
  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  نمونه ای از مثنوی ها

  سيد رضا حسينی نسب: سروده 
  
  
  

  ای به یادت مرغ جان بگشوده بال           بی َهمال  ای  خدا  ای  مهربان
  می چمد سویت جهان دامن کشان      ای خدنگ خيل هستان را نشان
  َاحدای  وحيِد  در  والیت  ای          ای کمال بی نهایت  ای   َصَمد

  کرده  غو غا  در زمين و آسمان   ای  که  تسبيح  تو از ُسّبوحيان               
  آدمی    ماِت  جمالت  ای   جميل        عالمی َمحو  جاللت  ای  جليل 
  کثرت  نور  جمالت   شد  حجاب             ای ظهورت فوق توصيف وحساب
  انون     نورظاهر  نامرئی  و   ک      درظهورت غيب  و درغيبت ظهور
  بر   شکافد    پرده    نور   عذار      دیده ای بخشا که بيند روی یار

  

  
  

  عندليب آسمان
  

  ای مبارک  جلوه جان وجود     ای گل  زیبای  بستان  وجود
  گوهر ُدرج مهابت در جالل     ای مه برج مالحت در جمال
  تابش خورشيد  از  پيمان تو     ای شکوه آسمان  از جان  تو

  درخور جانت لقای دلبر است    جسمت بهشت اطهراستالیق 
  رای  تو  بایسته    تاج  ملک            پای  تو  شایسته   اوج  فلک
  گوهر دریای  فيض بی حدی            بلبل خوشخوان باغ  سرمدی
       کعبه ای  درسينه ات  شورآفرین       ای دلت   آئينه  عرش   برین

  کی روانت را ز ِگل پرداختند    ختندکی تو را از بهر دنيا  سا
  وین دل و دلداری دیو و َددان؟    این  سر و سودای ملکی بی امان؟
  بال  بگشا  تا  دیار   بی کران     ای خوش الحان   عندليب  آسمان
  شمع حکمت در رهت افروخته    حق تو را رسم شرف آموخته
  رخودبدان         ارج خودبشناس و قد  اینک ای گلواژه ِکلک   زمان

  

  



  گوهر تسليم
  
  

  در خيابان پيرمردی را به دام      دید   شاگردی  ز یاران   امام
  نزد  جّلادان   سلطانی    اسير       بی نوایی خارکن  بود  و  فقير
  پير  می  ناليد  از  درد و گزند             شب پرستان سخت او را  می زدند
  فسرد وَدم نمی زد از َالممی               پيکرش  در  زیر  شالق  ستم
            نزد   موالیش    امام   مؤمنان    آن صحابی بازگشت آشفته جان
               با امام خود  سراسر باز گفت       آنچه در آن ماجرا  دید و شنفت
     اسم اعظم را در آن ميدان دمی         وانگهی  گفتا   اگر    دانستمی

              تا  ببّرد  هر  کمند   و  دام  را    م را    می سرودم  آن  مبارک نا
              وز شرارش  ُتندری آذر فکن       تا  بر آساید  ز  ُیمنش خارکن
     ریشه جور  و  ستم  را  برکند         آتشی  بر جان  دژخيمان  زند

  
*****  

  
  ود  بلبل  باغ   امامت   لب  گش           در پی گفتار آن  فرزانه  زود
            این بدان کان پير شيدای غریب       گفت با آن یار پاک بی شکيب
            َدم نزد در حال رنجی  جانگداز       اسم اعظم راهمی دانست وباز
            سوخت چون پروانه ونگشودکام       گرچه بودآگه برآن فرخنده نام

  
******  

  
      گوهری  در  جانشان   اندوختند           آری   آنان  را که  راز آموختند
  پيروی  از  حکم  سلطان   قضا       آن گهرصبراست وتسليم و رضا
           نوش جان سازنداز شهدوشرنگ      ساغری را کو پسندد بی درنگ 

  
  

  


