;;جب;;;ه::لعق 
                                                 

::ن:مطلعیب<:=:ی=ست:در زل:یر=یرش:ت:=ز:ح<ف رن:بی=.:: 
وی:تو:نرمش :كلك :كذد:<دح:زم<:كه:یر

:كذد:آز=د:كه:بذده:اد:دو:=جر:بجرد
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له:ب:حر<ت: <ریم::و:مدآ:مسخهلا :هج ;آ:ح ;نه:ب;:ل;ر ن:و:ش;د:مسخسعد:و:زیف<:نآ: شهر:مد=رک:زال
:نآ:مفه;وم:فیی;زت:در:ر=:دخ;ل:و:تع;ر :بود:همخل ::ش وک:هلمخر ::و:هل :ضم:هجش:مد<ر:نآ:فقر=ت:=ز:بعضی

وی:یل<م  گ;ر:جم;ود:ر و::خ;الص=:خض;<یقم:ج;هچ;ه:ا:آ:ب;ر::المح<ل;ه:ح;دآ:ردهك;:=حم;<:نآ:=ز:بعض;یب;ه::چ;هذ<ا:چ:=
:.:حدآجر:محهول:ب<شد:وف<د=ری :::كه:رد=جدگ:یم:مسخذرر:رضهر:ور:رخط:خ<،ر::رمصو 

ی;ر:ردا:در:اچهآ ;ر :تو=ر=د:ی;درتق:و:=ج;د:فرم;وده:=ش;<رت:تقر :ب;:ش;هودحه:<تاحس;<:و:هجر  :و:ددوح;م:ه
:ك<ش;ف:ب;<:جس;جت:به:مشهود=ت:=ز:بعضی:ظهور:هج آ:بر:=ست:مشعر:معذی:نآ:حذهآ:ر:ه:،جموده:ج<محدود

;:ح;;در=لخج:ع;ن:=ً:م ;;رد:ر=:نآ:حقرق;ت:ك<ش;;ف:و:ب;ود:تو=ج;;د:ج<مح;دود:و:نمع;;ر :: ر;ر ه;;ذ=::و:جم;ود:تو=ج;;د:لتعق 
ک:ب<م <ن:احتصر ً:تع:هذعرب:>=لشی:=در= ;:و:؛بوج;ه: ر;ره:ع;ن: مر;ز :م:: ر;ر:من:شهود=ً::و:قال  :ك;الم:وه;:ه<;=ج 

:.=ل شفی:ال:و:=لعقلی:=الحخه<ل:هرف:الحسع:،مخدن
;;ح:ل;;نن،:رخع;;ب:نخع;;ر :ح:ل;;ن:=ن:مش;;هود:حر;;ث:م;;ن:رم;;=أل:=ذ= ;;ح:ل;;ن:=ذ=:و: ر;;ره:ع;;ن:زخهر  : ;;نح:ل;;ن:زخهر 

::.نر :خع=ل:درففالح:ذهرعب:=ً:مشهود
:م:م;;ع:ب;;<لحق:=لحض;;ور:وه;;:=لش;;هود:=ذ :ج;;بو:ش;;هود  ::س;;خلزمح:ف<لش;;هود:،فر;;ه: در;;ق=لع:قبط;;<ح:ه  :متق;;د 
::وه;;:و:ب<امش;;هود:=لعل;;ن ;;:=ذن:ف<امش;;هود:.ب<لعق<ح;;د:ی=امس;;ه  :ق;;عح:ل;;ذل :و:قطع;;<ً::=لعق<ح;;د:دح;;دفخب:دمقر 
;خ=ل:ف;ی:ض<ً:ح=:خلوهح:و:ط<بقح:لن:=ن:علره:<ر =الج:و:<ه،<بق:=ن:به:ر=القر= :م;ن:=لج;<قی:=الث;ر:،ب<لخجدح;د:دقر 

::=لقلج:فی:=لشهود ::تع<لی:=لحق:قول: =الش<ر:ب<ب:من:علره:=لد=ل:ش<هدلب<:ی=امسه 
ف م ْن:  

::أ <ن  ل ی:ك  :رب ::ع  ْن::ذ    ::م  ب  ه  ::ر  د:مذه:ْخُلوُه:حو  <ه  : ش 
::>شیل=:=درک:=ن:=حض<ً::و ک:=ی  ;س;لن:فالج:،<ً:عقلر ::=و:<ً:شهودح ::،ك<ن:=در= :=و:=م;ر ::ف;ی:د=خ;الً::=درک:ه=ج 

::و:عرذ;ه:وه;:=و:،خ<رج<ً::ال:و:د=خالً::ال:=و:،عذه:خ<رج<ً: ::،دح;دحت::ذل; :ك;ل  :ً :مرتج;:و:ذ;<ً:تعر ::ذل; :ل ;ًل::الن 
::دحدخفلل:معذی:ال:و: رره<:عن:تمرزت :.ذ=ه:=ال 

: ر;ر:=لح;ق:ش;هود:ق;<لحال:و:عرش;حال:ثحر;:م;ن:ب;ه:ق;<ل:فق;د:دح;دف=لخ:عن:حدرب<لخج:ق<ل:من:بل
:.مطلق<ً::تحدحده:=مخذ<ن:مع:ممذوع

:مح;;دود:و:مقر;;د:حج;;<بب::و:خذ;;عمم:: ا;;ف:=و:=س;;ن:حج;;<ب: ر;;ر:م;;ن:ثدللف;;<:=لح;;ق:ش;;هود::قلذ;;<
:.مرتجخه:و:هخصوارخب:

: =لص;ف:و:=الس;ن:حس;ج:=لشهود:و:قً :رحق:معلوم:=امشهود:=ذ: =الح<،:=لشهود:شرط:من:قرل:ف<ن
:.هجو:من:شهود

                                                 

 .87/هود.:: 
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:=لو=ق;;ع:=لخجل;;ی:=ل;;ی:ج س;ذب<ل:<،یح;;=:و:حه;;<هتذ<:لع;دم: ش;;هودم=ا::=ل;;ذ=ت:=ل;;ی:=ً:جظ;ر:هج;;و:نم;;::قلذ;<
:. =امرتج:و:=السن: حرط:حسج

;;:و :::بر<ج;;ه:یع;;زم:و:ی;;رهرتق:فف;;وی:=حض;;<ً::جید=ف;;<:<مم  لالح;;:م;;<:=ن  ::=ل ش;;فرن:م;;ن:<و  :=ع;;ز ::و:ً :رتج;;:=ج;;ل 
;;:،مذ;;<الً: لح;;:<مم  :م;;ن:وج:ح;;ر=ال:=امس;;خجر:ال:وج:ر;;س;;خ:=للج=لر=:یرتض;;ره:خفقر;;قب:=ه;;ذ:رسل;;:و::.<ه;;مجه:<و 

::ذ=:=سخسهن:فقد:امدرک=:هذ=:=سخعظن :فج:و:ورم  :: رر:من:خ  ::ذل; :و:ض;رم  لالح;:م;<:=ن  :ش;فرن =ل:م;ن:<و 
;;خهحال ::مذ;;ه:عخ  ن:و: =امخوس;;ط:=الس;;خعد=د=ت:=ال  :و: ش;;رع: =ل <مل;;:=الس;;خعد=د=ت:م;;ن:فر;;ه:رره;;<غل:الح ;;و

لح:م<:و:ج<در=ً::=ال:<جهمج: .:=حر<ج;<ً::=امخوس;ط :ر=حخ;=ق:دهموج;:و: : <لج;<ً:ر;=امجه:س;خعد=د=ت:=ال:مذ;<ل:<ههمج::<و 
:و:=لف;وز:س;در:مذته;ی:=ل;ی:ش;وقه:و:مرل;ه:حر;ث:م;ن:=لشهود:و:=ل شف:تج<شرر:مطلع:وه:=لذی:=لقلج:=ذ

ل:=م<:،=لظفر ::=م;<:و:>=السخقص;<:ض;عرف:مخوس;ط:=م<:و:علره:،جع:ج<ی :ك;<ن:ف;<ن:،=العخ;د=ل:مس;خجرن:ع;<ل 
:: =الم <جر;:لط;<تخ=ل::عن:تطهره<:=لخی: ر :ج=لغر:/=لف:886/:ا=للو=ح:فره:التظهر:ج<زالً: :ذل; :و:ج;<در=ً::=ال 

ل;ه:ج; <رخ=ل::رعب<ذ;ح:م;ن:خرشاح:وال:=حخ<جه:طو>ب:و:خضیق=ام:و=لی: لسرع :لع;دم:،=احر=ف;ه:ر==و:>تطف;ی:عال
:.دج<ه<أ:و:روبغ=ل:=علی:لحضر=ت: =لصفرف:خهم=امس<:و: =امذ<سج

:رح:ذع سر;;ف:مخوس;;ط<ً::ك;;<ن:=ن:و :=جع <س;;<ً::=لقل;;ج:ف;;ی:=امخجلر;; :=لحض;;ر=ت:=ف;;ق:م;;ن:=لغرجر;; :=لل;;و=حا:ذز;;ذ 
:ً> كله<:و:=امظله; :ش;و= له<:و:=ل وجر; :=لذق;و :م;ن:فر= ;ه:حس;ج:شع<عر  ::=امد  ه; :ش;و= :ذل; :مذ;ه:ذع سح;:ث;ن 

: ر;ر:=لخر;<ل:ك;<ن:=ن:=ا;له:=لص;ور :ظ;<هر:هر;ف:فرذطجع:=الجطج<ن،:و:لالجخق< :=لق<بل:=لخر<ل:سطا:=لی:=لع س
: حل،:فخقر:=لیح:فاله،:محل ::مز=ج:ب<عخالل:معخل  :.ال=أل:اور :امط<بقخه:تأو
::عن:غذرهح:فشأجه:ع<لرً<،:ك<ن:=ن:و هح::م<:كل  :له:=لخ<رج،:من:مد  :فه;و:.كه;<الً::=لش;هول:و:=عخ;د=الً::=لس;ع :من:بم<

::مسخوی:ظ<هره:بطل:=لوجه:هذ=:من ::ب<،ن:كل  ::و:=محترط:=امطلق:=لحق  ::م لی:ب<،ذه:ب ل  :.ظ<هره:كل 
:ف;;ی:ذل;; :عذ;;د:مذ;;ه:=لع ;;س:فم;;<: ،=لع;;<د:قخ;;ری::ال،:=امر=ح;;<:ف;;ی:س;;<ررل=:ه;;رنر=ل: مق<بل;;:بس;;ر ::ول ;;ن

ل=ال:=الجطج<ن:وه:<لرخ=ل: ح;لأت:=لی:=اله:م<حط<یق:العر=ب:=امفخقر:و  و::هنفف;<:.مفص;ا:تغری;ر:و:مع;رب:و
ه: :ف:تجر،=مح::=الال:  ذ=تذج  : لرل;ج=ل::ض;<بط =ل:هه;ذ:م;ن:نر :ج;ت:و:رتق;ر ::ق;د:و:.مخخ;وم:هق;ررح:و:م توم:هسر ::<ن 

:و:عق;د=ً::<هس;قهه:م;ن:<ه;فحه: =الا;<ب: ا;ف:بع;<:تجرذ;ت:و:مجه;<:=عل;ی:،:فم<:ه;وشفرن=ل :من:زل=جهو::م<
كن=ح ::و:=هلل:جعلذ<.:ج<ً:=وجد ک:ف<ز:فمن:< ::.حقرق: =المذر:ههذ:ب<ا <ح:وه:و:=لخفقرق:بمال

 مخالف  ۀجواب طعن
ت:و:جرت:كه<:مخ<اه ،:ح<ل:اور :و:مذ<زعت:كرفرت:دح ر :شذرعه:و:تعرض<ت:هفو=ت:كهر 

:و:=السالم:بذور:ادره:شرح:و:=لذف<ق:و:وضر:=لشق<ق:دجس:عن:فف=ده:=هلل:،هر ::-معلوم::شخص
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:-:=خوی:مس<عدت:و:مذ<افت:حسن:و:د=عی:حق:در:-:=الوه<م:كهد:و:كدر:=لحسد:عذه:=ز=ح
ن:فی:حسن:و:جوهره:،<ب ین:عرو ص:من: =امسخجصر :وقع:كه<:-:مخجره:و:مذظره:=هلل:=هل:خل 

::آمد:وجود:بی:آن: شرن:ردح :: هرمش:ۀز=د:كه:=حو=لی:طهررق:و:جقرر:بر:و:=فخ<د:=سخه<ن :سر ::.ح<فت:الن=، 
: ::كل  :ح:=ج<>  :: :برت:الجرم،:.جم<جد:پوشرده:هرف:بم<:خرشا 

ك:گوهر:ح ی:هر : جمود:ب<ز:خود:زهرپ<
: ::<ف<م 

:شذ<خت:د=جد:كه:بم<ج<د:عقل
ن:حرو=ن: چشه : پ<رگرن:ز:ج 

:رخح:كهُن:: رجت:در وب;<:ش;ت =ج:س;ره:ب;:حض;ور:در:و:ب;ودن:جو :در:،=لدع<لجن:بمفضر :ب;ن:یهر
حدن:و گ :::شعر:.بود:خو=هدا::ست=:=جس<ن:كه:هر: حقر،:بل ه:مرد=ن: وظرف:،خ<ر

: ::=ن  :=لو <:عذد:هو:=لذی:=لكمی 
:هرصلی:فح:و:بس<لخه:دیجی

                                                 

:عج<رت:دع;<یی:.::  ن:ف;ی:حس;ن:و:ج;وهره:،;<ب:»=ز ین:عر;و ;ص:م;ن::=امسخجص;ر وش;ن:«:مخج;ره:و:مذظ;ره:=هلل:=ه;ل:خل  ر
:جو:یم :=هل:سذ :حن:بوده:و:به:=حخه<ل:یی،::=زمسخجصرهسذدحشود:كه:بر=در :=ز و:.:عه:ش;ده:=س;ترت:بوده:و:بع;د:ش;<د:قجاًل
:آق<یكه:دوست:عز:ین:ب<:مطلجی= :جم;وده:ك;هر<ن:در:مقدمه:جحجعفر:یز و»::ل:=امر=م،:ذكر :=ه;ل:س;ذ :ح;ر :=ز ت:ب;وده:و:<ن:ق;جال
و=ج:د=درش;(:ل:=امر=م:ب;ه:ج;<م:=و:جوش;خه:ش;دهركه:جهم<ن:)ومرث:رك :آا ;<:ر :ین:ه;ن:م;ی;و:=.:ك<م;ل:د=رد:یس;<زگ<ر:«عه:ر=:در

ش;;ود:ك;;ه:ب;;ر=در::ین:ج<م;;ه،:معل;;وم:م;ی;ر=:=ز:=ی;;ی.:ل:=ام;ر=م:ب<ش;;در;;ن:ج<م;;ه:ب;ه:ا;;<حج:جی;;=ز:=جخس;<ب:=:ی ;;رحل:در;;تو=ج;د:دل
و:-سذده::حجو كن:ر و:یدر:دس;خ <ه:ح ;ومخ:<ن:ب;وده:و:رعرش;:یعذ;حن::ی=ز:مسخجصر:-<ن:بوده:حكه:س< <ن:مرتج;ت:ق<ب;ل:ح;ر

:.:د=شخه::=ست:یتوجه
:جسخه،:كلهه:.::  ح<:ك<ت;ج:س;هو:جم;وده:وب;ه:ج;<ی:.:آمده،:ولی:بعد:=ز:آن:فقط:حك:مصرع:درج:شده:=ست«:برت»در گو
 .ر=:جوشخه:=ست«:برت»،:كلهه:«مصرع»

::=ین:مصرع:=ز:سله<ن:س<وجی:=ست،:و:مصرع:قجل:و:برت:قجل:آن:چذرن:=ست.:: 
:=ی:زد:دهذت،:تذگ:ش ر:پید=:كردخذده:

:جمود كرزه:خود:ب<ز :پ< ح ی:گوهر :هر
ی ن:پذد=ر :عهر:من:كن:شد:و:عشق:تو:فزو

:عشق:فزود :كن:آمد،:همه:در :عهر  كآاچه:=ز
:كلرله:و:دمذه:ب<ب:=لحه<مه:=امطوق ،:جقل:شده:و:تم<م:برت:چذرن:=ست.::  ::=ین:مصرع:در

:لرك:در:آن:=ست:كه:د=جد:خود
ن:پ<ر :ج  :گرنچشهه:حرو=ن:ز



  (ق148زنده در ) ینه عطا اهلل بمیفس                                                                                                                                        

 

411 

ن:لدحالمن: :=لرع<ن:م <زف<ً::ی و
:هربغ=لحروب::یلوث:=سن:ذوحو:

::وگ:ح<لر<
:بزن:ییگو:فر=خ:=ست:مرد=ن:چو

نچ:خ<نجخ رج :دس;ته:ب;:=ر=دت: =زم;:و:معذ;د:م;ر=د:،ل;ج:ر=ه:در:ه;<دت:=ج:و:س;عیق;دم::=خخر<ره:ب:و
ی;ق:نآ:مس<ل :و:مض<یق:دركه::ب<حد:اخست:،<رجدحس:وقت:ح ومت:د=رقخ= :=حخر;<ط:وب;ه:تحف; ::،ر
::فل;;و=ت:و:دهفك;;:عقج;;<ت:قط;;ع:در:و:رج;;دذگ ::ك;;ه:-:نآ: ل;;مهو  :ب;;ه:-:س;;ت=:رح;;<ل:مط;;رح:و:رج;;<ل:ص;;رعم 

:::و:جج<ش;ذد:مغ;رور:،خ;ود:=س;خعد=د:جوهر:جم<حا:و:سعی:د=م=ق:ۀقو:و:،لج:جذ<خا:جرروی :خ;<حجج:=تل;ذ 
ن:نآ:خ;;نت::ك;;ه:خر;;<التی ح :ز=ر:عل;;ف:در:چ;;و :خ;;وب:ش;;هوت:ۀدح;;د:در:نآ:زیر;;مآ:رج;;گ:و:ح;;دآ:ب;;ر:تبش;;ر

::=لی:و:=هلل:=لی:حخ<جی::رر=لفق::=یعزم:،جق:بر:و:جشهرجد:چرزیه:ب:،جم<حد :>شی:كل 
وی:ذره:ه;;ر:پ;;یا: :مذ;;یآ:ردم;;:در:د=ده=س;;خ:و:ج=حخر;;<:دس;;ته:ب;;:و:عذ;;دم::تم;;ذل ::كخ;;<:ب;;ر:=فخق;;<ر:ر

:آت;ب:رسخیپ:خود:=سج<ب:و:هسخی:مخ<ن:و:دجزیوآ :ی;ن=:در:چ;ه:.س;وزجد:نه;در:س;خیرج:و:ر=دیمج;<:اه
:خ;د=رق=: جض;ق:=ز:ف;<تآ:ر:ر;ت:سب;:،بالس;ت:و:=مخف;<ن:نی;<ی<هحغ:را;دم:و:الخب=:گش<ح<ن:رنهك:مرقج:ر=ه

:رم ;;: پذج;;:س;;ر:=ز:ك;;ه:،جومر;;دی:ل;;ودآ:زه;;ر:غر;;ت:ب;;س:و:ذدحش;;<گ:خ;;رد=ن:ب;;ی:دع;;<وی:فه;;د:ب;;ر:قض;;<
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