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توحيدوعبادتوعيدوروزسيزده

هستي <نيست كه است عباراتي ايرانيان, مذهبي كتب و زردشت ديانت در
انبيا¾ همة ذ كر در هم آياتقرآن در است/ اهللا اال اله ال معني اين كه يزدان> جز
كنيد عبادت و است يگانه و يكتا خداوند, اينكه به ميكردند دعوت كه فرمودهاند
است/ اهللا اال اله ال مÇعني هÇمان هÇم ايÇن او, امر مخالفت از كنيد پرهيز و را خدا

است/ اهللا اال اله ال معني همان ميگويند, و معتقدند عرفا كه هم وجودي وحدت
از يكي اين و دادهاند شرح را وجود وحدت موضوع اسالم حكماي و عرفا¾
بÇحثهاي است, آشكÇار و واضÇح خÇيلي اينكه با كه است مشكله و ه مهم مساÄل
دربÇارة شÇما بود نوشته يكي پيرارسال يا پارسال است/ شده باره آن در طوالني
اله ال بهمعناي ا گر وجود وحدت كه نوشتيم جواب در ميگوييد? چه وجود وحدت
اهللا اال اله ال حدود از ا گر و است كافر و نيست مسلمان نباشد قاÄل هركه باشد, اهللا اال
است/ خلل او ديانت و توحيد در و دارد اشكال باشد قاÄل كه هر داشت, تجاوز
وجÇود وحدت همان آن معني ميگويند: عرفا¾ چيست? اهللا اال اله ال معني حال,
است خدا از هستي حقيقت ميگويند: آنها فهم, كس همه سادة بهزبان يعني, است;
(چون معبودي خدايي, اهللا, اال اله ال پس است يكي هم او است, او حقيقي هستي و
كه معني هر به نيست/ خدا از غير است/) مقصود و مسجود معبود, بهمعني ل×ه ا لفظ
هم موجود معني نيست/ اويي از غير بنابراين يكي, به است منحصر بگيريم, را ل×ه ا
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"نيست يا يزدان" جز هستي "نيست نيست او از غير باز باشد, واقعي موجود  كه
حال هر در بگيريم صفت يا و بگيريم مصدري معناي خواه يزدان" جز هستياي
منتسب او به هستيها همة كه است طبيعي امري هم اين چون خداست; به منحصر
او خود از او هستي كه هستي بخشندة و نيست خودشان از ديگران هستي و است

وگرنه: بخشيده وجود آنها به است

اختالف)/ كمي 606(با بيت ل, او دفتر 1/مثنويمعنوي,

مÇا1 هسÇتي و مÇطلق وجÇÇود تÇÇو نÇÇما هسÇÇتيها عÇÇÇÇدمهاييم مÇÇÇÇا
عجيبي امر كالم اين و نميگفتند را oالرح ن ×aالر اهللا Ë»ب كه هم مشركين حتي
هÇم رحÇيم لفÇظ مÇيگفتند/ اللهم بسمك ميگفتند, را اهللا لفظ و ميآمد, بهنظرشان
رحمان ولي بود, رحيم عنوان خدا) براي نه ولي بود, معمول رحيم (لفظ ميگفتند
ن ×aالر ب«Ëاهللا بگوييد: فرمودند وقتي ميگفتند/ يمامه خداي را آن و نبود عبارتش
مÇيشناسيم/ را اهللا ولي نÇميشناسيم رحÇيم و رحÇمان كÇه مÇا مÇيگفتند: /oÇÇالرح
را? آنها كرده خلق كي بپرس اينها <از كه ديگري آيات به ميرسيم باز خالصهاش

ÖلÇÔق آيات يا (16 آية رعد, (سورة Ôار×هقÖال Ôد اح الÖو× وÔه و ¾ ÖÏ Ò¾  لÔك Ôقال خ× Ôاهللا لÔق /// ض Öر Öاال و ات م×و× السَّ ب ر Öنم ÖلÔق /2
شركايتان اين از آيا بگو: ;/// ونÔكف ÖÆÔت ×Øæ اف ه Ôعيد Ôي Ú Ôj قÖل Ò Öòا ا ÔÅ دÖب ي Ôاهللا لÔق ه Ôدâعي Ôي Ú Ôj قÖل Ò Öòا ا ÔÅ دÖب ي Öنم ÖمÔك Ä Ðك×ا ÒÌ Ô¾ Öن م Öله
اعÇاده و كرده خلق خداوند بگو: برميگرداند? را آن نيز سپس و كرده خلقت بار ل او كه هست كسي (بتان)
امر پيغمبر به خداوند كه دارد وجود منوال همين بر نيز ديگري آيات /(35 ,34 آيات يونس, (سورة ميكند///
مÇيفرمايد///>, خودش بگويد, جواب نيست كسي <چون متن به بنا آنگاه بپرسد, مشركين يا كفار از ميكند

/24 آية سبا, سورة نيز و 91 و 64 , 63 ,12 آيات انعام, سورة مثال بهطور

چه او كرده"2/ خلق "خدا ميفرمايد: خودش بگويد, جواب نيست كسي چون بعد
نگاه كه موضوعي هر در خداست/ كيست? دهنده روزي ميدهد/ روزي  كرده?
ميروياند? كي گياهها, رويانيدن روييدن, در است/ كردن خلق و دادن روزي  كنيم
زمان درين چه باشد, امريكا طرف آن در كنيم فرض چه باشد اينجا در چه  گياه
بشÇري كÇه است مسÇلم رويÇيدن ايÇن در بÇاشد, پÇيش سال هزار دو در چه باشد
بشÇر اما ميكند كمك ميكند, خدمت ميكارد, بشر كه است درست نميروياند/
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رسÇد چÇه تÇا بكÇند نميتواند بزرگ و كوچك را برگي انسان بروياند/ نميتواند
مجبور باز آورده? را شما كسي چه خدا/ بگويد: است مجبور پس بهرويانيدنش,

خدا/ بگويد: است

Ôاهللا ÔاهÇ×آت Öنا هب ر â| Ò âoاه بÖر× ا اجَّ ح× âالَّذي Ò� ا رت Ö Ònا كه است ابراهيم حضرت حكايت

نÇ م سÖم Çالشَّ ب âç ÖاÇي اهللا نَّ اÇف Ô âoÇاه بÖر× ا ق×ال , ÔتâميÔا و ي ÖحÔا انÇا ق×ال است: چنين آيه دنباله ,258 آية بقره, سورة /1
/ رف ك âالَّذي ت ß Ô{ ف ب رÖغÇ ÒXا ن م ا × ßw تÖاف ق ßÌ Ö¿Ò ÖXا

âالَّذي ت ß Ô{ ف ميفرمايد: آخر در آنكه تا /1 Ôتâي ÔZ و ي Ö ÔJ âالَّذي Ò ßØè ر Ô âoاه بÖر× ا ق×ال Öذا كÖلÇ ÔÇ ÖXا
ميكند زنده من خداي فرمود: ابراهيم كه است آيةقرآن و كرد ه محاج نمرود كه / رفك 
كشتند را ري مقص داد دستور ميميرانم/ و ميكنم زنده هم من گفت: او ميميراند/ و
من خداي ميفرمايد: حضرت مرده/ اين كردن زنده يعني, كرد; آزاد را ديگري و
حÇاال درآر/ مÇغرب از مÇيتوانÇي ا گÇر تو ميآورد, بيرون مشرق از را خورشيد
تو خداي بگو ميآورم, بيرون مشرق از من بگويد: او بود ممكن ظاهرش صورت
قدرتي كه ميدانست خودش چون نيست اينطور نه ولي آورد, بيرون مغرب از
را آن اينرو از ميكنند, رد همه بكند, هم اظهاري ا گر و ندارد خورشيد به نسبت
بگويد چيزي اينطور او كه ميشود چطور بلكه بگويد, جواب نتوانست و نگفت
ستارهها باقي و خورشيد كه هست كه زمينهاي آن يعني, كنند? تصديق هم آنها  كه
و ميشوند ايجاد آنها گردش برحسب انسان و حيوان گياه, از اعم همه و ميگردند
آنكه بود/ خواهد هم تو از بعد است بوده هم تو از پيش است, آنها از اينها پيدايش
را آن نيست, قطعه دو نيست, كه تا دو بعد, هم و هست حال هم و بوده پيش هم
تÇو ده! تÇغييرش تÇو نÇيست, كÇه تÇا دو هرحال به بگيريم, طبيعت بگيريم, ه قو
اين حاال ده! تغييرش هستي تو هم موجبش و داري ه قو ا گر ده! تغييرش ميتواني
هركه نميدانم بگويد كه است مجبور نيستم/ من نهخير, كه بگويد ندارد چارهاي هم
هستي باشد, نميتواند كه خودش منكر كسي هيچ خدايند منكر كه همانهايي باشد
و خÇدا وحÇدانÇيت هÇمينطور هست/ عÇالم در هستياي پس هست, كه خودش
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Gبعد باشد, گندم يك ا گر كه ميبينيم ما كنيم/ اثبات بايد و ميتوانيم را او صفات
نيست/ ممكن خرمني بگوييم, نميتوانيم و شويم منكر نميتوانيم را گندم حقيقت
و پنج ميشود شد كه تا چهار سه, ميشود شد كه تا دو يكياش گندم, دانة يك و
است مÇمكن ÂثÇم تن هزاران گندم, نها Ôت و خروارها كه بهجايي ميرسد باالخره
استقاللي و هستياي و حقيقت هست, مني عالم در ميگويد كه كسي Âاص باشد/
بزنم, را حرف اين كه دارم اختيار من آمدم, من ميگويد كه كسي و باشد/ بايد هم
بنشينم, كنم, حركت بگذارم, را ظرف اين بردارم, را ظرف اين Âمث كه دارم اختيار
مÇعلوم هÇم اراده ايÇن از كÇردم, اراده من هست/ اختياري حقيقت ميشود معلوم
يك در ميشود جمع تمامش كجاست? حقيقتش هست/ ارادهاي حقيقت ميشود
هستي صفات آنچه ميگويند/ كمال صفات جميع مستجمع معني را اهللا كه نقطه,

آنجاست/ از و آنجاست در است بزرگي صفات است, نيكي صفات است,
يعني, ميكند; الم, عليهماالس علي, بن حسين كه تفسيري هم صمد لفظ دربارة
او نيست, نيستي چون دارد, را هستيها همه دارد, چيز همه او اوست, از چيز همه
اين اوست, از دارد هستي كه موجود هر و دارد هرچه هركه و دارد را هستيها همة
هرچه ديگران و دارد را چيز همه خودش از و باالستقالل اين است/ صمد معني
و است آنجا از باز پس دارند, او از دارند هم هرچه و ندارند را همهاش :Á او دارند

هكذا/
در است/ بشر فطري كردهاند, دعوت بدان انبيا¾ كه را اهللا اال اله ال حقيقت پس
كÇرده, خÇلق را زمÇين و آسÇمانها كسي چه كنند سÆال <ا گر ميفرمايد: هم قرآن

/(38 آية زمر, ;25 آية لقمان, (سورههاي Ôاهللا يقÔولÔنَّ ل ض Öر Öاال و ات م×و× السَّ قل خ Öنم ÖمÔهÇت Öل أ س Ö ß�ل و /1

و گفتهانÇد كه هم سÆاالت باقي يا كرد1>/ خواهند تصديق و (اهللا) خدا ميگويند:
ركÇعت چÇند را نÇماز ÂثÇم كÇه نيست بشر فطري بگوييم حاال است/ داده جواب
چÇيست, نÇميدانÇد كÇه چÇيزي به كه است بشر فطري خدا به ه توج ولي بخوانند
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كÇه چÇيست? نÇميفهمد, خÇودش كÇه چÇيزي هست, هي وجÇت هست, اميدواري
دريا در كشتياي با هيچوقت فرمود: او به حضرت كه است زنديقي همان حكايت
افÇتاده تÇالطم بÇه تÇو كشتي هيچوقت فرمود: حضرت بله/ كرد: عرض رفتهاي?
نÇجات براي تو براي اميدي هيچ تالطم آن در هيچوقت بلي/ داد: جواب است?
فرمود: هست/ اميد هستيم زنده كه وقتي تا گفت: نااميدشدهاي? به كلي يا مانده باقي
خداست/ به اميد آن اما چيست نميداني خودت خداست, اميد, مرجع آن خوب
را ه توج اين منتهي است, بياختيار كردن ه توج در ه, توج بهطرف دارد اقرار پس
به و اينطور بايد كه ميگويد خدا جانب از الم, والس عليهالصلو¸ موسي, حضرت
صÇلياهللا ما, پيغمبر ميفرمايد/ ديگر بهطوري عيسي حضرت يا باشد شكل اين
پنج شبانهروزي در كه است شكل اين به خدا براي ه توج ميفرمايد: نيز آله, و عليه
چÇه مÇيكنند كÇه درخواسÇتي حتي و باشد قسم اين به هم مرتبه پنج در و مرتبه
خÇالصه و بÇخوانÇند عبارت چه به ميخوانند كه را عبارتي بلكه باشد درخواستي

/6 آية فاتحه, سورة /1

1

Ò âoقت Öس ÔÇ ÖXا اط ×Í ßØ½ال نا دÖها كه است همين كردهاند امر دادهاند, اجازه كه را درخواستي
هدايت است; هÖدنا ا است, حقيقت است, درخواست است, نماز در كه است دعايي
نه بگويد بايد دنا" Öه ا" باز ميخواند, نماز هم تنها كه كسي نيست/ "مرا" را", "ما  كن
يكي مطلب اين دربارة چيست? راست راه راستت/ راه به را ما كن هدايت /"æ دÖها"
ايÇن ولي است?! اسÇالم راه راست, راه كÇه داريÇم شك ما مگر خوب, ميگفت:
خودمان كه طرفي به رو و داريم كه رفتاري و راه داريم, كه زندگانياي در نيست/
اختيار اما داريم اختيار اسم نداريم, كه تامي اختيار ميرويم, كجاست به نميفهميم
موانعي نه/ يا بكنيم بتوانيم است, بد يا است نيك ما براي كار اين كه نداريم را اين
هر در را ما شد, خواهد انجام يا شد خواهد فسخ ما دل در نه يا آمد خواهد پيش
مÇا خÇود طÇرف از هدايتش توفيقش, آمدنش, چون كشيد; خواهد به كجا راهي
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آنطور ميدهيم, انجام ما آنوقت ميكند, ريزش ما دل بر ديگري عالم از و نيست
است/ تÇو بÇهسوي كه است راهي است, راست كه راهي آن بدهيم/ انجام بايد  كه
عدد به خدا بهسوي <راههاي فرمود: حضرت كه خداست و بنده بين كه است راهي

است/ نفÖس كلمه جمع نفوس و نفس كلمه جمع انفاس /1

نÇفوس آنÇها1, نÇفوس نه اليق) Òòا فاسÖان ددع ب اهللا � ا Ôق Ôرلطا) است/> خاليق انفاس
و ميگيرد زندگاني يك سي فن هر بهعدد يعني, است/ انفاس عدد به نميفرمايد,
عالم اين از پس كه عالمي آن به رو ميرود, او به رو آخر ميدهد/ زندگاني يك
كه است اين رفت/ كجا به آمد كجا از نميدانيم خودمان كه ميرود آنجا به است,
كه سي فن هر و است, كجا صحيح راه كه ميشود معلوم كنيم, فكر ا گر نميكنيم, فكر
يا خوبي براي ميآيد, قسم چه به ميآيد, كجا از اين نميدانيم اوست; از ميكشيم
و مÇيشود س فÇن ايÇن جانشين كه ميآيد كه ديگري س فن آن آيا است/ ما بدي
بود, خواهد جور چه هم زندگي اين Gبعد ميماند برقرار انسان زندگاني او بهواسطة
هÇميشه كÇه است اين بود? خواهد چه ما اعمال نتيجة و بدتر يا بود خواهد بهتر
كه راهي آن ميكني, هرچه خودت است, خودت به وا گذار خدايا, ميكنيم: عرض
تو و باشي راضي تو و باشد نزديك بهتو و نباشد كج تو, بهسوي و است راست
دادهاند/ دستور ما به هم را خواستن طرز حتي كه بده; نشان بهما را راه آن بخواهي;
از غير آيا بفهميم, و بدانيم را اينها و رفتن و راه معني و كنيم فكر ا گر خوب,
غير چه و مسلمان چه ميگويند, را همين هم, مردم همة دارد? كسي آرزويي اين
همين هم يكي و است/ طبيعي كه است چيزهايي بعضي ¾جز اين پس مسلمان/
دعاهايي Gبعد ميگوييم/ را) ما كن (هدايت اهدنا كه است بودن جمع است, اجتماع
ما به آنها بعض و خواندهاند عبارات آن به را خدا و گفته دين بزرگان كه هست
صحيفة در كه ه ادعي ساير و اميرالمÆمنين صباح و كميل دعاي مانند: است, رسيده
علي, بن حسين سيدالشهدا¾ حضرت به منسوب عرفه دعاي و است مذكور ه, علوي
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خواندن به شروع حم¹ الر جبل نزديك عرفات در عرفه روز در كه الم, عليهماالس
دعÇا و ايسÇتاده قبله به رو تي مد زاري و گريه و عجز و نيازمندي حال با و  كرد
استماع و بودند حضرت خدمت در هم اصحاب از جمعي ميكرد, گريه و ميخواند
بÇن علي حضرت به كه ثمالي ابوحمزة دعاي يا بود/ منقلب حالشان و ميكردند
او از و بودند داده دستور هم ابوحمزه به كه است منسوب الم, عليهماالس الحسين,
است; مÇذكور سÇجاديه صÇحيفة در كÇه حÇضرت آن ة ادعي ساير و شده, روايت
همة رسيده, الم, عليهمالس معصومين, از كه ادعيهاي ساير و افتتاح دعاي همچنين
ا گر كه ميدهد تعليم هم ما به و ميرساند را آنها گداز و سوز و رازونياز مراتب اينها
طÇبق و بگÇيريم سÇرمشق ÖزرگوارانÇب آن حÇال از بÇايد بخوانيم, را خدا بخواهيم
در طفوليت ابتداي از كه الم, عليهالس علي, بن حسين بخوانيم/ را خدا آنها دعاهاي
شهادت به هم آخر در و داد سرمشق ما همة به بود, سرمشق خود گفتار و رفتار
Hواقع داد, بزرگي سرمشق و برداشت بزرگي قدم يزيد با بيعت ننمودن قبول و خود
كه دارد جا آنكه مقصود است/ بزرگ Öمطلب چقدر كه پيداست دعايش همين از
را دعا اين بزرگوار آن كه عرفه روز همان در بگيريم/ سرمشق او از موارد همة در
روز البته خوب, بخوانيم/ شده, ل متوس نيز ما نمود, خدا از را خواهش اين  كرد,
انجام را خودمان كارهاي يعني, است/ جشن هم عيد و است عيد روز مة مقد عرفه,
عÇيد آنوقت, و كÇرديم تÇمام بÇود, فرموده خدا كه را امري را, مان حج و داديم

ميشود/
از كمي و ميگيريم روزه خدا امر به ماه يك كه است, همينطور هم فطر عيد
بدن, ضعف بهتوسط ميكنيم, ضعيف را نفس قدري يك ميكاهيم, نفس هواي
كردهاند معين كه را جشني حاال ميگيريم/ جشن بعد ميكنيم, ضعيف هم را نفس
وظÇيفة و شدهايÇم موفق را خدايي امر امر, اين به شديم موفق كه است اين براي

دادهايم/ انجام را ماه يك روزة عبادي
هم اين كه ميگيريم مذهبي جنبة حيث از باز خودمان كه هست هم عيدهايي
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يÇاد بÇه ÂثÇم ميشود, خوشحال انسان رسيد, انسان به نعمتي وقتي است/ طبيعي
و داده نعمتي چه خداوند رجب, سيزدهم روز در Âمث روزي همچنين در اينكه
بهتوسط و ميشود حق مظهر شد, ظاهر لياقتش آنكه از بعد است مظهر كه را  كسي
جشÇن ÂثÇم را او تÇولد است, ابÇيطالب بن علي كه بماند باقي واليت عنوان او
ميگيريم/ خودمان بياختيار, كه است جشنهايي و است چيزهايي اينها ميگيريم/
دارند, ملتي هر كه است ملي است, مردم مال كه هست هم ديگري جشنهاي
مÇنسوب را آن و ميگيرند را نوروز جشن Hغالب ايران, جمله من دارند قومي هر
يا و بوده نفر يك اسم بوده? چه مسلكش كيست? جمشيد حاال ميدانند/ بهجمشيد
او را نÇوروز مÇيگويند: بههرحال است, سلطنت عنوان جمشيد, از مقصود اينكه
است فصل بهترين ملل همة بهتصديق است, خوبي فصل هم Hواقع و داده, قرار
و محبت و همدگر يادآوري و يكديگر با معاشرت و تعطيل و گرفتن جشن براي

هم/ با مÆانست
نÇميدانÇيم را مأخÇذش حÇاال است/ مÇعمول است, فردا كه هم عيد سيزدة و
است, جشن روز آخرين است, جشن آخرين مقصود, بوده/ چه لش او و چيست
آخر روز و داشتند تعطيل و جشن همهاش را روز سيزده اين داشتند, كه جشني
داشÇتند/ تعطيل لذا برسانند, آخر به را شاديشان و را جشنشان كه بوده اين براي
مÇثل بوده, كه قسمش هر به افتاده, ما بهدست كه چيزهايي بيشتر فانه متأس ولي
جشÇن كÇه است ايÇن براي ميزنيم>/ و زدهايم گشادش سر <از كه است معروف
كه است مشهور اينكه مثل كه نيست اين به هم خشنودي باشيم/ خشنود و بگيريم
رسيدي? مقام اين به عمل چه به و راه چه از : تÖل ن م×ا تÖل ن Ò ßi كه پرسيدند بايزيد از
مÆمن/ دل در سرور داخلكردن به اÆXمن; قلب ß| ورÌ Ô»ال ادخالب فرمودند: ايشان
خدا بندگان به خدمت و خدا خلق به شفقت آن الزمة توحيد, بهمقام رسيدن يعني,
بخندانيم, را مÆمني و كنيم مسخرگي كه است اين به ميكنيم خيال را اين حال است/
بايد مÆمن دل مÆمن/ بشرة و ظاهر درصورت نه است, مÆمن دل نيست/ خنداندن
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يا باال عالم به ه توج به فقط عالم درين دلخوشي شود/ خوش جور هر به شود خوش
است/ گرفتاريها يا كدورتها رفع در  كمك

باشد ظاهري تفريح و گردش براي كه تعطيلي نه اما است تعطيل جمعه خوب,
عوض را زندگاني كه است اين براي بلكه برويم است تفريح جاي كه جاهايي به و
نشانياي به ببنديم/ خدا به دل برداريم, دنيا امور از دل كنيم, روحي زندگاني  كنيم,
جمعه, مخصوص عبادت است/ شده معين نمازجمعه شده, معين عيد جمعه, روز  كه

نماز/ ركعت دو Gبعد و است خطبه دو داراي كه هم نمازجمعه است/ نمازجمعه
طبق و عاقالنه تفريحهاي بلكه شويم مشغول شرع خالف بهتفريح آنكه نه
بهنيكي, بله, بهبدي/ نه شويم مشهور بهخوبي كه كنيم كاري باشد/ ر مطه شرع اجازة
بله, است/ خوب عبادت به قيد و خدا به قيد ولي نيست خوب قيد البته بهمواظبت/
بÇاشد/ خÇودسر انسÇان نÇبايد و بÇود بايد شرع آداب به د مقي ولي بود نبايد د مقي

باشد/ بسته افسارش جايي در و آداب به باشد د مقي بايد نيست خوب خودسري
شÇما كÇه نÇفرمودهانÇد مÇا به بيقيد/ خودسر افراد با باشيم داشته فرق بايد و
نكنيد/ شوخي نكنيد, بازي Âمث حتي نكنيد تفريح نكنيد, تعيش نكنيد, زندگاني
نÇه كÇه كÇاري نكÇنيد, لغÇو كار فرمودهاند اما هست اسالم در نمونهاش اينها همة
رسÇد چÇه ديگÇر نكÇنيد را ايÇن بÇدن, بÇراي نتيجهاي نه دارد روح براي نتيجهاي
ديگÇر خÇيلي كÇه ايÇن دارد, ضÇرر بدن براي هم و روح براي هم كه به كارهايي

است! پل آنطرف
تعطيل جا همه در Hغالب مردم همة است, سيزده روز كه مناسبت اين به فردا
مردم و تهران شهر به انحصاري اين و ميكنند تفريح و ميروند گردش به ميكنند,
مÇا معمولي محيط از غير خداوند كه ميكنند, نگاه خوب يعني, ندارد, هم تهران

دارد: چيزها خيلي دارد, نعمتهايي
معرفتكردگار ورقشدفترياست هر هÇوشيار نÇظر در سÇبز درختان برگ
چون و بيايند/ و بروند كنند, حركت كنند, ه توج نيست/ تا دو يكي, او عنايت
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است مناسب بله, كرديم/ تعطيل هم ما است, تعطيل سيزده, روز در جا همه Áمعمو
نماز همان ميخوانيم/ فرادي× ما را نمازظهر ولي باشيم داشته ديني اجتماعي را فردا
با سيزدهبدرشان هم فقرا¾ كه مايليم ميخوانيم, اختصار به بههرحال ولي بله, است
باشد/ نزديكتر ديانت به و معقولتر يعني, باشد/ داشته فرق مردم ساير سيزدهبدر

اهللا/ ¾شا Öن ا باشد, اينطور نزديكتر, محبت به و حقيقت و ديانت به مراقبتر




