یا سیّدی ُخذنی
ز داغ تو دل حزین است ،به یادت چله نشین است
القلب حزین من مصیبتك ،ویبکي علیك أربعین یوما
همه آرام و قرار این دل زیارت در اربعین است
و کل أمنیاته أن یزورك فی أربعینیّتك
سپردم دل را به جاده ،میایم پای پیاده
ترکت قلبي في طریقک ،أسیر إلیك حافیا
ره عشق است و ندارم باکی اگر خاری در کمین است
الطریق طریق العشق وال أخاف من أن یکون مفروشا باألشواك
(جان و جانان من ،عشق و ایمان من ،با تو پیمان من ،حسین)
یا نفسی و عزیزی ،یا عشقی و إیمانی ،عهدی معک یا حسین
سقاكم َزمز ُم عَیني
أال یا حج
الحنینَ ،
ِ
ای حج عشق (کنایه از زیارت امام حسین) شوق زیارتت اشک از دیدگانم جاری ساخت
األربعین
بإحرام
تُلبّی ُكم سیّدي أشواقي
ِ
ِ
هوای شوقم با احرام اربعین به ندای شما لبیک میگوید
سجدتین
و شوقا یهفُو جَبیني ،یُؤدّی لو
ِ
پیشانیم مشتاق است تا در نماز عشقت برخاک بیفتد
الحسین
لعباس و
و َیسعى بین الصفا و المروى
ٍ
ِ
و بین صفا و مروه عباس و حسین سعی به جای آورد
قطعوا كفّي ،لو ّ
لو ّ
قطعوا ِرجلي ،أمضي لكم َزحفا ،حسین
ای حسین! اگر دستم را جدا کنند ،اگر پایم را قطع کنند سینه خیز به سویت می آیم
یا سیدی ُخذني ،قد فتني حُزني ،أشتاقُکم حد الحَنین
موالیم مرا دریاب ،غم تو ویرانم کرد ،دلتنگ و مشتاق شما هستم
(یا سیدی خذني ،حسین)
موالیم مرا دریاب
نار حبّي
أتا ُكم ُهدهدُ قلبي جَناحاهُ ُ
هدهد قلبم به سوی شما آمده است و دو بال او آتش عشق من است
یك وآحسیناه
أتاك یا كربال مشتاقا یُلبِّ ِ
ِ
و مشتاقانه ،لبیک گویان و با ندای واحسیناه به سوی تو آمده است

عرش هواكَ ِبلمحِ ّ
رف أتاكَ
حَنینا
ُ
الط ِ
هوای عشق واالی تو بر قلبم نشسته است ،و با چشم بر هم زدنی به سوی تو میآید
َمشى طیّارا م َع ُّ
وار بآها ٍ
ت وآحسیناه
الز ِ
قلب من به همراه زائرانت ،با ناله واحسیناه به سوی تو پرواز میکند
ب هللاُ ،قلبا ب ِه حبُ الـ ـحسین
تَحلُو بكَ اآلهُ ،العذّ َ
دردها با تو شیرین میشود ،خداوند عذاب نکند قلبی که محبت حسین در آن است
یا سیدی ُخذني ،قد فتني حُزني ،أشتاقُکم حد الحَنین
موالیم مرا دریاب ،غم تو سرگردانم کرد ،دلتنگ شما هستم
(یا سیدی خذني ،حسین)
موالیم مرا دریاب
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