FİL SURESİ
َ ٍْ ش
َّ اّٰللِ ِيٍَ ان
انس ۪جٍى
ُ َا
َّ ٌا
عىذ ِب ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِب ْس ِى
انس ِح ٍِى
َّ ٍِ ًَ َٰ انس ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Fil 105/1)

ٍم
ْ َ ْف فَ َع َم َزب َُّك ِبا
ِ ص َحا
ِ ۪ب ْانف
َ ٍاَنَ ْى ت َ َس َك
Fillerle gelenleri, Rabbinin ne hale getirdiğini, zihninde canlandırmadın mı?

(Fil 105/2)

اَنَ ْى ٌَ ْج َع ْم َك ٍْدَ ُه ْى ف۪ ً تَضْه۪ ٍ ٍم
Onların oyunlarını bozmuştu, değil mi?
(Tarık 86/15)

اََِّ ُه ْى ٌَك۪ ٍدُوٌَ َك ٍْدًا
Onlar bir oyun kuruyorlar.

(Tarık 86/16)

َوا َ ۪كٍدُ َك ٍْدًا
Ben de oyun kuruyorum.

(Tur 52/46)

َ ع ُْ ُه ْى َك ٍْد ُ ُه ْى
ٌَص ُسو
َ ً ٌَُ۪ ْى َو ََل ٌُ ْغ
َ ُْ ٌُ شٍْـًٔا َو ََل ُه ْى
O gün kurdukları oyun işlerine yaramayacak, yardım da görmeyeceklerdir.
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(Tur 52/47)

َ ٌٍَ َ۪وا ٌَِّ ِنهَّر
ٌَعرَابًا دُوٌَ َٰذ ِن َك َو َٰن ِك ٍَّ ا َ ْكث َ َسهُ ْى ََل ٌَ ْعهَ ًُى
َ ظهَ ًُىا
Yanlış yapanlar için bundan önce bir azap daha var, onların çoğu bunu bilmez.

(Fil 105/3)

َ س َم َعهَ ٍْ ِه ْى
طٍ ًْسا اَبَ ۪ابٍ َم
َ َوا َ ْز
Uçuşan yoğun bulut kütlelerini üzerlerine göndermişti,
(Tur 52/44)

ً ِساق
اب َي ْس ُكى ٌو
ٌ س َح
َّ َوا ٌِْ ٌَ َس ْوا ِك ْسفًا ِيٍَ ان
ِ ًََٓ س
َ طا ٌَقُىنُىا
َ اء
Gökten bir kütle düştüğünü görseler, “Bulut kümesi” derler!

(Tur 52/45)

ٌَص َعقُى
ْ ٌُ فَرَ ْز ُه ْى َحتهى ٌُ ََلقُىا ٌَ ْى َي ُه ُى انَّر۪ ي ف۪ ٍ ِه
Onları kendi başlarına bırak; cezaya çarptırılacakları güne kadar böyle gitsin.

(Fil 105/4)

ازةٍ ِي ٍْ ِس ۪ ّجٍ ٍم
َ ت َ ْس ۪يٍ ِه ْى بِ ِح َج
Onlara pişmiş çamurdan taşlar atan bulutları!
(Zariyat 51/31)

ْ قَا َل فَ ًَا خ
ٌَسهُى
َ َطبُ ُك ْى اٌَُّ َها ْان ًُ ْس
İbrahim: “Elçiler! Asıl göreviniz nedir?” diye sordu.

(Zariyat 51/32)

ٍٍَقَا َٓنُىا اِ َََّٓا ا ُ ْز ِس ْه ََُٓا ا َِٰنى قَ ْى ٍو ُي ْج ِس ۪ي
“Günahkar bir topluluğa gönderildik” dediler.
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(Zariyat 51/33)

ٍٍ
َ ِنُُ ْس ِس َم َعهَ ٍْ ِه ْى ِح َج
ٍ ازة ً ِي ٍْ ۪ط
“Üzerlerine balçıktan taş yağdırmak için görevlendirildik.”

(Zariyat 51/34)

ٍٍَ ۪س َّى َيتً ِع ُْدَ َز ِبّ َك ِن ْه ًُ ْس ِسف
َ ُي
"Rabbin katında damgalanmış, aşırı davrananlara özel taşlar..."

(Fil 105/5)

فَ َج َعهَ ُه ْى َك َعصْفٍ َيأ ْ ُكى ٍل
Sonunda da onları, içleri yenmiş bitki kabuğu gibi yapmıştı.
(Hud 11/82)

َ سا ِفهَ َها َوا َ ْي
ضى ٍد
ُ ُْ ازة ً ِي ٍْ ِس ۪ ّجٍ ٍم َي
َ فَهَ ًَّا ََٓجا َء ا َ ْي ُسََا َج َع ْهَُا َعا ِن ٍَ َها
َ ط ْسََا َعهَ ٍْ َها ِح َج
Emrimiz gelince, oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş çamurdan üst üste taşlar yağdırdık.

(Hicr 15/74)

َ سافِهَ َها َوا َ ْي
ازة ً ِي ٍْ ِس ۪ ّجٍ ٍم
َ فَ َجعَ ْهَُا َعا ِنٍَ َها
َ ط ْسََا َعهَ ٍْ ِه ْى ِح َج
Oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş balçıktan taşlar yağdırdık.

(Hicr 15/75)

ٍ ا ٌَِّ ف۪ ً َٰذ ِن َك َ ََٰلٌَا
ًٍٍَ۪ س
ّ ِ ث ِن ْه ًُت َ َى
İnceleme yapmak isteyenler için bunda kesin ayetler vardır.
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