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ِحیـِم ّهللاِ الـبِسْ  ْحمـَِن الرَّ مِ ـرَّ  
)12( أَبُو َحْمَزةَ الثَُّمالِيِّ شرح دعای   

2014 –  06 – 29؛ 1391 – 04 – 08؛ 1435  – 09 – 01شنبھ یک    
I. أَبُو َحْمَزةَ الثَُّمالِيِّ شرح دعای    
1. اظھار عجز و ناتوانی است از اداء  ھای تو؟! و چھ ارزشی دارند کارھای ما در کنار نعمت :َو َما قَْدُر أَْعَمالِنَا فِي َجْنِب نَِعِمكَ  

، و ھای خدای رحمان نیستند ھای الھی، و تلویحی است بھ این کھ اعمال صالح ما عوضی برای نعمت ھا و منّت ُشکر نعمت
ھیچ گونھ معاملھ و داد و ستد بین حّق تعالی و عبادش فرض صحیح ندارد.  

 
2. معنای  در برابر کرم تو.با آنھا پایاپایی کنیم تا  بسیار انگاریم کارھایی راو چگونھ  :َو َكْیَف نَْستَْكثُِر أَْعَماال نُقَابُِل بَِھا َكَرَمكَ  

یعنی، با ھیچ بلند پروازی و جود، و سخاوت، و بخشش از لوازم آن ھستند. اصلی "کرم" واالیی است در مقابل خواری، 
کرم تو.بزرگواری و توانیم اعمال خود را برابر پنداریم با  خیالی و وھمانی نمی  

است:توضیح داده چنین  را آندر الکماالت اإللھیّھ و شیخ عبدالکریم جیلی از اسمای حسنای خدای تعالی است،  "اْلَكِریمُ "  
ا بی را کھ وجودى تفصیلإجمال بھ إعطاء  ت است ازعبارآن  واست،  كرم شصفت واست،  فعالاسماء صفات از ااسم این و

این از  . وبر آن است اآلن اش چنانچھ مرتبھھر چیزی در  یابد می نتعیّ پس، كمال.  تغایبھ  را موجودات وجودي آن برساند
است، زیرا او كرم تغای تعالى - را ى ایمعن ه نکرده استریخذ جود، وو نیافتھ باشد در نتعیّ را  ای ھمرتبنکرده است  یرهخذ -

.تر از آن نباشددازیی را كرم تغای نماید بر آنھا می كرم ھبل، مراتب وجوداز  ای ھكمال مرتباست توقف از آنچھ بر آن م  
در ھر صورت، امام زین العابدین، علی بن الحسین علیھما الّسالم - تا با  ،در این دو جملھ از دعای شریف خود بر آنند -

از خدای سبحان در خواست نماید مالک یادآوری بزرگی افعال و صفات خدای تعالی و کوچکی و ناچیزی افعال و خالیق، 
اش را اسماء و صفات خودش قرار دھد، نھ افعال و صفات بندگان را. بنده پروری  

نیز چنین آمده است: دعای پنجاھم صحیفھ سّجادیةدر   

فَاْرَحْمنِيَ  اللَّھُمَّ  - ا یَِزیُد  - فَإِنِّي اْمُرٌؤ َحقِیٌر، َو َخطَِري یَِسیٌر، َو لَْیَس َعَذابِي ِممَّ
ْبَر َعلَْیِھ،  ا یَِزیُد فِي ُمْلِكَك لََسأَْلتَُك الصَّ ٍة، َو لَْو أَنَّ َعَذابِي ِممَّ فِي ُمْلِكَك ِمْثقَاَل َذرَّ

كَ َو أَْحبَْبُت أَْن یَُكوَن َذلَِك لََك، َو لَِكْن ُسْلطَانُ  اللَّھُمَّ  - أَْعظَُم، َو ُمْلُكَك أَْدَوُم ِمْن  -
أَْن تَِزیَد فِیِھ طَاَعةُ اْلُمِطیِعیَن، أَْو تَْنقَُص ِمْنھُ َمْعِصیَةُ اْلُمْذنِبِیَن. فَاْرَحْمنِي یَا 

، ْكَراِم، َو تُْب َعلَيَّ اِحِمیَن، َو تََجاَوْز َعنِّي یَا َذا اْلَجَالِل َو اْإلِ إِنََّك أَْنَت  أَْرَحَم الرَّ
ِحیمُ  اُب الرَّ .التَّوَّ  

ت ا اى ھم بھ پادشاھي هبھ قدر ذرّ چیزی نیست کھ . عذاب من بی اھّمیتو  ،حقیرمشخصی ، بر من رحم كن، كھ من یاخدا(
دوست و خواستم،  صبر بر آن را مید، از تو ایافزبیت ا بھ پادشاھيبود کھ  چیزی می مدانستم كھ عذاب و اگر مى ،دایافزبی
 طاعت طاعت کنندگان براز آن است كھ  تر با دوام ات و پادشاھىسلطان تو بزرگتر ، خدایابود ولى  مىداشتم آن برای تو  می
.کاران بکاھد از آن معصیّت گناهفزاید یا اآن بی  

تو توبھ  کھباز گرد بر من،  ،جالل و اكرامدارای از من ، و درگذر ترین مھربانان اى مھربانبر من رحمت آور پس، 
)مھربانى. ی پذیرنده  

"  اْفَعْل بِي َما أَْنَت أَْھلُھُ، َو َالتَْفَعْل بِي َما أَنَا أَْھلُھو در بسیاری از دعاھا، این چنین آمده است، "
کھ تو خود اھل آت ھستی، و با من چنان مباش کھ من اھل آن ھستم!) باش(با آن من چنان   

:حافظ  
ایم آمده کھ در این بحر کرم غرق گناه  کجاست لنگر حلم تو ای کشتی توفیق  

3. کاران آنچھ فراگرفتھ است آنھا را از  بلکھ چگونھ تنگ گیرد بر گناه :بَْل َكْیَف یَِضیُق َعلَى اْلُمْذنِبِیَن َما َوِسَعُھْم ِمْن َرْحَمتِكَ  
. یعنی، امکان ندارد سخت بگیری بر گناھکاران و آنھا را در تنگنا تاکیدی است بر آنچھ در جمالت پیشین آورد رحمتت؟!

قرار دھی بھ خاطر آن کھ ھم اینک رحمت تو سراسر ھستی و زندگی آنھا را فراگرفتھ است، و رحمت تو واسع است، نھ 
باشی. پس،  سع نیز میگیرند، و تو نھ تنھا کریمی ھستی، بلکھ وا بخشند پس نمی تنگ کننده. بار الھا، کریمان آنچھ را می
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ای  این مقّدمھ چگونھ فرض شود کھ از گناھکاران ھم رحمتت را باز پس گیری و ھم آنھا را در سختی و تنگنا قرار دھی؟!
آید. است برای درخواست مغفرت کھ پس از آن می  

 
4. ْحَمةِ  یَا َواِسَع اْلَمْغفَِرِة یَا بَاِسطَ اْلیََدْینِ   خدا را با این اسماء حسنای او  ش، ای گشاده دست با رحمت!ی آمرز ای گستراننده :بِالرَّ

خواند بھ خاطر تناسب آنھا با آنچھ در جمالت پیش از او در خواست داشت. می  
ان کرده باشی آن را. از ھمین روی، بھ کاله غفرھر چیزی را کھ بپوشانی،  ، و(پوشاندن) است ستر  الُغْفَرانٌ از "  "اْلَمْغفَِرةِ "

"، و الغافِر"باشند،  و سھ اسم اسمای خدای سبحان مشتّق از این ماّده می " می گویند.الِمْغفَربر سر می گذارند، "کوچکی کھ 
". حقیقت مغفرت دیدن و معرفت بھ ستر و پوشش عبد است با اسماء حسنای الھی. شیخ عبدالکریم جیلی اْلَغفُورُ "، و "الَغفَّارُ "

رت چنین آورده است:در الکماالت اإللھیّھ در مورد مغف  
، و صفتش، چنانچھ گذشت، "المغفرة" است، و آن عبارت است از است" او از أسماء صفات أفعال اْلَغفُورُ بدان کھ اسم "

شود در آن ھنگام کھ او تعالی فاعل أفعال  شود در آن جمال مطلق بدون ھیچ تقییدی، و منکشف می تجلّی إلھیی کھ ظاھر می
ای بر آنھا نیست در آن چون او فاعل است،  عالشان ھمھ ملیح است زیرا أفعال اوست، و آن کھ مؤاخذهعباد است، و آن کھ أف

ا ِمن َدآبٍَّة إِالَّ ھَُو آِخٌذ بِنَاِصیَتِھَا إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط و بھ این معنا إشاره دارد خدای تعالی با قول خود، " مَّ
ْستَقِیمٍ  دگار من بر راه راست ورست مگر اینكھ او گرفتھ است موی جلوی سر او را، پاى نی ھیچ جنبندهھود) ( 11:56" (مُّ
). اّول، بیان فرمود کھ او فاعل است بھ توسط آنھا، سپس در مقام دوم، بیان فرمود کھ أفعال آنھا ھمھ نیک است زیرا است!

او گیرنده موی جلوی سر آنھاست بر صراطی مستقیم.  
گفتھ شده است کھ خدا واسع است، و واسع کسی است کھ دارای یکی دیگر از اسمای حسنای خدای تعالی است. نیز  "اْلَواِسعُ "

سعھ، یعنی غنی است ... و آن مختّص است بھ عدم نھایت در متعلّقات صفات خالق سبحانھ - ، و اوست کھ فرا می گیرد بھ -
را می گیرد رزقش جمیع خلقش را، و رحمتش ھر چیزی قدرت، و رحمت و علم، و اراده، و کالم خود ھر چیزی را، و ف

.واسع متضمن معنایی است کھ در غنی نیست. مثال، می گوییم یا واسع الفضل، یا واسع المغفزة، یا واسع الرحمة را. ...  
بدیع بودن خویش، چون حّق تعالی تجلّی کند بر کسی با اسم الجواد الواسع و نظایر آن، او را آگاه سازد بر پیشتر گفتھ شد کھ 

گشاید بدیع و نو می باشد،  و اینکھ تکراری در تجلّیات او نباشد، و ھرچھ را او فطر می نماید و راه سر بر آوردنش را می
باشد. تکرار از ضیق باشد و نو آوری از َسَعھ. ھر چیزی در آفرینشی نو می  

ین اسم چنین آمده است:شیخ عبدالکریم جیلی در الکماالت اإللھیّھ بر ادر بخشی از شرح   
غیر او  وه بر آن،عال .وجوهآن است از ھمھ  عین کھبل شده است، ھراظآنچھ غیر  ش، او نباشد چیزیظھور... سپس، در 

از نھ از  تیغایشود برایش  نمی دركپس، وجوه. آن است از ھمھ خالف ھ باو  و باشد، ش میظھور شده است در ھراظآنچھ 
، وصفھ [ھر] دو ب کند می تجلى ، ورا ضد[ھر] دو  کند می لوقب ی است کھواسعپس، او  .وجوهنھ از ھمھ  واحد، و یوجھ
ش است ...خالف و عین شئ  و  

شیخ ابن عربی می گوید:  
قلوب خود  صورا باست، کھ  أمثالتنھا  و ،اتساع اإللھيی نیست بھ خاطر تكرار می گویند، عباد هللازخواص برای ھمین، و

شود حقق ". پس، کسی کھ مهللا واِسٌع َعلِیمٌ را، در حالی کھ " تكرار ھ خیال می کنندعام، پس. إدراكرا محجوب می سازند از 
".بَْل ھُْم في لَْبٍس من َخْلٍق َجِدید نباشد، " تكرار، قائل بھ اسم الواسعاین وجود ھ ب  

:حافظ  
پرگار داشت عجب در گردشکاین ھمھ نقش  آن نقاش جان افشان کنیم کلک خیز تا بر  

باد رویت ھمھ سالھ اللھ گون   باد حسن تو ھمیشھ در فزون  
ال عشقتــخی ر ماــدر ســان باد اد در فزونـھر روز کھ ب     

ْحَمةِ "در  و  ای است برای افاضھ اشارتی است بھ این کھ مغفرت و غفران نمودن بنده پیش شرط و مقّدمھ "یَا بَاِسطَ اْلیََدْیِن بِالرَّ
بسط رحمت بیشتر بر او، چھ خدای تعالی فیّاض علی اإلطالق است، و ھیچ بخل و منعی و محرومیتی از جانب او نیست، 

کران الھی  شان قابلیّت دریافت فیض و رحمت بی ھای ھا و جسارت بلکھ این بندگان ھستند کھ با گناھان و خطاءھای و جھالت
نخست از پروردگار خویش طلب غفران کند، آن گاه، از خزاین جود و کرم و  دھند. پس، بنده را زیبد کھ را از دست می

ای بدیع و جدید درخواست نماید. پس، مغفرت بھ منزلھ تخلیّھ است، و جلب رحمت از  رحمتش ھر لحظھ فیض نو و جلوه
ْحَمةِ "حضرت آن کھ  " رحمت ابتدایی َعلَى اْلُمْذنِبِیَن َما َوِسَعُھْم ِمْن َرْحَمتِكَ بَْل َكْیَف یَِضیُق در " است تحلیّھ. "بَاِسطَ اْلیََدْیِن بِالرَّ

ْحَمةِ "شود، و با  خدای تعالی را یادآور شد، کھ سبب غفران گناھکاران می اشاره فرمود بھ رحمت ثانوی  "یَا بَاِسطَ اْلیََدْیِن بِالرَّ
او تبارک و تعالی - برای ھمین، خدای تعالی مغفرت گناھان است.  ، و غفران در این میان شرط دریافت این رحمت خاصّ -

یَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َو یُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت تَْجري ِمْن تَْحتِھَا اْألَْنھاُر بندگان را قبل از داخل بھشت شدن آنھا قرار داد، "
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 و ،گناھانتان راغفران نماید برایتان تا ( )فالصّ  61:12(" َجنَّاِت َعْدٍن ذلَِك اْلفَْوُز اْلَعظیمُ   َو َمساِكَن طَیِّبَةً في
این  ،ھایى پاكیزه در بھشت برین درآورد و بھ جایگاه ،ھایى كھ از بن آنھا جویبارھا روان است را بھ بھشتداخل فرماید شما 

.)ھمان رستگارى سترگاست   
5. تَِك یَا َسیِِّدي لَْو نََھْرتَنِي  حال کھ چنین  نروم از درگاھت.قسم بھ عّزتت، ای سرورم، اگر برانیم،  :َما بَِرْحُت ِمْن بَابِكَ  فََو ِعزَّ

گریزم  است، ای سرور و موالیم، بھ عّزت تو قسم، نھ تنھا از بیم عذاب و سخت گرفتن بر گناھکارانی چون خودم از تو نمی
اگر تو مرا از خود برانی، من بھ برم، کھ ھیچ جایی بیرون از مملکت و سلطھ تو نیست، بلکھ حتّی  و بھ جایی دگر پناه نمی

گیرد، و واسع رحمت و  روم و درگاه این چنین کسی کھ اھل جود و کرم است، و بر گناھکاران سخت نمی جای دیگر نمی
کنم. خیزم و آنجا را ترک نمی مغفرت و باسط الیدین بالرحمة است ھر گز بر نمی  

حافظ:  
لب لعل شکرخا را   بدیز یلخ مجواب ت میدعا گو نیو گر نفر ییاگر دشنام فرما  

موالنا:  
    مرنجانم آرزوست شیآن گفتنت کھ ب  مرنجان مرا برو شیز ناز ب یگفت
ستیدفع گفتنت کھ برو شھ بھ خانھ ن وان دربانم آرزوست   یوان ناز و باز و تند   

سعدی:  
  وای جانانیمـــد ھـــربنــــھـش   مــیـطانــسل لــــیـخ انــدایــما گ
  آنیم ب دھندـر چھ ما را لقــھ   ودــنب نــویشتـــام خــده را نـــبن
  دانیم نمی رـــای دگــھ جـره ب   دـاینــببخش رــد و گــنـرانــر بــگ
  نگردانیم م و رخـازیــر ببــس   رــمشیـش دــزن یـون دالرام مــچ

  افشانیم رـانند و ما ســزر فش   یار وای صحبتــان در ھــدوست
  نادانیم ن کھـب ما گو مکـیـع   را شـل و دانـــداوند عقــر خــم
  ھزاردستانیم شــقـھ عشــما ب   آید انــو کھ در جھــی نــر گلــھ

  ان بستانیمــــنـاکـــــاشــا تمـم   کنند ر بھ میوهـان نظـتنگ چشم
  حیرانیم عـــــار صنــما در آث   نگری می صــتو بھ سیمای شخ

  پشیمانیم ر از آنـدر ھمھ عم   دوست ھر چھ گفتیم جز حکایت
  نستانیم م بھ ھیچــالـھ عـــمـھ   یار بتـود صحــی وجــدیا بــسع
  ز نتوانیمـــزیــار عــرک یــت   گفت زیز بتوانـــان عــرک جــت

6. و در معنای نرمی ورزیدن بکار  ،را گویند د شدیدتودّ " تََملُّقِ " با تو. تملّق ورزیو باز نیایستم از  :َو ال َكفَْفُت َعْن تََملُّقِكَ  
رود. خدایا، تو اھل کرم و احسانی، و من از درگاه تو بھ جایی دیگر نخواھم نرفت، حتّی اگر تندی نمایی و مرا برانی،  می

چرا کھ ... دارم باز ھم دست از تملّق و نرمی عاشقانھ با معشوق حّق خودم بر نمی  
7. سبب دست نکشیدن  بھ خاطر آنچھ بھ من رسیده است از شناخت جود و کرم تو. :لَِما اْنتََھى إِلَيَّ ِمَن اْلَمْعِرفَِة بُِجوِدَك َو َكَرِمكَ  

فرماید. خدایا، بھ من خبری رسیده است و شناختی از جود و کرم تو کھ امیدم را از لطف و رحمت تو  از تملّق را بیان می
کنم.  ھرگز قطع نمی  

رسد روز  نزد نبی اکرم، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، آمد و گفت چھ کسی بھ حساب خلق می  نقل شده است کھ مردی اعرابی
قیامت یا رسول هللا؟ نبی اکرم، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، فرمود هللا، تبارک و تعالی. اعرابی گفت آیا  او خودش؟ فرمود 

خندی؟! گفت کریم چون  ، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، فرمود ای اعرابی، از چھ میآری. پس، خندید اعرابی. رسول هللا
، عفو کند، و چون حساب کند، تسامح ورزد.گیردسخت   

دانم کھ  ھمانا من می ، فرمود: مسلّ آلھ و  صلى هللا علیھ و ،رسول هللاست و برای آن حّدی نیست، چنانچھ واسع خدا كرم  و
شود،  شود، گفتھ می مردی است کھ آورده می، از آن خروجاز نظر أھل نار  ینآخر ، وتدخول جنّ از نظر  جنّتأھل  ینآخر
.  فالن روز چنین و چنان، ... وچنین و چنان کردی،  شود آن روز صغیر او را. پس، گفتھ می ذنوبھ کنید بر او عرض
یرش بر او عرضھ شود. آنگاه بدو كباز اینکھ گناھان  این در حالی است کھ بیمناک است ،نتوانم کرد رانكگوید آری، إ می

شان!  گوید، پروردگارا، من کارھایی کردم کھ در اینجا ندیدم ای است. می ای برایت حسنھ سیئھ شود، بھ جای ھر  گفتھ ئمی  
م با اختالف اندکی در (این حدیث را مسل ھای پسینش پیدا شد. دندانحتى خندید چنانکھ سلم آلھ و  و صلى هللا علیھ هللا، رسول

الفاظ از از طریق ابوذر، رضی هللا عنھ، نقل کرده است)  
8. با فّعال لما تشاء  این تنزیھ و تسبیخ خدای تعالی است ی باشی ھرچھ را خواھی. و تو انجام دھنده :َو أَْنَت اْلفَاِعُل لَِما تََشاءُ  

أنَّ هللاَّ خلق األشیاء بالمشیّة و اراده است. و نقل شده است کھ "است بھ مقام مشیّت، کھ غیر از خواندن خدای تعالی. اشاره 
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مطلق بودن قدرت " (ھمانا خدا اشیاء را با مشیّت آفرید، و مشیّت را با خودش آفرید). این اشاره است بھ خلق المشیّة بنفسھا
خدای تعالی، و این کھ ھیچ چیزی دافع قضای او و مانع عطای او نیست.   

پنجم مثنوی: موالنا، دفتر  
    ستیشرط ن تیداد او را قابل  ست یمبدل یآن دل عطا ی چاره
    ھست پوست تیداد لب و قابل   داد اوست تیشرط قابل بلک
    کفش رخشان شود یدیچو خورش ھم  را عصا ثعبان شود یموس نکیا

    و عقل ما ریکھ آن نگنجد در ضم   ایھزاران معجزات انب صد
خداست فیاز اسباب تصر ستین     از کجاست تیرا قابل ھا ستین  
یگر شرط فعل حق بد یقابل ینامد یبھ ھست یمعدوم چیھ     

9. ُب َمْن تََشاُء بَِما تََشاُء َكْیَف تََشاءُ   پس، عذاب  عذاب فرمایی ھر کھ را خواھی، با ھرچھ خواھی، ھر گونھ کھ خواھی. :تَُعذِّ
شود، و چگونگی عذاب ھمھ بھ مشیّت توست. شونده، وآنچھ با آن عذاب می  

10. ھم چنین  و مھربانی فرمایی بھ ھرکھ خواھی، با ھرچھ خواھی، ھر گونھ کھ خواھی. :َو تَْرَحُم َمْن تََشاُء بَِما تََشاُء َكْیَف تََشاءُ  
دن ھم بھ مشیّت توست، و کسی یا چیزی برای تو شود، و چگونگی رحمت ش رحمت شونده، و آنچھ با آن رحمت می

زند. محدویّت نمی  
موالنا، دفتر اّول مثتوی:  
نیست ارـــــیــغأ نِ ـــتـفـون گـــا چــت مـگف  نیست ارــکـنإر ــــد ای وزیــنـتـھ گفــلـمـج  
واندَ  وـــت راقِ ــــــت از فِ ـس ا دهــــدی کِ ـاش روان ،انـــــــج انِ ــــــــیـت از مـسا  آه آه     
کــیـول  زدـــــیـھ استــھ نــا دایــل بــــــطف کـنی ھــد نــد دانــھ بــھ نـرچــد او گــریَ ــگِ     
یـزن  یـم ھـمـو زخــم و تـــیـو چنگــا چــم یـــــنـک  یـم و زاریـــت ـَیا نـــزاری از م    
ستــو ات ا زـدا در مـم و صــیـوھـو کـما چ  ستــو ات ا زــوا در مــم و نــیـایـو نــا چــم  
اتــم رد وـدر بــان م ــیـرنجــو شطــا چــم صفات وشـست ای خـوات ما ز تـرد و مـب    
انــــــیـم در  وــا تــم بــــیـاشــا بــھ مـا کـت  انـج انِ ـا را جــو مــم ای تـــاشیــھ بــا کــم  
اــم ایِ ـــھ یـستـم و ھــــیــایـــھ دمـــا عــم اــــــمنُ  یــــانــــف یـــــقـطلـم ودِ ـــــو وجـــت    
مدَ ــھ ب   مدَ  دــاشــاد بــان از بــــش ھــــلــمـح  مـَــــلـعَ  رــــی شیـــران ولـــــھ شیــمـا ھــم  
ادـــبـمَ  مـــز گـــرگــت ھـداســیـاپــن ـــھکـآن  ادــب داستــیـاپـداست و نــیـان پــش ھـــلـمـح  
تـســوت ادِ ــــجـھ از ایــــلـمـا جــم یِ ــتـسـھ  تـســــوت از دادِ  ا ـــم ودِ ـــــب و  ا ـــم ادِ ـــب  
را تــسـیـودی نــــــمـی نـــتـسـھ تِ ذّ ـَــــــل را تـسـیـودی نـــب رده ـــک ود ـــخ قِ ـاشـع    
رـــیـگـوام راود ــــــام خـــــعـــنإ تِ ذّ ـَــــــل رـــیـگـود را وامـــخ امِ ــاده و جــل و بـــقـنُ     

دـــنـک  روــــــیـون نـــاش چـــقّ ـا نــب  شـنق  دـنـک وـــت و جــسـت جُ ـیـری کـــــیـور بگ  
رــظـن اــن در مـــا مکــدر مـــر انـــــگـنـم رـــــگـن ودــــای خـــخــو سَ  رام ــکإدر ـــان    
ودــشن  یــــم اـــم ـــــۀتـفـاگــو نــــف تـطـل  ودـــبـن انـــامـاضــــقـم و تـــــودیـــــبـا نــم  
مـــشک ودک درـــو کـــھ چـستـز و بـــاجـع  مــــــــلــق اش وـّـــــقـن شِ ـیـد پــاشــش بــقـن  
ھــارگــک وزنـــس شِ ـیـون پـــزان چــاجــع  ھـارگــب ھـــــلـمـج قِ ـــــلــدرت خــــق شِ ـیـپ  
ُ ک ھ آدمــــــگ و  و ـــــش دیـشـقـاه نـــگ دـــنــکُ   مـَـــھ غــو گ ادی ــــش شـشـقـاه نـگ  دــــنـ  
عــنف و رّ ـــد در ضـــا دم زنـــت ـــیق نَ ــنط  عــدف ھــد بــانَ ــبــنـت جُ ـا دســت ــینَ  ،تـدس  
تـیـب رِ ـــسیـفـت وانِ ـــازخــرآن بــــو ز قـــت تــیـمَ رَ  ذإ ت ــیـمَ ا رَ ـــــزد مــــــای ت ــفـگ    
داستــخ دازشـــرانـــــیـو ت ان ـــــمـا کــم  استــم ز ــیر آن نـــیـم تــــیـانرّ ــــپـر بــگ  
ستا زاری رایـــــــاری بـــــــبّ ـج رِ ـــــذک  ستا اریـبـج یِ ـنـعـن مــر ایـــبـھ جـن نــای  

 


