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  بنویسید .  شزیر  را بیابید و صحیح آن را در امالی زیر غلط ها گلم 

است که آفریدگار ایشان است و این همه را خالغی  ،بدین چندین بسیاری ،این حمه خلق را که شما بینید

 او سپاس داری باید کردن . طآفریدگار را بباید پرستیدن و برنعم ،نعمط بر ایشان از وی است

ما  ،ابتدای یکصانی دارند ،ای گروه ) طفکر ( گفت : چون هر چهار کلمهزیکی از اعایغی سپری شد . فرزانه قد

از آفرینش مانند هم قی آن باشد که ما انسان ها همه در نقته ی آمی تواند به معنا طاین شباه ،فکر می کنیم 

 فاوت ها بیشتر می شود .ط ،ه دور می شویمتهستیم و هرچه از آن نق

که به لب رساند . بار  طآذرده خاتر گشت و جام را زیر کوه گرفت تا ماالمال شد و خاس ،پادشاه از آن حرکت

 . طریخی کرد و آب جام را طباز حرک ،دیگر

مراه حپایین آمد و آنچه را دیده بود به عرز رسانید و جامی آب سرد از ظرفی که از کوه  رکاب دار صراسیمه

 داشت به شاه داد .

نامه و صند شناخت صای این خانه ام . شنازخانه ی شماست و من عامل پیوصتگی و اطحاد همه ی اع ،وتن

 ی است .صیعنی زبان فار ،زبان ملی ایرانیان ،شما در هر جای ایران و در هر گوشه ی جهان

 ،با جصت و جوی فراوان ،خسته و تشنه است ،را پشت سرنهاده زبیابانی سخت و راهی درا ،در خان دومرستم 

ب می اآبی می نوشد و سر تن می شوید و رخش را طیمار می کند و پس از نخجیر به خ ،چشمه ای می یابد

 خان دوم را نیز با موفقیت به فرجام می برد .  ،انصرود وبدین 

 و نکرد طخورد و دیگر آن که آموخو ن طیکی آن که اندوخ :ده بردند و صعی بی فایده کردندرنج بیحو ،صدوک

 جهان شود پر ،تاز اندک تو                       چون در                                  ،کم گوی گذیده گوی

  صرای تو  ،خانه ی تو و این دل ،ن خانها             ینه ام که هست               صبرون نمی رود از  ،تمحر
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