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۳۳۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسین ملع و لبط سوه ار وا هک هاش ناز
تسین ملق هناوید رس رب ،مدش هناوید

هدنور صخش ارم وت ینیبب رود زا
تسین مدع ریغ یلو تسلایخ صخش نآ

تسناج ندعم مدع هک وش مدع و آ شیپ
تسین مغ و هصغ زجب هک ناج نینچ هن اما

وج نیا رد مییآرد وتیب وت و نمیب نم
تسین متس و ملظ زجب کشخ نیا رد هک اریز

درم دشکن نکیلو هقرغ دنک یوج نیا
تسین مرک و فطل زجب و تستایح بآ وک

۲۲۱۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

وت و نم ناویا رد مینیشن هک مد نآ کنخ
وت و نم ناج یکی هب ،تروص ود هب و شقن ود هب

تایح بآ دهدب ناغرم مد و غاب داد
وت و نم ناتسب هب مییآرد هک ینامز نآ

ام هراظن هب دنیآ کلف نارتخا
وت و نم ناشیدب مییامنب ار دوخ هم

قوذ رس زا میوش عمج ،وت و نمیب ،وت و نم
وت و نم ناشیرپ تافارخ ز غراف و شوخ

دنوش راوخرکش هلمج یکلف نایطوط
وت و نم ناس نادب میدنخب هک یماقم رد

اج نیا جنک یکی هب وت و نم هک رتبجع نیا
وت و نم ناسارخ و میقارع هب مد نیا رد مه

رگد شقن نآ رب و کاخ نیا رب شقن یکی هب
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رگد شقن نآ رب و کاخ نیا رب شقن یکی هب
وت و نم ناتسرکش و یدبا تشهب رد

۷۰-۶۵ هیآ ،)۲۰( هط هروس ،میرک نآرق 

)۶۵( ٰىَقْلَأ ْنَم َلtوَأ َنوُكَن ْنَأ اtمِإَو َيِقْلُت ْنَأ اtمِإ ٰىَسوُم اَي اوُلاَق

)۶۶( ٰىَعْسَت اَهtنَأ ْمِهِرْحِس ْنِم ِهْيَلِإ ُلtيَخُي ْمُه�يِصِعَو ْمُهُلاَبِح اَذِإَف ۖ اوُقْلَأ ْلَب َلاَق

)۶۷( ٰىَسوُم ًةَفيِخ ِهِسْفَن يِف َسَجْوَأَف

)۶۸(ٰ ىَْلعَْ�اَ ْتَنأَ كtِنإْ فَخَتَ � اَْنُلق

)۶۹( ٰىَتَأ ُثْيَح ُرِحاtسلاُ حِلْفُيَ َ�وۖ ٍ رِحاَس ُدْيَك اوُعَنَص اَمtنِإ ۖ اوُعَنَص اَم ْفَقْلَت َكِنيِمَي يِف اَم ِقْلَأَو

)۷۰( ٰىَسوُمَو َنوُراَه �بَرِب اtنَمآ اوُلاَق اًدtجُس ُةَرَحtسلا َيِقْلُأَف

 یسراف همجرت

 ] ار دوخ یاصع تسخن [ وت ایآ !یسوم یا :دنتفگ ] نارحاس [
)۶۵(؟مینکفیب هک میشاب سک نیتسخن ام ای ینکفا یم

 یوداج رثا رد ناهگان ]و دندنکفا نارحاس[ و دینکفیب امش ]تسخن[ :تفگ ]یسوم[
)۶۶(!دننک یم تکرح ناشاهاصع و اهنامسیر ییوگ هک دمآ یسوم رظن هب نینچ نانآ

 .داتفا رد یسوم لد رد فیفخ یسرت ماگنه نیا رد
)۶۸-۶۷(.یرترب و زوریپ وت هک سرتم :شمیتفگ سپ

دنا هتخاسرب هچنآ هک دعلب ورف دنا هتخاسرب هک ار هچنآ ات نکفیب یراد دوخ تسار تسد رد هچنآ و
)۶۹(.دوشن راگتسر دیآ رد هک اج ره رگوداج و تسا رگوداج  گنرین اهنت 

 ] ،دیعلب ورف ار ناشزیمآ رحس یاه هتخاسرب و دنکفا ار دوخ یاصع یسوم هکنآ زا دعب [ سپ
)۷۰(.میدروآ نامیا یسوم و نوراه راگدرورپ هب :دنتفگ و دندمآرد هدجس هب ] رایتخا یب [ نارگوداج

یسیلگنا همجرت

They said: "O Moses! whether wilt thou that thou 
throw (first) or that we be the first to throw?"(65)
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He said, "Nay, throw ye first!" Then behold their ropes and their 
rods-so it seemed to him on account of their magic - began to be in lively motion!(66)

So Moses conceived in his mind a (sort of) fear.(67)

We said: "Fear not! for thou hast indeed the upper hand:(68)

Throw that which is in thy right hand: Quickly will it swallow up that which they have faked what 
they have faked is but a magician's trick: and the magician thrives not, (no matter) where he goes."(69)

So the magicians were thrown down to prostration: they 
said, "We believe in the Lord of Aaron and Moses".(70)

۱۶۷۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

َْ=ا َْتَناَ ک@ِنا  ْفََخت = انْلُق ،یسوُم ًةفیخ ِهِْسَفن یِف َسَجَْوا ریسفت یَلْع َ

تس ینک ناریح مه رحس :یسوم تفگ
؟تسین )۱(زییمت ار قلخ نیک منک نوچ

منک ادیپ ار زییمت :قح تفگ
منک انیب ار زییمتیب لقع

فک دندروآرب ایرد نوچ هچرگ
)۲(ْفَخَت � ،ییآ بلاغ وت ایسوم

راختفا رحس دوخ دهع ردنا دوب
راع تشگ اهنآ رام دش اصع نوچ

کمن و نسُح یوعد ار یسک ره
کحم ار اه کمن دمآ گرم گنس

تشذگ یسومٔ هزجعم و تفر رحِس
تشط داتفا دوب ماب زا ار ود ره

؟دنام هچ تنعل زج رحس تشط گناب
؟دنام هچ تعفر زج هب نید تشط گناب

نز و درم زا تس هدش ناهنپ کحم نوچ
نز ف� نونکا و بلق یا آ فص رد

تسا بیاغ نوچ کحم تتس ف� تقو
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تسا بیاغ نوچ کحم تتس ف� تقو
تسد تسد یزیزع زا تدنربیم

ممد ره )۳(تَوْخَن ز دیوگیم بلق
؟ممک یک وت زا نم صلاخ رز یا

)۴(شاتهجاوخ یا یلب :دیوگیمه رز
شاب هدامآ کحم دیآیم کیل

زار باحصا رب تسهیده نت گرم
؟)۵(زاگ تسا ناصقن هچ ار صلاخ رز

یدب نیبرخآ شیوخ رد رگا بلق
یدش لوا وا دش رخآک هیس نآ

اِقل ردنا هیس لوا یدش نوچ
)۶(اقَش زا و قافن زا یدوب رود

یدب بلاط ار لضف یایمیک
یدب بلاغ وا ِقَرز رب وا لقع

شیوخ لاح زا یدش لدهتسکش نوچ
شیپ هب یدید ناگتسکشِا )۷(رباج

دش هتسکشِا وا و دید ار تبقاع
دش هتسب مد رد دنبهتسکش زا

دنار )۸(ریسکا یوس ار اه سم لضف
دنام مورحم مرک زا دودنارز نآ

نیبب ،یوعد نکم هدودنارز یا
نینچ )۹(یمَْعا تیرتشم دنامن هک

دنک انیب ناشمشچ رشحم رون
دنک اوسر ار وت �یدنب مشچ

دناهدید رخآ هک ار اهنآ رگنب
دناهدید کشر و اه ناج ترسح

دناهدید یلاح هک ار اهنآ رگنب
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دناهدید یلاح هک ار اهنآ رگنب
دناهدیربب رس لصا ز دساف �رِس

کش و تسا لهج رد هک نیبیلاح شیپ
کی ود ره ،بذاک حبص ،قداص حبص

ناوراک نارازه دص ،بذاک حبص
ناوج یا تک¤ه داب رب داد

تسین )۱۰(زادنا طلغ شک یدقن تسین
تسین زاگ وّ کَحِم شک ناج نآ یاو

۱۲۸ٔ هرامش لزغ ،تایلزغ ناوید ،ظفاح 

رخم هوشع دهدزاب ادص هچ یواگ گناب
دربب اضیب دی زا تسد هک تسیک یرماس

۱۵۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

داتسوا یا داسف و نوک نیردنا
داسَف نآ تحیصن و نوک لَغَد نآ

)۱۱(مایپشوخ نم ایب :دیوگیم نوک

)۱۲(مایَش � نم ور :هتفگ شداسف نآو

۱۶۱۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

رتدوعسم وا ،رتنیبرِخآ هک ره
)۱۳(رتدورطم وا ،رتنیبرُخآ هک ره

نیبب رخاف هم نوچ کی ره یور
نیبب رخآ دش هدید لوا هکنوچ

)۱۴(یرَوَْعا سیلبا وچمه یشابن ات

)۱۵(یَرْتَبا نوچ ،ین مین ،دنیب مین

دیدن شنید و مدآ )۱۶(نیط دید
دیدن شنیبناهج نآ ،دید ناهج نیا

۷۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۷۳۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ادگ یا تتشز ف� یدوبن رگ
ام هب یدنکفا محر یمیرک کی

یتخاب مک ژک و بیع یدومن رو
یتخاس وا یوراد یبیبط کی

مُد و شوگ نابنجم ژک :هک قح تفگ
 * مُهُقْدِص َنیقداّصلا tنَعَْفَنی

ار دوخ حراوج و اضعا ینعی .هدم ناکت جک ار تمد و شوگ :دیامرفیم یلاعت قح(
).دناسریم دوس نانآ هب نایوگتسار ییوگتسار اریز ریگن راکب یزاب لغد و یتسردان هار رد

)۱۸(ِمَلتْحُم یا پسخم ژک ردنا )۱۷(فهك

**مَِقتْساَف و امن او یراد هچنآ

شمخ یراب دوخ بیع ییوگن رو
شکم ار دوخ لغد زو شیامن زا

ناهد اشگم یتفای یدقن وت رگ
ناحتما یاهگنس هر رد تسه

شیپ زین ار ناحتما یاهگنس
شیوخ لاوحا رد تسه اهناحتما

)۱۹(نیَح هب ات تد�و زا :نادزی تفگ

*** نَْیتtرَمٍ ماع tلُک َنُوَنْتُفی

 .دریگ یم رارق ناحتما دروم شگرم ات دلوت ماگنه زا ناسنا :دومرف دنوادخ (
) .دنوش یم ناحتما رابود ،لاس ره نایمدآ

ردپ یا تسناحتما رد ناحتما
)۲۰(رَخَم ار دوخ ناحتما رتمک هب نیه

۱۱۹ هیآ ،)۵( هدئام هروس ،میرک نآرق *

ۚ اًَدَبأ اَهِيفَ نِيِدلاَخُ راَهَْنْ�ا اَهِْتحَتْ نِم ِيْرجَتٌ تاtَنجْ ُمهَلۚ ْ ُمهُْقِدصَ ِ»ِقداtصلاُ َعْفَنيُ ْمَوي اَٰذَهُ ªtاَ لاَق
.ُمِيظَعْلاُ ْزَوْفلاَ كِٰلَذۚ ُ هَْنع اُوضََروْ ُمهَْنعُ ªtاَ يِضَر 
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.ُمِيظَعْلاُ ْزَوْفلاَ كِٰلَذۚ ُ هَْنع اُوضََروْ ُمهَْنعُ ªtاَ يِضَر 

یسراف همجرت

 .دهد ناشدوس نايوگتسار قدص هك تسا ىزور نامه زور نیا« :دیامرف یلاعت یادخ
مه و تسا دونشخ اهنآ زا ادخ مه  .تسا ناور ینارابیوج شناتخرد ىاپ زا هك تسا ىياهغاب اهنآ ىارب

»..گرزب تداعس و یراگتسر تسا نيا و ،دندونشخ ادخ زا اهنآ

یسیلگنا همجرت

Allah will say: "This is a day on which the truthful will profit from their truth: 
theirs are gardens, with rivers flowing beneath,- their eternal Home: Allah well-

pleased with them, and they with Allah: That is the great salvation, (the 
fulfilment of all desires).

۱۱۲ هیآ ،)۱۱( دوه هروس ،میرک نآرق **

ٌريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِب ُهtنِإ ۚ اْوَغْطَت َ�َو َكَعَم َباَت ْنَمَو َتْرِمُأ اَمَك ْمِقَتْساَف

 یسراف همجرت

 ادخ هچ ،دیرذگمرد تسار هار و یتسار ّدح زا و شاب میقتسم و تسار نانموم هارمه دسر وت هب نامرف هک ناسنآ
.تسانیب دینک هچنادب

یسیلگنا همجرت

Therefore stand firm (in the straight Path) as thou art commanded,- thou and those who 
with thee turn (unto Allah); and transgress not (from the Path): for He seeth well all that ye do.

۱۲۶ هیآ ،)۹( هبوت هروس ،میرک نآرق ***

.َنوُرtكtَذيْ ُمهَ �َوَ نُوبُوَتيَ � tُمثِ َْ»تtَرمْ وَأً ةtَرمٍ ماَع �لُك يِفَ نُوَنْتُفيْ ُمهtَنأَ نْوََريَ �َوَأ

 یسراف همجرت

؟دنوشیم ناحتما هتبلا راب ود ای راب کی لاس ره هک دننیبیمن )ناقفانم( ایآ
.دنریگ دنپ هن دننک هبوت هن مه زاب

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

See they not that they are tried every year once or twice?
Yet they turn not in repentance, and they take no heed.

رگیدکی زا اهزیچ ²خانش ،صیخشت :زییمت (۱)
سرتن :ْفَخَت � (۲)
ندرک رخف ،ربکت :تَوْخَن (۳)
.تسا قیفر و اتمه ینعم هب اجنیا رد ،دنشاب بحاص کی هب قلعتم هک م¤غ دنچ :شاتهجاوخ (۴)
یچیق :زاگ (۵)
یتخبدب :اقَش (۶)
دنب هتسکش :رباج (۷)
.دنک ¤ط ار سم و هرقن ار هویج ً¤ثم ،دهد رییغت ار یمسج تیهام دناوتیم دشیم روصت هک یرهوج ،ایمیک :ریسکا (۸)
روک :یمَْعا (۹)

دزادنا هابتشا هب ار ناسنا هک زیچ ره :زادنا طلغ (۱۰)
مدق شوخ :یپشوخ (۱۱)
زیچان ،چیه :یَش � (۱۲)
هدش هدرک رود ،هدش هدنار :دورطم (۱۳)
روُع عمج .دشاب انیبان شمشچ کی هک یسک ،مشچ کی :رَوَْعا (۱۴)
ْرُتب عمج ،لیلع و صقان ینعم هب اجنیا رد ،لسنلا عوطقم مدآ ،هدیرب مد :َرْتَبا (۱۵)
 لِگ :نیط (۱۶)
راغ :فهك (۱۷)
.دوشیم ُبُنج باوخ رد هک یسک ،هدننیب یناوهش باوخ ،هدننیب باوخ :ِمَلتْحُم (۱۸)
گرم :نیَح (۱۹)
وشم دوخ ناهاوخ ،نکم یدنسپدوخ :رَخَم ار دوخ (۲۰)


