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  )ص(اکرم رسول حضرت داريد

  خواب در 
  

من جانی ها رشته هم ،مرا دل او ردــــک  تازه      من سلطان ،من بخوا دری شب ک يامديب خوش  

من دوران مدـــــــــاح از  عشق رمز انينما شد      افتمی يرمـــــــــــگ  چه  شيرايگ و گرم نگاه از  

من مانيا رخ تابان اش چهره روزانــــــــــف از      بينص گردد دگر بار  شب  رخندهـــــف آن کاش  

من چشمان زد برق ،انــــج و دلِ  مدهوش کرد      داد لطف از الست امـــــــج مرا،  بودم لب شنهت  

من سوزانۀ نيس از نمود ليزا  مـــــــــغ و درد      ازين و راز صد به اوی اـــــــپ به افتادم خودی ب  

من سامانی ب ملک امانس  افت ي حضورش از      تن ضعف با  مقدمش  اکــــخ  به سر  نهادم تا  

من عرفان گرفت جان جانش نقش و حضور از      حق نور شد گر جلوه  پرفروغش  چشم ز چون  

من جان در حق نور شب اندران بود رــگ جلوه      او نور و جمال از ودمــــــــــــوج ملک شد تازه  

من رضوانۀ روض دلۀ کعب دميد  هـــــــــــک تا      نماز مشغول بود او ،شدم هـــــــــــــــــدرگ وارد  

من پنهان اندِه آن بست رخت انــــــــج و تن از      عشق فرط از  کرد  مدهوش مرا دارشيد شوق  

من مانياۀ قبل از دلم و  انــــــــــــــج  شد  گرم      چشم به دمـــــــــــــيدی روشن آفتاب شب اندران  

من انيعص صد و جرم صد، تنم از اردــک دور      سرا خلوت شب آن در شد وــــــــچ من ريدستگ  

من سبحان ِهدرگ  دميدب ، تـــــــــاودـــخ از رفتم      ام گشته کتا يذات آن ِهدرگ قبول ونـــــــــــــــچ  

من جان انقاِهـــــــــــخ در زد  شعله  یمعن ذوق      تنم در جانيب جان نيا ،گرفت انـج مشيحر از  

  "فيلط" موانيد و رـشع شد درگهش  قبول چون

  من وانيد و دفتر نيا رکشدــــــــــب سر  فلک تا

  


