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۲۵۹۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یراُّنز هب هقرخ دص ترازاب رس رب یا
یراوید هب یور ره ملاع رد وت یور زو

یّقَحْلااَنا یایوگ تدیشروخ ز هّرذ ره
یراد رب هتخیوآ یروصنم وچ هشوگ ره

دنتسم ییم ز کی ره مخ کی زا هک هفرط نیا
یراخ یمدق ره رد لگ کی زا هک هفرط نیا

»یتسد ،مدش تسم نم« :دیوگیمه خاش ره
»یراب ،مدش هریخ نم« :دیوگیمه لقع ره

ینابیرگ هدیردب ،یقاتشم رس زا لگ
یراتسد هتخادنا ،یشیوخیب رس زا قشع

تسم یهورگ لقعیب ،تسم یهورگ لقع زا
یرآ ،دنرگد یموق ،لِقْعَی[ و لقاع زج

یسوم حدق زا تسم ،روط هوک وچ مییام
یرایغا هّصغیب ،ینوعرف تمحزیب

یتابارخ ّمُخ رد ،ناشوج یم وچ مییام
یرادنپ لگهک زا تسا هتسب مخ رس هچ رگ

ناصقر مُخ رس رب دش ،لگهک یم ششوج زا
یراک ناهج هب دوبن رتشوخ نیا زا هک hاو

٣۴۲ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح
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٣۴۲ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ،ظفاح

سدق ملاع یاضف رد منک فوط هنوگچ
منت دنب هتخت بیکرت هچارس رد وچ

۴۱۲۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

زارد راک هن تسا میلست طرش
زاتکُرت تلpض رد دوبن دوس

NEW TESTAMENT, Matthew 5:48

Be ye therefore (perfect) whole even as your Father who is in heaven is 
(perfect) whole.

۴۸ هرامش ،مجنپ لصف ،یتم ،ديدج دهع

.تسا مامت )لماک( تسا نامسآ رد هک امش ردپ هکنانچ دیشاب مامت )لماک( امش سپ

۲۶۴۳ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نوُنف وُذ نpقاع نیا یپ زا
نومَلْعَی [ یُبن رد دزیا تفگ

یسک یدزد ز ناسرت یکی ره
یسب درادنپ ملع ار uشیوخ

دنربیم مراگزور :هک وا دیوگ
دنمدوس راگزور درادن دوخ

قلخ دندروآ رب مراک زا :دیوگ
قلح هب ات شناج تسیراکیب قرغ

۷۷۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم
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۷۷۷ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ناد رما زا ایبناّ یلومَحان
ناشملِح ار دب تسلامَح هنرو

یدب لمَح رد دنتشک ار عبط
یدزیا تسه دوب رگ یلومَحان

زاب و غاز نایم رد نامیلس یا
زاسب ناغرم همه اب وش قحِ ملِح

نوبز ار تملِح سیقلب دص ود یا
نوُمَلْعَی [ ْمُهyناِ یمْوَق ِدْها هک

۳۶۳۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هرخآ یلا ار تیصو عادو تقو هاش ندرک تداعا و ار هاش ناشیا ندرک عادو زا دعب ردپ کلامم رد ناگدازهش ندش ناور

رسپ هس ره نآ دندرک هر مزع
رفس مسر ،ردپ کpما یوس

شاههعلق و اهرهش فاوط رد
شاعَم و ناوید ریبدت یپ زا

عادَو و دندرک هاش سوبتسد
عاطُم هاش نآ تفگ ناشیدب سپ

دیوش مزاع ،دشک لد ناتاجک ره
دیور ناشفا تسد ،hْٱ ِناَما یف

ابُْرشُه شمان هعلق کی نآ ریغ
ابق نارادهلُک رب درآ گنت
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رَو�صلٱ ُتاذ ِزِد ناز hَا hَا
رطخ زا دیسرتب و دیشاب رود

تسَپ و فقس و شاهْجُرب ِتشپ و ور
تسا تروص و راگن و لاثمِت هلمج

رَوُص ُرپ اخیلزٔ هرجُح نآ وچمه
َرظَن شماکانب فسوی دنک ات

دیرگننیم وا یوس فسوی کنوچ
دیکَم زا درک دوخ شقن رپ ار هناخ

راذِعشوخ نآ دَرگْن هِک وس ره هب ات
رایتخایب وا دنیب ار وا یور

درف نادزی نانشورهدید رهب
درک تایآ رَهْظَم ار تهج شش

دنََرگْن هِک یمان و ناویح ره هب ات
دنَرچ ینابر نسُح ضایر زا

۳۶۵۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنز هر ناتْسَوَه هک ادابم نیه
دبا ات تواقَش ردنا دیُتف هک

ضََرْتفُم دمآ زیهرپ رطخ زا
ضرغیب ثیدح نم زا دیونشب

هب زیتْرَس دَرِخ ییوج جرف رد
هب زیهرپ pب هاگنیمک زا

۳۷۰۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۷۰۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رتمرگ شَیْهَن و عنم زا دندش نوچ
رس دندروآ رب هعلق نآ یوس

یبتجم هاش لوق زیتس رب
ابُْرشُه ِزوسْربص ٔهعلق هب ات

زوتْدَنپ لقع مْغَر زا دندمآ
زور ز هتشگرب ،کیرات بش رد

رَو�صلٱ ُتاذ شوخ ٔهعلق نآ ردنا
رب یوس یجنپ و رحب رد رد جنپ

وب و گنر یوس هب سح نوچ نآ زا جنپ
وجزار نطاب سح نوچ نآ زا جنپ

راگن و شقن و تروص نارازه نآز
رارقیب شوخ وس هب وس زا دندشیم

تسم شابمک رَوُص یاهحدق نیز
تسرْپُتب و شارْتُتب یدرگن ات

تسیاهَم رْذگُب رَوُص یاهحدق زا
تسین ماج زا کیل ،تسماج رد هداب

َمف نْهَپ اشگُب شخبهداب یوس
مک ماج دیاین ،هداب دسر نوچ

۳۷۶۰ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

هورگ نآ درادن نایاپ نخس نیا
هوکُش و نسُح اب دندید یتروص

قیَرف نآ دندوب هدید نآز رتبوخ
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قیَرف نآ دندوب هدید نآز رتبوخ
قیمع رحب رد دنتفر نیز کیل

دیسر هساک نیرد ناشنویفا هکناز
دیدپان نویفا و سوسْحَم اههساک

ابُْرشُه ٔهعلق شیوخ لعف درک
pب هاچ رد تخادنا ار هس ره

نامکیب ار لد تخود هزْمَغ ریت
َْ[ا َْ[ا و نامَ نامایب یا نامَ

تخوسب نیگنس تروص ار اهنرق
تخورف رب ناشلد و نید رد یشتآ

؟دوب نوچ دوخ دوب یناج وا هکنوچ
دوب نوگرگید هظحل ره شاهنتف

ناگدازهش لد رد تروص قشع
نانِس دننام درکیم ِشلَخ نوچ

غیم وچمه کی ره دیرابیم کشا
غیرد یا :تفگیم و دییاخیم تسد

دیدْ زاغآ ز هَش ،میدید نونک ام
؟دیدنیب نآ داد دنگوس نامَدَنچ

۴۸۷۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب هس ره نیرتلهاک مُوِس نآ و
دوبر وا یلک هب ینعم و تروص

۴۰۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۴۰۲۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دوع هب ات ناْدَنپِس زا اخیلز نآ
دوب هدرک فسوی زیچ هلمج مان

درک موتکم اهمان رد وا مان
درک مولعم نآ �رِس ار نامرحم

دش مرن شتآ ز موم :یتفگب نوچ
دش مرگ ام اب رای ناک یدب نیا

دیرگنب دمآرب هم :یتفگب رو
دیب خاش نآ دش زبس :یتفگب رو

دنپطیم شوخ اهگرب :یتفگب رو
دنپس دزوسیمه شوخ :یتفگب رو

تفگ زار لبلب هب لگ :یتفگب رو
تفگ زانهش رس هش :یتفگب رو

تخب تسنویامه هچ :یتفگب رو
تخر دیناشفا رب :هک یتفگب رو

بآ دروآ اقس :هک یتفگب رو
باتفآ دمآ رب :هک یتفگب رو

دناهتخپ یگید شود :یتفگب رو
دناهتخل کی شَِزپ زا جیاوح ای

کمنیب اهنان تسه :یتفگب رو
کلف ددرگیم سکع :یتفگب رو

مَرَس دمآ درد هب :هک یتفگب رو
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مَرَس دمآ درد هب :هک یتفگب رو
مرتشوخ دش رس ِدرد :یتفگب رو

یُدب وا قانتعا یدوتس رگ
یُدب وا قارِف یدیهوکن رو

یدز مه رب رگ مان نارازه دص
یُدب فسوی وا هاوخ و وا دصق

وا مان یتفگ وچ یدوب هنِسُْرگ
وا ماج تسم و ریس وا یدشیم

یدش نکاس وا مان زا شیگنشت
یدش نطاب تبرش فسوی مان

دنلب مان نآ ز شیدرد یُدب رو
دنمدوس یتشگ لاح رد وا درد

نیتسوپ ار وا یدوب امرس تقو
نیا تسود مان قشع رد دنک نیا

کاپ مان مد ره دنناوخیم ماع
کانقشع دَْوَبن وچ َدْنکَن لمع نیا

وُه مان زا دوب هدرک یسیع هچنآ
وا مان زا ارَو ادیپ یدشیم

ناج دیدرگ لصتم قح اب کنوچ
نآ تْس ْنیا رکذ و تسا نیا نآ رکذ

تسود قشع زا رُپ و دوب دوخ زا یلاخ
تسوا رد هک َدبpت نآ هزوک ز سپ


