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۴۱۱ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟تس هدش هچار ام برطم ،ناج یقاس یا بجع
؟تس هدز هک ار وا هر ؟هر دنزنیم نوچ هله

؟دگنلیم ارچ قلخ دب و کین ره ز وا
تسددم برطم هرعن ار همه کین و دب

وا فد یب ادخ هب ،ار برط تسدیرد فد
تس هدکراب وا مد یب هدکرای سلجم

ربز و ریز دوش هک ناد یهگ (۱)ریبلَغ رهش
تسدلب بحاص (۲)هرخُس شنزریبلَغ تسد

دنک هچ نیکسم برطم ،شمخ ،یوگ مک هریخ
(۳)تسدَخ بوخ رگ هنتف نآ هنتف همه نیا

۳۱۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دهرب نم فان کشم یوهآ
یراّکم خرچ ماد زا هگان

تسیو عاعش زک زیربت سمش
یراّود خرچ هارمه سمش

۵۶۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تخس تسام یولگ رب نآ هک ییهدقع
؟تخبکین ای (۴)یسَخ هک ینادب هک

۱۸۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مدنادرگ یم تسدرد وا تسد ردنا مریبلغ
نم راک ندوب ریبلغ وا راک ندرک ریبلغ

۲۸۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم
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۲۸۶۳ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رهگ جنگ ییوت ،وت دوجو راوید ریز
یزیخرب نایمز وت را دوش رهاظ جنگ

تسنت کاخ رد هتخیر یلزا (۵)هضارُق نآ
؟(۶)یزیبیم رگ ،وت ریبلغ کت هضارُق وک

تندب (۷)ماین ز روآرب وت یناج غیت
یزیت زا رمق صرق وا دنک همین ود هک

دبا نادیم رس رد آرد تسد رد غیت
(۸)یزیدبَش رب وچ زات نورب زور و بش زا

دوخ لد یوس هب همشچ زا شکب ناویح بآ
(۹)یزیراک َلثَم رب ناج تقلخ رد هکنآز

نیدلا سمش هش َِرب آ زیرگب یناتن رو
یزیربت ندب هب و شرع ز تسه ناج هب وک

۴۰۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تسلیام وا بناج اهناج هک ناج دنب شقن
تسلد رد ار ناقشاع و نابز رب ار ن|قاع

*نیلِف�ا ~بُِحا { اهنابز رب دشاب هکنآ
تسلصاح لد رد هکنآ تسا **تاحِلاّصلا ُتایِقاب

نیمز نوچمه نابز ،دمآ نامسآ لاثم لد
تسلکشم سب لزنم اهنامسآ ات نیمز زا

اهماب نوچ اههنیس ،دمآ ربا لاثم لد
تسلزان اجنآ زا ناراب ،نادوان نوچ نابز نیو

اههنیس ماب هب ات دمآ کاپ لد زا بآ
تسلطاب اهنخس نیا ،دشاب هدولآ نوچ هنیس

شیوخ وت نافوط نیرد نکفا حون �یتشک و لد رد
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شیوخ وت نافوط نیرد نکفا حون �یتشک و لد رد
(۱۰)تسِلیاه لزنم هچرگ ،ردارب یا ناسرتم لد

سرتم وت ثداوح زا و سرت شیوخ یاوه زا
تسلباب هاچ وچ دص تلع و رحِس زا اوه نیاک

قیفریب دنیب وچ ،دشاب نیمک ردنا اوه نیا
تسلفاغ درم هک نیه دیوگب اهنت ار درم

دنلصاو ناشیا هک نیشنب ناسک اب یهاوخ لصو
تسلصاو ینعم هب وک یراب هاوخ سک نآ زا لصو

۷۶ هیآ ،)۶( ماعنا هروس ،میرک نآرق *

َه َلاَقۖ  ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْي�للا ِهْيَلَع �نَج ا�مََلف .ِْ�لِفْ�ا ~بُِحأ َ{ َلاَق َلََفأ ا�مََلفۖ  ي�بَر اَذٰ

یسراف همجرت

 )لوفا( هراتس هک یماگنه ؛تسا نم راگدرورپ نیا :تفگ ،دید یا هراتس ،دیناشوپ ار وا بش ]یکیرات[ نوچ سپ
.مرادن تسود ار ناگدننک بورغ )لوفا( نم :تفگ ،درک بورغ

یسیلگنا همجرت

When the night covered him over, He saw a star: He said: "This is my Lord." But when it set, He said: "I 
love not those that set." 

۴۶ هیآ ،)۱۸( فهك هروس ،میرک نآرق **

ْ�ا .ً|ََمأ ٌْريَخَو اًباََوث َك�بَر َْدنِع ٌْريَخ ُتاَحِلا�صلا ُتاَيِقَابْلاَوۖ  اَْين~دلا ِةاَيَحْلا َُةنيِز َنُوَنبْلاَو ُلاَ

یسراف همجرت

 زا تراگدرورپ دزن )حلاص لامعا( راگدنام یاه یکین یلو ،دنتسه ایند یگدنز رویز و شیارآ ،نادنزرف و لام
.تسا رتوکین اهنآ هب ¡شاد دیما ظاحل زا و رتهب شاداپ تهج

یسیلگنا همجرت

Wealth and sons are allurements of the life of this world: But the things that endure, good deeds, are best 
in the sight of thy Lord, as rewards, and best as (the foundation for) hopes.
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۲۸۶۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رگا وت ایوگ و شماخ یوش هنییآ وچمه
یزیتسن نابز تفگ رب و یدرگ لد همه

۱۴۷۸ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

میدیهر راکیپ ز هک ¢ ُةنَِ�ا
میدیهر راخرپ مخ رد مخ یداو نیز

میتشذگ هشیدناژک مهو زا رپ ناج نیز
میدیهر راوخرگج رکم زا رپ خرچ نیز

درب همه تخر لغد هب ناصیرح ناکد
میدیهر راک نآ زا و میتسکشب ناکد

۶۴۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک بلط قشع تکلمم نکم هزیتسا
دناهر تو�ا کلم زا تتکلمم نیاک

۳۰ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ناد (۱۲)لُوکأَم و (۱۱)لِکآ ملاع هلمج
ناد لوبقم و لِبقُم ار نایقاب

رشتنم شنانکاس و ناهج نیا
رمتسُم شناکلاس و ناهج ناو

(۱۳)عِطقنُم شناقشاع و ناهج نیا

عِمتجُم (۱۴)د�لَخُم مَلاع نآ لها

دهد ار دوخ وک تسنآ میرک سپ
دبا ات دنام هک یناویح بآ

میرک دمآ ***تاحلاّصلا ُتایقاب
میب و (۱۵)راطَخا و تفآ دص زا هتسَر

تسین شیب سک کی ،دنا نارازه رگ
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تسین شیب سک کی ،دنا نارازه رگ
تسین شیدناددع یت{ایخ نوچ

یان و تسا قلح ار لوکام و لکآ
یار و تسا لقع ار بولغم و بلاغ

ار لدع یاصع وا دیشخب قلح
****ار (۱۶)لبَح و اصع نادنچ نآ دروخ

لَکا هلمج نآ ز دشن نوزفا وردناو
لکش و لکا شدوبن یناویح هکناز

داد قلح مه اصع نوچ ار نیقی رم
داز هک ار یلایخ ره وا دروخب ات

تساهقلح نایعا وچ ار یناعم سپ
تسادخ مه یناعم قلح قزار

تسین قلخ زا چیه یهام ات هم ز سپ
تسین قلح ار وا هیام بذج هب هک

دوش یلاخ نت رکف زا ناج قلح
دوش یل|جا شیزور ناهگنآ

نادِب ،دمآ جازم لیدبت ،طرش
ناَدب گرم دوب دب جازم زک

دش راوخلِگ یمدآ جازم نوچ
دش راوخ و (۱۷)میقَس و گنردب و درز

تفای لیدبت وا تشز جازم نوچ
تفات عمش نوچ ،شخر زا یتشز تفر

ار زومآریش لفط وک یاهیاد
؟ار (۱۸)زوفدَپ دنک شوخ تمعن هب ات

وا رب ناتسپ نآ هار ددنبب رگ
وا رب ناتسب دص هار دیاشگرب

فیعض نآ باجح دش ناتسپ هکناز
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فیعض نآ باجح دش ناتسپ هکناز
(۱۹)فیغَر و ناوخ و تمعن نارازه زا

ماطِف فوقوم تسام تایح سپ
(۲۰)م|َکلا �َمت نک دهج کدنا کدنا

۷۶ هیآ ،)۱۹( ميرم هروس ،میرک نآرق ***

اًّدَرَم ٌْريَخَو اًباََوث َك�بَر َْدنِع ٌْريَخ ُتاَحِلا�صلا ُتاَيِقَابْلاَوۗ  ىًدُه اْوََدتْها َنيِذ�لاُ �¢ا ُديَِزيَو

یسراف همجرت

 تراگدرورپ دزن )حلاص لامعا( راگدنام یاه یکین  و ،دیازفا یم ناشتیاده رب ادخ ،دنا هتفای تیاده هک نانآ و
.تسا رتوکین یهدزاب ظاحل زا و رتهب شاداپ تهج زا

یسیلگنا همجرت

And Allah doth advance in guidance those who seek guidance: and the things that endure, Good Deeds, 
are best in the sight of thy Lord, as rewards, and best in respect of (their) eventual return

۷۵ هیآ ،)۱۹( ميرم هروس ،میرک نآرق ***

َمْح�رلا ُهَل ْدُدَْميَْلف ِةَلَ|�ضلا يِف َناَك ْنَم ْلُق  ْنَم َنوُمَلْعَيَسَف َةَعا�سلا ا�ِمإَو َباَذَعْلا ا�ِمإ َنوُدَعُوي اَم اَْوأَر اَِذإٰ ى�تَحۚ  اًّدَم ُنٰ
ً.اْدنُج ُفَعَْضأَو اًناَكَم́ رَش َوُه

یسراف همجرت

ً امتح ]دوخ یراج تنس هیاپ رب[ نامحر )یادخ( ،)دشاب هتشاد نآ رب رارصا و( ،تسا یهارمگ رد سک ره :وگب
 نانآ هب ار هچنآ هک ینامز ات )دور شیپ یهارمگ رد ات،دهد یم یتلهم وا هب ،ینعی ( ،دیازفا یم ار وا یهارمگ
 هچ تسناد دنهاوخ یدوزب سپ ؛ار زیخاتسر عوقو ای ار ]ایند رد[ هجنکش و تبوقع ای ،دننیبب ،دنا هداد هدعو

!؟تسا رت ناوتان شهاپس و رتدب شهاگیاج یسک

یسیلگنا همجرت

Say: "If any men go astray, (Allah) Most Gracious extends (the rope) to them, until, when they see the 
warning of Allah (being fulfilled) - either in punishment or in (the approach of) the Hour,- they will at 

length realise who is worst in position, and (who) weakest in forces!

۴۵ ،۴۴ هیآ ،)۲۶( ءارعش هروس ،میرک نآرق  ****
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۴۵ ،۴۴ هیآ ،)۲۶( ءارعش هروس ،میرک نآرق  ****

)۴۴( َنُوِبلاَغْلا ُنَْحنَل ا�ِنإ َنْوَعْرِف ِة�زِعِب اوُلاَقَو ْمُه�يِصِعَو ْمُهَلَابِح اْوَقَْلأَف

)۴۵( َنوُكِْفأَي اَم ُفَقَْلتَ يِه اَذِإَفُ هاَصَعٰ ىَسوُمٰ ىَقَْلأَف

یسراف همجرت

)۴۴( ».ميزوريپً امتح ام هك نوعرف ّتزع هب« :دنتفگ و دنتخادنا ار ناشياهىتسدبوچ و اهنامسير سپ

 .دیعلب ،دندوب هتخاس ]یعقاو ریغ تروص  هب و[ گنرین اب نارگوداج ار هچنآ هاگان ،دنکفا ار شیاصع یسوم سپ
)۴۵(

یسیلگنا همجرت

So they threw their ropes and their rods, and said: "By the might of Pharaoh, it is we who will certainly 
win!" (44)

Then Moses threw his rod, when, behold, it straightway swallows up all the falsehoods which they fake! 
(45)

کلا ،لابرغ :ریبلَغ )۱(
تسدریز و روهقم و لیلذ :هرخُس )۲(
هرهچ ،هنوگ ،راسخر :دَخ )۳(
هیامورف و تسپ ،کاشاخ ،راخ :سَخ )۴(
|ط و نهآ یاه هدارب :هضارُق )۵(
دنامب یقاب شاهلاخن و دیایب نوریب نآ ۀمرن هک نداد ناکت و ¡خیر زیبوم ای لابرغ رد ار یزیچ ،ندرک لابرغ ار یزیچ ،¡خیب :ندیزیب )۶(
رجنخ و ریشمش ف|غ :ماین )۷(
ماف هایس ، گنر بش ، هایس ینعم هب زید و بش زا بکرم .دش هدیمان زیدبش هدوب هایس نآ گنر نوچ دنیوگ هک هدوب زیورپورسخ پسا مان ،بسا ینعم هب اجنیا رد :زیدبَش )۸(
تانق ،نیمز ریز رد ناور بآ یارجم :زیراک )۹(
کانلوه ،روآسرت ،دنناسرت :لِیاه )۱۰(
هدنروخ :لِکآ )۱۱(
هدش هدروخ :لُوکأَم )۱۲(
قّرفتم ،هتسسگ ،هدیرب :عِطقنُم )۱۳(
نادواج :د�لَخُم )۱۴(
رطخ عمج :راطَخا )۱۵(
نامسیر :لبَح )۱۶(
رامیب ،ضیرم ،تسردان :میقَس )۱۷(
هراوخریش کدوک و دازون :زوفدَپ )۱۸(
نان صرق ،نان هدرگ :فیغَر )۱۹(
دیسر نایاپ هب نخس :م|َکلا �َمت )۲۰(


