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 عشق    به    نام    دلبر    هر     والۀ

 عشق  که   بر   دل  ها   نشاند   اللۀ

 وجود    ذرّه ها    تا   کهکشان    ها

 عشق   نباشد    جز    نمود    هالۀ

*** 

 عشق   استسر آغاز  دو  گیتی   نور  

 سر انجام  جهان   مقهور  عشق  است

 جهان  بی عشق  دلبر  جز عدم  نیست

 همه هستی سراسر شور عشق است

*** 

 به دشت عاشقی هر سینه خون است

 در  آنجا  هر   هماوردی   زبون    است

 آه   و   حسرت   سزای   بی   وفایان 

 سر   انجام   وفاداران   جنون    است

*** 
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 شاهدم  هر جا   که   رخشیددریغا  

 رخش  را   نور  رویش   هاله   گردید

 رویشچنان شد خیره چشم از برق 

 که  ناپیدا  شد آن  پیدا  چو خورشید

*** 

 تو شور عشق سوزان را چه دانی

 تو شوق وصل جانان را  چه دانی

 دلم  صحرا  و  آه  سینه   طوفان

 تو  ُهرم داغ هجران را  چه دانی

*** 

 خدایا  عاشقم   دیوانه  ام  کن

 ز  هر  بیگانه ای  بیگانه ام  کن

 ببخشا جرعه ای از جام وصلت

 شمع خود پروانه ام کن دوربه 

*** 
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 خدایا موج غم  در سینه  دارم

 گنجینه  دارم ،ز گنج  غصه ها 

 شکایت دارم از خود با که گویم

 دلی پرکینه دارم، ز دست خود

*** 

 صیّادم    خدایااسیر    نفس   

 گهی غمگین گهی شادم خدایا

 مرا   چون  عاشق  دلداده  فرما

 ز  شادی  و  غم   آزادم   خدایا

*** 

 خدایا سینه ام را شعله ور کن

 دل افسرده ام را  پر شرر  کن

 خدنگ   غمزه    بیگانگان    را

 به قلب بی  قرارم  بی اثر کن

*** 
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 خدایا  جز  تو  معبودی  ندارم

 مهر  تو   مقصودی  ندارم  بجز

 بغیر از موج روح افزای  عشقت

 در این دریای غم سودی ندارم

*** 

 خداوندا   تو  یار  بی  کسانی

 نشان   عاشقان  بی نشانی

 امید  نا  امیدان   و    غریبان

 پناه   بی   پناهان    جهانی

*** 

 خدایا    گرچه    عّّلم   الغیوبی

 العیوبیولی  شادم  که   ستّار 

 چه  غم  دارد  گنهکار  پشیمان

 که در محشر  تو  غّفار  الذنوبی

*** 
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 تو  می دانی که من  غرق  گناهم

 تو می بینی که من گم گشته راهم

 تو  می خوانی  مرا  با   توبه  کاران

 تو می بخشی مرا  چون بی پناهم

*** 

 خدایا  مهر  پاکت  عشق  ناب   است

 سراب استبه جز مهر تو هر عشقی  

 شرابی   ده   ز    صهبای     وصالت

 جز این می هر شرابی شرّ و آب است

*** 

 خدایا  درد  ما  را   چاره  سازی

 یگانه   دلبری   عاشق  نوازی

 ببخشا جرعه ای از جام عشقت

 رهان دل را ز هر عشق مجازی

*** 
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 اگر یک جلوه از  روی  تو  بینم

 کجا  با  دلبری  دیگر  نشینم

 با  گلشنی زیبا  و  جاوید  چرا

 گیاه   بی   دوامی   برگزینم

*** 

 ز  لطفت  جام  جم  دارم   خدایا

 تو  را  دارم  چه غم  دارم  خدایا

 ندارم   غصّه ای   اال   غم   یار

 که با این غم چه کم دارم خدایا

*** 

 خدایا  جز  تو   دلداری   ندارم

 دالرا   همدم  و   یاری   ندارم

 این دلداده  یا رب  رو مگرداناز 

 که جز لطفت  خریداری  ندارم

*** 
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 چنان از جام صهبای تو مستم

 که بر دنیا و عقبا دیده بستم

 مگیر  ای  ساقی  میخانه  دل

 صفای این خماری را  ز دستم

*** 

 خداوندا  گناهم   بی شمار  است

 ز عصیان، شانه هایم زیر بار است

 در   دو  دنیاتو ای   تنها   امیدم   

 بی کنار است  که اقیانوس لطفت

*** 

 خدایا   مهربان   بی   مثالی

 سرور عاشقان خسته حالی

 نوای  نای  مرغان  شباهنگ

 امید  طایر  بشکسته  بالی

*** 
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 خداوندا    روانم    را    صفا   ده

 ز هر دردی  تو  جانم را  شفا ده

 در این صحرای خشک بی وفایی

 من   را   وفا   ده دل   افسرده  

*** 

 خود  دیوانه   نما   رب   یا   مرا

 خود   خانه   کن  مرا  زار   دل 

 بسازی  تا  را  بسوزان هستیم

 خود   مستانه   نرگس  فدای 

*** 

 آتشینم  عشقت داغ  ُهرم  ز 

 حزینم   هجرانت   سرد آه  ز 

 دالرا   ای   وصالت  اّمید  به 

 همنشینمهمیشه با خیالت 

*** 
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 خدایا  پشیمانم    کردارم  ز 

 خدایا  سر در گریبانم  خود ز 

 نگیرد  دستم  اگر بخشایشت

 خدایا   ویرانم   که   هراسانم

*** 

 نگار من  عزیزی  بی نظیر  است

 نگاران  بنده ،  اما  او  امیر  است

 به  گیتی   هر  بت   زیبا   عذاری

 کمند حسن رویش را اسیر است

*** 

 دلم در بند یاری مهربان است

 شیرین زبان است گرفتار بتی

 نمی دانم کجا گیرم سراغش

 دریغا دلبر دل بی نشان است

*** 
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 خدایا بحر عشقت بی کنار است

 دل  دلدادگانت  بی  قرار  است

 ز  هرسو  خیل مشتاقان بی دل

 به آهنگ وصالت  رهسپار است

*** 

 ای دل بردارم   اگر دست دعا

 جهان دلدارم ای دلشود جان 

 نگاهی  بر من  افکند  چو دلبر

 ای دل  بگردد یارم  همه عالم

*** 

 نگاهت  تیر      دلم  بر    نشسته

 راهت به    افکندم    مهرت   کمند

 سوزنخواهم رست از این زخم جگر

 پناهت   در    بمیرم    کن  رهایم 

*** 
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 نگاهی  من  بر   کند   اگر ساقی

 از مه تا به ماهیغنی خواهم شد 

 ماهش   روی  شعاع   در    نبینم

 سیاهی  جز   مجازی  دار   از این

*** 

 خدایا   غرق  دریای  گناهم

 ز  کردار  تباهم   رو  سیاهم

 اگر مهرت نباشد با چه رویی

 تو را خوانم که فرمایی نگاهم

*** 

 از آن روزی که من دل بر تو بستم

 گسستمز  دلداران   دیگر   دل   

 قرین  الله ای  در  خون  نشسته

 اسیر نرگسی  مستانه  هستم

*** 
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 رازم  تو  جز خدایا با که گویم 

 نیازم   دست   برم باال   کجا 

 محرم راز  و  حبیب  توای تنها

 توای تنها طبیب و چاره سازم

*** 

 نوایی را   بی نوایان خدایا 

 رجایی  را  امیدان  نا  قلوب

 شب زنده داران  فروغ دیده

 صفایی انیس بی کسان با

*** 

 خروشد  بر   رحمت     دریای   اگر 

 نوشد  جرعه ترسا   و از آن هر گبر 

 خوش آن روزی که در صحرای محنت

 بجوشد   دریا  زان  چشمه  هزاران

*** 
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 نشینم دلبر   با که   روزی  خنک

 نبینم    او   جز     دیگری  نگار 

 او  بلبل  من  و  باشد   من گل 

 نچینم   وصلش  میوه   از  بغیر 

*** 

 نگارم  چشمه  سار  هر  جمال  است

 شکوهش  منتهای   هر   جّلل  است

 چه   گویم    در   مدیح    آن    دالرام

 که بی چون است و در اوج کمال است

*** 

 خوش آن روزی که دلدارم تو باشی

 باشی   تو     تارم    دیده   فروغ 

 باشم   تو   باغ   آالله   آن   من

 باشی  تو  زارم    دل    سویدای

*** 
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 خدایا دارم  دگر   شوری  به دل

 خدایا دارم  شرر   ، جان درون 

 مگر روز وصال و شام قدر است

 خدایا دارم  قلبی شعله ور  که 

*** 

 یار   دامن  بر   رسد  دستم   اگر 

 دلدار   هجر  حدیث   گویم   او    به

 او دلداده    برد   می   رنجی   چه

 چه نازی می کشد زان چشم بیمار

*** 

 هستم تو  اگرچه کمترین یار 

 هستم  تو ولی مجنون دیدار 

 غمزه هایت     ندکم    گرفتار 

 هستم تو   اسیر ماه رخسار

*** 
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 تو  دلداری  و  من  دلداده  تو

 تو ساقی، من خمار از باده تو

 عبد گنهکار  و من  تو معبودی

 تو  آزاده    بندگی  لطف   به

*** 

 من آن شیدای رخسار نگارم

 گرفتار    کمند    زلف   یارم

 قتیل تیغ مژگانی جگر سوز

 شهید تیر چشمی پر شرارم

*** 

 خدایا   گرچه    با    مهرت    قرینم

 و گر   با   شهد  احسانت   عجینم

 چو اقیانوس عشقت بی کران است

 هایی  بیش  از  اینم گدای  جرعه 

*** 
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 حبیبم  تاب  مستوری  ندارد

 طبیبم   طاقت  دوری   ندارد

 شد دلم همواره بیدار  از اینرو

 تنم  جز  میل  رنجوری  ندارد

*** 

 وفا  کردی   جفا  کردم   خدایا

 عطا  کردی   خطا  کردم  خدایا

 چه گویم  با  تو  از  حال  تباهم

 خدایاتو خود دانی چه ها کردم   

*** 

 اگر   یاران   رمیدند   از   کنارم

 ندارم غم که یاری چون تو دارم

 وگر روزی  تو  روی از من بتابی

 نیاید  دلبری  دیگر   به   کارم

*** 
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 اگر یک لحظه  رو گردانی از من

 نماند جز  سرابی فانی  از من

 وگر  یکدم  مرا  با خود  گذاری

 نبینی جز تن بی جانی از من

*** 

 اگر  بر  من  جهان  یکسر  بتازد

 وگر  شّّلق  غم  بر   من   نوازد

 چو باشی در کنارم از چه ترسم

 تنم  در خون تپد ، دل بر تو نازد

*** 

 سرم سودای صهبای تو دارد

 دلم  شوق تماشای  تو دارد

 ذارانعگل بستان و روی  گل

 نشان از روی زیبای  تو دارد

*** 
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 را   پیکرم  بسوزان اگر خواهی 

 سرم را  خود  بر خاک پای فکن 

 مگیر از من ولی سرمایه عشق

 را  خاطرم مرنجان ، رو   مگردان

*** 

 خدایا   دلبری   ارزانی  تو

 شکوه و سروری ارزانی تو

 نیاز  و  بندگی  ارزانی  من

 که بنده  پروری  ارزانی  تو

*** 

 منم  در  گلشن  گیتی  گیاهی

 چو کاهی ز کوه خرمن هستی 

 بخشکم زار و  در  آتش  بسوزم

 نگاهی   اگر  بر  من   نیندازی 

*** 
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 اگر  یکدم  نگارم  در  گشاید

 دلم را  نرگس مستش  رباید

 دگر باور مکن کاین عاشق زار

 بر  آید  ز  بند  بندگی  هرگز 

*** 

 از آن مه گر شعاعی بر من افتد

 تو گویی شعله ای در خرمن افتد

 پنهان از ر  زین  شوی آگه  دال 

 بر دامن افتد تو را  گر این آتش 

*** 

 جوابم  گویی اگر   خوانم  را تو 

 بابم  ز  رانی  خود قهر   با گر  و

 ندایت جذوه ای از نار وصل است

 مستجابم از این رو در دو حالت 

*** 
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 تو را خوانم  چه در جنّت  چه  در  نار

 چه با گل همنشین باشم چه با خار

 زیبای    تو    باشد   بهشتم    نام 

 جحیمم   دوری   از   یاد   تو  ای  یار

*** 

 کمال عشق جانان را نشانی است

 اگرچه  این نشان  راز  نهانی  است

 ز   ناز   و   عشوه  او   گر    نرنجی

 بدان مهر تو عشقی جاودانی است

*** 

 جانی دلدار    ای   یروز   نیاید

 برانی  خوداز   را  که این دلداده

 ؟ هیهات هیهات خودتو و راندن ز 

 مهربانی    فزونتر  مادر  از   که 

*** 
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 در آید  دل  بزم  به  ماهم  اگر

 نشاید  او را  جز سینه  درون 

 خوف جهنّم  و  ز شوق جنّت

 دل را زداید به نور عشق خود 

*** 

 چه غم شهباز جانم را ز طوفان

 چه غم رخش روانم را  ز ثعبان

 محبّتبه   زیر   سایه   نخل   

 چه غم بخت جوانم را  ز دیوان

*** 

 تو سوز قلب مضطر را  چه دانی

 تو شور عشق دلبر را  چه دانی

 دعا طوفان و شوق یار، دریاست

 دانی تو موج  بحر احمر  را  چه 

*** 
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 چه گویم از حدیث اخم و لبخند

 که این معنا  مرا  افکنده در بند

 بسوزاند  دلم  رابه اخم  خود  

 به   لبخندی   بسازد   آرزومند

*** 

 جمالش  مصدر  شوق  و   نویدم

 جّللش   مظهر   بأس   شدیدم

 چنان این آب و آتش درهم آمیخت

 که  من  همواره  در بیم و امیدم

*** 

 نگارم خوشتر از ماه سپهر است

 که او زیباترین  در قهر و مهر است

 هواییدل  هر  عاشقی   دارد   

 دل من را هوای زلف و چهر است

*** 
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 خدایا    گر    قبول    افتد    نمازم

 بدین  خوشنودیت   هر دم   بنازم

 قبولت خوشتر از حور و قصور است

 دگر   از    باغ   جنّت   بی   نیازم

*** 

 یار است  روی از   گلی   رخ حوران

 نَمی از جوی یار است ، َمی ِ جنّت

 وصل  یاران  شب  هجران  و   روز 

 شمیمی از رخ و گیسوی یار است

*** 

 دوریت   هر   دم    بنالم  ز  درد

 توای هر لحظه در خواب و خیالم

 به اّمیدی که  این  رؤیای شیرین

 شود تعبیر و  من  بر  خود  ببالم

*** 
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 عجب  دردی  بود  درد  جدایی

 وز آن سوزنده تر ، بی اعتنایی

 م یار   دالرا   ای روزی   نیاید 

 هر ندایی گذاریکه بی پاسخ 

*** 

 لقایم    منع   بود    دوزخ مرا 

 تر ، حبس دعایم طوفندهوز آن 

 نباشد زین دو محنت جانگزا تر

 مگر  نومیدی  و  قطع   رجایم

*** 

نرگس گرچه ناز است دریغا چشم  

 است  نیاز بی   شقایق از   ولیکن

 نبارد    ابر    رحمتاگر   بر   او    

 است   جانگداز   دل    الله   خزان

*** 
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 دل عاشق  چنان شیر ژیان است

 به دنبال  شکار  خود  روان  است

 عشق  بیشهندارد  بیم جان  در  

 که صید چابکش جان جهان است

  *** 

 ندیدم   دریغا   روی   دلبر   را 

 گلی  از  گلُبن وصلش  نچیدم

 بر دامن خاکگلم بر شاخ و من 

 به زیر  بار  این  محنت  خمیدم

*** 

 من با دست کوتاه گلم بر شاخ و 

 ماه  کجا  آرم  به  کف  دامان  آن

 دل   نه  تاب  دل   بریدن نه کام 

 چه سازم من در این پیکار جانکاه

*** 
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 قدم چون ابروی دلبر  کمان شد

 دلم آشفته چون  زلف بتان شد

 عشقولی شادم که در میخانه 

 اگر تن پیر شد، بختم جوان شد

*** 

 دلم  از  داغ  هجرت  الله گون  است

 تنم چون خیمه گاهی بیستون است

 گّلبی    را    باشدچو   هر   آالله   

 گّلب  الله دل  اشک و  خون است

*** 

 منم محو تو  چون  یکدانه باشی

 تو تنها شمع  این  پروانه  باشی

 محبّتچه خوش باشد که در بزم 

 تو هم مشتاق این دیوانه  باشی

 *** 
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 چو شام وصل مهرویان  سحر  شد

 تمنّای   محبّان   کم    شرر    شد

 َمی ِ وصلت  ولی چون آب دریاست

 چو نوشاندی کسی را تشنه تر شد

*** 

 گل  جنّت  کجا  و   روی   دلدار

 َمی ِ بی غش کجا و صحبت یار

 دل شادان  کجا و  قلب  خونین

 خندان کجا و  چشم خونبارلب 

*** 

 نمی  دانم   چرا    آتش   بجانم

 نمی  دانم   چرا   سوزد   روانم

 مگر   خورشید   پر  آوازه   عشق

 به من تابد که چون آتش فشانم 

*** 
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 اگر چه  سالها  از هجر  آن  ماه

 شوم ناالن و از دل  بر کشم  آه

 ولی با جرعه ای  از جام وصلش

 این  درد جانکاه فراموشم  شود 

*** 

 دارد   تو     تمنّای   تنگم   دل 

 دارد تو    دریای  میل  سبویی 

 بی نهایت بحر   و  سبوی ُخرد

 ی   از   معّمای  تو   داردنشان

*** 

 عجب جانانه  باشد  جذبه  عشق

 چه بی رحمانه باشد ضربه عشق

 غزالی  کاندر  این  وادی   در   آید

 حربه   عشق  نگردد   جز   شکار 

*** 
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 ره   صحرای   عشق   روی  جانان

 پر است از خار و خس تا کوی جانان

 اگر    مرد    رهی    هرگز    نبینی

 مگر    گلزاری   از    مینوی   جانان

*** 

 یار ؟  برزن  گدای ره   کجا  و  

 یار ؟  دل  کجا  و  مأمن  عقاب

 میانه لطفی  نباشد  در    اگر 

 ؟ کجا و دامن یاردو دست من 

*** 

 بینوا  را  تو دعوت کرده ای  این

 حال دعا را تو بخشیدی به من 

 سرایت که  از  مهمان  کجا زیبد

 ی  گدا  راسازبه نومیدی  برون  

*** 
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 بنال  ای  دل   که  هنگام   نیاز  است

 بخوان او را که لطفش چاره ساز است

 یار   چو   توفیق   دعا    بخشیده ات 

 بدان  درهای  رحمت  بر  تو  باز است

*** 

 اگر می خواستی آتش فروزی

 بسوزانی  مرا   با  کینه  توزی

 دگر حاجت نبود  از  باب رحمت

 لباس  توبه   بر  جانم   بدوزی

*** 

 ای دل زار  گر از دستم بر آید

 که بینم جلوه ای از روی دلدار

 بگویم  یا  مرا  از  صحنه  بردار

 به رویت  پرده مگذارو یا  دیگر 

*** 
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 نگارم  مهربان و  با  جمال  است

 وفادار است و در اوج جّلل است

 شرابش پاک و حسنش جاودانی

 از اینرو  دلستانم بی مثال است

*** 

 اگر یک  پرتو  از  حسنت نمایی

 ندارم  از  تو  من   تاب   جدایی

 از تو در بند است و زندان رهایِ 

 اوج    رهاییگرفتار   تو   در    

*** 

 کجایید ای هواخواهان کجایید

 چرا  از  یار  بی همتا  جدایید

 ز عشق دیگران  نامی  نماند

 اگر در  بزم  این  دلبر  درآیید

*** 
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 بیایید  بیایید  ای  وفا داران 

 بسان مرغ آتش  پر گشایید

 دام غفلت  هر جام غرور و ز 

 در آیید  آتش  در  رها گردید و

*** 

 این دل دیوانه ات شد وایِ دلم 

 نوا  دیگر  ندارد   نای  این  دل

 دگر یاران  نشان از او  نپرسید

 نداند  غیر دلبر  جای  این  دل

*** 

 ، از  عصیان  بنالم خویشبه نزد 

 یار  ،  بر  احسان  ببالم   بزم به 

 عصیانم  فزون تر بود احسان  ز 

 حالم خسته رویش شرم  زاولی  

*** 
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 گناهم    خدایا   بنده  ای   غرق 

 معبود  و  محبوب و  پناهمتوای   

 بگردان خواهی میمرا آنسان که 

 که تو آنگونه می باشی که خواهم

*** 

 رّب  سبحان  کجا  عبد  ذلیل  و 

 جانان  رویکجا  نفس  علیل  و   

 بدین  افتادگی   شرمنده  کردی

 با لطف و احسان من بی مایه را 

*** 

 نسبت ذرّه را  با کهکشانهاچه 

 چه نسبت قطره را با بی کرانها

 بار  دادی   پیشگاهتگرم  در  

 آرام  جانها   ای   تو بود  فضل 

*** 
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 خداوندا   تو   ما   را   پروراندی

 رهاندی  ز  هر  بیگانه  دلها را

 تو دشت سینه را کردی مصّفا

 تو بذر عشق را بر دل فشاندی

*** 

 جانان کی رهم منز طوق شوق 

 ز کف این طوق زرّین کی دهم من

 ز   یوغ   بندگی    خیزد   رهایی

 لی دیگر به گردن کی نهم منغُ 

*** 

 به زنجیر غمت بستی دو دستم

 دادی شکستم به شمشیر وال 

 تو آن زنجیر و این شمشیر  برّان

 دریغ از من مکن  تا زنده  هستم

*** 
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 باشیخوش آن زندان  که زندانبان  تو 

 خوش آن طوفان که کشتیبان تو باشی

 خوش آن جان دادنی  در  راه معشوق

 باشی  اگر   گیرنده   آن   جان    تو  

*** 

 وفا   از   دلبر   زیبا    نخیزد

 جفا  از عاشق  شیدا نخیزد

 اگر  در  دل نداری صبر ایّوب

 ندا  از  سینه  سینا  نخیزد

*** 

 اگر دلداده ای می ساز و می سوز

 صبوری کن  به اشک و آه جانسوز

 که موسی در پی یک لحظه  دیدار

 به  صحرا  منتظر  مانَد  چهل  روز

*** 
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 دال از این جفاکاری چه حاصل

 ز راه و رسم بیزاری  چه حاصل

 وفا  کن  تا   وفادار  تو   باشم

 وگرنه زین دل آزاری چه حاصل

*** 

 این دلاز خدایا حیف از این دل حیف 

 بنشیند   مقابل   غیر   تو    با   که

 ترین    یار    وفا دار    توای    زیبا 

 کی  یابد  عاقل از  این  فرزانه تر  

*** 

 عشقت  ای  زیبا  ُگل  من شراب 

 عجین گردیده  با   آب  و  گِل  من

 را مهر  روی دیگران   از   این پس

 از  سویدای   دل  من  برون  کن 

*** 
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 افسانه   دارد دل  زارم   بسی  

 هزاران  قصّه  زان   دردانه   دارد

 فلک  زد  بر  لبم  مهر  خموشی

 که  بیم  از   فتنه   بیگانه   دارد

*** 

 دارد    باغ   هوای   تنگم   دل 

 دارد  صد داغ  سرخ گل  روی ز 

 تا   نغمه   بلبل   نیوشم روم   

 دارد  که  این  ویرانه   تنها  زاغ 

*** 

 تو    کانون     صفایی     خداوندا

 تو    اقیانوس    جوشان     وفایی

 توای   سرچشمه    پاک   محبّت

 را  شفایی جانان   هجر  تو  داغ 

*** 
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 گران  است  عروس عشق را  َمهری

 است  صداقش  جان پاک  عاشقان 

 در کف  آری   چو این کابین ببخشی

 جاودان  است  حسنشدالرامی که  

*** 

 لطف  عام  و   خاص   داری   خدایا

 که  بر هر  دل ، ز  ابری  ویژه  باری

 تو  رحمان و  رحیمی  در  دو عالم

 شراری  ز مهر خاص خود  بخشم 

*** 

 چو    اقیانوس    رحمانی    خروشید

 چشمه  ای زاینده جوشید ز  هر دل 

 ولی    در    پرتو     لطف     رحیمی

 نوشیدهر لبتشنه  از آن سرچشمه 

*** 
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 دلریش مشتاق  اینبنگر  خدایا 

 بی نیش ندید از دلستانی نوش

 بستان خار   توای تنها  گل بی 

 دلداده خویش  مران  از  درگهت

*** 

 خدایا       بندگانت       مهترانند

 همه      دلدادگانت       دلبرانند

 به لطف جامی از صهبای عشقت

 خمار  و  روی سرخ  و   سرگرانند

*** 

 مسرور و  شاد  نگاری   خدایا  هر

 گور   تا  لب  با  من  اال    نباشد 

 وفایی با     نگار     ای    تنها  تو 

 ابد  دور  تا   نگردی   یارت  از که 

*** 
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 رکان   محبّت    بر    خروشیدچو    بُ 

 جهانی بی کران زان چشمه جوشید

 بنازم    بنده ای   کز    باده   عشق

 دوباره    جرعه   وصل   تو   نوشید

*** 

 نگار   من   ُبَود   پنهان   و   ظاهر

 که  هستی  را  ُبَود   آغاز  و   آخر

 ز  فرط   نور    تشریف    حضورش

 ز  من غایب شد آن همواره حاضر

*** 

 الرامی   که    خود   برگ  خزان    استد

 وصالش   هم   سرابی  بی  امان   است

 دلبسته       آن       دل    ربایی  منم    

 که حسن و عشق و وصلش جاودان است

*** 
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 منم   شیدای   روی   دلستانی

 که  او  مشتاق من  گردد زمانی

 اگر  یکسویه  باشد  میل عاشق

 بود  مهرش  خدنگ  بی  کمانی

*** 

 نگارم   در   مّلحت   طاق    باشد

 رندی    شهره    آفاق   باشد    به

 نجاند     دل     دلداده   ای    رانر

 باشد  که بر عّشاق خود  مشتاق

*** 

 زیباست  دردانه  هر  روی حسنت  ز 

 نه شهّلستچشم هر جانابه لطفت 

 از   اینرو     حسن   مهرویان   عالم

 یکتاست    تو  ماه  رخ از   شعاعی

*** 
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 عذاران   زیبا      خالق    جمال

 رانیا جملهفزون است از جمال 

 دلربایی آن دریای حسن و  چو 

 فشانده  قطره ای را  بر نگاران

*** 

 صبوری کن اگر دل بیقرار است

 صبوری مظهر عشق نگار است

 هجران  لقف   کلید  شکیبایی 

 صبوری کیمیای وصل یار است

*** 

 وفا   زیبنده   هر  دلستان   است

 صبوری   زیور   دلدادگان    است

 گر  این  دو زینتنباشد  در میان  

 شب هجران یاران  جاودان  است

*** 
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 جفای  یار   اگر   تنبیه  و  پند   است

 غنیمت دان که شیرین تر ز قند است

 رضایش را  بدست آورد  که  معشوق

 ز  نا خرسندی  عاشق   نژند   است

*** 

 تو را من دوست دارم با دل و  جان

 توای  تنها   بهای  عشق   سوزان

 کو  به راهت جان سپاردشهیدی  

 تو  او را  خونبها  باشی  به  دوران

*** 

 توای  پشت و پناه  عاشق خویش

 تو هستی  مرهم  زخم  دل ریش

 توای  تنها   شفای   درد  هجران

 توای   سرمایه    دلدار    درویش

*** 
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 دل  تنگم   هوایت  دارد  ای  یار

 سرم   شور  نوایت  دارد  ای یار

 ته   از    تزویر   دنیاروانم   خس

 تمنّای   لقایت   دارد    ای   یار

*** 

 به   اوج   مهرت   آگاهم    خدایا

 من  از  عشقت نمی کاهم خدایا

 کریمت   بجز   خوشنودی   ذات 

 خدایا  نمی خواهم  چیزی  دگر 

*** 

 ذاتم  فردوس  خوشنودیت ُبَود 

 حیاتم  آب  سینه ام ،    سرور

 درّ غلطان به کف  این  اگر آرم 

 از  مماتم  نباشد  دگر  بیمی 

*** 
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 تو بیش از من به من نزدیکی ای یار

 توای    تنها    انیس    قلب    افگار

 سویدای    دلم    کاشانه    توست

 منم  غافل   ز   دار   و   ساکن  دار

*** 

 رگ  گردن   حیات  جسم  فانی  است

 زندگانی  استولی لطف تو   جان  را  

 اگر   یک   لحظه    من   را    واگذاری

 کجا از جسم و جان من نشانی است

*** 

 تو  نزدیکی به من ، من از تو دورم

 اسیر   دیو   غفلت    در   حضورم

 حجاب  از  دیده   جانم   بر   افکن

 که بینم  این توای  نور  و  سرورم

*** 
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 از آن روزی که پیمان با تو بستم

 لت ، بارها پیمان شکستمز غف

 نکاهی    ربوبیّت   عهد   از  تو 

 ام" ستألَ "من آن شرمنده روز 

*** 

 عالم جلوه ای زان تو خورشیدی و 

 هستی  موج غلطان تو دریایی و  

 جان  انسان  ،و   تو  روح  مطلقی 

 جان  جانان  باشد  از  آن  نسیمی

*** 

 بگو   با    عاشق    دلخسته   یار

 مقصد کی رسی بی میل دلداربه 

 گر آن دردانه  خوشنود از  تو  گردد

 شود  راه  وصالش  بر  تو   هموار

*** 
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 اگر     دلداده      عشق      الهی

 وگر   در   پای    طوبایش    گیاهی

 رضای او   در  این  باشد  که  هرگز

 جز آن چیزی که او خواهد نخواهی

*** 

 را      زبان   بنازم     دلبری    شیرین 

 هر خسته جان را  که خواند سوی خود

 از   در  خویش  نراند    بنده ای    را   

 عاشقان      را    نخشکاند      امید  

*** 

 شد  گل  اسیر عشق  چرا بلبل

 ُمل شد  به کام الله  چرا نرگس

 چرا مجنون به عشق روی لیلی

 ُسُبل شد  رهپوی   بیابانگرد و 

*** 
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 بلبّلن   را   گل   شناسدنوای  

 شمیم غنچه  را  بلبل  شناسد

 کمال معرفت آغاز عشق است

 که  نابینا  کجا  سنبل شناسد

*** 

 مرا یکدم به حسنت آشنا کن

 زمامم را پس از آن دم رها کن

 ببین غیر از تو معبودی نبینم

 ز بحر معرفت جامی عطا کن

*** 

 کجا دلدار مهسا چون تو یابم

 دالرا  چون تو یابمکجا یاری  

 تو واالیی تو زیبایی  تو پاکی

 کجا محبوب یکتا چون تو یابم

*** 
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 ای دل  در این میخانه بینمنمی 

 بجز ساقی بتی مستانه ای دل

 منم دیوانه اش کان بحر حکمت

 نخواهد  جز  دل دیوانه  ای دل

*** 

 به گیتی هر گلی یک جلوه دارد

 بدان یک جلوه  بلبل  دل سپارد

 ن جلوه ها دارد به هر دمگل م

 که هیچ اندیشه نتواند شمارد

*** 

 دل عاشق  از  آنجا  بی قرار  است

 که او یک جلوه  از  شور نگار است

 از  آن   سر چشمه   نتواند   بریدن

 به سوی مصدر خود رهسپار است

*** 
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 مخانه حسنش  بنوشیخُ  از   گر

 ز مستی همچو دریا  برخروشی

 لقای    آن    دالرامید    به    امّ 

 تن و جان و دل و دین را فروشی

*** 

 نداند   عاشق  بجز  را   دل غم 

 وامق نداند  چو قیس و خسرو  و

 یار  وصلت جز   دیگرش  عّلجی

 نداند  طبیبی هم که شد حاذق

*** 

 نگنجد در  دلی  هرگز دو  دلدار

 ندارد  کشوری  تاب  دو  سردار

 گردد  زمین  و  آسمان   ویرانه 

 باشد   الهی   غیر   دادار  اگر 

*** 
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 به زبان عربی ی آیت هللا حسینی نسبدو بیتی هانمونه 

------- 

 سلیما  قلبا  أعطني  إلهي

 حکیما  صیّرني و   و هّذبني

 دوما الحّب  دیار  أسکنّي  و

 مستقیما أرشدني صراطا و

*** 

 سواکا  ربّا أری   ال  إلهي

 هواکا إال  َهوا   أرجو  و ال 

 برّ   کلّ  من    أبعدتني  إذا

 من جواکا  فّلتحرم فؤادي

*** 
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 رامی  ما  عندي   أنت  إلهي

 الغرام هو و تری لي شاهدا 

 حبیبا  هوی الحبیب   فیالیت

 انصرام  للحبّ   و لیس  هواه

*** 

 البّلیا في   إلهي ال تکلني

 کّل البرایا ال علی نفسي و

 طرّا  الخلق بأّن   علّمني و 

 المنایا  ثنیّات   في  سراب

*** 

 الفقیر   أنا   للُهیام    إلهي 

 األسیر وفي سجن الَغرام أنا

 للفقیر   فخر   الفقر هذا  و 

 األمیر  یغبطه ذاک األسر  و 

*** 
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 ملیّا   تعذبني   إن  إلهي

 شقیّا  مهجورا  مع األعداء

 أنادي في شواظ النار انّي

 حفیّاأرجو  لَما  سوی ربّي

*** 

 إلهي لیس لي إال المعاصي

 مناص من   أو  ال من راحم و

 علینا   األوفی  فضلک فلوال 

 الخّلص  ضوء نری   لن  لَُکنّا

*** 

 الغیوب عّّلم   أنت    ألهي

 العیوب  و  الخطایا  ستّار و 

 عیب نفسي فعرّفني خفایا

 و ستّر ماسواه من الخطوب

*** 
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 حبیبي فاق فكري في الوفاء

 الجفاء إلى   أمیل  لكني  و

 عمري  قد فات فإني حائر 

 مضى بین المخافة و الرجاء

*** 

 كريم  ِمفضال     إنت    إلهي

 لئیم   عبٌد    عائٌِز     إني    و

 فهل يَحمي الصغیَر سوى الكبیر

 العظیم  إال له   يَرثي   هل  و 

*** 

 للَهناء  أهّل  لست  إلهي

 العطاياو ال مستوجبا أخَذ 

 لقد أكرمتني فضّل و جودا

 و إنّي ما قدرت على الثناء

*** 
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 حبل الوريد  من حیاة الجسم 

 و عیش الروح من فیض المجید

 إلى البرايا األقربین  فأصفى 

 العبید خّلُق  النفسِ   بديعُ 

*** 

 للثناء    أهل  أنت     إلهي

 لقد أعطیتني شوَق الدعاء

 كفى هذا العطاُء لمن ُيناجي

 فّل يرجو سوى حسِن اللقاء

*** 

 جمیلٌ    حلوٌ    فاتنٌ   حبیبي

 خلیلٌ      بِر      باهرٌ   وسیٌم 

 بديُع الحسِن وّهاُب الجمال

 هو األبهى و لیس له عديلٌ 

*** 
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 أراني   لو   جمال   ذو   حبیبي

 رانالقِ    لیلَ    درهبَ  ن مِ   ناسَ 

 أسیرا    عبدا      والها    راني تَ 

 األمان في أرضِ  بِّ حُ ال بسجنِ 

*** 

 الجمال   ينبوع   أنت  الهي 

 الكمال  أنهار  منك تجري  و 

 فمن يهوى جمیّل في البرايا

 بالمآل    محالةَ   ال    يريدك

*** 

 نزوعا   قلبا  إعطني الهي 

 طبعا خشوعا ضمیرا هادءا 

 قنوعا   نفسا ذاكرا   لسانا

 دموعا  عینا  واعیا   جنانا 

*** 


