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۲۷۹۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یدمآ (۱)شیدنا تروص تیاپ کاخ اهناج هک یا
یدمآ شیوخ هناخ رد ،آرد هن رد رب تسد

؟یتخیگنا نوچ درگ ،یتسکش یتسه رب تسین
؟یدمآ شیپاو وچ ینوچ ناهج یدرک سپ وت نوچ

شون قوذ هگنآو تسا شین هدعاق ملاع ود رد
یدمآ شینیب شون ملاع ود ره یارو وت

یون قوذ ار هناگیب ،دوب یقوذ ار شیوخ
یدمآ شیوخ و هناگیب ،یون مه یمیدق مه

وت ود ره مهرم و شیر ردنلق ناج و لد رب
یدمآ شیر و مهرم ،قلطم رون یا ار رقف

دناوت نابرق هلمج تلم ود و داتفه (۲)شیک
یدمآ شیک اب و )۳(نابرق اب ،هاشنهاش وت ات

)۴(یدش هساکمه هام اب کلف ناوخ رب هک یا
یدمآ شیباتفاک ،یدرک همقل کی ار هام

کیل ،درک دناوت )۵(زَگ یک ار باتهم سح و لقع
یدمآ شیب ناهم زک ،زگیب دیشروخ یدناد

تسا )۶(ربکا دیع هک یزیربت نیدلا سمش قشع
یدمآ شیم یرغe نوچ دنک نابرق ار وت یک

۴۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین لقن ار تفرعم باتفآ
تسین لقع و ناج ریغ وا قرشم

تسا یرس نآک ،یلامک دیشروخ هّصاخ
تسا یرگنشور وا رادرک بش و زور

یردنکسا رگ یآ سمش )۷(عَْلطَم
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یردنکسا رگ یآ سمش )۷(عَْلطَم
یرف وکین یور اجره نآ زا دعب

۹۰ هیآ ،)۱۸( فهک هروس ،میرک نآرق 

.اًرْتِس اَهِنُود ْنِم ْمُهَل ْلَعْجَن ْمَل ٍمْوَق َٰىَلع ُعُلْطَت اَهَدَجَو ِسْمnشلا َعِلْطَم َغَلَب اَذِإ ٰىnتَح

یسراف همجرت

رد هک یموق رب ،نآ هک درک هدهاشم و دیسر دیشروخ هاگ عولط هب هکنیا ات
.تفات یم میدوب هتشاذگن نانآ یارب یششوپ نآ ربارب

یسیلگنا همجرت

Until, when he came to the rising of the sun, he found it rising on a people for whom We had provided no 
covering protection against the sun.

۱۸۴ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح

هنب رذع ار همه تلم ود و داتفه گنج
دندز هناسفا هر تقیقح دندیدن نوچ

۲۹ هکت ،ریخلاوبا دیعسوبا

یرب نایاپ ات هک یهاوخ یقشاع
دنسپان دیاب دیدنسپب هک سب

بوخ دیراگنا و دید دیاب تشز
دنق دیراگنا و دروخ دیاب رهز

یمه متسنادن مدرک )۸(ینسوت
دنمک ددرگ رتتخس ندیشک زک

۲۱ هکت ،ریخلاوبا دیعسوبا

تسوزرآ تناناج و هدرکن ناج کرت یا
تسوزرآ تنامیا و هدیربان )۹(راُّنز

یاهدرکن یدرم تمدخ تقو چیه رد
تسوزرآ تنادرم تبحص هتسشن هگنآ و
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تسوزرآ تنادرم تبحص هتسشن هگنآ و

۲۲۵۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ایریب مریقف نآ لایخ کن
ایب زا و ایب زا دروآ زجاع

مونشب نم ،یونشن وت وا گناب
ما یو زارمه رارسا رد هکناز

تسوا جنگ دوخ نیبم شجنگ بلاط
؟تسود ریغ ینعم هب دشاب یک تسود

وا هظحل ره دنکیم ار دوخ هدجس
ور رهب زا تسهنیآ شیپ هدجس

زیشپ کی وا هنیآ ز یدیدب رگ
زیچ چیه یدنامن وز ،یلایخیب

یدش یناف وا مه شتeایخ مه
یدش ینادان وحم وا شناد

ام ینادان ز رگید یشناد
*اََنا یّنِا :هک نایع یدروآرب رس

**یمه دمآ ادن مَدeااودُجُْسا
یمد شدینیب شیوخ و دیا مدآک

درک رود ناشیا مشچ زا )۱۰(یلَوَْحا
دروژe خرچ نیع دش نیمز ات

e ِا و تفگ َهلِاeّ تفگ �ا
تفکش تدحو و �ا eِّا e تشگ

)۱۱(دَشَر اب لیلخ نآ و بیبح نآ

دشک ام شوگ هک دمآ نآ تقو

وشب اهنیز ناهد هک همشچ یوس
وگم ناقلخ زا میدیشوپ هچنآ

راکشآ ددرگن دوخ ییوگب رو
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راکشآ ددرگن دوخ ییوگب رو
رادمرُج یدرگ فشک دصق هب وت

منتیم ناشیرب کنیا نم کیل
منم مه نیا )۱۳(عِماس نیا )۱۲(لِیاق

وگ جنگ شقن و شیورد تروص
وگ جنر زا هورگ نیا دناشیک جنر

مارح دش ناشیرب تحار ٔهمشچ
ماج ماج لتاق رهز زا دنروخیم

دنَشَکیم نماد هدرک رپ اهکاخ
)۱۴(دَنبکشُخ ار اههمشچ نیا دننک ات

ددم ایرد ٔهمشچ نیا دوش یک
؟دب و کین کاخ تشم نیز )۱۵(َسَبْتکُم

ماهتسب نم امش اب :دیوگ کیل
ماهتسویپ دبا ات نم امشیب

)۱۶('یَهتْشُم ردنا دناسوکعم موق

اهر هدرک ار بآ و راوخکاخ

قلخ دنراد ایبنا عبط دض
قلخ دنراد )۱۷(اکnتُم ار اهدژا

***؟یاهتسناد نوچ متخ دنبمشچ
؟یاهتسب هدید هچ زا یناد چیه

اههدید نیا لدب یداشگب هچ رب
ار وت نآ ناد )۱۸(لََدبْلا َسئِب کی هب کی

تسهتفات تیانع دیشروخ کیل
تسهتفای رد مرک زا ار )۱۹(ناسِیآ

هتخاب تمحر ز ردان سب درن
هتخاس تبانا ار نارفک نیع

داوج نآ قلخ یتخبدب نیزا مه
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داوج نآ قلخ یتخبدب نیزا مه
)۲۰(دادَو ٔهمشچ دص ود هدرک رجفنم

دهد هیامرس راخ زا ار هچنغ
دهد هیاریپ رام زا ار هرهم

راهن درآ نورب بش داوس زا
)۲۲(راسَی دنایورب )۲۱(رِسْعُم فک زو

لیلخ رهب ار گیر دزاس درآ
)۲۳(لیسَر مه ددرگ دواد اب هوک

)۲۴(مَُلظ ربا نآ رد تشحو اب هوک

مب و ریز و گنچ گناب دیاشگ رب

)۲۵(ریَفن ناقلخ زا دواد یا زیخ

ریگب ام زا ضوع یدرک نآ کرت

۳۲-۳۰ هیآ ،)۲۸( صصق هروس ،میرک نآرق *

)٣٠(َ �َِ�اَعْلا �َبرُ �nا اََنأ ي�ِنإٰ ىَسُوم اَيْ نَأِ ةََرجnشلاَ نِمِ ةَكَراَُبْ�اِ ةَعُْقْبلا يِفِ نَمَْيْ�اِ داَْولاِ ئِطاَشْ نِمَ ِيدُون اَهاََتأ اnمََلف

)٣١( َِ�نِْم£ا َنِم َكnنِإ ۖ ْفَخَت eََوْ لِبْقَأٰ َىسوُم اَي ْۚ ب�قَعُي َْمَلو اًرِبْدُم ٰىnلَو  ناَج اَهnنَأَك �زَتْهَت اَهآَر اnمَلَف ۖ َكاَصَع ِقْلَأ ْنَأَو

 َنْوَعْرِف ٰىَلِإ َك�بَر ْنِم ِناَناَهْرُب َكِناَذَف ۖ ِبْهnرلا َنِم َكَحاَنَج َكْيَلِإ ْمُمْضاَو ٍءوُس ِرْيَغ ْنِم َءاَضْيَب ْجُرْخَت َكِبْيَج يِف َكَدَي ْكُلْسا
)٣٢( َ�ِقِساَف اًمْوَق اوُناَك ْمُهnنِإ ۚ ِهِئَلَمَو

یسراف همجرت

نآ زا هاگیاج هتسجخ نآ رد ،یداو نآ تسار هنارک زا دمآ شتآ نآ دزن نوچ سپ
!نایناهج راگدرورپ ،هناگی دنوادخ منم !ایسوم :هکنیا هب دش هداد ادن تخرد

تشپ ،دبنجىم ىرام ْلثِم نآ ديد نوچ سپ ».نكفيب ار دوخ ىاصع« ]:دومرف[ و
».ىناما رد وت هك سرتم و ىآ شيپ ،ىسوم ىا« .تشگنرب و درك

زا ] ىياهر ىارب[ و ،ديايب نوريب دنزگىب ديپس ات ربب تنابيرگ هب ار دوخ تسد«
 بناج زا ناهرب ود ]هناشن[ ود نيا .نابسچب شيوخ هب ار تيوزاب ساره نيا

».دننامرفان ىموق هراومه نانآ اريز ،]ىربب[ وا ]روشك[ نارس و نوعرف ىوس هب ]دياب هك[ تسا وت راگدرورپ

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

But when he came to the (fire), a voice was heard from the right bank of the valley, from a tree in hallowed  
ground: "O Moses! Verily I am Allah, the Lord of the Worlds…

"Now do thou throw thy rod!" but when he saw it moving (of its own accord) as if it had been a snake, he turned 
back in retreat, and retraced not his steps: O Moses!" (It was said), "Draw near, and fear not: for thou art of 

those who are secure.

"Move thy hand into thy bosom, and it will come forth white without stain (or harm), and draw thy hand close to 
thy side (to guard) against fear. Those are the two credentials from thy Lord to Pharaoh and his Chiefs: for truly 

they are a people rebellious and wicked.

۲۸۸۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ادخ زاوآ هک ربماغیپ تفگ
ادص نوچمه نم شوگ رد دسریم

قح داهنب امش شوگ رد رهُم
)۲۶(َقبَس دران ادخ زاوآ هب ات

مدیآیم قح زاوآ حیرص کن
مدیeاپیم )۲۷(درُد زا فاص وچمه

تخرد یوس زا یسوم هکنانچمه
تخبدوعسم یاک دینشب قح گناب

دینشیم �ا اََنا یّنِا تخرد زا
دیدپ دمآیم راونا م±ک اب

دندنامیم رد یحو رون ز نوچ
دندناوخیم اهدنگوس ون زاب

رپس دناوخ ار دنگوس ادخ نوچ
؟رگراکیپ فک ز رپسا دهن یک

حیرص بیذکت هب ربمغیپ زاب
حیصف ناشیا اب تفگ ُْمتبَِذک دق

۳۴ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق **
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۳۴ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق **

 َنيِرِفاَكْلا َنِم َناَكَوَ رَبَْكتْساَوٰ َىبَأ َسيِْلبِإ eِnإ اوُدَجَسَف َمَدِ£ اوُدُجْسا ِةَكِئَ±َمْلِل اَنْلُق ْذِإَو

یسراف همجرت

رگم دندروآ هدجس ،دیرآ هدجس مدآ رب :میتفگ ناگتشرف هب هک هاگ نآ و
.دش نارفاک زا و دیزرو ربکت و دز زابرس هک سیلبا

یسیلگنا همجرت

Remember, when We asked the angels to bow in homage to Adam, they all bowed but Iblis, who disdained and 
turned insolent, and so became a disbeliever.

۱۱ هیآ ،)۷( فارعا هروس ،میرک نآرق **

 َ.نيِدِجاnسلا َنِم ْنُكَي ْمَلَ سيِْلبِإ eِnإ اوُدَجَسَف ََمدِ£ اوُدُجْسا ِةَكِئَ±َمْلِل اَنْلُق nمُث ْمُكاَنْرnوَص nمُث ْمُكاَنْقَلَخ ْدَقَلَو

یسراف همجرت

 رب :میتفگ ناگتشرف هب سپس .میدز نات شقن و میدیرفآ ار امش هک یتسار هب و
.دیدرگن ناروآ هدجس زا هک سیلبا رگم دندروآ هدجس .دیرآ هدجس مدآ

یسیلگنا همجرت

Verily We created you and gave you form and shape, and ordered the angels to bow before Adam in homage; 
and they all bowed but Iblis who was not among those who bowe.

۵۰ هیآ ،)۱۸( فهک هروس ،میرک نآرق **

 ْنِم َءاَيِْلوَأ ُهَتnي�رُذَو ُهَنوُذِخnتَتَفَأ ۗ ِه�بَر ِرَْمأْ نَعَ َقسَفَف �نِجْلا َنِمَ ناَك َسيِلْبِإ enِإ اوُدَجَسَف َمَدِ£ اوُدُجْسا ِةَكِئَ±َمْلِل اَنْلُق ْذِإَو
.eًََدبَ ِ�ِ�اnظِللَ سِْئبۚ   وَُدعْ ُمكَلْ ُمهَو يِنوُد

یسراف همجرت

 رگم دندروآ هدجس یگلمج .دیرآ هدجس مدآ رب :میتفگ ناگتشرف هب هک هاگنآ و
.درک یشکرس شراگدرورپ نامرف زا و دوب ناّینج زا هک سیلبا

نانآ هکنآ لاح و دیریگ یم یتسود هب نم یاج هب ار شنادنزرف و وا ایآ
!دنراد یدب نیزگیاج هچ ناراکمتس !؟دنیامش نمشد

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

When We said to the angels: "Bow before Adam in adoration," they all bowed but Iblis. He was one of the jinni 
and rebelled against his Lord's command. And yet you take him and his offspring as your friends instead of Me, 

even though they are your enemies. How sad a substitute for the evil-doers!

۶۱ هیآ ،)۱۷( ءارسا هروس ،میرک نآرق **

 .اًنِيطَ ْتَقَلخْ نَِ�ُ ُدجَْسأَأَ لاَقَ سِيْلِبإ enِإ اوُدَجَسَفَ َمِد£ اوُُدجْساِ ةَكَِئ±َمِْلل اَْنُلقْ ِذإَو

یسراف همجرت

 رگم دندروآ هدجس یگلمج .دیرآ هدجس مدآ رب :میتفگ ناگتشرف هب هک هاگنآ و
!؟یا هدیرفآ لِگ زا ار وا هک مرآ هدجس یسک رب ایآ :تفگ هک سیلبا

یسیلگنا همجرت

When We asked the angels to bow before Adam, they all bowed but Iblis, who said: "Can I bow before him 
whom You created from clay"?

۱۱۶ هیآ ،)۲۰( هط هروس ،میرک نآرق **

ٰ.َىبَأَ سيِْلبِإ eِnإ اوُدَجَسَفَ مَدِ£ اوُدُجْسا ِةَكِئَ±َمْلِل اَنْلُق ْذِإَو

یسراف همجرت

.درک ابا هک سیلبا رگم دندروآ هدجس یگلمج .دیرآ هدجس مدآ رب :میتفگ ناگتشرف هب هک هاگنآ و

یسیلگنا همجرت

When We said to the angels: ''Bow before Adam,'' they all bowed but Iblis, who refused.

۲۹۹۷ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۸('یدِع هدوب ار تاباب هُُرگ نآ

)۲۹(ابِا هدرک اودُجُسا باطخ رد

یتخادنا ام نآ یتفرگ نآ
یتخانشن ام یاهتمدخ قح

نایع ار ناشیا و ار ام نامز نیا
نایب و نحل زا سانشب رگن رد
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نایب و نحل زا سانشب رگن رد

تسود ز یزار یونشب نوچ بش مین
تسوا هک یناد رحس دیوگ نخس نوچ

ار وت درآ ربخ بش رد سک ود رو
ار ود ره یسانش فگ زا زور

دیسر بش رد گس گناب و ریش گناب
دیدن یکیرات ز ود ره تروص

دندمآ گناب رد زاب نوچ دش زور
دنمشوه نآ گناب ز ناشدسانش سپ

رادهضرع حور و وید هک نیا )۳۰(صَلْخَم
رایتخا ٔهّمَتت زا دنتسه ود ره

۷ هیآ ،)۲( هرقب هروس ،میرک نآرق ***

.ٌ مِيظَعٌ باََذعْ ُمهََلوۖ ٌ ةَواَشِغْ ِمهِراَصَْبأٰ ىََلعَوۖ ْ ِمهِعْمَسٰ ىََلعَوْ ِمهِبُوُلقٰ ىََلعُ �nاَ َمَتخ

یسراف همجرت

ناش نامشچ رب و .تسا هداهنب رهُم ناش ییاونش و اهلد رد دنوادخ
.گرزب تسا یباذع ار نانآ و تسا یا هدرپ

یسیلگنا همجرت

God has sealed their hearts and ears, and veiled their eyes. For them is great deprivation.

یدام روص دننام ،تروص هب لّصتم ،ندیشیدنا قیرط زا مرف هب یرایشوه لیدبت ،ندش تروص هب لیدبت و ندیشیدنا :شیدنا تروص )۱(
شکرت ،نادریت ،Qيآ :شیک )۲(
.دنزادنا ندرگ رد و دنزود شکرت رد هک یلاود :نابرق )۳(
ندش بحاصم ،ندش نیشنمه :ندش هساکمه )۴(
_فرگ هزادنا :ندرک زَگ )۵(
نابرق دیع :ربکا دیع )۶(
عولط لحم :عَْلطَم )۷(
هدشنمار ،یشحو :نسوت )۸(
دنوش هتخانشزاب ناناملسم زا ات دناهتسبیم رمک رب ناناملسم مکح هب نایحیسم هک یدنبرمک :راُّنز )۹(
ینیبود ،)ندوب چول( یچول :یلَوَْحا )۱۰(
ندمآرد یهارمگ زا ،ندش تیاده :دَشَر )۱۱(
هدنیوگ :لِیاق )۱۲(
هدنونش :عِماس )۱۳(
.تسا همشچ ندناکشخ و ندرک دودسم ینعم هب اجنیا رد .مهرم و اود نودب مخز _سب :دَنبکشُخ )۱۴(
نوفدم ،هتشابنا کاخ هب :َسَبْتکُم )۱۵(
هتساوخ ،وزرآ :'یَهتْشُم )۱۶(
هاگ هیکت :اکuتُم )۱۷(
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هتساوخ ،وزرآ :'یَهتْشُم )۱۶(
هاگ هیکت :اکuتُم )۱۷(
تسا دنسپان یلیدب :لََدبْلا َسئِب )۱۸(
دیما ان :سِیآ )۱۹(
یتسود :دادَو )۲۰(
ریقف :رِسْعُم )۲۱(
تورث ،تمعن یخارف :راسَی )۲۲(
لیاسَر :عمج .هارمه ،زاوآ مه :لیسَر )۲۳(
تملظ ،ةَمُلظ عمج :مَُلظ )۲۴(
هدنوش رود ،هدنمر :ریَفن )۲۵(
دنکن ادیپ یسرتسد :َقبَس دران )۲۶(
دریگب اج فرظ هت رد و دوش نیشنهت بارش ًاصوصخ تاعیام زا هچنآ :درُد )۲۷(
نانمشد :'یدِع )۲۸(
ندرک عانتما ،یراک ماجنا زا ندرک یراددوخ :ابِا )۲۹(
م�ک هص�خ :صَلْخَم )۳۰(


