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  فهرست مطالب

   دانازدياول دفتر به نام ا. ١    

   نفس خرم باد صبایا. ٢    

   مانهي آدينما ی تو خوش میرو. ٣    

  اراي از حال دوستان یاگر تو فارغ. ۴    

   رابايشب فراق نخواهم دواج د. ۵    

   ما رسم شکستن نبود عهد وفا راشيپ. ۶    

  ااري از حد گذشت ی و صبوریمشتاق. ٧    

   آن آب رااري بیام ساق  تشنهرونيز اندازه ب. ٨    

  گر ماه من برافکند از رخ نقاب را. ٩    

   راري تدبی بري پني سرخوشست ایبا جوان. ١٠    

   آن دلبر طناز راافتميوقت طرب خوش . ١١    

   دلسوز رادني نالني من ادارم یدوست م. ١٢    

   راشي خواري ی رونميوه که گر من بازب. ١٣    

   راهنگام ی طبل بني ازنند یامشب سبکتر م. ١۴    

   دلق ازرق فام راني امي سو نهکي تا زيبرخ. ١۵    

   مراهوش یتا بود بار غمت بر دل ب. ١۶    

  چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را. ١٧    

   روان رااقوتي بده آن کوزه یساق. ١٨    

   بازو رافيکمان سخت که داد آن لط. ١٩    

   رايی چه کند دفتر دانایالابال. ٢٠    

   رايی نکند قدر پادشایتفاوت. ٢١    

   رای رودمي نديیباي و زی خوبنيمن بد. ٢٢    

   از نشست مای اگر ملول شدميرفت. ٢٣    

  ها  به بستانرفت ی ميی دل سودایوقت. ٢۴    

   شهر نقاباني در میاگر تو برفکن. ٢۵    

   خواببرد یا همه شب نمما ر. ٢۶    
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   خوب از من متابی روايماه رو. ٢٧    

  سرمست درآمد از خرابات. ٢٨    

  بتيمتناسبند و موزون حرکات دلفر. ٢٩    

  هر که خصم اندر او کمند انداخت. ٣٠    

  چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت. ٣١    

   آموختی و دلبریمعلمت همه شوخ. ٣٢    

  هن شود همه کس را به روزگار ارادتک. ٣٣    

   نکشد سر از کمندتی کردديدل هر که ص. ٣۴    

   رخ همچون قمرتیدوست دارم که بپوش. ٣۵    

  بنده وار آمدم به زنهارت. ٣۶    

   عبارتنيريمپندار از لب ش. ٣٧    

  زتي به ساق فتنه انگی ساقی ایها برد چه دل. ٣٨    

  لوت نشست تو حرامست به خیب. ٣٩    

   تو مستیام به بو  تو آشفتهیچنان به مو. ۴٠    

   نگار سرمستیا ی آمدريد. ۴١    

   هستی گفتن آن کس را دلدينشا. ۴٢    

   ماستی مرادی دوست بیاگر مراد تو ا. ۴٣    

   گل و بانگ مرغ برخاستیبو. ۴۴    

   پسر که برخاستني ارود یخوش م. ۴۵    

   فتنه که برخاستنين چميدي نشنگريد. ۴۶    

   دوست حلقه دام بالستیسلسله مو. ۴٧    

   اهل صفاسترتي دل که صبر سیصبر کن ا. ۴٨    

   آن جاستاريخرم آن بقعه که آرامگه . ۴٩    

   و عقلم به مالمت برخاستدميعشق ورز. ۵٠    

  ست آن نه زلفست و بناگوش که روزست و شب. ۵١    

  قابستآن ماه دوهفته در ن. ۵٢    

   تو حل مشکالتستداريد. ۵٣    
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   اعتدال تو پستستشيسرو چمن پ. ۵۴    

  مجنون عشق را دگر امروز حالتست. ۵۵    

   من در دهان توستی کاب زندگانیا. ۵۶    

   گل از بوستان توستميهر صبحدم نس. ۵٧    

   افتادستی کسیاتفاقم به سر کو. ۵٨    

  به رفتار آمدست ی سرو بستاناي يی تونيا. ۵٩    

  شب فراق که داند که تا سحر چندست. ۶٠    

  دستي تو ندی که رودهيافسوس بر آن د. ۶١    

  دستي لعبت خندان لب لعلت که مزیا. ۶٢    

   سخن دوست خوشترسترود یاز هر چه م. ۶٣    

   دلبرستی روح پرور از آن خوی بونيا. ۶۴    

   و دوستان هنرستاراني بيع. ۶۵    

   را نتوان گفت که صاحب نظرستیهر کس. ۶۶    

  ارستي من از فراق اديفر. ۶٧    

  چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست. ۶٨    

   خوشترستیعشرت خوشست و بر طرف جو. ۶٩    

   که از سرو روان قد تو چاالکترستیا. ٧٠    

   که عاشق و صابر بود مگر سنگستیدل. ٧١    

   در گلستی سرو بوستانیپا. ٧٢    

   خوبان برگرفتن مشکلستداري از ددهيد. ٧٣    

  لستيشراب از دست خوبان سلسب. ٧۴    

   و درهمستشاني پراريکارم چو زلف . ٧۵    

   همدمستاراني بهشت صحبت اراي. ٧۶    

  ام خرقه حرامست  زدهیبر من که صبوح. ٧٧    

   شب ما روز روشنستیامشب به راست. ٧٨    

   باد بهار بوستانستنيا. ٧٩    

   از آن بنانستفي خط شرنيا. ٨٠    
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   کاروانستشي آن که پستيچه رو. ٨١    

   آسانستدي اگر بر من آیهزار سخت. ٨٢    

   منستاري زلف ی سحر بوميمگر نس. ٨٣    

  ز من مپرس که در دست او دلت چونست. ٨۴    

  نستيبا همه مهر و با منش ک. ٨۵    

  نستي دارد آن که با تو قربخت جوان. ٨۶    

  نستي که رفتست ادستي سرو شنیگر کس. ٨٧    

   خوستکي پارسا و نی و خوبیبا خردمند. ٨٨    

  بتا هالک شود دوست در محبت دوست. ٨٩    

  سرمست درآمد از درم دوست. ٩٠    

   طالب دوستیسفر دراز نباشد به پا. ٩١    

   مثل اوستمي که گوديآ یکس به چشم در نم. ٩٢    

   اوستاري من آن که لطف خداوند اري. ٩٣    

   زلف چو شام اوستهي ساري زديخورش. ٩۴    

   در خم چوگان اوستیآن که دل من چو گو. ٩۵    

   از دوستري و ناگزرستيز هر چه هست گز. ٩۶    

   مبارکست نظر بر جمال دوستیصبح. ٩٧    

  ت دوسالي خنميگفتم مگر به خواب بب. ٩٨    

   کنان از غم دوستهي و من گرخندد یصبح م. ٩٩    

   مطرب از کجاست که برگفت نام دوستنيا. ١٠٠    

   نشان دوستی خجسته که داری پکي پیا. ١٠١    

   دوستاني بر میها کمر نکن تا دست. ١٠٢    

   دوستی ما ااني ميیز حد گذشت جدا. ١٠٣    

   دوستی از جهان ای مقصودتيمرا تو غا. ١٠۴    

   دوستی منست خاک سر کواتيآب ح. ١٠۵    

   دوستی کواني به روزگار گدایشاد. ١٠۶    

   دوستی به صحرا برد باد از کویصبحدم خاک. ١٠٧    
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   هستاني در میزيمرا خود با تو چ. ١٠٨    

   هستيی که مرا با تو ماجرااي بايب. ١٠٩    

  ست هيیباي به زندي تو گویهر چه در رو. ١١٠    

   هستیاري از تو مرا ري دوست که غیمشنو ا. ١١١    

  ستيي که با چون تو سروباالقي رفیزه. ١١٢    

  ستيي شهر صحرارونيمرا از آن چه که ب. ١١٣    

  ستي نبي طبچشي درد عشق که هستيدرد. ١١۴    

  ستي تو در خاطر نوندي آن کش سر پستيک. ١١۵    

  ستيگر نگر صبر دل از تو هست و . ١١۶    

  ستي ناري مشکل چون فراق چي هی که گفتیا. ١١٧    

  ستي نشيجان ندارد هر که جانان. ١١٨    

  ستي جنگ نی کن که ما را با تو رویهر چه خواه. ١١٩    

  ستي تو آرامم نی رویخبرت هست که ب. ١٢٠    

  ستي نمييبا فراقت چند سازم برگ تنها. ١٢١    

  ستي ناني صبرم ز نکورو هست کهنيدر من ا. ١٢٢    

  ستي ناني هست که صبرم ز نکورونيدر من ا. ١٢٣    

  ستي ندنيروز وصلم قرار د. ١٢۴    

  ستي شهر گرفتار تو ننيکس ندانم که در ا. ١٢۵    

  ستي تو نري نظنينه خود اندر زم. ١٢۶    

  ستي خم چوگان تو نیدل نماندست که گو. ١٢٧    

  ستي نی به شنگیشاهدچو ترک دلبر من . ١٢٨    

  ستينيريخسرو آنست که در صحبت او ش. ١٢٩    

   جان جانم از غم تاب داشتی اتيدوش دور از رو. ١٣٠    

   داشتشانيدوشم آن سنگ دل پر. ١٣١    

  گشت ی قمر مرامنيچو ابر زلف تو پ. ١٣٢    

  گشت ی توام دوش در نظر می رواليخ. ١٣٣    

  گشت ی خطر مرامني که پدي که دیدل. ١٣۴    
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   نشود صبر و قناعتسريآن را که م. ١٣۵    

   آفتدنتي و خندشي آسادنتي دیا. ١٣۶    

   وار برفتی آن لعبت خندان که پرستيک. ١٣٧    

   از دست رفتاريعشق در دل ماند و . ١٣٨    

  دلم از دست غمت دامن صحرا بگرفت. ١٣٩    

  گرفت غمزه خون خوار برغيچشمت چو ت. ١۴٠    

   از دلش آرام رفتديهر که دالرام د. ١۴١    

   بر قامت چاالکتيیباي کسوت زیا. ١۴٢    

   نه قامتامتستي قی که تو دارنيا. ١۴٣    

   بر منتدياين ی که رحمت میا. ١۴۴    

   بر جانتی خدانيآفر. ١۴۵    

   خم چوگانتی جان خردمندان گویا. ١۴۶    

   تن و جانتیفدا دوست یجان و تنم ا. ١۴٧    

  دانتي راه برون آمدن ز مستيچو ن. ١۴٨    

   قبا بر تن چون سرو روانتفستيچه لط. ١۴٩    

   جانتیها فدا  به تنها تنیرو یخوش م. ١۵٠    

   جانتی فدایگر جان طلب. ١۵١    

  تي و عنای که نوبت صلحست و دوستايب. ١۵٢    

  تي به حکم و رامي نهادميسر تسل. ١۵٣    

   تو بادیجان من جان من فدا. ١۵۴    

  زان گه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد. ١۵۵    

   نظر فتادنيريفرهاد را چو بر رخ ش. ١۵۶    

  تابد ی قمر نمتي روشيپ. ١۵٧    

   بر هم اوفتدني رها مکن که چنتيمو. ١۵٨    

   ما گنجدانينه آن شبست که کس در م. ١۵٩    

  گنجد ی طومار در نم عشق بهثيحد. ١۶٠    

   برگردداري و داري کند که ز نيکس ا. ١۶١    
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   صبر من بر داغ و درداراني دارند یطرفه م. ١۶٢    

   با تو خورد عربده کردیهر که م. ١۶٣    

   چه ذوق داردی دانبي غااري داريد. ١۶۴    

   به شفاعت که دوست بازآردرود یکه م. ١۶۵    

   گماردیست دارد جان و دل بر و دویزيهر که چ. ١۶۶    

  ازاردي دلم بی تو روزیگر از جفا. ١۶٧    

   برداردشي خواري کند که دل از نيکس ا. ١۶٨    

   ما چه غم داردشانيتو را ز حال پر. ١۶٩    

  غالم آن سبک روحم که با من سر گران دارد. ١٧٠    

   من دارداري ی سحر بوميمگر نس. ١٧١    

   نداردی ناظر که منظورهر آن. ١٧٢    

   داردی خالهيآن که بر نسترن از غال. ١٧٣    

   داردیآن شکرخنده که پرنوش دهان. ١٧۴    

   ما که بردمانيبازت ندانم از سر پ. ١٧۵    

  برد ی کاندر رفتنش صبر از دل ما مستيآن ک. ١٧۶    

   بگذرداريهر گه که بر من آن بت ع. ١٧٧    

  گذرد ی و کمان مرينه که با ت آن فتستيک. ١٧٨    

  گذرد ی مني آن ماه منور که چنستيک. ١٧٩    

  انصاف نبود آن رخ دلبند نهان کرد. ١٨٠    

   عنبر آوردیباد آمد و بو. ١٨١    

  ردي دوست بمشيزنده شود هر که پ. ١٨٢    

  رديکدام چاره سگالم که با تو درگ. ١٨٣    

  رديگ ی بر نماريدلم دل از هوس . ١٨۴    

   نپردازدشتني من از خوبي به عیکس. ١٨۵    

  بگذشت و باز آتش در خرمن سکون زد. ١٨۶    

  زدي کز عشق بپرهدي بای کساريهش. ١٨٧    

  زدي که لبت شکر نريیاي درنثيبه حد. ١٨٨    
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  آه اگر دست دل من به تمنا نرسد. ١٨٩    

   تا به من چه رسدهودهي تعلق بنياز ا. ١٩٠    

   شدباي زني گل خندان و چنني برست ایک. ١٩١    

   در کنار ما باشدیگر آن مراد شب. ١٩٢    

  شورش بلبالن سحر باشد. ١٩٣    

   دراز باشدی چه شبدل یشب عاشقان ب. ١٩۴    

  از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد. ١٩۵    

  سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد. ١٩۶    

   طلب هوا نباشدناني بیظر خدان. ١٩٧    

   شکر نباشدني چندیبا کاروان مصر. ١٩٨    

  تا حال منت خبر نباشد. ١٩٩    

   کس را به تو بر نظر نباشدچي که هیچه کس. ٢٠٠    

  آن به که نظر باشد و گفتار نباشد. ٢٠١    

  جنگ از طرف دوست دل آزار نباشد. ٢٠٢    

  اشد ما غم نبدنيتو را ناد. ٢٠٣    

   نباشدني چنني سرو ای که سرومتيگر گو. ٢٠۴    

   تو باشدی به باالیاگر سرو. ٢٠۵    

   باشدی دمستهي تو افتادن شایدر پا. ٢٠۶    

  باشد ی زمان با ما سر صحرا نمکيتو را خود . ٢٠٧    

   بکشدمتني شوخ سنيمرا به عاقبت ا. ٢٠٨    

   کشديی دلبر دل من بار تنهای ایتا ک. ٢٠٩    

   شدالي پسر دستخوش خیخواب خوش من ا. ٢١٠    

   به شام شدگريامروز در فراق تو د. ٢١١    

   بجوشدی بر وی فروشد مشترینيريهر که ش. ٢١٢    

  شد ی تو آتش به سرم بر می رویدوش ب. ٢١٣    

  سرمست ز کاشانه به گلزار برآمد. ٢١۴    

  د کز درم آن سرو روان بازآمیساعت. ٢١۵    
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   پسر هوشمندیروز برآمد بلند ا. ٢١۶    

   چه داندستي چون غم من نیآن را که غم. ٢١٧    

   تو ماندی به باالنديآن سرو که گو. ٢١٨    

   حال من دانددستي تو دی که رویکس. ٢١٩    

  داند ی می تو را ره نمااليدلم خ. ٢٢٠    

  مجلس ما دگر امروز به بستان ماند. ٢٢١    

   قرار نماندني بدميحسن تو دا. ٢٢٢    

  اند  جانان گفتهشي پتي حکاانمي جوبيع. ٢٢٣    

  اند  بر خود کردههيرايگلبنان پ. ٢٢۴    

  اند دهي مگر ز رحمت محض آفرنانيا. ٢٢۵    

  درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند. ٢٢۶    

   زنخدان تا چندمي سنگ دل سیآخر ا. ٢٢٧    

  بندند ی و بار سفر مرود یکاروان م. ٢٢٨    

  وارندي دگران صورت بر دتي روشيپ. ٢٢٩    

   که به فالش دارندموني طلعت مني اديشا. ٢٣٠    

  رندي که دل از صحبت تو برگیا تو آن نه. ٢٣١    

  زنديدو چشم مست تو کز خواب صبح برخ. ٢٣٢    

  زندي از بال نپرهميروندگان مق. ٢٣٣    

  زند یه سر بر مآفتاب از کو. ٢٣۴    

  زند ی ميی نوادل ی بیبلبل. ٢٣۵    

  شندي درویتوانگران که به جنب سرا. ٢٣۶    

   کنداري که هر چه دي بااري. ٢٣٧    

   صنوبر برکندخيبخرام باهللا تا صبا ب. ٢٣٨    

   نگه به کس نکندندي تو بی که رویکس. ٢٣٩    

  چه کند بنده که بر جور تحمل نکند. ٢۴٠    

  کند ی کان سروباال مني بليم. ٢۴١    

  کند ی که چه رفتار منيسرو بلند ب. ٢۴٢    
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  کند یزلف او بر رخ چو جوالن م. ٢۴٣    

  کند ی ميیوفا ی با ما باري. ٢۴۴    

  کند ی می او زندگانیهر که ب. ٢۴۵    

   وجودت همه خوبان عدمندشيدلبرا پ. ٢۴۶    

   دشمنندبا دوست باش گر همه آفاق. ٢۴٧    

   که صاحب نظراننداري ی مکن ایشوخ. ٢۴٨    

   مگسانندني هست که چندی جا شکرنيا. ٢۴٩    

   کنندزي وفا نشهي جفاپانيخوبرو. ٢۵٠    

   دوستان سالم کنندیاگر تو برشکن. ٢۵١    

   که خوبان به صحرا رونددينشا. ٢۵٢    

  ندياساي در حرم بی آن که شبیبه بو. ٢۵٣    

  ندي که به شب در نظر ما آیاختران. ٢۵۴    

  تو را سماع نباشد که سوز عشق نبود. ٢۵۵    

   وقت بهارم هوس صحرا بودینفس. ٢۵۶    

   شکر بودیاز دست دوست هر چه ستان. ٢۵٧    

   دوش بودیمرا راحت از زندگ. ٢۵٨    

   نکو بودیناچار هر که صاحب رو. ٢۵٩    

   تو بودی که خورازمي تو ریمن چه در پا. ٢۶٠    

   بودی چه مبارک سحرني رب شب دوشاي. ٢۶١    

   نباشد از تو که بر ما جفا رودیبيع. ٢۶٢    

   مگر از دل برودنمي ببريگفتمش س. ٢۶٣    

  هر که مجموع نباشد به تماشا نرود. ٢۶۴    

   هست به بستان نرودیا هر که را باغچه. ٢۶۵    

  نرود ی و به در متمسي قدبي عنيدر من ا. ٢۶۶    

  رود ی به صحرا ميیسروباال. ٢۶٧    

  رود ی ساربان آهسته رو کرام جانم میا. ٢۶٨    

   شودسري مريآن که مرا آرزوست د. ٢۶٩    
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   خون شودشهيهر لحظه در برم دل از اند. ٢٧٠    

   شودیکي تو با ما ی کند که رانيبخت ا. ٢٧١    

  شود ی مصور ميی جاگرشي دیآن که نقش. ٢٧٢    

  دي از عمر و به ده روز کشرود ی میا هفته. ٢٧٣    

  دينما یچه سروست آن که باال م. ٢٧۴    

  دي نپایارينگفتم روزه بس. ٢٧۵    

  ديبا ی در نمچيبه حسن دلبر من ه. ٢٧۶    

  دي چون درآیکي از آن در که ديبخت بازآ. ٢٧٧    

  ديرااي تا باغ بديبا ی چو تو میسرو. ٢٧٨    

  دي از سنگ سختتر بایفراق را دل. ٢٧٩    

  ديمرو به خواب که خوابت ز چشم بربا. ٢٨٠    

  دي چنانم که کار بسته برآدواريام. ٢٨١    

  دي آن نگار آی رویمرا چو آرزو. ٢٨٢    

  دي عالم به هم برآيیسرمست اگر درآ. ٢٨٣    

  دي الله رخان هر که عشقباز آیبه کو. ٢٨۴    

  دي آرازي شکر از مصر به شیکاروان. ٢٨۵    

  دي آثاقياگر آن عهدشکن با سر م. ٢٨۶    

  دي آانينه چندان آرزومندم که وصفش در ب. ٢٨٧    

  ديآ ی مري عبیکه برگذشت که بو. ٢٨٨    

  ديآ یآن نه عشقست که از دل به دهان م. ٢٨٩    

  ديآ ی که با ما فرو نمستيتو را سر. ٢٩٠    

  ديآ ی میکيآنک از جنت فردوس . ٢٩١    

  دي بنگراري دهان آن بت عنيريش. ٢٩٢    

   بشراي کي مالاي رخ یآفتابست آن پر. ٢٩٣    

   گلزاریآمد گه آن که بو. ٢٩۴    

   و خارباي بر سر دستيکيخفتن عاشق . ٢٩۵    

  دولت جان پرورست صحبت آموزگار. ٢٩۶    
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  اريزنده کدامست بر هوش. ٢٩٧    

  اري از دنيشرطست جفا کش. ٢٩٨    

  اري شکست ماني دار که پی صبر پایا. ٢٩٩    

  اري ی آن بود که صبر کند بر جفااري. ٣٠٠    

   دگری کنم و راگري دشهيهر شب اند. ٣٠١    

   تو نوردي چو خورشی از رورسد یبه فلک م. ٣٠٢    

   از دوربديشک یپروانه نم. ٣٠٣    

  ري به نخجرود ی که مستيآن ک. ٣٠۴    

  ري گزقتياز همه باشد به حق. ٣٠۵    

  ري قمر دلپذی پسر دلربا ویا. ٣٠۶    

  ري دوست دست گی از برم ایدل برگرفت. ٣٠٧    

  ري بدر منی تو ایام بر زلف و باال فتنه. ٣٠٨    

  ري ملک فقني و در اميبي شهر غرنيما در ا. ٣٠٩    

  از ممتاني به خلق از جهانیا. ٣١٠    

  متقلب درون جامه ناز. ٣١١    

   بازيیبزرگ دولت آن کز درش تو آ. ٣١٢    

   نوروزیبرآمد باد صبح و بو. ٣١٣    

   روزنيمبارکتر شب و خرمتر. ٣١۴    

  زي باد مشک بني اکند ی روح مونديپ. ٣١۵    

  زي خی چه خسبمتني سیساق. ٣١۶    

  نفس نيري بلبل شی بهار آمد بنال ایبو. ٣١٧    

   خروسني اخواند یامشب مگر به وقت نم. ٣١٨    

   خوابشبرد ی دوست میهر که ب. ٣١٩    

   راحتشدي به دست کن که به امیاري. ٣٢٠    

   و من سالمتشخواهد یآن که هالک من هم. ٣٢١    

  خجلست سرو بستان بر قامت بلندش. ٣٢٢    

  ارشيهر که نازک بود تن . ٣٢٣    
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  ارشينامهربان بود هر که . ٣٢۴    

   و لطف و نازشینيري به شدستيکس ند. ٣٢۵    

   تا به تو برفشانمشرسد یدست به جان نم. ٣٢۶    

  راهنشي از مطلع پیچون برآمد ماه رو. ٣٢٧    

   در کنار منشامي اکند یرها نم. ٣٢٨    

   درمانشديخوشست درد که باشد ام. ٣٢٩    

   از دهان خندانشنهاريز. ٣٣٠    

  هر که هست التفات بر جانش. ٣٣١    

   تو دارد چه غم از هر که جهانشیهر که سودا. ٣٣٢    

   به قول دشمنان گوشیخطا کرد. ٣٣٣    

   باشد آن قامت در آغوشامتيق. ٣٣۴    

   را دست حسرت بر بناگوشیکي. ٣٣۵    

   فراموشیشو ی و نمیرفت. ٣٣۶    

   از عشق برآرد خروشیکيگر . ٣٣٧    

  شي دروني شدست از ابي که غادي که دیدل. ٣٣٨    

  شيام بر فلک از طالع خو گردن افراشته. ٣٣٩    

  شي در پی در سر و کاری را هوسیهر کس. ٣۴٠    

  شي از بر خوی ور برانیگرم قبول کن. ٣۴١    

  شي خواري هر که دارد ردي نگگانهي باري. ٣۴٢    

  ه مرغ دلم کی شبدمي ندشيبه عمر خو. ٣۴٣    

   بده آن شراب گلرنگیساق. ٣۴۴    

   دلني اندام سنگمي محبوب سیگرم بازآمد. ٣۴۵    

  مرا رسد که برآرم هزار ناله چو بلبل. ٣۴۶    

   شکر روز وصالمي آن که نگفتیجزا. ٣۴٧    

  لي شماعي بدیچشم خدا بر تو ا. ٣۴٨    

   کند قبولحتي گمان مبر که نصدل یب. ٣۴٩    

   به خدمتت مشغولنکي اام ستادهيمن ا. ٣۵٠    
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   مشغولشتنينشسته بودم و خاطر به خو. ٣۵١    

   بر جانت از سر تا قدمنيجانان هزاران آفر. ٣۵٢    

   همدماري مهربان و قيرف. ٣۵٣    

   تنمی دم برآسودکيها  وقت. ٣۵۴    

   ذالمنامايانتبه قبل السحر . ٣۵۵    

  گرفت نوبت بام بریچو بلبل سحر. ٣۵۶    

   انداممي دهان سنيري از لب شتيحکا. ٣۵٧    

   به سالمی سعادت من کم تو آمدیزه. ٣۵٨    

   ده که مرغ صبح بامی مايساق. ٣۵٩    

   غالمی انيشمع بخواهد نشست بازنش. ٣۶٠    

   خوش سخن و کش خرامدي کس ندنيماه چن. ٣۶١    

  غامير پ به راه و دو گوش بدهيمرا دو د. ٣۶٢    

   توامی که سودازده روستيروزگار. ٣۶٣    

   از دوست برتابمی که روابمي یمن اندر خود نم. ٣۶۴    

   که عهد نشکستمزتي عزیبه خاک پا. ٣۶۵    

  گو خلق بدانند که من عاشق و مستم. ٣۶۶    

   شوق که دارم مستمني از ای ساقیمن خود ا. ٣۶٧    

   دگرستمی جا بهدهي تو و دشيدل پ. ٣۶٨    

   گفتمشي خوثي مرا بس که حدیچو تو آمد. ٣۶٩    

   گفتمدميمن همان روز که آن خال بد. ٣٧٠    

  من از آن روز که دربند توام آزادم. ٣٧١    

   نه من آخر به جهان آوردمیعشقباز. ٣٧٢    

  هزار عهد کردم که گرد عشق نگردم. ٣٧٣    

  به درشدم و من از خود یاز در درآمد. ٣٧۴    

   بندمی مهرت پاديچنان در ق. ٣٧۵    

  خرامان از درم بازآ کت از جان آرزومندم. ٣٧۶    

  شکست عهد مودت نگار دلبندم. ٣٧٧    
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  من با تو نه مرد پنجه بودم. ٣٧٨    

   بودمشاني وه که چه مشتاق و پریآمد. ٣٧٩    

   بودمماني و من بر سر پیعهد بشکست. ٣٨٠    

  دمي کان مه دوهفته ندگذرد یو هفته مد. ٣٨١    

  دمي ندیمن چون تو به دلبر. ٣٨٢    

  نگرم ی وز سر حسرت به قفا مروم یم. ٣٨٣    

   از نظرمالتي خینرفت تا تو برفت. ٣٨۴    

   که در آغوش شاهد شکرمی امشبکي. ٣٨۵    

  دارمي صبح بديشب دراز به ام. ٣٨۶    

  ر دوست بردارم که دل از مهميمن آن ن. ٣٨٧    

   تماشا دارمی تو که پروای بنيمنم ا. ٣٨٨    

   در سر خمار دارمنيباز از شراب دوش. ٣٨٩    

   دارماري به ینه دسترس. ٣٩٠    

   گناه دارمیمن اگر نظر حرامست بس. ٣٩١    

  برم ی جفا کز دست جانان مدارم یمن دوست م. ٣٩٢    

  نگرم یگر به رخسار چو ماهت صنما م. ٣٩٣    

  رمي که دل از تو برنگرميبه خدا اگر بم. ٣٩۴    

  رميگر من ز محبتت بم. ٣٩۵    

  رمي طمع نکنم کز تو کام برگنيمن ا. ٣٩۶    

  پردازم ی نمشياز تو با مصلحت خو. ٣٩٧    

  اندازم ی بر تو نمانينظر از مدع. ٣٩٨    

   تو جان اندازمیخنک آن روز که در پا. ٣٩٩    

  سوزم ی وه که در عشق چنان م.۴٠٠    

  زمي در زلف تو آويیداي روز به شکي. ۴٠١    

   تو باشمداري که باشم که خرهيما یمن ب. ۴٠٢    

   تو باشمی در آرزورميدر آن نفس که بم. ۴٠٣    

   کشماري فراق ايغم زمانه خورم . ۴٠۴    
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  هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم. ۴٠۵    

   دوستان بس که نشست بر دلمبار فراق. ۴٠۶    

   کس نگذشت بر دلمیتا تو به خاطر من. ۴٠٧    

  امروز مبارکست فالم. ۴٠٨    

  شتنمي از خوخبر یتا خبر دارم از او ب. ۴٠٩    

  کنم ی چشم حسود مکنم یچشم که بر تو م. ۴١٠    

  زنم ی برکشد که محبان همغيگر ت. ۴١١    

   که من دانمارين آن دوست که من دارم وا. ۴١٢    

   که من وصف جمالش دانمستيآن نه رو. ۴١٣    

   که انصاف از تو بستانمیاگر دستم رسد روز. ۴١۴    

   و مونس جانمشي مرهم ریا. ۴١۵    

  رانميبس که در منظر تو ح. ۴١۶    

   به زبانمدي آن که برآیسخن عشق تو ب. ۴١٧    

  گر دست دهد هزار جانم. ۴١٨    

  فشانم ی مرا تا نقره باشد م.۴١٩    

   صنمی و تو نور اميما همه چشم. ۴٢٠    

  کنم ی کار مني اشتنيچون من به نفس خو. ۴٢١    

  آن کس که از او صبر محالست و سکونم. ۴٢٢    

  نمي تو بنشی دم بکي که زديخ یز دستم بر نم. ۴٢٣    

  نمي تو بنشیمن از تو صبر ندارم که ب. ۴٢۴    

  نميب ی ماري ی دولت که روني رب در اايمنم . ۴٢۵    

  نميب یدلم تا عشقباز آمد در او جز غم نم. ۴٢۶    

   جا به مالمت نرومنيمن از ا. ۴٢٧    

   کن نه از رومتي حکانمينه از چ. ۴٢٨    

   در به مالمت برومنيتو مپندار کز ا. ۴٢٩    

  به تو مشغول و با تو همراهم. ۴٣٠    

  مي که در خواب رود چشم ندستي آن نامشب. ۴٣١    
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  مي تو ندی به جاميما دگر کس نگرفت. ۴٣٢    

  ميا  دوستان از بوستان آسودهیما به رو. ۴٣٣    

  مي خلق ببستیما در خلوت به رو. ۴٣۴    

  ی کز صورت حال آگهی سهی سروباالیا. ۴٣۵    

  ميدي مقصود به جان گردیعمرها در پ. ۴٣۶    

  مي تو بگذریر تا مقابل روبگذا. ۴٣٧    

  ميما دل دوستان به جان بخر. ۴٣٨    

  مي سلطانلي خانيما گدا. ۴٣٩    

  مي که من کشته اواريکاش کان دلبر ع. ۴۴٠    

  مي دوست به صحرا نروی که بميعهد کرد. ۴۴١    

  ميگر غصه روزگار گو. ۴۴٢    

   جور بر منیبکن چندان که خواه. ۴۴٣    

   برگ سمناي ستيرب آن رو اي. ۴۴۴    

   دهنست آننيري که چه شديايدر وصف ن. ۴۴۵    

  راني حی کودک خوبرویا. ۴۴۶    

   زمستانرود ی که مزيبرخ. ۴۴٧    

  بانيخوشا و خرما وقت حب. ۴۴٨    

  ازمنداني عشق از نفس نیچه خوشست بو. ۴۴٩    

   چون ابر در بهارانمييبگذار تا بگر. ۴۵٠    

  اراني ببرد آرام هشگونتيو چشم مست مد. ۴۵١    

  ارانيفراق دوستانش باد و . ۴۵٢    

   باد ز بوستان نشاندهد یسخت به ذوق م. ۴۵٣    

   سرو خرامانني ارود ی به کجا مگريد. ۴۵۴    

  خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان. ۴۵۵    

   و عشق پنجه درانداختنميما نتوان. ۴۵۶    

   فرودوختندهي به صبر دديچند بشا. ۴۵٧    

  ختني با تو درآمیگر متصور شد. ۴۵٨    
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   هم اول مهر بستنیستينبا. ۴۵٩    

   کردن به ترک دوستان گفتنیخالف دوست. ۴۶٠    

  سهل باشد به ترک جان گفتن. ۴۶١    

   سخنزتري از تو دالودي نگویطوط. ۴۶٢    

  چه خوش بود دو دالرام دست در گردن. ۴۶٣    

  دست با سرو روان چون نرسد در گردن. ۴۶۴    

  دني تو گردی باغ حرامست بانيم. ۴۶۵    

  دني جان اثر وصل تو نتوان دی ایتا ک. ۴۶۶    

   ما کنی به سویآخر نگه. ۴۶٧    

   گوش با دشمن مکنیچشم اگر با دوست دار. ۴۶٨    

   بر درد مننستي امیگواه. ۴۶٩    

  من تو راحت دل ی رویا. ۴٧٠    

   منالي نقش تو از خشود یوه که جدا نم. ۴٧١    

   منني تو روشن چشم عالم بداري به دیا. ۴٧٢    

   منی به چمن برگذشت سرو سخنگوید. ۴٧٣    

  مونينشان بخت بلندست و طالع م. ۴٧۴    

  نيمي سبي ساي زنخ ايبهست آن . ۴٧۵    

  نيميصبحم از مشرق برآمد باد نوروز از . ۴٧۶    

  ني و بناگوش و خط و خالست ای و مویچه رو. ۴٧٧    

   و جادوبي چشم تو دلفریا. ۴٧٨    

  من از دست کمانداران ابرو. ۴٧٩    

   برآرم ز بند اویگفتم به عقل پا. ۴٨٠    

   اوري عشق چون بخورد تاباني بديص. ۴٨١    

   اوی رود ره نبرد به سوشتنيهر که به خو. ۴٨٢    

   توی باالني ماند ای به سروميگو یراست. ۴٨٣    

   توی که در غم عشقت مشوشم بايب. ۴٨۴    

   توی طراوت برده از فردوس اعال رویا. ۴٨۵    
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   به راهرود ی که چه خوش منيآن سرو ناز ب. ۴٨۶    

   بهیندازي که ننيميپنجه با ساعد س. ۴٨٧    

  یا  جفا بر سر ما آختهري که شمشیا. ۴٨٨    

   افروختهنهي رخ چون آیا. ۴٨٩    

  یا  در دل ما نشستهیبي غادهي که ز دیا. ۴٩٠    

  یا حناست آن که ناخن دلبند رشته. ۴٩١    

  افتهي نی باغ حسن چون تو نهالیا. ۴٩٢    

   سادهفي لطیسرمست بت. ۴٩٣    

  دهيوندبري جفاکرده پاري یا. ۴٩۴    

   ز مشرق شمع فلک زبانهبرزند یم. ۴٩۵    

  یا نهي خزی صورتت ز گوهر معنیا. ۴٩۶    

  ی بستان آی خرامان سویخالف سرو را روز. ۴٩٧    

  يی گل برود چون تو به گلزار آمتيق. ۴٩٨    

  يیخرم آن روز که چون گل به چمن بازآ. ۴٩٩    

  يی انتظار فرماميتا ک. ۵٠٠    

  يیباي و زی خوبني بديیتو از هر در که بازآ. ۵٠١    

  يی لطف طبع و دلربانيو با ات. ۵٠٢    

  يیآ ی زاده ندانم ز کجا میتو پر. ۵٠٣    

  يیباي ببرد از من شکدارشي آن که دستيچه رو. ۵٠۴    

  يیخبرت خرابتر کرد جراحت جدا. ۵٠۵    

  يی بگشای ز بهشتش به رویا چهيدر. ۵٠۶    

  يی ور گزایگرم راحت رسان. ۵٠٧    

  يی و جفایرمشتاق توام با همه جو. ۵٠٨    

  يی مهر و وفایمن ندانستم از اول که تو ب. ۵٠٩    

  يیباينه من تنها گرفتارم به دام زلف ز. ۵١٠    

  يی رفتند به صحرايیهر کس به تماشا. ۵١١    

  يی تا برون آميهمه چشم. ۵١٢    
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  يی ولوله عشق تو بر هر سر کویا. ۵١٣    

  یي خسته دلم در خم چوگان تو گویا. ۵١۴    

  يیگو یچه جرم رفت که با ما سخن نم. ۵١۵    

  يی که چنومتيکدام کس به تو ماند که گو. ۵١۶    

  ی حسن خط از دفتر اخالق تو بابیا. ۵١٧    

  ی درتابی و رویزيتو خون خلق بر. ۵١٨    

  ی آفتابديسر آن ندارد امشب که برآ. ۵١٩    

  ی به آبرديگ یکه دست تشنه م. ۵٢٠    

   الفلواتی فمي سل المصانع رکبا ته.۵٢١    

  ی که عاقبت نشکستی عهد نبستچيتو ه. ۵٢٢    

  ی خمار مستنيهمه عمر برندارم سر از ا. ۵٢٣    

  ی مستی پر کن از آن داروی قدحاراي. ۵٢۴    

  ی در بوستانستیاگر مانند رخسارت گل. ۵٢۵    

  ی آفتابستيی آن که گوستي اهللا چه رویتعال. ۵٢۶    

  ی باد که بر خاک در دوست گذشتیا. ۵٢٧    

  ی که با من جنگ در سر داشتیدار ی مادي. ۵٢٨    

  ی ره دل ز ما برداشتکي به مانايسست پ. ۵٢٩    

  ی وفا بدان چه بگفتی که بکرددمتيند. ۵٣٠    

  یتي و از رحمت آی از بهشت جزویا. ۵٣١    

  ی نباشد زاهدیچون خرابات. ۵٣٢    

  ی به شادیرو ی خوش می باد بامدادیا. ۵٣٣    

  یاوردي که وفا به جا نیديد. ۵٣۴    

  ی کردادي چميمپرس از من که ه. ۵٣۵    

  یمکن سرگشته آن دل را که دست آموز غم کرد. ۵٣۶    

  یچه باز در دلت آمد که مهر برکند. ۵٣٧    

  ی کنم چندیگفتم آهن دل. ۵٣٨    

  یوندي با مهر پنگارا وقت آن آمد که دل. ۵٣٩    
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  یديخالف شرط محبت چه مصلحت د. ۵۴٠    

  یديوشيمگر دگر سخن دشمنان ن. ۵۴١    

  ی که بر ما بگذری بازکن وقتیآخر نگاه. ۵۴٢    

  ی برق اگر به گوشه آن بام بگذریا. ۵۴٣    

  یگذر ی که بر دوستان همیا. ۵۴۴    

  ینگر ی ندارم که در او منهييبخت آ. ۵۴۵    

  ی دلبرپسندد یجور بر من م. ۵۴۶    

  یبر یخانه صاحب نظران م. ۵۴٧    

  ی چه گفت مرا آن بلبل سحریدان. ۵۴٨    

  یبر ی جمال مشي چرا پنيدانمت آست. ۵۴٩    

  ی قمرني امروز بر زمدميد. ۵۵٠    

  ی من اندرالي و همچنان به خیرفت. ۵۵١    

  یبر ی صنم طاقت خلق می گشاده ایرو. ۵۵٢    

  ی پراي مه اي تو یسرو بستان. ۵۵٣    

  ی از دری خوبني بدامدستيکس درن. ۵۵۴    

  ی سردنتيگر برود به هر قدم در ره د. ۵۵۵    

  یگر کنم در سر وفات سر. ۵۵۶    

  ی صورت کند صورتگرنيهرگز ا. ۵۵٧    

  ی ماه بگذریهر نوبتم که در نظر ا. ۵۵٨    

  یوبهار باد نیچونست حال بستان ا. ۵۵٩    

  یاري ندارد که ندارد شيخبر از ع. ۵۶٠    

  ی بر کنار سبزه زاریاري و یاريخوش بود . ۵۶١    

  یاريدو چشم مست تو برداشت رسم هش. ۵۶٢    

  ی انتظارمي کردیاري ی به بویعمر. ۵۶٣    

  ی گرفتار عشق دلدارستيمرا دل. ۵۶۴    

  یازاري گرم بچمي نپیمن از تو رو. ۵۶۵    

  یاري آرم و گفتم که نی که به جاینه تو گفت. ۵۶۶    
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  یاگر به تحفه جانان هزار جان آر. ۵۶٧    

  ی غالم داری نمک ندارد که تو انيکس از ا. ۵۶٨    

  ی شکرست آن که در دهان داراي ثيحد. ۵۶٩    

  یهرگز نبود سرو به باال که تو دار. ۵٧٠    

  یدار گواه ی بکنیتو اگر به حسن دعو. ۵٧١    

  یبر ی از من مدني چه رفتارست کارامنيا. ۵٧٢    

  ی و معذوریا فتادهيتو در کمند ن. ۵٧٣    

  ی آب صبورمي تو به دل برنزدیما ب. ۵٧۴    

  یري که دلپذکن ی میهر سلطنت که خواه. ۵٧۵    

  ی ز رخ براندازنياگر گالله مشک. ۵٧۶    

  یندازي اگر صد رهم بدوارميام. ۵٧٧    

  یتو خود به صحبت امثال ما نپرداز. ۵٧٨    

  یزي آتش سودا به سرم برخی ایتا ک. ۵٧٩    

  ی با تو برآرد نفسیا گر درون سوخته. ۵٨٠    

  ی کسدي نفس سرد بر امزنم یهم. ۵٨١    

  ی کسام دهي چون تو ندیام بس  گرفتهاري. ۵٨٢    

  یکش ی گر تو کمان مميما سپر انداخت. ۵٨٣    

  ی که تو جانش باشرديهرگز آن دل بنم. ۵٨۴    

  یپوش ی زلف و رخ نمنياگر تو پرده بر ا. ۵٨۵    

  ی همچنان باقتي دفتر حکاني آمد اانيبه پا. ۵٨۶    

  ی صفت مشتاقديايبه قلم راست ن. ۵٨٧    

  یعمرم به آخر آمد عشقم هنوز باق. ۵٨٨    

  ی هست و سر ناباکميوانگيدل د. ۵٨٩    

  ی کاشکی جانان در جهان هرگز نبودعشق. ۵٩٠    

  ی بارگکي یرو ی مبايسخت ز. ۵٩١    

  ی قمر خانگی بپوش ایرو. ۵٩٢    

  ی نماند و بالیبسم از هوا گرفتن که پر. ۵٩٣    
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  ی ذا المعالاي یترحم ذلت. ۵٩۴    

  ی و مالیهرگز حسد نبردم بر منصب. ۵٩۵    

  ی محترماري و یزيمرا تو جان عز. ۵٩۶    

  ی تا پخته شود خامدي سفر بااريبس. ۵٩٧    

  ی خوب خرامني که چنی و چه نامیتو کدام. ۵٩٨    

  ی حمامنيچون تنگ نباشد دل مسک. ۵٩٩    

  ی نامکيصاحب نظر نباشد دربند ن. ۶٠٠    

  یدمي در بر خرابت دی گر شبغاي دریا. ۶٠١    

  یآسوده خاطرم که تو در خاطر من. ۶٠٢    

  ی و گر نکنی محبت کنلير تو ماگ. ۶٠٣    

  ی دوست خفته در وطنیزنده ب. ۶٠۴    

  ی انجمناني میسروقد. ۶٠۵    

  یکس نگذشت در دلم تا تو به خاطر من. ۶٠۶    

  یشکن یمن چرا دل به تو دادم که دلم م. ۶٠٧    

  ی معانقهي سرو حدیا. ۶٠٨    

  ی کنم جانتي که در پايیبر آنم گر تو بازآ. ۶٠٩    

  یخوان یام گر به لطف م بنده. ۶١٠    

  یبهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستان. ۶١١    

  یشاني ااني که تو در میجمع. ۶١٢    

  ی دوست زندگانی چنان ندارد بیذوق. ۶١٣    

  یشاني سو نه اگر شاهد دروکيکبر . ۶١۴    

  ی که در جهان به که مانقتيندانمت به حق. ۶١۵    

  ی آب و گلست آن وجود روحانمينگو. ۶١۶    

  ی دوستانست و نه شرط مهربانقينه طر. ۶١٧    

  یهمه کس را تن و اندام و جمالست و جوان. ۶١٨    

  ی از من عنان بگردانیچرا به سرکش. ۶١٩    

  ی نظر کنیفرخ صباح آن که تو بر و. ۶٢٠    
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  یکن ی به چو تو رفتار مستادهيسرو ا. ۶٢١    

  یکن یشم رضا و مرحمت بر همه باز مچ. ۶٢٢    

  یکن ی مزي و پرهيینما ی مداريد. ۶٢٣    

  ینيمي به زنخدانت گفتم به سیروز. ۶٢۴    

  ینيريشبست و شاهد و شمع و شراب و ش. ۶٢۵    

  ی روی پری ایامروز چنان. ۶٢۶    

  ی افتادن چو گوشيخواهم اندر پا. ۶٢٧    

  ی به هر سودهيور روم از عشق تو شیتا ک. ۶٢٨    

  ی رواي ماه اي اسمنيگلست آن . ۶٢٩    

  ی عنبربومي نسیمرحبا ا. ۶٣٠    

  یوقت آن آمد که خوش باشد کنار سبزه جو. ۶٣١    

  یرو ی به صحرا منايميسرو س. ۶٣٢    

  ی باد صبحدم خبر دلستان بگویا. ۶٣٣    

  ی سهام دهي که به حسن قامتت سرو ندیا. ۶٣۴    

  ی و گرم هالک خواهی بخشاتي اگرم ح.۶٣۵    

  ی بر سر نهد کالهی که ماهام دهينشن. ۶٣۶    

  یخواه یندانم از من خسته جگر چه م. ۶٣٧    
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   دانازدياول دفتر به نام ا

   توانایصانع پروردگار ح         دانا زدي دفتر به نام ااول

  باي زرتي و سديصورت خوب آفر       عالم و آدم ی و اعظم خدااکبر

  اي دری و ماهبيمرغ هوا را نص       ی و بنده نوازی در بخشندگاز

   پشه و عنقابرند ی خود میروز     شي منعم و دروخورند ی خود مقسمت

   صخره صماري به زیدر بن چاه       بداند بي به علم غی مورحاجت

  تر از چوب خشک و چشمه ز خارا برگ      ی شکر از نکند ی از نطفه مجانور

  نخل تناور کند ز دانه خرما       از مگس نحل دينوش آفر شربت

  داياز همه عالم نهان و بر همه پ      و بر همه مشفق ازين ی همگان باز

   فکرت دانایاز عظمت ماورا       نور سرادقات جاللش پرتو

   بر اعضای که موکند یحمد و ثنا م     نه زبان در دهان عارف مدهوش خود

   رحمت فردابي خورد بر نصفيح      وز  که نداند سپاس نعمت امرهر

   و مبرای مقدسیبيوز همه ع         و مدبر یمني مهايبارخدا

   عالم باالانيبا همه کروب       حق حمد تو گفتن مي نتوانما

   رسد آن جایور نه کمال تو وهم ک     از آن جا که فهم اوست سخن گفت یسعد

  

   نفس خرم باد صبایا

   مرحبایا  آمدهارياز بر          نفس خرم باد صبا یا

   چه خبر از سبامانيمرغ سل       ز صبح یدي شب چه شنقافله

   اندر رضارود ی می سخناي       في سر خشمست هنوز آن حربر

   رجاايبا قدم خوف روم        خالف اي یا  در صلح آمدهاز

   صبامي نسکي پی ایبگذر       دوست ی دگر گر به سر کوبار

   بقاجان یکند صورت بچند        في نماند از ضعشي بی رمقگو

   وفای که نکردی نکردکين       و عهد ماني و پی همه دلدارآن

  صلح فراموش کند ماجرا        بود ی اگر دور وصالکنيل

   رهامتيدست ز دامن نکن       نرسد دست مرگ باني به گرتا

  دوست فراموش کند در بال       که او قتي نباشد به حقدوست
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   دوادي به امدنيشدرد ک       اندر طلبت راحتست یخستگ

  ور چو دفم پوست بدرد قفا       نتوانم که برآرم چو چنگ سر

   برمالشنوم یروز دگر م       زنم ی می سحر از عشق دمهر

   نفس آشنارديدر که نگ       دردم همه عالم گرفت قصه

  کوه بنالد به زبان صدا       به کوه ی برسد ناله سعدگر

  

   مانهي آدينما ی تو خوش میرو

  باي تو زی است و روزهي پاکنهيک       ما نهي آدينما ی م تو خوشیرو

  داي تو پی از جمال رولي جمیخو       ی صافنهي روشن در آبگی مچون

  باي شکی روچياز تو نباشد به ه     رفت ی قدماي با تو بود ی که دمهر

   در کمند تو عمدادهيچيما همه پ       چدي سر از کمند بپاباني بديص

   به دگر جارود یگر بکشندش نم     يیبه جا که مهر بست ني مسکريطا

   به اطبابرم یدرد احبا نم     از تو به هر کس تي شکادي آرتميغ

  اي چراغدان ثرردي بمشيپ       جانت شوم که شمع افق را یبرخ

   شوند شکرخايی طوطیهر مگس       ی نفشانني تو شکرخنده آستگر

  وا طمع کنند به حلانشيمدع       ندي اگر ترش ننشنيري شلعبت

  غماي برند به گانيدست فروما     ستي باغ حسن تو سعدی تماشامرد

  

  اراي از حال دوستان ی تو فارغاگر

   ما راشود ی نمسريفراغت از تو م     اراي از حال دوستان ی تو فارغاگر

   راباي کند که چه بودست ناشکانيب     شي جمال طلعت خودني دنهي را در آتو

   باغ و صحرا رامي بگذارگرانيبه د    به هم  که وقت بهارست تا من و تو ايب

   سروباال رااري یچرا نظر نکن     ی بر لب جوستادهي سرو بلند ای جابه

   راايمجال نطق نماند زبان گو     بشي که در اوصاف حسن ترکیليشما

   راباي زی روننديخطا بود که نب     نظر خطا باشد باي گفت در رخ زکه

  چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را    ستت  که اگر زهر باشد از دی دوستبه

   عذرا رای رودستي من که ندبيحب       ی مالمت وامق کند به نادانیکس
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   راداي آب چشم پینکن ینگاه م       یدار ی آتش پنهان خبر نمگرفتم

   راغماي دلبران یچو دل به عشق ده     ی رود دلت سعدغماي که به نگفتمت

   را لداي بود آخر شبان یکه آخر        درمانستدي با همه دردم امهنوز

  

   راباي فراق نخواهم دواج دشب

  که شب دراز بود خوابگاه تنها را       را باي فراق نخواهم دواج دشب

   رابايکه احتمال نماندست ناشک       عاقالن دانند وانهي دست رفتن دز

   راخاي زلیروا بود که مالمت کن     ی و دست از ترنج بشناسیني ببگرش

   برجا رای پاريو گر نه دل برود پ     زي فروآوی برقعيیجوان که تو نيچن

   سرو بلندباال رامتيببرد ق     کاعتدال قامت تو ی آن درخت گلتو

   ما راشود ی نمسري مشي تو عیکه ب     مخالفت نکنم يی به هر چه تو گودگر

   رااي ثرکنم ی و نگه منيچو فرقد    ام همه شب   چشم باز نهاده نشستهدو

   چشم اعدا رای تو کورینظر به رو   چه خوش بود تا روز ی و جمعی و شمعیشب

  معاف دوست بدارند قتل عمدا را   عشق عتي که نالم که در شرشي از تو پمن

   راغماي سعد خوان یکه بندگان بن     ی ببریا  به غمزهی همچنان دل شهرتو

   ارايمکن  ی ولیجفا و جور توان   ی بر هزار چون سعديی روش که توني ادر

  

   ما رسم شکستن نبود عهد وفا راشيپ

  اهللا اهللا تو فراموش مکن صحبت ما را     ما رسم شکستن نبود عهد وفا را شيپ

   که تحمل نکند بار جفا رایسست عهد       عشق نداند قدم صدق ندارد متيق

  دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را     ی که چه خواهامتي بکنندم به قري مخگر

   پس از من که به سر برد وفا رانديتا بگو     چمي از عهد تو سر بازنپرود یرم م سگر

   درد نخواهند دوا رانيدردمندان به چن    دي به سر آادتي به عارمي آن درد که خنک

   که چه بودست گرفتار بال رایتا بدان     نگه کن نهيي از مات نباشد تو در آباور

  به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را     سر زلف عروسان چمن دست بدارد از

   صورت انگشت نما رانيچون تأمل کند ا     بگزد عقل به دندان ري انگشت تحسر

   سر و پا رای بسوزند من بیکه سراپا     وجودت شي شمع صفت پکندم ی مآرزو
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   و عارف قلم صنع خدا رانديب یخط هم   کوته نظران بر ورق صورت خوبان چشم

   نشناسند هوا راقتيخودپرستان ز حق     کني نگرانست ولتي به رودهي را دهمه

   رااي بطلب مهرگیبه سر تربت سعد     ز من آموز و گرم عمر نماند یمهربان

  یقل لصاح ترک الناس من الوجد سکار     ما را ی مالمت نکند مستاري هشچيه

  

  اراي از حد گذشت ی و صبوریمشتاق

   طاقت نماند ما رای داربي شکگر تو     اراي از حد گذشت ی و صبوریمشتاق

  کز خوان پادشاهان راحت بود گدا را     به چشم احسان در حال ما نظر کن یبار

   بود جفا رای حدکنيحکمش رسد ول     بر بندگان حضرت ردي که خشم گسلطان

   دوستان بقا رای نباشد بیشيکسا     پسندم ی خود را نمی تو زندگانی بمن

   راايآب از دو چشم دادن بر خاک من گ   سود دارد  تشنه جان سپردم آن گه چهچون

   ماجرا راميي گویآن گه که بازگرد       دياين ی در وصف میازمندي نحال

   رانوا ی بشي چه برگ باشد دروگريد     از من ستان به خدمت نيري و جان شبازآ

   آشنا راداري دنديچندان که بازب     رب تو آشنا را مهلت ده و سالمت اي

   برادر نه زهد پارسا رای استيوقع     انيدشا را در چشم خوبرو ملک پانه

   مجنون مبتال رای نماندیتا مدع     یلي لی برقع ز روی کاش برفتادیا

   گردن بنه قضا رادي آشتيپس هر چه پ     یکبختي رفتست و نی قلم به سختیسعد

  

   آن آب رااري بیام ساق  تشنهروني اندازه بز

   کن وان گه بده اصحاب رارابياول مرا س   آن آب را اري بیاقام س  تشنهروني اندازه بز

  روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را  ني ازاشي پنکردميچشم ازخواب خوش برمزي نمن

  چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را   مسجد بگذرد شي پارسا را کان صنم در پهر

  ام نشاب را  استادهزند ی مرمي ت بهیگر و    شتني دربند جان خوستمي نی وحشدي صمن

   بداند آب رامتي که بر خشک اوفتد قیماه     کس چي همنفس چون من نداند هاري مقدار

   راابي پای بیاياکنون همان پنداشتم در     زدم ی ميی و پای دستاني تا ميی درآیوقت

   درد دل غرقاب رامتي گوتيآن گه حکا     اوفتم یام تا با کنار  غرقهی حالامروز

   سنگ دل احباب راني وکشد یکان کافر اعدا م     ی بقا آن بردمرغوي ی کردميیوفا ی بگر



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ٢٩ 

  آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را     از دست مشتاقان او بي رقدارد ی ماديفر

   قالبکشد ی او مروم ی بصر من می بیا   مرو گري او دکي نزدیبر ی چو جورش میسعد

  

   را ماه من برافکند از رخ نقابگر

  برقع فروهلد به جمال آفتاب را     ماه من برافکند از رخ نقاب را گر

  بر چشم من به سحر ببستند خواب را     او بي عابدفری دو چشم جادويیگو

  وان را که عقل رفت چه داند صواب را      نظر ز دست برفتم عنان عقل اول

  ب را آی خوردن مستسقحاصلست یب     بود ز عشق يی مگر به وصل رهاگفتم

   زهر ناب رایچون شربت شکر نخور     ني گر از دست نازنستي درست نیدعو

   به خوردن و خفتن دواب رایهمشرکت     ستي ذوق در تو نني گر اتستي آدمعشق

  تا پادشه خراج نخواهد خراب را       و خرمن آزادگان بسوز اري بآتش

  واهم شراب رامن مست از او چنان که نخ     بينص ی از شراب مست وز منظور بقوم

   را ابي افراسفکندي نظر بريت     نگفتمت که مرو در کمند عشق یسعد

  

   راري تدبی بري پني سرخوشست ای جوانبا

   راريجهل باشد با جوانان پنجه کردن پ    را ري تدبی بري پني سرخوشست ای جوانبا

   راريام کو بگسلد زنج  افتادهیکيبا      عجب ی امياي به قوت برنيی که با مومن

   راري کماج باشم تکند ی مميآرزو     متني کمان در بازو آرد سروقد سچون

   راريگر بر آن دست و کمان چشم اوفتد نخج     شتني خوی تا در کمند افتد به پارود یم

   راري شاي یا شکر از پستان مادر خورده     سخن نتريري از تو شزادي آدمدستي ندکس

   راري پسر کفت بود تأخینقد را باش ا     ستي نشي بی پنج روزی بازار جوانروز

   راري چاره دانم کرد جز تقديیهر چه گو    بدوز اني بت روداري از ددهي دی که گفتیا

   راري آن همه تزوميپرده از سر برگرفت     روزگار ني کفر پنهان بود چندداي پزهد

   راري خواستن تقصديهمچنان عذرت ببا   ی جانان گر به خدمت سر نهی در پاايسعد

  

   آن دلبر طناز راافتمي طرب خوش وقت

   مطرب بزن آن ساز رای آن جام ماري بیساق     آن دلبر طناز را افتمي طرب خوش وقت
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  آهسته تا نبود خبر رندان شاهدباز را   روشنست تي که بزم عارفان از شمع روامشب

   دارد راز را جو که او مستوریفي حری باردهد ی می چشمت گواهیا  خوردهی پسر می ادوش

  بنگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را   ی لذتکي خوش و آواز خوش دارند هر یرو

   راراندازي کمان آن ترک تني رب که دادست ااي   زنند ی ترک و ابروان جان را به ناوک مچشمان

   بگو تا برکشد آواز رای رمزیدر گوش ن   پنهان داشتن فستي حني غم عشقش چنشور

   رارازيترسم که آشوب خوشت برهم زند ش  غا شدست از فتنه چشم خوشت  پرغورازيش

   پرواز رای قفس بنمودمیگر زان که بشکست  ام  ام زان در قفس بنشسته  پربستهی مرغکمن

   مانند تو شهباز رایمشکل به دست آرد کس  ام   خوبت به دام آوردهیرکي تو مرغ زیسعد

  

   دلسوز رادني نالني من ادارم ی مدوست

   که باشد بگذرانم روز رایتا به هر نوع     دلسوز را دني نالني من ادارم ی مدوست

   صبح جهان افروز راني استيکان صباحت ن    رود ی ميی همه شب انتظار صبح روشب

   راروزي طالع پمي شکر گوامتيتا ق     او ی چهر مهرافزانمي که گر من بازبوه

   سپر کردند مردان ناوک دلدوز راجان     زنم چمي برپی من از سنگ مالمت روگر

   طالب نوروز راديبر زمستان صبر با   ستي چاره ندني چشی را ز ناکامانيکامجو

   جز مجنون خرمن سوز راستي کرامت ننيا     غافلند یلي از سر لني خوشه چعاقالن

  کان نباشد زاهدان مال و جاه اندوز را     ستيتي را خاصابازي و دنني دعاشقان

   دست آموز راستي حاجت نی در پاسمانير    ميا  کمند آور که ما خود بنده را دریگريد

   و آن فرصت شمار امروز راني اانيدر م   ستي رفت و فردا همچنان موجود نی دايسعد

  

   راشي خواري ی رونمي که گر من بازبوه

   راشي کردگار خومي شکر گوامتيتا ق     را شي خواري ی رونمي که گر من بازبوه

   راشي که بربستند بار خواراني وفا یب    رافتاده را در کاروان بگذاشتند  بااري

   راشي خواري ازردنديدوستان ما ب     را خاطر نگه دارند خلق گانهي بمردم

   راشي خودواري بر دل نهد امیمرهم     که بعد از داغ هجر دارم ی مدي امهمچنان

   راشي خواري اختميدي کشما قلم در سر   ی آشتی جنگ و خواهی توست خواهی رایرا

   راشي خواري دینيگو دگر در خواب خوش ب   در گل ماند ماند ی که را در خاک غربت پاهر
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   راشي بدرود کن خواب و قرار خویور کن    نظر در منظر خوبان مکن ی خواهتيعاف

   راشي نگار خوباي دارند و ما زیا قبله   شي خوني در دی و ترسا و مسلمان هر کسگبر

   راشي غبار خوخواهم یمن بر آن دامن نم     نهاري خواستم شد بازگفتم زشيا پخاک

   راشي خواري گفت ی ماوراني انيدر م    بي که پنهان از رقدمي دیا  حورازادهدوش

   راشي خواري رها کن اختیور مرا خواه   ی ترک وصل ما بگوی خواهشي مراد خوگر

   راشي حال زار خويی با دشمن نمابه که    تا جگر پرخون شود ی ماندهي دل پوشدرد

   راشي غمگسار خویني برادر تا نبیا     نهاري زيی هزارت غم بود با کس نگوگر

   راشيتا به خدمت عرضه دارم افتقار خو     باز کن ی سرو روان آخر نگاهی سهیا

   راشي وقار خوی خلق کم کردانيتا م   به عشق ی دل چرا دادی سعدندي گودوستان

   راشي کار خونندي گو مصلحت بیهر کس     ميا دهي ديینوا ی در بنشتي صالح خوما

  

   راهنگام ی طبل بني ازنند ی سبکتر مامشب

   غلط بودست مرغ بام رایداري وقت باي   را هنگام ی طبل بني ازنند ی سبکتر مامشب

   نابرگرفته کام رایما همچنان لب بر لب   کز عمر ما تاراج شد ی شباي ني لحظه بود اکي

   انعام راني آمدن نتوانم ارونيکز عهده ب   هم خجل هم شادمان هم تنگ دل مي تازه روهم

   اقدام راني نهادن عذر ادانم یجز سر نم   یده ی قربت مفي تشری بر فرقم نهی پاگر

   بدفرجام رای بدگودهد یبگذار تا جان م   صلح شد ی انجام را با ما به کلکي بخت نچون

   اصنام رني آن گه چنميکن ی میما بت پرست   گو بدان ی و عامی علم شد در جهان صوفیسعد

  

   دلق ازرق فام راني امي سو نهکي تا زيبرخ

   شرک تقوا نام راني امي دهیبر باد قالش   دلق ازرق فام را ني امي سو نهکي تا زيبرخ

  ا اصنام رمي بر ما عرضه کن تا بشکنديتوح   رود ی می با بت پرستیا  ساعت از نو قبلههر

   دردآشام راري پني فتند ایتا کودکان در پ     کند ی تمنا می با جوانان خوردنم باریم

   بلعام راکند ی سگ می مهتریايماخول     شود ی مردم مري قطمیچارگي بهي مااز

   راغامي پدهد یکز بوستان باد سحر خوش م   کشد ی خلوتم خاطر به صحرا می تنگنانيز

   راامي اني چنگري دافتنيباشد که نتوان    یصاحب دل اگر ابي دری مباش ار عاقلغافل

   اندام رامي آن سرو سمي در رقص آورزيما ن   چمد ی مني چوبی که سرو بوستان با پايیجا
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   دالرامش مخوان کز دل ببرد آرام رای نین    گسل منظور چشم آرام دل ماني آن پدلبندم

   زد غوغا نماند عام رامهيکه سلطان خ يیجا  و صبر و عقل از من برفت اندر غمش ني و دايدن

   سخن سوزش نباشد خام راني ایبا پختگان گو     جهد ی وز ابرم آتش مرود ی اشکم مباران

   جام رااوري بی ببر ساقی گران جانیصوف   رود ی سر مني مالمت نشنود ور جان در ایسعد

  

   مراهوش ی بود بار غمت بر دل بتا

  سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا    ا  مرهوش ی بود بار غمت بر دل بتا

  تا به خاطر بود آن زلف و بناگوش مرا       گل و سنبلم اندر خاطر ادي نگذرد

  تا کند لذت وصل تو فراموش مرا       دي تلختر از زهر فراقت بایشربت

   ار با تو نشد دست در آغوش مرایروز     ني شبم با غم هجران تو سر بر بالهر

   از آن نوش مراديبه دهان تو که زهر آ     نوش دهند  دهان تو اگر صد قدحیب

  ام بنده به کشتن ده و مفروش مر بنده     ديگو ی اندر کف جالد غمت میسعد

  

   کند بنده که گردن ننهد فرمان راچه

   که عاجز نشود چوگان رایچه کند گو     کند بنده که گردن ننهد فرمان را چه

   راکاني نهد پدهيق آنست که بر دعاش      زند ري کمان ابرو اگر تیسروباال

   جان رازمي تو ریسر من دار که در پا     از حد بگذشت یچارگي که بري من گدست

   نگارستان راننديتا همه خلق بب     از آن منظر حسن ی پرده برافتادیکاشک

   راراني من حندي نگوبيتا دگر ع     ی ماندراني در اوصاف تو حدهي را دهمه

   آن رانندي نباشد که ببدهيهمه را د     نميب ی تو من میو آن نقش که در رکنيل

   بار ببوس آن دهن خندان راکيگفت      بي مرا حال بگفتم به طباني گرچشم

   درمان رانيکه محالست که حاصل کنم ا     درد بخواهم مردن ني که در ااي آگفتم

  را جهل بود مشت زدن سندان تيغا     نه به عقل افکندم نيمي با ساعد سپنجه

   کند باران راشهي چه اندليغرقه در ن     هاتي از سرزنش خلق نترسد هیسعد

   راداني مني بود ايی که گورستيناگز      ی ارادت دارداني بنه گر سر مسر

  

   روان رااقوتي بده آن کوزه یساق
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   چه ارزد بده آن قوت روان رااقوتي      روان را اقوتي بده آن کوزه یساق

   جوان راندي نگوچي هانيتا مدع       دمادم  خورد رطلري پدر پاول

   شتر مست کشد بار گران رایآر       اري بار غم ی نبری مست نباشتا

   جهان رانندي که نبدي تو شای رویب       ی تو آرام دل خلق جهانی رویا

   تو بستست زبان رانيحسن تو ز تحس   چه توان گفت ی که تو داری صورت و معندر

   رااني تو زنبورمنيريشهد لب ش    گس نحل  عسل اندوخته دارد مآنک

  ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان را   از دست برد ی تو دل مداري دست که دنيز

   امان راري تی جان بدهم تا بدهاي       بر دل مجروح ی هالکم بزنري تاي

   بوسه دهم دست و کمان راشترتيتا پ     اول خبرم ده ی زنرمي گه که به توان

   وصل تو فرامش کند آن رایکز شاد     دستيو نه آن رنج کش ز فراق تیسعد

   جراحت نتوان برد نشان رایاز جا       دي جراحت به دوا باز هم آزي نور

  

   بازو رافي سخت که داد آن لطکمان

   آهو رادي غمزه تمامست صريکه ت     بازو را في سخت که داد آن لطکمان

   کمان ابرو رای تو دار صفت کهنيبد       دي بازآري تشي دلت پدي صهزار

   مو رایکه روز معرکه بر خود زره کن    ی خود به جوشن و برگستوان نه محتاجتو

   و زلف هندو راننديچو چشم ترک تو ب       ترک بسپارند مي هند و اقالاريد

   مگر دلبران بت رو رااند دهيند     در فرخار کنند ی که خدمت بت ممغان

   راسويبه بام قصر برافکن کمند گ       مده قي به منجنی قلعه باغحصار

   راهوي که باز تی گرفتريچنان اس     همه عمر ی که عزلت عنقا گرفتممرا

   برفت لل رامتي و قیسخن بگفت       از چشم وفتادي و لعلم بدمي بدلبت

   طلسم جادو رایچنان که معجز موس     تو بازار ماه و خور بشکست ی رویبها

   نه زور بازو رالتيکه بخت راست فض     برد  گنج نتوانهودهي رنج بردن ببه

   را کوي زشت نیکه احتمال کند خو     ی دهد سعدی نکو دل کسی عشق روبه

  

   رايی چه کند دفتر دانایالابال

   رايیطاقت وعظ نباشد سر سودا       را يی چه کند دفتر دانایالابال
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   رایيباينتواند که کند عشق و شک     را قول تو با آتش اگر جمع کند آب

   رايیناي بدهي چه بود فانديور نب       ندي آنست که دلبر بدهي را فادهيد

   رايی غم رسوااي غم دوست خورد اي   را چه غم از سرزنش دشمن و دوست عاشقان

   رايی سبزه صحراواني حگرينه چو د     دانند که من سبزه خط دارم دوست همه

   رايیغمايم آن دلبر  شدديکه مق     دادم غماي همان روز دل و صبر به من

   رايی آمدن و رفتن رعنانيگو بب       دارد یامي و قی بگذار که قدسرو

   رايی مگس دکه حلوارستيناگز       دي نرود ور برود بازآی برانگر

   رايیباي و زی سخنداننستيحد هم     کس ديفزاي من و حسن تو نثي حدبر

   رايیب تنها مگر روز نباشد شاي     امشب دهل صبح نکوفت ی نوبتايسعد

  

   رايی نکند قدر پادشایتفاوت

   رايی گدانيکه التفات کند کمتر       را يی نکند قدر پادشایتفاوت

   رايی ببندند آشنایکه در به رو     رضا ندهد ني جان دوست که دشمن بدبه

   رايینوا ی خانه برانند بليز خ      حالل نباشد که بندگان ملوک مگر

   رايی هر جفامييهزار شکر بگو    نشود  ما دگر ی رای گر تو جور کنو

   رايی بالخرم یخالف من که به جان م       سالمت نفس آرزو کند مردم همه

   رايیبه سر نکوفته باشد در سرا     که در همه عمر ی عشق نداند کسثيحد

   رايی جاديکه از حضور تو خوشتر ند       در همه عالم برفت و بازآمد اليخ

   رايی قدر که ببوسند خاک پانيهم    د آور  فروچارگاني به صحبت بیسر

   رايی خوبتر قباني از افتديبدن ن     در بدن تواند بود ني خوشتر از ایقبا

   رايی در پارس پارساینيدگر نب     لطافت و حسن ني بدی نپوشی تو رواگر

   رايیاي نبرد سنگ آسیا که پشه     شي به جان تو بار فراق بر دل رمنه

   رايیوفا ی عهد بندهم یکه ترک م     ی من وفادار چودياي به دست ندگر

   رايی که اجابت بود دعاحتمليکه      ی نکناني زی اگر بشنوی سعدیدعا

  

   رای رودمي نديیباي و زی خوبني بدمن

   رای نباشد موی و دلبندیزي دالونيو     را ی رودمي نديیباي و زی خوبني بدمن
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   رایک غمازست نتواند نهفتن بومش    بدن نيمي دل سني اگر پنهان کند سنگیرو

   رای و خوشتر خوی رودمي ندباترياز تو ز   که تا چشم منست ی موافق صورت و معنیا

   رای نباشد گوی جرمیزن یچون تو چوگان م    مکن بمي عیچارگي از بگردم ی به سر مگر

   رایاهويدوست دارد ناله مستان و ه   سوختست ی بودست و دردی دمی که را وقتهر

   رای سالمت جوانيکنج خلوت پارسا   در بازار عشق مييمالمت را به جان جو ما

   رای کنار جوديبا ی چون تو میبلکه سرو     به حسن ديبا ی در نمگري دچي را هبوستان

   رای بلبل خوشگویني نبگريمثل من د   بهار دي اگر صد قرن بازآی گل خوش بویا

   رای روی بمالشيه آن دانم که در پاچار     نهاد یاري ی گر بوسه بر دستش نمايسعد

  

   از نشست مای اگر ملول شدميرفت

   ز دست مادي که برآی خدمتیفرما      از نشست ما ی اگر ملول شدميرفت

   تو نباشد نشست مایهر جا که هست ب     و نقش تو در نفس ما چنانک ميبرخاست

  شد شکست ما چه باميا ما خود شکسته     یکن ی درافکن اگر پنجه می چون خودبا

   ترک مست مانکشد یمردم به شرع م     کيام که عقوبت کند ول  نکردهیجرم

   بکند بت پرست مایا باشد که توبه     بود که آن بت وفا نکرد ی خداشکر

   پست می به باالديمشکل توان رس       نگفتمت که به سرو بلند او یسعد

  

  ها  به بستانرفت ی ميی دل سودایوقت

  ها حاني گل و ری بوی کردشتنمي خویب    ها   به بستانرفت ی ميی دل سودایوقت

  ها  برفت آنادي تو افتادم از اديبا      گل یدي بلبل گه جامه دری نعره زدگه

  ها  سر تو در جانی شور تو در سرها ویو    ها   مهر تو بر لبیها و  مهر تو در دلیا

  ها مانيض همه پبعد از تو روا باشد نق     عهد تو دربستم عهد همه بشکستم تا

  ها  باشد رفتن به گلستانیکوته نظر      در دامن ختهي خار غم عشقت آوتا

  ها  دست از همه درماندي که فروشوديبا     دراندازد ی از پای دردني را که چنآن

  ها ابانيچون عشق حرم باشد سهلست ب     دي ما را برسد شای در طلب رنجگر

  ها  از جمله قربانمي باشیکي زيما ن    دي آشي گر بر دل رشستي که در کري تهر

  ها کاني همه پشي که سپر باشد پديبا     کمان ابرو اري دارد با ی کو نظرهر
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    به دورانندي و بعد از من گوميگو یم     سخن از عشقش ني چندی مگو سعدنديگو

  

   شهر نقاباني در می تو برفکناگر

   به عقابیرافکنهزار ممن مخلص د     شهر نقاب اني در می تو برفکناگر

   حجابی ورایبر ی صفت که تو دل منيبد     مونتي را مجال نظر بر جمال مکه

   روا مدار خرابیکنون که شهر گرفت     ی خالشود ی دم نمکي ما ز تو درون

   متابی روکبختي نیا ی تافتیچو مو       ی دلم فروبستی تافته پای موبه

  رابي گل سی ایدان یه نمکه حال تشن     دي ما مختصر به گوش آتي را حکاتو

   کتان چه غم خورد مهتابزديو گر بر      صبا چه غم دارد ردي چراغ بماگر

  که با شکردهنان خوش بود سال و جواب     سهلست ی گفتم و دشنام اگر دهدعات

   و ما اوفتاده در غرقابیتو بر کنار     ی و طعنه زنی که تعنت کنی ايیکجا

  ابي دردهد ی دست میگرت معاونت     سرزنشست ی بند بال را چه جارياس

   از آبی به ضرورت چو صبر ماهکنم یهم   ستي دوست ممکن نی چه صبر من از رواگر

  که دل به کس ندهم کل مدع کذاب      ی سعدیکن ی مزي پرهی باز دعوتو

  

   خواببرد ی را همه شب نمما

  ابي خفته روزگار دریا       خواب برد ی را همه شب نمما

   آبرود یوز حله به کوفه م        ن بمردند  تشنگاهي باددر

   عهد اصحابی بود وفانيا       ماني سخت کمان سست پیا

   تو خوابگاه سنجابی رویب         پهلوانم ري به زخارست

   مجاوران به محرابیچون رو         تي عاشقان به رودهي دیا

   سر آمدم به کتابرانهيپ       عشق دادم ی تن به قضامن

  در حلق چنان رود که جالب       انني از کف دست نازنزهر

   بوابیدردش نکند جفا         اني خوبروی کووانهيد

   احباب یاال به فراق رو        کشتن چي نتوان به هیسعد

  

   خوب از من متابی رواي روماه
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   صوابینيب ی خطا کشتن چه میب       خوب از من متاب ی رواي روماه

   جز به خوابنميب نپندارم که نيو       ی در خوابم در آغوش آمددوش

   در آبیمي در آتشم نیا مهين       درون سوزناک و چشم تر از

   آب پندارد سرابنيتشنه مسک       ز در پندارم اوست دي که بازآهر

   خضابنانيناخنش را خون مسک       هدف شاني را جان دروناوکش

   و مردم کبابزدير یو او نمک م       برد ی و دل مديگو ی سخن ماو

  ظلم باشد بر چنان صورت نقاب       رهنيان تن پ باشد بر چنفيح

   گالبیات بو  جامهرديتا بگ       ري به دامان از بناگوشش بگیخو

  سرگران از خواب و سرمست از شراب       به دست ی شمعی باشد شاهدفتنه

   جمال آفتابیتا بپوشان       مپوش تي تا به شب رویبامداد

   چون رباب ديد باگوشمالت خور     چو چنگ ی گر در برش خواهايسعد

  

   درآمد از خراباتسرمست

  با عقل خراب در مناجات       درآمد از خرابات سرمست

  و آتش زده در لباس طامات         خاک فکنده خرقه زهد بر

   و سعاداتیپروانه به شاد         برده شمع مجلس او دل

   مالک عرصه کراماتیکا       گفت ی در ره او به عجز مجان

   بر رخ تو هزار شه ماتیا         زدي چه خیا ادهي خون پاز

  با تو به هزار جان مالقات       و به جانت ار توان کرد حقا

   مهماتیدميجز عشق ند       ی چشم دلم به صبر بودگر

  هاتيبر باد شد آن چه رفت ه         دي عمر بر چه آی باقتا

   خراباتی پس من و دردنيز       ی چو بشد به دور سعدیصاف

  

  بتيات دلفر و موزون حرکمتناسبند

  بتي حسیمتوجه است با ما سخنان ب     بتي و موزون حرکات دلفرمتناسبند

  بتي نباشد که برنجد از عتیمگر آدم   ی ستمت کشم ضروری صبورتوان ی نمچو

  بتي از نشزمي نگری باشليو گرم تو س     رتي تشي نروم ز پی تو خصم باشاگرم
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  بتي و زیاوصاف جمال و رو در رميمتح     يیاي و به وصف درنی درنگنجاسي قبه

  بتينه چنان که بنده باشم همه عمر در رک     ی برآورد بخت به تخت پادشاهاگرم

  بتي باشد رخ پارسافردهيمگر او ند   شهر که پارسا بماند ني در ای از کسعجب

  بتي در حجمي اگر نه آتش بزنیبه درآ   ز عشقت رود ی که چه می برون خبر ندارتو

  بتي به سرسد یچه کنم به دست کوته که نم    کني ولیا وهيمه م درخت خوب منظر هتو

  بتيکه چه شب گذشت بر منتظران ناشک     ی چه دانیا  ننشستهی در انتظاری شبتو

  بتي بگداخت از نهیبگذر که جان سعد   ی درازني بدی چه شبيی شب جدای خود اتو

  

   که خصم اندر او کمند انداختهر

   ساختدي بباشيبه مراد و     اخت  که خصم اندر او کمند اندهر

   نگشت تا نگداختقينقره فا       که عاشق نبود مرد نشد هر

   و آخرت درباختايکه نه دن       عشق نرفت ی مصلح به کوچيه

   پرداختشتنيکه ندانم به خو         چنانش به ذکر مشغولم آن

  که گرم دل بسوخت جان بنواخت       ميگو ی شکر عشق مهمچنان

  تحفه روزگار اهل شناخت       ستي تو نثيحد خوشتر از ايسعد

   همه شور در جهان انداختنيکا         نتيري بر زبان شنيآفر

  

   فتنه بود که حسن تو در جهان انداختچه

   انداختتوان ی دم از تو نظر بر نمکيکه     فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت چه

   مهربان انداختاناريچه خون که در دل      غمزه نامهربان خون خوارت یبال

   انداختاني تو در مثيکه روزگار حد     آن روز بر کران ماندم تي عقل و عافز

  برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت     باغ ماند و نه بستان که سرو قامت تو نه

   تو در زبان انداختیکه دشمنم ز برا     مفکنم زنهار دهي کن و از دی دوستتو

   باشد بر ماه آسمان انداختغيدر     رنديز تو برگ تو کان چشم کیها  چشمبه

   جانان برفت و جان انداختی از پیکه سعد     به دوستان برسد ی روزتي حکانيهم

  

   آموختی و دلبری همه شوخمعلمت
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   آموختیجفا و ناز و عتاب و ستمگر     آموخت ی و دلبری همه شوخمعلمت

   آموختیاک و سامر سحر به ضحديکه ک       آن لب ضحاک و چشم فتانم غالم

   آموختی به بتگردي زلف تو آنيبه چ     ني که بتگر چی بت چرا به معلم روتو

   آموختی از تو سخن گفتن درديببا       عاشق را ی بلبل دستان سراهزار

   آموختیاز آن که ره به دکان تو مشتر       رونق بازار آفتاب و قمر برفت

   آموختی عشق تو شاعرمرا معلم       بودند ني من عالمان دلهي قبهمه

   آموختی که ساحردميکه چشم مست تو د     آموخت روزگار آن گه ی به شاعرمرا

   آموختی تو الغرانيوجود من ز م     از دل من ی دهان تو آموخت تنگمگر

   آموختی قلندریچنان بکند که صوف     ورع خي زهد و بادي عشق تو بنیبال

   آموختی مجاورتيه بر سر کو کیکس     وطن ادي کند نه احتي نه عزم سدگر

   آموختی از پروهي شني مگر اام دهيند   و روش ی شکل و قد و خوني به چنی آدممن

   آموختیندانمش که به قتل که شاطر     حناست ني خون خلق فروبرده پنجه کابه

   آموختی شناوری سعددهيدر آب د     پس که مرد بتواند ني از امي بگرنيچن

  

  روزگار ارادت شود همه کس را به کهن

  ادتيمگر مرا که همان عشق اولست و ز     شود همه کس را به روزگار ارادت کهن

   بر آستان عبادترميکجا روم که نم       قبولت شگاهي جواز نباشد به پگرم

   موت و اعادتی چه جادميکه هجر و وصل تو د     مگر حساب نباشد امتي به روز قمرا

  ادتيتبم گرفت و دلم خوش به انتظار ع     نفاي به حال ضعیکن ی که نظر مدمتيشن

   به سعادتی و مشتریفلک شوم به بزرگ     یني شکسته وار ببی به گوشه چشمگرم

   کدام صبر و جالدتنمي تو نشیروم که ب       اراي کدام زهره و نمي که ببمتيايب

  گرفته دامن قاتل به هر دو دست ارادت     یني تمام کشته ببی روزنهي هرآمرا

   به شهادت ی نکونام و رفتناتي حیزه     دوست برآرند ی به کویزه سعد جنااگر

  

   نکشد سر از کمندتی کرددي هر که صدل

   دارد که رها شود ز بندتدينه دگر ام   نکشد سر از کمندت ی کرددي هر که صدل

   سپندتی دل عالمینيکه به اتفاق ب    چو آتشت برافکن ی خدا که پرده از روبه
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   چو قامت بلندتافتي ینه صبا صنوبر   دلستانت ی رست چو رویا  چمن شکوفهنه

   گردن ننهد چو گوسفندتريچه کند که ش     یزي آنست که خون خلق ری آرزوگرت

   مستمندتري به فقیاگر التفات بود     غاي دری اقتي به حقی ملک حسنري امتو

   درفکندتی و به پایبه طمع ز دست رفت     دل که سر وفا ندارد ی تو را بگفتم انه

   و نه طاقت گزندت زستيکه نه قوت گر   ی حساب سعدني خود از ای نه مرد عشق بودتو

  

   رخ همچون قمرتی دارم که بپوشدوست

   به هر بام و درتنندي نبديتا چو خورش    رخ همچون قمرت ی دارم که بپوشدوست

  رت برود دل ز بیني ببنهييگر در آ   شي نباشد که تو خود صورت خوگانهي بجرم

   برود از شکرتی چو بخندنيريکب ش     شتي پنيريست سخن گفتن ش  خندهیجا

   که بشوراند خواب سحرتديتا نبا       داد ارمي ی آه سحر از شوق نمراه

   خوبترتني از ادياراي مشاطه نچيه     نکند حسن تو را ادتي زهيراي پچيه

   بصرتیر ب هدهيتا تأمل نکند د     ی به هر کس منمای رونيام ا  گفتهبارها

   مگر اهل نظرتندينتواند که بب   که تو راست ی صورت و معنني نه که اميبازگو

   خبرتدي که بگونمي دوست ببیکيتا      داد ديبا ی صد دشمنم از بهر تو مراه

   ز سرتيی مویشاني که پرناينازن     سر من گر برود دياي چنان سخت نآن

   بر رهگذرخواهد ی نمشيزحمت خو     ی سعدندي که بر خاک نشستي آن نغم

  

   وار آمدم به زنهارتبنده

  کارتيکه ندارم سالح پ         وار آمدم به زنهارت بنده

   دگربارتشوم یمعتقد م         که دل ندهم شوم ی ممتفق

  دارتي خری مفلسنيمن بد       ستي تو نی روی را بهایمشتر

  ارتيکه بپوشم ز چشم اغ       ستي هست و اقتدارم نرتميغ

   بارتکشم ی نفس و مکشم یم       فيتم چو مور ضع طاقی چه بگر

  که مخلص شود گرفتارت         یديچي چنان در کمند پنه

  حذر از چشم مست خون خوارت        گفتم دمتي هم اول که دمن

  دارتي فراق دنديتا نب        تو برنکند ی که بدي شادهيد
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   و ما طلبکارتزانيتو گر        و دوستان مشتاق ی ملولتو

   به چشم سحارتیکه ببست       خواب ندي خواب ب بهی سعدچشم

  داري بیها چه غم از چشم       هر دو چشم خواب آلود ني بدتو

  

   عبارتنيري از لب شمپندار

   مرارتی بدي حاصل آیکه کام       عبارت نيري از لب شمپندار

   و سود باشد در تجارتانيز        دوستداران اني افتد مفراق

   دوستانش ده بشارتگريبه د       کشته دوست یني را چون ببیکي

   بصارتیکه بادل باشد اال ب       کس در عهد حسنت چي هندانم

   اشارتيی گوکند یبه کشتن م         زي آن گوشه چشم دالومرا

   نباشد روز غارتیخداترس       افتد ی آن حلوا به دست صوفگر

   حرارتسوزد ی نمراهنيکه پ       دارم درون عاشقان را عجب

   از حقارتدستي ناپدیکه سعد       انداخت هي سا دوست چندانجمال

  

  زتي به ساق فتنه انگی ساقی ایها برد  دلچه

  زتي بر زنخدان دالوی بوسه چندغايدر   زتي به ساق فتنه انگی ساقی ایها برد  دلچه

  زتي خون ریها سپر انداخت عقل از دست ناوک   ی غمزه از هر سو نهان انداختن تا کخدنگ

  زتيفغان از قهر لطف اندود و زهر شکرآم     يی و بربايیو بنما یزي و بگریزيبرآم

  زتي ملک پروی گر بدادیبر او شکرانه بود   در سخن گفتن یدي بدنيري ار شنتيري شلب

  زتي شهرآشوب و چشم فتنه انگیاگر نه رو   ی برآسودی چندکي از فتنه و آشوب جهان

  زتيدر آغوش مستان سحرخ دست نديچو ب   یاري هشی را سوی رغبت کجا ماند کسدگر

  زتي زهد و پرهردي شراب صرف و دم درکش که با مستان مجلس درنگی سعدی درکش ادمادم

  

   تو حرامست به خلوت نشستیب

   بستی روني بود در به چنفيح       تو حرامست به خلوت نشست یب

   به دستدياي بازنیگر بهل       دولت چو به دست اوفتاد دامن

   بخستشمي چه نمک بود که رنيو       ختيم بر چه نظر بود که خوننيا
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  وان که درآمد به کمندت نجست       نخاست رتي به تفتادي که بهر

   به شستیمرغ به دام آمد و ماه       مي شددي باره مقکي به تو ما

   نشستی و به کنجديعقل بال د     ختي گری قفا خورد و به راهصبر

  ستعهد محبت نتوانم شک         دي مذلت بتوانم کشبار

   وجودت نتوان گفت هستشيپ       که هست از وجود زي نی رمقنيو

  سجده صورت نکند بت پرست       برد ی اگر راه به معنهرگز

   شود از عشق مست یهر که چو سعد         خمرش نکند آرزو یمست

  

   تو مستیام به بو  تو آشفتهی به موچنان

  ز هر چه در دو عالم هست خبر استميکه ن     تو مست یام به بو  تو آشفتهی به موچنان

   بشکستی آزریها  من همه بتليخل     باشد ی بر نمدهي کسم دی به رودگر

   بستاني بر آشنادي نشایدر سرا     الي ز دست خباشدم ی خواب نممجال

  ام نخواهم جست من از کمند تو تا زنده      ستي قفس طلبد هر کجا گرفتاردر

   متعلق شد از هزار برستینببه جا       ستيکي بند ی دولت آنم که پاغالم

   خستی حکم توام گر تنم بخواهرياس     سوخت ی امر توام گر دلم بخواهعيمط

   ز بامداد الستی که خورده بود میکس       دي به هوش بازآامتي شام قنماز

   مستی و عارفان ز ساقیمعاشران ز م     به خود مشغول گراني من به تو و دنگاه

   اهل نشستاني مزديها که بخ چه فتنه     ینيش ننی تو سرو خرامان ز پااگر

   از شستري من از دست رفت و تاريکه اخت      دي مکنحتمي و بزرگان نصبرادران

  وستي دگر پکي شود چون به ليکه قطره س       ی سعددهي ز باران ددي کنحذر

   سخن که بخواهند برد دست به دستنيدر ا     بود غي دری نام تو بردن ولخوشست

  

   نگار سرمستیا ی آمدريد

   دامن از دستميزودت نده       نگار سرمست یا ی آمدريد

   بازننشستميچندان که زد         ري آتش عشقت آب تدببر

   بستتوان ی تو در نمیوز رو       تافت توان ی تو سر نمی رواز

   اوفتاده در شستیچون ماه        ستي تو راه رفتنم نشي پاز
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  ان که بشکستبس توبه صالح         لب شکردهانان یسودا

   درخت قامتت پستشيدر پ         ی سرو بلند بوستانیا

  وستي که با تو پیآسوده تن       دي که از تو ببری کسچارهيب

  وز قتل خطا چه غم خورد مست      ختي به کرشمه خون من رچشمت

   جستتوان ی نمیتا جان دار         اني ز کمند خوبرویسعد

   دگر هست ی دری چه کنگريد         در آستانش ی سر ننهور

  

   هستی گفتن آن کس را دلدينشا

   صورت دل از دستنيکه ننهد بر چن       هست ی گفتن آن کس را دلدينشا

   رستتوان ی کز کمندش مینه خصم      گفت توان ی که با او می منظوربه

   با مستزندياوي نارانيکه هش       زي دل گفتم ز چشمانش بپرهبه

   و بشکستديچيبر برپکه دست ص       یني مخضوبش نبسرانگشتان

   آسوده بنشستتوان ینه با او م     خاست توان ی آزاد از سرش بر منه

   هستیا  کشتهدياي بیو گر خون       ستي نی آتشی رود بی دوداگر

   دوستان بستی در به رودينشا       خواب دمي در نظر چون آالشيخ

   دل درمندگان خستديبا ینم       سوخت چارگاني خرمن بدينشا

  وستي پستيبا یبه اول خود نم       دني نتوان بریوست آخر دبه

   رفته از شستري باز تدياين       ی رفته سعدروني از دست بیدل

  

   ماستی مرادی دوست بی مراد تو ااگر

   دگرباره من نخواهم خواستشيمراد خو     ماست ی مرادی دوست بی مراد تو ااگر

  ردن خالف مذهب ماست تو کیخالف را     شي از بر خوی ور برانی قبول کناگر

   رضاستني نکند چون نظر به عیتفاوت     مي دوستان کرشي و هنر پبي عانيم

   که مراستی نباشد ارادتريخلل پذ      که تو را بود اگر مبدل شد یتيعنا

   دوست رواستیکه هر چه دوست پسندد به جا     آزردن ی دل نخواهی به هر چه کنمرا

   و مجنون محبتست و صفاستیلي لانيم     عرب اني عداوت و جنگست در ماگر

   برجاستی عاشق و معشوق دوستانيم       اني افتد به قول بدگوی دشمنهزار
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   هزار جامه قباستشيکه در محبت رو       قامت آن لعبت قباپوشم غالم

   خاستتوانم یچرا که از سر جان بر نم      ساعت کي او نشست ی بتوانم ینم

  گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست     ی در نظر و شوق همچنان باقجمال

  و گر کنند مالمت نه بر من تنهاست     ستي از مالمت نشهي به عشق تو اندمرا

   به سرو ماند راستديضرورتست که گو     ندي شخص دلستان بني که چنی آدمهر

   که خطاستني مگو چنگريخطا نباشد د     نظر خطا باشد ی خوبان گفتی روبه

   دواستدي امرسد یکه گر چه رنج به جان م     را یست سعد با غم هجران دوخوشست

   رحمت فرداستدياز آن خوشست که ام     شي و زحمت امروز بر دل دروبال

  

   گل و بانگ مرغ برخاستیبو

  هنگام نشاط و روز صحراست       گل و بانگ مرغ برخاست یبو

  اراستينقاش صبا چمن ب         فشاندي خزان ورق بفراش

   تفرج آن جاستيیهر جا که تو       ستيستان ن را سر باغ و بوما

   نظر که ما راستني نه استينه        خوبان ی نظر به رونديگو

  داستي پنهيچون آب در آبگ       چون ی تو سر صنع بی رودر

   بجز راستندتيتا چشم نب         برآرم شتني چپ خوچشم

   نگرفت سنگ خاراستیدر و         که مهر مهرت يی آدمهر

   سوداستگي دريآتش که به ز      ن بسوزد  تر و خشک میروز

   داناستی خالف رانديگو         ی سعدحساب ی بدنينال

  استيآسوده که بر کنار در         ورطه ما خبر ندارد از

  

   پسر که برخاستني ارود ی مخوش

   راسترود ی که مني چنستيسرو     پسر که برخاست ني ارود ی مخوش

  ل داناست کمند عقسوشيگ         کمان قتل عاشق ابروش

   و باالستري که هست زنديگو         اگر در اسالم ني چنیباال

   که هزار فتنه برخاستنيبنش         زاني آتش خرمن عزیا

  غماستي شرع ببر که خانه یب       جرم بکش که بنده مملوک یب
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  خارت بخورم که خار خرماست       بکشم که درد داروست دردت

  باستيتو ز با کيزشتست ول         خلق بودن ی نماانگشت

   که بر ماستیسهلست مالمت         که سالمت تو باشد ديبا

  خواست ی می منزلت از خدانيو       ی سعدختي در قدم تو رجان

   بار بگو که کشته ماست کي         ابدي اتي که دگر حیخواه

  

   فتنه که برخاستني چنميدي نشنگريد

  اراستيزار باز خانه برون آمد و با     فتنه که برخاست ني چنميدي نشنگريد

  باستي که چه مطبوع و چه زديايدر وصف ن     نيري وهم نگنجد که چه دلبند و چه شدر

   که بازوش تواناستدستياز زخم پد     و طاقت و آرام رود ی مني و دل و دصبر

   از چپ و از راستنگرند یتا صنع خدا م     مپوش از زن و از مرد ی بهر خدا رواز

  ناستيمدهوش نماند نتوان گفت که ب    چون یت ب و در قدرندي که تو را بیچشم

  از بارخدا به ز تو حاجت نتوان خواست     و فردوس چه باشد دي به چه کار آايدن

   درد نپندارم از آن من تنهاستنيکا     نباشد بي من از دست غمت عاديفر

   نبود چاره مداراستارايچون زهره و      مي چه سازمي تو نسازی جور و جفابا

  وز دست شما زهر نه زهرست که حلواست  شما صبر نه صبرست که زهرست  ی رواز

  استي که مهی تا ز برای ولشستيع     ی کام و دهان و لب و دندان که تو دارآن

   که جرم از طرف ماستميارياقرار ب     یزي خون من و جمله عالم تو برگر

  االست گر سر بنهد ور ننهد دست تو ب       نتواند که نباشد ی تو سعدميتسل

  

   دوست حلقه دام بالستی موسلسله

   ماجراستني فارغ از استي حلقه ننيهر که در ا     دوست حلقه دام بالست ی موسلسله

   نظر صد چو منش خونبهاستکي او دنيد     غيدر ی در نظرش بغي بزنندم به تگر

   نباشد که دوست دوستر از جان ماستفيح     برود جان ما در طلب وصل دوست گر

   ناله زارش گواستليگونه زردش دل     انيعشاق را شرع نخواهد ب یدعو

  عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست     قوت صبرست و عقل زگاري پرههيما

   چه سبب وان چراستنيزهره گفتار نه کا       بند گردن جان در کمند ی پادلشده
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   جفاستی ور تو بنالستيهر چه کند جور ن     ملک وجود حاکم رد و قبول مالک

  کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست     زهر برافکن به جام امي برآر از نغيت

  حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست     به قهر ی به لطف ور بگدازی بنوازگر

  وفاست ی بیعهد فرامش کند مدع     بي حبی به جفااي بي که به جور رقهر

   دعاست نيري گو کز لب شگو همه دشنام   نکوست دي از اخالق دوست هر چه برآیسعد

  

   اهل صفاسترتي دل که صبر سی کن اصبر

  چاره عشق احتمال شرط محبت وفاست   اهل صفاست رتي دل که صبر سی کن اصبر

  گر بزند حاکمست ور بنوازد رواست     رد و قبول هر چه کند پادشاست مالک

   قفاست ازدي امیور چه براند هنوز رو   چه بخواند هنوز دست جزع بر دعاست گر

   کجاستیلي لمهيطاقت مجنون برفت خ     بخاست ی بجست باد بهاریماني برق

   فناستاي کخر دنزياول صبحست خ     محقق خطاست شي عشق پامي از اغفلت

   دوست هر دو جهانش بهاستداري دمه دکي     حاصل دور بقاست زي عزاري صحبت

   مقصود ماستتيهر چه مراد شماست غا     رواست ی دل دوستان گر تو پسنددرد

   تا بنهم چشم راستینه یگر تو قدم م     کند حکم خداوند راست ی چه دعوبنده

   گداستی در همه ملکبي غریدر همه شهر    وفاست قي نه طرني مران کاشمي در خواز

  استيميگر درم ما مسست لطف شما ک     با همه خوفم رجاست دي همه جرمم امبا

  هر که دل دوست جست مصلحت خود نخواست     وصالت چراست لي می اگر عاشقیسعد

  

   آن جاستاري آن بقعه که آرامگه خرم

   آن جاستماري دل بیراحت جان و شفا     آن جاست اري آن بقعه که آرامگه خرم

   آن جاستاريدلم آن جاست که آن دلبر ع   جانم و بس ی صورت بني همی جاني در امن

   آن جاستاري کوکب سی جاست ولنيافلک      مي و دلم آن جاست مقمي جاست سقني اتنم

   آن جاستاري گذر کن که مرا رازي شیسو      یآر ی اگر ميی باد صبا بوی اآخر

  روم آن جا که مرا محرم اسرار آن جاست     غم دل با که خورم مي که گوشي دل پدرد

   دل آن جاست که دلدار آن جاستیکه تماشا       چمن ی دل من به تماشالي منکند

  رخت بربند که منزلگه احرار آن جاست   ستي تو نی جای چه کنرانيزل و منني ایسعد
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   و عقلم به مالمت برخاستدمي ورزعشق

  کان که عاشق شد از او حکم سالمت برخاست     و عقلم به مالمت برخاست دمي ورزعشق

  نتواند ز سر راه مالمت برخاست     به خلوت بنشست ی که با شاهد گلروهر

  که نه اندر عقبش گرد ندامت برخاست     سمند غم عشق تخي که برانگیدي شنکه

   و ناموس کرامت برخاستینام مستور    صالح ناني غالب شد و از گوشه نشعشق

   غرامت برخاستی پاکيسرو آزاد به      کان گلبن خندان بنشست ی گلستاندر

   قد و قامت برخاستني صنوبر به کداماي     صدبرگ ندانم به چه رونق بشکفت گل

   برخاستامتيفتنه بنشست چو برخاست ق     بنشست ی به تکلف بر سعدیزمان ید

  

  ست  نه زلفست و بناگوش که روزست و شبآن

  ست  صنوبر که درخت رطبیوان نه باال  ست   نه زلفست و بناگوش که روزست و شبآن

  ست  و بداند که لبيیمگر اندر سخن آ     دي که در وهم سخندان آستي دهاننه

  ست  عجبی که خامستي نیعجب از سوختگ    گونه که در خلق گرفت ني تو زی روآتش

  ست  که به نوروز نجنبد حطبیاهيهر گ     که عاشق نشود وقت بهار ستي نیآدم

  ست نه که از ناله مرغان چمن در طرب     کز باد صباست ی سرو تو پندارجنبش

  ست مرغ شب تو و کوتاه نظر یکفتاب     نباشد که مرا لي مني را به تو ای کسهر

  ست  طلبیگر چه راهم نه به اندازه پا     آورد اني اندر طلبت عمر به پاخواهم

  ست  و درد فراقش سببکشد یاجلم م   دارد و من در غم دوست ی سببيی قضاهر

  ست  ادبقيگله از دوست به دشمن نه طر     گفت ارمي ی نمگانهي به بشي خوسخن

    قصبی و پرده سعدیدر یزره متو      حال محالست که پنهان ماند ني اکنيل

  

   ماه دوهفته در نقابستآن

   دست در خضابستی حوراي         ماه دوهفته در نقابست آن

   قوس قزح بر آفتابستاي        وسمه بر ابروان دلبند وان

  ز اندازه به درمبر جفا را         اراي ز سر گذشت البيس

   و هزار چشمه آبستیچشم         که از غم تو ما را یبازآ
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  يی نکویکن یهر چند که م         يی و جفا و زشتخویدتن

  جان بر لب و چشم بر خطابست       يی برمت به هر چه گوفرمان

  یدل بر نمک لبت کباب        ی تو از بهشت بابی رویا

   آبستی آتش دل نه جانيو         ی بزنم بر آتش آبگفتم

   خواببرد یچشمم ز غمت نم       تاب اوردي نی از تو کسصبر

   خرابستیچندان که بنا کن       البيه بر ممر س کستي نشک

  لي منظرک النهار و اللیف        لي شهره شهر و فتنه خیا

   دوابستیدر صورت آدم       لي کو نکند به صورتت مهر

   کردمتياقرار به بندگ         دردم ري دلپذی دارویا

   صوابستیچندان که خطا کن       که من از تو برنگردم یدان

  ميريگر چه تو بزرگ و ما حق       ميري اس و ماري چه تو امگر

   دوستان ثوابستیدلدار        ميري و ما فقی چه تو غنگر

   آفتاب پرتوکريمه پ         سرو روان و گلبن نو یا

   نه وقت خوابستني چنیها شب        و بشنو ی و بده بگوبستان

  روزي طالع سعد و بخت فیا       شب خلوتست تا روز امشب

   شمع مکن که ماهتابستاي       وز  ما برافراني به میشمع

  اريدرده به معاشران هش         وار  ی قلندری قدحیساق

   ما نه از شرابستی مستنيکا       بگذار شي به حال خووانهيد

  یبرقست لوامع جوان         ی غرور زندگانبادست

  بشتاب که عمر در شتابست         یتوان ی که می دمابيدر

   ز مردمشود ینم ريخود س        ترحم ی گرسنه گرگ بنيا

  ابستي دور فلک چو آسنيو         زمان مثال گندم یابنا

  يی و قرب جویتا الف زن       يی تو نه مرد وصل اویسعد

  ت سرابسیرو ی ره که تو منيکا       يی چند پورهي تشنه به خیا

  

   تو حل مشکالتستداريد

  صبر از تو خالف ممکناتست         تو حل مشکالتست داريد
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  عنوان کمال حسن ذاتست         عتي صورت بدباچهيد

  اتستي لب چشمه حیگفت       یدي تو خضر اگر بدیها لب

  بردار که کوزه نباتست         کوزه آب نه دهانت بر

   که معجزاتستی بکنیدعو       روز کي تو به سحر غمزه ترسم

  باتستيفحش از دهن تو ط         از قبل تو نوشدارو زهر

  طل صالتستدر شهر که مب       دمي ندی تو صورتی روچون

  ثباتست ی و هر دو بنميب یم       تو و توبه من از عشق عهد

   دولت حسن را زکاتستنيکا         ما کن ی به سوی نگهآخر

   گر جهان فراتستدهيچه فا       اباني تشنه بسوخت در بچون

  جان دادن عاشقان نجاتست          ندارد یستي غم نیسعد

  

   اعتدال تو پستستشي چمن پسرو

   تو بازار آفتاب شکستستیرو     تدال تو پستست  اعشي چمن پسرو

   وجودت چراغ باز نشستستشيپ       فلک با هزار مشعل انجم شمع

   تو مستستیها  چشمزيدر رمضان ن       کند مردم از گناه به شعبان توبه

  مرد ندانم که از کمند تو جستست     یري و شی و مردی همه زورآورنيا

   تو خستستريوان دگر از عاشقان به ت    ت  تو کشتسغي از دوستان به تیکي نيا

   ندارد که دل به مهر نبستستدهيد       مجنون تي حکابرد ی به دل مدهيد

   به دستستاري گو کش اختی کسشيپ      طلب داشتن ز دامن معشوق دست

  هر که ندارد دواب نفس پرستست       تعلق خاطر يی چو تو روحانبا

   در دهان تلخ کبستست شکرشين       که ذوق عشق ندارد ی سعدمنکر

  

   عشق را دگر امروز حالتستمجنون

   ضاللتستگري و دیلي لنيکاسالم د     عشق را دگر امروز حالتست مجنون

   گر آن را ماللتستستي نبي را شکنيا     کند نترشيري را از آن چه که شفرهاد

   وامق رسالتستدهيداند که آب د     عشق ثي که نانوشته بخواند حدعذرا

   داللتستيی ره که برگرفت به جانيکا     غزل گو نگاه دار قي طرني هممطرب
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   چه حالتستی ندانميا ما را که غرقه     بر کنار آب یگذر ی که می مدعیا

   حوالتستزديو او را به خون ما که بر     که ما را به خاک او مي در کجا رونيز

  ست که مقام خجالتکنم یسر بر نم     اهل دل شي پکنمش ی سر قدم نمگر

   بطالتستيیجز سر عشق هر چه بگو    عستي عمر ضای دوست هر چه کنادي جز

   حضور تو کردم اقالتستی که بیعيب      کس نماند چي را دگر معامله با هما

   هزار استمالتستتيدر هر تعنت       دهد ی هميی وفای هر جفات بواز

  لتست جهادي که ره به حق ننمایعلم     او ري لوح دل از نقش غی بشویسعد

  

   من در دهان توستی کاب زندگانیا

   هالک ظاهر من در کمان توستريت     من در دهان توست ی کاب زندگانیا

  در شهر هر که کشته شود در ضمان توست      جمال ني بدی فرونگذاری برقعگر

   شأن توستمي مدح آفتاب نه تعظنيکا       تو نکنم من به آفتاب ی روهيتشب

   حکم از آن توستی و گر نکنیبا ما کن     یرادت نظر به گوشه چشم اکي گر

   سرست که بر آستان توستنيما را هم     ستي و صاحبیاري روز خلق را سر هر

   که در بوستان توستميا دهي به ندنيز       دار وهي درختان مميا دهي داريبس

   گنه از باغبان توسترود ی که میمنع     دست دوستان نرسد باغ را چه جرم گر

   از دل نشان توسترود ی که آن نمینقش     و رفت ها شهي دل آمد از اند دراريبس

   دوست همچنان دل من مهربان توستیا      ی کنی من هزار نوبت اگر دشمنبا

  ت توساني زاغ آشقي ما چه المرغيس     وصل کن ی تمناشي به قدر خویسعد

  

   گل از بوستان توستميهر صبحدم نس

  الحان بلبل از نفس دوستان توست    ست  گل از بوستان تومي صبحدم نسهر

   دهان توستوانيگفتا که آب چشمه ح    بي آن لب جان بخش دلفردي خضر دچون

   که ملک مالحت از آن توستنيقيبودش      اني کمر بسته بر متي به بندگوسفي

   راه که آن جا مکان توستافتيدر دل ن     ی که در نظر آمد به دلبری شاهدهر

   توستنشان ی از دهن بیکو را نشان     یا دهيکوثر شن نشان ز چشمه هرگز

   چون ابروان توستدميهر ماه ماه د       رشک آفتاب جمالت بر آسمان از
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   مگر ز طره عنبرفشان توستيیگو     باد روح پرور از انفاس صبحدم نيا

   توستاني که دست من چو کمر در منميب       اگر ی قبا کنم از خرمرهني پصد

  ت توسهماني ز لبت میا  به بوسهیسعد       یکن یشاق م عیهماني مگفتند

  

   افتادستی کسیاتفاقم به سر کو

   افتادستی چو من کشته بسیکه در آن کو       افتادست ی کسی به سر کواتفاقم

   افتادستیکه هم آواز شما در قفس       به مرغان چمن دي ما برسانخبر

   افتادستیبا نفسکار ما همچو سحر        نفس باد سحر ی دالرام بگو ابه

   افتادستی مگسی که در ونستيانگب       تحمل چه کند گر نکند ی بر پابند

   افتادستیمگر آن کس که به دام هوس     هوس باختن ما نکند بي کس عچيه

   افتادست یکه همه عمر به چوگان کس       آن داند ی حال پراکنده گوايسعد

  

   به رفتار آمدستی سرو بستاناي يی تونيا

   ملک در صورت مردم به گفتار آمدستاي     به رفتار آمدست ی سرو بستاناي يی تونيا

   آمدستداري که در عالم پدنميب یباز م   روزگار ني کز خلق پنهان بود چندی پرآن

   کاروان مشک تاتار آمدستايدوستان      در بوستان دمد ی گل ماي سوزند ی معود

   آمدستواري به چشمم نقش دنميب یمهر چه       اوفتاد يی آشناشي مرا با نقش روتا

   آمدستداري خرنکي ادهد ی میگر به جان     نگار باي آن زی نظر در روکي ساربانا

   گل به بازار آمدستی ساعت که گفتنيخاصه ا     و دردمند ري اسنمي دگر در خانه ننشمن

  ت کار آمدسني که چشم از بهر اميگو یمن هم     یکن ی منشي تو انکار نظر در آفرگر

   دگربار آمدستاي که با دنیني بیا مرده     را شي خواري ی رونمي که گر من بازبوه

   گرفتار آمدستی که در بندمي گویبا کس   آرام جان ی دربندت ارود ی چه بر من مآن

   آمدستاري زخم بسی که بر ونالد یزان هم     در مجلس آزادگان ی همنالد ی که مین

   آمدستداري خوابم اندر چشم بیتا برفت    آلود تو  که بعد از چشم خواب ی نپندارتا

   آمدستاري بر اريتا جهان بودست جور      اري منال از جور ی داری گر همتايسعد

  

   فراق که داند که تا سحر چندستشب
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   که به زندان عشق دربندستیمگر کس     فراق که داند که تا سحر چندست شب

   دوست مانندستیسرو به باالکدام        رمي از غم دل راه بوستان گگرفتم

  وندستي و ما را هنوز پیکه برشکست       مهرگسل اري من که رساند به اميپ

   سوگندستمي تو وان هم عظیبه خاک پا     ستي عزت نقي به جان تو گفتن طرقسم

   آرزومندستدارتي به ددهيهنوز د     و برگرفتن دل ماني با شکستن پکه

  ست  افکندهتي پاري خاک که در زیبه جا    ت  بساط چهره ماستي که بر سر کوايب

   صبر برکندستادي عشق تو بنیبال       بنشاندست دي امخي تو بی رواليخ

   پراکندستی دلتي هر خم موريبه ز   ی کناسي در آن که تو مجموع و گر قعجب

   گل آکندستراهنتيگمان برند که پ     يی که شخص بنمای برهنه نباشاگر

  ها که ز دست تو بر خداوندست چه دست     سودا ني در ا دست رفته نه تنها منمز

   که کوه الوندستني و بر دل من بايب     ستي نی تو کاه برگشي که پاري فراق

   ز دوست خرسندستیگمان برند که سعد     ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق ز

  

  دستي تو ندی که رودهي بر آن دافسوس

  دستي نگريی و بعد از تو به رودهي داي     دستي تو ندی که رودهي بر آن دافسوس

  دستي چرا جامه دروانهيدانند که د       را ی پرنندي نقش بباني مدعگر

  دستي کشمهي نرهي داهياز مشک س     جمالش دي خورشرامني که پستي کآن

  دستي که چرا سنگ بریفرهاد بدان      دي برآتي به سنگی عاقل اگر پایا

  دستي نشننيريآن کس که سخن گفتن ش       فرهاد چارهي نکند بر دل برحمت

  دستي که در بر چو کبوتر نطپستيدل ن     تو در شهر ی دست کمان مهره ابرواز

  دستي نچوهي مني که هرگز کس از اداستيپ     ی که چه مطبوع درختدياي وهم ندر

  دستي پدنهيي در آی تو چون رویدر رو       ی چون الهی قلم قدرت بسر

  دستي ده که محبت نچشیحلوا به کس       تمنا ميدار از تو نري از تو به غما

   دستينشگفت اگرش خانه چشم آب چک      ی همه باران بال بر سر سعدني ابا

  

  دستي لعبت خندان لب لعلت که مزیا

  دستي که گزتي باغ لطافت به رویو     دستي لعبت خندان لب لعلت که مزیا
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  دستي خربزه هرگز نبرني از انتريريش     همه عمر نکردست دي صني از اباتريز

  دستي که سکندر به چه محنت طلبیدان     واني خضر حاللت نکنم چشمه حیا

  دستي که بر جامه چکاهستي توت ساي     سرخست ی ماي یا ختهي ری خون کسآن

  دستيجرم از تو نباشد گنه از بخت رم      یزي و از ما بگریزي جمله برآمبا

  دستي که نديی باغ نگوني کس اچيا هت      فتادي بار بکي به واري که دکستين

  دستي و رسنيريچون عام بدانست که ش       بر بار وهي توقف نکند ماريبس

  دستي سحرش پرده درميو امروز نس     کرد ی در آن هفته دهن باز نمزي نگل

  دستي رود اکنون که تتر جسر بریکشت     ی نرفتشهي از اندی دجله که مرغابدر

  دستي مکگانهي کوزه که بنيما را بس از ا     دگربار ندي آن که فقاع از تو گشارفت

  دستي کشته رها کن که در او گله چرنيو       زن ی دگری در بستان هوایسعد

  

   سخن دوست خوشترسترود ی هر چه ماز

   آشنا نفس روح پرورستغاميپ   سخن دوست خوشترست رود ی هر چه ماز

  گرستي دی و دلم جا جمعانيمن در م     یا دهي شنبي وجود حاضر غاهرگز

  چون هست اگر چراغ نباشد منورست     ري نبود شمع گو بماني که در مشاهد

   دلبرستیصحرا و باغ زنده دالن کو     روزگار به صحرا روند و باغ یابنا

   محقرستیام هنوز که نزل درمانده     که در قدم اندازمش ز شوق روم ی مجان

   مشتاق بر درستدهي که دیدبازآم     کنان ی آن به خشم رفته ما آشتکاش

   ز غمت دود مجمرستزنم ی دم که منيو      ی دلم چو عود بر آتش بسوختجانا

   تو بامداد کنم روز محشرستیور ب     الي توام شب گورست در خی بیها شب

  ورستي چه محتاج زیمعشوق خوبرو       گردن تمام بود نهي عنبرسوتيگ

  شت و وصل هنوزت مصورستهجرت بک     وصل دي امی بستهدهي بالي خیسعد

   محالت که در سرستالي خني از اهاتيه     درازت که در دلست دي امني از ازنهار

  

   دلبرستی روح پرور از آن خوی بونيا

   از آن حوض کوثرستی آب زندگاننيو     دلبرست ی روح پرور از آن خوی بونيا

  پرست مرغ آشنا مگرت نامه در یو     اني باد بوستان مگرت نافه در میا



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ٥٤ 

   منورستیتي کاروان صبح که گاي     دوست مي نساي گذرد ی بهشت میبو

   نامه در چه داشت که عنوان معطرستنيو     ی مشک بونستي قاصد از کدام زمنيا

   خاک عنبرستيی که توني خود در آن زماي      اند   راه باد عود در آتش نهادهبر

   چو مسمار بر درستدهيکاصحاب را دو د      و حلقه بر در رندان شوق زن بازآ

  چون گوش روزه دار بر اهللا اکبرست       دواري که در فراق تو چشم امبازآ

   روز محشرستگذرد ی تو می که بیروز     روزگار ميگذران ی که چون همیدان

   و صبر کمترستشتريهر روز عشق ب     مي دوا کنی عشق را به صبورميگفت

   برابرستیر حجاب و معان دداريد     و اخالق در نظر بي ز چشم غاصورت

   که قصه ما کار دفترستميکوته کن     عشق ثي چند بگنجد حدزي نامه ندر

   سخنش همچنان ترستوهيسوزان و م     به برق شوق ی سعدهي درخت بادهمچون

  وز سوز غافلند که در جان مجمرست     عود ی به بوفاني خوشست وقت حریآر

  

   و دوستان هنرستاراني بيع

  سخن دشمنان نه معتبرست      وستان هنرست  و داراني بيع

   برادر که نقش بر حجرستیا       مهر از درون ما نرود مهر

  فترستي از آن لطميهر چه گو       توان گفت در لطافت دوست چه

   قمرستاينتوان گفت شمس        و دل ماست دهي که منظور دآن

   برادر که حال ما دگرستیا       گو به حال خود باشد ی کسهر

   ز بلبل سحرستبتيچه نص       همه شب یا  در خواب بوده کهتو

  ثمرست ی درخت بقتيدر حق       ستي نی را که جان معنیآدم

   و در نظرستبستي ما غااري         مي پراکندگان مجموعما

   ترستشهيبرگ چشمان ما هم       به زمان شود ی تر خشک مبرگ

   مختصرستکيشرم دارم که ن       اري صحبت ی فدانيري شجان

   قدرستنيحد امکان ما هم       کي قدر دون قدر اوست ولنيا

   برادر که عشق پرده درستیا       دي پوشتوان ی بر خود نمپرده

  خبرست ی بافتستيتا خبر        از بارگاه قربت دوست یسعد

  تا خداوندگار را چه سرست       به طوع ميا  نهادهنکي سر اما
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   را نتوان گفت که صاحب نظرستی کسهر

   دگرستی دگر و نفس پرستیعشقباز   نتوان گفت که صاحب نظرست  رای کسهر

   بشناسد بصرستیاهي ز سیدي سپاي     دي و سپاهستي سندي هر آن چشم که بنه

   مرو کفت پروانه پرستکيگو به نزد     که در آتش عشقش نبود طاقت سوز هر

  خبرستخبر از دوست ندارد که ز خود با      ستي من از دوست بنالم نفسم صادق نگر

   شود ور نه همان جانورستی خویآدم     صورت اگر دفع کند شهوت نفس یآدم

  ترست  از آن تشنهی دوست که مستسقیبده ا   و چه تلخ نيري از دست دالرام چه ششربت

   شکرستيیهرچ از آن تلخترم گر تو بگو     نکنم ی خود از عشق لبت فهم سخن ممن

   سپرستغتي من و تانيخصم آنم که م     ستي نی با تو مرا خصمی بزنغمي به تور

   که به دست تو بود تاج سرستيیبند پا     بند نخواهم به درآمد همه عمر ني از امن

   خطرستايترک لل نتوان گفت که در    به جفا نگسلد از دامن دوست ی سعددست

  

  ارستي من از فراق اديفر

  و افغان من از غم نگارست         ارستي من از فراق اديفر

  رخساره من به خون نگارست       ني چو ماه آن نگاری رویب

   روانه در کنارستدهياز د         جگرم ز فرقت تو خون

  قرارست یجانم ز فراق ب       دل من ز حد گذشتست درد

  دارستيآوخ که جهان نه پا       ستي نی را ز غم من آگهکس

   فکارستیزان جان و دلم هم         دست زمانه در عذابم از

   و غم نه برقرارست یچون شاد       از دوست تي شکای چه کنیسعد

  

   خوشست و بر اثر خواب خوشترستچشمت

  طعم دهانت از شکر ناب خوشترست   خوشست و بر اثر خواب خوشترست چشمت

   خوشترسترابيکز خنده شکوفه س     یکن ی که منيري از آن تبسم شزنهار

  مهتاب خوشترست که ستيحاجت به شمع ن     تو گفتم که برکنم ی روشي به پیشمع

   تو از خواب خوشترستیامشب نظر به رو    زمان کي خواب خوشم بود ی آرزودوش
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   خارپشت ز سنجاب خوشترستمختيک     خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست در

   آتشم از آب خوشترستیرفتن به رو     به لطف مي بحر آتش اگر خوانی سوزان

  مگو که چشم در احباب خوشترستبا من      آب روان و سبزه و صحرا و الله زار ز

  از دست خود بده که ز جالب خوشترست      ی تندخوباني مده به دست رقزهرم

  خلوت خوشست و صحبت اصحاب خوشترست     رود ی دگر به گوشه وحدت نمیسعد

   از آن باب خوشترستيیهمچون بهشت گو     ی که برکنني کتاب نگارني باب از اهر

  

  شترست خوی خوشست و بر طرف جوعشرت

   خوشترستی بر سماع بلبل خوشگویم   خوشترست ی خوشست و بر طرف جوعشرت

   خوشترستی سمن بواري در کنار ین     بر کنار سمن زار خواب صبح شستيع

   خوشترستی خودروقيبر بستر شقا       بامداد ني از خمار باده نوشخواب

  وشترست خی وفاجوني همنشیدر رو   ی از جمال دوست به صحرا مکن که رویرو

   خوشترستی همدم خوش خوثيما را حد     گو مباش ی چنگ و مطرب خوشگوآواز

   خوشترستی شاهد گلرونيبر عارض     شاهدست سبزه بر اطراف گلستان گر

   خوشترستی زره مواريمفتول زلف      ري گشته گی باد زره رومي از نسآب

   خوشترستی کونيما را مقام بر سر ا     چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش گو

   خوشترست ی کام دل به تکاپوليتحص     اري تو قدر ی جفا نبرده چه دانیسعد

  

   که از سرو روان قد تو چاالکترستیا

   تو طربناکترستی تو ز رویدل به رو     که از سرو روان قد تو چاالکترست یا

   تو ناباکترستزيکه نه از غمزه خون ر     شمي از حربه خون خوار اجل ننددگر

   تو چاالکترستیبايباز بر قامت ز    همه وقت یودست مرا کسوت معن بچست

  دامن دوست بحمداهللا از آن پاکترست     پاک مرا دشمن اگر طعنه زند نظر

  پرده صبر من از دامن گل چاکترست     تو در باغ لطافت بشکفت ی گل روتا

  ت که به صد منزلت از خاک درت خاکترس      ی نه اگر بخرامی سعددهي بر دیپا

  

   که عاشق و صابر بود مگر سنگستیدل
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   هزار فرسنگستیز عشق تا به صبور     که عاشق و صابر بود مگر سنگست یدل

   بر سنگستنهيکه توبه در ره عشق آبگ       دي مکنحتمي نصقتي طربرادران

   عاشقان ننگستني در دی نامکيکه ن     شراب و سماع دميبا ی بخفته نمدگر

   و گوش بر چنگستیمرا که چشم به ساق     نميحت ب چه مصلاي شنوم تي تربچه

   که باد در چنگستغاي و درميا گرفته       صبا مي دامن نسی کسادگاري به

   اگر جنگستمي که ما سپر انداختايب     غامي پبرد ی خشم رفته ما را که مبه

   جهان بر وجود ما تنگستیفراخنا    ات   مشاهدهی که بی چنان که توانبکش

   چون رود که خودرنگست ی از حبشیاهيس     عشق دي فرونشویسعد از دل مالمت

  

   در گلستی سرو بوستانیپا

   در دلستی معنیسرو ما را پا       در گلست ی سرو بوستانیپا

   و فالش مقبلستمونيطالعش م     اوفتاد ی که چشمش بر چنان روهر

  حاصلست ی زدن بايخشت بر در       کنند ی محتي نصکخواهانمين

   بر ساحلستزند یوان که شنعت م       ميا به گرداب اندر برادر میا

   باطلستیعقل را با عشق دعو       را بر صبر قوت غالبست شوق

   ندارد غافلستیوان که معشوق       کنند ی عاشق به غفلت منسبت

  جان به جانان همچنان مستعجلست       تشنه مستعجل به آب ی باشدهيد

   عشق اول منزلستقيطردر        جاه و مال و ترک نام و ننگ بذل

   مشکلستیسهل باشد زندگان       دربند دوست ی طالبردي بمگر

   که جانان قاتلستدياسايجان ب   ستيگر ی و خوش خوش مگفت ی میعاشق

  خلق مجنونند و مجنون عاقلست       عاشقان ی راکي نزدايسعد

  

   خوبان برگرفتن مشکلستداري از ددهيد

  حاصلست ی بکند ی محتي نصنيهر که ما را ا    ت  خوبان برگرفتن مشکلسداري از ددهيد

   صباح مقبلستدني او دیبامدادان رو   در دلست ی گر هزارت وحشت از وباي زاري

  چون ملک محبوس در زندان چاه بابلست     چارگاني که در چاه زنخدانش دل بآن

   که کردم باطلستی که هر دعوميگو یباز م   ی کردمیزگاري پرهی من دعوني از اشيپ
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   عاجلستی شفایريگ یچون ز دست دوست م     خردمندان اگر چه قاتلست کي نزدزهر

   در گلستمي که پادميدوستان معذور دار   دوست ی نهاد از کوارمي ی نمروني قدم بمن

   عاقلستيیترک جان نتوان گرفتن تا تو گو     همه فرزانگان ندمي گووانهي تا دباش

   غافلستی ز معننديب ی صورت همنياو هم  ست  نظر در صورت خوبان خطاديگو ی که مآن

   بار بر پشتند و ما را بر دلستانيچارپا   آهسته ران کرام جان در محملست ساربان

   منزلستنيري جان شانيهمچنانش در م   ما و دوست اني به صد منزل فراق افتد مگر

  ست  شد خو باز کردن مشکلوندي چون پکيل     ی آسانست با هر کس گرفتن دوستیسعد

  

  لستي از دست خوبان سلسبشراب

  لستي سبخوارانيو گر خود خون م       لستي از دست خوبان سلسبشراب

  لستي که خرما بر نخنميب یهم       ستي چی رطب را چاشندانم ینم

  لستي کحيینه سرمست آن به جادو     بستي خضی وسمست آن به دلبندنه

  لستيتنه در حنا که در خون ق       بشي صاحب دل فرسرانگشتان

  لستي رحیکه ما را بند بر پا       دي کاروان محمل برانی ااال

  لستي طویليکه بر مجنون رود ل       یلي لی آن شب در فراق روهر

  لستي را نپرسد چند مابانيب       مشتاق ی پادواند ی مکمندش

  لستي پی پاريو گر خود ره به ز       دي رفت بازاني مور افتان و خچو

  لستي بخفشانديمحب ار سر ن      فشاند  بری آن جا که دستبيحب

  لستي جمدي آحي گر قبشانيو ز ا       مي شرمساردي ما گر طاعت آز

  لستيبد ی شاهد ما بکنيول       اراني و رندي دوستان گليبد

  لستي قال و قگريسخن عشقست و د     ی از عشق سعدی مگوروني بسخن

  

   و درهمستشاني پراري چو زلف کارم

   دلدار پرخمستیپشتم به سان ابرو     و درهمست انشي پراري چو زلف کارم

   دور خرمستني که در ای کسی شادنيا     ز خون دلم نوش کرد و گفت ی شربتغم

   زمانه دل شادمان کمستني خود در ااي       دل منست گرفتار در غمان تنها

  انصاف ملک عالم عشقش مسلمست     ی دل من داد هر غمدهد ی سان که منيز
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   که همه روزه با نمستني چه جاست اايآ     تو در چشم من چه گفت ی روالي خیدان

   محرمستزي شب بپرس که او نرهياز ت     تو حال من ی چو روز روشن دانیخواه

   من و غمستاني که مني چنني ایونديپ       و دلبرم ی منستاني می کاشکیا

  

   همدمستاراني بهشت صحبت اراي

   نامتناسب جهنمستاري داريد     همدمست اراني بهشت صحبت اراي

   جهان حاصل آن دمستاتي کز حابيدر     ی برآوریزي دم که در حضور عزهر

   را که صورت فرزند آدمستويبس د   ستي هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمنه

   دگر حشو عالمستستي لطف صورتاي      یرتي که در او حسن سی آدمآنست

   موافق که در همستاري یدو روجز بر     ام   حسد نبرده و حسرت نخوردههرگز

   محرمستشاني بر اعي خوش ربیبو     روند ی که در بهار به صحرا نمآنان

   محکمستکيپندش مده که جهل در او ن   خوب ی بدوزد ز رودهي سنگ دل که دوان

   محرمستاريور هست در مجاورت        در همه عالم به اتفاق ستي نآرام

   مرهمستنندي دوستان که ببداريد     اهل دل شي از ررود ی خون تازه مگر

   مقدمستیزي بر همه چقي رفکنيل   في و تن شرزستي خوشست و مال عزايدن

   دوست همه روزه خرمستی به رویسعد     مال همه ساله تنگ دل ی براممسک

  

  ام خرقه حرامست  زدهی من که صبوحبر

  مست راه خرابات کدااني مجلسیا    ام خرقه حرامست   زدهی من که صبوحبر

   چهره تمامستی ماه پریما را غمت ا     گرفتند شي پيی کس به جهان خرمهر

  امستي بر سرو قینيکان جا که تو بنش       ميني بنشی سروهي که در سازيبرخ

  وان خال بناگوش مگر دانه دامست     سوستي دل صاحب نظرانت خم گدام

   نه حرامستیهشتگر باده خورم خمر ب   وقت ني در ای جاني به چنیفي چون تو حربا

   که جامستندازيدر مجلس ما سنگ م       که زنهار ديي محتسب شهر بگوبا

  تا خلق ندانند که معشوقه چه نامست     که مرا کشت مي نگذارد که بگورتيغ

   که خامستستيوان را خبر از آتش ما ن      ی سوز نهانني در امي که بپختدردا

   همه کامستیني نظر دوست نشچون در     که در کام نهنگان شهي مبر اندیسعد



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ٦٠ 

  

   شب ما روز روشنستی به راستامشب

   رغم دشمنستی وصال دوست علديع     شب ما روز روشنست ی به راستامشب

   الدنستی بواي نکهت دهان تو اي       صبح مي نساي گذرد ی بهشت مباد

  چشمم که در سرست و روانم که در تنست     زتري نباشد از تن و جانت عزهرگز

  تا خاطرم معلق آن گوش و گردنست    هم به خدمت و گوشت کنم به قول  نگردن

   بود آن جا که خرمنستنيناچار خوشه چ      ري وامگشي ز دروهي پادشاه سایا

  عالم به چشم تنگ دالن چشم سوزنست     ستي از تو در جهان فراخم مجال ندور

  منست متعلق به دارود یهر جا که م     نتواند که دست شوق ختني گرعاشق

  زنستيداند شکر که دفع مگس بادب     بي رقی از خانه برود ی به در نمنيريش

   گاو دهلزنستتيبا من همان حکا     و سرزنش اهل روزگار بي رقجور

  منستي نشیکان شاهباز را دل سعد       شکار ني بددي شاه را حسد آبازان

  نستي مبی بپوشنهيهرچ آن به آبگ       عشق ثي چند بپوشد حدقي رققلب

  

   باد بهار بوستانستنيا

   وصال دوستانستی بواي         باد بهار بوستانست نيا

   دلستانستی خط رويیگو        ني خط نگارني ابرد ی مدل

  انستي که وقت آشیبازآ         مرغ به دام دل گرفتار یا

   که سوز من نهانستنستيا       ميگداز ی من و شمع مها شب

  نظر بر آستانستبر راه و        همه روز از انتظارت گوشم

   کاروانستی که دراميگو         ديآ ی می بانگ مذنور

   همانستی که دوستیبازآ       ی که کردی آن همه دشمنبا

  سرپنجه صبر ناتوانست         قوت بازوان عشقت با

   جسم و جانستاني مقيتفر         دوستان دمساز یزاريب

  انستي بی دوستیبر دعو         ی دردناک سعددنينال

   دخانست رود ی حبر که منيو        درانداخت  قلم ی بنآتش
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   از آن بنانستفي خط شرنيا

   از آن دهانستثي نقل حدنيو       از آن بنانست في خط شرنيا

   مهربانستارياز ساحت          يی آشناري عبی بونيا

   که سر گالبدانستیگفت         از سر نامه برگرفتم مهر

  نستايکش نافه مشک در م        ختن بود ی مگر آهوقاصد

  استي بتي خود چه کفانيو       فستي خود چه عبارت لطنيا

  کز منطق آن شکرفشانست       نيري شثي حدني شد امعلوم

  کز جانب ماه آسمانست       انداخت دي نشاني خط به زمنيا

   جاودانستشي نه عشي عنيکا         ی برود روان سعدیروز

  از تن برود سخن روانست       تن او که چون روانش خرم

  

   کاروانستشي آن که پستي روچه

   به دست ساروانستیمگر شمع      کاروانست شي آن که پستي روچه

  که بر باد صبا تختش روانست       ی در عماريی گومانستيسل

  بدان ماند که ماه آسمانست         ی بر بلندکري ماه پجمال

  انستي کفتابش در میچو برج       در جوف محمل ی صورتیبهشت

  بانستي ساري به زیديکه خورش       نندي ب طرفهني عقل اخداوندان

  انستي رخ در نقاب پرنیپر       غي در آب و مهر در ملوفري نچو

   بار آن که در برقع نهانستکيبه        کار من برقع برانداخت ی روز

   از او بار گرانستشيکه بر من ب       گرفت از من به رفتار یشي پشتر

  ل نامهربانست دنيکه آن سنگ       ماني سست پی اندک وفایزه

   ما و عهد ما همانستیوفا       بود ني با ما همی را گر دوستتو

  که عهد وصل را آخرزمانست       ی ساربان آخر زمانی ابدار

   پاداش آنستني که ایبر سعد       و با ما غدر کردند مي کردوفا

  نه وقت پنجه کردن با جوانست         یري پاني که در پایندانست

  

   آسانستدي آ اگر بر منی سختهزار
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   و ارادت هزار چندانستیکه دوست     آسانست دي اگر بر من آی سختهزار

  حانستيکه خار دشت محبت گلست و ر     طالب دوست ی دراز نباشد به پاسفر

   درمانستستي داغ نیو گر تو داغ نه     تستي تربستي جور نی تو جور کناگر

  ن کنم که فرمانستمخالفت نکنم آ     ختي ری که گر خون دل بخواهی آبرونه

  که دل به دست تو دادن خالف در جانست     را اني صواب گودي عقل من عجب آز

  گرم قرار نباشد که داغ هجرانست    ام نه عجب   از کنار تو دور افتادهمن

  شانستيکه در کنار تو خسبد چرا پر     در آن سر زلف معنبر مفتول عجب

   دواب و انسانستاني که میتفاوت       ی که ندانند حظ روحانیجماعت

   زنخدان و نار پستانستبينظر به س     را ی برند که در باغ عشق سعدگمان

   خردمند عذر نادانستشيکه جهل پ       تري خاموش بودن اولنهي هرآمرا

  که هر چه نقل کنند از بشر در امکانست       هاي و ال ازکی نفسی ما ابرو

  

   منستاري زلف ی سحر بومي نسمگر

   منستقرار یکه راحت دل رنجور ب     منست اري زلف ی بو سحرمي نسمگر

   که در کنار منستنميگرش به خواب بب    خواب درنرود چشم بخت من همه عمر به

   با دوستان نه کار منستقهيبه جان مضا      که قصد جان دارد نمي بنهي معااگر

  ست درخور امکان و اقتدار منکيول   زي آن که نه درخورد اوست جان عزقتيحق

   منستاري دوست مقدم بر اختیرضا      کني معاملت لني منست ااري اختنه

   که غمگسار منستميهنوز بنده او     او بر دل ی هزار غمست از جفااگر

   منست بار منستاريبرو که هر که نه        گنجد ی در نمري خلوت ما غدرون

  له زار منست دوست گلستان و الاديکه      دل من رود ی الله زار و گلستان نمبه

   منستدواري امنيدلت نسوخت که مسک     بسوخت در طلبت ی دل سعدستمگرا

   منستاري نکند چون مراد یتفاوت     من ی مرادی بنستي گر مراد تو او

  

   من مپرس که در دست او دلت چونستز

  هاش در خونست ازو بپرس که انگشت    من مپرس که در دست او دلت چونست ز

   چونستدگانيکه اندرون جراحت رس    ست را چه خبر  کنم تندرثي گر حدو



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ٦٣ 

   که مجنونستیا چارهي بیفتاده در پ       نکند ی نگاه میلي حسن طلعت لبه

  رونستي بالي کز خی کساليمرا خ     در سرست هر کس را ی کسی رواليخ

  مونستي تو فال میکه بامداد به رو     يی کز درش تو بازآی روز کسخجسته

  به ترک عشق تو گفتن نه طبع موزونست  قد خوش که تو راست  موزون و لي شمانيچن

   ارادت افزونستيیمرا به هر چه تو گو     به مالمت ز عشق برگردد ی کساگر

  گونستي که چشم و دهان تو مست و مايب     دي مخوری ز دست می پادشاه منادنه

  ستحوني کنار جيی تو گودهياز آب د     از آن روز کز تو دور افتاد ی سعدکنار

  

  نستي همه مهر و با منش کبا

  نستيچه کنم حظ بخت من ا       نستي همه مهر و با منش کبا

  نستيمي که سیپنجه با ساعد        ی نفس تا دگر نکنی اديشا

  نستيهر که را چشم مصلحت ب         ی جاندي تا نبی پاننهد

  نستيطفل نادان و مار رنگ        و چنبر عشق رکاني زمثل

  نستيمگر آن شب که گور بال         فراق سر ننهد دردمند

  نستي نوبت نخستنيکه نه ا       دي گو بر هالک من مکنهيگر

  نستيکه محبت هزار چند       جور ني احتمال چندالزمست

  نستيرياعتقاد من آن که ش        ی هزارم جواب تلخ دهگر

  نستيچون کمندش گرفت مسک        در کمند آرد ري اگر شمرد

  نستيچاره با سخت بازوان ا         درده یستي تن به نايسعد

  

  نستي جوان دارد آن که با تو قربخت

  نستي نگردد که در بهشت برريپ     نستي جوان دارد آن که با تو قربخت

  نستي که قبله چنیگر تو اشارت کن       از آن جانبم نماز نباشد گريد

  نستي شعاع جباي مهيبر در آن خ        آفتاب نهادست شي پیا نهيآ

  نستيعشق نخواهد شدن که نقش نگ       ندي لوح فکر بشو همه عالم زگر

  نستي گوشه نشیگوشه چشمت بال     ستي نیا دهي گرفتم ز خلق و فاگوشه

  نستي بازپسميزن ی میگر نفس     مي تو صبوری که بی نه تصور کنتا
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  نستيبانگ برآمد که غارت دل و د     تو هر جا که طبل عشق فروکوفت حسن

  نستي زمی که ملک رونمي تو بیرو     و اسباب یي و زرم گو مباش و دنميس

  نستيزهر مذابم بده که ماء مع     ردي صادق به زخم دوست نمعاشق

  تنسي رود ضالل مبگريگر ره د     تو دانست شي پس که راه پني از ایسعد

  

  نستي که رفتست ادستي سرو شنیگر کس

  نستيميش س صنوبر که بناگوش و براي    نستي که رفتست ادستي سرو شنی کسگر

  نستيکه بلند از نظر مردم کوته ب     ی به صورت که تو معلوم کنستي بلندنه

  نستي که بر بالستي نی کار سریعاشق     هاتي هدي در عهد تو در چشم من آخواب

  نستيوان چه در خواب نشد چشم من و پرو     گذشت مهي آرام گرفتند و شب از نهمه

  نستي دني بازنگردم که مرا انيمن از ا    گرفتم که نظر بر رخ خوبان کفرست خود

  نستيخاصه اکنون که بهار آمد و فرورد     رندي آنست که مردم ره صحرا گوقت

  نستي که حورالعندي همه گوقيتا خال     يیبا ی امروز بهشتست و تو در مچمن

  نستي که صد چندمي نگفتچيهمچنان ه     او تي در اوصاف کمالمي چه گفتهر

  نستيبا کبوتر نکند پنجه که با شاه     کرد ی تو با سعدنيمي چه سرپنجه سآن

  نسيري از بس که سخن شدهد یزحمتم م     که مگس سمي دگر شعر نخواهم که نومن

  

   خوستکي پارسا و نی و خوبی خردمندبا

   در اوستی همه معنني کادمي هرگز ندیصورت   خوست کي پارسا و نی و خوبی خردمندبا

   چون تو دوستی ورزند باری دوستی هوااي     اري چون تو ی بارشندي اندیاري الي خگر

   معشوق آب جوستشي مهربانان پیآبرو     بوسه خواهم داد آبم گو ببر شي پاخاک

   طبع و خوسترشينادرش باال و رفتن دلپذ   و گفتن فتنه اش ابرو و چشم داري دشاهدش

   که سرگردان چو گوستدانيم ني درایپرس یکه م از   کنم دارشي آن گه وصف دمي به خود بازآتا

   نه پوستدرم ی همراهني که پارمي وفا یب     دوستان کنندم ی مدني درراهني پبيع

   مشک بوستی و هوادبارانيابر مروار    سبزآرنگ و باد گلفشان و آب خوش خاک

   و عاشق اندر جست و جوستی در گفت و گویمدع     گرفتار نظر ی بر سر و صوفربارانيت

   در فروستی به گنجشي سر پادهيکان چنان شور   بداری آمد تو دست از وارياخت که را کنج هر
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   سنگ و سبوستاي سعدی نامکي و نیعاشق   گوش با دشمن مکن ی اگر با دوست دارچشم

  

   هالک شود دوست در محبت دوستبتا

   او در هالک بودن اوستیکه زندگان     هالک شود دوست در محبت دوست بتا

   دوست نکوستیکه هر چه دوست پسندد به جا     سانست کي شيو پ تی جفا و وفامرا

   پوستکي چون دو مغز در یدو روح در بدن     شکم زادست کي به یتي و عشق تو گمرا

   خوستباي زاري الخصوص که از دست یعل     باستي آن چه بر سر آزادگان رود زهر

  لب جوستخالف عادت آن سروها که بر        يی ز دست به دربرد سروباالدلم

   بوستهيگرفته بودم و دستم هنوز غال     نشي که زلفیدمي خواب دوش چنان دبه

   گوستیز دست عشقش و چوگان هنوز در پ     دمي در همه عالم به جان بگردی گوچو

  نظر کنند و ندانند کتشم در توست      یروني آب چشم بني به همیجماعت

   مراد خاطر اوستیطر سعدمراد خا    مراد خود خواهد یني دوست هر که تو بز

  

   درآمد از درم دوستسرمست

  لب خنده زنان چو غنچه در پوست       درآمد از درم دوست سرمست

   اوستنيدر خود به غلط شدم که ا       ني آن رخ نگاردمشي دچون

  کز عطر مشام روح خوش بوست        در خلد باز کردند رضوان

   دوستی فتادمش که ایدر پا         دمي قدمش به سر دوشيپ

  کوستي نه نني ايیزنهار نگو       ی باره به ترک ما بگفتکي

   غم چو شمع ده توستراهنيپ       کتاستي من که دلم چو شمع بر

  در نرگس مست من چه آهوست       به کرشمه گفت با من چشمش

   و بدخوستوفا ی که بنستيا         کني لستييکوي همه نگفتم

   دعاگوست گر چه همه عالمت         ی سعدی دعای نفسبشنو

  

   طالب دوستی دراز نباشد به پاسفر

   که کشته اوستیکه زنده ابدست آدم     طالب دوست ی دراز نباشد به پاسفر

   بدرد پوستشتني جامه که بر خویچه جا     دي چو در سماع آی خورده معنشراب
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   که خصم عربده جوستدي بگوشيبه ترک خو     آن که با رخ منظور ما نظر دارد هر

  که قطره قطره باران چون با هم آمد جوست       ري تو آب چشم فقینشمار تا ريحق

   گوستهدهي کنان بحتي پند نصیچه جا     مشتاق برد ی که کمندش همرود ینم

  از آن بپرس که چوگان از او مپرس که گوست       یني بیا  خاک اوفتادهانهي در مچو

   بکن که نکوستیکن یرواست گر همه بد م     و چون نرسد بندگان مخلص را چرا

   تو بوستی خاک پاشي را پهيکدام غال     راست با وجود تو قدر ی سرو سهکدام

  که دل به غمزه خوبان مده که سنگ و سبوست       دمي بگفت خداوند عقل و نشنیبس

   دوستتي بجز حکادي که نگویبه دوست     را ی دشمن اگر بر سرند سعدهزار

   به صفحه اول مکن که تو بر توستنظر     نبشته قصه عشق ني خوندهي آب دبه

  

   مثل اوستمي که گوديآ ی به چشم در نمکس

  خود به چشم عاشقان صورت نبندد مثل دوست   مثل اوست مي که گوديآ ی به چشم در نمکس

   نامان در خرابات آب جوستکي نیآبرو     کند ی ترک مستورندي که با مستان نشهر

   ز پوستيی تا برون آدي ببایلت مغزاو     را نغلطاند سماع ی خداوندان معنجز

   ز معشوقان نکوستدي عاشقان آشيهر چه پ     تبر اي بر سرم نه یام گو تاج خواه  بندهبه

   اوستنيريباز چون فرهاد عاشق بر لب ش   بر ملک وجود کرد ی می خسروی بارعقل

  گوست که سرگردان چو یني بی دليی هر موريز     ی چوگان زلفش را گر استقصا کننيعنبر

  ارگوستي بلبل بساسي از قشيحسن گل ب   اري ی گفت وصف روی چندان که خواهايسعد

  

   اوستاري من آن که لطف خداوند اري

   اوستاري و داد و رد و قبول اختداديب     اوست اري من آن که لطف خداوند اري

   کنار اوستقتي اهل حقشيور هست پ     ستي کنار نقتي عشق را به حقیايدر

   فتنه برنخاست که در روزگار اوستنيو    اند   همه مجنون نبودهني ایلي عهد لدر

  اال که عاشق گل و مجروح خار اوست     فصل نوبهار ني نماند در ای دلصاحب

   که در رهگذار اوستکبختيآن خاک ن     برم ی کدام خاک بر او رشک میدان

  ر اوستعقل من آن ببرد که صورت نگا     مکن که صورت او عقل من ببرد باور

  ما را نظر به قدرت پروردگار اوست     نظر کنند باي به منظر زگراني دگر
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  تا نسبتم کنند که خدمتگزار اوست       بر آستان رمي قبول بس که بمنميا

   محبت نه کار اوستستيآن را که صبر ن    و هالک یشي و دروی مرادی جور و ببر

   خداوندگار اوستی راعبد آن کند که   شي دوست طلب کن نه حظ خوی رضایسعد

  

   زلف چو شام اوستهي ساري زديخورش

   غالم قد صنوبرخرام اوستیطوب     زلف چو شام اوست هي ساري زديخورش

   اوستامي من اندر قزي که رستخرايز      امتستي ققتي به حقی قامتست نآن

   فام اوستاقوتي در لب اتيکب ح     واقعه مرا ني مرگ دل خوشست در ابر

   اوستامي پاي گذرد یباد بهشت م       صبح مي نساي دمدم ی بهار میبو

   فتاده در سر زلف چو دام اوستنکيا     رکمي که من مرغ زفروخت ی عشوه مدل

   که کام اوستیبيام به غر  فتادهنکيو ا     به دام او یام همه روز  ماندهچارهيب

  غالم او ی که سعدستيتا خود غالم ک     خون شود شهي لحظه در برم دل از اندهر

  

   در خم چوگان اوستی که دل من چو گوآن

   اوستدانيموقف آزادگان بر سر م   در خم چوگان اوست ی که دل من چو گوآن

   اوستشاني جمع زلف پریسلسله پا   برند روني که بستي دوست نی به در از کوره

   صبر نه درمان اوستمي حکیدرد مرا ا     به صبر خبرانم ی کنند بحتي نصچند

  ور نکند حاکمست بنده به فرمان اوست     نگاه نيد انعام او در من مسک کنگر

   احسان اوستتيور بنوازد به لطف غا      عادت بخت منست گناه ی بزند بگر

   قد خرامان اوستقستي اگر الیسرو     به سرو رمي ندارم به باغ انس نگليم

   زندان اوست آن که بهختي بتواند گراي     بستي بتواند نشست آن که دلش غاچون

   اوستراني هر که نه حشيبهره ندارد ز ع     بصر ی کند ببي عشاق را عرتيح

   چو من بلبل بستان اوستیخاصه که مرغ     در چمن روزگار دي کس ندی تو گلچون

   همه دستان اوستني کای بود بلبلفيح     ري زنند سخت کمانان به تی همه مرغگر

   اوستاباني دوست صبر بداريه دکعب     راه رو و رنج بر ی اگر طالبیسعد

  

   از دوستري و ناگزرستي هر چه هست گزز



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ٦٨ 

   از دوستريبه قول هر که جهان مهر برمگ   از دوست ري و ناگزرستي هر چه هست گزز

   از دوستري بود کبیسپاس دار که فضل     گرت قبول کند یري و صغی بندگبه

   از دوستري بود حقیاعرضا مده که مت   دوست گرت هر چه در جهان بخشند ی جابه

   از دوستري که بازآورد فقستينه نعمت    بهشت مي و هر چه در او هست با نعجهان

   از دوستري پذی منتیکه گر هالک شو     و بس ی گر قبول کنندت سپاس دارنه

   از دوستري که بر هم نهم به تستيحالل ن     دوست برکردم داري به ددهي که دمرا

   از دوستري گزباشدم یکجا روم که نم    از عشق ريگز گر چنان که مصور شود و

   از دوستري اسدي خردي و نشاديتوان خر     دشمن را ري که باشد اسقي هر طربه

   از دوستريکه من هنوز نپرداختم ضم     ز هر که در عالم دي من آري در ضمکه

  وست از دري و نظرمي که بدل گميمن آن ن     و گر بود به مثل ی ندارري خود نظتو

   از دوستري نبود ناله و نفیکه دوست    ی دوست نگه دار و صبر کن سعدیرضا

  

   مبارکست نظر بر جمال دوستیصبح

   وصال دوستديبر خوردن از درخت ام     مبارکست نظر بر جمال دوست یصبح

  برخاستم به طالع فرخنده فال دوست      نخفته بود که از خواب بامداد بختم

   مجال دوستاي رخت بود ی خانه جااي     و آخرت اين غم دی دل برون شو ااز

  در باغ دل رها نکنم جز نهال دوست     برکنم اري صحبت اغخي که بخواهم

   دوستالي خاي دوست بود در نظرم نيکا     یخودي داد و رفت ندانم ز بفيتشر

   که محو شود در کمال دوستیمقبل کس     نماند و عقل برفت و سخن ببست هوشم

   جمال دوستديزنگارخورده چون بنما     پاک دار نهيي تو آستين حجاب یسعد

  

   دوستالي خنمي مگر به خواب ببگفتم

   الصباح نظر بر جمال دوستی علنکيا     دوست الي خنمي مگر به خواب ببگفتم

   همچون هالل دوستی و آنک ابرودستيع       ما شي و پدندي بددي هالل عمردم

   قامت بااعتدال دوستیاز دوست     ستي را دگر به سرو بلند التفات نما

   از اشتغال دوستشتني نفس خویپروا     که عاشق صادق نباشدش خودمي بزان

   دوست الي خاي خواب بود ی جادهي داي     دگر مگرد ی سعددهي خواب گرد دیا
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   کنان از غم دوستهي و من گرخندد ی مصبح

   خبر از مقدم دوستی دار دم صبح چهیا   کنان از غم دوست هي و من گرخندد ی مصبح

   از مبسم دوستخبر ی بیتا تبسم چه کن     و بر خنده تو ديآ ی همهي خودم گربر

   جز تو ندانم که بود محرم دوستیکه کس     ی سحر از من به دالرام بگومي نسیا

   کم دوستیري پسندد که تو گکي ننيدشمن ا       ري مگاري دل اغی برااري کم گو

   طرف معظم دوستی نگذارعيبه که ضا    ارادت نظرست  که با جانب خصمت بهتو

  که ندارد دل دشمن خبر از عالم دوست     کي نی نه آنم که عدو گفت تو خود دانمن

   به دل خرم دوستندي ننشیتا غبار     ی باد مرو حال من خسته مگوی ای نین

  ت غم آن تا چه کند با غم دوسیهمه وقت    را ی و دل سعدشستي را غم خوی کسهر

  

   مطرب از کجاست که برگفت نام دوستنيا

   دوستاميتا جان و جامه بذل کنم بر پ   مطرب از کجاست که برگفت نام دوست نيا

   به سماع کالم دوستکند یجان رقص م       اري ی وفادي به امشود ی زنده مدل

  هرک اوفتاد مست محبت ز جام دوست       شتني به خودياي نفخ صور بازنتا

   نبرم جز سالم دوستيی ارمغانچيه     سفر کنم یاري اگر به دني بعد از امن

   جان ندهد جز به نام دوستستيور رفتن     اري ی عشق به نشود جز به بورنجور

   و ارادت غالم دوستارياکنون به اخت       ی بودمشي مملکت خوري امیوقت

   مقام دوستمي ندارم قایگريمن د     از من فراغتست یگري دوست را به دگر

   بام دوستري زیهم چاره آن که سر بنه     ی بام دوست چو نتوان نهاد پایالبا

   از افتقار من و احتشام دوستهاتيه       پادشاه شي را که نام برد پشيدرو

   به کام دوست رمي بس که بماتي حنميا    ستي باک نستي کام دوست کشتن سعدگر

  

   نشان دوستی خجسته که داری پکي پیا

  با ما مگو بجز سخن دل نشان دوست    نشان دوست یکه دار خجسته ی پکي پیا

   از دهان دوستدي از دهان آن که شناي    چه خوش بود دني از دهان دوست شنحال

   بر قدم ساربان دوستميتا سر نه       آشنا علم کاروان کجاست اري یا



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ٧٠ 

   رسالت رسان دوستی پایما سر فدا     دوست کنند اهل روزگار ی زر فداگر

   عنان دوسترمي که بگرسد یدستم نم    حسرتا که عنانم ز دست رفت  و دردا

  رحمت کند مگر دل نامهربان دوست     دي عشق دوست چنانم که هر که درنجور

   از آن بنده و فرمان از آن دوستميتسل      بپرورد اي دوست بنده را بکشد گر

  ان دوستام سر من و آست چندان که زنده      به دست من فتدي دوست بني آستگر

   از کمان دوستري عشق به تدياال شه    کس به در چي حسرت از جهان نرود هیب

   مکان دوست ردي در جهان که بگستيوان ک     گذر نکرد ی در دل سعدچي از تو هبعد

  

   دوستاني بر میها کمر نکن  دستتا

   بر دهان دوستی به کام دل ندهیبوس     دوست اني بر میها کمر نکن  دستتا

   از رخ چون بوستان دوستدني گزیبيس     ستي عشق چري کشته شمشاتي حیدان

   دوستاني منست و ماني که در میشور     دي قلم کشنيري خسرو و شی ماجرابر

   همچون کمان دوستی ابروختيخونش بر     کافرش اندر غزا نکشت ري که تیخصم

   دوستی فدا آن که کنم جانیوان هم برا   ماند في خون شد و جان ضعدهي رفت و ددل

   عنان دوستچديگر کبر و ناز بازنپ     درافتمش ی مرکب تازی به پایروز

   بس که نام من برود بر زبان دوستنيا     طلب ني کام من که برآرد در اهاتيه

   عشق خوشتر و بر آستان دوستیدر کو   که هست ی به هر صورتستي جان سپرد نچون

   خاک سر برآرم و پرسم نشان دوستوز     شوق تا به خاک ني ابرم ی همشتني خوبا

   از دل نامهربان دوستی سعداديفر     مردمان همه از دست دشمنست اديفر

  

   دوستی ما ااني ميیز حد گذشت جدا

   دوستی ااي که غالم توام باي بايب     دوست ی ما ااني ميی حد گذشت جداز

   دوستی مرگ شود دست من رها اغيبه ت     جهان همه دشمن شود ز دامن تو اگر

   دوستیگرم بود سخن دشمن از قفا ا      مالمتست چه باک ی قفای فداسرم

   دوستی هال ایا به خون خسته اگر تشنه     ی جهان خراب کنی ناز اگر بخرامبه

   دوستیبه شرعم از تو ستانند خونبها ا     به داغ تو باشم که گر اجل برسد چنان

   دوستی اوفا ی باري مي که نبه حق آن      عهد نگه دار و از جفا بگذر یوفا
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   دوستیز خاک نعره برآرم که مرحبا ا     يی سال پس از مرگ من چو بازآهزار

   دوستیمکن که دست برآرم به ربنا ا     ختي تو دست برآورد و خون چشمم رغم

   دوستی ااي بیو گر به بردن دل آمد     زي هال برخی به خوردن خون آمداگر

   دوستی انوا ی بنيببخش بر من مسک       اري ی با من رنجور ناتوان ابساز

   دوست یبه دشمنان نتوان گفت ماجرا ا     چه چاره کند ی اگر نشنوی سعدثيحد

  

   دوستی از جهان ای مقصودتي تو غامرا

   دوستی جان ای فدازتيهزار جان عز   دوست ی از جهان ای مقصودتي تو غامرا

   دوستی ااني عهد آشنکند ی ماديکه      به دام تو الفت گرفت مرغ دلم چنان

   دوستی بر آستان ارميبه راستان که بم     کجا توانم رفت يی تو در نگشاگرم

   دوستی هان اري بگمي که گواريبگو ب     نهاده بر کف دست ی شکسته و جانیدل

   دوستیهنوز مهر تو باشد در استخوان ا      شود زهي بپوسد و خاکم به باد رتنم

   دوستی و سرگران انندي سبک ننشنيچن     ی ز رهیا خرده مکن که بزرگان به جفا

   دوستی مران اشتنيبه قهرم از نظر خو     خون من روا باشد ی لطف اگر بخوربه

   دوستی از آن دهان اعستيجواب تلخ بد       یستي باثي لب لعلت حدمناسب

   دوستیاگر مراد تو قتلست وارهان ا     شي خوی نه زندگاندي تو بای رضامرا

   دوستی گمان ابرد ی که غلط میبه دوست     زدي عشق بگربي از آسیفت سعد گکه

   دوستی نکنم توبه همچنان ایز دوست     گر به جان رسد از دست دشمنانم کار که

  

   دوستی منست خاک سر کواتي حآب

   دوستی ما و غم روستيگر دو جهان خرم     دوست ی منست خاک سر کواتي حآب

   دوستی جز خم ابروستيفتنه در آفاق ن     اري زلف  جز شکنستي در شهر نولوله

   دوستی زخم ز بازوستيمرهم عشاق چ     زهر ز دست نگار ستي مشتاق چیدارو

   دوستیگوش من و تا به حشر حلقه هندو     مرا ردي خود گر بپذی به هندودوست

   دوستی ربود گرد من از کوارديباد ن     متفرق شود خاک من اندر جهان گر

   دوستی به پهلومهي زنم خامتيروز ق    ان مرا تاختن آرد اجل  شب هجرگر

   دوستینامه نوشتن چه سود چون نرسد سو     در او ی صورت حالستيا  غزلم نامههر
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   دوستی غمزه جادوديسحر نخواهد خر     ري شعر تو خود سحرگاي مزن سعدالف

  

   دوستی کواني به روزگار گدایشاد

   دوستی روديبر خاک ره نشسته به ام      دوستی کواني به روزگار گدایشاد

   دوستی خاطر به سودني از کشنديننش       دلم ی ولنمي بنشیا  به گوشهگفتم

   دوستی تحمل ز خوستي چقي طریدان     شود ی نمسري دوست می ز روصبرم

   دوستیکارش به هم برآمده باشد چو مو     دوست داد ی هر که دل به غم روناچار

   دوستی به بونميتا با درخت گل بنش    روز نوبهار  رودم ی به باغ مخاطر

   دوستی باد خاک من مطلب جز به کویا     کنند ی که خاک مرده به حشر آدمفردا

   دوستی باز کند جز به رودهيترسد که د     در شب فراق نکند ی چراغ میسعد

  

   دوستی به صحرا برد باد از کوی خاکصبحدم

   دوستیبوستان در عنبر سارا گرفت از بو   دوست ی به صحرا برد باد از کوی خاکصبحدم

   دوستی ساختن با خوديببا یور نسازد م     مي باشد عظی گر با ما بسازد دولتدوست

   دوستیور براند پنجه نتوان کرد با بازو     پرورد ی مملوک خود مکند ی قبولم مگر

   دوستیون مو بردنش چدي ببایشانيبس پر   کند ی دوست رغبت می که را خاطر به روهر

   دوستی و ما ابروننديروزه داران ماه نو ب   دمست ني اگر فرداست ما را ادي را عگرانيد

   دوستیتا به چوگان که در خواهد فتادن گو   کند ی می جوالن عشقشتني خوی بی کسهر

   دوستی دوست همزانوندي عقوبت بس که بنيا     که آن بدبخت را خواهم ی را بد نمدشمنم

   دوستی به دررفتند و عاشق سويیهر کس از سو   رود ی می و باغيیدل به صحرا را ی کسهر

   دوستی چون روی گلاي ی چو سعدی بودیبلبل   کنند ی مني باغ و بستان را که تحسی بارکاش

  

   هستاني در میزي خود با تو چمرا

   در جهان هستباي زیو گر نه رو     هست اني در میزي خود با تو چمرا

  وجودم رفت و مهرت همچنان هست      ز مهرت گدازان  دارم ایوجود

   استخوان هستنميرود تا بر زم       عشقت ی ظن کز سرم سودامبر

   در دل نشان هستی شوبيو گر غا         ی دل نشانیني نششمي پاگر
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   گفت خواهم تا زبان هستکنيول       شرح حسنت دي گفتن راست نابه

   سرو روان هستنيچن ديگو یکه م         امتي قاي قامتست آن ندانم

   دهان هستنيري شنينپندارم چن       ماه ی ولی گفتن به مه مانتوان

   نباشد آستان هستنياگر بال       نخواهم سر نهادن شتي پبجز

   کان جا قدر جان هستستينه بازار       وصل جانان ی که کوی سعدبرو

  

   هستيی که مرا با تو ماجرااي بايب

   هستيی رفت و گر خطای اگر گنهیبگو     ست  هيی که مرا با تو ماجرااي بايب

   هستيیمکن که مظلمه خلق را جزا     ی دل ببرحساب ی بني بود که چنروا

   هستيی ما گداینظر کنند که در کو       ی نباشد ار وقتیبي را عتوانگران

   هستيی که آشنادميز دوستان نشن     روز ني رفت چندگانهي کام دشمن و ببه

   هستيی دواني از اروني نگفت که بیکس      ديمن نبخشا نماند که بر درد یکس

   هستيی طرف که منم همچنان صفانياز ا       ی نوبت اگر خاطرم بشورانهزار

   هستيیايميهنوز جهل مصور که ک      دماغ بسوخت اي دود آتش ماخولبه

   هستيیو گر به کام رسد همچنان رجا     دي و جان به حلق رسميدي کام دل نرسبه

   هستيی دوست جایکه در جهان بجز از کو     ستي نیوست که در اعتقاد سعد جان دبه

  

   هستيیباي به زندي تو گوی چه در روهر

   هستيی و رعنایوان چه در چشم تو از شوخ    هست يیباي به زندي تو گوی چه در روهر

   هستيی که چون تو به دالراستي نیقامت       در باغ و تأمل کردم دمي دسروها

   هستيی به شکرخاینتوان گفت که طوط     ستي نیند تو بلبل به سخندان که مانیا

   هستيیخبر از مشغله بلبل سودا     نه گل خندان را ني تو را از من مسکنه

   هستيی را که توانای کسکستيصبر ن     ی اگر صبر کنیابي که فرج ی گفتراست

   هستيیبايک در آن دل که شستي نیدوست     بدي بشکی که کسیدي از دوست شنهرگز

   هستيیهر که او را خبر از شنعت و رسوا     از عشق نبودست و نباشد همه عمر خبر

   هستيی که مرا طاقت تنهايیتا نگو     دارد ی تو انسادي نه تنهاست که با آن

   هستيینايهمه کس را نتوان گفت که ب     کي نگرانست ولتي به رودهي را دهمه
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   هستيی چو تو فرماکني ولستي آن نیسعد    وس  و فسبندي همه زرقند و فری بودگفته

  

   هستیاري از تو مرا ري دوست که غی امشنو

   هستی شب و روز بجز فکر توام کاراي   هست یاري از تو مرا ري دوست که غی امشنو

   هستی گرفتارتييکه به هر حلقه مو     کمند سر زلفت نه من افتادم و بس به

   هستی بدهد کاری گواهواريدر و د    ستي نی که مرا با تو سر و کارمي بگوگر

   هستی تو را بر منش انکاردستيتا ند     دي کند از عشق و مالمت گوبمي که عهر

   هستیهمه دانند که در صحبت گل خار     چه کنم گر نکنم بتي بر جور رقصبر

   هستیاري تو بسليکه چو من سوخته در خ     و بس ورزم ی من خام طمع عشق تو منه

   هستی که در کلبه عطاربيآب هر ط      و ببرد اورديز مقام تو ب ی خاکباد

   هستیجان و سر را نتوان گفت که مقدار     که پسند تو بود زمي تو ری چه در پامن

   هستیتا همه خلق بدانند که زنار     ی روزمي دلق مرقع به درآني از امن

   هستیاري تو هشکه نه مستم من و در دور    داغ محبت که مراست ني را هست همهمه

   هستی که بر سر هر بازارستيداستان     که پنهان ماند ستيثي نه حدی سعدعشق

  

  ستيي که با چون تو سروباالقي رفیزه

  ستيي و آالی بر او نعمتیکه از خدا     ستيي که با چون تو سروباالقي رفیزه

  ستيي اگرش بعد از آن تمناافتستين    در همه عمر افتستي ی آن که با تو دمهر

  ستيي نه بس رازند ی می خود نفسیبرا     گرباري تو معلوم کرد و دی آن که راهر

  ستيينه عارفست که هر روز خاطرش جا     ی عاشقست که هر ساعتش نظر به کسنه

  ستييکه هر که با تو به خلوت بود نه تنها       يی تو بگذار و کنج تنهاادي و مرا

  ستييباياضطرار توان بود اگر شکبه      از تو نتوان بود يیباي شکاري اختبه

  ستييلدايشب فراق تو هر شب که هست      ستي تو هر بامداد نوروزی به رونظر

  ستييباي کمند زري که اسیمگر کس     را راني همه اساي بخش خداخالص

  ستييداي را که دل از دست رفت شميحک     يیداي که برآورد سر به شني بميحک

  ستيي پاني لجم چو فروشد نه اولنيدر ا      رای سعدی عذر توان گفت پاکيول
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  ستيي شهر صحراروني از آن چه که بمرا

  ستيي دوست به هر جا که هست خوش جانيقر   ستيي شهر صحراروني از آن چه که بمرا

  ستييکه باز در همه عمرش سر تماشا   از او عجب دارم دستي تو دی که رویکس

  ستيي از ذکر دوست پرواشتنيخوگرت به      دوست مبند الي وصل مدار و خديام

  ستييغمايبه دست باش که هر بامداد      لشکر عشق افتي دل دست تي بر والچو

  ستييماي کنندم که بادپبياگر چه ع     دارم ها شي زلف تو با باد عی بوبه

  ستيي کمند دانايیتو را که هر خم مو       کجا باشد وانگاني صحبت دفراغ

  ستيي شکسته در پاینهاده بر سر و خار     ی دستروم ی دست عشق تو هر جا که مز

  ستييو گر چه سرو به صورت بلندباال     به قامتت نرسد ی سرو به معنهزار

  ستيي زهر ده که حلواشتنميبه دست خو    بي را که گفت که حلوا دهم به دست رقتو

  استيي سوداني رهیني که تو بیکه هر سر     خاص در سر من عشق در جهان آمد نه

  ستيياي دراني و او در میکه بر کنار     باشد ی حالل کیا مالمت سعد رتو

  

  ستي نبي طبچشي درد عشق که هستيدرد

  ستي نبيگر دردمند عشق بنالد غر   ستي نبي طبچشي درد عشق که هستيدرد

  ستي نبي قول ناصح و پند ادیپروا       عشق را ني عاقالن که مجاندانند

  ستي نبي جهانش نصاتيآنست کز ح  د  و درد درستي کو شراب عشق نخوردهر

  ستي نبي طچي دوست دگر هیخوشتر ز بو     باتي مشک و عود و عنبر و امثال طدر

  ستي نبي عجرديور نه چو در کمند بم     از کمند اگر بجهد بوالعجب بود ديص

  ستي نبي دشمن و جور رقیباک از جفا     رود ی دوست واقفست که بر من چه مگر

  ستي نبي هست و وفا در قربيفضل از غر     من ثين بر حد چشم دشمن مستيبگر

  ستي نبيکو را خبر ز مشغله عندل      خنده گل چنان به قفا اوفتاده باز ز

  ستي نبي که صبر از حببيهم صبر بر حب     ی کجا برتي ز دست دوست شکایسعد

  

  ستي تو در خاطر نوندي آن کش سر پستيک

  ستي نظر با تو ندارد مگرش ناظر ناي   ستي تو در خاطر نوندي آن کش سر پستيک

  ستي طاهر نیکه حرامست بر آن کش نظر     هر کس ندي تو بداري حاللست که دنه
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  ستي ظاهر نی بر دگرنگرم یکان چه من م     ذوق نباشد که مرا ني کس را مگر اهمه

  ستيشب وصل من و معشوق مرا آخر ن     دارد ی و هر روز زوالی روزی شبهر

  ستيسست مهرست که بر داغ جفا صابر ن     دارد ی خوبان سر و کار که با غمزههر

  ستي کشته شود نادر نی دست کسنيگر بر ا     دي گوندي که سرپنجه مخضوب تو بهر

  ستي ندانم که تو را ذاکر نی سر موکي     شي نظر کن که من اندر تن خوميي موسر

  ستيد قادر ن چه کنکنيچاره صبرست ول       دانند که سودازده دلشده را همه

  ستي که دلم حاضر نميبه زبان چند بگو     ی چندمي بودم غم دل با تو بگوگفته

  ستيتو مپندار که مخذول تو را ناصر ن     سهلست فتمي من از چشم همه خلق بگر

   ستي کان به تو مصروف بود قاصر نیهمت     ی از همه عالم به تو دارد سعدالتفات

  

  ستي صبر دل از تو هست و گر نگر

  ستيهم صبر که چاره دگر ن     ستي صبر دل از تو هست و گر نگر

  ستيزنهار مرو که ره به در ن       دلستانان ی خواجه به کویا

  ستي عقل معتبر نشهياند         که در عشق اني جهاندانند

  ستي نزتريوز جانب او عز         دگر رو ی به جانبنديگو

  ستيمر ن ثني درخت از اچيبر ه         مي همه بوستان بگشتگرد

  ستي نظر نکي یجانست و بها       درخور تو چه تحفه آرم من

  ستيآن کز همه عالمش خبر ن        که خبر ز عشق دارد یدان

  ستي سر نمي جان و بشهياند       ستي وصل باقدي چو امیسعد

  ستياکنون که بسوختش خطر ن       ز عشق بر خطر بود پروانه

  

  ستي ناري مشکل چون فراق چي هی که گفتیا

  ستي وصل باشد همچنان دشوار نديگر ام   ستي ناري مشکل چون فراق چي هی که گفتیا

  ستي نداري که کس بميگر ی عجب کان وقت منيو     بود از آب چشم من دي باداري را بخلق

  ستي حاجت گفتار نسدينو یقصه دل م   زرد ی رواضي بر بی مژگانم به سرخنوک

  ستي ناري عقوبت همچنان بسنيآن گنه را ا     شدم دل ی کردم الجرم ببي را عدالن یب

  ستي بر آن حضرت که ما را بار نيی گونيآفر     افتدت ی صبح اگر باز اتفاقمي نسیا
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  ستي نواري به از دمي گویور غم دل با کس     آورم واري به دیشاني از پری روبارها

  ستي ناري و با اغارستي هست با یثيگر حد   ی خلق و روثي از حدميدي زبان اندرکشما

  ستي آزار نی بر فرقم نهريزان که گر شمش   مگر آزار من یخواه ی بر هر چه میقادر

  ستي بار ننيري شادي بر ستونيحمل کوه ب     کردن واجبست از بهر نوش شي ناحتمال

  ستي ماه را گفتار نکني ولیماه را مان     سرو را رفتار نه کني ولی را مانسرو

  ستي خار نی و گل ببي عی نقصان و زر بیبدر ب    مکن بشيع شد وانهي دلم در عشق تو دگر

  ستي گنبد دوار نري به زشيزان که همتا     ی آن سرو سهی اهللا از قد و بااللوحش

  سي که در گلزار ندارم ی را دوست میمن گل     بر گلزار زن مهي خی سعدندي گودوستان

  

  ستي نشين آن که بستاشستيتنگ ع        ستي نشي ندارد هر که جانانجان

  ستي نشي جانی دارد ولیصورت      که را صورت نبندد سر عشق هر

  ستي نشي آن کشور که سلطانعيضا       بده ی به دلبندی داری دلگر

  ستي نشي آن سر که سامانکبختين      هست شي آن دل که محبوبکامران

  ستي نشي که انساننديب یزان نم         و آسمان ني زمناي نابچشم

  ستي نشيپادشا خوانند گر نان      ب درد را  صاحشي دروعارفان

  ستي نشيگفت معزولست و فرمان       ز عشق دمي عقل پرسیماجرا

  ستي نشي از صبر درمانشيگر چه ب      خوشترست ی عشق از تندرستدرد

  ستي نشياني دارد که پایدولت     سرخوشست يی که را با ماه روهر

   ستي نشيگلستان یهر که چون سعد       ضالل يی زندانست و تنهاخانه

  

  ستي جنگ نی کن که ما را با تو روی چه خواههر

  ستي پنجه بر زورآوران انداختن فرهنگ نستي جنگ نی کن که ما را با تو رویچه خواههر

  ستيچون تو در عالم نباشد ور نه عالم تنگ ن   که خواهم بستن آن دل کز وصالت برکنم در

  ستي زنگ نی که بر ودي بایا نهييصنع را آ   که هست ندي چنان بی ما را نه هر چشمشاهد

  ستي زمانم گوش بر چنگست و دل در چنگ ننيکا     یده ی که پندم می انداز اگري دی زمانبا

  ستي ننگ ندي برآيیبعد از آن نامت به رسوا   اري زود از وصل ري ددي برآی تو را کامگر

  ستيدوستانت جنگ نصلح با دشمن اگر با    ی خالف عقل و رای چرا کردماناي پسست
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  ستي آهنگ نچي تو هداريدوستان را جز به د     تو را آهنگ وصل ما نباشد گو مباش گر

  ستي که آخر سنگ نديخود دلت بر من ببخشا   عاقبت ی برانشمي به سنگ از صحبت خوور

   ستي رنگ نیاهي دگر بعد از سیترس یاز چه م     در جهان افسانه شد ی نامت به رندايسعد

  

  ستي تو آرامم نی رویت که ب هسخبرت

  ستي ناممي همه انيطاقت بار فراق ا     ستي تو آرامم نی روی هست که بخبرت

  ستي به غلط در همه اندامم نيیسر مو    باشد تي چه حکای از ذکر تو عضویخال

  ستي شدن از دامم نروني ره بدميچون بد       نبود شي بی آن دانه خالم نظرليم

  ستي طمع شامم ننميبامدادت که نب    خواهد بودن  بر آنم که مگر روز نشب

  ستي اقوامم ندني سر ددهي دنيبه هم    دمي دتي از آن روز که برکردم و روچشم

  ستي بکنم بهره در اسالمم نیور جهود      مکن آن جور که کافر نکند ناينازن

  تسيمن که در خلوت خاصم خبر از عامم ن     و خالف ندي همه شهر به جنگم به درآگو

  ستي الزم اگر عزت و اکرامم نیبندگ    ام تا به مالمت بروم   به زرق آمدهنه

  ستي ز دشنامم نشهيخبر از دشمن و اند     تي تو کز دوستی خدا و به سراپابه

  ستيبه دو چشم تو که چشم از تو به انعامم ن     ی ور نکنی دارم اگر لطف کندوستت

  ستيکه دلم هست و دالرامم ن ديهر که گو       باشد یواني نامتناسب حايسعد

  

  ستي نميي فراقت چند سازم برگ تنهابا

  ستي نمييباي شکابيدستگاه صبر و پا     ستي نميي فراقت چند سازم برگ تنهابا

  ستي نميي رسوامي ور نه بستييترس تنها     کشد يی احوالم به رسوايی از تنهاترسم

  ستي نمييدهم چون دست باال تيبوسه بر پا     تا جان در آغوشت کشم مي نی گستاخمرد

  ستي نميي چون بلبل آواکنم ی میزاغ بانگ    ام بگذار تا در باغ وصل   گلت آشفتهبر

  ستي نميي خودرای ندارم روینيچشم خودب   دوست ی روالي مصور گشت در چشمم ختا

  ستي نميي گر چه توانابرم یبار جورت م    ام   گر چه خراب افتادهکشم ی می دوردرد

  ستي نميي که چون تو طبع هرجاميمن که را جو    دل نهاد گري دی آمد از من جاري تو سطبع

   ستي نمييراي در تو گیبا همه آتش زبان   آتش زبانم در غمت سوزان چو شمع یسعد
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  ستي ناني هست که صبرم ز نکوروني من ادر

  ستي کان نمي ننمایزرق نفروشم و زهد   ستي ناني هست که صبرم ز نکوروني من ادر

  ستي هست مرا امکان ننيگر تو را قوت ا       ی و تأمل نکنیني که منظور ببیا

  ستيچه کند بنده که بر نفس خودش فرمان ن     کي صوابست ولني خوبان خطا عترک

  ستي همچو رخ تو به همه بستان نیکه گل     به صحرا و تماشا نکنم لي دگر ممن

  ستي انسش نبود انسان نهر که با مثل تو     رتيباسي ملک صورت زی روی پریا

  ستي جان نی که در وواريمثل صورت د      نااندي خلق که نابی برکرده بسچشم

  ستي پنهان نی برادر که تو را درد دلیا     شي درودي دل با تو همان به که نگودرد

  ستي نراني مخلوق ندانم که در او حچيه       رانمي که من در قلم قدرت او حآن

   ستي ناني تو را پایهمچنان قصه سودا      آمد انيه پا بهي عمر گران ماايسعد

  

  ستي ناني هست که صبرم ز نکوروني من ادر

  ستي ناني و ز گلرورستياز گل و الله گز   ستي ناني هست که صبرم ز نکوروني من ادر

  ستي ناني که مطلوب مرا جوستي کس نچيه     ميجو ی شهر نه من مني گم کرده در ادل

  ستي نانيکس ندانم که به جان در طلبش پو    ره که دلبند منست  زاده مه پای پرآن

  ستي ناني بدگوشهيخبر از دشمن و اند     که مرا اوري خبر از دوست بساربانا

  ستي نانينه بنالد که مرا طاقت بدخو       و منت دارد ندي که جفا بدي بامرد

  ستي ناني روی به پرلشي که مستي نیکدم     يی خواجه اگر آدمی مکن ای سعدبيع

  

  ستي ندني وصلم قرار دروز

  ستي ندنيشب هجرانم آرم       ستي ندني وصلم قرار دروز

  ستي ندني سر بربميوز حب         باشد دنمي سر برطاقت

  ستي ندنيکه مرا طاقت شن       از دست من به جان آمد مطرب

  ستي ندني دررهنيچاره جز پ       چون به جان نرسد چارهي بدست

  ستي ندنيحاجت دام گستر         ميني خود افتادگان مسکما

  ستي ندني برکشغيحاجت ت       ی در خون عاشقان داردست

  ستي ندنيکش سر بنده پرور         افتادم ی خداوندگاربا
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  ستي ندني چون گزوهي مدنيد         ی بوستان روحانی اگفتم

  ستي ندني چی برانيمي سبيس       مبند رهي خالي خی سعدگفت

  

  ستيرفتار تو ن شهر گني ندانم که در اکس

  ستي گرم که بازار تو نني بازار چنچيه   ستي شهر گرفتار تو نني ندانم که در اکس

  ستي گفتار تو نینيري و به شنيريشهد ش      تو نه ی بااليیباي و به زباي زسرو

  ستي تو نداري نباشد که خرچيمگرش ه     و عاشق نشود ندي که باشد که تو را بخود

  ستي و هوادار تو نیکه همه عمر دعاگو   اندر همه عمر  نظرکي تو را دستي ندکس

  ستي تو نداري به دلي که مرا مديآن که گو     جانست ی بی مگر کالبدستي نیآدم

  ستي تو نکاري که ما را سر پميصلح کرد     یا  جفا بر سر ما آختهري که شمشیا

  ستين شکربار تو نيري از لب شزيچون گر     چه کنم گر نبرم کني تلخست ولجور

  ستيخجل از ننگ بضاعت که سزاوار تو ن     دي تو خواهم بازی دارم و در پای سرمن

  ستي تو نداري ددنيکه مرا طاقت ناد     ري ز من بازمگداري جمال تو که دبه

   ستي کار تو نی که صاحب نظرريسر خود گ      یري که کم خود گی گر نتوانايسعد

  

  ستي تو نري نظني خود اندر زمنه

  ستي تو نريکه قمر چون رخ من       ستي تو نري نظنيندر زم خود انه

  ستي تو نري دلپذیکه چو باال       دل به قد و قامت سرو ندهم

  ستي تو نري تديکس ندانم که ص       کمان ابرو ی همه شهر ادر

  ستي تو نري کان اسستي نیکه دل         نبرد ی مردم دگر کسدل

  ستي تو نرين نظگر مرا در جها       من چه کنم ري نظیري بگگر

  ستي تو نريدرخور صدر چون حر       دي آنست کان دل چو حدظاهر

   ستي تو نري که در ضمینام سعد       رفت ی عالم به عشقبازهمه

  

  ستي خم چوگان تو نی نماندست که گودل

  ستي تو نداني از سر مزي گریخصم را پا    ستي خم چوگان تو نی نماندست که گودل

  ستي تو نشاني مجموع ندانم که پرچيه    ر جمع آمد  تو دشاني سر زلف پرتا
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  ستي تو نرانيو اندر آن کس که بصر دارد و ح   که تو راست ی و اوصاف معانرانمي تو حدر

  ستيوان چه سحرست که در غمزه فتان تو ن   تو هست یباي که در صورت زبستي چه عآن

  ستيزنخدان تو نگر چنانست که در چاه      نتوان گفت که در عالم هست واني حآب

  ستي لطفست که در شأن تو نتيوان کدام آ     رحمت بر خلق تي آیا  خدا آمدهاز

  ستيبه وصالت که مرا طاقت هجران تو ن   از من و امکان فراغ بي تو را هست شکگر

  ستي درد که بر جان تو نني از ای چه غم داراي    منست ی خار که در پاني از ای کجا نالتو

  ستيعاجز آمد که مرا چاره درمان تو ن     بي تو دارم که طبداري از حسرت دیدرد

  ستي تو ناباني طرف حد بچيکه خود از ه       ی کعبه مقصود کجا افتادی اآخر

  ستي احسان تو نتي عجب از غایور بخوان     چه کند بنده که فرمان نبرد ی برانگر

  ستيه به زندان تو ن بر آن کس کفستيبلکه ح     هاتي هدي از بند تو هرگز به درآیسعد

  

  ستي نی به شنگی ترک دلبر من شاهدچو

  ستي نیچو زلف پرشکنش حلقه فرنگ    ستي نی به شنگی ترک دلبر من شاهدچو

  ستي نی چون دلم به تنگی درنگرکيچو ن     مگر به وقت سخن یني ار چه نبدهانش

  ستين ی مرد جنگچيبزن که با تو در او ه     ی بزنی غمزه خون خوار لشکرغي تبه

  ستي نیزچنگي که دولت به تغي دریول     به چنگ من افتاده بود دامن وصل یقو

  ستي نیغالم سعد ابوبکر سعد زنگ     ی به لطف ندارد عجب که چون سعددوم

  

  ستينيري آنست که در صحبت او شخسرو

  ستينيدر بهشتست که همخوابه حورالع    ستينيري آنست که در صحبت او شخسرو

  ستيني دوست نه بس تمکی بر بالش بهيتک    کان فراغت باشد  آنست که امدولت

  ستينيصنم ماست که در هر خم زلفش چ     ندي گوتي به حکاني عالم صنم چهمه

  ستيني و آن پروی ماهني که انديهمه گو     در گوش نيمي اگر باز کند حلقه سیرو

  ستينيام که در هر طرفش رستيسيتا چه و   منش دوست ندارم همه کس دارد دوست گر

  ستيني دل مسکتيي که در هر بن مویا     نظر آخر به کرم با ما کن يی موسر

  ستيني از مهر تو با هر که جهانم کيیگو     باز باشد ی نمدهي توام دداري به دجز

  ستيني تو صورت بیاو هنوز از قد و باال     دي که ماه ختن و سرو روانت گوهر
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  ستيني شاهی را که تو پرواز دهیگسم     برسم ی خوان که به شاهشتنمي خوبنده

  ستيني که در ملت ما تحسبستي نه عنيو     ی همه جا رفت به شاهدبازی سعدنام

  ستيني به سر خود دیني را که تو بیهر کس   و کفر و مسلمان و نماز و من و عشق کافر

  

   جان جانم از غم تاب داشتی اتي دور از رودوش

   داشتالبي دل سیتاب داشت ابر چشمم بر رخ از سودا جان جانم از غم ی اتي دور از رودوش

   چشمم خواب داشتدهي دل شوریشانيبا پر     عشق شد مالي پاني تفکر عقل مسکدر

   عقل در طبطاب داشتیشحنه عشقت سرا    غارت زد فراقت گرد شهرستان دل کوس

  ت در محراب داشی رواني گوحيتا سحر تسب     وجود حي نامت کرده دل محراب تسبنقش

   داشتمابيخود درفشان بود چشمم کاندر او س   دوست ی رویني و گفتندم نبجست ی مام دهيد

   گمان بردم که شهدآلوده زهر ناب داشتیک    نمود ی منيري آسمان آغاز کارم سخت شز

   داشتابي پای اندکیاول آخر در صبور   عشق یاي ره مشکل افتادست در درني ایسعد

  

  شت داشاني آن سنگ دل پردوشم

   دل برده دست بر جان داشتاري       داشت شاني آن سنگ دل پردوشم

   مرجان داشتني آستاييگو         در دامن فشاند ی در مدهيد

   چه درمان داشتیدميور ننال         سوزد ی ز شوق ماندرونم

   داشتاني سحر که پادميتا بد         که روز شود نپنداشتم یم

   رضوان داشتدي کليیباد گو         باغ بهشت بگشودند در

   داشتبانيهمچو من دست در گر       صبا مي که از نسدمي دغنچه

   غزل خوان داشتی بلبلیهر گل        نه تنها منم ربوده عشق که

   به صبر پنهان داشتديچند شا         از پرده برمال افتاد رازم

   دل دو دوست نتوان داشت کيکه به         گفت دي ترک جان بباايسعد

  

  گشت ی قمر مرامني ابر زلف تو پچو

  گشت ی کنارم به اشک تر مدهيز ابر د     گشت ی قمر مرامني ابر زلف تو پچو

  گشت ی از شکر منتريريجواب تلخ تو ش     شور عشق تو در کام جان خسته من ز



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ٨٣ 

  گشت یوجود مرده از آن آب جانور م     افتاد ی مرهي عذار تو بر خاک تیخو

  گشت ی تو کار من چو زر منهي سميز س     ی دسترس بودمي مرا به زر و ساگر

  گشت ینشان حالت زارم که زارتر م     فکرت به نفس ناطقه داد چهي از دردل

  گشت یفتاد و چون من سودازده به سر م      تو اندر سر قلم سودا ی شوق روز

   گشت ی قدر منيکه در دماغ فراغ من ا     نمود ی سوزناک روی خاطرم غزلز

  

  گشت ی م توام دوش در نظری رواليخ

  گشت ی مخبر یام از عشق ب وجود خسته     گشت ی توام دوش در نظر می رواليخ

  گشت ی به خاک بر مدهيچو مرغ حلق بر     دور ی شاداني شخص من از آشیهما

  گشت ی خونابه جگر مانهيکه در م      از آن کرد آه خون آلود فمي ضعدل

  گشت یهره نوحه گر مکه بر موافقتم ز     برآورده بودم از غم عشق وي غرچنان

  گشت یز بانگ ناله من گوش چرخ کر م     شد ی من فرش خاک تر مدهي آب دز

  گشت ی ناوک هجر تو جان سپر مشيکه پ     دي عشق رسري کن که دلم را چه تاسيق

  گشت ی روز در نظر منيکه روز اولم ا     ی روز دل بنه سعدني باش و بدصبور

  

  گشت ی خطر مرامني که پدي که دیدل

  گشت یچو شمع زار و چو پروانه در به در م     گشت ی خطر مرامني که پدي که دیلد

  گشت ی دگر می غمیهنوز در تک و پو     ري گونه غم از چپ و راست دامنگهزار

  گشت ی از آن گرد شور و شر مميچو مست دا     مدام ز شور شراب عشق خراب سرش

  گشت یهمه از راه عقل بر مچو ابلهان      ختيآو ی همه در کار عشق مدالن ی بچو

  گشت ی و آرام و خواب و خور مدل یز عشق ب    ستيز ی و پا و سر منيي ره و آی بخت بز

  گشت ی مشتري کم گرد و بهدهيکه گرد ب       دادم شتري پند بني بارش از اهزار

  گشت ی کنان بتر محتيکه او به قول نص     دي مکنحتشي که باشد نصقي هر طربه

  

   به لطافتی از همه خوبان بربودیگو      آفت  دنتي و خندشي آسادنتي دیا

   به نظافتی قطره باران بهاریو     يی به نکويی خطایباي صورت دیا

   به خالفتی بنشاندالتيسلطان خ     ی بگرفتی که به شوخی ملک وجودهر
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   از سر رافتی ماه درافشان نظریو     از در رحمت ی سرو خرامان گذریا

   کند بعد مسافتشيترسم هوسم ب     صحبتت از دل  برو تا برود نديگو

  در دولت خاقان نتوان کرد خالفت     ی عقل نگفتم که تو در عشق نگنجیا

   نبود مه به اضافتکوي تو نیبا رو       نبود سرو به نسبت باي قد تو زبا

   مخافتچي که ز مرگش نبود هديبا       را که دالرام دهد وعده کشتن آن

  افتي به ضدياي دوست بیکيباشد که     لب مقصود  سفره دشمن بنهد طاصد

   که برنجد به ظرافتدي نباشيدرو     زاني ظرافت بود از دست عزريشمش

   در و مرجان بود و هول و مخافتايدر     تن به قضا ده ی چو گرفتار شدیسعد

  

   وار برفتی آن لعبت خندان که پرستيک

   بار برفتکي به وانهي دل دکه قرار از     وار برفت ی آن لعبت خندان که پرستيک

  آب گلزار بشد رونق عطار برفت     به گلستان آورد شي گل روی بوباد

   زبان سخن از کار برفتميديچون بد     ميکرد ی صفت مدهي نادوسفي صورت

   انکار برفتفهي طانيکه مرا در حق ا     و مالمت نکنم مستان را بي عني از ابعد

  به سرت کز سر من آن همه پندار برفت     الي سرم بود که هرگز ندهم دل به خدر

  چه خطا داشت که سرکوفته چون مار برفت     زاني بسته افتان خاني مور مني اآخر

   برفتاري تو عقل از سر هشداريکه به د     مست شود یکي خرابات چه حاجت که به

  دلش از دست ببردند و به زنار برفت     دي تو دی نماز آمده محراب دو ابروبه

   که به آزار برفتنينه به صدق آمده بود ا   نديتو مردن از آن به که پس از من گو شيپ

   به سر خار برفت یکه به پهلو نتوان      ی سعدیدي نه مرد گل بستان امتو

  

   از دست رفتاري در دل ماند و عشق

   که کار از دست رفتیدوستان دست     از دست رفت اري در دل ماند و عشق

   رسم چون روزگار از دست رفتیک      در کام دل  عجب گر من رسم یا

   غم هر چهار از دست رفتنيکاندر ا     غي و زور و زر بودم دری و رابخت

  صبر و آرام و قرار از دست رفت     و سودا و هوس در سر بماند عشق

  بهتر از من صد هزار از دست رفت       ی گو درآمي اندرآی من از پاگر
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   دل چند بار از دست رفتنيور نه ا       ردخو ی بار خونم مني جان کاميب

   از دست رفتاريچون زمام اخت       چه سود دني سودا جهانمرکب

   از دست رفتاريعشق باز اکنون که        عشق آسان بود اري با ايسعد

  

   از دست غمت دامن صحرا بگرفتدلم

  غمت از سر ننهم گر دلت از ما بگرفت     از دست غمت دامن صحرا بگرفت دلم

   تو سودا بگرفتیمگر از دود دلم رو     تو از بنده چرا در خط شد ني مشکخال

   در دلم انداخت که صد جا بگرفتیا هيسا     چون مشعله شوق تو بگرفت وجود دوش

   از دل صهبا بگرفتني که زمیهر چراغ     من بازنشست ی دم سرد سحرگاهبه

   در دل خارا بگرفتدر تو نگرفت که خون     دل ني سنگی از من دل سوخته ااثيالغ

  عالم از شوق تو در تاب که غوغا بگرفت       ماست شهي ما عالم انددهي شوردل

   بگرفتبايبگرفت انده تو جانم و ز      بربود کوي انده تو صبرم و نبربود

   بگرفتارايسر زلف تو ندانم به چه        زدي بال پرهامي همه ز ای سعددل

  

   غمزه خون خوار برگرفتغي چو تچشمت

   برگرفتکاريبا عقل و هوش خلق به پ    غمزه خون خوار برگرفت غي چو تمتچش

  ممن ز دست عشق تو زنار برگرفت     درنهاد ادي ز سوز درد تو فرعاشق

   بار برگرفتکي به ديجورت در ام     خراب کرد ی عقل به کلی بناعشقت

   خانه خمار برگرفتقي طریصوف     تو در خانگه فتاد ی ز وصف رویشور

   کار برگرفتني دل از ادتي بباديگو     که مشورت کنم از جور آن صنم  هربا

   برگرفتارينتوانم از مشاهده     برتوانم از سر و جان برگرفت و چشم دل

   بار پرده از سر اسرار برگرفتنيا     خون جگر خورد بارها هي به خفیسعد

  

   از دلش آرام رفتدي که دالرام دهر

   دام رفتنيچشم ندارد خالص هر که در ا    م رفت  از دلش آرادي که دالرام دهر

   کار به اتمام رفتیپرده برانداخت     مي بددل ی و ما عاشق و برفت ی تو مادي

   که بر بام رفتستي به بام کديسرو نرو     که در خانه تافت ستي نتابد به روز چماه
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  خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت     عشق دي برفروخت پرتو خورشیا مشعله

  طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت     صبر واري مجموع را در پس دعارف

   رفتامي ایحاصل عمر آن دمست باق     ی با تو برآرم دمشي به همه عمر خوگر

  آخر عمر از جهان چون برود خام رفت     نسوخت ی به فراقاي نپخت يی که هواهر

   که به اقدام رفت نبرد هريیراه به جا     در طلب دوستان مي قدم از سر کنما

   چو فروشد به کام عقل به ناکام رفت یم     ی ولی نکردلي به عشق می سعدهمت

  

   بر قامت چاالکتيیباي کسوت زیا

   اال نظر پاکتدي نتواند دبايز     بر قامت چاالکت يیباي کسوت زیا

   روز بر آن خاکتکيباشد که گذر باشد      رمي دارم بر خاک درت می منزلتگر

   دست من و فتراکتزندميهم در تو گر     تو خواهد شد ی در پایم روز که سردانم

   دست نظر کوتاه از دامن ادراکتیو     در منظر مطبوعت راني چشم خرد حیا

   لب ضحاکتشي فروماندم پچارهيب       با مار سر زلفت زمياوي که نگفتم

   افتد بر طارم افالکتیگر پرتو رو     خجل ماند دي بپوشاند خورشی رومه

   حکمست بر امالکتیور جمله بسوزان     فضلست بر اصحابت يی جمله ببخشارگ

   از کس نبود باکتیجرم همه کس بخش     متي از کس نبود بیزي همه کس رخون

   طربناکتادي با یغم گرد دل سعد     گردد ی که نمکن ی می که جفا خواهچندان

  

   نه قامتامتستي قی که تو دارنيا

   نه تبسم که معجزست و کرامتنيو     ه قامت  نامتستي قی که تو دارنيا

   مالمتري تشي سپر کرد پنهيس     چون قمرت کرد ی روی که تماشاهر

   هزار ندامترود ی میبر نفس   از عمر رود ی تو می که بی شب و روزهر

   به غرامتام ستادهي عمر ایباق     نبود آن چه غافل از تو نشستم عمر

   به قامتکنند یآن همه وصفش که م     ستي خرامان چو قد معتدلت نسرو

   بدل شود به اقامتلشيعزم رح       مسافر که بر جمال تو افتاد چشم

  امتي در حسابگاه قیگر برو       بمانند رهي در تو خنيقي فراهل

   سعادتست و سالمیچون تو پسند       ی سعدی و نامرادی همه سختنيا
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     بر منتدياين ی که رحمت میا

   بر جان و رحمت بر تنتنيآفر      بر منت  دياين ی که رحمت میا

   رفتنتاي آمدن اي سخن اي       که دلبندست و خوب مي گوقامتت

   بامداد از روزنتديکاندرآ       آفتاب دي تو بای از روشرمش

  راهنتي پکند ی متيخود حکا       به شرح ميگو ی اندامت نمحسن

   خرمنتی کن بر گدایرحمت     از گل خرمنست تي که سر تا پایا

   چون صورت مستحسنتیرتيس        کن شهي پی مهرباناي روماه

  رامنتي پکنم ی میتا طواف       باز کن يی جمال کعبه رویا

   دامنتامتي در قرميتا نگ      اتي پنج روزم در حني اري گدست

  و اندرون جان بسازم مسکنت       کنم روني دارم کز دلت بعزم

   در آهنتدمم ی میباد سرد      دل با سنگ دل گفتن چه سود درد

   در گردنتشتنيگفت خون خو     شي خون خوزمي از جورت برگفتم

   با منتردي درنگیگفت سعد         آتش درزنم آفاق را گفتم

  

   بر جانتی خدانيآفر

   لبست و دندانتنيريکه چه ش         بر جانت ی خدانيآفر

   در چه زنخدانتنيگو بب       دل وسفي که را گم شدست هر

   فتانتیها مگر از چشم       زديخ ی در پارس بر نمفتنه

   بگرد جوالنتیدينرس       ی و شدی آمدزي اگر نسرو

  کفتابست در شبستانت         باشد گراني تو روز دشب

  گله از دست بوستانبانت        ی بوستان روحانی ای کتا

   در گلستانتميتا بنال         نفس بگذار کي ميبلبالن

  ار چندانتدوست دارم هز        ی هزارم جفا و جور کنگر

   سندانتشي پنستيو آبگ        صبر ی زور بازوميآزمود

  مانتي پميما به آخر بر        ی و گر نکنی وفا گر کنتو

   به درد هجرانترميگر بم       وصل ی از من ستان به شادمژده
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   طلب جانت ني در اديگر برآ         ی باشی زنده عارفايسعد

  

   خم چوگانتی جان خردمندان گویا

  دانتي کافتاد به ميی نرود گورونيب     خم چوگانت یدان گو جان خردمنیا

  بانتي اال ز گرديسر برنکند خورش     همه سر برکرد از کوه و شب ما را روز

   ز گلستانتیچون باد بجنباند شاخ     دي در تن مشتاقان از ذوق به رقص آجان

  وانتي نه صورت ایواني انتيتو ز       ديبا ی را نقاش نمتي سراواريد

   در چاه زنخدانتستي دل من سنگيیگو     نتي بر من دل سنگسوزد یند نم چهر

   قربانتستهي شانميب ی الشه نمنيا     کني باختن آسانست اندر نظرت لجان

   قدمت مردن خوشتر که به هجرانتشيپ     ی به کز نظرت دوری داغ تو رنجوربا

  نتالي از خار مغشندينديعشاق ن     هجران تا عشق حرم باشد هي بادیا

  زان گه که درافتادم با قامت فتانت       نتوانستم از فتنه حذر کردن گريد

   که تو جان دارد بل دوستتر از جانتیسعد     مرگش نبود هرگز اي دنني که در اديشا

  واني بر چشمه حرديم ی تشنه که منيا     دستي آفاق بگردني چو ذوالقرناريبس

  

   تن و جانتی دوست فدای و تنم اجان

   نفروشم به همه ملک جهانتيیمو     تن و جانت ی دوست فدایم ا و تنجان

   عسلست آب دهانتاي یتو خود شکر     که سخن گفت ندمي لب نشني از انتريريش

  باشد که تفرج بکنم دست و کمانت     به من انداز یري کن و تتي روز عناکي

   گوشه چشم نگرانتنگرم یمن م     ی بپوشی و گر روی راه بگردانگر

  بر ماه نباشد قد چون سرو روانت     رتي نباشد رخ چون ماه من سروبر

  انتي بمي و نکردمي بگفتاريبس     يیاي تو که در وصف نيی چه بالآخر

  انتي عننديمعذور بدارند چو ب     کس که مالمت کند از عشق تو ما را هر

  انتي رسد آخر چه زني به مساکیسود     ی که بپوشني نگاری روني چنفستيح

   که به خاطر بگرفتست نشانتنيبنش      التي بماندست خدهي در د کهیبازآ

   جانتی دارم و هم برخیاز جان رمق       از دست بدادن ی نباشد دلاريبس

   که برآمد به زبانتیخرم تن سعد       دمي و شنی و گفتی کرم کرددشنام
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  دانتي راه برون آمدن ز مستي نچو

   احتمال چوگانتی چو گوضرورتست     دانتي راه برون آمدن ز مستي نچو

  مانتي که نخواهم شکست پیبه دوست     دي از تو امدني که نخواهم بری راستبه

   نافذست فرمانتیبه هر چه حکم کن       ی ورم بقا بخشی هالک پسندگرم

   به قربانتشتني ار نکنم خولميبخ      يی به عهد بازآوني همادي تو عاگر

  بانتي از گرتابد یاب که مکه آفت       ی دوهفته ندارد فروغ چندانمه

   قد خرامانتیدي چو بدیخجل شد     در باغ ی برآمدی نه سرو که طوباگر

   فتانتیها  نکند چشمدلش یکه ب     ندازدي نی تو صاحب دلی به رونظر

   پنهانتکنند ینه زاهدان که نظر م       و رندانم اني همت شنگولغالم

   از چشم بد نگهبانتکاني نیدعا     باد کتي که نیا  و گر همه بد کردهايب

   احسانت یمقصرست هنوز از ادا     ی خاک پات که گر سر فدا کند سعدبه

  

   قبا بر تن چون سرو روانتفستي لطچه

  انتي به میديآه اگر چون کمرم دست رس     قبا بر تن چون سرو روانت فستي لطچه

   مکانت بهندي که دگر کس بنشیتو نه آن     وصلت شهي مگر انددياي نچي دلم هدر

   به دهانتديسخن تلخ نباشد چو برآ   يی را سخن تلخ بگویکي که ی تو خواهگر

   نگرانتقي و خاليیکه تو انگشت نما     تي روی به هوادارمي من انگشت نمانه

  انتي که کنم وصف و به ی از آنباتريکه تو ز       ببستم قلم وهم شکستم شهي انددر

   و هم آنتنستي که هم ایني و نه ایتو نه آن     باي را قامت خوبست و قمر را رخ زسرو

   که دعا گفت فالنتيی قدر بازنمانيا     مي در دلبند به رويی ار نگشابي رقیا

   جانتی که نباشم تن من برخیگر تو خواه     تو باشم ی همه عمر بر آنم که دعاگومن

   من که محتاج تو باشم ببرم بار گرانت     چاره ثباتست و مدارا و تحمل ايسعد

  

   جانتیها فدا  به تنها تنیرو ی مخوش

   مهربانتاراني یگذار یمدهوش م     جانت یها فدا  به تنها تنیرو ی مخوش

  وز حسن خود بماند انگشت در دهانت     یني خود ببی طلب کن تا رویا نهييآ
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   عنانتکشد ی تا مدي درست بایعزم       اتفاق بستان اي ی شکار دارقصد

   بر ما ز بوستانتیميتا بگذرد نس    ان نگه کن  گلبن خرامان با دوستیا

   از نهانتنميب ی دزد آشکارا میا     ی عقلم تاراج شوق کردی سرارخت

   چون کمانتی غمزه در دل ز ابروکانيپ     ردي دگر بگیدي دم کمند زلفت صهر

  خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت       ی چرا نخفتم تو پادشاه حسنیدان

  انتي هم آشدي لبقتر از من بایمرغ       يیصلت آشنا با وبرازد ی را نمما

   بر خاک آستانترميبگذار تا بم     نخواهم ی بعد از تو می آب زندگانمن

   شک نگاه دارند از فتنه زمانتیب     ی فتنه زمانم وان دوستان که دارمن

   بباشد با هر که در جهانتیور دشمن     مني آزاد باش و ای چو دوست داریسعد

  

   جانتی فدایب جان طلگر

  سهلست جواب امتحانت         جانت ی فدای جان طلبگر

   به هر که در جهانتی موکي        به جانت ار فروشم سوگند

   مهربانتستي که نستيکس ن       ی آن که تو مهر کس نداربا

  بس سر برود در آستانت       ستمکار ی ای سر که تو دارنيو

  اه آسمانت چو میاز رو       به پا شد ني فتنه که در زمبس

  کز باد سبق برد عنانت       هاتي در تو رسم به جهد همن

   کنم دگر زمانتاديتا          ی زمانستمي تو نادي یب

   به سرو بوستانتهيتشب       فستي نظران کنند و حکوته

   چه حاجت کمانتديدر ص       زاد ی پری ای ابرو که تو دارو

  انتي گرفته از مستينقش         ی سعدفي بدن ضعيیگو

   دهانتیامديدر وهم ن         یواسطه سخن نبود گر

  اال دهن شکرفشانت        سخن نباشد ني از انتريريش

  

  تي و عنای که نوبت صلحست و دوستايب

  تي از آن چه رفت حکامييبه شرط آن که نگو     تي و عنای که نوبت صلحست و دوستايب

  تيشم درا عشق درآمد بدوخت چیقضا   شده بودم که گرد عشق نگردم یکي ني ابر
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  تيکه عشق تا به چه حدست و حسن تا به چه غا     کند که نداند ی کسني من مسکمالمت

  تي چراغ هدای بفستي ضعیکه چشم سع   ده شتنمي تو ره به خودي حرص من چه گشاز

  تي به حمایگريهزار باره که رفتن به د   ی به دست تو خوشتر هالک جان گراممرا

  تي بسست حد جناني تو چندیفراق رو    د  که بکردم اگر درست بباشیتيجنا

  تيکجا برم گله از دست پادشاه وال     تو کردن ی خالف رادي نشای روچي هبه

  تي همه آني اندرنباشد ای سورتچيبه ه     ی همه معنني اندرنباشد ای صورتچي هبه

  تي چنان که هست حکادي گونهيمگر هم آ    دياي حسن وجودت به وصف راست نکمال

  تي به نهارسد یهنوز وصف جمالت نم     اني و فکر به پادي رستيه نها سخن بمرا

  تي از سخنانش در او نکرد سرایکه درد      امدي گوش نچي به هی سعدفراقنامه

  

  تي به حکم و رامي نهادميسر تسل

  تي جهان آرای کند راشهيتا چه اند       تي به حکم و رامي نهادمي تسلسر

  تي جاردي نتواند که بگگريکس د     ی زدمهي و خی به هر جا که فرود آمدتو

  تي مهرافزادني نتوان شدن از دريس     زالل ني بر چشمه نوشی مستسقهمچو

  تيمگرم سر برود تا برود سودا     تو در سر دارم ی که سوداستيروزگار

  تي بوسه دهد بر پایکه به هر وقت هم     یگذر ی آن خاک ندارم که بر او مقدر

  تيماي جهان پیتا فرورفت به گل پا     اري هشینبود کنندم که بي عدوستان

  تيگر تأمل نکند صورت جان آسا   و جان در تن شخص دي در سر به چه کار آچشم

  تي مگر همتادي توان دنهييهم در آ    بست دي که مهر تو در او شاستي نیگريد

  تي تا سرو بماند خجل از باالزيخ     رندي آنست که مردم ره صحرا گروز

  تي گوش مکن بر سخن اعداايسعد     گفت ی مني که نگاردميواقعه د در دوش

  تي نبود پروای و به عقبايکه به دن     ی من آن گه باشداري صادق دعاشق

  تي بگردد راري که به شمشدي نبااي     ی نگرداند روري آنست که از شطالب

  

   تو بادی من جان من فداجان

  ادي ديايتان ن از دوسچتيه       تو باد ی من جان من فداجان

   نرفت آزادنيسرو هرگز چن       ینکن ی و التفات می رویم
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   که تو زادیکه تو پرورد و مادر         ی بر پدری خدانيآفر

  برساناد و چشم بد مرساد        دي امی به منتهاکتي نبخت

  که در فتنه بر جهان بگشاد     تو بست ی چه کرد آن که نقش روتا

   داداني از دست خوبروميگو        ی عنان شه روزرمي بگمن

   دادیدل ما بازپس نخواه       یشاني چشم مست و پني بدتو

   استادبرد یجور مزدور م         ديآ ی با عشق بر نمعقل

   ننهاده بود سر بنهادیپا       که هرگز بر آستانه عشق آن

   هوس بر بادنيکه رود هم در ا     در خاک رفت و سر نه عجب یرو

   به دام افتادیرکيبا همه ز       دي از قديرم ی که می وحشمرغ

  ادي فرشتني از دست خویسعد       ناله کنند ري از دست غهمه

   آزادی بندگديگردم از ق       گفتم که در جهان بنهم یرو

  شام و رومست و بصره و بغداد       پارس منزل هست روني نه بکه

   و آب رکن آبادرازيخاک ش         دارد ی از دامنم نمدست

  

  ن صورت خوبم نظر افتاد گه که بر آزان

   پرده برافتادمي طاقتیاز صورت ب    گه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد زان

   فروماند چو عشقش به سر افتادچارهيب     دي به درآی که عقل از همه کارميگفت

   بدارم که ز دستم سپر افتادیچون پا     نظر بر سر مردم دستي کشريشمش

   به درافتادتي و حکامي نگفتچيما ه       سوخته پنهان نتوان داشتن آتشدر

   افتادخبر یمشتاق چنان شد که چو من ب     لشي هر که خبر گفتم از اوصاف جمبا

  کان کز غم او کوه گرفت از کمر افتاد     نستاند دلت از دست نيري تا لب شهان

   افتادشتريدانند که در خرمن من ب     نفس گرم چو آتش ني نظران اصاحب

  کاول نظرم هر چه وجود از نظر افتاد    د بر آن منظر مطبوع  نظر افتاکمين

  با رستم دستان بزند هر که درافتاد      کني غم او بود ولفي نه حریسعد

  

   نظر فتادنيري را چو بر رخ شفرهاد

   درفتادیدودش به سر درآمد و از پا     نظر فتاد نيري را چو بر رخ شفرهاد
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   و زر فتادميفارغ ز مادر و پدر و س     چو مست شد یلي ز جام طلعت لمجنون

   جدا ز کاله و کمر فتادی بارگکي     کرد سي غم عشق واري چو اختنيرام

  کارش مدام با غم و آه سحر فتاد   دي چو کارش از غم عذرا به جان رسوامق

   فتادخبر یمست از شراب عشق چو من ب   و از جوان ري گونه صد هزار کس از پنيز

   شور و شر فتادني من ایتنها نه از برا      کمند عشق  ري کس شدند اساريبس

   نظر مرا دو جهان از نظر فتادکيزان      کرد چشم من ی نظری به دلبریروز

   هزار سوز مرا در جگر فتادیکز و     ی آمد آن چنان به دلم درزد آتشعشق

   ز قضا و قدر فتادی بسنيمانند ا     اگر شدم آشفته دل ز عشق ري من مگبر

   به درفتادکي کي عشق تو یچون ماجرا     یخلق چند نهان راز دل کن ز یسعد

  

  تابد ی قمر نمتي روشيپ

  تابد یخور ز حکم تو سر نم         تابد ی قمر نمتي روشيپ

  تابد یکه تنورم مگر نم       اندر درون شب بنشست آتش

  تابد یکه قضا و قدر نم       عشقت کجا کشد دل من بار

   تابد ی جان چو بر نمیزن ام         ی غمزه بر دل سعدناوک

  

   بر هم اوفتدني رها مکن که چنتيمو

   تو در عالم اوفتدیکشوب حسن رو     بر هم اوفتد ني رها مکن که چنتيمو

   آدم اوفتدی در نهاد بناديفر     ی وار بگذری خلق پرالي در خگر

   دل کم اوفتدني مفکنش که چنیدر پا     ري دوست دست گی تو شد دلم اافتاده

   بال محکم اوفتدريمانند من به ت     به جهل کشد ی نظر مغي آن که تتيو ردر

  ترسم که راز در کف نامحرم اوفتد     دلم که حقه راز نهان توست مشکن

   تو دم بر دم اوفتدیچندم به جست و جو     ی و لب بر لبم نهيیاي اگر بوقتست

  وفتد مرهم ایکيباشد که اتفاق      دردناک شي رني صبور باش بر ایسعد

  

   ما گنجداني آن شبست که کس در منه

   اگر ذره در هوا گنجدتيبه خاک پا     ما گنجد اني آن شبست که کس در منه



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ٩٤ 

   که در قبا گنجددميکه چون تو سرو ند       ی ناز و تکبر بنه کمر بگشاکاله

   که در خلوت رضا گنجدستيعتاب ک   هجران مپرس در شب وصل تي من حکاز

   شکر کجا گنجدنيري خسرو و شانيم     در مجلس زي شکر منه و گل مرمرا

   چون دو پادشا گنجدیدرون مملکت     شور عشق درآمد قرار عقل نماند چو

  مجال آن که دگر پند پارسا گنجد     ز بانگ رود و سرود ی در سر سعدنماند

  

  گنجد ی عشق به طومار در نمثيحد

  گنجد یر در نم دوست به گفتاانيب     گنجد ی عشق به طومار در نمثيحد

  گنجد ی در نماريبه سمع مردم هش     از آن مستند وانگاني انس که دسماع

  گنجد یورع به خانه خمار در نم       ی و مستوری نشود عاشقسرتيم

  گنجد ی در نماري زحمت اغشيکه ب     در دل تنگ اري فراخ نشستست چنان

  گنجد یار در نمکه عرض جامه به باز     من صفت ندانم کرد يی را چنان که توتو

  گنجد ی در نمواريکه با تو صورت د     دل ندهم دهي آفرچي به صورت هدگر

  گنجد ی غار در نمهيکه سگ به زاو     را ني مسکبي امشب رقدهد ی که مخبر

  گنجد یچو در کنار بود خار در نم     خار بود ني گل به بار بود همنشچو

  گنجد یمن خون خوار در نم دشیکه سع   دو دوست اني ارادت و شوقست در مچنان

  گنجد ی در نمداريز برق شعله د     سر دهي که دکنم ی چشم دل نظرت مبه

  گنجد ی در نمداري خرانيگدا م   ستي نی سعدی دوستان که تو را هست جاز

  

   برگردداري و داري کند که ز ني اکس

   چون روزگار برگرددنهيکند هرآ     برگردد اري و داري کند که ز ني اکس

  مالمتش نکنند ار ز خار برگردد       زحمت گل دي کشاردي که نیدلتنک

   وار برگرددچارهيضرورتست که ب     فروماند لي کز حی جنگ خصم کسبه

   کشته به خون چند بار برگرددميکه ن       اجل تشنست مرغ دلم غي آب تبه

   قدر که به پهلو چو مار برگرددنيجز ا     چه چاره کند ی سنگ حوادث کسري زبه

   بار برگردداقوتي دهيکه در دو د     هر ساعت ستي خون چني نماند پس المد

   برگردد اري ز یگمان مبر که به معن     ی به وحشت ملول شد سعداري از دگر
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   صبر من بر داغ و درداراني دارند ی مطرفه

   کز تو باشد خوشترست از باغ وردیداغ و درد   صبر من بر داغ و درد اراني دارند ی مطرفه

   سردنندي بی آتشیگر به دوزخ بگذران     دل بسوخت ی را که داغ مهرباندوستانت

   نبرداي جست با ما ی ار صلح خواهميا بنده     ستم اي کرد با ما ی گر عدل خواهیحاکم

   برنتابد جهد مردی آسمانیبا قضا   ستي را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نعقل

   درنوردی نامکي بساط نیورز یعشق م     بدوز اني چشم از نکورودتيبا ی متيعاف

   برمگردرباراني از تیرو ی مدانيور به م   چون زنان در خانه باش ی مردان ندارزهره

   نکردی نخورد آهیاهل دل داند که تا زخم    صاحب سماع هي مکن بر گريی رعناحمل

   زردی بر رورود ی که اشکش منميب یشمع م   مجلس دل نسوخت اراني کس را بر من از چيه

   بعد الورد بردسي باز باشد لیگر بهار     که دارم از زمستان فراق ها تي شکابا

   داروست دردکند ی میبيچون دالرامش طب   گو منال گدازد ی می چو سعدی که را دردهر

  

   چه ذوق داردی دانبي غااري داريد

   بباردیا  بر تشنهاباني که در بیابر     چه ذوق دارد ی دانبي غااري داريد

   روح داردوندي وصل جانان پغاميپ       يی دانستم از کجايی آشنای بویا

  گذارد یفرمان عقل بردن عشقم نم      پسندد ی عشق پختن عقلم نمیسودا

   ما گذاردغاميور نه کدام قاصد پ     آورند ما را ادي که خود به رحمت باشد

  ارد بزی عاشقاي بنالد یگر عارف     ني عارفان عاشق دانند حال مسکهم

  گوارد ی او نمیبر دل خوشست نوشم ب     نيري شاري چو نوشدارو از دست زهرم

  سپارد ی دل نماي جان ندارد مييگو     ی به سنگ عشقی روزاردي که برنيیپا

   که سر نخارددي باربارانيدر روز ت    صادق ستي عشق جانان گر عاشقمشغول

   برآردی همدم بایاري که یاال دم       ی اوقات زندگاناراي حاصلست یب

   اردي شدن نروني بانيکز دست خوبرو     به کنج خلوت ی سعدندي چرا نشیدان

  

   به شفاعت که دوست بازآردرود ی مکه

   داردی او کدورتی خلوت بشيکه ع     به شفاعت که دوست بازآرد رود ی مکه
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   بگذاردامي پني صبا کاميمگر نس     را مجال سخن گفتنست به حضرت او که

  نباردي به گل بوانيکه تشنه چشمه ح     مثلست ني با دوستان هم بردنزهيست

   که شوق نگذاردیبه اعتماد صبور     مهربان بردار اري که گفت دل از مرا

   شد که سهو پنداردنيقيمرا تمام      ز خاطرت برود یني گفت هر چه ببکه

  اردي یکه از سر همه برخاستن نم     باد بر آن کس نشست با معشوق حرام

   زنند و سر خاردغشيکه در مواجهه ت     عشق قتي حقی از آن مدعدي نادرست

  ازاردي کند که دل دوستان بنيکس ا     مگذار ني چنني دوست ای کام دشمنم ابه

   آن که به دست تو روح بسپاردردينم      ی که در قدمت اوفتم و گر بکشايب

  بشمارد ستاره ی که چو سعدیمگر کس     شب هجران که بازداند گفت تيحکا

  

   گماردی دوست دارد جان و دل بر ویزي که چهر

  اردي سر ز خلوت برنی گمارد هر که محرابش تو باشی دوست دارد جان و دل بر ویزي که چهر

   سپاردینيري جان به شردي تو میکان که در پا   سر رود ی اندر خاکت افتم ور به بادم میروز

  نگارد ی که بردست آن که صورت می من دانهوش   تو مستم ی نه آن صورت پرستم کز تمنامن

  گذارد ی معي ندارد عمر ضایوان که منظور   اني با خوبرویکن ی معي که ضاندمي گوعمر

   اندر دل نشاند تخمش اندر جان بکاردخشيب   ی در سرابستان معنی درختورزد ی که مهر

  اردين ن مالمت سر برآوردبانيکز گر   گو در دامن آور ی نباشد پای و مستورعشق

  عاشق صادق نباشد کز مالمت سر بخارد   من از عهدت بگردم ناجوانمردم نه مردم گر

   و ارغوان بر سر بباردزديتا گلت در پا بر    ندي ببتي سرو باالی که روزخواهم ی مباغ

   آخر نداردباتي طی گفت سعدیچند خواه   امتي چه رفتارست و قامت وان چه گفتار و قآن

  

  ازاردي دلم بیوز تو ری از جفاگر

  کمند شوق کشانم به صلح بازآرد      ازاردي دلم بی تو روزی از جفاگر

   عشق چه تاب شب دراز آردرياس     صبح نبود دي درد عشق تو دوشم امز

   موم که پوالد در گداز آردیچه جا     زي عجب نبود گر بسوخت کتش تیدل

  به اهتزاز آردز رشک سرو روان را      که گر بخرامد درخت قامت تو يیتو

   فرازآردیا  ز توام مژدهیمگر کس   خود از خلق در بخواهم بست ی به رودگر
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   بت نماز آردشيچو بت پرست که در پ       بر قدمت مي سر نهی قبول کناگر

   دلنواز آرد یها که سوز عشق سخن    دار ی به سمع رضا گوش دل به سعدیکي

  

   ما چه غم داردشاني را ز حال پرتو

   صبا چه غم داردردياگر چراغ بم     ما چه غم دارد شانيحال پر را ز تو

   امثال ما چه غم داردی مرادیز ب    شي از پرود ی را که هر چه مرادست متو

  به خواب درنرود پادشا چه غم دارد     گر چشم پاسبانان همه شب ی پادشاهتو

  رد قاتل عمد از خطا چه غم داکيول     یازاري که دل دوستان بني اخطاست

   از گدا چه غم داردريجواب ده که ام       مي توالي خی خوبان آخر گداريام

   ماجرا چه غم داردني غافل از اقيرف     ی ال جفانی ماجری العذول علیبک

   از قفا چه غم دارددي خوب تو دیچو رو     دشمن اگر در قفاست عارف را هزار

   قضا چه غم داردینيتو گر ترش بنش     پسر رفتست ی اینيري و شی به تلخقضا

  چو دل به مرگ نهاد از بال چه غم دارد       را ی الابالمستي عشق عظیبال

   گرفت از جفا چه غم داردشيکه ترک خو     را ی بکن که سعدی و هر چه توانجفا

  

   آن سبک روحم که با من سر گران داردغالم

   زبان داردريز شکر یجوابش تلخ و پندار   آن سبک روحم که با من سر گران دارد غالم

   مهربان داردیاريبه نقد اندر بهشتست آن که     دي شابرد ی با او به دوزخ می گر دوستمرا

  مراد از بخت و حظ از عمر و مقصود از جهان دارد   ی و مشروبی هست و محبوبیاري را کاختیکس

  ارد جان دزي نمي کن بهایبه جانان زندگان   هست مردم را یاتي از خوردن و خفتن حبرون

   داردانيچو بلبل کز نشاط گل فراغ از آش     ميآ ی دارم کز او باخود نمی با کسمحبت

   فغان داردیدهل را کاندرون بادست ز انگشت   ی دوست برگردی از جفاري گر به شمشی مردنه

   محبت همچنان داردزديمحب از خاک برخ   زدي بگراري از اري در که امتي قشي تشوبه

   بوستان داردی دوستان ماند نه بویبه بو   یروزيبه صبح از باغ پ ی آمد باد نوروزخوش

   که سر بر آستان داردینيچه غم دارد ز مسک   ی و خواب صبح مستولاري سر بر کنار یکي

   نهان داردی که منظورراند یبه تنها ملک م   شي و آساني عشق تنها باز و راحت بی سعدچو
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   من دارداري ی سحر بومي نسمگر

   من دارددواريکه راحت دل ام       من دارد اري ی سحر بومي نسمگر

   قد نگار من داردليمگر شما      اند الله و گل   سرو درافتادهی پابه

   من داردارياخت یزمام خاطر ب     راه سالمت ز من مپرس که عشق نشان

   بهار من داردیطراوت گل و بو     که عارض تو يی و تازه بهارا توگال

   هوس که سر خاکسار من داردنيبد      هاتي هتي عافني سر من و بالدگر

  فراغت از من و از روزگار من دارد     هرزه در سر او روزگار کردم و او به

  کدام دامن همت غبار من دارد      رب ايام   بازماندهی به درد دلمگر

   بار من دارد چارهيدلت نسوزد که ب   چو خر به گل درماند ی بار تو سعدري زبه

  

   نداردی ناظر که منظور آنهر

   نداردیچراغ دولتش نور       ندارد ی آن ناظر که منظورهر

   نداردی امروز با حورليکه م       را ی کار اندر بهشت آن مدعچه

   نداردیکه پنهان شوق مذکور       آن را دي آداي ذوق از ذکر پچه

   نداردی منظورشيکه خاطر پ       ستي عارفان صاحب نظر نانيم

   نداردیبماند تاب عصفور       یندر دام زلف ایمرغي ساگر

   نداردی رنجورچي هيیکه گو        نامهربانست یکي ما بيطب

   ندارد یفغان از دست زنبور       ی چون عسل بشناخت سعدکنيول

  

   داردی خالهي که بر نسترن از غالآن

   داردی و جمالیالحق آراسته خلق     دارد ی خالهي که بر نسترن از غالآن

   داردی مجالیکس ندانم که در آن کو     که بجز باد صبا مي که گوشي دل پدرد

   داردی و شخص آب زاللرديم یتشنه م     بر سر راه یکي سخت نباشد که ني چندل

   داردیزنده آنست که با دوست وصال     که مراست یاتي نتوان گفت و حیزندگان

   داردی ماللري غگر تو را از من و از     ملول ري تو مشتاقم و از غداري به دمن

   داردیحبذا مرغ که آخر پر و بال    ی بر بام تو ره دارد و من بر سر کومرغ

   داردی حال توان گفت که حالیبا کس     غم دل ی که ندارمي دل با تو نگوغم
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   داردی محالیحاصل آنست که سودا     گنج شهي وصل تو چون مفلس و اندطالب

   داردیر که در سر هوس چون تو غزاله     ی بنهد چون سعداباني سر به بعاقبت

  

   داردی شکرخنده که پرنوش دهانآن

   داردینه دل من که دل خلق جهان     دارد ی شکرخنده که پرنوش دهانآن

   داردیهر که در خانه چنو سرو روان     ستي درخت چمنش حاجت نی تماشابه

  دارد ی آن بت بپرستند که جانیبار     چه تمتع دارند جان ی از بت بکافران

   داردی و کمانري تني که چندميکس ند   ري خم به کمان ماند و قد راست به تشيابرو

   داردی که دهانیور نه معلوم نبود     ديگو ی می سخنی آنست که وقتعلت

   داردیاني که میور نه مفهوم نگشت     بندد ی می کمری آنست که وقتحجت

   داردی که در دست عنانی گویبا کس   شي خون خواره خوی مرو اندر پی که گفتیا

   داردی داغ نشاننيهر که بر چهره از ا     نرود دياي که تا مرگ نستي داغعشق

   دارد ی محبت که کرانستيکه نه بحر     موج به در نتوان برد ني از ای کشتايسعد

  

   ما که بردماني ندانم از سر پبازت

  قش وفا که برد عهد تو ننيباز از نگ      ما که برد ماني ندانم از سر پبازت

   جفا که بردنيوان گه ز دست هجر تو چند     تو ی وفا که کرد چو من در هوانيچند

   ماجرا که بردني ایجز آه من به گوش و     چشم ابر بر احوال زار من ستيبگر

   کجا که بردیگفتا کدام دل چه نشان ک     یا  لب تو را که دل من تو بردهگفتم

  ما را غم تو برد به سودا تو را که برد     ستي مپز که آتش غم در دل تو نسودا

   تا که بردستييباز اتفاق وصل تو گو     افتي تا که ستي تو گنجی عشق روقيتوف

   و زاهد از سر راه خدا که بردخيصد ش       چشم تو که فتنه قتال عالمست جز

   به کام دل ز سپهر دغا که بردیدست     شطرنج عشق توست ی نه مرد بازیسعد

  

  برد ی کاندر رفتنش صبر از دل ما متسي کآن

  برد ی مغمايترک از خراسان آمدست از پارس    برد ی کاندر رفتنش صبر از دل ما مستي کآن

  برد ی به صحرا ميیگر باد نوروز از سرش بو   ختن ی چون ناف آهوکند ی مني مشکرازيش
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  برد ی ما مدهيب از دکان چشم خواب آلوده خوا   پاسبان ی پاس دارم تا به روز امشب به جامن

  برد ی سوزن در اعضا ماييچون خارپشتم گو   اندام او ی لحظه بکي کنم ی در بر مبرتاس

  برد ی از دست دانا ماري خوبان اختداريد     ی ولوندمي که دل با کس نپگفتم ی ماريبس

  برد ی ماي کشد ی ماي ني از اشيکخر نداند ب   ام   استادهکشد یام ور م  برد و تن دردادهدل

  برد ی شد چون زلف در پا مکي چو شب نزدگريد   یا  حلقه در گوشم کند هر روز لطفش وعدهچون

  برد یام تا م من خود به رغبت در کمند افتاده   ی تا در کمند آرد دلستشي نی به ترکحاجت

  برد ی به سودا مگري عشق را دوانگانيد   در روزگار حسن او کند ی محتي کو نصهر

  برد ی ماي گوهر به درکند ی می که شوخیسعد   و بس نستيري شیايد کس در نداند کروصفش

  

   بگذرداري گه که بر من آن بت عهر

  صد کاروان عالم اسرار بگذرد     بگذرد اري گه که بر من آن بت عهر

   بگذرداري مردم هششيهر لحظه پ     ی و شاهدی شراب و خواب و جوانمست

   دوست منتظر که دگربار بگذردنيو     شي گه که بگذرد بکشد دوستان خوهر

   وار بگذردی کند چو پرام وانهيد      چو عاقالن نمي بنشیا  به گوشهگفتم

   بگذردواري در دلم که ز دستيدرد     شي خوی ز خلق ببندم به روی درگفتم

   بگذردداري خرچي کز تو هستيره ن     یا  حسن جمله خوبان شکستهبازار

   بگذرداري که در نظر یاال دم     عستي ضاهي مشو که عمر گران مابيغا

   بگذردماري بر سر ببي طبیروز     آنک ی به بودني رنج کششستيآسا

  گر محتسب به خانه خمار بگذرد   شود چو ما دل ی که مست و عاشق و بترسم

   بگذرداري که اغستي نقيکان جا طر   دوست ی نتوان رفت سوشتني به خویسعد

  

  گذرد ی م و کمانري آن فتنه که با تستيک

  گذرد ی که در جوشن جان مرستيوان چه ت     گذرد ی و کمان مري آن فتنه که با تستيک

  گذرد ی دل که جهان می مکن اعيعمر ضا   پر از لطف و کمال ستي که جهانی نه شخصآن

  گذرد یگر بداند که چه بر خلق نهان م     چو ماه ی نپسندد دگر آن روآشکارا

  گذرد ی که زمان می زمانیبر ما آ     لطف  نادره دور زمان از سری اآخر

  گذرد ی مانيصورت حال من از شرح و ب     چنانک ی ماه دالرای تو ای روصورت
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  گذرد ی مماني و چون برق نميب یعمر م       دي به چمن بازآيی دگر باد صباتا

  گذرد ی به زبان میدود آنست که وقت     یا  به محبت زدهی در دل سعدیآتش

  

  گذرد ی منيور که چن آن ماه منستيک

  گذرد ی مني و ماه معدهد یتشنه جان م     گذرد ی مني آن ماه منور که چنستيک

  گذرد ی مني از اباترينتوان گفت که ز     ی به جای تحول کند از جازي اگر نسرو

  گذرد ی مني لعبت چاي مه چارده اي     در نظر سوختگان گذرد ی مني عحور

  گذرد ی منيکه بر آن زلف و بناگوش و جب    هار  از او کس نگرفتست مگر باد بکام

  گذرد ی منيکفتابست که بر اوج بر       رفتن او پندارند ني زمري زمردم

  گذرد ی مني کس به زمني باشد که چنفيح    دوست دهي گو بر سر عاشق نه و بر دیپا

  گذرد ی منيگو حذر کن که هالک دل و د     دارد یني دارد و دی که در شهر دلهر

  گذرد ی منيقيبا گمان افتم و گر خود به      آمدن و رفتنش اندر دل و چشم الي خاز

  گذرد ی منيمي که بر ملک ستيپادشاه     نکند حکم او راست اي به ما ی کند روگر

  گذرد ی منيشاهد آنست که بر گوشه نش     ی کن و شاهدبازیني گوشه نشايسعد

  

   نبود آن رخ دلبند نهان کردانصاف

   کز او صبر توان کردستيي که نه رورايز     رخ دلبند نهان کرد  نبود آنانصاف

   همه دل با تو روان کردنيکز عالم جان ا     يی شد که تو محبوب خدانيقي امروز

   صبر ز جان کردی که کسدميهرگز نشن     ی بود آرام و صبوری تو را کمشتاق

  شان کرد که بر سنگ نديچندان بچکان       آب یا  کوه گرفتم ز فراقت مژهتا

  ها خفقان کرد  منصور چه دلتيچون را       لتي که از دمدمه کوس رحزنهار

   آن کردی که کرد از پري همه تأخنيابر ا      دي سال ببارني به بساط اول اباران

  هر جور که بر طرف چمن باد خزان کرد      در نظرت باد صبا عذر بخواهد تا

   دهان کردشي پرزر مصرسلطان صبا     مژده بازآمدنت در چمن انداخت گل

  از سبزه بگسترد و بر او الله فشان کرد       ی دامن که تا به در شهر بساطاز

   تو جوان کردی سرش دولت رورانهيپ     ی حله بپوشد که چو سعدني که زمديشا
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   عنبر آوردی آمد و بوباد

  بادام شکوفه بر سر آورد         عنبر آورد ی آمد و بوباد

  با آن همه خار سر درآورد         گل از اضطراب بلبلشاخ

   دلبر آورداميقاصد که پ         مبارکش ببوسم ی پاتا

  او نافه مشک اذفر آورد         مي نامه بدو سپرده بودما

   از تو خوشتر آوردی گلیبو         ی که بادام دهي نشنهرگز

   مادر آوردچي که هدينشن       فرزند ی مثل تو خوبروکس

   آوردگري به نماز دیزرو        که در فراقت ی کسچارهيب

  هر قطره که خورد گوهر آورد       دل روشنت صدف وار یسعد

   برآوردزانيشور از متم         دختران طبعت ینيريش

  در عهد تو هر که دختر آورد       که کند به زنده در گور ديشا

  

  ردي دوست بمشي شود هر که پزنده

  رديدوست نگ چيمرده دلست آن که ه     ردي دوست بمشي شود هر که پزنده

  ردي نگزیشمع دلش را ز شاهد     ستيي صفانهي که ز ذوقش درون سهر

  ردي نپذني صورت نگهيسنگ س     چو موم به دست آر ی دلی عشقطالب

  ردي صورتش کشند نمنيهر که بد     ستي کشنده سعدی دلني سنگصورت

  

  ردي چاره سگالم که با تو درگکدام

  رديا روم که دل من دل از تو برگکج       ردي چاره سگالم که با تو درگکدام

  ردي حذر گیکه چشم شوخ من از عاشق     ستي چشم خلق فتادم هنوز و ممکن نز

  ردي سپر گی غمت صابرري تشيکه پ     آن ی زور بازوستي مرا نفي ضعدل

  ردي جهان شکر گيیکه گر به خنده درآ     ی به خنده درآی من بشنویشي تلخ عچو

  ردي ز سر گی زندگیبه مرده درنگر      دي صحتش فرازآی خسته برگذربه

  ردي آتش سوزنده زودتر گیکه در ن     ستي گفتار من قلم بگری سوزناکز

  ردي نظر گکي به یکرشمه تو جهان    ببرند یا  به غمزهی چشم مست تو شهردو

  ردي از در و بامم به عنف درگالتيخ     نمي تو در کنج خانه بنشی از جفاگر



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ١٠٣ 

  ردي به دست دعا دامن سحر گیشب     ی ار سعددي که روز جمالت سر آمکن

  

  رديگ ی بر نماري دل از هوس دلم

  رديگ ی بر نماري مردم هشقيطر       رديگ ی بر نماري دل از هوس دلم

  رديگ ی کار بر نمنيکه جان من دل از ا      ري ز جان ما برگاي عشق خدایبال

  رديگ ی بر نمکه پرده از سر اسرار     ستييباي و شکسازم ی و مگدازم یهم

  رديگ ی به سربار بر نماري یجفا     بار جور فلک ري خسته من زوجود

  رديگ ی بر نماريچو بار غم ز دل        یاري ی دعواري گر نکند رواست

  رديگ ی بار بر نمکيگرم ز دست به      بار کي ردمي باشد ار به وفا دست گچه

   رديگ یبر نم داريطمع از وعده د     در دوزخ فراق و هنوز ی سعدبسوخت

  

   نپردازدشتني من از خوبي به عیکس

  بازد ی با تو عشق منگرم یکه هر که م     نپردازد شتني من از خوبي به عیکس

  ندازدي که بر تو نظر نستينه آدم     يی نه آدمی روشنني تو بدیا فرشته

  در آفتاب جمالت چو موم بگدازد     ی بود شخصني که اگر آهنی آدمنه

   او نازدی به رویتيسزد که مادر گ     راحت روان پدر یي پسر که تونيچن

  تازد ی مدي که به دنبال صیچو لشکر      تا بن گوش دهي چفته ابرو کشکمان

  کدام سرو که با قامتت سر افرازد     تو ماند اندر باغ ی گل که به روکدام

  ازديکه دست قدرت کوتاه ما بر او      مقصود از آن بلندترست وهي مدرخت

   که چو پروانه سوزد و سازدیمگر کس       ی آتشروارينبود عشق  مسلمش

  که مطربش بزند بعد از آن که بنوازد   به دست فراقم پس از وصال چو چنگ مده

   که از تو بپرداخت با که پردازد یدل     ی از سعددياي عهد تو هرگز نخالف

  

   و باز آتش در خرمن سکون زدبگذشت

   موج خون زددهي در دنمي آتشیايدر    زد  و باز آتش در خرمن سکون بگذشت

   بر ملک اندرون زدخوني شبکيبازم به      دل ی کرده بود غارت عشقش حوالخود

   در گوشم ارغنون زدشيگفتار جان فزا     ختي ارغوان رمي دلفروزش در پاداريد
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   جا دم از جنون زدني بود ایهر جا که عاقل     در سالسل بست ی خود را موانگانيد

  دست محبت آن جا خرگاه عشق چون زد     خود نگنجد ی پروای که در ویدل رب اي

   بر طاق آبگون زدیهر گه که سنگ آه     کي فکند روحم در گلشن مالغلغل

   کز خود قدم برون زد ی در وديکان کس رس   ی ز خود برون شو گر مرد راه عشقیسعد

  

  زدي کز عشق بپرهدي بای کساريهش

  زديامي طبع که من دارم با عقل ننيو     زديره کز عشق بپدي بای کساريهش

  زدي ریکي یگر هر دو جهان باشد در پا       ی دارد آراسته معنی کس که دلآن

  زدي نپرهوانهي بال بارد دريور ت      شديندي ندهي شوردي عقاب آلي سگر

  زدي بس شور برانگنتيريعشق لب ش       سودا هي نه منم تنها در بادآخر

  زدي زبون باشد هر چند که بستهيما یب  تا برخورم از وصلت  بخت چه فن سازم یب

  زديقدر تو نداند آن کز زجر تو بگر     ی عدلست اگرم رانی اگرم خوانفضلست

  زدي بس فتنه که برخیني که تو بنشيیجا     راه همه دربستم وستمي دل به تو پتا

  دزي در دامنت آوی بگردانیور رو     کوته نکند هرگز تي نظر از رویسعد

  

  زدي که لبت شکر نريیاي درنثي حدبه

  زدي برنرزهي به ستی که شاخ طوبینچم     زدي که لبت شکر نريیاي درنثي حدبه

  زدي نپرد که پر نری مرغچي تو هیز پ     نپزد که سر نبازد ی طبعچي تو ههوس

  زدي ار نربدي دم آب حسرت نشککيمژه        نتواند ار ننالد ی از غمت زماندلم

  زديتو مرا بکش که خونم ز تو خوبتر نر  ست خوبان نبرم به عاقبت جان  نه من ز دکه

  زدي در که به دوست برنریچه کند به دامن     ی ز فراز بحر معنی لفظ سعددررست

  

   اگر دست دل من به تمنا نرسدآه

   دل از چنبر عشق تو به من وانرسداي       اگر دست دل من به تمنا نرسد آه

   همه درد به جان من تنها نرسدنيکا     قسمت کن ني از اتتري هجران به سوغم

   تو را سرو به باال نرسدیسرو باال     ی منا گر به چمن برگذریسروباال

   نرسداي رشته به هم ني رسد اامتيکه ق    هاتي هدي در نظر آی را چو منيی توچون
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   نرسداي به ثرنديذره تا مهر نب     ی آسمان بگذرم ار بر منت افتد نظرز

   نرسدغماي رسد آخر چو به يیبه گدا     یشي خوان لبت دست چو من درو سربر

   نرسداي به درليبوالعجب دارم اگر س    ختي خواهد رني چشمانم اگر قطره چنابر

  خار بردارم اگر دست به خرما نرسد     نشود سري بپسندم اگر وصل مهجر

  جا نرسد آن ی بر سر ننهد دست ویپا     کنگره وصل بلندست و هر آنک ايسعد

  

   تا به من چه رسدهودهي تعلق بني ااز

   تا به تن چه رسدختيوزان که خون دلم ر     تا به من چه رسد هودهي تعلق بني ااز

  که دستبوس کند تا بدان دهن چه رسد     مشتاق رسد ی سمندش نمی گرد پابه

   چه رسدشتني تا به خوشتنميز دست خو     بر من رود ی که مني منست ای خطاهمه

   چه رسدرهنيز شوق پاره کنم تا به پ     جان رسد دستم باني که گر به گرايب

   چه رسداسمنيکه آب گل ببرد تا به      به رنگ رخسارت ی رنگ بهاردي دکه

  فرشته ره نبرد تا به اهرمن چه رسد     خلوت ما ی که در ماجراستي کبيرق

  ن چه رسد بدنيبه سرو قامت آن نازن     دارد ی و منظری هر نبات که حسنز

   کن که به فرهاد کوهکن چه رسداسيق     مقصود برد ی نمنيري خسرو از لب شچو

   همه خواهندگان به من چه رسدني اانيم       طلبکارند ی لعل لبت را بسزکات

   نسوزد به انجمن چه رسدريو گر عب     به هر که در آفاق ی ناله سعدديرس

  

   شدباي زني گل خندان و چنني برست ایک

   غوره نوخاسته چون حلوا شدنيآخر ا     شد باي زني گل خندان و چنني ا برستیک

   شکرخا شدیبلبل خوش سخن و طوط   ني برآمد که چنضهي از بی مرغ کني اگريد

  مردم از عقل به دربرد که او دانا شد   لطف و بالغت کان روز ني درآموختش اکه

   باال شدی سه سرویچشم بر هم نزد     ی تازه برآورد صبا بر لب جویشاخک

   شدماي سی و پری طبع و ملک خویآدم     بگذاشت یواني و جهل حی طفلعالم

   شدداي فتنه دگر پنيگفت خاموش که ا     ني پس به سالمت بنشني را گفتم از اعقل

   شداي ما دردهيکه نه از حسرت او د     ی نشد چون صدف از لولو الال دهنپر

   رعنا شدی و گلدي و بخندديخوش دوقت      نگنجد در پوست رابي غنچه سايسعد
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   در کنار ما باشدی آن مراد شبگر

   ما باشداري سعادت و دولت که یزه       در کنار ما باشد ی آن مراد شبگر

   بسست که او غمگسار ما باشدنيهم     بر دل اني هزار غمست از جهاناگر

  باشد غار ما اري جهان فيگر آن لط     از همه خلق نمي عزلت گزی کنج غاربه

   جهت شرف روزگار ما باشدنيوز     کمال او نقصان ردي آن طرف نپذاز

   او پرده دار ما باشدتياگر عنا       نکند ی پرده درانم تفاوتیجفا

  اگر مراد خداوندگار ما باشد     ستي خاطر ما مشکلست و مشکل نمراد

   ما باشداري آن نبود کاختميکه دا     ساخت دي زمان ببای قضااري اختبه

   افتخار ما باشداني عالمانيم     مي دوست کشته شونير به دست نگار گو

   کار کار ما باشدیو گر قبول کن       ی گرم تو نپسندمياي کار نچي هبه

  نه ممکنست که مثل نگار ما باشد     نديگو ی که وصف میني چنگارخانه

  گمان مبر که به تنها شکار ما باشد     ی سعدرود ی غزال که وصفش همنيچن

  

   بلبالن سحر باشدرششو

   باشدخبر یخفته از صبح ب         بلبالن سحر باشد شورش

   سپر باشددگانيدل شور         عشق خوبان را ربارانيت

  هر که زندست در خطر باشد         کشتگان معشوقند عاشقان

   نظر باشدنيتا که را چشم ا       عالم جمال طلعت اوست همه

   بصر باشدیکه بمگر آن کس          ندانم که دل بدو ندهد کس

  نرود طرفه جانور باشد       ی در پای را که خارکیآدم

   لبان شکر باشدنيريزهر ش       باش و تلخ سخن ی ترش روگو

  مذهب عاشقان دگر باشد         زندي از بال بپرهعاقالن

   پر باشددهيمرغ عاشق بر         را ی رفتن نماند سعدیپا

  

   دراز باشدی چه شبدل ی عاشقان بشب

   کز اول شب در صبح باز باشدايتو ب     دراز باشد ی چه شبدل ی ب عاشقانشب
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   باز باشدريبه کجا رود کبوتر که اس     اگر توانم که سفر کنم ز دستت عجبست

  که محب صادق آنست که پاکباز باشد     تي محبتت نخواهم که نظر کنم به روز

   باشدازي دردمندان ز سر نیکه دعا     ما کن ی به سوی نگهتي کرشمه عنابه

   که محل راز باشدميبه کدام دوست گو   بپوشم شتني طاقت که ز خوستي که نیسخن

   که مرا نماز باشدیگذار یتو صنم نم     ی باشالي نماز باشد آن را که تو در خچه

   و جفا و ناز باشدمييکه ثنا و حمد گو   گرفتم ی حساب کردم چو تو دوست مني چننه

  که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد     یعد سی غم دل مگویني چو بازبدگرش

   قدم مجاز باشد یاگر از بال بترس     اراني به وفا و عهد ی که برگرفتیقدم

  

   تو دل برنکنم تا دل و جانم باشداز

   جور تو تا وسع و توانم باشدبرم یم     تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد از

   زار چه دولت به از آنم باشدیکشور    افتي خواهم ني چه سعادت به از ای نوازگر

  چه غم از سرزنش هر که جهانم باشد   مرا عشق تو از هر چه جهان بازاستد چون

   قوت روانم باشدیجام زهر ار تو ده     قوت روحم گردد ی قهر ار تو زنغيت

   تو بر دامن جانم باشدیگرد سودا     چو سر از خاک لحد بردارم امتي قدر

   محرم اسرار نهانم باشدیتا شب     بفرست التيخ ستي تو را خاطر ما نگر

   بخت ندارم که زبانم باشدنيمن خود ا     هست يی را ز لبت خشک تمنای کسهر

   دارم اگر طالع آنم باشد نيسر ا     ی خوانشمي خوی برافشانم اگر سعدجان

  

   جانان ندارد هر که او را خوف جان باشدسر

   باشدگاني راديبه جان گر صحبت جانان برآ  شد  جانان ندارد هر که او را خوف جان باسر

   باشدانيخسک در راه مشتاقان بساط پرن   چدي عنان از کعبه برپی تا حاجستي چالنيمغ

   جان و مهرش بر دهان باشدانيکه مهرش در م    ی اسراردهي مگر شوری با تو بازارندارد

  ز مردم نهان باشد آنست کتي را خاصیپر    از مردم چشمم ی چرا پنهان شواي رویپر

  که تا در وقت جان دادن سرم بر آستان باشد    وارتي دی مگر در پااي رفتن از دننخواهم

  روان از من تمنا کن که فرمانت روان باشد    و ناجوانمردم لي تو برگردم بخی از راگر

   در کمان باشدرشي دشمن از دشمن که تزديگر   از همه خلقم زاني غمت غرقم گریاي دربه
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   و مه بر آسمان باشدنندي بنيکه مه را بر زم   الحق رتستي حی و جارانندي در تو حقيخال

   باشداني تا متي و مويی کمتر از موانتيم     يیماي را اگر صد ره بپتي را و موانتيم

   همچنان باشدلمي در چشم می کشلميو گر م   دل بگردانم ی از تو نتوانم که روري شمشبه

   بماند تا جهان باشدنشيري شور شکنيول  ی سعدرود ی می به تلخونري فرهاد از جهان بچو

  

   طلب هوا نباشدناني بی خدانظر

   قدم خطا نباشدازمندانيسفر ن       طلب هوا نباشد ناني بی خدانظر

   معاف دارند و دوم روا نباشدینظر   را اني وقت عارفان را نظرست و عامهمه

  نه جماد مرده کان را خبر از صبا نباشد     ی که نبات زنده باشدي صبح بامي نسبه

   که دگر فنا نباشدی اوفتادیاتيبه ح     یري هست که زنده دل بمی سعادتاگرت

   نعوذباهللا که در او صفا نباشدینه کس     از وجودت دي نگر که ظلمت بزدای کسبه

   وفا نباشديی که توتيمگر اندر آن وال   ی که ز دوستان نپرسی خود از کدام شهرتو

   خبر از قفا نباشدی سختچيچو دفش به ه   ی استخوان بسنبی اهل معرفت را چو نراگ

   همه ماجرا نباشدني دوستان اانيکه م     رمي نگامتتي به قیزي تو خون براگرم

   سپر بال نباشدربارانيکه به روز ت     ماني سست پفي مهربانست حرفي حرنه

   نظرت به ما نباشدیني ببشتنيتو که خو     کني ولی نگه کن که چه دلبرنهي در آتو

   جفا نباشدی بکشتي جنایکه گرش تو ب     ز جفا ملول گردد ی گمان مبر که سعدتو

  چو معاملت ندارد سخن آشنا نباشد     کني بکند که من ولتي حکاني همیدگر

  

   شکر نباشدني چندی کاروان مصربا

  نباشد خوبتر ني زینيدر لعبتان چ     شکر نباشد ني چندی کاروان مصربا

   در ماه و خور نباشدی و شنگی شاهدنيو     دياي از سرو و گل نی و شوخی دلبرنيا

   چشم خوبان تقوا سپر نباشدريبا ت     چشم از نظر بدوزم یرمردي به شگفتم

   او خود بشر نباشدليهر کو به شر کند م    اني از حسن ماه رورستي را نظر به خما

   جمادست او جانور نباشدهي پادر     ی از سر عشق خالیني که بی آدمهر

   از تو گذر نباشدري تدبچيور نه به ه       تو اهل دل را شي گذر نباشد پاال

   آمد سمع و بصر نباشدرتي که حيیجا     بس يی توام شهي نماند با کس اندهوشم
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   در نباشدیاز ذوق اندرونش پروا     قفس را ی عاشق گر بشکنبي عندلبر

   هرگز سحر نباشديیها رود که گو شب    د و بر من  تا بامداني مست خواب نوشتو

   را کز دل خبر نباشدیا مهياال به     ی شوق سعدادي فری به دعوبرد ی مدل

   اثر نباشدني را چندیطامات مدع       ردي نگی نباشد در خرمنی آتشتا

  

   حال منت خبر نباشدتا

  در کار منت نظر نباشد         حال منت خبر نباشد تا

   اگر نباشدمي چه کنگريد         مي کرد قوت صبر بودتا

  در شهر شما مگر نباشد         در ی وفا و مهرباننييآ

  تا مشغله و خطر نباشد         ی نظر چرا نبستنديگو

   قضا سپر نباشدريبا ت       خواجه برو که جهد انسان یا

   برود که سر نباشدیوقت       شور که در سرست ما را نيا

   تو ره به درنباشدیوکز ک         کجا رود گرفتار چارهيب

   دگر نباشدني زمیدر رو       و دلبند بي تو دلفری روچون

   شکر نباشدنيدر مصر چن        دمي نمک ندني پارس چندر

   نباشدزتريجان از تو عز       ی به جان سعدی حکم کنگر

  

   کس را به تو بر نظر نباشدچي که هی کسچه

  ر تو بازماند مگرش بصر نباشدکه نه د   کس را به تو بر نظر نباشد چي که هی کسچه

   و تو را خبر نباشدميري بمیکه ز دوست     ی دوستانست و نه شرط مهربانقي طرنه

   دگر نباشدی را که درینزنند سائل     ی که ز خدمتم برانیتوان ی ار چه ممکن

   که چشم مستت ز خمار برنباشدینکن     به حالم ی رهت نشسته بودم که نظر کنبه

   که به خواب درنباشدی به خواب و بختیا مژه   که دارد ی که خنک تنثميد حني شب در اهمه

   را بکشند و پر نباشدیمن و مرغ خانگ   ندي کس نبی که جفای خوشست مرغ وحشچه

   ز سر نظر نباشدی که سر نبازینظر     من آن گناه دارم که بترسم از عقوبت نه

   که در او قمر نباشدزديون بر ختيکه شب   همه روز دل بر آن نه ی که دوست داریقمر

   و در او اثر نباشدندي ز عشق گویسخن     که با او ی و چه آدمواري وجود نقش دچه
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   دگرت سفر نباشدیدي رسیچو به ممن     قدم روندگان را دي و روز رفت باشب

   چگونه تر نباشدستيورق درخت طوب   ی که ترست شعر سعدی بعضشي پعجبست

  

  تار نباشد به که نظر باشد و گفآن

   نباشدواري اندر پس دیتا مدع       به که نظر باشد و گفتار نباشد آن

   و سرگشته چو پرگار نباشدنديبنش    ی بر سر گنجست که چون نقطه به کنجآن

   کسم واقف اسرار نباشدچيتا ه     مي از خلق به روی دوست برآور دریا

   نباشداري و اغکو باشد و من باشم     ی و زمانیني و معشوق و زمخواهم یم

   نباشداريهرگز به سخن عاقل و هش     سرمست وانهي دوست که دی مده اپندم

   کار نباشدشتنتياال به سر خو     ی مبادت سر و کارري صاحب شمشبا

   تو دشوار نباشدیجان دادن در پا     ی به خون من اگر دست برآرسهلست

  ن شکربار نباشدمه را لب و دندا     صورت و گفتار ني نتوان خواند بدماهت

   قامت و رفتار نباشدنيهرگز به چن     تو باشد ی به باالندي سرو که گووان

   نپسندند که خمار نباشدیصوف     که در مذهب عشاق مي توبه شکستما

   همه عمرش سر بازار نباشدگريد     ی که در خانه فرورفت به گنجی پاهر

  گلزار نباشدگر وقت بهارش سر      ستي گالبست عجب نني که در ععطار

   که در کلبه عطار نباشدستيمشک       ی همه دانند که در نامه سعدمردم

   نباشد که وفادار نباشداريکان    ستي و غم نی در سر کار تو کند سعدجان

  

   از طرف دوست دل آزار نباشدجنگ

   نباشداري که تحمل نکند یاري     از طرف دوست دل آزار نباشد جنگ

   نباشداري که بسديي مگواريبس     رفت ی قدم دری که سردي بانگ برآگر

  گر بر دل عشاق نهد بار نباشد     سبکروح اري بار که گردون نکشد آن

   نباشدداريتا شب نرود صبح پد       یني گنج نبی رنج تحمل نکنتا

   نباشدداريبا آن نتوان گفت که ب       مشتاق ی دراز شب رنجورآهنگ

   نباشدماري خاستن و خفتن بچون     ی من پرس که خواب شب مستدهي داز

  کان جا که ارادت بود انکار نباشد     عشق همانست ی برري دست به شمشگر
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   برهنه خبر از خار نباشدیکم پا     گل مگر آن گاه ی من مشنو دوستاز

  کن مرغ نداند که گرفتار نباشد     ی باشد و شوقی قفس را الممرغان

   زنگار نباشدنهيشرطست که بر آ       کني ولبستي صورت غنهي آدل

   خوش اسحار نباشدميدربند نس   را که سر از خواب گران شد واني حیسعد

   نباشدداري بفروشد که خريیجا     قي صدوسفي را که بصارت نبود آن

  

   ما غم نباشددني را نادتو

   به از ما کم نباشدلتيکه در خ         ما غم نباشد دني را نادتو

   چون تو در عالم نباشدکنيول       ی از دست تو در عالم نهم رومن

   خم نباشدشتيکه سرو راست پ       یزي خی گر در چمن برپاعجب

   و خرم نباشدندي بتيکه رو       يی در جهان دلتنگ رومبادا

   محکم نباشدیکن یکه با من م       عهد ني اول روز دانستم که امن

   آدم نباشدی را با بنیپر       ی دانستم که هرگز سازگارکه

   در جهان مرهم نباشدچميکه ه      لم مجروح مگذار  داراي مکن

   با هم نباشدیکه بخل و دوست       زمي در تو رنيري تا جان شايب

   همدم نباشدی بشي عبيکه ط       ی دم زندگانکي تو ی بنخواهم

   گفتن غم نباشداريکه غم با        ی با که داری سعدندي گونظر

  رم نباشد محیکه هرگز مدع       مي دوست با دشمن نگوثيحد

  

   نباشدني چنني سرو ای که سرومتي گوگر

   نباشدني مه بر زمی که ماهمتيور گو   نباشد ني چنني سرو ای که سرومتي گوگر

   نباشدني در کفر و دی شگرفنيصورت بد     ی و آفاق درنوردی در جهان بگردگر

   نباشدنيقي کمي نرميتا در برت نگ       دهانت اي لبانت قندست اي لعلست

   نباشدني بر ابروانش سحر مبکنيل      باي و داني بر پرنبايکنند ز صورت

   نباشدني انگبنيحقا که در دهانش ا     یفي لطني باشد بدانشي اگر مزنبور

   نباشدني که کدي مهربانت بااريبا    یزي که خون بردي هر که در جهان را شاگر

   نباشدنيازن جان ننانيدر کار نازن     دل ی ایزي ری در پانشي جان نازنگر
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   نباشدني که ما را بر تو گزنيگو برگز     نديگز ی را بر ما همیگري زان که دور

   نباشدني که جانش در آستیتردامن       سروباال اري حرام بادا بر عشقش

   نباشد ني علت جز ایاال گرش بران     چدي از تو برنپی علت روچي به هیسعد

  

   تو باشدی به باالی سرواگر

   تو باشدینه چون بشن دالرا       تو باشد یباال به ی سرواگر

   تو باشدینپندارم که همتا       ندي در مجلس نشدي گر خورشو

   تو باشدیماي به سیکه مولود       هاتي هرندي گر دوران ز سر گو

   تو باشدیباي زیکه چون ابرو       ی دارد در همه لشکر کمانکه

   تو باشدیغماي رازيهمه ش       ور بود غارت در اسالم مبادا

   تو باشدی تا راميساز یهم       وستي در تو پدي خود نشایبرا

   تو باشدی تا جاميبرون کرد      بار از دل تنگ کي عالم را به دو

   تو باشدی صبر فردایمرا ک       امي امروزست ما را نقد اکي

   تو باشدیبه شرط آن که سودا       سودا وانهي اندر سر دخوشست

   تو باشد یهمان بهتر که در پا    از دست  چو خواهد رفتن ی سعدسر

  

   باشدی دمستهي تو افتادن شای پادر

   باشدی قدمبايترک سر خود گفتن ز     باشد ی دمستهي تو افتادن شای پادر

   باشدی که بازارش با محتشمشيدرو     روا دارد شي بر خوها ی زبوناريبس

   باشدی عدمشتيپ که وجود ما ديشا   ی صورت روحانی سان که وجود توست انيز

   باشدی که مسلمان را قبله صنمديشا    یها را صورت به تو مانست  جمله صنمگر

   باشدیبر کشته گذر کردن نوع کرم     ی و خطا کردی را کشتراني آن که اسبا

  باشد ی دم خاموش نمکي مطرب ما نيکا    امروز نخواهد شد روني از سر ما برقص

  باشد ی هموانهيداند که چرا بلبل د  ست  بودی گلی کو به همه عمرش سوداهر

   باشدی کو را الميی گویاال به کس     ی واقف نشود سعدشتي بر الم رکس

  

  باشد ی زمان با ما سر صحرا نمکي را خود تو
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  باشد یچو شمست خاطر رفتن بجز تنها نم   باشد ی زمان با ما سر صحرا نمکي را خود تو

  باشد ی نگه در ما نمشتي خویمگر کز خوب   شتيرو فراغ از حال دشتي چشم از ناز در پدو

  باشد ی نمباي زني چنیکه بر گلبن گل سور    ی لعبت حوراي ی پری چشمه نوراي ملک

  باشد ی در جهان غوغا نمتيعجب کز حسن رو   بر نيمي و سيی سمن بوکري و مه پيی رویپر

  باشد ی سر دروا نمتيکه ما را از سر کو   تي ساخت با خودي بباتي روی نتوان ساخت بچو

  باشد ی نمداي کست ناگه که او شنديب ینم   آگه ندي نناني و هر جاگه که مسکی هر سومرو

  باشد ی نماي از هامون که چون دردارم یعجب م   خون اني آب گری مفتون به جاتي در پیجهان

  باشد ی را مگر فردا نمی سعدیشب سودا     وعده فردا ی سودا به بوپزم ی شب مهمه

  باشد ی نمراي با تو آهن دل دمم گکنيول   گل ردي تا بگمي منزل نگرني بر خاک ااچر

  

   بکشدمتني شوخ سني به عاقبت امرا

   در انجمن بکشدیچو شمع سوخته روز     بکشد متني شوخ سني به عاقبت امرا

   هزار تن بکشدزديبه قهر اگر بست     لطف اگر بخرامد هزار دل ببرد به

  مرا عجب نبود کان لب و دهن بکشد    ر دهان و لبش  داتستي خود آب حاگر

   به تاختن بکشدالشي خختيو گر گر      عشق بماند ري اسیفي حرستادي اگر

   عشق که فرهاد کوهکن بکشدیبال     دهد زنهار ی نه کی که قوت کاهمرا

   سخن بکشدنيبه نقد اگر نکشد عشقم ا     ی عتاب کنندم که ترک عشق بگوکسان

  مرا چه حاجت کشتن که خود وثن بکشد     کشت ديثان اگر ببا شرع عابد اوبه

   زن بکشدغيعجب نباشد اگر مست ت     گله کردم ز چشم شوخش گفت ی دوستبه

   وجود من بکشدرتي نماند که غیبس     اري با اغاري ختي نفس که برآمکي به

   بکشدشتنيمرا از آن چه که پروانه خو    ی سعدی خنده گفت که من شمع جمعم ابه

  

   کشديی دلبر دل من بار تنهای ای کتا

   کشديی احوالم به رسوايیترسم از تنها     کشد يی دلبر دل من بار تنهای ای کتا

   کشديیباي اندر شکی که پادي بایعاقل   توان کردن چو عقل از دست رفت يیباي شکیک

   کشديیناي نرگس اندر چشم بتيخاک پا     به چمن يی منا گر چون گل آیسروباال

   کشديیغمايآسمان بر چهره ترکان      تا داغ حبش ی بنماات کانهي تاجیور
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   کشديی چو زلفت سر به رعنایزيفتنه انگ    زند ینيري چون دهانت دم به شیزي رشهد

   کشديیباي زسيساحر چشمت به مقناط   با کس که گر خود آهنست ني نماند بعد از ادل

   کشديینايش تا گردش قضا پرگار مبا   ستيا  نقطهنيقي هنوزت پسته خندان عقخود

   کشد يیداي به شزدي خیگر چه از صاحب دل   خوانندت که عشق وانهي دم درکش ار دايسعد

  

   شدالي پسر دستخوش خی خوش من اخواب

   عمر من در طلب وصل شددينقد ام   شد الي پسر دستخوش خی خوش من اخواب

   شدمالي گشت آن به چه پاردستيز به چه نيا     او غالب صبر و عقل من اقي نشد اشتگر

  بوالعجب آن که خون من بر تو چرا حالل شد   بوالعجب ستي من اگر حرام شد وصل تو نبر

  بدر وجود من چرا در نظرت هالل شد       آفتاب اگر بدر کند هالل را پرتو

   بنده جاه و مال شدوسفشيآن که هزار      اگر طلب کند عزت ملک مصر دل بديز

  کتش دل چو شعله زد صبر در او محال شد     زنم یخودي ز دل نعره ب مدار اگرطرفه

   بنده زلف و خال شدگرانيکو نه به رسم د     ی اگر نظر کند تا نه غلط گمان بریسعد

  

   به شام شدگري در فراق تو دامروز

   پاس دار که خفتن حرام شددهي دیا     به شام شد گري در فراق تو دامروز

   چو جام شدفميکز رقت اندرون ضع    ردنم نماند  احتمال سنگ جفا خوشيب

   خام شدی که در سر سوداني پخته بنيکا     شي خوی در قفاشنوم ی خلق مافسوس

   گرفتار دام شددي دانه هر که دنيا       دمي نه من به دانه خالت مقتنها

   مقام شدادتيچشمم دور بماند و ز     به گوشه چشمت نظر کنم یکي گفتم

  اکنونت افکند که ز دستت لگام شد      عنان نظر بتاب  دل نگفتمت کهیا

   دارد که نام شددهيتوبت کنون چه فا     توبه کن ندي شد و گوی به عاشقنامم

   کالم شدنيري شکر شکست که شیطوط    سخن ني اديزا ی تو می من به عشق رواز

   تو را به طوع و ارادت غالم شدیسعد     روزگار غالمان به زر خرند یابنا

   بار در کمند تو افتاد و رام شدنيا      ببند کس ی که دست ندادی مدعآن

  جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد     غمت به وصف نخواهد شدن تمام شرح
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   بجوشدی بر وی فروشد مشترینيري که شهر

   عسل را سر بپوشداي مگس را پر ببندد اي   بجوشد ی بر وی فروشد مشترینيري که شهر

  وشدين ی محتي نصاي رديپذ یهر که درمان م   اشد ور بود صادق نباشد  عاشق نبهمچنان

   بنوشديی مجلست را زهر فرمافيور حر     دي بگويی خدمتت را کفر فرماعي مطگر

  فروشد ی موسفي شي پيیگل به دستت خوبرو     دينما ی نزد آتش ميی روشناشتي پشمع

   تا نفس دارد بکوشدیتو باشهر که مقصودش      ممکن نگردد خطر ی باي بازرگان درسود

   تر بخوشدیها  عجب کاندر زمستان برگنيو    در زمستان فراقت نخوشد ی چشمم مبرگ

  همچنان ناپخته باشد هر که بر آتش نجوشد   گذارد ی معي ندارد عمر ضای که معشوقهر

  خروشد ی تا چو بلبل می سعددستي دیهم گل     نگردد داي پی پنهان نباشد رقتی غمتا

  

  شد ی تو آتش به سرم بر می رویب دوش

  شد ی تر مني که زمآمد ی مدهي از دیو آب     شد ی تو آتش به سرم بر می روی بدوش

  شد ی و مکرر مرفت یهمه شب ذکر تو م     زي نرود عمر عزاني به افسوس به پاتا

  شد ی سر نشتر ممي اندر بن مویگفت     و من ارامدي بدهي شب آمد همه را دچون

  شد ی به ساغر مدهيخون دل بود که از د    خوردم ی که دور از نظرت مدبو ی نه مآن

  شد ی مصور مواري چشمم در و دشيپ     کردم ی تو به هر سو که نظر مالي خاز

  شد ی مسري بود اگرش خواب میمدع     یدي دیلي همه لی مجنون چو بخفتچشم

  شد یبرابر م ز المي نه خدميبد یم     تو را داري و نه درفت ی و مآمد ی مهوش

  شد یام دود به سر بر م گاه چون مجمره    سوخت ی چون عود بر آتش دل تنگم مگاه

  شد ی و آفاق منور مزد ی مینفس    دگر یها  آن صبح کجا رفت که شبيیگو

  شد ی افق بر مبانيور نه هر شب به گر     ختي مگر امشب بگساي عقد ثرايسعد

  

   ز کاشانه به گلزار برآمدسرمست

   بار برآمدکيغلغل ز گل و الله به       کاشانه به گلزار برآمد  زسرمست

   غنچه که از طرف چمنزار برآمدنيز     اني و گودمي چمن نعره زنان دمرغان

  و آتش به سر غنچه گلنار برآمد     رفتي از گل رخساره او عکس پذآب

  آوازه اش از خانه خمار برآمد       غم او شد دي که مریني نشسجاده
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   بسته به زنار برآمدانياز چله م     ديرامات بت عارض او د چو کزاهد

   وار برآمدیاندر نظر هر که پر     نشاندش وانهي و ددل ی خاک چو من ببر

   جمال تو به بازار برآمدیبايد     بي مفلس از آن روز شدم کز حرم غمن

   کار برآمدني شد وسريآن کام م     دلم آن بود که جان بر تو فشانم کام

   برآمداري گل یکز باغ دلش بو    ن آن روز به تاراج خزان داد  چمیسعد

  

   کز درم آن سرو روان بازآمدیساعت

   به تن مرده روان بازآمديیراست گو     کز درم آن سرو روان بازآمد یساعت

  بامداد از در من صلح کنان بازآمد     بود ی که با ما به خصومت مروزي پبخت

   سرم عشق جوان بازآمدرانهيباز پ      فلک و جور زمانی بودم ز جفاريپ

   رغم خزان بازآمدیباد نوروز عل    بنشست بتي بازآمد و دشمن به مصدوست

   جسم که جان بازآمدی مکن ایدل گران     بگذشت ی نفس که سختی بده ایمژدگان

  آن بت سنگ دل سخت کمان بازآمد    از بخت ندارم که به صلح از در من باور

   داشت از آن بازآمدیهر که در سر هوس     بينس جان از در غ موی ای تو بازآمدتا

   تو از هر که جهان بازآمدیکه به سودا     را ی تو حرامست مگر سعدی روعشق

   نتوان بازآمدی که از وستيثي حدنيکا     دي و مالمت مکنديري مگبي عدوستان

  

   پسر هوشمندی برآمد بلند اروز

   ببندشي به رومهي ببود آفتاب خگرم       پسر هوشمند ی برآمد بلند اروز

   طرف چمن گو بخندستي گریابر بهار     خورد شاخ جوان گو ببال ري شاي گطفل

   درست قامت سرو بلندلشيهر که به خ       کند ی چرا ملي باغ می به تماشاتا

   بکندی صبورخي شوق بیقوت بازو     گفتن اسرار عشق نداشت ی روا معقل

   گوش ندارد به پنددي کشیسر که صراح     به راه  گرفت چشم ندارداباني که بدل

   دوست راه نپرسد که چندداريتشنه د     که چون دي عشق حال نگوري شمشکشته

   سرزنش ناپسندديبس که بخواهد شن     در نظر یکي که پسند آمدش چون تو هر

   نباشد گزندشيوز قبل دوستان ن       ی نظر دشمنان نوش نباشد هندر

   التفات آن که به دستش کمندنکند یم   دي جان به دهانش رس که سرش در کمندنيا
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   فکنددي پنجه نشایبا کف زورآزما     ستي تو نقي عشق طری اگر عاقلیسعد

  

   چه داندستي چون غم من نی را که غمآن

  گذراند ی چه شب مدهيکز شوق توام د    چه داند ستي چون غم من نی را که غمآن

   که به هجران تو مانددمي نکشیبار     عمر  که همهمي درآی اگر از پاوقتست

  کاندوه دل سوختگان سوخته داند     ز من پرس دهي ستمدعقوبي دل سوز

   سلسله در هم گسالندیور بند نه       کار نبندد ی گرش پند دهوانهيد

   که تواندیدر آتش سوزنده صبور     ی آب صبورمي تو به دل برنزدی بما

   که آتش بنشاندستي نه آبهي گرنيو     دي بگردهي گه که بسوزد جگرم دهر

   ندواندنيتا بر سر صبر من مسک       ردي آرام نگی شبالتي خسلطان

   نچشانديیآن را که فلک زهر جدا     به دهانش شکر وصل دي ننمانيريش

  ام از چنگ منش کس نرهاند تا زنده     به کف آرم ی بار دگر دامن کامگر

   تو بماندیکاندر دل من حسرت رو     غاي رنج درني که نمانم من از اترسم

   براندليگر چشم من اندر عقبش س     به خراسان ی رود از پارس به کشتقاصد

   ز دل هر که بخوانددي برآاديفر       سمي که گر جور فراق تو نواديفر

   که قاصد چه به سمع تو رساندداستيپ     غم هجران تو هم با تو توان گفت شرح

   همه نشتر بخورد خون بچکاندنيهرک ا     یه سعد از گفتچکد ی که خون مزنهار

  

   تو ماندی به باالندي سرو که گوآن

   تو رفتن نتواندشي پیهرگز قدم      تو ماند ی به باالندي سرو که گوآن

  با غمزه بگو تا دل مردم نستاند     ستي تو بودن گنه از جانب ما ندنبال

  گذراند ی که چون مستي خبرت نیوز و     بر سر مجروح یگذر ی که چون مزنهار

   نداندهي و همسایهمخانه من باش    روز کي آن نکند با من سرگشته که بخت

   و همه کس درگسالندزيدست از همه چ     قتي تو دارد به حقوندي کو سر پهر

  چون خاک شوم باد به گوشت برساند     تو که در آتش و آبم ی چه دانامروز

   بلبل به چه مانددني که نالدنيگو       مشتاق یشاني که ندانند پرآنان

   نخوانداديبلبل نتوانست که فر     را همه کس دست گرفتند و نخوانند گل
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   بنشاندري متحی و خلقزديبرخ     ی فتنه نوخاسته از جاني ای ساعتهر

  در دامنش افشانم و دامن نفشاند     بار کي حسرت آنم که سر و مال به در

   برهانداي بکشد اي بکن اديفر     و نداند یري بند بمني تو در ایسعد

  

   حال من دانددستي تو دی که رویکس

  که هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند     حال من داند دستي تو دی که رویکس

   نظر بپوشاندندي که تو بیکه آدم   ستي و گر نه ممکن نی بپوشی تو رومگر

   خواندنيفردلش ببخشد و بر جانت آ     که چشمش بر آن جمال افتاد دهي آفرهر

  هات بنشاند  چشمه که بر چشمیچه جا     ی سروني به دست کند باغبان چناگر

   با تو روز گرداندی آن که شبیبه بو     روزها به شب آورد جان منتظرم چه

   آن روز هم به شب ماندنمتيو گر نب     در فراق روز کنم ی شبلهي چند حبه

   درماندادهيبراند پکه گر سوار       مپسند ی ولرسد ی و سلطنتت مجفا

   نستاندچي کس به هميفکنيکه گر ب     دست رحمتم از خاک آستان بردار به

   که جان برافشاندشي دوست بگوثيحد     قتل عاشق را ري حاجتست به شمشچه

   سخن داندینه هر که گوش کند معن     داد ی خبر که سعدني اهل دلست ااميپ

  

  داند ی می تو را ره نماالي خدلم

  داند ی می ندانم خداقي طرنيجز ا       داند ی می تو را ره نماالي خدلم

  داند ی میاگر چه همچو سگم هرزه ال     نالم ی مري درد روبه عشقت چو شز

  داند ی می کش دلربایها به چشم       لذت عمر چي ادانم ی فرقت تو نمز

  داند ی می جایکجا رود که هم آن جا     بگشت و غمت در دلم مقام گرفت یبس

   داند ی می هایکه چاره در غم تو ها     ی قهقهه چه زنچارهي بیحال سعد به

  

   ما دگر امروز به بستان ماندمجلس

   گلستان ماندی خلوت به تماشاشيع     ما دگر امروز به بستان ماند مجلس

   که به رضوان ماندیفيخاصه از دست حر     را که بود خانه بهشت ی حاللست کسیم

   ماندواني به لب چشمه حميمن بگو     ی ماننده کن سبز و لب لعلت به چهخط



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ١١٩ 

   ماندشانيروزگارم به سر زلف پر     تو محبوب منست شاني سر زلف پرتا

   و پنهان ماندیزيتو مپندار که خون ر     غم دل دي کند کشته عشقت که نگوچه

   از دل سختش که به سندان ماندنهاريز   رخت نرم نشد دي که چون موم به خورشهر

   در بلد کفر مسلمان ماندی کساي     دل به وصالت ندهد یکيتد که  افنادر

   که به باران ماندميمن چنان زار بگر   چه غمت دارد از آنک ی که چون برق بخندتو

   ماندراني که نه حندي نبی رونيکس چن    ی نه به انصاف زدی سعدرتي بر حطعنه

  االش به انسان ماند  که بستيوانيح   ستي نی تواش انسی که با صورت و باالهر

  

   قرار نماندني بدمي تو داحسن

   در خمار نماندديمست تو جاو       قرار نماند ني بدمي تو داحسن

  خاطر بلبل که نوبهار نماند       گل خندان نوشکفته نگه دار یا

   بر او نگار نماندامتيتا به ق       ني نگارستيا  پنجهزي دالوحسن

   غبار نماندیا ز تو بر خاطرت       از ما غبار ماند زنهار عاقبت

  بگذرد امسال و همچو پار نماند     ی از غم و شادیدي گذشت آن چه دپار

  ور ندهد دور روزگار نماند       بدهد دور روزگار مرادت هم

   که برقرار نماندیزي چیدر پ       يی چراقرار ی بدهي شوریسعد

  ند نمااري اختديبل چو قضا آ      ستي اهل ادب ناري عشق اختوهيش

  

  اند  جانان گفتهشي پتي حکاانمي جوبيع

  اند  که پنهان گفتهميگو ی همداي پنيمن خود ا    اند   جانان گفتهشي پتي حکاانمي جوبيع

  اند  گفتهشاني که مجموعم پریگر بگفتند   حال شانستي کز عشقت پرندي گوني از اشيپ

  اند ا به سلطان گفته چه باشد تیشيجرم درو     و دامن بر گناه دندي بپوشبمي بر عپرده

  اند  گفتهماني چه مورم کم سخن نزد سلاي    اند   عنقا کردهشي پتي چه مرغم کم حکاتا

  اند  درمان گفتهشي باشد که دردم پیدوست     اسي قی از روکني کردند با من لیدشمن

  اند  آدم به رضوان گفتهیحال سرگردان    اند   کردهوسفي شي پخاي زلی سوداذکر

  اند  آن گفتهاند دهي ظاهر دیآن چه بر اجزا     و مهر سر به مهر ننديب یم پنهانم نداغ

  اند  گفتهاني عشق از اول تا به پایماجرا   ی چه حاجت کب چشم و رنگ روی نگفتندور
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  اند  گفتهشاني که ادارم ی از آنت دوست مشيب   تو را دارد ی دوست می سعدندي گوني از اشيپ

  اند  که از جان گفتهدي سخن در دل فرود آنيا    نند حال  دارند کار و عارفان داعاشقان

  

  اند  بر خود کردههيراي پگلبنان

  اند بلبالن را در سماع آورده      اند   بر خود کردههيراي پگلبنان

  اند  مجلس بردهخوارانيهوش م         در طواف ی الابالانيساق

  اند دهکر ی هوشانه در میتا چه ب     و کار از دست رفت مي خوردیا جرعه

  اند  قدح چون خوردهني چندگرانيد     مي شدخودي بني شربت چنکي به ما

  اند خام طبعان همچنان افسرده       اندر پختگان افتاد و سوخت آتش

  اند  در چمن گستردهبايفرش د       بر که فراشان باد روني بمهيخ

  اند  گروه زندگان دل مردهنيکا      دوست شي مردن پستي چیزندگان

  اند از سلحداران خار آزرده      ودست جماشان گل  جهان بتا

  اند  که جان پروردهیبشنو از سعد       خلق ننديب ی را کشته معاشقان

  

  اند دهي مگر ز رحمت محض آفرنانيا

  اند دهيکرام جان و انس دل و نور د     اند دهي مگر ز رحمت محض آفرنانيا

  اند دهي برشاني قد ا که بریراهنيپ     و کبر و ناز ناني در حق استيتي آلطف

  اند دهي که شکر مزري لبان نه شنيريش       ري شی هنوزشان ز لب لعل بوديآ

  اند دهي چری طوبهي ساري به زکنيل       زي آهوان تتارند مشک رپندارم

  اند دهي خزاي به ساحت دناني حورنيکا     مگر سراچه فردوس برگشاد رضوان

  اند دهي چشمه کوثر مکیها کز لوله       به ظن من ناني در لب ااتي حآب

  اند دهي اول رسوهينادر رسد که م     گروه ني زنخدان ابي گدا به سدست

  اند دهي گلبنان هنوز مگر گل نچنيز     برچنند روز به روز از درخت گل گل

  اند دهي ندنيمي مگر بت سچارگانيب     پرست را ني بت سنگی هندوعذرست

  اند دهي که در تن آدم دمني روح بنيو    اند   که با گل آدم سرشتهني لطف بنيا

  اند دهي سبز چه موزون کشیها  خطنيو    اند   خال چه شاهد نشاندهیها  نقطهآن

  اند دهي خمی سرو راست هاللیباال       ابروان يی قامتشان گوی استوابر
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  اند دهي چمیسرو بلند و کاج به شوخ       قامت بلند صنوبرخرامشان با

  اند دهي بگروني ممنان به سحر چننيکا    غيان در چشم و زلف و بناگوششسحرست

  اند دهي به خون جگر پروریکز کودک     مراد افتني توان به خون جگر شاني از

  اند دهي دربانيکشفتگان عشق گر     را چه غم زي کشان حسن دالودامن

  اند دهي هوس از بر پرنيمرغان دل بد   ستي درخت نناني باغ حسن خوشتر از ادر

  اند دهي درفتاده و اندک رهاريبس       بيدلبر و شوخان دلفر چابکان با

  اند دهي شنحتي که باز نصام دهينشن     سر عشق دندي که شنی جماعتهرگز

  اند دهيساکن که دام زلف بر آن گستر       ی نظر کنی اگر به دانه خالزنهار

  اند دهي چه خلوت گزیپس زاهدان برا    و عقل  برند ی مني و ديی شاهدان نه دنگر

  اند دهي که عاقبت نه به دندان گزیدست      وصلشان ی گرفت دامن سودانادر

  اند دهي خاک که بر خون طپیمردان چه جا     عجب مدار ی خاک ره نشستن سعدبر

  

   غنچه برآورد و بلبالن مستنددرخت

   بنشستندشي به عارانيجهان جوان شد و      غنچه برآورد و بلبالن مستند درخت

   بر او بستندیا هيراي الخصوص که پیعل     برد ی دل مشهيخود هم مجلس ما فيحر

   و توبه بشکستنددندي گل بشنمينس     یشکستند ی که در رمضان چنگ مکسان

   به رقص برجستندیز بس که عارف و عام     نشاط ی سبزه لگدکوب شد به پابساط

  وستندي و بازپدندي ببریکه مدت     دوست قدر شناسند عهد صحبت را دو

   مستنداني که صوفدي شحنه بگوشيکه پ     اري هشیکي از خانگه رود ی در نمبه

   قامتش پستندشي چمن پیکه سروها    خلوت ماست ی درخت گل اندر فضایکي

   که در جهان هستندشانيخبر ندارم از ا   جهان همه دشمن شود به دولت دوست اگر

   رستندشتنيوبه ترک بار بگفتند و خ     حال کشته عشق استي راکب درمثال

   دستندیجواب داد که آزادگان ته     یآر ی نمیا وهي می سرو گفت کسبه

   ندانستندوانگانيکه ره به عالم د       اري بساي راه عقل برفتند سعدبه

  

   زنخدان تا چندمي سنگ دل سی اآخر

   تا چندشانيتو ز ما فارغ و ما از تو پر     زنخدان تا چند مي سنگ دل سی اآخر
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   تا چندوانيتشنه بازآمدن از چشمه ح     دنيگل از دور به حسرت د ی در پاخار

   تا چندرانيچشم در منظر مطبوع تو ح     ی تو واله تا کنيري در گفتن شگوش

   و جگر خوردن پنهان تا چنددايصبر پ       ادي آنست دمادم که برآرم فرميب

  تا چند بانيما ز جورت سر فکرت به گر     هر روز باني ز گری سر ناز برآرتو

  خوردن خون دل خلق به دستان تا چند   دستت نه به حناست که خون دل ماست رنگ

   و هجران تا چندیطاقت بار ستم تا ک     ی روزدي درآی از دست تو از پایسعد

  

  بندند ی و بار سفر مرود ی مکاروان

  وندندي که به ما پنديتا دگربار که ب     بندند ی و بار سفر مرود ی مکاروان

   را همچو دل از صحبت ما برکندندمهيخ       جفاکار و محبان ملول انلتاشيخ

   پس پشت افکندنديیعاقبت روز جدا     نهادند و غرور شي همه عشوه که در پآن

   دوست که از دوست جفا نپسندندیمکن ا    ني بود و توقع نه چنني از دوست نه اطمع

   که به مهر آکندندترک صحبت نکند دل     ستي و محبت باقمي که بودمي همانما

  بندند یجرم صاحب نظرانست که دل م   زندير ی که خون مستي دهنان ننيري شبيع

   باب نه دانشمندندني که در ابانيبا طب    گفت ديشا ی که مستي عشق نه دردمرض

   چندندیري اسچارهي مرحله بنيکه در ا     رخت منه بر شتر و بار مبند ساربان

   ما خرسندنددنيمهر آنان که به ناد     نکند ی و بس مباشد ی خرسند نمطبع

  خند ی ماني و نظارگديگر یشمع م     ستي خوش نی ناله سعدی باراني مجلس

  

  وارندي دگران صورت بر دتي روشيپ

   دارندی که تو داری صورت و معننينه چن     وارندي دگران صورت بر دتي روشيپ

  ارندي گرفتم همه خلق اغاريتا تو را     ها خارند   همه گلدمي تو دی گل روتا

   آرندانيمگر آنست که با دوست به پا     باشد ی شب قدری به عمرندي که گوآن

   و دگر بگذارندرندي باشد که بگفيح       دي امباني و گردي دولت جاودامن

  ارندي غمت کشته چو من بسريکه به شمش    تو مجروحم و بس ني من از دست نگارنه

  دارندي ز غمت بی و شهررديگ یخواب م    ش تا روز  از چشم تو دارم که شبانعجب

  ارندي توان داشت نه گفتن دهيکه نه پوش     ی باشد و مشکل دردیا  واقعهبوالعجب
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  پندارند ی که مستيالي خزيبلکه آن ن       نماند شي ز تنم بیالي اهللا که خعلمي

  باغ طبعت همه مرغان شکرگفتارند     ی سخننيري اندازه ندارد که چه شیسعد

  مارنديبلبالن از تو فرومانده چو بوت     بشکفت ی گل معنرتي به بستان ضمتا

  

   که به فالش دارندموني طلعت مني اديشا

   دارندالشي خدهي و در دشهيدر دل اند     که به فالش دارند موني طلعت مني اديشا

   جمالش دارندشي در پنهي مگر آاي     دي دگر نتوان دی روني در آفاق چنکه

   که با دانه خالش دارندلي همه منيا     یدام غمش گر بجهد مرغ دل از عجب

   که توقع به وصالش دارندیفينه حر     باخت دي که سر اندر قدمش باینينازن

   پر و بالش دارندی نرود بيیتا به جا     افتاد ی چو به دامی آنست که مرغغالب

   داللش دارندمگر آنان که سر ناز و     ستي نه به اندازه هر مجنونیلي لعشق

   و حاللش دارندزنديخون عشاق بر     با تو حرامست که چشمان کشت یدوست

  که به معشوق توان گفت و مجالش دارند     ی و خوشا درد دلی دور وصالخرما

  دردمندان خبر از صورت حالش دارند   ستي نی که تو را دردی تو ندانی سعدحال

  

  رندي که دل از صحبت تو برگیا  آن نهتو

  رندي دگر گی صاحبیو گر ملول شو     رندي که دل از صحبت تو برگیا ن نه آتو

  رندي از تو خوبتر گاريکجا روند که      ستي رفتن نقي طری گر به خشم برانو

  رندي ز سر گی دوستی باز کنیچو رو     ی و برگردغيدر ی بی اگر بزنغي تبه

  رندي گاگر چه کار بزرگست مختصر     طالبان مراد کي نفس به نزدهالک

  رندي صاحب ما دست بر کمر گشيکه پ       را نشي بود همه خوبان آفرروا

  رندي بر قمر گبيو گر کند همه کس ع       کرد اردي او نی مقابله با روقمر

  رندي نظر گکيکه خسروان مالحت به        را ی گرفت ملکدي چند سال نشابه

  رندي سپر گ زهد رایا فهياگر چه طا       افتد ی غمزه خوبان خطا نمخدنگ

  رنديچو باغبان نگذارد کز او ثمر گ     بوستان سلطان را یا  از مطالعهکم

   رندي پرخطر گابانيمگر که راه ب      ی سعدشود ی نمسري کعبه موصال
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  زندي چشم مست تو کز خواب صبح برخدو

  زندي برانگیا هزار فتنه به هر گوشه   زندي چشم مست تو کز خواب صبح برخدو

  زندي تو وحش نگریکه از لطافت خو       اني با تو آدمرندي انس نگچگونه

  زندي که از تو نظر بپرهستيحالل ن     نظر ستي که در رخ خوبان حالل نچنان

  زندي برخی به پاششيبه سر سزاست که پ     که از لطافت و حسن مي آن سر و پاغالم

  زندير ی جمالت چه اشک ماقيکز اشت     ز دردمندان پرس ی ندانشي قدر خوتو

  زنديکه چشم و زلف تو از حد برون دالو     عقل برفت و مجال صبر نماند قرار

  زنديامي دگر نکيدو خصلتند که با      و عشق يی که پارساحتي نصی مگومرا

  زندي که با زورمند بستستيکه شرط ن     ی کن سعداري به حکم قضا اخترضا

  

  زندي از بال نپرهمي مقروندگان

  زنديگرفتگان ارادت به جور نگر       زنديره از بال نپمي مقروندگان

  زندياگر فروگسالنند در که آو     دست طلب ز دامن دوست دوارانيام

  زنديکه اهل معرفت از تو نظر بپره   ستي و گر نه ممکن نی بپوشی تو رومگر

  زندي که اهل پرهیمن از کجا و کسان     ده فروشان ی می من به سر کونشان

  زنديامي به هم نی و مستی نامکيکه ن      شراب  جاماري بی جامه صوفريبگ

  زنديهزار فتنه چه غم باشد ار برانگ   بگذار گراني دوست به دست آر و دیرضا

  زنديرواست گر همه عالم به جنگ برخ     افتاد ی آشتی که با تو که مقصودمرا

  زندي که دوستان ریحالل باشد خون     منت کس مطالبت نکند ی خونبهابه

  زنديکه از تو صبر نباشد که با تو بست    عجزست و آستان رضا  ما سر قيطر

  

  زند ی از کوه سر بر مآفتاب

  زند ی انگشت بر در میماه رو       زند ی از کوه سر بر مآفتاب

  زند ی مگري ددي صیهر زمان       غمزه اش ري کمان ابرو که تآن

  زند ی که خنجر میتا نپندار       را شي دروکشد ی و ساعد مدست

  زند ی عرعر میطعنه بر باال       که سرو قامتش يی بونياسمي

  زند ی آن زر مزدير ی گهر منيکا       دارم اندر مهر او ی و چشمیرو
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  زند ی سنگ بر سر مبشيتا حب       خي چو مدي بايیشاني را پعشق

  زنند ی و نشتر مرنديگ ینوش م       نترسند از مگس اني رونيانگب

  زند ی سر به در بر میر ببندو     ستي دوست بستن شرط نی به رودر

  زند ی در می سخن آتش به ننيکا         قلم پوالد دار گري دايسعد

  

  زند ی ميی نوادل ی بیبلبل

  زند ی ميی هوايیمايبادپ         زند ی ميی نوادل ی بیبلبل

  زند ی ميیو اندرونم مرحبا       ی سراروني ز بنميب ی نمکس

  زند ی ميیاد صباچون بر او ب       وجود سوزد ی دارم که میآتش

  زند ی ميی دست و پایغرقه حال       کنار نديب ی را نماي چه درگر

  زند ی ميی سراواريسر به د         یکي بر بام باشد تا یا فتنه

  زند ی ميی آشناريزان که شمش       را جراحت مرهمست انيآشنا

  زند ی ميی با گدایپادشاه       باشد دست او در خون من فيح

  زند ی ميی خطای گر بميراض       کشد ی می گناهی گر بام بنده

  زند ی ميی قفااي فرستد یم       ی گر خلعتکنم ی نعمت مشکر

  زند ی ميیهر که بعد از عشق را        ی اهل راشي پدستيناپسند

  زند ی ميیمطرب ما خوش به تا     بسوز خواراني گو چنگ ممحتسب

  زند ی ميی دم هم ز جاني ایسعد       لي خون از قترود ی از آتش مدود

  

  شندي دروی که به جنب سراتوانگران

  شندينديمروتست که هر وقت از او ب     شندي دروی که به جنب سراتوانگران

  شندياند و گر ر  اگر خستهیخبر ندار     شاني دروی توانگر حسن از غنای اتو

  شندي بیکش یکه دوستان تو چندان که م    دي در غمت به جان آیکي را چه غم که تو

  شنديکه دوستان وفادار بهتر از خو     مران شي ز خویگانگي علت ب بهمرا

  شنديکه از محبت با دوست دشمن خو       همت رندان و پاکبازانم غالم

  شنديچنان که صاحب نوشند ضارب ن       جواب تلخ دهد نيري لب شنهيهرآ

  شندي بر سر و سر بنده وار در پغيکه ت       ی سعدیا دهي عاشقان مسلم ندتو
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  شندياند و درو که ترک هر دو جهان گفته   کوته دست صي حرني منند و تو مسک چوننه

  

   کنداري که هر چه دي بااري

   کنداريبر مراد خود اخت        کند اري که هر چه دي بااري

   کندنهاري زگانهي بشيپ       که در غم دوست ی از کسنهاريز

  آن برد کاحتمال خار کند       بکش که دامن گل اراني بار

   در او چه کار کندی نامکين         عشق در خراباتست هخان

  سگ شهر استخوان شکار کند         نفس مباش ی هواشهربند

   خمار کندتياريروز هش         بودن ی شاهداري ی شبهر

   شاهد اختصار کندکيکه به          دي شهر عاشقان بایقاض

   گذار کند ینادر آن جا کس       سلطانست ی سرای سعدسر

  

   صنوبر برکندخيتا صبا ب باهللا بخرام

   برکندوريبرقع افکن تا بهشت از حور ز     صنوبر برکند خي باهللا تا صبا ببخرام

   آسمان آن خال اختر برکندتي روشيتا پ   اني و خال دلستان برکش نقاب پرنی روزان

   تو کاول دل از سر برکندی آن نهد در کویپا   تو ی تو آشفته همچون موی چو من بر رویخلق

   را بگو تا چشم عبهر برکندرتيانگشت غ   عارض فرخنده خو نه رنگ دارد گل نه بو زان

   نشتر برکندی آن کز پایوان گه که را پروا  گلرخ روان ی اتي جان در کوی خار غم در پاما

   برکندکري تا فلک مهر از دوپکري پیبنما   نمک اي ملک قندست لعلت اي تي روماست

   طاووس شهپر برکندیواله شود کبک در   ی صحرا بگذری گر سوی به ناز و دلبریبار

   محشر برکند ی تو فردای زد پهلومهيکو خ   تو ی تو هل تا پرستد روی چو شد هندویسعد

  

   نگه به کس نکندندي تو بی که رویکس

   بس نکندشي نباشد ز عريز عشق س     نگه به کس نکند ندي تو بی که رویکس

   بازپس نکندی روی زنغيگرش به ت    يیبازآ هر که شي پيی روش که توني ادر

   چنان هوس نکندشمي خویکه زندگان     تو در مردن آرزومندم ی به پاچنان

   نفس نکندکي تو نتواند که اديکه        ی نکنی دوستادي ی نفسی مدتبه
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   مکن که کس نکندیزيکه خون خلق بر     داد ی که اجازت نوشت و فتوندانمت

   ظلم بر مگس نکندنيشکرفروش چن     مدار غي نظر دری نبخشبي نصاگر

   ناله در قفس نکندني بلبل از اچيکه ه     ی اگر عشق دوستان داری سعدبنال

  

   کند بنده که بر جور تحمل نکندچه

  دل اگر تنگ شود مهر تبدل نکند     کند بنده که بر جور تحمل نکند چه

   تأمل نکندوانهيدسر و جان خواه که    ستي نیاري در سر کارت شد و بسني و ددل

  چشمت آن کرد که هاروت به بابل نکند     کي عهد ولني حرامست در اندي گوسحر

   به ساحل نکنداميکه مبادا که چه در     خبرم ی تو چنان بقي در بحر عمغرقه

   طلب گل نکندندي تو بیبلبل ار رو     ی گلستان نروم تا تو در آغوش منبه

   نکندلي و کس در نظرش باز تخزيچ   افتي خوش دری نفسی که با دوست چو سعدهر

  

  کند ی کان سروباال مني بليم

  کند ی کاهنگ صحرا منيسرو ب       کند ی کان سروباال مني بليم

  کند ی کز ما ملستيناخوش آن م      خوشتر نداند کرد سرو ني از اليم

  کند یگر نگارستان تماشا م       هست نهيي صحرا نبود آحاجت

  کند ی مباي دیها آن که صورت      او  یباي از صورت زغافلست

  کند ی مغمايخون مباح و خانه        هم اول روز دانستم که عشق من

  کند یراز پنهان آشکارا م       ندارد کب چشم ی هم سودصبر

  کند یچون مراد اوست هل تا م       مراد ما نباشد گو مباش گر

  کند ی مبايزشت نتوان گفت ز       اري خون زدي گر برباي زاري

  کند یهر ستم کان دوست با ما م       ستي بعد از تحمل چاره نايدسع

  کند یگرد آن گردد که حلوا م       در تنست نيري مگس را جان شتا

  

  کند ی که چه رفتار مني بلند بسرو

  کند یوان ماه محتشم که چه گفتار م       کند ی که چه رفتار مني بلند بسرو

  کند ی ماري هالک مردم هشقصد     ی و دلبری که به شوخني چشم مست بآن
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  کند ی وار میهر گه که التفات پر       را زي دل صاحب تمکند ی موانهيد

  کند ی مواري به دیوان سست عهد رو     او ی کرده از همه عالم به روی روما

  کند ی مداري مردم ببيخفتست او ع       خبر ندارد از اندوه عاشقان عاقل

  کند ی اقرار مشتني به عجز خویصوف     خوب ی ندارم ز روبي طاقت شکمن

  کند یصد بار توبه کرد و دگربار م       کواني نی از مطالعه روچارهيب

  کند یدربند او مشو که گرفتار م     نگفتمت که خم زلف شاهدان یسعد

  

  کند ی او بر رخ چو جوالن مزلف

  کند یمشک را در شهر ارزان م       کند ی او بر رخ چو جوالن مزلف

  کند ی لعلش به صد جان ممتيق      زار حسن  عقل در بایجوهر

  کند یماه رخ در پرده پنهان م         حسن او تا شعله زد آفتاب

  کند یوان ستمگر عزم هجران م       کنم ی همه قصد وصالش ممن

  کند ی کان شکرستان ميیتلخ      مترس ی نمکدان پرشکر خواهگر

  کند ی قربان مديعاشقان را ع        مژگان و کمان ابروش ريت

  کند یوز جفاها هر چه نتوان م       کنم ی وفاها هر چه بتوان ماز

  

  کند ی ميیوفا ی با ما باري

  کند ی ميی از من جداگناه یب         کند ی ميیوفا ی با ما باري

  کند ی ميی روشناگري دیجا       وفا ی جانم را بکشت آن بشمع

  کند ی ميی آشنابانيبا غر       یگانگي خود بشي با خوکند یم

  کند ی ميیبا من او گندم نما       آن نگار سنگ دل وشستجوفر

  کند ی ميیبر من او خود پارسا       من اوباش و قالشست و رند اري

  کند ی ميیوفا ی بیکان فالن       دي رسادمي مسلمانان به فریا

  کند ی ميی جدانياز من مسک       عمرم شکستست از غمش یکشت

  کند ی ميی سماآفت دور       اندر زمان کند ی چه با من مآن

  کند ی ميی گدایاز لبش بوس       سخن در راه عشق نيري شیسعد
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  کند ی می او زندگانی که بهر

  کند ی می گرانرديم یگر نم       کند ی می او زندگانی که بهر

  کند ی میسروباال دلستان     بر آن بودم که ندهم دل به عشق من

  کند ی میسنگ دل نامهربان         بر قدش مينما ی میمهربان

  کند ی میهمچنان طبعم جوان       بر سرم ندينش ی میري پبرف

  کند ی میآب چشمم ترجمان       به خلق گفتم ی دل نمیماجرا

  کند ی می آسمانیبا قضا       که جهد کوبد ی افسرده مآهن

  کند ی میاحتمال از ناتوان       ستي را با عشق زور پنجه نعقل

  کند ی میفشانچون دهانش در       اري ی رودي در امی سعدچشم

  کند ی می زباننيري همه شنيکا     خالف ی سر بني در ای بود شورهم

  

   وجودت همه خوبان عدمندشي پدلبرا

   تو خاک قدمندیسروران بر در سودا     وجودت همه خوبان عدمند شي پدلبرا

   غمندیاي اندر طلبت غرقه دریخلق     اندر هوست سوخته در آتش عشق یشهر

   حرمنددي که روا داشت که صنانيقتل ا   کعبه حسن ی ایختي صاحب نظران رخون

   و صنمندبي تو در اسالم صلیزلف و رو     بي اندر بلد کفر پرستند و صلصنم

   بدمنديی و دعاندي بگوتييتا ثنا     بگذر در صف دلسوختگان ی گاهگاه

   کمند تو کمندراني که اسيیتا نگو     ستي تو زندان دلشاني خم از جعد پرهر

   رقمندی بر گل سورهي از مشک سيیگو     ی رورامني خط موزون تو پیها حرف

   بچمنديی ننمابايکه اگر قامت ز    چمن سرو ستادست و صنوبر خاموش در

   نتوان رفت که خصم و حکمندتيبه شکا     بر کس یني مالحت که تو براني امنيز

   خدمندی ور بنوازیچه کنند ار بکش     زي ز حکمت نه گررستي را نه گزبندگان

   به همندیگنج و مار و گل و خار و غم و شاد   دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست جور

   که جگرسوختگان در المندینشناس     که تو در راحت نفس مي دل با تو نگوغم

   غمت بارکشان ستمندفانيکه ضع       یابي حال کجا دری سبکبار قوتو

  دت ز مالمت برمند سست عهدان ارا      زدي عاشق صادق ز بال نگرايسعد
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   دوست باش گر همه آفاق دشمنندبا

  زنند ی مشيکو مرهمست اگر دگران ن     دوست باش گر همه آفاق دشمنند با

   خجالت به دامنندیهمچون طلسم پا     تو خوبان روزگار شي که پی صورتیا

   برکنندی که سرو را ز لب جوینيب      به بوستان ی بامداد اگر بخرامکي

  پراکنند یاز معتقد شنو که شکر م     ی جور خوبرویا فهيا طشي پتلخست

  نندي به دل ربودن مردم معنانيکا       بدوز ها دهي دی گر اهل دلی متقیا

   دل بنه که پرده ز کارت برافکننداي       به چشم تأمل فروگذار یا  پردهاي

  صندوق سر توست نخواهم که بشکنند     في دل ضعکني ولستي نغي درجانم

  من چشم بر تو و همگان گوش بر منند     عهد و شعر من نيادرست در ا تو نحسن

   نظر کنند ی سعددهياال به راه د   چنان که اوست ندي جمال دوست که بيیگو

  

   که صاحب نظراننداري ی مکن ایشوخ

   نگرانندشتي از پس و پشي و خوگانهيب     که صاحب نظرانند اري ی مکن ایشوخ

   بر آنم که همه خلق بر آنندزيمن ن    تو ندارد  با ی که پنهان نظرستي نکس

   بصرانندی تو دارند و دگر بیبا رو       به ارادت ی نظرانند که چشماهل

   خورانندهودهي غم بتيبعد از غم رو     اي دارد و هر کس غم دنني کس غم دهر

  ها که بمردند گل کوزه گرانند کان     شي بده آن کوزه خمخانه به درویساق

   که به غفلت گذرانندنانيافسوس بر ا     دستي چه ددستيل تو ند که جمایچشم

   منتظرانندیا فهيکز هر طرفت طا     ی که داری و پروای کجا داری راتا

   اندر طلبت جامه درانندیرو یچون م     نديآ ی تو در رقص مداري که به دنانيا

   اگر از خانه برانندنميبر در بنش     به جفا ترک محبت نتوان گفت یسعد

  

   مگسانندني هست که چندی جا شکرنيا

   همه صاحب هوسانندني کای بوالعجباي     مگسانند ني هست که چندی جا شکرنيا

   کسان در طلب ما چه کسانندچي هنيکا     ی و نگفتمي نمودی در طلبت سعبس

  آهسته که در کوه و کمر بازپسانند     ی گرم چه رانني قافله ساالر چنیا

   و دگر مقتبسانندی نور تو دارنيا     ید به چراغ مشعله افروخته گردصد
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   تو لسانندشي همه قلبند که پنانيو ا     و صحبت ی قلب و لسانم به وفادارمن

   که صادق نفساننددستيچون صبح پد      ز فکرت رندي که شب آرام نگآنان

   عقل و خسانندیسوگند توان خورد که ب     ندارند لي چنان مداري آنان که به دو

   و زغن هم قفسانندی که طوطفستيح     بتي از دست رقرود یچه جفا م یدان

   از دور دعا گر برسانندمتيگو یم     تو باشم کي که نزدستي طالع من ندر

  

   کنندزي وفا نشهي جفاپانيخوبرو

   کنندزيبه کسان درد فرستند و دوا ن       کنند زي وفا نشهي جفاپانيخوبرو

   کنندزي ببندند و رها نی را پاديص     روند ري مالحت چو به نخجپادشاهان

   کنندزي نظر از بهر خدا نفانيبه ضع     کن به من خسته که ارباب کرم ینظر

   کنندزيسر و زر هر دو فشانند و دعا ن     مران تا بر تو شي را ز بر خوعاشقان

   کنندزي که در شهر شما نستي گناهنيکا     مکن بي به خوبان دل من علي کند مگر

   کنندزي که بخشند و بها نستي متاعنيکا     بفروش ايان دهن تنگ بده  زیا بوسه

   کنندزيکان که از اهل صوابند خطا ن    عجب ستي از تو خطا نیا  بچهيی خطاتو

   کنندزي گدا ناديپادشاهان به غلط      ستي نی رود نام من اندر دهنت باکگر

   کنندزي ما نشهيد که انميما که باش      تو آن ماه مرنج ادي گر نکند ايسعد

  

   دوستان سالم کنندی تو برشکناگر

  که جور قاعده باشد که بر غالم کنند      دوستان سالم کنند ی تو برشکناگر

   که انتقام کنندديز دست دوست نشا       گر اتفاق افتد یاپي زخم پهزار

   بازت احترام کنندی باز کنیچو رو     ی و برگردغيدر ی بی اگر بزنغي تبه

   بر سر اسبان بدلگام کنندشهيلو       که خود گرفتارم فکني م کمندمرا

   بند دام کنندی که مرا پامينه وحش     مي مرغ خانه به سنگم بزن که بازآچو

  که پادشاهان گه گه نظر به عام کنند     به گوشه چشم التفات کن ما را یکي

  ند که بر دوستان حرام کنستيحالل ن     نظر ستي حالل نباي گفت در رخ زکه

   که بردوام کننددي تو شاینظر به رو    دهم به مذهب عشق ی من بپرس که فتوز

   که ابتسام کنندیلبان لعل تو وقت       باد صبا مي غنچه بدرد نسدهان
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   که در شهر ما مقام کنندستي نبيغر     تو يی مشرق و مغرب به آشنابيغر

   برمالم کنند در غرض و پشتیکه رو   که شرط عشق آنست چمي تو نپی از رومن

   نبود هر چه ناتمام کنندیکه دوست     ی با دوستان مکن سعدقهي جان مضابه

  

   که خوبان به صحرا رونددينشا

  همه کس شناسند و هر جا روند       که خوبان به صحرا روند دينشا

   ما روندینه انصاف باشد که ب       کي رفتن به صحرا ولحاللست

   که تنها رونديیواهند جاچو خ       دل از دست مردم ربود دينبا

  که از بانگ بلبل به سودا روند         بپسندد از باغبانان گل که

   روندغماي شوخ چشمان به نيگر ا         عشق از ختا ادي فربرآرند

   آن سروباال روندیکه در پا         دي خمدي سروها را بباهمه

  

   که خوبان به صحرا رونددينشا

  ه کس شناسند و هر جا روندهم       که خوبان به صحرا روند دينشا

   ما روندینه انصاف باشد که ب       کي رفتن به صحرا ولحاللست

   که تنها رونديیچو خواهند جا       دل از دست مردم ربود دينبا

  که از بانگ بلبل به سودا روند         بپسندد از باغبانان گل که

   روندغماي شوخ چشمان به نيگر ا         عشق از ختا ادي فربرآرند

   آن سروباال روندیکه در پا         دي خمدي سروها را بباههم

   روندداي و شنديچو من عاقل آ       عشق ی هوشمندا که در کوبسا

   رونداياگر شاهدان بر ثر         ی بر آسمان سلمميبساز

   رونداي دریکه آنان که بر رو     گل فرورفت و بس ني در ای سعدنه

  

   روندداي و شنديقل آچو من عا       عشق ی هوشمندا که در کوبسا

   رونداياگر شاهدان بر ثر         ی بر آسمان سلمميبساز

   رونداي دریکه آنان که بر رو     گل فرورفت و بس ني در ای سعدنه
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  ندياساي در حرم بی آن که شبیبه بو

  نديماي سهلست اگر بپهيهزار باد     ندياساي در حرم بی آن که شبی بوبه

  نديدگر چه چاره که با زورمند برنا     ی عشق جفا بردنست و جانبازقيطر

  نديهاش بنما  به انگشتديچو ماه ع       یشاني ستاره پدي به بام برآاگر

  ندي که بند بر پارانيکجا روند اس      از نظرش کني نبستست لزي گردر

  ندياالي اگر بزاني دست عزیفدا     در تن یا هي ماستي نزترمي خون عزز

  نديمگر به شهر تو بر عاشقان نبخشا      وندندي تو با دوستان نپلي به خمگر

  نديغالم حلقه به گوش آن کند که فرما     ی جان تو گر جان من طمع داریفدا

  نديبه قامت تو و گر سر بر آسمان سا     نرسد ی سرو خرامان به راستهزار

  نديفزاي و مجنون بر آن نیليهزار ل     حسن تو و داستان عشق مرا ثيحد

   ندياسايجماعت از نفسش دم به دم ن       یتا نسوزان عودست ی سعدمثال

  

  ندي که به شب در نظر ما آیاختران

  ندي آداي محالست که پدي خورششيپ     ندي که به شب در نظر ما آیاختران

  ندي آباي همه زقيگر چه در چشم خال     وجودت همه خوبان عدمند شي پنيهمچن

  ندي تو عمدا آري بر شمشپاکبازان     به جان زندي از قاتل عمدا بگرمردم

  ندي و به غوغا آننديکه جمال تو بب       رندان را فهي طای مالمت نکنتا

  نديمردمان از در و بامت به تماشا آ     ی به تماشا روزيی اهللا که گر آعلمي

  ندي تو در رقص و تمنا آدانيتا مر     فرست خانهي و سجاده ناموس به مدلق

  ندي آکتاي ره ادب آنست که نيکاندر ا     برکش يی سالوس دوتای سر صوفاز

  ندي اهل دل آن جا آی زنمهيهر کجا خ     بهشت ی خطر دوزخ و سوداندانم یم

  نديخرم آن روز که از خانه به صحرا آ     خون کرد ناني جگر گوشه نشی سعدآه

  

   را سماع نباشد که سوز عشق نبودتو

   ز خام هرگز دودديگمان مبر که برآ     را سماع نباشد که سوز عشق نبود تو

   زهرآلودغي و تني شربت نوشانيم   ستي نی از دست اوست فرقرسد ی هر چه مچو

  مودي او پی پس به بونيچو باد خواهم از ا       من دارد اري ی باد صبا بومينس
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   مرا ز من بربودمي نظر برباکيکه     و نظر کردمش به گوشه چشم گذشت یهم

  دگر به گل نتوانستم آفتاب اندود     دني صبر خواستم احوال عشق پوشبه

   نمودیدر آن مقام که سلطان عشق رو      دي عقل که باشد که پشت ننماسوار

   ار خشنودی توست گرم خسته داریرضا     ما که رساند به خدمتش که رضا اميپ

   تو روز خواهد بودی بیدگر شب آمد و ک     به داغ عشق نگفت ی نرفت که سعدیشب

  

  س صحرا بود وقت بهارم هوینفس

   نتوان تنها بودمي دو که دایقيبا رف     وقت بهارم هوس صحرا بود ینفس

   بودبايوان همه صورت شاهد که بر آن د      دمي منقش دیباي چو درازي شخاک

   از ناله مرغان چمن غوغا بودکنيل       مني اقبال اتابک اهي در ساپارس

   بودبايان گفت که چون ز نتوميکه چه گو     به تفرج بگذشت ی پسته دهاننيشکر

   و صنوبر نه بدان باال بودینه بدان بو     نه بدان لطف و سمن قي اهللا که شقاعلمي

   در لب شکرخا بودشيسوينفس ع       زي در نظر شورانگشي سامرفتنه

   بودماي ملک سی مه روکري بت پاري     ملکست اي مه نو اي که بت شهي در اندمن

   بودغمايهمچو نوروز که بر خوان ملک     کرد  غارت ی به دمی و جهانی سعددل

  

   شکر بودی دست دوست هر چه ستاناز

   دوست تبرزد تبر بودريوز دست غ     شکر بود ی دست دوست هر چه ستاناز

   چرخ و سنگ فالخن بتر بودرياز ت     ی گل افشاندت به روني گر آستدشمن

  صر بود بی کشند جالدگانيدر د     دوست خداوند شوق را ی خاک پاگر

   سپر بودزشي جان عززي عزاري     برکشد ري وفاست آن که چو شمششرط

  تا وقت جان سپردنم اندر نظر بود    رب هالک من مکن اال به دست دوست اي

   مختصر بودی دوست هر چه کنیدر پا     ی نهیچارگي و گر سر بی جان دهگر

   تاج سر بود زندی که ماه رویغيت     و تاج غي و تی تو دانميا  سر نهادهما

  آن روز روز دولت و روز ظفر بود     اري ی را که سر برود در وفامشتاق

   بود در خطر بودزيآن را که جان عز     ميا  کار گفتهني ترک جان از اول اما

   مجنون دگر بودوهياو عاقلست و ش     کز بال بترسد و از قتل غم خورد آن
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   بودخبر یب سوختگان بخام از عذا     پختگان نتوان گفت سوز عشق مي نبا

   که آه سوختگان را اثر بودیدان       نگاه دار ی دل شکسته سعدجانا

  

   دوش بودی راحت از زندگمرا

   در آغوش بودميکه آن ماه رو       دوش بود ی راحت از زندگمرا

   فراموش بودنمي و دايکه دن       عشق راني و حداري مست دچنان

  ز کف دست او نوش بودکه زهر ا       گوار نيري لعل شی ممينگو

   بر و دوش بوداي و سمن ميکه س       لطف و حسن تي از غاندانستم

   و گوش بوددهي من دیسراپا       و گفتار جان پرورش داري دبه

   بازداند که باهوش بودیکس      شب که چون روز شد ني ادانم ینم

  مگر همچو من مست و مدهوش بود         غلط کرد بانگ نماز مذن

  نماند آن تحمل که سرپوش بود      من بدانست و دوست  و دشميبگفت

  زبان درکش امروز کان دوش بود       اي سعدیا دهي خوابش مگر دبه

  که نتواند از حرص خاموش بود          ري فقندي ببی که گنجمبادا

  

   نکو بودی هر که صاحب روناچار

   در او بودیهر جا که بگذرد همه چشم     نکو بود ی هر که صاحب روناچار

   بود گفت و گو بودیکان جا که رنگ و بو     بلبل معاف دار ی شوخزي گل تو نیا

  بعد از هزار سال که خاکش سبو بود     ی آرزو کند که تو لب بر لبش نهنفس

   خو بودزهينه چون تو پاکدامن و پاک     کي بود ولی در همه شهری روزهيپاک

  خم چوگان چو گو بود که در ی کسنيمسک     حسن برده ز خوبان روزگار ی گویا

  بگذار تا کنار و برت مشک بو بود       نباشد گره زدن غي درني چنيیمو

   از سنگ و رو بودی که صورتینه آدم       ی آن که با تو ندارد تعلقپندارم

   در جست و جو بودنهيگم کرده دل هرآ     از تو بر نتوانم گرفت چشم ی بارمن

   فرو بودی که به چاهی ناله کسچون       از دل تنگم نفس تمام دياين ی مبر

   نکو بودیزي همه چکوانيکز دست ن     و دم مزن ني سپاس دار و جفا بیسعد
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   تو بودی که خورازمي تو ری چه در پامن

   تو بودی پاستهي که شازستيسر نه چ    تو بود ی که خورازمي تو ری چه در پامن

   تو بودی آن وقت که را نباشد مگرنيو   تو باشد همه عمر ی که در روی آن روخرم

   تو بودیکه نه آن ذره معلق به هوا     ستي نني من مسکی در همه اجزایا ذره

   تو بودی که به جانپسندم ی کس مچيه   سرو روان در دل من ی شد ای تو را جاتا

   تو بودیهمچنان در دل من مهر و وفا     تو که گر خشت زنند از گل من ی وفابه

   تو بودیمرگ ما باک نباشد چو بقا     ميکار تو رو آنست که ما در سر تيغا

   تو بودیگر بسوزم گنه من نه خطا     شمع چگل ی تو اشي پروانه صفت پمن

   تو بودیکه همه عمر نه مشتاق لقا    دي تو شنثي و حددي آن که تو را دعجبست

   تو بودی دوادي که به امیخاصه درد     بود ناله دلسوختگان از سر درد خوش

   تو بود ی بس که گداني همشيپادشاه     چستي هی همه با همت سعداي دنملک

  

   بودی چه مبارک سحرني رب شب دوشاي

   بودیکو را به سر کشته هجران گذر    بود ی چه مبارک سحرني رب شب دوشاي

   بودی نظرتيبا او مگر او را به عنا    هست ی دوست که ما را به ارادت نظرآن

   بودی که از صبر برآمد شکروهيکان م     جران  هی نکنم تلختي بعد حکامن

   بودی شب از روز درمي که در آن نيیگو     نتوان گفت که حسنش به چه ماند يیرو

   بودی که به هر شاخ درختش قمریباغ      بود کس از من نپسندد ی قمرميگو

   بودی و هر که جهانم خبرشتنيکز خو     يی دم که خبر بودم از او تا تو نگوآن

   بودیکاندر نظرم هر دو جهان مختصر      دمي برسیلم وصفش به جهان عادر

   بودیبا او نتوان گفت وجود دگر     قلم اندر سر من کش ی بودم و او نمن

   بودی که نه محکم سپردميدر صبر بد     دستي کشري غمزه خوبان که چو شمشبا

  ود  بیکان دل بربودند که صبرش قدر      ی بدوزدهي که دگر دی نتوانیسعد

  

   نباشد از تو که بر ما جفا رودیبيع

   کجا رودیليمجنون از آستانه ل     نباشد از تو که بر ما جفا رود یبيع

   سر که در سر مهر و وفا روداريبس     ستي نغي جان تو گردم دری من فداگر



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ١٣٧ 

   گدا روددي تو آليقارون اگر به خ     ستي نبي تو باشم غری کوی من گداور

   تو چشم از قفا رودشي ز پرود یچون م     بر قفاست غي ت عشق اگرشري تمجروح

   که بر چشم ما رودقستي الی پانيکا     ی نهني بر زمی همی که پادمي آفيح

  اال در آن مقام که ذکر شما رود     ستي ندي موقفم سر گفت و شنچي هدر

   مکن که بر سر مردم قضا رودبشيع     ی اگر به سر مست بگذراري هوشیا

   خطا رودرشي که تستي نفيخصم آن حر     ميا  به گل در بماندهیه پا چون نشانما

   همه بر آشنا رودکواني نداديب      محبت صبور باش ی کوی آشنایا

  در پات الزمست که خار جفا رود    دوست ی از سر هوایکن ی به در نمیسعد

  

   گرفتست که مشکل برودیوان چنان پا     مگر از دل برود  نمي ببري سگفتمش

  تا تحمل کند آن روز که محمل برود     به سر راه وداع دي از سنگ ببایدل

  که اگر راه دهم قافله بر گل برود     رميگ ی حسرت به سر اشک فرو مچشم

   که چراغش ز مقابل برودیهمچو چشم   چو برفت از نظرم صورت دوست دمي ندره

  ه ساحل برودکه عجب دارم اگر تخته ب   طاقت بشکست ی بار چنان کشتني از اموج

  قتل صاحب نظر آنست که قاتل برود     کشت ی عتابم مري بود آن که به شمشسهل

   برودلي هر چشم که آن قد و شماشيپ     بي عجب گر برود قاعده صبر و شکنه

   و غافل برودديمگر آن کس که به شهر آ   ستي شهر گرفتار تو نني ندانم که در اکس

   بروددل ی به سر راه تو بديچون ببا     الي دل به خی همه عمر ندادست کسگر

  پرده بردار که هوش از تن عاقل برود     ی ببری که صبر از دل صوفی بنمایرو

   باشد که همه عمر به باطل برودفيح     ار عشق نبازد چه کند ملک وجود یسعد

  مانده آسوده بخسبد چو به منزل برود     وصل نداند مگر آزرده هجر متيق

  

  د به تماشا نرود که مجموع نباشهر

   سفرکرده به تنها نروداري با اري     که مجموع نباشد به تماشا نرود هر

   نرودلدايصبح صادق ندمد تا شب        شي نزند بر دل ریتي گشي آساباد

   به گل افتاد دگر جا نروديیکان که جا     عرصه عالم تنگست ختگاني دل آوبر

   گل و سبزه و صحرا نرودیابه تماش     عشق وانهي از دل داري شهي اندهرگز
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   نرودباي بر سر دیکيبه ارادت که      بروم با تو چنان الني سر خار مغبه

   نرودباي تو زشي برود پیکه به شوخ       تذرو اندر باغ یباي همه رفتن زبا

   عجب ار مورچه در پا نرودیرفت خواه   دست ني به سر ما زماني تخت سلی تو اگر

   گل از باغچه غوغا نروداميکه در ا    لبل چونند  به شب از زحمت بباغبانان

   سخن ما نرودی آن جا که تو باشیآر     دي عالم سخنم رفت و به گوشت نرسهمه

   که عاشق به مدارا نرودريگو به شمش   ی روچديپ ی ز تو محتي که ما را به نصهر

   نرودغماي شهر به ني از ایتا دل خلق       يیغماي تو بت ی رخسار بپوشماه

   نرودايهر که او را غم جانست به در       از کام نهنگان آرند یمتي قهرگو

  مهر وامق به جفا کردن عذرا نرود     فراموش مکن اري بار کش و ايسعد

  

   هست به بستان نرودیا  که را باغچههر

   نرودشانيهر که مجموع نشستست پر     هست به بستان نرود یا  که را باغچههر

  هرگزش گوشه خاطر به گلستان نرود     یباشد خار ختهي که در دامنش آوآن

   نروداباني به بی در قبله معنیرو     قبله درازست و مجاور با دوست سفر

  جان عاشق به تماشاگه رضوان نرود       بهشت ی همه درهادي کلارندي بگر

   نرودحانياندرونت به گل و الله و ر     ی روزقتي حقی سرت مست کند بوگر

   نرودکاني باشد اگر بر سر پیمدع   زلگه معشوق کجاست  که دانست که منهر

   نرودمانيکه گرش سر برود از سر پ     آنست ی عاشق صادق به درستصفت

   درد به درمان نرودني خواجه که ایبرو ا     گفت ديبا ی مفتهي دل شحتگري نصبه

  نقش بر سنگ نبشتست به طوفان نرود     مالمت نبرند از دل ما صورت عشق به

   نباشد که به زندان نروداري عچيه     کني لندي که بخواست یا عقل نم رعشق

   نروداني رود و شرح به پاانيشب به پا   گفت ی گر همه شب شرح غمش خواهايسعد

  

  نرود ی و به در ممستي قدبي عني من ادر

  نرود ی و معشوق به سر می میکه مرا ب    نرود ی و به در ممستي قدبي عني من ادر

  نرود ی که از طبع بشر مستيي بالنيکا     و تعنت بگذار یست مفرما از دوصبرم

  نرود ی دگر می جایگر به سنگش بزن     ملوف که با خانه خدا انس گرفت مرغ
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  نرود یعجب آنست کز او خون جگر م       ديآ ی منت ماني گردهي از دعجب

  دنرو ی اگر مشي از پرود یاگرم م     شي که گرفتم در پمياي بازنني از امن

  نرود ی کوچه ما راه به در منيگفت از ا       مي بنگرم و بازآی تا نظرخواستم

  نرود ی قمر مشي که از پستي ابريیگو     بي که الزام رقستي معشوق چنان نجور

  نرود ی که دنبال نظر مستي دل نچيه     فتنه پارس ی ای آمددي تو منظور پدتا

  نرود ی و اثر ممي بنهادچند مرهم     و عقل يیباي غمت را به شکري شمشزخم

  نرود ی که چون نقش حجر مستيمهر مهر       مي و تماشا و تنعم گفتاي دنترک

  نرود ی من و حسن تو خبر مثيکز حد      در همه آفاق ندانم امروز یموضع

  نرود ی شکر مشي مگس از پيیچند گو     ی خوبان سعدی مرو اندر پی که گفتیا

  

  رود ی به صحرا ميیسروباال

  رود ی مباي تا چه زنيرفتنش ب       رود ی به صحرا ميیسروباال

  رود یکو به رامش کردن آن جا م       باغ از او خرمترست ني کدامتا

  رود ی محاي مسديگو یمرده م      خاک ی در راه و در اجزارود یم

  رود ی چه بر ما میگر بدانست       سنگ دل ی نرفتخودي بني چننيا

  رود ی مغماي به کري پیان پرک       چشم دي دل را گو نگه داراهل

  رود یدل ربود اکنون به صحرا م     از مرد و زن دي که را در شهر دهر

  رود ی سروباال میکفتاب       برند ی مرتي و سرو غآفتاب

  رود ی مباي بر فرش دیکدم      اند   را چندان بساط افکندهباغ

  رود ی از مدارا منيکار مسک       ستي را با عشق زور پنجه نعقل

   رود ی در پا مزيبلکه جانش ن      و رفت ی دل در سرش کردايسعد

  

  رود یوان دل که با خود داشتم با دلستانم م     رود ی ساربان آهسته رو کآرام جانم میا

  رود ی دور از او در استخوانم میشي که نيیگو   و رنجور از او چارهيام مهجور از او ب  ماندهمن

  رود ی که خون بر آستانم مماند یپنهان نم   درون شير و فسون پنهان کنم رنگي به نگفتم

  رود ی روانم ميیکز عشق آن سرو روان گو   مکن با کاروان ی ساروان تندی بدار امحمل

  رود ی مپرس از من نشان کز دل نشانم مگريد   چشان يی دامن کشان من زهر تنهارود ی ماو
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  رود یم کز سر دخانم م پرآتشیچون مجمر   ناخوشم شي سرکشم بگذاشت عاري برگشت

  رود ی بر زبانم ماي او ادي دارم نهيدر س     او اديبن ی عهد بني او ودادي آن همه ببا

  رود ی بر آسمانم مني از زماديکآشوب و فر    ني دلستان نازنی اني و بر چشمم نشیبازآ

  رود ی کز کف عنانم مروم ی ره نه قاصد منيو   نشنوم ی و اندرز کس منغنوم ی تا سحر مشب

  رود ی نتوانم که دل با کاروانم مزي ننيو    تا ابل چون خر فروماند به گل مي بگرگفتم

  رود یگر چه نباشد کار من هم کار از آنم م   من برگشتن از دلدار من اري از وصال صبر

  رود ی که جانم مدمي دشتنيمن خود به چشم خو   سخن ی هر نوعندي رفتن جان از بدن گودر

  رود ی آرم جفا کار از فغانم میطاقت نم   وفا ی بی نبود اقيدست ما ال فغان از یسعد

  

   شودسري مري که مرا آرزوست دآن

   سر شودني چه مرا در سرست عمر در انيو     شود سري مري که مرا آرزوست دآن

   در طلبت سر شودی سعیور به مثل پا     به فضل رفتن ما باطلست يیاي تو نتا

   برشودیزان همه آتش نگفت دود دل     بسوخت یق بجست خرمن خلی جمالبرق

   ما از تو منور شودواريگر در و د       داردت اني زچي نظر آفتاب هیا

   مس ما زر شودني واستيميحقه همان ک     ی دوست وار بر طرف ما کنی نگهگر

   کبوتر شوددي که باز صدميمن نشن     خردمند را عشق به تاراج برد هوش

   قلندر شودني دزگاريسنت پره     یر دگر بگذر بای خوبروني تو چنگر

   فروتر شودی پاشيهر چه کند جهد ب     دست رندي که به گل دربماند تا بنگهر

   هر چه مصور شودميهمچو بتش بشکن     متصور شود در دل ما نقش دوست چون

   تا همه گوهر شودستي نوع نکيسنگ به      کي عشق بر همه افتد ولدي خورشپرتو

  دفتر وعظش به گوش همچو دف تر شود     دي شنیش قبول دفتر سعد که به گوهر

  

   خون شودشهي لحظه در برم دل از اندهر

   کار من از عشق چون شودیتا منتها     خون شود شهي لحظه در برم دل از اندهر

  از راه عقل و معرفتش رهنمون شود     یحتي نصمي که گوستي برقرار ندل

   که از دل برون شودستي نثيعشق آن حد     دمي که از در درآستي نفي آن حراري

   شودستونيور کوه محنتم به مثل ب     ستي نري گزنيري از لب شفرهادوارم



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ١٤١ 

   سکون شودی طرفه نبود اگر بمابيس       آب چشم من ی نفسشود ی نمساکن

   به مالمت فزون شودی درد عاشقنيکا     نهاري دوست زی درکش از مالمتم ادم

  تا زعفران چهره من الله گون شود     کرد ی که سعدمي دوست ندچي هدهي دجز

   کنون شودغماي عقل به یرخت سرا     دل به سنگ تعنت خراب گشت واريد

   جنون شود یترسم که عشق در سر سعد    دور عارض تو برانداخت رسم عقل چون

  

   شودیکي تو با ما ی کند که راني ابخت

   شودیشنود حسود و بر او ناوکتا ب     شود یکي تو با ما ی کند که راني ابخت

   شودی اندکشي همه پمي رنج و سختنيکا     و بر سر خاکم گذار کن زي برخونم

   شودیکيکز عشق بوستان گل و خارش        نوبهار ی را مسلمست تماشاآن

   شودی ضرورتست که در مهلکتيپا   گنج الي مفلس آن چه در سر توست از خیا

   شود یرکي خالص بود زگرشيگر د    د  فتایوانگي کمند به دني در ایسعد

  

  شود ی مصور ميی جاگرشي دی که نقشآن

  شود ینقش او در چشم ما هر روز خوشتر م   شود ی مصور ميی جاگرشي دی که نقشآن

  شود ی مقرر می خالف آن مملکت بر ویب   زد مهي که هر جا خی سلطانستي چی دانعشق

  شود ی و شکر مميريگ یست دوست مما ز د     شراب جور عشق ديآ ی را تلخ مگرانيد

  شود ی مسري مقدارت آن دولت منيگر بد   مهربان اري ري و در بر گري ز جان برگدل

  شود ی مسخر مافتد ی اگر دربند مليپ     کي سودا ولشهي در سر نبود اندهرگزم

  شود ی منور مسوزد یکاندرونم گر چه م    دم به دم یني آتش که بني دارم در اها شيع

  شود ی مگري دیظاهرم با جمع و خاطر جا   کسم خاطر خوشست گري که با دیندار نپتا

  شود ی که در آفاق دفتر منميب یباز م     شي راز خوفاني با حرمي نگودي گورتميغ

  شود ی سخن تر مديآ یالجرم چون شعر م   بر دست و خط رود ی می شوق از چشم سعدآب

   شود ی معطر می جهان از وسوزد ی همچون   که عود دي مطبوع از درون سوزناک آقول

  

  دي از عمر و به ده روز کشرود ی میا هفته

  دي ندميی وفایکز گلستان صفا بو   دي از عمر و به ده روز کشرود ی میا هفته
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  ديبه همه عالمش از من نتوانند خر   بفروخت چمي که برگشت و جفا کرد به هآن

  ذي و لذفستي که لطنيريو از لب شگو بگ     چه زان تلختر اندر همه عالم نبود هر

  دي طلبديکام در کام نهنگست ببا     من از خار بترسم نبرم دامن گل گر

  دي برمي که ما از تو نخواهاري یمبر ا   نشست مي تو نخواهی دوست که ما بی امرو

  ديکه محالست که در خود نگرد هر که تو د     پردازم ی نمشي تو با مصلحت خواز

  ديچه از آن به که بود با تو مرا گفت و شن     سهلست دنيام شن کردن و دشننيآفر

  ديعاقبت جان به دهان آمد و طاقت برس     غم دل مي بکردم که نگواري بسجهد

  دي که مرا پرده به چنگ تو دريیچند گو     پرده عشاق بگرد ني مطرب از ای اآخر

  دينند طپ بر خشک توایچند چون ماه     مردند واني چشمه حی به لب اتشنگانت

  دي مرواریخاصه آن وقت که در گوش کن     يیباي بشنو که تو خود زی سعدسخن

  

  دينما ی سروست آن که باال مچه

  ديربا یها م عنان از دست دل       دينما ی سروست آن که باال مچه

  دي صورت ندانم تا چه زانياز ا     صورت منظور محبوب ني زاد اکه

  دي آب در چشم من آنميبب     دي صد نوبتش چون قرص خورشاگر

  دي ترسم به عهد ما نپایول       ستي نی اندر عهد ما مانند وکس

  ديفزا ی جانب محبت منيوز     ی زان طرف چندان که خواهفراغت

  دي همدرد بای کسيیو گر گو       ستي نی عشق جانان گفتنثيحد

  ديکه خواب آلوده را کوته نما       شب از ناخفتگان پرس یدرازا

  ديگشا ی ور مبنددم یاگر م       ستي از دست او نزي گری پامرا

  ديکه با سرپنجگان زور آزما         ی ناتوانفتدي کن تا برها

   دي چون مراد اوست شاکنيول      ختي سبب ری بی خون سعددينشا

  

  دي نپایاري روزه بسنگفتم

  دي سر آی بگذرد سختاضتير         دي نپایاري روزه بسنگفتم

  دي را صبر بای آدمکنيول      ر  ناچاستي آسانی از دشوارپس

  دينما یهالل آنک به ابرو م       دي پنهان کند عی از ما تا به کرخ
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  دي تا دل برگشایدرش بگشا       ی موسم چه بندني در اسرابستان

  دي را بگو تا مشک سازکيکن       را بگو تا عود سوزند غالمان

  دي درآاني گوتي دم تهننيدر ا         پندارم نگار سروباال که

  ديربا یها دل م هنوز از حلقه       حلقه بربودند و آن شوخ وارانس

  دي را بگو تا کم سرایمغن       به مجلس دي آثي اندر حداري چو

  دي شاستي گر گفته سعدیبل       مجلس نگنجد ني شعر اندر چنکه

  

  ديبا ی در نمچي حسن دلبر من هبه

  ديپا یوستان نم که با دقهي دقنيجز ا       ديبا ی در نمچي حسن دلبر من هبه

  دي آثي چو در حددياي نثيکه در حد       لب لعل آبدارش را ستيحالوت

  ديکه او به گوشه چشم التفات فرما    به حسرت آن رود ی چشم غمزده خون مز

  ديفزاي نی آب بجز تشنگاديکه      هر چند رود ی مادي که دم به دمت ايب

  دي بنمای که روديااگر چه فتنه نش      يی بنمای که روی تو جمعدواريام

  دي بپاالام دهي از دیزيکه گر نر     زي به قتل بریرو ی خونم اگر منخست

  ديزا یبه آب چشم نماند که چشمه م     از چشم رود ی که می انتظار تو آببه

  ديبا یخالف همت من کز توام تو م       يی از حضرتت تمنای هر کسکنند

  دي شایده یست خودم زهر مو گر به د     خادمم مفرست ی به دست ترش روشکر

  ديمايکه هر که وصل تو خواهد جهان بپ     در اصل یا  اوفتادهزي همچو کعبه عزتو

  دي برباميعنان عقل ز دست حک     عشق ی نکردم که زور بازواسي آن قمن

  دي تحملت بایچو ترک ترک نگفت     ی که به ترکان نظر مکن سعدنگفتمت

   دي به گل برانداندي خوب نبیکه رو     خواهد ی شهر اگر کسني در ای سرادر

  

  دي چون درآیکي از آن در که دي بازآبخت

  دي در دولت بگشادني تو دموني میرو     دي چون درآیکي از آن در که دي بازآبخت

  دي چو تو فرزند بزایتيتا دگر مادر گ       فلک را ري پدر پدي ببااري بسصبر

  ديها بزدا  همه غمی بشاشت که تو دارنيو     بديها بفر  همه دلی لطافت که تو دارنيا

  دي که بر اندام تو سادي آهيزهرم از غال   که در آغوش تو خسبد دي آرهني از پرشکم
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  دي انگشت بخای چو ننتي نطق شکرشيپ     يی اگر لب بگشاینيري با همه ششکرين

  دي نباچيچون تو دارم همه دارم دگرم ه     ی نه به عقباي نباشد نه به دنچي مرا هگر

  ديهر که از دوست تحمل نکند عهد نپا   بنهادم پس از آن دل به تو دادم ی به سختدل

  دي به همه کس بنمانديماه نو هر که بب     ی همه خلق نمودم خم ابرو که تو داربا

  دي از همه عالم به تو آورد نشایآن که رو     یزي حاللست که خون همه عالم تو برگر

  دي بلبل نتوان بست که بر گل نسرایپا    ندينب عاشق نتوان دوخت که معشوق چشم

   دي دلت از کف بربايی گر برباینظر     کني نه حرامست ولباي زدني دايسعد

  

  دياراي تا باغ بديبا ی چو تو میسرو

  دي نبود شایور در همه باغستان سرو     دياراي تا باغ بديبا ی چو تو میسرو

  دي زای آدم فرزند پرینکز تخم ب       ديآ ی در وهم نمگنجد ی عقل نمدر

  دي که برباستيکاندر همه شهر اکنون دل ن      دل مشتاقان بربود لب لعلت چندان

  ديمن بنده فرمانم تا دوست چه فرما     يی دارند و تمنايی کس سر سوداهر

  دياالي ترسم کو دست نیسهلست ول     نشي نگاری سر برود قطعا در پاگر

  دي به چه کار آايبا تفرقه خاطر دن      ديبا ی دوست نمی باي که مرا دنحقا

  دي که بگشای در بر رونيتا بخت بلند ا   سودا چون حلقه زنان بر در ني در اسرهاست

  دي نپاالدهيتا خون دل مجنون از د      یلي هرگز به وفا میلي نکند لترسم

  دي بر کشته ببخشاديباشد که چو بازآ     دل ني آن سرکش سنگدي خسته نبخشابر

  ديپا ی عهد نمني و اماند ی عمر نمنيکا     اي و بستان داد طرب از دن بدهیساق

   دي بای سراري هشی معننيمن مستم از ا     زدي از عشق نپرهی چرا سعدنديگو

  

  دي از سنگ سختتر بای را دلفراق

  ديآ ی که با شوق بر نمستيمرا دل       دي از سنگ سختتر بای را دلفراق

  دي شایده ی و گر همه دشنام مايب       مي دعاگوتي با همه بدعهدهنوز

  ديفزاي نیمنت به جان بخرم تا کس     دارندي چه هر چه جهانت به دل خراگر

  ديخالف آن چه خداوندگار فرما     که بنده را نرسد ی چنان که توانبکش

  دياساي روان بمتيکه مرده را به نس    و بس ی و مهربانلستي زنده را به تو منه
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  دي بر او ببخشانديچنان که هر که بب     ی را چون عشقري کشته شمشمپرس

  ديزا ی چه فتنه مگريخبر نداشت که د   خواست ی که چون تو جگرگوشه از خدا مپدر

  دي بگشای خدایمبند و گر تو ببند     شاني دروی در رحمت به روتوانگرا

   ديپا ی که مرا عمر خود نمی زريتو د     حاللت باد یا  اگر تشنهی خون سعدبه

  

  دي به خواب که خوابت ز چشم برباومر

  دي آالي در خشيگرت مشاهده خو     دي به خواب که خوابت ز چشم بربامرو

  ديپا ی همه نمني که عمر ایدگر مپا     بي شکی بود و منتهاني صبر هممجال

  ديبا ی در نمچي که دگر هايتو خود ب     یني از آن به که دوستان بی ارمغانچه

  دي ستاره ننماديچو آفتاب برآ     اريهان بس چه صاحب حسنند در جاگر

  دياراي را بديکه شرم داشت که خورش     دي تو مشاطه دست بازکشی نقش روز

  ديفزاي بی کند و دوستیکه دشمن     دوست یني لطف دلبر من در جهان نببه

  دياساي روان بمتيکه مرده را به نس    و بس ی و مهربانلستي زنده را به تو منه

  دي چه در حساب آی چه باشد و جانیدل    ا هر چه هست در طلبت  مرستي نغيدر

  ديمگر مطاوعت دوست تا چه فرما     و چون نرسد دردمند عاشق را چرا

  دي دوست که دشمن بر او ببخشایچه جا    رسد به حضرت دوست ی سعدنهي آه سگر

  

  دي چنانم که کار بسته برآدواريام

  ديال چون به سر آمد فراق هم به سر آوص       دي چنانم که کار بسته برآدواريام

  دي مقابل شکر آنيريجواب تلخ ز ش   ابرو ی نگردم و گر ترش کنري از تو سمن

  ديکه موش کور نخواهد که آفتاب برآ   به سر آور یا هي دوست سای رغم دشمنم ابه

  دي هم به درآی هست که خارم ز پاديام     ز دست به دربرد روزگار مخالف گلم

  دي بلبل درخت گل به بر آرديو گر نم     غم و حسرت نيماند نماند ا باتي حگرم

  دي در نظر آاليچنان شدم که به جهدم خ    تو ما را ی روالي بس که در نظر آمد خز

  دي رحمت به طالع که برآتيندانم آ     ی و بازنگشتمي قرعه به نامت زدهزار

   ديکه آب تا کمر آ ی سعدديچنان بگر   به کوه رفته ز دستت ی که روزضرورتست
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  دي آن نگار آی روی چو آرزومرا

  دي زار آیها چو بلبلم هوس ناله       دي آن نگار آی روی چو آرزومرا

  دي در کنار آاقوتيمرا سرشک چو        ادي انجمن از لعل او چو آرم انيم

  دي آاري خط اديز شکل سبزه مرا       ادي دي دلبر آی رنگ الله مرا روز

  دي بهار آنيهزار سال دگر گر چن     هاتي تو هی چو رودي به دست من آیگل

  دي خار آبيز گلستان جمالش نص     خورند بر از باغ وصل او و مرا خسان

  دي خمار آيی پس هر مستنهيهرآ     فراق بود ی که بی مدار وصالطمع

  دي آاري کز آن دیمي به نسميکه راض     انداخت ی به منزلاراني زمانه ز مرا

  دي به بار آیبهار وصل ندانم که ک     صبر بکند خي بار بکي به اري فراق

  دي وصالست خوشگوار آديچو بر ام     ی صبر ولخي اگر چه که تلخست بدال

  دي هم ز مار آاکيکه صبح از شب و تر     وصل مراست دي امی از تحمل سختپس

  دي آاريبجست و در دل مردان هوش     جفا ري چرخ عربده جو بس خدنگ تز

  ديمرا همان نفس از عمر در شمار آ     بر من ی گر گذر کنیش نفس عمر خوچو

  دي عار آستيز کار و بار جهان گر شه     را ی سعدشي دلدار خوی غالمبجز

  

  دي عالم به هم برآيی اگر درآسرمست

  ديخاک وجود ما را گرد از عدم برآ     دي عالم به هم برآيی اگر درآسرمست

  دي جان را آه از حرم برآنيخلوت نش      در کنج خاطر افتدتي ز روی پرتوگر

  ديتا ره روان غم را خار از قدم برآ       بر جان عاشقان نه یدي امگلدسته

  دي ترسم که دم برآامديآن کام برن     برآرم ی با تو دمی به کام روزیگفت

  دي شاخ ندم برآیکز تخم عشقباز     بگشتم ار چه دانسته بودم اول عاشق

  دي ناله ز غم برآزديسودا ز عشق خ       یاله تا ک دوستانم سودا و ننديگو

  دي هم برآزيور زان که غم غم توست آن ن   ی و جانميا  رفت و صبر و دانش ما ماندهدل

   ديکز شعر سوزناکش دود از قلم برآ     چنان بنالد ی دم ز سوز عشقت سعدهر

  

  دي الله رخان هر که عشقباز آی کوبه

  دي به عقل بازآگري که دستي نديام     ديآ الله رخان هر که عشقباز ی کوبه
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  دي تا به چنگ باز آبردش یقضا هم      دي نخواهد داني که دگر آشیکبوتر

  دي در نماز آقي زندنديکه گر بب     ستي شوخت چگونه محرابی ابروندانم

  دي فراز آيیکه هر دم از در او چون تو       ی کسکبختي و نی مقامبزرگوار

  دي و دلنواز آنيريکه از دهان تو ش     یلخ ده نباشم اگر صد جواب تترش

  دي دراز آیا  کنم قصهثيکه گر حد     و نقش بخوان ني و گونه زردم ببايب

  دينه چون دگر سخنان کز سر مجاز آ     و ناله از سر درد نستي از تف سخروشم

   دي بود به ناز آیکه هر که چون تو گرام     نه ی خاک قدم بر دو چشم سعدی جابه

  

  دي آرازي شکر از مصر به شینکاروا

  دي سفرکرده ما بازآارياگر آن      دي آرازي شکر از مصر به شیکاروان

  دي چو کبوتر که به پرواز آمي آشتيپ   که گر خون منت درخوردست ی تو بازآگو

  دي تا در نظر عاشق جانباز آستيچ    مقدار ني گو برود اني و ننگ و دل و دنام

  دي قفس بشکند و مرغ به پرواز آنيکا   همه عمر دميطلب ی سنگ به جان مني خود امن

  دي سنگ به آواز آیبر دل کوه نه     داغ جگرسوز که بر جان منست ني ااگر

  دي ناز آني چنی که از روستي شک نچيه     گفتم دمي تو بدی همان روز که رومن

  ديآآن که محبوب منست از همه ممتاز    اسي و در وهم و قدي چه در صورت عقل آهر

   دي که منظور به اعزاز آستي غم نچيه     ی بروی و بر ناظر سعديی تو بازآگر

  

  دي آثاقي آن عهدشکن با سر ماگر

  ديجان رفتست که با قالب مشتاق آ       دي آثاقي آن عهدشکن با سر ماگر

  دي نظر بر همه آفاق آشيگر چو صبح     جهان روز کند طلعت او یها  شبهمه

  دي آاقي از آنم بکشد زهر که ترشيپ     ترسم کني هست ولی را فرجی غمهر

  دي و اخالق آرتي از آن سیکه خداوند     ميدار ی و طمع ممي نکردچي هیبندگ

  دي اوراق آباچهي تو دیباي زیرو     همه صورت خوبان جهان جمع کنند گر

  ديوز تو مطبوع بود گر همه احراق آ    گر همه احسان کند از من بخلست یگريد

  ديکه اگر با تو رود شرمش از آن ساق آ   مي مقی جاکي گرفتست به یپا از آن سرو

  ديهمچنانست که آتش که به حراق آ     شي بر دل رزندم ی تو گر باد صبا میب
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  دي اگر جفت و اگر طاق آیتو گرو برد     فراقت نکشد جان به وصلت بدهم گر

   ديشاق آ که در حلقه عستيمرد آن ن     ی هر که ندارد سر جان افشانايسعد

  

  دي از آن آشي بتي حکاسميو گر صد نامه بنو    دي آاني چندان آرزومندم که وصفش در بنه

  دي جان به تن بازآ و گر نه تن به جان آیاال ا   رفته از اعضا ی به تلخینيري تو جان شمرا

  دي داستان آمي بگوی فصلیگر از هر نوبت   آمد شي که پها ی که بر من رفت و سختها مالمت

  دي آن گه کند بلبل که گل با بوستان آثيحد   سخن گفتن بود مشتاق خدمت را ی پرواهچ

  دي آاني با میليچو مجنون بر کنار افتاد ل   شد روني سود آب فرات آن گه که جان تشنه بچه

  دي مهربان آاري ی بويی چنان مستم که گونتي مشکی تو را کز بودارم ی گل دوست می امن

  ديکز آن جانب که او باشد صبا عنبرفشان آ     ی داریو با او جانب صبح را گفتم تمينس

  دي دخان آی که چون آتش دراندازیندانست     يیباي بنالد ناشکی توست اگر وقتگناه

  دي بر زبان آتي که وامق را شکاديبا ینم   عذرا کند ی می که جوری گفتم به نادانخطا

  دي به فرق سر دوان آيیرش بفرمادگربا     ی بشکافنهي دارد که سر تا سیتي خاصقلم

  دي که از باد خزان آی ساخت با جورديببا   ی باغ و بستان را به عشق باد نوروزنيزم

   دي باشد که از دل بر دهان آینه شرط دوست   ی خونابه گردد دل ز دست دوستان سعدگرت

  

  ديآ ی مري عبی برگذشت که بوکه

  ديآ ی مري دلپذني که چنرود یکه م       ديآ ی مري عبی برگذشت که بوکه

  ديآ ی مريمگر ز مصر به کنعان بش     عقوبي دهد ی گم کرده موسفي نشان

  ديآ ی مري نظر بر بصیها که زخم     دانند ی نمدگاني دی دست رفتم و بز

  ديآ ی مرينظ ینظر بدوز که آن ب     ديگو ی و عقلم به طبع مخرامد یهم

  ديآ ی مري حرالني مغیرهاکه خا     به نشاط دواندم ی کعبه چنان مجمال

  ديآ ی مري در ضمشتنمي خواديکه      رو ی بهشتی آن چنان به تو مشغولم انه

  ديآ ی مري که تنميو گر مقابله ب       دربندم دهي نتوانم که ددنتي دز

  ديآ ی مري قصی که تو داریبه قامت       که من براندازم ی جامه معنهزار

  ديآ ی مري مگرش بر اسیکه رحمت     پنداشت ی کشتن آمده بود آن که مدعبه

  ديآ ی مري تا نفیا  زدهیهم آتش     به هر که در آفاق ی ناله سعدديرس
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  ديآ ی نه عشقست که از دل به دهان مآن

  ديآ یوان نه عاشق که ز معشوق به جان م     ديآ ی نه عشقست که از دل به دهان مآن

  ديآ یمت به فغان مآن که از دست مال     ني سالمت بنشی برو در پس زانوگو

  ديآ ی به کران مگري که دميدينشن   ورطه خون خوار افتاد ني هر که در ایکشت

  ديآ ی خبر و نام و نشان می از وگريد     سرگردان شد هي بادني مسافر که در ااي

  ديآ ی و سنان مريباز بر هم منه ار ت     باز ی کردی کسداري رغبت که به دچشم

  ديآ ی بال رقص کنان مري شمششيپ  ز ذوق سماع  اشتني خوی آنست که بعاشق

  ديآ یگر بدانم که از آن دست و کمان م     ی بگردانم روري هللا که من از تحاش

  ديآ ی خدنگ از نظر خلق نهان منيکا     ستي و مقاتل نشناسند که کنندي بکشته

  ديآ یکه ماللم از همه خلق جهان م     با تو چنان انس گرفتست مرا اندرون

  ديآ ی به زبان متي از شوق حکاکنيل    نکنند تيقست که از دوست شکا عششرط

  ديآ ی هست که دود از سر آن میآتش     ستي نی دردی تو بادي همه فرني اايسعد

  

  ديآ ی که با ما فرو نمستي را سرتو

  ديآ ی از او نمی که صبوریمرا دل     ديآ ی که با ما فرو نمستي را سرتو

  ديآ ی فرو نمشي به رودهيکه آب د    شد همه عمر  تو باز ی به رودهي دکدام

  ديآ ی از آن طبع و خو نمیکه مهربان     بي قدر نتوان گفت بر جمال تو عني اجز

  ديآ ی چو گو نمنيبر اوفتاده مسک     نتي جور کز خم چوگان زلف مشکچه

  ديآ ی نکو نمميبد از منست که گو     شي از تو بر دل ردي هزار گزند آاگر

  ديآ ی گفت و گو نمني حاصل از اچيکه ه     دي تو کوته کنم زبان امثي از حدگر

  ديآ ی که بو نمیبمرد آتش معن     من نهي برند که در عودسوز سگمان

  ديآ ی و هو نمیچه مجلسست کز او ها     ستي دردناکش نادي عاشقست که فرچه

  ديآ ی در او نمري گشت و تغريکه پ     را ی بود مگر شور عشق سعدريبش

  

  ديآ ی میکي از جنت فردوس آنک

  ديآ ی می ملکاي گذرد ی میاختر       ديآ ی میکي از جنت فردوس آنک
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  ديآ ی می نمکزاني عزشيبر دل ر    بي از عالم غرسد ی شکرپاره که در مهر

  ديآ ی میکي از عمر و رود ی مینفس      خدمت او ی گردد نفسافتهي مگر تا

   ديآ ی میزکي که دمادم رديهم بگ     لشکر سلطان غمش ملک وجود ايسعد

  

    دي بنگراري دهان آن بت عنيريش

  دي لعل شکربار بنگرانيدر در م       دي بنگراري دهان آن بت عنيريش

  ديپرنرگس و بنفشه و گلنار بنگر      عارضش که تماشاگه دلست بستان

  دي و رونق بازار بنگری آبرونيا      نظر بستاند هزار دل کي ما به از

  ديعنبرفشانده گرد سمن زار بنگر     دي نگه کنی گل سور نشانده برسنبل

  ديامسال کار من بتر از پار بنگر     ستي خوبتر از دی بساري ی روامروز

  دي چشم مست و فتنه خون خوار بنگرنيا     عهد شاه عادل اگر فتنه نادرست در

  دي رفتار بنگرديبا کس سخن نگو     و دانم که خود ز کبر دشي بشنوگفتار

  دي طره طرار بنگرريصد دل به ز     برافکند شانيه جعد زلف پر دم کآن

  دي گنج حلقه زده مار بنگریباال       آن پسر نيقي درج در عقستيگنج

  دي بنگرماري گرفت قوت بیشهر   کش رهي غمزه خون خوار خغي به تچشمش

  دي که در دلست در اشعار بنگریسوز     ز سوز عشق ی باطن سعدآتشکدست

  دي عشوه دروغ دگربار بنگرنيا     از آن توام به طنز  مناي گفت سعدید

  

   بشراي کي مالاي رخ ی آن پرآفتابست

  شکري ناي الف اي امتي قايقامتست آن      بشر اي کي مالاي رخ ی آن پرآفتابست

   ما عبری زاد وجدی ما تمشیصاد قلب      ما ثنا ی رد عقلی ما تولی صبرهد

   حجراي دل نامهربانش ايآهنست آن      ري حراي تن نازک نهادش اي آن گلبنست

   ان هجریالي ما احتیحرت و المامول نحو     ان نا ی حالفي کی و المطلوب عندتهت

   قمراي مي نگودشي خورشنستيريجان ش     بهار اي فردوسست گلبرگش نخوانم باغ

   المفرني ای ابتغی انري التقدیام عل     سلوه ی فرارا منه هل لیبغي لمن قل

   بر شجریني تا نجم بني بزيچشم شورانگ     چو بخرامد به ناز نشيميرو س فراز سبر

   امرماي فی ارتضی المنظور قتلرسمي     ی عما نهی انتهی المحبوب وصلکرهي
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   قدرني کشت سهلست ایور مرا عشقش به سخت     یدمي در خطابش دی نرمهي اندک ماکاش

   الخطری فی بروحی الق بمنیدوله الق     ی المنلي الحب اخطار و تحصی فی لليق

   حذراي دي بامي تسلاي ربارانستيت   آور که عشق اني جان در ماي اري ی اري گگوشه

   فرصه ما نال اال من صبریو التدان       غصه ما ذاق االمن صبا یفالتنائ

   پسرباي آن آن زشي پستي نيیآبرو     جمال ني سخن با ایعني طبع را دختران

   ال تذری بالئی فیسعي اسيعطفک الم    ال تدع  ی هالکی فیغوي القتال لحظک

   نظرکي آرام جان در ما نظر کن یآخر ا   زمان کي سرو روان بر ما گذر کن ی اآخر

   ما انحدری الطرف لو ال انت دمعلي کحاي   ی ما انحنی الجسم لو ال انت شخصمي رخاي

   به سریچون برد دلدار ی که بدارم یطرفه م   عجب ی عمر شد گفت انکي را گفتم ایدوست

   عن خبریغنيقلت ال تسل صفار الوجه      ی سائال عن قصتی اتانی خالنبعض

   سفراي ی صبوراي دي مال باايعشق را    زي گراي و زر ده مي ساي صبر کن ی سعدگفت

  

   گلزاری گه آن که بوآمد

  منسوخ کند گالب عطار         گلزار ی گه آن که بوآمد

   بلبالن اسحاریداريب       از سر خفتگان به دربرد خواب

   به خماربرد یسجاده که م         مي کلبه زهد برگرفتما

   خرقه سترپوش زنارنيا         تا نباشد مي رنگ شوکي

  داريخفتست و هزار فتنه ب        مستت یها  که چشمزيبرخ

   بارکي به یا تو خلق ربوده         ی ربودی دلی صنمیوقت

   دست بگذار خاطر ما زاي         به ما ده شتني خاطر خواي

  معشوقه ملول و ما گرفتار         بودن ی راه شدن نه رونه

   بارکشم یهم بار تو به چو م       زخم خورم ی زخم تو به چو مهم

  اريبرگردم و برنگردم از       ام که در خون   نهادهشي پمن

   و دوست بگذارري هر دو بگنيکا         یاري و آخرت بيی دنگر

   خود نگه داراهي سمي ستو        ميفروش ی خود نموسفي ما

  

   و خارباي بر سر دستيکي عاشق خفتن
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  اري دست در آغوش ديچون نتواند کش     و خار باي بر سر دستيکي عاشق خفتن

  من نتوانم گرفت بر سر آتش قرار    دوست داري هست ز دبي را شکی دگرگر

   بر کنارزندش یچشمه چشمست و موج م     تا به سقف رودش ی آهست و دود مآتش

  دواري ما به تو امازي نیور تو ز ما ب     مي ما به تو مستظهری تو ز ما فارغگر

   بر درست چون سگ اصحاب غاریا غمزده     دوستکام ی غار مشتغلاراني که به یا

   باررياشتر مست از نشاط گرم رود ز     روم ی و مکنم ی همه بار احتمال منيا

  نهاري زی ور بدهیاکم حیگر بکش       شي پمي گردن تسلمي سپر انداختما

   گوارنيري تلخ تو شی ترش گر کنیرو     شستي ضرب تو آسای جفا گر زنغيت

  فخر بود بنده را داغ خداوندگار     اگر داغ عشق در تو موثر شود یسعد

  

   جان پرورست صحبت آموزگاردولت

   انتظاری سفره بی مدعیخلوت ب     جان پرورست صحبت آموزگار دولت

   برآرباني سر ز گردتيصبح دوم با     مي ندیبح ا عهد شبست اول صآخر

  دواري به شب طلعت خورشيیگر بنما     نباشد که خلق روز تصور کنند دور

  تا ببرم از سرم زحمت خواب و خمار     ري گشي پیا  برفروز مشغلهیا مشعله

   خوش الله زاریناله موزون مرغ بو     عي شمار جنبش باد ربمتي و غنزيخ

   معرفت کردگارستي دفتریهر ورق     خداوند هوش شي درختان سبز پبرگ

   بهاردي تا دگر آستي نامي بر اهيتک     مي تا به تماشا روزي بهارست خروز

  شب بگذشت از حساب روز برفت از شمار     با تو به روز آورم ی شبی که گفتوعده

   بجست گرد بماند از سواریمانيبرق      گشت سهي پهي سی گذشت موی جواندور

   بر سر مجلس ببار اريدامن گوهر ب     ی بگوی گفته سعدیفکرت بشو دفتر

  

  اري کدامست بر هوشزنده

  اري ی به سر کورديآن که بم         اري کدامست بر هوشزنده

   به کارديايپند خردمند ن         سرمست را وانهي دعاشق

  اري در دیبه که بگشتن بنه       دوست شي پی که به کشتن بنهسر

   تو شد روزگاریدر سر سودا       یجان سوخت و ی که دلم بردیا
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   بارستي نیکوه احد گر تو نه       تلخ ستي نی زهر ار تو دهشربت

   کنارنديغرقه عشق تو نب         خالص ابدي مهر تو نیبند

  الجرمم عشق ببود آشکار       دل تنگم بسوخت ی نهاندرد

  ام خواب توقع مدار وز مژه         دلم آرام تصور مکن در

  اريور گنه از توست غرامت ب       ی بگوتياست شکا گله از مگر

   غبارندي ننشینيتا ننش         سر پا عذر نباشد قبول بر

   گر نکنم جان نثارميمدع       ستي چناري چه محل دارد و ددل

  فخر بود داغ خداوندگار        غم مخور ی اگر زخم خوریسعد

  

  اري از دني جفا کششرطست

  و خمار و گلبن و خارخمرست        اري از دني جفا کششرطست

   بود از لب شکربارنيريش       يی معتقدم که هر چه گومن

  از تو به تو آمدم به زنهار        رفت توان ی نمی دگرشيپ

   از غمت زارميبر من چو بگر         ی نکنم اگر بخندبتيع

   ابر آزارديهر گه که بگر       که بوستان بخندد ستي نشک

  عقبت قلوب و ابصارو اندر          ی و خبر نداریرو ی متو

  ماري نبود گزند و تچميه         رمي بمی تو نوبتشي پگر

   دگرباررمتي بمشيتا پ       حسرت آن که زنده گردم جز

  واري دل به دی و رونميبنش       ی چو سنگیا  که به گوشهگفتم

   به گفتاریتو سنگ درآور         نگردد سرمي که مدانم

  رود گرفتار کجا ديبا ق       شي از پی نرود به سختیسعد

  

  اري شکست ماني دار که پی صبر پایا

  اري به دست امديکارم ز دست رفت و ن     اري شکست ماني دار که پی صبر پایا

  اري من نشست ی رب ز من چه خاست که باي   آهم از دل و در خون نشست چشم برخاست

  راي آب چشم و آتش دل هر دو هست کيل    و زر مي مرا صبر و سستي ناري عشق در

  اري ناگهان ز کنارم بجست ريچون ت     دي ددهي قامتم کمان صفت از غم خمچون
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  اري برنبست ني از ایمنت منه که طرف     کي ولیا  کمر بستهشي به بندگیسعد

  اري شکست ماني که پديدر دل شکن ام     درست شد ارتي يیوفا ی که باکنون

  

  اري ی آن بود که صبر کند بر جفااري

  اري ی کند در رضاشي خویترک رضا     اري یر کند بر جفا آن بود که صباري

  اري ی خطاندي و نبشي خوی خطانديب     غي بر وجود عاشق صادق نهند تگر

  اري ی از برامي بکششتنيما نفس خو     ستي نقي نفس گرفتن طری از برااري

  اري ی از مالمت خلق و جفاطاقت یب      اند   گرفتهاباني که بام دهي شناراني

  اري ی مگر آن جا که پانهم یمن سر نم   دوست ی مگر آن جا که کوبرم ینم ره من

  اري ی از سر هوارود یما را به در نم     گل خوشست امي باغ در ای هوایگفت

  اري ی به جایور صد درخت گل بنشان      مجاهدست دني مشاهده دی ببستان

  اري ی دعای را برسانمي قداري     ی رواني باد اگر به گلشن روحانیا

  اري ی گفته شود ماجرااري شيهم پ    ستي نثي را از درد عشق تو با کس حدما

  اري ی باشد از همه خلق آشناگانهيب     یا  و گوشهی و سعدی جمعاني کس مهر

  

   دگری کنم و راگري دشهي شب اندهر

   دگریکه من از دست تو فردا بروم جا     دگر ی کنم و راگري دشهي شب اندهر

   دگریحسن عهدم نگذارد که نهم پا     ی از منزل پانهم یون م که بربامدادان

   دگری تمنامي از تو ندارريما به غ     ستي کسی و تمنایزي را سر چی کسهر

   دگریمتصور نشود صورت و باال     وهم نهيي که هرگز به جمال تو در آزان

   دگری وامق و عذرايیمنم امروز و تو       بود يی عذراوانهي بود که دیوامق

   دگری شده هر قوم به صحرارونيخلق ب     ردي آنست که صحرا گل و سنبل گوقت

   دگریتا فراغ از تو نماند به تماشا     ی آروني چمن بی به تماشابامدادان

   دگریها  نهم بر سر غمزي نني اميگو     دي آشي از دور زمان پی غمی صباحهر

   دگریحمل کن و فردا امروز تیسعد   ستي همه نني ااتي نه که دوران حميبازگو

  

   تو نوردي چو خورشی از رورسد ی فلک مبه
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   تو دوریقل هو اهللا احد چشم بد از رو   تو نور دي چو خورشی از رورسد ی فلک مبه

  بلکه در جنت فردوس نباشد چو تو حور     چون تو در آفاق نشان نتوان داد یآدم

   به قصورديف آگرش انصاف بود معتر     ندي بی بهشتی روني فردا که چنحور

  جوري چو صباح از ديیاز شبستان به درآ     ما روز نباشد مگر آن گاه که تو شب

   به عشقت ز قبورننديمردگان بازنش     باشد یلي را نه عجب گر به تو مزندگان

  بامنظوري با چو تو زیکه ندارد نظر      دارد ی نتوان گفت که جانمي بهاآن

  مست چندان که بکوشند نباشد مستور     زي چشمان تو باطل نکند چشم آوسحر

   دوزد و زنار ببندد زنبوریعسل   نه عجب کز دستت ی حالوت که تو دارنيا

   کنم اال به حضورتينتوانم که حکا   گذرد ی دوست به من می ابتتي چه در غآن

   مشهوريی تو به نکوی سخننيريمن به ش     زن و مرد ی امروز و تو انگشت نمامنم

  وري آمد نه عجب سعد غرتتي غايسعد     نگرند ی تو را مدهيهر د که به دي آسختم

  

   از دوربديشک یپروانه نم

  ور قصد کند بسوزدش نور         از دور بديشک ی نمپروانه

  صاحب نظران به عشق منظور         گرفتار ی کس به تعلقهر

   حساب و عرض منشوروانيد       روز که روز حشر باشد آن

   به نفخه صورواني حگريد       مي زنده به ذکر دوست باشما

  تا کس نکند نگاه در حور       ی رب که تو در بهشت باشاي

   و کافورلينه تشنه سلسب       مي مست شراب ناب عشقما

  کتش بزند حجاب مستور         شراره آه مشتاق مستيب

  جوريآهنگ شب دراز د         داري دانم و دردمند بمن

   به عصفورکند ی چه ممرغيس         زدي ز هالک ما چه خآخر

   دوریشو ی دل نمدهيوز د       به صورت یشو ی نمکينزد

  گردن به کمند به که مهجور        ستي تو راه رفتنم نشي پاز

  واجب بود احتمال زنبور       نستي چو مرادت انگبیسعد

  

  ري به نخجرود ی که مستي کآن
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  ري دل دوستان به زنجیپا       ري به نخجرود ی که مستي کآن

  ري لعبتان کشمهيهمسا        ن بابل  جادوارهيهمش

  ري آن جوان شود پدنيکز د         یدي بهشت اگر شننستيا

  ريافتاده خبر ندارد از ت       عشق کمان دست و بازوش از

  ري تصاوفکندياز دست ب         ندي که صورتش ببنقاش

  ري برفت تقدني و چنیرفت       وندي سست پی سخت جفایا

  ري و تحذکنند ی مدهي فایب       نظران مالمت از عشق کوته

  ري که فروشدست با شیخون         دي جان من از جسد برآبا

  رينه منع روا بود نه تأخ        عشاق بي جان طلبد حبگر

  ري گشتنيگو ترک مراد خو         دي را که مراد دوست باآن

   ري ترک تدبستي تو چريتدب       ی عشق ماندري چو اسیسعد

  

  ري گزقتي همه باشد به حقاز

  ري نظیوز تو نباشد که ندار       ري گزقتيباشد به حق همه از

  ري فقیدعوت منعم نبود ب       زحام ی نبود بنيري شمشرب

  ري عبايآن نفسست از دهنت        گالب اي عرقست از بدنت آن

  ريوقف تو کردم دل و چشم و ضم       تو کردم تن و هوش و روان بذل

  ري بگمي که گو دوستیگو بده ا      ام   چه بود جان که بدو زندهدل

  ريمرهم دل باشد از آن جعبه ت       غي جان باشد از آن قبضه تراحت

  ريباخبر از درد من اال خب       ستي که نمي به که گوی نهاندرد

  ري بصنديکور نداند که چه ب       در او یدي کنندم که چه دبيع

  ري به گردن اسچارهي بیآهو       صاحب کمند ی نرود در پچون

  ري سخن دلپذديبس که بگو      ارد چو من  دفتهي که دل شهر

  ري چو بسوزد عبدي خوش آیبو       خوشست ی به چه دانی سعدناله

  

  ري قمر دلپذی پسر دلربا ویا

  ري وز تو نباشد گززياز همه باشد گر       ري قمر دلپذی پسر دلربا ویا
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  ري اندر ضمگرمي تصور نماند دیجا     من یکتاي در دل ی تو مصور شدتا

  ريچون نرود بنده وار هر که برندش اس     ی خوبان روی که چند در پ کنندمبيع

  ري به جهد هر که فروشد به قدي برآريد     خالص ابدي زلف زود نري زنجبسته

  ري ضرايهر که در او ننگرد مرده بود      ساق مي بگذرد سروقد سی تو بتچون

  رينظ ی بود ب خالف هر کهیکبر کند ب    که مانند اوست ستي نبرم ناز دوست کگر

  ري قصی به معنکيهست به صورت بلند ل     همه وصفش کنند ني سرو کایباي زقامت

  ريوان که هوادار توست بازنگردد به ت     غي نتابد ز تی که طلبکار توست روهر

  ري مگيی سر و پای برود ی منيدر سر ا     دهم بنده وار بر قدمت ور سرم بوسه

  ري حقيی بهانتي بزرگ ایآنت مقام  ال  اگر خون و مال صرف شود در وصیسعد

  ري وز همه عالم فقميما به تو مستظهر     ازي نی زو همه کس بی تو ز ما فارغگر

  

  ري دوست دست گی از برم ای برگرفتدل

  ري دوست دست گی سرم ارود یکز دست م     ري دوست دست گی از برم ای برگرفتدل

  ري دوست دست گیترم اهر روز ناتوان      درمندگان و من یري دستگشرطست

  ري دوست دست گیخواهم که سر برآورم ا     قي بحر غمت را و من غرستي نابيپا

  ري دوست دست گی اسرمي شود می کنيو     برآرم ز دام عشق ی که پانهم ی مسر

  ري دوست دست گیخر به کار تو درم اآک      کند ی مادي و فرسپارد ی جان همدل

  ري دوست دست گی محقرم انيآخر بد   ستيصل ن نظر اکنون که وکي شدم به یراض

  ري دوست دست گی اگرمي دريبر دستگ     ستي دامن تو دست ندارم که دست ناز

   ري دوست دست گی بارش از سر کرم اکي    نه بارها به تو برداشت دست عجز یسعد

  

  ري بدر منی تو ای بر زلف و باالام فتنه

  ري عباي عنبرست آن امتي قايقامتست آن      ري بدر منی تو ای بر زلف و باالام فتنه

  ري دستگراي اندرآمد دستگیشخصم از پا     ی ره نمااي شدم در راه سودا ره نماگم

  ري از گفت پديسر ز حکمت برندارم چون مر   چون سگ از مسجد مرا ی خود برانشي ز پگر

  ريحربگذرد از چرخ اطلس همچو سوزن از      دل ی من هر ساعت از مجراادي فرناوک

  ري و ز جانان ناگزرستيچون کنم کز جان گز     بي ز دلبر ناشکميباي کنم کز دل شکچون
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  ري زمهریبا تو گر در دوزخم خرم هوا     لي تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبیب

  ري چارپر گردم چو تیوه که آن ساعت ز شاد     بخت من ی بپرد مرغ وصلت در هواگر

  ريتا وجودم هست خواهم کند نقشت در ضم    ر زبان  روانم هست خواهم راند نامت بتا

  ريالبه بر گردون رسانم چون جهودان در فط     بر سرم تي نبارد فضل باران عناگر

  ريام جرمم به طاعت درپذ سهمگن درمانده   سهوم به رحمت درگذار ام دهي شوربوالعجب

  رينان نف مسلمای ارديدر تو کافردل نگ     گر ز گردون بگذرد ی دردآلود سعدآه

  

  ري ملک فقني و در اميبي شهر غرني در اما

  ريبه کمند تو گرفتار و به دام تو اس   ري ملک فقني و در اميبي شهر غرني در اما

  ري دل ما زنجیاز سر زلف تو در پا       بستست کني آفاق گشادست ولدر

  ري خسرو خوبان تو نظر بازمگیاز من ا     نظر بازگرفتن نتوانم همه عمر من

  ري نظميما تو را در همه عالم نشناس     به از ما باشد اري تو بسلي چه در خگر

  ري حقستيباز در خاطرم آمد که متاع     ی دلم بود که جان بر تو فشانم روزدر

  ري ز عبدياي نی بویتا بر آتش ننه    ميگو ی که من مستي از سر دردثي حدنيا

  ري از سر ضمدهد یبر مرنگ رخسار خ     ستي نیشاني که مرا حال پرمي بگوگر

  ري دل پی تو که از دست ببردیچه جوان     ديآ ی سر از من عجبت مرانهي پعشق

  ري و گرم چشم بدوزند به ترميبرنگ    تو چشم ی هر دو کمانخانه ابروني از امن

  ري خواجه که عاشق نبود پندپذیبرو ا     که مرا پند دهند ی از عقل کسانعجب

   ري چشم بصدهي چه بود فاینيگر نب     ست  نظری مطبوع براکري پايسعد

  

   ممتازاني به خلق از جهانیا

   خوب تو بازی به رویچشم خلق       ممتاز اني به خلق از جهانیا

   همه نازنيکه تحمل کنندش ا     همه لطف ني آن که دارد االزمست

   در پروازدهيمرغ جان رم        تي به عشق درخت باالیا

   فرازی در به روی رونياز چن       نه صاحب نظر بود که کند آن

  نکنم گر خالف توست نماز       دي گر ز دست توست نببخورم

   در آتشم مگدازديکس نگو       چو شمع معذورم مي بگرگر
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   غمازدهيتا نگفت آب د       سخن در آتش عشق نگفتم یم

   عشق و صبر انبازميدينشن       دگرند کي و آتش خالف آب

   و مجازقتستي را حقیدوست       طلبد ی دوست مداري که دهر

   و فرازبيکه تحمل کند نش       کعبه را شرطست آرزومند

   ازي بر آستان نرديکه بم         باشد ی زنده عاشقايسعد

  

   درون جامه نازمتقلب

  چه خبر دارد از شبان دراز         درون جامه ناز متقلب

   آغازکند یتا هم اول نم         نديب ی انجام عشق معاقل

   بازدهيچه توان کرد با دو د      ل به کس ندهم  کردم که دجهد

   بازديايکه چو رفت از کمان ن         نظر ري تی از بالنهاريز

   بازدهيکه فرودوختند د       تذروان بود ی از شوخمگر

   شاهدبازانيغافل از صوف        رندانست ی در قفامحتسب

  خانه گو با معاشران پرداز       دي که خمر عشق چشيیپارسا

   خار بسازیگو برو با جفا       بود يیبا گل آشنا که را هر

  راندازي به تیده ی که دل میا         افکندن ديببا ی مسپرت

  گر اهانت کنند و گر اعزاز       ز دوستان کرمست یني چه بهر

  ازي ای محمود و خاک پایرو         یلي مجنون و دامن لدست

   آوازني مطرب ندارد اچيه         دستان ني بلبل نداند اچيه

  رازي از شیشکر از مصر و سعد         زدي خی ز معدنی متاعره

  

   بازيی دولت آن کز درش تو آبزرگ

   بازيی کجای آمدري که به خاي بايب     باز يی دولت آن کز درش تو آبزرگ

   بازيینما ی نمگري و دیچرا نمود      آرام شود ی کز او متصور نمیرخ

   بازيیگشا ی نمميه به روام ک چه کرده       چشمان شوخ دلبندت ی دو لختدر

   بازيیوفا یمن از تو دست ندارم به ب     ستي غم ما ناي تو را سر ما هست اگر

   بازيیهنوز مستم از آن جام آشنا     ستي وصل تو در کام جان من ازلشراب
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   بازيی به روشنانمي تو بیکه جز به رو     هاتي تو گم کنم هی که بر سر کویدل

   بازيی شهر تا ربانيکه دل نماند در ا     رفت گري د به شهردي بانهي را هرآتو

   بازيیاي چرا نعتي هوا و طبنيکز ا       را ی خلق مالمت کنند صوفعوام

   بازيی نام پارسایبه عمر خود نبر     اري هشی ای بدانی حالوت مستاگر

   بازيی هرگز از گدایبرو که خو نکن    بخشند یا  در نوالهني از ای چو سعدگرت

  

   نوروزیاد صبح و بو ببرآمد

  روزيبه کام دوستان و بخت پ       نوروز ی باد صبح و بوبرآمد

   روز و همه روزني بادت اونيهما       سال و همه سال ني بادت امبارک

  فروزيدگر منقل منه آتش م       آتش در درخت افکند گلنار چو

   بردوزدهيحسدگو دشمنان را د     نرگس چشم بخت از خواب برخاست چو

   بلبالن را ناله و سوزینيکه ب       يی گل کجایخرمست ا یبهار

  ندوزي میبرادر جز نکونام       بودست و باشد ی ما بسی بجهان

   بدآموزیمبر فرمان بدگو       از بخت یني کن که دولت بيینکو

   گوزنيکه بر گنبد نخواهد ماند ا       ی عمر سعدی دل بر سرامنه

  وزي یگر بگذاشت آهو اغيدر       ی اگر مرگش نبودشي عغايدر

  

   روزني شب و خرمترمبارکتر

  روزيبه استقبالم آمد بخت پ       روز ني شب و خرمترمبارکتر

  که دوشم قدر بود امروز نوروز       گو دو نوبت زن بشارت دهلزن

   آفتاب عالم افروزاي یپر       زادي آدماي ملک اي ني امهست

  وز رغم بدآمی علینکو کرد       نندي که ضدان در کمیندانست

   بردوزدهيتو را گر دل نخواهد د      دشمن وصالست ی با دوست امرا

   جهان سوزادي ز فراسودمين       يی دانم که از درد جداشبان

   روزني قدر ای سعددانست ینم       بود ی باوحشت نمیها  آن شبگر

  

  زي باد مشک بني اکند ی روح مونديپ



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ١٦١ 

  زي خمي ندیحرست اهنگام نوبت س     زي باد مشک بني اکند ی روح مونديپ

  زي و عود بسوزان و گل بریعنبر بسا     بنه ی و مفروزي بخوان و شمع بشاهد

   جهازی بیخوشتر بود عروس نکورو     گو مباش چي هدهدت ی دوست دست مور

  زي گو بخیفردا که تشنه مرده بود ال     سحاب کند ی می ار کرمدي باامروز

  زي تغين تو دست بدارم به تکز دام       ستمي در وفا و عهد چنان کند نمن

   کند از دشمن احترازی مدعاريع     وجود من نکي سپر ایزن ی مغي تگر

  زي فراغتم بود از روز رستخنميب     که سر ز خاک برآرم اگر تو را فردا

   در حجازی در تو و همه کس رویمن رو     نماز من امتي خود کجا رسد به قتا

  زي شود گرسري که میا  نکردهیديق     بند ماند ی به دام عشق تو در پایسعد

  

  زي خی چه خسبمتني سیساق

  زي بر آتش غم ریآب شاد       زي خی چه خسبمتني سیساق

  زيپس بگردان شراب شهدآم         بر کنار ساغر نه یا بوسه

  زي و عنبربکنند یدرفشان م         ی آزاد و باد نوروزکابر

  زيبه خرابات دامن پره         دياالي تا نمي کردجهد

  زي ستیمعرفت را نماند جا       عشق زور آورد ی باالتدس

  زي ز عشق راه گریبرگرفت         عقل زورمند چرا ی اگفتم

  زينکند با پلنگ دندان ت       نر گردد ري اگر گربه شگفت

   راه حجاززنند یمطربان م         خانه زهد کنند ی مشاهدان

  زي زبان شورانگنيري شاري       در حلق کند ی را تلخ متوبه

  زيبه سر زلف دوستان آو       هر دمت که دست دهد ايدسع

   زي کنند و رستاخامتيتا ق       را به حال خود بگذار دشمنان

  

   نفسنيري بلبل شی بهار آمد بنال ایبو

   از قفسخوان ی مادي همچو من فریبنديور پا     نفس نيري بلبل شی بهار آمد بنال ایبو

   و بسمي داریکي ما خود یکير روز خاطر با ه     مردم دوستان نامهربان و مهربان رنديگ

   جرسدارد ی بر شتر تا بانگ مکن یتو خواب م   ساربان ی آهنگ را از من بگو اشي پمحمول
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   مگسديآ ی همچنان در دست و مزنياو بادب   کند ی می بضاعت بر مگس چندان که تندنيريش

   سپسني باشم زداري از قفس ب بارنيگر جستم ا   خردمندان چه سود اکنون که بندم سخت شد پند

   نپردازم به کسیام کز و  افتادهیمن با کس    دشمن بر سرم غي تاي برم ديآ ی دوست مگر

   نفسديآ ی از دل بر نمدمي خورشیچون صبح ب     او غافل شوم ادي کز ی دمنمي هر که بنشبا

  بستاند عسسنگذاشت مطرب دربرم چندان که    قصد کن ی مفلسم در کاروان گوهر که خواهمن

   سر خواهد نهاد آن گه نهد از سر هوسوانهيد   بنه یخواه ی بده ور بند میخواه ی پند مگر

   برسادشي به فری باری آورادي به فرنيچند   آرام جان ی ای در جهان افکندی سعداديفر

  

   خروسني اخواند ی مگر به وقت نمامشب

  ه هنوز از کنار و بوسعشاق بس نکرد    خروس ني اخواند ی مگر به وقت نمامشب

   عاج در خم چوگان آبنوسیچون گو       تابدار یسوي در خم گاري پستان

   باش تا نرود عمر بر فسوسداريب     نهاري شب که دوست فتنه خفتست زکي

   کوسوي اتابک غری از در سرااي     بانگ صبح نهي ز مسجد آدی نشنوتا

   خروسهودهي ببرداشتن بگفته     بود ی چو چشم خروس ابلهی بر لبلب

  

   خوابشبرد ی دوست می که بهر

  ابشيهمچنان صبر هست و پا       خوابش برد ی دوست می که بهر

  البشيکه ز سر برگذشت س     از آن چشم چشم نتوان داشت خواب

   به قالبشبرد ی میگريد       گرفته عشق رود ی به خود منه

   اصحابشی جفانديکه نب         ی بند مهر کسی کند پاچه

  الزمست احتمال بوابش       دارد یاجت به درگه که حهر

  خار و خرما و زهر و جالبش        نشيري تلخ و شرستيناگز

  رابشينکند رود دجله س       ی مثل که مستسقني ارستيسا

   هزار مهتابشديور برآ       ستي هجران دوست ظلمانشب

  نرود مهر مهر احبابش         جان مستمند از تن برود

  به که نالد ز دست قصابش         ی گوسفند قربانايسعد
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   راحتشدي به دست کن که به امیاري

   بر جراحتشیواجب کند که صبر کن     راحتش دي به دست کن که به امیاري

   ده ز ساحتشی باد صبحدم خبریا     را که ره دهد به سراپرده وصال ما

   شود در صباحتشرهي که صبح خيیرو     ختي بردگانيام از د  چون ستارهباران

   از مالحتشی پراکند نمکیبر و     درست شد شمي دل رني اميگه که گو هر

   قباحتشنديداند که چشم دوست نب     ی دوست رواري بکند حتري آن قبهرچ

   مبند استراحتشالي خدنتي دیب     بست الي ختي که صورت رویا چارهيب

   نرگس و چندان وقاحتشیها از چشم     ی همدمي خواب تو خشم آمي چشم نبا

   طمع نکند در سماحتشیچون آدم     خوب ی شاهد و لب خندان و روررفتا

  عاجز بماند در تو زبان فصاحتش     به داد کواني که داد وصف همه نیسعد

  

   و من سالمتشخواهد ی که هالک من همآن

   کس نکند مالمتشیهر چه کند ز شاهد   و من سالمتش خواهد ی که هالک من همآن

   درخت قامتشبي سرسد یجز به نظر نم    جست و بس  به کس باغ تفردهد ی نموهيم

   باز به استقامتشاوردي دوا نچيه   عشق شد ضي کان که مرکنم ی دل نمیدارو

   ندامتشی مخور تا نخورکوانيگو غم ن   و مال و سر ني و ديی دنکند ی که فدا نمهر

  امتشيبلکه به خون مطالبت هم نکنم ق     برد ی مغي اگر دست به تکنم ی نمجنگ

  کان چه گناه او بود من بکشم غرامتش     یدمي بار دگر بدامتشي که در قکاش

   بر خبر سالمتش ايگوش مدار سعد   دل ی آرزوی که هوا گرفت و رفت از پهر

  

   سرو بستان بر قامت بلندشخجلست

   خم زلف چون کمندشردي عقل گديهمه ص     سرو بستان بر قامت بلندش خجلست

   برنکندشخي که ز بیز چمن نرست سرو    ه هم برآمد  صبا بدي درخت قامتش دچو

  مه نو چه زهره دارد که بود سم سمندش     ی آفتاب با او زند از گزاف الفاگر

   به بندشايکه معالجت توان کرد به پند      چنان ز دست رفتست وجود ناتوانم نه

   ز دشمن سخنان ناپسندشیدمينشن    که ز دوست برکنم دل ی آن قرار بودگرم

  ازمندشي و کف نشي درویحذر از دعا     به بندگان کن ی نظری که پادشاه حسنوت
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   قندش شي مگسست پیکه چنو هزار طوط     بر او چه قدر دارد ی سعدثي حدنيشکر

  

  ارشي که نازک بود تن هر

   نگه دارشنيگو دل نازن       ارشي که نازک بود تن هر

   خارشکند یکه تحمل نم         ديگو ی گل دروغ معاشق

   مکن که بگذارشحتي نصنيو         در آتشم بگذار کخواهاين

  دارشي به دیتا فدا کردم       ی با دل هزار جان بودکاش

  گر برنجد به دوست مشمارش       صادق از مالمت دوست عاشق

  که نه اول به جان رسد کارش         به آرام جان ما نرسد کس

  وارشي به دزند یهر که سر م         نستي سنگ دل ااري خانه

   دوست مقدارششيکه بود پ        ما خود محل آن دارد خون

   و دل به دست آرش یترک جان گو       گر به جان خطاب کند ايسعد

  

  ارشي که نامهربان بود هر

  واجبست احتمال آزارش       ارشي که نامهربان بود هر

   به رفتارشکنم یچون نظر م         ماند ی رفتنم نمطاقت

  که ندانم جواب گفتارش       سخن گفتنش چنان مستم وز

  گر به سر بگذرد دگربارش         عشق زنده کند ري تکشته

  گو بگو از لب شکربارش       چه زان تلختر بخواهد گفت هر

  پرده برداشتم ز اسرارش       بود و صبر نماند دهي پوشعشق

  خود چه خدمت کنم به مقدارش       که گر من به خدمتش برسم وه

   وارشیآمدن رفتن پرز          مردم را ستيوانگي دميب

   بازارشی گدایديتا ند       سلطان یامدي نروني بکاش

  ارشي اغاني مدنيبه که د         دني دوست نادی روايسعد

  

   و لطف و نازشینيري به شدستي ندکس

   بازشندي که نخواهد که ببنديکس نب     و لطف و نازش ینيري به شدستي ندکس



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ١٦٥ 

   بود آوازشزيعاشق طرب انگمرغ      نالد ی که خوش مستي ما را دردمطرب

   نتواند که بپوشد رازشنهيآبگ     در دلم آمد که بپوشم غم عشق بارها

  همچنان طبع فرامش نکند پروازش       شود ري پی پرنده اگر در قفسمرغ

   و چشم از نازشباشد یبه سخن باز نم   لب دوست نيري دگرباره که شمي چه کردتا

  بنده خدمت بکند ور نکند اعزازش     ی اگر تو همه دشنام دهمي دعا گومن

   به کنار اندازشیآخر اکنون که بکشت     نماند شي بی غمت را رمقیاي درغرق

   بازشرديملخ آن قدر ندارد که بگ     يی کم از آنست که دست آالی سعدخون

  

   تا به تو برفشانمشرسد ی به جان نمدست

  د دل تا ز تو واستانمشبر که توان نها    تا به تو برفشانمش رسد ی به جان نمدست

   تو چند به سر دوانمشديگرد در ام     زبان خامه را ستي شرح عشق تو نقوت

   از فغان من گر به فلک رسانمشیفارغ    از خروش من گر به جهان دراوفتد یمنيا

   که وانشانمشستيآتش عشق آن چنان ن     و آب چشم ار چه موافق منند غي درآه

  چکانمش ی از مژه میخون شد و دم به دم هم  ت چگونه شد  فالن حال دلی که بپرسد اهر

  جان منست لعل تو بو که به لب رسانمش     نمشي منست زلف تو بو که دراز بعمر

   قدر دانمشابمي چنان ی دمنيگر پس از ا     من شي خوش قدر نداشت پیها  وقتلذت

  هانمش همه وارنيگر نه اجل فرارسد ز     من اري زمام کام دل در کف اختستين

   تا ز جهان جهانمشیبس نکند ز عاشق   من ی و آرزوی تو گفته بود هان سعدعشق

  توانش ی منع نمکشد ی که به لطف منيو     به خون من نرسد ی قصد دشمنان مپنجه

  

  راهنشي از مطلع پی برآمد ماه روچون

  رامنشي بدم پیچشم بد را گفتم الحمد     راهنشي از مطلع پی برآمد ماه روچون

   خون من در گردنشايدست او در گردنم    دو کار ني زیتيه خواهد کرد با من دور گ چتا

   و رنگ ناخنشنيگو سرانگشتان شاهد ب   که زاهد را که کشت گردد ی که معلومش نمهر

   برون کردن زبان سوسنشدياز قفا با   ستيا  اللهشي مرا همرنگ رودي چمن گوگر

  راهنشيلطف جان در جسم دارد جسم در پ      گفت و سرو و آفتابارمي ننشي و پروماه

   دست دل در دامنشنيچون تواند رفت و چند     گرفتم درکشد ناني از چنگ مسکنيآست
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  دشمن آن کس در جهان دارم که دارد دشمنش   شي عرض خوبي دشمنان کردم نصلي سبمن

   بر تنشيی موبيبر من آسانتر بود کس     شود از دست جور روزگار يی تنم موگر

   از روزنشیکي تابد ی از مشرق همیصبح  ام در وصف او   ماندهراني آن که حستي چه روتا

   قلم بر سر زنشینيگر در آن جا نام من ب   کنند اراني هشلي اگر تفصاري ی اني از ابعد

   جامه از سر برکنشني بده وی جامايساق     خرقه تقوا و زهد ني نبود ای سعدقيال

  

  منش در کنار امي اکند ی نمرها

  که داد خود بستانم به بوسه از دهنش       در کنار منش امي اکند ی نمرها

  شتنشي و درکشم به خوکند یبدان هم     خاطر خلق دي که صرمي کمند بگهمان

   هر شکنشري دل خلقست زیکه مبلغ     زدن در آن سر زلف ارمي دست نکيول

  ه بر بدنش لطافت چو جاماند دهيبر       قامت آن لعبتم که بر قد او غالم

   باغ و نسترنشنيبرفت رونق نسر     اندام مي سروقد سی تو ای رنگ و بوز

  اسمنشي ارغوان و ی کنماليکه پا     در گلستان نه ی به حکم نظر پایکي

  که برکند دل مرد مسافر از وطنش     رازي تفرج نوروز خاصه در شخوشا

  رهنشي پیصبا به شهر درآورد بو     گل وسفي مصر چمن شد جمال زيعز

   ابر و بخندد شکوفه بر چمنشديبگر     تو بر گلزار رتي گر از غستي نشگفت

   از کفنشديعجب نباشد اگر نعره آ   ی گر به مرده برگذريی روش که توني ادر

  ست و خلق بر سخنش  که بر جمال تو فتنه       ی شاه جز سعدامي فتنه در انماند

  

   درمانشدي درد که باشد امخوشست

  انشي که هست پااباني بستيدراز ن     درمانش ديباشد ام درد که خوشست

  ربارانشي تشي پیکه جان سپر نکن     دوست ی شرط عشق بود با کمان ابرونه

  ضرورتست تحمل ز بوستانبانش       بوستان باشد ی را که تمناميعد

  که التفات بود بر جهان و بر جانش     حرامش باد افتني جان جهان وصال

  ابانشي در بميري آن که بمنهيکم     تافت یديه ناام بدي نشای کعبه روز

   مرد سندانشستي من ننهيکه آبگ     قدر دانم ني چه ناقص و نادانم ااگر

  کنند چون نکنند احتمال هجرانش     زي عزاري احتمال بي با همه عکيول
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  کانشيجفاست گر مژه بر هم زنم ز پ     جفا ري هزار تمي از تو به رودي آگر

  هنوز الف دروغست عشق جانانش     باشد شتني جان خو را که غمفيحر

  سر صالح توقع مدار و سامانش   ی از جای را که دل از دست رفت و پاميحک

   هزاردستانشینه ممکنست چو سعد     تو گر ممکنست در آفاق ی چو رویگل

  

   از دهان خندانشنهاريز

  و آتش لعل و آب دندانش         از دهان خندانش نهاريز

   پستانشريشهد بودست ش       صنم پرورد ني کاهي آن دامگر

   کند ز بستانشرونيسرو ب         رفتار ني اندي گر ببباغبان

  همه خادم شوند غلمانش       دي حور در بهشت آني چنور

   اال چه زنخدانشستين         اندر ره مسلمانان یچاه

  وانشيمتعطش بر آب ح      لب چاه ني چو من بر ای خواهچند

  رانشيبر تماشاکنان ح       کند لي سب اگری روني اديشا

  ابانشي در بميکه بمرد       جمال کعبه کجاست ساربانا

  از خم زلف همچو چوگانش      ی چو گوطپند ی که در خاک مبس

  دانشيکه نبودند مرد م       عقل منهزم شد و صبر الجرم

   بود حد امکانشنيکه هم        مي تو صبر نتوانی دگر بما

   مترسانش شتريمرده از ن       ید مالمت چه غم خورد سعاز

  

   که هست التفات بر جانشهر

  گو مزن الف مهر جانانش       که هست التفات بر جانش هر

   دوا و درمانشمياز که جو       منست بي من بر من از طبدرد

  نتوان رفت جز به فرمانش       دارد ی که سر در کمند وآن

  شکه نباشد به امر سلطان         ري فقري کند بنده حقچه

  ارانشيکه مالمت کنند          عاشق را اري رستيناگز

  چه تفاوت کند ز بارانش       قي که در بحر قلزمست غروان

  تا بنالد هزاردستانش        دي بگذاردي رستي به غاگل
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   کند به بطالنشیعشق دعو       را گر هزار حجت هست عقل

  کانشيدر جراحت بماند پ       ري تني زدند ای که را نوبتهر

  که ندانند درد پنهانش       طفل هي چو گرکند ی میا ناله

   برهانشاري بی چو گفتاي        ی مگونهاري عشق زسخن

  انشي نخست پانديتا نب         ی هوشمند در آبنرود

  هر دو عالم دهند مستانش       دوست ی دمت بکي گر به ايسعد

  

   تو دارد چه غم از هر که جهانشی که سوداهر

   از دگرانشمي و بشهينگران تو چه اند  از هر که جهانش  تو دارد چه غم ی که سوداهر

  وان سر وصل تو دارد که ندارد غم جانش    ششي خوی پردي که نگردي مهر تو گی پآن

  وان که در عشق مالمت نکشد مرد مخوانش     شي مگواري تحمل نکند اري که از هر

  هر عنانشنتوان بازگرفتن به همه ش    دل از دست به درشد مثل کره توسن چون

   و سنانشري تیمژه بر هم نزند گر بزن     نرود عاشق صادق يی و قفايی جفابه

   به تن مرده روانشديايعجب ار بازن     يی خاک لحد را که تو ناگه به سر آخفته

   سرو روانشنيکه همه عمر نبودست چن     بلندت یباي دارد چمن از قامت زشرم

   کرانشدستي نه پداي و درنميب یاز مب   مي به درآی از ورطه عشقت به صبورگفتم

   که هرگز نزند باد خزانشستيبوستان     ردي بپذري که تغی ما با تو نه عهدعهد

   نه صوابست مرانشيی جرم و خطایبنده ب     یدي که تعلق ببریدي گنه کردم و دچه

   فغانشستي کند کز سر دردقيکه نه تصد     در همه عالم ی به کسی ناله سعدنرسد

  عاقبت پرده برافتد ز سر راز نهانش   مرض عشق بپوشد یمين به حک فالطوگر

  

   به قول دشمنان گوشی کردخطا

   فراموشیکه عهد دوستان کرد       به قول دشمنان گوش ی کردخطا

   فراپوشیدگربارش که بنمود       ی بنمای شهرآرای گفت آن روکه

   جوشزنم ی منيي روگيکه من چون د         ندارد ی آگاهنتي سنگدل

  مگر کافتاده باشم مست و مدهوش       خالص از دست فکرت نميب ینم

  وشي که منديگو ینهانم عشق م       وشمين ی ظاهر پند مردم مبه
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  مگر مطرب که بر قولش کنم گوش       که بستانم ز دستش ی ساقمگر

   خرقه بفروشني بنه ویمرا نقل       جامه بستان ني بده وی جاممرا

   من رفتم از هوشی آمدرونيتو ب       خرامان يی تا برون آنشستم

   در آغوشیمرا هرگز کجا گنج       ی ز خوبیگنج ی در عالم نمتو

   مخروشهودهي چون دهل بیکه سعد       کنندم ی محتي نصخردمندان

  دهل هرگز نخواهد بود خاموش       زنندش ی تا به چوگان مکنيول

  

   باشد آن قامت در آغوشامتيق

   از چشمه نوشليشراب سلسب       باشد آن قامت در آغوش امتيق

   کرد و حلقه در گوششيغالم خو       آن لعبت که ما را ستي کغالم

   خواب در چشمان من دوشامدين       کز سحر چشمش ی بتکري پیپر

   فراموشگردد یکه خود هرگز نم       دي خاطر آادي هر وقتم به نه

   او خوشتر که بر دوشیکه سر در پا       زدي باد اگر خونم برحاللش

   کوششتنيبر او گو در صالح خو       ندارد ی ما عقلیحتگوينص

   سرپوشري کرد و آتش زدينشا       از خلق پنهان مي گلري زدهل

  جوش ی و منيب یچه خواهد کرد گو م       ندي دوست ور دشمن ببی اايب

   تو خاموشديآ ی ماديز ما فر       از ما فارغ و ما با تو همراه تو

   و مدهوشرانستي در تو حیکه سعد    س  پریگري از دشي حسن خوثيحد

  

   را دست حسرت بر بناگوشیکي

   در آغوشخواهد ی با آن که میکي       را دست حسرت بر بناگوش یکي

  که تنها مانده چون خفت از غمش دوش       فاني دوش بر دوش حرنداند

   که خاموشديآ ی ماديز من فر       کنندم ی محتي نصانينکوگو

   در گوشستي نحتي نصیدگر جا      م  سرودی بانگ رود و آواز

   پوششتني بر خویورا گو برقع       بپوشان ی چشم از وندي گومرا

   با هوشوانهي دني هرگز ادياين       الستي تا در خی زان پرینشان

   جوشآورد ی درون میايکه در       گرفتن چشمه چشم ديشا ینم
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  وش اگر زهرست اگر نمياشاميب     تا هر چه هست از دست محبوب ايب

  بر او گو دشمن اندر خون من کوش       در خاک راه دوست بگذار مرا

   فراموش یاري کند یکه در سخت       ی سعدمانستي سست پیاري نه

  

   فراموشیشو ی و نمیرفت

   من از هوشروم ی و ميیآ یم        فراموش یشو ی و نمیرفت

   تا بناگوشدهي کشوستهيپ         کمان ابروانت سحرست

   به آغوشرسد یچون دست نم        سم  بگذار تا ببوتيپا

   سخنت مقابل نوششين        از قبلت مقام عدلست جور

   مخروشبي به عندلنديگو         بود که در بهاران کار یب

  باد سحرش ببرد سرپوش       نهفتم ی آن غم دل که مدوش

  امشب بگذشت خواهد از دوش       که دوش تا کمر بود لي سآن

   خاموشرانياال متح         متحدثان حسنت یشهر

  از حلقه عارفان مدهوش       که هزار فتنه برخاست نيبنش

   از جوشندي فرونشگي دنيکا       محالست یکن ی که تو مآتش

   چمن کند فراموشاراني        که به دست شاهد افتاد بلبل

   مفروشچي بخر و به هیاري       ی خواجه برو به هر چه داریا

  وشيو پند من وشياز من بن       ز عشقت ی توبه دهد کسگر

   گوش کند ی و خود نمديگو یم         همه ساله پند مردم یسعد

  

   از عشق برآرد خروشیکي گر

   جوشبستيبر سر آتش نه غر       از عشق برآرد خروش یکي گر

  دامن عفوش به گنه بربپوش        اقي گر بدرد ز اشتیرهنيپ

   خموشندي ننشدل یبلبل ب         صبا مي گل آورد نسیبو

   به هوشفاني حرنديايبازن       رهزند نيه از ا اگر پردمطرب

   فروشی ببرد میخرقه صوف       خم دهد ني اگر باده از ایساق

   به ارادت که نوشديبانگ برآ       من ی که ز اجزااوري بزهر
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  ست دوش آن کس داند که نخفته        شب ی تو نپرسند درازااز

   بکوشی و نفسی داریتا نفس       ی عاشقی بود مردن بفيح

   به دوشدنيبار گرانست کش       رود زاني که نه در راه عزسر

   به گوشدي آدنشيناله زار       اگر خاک شود همچنان یسعد

   خروشامتي تا به قشنود یم       دارد از انفاس او ی که دلهر

  

  شي دروني شدست از ابي که غادي که دیدل

  شي سر خویق و عاشیگرفته از سر مست   شي دروني شدست از ابي که غادي که دیدل

  شيمگر حالل ندارد مظالم درو     دست آن که فتادست اگر مسلمانست به

  شي دردمند را دل رني ادهد یکه باز م      شکسته مروت بود که بازدهند دل

  شي بامدي خبر نیدو هفته رفت که از و     گرفت و بند نهاد رشي دوهفته اسمه

  شي خوحتي و نصگانهي بنه از مالمت     خبر دارد شتني که نه از خویا دهيرم

  شي اندکيکه نشنود سخن دوستان ن     سزاوارست ی دشمن کسی شادکامبه

  شي زنبور نوش باشد و نعتيکه در طب     ساخت دي بباشي و آسانی به سختکنون

  شي از پبرند ی همی و به شوخميده ینم       ی جفاکار دل منه سعداري به دگر

  

  شيام بر فلک از طالع خو  افراشتهگردن

  شي منم با تو گرفته ره صحرا در پنيکا     شيام بر فلک از طالع خو  افراشتهردنگ

  شيام از دست تو دستان اند ها گشته سال    ام اندر طلبت چاره کنان   بودهعمرها

  شيکامم امروز برآمد به مراد دل خو      کام نهي امروز فرورفت به گنجميپا

  شي لقمه از حوصله بی ایت آمدچون به دس     برتر اي در ز دری ای شدسري مچون

  شي دروی سلطان وان گاه فضامهيخ      خاقان وان گاه سر خاک آلود افسر

  شي تو نیها ها خورده ز زنبور سخن سال     چه عجب ابدي ار نوش وصال تو بیسعد

  

  شي در پی در سر و کاری را هوسی کسهر

  شي دل خوی گرفتار هواکار یمن ب   شي در پی در سر و کاری را هوسی کسهر

  شي لقمه از حوصله بی ایچون به دست آمد     ی نکردم که تو با من باششهي اندهرگز
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  شي منم با تو گرفته ره صحرا در پنيو     از پس باني رقی با من و غوغايی تونيا

  شي بر دل ریمگرم دست چو مرهم بنه     سوزد ی جگرم ميی داغ جداهمچنان

  شي دروی پادشه آن گاه فضامهيخ     ی از بخت ندارم که تو مهمان منباور

  شي به سررمي نگوندي و پنميطشت زر     غمت را ننهم مرهم کس ري شمشزخم

  شيکافران را نتوان گفت که برگرد از ک     از مهر ی را نتوان گفت که بازآعاشقان

  شي چو خزياوي گو به در حجره بشتنيخو   و حسود ی امروز و تو و مطرب و ساقمنم

  شي بزند سنگ به نعتيکژدم از خبث طب     کني باک ندارم ل عدودي خود از کمن

  شي و خوگانهي خور و غم مخور از شنعت بیم     ی سعدیدي رسشي به آرام دل خوتو

  شي اندشي تو برو مصلحت خونميمن چن     به هوا دل منه و مهر مبند ی که گفتیا

  

  شي از بر خوی ور برانی قبول کنگرم

  شينگردم از تو و گر خود فدا کنم سر خو     شيخو از بر ی ور برانی قبول کنگرم

  شي انور خوی به راديچنان که در دلت آ       یندازي و گر بی ار بنوازی دانتو

  شي و چاکر خویپرور ی همشيغالم خو     به جانب ما گر چه منتست و ثواب نظر

  شي تو نگذاردم از برابر خوی رواليخ      ی به حکم نگذارشي برابر خواگر

  شي از ستمگر خونمي که قفا بميکه راض       منفعت نکند گانهي بتحي نصمرا

  شي از کنار مادر خوريکه صبر طفل به ش     تو همان مثلست ی صبر من از روثيحد

  شي به حسن و منظر خویني خلق نبچيکه ه     یندازي گر همه خلق از نظر برواست

  شياز محقر خودگر به شرم درافتادم      تو گفتم که جان برافشانم ی عشق روبه

  شيام مصور خو  که من کردهالي خیزه     هاتي هی درآوری سر به صحبت سعدتو

  شيهمان چه مورچه را بر سر آمد از پر خو     ی شوق غالبم دانني از ادي بر سر آچه

  

  شي خواري هر که دارد ردي نگگانهي باري

  شي خوواري درشتي پی چرب داری که دستیا     شي خواري هر که دارد ردي نگگانهي باري

  شي به خدمتگار خويی آن بهتر که فرماکنيل   کمر بندد به طوع يی را هر که فرماخدمتت

  شي از گفتار خودني برگردستي نیشرط مرد     روز تو ی هم اول روز گفتم جان فدامن

  شي که من خود عاجزم در کار خویپرس یاز که م   دهد ی جوابم مپرسم ی عشق از هر که مدرد
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  شي نه در مقدار خوی داریکي که صحبت با یا   کردنت بر داغ عشق ديوانه با چون پرصبر

  شي خوداري نمود اول مرا دیستي نبااي     شکست یستي دل نبای نموددارمي چو داي

  شي غم غمخوار خوی گر بخوردندغاي دریا     خداوندان حسن ني ندارند ايیباي زحد

  شي بر پندار خوهي تکگري کرد دمن نخواهم     بود یري را پنداشتم در عشق تدبعقل

  شي دست از دامن دلدار خوميدار یما نم   ی که خواهد در حق ما هر چه خواهد گو بگوهر

  شي خواري ی از گفت و گوچيمن نپردازم به ه   کان جا کس نپردازد به کس زي رستاخروز

  شي در بازار خوستيداري را خریهر متاع     دم مزن يی عشق از پارسای در کوايسعد

  

   که مرغ دلمی شبدمي ندشي عمر خوبه

   بلبل باغی چه جاتينخواند بر گل رو     که مرغ دلم ی شبدمي ندشي عمر خوبه

   تو از هر که عالمست فراغیمرا به رو     را فراغت ما گر بود و گر نبود تو

   نتوانند بندگان به داغختنيگر     ستي نی رستگاردي درد عشق تو امز

   منکر زاغیچه التفات بود بر ادا     عشق زنند ی نوا همه بلبلني را که اتو

   جز به نور چراغ ديچراغ را نتوان د     را ی توست سعدی تو هم روی روليدل

  

   بده آن شراب گلرنگیساق

   بر چنگیمطرب بزن آن نوا       بده آن شراب گلرنگ یساق

   بر سنگنهي زنم آبگیتا ک         ی فتوحام دهي زهد ندکز

  اال که برفت نام با ننگ       ی کامدهي شد دل من ندخون

  رفت از بر من هزار فرسنگ       ی آمد و عقل همچو بادعشق

   جنگیبا عاشق خسته دل کن        ی زاهد خرقه پوش تا کیا

  زاهد بنگر نشسته دلتنگ       دو جهان بگشته عاشق گرد

  باشد که به وصل تو زنم چنگ      ام ز عشقت   خرقه فکندهمن

   رنگ کي به یتا در دو جهان شو       باز ی همه روز عشق میسعد

  

   دلني اندام سنگمي محبوب سی بازآمدگرم

   و خار از پا و پا از گلیگل از خارم برآورد    دل ني اندام سنگمي محبوب سی بازآمدگرم
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   برافکن دامن محملی خرگاهدياز آن خورش   یخواه ی شب روز مني گر ای باد سحرگاهايا

   مستعجلشي به خون خودي آشي پديهزارش ص   دي شاکشم یعاشق م که دي او سرپنجه بگشاگر

   من که دست از دامنش بگسلني آسترنديبگ   من ني من خالف عقل و دني همنشیگروه

   نداند خفته بر ساحلايکه حال غرقه در در     مردم دانا دي عاشق را چه گویمالمتگو

   که دست و پنجه قاتلديآ یمنه قتلم خوش ه     دي شاني دو دست نازندياالي خونم گر ببه

   را بود منزلیلي بخواباند که ليیشتر جا     عاقل بود داند که مجنون صبر نتواند اگر

   عاقلی برو عاشق شو ادي بایگرت آسودگ     دي که مردم را بفرسادي زاها شهي عقل اندز

  حاصل ی بی سودای زهديگو یبهل تا عقل م     ديجو ی وصل مقي طرديپو ی می تا پامرا

   و آخرت غافلاي ز دنینياگر با دوست بنش    یني و چی خالف رومینيها ب  نقشبيعجا

   الجرم بر دل ندي نشديکه هرچ از جان برون آ   دياراي نی که جز سعددي سخن بای معنني ادر

  

   رسد که برآرم هزار ناله چو بلبلمرا

   گلی ورقکه احتمال ندارم ز دوستان     رسد که برآرم هزار ناله چو بلبل مرا

   ببند بار تحولی اگر بتوانزيتو ن     گل شکند ی به بلبل که عهد مدي برخبر

   قلی تهجرنمي و فی تنقض عهدفيفک     ی الم اراعک جهدی اخالص وداما

  همت حالل نباشد ز خون بنده تغافل     ی و پادشاه به حقی چه مالک رقاگر

  لحظک فاقتل في بسیاذا جرحت فاد       ی معذب قلبی الی المبلغ عنمن

   ماندم و درمان تحملست و تذللرياس     ابمي که من خالص بی آن کمند ندارتو

   دع اللوائم تعذلیاذا ال حبه ترض     ی و لو تهتک ستری وضحن بسرال

   بلبلی شکوفست و عشقبازینه چون بقا      اهل ارادت اني و عهد مودت موفا

   االم تعقد فاحللانيلقد شددت عل       ناي اللي و ال تمنايدي ني بليتم

   صدق نباشد نظر به الله و سنبلليدل   تو باشد ی و موی که چشم ارادت به رومرا

   قرنفلکي فبيو حشو ثوبک ورد و ط     راي شعرک مسک ان اتخذت عبفتات

   شد ز تأملري که سدتي بار ندچيکه ه     یني که ببیکن ی نمی خود تأمل سعدتو

  

   شکر روز وصالمي آن که نگفتیجزا

  الي الجرم ز خميشب فراق نخفت     شکر روز وصال مي آن که نگفتیزاج
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   از نظر به جمالگردد ی نمري سدهيکه د     زمام جمال ني ادي قای نفس اکي بدار

   شمالمي ما که رساند مگر نساميپ     دل ني به گوش فراموش عهد سنگدگر

  قتال غمزه ريچنان که دوست به شمش       نکند ی دشمن قتال می هندغي تبه

  نظر حرام بکردند و خون خلق حالل     نديگو ی که نظر را حرام میجماعت

  عجب فتادن مردست در کمند غزال     اگر به کمند اوفتد عجب نبود غزال

   دانند قدر آب زاللهيبه راه باد       ی معنني ای ندانی بر کنار فراتتو

  محال ستي تصورميکه ترک دوست بگو       نستي کنان ما احتي مراد نصاگر

   وصالديز سر به درنرود همچنان ام     تو داند که تا سرم نرود ی خاک پابه

   نبشته صورت حالني خوندهيبه آب د     ی عشق چه حاجت که بر زبان آرثيحد

   گونه ماللچي به هارديکه ذکر دوست ن     ستي و همچنان باقميدي دراز کشسخن

   خوشست بنال گانچاري ناله بکيول       ی سعدشود ی نمسري ناله کار مبه

    

  لي شماعي بدی خدا بر تو اچشم

  لي من و شمع جمع و شاه قبااري       لي شماعي بدی خدا بر تو اچشم

  لي صفت متماني بددميسرو ند       يیآ ی و باز میرو ی کنان مجلوه

  لي دالی تو بر قدرت خدایرو       هست ی معرفتلي را دلی صفتهر

  ليو منسوخ کرد ذکر اواعهد ت       مخوان و غصه مجنون یلي لقصه

  ليهر دو به رقص آمدند سامع و قا       دندي و عارفان بشنرفت ی تو منام

  سد سکندر نه مانعست و نه حائل     عاشق و معشوق اني چه باشد مپرده

  لي کرده حمااريدست در آغوش        نندي همه شهرم نگه کنند و ببگو

  ليگشت و مهر تو زاشوق تو ساکن ن       اني و عمر به پادي به آخر رسدور

  لي وساچيره به تو دانم دگر به ه       نباشد عي کسم شفی تو برانگر

   و حل نگشت مسائلمي همه گفتنيا       غم عشقت تي که نگفتم حکابا

   لي بر فنون فضاديعشق بچرب     اري پس نه عاقلست نه هشني از ایسعد

  

   کند قبولحتي گمان مبر که نصدل یب

  قوليمن گوش استماع ندارم لمن      کند قبول تحي گمان مبر که نصدل یب
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   شود عقولراني دلم برفت که حيیجا       عشق قي عقل داشتم نگرفتم طرتا

  چونست من به وصل تو مشتاق و تو ملول     نه دل به دل رود انصاف من بده آخر

   تا وصولشهي فرق باشد از انداريبس     کي ولی که نه در خاطررود ی دم نمکي

  پروانه را چه حاجت پروانه دخول     اوفتم تيوسم و در پا سرت ببیروز

   عجولشتني در هالک تن خوچارهيب   آرزوست نشي که صحبت شاهني بگنجشک

  زولي النفس الی و ذکرک فیتي مناي      ی الهوی تزول عاقبه االمر فینفس

   بضاعت مزجاه ور قبولیگر رد کن     ستي نزي را بجز تو در همه عالم عزما

   رسولی تو من بودمی اگر به جاتيالي   به دوست یبر یامه بر که خبر م نکي پیا

   همچنان فضولرودم یوز سر به در نم     کرد دي دهر و تجربتم سر سپدوران

   دست بسته نباشد مگر حمولاريع     بار غم ببر ی بند شدی چو پایسعد

  

   به خدمتت مشغولنکي اام ستادهي امن

   نه قبولايمرا از آن چه که خدمت قبول     شغول  به خدمتت منکي اام ستادهي امن

   وصولارينه احتمال فراق و نه اخت     زي گری نه پاختني دست با تو درآونه

   ز دوستان مفتولی بکردزي نیکه رو     عشق نه بس بود زلف مفتولت کمند

   عدولتي که نکردم ز دوستیبه دوست     اندر عهد ی که بودی آنم ار تو نه آنمن

   طبع ملولی فدازتيهزار جان عز       یاري وفا ینم گر چه ب نکمالمتت

  که عشق بار گران بود و من ظلوم جهول     گناه خودست ار مالمت تو برم مرا

  طولي ثي التمام فروخوانم الحدیعل   ز دست فراق رود ی آن چه بر سر من مگر

  ل مغسوشود ی و در حال مسمينو یکه م      کرد توانم ی کتابت نمهي دست گرز

   بهلوليی را نرسد کدخداميحک     ی گوهدهي کنان بحتي از کجا و نصمن

   مجبولعتشي که بود در طبیمگر کس     آموخت توان ی عشق به گفتن نمقيطر

   کجا شود مغلولیکه گر به قهر بران     بخوان شي بند غمت را به لطف خورياس

  مسلول  غمزه غي از تفکنديسپر ب     ري که دست قوت شی سعدی زور بازونه

  

   مشغولشتني بودم و خاطر به خونشسته

   به هم کرده از خروج و دخولیدر سرا     مشغول شتني بودم و خاطر به خونشسته
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   مأمولزند یکه بامداد در حجره م      دي دراز دو چشمم بر آستان امشب

   مکحوليی و نرگس مستش به جادوبيخض     اراني در سر و دستش به خون هشخمار

   عذولثي از حداکندميکه من دو گوش ب     گو دو چشم ببند هيهمسا و ی ساقاريب

   معقولشود ی متصور نمگرميکه د     منست الي تصور معشوق در خچنان

  چنان شدست که فرمان عامل معزول      عشق ی پادشاهامي عقل در اثيحد

   پادشه به نزولشيگرفته خانه درو     کرد دي از تو ندارم که شکر باتيشکا

  شکم پرست کند التفات بر مأکول     باشد زبانيط که منظور م آن سمابر

   که ضرب اصولدميچنان موافق طبع آ     ري که ز دست تو ضربت شمشی دوستبه

   قاتل و مقتولدييچه نسبتست بگو     ی و دوست را به معشوقی به عاشقمرا

   ما به دست رسولغامي باشد پغيدر    شي از لب خوتي حکادي به گوش تو بامرا

  چو خوش بود به تو از هر که در جهان مشغول     ستي تو نري مجال غی خاطر سعدوندر

  

   بر جانت از سر تا قدمني هزاران آفرجانان

   از عدمروني وجود آورد بني کايیصانع خدا   بر جانت از سر تا قدم ني هزاران آفرجانان

   در قلمدياين نامت انيوصفت نگنجد در ب   در جهان دمي ندگري بر سرو روان دديخورش

   از سر تا قدمینيري ششکري چون ننمتيب یم خوبتر ی ز عضوی مگر عضوی چو طاووسگفتم

   نعمديگو ی ال ابروت منديگو یچشمانت م     وفا دارم ی مدي جفا امنميب ی که مچندان

   ناز کن چون پادشاهان بر خدمیچندان که خواه    بازکن وان گه عتاب آغاز کن ی نگاهآخر

   الحرمدي مبر التقتلوا صنيبا مهربانان ک  مبر ني مبر هوش از من مسکني دیرد دل ببچون

   دوستان از دوستان بردن ستمشي آن سهلست پکوستي و گل در بوستان هرچ او کند نخارست

   از پاسبانانش چه غمبرد ی سلطان که خوابش مدرد ی جامه بر خود مني اپرورد ی رفت و جان ماو

   ز ما مردان ننالند از المیدي بنالیسعد   از قفا گفت ی و مرفت ی جفا مري به شمشزد یم

  

   همدماري مهربان و قيرف

   و من همدارند یهمه کس دوست م         همدم اري مهربان و قيرف

   بدعت من آوردم به عالمنينه ا       معهود ستي رسمکواني با ننظر

  مصدق دارمت واهللا اعلم       یزگاري پرهی کنی گر دعوتو



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ١٧٨ 

   مسلمدارم ی نمی دعونيمن ا       ستي خاطرم نلي که ميیو گر گو

  گناه اول ز حوا بود و آدم       گناهست يی عشق اگر گوثيحد

  نه از مدحش خبر باشد نه از ذم         اني کمند ماه روگرفتار

   مرهمچي در ندارم هیتيبه گ       شي رنهي دست مهربان بر سچو

  ور دمادم از فلک داموزيب         جام لبالب اي ساقبگردان

   دوستان خوش باش و خرمیبه رو        رزدي غم ناي که دنی داناگر

   کمشود ی میز عمر مانده روز       که هر روز ی دان اگر دانمتيغن

   محکمستيادي نه بنادشيکه بن       ی عمر سعدی دل بر سرامنه

   مخور غني چندخورد یچو خاکت م       دل افروز اري ی کن ای شادبرو

  

   تنمیآسود دم برکي ها وقت

   ال تنمی لطرفیقال موالئ       تنم ی دم برآسودکي ها وقت

   به همزديامي نیعشق و مستور         افتضح ی و دعانیانياسق

   السلمیال تحلوا قتل من الق       مي سالح انداختیني به مسکما

   محتشمی ازي مرشانيخون درو       بي الحسن رفقا بالغربي غراي

  ما لذاک الکف مخضوبا بدم       زي به خونم پنجه تی نکردستگر

   ستمی اکنون عدل کن خواهیخواه         ملکت القلب ملکا دائما قد

   او شتمی ان دعالیال ابال       ميا  بندهی ور برانی بخوانگر

   بچمیخواه یگر خالف سرو م       البان ما هذا لوقوف بي قضاي

  ما حسبت االن اال قد هجم       ز عشق کردم ی مزي پرهعمرها

  تا چو شمع از سر بسوزم تا قدم        اقف ینحو منظور یانيخل

   ماانصرمی فعهدیال تخونون       ی ازل رفتست ما را دوستدر

  خود چه باشد در کف حاتم درم         ني امر هکي فی روحبذل

   رممیلم ازل عبدا و اوصال         نهاري زیام ب  تا زندهام بنده

   رقمني اندديکز ازل بر من کش         لم تفد ی العذال عندشنعه

   ما التحمی فجرحیال تلومون       مي قدی از زخمی بنالم وقتگر

   در عدمیزيتا وجود خلق ر       فانکشف اي ترد محو البراان
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   هدمانايکلما اسست بن    که عشق يیجو ی و صبر از من چه معقل

   المنديب ی کن نمحتيکز نص         الم تعلم به ی قلبی فانت

   تغتنمی االماناتيان غا    ست  دوی جان صرف کن در پاايسعد

  

   ذالمناماي قبل السحر انتبه

   آر جامشينوبت عشرت بزن پ         ذالمنام اي قبل السحر انتبه

   را دست از لگامزيطبع شورانگ         ی سوار عقل بردارد دمتا

   خروس صبح بامديدر خروش آ     از آنک شي از بط در قدح کن پیدور

   چون حمامیطوق بر گردن نهاد       سلسله ني جانم را به مشکمرغ

  رخنه رخنه است اندرون من چو دام       غمت ني چنگال شاهني آهنز

   زمان چون سرو در بستان خرامکي      چون گل به صحرا درگذر یساعت

   حراميیتا شود بر سرو رعنا       وبال يی شود بر گل نکوروتا

   فاماقوتي ده از لب یشکر       را به لطف ی جان سعدانيطوط

   غالم ی ایني ساتکینيساتک       خوشترست ی بلبل به مستهنال

  

   برگرفت نوبت بامی بلبل سحرچو

   آمدم بر باميیز توبه خانه تنها      برگرفت نوبت بام ی بلبل سحرچو

   به افق پرچم سپاه ظالمبرد یکه م     دي خورشتي راشي از پکنم ی منگاه

  داندامي سپیکي نديبرهنه بازنش     اهي روز برآمد چو از دواج ساضيب

   جان آرامبيدرآمد از درم آن دلفر     به عشق گرفتار و جان به مهر گرو دلم

   به مشامبرد ی عنبر و گل ره نمیکه بو     آن نفسست ی هنوز چنان مست بوسرم

   مقدرست انجامی را روزیکه هر شب     غم نخورم چي هکي من از شب تاردگر

   دست و ساعد گلفاماي نشيستدر آ     فهم نکردم که ارغوان و گلست تمام

   کدامنهي آب کدامست و آبگیندان     ی کناسي که گر قی اش آبنهي آبگدر

   به دوامخورد ی مست شود هر که مريکه د      مشرق و مغرب یاي دری ساقاريب

   تو حرامیشراب با تو حاللست و آب ب     که حالل از حرام نشناسم مي آن نمن

   به کالمی درآوری چو سعدانيکه طوط     يیتو شکر که ني شهر نباشد چنچي هبه
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  امي تعنت برآورد ز نغيکه خصم ت     نظم چون زره درهم ني اکند ی نمرها

  

   انداممي دهان سنيري از لب شتيحکا

   دشناماي نکند گر دعاست یتفاوت     اندام مي دهان سنيري از لب شتيحکا

  دست تمامشراب صرف محبت نخور     خبر دارد شتني دوست که از خوفيحر

   از مالل و مالمشديندي عشق نرياس       يی مالمتم گواي ی ملول شواگر

   بسته به دامی نرود مرغ پانيبه آست     زمي که به جور از مراد بگرمي آن نمن

   نامدي برآیوانگيبه پنج روز به د       نماند که پنجاه ساله عاقل را یبس

   از مالمت عامشدينديص ن خافيحر   ستي نی که با توام از هر که هست باکمرا

  نامي فيبه سرزنش عجبا للمحب ک       ندي دراز نخفتم که دوستان گوشب

   از حسن وصف در اوهامدتياين یکه م     طمع نکنم ني من ايی در کنار من آتو

   اقالماوردي نیکه تاب آتش سعد     اوراق ني بسوزد ای که روزضرورتست

  

   به سالمی سعادت من کم تو آمدیزه

   السالم و االکرامکي و علیخوش آمد     به سالم یادت من کم تو آمد سعیزه

  امي سرو قشي پستيمکن که شرط ادب ن       ديگو ی خواستمت کرد عقل ماميق

  ورت خجالت سرو آرزو کند بخرام      ی دهن بگشادتي کساد شکر بااگر

   روزگار اجسامی و ابنایتو روح پاک       انجم گراني و دیري آفتاب منتو

   همه نقشند بر در حمامگرانيکه د       نستي اعتقاد من ايیتو آدم اگر

   چون گالب از جامدستيدرون جامه پد       نتيمي سیها  مپوش که اندامتنک

   بادامکي چون دو مغز یرهنيدرون پ     دو دوست اني اتفاق چه خوشتر بود ماز

   و سجع حمامبي زمزمه عندلیچه جا       ستي اهل دل آواز ناله سعدسماع

   دردآشاماني شراب همه صوفنيبر ا     ی شاهدرواني سماع همه ساقني ادر

  

   ده که مرغ صبح بامی مايساق

   زنگارفامضهيرخ نمود از ب       ده که مرغ صبح بام ی مايساق

  آتش سودا به آب چشم جام       پرستان بازکش ی دماغ مدر
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  امي پني رب از جنت که آورد ااي     مي نسني رفت ای رب از فردوس کاي

   جمامی تندست و مرکوبیراکب       و بار عشق تو ی سعدخاطر

   غالمی ایني ساتکینيساتک       توست ی ما و دل غالم روجان

  

   غالمی اني بخواهد نشست بازنششمع

   تمامدي به صبح روز نمادني تو دیرو     غالم ی اني بخواهد نشست بازنششمع

  ار مجلس ما بردوامشاهد ما برقر     مستان بخفت ی برفت ساقاراني مطرب

   بخاست بانگ خروسان باموانيوز در ا      دهد ی صبح نشان می باغ سرابلبل

  هر چه پسند شماست بر همه عالم حرام    خانه و هرچ اندر اوست مي به تو پرداختما

   ز دامزدي را کس نگراديمثل تو ص       ببند تري آزاد کن خواه قوميخواه

   خامی پختن سوداستيسوخته داند که چ   ماست  از سوزخبر ی که در آتش نرفت بهر

  فارغم اکنون ز سنگ چون بشکستند جام       بود تا نشود نام زشت شهي انداولم

   کش غم ننگست و نامستيمرد ره عشق ن   اگر نام و ننگ در سر او شد چه شد یسعد

  

   خوش سخن و کش خرامدي کس ندني چنماه

  امي قامتيه مبارک طلوع سرو قما   خوش سخن و کش خرام دي کس ندني چنماه

   به باميی گر تو برآري به زفتديماه ب     ی ز جای گر تو بجنبی ز پادي درآسرو

  هر چه پسند شماست بر همه عالم حرام       فرودوختم دهي دل از آن تو شد دتا

  امي پاردي به راه تا که بدميچشم ام     خبر دياي دلم بر درست تا چه بگوش

   نباشد نظامچي دوست را هیمجلس ب    نباشد فروغ  چي شمع را هی بدعوت

   به شامدي را صبح برآشيتا شب درو     ی از در درآخبر ی بی همه عمرم شبدر

   نکند احترامايگر نکند التفات      وز همه عالم خوشم کشم ی غمت مبار

   ور بنوازد غالمميا گر بکشد بنده     خداوند راست حاکم و فرمانرواست یرا

   کدامیشاهد ما حاضرست گر تو ندان     را وانهي عارف دیکن که مالمت یا

   ستان جان به جواب سالمدل یوز من ب     و جور ی با همه تندی به سالم من آگو

   برسد دل به کاماي برسد جان به حلق اي     راه رو و رنج بر ی اگر طالبیسعد
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  غامي به راه و دو گوش بر پدهي دو دمرا

  امي ارود ی و به افسوس محيتو مستر     غاميگوش بر پ به راه و دو دهي دو دمرا

   و روز به شامبرند یچگونه شب به سحر م     که دوستدارانم ی و روزی نپرسیشب

  مرا که قبله گرفتم چه کار با اصنام     ستي از دل من مهر هر کجا صنمیببرد

   کامامديبسا نفس که فرورفت و برن     با تو التماس منست ی کام دل نفسبه

   مقامی نه جاتي ناحني رفتن از اینه پا     نه دولت وصل و نه احتمال فراق امر

   اقدامکنند ی نمزميمطاوعت به گر   رتي تو که از عشق دست و شمشی دشمنچه

   ز دست عقل زمامبستاند یکه عشق م       نکند هر که معرفت دارد مالمتم

  هوش استفهامنه گوش فهم بماند نه      و سخن شنوم مي که با تو سخن گومرا

   عظامیها زهي رنديبه عشق در سخن آ       زبان مرا روزگار دربندد اگر

   سخن برود در جهان نماند خام نيگر ا     کدام دل که نسوخت ی آتش غم سعدبر

  

   توامی که سودازده روستيروزگار

   توامی مگر خاک سر کوستيخوابگه ن     توام ی که سودازده روستيروزگار

   توامیتر از مو  تو من آشفتهیکه به رو   از بخت منست تر دهيور دو چشم تو که شبه

   توامی برآمد به ترازوچيکمتر از ه     پندارم بود سهي هر عقل که در کنقد

   توامی سوی که آرد خبرستي نیمحرم     منت شي پی سخندي که گوستي نیهمدم

   توامی ترسم که بدوزد نظر از روکيل     ی بزنرمي بر هم نزنم گر تو به تچشم

   توامی کش محراب دو ابرواضتيکه ر       سخنم دي سبب خلق جهانند مرنيز

   توامی به پهلومهيگر سعادت بزند خ     سراپرده عمر خي موتم نکند مدست

   توامی بنده بازوی زنغيکه گرم ت     در به مالمت بروم ني مپندار کز اتو

   توام یز که هندوترک من پرده براندا     ديگو ی از پرده عشاق چه خوش میسعد

  

   از دوست برتابمی که روابمي ی اندر خود نممن

  ابمي دوست دست از من که طاقت رفت و پایبدار ا   از دوست برتابم ی که روابمي ی اندر خود نممن

   نه مشتاقم که کذابمدي آغيو گر جانم در   ی فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقتنم

  رابمي سافتي ی نخواهيیماي بپحونيکه گر ج     مانهي چند پمي نگوی لعبت ساقی اايب
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   ز محرابمیو گر جنگ مغل باشد نگردان    تو محرابست در شهر مسلمانان ی رومرا

  ابمي با دوست دری دماي از رفتن از دنشيکه پ    نه گري بود و دنمي همی و عقبيی از دنمرا

   عهد اصحابمی وفابندد ی میدگر ره پا    در عالم دهي گفتم نهم شوریچارگي از بسر

   کز سر گذشت آبماي بیريگ یاال ار دست م     ما را ی کنی که دلداراراي وفا ی بینگفت

   قرص مهتابمی ااي بیکي و تارابانستيب    باد نوروزم ی ااي بی برگی و بزمستانست

   بابم ني مکن محروم از ادانم ی نمگري دیدر   ردي آن باشد که بر خاک درت می سعداتيح

  

   که عهد نشکستمزتي عزی خاک پابه

  وستمي کس نپچي و با هیديز من بر     که عهد نشکستم زتي عزی خاک پابه

   دستمرسد یاگر به دامن وصلت نم       دي بر آستان امرمي روم که بمکجا

   تو بنشستمی چو بامتيکه برنخاست ق    ام از بامداد روز وداع   ماندهشگفت

   منم که ندانم نماز چون بستمیکي    س  عشق تو نگذاشت پارسا در پاریبال

   تو عقد نماز چون بستماليکه در خ       ندانستم یخودي کردم و از بنماز

   که روز و شب مستمردينماز من که پذ       دارد ی روا نمعتي مست شرنماز

   به دامنت دستمیدي ار برسیچه بود     گرفت دامن من التي که دست خنيچن

   هالک خود جستمیاتياگر چه آب ح     کجا  وصل تو زی از کجا و تمنامن

   رفت خطا کردم و ندانستمکينه ن     خالف تو بودست در دلم همه عمر اگر

   کند که من هستمیکه با وجود تو دعو   ستي آن کس نی که سعدی چنان که توانبکش

  

   خلق بدانند که من عاشق و مستمگو

   من توبه شکستمآوازه درستست که     خلق بدانند که من عاشق و مستم گو

   که هستمنديمن فارغم از هر چه بگو     کند و دوست مالمت ذاي دشمنم اگر

  از بند تو برخاستم و خوش بنشستم     بود اي نفس که مطلوب تو ناموس و ریا

   به دگر کس نگرستمدمي تو دیتا رو     اگر من زارمي تو بني نگاری رواز

   ببستماري در اغدمي بداريتا       با همه مردم یختمي برآمشي پنيز

   تو مستمیمن خود ز نظر در قد و باال     ی از می که مستم کنشي از آن پی ساقیا

   ز دستمهيتا روز نه من خفته نه همسا     تي روشهي گذرد بر من از اندها شب
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  دشنام به من ده که درودت بفرستم     سخن گفتن با هر کس از آن لب فستيح

   بت نه عجب باشد اگر من بپرستمنيا   گفت یو م به دل از عشق تی که سعدستيريد

  دربند تو افتادم و از جمله برستم     جهان بر دل من بود یها  همه غمبند

  

   شوق که دارم مستمني از ای ساقی خود امن

   از دستمی ببرگري جرعه دکيتو به    شوق که دارم مستم ني از ای ساقی خود امن

   ز مل و من ز تأمل مستمفانيکه حر     یماي پشاني چه کوته نظرانند بر اهر

  وستمي نه به کس پدميکه نه مهر از تو بر    من و توست اني که ميی حق مهر و وفابه

  با خود آوردم از آن جا نه به خود بربستم   از آب و گل من در دل من مهر تو بود شيپ

  با وجودت نتوان گفت که من خود هستم     کني لقتي حقی غالم توام از رومن

   از طلبت ننشستمیا تا تو برخاسته     ی عادت من گوشه نشستن بودماياد

   و من عهد وفا نشکستمیتو جفا کرد     ستي نيی و مرا طاقت تنهای ملولتو

   بار که رفتم جستمنينروم باز گر ا     دل ی با تو نگفتم که مرو در پايسعد

  

   دگرستمی به جادهي تو و دشي پدل

  نگرستم یتا خصم نداند که تو را م     رستم  دگی به جادهي تو و دشي پدل

   بپرستمنمي چون تو ببیهر جا که بت     پرده ناموس ني من از امي به درآیروز

   پراکنده برستمیها کز خوردن غم       شد ی غمدي هللا که دلم صالمنه

   درستمماني و من بر سر پیبشکست     نکنم مهر فراموش ی عهد که گفتآن

  از طعنه دشمن به خدا گر خبرستم     از دوست هدد ی می ذوق درونم خبرتا

   ندانم چه فرستمرستي حقکيجان ن     خدمت قي الیشکشي پخواستمت یم

   و بر خود بگرستم دميبر بخت بخند     ی سر سعدی که نداردمي بدکي نچون

  

   گفتمشي خوثي مرا بس که حدی تو آمدچو

  فتمي ادب آن که من بیباش ستادهيچو تو ا   گفتم شي خوثي مرا بس که حدی تو آمدچو

  شکفتم یگل سرخ شرم دارد که چرا هم     يی از در بوستان درآفي لطني اگر چنتو

  نهفتم یهمه خلق را خبر شد غم دل که م     به منتها رسد گل برود قرار بلبل چو
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   برفتمدگاني به درازي شیها همه خاک     ی نهاده باشی قدميی آن که جادي امبه

  بتر از هزاردستان بکشد فراق جفتم     دي گل برآميکه نس گري سه بامداد ددو

   سفتمدهينه چو سنگ آستانت که به آب د     ی که فرهاد چگونه سنگ سفتیا دهينشن

   ستمگر عجبست اگر بخفتمی االتيبه خ     باز باشد دهي عجب شب درازم که دو دنه

   نگفتم  و بگو که منزندي تا بریتو بگو     بحلند بندگانت ی هزار خون سعدز

  

   گفتمدمي همان روز که آن خال بدمن

   دانه که در دام افتمني آنست بدميب     گفتم دمي همان روز که آن خال بدمن

   آشفتمی تو چو مویمگر اکنون که به رو       يی مواي نشدم يی آشفته روهرگز

   جفتمشي که من با غم روديگو بدان     واقعه با طاق افتد ني که استي شک نچيه

  بنهفتم ی همگانهيفاش کرد آن که ز ب     ديگو ی کسان مشي غم دل پمي رورنگ

  پذرفتم ی و نمداد یمعرفت پند هم     انجامد کار یوانگي از آنم که به دشيپ

   به چه پهلو خفتمیگر بداند که من از و     زي بدهد پشت گرندي ببی روني که اهر

  سفتم ی مني که زمشد ی همدهي از دیو آب     رفت ی ميی بر سرم از داغ جدایآتش

   که چو گل نشکفتمدمي نشنی صبحیبو     خار یني آنست که با زحمت چندعجب

  با تو پرداختمش وز همه عالم رفتم     خاطر من خانه پرمشغله بود ني از اشيپ

  آن چه در وسع خودم در دهن آمد گفتم   ی سخندي که درخورد تو گوستي آن نیسعد

  

  دم از آن روز که دربند توام آزامن

   افتادمريپادشاهم که به دست تو اس     از آن روز که دربند توام آزادم من

   شادمزتي عزداريدر من از بس که به د     نکند ی اثر مچي جهان هیها  غمهمه

   به مبارک بادمزاني عزنديايتا ب     اندر طلبت رود ی آن روز که جان مخرم

   و دل بنهادمفکندمي تو رخت بشيپ     انس مهي نزدم خی مقامچي که در همن

  ادمي ببرد از شي تو مصلحت خوادي     چي از دولت وصلت چه طلب دارم هیدان

   کس و در نگشادمیدل نبستم به وفا     ی تو کز آن روز که دلبند منی وفابه

   همه سروند چو سرو آزادمقيگر خال     تو در فکر منست ی قد و باالالي ختا

   و من فرهادمینيري عجبتر که تو شنيو     ی سخننيري که چه شدياي سخن راست نبه
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   پربادمیحاصل آنست که چون طبل ته   چون خاک زمي تو ری نه که در پایدستگاه

  ادميدست کوته نکند تا نکند بن     فلک از دامن من ی که جفادينما یم

   نکند تن به قضا دردادمیجهد سود      آنست که با سابقه حکم ازل ظاهر

   بستاند دادمی که از وستي نیداور    را چه کنم  تحمل نکنم جور زمان ور

   خبر از بغدادمیوقت آنست که پرس     بگرفت ی به کلرازي از صحبت شدلم

  ادمي نرسد فروانيعجب ار صاحب د     من آن جا برسد ادي که فرستي شک نچيه

   جا زادمني که من اینتوان مرد به سخت     حي صحستيثي حب وطن گر چه حدايسعد

  

   من آخر به جهان آوردم نهیعشقباز

   کردمني که اول من مسکستي گناهاي     نه من آخر به جهان آوردم یعشقباز

   دردمی که ندانميغم دل با تو نگو     یخبر ی که از صورت حال دل ما بتو

   جام محبت خوردمني که من ایتو نبود     يی از عشق و مالمت گوی که پندم دهیا

   که دل بسپردمشي پنيترک جان دادم از ا      که منشي اندشتني برو مصلحت خوتو

   نبرم نامردماني عهد به پانيو گر ا     مي که جان در سر کار تو کنمي کردعهد

   فردمیشرط انصاف نباشد که بمان   از همه عالم به وصالت کردم ی که رومن

  گردم ی روز نه من منيگرد عالم به چن     یگردان ی مفتهي تو مرا شی خواهراست

   گردمنديتا بر آن دامن عصمت ننش     شد ارمي ی دوست نمی تو اني نعلخاک

   به چه جرم آزردمی دل سعديیتا بگو     جزا دست من و دامن تو واني دروز

  

   عهد کردم که گرد عشق نگردمهزار

   تو هر دمی روالي خدي آبرابرم یهم     عهد کردم که گرد عشق نگردم هزار

   سرخم بگفت و چهره زردمدهيکه آب د  جت  عشق و چه حاثي حدمي که بگونخواستم

   هزار خار بخوردمدمي تمام نچیگل      دمي مجال صبر نددمي برسی گلبنبه

   دوست درننوردمداري دتيکه من حکا      عمر مرا گو فرونورد زمانه بساط

   بر آهن سردمدمد یبه هرزه باد هوا م   ی به صبورکند ی همحتي آن کسم که نصهر

   نکردمچيبه چشم عشق و ارادت نظر به ه     یم که تا ز چشم برفت تو دانیها  چشمبه

  نشمردم یکه روز هجر تو را خود ز عمر م     در انتظار جمالت بشمردم ی روز منه
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   دوست نبردمچي به هتي که شکایبه دوست   تو باشد ی چنان که خوی که نکردی دشمنچه

   بازنگردمغيفتم به تکنون که انس گر     دميبرم ی از کمند تو اول چو وحش ممن

  گر از وفات بگردم درست شد که نه مردم   نه مرد عشق تو باشد ی را که گفت که سعدتو

  

   و من از خود به درشدمی در درآمداز

   جهان به جهان دگر شدمني کز ایگفت     و من از خود به درشدم ی در درآمداز

   شدمخبر یمن ب و امديصاحب خبر ب     ز دوست دهد ی به راه تا که خبر مگوشم

   برشدموقي و به عديمهرم به جان رس       آفتاب شي شبنم اوفتاده بدم پچون

   و مشتاقتر شدمدميساکن شود بد       اقي مگرم درد اشتنمشي ببگفتم

   به سر شدمی رفتم و چندی به پایچند       اري شي نداد قوت رفتن به پدستم

  همه سمع و بصر شدم تا به سر یاز پا       و گفتنش بشنوم نمي رفتنش ببتا

   ور شدمدهي او ددنيکاول نظر به د     چشم از او چگونه توانم نگاه داشت من

  مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم     زمان کي روز و کي تو ی از وفازارميب

   کمند نظر شدمري اسشتنيمن خو     من دي را خود التفات نبودش به صاو

   عشق بر مسم افتاد و زر شدمريساک     چه زرد کرد ی سرخ تو سعدی رونديگو

  

   بندمی مهرت پادي در قچنان

   سر در کمندمی آهويیکه گو       بندم ی مهرت پادي در قچنان

   سامان بخندمی بر حال بیگه       مي درمان بگری بر درد بیگه

  که پند هوشمندان کار بندم     ی نماند از عشق و گوشی هوشمرا

   عشق بر صحرا فکندمثيحد       بار کي صبر تنگ آمد به مجال

   خواجه پندمی ایمده گر عاقل     مجنونم که دل بردارم از دوست نه

   صورت نبندمنيمعاذاهللا من ا       نقاش چي صورت نبندد هنيچن

   و مستمندمرينه تنها من اس    ها  ها در غمت فرسود و تن  جانچه

   بخت بلندمیاگر بازآمد       ناچار و ناکام ی هم بازآمدتو

   روان دردمندمديبرآسا       من خفته در گور یه آوازم دگر

   ور گزندمی رسانشيگر آسا       تي خاک پای دارم فدایسر



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ١٨٨ 

  پسندم ی بر خود مدادي بنيمن ا     راحت توست ی گر در رنج سعدو

  

   از درم بازآ کت از جان آرزومندمخرامان

   تو خرسندم تو خوشنودم به گفتارداريبه د   از درم بازآ کت از جان آرزومندم خرامان

  وندميمباد آن روز و آن خاطر که من با جز تو پ     دارد وندهاي پی چه خاطرت با هر کساگر

   مانندمافتي ی نخواهیمکن کاندر وفادار   دل ني بدعهد سنگی زهی مانند من جستیکس

   افکندمتي من باشد که جان در پایکجا همتا   اندازد تي در پای خود نعمت قارون کساگر

   جانا که باور دار سوگندمیبه حق دوست   جان ز جانت دوستتر دارم انيز م جانت کبه

   پراکندميی ز هر سوارانيکه من مهر دگر     پراکنده اراني به يی رغبت به هر سومکن

   صبر برکندمخي بنشان که بیدرخت دوست    دمي وصلت اندرده که جام هجر نوششراب

   شد چه سود از دادن پندمرونيچو کار از دست ب  اهم  شد چه نفع از رفتن رروني از جاده بی پاچو

  پدر گو پند کمتر ده که من نااهل فرزندم   گو ادب کم کن که من ناجنس شاگردم معلم

   که بر دامانت نپسندم ی بر دلم گردیپسند   ديگو ی چو گرد افتاده می سعدتي در پی خواربه

  

   عهد مودت نگار دلبندمشکست

  وندمي سست پاري مهر و وفا ديبر      ندم  عهد مودت نگار دلبشکست

   و آخرت کندمايدل از محبت دن    که از محبت دوست زاني عزی خاک پابه

   نپسندمشيمن آن به دشمن خون خوار خو     با من ی به دوستی که تو کردیتطاول

   و عهد و سوگندممانيهنوز بر سر پ     ی و عهد بشکستیدي چه مهر براگر

   پندمدهد یبده به رغم مناصح که م     اده عشق  سرمست جام بی ساقاريب

   فرزندمحساب ی که من بیپدر بگو       عقال حتي نصرمي که پذمي آن نمن

   تو در مردن آرزومندمیکه من به پا     تو سوگند و جان زنده دالن ی خاک پابه

   پابندمچينماند جز سر زلف تو ه       یشاني صنما کز سر پراي بايب

  کجا روم که به زندان عشق دربندم    زي سخن بگرني از ای خنده گفت که سعدبه

  

   با تو نه مرد پنجه بودممن

   آزمودمیافکندم و مرد        با تو نه مرد پنجه بودم من
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   نمودمی دالورزيمن ن       ی دل خاص و عام برددميد

  ربودم ی که حلقه مزهيآن ن         حلقه کارزارم انداخت در

   برنسودمچيشت به هو انگ         خلق بودم ی نماانگشت

   شنودمشتنيکاندر حق خو        بار ني امي دگران نگوبيع

   چه سودمی که نشنواديفر         ادي که برآرم از تو فرگفتم

  کاول به تو چشم برگشودم         ندازي متمي چشم عنااز

   و زودمري دستيمرگ آمدن         تي پای سر برود فداگر

   و دودمديتش به فلک رسآک         چنانم از محبت امروز

  مشتاق تو همچنان که بودم       روز که سر برآرم از خاک وان

  

   بودمشاني وه که چه مشتاق و پریآمد

   بودمجان ی ز برم صورت بیتا برفت     بودم شاني وه که چه مشتاق و پریآمد

   بودمراني اوصاف تو حشهيکه در اند     از ذکر تو خاموش نشاند مي فراموشنه

   بودمالني خار مغهيکه نه در باد     شب کيخفتم  تو در دامن گلزار نیب

  ور نه دور از نظرت کشته هجران بودم     وصال دي مرا دم به دم امکرد ی مزنده

   بودمحاني در چمن الله و راييگو     لي تو در آتش محنت چو خلی توالبه

  همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم     تو آرد دم صبح ی نفسم بوکي مگر تا

   بودمماني و من بر سر پیعهد بشکست   گفت ی مني فراقت همه روز ا از جوریسعد

  

   بودمماني و من بر سر پی بشکستعهد

  شاکر نعمت و پرورده احسان بودم     بودم ماني و من بر سر پی بشکستعهد

  بار بر گردن و سر بر خط فرمان بودم     کند بنده که بر جور تحمل نکند چه

   گلستان بودمیکه سر سبزه و پروا    ه کرد  نشاط آبلی عشقت نه چنان پاخار

  عجب ار قدر نبود آن شب و نادان بودم     هجرانت بدانستم قدر شب وصل روز

   آن روز که در صحبت جانان بودمميگو     پرسند اي درم از حاصل دنی به عقبگر

  به وصالت که نه مستوجب هجران بودم     مي عهد قدی پسندد که فراموش کنکه

   بودمشاني وه که چه مشتاق و پریآمد     دي گوی و سعديی بازآ آن روز کهخرم
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  دمي کان مه دوهفته ندگذرد ی هفته مدو

  دمي از آن تا به خدمتش نرسدميبه جان رس     دمي کان مه دوهفته ندگذرد ی هفته مدو

  دمي و من نبردي ارادت برخي بليخل     عهد مودت شکست و من نشکستم فيحر

  دمي خود که چرا پند دوستان نشنیبه جا     یاقبت بنشاند دوست عی کام دشمنم ابه

  دمي به جان و دل بخربتيهنوز با همه ع     خالف شرط محبت ی بدادچي به همرا

  دمي چو دشمنان برمیز دوستان مجاز   تو گفتم که تا تو دوست گرفتم ی خاک پابه

  دميدرنکش ی که رودمي ندی روچيکه ه   ی از آن زمان که برفتمي تو گوی به روقسم

  دمي که ندی و چون باد بگذرینيمرا بب     تو باشم ی و خواهم که خاک پانمي را ببتو

  دمي خجالت مردم چرا به سر ندویزه     ی از پدمتي که چون دویدي خلق ندانيم

  دمي معامله دانم که طعم صبر چشنيمن ا     ی حالوتش تو ندانکني خوشست ولشکر

  دمي در همه عالم به دوست برنگزچيکه ه  دت  کنم به صدق ارای رواست که دعومرا

  دمي که من نه مرد نباوريشراب انس ب     ی گفته سعدی مطرب مجلس بگوبنال

  

  دمي ندی چون تو به دلبرمن

  دمي ندی طرنيگلبرگ چن       دمي ندی چون تو به دلبرمن

  دمي ندیممکن نبود پر         در آفاق ی تو آدممانند

  دمي ندی صنعت سامردر       ی و چشم بندی بوالعجبنيو

  دمي ندیامکان برابر         تو ماه آسمان را ی روبا

  دمي ندیدر کلبه جوهر         چو لب شکرفشانت یلعل

  دمي ندینظم سخن در         در دورسته دهانت چون

  دمي ندی و مشتردميمه د       را که خرد که من به کرات مه

  دمي ندیدر یچندان که تو م         اني پرده راز پارسانيو

  دمي ندیچون تو به دالور         همه دلبران آفاق مديد

  دمي ندیدر ملت کافر       در اسالم یکن ی که تو میجور

  دمي ندیخور یچندان که تو م       اني غم عشق خوبرویسعد

  دمي ندیمثل تو قلندر         آفاق اني همه صوفدميد
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  نگرم ی وز سر حسرت به قفا مروم یم

  سپرم ی مني ندارم که زمیخبر از پا     نگرم ی وز سر حسرت به قفا مروم یم

   و نه مرد سفرماري ی بدل یکه من ب     دانم ی منيقي و اري ی و بدل ی بروم یم

   دگرمی نکند آب و هوایسازگار     لب توست ی هواري من زنده به تأثخاک

  غلغل اندر ملکوت افتد از آه سحرم     روز کنم ی تو شبی که گر بر سر کووه

  ترم  و از بار فروبستهبندم یبار م     چديپ ی دلم می پا و چونچميپ ی میپا

   جان بدرمرهنيتا به تن در ز غمت پ      اجل باني کنم دست ندارم به گرچه

   باد به گوش تو رساند خبرمنيبعد از ا     خشم تو برد آب من خاک آلود آتش

   آلوده به خون جگرمینيها ب حرف     ی که ز طومار غمم باز کنی نوردهر

   چون قلم بازشکافند سرمنهيتا به س     به زبان آرم اگر یندار که حرف مپین

   ترمیها از سر شاخ زبان برگ سخن     بود ختهي سر زلف تو درآوی هوابه

   که برمشي کنم از دست تو پتيور شکا     باشد تي من بعد شکامي سخن گوگر

  ذرم که به اطراف گلستان گديننگم آ     در دامن دل ختهي تو آوی سوداخار

   خاک تو من دانم کاهل بصرممتيق     روشنم از سرمه خاک در توست بصر

  هم سفر به که نماندست مجال حضرم     چه در کلبه خلوت بودم نور حضور گر

   صنوبر نگرمیشرم دارم که به باال     ی تو در باغ تصور برپای باالسرو

   رکاب تو درم بر سر بههيکه به دل غاش     ستي نی دگر باکی به تن بازکنم جاگر

   کوته نظرمیشرم بادم که همان سعد     سفر از تو جدا خواهم ماند ی به دورگر

  گر به دامن نرسد چنگ قضا و قدرم       مي قدم رفتم و ناچار به سر بازآبه

  به مگسران مالمت ز کنار شکرم   چو مگس کردم و برداشت عدو ی چشمشوخ

   نگرم یسر حسرت به قفا م وز روم یم     نگشتم من بدبخت هنوز ري قفا ساز

  

   از نظرمالتي خی تا تو برفتنرفت

   خبرمی دلیبرفت در همه عالم به ب      از نظرم التي خی تا تو برفتنرفت

  نه صبر و طاقت آنم که از تو درگذرم     نمي بخت و دولت آنم که با تو بنشنه

  که زشت باشد هر روز قبله دگرم     آورد یگري نخواهم به دی از تو رومن



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ١٩٢ 

   اثرمکند یکه پند عالم و عابد نم     عشق تو بر من چنان اثر کردست یبال

  نگرم ی در تو مشي آن همه تشوانيم      آرند شي حشر پواني که به دامتميق

  هزار دشمن اگر بر سرند غم نخورم   جان دوست که چون دوست در برم باشد به

   بصرمشود ی مرهيکه در تأمل او خ       داد توانم ی خوبت نمکري پنشان

  فترمي از آن ضعديکه هر چه در نظر آ     مرا عجب نبود ی اگر نشناسزي نتو

  و گر هزار مالمت رسد به جان و سرم   ی جان و سر که نگردانم از وصال تو روبه

   دگرمکي به کند ی تو بر می رواليخ     یشاني چرا پری که سعدی مگومرا

  

   که در آغوش شاهد شکرمی امشبکي

  گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم    در آغوش شاهد شکرم  که ی امشبکي

   که من سپرماي بال گو بريکجاست ت     ستي نی التماس برآمد هالک باکچو

  بر آفتاب که امشب خوشست با قمرم     صبح چهي آسمان دری نفس اکي ببند

   در نظرمالي خاي برابر من يیتو     ستاره روز اي شب قدرست ني اندانم

   بلبل سحرمشي تشویاگر نبود    لستان و خواب در بستان  گی هواخوشا

   نگرمیگري باشد فردا که دغيدر     نميب ی که امشب تو را همدهي دو دنيبد

  ترم مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه     از وجود فرات دي تشنه برآساروان

  خبرم یکنون که با تو نشستم ز ذوق ب     بودم خبر ی از شوق بدمتيند ی مچو

   ساعتش زبان ببرمني شمع و همريبه غ     ستي ما کس نشي پگانهي که بیو بگسخن

  و گر حجاب شود تا به دامنش بدرم     نخواهد بود رهني پني ما بجز اانيم

  بگو کجا برم آن جان که از غمت ببرم    درد جان نخواهد برد ني از ای سعدیمگو

  

  دارمي صبح بدي دراز به امشب

   اسحارممي تو آرد نسیمگر که بو       دارمي صبح بدي دراز به امشب

  بارم ی همه باران شوق مني ایکه بر و       بارم دهد ی محبت نمخي که بعجب

   بارمیده یاگر به منزل قربت نم       رفت توانم ی آستانه خدمت نماز

   کن دگربارمدي و زنده جاوايب     ی مرا و برگشتی هجر بکشتغي تبه

   به روز آرمی شبزتيکه با وجود عز     دي امنيام در ا  روزها به شب آوردهچه



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ١٩٣ 

  ام که به هجران تو سزاوارم چه کرده     يیگو ی جرم رفت که با ما سخن نمچه

   طلبکارمتي مهریهنوز با همه ب       مي دعاگوتي با همه بدعهدهنوز

  مگر اجل که ببندد زبان گفتارم     هاتي عشق تو بس کنم هتي از حکامن

   طومارمدي رسانيبه سر نرفت و به پا     ق  قصه هجران و داستان فراهنوز

   رسد نپندارماني عشق به پاثيحد     ی سعدی ماجرا کنني تو عمر در ااگر

   تمام بود مطلع بر اسرارمیکي   مگر به حضرت دوست مي دوست نگوثيحد

  

   که دل از مهر دوست بردارممي آن نمن

  به جان رسد کارم دشمن نهيو گر ز ک     که دل از مهر دوست بردارم مي آن نمن

   رفتارمینه احتمال نشستن نه پا     رفتنم از خاک آستانه دوست ی رونه

   که من گرفتارمقاني رفديسفر کن     ستي بند مهر کسی روم که دلم پاکجا

  دارمي که من از ضعف ناپدکند ینم     او به چشم ارادت نظر به جانب ما نه

  محبت ز دست نگذارم قي طرنيمن ا       ی و طعنه زنی هزار تعنت کناگر

  وارمي که نقش دقتيدرست شد به حق     لي به منظر خوبان اگر نباشد ممرا

  اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم    که با ما به صلح باشد دوست هي آن قضدر

   گو به انکارمنديهمه جهان به درآ     ی سعدکند ی تو اقرار می عشق روبه

   دهد به اقرارم ی گواهدهيب دکه آ       کردن ی توانمت انکار دوستکجا

  

   تماشا دارمی تو که پروای بني امنم

  کافرم گر دل باغ و سر صحرا دارم     تماشا دارم ی تو که پروای بني امنم

   دارماراي تو و ی نگرم بنياحيدر ر     دي تو و شرمم نای گلستان گذرم ببر

  را دارم رخ الله حمیکه نه سودا      ام فتهي نه بر ناله مرغان چمن شکه

   چه تمنا دارمنيبه رخ الله و نسر     تو چون بلبل مستم واله ی گل روبر

   فرق سر آن جا دارمی نهیهر کجا پا     نبود دست من و دامن تو قي چه الگر

   دارمپايور به آتشکده زلف تو چل   تو محراب منست ی به مسجد روم ابروگر

   که چه سودا دارمني بتو من خام طمع     وصال تو بسوخت ی از پختن سودادلم

   دارمباي شکري به چه تدبدايدل ش     فرادست کنم شهي به چه اندني مسکعقل
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   که دست از دو جهان وادارمريدست من گ     من دار که چشم از همگان دردوزم سر

   غم فردا دارمنميمن که امروز چن     تري نفس از هشت بهشت اولکي توام با

  که به صورت نسب از آدم و حوا دارم      توام  زی خوان که به معنشتنمي خویسعد

  

   در سر خمار دارمني از شراب دوشباز

  وز باغ وصل جانان گل در کنار دارم     در سر خمار دارم ني از شراب دوشباز

   دارماري ی مکن که در سر سودابميع     ی اگر به سودا برهم زنم جهانسرمست

   کز توبه عار دارميی نوامطرب بزن     کز زهد توبه کردم ی جاماري بیساق

   بر دل غبار دارمیکز خاکدان هست     را سر در وجود من ده یستي نالبيس

  کاندر سراچه دل نقش و نگار دارم     نقش و نگار ظاهر رتي به آب غشستم

   چون خود هزار دارمیمجروح لن تران       تمنا ی طور عشقم در وادیموس

   بهر نثار دارمی جانميزآ که نبا   و در رکابت دل رفت و صبر و دانش یرفت

   استوار دارمی پاکنيام ول سرگشته     پرگاروار گردت ی به سر دوانچندم

  عقل از کجا و دل کو تا برقرار دارم       ردي تا دل قرار گدي تمام بایعقل

  تا بامداد محشر در سر خمار دارم   ی عشقت در کام جان سعدختي که ری مزان

  

   دارماري به ی دسترسنه

  نه طاقت انتظار دارم         دارم اري به یدسترس نه

  از گردش روزگار دارم       دي جور که از تو بر من آهر

   دل و گر هزار دارمکيگر          نهي دل غم تو کنم خزدر

   دارمادگارياز زلف تو        کي باری خسته دلم چو مونيا

  اندوه زمانه خوار دارم         باشم دهي کانده تو کشمن

   لب و کنار دارمديو ام       از تو غرقم  دهي آب دو ددر

   شمار دارمیمن با تو بس       بود ني همی و تن زدی برددل

  من با دو لب تو کار دارم          ی به سعدیده ی همدشنام

  

   گناه دارمی اگر نظر حرامست بسمن



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ١٩٥ 

   که نظر نگاه دارمتوانم یچه کنم نم     گناه دارم ی اگر نظر حرامست بسمن

  نه قرار زخم خوردن نه مجال آه دارم   من که ضرورتست بردن  برستي از کسستم

   دارمزگاهي نه گرستادنينه مقام ا     رخت بستن بي فراغت نشستن نه شکنه

   پناه دارمی دگرزميگر ینه اگر هم     کند به رحمت ی نظرنمينش ی اگر همنه

   دارمچو به ترک سر بگفتم چه غم از کاله     ی نامکي و صالح نی از قبول عامبسم

   چو تو پادشاه دارميیچه مرا به از گدا     جانت سر بنده و آستانت ی من فداتن

  نه مروتست اگر من نظر تباه دارم     قدم صالح باشد ی شگرفني تو را بدچو

   و نه مهر ماه دارمديکه دگر نه عشق خورش   برآمد یا  رب امشب که ستارهاي شبست چه

   دارماهي صباح روشن ز شب سنيه من اک     يی دردمندان گله از شب جداديمکن

   گناه دارمني که من ای بردکيتو گمان ن   ی سعدشي گنهست پدني خوب دی نه روکه

  

  برم ی جفا کز دست جانان مدارم ی دوست ممن

  برم ی مزاني افتان و خی ولدارم یطاقت نم   برم ی جفا کز دست جانان مدارم ی دوست ممن

  برم ی که من از دست او جان میتا تو نپندار   او ی در پا تا افکنمبرم ی دست او جان ماز

  برم ی مباني او سر در گرداديهر لحظه از ب   آن نگار سنگ دل باني سر برآورد از گرتا

  برم یام ناچار فرمان م  به قهرم گو بران طوعا و کرها بندهی به لطفم گو بخوان خواهیخواه

  برم ی نه ره به درمان مشود یه درد ساکن من   ام وانهي درد عاشقان صبرست و من ددرمان

  برم ی من بار هجران میبر یتو بار جانان م    ساربان آهسته رو با ناتوانان صبر کن یا

  برم ی که در آغوش بود اکنون به دندان میدست     شکرت نکردم الجرم تي روزگار عافیا

  برم ی ماني به پای روز اویحاال به عشق رو   ی آورم در عمر خود با او شباني به پاگفتم

  برم ی به قاآن مرغوياز دست آن ترک خطا    چرا ی دگربار از وطن عزم سفر کردیسعد

   برم یگل آورند از بوستان من گل به بستان م   قدر او ی خود ندانم وصف او گفتن سزامن

  

  نگرم ی به رخسار چو ماهت صنما مگر

  نگرم یثر لطف خدا م اقتيبه حق     نگرم ی به رخسار چو ماهت صنما مگر

  نگرم یهر زمان صد رهت اندر سر و پا م      ی اثرابدي تو بی ز رودهي مگر دتا

  نگرم ی به وفا متيمن به خاک کف پا     ینگر ی به جفا مني به حال من مسکتو
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  نگرم یتو کجا و من سرگشته کجا م     في ضعني تو و من ذره مسکیآفتاب

  نگرم ی سواد سر زلفت به خطا مدر     اتي زلفت ظلماتست و لبت آب حسر

  نگرم ی سر زلفت به خطا منيگر به چ     رخ ترک تو باز نادي چشم مبیهندو

  نگرم ی وز سر حسرت به قفا مروم یم     وار ی سعدی عشق تو درازست ولراه

  

  رمي که دل از تو برنگرمي خدا اگر بمبه

  رميپذ ی که دوا نم از سربمي طبیبرو ا     رمي که دل از تو برنگرمي خدا اگر بمبه

  رمي و نقشت بنشست در ضمیتو بخاست     و خوبان ی بنشستمفاني عمر با حرهمه

  رمي و ز دوست ناگزرستي گزشتنيکه ز خو     پندم که به کار درنبندم مي حکی امده

  رمي به تزند ی که که منميبگذار تا بب   کاني پدي که به جان رسشمي سپر ز پی ابرو

  رمي به سفر که من اسقاني رفی اديبرو      اغ بوستانم  نشاط دوستانم نه فرنه

  رمينظ ی که به حسن بيیبه زبان خود بگو     را شتني حرکات خویني در آب اگر ببتو

  رميام دوش و نه مردم از نف که نه من غنوده   ی و کامرانشي و به عیاساي به خواب خوش بتو

  رمي فقدنتينگر که به د توای کن اینظر     ناتوان را ري توانگران ببخشند فقنه

  رمي عبحي مردم به رواشيکه خوشست ع     جانت ی تن من فدای چو عود سوزاگرم

  رمي نمیکش ی مردان چو تو مینه به خاک پا   نبرد ز دست من جان ی که سعدیا  تو گفتهنه

  

  رمي من ز محبتت بمگر

  رمي بگامتتيدامن به ق         رمي من ز محبتت بمگر

  رميوز صحبت دوست ناگز       ترسي و آخرت گزيی دناز

  رميپذ یدرمان دگر نم         دردمندان شي مرهم ریا

  رميدر هر دو جهان من آن فق       کس که بجز تو کس ندارد آن

  رمي که پکنم یمن توبه نم       ی محتسب از جوان چه خواهیا

  رمي و گو بزن به تبوسم یم         روز کمان ابروانش کي

  رمي لطافت تو می پادر         ی بوني باد بهار عنبریا

  رمي اسنيگو من به فالن زم       رازي به خاک شیگذر ی مچون

  رميپهلو نه خوشست بر حر       دوست ی که بروم ی خواب نمدر
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   رمي از ضمی و نرفتیرفت         ی مونس روزگار سعدیا

  

  رمي طمع نکنم کز تو کام برگني امن

  رميور و گام برگ از دنمتيمگر بب     رمي طمع نکنم کز تو کام برگني امن

  رمي دام برگشي همه تشوني اانيم     به مراد یا  نبندم که دانهالي خني امن

  رمي کفش غالم برگیو گر نخواه       ی گرم قبول کنی به غالمام ستاده

  رمي مقام برگني که دل زستي نزيگر     و گر ظالم ی ز دست تو گر منصفمرا

  رميندانم کدام برگکه بر دلست      فراق ی و بارهاشاني پری فکرهاز

  رمي که ره انتقام برگميمن آن ن      ی و طعنه زنی هزار تعنت کنگرم

  رميو گر مجال نباشد که کام برگ       جواز نباشد به بارگاه قبول گرم

   رمياگر حالل نباشد حرام برگ     از دهنت ی که بوسزمي قدر نگرني ااز

  

  پردازم ی نمشي تو با مصلحت خواز

   و در پروازمسوزم یهمچو پروانه که م     پردازم ی نمشي تو با مصلحت خواز

   بازمیابي و نيی بجواريور نه بس     ی دلم امروز بجويی که بجوی توانگر

   بنشاند آزمحوني چنان تشنه که جاي      کند ري سی چنان معتقدم کم نظرنه

   بزن و بنوازمیتو به هر ضرب که خواه     شي و ارادت در پمي چنگم سر تسلهمچو

  زر نابم که همان باشم اگر بگدازم     ی آرروني صد ره و بمي به آتش بررگ

   که خالف آغازمدياي جرم ننياز من ا     ی که به سنگم بزنی تو آن جور پسندگر

   بازمزاني عزی که در پاستيزيسر نه چ      چه کنم دياي از دست نقمي الیخدمت

   بکند غمازمتيحکا چه ني زشتريب     و مست وانهي و عاشق و دمي خراباتمن

  که همه شب در چشمست به فکرت بازم      بي بگفتم به طبوانهي دل دیماجرا

  درد عشقست ندانم که چه درمان سازم    ی سعدی که تو دارتي نوع شکاني از اگفت

  

  اندازم ی بر تو نماني از مدعنظر

  بازم ی که من با تو نظر منديتا نگو       اندازم ی بر تو نماني از مدعنظر

   حسود انبازمقانيکه نباشند رف      یدي در همه عالم صکندم ی مرزوآ
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   به زبان آوازمیديور نه از دل نرس       پنهان فراقم ز تحمل بگذشت درد

   از خلق جهان چون بازمی بردوختدهيد     به دام سر زلف مي کبوتر بگرفتچون

  دازمان یدست واپوش که من پنجه نم     برد ناني دل مسکی سرانگشت بخواهبه

   به درافتد رازمی پرده که گفتنيکه از ا     نماند چي آهنگ بگردان که دگر همطرب

  رازمي از شرود یکه به آفاق نظر م   عهد چو من در غم دوست ني در ادي ننالکس

   که به خود پردازم ديگفتم از دوست نشا     ی باز خود آی نفسی گفتند که سعدچند

  

  زم تو جان اندای آن روز که در پاخنک

  عقل در دمدمه خلق جهان اندازم     تو جان اندازم ی آن روز که در پاخنک

   و جوان اندازمرينامت اندر دهن پ     حسن تو بر عالم و جاهل خوانم نامه

   ناوک دلدوز نهان اندازمني ایتا ک     پرده جان سوز پس پرده زنم ني ای کتا

   اندازماني به میلي را به طفشتنيخو     غمت را چو شود مجلس گرم دردنوشان

   اندازماني تو در راه بميسنگ تعظ     دي وصف جمالت گویخبر ی نه هر بتا

   دل در خم چوگان زبان اندازمیگو     ابمي تو جوالن ی محاکاداني به مگر

   خود را سر از آن اندازمیچون قلم هست     ستي را به سرانگشت قبولت ره نگردنان

   زنان اندازم کي که لبمستيحق عل     ني کن و جان دادن مشتاقان بی سعدادي

  

  سوزم ی که در عشق چنان موه

  سوزم ی شعله جهان مکيکه به        سوزم ی که در عشق چنان موه

  سوزم یدم به دم شعله زنان م       اري رخ شاهد شي وش پشمع

  سوزم یکه من از عشق فالن م       گفت ارمي ی گر چه نمسوختم

  سوزم ی بر که به جان میقتشف       گردم ی کن که به سر میرحمت

  سوزم یمن گنه کارم از آن م       مي همه در ناز و نعاراني تو با

   سوزم یکس نداند که نهان م         ناله مکن گر نکنم ايسعد

  

  زمي در زلف تو آويیداي روز به شکي

  زمي صد شور برانگنتيريزان دو لب ش     زمي در زلف تو آويیداي روز به شکي
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  زمي جان در قدمت ریور راه وفا دار     سر نکي من و انکي ای قصد جفا دارگر

  زميمن بعد بدان شرطم کز توبه بپره     کز عشق تو باطل شد زمي توبه و پرهبس

  زميب ی مدهي فای بيیخاک سر هر کو     در خاک درت گم شد نمي دل مسکميس

  زمي نظر تريتا بر دف عشق آمد ت     دشمن به دفم برزد يی شهر به رسوادر

  زمي چون خسرو پرونيريفرهاد لب ش     عامر ی بنسي چون قیلي رخ لونمجن

  زمي و برخنميفرمان برمت جانا بنش     زي از سر جان برخاي ني به غمم بنشیگفت

  زميور با تو بود دوزخ در سلسله آو     نمي تو بود جنت بر کنگره ننشی بگر

  زميامي نري غ شد باگانهيچون دوست      گنجد ی در شعر نمی تو گر سعدادي با

  

   تو باشمداري که باشم که خرهيما ی بمن

   تو باشماري من و من اري باشد که تو فيح     تو باشم داري که باشم که خرهيما ی بمن

   ندارم که به مقدار تو باشمهيکه من آن ما     ی به سر وقت من آری لطفهي مگر ساتو

   و من خار تو باشمی گل من باشکه تو هرگز    بر تو نبندم که من از خود نپسندم شتنيخو

  که من آن وقع ندارم که گرفتار تو باشم    نکردم که کمندت به من افتد شهي اندهرگز

   خور و غمخوار تو باشمیمگر آن وقت که شاد     ی اندر همه عالم نشناسم غم و شادهرگز

  م زنهار تو باشهيمگر آن وقت که در سا     تي نتوان کرد به کوباني از دست رقگذر

   که من حامل اوزار تو باشمامرزيگو ب      ردي بگتي به گناهی خداوند تعالگر

   تو باشمداريچون نباشند که من عاشق د     قبله خوبان ی عاشق گفتار من امردمان

   که سزاوار تو باشمیمگرم هم تو ببخش     آنم که تو را خوانم و دانم ستهي چه شامن

   که طلبکار تو باشمرمي راه بمنيتا در ا      چه دانم که به وصلت نرسم بازنگردمگر

  همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم     ی که در آن عالم عقباي عالم دنني در انه

   که تو فخر من و من عار تو باشم ديکه نشا     ی اگرش تو نپسندی بادا تن سعدخاک

  

   تو باشمی در آرزورمي آن نفس که بمدر

   تو باشمی دهم جان که خاک کوديبدان ام    تو باشم  ی در آرزورمي آن نفس که بمدر

   تو باشمی به جست و جوزمي تو خیبه گفت و گو   که سر ز خاک برآرم امتي وقت صبح قبه

   تو باشمی تو دارم غالم روینظر به سو     شاهدان دو عالم ندي که درآی مجمعبه
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   تو باشمیمو یز خواب عاقبت آگه به بو     خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم به

   تو باشمی دوان به سوميجمال حور نجو     مي گل بهشت نبومي روضه نگوثيحد

   تو باشمیمرا به باده چه حاجت که مست رو     رضوان ی بهشت ننوشم ز دست ساقیم

   تو باشم ی به سوايو گر خالف کنم سعد     سهلست با وجود تو رفتن هي بادهزار

  

   کشماري فراق اي زمانه خورم غم

   که ندارم کدام بار کشمیبه طاقت       کشم اري فراق ايزمانه خورم  غم

   در کنار کشمشي که به شوخینه قدرت     که توانم کناره جستن از او ی قوتنه

   عقل که در دامن قرار کشمینه پا     عقل برم ني دست صبر که در آستنه

  کشم دوست زنم گر نه مردوار یجفا     ستي نی مردرگشتي دوستان به جفا سز

   کشماريچرا صبور نباشم که جور      جور عدو دي کشی به صبورتوان ی مچو

  ضرورتست که درد سر خمار کشم     وصل ی ز جام صافی خورده ساقشراب

   خار کشم شي پشي سعددهي دنهيکم     دي تو گر در چمن به دست آی چو رویگل

  

   جهد بکردم که سر عشق بپوشمهزار

   که نجوشمسرمينبود بر سر آتش م    شم  جهد بکردم که سر عشق بپوهزار

   نه صبر ماند و نه هوشمدمي تو بدليشما   هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم به

   به گوشمتستي مردم حکاحتيدگر نص     ز دهانت به گوش جان من آمد یتيحکا

   از تو بپوشمدهيکه من قرار ندارم که د     ی و فتنه بازنشانی بپوشی تو رومگر

   به دربرند به دوشممي درآیکه گر به پا     مياي دل آن به که در سماع نهدي رممن

   خواب نکردست از انتظار تو دوشمدهيکه د     به صلح من امروز در کنار من امشب ايب

   نفروشمی به عالميیکه از وجود تو مو     و من هنوز بر آنم ی بدادچي به همرا

  رست مالمت کند چو من بخروشمکه تند   کنم ز دست جراحت تي زخم خورده حکابه

  وشمينن ی گفتن چو پند مدهيسخن چه فا   عشق رها کن قي طری که سعدی مگومرا

   به قدر وسع بکوشم ابميو گر مراد ن     رفتن به از نشستن باطل هي راه بادبه

  

   فراق دوستان بس که نشست بر دلمبار
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   محملمرياقه به ز نرود ی و نمروم یم     فراق دوستان بس که نشست بر دلم بار

  بار دلست همچنان ور به هزار منزلم     ی شتر چون برسد به منزلفکندي ببار

   سالسلمی وز طرفیکش ی تو میکز طرف   صبر کن و سبک مرو یکش ی که مهار میا

   مشکلمستيا  و دل ز پس واقعهشيراه ز پ       هوا دهي جفا پرده دردهيبارکش

   مقابلمی در نظریبي چه به شخص غاگر     شود ی را بعد حجاب کمي قدمعرفت

   نگسلمديتا نرسم ز دامنت دست ام     جهد و آرزو تي غايی قصد من توآخر

   در رگ و در مفاصلمیا چون برود که رفته     تو از زبان من فکر تو از جنان من ذکر

  مفتکر توام چنان کز همه خلق غافلم     بمي غازي توام چنان کز همه چمشتغل

   باطلمدي امخي چه بر دهد بیور نکن     کشته صبر من ورق  کندی کنی نظرگر

   سرشته در گلمی ز دلم به دررود خویک     ی بلیده ی ترک نماي عشق سعدسنت

  چاره کار عشق را با همه عقل جاهلم     درد شوق را با همه علم عاجزم یدارو

  

   کس نگذشت بر دلمی تو به خاطر منتا

   در جهان تا ز تو مهر بگسلمستيمثل تو ک      کس نگذشت بر دلمی تو به خاطر منتا

   از گلمدي بود هر چه بروی دوستیدارو    ی چو به آخرت روم رفته به داغ دوستمن

   و همچنان بود مهر تو در مفاصلمزمير     و همچنان رود نام تو بر زبان من رميم

  م چه حاصلی اگر به خود ره ندهیبا همه سع   عمر صرف شد در طلب وصال تو حاصل

  گر نکند معاونت دور زمان مقبلم     دل ی به دست آرزو در طلب هواباد

   با همه نقص فاضلمیکن یور تو قبول م       یمتي و قی هنری بمي نی بندگقيال

  کس نکند مطالبت زان که غالم قاتلم    به باطلم ی تو را به خون من ور بکشمثل

  ن برد باد صبا به ساحلمگر بود استخوا   آب گرفت و غرق شد اني من که در میکشت

   گرفته در دلمخي بی صنوبرنرود یم     ی برفت و بوستان از نظرم به جملگسرو

   وز تو هنوز غافلمرود ی مادي همه نيا     من کجا رسد در طلب وصال تو فکرت

   که عاقلم ی ظن نبرشتنيتا تو دگر به خو     کند ی غارت عقل ماي عشق سعدلشکر

  

   مبارکست فالمامروز

  کافتاد نظر بر آن جمالم         مبارکست فالم زامرو
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  کاختر به درآمد از وبالم         آسمان را ی خداالحمد

  المي خدهد ی عشوه هماي        دينما ی مگر که مخوابست

   سالمچي گل نشکفت هنيو        روزم چي بخت نبود هنيکا

   آن چه نخواست بدسگالمديد       آن چه دل خواست دمي بدامروز

   کرد حالمريرو باز به خ       ی باز کردیو که تو راکنون

  چون بدر تمام شد هاللم         امي چه توقعست از اگريد

   ماللمشتنيبگرفت ز خو         تي رواقي کز اشتیبازآ

   وصالمدهد یدل باز نم         از فراق چونانک ام آزرده

   زاللمرود یدر حلق نم         که بردم ی تشنگتي غاوز

  الميچون چاره نماند و احت         آمدم باز تي به روچارهيب

  وز دست تو هم بر تو نالم        رمي جور تو هم در تو گاز

   خلق عالم یسهلست جفا       ی دوست موافقست سعدچون

  

  شتنمي از خوخبر ی خبر دارم از او بتا

   که منمديايبا وجودش ز من آواز ن     شتنمي از خوخبر ی خبر دارم از او بتا

  رهنمي پنيکه وجودم همه او گشت و من ا     شوق تي غا دم به دم ازبدرم ی مرهنيپ

   از او برنکنمدهي که من ددهيبرکنم د   ی همه سودا مکن و جنگ مجوني ابي رقیا

   از سخنماسيدشمن و دوست بدانند ق     ستيا  که مرا واقعهمي گرفتم که نگوخود

  که نه من در غمش افسانه آن انجمنم     ی همه شهر فراهم ننشست انجمندر

  من نه آنم که توانم که از او برشکنم   از من و از رنج دلم باک نداشت برشکست

   کفنمیابي سوخته یخاک اگر بازکن    در گور ني سوز رود با من مسکني همگر

  که به فتراک تو به زان که بود بر بدنم   ستي نی من و سر باکنکي ایا  به خون تشنهگر

   تو نه مردم که زنمیگر بگردم ز وفا     زندي و زن گر به جفا کردن من برخمرد

  من گر از دست تو باشد مژه بر هم نزنم     ري از تزندي عقلست که مردم بگرشرط

   به جهان درفکنمی آنست که شورميب       نتيري به گفتار درآمد دهن شتا

   قدر بس که رود نام لبت بر دهنمنيا     و دهانت ز کجا تا به کجا ی سعدلب
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  کنم ی چشم حسود ممکن ی که بر تو مچشم

   بخت روشنمدهيشکر خدا که باز شد د     کنم ی چشم حسود مکنم ی که بر تو مچشم

   منمني با تو نشسته کاشود ی نمنيباورم ا     کنم ی گمان نبد با تو که دوستني اهرگزم

   دوست به رغم دشمنمکند ی همه لطف منيکا   ني برفکن دشمن و دوست گو ببمهي خدامن

   محله گو مرا توبه مده که بشکنمريپ    را وعظ مگو که نشنوم  شهر گو معالم

   در تنمستي تا رمقزنم ینعره شوق م     او دگر مرو ی به خنجرم کز پی بزنگر

   بود آن که ز دوست برکنمی دلهيسخت س   بود کز غم دوست توبه کن یحتي نه نصنيا

  زنم ی دروغ م الفی همه ذکر دوستنيکا   همه عمر بشکنم عهد تو پس درست شد گر

   بزد پاک بسوخت خرمنمیعشق تو آتش     ی و دانشی بود و دلی سالمتني از اشميپ

  فکنمي برکشم وز تو سپر بغيبا همه ت    اگر به قصد من جمع شوند و متفق یشهر

   مهر گرفته دامنمکند یدست رها نم     بر من و روزگار من ني آستی فشانچند

   زنم زنمی تو گر نفسیمن به خالف را    ی تو حاکمی ور نروی به مراد من روگر

   و من منميی گر تو تواني منيخون برود در ا   رود ی مشي و پی سعدخورد ی مشي همه ننيا

  

  زنم ی برکشد که محبان همغي تگر

   که الف محبت زند منمیاول کس       زنم ی برکشد که محبان همغي تگر

   درافکنمشين که به پاگو سر قبول ک     ستي نغي دار اگرت سر دری پانديگو

  اکنمي بحتي آن که گوش نصترياول     ستي دوست نی بستنم از رودهي دامکان

   جو که بسوزند خرمنمميبر من به ن     صحبت خوبان که آتشست اند آورده

  منمي نشدياي نادي او که ديدر ق     که چنانم خوش اوفتاد رکمي مرغ زمن

   برود تا به دامنمني آسترميبرگ     آب چشم شي در دلم که گر از پستيدرد

   تنماي ستيالي جامه خري که زینيب     به درکنم از شخص ناتوان رهني پگر

   که دل از دوست برکنمدهد یچون دل نم       دشمنان ی احتمال جفاهاشرطست

  زنم ی و نعره مخورم ی درد مچارهيب     نبوده را چه تفاوت کند که من یدرد

  ژنمي که در چاه بثي حدنيمن دانم ا       شب دراز دياي ندي تخت جم پدبر

  مشکل توانم و نتوانم که نشکنم      مکن از عشق توبه کن اي سعدنديگو

  



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ٢٠٤ 

   که من دانماري دوست که من دارم وان آن

   دارد دور از لب و دندانمی دهننيريش    که من دانم اري دوست که من دارم وان آن

  و بنشانم گل بر سرش افشانم نميبنش     نکند با من کان شاخ صنوبر را ني ابخت

  شانميمجموع چه غم دارد از من که پر      يیباي مجموعه زتي دالرای رویا

  مانم ی نمچي خود هآرم ی تو ماديچون      ماند از طرح وجود من ی که نقشابيدر

   من بنده فرمانميیحکم آن چه تو فرما     نالم ی وز هجر نمچميپ ی وصل نمبا

  ابانميعشق تو بگرداند در کوه و ب   ه چون مجنون  کمستي بیلي خوبتر از لیا

   بگردانمی گر روزارمي تو بیاز رو   به من آرند ی دشمن گر روني پشت زمکي

  رانميوز ذوق تو مدهوشم در وصف تو ح     دام تو محبوسم در دست تو مغلوبم در

   تو نتوانمی همه صبرم هست وز رونيبا ا     در گل تي ز پيی ز غمت بر دل پایدست

   از ناله پنهانمخسبند یعشاق نم     طرفه که در عالم ني ونالم ی همهي خفدر

   ز آتش من سوخته تر ز آنمیتو گرمتر     رديگ ی که چه گرم آتش در سوخته مینيب

   من زنده به جانانم ديگر جان برود شا     سودا ني جان در سر ای مکن سعدنديگو

  

   که من وصف جمالش دانمستي نه روآن

  رانمي پرس که من حی از دگرثي حدنيا     که من وصف جمالش دانم ستي نه روآن

  خوانم ی نقش که من منيهمه خوانند نه ا     نميب ی صنع که من مني نه انندي بهمه

   که من واصل و سرگردانمنستيعجب ا   که سرگشته بود طالب دوست ستي عجب نآن

   سرو روان بنشانمی ایگر اجازت ده    در باغ نشانند و تو را بر سر و چشم سرو

   بستانمني سالست که من بلبل اريد   ستي نی من بر گل رخسار تو امروزعشق

  کانمي رفتن به سر پيیگر بفرما     محبت نروم ماني سرت کز سر پبه

   جانمدياي بازنني به از ایکه به کار       تا جان برود در طلب جانانم باش

   که من نتوانمیاز دوست مفرماصبرم      زي عزاري ی بشنوم ای که کنحتي نصهر

  مانم ی طبع عجب میمن خود از مردم ب     ديآ ی از طبع هوسناک منت معجب

   آنميی هر چه تو گومي نچيمن به خود ه     ی که بود در همه عالم سعدی بودگفته

   طانمي شیور به تازانه قهرم بزن       ملکم ی قبولم بنوازفي به تشرگر
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   از تو بستانم که انصافی دستم رسد روزاگر

   برافشانمی دستی را شبی عهد ماضیقضا   که انصاف از تو بستانم ی دستم رسد روزاگر

   کرد و من صبر از تو نتوانمیتو صبر از من توان   فراق افتد ی که گر روزدارم ی دوست مچنانت

  م فتانی بر آن باالافتد ی مدهيدگر ره د   که چشم از فتنه بر هم نه ديگو ی صد بار مدلم

   سرو ننشانمگري که دديو گر نه باغبان گو   یني سرو بنششي که پدي را در بوستان باتو

  النميخالف من که بگرفته است دامن در مغ     يی به اقصایاري سفر کردند هر قانميرف

  دانم ی را پنجه افکندم که درمانش نمیکس     نميب ی نمانشي درافتادم که پايیاي دربه

  مانمي سست پقي رفی از سختزميکه گر بگر     ديبا ی صبر منکي ولديآ ی سخت مفراقم

  رانمي که روز وصل حیپرس یشب هجرم چه م   يی و تنهایکي به تاری دوش چون بودمپرسم

   آواز پنهانمديبه گوش هر که در عالم رس     مگر دردم نهان ماند نالم ی آهسته مشبان

   به زندانموسفي که با خواهم ی نمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت من آزادیدم

   از گلستانم ی به معنديآ یهنوز آواز م   آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت من

  

   و مونس جانمشي مرهم ریا

   به مفارقت مرنجانمنيچند       و مونس جانم شي مرهم ریا

  شانمي خاطر پرتيجمع       راحت اندرون مجروحم یا

  بانميتا دست بدارد از گر        بدار دستش از دامن نديگو

   به زندانمبرد ی تو می رویب       خواند ی کس که مرا به باغ مآن

  دانم ی تو ره به در نمشيوز پ       شتي پبرم ی طرفه که ره نمنيو

   که سلطانمنيروز دگرم بب       قبولم کن ی روز به بندگکي

   از گلستانمیمشغول بکرد         ی گلبن بوستان روحانیا

   برفت سرو بستانمادياز        دميو قامتت د روز که سرزان

   مرجانموفتادي بدهيوز د       آمد ثي در دورسته در حدآن

  بارش بکشم که صبر نتوانم       ی صبور باش از او سعدنديگو

  تا بر سر مونس دل افشانم        ی بودني کاش که جان در آستیا

  

  رانمي که در منظر تو حبس
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  دانم ی را صفت نمصورتت       رانمي که در منظر تو حبس

  که من از عشق توبه نتوانم         دي مالمتم مکنانيپارسا

   وصل جانانمديمن به ام     به جسم و جان زندست یني که بهر

  فشانميکه به معشوق برن       جان تي بقني ادي چه کار آبه

   برنگردانمريمن به شمش       ی تو از من عنان بگردانگر

   فرمانمعي مطینور برا         درگاهم مي مقی بخوانگر

   به لب رسد جانمیور ز سخت         مي نه آنم که سست بازآمن

  خوانم یچاره من دعاست م        ی و گر نکنی اجابت کنگر

  وانمي آب حديگر به دست آ       باشد صعوبت ظلمات سهل

   بند احسانمیچه کنم پا        ی سعدی آخر جفا بری کتا

   مردانمی خاک پاميمن ک       مردان تحملست و سکون کار

  

   به زبانمدي آن که برآی عشق تو بسخن

   از حال نهانمدهد یرنگ رخساره خبر م     به زبانم دي آن که برآی عشق تو بسخن

  انمي چه حاجت به بانستي که عميبازگو       حالم یشاني که بنالم ز پرمي گوگاه

  و جهانم تو شغلست و فراغ از دداريکه به د     نبرد گوشه خاطر ی و عقبيی از دنچميه

   برانمشي ز در خویني ببريبه در غ     گدا را ني من مسکی چنانست که روگر

   که خود را ز کمندت برهانمشهينه در اند     آنم که روان بر تو فشانم شهي در اندمن

   از عشق تو فرهاد زمانمیوانگيکه به د    به من کن زي نی نظری زماننيري تو شگر

   چاره ندانمني که جز ایدل نهادم به صبور    قربت  مرا طاقت غربت نه تو را خاطرنه

  که به جانان نرسم تا نرسد کار به جانم     تو گرفتم قي همان روز بگفتم که طرمن

   در بچکانمی باز به من کن که بسینگه     لب لعلت ادي چکانست به دهي از ددرم

   نرسانم اني پا رسدم عمر و بهانيکه به پا     دمي که نگه کردم و ددمي برمهي از نسخن

  

   دست دهد هزار جانمگر

   مبارکت فشانمیدر پا         دست دهد هزار جانم گر

  انگار که خاک آستانم       دوست ی به سرم گذر کن اآخر
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   مرانمشتنيسهلست ز خو        ی حکم که بر سرم برانهر

   دانمشيمن عادت بخت خو       ی خود سر وصل ما ندارتو

  انمي دهد به آشفيرتش       ی که چون تو شاهبازهاتيه

   روشنت نشانمدهيبر د       کي خانه محقرست و تارگر

   از روانمدي برآاديفر         ندي نام تو بر سرم بگوگر

  رسانم ی به فلک نمیزار       تي که در فراق روستي نشب

  عهد تو شکست و من همانم       مي نه من و تو دوست بودآخر

  وانم استخزدياال که بر         زمي مهره مهر تو نرمن

  اال به فراق جسم و جانم         مي ترک وصال تو نگومن

  ملک عرب و عجم ستانم         یلي لی اگر بهامجنونم

  من بنده خسرو زمانم       قي به تحقيی زمان تونيريش

   اکابر جهانمیموال       دي که ورا رسد که گویشاه

   من آسمانمني تو زمديگو         آسمان را عشي رفوانيا

  مگذار که بشنود فغانم        ارد  که ستم روا ندیدان

   آخرالزمانمیمن سعد       بود شتني کس به زمان خوهر

  

  فشانم ی تا نقره باشد ممرا

  ستانم یتو را تا بوسه باشد م         فشانم ی تا نقره باشد ممرا

   ساعت اندر بوستانمنيبه نقد ا       برندم ی گر فردا به زندان مو

   از جهانمیم دل تو بودکه کا       دي بگذار تا بر من سر آجهان

   باغبانمدي نگویزياگر چ       باغ ني گل باشد در ایها  دامنچه

  انمي فتد در آشیمرغيکه س       وني از بخت همادانستم ینم

   تا شرح آن هم بر تو خوانمايب       در شهر ما را ی عشق آموختتو

   زبانمی در حضورت بکنيول       دارم از دست تو در دل ها سخن

   ندانمی و مستوریکه من مست      اند دشمن و دوست  تا بدميبگو

  اگر تو سنگ دل من مهربانم       برداشت شي مراد خوی سعدمگو

   من بر آنمی برانشميکه از پ       ی تن بر آننيمي تو سرو ساگر
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  رسانم یو گر رفتم سالمت م       پرستم ی مالتي تا باشم خکه

  

   صنمی و تو نور امي همه چشمما

   صنمی تو دور ایچشم بد از رو       صنم یو نور ا و تمي همه چشمما

   صنمی چو تو حور انديهر که بب       بود ی مپوشان که بهشتیرو

   صنمیترک ادب رفت و قصور ا       خطا گفتم اگر خواندمت حور

   صنمی از ذوق حضور ابميغا       که من یري به کرم خرده نگتا

   صنمیر است و فتو موجب فتنه       خلق را ني تو بر پشت زمیرو

   صنمیموضع نازست و غرور ا       تو را ی و خوبی همه دلبندنيا

   صنمی صبور امينيتا ننش       خاسته چون قامتت یسروبن

   صنمی همچو تنور ایاز جگر       رود ی همه طوفان به سرم منيا

   صنمی نگردد به مرور اريس     که خورد واني چشمه حني از ایسعد

  

  کنم یر م کاني اشتني من به نفس خوچون

  کنم ی به چه انکار مگرانيبر فعل د     کنم ی کار مني اشتني من به نفس خوچون

  کنم ی رخسار مقيمن بر گل شقا       کند ی سماع بر گل بستان همبلبل

  کنم یخود را بدان کمند گرفتار م     ستي دلبری و موی جا که سروقامتهر

  کنم ی مداريمن همچنان تأمل د     به خون من زاني برکشند عزغي تگر

  کنم ی ماري که در قدم یاال سر       نماند در همه عالم به اتفاق چميه

  کنم ی دوست که تکرار مثياال حد     من برفت اديام همه از   که خواندهها آن

  کنم یصبر از مراد نفس به ناچار م       رسد ی دست قدرتم به تمنا نمچون

  کنم ی اقرار مشتنيبر من مده که خو     ی و عاشقی مستی گو گواههيهمسا

  کنم ی که اظهار مستي نريکان در ضم     نه زهد فروشم نه معرفت ني بعد از امن

  کنم ی مثاري ادهد ی که دست منميا     ستي نغي و از محبت جانان درجانست

   کنم یبه زان که خرقه بر سر زنار م       هزار بار ی سعدی اگر ببندزنار

  

   کس که از او صبر محالست و سکونمآن
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  بگذشت ده انگشت فروبرده به خونم     کس که از او صبر محالست و سکونم آن

  گفتم نه چنانم که توان گفت که چونم     يی ز غم و درد جدای که چونديپرس

  ها به تحمل چو ستونم از دست زبان     تو محراب نظر شد ی گه که مرا روزان

   زبونمواري د تو کهیجز بر سر کو    ام از کس   که همه عمر جفا بردهمشنو

  کتش به قلم درفتد از سوز درونم     سمي چو شرح غم عشق تو نومستيب

   به جنونمی گواهسنديکو تا بنو     اري که شمردند مرا عاقل و هشآنان

  ور سر ننهم در قدمت عاشق دونم     ستي برآور که مرادم سر سعدريشمش

  

  نمي تو بنشی دم بکي که زديخ ی دستم بر نمز

  نمي کس بچي هی که روخواهم ی نمتيبجز رو   نمي تو بنشی دم بکي که زديخ ی دستم بر نمز

  نميري شست دست از جان شديکه چون فرهاد با    درافتادم نيري اول روز دانستم که با شمن

  نمياگر طعنه است در عقلم اگر رخنه است در د   خالف هر که در عالم دارم ی را من دوست متو

  نميمي سی به ساعدهای خود کشتري شمشیکه ب     ندازمي بشتي سپر پیري برگري گر شمشو

  نمي مالل از ماه و پرولداي شب نيکه بگرفت ا   روز آمد کي صبح مشتاقان اگر نزدی ایبرآ

  نمي که مسکدارم ی همشي بخشاديکنون ام     خوردم یستي نی آوردم قفای اول هستز

  نمي به بالسوزد ی که منميب ینم کس یکه جز و    دي که بر جانم ببخشاديبا ی چون شمع میدل

  نمي بنشماري که من بلبل چو بوتیروا دار   ديآ ی لبت با هم نمدني همچون گل ز خندتو

  نميچ ی نمنميب ی باغبان از گل که میمترس ا   چشم بر هم نه ی که سعدديخا ی انگشت مبيرق

  

  نمي تو بنشی از تو صبر ندارم که بمن

  نمي دگر نتوانم که بر تو بگزیکس     نميش تو بنی از تو صبر ندارم که بمن

  نمي روزگار مسکگذرد یکه چون هم     ی روزی حال من آخر چو بگذربپرس

  نمي غمگی خداارديکه در بهشت ن     تو زنده خواهم شد ی اهل دوزخم ار بمن

  نميب ی جهان نمفتي وجود شریکه ب     ی تو هر دو چشم منمي که چه گوندانمت

  نمي بالشيشب فراق منه شمع پ     به دنين ند جهایني دوست نبی روچو

  نمي هزار چندديو گر جفا به سر آ     که عهد وفا به سر برمت ضرورتست

  نمي بر سر آتش نشان که بنشگيچو د       اري از ی هاونم که بنالم بکوفتنه
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  نميري که سنگ زیبه هر جفا که توان     دور زمان یاي آسی بر سرم ابگرد

  نمي زبان تحسیچو الله الل بکرد      ميل ثنا گو بلبل آمدمت تا چو گچو

  نمي به سرپنجه نگاریکش یتو م     نگار نکشت یا  پلنگ به سرپنجهمرا

  نمي مشکیبرفت در همه آفاق بو     ناف آهو خونم بسوخت در دل تنگ چو

  نميري شکر که شديچه حاجتست بگو     ی مکن سعدی و زبان آوراري بهنر

  

  نميب ی ماري یرو دولت که ني رب در ااي منم

  نميب ی بر بار می گلنشيميفراز سرو س   نميب ی ماري ی دولت که روني رب در ااي منم

  نميب ی شکرگفتار می مرغیا که بر هر شعبه     برآمد در سرابستان جان من ی طوبمگر

  نميب ی خار می گل بنوشم ی درد می بیم    آزاد در جنت ني چنني سر آمد کااي دنمگر

  نميب ی ماري جمال اي به خوابم ايکه مستم    و هر دم در گمان افتم شيخت خو دارم ز بعجب

  نميب ی رخ دلدار مبوسم یلب معشوق م   و خدمت کرده تا اکنون اري بسام دهي بوسنيزم

  نميب ی مقدار مني که ايیام گو چه فرمان برده   ابمي ی پاداش مني که ايیام گو  طاعت کردهچه

  نميب ی مداري بني رب که بخت خود چنايمنم    ی بر من تاختن کرد که خواب آلودهاراي يیتو

  نميب ی مداري چون دستي بهشتم نیتمنا    آمد نخواهم شمع کاشانه اني خلوت با مچو

  نميب ی دسته بندم چون جهان گلزار محانيچه ر     شد ني که مغزم عنبرآگميبو ی آالله مکدام

  نميب ی دوست برخوردار می را ز رویکه سعد   ی بوالعجب کارنتي که اديآ ی گردون نعره مز

  

  نميب ی تا عشقباز آمد در او جز غم نمدلم

  نميب ی که در عالم نممي غم کجا جوی بیدل     نميب ی تا عشقباز آمد در او جز غم نمدلم

  نميب ی همدم نمکي چون که ديدمم با جان برآ     ديآ ی خرم ز جانم بر نمی با همدمیدم

  نميب ی راز چون محرم نممي با که گوکنيول   پرورده دهيدل به خون د اندر ستي رازمرا

  نميب ی با زخم چون مرهم نمکنم یتحمل م    ابمي ی با درد چون درمان نمکنم ی مقناعت

  نميب یکه من تا آشنا گشتم دل خرم نم   گانهي و خرما آن دل که هست از عشق بخوشا

  نميب ی کز آن حاصل برون از نم نمميا گرچر   ميگر ی من ببرد از بس که می چشم آبرونم

  نميب ی با دوست وان دم هم نمی دمدي شد به امروني که کاراز دست بی سعدی دم درکش اکنون
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   جا به مالمت نرومني از امن

   گرومیدي جا به امنيکه من ا       جا به مالمت نروم ني از امن

   شوموانهي آنست که دميب       نديگو ی می به عقلم سخنگر

   شنومحتينتوانم که نص       دل رفته به آواز سماع گوش

   دو جومرزدي تو نیدو جهان ب       گو باد ببر خرمن عمر همه

  کان چه خود کاشته باشم دروم       دي و مالمت مکنبي عدوستان

  چه کنم گر به رکابش نروم         گردن به کمند چارهي بمن

  غنوم ی اگر مارمي وفا یب         یني گفت به خوابم بايسعد

  

   کن نه از رومتي حکانمي از چنه

   بومني دارم در ایکيکه من دل با        کن نه از روم تي حکانمي از چنه

  فراموشم شود موجود و معدوم       دي من آادي آن ساعت که با هر

   خوردن اال رزق مقسومدينشا       بخش ما غم خوردن آمد اي دنز

   و تشنه محرومانيزالل اندر م     و دست از نخل کوتاه نيري شرطب

   در شهر معصومیندانم زاهد       ماست شهي آن شاهد که در انداز

   مشمومچي او نماند هیبه بو       منظور چي او نماند هی روبه

   منظومفستيکه او در سلک من ح       نه با او خواهم ی او عشق می بنه

   مکتومستي سرانيکه ما را در م       دي بدوزني چشم ظاهربقانيرف

   نخواهد کرد مفهومی معننيکس ا       نندي صورت ببنيم گر ا عالهمه

  نداند تندرست احوال محموم       نندي سوزم که خامانم نبچنان

  عبادت الزمست و بنده ملزوم       ی ور جان ستانی گر دل دهمرا

  مسافر تشنه و جالب مسموم       کار ني جان از ای برد سعددينشا

   کند موم یشاني که پديبا یهم        اردين ی آهن تاب آتش مچو

  

   در به مالمت برومني مپندار کز اتو

   جاست بده تا به سالمت برومنيدلم ا     در به مالمت بروم ني مپندار کز اتو

  ام تا به مالمت بروم نه به زرق آمده     ی که بنهادم پاشي سر گفتم از آن پترک
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  امت بروم غرشينو ارادت نه که از پ       زي بدهم جان عزممي هوادار قدمن

  تا لب گور به اعزاز و کرامت بروم   ی سعدی اري رسد از تو به گوشم که بمگر

   بروم امتياز لحد رقص کنان تا به ق     بدانم به در مرگ که حشرم با توست ور

  

   تو مشغول و با تو همراهمبه

  خواهم ی تو مشيوز تو بخشا       تو مشغول و با تو همراهم به

   درگاهمیکه منت آشنا          دانندني چنگانگاني بهمه

   به دست کوتاهميیايکه ن         درخت بلند وهي می اترسم

  به وجودت گر از خود آگاهم         دادند ی مرا از تو آگهتا

  از تو خواهند و من تو را خواهم      شي خومتي و قی درخورد راهمه

   سخن در افواهمفتديچون ن         بوستان حسن توام بلبل

   شاهمدقي که بزنندم یم       بگو  که ترک عشقکشندم یم

  بنگردم که صبغه اللهم       رنگ ني زیام کن  به صد پارهور

   به اکراهمبرد یچه کنم م       دوست مرو ی در قفاايسعد

  کهربا را بگو که من کاهم       ستي نیاري جانب اختني از اليم

  

  مي که در خواب رود چشم ندستي آن نامشب

  ميخواب در روضه رضوان نکند اهل نع   ميشم ند که در خواب رود چستي آن نامشب

  ميسنگ باشد که دلش زنده نگردد به نس       باد بهار تي را زنده کند تربخاک

  مي قدستي ضاللندي همه گوميگر بگو     شنوم ی گم کرده خود مراهني پیبو

  مي حکی نباشد به مداواکيدرد ما ن     شنود حتي آن گوش ندارد که نصعاشق

  مي عظستي توبه نباشد که گناهنيهرگز ا     معشوق بکن شهي اند ازندمي گوتوبه

  مي نشستن به در دوست مقميکه بخواه      از ما دي سفر دست بدارقاني رفیا

  مي شعله چنانست که بر ابراهنيبر من ا     برادر غم عشق آتش نمرود انگار یا

  مي رمی وهی عظامش گذریگر تو باال     زدي از خاک لحد رقص کنان برخمرده

  مي و نه بدستي از هر چه جهانم نه امگريد     هجر شهي و انددارم ی وصل تو مطمع

  ميعجب از زنده که چون جان به درآورد سل     دوست مهي از کشته نباشد به در خعجب
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  مي رجوي نرود دکي مالحي تسبشيپ     و شهوت با هم زديامي عشق نايسعد

  

  مي تو ندی به جامي دگر کس نگرفتما

  مياهللا اهللا تو فراموش مکن عهد قد     مي تو ندی به جامي نگرفت دگر کسما

  مي مقی جاکي تو به الي و خميما بماند     رفتند ی جمع به راهرهي از داکي هر

  مي نسشي بر دروديايآخر از باغ ب     به باغ شي در درودي گر نگشاباغبان

  مي نه س تومي به سوغات نسميجان فشان     آرد يی سحر از خلق تو بومي نسگر

  مينه عجب دارم اگر زنده کند عظم رم     محبوب که بر خاک احبا گذرد یبو

  مي عقامي به مثل تو ولد مادر ایو     دهي به حسن تو صنم چشم فلک نادیا

  مي چنانست که چشم تو سقشيجسم دل ر     اهي چنانست که خال تو سشي دروحال

  ميشائبه وسمه و س ی تو بیطاق ابرو     لي واسطه کحل کحی تو بی جادوچشم

  مي مسله اال تسلني در استي نیا چاره     ديبا ی اگر جان منت می که دلداریا

  مي از دست حکبرد ی تو دل مماريچشم ب      ی حکما بود ولقي نه طریعشقباز

   مي گلري آواز دهل زیچند پنهان کن       و عفت با هم زديامي عشق نايسعد

  

  ميا  دوستان از بوستان آسودهی به روما

  ميا  و گر باد خزان آسودهديگر بهار آ     ميا  دوستان از بوستان آسودهی به روما

  ميا سرو اگر هرگز نباشد در جهان آسوده   که مقصودست اگر حاصل شود يیسروباال

  ميا  آرام جان آسودهیما به خلوت با تو ا   روند ی از بهر عشرت مگراني به صحرا دگر

  ميا  ما از آن آسودهيیگر تو با ما خوش درآ    شستيسا راحت و آی و عقباي چه از دنهر

  ميا  در بوستان آسودهکند یور گل افشان م   در شاخسار زند ی گر آتش می نوروزبرق

  ميا  را ده که ما با دلستان آسودهیگريد     ستيا  را گو اگر در گلستان آاللهباغبان

  ميا  و جوان آسودهريپ کند یور مالمت م   حاکمند ی سلطان و قاضکند ی ماستي سگر

  ميا  به قعر اندربرد ما بر کران آسودهاي     برآرد تا به اوج آفتاب ی اگر کشتموج

  ميا  زمان آسودهني امي گرفتشيترک آسا     نبود اندر جهان شي و آسامي بردها رنج

   ميا  بانگ دزد از کاروان آسودهديگر برآ     داران از خلل ترسند و ما هي سرماايسعد
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  مي خلق ببستیخلوت به رو در ما

  مي و با تو نشستمياز همه بازآمد       مي خلق ببستی در خلوت به روما

  مي دوست بود شکستمانيوان چه نه پ       ميدي بود براري وندي چه نه پهر

  مي ما کنند که مستبي اگر عديشا       معامله دورند ني از ااري هشمردم

  مي و برستمي شدیکري پیملک پر      غصه گدازد شهي خود را هممالک

  مي دولت به هر مقام که هستیداع     مي که بودقي نعمت به هر طرشاکر

  مي تو پستشيدر همه عالم بلند و پ     مي و نزد تو خوارزي عزی همه چشمدر

  مي نپرستشتني و خومينيتا تو بب     ی بت صاحب دالن مشاهده بنمایا

  ميند نجست از کمیاريبا همه ع       تا نرود دل مي نگه داشتدهيد

  مي نهاده بر کف دستیجان گرام      زي که در قدمم ری تو اجازت دهتا

   مي قرار که بستنيعهد وفا هم بر ا       که بماند اي آنست سعدیدوست

  

  ی کز صورت حال آگهی سهی سروباالیا

  ميستي هم بد نزي ما نیوز هر که در عالم به   ی کز صورت حال آگهی سهی سروباالیا

  ميستي هم بد نزي ما نی ولی نکو گفتیآر     ی بلبلندي هرگز نبین گل به رنگ میگفت

  ميستي هم بد نزي و بس ما نباي زيینه خود تو   رعنا و بس ی ما و بس کوته کن ايی چند گوتا

  ميستي هم بد نزي ما نی بسیگر دوستان دار    ی و آرام جان هر کسی شاهد هر مجلسیا

  ميستي هم بد نزي ما نی جان لطف و مردمیا   یدم نباشد آگري دی که چون من در زمیگفت

  ميستي هم بد نزي ما نيی توکويور در جهان ن   يی ور بلبل خوشگو تويی گلشن خوش بو توگر

  ميستي هم بد نزي پر مکن ما نيیوفا یگو ب   سخن ديگو ی چه شد کان سروبن با ما نميیگو

  ميستي هم بد نزي ما نیا گانهيا باز ما چر   یا  دانهکي گوهر اي یا  تو به حسن افسانهگر

  ميستي هم بد نزيگر به بود در باغ تو ما ن    و الغ تو بي فری در دل ما داغ تو تا کیا

  ميستي هم بد نزي باغ شفتالو و به ما نیا   غرور از سر بنه و انصاف درد من بده یبار

  ميستي هم بد نزي ما نیا دهيپس چون ز ما رنج   یا دهي وز حال ما پرسیا دهي تو ما را دگفتم

  ميستي هم بد نزي سست مهر سخت دل ما نیا   به از من در چگل صورت نبندد آب و گل یگفت

  ميستي هم بد نزي ما نني برگزیگو هر که خواه   ني بر ما همنشدي بگزنيباقري گر آن زیسعد
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  ميدي مقصود به جان گردی در پعمرها

  ميديدر خانه و ما گرد جهان گرددوست      ميدي مقصود به جان گردی در پعمرها

  ميديآن که ما در طلبش جمله مکان گرد     بود روني سراپرده قدرش ز مکان بخود

  ميدي بنمود چو خفاش نهان گردیرو   دي بلبل همه شب نعره زنان تا خورشهمچو

  ميديدل ببردند و ضرورت نگران گرد     ستي نگردي به خوبان که نبامي بودگفته

  ميدي نام و نشان گردی آمد و بانيبا م      کردند ی مانيب دهي نادوسفي صفت

  ميدي باده بده کز سر آن گردايساق     مينخور ی به خلوت که دگر ممي بودرفته

  ميدي و دگرباره جوان گردمي بودريپ       که ما نندي و ببندياي همه شهر بتا

  ميدي فالن گرددي که ما صدييايگو م     لشکر خوبان به شکار دل ما ايسعد

  

  مي تو بگذری تا مقابل روبگذار

  مي خوب تو بنگرلي در شمادهيدزد       مي تو بگذری تا مقابل روبگذار

  مياوريهم جور به که طاقت شوقت ن     و جورست در نظر يی در جداشوقست

  مي در قدمانت بگستریبازآ که رو   حکم از آن توست ی ما نکنی ار به رویرو

  ميدشمن شوند و سر برود هم بر آن سر    گار  با تو که گر خلق روزستي را سرما

  مي نه که از خاک کمترشترياز خاک ب     اهل عشق من شترندي ز خاک بیگفت

  مي با تو و چون حلقه بر درميا در حلقه     بلعجب نتي اميا  و با تو نهمي با تواما

  مي آن که مهر دگر کس بپرورینه رو     عجب ی از تو اميشنو ی مهر می بونه

  مي کجا برتيچون دوست دشمنست شکا     به دوستان تيان برند شکا دشمناز

  مي اندری که ما به کمند وبرد یآن م     کس ی دوان در قفاميرو ی خود نمما

   مي الغردياند که ما ص چندان فتاده     حلقه کمند ني که در ایستي تو کیسعد

  

  مي دل دوستان به جان بخرما

  ميان دشمنست غم نخورور جه       مي دل دوستان به جان بخرما

  ميگو بزن جان من که ما سپر       معشوق زند ی مري به شمشگر

  مي او ببریبه ضرورت جفا       که صبر از جمال او نبود آن

  مي بازکن که منتظرینگه     رضا ني به خشمست و گر به عگر
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  مي تا بخردهند یگر به جان م       نظر بر جمال طلعت دوست کي

  مي و ما دگرگرنديعاقالن د       ني خالف عقلست ايی تو گوگر

  مينگر یما در آن دست و قبضه م        زندير ی تا خون ما همباش

  مي نظرکي ی در گدانيما بر ا         ندي برانند و گر ببخشاگر

  مي زنده تریما به فضل خدا       ما را کشد ی چندان که مدوست

  مي که چون شکر بخوراوريگو ب        زهر قاتل از دستش ايسعد

  مي از آن که درگذرشيبرگذر پ       صبا ز روضه انس ميس نیا

  مي هنریگر چه ما بندگان ب         ی خداوندگار باکرمتو

  

  مي سلطانلي خاني گداما

  مي جانانیشهربند هوا         مي سلطانلي خاني گداما

  ميهر چه ما را لقب دهند آن         نبود شتني را نام خوبنده

  ميدان ی دگر نمیاره به ج         ندي برانند و گر ببخشاگر

  مي و رخ نگردانميسر بباز       ري شمشزند ی دالرام مچون

  ميزر فشانند و ما سر افشان       اري صحبت ی در هوادوستان

  مي ما گو مکن که نادانبيع        خداوند عقل و دانش را مر

  ميما به عشقش هزاردستان       دي نو که در جهان آی گلهر

  ميا تماشاکنان بستانم       کنند وهي چشمان نظر به متنگ

  ميرانيما در آثار صنع ح       ینگر ی شخص میماي به ستو

  ميمانيدر همه عمر از آن پش       دوست تي جز حکامي چه گفتهر

  مي نستانچيهمه عالم به ه       اري وجود صحبت ی بايسعد

  مي نتوانزي عزاريترک        بتوان گفت زي جان عزترک

  

  مي که من کشته اواري کان دلبر عکاش

  مي که کند زنده به بوی بگذشتگريبار د     مي که من کشته اواري کان دلبر عکاش

  مي چون دل او ز آهن و روی دلستيچه کنم ن   مي من گفت و به ترکش نتوانم که بگوترک

  ميتا نفس ماندم اندر عقبش پرسم و پو     زمي قدم باشدم اندر قدمش افتم و ختا
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  مي که ملولست ز خوني از من مسکديتا چه د     او ی هر نفس از دوستشتنمي خودشمن

  ميمگر آن گه که کند کوزه گر از خاک سبو     و تمنا الستي چه خني او بر لب من الب

  مينه منم تنها کاندر خم چوگان تو گو   مه خوبان ی زخم فراق ای بر من چه زنهمه

  ميه گو که ندانم که چیتو چنان صاحب حسن   ثنا گفتم و وصفش ستي کجا صاحب حسنهر

   مي که گرم سر برود دست نشونداند یم     ندارد چي غم ما هی که سعدگفت ی مدوش

  

  مي دوست به صحرا نروی که بمي کردعهد

  مي به تماشا نروشي تماشاگه رویب    مي دوست به صحرا نروی که بمي کردعهد

  مي مهنا نروشي نبود عايتا مه     نشاط ی و چمن کوشستي خانه عبوستان

  مي نروغماي به ميما که بر سفره خاص    همه کس دست در آغوش کنند  با گرانيد

  ميور تحمل نکند زحمت ما تا نرو     زي عزاري رفت مگر در نظر نتوان

  مي و به درها نروميني بنشدشيبه ام     براند ما را شي ز در خوی به خوارگر

  ميبه تظلم به در خانه اعدا نرو      احبا تن ما پاره کنند ري به شمشگر

  ميکه اگر نقش بساطت برود ما نرو     ما نه چو بساط دهي گو بر سر و بر دیپا

  مي نرواي از نظرت ميکه به کشتن برو     مگردان از ما ی و جفا روی درشتبه

   مي به سودا نرونديکه اگر مجنون گو       آنست یلي لی شرط وفادارايسعد

  

  مي غصه روزگار گوگر

  مي شمار گویبس قصه ب         مي غصه روزگار گوگر

  مي از هزار گویکيتا من          دي عمر هزارسال باکي

  مي گواري آن که به اختین         دي به زبان حال گوچشمم

  مي گواريگر درد فراق          من دل انجمن بسوزد بر

  ميگر فرقت نوبهار گو         چمن فغان برآرند مرغان

  ميتا درد دل خمار گو         ندي کجامي صبوحاراني

  ميتا غصه روزگار گو       من آرد یل سو که دستي نکس

  مي گوقرار یهم با دل ب         ی سعدقرار ی دل بدرد
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   جور بر منی چندان که خواهبکن

   ز دامندارم یکه دستت بر نم     جور بر من ی چندان که خواهبکن

  مني نشخواهد یکه بازش دل نم       ی کرددي مرغ دلم را صچنان

  فکني مشيتارست در پاگرف       زلفت ري که در زنجی داناگر

  نپندارم که باشد غالب الظن       در آفاق ی حسن قامتت سروبه

   آن سرو برکنیو گر صاحب دل       سرو بنشان ني باغبان ای ااال

   تو روشنداريجهان ما به د       روشن به ماه و آفتابست جهان

  ني مزنتي زی و بيیمزکا       رخت ی و بيی محالوري زی بتو

  به کام دوستان و رغم دشمن       يین من آ خواهم که مهمایشب

   مننهيعجب دارند از آه س       ستي عام را کز دل خبر نیگروه

   ز روزندي که دود آیعجب دار       افتاده باشد ی آتش در سراچو

  ني معی بر سعدستي نیگناه      دوست دارد ندي را خود هر که بتو

  

   برگ سمناي ستي رب آن رواي

   سرو چمناي رب آن قدست اي      سمن  برگ اي ستي رب آن رواي

  متني سرو سديدر چمن کس د       جعد مشکبار دي سمن کس دبر

   در هزاران انجمنیچون تو شمع       افتي و ندي چون پروانه گردعقل

   بکنیکاني پميسخت مجروح         بکن یماني پمي مشتاقسخت

   سخناي لب اي رفتار ايخنده        نترستيري همه شني کدامت زوه

   مال و تننکي ایور سر ما دار     جان و سر نکي ای ما خواه سرگر

   و کفنغي سر و تنکي اميا بنده     فرمان تو راست ی ور کشی نوازگر

   برفکنی نقابيیجو یفتنه م       درگذار ی حجابیخواه ی مصعقه

   ما و منثي حدگنجد یدر نم     عشق توست ی کان جا که کومي کمن

   الحزنتي بها تي ز هجرت بیو      ها دارالشفا   ز وصلت خانهیا

   در دهنواني آب حزديباد ر       آن آمد که خاک مرده را وقت

  رهني گل پوسفيصبحدم بر          صبا یخاي گرداند زلپاره

  اسمنيشاهد گل گشت و طفل         ني شبنم در ارحام زمنطفه
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   باد ختناي رازستيخاک ش       بهشت ی بواي حانستي رحيف

   گردد نسترنرهيدرنگر تا ت      بن  گردد سرورهي تا خبرگذر

   درهم شکنانيکارگاه صوف         زاهدان درهم نورد بارگاه

  عاشقان مستند مطرب گو بزن       اري گو بی چستند ساقشاهدان

   بر رسنیشهره شهرم چو غاز       در کنش ی خلقم چو صوفسغبه

   را پرده گو بر ما متنتيعاف       را حله گو در ما مپوش تيترب

   حسن دي تا گوخواست یصد زبان م     دي تو دیچشم چون رو با صد چرخ

   از مرد و زنديسرزنش خواهم کش     از خاص و عام  دي خواهم شنناسزا

   بزنی دستیعاشقا گر مفلس       بکوب يی پای گر عاشقايسعد

  

   دهنست آننيري که چه شدياي وصف ندر

   دندان منست آن که دور از لب ونستيا     دهنست آن نيري که چه شدياي وصف ندر

  باال نتوان خواند که سرو چمنست آن     ني نتوان گفت که دور قمرست اعارض

   بدنست آننيمياز سرو گذشتست که س     قتي به حقکني ولدستي سرو رسدر

   آنرهنستي همه روحست که در پيیگو     حسن و لطافت ني نبود جسم بدهرگز

   آناسمنستي بر هيغال از یا  نقطهاي     بناگوش نيمي بر آن صفحه سخالست

   که باب فتنست آنداستيدر چشم تو پ     امروز در آفاق يی توامتي الجمله قیف

  ترسم نرهانم که شکن بر شکنست آن       که دل از چنبر زلفت برهانم گفتم

   که محقر ثمنست آنديدشوار برآ    وصل تو دارد ی کس که به جان آرزوهر

   وفا مرد مخوانش که زنست آنیودر ک     بتابد ی جفا روري که ز شمشیمرد

   آنشتنستي خوی نتوان گفت که ببشيع     يی نعره زند بر سر کوی خسته دلگر

   حسنست آنديکز صاحب وجه حسن آ     يی من آنست که هر جرم و خطاکينزد

   بپوشد کفنست آن اريهر جامه که ع     شي تو دارد نه سر خوی سر سودایسعد

  

  راني حی کودک خوبرویا

   سخندانلتيدر وصف شما       راني حیخوبرو کودک یا

   از تو نتوانی و صبورميکرد       و هر که عالم زي از همه چصبر
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  ماني سخت کمان سست پیا        ی که وفا به سر نبردیديد

  اني به پارسد ی نمديو ام          داري فراق ناپدانيپا

   به جوالنیکن یسرو آن چه تو م        که کردست ام دهي نشنهرگز

  باني از گردي برآديخورش         را یه کند که آدم کباور

  تا به تو نکند به زنخدان         فراق به نباشد ماريب

  داني به میتا با که درافکن       سعادتست و دولت ی گونيو

  وانيدر چشم سکندر آب ح         که به عاقبت بماند ترسم

   جانانی رویجانست و فدا       بود و به دست دلبر افتاد دل

   درمانديمادام که هست ام         از درد تيشکا نکند عاقل

   گلستاندمد ی خار نمیب       گنج رود ی مار به سر نمیب

  مه را چه غم از هالک کتان       ی در نظرت بسوخت سعدگر

  بر شمع چه الزمست تاوان         را شتني بکشت خوپروانه

  

   زمستانرود ی که مزيبرخ

  ستان بی در سرایبگشا        زمستان رود ی که مزيبرخ

  منقل بگذار در شبستان         و بنفشه بر طبق نه نارنج

  واني اشيزحمت ببرد ز پ       بار کي تا به ی پرده بگونيو

   گل افشانکند یدر باغچه م       که باد صبح نوروز زيبرخ

  در موسم گل ندارد امکان         بلبالن مشتاق یخاموش

   و عشق پنهانمي گلريدر ز         دهل نهان نماند آواز

  و آواز خوش هزاردستان        گل بامداد نوروز  یبو

  بس خانه که سوختست و دکان       جامه فروختست و دستار بس

  آنک سر دشمنان و سندان       را سر دوست بر کنارست ما

  ربارانيبر هم ننهد ز ت      که به دوست برکند دوست یچشم

   بوستانبانیسهلست جفا       دست رسد ی موهي چو به میسعد

  

  بانيا وقت حب و خرمخوشا
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  باني صبح و بانگ عندلیبه بو        باني و خرما وقت حبخوشا

  بانيکه ساکن گردد آشوب رق     دوست با دوست ندي آن ساعت نشخوش

  باني گرکيبرآورده دو سر از      چون پسته در پوست یا  تن در جامهدو

  باني حبی در روی روبانيحب       نندي بس که بني دشمنان ایسزا

  باني نصی هوشمند از بیمباش ا       نقد وقتست ايدن از عمر بينص

  رها کن گوسفندان را به ذئبان       دياي نی کز تو چوپانی دانچو

  باني و خطانيخالف پارسا     رندان و مستان دوست دارم ني امن

  باني و غراني آشنانديبگو       تا در حق من هر چه خواهند بهل

  باني هوش لبکند یکه غارت م       هست ی لبان را خصلتنيري شلب

  بانيبشستم هر چه خواندم بر اد       با جوانمردان اوباش نشستم

  باني علت طبنيکه رنجورند از ا       ی درد سعدی دواداند ی مکه

  

  ازمنداني عشق از نفس نی خوشست بوچه

   خنداندي دهن از امنيدل از انتظار خون    ازمنداني عشق از نفس نی خوشست بوچه

   چشم بندانبي ز فرابديبه ورع خالص   مش همه عمر بسته باشد  آن که هر دو چشمگر

  دل عارفان ببردند و قرار هوشمندان     مباح کردند و هزار خون معطل ینظر

  ز معربدان و مستان و معاشران و رندان     همه روز فتنه باشد اني ماه روی کوسر

   تو زندانی باتي تو بندست و حیکه خالص ب     زمي از کمند عشقت بروم کجا گراگر

   ناپسندانیکه من از تو برنگردم به جفا     مدهم به دست دشمن یپسند ی نماگرم

   چندان سخن از دهان خندانامتستيکه ق     و بشنو ی بگوی سخنني و بنشاي بینفس

   به دندانشکري چو ننديها بخا همه دست     نيري محدثان شنندي شکر ببني ااگر

   گوسفنداناني گرگ صلحست و مانيکه م     ید شاهدان عالم به تو عاشقند سعهمه

  

   چون ابر در بهارانميي تا بگربگذار

  اراني روز وداع زدي خهيکز سنگ گر     چون ابر در بهاران ميي تا بگربگذار

  دوارانيداند که سخت باشد قطع ام     باشد دهي چشی کو شراب فرقت روزهر

   محمل به روز بارانتا بر شتر نبندد      احوال آب چشمم ديي ساربان بگوبا
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   چشم گناهکارانامتي چو در قانيگر     آب حسرت دهي ما را در دبگذاشتند

   چون شام روزه دارانی ماندرياز بس که د     جانم به طاقت آمد ناني صبح شب نشیا

   از هزارانکياندوه دل نگفتم اال      عشقت ی که برشمردم از ماجرانيچند

   کرد اال به روزگارانتوان ی نمرونيب    ل  نشسته در دی به روزگاران مهریسعد

   گفت اال به غمگساران توان ی نمیباق     تي قدر کفاني شرح اتي کنم حکاچندت

  

  اراني ببرد آرام هشگونتي چشم مست مدو

  دارانيدو خواب آلوده بربودند عقل از دست ب   اراني ببرد آرام هشگونتي چشم مست مدو

   از بارانیترسان ی از سر گذشت آن را چه مليچو س  م درکش  خواجه دی را از من بگو ایحتگوينص

   چو من بر دست خمارانیز توبه توبه کردند   یدندي بداراني که مستان راست هشی آن ساقگر

  همان بهتر که در دوزخ کنندم با گنهکاران   دوست فردا در بهشت آرند ی با صالحان بگرم

   بازار عطاراناي ندانم باغ فردوسست یاري که عقل ازمن ببردو صبرو هشني استي بوچه

  داراني را خروسفي ندي آديبه مصر آ تا پد     ی مردم کوته نظر در چاه کنعانني با اتو

   گرفتارانتي در غم روی و خلقیتو آزاد   آن ماه مجلس را ی بگویري باد شبگی ااال

  ارانيست ع به شب از درديگ یبگو خوابش نم   حال من پرسد ی شهرآشوب روزاري آن عگر

   خوب کردارانینپندارم که بد باشد جزا     گذر باشد نگه با جانب ما کن ی بارگرت

   وفادارانی بر سر کورميرها کن تا بم   تحول کن یدي جفا دی چون سعدندي گوکسان

  

  اراني دوستانش باد و فراق

  که ما را دور کرد از دوستداران       اراني دوستانش باد و فراق

  چو بلبل در قفس روز بهاران         بفرسود یي دربند تنهادلم

   سوارانیکه قتل مور در پا       ما چنان مهمل گرفتند هالک

   بجز زنهارخواراننميب ینم       به زنهار ميآ ی هر که ملي خبه

   حق گزارانی باشد وفانيچن       صحبت اني که در پاندانستم

  نندانستم که بر گنجند مارا         افتاده بودم گاني گنج شابه

   بردنت جور هزارانديببا       به ناچار ی داری گر دوستدال

  ربارانيکه برگردند روز ت       ی سعدارانستي شرط خالف
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  به اخالص و ارادت جان سپاران      یاري ی در پای خوش باشد سرچه

  

   باد ز بوستان نشاندهد ی به ذوق مسخت

   و چراغ وانشانزيخ و روز شد ديصبح دم     باد ز بوستان نشان دهد ی به ذوق مسخت

   به صالحان نما خمر به زاهدان چشانیرو   یکن ی و مست مدل ی همه خلق را چو من بگر

   خوش تا بروند ناخوشاناري بیا زمزمه     کنند و عشق را بي سماع را عیا فهيطا

  هشاني بشي عاقل از لذت عخبرست یب     و غم ببر اري بده باده بی و مري بگخرقه

   فسرده آتشانشي سخن پنيوقع ندارد ا     رود ید به سقف م عشق را دوسوختگان

   نه دست به آخرت فشانی پاري زايدن     سنت اهل معرفت دتي حالل بارقص

  گوش کجا که بشنود ناله زار خامشان     کنم ی آه نهفته مخورم ی مهي به خفغيت

   کشانبرد ی شوق همخودميچون نروم که ب     مرو کواني نی کز پی کنحتمي نصچند

   اکدشاناهي چشم سکند ی مدي سپیمو  ام   و شکسته بودهري پشتني نه به وقت خومن

   کشانشتني ما تن خورود ی ماتيآب ح     ما به عذاب در گرو دهد ی بهشت میبو

   بود ز خامشان في حی بلبلحيچون تو فص       اي گل متفقند سعدی بهار و بوباد

  

   سرو خرامانني ارود ی به کجا مگريد

   دل صاحب نظرش دست به داماننيچند     سرو خرامان ني ارود یکجا م به گريد

   به خاماندستي و آتش نرسسوزد یم     وجودش ی که چون شمع سراپامردست

   و کدامانانندي بار نپرسد که ککي     کمندش راني از چشم اسرود ی مخون

   خرابات نباشد سر و سامانیدر کو     که من عاشق و مستم دي خلق بدانگو

  محتاج ملک بوسه دهد دست غالمان     چه کنم گر ننهم سر بشي رقیپا در

   رفتن و بازآمدن کبک خراماننيز     چو کبوتر ی اندر بر سعدطپد ی مدل

   العاشق هذان حرامانی و علیان     ی و قراری نومرجعي ی صلح متاي

  

   خبر ندارد سر بر کنار جانانخفته

  شب دراز باشد بر چشم پاسبانان نيکا     خبر ندارد سر بر کنار جانان خفته

   مشکل افتد به کاردانانی کارهانيکا     مي گر در غمش بگری عقل من بخندبر
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   کردن به دلستانانحتي نصني اديبا یم     داده را مالمت گفتن چه سود دارد دل

   خوانانی دست خدارديتا دامنت نگ    خوش رو ی خوبروی اري برگی ز پادامن

   آنانی بر من جفاديايبگذار تا ب     شناسم یود نم در خناني ترک مهر امن

   شب شبانانیداند که روز گردد روز     شب ننالد رهي روان عاشق از تروشن

   مهربانانوندي نگسالند پريشمش     مکن که من دست از دامنت بدارم باور

   باغبانانیمشتاق گل بسازد با خو     بمي رقکشد ی ور مرمي از تو برنگچشم

  همچون زمام اشتر بر دست ساربانان     عشق کردم ميد را تسل خواري اختمن

   فشانانني دست شوق بر سر وان آستنيا     حال مگس چه داند ی مصرشکرفروش

   گرد شکردهانان یتا چون مگس نگرد     ی بر سر زنند سعدنتي که آستديشا

  

   و عشق پنجه درانداختنمي نتوانما

   بر سر ما تاختنکند ی او مقوت      و عشق پنجه درانداختن مي نتوانما

  هر دو به دستت درست کشتن و بنواختن     شي به پی نگذاراي شي ره به خومي دهگر

   جز سپر انداختنستي نچيچاره ما ه   رواست یاري حمله بري و تري تو به شمشگر

   همه درباختناي مي حکی همه سود ااي     ستي در آب را از دو برون حال نیکشت

  دل که نظرگاه اوست از همه پرداختن     ستيسنت عشاق چ ستي اگر عاشقمذهب

   تو افراختنشي سرو پی قد و باالاي     تو افروختن شي پستي ندي خورشهيپا

   آفت بشناختنستيوانگيموجب د   دي دری جامه چو سعددي دی روني که چنهر

   سوختن و ساختنستي نشي بنيچاره هم     بکشندم به صبح اي بگدازم چو شمع اي

   بر نتوان آختن غيزخم توان خورد و ت     با تو که در جنگ دوست مي انداخت سپرما

  

   فرودوختندهي به صبر ددي بشاچند

   بجز سوختنلهيخرمن ما را نماند ح      فرودوختن دهي به صبر ددي بشاچند

   جز گنه اندوختنستي نچيحاصل ما ه       نهند ی نظر صدق را نام گنه مگر

  روز دگر بامداد پاره بر او دوختن    ز شوق دني به شب در سماع جامه درچند

   تو نفروختنشي پديشمع و شرابست و ش     چاره رنجور عشق دي نخواهد خرزهد

   توختننتوان ی هنوز مالتيشکر خ     مي ذکر وصالت کنی به کدام آبروتا
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  در نظر آفتاب مشعله افروختن     ستي دهان تو چشي من پنيري شلهجه

   سخن آموختناي ستيچاره او خامش     بماند راني ح حاسد ودي شنی سعدمنطق

  

  ختني با تو درآمی متصور شدگر

  ختني وجود در قدمت ری نبودفيح       ختني با تو درآمی متصور شدگر

  ختني انگی صورتنيکو بتواند چن     ستي در قلم قدرتستي من در تو نفکرت

  ختنيبگسکش نه مجال وقوف نه ره      که مرهم نهد بر دل مجروح عشق ستيک

  ختني بستن و بگسستيقاعده مهر ن      رفتن و بازآمدن ستي شوق نهيداع

  ختني تو بادست و خاک بر سر خود بشيپ     روان سرشک و آتش سوزان آه آب

  ختنيباک ندارد به روز کشتن و آو   ستي که به شب شمع وار در نظر شاهدهر

   ختنيکر آم با شثي حدیچاره سعد     تو با دوستان تلخ سخن گفتنست یخو

  

   هم اول مهر بستنیستينبا

   شکستنماني پیچو در دل داشت        هم اول مهر بستن یستينبا

   هجر خستنغي به تیخطا کرد       را یکي ناز وصل پروردن به

   عهد جستنی وفاديبا ینم       جماش اني روی از پردگربار

   نوبت و تنها نشستننيمنم ز       به دست آرم دگربار ی کنجاگر

   دوست بستنیکه نتوان در به رو       محالست يی صبر تنهاکنيول

   بر گرستنی بخندميدگر گو       در غمت زار مي بگرميگو یهم

   جستنستي ممکن ندي قنيمرا ز       ی ور بنده خوانی آزادم کنگر

  نخواهم دستت از دامن گسستن      یري ور دوست گی دشمن شوگرم

   بازرستن یوانبه جان دادن ت       کز کمندش ی آنست سعداسيق

  

   کردن به ترک دوستان گفتنی دوستخالف

   بنهفتنگرباري و دی روني نمود ایستينبا   کردن به ترک دوستان گفتن ی دوستخالف

   گفتنتوان ی بودن نه با او متوان ی او مینه ب   دارد ی دوست می را به شوخی پادشاهيیگدا

   چو غنچه روز بشکفتنديآ یم نملبم با ه    نهان دارم ميگو ی که مباشد ی درد مهزارم
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   وان گه بر من آشفتنشي گناه خویروا دار   که انصاف از تو بستانم زديخ ی دستم بر نمز

   رفتنني که بتواند چنی در چمن سرواوريب     ی تو ماند سرو بستانی به باالديگو ی مکه

  ت نگرفتن باشد مراد از دوسیکمال دوست   خواهد ی که وصلم دل نمدارم ی دوست مچنانت

   سفتنستونيمحبت کار فرهادست و کوه ب   ی بود و آغوشی کنارنيري خسرو از شمراد

  رفتني که نتواند پذيیگو ی با که مکنيول   گفتن آسانست سرگردان عاشق را حتينص

   کنون از دست ناخفتنکردم ی و غمخواران ز دست خواب مکاني حالت به نزدني ازاشي پتيشکا

   رفتن ني انگبی نخواهیازردي بیشيتو کز ن   ی سعدی همتیه عال نی برگردري از شمشگر

  

   باشد به ترک جان گفتنسهل

   گفتنتوان یترک جانان نم       باشد به ترک جان گفتن سهل

   از آن دهان گفتننستيشکر       گفت ی چه زان تلختر بخواههر

  سخن سرو بوستان گفتن         تي باالشي پمي کردتوبه

   نشان گفتنداندت یکه نم       انستري چنان وهم در تو حآن

   به االمان گفتنیرستگار       ستي درم که ممکن نی کمندبه

  متردد شدم در آن گفتن       کردم ی در تو وضع میدفتر

   به داستان گفتنديکه بشا       نيري از آن شینتريري تو شکه

  با گل از دست باغبان گفتن       دارند ی زهره مکي نبلبالن

   مهربان گفتناريدرد با        بي رقی از جفاارمي ی نممن

  نتواند به ساربان گفتن       هودجش نظرست اري که با وان

   باشد به ترجمان گفتنفيح      سر به مهر دوست به دوست سخن

  بس بخواهند در جهان گفتن       ی سعدکند ی که متي حکانيا

  

   سخنزتري از تو دالودي نگویطوط

   ز دهانت به در سخنرود یشهد مبا      سخن زتري از تو دالودي نگویطوط

   به هر سخنیاري بلي دلشتنيتو خو     ی عالمنيري که تو شمتي من نگوگر

   مجال گفت نباشد تو در سخنکنيل     کنند ني بود که بر سخنت آفرواجب

  بادام چشم و پسته دهان و شکرسخن     امدستي نی بوستان چو تو سروچي هدر
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   ز دهان قمر سخنیا  گوش کردهاي     مشک ی ز بن سرو بویا دهي شنهرگز

   دگر سخنمي که نگوکنم یمن عهد م    شي خوثي تو گفتن حدشي پستي نانصاف

   اندر نظر سخنمتيمن خود چگونه گو     کنند ی دلبرت به نظر سحر مچشمان

   قدر سخنني ایدر گوش آن ملول بگو       باد اگر مجال سخن گفتنت بود یا

  آشفته حال را نبود معتبر سخن     رود ی حسنت نمقي چنان که الیوصف

   به زر سخنی بنوشتی داشتميگر س     شعر ی به جای ز منطق سعدچکد ی مدر

   ترسخننندي ببنهيهر گه که در سف     بود قي غرني اهل فضل که مسکدانندش

  

   خوش بود دو دالرام دست در گردنچه

  وردن خی آشتیبه هم نشستن و حلوا     خوش بود دو دالرام دست در گردن چه

   دوستان به سر بردنی باشد بغيدر     زي که روزگار عززاني روزگار عزبه

   آوردندي عذرش بباديايچو خود ب       بکند ی هزار جفا سروقامتاگر

   بخواست پژمردندميکه بوستان ام   وصال ی باد مشک بوی امتي شکر گوچه

  دننظر به شخص تو امروز روح پرور     تو هر روز نفس کشتن بود ی روفراق

   مفارقت کردنی دو سه روزدشيببا       وصل نشناسد امي امتي که قیکس

   آزردندي ز بزرگان نشایا به خرده       يی در پاگناه ی برود بی سراگر

  کجا تواند رفتن کمند در گردن       ی بزنی دلی گرفتم که بانهي تازبه

  که احتمال ندارد بر آتش افسردن       شوق ندارند عاشقان صبور کمال

   مردنني همچنوانستيکه مذهب ح     ري به عشق بماي سعدی صفتیدم آگر

  

   با سرو روان چون نرسد در گردندست

   و حسرت خوردندني بجز دستي نیا چاره     با سرو روان چون نرسد در گردن دست

   کردندي بباستيصبر اگر هست و گر ن     ستي نيی را که طلب هست و توانایآدم

   افشردنی و پادنيشرط عشقست بال د      نکند  توقف چه کند گر ی بر پابند

   آوردنی به روی نشود روسريچون م     دي مالدي در خاک در دوست ببایرو

  که به صد جان دل جانان نتوان آزردن    چه بود تا ندهد دوست به دوست ی جانمين

   دهنان تلخ نباشد بردننيريجور ش     ندي باشد سخن سخت که خوبان گوسهل
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   خط آهوگردننيشرم دارد ز تو مشک     تتار ني مشکی کهونکنم ی شک مچيه

   مردندي چو ببای تو باری باالشيپ     زي اندر سر کار تو کنم جان عزیروز

  نه چنانست که دل دادن و جان پروردن     نگه داشتن از صورت خوب دهي دايسعد

  

  دني تو گردی باغ حرامست بانيم

  دني تو گل چیا تو مرا به که بکه خار ب       دني تو گردی باغ حرامست بانيم

  دني تو باده نوشیحرام صرف بود ب     تو دست در مجلس ی گر به جام برم بو

  دنيبه سنگ خاره درآموخت عشق ورز     دو زلف تو بر الله حلقه در حلقه خم

  دني ز بت پرستمانيشوند جمله پش     نندي صورت تو بت بني جماعت چاگر

  دني به وقت خنديیدهان چو بازگشا       دي آدي نرخ شکر در جهان پدکساد

  دني در خرامننديچو قامت تو بب     چمن ی خشک بمانند سروهای جابه

  دنيسعادتم چه بود خاک پات بوس     که باشم که دم زنم ز لبت ی گدامن

  دنينکو نباشد با عشق زهد ورز   خوشست از آنک ميي و رسوای عشق مستبه

  دني دکواني نی عارف از ابرویفاص     زاهد از انواع طاعتست و ورع نشاط

  دنيچه غم خورد گه حشر از گناه سنج     چه باک ستي تو چو با جان سعدتيعنا

  

  دني جان اثر وصل تو نتوان دی ای کتا

  دنيکه ندارد دل من طاقت هجران د     دني جان اثر وصل تو نتوان دی ای کتا

  دني فراوان دیادل نهادم به جفاه   خواهد بود ني تو ای تو گر خوی سر کوبر

  دني سر و سامان دی و دل بدل ی بشتنيخو     تا چند دني از عشق تو دشتني خوی بعقل

  دني تو نتوان دنيگرد بر گوشه نعل     کي قدمت خاک توان کرد ولري به زتن

  دني دشاني به من از خواب پرديتا چه آ     به خواب ندي تو نمااهي شبم زلف سهر

  دنيدر گلستان شدن و سرو خرامان د     ستينظر تو کوته ی وجود رخ و باالبا

  دني دواني از چشمه حی آمدازي نیب    خضر ی چاه زنخدان تو ره بردني بر اگر

  دني از آن به نتوان در خم چوگان دیگو     دل سوخته کاندر خم زلف تو فتاد هر

  دني دحاني به گل و الله و رزديبرنخ   چه از نرگس مخمور تو در چشم منست آن

   دنيچاره کار تو جان دادن و جانان د     ستي چی مخور دانهودهي حسرت بايسعد
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   ما کنی به سوی نگهآخر

   دوا کنی به ارادتیدرد         ما کن ی به سوی نگهآخر

   وفا کنیکيآخر به غلط          ی خالف عهد کرداريبس

   ما کنادي زي روز تو نکي       همه روز ی را تو به خاطرما

   معاندت رها کنی خونيو          قاعده خالف بگذارنيا

   بسته وا کنی و قبانيبنش         دربند ی و در سرازيبرخ

   دو به خدمت آشنا کنیروز        یپسند ی را که هالک مآن

  بازش به فراق مبتال کن       وستي انس گرفت و مهر پچون

  تن درده و چشم در قضا کن       رستي ناگزفي چو حریسعد

   دعا کندهد ینام که مدش       سپر باش زند ی که مريشمش

   همه روز گو جفا کن بايز       از دوست تي نبود شکابايز

  

   گوش با دشمن مکنی اگر با دوست دارچشم

   قضا را جز رضا جوشن مکنربارانيت   گوش با دشمن مکن ی اگر با دوست دارچشم

   مکنرامني را طوف پني آتشفيگو حر   که ننهادست چون پروانه دل بر سوختن هر

   چشم وا روزن مکناي به ترک دل بگو اي   گذشت زاني شکرری در کوزستيه پریجا

   من مکنبي شهرآرا و عی آن رونيگو بب    دهد ی می گواهیراهي کو بر ما به بستيک

   دوست از دشمن مکناسي معاذاهللا قین   از مهر دوست ی هرگز نگردانند رودوستان

   تن مکننيمي ساري ادي که ديگوسنگ دل      بر زبان ثشي روان دارد روان دارم حدتا

   دست مهرش کوته از دامن مکنیريتا نم   خوشترست ی عشق از زندگانی اندر کومردن

   روشن مکننهيي در آاري گو نگه بسستي خوب نی و هر کس را که شکلست نهيي آشاهد

   زور با آهن مکنیگر چه بازو سخت دار     پنجه کرد دي نشانيمي با ساعد سايسعد

  

   بر درد مننستي امیگواه

  سرشک روان بر رخ زرد من        بر درد من نستي امیگواه

   گل نازپرورد منیاال ا         بي بر ناله عندلیببخشا
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  به نزد تو باد آورد گرد من       نوع باشد فراق ني گر هم بدکه

   دم سرد منديبرآ یکز او م       ی آتشني هرگز چندستي دکه

  ز طالع مادرآورد منکه ا       ستي من از دست جور تو نفغان

   تو درخورد منرونيوز اندازه ب         ستمي نی اندرخور بندگمن

   از طرد منخواهد یندانم چه م       نادان که مطرود باد شيبداند

   جوانمرد منی اريببخش و مگ       سزاست نمي گر خود من آنم که او

   آمد از کرد منیاگر زلت       شي به انعام خوی معذور دارتو

   بر درد منستياز آن رحمتت ن       که دردت مباد یار ندی دردتو

  

   تو راحت دل منی رویا

  چشم تو چراغ منزل من        تو راحت دل من ی رویا

   با گل مناند ختهيکم         يی محبت تو گوستيآب

   مقبل مندي بخت سعیا         به تو مرحبا و اهال شادم

   حاصل منچي تو همه هیب        استيها مه  تو همه برگبا

   مقابل منيیهر جا که تو       شب و روز یا  که نشستهيیوگ

  آنچ از غم توست بر دل من         که مگر نهان بماند گفتم

   باطل مناتيبر دور ح       از تو هزار نوبت افسوس بعد

  هنگامه توست و محفل من       ی و جمعیتي جا که حکاهر

  تا خون چکد از مفاصل من       نيمي زند به دست سغي تگر

  کز من بحلست قاتل من        ديريه قصاص من مگ را بکس

  

   منالي نقش تو از خشود ی که جدا نموه

  تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من     من الي نقش تو از خشود ی که جدا نموه

   عشق تو گوشمال مندهد یبس که به هجر م     و زار من زارترست هر زمان ري زناله

   خلق شد قامت چون هالل منیدست نما      چو آفتاب توی ستارگان ستد رونور

   نوبت اتصال منرسد ی و نمرسد یم     ی به هر کسی تو هر نفسی نور روپرتو

  هم به مراد دل رسد خاطر بدسگال من   کند ني تو به خون من رغبت اگر چنخاطر
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   تو جور تو و احتمال منیفقر من و غنا     بازنگر که بگذرد ی و ننگریبرگذر

   جمال من نهي آکند ی مرهيکاه تو ت       ايام گفت منال سعد  نالهدي شنچرخ

  

   منني تو روشن چشم عالم بداري به دیا

   منني بر دل مسکدياي نیآخرت رحم     من ني تو روشن چشم عالم بداري به دیا

   منني دلت چون شمع بر بالسوزد یخود نم     تو یام در پا  افتاده چون پروانهسوزناک

   منني بماند از اشک چون پرورانيآسمان ح     سنبله بر آفتاب یر که دادمي تو را دتا

   منني بهار و الله و نسریپرده بردار ا     ی گو مرودي نروني بهار و الله و نسرگر

   منني عقل و دی وای درخرامیور به شوخ   صبر و هوش غاي دريی برون آيی به رعناگر

   منني بر جان دردآگی مرهمیزخم تا ک     نشان دمي در باغ امیا  اللهی تا کخار

   مننيي عشق آیتا قلندروار شد در کو     از دشمنان مي از دوستان دارم نه بدي امنه

   مننيريکم نگردد شورش طبع سخن ش   دشمن وز جواب تلخ دوست يی ترش رواز

   من ني مسکی چند نالد سعديیخود نگو     را بر ناله من رحمت آمد چند بار خلق

  

   منیسرو سخنگو به چمن برگذشت ید

   منیتا نکند گل غرور رنگ من و بو     من ی به چمن برگذشت سرو سخنگوید

   منیآب گلستان ببرد شاهد گلرو       گل لعل بود شاهد بزم بهار برگ

   منی ترک زره مودي جفا برکشغيت     عتاب ني سپر از دست عقل تا ز کمشد

   منیرويجه ندست غمش درشکست پن     صبر ی دل چون نداشت قوت بازوساعد

   منی ز پهلومهي بخت شور خنکند یم     دل ی به تاراج داد رخت صبورعشق

   منی نگه سوچياو به تفضل نکرد ه     او ی از راه عشق چند گذر سوام کرده

   منی خوی کار اوست بارکشی کشرهيخ     کشم بنده وار ور کشدم حاکمست جور

   من ی بود بلبل خوشگورهچاي بیسعد     ني بعد از ای کنادي من ی گل خوش بویا

  

  موني بخت بلندست و طالع منشان

   الصباح نظر بر جمال روزافزونیعل      موني بخت بلندست و طالع منشان

   موزونليچگونه دوست ندارد شما   را که طبع موزونست ی الخصوص کسیعل
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   خونزديبه دست دوست حاللست اگر بر       انجمنت اني مزدي بری آبروگر

  راموني مگرد پیسر هالک ندار    ست  عشوق شمع و پروانه عاشق و ممثال

   را دل نسوخت بر مجنونیليعجب که ل     یلي مجنون در عشق صورت لبسوخت

   چونديمجال نطق نباشد که بازگو     را راني وصف جمالش کنم که حچگونه

   دروناقي اشتگنجد ی نمثيکه در حد     عشق بسست لي دلروني بري تغنيهم

   مغبونی زهدهد ی مني زمیبه ملک رو    ز زمان صحبت دوست  ای نفسی کساگر

   دلبر فتان و عاشق مفتونثيحد     ستي و همچنان باقميدي دراز کشسخن

  روني بکند ی وصل تو از سر نماليخ     ی سعدبرد ی عشق تو چندان که میجفا

  

  نيمي سبي ساي زنخ ايبهست آن 

  نيري جان شاي شکر ايلبست آن        نيمي سبي ساي زنخ اي آن بهست

  ني بتخانه چکند ی متيحکا        ابروانش ني دارم که چیبت

  ني پروفتادستيز چشمانم ب       گوشوارش دمي آن ساعت که داز

  ني باشد بر جهان برهيجهانم ت       نمي نبدارشي که دی آن وقتهر

  ني دوست چون باشد به بالیسر ب        کني آرزومندم ولی خواببه

  ني خالق االنسان من طیتعال     دستيه د صورت کني آب و گل چناز

  نيجفا بر عاشقان باشد نه چند       باشد نه چندان کواني نغرور

  نيتو را گر خاطر مهرست و گر ک       که دارم برنگردم ی از مهرمن

  ني دست نگارکشد یمرا خود م       چه حاجت رتي به شمشناينگار

  ني تمک باشد بهی رفتنايز دن       دست دوستان برکشته بودن به

  ني ملخ در چشم شاهديآ ینم       ندي نگورانمي گبي تا عبکش

  نيمباد آن روز کو برگردد از د     ستي سعدني کردن به خوبان دنظر

  

  نيمي از مشرق برآمد باد نوروز از صبحم

  ني گشت از صنع رب العالمرهيعقل و طبعم خ   نيمي از مشرق برآمد باد نوروز از صبحم

  ني با خردمندان نشیري گفتا تو پیکودک    گرفتم بامداد  جوانان راه صحرا بربا

  نياسميهمچو طفالن دامنش پرارغوان و      وقار ني کوه با چندیني غافل نبی اگفتم
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  ني و مه در آستدي پنهان کرده از خورشوهيم     از بهار برگ شاخ دي بر دست پوشنيآست

  ني آب افتاده چیدر رو مگر یشانيزان پر     هر صبحدم کند ی مشانيها را پر  گلباد

  ني زمستان پوستگري انداخت تا ددمشکيب   رهني تو پکي شد به روني از غنچه بنوبهار

  ني کرده زلف عنبرشاني نگار من پراي     مشک ختن اي رازستي خاک شمي نسنيا

  ني سحر بابل در نگارستان چیديگر ند   برکند ني که چشم از خواب نوشني ببامدادش

   ني معشوق نتوان باخت عشق اال چننيبا چن   سر بنه مردانه وار ید چو سعی سرش دارگر

  

  ني و بناگوش و خط و خالست ای و موی روچه

  نيچه قد و قامت و رفتار و اعتدالست ا   ني و بناگوش و خط و خالست ای و موی روچه

  ني به خود محالست ااي نگرد یگريبه د   صفت مطالعه کرد ني که در همه عمر ایکس

  ني کمالست اتيجواب داد که در غا     دميسن وجودت ز هر که پرس حکمال

  ني مگر هاللست اديدو ابروان تو گو       نگاه کند ی شام به بام ار کسنماز

  ني حاللست ایخور ی که خون میتو خود بگو   لعلست یخور ی که مزاني به خون عزلبت

  ني وصالست ااي که فراقست یز دوست     نکنم ی تو شادم که فرق مادي به چنان

  ني االستي خدمي ز فکر تو خواب آیول     اندر خواب نمي تو گفتم ببالي خیشب

  ني هزار سالست ااي ی من که شبزيعز     شب از چشم دردمندان پرس یدرازنا

  ني زاللست ارود ی کز او مستيمداد ن      از دستم چکاند ی تو در مادي به قلم

  نيخ زنند و ندانند تا چه حالست ازن     از غم عشق ی سعدشاني به حال پرکسان

  

   و جادوبي چشم تو دلفریا

   چشم آهورهيدر چشم تو خ       و جادو بي چشم تو دلفریا

   به هر سوکنم یزان چشم هم       از چشم بي و غای چشم مندر

  چون چشم برافکنم بر آن رو       دي چشمه ز چشم من گشاصد

  ادو به چشم جیهوشم برد         به زلف دلبند ی بستچشمم

  تا چشم من و چراغ من کو       شب چو چراغ چشم دارم هر

  چشمت مرساد و دست و بازو       چشم و دهان و گردن و گوش نيا

   به چشم و ابرویتو خوبتر       باستي گر چه به چشم خلق زمه
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   تو راست هندوهيچشم س       شب ی همه چشم زنگني ابا

  و و هزار دانه لولیچشم       بدو چشم تو که دارد یسعد

  

   از دست کمانداران ابرومن

   گذر کردن به هر سوارمي ینم       از دست کمانداران ابرو من

   رواي دستيندانم قرص خورش       يی ماند از روشنارهي چشمم خدو

  سوي دارد نه گیکمندست آن که و     نه رخسار دمي که من دني ابهشتست

  سواد زلف چون پر پرستو        لعل چون خون کبوتر لبان

  که با او بر توان آمد به بازو       اري سرپنجه دارد شوخ ع آننه

  ندارد سنگ کوچک در ترازو       جان خواهد از عشاق مشتاق همه

   دارد ناف آهوبيمگر در ج       نباشد ني خوش چندی را بونفس

   گفت جز ضحاک جادودينشا       منطقش را نيري خندان شلب

   خال هندوشيبه ترکستان رو      ست   سخت محبوب اوفتادهیبيغر

   به زانوندي سرو ننشششيکه پ       زدي خی گر در چمن برپاعجب

   ز هر سوزدي برخاديدو صد فر       اندر محفل عام ندي گر بنشو

   پهلوريهمه شب خار دارم ز       گل اندام ی گلبوی روادي به

   معفوستي ذنبکوانيکه جور ن        ی سعداري ی کن جفاتحمل

  

  د او برآرم ز بنی به عقل پاگفتم

   بجهد از کمند اوستي خالص نیرو       برآرم ز بند او ی به عقل پاگفتم

   به پند اویعقلت بگفت و گوش نکرد     دل که چند بار ی ای مالمتمستوجب

   به درخت بلند اورسد یدشوار م     که دست جهد نيري شوهي بوستان مآن

   به گرد سمند اوستي وصول نکنيل       رمشي بگی عنان مرکب تازگفتم

  از شهر او چگونه رود شهربند او     کي از دست او ولی در جهان نهادمسر

  تا جز در او نظر نکند مستمند او     بدوخت از همه عالم به اتفاق چشمم

   قند اوشي مگس کجا رود از پنيمسک     زند ی مري مروحه شمشی خود به جاگر

  مند او به نشود دردچيور نه به ه       نهد ی که هم او مرهمستمي ندينوم
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   پسند اودي آیور نه ز ما چه بندگ     کند يی خود مگر به لطف خداونداو

   بر گزند او ی آن که صبر کنترياول     شود ی نمسري چو صبر از اوت میسعد

  

   اوري عشق چون بخورد تاباني بديص

   اوري ز زنجی پاديسر نتواند کش     او ري عشق چون بخورد تاباني بديص

   اوريگر به شکار آمدست دولت نخج     به خدنگم بزن  اي به سنانم بدوز گو

   اوريعرصه عالم گرفت حسن جهان گ     به عالم نهم ی عشق روبي از آسگفتم

   اوري صبر چشم به تقدواري به دیرو     مي ما سپر انداختشي خوري همه تدببا

   اوريچون نتواند که سر درکشد از ت     جز سپر انداختن ستي مغلوب نچاره

   اوريزنده به جانند و ما زنده به تأث    وق را درد نباشد که خلق  معشکشته

   اوري همه تأخني عجب و ما به جان زیا     ما لي همه تعجني به فغان آمدست زاو

   اوري تصاوشي پستيصورت کس خوب ن      نگاه کردم و بازآمدم یتي همه گدر

   اوريمه تفس هني وستيتيشاهد ما آ     همه شور از کجا ني زبان انيري شیسعد

   او ري بانگ مزامرسد یتا به فلک م     از سوز عشق در دل داوود بود یآتش

  

   اوی رود ره نبرد به سوشتني که به خوهر

   اوی طاقت حسن رواوردي ما ننشيب   او ی رود ره نبرد به سوشتني که به خوهر

  و ای بساز از آن طره مشک بویا هيغال     صبا ی ندارد ای بنفشه و سمن بوباغ

   اوی زو بجز آرزوکند یهمت ما نم   کنند ی هميی آرزوشي کس از او به قدر خوهر

   اویگر نرود به طبع من من بروم به خو     شتني به کمند او درم او به مراد خومن

   اوی دارم و دل به سویگري دی به سودهيد       زبان خصم را تا نشوند مطلع دفع

   اوی در سر گفت و گورود یمر به نقد مع     اوفتد امتي من به دست او روز قدامن

   اوی ز کویروز نخست گفتمت سر نبر     به سنگ دم مزن ی پادتي اگر برآیسعد

  

   توی باالني ماند ای به سرومي گویراست

   تویباي چهره زدياين یدر عبارت م     تو ی باالني ماند ای به سرومي گویراست

   تویماي وهم در سبماند ی مرانيه ح بس کشوم ی ازخود مبي من غایشو ی تو حاضرمچون
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   تویباي در منظر زیکردم یتا نظر م   مرا ی خوابتر بودی بني صد چشم از ایکاشک

   توی ترسم تنگ باشد جاغولهيکاندر آن ب   ني بر سر چشمم نشی داری که در دل جایا

   تویبنده سر خواهد نهاد آن گه ز سر سودا     شود ی مامتي ور قکنندم ی مالمت مگر

   تویافتقار ما نه امروزست و استغنا   که هست یونديست ما را با تو پ  ازل رفتهدر

   توی ندارد تا نباشد رای ما سودیرا     ميا  بندهی ور برانی پادشاهی بخوانگر

   تویغماينفس ما قربان توست و رخت ما      را شي خواري اختميدي قلم در سر کشما

   توی در پارود ی و گر سر مميدار یدوست م   شي سروتن چون جان خوی تو را ای سراپاما

   تو ی ندارد خاصه بر بااليیبايحد ز   ستي حشو نی که در وی صنعت سعدی قبانيو

  

   توی که در غم عشقت مشوشم بايب

   توی غم چه ناخوشم بني که در اني ببايب     تو ی که در غم عشقت مشوشم بايب

   توی در آتشم بيیروز گردد گوچو      رخسار ی پری انالم ی از فراق تو مشب

   توی چشم بی زهر فراقت همشهيهم      جانا یا  تو شربت وصلم ندادهیدم

   توی درکشم بزي از دو جهان نميدو پا     جانا ی کنني چنني تو با من مسکاگر

   تو ی که من خوشم بی و گفتیجواب داد       دار ی خوشم ماي دادم و گفتم باميپ

  

   توی اعال رو طراوت برده از فردوسیا

   توی رويینادرست اندر نگارستان دن    تو ی طراوت برده از فردوس اعال رویا

   توی روی پرده بردارد به دعووسفيگر چو      مصر را کاسد شود بازار حسن دختران

   توی روی نهد بر نقش مانیهر دم انگشت   چون تو نقش دياي برنی چه از انگشت مانگر

   توی روی نی پراي مه ايگل ز من دل برد      یباتري من ز در چشمی گل و ماه و پراز

   توی رویآفتاب آسا کند در شب تجل     از خجالت رخ فروپوشد اگر ني و پروماه

   توی روی چشم اعمالي در خديگر درآ     ز شوق ی چشمش بدرد پرده اعممردم

   توی روی خواند باردي را ماه بایبه مه خواندن خطاست گر رخ  رای هرصاحب جمالیرو

   توی در ملک تقوا روزند یکوس غارت م     من ی رای در عشقبازنهد ی تقوا مرسم

   توی روی جستن اولدي ببایخوبتر وجه   بخواهد رفت جان از دست ما ی به هر وجهچون

   توی رویليعقلم از شورش چو مجنونست و ل   لعل تو نيري چو فرهادست و شی از زارچشمم
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   توی روی مزور کرد انشی خطنيتا چن    ن تو را  مسلم گشت فرمايیباي زملک

   توی کرد در بازار تقوا رویتا تجل  ها بر من ز بد   اصحاب خلوت حرفداشتند

   تو ی روی سوختن در عشق وانگه ساختن بستي خرد نی جان که کاریاري مگی بر سعدخرده

  

   به راهرود ی که چه خوش مني سرو ناز بآن

   نگاهکند یوان چشم آهوانه که چون م   به راه رود ی که چه خوش مني سرو ناز بآن

   مه چارده که به سر برنهد کالهاي     اني که کمر بست بر میا دهي سرو دتو

   ماهشي او چو ستارست پی روشيمه پ     گل شي پاستي با وجود او چو گگل

   سلطان رود سپاهیبا او چنان که در پ     و صد هزار دل رود ی صفت همسلطان

  زگاهي کجا روم که ندانم گرميگو     ري گزي او حذر کن و راه گر ازنديگو

   دراوفتاد دل از دست من به چاهيیگو       دمشي نظر که چاه زنخدان بداول

   بر کف دستست گو بخواهزيجان عز   که از دست من برفت ستي نغي خود دردل

  ک راه من به که خادهيآخر نه بر دو د     ینه ی که بر خاک می پادهي هر دو دیا

  اهي که دارد دل سدي سفنهيوان س    جواب تلخ ی از آن دهن که تو دارفستيح

   آهیآه از تو سنگ دل که چه نامهربان      بر آتش مهرت بسوختند چارگانيب

   و تو در خواب صبحگاهکنند یشب روز م   شوق ی تو در تنگنای به گفت و گویشهر

  گناه ی ز بی دست ظلم بدارباشد که     و دوستان اراني بنالم از تو به گفتم

   پناهاياز دوست جز به دوست مبر سعد     حفاظ دامن همت گرفت و گفت بازم

  

   بهیندازي که ننيمي با ساعد سپنجه

   بهی بازی معربد نکنیبا توانا     به یندازي که ننيمي با ساعد سپنجه

   بهیزاگر او با تو نسازد تو در او سا   چاره نماند ی و مهرش ستدی دلش دادچون

   بهی نپردازشيتو که با مصلحت خو     مخور تا غم کارت بخورد اري غم جز

   بهیاغازيبا کمان ابرو اگر جنگ ن       فراق ري صبر تحمل نکند تسپر

   بهی انبازکند ی ماني زهيگر همه ما     مي که ما عقد محبت بستاري ني چنبا

   بهیفراز نهادن ز سراميسر تسل     را بر خط فرمان خداوند امور بنده

   بهی وفادار که بنوازاري ني چننيا     تو سر برنکنم شي پی چو چنگم بزنگر
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   بهی چو تو اندازمي درآیکه من از پا    زي عزاري ی اجل اري به تستي شک نچيه

   بهیمطرب از بلبل عاشق به خوش آواز     ما دگر امروز به بستان ماند مجلس

   بهیرازي شی سخن از سعدنديگوکه ن     بر ناله مطرب کن و بلبل بگذار گوش

  

  یا  جفا بر سر ما آختهري که شمشیا

  یا دشمن از دوست ندانسته و نشناخته     یا  جفا بر سر ما آختهري که شمشیا

  یا  تو دل از من به که پرداختهناينازن     پردازم ی نمزي ز فکر تو به خود نمن

  یا  و ننواختهدهي روز نپرسکيکه تو      تو روز آوردم یها به غم رو  شبچند

  یا  پنجه درانداختهی که قودميبازد     آرم روني بودم که دل از دست تو بگفته

  یا  و کمان ساختهريها ت ز ابروان و مژه      ز کمند سر زلفت نجهد ی شکارتا

  یا  او تاختهی و کمان در پريکه نه با ت     نماند رازي در همه شی دلدي صالجرم

  یا  که سر بر همه افراختهچنديهمه ه    اندر نظرت ی و آدمی و پردي و خورشماه

  یا  مهرتر از فاختهی آنست که ببتيع     کبک دني همه جلوه طاووس و خرامبا

  یا  بر تو چه رنجست که بگداختهايسعد     ديگو ی از جور غمت مندميب ی که مهر

  یا  که دغل باختهیچه کنم دست تو برد     مرا هودهي بی بازني ماتست در اميب

  

   افروختهنهي رخ چون آیا

  الحذر از آه من سوخته         افروخته نهي رخ چون آیا

  چشم من از هر که جهان دوخته       سلطان جمالت چو باز رتيغ

  دم به دم از عشق نوآموخته         کشد ی کهن بار جفا معقل

   بشد اندوختهیآن چه به عمر       بار پراکنده شد کي که به وه

   تو بفروختهیجان به تمنا         ام دهي تو بخری به توالغم

   تا ابد افروختیا مشعله       چراغ غمت ستي دل سعددر

  

  یا  در دل ما نشستهیبي غادهي که ز دیا

  یا  همه پرده بستهني وکند یحسن تو جلوه م     یا  در دل ما نشستهیبي غادهي که ز دیا

  یا ز کمند جسته خود یا  کردهديما همه ص    یا  خون خواص خوردهیا  عام بردهخاطر
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  یا  خستهشي دلم مرهم ریا هم تو که خسته     چه حاصلم تا ز تو مهر بگسلم ی دگراز

   یا  دل شکستهشي که دم به دم پشنوم یم     چه غم مي به جراحت و الم دل بشکستگر

  

  یا  آن که ناخن دلبند رشتهحناست

  یا شته که دربند کستي دلی خون باي       یا  آن که ناخن دلبند رشتهحناست

  یا  فرشتهی صورت و صفت که تو دارنيا       ام دهي ندگري به لطف تو دی آدممن

  یا  نگشتهبي دم و غاکيحاضر نبوده     تر که تا دل من دردمند توست   طرفهنيو

  یا  نکشتهی که تخمستي بقعه نچيدر ه     رود ی نمادتي که ستي حلقه نچي هدر

  یا  ما درنوشتهتينگ دل حکاتو س      ميا  عشقت نبستهتي دفتر از حکاما

  یا  مگر نه از گل آدم سرشتهیحور       تستي را نهااني آدمبي و فربيز

  یا  هشتهی که در پای مشک بویآن مو      عنبر و بنفشه تو بر سر آمدست از

  یا  حسن را و تو از حد گذشتهستيحد    ام   بماندهراني وصف تو حاني در بمن

   یا  نبشتهی مگر ز گفته سعدیتيب     خطت عارفان پارس شي پنهند ی مسر

  

  افتهي نی باغ حسن چون تو نهالیا

  افتهي نی چو تو خالنيرخساره زم       افتهي نی باغ حسن چون تو نهالیا

  افتهي نی تو هاللیخوشتر ز ابرو     چرخ دهي ندی تو ماهی ز روتر تابنده

  افتهي نی و جمالیخود را لطافت     دور عارض تو نظر کرده آفتاب بر

  افتهي نیالي هفت پرده خريدر ز       بتري مشعبد از رخ تو دلفرچرخ

  افتهي نی صبر من پر و بالیعنقا     عشق تو ني چنگل شاهري را به زخود

  افتهي نی به لطف از تو مثالیروز     ز درد عشق تو نالد روان من ی کتا

  افتهي نی مجالثي حدکيبا تو به        من ثي حدقي در زبان خالافتاده

  افتهي نی کمالافتيعمرم زوال      افتي کمال یشود هر آن چه به کل ليزا

  افتهي نیاز بوستان وصل شمال     بشکفد دي من به چه امشي عگلبرگ

   افتهي نی از تو به سالی مهربانکي     قبا کند ی هزار جامه به روزیسعد

  

   سادهفي لطی بتسرمست
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  در دست گرفته جام باده         ساده في لطی بتسرمست

  بسته کمر و قبا گشاده        جلس بزم باده نوشان  مدر

  ستادهيگردونش به خدمت ا        به حضرت او ني زمافتاده

   نهادهیسر بر خط بندگ       يی و مهش ز خوبروديخورش

  ادهيدر عرصه حسن او پ         که شاه آسمانست ديخورش

  از روزن جنت اوفتاده       ستي وه که بزرگوار حوروه

  زلفش چو کمند تاب داده        ني گوهرآگقي چو عقلعلش

   بچگان ز ماه زادهیزنگ         شي گلشن بوستان رودر

   ساده اريکو شرمگنست و          هرگز اري نرسد به یسعد

  

  دهيوندبري جفاکرده پاري یا

  دهي و عهد تو ندی بود وفادارنيا        دهيوندبري جفاکرده پاري یا

  دهي ندروسفيلوده گرگ دهن آ    تو محروم ی تو معروفم و از روی کودر

  دهي نرسیليافسانه مجنون به ل       و همه شهر بگفتند ميدي ندچي هما

  دهياز خواب نباشد مگر انگشت گز     گل اندام نيري لب شدهي خواب گزدر

  دهي گنجشک پریچون طفل دوان در پ     مي کرددهي فای در طلبت کوشش ببس

  دهي خمیرواال به کمان مهره اب     ی نکرددي دل صاحب نظران صمرغ

  دهي رمیغمزت به نگه کردن آهو     طاووس دني به چه ماند به خراملتيم

  دهي من حلقه کشرامني تو پستيره ن     رازي از نقطه شنهم ی به در می پاگر

  دهي دعاگفته و دشنام شنميرفت      تو پنجه نتوان کرد ني دست بلوربا

  دهي تو دیرو به کس بازکند دهيگر د       ی سعددهي دگر دنادي تو مبیرو

  

   ز مشرق شمع فلک زبانهبرزند یم

   شبانهی درده می صبوحی ساقیا     ز مشرق شمع فلک زبانه برزند یم

   غم زمانهی تا کیهوشم ببر زمان       دانش اري چند اختی بدزد لختعقلم

   جان منش نشانهدي طعنه آريور ت     سنگ فتنه بارد فرق منش سپر کن گر

   بهتر خاک شرابخانهاتيز آب ح     دانا شيکه پ به جان دهندت بستان ی مگر
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  هم طعم نار دارد هم رنگ ناردانه      دارد اتي کوزه بر کفم نه کب حآن

  انهيگنجشک را نگنجد عنقا در آش     ی چگونه گردد گرد شراب صافیصوف

  انهي و تازفي از سني اسب چوببديبشک      امتي نترسند از صولت قوانگانيد

   هنر بهانه ی بر برديصاحب هنر نگ   و طرف صحرا ی و کنج خلوت سعدیصوف

  

  یا نهي خزی صورتت ز گوهر معنیا

  یا نهيما را ز داغ عشق تو در دل دف     یا نهي خزی صورتت ز گوهر معنیا

  یا نهي ز سدي که برآیا مگذار ناله       که آه سوختگان را اثر بود یدان

  یا نهي و برت عنبر در کناریوز مو     تستي همان دو رشته مرجان کفاوريز

  یا نهيگر من ز بندگان تو باشم کم      روزگار ني به سالطاورمي درنسر

  یا نهي غبگذرانم ی تو میوان دم که ب   خطاست کنم ی تو بر می که جز به رویچشم

  یا نهي به دست دارد و ما آبگیسنگ     جز سپر انداختن که خصم ستي نريتدب

  یا نهي و کیکز دل به درکند همه مهر      را روا بود که زند الف مهر دوستوان

  یا نهي که در هر مدنهي مدنيتنها در ا     مثل نشد ی و رندی به پاکبازیسعد

   نهي به خراسان سفرود یکز پارس م     چو آب در همه عالم چنان شده شعرش

  

  ی بستان آی خرامان سوی سرو را روزخالف

  ی و چو گلبن در گلستان آی غنچه بگشادهان چون   ی بستان آی خرامان سوی سرو را روزخالف

  ی در باغ رضوان آی دمی انسانی حوریکه ا     فرستند ی از خلد رضوان ماني حوردمادم

  ی پنهان آشهي بربند و چون اندی معجریچو معن     ی معنی باني ز بدگوباشد ی مشهي اندگرت

  ی آواني فراز آب حني مسکی کخر ايینگو     گردد ی گرد لب لعلت سکندروار مدلم

  ی آزاني می مصلحت ماها ز عقرب سویبرا   زانمي و من با تو چو می عقرب دشمنان دارچو

  ی آشاني و اندر عهد ایرها کن راه بدعهد     عشقبازانند در عهد سر زلفت یجهان

  ی با او چو او در عالم جان آی دلکياگر تو    ی زندان جسمانني را در ای سعدستي آمد نخوش

  

  يین تو به گلزار آ گل برود چومتيق

  يی چو تو در خنده و گفتار آنيريو آب ش     يی گل برود چون تو به گلزار آمتيق
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  يی نکند گر تو به رفتار آگريبار د     او دني همه جلوه طاووس و خرامنيا

  يی که گرفتار آدي بردوز نبادهيد     گفتم حتي دل به نصی بار آخرت اچند

  يی سخت نباش تو مگر خارانيدل چن     یدي خوب نباشد تو مگر خورشني چنمه

  يیچشم باشد مترصد که دگربار آ     به سر کشته عشق يیاي تو صد بار بگر

  يی آکاريمن خصومت نکنم گر تو به پ     ستي نهدني کشی تو در روغي از تسپر

  يی آداريچون تو لعبت ز پس پرده پد     تو واله نشود داري نماند که به دکس

  يیگر بر آن سنبل زلف و گل رخسار آ     ی سنبل نکن گل وثي باد حدی اگريد

  يی آاري باشد که تو در خاطر اغفيح   دارم که کست دوست ندارد جز من دوست

  یآرا ی که تو می صورت و معننيبه چن      دختر انفاس تو بس دل ببرد ايسعد

  

  يی آن روز که چون گل به چمن بازآخرم

  يی به بستان به در حجره من بازآاي     يی آن روز که چون گل به چمن بازآخرم

  يیکه تو چون سرو خرامان به چمن بازآ     ردي من آن روز شکفتن گشي عگلبن

  يی که به تن بازآامديجان من وقت ن     ی که شبم بفروزامدي من روز نشمع

  يی روز چو ساغر به دهن بازآکيتا تو      در حلق ی تلخست مدامم چو صراحآب

  يی عهدشکن بازآی به گفتار من ایک     یزيل برخ مهرگسی من اداري به دیک

  يی بنهم بو که به من بازآیدام زار     از قفس صحبت و من یا  آمدهري سمرغ

  يی که به من بازآینه تو آن لطف ندار     وندمي خود آن بخت ندارم که به تو پمن

  يی افتد که چو مردم به سخن بازآچتيه     نباشد که به افسون برود وي آن دیسعد

  

  يی انتظار فرمامي کتا

  يی بنمایوقت آن نامد که رو         يی انتظار فرمامي کتا

  يی چرا ناشتريرنجه شو پ         دي دی زنده باز خواهاگرم

  يی وعده افزایدر دراز       زيترست از آن که تو ن  کوتهعمر

  يی گشت عهد برنایسپر       برخورم که در وعده ی تو کاز

  يیباي را شکچارهي بچيه         در تو و نرسد ميدينرس

  يیناي در وداع بیا دهيد       سر راهت آورم هر شب به
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  يی نقاب و بگشایچون ببند       من شب شود و شب روزم روز

   يی پاالمي بود و سیزرگر       تو دوش الي از خی رخ سعدبر

  

  يیباي و زی خوبني بديی از هر در که بازآتو

  يی خلق بگشای باشد که از رحمت به رویرد   يیباي و زی خوبني بديی از هر در که بازآتو

  يی جمال از پرده بنماوسفيدر آن معرض که چون    ترنج از دست نشناسد حاصل ی بیمالمتگو

  يیاراي بورهاي که زی تن چنان خوبنيميتو س     را اني خوبروی وقتندياراي بورهاي زبه

  يیايست گو وبسته فررتي از حتيمرا در رو   دي آثي زبانش در حدندي گل بی بلبل روچو

  يیدايکه همچون آفتاب از جام و حور از جامه پ   ی از خلق درپوشی که روی حسن نتوانني با اتو

  يی نبخشاداراني بر چشم بیا تو خواب آلوده   یشيندي نناني جانا ز مسکی صاحب منصبتو

  يی که از مای با ما چو دانستیگانگيمکن ب     ی زادني نه از ماء مهی سرو آزادگرفتم

  يی از آن لب هر چه فرمانستيريکه گر تلخست ش   کن زمي عزی به دشناميیگو ی گر نميیدعا

  يیاي برفت اکنون بدانستم که درانميچو پا    تا کمر باشد اي بردم که دری از تشنگگمان

  يی نخواهد رفتن از دکان حلوايیمگس جا  درهم کش ی روی افشان و خواهني آستی خواهتو

   يی شکرخاامتي را در ای طوطستيمسلم ن   سخن گفتن نيري شني بدی سعدیکن ی مامتيق

  

  يی لطف طبع و دلرباني با اتو

  يی دل و سرکش چراني سنگنيچن       يی لطف طبع و دلرباني با اتو

  يی نپامانميندانستم که پ     بار از جهان دل در تو بستم کي به

  يی روشنای ای از در درآیکي       هجرانم بفرسود کي تارشب

  يی فشانم چون درآتيکه در پا       بر کف دست اي دارم مهیرس

  يی حسن خوبان خطاثيحد       محض باشد با تو گفتن یخطا

  يیوفا ی سست مهر و بکنيول       و مطبوع ی سخت محبوبینگار

  يی و جور آزمایني بیکه سخت       بر آن باش مي دای گر عاشقدال

   يیت را نشا که خدمیبرو سعد       جور مخدوم ی گر طاقت ندارو

  

  يیآ ی زاده ندانم ز کجا می پرتو
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  يیباي زني نباشد به چنزادهيکادم       يیآ ی زاده ندانم ز کجا می پرتو

  يی که به کس بنمادي و نشای رونيمثل ا    نه حاللست که پنهان دارند ی خواهراست

  يی همباالینتواند که کند دعو     تو در مجلس باغ یباي با قامت زسرو

  يیبخشا ی آنست که بر بنده نمبتيع   ستي که نستي نیوجودت هنر ی سراپادر

  يیکه من آن قدر ندارم که تو دست آال     زي مرچارهي خدا بر تو که خون من ببه

  يیناي بیبه دو چشمت که ز چشمم مرو ا     نمي بی رخت چشم ندارم که جهانیب

  يیبا ی تو در ماستيهمه اسباب مه     مال شهي مرا حسرت جاست و نه اندنه

  يیآ یخوشتر و خوبتر اندر نظرم م     ديآ ی من از دست تو چندان که جفا مبر

  يی بجز تنهاميچاره بعد از تو ندان    بست دي که مهر تو در او شاستي نیگريد

  يی مازي که عزمتيهمچنان شکر کن     ما را ی برانشي ز در خوی به خوارور

  يی من و گر بگشای تو به رویبندگر ب     ديچي نخواهم پی در به جفا روني از امن

  يیفرما ی به خدمت تو نمميصيما حر     دولت که قبولش نکنند ی کند داعچه

  يیآرا ی که تو می معنوري زنيبه چن      دختر انفاس تو بس دل ببرد ايسعد

   يیمايپ ی باد ندارد که تو منيلطف ا     گل و سنبل دارد ی نوروز که بوباد

  

  يیبايبرد از من شک بدارشي آن که دستي روچه

  يیباي صورت بر اخالقش به زدهد ی میگواه   يیباي ببرد از من شکدارشي آن که دستي روچه

  يینداي بینيرياگر تلخ اتفاق افتد به ش   جوابم ده یخواه ی که می به هر تندناينگار

  يیباي شکنميب ی از تو نمشيکه من در نفس خو     صادقش خوانم نمي ببيیباي چون ناشکدگر

  يیداي صورت برآرد سر به شنيکه دانشمند از ا   ناني نخواهم کرد و مسکانيداي شبي پس عني ازا

  يی آادي وقت گري که دی وقتیا  حاضرکه جان درجسم و خون در رگ فراموشم نهی دردلچنانم

  يی و تنهایکي شب روز گرداند به تاری که با جانان به روزآرد بسخواهد ی خوش هرکه میشب

  يیکتاي کرد يی در سماع آمد دوتایکه صوف   کودک مطرب ی بگو ایبت ساق لعی ااريب

   يیبايزبان درکش که منظورت ندارد حد ز    که حدش تا کجا باشد ی بود سعدداي پسخن

  

  يی خرابتر کرد جراحت جداخبرت

  يی آب روشن که به تشنگان نمااليچو خ     يی خرابتر کرد جراحت جداخبرت
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  یابي بشتني که تو خوی به ارمغاننيچه از ا    یه دوستان فرست که بی آری چه ارمغانتو

  يی و ندانمت کجایاليشب و روز در خ     ی و به دست غم سپردی و دل ببردیبشد

  يیوفا ی بکنند بانينه عجب که خوبرو   گرفتم ی را بگفتم چو تو دوست مشي خودل

  يی جفاقيتو ال نه کنيکه جفا کنم ول     توانم ی و نه من نمی خود بکردی جفاتو

  ی که پادشاهی بکنیتو هر آن ستم که خواه     ردستاني کنند اگر تحمل نکنند زچه

  يی تو ببر که آشناشناسم ی نمیدگر     صبح گفتم مي که با تو دارم به نسیسخن

  يی و با ما مفروش پارساهي فقیبرو ا   حتي که بشنوم نصاري ی از آن گذشتم امن

  يیازماي بی نظری اگر چو سعدیبکن     خوبان  تأمل نکنم جمالیا  که گفتهتو

  يی باشد که به دوست برگشافينه چنان لط     چشم بامدادان به بهشت برگشودن در

  

  يی بگشای ز بهشتش به رویا چهيدر

  يی بنمایکه بامداد پگاهش تو رو     يی بگشای ز بهشتش به رویا چهيدر

  يی درش تو بازآصباح مقبل آن کز     يی عالم آرادي شبست و تو خورشجهان

  يیباي بود حد زني که هماوردين     به عمر خود فرزند یتي از تو مادر گبه

  يیباي نشود بعد از آن شکسرشيم     شد سري می آن که با تو وصالش دمهر

  يیداي پنهي در آبگیچو آب صاف     لطافت جسم تي از غارهني پدرون

  يیايبان گوکمال حسن ببندد ز     ستي تو ناني در بشي مجال سخن بمرا

  يی به کنج تنهانمي سپس بنشنيکز ا     کردم ی عوام احتراز می گفت و گوز

  يی ز رسوایکن ی که حذر مینه عاشق     صحبت جانان به گوش جانم گفت یوفا

  يیهنوز منتظرم تا چه حکم فرما   عشقت آن چه گذشت بي بر من از آسگذشت

  يیفزايدر عمر خود ب و یاگر بکاه     جان تو باد ی عمرم فدای روزه باقدو

  يیماي تو بادست تا نپیبه دست سع     به چشم نواخت اي او نظر کند سعدگر

  

  يی ور گزای راحت رسانگرم

  يیفزا یمحبت بر محبت م       يی ور گزای راحت رسانگرم

  يی باز آشنارگهيکه هست از د       نگردم گانهي از تو بري شمشبه

  يی رهاخواهم ی نمدتيمن از ق      مرغان خالص از بند خواهند همه



سعدی شيرازی                                                                                                   سعدیغزليات  
 

                    TorbatJam.com ٢٤٦ 

  يیبر آنم صبر هست اال جدا     ستي هرچ از آن دشوارتر نعقوبت

  يیهنوز از دوستان خوشتر گدا       بخشند في تشرگانگاني باگر

  يی بهای داریا بده گر بوسه       بر لب از شوق ی جانا و جانمنم

  يی ندانند از هوایکه روحان       ندي و گونندي ما ببي عیکسان

  يی توبه کرد از پارسایکه سعد         گو بدانند اني پارساعيجم

  یاي که از زهد رترسم ینم     و ناقوس ی از خمر و زمر و ناچنان

  

  يی و جفای توام با همه جورمشتاق

  يی و خطای با همه جرمیمحبوب من     يی و جفای توام با همه جورمشتاق

  يینام گدادر حضرت سلطان که برد      تو ورزم ی خود به چه ارزم که تمنامن

  يی بالريوان گه سپر انداختن از ت     نظران الف محبت نپسندند صاحب

  يیآن کس که نهد در طلب وصل تو پا     رزدي نچي در نظرش هی که سرديبا

  يی دعاگانهيدشنام تو خوشتر که ز ب     تو کرامت ی تو عدلست و جفاداديب

  يیبود و هوا یهر عهد که بستم هوس     تو که محلول نگردد ی عهد و وفاجز

  يی سمند تو کنم نعل بهایدر پا     شي دست دهد دولت آنم که سر خوگر

  يی بود که با دوست به سر برد وفانيا     سندي که به خون بر سر خاکم بنوديشا

  يی درد به جاني که سر برکند استيشک ن      در دل آزرده نهان چند بماند خون

   يی ز در خلق دوایواه و نخیسعد      یري کرم آنست که با درد بمشرط

  

  يی مهر و وفای ندانستم از اول که تو بمن

  يی و نپایعهد نابستن از آن به که ببند    يی مهر و وفای ندانستم از اول که تو بمن

  يی خوب چراني اول به تو گفتن که چنديبا     کنندم که چرا دل به تو دادم بي عدوستان

  يی بحر تفکر تو کجاني در اميي کجاما     خوبان زمانه ی مرو اندر پی که گفتیا

  يی خداستيکه دل اهل نظر برد که سر   شاني نه خالست و زنخدان و سر زلف پرآن

  يی کوچک ننمانهيي و در آیتو بزرگ     ندي نبی روني خود اگانهي بردار که بپرده

  يی به محلت به گدامياي توانم که بنيا     باني بر در نتوانم زدن از دست رقحلقه

  يیهمه سهلست تحمل نکنم بار جدا   و مالمت يی و انگشت نمایشي درو وعشق
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  يی برباگري که دستي نیدر همه شهر دل   و تماشا ی صحرا و سماعست و لب جوروز

  يیاي که غم از دل برود چون تو بميچه بگو     مي غم دل با تو بگويیاي بودم چو بگفته

  يی که تو در خانه مادي نگوهيه همساتا ب   خانه به دربردن و کشتن ني از ادي را باشمع

  يیکه بدانست که دربند تو خوشتر که رها   زدي که هرگز ز کمندت بگرستي آن نیسعد

   يی اتابک دو هواامينکنم خاصه در ا     ده ی دگری برو دل به هواندي گوخلق

  

  يیباي من تنها گرفتارم به دام زلف زنه

  يی دارند و سودای سری هر کس با دالرامکه     يیباي من تنها گرفتارم به دام زلف زنه

  يی سروباالی فدایهزاران سرو بستان     چمن باشد ی را چه پرواباي زاري نيقر

  يیداي حال شی چه دانی دارشتنيتو دل با خو     کري پی کند ماه پريیداي نسبت به شمرا

  يیباي را چه غم دارد ز حال ناشکیملول   کني لرسد ی به گوشش مادمي که فردانم یهم

  يی افتاده در پای سرناني مسکدستنديند    بوسم ی که دستش را همارانمي دارند عجب

  يی برآمد در تمنانشيرينه آخر جان ش     نيري با شوندي فرهاد را حاصل نشد پاگر

  يی با توانایفي ضعديآ ی بر نمکنيول   را در کمند آرد ی که وکوشد ی با عشق مخرد

  يیاي از باران که افتادم به درگرينترسم د    آمد ی م مالمت سختکاني ز نزدی وقتمرا

  يی نماندست از تو پرواگري دی چشم بر ما کن که ما را با کسیو خواهري خشم برما گی خواهتو

  يی لطفت ندارد در جهان جاهيکه بعد از سا     ی و بگذاریازاري را بی که سعدنپندارم

   يی به اقصایبادم برد چون شعر هر جزوو گر    دي مهر آی آن خاک وفادارم که از من بومن

  

  يی رفتند به صحرايی کس به تماشاهر

  يی خاطر نرود جایما را که تو منظور     يی رفتند به صحرايی کس به تماشاهر

  يیهر کو به وجود خود دارد ز تو پروا       داند ی راه نماي نديب ی چشم نمبا

  يی داناشهيند رفت اندکان جا نتوا    ست   نظر افتادهيی عشقت را جاوانهيد

  يی کرد از سر همه سودای تو خالیسودا     یدي برد از دل همه امروني تو بديام

  يیباي باشد با قامت زیآن کش نظر       سرو اندر نظر عقلش دي ننمابايز

  يی دارم درباخته در پای که سرميگو     ی در عشق چه سر دارقانمي رفنديگو

  يی لحظه مداراکي نمي برترتيتا س     کز کشتن امانم ده خواهم ی نمزنهار
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  يی از حسن تو غوغازدي که برخمستيب  ست   پارس که تا بودست از ولوله آسودهدر

  يیغماي روز به کي باشد یگر دسترس     دست نخواهم برد اال به سر زلفت من

  يیجز دوست نخواهم کرد از دوست تمنا     ی از دوست بکن سعديی تمنانديگو

  

  يی آ تا برونمي چشمهمه

  يی تا چه فرماميهمه گوش         يی تا برون آمي چشمهمه

  يیبايمتصور شود شک       تي روی که بی نه آن صورتتو

  يیااليتا تو دستم به خون ن       بکشم شتني ز دست تو خومن

  يی محب سودای گروهنيا         نندي بامتمي قی بودگفته

  يی بود که بنماامتيخود ق     دلستان که تو راست ی روني چننيو

  يیتو درخت بلندباال         تماشاکنان کوته دست ما

  يی و گر ببخشایگر بران         ما و آستان خدمت تو سر

  يی آانيگر به انصاف با م       به شکرانه دادن از من خواه جان

  يینکند پنجه توانا       که با صالبت عشق دي باعقل

  يیشب هجران و روز تنها      ست   که بر تو نگذشتهی چه دانتو

  يیماي بپی شبیگر چو سعد       چو روز ثي حدني گردد اشنترو

  

  يی ولوله عشق تو بر هر سر کویا

  يی تو ببرد از دل ما هر غم رویرو     يی ولوله عشق تو بر هر سر کویا

  يی بر هر بن موهي بودش تعبیکاه      به ترحم نگر آن را يی سر موآخر

  يیام از هر مژه جو هبا آن که روان کرد       شوخم دهي دی تشنگنشود ی مکم

  يی از شوق تو آواره به سوی هر دلیو     ی از مهر تو افتاده به کنجی هر تنیا

  يی و هر روز به خویهر لحظه به دستان     يی که برآی دل و تو شرم ندارکي ما

  يی چو دل سخت تو روزديوز سنگ نخ     یمي تو سیباي کان نبود چون تن زدر

  يیگر باد به بستان برد از زلف تو بو     نياحي هم نزند دست خزان بزم ربر

   يی چه بود در خم چوگان تو گویسعد     ی لطافت که تو دارداني همه مني ابا
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  يی خسته دلم در خم چوگان تو گویا

  يی گوهدهي تو چون بشي پام دهي فایب     يی خسته دلم در خم چوگان تو گویا

  يیش چو کمان پشت دوتوافتاده به زخم     دهي غم عشق تو هر جا که رسري تیا

  يی ز نکويی نکوستي که عجب نرايز       ی طرفه ندارم اگرم بازنوازهم

   يی دست دهد در همه آفاق چنویک     غمش از دست مده گر ندهد دست یسعد

  

  يیگو ی جرم رفت که با ما سخن نمچه

  يی تو بدخواي از طرف ماست تيجنا     يیگو ی جرم رفت که با ما سخن نمچه

  يی نبات خودروکنيبه اتفاق ول     ینيري به شیا ت گرو برده از نباتو

  يیجو ی نمیتو سنگ دل به لطافت دل     نديجو ی جان به ارادت تو را همهزار

  يیکوي که نیا  و گر همه بد کردهايب    از تو صبر نتوان کرد بي با همه عکيول

  يیگو ی مکي که ننيري از آن لب شیبگو     خاطرت باشد زي و گر نی بد مگوتو

  يی که سرو گلبوديمرا وصال تو با       دي و سروم به چشم درنادي نباگلم

  يیخدنگ غمزه خوبان ز دلق نه تو     و هم بگذشت مي جامه سپر ساختهزار

  يیپو ی مرهي نفس خیاگر نخواهدت ا     گرفت دامن کام دي دست جهد نشابه

  يی که طالب اوی ای بگوشيبه ترک خو   دل دو دوست نتوان داشت کي شد که به درست

  يیبه دست باش که دست از جهان فروشو     بر آستانه عشق ی نهادی که پانيهم

  يی که بر لب جویتو قدر آب چه دان     شب از چشم دردمندان پرس یدرازنا

  يینبويهزار سال پس از مرگش ار به      دي عشق آی بوچارهي بی خاک سعدز

  

  يی که چنومتي کس به تو ماند که گوکدام

  يی به نکویا  گذشتهديز هر که در نظر آ     يی که چنومتي کس به تو ماند که گومکدا

  يی صورت و خوعي بدی جامه و جسمفينظ   ی قامت و شکلبي غری جوهر و جانفيلط

  يیغالم مجلس آنم که شمع مجلس او     چو پروانه بر جمال تو عاشق دهي دهزار

  يی بوهي و خاک غالوانيمه حتو آب چش     ی لطافت و پاکني بدی و خاکی آبدميند

  يی که بر کناره جویتو حال تشنه ندان     را که درد نباشد ز درد ما چه تفاوت تو

  يی وعده جانان ندانمت که چه بومينس   ی روضه رضوان ندانمت که چه بادیصبا
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  يیعجب مدار که آتش درافتدم به دوتو     ی تو برآورم دم عشقکي من از دل اگر

  يی چرا به فرق نپودي و گوردي گبيکه ع   به سنگ عشق برآمد مي که پای کس مگوبه

  يی بگوشي به ترک خويیاگر موافق او     ردي دو مهر دل نپذردي دو دست نگیدل

  يی بشودهي به آب درمي که بمینه آنگه     به حلق تشنه فروکن یاتي آب حکنونم

  يی که بجویستيگر او مراد نبخشد تو ک     دي چه التماس برآی تو سعداري اختبه

  

  ی حسن خط از دفتر اخالق تو بابیا

  ی ز کتابی از اوصاف تو حرفینيريش     ی حسن خط از دفتر اخالق تو بابیا

  یگر باز کنند از شکن زلف تو تاب     ني مشکی تو در تاب شود آهوی بواز

  ی تو به خوابالي خنندي که ببیترس     ی صاحب نظران خواب ببستدهي دبر

  ی از دل چو نمک خورده کبابرود یخون م      ان دهانت  نمکدنيري خنده شاز

  ی صفت از چهره برانداز نقابوسفي       بنهد منکر عشاق خاي عذر زلتا

  ی شرابچي از من نبرد هی تشنگنيکا       دي توام جنت فردوس نبای رویب

  ی عذابچي تو دردش نکند هاديبا      تو را گر بگذارند به دوزخ مشغول

  ی جوابميي از هر بن مویتا بشنو    ده خود خوان  کرمم بنقي به طریبار

  ی نتوان کرد ثوابانيکز دست گدا      من منگر تا دگران چشم ندارند در

  ی آبچکد ی که از او متيچون آتش رو      از طبع چو آتش رود ی سخنم مآب

   ی به سرابی و سعدیهر کس به سر آب     و من خسته طلبکار اري همه با اراني

  

  ی درتابی و رویزي خون خلق برتو

  یابي گنه نيندانمت چه مکافات ا     ی درتابی و رویزي خون خلق برتو

   صابی المنهي غااي ی قلبکيال      لکن ی الجور و النوی فی عنتصد

  ی در خوابشهي همیتو از غرور جوان     دارم ی که مادهاي چه فربي عندلچو

  یاحباب ودادکم قد هجرت یو ف       العداه وصلتم و تصحبونهم یال

  ی اصحابنيتو را چه شد که خود اندر کم     کند شهي هر که صاحب حسنست جور پنه

  یلقد اطعت ولکن حبه آب       بترک ذکراه ی امرونیاحبت

  ی بر من دهد به کذابی گواهیهم     تي بر رودهي چگونه بپوشم که دغمت
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  یابمنم در آتش و از حال من تو درت     عجب آنک یا  تو بر سر آتش نشاندهمرا

   یرابينه ممکنست که هرگز رسد به س     نگردم که صاحب استسقا ري از تو سمن

  

  ی آفتابدي آن ندارد امشب که برآسر

  ی گذر کرد و گذر نکرد خوابها اليچه خ     ی آفتابدي آن ندارد امشب که برآسر

  ی و نکردند مذنان ثوابیبزه کرد   صبح که جان من برآمد ی ای ماندري چه دبه

  یهمه بلبالن بمردند و نماند جز غراب     بخواند ی بگرفت که نوبت خروسنفس

  ی دوست ماند که برافکند نقابیکه به رو   دوست دارم ی ز چه روی صبح داننفحات

  ی آبیکه در آب مرده بهتر که در آرزو     اندرافتد شي خواهد که به پای از خداسرم

  ی عقابفکنديد که ب کجا توانیمگس     دي من نه مرد آنست که با غمش برآدل

  ی عذابی اگرم کنی فرماشيتو به دست خو     ی چنان گناهکارم که به دشمنم سپارنه

  یابيعجبست اگر نگردد که بگردد آس   ی دوست به آب چشم سعدی همچو سنگت ادل

  ی جوابامدتي و نیکه هزار بار گفت   دگر طلب کن ی و درني مسکی گدای ابرو

  

  ی به آبرديگ ی دست تشنه مکه

  یخداوندان فضل آخر ثواب       ی به آبرديگ ی دست تشنه مکه

  ی جوابنيرياگر تلخست و گر ش       زبانت نيري دارم از شتوقع

  ی در خرابیبدان ماند که گنج       بر من يی و گر آيی خود ناتو

  ی شرابنتريريچنان نوشم که ش       ی چشمانت که گر زهرم فرستبه

  ی بر سر سرو آفتابنباشد       تو باشد ی به باالی سرواگر

  یاگر صد بار بربندد نقاب       نگردد بي از نظر غای رویپر

  یشب و روز آرزومندم به خواب       نمي ببتي نفس روکي تا بدان

  ی رفته آبی به جوديکه بازآ       ردي هست اگر عطشان نمدميام

  یکه خواهد پنجه کردن با عقاب       آن مور خواهد ی مشتني خوهالک

  ی خطابديسحرگاهم به گوش آ      زندان هجران  دانم که در یشب

   ی در دوزخ عذابدي دینخواه       یدي چون فراق ما کشی سعدکه
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   الفلواتی فمي المصانع رکبا تهسل

  ی که در کنار فراتیتو قدر آب چه دان      الفلوات ی فمي المصانع رکبا تهسل

  ی غداتیتيشو ان هجرت سواء ع   به تو روشن ها دهي تو روزست و دی به روشبم

  ی انک آتقولي ی الزمان و قلبیمض       برنگرفتم دي بماندم امري چه داگر

  یاتي آب حني عجقتي به حقیاگر گل     دمي و نه شندمي به جمالت نه دی آدممن

   الظلماتی فوهي الحنيو قد تفتش ع     تو باشد ی به صبح رودمي امرهي تشبان

  ی از آن دهان نباتعستيبدجواب تلخ       و انت حامل شهد یشي تمرر عفکم

  یوجدت رائحه الود ان شممت رفات   تو ما را ی پنج روزه عمرست عشق رونه

  ی صفاتی که ماوراميمحامد تو چه گو     یرضي و حبي کما حي کل ملوصفت

  ی نجاتدي و هم کليیکه هم کمند بال     و ادنو ثي منک و ارجوا و استغاخاف

  ی کما تشاء عداتی هجرونیاحبت     چشم دوست فتادم به کامه دل دشمن ز

   الوکناتی نحن فري الطیو ان شکوت ال     ردي عجب که در تو نگی سعدفراقنامه

  

  ی که عاقبت نشکستی عهد نبستچي هتو

  ی و ننشستیمرا بر آتش سوزان نشاند     ی که عاقبت نشکستی عهد نبستچي هتو

  یز کمند بجست خود ایمرا به بند ببست       نماند داري که پای مهر نمودیبنا

  ی شکستنهي رو اکنون که آبگاطيبه احت     خالف شرط مودت ی و رفتی شکستدلم

  ی که تو بستني چنني نبندد در ای سرانيکس ا     کني خانه ولچي چون تو نباشد به هچراغ

  ی خونم و رستزيشکنجه صبر ندارم بر     يی به داغ و درد جدايی عذاب نماگرم

  ی بر سر هستی و پامي نهادی پاريبه ز     رعونت  واي و کبری که ما سر هستايب

  ی بخستگناه ی درد من اول که بیدوا    راني نظر بود به اسی به گوشه چشمگرت

  ی و درستی به راستدميکه من بهشت بد     دي روا بود که بگوندي آن کست که ببهر

  ی بپرستشتني بنگر که خونهيتو هم در آ     بپرستد مالمتش نکنم من ی کسگرت

   یکه عشق موجب شوقست و خمر علت مست     دوست بنالد ادي به ی مدار که سعدبعج

  

  ی خمار مستني عمر برندارم سر از اهمه

  یکه هنوز من نبودم که تو در دلم نشست    ی خمار مستني عمر برندارم سر از اهمه
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  ی و تو همچنان که هستنديدگران روند و آ     افتد بتي که حضور و غی نه مثل آفتابتو

  ی در ماجرا ببستی باز کردیتو چو رو     کني از فراقت که نداشتم ولتي حکاچه

  ی فرستیتي و هدیسي نویتيکه تح   به دوستان کن که هزار بار از آن به ینظر

  ی نه چو به انتظار خستیبه وصال مرهم     اراي توست ري دردمند ما را که اسدل

  یب دوستان را به مفارقت شکستتو که قل   جاي به روز هی عجب که قلب دشمن شکننه

  ی و مستی من و عاشقيیتو و زهد و پارسا     بخش ما را ی دانا به خداهي فقی ابرو

  ی باشد به از آن که خود پرستتيکه چو قبله ا     ی سپاری که به دلبردي هوشمند بادل

  یردستي نکنند و زیچه کنند اگر زبون   زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد چو

  ی و رستري گشي کم خوی توست سعدقينه طر     روزگاران ی و جفاارانياز فراق  گله

  

  ی مستی پر کن از آن داروی قدحاراي

  ی برود علت هستیتا از سر صوف     ی مستی پر کن از آن داروی قدحاراي

  ی جمله برستني و از ایدر مذهب عشق آ     شي متفکر بود و مصلحت اندعاقل

  ی که در دل بنشستدهي مشو از دبيغا      قدرت  فتنه نوخاسته از عالم یا

  ی و پنجه صبرم بشکستیبرتافت       بمي و دست شکی دلم بستدآرام

  یبا تو نتوان گفت به خواب شب مست       دو چشم من بر هم ننهاده احوال

  ی بگسستی بدادت که دل از وکيدل ن     وستي کز همه عالم به تو پیا سودازده

  ی و در نطق ببستیرو باز گشاد      ميگو چند بی تو گفتم سخنی رودر

  ی شکستن به درستميما توبه بخواه   ی کوني خم بود و مطرب از اني باده از اگر

  ی بازنجستیکي در توست و هيصد تعب     حقست تي غرض از حقه تن آیسعد

  ی و مصور بپرستینيتا نقش بب    همه صورت که بپرداخت ني وجود انقاش

  

  یر بوستانست دی مانند رخسارت گلاگر

  ی شرف بر آسمانستتي را از کمالنيزم     ی در بوستانستی مانند رخسارت گلاگر

  ی و روانستی سخنگویاگر در بوستان سرو     تي وجود مجلس آرای سرو بوستانستچو

  ی آنستیاراي در آغوشم اگر ی تن چه خوش بودنيمي و سی و عنبربوی خونيري و شی رونينگار

  ی زمانستکي و گر خود رميکه کام از عمر برگ   دولت ني گردد اسري در همه عمرم ميی گوتو
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  ی ار مهربانستغي دری خوبني بدیدالرام   دل ني و سنگی که بدعهددانم ی نمبتي عني اجز

  یانستيو گر حلوا بدان ماند که زهرش در م   نشيري شداري دی در کام من تلخست بشکر

  ی بقا باشد بهشت جاودانستديگر ام   کري پی پری ملک خویاري در صحبت یدم

  یکه تا تن در لحد باشد و گر خود استخوانست    کنم با او ی تا جان در جسد باشد وفادارنه

  ی گر نهانستیخبر در مغرب و مشرق نبود   ی هست پنهانی را که دردی سعدندي گونيچن

  یانست ماند که در در بوستیا به خلوتخانه   ی هست روحانیني قری آن دل را که پنهانهر

  

  ی آفتابستيی آن که گوستي اهللا چه رویتعال

  ی ز شرمش در نقابستی بودايو گر مه را ح   ی آفتابستيی آن که گوستي اهللا چه رویتعال

  ی در آبستلوفريز شرم رنگ رخسارش چو ن   ندي چو نرگس تا جهان بی گل را نظر بوداگر

  ی به خوابستی که پندارگونشيز چشم مست م   شي نه روز آرام و آسارديگ ی خوابم نمشبان

  ی خرابستی از مبي از رقص در حالت خطريفق   دي بنمای آن شاهد که من دانم به هر کس روگر

  ی مجنون اگر مست شرابستیبه هش بازآمد     یاري هشدي نماند امی مستم که پندارچنان

  یستابي اگر افراسیفکندي ساعت بکيبه    با رستم دستان ی آن ساعد که او دارد بدگر

  یکه از دستت شکر باشد و گر خود زهر نابست   نيري اگر تلخست و گر شی لعبت ساقی ااريب

  ی جوابستنيري اگر شنيري آن لب شغايدر   تي جز خوستي را مخالف نتي حسن روکمال

  ی جفا کردن صوابستنيپس آن گه بر من مسک    وستمي که تا هستم نظر با جز تو پی داناگر

  یاگر چندان که در چشمم سرشک اندر سحابست   حاجت ني بعد از اینبود تشنه را باران نيزم

  ی گر ترابستی چه بودنتي نعلري زیکه سعد   شي پاینه ی که بر سر مديآ ی خاکم رشک مز

  

  ی باد که بر خاک در دوست گذشتیا

  یپندارمت از روضه بستان بهشت     ی باد که بر خاک در دوست گذشتیا

  ی دوان بر در و دشتوانهيهر لحظه چو د     سودا دهي که شورستي نی از سببدور

  یسرگشته چو من در همه آفاق بگشت     مگرت بر رخ جانان نظر افتاد یبار

  ی به زشتاري یهل تا برود نام من ا       باي کف ندهم دامن معشوقه زاز

  ی بهشتاديام از   بارهکيبا آن که به      جان ی تو بر خاطر من نگذرد اادي جز

  ی کشتقي نبود الیشرطه همه وقت    لولت چه کند دل که نسازد  طبع مبا
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  ی دم ننشستم که به خاطر نگذشتکي     ما چشم ی سوی که نکردی گذشتاريبس

  ی حورسرشتی سمن اندام و بتیسرو     الله بناگوش ی شکرالفاظ و مهیشوخ

  ی و نکشتیدي تو بر کس نکشريشمش     ی که نبردی تو در کس نفکندقالب

   ی بنوشتی که تو بر خاطر سعدها نيا       امينسترد از دفتر ا قضا البيس

  

  ی که با من جنگ در سر داشتیدار ی مادي

  ی آشتی جنگ خواهی توست خواهی رایرا   ی که با من جنگ در سر داشتیدار ی مادي

  ی انگاشتکي و نی که بد کردی بتر کردنيا     مهربان اري شکستن عهد ی بد کردکين

  یپنداشت ی نوبت که دشمن دوست منيجز در ا    هرگزت عادت نبود  دشمن گرفتندوستان

  یگر چه دانستم که پاک از خاطرم بگذاشت   کنم ی ساعت که بدمهرکي نگذاشت خاطرم

  ی داشتزانيبر سرانگشتان که در خون عز     دهد ی می گواهني ناخن رنگهمچنانت

  یبر ناظرم بگماشت یا  شحنهالتيکز خ     خلق اندر نظر چي هامدي نی تو برگشتتا

  ی افراشتغي سر نهادن به در آن موضع که تستي جنگ نی کن که ما را با تو رویچه خواههر

  یها رست از آن تخمم که در دل کاشت بوستان     رسد ی تر میا وهي دم از شاخ زبانم مهر

  ی فکرش نقش خود بنگاشتواريتا تو در د    کرد واري در دی رواي و دنی از عقبیسعد

  

  ی ره دل ز ما برداشتکي به مانايپ سست

  ی دل چرا برداشتني بدعهد سنگیآخر ا     ی ره دل ز ما برداشتکي به ماناي پسست

  ی لطف از گدا برداشتهي ره ساکيتا به      سلطان عشق ی تواند بود ایري تقصنوع

  ی جفا برداشتري ناخورده شمشیا جرعه   جام وصل دني با تو در خواهم کشی بودگفته

  یچون تو را گشتم تو خود خاطر ز ما برداشت    ز مهر کسان برداشتم از بهر تو  اخاطر

  ی و دست از کهربا برداشتیديدر پسند     ی الجرم چشم از شبه بردوختیدي دلعل

  ی برداشتايگل فرا دست آمدت مهر از گ     چراغت بازنامد در نظر ی برکردشمع

  ی جرم و خطا برداشتی که بی کردتو خطا   دل ز دوست يی خطااي ی بردارد به جرمدوست

  ی وفا برداشتباني کز گردميسر ند    صبر ی پای دامن برد سعدري در زعمرها

  

  ی وفا بدان چه بگفتی که بکرددمتيند
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  ی من آمدم تو برفتی وصل گشادقيطر     ی وفا بدان چه بگفتی که بکرددمتيند

  ی بازگرفتلي م به تو دادم توشتنيچو خو      ی ربودمي دل سلی عهد نمودیوفا

  ی خالف هر چه بگفتدمي بدشيبه چشم خو     وصل بدارم ی که پای دست عهد گرفتنه

  ی که در کمند من افتیتو پهلوانتر از آن     چاره بکردم که همعنان تو گردم هزار

  ی هم اولش ننهفتنيچرا ز عاشق مسک     وصل و ربودن الي عدل بود نمودن خنه

   ی به داغ عشق بخفتی که چو سعدیمگر شب     یناس و دوستان نشاراني قدر صحبت تو

  

  یتي و از رحمت آی از بهشت جزویا

  یتيحق را به روزگار تو با ما عنا     یتي و از رحمت آی از بهشت جزویا

  یتي از نو بداکند یهر بامداد م       درد عشق را ني بود ایتي نهاگفتم

  یتي حکامي بگوبا تو مجال آن که     ستي اندر جهان و نتمي شد حکامعروف

  یتي غادستي و عشق را به پدميکرد     امکان صبر بود تي تو غای که بچندان

  یتيغوغا بود دو پادشه اندر وال     نشنوند ی جاکي عشق و عقل به فرمان

  یتي لشکر منصور راانيچون در م       یزي ممی روزگار به خوبی ابناز

  یتي جنای بکشد بیا  که بندهديشا     ی که خداوند امر و نهکنم ی نمبتيع

  یتيمعلوم شد که عقل ندارد کفا     گه که عشق دست تطاول دراز کرد زان

  یتي رود اندر حمایفردا که هر کس     ختني در پناه لطف تو خواهم گرمن

  یتيهم با تو گر ز دست تو دارم شکا     کجا برم تي که از تو شکاام درمانده

   یتيدرون بکند هم سرا انشي رنيا     عشق ثي نهفته چند بماند حدیسعد

  

  ی نباشد زاهدی خراباتچون

  ی شاهدديکش به شب از در درآ       ی نباشد زاهدی خراباتچون

  ی و من چون عابدیهمچو محراب       دوست ی روندي گو تا ببمحتسب

  ی حاسدرديغم نباشد گر بم        افتمي ی من آب زندگانچون

  یا هر بارد گفت بدينشا یم     چه ما را در دلست از سوز عشق آن

  یمهربان نشناسد اال واحد       کي و دلداران ولرندي گدوستان

  ی خلوت واردیها نگذرد شب       دل شي در پترمي تو روحاناز
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  یتا نماند در محلت زاهد       ري بگشاني دروی در کویا خانه

  ی تا جامدیپس چه فرق از ناطق       ستي نتي و دلبندی داری دلگر

  ی به حسرت قاعدیخواه یور نم      م  منی خواهیمي به خدمت قاگر

   ی ساعدنيميگو بکش بر دست س       کشد ی گر روزگارت مايسعد

  

  ی به شادیرو ی خوش می باد بامدادیا

  ی دوست دادغامي پی روح کردونديپ     ی به شادیرو ی خوش می باد بامدادیا

  ی و خرم فرخنده بخت بادیشاد آمد     ی در بهشت بوداي ی بوستان گذشتبر

  ی چشمم در بوستان گشادشيکامروز پ     بودم دهي در ندني امي سرانيمن در ا تا

  یستاديتو در برابر من چون سرو با     دلبران و خوبان ني اندي گل روند و آچون

  ی تو فتنه از که زادديها بزا بس فتنه     در روزگار حسنت دينما ی که مدونيا

  یدر خرمن اوفتادآسان فراگرفتم      ی آهسته شمع گشتی چراغ بوداول

  ی بامدادیها  گلزديتا بوستان بر     به صحرا ی روروني بی که بامدادخواهم

  یادي تو دم به دم به دي آادشيهر وقت      الفت گرفته باشد یني که با قریاري

  یاند و شاد  را غم خوردهکواني نوستهيپ     به روزگارت ی شادرمي در غمت بمگر

   ی کاول نظر نهادیآنست داغ سعد     دري دردش دوا پذردي که داغ گيیجا

  

  یاوردي که وفا به جا نیديد

  ی کردی و خالف دوستیرفت       یاوردي که وفا به جا نیديد

  ی نشمردچي به هميدرماندگ         ی نگرفتزي به چميچارگيب

  یازردي ز من بی گنهیتو ب       از تو خشنودم ی با همه جورمن

  یکه در جهان تو آورد ستيرسم       دني کردن و جرم دوستان دخود

  یبارت بکشم که نازپرورد       ی برم که نازک اندامنازت

  یدرد تو چنم که فارغ از درد       دي را که جراحتست خون آما

  یبر خاک درت که خون من خورد       شي بني آب رخ ززمي که نرگفتم

  یهرگز نرود ز زعفران زرد       دستندي عشق تو در من آفرنيو

  ی خردني بدیکن ی چه مچارهيب       ديخورش ذره تو در مقابل یا
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  ی به نامردختنيبهتر که گر        حلقه کارزار جان دادن در

   ی و صاف با دردست هيگل با گ         ندازدي سپر از جفا نیسعد

  

    ی کردادي چمي از من که همپرس

  ینگرد ی فرامش مچميکه خود ه       ی کردادي چمي از من که همپرس

  یغمت خوردند و کس را غم نخورد     ی شهر کهی و بدعهدیکوروي نچه

  ی و تو با ما در نبردميبه صلح       معشوق طناز ی ما با تو اچرا

  ی زردی رویکه برگرد از غمش ب       اني سردگوکنندم ی محتينص

  ی به سردنديحرارت بازننش         عشقت ماري کز بدانند ینم

  یتو ورد مثل خارند و شانيکه ا       ستي نیا  چارهباني با رقکنيول

  ی درنوردی نامکيبساط ن       ینينش ی ماني با خوبرواگر

  ی کردوانهيکه همچون بلبلم د       ی باد گلبوی ای با من مگودگر

  ی و هم درمان دردیکه هم درد       ی جان سعدندي دردت نچچرا

  

  ی سرگشته آن دل را که دست آموز غم کردمکن

  ی هجرانش لگدکوب ستم کردی پاريبه ز   ی سرگشته آن دل را که دست آموز غم کردمکن

  ی نخواهم کرد و هم کردیجفا بر عاشقان گفت   ی نخواهم راند و هم راندی گفتدالن ی بر بقلم

  ی و خشنودم جزاک اهللا کرم کردیسگم خواند     ی و خرسندم عفاک اهللا نکو گفتی گفتبدم

  یمگر سهوالقلم کرد ی که آوردني مگرسبق اللسان بودت چه حرفست ای که فرمودني لطفست اچه

  یگل افشان بر سر من کن که خارم در قدم کرد     دمي جفا دبي که تأدتري با من اولتيعنا

  ی بار غم کردريها که ز  تحملنيپس از چند   دل ی ای دررسی به شادی دان اگر روزمتيغن

  ی چون چراغ صبحدم کردفشي و ضعکيکه تار   را مگر هنگام روز آمد ی سعدیها  غمشب

  

  یاز در دلت آمد که مهر برکند بچه

  یفکندي از نظر بمي قداريچه شد که      ی باز در دلت آمد که مهر برکندچه

  یوندي که بازپامديهنوز وقت ن     دوست ی ما ااني ميی حد گذشت جداز

  ی به آرزومندتيو گر نه بر سر کو     اگر مجال بود رمي تو مشي که پبود
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  ی اگر تو دربنددي کس نگشاچيکه ه     ی مهربان بگشااري ی من ای به رویدر

  ی از تو خرسندباشد ی نمی روچيبه ه       انندي و گر همه آفاق خوبرومرا

  یبند ی تو چشم مکني خوب ولیبه رو       مي بار بگفتم که چشم نگشاهزار

  ی خلق نپندارمت که مانندچيبه ه     و گر نه در آفاق یني بنهي در آمگر

  ی گرش تو نپسنددياي کار نچيبه ه       اگر کائنات بپسندند ی سعدثيحد

  ی خداوندشي به بخشاديمگر ام     زدي برخی از دست و پای چه بندگمرا

  

  ی کنم چندی آهن دلگفتم

  ی دلبندچيندهم دل به ه         ی کنم چندی آهن دلگفتم

  یهرگزش گوش نشنود پند       در دهان تو رفت دهي که را دوان

  یوندي و پیزشيتو آمبا       ست   ما را که در ازل بودهخاصه

  ی مخواه سوگندنيسختتر ز        دلت کز دلت به درنکنم به

  ی آرزومندديتا برآسا       سو نه کي دم آخر حجاب کي

  ی چون تو فرزنداورديکه ب       مادر دهر ستي نري پهمچنان

  ی نمک پراکندنيريگر نه ش       بود ی فرهاد بهترک مشير

  ی بر من افکندهيتا مگر سا       در راه ی خاک بودمیکاشک

  ینکند خدمت خداوند       که از دل و جان یا  کند بندهچه

  ی چندکي ستينوبت عاشق       رفت ی نامکي دور نايسعد

  

  یوندي وقت آن آمد که دل با مهر پنگارا

  ی طاقت نماندست آرزومندني از اشيکه ما را ب     یوندي وقت آن آمد که دل با مهر پنگارا

  ی از طبع موزونت که در بر دوستان بندعي بدیازبندگان پوش ی مطبوعت که روی ازخوبيغر

  ی و خرسنديیباي باشد شکنيکه ما را همچن     دي آالي در خنتي چنيیباي خرسند و شکتو

  یوندي بودت که خود با ما نپنيمگر در دل چن     هرگز ی که از ما نگسلاراي وفا ی بینگفت

  ی و دولت پدر را کش تو فرزندشيشا بخیزه   ی و رحمت نظر را کش تو منظورشي آسایزه

  ی مهر بنشاندم درخت وصل برکندخيچو ب   دي آن گه توان کشتن که محکم در کمند آشکار

  یکنونت بازدانستم که ناقض عهد و سوگند   مانمي چند بار از خود که حافظ عهد و پینمود
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  یان پراکند ناگاه و مجموعیتو در جمع آمد   تي در خلوت فراغت بود و جمعشي پني زمرا

  ی که بپسندقي چنان الدي نایکه از من خدمت   خواهم ی هنوزت عذر مزمي جان در قدم رگرت

  ی در من افکندی که شورنيري شني چنيیگو یچه م   دي کن که ما را تلخ ننمایزي و تني بنشترش

  یخند ی تو همچنان برق منالد یکه او چون رعد م    کتي مگر با دست نزدی گفتن سعدتيشکا

  

  یدي شرط محبت چه مصلحت دخالف

  یدي و از دوستان نپرسیکه برگذشت     یدي شرط محبت چه مصلحت دخالف

  یدي از خدا نترسی بکشگنه یکه ب     خلق آزرم ی ز روامدي که نگرفتمت

  یدي را بپوشديکه حسن طلعت خورش     را ني مشکی و موني نگاری روبپوش

  یدي لب برسد جان به لب رسانکه لب به     مشتاق را به حسرت آن دل ی بهزار

  یدي نخرچي و ما را به هیکه برگذشت     آن زمان بدانستم شي خومتي و قمحل

  یدي و گردري فقیکه گرد عشق مگرد ا       درنگرفت چي و همي بار بگفتهزار

  یديدگر حالل نباشد که خود بلغز     ی را مالمت رندان و عاشقان سعدتو

  یدي خود دی سزایکه ترک عشق نگفت   ستيگرن ی و باز مرفت ی و مزد ی مغي تبه

  

  یديوشي دگر سخن دشمنان نمگر

  یدي چون قمر از دستان بپوشیکه رو       یديوشي دگر سخن دشمنان نمگر

  یديخروش یتو را چه بود که تا صبح م     زمان بلبال نخفتم دوش ی از جفامن

  یديوش نفس بس که کی اشود یدگر نم       به ناله مظلوم و البه محروم قضا

  یديکه شربت غم هجران تلخ نوش       قدر ی را بدانوندي حالوت پکنون

   یدي جهد تو بود کوشتيکه آن چه غا     ی زمان اقتصار کن سعدی مقتضابه

  

  ی که بر ما بگذری بازکن وقتی نگاهآخر

  ی آورادي کز دوستان کند ی کبر منعت ماي     ی که بر ما بگذری بازکن وقتی نگاهآخر

  ی خوش منظرني بدیهرگز نباشد در چمن سرو   فتن ني چندیندر ختن بر صورت نبود اهرگز

  ی توبه کن صورتگراي ني برکش چنی صورتاي   ني ببشي گو صورت روني چیباي دصورتگر

  ی مشترندي نبگريتا قوس باشد در جهان د   اني عی کمان گر پرده بردارني زنگاری ابروز
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  ی ندارد عنبريی چنان مويی با روديخورش     ندارد دلستان يی سرو بوستان رویباال

  ی پراي ملک فرزند آدم اي ندانم یماه   نمک ني فلک کس را نبودست ابندد ی نقش متا

  ی به محرابم دريیام گو چون در نماز استاده  ام  ام در بحر فکر افتاده  دل به مهرت دادهتا

  یخور ی از بس که خونم مقيآنک دهانت چون عق   قي از دست رفتم چون غرقي طردانم ی نمگريد

  ی خاکم بگذری دامن کشان باالنيگر همچن   رفته روان دمي جهان بازآني رفته باشم زگر

  یپرور ی تو جان می سعددهد ی جان میگريگر د    نهد ی نعلم در آتش مجهد ی نعلش آتش ماز

  یمر آواز گاو ساکند ی میدر عهد موس   کند ی می کو با تو انسکند ی می کس که دعوهر

  

  ی برق اگر به گوشه آن بام بگذریا

  یآن جا که باد زهره ندارد خبر بر     ی برق اگر به گوشه آن بام بگذریا

  ی بدان پری دوستان برسانغاميپ     آن صنم ی به سر کوی مرغ اگر پریا

  یپرسد جواب ده که به جانند مشتر     یتي خصال گر از ما حکای مشترآن

  یتو خفته در کجاوه به خواب خوش اندر     ديب رس را جان به لهي تشنگان بادگو

  ی روز نگذرد که تو صد بار نگذرکي     دل شي که پبي حاضر غای ماه رویا

  ی و بنگريیاي بشي خویتا خود به پا     به سر ما ز دست تو رود ی چه میدان

  ی برابری از نظر که به معنبي غایا     مي بسوختی و دوری کز صبوریبازآ

  ی ز دل ما به دربرشتني مهر خواي    چو دل ما به دست توست ی دل به ما دهاي

  یدر ی پرده منيچون از درون پرده چن     کجا رسد تي خود برون پرده حکاتا

   ی کن و اقرار چاکری بندگیدعو     ی زنی که دم دوستیستي تو کیسعد

  

  یگذر ی که بر دوستان همیا

  ی ببریل دیا تا به هر غمزه       یگذر ی که بر دوستان همیا

  ینگر ی به رحمت به کشته ماي       کشت ی تمام خواهیدردمند

  مينه تماشاکنان رهگذر       مي عشقبازانی خود از کوما

  ی در نظریدرويتا تو خورش         ديآ ی اندر نظر نمچميه

  یخبر ی و بیحذر از عاشق       بودم که دل به کس ندهم گفته

  یقه پر درون حلديايتا ن       بکشم شتني گرد خویا حلقه
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  ی و جلوه گرکنند ی میشاهد       حلقه به گوش کراني پی پرنيو

  یچون بخندد شکوفه سحر         هرگز یا دهي بلبل شنصبر

  ی پرده درهي عقل و گرکند یم        بر آستانه عشق ی دارپرده

  ی در جهان نخورچيتا غم ه      پسر غم عشق ی ای دانی خورچو

  ی و آخرت بخرايگر به دن       نفس با دوست کي گانستيرا

  ی در درني هزار آستاي       در ی به دست سعدني اقلمست

  یشکري که نیستيتو قلم ن       نبات از کدام شهر آرند نيا

  

  ینگر ی ندارم که در او منهيي آبخت

  یگذر ی که بر او مرزميخاک بازار ن     ینگر ی ندارم که در او منهيي آبخت

  یخبر ی که ز ما بیشيچنان فتنه خوتو     خبرم ی که ز خود بتي چنان عاشق رومن

  ی تو از آن خوبترديکان چه در وهم من آ     چه ماننده کنم در همه آفاق تو را به

  ی ببری دل خلقیکه به هر گوشه چشم     برداشت دي نشای روني چنشي از پبرقع

  ی بصری علت نتوان گفت بجز بچيه     نرود ی تو دل مداري را که به دیا دهيد

  ینتوانم که به هر جا بروم در نظر    مت سر به جهان دربنهم  از دست غگفتم

  ی ز خواب سحردهي دی برنکنیتو هم     ما نهي آه سحر از سرود ی فلک مبه

  ی غم مردم نخوردياي نشيتا غمت پ     ستي نداراني را خبر از محنت بخفتگان

  ی دگری آنست که هر روز به طبعبتيع   هست يیکوي به نندي چه در وصف تو گوهر

  ی بدرنانيپرده بر کار همه پرده نش     يی و رخ بنمايی تو از پرده برون آگر

   ی پردستي نداند که ندوانهيحال د     ننهد هر که تو را نشناسد ی سعدعذر

  

  ی دلبرپسندد ی بر من مجور

  ی زورآورکند یزور با من م       ی دلبرپسندد ی بر من مجور

  ی داورشيرفت پ دينشا یم       کز جور او کشم ی می خصمبار

  ی به دست کافریچون مسلمان       در زندان عشق چارستي بعقل

  یتا مگر بر من ببخشد خاطر       خلق شي پمي گفتم بگربارها

  ی چاکرردي دربملشيگر به خ       را چه غم ی پادشاهميبازگو
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  ی بر الغرینه ی منيبار سنگ     و هوش ی که صبر از من طمع داریا

  ی سری اگر دارمي داریما سر      نند  افکزاني عزی چه در پازان

  یگري باشد بعد از او بر دفيح       دوست داري عادت کرده با دچشم

  یوري به حسنت زديبا یدر نم      ام   ماندهراني تو حی سراپادر

  ی را نباشد جوهريیهر گدا       تواند گفت و بس ی سخن سعدنيا

  

  یبر ی صاحب نظران مخانه

  یدر ی مزکنانيده پرهپر       یبر ی صاحب نظران مخانه

  ی آوراني به زیتوبه صوف       نقاب ی چهره نپوشی تو پرگر

  ی پراي ی ملکاي يیآدم       دانمت ی چه وجودست نمنيا

  ی آن مشتردنيسود بود د       کند ی ماني زهي همه سرماگر

  یتا بکند توبه ز صورتگر       به نقاش بر ی روني انسخه

  یبر ی و دل میآر یحمله هم       ستي نري تترت حاجت شمشبا

  یصورت خود باز به ما ننگر         ی تأمل کننهيي تو در آگر

  ینتريري که تو شیدل به تو داد       یافتي اگر عهد تو درخسرو

  یبر تو نبندم که به خاطر در       ی از خلق ببندم به روی درگر

  یزنده شود چون به سرش بگذر       اگر کشته شود در فراق یسعد

  

  ین بلبل سحر چه گفت مرا آیدان

  یخبر ی کز عشق بيیتو خود چه آدم       ی چه گفت مرا آن بلبل سحریدان

  ی تو را کژطبع جانورستيگر ذوق ن     به شعر عرب در حالتست و طرب اشتر

  ی بصری تن ندهد هرگز به بنندهيب     نکنم شتني هرگز از تو نظر با خومن

  ی که در نظريیگو نگرم یهر جا که م     صنما ی بس که در نظرم خوب آمداز

  ی صفت نکنم رفتار کبک درگريد       سرو چمن ی نگه نکنم باالگريد

  ی تو جلوه گرشيطاووس را نرسد پ    نچمد ني چنني نرود سرو اني چنني اکبک

  ینگر یکز حسن قامت خود با کس نم     نگرم ی من در تو میگذر ی گه که مهر

  یتر تو ز ما صد بار فتنه شتنيبر خو     بس که فتنه شوم بر رفتنت نه عجب از
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  یکافتد که بار دگر بر خاک ما گذر     به حکم کرم بر حال ما بنگر یبار

  ی توام ور خون من بخوریمن خاک پا     به جور و جفا مهر از تو برنکند یسعد

  

  یبر ی جمال مشي چرا پني آستدانمت

  ی نهان کند پری رویرسم بود کز آدم     یبر ی جمال مشي چرا پني آستدانمت

  ی بنگرشي کز پس و پکند یکبر رها نم   و دوستان از چپ و راست منتظر معتقدان

  ی منظرفي نظر بس که لطشود ی نمريس     که بنگرم باز نظر به خود کنم آمدمت

  ی به چاکراني بندگان بسته مانيبنده م   دي کام و دولتست آن که به خدمتت رستيغا

  یبر ی مري گر تو اسدهم یت به بند مدس   یکن ی گر تو هالک منهم ی به خاک میرو

  ی برند از تو که خصم و داوری که داورشيپ   ی حاکم و دست مطلقی تو برحقی چه کنهر

  ی در حق بنده آن سریتيگر نرسد عنا     اگر به سر رود در طلبت کجا رسد بنده

  ی و در تصوربي غای و مقابلیرو یم      مهر فرامشم شود نمتي اگر نبگفتم

  ی و بعد از آن بر سر کشته بگذریگر بکش    و در زمان زنده شوند عاشقان  بدهند جان

   ی چه غم خوری را گر بکششي خونيميملک    اگر هالک شد عمر تو باد و دوستان یسعد

  

  ی قمرني امروز بر زمدميد

  ی روان به رهگذریهمچو سرو       ی قمرني امروز بر زمدميد

  یبامداد درباز کردند        ی بر من از بهشت خدااييگو

  ی به سر بر قمریديگر تو د       همه عمر ی به راستدمي ندمن

  ی ز مادر و پدریآفتاب         که در وجود آمد یدي شناي

  ی در خطردهي به دفتميتا ن         نظر بپوشانم ی از وگفتم

  ی نظرکند ی نمتيچون کفا       صبرست و احتمال فراق چاره

  ی حذرکند ینه معاقل از فت       گفت ی لب مري و زديخرام یم

  ی سپردتيبه ز تقوا ببا         غمزه ما ري تشي پايسعد

  

  ی من اندرالي و همچنان به خیرفت

  ی که در برابر چشمم مصوريیگو     ی من اندرالي و همچنان به خیرفت
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  ی من آمد نکوتراليکز هر چه در خ       رسد ی جمالت نمی به منتهافکرم

  ی پراي تو ماست یتا ظن برم که رو     برنداشت دهي دی نرفت و پرني بر زممه

  یگر خلق از آب و خاک تو از مشک و عنبر     یا  گل سرشتهني نه از ایا  خود فرشتهتو

  ی نتوان برد داورگرانيکز تو به د    ز تو گر هست هم به توست یتي را شکاما

  ی دوست خاک بر سر جاه و توانگریب     دوست کنج فقر بهشتست و بوستان با

  ی که برخوری نتوانی نعمتچياز ه     کنار نباشد به کام دل  دوست در تا

  ی از چشم در سرزتري که تو عزرايز    ستي باک نهي چشم در سرت کنم از گرگر

  یاوريکوشش چه سود چون نکند بخت       در طلب ميدي که جهد بود دوچندان

  ی به سر بری دوست زمانادي به یبار   رسد ی به وصل دوست چو دستت نمیسعد

  

  یبر ی صنم طاقت خلق می گشاده ایرو

  یدر ی پرده صبر میرو یچون پس پرده م     یبر ی صنم طاقت خلق می گشاده ایرو

  ی به دلبری چون تو پرام دهي نديیکآدم     متي بهشت خوانمت ماه تمام گوحور

  ی در نظرت برابریور نه چه زهره داشت     شتني خوی پرتو رویا  را تو دادهنهيآ

  ی بکن صورت قوس و مشترني چنني امشيگو     نگارگر برم شي پتيبرو چشم و انسخه

  ی بر سر ما نگستریا هي بود که سافيح   تو درخت دل نشان تازه بهار و گلفشان چون

  یدر ز عوام بسته به چون تو به خانه اندر     برنکنم ز مهر تو ی هر کسی به رودهيد

  یري مخی ور نکنینظر به ما کنگر تو    کنم شتني که چشم از تو به خورمي نه مخمن

  ی زمزمه قلندریکي که برکند ستيک     کند ی در من اثر نمني از اشي بمي حکپند

   دل ندهد به لشکرکند یهر که سفر نم      اي مختلفند سعدتي و دوام عافعشق

  

  ی پراي مه اي تو ی بستانسرو

  ی دفتر صورتگراي ملک اي       ی پراي مه اي تو ی بستانسرو

  یکاندر آن عاجز بماند سامر       یکن ی می و سحریر دایرفتن

  ی بگذرگريدر دلش صد بار د      در نظر ی بارش گذشتکي که هر

  یپرور ی و جان ميیآ یباز م       رود ی دل متي و اندر پیرو یم

  یها گرد آور  پروانهیمبلغ       چو شمع يی آاني تو شاهد با مگر
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  یدر ی و بر ما میپوش یپرده م       پنهان داشتن ی روی خواهچند

  ی پرنديب ی هر که منديتا بب       ی مردم آاني آخر در میروز

  ی خوش منظرني بدنديچون تو را ب       از منظر افتد در رواق آفتاب

  ینقش بر دل نام بر انگشتر     و خاطر با تو دارم روز و شب جان

   یبر ی از حد مینيريبس که تو ش       بخواهد سوختن ی از گرمیسعد

  

  ی از دری خوبني بدامدستي درنکس

  ی چو تو فرزند مادراوردي نگريد     ی از دری خوبني بدامدستي درنکس

  ی دو آفتاب نباشد به کشورديگو     فرورود ی نپوشی اگر تو روديخورش

  ی منظرچي از تو در نظرم هباتريز     ست امدهي منم که در همه عالم ناول

  ی تو درداد ساغریرزوامروزم آ    ام به خرابات عشق راه   نبردههرگز

  یگري دی ز تو پرواستمي هست و ناي   در جهان ستي تو کس نی خود به حسن رواي

  ی آورد برني که سرو چنام دهينشن     و چشم ی سرو قامتت گل و بادام روبر

  ی اختررهيپرتو دهد چنان که شب ت     که روز روشن اگر برکشد نقاب يیرو

  ی گوهرنندي چو ببیر دست مفلسد     برند خلق رتي من مباش که غهمراه

  ی نشترميي به هر بن موزند یور م     ز مهر دوست يی سر موکنم ی کم نممن

  ی سرنهد یتا در رهت به هر قدمت م     ی قدم نهی سعددهي مگر به دیروز

  

  ی سردنتي برود به هر قدم در ره دگر

  یه هر در رفتنم از در تو بفيمن نه حر     ی سردنتي برود به هر قدم در ره دگر

  یگري به خود تا چه رسد به دکنم یچشم نم      یري تو در دل من تغی نکند وفاتا

  یکري پعي چون تو بدیکويبت نکند به ن     ی آزرامتي نبود و گر بود تا به قخود

  ی و مادری که زاد از پدرام دهيهم نشن    ی کشورچي جز تو به هام دهي روان ندسرو

  ی بپوشد آفتاب از نظرش به معجریرو     ی اختردي به کنار آسمان چون تو برآگر

  ی و عنبرري به عباي یا  به خضاب و سرمهاي   یوري به زر و زستي گوش و گردنت نحاجت

  ی به لشکری مشاهدت حمله برنيگر تو بد     ی صفدرچي قوت هاوردي وغا نتاب

  ی کس گوشه چشم خاطرچيتا نکنم به ه     ی بر دل تنگ من دراني از جهانام بسته
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  ی به چاکری اگر نظر کند محتشمديشا   ی و من از همه خلق کمتری چه تو بهترگر

   ی رسد ترک دهد محقریهر که به معظم     ی گر به فدا رود سراي مدار سعدباک

  

  ی کنم در سر وفات سرگر

  ی مختصرانيسهل باشد ز        ی کنم در سر وفات سرگر

  یظر ننمتيصبر کن تا بب       ی که قصد هالک من داریا

  یکه حرامست چشم بر دگر       حرامست در رخ تو نظر نه

  ی گذریتا مگر بر سرم کن       دارم که خاک پات شوم دوست

  یعقل دارم به قدر خود قدر         نه در جمال توام ريمتح

  ی در بشردي کمال آفرنيکا       چونست ی در صفات برتميح

  ی به بام و دریگر تردد کن       هوش و طاقت زن و مرد یببر

  ی چون سپرستادهي خصم اشيپ       ناهموار بي به دست رقحق

  ی بصری باشد به دست بفيح       ی خوبني بدیا نهيي که آزان

  ینکند در تو سنگ دل اثر         اثر کند در کوه ی سعدآه

  ی ز سنگ سختتردميتا بد       همه عمر ی را سخت گفتمسنگ

  

  ی صورت کند صورتگرني اهرگز

  ی شاهد بود در کشورني چناي     ی صورت کند صورتگرني اهرگز

  ی منظرکي مالیماه رخسار        ی صنوبرقامتیسرورفتار

  یگري به چشمش دديآ یدر نم     که هست یني بشتني وز خورود یم

  ی با لشکررود ی میپادشاه     هزارش دست خاطر در رکاب صد

  ی کوثرانشي در میبل بهشت       یا  دهانش غنچهی باغعارضش

  یوري زدي را ببايیخوبرو        کن شهي پی مهرباناي روماه

  ی بر سریوز تو در هر خانه دست     در گلست يی تو در هر گوشه پایب

  ی اخترکيتا در اقبالت شوم ن       بر سر فکن یا هي سامي هماچون

  ی بپرسد چاکریگر خداوند       دشي چه نقصان آی خداونددر

  ی داوری از خصم بودريگر به غ       گفتنم تي شکای بودمصلحت
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  یگري ز دست دینيريبه که ش       تلخ از دست دوست ی داروايسعد

  یوز وجود عاشقان خاکستر       از مردم بماند در جهان یخاک

  

  ی ماه بگذری نوبتم که در نظر اهر

  ی نکوترنيبار دوم ز بار نخست     ی ماه بگذری نوبتم که در نظر اهر

  ی لطف و دلبرني بد نهام دهي داريبس     و دلبران فاني که لطدهم ی مانصاف

  ی تو بستم به چاکرشياال کمر که پ       بود هر چه همه عمر داشتم زنار

  ی پرشود ی که نهان مدهد یانصاف م     خلق اني در ماني شرم چون تو آدماز

  ی جان بپروریدانم که گر تنم بکش      ام   تو را سر نهادهاري اختريشمش

  ی تو کردن برابرعيدبا صورت ب     رسد ی کس را نمنهي صورتت در آجز

  یاوري و حالت بیبر حال من ببخش     گر آن چه مرا شد تو را شود ی مدعیا

  ی افتدت که بر سر افتاده بگذرچيه     مسافر به گل بماند ی اوفتاد و پاديص

   ی بپرداخت مشترسهي مکن که کیسخت     دگر نماند ی سعدهي که بود مایصبر

  

  ی باد نوبهاری حال بستان اچونست

  یقرار ی باديکز بلبالن برآمد فر     ی باد نوبهاری حال بستان اتچونس

  یگذار یمرهم به دست و ما را مجروح م     گنج نوشدارو با خستگان نگه کن یا

  ی شور از جهان برآرنيريور نه به شکل ش       فروهل ی برقعاي برآور ی خلوتاي

  ینوبهار باران ديچون بر شکوفه آ     عرق برآرد تي رویفي ساعت از لطهر

  ی تا چه داری بنماباني مشک در گراي     نتي گل در آستاي دامن ري زعودست

  ی خارانيها چون گل م  گلانيتو در م       بتي دلفری ندارد با روی نسبتگل

  ی به زارکشد ی به زورم وان مکشد ی منيا       کمان ابرو گري کمند زلفت دیوقت

  ی خوشتر که رستگارانيودربند خوبر     زديگر ی نمی وحشيیگشا ی مدي قور

  یاري به یچون مهر سخت کردم سست آمد     ی چندان که دل ربودی اول وفا نمودز

  یدواري اندر اممي عمر صرف کردنيکا     بعد از فراق ما را دي دگر ببایعمر

  ینگار یباطل بود که صورت بر قبله م     التي با صحبت خی نماز صوفترسم

  ی با دوست سازگاریدرمان درد سعد   هست یا  درمان و چارهیني درد را که بهر
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  یاري ندارد که ندارد شي از عخبر

  ی نکند دلداردشيدل نخوانند که ص      یاري ندارد که ندارد شي از عخبر

  یداري به هر ددهيتا دگر برنکنم د     روز فدا خواهم کرد کي تو داري به دجان

  یاري بسی بتر از من بکشتو به از من     اهللا که من از دست غمت جان نبرم علمي

  ی برآرد خاری کز پادي بایسوزن     دگر پاک ببرد یها  عشق آمد و غمغم

  یاري برود هششتي که ز پینگذار    نرگس مست ني تو بدکني حرامست ولیم

  ی از هر طرفت غمخوارکند یکه نگه م     ینکن ی خرم و خندان و نگه میرو یم

  ی بارفتدي افتاده نداند که نحال     خبرند ی ز غمت بی هست که خلقخبرت

  ی نشود رفتارسري با تو مکنشيل     راست ماند ی تو می آزاد به باالسرو

  یمست خوابش نبرد تا نکند آزار     که سر عربده دارد چشمت دينما یم

  ی مقداریمگر آن وقت که خود را ننه     ی و به وصلش نرسیني دوست نبايسعد

  

  یزار بر کنار سبزه یاري و یاري بود خوش

  ی بر هم وز حسودان برکناریمهربانان رو   ی بر کنار سبزه زاریاري و یاري بود خوش

  ی افتد شکارري دري دگري دان که دمتيگو غن     ی زمانافتد ی مشي عی که را با دلستانهر

  ی درمانست گفتن درد دل با غمگسارنيع    به صحرا ی جانست رفتن با دالرامراحت

  یاري اختی که داری اابي درنستي اارياخت   گذارد ی معيضا ندارد عمر ی که منظورهر

  ی بر شاخساری بلبلی نخواندیگر نه گل بود    باي زی روی گر نبودی در عالم نبودشيع

  ی بارري برگی از دلی رحم باری بیآخر ا   جانان ی اندازه دارم بر دل از سودای ببار

  ی از من بر دل نازک غبارندي ننشتا تو را    نباشم ی متي خاک پای از بهر چه معنیدان

  ی بر من گذاری تا کنفتميبر سر راهت ب   دياي سر به صحبت درنی تو را با خاکسارور

  ی خواهد گشودن سهل باشد انتظاریگر در   نباشد یفي صرف کردن در طلب حیزندگان

  یقرار ی بدي بگراي یگر بنالد دردمند   و رحمت ی معذور دارند از جوانمرددوستان

  یزگاري حسن و لطافت چون کند پرهنيبا چن     ديفزا ی گفتنش جان مديربا ی دل منشرفت

  یادگاري بماند ني شک ویکو نخواهد ماند ب   دي عشق شاثي در حددي گر سر آی سعدعمر
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  یاري چشم مست تو برداشت رسم هشدو

  یداري به خواب بیديو گر نه فتنه ند     یاري چشم مست تو برداشت رسم هشدو

  یسپهر با تو چه پهلو زند به غدار     ی کند به بدمهری با تو چه دعوزمانه

  ی نکرد و دلدارتي وصتيبه دوست     آموخت ی و دلبری همه شوخمعلمت

  یاري به دست اغکني ولزيچو زر عز     ی او باشفي حرکني ولفي گل لطچو

  یاريها چه جلد و ع  کشتن تنرهيبه خ     ینيريها چه شوخ و ش  کردن دلدي صبه

  ی در سبکبارشيکه هست راحت درو     نفس بتي به طدهم ی و جان می ربوددلم

  ی که در جسم مرده جان آریسخن بگو     بر وجود کشته عشق ی افتدت گذرگر

  ی داری دلیبشور زلف که در هر خم     ارادت باشد به شورش دل خلق گرت

  یار بتان فرختي قبله روشيبه پ     افتد ني بت به کعبه نگونسار بر زمچو

  ی پرگارستيا  چون قمرت شمسهیکه رو     پرشکرت را مثل به نقطه زنند دهان

  ی برکشند زنگاریا رهي داميکه ن     گرد نقطه سرخت عذار سبز چنان به

  ی در سخن شکرباریاگر چه تلخ ده     که جواب سمتي نویاپي نامه پهزار

   ی گفتار به خوبی و سعديیبه خوبرو     امروز یا  لطافت تو بردهی خلق گوز

  

  ی انتظارمي کردیاري ی به بویعمر

  ی کارچيزان انتظار ما را نگشود ه     ی انتظارمي کردیاري ی به بویعمر

  یوز محنت فراقش بر دل بماند بار     ی دولت وصالش حاصل نشد مراداز

  یهر لحظه دست هجرش در دل شکست خار     ی دم غم فراقش بر دل نهاد بارهر

  ی تو بهاری روی وی قامت تو سرویو     یتو کمان ی ابروی زلف تو کمندیا

  ی باردهيکو را در انتظارت خون شد دو د     ی تو از حال و درد سعدی که فارغدانم

   ی دارادگاري ني سخن را کانيبشنو تو ا     عاشقان را کافزون کند صفا را ابيدر

  

  ی گرفتار عشق دلدارستي دلمرا

  ی جفاکاری گلرخی صنمیسمن بر       ی گرفتار عشق دلدارستي دلمرا

  ی جگرخواریا  طرفهی عجبیهنرور       ی دل آشوبیا  فتنهی شغبیستمگر

  یکه ماه را بر حسنش نماند بازار     يی سمن بوی برني نسری زلفبنفشه
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  ی چون تذرورفتاریبه گاه جلوه گر     نطق ی طاووس حسن و طوطی فریهما

  یوارياو چو نقش د یکنون بماندم ب     کرد ی به غمزه جادو ربود دوردلم

  یداري شدم به دیکناره کردم و راض     دارم ی طمع نمی وصل او چو کنارز

  یچه چاره سازد در دام دل گرفتار   از دوست ري و ناگزرستي هر چه هست گزز

  ی گلزاراني که بماند میچو بلبل       نالم ی جمالش چنان هماقي اشتدر

  یو ندارد زبان گفتار چینزد دم     ست هدهي در عشق او چو بی سعدثيحد

  

  یازاري گرم بچمي نپی از تو رومن

  ی تحمل خوارزانيکه خوش بود ز عز     یازاري گرم بچمي نپی از تو رومن

  یزاري بغيحالل کردمت اال به ت     ختي ری هر سالح که خون مرا بخواهبه

  ی ز تلخ گفتارنميکه من ترش بنش     نتريري و شی در دل من از آن خوشترتو

  یبار ی که شهد منيري از آن لب شیبگو       ارادت بود و گر دشنام  دعاتاگر

  یکه در کمند تو راحت بود گرفتار     زدي از تو نگری وحشی رودي به صاگر

  یماريخوشست بر دل رنجور عشق ب      ديآ ی که دوست مادتي انتظار عبه

  ی نسپاربيبه شرط آن که به دست رق     اشاممي چون عسل بی تو زهر دهگرم

  یدار ی چه سود که جانب نگه نمیول   و مرا چشم و دل به جانب توست یرو ی متو

  ی نشمارچيدگر غم همه عالم به ه     آرد شي زمانه پی چو من غم عشقگرت

  ی تو سهلست سهل پندارشيکه هر چه پ     شب از چشم دردمندان پرس یدرازنا

  یکار در طلبمي و بمردميافتين     دگر ماند کي من و مجنون به تيحکا

  ی بجز زارچارگاني چاره بستيکه ن     ستي اگر چاره وصالت نی سعدبنال

  

  یاري آرم و گفتم که نی که به جای تو گفتنه

  یاري و ی و دلبندی و وفادارمانيعهد و پ   یاري آرم و گفتم که نی که به جای تو گفتنه

  یگذار از آن کم به جراحت بتريکشتن اول     فراقت شي اجل به که سر نري شمشزخم

  ی که سواریمن گرفتار کمندم تو چه دان     آسوده چه داند که دل خسته چه باشد تن

  ی تتاری مگر آهودياي نی بونيوز کس ا   ی ندارد تو مگر حور بهشتی روني چنکس

  یهمچو بر خرمن گل قطره باران بهار     به چه ماند ني نگاری بر ورق روعرقت
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  یشکرست آن نه دهان و لب و دندان که تو دار     دمي نشنثتي و خوشتر ز حددمي دانيطوط

  ی آن دل که به جانان نسپاردتيبه چه کار آ     نکنم چشم به خوبان ی خردمند که گفتیا

  ی به شب آری چون من و روزی روز کنی شباي     ی بودن و روزی با تو شبکندم ی مآرزو

  یصبح از شب تار و ديآ یکه گل از خار هم     دي به کف آی اگر عمر بود دامن کامهم

  ی و شکر هر چه تو باريیخوش بود هر چه تو گو    تو برنجد ی آن طبع ندارد که ز خویسعد

  

  ی به تحفه جانان هزار جان آراگر

  ی که بر زبان آرديمحقرست نشا      ی به تحفه جانان هزار جان آراگر

  یر و گل به بوستان آیکه زر به کان بر     مثل باشد ني جان بر جانان همثيحد

  ی مهربان آراري به سر یا هيکه سا     آفتاب رخ نگذشت ی در دلت اهنوز

  ی پاسبان آراديتو پادشاه کجا    خواب ردي را چه غم که مرا در غمت نگتو

  ی که نبودست در جهان آریکه بدعت     ترسم ی خلق مني تو بر دی حسن روز

  ی آرانيم در شيکه عاقبت نه به شوخ     تو نگه نکند ی در روی از کنارکس

  ی تاختن نهان آریحذر کنند ول     اراني چشم مست تو واجب کند که هشز

  یکه شهد محض بود چون تو بر دهان آر     و باک مدار ی بگوی تلخ چه دارجواب

  یکه ممکنست که در جسم مرده جان آر     شي مرهم ری چه جايی گر به خنده درآو

  ی ز بحر و کان آرفي لطا ویسفر کن     که در آفاق ی ز من بشنو افهي لطیکي

  ی اهل و قرابت چه ارمغان آرشيبه پ       نباشد اندر بار ی سعدعي بداگرت

  

  ی غالم داری نمک ندارد که تو اني از اکس

  ی تمام داری عاشقان را نمکشيدل ر   ی غالم داری نمک ندارد که تو اني از اکس

  یو سر کدام دارهمه کس سر تو دارد ت     تي من اوفتاده تنها به کمند آرزونه

  ی ندانم که تو خود چه نام داررميمتح       مها نگارا صنما بتا بهارا ملکا

  ی دارامي که تو در نی هندغيبه خالف ت   یزي کن که هزار خون بری به لشکرینظر

  ی با او نه کم از رخام دارزيدل سخت ن       نتي رخام دارد تن نرم نازنصفت

  ی دام دارري مرغم که اسنهيمنت آن کم     تي نگران حسن روتي به سوها دهي دهمه

  ی و تو احتشام دارمييمگر آن که ما گدا     یدي که مخالطت بریدي مخالفت بدچه
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  ی از من سر انتقام دارگريبه چه جرم د     گنه ندانم که محب و مهربانم ني ابجز

  ی که نه بردوام داری عهدیمگر از وفا     از تو حاش هللا نکنند و خود نباشد گله

  ی و سر مقام داریکه تو در دلم نشست     رمي همه عمر تا بمرمي از تو برنگنظر

  ی حالوت که تو در کالم دارنيخجلست از ا   ی نه سخن که قند مصری سعدفي لطسخن

  

  ی شکرست آن که در دهان داراي ثيحد

  ی که در جهان دارميدوم به لطف نگو     ی شکرست آن که در دهان داراي ثيحد

  یگناه توست که رخسار دلستان دار      تو ی در پستي نچارهي عاشق بگناه

  ی داراني بی کنیتو را رسد که چو دعو   و حسن قامت سرو دي عارض خورشجمال

  ی داراني دست در می صنمنيکه با چن     توست قي سلطنت چه الني کمر ای اندانم

  یردر ابروان تو بشناختم که آن دا     جستم ی تا دل گم کرده باز مستيبس

  یمرو به باغ که در خانه بوستان دار   نستي را که زلف و بناگوش و خد و قد اتو

  ی جان داراني که ره در میفراتر آ   خدمت توست ی دل چه جايی صفت که تونيبد

  ی دارانينه برج من که همه عالم آش   رفتار یکن ی روش که تو طاووس مني اگر

  ی بر آستان داری سعددهيون دکه خ     به عزت نه ی نهروني ز خانه چو بقدم

  

  ی نبود سرو به باال که تو دارهرگز

  ی که تو دارباي رخ زی مه به صفااي     ی نبود سرو به باال که تو دارهرگز

  ی غره غرا که تو دارنيروشن کند ا      شمع نباشد شب دلسوختگان را گر

  یهرگز نستانند دل ما که تو دار       که دل خلق ستادند ی بهشتحوران

  ی صورت و باال که تو دارني نه بدکنيل      بود سرو روان و گل خندان اريسب

  ی توانا که تو دارنيميبا ساعد س     که سرپنجه ما را چه بود زور داستيپ

  ی که تو دارضاي بدي چه زند با کنيل       سخنم در همه آفاق ببردند سحر

  یکه تو دار همه حلوا ني مگسست ایجا     تو از صحبت ما ننگ ندارند امثال

  ی ندارم مگر آن جا که تو داریمن رو     به بستان لي به صحرا کند آن می رونيا

  یتا سر نرود در سر سودا که تو دار     دست ی و کوته نکنیارامي تو نیسعد

  ی نکند حرص و تمنا که تو داریسود     نباشد به وصال از طرف دوست لي متا
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  ی گواه داری بکنی اگر به حسن دعوتو

  یکه جمال سرو بستان و کمال ماه دار     ی گواه داری بکنیگر به حسن دعو اتو

  ی دارگاهي که جایتو به اندرون جان آ     دي که به خاطرم درآميگشا ی کس نمدر

  ی که تو اشتباه دارميبه کدام جنس گو     بخوانم تتي ندانم به چه کنی مهیملک

  یقوتت هست و جمال و جاه دارکه قبول و      از تو رفتن تي به شکاتوانم ی کس نمبر

  ی داراهي سی که دليیچه کنم به سرخ رو     کني لقستي چو شقاتي بوستان روگل

  ی و تو دستگاه دارميفيمگر آن که ما ضع   ی که خالف عهد کردیدي بنده دی خطاچه

  ی دارکخواهيهمه بد مکن که مردم همه ن     نيري شی و روی کمال حسن باشد ترشنه

  ی لطافت که تو پادشاه دارنيچه کنند از ا     دولت یلت دگران دعا و صوی جفا کنتو

  ی نگاه داری باشد که دلفينه چنان لط     ببرم هزار دل را ی گفتفهي لطیکي به

  ی و نظر به راه داریهمه شب چنو نخسب   ی برود دلت به راهی اگر چو سعدی خدابه

  

  یبر ی از من مدني چه رفتارست کارامنيا

  یبر ی عقلم از تن ميیربا یهوشم از دل م   یبر ی از من مدني کارام چه رفتارستنيا

  یبر ی گر گل به دامن مايباغبان را گو ب     برفشان یني و اللستان چه باشد آستباغ

  یبر ی باز روزن مگري و دی رويینما یم   آن ساعت که همچون آفتاب باشد ی و شب مروز

  یبر ی آن خوشه پنهان کن که خرمن منهاريز   بر خرمنست یا  از پس تا کمرگه خوشهتيمو

  یبر یدزد شب گردد تو فارغ روز روشن م     ناگهان از دست من ی ببردیاري به عدل

  یبر ی برگردم غلط ظن مزيتا مگر من ن   سبب ی و بگناه ی از من بیدي تو برگردگر

  یبر ی م موضع که سوزنني ببندد خون از ااي   یزن ی دود از آن خرمن که آتش مدياي نچون

  یبر ی دشمن مشي دوستان در پیکبرو     ی باشد نه راه دوستی دشمنقي طرنيا

  یبر ی به گردن مرشي تو زنجديآ یکان نم   تي در پزاني مکن افتان و خیني مسکبيع

  ب ی زر به معدن میفرست ی مايدر به در     آن کام و دهان شي پنيري گفتار شايسعد

  

  ی و معذوریا فتادهي در کمند نتو

  ی مغرورشي خویاز آن به قوت بازو       ی و معذوریا فتادهي در کمند نوت
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  ی و مستوری نشود عاشقسرتيم     آن که خرمن من سوخت با تو پردازد گر

  یکه در بهشت نباشد به لطف او حور     رخسار ی من آن لعبت پری روبهشت

  یاگر چه سرو نباشد به رو گل سور     اندام مي سروقد سی گفتمش اهي گربه

  ی منظوربي و دلفریکه خوب منظر     از تو نپسندند ی و بدعهديیدرشتخو

  ی پاره نورکيچنان که در شب تار     به چشم اهل نظر قي خالاني در متو

  ی رنجوری نخواهد شفایکس از خدا     در آفاق بي به حسن تو باشد طباگر

  یمخمور که برد ی شراب گمان میکه ب     به مردم چشم یکن ی کبر و ناز چنان مز

  ی بکن که مغفوریتو هر گناه که خواه    داشت يیوفا ی از تو دست نخواهم به بمن

  ی و مهجوری و مفلسی عاشقثيحد     آمد اني چند گونه سخن رفت و در مز

  ی و فراوان سخن چو طنبوری تهانيم     سخن دراز مکن ی خنده گفت که سعدبه

   ی چه که چون آفتاب مشهورنيمرا از ا    ستي نچشي که هی کست آدمچي ههي ساچو

  

  ی آب صبورمي تو به دل برنزدی بما

  ی به دورميچون سنگ دالن دل بنهاد     ی آب صبورمي تو به دل برنزدی بما

  ی همه عالم ظلماتست و تو نوريیگو     که به چشمم دي از تو که در چشم من آبعد

  یز خلق نفور و تو ازانيما از تو گر     به تو روشن ی به تو مشتاق و جهانیخلق

  ی که دمد بر گل سوردميسبزه نشن     تو بر طرف بناگوش زي خط دالوجز

  ی مگر باغ بهشتست و تو حورنديگو     قي سرو خرامان که خالی باغ رو ادر

  ی چه کنم گر نکنم صبر ضرورکنيل   کز او صبر توان کرد ستيي تو نه رویرو

   ی تو صبوری که ز روهم جور تو بهتر     از تو ندارد دي به جفا دست امیسعد

  

  یري که دلپذکن ی می سلطنت که خواههر

  یري دولت بود اسانيدر دست خوبرو    یري که دلپذکن ی می سلطنت که خواههر

  یري خون خوار ناگزکنيام ول دانسته     تي روی در آرزوتي باختن به کوجان

  یريبگ خطا ی ور بی بسوزگنه یگر ب   آن توست و فرمان مملوک را چه درمان ملک

  یرينظ ی پنهان که بدي بگوات نهييآ   تي و موی در وصف رومي من سخن نگوگر

  یري ماند در ارغوان و خرهي که خديشا     بستان اني باشد گل در مدهي کو ندآن
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  یري که در ضمی آنی که رفتیستيآن ن     ز چشمم ی شوبي مگر ز رفتن غاگفتم

  یري که خوش عبدم ی میميخوش نس که رو یم     وصل جانان غامي باد صبح بستان پیا

  یري حقتي از غاميينما یما خود نم     ی خوبی از منتهادي دتوان ی را نماو

  یري و پی از زاهدمي توبه کردزيما ن     با جوانان خواهد نشست و رندان اري گر

   یري روا نباشد در جامه فقیرند     نه اني خرقه در ماي نظر بپوشان یسعد

  

  یخ برانداز ز رني گالله مشکاگر

  یکنند در قدمت عاشقان سرانداز      ی ز رخ براندازني گالله مشکاگر

  ی کنند و جانبازینظاره کن که چه مست     اندام مي تو سرو سيی به رقص درآاگر

  یبه سرو و الله و شمشاد و گل نپرداز     باي قد و باال و صورت زني با چنتو

  یکند با قدت سرافرازکدام سرو        دارد ی باغ چو رخسار تو گلکدام

  یندازي خود نینظر تو با قد و باال     ی حسن خال و بناگوش اگر نگاه کنبه

  ی بازکند یکه با کالله جعدت هم       غالم باد صبا مي باد صباغالم

  یبنال بلبل مستان که بس خوش آواز     یا  زمزمهاري باراني مطرب یبگو

  یندازي تاختن بکي به ديصهزار      ی ببریا ست که صد دل به غمزه  گفتهکه

  رازيشدم غالم همه شاعران ش       ی لطف لفظ شکربار گفته سعدز

  

  یندازي اگر صد رهم بدوارميام

  ی لطف بنوازی از روگرميکه بار د       یندازي اگر صد رهم بدوارميام

  یضرورتست که با روزگار درساز     نتوان برد زهي روزگار نسازد ستچو

  ی غازدهد ی به کافر همتيکه سرگز    مان مثلست  عشق تو بر عقل من هیجفا

  ی بازکند یبه عقل من به سرانگشت م     نتي تقوا که دست رنگی بازوغيدر

  ی به حسن ممتازديز هر که در نظر آ       نقش عالم را مي مطالعه کردیبس

  ی و در نازیتو را از آن چه که در نعمت     ندي چون من اگر محنت و بال بهزار

  ی غمازهي به گری نکرددهيگر آب د     بر خلق ی نکردمدايپ عشق تو ثيحد

  یندازي تاختن بکي به ديهزار ص     ی ببریا  سوار که صد دل به غمزهیزه

  یرازيکه در رکاب تو باشد غالم ش     بود چه شود یا  اگر بندهی را چو سعدتو
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  یکه زر همان بود ار چند بار بگداز     دي به لطف بازآی به قهر برانگرش

  ی سبق برد تازی که از وستينه مرکب     به قوت طبع ی پارسني ارود یآب م چو

  

  ی خود به صحبت امثال ما نپردازتو

  یندازي ما نشانينظر به حال پر     ی خود به صحبت امثال ما نپردازتو

  ی تو صاحب نازازمي نريکه من اس       متفق گردد ري ما و شما دوصال

  ی صفت که تو باز بلندپروازنيبد       دي ملخ همتت فروآدي به صکجا

  ی بازکند ی که مني مگس بدهيتو شوخ د     تو بودم من ی که نه همبازی راستبه

  یرازي که من از دست ترک شبرد ینم     جفا چندان ی کسيی دست ترک ختاز

  ی و قاتلش غازدستي عشق شهليقت     ستي نی گر هالک منت درخورست باکو

  ی چو موم بگدازینيگر آفتاب بب     دي ما گوبي سنگ دلست آن که عکدام

  ی غمازیکه عاقبت بکند رنگ رو       دني نشود سر عشق پوشسرتيم

  یساز ی که با دوستان نمستيچه دشمن     يیگو ی جرم رفت که با ما سخن نمچه

  یتاز ی مليمثال ابر بهار و تو خ     رانم ی ملي سچارهي از فراق تو بمن

  ی به لطف بنوازیر به قهر برانکه گ       مي دعاگوتي با همه بدعهدهنوز

  یندازي بشتني ره از نظر خوکيبه    را ی مکن که سعدواني همچو صاحب دتو

  

  یزي آتش سودا به سرم برخی ای کتا

  یزي ناله زار از جگرم برخی ایتا ک     یزي آتش سودا به سرم برخی ای کتا

  یزيبرخ چو زرم یاز غم دوست به رو     ی که در چشم منمابي چشمه سی ای کتا

  یزي از رهگذرم برخی ار شبالي خیا    خواب برد ی من ره به سودهي زمان دکي

  یزي از نظرم برخزيزود باشد که تو ن     در بر من ی دل از بهر چه خونابه شدیا

  یزيکه نه هر صبح به آه سحرم برخ   مرغ سحر نوبت روز ی ای چه دانش زنبه

   یزيد که خدا را ز سرم برخ افتچتيه     تو ماللم بگرفت ی غم از همنفسیا

  

  ی با تو برآرد نفسیا  درون سوختهگر

  یچه تفاوت کند اندر شکرستان مگس     ی با تو برآرد نفسیا  درون سوختهگر
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  ی نمودن به کسستي نبای رونيخود چن     ینده ی که انصاف دل سوختگان میا

  یند بس واقعه رفتنيبه ز من در سر ا     اندر قدمت افتم و گر سر برود یروز

  ی دامن گوهر به خسی باشد که دهفيح     نتوان داد از دست اي دوست به دندامن

  یکه گرفتار نبودم به کمند هوس     سوز نبود ني به امروز مرا در سخن اتا

  ی آن سوز ندارد که بود در قفسکنيل     بر شاخ دي بلبل که خوش آدنيي سراچون

   ی هر نفسرودش یود به سر مپس چرا د     ی گر ز دل آتش به قلم درنزدايسعد

  

  ی کسدي نفس سرد بر امزنم یهم

  یها نفس  ناورد از من به سالاديکه        ی کسدي نفس سرد بر امزنم یهم

  یبه دست جور و جفا گوشمال داده بس     نکند ی نظر هممي چشم رحم به روبه

  ی کسی کند به جاني به شهر شما ایکس      ندهد ی منهاري ببرد و به جان زدلم

  ی صفت هوسني در همه عالم بددهيکه د     نمي او بی هر چه درنگرم نقش روبه

  ی چه مگسديبه دام هجر چه باز سف    یا  چه مورچههي سري دست عشق چه شبه

  ی خسیکه کوه کاه شود گر برد جفا     زرد و ناله زار ی مدار ز من روعجب

  یسترس نبوده دالتي خنيبر آست      ی آستان وصالت نهاده سر سعدبر

  

  ی کسام دهي چون تو ندیام بس  گرفتهاري

  ی مجلسچي از در هامدستي ننيشمع چن     ی کسام دهي چون تو ندیام بس  گرفتهاري

  ی کم اوفتد خاصه به دست مفلسنينقد چن     ی آورادمي بخت من نبود آن که تو عادت

  یون کند کس وصف تو چفتري نظنيدامن از ا   فتري لطني صورت از افتري شرني از اصحبت

  یتا به سر حضور ما ره نبرد موسوس     را گو در حجره بند کن ی سراخادمه

  ی به جمال نرگساي نگه کند ی به گلاي     وصال دوستان دل نرود به بوستان روز

  ی بسکند ی دوستان درد نمیسنگ جفا    ام   کجا روم تن به قضا نهادهی بکشگر

  یمشکل درد عشق را حل نکند مهندس     دهد ی نمیا دهي فابرم ی به هر که مقصه

   هر که گرفت مونسرود ی دگر نمیجا   برد ی و بار می سعدخورد ی همه خار منيا

  

  یکش ی گر تو کمان ممي سپر انداختما
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  ی دلخوشنيگو دل ما خوش مباش گر تو بد     یکش ی گر تو کمان ممي سپر انداختما

  ی تو به چه مستوحشميأنسما به تو مست     رواست ی ور بنوازميا  بندهی بکشگر

  ی تا تو کمندم کشختيچون بتوانم گر     زي گری نداری اگر درد عشق پایگفت

  ی وشی سخت بهشتکنم یباز نگه م      تا نه به دوزخ برد مي فرودوختدهيد

  یکش ی چون تو مرا مبرند یخلق حسد م   و دست ري که هست قبضه و شمشی خوبتيغا

  ی بجز خامشستيچاره مجروح عشق ن     تسي ما خصم نداند که چادي فرموجب

  ی برد رنگ رخ آتشانتيکب د     آب بر آتش زدن مي سلی توان اچند

  ی هشی آن قدح باري مجلس بیساق       ندارد ز فکر شي هوشمند عیآدم

  یچش ی مني گر هم از ازي تو نیفتيمست ب     اي مکن سعدبي عشق را عی ممست

  

  ی که تو جانش باشردي آن دل بنمهرگز

  ی آن که تو در هر دو جهانش باشکبختين     ی که تو جانش باشردي آن دل بنمگزهر

  ی باشانشي که تو چون نقطه مقتيبه حق     هرگز نرود رهي در آن داشهي و اندغم

  ی که چو تو سرو روانش باشیبوستان     نکند شاني باد صبا برگ پرهرگزش

  ی دم نگرانش باشکيبر که افتد که تو        عالم نگران تا نظر بخت بلند همه

  ی دهانش باشکيتر آن که تو نزد تشنه     مردند واني چشمه حی به لب اتشنگانت

  یتو دگر نادره دور زمانش باش     رندي توان بود که دور فلک از سر گگر

  ی گفت مگر هم تو زبانش باشیور کس   که در وهم سخندان گنجد ستي آن نوصفت

  ی جانش باششيهمه درد دل آسابا      ی تحمل نکند بار فراق تو کسچون

  ی ار محتمل بار گرانش باشديشا   ی که برینتوان ی دوست به سر می که بیا

   یچشم دارد که تو منظور نهانش باش     باشد امتي قی آن روز که غوغایسعد

  

  یپوش ی زلف و رخ نمني تو پرده بر ااگر

  یکوش یالن همبه هتک پرده صاحب د    یپوش ی زلف و رخ نمني تو پرده بر ااگر

  ی بناگوشاي شمس ی بدنايتو سرو      همه عمر ام دهي و قامت ندامتي قنيچن

  یکه پادشاه غالمان حلقه در گوش       گوشوار توام نيمي حلقه سغالم

  ی کنند و مدهوشینظاره کن که چه مست     ی آاني کنج خلوت پاکان و پارسابه
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  ی پس از فراموشیادي  الدوام نهیعل     کنمت ی مادي که زاني روزگار عزبه

  ی در آغوشبرم ی که گمان میا نشسته     و در دل من ی موافق طبع منچنان

  یمرا نه زهره گفت و نه صبر خاموش     که با تو هم سخنند ی کسانکبختي نچه

  ی و تو سر به سر نوششيکه طبع او همه ن     نامتناسب چه اهل صحبت توست بيرق

  ی تا ندهد گل به خار چاووشیبگو     صبا مي نسی به چمن گفتم اتي ترببه

  ی نباشد چگونه برجوشتيچو آتش     اري هشی ایدي مستان ندنهي سوز ستو

  یوشيتو را که سمع نباشد سماع نن     ستي چی چه دانی را که دل نبود عاشقتو

  ی به هر چه بفروشوسفي باشد غيدر      ی مده سعدني و داي به دناري یوفا

  

  ی همچنان باقتي دفتر حکاني آمد ااني پابه

  ی گفت حسب الحال مشتاقديبه صد دفتر نشا    ی همچنان باقتي دفتر حکاني آمد ااني پابه

  یثاقي و می عهدی علی انیان افعل ما تر       ی معرضا عنباي حبی بالغ منکتاب

  ی و زراقی به سالوسبندم یکه خود را بر تو م     درگاهت کاني دارم به نزدی نسبتمينگو

  ی الراقی الشکوي و ال یبري العشق ال ضيمر     ی ذروا من حبه مابیاب و احبيیاخال

  ی نه صاحب درد عشاقرديگ یتو را گر خواب م   ونددي عاشق آن باشد که شب با روز پنشان

  یاقي السم ترني فعی تسقیاما انت الذ    مسموما هي کأسا و دع ما فی امال و اسقنقم

  ی بماند چشم در ساقرانيمرا بگذار تا ح  ه  مجلس داراني چون دور ما باشد به هشقدح

  انا المجنون ال اعبا باحراق و اغراق     ی ماشاندري و لما ی الشانی هتکی فیسع

  ی اخالقزهي پاکنيمگر نفس ملک باشد بد   یداري فرخنده دني شمس فلک باشد بدمگر

  حداق باینيسبي رازي شی فیو هذا الظب   یدي صی علی الغابات ال تقوی االسد فتيلق

  ی همچنان باقاي و دری تشنه مستسقرديبم   اني را سخن پای دارد نه سعدی حسنت آخرنه

  

  ی صفت مشتاقدياي قلم راست نبه

   احترق القلب من االشواقیسادت       ی صفت مشتاقدياي قلم راست نبه

  ی اوراقیلو اضافوا صحف الدهر ال       دفتر درد دل مجروح تمام نشود

  ی اخالقکي تو به نیاثر رحمت حق     ی سخننيري تو به شی دل خلقیآرزو

   العشاقی لدني زمن البحلوي فيک     زي چه تمتع بود از عمر عززاني عزیب
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  ثاقيانا اهواک و ان ملت عن الم   یا  همان عاشقم ار زان که تو آن دوست نهمن

  ی غصه کنم در باقنيچه کنم قصه ا      ی ارنیبي ال تخلف منظور حبثيح

  ی به حوران و نظر با ساقلينکنم م   تو برندم به بهشت یکه گر ب دو چشم تو به

  ی و مشتاقی نکند صابرني زشتريب   از دست غمت چاک زده دامن عمر یسعد

  

  ی به آخر آمد عشقم هنوز باقعمرم

  ی ساقی چنان نه مستم کز عشق رویوز م      ی به آخر آمد عشقم هنوز باقعمرم

  یاقي اشتهي من غای کما ترانیشخص       ی فانکي لدی قلبی االمانهي غااي

  ی که در فراقیقدر وصالش اکنون دان     دردمند مفتون بر خد و خال موزون یا

  ی العناقی فديمن بعد ما سهرنا و اال       بلده هجرنا ی صرنا ففي سعد کاي

  ی زان پرده عراقيیمطرب بزن نوا     يی هوادمي خوش نايی از عراق جابعد

  ی رفاقاي باهللا ی ودیردوا عل     ی وحدتيق بی حتی الزمان عهدخان

  ی ساقمي تو سرو سيیتو ماه مشک بو     يی مجمع نکوی ايی سرو و مه چه گودر

  ی و ما االقی نباها ذرنی عاذلاي      امت فداها ی هواها دعنی مت فان

  ی عمر باقمي جانان بازیتا در هوا     جوانان ی اديزي آنان خثي از حدچند

  ی الماقی مدلهما و الدمع فليو الل      الجمال زما  لما زم اثي الغقام

  ی گر مرد اتفاقیدرباز هر چه دار     یاري نه یا گانهي بیاري ناني در متا

  

  ی هست و سر ناباکميوانگي ددل

  ی و اندهناکيیباي شکستيکه نه کار       ی هست و سر ناباکميوانگي ددل

  ی از پاکیمن دست بشوخرقه گو در بر      فرو خواهم برد عي به خمخانه تشنسر

  ی که از دست مالمت چاکنهي سیبدر ا   در دل کن و هر پرده پندار که هست دست

  ی سوخته بر فتراکیهر زمان بسته دل     لي می دل سوختگان کردري به نخجتا

  یانت فرحان و کم نحوک طرف باک       و کم حولک قلب صاد اني رانت

  ین سرو روانست بدان چاالک رب آاي     ینيري بدان شاتستي رب آن آب حاي

  ی از حوصله ادراکشتري بیا لقمه       ی پهنتر از کارگه امکانیا جامه

  ی ضحاکنيکه گرفتار دو مارست بد     دل من غاي شکنج سر زلف تو دردر
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  ی و تو بر افالکميکه نه ما بر سر خاک      من باد به گوش تو رساند هرگز آه

  یاکي و هم تری از تو که هم زهرنهاريز     ی و هم درمانی از تو که هم درداثيالغ

   ی خاکی مفروش که مشتدهي فایباد ب       بس ی تو را آبی آتش سوداايسعد

    

  ی کاشکی جانان در جهان هرگز نبودعشق

  ی کاشکی چو بود اندر دلم کمتر فزوداي   ی کاشکی جانان در جهان هرگز نبودعشق

  ی کاشکی ره آزمودکيمعشوقه همچو من      صد هزار ی درد و داغ عشق بارآزمودم

  ی کاشکی شب غنودکي من اني گردهيد     به خواب نميب ی را نمالشي زان خدمينغنو

  ی کاشکی ار نمودی چنان روی راضميراض   آن دلفروز شي خوداري به من ددي چه ننمااز

  ی کاشکیدل ربود از من نگارم جان ربود     فراق ماري ز داغ عشق و تمي زمان گوهر

  ی کاشکی شب شنودکي زار من یها البه     که گر کس نشنود دي زار من شایها ناله

  ی کاشکی نمودی را وفا بارشيها وعده   به دل ديگو ی سوگند و مخورد ی از جان میسعد

  

  ی بارگکي یرو ی مباي زسخت

  ی نظارگشود ی مرانيدر تو ح       ی بارگکي یرو ی مباي زسخت

  ی رخسارگی پراموزديبتا        نمود دي بای رخ با پرني چننيا

  ی بارگزدي بارش برنخريز     رفت ی از جای تو پاشي که را پهر

  یخوارگي میهمچو من مستند ب       خوابت سال و ماه مي نیها چشم

  ی بارگکي بکش اي دوا کن اي       نماند يیباي را شکخستگانت

  یدر حسودان اوفتاد آوارگ     ما نکوست ی به جای تا خواهدوست

   یچارگيچاره عاشق بجز ب       ستيرمان شو که ن فمي تسلايسعد

  

  ی قمر خانگی بپوش ایرو

  یوانگيتا نکشد عقل به د       ی قمر خانگی بپوش ایرو

  ی و فرزانگیچشم خردمند         ببست التي خیها یبلعجب

  ی به چه مردانگزمي بگراي         ی تو بباشم به کدام آبروبا

  یگانگي و بوز همه کس وحشت         آرزوست ختنمي تو برآمبا
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  ی به پروانگميتا همه سوز       شمع وار ی برانداز شبپرده

   ی ببرد دوست به همخانگاي         الي خی ببرد خانه سعداي

  

  ی نماند و بالی از هوا گرفتن که پربسم

  ی مجالیده یبه کجا روم ز دستت که نم     ی نماند و بالی از هوا گرفتن که پربسم

  یالي را که تواند احتیا چه غم اوفتاده      یي آشناقي دارم نه طرزي ره گرنه

  ی اتصالامتياگر احتمال دارد به ق     عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد همه

  ی به کف اوفتد وصالی آن که روزديبه ام   همه عمر صبر کردن ی خوشست در فراقچه

  ی سالی به درازنای نخفته باشیکه شب     ندارد غم روزگار گفتن ی تو حاصلبه

  ی نرفته باشد همه عمر بر تو حالنيکه چن    ال دردمندان نه عجب گرت نباشد  حغم

  ی ندارم ز وجودت اشتغالشتنيکه به خو     عشقم ري با من که چنان اسی بگویسخن

  یبه خالف سرو بستان که ندارد اعتدال     سرو قامت ی بنماامتي قی ایني نشچه

  ی و بربط برهد به گوشمالیا هبه طپانچ   ابدي نه امشب آن سماعست که دف خالص که

  ی بشکست چون هاللیکه قمر ز شرمسار      آسمان را ی منماتي آفتاب رودگر

  ی خالدي و فروچکرفت یقلم غبار م   يی و خالت به مناسبت تو گوی مشک بوخط

   ی جمالنيست برگرفتن نظر از چن گنه    که نظر گناه باشد ی سعدی مگوني هم اتو

  

  یال ذا المعاي ی ذلتترحم

  ی اذا شوشت حالیو واصلن         ی ذا المعالاي ی ذلتترحم

  یاليسل السهران عن طول الل       ی سکرني ناعس الطرفاي اال

  ی دشمن فعالیاگر چه دوست      چون تو در عالم دگر دوست ندارم

   حد الکمالیکمثل البدر ف       مصون اي الدنی الحسن فکمال

  یالياغم چون خمصور در دم       ی در وجودم همچو جانمرکب

  یالي طول اللی النوم فیو مال         النوم راحه لي ذالنوم قفما

  ی از صاحب جمالیکه برخور باد       کن ی و صاحب دلی دلداریدم

  ی البحر اصداف الاللی فیتر       ی و دمعیني عی تنظر الالم

  یز درد ناله زارم بنال       گوشت گر رسانم ناله زار به
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  ی احتمالري غلهي حیو مال         کلفت مالم اقو حمال لقد

  یزبان دشمنان از بدسگال     کوته باد چون دست من از دوست که

   عنک سالیفما قلب المعن         توقف ی عناي سالاي اال

  ی خالستي دم نکي تو اديدل از      از چشم ی چشمانت که گر چه دوربه

  یان استرسلت دمعا کالالل        ثاي غستسقوني الناس منعت

  ی پندارم زاللزهي پاکنيچن       در توست دهيگان را د تشنیجهان

  یالي ما احتیولکن لم تردن       االراده فوق وصف کي فیول

  ی چون غزالزانيکه از مردم گر       چو روباه ردي دستان با تو درگچه

  ی لی ما جری عنرانيسل الج       الي من ذکراک سیناي عجرت

  ی هاللی دو ابرو آنننديچو ب       به انگشت ی به هم خلقندتينما

  یو لو انتم ضجرتم من وصال        اي مادمت حزلي لم یحفاظ

  ی بر کمالميدگر در هر چه گو     سست  ی اندکماني سختست و پدلت

  ی و مالی مالعذالیفقل ل       حلوا کي فی کان افتضاحاذا

  ی سرزنش در الابالردينگ       بگذار شي با روزگار خومرا

  ی ناثر عقد الاللیو طرف         تاي الوجد بی ناظما فیتران

  ی و سرتاسر جمالیهمه لطف       چشم اي باستي قامتت زمينگو

  ی فقد حان ارتحالکميحوال       ی ان کنتم سمتم طول مکثو

  ی مالدهي اندر دیاگر خاک و       ندارد ی خاک شد سودی سعدچو

  

  ی و مالی حسد نبردم بر منصبهرگز

  ی وصالیآن که دارد با دلبراال بر      ی و مالی حسد نبردم بر منصبهرگز

  ی که باز باشد هر لحظه بر جمالیچشم     دياين ی کدام دولت در وصف میدان

  ی محنت سالی بکبختانيچون رزق ن     دي که محبوب از در فرازش آی تنخرم

  ی ماللگراني وز دیبا هم گرفته انس     نهي خزیکي دو مغز بادام اندر همچون

  ی حالشيکو را نبوده باشد در عمر خو      د  کدام جاهل بر حال ما بخندیدان

  یالي نگذاشت جز خفمي ضعکريوز پ     الشي بر من نگذشت جز خبي از حببعد

  یالي دولت احتی بیگر سودمند بود     به دانش ی من بودمی بردی که گواول
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  ی به قدر سالیو اکنون در انتظارش روز     يی روز بود گوکي وصال با او سال

  ی هالليیوان ماه دلستان را هر ابرو     شب هالل باشد کي ی را به ماهاميا

  ی غزالني جز بر چندي غزل نگویسعد     یفي حرني نظر نبازد جز با چنیصوف

  

  ی محترماري و یزي تو جان عزمرا

  ی بر وجود من حکمیبه هر چه حکم کن     ی محترماري و یزي تو جان عزمرا

  یدل و آرام جان و دفع غمکه مونس      مباد و گزندت مباد و درد مباد غمت

  ی مثل تو بردن که سابق کرمیجفا     بکن که سهل بود ی و سختی تندهزار

  ی ز فرق تا قدمباي فرق که زیچه جا     کدام خوبترست تي از سر و پاندانم

  ی المی و دارویشيهنوز مرهم ر     شي هزار الم دارم از تو در دل راگر

  ی و هم صنمیا ه به توست که هم قبلهنگ     کافر و مسلمان را یگذر ی که منيچن

  ی بدمشتنيمگر که نام خدا گرد خو       ندي که هر نظر بدي جمال نشانيچن

  یکه آفتاب جهان تاب بر سر علم     بر فراز سرو روان ی که گلمتينگو

  ی برمی از آدمني مشکیکه همچو آهو     ابدي چشم را که درهي سی مشک بوتو

   ی حرمی که آهويیايتو در کمند ن    د  کندي شرزه صري اگر شی سعدکمند

  

  ی تا پخته شود خامدي سفر بااريبس

  ی تا درنکشد جامی نشود صافیصوف      ی تا پخته شود خامدي سفر بااريبس

  ی به سرانجامیست بر و  رفتهیهر کس قلم     ی مناجاتست ور رند خراباتري پگر

  ی گوش به انعام دارد منیهر کس عمل      جزا باشد واني را دقي که خالفردا

  ی من عشق گل اندامی داریتو عشق گل     من با تو هم آوازم ی بلبل اگر نالیا

  ی به لب بامی سرودستنديآنان که ند    چه خوش باشد ندي گويی به لب جویسرو

  یامي اال به هر اباشد ی نمدي عنيو     شي قربان سر کویني تن من بیروز

  ی آر به دشنامادي يیخر ز دعاگوآ   من مهرت چو روان در تن شي در دل ریا

  یغامي از ما به تو پهاتيور نه که برد ه   ی پرسی از ما خبری که تو خود روزباشد

  ی بامی بود از روشندي نبادينوم     بود اما کي چه شب مشتاقان تارگر

   کامیطلب یدر کام نهنگان رو گر م     یابي دردانه کجا اي به لب دریسعد
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  ی خوب خرامني چن کهی و چه نامی کدامتو

  ی شوخ حرامیخون عشاق حاللست زه   ی خوب خرامني که چنی و چه نامی کدامتو

  یاز تغابن که تو چون شمع چرا شاهد عام     آنست دمادم که چو پروانه بسوزم ميب

  ی و چه مطبوع کالمی حرکاتنيريکه چه ش   نگرانت ی و خلقیزي و خون ریزي انگفتنه

  ی به غالمنکيام ا  گفت کمر بستهشکرين     یثي حدترف ی تو منيري شتي از همگر

  ی رخامیها  نکند سجده بتگريبار د     ندي تو بني ار قامت همچون بت سنگکافر

  یامي چو تو در حال قنديفتنه نادر بنش   امتي فتنه که برخاست قی نفس اکي نيبنش

  ید بدر تمام به انگشت و تو خوندينما یم   چو مه نو تي خلق که روني باشد از ابلعجب

  ی کداملي کش از خچارهي سرکش و بنيتو چن     که کند جور در اقبال اتابک اردي نکس

  ی در و بامیفتنه خانه و بازار و بال    ی و هالک زن و مردداني مجلس و مآفت

  ی منم امروز و تو دامقتي به حقرکيمرغ ز   با همه دانش ني سر کار تو کردم دل و ددر

  ی چو چراغ از پس جامی سعدنهيکه تو در س    سنگ مالمت یبرخ ی ز هر بستي نطاقتم

  

  ی حمامني تنگ نباشد دل مسکچون

  ی به دامرندي هم آواز بگاريکش      ی حمامني تنگ نباشد دل مسکچون

  ی سالمیو امروز همه روز تمنا     همه شب دست در آغوش سالمت شبيد

  ی نکردند دوام کهغايخوش بود در      بلبل دني گل و سنبل و نالی بودآن

  ی فراق و دل محنت زده جامستيسنگ     که ندارم يی من مطلب صبر جدااز

  یخوکرده صحبت که برافتد ز مقام       بدي نشکني دل مسکی مقامچي هدر

  ی به ظالمنمي بکش تا بنشليقند     مشتاق دني دوست حرامست جهان دیب

  یاميز دوست پ ارسد یکان وقت به دل م       نفس صبح دي که برآنمي بنشچندان

  ی نهد لطف تو گامشياال به کرم پ      رفتن ما سود ندارد يی جا که توآن

  ی به دهان آمده در حسرت کامیجان    ست   نماندهشي بی اثریدي که دني عزان

  ی قصه به خامیا هرگز نبرد سوخته       اري بر اغدي نگواري سخن یسعد

  

  ی نامکي نظر نباشد دربند نصاحب
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  ی عامیخاصان خبر ندارند از گفت و گو     ی نامکيربند ن نظر نباشد دصاحب

  ی بس بر کنار دامکني ولیا خوش دانه      خط سبزش ی باالیاهي نقطه سیا

  ی نباشد تو ماه رخ کدامنيمه بر زم     يی تو از کجادي ناروني از بهشت بحور

  یخرام ی که منديگر سرو بوستانت ب     در بوستان خرامان ندي کسش نبگريد

  ی اقرار ناتمامارديگر بنگرد ب       تي در آفتاب رویتمام روز بدر

  ی که در کالمی وقتنديات بب گر پسته     روا ندارد گري شکر شکستن دیطوط

  ی دوامی در عهد بی ثباتیدر مهر ب     تي نهای در لطف بیرينظ ی حسن بدر

  ی در حضرتت غالمیخوشتر ز پادشاه     یري در خدمتت امیري از امقتريال

  ی از حرامشهي را نباشد اندزي چیب     شدم ز عزلت منيعمل بگفتم ا ترک

  ی نبرد خامیکامروز آتش عشق از و     بسوزد یا  به داغ دوزخ ناپختهفردا

  ی منقطع لگامني زديتا خود چه بر من آ     المي خکند ی بر ميی لحظه سر به جاهر

  یشکسته جاماز سنگ غم نباشد بعد از    ی ز خلق رستی گفتی چو ترک هستیسعد

  

  یدمي در بر خرابت دی گر شبغاي دریا

  یدميسرگران از خواب و سرمست از شرابت د     یدمي در بر خرابت دی گر شبغاي دریا

  یدمي همچون آفتابت دیگر سحرگه رو   هجر کي در شب تاری روشن دست دادروز

  یدمي در خطابت دی نرمهيکاش کاندک ما   قدر ني کشت سهلست ای مرا عشقت به سختگر

  یدمي در جوابت دی صلح بارديگر ام     قلم بر نامه دلسوز من یدي چکاندر

  یدمي به چشم ناصوابت دنانيگر چو کژب   صواب ی سر از من تافتن بودی خواهیراست

  یدمي در آبت دلوفري چو نايدر گلستان    چون سمن اي چو گل در بوستان ی اگر وقتآه

  یدمي در نقابت دگري و دداي پیاندک    همچون هاللی کاشکنمي نبدتي چو خورشور

  یدمي در حجابت دبانيکاش پنهان از رق     بي رقمي جز بستي نی منت دانم حجاباز

  یدمي در رکابت دیگر به خدمت دست سعد     از دست افغانم فلک دي کشیارستي نسر

  یدمي تا به خوابت دی خوابم گرفتیکاشک      شد ی کسري میداري به بمي تمنانيا

  

  یخاطرم که تو در خاطر من آسوده

  یزن ی مغي و گر تیفرست یگر تاج م     ی خاطرم که تو در خاطر منآسوده
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  ی به روشنندي نبچيچون مرغ شب که ه     تو ی در اوصاف رورهي چشم عقل خیا

  یپراکن ی و نمک میکن یمجروح م    غمزه خون خوار و لعل لب غي به تیشهر

  ی که خداوند خرمنی نگه کن ایبار     مي خرمن اصحاب دولتني خوشه چما

  ی که برکنیمهر از دلم چگونه توان     ز مهر من ني دل سنگی که برکنرميگ

  ی که بشکندي دوست نشایعهد وفا     کي ولگنه ی بی آن توست اگر بکشحکم

  ی دامنزهي و تو پاکميا دهيما پاک د     عشق را زوال نباشد به حکم آنک نيا

  ی به دشمنیور متفق شوند جهان    دوست  خالف دياي من گمان مبر که باز

  ی باشد آهنی چرخ را سپرکانيپ     بدوز ها دهي دی که دل به کس ندهیخواه

  ی پنجه که با ما درافکنستيمحتاج ن     ميا  که ما خود شکستهی بگوی مدعبا

  یبا سخت بازوان به ضرورت فروتن     نتوان کرد الزمست ی چو سروریسعد

  

  یر نکن و گی محبت کنلي تو ماگر

  ی که مستحب منچمي نپیمن از تو رو     ی و گر نکنی محبت کنلي تو ماگر

  ی سرو که مانند روح در بدنیچه جا     راست در تصور من ی سرو در چمنچو

  ی برفکنی بسست که برقع ز رونيهم     ستي کمند حاجت نانتي عالمدي صبه

  یبزن ی لشکرري تکلف شمشیکه ب    مپوش در صف جنگ نيمي ساعد ساضيب

  یتو را چه شد که همه قلب دوستان شکن      جهان قلب دشمنان شکنند مبارزان

  یشتني حسن خوراني حنهيتو هم در آ     رانندي در آن نه که آفاق در تو حعجب

  ی نظر به ما نکنگري که دقتستيحق    شي را که در نظر آمد جمال طلعت خوتو

  یر و جفا و کبر و من جونهيکند هرآ     ندي صفت بني بدی شخصنهي در آیکس

  ی شکردهنني بددمي نشنیمن آدم     گنجد ی سخن نمی آن دهن که تو داردر

  ی به عالم چو نافه ختنبرند یهم     رازي از شی که مقاالت سعدیا دهيشن

   یبرفت نام من اندر جهان به خوش سخن     که نام خوشت بر دهان من بگذشت مگر

  

  ی دوست خفته در وطنی بزنده

  ی در کفنستيا مثل مرده       یست خفته در وطن دوی بزنده

  ی وجود روح تنیچه بود ب       نتوان گفت شي تو عی را بشيع
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  ی در چمنافتي نیچون تو سرو       ها   به بستانرود ی صبا متا

  یرهني پبي ز جديکه برآ        ست   خالف امکانی آفتابو

  ی هر شکنري زستييکه بال       زلف لي شکن برشکن قباوان

  ی هزار جان ثمنارديکه ن       ستي عشق بازاریو سر کبر

  ی ز منرتري فقینيکه نب         يی آنست اگر ببخشایجا

  ی انجمنی مقاالت سعدیب       امروز کنند ی کشور نمهفت

  ی سخنرسد ی به گوشت نماي       ستي دلت سنگاي نه روني دو باز

  

  ی انجمناني میسروقد

  یچمنبه که هفتاد سرو در          ی انجمناني میسروقد

  ی الله و سمنیبه تماشا       باشد فراق صحبت دوست جهل

  یشتني مثل خونهييجز در آ       به جمال یا دهي که هرگز ندیا

  ی به مثل منیالجرم ننگر        یني بشتني خوی که همتاتو

  یکه نگنجد در آن دهن سخن         ميگو ی دهانت سخن نمدر

  ین رفته در بدستيهمچو روح         رهنتي پاني در مبدنت

  یرهني پرگلست پني اديگو         برهنه اندامت ندي که بوان

  ی ختناي کنند يیبه ختا       وجودت خطا بود که نظر با

  ی جامه تنريکه نماندست ز         اگر بر من اوفتد ببرد باد

  ی و فنیا چون ندانند چاره         ی بود سعدیچارگي بچاره

  

  ی نگذشت در دلم تا تو به خاطر منکس

  یزن ی به در نممهي نفس از درون من خکي     یلم تا تو به خاطر من نگذشت در دکس

  ی برکنخي از بن و بیور تو درخت دوست    ترست هر زمان   عهد من تازهاهيمهرگ

  یکن یمقبل هر دو عالمم گر تو قبول م     از درم ی ار تو برانچي نستاندم به هکس

  ی بود که بشکنفي دوستان حیعهد وفا     ی سبب کدورتی بی صورتعي تو بدچون

  یچند مقاومت کند حبه و سنگ صدمن     غمت دني به طاقت آمد از بار کشصبر

  یپراکن ی دگر هر چه تو مشود یجمع نم     ام دهي با تو درآرمام دهي همه کس رماز
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  ی تو نه دل که آهنکند یدر تو اثر نم     او اقي دل اگر فراق او و آتش اشتیا

  ی بجز فروتنستي بستگان نیچاره پا   یو حاکم به در تو آمدم از تو که خصم هم

  ی جوشنفيسخت کمان چه غم خورد گر تو ضع     دهي چه فای ور نکنی اگر جزع کنیسعد

  

  یشکن ی چرا دل به تو دادم که دلم ممن

  ینکن ی چه کردم که نگه باز به من ماي     یشکن ی چرا دل به تو دادم که دلم ممن

  ی که تو منظور منفانيتا ندانند حر  چپ و راست  و جانم به تو مشغول و نظر در دل

  یتو چنان در دل من رفته که جان در بدن     چون بروند از نظر از دل بروند گرانيد

  ی به من برفکنهي کنم ار سایپادشاه     ی گداچارهي و من خسته بيی هماتو

  ی کبر و منرسدت ی میور جوابم نده     و خدمت بکنم مي وارت به سالم آبنده

  ی به چوگان بزننشيميتا بدان ساعد س   ی تو افتد چون گوی که در پاستي راضمرد

  یشتني خوی از عشق نکو باشد و بیمست   از خمر ظلومست و جهول شتني خوی بمست

  ی که تو سرو چمندي و گونديباغبان ب    در باغ ی نعت و صفت گر بخرامني بدتو

  ی بکنخمي که تو بنميقيغالب الظن و      نتوانم خوردن دتي بر از شاخ اممن

   ی سخننيري کن و شی چرب زبانايسعد    بخورند ی و چربینيري به ششي دروخوان

  

  ی معانقهي سرو حدیا

  ی جهانفهي و لطیجان         ی معانقهي سرو حدیا

  یخوشتر که پس از تو زندگان         تو به اتفاق مردن شيپ

  یتو فتنه آخرالزمان         اند ني تو سحر اولچشمان

  یاني که به جسم در ميیگو       نباشد انيسم تو در م اچون

  یحاجت نبود به ارمغان         يیاي را که تو از سفر بآن

  یمن جان بدهم به مژدگان         ارندي ز آمدنت خبر بگر

  ی شادماندياال به ام         کرد توان ی غم دل نمدفع

  ی وجود خود بمانرانيح        یني ببشتني صورت خوگر

  یدر وقت بهار و مهربان        اشد  بفي لطی صلح کنگر

  ی خد ارغوانرامنيپ       خط سبز دوست دارد یسعد
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  ی جوانرود ی نمادياز          نگر که همچنانش ري پنيا

  

  ی کنم جانتي که در پايی آنم گر تو بازآبر

  ی تو قربانی کرد در پادي کمتر نشانيو ز    ی کنم جانتي که در پايی آنم گر تو بازآبر

  ی به خاک تشنه بارانديکز ابر لطف بازآ     ی عمر چندانی بقادارم ی از بخت مديام

  یالني هر مغی به جاديدرخت ارغوان رو     یاباني عاشق و معشوق اگر باشد بانيم

  ی جهان تنگست بر مجنون چو زندانیفراخا     مونشي مداري دی که بداند ی نمیلي لمگر

  ی به هجرانیصل اال که درمان قدر ویندان     که مقدارش ندانستم ی عهد آسانغايدر

  یشاني پريیکه دل دربند او دارد به هر مو     من تنها گرفتارم شانتي در زلف پرنه

  ی فتانرازي در عهد ما گر هست در شيیها تو  دلبرديکه درچشمت به غارت منيست ا  فتنهچه

  ین به خط خواجه فرمای سهلست اگر دارايب     حقا ختني را به باطل ری خون سعددينشا

   زمستانی بی بهارگردد یکه مستخلص نم     ديبا ی صبر مکني ولدي رفته بازآزمان

  

  یخوان ی گر به لطف مام بنده

  یران ی گر به قهر میحاکم       یخوان ی گر به لطف مام بنده

  یمان یکه تو صورت به کس نم       نندي که بر تو بگزدي نشاکس

  ی نستانچيور تو ما را به ه        به هر که در عالم متينده

  ی که هم تو درمانميبه تو گو       درد عشق پنهان را ني اگفتم

  یدان ی و میکه تو خود در دل       چه حاجتست به قول بازگفتم

  ی عنان بگردانعتيکز طب       کرد ی متي را عقل تربنفس

  یپنجه با ما مکن که نتوان       چه گفت تقوا را ی دانعشق

  ی نفسانید هوا بنیپا       عشق قتي خبر دارد از حقچه

  ی به صنع رباننانيپاک ب       نظر به شخص کنند خودپرستان

  یعارفان را سماع روحان       بود که دست دهد ی قدرشب

  ی بر دو عالم افشاننيکست         مسلمت باشد ی وقترقص

  ی و درد پنهاندايصبر پ       ستي نتي عشق را نهاقصه

  یانخو ی قصه منديتا نگو       ی مگوثي حدني اگري دايسعد
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  ی آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانبهار

  ی به دستانی هر مرغنديبه غلغل در سماع آ   ی آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانبهار

  یحاني و ری در او روحديکه خاک مرده بازآ     ی باد نوروزمي نسی پندارستيسي عدم

  ی بار جوالنکيبکن  ی سرو روحانی ازيتو ن     ی درآمد سرو بستاندني جوالن و خرامبه

  ی بساز از زلف چوگانی زنخ داریتو خود گو   يی گوزند ی به چوگان ميی روی پريی هر کوبه

  ی زنخدانی گوني چنافتد ی ازهمگنان بردم به چوگانم نمی و حکمت که گولتي حني چندبه

  ی گل در گلستانني چندستمي من ندیکه بار     دالرامم ی به باالی باغبان سروی ااريب

  یابانيکه همچون آهو از دستت نهم سر در ب    مرا از دست تا آن گه ی آهوچشم نگذارتو

  یراني چه داند گفت حمانم ی باز مرانيکه ح   دانم ی را صفت کردن نمتي حسن روکمال

  یاني هست و پایکنار توست اگر غم را کنار   ی هست و مطلوبی توست اگر دل را مرادوصال

   ی برون از صبر درماندانم یکه دردت را نم   قصه کوته کن یعد ازمن به جان آمد که سبيطب

  

  یشاني ااني که تو در میجمع

  یشانيزان جمع به دربود پر       یشاني ااني که تو در میجمع

  ی و مرهم جانیآرام دل      ی و شخص روحانفي ذات شریا

  یشاني اانيوان حلقه که در م        ونددي تن آن که با تو پخرم

  ی خوانشتنيباشد که غالم خو      متت کمر بندم  به خدزي نمن

  یران ی مگس که میا دهي فایب       نميب ی شکر که مني خوان تو ابر

  یکس شک نکند که سرو بستان       ی خوبني بدی جا که تو بگذرهر

  یگر دل ندهد به پنجه بستان     ندي سر دست و ساعدت بني اهرک

  ی جانکنم ی ماسيچندان که ق       هرگز ام دهي ندني جسم چنمن

  یپروانه به خون بده که سلطان       ی من برو که مخدومدهي دبر

  یور چون قلمم به سر بگردان       رميگ ی سر ز خط تو بر نممن

  یدان یوان درد که در دلست م       ینيب ی گرد که بر رخست منيا

  ی پنهانستي که آتشداستيپ       ی از دل سعددياي که بیدود

   ی سماع روحانني ارود یخوش م       ديآ ی و جان به رقص مديگو یم
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  ی دوست زندگانی چنان ندارد بیذوق

  ی آتش نهاننيدودم به سر برآمد ز     ی دوست زندگانی چنان ندارد بیذوق

  ی مهرباندي از قنديگشا یما را نم     کنيست از کاروان ول  در نبستهرازيش

  ی به ناتوانی باردني کشدشيبا یم     در دست خود نباشد ارشي که اختاشتر

  ی به دلستانیدست از هزار عذرا برد     یبي به دلفری هزار وامق خوردخون

  ی سر تا به سر معاننديگر صورتت بب     بماند شتني خوی بیني نگار چصورت

  ی آشوب کارواننيريهمچون بر آب ش     عشقبازان ی غوغاتي بر در سرایا

  ی ما ندانشيتشوتا خرمنت نسوزد      دينما ی مچهي و عشقت بازی فارغتو

  ی به از جان ممکن بود تو آنیگر جوهر     دي آغمي درگري دی که جانگفتمت یم

  یاني چو در می شمعی چو در کناریصبح   یثي چو در حدی بدری چو در سماعیسرو

  ی امروز قوت جانی حظ نفس بودید      شد یقتي حقی باری نبودني چناول

  ی برانگنه ی ور بی عمل ببخشی بگر   ی هر چه خواهی فرمای آن توست و شاهشهر

  ی االمانهي غاايبعد از تو کس ندارد      بر خاک آستانست ی سعددي امیرو

  

  یشاني سو نه اگر شاهد دروکي کبر

  یشاني خوش طبع به از حور گره پويد     یشاني سو نه اگر شاهد دروکي کبر

  ی خود بستان به هر گوشه که باشد که تواي      در بستان ی با تو دمکندم ی مآرزو

  یتا مگر زنده شوم زان نفس روحان     ني خوش بنشی من کشته هجران نفسبا

  یمان ی که بدو مدي کس ننمایصورت     تو را نهيي بجز آی در آفاق بگردگر

  ی دورانني حسن مگر فتنه انيتو بد     که بود ندي فتنه نگوی بی دورانچيه

  یراني و من از حننديببامدادت که ب     نکنند تي از ترس خدا سجده رومردم

  ی فرمانی که عجزست نه بیعفو فرما     نروم ی و به شوخی برانشي از پگرم

  ی و هم درمانیچاره صبرست که هم درد     زي مرا از تو نه امکان گررستي گزنه

  ی خوانشمي کنم ار بنده خویپادشاه     و من ی را نبود جز غم آزادبندگان

  ی نستانی دارم و ترسم به جویخرمن     که شرح غم توستزي دالویها  سخننيز

  ی دانیصورت حال پراکنده دالن ک     روز پراکنده نبودست دلت کي که تو
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  ی بنشانی که او را به دمستي نیآتش     ار چند ني کن و بنشی بنده نوازینفس

  ی جانیچون دلم زنده نباشد که تو در و    شي زنده دالن گوش کن از کشته خوسخن

   ی از خاطر او نتوانی روروني بکيل     باز ی ز در سعديیاي که نی تواننيا

  

  ی که در جهان به که مانقتي به حقندانمت

  یجهان و هر چه در او هست صورتند و تو جان    ی که در جهان به که مانقتي به حقندانمت

  ی برهانشتني ز خویريکه هر که را تو بگ     عاشقان به کمندت ندي آشتني خوی پابه

  ی به هر لقب که تو خوانی که چه نامیمرا مگو   ی به هر صفت که تو خواهی چون مپرس کهمرا

  ی گرفت نظره ثاننتواند یکه باز م     دل یببر ی به نظره اول ز شخص مچنان

  ی نهانیها به درافتاد رازها ز پرده     جمالت اقي و ز اشتی گرفتشي پرده پتو

  ی بنشانی که آتشیشست ننیتو ساعت     و دود شوق برآمد مي آتش تو نشستبر

  ی ز اختالف معانميندانمت که چه گو     صورت خوبت الي خدي خاطرم آشي پچو

  ی داند مقدار روزگار جوانريکه پ     جوانان ی گناه نباشد نظر به رومرا

  ی من شب تا سحر نشسته چه داناضتير     ز خواب و خمار باز نباشد دهي را که دتو

  ی به سالمت سالم من برسانیرو یتو م   ندانم  دوست ی صبا ره رفتن به کوی امن

  ی بکش چنان که تو دانی گرفتشي خورياس     نتابد ی روچي به هی از کمند تو سعدسر

  

  ی آب و گلست آن وجود روحانمينگو

  ی کمال نباشد جمال انساننيبد     ی آب و گلست آن وجود روحانمينگو

  یوانيمر به آب حگل بهشت مخ     خلق ري همچنان که سای تو آب و گلاگر

  ی به تو ماند تو خوبتر ز آنمشيکه گو     هر چه خوبتر اندر جهان نظر کردم به

  یمرکبست و تو از فرق تا قدم جان     ز جان و جسد کنم ی هر که نگه موجود

  ی درمانشي و به درمان خویچو من شو     دل ببرد شي خویماي سنهي در آگرت

  یشانيه جمع شود با چنان پرچگون       دارد ی که با سر زلفت تعلقیدل

  ی و گر برنجانیرواست گر بنواز       کردم ی تو اقرار بندگشي که پمرا

  ی نه هر چه بتوانديبکن هر آن چه بشا    اند مکن   خالف بزرگان که گفتهیول

  ی که بر من افشانی ماللنيبه آست     مدار که از دامنت بدارم دست طمع
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  ی بود گوسفند قرباندي عیبرا     جان تو گر من فدا شوم چه شود یفدا

   ی گرش نسوزاندياي کار نچيبه ه    که شمع مجلس توست ی روشن سعدروان

  

  ی دوستانست و نه شرط مهربانقي طرنه

  ی دل سر دست برفشانکيکه به دوستان      ی دوستانست و نه شرط مهربانقي طرنه

  ی شکردهانني بد تويیکه جواب تلخ گو    از تو چون برنجد که به وهم درنگنجد دلم

  ی بمردم بر آب زندگانیکه به تشنگ     بگو و بشنو ی سخنني و بنشاي بینفس

  ی بدانرميتو به صورتم نگه کن که سرا    مي که بگفت رنگ رومي دل به کس نگوغم

  یعجبست اگر بسوزم چو بر آتشم نشان     از من سخنان سوزناکم دياي نعجبت

  یمه شاهدان به صورت تو به صورت و معانه     اني عارفان ببردند و قرار پارسادل

  ی جانانيهمه بر سر زبانند و تو در م    جز تو گفتم ثي خالف عهد کردم که حدنه

  یگاني بخرند رایو گرت به هر چه عقب     باشد في بدهند حاي به هر که دناگرت

  ی کس نمانچي که به هابميعوض تو من ن     یري من بگلي و بدیني من ببري نظتو

  ی زبانی ذکرت خجلم ز بشيکه هنوز پ   مي کمال حسنت که به صد زبان بگو عجبنه

  ی نهانرود ی که چه می ما ندانانيتو م     پندم که نظر بر او فکندم قي رفی امده

  یخبرش بگو که جانت بدهم به مژدگان     رمي قدر نمني که بدرمي عدو به تی امزن

  ی دگر آن سمر نخوانیني قمر ببنياگر ا   خون مجنون ختي که بریلي لی من چه جابت

  یرهان ی نه به قتل میرسان ینه به وصل م     ز محبت تو خون شد ی دردمند سعددل

  

  ی کس را تن و اندام و جمالست و جوانهمه

  ی همه لطف ندارد تو مگر سرو رواننيو   ی کس را تن و اندام و جمالست و جوانهمه

  ی همه جسمند و تو جانی اسمند و تو جسمهمه     به تو ماند ی آوردم و بردم که وجودنظر

  ی بدرانی پرده خلقی پرده زننيور هم     ندي نبی و کست روی مگر پرده بپوشتو

  ی بمانرهي همچو تو باشد که در او خیتا کس     بماند رهي خی که چرا در تو کسی ندانتو

  ی سخت کماننيمن تنک پوست نگفتم تو چن     یگذران ی مژه از جوشن جان مري تنوک

  ی آنست که با ما به ارادت نه چنانبتيع    قتي به حقی چنانندي چه در حسن تو گوهر

  یچند مجروح توان داشت بکش تا برهان     نماندست گرفتار غمت را شي بیرمق
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  ی و مرا بر سر آتش بنشانینيبنش   ی صبر ندارم که تو هر دم بر قومني از اشيب

  ی و دگربار بخوانشي ز در خویه برانک   عجب ار شخص و دگر زنده نباشد ردي بمگر

  ی برساناني اندر طلبش عمر به پایبار     نرساند اني گر قدمت راه به پاايسعد

  

  ی از من عنان بگردانی به سرکشچرا

  ی اندر جهان بگردانخودميمکن که ب     ی از من عنان بگردانی به سرکشچرا

  یربان بگردانچه گردد ار دل نامه     بگردانم ني روز دکي دست عشق تو ز

  یبه ذکر ما چه شود گر زبان بگردان       ی قدم که رنجه کنفتدي اتفاق نگر

  ی قدر که تو از ما عنان بگرداننيبد     دستت از فتراک مي مبر که بدارگمان

  یبگردم ار به سرم همچنان بگردان     من چو قلم سر نهاده بر خط توست وجود

  یز من ناتوان بگردانو گر نظر        یري واگبي قدم ز من ناشکاگر

  ی آه من از آسمان بگردانريکه ت      دي ز کجا آن سپر به دست آندانمت

  یورم ز دست مالمت به جان بگردان     ی سالمت به سر دراندازی ز پاگرم

  ی آستان بگردانني از اامتيکه تا ق      گمان مبر هرگز ی ارادت سعدسر

  

  ی نظر کنی صباح آن که تو بر وفرخ

  ی گذر کنی روز آن که تو بر وروزيف     ی نظر کنی که تو بر و صباح آنفرخ

  ی که تو آن جا سفر کنیتيخرم وال       که بود در رکاب تو یا  بندهآزاد

  ی بار اگر تبسم همچون شکر کنکي     چي به هی نبات را نخرد مشترگريد

  ی از تو تمامست اگر کنیما را نگاه       ی هماهي سای آفتاب روش و ایا

  ی کنشتري و جفا بیچندان که دشمن       کنم ی و وفا کم نمی دوست با تومن

  ی مختصر کننيگر زان که التفات بد     افکنم تي که در پاستي من سرمقدور

  ی که گوش به آه سحر کنیا تو خفته     کنم ی تو شب روز مادي تا به ستيعمر

  یدگر کن يی به رویزنهار اگر تو رو    توست ی از همه عالم به رومي که رویدان

  ی چو بر سر خاکم گذر کنی کنیآر     و زود به حالت نظر کنم ري که دیگفت

  ی مالمت سپر کنري تشيخود را به پ    عشق دوست داني که به ماي سعدشرطست

  یتا از خدنگ غمزه خوبان حذر کن     مي حکی ادي بای عقل بهترت سپروز
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  یکن ی به چو تو رفتار مستادهي اسرو

  یکن ی خموش به چو تو گفتار میطوط     یکن ی تو رفتار م به چوستادهي اسرو

  یکن ی که گرفتار میا  نهادهیدام     دهد ی به مهرت نماري دل به اختکس

  یکن ی ماريتاراج عقل مردم هش   که به چشمان ترک مست یا  خود چه فتنهتو

  یکن ی ماري که چشم به اغدميخشم آ     برم ی که مرتي که دارم و غی دوستاز

  یکن یخود کرده جرم و خلق گنهکارم   رواست یبر ینظر خطاست تو دل م یگفت

  یکن ی که تو تکرار منيبا دوستان چن       فرامشت نشود دفتر خالف هرگز

  یکن ی ماري کند که تو عنيهرگز کس ا     خضاب چارگاني به خون تازه بدستان

  یکن ی ماري که تو با ني نباشد ایاري     دشمنان موافق و با دوستان به خشم با

  یکن ی مکار ی بحتي نصی مدعیا       پند نشنوم شنوم ی من سماع متا

  یکن ی مکاري طرف که تو پنيصلحست از ا     وجود من نکي سپر ایزن ی مغي تگر

  یکن ی مواري به دیکز آفتاب رو     رو به آفتاب ی دوست تا نکنی رواز

  کن ینهار مکافر چه غم خورد چو تو ز     کافرش ني از دل سنگی سعدزنهار

  

  یکن ی رضا و مرحمت بر همه باز مچشم

  یکن ی همه ناز منيچون که به بخت ما رسد ا     یکن ی رضا و مرحمت بر همه باز مچشم

  یکن ی اگر حمل مجاز مقتستيعشق حق     دالن ی صورت حال بیا ازمودهي که نیا

  یکن ی مازي ابي عنيدر نظر سبکتک     او دگر مرو ی کز پی کنحتمي که نصیا

  یکن یقبله اهل دل منم سهو نماز م     دمي نماز بگذرد سرو روان و گوشيپ

  یکن ی مازيگفت دعا به خود بکن گر به ن     دولت توام ی گفتمش داعدي به امید

  یکن ی اگر پزم قصه دراز میگفت خور     و شکر مزم خورم ی اگر لبت گزم مگفتم

  یکن ی در به چه باز مینه یسفره اگر نم     مي پس به جفا برانمي خوانشي خویسعد

  

  یکن ی مزي و پرهيینما ی مداريد

  یکن ی مزي و آتش ما تشيبازار خو       یکن ی مزي و پرهيینما ی مداريد

  یکن ی مزي طرب انگیور قصد جان کن    یخور ی می فرح افزای خون دل خورگر
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  یکن ی مزي که خنده شکرآمديشا       دتي من اگر خنده آیشي تلخ عبر

  یکن ی مزيکهنگ خون من چه دالو    ام   ماندهباتيت و دشنه ز دسرانيح

  یکن ی مزي بلبالن سحرخاديفر     گلت شکفت همانا که صبحدم یسعد

  

  ینيمي به زنخدانت گفتم به سیروز

  یني بني ما را به از ای داریگفت ار نظر     ینيمي به زنخدانت گفتم به سیروز

  یني باغ گل و نسریدي مه و خورشچرخ     و گلت خوانم هم ترک ادب باشد ديخورش

  یني و نگارباي زکري پیتو ماه پر     را باي نبود رخ زدني به نگارحاجت

  یني به چه غمگديکس سوخته خرمن را گو     که نپرسندم دي بستر هجرانت شابر

  یني هر جا که تو بنشزديبس فتنه که برخ     امتي که فغان از ما برخاست در انيبنش

  یني به مسکمي رفتی بگردانیور رو     ی به سلطانميافت ی بنده خود خوانگر

  ینيکس رد نتواند کرد آن را که تو بگز     ی گفت آن را که تو بپسنداردي نبي عکس

  ینيريست آن شوخ به ش  کشتهنيفرهاد چن     ی بکشد سعدی روزنتيري لب شعشق

  

  ینيري و شاهد و شمع و شراب و ششبست

  یني شب که دوستان بني چنمتستيغن    ینيري و شاهد و شمع و شراب و ششبست

  یني تو خداوندوار بنشستميبا     شرط آن که منت بنده وار در خدمت به

  یني همان نخستديهزار سال برآ    ست   ما و شما عهد در ازل رفتهانيم

  ینيبه خشم رفتم و بازآمدم به مسک     چه کنم شود ی نمسري صبرم از تو مچو

  یني و تو به از من هزار بگزدياين  چون تو به دست  دوست چي حکم آن که مرا هبه

  یني و گل چبيچو باغبان نگذارد که س     قانع باش ري فقی بهار ای رنگ و بوبه

  ینيري هنوز شيیهزار تلخ بگو       ابرو ی نکند گر ترش کنیتفاوت

  ینيچنان کشد که شتر را مهار درب     کند صالبت عشق راني بر سر شلگام

  یني شاهدي کبوتر مقبل که صیزه     بند غمت ی پاستي سعدیکبختي نز

  یني دی ولنکمي خوب لکم دیز رو       مسلمانان ی اباشد ی نمبي شکمرا

  

  ی روی پری ای چنانامروز
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  ی گویبر یکز ماه به حسن م       ی روی پری ای چنانامروز

  ی شده دوان به هر سووانهيد         تو عشاق ی و در پيیآ یم

  یوان ملعب لعبتان جادو         کافر اني من و زنگنکيا

  یدرداده ز فتنه تاب در مو       ز غمزه سحر در چشم آورده

  ی مژه در کمان ابروريت         بهر شکار دل نهاده وز

  یزان چهره خوب و لعل دلجو         گل و گلشکر شکسته نرخ

  ی فلک شده سگ کوريش         شده شه اخترانت چاکر

  ین هندو شده پاسباوانيک         بام سراچه جمالت بر

  یباال به صفت چو سرو خودرو       ني به مثل چو برگ نسرعارض

  ی رویا  خود به چه آب شستهاي       زلف یا  به چه شانه کردهيیگو

  ی بویده یوز زلف به مشک م       رنگ یده ی به الله می روکز

  یگلزار رخ تو را غزل گو       صد هزار بلبل ی سعدچون

  

  ی افتادن چو گوشي اندر پاخواهم

  ی مگوچشيور به چوگانم زند ه       ی افتادن چو گوشي اندر پااهمخو

  ی گو بروکانيدر ره مشتاق پ       سر عشاق طوفان گو ببار بر

  ی درمان مجوکشد یور به دردت م       فرمان ببر کند ی به داغت مگر

  ی به جودي خون آزنديگر فرور       چشم رنجوران عشق ناودان

  ی من مستم به بوکه ی منيکه خورد اتا        اني مجلس روحانی باش اشاد

  ی گو بشویزگاريدفتر پره       نبشت ی که سودانامه سعدهر

  ی و خاک من ببوی آرازيگو به ش       عشق ی بوی وقتدستي که نشنهر

  

  ی به هر سودهي روم از عشق تو شوری کتا

  ی به هر کووانهي دوم از شور تو دیتا ک   ی به هر سودهي روم از عشق تو شوری کتا

  ی تو نگرفت سر مونيخود در دل سنگ     يی از هر بن مودميآ ی نعره همصد

  ی تو بر خاک نهد روشيتا باد مگر پ       بناگوش تو بر باد دهم جان ادي بر

  ی به پهلوی چون گوگردم ی و مافتم یم     سمندت ی چو چوگانم و در پاسرگشته
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  یبه ابرو ی بازبفرماميگر کشتن     قتي توام من به حقی کشته ابروخود

  یسوي فتادند چو گیاز دست تو در پا      دل عشاق ربودند سوي که به گآنان

  ی تو ز زانویسر برنگرفتم به وفا     ما شد ی عشق سرآشوب تو همزانوتا

  یکاندر ازلم حرز تو بستند به بازو     نشود عشق توام تا ابد از دل رونيب

  یبرد به آب از رخ هندوگر رنگ توان      به مالمت نتوان برد ی از دل سعدعشق

  

  ی رواي ماه اي اسمني آن گلست

  ی بواي مشک اي شبه ايشبست آن        ی رواي ماه اي اسمني آن گلست

  ی رواي دلت سنگست دانم ینم       مي و تن ساقوتستي دانم که لبت

  ی بر لب جوی چون تو سروديبرو       که در بستان فردوس نپندارم

  ی از وصفت سخنگوماند یفرو م     که عاجز يی لب سخنگونيري شچه

  ی بوني ای باد از کجا آوردیکه ا        دي از ما برآاثي الغيی بوبه

  یبه آب باده عقل از من فروشو       ی ساقی ترک آتشروی ااال

  ی گلبرگ خودروی ايیچه بزم آرا       ی دلبند خودرای ای شهرآشوبچه

  ین گو بودنت سرگشته چوديببا       دل ی ای عشق افتادداني در مچو

  یپو ی و مپرس ی میتنا گر طالب       ساز ی و مسوز ی می گر عاشقدال

  ی ما جوري غاي در سر بنه نيبر ا      ري ترک ما گاي ره جان بده ني ادر

  ی بدخواريکه تا چند احتمال         کنندم ی مالمت مشانيبداند

  یگو ی دشمن تو می ای سعدديبگو     که ترک دوست هرگز ني امحالست

  

  ی عنبربومي نسی امرحبا

  ی زان به خشم رفته بگویخبر         ی عنبربومي نسی امرحبا

  ی دشمن خویصاحب دوست رو       سست مهر سخت کمان دلبر

  ی گناهم بکش بهانه مجویب       ی دگر گر هالک من خواهگو

  ی آب رفته به جوديور نه بازآ        ترسم که منقطع گردد تشنه

  ینبه بود و سنگ و سبوآتش و پ        در مقابل شوق ميدي دصبر

  ی بشوشيگو دو دست از مراد خو       دارد ی سری که با دوستهر
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  یاحتمالت ضرورتست چو گو         ی گرفتار خم چوگانتا

  یاهويعارفان و سماع و ها       و حشم لي و گنج و خپادشاهان

  ی گونيريسخنانت نه طبع ش         ديگو ی شور عشق مايسعد

   یعود ناسوخته ندارد بو       گفتار ني را نباشد ای کسهر

  

  ی آن آمد که خوش باشد کنار سبزه جووقت

  ی بجويیگر سر صحرات باشد سروباال   ی آن آمد که خوش باشد کنار سبزه جووقت

  ی گو مروی خود گل افشانست سبزتيدر سرا     شود ی مسري به خلوت با دالرامت مور

  ی به بوگردد یانم تازه م که جیتا کجا بود   چه باد خرمست ني معشوق ای کومي نسیا

  ی و هوی درهادگانيشاهدان در حالت و شور   در آوازند و مستان در سماع يی گومطربان

  ی به ترک من بگويیگو یگر به ترک من نم   رود ی عشق بر من می آنچ از بالقي رفیا

  ی بپوی تا قدم دارديبازگشتن هم نشا    رفتنت کندست و راه وصل تند ی که پایا

  ی آب جواي رود ی مشتي که پنيکب چشمست ا     فرق کرد ی زارم ندانهي گریني ببگر

  ی را چه تاوانست چوگان را به گوني مسکیگو   سرگردان مباش چارهي بی را گفتند کایگو

  ی تو دست از من بشوميشو یمن دل از مهرش نم    مهربان اري از مهر ی دل بشوی که گفتیا

  ی فراخ و زاهدان تنگ خویشاهدباز      بودن اندر خانقاهدي عاشق نشاايسعد

  

  یرو ی به صحرا منايمي سسرو

  یرو ی ما می که بی بدعهدکين       یرو ی به صحرا منايمي سسرو

  یرو ی به عمدا ماي ینيخود چن       نرفت يی و رعنای شوخني بدکس

  یرو ی آشکارا می رویتو پر       ی پنهان دارد از مردم پریرو

  یرو ی تماشا مني به خوشتر زاي        در خود نگریکن ی تماشا مگر

  یرو ی ماي نفس کي ینينش یم       یکش ی ماي بنده را ینواز یم

  یرو یخائفم گر دست غوغا م        کي ولديآ ی با تو ماندرونم

  یرو ی مغماي به گريتا کجا د       مي فرمان توادي خود اندر قما

  یرو ی به صحرا میشهر بگرفت       دل چي نخواهد بردن از تو هجان

  یرو ی تا منهم ی بر ره مدهيد       نهاد ی قدم بر چشم من خواهگر
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  یرو ی ما به سودا میوز دعا       ميا  گشتهی به دشنام از تو راضما

  یرو ی مباي که زرو ی منيهمچن       رود ی چه آرام از دل ما مگر

  یرو ی که تنها میتا نپندار       و دل همراه توست ی سعددهيد

  

  یلستان بگو باد صبحدم خبر دیا

  یوصف جمال آن بت نامهربان بگو       ی باد صبحدم خبر دلستان بگویا

  ی زان دهان بگوی شکر مکن سخنادي     اري سر زلف او بی مشک و بوبگذار

  ی بگواني سخن اندر مني اینيگر وقت ب     کمر چو مور انشي می به عشق موبستم

  یرفشان بگو شکی آن دو طوطغاميپ       من ري بلبالن سوخته بال ضمبا

  ی منش در نهان بگوثيگر بشنود حد     ی گذر کنشي که باز بر سر کودانم

  ی به مثل ترک جان بگوميي گوزيگر ن   دل ربوده از بر من حکم از آن توست یکا

  ی که عمر بشد وارهان بگوطپد یدل م     لحظه راز دل جهدم بر سر زبان هر

  ی زبان بگوی نکند کاگر دل موافقت     دل از زبان نشود هرگز آشکار سر

  ی داستان بگوني ای دوستان وکينزد     افتي مراد ی باد صبح دشمن سعدیا

  

  ی سهام دهي که به حسن قامتت سرو ندیا

  ی از همه دوستان بهی کنیگر همه دشمن     ی سهام دهي که به حسن قامتت سرو ندیا

  یبه روبه شد تن بدهد بندي که پاريش     ی بکن که حاکمان جور کنند بر رهجور

  یده ی آمد و ره نمیکن یرفت و رها نم     ی نظرت کجا رود ور برود تو همرهاز

  ی اثر کند دود دل سحرگهیور نکن     ی که ز دردم آگهی ای اگر نظر کنديشا

  ی تهاني از دهل مميزن ی همه الف منيو    ینه ی محل نمچي را هدي و عمر و زیسعد

  

  ی و گرم هالک خواهی بخشاتي حاگرم

  ی به حکمت بنهم که پادشاهیسر بندگ     ی و گرم هالک خواهی بخشاتي حماگر

  ی گناهی و بیتو هزار خون ناحق بکن     اگر هزار خدمت بکنم گناهکارم من

  ی که خواهیهمه جانب تو خواهند و تو آن کن     از تو خوانم تي که شکاتوانم ی نمی کسبه

  ی که ماهندتي که ببتواند یکه نظر نم     ز کمال حسن طلعت ی به آفتاب مانتو
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  یهمه عمر توبه کردم که نگردم از مناه   نظر به دوست کردن ستي اگر چنان که نهمن

  یزگاهي که تواش گرزدي از تو چون گریکس     که برنگردم ی اگر به دردم بکشی خدابه

  ی و بخفت مرغ و ماهنيهمه شب نخفت مسک   تي که در انتظار روی نگار و چشمی امنم

  ی صبحگاهمينه عجب که زنده گردم به نس     تي شب درازم بکشد در آرزوني گر او

  یسخنان سوزناکم بدهد بر آن گواه     عشق اگر بکوشم که ز دوستان بپوشم غم

  یاهي از سدي به درآوانينه عجب گر آب ح   احتي همه روز در سی چو کلک سعدیخضر

  

  ی بر سر نهد کالهی که ماهام دهينشن

  ی سرو با جوانان هرگز رود به راهاي     یبر سر نهد کاله ی که ماهام دهينشن

  ی سر برنکرد ماهبانيهر روزش از گر      همه لطافت ني بلند بستان با اسرو

  ی راستتر گواهني زديباالت خود بگو     در حسن اعتدالت مي من سخن نگوگر

  ی دادخواهادي ز هر سو فریتا بشنو     یني چو پادشاهان خواهم که برنشیروز

  ی سپاهیتو خود به چشم و ابرو برهم زن   لشکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمن با

  ی به رحمت در کشتگان نگاهیکن یگر م       ستادهي بر راهت اازمنداني نیليخ

  ی بماند وز هر کناره آهني چنیتا ک     روشن ستيا نهيي آتي مشو که رومنيا

  ی گناهیجز دوست شناسم یخود را نم     ی تا دشمنم گرفتیدي چه جرم ديیگو

  ی گاه گاهپرس ی مردستانياز حال ز      ماه سروقامت شکرانه سالمت یا

  ی ترازو کمتر شده ز کاهني در ایکوه     ی کهتر شده ز مورتي قضني در ایريش

  یاهي بر گور من گیني نبیوز رستن     از دست رفته باشم ی چو بازگردترسم

  ی از دست پادشاهی داد خواه کهشيپ     دي گردن بنه که شادي به هر چه آیسعد

  

  یخواه ی از من خسته جگر چه مندانم

  یخواه ی دگر چه میدلم به غمزه ربود     یخواه ی از من خسته جگر چه مندانم

  یخواه یتر چه م ز روزگار من آشفته       يی تو بر دل آشفتگان ببخشااگر

  یخواه ی پسر چه میجفا ز حد بگذشت ا     تو شد ی هرزه عمر من اندر سر هوابه

  یخواه ی به سر چه ميی هر چه تو گودهيبه د     توست اري و سر من آن چه اختدهي دز

  یخواه ی شکر چه میتو کان شهد و نبات     ستي که تو را التماس شعر رهام دهيشن
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  یخواه ی نظر چه مکيکنون غرامت آن      یام نظر  از رخ خوب تو بردهی عمربه

 یخواه ی دگر چه ميی آن کند که تو گویو      رای ز تو هر چه هست سعدستي نغيدر

  

  

  

  

  پايان

  "و من اهللا التوفيق"
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