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 از لسان مبارک جاری شده قوله االحلی:
 

 زلف دلرب دامدر خال سیاهی دانه در
 مرغ دل هر اترنه آرامی یوق دیوانه در

 خوشه چنی خود پرست اسرار لیلی آکالمز
 راز عشقه آشنا جمنون ُدر پروانه در                          

 بو گو گل معمور ایدی آابد ایدن لطف خدا
 نجه سر ات سر ویرانه درلیک عشق آابد اول

 نوحه و ندبه دمیه آه و فغان زارمی
 عاشقانه نغمه در آهنگی خوش مستانه در                         

 بسرت راحت آر ارقور قار هر روبه صفت
 کربالی عشقه قومشق جنبشم شریانه در

 عشق قرابنگاهیدر اهل وفانگ مقصدی
  اپه در بیگانه درجسم و جانی صاقلیان بیو                 

 یوق بنم خوف و رجا جانی دریغ ایتم سگا
 دلربا ساالر عشقگ محله سی مردانه در



  74ص  9مائده آمساىن جلدبر اساس نسخه  –اثر حضرت عبدالبهاء  - غزليات

www.oceanoflights.org 

 

 نرگس شهالی چشمک انتوان اینقنی ایکن
هپ نظرگاه نگه خوحنوار آالی مژگانه در                           

 زلف پیچاپیچ دلرب مسک عنرب درولی
 نه درجان یورک لقمه و طعمه بویله بر ثعبا  

 تیغ ابرویه فتیل بو زمخه مرهم در حمال
 در دمندم فکر و ذکرم بسبتون درمانه در                          

 ملک عشق ساالرمی خیل و حشم عّشاقدر
 مست و خممورم ندمیم ساغر و پیمانه در

 ملک هستی بسبتون هشیارلر مست و خراب
 جام عشقه سرخوشم قلعه بکامیخانه در                          

 کشف اسرار حقایق ایستینلر بیلسه لر
 بوفالکتگاه عرفان مخر نه مخخانه در

 انئره عشق خدا در شاه مظلومان حسنی
 یورگی ای نغنی یوزی خوننی گوزی جااننه در                         

 جسم اپک انزنینک شرحه شرحه ایتدیلر
  شراینه درحنجری مقطوع خنجر نیشرت



  74ص  9مائده آمساىن جلدبر اساس نسخه  –اثر حضرت عبدالبهاء  - غزليات

www.oceanoflights.org 

 

 قو شدی صحرای بالیه عشق حق سایق اوگا
 هپ نظرگاه نگاهی بسیتون میدانه در                          

 جاننی جاانننه قرابن ایدوب بودر وفا
 تیغ عشقک جوهری خوخنوار خونریزانه در

 آشیانک گه عراق و گه رومیلی گه قالع
 ّکه دن فیزانه درسری اهل عشق آجنق ع                         

 
 )عبدالبهاء عّباس( 


