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

 

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

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

بِبَیانِ مَواعِظِکَ فیهِ وَاجْتَنَبَ مَعاصیکَ،  یهِ اعْتِباراً، وَاجْعَلْنی مِمَّنِ اتَّعَظَ فِکْراً، وَ فِکْری ف نَظَری فیهِ عِبادَةً، وَ قِرائَتی فِیهِ 

تَجْعَلْ قِرائَتی قِرائَةً ال تَدَبُّرَ فیها، بَلِ اجْعَلْنی  قِرائَتی عَلی سَمْعی، وَ ال تَجْعَلْ عَلی بَصَریی غِشاوَةً، وَ ال وَ ال تَطْبَعْ عِنْدَ 

 .الرَّحیمُ فیهِ غَفْلَةً وَ ال قِرائَتی هَذَراً، إِنَّکَ أَنْتَ الرَّؤُوفُ هِ وَ أَحْکامَهُ، آخِذاً بِشَرائِعِ دینِکَ، وَ ال تَجْعَلْ نَظَریآیاتِ أتَدَبَّرُ

 (  207، ص 92بحاراالنوار، عالّمه مجلسی، ج ) 
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 : 1سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

  – بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ -أَعُوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ 

یُتْلَى عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَأَنْتُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا 

 حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ 

  –با نام خدای بخشنده و مهربان  –پناه می برم به خدا از شیطان رانده شده  فارسی=

جنین چهار پایان( اید به پیمانها و قراردادها وفا کنید، چهار پایان )و  ای کسانی که ایمان آورده

برای شما حالل شده است مگر آنچه بر شما خوانده میشود )به جز آنها که استثناء خواهد شد( و 

 .صید را به هنگام احرام حالل نشمرید خداوند هر چه بخواهد )و صالح ببیند( حکم میکند

آلالهین رحمان و  –بدی( وعؤان قن ن ) کی آلاله اُنی درگاهینآلالها پناه آپاریرام شیطان رجیم دَ  ترکی=

  –ان و مهربان ( آدینان ) باشلیرام ( یرحیم ) باغیشد

ب سوز عقدی لروزآ ) عهد و پیمان الروزا( وفا ) و عمل ( ائلیون یآی اُ کس لر کی ایمان گئتیر

 صید )، ) و (  حالل اُلیب دی إلّا اُ الری سوزا اُخونا جئک( عت لری  ام الرینسوزا حیوانات ) أنع

حیواناتین شکارین ( حالل بیل میون اُ حالی دَه کی سوز ) حج ده ( مُحرم سوز ؛ دوزدندی کی اهلل 

 ر. ح بیل سه و ( ایسته سَه حُکم ائلیئیهر جوری کی ) صال
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 : 2سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 



شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْیَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا 

مَسْجِدِ وکُمْ َعنِ الْیَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّ

وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُ

 الْعِقَابِ

اید شعایر الهی )و مراسم حج را محترم بشمرید و مخالفت با آنها( را  ای کسانی که ایمان آورده فارسی=

حالل ندانید و نه ماه حرام را، و نه قربانیهای بینشان، و نشاندار، و نه آنها که به قصد خانه خدا 

یرون آمدید آیند، اما هنگامی که از احرام ببرای بدست آوردن فضل پروردگار و خشنودی او می

صید کردن برای شما مانعی ندارد، و خصومت به جمعیتی که شما را از آمدن به مسجد الحرام )در 

سال حدیبیه( مانع شدند نباید شما را وادار به تعدی و تجاوز کند و )همواره( در راه نیکی و 

ز خدا پروا کنید که پرهیزگاری با هم تعاون کنید و )هرگز( در راه گناه و تعدی همکاری ننمائید و ا

 .مجازاتش شدید است

آی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز آلالهین شعار الرین ) و حرمت حجی  ساخلیون و اُنّان مخالفت   ترکی=

ائله مئگی( حالل ائله میون و نَه دَه حرام آیی ) الری : رجب ، ذی القعده ، ذی الحجه ، محرم( و نَه 

لیقی( و نه دَه قالئد ) نشانی اُالن قربان لیق الری( و نه دَه اُ کس لر کی  دَه هَدی ) نیشان سیز قربان

ه گئیره لر آلاله الرین نان فضل و رضوانین اَل آلالهین عوینه ) بیت اهلل الحرام ( گؤره گعلیل لر کی

اُندا ) حُرمت ساخلیون و احترام ائلیون (؛ و اُ زامان کی احرام نان چیخدوز ) اعمال حجی قوتاردوز( 

صید ائلیه بیلر سوز! و سوزی اُ قومین پیس لیقی کی سوزی مسجد الحرام نان صَدّ ) و اوزاغ ( ائله 

( چئک میه کی سوز تعدی ائلیه سوز ) و حد عدالت دَن چیخا سوز( و )  دی جَری ) و دوشمن لیقا

ن و گوناه و دوشمن لیق دا همَّشه( یاخچی لیق ) بِرّ ( دا و تقوا ) لی ایش لر ( دا بیر بیروزا کمک اُلو

بیر بیروزا کمک ) و تعاون ( ائله میون و آلالهدان قورخون دوزدندی کی اهلل عِقابی ) و مجازاتی 

 گوناه ائلین لره  چوخ ( شدید دی.
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 وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ 

لْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ قٌ اوَمَا أَکَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِکُمْ فِسْ

ی وََرضِیتُ لَکُمُ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیَنکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِْعمَتِ

 اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  الْإِسْلَامَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ



مانند[ گوشت ] خوردن مواد ناپاک که تناسبی با جسم و روح شما ندارند[ بر شما حرام شده است ] فارسی=

مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته اند و حیوان خفه شده و آنچه به ضرب 

ده و حیوانی که به ضرب شاخ چوب و سنگ مرده و آنچه به سبب پرت شدن از بلندی جان دا

حیوان دیگر از بین رفته و حیوانی که درنده ای آن را کشته و از آن خورده، مگر آنچه را که در 

آستانه مرگ، قابل تذکیه بوده و شما به دستور شرع تذکیه کرده اید، و نیز آنچه برای بت ها قربانی 

بر شما حرام گشته است. ]همه[ این ]امور[ شده، و آنچه به وسیله تیرهای قمار سهم بندی می کنید 

فسق و نافرمانی ]از احکام خدا[ ست. امروز کفرپیشگان از ]شکست[ دین شما ناامید شده اند؛ 

بنابراین از آنان مترسید و از من بترسید. امروز ]با نصبِ علی بن ابی طالب به والیت، امامت، 

کامل، و نعمتم را بر شما تمام کردم، و اسالم را  حکومت و فرمانروایی بر امت[ دینتان را برای شما

برایتان به عنوان دین پسندیدم. پس هر که در حال گرسنگی شدید بی آنکه مایل به گناه باشد ]به 

خوردن مُحرّمات بیان شده[ ناچار شود، ]می تواند به اندازه ضرورت از آنها بهره گیرد[؛ یقیناً خدا 

 .بسیار آمرزنده و مهربان است

وز ، خوک( عتی و هر ) حیوانی مُردار( و قان و خنزیر ) دُع -یته سوزا حرام اُلونوب : عولی عتی ) مَ  ترکی=

کی ( آلالهدان سوؤایا گؤره کعسی لیب و خفه ااُلن حیوان و اُ حیوان کی ویرماقی نان عولیب و اُ 

نان عولیب  زین بوینی اُ حیوانی کی آیری حیوانیحیوان کی بیر اوجا یئردن توشیب و عولیب و 

دی و اُ حیوانین عتی کی سَُبع ) درّنده و وحشی حیوانات ( اُنین عتین نَن یئعیب دی ) هامّی سی 

حرام دی ( إلّا اُنی کی سوز ) تئز عولیمن نَن قاباخ ( ذبح شرعی ائلیه سوز ) تذکیه و حالل ائلیه 

 اُ دا حرام دی ( و ) اُ حیوانین عتی دَه حرام سوز( و هر حیوانی کی نُصُب دا ) بُت الرا قربان لیق ااُل

دی کی ( ازالم ) قمار و قرعه ئینَن( بیر تعداد ئوزا قسمت ائلیه سوز بوالر فسقی دی ) و گوناه و 

طالب والیت ، امامت و خالفت دَه ( م ) بو گؤون  نصب علی بن ابییؤ حرام دی( ؛ ) بیلون ( بو

سوزا بیر دین )  نعمتی می سوزا تامام ائله دیم و اسالمی سوزون دینوزو سوزا کامل ائله دیم و

ن دیم ) و راضی اُلدیم ( ؛ اُندا هر کس اضطرار دان )آجلیق و اجبار دان گرفتار ااُل و کامل ( ااُل بَیئ

( مخمصیه توشسه کی گؤناه ائله مئگه گؤره اُلمیا ) ائلیه بیلر رفع ضرورت ائلیه و اُ عت لردن یعیئه 

 ( و دوزدندی کی آهلل چوخ باغیش دیان و و رحیم دی. او نجات تاپ

یومی دی کی  : اهلل تعالی بو آیه دَه غدیر خُم گؤنینه اشاره بویورب دی و اُ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ توضیح

بعثت دَن )  23ذی الحجه  18حضرت رسول اکرم صل اهلل علیه و آله و سلم حجة الوداع ایلین دهَ 

، ریا : ولی ، امام هامّی حاجی الرا حضرت علی بن ابیطالب علیهما السالم ئوزین نَن سُ هجرت( 10

و تهنیت دِه بریک ت اعلیه السالم نَصب ائله دی و هامی دا حضرت علیقوردی و   و خلیفهوصی 



فرمایش پیامبر عمل ائله مه بو امّا پیامبرین رحلتین نَن سُرا  و اُ حضرتی نَن بیعت ائله دی لر دیلر

 .السَّالماَلحَمدُلِلّهِ الَّذي جَعَلَنا مِنَ المُتَمسِّكينَ بِوَاليةِ اَميرِالمُؤمِنينَ وَاَألئمَةِ عَلَيهِمُ دی لر. 
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مُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ یَسْأَلُونَکَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّ

 مَ اللَّهِ عَلَیْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِاللَّهُ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَاذْکُرُوا اسْ 

از تو می پرسند: چه چیزی بر آنان حالل شده؟ بگو: همه پاکیزه ها و شکاری که حیوانات شکاری  فارسی=

که به آنها شکار کردن را تعلیم داده اید، در حالی که از احکام تذکیه ای که خدا به شما آموخته به 

د و[ نگاه داشته آنها می آموزید، بر شما حالل شده است؛ بنابراین از آنچه آنان برای شما ]گرفته ان

اند بخورید، و نام خدا را ]هنگام فرستادن حیوان شکاری[ بر آن بخوانید، و از خدا پروا کنید؛ زیرا 

 .خدا حسابرسی سریع است

ب ) و پاک دی (  یِّدِه : سوزا هر نئی کی طَ ؟سَن نَن سؤروشول الر نئه مئنه لر ااُلرا حالل اُلونوب  ترکی=

) بو حالی دَه  شکاری حیواناتا ورگعدیب سوز کی ع شکار) و صید ائله مئگی( و اُ حالل اُلونوب 

یت لره ( اشکاری حیواناتا ) اُ سوزدا سوزا عورگعدیب ) احکام ذبح شرعی ( نی اهلل اُ کی ( 

اُندا اُنّان کی سوزا توتوب دی یئعیون و آلالهین آدین دا اُنا ) شکاری حیواناتی عورگعدیب سوز 

 ندا( آپارون ، و اهلل دان قورخون ) تقوا ائلیون( دوزدندی کی اهلل تئز حساب ائلین دی.یولینا هصید
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لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاُت وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ َلکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌّ 

ینَ غَیْرَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِ

  وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَمُسَافِحِینَ وَلَا مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ وَمَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

امروز چیزهای پاکیزه برای شما حالل شد و )همچنین( غذای اهل کتاب برای شما حالل است و  فارسی=

باشد و )نیز( زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از اهل کتاب غذای شما برای آنها حالل می

ا بپردازید و پاکدامن باشید نه زناکار و نه دوست پنهانی و حالل هستند هنگامی که مهر آنها ر

نامشروع گیرید، و کسی که انکار کند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد اعمال او باطل و بیاثر 

 .میگردد و در سرای دیگر از زیانکاران خواهد بود



کس لرین طعام ) و غذا الری دا ( بو یؤم  ) بو گؤون( سوزا هامّی پاک شئی لر حالل اُولدی و اُ   ترکی=

کی اُالرا کتاب وئرمیشیق سوزا حالل دی و سوزون طعام الروز دا ااُلرا حالل دی  و ) بوجور حالل 

دی سوزا ( محصنه ) همسرلروز مسلمان الر دان و ( مؤمن لردَن و اُ همسر لری اُ کس لردن کی 

ان کی ااُلرین مهریه ) أجور لرین( وئره سوز کی اُالرا کتاب ) إالهی ( سوزدان قاباخ وئرینیب  اُ زام

(  اُال و ) نَه دَه ( اُالری گئیزدین  اُالری همسر انتخاب ائلیه سوز یوخ کی یولداشلیق ) و نه زنا دان

 یولداش توتا سوز! و هر کس ایمانَ کافر ااُل اُندا قطعاً اُنین عملی حبط ااُلر ) و بئین نَن گئدر( و اُ 

 رر ) و خُسران ( ائلین لر دن دی.آخرت دَه ض کَس
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 6آیه_مائده#
 : 6سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

سَحُوا بِرُءُوسِکُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْ

أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ  وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ

جُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ مِنْهُ مَا یُرِیدُ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُ

 کُرُونَ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَُه عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْ

را تا آرنج بشوئید اید هنگامی که برای نماز بپاخاستید صورت و دستها  ای کسانی که ایمان آورده فارسی=

و سر و پاها را تا مفصل )یا برآمدگی پشت پا( مسح کنید و اگر جنب باشید خود را بشوئید )غسل 

کنید( و اگر بیمار یا مسافر باشید یا یکی از شما از محل پستی آمده )قضای حاجت کرده( یا با زنان 

ضو( نیابید با خاک پاکی تیمم اید( و آب )برای غسل یا و آمیزش جنسی کرده)تماس گرفته باشید 

خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند کنید و از آن بر صورت )پیشانی( و دستها بکشید، خداوند نمی

 .خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید شاید شکر او را بجا آوریدبلکه می

اَل دوز ناماز قیال سوز اُندا عوزوزی و  آی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز اُ زامان کی دور  ترکی=

خ الروزا کعبینه جاق ا( یوئون و باشئوزا و اَی دیرسئکه جان -نه جاقا لروزی مرِفقه جاق ) قُلزون قد

(  مَسح چئکون و اَیئم جُنُب اُلدوز اُندا ئوزوزی پاک ائلیون ) غسل  جان اتوپوق -نه جاقا اخون قد) اَی

(  یا دا بیروز غائط دَن ) توالت دن چولهیا دا سفر دَه ) مسافر ( اُلدوز ( و اَیئم مریض  جنابت ائلیون

( توتدوز اُندا ) اَیئم غُسال و دست نمازا (  نان ( تماس ) جنسی زووالر گئل دوز یا دا نِساء ) آرواد

وزا اُ تورپاخ دان مَسح سو تاپمادوز پس بیر پاک تورپاخا تیمّم ائلیون اُندا عوزوزا ) آنّوزا( و اَل لر

( قورا والکن ایستئیر کی سوزی پاک  ( اهلل ایسته میر سوزا حَرَج ) و چئتین لیق چئکون ؛ ) بیلون

 تارا ( بلکه سوز دا ) آلالها شُکر و ( تشکر ائلیه سوز !رائلیه و نعمتین سوزا تامام ائلیه ) و قو
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 7آیه_مائده#
 :  7آیه ی شریفهسوره ی مبارکه ی مائده ؛ 

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ وَاذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَمِیثَاقَهُ الَّذِی وَاثَقَکُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَْعنَا وَاتَّقُوا 

 الصُّدُورِ 

انجام[ آن متعهد گردانیده ]و نعمتى را که خدا بر شما ارزانى داشته و ]نیز[ پیمانى را که شما را به  فارسی=

به یاد آورید آنگاه که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم و از خدا پروا دارید که خدا به راز دلها آگاه 

 است

میثاقی ) عهد و پیمانی ( کی سوزودان وئردی و آلالهین سوزا کی و یادوزا گئتیرون آلالهین نعمتین   ترکی=

ائشیدیق و اطاعت ائله دیق ؛ و آلاله دان پیمان آلدی کی اُنا عمل ائلیه سوز ! و سوزدا اُوخ دِه دوز 

 اهلل سینه لرین ذاتینه علیم ) چوخ آییخ و آگاه ( دی. قورخون ) تقوا ائلیون( دوزدندی کی
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 8آیه_مائده#
 : 8سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

لَّا تَعْدُِلوا اعْدِلُوا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَِّه شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَ

 رٌ بِمَا تَعْمَلُونَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِی

اید همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید، دشمنی  ای کسانی که ایمان آورده فارسی=

با جمعیتی شما را به گناه ترک عدالت نکشاند، عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیکتر است و از 

 .دهید آگاه استخدا بپرهیزید که از آنچه انجام می

یاقا دورون( قِسط ) و ها گؤره همَّشه قیام ائلیون ) و اَآی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز آلال  ی=ترک

عدّه نین دوشمن لیقی ) شنآنی و پیس لیقی( سوزی بونا چئک عدالت ( ئوزین شاهد گئچون و بیر 

تقوالی اُلماقا یاخین دی  ) ایش( میه کی عدالت ائله میه سوز! عادل اُلون ) عدالتی رعایت ائلیون ( اُ

سوز خبری واردی ) و وزدندی کی اهلل هر نئی کی گعوریرو آلالهدان قورخون ) تقوالی اُلون ( د

 بیلیر(.
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 : 9سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

 مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِیمٌوَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ 

 .خدا به آنان که ایمان آورده و کار شایسته کردند وعده آمرزش و اجر عظیم فرموده است فارسی=



اهلل وعده بویوروب اُ کس لره کی ایمان گئتیریب لر و صالح لی اعمال ) و ایش لر( گعوریب لر ،   ترکی=

 دی.لی أجر ) و پاداش( واراُالریچون مغفرت ) باغیش دانماق ( و بیر عظمت 
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 10آیه_مائده#
 : 10سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

 وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ

 و کسانى که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ انگاشتند آنان اهل دوزخند فارسی=

ذب کس لر کی کافر اُلوب الر و بیزیم آیاتی ) و نشانه لری ( میزی دانیب الر ) و یاالن و کِو اُ   ترکی=

 اُالر جَحیم ) جهنَّم اُتی نین اهلی و ( یولداشی دی الر.بیلیب لر( 
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 11آیه_مائده#
 :  11سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

 اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ یَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أَیْدِیَهُمْ فَکَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا 

 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

وشید که بر شما دست دراز کند، اى مؤمنان نعمت الهى را بر خود به یاد آورید که چون قومى ک فارسی=

 دستشان را از شما بازداشت، و از خداوند پروا کنید و مؤمنان باید که بر خدا توکل کنند

ئوزوزا اُ زامان کی بیر عدّه ) ب سوز یادوزا گئتیرون آلالهین نعمتین یآی اُ کس لر کی ایمان گئتیر  ترکی=

ین نَن آپارا الر( ئ) و سوزا مُسلط ااُل الر و سوزی بو قومی( کی ایسته دی لر سوزا اَل لرین آچاالر 

ردی ( و آلاله دان قورخون و دّی ) اُزاغ ائله دی و کنار ویودَاُندا ) اهلل ( ااُلرین اَل لرین سوزدان گ

 مؤمن لر گئرح فقط آلالها توکل ائلیه لر.
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 : 12سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

مْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّی مَعَکُ

نًا لَأُکَفِّرَنَّ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَلَأُدْخِلَنَّکُمْ وَآتَیْتُمُ الزَّکَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِی وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَ

 جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ 

برانگیختیم )که پیشوای هر و همانا خدا از بنی اسرائیل عهد گرفت و از میان آنها دوازده نفر بزرگ  فارسی=

سبطی باشند( و خدا بنی اسرائیل را گفت که من با شمایم هر گاه نماز به پا دارید و زکات بدهید و 

به فرستادگان من ایمان آورید و آنها را اعزاز و یاری کنید و خدا را قرض نیکو دهید، در این 



 .که زیر درختانش نهرها جاری است صورت گناهان شما بیامرزم و شما را در بهشتی داخل گردانم

 .پس هر کس از شما پس از عهد خدا کافر شد سخت از راه راست دور افتاده است

و قطعاً اهلل بنی اسرائیل دان میثاق ) عهد و پیمان ( آلدی و اُالردان اون ایکی نقیب ) و پیشوا(   ترکی=

ه ائلیه سوز و زکاتی وئره سوز مَنیم رسول دیکئدیق ؛ و آلاله دِدی مَن سوزونانام اَیئم نامازی اقام

الریما ایمان گئتیره سوز و اُالری عزیز ) و کمک ( ائلیه سوز و آلاله ) یولیندا مردوما( بئورج وئره 

سوز بیر یاخچ بورج ) بی منّت و احترامینان ( اُال ؛ حتماً سوزدان سیئات ئوزی ) گؤناه الروزی( پاک 

جّنات ) بهشتَ( کی ااُلرین آت الرینان نهری لر ) و سوالر( جاری دی  ائلئرم و حتماً سوزی سالّام 

 اُندا هر کس سوزدان کافر اُال بو عهدی دَن سورا اُندا قطعاً بو دوز یولی ایتیریب دی.
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 : 13سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُکِّرُوا بِهِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ 

 نِینَمُحْسِوَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْ

اما بخاطر پیمان شکنی، آنها را از رحمت خویش دور ساختیم و دلهای آنها را سخت و سنگین  فارسی=

کنند و بخشی از آنچه را به آنها نمودیم )تا آنجا که( سخنان )خدا( را از مورد خود تحریف می

شوی، مگر عده کمی میگوشزد شده بود فراموش کردند و هر زمان به خیانتی )تازه( از آنها آگاه 

 .دارداز آنها، ولی از آنها در گذر و صرف نظر کن که خداوند نیکوکاران را دوست می

) بو اعمال اُندا اُنا گؤره کی میثاق الرین نقض ائله دیلر ) و سیندیر دیالر( ااُلری لعن ائله دیق و   ترکی=

ریل لر ) یوئچرین نَن وزی ئوز یئق ؛ ااُلر سئسی ) و داش ( ائله دیالرینا گؤره ( ااُلرین قلبی لرین قَ

یادالرین نان چیخاردی الر و هر زامان ااُلرین ر وئرمیش دیق تحریف ائلیل لر( و اُنی کی ااُلرا تذکُّ

اُندا ااُلردان عفو بیر خیانت لرین نَن مُطلع اُلورسان إلّا بیر آز تعداد ااُلردان ) کی خیانت ائله میر لر( 

 حسن لری ) یاخچی انسان الری( چوخ ایستیئر . یر دوزدندی کی اهلل مُ وئائله و عوز چ

     

 قرآن 

 14آیه_مائده#
 : 14سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ  وَمِنَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِیثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُکِّرُوا بِهِ فَأَغْرَیْنَا بَیْنَهُمُ

 إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَسَوْفَ یُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا کَانُوا یَصْنَعُونَ 

و از کسانی که ادعای نصرانیت )و یاری مسیح( داشتند )نیز( پیمان گرفتیم ولی آنها قسمت قابل  فارسی=

فراموشی سپردند، لذا در میان آنها تا دامنه  ای از آنچه به آنان تذکر داده شده بود بدست مالحظه



اند )و از نتایج آن(  قیامت عداوت و دشمنی افکندیم و خداوند در آینده آنها را از آنچه انجام داده

 .آگاه خواهد ساخت

دَن کی دِدی لر بیز نصرانیئق ) مسیح یولداشی ئیق( اُالردان )دا( میثاق الرین آلدیق ) و اُ کس لر   ترکی=

عهد و پیمان آلدیق ( اُندا ) ااُلر دا( یادالرین نان چیخاردیالر اُنی کی ااُلرا اُنّان تذکر وئرمیش دیق؛ 

دَه ااُلرین آراسیندا عداوت ) دوشمن لیق( و بغض ) و کینه ( سالدیق تا قیامت گؤنینه جاق  اُندا بیز

  ر.و تئزدینَن اهلل ااُلرا خبر وئره جئک اُ ایش لردن کی دوزل دیب ل

عهد و پیمانی کی آهلل بو آیات الر دا بویوروب دی کی اهل کتاب دان ) یهودی و مسیحی میثاق :  توضیحات

( آلیب دی هَمن احکام شرعی و دینی لری دی کی ئوز کتاب الریندا ااُلرا بویروب دی کی اُنا عمل 

امّـا یهودی (  12) آیه لر و ...  ائلیه لر و نقض ائله میه لر بو جمله دَن : ناماز قیال الر ، زکات وئره

بو کتاب الری تحریف ائله دیلر بلکه لر آ عمل ائله مئه دیلر و مسیحی لردن چوخ الری بو اعماالر

ایش لرینه گؤره ااُلرین آراسیندا عداوت و بغض تا قیامت  و چوئیردیلر و آلاله تبارک و تعاال دا بو

آلاله بویروانا قائل دَئیل لر و ائله قیامت گؤنینه جاق  گؤنینه جاق سالیب دی بونا گؤره کی ااُلر دا

 عناد و دوشمن لیق ائلیل لر و بو ئوز اعمال الرینین انعکاسی دی.

     

 قرآن 

 15آیه_مائده#
 : 15سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

مِمَّا کُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکِتَابِ وَیَعْفُو عَنْ کَثِیرٍ قَدْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَکُمْ کَثِیرًا 

 جَاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُبِینٌ

آسمانى خود[ را [اى اهل کتاب پیامبر ما به سوى شما آمده است که بسیارى از چیزهایى از کتاب  فارسی=

گذرد قطعا براى  خطاهاى شما[ درمى[از بسیارى  کند وداشتید براى شما بیان مى  که پوشیده مى

 شما از جانب خدا روشنایى و کتابى روشنگر آمده است

 بیزیم رسولی میز سوزا ساری گئلیب دی کی سوزا بیان ائلیه چوخلی شئی آی کتاب اهلی قطعی دَن  ترکی=

و چوخین نان دا باغیشدیر قطعاً سوزا آلالهدان بیر نور و  دوز لری کی سوز کتابوزدان گئیزده دیر

 بیر بیان ائلین ) آشکار ائلین ( کتاب گئلیب دی. 

     

 قرآن 

 16آیه_مائده#
 :  16سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَى یَهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ 

 صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 



شود هاى سالمت رهنمون مى خدا هر که را از خشنودى او پیروى کند به وسیله آن ]کتاب[ به راه  فارسی=

دایتشان برد و به راهى راست هو به توفیق خویش آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون مى 

 کندمى 

عیت ائلیر دوز ) و سالم رضایت لرین ( نَن تبو اهلل اُنان ) قرآن نان( اُ کس لری کی اُنین رضوانین )   ترکی=

) ذنی نَن طرف ئوز إایشیقا  رو اُالری دا ظُلمات دان چیخاردیهدایت ائلیئر و سالمت ( یول الرا 

 صراط مستقیمه. آپاریرر( و اُالری هدایت ائلیئیر

     

 قرآن 

 17آیه_مائده#
 : 17سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

رَادَ أَنْ یُهْلِکَ لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ قُلْ فَمَنْ یَمْلِکُ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا إِنْ أَ

فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا وَلِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا یَخْلُقُ مَا الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ 

 یَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

بطور مسلم آنها که گفتند خدا مسیح بن مریم است کافر شدند، بگو اگر خدا بخواهد مسیح بن مریم  فارسی=

کسانی را که در روی زمین هستند هالک کند چه کسی میتواند جلوگیری کند! و مادرش و همه 

)آری( برای خدا است حکومت آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو قرار دارد، هر چه بخواهد 

 .آفریند )حتی انسانی از مادر و بدون پدر مانند مسیح( و او بر هر چیزی قدرت داردمی

؛ ) ای  لر کافر دی س لر کی دِدی لر دوزدی کی اهلل هَمَن مسیح مریم اوغلی دیقطعی دَن دی اُ ک  ترکی=

کیم دی کی آلالهدان بیر شئ جاندا مالک اُال اَیئم ایستیه مسیح بن مریمی و اُنین پیامبر( دِه: اُندا 

ی هامّیسین ) هالک ائلیه کیم مانع اُال بیلر؟( و دنَنَسین دَه هالک ائلیه و هر کس کی یئر ئوزینده 

( هر نئی ایسته سَه  اهلل بیلون )آلالهین دی گؤیلر و یئرین مُلکی  و هر نئی کی اُالرین آراسیندا دی 

 خلق ائلیئر و اهلل هامّی شئی لره قادیر دی.

     

 قرآن 

 18آیه_مائده#
 :  18سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

مْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ یَغْفِرُ وَقَالَتِ الْیَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ یُعَذِّبُکُمْ بِذُنُوبِکُمْ بَلْ أَنْتُ

 مَا وَإِلَیْهِ الْمَصِیرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُ

گفتند ما فرزندان خدا و دوستان )خاص( او هستیم، بگو: پس چرا شما را در برابر یهود و نصاری می فارسی=

کند؟، بلکه شما انسانی هستید از مخلوقات او، هر کس را بخواهد )و شایسته گناهانتان مجازات می



کند، و حکومت آسمانها و زمین شایسته بداند( مجازات میو )بخشد، و هر کس را بخواهد ببیند( می

 .و آنچه در میان آنها است از آن او است، و بازگشت همه موجودات به سوی اوست

اوالدی( ایخ و اُنین ) مخصوص( یولداش الریئیخ ، )  وبنائی )لر: بیز آلالهین أ یهود و نصاری دِدی  ترکی=

وزا گؤره عذاب ائلیئیر؟ ) خیر بوجور دئیل ( بلکه ئیه سوزی گوناه الردِه : اُندا ن ای پیامبر اُالرا (

هر کسی کی )  سوزدا بیر بشر ) آلالهین بنده سی سوز ( اُ کس لر دَن کی خلق ائلیئب دی ! ) اهلل (

؛ گؤی لرین و  ر و هر کسی دَه کی ایسته سه ) و حقی اُلسا اُنی ( مُجازات ائلئرالیق اُلسا( باغیش ال

) و حکومتی ( آلالهین دی و هامّی ) شئی لرین (  یاُالرین آراسیندا دی مُلک و هر نئی کی یئرین

 قعیدمئگی اُنا ساری دی. 

     

 قرآن 

 19آیه_مائده#
 : 19سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

مِنَ الرُُّسلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِْن بَشِیرٍ وَلَا نَذِیٍر یَا أَهْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُوُلنَا یُبَیِّنُ لَکُمْ عَلَى فَتْرَةٍ 

 فَقَدْ جَاءَکُمْ بَشِیرٌ وَنَذِیرٌ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ 

کند در ای اهل کتاب، تحقیقاً رسول ما به سوی شما آمد که برای شما )حقایق دین را( بیان می فارسی=

به ثواب و عقاب( دهد بر ما ) بود، تا نگویید: رسولی که بشارت و بیم روزگاری که پیغمبری ن

 .آور به سوی شما آمد؛ و خدا بر هر چیز تواناستنیامد. پس آن رسول بشارت ده و بیم

آی کتاب اهلی قطعی دَن گئلیب سوزا بیزیم رسولی میز کی سوزا تبین ) و آشکارا بیان ( ائلیئیر   ترکی=

اُندا ب دی  بشیر و نَذیر گئل میئی میه لر بیزه هئچ بیرکی دِئاُنّآن سُرا کی رسول الر داَن یوخئیدی 

( رسول گئلیب دی و ن ) قورخودان ئقطعی دَن سوزا گئلیب اُ بشارت ) و مُژده ( وئرن و انذار ائلی

 لره قادر دی.  ئیاهلل هامّی ش

     

 قرآن 

 20آیه_مائده#
 :  20سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

وَآتَاکُمْ مَا مُلُوکًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جََعلَ فِیکُمْ أَنْبِیَاءَ وََجعَلَکُمْ 

 لَمْ یُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِینَ

و ]یاد کنید[ هنگامی که موسی به قومش گفت: ای قوم من! نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آن گاه  فارسی=

که در میان شما پیامبرانی قرار داد، و شما را حاکمان و فرمانروایان ساخت، و به شما نعمت های 

 .هیچ یک از جهانیان نداد ویژه ای داد که به



یاد ائلیون ، اُ وَخ کی  ئوز بارئوز داو اُ زامان کی موسی قومینه دِدی : آی قوم آلالهین نعمتین   ترکی=

( قوعی دی و وئردی سوزآ اُالری سوزون ایچوزدا نبی لر قوعی دی و سوز الری مُلوُک ) حاکم 

 کی هئچ بیر اهل عالم لره وئرمیب دی.

     

 قرآن 

 21آیه_مائده#
 : 21سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

 وا خَاسِرِینَ یَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِی کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِکُمْ فَتَنْقَلِبُ

وارد شوید و به پشت سر خود باز ای قوم! به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته  فارسی=

 .نگردید )و عقب نشینی نکنید( که زیانکار خواهید شد

بو مُقدَّس یئره گئیرون کی آلاله اُنی سوزا یازیب دی ) مقرر بویوروب دی( و دال الروزا آی قوم!   ترکی=

 قعید میون اُندا خسارت ) و زیان گؤرئن ( قعیدر سوز.

     

 قرآن 

 22آیه_مائده#
 : 22سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

 هَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّ فِیهَا قَوْمًا جَبَّارِینَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى یَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ یَخْرُجُوا مِنْ

شویم تا آنها خارج وارد آن نمیگفتند ای موسی در آن )سرزمین( جمعیتی ستمگرند و ما هرگز  فارسی=

 !شوند، اگر آنها از آن خارج شوند ما وارد خواهیم شد

دِدی لر : آی موسی دوزدندی کی اُردا بیر جبّار ) چوخ ظلم و ستم ائلین ( قوم واردی و بیز اُرا   ترکی=

گیرئه ان چیخدی الر پس دوزدندی کی بیز گئیرمیه جئک تا اُالر اُردان چیخاالر ، اُندا اَیئم اُالر اُرد

 جیئک.
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 23آیه_مائده#
 :  23سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

وَعَلَى إِنَّکُمْ غَالِبُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا ادْخُلُوا عَلَیْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَ

 اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

دو نفر مرد خدا ترس )یوشع و کالب( که مورد لطف خدا بودند گفتند: شما بر آنها از این در درآیید،  فارسی=

 .ایدچون در آمدید آن گاه محققاً )بر آنها( غالب خواهید شد، و بر خدا توکل کنید اگر به او گرویده



ایکی نفر ااُلردان کی قورخوردی الر ) و ( آلاله اُ ایکی نفره نعمت ) لطف( وئرمیش دی دِدی لر: )   ترکی=

اُوخ کی قاپودان گئیردوز اُندا دوزدندی کی غالب  پسسوز( اُ ) دشمن ( لره بو قاپودان گئیریون 

 آلالها فقط توکلّ ائلیون اَیئم سوز الر مؤمن لردن سوزن.سوز ) پیروز سوز( و 
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 24آیه_مائده#
 :  24سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

 اعِدُونَ قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِیهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَ

هستند ما هرگز وارد آن نخواهیم شد، تو و بنی اسرائیل( گفتند ای موسی تا آنها در آنجا ) فارسی=

 !!ایم پروردگارت بروید و )با آنان( جنگ کنید، ما همینجا نشسته

مادام کی )اُالر( اُرا گئیر میئه جئیک  اَبدَن کی بیز دوزدندی) بنی اسرائیل ( دِدی لر : آی موسی   ترکی=

ئلیون دوزدندی کی بیز بو ( مقاتله ) و داعوا ( ا اُردادی الر اُندا سَن و آلالهونان گئد اُندا ) اُالرینان

 میشیق!ر تویئرده اُ 

     

 قرآن 

 25آیه_مائده#
 :  25سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

 قَالَ رَبِّ إِنِّی لَا أَمْلِکُ إِلَّا نَفْسِی وَأَخِی فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ 

گفت: خدایا، من جز بر خود و برادرم مالک و فرمانروا نیستم، پس تو میان ما و این قوم موسی  فارسی=

 .فاسق جدایی انداز

موسآ دِدی : بار پروردگارآ دوزدی کی من فقط ئوزیمه و قارداشیما مالکئم اُندا بیزینَن و بو فاسق   ترکی=

 قومین آراسیندا آیری لیق سال ) بیزی ااُلردان آئیر(.

     

 قرآن 

 26آیه_مائده#
 : 26سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

 قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیْهِمْ أَرْبَعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فِی الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ 

حق[ تا چهل سال بر آنان حرام ]خدا[ فرمود: این سرزمین مقدس ]به کیفر نافرمانی از خواسته های  فارسی=

شد، همواره در طول این مدت در زمینِ ]سینا[ سرگردان خواهند بود، پس بر این گروه نافرمان 

 .وبدکار غمگین مباش



) اهلل ( بویوردی اُندا دوزدندی کی بو ) مُقدس یئر ( ااُلرا قیرخ ایل ااُلرا حرام اُلدی کی یئر ئوزینده   ترکی=

ر ، اُندا ) سَن ای موسی ( بو فاسق قوم ) و نافرمان ( لره تأسف یئمئه ) و ناراحات آواره ااُل جاق ال

 اُلما ( 

     

 قرآن 

 27آیه_مائده#
 :  27سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّکَ قَالَ وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ 

 إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ 

و داستان دو پسر آدم را به درستى بر ایشان بخوان هنگامى که ]هر یک از آن دو[ قربانیى پیش  فارسی=

حتما تو را خواهم  دیگرى پذیرفته نشد ]قابیل[ گفت داشتند پس از یکى از آن دو پذیرفته شد و از

 پذیردخدا فقط از تقواپیشگان مى  کشت ]هابیل[ گفت

) ااُلرین هر غالن الرین خبرین ) و نقلین ( حقی دَن اوخئی ، اُ وَخ کی ین اوا ) آی پیامبر ( اُالرا آدم  ترکی=

 ندیدَن ( قبول اُلو اُندا ااُلرین بیرین نَن ) هابیل الر !بیری آلالها ( یاخین اُلماقا بیر قربان لیق آپاردی 

ره جیئم ، ) هابیل سَنی عولید دِدی : حتمی دَنادی ؛ ) قابیل ( قبول اُلمدَن  (قابیل –و اُبیری ) قارداش 

 ر ! متقی لردن ) اعمالی( قبول ائلئدی کی اهلل( دِدی : دوز

     

 قرآن 

 28آیه_مائده#
 :  28ئده ؛ آیه ی شریفهسوره ی مبارکه ی ما

 عَالَمِینَلَئِنْ بَسَطْتَ إِلَیَّ یَدَکَ لِتَقْتُلَنِی مَا أَنَا بِبَاسِطٍ یَدِیَ إِلَیْکَ لِأَقْتُلَکَ إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْ

مسلماً اگر تو برای کشتن من دستت را دراز کنی، من برای کشتن تو دستم را دراز نمی کنم؛ زیرا  فارسی=

 .از خدا پروردگار جهانیان می ترسم

من اَلیمی آچمیا جیام سَنه ) هابیل دِدی : ( اَیئم سَن اَلوئی مَنه ساری آچاسان کی مَنی عولیدره سَن ؛   ترکی=

 ساری کی سَنی عولدیرم! دوزدندی کی مَن اهلل دان کی عالم لرین رَبّی دی قورخیرام.

      

 قرآن   

 29آیه_مائده#
 :  29مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفهسوره ی 

 إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِی وَإِثْمِکَ فَتَکُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِکَ جَزَاءُ الظَّالِمِینَ 

من خواهم که گناه )کشتن( من و گناه )مخالفت( تو هر دو به تو باز گردد تا تو اهل آتش جهنم  فارسی=

 .جزای ستمکاران است شوی، که آن آتش



قعیده سَن اُندا ) جَهنَّمین ( و اؤز گؤناهون نان  هیم نان م سَن مَنیم گؤنایرَا دوزدی کی من ایستی  ترکی=

 سان و بودی ظالم لرین جزاسی. اوت اهلینَن اُال

     

 قرآن 

 30آیه_مائده#
 :  30سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

 نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ فَطَوَّعَتْ لَهُ 

آن گاه )پس از این گفتگو( هوای نفس او را بر کشتن برادرش ترغیب نمود تا او را به قتل رساند  فارسی=

 .و بدین سبب از زیانکاران گردید

اُندا خُسران ) و ضَرر  ،چئکدی پس اُنی عولدیر دی هقارداشی نین قَتلینه اطاعتاُندا اُنا ) قابیال( نفسی   ترکی=

 ( ائلین لردن اُلدی.

     

 قرآن 

 31آیه_مائده#
 :  31سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

 

أَعَجَزْتُ أَنْ أَکُونَ مِثْلَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِی الْأَرْضِ لِیُرِیَهُ کَیْفَ یُوَارِی سَوْءَةَ أَخِیهِ قَالَ یَا وَیْلَتَا 

 هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِیَ سَوْءَةَ أَخِی فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِینَ 

آن گاه خدا کالغی را برانگیخت که زمین را به چنگال حفر نماید تا به او بنماید چگونه بدن مرده  فارسی=

آیا من از آن عاجزترم که مانند این کالغ برادر را زیر خاک پنهان کند. )قابیل( گفت: وای )بر من( 

باشم تا جسد برادر را زیر خاک پنهان کنم؟ پس )برادر را به خاک سپرد و( از این کار سخت پشیمان 

 .گردید

دَه؛ اُندا اهلل بیر قارقا دیکئدی ) یولّادی ( یئردَه کی اُنا گؤرسئده نئه جور قارداشی نین عولیسین گئیزدَ  ترکی=

اُندا قارداشی ، اتل ( دِدی : اِی وای ) مَنه اُلسون ( بئیئم مَن عاجزم کی بو قارقا تکین اُالم ) قابیلِ ق

پشمان الردان اولدی ) و نین جَسَدین ) و عولی سین یئرده ( گئیزدَدی ) و قویالدی( ؛ اُنّآن سئورا 

 پشمان الدی(.

     

 قرآن 

 32آیه_مائده#
 :  32شریفهسوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی 

فَکَأَنَّمَا قَتَلَ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَْن قَتَلَ نَفْسًا بِغَْیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ 

لُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِنْهُمْ بَعْدَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَْحیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَِمیعًا وَلَقَدْ جَاءَْتهُمْ رُسُ

 ذَلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ 



ای آنکه فساد و فتنهبدین سبب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق و یا بی فارسی=

ا حیات بخشد )از در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی ر

مرگ نجات دهد( مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده. و هر آینه رسوالن ما به سوی آنان 

با معجزات روشن آمدند سپس بسیاری از مردم بعد از آمدن رسوالن باز روی زمین بنای فساد و 

 .سرکشی را گذاشتند

 دا کییا دَن ( نا حق  و ) یازدیق دوزدندی کی هر کس بیر نفری غیر قصاص بنی اسرائیالبونا گؤره   ترکی=

اُندا دوزدندی کی کأنَّه هامّی مردومی  (یرهعولدیره ) قتله یئتیئر اؤزینده فسادی اُلمیا اُنون 

اُندا بونی تکین دی کی هامّی مردومی  عولدیریب دی و هر کس بیر انسانی أحیا ائلیه ) و دعیریلده (

ائلیب دی و قطعی دَن ااُلرا بیزیم رسول الریمیز ) آیات ( بیّن ) و واضح لی معجزه ( لرینَن گئل أحیا 

دوزدندی کی اُالردان چوخ الری یئر اؤزینده گئنه اسراف ) و فساد ( ائلین لر دَنی  دی لر اُنّآن سُرا

 دیلر.

     

 قرآن 

 33آیه_مائده#
 :  33سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

بُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّ

 لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌوَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَ

همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که  فارسی=

ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خالف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و آن

ر کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به تبعید از سرزمین )صالحان( دو

 .عذابی بزرگ معذّب خواهند بود

دوزدندی کی اُ کس لرین کی آلالهینان و اُنون رسولینان محاربه ) و جنگ ( ائلیئل لر و یئر اؤزین   ترکی=

که لر ( یا اَل لرین یا اَیاق چئ ائلیئل لر بودی کی ااُلری عولدیره یا دا ااُلری صلیبَ ) دارآده فساد 

دنیا دا عذاب الرین خالف دان قطع ائلیه لر یا یئر اؤزین نَن نفی بالد ) تبعید ( ائلیه لر بو اُالرین 

 دی و آخرت دَه ااُلرا بیر عظیم لی عذاب وار دی. الری

     

 قرآن 

 34آیه_مائده#
 : 34سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

 الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ إِلَّا 



مگر آنها که قبل از دست یافتن شما بر آنان توبه کنند، بدانید )خدا توبه آنها را میپذیرد( خداوند  فارسی=

 .آمرزنده و مهربان است

ائلیه لر اُنّان قاباخ کی سوز ااُلری توتاسوز! اُندا بیلون دوزدندی کی اهلل غفور لّآ اُ کس لر کی توبه إ  ترکی=

 ) چوخ باغیشیدان و مهربان ( و رحیم دی.

     

 قرآن 

 35آیه_مائده#
 :  35سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

 سِیلَةَ وَجَاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَ

ای اهل ایمان! از خدا پروا کنید و دست آویز و وسیله ای ]از ایمان، عمل صالح و آبروی مقرّبان  فارسی=

 .درگاهش[ برای تقرّب به سوی او بجویید؛ و در راه او جهاد کنید تا رستگار شوید

ب سوز آلالهدان قورخون ) تقوانی رعایت ائلیون( و آلالها ساری بیر یایمان گئتیرآی اُ کس لر کی   ترکی=

 قا ( یئتی شئه سوز!ی رستگارّوسیله تاپون و آلالهین یولیندا جهاد ائلیون بلکه فالح ) و 

     

 قرآن 

 36آیه_مائده#
 :  36سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

أَنَّ لَهُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِیَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَا تُقُبِّلَ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ 

 مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

کسانی که کافر شدند اگر تمام آنچه که روی زمین قرار دارد و همانند آن، مال آنها باشد و آنها  فارسی=

برای نجات از مجازات روز قیامت بدهند، از آنان پذیرفته نخواهد شد، و مجازات دردناکی  را

 .خواهند داشت

اُنی اُ کس لر کی کافر اولوب الر اَیئم دوزدن هر نئی کی یئرده دی هامّسی ااُلرین اُلسئی دی و   ترکی=

ه اُنّآن قیامت گؤنینین عذابین نَن تکین ده ) ایکی برابر ( وار الری اُنّان اُلسئی دی کی وئره لر بلک

 از و ااُلریچون بیر آغیرلی عذاب ) آماده ( واردی.مال الر ( قبول اُلم نجات تاپاالر ااُلردان ) اُ

     

 قرآن 

 37آیه_مائده#
 :  37سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

 بِخَارِجِینَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِیمٌیُرِیدُونَ أَنْ یَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ 

توانند خارج شوند و برای آنها مجازات پایداری آنها پیوسته میخواهند از آتش خارج شوند ولی نمی فارسی=

 .است



مز لر اُنّان چیخا الر و اُالریچون بیر عذاب چیخا الر و اُالر ائلیه بیلاُ  اُتدان  اُالر همّشه ایستیئیل لر  ترکی=

 همّشه لیق واردی . 

     

 قرآن 

 38آیه_مائده#
 : 38سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ 

و دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتی که مرتکب شده اند به عنوان مجازاتی از سوی خدا  فارسی=

 .قطع کنید؛ و خدا توانای شکست ناپذیر است

گعؤریب لر جزاء ) و   کی(  اُغیرریق)  بو اُ پیس ایشیو کیشی و آرواد اُغرینین اَلَّرین قطع ائلیون   ترکی=

 اهلل طرفین نَن و اهلل عزیز و حکیم دی. دی، مجازات ( 
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 فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

و ]مفاسد خود را[ اصالح نماید، یقیناً خدا توبه اش را  پس کسی که بعد از ستم کردنش توبه کند فارسی=

 .می پذیرد؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است

پس هر کس ظلمونّان سُرا توبه ائلیه ) و پیس ایش لرین( اصالح ائلیه اُندا دوزدندی کی اهلل دا اُنا   ترکی=

 دوزدندی کی اهلل غفور و رحیم دی. ،ساری قعیدر
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 عَلَى کُلِّ شَیْءٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ وَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ

 قَدِیرٌ 

حکمران آسمانها و زمین است! هر کس را بخواهد )و شایسته دانی که خداوند مالک و آیا نمی فارسی=

بخشد و خداوند بر هر چیزی قادر کند و هر کس را بخواهد )و شایسته بداند( میببیند( مجازات می

 .است

لالهین دی هر کسی ایسته سه ن و یئرین مُلکی ) و صاحبی ( اُ آآیا بیلمه دون دوزدی کی گؤی لری  ترکی=

ه  باغیش الر و اهلل هر هامّی سهر کسی دَه کی ) الیق اُلسا و ( ایست ( عذاب ائلر و اُلسا) و مُستحق 

 شئ لره قادیر دی.
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الَّذِینَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ لَا یَحْزُنْکَ الَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِی الْکُفْرِ مِنَ 

دِ مَوَاضِعِهِ وَمِنَ الَّذِینَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَأْتُوکَ یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْ

نْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِکَ لَُه مِنَ اللَّهِ شَیًْئا یَقُولُونَ إِنْ أُوتِیتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِ

 بٌ عَظِیمٌأُولَئِکَ الَّذِینَ لَمْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَا

ایم و قلب آنها ایمان نیاورده و در مسیر  گویند ایمان آوردهفرستاده )خدا( آنها که با زبان میای  فارسی=

جویند تو را اندوهگین نکنند و )همچنین( از یهودیان )که این راه را کفر بر یکدیگر سبقت می

آنها جاسوسان  دهند تا دستاویزی برای تکذیب تو بیابند،پیمایند( آنها زیاد به سخنان تو گوش میمی

کنند، اند، آنها سخنان را از محل خود تحریف می جمعیت دیگری هستند که خود آنها نزد تو نیامده

خواهیم( به شما دادند )و محمد بر طبق خواسته شما داوری کرد( گویند اگر این را )که ما میو می

ر گناهان پی در پی( بخواهد بپذیرید و اال دوری کنید )و عمل ننمائید( و کسی را که خدا )بر اث

مجازات کند قادر به دفاع از او نیستی، آنها کسانی هستند که خدا نخواسته دلهایشان را پاک کند، 

 .در دنیا رسوائی و در آخرت مجازات بزرگ نصیب آنان خواهد شد

قت آلیل الر اُ کس آی ای رسول سَنی محزون ) و ناراحت ( ائله مسین اُ کس لر کی کُفری دَه سِب  ترکی=

! و اُ کس دی لر ایمان گئتیرمیشیق و اُالرین قلب لری ایمان گئتیر میئبلر دَن کی دیللری نَن دِئیل 

لر دَن کی یَهودی دیلر سَنون سئوز لروآ چوخ قوالغ آسیل الر کی سَنی تکذیب ائلیه لر ) و ( بیر 

زی ئسَنون یانوا گئل میئیب لر ، اُالر سُ آیری قومه اُالر قوالغ آسیل الر ) و جاسوسی ائلیل لر( کی

ریق  لر ) تحریف ائلیئل لر و ااُلرا ( دئیل لر اَیئم بونی ) کی بیز دئیریل یئرینه توشئن نَن سُرا چئوئی

و ایستئی ریق ( سوزا وئردی اُندا اُنی آلون ) و قبول ائلیون ( و اَیئم اُنی وئرمه دی اُندا اُزاغ اُلون ) 

عمل ائله میون ( ؛ و هر کسی کی اهلل اُنی ایستیه مُجازات ائلیه ) ای پیامبر ( اُندا اُنا و ر ائلیون ذَو حَ

سن ائلیه بیل مئز سَن اُنّان بیر شئی جاندا آلاله یانین دا دفاع ائلیه سَن ، ااُلر اُ کس لر دی لر کی اهلل 

زی ) و عذاب ( وارالری دی ا خِایسته میئیب کی ااُلرین قلبی لرین پاک ائلیه ، ااُلریچون بو دونیا د

 و آخرت دَده بیر بوئیک ) و عظمت لی و آماده ( عذاب وار الری دی.
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عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ 

 یَضُرُّوکَ شَیْئًا وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 

خورند اگر نزد تو دهند تا آنرا تکذیب کنند، مال حرام فراوان میآنها بسیار به سخنان تو گوش می فارسی=

میان آنان داوری کن یا )اگر صالح بود( آنها را بحال خود واگذار و اگر از آنها صرف آمدند در 

رسانند و اگر میان آنها داوری کنی با عدالت داوری کن که خدا عادالن نظر کنی به تو زیان نمی

 را دوست دارد

قوالغ آسیل الر و رشوه ( و چوخ قوالغ آسیل الر کی اُنی داناالر ) یاالن نان  اُالر سَنون سئوزلروآ  ترکی=

حرام مال چوخ یئیل لر اُندا اَیئم سَنون یانوا گئل سئه لر اُندا اُالرین آراسیندا حُکم ائله یا دا اُالردان 

ر بیر شئی جاندا سَنه ضرر ون ( اُندا اُالئن ) و ئوز چئویرساؤز چئوئیر و اَیئم اُالردان اعراض ائله سو

ضاوت دلی ( نَن قِسط ) و عَحُکم ) و قضاوت ( ائله دون اُندا ااُلرین آراسیندا قِلر و اَیئم دَه  زمَّیئتیر

 قسط لری ) و عادل لری چوخ ( ایستئیر.ائله دوزدندی کی اهلل مُ
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 ا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَمَا أُولَئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَوَکَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَ

طلبند در حالی که تورات نزد ایشان است و در آن حکم خدا هست آنها چگونه تو را به داوری می فارسی=

 نیستندگردانند، و آنها مؤ من )وانگهی( پس از داوری خواستن از حکم تو روی می

لالهین دا دی کی آ تورات اُالرین یانالریننَن کی (  ایستئیل لر و ) بو حالی هو نئجور سَنی قضاوت  ترکی=

وز چئوئیریل لر و اُالر ی ائیل لر ( عاوت ایست؛ اُنّآن سُرا ) سَنَن قِضحُکمی اُندا ) یازی لیب ( دی 

  مؤمن لر دَن دئیل لر.
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لرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدًى وَنُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هَادُوا وَا

 شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَکَانُوا عَلَیْهِ

 وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ 

ان خدا بودند، ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور بود و پیامبران که تسلیم در برابر فرم فارسی=

کردند و )همچنین( علماء و دانشمندان به این کتاب الهی که به آنها با آن، برای یهودیان حکم می

نمودند، بنابراین )از داوری کردن بر طبق آیات الهی( سپرده شده بود و بر آن گواه بودند، داوری می



وشید و آنها که به احکامی که خدا از مردم نهراسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیز نفر

 .کنند کافرندنازل کرده حکم نمی

هدایت و ایشیق وارئیدی اُنّان نبی لر کی آلالها تسلیمی دوزدی کی بیز توراتی نازل ائله دیق اُندا   ترکی=

 یر دیلر اُالریندی لر اُ کس لره کی یهودی دیلر حُکم ) و قضاوت ( ائلیر دیلر و ) بوجور قضاوت ائل

ربانی لری و ( عُلما الری و دانشمند لری ) و احبار الری( کی آلالهین کتابی ااُلرا تاپیشیر میش 

ن عذابین نان ( ی) نافرمان لیقیم میون و مَنیم اُندا مردوم نان قورخدی و اُ ) توراتا ( شاهدی دیلر ؛ 

ه ئکس کی حُکم ائله میات میون و هر آز قیمته ( ص قورخون و مَنیم آیاتی می بیر قلیل ثَمن ) و

 ان کی آهلل نازل ائلیب دی اُندا اُالر هَمن کافر لر دی لر.یناُن
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وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ 

 نَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُو

و بر آنها )بنی اسرائیل( در آن )تورات( مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم  فارسی=

باشد، و هر زخمی قصاص و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان، می

ود، شدارد و اگر کسی آن را ببخشد )و از قصاص صرف نظر کند( کفاره )گناهان( او محسوب می

 و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است

ی کی هر نفسی ، نفسین قاباغین دا و گؤز دو بیز اُالرا ) بنی اسرائیآل تورات دا ( اُندا یازدیق دوزدن  ترکی=

 و دیش ، دیش قاباغین ه، گؤز موقابلین دَه و بورون ، بورون قاباغین دا و قوالخ ، قوالخ موقابلین دَ

) قصاص  صاص اُلونا ) و عَوضی چیخا ( اُندا هر کس اُ قِصاصی باغیشدیا پس اُدا و جراحت لره دَه ق

ان کی اهلل نازئل ائلیب یناُنویچون ) گؤناه الرینا ( کفّاره حساب ااُلر و هر کس دَه اُن ائله مئه مئک(

 ه اُندا اُالر هَمَن ظالم لر دی لر. ئدی حُکم ) و قضاوت( ائله می
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جِیلَ فِیهِ هُدًى وَنُورٌ وَقَفَّیْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْ

 التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَوَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ 

پیش از او فرستاده  و به دنبال آنها )یعنی پیامبران پیشین( عیسی بن مریم را قرار دادیم که به آنچه فارسی=

شده بود از تورات تصدیق داشت وانجیل را به او دادیم که در آن هدایت و نور بود و )کتاب 



کرد و هدایت و موعظه برای پرهیزکاران قبل از او بود تصدیق می ا کهآسمانی او نیز( تورات ر

 .بود

و اُنی کی تورات دا اُنان قاباخ  سُرا عیسی بن مریمی قوردوخ دَن ( ) قاباخ کی پیامبر لردان  و اُالر  ترکی=

واریدی اُندا هدایت و ایشیق  کی یولّا میش دیق تصدیق ) و تأیید ( ائلیئر دی و اُنا دا إنجیل وئردیق

)  مُتقی لری چون انجیل دَه تصدیق و ( تأیید ائلیئردی اُنی کی اُنّان قاباخ تورات دئی دی وو ) 

 باعث( هدایت و مؤعظه ) و پند و اندرز ( ایی دی.
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 نْجِیلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِ

به اهل انجیل )پیروان مسیح( گفتیم باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده حکم کنند و کسانی که  فارسی=

 .هستندکنند فاسق بر طبق آنچه خدا نازل کرده حکم نمی

حُکم و گئرح انجیل اهلی دَه اُنا کی اهلل اُندا نازئل ائلیب دی حُکم ) و قضاوت ( ائلیه لر و هر کس   ترکی=

 کی اهلل نازل ائلیب دی اُندا ااُلر هَمَن فاسق لر دَن دی لر. ناینه اُنئائله می
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 بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَُّه وَأَنْزَلْنَا إَِلیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْکُمْ

وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً 

 کُنْتُمْ فِیِه تَخْتَلِفُونَ وَلَکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُکُمْ بِمَا

کند و حافظ و نازل کردیم، در حالی که کتب پیشین را تصدیق میو این کتاب را به حق بر تو  فارسی=

نگاهبان آنها است، بنابراین بر طبق احکامی که خدا نازل کرده در میان آنها حکم کن، و از هوا و 

هوسهای آنها پیروی مکن، و از احکام الهی روی مگردان، ما برای هر کدام از شما آئین و طریقه 

خواهد داد ولی خدا میخواست، همه شما را امت واحدی قرار میر خدا میروشنی قرار دادیم و اگ

شما را در آنچه به شما بخشیده بیازماید )و استعدادهای شما را پرورش دهد( بنابراین بکوشید و در 

 نیکیها به یکدیگر سبقت جوئید، بازگشت همه شما به سوی خدا است و از آنچه در آن اختالف کرده

 !خبر خواهد داداید به شما 

کی تصدیق ) و تأیید ( ائلیئر  ی حقی دَن نازئل ائله دیق) قرآن(  ) ای پیامبر( بو کتاب و بیز سَنه دَه  ترکی=

اُ کتاب الری کی قاباغیندا دی ) تورات و انجیلی ( و اُ الری دا حمایت ائلیئر ، اُندا اُالرین آراسیندا 



نازئل ائلیب دی و اُالرین هوای نفسی لرینَّن تبعیت ائله مئه بو  حُکم ) و قضاوت ( ائله اُنینان کی اهلل

حالینده کی سَنه ) بو احکام الهی ( حقی دَن گئلیب دی ؛ بیز هر هامّوزا بیر شریعت و ایشیق لی یول 

سوزی بیر واحد اُمّت قورار دی والکن ) امّا اهلل  و اَیئم اهلل ایسته سئی دی حتمی دَن قؤی میشیق

) بیر خیرات دا  پسن کی سوزا وئریب دی ؛ نایبونا گؤره کی ( حتمی دَن سوزی امتحان ائلیه اُن

وز آلالها ئبقت آلون ) یاخچی ایش لره قاچون و بیلون ( سوزون هامّوزون  قَعید مئگسِبیروز دان ( 

 ور دوز خبردار ائلیه جئک.ئاُنان اختالف ائلیطرف دی اُندا سوزی ااُلردان کی 
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یْکَ فَإِنْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَ وَأَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مَا

 نَ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُصِیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ کَثِیرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُو

و باید در میان آنها )اهل کتاب( طبق آنچه خداوند نازل کرده حکم کنی و از هوسهای آنان پیروی  فارسی=

احکامی که خدا بر تو نازل کرده منحرف سازند، و اگر  مبادا تو را از بعض مکن و بر حذر باش که 

ای از گناهانشان  خواهد آنها را بخاطر پارهآنها )از حکم و داوری تو( روی گردانند بدان خداوند می

 .مجازات کند و بسیاری از مردم فاسقند

و اُالرین هوای نفسانی لرین  سَن هیلیب دی حُکم ائلنان کی اهلل نازئل ائو گئرح ااُلرین آراسیندا اُنی  ترکی=

اُالردان حَذر ائله ) مواظب اُل( کی مبادا سنی بعضی احکامی دَه کی اهلل سَنه نَن تبعیت ائله مئه و 

وز چئوئیر دی لر پس بیلگینَن کی ، اُندا اَیئم اُالر عمیه لر  ئلیب دی فتنیه ) و انحرافا ( چئکنازئل ا

مُجازات ائلیه و دوزدی کی مردومین چوخی ااُلری بعضی گؤناه الرینا گؤره الرین اهلل ایستئیر اُ

 لر. یفاسق لردن د
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 أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ

 کند؟خواهند، و چه کسی برای افراد با ایمان بهتر از خدا حکم میآیا آنها حکم جاهلیت را )از تو( می فارسی=

قوم ی آلاله دان یاخچی حُکم ائلیه کیم دی کاُالر ) سَن نَن ( جاهلیت ُحکمی نان ایستئیل لر ؟ و آیا   ترکی=

 با ایمان ) و یقینه ( ؟

     



 قرآن 

 51آیه_مائده#
 : 51سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

وَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ یَتَ

 مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

اید یهود و نصارى را دوستان ]خود[ مگیرید ]که[ بعضى از آنان دوستان  اى کسانى که ایمان آورده ارسی=ف

بعضى دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستى گیرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران 

 نمایدرا راه نمى 

، ااُلرین آی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز یهود و نصاری ) مسیحی ( لری یولداش توتمیون   ترکی=

نَن یولداش دی الر و هر کس سوزدان اُالری یولداش توتا اُندا دوزدندی  ی بعضی لریبعضی س

 ی کی اهلل ظالم قومی لری هدایت ائله مئز!نددوزد، دان دی  کی اُدا ااُلر
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نْ یَأْتِیَ فَتَرَى الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یُسَارِعُونَ فِیهِمْ یَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِیبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَ

 أَسَرُّوا فِی أَنْفُسِهِمْ نَادِمِینَبِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَیُصْبِحُوا عَلَى مَا 

 گویند مى ورزند مىبینى کسانى که در دلهایشان بیمارى است در ]دوستى[ با آنان شتاب مى مى  فارسی=

خدا از جانب خود فتح ]منظور[ یا امر دیگرى را پیش  ترسیم به ما حادثه ناگوارى برسد امید است

 اند پشیمان گردند در دل خود نهفته داشتهآورد تا ]در نتیجه آنان[ از آنچه 

سَن کی ااُلرا ساری قاچیل الر ، ) و (  راُندا اُ کس لری کی قلب لرینده مَرَض ) نفاق( وار دی گؤرَ  ترکی=

اُندا اُمید وار دی کی آلالهدان بیر  ؛بیزه یئتیشه ) اُالر دان ( دئیل لر بیز قورخی ریق بیر پیس حادثه 

ورک الر ) مُنافق لر( اُنا گؤره کی عاُندا اُ ،( گئله یا بیر أمری اُنون یانین نان اُالفتح ) پیروزلیق 

 شمان ( اُال الر!م ) و پِلرینده گئیز دَدمیش دی لر نادِ 
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أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَکُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا وَیَقُولُ الَّذِینَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِینَ 

 خَاسِرِینَ

کردند که ما و اهل ایمان گویند: آیا اینان هستند که با جدیت و مبالغه بسیار به خدا سوگند یاد می فارسی=

 .کار شدنداز شما هستیم؟! اعمالشان باطل گردید و سخت زیان



دی الر کی آلالها جِد ) و جَهدی ( نَن آند  ل لر : آیا بوالرو اُ کس لر کی ائیمان گئتیریب لر دیئَ  ترکی=

منافق یاالن دئیل دی لر و بو ) آمّـا  ؟ایچیردی لر کی دوزدندی کی اُالر حتمی دَن سوزونان دی الر

 ضَرر ) و خسارت ( گؤرَن لردن اُلدی الر.لرین ( اعمال الری حَبط اُلدی ) و بئین نَن گئدی( اُندا 
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اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِیَن یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی 

یهِ مَنْ یَشَاءُ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِ

 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

رساند( اید هر کس از شما از آئین خود باز گردد )به خدا زیانی نمی ایمان آورده ای کسانی که فارسی=

آورد، که آنها را دوست دارد و آنها )نیز( او را دوست دارند، در خداوند در آینده جمعیتی را می

 د و از سرزنش کننبرابر مؤ منان متواضع و در برابر کافران نیرومندند، آنها در راه خدا جهاد می

فضل( )دهد و کنندگان هراسی ندارند. این فضل خدا است که بهر کس بخواهد )و شایسته ببیند( می

 .خدا وسیع و خداوند داناست

نَن ( اُندا تئزدی  اُال آی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز هر کس سوزدان دینی نَن قعیده ) و مُرتَدّ  ترکی=

مؤمن لری نَن  ، گئتیرَر کی اُالری ایستیئر و ُاالردا آللهی ایستئیر لر (اهلل بیر قومی ) و گروهی 

، آلاله یولیندا جهاد ( دی الر و کافر لری نَن عِزَّتی ) و باشی اُجا ( دی الر  متواضع ) و باشی آشّاقا

فضلی دی ( سئوزین نَن قورخ ماز الر ، بو آلالهین  ینائلیئل لر و هئچ مالمت ائلیه نین ) و دانّی یان

 ( عالم دی!و  علیم، ) واسع  هر کسه کی ایسته سه وئرَر و اهلل وسعت وئرن
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 الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ 

سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مؤمنانی ]مانند علی بن ابی طالب اند[ که  فارسی=

 .همواره نماز را برپا می دارند و در حالی که در رکوعند ]به تهیدستان[ زکات می دهند

اُنون رسولی و اُ کس لر دی لر کی  دوزدندی کی سوزون ولیّ ) و دوست و سرپرست ( ئوز اهلل و  ترکی=

 وئریل لر اُ حالی دَه کی رکوع دَه دی لر ! نامازی إقامه ائلیئیل لر و زکات

بو آیه  نین شأن نزولی حضرت علی علیه السالم ین باره سینده دی، اُ وخ کی نامازا مشغولی دی   اتتوضیح

 ین ) انگشترین ( اُ فقیره وئردی!یگعوزّبیر سائل کمک ایسته دی و حضرت رکوع دا اشاره ایی نَن 



 .السَّالماَلحَمدُلِلّهِ الَّذي جَعَلَنا مِنَ المُتَمسِّكينَ بِوَاليةِ اَميرِالمُؤمِنينَ وَاَألئمَةِ عَلَيهِمُ
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 وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَوَمَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

و کسانی که خدا و رسولش و مؤمنانی ]چون علی بن ابی طالب[ را به سرپرستی و دوستی بپذیرند  فارسی=

 .]حزب خدایند،[ و یقیناً حزب خدا ]در هر زمان و همه جا[ پیروزند

اُ کس لری کی ایمان گئتیریب لر دُست ) سرپرست و یولداش  و هر کس آلالهی و اُنون رسولین و  ترکی=

( توتسا ) آللهین حزبی دی لر و بیلون ( اُندا دوزدندی کی آلالهین حِزبی هَمَن غالب ااُلن ) و پیروز 

 الر دی الر! (.
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آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَکُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ 

 وَالْکُفَّارَ أَوْلِیَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

اند ]چه[ از  ریشخند و بازى گرفته اید کسانى را که دین شما را به اى کسانى که ایمان آورده فارسی=

کسانى که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و ]چه از[ کافران دوستان ]خود[ مگیرید و اگر 

 ایمان دارید از خدا پروا دارید

آی اُ کس لر کی ائیمان گئتیریب سوز اُ کس لری کی سوزون دینوزو مسخریه و عوینا توتول الر   ترکی=

کفّاری ئوزوزا یولداش توتمیون ؛ و آلالهدان  سوزدان قاباخ کتاب وئرمیشیق و ااُلرای کاُ کس لر دَن 

 قورخون ) و تقوا لی اُلون( اَیئم سوز مؤمن لردَن سوز! 

     

 قرآن 

 58آیه_مائده#
 :  58سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

 وَلَعِبًا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَعْقِلُونَ وَإِذَا نَادَیْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا

گیرند، این خوانید آنرا به مسخره و بازی میگوئید و مردم را( به نماز میآنها هنگامی که )اذان می فارسی=

 .کنندبخاطر آن است که آنها جمعی هستند که درک نمی

سخریه و عوینا توتولّار بو اُنا گؤره دئیر سوز( ااُلر اُنی مَدا وئرور سوز ) اذان و اُ زامان کی نامازا نِ  ترکی=

 عقلی لرین ایشلد میل لر!لر کی  دی کی اُالر بیر قومی دی
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 59آیه_مائده#
 : 59سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَکْثَرَکُْم قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا 

 فَاسِقُونَ

ایم( جز اینکه به خداوند یگانه، و به  گیرید! )مگر ما چه کردهبگو ای اهل کتاب آیا به ما خرده می فارسی=

ایم و این بخاطر آن  ایمان آوردهآنچه بر ما نازل شده، و به آنچه پیش از این نازل گردیده است 

 .اید )و لذا حق در نظر شما نازیباست( است که بیشتر شما از راه حق بدر رفته

سوز بیزدَن ایراد توتورسوز ) کینه و دشمن لیق ائلیر سوز ) ای پیامبر ااُلرا ( دِه : آی ای کتاب اهلی   ترکی=

ر میشیق و اُنا کی بیزه نازئل اولوب و اُنا کی بیزدن بونا گؤره دئیل کی ( إلّا بیز آلالها ایمان گئتی

 قاباخ نازئل اولوب دی دوزدندی کی سوزون اکثروز فاسق لر دَن سوز!
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 60آیه_مائده#
 : 60سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَیْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیرَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُکُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِکَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ 

 وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِکَ شَرٌّ مَکَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ 

نان بگو: آیا شما را از کسانی که کیفرشان ]از مؤمنانی که به خیال خود از آنان عیب می گیرید و آ فارسی=

را سزاوار عذاب می دانید[ نزد خدا بدتر است، خبر دهم؟  ]آنان[ کسانی ]از گذشتگان خود شما[ 

هستند که خدا لعنتشان کرده، و بر آنان خشم گرفته، و برخی از آنان را به صورت بوزینه و خوک 

و از راه راست درآورده، و ]نیز آنان که[ طاغوت را پرستیدند؛ اینانند که جایگاه و منزلتشان بدتر 

 .گمراه ترند

) هانسی دی( ؟ آلاله یانین دا  سوزا خبر وئریم اُ مُجازات دان شرّی چوخ ) ای پیامبر ااُلرا ( دِه : آیا  ترکی=

دی و اُنا غَضَب ائلیب دی و  عن ائلیبآلاله اُنی لَ (  ی الر دانک) سوزالر دان قاباخاُ کس دی کی 

چیخار دیب و ) ااُلر کی ( طاغوت الری عبادت ائله دی  نهاُالردان بعضی لری میمون و دوئوز شکلی

 و بو دوز یولدان اُزاغ ) و گمراه ( دی الر.لر ؛ اُالر دی الر کی بیر شرّ یئرده دی لر 

     

 قرآن 

 61آیه_مائده#
 :  61شریفهسوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی 

 تُمُونَوَإِذَا جَاءُوکُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْکُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا کَانُوا یَکْ



ایم و حال آنکه هم با کفر پیش شما آمده و هم با کفر از و چون به نزد شما آیند گویند ایمان آورده فارسی=

 تر استداشتند آگاهاند، و خداوند به آنچه پنهان مىبیرون رفتهنزد شما 

 و اُ وَخ کی سوزون یانوزا گئلیل لر دِئیل لر : بیز ایمان گئتیرمی شیق و قطعی دَن ااُلر کُفری نَن )  ترکی=

کُفری نان دا ) سوزون یانوزدان قعیدیل لر و چوله ( چیخیل  سوزون یانوزا ( گئلیب لر و قطعی دَن

 دی .  ( آییق گئیزدَه دیل لر اَعلم ) و چوخکی ) ئورک لرینده ( الر ؛ و اهلل اُنی 
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 62آیه_مائده#
 : 62سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

 وَالْعُدْوَانِ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَوَتَرَى کَثِیرًا مِنْهُمْ یُسَارِعُونَ فِی الْإِثْمِ 

جویند، چه بینی که در گناه و تعدی و خوردن مال حرام بر یکدیگر سبقت میبسیاری از آنها را می فارسی=

 .دهندزشت است کاری که انجام می

بیر (  دوشمن چیلیقا و حرام مال ) و رشوه آلماقاسین گؤریرر سَن کی گؤناها و  و اُالردان چوخ لی  ترکی=

بیرین نَن سِبقت آلیل الر ) اُ ایش لرین دالی سی جاق قاچیل الر( ؛ حتمی دَن نئه پیس دی اُ ایش 

 لری کی گعوریل لر!
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 63آیه_مائده#
 : 63سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

 الرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَصْنَعُونَ لَوْلَا یَنْهَاهُمُ 

کنند! چرا دانشمندان نصاری و علمای یهود آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام نهی نمی فارسی=

 .دهندچه زشت است عملی که انجام می

یهودی أحبار )  عالم لری ( و دین ربّانیون نصرانی ی )س نیئه اُالری نهی ائله میل لر اُالرین عُلما هبَ  ترکی=

عمئک لرین نَن ؟ حتمی دَن نئه پیس دی اُ شئی لری کی اه لی سئوز لرین نَن و حرام مال ی( اُ گؤن

 دوزئل دیل لر!
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 64آیه_مائده#
 :  64شریفه سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی

قُ کَیْفَ یَشَاءُ وَلَیَزِیدَنَّ وَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِ

َوأَلْقَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ کُلَّمَا کَثِیرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَْیکَ مِنْ رَبِّکَ طُغْیَانًا وَکُفْرًا 

 أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ 



 خودشان بسته باد و به ]سزاى [ آنچه گفتند از رحمتخدا بسته است دستهاى و یهود گفتند دست  فارسی=

بخشد و قطعا آنچه از جانب خدا دور شوند بلکه هر دو دست او گشاده است هر گونه بخواهد مى 

پروردگارت به سوى تو فرود آمده بر طغیان و کفر بسیارى از ایشان خواهد افزود و تا روز قیامت 

ر که آتشى براى پیکار برافروختند خدا آن را خاموش ساخت میانشان دشمنى و کینه افکندیم هر با

 کوشند و خدا مفسدان را دوست نمى داردو در زمین براى فساد مى 

نین اَل لری باغلی اُلسین ! و بو سئوزه  یهودی الر دِدی لر : آلالهین اَلی باغلی دی! اُالرین ئوزلری  ترکی=

ی آچیق دی هر نئه جور کی ین الر ، بلکه آلالهین اَل لرگؤره کی دِدی لر آلالهین لعنتین دَه اُلس

ر ، و حتمی دَن اُنی کی آهلل سَنه ) ای پیامبر ( نازئل یئ باغیش دی) ئوز حکمتی نَن ( ه ایسته سئ

داوت ائلیب دی اُالرین چوخ الرین طُغیانین و کفری لرین چوخال دار !  و بیزدَه اُالرین آراسیندا عِ

تا قیامت ض ) و کینه بیر بیرینین آراسیندا ئوز اعمال الرینا گؤره ( سالیدق ) دوشمن لیق( و بُغ

ر آلاله اُنی ( قور دی ال ) و فتنه ( جنگ ) و حرب و دعوایگؤنینه جاق ؛ هر وخ کی اُالر بیر اُت 

ائلین  زینده فساد ائله مئگه چالیشیل الر و اهلل دا مُفسد لری ) فِسادیئر اؤ)اُالر همّشه (  سوندیر دی و

 لری ( ایسته میر! 
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 65آیه_مائده#
 : 65سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

 مِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَکَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِی

سازیم و و تقوا پیشه کنند ما البته گناهانشان را محو و مستور میو چنانچه اهل کتاب ایمان آرند  فارسی=

 .گردانیمآنها را در بهشت پر نعمت داخل می

ایمان گئتیره لر و تقوالی اُال الر حتمی دَن بیزدَه ااُلردان گؤناه الرین گئیزده کتاب اهل و اَیئم دوزدن   ترکی=

ا داخل ائله ینباغ الرنعمت لی  نبهشتی اُالری جنّات نعیم )دَریق ) محو و پاک ائله ریق( و حتمی دَن 

  ریق و ( سالّیق !
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 66آیه_مائده#
 : 66سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَکَلُوا مِنْ 

 أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَکَثِیرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا یَعْمَلُونَ



و اگر آنان تورات و انجیل ]واقعی[ و آنچه را که از سوی پروردگارشان به آنان نازل شده برپا  فارسی=

ی شدند. از آنان گروهی میانه رو و می داشتند، بی تردید از برکات آسمان و زمین بهره مند م

 .معتدل اند، و بسیاری از آنان بد است آنچه را انجام می دهند

اُنی کی آلاله الری نین یانین نان اُالرا نازئل اُلوب دی إقامه و  یئم ااُلر دوزدَن تورات و انجیلو اَ  ترکی=

عیاق الری نین آت الرین نان  ) و اجرا( ائله سئی دی لر حتمی دَن باش الری نین اُستین نَن و

اُ ایش لری کی گعوریل صِد ) میانه رو ( و چوخلی الری دا ااُلردان دی لر ؛ ااُلردان بیر تعداد مُقتَئریع

 لر پیس دی!
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 67آیه_مائده#
 :  67سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ 

 إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ

ای پیامبر! آنچه از سوی پروردگارت ]درباره والیت و رهبری علی بن أبی طالب امیرالمؤمنین  فارسی=

السالم([ بر تو نازل شده ابالغ کن؛ و اگر انجام ندهی پیام خدا را نرسانده ای. و خدا تو را از )علیه 

 .]آسیب و گزند[ مردم نگه می دارد؛ قطعاً خدا گروه کافران را هدایت نمی کند

 یآی ای رسول اُنی کی سئنه نازئل اُلوب دی ) مردوما والیت و رهبری حضرت علی علیه السالم  ترکی=

یئتیر میب سَن و ) بیل( یئتیر ) و ابالغ ائله ( و اَیئم بو ایشی گعور مئه سؤن اُندا آلالهین رسالتین ( 

 دوزدندی کی اهلل قوم کافری هدایت ائله مئز. ، اهلل سَنی مردوم نان ساخالر 
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 68آیه_مائده#
 : 68سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه 

زِیدَنَّ الْکِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَیْءٍ حَتَّى تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْکُْم مِنْ رَبِّکُمْ وَلَیَقُلْ یَا أَهْلَ 

 کَثِیرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ طُغْیَانًا وَکُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ 

ای پیغمبر( بگو: ای اهل کتاب، شما ارزشی ندارید تا آنکه به دستور تورات و انجیل و قرآنی که ) ی=فارس

به شما از جانب خدا فرستاده شده قیام کنید. و همانا قرآنی که به تو از سوی پروردگارت نازل شد 

در این صورت )به جای آنکه به آن ایمان آرند( بر کفر و سرکشی بسیاری از آنان خواهد افزود، 

 .)تو ای پیغمبر( بر حال کافران نباید تأسف خوری

تورات و انجیل و اُنی کی آلالهوزون آی اهل کتاب سوز بیر شئی دئیل سوز حتّی ) ای پیامبر( دِه :   ترکی=

یانین نان سوزا نازئل اُلوب دی إقامه ائلیه سوز ) و اُالرا عمل ائلیه سوز( ، و حتمی دَن اُنی کی سَنه 



بو کافر قومه تأسف طُغیانین و کُفری لرین چوخال دار ؛ اُندا  ینن نازئل اُلیب دی اُالردان چوخ الری

  یئمه ) و ناراحات اُلما (.
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 69آیه_مائده#
 :  69سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ 

 عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ 

یقیناً کسانی که ]از روی ظاهر[ به اسالم گرویده اند و یهودی ها و صابئان و نصاری ]با مُتّصف  فارسی=

صابئیت یا نصرانیّتْ، اهل سعادت و نجات نیستند،[ هر کدام ]از بودن به عنوان اسالم یا یهودیت یا 

این گروه ها در زمان هر پیامبری از روی یقین و اخالص[ به خدا و روز قیامت ایمان آورده و کار 

 .شایسته انجام داده باشند، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند

تیریب لر و اُ کس لر کی یهودی دیلر و صابئی و مسیحی ) دوزدندی کی اُ کس لر کی ائیمان گئ  ترکی=

نصارا ( دی الر هر کس آلالها و آخرت گؤنینه ایمان گئتیره و صالح لی عمل گعوره اُندا اُالریچون 

 الر! اُالجاقنه قورخی اُالجاق و نه دَه ااُلر محزون ) یا غصّه لی ( 
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نْفُسُهُمْ فَرِیقًا کَذَّبُوا لَقَدْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَیْهِمْ رُسُلًا کُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَ

 وَفَرِیقًا یَقْتُلُونَ 

اطاعت از خدا و پیروی از موسی[ پیمان گرفتیم و پیامبرانی به سوی البته ما از بنی اسرائیل ]بر  فارسی=

ایشان فرستادیم؛ هرگاه پیامبری احکام و قوانینی که دلخواهشان نبود برای آنان می آورد، گروهی 

 !!را تکذیب کرده و گروهی را می کشتند

اُالرا ساری رسول الری یولّا دیق ، نی اسرائیل دَن میثاق ) عهد و پیمان ( آلدیق و بحتمی دَن بیز   ترکی=

دی  گئلیر دی کی ااُلرین نفسی ایستئن اُلمیر دی بیر تعدادی دانیر هر وخ کی ااُلریچون بیر رسولی

 لر.ل دی یر) بو رسول الردان ( عول دیدا ادی الر ) تکذیب ائلیر دیلر( و بیر تعد
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وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِمَا وَحَسِبُوا أَلَّا تَکُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا کَثِیرٌ مِنْهُمْ 

 یَعْمَلُونَ

بود، پس )از دیدن و شنیدن امر خدا( کور و کر و گمان کردند که بر آنها فتنه و امتحانی نخواهد  فارسی=

شدند، )و پس از آن همه اعمال زشت( باز خدا توبه آنها را پذیرفت، اما باز هم بسیاری دیگر کور 

 .کنند آگاه استو کر شدند؛ و خدا به هر چه می

لدی الر اُنّان ور اُور و کک و بوجور حِساب ائله دی لر کی ااُلرا فتنه و امتحان اُلمیاجاق ، اُندا ااُلر  ترکی=

) اُالرین توبه سین قبول ائله دی ( سئورا ) گئنه( اُالردان چوخی کُور سئورا اهلل ااُلرا ساری قعیدی 

 (. لدی الر و اهلل ااُلری کی گعوریل لر گؤریر ) و اُالرین ایش لرینه بصیر دیوو کار ) کَر( اُ
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وا اللَّهَ رَبِّی وَرَبَّکُمْ لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ وَقَالَ الْمَسِیحُ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ اعْبُدُ

 وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍإِنَّهُ مَنْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ 

آنان که گفتند: خدا همان مسیح، فرزند مریم است، بی تردید کافر شدند؛ و حال آنکه مسیح گفت:  فارسی=

ای بنی اسرائیل! خدای یکتا را که پروردگار من و پروردگار شماست بپرستید، مسلماً هر کس به 

ردید خدا بهشت را بر او حرام کند، و جایگاهش آتش است، و برای ستمکاران خدا شرک ورزد، بی ت

 .هیچ یاوری نیست

لدی ودی ! کافر اُقطعی دَن اُ کس لر کی دِدی لر : دوزدندی کی اهلل هَمَن اُ مسیح مریمین اوغلی   ترکی=

ائلیون کی مَنیم و دی : آی بنی اسرائیل ) فقط( آلالهی عبادت مسیح دِ) بو حالینن کی ( الر و 

ز دی ) و بیلون ( دوزدندی کی هر کس آلالها شریک قائل ااُل اُندا قطعی دَن اهلل اُنا ؤسوزون آلاله

 و ظالم لره کمک ائلین یوخ دی. دی یاُت ئر و اُنین یئری جهنَّمیام ائلجنّتی ) بهشتی ( حر
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ا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُو

 الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

]پدر، پسر، روح[ یقیناً کافر شدند، و حال آنکه هیچ آنان که گفتند: خدا یکی از ]این[ سه تاست  فارسی=

معبودی جز خدای یکتا نیست. و اگر از آنچه می گویند بازنایستند، قطعاً به کسانی از آنان که ]به 

 .سبب چنین اعتقادی[ کافر شدند، عذابی دردناک خواهد رسید



اُ اوچ  آلاله ) اَب ، اِبن ، روح القدس( دان قطعی دَن اُ کس لر )دَه ( کی دِدی لر : دوزدندی کی اهلل   ترکی=

و ای یوخدی ؛ لّا بیر واحد آلاله دان سوؤإبیری دی کافر اُولدی الر ؛ ) و بیلون ( هئچ إالهه ) اهلل ( 

اَیئم بو سئوزی کی دِئیل لر قوتار میا الر حتمی دَن اُالردان اُ کس لر کی کافر اُلوب الر بیر آغیرلی 

 ق!عذاب ااُلری توتاجا
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 أَفَلَا یَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَیَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

 خواهند و خدا آمرزنده مهربان است چرا به درگاه خدا توبه نمى کنند و از وى آمرزش نمى فارسی=

 لر؟ و اهلل غفور و رحیم دی!ش المّاق ایسته میل آلالها ساری توبه ائله میل لر؟ و اُنّان باغیبئه نیئه   ترکی=
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کَانَا یَأْکُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ کَیْفَ  مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ

 نُبَیِّنُ لَهُمُ الْآیَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى یُؤْفَکُونَ 

مسیح فرزند مریم فقط فرستاده )خدا( بود پیش از وی نیز فرستادگان دیگری بودند مادرش نیز زن  فارسی=

ه دعوی الوهیت مسیح و عبادت خوردند )با این حال چگونبسیار راستگوئی بود هر دو غذا می

سازیم سپس بنگر چگونه آنها ها را برای آنها آشکار می کنید؟( بنگر چگونه نشانهمادرش مریم می

 از حق باز داشته میشوند؟

 مسیح مریمین اُوغلی فقط بیر رسولی دی ) بیزیم طرفی میز دَنی دی( قطعی دَن اُنّان قاباخدان دا  ترکی=

اُالر ایکی سی  ،دانیشان ) صدِّیقة( دی گئل میش دیلر ، و اُنین َننَه سی ) مریم( چوخ دوز رسول الر

لر ) آیری انسان الر تکین ( باخ بیز نئجور اُالرا آیاتی آشکارا ) بیان ( ائلیریق  دَه طعام یئعل دی

 یریل لر!ئوز چئونّان سُئرا باخ گؤر اُالر نئجور عاُ

علیها السالمین طعام یعمئک لرینی  و مریم علیه السالم و تعاال عیسی مسیح آلاله تبارک بوردا توضیح 

انسان الر تکین دی لر و اُالری  یبویوروب دی کی اشاره ائلیه اُالر دا آلالهین بنده لری دی لر آیر

دام الر و اُالر دا آیری آاُنی بیر آلاله ئوزلرینه بیلیل لر ، بیل سین لر کی اشتباه ائلیل لر اهلل نعوذ ب

 تکین آلالهین بیر بنده سی دی لر.
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 قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا یَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

پرستید و حال آنکه خداوند چیزى را که اختیار زیان و سود شما را ندارد مى بگو آیا غیر از خدا  فارسی=

 شنواى داناست

) ای پیامبر ااُلرا ( دِه : آیا سوز آلالهدان سوؤای عبادت ائلیرسوز کی سوزا هئچ ضرر و نه هئچ   ترکی=

 اُ سمیع ) ائشیدن و بیلن و ( علیم دی.نفعین مالکی دئیل لر و اهلل دی کی 
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بْلُ وَأَضَلُّوا کَثِیرًا قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لَا تَغْلُوا فِی دِینِکُمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَ

 وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ 

بگو اى اهل کتاب به ناحق در دینتان از حد و حق نگذرید، و از هوى و هوس کسانى که هم خود  فارسی=

 گمراه شدند و هم بسیارى را گمراه کردند، و از راه راست به دور افتادند، پیروى نکنید

( ویک دئمیون ) ای پیامبر ااُلرا ( دِه : آی کتاب اهلی ئوز دینوز دا غلوّ ائله میون ) اضافه و بئوئ  ترکی=

کی هوا و هوس لرین َنن تبعیت ) و اطاعت ( ائله میون !  حقی دَن سوؤای ) اُلماسین( و اُ قومین 

و چوخ لی ایتیریب لر(  –صراط مستقیمی  –ضاللته توشیب لر ) و یولی قاباخ دان قطعی دَن دی 

 الری دا ضاللته چئکیب لر و ئوزلری دَه دوز یولدان چیخیب الر!
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 وا یَعْتَدُونَ لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِکَ بِمَا عَصَوْا وَکَانُ

لعنت شدنشان برای  .عیسی بن مریم لعنت شدنداز بنی اسرائیل آنان که کافر شدند به زبان داود و  فارسی=

این بود که ]نسبت به فرمان های خدا و انبیا[ سرپیچی داشتند و همواره ]از حدود الهی[ تجاوز می 

 .کردند

لدی ریمین اُوغلی نین دیلینده لعنت اُوداوود و عیسی ملدی الر واُ کس لر کی بنی اسرائیل دَن کافر اُ  ترکی=

ؤره ای دی که عُصیان ) نافرمالیق( ائله دی لر و همّشه ) آلالهین حدودی نَن ( چیخیر الر ! بو اُنا گ

 ی ائلیر دی لر(.دی الر ) و تعدّ
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 یَفْعَلُونَکَانُوا لَا یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُوا 

کردند بسی قبیح و ناشایسته کردند، و آنچه میآنها هیچ گاه یکدیگر را از کار زشت خود نهی نمی فارسی=

 .بود

اُالر هئچ وخ بیر بیرلرین اُ مُنکر ) و پیس و گؤناه ( ایشی کی گعوریل دی لر نهی ائله میر دی لر!   ترکی=

 دی لر! حتمی دَن نئه پیسی دی اُ ایش لری کی گعوریل
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هِمْ وَفِی الْعَذَابِ تَرَى کَثِیرًا مِنْهُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْ

 هُمْ خَالِدُونَ 

دارند )و با آنها طرح دوستی آنها را میبینی که کافران )و بت پرستان( را دوست میبسیاری از  فارسی=

ریزند( چه بد اعمالی از پیش برای )معاد( خود فرستادند که نتیجه آن خشم خداوند بود و در می

 .عذاب )الهی( جاودانه خواهند ماند

! نئه پیس ایش  ) و سوؤی لر( الر ایستیل لراُالردان چوخ الرین گؤرر سَن اُ کس لر کی کافر اُلوب   ترکی=

) اُ ایشین جوابی بودی کی ( اهلل ااُلرا لری ئوز لرینه قاباخ دان ) قیامت گؤن لرینه ( یولیب الر! 

 غضب ائلیب ، و عذاب دا همّشه لیق قاالجاق الر.
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 فَاسِقُونَکَانُوا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِیِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِیَاءَ وَلَکِنَّ کَثِیرًا مِنْهُمْ وَلَوْ 

آوردند )هرگز( و اگر ایمان به خدا و پیامبر )صلی اللّه علیه و آله و سلّم( و آنچه بر او نازل شده می فارسی=

 .کردند، ولی بسیاری از آنها فاسقنداختیار نمیآنها را بدوستی 

و اُنی کی اُنا نازل اُلوب دی )قرآن( ایمان  صلی اللّه علیه و آله و سلّم(و اَیئم آلالها و پیامبر اسالم )  ترکی=

فاسئق  تماز دی الر! والکن ااُلردان چوخ الریااُلری ئوزلرینه یولداش ) و ولی( تو ،گئتیر سئی دیلر

 لر. دی

     

 قرآن 
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ةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ

 بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا یَسْتَکْبِرُونَقَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِکَ 

یقیناً سرسخت ترین مردم را در کینه و دشمنی نسبت به مؤمنان، یهودیان و مشرکان خواهی یافت.  فارسی=

ین و البته نزدیک ترینشان را در دوستی با مؤمنان، کسانی می یابی که گفتند: ما نصرانی هستیم. ا

واقعیت برای آن است که گروهی از آنان کشیشان دانشمند و عابدان خدا ترس اند، و آنان ]در 

 .پیروی از حق[ تکبّر نمی کنند

کی ایمان  همردوم نان عداوت دَه شدّت لی اوالن اُ کس لر تاپاجاق سان حتمی دَن) ای پیامبر(   ترکی=

، و الر(  ب) آلالها شریک قائل اُلواُلوب الر کی مُشرک ی و اُ کس لر یی لرگئتیریب لر بو یهود

اُ کس ، یاخین اُالن اُ کس لره کی ایمان گئتیریب لر حتمی دَن تاپاجاق سان اُ ) مردوم نان( مودَّت دَه 

یس ) قسّکی دئیل لر بیز نصاری ) و مسیحی ( ایق ؛ بو اُنا گؤره دی کی دوزدی کی اُالردان  لری

 یانیندا ( تکبُّر ائله میل لر! و دوزدندی کی ااُلر ) حقواردی  عالم و عابد ( و رُهبان الر

     

 قرآن 
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رَبَّنَا آمَنَّا  ونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقُولُ

 فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ 

و چون آنچه را که بر پیامبر اسالم نازل شده بشنوند، دیدگانشان را می بینی به سبب آنچه از حق  فارسی=

ایمان آوردیم، پس ما را در زمره  !شناخته اند، لبریز از اشک می شود، می گویند: پروردگارا

 .پیامبر و قرآن[ بنویسگواهان ]به حقّانیّت 

و اُ زامان کی ائشیدی لر اُنی کی بو رسول اسالمآ نازل اُلوب دی گؤریر سَن اُالرین گؤزلرین نَن   ترکی=

گؤزیاشی تؤکی لیر اُنا گؤره کی حقی دَن بیر شئ بیلیب لر! دئیل لر : رَبَّنا ) بار پروردگارآ( بیز دَه 

 مسلمان الرینان قرآنین حقّانیّتینه ( شاهد اُالن الردان یاز! ایمان گئتیر دیق،  اُندا بیزی دَه بو )

     

 قرآن 
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 ینَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ یُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِ

و )گویند( چرا ما ایمان به خدا و کتاب حق که ما را آمده است نیاوریم در صورتی که امید آن  فارسی=

 داریم که خدا ما را داخل در زمره صالحان گرداند؟



و ) اُ مسیحی لر دئیل لر : ( بیز نیئه آلالها و اُنی کی بیزه بو حقی دَن گئلیب دی ایمان گئتیرمیاق؟   ترکی=

ه داخل ائلیه ) و دَه آلالهی میز بو صالح لی قومینَ( اُمید وارئ میزدی بیزی کی دَه  و ) بو حالی

 حسابا گئتیره( !

     

 قرآن 
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 فِیهَا وَذَلِکَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَفَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ 

هایی که از زیر درختانش نهرها جاری است پس خدا بر آنچه گفتند پاداش نیکو به آنها داد؛ بهشت فارسی=

 .که در آن زندگانی جاوید خواهند داشت، و این پاداش نیکوکاران است

ه گؤره کی دِدیلر پاداش وئردی بهشتی باغ الری ) جنّاتی( کی اُالرین ) ینسئوزلر اُندا اهلل اُالرا اُ  ترکی=

اُردا همّه شلیق قاالجاق الر و بو  جاری دی کیآغاج الری نین ( آت الرینان نهری لر ) و سوالر ( 

 مُحسن ) و یاخچی انسان الرین پاداشی و ( جزا سی دی!

     

 قرآن 
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 وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ

 و کسانى که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ پنداشتند آنان همدم آتشند فارسی=

ااُلر جَحیمین ) و اُ کس لر کی کافر اُلدی الر و بیزیم آیاتی میزی دان دیالر ) یاالن بیل دی لر(   ترکی=

 جهنَّم اُتین ( یولداش الری ) و همدم لری ( دی الر.

     

 قرآن 
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 یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَلَا تَعَْتدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا 

از حدود و احکام خدا( )ای که خدا بر شما حالل نموده، و ای اهل ایمان، حرام نکنید طعامهای پاکیزه فارسی=

 .داردتجاوز نکنید، که خدا تجاوزکنندگان را دوست نمی

ائلیب دی  آی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز طیب ) و پاک ( شئی لری کی آلاله سوزا حالل  ترکی=

مُعتد لری ) و تعدی ) احکام االهی ( دَن چیخ میون دوزدندی کی اهلل  و حد و حدود حرام ائله میوز ،

 ائلین لری( ایسته میر ) و سئوی میر( .

     



 قرآن 
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 طَیِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَوَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلَالًا 

و از آنچه خداوند به شما روزى داده است و پاک و پاکیزه است بخورید و از خداوندى که به او  فارسی=

 ایمان دارید پروا داشته باشید

ی الهی نی هدان قورخون ) تقواعیون اُنّان کی اهلل سوزا روزی ائلیب دی حالل و پاک دی و آلالو یئ  ترکی=

 رعایت ائلیون ( هَمن ) اهلل ( کی سوز اُنا مؤمن سوز ) ایمان واروز دی(.

     

 قرآن 
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عَقَّدْتُمُ الْأَیْمَانَ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ لَا یُؤَاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ وَلَکِنْ یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا 

یَّامٍ ذَلِکَ کَفَّارَُة مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَ

 فَظُوا أَیْمَانَکُمْ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ أَیْمَانِکُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْ

های لغو بیهوده، شما را مؤاخذه نخواهد کرد، ولیکن بر )شکستن( آن قسمی که از روی  خدا به قسم فارسی=

است از آن طعام عقیده قلبی یاد کنید مؤاخذه خواهد نمود. و کفاره آن قسم طعام دادن ده فقیر 

کنید، یا جامه بر آنها پوشانده و یا یک بنده آزاد کنید، و هر متوسط که بر اهل خود غالباً تهیه می

کنید؛ کس توانایی آن ندارد سه روز روزه بدارد. این است کفاره )شکستنِ( سوگندهایی که یاد می

ن آیات خود را برای شما بیان و باید )حرمت( سوگندهای خود را نگاه دارید. خدا بدین گونه روش

 .کند، شاید که شکر او به جای آریدمی

آلاله سوزی اُ آندی الروزدا کی لغو ) و بی جهت ( ایچی سوز ) و دئیر سوز( مؤاخذه ) و مجازات   ترکی=

) و ( ائله مئز ، امّا ) والکن( سوزی اُ آندی الردا کی ) ئوز اراده و آییخ لیقینان ( باغلیی سوز 

کی  جاندااندازه نین متوسِّطی اُ  –ن مسکینه طعام وئره سوز اؤدئیرسوز( توتار ، اُندا اُنین کفّاره سی 

برده (  و ئره سوز و یا بیر بنده )والرا لباس یا او  - طعام وئری سوز ئوز اهل ئوزا ) عوی ئوزا ( 

ش لری گعوره یئرینه و عوضینه ( ای دی اُ) توانی اولما نی آزاد ائلیه سوز ، اُندا هر کس تاپمادی

سوز ) و عمل ائله می سوز ( و ری دیاُ آندی الروزین دی کی سیناُندا اوچ گؤن اُروج توتا ، بو 

آندی الروزی حفظ ائلیون ) و عمل ائلیون ( بوجور اهلل سوزا آیات نی آشکار ) بیان ( ائلیئر بلکه 

 سوز ) آلالهدان ( تشکور ائلیه سوز.

     

 :  90سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه قرآن 



فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُْم  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمُْر وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ 90آیه_مائده#

 تُفْلِحُونَ

شراب و قمار و بتها و از الم )که یکنوع بخت آزمائی بوده( پلیدند اید  ای کسانی که ایمان آورده فارسی=

 .و از عمل شیطانند از آنها دوری کنید تا رستگار شوید

قرعه و  زالم )آی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز ) بیلون ( خَمر ) شراب ( و قُمار و بُت الر و اَ  ترکی=

نَن دی اُندا اُالردان اجتناب ائلیون ) و اوزاغ اؤلون شرط بندی حرام و ( رِجس دی شیطان نین ایشین 

 ( بلکه سوز فالح و ) نجات ( تاپا سوز.

     

 قرآن 
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وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَعَنِ إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِی الْخَمْرِ 

 الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ 

خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنى و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و  همانا شیطان مى فارسی=

 از نماز باز دارد پس آیا شما دست برمى دارید

دشمن لیق و کینه داوت ) عِشراب و قماری نان ، دوزدندی کی شیطان ایستیئیر کی سوزون آروزدا   ترکی=

و ( بُغض قورآ و سوزی آلالهین یادین نان و ناماز دان اوزاغ ائلیه ، پس آیا سوز دا بو ایش لری 

 قورتاریر سوز ؟

     

 قرآن 
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 الْمُبِینُوَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ  

و خدا و رسول خدا را اطاعت کنید و بترسید، که هر گاه روی )از طاعت خدا( بگردانید پس بدانید  فارسی=

 .به آشکار حکم خدا را ابالغ کند تکلیفی نخواهد بودکه بر رسول ما جز آنکه 

برحذر اُلون ) یعلیک اُلون ان اطاعت ائلیون و ی نرسول) آلالهین بو ( و آلالهدان اطاعت ائلیون و   ترکی=

ردوز پس بیلون دوزدندی کی بیزیم رسولی ئیو آلالهین مُجازاتین نان قورخون ( ، اُندا اَیئم عوز چئو

 ارا ابالغ ائله مئگ ) و یئتیر مئگ ( دَن سوؤآی تکلیفی یوخدی.میزا بوجور آشک

     

 قرآن 
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الصَّالِحَاتِ ثُمَّ لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا 

 اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ

بر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند نسبت به آنچه ]پیش از حکم تحریم،  فارسی=

ی نیست، هرگاه بپرهیزند و ایمان از مسکرات و منافع قمار و سایر مُحرّمات[ خورده اند، گناه

]واقعی[ آورند و ]خالصانه[ کارهای شایسته انجام دهند؛ سپس پرهیزکاری را تداوم بخشند و ایمان 

خود را ادامه دهند، و بر پرهیزکاری پافشاری ورزند و کار نیک بجا آورند؛ و خدا نیکوکاران را 

 .دوست دارد

لر و صالح لی اعمال ) و یاخچی ایش لر ( گعوریب لر گؤناهی  اُ کس لریچون کی ایمان گئتیریب  ترکی=

عیب لر اُ وخ کی تقوا لی اُال الر و ئ( اُالری کی ی قاباخ ین تحریمین نَن)مسکرات و قماریوخدی 

صالح لی اعمالی گؤره لر ، اُنّان سُرا تقوا لی ااُلالر و ایمان گئتیره لر ، سُرا تقوا لی اُال الر و یاخچی 

 ) یاخچی ( الری سوئیر ) و ایستیئیر(. یه لر و اهلل مُحسنلیق ائل
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 :  94سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

مَنْ یَخَافُهُ بِالْغَیْبِ  مَ اللَّهُیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ أَیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ لِیَعْلَ

 فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

ای اهل ایمان! بی تردید خدا شما را به چیزی از شکار ]حیوانات در حالی که مُحرم هستید[ آزمایش  فارسی=

ه به می کند، چه شکاری که ]به آسانی و بدون اسلحه[ دست شما به آن برسد، و ]چه شکاری ک

سبب وحشی بودنش[ نیزه های شما ]آن را صید می کند؛[ تا خدا کسی را که در نهان از او می 

ترسد، معلوم و مشخص نماید. و هر که پس از این ]امتحان از حدود خدا[ تجاوز کند ]و در حال 

 .احرام به شکار برخیزد[ برای او عذابی دردناک است

گئتیریب سوزحتمی دَن اهلل سوزی امتحان ) و ابتالیه ( چئکه جئک بیر شئی آی اُ کس لر کی ایمان   ترکی=

توتو کی اَلوزو نان و نیزه لروزو نان نَن ) شکار بارسینده اُ وخ کی مُحرم سوز( اُنی  ینَن،  صید

) اُ کس دَن کی اهلل دان سوز ، بونا گؤره کی اهلل معلوم ائلیه ُا کسی کی اُنّان غیبی دَه قورخیر 

، اُندا هر کس تعدی ائلیه ) بو امتحان دا حدی دَن چیخا ( اُنان سُرا اُندا اُنا بیر آغیرلی خمیر( قور

 عذاب واردی.

     

 :  95سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه قرآن 



قَتَلَُه مِْنکُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ  95آیه_مائده#

ا لِیَُذوقَ وَبَالَ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیًا بَالِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفَّارَةٌ طَعَامُ مََساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذَلِکَ صِیَامً

 وَمَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ 

ای اهل ایمان! در حالی که در احرام ]حج یا عمره[ هستید، شکار را نکشید. و هر کس از شما عمداً  فارسی=

دن آن اهلی[ بر عهده اوست؛ که ]همانند بو]آن را بکشد، کفّاره ای همانند آن از جنس چهارپایانِ 

را[ دو عادل از خودتان گواهی دهند، و به عنوان قربانی به ]حریم[ کعبه رسد، یا به کفّاره ]آن شکار 

کشته شده معادل قیمت قربانی[ به مستمندان طعام دهد، یا برابر تعداد مستمندی که طعام می دهد 

پیش از این حکم انجام روزه بگیرد، تا کیفر کار خود را بچشد. خدا از ]گناه[ کشتن شکارهایی که 

گرفته، درگذشت. و هر که ]پس از کفّاره دادن[ به شکار کردن بازگردد، خدا از او انتقام می گیرد؛ 

 .و خدا توانای شکست ناپذیر و صاحب انتقام است

آی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز صیدی عولدیر میون اُ وخ کی سوز مُحرم سوز و هر کس   ترکی=

سوزدان اُنی عمدی دَن عولدیره ، اُندا جزاسی ) اُنین  کفّاره سی ( ُانی تکین کی عولدیریب دی 

دی ( نین ایکی نفر عادل اُ ) صی –() و آپارا ه یئتیره یقربانیق کعب) اُ صیدی عوضینه ( حیوانات دان 

یا اُنین کفّاره سینه ) اُ صیدین معادلین  – ( و تأیید ائلیه لر ) عوض ) و مثلی ( اُلماقینا حُکم ائلیه لر

ن  عوضینده ده و پولی جاندا ( بیر تعداد مسکین لره طعام ) و غذا ( وئره ، یا دا ) اُ تعداد مسکین لری

اُ گؤناهی نین وَبالین ) و مجازاتین ( چئشه ) و نه اُروج توتا ، بونا گؤره کی و یئرینه و ( مُعادلی

چدی ئگعوریب لر عفو ائله دی ) و ک) بو ایشی ( چئکه ( ؛ اهلل ااُلردان کی ) بو حُکمی دَن ( قاباخ دان 

ندا آلاله اُنّان اُ ) و احرام دا شکار ائلیه (  ذشت ائله دی( و هر کس ) بونّآن سُرا اُ ایشه ( قعیدهو گُ

 آالر و اهلل عزیز و انتقام آالن دی.انتقام 

     

 قرآن 

 96آیه_مائده#
 :  96سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

حُرُمًا َواتَّقُوا اللَّهَ  أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَکُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَْیکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ

 الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ 

برای بهره مند شدن شما و کاروانیان، شکار کردن از دریا و خوراکی آن ]در حال احرام[ بر شما  فارسی=

حالل شد. و شکار صحرا و بیابان تا زمانی که مُحرم هستید، بر شما حرام است. و از خدایی که به 

 .می شوید، پروا کنیدسوی او گردآوری 



ر متاع ) و خوراک حتی احرام دا ( سوزا حالل اُلدی دریا صیدی و اُنین طعامی سوزا و کاروانا بی  ترکی=

دی، و ) امّا ( سوزا قورو لوق ) بَرّ( صیدی مادام کی سوز مُحرم سوز حرام دی و آلالهدان قورخون 

 هَمن کی اُنا ساری محشور ااُلجاق سوز.

     

 قرآن 

 97آیه_مائده#
 :  97سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ جَعَلَ اللَّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْیَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِکَ لِ

 وَأَنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ  مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ

خدا، ]زیارتِ[ کعبه، آن خانه با حرمت، و ماه های حرام، و قربانی های بی نشان، و قربانی های  فارسی=

نشان دار را وسیله قوام و برپایی ]زندگی، معیشت و سامان دنیا و آخرت[ مردم قرار داد. این 

یقیناً خدا آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است  :بدانید]شرایع و احکام[ برای آن است که 

 .می داند؛ و قطعاً خدا به همه چیز داناست

اهلل کعبه نی ، اُ بیت محترمی مردومین قوامینا قوروب دی، و حرام آی الری و نشان لی قربان لیقی   ترکی=

سوز دوزدندی کی آلاله هر نئی کی و نشان سیز قربان الری دا ) قوروب دی ( بونا گؤره کی بیله 

 گؤی لرده و هر نئی کی یئرده دی بیلیرر و دوزدی کی اهلل هر شئیه عالیم دی.

     

 قرآن 
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 :  98سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

 اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

بدانید مسلماً خدا ]نسبت به نافرمانی بندگان[ سخت کیفر، و ]نسبت به طاعت آنان[ بسیار آمرزنده  فارسی=

 .و مهربان است

عِقابی ) و مجازاتی چوخ ( شدید دی ، و دوزدندی کی اهلل غفور ) چوخ  آلالهینبیلون دوزدندی کی   ترکی=

 باغیشدیان و مهربان و ( رحیم دی.

     

 قرآن 

 99آیه_مائده#
 :  99سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

 مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَکْتُمُونَ 

ای جز ابالغ رسالت )و دستورهای الهی( ندارد )و مسئول اعمال شما نیست( و خدا  پیامبر وظیفه فارسی=

 .چه چیزها را پنهان میدارید میداند چه چیزها را آشکار، و



و  دَئیلدان سوؤآی  رسولین عهده سینه ) آلالهین احکامین و آیاتین( ابالغ ) و سوزا یئتیر مئک (  ترکی=

 . بیلیرگئیزده دیرسوز بیلن دیریر سوز و اُنی کی اهلل اُنی کی 

      

 قرآن 
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 عَلَّکُمْ تُفْلِحُونَقُلْ لَا یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَةُ الْخَبِیثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَ

بگو )هیچگاه( ناپاک و پاک مساوی نیستند اگر چه کثرت ناپاکها تو را به شگفتی بیندازد، از  فارسی=

 .رهیزید ای صاحبان خرد، تا رستگار شوید)مخالفت( خدا بپ

سنی ) ای پیامبر ( دِه : خبیثی نَن و طیِّب برابر دئیل لر ولو کی خبیث ) و ناپاک ( الرین چوخ اُلماقی   ترکی=

ی لر( بلکه ل لی( آی اُولی األلباب ) عق اُندا آلالهدان قورخون ) تقوانی رعایت ائلیئون، مُتعجِّب ائلیه 

 نجات ( تاپا سوز. سوز فالح ) و

فالح یعنی رستگار اُلماق ، آلالهین عذابین نان و یولی ایتیرماق دان و ضاللته توشماق دان نجات  توضیح =

نسان ئوزین آلالهین دوز یولینا سالماق دی و صراط مستقیم الهی یه توشماق دی، ، ااق دی متاپ

آلاله تبارک و تعالی بو قرآن دا اُ ایش لری کی انسانی فالحآ یئتیریر بویورب دی بو جمله دَن : 

  آلالهین یادین دا اُلماق و ...  تقوالی اُلماق ،ایمان ، تزکیه ، نماز ، 

     

 قرآن 
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 :  101سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

نَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِینَ یُ

 لَکُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ

اید از مسائلی سوال نکنید که اگر برای شما آشکار گردد شما را ناراحت  ای کسانی که ایمان آورده فارسی=

کند، و اگر به هنگام نزول قرآن از آنها سوال کنید برای شما آشکار میشود، خداوند آنها را می

 .بخشیده )و از آن صرف نظر کرده( است و خداوند آمرزنده و حلیم است

کی اَیئم سوزا آشکار ااُل ) و آی اُ کس لر کی ائیمان گئتیریب سوز اُ شئی لر دَن سؤروش میون  ترکی=

وز اُ حین ) و زامان ( دا کی ئش ساَیئم اُنان سئورؤ بیلینه ( سوزی ناراحات ائلئر ) و زحمته ساالر( و

ان ) یدی و اهلل چوخ باغیشد اُنّان عفو ائله آلالهسوزا آشکار اُالر ، اُولور ، ) اُ سوال ( قرآن نازئل 

 غفور و ( حلیم دی.

     



 قرآن 

 102آیه_مائده#
 :  102سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

 قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِکُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا کَافِرِینَ 

آنان روشن شد، از اجرایش گروهی از پیشینیان شما از آن احکام و معارف پرسیدند، ]چون برای  فارسی=

 .روی گرداندند[ سپس به آن کافر شدند

 الر ! اُنّان سئورا اُنا کافر اُلدی الر!ریش دی نّان سئوخکی قومی اُبادوزدی کی سوزدان قا ترکی=

     

 قرآن 
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 :  103سوره ی مبارکه ی مائده ؛ آیه ی شریفه

وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِیلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَکِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِیرَةٍ 

 وَأَکْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ

خداوند هیچگونه بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار نداده است )اشاره به چهار نوع از حیوانات  فارسی=

دانستند و این بدعت در اسالم ممنوع شد( یت استفاده از آنها را ممنوع میاهلی که در زمان جاهل

 .ولی کسانی که کافر شدند بر خدا دروغ میبندند و بیشتر آنها نمیفهمند

ردان استفاده ائله میه صیلة دَه و نه حام دا ) بو قانون الری که اُالحیرة دَه و نه سائبة دَه و نه وَآلاله بَ ترکی=

 ( ب ! والکن اُ کس لر کی کافر اُلوب الر یاالن نان آلالهین طرفین نَن ) بو احکامیقورمویولر( 

 د میل لر!للرین ایش و ااُلرین چوخ الری عقل لردئیل 

الر و اُ حیوان الر دان  یر دیالری قوئآد بو بیر تعداد حیواناتین اُستیه بحیره ، سائبه ، وصیله و حام  توضیحات =

دین مُبین اسالم بو خرافی و جاهلی  ،الر آپار میر دی) اَتین نَن ، سوتین نَن و ...( استفاده هئچ بهره و 

ب دی کی اُ الر حتی بو ایش لرین آلالهین عالم ائله دی و بو آیه دَه بویوروایش لری لغو و اشتباه ا

نده وروب دی بو حالیآهلل بوجور بو احکام و قانونی بیزه ق: دیلر کی  یرلر و دِئ دی رآدی نان گعوری

 لر. دی ور ااُلر یاالن نان دئیربویورآیه کی بو 

     

 قرآن 
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آبَاءَنَا أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ 

 لَا یَعْلَمُونَ شَیْئًا وَلَا یَهْتَدُونَ

گویند و هنگامی که به آنها گفته شود، به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیائید می فارسی=

دانستند نمیایم ما را بس است!، آیا نه چنین است که پدران آنها چیزی  آنچه را از پدران خود یافته

 !و هدایت نیافته بودند؟



ه گئلون اُنا ساری کی آهلل نازل ائلیب دی و رسوآل ساری ) گئلون( دِئیل لر : و اُ وخ کی اُالرا دئیل ترکی =

ر دی لر( ئی دی لر ) اُنا عمل ائلیئبیزه اُنی کی بیز تاپمی شیق کی بیزیم آباء ) و اجدادی ( میز اُن

بئیئم بوجور دئیل کی ااُلرین آباء الری بیر شئی بیل میر دی لر و هدایت کفایت ائلیئر ) و بَس دی( ؛ 

 الر؟ تاپما میش دی
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یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُکُمْ بِمَا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لَا 

 کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

اید مراقب خود باشید، هنگامی که شما هدایت یافتید گمراهی کسانی  ای کسانی که ایمان آورده فارسی=

بازگشت همه شما به سوی خدا است و شما را از آنچه  رساند،اند به شما زیانی نمی که گمراه شده

 .عمل میکردید آگاه میسازد

دان یعلیک اُلون  دی ) ئوزوز هده ئوزائوز عُ نفسئوز، سوزون ایمان گئتیریب سوز کی آی اُ کس لر  ترکی =

) ! زیولین تاپیب سوز ُا کس کی گمراه اُلوب دی اُ وقت کی سوز هدایت ئمَّسوزا هئچ ضرر یئتیرئ( 

دوز ر اُ ایش لردَن کی گعوریر اُندا سوزآو بیلون ( سوزون همّوز آلالها ساری قئعیده جئک سوز 

 خبر وئره جئک.
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الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرَانِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ 

لَاةِ فَیُقْسِمَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصَابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّ

 رِی بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَکْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِینَ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَ

اید هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت باید دو نفر  ای کسانی که ایمان آورده فارسی=

کردید و مرگ شما را فرا رسد )و در راه عادل را از میان شما به شهادت بطلبد، یا اگر مسافرت 

مسلمانی نیافتید( دو نفر از غیر شما، و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید آنها 

دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم اگر را بعد از نماز نگاه می

 .هی را کتمان نمیکنیم که از گناهکاران خواهیم بودچه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت ال

ت عولیمی یئتیشیب دی وصیّ  نینبیریدان  آی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز اُ وخ کی سوز ترکی =

م مصیبتی سوزی توت یعول دان شاهد توتون،  و اَیئم مسافرت دَه ائلیئن دَه ایکی نفر عادل ئوزوز



ن ، اَیئم اُالریدوز ( ایکی نفر ئوزوز دان سوؤآی ) شاهد توتون (  مامسلمان و ئوزوز دان تاپدی ) 

ا آند سئورا اُندا اُالری آلالهدان  مازله دوز ااُلری توتون و ساخلیون نک ائگ لرینه ششاهد کچم

ات میاجئیک ولو کی بیزیم یاخین ی هئچ شیئه صسین لر( کی حقّ وئرون ) دئسین لر و آند ایش

ناهکار الردان دی کی اُندا بیز حتمی دَن گؤدوزدن ،یق ئن میرآلالهین شهادتین دآ لردَن ااُل و فامیل

 اُلّیق.
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اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیَانِ فَیُقْسِمَانِ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِْثمًا فَآخَرَانِ یَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِینَ 

 بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَیْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِینَ 

اند( دو نفر از  اند )و حق را کتمان کرده و اگر اطالعی حاصل شود که آن دو مرتکب گناهی شده فارسی=

اند به جای آنها قرار میگیرند و به خدا سوگند یاد  کسانی که گواهان نخست بر آنها ستم کرده

اگر میکنند که گواهی ما از گواهی آن دو به حق نزدیکتر است و ما مرتکب تجاوزی نشدهایم که 

 .چنین کرده باشیم از ظالمان خواهیم بود

نیب الر ( اُندا اُ کس لر دَن کی ی دآحقّلدی کی اُ ایکی شاهد گناه ائلیب لر ) و واُندا اَیئم معلوم اُ ترکی =

اُندا آلالها آند ،  دایانال الرل دَه کی شاهدین یئرین دَه ین حقین دَه ظلم اُلوب دی و اُ ایکی اوّ اُالر

ما میشیق ی میز اُالرین شهادت لرین نَن حق لی دی و بیز ده حقی دَن چیخلر کی بیزیم شهادت ایچل

  دَه ظالم لر دَن اُلّیق.، دوزدندی کی اُندا حتمی دَن بیز
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وَجْهِهَا أَوْ یَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمَانٌ بَعْدَ أَیْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا  ذَلِکَ أَدْنَى أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى

 وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ

شود که به حق گواهی دهند )و از خدا بترسند( و یا )از مردم( بترسند که این کار بیشتر سبب می فارسی=

گردد و( سوگندهائی جای سوگندهای آنها را بگیرد، و از )مخالفت( خدا بپرهیزید )دروغشان فاش 

 .فرا دهید و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمیکند و گوش 

ورا الر کی اُالرین آندی الرین نان سئ قورخا بو یاخین لی دی کی شهادتی دوز وجهین دَه وئره لر یا ترکی =

دان قورخون ) تقوا لی  ریین آندی الرین ( رَدّ ائلیه ) و رسوا ائلیه ( آلالهرن اُال و ااُلآیری آند ) وئ

 فاسق ااُلن قومی لری هدایت ائله مئز.اهلل  شیدون و ) بیلون کی (لون ( و إاُ
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 مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّکَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ یَوْمَ یَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَیَقُولُ 

روزی که خدا همه پیغمبران را جمع گرداند و آن گاه گوید: چگونه امت از دعوت شما اجابت  فارسی=

 .دانیم، تویی که به باطن همه کامالً داناییکردند؟ گویند: ما نمی

هامّی رسول الری جمع ائلیه جئک ، اُندا دیئه جئک : نئجور ) اُمّت لروز( سوزآ اُ گؤون کی آلاله  ترکی =

) پیامبر لر ( دیئل لر : ) اُنا ( بیزیم علمی دی لر ) و سوزون دعوتوزو اجابت ائله دی لر(؟  جواب وئر

 میز یوخدی ، دوزدندی کی )آی آلاله فقط ( سَن سَن غیب لری بیلیر سَن.
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 تُکَلِّمُ النَّاسَ إِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَعَلَى وَالِدَتِکَ إِذْ أَیَّدْتُکَ بِرُوحِ الْقُدُسِ

وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ  فِی الْمَهْدِ وَکَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ

تَى بِإِذْنِی وَإِذْ کَفَفْتُ بِإِذْنِی فَتَنْفُخُ فِیهَا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی وَتُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْ

 عَنْکَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِینٌ  بَنِی إِسْرَائِیلَ

بیاد آور هنگامی را که خداوند به عیسی بن مریم گفت متذکر نعمتی که بر تو و مادرت دادم باش،  فارسی=

زمانی که تو را بوسیله روح القدس تقویت کردم که در گاهواره و به هنگام بزرگی با مردم سخن 

من  میگفتی، و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل بر تو آموختم، و هنگامی که به فرمان

شد و کور ای می دمیدی و به فرمان من پرندهساختی و در آن میاز گل چیزی بصورت پرنده می

نیز( به فرمان من زنده )مادرزاد و مبتال به بیماری پیسی را به فرمان من شفا میدادی، و مردگان را 

وقع که دالیل میکردی، و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رسانیدن به تو باز داشتم در آن م

 .روشن برای آنها آوردی ولی جمعی از کافران آنها گفتند اینها جز سحر آشکار نیست

آ و نَنَه غلی عیسا ( ! مَنیم نعمتی می ئوزئواُ زامان کی آهلل دِه دی : آی عیسی ابن مریم ) مریمین اُ ترکی =

نان گهواره دَه و بئوئیک « القُدُسی  روح» ئوآ ) والده ئوآ ( یاد ائله ، اُ وقت کی سَنی مَدَد وئردیم 

انجیلی عورگعدیم، نان دانیش دون، و اُ زامان کی سَنه کتاب و حکمت و تورات و  لیک ده مردوم

ل دیر دون اُندا اُنا پیلیئر دون مَنیم إذنی می نَن پس ش شئکلین دَه دوظیغ دان بیر قوو اُ زامان کی ز

پیسی  –ال نَن ، و بیر کور و أبرصی ) عوزی عا مَنیم إذنی می اُ دا بیر گؤش اُلور دی ) و اُچور دی (

یر دون ئن ( چیخار د، و اُ زامان کی عولینی ) قبرین ندون مَنیم إذنی می نَن ر یئاُال نی ( شفا وئر



لینده کفایت ائله دیم ) کمک ائله دیم ( اُ وخ وخ کی مَن سَنی بنی اسرائیلین ع مَنیم اذنی می نَن و اُ

ااُلرآ بیر ) معجزات و ( بیّنات گئتیردون ، اُندا اُ کس لر اُالردان کی کافر اُلمیش دی الر دِدی : کی 

 بو ) معجزه لر و آیات الهی هئچ ذات دئیل لر ( إلّا بیر آشکارا سحری دی!
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 الْحَوَارِیِّینَ أَنْ آمِنُوا بِی وَبِرَسُولِی قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَوَإِذْ أَوْحَیْتُ إِلَى 

و )یاد کن( هنگامی که به حواریّین وحی کردیم که به من و به رسول من ایمان آورید، گفتند: ایمان  فارسی=

 .آوردیم، )خدایا( گواه باش که ما تسلیم امر توایم

( ایمان گئتیرون ؛ دِه  بن مریموَحی ائله دیم کی مَنه و رسولیمه ) عیسی زامان کی حَواری لره و اُ  ترکی =

ئوآ کی مسلمانیق ) و سَنون امرو قطعی دَنل بونا کی بیز گئتیردیق و ) بار الها ( شاهد اُ دیلر : ایمان

 یق(.تسلیم 
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اءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیعُ رَبُّکَ أَنْ یُنَزِّلَ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَ

 إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

پروردگارت می تواند برای ما سفره و یاد کنید[ زمانی که حواریون گفتند: ای عیسی بن مریم! آیا [ فارسی=

 .ای که غذا در آن باشد از آسمان نازل کند؟! گفت: اگر ایمان دارید، از خدا پروا کنید

, سَنون ربّون ائلیه بیلر کی بیزه گؤی دَن بیر واری لر دِه دیلر : آی عیسی بن مریم اُ زامان کی حَ ترکی =

و ( نازئل ائلیه ؟ ) عیسی ( دِدی: آلاله  رهندگئوده خوراک و غذا بیزه  ینمائده ) بیر سفره کی ایچ

 رخون ! اَیئم سوز مؤمئن لردَن سوز!دان قُ
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 صَدَقْتَنَا وَنَکُونَ عَلَیْهَا مِنَ الشَّاهِدِینَ قَالُوا نُرِیدُ أَنْ نَأْکُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ 

اى و خود از خواهیم از آن بخوریم و دلهایمان آرام گیرد و بدانیم که به ما راست گفتهگفتند مى فارسی=

 گواهان آن باشیم



مُطمئن اُآل و بیلئق کی ریق اُنّان ) اُ مائده دَن ( یعیئق و قلبی لری میز ئلر : ایستی دی) حَواری لر ( دِ  ترکی =

 الق!سَن و بیزدَه اُنا شاهد لردَن اُ قطعی دَن دی کی بیزه دوز دئیب
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لَنَا عِیدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآیَةً مِنْکَ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَکُونُ 

 وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ

عیسی بن مریم گفت: خدایا! ای پروردگار ما! برای ما از آسمان سفره ای پر از غذا نازل کن تا  فارسی=

ما را روزی بخش که تو  عیدی باشد برای اهل زمان ما و نسل آینده ما، و نشانه ای از سوی تو؛ و

 .بهترین روزی دهندگانی

بیزه  دی : بار الها ، رَبَّنا ) بار پروردگارآ ( بیزه بیر مائده گؤی دَن نازئل ائله کیعیسی بن مریم دِ  ترکی =

ال ؛ ن اُن نَری میزآ و بیر آیه ) و نشانه ( سَیلی میزه و آخیم اوّهم بیز، ال عید ) بایرام و شادلیق ( اُ 

 ن !سا) روزی وئرن لرین یاخچی سی ( الرّازقین  زه روزی ائله و سَن خیرُو بی
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 أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِینَقَالَ اللَّهُ إِنِّی مُنَزِّلُهَا عَلَیْکُمْ فَمَنْ یَکْفُرْ بَعْدُ مِنْکُمْ فَإِنِّی أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ 

فرستم، ولی هر که بعد از نزول مائده کافر شود وی را خدا گفت: من آن مائده را برای شما می فارسی=

 .عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را چنان عذاب نکنم

ورا سوزدان ئاُنّان سم ، اُندا هر کس راُ ) مائده ( نی سوزآ نازئل ائلئ دی: دوزدندی کی مَنآلاله دِ  ترکی =

م کی هئچ بیر کسی عالم لردَه اُجور عذاب ائله میه ائلئرنی عذاب کافر ااُل ، اُندا دوزدندی کی من اُ

 اَم.
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اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلَهَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانََک وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ 

لَمُ مَا فِی مَا یَکُونُ لِی أَنْ أَقُولَ مَا َلیَْس لِی بِحَقٍّ إِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَلَا أَعْ 

 نَفْسِکَ إِنَّکَ َأنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ 



گوید: آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم به یادآور زمانی را که خداوند به عیسی بن مریم می فارسی=

منزهی تو، من حق ندارم آنچه را که شایسته  :گویدرا دو معبود، غیر از خدا، انتخاب کنید؟ او می

و جان من است  دانی، تو از آنچه در روحمن نیست بگویم، اگر چنین سخنی را گفته باشم تو می

آگاهی و من از آنچه در ذات )پاک( تو است آگاه نیستم، زیرا تو با خبر از تمام اسرار و پنهانیها 

 .هستی

می ه دِئیب سَن کی مَنی و نَنَ یئه سَن مردومآو اُ زامان کی آلاله دِدی : آی عیسی مریمین اُوغلی! بَ ترکی =

مَنه سان !  سُبحانسَن ) بار إآلها ( دی : مریم ( دِ ون؟ ) عیسی بن آلالهدان سوؤآی ایکی إله توت

دیم اُندا قطعی دَن سَن ئیل!  اَیئم اُ سئوزی دئسئی کی مَنیم حقیم د ئیل کی  ) بیر سئوز ( دیئمالیق د

سَن اُنی کی مَنیم نفسیم دَه دی بیلیرسَن و من اُنی کی سَنون نفسون ) و ذاتون ( دا ر دون! اُنی بیل

  ن!( سَ ) غیبی لری بیلَن علّام الغیوب وزدندی کی سَنمیرَم! دبیلدی 
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ا تَوَفَّیْتَنِی تُ فِیهِمْ فَلَمَّ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّی وَرَبَّکُمْ وَکُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیدًا مَا دُمْ

 کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ

خداوندی را بپرستید که  :من به آنها چیزی جز آنچه مرا مامور به آن ساختی نگفتم، به آنها گفتم فارسی=

و گواه آنان بودم، و  پروردگار من و پروردگار شما است، و تا آن زمان که میان آنها بودم مراقب

 .هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی تو خود مراقب آنها بودی، و تو گواه بر هر چیز هستی

آلالهی کی مَنیم رَبّیم و  اُ:  ) دئمیشم( میشئم إلّا هر نئی کی منی اُنا أمر ائلیب سَنمه مَن اُالرا دئ ترکی =

) بو باره دَه  دیم اُالرآمن اُالرین ایچین دئیکی ( ته قعبادت ائلیون ! مادام ) اُ و سوزون رَبُّوز دی

) اُالرین ایچین نَن توتون و ئوز یانوآ ( دیم ، اُندا اُ وخ کی مَنی ) و مراقبی ( شاهد  یعلیک، ( 

 راقب( سَن.یعلیک و مُهامّی شئی لره شاهد )  آپاردون ، اُندا سَن ئوزون ااُلرآ مراقبی دون و سَن هر
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 إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُکَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

اگر آنان را ]به سبب شرک ورزیدنشان[ عذاب کنی، بندگان تواند، و اگر آنان را بیامرزی، یقیناً  فارسی=

 .که توانای شکست ناپذیر و حکیمیتویی 



سان اُندا دوزدندی  دیاباغیشاُالری الر! و اَیئم  اَیئم اُالری عذاب ائلیه سَن ، ُاالر سَنون بنده لرون دی ترکی =

 کی سَن عزیز ) عزّت لی و ( حکیم سَن.
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رَضِیَ هَذَا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا قَالَ اللَّهُ 

 اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

دهد. برای آنان بهشت هایی است  خدا فرمود: این روزی است که راستان را راستی و صدقشان سود فارسی=

که از زیرِ ]درختانِ[ آن نهرها جاری است، همیشه در آن جاودانه اند، خدا از آنان خشنود و آنان 

 .هم از خدا خشنودند؛ این است رستگاری بزرگ

 دوز انسان الرین دوزدیی اُالرآ منفعت وئرر ، ااُلریچون بهشتیاهلل بویوردی : بو گؤون دی کی  ترکی =

(! کی  باغ الر واردی کی ) آغاج الری نین ( آت الرین نان سو ) و نهری ( لر آخیر ) جاری دی

! الردان راضی دی  ، اهلل ااُلر دان راضی دی و اُالر دا آلاله اُردا همَّه شئه لیق و ابدی قاالجاق الر

  بو هَمن فوز عظیم ) بئوئیک رستگاریق و نجات تاپ ماق ( دی!
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 لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِیهِنَّ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ 

 .حکومت آسمانها و زمین و آنچه در آنها است از آن خدا است و او بر هر چیزی توانا است فارسی=

) آلالهین مُلکی  گؤی لرین و یئرین مُلکی ) و حکومتی ( ! و هر نئی کی اُالردا واردیآلالهین دی  ترکی =

 هر هامّی شئی لره قادیر دی. ) اهلل (  و اُ دی( 

 

اهللِ  ریمُ، وَ نَحنُ عَلی ذلِکَ مِنَ الشَّاهِدینَ والشَّاکِرینَ، سُبْحانَالک صَدَقَ اهللُ العَلیُّ العَظیمُ، و صَدَقَ وَ بَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبیُّ

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

 :امام صادق علیه السالم این گونه دعا می خواند

 نَبِیِّکَ محمّدٍ صَلواتُکَ عَلَیهِ وَ رَحمَتِکَ، فَلَکَ الحَمْدُ کِتابِکَ، الَّذی أَنْزَلتَهُ عَلیأللهمَّ إنّی قَرَأتُ ما قَضَیتَ لی مِن 

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

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



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

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

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

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

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

 رحمةُ اهلل و برکاته

 ( .208، ص 92بحاراالنوار، ج ) 

 

 


