
 :امام صادق علیه السالم هرگاه قرآن را به دست می گرفت، قبل از گشودن و تالوت آن، چنین دعا می کرد     

لی لِسانِ نَبِیِّکَ، أَللهُمَّ اِنّی أَشْهَدُ أَنَّ هذا کِتابُکَ المُنَزَلُ مِنْ عِنْدِکَ عَلی رَسولِکَ محمّد بن عبداهلل، وَ کاَلمُکَ النَّاطِقُ عَ

بَکَ، اللهمَّ فَاجْعَلْ هادِیاً مِنْکَ اِلی خَلْقِکَ وَ حَبْالً مُتَّصاِلً فیما بَیْنَکَ وَ بَیْنَ عِبادِکَ. أَللهمَّ إِنّی نَشَرْتُ عَهْدَکَ وَ کِتا جَعَلْتَهُ

بَیانِ مَواعِظِکَ فیهِ وَاجْتَنَبَ مَعاصیکَ، نَظَری فیهِ عِبادَةً، وَ قِرائَتی فِیهِ فِکْراً، وَ فِکْری فیهِ اعْتِباراً، وَاجْعَلْنی مِمَّنِ اتَّعَظَ بِ

ی غِشاوَةً، وَ ال تَجْعَلْ قِرائَتی قِرائَةً ال تَدَبُّرَ فیها، بَلِ اجْعَلْنی مْعی، وَ ال تَجْعَلْ عَلی بَصَروَ ال تَطْبَعْ عِنْدَ قِرائَتی عَلی سَ 

 .ال تَجْعَلْ نَظَری فیهِ غَفْلَةً وَ ال قِرائَتی هَذَراً، إِنَّکَ أَنْتَ الرَّؤُوفُ الرَّحیمُ أتَدَبَّرُ آیاتِهِ وَ أَحْکامَهُ، آخِذاً بِشَرائِعِ دینِکَ، وَ
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 قرآن

 1آیه_یونس#
 :  1؛ آیه ی شریفه سوره ی مبارکه ی یونس

 - نِ الرَّحیممَالرَّحْبِسْمِ اهلل  – أَعُوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ -

 الر تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان  –ی برم به خدا از شیطان رانده شده پناه م فارسی=

 .آن آیات کتاب حکیم است -الر 

آلالهین رحمان  – ن ) کی آلاله اُنی درگاهین نان قوعوئب دی(لالها پناه آپاری رام شیطان رجیم نَآ ترکی =

 -(  رامو رحیم آدی نان ) باشلی

  حکیم کتابین آیه لری دی!« ( قرآن» اَلیف ، الم ، میم ، اُ ) الر 

 

 قرآن

 2آیه_یونس#
 : 2؛ آیه ی شریفه  سوره ی مبارکه ی یونس

بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ أَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَیْنَا إَِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَ 

 رَبِّهِمْ قَالَ الْکَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِینٌ

از عاقبت کفر، ]آیا برای مردم شگفت آور است که بر مردی از خودشان وحی فرستادیم که مردم را  فارسی=

که ایمان آورده اند مژده ده که آنان را نزد  ناسپاسی، گناه و تجاوز[ بیم ده، و به کسانی

پروردگارشان سابقه ای نیک ]و مقام، مرتبه ای بلند و پاداشی شایسته[ است. کافران ]لجوج و بی 

 !!منطق[ گفتند: همانا این مرد، جادوگری آشکار است

ائله میشیق « وحی » ن ه ئوزلرین نَئیی ئه لی دی کی بیز بیر کیشبئیئه؟! مردوم ئوچون تعجب ائله م ترکی =

ائله ) و گوناهین عاقبین نَن قورخید( و بشارت وئر اُ کس لره کی ایمان « أنذار » کی : مردومی 



الری نین مقام ( آلاله  سابقه و دوزلیک« ) قدم صدق » گئتیریب لر : دوزدندی کی اُالریچون بیر 

دی کی بو )کیشی( حتمی دَن بیر آیدین دی لر کی دوزدن وارالری دی! ) امّا ( کافر لر دِه یانین دا

 سحر و جادو ( ائلین دی !« ) ساحر» 

     

 قرآن

 3آیه_یونس#
 : 3سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

الْأَمْرَ مَا مِنْ  إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُدَبِّرُ

 شَفِیعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَکَّرُونَ 

قدرت( )پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر تخت  فارسی=

ای جز به اذن او وجود ندارد، این  نندهقرار گرفت و به تدبیر کار )جهان( پرداخت، هیچ شفاعت ک

 !شوید؟است خداوند پروردگار شما، پس او را پرستش کنید، آیا متذکر نمی

خلق ائله گئوی لری و یئری آلتی گون دَه کی دی « اهلل » دوزدندی کی سوزون رَبُّوز ) فقط اُ (  ترکی =

 عالمین حکومتین« ) أمر » تاپیب و  تخت فرمان روایی ( دَه قرار« ) عرش » دی، اُنّـآن سئورا 

 ( اداره ائلیئیر ؛ ) بیلون سوزا ( هئچ شفاعت ائلین یوخدی إلّـآ اُنّـآن سئورا کی اُ ) اهلل (مدیریت و 

اُندا اُنی عبادت ائلین ! بئه نیئه مُتذکر ، دی سوزون رَبُّوز ) اهلل (  سی ااُل ! اُ و اجازه ( « ) إذن »  ئین

 ذکر و یاد ائله میر سوز ( ؟!تبونی اُلموسوز ) 

( بیر گون 1: آلاله تبارک و تعالی بو کریم قرآنی دَه ایکی گون معرفی بویوروب دی :  سِتَّةِ أَیَّامٍ توضیح=

( بیر گون 2ایل چئکیر کی سوز اُنی سایا سوز (  ( 1000 ) وار دی کی سوزون ) یئر عوزینده مین

دا کی بویورب رل سوزون ایل لروز دان دی ! بونا گئوره بوای (  50/  000) مین  دَه بویورب اَلّی

گئوی  ؛ بونا گئوره آلالهین بیر گونی کی بوی گون دی سمعلوم دئیل هانآلتی گون دَه خلق ائلیب 

 دَه بیر دوران الر دی کی مین ایل لر چئکیب تا باشا گئله ) و اهلل اعلم (  ئگلری و یئری خلق ائله م

     

 قرآن

 4آیه_یونس#
 : 4سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا وَعْدَ اللَِّه حَقًّا إِنَُّه یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ لِیَجْزِیَ الَّذِینَ آمَنُوا 

 ذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا کَانُوا یَکْفُرُونَبِالْقِسْطِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَعَ

بازگشت همه شما به سوی او است خداوند وعده حقی فرموده، او خلق را آغاز کرد سپس آنرا باز  فارسی=

گرداند، تا کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به عدالت جزا دهد و برای می



زان است و عذاب دردناکی بخاطر آنکه کفر کسانی که کافر شدند نوشیدنی از مایع سو

 .ورزیدندمی

سی حقی دی! دوزدندی کی اُ « وعده » ( ساری دی هامُّوزون قعید مئگوز ، آلالهین  ها اُ ) اهلل ترکی =

اُ  حتمی دَن(  و ز یانیا قعیطره جئکائلیه جئک ) و اؤ« إعاده » ورا دا خلقتی باشدیب دی اُنّـآن سئ

و عدالتی ( نَن جزا ) و « ) قسط » گئتیریب لر و صالح لی عمل لر گئوریب لر کس لری کی ایمان 

 کی داغ سودان حمیم« ) شراب » ر مزد و پاداش ( وئره و اُ کس لری کی کافر اُلوب الر اُالریچون بی

دی ( بونا گئوره کی ااُلر همّشه وار الری آماده  دا الرآغیر لی عذاب ) بیر و ( یاندیران دی و 

 ری دی لر!کاف
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 5آیه_یونس#
 : 5سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

ا خَلَقَ اللَّهُ هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ مَ

 تِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَذَلِکَ إِلَّا بِالْحَقِّ یُفَصِّلُ الْآیَا

هائی مقدر کرد تا  او کسی است که خورشید را روشنائی و ماه را نور قرار داد، و برای آن منزلگاه فارسی=

عدد سالها و حساب )کارها( را بدانید، خداوند این را جز به حق نیافریده او آیات )خود را( برای 

 .دهدند شرح میمگروهی که اهل دانش

« منزل » ایشیق لیق ) و نور ( قوردی ، و اُنی بیر و آئیی  وئرن) اهلل ( هَمَن دی کی گونی ایشیق  اُ ترکی =

لره مُقدَّر ائله دی کی ایل لرین عَدَدین و حِسابی بیله سوز ، اهلل اُنی حقی دَن سوؤآی خلق ائله میب 

  ی لر بیان ائلیئر!دی! ) آلاله بوجور ( آیه لری اُ کس لریچون کی بیلیل لر ) و عالِم ( د

      

 قرآن

 6آیه_یونس#
 : 6سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 إِنَّ فِی اخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُونَ 

که خدا در آسمانها و زمین خلق فرموده برای  به حقیقت در رفت و آمد شب و روز و در هر چیزی فارسی=

 .ها )ی قدرت خدا( پدیدار استاهل خرد و تقوا عالمت و نشانه

ئین دا ) گئل و گئدی نین دَه ( و اُنی کی اهلل گئوی « اختالف» دوزدندی کی گئجه و گونیز ئین  ترکی =

لر ) و « آیه » وانی رعایت ائلیل لر همَّشه تقلردَه و یئردَه خلق ائلیب ، حتمی دَن اُ کس لریچون کی 

 آلالهین نشانه لری ( واردی.

      



 قرآن

 7آیه_یونس#
 : 7سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 لُونَ ا غَافِإِنَّ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِینَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَ

اند و هم کسانى که به لقاى ما امید ]و باور[ ندارند و به زندگانى دنیا خشنودند و بر آن دل نهاده فارسی=

 آنان که از آیات ما غافلند

حیاتی « دنیا » ) و ( دوزدندی اُ کس لر کی بیزیم مالقاتی میزآ اُمید ) و رجا ( یوخ الری دی و بو  ترکی =

آیه » ( راضی اُلوب الر و اُنا اطمینان ائلیب لر و اُ کس لر کی ااُلر دا بیزیم نا ) و دوالنی شیقی نا 

 لری میز دَن غافل دی الر !« 

      

 قرآن

 8آیه_یونس#
 : 8سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 أُولَئِکَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ 

 آوردند جایگاهشان آتش استت مى آنان به ]کیفر[ آنچه به دس فارسی=

) اُ گوناه ( اُت دی اُنا گئوره کی  یالری ) قعید مئک لری جهنَّم« مأوا » اُالر دی الر کی اُالرین  ترکی =

 لر( . ر دیلر ) و گعوریدی  ائلیر« کسب » ایش لری ( 

      

 قرآن

 9آیه_یونس#
 : 9سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 النَّعِیمِ  ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِی جَنَّاتِإِنَّ الَّ

اند پروردگارشان به پاس ایمانشان آنان را هدایت  کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده فارسی=

 ناز و[ نعمت که از زیر ]پاى[ آنان نهرها روان خواهد بود ]در خواهند آمد[کند به باغهاى ]پر مى 

لی عمل لر ) و ایش لر ( گعوریب لر ، اُالرین « صالح » دوزدندی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب لر و  ترکی =

) جَنَّات( ایمان الرینا گئوره ااُلری هدایت ائلیه جئک اُ بهشتی باغ الر رَبِّی لری ) و آلاله الری ( 

 لر ) و سوالر ( جاری دی!« نهر » ( نعمت لی دی لر ) و ( اُالرین آت الرین نان وکی ) دولی 

البته اهلل  جنّات : اُالر بهشتین جنّت لری و باغ الری دی کی آلالهین نعمت لرین نَن دولی دی الر! توضیح = 

بیزه دَه روزی و قسمت  إالها ) یا اهلل ( بار  بو آیه دا بویورب دی بو جنّات کیم لره قسمت اُالجاق ؛

 ز جوار رحمت ئو الیق اُالق !اؤتوفیق کرامت بویور بیز لر دَه اُ جنّات الروآ و و و ربی الهی  ائله )

 ! یا ربَّ العالمین الهی آمین (

      

 : 10سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه  قرآن



 انَکَ اللَّهُمَّ وَتَحِیَّتُهُمْ فِیهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ دَعْوَاهُمْ فِیهَا سُبْحَ 10آیه_یونس#

]آغازِ[ نیایششان در آنجا ]این است که[: خدایا! از هر عیب و نقصی منزّهی، و درود خدا در آنجا  فارسی=

نیایششان این است که همه ستایش ها ویژه به آنان عطا کردن سالمتی کامل است، و پایان بخشِ 

 .خدا مالک و مربی جهانیان است

اک سان ( و بار الها سئن سُبحان و پ« )  سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ» اُالرین دُعا الری اُردا ) جنّات دا بودی : (  ترکی =

حمد « )  لْحَمْدُ لِلَّهِا» : دی و دعا الرین آخری دا ) بودی ( کی « سالم » اُالرین تحیَّت لری اُردا 

 اولسون آلالها ( کی عالم لرین رَبُّی دی!

      

 قرآن

 11آیه_یونس#
 : 11سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

یَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِی ا وَلَوْ یُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَیْرِ لَقُضِیَ إِلَیْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِینَ لَ

 طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ

و اگر خدا برای مردم در عذاب و مجازات همان گونه که آنان در طلب خیر و خوشی شتاب دارند،  فارسی=

شتاب می ورزید، قطعاً مدت عمرشان ]با نزول عذاب و مجازات[ پایان می یافت؛ پس کسانی که 

شدن اعمالشان[ را امید ندارند، وا می گذاریم تا در طغیانشان سرگردان دیدارِ ]قیامتِ[ ما ]و محاسبه 

 .بمانند

ایش( دَه عجله ائلیل « ) خیر» دَه اُجور کی ااُلر « شَرِّی » عجله ائله سئی دی مردومآ « اهلل » و اَیئم  ترکی =

نان قوتو الر دی(  لری یئتیشئر دی ) عُمری لری آلالهین مجازاتی« أجل » لر ، حتمی دَن اُالریچون 

و اُمید ( یوخ الری دی « ) رجا » اُندا اُ کس لری کی بیزیم مالقاتی میزا ) قیامت گونی نا ( 

 الرین دا حیران ) و سرگردان ( قاال الر.« طغیان» ریخ تا ئوز بوشال

      

 قرآن

 12آیه_یونس#
 : 12سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

لَى ضُرٍّ انَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا کَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ کَأَنْ لَمْ یَدْعُنَا إِوَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَ

 مَسَّهُ کَذَلِکَ زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ

ا )در همه حال( در حالی که به پهلو خوابیده، یا و هنگامی که به انسان زیان )و ناراحتی( برسد ما ر فارسی=

رود که خواند، اما هنگامی که ناراحتی او را بر طرف ساختیم چنان مینشسته، یا ایستاده است می

گوئی هرگز ما را برای حل مشکلی که به او رسیده نخوانده، اینگونه برای اسرافکاران اعمالشان 

 .زینت داده شده است



و ناراحات چیلیق ( یئتیش سئه بیزی چاغیرار ) دُعا ائلئر( « ) ضَرَر » بیر « انسانی » خ کی و اُ وَ ترکی =

اُنین « اهلل » سته ) هر حال دا بیزی چاغیرار کی وطیقی حال دا یا دا اَیاق اُوعیری اُستین دَه یا اُبُو

گئدَر و مُشکلین رفع ائله دیق ! (  کَشف ائله دیق )« ضُرِّی » ضُرِّین رفع ائلیه ( اُندا کی بیز اُنّـآن اُ 

بوجور  -اُ مُشکلین دَه کی اُنا یئتیش میش دی!  - کَأنَّ ) اُ جور کی هئچ وقت ( بیزی چاغیر میر دی

 اُلونور!   « ت زینَ»  ایش لری کی گعوریر دیلر ائلین لرَه اُ« اسراف » 

      

 قرآن

 13آیه_یونس#
 : 13سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

مِنُوا کَذَلِکَ نَجْزِی وَلَقَدْ أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَمَا کَانُوا لِیُؤْ

 الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ

که پیامبرانشان با ما امتهای پیش از شما را، به هنگامی که ظلم کردند، هالک کردیم، در حالی  فارسی=

 .دهیمدالیل روشن به سراغ آنها آمدند ولی آنها ایمان نیاوردند، اینگونه گروه مجرمان را جزا می

ائله دی لر ، هالک ائله دیق! و « ظُلم » و قطعی دَن بیز سوزدان قاباخکی قوم الری اُوَخ کی  ترکی =

و ااُلر بوندا  نان گئلدی لر ، ( ن بیان الریواضح لی و آیدی« ) بیِّنات » الری « رسول » اُالریچون 

  ائلین لری مُجازات ائله ریق.« جُرم » دئیل دی لر کی ایمان گئتیره لر ، بیز دَه بوجوری سینا 

      

 قرآن

 14آیه_یونس#
 : 14سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاکُمْ خَلَائِفَ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ

سپس شما را بعد از آنان در زمین جانشین قرار دادیم تا ]بر پایه سنّت آزمایش[ بنگریم، چگونه  فارسی=

 عمل می کنید؟

فه لر قوردیق ، بونا گئوره ( خلیلرینه جانشین و  اُنّـآن سئورا سوزی یئر عوزینده اُالر دان سئورا ) یئر ترکی =

 سوز نئه جور عمل ائلیر سوز!راق کی گؤ

      

 قرآن

 15آیه_یونس#
 : 15سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

دِّلْهُ قُلْ مَا یَکُونُ لِی وَإِذَا تُتْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتُنَا بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذَا أَوْ بَ

 یمٍلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَى إِلَیَّ إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذَابَ یَوْمٍ عَظِأَنْ أُبَدِّ

شود کسانی که امید لقای ما )و رستاخیز( را ندارند و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می فارسی=

و آیات نکوهش بتها را بردار!( بگو من حق )اور، و یا آنرا تبدیل کن گویند قرآنی غیر از این بیمی



کنم، من اگر شود پیروی میندارم که آنرا از پیش خود تغییر دهم، فقط از چیزی که بر من وحی می

 .ترسممعصیت پروردگارم را کنم از مجازات روز بزرگ )قیامت( می

تالوت اُلونور ، اُ کس لر کی بیزیم مالقاتی میزا ) و قیامت  و اُوَخ کی اُالریچون بیزیم آیاتی میز ترکی =

بیر آیری قرآن بونّـآن سوؤآیی گئتیر یا اُنی چوئیر لر ه الدیئ، گونی نا اُمید و ( رجاء یوخالری دی 

آی رسولی میز ( دِه : مئنه ) اجازه و حق ( دئیل کی اُنی ئوز یانیم نان عوض ، ) بَدل و عوض ائله 

رخیرام اُ عظمت لی اُنی کی منئه وَحی اُلور تبعیت ائلیئیرَم ، دوزدندی کی من قُمن فقط ائلیه ام ، 

 گئونین ) قیامتین ( عذابین نان ، اَیئم رَبِّی مین معصیتین ) و نافرمان لیق ئین ( ائلیه ام !

      

 قرآن

 16آیه_یونس#
 : 16سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 هُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَیْکُمْ وَلَا أَدْرَاکُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِیکُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّ

کردم و او هم شما را به آن آگاه خواست هرگز بر شما تالوت این قرآن نمیبگو اگر خدا نمی فارسی=

یستم )که دعوی رسالت نداشتم( آیا عقل و ساخت، زیرا من عمری پیش از این میان شما زنمی

 بندید؟فکرتان را کار نمی

زدیم! ئ) آی رسولی میز ( دِه : اَیئم اهلل ایسته سئی دی اُ نی ) قرآنی ( سوزا تالوت ) و قرائت ( ائله م ترکی =

ـآن قاباخ دان آگاه ائله مئز دی ! اُندا ) بیلون ( قطعی دَن من اُنّ) قرآن آ ( سوزی دا اُنا ) اهلل ( و 

امّـآ ایندی منه وحی اُلوب دی(  م) اُندا ادعای رسولی ائله میر دیمر ائله میشئم وز دا عُئسوزون ایچ

 زو ایشلد میر سوز؟! (ئ وبئه نیئه تعقل ائله میرسوز؟! ) فکر، 

      

 قرآن

 17آیه_یونس#
 : 17سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 افْتَرَى عَلَى اللَّهِ کَذِبًا أَوْ کَذَّبَ بِآیَاتِهِ إِنَّهُ لَا یُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ 

پس کیست ستمکارتر از آن که به خدا نسبت دروغ دهد یا آیات او را تکذیب کند؟ و البته بدکاران  فارسی=

 .هرگز به فالح و رستگاری نخواهند رسید

» الم لی کی آلالها یاالن باغلیا؟!  یا اُنین آیه لرین دانآ؟! دوزدندی کی اُ اُندا کیم دی اُ کس دَن ظ ترکی =

 و نجات ( تاپ میا جاق الر .« ) فالح » ائلین لر « جُرم 

      

 قرآن

 18آیه_یونس#
 : 18سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 



عُهُمْ وَیَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا یَضُرُّهُمْ وَلَا یَنْفَ

 یَعْلَمُ فِی السَّمَاوَاتِ وَلَا فِی الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِکُونَ

رسانند، و رر و نفعی نمیکنند که آن بتان به آنها هیچ ضهایی را به جای خدا پرستش میو بت فارسی=

خواهید خدا را یاد آور سازید به چیزی گویند که این بتان شفیع ما نزد خدا هستند بگو: شما میمی

دهند منزه و برتر که خدا در همه آسمانها و زمین علم به آن ندارد؟ خدا از آنچه شریک او قرار می

 .است

نفعی یوخ هئچ ضرر و نئه دَه هئچ ادت ائلیل لر کی اُالریچون آلالهدان سوؤآیی عب ) اُ مُشرک لر (  و ترکی =

شفاعت ائلین ( لری میز آلاله یانین دا دی الر ! ) « ) شفیع » بیزیم ئیل لر بوالر ه االری دی! و دِ

آی رسولی میز اُالرا ( دِه: بئیه سوز آلالها اُنّـآن خبر وئرور سوز کی گئوی لر دَه و نئه دَه یئر 

» ! ( اُ ) اهلل (  رئیه ادَفل دی و ( بیل میر؟! ) خیر بوجوردی ) و اهلل اُنّـآن بی خبر و غائوزینده وار

 کی اُنا شریک قائل اُلور سوزجا مرتبه و مقام ( دی اُنّـآن واُ« ) تعالی » منزه و پاک ( و « ) سبحان 

 ! ) و دئیر سوز( 

      

 قرآن

 19آیه_یونس#
 : 19شریفه سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی 

 ا فِیهِ یَخْتَلِفُونَوَمَا کَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ فِیمَ

و )در آغاز( همه مردم امت واحدی بودند سپس اختالف کردند، و اگر فرمانی از طرف پروردگار  فارسی=

 .کردرباره عدم مجازات سریع آنان( نبود، در آنچه اختالف داشتند میان آنها داوری میتو )د

ون رَبُّون نان بو نو مردم بیر واحد اُمَّت دَن سوؤآی دئیل دی لر ، اُندا اختالف ائله دی لر و اَیئم سئ ترکی =

می دَن ااُلرین حت ره () کی تئز مُجازات ائله میله و مُهلت وئ و سنّت ( اُلماسئی دی« ) کلمه » 

 ر دی لر قضاوت ائلر دی!آراسیندا اُندا کی اختالف ائلی

      

 قرآن

 20آیه_یونس#
 : 20سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 مْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَوَیَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُ

و گویند: چرا بر او آیت و معجزی از جانب خدایش نیامد )که قهرا مردم مطیع شوند(؟ پاسخ ده که  فارسی=

دانای غیب خداست و بس، اینک شما منتظر )عذاب خدا( باشید من هم با شما منتظر )نصرت او( 

 .باشممی



« غیب » یه ) و معجزه ( رَبِّی نَن نازل اُلمور؟! اُندا دِه : دوزدندی کی ئیل لر : بئنیه؟! اُنا بیر آه او دِ ترکی =

نان علمی ( فقط آلالهین دی ) و فقط آلاله بیلیر( اُندا سوز ُمنتظر اُلون دوزدندی کی من دَه سوزئین ) 

 مُنتظرم!

      

 قرآن

 21آیه_یونس#
 : 21سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

سُلَنَا ا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَکْرٌ فِی آیَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَکْرًا إِنَّ رُوَإِذَا أَذَقْنَ

 یَکْتُبُونَ مَا تَمْکُرُونَ 

کنند چشانیم آنها در آیات ما مکر میهنگامی که به مردم رحمتی پس از زیانی که به آنها رسیده می فارسی=

زنند( بگو خداوند از شما سریعتر چاره )و دست به توجیهات ناروا برای آن نعمت و رحمت می

 .نویسندکشید( میو نقشه می)کنید کند، و رسوالن ما آنچه مکر میجوئی می

 « )ضَرّاء» ریق ( اُنّـآن سئورا کی یئتیری ریق ) چئشدی ری « رحمت » و اُ زامان کی بیز مردومآ  ترکی =

و نا « ) مَکر » اُوَخ اُالریچون بیزیم آیه لری میزدَه  ،ضَرر و زحمت و بال یا ( ااُلری توتمیش دی

هامی دان تئز مَکر چئکن دی ، دوزدندی کی « اهلل » ( دِه : اُالرا  حق دَن توجیه و نا شکری ائلیل لر

و حیله و نقشه ( چئکیل لر )  الری میز ) اُ مُوکّل مالئکه لری میز ( اُنی کی مَکر )« رسول» بیزیم 

 ، یازیل الر !اُالرین کتاب و پرونده لرینده ( 

      

 قرآن

 22آیه_یونس#
 :  22سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه

بَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا هُوَ الَّذِی یُسَیِّرُکُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا کُنْتُمْ فِی الْفُلْکِ وَجَرَیْنَ بِهِمْ بِرِیحٍ طَیِّ

دِّینَ لَئِنْ رِیحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِیطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ ال

 أَنْجَیَْتنَا مِنْ هَذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ 

گیرید و بادهای دهد تا اینکه در کشتی قرار میرا در خشکی و دریا سیر میاو کسی است که شما  فارسی=

وزد شوند ناگهان طوفان شدیدی میدهند و خوشحال میموافق آنها را )به سوی مقصد( حرکت می

برند هالک خواهند شد در این موقع خدا را از آید و گمان میو امواج از هر سو به سراغ آنها می

 .خوانند که اگر ما را نجات دهی حتما از سپاسگزاران خواهیم بوده میروی اخالص عقید

وئریر ) و حرکت وئریر و آپاریر ( قورو لوق دا و سوالر دا « یرسِ» و اُ ) اهلل ( هَمَن دی کی سوزی  ترکی =

و طیِّب بیر موافق )  و اُنّـآن ) اُ کشتی نَن سو ئوزینده (ئی دَه سوز « فُلک » ، حتّی اُوَخ کی سوز 

یل ائ لر ) و سئوئین لیه نو اُنّـآن فَرح ل ،جریان تاپیر سوز ) و حرکت ائلیر سوز ( ریح و ( یئلی نَن



 هر یئردَن الر () « موج » ریح ) شدت لی طوفان ( گئلیر! و « عاصف » ( ؛ اُالریچون بیر اُندا لر 

حتمی دَن دی کی اُنّـآن هالک ااُلجاق  ااُلرا ساری گئلیر ( و اُالر گمان ائلیل لر کی واُالری توتور )

ون ئبونان نجات وئرسچاغیریل الر ) آی آهلل ( : اَیئم بیزی  –نَن  یبیر اخالصی دین –الر ! آلالهی 

 ائلین لر دَن اُالجئیق! «شُکر» حتمی دَن بیز 

      

 قرآن

 23آیه_یونس#
 : 23سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

الْحَیَاةِ مْ إِذَا هُمْ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْیُکُمْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ َمتَاعَ فَلَمَّا أَنْجَاهُ

 الدُّنْیَا ثُمَّ إِلَیْنَا مَرْجِعُکُمْ فَنُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

کنند ای مردم ستمهای خشید، )دوباره( در زمین، بدون حق، ستم میاما هنگامی که آنها را رهائی ب فارسی=

ای از زندگی دنیا )می برید( سپس بازگشت شما بسوی ماست و  شما به زیان خود شماست، بهره

 .دهدکردید خبر می)خدا( شما را به آنچه عمل می

« بغی » الر یئردَه نا حقی دَن اُ زامان اُامّـآ اُوَخ کی ااُلری ) دریا دا بوغولماق دان ( نجات وئردیق  ترکی =

ائلیل لر ) و طغیانی گئنه باشلیئل الر ( ؛ آی مردوم دوزدندی اُنی کی سوز بغی  )و ظُلم ( ائلیر سوز 

بیر دنیا متاعی ) و بهره سی ( دی ، اُنّـآن (  ااُلر فقط،  ئوز نفسی ئوزا قعیدیر ) ئوز ضرری ئوزا دی

قعید مئگوز!  اُندا سوزآ خبر وئره جئیک اُالری کی سوز گعوریر  سئورا بیزه ساری دی سوزون

 دوز!

      

 قرآن

 24آیه_یونس#
 : 24سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى  إِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَاةِ الدُّْنیَا کَمَاٍء َأنَْزلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ َنبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا یَأْکُلُ

ا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّیَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَیْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَیْلً

 لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَحَصِیدًا کَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ 

ایم که بر اثر آن گیاهان گوناگون که مردم و  زندگی دنیا همانند آبی است که از آسمان نازل کرده فارسی=

روید، تا زمانی که روی زمین زیبائی خود را )از آن( گرفته و خورند، میچهار پایان از آن می

نند از آن بهره مند گردند )ناگهان( فرمان ما تواشوند که میگردد و اهل آن مطمئن میتزیین می

سازیم( ای را بر آن مسلط می رسد )سرما یا صاعقهشب هنگام یا در روز برای نابودی آن( فرا می

کنیم که )گوئی( هرگز نبوده است اینچنین آیات خود را برای گروهی که و آنچنان آنرا درو می

 .دهیمکنند شرح میتفکر می



لی بونی تکین دی کی بیز گئوی دَن سوئی ) یاغیشی گئوندری دی کی بو دنیا حیاتی نین مَثَدوزدن ترکی =

» دولور ( کی اُنّـآن مردوم و اُتی نان آن یئرین نباتی چیخیر ) و ریق و ( نازل ائلیریق اُندا اُنی ن

چئک لیگین ( توتور ئین ) و گئوی « زُخرُف » یئر ئعیل لر ، حتّی اُ زامان کی ی(  الر حیوان« ) انعام 

» مان ائلیل لر قطعی دَن ااُلر قادیر دی لر اُنّـآن بهره آپارا الر، بیزم و زینت تاپیر و اُنین اهلی گُ

اُندا اُنی دَریریق اُجور کی ) کأنَّه ( دونئم اصالً ، اُنا یئتیشیر  -گئجه دَه یا گئونیز دَه  - ئی میز« أمر

  ی شرح وئری ریق اُ قومی چون کی تفکُّر ائلیل لر!لر« آیه » وخئیدی! بوجوریسینا بیز ی

      

 قرآن

 25آیه_یونس#
 : 25سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

 .کندخواهد به راه مستقیم هدایت میه را میخواند و هر کو خدا به سر منزل سعادت و سالمت می فارسی=

»  سالمت عئوئی نئه ( دعوت ائلیئیر و هر کس ایسته سئه ) اُنی دا ( « ) دار السَّالم « » اهلل » و  ترکی =

 .هدایت ائلیئیردوز یولی کی انسانی آلالها و اُنین بهشتی نئه یئتیشیر ( « ) صراط مستقیم 

       

 قرآن

 26آیه_یونس#
 : 26ره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه سو

 مْ فِیهَا خَالِدُونَلِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِیَادَةٌ وَلَا یَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُ

چهره آنان را سیاهی و  برای کسانی که نیکی کردند، ]بهترین[ پاداش و افزون ]بر آن[ است؛ و فارسی=

 .خواری نمی پوشاند؛ آنان اهل بهشت اند ]و[ در آن جاودانه اند

گعوردی لر ، اُنّـآن یاخچی و چوخ لی ) پاداشی و مُزدی (ایش ) و صالح  اُ کس لریچون کی یاخچی ترکی =

جنَّت اهلی دی لر قره لیق و ذِلّـت توتماز! ااُلر  دی، و اُالرین عوز لریالری  آلاله یانین دا ( وار

 کی اُردا همَّشه لیق قاالجاق الر!

      

 قرآن

 27آیه_یونس#
 : 27سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

یَتْ کَأَنَّمَا أُغْشِوَالَّذِینَ کَسَبُوا السَّیِّئَاتِ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ 

 وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّیْلِ مُظْلِمًا أُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

و کسانی که مرتکب بدی ها شدند، کیفر هر بدی مانند همان بدی است و خواری آنان را فرامی  فارسی=

واهد بود؛ گویی چهره گیرد، برای آنان از ]خشم و عذاب[ خدا هیچ حافظ و نگه دارنده ای نخ

 .هایشان با پاره هایی از شب تاریک پوشیده شده؛ آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند



 اُنی تکین ) و اُ جاندا دی جزا سی اُ سیئه نین پیس ایش لر ( گعور دی لر« ) سیَّئه » و اُ کس لر کی  ترکی =

الریچون آلاله ) عذابی ( دان هئچ کس اوزاغ اُالرا یئتیشه جاق ( و ااُلری ذِلّـت توتا جاق و اُ و

ساخلیان یوخ الری دی، ااُلرین عوزلرین ) کأنَّه ( بونی تکین کی بیر قطعه گئجه نین قئرآنلوقی 

  لر کی همَّشه لیق اُردا قاالجاق الر.، ااُلر ) جهنَّم ( اُت اهلی دی چئکی لیب دی 

      

 قرآن

 28آیه_یونس#
 : 28؛ آیه ی شریفه سوره ی مبارکه ی یونس 

مْ وَقَالَ شُرَکَاؤُهُمْ مَا وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِینَ أَشْرَکُوا مَکَانَکُمْ أَنْتُمْ وَُشرَکَاؤُکُمْ فَزَیَّلْنَا بَیْنَهُ

 کُنْتُمْ إِیَّانَا تَعْبُدُونَ

جمع می کنیم، آن گاه به مشرکان می گوییم: شما  و ]یاد کن[ روزی را که همه آنان را ]در قیامت[ فارسی=

و معبودانتان در جایگاه خود بایستید؛ پس میان آنان و معبودشان جدایی می اندازیم، و معبودانشان 

به آنان خطاب می کنند: شما در دنیا ما را نمی پرستیدید ]بلکه شیطان و هوای نفس خود را می 

 پرستیدید.[

کی ) آلالها (  اُ کس لرهونی کی اُالری محشور ) و جمع ( ائلیه جیق، اُنّـآن سئورا و اُ ) قیامت( گ ترکی =

شریک توتوب الر دیئه جئیق : سوز و شریک لروز یئروز دا دایا نون ، ُاندا اُالرین آراسیندا آیری 

ائله شریک لری ) معبود الری ااُلرا ( دیئه جئک لر : سوز بیزی عبادت  ن، و اُالریلیق ساال جیئق 

 میر دوز ) بلکه شیطانی و ئوز هوای نفسی سوزی آلالهدان سوؤآی عبادت ائلیئیر دوز. ( 

      

 قرآن

 29آیه_یونس#
 : 29سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 فَکَفَى بِاللَّهِ شَهِیدًا بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ إِنْ کُنَّا عَنْ عِبَادَتِکُمْ لَغَافِلِینَ

 .ادت و حکم خدا میان ما و شما کفایت کند که ما از پرستش شما غافل بودیمپس شه فارسی=

 یاُندا آلالهین شهادتی بیزیم و سوزون آروزدا کافی دی کی بیز سوزون عبادت ئوزدان ) کی بیز ترکی =

 آلاله دان سوؤآی عبادت ائلیلر دوز ( حتمی دَن غافلی دیق.

      

 قرآن

 30آیه_یونس#
 : 30ی یونس ؛ آیه ی شریفه سوره ی مبارکه 

 رُونَ هُنَالِکَ تَبْلُو کُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلََفتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَفْتَ



، آزماید و همگی به سوی اهللانجام داده است می در آن هنگام )و در آنجا( هر کس عملی را که قبالً فارسی=

گردند، و آنها را که به دروغ شریک خدا قرار داده بودند گم موال و سرپرست حقیقتی خود باز می

 .شوندو نابود می

کی قاباخ دان یولّیب دی گئوره جئک و آلالها ساری کی اُالرین ) و اُ عمل لری ( اُردا هر کس اُنی  ترکی =

یاالن نان ) آلالها شریک ( دئیر دی لر قعیطره جک لر و اُالری کی الری دی « موال» حقی دَن 

 ایته جئک لر.اُالردان 

      

 قرآن

 31آیه_یونس#
 : 31سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

وَیُخْرِجُ  مَیِّتِقُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ یَمْلِکُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْ

 الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَمَنْ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

دهد و یا چه کسی مالک )و خالق( گوش و چشم بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می فارسی=

سازد و چه کسی امور )جهان( را میهاست و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج 

کنید )و از خدا گویند: خدا، بگو پس چرا تقوا پیشه نمیکند؟ به زودی )در پاسخ( میتدبیر می

 !ترسید(؟نمی

روزی وئریر؟! یا کیم دی کی  ندَ ) آی رسولی میز ااُلرا ( دِه : کیم دی کی سوزی گئوی دَن و یئر ترکی =

دی ؟! و کیم دی کی دیرینی ، عولی دَن چیخاردیر؟ و عولی نی دَه کی ئین مالقوالغ و گوز ) لر ( 

دی « ) اهلل » تدبیر ائلیر؟ اُندا تئز دیئل لر: ) عالمی ( ی « أمر» دیری دَن چیخاردیر؟ و کیم دی کی 

کی بو ایش لری گعوریر! ( اُندا دِه : بئه نیئه تقوا ائله میر سوز؟! ) آلالهین عذابین نان قورخ میر 

  ز و یعلیک دئیر سوز؟! ( سو

      

 قرآن

 32آیه_یونس#
 : 32سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 فَذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

ز گمراهی وجود دارد؟ پس چرا )از اینچنین است خداوند پروردگار حق شما، با اینحال بعد از حق ج فارسی=

 !گردانید؟پرستش او( روی می

»  ؟ إلّـآ دَن سئورا« حقی» حقی دَن سوزون رَبُّوز دی! اُندا نئه وار « اهلل » کی  دی اُندا بوجور ترکی =

 ، اُندا نیئه عوز چوئیریر سوز؟!دَن سوؤآی « ضاللت 

      



 قرآن

 33آیه_یونس#
 : 33آیه ی شریفه سوره ی مبارکه ی یونس ؛ 

 کَذَلِکَ حَقَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ عَلَى الَّذِینَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ

چنین فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلم شده که آنها )پس از اینهمه طغیان و گناه( ایمان  این فارسی=

 .نخواهند آورد

» ) و حکمی ( مُحقَّق ) و مُسلَّم ( اُلوب اُ کس لریچون کی سی « کلمه » بوجوری سینا سئنون رَبُّون  ترکی =

جاق  ایمان گئتیر میا ائلیب لر ، دوزدندی کی اُالر ) بو بئله گوناه و طغیان الرینا گئوره دا (« فسق 

 الر !

 .مُحقَّق اُلور » حتمی دَکلمه : یعنی آلالهین : سئوزی ، وعده سی و عملی دی کی  توضیح =

 و آلالهین امرین نان چیخماق دی! گوناه ائله مئکسق : یعنی فِ

      

 قرآن

 34آیه_یونس#
 : 34سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 تُؤْفَکُونَ  قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکَائِکُمْ مَنْ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ قُلِ اللَّهُ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ فَأَنَّى

گرداند؟ بگو تنها خدا آفرینش بگو آیا هیچیک از معبودهای شما آفرینش را ایجاد و سپس باز می فارسی=

 شوید؟گرداند، با اینحال چرا از حق رویگردان میرا ایجاد کرده سپس باز می

) آی خبر وئرنی میز ااُلرا ( دِه : بئیه؟ سوزون شریک لروزدان ) کی آلالها شریک توتوب سوز(  ترکی =

 ن؟! ) ااُلرین جواب الری ائلیه اُنّـآن سئورا اُنی قعیطرهابداع ) و ایجاد ( « خلقتی » ی وار کی بیر

دی کی فقط ( خلقتی ایجاد ائلیئیر اُّنـآن سئورا اُنی ) قیامت گونیه ( « ) اهلل » ئوزن وئر و ( دِه : 

 بئنیه عوز چئوئیریر سوز؟!( حقی دَن ) گئنه ده : ریر ! اُندا قعیطَ

      

 قرآن

 35آیه_یونس#
 : 35سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 أَنْ یُتَّبَعَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکَائِکُمْ مَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ

 مْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ أَمَّنْ لَا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدَى فَمَا لَکُ

بگو: آیا از معبودان شما کسی هست که به سوی حق هدایت کند؟ بگو: فقط خداست که به سوی  فارسی=

حق هدایت می کند؛ پس آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند، برای پیروی شدن شایسته تر 

چگونه ]بدون بصیرت  است یا کسی که هدایت نمی یابد مگر آنکه هدایتش کنند؟ شما را چه شده؟

 و دانش[ داوری می کنید؟



واردی  یائل سوز ( بیر) آی رسول اُ مُشرک لره ( دِه : بئیه؟ سوزون شریک لروزدان ) کی آلالها ق ترکی =

ساری هدایت ائلیه؟ دِه : ) فقط ( اهلل دی کی حقَّه هدایت ائلییر! بئه اُندا اُ کس کی حق « قَحَ » کی 

و شایسته ( دی کی اُنّـآن تبعیت ) و اطاعت ( ااُل یا اُ کس کی هدایت ائله میر  هدایت ائلییر أحقّی )

هدایت ائلیه له! اُندا سوزا نئه اُلوب نئجور ) بی بصیرت و بی علمی دَن ( إلّـآ کی ) اُنی آیری سی( 

 قضاوت ائلیر سوز؟!

      

 قرآن

 36آیه_یونس#
 : 36سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 ونَا یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُوَمَ

کنند )در حالی که( گمان هرگز انسان اساس( پیروی نمی و بیشتر آنها جز از گمان )و پندارهای بی فارسی=

 .دهند آگاه استرساند( خداوند به آنچه انجام میحق نمی سازد )و بهرا از حق بینیاز نمی

دَن بیر « حقی» ئی دَن سوؤآی تبعیت ائله میل لر، دوزدندی کی ظَن «ظَن» و اُالرین چوخ الری  ترکی =

 شئی جاندا غنی ائله مز ) حقه یئتیر مئز ( ، دوزدندی کی اهلل اُ ایش لری کی گعوریر سوز بیلیر ) و

 ی (.عالم د چوخ

      

 قرآن

 37آیه_یونس#
 : 37سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

ابِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَمَا کَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَکِنْ تَصْدِیقَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیلَ الْکِتَ

 مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ

ا نسزد که دروغی ساختگی از سوی غیر خدا باشد، بلکه ]با آیات محکم و استوارش[ و این قرآن ر فارسی=

تصدیق کننده کتاب های پیش از خود و شرح و توضیحی بر هر کتاب ]آسمانی[ است، در آن هیچ 

 .تردیدی نیست که از سوی پروردگار جهانیان است

(  بیر یاالن نان دئیل میش اُال ! والکن ) بلکه و بو قرآن شایسته دئیل کی آلالهدان سوؤآی دان ) و  ترکی =

بو کتاب ) قرآن ( تفصیل ) و شرح ن قاباخکی ) الهی کتاب الری تأیید و ( تصدیق ائلیر و ( ئوزین نَ

 طرفی نَن دی کی اُندا هئچ شک و شُبَّه یوخیدی .« رَب العالمین » و بیان ( ائلیئیر 

      

 قرآن

 38آیه_یونس#
 : 38ی یونس ؛ آیه ی شریفه سوره ی مبارکه 

 دِقِینَأَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صَا



اى مانند آن بیاورید و  گویید سوره گویند آن را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مى یا مى فارسی=

 توانید فرا خوانید ر که را جز خدا مىه

باغ لیب و ( دئیب دی! ) ای رسولی میز اُالرا ( دِه : اُندا سوز  ایا دا دئیل لر اُنی یاالن نان ) نبی آلاله ترکی =

آلاله دان  –اُنی تکین ) ئوز یانوز دان ( گئتیرون و هر کیمی دَه کی ائلیه بیلر سوز « سوره » بیر 

 اَیئم سوز دوز دیئن لر دَن سوز! چاغیرون –سوؤآی 

      

 قرآن

 39آیه_یونس#
 : 39سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

نْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ بَلْ کَذَّبُوا بِمَا لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا یَأْتِهِمْ تَأْوِیلُهُ کَذَلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَا

 الِمِینَالظَّ

بلکه چیزى را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تاویل آن برایشان نیامده است  فارسی=

پیامبرانشان را[ تکذیب کردند پس بنگر که فرجام ]کسانى ]هم[ که پیش از آنان بودند همین گونه 

 ستمگران چگونه بوده است

الری دی ) و بیل میر دی لر ( دان دی الر ) یاالن بیل دی لر ( و بلکه اُنی کی اُنا احاطه علمی یوخ  ترکی =

و تفسیری و حقیقتی ( گئل میب دی! بوجوری سینا اُ کس لر کی « ) تأویلی » حَلَه اُالریچون اُنین 

اُالردان قاباخ دان واری دی الر تکذیب ائلیر دی لر ) و دآنیر دی الر ( اُندا باخ گئور نئه جورئی 

 لرین عاقبت لری! ) و نئجه هالک و مُجازات اُلدی الر (.دی اُ ظالم 

      

 قرآن

 40آیه_یونس#
 : 40سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 وَمِنْهُمْ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا یُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّکَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِینَ 

آورد و آورد و از آنان کسى است که بدان ایمان نمى مى  و از آنان کسى است که بدان ایمان فارسی=

 پروردگار تو به ]حال[ فسادگران داناتر است

و لر ( ی واردی کی اُنا ) اُ قرآنا ( ایمان گئتیریر و ااُلردان بیر کس )و بیر عده و اُالردان بیر کس ) ترکی =

سئنون رَبُّون ) و آلالهون ( اُالرا کی فساد  و ( لر)  رلر ( ی دَه وار دی اُنا ایمان گئتیر می بیر عده

 ائلیل لر آییخ ) و بیلن دَه ( دی.  

      

 قرآن

 41آیه_یونس#
 : 41سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 ا تَعْمَلُونَوَإِنْ کَذَّبُوکَ فَقُلْ لِی عَمَلِی وَلَکُمْ عَمَلُکُمْ أَنْتُمْ بَرِیئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِیءٌ مِمَّ



و اگر تو را تکذیب کردند بگو عمل من به من اختصاص دارد و عمل شما به شما اختصاص دارد  فارسی=

 دهید غیر مسؤولم دهم غیر مسؤولید و من از آنچه شما انجام نمى شما از آنچه من انجام مى

اُندا دِه : منیم عملیم ئوزئی مین دی  و اَیئم ) آی رسول ( سئنی دآن دی الر ) و تکذیب ائله دی لر ( ترکی =

بری ( ) و بی حساب ( سوز و » اُنّـآن کی من گعوریرم  ز، سو وو سوزون عمل ئوز دا ئوزو زون د

من دَه اُنّـآن ) و اُ ایش لر دَن ( کی گعوریرر سوز بری ) و بی حسابم و هر کس ئوز عملی نئه 

 مسئول دی(.

       

 قرآن

 42آیه_یونس#
 : 42بارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه سوره ی م

 وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ کَانُوا لَا یَعْقِلُونَ

توانى ]سخنت را[ دهند اما آیا تو مى[ تو گوش مىو از ایشان کسانى هستند که به ]ظاهر به سخن فارسی=

 نکه تعقل نکنند؟به ناشنوایان بشنوانى، ولو ای

و اُالردان بیر عده واردی الر کی سئنه ) ظاهر دَه سئوز لروآ و بو قرآنا ( قوالغ آسیل الر ، بئیه اُندا  ترکی =

ائله میله لر ) و فکر لرین ایشلد میه « تعقل » ر لره ( کی وَلو اُالر سئن ائشیده بیلر سئن ُا کار ) و کَ

 لر ( ؟!

      

 قرآن

 43آیه_یونس#
 : 43وره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه س

 وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْکَ أَفَأَنْتَ تَهْدِی الْعُمْیَ وَلَوْ کَانُوا لَا یُبْصِرُونَ

توانى نابینایان را هدایت کنى نگرند، اما آیا تو مىو از ایشان کسانى هستند که به ]ظاهر[ به تو مى فارسی=

 نباشند؟ولو اینکه اهل بصیرت 

کی کور دی ئکی ئور« ) عُمی » یل الر ، بئیه اُندا سئن اُ ان بیر ) عده ( واردی کی سئنه باخو اُالرد ترکی =

 بصیرت اهلی اُلیما الر ؟! الرکی ( اُ( هدایت ائلیه بیلر سئن؟! وَلو ) اَیئم 

      

 قرآن

 44آیه_یونس#
 : 44سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 للَّهَ لَا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا وَلَکِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ إِنَّ ا

یقیناً خدا هیچ ستمی به مردم روا نمی دارد، ولی مردم ]با روی گردانی از حق[ بر خود ستم می  فارسی=

 .ورزند



ـآ ( مردوم ئوزلری )حقی دَن عوز مردوما بیر شیئ جاندا ظُلم ائله مئز! والکن ) امّ« اهلل » قطعی دَن  ترکی =

 چئوئیر مئک لری نَن ئوز لرینه ( ظُلم ائلیل لر.

      

 قرآن

 45آیه_یونس#
 : 45سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

لَّذِینَ کَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وََما وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ کَأَنْ لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ یَتَعَارَفُونَ بَیْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ا

 کَانُوا مُهْتَدِینَ 

و یاد کن روزی را که خدا آنان را ]در قیامت[ گرد می آورد، در حالی که گویا ]در دنیا[ جز  فارسی=

]به گونه ای که در دنیا می شناختند[  ساعتی از روز درنگ نکرده اند، آنان میان خودشان یکدیگر را

؛ یقیناً کسانی که دیدار ]قیامت[ خدا ]و محاسبه شدن اعمالشان[ را تکذیب کردند، می شناسند

 .سرمایه وجودشان را تباه نمودند و از راه یافتگان نبودند

کأنَّه ) بوجور کی ( بیر ساعت ) و لحظه (  –ائلیه جیق « محشور » و اُ ) قیامت ( گونی کی اُالری  ترکی =

قال میب الر ، ااُلر ئوز آرا الریندا بیر بیر لرین تانیل الر ، قطعی دَن اُ کس بیر گون نَن ) دُنیا دا ( 

یت ) یولین لر کی آلالهین مالقاتین دآن دی الر ) و دِه دی لر یاالن دی ( ضَرر ائله دی لر و ااُلر هدا

 ( تاپان دئیل دی لر.

      

 قرآن

 46آیه_یونس#
 : 46سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 یَفْعَلُونَ  وَإِمَّا نُرِیَنَّکَ بَعْضَ الَّذِی نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّکَ فَإِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِیدٌ عَلَى مَا

و اگر ما بعضی از عقاب آن منکران را که وعده کردیم )در حیات دنیا( به تو نشان دهیم یا )به تأخیر  فارسی=

ز عقاب آنها( قبض روح تو کنیم باز بازگشت آنان در قیامت به سوی ماست، آن افکنده و پیشتر ا

 .گاه خدا بر اعمال آنها گواه و آگاه است

ق ) بو دنیا دا ( و یا و اَیئم سئنه اُالرین بعضی ) عذاب ( الرین کی اُالرا وعده وئرمیشیق گئورسئدَ  ترکی =

اُندا اُالرین قعیدمک لری بیزه ساری دی اُنّـآن سئورا  دا سئنی قبض روح ائلیاق ) و دنیا دان آپاراق (

 اُنی کی اُالر گعوریل لر شاهد ) و آییق ( دی.« اهلل » 

      

 قرآن

 47آیه_یونس#
 : 47سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 مْ لَا یُظْلَمُونَ وَلِکُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُ 



و برای هر امتی رسولی است که هرگاه رسول آنها آمد )و حجت بر آنان تمام شد( میان آنها حکم  فارسی=

 .به عدل شود و بر هیچ کس )در کیفر و پاداش( ستم نخواهد شد

ری گئل دی ) و ال زامان کی اُالرین رسول ، اُندا اُ  وار ) الری ( دی« رسول » و هر اُمّـت ائیچون  ترکی =

ائی نان ) و عدالتی نان ( قضاوت ) و حُکم « قسط » اُالرینان اتمام حُجت اُلدی ( ااُلرین آراسیندا 

 ( اُالجاق و ااُلرا هئچ ظُلم اُلمیاجاق !

      

 قرآن

 48آیه_یونس#
 : 48سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 تُمْ صَادِقِینَ وَیَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ کُنْ

 شود؟گوئید کی عملی میمی گویند این وعده )مجازات( اگر راست می فارسی=

مُجازات کی وئریر سوز ( نئه وَقت ) هاچان عملی ( ااُلجاق اَیئم سوز ) « ) وعده » دئیل لر بو و  ترکی =

 رسول الر ( دوز دئیر سوز!

      

 قرآن

 49آیه_یونس#
 : 49آیه ی شریفه سوره ی مبارکه ی یونس ؛ 

یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا  قُلْ لَا أَمْلِکُ لِنَفْسِی ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا

 یَسْتَقْدِمُونَ 

نیستم )تا چه رسد به شما( مگر آنچه خدا بخواهد، برای  بگو من برای خودم زیان و سودی را مالک فارسی=

هر قوم و ملتی پایانی است هنگامی که اجل آنها فرا رسد )و فرمان مجازات یا مرگشان صادر شود( 

 .گیرندکنند و نه ساعتی پیشی مینه ساعتی تاءخیر می

عین مالکی دئیلم إلّـآ اُنی کی اهلل ایستیئه! دَه هئچ ضَرر و نف مئه ) آی رسول اُالرا ( دِه : من ئوز نفسی ترکی =

و مهلتی ( واردی اُ زامان کی ااُلرین اجل لری گئله اُندا نئه بیر ساعت تأخیر « ) أجل » هر اُمتین بیر 

 اُالر ) و دالی توشئر ( و نئه دَه ) اُ وقتین نَن تئز و ( قاباخ توشئر.

      

 قرآن

 50آیه_یونس#
 : 50؛ آیه ی شریفه سوره ی مبارکه ی یونس 

 قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَتَاکُمْ عَذَابُهُ بَیَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا یَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ

توانید آنرا از خود دفع کنید( هنگام یا در روز به سراغ شما آید )آیا می بگو اگر مجازات او شب فارسی=

 نند؟کپس مجرمان برای چه چیز عجله می



دِه : اَیئم گئوردوز کی سوزا اُنین ) آلالهین ( عذابی گئجه دَه یا گئونوز دَه سوزا یئتیشه ) ائلیه بیلر  ترکی =

 لر اُنّـآن عجله ائلیل لر؟!« مُجرم » سوز اُنی دفع ائلیه سوز؟( بئه نیئه 

     

 قرآن

 51آیه_یونس#
 : 51سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 ذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ کُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ أَثُمَّ إِ

سپس آیا هنگامى که ]عذاب بر شما[ واقع شد اکنون به آن ایمان آوردید در حالى که به ]آمدن[  فارسی=

 نمودیدآن شتاب مى 

و قطعی  ، اُندا اُنا ایمان گئتیر دوز؟بئیه؟ سئورا اُ زامان کی ) عذاب واقع اُلدی و سوزا ( یئتیش دی  ترکی =

 قاباخ دان عجله ائی نَن ) آلالهین عذابین ( ایستیر دوز! دَن اُنی

اُ وقت کی أجل و مهلت  ، آمّـآاهلل تبارک و تعالی اُنا گئوره کی اتمام حجت ائلیه ، مهلت وئریر توضیح =

الر اُندا کی عذاب نازل اُلدی دآآآهی عذاب نازل اُقوتار دی اُندا آلالهین وعده سی مُحقق ااُلر و 

 َأْسأَلُهُ التَّوْبَةَ وَ  اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ! ( الهی العفو !!!!! ) اُندا توبه قبول اُلماز قاپی سی باغالنار!!!!!« توبه » 

      

 قرآن

 52آیه_یونس#
 : 52سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 وقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا کُنْتُمْ تَکْسِبُونَ ثُمَّ قِیلَ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا ذُ

آن گاه به کسانی که ستم کرده اند، گفته می شود: عذاب جاودانه را بچشید، آیا جز به کیفر آنچه  فارسی=

 همواره مرتکب می شدید، جزا داده می شوید؟

ئلیب لر دئیلر: چئشون ) ایچون ( بو ) جهنَّم ( عذابی کی همَّشه اُنّـآن سئورا اُ کس لریچون کی ظُلم ا ترکی =

لیک دی! بئیه؟ سوز اُنّـآن سوؤآیی کی گعوریب سوز ) و دنیا دا کسب ائلیب سوز جزا و ( و 

 جوابی دی(.مُجازات اُالجاق سوز؟! ) خیر بو عذاب ئوز ایش لرزون 

      

 قرآن

53آیه_یونس#  
 سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 53 :

 وَیَسْتَنْبِئُونَکَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ

پرسند آیا آن )وعده مجازات الهی( حق است ؟ بگو آری بخدا سوگند قطعا حق است و از تو می فارسی=

توانید از آن جلو گیری کنیدشما نمی ! 



ل الر اُ ) عذاب وعده سی ( حقی دی ؟ ) آی رسول ااُلرا ( دِه : بله و رَبِّی مئه شو وروو سئن نَن سئ ترکی =

آند اُلسون دوزدندی کی اُ حتمی دَن حقی دی ) و مُحقق ااُلجاق ( و سوز اُنین قاباغین آالم میا جاق 

 سوز!

      

 قرآن

 54آیه_یونس#
 : 54سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

نَهُمْ  لِکُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِی الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِیَ بَیْوَلَوْ أَنَّ

 بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ 

هول همه را از )و هر کس که ستم کرده اگر تمامی آنچه روی زمین است در اختیار داشته باشد  فارسی=

شوند اما( پشیمانی پشیمان می)دهد، و هنگامی که عذاب را ببینند عذاب( برای نجات خویش می

شود و ستمی بر کنند )مبادا رسواتر شوند( و در میان آنها به عدالت داوری میخود را کتمان می

 .آنها نخواهد رفت

اردی اُنین اُلسی دی حتمی دَن حاضری هر نئه کی یئرده واَیئم و دوزدن هر کس کی ظُلم ائلیب دی  ترکی =

شمان پِ(  و اُالر دی اُنی فدا ) و عوض ( وئره ) بلکه عذاب دان نجات تاپا ( ، و ) امّـآ قبول اُلماز

و عدالتی ( نَن « ) قسط » ر اُوَخ کی اُ عذابی گورلّر! و اُالرین آراسیندا گیزدَه دَلّلیق ) الرین ( 

 ره ( ظُلم اُلماز ) و فقط ئوز اعمال الین مُجازات و مُکافاتین گئورل لر(!قضاوت ااُلر و ااُلرآ ) بیر ذ

      

 قرآن

 55آیه_یونس#
 : 55سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 ونَأَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُ

آگاه باشید آنچه در آسمانها و زمین است از آن خدا است، آگاه باشید وعده خدا حق است ولی اکثر  فارسی=

 .دانندآنها نمی

آییق اُلون دوزدندی کی هر نئه کی گئوی لر دَه و یئر دَه واردی آلالهین دی! آییق اُلون ) و بیلون  ترکی =

چوخ الری ) بونی ( قی دی! والکن ) و امّـآ اُالرین ( سی ح« وعده » ( کی دوزدندی کی آلالهین 

 بیل میل لر!

      

 قرآن

 56آیه_یونس#
 : 56سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 هُوَ یُحْیِی وَیُمِیتُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

 میراند و به سوى او باز گردانده شویددارد و مىاوست که زنده مى فارسی=



 ) اهلل ( دی کی ) هامّی نی ( دئیریل دیر و عول دئیریر و اُنا ساری قعیده جئک سوز!و اُ  ترکی =

      

 قرآن

 57آیه_یونس#
 : 57سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

  لِلْمُؤْمِنِینَیَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

ای مردم! یقیناً از سوی پروردگارتان برای شما پند وموعظه ای آمده، و شفاست برای آنچه  فارسی=

 .]ازبیماری های اعتقادی و اخالقی[ در سینه هاست، و سراسر هدایت و رحمتی است برای مؤمنان

بُّو زون طرفی نَن گئلیب دی، اُنی بو قرآن ( رَ« ) موعظه » آی مردوم ! قطعی دَن سوزوچون بیر  ترکی =

هدایت و رحمت دی کی ) اعتقادی و اخالقی مریض چی لیک لر دَن ( قلب لر دَه دی شفا وئرر و 

 مؤمن لریچون!

      

 قرآن

 58آیه_یونس#
 : 58سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 ا هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِکَ فَلْیَفْرَحُو

بگو که باید منحصرا به فضل و رحمت خدا شادمان شوند )و به نزول قرآن مسرور باشند( که آن  فارسی=

 .اندوزندبهتر و مفیدتر از ثروتی است که می

) و فقط ( بونا اُندا نئه « رحمتی » نئه و اُنین « فضلی» ) آی خبروئرنی میز اُالرا ( دِه : آلالهین  ترکی =

له نون ) و بو قرآن نین نازل اُلماقی نا شاد اُلون ( اُ اُالردان کی ) دنیا مالی نان ( « فرح » حتمی دَه 

 لی و چوخ یاخچی ( دی!« ) خیر » کی جمع ائلیر سوز 

        

 قرآن

 59آیه_یونس#
 : 59سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 ونَزَلَ اللَّهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُقُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْ

بگو: به من خبر دهید که آنچه خدا از رزق و روزی برای شما نازل کرده و شما بخشی از آن را  فارسی=

یا خدا این حرام و حالل کردن را به شما اجازه داده یا بر خدا حرام و بخشی را حالل کردید. بگو: آ

 !دروغ می بندید؟

ی اُنّـآن حرام و ک -بو رزقی لردن سوزا نازل ائلیب دی « اهلل » اُنی کی  سوز گئوردوز؟ دِه : بیئه ترکی =

و  حرامی  ) کی بو حالل ( وئریب دی سوزا إذن ) و اجازه« اهلل » بئیه؟ : دِه  –حالل قوروب سوز 

 دئیرسوز؟باغلیر سوز و (  بونی )ان یا آلالها یاالن ائلیه سوز ( 

      



 قرآن

 60آیه_یونس#
 : 60سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا وَمَا ظَنُّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ 

 یَشْکُرُونَ 

خدا بر مردم داراى بندند روز رستاخیز چه گمان دارند در حقیقت و کسانى که بر خدا دروغ مى  فارسی=

 بخشش است ولى بیشترشان سپاسگزارى نمى کنند

( وار الری دی ؟! ) و گمان ) « ظن » نئه  ، و اُ کس لر کی آلالها یاالن باغلیل الر قیامت گونینه ترکی =

چوخلی رحمتی ( واردی امّـآ ) « ) ذو فضل » بیلون ( دوزدندی کی اهلل مردومی چون حتمی دَن 

 والکن ( اُالرین چوخی شُکر ائله میل لر.

      

 قرآن

 61آیه_یونس#
 : 61سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 قُرْآنٍ وَلَا تَعَْملُونَ مِنْ َعمَلٍ إِلَّا کُنَّا عَلَیْکُْم شُهُودًا إِذْ تُفِیضُونَ فِیهِ وَمَا تَکُونُ فِی شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ

رَ إِلَّا فِی وَمَا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِکَ وَلَا َأکْبَ

 کِتَابٍ مُبِینٍ 

]ای پیامبر![ در هیچ شغل و کاری نمی باشی، و هیچ بخشی از قرآن را که از سوی خداست، تالوت  ی=فارس

نمی کنی، و ]شما ای مردم![ هیچ کاری انجام نمی دهید، مگر آنکه وقتی سرگرم به آن کار هستید، 

نیست و گواه و شاهد شماییم. و به اندازه وزن ذره ای در زمین و آسمان از پروردگارت پوشیده 

 .نه کوچک تر از آن ذره و نه بزرگ تر از آن نیست، مگر آنکه در کتابی روشن ثبت است

اُنی کی قرآن نان تالوت ائلی سئن هئچ حالی دَه ) و شأن و موقعیت دَه ( و  ) آی رسولی میز (  و ترکی =

هدیم ) و سئن و ) و آی مردوم ( هئچ ایشی یوخدی کی سوز گعوره سوز إلّـآ کی بیز سوزا شا

جاندا گیزگین « قال ذرّه مث» سوزی گوریریق! ( اُوخ کی اُنا گیریرسوز ؛ و سئنون رَبُّون نان بیر 

دئیل نئه یئر ئوزینده و نئه دَه گؤی ئوزینده ) اُال ( و نئه اُنّآن خیردا ) و کیچیک ( اُال و نئه دَه بئویک 

 ( دی.دَه ) ثبت  نین کتابی( آید علمین دَه و اُال إلّـآ کی ) هامّی سی آلالهین 

      

 قرآن

 62آیه_یونس#
 : 62سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ 

 شوندآگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مى  فارسی=



و یولداش الری ( ااُلریچون نئه قورخی واردی و نئه « ) اولیاء» اُلون دوزدندی کی آلالهین آییق  ترکی =

 دی. واردیو ناراحات چیلیق ( « ) حُزن » دَه 

      

 قرآن

 63آیه_یونس#
 : 63سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 الَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ 

 .ده اند و همواره پرهیزکاری دارندآنان که ایمان آور فارسی=

 ) اولیاء اهلل ( اُ کس لر کی ایمان گئتیریب لر و همَّشه تقوالی ) آلالهین اوامرینا یعلیک( دی الر. ترکی =

     

 قرآن

 64آیه_یونس#
 : 64سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 ةِ لَا تَبْدِیلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ لَهُمُ الْبُشْرَى فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَ 

های الهی تخلف ناپذیر است، و این رستگاری  در زندگی دنیا و در آخرت شاد )و مسرور(ند، وعده فارسی=

 .بزرگی است

( وار الری دی ، سرور شادلیق و « ) بشارت » اُالریچون بو دنیا دوالنی شیقین دا و آخرت دَه  ترکی =

عظمت « ) فوز عظیم » آلالهین کلماتین دا ) وعده لرینده ( تبدیل ) عوض اُلماخ ( یوخدی بو هَمَن 

 لی فالح و نجات تاپ ماق ( دی.

      

 قرآن

 65آیه_یونس#
 : 65سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 یعًا هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُوَلَا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِ

 .سخن آنها تو را غمگین نسازد تمام عزت )و قدرت( از آن خدا است و او شنوا و داناست فارسی=

عزیز و بئویک )  «ت عزّ» اُالرین سئوز لری سئنی مَحزون ) و ناراحات ( ائله میه! دوزدندی کی  ترکی =

  و چوخ بیلن ) علیم ( دی.اُلماق ( هامِّی سی آلالهین دی اُ ائشیدن 

      

 قرآن

 66آیه_یونس#
 : 66سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

اءَ إِنْ یَتَّبِعُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ وَمَا یَتَّبِعُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَکَ

 نْ هُمْ إِلَّا یَخْرُصُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِ



باشند، و آنها که غیر خدا را آگاه باشید تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند از آن خدا می فارسی=

کنند اساس پیروی می کنند، آنها فقط از پندار بیخوانند از منطق و دلیلی پیروی نمیشریک او می

 !گویندو آنها فقط دروغ می

اُ کس لر کی  آلالهین دی،  دی هلون دوزدندی هر کیم کی گئوی لر دَه و هر کیم کی یئردآییق اُ ترکی =

و گُمان ( نان سوؤآی دان تبعیت ائله « ) ظن » آلاله دان سوؤآیی شریک توتول الر ) آلالها ( اُالر 

 میل لر و اُالر فقط یاالن دئیل لر!

      

 قرآن

 67آیه_یونس#
 : 67ه ی شریفه سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آی

 هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَسْمَعُونَ 

او کسی است که شب را برای شما آفرید که در آن آرامش بیابید و روز را روشنی بخش قرار داد،  فارسی=

 .ت برای کسانی که گوش شنوا دارندهائی اس در این نشانه

اُ ) اهلل ( هَمَن دی کی سوزوچون گئجه نی قورودی کی اُندا تسکین ) و آرامش ( تاپاسوز! و  ترکی =

لر ) آلالهین  دیلدوزدندی کی بوالردا اُ کس لریچون کی ائشی، ایشیق لیق ) قوردی (  هگونوزی دَ 

 آیه و ( نشانه لری واردی! 

      

 قرآن

 68آیه_سیون#
 : 68سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

نْ سُلْطَانٍ بِهَذَا قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِیُّ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ َومَا فِی الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَکُمْ مِ

 أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 

 خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده، منزه است )از هر عیب و نقص و احتیاجی( او بیگفتند  فارسی=

ها و آنچه در زمین است، شما هیچگونه دلیلی بر این ادعا  نیاز است، از آن او است آنچه در آسمان

 !دانید؟دهید که نمیندارید، آیا بخدا نسبتی می

سُبحان » ( توتوب دی! ) آلالها پناه آپاریریق بو سئوز دَن ( اُ  نهوزیو اوشاق ئ« ) ولد» دِدی لر : اهلل  ترکی =

بئیه؟ سوزون یانوز دی هر نئی کی گئوی لردَه و هر نئه کی یئر دَه دی اونین دی! « غنی » دی اُ « 

) بو سئوز لری ( دئیر  آلالهاو دلیل و سند ( واروز دی یا « ) سلطان » زا ( بیر دا بونا ) بو سئوزو

 کی بیل میرسوز؟!سوز 

      

 :  69سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه قرآن



 قُلْ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ لَا یُفْلِحُونَ 69آیه_یونس#

 شوندبندند رستگار نمى بگو در حقیقت کسانى که بر خدا دروغ مى  فارسی=

اُ کس لر کی آلالها یاالن باغلیل الر ) هئچ وَخ ( فالح ) و نجات ( تاپ ) ای رسول ( دِه : دوزدندی  ترکی =

 ماز الر!

       

 قرآن

 70آیه_یونس#
 : 70سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 ونَمَتَاعٌ فِی الدُّنْیَا ثُمَّ إِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِیقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِیدَ بِمَا کَانُوا یَکْفُرُ

ای از دنیا دارند سپس بازگشتشان به سوی ماست و بعد، مجازات شدید در برابر  حداکثر( بهره) فارسی=

 !چشانیمکفرشان به آنها می

و بهره ( دی بو دنیا دا ، اُنّـآن سئورا بیزه ساری قعیده جئک لر اُنّـآن سئورا اُالرا بیر « ) متاع » بیر  ترکی =

 اُنا گئوره کی کافری دی لر! ،ئیکشدت لی عذاب چئشیدیره ج

      

 قرآن

 71آیه_یونس#
 : 71سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِنْ کَانَ کَبُرَ عَلَیْکُمْ مَقَامِی وَتَذْکِیرِی بِآیَاتِ 

 فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَشُرَکَاءَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُنْ أَمْرُکُمْ عَلَیْکُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَیَّ وَلَا تُنْظِرُونِ  تَوَکَّلْتُ

بخوان بر آنها سرگذشت نوح را، آن هنگام که به قوم خود گفت ای قوم من اگر موقعیت و یادآوری  فارسی=

هر کار از دستتان ساخته است ))و غیر قابل تحمل( است  من نسبت به آیات الهی بر شما سنگین

ام فکر خود و قدرت معبودهایتان را جمع کنید و هیچ چیز بر شما  بکنید( من بر خدا توکل کرده

 .ای( مهلتم ندهید! )اما توانائی ندارید( مستور نماند سپس به حیات من پایان دهید )و لحظه

مقامیم و اُوَخ کی قومینه دِدی : آی قوم اَیئم سوزوچون منیم  وخی ،ین اُرئین خب« نوح » اُالریچون  ترکی =

ائله میشئم ، اُندا « توکُّل » بو تذکّر الریم کی آلالهین آیه لرینه وئریرم آغیر دی ، اُندا من آلالها 

آن ه ایش لدون ( اُنّـسوزدا ایش لرزوز ) أمری لروزی ( و شریک لروزو جمع ائلیون ) منیم علیه مئ

روزی گیزلد میون اُنّـآن سئورا منیم ایشیمی قوتارون ) و منی عولدیرون ( و ایش ل سئورا سوز

  ئز سوز! ( مهلت وئرمیون ! ) امّـآ بیلون بو ایشی گعورمّ

      

 قرآن

 72آیه_یونس#
 : 72سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 رٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَمَا سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْ



خواهم اید چه اینکه( من از شما مزدی نمی و اگر از قبول دعوتم روی بگردانید )کار نادرستی کرده فارسی=

 .ان خدا( باشمتسلیم شدگان در برابر فرم)مزد من تنها بر خدا است و من ماءمورم که از مسلمین 

و مُزد ( ایسته میرم! دوزدندی « ) أجر » و اَیئم سوز عوز چئوئیردوز اُندا من سوزدان ) نوح دِدی : (  ترکی =

 کی منیم أجریم ) فقط( آلالهی نان دی و منئه امر اُلوب دی کی مُسلمان الردان ااُلم!

      

 قرآن

 73آیه_یونس#
 : 73 سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه

ا فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ فَکَذَّبُوهُ فَنَجَّیْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِی الْفُلْکِ وَجَعَْلنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَ

 عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِینَ 

ند نجات دادیم، آنها را اما آنها او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با او در کشتی بود فارسی=

جانشین )و وارث کافران( قرار دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم پس 

 !ببین عاقبت کار آنها که انذار شدند )و به انذار الهی اهمیت ندادند( چگونه بود؟

)کشتی(  میئی و اُالری کی اُنی نان گاُندا اُن، دآن دی الر ) و تکذیب ائله دیلر( ) نوحی ( اُندا اُنی  ترکی =

یئرینه قوردیق و اُ کس لری کی تکذیب ) کافر لرین ( ، ااُلرین نجات وئردیق! و اُالریئی  دی الر د

ر ) اُلدی ال« إنذار » ائله دی لر بوغدیق ) غرق ائله دیق ( ، اُندا باخ گئور اُ کس لرین عاقبتی کی 

  دی!اُل نئه جوردی الر (  و اُالری آلالهین عذابین نان قورخید

      

 قرآن

 74آیه_یونس#
 : 74سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

ا بِهِ مِنْ قَبْلُ کَذَلِکَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَْومِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا کَاُنوا لِیُؤْمِنُوا بِمَا کَذَّبُو

 ى قُلُوبِ الْمُعْتَدِینَ نَطْبَعُ عَلَ

سپس بعد از نوح رسوالنی به سوی قومشان فرستادیم آنها با دالیل روشن به سراغ آنها رفتند، اما  فارسی=

آنان به چیزی که پیش از آن تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند اینچنین بر دلهای تجاوزکاران مهر 

 نهیم )تا چیزی را درک نکنند!(می

قوم الرینا مبعوث ائله دیق ،  نـآن سئورا آیری رسول الری اُنـآن  ) نوح دان ( سئورا اُالریاُنّ ترکی =

آ اُالر اُنی کی بون  نان قاباخ اُالریچون بیِّنات ) آیدین  دآن میش ، سئوز لری ( نان گئل دی لر ، امَـّ

) و  ائلیل لر یکی تعدّ ا بیز اُالریدی الر ) حاضر دئیل دی لر کی ( ایمان گئتیره لر ، بوجوری سین

 ی دَن چیخیل الر ( قلب لرین باغلیریق ) و مُهر وئریریق ئوز عناد الرینا گئوره (.حدّ

      



 قرآن

 75آیه_یونس#
 : 75سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 ا فَاسْتَکْبَرُوا وَکَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِینَثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآیَاتِنَ

بعد از آنها موسی و هارون را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش فرستادیم، اما آنها تکبر  فارسی=

 .کردند )و زیر بار حق نرفتند چرا که( آنها گروهی مجرم بودند

و یولّآدیق( فرعونا و اُنین لشکرینه ساری ، اُندا  اُالردان سئورا موسی و هارونی مبعوث ائله دیق ) ترکی =

 ائلین قومی دی لر!« جُرم » لر ) تکبر ائله دی لر( و ااُلر  استکبار ائله دی

      

 قرآن

 76آیه_یونس#
 : 76سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

  مُبِینٌ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ

 !و هنگامی که حق از نزد ما به سراغ آنها آمد گفتند این سحر آشکاری است فارسی=

» دِدی لر: دوزدندی کی بو بیر آیدین ،ااُلریچون گئل دی« حق» دان  و اُندا کی بیزیم یانی میز ترکی =

 دی! « سحر

      

 قرآن

 77آیه_یونس#
 : 77سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَکُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا یُفْلِحُ السَّاحِرُونَ

شمرید؟ این سحر است ؟ در حالی که اما( موسی گفت آیا حق را که به سوی شما آمده سحر می) فارسی=

 شوند؟ساحران رستگار )و پیروز( نمی

) بو حالی وزوچون گئلیب دی دئیر سوز ؛ بئیه بو سحری دی؟! و کی س« حق » موسی دِدی : بو  ترکی =

 نان کی ( ساحر لر فالح ) نجات ( تاپ ماز الر!

      

 قرآن

 78آیه_یونس#
 : 78سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 کِبْرِیَاءُ فِی الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَکُمَا بِمُؤْمِنِینَقَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلِْفتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا وَتَکُونَ لَکُمَا الْ

ایم بازگردانی ای که ما را از عقاید و آدابی که پدران خود را بر آن یافتهپاسخ دادند که آیا تو آمده فارسی=

تا خود و برادرت هارون در زمین سلطنت یابید و بر ما حکمفرما شوید؟ ما هرگز به شما ایمان 

 .یم آوردنخواه



الری میزدا گئور میش دیق ) و ُا « آبا» بیزی اُنّـآن کی دِدی لر : بیئه گئلیب سئن بیزه ساری کی  ترکی =

اعتقاد الری تاپ میش دیق ( چئوئیره سوز؟ و ) اُنّـآن سئورا ( بئویک لیک یئر ئوزینده سوز ایکی 

 ق.ینفریچون اُال ؟! و بیز سوزا ایمان گئتیرن دئیل

      

 آنقر

 79آیه_یونس#
 : 79سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِی بِکُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ

 .فرعون گفت هر جادوگر )و ساحر( آگاهی را نزد من آورید فارسی=

 و فرعون دِدی : هر نئه بیلنده ساحر واردی منیم یانیما گئتیرون. ترکی =

      

 قرآن

 80یهآ_یونس#
 : 80سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ

آن گاه که ساحران همه حاضر شدند موسی به ساحران گفت که شما اول بساط سحر خود را  فارسی=

 .بیندازید

 هر نئی کی سوز آتیرسوز!موسی اُالرا دِدی : آتون اُندا کی ساحر لر گئل دی لر ،  ترکی =

      

 قرآن

 81آیه_یونس#
 : 81سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 فْسِدِینَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَیُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُ

نگامی که افکندند موسی گفت آنچه شما آوردید سحر است، که خداوند به زودی آنرا ابطال ه فارسی=

 .کندکند، چرا که خداوند عمل مفسدان را اصالح نمیمی

دی ، دوزندی « سحر » ن ( آتی الر ، موسی دِدی : اُنی کی گئتیرب سوز یلر سحراُندا کی ) ساحر لر  ترکی =

ین اصالح ئفساد ائلین لرین عمل « اهلل  » باطل ائلیه جئک ، دوزدندی کی تئزدی نَن اُنی« اهلل » کی 

 ائله مز!

       

 قرآن

 82آیه_یونس#
 : 82سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 وَیُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُونَ 

 .چند مجرمان اکراه داشته باشند بخشد هرو حق را به وعده خویش تحقق می فارسی=



« جُرم » ئوز کلماتی نان ) وعده و آیه لری نان ( تَحقُّق ائلیه جئک ولو ) اَیئم ( کی « حقی » و اهلل  ترکی =

 ری ااُل ) و ناراحات اُال الر (.ائلین لر اکراه ال

      

 قرآن

 83آیه_یونس#
 : 83سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

لَعَالٍ فِی مَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّیَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ یَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ فَمَا آ

 الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِینَ 

هم( با ترس از  در آغاز( هیچکس به موسی ایمان نیاورد مگر گروهی از فرزندان قوم او، )آن) فارسی=

فرعون و اطرافیانش مبادا آنها را )با فشار و یا تبلیغات گمراه کننده( از آئینشان منحرف سازند، 

 .فرعون برتری جوئی )و طغیان( در زمین داشت، و او از اسرافکاران بود

، اُدا فرعونین و اُنین  یا ئوز قومی نَن ) فقط ( ذُریُّه سین نَن سوؤآی ایمان گئتیر مئه دی لراُندا موسی ترکی =

لشکری نین قورخی سین نان کی ) اُلما ( اُالری فتنیه ساال الر ) و یا شکنجه ائلیه لر ( و دوزدندی 

 ئوزین عالی ) و اُجا ( بیلیر دی و دوزدندی کی اُ اسراف ائلین لر دَنی دی!کی فرعون یئردَه 

      

 قرآن

 84آیه_یونس#
 : 84شریفه  سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی

 وَقَالَ مُوسَى یَا قَوْمِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَیْهِ تَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُسْلِمِینَ

اید بر او توکل کنید اگر تسلیم فرمان او  موسی گفت: ای قوم من! اگر شما ایمان به خدا آورده فارسی=

 هستید

یئم سوز آلالها ایمان گئتیریب سوز اُندا فقط اُنا ) آلالها ( توکُّل ائلین و موسی دِدی : آی قوم ! اَ ترکی =

 ین امرینه تسلیم سوز(!ئ مسلمان الر دان سوز ) و آلالهاَیئم سوز 

      

 قرآن

 85آیه_یونس#
 : 85سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 نَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَکَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ

پیروان موسی نیز همه گفتند: ما بر خدا توکل کردیم، بار الها ما را دستخوش فتنه اشرار و قوم  فارسی=

 .ستمکار مگردان

ظُلم ائلین  اُندا اُالر) موسانین پیرو الری ( دِدی لر : بیز دَه آللها توکُّل ائله دیق ، رَبَّنا ) بار الها( بیزی ترکی =

 امتحان ( قورما ! و « ) فتنه » قوم لره 

      



 قرآن

 86آیه_یونس#
 : 86سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِکَ مِنَ الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ

 .و ما را به رحمت و لطف خود از شر کافران نجات ده فارسی=

 وئر!« نجات » ن بو کافر ااُلن قومی دَن ئونا« رحمت » و بیزی ئوز  ترکی =

      

 قرآن

 87آیه_یونس#
 : 87سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

وا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِیهِ أَْن تَبَوَّآ لِقَوْمِکُمَا بِمِصْرَ بُیُوتًا وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُ

 ؤْمِنِینَالْمُ

هائی در سرزمین مصر انتخاب کنید، و  و به موسی و برادرش وحی کردیم که برای قوم خود خانه فارسی=

هایتان را مقابل یکدیگر )و متمرکز( قرار دهید، و نماز را بر پا دارید، و به مؤ منان بشارت ده  خانه

 .شوند()که سرانجام پیروز می

ی دَه عئوی لر چئکون و « مصر» وحی ائله دیق کی ئوز قوم ئوزا ارداشینا و بیز موسی و اُنین ق ترکی =

ه ائلیون و مؤمن لری اقام« نماز» بیر بیری نین قاباغین دا ( قورون ! و « ) قبله » عئوی لروزو 

 بشارت وئر. ) کی آلالهین وعده لری حقی دی! (

      

 قرآن

 88آیه_یونس#
 : 88فه سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شری

وا عَنْ سَبِیلِکَ رَبَّنَا وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّکَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا رَبَّنَا لِیُضِلُّ

 ابَ الْأَلِیمَ اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا یُؤْمِنُوا حَتَّى یَرَوُا الْعَذَ

ای  موسی گفت پروردگارا تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموالی )سرشار( در زندگی دنیا داده فارسی=

سازند، پروردگارا! اموالشان را نابود کن اش این شده که )بندگانت را( از راه تو گمراه می و نتیجه

 .نبینند ایمان نیاورند و دلهایشان را سخت )و سنگین( ساز، تا عذاب دردناک را

بو دسته سینه ) دور و برین لره ( و موسی دِدی : بار الها ) رَبَّنا ( دوزدندی کی سئن فرعونا و اُنین  ترکی =

وئریب سئن ، بار پروردگارا ! ) اُ اموال الری نان ( حتمی دَن ین نَن و اموال« زینت » دنیا حیاتین 

رَبَّنا ااُلرین اموال الرین بئین چئوئیرل لر ، کیل لر و یولدان ( ) مردومی ضاللته چئسئنون یولون نان 

بئرک ائله ، اُندا ااُلر ایمان گئتیرمیئه جئک لر حتّی کی ) سئنون ( ُا  اُالرین قلب لریننَن آپار ! و 

 آغیر لی عذابی ئو گئوره لر!

      



 قرآن

 89آیه_یونس#
 : 89سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 لَ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُمَا فَاسْتَقِیمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِیلَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَقَا

خدا فرمود: دعای شما مستجاب شد، پس هر دو استوار و پا برجا باشید و از راه مردم جاهل پیروی  فارسی=

 .مکنید

زون )دوعوئوز ( دعا ئوز اجابت اُلدی! اُندا استقامت یک) اهلل ( بویوردی ) و دِدی ( : قطعی دَن سوز ای ترکی =

 ائلیون ) بئرک دایانون ( و اُ کس لرین یول الرین نان کی بیل میل لر تبعیّت ائله میون!

      

 قرآن

 90آیه_یونس#
 : 90سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْیًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ وَجَاوَزْنَا بِبَنِی إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ 

 لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ

رش از سر ظلم و تجاوز بدنبال بنی اسرائیل را از دریا )رود عظیم نیل( عبور دادیم، و فرعون و لشک فارسی=

آنها رفتند، تا هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز کسی 

 !اند وجود ندارد، و من از مسلمین هستم که بنی اسرائیل به او ایمان آورده

ون و اُنین جنودی ) و لشکری اُندا فرعو بنی اسرائیلی بَحر ) نیل دریا سین نان ( سئوش دور دیق ،  ترکی =

( طُغیان ) و ظُلم ( و دوشمن چی لیگی نان اُالرین دال الری نان گئل دی لر ، حتَّی کی بوغول ماق 

اُنّـآن سوؤآی کی اُنا « له إ» مان گئتیر دیم دوزدندی کی هئچ اُنی توت دی ) فرعون ( دِدی : من ای

 مُسلمان الر دانام! بنی اسرائیل ایمان گئتیریب لر یوخدی! و من دَه

 بوردا دا گئنه فرعون ملعون دئه میر منیم آلالهیم بلکه دئیر اُنی کی بنی اسرائیل ایمان گئتیریب لر. توضیح=

      

 قرآن

 91آیه_یونس#
 : 91سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 آلْآنَ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَکُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ 

 [؟ و حال آنکه پیشتر سرپیچى کرده و از تبهکاران بودىآورىنک ]ایمان مىای فارسی=

بئیئه ایندی ) ایمان گئتیریر سئن( ؟! و قطعی دَن ) بونان ( قاباخ دان عُصیان ائلیر دون ) و عوز  ترکی =

 چئوئیریر دون ( و فِساد ائلین لر دَنی دون. 

     

 قرآن

 92آیه_یونس#
 : 92؛ آیه ی شریفه  سوره ی مبارکه ی یونس

 فَالْیَوْمَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ ِلتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آیَةً وَإِنَّ کَثِیرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ 



پس ما امروز )تو را غرق دریای هالک کرده و( بدنت را برای عبرت آیندگان به ساحل نجات  فارسی=

 .ری از مردم از آیات قدرت ما غافل هستندرسانیم با آنکه بسیامی

گئله ریق کی هر کیم کی سئن نَن سئورا  اُندا بوگئون سئنون بَدَنی ئو ) بو سو دان ( نجات وئری ترکی =

جئک آیه ) و بیزیم نشانه و عبرتی میز ( اُال ، و دوزدندی کی مردوم نان چوخی بیزیم آیه لری میز 

 دَن حتمی دَن غافل دی لر.

      

 قرآن

 93آیه_یونس#
 : 93سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّکَ  وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ مُبَوََّأ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ

 کَانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَیَقْضِی بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا 

منزل دادیم و از روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم، ( ما بنی اسرائیل را در جایگاه صدق )و راستی  فارسی=

)اما آنها به نزاع و اختالف برخاستند( و اختالف نکردند مگر بعد از آن که علم و آگاهی یافتند، 

 .آنچه اختالف کردند داوری خواهد کرد پروردگار تو در روز قیامت میان آنها در

« ) طیبات » یئر ) و مقامی ( دَه مقام وئردیق و ااُلری « صدق » و قطعی دَن بیز بنی اسرائیلی بیر  ترکی =

گئل « علم » پاک روزی الر ( دان روزی وئردیق ، اُندا اختالف ائله مئه دی لر حتی کی ااُلریچون 

دی لر ( ، دوزدندی کی سئنون رَبُّون اُالرین آراسیندا قیامت گونین دَه ) و بیله بیله اختالف ائله دی 

 اُالر دا کی اختالف ائلیر دی لر  قضاوت ائلیه جئک .

      

 قرآن

 94آیه_یونس#
 : 94سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

قْرَءُونَ الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکَ لَقَدْ جَاءَکَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَإِنْ کُنْتَ فِی شَکٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ فَاسْأَلِ الَّذِینَ یَ

 فَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ

خوانند ایم تردید داری از آنها که پیش از تو کتب آسمانی را می اگر در آنچه بر تو نازل کرده فارسی=

به تو رسیده، بنابراین هرگز از تردید از طرف پروردگارت « حق»سوال کن، )بدان( به طور قطع، 

کنندگان مباش )البته او در چیزی که با شهود در یافته بود هرگز تردید نداشت، این درسی بود برای 

 (مردم

اُندا اَیئم سئن بونا کی سئنه نازل ائله میشیق شک وارون دی ، اُند اُ کس لر دَن کی سئن نَن قاباخ  ترکی =

گئلیب دی ) و « حق » قطعی دَن سئنه رَبُّون نان  –اُوخویول الر سئوروش!  الهی (« ) کتاب » دان 

 ! اُند ) هئچ وخ ( شک ائلین لر دَن اُلما - نازل اُلوب دی (



 دَه شکَّ چ وقت ( ) هیخ نبی مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم هئچ وَ توضیح =

اَیئم مردمون بلکه ) اصلی خطابی مردوم دی الر ( ، وزلری آهلل بوردا بویورور ئب دی بو سیئیمتوش

 شکی اُلسا سئوریش سین الر و تحقیق ائله سین لر!

      

 قرآن

 95آیه_یونس#
 : 95سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 وَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَتَکُونَ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

 .ردند که از زیانکاران خواهی بودو از آنها مباش که آیات خدا را تکذیب ک فارسی=

 و اُ کس لر دَن اُلما کی آلالهین آیه لرین دآن دی الر ، اُندا زیان ائلین لر دَن اُالرسان. ترکی =

      

 قرآن

 96آیه_یونس#
 : 96سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 ونَ إِنَّ الَّذِینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّکَ لَا یُؤْمِنُ

 .مسلماً کسانی که عذاب پروردگارت بر آنان محقق و ثابت شده، ایمان نمی آورند فارسی=

حق اُلوب دی ( مُحقق و سی ) و عذابی « کلمه » دوزدندی اُ کس لر کی ااُلریچون سئنون رَبُّون  ترکی =

 ایمان گئتیر میئه جئک لر!

      

 قرآن

 97آیه_یونس#
 : 97ی شریفه  سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه

 وَلَوْ جَاءَتْهُمْ کُلُّ آیَةٍ حَتَّى یَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ 

های او( به آنان برسد، تا زمانی که عذاب الیم را ببینند )چرا که  هر چند تمام آیات ) الهی و نشانه فارسی=

 .(!قلوبشان را تاریکی گناه فرا گرفته و راهی به روشنائی بر آنها نیست

وَ لو ) و اَیئم ( هم ااُلریچون هامّی آیه ) و معجزه ( لر گئله ) ایمان گئتیر میئه جئک لر ( حتی کی اُ  ی =ترک

 آغیر لی عذابی گئوره لر ) اُندا دا ایمان گئتیر مئک لرین فایده سی یوخدی و قبول دئیل ( !

      

 قرآن

 98آیه_یونس#
 : 98سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

زْیِ فِی الْحَیَاةِ وْلَا کَانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِیمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ لَمَّا آمَنُوا کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِفَلَ

 الدُّنْیَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِینٍ



ع باشد و( مفید به حالشان افتد، چرا هیچیک از شهرها و آبادیها ایمان نیاوردند که )ایمانشان به موق فارسی=

مگر قوم یونس، به هنگامی که ایمان آوردند عذاب رسوا کننده را در زندگی دنیا از آنان بر طرف 

 .ساختیم و تا مدت معینی )پایان زندگی و اجلشان( آنها را بهره مند ساختیم

تیره لر اُندا ااُلرین ایمان الری ااُلرا و آباد لیق ( یوخیدی کی ایمان گئ« ) قریه » اُندا نیئه؟! هئچ  ترکی =

اُالر إلّـآ یونسین قومی دی کی ) وقتین دَه ( ایمان گئتیر دی لر  ، منفعتی اُال ) و ااُلر دان قبول ااُل (

وقت یقین دا کنار ائله دیق و ااُلری تا ئوز ن ( عذابی بو دنیا دوالنی شئدان اُ خِزالن ) و رسوا ائلی

 ا دا ( بهره ور ائله دیق !لرینه جاق ) بو دنی

      

 قرآن

 99آیه_یونس#
 : 99سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا أَفَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ 

که در روی زمین هستند همگی )از روی اجبار( ایمان  خواست تمام آنهاو اگر پروردگار می فارسی=

خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟ )ایمان اجباری چه سودی آوردند، آیا تو میمی

 دارد؟!(

) اجبار دان (  جمیعاً و اَیئم سئنون رَبُّون ایسته سئی دی حتمی دَن هر کیم کی یئردِی دی هامّی سی ترکی =

ر دی لر ، اُندا بئیه؟! سئن ) ای رسول ( ایستیر سئن مردومی اکراه ) و اجبار( ائلیه سئن ایمان گئتیرَ

  حتی کی مؤمن لر دَن اُال الر ؟ ) و ایمان گئتیره لر؟ اُنون فایده سی یوخدی!(

      

 قرآن

 100آیه_یونس#
 : 100سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 نَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَیَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ لَا یَعْقِلُونَوَمَا کَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِ

تواند ایمان بیاورد جز به فرمان خدا )و توفیق و یاری و هدایت او( و پلیدی )و اما( هیچکس نمی) فارسی=

 .کننددهد که تعقل نمیبر آنها قرار می ( نا پاکی کفر و گناه را

ئی نَن ) و آلالهین توفیقی و « إذن » ائلیه بیل مز کی ایمان گئتیره إلّـآ کی آلالهین  سو هئچ ک ترکی =

اُ کس لریچون قورار کی  (  و کفر و گناهی قیو ناپاک لی« ) رِجس » ئتیرَر( و هدایتی نَن ایمان گ

 تعقل ائله میل لر ) و عقل لرین ایشلد میل لر( .

      

 قرآن

 101آیه_یونس#
 : 101رکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه سوره ی مبا

 قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِی الْآیَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ 



های توحیدش( در آسمانها و زمین است، اما این  بگو نگاه کنید آنچه را )از آیات خدا و نشانه فارسی=

 .آورند )و لجوجند( مفید نخواهد بودبه حال کسانی که ایمان نمی آیات و انذارها

دِه : باخون گئورون گئوی لردَه و یئرده نئه لر ) آلالهین آیه لرین نَن و نشانه لرین نَن ( واردی! )  ترکی =

لمیا آ سی اُکی ایمان گئتیر میل لر فایدلره اُ قومی  و تذکر ( الر« ) انذار » آمّـآ ( و بو آیه لر و 

 جاق ) عبرت آلمیا جاق الر و ایمان گئتیر میه جاق الر ! ( 

      

 قرآن

 102آیه_یونس#
 : 102سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 رِینَ تَظِفَهَلْ یَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَیَّامِ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْ

آورند منتظر چیستند جز آنکه روزگار هالکت و عذابی که پیشینیان پس مردمی که ایمان نمی فارسی=

دیدند به چشم ببینند؟ بگو که شما )نزول عذاب را(، منتظر باشید که من هم با شما منتظر )نزول 

 .باشمفتح و نصرت خدا( می

چ دی إلّـآ اُ کس لر تکین کی ااُلردان قاباخ دان کئ گئوره لر (  ) کی اُندا بئیه؟ ااُلر انتظار چئکیل لر ترکی =

لر ) و عذاب اُلدی الر ( ، دِه : اُندا منتظر اُلون و دوزدندی کی من دَه سوزی نان انتظار چئکن لردَن 

 ام ) کی آلاله سوزآ بال گئوندره و بیزه فتح و فالح یئتیره (.

      

 قرآن

 103آیه_یونس#
 : 103ی یونس ؛ آیه ی شریفه  سوره ی مبارکه

 ثُمَّ نُنَجِّی رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا کَذَلِکَ حَقًّا عَلَیْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِینَ 

آن گاه پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده اند ]روز نزول عذاب[ می رهانیم، همین گونه بر  فارسی=

 .دهیم ما فریضه و الزم است که مؤمنان را نجات

اُنّـآن سئورا بیز ئوز رسول الری میزی و اُ کس لری کی ایمان گئتیریب لر ) عذاب نازل اُالن دا (  ترکی =

 نجات وئریق ، بوجوری سینا بیزه حقی دی ) عُهده میزه دی ( کی مؤمن لری نجات وئریق!

     

 قرآن

 104آیه_یونس#
 : 104سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

عْبُدُ اللَّهَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی شَکٍّ مِنْ دِینِی فَلَا أَعْبُدُ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَکِنْ أَقُلْ 

 الَّذِی یَتَوَفَّاکُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ



ن تردید دارید ]من در حقّانیّت دینم و بطالن آیین شما بگو: ای مردم! اگر شما در ]حقّانیّت[ دین م فارسی=

هیچ تردیدی ندارم[ من آنهایی را که شما به جای خدا می پرستید، نمی پرستم، بلکه خدایی را می 

 .پرستم که جان همه شما را می ستاند، و من مأمورم که از مؤمنان باشم

وز منیم دینی مئه شک ئوز واردی، اُندا ) بیلون ( من )آی بیزیم رسولی میز ( دِه : آی مردم اَیئم س ترکی =

هَمن اُ کی « اهلل » لکن من اُ کس لری کی آلاله دان سوؤآی عبادت ائلیئر سوز عبادت ائله مئرم! و

 و منئه امر اُلوب کی مؤمن لر دَن اُالم!عبادت ائلییرم ، سوزون جان الروزی آالجاق 

     

 قرآن

 105آیه_یونس#
 : 105ه ی یونس ؛ آیه ی شریفه سوره ی مبارک

 وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا وَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ

و )خدا مرا امر کرده به( این که روی به جانب دین حنیف )اسالم و آیین پاک توحید( آور و هرگز  فارسی=

 .هم آیین مشرکان مباش

یر و مُشرک ئ( بو کی عوزئوی بو حنیف دین ) اسالم ( چئوعالی امر ائلیب آهلل تبارک و تو ) منئه  ترکی =

 لردَن اُلما .

     

 قرآن

 106آیه_یونس#
 : 106سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 مِینَوَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا یَنْفَعُکَ وَلَا یَضُرُّکَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّکَ إِذًا مِنَ الظَّالِ

و غیر از خدای یکتا هیچ یک از این خدایان باطل را که به حال تو نفع و ضرری ندارند به خدایی  فارسی=

 .مخوان و گر نه از ستمکاران خواهی بود

و آلاله دان سوؤآیی چاغیر مآ کی سئنه نفعی و نئه ضرری یوخدی ،  اُندا اَیئم بو ایشی گعوردون  ترکی =

 ن اُوَخ ظُلم ائلین لر دَن ااُلر سان!اُندا دوزدندی کی سئ

      

 قرآن

 107آیه_یونس#
 : 107سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 مَنْ یَشَاءُ مِنْ وَإِنْ یَمْسَسْکَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا کَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ 

  وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ عِبَادِهِ

سازد، و اگر خداوند )برای امتحان یا کیفر گناه( زیانی به تو رساند، هیچکس جز او آنرا بر طرف نمی فارسی=

و اگر اراده خیری برای تو کند هیچکس مانع فضل او نخواهد شد، آنرا به هر کس از بندگانش 

 .رساند و او غفور و رحیم استبخواهد می



گئوره ( ایستیه سوزآ زیان یئتیره اُندا اُ ) اهلل ( دان سوؤآی اُنی  اَیئم اهلل ) امتحان یا گناه ئوزآو  کی =تر

برطرف ائلین یوخدی! و اَیئم سئنه بیر خیر ایستیه اُندا هئچ کیم اُنین فضلین سئن نَن رَد ائلیئم مئز، 

باغیش دیان و رَحم ائلیان و ( چوخ اهلل ( غفور ) ه ایسته سئه یئتیرَر و اُ )ینهرکیم ئوز بنده لراُنّـآن 

 مهربان دی.

     

 قرآن

 108آیه_یونس#
 : 108سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

مَا یَضِلُّ  فَإِنَّقُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ

 عَلَیْهَا وَمَا أَنَا عَلَیْکُمْ بِوَکِیلٍ 

بگو ای مردم حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده، هر کس )در پرتو آن( هدایت یابد برای  فارسی=

خود هدایت شده، و هر کس گمراه گردد به زیان خود گمراه شده، و من ماءمور )به اجبار( شما 

 .نیستم

، اُندا هر کیم هدایت گئلیب دی « حق » سوزا رَبُّوز دان سولی میز ( ده : آی مردم قطعی دَن ) آی ر ترکی =

اُال اُندا دوزدندی کی ئوز نفسینه گئوره هدایت اُلوب دی و هر کیم یولی ایتیره ) و ضاللته توشه ( 

جبار ( و زور و ا« ) وکیل » اُندا دوزدندی کی ئوز ضرری نئه ضاللته توشیب دی و من سوزا 

 !ئیلمن دئائلی

      

 قرآن

 109آیه_یونس#
 : 109سوره ی مبارکه ی یونس ؛ آیه ی شریفه 

 وَاتَّبِعْ مَا یُوحَى إِلَیْکَ وَاصْبِرْ حَتَّى یَحْکُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاکِمِینَ 

وقتی که خدا )میان  رسد پیروی کن و راه صبر پیش گیر تاو تو خود از وحی خدای که بر تو می فارسی=

 .تو و مخالفانت( حکم کند و او بهترین حکمفرمایان عالم است

« حُکم » ائله حتی کی اهلل « صبر » و سئن اُنّـآن کی سئنه وحی اُلور تبعیت ) و اطاعت ( ائله و  ترکی =

 ائلیه و اُ ) اهلل ( حُکم ) و قضاوت ( ائلین لرین یاخچی سی دی.

   

نَ اهللِ عَلیُّ العَظیمُ، و صَدَقَ وَ بَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبیُّ الکریمُ، وَ نَحنُ عَلی ذلِکَ مِنَ الشَّاهِدینَ والشَّاکِرینَ، سُبْحاصَدَقَ اهللُ ال

 رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ، وَ ساَلمٌ عَلَی المُرسلینَ، والحمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ 



 :نه دعا می خواندامام صادق علیه السالم این گو

کَ الحَمْدُ أللهمَّ إنّی قَرَأتُ ما قَضَیتَ لی مِن کِتابِکَ، الَّذی أَنْزَلتَهُ عَلی نَبِیِّکَ محمّدٍ صَلواتُکَ عَلَیهِ وَ رَحمَتِکَ، فَلَ

  .رَبَّنا، وَ لَکَ الشُّکْرُ وَالمِنَّةُ عَلی ما قَدَّرْتَ وَ وَفَّقْتَ

لُّ حَاللَکَ، وَ یُحَرِّمُ حَرامَکِ، وَ یَجْتَنِبُ مَعاصیکَ، وَ یُؤمِنُ بِمُحْکَمِهِ وَ مُتَشابِهِهِ وَ ناسِخِهِ وَ اللهمَّ اجْعَلْنی مِمَّنْ یُحِ 

  .مَنْسُوخِهِ، وَاجْعَلْهُ لی شِفاءً وَ رَحْمَةً، وَ حِرْزاً وَ ذُخْراً

نساً فی نَشْری ، وَاجْعَلْهُ لی بَرَکَةً بِکُلِّ آیَةٍ قَرَأْتُها، وَارْفَعْ لی اللهمَّ اجْعَلْهُ لی اُنْساً فی قَبری ، وَ اُنْساً فی حَشْری ، وَ اُ

  .بِکُلِّ حَرْفٍ دَرَجَةً فی أعْلی عِلِّیّینَ، آمینَ یا ربّ العالمینَ

ی أَمیرِالمؤمنینَ وَلِیِّکَ وَ اللهمَّ صَلِّ عَلی محمّدٍ نَبِیِّکَ َو صَفیِّکَ وَ نَجیِّکَ وَ دَلِیلِکَ، َوالدَّاعی الی سَبیلِکَ، وَ عَل

ینَ السّالمُ وَ خَلیفَتِکَ مِنْ بَعْدِ رَسُولِکَ، وَ عَلی أَوصِیائِهِمَا المُسْتَحْفِظینَ دینَکَ المُسْتَوْدِعینَ حَقَّکَ، وَ عَلَیهِمْ أجْمع

 هرکاتُرحمةُ اهلل و بَ

    ( 208، ص 92بحاراالنوار، ج ) 

 


