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

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

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

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

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

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

 1آیه_انفال#
 :  1؛ آیه ی شریفه سوره ی مبارکه ی انفال

  – هِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِبِسْمِ اللَّ -أَعُوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ 

یعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وََأصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ وَأَطِ

 إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

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

کنند بگو: انفال مخصوص از تو درباره انفال )غنائم و هر گونه مال بدون مالک مشخص( سؤ ال می 

خدا و پیامبر است، پس از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید و میان برادرانی را که با هم ستیزه دارند 

 .مان داریدآشتی دهید و اطاعت خدا و پیامبرش را کنید اگر ای

 بدی( ن ) کی آلاله اُنی درگاهین نان قوئلالها پناه آپاری رام شیطان رجیم نَآ ترکی =

  –رام (  یدیان و مهربان ( آدینان ) باشل غیشآلالهین رحمان و رحیم ) با

ین دی! « رسول» شیل الر ، دِه : انفال آلالهین و  دان سئوری« أنفال » میز ( سئن نَن  ی) آی رسول 

بیر ( ائلیون ) و  اصالح) و  صلحوز دا ئآلالهدان قورخون ) کی عذابینا توشیمه سوز ( و ئوز آرندا اُ

باروش دورون ( و آلالهدان و اُنین رسولین نان ) کی اُنین ساری سین نان یولّـانیب دی ( بیروزیی 

 اطاعت ائلیون اَیئم سوز مؤمن لر دَن سوز!

      

 قرآن

 2آیه_انفال#
 : 2بارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه سوره ی م

إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ 

 یَتَوَکَّلُونَ



گردد، و هنگامی که شود دلهاشان ترسان میمؤ منان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده  فارسی=

 .گردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارندشود ایمانشان افزون میآیات او بر آنها خوانده می

قورخان اُلور ! و اُ وَخ یاد اُلور قلب لری « اهلل » مؤمن لر اُ کس لر دی لر اُوَخ کی  دوزدندی کی ترکی =

 ل لر.ئائلی« توکّل » خونور ایمان الری چوخآلیر و ) همَّشه ( رَبِّی لرینه کی اُالریچون اُنین آیه لری اُ

     

 قرآن

 3آیه_انفال#
 : 3سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ 

 بخشند[ مىایم ]به دیگراننچه به آنان روزى دادهدارند و از آ[ کسانى که نماز را برپا مى]همان فارسی=

ل لر ) و قیلیل الر( و ُانّـآن کی ئنامازی ( اقامه ائلی« ) صالة » ) مؤمن لر ( اُ کس لر دی لر کی  ترکی =

 الر (  اغیش دیئلل لر ) و مردوما دا بئاُالرا روزی ائله میشیق انفاق ائلی

     

 قرآن

 4آیه_انفال#
 : 4ه ی انفال ؛ آیه ی شریفه سوره ی مبارک

 أُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ 

آنان هستند که حقا مؤمنند براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزى نیکو خواهد  فارسی=

 .بود

لری ) و « درجه » حقیقی ( مؤمن لر دی لر  کی ااُلریچون رَبِّی لرینین یانیندا اُالر حقی دَن  هَمَن )  ترکی =

 روزی وار الری دی.« کریم » و  مغفرتی ( و مقام الری ( و ) آلالهین باغیش الم ماقی

رزق کریم : بیر روزی دی کی اهلل تبارک و تعالی حقیقی مؤمن لره وئریر کی ااُلرا بیر کرامت و  توضیح =

رزق » بیزه ده  بار الها !لیقی نان یئتیریر و ااُلریچون برکت لی و خیر لی دی )  چی م و راحاتاحترا

 ( الهی آمین  – روزی بویور!« کریم 

     

 قرآن

 5آیه_انفال#
 : 5سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

  الْمُؤْمِنِینَ لَکَارِهُونَ کَمَا أَخْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْ بَیْتِکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِیقًا مِنَ

اى از مؤمنان  ات به حق بیرون آورد و حال آنکه دسته همان گونه که پروردگارت تو را از خانه فارسی=

 سخت کراهت داشتند

ن نان ) مدینه دَن چوله ( چیخاردی حقّی دی و دوزدن دی کی بیر فرقه واُجور کی سئنی رَبُّون عئو ترکی =

 مؤمن لر دَن حتمی دَن ) بو ایش دَن ( کراهت وار الری دی ) و ناراحتی دی لر(. ) و بیر تعداد (



      

 قرآن

 6آیه_انفال#
 : 6سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 یُجَادِلُونَکَ فِی الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَیَّنَ کَأَنَّمَا یُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ یَنْظُرُونَ 

کردند )و آنچنان( ترس و وحشت دانستند این فرمان خدا است باز با تو مجادله میبا اینکه می آنها فارسی=

 .نگرندشوند و )آن را با چشم خود( میآنها را فرا گرفته بود که( گوئی به سوی مرگ رانده می

اُنّـآن سئورا کی اُالرا لر ل و یاالن نان جّر و بحث ( ائلیئیل دَمُجادله ) جَ دَه اُالر سئن نَن بو حقی  ترکی =

تَبیَّن ) و معلوم ( اُلدی ) کی بو آلالهین امری دی ( ، کَأنَّه ) ائله بوجور کی ( ااُلری عولیمه ساری 

 ! ( گئوریل لرگئوز لرینئوز عولیمی )آپاریل الر و اُالر دا 

     

 قرآن

 7آیه_انفال#
 : 7سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

اللَّهُ أَنْ یُحِقَّ  دُکُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَیْنِ أَنَّهَا لَکُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّوْکَةِ تَکُونُ لَکُمْ وَیُرِیدُ وَإِذْ یَعِ

 الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ وَیَقْطَعَ دَابِرَ الْکَافِرِینَ

وعده داد که یکی از دو گروه )کاروان تجاری  و )به یاد بیاورید( هنگامی را که خداوند به شما فارسی=

داشتید که کاروان برای شما باشد )و قریش یا لشکر آنها( برای شما خواهد بود اما شما دوست می

خواهد حق را با کلمات خود تقویت و ریشه کافران را قطع کند بر آن پیروز شوید( ولی خداوند می

 (.)لذا شما را با لشگر قریش درگیر ساخت

تجاری کاروانی یا نظامی ریشین قُ) دَن و اُ زامان کی آلاله سوزا وعده وئردی کی اُ ایکی طایفه  ترکی =

دو ! و سوز ایستیر دوز حتمی دَن اُ ) دسته ( کی شوکت  ن( دوزدندی کی بیری سوزو لشکرین نَن

حتمی  ایستیر دی مّـآ ( اهللآ( یوخ الری دی سوزا یئتیشه ) و سوزون ااُل ،  اسلحه سی ) و نظامی

و ریشه سین دیرا لین ) عو کافر لرین ب مُحقَّق ) تقویت و غلبه ( ائلیهئوز کلماتی نان « حقی » دَن 

 لرین ( قطع ائلیه.

     

 قرآن

 8آیه_انفال#
 : 8سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 مُونَ لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ کَرِهَ الْمُجْرِ

 .تا حق را محقق و پایدار کند و باطل را محو و نابود سازد هر چند بدکاران را خوش نیاید فارسی=

محو ائلیه ) و بئین نَن آپارا ( وَلو کی مُجرم بونا گئوره کی حقّی ، مُحقَّق ) و ثابت ( ائلیه و باطلی  ترکی =

 لر ) و گوناه ائلین لر ( ناراحات اُال الر.



     

 نقرآ

 9آیه_انفال#
 : 9سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ 

مک از شدت ناراحتی در میدان بدر( از پروردگارتان تقاضای ک به خاطر بیاورید( زمانی را )که) فارسی=

کردید و او تقاضای شما را پذیرفت )و گفت( من شما را با یک هزار از فرشتگان که پشت سر می

 .کنمآیند یاری میهم فرود می

اُوَخ کی رَبُّوزدان استغاثه ائلیر دوز ) و کمک ایستیر دوز ( اُندا سوزا اجابت ائله دی ) و دِدی (  ترکی =

)  مین دَنه مالئکه ایی نَن کی ردیفی نَنکمک ائله رَم ( دوزدندی کی من سوزی مَدد وئر رَم ) و 

 ل لر.وزا ( گئلَئ سوزون کمک

     

 قرآن

 10آیه_انفال#
 : 10سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 هِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُکُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّ

ولی خداوند این را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد وگرنه پیروزی جز از طرف خدا  فارسی=

 .نیست خداوند توانا و حکیم است

بونا قورمادی إلّـآ کی سوزا بشارت ) و مژده ( اُال و ) مالئکه لرین کمک ائله مئگین ( و اهلل بونی  ترکی =

( و نُصرت ) و غلبه ائله و بونی بیلون  گئوره کی اُنّـآن سوزون قلب لروز اطمینان تاپا ) آرام ااُل 

لی و ( حکیم  عزّتعزیز )  «اهلل » یوخدی ألّـآ ) فقط ( آلالهین یانین نان دی ، دوزدندی کیمئک ( 

 دی.

     

 قرآن

 11آیه_انفال#
 : 11سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

کُمْ رِجْزَ الشَّیْطَانِ إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنُْه َویُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لُِیطَهِّرَکُمْ بِهِ وَیُذْهِبَ عَنْ

 وَلِیَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِکُمْ وَیُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ 

خواب سبکی که مایه آرامش از ناحیه خدا بود شما را فرو گرفت به خاطر بیاورید( هنگامی را که ) فارسی=

و آبی از آسمان برای شما فرو فرستاد تا با آن شما را پاک و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و 

 .دلهای شما را محکم و گامها را با آن ثابت دارد

راحت چلیقی ( دی اُ نان ) اهلل دان ( و کی بیر امنیت ) و و اُوَخ کی بیر یونگیل یوخو سوزی توتدی  ترکی =

» وئی کی اُنّـآن سوزی پاک ائلیه و سوزدان شیطانین ازل ائله دی گئوی دن ) یاغیش ( سسوزا ن



آپارا و بونا گئوره کی سوزون قلبوزا مُحکم ائلیه و قدم لروزی دا ین ) و وسوسه سین ( « رجز

 ثابت ائلیه.

      

 قرآن

 12آیه_انفال#
 :  12ارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفهسوره ی مب

وا الرُّعْبَ إِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُ 

 فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ کُلَّ بَنَانٍ

اورید( موقعی را که پروردگارت به فرشتگانی وحی کرد من با شما هستم کسانی را به خاطر بی) فارسی=

ها  افکنم ضربهاند ثابت قدم بدارید. بزودی در دلهای کافران ترس و وحشت می که ایمان آورده

 .را بر باالتر از گردن )بر سرهای دشمنان( فرود آرید و دست و پای آنها را از کار بیندازید

نانَم اُندا اُ کس لری وحی ائله دی دوزدن دی کی من سوزی  اُوَخ کی سئنون رَبُّون مالئکه لره و ترکی =

« رُعب» لوب الر قلب لرینه کی ایمان گئتیریب لر ثابت قدم ائلیون ، تئزدی نَن اُ کس لر کی کافر اُ

یر نا ضربه و شمش) باش الریون الر دان یوخاری الری ویرون عیئ) و قورخی ( ساالجیئام ، اُندا بُ

 ویرون .  ن نَنهر یئری ویرون ( و اُالرین اَلَّرینین

     

 قرآن

 13آیه_انفال#
 : 13سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ

این به خاطر آنست که آنها با خدا و پیامبرش )صلی اللّه علیه و آله و سلّم( دشمنی ورزی خدا و  سی=فار

 .بیند( خداوند شدید العقاب استپیامبرش دشمنی کند )کیفر شدیدی می

( هر شقاوت ) و دشمن لیق ( ائله دی لر و ) بیلون بو اُنا گئوره دی کی اُالر آلاله و اُنین رسولی نان  ترکی =

عقوبتی  شدید العقاب دی ) و مُجازات و ی کی اهللدکیم آهلل و اُنین رسولی نان دشمن لیق ائلیه دوزدن

 ( شدَّت لی دی!

     

 قرآن

 14آیه_انفال#
 : 14سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 ذَلِکُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْکَافِرِینَ عَذَابَ النَّارِ

 .ات دنیا( را بچشید و برای کافران مجازات آتش )در جهان دیگر( خواهد بوداین )مجاز فارسی=

ت عذابی ) قیامت دَه ؤکافر لریچون ا ی) دنیا عذابین ( چئشون و دوزدن دی ک نیبوجور دی اُندا اُ ترکی =

 آماده ( وار دی.



     

 قرآن

 15آیه_انفال#
 : 15سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 هَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ یَا أَیُّ

ای اهل ایمان، هرگاه با گروه مهاجم کافران در میدان کارزار روبرو شوید مبادا پشت به آنها کرده  فارسی=

 .و از جنگ بگریزید

) اُوَخ اُ کس لره کی کافر اولوب الر جنگی دَه یئتیش دوز  !آی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز ترکی =

 (!جنگی دَن قاچ میوندایان دی الر ( اُند اُالرین قاباخ الرین نان  دالوزا قئعید میون ) و ئوز دا  قاباخ

     

 قرآن

 16آیه_انفال#
 : 16سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

ئْسَ هُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَیِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِوَمَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَ

 الْمَصِیرُ 

کناره گیری از میدان برای  مگر در صورتی که هدفش  -و هر کس در آن هنگام به آنها پشت کند  فارسی=

)چنین کسی( گرفتار غضب  -د پیوستن به گروهی )از مجاهدان( بوده باشد حمله مجدد و یا به قص

 .پروردگار خواهد شد و ماوای او جهنم و چه بد جایگاهی است

ایستیه دوباره دَن جنگه قعیده ) آیری و هر کیم اُ جنگی دَه دالینا قئعیده إلّـآ ) بونا گئوره اُال ( کی  ترکی =

( چاتا ؛ ) اَیئم بوالر دان سوؤآی اُلسا ( اُندا  مُجاهد لرهبیر آیری دسته ) جهت دَن حمله ائلیه ( یا داَ 

 آلالهدان چاتار و اُنین یئری ) و مأوا سی ( جهنَّم اُالر و چوخ پیس یئردی! غَضَبَ) قطعی دَن ( بیر 

      

 قرآن

 17آیه_انفال#
 : 17سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

حَسَنًا إِنَّ وَلَکِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بَلَاًء  فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ

 اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

تو ای مؤمنان( نه شما بلکه خدا کافران را کشت و )ای رسول( چون تو تیر )یا خاک( افکندی نه ) فارسی=

بلکه خدا افکند )تا کافران را شکست دهد( و برای آنکه مؤمنان را به آزمونی نیکو از سوی خود 

 .بیازماید، که خدا شنوا و داناست

اُندا سوزالر ااُلری قتله یئتیر مئه دوز والکن ) بلکه ( اهلل ااُلری قتله یئتیر دی ) و عولدیر دی( و  ترکی =

و بونا گئوره ر یا تورپاخ ااُلرا ساری ( آت مادون بلکه اهلل آت دی تی« ) رَمی » سئن ) ای رسول ( 

 بیلن دی.ائشیدَن و  « اهلل» کی مؤمن لری اُنّـآن بیر یاخچی بالی نان ، امتحان ائلیه ؛ دوزدندی کی 



     

 قرآن

 18آیه_انفال#
 : 18سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 کَیْدِ الْکَافِرِینَ ذَلِکُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ

اثر کننده مکر کفار این )فتح و غلبه در جنگ به خواست خدا( شما را نصیب شد و محققا خدا بی فارسی=

 .است

سوزا یئتیش دی و دوزدندی کی اهلل کافر لرین کیدین ) حیله و مکرین سُست ائلر و ( بئین نَن بو  ترکی =

 آپارار!

     

 قرآن

 19آیه_انفال#
 : 19مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه  سوره ی

عَنْکُمْ فِئَتُکُمْ شَیْئًا  إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَکُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِیَ

 وَلَوْ کَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ

دین اسالم و )طلبید اینک فتح کامل شما را رسید ران( اگر شما از خدا فتح و نصرت میای کاف) فارسی=

قرآن که بهترین فتح و فیروزی و کاملترین وسیله سعادت خلق است از جانب خدا آمد( اکنون اگر 

یفر )از کفر و عناد با حق( دست بردارید شما را بهتر است و اگر دیگر بار بازآیید ما هم شما را باز ک

و عذاب کنیم و هرگز جمعیت و سپاه شما هر چند بسیار باشد شما را سودمند نخواهد بود، و خدا 

 .البته با اهل ایمان است

) کفری گئلیب دی! و اَیئم « فتح » اَیئم سوز فتح ) و پیروز لیق ( ایستیر سوز اُندا قطعی دَن سوزا  ترکی =

) و یاخچی ( دی و اَیئم ) کفره و دشمن لیقا ( قعیده سوز ، و لجاجتی ( قوتارا سوز اُندا اُ سوزا خیر 

بیر شئی جاندا   - وَلو کی چوخ دا اُال -وز ئ ( قعیده ریق و سوزون جمعیّت هان جنگن بیزدَه ) سوزو

 سوزی نجات وئر میه جئک و دوزدَن دی کی اهلل مؤمن لری نَن دی!

      

 قرآن

 20آیه_انفال#
 : 20آیه ی شریفه  سوره ی مبارکه ی انفال ؛

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

اید، خدا و رسول را اطاعت کنید و از او سرنپیچید در حالی که شما ای کسانی که ایمان آورده فارسی=

 .شنوید)سخنان حق را( می

عوز چئوئیر  اُنّـآن  کس لر کی ایمان گئتیریب سوز اهلل دان و اُنین رسولی نان اطاعت ائلیون وآی اُ ترکی =

 میون و ) بو حالی نان کی حق سئوزی و بو قرآنی ( ائشیدیر سوز!



      

 قرآن

 21آیه_انفال#
 : 21سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 نَا وَهُمْ لَا یَسْمَعُونَ وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ قَالُوا سَمِعْ

 .شنیدندگفتند: شنیدیم ولی در حقیقت نمیو همانند کسانی نباشید که می فارسی=

عمل ائله میل لر و حقیقت دَن ( ائشید  ه) حقَّ و اُ کس لر تکین اُلمیون کی دِدی لر : ائشید دیق ولی  ترکی =

 میل لر!

     

 قرآن

 22آیه_انفال#
 : 22فال ؛ آیه ی شریفه سوره ی مبارکه ی ان

 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لَا یَعْقِلُونَ 

 .کنندبدترین جنبندگان نزد خدا افراد کر و اللی هستند که اندیشه نمی فارسی=

ل دی الر کی عقلی لرین پیس موجود ( اُ کَر و ال« ) دواب  یشَرّ» دوزدَن دی کی آلاله یانین دا  ترکی =

 ایشلد میل لر!

     

 قرآن

 23آیه_انفال#
 : 23سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِیهِمْ خَیْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

کرد و اگر هم شنوا کند باز رو گردانند و ا شنوا میدید آنها راگر خدا در آنها خیر و صالحی می فارسی=

 .اعراض کنند

دی و اَیئم  و اَیئم اهلل اُالر دا بیر خیری بیلسئی دی ) کی وارالری دی ( حتمی دَن اُالری ائشیدَن ائلر ترکی =

 حتمی دَن ااُلر عوز چئوئیرل لر و اعراض ائللر. اُالری ائشیدن ائله سئه

      

 قرآن

 24یهآ_انفال#
 : 24سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

 وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ

اید دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی  که ایمان آوردهای کسانی  فارسی=

شود و اینکه همه خواند که مایه حیاتتان است و بدانید خداوند میان انسان و قلب او حائل میمی

 .شما نزد او )در قیامت( اجتماع خواهید کرد



ریل الر اُوَخ کی سوزی چاغی ونهی و رسولی اجابت ائلیآی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز آلال ترکی =

و بیلون دوزدن دی کی اهلل انسانین و  ه لردَ  ) جاهلیت عولمین نَن (  دیریل بونا گئوره کی سوزی

 اُنین قلبی نین آراسیندا حائل اُلور و دوزدندی کی اُنا ساری محشور ااُلجاق سوز.

      

 قرآن

 25آیه_انفال#
 : 25ی انفال ؛ آیه ی شریفه سوره ی مبارکه 

 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ

و از عذابی ]که نتیجه گناه، فساد، نزاع، اختالف و ترک امر به معروف و نهی از منکر است[  فارسی=

فقط به ستمکاران از شما نمی رسد ]بلکه وقتی نازل شود، همه را فرا می  بپرهیزید، ]عذابی[ که

گیرد، ستمکاران را به خاطر ستم و اهل ایمان را به سبب اختالف و نزاع و ترک امر به معروف و 

 .نهی از منکر[ و بدانید که خدا سخت کیفر است

) فقط ااُلرا ( ظلم ائلیب لر  کی کس لریچونعذاب الهی ( دان قورخون کی فقط اُ و « ) فتنه » و اُ  ترکی =

 مخصوص اصابت ائله مئز! و بیلون دوزدَن دی کی اهلل شدید العقاب دی ) مجازاتی چوخ شدید دی(.

      

 قرآن

 26آیه_انفال#
 : 26سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 تَخَافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ فَآوَاکُمْ وَأَیَّدَکُمْ بِنَصْرِهِ وَاذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرْضِ

 وَرَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ 

و به خاطر بیاورید هنگامی که شما گروهی کوچک و اندک و ضعیف در روی زمین بودید آنچنان  فارسی=

ند ولی او شما را پناه داد و یاری کرد و از روزیهای پاکیزه بهره ترسیدید مردم شما را بربایکه می

 .مند ساخت تا شکر نعمتش را به جا آورید

و یاد ائلیون اُوَخ کی سوز بو یئر ئوزینده ) مکّه دَه (  آز و مُستضعفی دوز ، قورخور دوز کی مردوم  ترکی =

لر ( اُندا ) اهلل ( ئوز نصرتی نَن سوزآ پناه  ) آپارا الر شکنجه وئره) مُشرک لر ( سوزی قاچیر دا الر 

نَن روزی وئردی بلکه  ( لریروزی وئردی و سوزی کمک ) و مدد ( ائله دی و پاک ) و طیِّب 

  تشکر ائلیه سوز. 

      

 قرآن

 27آیه_انفال#
 : 27سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِکُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا 



ای کسانی که ایمان آوردید، زنهار )در کار دین( با خدا و رسول و در امانتهای خود با یکدیگر  فارسی=

 .دانیدخیانت مکنید در صورتی که می

ائله میون! و ئوز امانت لروزا دا « خیانت» آی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز آلالها و رسوال  ترکی =

 پیس ایش دی و گوناه دی(.خیانت ائله میون ! و سوز بیلیر سوز ) کی خیانت 

      

 قرآن

 28آیه_انفال#
 : 28سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 دَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌوَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُکُمْ وَأَوْلَادُکُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْ

و بدانید که اموال و فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شماست، وخداست که پاداشی بزرگ نزد  فارسی=

 .اوست

و امتحان ( دی و دوزدن دی کی « ) فتنه » و بیلون دوزدندی کی سوزون اموال ئوز و اوالد ئوز  ترکی =

 .وار دی و مُزد و پاداش(« )  عظمت لی أجر» بیر یانین دا دی کی اُنین « اهلل » 

      

 قرآن

 29آیه_انفال#
 : 29سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

رْ لَکُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًا وَیُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَیَغْفِ

 عَظِیمِالْ

ای برای  اید اگر از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید برای شما وسیله ای کسانی که ایمان آورده فارسی=

دهد )و روشن بینی خاصی که در پرتو آن حق را از باطل خواهید جدائی حق از باطل قرار می

 .ش عظیم داردآمرزد و خداوند فضل و بخشپوشاند و شما را میشناخت( و گناهان شما را می

آی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز اَیئم آلاله ) عذابین نان قورخا سوز و ( تقوانی رعایت ائلیه  ترکی =

و « ) سیَّئه »قورار ) کی حق و باطلی بیلر سوز( و سوزدان « فُرقان » دا سوزا بیر « اهلل » سوز ، 

 عظمت لی فضلین صاحبی دی !گئیزدَه دَر و سوزی باغیش دار و اهلل گوناه ( الروزی 

     

 قرآن

 30آیه_انفال#
 : 30سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 لَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَوَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوکَ أَوْ یَقْتُلُوکَ أَوْ یُخْرِجُوکَ وَیَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللَّهُ وَال

کشیدند که تو را به زندان بیفکنند، یا به قتل طر بیاور( هنگامی را که کافران نقشه میبه خا) فارسی=

کردند( و خداوند هم تدبیر اندیشیدند )و تدبیر میبرسانند، و یا )از مکه( خارج سازند، آنها چاره می

 .کرد و خدا بهترین چاره جویان )و مدیران( استمی



حبس ی دی لر سئنه مَکر ) و توطئه ( ائلیر دی لر کی سئنی توتاالر ) و و اُوَخ اُ کس لر کی کافر ترکی =

ائلیر دی « مَکر » ) بو جور ( ر ( یا سئنی عولدیره لر یا سئنی ) مکه دَن ( اخراج ائلیه لر ، و ائلیه ل

سی ائلیر دی و آلاله مکر ائلین لرین یاخچی « تدبیر » لر و اهلل دا ) اُالرین مکری لرین قاباغینا ( 

 دی!
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 31آیه_انفال#
 : 31سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 الْأَوَّلِینَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُْلنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِیرُ 

خواستیم قطعا ما نیز همانند  گویند به خوبى شنیدیم اگر مى و چون آیات ما بر آنان خوانده شود مى فارسی=

 هاى پیشینیان نیستاین را مى گفتیم این جز افسانه 

و اُوَخ کی اُالرا بیزیم آیه لری میز اُخونور ، دِئیل لر: قطعی دَن ائشیدیق اَیئم ایستیئاق حتمی دَن  ترکی =

( افسانه لرین نَن  نن ) بیزدَن قاباخ کی الریاول کی لریردیق ، دوزدی کی بو ه ئبونی تَکین دیئ

 سوؤآی دئیل!
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 32آیه_انفال#
 : 32سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 ذَابٍ أَلِیمٍ تِنَا بِعَوَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْ

و ]یاد کن[ هنگامى را که گفتند خدایا اگر این ]کتاب[ همان حق از جانب توست پس بر ما از  فارسی=

 آسمان سنگهایى بباران یا عذابى دردناک بر سر ما بیاور

ون نآن اُندا و اُوَخ کی دِدی لر : اللَّهم ) بار پروردگارا ( اَیئم بو ) قرآن ( اُ هَمن حقی دی سئنون یان ترکی =

 لی عذاب گئتیر! دیر یا دا بیزه بیر آغیر بیزه گئوی دَن داش الری یاغ
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 33آیه_انفال#
 : 33سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ

کنند خدا ولی خداوند، تا تو در میان آنها هستی آنها را مجازات نخواهد کرد، و )نیز( تا استغفار می فارسی=

 .کندعذابشان نمی

و اهلل اُالری عذاب ائله میئه جئک بونا گئوره کی سئن اُالرین یانین دا سان و اهلل اُالری عذاب ائله  ترکی =

 ائلیه لر!« تغفار اس» میئه جئک بو حالی نان کی ااُلر 

     



 قرآن

 34آیه_انفال#
 : 34سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

لِیَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا یُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا کَانُوا أَوْلِیَاءَهُ إِنْ أَوْ

 هُمْ لَا یَعْلَمُونَوَلَکِنَّ أَکْثَرَ

کنند چرا خدا آنها را مجازات نکند با اینکه از )عبادت موحدان در کنار( مسجد الحرام جلوگیری می فارسی=

 .داننددر حالی که سرپرست آن نیستند، سرپرست آن فقط پرهیزکارانند ولی بیشتر آنها نمی

نان اوزاغ « مسجد الحرام » کی ااُلر ) مؤمن لری( اُ اهلل نیئه ااُلری عذاب ائله میئه بو حالین نان  ترکی =

لر دَن سوؤآی دئیل لر، « مُتقی » ائلیل لر و اُنین سرپرستی دئیل لر ، دوزدندی کی اُنین اولیا سی 

 چوخ الری ) بونی ( بیل میل لر! نوالکن اُالری
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 35آیه_انفال#
 : 35سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 ا کَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إِلَّا مُکَاءً وَتَصْدِیَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا کُنْتُمْ تَکْفُرُونَوَمَ

و نماز و دعایشان در کنار خانه ]خدا[ چیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبود، پس به کیفر کفری  فارسی=

 .که همواره می ورزیدید، عذاب ]دنیا و آخرت را[ بچشید

اهلل الحرام ( دا چیغیرماق و اَل چالماق دان سوؤآی دئیل دی ، اُندا « ) بیت » و اُالرین ناماز الری  ترکی =

 بو عذابی چئشون بونا گئوره کی کفر ائلیر دوز.

      

 قرآن

 36آیه_انفال#
 : 36سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

وَالَهُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ فَسَیُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُونَ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا یُنْفِقُونَ أَمْ

 وَالَّذِینَ کَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ یُحْشَرُونَ

اموال را کنند، آنها این آنها که کافر شدند اموالشان را برای بازداشتن مردم از راه خدا انفاق می فارسی=

نمایند اما مایه حسرت و اند در این راه( انفاق می )که برای بدست آوردن آن زحمت کشیده

شکست خواهند خورد. و )در جهان دیگر این( کافران همگی به سوی  اندوهشان خواهد شد و سپس 

 .رونددوزخ می

 یولین نان ) مردومی ( اوزاغ ائلیه ل الر کی اهللئاُ کس لر کی کافر اُلوب الر مال الرین باغیش دی ترکی =

) و خرج ائلیه جئک  ) مال ( الرینی باغیش دیا جاق الرلر ، اُندا ) اُالر گئنه بو جور ( تئزدی نَن اُ 

لر( اُنّـآن سئورا اُالریچون مایه حسرت اوالجاق ! اُنّـآن سئورا دا مغلوب اُالجاق الر ) شکست یئیه 

 محشور اُالجاق الر!جئک لر و ( جهنَّمه ساری 



       

 قرآن

 37آیه_انفال#
 : 37سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

ی جَهَنَّمَ أُولَئَِک لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَیَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَیَرْکُمَهُ جَمِیعًا فَیَجَْعلَهُ فِ

 هُمُ الْخَاسِرُونَ 

اینها همه( به خاطر آن است که خداوند )می خواهد( ناپاک را از پاک جدا سازد و ناپاکها را روی ) رسی=فا

 .هم بگذارد و متراکم سازد و یکجا در دوزخ قرار دهد و اینها هستند زیانکاران

قورا اُندا خبیثین بعضی سین بعضی سینه ن آییرآ و دَ« طیِّب « » خبیثی » ی کی اهلل بونا گئوره د ترکی =

اُالرین هامّی سین چوخال دا، اُندا اُنی جهنَّمه قویئا ، ) بوجور دی کی ( ااُلر هَمَن خُسران ) و ضرر ( 

 ائلین لر دی لر!
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 38آیه_انفال#
 : 38سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

  سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ

بکسانیکه کافر شدند بگو: چنانچه از مخالفت باز ایستند )و ایمان آورند( گذشته آنها بخشوده خواهد  فارسی=

 .شودشد و اگر به اعمال سابق باز گردند سنت خداوند در گذشتگان درباره آنها جاری می

اُ ایش لری کی  تارا الرریامبر ( اُ کس لره کی کافر اُلوب الر دِه : اَیئم ) کفری و لجاجتی ( قو) ای پ ترکی =

و اَیئم ) دوباره کفره و گوناها( قعیده لر اُندا قاباخ کی الرین  رناال اُالر باغیشقاباخ دان گعوریب لر 

 ر.لگعوری( لونا واُاُالریچون دا ) « سنتّی » 

      

 قرآن

 39یهآ_انفال#
 : 39سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 ونَ بَصِیرٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا یَعْمَلُ

ا نماند، و دین ]در سراسر و با آنان بجنگید تا هیچ نوع فساد و فتنه ]و خونریزی وناامنی[ بر ج فارسی=

گیتی[ ویژه خدا شود؛ پس اگر از فتنه بازایستند ]با آنان نجنگید[ زیرا خدا به آنچه انجام می دهند، 

 .بیناست

هامّی سی آلالهین اُال ، اُندا اَیئم اُالر ) جنگی « دین » و اُالرینان جنگ ائلیون تا هئچ فتنه قالمیا و  ترکی =

 ر!را دوزدندی کی اهلل اُ ایش لری کی گعوریل لر گئوریتار دی الر اُندر( قو

     



 قرآن

 40آیه_انفال#
 : 40سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاکُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ

زنند( خداوند سرپرست شماست، او بهترین سرپرست نمیو اگر سرپیچی کنند بدانید )ضرری به شما  فارسی=

 .و بهترین یاور است

چوخ یاخچی موال )  –ئوز دو « موال» و اَیئم عوز چئوئیره لر اُندا بیلون دوزدندی کی اهلل سوزون  ترکی =

 و یولداش ( و یاخچی کمک ائلین دی !
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 41آیه_انفال#
 : 41یفه سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شر

اکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَ

 لْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ ا

و )ای مؤمنان( بدانید که هر چه غنیمت و فایده برید خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و  فارسی=

یتیمان و فقیران و در راه سفر ماندگان )از خاندان او( است، اگر به خدا و به آنچه بر بنده خود 

ه علیه و آله و سلم( در روز فرقان، روزی که دو سپاه )اسالم و کفر در جنگ بدر( )محمّد صلّی اللّ

 .اید، و خدا بر هر چیز تواناستایم ایمان آوردهروبرو شدند نازل کرده

 اُنین دوزدندی هر شئی کی غنیمت ) و فایده ( آپاریر سوز اُندا دوزدی کیو بیلون ) آی مؤمن لر (  ترکی =

و اُنین یاخین الری ) ذی القربی ( و  نی دی ( و رسولیش دَن بیری ( آلالهین ) حقّ بئ« ) خُمُس » 

دی ، اَیئم سوز آلالها و اُنا کی بیز نازل ائلیه میشیق  یتیم لرین و مسکین لرین و یولدا قاالن الرین

کی دسته بیر بیری گئونین دَه اُ گؤن کی اُ ای« فُرقان » محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم( بنده میزه )

 ئتیش دی لر و اهلل هر هامّی شئیه قادر دی!نَه ) بَدر دعوا سیندا ( ی

     

 قرآن

 42آیه_انفال#
 : 42سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِی الْمِیعَاِد إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّْنیَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّکْبُ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَلَوْ 

 وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِیعٌ وَلَکِنْ لِیَقْضِیَ اللَّهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُولًا لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَى مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ

 عَلِیمٌ

در طرف باال )و از این نظر دشمن بر شما برتری  در آن هنگام شما در طرف پائین بودید و آنها فارسی=

داشت و کاروان )قریش( پائینتر از شما بود )و دسترسی به آنها ممکن نبود، و ظاهرا وضع چنان 

که در میدان نبرد حاضر شوید( در انجام وعده )گذاشتند سخت بود که( اگر با یکدیگر وعده می



بایست ( برای آن بود که خداوند کاری را که میکردید، ولی )همه این مقدماتخود اختالف می

شوند از روی اتمام حجت باشد، و آنها که انجام شود تحقق بخشد تا آنها که هالک )و گمراه( می

 .یابند( از روی دلیل روشن باشد و خداوند شنوا و دانا استشوند )و هدایت میزنده می

ااُلر یوخاری طرف دئی دی لر ، و ) قریشین تجاری (  اغا طرف دئی دوز وـاُ زامان کی سوز آشّ ترکی =

حتمی دَن اُ وعدئوز دا ، دی سوز سئی کاروانی سوزدان آشّاغائی دی؛ و اَیئم سوز وعده قوئی 

الر ! بونا گئوره دوز ، و الکن اُ أمری ) و ایشی ( کی اهلل ایستیه ) و اقتضا ( ائله سئه اُ  اختالف ائلر

 اُ ) و اتمام حجتی نَن ( اُال و هر کیم دَه دیری اُلور « ) بَیِّنه » الک اُلور کی هالک ااُل هر کس کی ه

چوخ ) دقیق ( ائشیدن ) سمیع و علیم و  کی اهلل  تمی دَن) و ( حبیِّنه ئوزی نَن اُال و دوزدن دی  (  دا

 ( چوخ بیلن دی!
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 43آیه_انفال#
 : 43سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

نَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِیمٌ ذْ یُرِیکَهُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا وَلَوْ أَرَاکَهُمْ کَثِیرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَلَکِإِ

 بِذَاتِ الصُّدُورِ 

 اًداد مسلماوان نشان میدر آن موقع خداوند تعداد آنها را در خواب به تو کم نشان داد، و اگر فر فارسی=

کشید، ولی خداوند )شما را شدید و )درباره شروع به جنگ بآنها( کارتان به اختالف میسست می

 .هاست دانا است از همه اینها( سالم نگهداشت، خداوند به آنچه درون سینه

ی دی حتمی ئگئورسئد س اُزامان کی اهلل سئنه یوخون دا اُالری آز گئورسئد دی و اَیئم ااُلری چوخ ترکی =

بو ) جنگ بدری دَه ( تنازع ) و ئوز آروز دا اختالف ( ائلردوز والکن اهلل سالم دَن سُست ااُلر دوز و 

 سینه لرین ذاتی نَه عالم دی ) چوخ بیلیر(.) اهلل ( دوزدندی کی اُ  ،ساخال دی
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 44آیه_انفال#
 : 44سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

ا کَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَِّه وَإِذْ یُرِیکُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَیْتُمْ فِی أَعْیُنِکُمْ قَلِیلًا وَیُقَلِّلُکُمْ فِی أَعْیُنِهِمْ لِیَقْضِیَ اللَّهُ أَمْرً

 تُرْجَعُ الْأُمُورُ 

داد، و شما ا کم نشان میو در آن هنگام که با هم )در میدان نبرد( روبرو شدید آنها را به چشم شم فارسی=

بایست انجام گیرد، صورت بخشد، )شما نمود تا خداوند کاری را که میرا )نیز( به چشم آنها کم می

نترسید و اقدام به جنگ کنید آنها هم وحشت نکنند و حاضر به جنگ شوند و سرانجام شکست 

 .گرددبخورند( و همه کارها به خداوند باز می



سوزون گئوزوز دا کی ) بدر دعوا سین دا ایکی دسته( اُوَخ کی بیر بیروزا یئتیش دوز و اُ زامان  ترکی =

ی ) آز گئورسئد دی ( ، بونا د دسوزی دا ااُلرین گئوز لرینده آزآ اُالری آز ) قلیل( گئورسئد دی و

 دیر!و ) بیلون ( هامّی ایش لر آلالها ساری قعیگئوره کی اُ أمری کی اهلل قضا ائلیب دی گعورینه 
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 45آیه_انفال#
 : 45سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

شوید ثابت قدم نبرد( روبرو میاید هنگامی که با گروهی )در میدان  ای کسانی که ایمان آورده فارسی=

 .باشید و خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید

آی اُ کس لر کی ایمان گئتیریب سوز اُوَخ کی بیر عدّه ) دوشمنه جنگی دَه ( یئتیش دوز اُندا ثابت  ترکی =

 جاتا ( یئتیشه سوز!ئی چوخ یاد ائلیون بلکه فالح ) و اوجالیقا و نقدم اُلون و آلاله
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 46آیه_انفال#
 : 46سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 ینَوَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِ 

مکنید تا سست نشوند و قدرت )و  و اطاعت )فرمان( خدا و پیامبرش نمائید و نزاع )و کشمکش( فارسی=

 .شوکت و هیبت( شما از میان نرود و استقامت نمائید که خداوند با استقامت کنندگان است

ه میون اُندا سُست ااُلر سوز! لیون و نزاع ) و جرّ و بحث ( ائلو آلاله دان و اُنین رسولی نان اطاعت ائ ترکی =

 دوزدن دی کی اهلل صبر ائلین لری نَن دی!و صبر ائلیون ،  گِئدئروز ئ و سوزون قدرت
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 47آیه_انفال#
 : 47سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

بِمَا یَعْمَلُونَ وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَاللَّهُ 

 مُحِیطٌ 

و مانند کسانی نباشید که از سرزمین خود از روی هوا پرستی و غرور و خودنمائی کردن در برابر  فارسی=

داشتند )و سرانجام کارشان مردم )به سوی میدان بدر( بیرون آمدند و )مردم را( از راه خدا باز می

 .کنند احاطه )و آگاهی( داردشکست و نابودی شد( و خداوند به آنچه عمل می

و اُ کس لر تکین اُلمیون کی ئوز دیار الرین نان غروری نان و مردوما ئوزلرین ) چوخ و اوجالی (  ترکی =

 اوزاغ ائلیرولین نان ) مردمی مانع و ( و آلالهین یگئورسئد مئگه گئوره ) بدر چولینه ( چیخدی الر 

 کی گعوریل لر احاطه سی ) و خبری ( وار دی. ، و اهلل اُ ایش لرهدی لر 
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 48آیه_انفال#
 : 48سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

مَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ وَإِذْ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَکُمُ الْیَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّی جَارٌ لَکُمْ فَلَ

 ی بَرِیءٌ مِنْکُمْ إِنِّی أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِیدُ الْعِقَابِنَکَصَ عَلَى عَقِبَیْهِ وَقَالَ إِنِّ

و )به یاد آور( هنگامی را که شیطان اعمال آنها )مشرکان( را در نظرشان جلوه داد، و گفت هیچکس  فارسی=

شمایم، اما هنگامی که دو گروه  گردد و من همسایه )و پناه دهنده(از مردم بر شما پیروز نمی

را دید به عقب بازگشت و گفت من از شما )دوستان و  ()جنگجویان و حمایت فرشتگان از مومنان

ترسم و خداوند شدید العقاب بینید، من از خدا میبینم که شما نمیپیروانم( بیزارم! من چیزی را می

 !است

و یاخچی گئورسئدی ( و  وئردی )« زینت » ن ااُلریچون اُالرین عمل لری« شیطان » و اُوَخ کی  ترکی =

ز! و دوزدی کی من سوزون یانوز لماومردوم نان هئچ کس سوزا غالب اُ  ) بو گئون ( ومیَ دِدی : بو

لشکری ( گئوردی دالینا قعید و « ) فئه نی» اَمَّـآ( اُندا کی اُ ایکی  و سوزا کمک ائله لرم ، یام )دا

) و دوزدن دی کی من بیر شئی لر اَم ) پیسیم گئلیر ( « بَرئ» زدان من سو دی و دِدی : دوزدی کی

سوز ، دوزدندی کی من آلاله دان قورخیرام  رگئوری رَم کی سوز گئور میآلالهین مالئکه لرین ( 

 .( دیعقوبتی و مجازاتی شدید« ) شدید العقاب » و اهلل 
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 49آیه_انفال#
 : 49آیه ی شریفه  سوره ی مبارکه ی انفال ؛

 إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌإِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِینُهُمْ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَ

لمانان( را دینشان مس)گفتند این گروه به هنگامی که منافقان و آنها که در دلهایشان بیماری بود می فارسی=

 .گردد( خداوند عزیز و حکیم استمغرور ساخته و هر کس بر خدا توکل کند )پیروز می

شک ( واری دی دئیر دی لر : بو ) « ) مرض » اُ زامان کی منافق لر و اُ کس لر کی قلب لرینده  ترکی =

ائلیه اُندا دوزدندی کی  «توکّل » لری مغرور ائلیب دی ؛ و هر کس آلالها « دین » مسلمان ( الری 

 اهلل عزیز ) عزّت لی و ( حکیم دی.
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 50آیه_انفال#
 : 50سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 رِیقِ وَلَوْ تَرَى إِذْ یَتَوَفَّى الَّذِینَ کَفَرُوا الْمَلَائِکَةُ یَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَ



زنند گیرند و و پشت آنها میو اگر ببینی کافران را به هنگامی که فرشتگان )مرگ( جان آنها را می ارسی=ف

 (.و )می گویند( بچشید عذاب سوزنده را )به حال آنها تاسف خواهی خورد

ن عوز مالئکه اُ کس لر کی کافر اُلوب الر جان الرین آلیل الر ااُلریو اَیئم گئوره سئن اُوَخ کی  ترکی =

 لرینه و بئل لرینه وئیریل الر و ) اُالرا دئیل لر : ( بو اُت عذابین چئشون !
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 51آیه_انفال#
 : 51سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 ذَلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ 

است که به دست خویش فرستادید و خدا به هیچ یک از بندگان هرگز این عقوبت اعمال زشتی  فارسی=

 .کمترین ستم نخواهد کرد

ی کی ا ( یول لیب سوز! و دوزدندزنان ) بو عذابی ئوزو بو ) عذاب ( اُنا گئوره دی کی ئوز اَلوزو ترکی =

 اهلل بنده لرینه ظُلم ائلین دئیل!
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 52آیه_انفال#
 : 52ال ؛ آیه ی شریفه سوره ی مبارکه ی انف

  قَوِیٌّ شَدِیدُ الْعِقَابِکَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ

ا بودند، آنها حال این گروه مشرکان( همانند حال نزدیکان فرعون و کسانی است که پیش از آنه) فارسی=

آیات خدا را انکار کردند خداوند هم آنان را به گناهانشان کیفر داد، خداوند قوی و کیفرش شدید 

 .است

تکین  الهین آیه لرینه کافر اُلدی الرآل) بو مشرک لر دَه ( آل فرعون و اُ کس لر کی اُالردان قاباخ  ترکی =

) عذابی نا ( توت دی ، دوزدندی کی اهلل قوی و شدید دی لر ، اُندا اهلل ااُلری گوناه الرینه گئوره 

 العقاب دی. 
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 53آیه_انفال#
 : 53سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 هَ سَمِیعٌ عَلِیمٌللَّذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّرًا نِعْمَةً أَنَْعمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ا

دهد جز آنکه آنها این به خاطر آن است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده تغییر نمی فارسی=

 .خودشان را تغییر دهند، و خداوند شنوا و داناست



الر  حتی اُبیر نعمتی کی بیر قومه انعام ائلیب ) و وئریب دی ( آلماز « اهلل » بو اُنا گئوره دی کی  ترکی =

نفسی لری نَن ) ئوز لری اُ نعمتی بئین نَن آپارا الر و ( تغییر وئره لر ! و دوزدندی کی اهلل ائشیدن 

 و بیلن دی.
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 54آیه_انفال#
 : 54سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

مْ فَأَهْلَکْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَکُلٌّ کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذَّبُوا بِآیَاتِ رَبِّهِ

 کَانُوا ظَالِمِینَ 

ماند که آیات پروردگارشان را این )درست( به حال فرعونیان و کسانی که پیش از آنها بودند می فارسی=

غرق کردیم و همه تکذیب کردند و ما هم به خاطر گناهانشان آنها را هالک نمودیم فرعونیان را 

 .این گروهها ظالم )و ستمگر( بودند

آل فرعونین ایش لری تکین و اُ کس لر کی ااُلردان قاباغی دی الر ، آلاله الری نین آیه لرین دآن  ترکی =

دی الر ) تکذیب ائله دی لر( ؛ اُندا ااُلرین گئوناه الرینا گئوره هالک ائله دیق و آل فرعونی ) نیل 

 هامّی سی ظُلم ائلینی دی لر!) ااُلرین ( ( بئوغ دیق و ق ائله دیق و غردریا سیندا 
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 55آیه_انفال#
 : 55سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِینَ کَفَرُوا فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ 

هستند که کافرند و ]به سبب لجبازی و عنادشان[ ایمان نمی  یقیناً بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی فارسی=

 .آورند

اُ کس لر دی لر کی کافر دی لر و اُالر ایمان گئتیر « شرّ دوالنان الر » دوزدندی کی آلاله یانین دا  ترکی =

 میل لر!
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 56آیه_انفال#
 : 56سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 تَ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِی کُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا یَتَّقُونَالَّذِینَ عَاهَدْ

شکنند و )از پیمان شکنی و خیانت( کسانی که با آنها پیمان بستی سپس هر بار عهد خود را می فارسی=

 .پرهیز ندارند

ن سئورا عهدی لرین ) قولی الرین ( هر آلیب سان ) آمّـآ ااُلر ( اُنّـآ« عهد » اُ کس لر کی ااُلردان  ترکی =

 دفعه دَه سئیندیریل الر ) نقض ائلیل لر ( و اُالر ) بو خیانت لرین نَن ( قورخ میل الر!



      

 قرآن

 57آیه_انفال#
 : 57سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

  لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ

پس اگر در میدان جنگ، بر آنان دست یافتی ]با وارد کردن مجازات و عقوبت سنگین بر ایشان[   فارسی=

تار و مار کن تا متذکّر ]قدرت شما[  [دیگر کسانی را که دنبال آنانند ]و قصد جنگ با تو را دارند

 شوند ]و از خیال جنگ با تو بازایستند.[

حمله ائله کی اُالر کی دالین دا دَه اَله گئدون ) و توت دون ( اُندا اُالرا « حَرب »  و امّـآ اَیئم ااُلری =ترکی 

 دی الر قاچا الر بلکه ) سوزون قدرت ئوز دان ( عبرت آال الر.

      

 قرآن

 58آیه_انفال#
 : 58سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 وْمٍ خِیَانَةً فَانِْبذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَ

و اگر از گروهى بیم خیانت دارى ]پیمانشان را[ به سویشان بینداز ]تا طرفین[ به طور یکسان  فارسی=

 ]بدانند که پیمان گسسته است[ زیرا خدا خائنان را دوست نمى دارد

یئم قورخور سان بیر قومین خیانتین نَن ) کی عهدی لرین سئیندیرا الر ( اُندا سئن دَه ااُلرین و اَ ترکی =

اُالرین ئوزلرینه ساری آت ) و اعالم ائله کی عهد سئینیب دی ( دوزدندی مقابلین دا ) عهد و قولی ( 

 کی اهلل خیانت ائلین لرین ایسته میر ) سئوئی میر( !

     

 قرآن

 59آیه_انفال#
 : 59سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا یُعْجِزُونَ 

توانند ]ما را[  اند زیرا آنان نمى اند گمان نکنند که پیشى جسته و زنهار کسانى که کافر شده فارسی=

 درمانده کنند

قاباغا  آلیب الر )« سبقت » ر ) بوجور ( حساب ائله مئه سین لر کی اُ کس لر کی کافر اُلوب ال ترکی =

 وریب لر ( دوزدن دی کی ااُلر ائلیه بیلمز لر ) بیزی ( عاجز ائلیه لر.توشویب لر و یاخچی ایش گع

      

 قرآن

 60آیه_انفال#
 : 60سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 



 مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ

 ظْلَمُونَلَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُ

و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو ]و نفرات و ساز و برگ جنگی[ و اسبان  فارسی=

ورزیده ]برای جنگ[ آماده کنید تا به وسیله آنها دشمن خدا و دشمن خودتان ودشمنانی غیر ایشان 

، پاداشش را که نمی شناسید، ولی خدا آنان را می شناسد بترسانید. و هر چه در راه خدا هزینه کنید

 .به طور کامل به شما داده می شود، و مورد ستم قرار نخواهید گرفت

هر قدر توان واروز دی قوّت ) جنگی وسایلی ( و قوی آت و اُالرین ) دشمن لرین ( قاباغین دا  ترکی =

ین و سوزون دوشمن لروزی « عَدُوّ » الری آماده ائلیون ) و تدارک گئورون ( تا اُنّـآن آلالهین 

ورخودون و آیری ) دوشمن لر ( اُالردان سوؤآی کی سوز اُالری تانی میر سوز ، اهلل ااُلری تانیر ق

هر شئی کی اهلل یولیندا انفاق ائلیر سوز ) اهلل ( ُانی سوزا ) مُزدین ( قعیطره ) کی دوشمن دی لر( و 

  جاق و سوزا ظُلم اُلمیا جاق!

ا جاق بویورور کی همّشه دشمن لری نین امی مُسلمان الرا تا قیامتبو آیه دَه اهلل تبارک و تعالی ه توضیح = 

قاباغیندا نظامی و جنگی تجهیزاتی آماده ائله سین لر و دشمن لرین نَن غافل اُلمیا الر و هر دوره دَه 

الر کی تجاوز ائلیه لر و شبیخون  تا دوشمن لر قورخا هر نئی کی سالح دی اُنی تدارک گئوره لر!

 ویرا الر!

      

 قرآن

 61آیه_انفال#
 : 61سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

 .نوا و داناستو اگر دشمنان به صلح گرایند، تو هم به صلح گرای، و بر خدا توکل کن، که یقیناً او ش فارسی=

ائله ، دوزدندی کی اُ ) اهلل ( « توکّل » دی لر ،  اُندا سئن دَه اُنا اَل آچ و آللها و اَیئم صُلح ایسته  ترکی =

 هَمن ) دقیق ( ائشیدن و بیلن دی! 

      

 قرآن

 62آیه_انفال#
 : 62سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 فَإِنَّ حَسْبَکَ اللَّهُ هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ وَإِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوکَ

و اگر بخواهند ]در زمینه صلح و آشتی[ تو را بفریبند، یقیناً خدا تو را بس است؛ اوست کسی که  فارسی=

 .تو را با یاری خود و به وسیله مؤمنان نیرومند ساخت



ولیا الر ( ، اُندا دوزدندی کی اهلل سئنه کفایت عالر ) ت آویر« خُدعه » نه و اَیئم ایستیه لر کی سئ ترکی =

 و مؤمن لری نَن مَدد ) و کمک ( وئردی. نُصرتی نَن ئوزائلر ، اُ ) اهلل ( هَمن دی کی سئنی 

     

 قرآن

 63آیه_انفال#
 : 63سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

  أَنْفَقْتَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مَا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌوَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ

 حَکِیمٌ

و میان دل هایشان الفت و پیوند برقرار کرد که اگر همه آنچه را در روی زمین است، هزینه می  فارسی=

شان الفت اندازی، ولی خدا میان آنان ایجاد الفت کرد؛ زیرا خدا کردی نمی توانستی میان دل های

 .توانای شکست ناپذیر و حکیم است

 هامّی سین اُالرین قلب لرین آراسیندا اُلفت ) و محبّت ( سالدی اَیئم هر نئی کی یئردَه دی ) اهلل ( و ترکی =

یندا رأفت ساال سان والکن اهلل ااُلرین ائلیه ام مزدون ااُلرین اورئح لری نین آراسانفاق ائله سئی دون 

 دوزدندی کی اُ ) اهلل ( عزیز و حکیم دی.، آرسیندا اُلفت سالدی 

     

 قرآن

 64آیه_انفال#
 : 64سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

کنند برای حمایت تو کافی است )؛ فقط بر آنها امبر، خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی میای پی فارسی=

 !تکیه کن(

بیزیم رسولی میز ( سئنی اهلل و مؤمن لر دَن اُالر کی سئن نَن تبعیت ائلیل لر کفایت « ) نَبی » آی ای  ترکی =

 ائلر! 

     

 قرآن

 65آیه_انفال#
 : 65ه ی شریفه سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آی

نِ وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُْم یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْ

 مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقَهُونَ 

ای رسول، مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر بیست نفر از شما صبور و پایدار باشند بر دویست  رسی=فا

نفر غالب خواهند شد و اگر صد نفر بوده بر هزار نفر از کافران غلبه خواهند کرد، زیرا آنها گروهی 

 .دانشندبی



و جنگ ( تشویق ائله اَیئم )  «قتال » مؤمن لری میز (  وئرنیو پیام خبر بیزیم ) « نبی » آی ای  ترکی =

اُال الر  یوز نفر وزدانو اَیئم سائله لّر نفر صابر ) صبر ائلین ( اُلسا ایکی یوزئه غلبه سوزدان یئرمی 

بونا گئوره کی اُالر بیر قومی دی لر کی فهم ائله ائله لّر  مین نفرئه اُالر دان کی کافر اُلوب الر غلبه

 میل لر.

     

 قرآن

 66آیه_انفال#
 : 66سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفًا فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ

 لصَّابِرِینَ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ا

اکنون خدا به شما تخفیف داد و معلوم داشت که در شما ضعفی هست؛ بنابراین اگر از شما صد نفر  فارسی=

صابر[ باشند، به فرمان خدا بر دو هزار [صابر باشند بر دویست نفر چیره می شوند، و اگر هزار نفر 

 .نفر چیره می شوند؛ و خدا با صابران است

» بیلدی دوزدندی کیه سوزدا اآلن و ( ایندی اهلل سوزدان آزآد دی ) و تخفیف وئردی ( و  ) اَمّـآ ، ترکی =

اُلسا ، ایکی یوزئه غلبه ائله لّر و اَیئم سوزدان « صابر » اُندا اَیئم سوزدان یوز نفر  ، واردی« ضعف 

لین لری نَن نَن و اهلل صبر ائ«  و اجازه سی ذنیإ» ه ائله لّر آلالهین ن نفره غلبمین نفر اُلسا ایکی می

 دی.

      

 قرآن

 67آیه_انفال#
 : 67سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

آخِرَةَ وَاللَّهُ مَا کَانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَکُونَ لَهُ أَسَْرى حَتَّى یُثْخِنَ فِی الْأَرْضِ تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیَا وَاللَّهُ یُرِیدُ الْ

 عَزِیزٌ حَکِیمٌ 

و جای پای خود را )  امبری حق ندارد اسیرانی )از دشمن( بگیرد تا کامال بر آنها پیروز گرددهیچ پی فارسی=

و مایلید اسیران بیشتری بگیرید و در )خواهید در زمین محکم کند( شما متاع ناپایدار دنیا را می

قادر و  خواهد و خداوندبرابر گرفتن مالی آزاد کنید( ولی خداوند سرای دیگر را )برای شما( می

 .حکیم است

یاقی یئرده محکم اُال ) و جنگی دَه پیروز اُال حتّی اَدئیل کی اُنا اسیر توتا الر ) اجازه ( هئچ نبی یئه  ترکی =

 اَله گئتیره سوز و اهلل ) سوزا مُزد ( آخرتی ایستیر ) وئره ( و اهلل عزیز« عرضین » ایستیر سوز دنیا ( 

 حکیم دی. ( و ) عزت لی

      



 رآنق

 68آیه_انفال#
 : 68سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 لَوْلَا کِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّکُمْ فِیمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

اگر فرمان سابق خدا نبود )که بدون ابالغ، امتی را کیفر ندهد( مجازات بزرگی به خاطر چیزی که  فارسی=

 .رسیده شما می)از اسیران( گرفتید ب

ه قاباخ دان اُلماسئی دی ) کی اتمام حجت دَن قاباغ عذاب ائل (  کتاب و بو یئم آلاله دان بو یازی )اَ ترکی =

یک ) عظیم و آغیر ( عذاب ئسوزی بیر چوخ بئو توت دوز) بو اسیر لری (  میه( حتمی دَن بوندا کی

 توتار دی.

      

 قرآن

 69آیه_انفال#
 : 69سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 فَکُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَیِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

پس اکنون از هر چه غنیمت گرفتید بخورید حالل و گوارای شما باد، و خداترس و پرهیزکار باشید،  فارسی=

 .که خدا آمرزنده و مهربان است

رخون ، دوزدن دی کی اهلل و اهلل دان قو یئعونحالل و پاک دان اُنّـآن کی غنیمت توتوب سوز اُندا  ترکی =

 باغیش دیان ) غفور و چوخ مهربان و ( رحیم دی.

     

 قرآن

 70آیه_انفال#
 : 70سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

أُخِذَ مِنْکُمْ  یَعْلَمِ اللَّهُ فِی قُلُوبِکُمْ خَیْرًا یُؤْتِکُمْ خَیْرًا مِمَّا یْدِیکُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْیَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِمَنْ فِی أَ

 وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

شما بداند )و نیات  ای پیامبر! به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند خیری در دلهای فارسی=

بخشد، و خداوند دهد، و شما را میشما می پاکی داشته باشید( بهتر از آنچه از شما گرفته بهنیک و 

 .آمرزنده و مهربان است

وئرن ( اُ اسیر لره کی سوزون اَلوز دا ) اسیر ( دی  و پیام ی خبرم رسولی میز و آآی ای نبی ) بیزی ترکی =

ـآن وزا اُنّا ( سسر خیر بیلسه ) و بیر خیر اُل) و ئورح لروزدا ( بی دالروزلر دِه : اَیئم اهلل سوزون قلب 

ی سین ( وئرر و سوزی باغیش دار و اهلل باغیش دیان و کی سوزدان آلیب دی یاخچی سین ) خیرّ

 چوخ رَحم ائلین دی.

      

 : 71سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه  قرآن



 وَإِنْ یُرِیدُوا خِیَانَتَکَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْکَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ 71آیه_انفال#

این )نیز( به خدا خیانت  از ای نیست( آنها پیش  موضوع تازهاما اگر بخواهند با تو خیانت کنند ) فارسی=

 .خداوند دانا و حکیم است کردند و خداوند )شما را( بر آنها پیروز کرد و

اُنّـآن قاباخ آلالها خیانت ائلیب لر ، اُندا ) اهلل انت ائلیه لر اُندا قطعی دَن یه لر سئنه خیو اَیئم ایست ترکی =

 چوخ بیلن و حکیم دی.« اهلل » سنی ( اُالرا مُسلط ائله دی و 

     

 قرآن

 72آیه_انفال#
 : 72سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

أُولَئَِک  وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَإِنِ  یُهَاجِرُوا مَا لَکُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتَّى یُهَاجِرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ

 تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ اللَّهُ بِمَاعَلَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ وَ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِلَّا

جهاد کردند و آنها  آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نمودند و با اموال و جانهای خود در راه خدا فارسی=

مدافعان( یکدیگرند، و آنها که ایمان  که پناه دادند و یاری نمودند، اولیاء )یاران و مسئوالن و

تعهد و مسئولیت( در برابر آنها ندارید تا هجرت و ) آوردند و مهاجرت نکردند هیچگونه والیت

 شما در )حفظ( دین )خود( یاری طلبند بر شما است که آنها را یاری کنید جز کنند و )تنها( اگر از

کنید بینا عمل می برضد گروهی که میان شما و آنها پیمان )ترک مخاصمه( است و خداوند به آنچه

 .است

ری نان و جان الرین نان کی ایمان گئتیریب لر و هجرت ائلیب لر و مال ال اُ کس لردی دوزدن  ترکی =

(  ائلیب لر) و کمک  وئریب لر و نُصرتپناه وئریب لر  ر کیو اُ کس لجهاد ائلیب لر آلاله یولیندا 

اُ کس  ) اَمّـآ (  و ) کمک و یولداش الری ( دی الر دی لر «ولی » بعضی لری بعضی سینه  اُالرین

ی و کمک ائله قلی یتی ) دوستسوزا اُالرین واللر ، ه میب گئتیریب لر و مهاجرت ائللر کی ایمان 

لرینه « ) دین » ائلیه لر و اَیئم سوزدان « مهاجرت » کی  حتّی یوخدیحتی ( بیر شئی جاندا مئگی 

هده ئوزا دی ااُلرا نُصرت وئره سوز إلّآ کی بیر گئوره ( کمک ) و نُصرت ( ایستیه لر اُندا سوزون عُ

ااُل ؛ و اهلل هر نئی عهد و پیمان صلح ( « ) میثاق »ان و اُالرین آرسیندا ن قومی نان اُال کی سوزو

  سوز گئوریرر. رکی گعوریر

     

 قرآن

 73آیه_انفال#
 : 73سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

 هُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَفَسَادٌ کَبِیرٌ وَالَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُ



اهل ایمان و قطع رابطه  و آنان که کافرند، دوستان و یاران یکدیگرند ]و[ اگر شما فرمان پیوند ]با فارسی=

 .زمین پیدا خواهد شد با کافران[ را به اجرا نگذارید فتنه و فسادی بزرگ در

کی کافر دی لر اُالرین بعضی سی بعضی لرینه ولی دی لر ) یولداش و کمک دی لر( ،  اُ کس لرو  ترکی =

 یئر، ز ئوئگعورمئه س(  اهلی نَن یولداش لیق و کمک ائلمگی ایمان )) آی مسلمان الر ( اَیئم اُنی 

 ااُلر.« فساد » یک و بوئ« فتنه » بیر  وزیندها

     

 قرآن

 74آیه_انفال#
 : 74سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

لَهُمْ  وَالَّذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا وَالَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ

 مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ 

اری پناه دادند و ی و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و جهاد در راه خدا کردند، و آنها که فارسی=

 .ای است رحمت خدا( و روزی شایسته )و کردند، آنان مؤ منان حقیقی اند، برای آنها آمرزش 

اُ کس ائلیب لر و « جهاد » ائلیب لر و آهلل یولین دا « هجرت » کی ایمان گئتیریب لر و  اُ کس لرو  ترکی =

پناه وئریب لر و ) اُالرا ( نُصرت وئریب لر اُالر دی الر اُ حقیقی مؤمن لر کی ااُلریچون )  کی لر

 دی. الری باغیش دان ماقی ( و کریم روزی وارو )  لالهین ( مغفرتآ

     

 قرآن

 75آیه_انفال#
 : 75سوره ی مبارکه ی انفال ؛ آیه ی شریفه 

فِی  فَأُولَئِکَ مِنْکُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وَالَّذِینَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَکُمْ

 کِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ

همراه شما با دشمنان  و آنان که بعد ]از مؤمنان و نخستین مهاجران[ ایمان آوردند و هجرت کردند و فارسی=

دا مقرّر شده از برنامه ارث[ در کتاب خ جنگیدند، از شمایند؛ و خویشاوندان ]بنابر آنچه نسبت به

 .همه چیز داناست دیگران سزاوارترند؛ یقیناً خدا به

و سوزونان جهاد ائله دی لر  و مهاجرت ائله دی لر لر  ایمان گئتیر دی ُانّـآن سئورا کی اُ کس لرو  ترکی =

 ان ( بعضی لری بعضی لرینهیاخین فامیل و کَس« ) اولو االرحام » اُندا اُالر دا سوزدان دی الر ، و 

 عالم دی.لره  و دوزدندی کی اهلل هر هامّی شئیآلالهین کتابین دا اولویتی واردی  ( ا) سوز گئوره

      

لشَّاهِدینَ والشَّاکِرینَ، سُبْحانَ اهللِ صَدَقَ اهللُ العَلیُّ العَظیمُ، و صَدَقَ وَ بَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبیُّ الکریمُ، وَ نَحنُ عَلی ذلِکَ مِنَ ا

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



 :امام صادق علیه السالم این گونه دعا می خواند

بِیِّکَ محمّدٍ صَلواتُکَ عَلَیهِ وَ رَحمَتِکَ، فَلَکَ الحَمْدُ أللهمَّ إنّی قَرَأتُ ما قَضَیتَ لی مِن کِتابِکَ، الَّذی أَنْزَلتَهُ عَلی نَ

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

شابِهِهِ وَ ناسِخِهِ وَ اللهمَّ اجْعَلْنی مِمَّنْ یُحِلُّ حَاللَکَ، وَ یُحَرِّمُ حَرامَکِ، وَ یَجْتَنِبُ مَعاصیکَ، وَ یُؤمِنُ بِمُحْکَمِهِ وَ مُتَ

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

رَأْتُها، وَارْفَعْ لی اللهمَّ اجْعَلْهُ لی اُنْساً فی قَبری ، وَ اُنْساً فی حَشْری ، وَ اُنساً فی نَشْری ، وَاجْعَلْهُ لی بَرَکَةً بِکُلِّ آیَةٍ قَ

  .فٍ دَرَجَةً فی أعْلی عِلِّیّینَ، آمینَ یا ربّ العالمینَبِکُلِّ حَرْ

لِیِّکَ وَ اللهمَّ صَلِّ عَلی محمّدٍ نَبِیِّکَ َو صَفیِّکَ وَ نَجیِّکَ وَ دَلِیلِکَ، َوالدَّاعی الی سَبیلِکَ، وَ عَلی أَمیرِالمؤمنینَ وَ

سْتَحْفِظینَ دینَکَ المُسْتَوْدِعینَ حَقَّکَ، وَ عَلَیهِمْ أجْمعینَ السّالمُ وَ خَلیفَتِکَ مِنْ بَعْدِ رَسُولِکَ، وَ عَلی أَوصِیائِهِمَا المُ

 هرکاتُرحمةُ اهلل و بَ

    ( 208، ص 92بحاراالنوار، ج ) 

 


