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 ؤلف  معرفي مختصرم

 :الحمدهللا رب العلمين والصلوة وسالم علي امام المرسلين وبعد

ش موصوف .هـ3131ولد محمد صديق ولد ابراهيم ولد نجات در سال " غريقي"الحاج مال مصطفي 

وي . دريك خانه روحاني وعلمدوست ودانش پرور قريه كنديوال واليت غورچشم به اين جهان گشود

هـ ش درمدارس دهات به بخاطر 3131ر خود آموخت و بعد در سالتعليمات ابتدائي خود را در نزد پد

هـ ش وي بخاطر ايفاي وظيفه عسكري 3111فراگيري هرچه بيشتر دانش مشغول گرديد در سال

روانه شهر باستاني هرات گرديد درآنجا امتحان ترخيصي خود را داده و استعداد شايسته كه داشت 

ودن امتحان دوباره به دروس نا تكميل خويش ادامه داده به درجه نخست نايل آمد وبعد ازسپري نم

بعد از مدت چند سال ناگهان بعد از مرگ والدين خود نسبت مشكالت كه سرراه وي قرار داشت 

 .نتوانست به دروس خويش ادامه بدهد



هـ ش 3111سالگي وي توانست درسال  11بعد ازسپري نمودن فراز ونشيب زندگي درسن 

هـ ش الي 3133رئيس حج اوقاف واليت غور ايفاي وظيفه مينمود درسال هـ ش بحيث 3131الي

هـ ش 3131درليسه سلطان رضيه غوري و درسال( معلمي)هـ ش بحيث وظيفه جامعه ساز3131

هـ ش بحيث معلم درمكتب متوسطه كنديوال ايفاي وظيفه مينمود به فرزندان آن 3133الي 

  و بالخر در سال  قل ساخت وايشان بهره مند شدنددياراندوخته هاي علمي وتجربوي خويش را منت

 .سالگي اين دنياي فاني را وداع گفت 31دلو به عمر  33هـ ش 3133

  

  

 مقدمه

 از همه سخن ها مقدمتر باید پرسيد که آیا ميدانيد یک دوست بزرگ دارید؟

ت داشته که مشکل انسان این است که نمی داند چه کسی، چه چيزی را دوس: درجواب باید گفت

باشد؟ و چگونه دوست داشته باشد؟ وليکن این دوست بزرگ را همه دوست دارند، اویک ستاره 

هست، او یک رحمت برای همه عالميان است و عالميان در حسرت اویند، همه بشر مدیون اوست، 

 .او نور جاویدانست، او نور چشم ما هست و همه سخن از او سرزبان ها دارند

 روی تو باشد به هر سویی رویم 

 به هر کویی رویم بوی تو باشـد

مثل اینکه نسيم خوش او هرسمت وسوی ما را فرا گرفته باشد، در روزنامه ها اوست، درمجالت 

اوست، درکنفرانس ها اوست، درخانه های ما اوست، درقلب های ما اوست، قبل از او هوا دلگير، 

ا، جهان بی حرکت، کاروان زندگی بی مقصد، فضا تحمل ناپذیر، مردم دچار خفقان، زندگی بی معن

انسان بی حال، ذليل، بی ارزش، بی محتوا، بی هدف وسرگردان گردون بود، او همچون خورشيدی 

درآسمان انسانيت طلوع کرد و نورش را به سراسر جهان منتشر ساخت، این نور افشانی تا روز 

شی از زندگی را ارایه نمود که می تواند او دریک زمان بسيار کوتاه رو. قيامت ادامه خواهد داشت

مشعل راه همه عصرها و نسلها باشد وگيره های کور زندگی انسان ها را بگشاید وبه مشکالت و 

 .گرفتاری های شان راه حل هایی را تقدیم دارد

همدم وصميمی بودن با انسانها وپروراندن محبت آنها دردل وبه نمایش گذاشتن زیبایيها درهر 

وقتی او نگاه می کرد، درچهره اش گلها می . بود" سمبول دوستی " ز ویژگيهای آن فرصت، ا

شگفت، و وقتی او سخن می گفت بر دلها آب ميپاشيد او و دوستانش انسانهای هستند که هر 

دردمندی ميتواند به راحتی درکنار آنها باشد، چنين دوستی، درحقيقت یک آبده وفاست، همچون 

 . ری که ميتوانيد بر آن تکيه کنيددیوار متين و استوا



غریقی هم از هجران او ميسوزد، غریقی چنان خود را در دوستی اش و درعشقش غرق ساخته بود 

که آه و ناله وفغان ها اندر سينه اش سر بر افراشته و قلم برداشته آن آه و ناله ها را در برگه های 

 .کاغذ تحریر ميکرد

 مرا زهجرت تیره جــــــهان است     بیا جانا ببین حالم چه سان است

 ما را ز هجرانت تیره جهان است     بیا جانا ببین عالم چه سان است

 که من خموشم واو درفغان ودرغوغاست      دراندرون من خسته دل ندانم کیست؟ 

  

گرچه غریقی ميخواست تمام عمر خویش را در وصف این دوست بگذراند اما او چه داند که مرگ 

   ان تعقيبش ميکند دیگر مجال نفس کشيدن برایش نمانده است،چن

  پس اگر دوست ميدارید. هر آنچه این دوست را وصف کنيم الفاظ عاجز، وشایسته وصف او را ندارد

با قلب پاک آنرا احساس نمائيد قبل از اینکه دوست داشته باشيد باید احساس داشته باشيد، 

 .چونکه من کردم

فقط بهترین دوستداران او می توانند معرفی کنند، من عاشق او هستم   خدادوستی چون رسول 

 .عشق یک جستجو است، عشق، احساس کردن است، عشق، گفتنی نيست، عمل کردنی است

خدا و رسول )یکی از سه موردی که سبب چشيدن حالوت وشيرینی ایمان ميشود، دوست داشتن 

دوست داشتن هر چيز فقط به خاطر : بارت است ازدو مورد دیگر هم ع. از ماسوایشان است( او

این سه معيار درهرکس . خدا؛ پس از ایمان آوردن بازگشت و کفر را مثل افتادن درآتش بد دیدن

 .باشد، او طعم ایمان را چشيده است

اميدوارم خداوند کریم ورحيم این نعمت اتصال را از ما نگيرد واین کتاب را برای نویسنده، ناشر وهمه 

  ست اندرکاران توليد و پخش آن، مایه خير وبرکت کند وآنرا به عنوان احسان جاریه وباقيات صالحاتد

 . قلمداد نماید

اميدوارم شما عزیزان و دوستان نيز فراموش نکنيد، درلحظاتی که احساس می کنيد حال خوشی 

 . دارید، برای ما دعا کنيد

  

  

 حمد

 بســــــــــم هللا شــــــــــروع ام اول بار

 ز بعدش حـــــــــــمد گویم حـــی غفار                               

 درود بیگران برآن پیــــــــــــغمبر پاک

 فرستـــــــــم دمبـدم صــد بارصــــد بار                               



 به آن هر چهار یار ابوبکر صـــــــدیق

 به عـــــــثمان وعــــــــمردو یارمشـفق                               

 به آن علی صاحب ذوالفــــــــغار است

 به یاران نـبی هر چــــــــــــهار مدقیق                              

 دبآل واهل بیت آن مـــــــــــــــــــــــحم

 هاشـــــــــــــــــــمی منصب طه وامجد                              

 درود هم الصـــــلوات هم ســـــــالمش

 بتاب تابعـــــــــــــــــــین از حد بی حد

  

  

 (اول)رباعی 

  

 نگاری دلــــــــــبری دلــــــــبرده ام کو

 مشـــــــــرب افســـــــرده ام کونگاری                                 

 بماندم تشـــــــنه لب بدون مشــــــــرب

 نگاری محـــــــــــــبوب دل زنده ام کو                               

 نگاری صــــدر بدر جــــــمله مرشـــید

 نگاری محبت تحــــــــلیل توحــــــــــید                               

 اری صــــــــــــیدی آن اندر مقاماتنگ

 بالیقین بتحصـــــیل گشت توحــــــــــید                               

 نگاری تنــــــــظیف قلـــــــــبهای مردم

 نگاری ناگـــــــــــــهان گردید است گم                               

 نگاری مرشیدی بوده به این دهریاری

 فیوضــــــــــاتش بود دریای قــــــــلزم                               

 رخت باچشم من مهــــــــــــتاب باشــد

 بدل بردن ماننــــــــــد سیـــماب باشـــد                                

 شــــــــــعای حسن تو با چشم عاشـــق

 باشـد  ـــــــد سر زند آفتابچو خورشی                                

 ژمزن مســـــــــمه دو ابرو را لــبالب

 زنخدان خال پر چــــین چای غب غب                                

 تو هر روز مکن با ناز تمکـــــــــــین



 بقلب عاشـــــــــــــــــــــقان حل مطلب                               

 زجـــــورت مـــــــــن ندارم تاب آرام

 غم دردت بمـــــــن گردید ســـــرانجام                              

 رسیـــــده لشـکری غم هایت ایدوست

 دمی با بســـــــــــتر غم نیســـــتم آرام                              

 عجب رســــــم جـــــفا کاری توداری

 ترحم وسیــــــــــــــــــــــــــــله نداری                             

 نمــــــــــایان بکن قـدرســـــــــــــایت

 قــــــدم اندر آزارم میــــــــــــــگذاری                              

 زجورت ای عـــــزیزم نیســـت چاره

 تنــــــــــگ آمده راه گذاره بمــــــــــن                              

  

 فراری را اگر من پیشــــــــــــه سازم

 ســـــراســـر درد وغم گـــردد دوباره                             

 زدست غم خـــــــــــالص نیست جانم

 نه جان بلکه تمام استــــــــــــــــخوانم                            

 ردهای موصـــــوفندارد چاره این د

 مگر چاره ســـــازی ابروکـــــــــمانم                            

 زغم هایت فـراوانت چـــــــــــه چاره

 مســـــــتانت چـــــــه چاره زجور آه                           

 بترس از گرمی فـــردای محشــــــــر

 به ارمانت چـــــــه چاره بمردم مـــن                          

 مرا قســـــــــــــم به ابروی کـــــمانت

 قســــــم با آن دوچشــــــــم جادووانت                           

 بیتــــــــــــو این چاره دردم نباشــــــد

 بکن چاره تواز شــــــــــــیرین زبانت                           

 ــــهان من راگریبــــــانگرفتــــه ناگــ

 رسیـــــده لشــکری غم هایت ای جان                           

 هــــــــــجوم یکباره گی آورد بســویم

 گریبــــــان چاک گـــــردیده تا بدامان                          

 زخوبان آشنـــــــــــــــــــــائی رابدانید

 زخـوبان اقـربائی را مجوئیـــــــــــــد                         



 ســـراســر جمله نازنین در خـــمارند

 زخـوبان دلـــــربائی را مجوئیـــــــــد                         

  

 صبح شـــــــــــام ترا سازند ژریشان

 نگاری میـکنند ژرچین چشـــــــــمان                         

 دلت را از بیخ وبن میتراشنــــــــــــد

 بدشت غم گذارند ای عـــــــــــزیزان                         

 نگاری من زهجرت بیــــــــــــقرارم 

 زفراقت همیشـــــــــه اشــــــک بارم                         

 زدرد دوریت انـــــــــدر شب و روز 

 دمی دربستــــــــــــــــــرم آرام ندارم                          

 فراقت کورکرده چشــــــــــــم روشن

 زگریه اشـک باریدم به گلشـــــــــــن                          

 زبســــــــــــــــــتان جمالت دورماندم

 پربالم بریختــــــه نیست جوشــــــــن                           

 نگاری مشتــــــــــــری بسیـار داری

 هــزاران اندرهزاران هریک براری                          

 عقب گردی ترا باشنــــــــــــد جویان

 رخت را کی به فروش میـــــگذاری                           

 نگاری نام تومشـــــــــــــهور باشــــد

 ــــــــقان از فراغت کورباشـــــدعاش                         

 قلنــــدر بار میـــــــــــــــگردد تمامی

 جــــــمالت راببینند معـــمورباشــــــد                          

 شبی هجران عجب شب فــراق است

 زعشقت عاشـقی بیتاب وخراب است                           

  

 چوبلبـــــل دمادم یادی گل کنـــــــــــد

 زبســـــتانت گل ومل درعطاب است                        

 بدیدارت مرا سوگند باشــــــــــــــــــد

 بي دیدارت مراغم ها خراشــــــــــــد                        

 جنون وار من بگردم کوه ســــــــــرا

 تکلمت مراخرسنـــــــد باشـــــــــــــد                        



 عزیزم عشــــــــــــــق تو بسیار باشد

 مرا اندر بیــــــابان کارباشــــــــــــــد                         

 زخواب خوردن مرا محـــروم داری 

 رخت با گـــــردنم تومار باشــــــــــد                         

 ــــن گردیده موجودغمـــی عشقت بم

 حبیب من بمن این بود مقصــــــــــود                         

 صیــقل قلب مـــرا شد  وصالت آئینه 

 بکن صیـــــــــقل مرا این قلب پردود                          

 چوقلب پرغبـــــــــــــارم از معصیت

 گـــــــردیده بدون محبتسیــــــــــــاه                           

 رفیـــــق قلب من این نفـــــس سرکش 

 خالف امر معـــــــــــروف در مشقت                          

 توئی مرشـــــــــــــــــــد کامل مقتدایم

 به نفس شــــــــوم هردم مبتـــــــــالیم                          

 وم من راتوداری صیـــــــــــد نفس ش

 بکن ســـــــرکوب تو نفـــس هم هوایم                          

  

 که از روزن دل ســـــــــــرمیزند دود

 بکن صیــــقل که نفسم گردد سرکوب                         

 گردان ســـــــر انجام لطایف را بمن 

 رغوبلســــان وقلب به ذکر گردند م                         

 دلم مخراش ازین بیشـــــــــتر عزیزم

 زسیــــــر تیر مژگان کن تمیـــــــــزم                          

 تنی مجــــــــــــروح خون آلود من را

 می اندازی به آتش های تیـــــــــــــزم                          

 به خوبان زمانه دل مبنــــــــــــــــــدید

 رفاقت زایشــــــــــان مپسنــــــــــــدید                           

 گرفتار میـکنـــــــــــد دل را به آرمان

 به اخیر بین مردم ریش خنــــــــــــدید                          

 گرفتـــــــــــــارم بدردی خوب رویان

 اگر افتــــــــــاده چاره نیست ای جان                         

 ترحم را ندارد هیـــــــــــــــــچ فردش



 کشـــــــــــــانید برند بســــــوی زندان                          

 به قیـــــــــــد زلف خود بند شب روز

 به امیــــد وصـــــــــالش نیست پیروز                          

 ـــد گرفتـــــــــــارانی غم راکجا باشــ

 خلیــــــــــــل آسابه آتش های پر سوز                          

 رخت را زرد وســـازند خوب رویان

 وفا هرگز مجوئیـــــــــــد ای عزیزان                          

  

 همیشـــــــــــــــــه خوب رویان زمانه

 به ارمانت گذارند بیـــــن خلـــــــــقان                          

 وزلفــــــــــــت عجب دام است برپا د

 چوصیادان کمــــــین گاه داری برراه                         

 برای قصد عاشـــــــــــقان دراز است

 تماشا میکند خود از کمــــــــــــین گاه                         

 ـــــــــقان کجا شدنگاری مرشدی خلــ

 نگاری صیـــــــــــــــقل قلبان کجا شد                         

 فتاده چون یوســف با دست اخـــــوان

 بیابان کرد این کنـــــــــــــعان کجا شد                          

 اول اسم مبـــــــــــــــارک حرف باشد

 لف ها والف اشـــــــــوا نوا شــددوم ا                           

 ســـــــــوم حرفـــش بود و او محرک

 چهــــــــارم از الف الم ابتـــال شـــــد                          

 به پنــــــجم دال مشـــــــدد است مدغم

 به ششــــــــــم یارست پس نونت باهم                          

 همین حـــــــرف ها شش گانه مفــــرد

 شــــــــــوم ترکیب بود نام معــــــــظم                           

 ز انـــــــقالب نورمحــمد پایندم این دم

 گرفتارم بصــــــد درد به صــــــدغـــم                           

 نگاری آن خمــــــــــــــاری را بیبردند

 با دو گشــــــــــــواره اش بردند یکــدم                           

 ندارم طاقت هــــــــــــــــــجری جدائی

 فتـــــــادم مــــــــن به این حال تبـــاهی                              



 دل پرخـون چشـــــــــــــــــــم پر ز آبم

 ـــايندارم مرشــــــــــــــــد هم راه نمــ

  

  

 (دوم) رباعی 

  

 نگاری درخمـــــــــــــــاری بود کارش

 زمشتـــــــــــــــاقان بر آوردی دمارش                             

 زلفینت همیشــــــــــه دام است برپا دو

 فتاده هم چون میــــــــــــــدان هزارش                             

 نگاری غارت جان فـــــــــــــــــگاران

 نگاری میکنــــــــــــد دل ها را بنـاالن                             

 به کاشــــته تخم غارت هـــــــرکجـائی

 ندارد هیـــــــــــــــچ کس چاره درمـان                             

 کل خالیـق  نگاری رهبــــــــــــــــری

 نگاری ســـــــــــــــــــــاقی مردم فایـق                             

 چشانت شـــــــــربت می عمومــــــــی

 تمام عاشــــــــــــــقان هســـــتند ذایــق                             

 نگاری پیـــــــرکامل است مکمـــــــــل

 لیاء میبــــــاشد افضــــــــــــلزجمع او                             

 نصب از هاشــــــــــــمی دارد نگاری

 بود مشــــــــهور ومعــلوم نیست اجمل                              

  

 نگاری شد ز دنیا شد ناگـــــــــهان دور

 دوچشـــــــمانم فـــراقش کرد چون کور                                

 گویم ای دوست خمــــــــــاریدمادم می

 دلم پر درد تنــــــــــــم گردیده رنــجور                                

 امام سالکین باشـــــــــــــــــــــد نگاری

 معروف المتقین باشـــــــــــــــد نگاری                               

 نهبود دریای فیضش بیــــــــــــــــــگرا

 سراج المشرکین باشــــــــــــــد نگاری                                



 برو قاصـــــــــــــــد ز روی شفقت ناز 

 بکن اشتاب چومشتـــــــــــــاقان بپرواز                                

 سالمم را بگو با عجـــــــــــــــز زاری

 به آن شــــوخ نگاری ســـــــــــرو تناز                               

 سالمم را رســـــــــــانی صدق سـازی 

 دربیـــــــن هردو دار تو ســر فــرازی                               

 ژبه رســــــــــــم تعظیم خوبت گـذاری

 به محبـــــــوبم بگو ترکم نســـــــــازی                             

 نم از جا غالمت حلــــــــقـه درگـوشم

 نســـــازی ای پری وحشـــــم فراموش                             

 حبیبم حب تان بردل نوشتـــــــــــــــــم

 الی یوم القیامت نیست مخشــــــــــوش                             

 برین دنیا توی مقصــــــــــود خواصـم

 ز درد هـــــــجر تو نبود خالصــــــــم                              

  

 بفردای قیامت روزی حســــــــــــــاب

 دو دستــــــــم بردامنت نیستی خالصـم                             

 بروز حشــــــــــردارم انتــــــــــظارت

 ــــــــــخارتحبیب رب من درافتـــــــــ                            

 رها ســــــازی زگرمای فـــــــــــراوان

 بنزد حق زیاد است اعتبـــــــــــــــارت                            

 زبهرســـــــــــالکین عهـــــــــد ســپرده

 که صیـــــــقل میســــــازد دلهای مـرده                            

 مریدان نزد تان میت باشــــــــــــــــــــد

 بهرپهـــــــــــلوی بغلطان از شمـــــرده                            

 مقامات با تنــــــــــــــــزال خمـس است

 همه را سیــــر حفظت گشته رسم است                             

 به حب صــــرف منـزل کردای دوست

 نه پنهان بلکه اظــــــــهار تر ز حشمت                              

 مناقبت نه خورد نه خـــــــــــواب بودی

 همیشـــــــــــــــه دیده چون پرآب بودی                             

 نبود لیل النـــــــــــــــــــهار فرق برایت



 ق بیتاب چون سماب بودیبه عشـــــــــ                              

 دمادم یادم آید از مطـــــــــــــــــــــــالب

 رد ابرســــــــــــــــر بودی اندر مراقب                               

 بودی از امتیـــــــــــــازات نزدی باری

 نمودی سیـــــــرالی هللا درمطـــــــــالب                               

  

 فنا با خویش سیــــــــــــــرت در گذرشد

 فنا از رسول نیز مختصـــــــــــرشــــــد                               

 فنا باخویش باقی خــــــــــــــــــــــــداوند

 بذات حب سیــــــــــــــــرت جلوه گرشد                              

 مــــــایانچوغنچه وقت خنـــــــدان شد ن

 مثال از دهانت است میـــــــــــــــــــدان                                

 لبــــــــــــــــــــانی نازکت اوراق گل را

 خجل کرده زنزد اهل عــــــــــــــــرفان                              

 ترا این کامـــــــــــــــــــرانی است الیق

 بدیدارت ســــــــالکان است شـــــــــایق                              

 شب و روز جملگی دارند تضـــــــرع

 به نزد حق تعــــــــــــــــــالي از موافق                               

 رویت چون مــــــاه چارده جلـــوه دارد

 ــــــد میـــــــوه داردنهال قد تو صــــــــ                               

 برای کام تلخان حیف باشـــــــــــــــــــد

 به کام طالبان صــــــد عشوه باشـــــــــد                               

 طالبانت طلب دارند جمــــــــــــــــــالت

 التتکلم درفشـــــــــــان از کمـــــــــــــ                                

 حقایق ســـــــــلوک عشــــــــــــق بازی

 بده تعلیم با وصاف خصـــــــــــــــــالت                                

 تورا دیدار مایند عاشــــــــــــــــــــقانت

 تو را رفتــــــــــاریابند عاشــــــــــقانت                                

  

 رنج نمــــــــا رخ رابه پردازقــــــــــدم 

 به بینند قد رســـــــــــــایت طالبــــــانت                                  

 غریقی فرد از افراد کمتـــــــــــــــــــــر



 بدریای فــــــــــــراقت شد شنــــــــــاور                                  

 د ناله چون نـــــــیمداماً کار باشــــــــــ

 صبــــــــــــا لیل و نهار گویند رهبـــــر                                   

 ازآن روزی که عشــــق شد نصیبــــــم

 دوچشــــــــــــــــــمانت شده قصد فریبم                                   

 گل رویت بزد چتر بعــــــــــــــــــــــالم

 شمیم عطـــــــــــــــــــر سا کرده شکیبم                                   

 دوچشم اشکبارم گشتــــــــــــه است کور

 بدار آویزانم مانند منصـــــــــــــــــــــور                                   

 نه میبینم به خود راهی فــــــــــــــراخی

 شده دنیـــــــــــــــــا بمن چون خانه مور                                   

 فتــــــــــــــــــــــــــاده برتنم دواب بسیار

 چوایوب الیقم باشــــــــــم ســـــــــزاوار                                   

 دمادم میخراشد جان مجــــــــــــــــروح

 زجانت نــــــــــــــــگاری است این کار                                   

 عزیزان برایم ســــــــــــــودای یاراست

 غم درد فراقش ناشـــــــــــــــــمار است                                  

 بگردم کوه به کوه مانند مجنــــــــــــون

 عـــــــــزاراستبه طولی یک نگاه گل                                   

  

 به طولی دلبــــــــــــــــــــــرم آرام دارد

 غم دردش مرا ســـــــــرشـــــــــام دارد                                   

 خودش درقصرخود کیوان ســــــــرائی

 مرا به این پریشــــــــــــــــــانی گذاری                                   

 قی گرچه تو چنـــــــــــــــدین بنالیغری

 غم دردش ندارد هیــــــــــــــــــچ مثالی                                   

 تمامی غم زده گان چنـــــــــــــــــان اند

 بخردند زخم زجانبت وصـــــــــــــــالی                                    

 ـــــــــــدم آرام بی آنندارم یکـــــــــــــــ

 نیز داخیــــــــــــــــــــل باب انجام به آن                                   

 فکنده بردالن غوغای بسیــــــــــــــــــار

 دمی یکشـــــــــــــــام بی آب نیند فارغ                                   



 قلـــــــــــــــــــــم گوید ندارم طاقت تاب

 به توصیف نگاری هم چوســــــــــیماب                                   

 بنوکم خامه را گرمی وصف ســــــازی

 مراحد نباشـــــــــــــــــــــــد اندرین باب                                   

 ـــــــــــــدارد دمادمقلــــــــم فریاد میـــــ

 بدست گرم کنـــــــــــــــــــــد فریاد ماتم                                   

 نگاری را چرا از من نویســـــــــــــــی

 ندارم طاقت این بار این غــــــــــــــــــم                                   

 ــــــمعزیزان از نگاری دور باشــــــــــ

 بدار افتاده چون منصـــــــــــــــور باشم                                   

  

 فراق آن نگاری کرد بی هـــــــــــــوش

 جنون وار از همه مضـــــــــــرور باشم                                  

 زپرچمــــــــــــــــــــــن نگاری را بردند

 بزندان ابدی اش سپــــــــــــــــــــــــردند                                  

 دو تا نوچه نهـــــــــــــــــــال نوری دیده

 مثــــال اهل بدانجا سپـــــــــــــــــــــردند                                   

 منم مجنون به لیــــــــــــــــال است کارم

 منم یوســـــــف زلیــــــــــــخا است یارم                                   

 نگاری بوده مقصـــــــــــــــــــــودم بدنیا

 بدیدارش به عقبـــــــــــــــــا انتــــــظارم                                    

 یقین دارم شــــــــــــــــــفاعت از نگاری

 بفردای قیـــــــــــــــــــــــامت از خماری                                   

 بنزدم ســــــــــــــــــــــرورعالم به آن جا

 قدم را پــــــــــــــــــــــیش خالقت گذاری                                    

 قلم بر دست من فــــــــــــــــــرمان ندارد

 بهردم میکشــــــــــــــــــــــم فریاد برآرد                                    

 زمن هر کس ز راه عشـــــــــــق بنوشت

 او را در دشت غم ها سپـــــــــــــــــــارد                                     

 سرو کارم قلـــــــــــــــم اندر دوات است

 ـــــرانجا هم الی حین ممات استســــــــ                                     

 تســـــــــــــــــــــــلی قلب من اندر قلم شد



 من اندر حیاتست رفع اوضـــــــــــــــاع                                      

  

 قلم غم را گاه کمـتــــــــــــــــــــــــر نماید

 ــــکن ضعف قلب را می فزایدولیــــــــــ                                   

 زتشویشان عشــــــــق اندر شبـــــــا روز

 سـرورعشــــــــــــــق پیشت می سـرایت                                  

 غم درد فـــــــــــــــــــــــــراوان که دارم

 آرام دارمنـــــــــه شب ها نـــــــــه روز                                    

 فراق دلبــــــــــــــــــــــری کرده پریشان

 جنون وار نشینم شبــــــــــــــــــهای تارم                                    

 بنار عشـــــــــــــــــــــــق گرفتارم گرفتار

 زتاب بـــرون زخــود زارم زخــــود زار                                     

 مرا چاره برون از قید نباشـــــــــــــــــــد

 زمحبس مـــــــــــــــــــــــن بدیدارم بدیدار                                      

 بوصفش هر چه بنویســــــــــــــــم کم آید

 یدهنـــوز تزید وتشـــــــــــــــــــویشم سر آ                                      

 بشان دلربا محبـــــــــــــــــــــــوب مردم

 خـــوشم آید خوشم آید خوشـــــــــــــــــــاید                                       

 ندانم طاقت بنشینـــــــــــــــــــــــــم یکدم

 ــــــــــاتمگیرم فراق نگاری بمـــــــــــــــــ                                       

 ز دیده اشــــــــــــــــــک مریزم من زار

 بود حبسش مرا درقلب محــــــــــــــــکم                                      

 مداماً قلب من بیتــــــــــاب زهــــــجرش

 نیم یکدم خالی بی خواب زفـــــــــکرش                                       

  

 مرا مقصــــــــــــــــــود باشد آن نگاری

 روابطم روابطـــــــــــــــــــــش بزکرش                                 

 غریقی روز بروز غم میشــــــــود بیش

 ز سودای نگاری داری تشــــــــــــویش                                  

 ار خود رانگاری وعـــــــــــــــــــده دید

 بروز حشــــــــــــــرمانده نیت کم یابیش                                    

 ز یادی طـــــــــــــــــــولی خود تو بدنیا



 شـــــــــــــدی محروم مگر بینی به عقبا                                    

 زعــــــــــــــــــــــیش دنیا اندر روخ یار

 معاویزه شود عیشت بفــــــــــــــــــــریاد                                    

 بروز حشــــــــــــــــرخوبان جمله یکسر

 جمال شان میســـــراست میســــــــــــــر                                   

 هران یک دلفگارخود شناســــــــــــــــد

 شفیعت میشــــــــــــــــــــود با نزد داور                                     

 بدنیا گرچه تواشــــــــــفته حـــــــــــالی

 به عقبا تو ز ایشان خوش خصــــــــالی                                    

 اگرنبیند گرفتــــــــــــــــــــــــــاران دنیا

 ز ذلت تو براحت انتــــــــــــــــــــــقالی                                    

 هرکس خورد شرابی عشـــــــق خوبان

 بحال خود نداندای عـــــــــــــــــــزیزان                                    

 شراب عشق به کام هرکس که نو شـــد

 ـــــــــــچ خندانبه این دنیا ندارد هیــــــ                                    

  

 بشنـــــــــــــــوید فریاد من را  عزیزان

 گاه وبی گاه داد و بیــــــــــــــداد من را                                  

 بدادم قلب خود با دست خــــــــــــــوبان

 ناشــــــــــــــــــــــاد من رابسوزانید تن                                    

 دلم ســــوخته دودش مثل کبـــــاب است

 وجودم میســـــــــــــوزد اندرعذاب است                                    

 تن مجـــــــــــــــــــــروح پرکلفت من را

 ـــابستزجانب نگاری درعطــــــــــــــــ                                   

 بیارطولی ام بودم ســـــــــــــــــــر افراز

 میان سالکان درهـــــــــــــــــــــــــرممتاز                                    

 ز یمنی برکتش ازمـــــــــــــــــهر نواهی

 د انبازدمی آلوده از قیــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 غریقی هرچه گوئیـــــــــــــــد از نگاری

 ردای عشـــــــــــــــــــــــق برسرگذاری                                    

 به اوصاف نکویش عهــــــــــــد سپردی

 عطاعت را بفـــــــــــــــــرمانش گذاری                                    



 مرشیــــــــــــــد مشهدبه طولی بود مرا 

 بودی از ما ســـــــــــــوهللا هرزمان دور                                      

 همیشه کسب کارش بود توحیـــــــــــــــد

 ز اغیار هللا می بود مخضـــــــــــــــــور                                      

 ـــــــــــــــدلقب اندرنگاری نام باشـــــــــ

 به خوبی دلربائی عام باشــــــــــــــــــــد                                      

  

 ز یمن برکتش هم لیـــــــــــــــــــل ونهار 

 چو بهر بیگران در جام باشـــــــــــــــــد                                   

 ر مدامیرخش اندر نورد باشـــــــــد اند

 به قتل دل فگارا ن صبـــــــــــــح شامی                                    

 نگاری درلقب مرشیــــــــــــــــــد خلقان

 نمودی پخته همـــــــــــــــه دلهای خامی                                    

 ز سودایش همیشــــــــــــــــه غرق باشم

 دمی آرام نیم اندر فراشــــــــــــــــــــــــم                                    

 همـــــــــــــــــــــه اوقات نگار گفتن من                    

 غمانش را شـــراب وار می بنوشــــــــم                    

  

  

 (اول)مخمس 

  

 این قدر ظلم این قدر جور ای صنـما تابکی

 برضعیفان بر غریبان ای صنـــــــما تابکی                               

 غیرخــــندان روی گردان ای صـنما تابکی

 با تو امرحکم فــرما ای صنــــــــــما تابکی                               

 رحم پیش آر جور بگذارای صنــــما تابکی                   

  

 چی قدر افتاده استزیرقصــــرت دلفگران 

 برامیـــــــــــــــد انکه اندر دیدند آماده است                               

 روی خوبت گرنمــــائی جملگی آزاده است

 انتظاری مکشند اندررخت استـــــــاده است                              



 ما تابکیاین چنین سوزگواری ای صنــــــــ                     

 مشتریان صف به صف بین ارزوید میـکند

 از شمیم عطـــــــر سایت عزم بویت میکند                                

 احسن احسن مرحبا برخلق خویت میـــکند

 حل مطلب کام خود شیرین زجویت میکنند                                

 ای صنـــــــــما تابکیاین چنین ناز عطارا                    

  

 حشمت سلطنت جای جــــــالل تخت بخت

 الیقت زبنده باشد مرتورا باشـد نعت یقیت                                

 حسناهللا کافیت برشان خوتوالئیـــق نعمت

 مثل اب وجد رسید این شان اعالیت نعمت                                 

 غیر معطوف بر ضعیفان ای صنما تابکی                    

  

 صــدیقی رانمودی قیدخود این غریقی ابن 

 درهدف بگرفت قلبش را نمودی صید خود                                

 صد هزاران مثل من را وارد نمودی کید خود

 ژاژها را ژاژ کردی ژاژ نمودی زید خود                                

 این چنین عشوه گری این صنــــــما تابکی                   

  

  

 (دوم)مخمس 

  

 نگاری من کجا رفتی مرا باغم فنــــــــــا کردی

 به جانم دردا ارزان را دمادم آشنــــــــــا کردی                                            

 به آن درد فراوان مرا تو ابتــــــــــــــالء کردی

 بدریای فراقت غرق مین آشنـــــــــــــــــا کردی                                           

 جدائی خادم مخدوم محیا امتـــــــــــــحان کردی                       

  

 دمادم یادم می آید تبســـــــــــم های شـــــــرینت

 ه صحبت های جزب جلب چوتمکین هابتلقینتب                                         

 بهر افراد ســــــــــــــــاکین همه بودند تحصینت



 به یک هو جمله ســــالک بگرد مه چوپیروانت                                          

 بیک نظاره باطن مســــــــــــخر قلب ها کردی                         

  

 به آن قوت با زویت نبود کــــــس هم ترازویت

 به آن شان به آن شوکت به عــــــــــلم حلم هم زورت                                  

 به میخوردن ونوشیدن تمثـــــــــــل براو رویت

 ویتبه تو مانند تبسینم به حسن خلق نیــــــــــک                                         

 نکس چنین باال رفته توحب صــرف ها کردی                  

  

 زتو کامل مکمــــــــــــــــل تر با ولیا نخوا باشد

 زتو خالص ومخلص تر باتقیا نخوا باشـــــــــــد                                            

 با هم فنا نخوا باشــــــــــــد زتوفانی فنا فی هللا 

 زتوفانی درسیر مقامات راحل هللا نخوا باشــــد                                           

 عجب رسم رسوم را به خود تو پیشــــها کردی

  

  

 غریقی جنگ زد دامان به دامان توای خوش خان

 و گردانوراتوکو باطن دان صفــــــــــــــا قلب ا                                          

 توداری صیقل قلبــــــــان مرا یک زره بس دان

 ز دریای جورت میدان فراوان است بر آن خلقان                                          

 هزار اندر هزارن را فنـــــــــا با خود فنا کردی                        

  

  

 (سوم)مخمس 

  

 صحرگاه مرغ الحام برایم داد ای غافــــــــــــــــــــــــــــــل

 برخیز از خواب قفلت تو بزودی باربند محمــــــــــــــــــل                                  

 که رفته کاروان هایت ترا مقصد شود تعطیـــــــــــــــــــل

 ر مســــــــــــــــــــــــــــــدس همه گردیده زیر گلبرین دی                                  

 ندارد هیچ سود تو هزاران گر کنی محفــــــــــــــــــــــــل                 

  



 شد سردار سرور محمد شـــــــــــــــــــــــافی کونین  کجا

 ـدیق حسن با آن حسین عینینکجا شد بوبکر صـــــــــــــــ                                   

 کجا شد عمــــــــــــــــــر فاروق زعدلش فرق شد تحسین

 کجا شد قاطل کفار با آن غنـــــــــــــــــــــــی زین نورین                                  

 بیا که دیده بی افشـــــــــــــــانیم شود جریان چو رود نیل                

  

 ت ها فراق ها عزیزان وشــــــــــــــــــاهان رفتندز حسر

 بزیر خواک پوسیده تعمــــــــــــــــــــــــــه مور شد خفتند                                  

 نشات عیش که کردند کســــــــــــــی باد خود نخوا بردند

 ــاب بگذاشتند بخود یک زره کی بردندهمه اسبــــــــــــــ                                  

 بیائید دوستــــــــــــــــــــــان این دم نمائیم ترک قال وقیل                    

  

 عجب وقت قرین گشته دو فدان هم نشین گشتـــــــــــــــه

 شریعت طریقت رفت که سازمان دومکراتیک هم نشین گشته                                

 ه از تلقین لیلین بهر ســــــــــــــــــــــــــــــرنشین گشتهک

 قلم بر دست سر دفتر زنان چوکی نشین گشتـــــــــــــــه                                      

 به مکتب های با موسسه زنان هستند در تحصیـــــــــــل                 

  

 ــــــــــــــام در زانو تا بهد نافلباس زن بنــــــــــــــــــــ

 برنگ جان شــــــــــــــــــان باشد بهر شهر وبهر اکناف                                    

 مدارس وتعلیم درس زن ومرد است به هر انصـــــــاف

 فمکان ساعت تیری بازیها بخوان شورافغان هم عریان نکشا                               

 به مجمع عمومی شان نباشد پرده هائیــــــــــــــــــــــــل                   

  

 سرور سازنغمه ها همه ســــــــــــــــــازمان زنان است

 اتن رقس رقسیــــــــــــــــــــدن بپیش روی مردان است                                      

 بدختران شاهاب چون پستـــــــــــــــــــــان اویزان است

 کجک کج کج نمایش خمارین چشم غـــــزل خوان است                                      

 همه قانون کارملــــــــــــــــــــــــــــــــی بحکم دان عایل                    

  

 تو ای غریقی فراری اگر شـــــــــــــــــــــــکر بجا آری

 بکن شکر به آن باری ازینجا کردی کنــــــــــــــــــاری                                      



 ترا هر روز میبرند بهر محفل بصـــــــــــــــــــد خاری

 و ترویج به نفع شان شـــــــــــــــــدی خالی  برای تبلیغ                                       

 ز بعد تبلیغت گوید که مولوی است کامـــــــــــــــــــــــل                    

  

  

 دوبیتی

  

 بدریای غم هجران شـــدم غرق

 نمیدانم کدام دریا شــــــدم غرق

 گمانم میرسد دریای عشق است             

 کنم اغما شــــدم غرق مگر بعداً              

 نمایش میکنـــــــی روخ را به خلقان

 پریشان میکنـــــــی ای نورچشـــمان

 بدرگایت ستـــــــــــــاده اند ای دوست                     

 گذاری جمله را با ســـــــــــوز آرمان                     

 که جوالن میـــــــدهی قـــــدرسایت

 معلق میدهی چشــــــــم شهــــالیت

 دو زلفینت خجـــــــل کرده شب دیجور                      

 غریقـــــــی را نمودی انبــــــــــــــالیت                      

 عمارت دلم را معـــــــــزوم کردی

 زعیش وعشـرت ام محروم کردی

 ه عشـــــرت های دنیاتمامــــــی خلق ب                       

 غریقــــــی را به غم موســـــــوم کردی                      

 غریقی از وســـــــــــالت دور گشته

 دو چشـــم روشنش چون کور گشته

 از آن روزی که با توعهــــــد سپرده                   

 زغیرت مرشـــــــــدم دان دور گشته                    

  

 طریقت را بتـــــــــومن درس بردم

 چومیت خویش را با تو سپـــــــردم

 لطــــــــــــایف را الی وقوف قلبی                      



 زانعــــــــــــامت تا آنجا پیش بردم                      

 به غیر تو بکس کی عهــــــد نمایم

 تویی اول وآخرمقتــــــــــــــــــدایم

 محب را زتو کردم مکمـــــــــــــل                    

 دو باره با کسی نیست آشنــــــــایم                    

 شراب عشق خوردن نیست آســان

 مگرازما سوا سازی تونسیــــــــان

 اگر کامت شرین گردد می عشــق                    

 ــــــــایانهمیشه غرق در بحر بیپـ                    

 شراب عشق ندارد هیچ مثـــــــالی

 مگر در بسترش افتی بنــــــــــالی

 ز دنیا محرومت ســــــــازد محبت                   

 تنی پژمــــــــــرده رو اندرز والی                  

 اگر از جوی عشق نوشی شــرابی

 دلت برنارعشــــــــق زازی کبابی

 برین دنیا ســــراســـر جور بینی                 

 با عقیــــــــــا موحب اجر و بابی                 

   

 غریقی غرق در بحر فـراق است

 نگاری گم شده اندر ســراق است

 بدارد انتظاری وصــــــــــــــالش                 

 ز دنیا تا به عقبا اشتیــــــاق است                 

 ن برنج زار بسیـــــــــــــارفتادم م

 ندارد چاره جــــــــــــــز دیدن یار

 نگاری میـــــــــگویم یارم نگاری                 

 غریقی را ازین بیشتر میـــــــازار                 

  

  

 (اول)غزل

  

 دو چشـــم پرخون زغوقای نگاری 



 ــــــــودای نگاریمنم معزون زســــــــ                       

 تنم بیمار ورنگم زعفـــــــران است 

 منم مجنون زســــــــــــــــــودای نگاری                       

 خوروخــوابم وداع نیست ازنگاری 

 فکرو ذکرم خطــــــــــــانیست ازنگاری                      

 قیام هم قعــــــــــــــود مشی اقدام 

 نهار لیـــــــــل خفـــــــــانیست ازنگاری                     

 غــــــریقی هم غریقی هم غریقی 

 بدریای فـــــــــراقی هم غــــــــــــــریقی                     

 بدون از وصــل گل گون نگاری 

 بدنیا من ندارم هیـــــــــچ شفیـــــــــــــقی                     

  

 ــفاعت درقیامت از نگاری شـــــ

 میـــــــــــــــــــــانی جمله امت از نگاری                    

 بدشت حشر با گرمی های محشر 

 کنــــــــــم هـرنو عطـــــــاعت از نگاری                    

 عاشقم با روی تو فائق ام با خوی تو 

 است کیسوی تو گشته ام ابروی تو عقرب                     

 این چنین جاه وجالل داده است آن زولجالل 

 خصلت وخوی خصال نیست مثال کوی تو                     

 نازنینان سربسر جمله دارند این هنر 

 با گرفتاران مگر حمــله آرند ســــــوی تو                     

 رحم نداری چرا جورستم هــــرکجا 

 گرببینی بینـــــــــــــوا است جفـا خوی تو                     

 خوب رویان جهان درس خوانند این چنان 

 تیر گرفته سنـــــــان شــــــکری انبوی تو                      

 دام فگنده بر اسید میســـــــــــازد بما 

 ای صنما گو چرا کی بس است اندوی تو                       

 بی بضاعت یک فقیر است بر رویت اسیر 

 دم بدم سازد نفیــــــــــر دارد آرزوی تو                        

 ابن صدیق هر مدام درد او دارد عالم 

 میسوزد هرصبح شام دارویش اندوی تو                       



 نام تو مشــــــهربهما کرده ام ترخم ورا               

 است بهاوالدین شاه کلبـــــــکم با کوه تو               

  

  

 (دوم)غزل

  

 منم مجنون زســـــــــــودای نگاری 

 دلی بخون ز ســـــــــودای نگاری                     

 بگردم کوه به کوه اندر شب و روز 

 بســـــــر باشد مرا اعطای نگاری                     

 ـــــــــــوی ســــ خیالم میرسد آزان 

 جنونی سر زده اغمــــــائی نگاری                     

 لباس اندر برم خار موغیــــــــالن 

 خـــــــــلد هر وارز رمهای نگاری                     

 مداماً از فراقش اشـــــــــــــکبارم 

 دو دیده کورم اعمــــــــــای نگاری                     

 روزی که شد این غم نصیبم ازآن 

 کنم شــــــــکری منم اطمای نگاری                     

 خیاالتم شب روزنیست خـــــــالی 

 زاوصاف های خوش نمائی نگاری                     

 روابطش چنان از حد فزون است 

 دمادم است این ایمــــــــــانی نگاری                     

 ـــلوس ذکر آید در تواتر جــــــــــ

 بذاکرین بود اخفـــــــــــــــای نگاری                     

 ســـراســـــر از موادات طریقت 

 فیوضی میـــــــــــآید از جای نگاری                     

 غریق را همیشــــه خرسند دارد 

 منوط تصــــــــــــــــــفیه های نگاری                     

 قلم گیرم به اوصــــــاف نگاری 

 نویسم نعت والطـــاف نگاری            

 اول گویم ز وصف روی خوبش 



 بجلوه ماه با ضیعــاف نگاری            

 دوم از قامت ســــــــــروروانش 

 نگاری قد نوچه نهــــال باف             

 ان غــــــــزالش سوم هر دومژگ

 خجلت آهــــو زند الف نگاری            

 به چهارم از قدم رنجه نمــایش 

 اضاف نگاری خـرامان کبک             

 به پنجم از تکلم شیـــــــــرینش 

 به سفتن دوا اهـــــداف نگاری            

 بششم ازلبان پسته خنــــــــدان 

 ـاف نگاریبرنگ گل بود شـــ           

 به هفتم از بالغت و فصـاحت 

 ملیح وخوش نمــــا قاف نگاری           

 به هشتم از حلم پارســـــــایش 

 فروریزد اطـــــــــراف نگاری           

 به نـــــهم از توجه های پاکش 

 سالکا است با طنــــاف نگاری           

 به دهم اندرصحرا پرده نشسته 

 مجزوبین است باکتــاف نگاری           

  

 به یازدهم یک امتیازش بین عرفان 

 نباشد کــــــس با رداف نگاری

 به دوازدهم این غریقی زار گرید 

 همیش از فــــراقت طاف نگاری

  

  

 چهار بیتی

  

 کنی یکدم بســـــــــــــویم یک نگاهی 

 توهی چون یوسف مصری به چاهی

   خجــــــالت است ولی برای مطــــلب



 زلیخا وار منم یوســـــــــــف کجائـی

 ازآن روزی که شــــد غم ها نصیبم                        

 شدم بیمار کس نبود طبیبــــــــــــــم                        

 تو را بردن جــــال دان خـــون ریز                        

 دو چشم اشکبارم نا شکیبـــــــــــــم                       

 غریقی را بنار غم بســــــــوختـی 

 لباس غم برایش زود دوختـــــــی

 بدل داشتـم همین قلب سیـــــــــارا 

 به شوی از توجه های النهفتـــــی

 وعــــده اندر فردا بنمود ای دوست                      

 ز دنیا چون ندا بنـــــمود ای دوست                      

 خودت اندر مرام خوش رسیــــــدی                     

 مرا با ما جرا بنـــــــمود ای دوست                     

  

 چه بودی روی خــــــوبت را بدیدی 

 کف پایت به چشمانم کشیـــــــــــدی

 چو یوسف گـــــرم بازار خیـــــالت 

 زلیخا وارد مادم دررسیــــــــــــدی

 فـــــــــــــــراقت من روز تلخ دارد                        

 ز دنیا عیش وعشـــــرت سلخ دارد                        

 همیشـــــه هفته وماه وســــــــال را                       

 دارد ـــــــلخ رخت اندر رابطه مــــ                        

 جدائی از ازل بود نصیبــــــــــــــم 

 شدم بیمار کسی نبود طبیبــــــــــــم

 چکنم درد قلب پرغبــــــــــــــــارم 

 به جز توکس نباشد ای حبیبــــــــم

 حبیب من کجائــــی در کجـــــائی                      

 ل تبــــــــــــائیمرا مانده به این ح                     

 همه عیش نشـــــاط صـرف گردید                     

 فتــــــــــــادم من برین حال گدائی                      

 حریقی لقب فغانش درســــــما شد 

 مبتــــــال شد زیبا تو  بران روخ 



 فتاده مرغ روحش در ابد قیـــــــد 

 الی یوم القیــــــــامت کی رها شد

 جریم قلب منــــم از نوک مـژگان                     

 حدف بگرفت نگاری به چشــمان                     

  

 تمامــی پیکان تیر اندازی خود را                  

 به قلب من همه بنمود یکســــــان                 

 ـــــــــــراقت منم اندر گدای از فـــ

 بگردم در بدر از اشتیـــــــــــاقت

 حیاتم تا که باشـد گردم هـــر روز 

 تجسس میکنم یابم ســــــــــــراقت

 مرا دلبردی کردی کنــــــــــــاره               

 سراهیت کرده جراهتــــم دوباره               

 به جانم جمله تب ها گشته نا سود                

 ندارد امــــــــــکان حلش دو باره               

 نیـــــــــــــگارم بخواب آید دمادم 

 میان حلقه ذکرش فتـــــــــــــــادم

 بیــدار کردم  زخواب خویش من 

 مگم شیـــــــــــــــون فریاد برارم

 زه بینـــمنگاری هر زمان در غم                   

 بجلسات توجه اش نشینــــــــــــــم                  

 سالکان مجمــــــــــــع درحلقه ذکر                   

 چوســیاره بگر دمه قرینــــــــــــــم                  

 چوخورشید از افق سررا بدرکرد 

 ضیائی را بعـــــــالم جلوه گرکرد

 یـــــــــد بود نورش مثال نورخوش

 محیط آن بســــــــــاط منتشر کرد

  

 روابط نگاری عـــــــــــــــــزیزم                  

 زما سودا دارد تمیـــــــــــــــــــزم                  

 تواتر از روابط التـــــــــــفاد است                  

 ـــــزمهنوزم اشتیاق او است نیــــ                 



 بدرشو ای گلی خندان بدرشــــــو 

 گلی گل غنچه ریحان بدرشــــــــو

 بدرشو یکدمی روخ رانمـــــــایان 

 برای منتظرای جان بدرشـــــــــو

 بدرشــــــو لحظه ای ناز سپرور                

 بدرشـــــــــو منتظرین بیند یکسر                

 تمامین انتظاراندرجمــــــــــالت              

 رخت را قدراخشــــــــا کن برابر               

 بدرشـو گرم کن بازار روخ را 

 بفــــــروش بگذاری انوار رخ را

 شده جمع مشتری از هر دیاری 

 بدرشـــو صیائمین افطاری روخ را

 غم درد فــــــــراقت ای نگاری             

 مرا کشتـــــــــــی مگر باور نداری                 

 قابض روح به قبض روح نزدیک                 

 سپـــــاری هنوزم درد غمت با من                   

 نگاری در حقیقت پرخمــــار است 

 چوماه چارده روخ جــلوه دار است

  

 صفاتش را هران چه مینویســــم 

 فزون از حد فزون غیر شمار است

 اندر هزاران در هـــزا رمغمت 

 مدام با مرکب غمت ســــــــــــوارم

 مرا اندر لحد تا که سپـــــــــارند

 دو چشم با دیدنت در انتـــــــــظارم

 بفردای نیـــــــــگاری نزد باری 

 رخت را که بفروش میـــــــگذاری

 نیــــــــــــم پروا مرا با جنت نر

 ریبه جر حسنت مرا بنمود به کا

 لقب اندر احمد نام اش محمــــد

 نصب از هاشــــــــــمی طه امجد

 لوای پر فتو پر معــــــــــــــلی



 زعبدهللا ومطلب هردو ســـــرمد

 بشان کس نشــد لوالک لوالک 

 مخاطب گردد او در جود افـالک

 نگفته با کس اظهرت الــــــهی 

 سوسطش ایجاد گردیده خاشــاک

 قدی کس را زاوالد جــــــد آدم

 نداشتـــــــــــــه سایه درحال اقدم

 کسی را ابرو سایه بر سری آن

 بجـــــز تو ای نگاری بود هردم

  

 مثالت پر خمار هللا کســــــی را 

 نداره درشـــــــرافت ا درسی را

 زآدم تا به اینــــــــدم ای نگاری 

 قبای هل عطـــــــــــای ملبس را

 صدوری  شق  نشد از جنس آدم

 به مثلت ای نگاری در سروری

 کدورت حســـــــــــد غیر مناهی

 کشند بر خود برند تهفه حضوری

 کسی را ظب سخنی در مجلس نیست 

 طیور از وحوش در تجلش نیست

 تو را آهو ســــــــخن گفته نگاری 

 مجمر روز اول تخـــــلص نیست

 کسی را روزحساب در محشرگاه

 اشد که بعرض آرد بیــــــــــکتانب

 حساب خیر وشر پیشـــش بیآرند

 شود در عذر او فیصــــــــــله آنجا

 تو باشی عذر خوا از همه بیشتر 

 بفردای قیامت روز محشــــــــــــر

 تمام عاصیــــــــــــــــان امت تو 

 نگاری میـــــــــــگویند دو دیده تر

 نگاری است سردار انبیــــاهان

 نگاری است مختار شفیــــــــعان



  

 نگاری نام اومعروف مشـــهور

 نگاری است ممتاز عـــــــزیزان

 غریقی تا بکی ســـــــوزد بدنیا 

 ســــــــــر انجام توشه بنما بفردا

 نداری زاد راحیل را تا اکنـون

 ســـــــفر دور فارغ نشین بر جا

 ه کاری در شـفاعتاگر چه گنا

 بدشت حشــــــر عذر خواه امت

 بنزد ســـــــــــرورعالم بدروار

 مقـــــــدم از تمام است برحمت

 نگاری پری مادر در شفیـق تر

 برای عاصیان دریوم محشـــــر

 به نزد ســــــرور عالم بر آنجا 

 به عرض آرد شفاعت را بر آور

 بگردد جمله امت روز فـــــردا

 ــــــــــــان حال بدشت آنجاپریشــ

 بران گیرم های دشت محشر سربرهنه

 چوسر گردان بگردن بین سروپاه

 تمامی می جویند گویند نگاری 

 کجائی کی میـــــائی دوست باری

 به دنیا وعده بنمود شــــــفاعت 

 نمایم عاصیـــــان را رفع خواری

  

 خواب دیدن حضرت پیامبر عذاب کردن

 امتش سردر خاک گذاشت ومیگریست

 نگاری بود دردنیا بخــــــوابی

 شنیدی از خداوند وحی عطـــایی

 چنین فرمود خداوند ای حبیبــم 

 کنم من امنت یکســـــــــر عذابی

 ازآن حیث گشتی بیرون ای نگاری 

 برفتی ســـــــــر نهادی اظطرابی



 بنالید گریستی بهر عصیــــــــــــان

 د ز یاران شیخ شـــــابیخبر بنمو

 چو آل یار اصــــــــــحاب خبر شد

 متجسس هریک بهر ســوی تابی

 برفتند که شپـــــــــان داشت آن جا 

 نمود پرسان چه کس دیده جوایی

 شپان گفتاندیدم مصــــــــــطفی را 

 ولی آواز برگوشــــــــــم بخوابی

 برآن آواز تمام گوسفنــــــــــــدان

 اه دهان بستند صــــــحابیزچراگ

 فتاده برزمین روی مبـــــــــارک

 بدیدن مصــــطفی را دید صحابی

 میــــــــــــــگوید امتی یا امتی ام 

 گریسته آب دیده ریخته سیــالبی

  

 تمامی یاران نبی آمـــــــد بزاری 

 ندارد هیــچ میل درخورد خوابی

 بگفتا من زبهــــــــــرا امت خود

 بگیریم تا بگیــــــــریم نزد باری

 اگر امت بســــــــــــوزد بدوزخ

 نهادم سر بخاک درین است خطایی

 را سمع القصـــــه تمام مان جان

 کنم صرف از بهر امت ای جانی

 هر آنچه مال دنیا داریم ای دوست 

 کنم صــرف از بهر امت ایجانی

 نشد مقصود وحاصل زین طلب ها 

 شدند نومید برفتند بی حســـــابی

 نشد مطلب کسی از حــــــرف روا

 بدادند جمله یاران هــــــــرثوابی

 فاطمه چادر اندر ســــــــر گرفته

 روان نزد پدر آمد بی شتــــــابی

 نبی روز برخاک  مبارک بدید روخ 



 ابیحـــــــصزمین نمناک کردی 

 با روخ پدر نهـــــــاده  خود روخ

 الید بزارید چون سیـــــــــمابیبن

 الهی تو بحــــــــق ذات بی چون

 دعایم را بکن استـــــــــــــجابی

 خودت گفتی مجیب الد عــــواتم

 ایجابت کن تو مقصـود آب بابی

 بروی جمله اعـزاری که داری 

 به بخشا امتان را التــــــــــهابی

 ندا آمد که ای سردر فرو خاک 

 ـدم تو بر دار ترابیبه بخشیـــــ

 ی از خواک سربرداشت آندمنب

 شدند خوشنود تمام شیــخ شابی

 همه یاران صحابه گشت سرور

 زاندوه حزین یافتنــــــد رهائی

 همه از برکت دعای فاطـــــمه 

 رها یافتند زغم هر شیخ وشابی

 عزیزان آن بنی ســـــرور دین 

 درود فرستند هر صبــح شامی

 چنان سید پشیروه هر آن کس ک

 و چرا باشــــــــــــــد تنابیر ابدار

 ریقی بکن فـــــــــــکر بحالتغ

 توی یک فـــــــــرد امت پرزنایی

 (ص)رباعیات دیگر بشان پیغمبر 

 ازین بیشتر به عصیان تو مشو یار

 خجالت و ندامت کن شتــــــــــابی

 نگاری کنج مخفی بود بیشتــــــــر

 طفیلش گشت موجود عـــــالم دهر

 مؤخیر پیـــــــــــــدایش یافته بدنیا

 زجمع انبیــــــــــــــا گردیده برتر

 فضیلت را زجمع انبیـــــــــا پیش

 به برد از تمـــــامی پیش درپیش



 بتلک الرســــــــمل فضلنا بعصناً 

 بی اندیشهـــویدا گشت بزرکیت 

 ین راتوتمام کردی عمـــــارات د

 ین رالعتو بردی از میان جمـــع 

 گارینتوجه را پیشــه کردی ای 

 بشد تکمیـــل همه روی زمین را

 خطاب از تو آمد از ختــــم دینت

 زحق شد برتو صـــــدها آفرینت

 بگفتا الیـــــــــــوم الملک دین کم

 الاکرا ز بعدش شد قـــــــــــرینت

 ه دینتو تنها اعمــــــــــــــار خان

 لباس عـــدل پوشـــــــــــــاند بآئین

 نهی منکر بنالودی بشـــــــد محو

 تو امر معـــــــروف دادی بتکوین

 نبی فرمود شـکایت از چه داری

 به پاســــــــــــخش بداد درد تمامی

 شــــــــکایتم ازآن حثیت که دارم

 علوف کم مدهد بارم هــــــــــزاری

 بروز حمل بار بار من زیاد است

  

 بخوردن علف هزگزنیــــــــا دست

 نبی بخواست آندم صـــــاحبش را

 بکرد توصحه نوع عدل داد است

 سبحان هللا نبی از صبــــر طاقت

 زحوصله گرفتی کار صـــــداقت

 به حــــلم خود تماماً راز هر گار

 بفرمانش بگردید از عطــــاعت

 به اقبالش به آهی بعیـــــــــر آمد

 نگاری میـرفت یکروزتبه راهی

 شکایت کرد زمالک خود ز آندم

 مرا فــــــــــریادرس حال تباهی

  



  

 (سوم)رباعی

  

 رخت هردم بخوابم میـــــــــــــآید 

 به گردت سالکان مجموع سـراید                 

 زاسراری که تو درسینــــه داری 

 همه مجزوب بنمود از صـــداقت                 

 زتو با نزد من خوش تر بدنیـــــا 

 نباشد دربشر گاه هیچ اصــــــارا                 

 زخوبان امتیـــــــاز داری نگاری 

 تو یوسف تو مجنــــــــون تولیـال                 

 گلی روئی تو را هـرکس خریدار

 هــر کوچه بازار اگربینــــــــد به                 

 به هرقیمت که باشـــد ای نگاری 

 بنامی مشتـری میـکند اظــــــهار                

 گلـــــی روی تو را درشب بدیدم 

 بمشتــــــــاقش بودم بویش نمودم               

 مشـــــامم تازه گردیده از شمیش

 زلطف حق بارزآتش خـــــــریدم               

 ــــــــــریقی شد به دنیا تخلصم غ

 به غم درد اندوه ام محیــــــــــــا               

 جهات شش گانه لشــــــکری غم 

 محصره منم مابین اعـــــــــــــدا               

 مرا دهقان ازل گشت بنـــــــمود 

 نویشت روز گارم زیشت بنمود                

 با یوانم اندوه  سراسـرغــــــــــم 

 اعمــتار عاقبت کج خشت بنمود               

 اول نفس دوم حوا هوس شــــــد 

 سوم شیطان مردود آن خنسی شد                

 وسیـــــــله حسبته ام من پیرکامل 

 بد خرس شد توســــطش سه یار                 



 بیشـــــتر بدامان   غریقی جنگ زن     

 بدامان تو ای محبوب خوش خوان                

 وسیــــــــله جسته تو جستــــجوکن 

 زعهد میســـــــاق خون نه پشیمان                

  

 روخ زیبـــــــا توداری ای نگاری 

 متاع نقد دنیــــــــا نیست به کاری              

 همه وقت بازارگرم است پرجوش 

 ز دنیا تا به عقبا عشـــــــوه داری              

  

  

 (سوم)غزل

  

 به طولی میــــــروم بادار من کو 

 رئیس اتقیا ســــــــــــردارمن کو                 

 نبینم چـــــــــرا من روی خوبش 

 مدار ذکر با نواری مـــن کــــــو                 

 بوده جانشین شــــاه غوث مـحمد 

 بذکرعالقه دارســـرشـــــــــــــار                  

 بها الحق بهاوالدین رهبـــــــــــر 

 نگاری راهنــــما هوشیار من کو                  

 دوگشـــــــواره مثل حسن حسین 

 ســـــــــــه یار با وفا وقارمن کو                  

 به محشر گاه وعده را دور دادند 

 محبوب خلق آن مختـــــارمن کو                  

 ازآن روزی که سـرورم شده گم 

 صائم آن غذا افطــــــــــارمن کو                  

 به مثل من هزاران اندرهـزاران 

 سیاره گان گویند اقمـــــارمن کو                 

  

 که یعنی قطب القطاب شـــابهایم 



 حبیب السالکین میـــــدار من کو                 

 غریقی توشنه بهر وصـــــــالش 

 مواد مصــــــــدری بهار من کو                

  

  

  

 (چهارم)غزل

  

 اگر روم بطــــــولی یارمن نیست 

 شهی مسند نشیـن بادار من نیست               

 نبینم گر به تاالر آن هنــــــــر ور 

 نومید آن اخیـــــارمن نیست شوم              

 مشاهم تازه از بویش مـــــــدامی 

 محل عطر سا عطــــارمن نیست               

 کنم فریاد شیـــــــــــوه داد و بیداد 

 حبیب اب ساقی می دارمن نیست               

 ببینم صـــــــــــوفه جای پرستیش 

 نیستخانه قه دوست وارمتارمن                

 مرا مانده باشـــــــــــــد چند باچند 

 همــه غم آلوده خال دارمن نیست               

 بیابان کرده میـــــــــــــــــخانه یاد 

 بمانده جای آن سیــــار من نیستث                

 غریق را به بحر بیــــــــــــگرنه

 بمانده رفته آن مـــــالرمن نیست                

  

  

 (پنجم)غزل

  

 تمام مشتـــــــــــــاقان بادار طولی 



 به مشتـــــــــاق روخ دلدارطولی

 گاه و بیگاه مذاکره اقـــــــــــــوال 

 به وصــــف نعت آن دلدارطولی

 نیند یکدم خالی زاوصاف وصفش 

 میگویند میگویند زار طـــــــــولی

 وصفت نالنـــد شب روزهمه بلبل 

 تماشــــــا دارند آن گل زار طولی

 گلی رویش به عالم چستر انداخت 

 معطرشد شمیــــــــــم انوار طولی

 بهرجا میروید مجروح بسیـــــــار 

 همـــــــه خون آلوده افگار طولی

 تمام گل ها از باغ باشـــــــــــــــد 

 امان هللا بود باغ دارطــــــــــولی

 بیگاشته تخم گل وسنبــــــــــل را 

 بهر جای بین العشــــــــــارطولی

 عجب تخم جید ســــــــــــود النفع 

 کند هر سالک افســــــــار طولی

 میان جمله اقشـــــــــــــاران زاید 

 هویدا است میــــــدان کار طولی

 غریقی یاوه میـــگوید ازآن حیث             

 ثقیـــــــل بر پشت داره بارطولی            

 (ص)تولد میالدحضرت محمد                        

 فاستعوذ باهللا من الرجیــــــــــــــــــــــــم 

 میخواهم پنــــــــــــــا جویم تا یوم الدین                     

 افتتاح بر اســـــــــــــــــــــــــم هللا میکنم 

 حــــــــــــــــــــمد را من بعد برپا میکنم                      

 الیق حــــــــمد آن احــــــــمد است بنیاز 

 نام او مشــــــــــــــــــــــهور ممتاز آواز                      

 خاتم ختم نبیان مصـــــــــــــــــــــــطفی 

 یشــــــــــــــــوااست سزاوار آن درود پ                     

 آل اصــــــــــــــــحابش همه کان تابعین 

 شد درود میفرستــــــــــــــــــــم اجمعین                     



 چون فرارسیـــــــــــــد به ما روز میالد 

 مینمائیم افاخار بر اجتـــــــــــــــــــــهاد                    

 ـــــــــه دوازدهم ماه روز دو شنبــــــــــ

 مصادف با پنجصــــــــــــــــد هفتاد هاه                    

 شد جهان میالدش معــــــــــــــروف شد 

 چون بنام عام افعل موصــــــــــوف شد                    

 شهر مکه از خاندان قـــــــــــــــــــریش 

 نی آفتــــــــــــــاب عیشگشت پیدا روش                    

 فامیل در خاندان عبـــــــــــــــــــــــدهللا 

 ابن عبــــــــــــــــدالمطلب چون نورماه                    

   او ز مادر با نام آمینــــــــــــــــه نصب

 آمینــــــــــــــــــــه پاک ذات بنت وهـب                         

 چشم به جهان کشـــــــــود فرزند خـوب 

 پا بعرصه بنهاد ابن المحبـــــــــــــــوب                         

 افتــــــــــــــــــــخار بادا چنین ایام پـاک 

 خاطــــــــــــــــره های تاریخی تابنـاک                         

  فرصت های انســـــــــــان ها بازنـدگی

 ز آه پیـــــــــــــــــــــدا گرداند اززنـدگی                         

 آستان تجلیلی مصـــــــــــــــــــــــــطفی

 میالد مسعودش ســــــــــــــــازیم افتتاح                         

 از بزرگی شخصیت های معنـــــــــوی

 ع های بشــــــــــــــــــریجام رهبــران                         

 اولوالعزم پیغمبران با کتــــــــــــــــــاب

 انسان ها را آگاهی بخشنده کتــــــــــاب                        

 شد کلیــــــــــــــــــــد حل مفتاح الحرج

 رفــــــــــــــــــع بدبختی ناراحتی مرج                       

 ظلم ستــم ها رفت برده باری ها بدست

 جهـــــــــل بدبختی ناراحتی ها شکست                        

 همچنان میـــــــــــــــــــالد فخرکائینات

 آن محمد مصطفی سرورکل مشـکالت                         

 روخ زیبـــــــــــــا تو داری ای نگاری

 متاع نقد دنیــــــــــــــــا نیست به کاری                          



 همه وقت بازار گرم است پرجــــــوش

 ز دنیا تا به عقبا عشــــــــــــــوه داری                         

  

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــهم امتی وامتی

 ــــیوبکــــــــــی وبکـــــــــی وبکــــــ                     

 گفت گریست یعنــی امت من امت من 

 آب حسرت از دیدگان میـــــــــــدوست                      

 جل علی گفت با جبـــــــــــــرائیل خود

 درفرود( ص)تو برونزد که مــــــحمد                       

 تو بکن پرسان چرا گریه کنـــــــــــــی

 از کجا دردت چرا شـــــــــــــکوه کنی                     

 جبرائیل آورد پیغام ازخــــــــــــــــــــدا

 نزد محمد حبیبش پیشـــــــــــــــــــــواه                      

 چون جوابــش را گرفت پس رفت زود

 نزد خـــــــــــــــــــــداوند آن حی ودود                      

 تعــــــــــــالی جبرائیل پس دوباره حق

 گفت برو تو گو حبیبم را دلیــــــــــــــل                      

 مورد ان امتت راضی کنــــــــــــــــــم

 جارسازم چاره کاری کنـــــــــــــــــــم                     

 این بشارت مصداق وعده خــــــــــــدا

 تـــــــــــــاب خوب چنین داده بجادر ک                      

 ولسوف یعتیکه ربکه فتر ضـــــــــــــا

 خداداد بشارت برتو ای شـــــــــــــــاه                      

 ازین مژده مـــــــحمد گشت خوش نود

 بگفتا حــــــــــــــــــــمد ثنا رب معبود                    

  

 ـــــــــان شدازآن حیث بهر امتش عیــ

 میالد تولد اش برما چنان شـــــــــــــد                    

 بهر سال مثال عیــــــــــد توعیـــــــــد

 صدقه جانی ومالی بتائیـــــــــــــــــــد                    

 بهر سال بخانیم ختم قــــــــــــــــــرآن

 ربان از مال واز جانکنیم خیرات قــ                     



 که اســـــــــــــالم است آن جا بهرجا 

 مراسم تجلیل میــــــــــــــــــــالد برپا                      

 همه ســـــــــــــــــــال مینگارم یقینت

 بدوشنبه ربیـــــــــــع اول چنین است                      

 پیروی از حمد آیات خــــــــــــــداوند

 موعید عید سازیم خرسنـــــــــــــــــد                      

 قانون آسمــــــــــــــــــانی را رعایت

 دهند ارزش مینمایند رضـــــــــــایت                    

 احترام میــــــــــــــــــــالد آن نبی را

 مینــــــــــــــمائیم بخود دارم شفی را                    

 بجا آریم طبق از کتــــــــــــــــــــابی

 آئین اســــــــــــــــــالمی چند و بابی                   

 چند فرد از میــــــــــــالد ازدواجش 

 فـــــــــــــــــارغ اییم از تولدش بدرد                    

 ـــــــدیجه بنت خالد بزرگبا خــــــــ

 عقد ازدواجش آمد دستــــــــــــــرک                 

  

 سن عبدالمطلب هفتاد ســـــــــــــــال

 عبـــــــــــــدهللا پسرش در حین حال               

 عبدهللا درسن بیست وچهار شــــــــد

 ـــدبا آمینه عقد او دوچارشـــــــــــــ               

 هردو در جای مطلب استــــــــــوار

 زندگی زن وشوهری کردند قـــرار                

 دیرنکذشت عبدهللا کرده ســــــــــفر

 قصد شـــــام کرده بوده آن جا مگر                

 آمینـــــــــــه اش بلکه همل دار بود

 مانده اش تنـــــــها نه کسش یاربود               

 عبــــــــــــدهللا بین راه ماما بداشت

 سمت مدینه همان مســــکن بداشت               

 خواست چند شب جای ماماهای خویش

 بگذارانت مــــــــریض گردید بیش               

 آن که ماما ها به مـــــــــــکه آمدند



 از مریض عبـــــــــــدهللا آگاه شدند              

 نیز عبــــــــــدالمطلب ازآن مرض

 یافت اطالع گفت با پســـــرغرض              

 گفت عبدالمطلب اندر پســـــــــــــر

 حارثا جان پدر گـــــــوش کن مگر              

 با مدینه حارثا پســـــــــــــــــر برو

 آن برادرت مداوا کن شنـــــــــــــو             

  

 ن مطلب در رسیــــــــــــدحارث ب

 قبل یکماه عبــــــــدهللا را مرده دید           

 مرگ عبـــــدهللا که زخم کاری بود

 بدر دلی عبـــــــــدالمطب صد قدود           

 آمینه نه ماهای هملش شد سپیــــــر

 اوبزاید یک پسر بدر منیـــــــــــــر           

 ـــــــــــــــردپسر نوزاد در کعبه بب

 نام محضش با مـــــــــحمد نام برد            

 پس به مادرش اورا تســــــلیم کرد

 در انتــــــظار دایه داشتند فرد فرد           

 عادت اشـــــــــراف مکه بود چنان

 بردایه میـــــــــــــــداند نوزاده گان           

 ر نبیهیچ کس در دادن شیـــــــــــ

 کس نشد آماده شیــــــــردهد صبی          

 اجـــــــــر کافی نداشت بازماندگان

 نامدند در باب عبــــــــــدهللا کسان          

 دروازه عبــــــــــدهللا کسی دق نزد

 نام یتیــــــــــــم که برده او ژق نزد           

 نکوخصــــال حلیمه یک زن چون 

 چون شنید او نام یتیــــــــم در مقال           

 بنت ابی ذودر نصب  حلیمــــــــــه

 چنــــــــــــــد بار بشنیدش اندر لقب             

  

 منصب اش قریش بود نامش لطیف



 بارها دلگرمی میــــــــــــداد لطیف             

 حلیمه از شــــــوهر خود خوف گر

 بودی خطــــــــــر بدون اجازه اش            

 شـــــوهرش حارث نام در بردنش

 لطف عـــــــــالقه نداشت اوردنش            

 بیتاب بود از عـــــــــــالقه حلیمه 

 قلب او از بیتابی سیـــــــــماب بود            

 خواست حلیمـه ترک گوید مکه را

 داغ محمد به دلــــــــــــــش ماجرا            

 خرش مجبــــــــورشد آن پاک زنآ

 بهر شوهر گفت او سیــــــــــرعلن            

 حارث ابن عزیز آن شـــــــوهرش

 از چنین مشتـــاقی کی بود باورش           

 داد جوابش العلیک ان تفعــــــــلی

 عسی هللا محمد تنقــــــــــــــــــــلی           

 شد روان حلیمه ســــــــــوی محمد

 رفت در آغــوش گرفتش آن زمان           

 در قطاران زنان اقــــــــوام خویش

 برود در همـــــرا نمودش پرورش           

 مدت دوسال شیـــــــــرش داد دوام

 داد شیرش تا که شد تکمیل شد تمام            

  

 بعد دوسال کرد تفــــــــویضش مگر

 نزد آمینه پســـــــــــــــــرش با مادر             

 سه سالش هنوز کمبود تکمیـــل نشد

 حادثه شق صدر تمثیل شــــــــــــــد             

 روز از روزها با اخی از رضـــــا

 در عقب خانه بازی بود بـــــــــــجا              

 ناگهان دو مرد سفید پوش رسیــــــد

 کرده اند طرف سینـه اش دریدپاره               

 کرده اند بیرون چیزی از صـــدراو

 میدیدش آن اخ او هـــــــــــــم درداو               



 واقعه طفـــــــــــــــل هم سنیش تمام

 سربسر با نزدش کرده مــــــــــــدام              

 چون شنید این ماجـــــــرا را والدش

 از مقالش حاصـــــــــــلشدرک شد               

 حلیمه بعد از پنج ســــــــــال حولش

 به جدش بسپرید اکـــــــــــرام قولش              

 نوازش زابنانش فـــــــــــــــزود بود

 با عذرش ســـــــــود بود بهر انواع               

 بعد مسرور که دوسالش سپـــــر شد

 پدر کالن او عمرش آخیر شـــــــــد             

 نمود ترک او محمد یتیـــــــــــــم را

 نبود غیر ابوطالب صمیـــــــــــم را            

  

 محمد شد به ســــــــــن خود دوازده

 بسوی شام در ســـــــــــــــــفر مبده            

 بطول راه راحب دید نبـــــــــــی را

 ه جانش دید عالئیم قـــــــــــوی راب            

 بهم راهان آن گفت او تمـــــــــامش

 نگذارید او را بنـــــــــــامش زیاده            

 یهودیان شناسنـــــــــــــــد گر محمد

 مبادا آسیب ســــــــــــــــــازند باوبد           

 کنم من مختصر نعت صفــــــــاتش

 ابوطالب تربیه حیــــــــــــــــــــاتش           

 ابوطالب خبرشد که خــــــــــــدیجه

 زن است او ز اشراف در نتیـــــجه            

 بود مالدار ثروت مند بسیـــــــــــــار

 ابوطالب بکرد موضوع را اظـــهار            

 به آخرش بکرد او پیشنـــــــــــهادی

 ثبت داده جـــــــــــــــــوابیخدیجه م            

 فصــــــــــــــــــــاحت بالغت حبیبش

 بهر مشـــــــکل سخت بودی طبیبش             

 به ســـــــــــــــــن دوده درس ها داد



 به شانزده بست رسید شد راهنــمون             

 به حمل اسالح قابل هوشیـــــــــارشد

 ق ضـــــــــــــــــــــــــــد ازدوست ح                

  

 او بجز امر خــــــــــــــداوند هیچ گاه

 غیر او دیگر نداشتن تکیـــــــــــه گاه                

 امر معـــــــــروف بهر ساعت مداماً 

 ترویج او بود در صــــفوف به تبلیغ                  

 حق را میآوردی بود آن حق شنـــاس

 با طالن را بسته کردی در خــــراس                

 تا که اصالح یافت همــه روی زمین

 الاکراه حق بفرموده بعـــــــــــد ازین                

 گفت التفسیدوفی الرض حق تعــــالی

 بعد اصالحش بفرموده مقـــــــــــــال                 

 حقتو اورد آن حق شناسی اندرعمــل

 او ربودی از باطــــــالن را از دغل                

 گشت مانع از طـــــــــــرف کردیگار

 بهر پیغمبر بگفت آشـــــــــــــــــــکار                 

 التفسیدوفی الرض امر خــــــــــــــدا

 گشت بر محمد پیشــــــــــــــــــــــــوا                 

 بــــــــــــــــیاز صفات از نعات آن ن

 هرچه گوییم الیق باشد همـــــــــــــی                

 دست بدعا میآورم در اخیـــــــــــــــر

 میگویم خـــــــــــــــــدایا مار دستگیر                 

 یا الهی عرض ما را کن قبــــــــــول

 برتفیلی حرمت نام رســـــــــــــــــول                

  

 یا الهی جنگ ببر صــــــــــلح را بیار

 هم توفیــــــــــــــــــل یا راول یا رقار                

 یا الهی برتوداریم التـــــــــــــــــــــجا

 رهم کن برروی مصـــــــــــــــــطفی                

 ـــــــــــلی چهار یاریا الهی برتفیــــــــ



 صــــــــــــــلح آرامی بیار براین دیار                 

 یا الهی برتفیلی انبیــــــــــــــــــــــــــا

 قطل قارت را توبرما گم نمـــــــــــــا                 

 یا الهی برتفیلی جبــــــــــــــــــــرائیل

 یش جنگ گردد خجـــلصلح وسلیم پ                 

 یا الهی برتفیلی چهار طــــــــــــــریق

 کنی افغانان ما برصلح شفیــــــــــــق                 

 یا الهـــــــــــــی برتفیلی چهار مذهب

 بیش ازین مارا به جنـــگ توالیزهب                  

 یا الهی برتفیلی چهار کتـــــــــــــــاب

 بیش ازین مارا نگردانی کبـــــــــــاب                  

 یا الهی برتفیلی شب خیــــــــــــــــزان

 جنگ نابود صلح بعدل آید میـــــــزان                  

 یا الهی برتفیلی شیخ شــــــــــــــــــاب

 صلح بیاید جنگ رود زود شتـــــــاب                  

 ـــــــــــــــــــــمیا الهی برتفیلی هر یتی

 قلب جنگیان به صـــــــــلح گردان مم                  

  

 یا الهی برتفیلی هرشهیـــــــــــــــــــــد

 صلح بچنگ آید جنگ گردد بعیـــــــد                  

 یاالهی برتفیلی بیــــــــــــــــــــچارگان

 آســــــــــــانشدت جنگ برما گردان                   

 یالهی برتفیلی افغــــانین را بیش ازین

 روبرو بر جنگ نگردان غـــــــــرین                  

 یا الهی ملت افغــــــــــــــــتـــــــــان ما

 تهی چهارده ســـــــــــــال بگردید تباه                   

 یا الهی حرمت زات بیــــــــــــــــچون

 بیش ازین ما را نغلطـــــــــــان بخون                   

 توحکیم در ما را درمـــــــــــــان بکن

 توقوی رنج ما آســـــــــــــــــــان بکن                   

 برتفیلی این روزفرخنــــــــــــــــد کار

 مصـــــــــــطفی چشم کشوده پرافتخار                   



 ینا زغیـــــــــــــــــــــــــــــرناالهم اهد

 والمستقیم ما را صراط سیــــــــــــرنا                   

 از ضاللت توما را ســازی چون دور

 درصفوف صالحین باشیم حضــــــور                   

 این غـــــــــــریقی بیچاره پرمعصیت

 شرم ساراست برامید مغفــــــــــــرت                   

 از دعای خیــــــــــــرفراموشش مکن                 

 گرچه بد کرداراست مخشوشش مکن                 

  

  

 (چهارم)رباعی

  

 نگاری گنج مخفی بود بیشتــــــــــــــــــــــــــر 

 طفیلش گشت موجود عـــــــــــــــــــــــالم دهر                                         

 موخر پیدائیش یافت به دنیـــــــــــــــــــــــــــا 

 زجمع انبیــــــــــــــــــــــــــــــــــا گردیده بدتر                                          

 روزی که اجل دامن عمرم رها کنـــــــــــــــد 

 این خاک تیره بندم زبند جــــــــــــــــــــدا کند                                          

 یارب نــــــــــــــــــــــــــگه دار تو آن کس را 

 خط من بخواند برمن دعـــــــــــــــــــــــا کرد                                           

  ـــــــــــــــــــــــائی خط نوشتم با امید دعـــــــــ

 دعایی خیز در حقم نمــــــــــــــــــــــــــــــائی                                            

 آن روز که تنـــــــــــــــم با خاک نم ناک رود 

 ـــالک رودآواز مرگم به چرخ افـــــــــــــــــــ                                            

 خط در ورق بماند صد ســــــــــــــــــــــــــال 

 بیچاره نویسنــــــــــــــــــــــــده در خاک رود                                             

 خط نوشتم عمـــــــــــــــــــــــرخود کردم تباه 

 ن کاغذ که من کردم سیــــــــــــــــــاهحیف ای                                            

 خط نوشتــــــــــــــــــــــم گریه کردم زار زار

 من نمانم خط بماند یادگارغریقـــــــــــی گوید                                             

 یادم آید هر زمان از خلق خویت ای صنـــــم 



 ازهمان اجالس خوب گوید ای صنـــــــــــــم                                         

 بنشسته بود ر وقت صحبت سالیـکان اندر تاال

 ویت ای صنــــمحمیرسد در گوش ما هر دم                                           

 وقت تعلیم سبق دست بســـــــــــــــــرهـرکس 

 میرسد انور ذاتی بود زسویت ای صنـــــــــم                                          

 سالیکان از زهـــــــــره او درالئیق برتو بود 

 قدرت کسی را نبوده بیند برویت ای صنــــم                                          

 خوش خرامان گر برفتارتو ز جا برخواستی 

 خورد دانه صرف استقبال خویت ای صنممی                                            

 و بتاالرشـــــــــــــریف ررم اندر حرکت حدر

 برقلوب سالکان مجذوب بویت ای صنــــــــم                                          

 بقیه موجود نیست غریقــــــــــــــــــــــی گوید

 افق خویش را باید میــــــــــداری دوربسازمن                                           

 حبت مردارآن هم هیچ وقت مکن توهـوسص

 استراز حقیقت گاه نبینـــــــــد راه ر باشد کو                                            

 همچو خناس چون در آید مینـــماید واس واس

 کاروارش از ابلیس ظاهرش انســــــــــان بود                                            

 میدهد فریب ترا از حـــــق ندارد خوف ترس

 دبعیـــــــــ دخوش را بانزد خود بزرگ شمار                                            

 ــــــــــد همیشه راگپش هوا و نفسشمرکب با

 وهم چرب نرمالب او اندر فریب لســــــــان ق                                            

 خود سری وخود ستای بسیارش با دست بس

 ـــــــــــــــــــد در خالفشوعده هایش جمله با                                         

 رنفســـــــــــــــــــــد هکذب الف آن زیاد دار

  

  

 (پنجم)رباعي

  

 الهــــــــــــــــــــــــــــــــی خود تومیدانی چنان است

 پی نفس هوا مـــــــــــــــــــــــــــــــــردم روان است                                           

 برادر با برادر هم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــتیزاست



 بقتـــــــــــــــــــــــــــــــــل غارت با خون ریز است                                           

 شود هرجا بنام جلسه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا

 بامرمعروف اش ندر تمیـــــــــــــــــــــــــــــــزاست                                           

 ـــــــــــــــــــــــورا راخودت فرموده امرشــــــــــــــ

 و بینهم شود اجرا عـــــــــــــــــــــــــــــــــزیز است                                           

 دیگر فرموده ایذاحکمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 ـــــــــــــــــــــــاس با عدل عظیم استوبین النـــــــــ                                           

 عدول از امرفرمان خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوند

 بفردا نزد حق دان شقیــــــــــــــــــــــــــــــــــم است                                           

 ماجرا را کنم قصه ســــــــــــــــــراســـــــــــــــــــر

 بزیر پا نموده امر خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا را                                           

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــدا فرموده است ای بنده گانم

 ـــــــــــــــــــــرام دانموالتقاتل نفس حـــــــــــــــــــــ                                           

 بقیرحکم حق قتــــــــــــــــــــــــــــــــل است غارت

 وتشتری هدا را با ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللت                                           

 والته کل اموالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکم بل باتل

 والته کل والنفس تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتل                                            

 بگوش هــــــــــــــــــــــــــــــریکی خان احسن دان

 کانهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفی اذنین وقاردان                                            

 اگردرپیش گوش گربخــــــــــــــــــــــــــــــــــــانی

 گویا گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش او پرده ندانی                                           

 ــــــــــــــــــــــــــدگویا که کری مادر زاد راشــــــ

 بفکرخود هنوز دلشاد باشــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                                           

 وگرنه اهل جلسه پاک طـــــــــــــــــــــــــــــــــاهر

 ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرنتیجه میدهد با خوب                                            

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا گفته است اطیب طیب

 خبثیــــــــــــــــــــــــن خبیثیــــــــــــــن است ظیب                                           

 طاهر صاف اوصاف خلیــــــــــــــــــــــــــل است

 چو بوی خوش آن شـــــــــــــــــــــــمع جلیل است                                           

 برویش وادی های آید که بینـــــــــــــــــــــــــــــی

 هزاران نشر ونما گل بچینــــــــــــــــــــــــــــــــی                                            

 ردارهای مــــــــــــــــــــــــــــردمچه گویم من زک



 شنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوی بینی عقلت شود گم                                             

 روند که ما بصلح آمده ســــــــــــــــــــــــــــــازیم

 ردم را بتـــــــــــــــــــــــــــازیمعوض اش مال م                                           

 بجای آنکه شخص صـــــــــــــــــــــــــــــلح کناره

 گیریم سازیم او را در نظـــــــــــــــــــــــــــــــاره                                            

 شود محبــــــــــــــــــــــــــــوس چند وقت ره بیابد

 عوض اش مرگ عبــــــــــــــــــــــــــــــدی بخابد                                             

 همه ایاش فساد با فســـــــــــــــــــــــــــــــق دلخوا

 ندارد میل صــــــــــــــــــــــــــــــلح را هیچ درجا                                             

  

 میلــــــــــــــــــــــــــــــــش درغ جسیس استمگر

 بخود این را خوب دانستـــــــــــــــــــه زیس است                                             

 توچه را بقلب خویش بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــما

 حزرکن تو ز کردارهای دنیـــــــــــــــــــــــــــــــا                                            

 که دنیا شد ســــــــــــــــــــراســـــــــــرمکروحیله

 بسوی خالق خود جو وسیــــــــــــــــــــــــــــــــله                                             

 ود امروزغــــــــــــــــــــــــــریقی از دلی تنگ خ

 میگوید نویسد میکند ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوز                                             

 در صفت روزه خواران که تابع شیطان شده است

 روزه خواران از خجالت میــــــــــــــــــــــــــگوید                                            

 خود را از نجاست میشـــــــــــــــــــــــــــویدروی 

 روزه خوار باید خجالت بکشــــــــــــــــــــــــــــــد                                            

 در صفوف روزه داران نشینــــــــــــــــــــــــــــــد

 د در صفوف سایمیــــــــــــــــــــــــــــــــنمی نشین                                            

 مثل روزه دار بینـــــــــــــــــــــــــــــــد خود چنین

 میگوید من از زمره این سایمیـــــــــــــــــــــــــــن                                            

 ــــــــــــنبوده ام هم مینشینم قایمیـــــــــــــــــــــــــ

 بلکه نیست از زمره نیــــــــــــــــــــــــــــکان دین                                            

 باشد آواز منســـــــــــــــــــــــــــــــوبین خیل لعین

 ـــــــق خان منمیگوید شیطان رفیـــــــــــــــــــــــ                                             

 روزه را خوردی بدستـــــــــــــــــــــــــارخان من

 بیائید در خانه من ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــالما                                             



  

 حرف من را گــــــــــــــــــــــــــوش کن قولم بجا

 زان سبب شیطان گوید وی را رفیــــــــــــــــــــق                                             

 هیج وقت من نکردی هستـــــــــــــــــــــی تو دیق

 عــــــــــــــــــــــــــــزیز از وفایت سال نما ها ای                                             

 باطل را نکردی هیچ تمیــــــــــــــــــــــــــــز حق

 پله میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان باطلت همیش                                             

 بیش باشد بیش باشــــــــــــــــــــــــــد بیش وبیش

 سبب دوستــــــــــــــــــــــــی تو من هیچ گاهزان                                             

 کی فراموشم شود تا حشــــــــــــــــــــــــــــــرگاه

 تونکردی پاک با قول خــــــــــــــــــــــــــــــــــدا                                            

 فرموده بود بقرآن چنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد جا

 از گروی حق بیحزبم آمــــــــــــــــــــــــــــــــدی                                             

 آزمایش بجزبم آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی

 با توازن فراموشت بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                                              

 مکتوب حق برتو چون مخشوش بشـــــــــــــــــد

 زان سبب ازمن جــــــــــــــــــــــــــــدای در اود                                               

 ــــــــق مستبدتو نداری رفیــــــــــــــــــــــــــــــــ

 روزه خودی ترک نماز میکنـــــــــــــــــــــــــی                                              

 از تمامین خویش را ممتاز میکنــــــــــــــــــــی

 یم من کسافرینت میــــــــــــــــــــــــــــــــــــگو                                               

 می خوری مــــــــــــــــــــــردارهم چون مگس

 برسری لش حـــــــــــــــــــــــــــرام کرکس بار                                                

  

 می خوری ومی نوشی استـــــــــــــــــــــــــوار

 شـــــــــــــــــــــــــــــد از گفتن وی کام منتلخ                                                 

 تابکی شیرین شــــــــــــــــــــــــــــوي ماردهن

 گوش دارای مســــــــــــــــــــــــــــــــلمانان ما                                                

 نگیرید برخویش شیطان پیشــــــــــــــــــــــــوا

 توبه توبه از چنیــــــــــــــــــــــــــن یار داشت                                                

 میدهد فریب خالی عطـــــــــــــــــــــــرومشت

 نازم بیـــــــــــــــــــــــــــچاره تو خود را ببین                                               



 ـــــــــــــــالح خویش هر جا نشینکن تو اصــ

 ای غـــــــــــــــــــــریقی یاد آور کردارخویش                                               

 من نمـــــــــــــــــــــــــــــا نفس هوا یارخویش                         

  

 راهیم خلیل هللادر بیان صفات قربانی اب                         

 عیــــــــــــــــــــــد قربان آمد قربان کنید از مال وجان

 ضبح سازید اســـــماعیل وار عوض اش از دل وجان                                        

           حضرتش دیده خواب عجیب دانم شب آن خوش خرام

 دیده در خواب اســـــــــــــــــــــــــــماعیل اندر سکین                                        

 ضبح بنمودند امر زلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتین

 خواب خود را حضـــــــــــــــــــــــــــــرت ابراهیمش                                        

             ـــــــــــــــــم وکشنقل کرد با پسر از کشــــــــــــــــــ

 گفت یا بنی مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لیل خواب                                         

 آمده خواب من برتو خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

 ت اســــــــــــــــــــــــــــماعیلشدر جواب اش حضر                                         

 گفت قبول است ضبح ســــــــــــــــــــــــــــاز ام آتش

 امر بادارحقیقی برســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم                                         

 امرکرده است سعید است اختــــــــــــــــــــــــــــــرم

 گفت ابراهیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ای فرزند من                                          

 نورچشم روشنی خورسنـــــــــــــــــــــــــــــــــد من

 دل مرا مبادا دیگری کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                                           

 او زوس واسهای خود سری کنــــــــــــــــــــــــــــد

 شفقت پدر وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزندی نگر                                           

 ـــــــــــــــــــــــــراوزوس واس میآرد خطـــــــــــــ

 گفت اســــــــــــــــــــــــــــــــــــماعیل مرا بسته نما                                           

 جان شــــــــــــــــــــــــــــــرین است هرکس ای آقا

 ـــــــــــــــــــــــادا دست پا مدارکه مبـــــــــــــــــــــ                                            

 شوردهم امر خــــــــــــــــــــــــــــــدا گردد چوخار

 حضرت ابراهیــــــــــــــــــــــــم انداخت اندرجبین                                           

 رخ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزند را نبینم چنین

 در جبین انداخت کار در استـــــــــــــــــــــــــــوار                                            

 چون کشیـــــــــــــــــــــــــــــــد در گلویش چند بار



 کارد هیچ گا خون فــــــــــــــــــــــــــــــــرزند نبی                                           

 نبرید کرد از بریدن تهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

 از خــــــــــــــــــــــــــــــداوند امر شد انداز سکین                                            

 تونداری امــــــــــــــــــــــــــــــــرجا اجازه اندرین

 که گویی فرزند پیغمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم                                            

  

 قطع منما نزد من هست محتــــــــــــــــــــــــــــرم

 از جلیـــــــــــــــــــــــــــــل شد امر نیش آن زمان                                             

 ـــــــــــــــع فیل الحال آناز خلیل شد قطــــــــــــــ

 شد سکین اندر فقــــــــــــــــــــــــــــــــان ناله زار                                             

 لرزه افتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد بنزد کردیگار

 ــــــــــــــــــــــــــفند آمد نخستبعد ازآن اش گوس                                             

 آورید از جنت الفــــــــــــــــــــــــــــردوس چست

 عوض اش گوسفند فـــــــــــــــــــــریبه از بهشت                                              

 امـــــــــــــــــــــــــــــــرشد زود آوریدن واکنشت

 گوسفند بنام قربانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی                                              

 سربریده در بدل از انسانـــــــــــــــــــــــــــــــــی

 زان سپس برمومنان واجب شـــــــــــــــــــــــــــد                                              

 ون از امرحق قالب شـــــــــــــــــــــــــــــــــدتاکن

 هرکس که واجب قربانـــــــــــــــــــــــــــی است                                              

 می نماید تخفیف آسیــــــــــــــــــــــــــــــان است

 ام خون قــــــــــــــــــــــــــــــــــــربانی رودتا مد                                              

 نابودی گناه انسان میشــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

 مثل خون قربانی جاری شــــــــــــــــــــــــــــــود                                              

 ــــــــــوداز گناهان جملگی آری شـــــــــــــــــــــ

 ای برادر های مومین باخبــــــــــــــــــــــــــــــــر                                             

 قربانی است فرض در کل بشـــــــــــــــــــــــــــر

 تو بده توفیق ما یا الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی                                            

  

 ازم معاصی دور تاعت عطــــــــــــــــــــــــــــــا

 این غــــــــــــــــــــــــــــــریقی از گنه سرشارشد                                            

 خواب غفلت بوده است بیـــــــــــــــــــــــــدار شد                      



  

  

 (ششم)رباعی

  

 بفضلت امید واراست غــــــــــریقی

 زمحبس مسیحت کن عتیقــــــــــــی          

 بدنیا وعقبا یا الهـــــــــــــــــــــــــی

 زتوبهتر من ندارم شفیقـــــــــــــــی          

 زکردارم بیاد آرم منـــــــــــــی زار

 ــاردوچشمم میشود پرخون سرشـــ          

 هرچه که جویم چاره نباشــــــــــــد

 بمجز فضلت مگرحل کنــد این کار           

 به مثل من پریشان به عــــــــــــالم 

 نخوا باشد میـــــــــــــــــان ابن آدم                              

 ســــــراســــر غم بمن اندیشه دارد

 دارم که دارم زمســــــــــــحیت که          

 به طولی هرکه محتاج باشـــــــــــد

 زغیر ما سوا اخراج باشــــــــــــــد          

 ندارد پروای هستــــــــــــی یی دنیا

 به آن یاری طولی امزاج باشــــــــد            

 یاران بطولی هرآن کس میــــگوید 

 همه میدار ومیخواران به طولـــــی           

 بود سرچشمه میخوانه عشـــــــــــق

 مدارعشــــــــــق سرداران به طولی            

 امــــــــــــــــان هللا بطولی جا گرفته

 چو منزارش گل وگلها گرفتــــــــــه            

 مســــــــــــخرکرده قلب مردمان را

 هویدا است بل تنــــــــــــــــها گرفته            

 رخت ریشه دارقــــــــــرص کردهد

 به میخواران تمــــــامی درس کرده            

 چنان باقی که ثمـــــــــــراش بهرجا



 بخورده ببـــــــــــــــــرده زره کرده             

 شده اقسام و اوراقش فـــــــــــراوان

 گرفته رنگ رنگ اندر بیـــــــــابان            

 با انواع گوناگون هرکــــــــــــجائی               

 برآورده فغـــــــــــــــــــان وآه ناالن               

  

 تشریف اوردن شازاده عبدالقدیرجان اقا که در تقه تیمورآمده بود

 ای عزیزان بی خبر آن ماه تابان آمـــــــده

 شـــــــــاهان آمده شاهزاده نوجوان از نسل                              

 جانشین مسند آن شاه امـــــــــــــان هللا آمده

 ابن االبن غــــــــوث محمد شاه دوران آمده                            

 سرورم ســـــردار خوبان فیض ریزان آمده

 شکرکنید غــوریان ناگاه رسیده سردر چمن                             

  

 ته بر ملک ســــــــــــــــراعلنروشنی انداخ

 مشــــــــــــــک بوگردیده آنجا ناف آهوختن                             

 خانه قای کل سالک اندرین ملــــــــــکوطن

 او زملک پرچمن برماغریبـــــــــــــان آمده                             

 تشریفات و اقدامات ول وله شوروفغـــــــان

 تخت بختش چون سلیمان میدهد هرجا نشان                              

 کرده تسخیر قلب های ســوخته وپخته دالن

 از قوا وقدومش هرســـــالکش مجذوب دان                              

 هکل را بیخود نموده نورافشــــــــــــــان آمد

 تأثیرات فیض آواز تیوره با پرچمــــــــــــن                              

 داد نتیجه مثبت باهر مخالف وطــــــــــــــن

 کرده آرام جنگ جویان جمله گی در انجمن                              

 گشت خوش ازعداوت هریکی خوردو كالن

 قان بنگرید عارف عــــــــــرفان آمدهای رفی                              

 عارفدارمعرفت با خـــــــــــــــــداوند رسول

 مانده میراث کسب وکارش درتمـام جزوکل                              

 درنصب حسینی منصبش علـی قبــــــــــول

 ریشته مرواریدی در سلســـــله دارد عدول                              



 ان سبب از جوی شان برما فروان آمـــدهز

 ای غـــــــــــــــریقی بیخبر بیخبر ای بیخبر                             

 آمده ناگاه چنینی نازنین جلــــــــــــــــوه گر

 سربقدومش نها دست تمامین بشـــــــــــــــر                             

  

 ند میروند در پیش او شام ســـــــحرمیگذار                 

 را برهم راه نمدئی جمله خلقــــــــــان آمده                            

  

  

 (ششم)غزل

  

 یکه هستـــــــــــی دلبری دلبرده گان ای راه برم

 وفغـــــــــــــان ای راه برمای که هستی افسر آه                                               

 ریشــــــــــــه خود کرده رنج مرض رنج مرض

 ای که هستــــی رنج بری آزرده گان آزرده گان                                              

 توچــــــــرا چندین دالن از بیخ بون از بیخ بون 

 خود ای دلستان ای دلستــــان  ندی وبردی نذدک                                              

 جمله دلها میطپـــــــــــــــــد در جابجا در جابجا

 اصل آنرا کنـــــــــــــــــدی بردی االمان االمان                                              

 این چنین خوی خصـــــــــــــــــال افتعال افتعال

 از کجا درک از کجا تحصل چنان تحصل چنان                                               

 آفرین در خوی بویت آفرین صـــــــــــــد آفرین

 ازهوای نفس شیــــــــــطان پشتی بان پشتی بان                                               

 این غـــــــــریق زاده گرچه فرد است فرد است

 صد هــــــــــــزاران مثل شوروفغان شوروفغان                                               

  

  

 (هفتم)غزل

  

 مروید با دلبرم با پرچمن گوید ســــــــــــــــالم



 با خوشــــــــــــخرام  هم سالم هم کالم هم پیام                                               

  

 خالص تعظیم توبنزدش میگوئــــــیاز روی ا

 غــــــــــــــــریقی سوخته پرعلم از حرین این                                                

 دردمندم داروی دردم توباشــــــــــی ای حبیب

 شمیم پرمشــــــــــــــامزره با من رسان از آن                                                 

 کام تلخ من شود شــــــــرین ارزان بویت مگر

 ای طبیبی حاذقم باز مانده ام از آن مقـــــــــام                                              

 ازمقام شاه شاهان آن امان هللا توئــــــــــــــــی

 آن شـــــاولی هللا مدام  هم میراث مورث بری                                              

 آن جهان گیرغوث محمد مولوی صاحب قرآن

 نیز داری رشته اش را یقین اندر نیـــــــــــــام                                               

 قطب االقطاب پیر آن دستــــــــــــگیرم نازنین

 شاه بهاوالدین بود آن دست گیری من مــــــدام                                              

 ناگهــــــــان گردیده است از داد دون او ناپدید

 با دو گشواره خود با دار جاوید شد اعـــــزام                                              

 شکردارم شکرنمایم صــــــــدهزاران اندرین

 جانشین جمله شاهان آن پریوش درمقـــــــــام                                             

 التعدا التحصی این غریقــــــــــــــــی میگوید

 صد هزاران صبح شام هم درودهم ســـــــالم                                              

 انتظــــــــــــــــــاری بعدد دارم در پا و دست

 البته وعده حق نیست ای حقیقی خوش نظــام                                            

 برشما بهتر معلوم است حال این کلب شــــما                     

 این غریقت میسوزد در نارعشقت صبح شام                     

  

  

 (هفتم)رباعی 

  

 بوده سرچشمه عـــــــــــــــــــرفان این دهر

 بهاوالدین پرخمــــــــــــــــــــــــــــار راه بر                                   



 چشــــــــــــــــــــــــــــــانیده بکل سالکانش

 ــــرشراب از محبت را ســــــــراســـــــــــ                                   

 بود مـــــــــــــــــــــــــــــیخوری دارمحبت

 بود سرشار میـــــــــــــــــــــــخانه رحمت                                  

 بود کسب کمــــــــــــــــــــــالش حلم جوی

 بود اندر مقامات عــــــــــــــــــــالی حجت                                   

 بوده عزیز میان حلق صـــــــــــــــــــالک

 بصیقل بود عـــــــــــــــــــــالی قلب مالک                                  

 تصرف داشته جمله ضـــــــــــــــــــــمائیر

 بوده در سیر هللا در مطــــــــــــــــــــــالب                                  

 ر نگاری نام زد شــــــــــــــــــــــدلقب اند

 بمحبوبی جهانی در ابد شـــــــــــــــــــــــد                                 

 بکرده قلب ها را در تصـــــــــــــــــــرف

 بتطهر مطهر مستبد شــــــــــــــــــــــــــــد                                

 ــــــــــــــــــــی را بسوختهمیان خلق غریق

 لباس غم برایش زود دوختـــــــــــــــــــــه                                

 کناره کرده رفت بردار جــــــــــــــــــاوید

 بجنات النعیم با خود رفتـــــــــــــــــــــــه                              

 ــــــدای مهربان راکنم شکر خـــــــــــــــ

 نشاند بر جای آن شــــــــــاهزاده گان را                              

 اول عبـــــــــــــــــــدالقدیر دوم چو اخش

 شـــــــــــــــــدند جانشین اش آزادگان را                              

 چرا از پرده روخ برون نســـــــــــــازی

 برای دلفگاران دل میبـــــــــــــــــــــازی                              

 بدل بردن عجبت صیاد باشـــــــــــــــــی

 زصیادان دل توامتیـــــــــــــــــــــــــازی                             

 ترا ســــــــرخیل خوبان کرده ای دوست

 ب توبسپـــــــــــــــرده ای دوستعنان قل                             

 معرفت داری توای نورچشــــــــــــــمان

 تمام قلب ها مــــــــــــــــــرده ای دوست                             

 سالکین مرده باشد پیشـــــــــد ای دوست

 بغسالی عجب مــــــــــــــــــهر نیکواست                             



 ر ترز توان قلب های مــــــــــــــــردهبه

 کنی صیقل معطـــــــــــر است بر پوست                             

 بدر شـــــــو و ابدر شـــــــو وابدر شــــو

 عزیز خلق خوشنـــــــــــــــــــــما بدرشو                             

 ـــــــــــــیبه انتظار دیدند تمامــــــــــــــ

 بدر شو دلبری رعنـــــــــــــــــــا بدرشو                             

 بدرشوای گلی نســـــــــــــــــرین بدرشو

 نمایان گرمـــــــــــــــــاه وپروین بدرشو                            

 بدرشو کن خجل جمــــــــــــــع گالن را

 بدرشو ای ضیــــــــــــای تکوین بدرشو                            

  

 بدرشو کردی مارا پریشـــــــــــــــــــان

 بدرشو کردی ما را حراســــــــــــــــان                           

 خودت در پرده مینشینـــــــی بی اندیش

 ــــــاالنبدرشو کردی مارا بنـــــــــــــــ                           

 بدرشو موقف قلب های مـــــــــــــــرده

 بدرشو عیایی دلهای سپــــــــــــــــــرده                          

 توی صیقل گری خدشــــــــــــــــه دلها

 بدرشو در تصلی دلهای فشــــــــردهت                          

 غریقــــــــــــی از وصالت کور بدرشو

 بدار آویزان است منصـــــــــور بدرشو                          

 بتو دلداده ام از صدق اخـــــــــــــالص

 دمی قبلش بکن مســـــــــــــرور بدرشو                          

 گل اگر بوی نداشت الیقی گلــتذارنیست

 نیستدوست اگردوستی ندارد الیقی دیدار                       

 غنچه شکوفه در فصــــــــــــــــــل بهار                 

 تختــــه که جوراشد حاجت نجار نیست                             

  

 در ارتباط قران شریف راهنمای اسالم است غریقی گوید

 ازآن روزی که قرآن نازل شد بختم انبیا قـــرآن

 بگیتی ارمغان آورد هزاران خوبی ها قـــــــرآن                                               

 بس اهل بشر در بهر ظلمت ســــــرنگون بودی



 زفیض بیگران کردی هزاران رها قـــــــــــرآن                                               

  

 عدالت رخت خود را بسته بود ازخاطری مردم

 جفا وظلم استبداد گفتی ناروا قــــــــــــــــــــرآن                                               

 تعمق گرکنی جانا بود درج مقـــــــــــــــــاالتش

 حقوق خلقهای خار زار بینوا قـــــــــــــــــــرآن                                               

 خالف احتکار وارشوه ســـــــــــــــــود تمارآمد

 خالف سرقت وغیبت زنا هم را یا قـــــــــــرآن                                                

 اگر خواهی زچنگان خـــالفات وارهان خویش

 تها قــــــــــــــــرآنبوده راه نجات از ابتدا تا ان                                                

 با بنای بشــــــــــــر گردید نصیب گنج به پایان

 برای سروری عالم محمد مصــــــــــطفی قرآن                                                

 هرانکوخویش تن داند مسلمان صدق درکاراست

 هر مسلمان عزیزان رهنما قـــــــــــــرآنبوده ب                                                

 سری عجز نیاز سایم بروی استــــــــــــــان تو                       

 ز روی لطف بی همتا فرستادی به ما قــــرآن                             

  

 دربیان فرارسیدن ماه مبارك رمضان كه غریقي به نظم دراورده است

 حلول ماه رمضان چون فرا شــــــــد

 هم درهای رحمت افتتاح شــــــــــــد              

 شیاطین جمله یک ســـر بسته گردید

 همه درهای شقاوت بستـــــــه گردید              

 همین ماه، ماه رحمت نام باشـــــــــد

 نزول خیر برکت عام باشــــــــــــــد              

  

 ضان روز محشر در حراســـاترم

 دشت حشر میان خلق استـــــــــــــاد              

 خدای الیزال گوید چه خواهـــــــــی

 مراد خویش برگو چه ماهــــــــــتـی              

 رمضان گوید من آن ســـــــــــایمین

 با مســــــــــــــــاک بوده بمن دایمین              

 میگوید اشـــــــخاص صائینخداوند 



 جدا سازید کســـــــــــــــان بوده دایم             

 رمضان در میان خلق محشـــــــــــر

 صایمین دایمین راســــــــراســــــــر             

 جدا میســـــــــــــــازد ازبین هزاران

 خجل میماند آن جا روزه خــــواران             

 ــــــرافکنده روزخوار پیش االســــــ

 خجل سر در فرو ســـــــازد وای اال             

 رمضان صایمین را ســـــــوی جنت

 با استقبال شـــــــــــان هوران بزینت             

 بهر فرد افــــــــــــراد روزه دار دنیا

 جداگانه بقصــــــــــــــــــر های محیا             

 بود دروازه هر قصـــــــــــــــرمکمل

 بمــــــــــــروارید زبرجت است اکمل              

 بیاقوت در لولو است شهـــــــــــــوار

 هرآن یک میـــروند جون برق رادار             

  

 هوران قلمان با استقبال فــــــــراوان

 مزین رف برف می آید خوش خوان             

 س ز پوس کوشت یک ســـــــرز لبا

 زاستقان مغز آن منـــــــــــــــــــــور             

 بهرفرد روزه داران دنیـــــــــــــــــا

 بهفتاد حور ســـــــــعم دارند یک جا            

 بهر مرد روزه دار از خــــــــــداوند

 شهوت هفتاد مرد داد برمسنـــــــــــد             

 غریقـــــــی سوء کردی آن شد حیف

 نکردی طاعت حـــق را توذاز خیف            

 وگر نه کار بارت پیشــــــــــــه داور

 خجل کی میبــــــودی آنجا تو مظطر            

  

  

 (هشتم)غزل



  

 من به تقدیر حیران میشوم از هــــــــــــــــر نگاه

 از صداقت بگذریده فتنـــــــــــــــــه ها گردیده بپا                                             

 هیچ کس باخود نیارد روز به روز چه تغیراست

 عدل انصاف زلیل گردیده فســــــق فجار شد بجا                                            

 عمر بی بنیاد را در راه حب جا وصـــــــــــرف

 میکند هر کس بخود هرگز نسازد آشنـــــــــــــــا                                            

 عاقالن خون جگربی قوت است هر لیل ونهـــار

 ابلهان ناکسان با قدرت شوکت نمـــــــــــــــــــــا                                             

  

 رستتوبه توبه از چنین وقت عـــــــزیزان دل پ

 بهر مسنــــد گردیده نا جنس جنس دار اندر رها                                               

 غریقــــــــــــــــی سفر ئپیشه ساز بالها دور شو                      

 وقت به اخر رسید یوم البطر افتتـــــــــــــــــــاح                           

  

  

  

 (همن)غزل

  

 اشوه نما جلوه گر خیرقدم خوش آمـــــــــــــــدی

 حورنما نوسفر خیر قدم خوش آمــــــــــــــــــدی                                               

 از نسل پاک شاه توی قد توعــــــــرعـــــــــــــر

 رثمر خیر قدم خوش آمـــــــــــــــدیشاخ نهال پ                                               

 موی میان یوسف سفت بازارت گرم است چنین

 هر کس خریدارت بدر خیر قدم خوش آمــــــدی                                               

 خو ش آمدی از نزد موال آمـــــدی  خوش آمدی

 بر نسیان پرمطر خیر قدم خوش آمــــــــدیای ا                                               

 جمله خوبان چون چاکر شاهان غــــــالم بادرت

 چشم حسودان کور دیگرخیرقدم خوش آمـــــدی                                               

 عید است موسم گالن هنگام گل بلبــــــــــــــالن

 عکس تو شمس القمر خیر قدم خوش آمـــــــدی                                        



 گوهرگنجینه نما خورشیــــــــــــــــــــــد آئینه لقا 

 روشن شد کوه صحرا خیر قدم خوش آمـــــــدی                                        

 مژگان سیـــــاه کردی چرا قارت نمودی دل زما

 یکدم بحال ما نگر خیر قدم خوش آمـــــــــــــدی                                        

  

 بر لوح سینــــــــــــه داغ ها کن محوتو ای مالقا

 گرچه خوبان دارند هنر خیر قدم خوش آمــــدی                                         

 دفتری عشقت رانم پایان ندارد درقلـــــــــــــــــم

 تحریر چه سازم غمزگر خیر قدم خوش آمـــدی                                         

 بخت خوابم بیدارشد اختر سعدم خوار شــــــــــد

 روشن شد این دیده تر خیر قدم خوش آمــــــدی                                         

 سوزم همیشه از فراقت انس میــــــخواهم الفتت

 جانم بتو دارد خطر خیر قدم خوش آمــــــــــدی                                        

 من عاصی ام روی سیاه اندر پی حرس و هـوا                     

 خیزان بهر سو دربدر خیر قدم خوش آمــــــدی                     

  

  

 (دهم)غزل

  

 ــــــدمای شاه خوبان خیرمقدم ای سروبستان خیرمقــــــــــــــ

 شد از قدومت این ملک غورات خوش بو ریحان خیرمقـــدم                                 

 شکراست مارا نعمای دیدار شادان خندان خیرمقـــــــــــــــدم

 برعاشقی زارصد افتخاراست یوسف کنعان خیر مقـــــــــدم                                  

 نوچه نهال از نسل محبوب آمد بمایان خیر مقــــــــــــــــــــدم

 از باغ جانان یک گل رسیده است ای قطب دوران خیر مقدم                                 

 تشریف فرما نوگل نعوا سوی مریضان خیرمقــــــــــــــــــدم

 صحرا شدم است فراوان خیر مقــــــــدم جانم فدایت این کوه                                 

 شد تازه دلش هر که رویت دید راحت ریحان خیرمقــــــــدم

 تودلربای از جمع خوبان یعنی بخلقان خیر مقــــــــــــــــــدم                                 

  

 یوسف صفت حزین گردید نمایان خیرمقــــــــــــــــــــــــــدم



 از نسل شاهان عبدالقادرجان بحر است امان خیر مقــــــــدم                                 

 آن شاه امان هللا لطف اش بمایان خیرمقـــــــــــــــــــــــــــدم

 آن ولی هللا شاه است یعنی پیر خراسان خیرمقـــــــــــــــــدم                                 

 ه غوث محمد آمد بمایان خیر مقــــــــــدمآن غوث رهبر شا

 جانشین اش آن بهاب الدین شمع است تابان خیر مقـــــــــدم                                 

 مسکین بیسامان از چغچران است شد یاوه گویان خیرمقـدم                  

 رمقـــــدماز نسل صدیق گشت چو موجود کمتری خلقان خی                  

  

  

 (یازدهم)غزل

  

 امــــروز چه روز دل نوزاست

 یارم بخمـــــــار ترک تاز است

 بربست رباب چنگ نغمـــــــــه

 از شوق وصل یار ســــازاست

 مجزوب تمام ســـــــالکان است

 دریای فیوزش جمـــله باز است

 شاهزاده جانگر رسیـــــــــــــــد

 مفتاح کلیــــــــد جمله باب است

 از جمله خانقای میــــــــــــــدار

 با این میخوا امتیــــــــــاز است

 با نغمه چنگ بربسط ســـــــــاز

 دل را میبرد با ترک ساز است

  

 قــــــــــــال است علم حال علم 

 با رزمی ضمیر دلنـــــواز است

 انبوی جیودش ان ســـــــــرفراز

 اقیار سلک استــــــهزازاست دو

 از پرده دل میفروشـــــــــــــــان

 صد پرده قلب ستـــــر باز است

 صیاد کمین گیــــری قلوب است



 درصید میر ســـــــــرفراز است

 نوچه نهـــــــــال است با را ورد

 هرنوع ثمـــراش بقلب باب است

 دیدار ترا غریقــــــــی دیده است            

 از جانب مژگانت عــــذاب است            

  

 در بیان آ زرد گی از اغیار

 در دل زیاد گردید نا چار کنم اظهـــــــــــــار

 نظم آرم در خود مولوی صــــاحب گوش دار                                      

 عــــــــرض حال خویش را با تو گویم رئیس

 از میــــــــــــــان جملگی ترا کرده ام تأسیس                                      

 کرده ام ضیافت من شـــــــــــخص ترا با تبع

 صرف کردم مال جان انظار منـــــــــــــــابع                                 

 قدر وسیع خود غریقــــــــــی بکشید زحمتی

 نکردی ای رئیس در اجابت رحمتـــــــیتو                                  

  

 مستحب دعوت میدان داعی گر دعوت کــند

 فرض اجابتش مدعو اجابت کنـــــــــــــــــــد                                 

 چون بفرموده خدا انی مجب داعـــــــــــــــی

 ــــــــــــــــــــــیحب من یحیب داعــــــــــــــ                                

 مقصد دیگر هرگز من نداشتـــــــــم کن باور

 جز فدا خواهی در مـــــــــــــــرام نبود دیگر                                 

 گرتو بگوئی که من کرده ام احســـان اکنون

 رونخویش را از آن حیث جــــــــــلوه مده ب                                 

 افتخار احسانت برتو قــــــــــــــــــــلوه آورد

 زان سبب غریبان را برتو انتــــــــظار آورد                                 

 ظن مومین خیر گفته به قرآن خـــــــــــــــدا

 بعض ظن اثم امید چند فرموده یکتـــــــــــــا                                 

 تو مرا مایوس زان سبب دارم افسوس کردی

 قلب آزرده غریقــــــــی نیز حق بوده افسوس                                  

 رازق رزق بنده ذوالقوت المـــــــــــتین است

 از کسی نمیـــدانم جز او رازق الموبین است                                 



 است مــــــــــــــــــرکب لنگ است دل تنگ                       

 اغیار بجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ است                            

  

  

  

  

 مناجات

  

 سارم توبه توبه الهــــــــی شرم 

 زکـــــرداری که دارم توبه توبه

 بدنیا من نکردم طــــاعت خوب

 زعصیــــــان که دارم توبه توبه

 سراسر عمـــر بی بنیاد خود را

 گذاشتـــــــم بی وقارم توبه توبه

 بروز حشــــر در وقت محاسب

 چه خواهد کار وبارم توبه توبه

 به وقت سنجش اعمال واقـــوال

 خجلم هیــــــــچ ندارم توبه توبه

 چه خواهـد شد به روز حشرآخر

 به پرســـــی کار زارم توبه توبه

 من از روز ازل خوفم زیاد است

 نوشت یاد داشت کـارم توبه توبه

 همین است التـجاي من شب روز

 به عفوت چشــــم دارم توبه توبه

 به عدلت گر بگیری این غریقـی

 بدوزخ هم جــــــــوارم توبه توبه

 به فضلت امید جمــــــع مؤمینان

 ـــارم توبه توبهبرحمت انتظــــــ
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 "صدیقی"طرح ودیزاین ازنواسه وی محمدصدیق

  


