NAS SURESİ
َ ٍْ ش
َّ اّٰللِ ِيٍَ ان
انش ۪جٍى
ُ َا
َّ ٌا
عىر ِب ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِب ْض ِى
انش ِح ٍِى
َّ ٍِ ًَ َٰ انش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Nas 114/1)

اس
ُ َ لُ ْم ا
ِ َُّعىر ُ ِب َشبّ ِ ان
De ki: “Sığınırım insanlığın Rabbine,

(Nas 114/2)

اس
ِ ََُّي ِه ِك ان
İnsanlığın hükümdarına,

(Nas 114/3)

اس
ِ َُّا َِٰن ِه ان
İnsanlığın İlahına!

(Nas 114/4)

اس
ِ َُّاس ْان َخ
ِ ِي ٍْ ش ِ َّش ْان َى ْص َى
Sinsice kötülükler fısıldayanların şerrinden sığınırım.
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(Hac 22/52)

َ ٍْ ش
َّ ً ٍ ا َََِّٓل اِرَا ت َ ًَ َُٓهى ا َ ْنمَى ان
ُ ط
ض ُخ
ُ ص ْهَُا ِي ٍْ لَ ْب ِه َك ِي ٍْ َس
َ ُْ ٍََاٌ ف۪ ًَٓ ا ُ ْيٍَُِّتِه۪ ف
َ َو ََٓيا ا َ ْس
ّ ِصى ٍل َو ََل ََب
َ ٍْ ش
َّ َّللاُ َيا ٌُ ْه ِمً ان
ُ ط
َّللاُ َعه۪ ٍ ٌى َح ۪كٍ ٌى
َّللاُ َٰاٌَاتِ ۪ ۪ۜه َو ه
اٌ ث ُ َّى ٌُ ْح ِك ُى ه
ه
Senden önce de resul veya nebi olarak görev verdiğimiz kişilerden biri, bir şeyi tasarlamışsa şeytan onun
tasarısına mutlaka bir vesvese sokmuştur. Arkasından Allah, şeytanın sokuşturduğunu gidermiş ve âyetlerini
içlerine sağlam bir şekilde yerleştirmiştir. Allah, daima bilen ve kararları doğru olandır.

(Hac 22/53)

َّ ٌَِّ ض َو ْانمَا ِصٍَ ِت لُهُىبُ ُه ۪ۜ ْى َوا
َ ٍْ ش
َّ ِنٍَ ْجعَ َم َيا ٌُ ْه ِمً ان
ُ ط
ًٍٍَ۪ انظا ِن
ٌ اٌ فِتَُْتً ِنهَّز۪ ٌٍَ ف۪ ً لُهُىبِ ِه ْى َي َش
ق بَ ۪عٍ ٍذ
ٍ نَف۪ ً ِشمَا
Şeytanın bulaştırdığı şeye izin vermemiz, kalplerinde hastalık olanlar ile kalpleri katı olanları imtihan içindir.
Yanlış yapanlar, tam olarak ayrılmış ve uzaklaşmış olurlar.

(Hac 22/54)

َّللاَ نَ َها ِد
َ َو ِن ٍَ ْعهَ َى انَّز۪ ٌٍَ ا ُ ۫وتُىا ْان ِع ْه َى اَََّهُ ْان َح ُّك ِي ٍْ َس ِبّ َك فٍَُؤْ ِيُُىا ِبه۪ فَت ُ ْخ ِب
ت نَهُ لُهُىبُ ُه ۪ۜ ْى َوا ٌَِّ ه
ص َشاطٍ ُي ْضتَم۪ ٍٍى
ِ انَّز۪ ٌٍَ َٰا َيَُُٓىا ا َِٰنى
Bunun bir sebebi de kendilerine o bilginin ulaştığı kimselerin, onun senin Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu
bilmelerini, ona inanmalarını ve kalplerinin ona yatışmasını sağlamaktır. Allah inanıp güvenenleri elbette doğru
bir yola yönlendirir.

(Nas 114/5)

اس
ُ ً ۪س ف
ِ َُُّوس ان
ُ اَنَّز۪ ي ٌُ َى ْص ِى
ِ صذ
O vesveseyi insanların içine sokar.
(Araf 7/200)

ٌ اٌ َ َْز
َ ٍْ ش
َّ َواِ َّيا ٌَ ُْزَ َغَُّ َك ِيٍَ ان
۪ۜ غ فَا ْصت َ ِع ْز ِب ه
ص ًٍ۪ ٌع َعه۪ ٍ ٌى
َ ُاّٰللِ اََِّه
ِ ط
Şeytandan sana ilişkileri bozacak bir fısıltı gelirse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, dinler ve bilir.

(Araf 7/201)

َ ٍْ ش
ََٓ ض ُه ْى
َّ ف ِيٍَ ان
ٌَْص ُشو
َّ ا ٌَِّ انَّز۪ ٌٍَ اتَّمَ ْىا اِرَا َي
ٌ ِطائ
ِ اٌ تَزَ َّك ُشوا فَ ِارَا ُه ْى ُيب
ِ ط
Allah’tan çekinerek kendini koruyanlar, Şeytan vesvesesinden etkilenince bilgilerini harekete geçirir, hemen
gerçeği görürler.
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(Nas 114/6)

اس
ِ َُِّيٍَ ْان ِجَُّ ِت َوان
Cinden de olur, insandan da.
(Cin 72/6)

اَل َْ ِش ٌَعُىرُوٌَ بِ ِش َجا ٍل ِيٍَ ْان ِج ٍِّ فَزَ ادُو ُه ْى َس َهمًا
ِ ْ ٍََواَََّهُ َكاٌَ ِس َجا ٌل ِي
Aslında insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyor; bu da onların azgınlıklarını artırıyor.

(Enam 6/128)

ُ َو ٌَ ْى َو ٌَ ْح
ٍَاَل َْ ِش َولَا َل ا َ ْو ِن ٍََٓا ُؤ ُه ْى ِي
ِ ْ ٍَش ُش ُه ْى َج ًٍ۪عًا ٌَا َي ْعش ََش ْان ِج ٍِّ لَ ِذ ا ْصت َ ْكث َ ْشت ُ ْى ِي
اس َيثْ َٰىٌ ُك ْى
َ ط َوبَهَ ْغ ََُٓا ا َ َجهََُا انَّز۪ َٓي ا َ َّج ْه
ُ اَل َْ ِش َسبََُّا ا ْصت َ ًْت َ َع بَ ْع
ٍ ضَُا ِببَ ْع
ِْ
ُ َُّت نَُ َ۪ۜا لَا َل ان
۪ۜ شا َء ه
َّللاُ ا ٌَِّ َسب ََّك َح ۪كٍ ٌى َعه۪ ٍ ٌى
ََٓ خَا ِنذ۪ ٌٍَ ف۪ ٍ ََٓها ا ََِّل َيا
Herkesi toplayacağı gün Allah şöyle diyecektir: “Ey cinler! Bir çok insanı ele geçirdiniz.” Onların insan dostları
diyecekler ki "Rabbimiz! Birbirimizden yararlandık. Nihayet bize biçtiğin sürenin sonuna ulaştık." Allah şöyle
diyecek: “Yeriniz, içinde ölmeyeceğiniz ateştir. Koyduğum kurala uymuş olanlarınız başka!” Senin Rabbin
doğru karar verir, her şeyi bilir.

(Saffat 37/180)

ٌَصفُى
ُ
ِ ٌَ ص ْب َحاٌَ َس ِبّ َك َسبّ ِ ْان ِع َّز ِة َع ًَّا
Gücü elinde bulunduran Rabbin, onların yaptıkları tanımlamalardan uzaktır.
(Saffat 37/181)

ٍٍَ ۪صه
َ ص ََل ٌو َعهَى ْان ًُ ْش
َ َو
Bütün elçilere selam olsun.
(Saffat 37/182)

ًٍٍَ۪ ََو ْان َح ًْذُ ِ هّٰللِ َسبّ ِ ْان َعان
Her şeyi güzel yapmak, varlıkların Rabbi olan Allah’a özgüdür.
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