SAD SURESİ
َ ٤ْ ش
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤اُش ۪ج
ُ َا
َّ ٕب
ر ِث هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِْ ِث ْغ
ْ٤ِ اُش ِد
َّ ِٖ َٔ َٰ اُش ْد
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Sad 38/1)

 اُ ِزّ ًْ ِش١ِ ْاُوُ ْش َٰا ِٕ رَٝ ص
ٓ
SAD! Doğru bilgiler içeren Kur’an’a yemin olsun.
(Sad 38/49)

َٖ َُ ُذغَْٖ َٓ َٰبة٤ ۪ا َِّٕ ُِ ِْ ُٔزَّوَٝ زَا ِر ًْشَٰٛ
Bu, tümüyle doğru bilgidir. Mutlu son kendini bozmamış olanlarındır.

(Enbiya 21/50)

َُٕٝ ُٓ ْ٘ ٌِ ُشَُٚ ْْ ُ ُ اَكَب َ ْٗزٙبسى ا َ ْٗضَ َُْ٘ب
َ زَا ِر ًْش ُٓ َجَٰٛ َٝ
Bu Kur‟ân bereketli doğru bilgidir; onu Biz indirdik . Şimdi siz bunu inkar mı ediyorsunuz?

(Sad 38/2)

 ِشوَبمَٝ  ِػ َّضح٢ ۪ا كَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ثَ َِ اَُّز
Bu kitabı görmezlikten gelenler, aslında kendilerini güçlü görüp ayrı duranlardır.
(Bakara 2/137)

ۚ  ُْ هُٜ ٌَ ٤ َ۪ ٌْل٤غ
ۚ َ ِشو٢ ۪ ْْ كُٛ ا كَ ِبَّٗ َٔبْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ  ۚاْٝ َزَذْٛ ۪ كَوَ ِذ اٚا ِث ِٔضْ َِ َٓٓب َٰا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ِثَُٞ٘ٓ كَب ِْٕ َٰا
َُّللا
َ َبم ك
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ
Onlar da sizin inandığınız gibi inansalar, yola gelmiş olurlar. Yüz çevirirlerse, tam bir parçalanma içine girerler.
Onlara karşı Allah sana yetecektir. Dinleyen ve bilen O‟dur.
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(Fussilet 41/52)

ذ٤ ِشوَبم َث ۪ؼ٢ ۪ كَٞ ُٛ ْٖ َّٔ ِٓ َُّ ظ
ز ُ ْْ ا ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َ َ ۪ َٓ ْٖ اَّٚللاِ ص ُ َّْ ًَلَ ْشر ُ ْْ ِث
De ki “Düşünsenize, o Allah katındansa, siz de onu görmezlikten geliyorsanız; böyle derin bir ayrılık içinde
olandan daha şaşkını kim olabilir.”

(Sad 38/3)

َٖ ََٓ٘بص٤د ۪د
َ  ََلَٝ اْٝ َ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْشٕ كََ٘بدِٜ ِِ َِ ٌَْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْجْٛ َ ًَ ْْ ا
Onlardan önce nice nesiller, etkisizleştirdiğimiz sırada yalvarıp yakardılar ama artık iş işten
geçmişti.
(Mümin 40/82)

ُ ْ٘ َ٤َض ك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ا ا َ ًْض َ َشُٞٗٓ  ْْ ًَبِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ ََِاَك
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َ َ اَٝ
ََُٕٞ ٌْ ِغج٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِبسا ك
ً َ  َٰاصَٝ ً حَّٞ ُشذَّ ه
َ ٠َٰ٘ ض كَ َٓٔب ا َ ْؿ
Bunlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar oralarda bunlardan
daha çok, daha kuvvetli, bıraktıkları eserler daha güçlüydü. Yaptıkları, onların bir işine yaramadı.

(Mümin 40/83)

۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ  َدبمَ ِثَٝ ِْ ِْ ُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِؼَٛا ِث َٔب ِػ ْ٘ذٞد كَ ِش ُد
ِ َّ٘ب٤ِ  ْْ ِث ْبُ َجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْكََِ َّٔب َٓجب َءر
َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ  ْغز٣َ
Elçileri onlara o açık belgelerle gelince, kendilerindeki bilgiyle avundular. Hafife aldıkları şey başlarına
geliverdi.

(Mümin 40/84)

َٖ٤ً۪ ۪ ُٓ ْش ِشٚ ًَلَ ْشَٗب ِث َٔب ًَُّ٘ب ِثَٝ َُٙ ْدذَٝ ِبّٰلل
ا َٰا ََّٓ٘ب ِث هُُٞٓ عَ٘ب هَب
َ ْ ا َثأْٝ َ كََِ َّٔب َسا
Şiddetli azabımızı görünce şöyle dediler: "Allah‟ın birliğine inandık; O'na ortak saydıklarımızı tanımıyoruz."

(Mümin 40/85)

ْ َِ هَ ْذ َخ٢ َّ۪للاِ اَُّز
َ٘ب ُِ َيُٛ  َخغ َِشَٝ ِٙۚ ۪  ِػجَبد٢ ۪ذ ك
َ َّ٘ع
ُ عَ٘ب
ذ ه
َ ْ ا ثَأْٝ َ  ْْ َُ َّٔب َساُٜ ُٗ َٔب٣ ْْ ۪اُٜ َُ ْ٘لَؼ٣ َُي٣ ْْ ََِك
َْٕٝاُ ٌَبكِ ُش
Şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmalarının onlara faydası olmadı. Bu, Allah'ın kulları hakkında, öteden
beri yürürlükte olan yasasıdır. Kendilerini doğrulara kapatan kafirler işte o zaman kaybederler.
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(Sad 38/4)

ۚ َّبدش ًَز
اة
ِ ع
َ زَاَٰٛ َٕٝهَب ٍَ ْاُ ٌَبكِ ُشَٝ ْْ ْۘ ُٜ ْ٘ ِٓ  ْْ ُٓ ْ٘زِسُٛ ا ا َ ْٕ َٓجب َءُٞ َػ ِج ٓجَٝ
O kâfirler, içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar da şöyle dediler: “Bu adam, insanı
büyüleyen bir yalancıdır.”
(Araf 7/63)

َُٕٞٔ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َدَٝ اُٞ ُِزَزَّوَٝ ْْ ًُ ُ ْ٘ز َِس٤ُِ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َ َس ُج٠َِٰ  َػ ِج ْجز ُ ْْ ا َ ْٕ َٓجب َء ًُ ْْ ِر ًْش ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ َػَٝ َ ا
“İçinizden bir kişiye, sizi uyarsın diye Rabbinizden bir bilginin gelmesine mi şaşırdınız? Böylece kendinizi
koruyabilir, belki de iyilik bulursunuz.”

(Araf 7/69)

ا اِ ْر َج َؼَِ ٌُ ْْ ُخَِ ٓلَب َءٝا ْر ًُ ُٓشَٝ ْْ ًُ ُ ْ٘ز َِس٤ُِ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َ َس ُج٠َِٰ  َػ ِج ْجز ُ ْْ ا َ ْٕ َٓجب َء ًُ ْْ ِر ًْش ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ َػَٝ َ ا
ۚ َ  ْاُخ َِْن ثص٢صَ اد ًُْ كٝ حُٞٗ َّٞٓ ْٖ ثؼ ِذ ه
ََّٕٞللاِ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُذ
ْ ْۣ َ ِ
ِ ْ َ َ
ا َٰا ََٓل َء هٝطخً كَب ْر ًُ ُٓش
ِ ْ َْ ِ
Sizi uyarması için içinizden bir kişiye Rabbinizin hatırlatıcı sözlerinin gelmesine şaşırdınız mı? Hatırlasanıza,
Nuh kavminden sonra sizi onların yerine yerleştirdi. Sizi daha iri yapılı hale getirdi. Allah‟ın nimetlerini
hatırlayın ki umduğunuza kavuşasınız."

(Yunus 10/2)

ّ َثَٝ بط
ْْ ُٜ َُ َّٕ َ ا اُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ش ِِش اَُّز
ِ َُِِّ٘ َٕا َ ًَب
َ َُّ٘ ْْ ا َ ْٕ ا َ ْٗز ِِس اُٜ ْ٘ ِٓ َ َس ُج٠َُِٰ  َٓ٘ب ا٤ْ  َدْٝ َ بط َػ َججًب ا َ ْٕ ا
ٖ٤بدش ُٓ ۪ج
ِ غ
ِ َّ َهَذ
َ َُ زَاَٰٛ َِّٕ َٕ اٝ ْْ هَب ٍَ ْاُ ٌَبكِ ُشِٜ ّص ْذم ِػ ْ٘ذَ َس ِث
İçlerinden bir kişiye: “İnsanları uyar, inananlara da Rableri katında doğruluklarına karşılık bir mertebenin olduğu
müjdesini ver!” diye vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi? Kâfirler, “Bu, tam bir büyücüdür!” dediler.

(Kaf 50/2)

ت٤ء َػ ۪ج٢ْ ش
َ زَاَٰٛ َٕٝ ْْ كَوَب ٍَ ْاُ ٌَبكِ ُشُٜ ْ٘ ِٓ  ْْ ُٓ ْ٘زِسُٛ ا ا َ ْٕ َٓجب َءُٞثَ َْ َػ ِج ٓج
Bunları asıl şaşırtan içlerinden bir uyarıcının gelmesidir. Ayetleri görmezlikten gelen kafirler: "Bu şaşılacak bir
şey” dediler.

(Sad 38/5)

َٰ ْ ََ ا َ َج َؼ
ػ َجبة
َ َُ زَاَٰٛ َِّٕ ادذ ًۚا ا
ُ ء٢ْ ش
ِ َٝ بًٜ َُِٰ خَ اَٜ ُِ اَل
İlahları tek bir ilah yaptı; öyle mi? Bu gerçekten çok tuhaf bir şey!”
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(Saffat 37/35)

َٕٝ ْغز َ ٌْ ِج ُش٣َ َُّللا
َ ا ََِّل هَُِٰٚ  ْْ ََٓل اُٜ َُ ََ ٤ ۪ا اِرَا هُٞٗٓ  ْْ ًَبُٜ َِّٗا
Onlara: “Allah‟tan başka ilah yoktur” denilince büyüklenirlerdi;

(Saffat 37/36)

ُٕٞ٘زَِ٘ب ُِشَب ِػش َٓ ْجَٜ ُِ ا َٰاًُٞٓ بس
ِ َ َٕ اَئَِّ٘ب َُزَُُُٞٞو٣َٝ
“Biz, cinlerin etkisine girmiş bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız?” derlerdi.

(Sad 38/6)

ٓ
َ ْٗ اَٝ
ُ ٓ ْْ ا َ ِٕ ْاُٜ ْ٘ ِٓ ُطَِنَ ْاُ َٔ ََل
ُُ َشا ۚد٣ ء٢َ
ْ اَٝ اٞش
ْ زَا َُشَٰٛ َِّٕ  ِز ٌُ ۚ ْْ اَٜ ُِ  َٰا٠َِٰ ا َػٝص ِج ُش
İleri gelenleri şöyle deyip geçtiler: “Gidin, ilahlarınıza sahip çıkın. Sizden istenen odur.”
(Enbiya 21/68)

َٖ٤ ِ۪ز َ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ كَب ِػَٜ ُِ ا َٰاٝص ُٓش
ُ ْٗ اَٝ ُُٙٞا َد ِ ّشهُُٞهَب
Dediler ki “Bir şey yapacaksanız, yakın şunu! Yakın da ilahlarınıza destek verin.”

(Nuh 71/23)

َ َُـ٣  ََلَٝ ػب
َٗ ْغ ًش ۚاَٝ َمَُٞؼ٣َٝ سٞ
ً اَٞ ع
ُ  ََلَٝ دًّاَٝ َّٕ  ََل رَزَ ُسَٝ ْْ ٌُ َ زَٜ ُِ ا ََل رَزَ ُس َّٕ َٰاُُٞهَبَٝ
Şöyle dediler: “Sakın ilahlarınızı bırakmayın! Ved‟den, Suvağ‟dan, Yegus‟dan, Yeuk‟dan ve Nesr‟den asla
vazgeçmeyin!”

(Sad 38/7)

َٰ ْ  ْاُ َِِّٔ ِخ٢َِٰ زَا كٜع ِٔ ْؼَ٘ب ِث
ْ  ٓزَا ا ََِّلَٰٛ ِْٕ اَل ِخ َش ۚحِ ا
اخزِ ََل ۚم
َ َٓب
“Son şeriatta bunu duymadık; bu sadece uyduruk bir şey”
(Müminun 23/23)

َ َُِٰٚ َّللاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا
َُُٕٞ اَكَ ََل رَزَّوٙ ُْش٤ؿ
ا هُٝ  ِّ ا ْػجُذْٞ ََب ه٣ ٍَ ۪ كَوَبِٚٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ  ًدب اُٞٗ ع َِْ٘ب
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
Nuh‟u halkına elçi gönderdik. Onlara dedi ki “Ey halkım! Kulluğu Allah‟a yapın; başka ilahınız yoktur.
Kendinizi yanlışlardan korumayacak mısınız?”
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(Müminun 23/24)

ْٞ َُ َٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِع ََ َػ
َّ َزَل٣َ ْٕ َ ذ ُ ا٣ُ ۪ش٣ ْْ ٌُ ُِْ ٓزَا ا ََِّل ثَشَش ِٓضَٰٛ ۪ َٓبِٚٓ ْٞ َا ِٓ ْٖ هَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪كَوَب ٍَ ْاُ ََِٔ ُ۬ ُإا اَُّز
ۚ ٓ
ۚ َُّ۪ٝ َ َٰا َثٓبئَِ٘ب ْاَل٢ٓ َٰ۪ زَا كٜع ِٔ ْؼَ٘ب ِث
َٓ
َٖ٤
شب َء ه
َ َّللاُ ََلَ ْٗضَ ٍَ َٓ َِٰ ِئ ٌَخً َٓب
Halkından ileri gelen kafirler dediler ki “Bu sizin gibi bir insandan başka nedir ki? Size üstünlük kurmak istiyor.
Allah elçi gönderecek olsaydı melekleri gönderirdi. Biz en eski atalarımızdan bile böyle bir şey duymadık.

(Kasas 28/36)

٢َٰ زَا ۪ ٓكٜع ِٔ ْؼَ٘ب ِث
َ  َٓبَٝ ٟ ٓزَا ا ََِّل ِع ْذش ُٓ ْلز َ ًشَٰٛ ا َٓبَُُّٞ٘بد هَب٤ِ ََبرَِ٘ب ث٣ ِث َٰب٠ َٰعُٞٓ ْْ ُٛ كََِ َّٔب َٓجب َء
َٖ٤ َُّ۪ٝ ََٰاثَٓبئَِ٘ب ْاَل
Musa apaçık belgelerimizi onlara gösterince: “Bunlar uydurulmuş büyüden başka bir şey değildir. Böylesini eski
atalarımızdan da duymadık.”.

(Kasas 28/37)

ُ ََلَُِّٚٗ َػبهِجَخُ اُذ َِّاس اَُٚ ُٕ ٌُٞ َ  َٓ ْٖ رَٝ ۪ٙ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذٟ َٰذُٜ ُ ا َ ْػَِ ُْ ثِ َٔ ْٖ َٓجب َء ثِ ْب٢ّ َس ۪ ٓث٠ َٰعُٞٓ ٍَ هَبَٝ
َّ ُ ْل ِِ ُخ٣
َُٕٞٔ ُِ اُظب
Musa dedi ki: “Rabbim, kendi katından gerçeği gösterenin kim olduğunu ve bu ülkenin sonunda kime kalacağını
çok iyi bilir. Şurası kesin ki, yanlış yapanlar umduklarını bulamayacaklardır.”.

(Sad 38/8)

ة
ِ ا َػزَاُٞهَُٝز٣  ثَ َْ َُ َّٔب١ۚ  ش َّي ِٓ ْٖ ِر ًْ ۪ش٢ ۪ ْْ كُٛ َْ ََِ٘٘ب ث٤ْ َ اُ ِزّ ًْ ُش ِٓ ْٖ ثِٚ ٤ْ ََِءا ُ ْٗ ِض ٍَ َػ
“Bu bilgi aramızdan ona mı indirildi?” derler. Aslında bunların benim zikrimden şüpheleri var.
Yok yok... Henüz azabımı tatmadılar.
(Furkan 25/41)

ً ع
َ  َث َؼ١ ۪زَا اَُّزَٰٛ َ ا اًٝ  ُضُٛ ٗ ََي ا ََِّلُٝز َّ ِخز٣َ ِْٕ  َى اْٝ َ اِرَا َساَٝ
َلٞ
ُ َّللاُ َس
ش ه
Seni görünce sadece hafife alıyor; “Allah elçi olarak bunu mu görevlendirmiş?” diyorlar.

(Furkan 25/42)

اة
َ ََٕ ْاُ َؼزْٝ َ َش٣ َٖ٤َٕ ۪دُٞٔ ََِ ْؼ٣ ف
ِ ُ٤َُ َا ِْٕ ًَبد
َ َٝ بَٜ ٤ْ َِصجَ ْشَٗب َػ
َ ْٕ َ  ََٓل اْٞ َُ زَِ٘بَٜ ُِ عَُِّ٘ب َػ ْٖ َٰا
َ ْٞ ع
ً ع ۪ج
َل٤
َ َ َٓ ْٖ ا
َ َُّ ظ
“Eğer direnmeseydik az kalsın bizi ilahlarımızın yolundan saptıracaktı.” diyorlar. Azabı görünce yolu yanlış
olanın kim olduğunu öğrenirler.
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(Sad 38/9)

ة
ِ ۚ بَّٛ َٞ ُض ْا٣
ِ  ْْ خ ََٓضائِ ُٖ َس ْد َٔ ِخ َس ِثّ َي ْاُؼَ ۪ضُٛ َا َ ّْ ِػ ْ٘ذ
Üstün ve çokça bağış yapan Rabbinin ikram hazinesi, yoksa onların yanında mı?
(Zuhruf 43/31)

ْ٤ ِْٖ َػ ۪ظ٤ََز٣ َس ُجَ َِٖٓ ْاُوَ ْش٠َِٰ زَا ْاُوُ ْش َٰا ُٕ َػَٰٛ ٍَ  ََل ُٗ ِ ّضْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
“Bu Kur‟an iki şehrin ileri gelenlerinden birine indirilseydi ya!” dediler.

(Zuhruf 43/32)

 َسكَ ْؼَ٘بَٝ ب٤َ ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َذ٢ِ ْْ كُٜ َ شز
َ ٤ ْْ َٓ ۪ؼُٜ َ٘٤ْ َغ َْٔ٘ب ث
َ َٔ َٕ َس ْدُٞٔ  ْو ِغ٣َ ْْ ُٛ َ ا
َ َذ َس ِثّ َي ٗ َْذ ُٖ ه
ْش ِٓ َّٔب٤ َس ْد َٔذُ َس ِثّ َي َخَٝ ًّب٣ع ْخ ِش
ً  ْْ ثَ ْؼُٜ ع
ُ َز َّ ِخزَ ثَ ْؼ٤ُِ مَ ثَ ْؼط دَ َس َجبدْٞ َ ْْ كُٜ ع
ُ عب
َ ثَ ْؼ
ََُٕٞ ْج َٔؼ٣
Rabbinin ikramını onlar mı paylaştıracak? Oysa dünya hayatında yaşamalarına sebep olan şeyleri biz
paylaştırdık. Birini diğerinden bir kaç derece üste çıkardık ki biri diğerinin işinden yararlansın. Ama Rabbinin
ikramı, onların birikimlerinden iyidir.

(Sad 38/10)

ة
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ ُٓ ِْيُ اُغُٜ َُ ّْ َ ا
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ  ْاَلَ ْعجَب٢ِا كَُٞ ْشرَو٤ِْ َ َٔ ۠ب كُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
Ya da göklerde, yerde ve ikisinin arasındaki bütün yetki onlarda mı? Öyleyse yollara koyulup
tırmansınlar.
(Tur 52/37)

َٕٝ ِْط ُش٤ص
َ ُٔ ُُ ُْ ْاٛ ّْ َ  ْْ خ ََٓضائِ ُٖ َس ِثّ َي اُٛ َا َ ّْ ِػ ْ٘ذ
Rabbinin hazineleri onların yanında mı ya da hazineler onların hâkimiyetinde mi?

(Tur 52/38)

َ ِْ غ
ٖ٤طبٕ ُٓ ۪ج
ِ ْ َأ٤ِْ َ كِٚ ۚ ٤ َ۪ٕ كَُٞ ْغز َ ِٔؼ٣ َِّْع
ُ ِ ْْ ثُٜ ُد ُٓ ْغز َ ِٔؼ
ُ ْْ ُٜ َُ ّْ َ ا
Yoksa yükseğe çıkan bir araçları var da oradan mı dinliyorlar? Dinleyen kişiler açık bir delil getirsin.
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(Sad 38/11)

ة
ِ ّ َِٖٓ ْاَلَ ْدضَ اٝ ُضْٜ َٓ َُ٘ب ُِ َيٛ ُج ْ٘ذ َٓب
Bunlar burada, kaybetmiş ordulardır.
(Yasin 36/74)

َٕٝص ُش
ٕ هُٝ
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٜ ََِّخً َُؼَٜ ُِ َّللاِ َٰا
ِ ا ِٓ ْٖ دُٝار َّ َخزَٝ
Belki yardımları olur diye, Allah ile aralarına koydukları ilahlar edindiler.

(Yasin 36/75)

َٕٝع ُش
ْ َٗ َُٕٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ ََل
َ  ْْ ُج ْ٘ذ ُٓ ْذُٜ َُ ْْ ُٛ َٝ ْْ ُٛص َش
Oysa onların yardıma güçleri yetmez. Ama bunlar onlar için hazır asker gibidirler.

(Fetih 48/7)

ً َّللاُ َػ ۪ض
 ًٔب٤ٌ۪ ضا َد٣
ِ اَٞ ََّٰٔد ُ اُغُٞ٘ ِ هّٰللِ ُجَٝ
 ًَبَٕ هَٝ ض
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
Göklerde ve yerde Allah‟ın orduları vardır. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

(Saffat 37/173)

َُٕٞ ُْ ْاُـَب ُِجُٜ َُ ا َِّٕ ُج ْ٘ذََٗبَٝ
“Bizim askerlerimiz, kesinlikle galip geleceklerdir.”

(Sad 38/12)

ْ ًَزَّ َث
رَب ِدْٝ َ ْاَلُٝ ُٕ رْٞ  ِك ْش َػَٝ  َػبدَٝ حُٞٗ ُّ ْٞ َ ْْ هُٜ َِذ هَ ْج
Onlardan önce Nuh halkı, Ad ve kazıkları olan Firavun da yalana sarılmıştı,

(Sad 38/13)

اة
ُ َ َٰ ُٓئِ َي ْاَلَ ْدضُٝ۬ ُ  ٌَ ِخ ا٤ْ َٔبة ُْـ
ُ ص َذ
ْ َ اَٝ غُُٞ ُّ ْٞ َهَٝ ُدُٞٔ َ صَٝ
Semud ve Lut halkı, bir de Eyke’liler. İşte o kaybetmiş kitleler.
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(Hac 22/42)

ْ ى كَوَ ْذ ًَزَّ َثٞ
ُ دُٞٔ َ صَٝ  َػبدَٝ حُٞٗ ُّ ْٞ َ ْْ هُٜ َِذ هَ ْج
َ ُُ ٌَ ِزّث٣ ِْٕ اَٝ
Eğer bunlar seni yalanlarlarsa bil ki daha önce Nuh halkı, Ad ve Semud da yalanlamışlardı.

(Hac 22/43)

غُُٞ ُّ ْٞ َهَٝ ْ٤
َ ۪ٛ ُّ اِث َْٰشْٞ َهَٝ
İbrahim‟in halkı ile Lut‟un halkı da öyle yapmıştı,

(Hac 22/44)

ش٤
ُ ص َذ
ْ َ اَٝ
َ ّ ًُزَٝ َٖۚ ٣َ بة َٓ ْذ
ِ ٌَ۪ ٗ َْٕق ًَب
َ ٤ٌَ َ ۚ ْْ كُٜ ُ َٖ ص ُ َّْ ا َ َخ ْزر٣ذُ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش٤ْ َِْٓ َ  كَب٠ َٰعُٞٓ ِة
Medyen‟liler de öyleydi. Musa da senin gibi yalancı sayılmıştı. Ayetleri görmezlikten gelen o kişilere önce süre
tanıdım sonra da yakalarına yapıştım. Benim hoşlanmamamın sonu nasıl oldu!

(Sad 38/14)

ة
ُ اُش
ُّ ة
ِ ع ََ كَ َذ َّن ِػوَب
َ َّا ِْٕ ًُ ٌَّ ا ََِّل ًَز
Bunlar elçilerimi yalanladı ve azabımı hak ettiler.
(Kaf 50/12)

ْ ًَزَّ َث
ُدُٞٔ َ صَٝ ط
ُ ص َذ
ْ َ اَٝ حُٞٗ ُّ ْٞ َ ْْ هُٜ َِذ هَ ْج
َّ بة
ّ ِ اُش
Bunlardan önce Nuh halkı, Ress‟liler ve Semud da yalana sarıldı.

(Kaf 50/13)

ُ َٞ ا ِْخَٝ ُٕ ْٞ كِ ْش َػَٝ  َػبدَٝ
غُُٞ ٕا
Ad halkı, Firavun ve Lut‟un kardeşleri de öyleydi.

(Kaf 50/14)

 ِذ٤ ۪ػَٝ ع ََ كَ َذ َّن
ُ ص َذ
ْ َ اَٝ
ُ اُش
ُّ ة
َ َّ ُّ رُجَّغ ًُ ٌَّ ًَزْٞ َهَٝ  ٌَ ِخ٣ْ َبة ْاَل
Eykeliler ile Tubba halkı da aynısını yaptı. Bunların hepsi elçilerini yalanladı ve tehdit edildikleri cezayı hak
ettiler.
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(Sad 38/15)

ُ ْ٘ َ٣  َٓبَٝ
امَٞ َب ِٓ ْٖ كَٜ َُ ادذَح ً َٓب
ِ َٝ ً َذخ٤ْ ص
َ  ُ۬ ُإ ََٓل ِء ا ََِّلٛٓ َٰ ظ ُش
Bunların beklediği de ertelenmeyecek olan bir sesli buyruktan başkası değildir.
(Yasin 36/28)

َٖ٤ ُ۪ َٓب ًَُّ٘ب ُٓ ْ٘ ِضَٝ بء
َّ ُ۪ ِٓ ْٖ ُج ْ٘ذ َِٖٓ ا۪ٙ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذِٚٓ ْٞ َ ه٠َِٰ  َٓٓب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َػَٝ
ِ َٔٓ غ
Onun arkasından halkına gökten ordu indirmedik, indirmeyiz de.

(Yasin 36/29)

ْ ٗا ِْٕ ًَب
ََُٕٝبٓذ
ِ  ْْ خُٛ ادذَح ً كَ ِبرَا
ِ َٝ ً َذخ٤ْ ص
َ َذ ا ََِّل
Yaptığımız tek bir seslenme oldu, hepsi birden alevi sönmüş ateşe döndüler.

(Yasin 36/30)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثٍُٞٗ ا ََِّل ًَبٞع
ُ  ْْ ِٓ ْٖ َسِٜ ٤ ۪أْر٣َ  ْاُ ِؼ َجب ِۚد َٓب٠َِب َد ْغ َشح ً َػ٣َ
Yazık böyle kullara! Kendilerine bir elçi gelmeyegörsün, hemen hafife alırlar.

(Yasin 36/31)

ََُٕٞ ْش ِجؼ٣  ْْ ََلِٜ ٤ْ َُِ ْْ اُٜ ََّٕٗ اٝ
ِ  ْْ َِٖٓ ْاُوُ ُشُٜ ََِِ ٌَْ٘ب هَ ْجْٛ َ ا ًَ ْْ اْٝ َ َش٣ ْْ ََُا
Kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirdiğimizi görmediler mi? Onlar bunlara dönemez.

(Sad 38/16)

َّ ِا َسثََّ٘ب َػ ِ ّج َْ ََُ٘ب هُُٞهَبَٝ
ة
ِ غب
َ  ِّ ْاُ ِذْٞ َ٣ ََ طَ٘ب هَ ْج
Bunlar şöyle derler: “Rabbimiz! Hesap gününü beklemeden payımıza düşeni hemen ver!”
(Hac 22/47)

عَ٘خ ِٓ َّٔب
ِ ُْ َ  ًٓب ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ َي ًَبْٞ ٣َ َِّٕ اَٝ َُٙ ْػذَٝ َُّللا
ق ه
ِ ٗ ََي ِث ْبُ َؼزَاُِٞ ْغز َ ْؼ ِج٣َ َٝ
َ ق
َ ِِ ُ ْخ٣ ْٖ ََُٝ ة
َُّٕٝرَؼُذ
Allah, sözünden asla caymadığı halde, onlar senden azabın çabuklaştırılmasını istiyorlar. Hâlbuki Rabbinin
katındaki bir gün sizin sayınızla bin yıl gibidir.
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(Ankebut 29/53)

 ْْ ََلُٛ َٝ ً ْْ َث ْـزَخُٜ َّ٘٤َ ِأْر٤َ ََُٝ اة
ُ َ ُْ ْاُؼَزُٛ  َُ َٓجب َء٠ًّٔ غ
ِ ٗ ََي ِث ْبُ َؼزَاُِٞ ْغز َ ْؼ ِج٣َ َٝ
َ ُٓ َ ََٓل ا َ َجْٞ ََُٝ ة
َٕٝ ْشؼُ ُش٣َ
Senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar; o belirlenmiş ecel olmasaydı hemen gelirdi. O azap onlara, beklenmedik
bir anda ve fark edemedikleri bir şekilde gelecektir.

(Ankebut 29/54)

َ ٤َّ٘ َْ َُ ُٔ ۪ذَٜ ا َِّٕ َجَٝ ة
َٖ٣طخ ِث ْبُ ٌَبكِ ۪ش
ِ ٗ ََي ِث ْبُ َؼزَاَُِٞ ْغز َ ْؼ ِج٣
Senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar ha! Cehennem, nasıl olsa o kafirleri saracak.

(Ankebut 29/55)

ََُِٕٞٔ ا َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼُٞهُٝ ٍُ رُٞو٣َ َٝ ْْ ِٜ ِِ ذ ا َ ْس ُج
ِ  ِٓ ْٖ ر َ ْذَٝ ْْ ِٜ  ِهْٞ َاة ِٓ ْٖ ك
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ٤ ْـ َٰش٣َ َّ ْٞ ٣َ
Azabın onları üstlerinden ve ayaklarının altından saracağı gün Allah şöyle diyecektir: “Yapıp ettiklerinizin
tadına varın bakalım.”

(Sad 38/17)

اةَّٝ َ ُٓ اَِّٚٗ ِۚذ ا٣ْ َدَ رَا ْاَلٝػ ْجذََٗب دَ ُ۫ ُا
ْ ِا
َ ا ْر ًُ ْشَٝ ََُُُٕٞٞو٣  َٓب٠َِٰ صجِ ْش َػ
Bunların sözlerine sabret. Kulumuzu; güçlü Davut’u anlat. Çünkü o, pek saygılıydı.
(Bakara 2/247)

َ ْْ ٌُ َُ ش
َ َّللاَ هَ ْذ ثَ َؼ
ُ ٌُ َ٣ ٠ا اَٗهُُٞٓ د َٓ ِِ ًٌب هَبٞ
ُٖ ٗ َْذَٝ َ٘ب٤ْ َُِ ْاُ ُٔ ِْيُ َػَُٚ ٕٞ
َ ُُغب
 ْْ ا َِّٕ هُٜ ُّ٤ ْْ َٗ ِجُٜ َُ ٍَ هَبَٝ
َ ُ ثَ ْغَٙصَ ادَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ َػٚ٤ط َٰل
َ ص
٢ِطخً ك
َ ُْإ٣ ْْ ََُٝ ُْٚ٘ ِٓ ا َ َد ُّن ثِ ْبُ ُٔ ِْ ِي
ْ َّللاَ ا
عؼَخً َِٖٓ ْاُ َٔب ٍِ هَب ٍَ ا َِّٕ ه
َ د
ْ٤ ِ۪ا ِعغ َػَٝ َُّللا
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ٌَُٚ ِْ ُٓ ٢ ُ۪إْ ر٣ َُّللا
 هَٝ شب ُء
 هَٝ ِْ  ْاُ ِج ْغَٝ ِْ ِْ ْاُ ِؼ
Nebîleri onlara “Allah, üzerinizde yetkili olarak Tâlût‟u çıkardı.” dedi. “Onun bizim üzerimizde nasıl yetkisi
olabilir? O yetki ondan çok bizim hakkımızdır. Onun fazla bir malı da yok!” dediler. Nebî, “Onu, sizin üzerinize
Allah seçti. Ona, bilgi ve vücut bakımından üstünlük verdi. Allah yetkiyi, tercih ettiğine verir.” dedi. İmkânları
geniş olan ve her şeyi bilen Allah‟tır.
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(Bakara 2/251)

شب ُء
َٓ ٣َ ُ ِٓ َّٔبَٚٔ َِّ َػَٝ َ ْاُ ِذ ٌْ َٔخَٝ َّللاُ ْاُ ُٔ ِْ َي
َ ُُد ُ َجبٝهَز َ ََ دَ ُ۫ ُاَٝ َِّللا
ُ هٚ٤ َٰا َٰرَٝ دٞ
 ْْ ِث ِب ْر ِٕ هُٛ ُٞٓ َضَٜ َك
٠َِ كَعَْ َػَُّٝللاَ ر
ِ َ غذ
ُ د ْاَلَ ْس
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ض
 ََل دَ ْك ُغ هْٞ ََُٝ
َ بط َث ْؼ
َ َ ْْ ثِ َج ْؼط َُلُٜ ع
َ ََُّّ٘للاِ ا
َٖ٤۪ٔ َُْاُ َؼب
Sonra Allah‟ın izniyle onları yenilgiye uğrattılar. Davut, Câlût‟u öldürdü. Allah da ona hükümdarlık ve hikmet
verdi, ona gerekli gördüğü her şeyi öğretti. Allah insanların bir kısmıyla diğerlerini engellemezse, tabii düzen
bozulur. Ancak Allah‟ın ikramı herkesi kapsar.

(Sad 38/18)

م
ِ ْ َٝ ِ ٢
َ ُ٣ ُٚع َّخ ْشَٗب ْاُ ِججَب ٍَ َٓ َؼ
َ اَِّٗب
ِ اَل ْش َشا
ّ غ ِجّ ْذَٖ ِث ْبُ َؼ ِش
Akşamleyin ve kuşluk vaktinde onunla birlikte ibadet eden dağları, hizmetine vermiştik.

(Sad 38/19)

َّ َٝ
ُ  َْش َٓ ْذ٤اُط
اةَّٝ َ ُٓ اَُٚ ٌَّ ًُ ً سحٞ
َ ش
Kuşlar da hizmetindeydi, onunla toplu halde ibadet ederlerdi. Hepsi ona pek saygılıydı.

(Sad 38/20)

َ ص ََ ْاُ ِخ
ة
َ َٝ
ْ َكَٝ َُ ْاُ ِذ ٌْ َٔخَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ ٌَُٚ ِْ ُٓ شذَ ْدَٗب
ِ طب
İktidarını güçlendirdik. Ona hikmet ve etkili konuşma yeteneği vermiştik.
(Sebe 34/10)

َّ َٝ ُٚ َٓ َؼ٢ ۪ثِٝ ّ َ َب ِججَب ٍُ ا٣ دَ َِّٓ٘ب كَع ًَْلَٝ٘ب دَ ُ۫ ُا٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
َذ٣ ُ۪ ْاُ َذذَُٚ اَََُّ٘بَٝ  ۚ َْش٤اُط
Davut‟a katımızdan bir üstünlük verdik. "Ey dağlar onunla birlikte Allah‟a yönelin. Ey kuşlar, siz de yönelin.”
dedik. Demiri Davut için yumuşattık.
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(Sebe 34/11)

ش٤َٕ َث ۪صَُِٞٔ  ِث َٔب ر َ ْؼ٢ّ۪ٗ ِصب ُِ ًذب ا
َّ ُ ا٢هَذّ ِْس ِكَٝ عب ِثـَبد
َ َْ َٔ ا َ ِٕ ا ْػ
َ اَُِٞٔ ا ْػَٝ غ ْش ِد
"Vücudu tümüyle örten zırhlar yap, dokumasını sağlam tut." dedik. Ey insanlar! Siz de iyi işler yapın. Ben ne
yaptığınızı görürüm.

(Sad 38/21)

اة
َ  ََْ ا َ َٰرَٛٝ
ْ ي َٗجَ ُ۬ ُإا ْاُ َخ٤
َ ا ْاُ ِٔ ْذ َشٝ ُسَّٞ غ
َ َ ص ِۢ ِْ اِ ْر ر
Davacıların haberi sana geldi değil mi? Hani surlardan iç odaya sızmışlardı.

(Sad 38/22)

 َث ْؼط٠َِٰ عَ٘ب َػ
ُ  َث ْؼ٠بٕ َث َٰـ
ْ َق َخ
ْ ۚ ا ََل رَخُُٞ ْْ هَبُٜ ْ٘ ِٓ ع
َ دَ كَلَ ِضٝ دَ ُ۫ ُا٠َِٰ ا َػُِٞاِ ْر دَ َخ
ِ َٔ ص
ْ  ََل ر ُ ْش ِطَٝ ن
اغ
ْ َك
ِ َٞٓ ع
ِ ص َش
ّ ِ ُاء ا
َ ٠َُِٰ  ِذ َٓٗب اْٛ اَٝ ػ
ِ ّ ََ٘٘ب ِث ْبُ َذ٤ْ بد ٌُ ْْ َث
Davut, onları birden karşısında görünce telaşa kapıldı. “Korkma, dediler. Biz davalı iki tarafız;
birimiz ötekinin hakkına girdi; aramızda doğru karar ver, taşkınlık etme. Bize doğru yolu
göster.”

(Sad 38/23)

٢ِ ك٢ ۪ٗ َػ َّضَٝ بَٜ ٤ ِْ۪٘ ادذَح كَوَب ٍَ ا َ ًْ ِل
ِ َٝ  َٗ ْؼ َجخ٢
َ ُِ َٝ ًَٕ َٗ ْؼ َجخُٞرِ ْغؼَٝ ُ رِ ْغغَُٚ ٢ ٓزَا ا َ ۪خَٰٛ َِّٕ ا
َ ْاُ ِخ
ة
ِ طب
“Bu, benim kardeşimdir; onun doksan dokuz koyunu, benim bir koyunum var; onu ben
koruyayım dedi ve konuşmasıyla beni bastırdı.”
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(Sad 38/24)

َٓ َِشا َِٖٓ ْاُ ُخ٤
َ هَب ٍَ َُوَ ْذ
٠َِٰ  ْْ َػُٜ ع
ُ  ثَ ْؼ٢ َ۪جْـ٤َُ بء
ِ ط
ُ ِظَِ َٔ َي ث
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ۪ٚبج
ِ َ ِٗؼ٠َُِٰ غ َإا ٍِ َٗ ْؼ َجزِ َي ا
َ َٝ ْْ ُٛ َ َٓب٤ َِ۪هَٝ د
ُ كَب ْعز َ ْـ َل َشٙدُ اََّٗ َٔب كَزََّ٘بٝظ َّٖ دَ ُ۫ ُا
ِ صب ُِ َذب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ثَ ْؼط ا ََِّل اَُّز
َبة
َ َٗاَٝ خ ََّش َسا ًِؼًبَٝ ََُّٚسث
Davut dedi ki: “Senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemesi yanlıştır. Çünkü malları
karışmış olanların çoğu birbirlerinin hakkına girerler. İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlar, öyle
yapmazlar ama onlar da pek azdır.” Davut, sınandığını anladı. Hemen Rabbinden bağışlanma
diledi, secdeye kapandı ve bütün samimiyetiyle ona yöneldi.

(Sad 38/25)

 ُدغَْٖ َٓ َٰبةَٝ ٠ُ ِػ ْ٘ذََٗب َُ ُض ُْ َٰلَُٚ َِّٕ اَٝ ُ َٰر ُِ َيَُٚ كَـَلَ ْشَٗب
Biz de onun hatasını bağışladık. Katımızda bize daha yakın olma ve mutlu son onun hakkıdır.

(Sad 38/26)

َٰٟٞ َٜ ُ ََل رَز َّ ِجغِ ْاَٝ ن
ْ َض ك
َ ِْ٘ د ُ اَِّٗب َج َؼٝب دَ ُ۫ ُا٣َ
ِ ََُّْٖ٘ ا٤بد ٌُ ْْ َث
ِ  ْاَلَ ْس٢لَخً ِك٤ ََِ۪بى خ
ِ ّ بط ِث ْبُ َذ
َّ ْٞ َ٣ اٞغ
َ  ْْ َػزَاةُٜ َُ َِّللا
ُ َٗ ذ ثِ َٔب٣ ۪شذ
 َِ ه٤ع ۪ج
 َِ ه٤ع ۪ج
ِ َ٣ َٖ٣ َّ۪للاِ ا َِّٕ اَُّز
ِ ُ٤َك
َ ْٖ َٕ َػُِّٞع
َ ْٖ عَِّ َي َػ
ة
ِ غب
َ ْاُ ِذ
“Bak Davut! Bu topraklarda seni halife yaptık. O halde insanlar arasında doğru hüküm ver.
Sakın duygusal davranma; duygusallık seni Allah’ın yolundan saptırır. Allah’ın yolundan
sapanların hakkı, hesap gününü unutmalarına denk gelen bir azaptır.”
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(Maide 5/8)

ُ َِٖ ِ هّٰلل٤ٓ ۪اَّٞ َا هًُُٞٗٞ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
 ا َ ََّل٠ِٓ َٰ ّ َػْٞ َش٘ ََٰب ُٕ ه
َ ْْ ٌُ ََّ٘ٓ  ْج ِش٣َ  ََلَٝ  ٓذَا َء ِث ْبُ ِو ْغ ِْۘػَٜ ش
۠ ُُا اِ ْػ ِذُُٞر َ ْؼ ِذ
ََُِٕٞٔ ش ِث َٔب ر َ ْؼ٤َّللاَ خ َ۪ج
ُ  ا َ ْه َشَٞ ُٛ اٞ
َّللاَ ا َِّٕ ه
ا هُٞارَّوَٝ ْٟۘ َٰٞ ة ُِِز َّ ْو
Ey inanıp güvenenler, Allah için dik duran ve hakça şahitlik yapan kimseler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi
dengesiz davranma suçuna sürüklemesin. Siz âdil olun; kendinizi korumak için uygun olan budur. Allah‟tan
çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü Allah, yaptığınız şeyin iç yüzünü bilir.

(Maide 5/49)

ط َٓٓب
َ ُِ٘ ْلز٣َ ْٕ َ ُ ْْ اٛادزَ ْس
ْ َٝ ْْ ُٛ ا َءَٞٓ ْٛ َ  ََل رَز َّ ِج ْغ اَٝ َُّللا
ْ ِٕ َ اَٝ
 ْْ ِث َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َاد ٌُ ْْ ث
ِ ى َػ ْٖ َث ْؼٞ
شا٤
ذ ُ ه٣ُ ۪ش٣ ا كَب ْػَِ ْْ اََّٗ َٔبْٞ ََُّٞ َ  َْي كَب ِْٕ ر٤ََُِّللاُ ا
ا َ ْٗضَ ٍَ ه
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ْْ ِٜ  ِثُُٞٗط ر
ِ  ْْ ِث َج ْؼُٜ  َج٤ُ ۪ص٣ ْٕ َ َّللاُ ا
َُٕٞبط َُلَب ِعو
ِ ََُِّٖ٘ٓ ا
Aralarında Allah‟ın indirdiği ile hükmet; onların arzularına uyma. Dikkatli ol! Allah‟ın indirdiği emirlerin
herhangi birinden seni şaşırtabilirler. Yüz çevirirlerse bil ki bazı günahları sebebiyle Allah, kesinlikle onların
başına bir kötülük gelmesini istiyordur. Zaten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

(Sad 38/27)

ۚ َٖ ًَلَ ُش٣ ۪ظ ُّٖ اَُّز
َ بغ ًَل َٰر ُِ َي
َٖ٣ َْ۪ َُِِّز٣َٞ َا كٝ
َّ ُ َٓب َخَِ ْوَ٘ب اَٝ
ِ  َٔب َثُٜ َ٘٤ْ  َٓب َثَٝ ض
َ  ْاَلَ ْسَٝ غ َٓٔب َء
بس
ِ َُّ٘ا َِٖٓ اًَٝلَ ُش
Göğü, yeri ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadık. Bu, nankörlerin kuruntusudur. O
nankörlerin, ateşten çekecekleri var.
(Enbiya 21/16)

َٖ٤ َٔب ََل ِػ ۪جُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
َّ ُ َٓب َخَِ ْوَ٘ب اَٝ
َ  ْاَلَ ْسَٝ غ َٓٔب َء
Hâlbuki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadık.

(Enbiya 21/17)

َٖ٤ ُِ۪ ِٓ ْٖ َُذَُّٗ ۗب ا ِْٕ ًَُّ٘ب كَب ِػٙا ََلر َّ َخ ْزَٗبًٞ ْٜ َُ َ ا َ َس ْد َٓٗب ا َ ْٕ َٗز َّ ِخزْٞ َُ
Kendimize eğlence arasaydık onu kendi katımızda oluştururduk. Yapsak böyle yapardık.
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(Duhan 44/38)

َٖ٤ َٔب ََل ِػ ۪جُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ َٓب َخَِ ْوَ٘ب اُغَٝ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
Gökleri, yeri ve aralarında olanları, boşuna yaratmadık.

(Duhan 44/39)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ ن
ِ ّ  َٓٔب ا ََِّل ِث ْبُ َذُٛ َٓب َخَِ ْوَ٘ب
Biz bütün bunları ciddi bir kararla yarattık ama onların çoğu bunu bilmezler.

(Sad 38/28)

ْۘ ِ  ْاَلَ ْس٢َٖ ِك٣ ۪د ًَ ْبُ ُٔ ْل ِغذ
َٖ٤ ۪ض ا َ ّْ ٗ َْج َؼ َُ ْاُ ُٔزَّو
ِ صب ُِ َذب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َ ّْ ٗ َْج َؼ َُ اَُّز
بس
ِ ًَ ْبُلُ َّج
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, yeryüzünde düzeni bozanlarla bir tutar mıyız? Ya da
kendini bozmamış olanlarla, günaha batanları bir mi tutarız?
(Mümin 40/58)

ً َِ۪ ُء ه٢ ََل ْاُ ُٔ ۪ ٓغَٝ د
َل َٓب٤
ِ صب ُِ َذب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ش٤
ُ  ْاُ َج ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْاَلَػ١ِٞ َ  ْغز٣َ  َٓبَٝ
َٕٝرَزَزَ ًَّ ُش
Körle gören bir olmaz. İnanan ve iyi işler yapanlarla kötülük yapanlar da bir değildir. Bilginizi ne kadar az
kullanıyorsunuz?

(Casiye 45/21)

ا ًءَٞٓ ع
ِ صب ُِ َذب
ِ ّـَٔب٤ِ غ
ْ َٖ٣ ِ۪ت اَُّز
َّ ُا اٞاجز َ َش ُد
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ْْ ًَبَُّزُٜ َِد ا َ ْٕ ٗ َْج َؼ
َ ا َ ّْ َدغ
َ د
َُٕٞٔ ٌُ َ ْذ٣ عٓب َء َٓب
َ ْْ ُٜ ُ  َٓ َٔبرَٝ ْْ ُٛ َب٤َٓ ْذ
Yoksa kötü işler yapanlar, kendilerini, iyi işler yapanlarla bir tutacağımızı mı hesap ediyorlar? Hayatları ve
ölümleri eşit mi olacak? Ne kötü karar veriyorlar!

(Kalem 68/35)

َٖ٤۪ٓ َٖ ًَ ْبُ ُٔ ْج ِش٤۪ٔ ِِ اَكَ٘ َْجؼَ َُ ْاُ ُٔ ْغ
Tam teslim olanları, hiç suçlularla bir tutar mıyız?

15

(Kalem 68/36)

ۚ ُٔ ٌُ ْق ر َ ْذ
َٕٞ
َ ٤ًَ ْْ ۠ ٌُ َُ َٓب
Elinizde ne var? Ne biçim karar veriyorsunuz?

(Kalem 68/37)

َٕٞع
ُ  ر َ ْذ ُسِٚ ٤ ۪ا َ ّْ َُ ٌُ ْْ ًِزَبة ك
Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyorsunuz?

(Sad 38/29)

ة
ِ ا ْاَلَ ُْجَبُُُٞٝ۬ ُ َزَزَ ًَّ َش ا٤ُِ َٝ َِ۪ٚبر٣ا َٰاَٝذَّث َُّٓش٤ُِ بسى
َ َ َْي ُٓج٤َُُِ اًِٙزَبة ا َ ْٗضَ َُْ٘ب
Bu bereketli bir kitaptır. Onu sana indirdik ki âyetler arasındaki bağlantıları görsünler ve
sağlam duruşlu olanlar ondan bilgi edinsinler.
(Bakara 2/151)

ً ع
َ ْاُ ِذ ٌْ َٔخَٝ بة
ُ  ٌُ ْْ َس٤ ۪ع َِْ٘ب ك
َ َ ُؼَ ِِّ ُٔ ٌُ ُْ ْاُ ٌِز٣َٝ ْْ ٌُ ٤ًّ ۪ َُض٣َٝ َبرَِ٘ب٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َلٞ
َ ًَ َٓٔب ا َ ْس
َُٕٞٔ َِا ر َ ْؼٌُُٞٗٞ َ ُؼَ ِِّ ُٔ ٌُ ْْ َٓب َُ ْْ ر٣َٝ
Nitekim içinizden birini size elçi olarak gönderdik. O size, ayetlerimizi bağlantılarıyla okur, sizi geliştirir, kitabı
ve hikmeti öğretir. O size bilmediğiniz şeyleri öğretir.

(Bakara 2/269)

اُُُٞٝ۬ ُ زَّ ًَّ ُش ا ََِّٓل ا٣َ  َٓبَٝ شا٤
َٓ َ٣ ْٖ َٓ َ ْاُ ِذ ٌْ َٔخ٢ُإْ ِر٣
َ ُْإ٣ ْٖ َٓ َٝ شب ۚ ُء
ً ۪ ًْشا ًَض٤ َخ٢
َ  ِرُٝ۫ ُ د ْاُ ِذ ٌْ َٔخَ كَوَ ْذ ا
ة
ِ ْاَلَ ُْ َجب
Gerekeni yapana Allah, hikmeti verir. Kime hikmet verilirse, ona çokça iyilik yapılmış olur. Bu hikmete sağlam
akıl sahibi olanlardan başkası ulaşamaz.
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(Al-i İmran 3/7)

بد كَب َ َّٓبَٜ اُخ َُش ُٓزَشَب ِثَٝ ة
ِ  َّٖ ا ُ ُّّ ْاُ ٌِزَبُٛ بد ُٓ ْذ ٌَ َٔبد٣َ ُ َٰاْٚ٘ ِٓ بة
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِ ا َ ْٗضَ ٍَ َػ١ٓ اَُّ ۪زَٞ ُٛ
ُْ َِ ْؼ٣َ  َٓبَٝ ٚۚ ۪ ِِ ٣۪ٝ ْ ا ْث ِز ٓـَب َء رَأَٝ ُ ا ْث ِز ٓـَب َء ْاُ ِلزَْ٘ ِخْٚ٘ ِٓ َٚشب َث
َ َ َٕ َٓب رُٞز َّ ِجؼ٤َ َْؾ ك٣ َ ْْ صِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪اَُّز
ِۢ ُ ا ََِّل هٚٓ َِ٣۪ٝ ْ رَأ
زَّ ًَّ ُش ا ََِّٓل٣َ  َٓبَٝ ۪ ًُ ٌَّ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ َسثِّ٘ َۚبَٕٚ َٰا ََّٓ٘ب ِثُُُٞٞو٣َ ِْ ِْ  ْاُ ِؼ٢َٕ ِكٞاُشا ِع ُخ
َّ َٝ َُّللا
ة
ِ ا ْاَلَ ُْ َجبُُُٞٝ۬ ُ ا
Bu Kitab‟ı sana indiren O‟dur. Âyetlerinin bir kısmı muhkemdir; onlar kitab‟ın ana ayetleridir. Diğerleri
müteşâbih, muhkeme benzer olanlardır. Kalplerinde eğrilik olanlar, istedikleri bağlantıyı kurup istedikleri fitneyi
çıkarmak için Kitap‟tan, kendi eğrilikleriyle benzeşen şeye uyarlar. Oysa onun tevilini, ayetleri arasındaki
bağlantıyı sadece Allah bilir. Bu ilimde sağlam duruş gösterenler de şöyle derler: “Biz, bu ilme inandık, hepsi
Rabbimiz katındandır.” Bu doğru bilgiye sadece sağlam duruşlu olanlar ulaşabilirler.

(İbrahim 14/52)

ة
ِ َٝ َُِٰٚ  اَٞ ُٛ ا اََّٗ َٔبُٞٔٓ ََِ ْؼ٤ُِ َٝ ۪ٚا ِثُٝ ْ٘زَ ُس٤ُِ َٝ بط
ِ َُِِّ٘ زَا ثَ ََلؽَٰٛ
ِ ا ْاَلَ ُْجَبُُُٞٝ۬ ُ َزَّ ًَّ َش ا٤ُِ َٝ ادذ
Bu, insanlara bir tebliğdir. Bu tebliğ, uyarılmış olsunlar, Allah‟ın tek ilah olduğunu bilsinler ve sağlam duruşlu
olanlar bilgi edinsinler diye yapılmıştır.

(Sad 38/30)

اةَّٝ َ ُٓ اََِّْٰٚٗٔ َٖ ِٗ ْؼ َْ ْاُؼَ ْجذ ُ ا٤َِع
ُ َدٝ ْجَ٘ب ُِذَ ُ۫ ُاَٛ َٝ َٝ
Davut’a Süleyman’ı bağışladık; o ne güzel kuldu! Çok saygılıydı.
(Neml 27/15)

ِٙ ش ِٓ ْٖ ِػجَب ِد٤ ۪ ًَض٠َِٰ عََِ٘ب َػ
َّ َ ك١ ۪هَ َبَل ْاُ َذ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّزَٝ َْٰٔ َٖ ِػ ِْ ًٔ ۚب٤َِع
ُ َٝ َدَٝ٘ب دَ ُ۫ ُا٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْْاُ ُٔإ
Davud‟a ve Süleyman‟a gerçekten bir ilim vermiştik. Onlar da: “Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan
Allah‟a hamdolsun.” dediler.

(Neml 27/16)

َّ َػ ِِّ َْٔ٘ب َٓ ْ٘ ِطن
َ  ِسَٝ َٝ
َِّٕ ء ا٢ْ ش
َ َِّ ًُ ْٖ ِٓ َ٘ب٤ ۪رُٝ۫ ُ اَٝ  ِْش٤اُط
ُ بط
ُ س
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ ٍَ هَبَٝ َدَْٰٝٔ ُٖ دَ ُ۫ ُا٤َِع
ُ ع َُ ْاُ ُٔ ۪ج
ٖ٤
ْ َ ْاُلَٞ ُٜ َُ زَاَٰٛ
Süleyman Davud‟un yerine geçti. Dedi ki; “Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi ve her şeyden verildi. İşte bu,
apaçık üstünlüktür.”
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(Sad 38/31)

َُبد٤صبكَِ٘بدُ ْاُ ِج
ُ اِ ْر
َّ ُ ِ ا٢
َ ػ ِش
ّ  ثِ ْبُؼَ ِشِٚ ٤ْ َِض َػ
Bir akşamüzeri ona çalımlı cins atlar gösterilmişti.

(Sad 38/32)

ْ اس
ة
ِ ۠ د ِث ْبُ ِذ َجب
َ َٞ َ  ر٠ َدزه٢ۚ ّ ِْش َػ ْٖ ِر ًْ ِش َس ۪ث٤ ا َ ْدجَ ْجذُ ُدتَّ ْاُ َخ٢ّ۪ٓٗ ِكَوَب ٍَ ا
Dedi ki “Ben malı, Rabbimi düşündürdüğü için severim.” Sonra atlar yerlerine çekildi.

(Sad 38/33)

َ َ ك٢
م
ُّ ُط ِلنَ َٓ ْغ ًذب ِثب
ِ  ْاَلَ ْػَ٘بَٝ م
ِ ٞغ
َّ ََِب َػُُّٛٝسد
“Onları bana tekrar getirin.” dedi. Hemen ayaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

(Sad 38/34)

َبة
ُ َُوَ ْذ كَزََّ٘بَٝ
َ َٗغذًا ص ُ َّْ ا
َ ۪ َجّٚ٤ِ  ًُ ْش ِع٠َِٰ َ٘ب َػ٤ْ َا َ ُْوَٝ َٖ َْٰٔ٤َِع
Tahtının üzerine bir ceset bırakarak Süleyman’ı zor bir imtihandan geçirdik, sonra gerçeği
gördü.

(Sad 38/35)

بة
َ ْٗ َ  اَِّٗ َي ا١ۚ ۪ َِلَ َدذ ِٓ ْٖ َث ْؼذ٢ ْ٘ َج ۪ـ٣َ  ُٓ ِْ ًٌب ََل٢ ُ۪ َْتَٛٝ ٢ ُ۪ هَب ٍَ َسةّ ِ ا ْؿ ِل ْش
ُ َّٛ َٞ ُذ ْا
“Rabbim, suçumu affet ve bana öyle bir hâkimiyet ver ki benden sonra kimse ona ulaşamasın.

Çünkü çokça bağışta bulunan Sensin!” dedi.

(Sad 38/36)

ُ ٤۪ ُس َٓخب ًء َدٙ ِثب َ ْٓ ِش١ َخ ر َ ْج ۪ش٣اُش
بة
ّ ۪ َُُٚ غ َّخ ْشَٗب
َ ص
َ َك
َ َ ْش ا
Bunun üzerine rüzgârı emrine verdik; onun belirlediği tarafa tatlı tatlı eserdi.
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(Sebe 34/12)

ْ َْٖ ْاُ ِو٤ػ
ُ  َخ٣اُش
ْٖ َٓ ِّٖ  َِٖٓ ْاُ ِجَٝ ط ِش
َ بَٜ ا ُدَٝ  َسَٝ شْٜ ش
َ َبُُّٛٝ ؿذ
ُ ُِ َٝ
ّ ۪ َٖ َْٰٔ٤َِغ
َ َُُٚ ع َِْ٘ب
َ َ اَٝ  ۚشْٜ ش
ش٤
َّ ُة ا
ِ ُ ِٓ ْٖ َػزَاٚ ْْ َػ ْٖ ا َ ْٓ ِشَٗب ُٗ ِز ْهُٜ ْ٘ ِٓ  ِض ْؽ٣َ ْٖ َٓ َٝ ۪ٚ ّ ِث ِب ْر ِٕ َس ِثِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤ ْؼ َٔ َُ َث٣َ
ِ غ ۪ؼ
Sabahleyin bir aylık, öğleden sonra da bir aylık mesafe kat ettiren rüzgârı Süleyman'ın emrine verdik; bakır
madeni kaynağını da onun için su gibi akıttık. Rabbinin izniyle, yanında iş gören cinleri de emrine verdik.
Onlardan hangisi emrimizden çıksa ona alevli ateş azabını tattırırdık.

(Sebe 34/13)

اُِٞٓ َٔ بد اِ ْػ٤َ س َسا ِعُٝهُذَٝ ة
َٓ َ٣ ُ َٓبَُٚ ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
ِ اَٞ  ِجلَبٕ ًَ ْبُ َجَٝ ََ ٤ ۪ر َ َٔبصَٝ ت٣
َ شب ُء ِٓ ْٖ َٓ َذ ۪بس
َّ ُ ا١ِ
ُ َدَٰٝا ٍَ دَ ُ۫ ُا
سٞ
ُ ٌُ ش
َ َ ِٓ ْٖ ِػ َجبد٤ َِ۪هَٝ ش ٌْ ًشا
Süleyman ne isterse onu yapıyorlardı; değerli meskenler, heykeller, büyük havuzlara benzer çanaklar ve sabit
kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi! Şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır.

(Sad 38/37)

َّ ُاَٝ
اصََّٞ ؿَٝ َٖ ًُ ََّ َث َّٓ٘بء٤بغ
۪ ٤َ ش
Bina yapabilen ve denize dalabilen bütün şeytanları.
(Enbiya 21/82)

َّ ُ َِٖٓ اَٝ
۪ ٤َ ش
َٖ٤ ْْ َدبكِ ۪ظُٜ َُ  ًَُّ٘بَٝ َٕ َٰر ُِ ۚ َيُٝػ َٔ ًَل د
ُ ُٞـ٣َ ْٖ َٓ ٖ٤
َ ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ َٝ َُُٚ َٕٞص
ِ بغ
Dalgıçlık yapan ve daha başka işler gören şeytanları da onun emrine verdik. Onları gözetim altında tutuyorduk.

(Sad 38/38)

صلَب ِد
ْ َ ْاَل٢َِٖ ك٤ َ۪ٖٗ ُٓوَ َّش٣ َٰاخ َ۪شَٝ
Kelepçelerle birbirlerine bağlanmış olanlarını da emrine verdik.

(Sad 38/39)

َٓ زَا َػَٰٛ
ْ  ا َ ْٓغْٝ َ بُٓ٘ ْٖ ا
غبة
ْ َطب ُ۬ ُؤَٗب ك
َ  ِْش ِد٤َِي ِثـ
Bu, bizim sana ikramımızdır; başkasına ister ver, ister verme, hesabı sorulmayacaktır.
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(Sad 38/40)

 ُدغَْٖ َٓ َٰبةَٝ ٠ُ ِػ ْ٘ذََٗب َُ ُض ُْ َٰلَُٚ َِّٕ اَٝ
Katımızda bize daha yakın olma ve mutlu son, onun hakkıdır.

(Sad 38/41)

َ ٤ْ ش
َّ ُ ا٢
ُ ط
ػزَاة
َّ َٓ ٢ّ۪ٗ َ ُٓ اَّٚ َسثٟة اِ ْر َٗب َٰدُّٞ
ْ ُ٘بٕ ِث
َ َٝ صت
َ ِۢ ٣َا ْر ًُ ْش َػ ْجذَ َٓٗب اَٝ
َ ِ٘غ
Kulumuz Eyyûb'tan da bahset; birgün Rabbine: "Şeytan bana yorgunluk ve azap verdi." diye
seslenmişti.
(Enbiya 21/83)

ۚ ۪ٔ اد
َٖ٤
َ ْٗ َ اَٝ  اُع ُُّّش٢
َّ َٓ ٢ّ۪ٗ َ ُٓ اَّٚ َسثٟة اِ ْر َٗب َٰدُّٞ
ِ اُش
َّ ُْ ذ ا َ ْس َد
َ ٣َاَٝ
َ ِ٘غ
Eyüp ise bir gün Rabbine şöyle seslenmişti: “Ben iyice daraldım. En iyi ikramı sen yaparsın.”

(Sad 38/42)

ش ََشاةَٝ بسد
ْ ًُ ا ُ ْس
َ َ زَا ُٓ ْـزَٰٛ ط ِث ِش ْج ِِ ۚ َي
ِ َغَ ث
Ona "İki ayağınla sıçra! İşte soğuk yıkanma yeri ve içme suyu." dedik.
(Enbiya 21/84)

 ْْ َس ْد َٔخً ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذَٗبُٜ  ْْ َٓ َؼُٜ َِْ ِٓضَٝ َُِْٚٛ َ ُ اَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ ظ ّش
َ ٌَ َُ كَُٚ كَب ْعز َ َج ْجَ٘ب
ُ ْٖ ِٓ ۪ٚش ْلَ٘ب َٓب ِث
َٖ٣ ۪ ُِ ِْ َؼب ِثذٟ ِر ًْ َٰشَٝ
Ona olumlu cevap verip ondaki sıkıntıyı gidermiştik. Katımızdan bir ikram ve kulluk edenler için bir ders olsun
diye de ona, hem ailesini hem de bir o kadarını daha vermiştik.

(Sad 38/43)

ة
ِ  ْاَلَ ُْجَب٢ُِ ُٝ۬ ُ َِلٟ ِر ًْ َٰشَٝ  ْْ َس ْد َٔخً َِّٓ٘بُٜ َ ْْ َٓؼُٜ َِْ ِٓضَٝ َُِْٚٛ َ ُٓ اَُٚ  ْجَ٘بَٛ َٝ َٝ
Katımızdan bir ikram, sağlam duruşlu olanların ders alacakları bir hikâye olsun diye ona
ailesini ve bir o kadarını daha bağışladık.
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(Sad 38/44)

ْ ٘ ََل ر َ ْذَٝ ِ۪ٚظ ْـضًب كَبظ ِْشةْ ث
اةَّٝ َ ُٓ اَِّٚٗصبثِ ًشا ِٗ ْؼ َْ ْاُؼَ ْجذُ ا
َ َذ٤ِ ُخ ْز ثَٝ
ِ ِى
َ ُٙ َج ْذَٗبَٝ َش اَِّٗب
Ona: "Eline bir demet ot al, onunla vur da günaha girme!” dedik. Onu pek sabırlı bulduk. Ne
güzel kuldu! Çok da saygılıydı.

(Sad 38/45)

بس
َ َُ ْؼو٣َٝ َاِ ْعذَٰ نَٝ ْ٤
َ  ْاَلَ ْثَٝ ١ ۪ذ٣ْ َ ْاَل٢ُِ ُٝ۬ ُ ة اٞ
ِ ص
َ ۪ٛا ْر ًُ ْش ِػجَبدَ َٓٗب اِث َْٰشَٝ
Güçlü ve kavrayışı kuvvetli kullarımız İbrahim, İshak, Yakub’u da anlat.

(Sad 38/46)

 اُذ ۚ َِّاسٟصخ ِر ًْ َش
ْ َِاِ َّٓٗب ا َ ْخ
َ ُِ  ْْ ِثخَبُٛ صَ٘ب
Samimiyetle ahirete odaklanmalarına karşılık onları bize karşı samimi kişiler saydık.

(Sad 38/47)

َ ص
بس
ْ ُٔ ُ ْْ ِػ ْ٘ذََٗب َُ َِٖٔ ْاُٜ َِّٗاَٝ
ِ ٤َ َْٖ ْاَلَ ْخ٤َطل
Katımızda onlar, iyi ve seçkin kimselerdir.

(Sad 38/48)

بس
َ ٤َ ُ ْاَٝ ََ ٤ا ْر ًُ ْش اِعَْٰٔ ۪ؼَٝ
ِ ٤َ  ًُ ٌَّ َِٖٓ ْاَلَ ْخَٝ َِ رَا ْاُ ٌِ ْلَٝ غ َغ
İsmail, Elyasa ve Zülkifl’den de bahset; hepsi de iyi kimselerdi.
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(Meryem 19/58)

ْۘ ُٗ  ِٓ َّٔ ْٖ َد َٔ َِْ٘ب َٓ َغَٝ َّ ََّ ِخ َٰاد٣َّٖ ِٓ ْٖ رُ ِ ّس٤۪ ِ ْْ َِٖٓ اَُّ٘جِٜ ٤ْ َِ ػ
َّ ِخ٣ ِٓ ْٖ رُ ِ ّسَٝ حٞ
َٖ ا َ ْٗؼَ َْ ه٣ ۪ َٰ ُٓ ِئ َي اَُّزُٝ۬ ُ ا
َ َُّللا
ع َّجذًا
ْ َٝ َ٘ب٣ْ َذَٛ ْٖ َّٔ ِٓ َٝ ََ ٣اِ ْع َٓش ۪اءَٝ ْ٤
ُ اٝاُش ْدَٰٔ ِٖ خ َُّش
َّ ُبد٣َ  ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ َْ٘ب اِرَا رُز٤ْ اجز َ َج
َ ۪ٛاِث َْٰش
ًّب٤ٌِ ُثَٝ
İşte bunlar Allah‟ın mutluluk verdiği nebilerdendir; Âdem‟in soyundan, Nuh ile birlikte gemiye
bindirdiklerimizden, İbrahim‟in ve İsrail‟in soyundan olup kendilerine doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz
kimselerdir. Onlara Rahman‟ın ayetleri okununca gözleri dolarak secdeye kapanırlardı.

(Meryem 19/59)

َّ ُا اُٞارَّجَؼَٝ َ حَِٰٞ ص
ًّب٤َٕ َؿْٞ ََ ِْو٣ ف
ِ اَٞ َٜ ش
ُ ظب
َّ ُا اٞػ
َ َ  ْْ خ َِْق اِٛ ق ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ
َ َد ك
َ ْٞ غ
َ َِكَ َخ
Onların arkasından gelenler, arzularına uyarak namazı ihmal ettiler. Onlar, yakında yanlış kurgularıyla
yüzleşeceklerdir.

(Sad 38/49)

َٖ َُ ُذغَْٖ َٓ َٰبة٤ ۪ا َِّٕ ُِ ِْ ُٔزَّوَٝ زَا ِر ًْشَٰٛ
Bu, tümüyle doğru bilgidir. Mutlu son kendini bozmamış olanlarındır.
(Hud 11/49)

ص ِج ْش
۪ ُٗ ت
َ ْٗ َ ب آَٜ ُٔ َِذ ر َ ْؼ
َ ْ٘ ًُ  ۚ َْي َٓب٤َُِب آَٜ ٤دٞ
ِ َرِ ِْ َي ِٓ ْٖ ا َ ْٗج
ْ زَا كَبَٰٛ َِ  ُٓ َي ِٓ ْٖ هَ ْجْٞ َ ََل هَٝ ذ
ِ ٤ْ َٓبء ْاُـ
َٖ٤ ۪ا َِّٕ ْاُ َؼبهِجَخَ ُِ ِْ ُٔزَّو
İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberleridir. Daha önce bunları ne sen bilirdin ne de halkın. Öyleyse, sen de
sıkıntılara katlan. Mutlu son, yanlışlardan sakınanların hakkıdır.

(Kasas 28/83)

َٰ ْ َّاس
ُ ْاُؼَبهِجَخَٝ غبدًا
ُ َُٕٝذ٣ُ ۪ش٣ َٖ ََل٣ ۪ب َُِِّزَٜ َُِاَل ِخ َشح ُ ٗ َْجؼ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كًّٞ ُِػ
ُ رِ ِْ َي اُذ
َ َ ََل كَٝ ض
َٖ٤ ُِ۪ ِْ ُٔزَّو
İşte son yurt! Orası yeryüzünde büyüklük taslama ve bozgunculuk yapma arzusunda olmayanlar içindir. Mutlu
son, yanlışlardan korunanlar içindir.
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(Sad 38/50)

اة
ِ َجَّ٘ب
ُ ۚ َْٞ  ُْ ْاَلَثُٜ َُ ًد َػ ْذٕ ُٓلَز َّ َذخ
Onlara, kalıcı cennetler verilecek, bütün kapılar onlara açık olacaktır.
(Zümer 39/73)

ْ كُزِ َذَٝ َبٛ اِرَا َٓجب ُ۫ ُؤ٠ ْاُ َجَّ٘ ِخ ُص َٓ ًشا َدز ٓه٠َُِ ْْ اُٜ َّا َسثْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪نَ اَُّز٤ ۪عَٝ
ْْ ُٜ َُ ٍَ هَبَٝ بَٜ ُاثَْٞ ذ اَث
َٖ٣ َ۪ب خَب ُِذُِٛٞ ٌُ ْْ ِغ ْجز ُ ْْ كَب ْد ُخ٤ْ َِع ََلّ َػ
َ بَٜ ُ خَضَ َٗز
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar ise bölükler halinde Cennet‟e gönderileceklerdir. Oraya varınca
kapıları açılacak ve bekçiler şöyle diyeceklerdir: “Esenlik ve güvenlik artık size; Selâmun aleykum!. Ne iyi
yaptınız. Ölümsüz olarak kalmak üzere girin içeriye.”.

(Sad 38/51)

ش ََشاةَٝ شح٤
َ ۪خ ًَضَٜ ًِ ب ثِلَبَٜ ٤ َ۪ٕ كَُٞ ْذػ٣ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٤ُٓز َّ ٌِ ۪ـ
Orada keyif çatacaklar, çeşit çeşit meyveler ve içecekler isteyeceklerdir.

(Sad 38/52)

َّ ُبص َشاد
ف اَرْ َشاة
ِ اُط ْش
ِ َ ْْ هُٛ َ ِػ ْ٘ذَٝ
Yanlarında gözlerini üzerlerinden ayırmayan, yaşıt kızlar olacaktır.

(Sad 38/53)

ة
ِ غب
َ  ِّ ْاُ ِذْٞ َ٤ُِ َُٕٝ َػذُٞزَا َٓب رَٰٛ
Hesap günü için size söz verilen budur.
(Zümer 39/74)

ُ ٤ا ُ َِٖٓ ْاُ َجَّ٘ ِخ َدَّٞ ض َٗز َ َج
َْ شب ۚ ُء كَِ٘ ْؼ
َٓ َٗ ْش
َ  َسصََ٘ب ْاَلَ ْسْٝ َ اَٝ َُٙ ْػذَٝ صذَهََ٘ب
َ ١ ۪ا ْاُ َذ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّزُُٞهَبَٝ
َٖ٤ ِ۪ٓب
ِ ا َ ْج ُش ْاُ َؼ
Cennete girenler şöyle derler: “Bize verdiği sözü tutan Allah, her şeyi güzel yapar. Bu yeri bize verdi. Cennetin
istediğimiz yerine yerleşeceğiz. Çalışanların aldığı ödül ne güzelmiş!”
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(Muhammed 47/15)

 َّْش٤َزَـ٣َ ْْ َُ ٖبس ِٓ ْٖ َُ َجَٜ ْٗ َ اَٝ ٖۚ  ِْش َٰا ِع٤بس ِٓ ْٖ َٓٓبء َؿَٜ ْٗ َ ب آَٜ ٤ َ۪ٕ كُٞ ِػذَ ْاُ ُٔزَّوُٝ ٢ َ۪ٓض َ َُ ْاُ َجَّ٘ ِخ اَُّز
ۚ بس ۪ث
َ
َّ ُِِ بس ِٓ ْٖ خ َْٔش َُزَّحَٜ ْٗ َ اَٝ ُٚۚ ُٔ غ ْؼ
َِّ ًُ ْٖ ِٓ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ ََُٝ ٠ًّصل
َ بس ِٓ ْٖ َػَٜ ْٗ َ اَٝ َٖ٤
َ ُٓ َغ
ِ ش
َّ َ ًٔب كَو٤۪ٔ ا َٓٓب ًء َدُٞعو
ْْ ُٛ ط َغ ا َ ْٓ َٓؼب َء
ِ اُض َّ َٔ َشا
ُ َٝ بس
ِ َُّ٘ ا٢ِ خَب ُِذ كَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ ْْ ِٜ ّ َٓ ْـ ِل َشح ِٓ ْٖ َس ِثَٝ د
Kendilerini koruyanlara söz verilen cennet şöyle anlatılabilir: İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı bozulmayan
süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları akar. Her türlü meyve önlerindedir ve
yüce Rableri tarafından da bağışlanmışlardır. Böyle bir yerde olan kişi, ateşin içinde ölümsüzleşen ve
bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kişi ile bir olur mu?

(Sad 38/54)

ُ ِٓ ْٖ َٗلَ ۚبدَُٚ زَا َُ ِش ْصهَُ٘ب َٓبَٰٛ َِّٕ ا
Bu rızık bizdendir; tükenecek değildir.
(Hud 11/108)

شب َء
َٓ ض ا ََِّل َٓب
ِ َٓ ب َٓب دَاَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪ ْاُ َجَّ٘ ِخ خَب ُِذ٢ا كَ ِلُٝع ِؼذ
ُ َٖ٣ ۪ا َ َّٓب اَُّزَٝ
ُ  ْاَلَ ْسَٝ ُادَٞ ََّٰٔذ اُغ
َٓ َسث َُّي َػ
رُٝ َْش َٓ ْجز٤طب ًء َؿ
Mutlu olanlar da Cennet‟tedirler. Gökler ve yer durdukça onlar da orada kalacaklardır. Rabbin gerek görürse
başka. Bitmeyen bir ödüldür.

(Fussilet 41/8)

ُْٕٞ٘ٔ َٓ  ُْش٤ ْْ ا َ ْجش َؿُٜ َُ د
ِ صب ُِ َذب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlar da tükenmek bilmeyen bir ödül alacaklardır.

(Vakıa 56/33)

ُ ََل َٓ ْو
 َػخُْٞ٘ٔ َٓ  ََلَٝ  َػخٞط
Tükenmeyen ve yasaklanmayan meyveler arasında,

(Vakıa 56/34)

 َػخُٞكُ ُشػ َٓ ْشكَٝ
Dayalı döşeli, yüksek yerlerde olacaklardır.

24

(Sad 38/55)

َّ ُِ َِّٕ اَٝ زَاَٰٛ
َٖ َُش ََّش َٓ َٰبة٤بؿ
۪ ِط
Burası böyle olacak ama azgınların sonu da çok kötü olacaktır.
(Rad 13/35)

٠ػ ْو َج
ُ ب رِ ِْ َيَٜ ُِّ ِظَٝ ِْب ٓدَائَٜ ًُُِ ُ بس ا
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْذز١َٕ ر َ ْج ۪شُٞ ِػذَ ْاُ ُٔزَّوُٝ ٢ َ۪ٓض َ َُ ْاُ َجَّ٘ ِخ اَُّز
بس
ُ َٝ  ۗاْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪اَُّز
ُ ََُّٖ٘ ا٣ ْاُ ٌَب ِك ۪ش٠ػ ْو َج
Yanlışlardan sakınanlara söz verilen cennet; içinden ırmaklar akan, yiyecekleri ve gölgeleri bitmez tükenmez bir
bahçe gibidir. Bu, Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakınanların sonudur. Kâfirlerin sonu da ateştir.

(Nebe 78/21)

ْ َّٗ٘ َْ ًَبَٜ ا َِّٕ َج
صبدًا
َ َذ ِٓ ْش
Cehennem de gözetleme durumundadır.

(Nebe 78/22)

َّ ُِ
َٖ َٓ َٰبثًب٤بؿ
۪ ِط
Orası, haddini aşanların varacağı yerdir.

(Sad 38/56)

ُبدَٜ ِٔ ُظ ْا
ْ َ٣ َْ ۚ ََّٜ٘ َج
َ ْ ۚب كَ ِجئَٜ َْٗٞ َِص
Cehenneme gidecekler ve orada kavrulacaklardır. Ne kötü yataktır o!
(İbrahim 14/28)

 ِاسَٞ َاس ْاُج
َ َٔ ا ِٗ ْؼََُُّٖٞ ثَذ٣ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
ذ ه
َ َ ْْ دُٜ َٓ ْٞ َا هُِّٞا َ َدَٝ َّللاِ ًُ ْل ًشا
Allah‟ın nimetlerine karşılık nankörlük edenleri hiç görmedin mi? Bunlar, kendi topluluklarını da en kötü yere
sürüklerler;

(İbrahim 14/29)

اس
ْ َ٣ َْ ۚ ََّٜ٘ َج
ُ ظ ْاُوَ َش
َ ْثِئَٝ بَٜ َْٗٞ َِص
Cehenneme... Bunlar oraya gireceklerdir. Ne kötü konaklama yeridir o!
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(Sad 38/57)

َ َٝ ْ٤۪ٔ ُ َدُٙٞهَُٝز٤ِْ َزَا كَٰٛ
غبم
َّ ؿ
Onlarınki bu! Tatsınlar bakalım, kaynar ve dondurucu su.
(Nebe 78/23)

ب ا َ ْدوَبثً ۚبَٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٤ ََ۪لثِض
Orada çağlar boyu kalacaklar,

(Nebe 78/24)

 ََل ش ََشاثًبَٝ ب َث ْشدًاَٜ ٤ َ۪ٕ كُٞهَُٝز٣ ََل
Serinliğin de içeceğin de zevkini tadamayacaklardır.

(Nebe 78/25)

غبهًب
َّ  َؿَٝ  ًٔب٤۪ٔ ا ََِّل َد
Sıcak ve soğuktan başka tadacakları bir şey olmayacak,

(Nebe 78/26)

كَبهًبِٝ َج َٓضا ًء
Suçlarıyla orantılı ceza göreceklerdir.

(Sad 38/58)

اطَٝ  ا َ ْصٚٓ ۪ ِِ ٌْ ش
َ ْٖ ِٓ  َٰاخ َُشَٝ
Bunun benzeri daha nice çifte azap.

(Sad 38/59)

بس
َ ْْ ُٜ َِّٗ ْْ اِٜ ط ُٓ ْوز َ ِذْ َٓ َؼ ٌُ ۚ ْْ ََل َٓ ْش َدجًب ِثْٞ َزَا كَٰٛ
ِ َُّ٘ا اُُٞصب
Onlara: “İşte sizinle birlikte günaha dalan bir bölük daha!” denir. Bunlar da rahat yüzü
görmeyecek, ateşe atılacaklardır.
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(Zümer 39/71)

ْ َب كُ ِز َذٛ اِرَا َٓجب ُ۫ ُؤ٠َّ٘ َْ ُص َٓ ًشا َدزٓهَٜ  َج٠َُِٰ ا اَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪نَ اَُّز٤ ۪عَٝ
بَٜٓ ُ  ْْ خَضَ َٗزُٜ َُ ٍَ هَبَٝ بَٜ ُاثَْٞ ذ اَث
٠َِٰ ا َثُُٞزَا هَبَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣ َٗ ٌُ ْْ ُِ ٓوَب َءُٝ ْ٘ز ُِس٣َٝ ْْ ٌُ ّد َس ِث
ِ ب٣َ  ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََِٕ َػُِْٞز٣َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َع
ُ أ ْ ِر ٌُ ْْ ُس٣َ ْْ ََُا
ْ َّ َُٰ ٌِ ْٖ َدوَٝ
َٖ٣ ْاُ ٌَب ِك ۪ش٠َِة َػ
ِ ذ ًَ ِِ َٔخُ ْاُ َؼزَا
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, bölükler halinde Cehennem‟e gönderileceklerdir. Oraya varınca kapıları
açılacak ve oranın bekçileri şöyle diyeceklerdir: “Size içinizden elçiler gelip Rabbinizin âyetlerini yüzünüze
karşı okumadılar mı? Böyle bir günle karşılaşacağınızı söyleyip sizi uyarmadılar mı?” Onlar: “Evet.” diyecekler
ama o kâfirlerin azap çekeceklerine dair o söz, artık yerine getirilmiş olacaktır.

(Zümer 39/72)

َٖ٣ ْاُ ُٔز َ ٌَ ِجّ ۪شَٟٞ ْظ َٓض
َ َْٞ ا اَثُِٞٓ  ََ ا ْد ُخ٤ ۪ه
َ ْ ۚب كَ ِجئَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ خَب ُِذَٜ اة َج
Onlara şöyle denecektir: “Ölümsüz olarak kalmak üzere Cehennem‟in kapılarından girin. Büyüklük taslayanların
yeri ne kötüymüş!”

(Sad 38/60)

اس
ُ ظ ْاُوَ َش
َ ُْ َُ٘ َۚب كَجِئُٙٞٔ ُ ا ثَ َْ ا َ ْٗز ُ ۠ ْْ ََل َٓ ْش َدجًب ثِ ٌُ ْْ ا َ ْٗز ُ ْْ هَذ َّْٓزُُٞهَب
“Rahat yüzü görmemeyi asıl hak eden sizlersiniz. Bu suçu önce siz işlediniz... Burası da ne kötü
konaklama yeri böyle!” derler.

(Sad 38/61)

بس
ِ ُ َػزَاثًبٙزَا كَ ِض ْدَٰٛ ا َسثََّ٘ب َٓ ْٖ هَذ ََّّ ََُ٘بُُٞهَب
ِ َُّ٘ ا٢ِظ ْؼلًب ك
“Rabbimiz, bu suçu bizden önce işleyenleri bu ateşte iki kat cezalandır.” derler.
(Araf 7/38)

ْ َِبس ًَُِّ َٔب دَ َخ
ْ َِ ا ُ َْٓ َه ْذ َخ٢ٓ ۪ا كَُِٞهب ٍَ ا ْد ُخ
ذ ا ُ َّٓخ
ِ ْ َٝ ِّٖ ذ ِٓ ْٖ َه ْج ِِ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِج
ِ َُّ٘ ا٢ِاَل ْٗ ِظ ك
ْ َُ ؼًب هَب٤۪ٔ ب َجَٜ ٤ ۪ا كًُٞ َّاس
ْ َُ٘ َؼ
َٗبُِّٞظ
َ َ  ُ۬ ُإ ََٓل ِء اٛٓ َٰ  ْْ َسثََّ٘بُٜ ٤َُٰ ُٝ۫ ُ ْْ َِلُٜ ٣ذ ا ُ ْخ َٰش
َ  اِرَا اد٠ب َدزٓهَٜ َ َذ ا ُ ْخز
َُٕٞٔ َِ َُٰ ٌِ ْٖ ََل ر َ ْؼَٝ ظ ْؼق
ِ َّ ٌُ ُِ ٍَ بس هَب
ِ  ْْ َػزَاثًبِٜ ِكَ َٰبر
ِ َُّ٘ظ ْؼلًب َِٖٓ ا
Allah onlara: “Sizden önce gelmiş insanlar ve cinlerle beraber şu ateşe girin!” diyecektir. Oraya giren her
toplum, kendi yoldaşına lanet edecek; hepsi orada derlenip toparlanınca da sonrakiler öncekiler için şöyle
diyeceklerdir: “Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar. Sen bunlara o ateşin azabını iki kat ver.” Allah diyecek ki
“Hepinizinki iki kat ama bilmiyorsunuz.
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(Ahzab 33/66)

َ َ اَٝ ََّللا
َ َ ز َ َٓ٘ب ا٤ْ َُ ب٣َ َُُُٕٞٞو٣َ بس
َ ع
َلٞ
ُ ََِّ َّ رُوْٞ ٣َ
ُ اُش
َّ غ ْؼَ٘ب
غ ْؼَ٘ب ه
ِ َُّ٘ ا٢ ْْ ِكُٜ ُٛ ٞ ُجُٝ ت
Yüzleri ateşte çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Ah keşke Allah'a boyun eğseydik, keşke Elçiye de boyun
eğseydik!"

(Ahzab 33/67)

َ َ ا َسثَّ َٓ٘ب اِ َّٓٗب اُُٞهَبَٝ
َ غ ۪ج
َل٤
َّ َُٗب اُِّٞظ
َ َ  ًُ َج َٓشا َءَٗب كَبَٝ عبدَرََ٘ب
َ غ ْؼَ٘ب
"Rabbimiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize boyun eğdik, onlar da bizi yoldan saptırdılar."

(Ahzab 33/68)

شا٤
ً  ْْ َُ ْؼً٘ب ًَ ۪جُٜ ْ٘ َ ْاُؼَٝ ة
ِ  ِْٖ َِٖٓ ْاُؼَزَا٤َظ ْؼل
ِ ْْ ِٜ َِسثَّ َٓ٘ب َٰار
"Rabbimiz! Onlara bu azabın iki katını ver; onları tamamen dışla" derler.

(Sad 38/62)

ُ ْْ َِٖٓ ْاَلَ ْش َش ِاسُّٛ ِس َج ًبَل ًَُّ٘ب َٗؼُذٟا َٓب ََُ٘ب ََل ٗ ََٰشُُٞهَبَٝ
Birbirlerine dönüp: “Kötü ve tehlikeli saydığımız kimseler vardı; onları niye göremiyoruz?

(Sad 38/63)

ْ ًّب ا َ ّْ صَ اؿ٣ ْْ ِع ْخ ِشُٛ اَر َّ َخ ْزَٗب
بس
ُ ص
َ  ُْ ْاَلَ ْثُٜ ْ٘ َذ َػ
Onları hep hafife alırdık; yoksa gözümüzden mi kaçırdık?”
(Bakara 2/212)

ِۢ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ َ۪ٕ َِٖٓ اَُّزَٝ ْغخ َُش٣َٝ َب٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ ا ْاُ َذَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪ٖ َُِِّز٣ِ ُص
َّ ْٞ َ٣ ْْ ُٜ َهْٞ َا كْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪اَُّزَٝ اٞ
غبة
َٓ َ٣ ْٖ َٓ َ ْش ُص ُم٣ َُّللا
 هَٝ  َٔ ِخ٤َٰ ْاُ ِو
َ  ِْش ِد٤َشب ُء ِثـ
Yaşadıkları hayat, kâfirlere süslü gösterilir, inananları küçük görürler. Ama kendini yanlışlardan koruyanlar
kıyamet günü kâfirlerden üstün durumda olurlar. Allah, tercih ettiği kişiye hesapsız rızık verir.

(Müminun 23/109)

ۚ ۪ٔ اد
َٖ٤
َ ْٗ َ اَٝ اس َد َْٔ٘ب
ِ اُش
ْ َٝ َٕ َسثَّ َٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب كَب ْؿ ِل ْش ََُ٘بَُُُٞٞو٣ ١ ۪ن ِٓ ْٖ ِػجَبد٣ُ ًَبَٕ كَ ۪شَِّٚٗا
َّ  ُْش٤ذ َخ
Kullarımdan bazısı şöyle derdi: „Rabbimiz! İnanıp güvendik. Bizi bağışla, bize ikram et, sen ikram edenlerin en
iyisisin.‟
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(Müminun 23/110)

ْ َ  ْْ رُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُ  ًُ ْ٘زَٝ ١ ًُ ْْ ِر ًْ ۪شْٞ غ
ٌَُٕٞ ع َذ
َ ْٗ َ  ا٠ًّب َدزٓه٣ ْْ ِع ْخ ِشُٛ ُٞٔ ُ كَبر َّ َخ ْزر
Siz de onları alaya alıyordunuz. Bu davranışınız size, bana ait bilgileri unutturdu. Onlara gülüp duruyordunuz.

(Müminun 23/111)

َُٕٝ ُْ ْاُ ٓلَبئِ ُضٛ ْْ ُٜ ََّٗا اٝصجَ ُٓش
َ  َّ ِث َٔبْٞ َ٤ُ ُْ ْاُٜ ُ ز٣ْ َ َجض٢ّ۪ٗ ِا
Sabırlı davranmalarına, kararlılıkla yollarına devam etmelerine karşılık ben de bugün onları ödüllendirdim.
Başaranlar onlar oldu.”

(Sad 38/64)

بس
ُ ا َِّٕ َٰر ُِ َي َُ َذ ٌّن رَخَب
ِ َُّ٘ َِ اْٛ َ ص ُْ ا
Bu iş, yani cehennemliklerin birbirleriyle çekişecek olmaları kesin gerçektir.
(Şuara 26/96)

َُٕٞٔ ص
ِ َ  ْخز٣َ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ اُُٞهَب
Orada onlar biri birleriyle tartışırken şöyle derler:

(Şuara 26/97)

ٖ٤ظ ََلٍ ُٓ ۪ج
رَ ه
َ ٢ ۪بّٰللِ ا ِْٕ ًَُّ٘ب َُل
“Vallahi biz apaçık bir sapkınlık içindeydik.

(Şuara 26/98)

َٖ٤۪ٔ َُ ٌُ ْْ ِث َشةّ ِ ْاُ َؼب٣ّٞ ۪ غ
َ ُٗ اِ ْر
Çünkü sizi Âlemlerin Rabbi ile bir tutardık.

(Şuara 26/99)

َُٕٞٓ ظَِّ َٓ٘ب ا ََِّل ْاُ ُٔ ْج ِش
َ َ  َٓٓب اَٝ
Bizi yoldan çıkaranlar, şu günahkârlardan başkası değildir.

(Şuara 26/100)

َٖ٤كَ َٔب ََُ٘ب ِٓ ْٖ شَبكِ ۪ؼ
Artık bizi ne kayıracak biri var,
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(Şuara 26/101)

ْ٤۪ٔ ن َد٣ ۪صذ
َ  ََلَٝ
Ne de bir can dostu.

(Şuara 26/102)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ َِٖٓ ْاُ ُٔإٌُٞ ََ٘ ا َ َّٕ ََُ٘ب ًَ َّشح ً كْٞ ََِك
Keşke bize fırsat verilse de müminlerden olsak.”

(Kaf 50/28)

 ِذ٤ ۪ػَٞ ُ ٌُ ْْ ِث ْب٤ْ َُِهَ ْذ هَذ َّْٓذُ اَٝ ١
ِ َ هَب ٍَ ََل ر َ ْخز
َّ َا َُذُٞٔ ص
Allah der ki "Huzurumda çekişmeyin; size bu tehdidi önceden yapmıştım.”

(Sad 38/65)

بس
ِ َٞ َُّللاُ ْا
 ا ََِّل هَُِٰٚ  َٓب ِٓ ْٖ اَٝ هُ َْ اَِّٗ َٓٔب اَٗ َُ۬ب ُٓ ْ٘ز ِۗس
ُ ۚ َّٜ َادذ ُ ْاُو
De ki “Ben sadece uyarırım. Allah’tan başka ilah yoktur; o bir tektir ve karşı konulmaz gücü
vardır.
(Rad 13/16)

ٌَُٕٞ ِِ ْٔ َ٣ َٓب َء ََل٤ُِ ْٝ َ ۪ ٓ اُِٚٗٝ َّللاُ هُ َْ اَكَبر َّ َخ ْزر ُ ْْ ِٓ ْٖ د
ِ اَٞ ََّٰٔهُ َْ َٓ ْٖ َسةُّ اُغ
ض هُ َِ ه
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ُّ ١ِٞ َ  ََْ ر َ ْغزٛ ّْ َ ش ا٤
ُاُظُِ َٔبد
ُ  ْاُجَ ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْاَلَػ١ِٞ َ َ ْغز٣ ََْ ٛ َْ ُظ ًّشا ه
َ  ََلَٝ  ْْ َٗ ْلؼًبِٜ َِلَ ْٗلُ ِغ
ُ ِا ِ هّٰللَُِٞس ا َ ّْ َجؼٞ
ء٢َ
 ْْ هُ َِ هِٜ ٤ْ ََِ ْاُخ َِْ ُن َػَ۪ٚ كَزَشَبثٚا ًَخ َِْ ِوُٞش َش ًَٓب َء َخَِو
ُ ۚ ُُّ٘اَٝ
ْ َّللاُ خَب ُِ ُن ًُ َِّ ش
بس
ِ َٞ ُ ْاَٞ ُٛ َٝ
ُ َّٜ َادذ ُ ْاُو
De ki “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki "Allah‟tır!" De ki “Allah ile aranıza, kendilerine bile faydası
veya zararı olmayacak dostlar mı koydunuz?” De ki “Körle gören ya da karanlıklarla ışık bir olur mu?" Yoksa
Allah'a, Allah gibi yaratan ve yarattıkları, aynen Allah‟ın yarattıkları gibi, aralarında benzerlik olan, ortaklar mı
bulmuşlar?” De ki “Her varlığın yaratıcısı Allah‟tır. O, bir tektir ve her şey O‟nun hâkimiyetindedir.”

(İbrahim 14/48)

بس
ِ َٞ ُا ِ هّٰللِ ْاٝثَ َش ُصَٝ ُادَٞ ََّٰٔاُغَٝ ض
ُ  َّ رُجَذَّ ٍُ ْاَلَ ْسْٞ َ٣
ِ  َْش ْاَلَ ْس٤ض َؿ
ِ َّٜ َاد ِذ ْاُو
O gün, yeryüzünün farklı bir yeryüzüne, göklerin de farklı göklere dönüştürüldüğü gündür. Herkes tek olan ve
bütün yetkileri elinde bulunduran Allah‟ın huzuruna çıkarılır.
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(Sad 38/66)

ُ  َٔب ْاُؼَ ۪ضُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
بس
ِ اَٞ َََّٰٔسةُّ اُغ
ُ َّض ْاُـَل٣
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
O, göklerin, yerin ve ikisinin arasında olanların Rabbidir. Üstündür, suçları örter.”

(Sad 38/67)

ْ٤ َٗجَ ُ۬إا َػ ۪ظَٞ ُٛ َْ ُه
De ki “Bu büyük bir haberdir.
(Enam 6/67)

َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ َٝ ُِ ٌُ َِّ َٗجَب ُٓ ْغزَوَ ْۘ ٌّش
َ ْٞ ع
“Her haberin gerçekleşeceği bir yer ve zaman vardır; yakında siz de öğrenirsiniz.”

(Nebe 78/1)

ۚ ُُغٓب َء
َٕٞ
َ َ َز٣ َّْ َػ
Neyi soruşturuyorlar?

(Nebe 78/2)

ْ٤ِ َػ ِٖ اَُّ٘جَ ِب ْاُؼَ ۪ظ
O büyük haberi

(Nebe 78/3)

َُٕٞ ُٓ ْخز َ ِِلِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ ١ ۪اََُّز
Yani üzerinde anlaşamadıkları şeyi mi?

(Nebe 78/4)

َُٕٞٔ َِ ْؼ٤َ ع
َ ًَ ََّل
Yok; yakında öğrenecekler.
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(Nebe 78/5)

َُٕٞٔ َِ ْؼ٤َ ع
َ ص ُ َّْ ًَ ََّل
Yok, yok eninde sonunda öğreneceklerdir.

(Sad 38/68)

َُُٕٞ ُٓ ْؼ ِشظْٚ٘ ا َ ْٗز ُ ْْ َػ
Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz.

(Sad 38/69)

ٓ
َُٕٞٔ ص
ِ َ َٔ ُ ِٓ ْٖ ِػ ِْْ ِث ْب٢
ِ َ  ْخز٣َ  اِ ْر٠َِْٰ َل ْاَلَػ
َ ُِ ََٕٓب ًَب
Mele-i A’lâ’dakilerin tartışmaları ile ilgili bir bilgim olmaz.

(Sad 38/70)

ٖ٤ش ُٓ ۪ج٣ ۪ ا ََِّٓل اََّٗ َٓٔب اَٗ َُ۬ب َٗز٢
َّ َُِ ا٠ ٓ َٰدُٞ٣ ِْٕ ا
Bana sadece, doğruları açıklayan bir uyarıcı olmam vahyedilmektedir.”

(Sad 38/71)

ٖ٤ خَب ُِن ثَش ًَشا ِٓ ْٖ ۪غ٢ّ۪ٗ ِاِ ْر هَب ٍَ َسث َُّي ُِ ِْ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَ ِخ ا
Bir gün Rabbin meleklere “Balçıktan bir beşer yaratıyorum.” dedi.

(Sad 38/72)

۪  ِٓ ْٖ ُسِٚ ٤ َ۪ٗلَ ْخذُ كَٝ ُُٚز٣ْ َّٞ ع
َٖ٣ ۪بجذ
َ َُُٚ اُٞ كَوَؼ٢دٝ
َ كَ ِبرَا
ِ ع
“Onu tamamlayıp içine ruhumdan üfleyince ona secdeye kapanın.”
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(Sad 38/73)

َُٕٞ ْْ ا َ ْج َٔؼُٜ ًُُِّ ُغ َجذَ ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَخ
َ َك
Bütün melekler birlikte secde ettiler.

(Sad 38/74)

َٖ٣ ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ٌَبكِ ۪شَٝ ظ اِ ْعز َ ٌْجَ َش٤
َ ِْ۪ا ََِّٓل اِث
İblis secde etmedi, büyüklendi ve emri görmezlikten gelen kâfirlerden oldu.

(Sad 38/75)

َٖ٤ ُ۪ذ َِٖٓ ْاُ َؼب
َ ْ٘ ًُ ّْ َ د ا
َ  ا َ ْعز َ ٌْ َج ْش١
ُ ِْ۪ٓب اِث٣َ ٍَ هَب
َّ َذ٤َ ظ َٓب ََٓ٘ َؼ َي ا َ ْٕ ر َ ْغ ُجذَ ُِ َٔب َخ َِ ْوذُ ِث٤
Allah ona, “İblis, elimle yarattığıma secde etmeni engelleyen ne oldu? Büyüdün mü, yoksa
kendini yüce görenlerden mi oldun?”.

(Sad 38/76)

ٖ٤ُ ِٓ ْٖ ۪غَٚ َخَِ ْوزَٝ  ِٓ ْٖ َٗبس٢ َُ۪٘ َخَِ ْوزْٚ٘ ِٓ ْش٤هَب ٍَ اَٗ َُ۬ب َخ
İblis dedi: “Ben ondan iyiyim; beni ateşten yarattın ama onu balçıktan yarattın.”

(Sad 38/77)

ْ َهَب ٍَ ك
ْ٤ۚ ب كَ ِبَّٗ َي َس ۪جَٜ ْ٘ ِٓ ْبخ ُشط
“Buradan çık; sen taşlananlardansın.

(Sad 38/78)

ٖ٣
ِ ّ ِّ اُ ۪ذْٞ َ٣ ٠َُِٰ  ا٢ٓ ۪ َْي َُ ْؼَ٘ز٤َِا َِّٕ َػَٝ
Hesap verme gününe kadar lanetim senin üzerinde olacaktır.”
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(Sad 38/79)

َُُٕٞ ْجؼَض٣ ِّ ْٞ َ٣ ٠َُِٰ  ا٢ٓ ۪ٗهَب ٍَ َسةّ ِ كَب َ ْٗ ِظ ْش
Dedi ki “Rabbim, yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre ver; öldürme.”

(Sad 38/80)

َ ْ٘ ُٔ ُهَب ٍَ كَ ِبَّٗ َي َِٖٓ ْا
َٖ٣ظ ۪ش
“Sen, süre verilenlerdensin.

(Sad 38/81)

ّٞ
ِ  ْهَٞ ُ ِّ ْاْٞ َ٣ ٠َُِٰ ا
ِ ُِذ ْاُ َٔ ْؼ
O belli gün gelinceye kadar bekletileceksin.”
(Araf 7/16)

َ ص َشا
ْ٤
ِ ْْ ُٜ َُ َّٕ َ ََلَ ْهؼُذ٢ َ۪٘ز٣ْ َٞ هَب ٍَ كَجِ َٓٔب ا َ ْؿ
َ ۪غ َي ْاُ ُٔ ْغزَو
İblis dedi ki: “Madem beni azdırdın, ben de onlar için, kesinlikle senin doğru yolunun üstünde oturacağım.

(Araf 7/17)

ْْ ُٛ  ََل ر َ ِجذ ُ ا َ ًْض َ َشَٝ ْْ ِٜ ِِ ِش َٓٔبئ
َ ْٖ  َػَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٔب٣ْ َ ػ ْٖ ا
َ َٝ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ  ِْٖ ا٤َ ْْ ِٓ ْٖ ثُٜ ََّ٘٤ِص ُ َّْ َ ََٰلر
َٖ٣شَب ًِ ۪ش
Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükretmeyen, sana karşı
görevlerini yerine getirmeyen kişiler olarak göreceksin.”

(Sad 38/82)

َٖ٤ ْْ ا َ ْج َٔ ۪ؼُٜ ََّ٘٣ِٞ هَب ٍَ كَجِ ِؼ َّضرِ َي ََلُ ْؿ
“Öyleyse senin gücüne yemin olsun ki onların hepsini hayallere daldıracağım.
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(Nisa 4/118)

ِۢ ُ هََُٚ٘ َؼ
ظب
َ هَب ٍَ ََلَر َّ ِخزَ َّٕ ِٓ ْٖ ِػ َجبدَٝ َُّللا
ً ٝجًب َٓ ْل ُش٤ِى ٗ َ۪ص
Allah, şeytanı lanetlemiştir. O demişti ki "Ne olursa olsun, senin kullarından belli bir takımını ele geçireceğim.

(Nisa 4/119)

ِّ ُش َّٕ خ َِْنَ ه٤َُـ٤ََِ ْْ كُٜ َّٗ َ ََٰل ُٓ َشَٝ ُّجَ ِز ّ ٌُ َّٖ َٰارَإَ ْاَلَ ْٗ َؼ ِب٤ََِ ْْ كُٜ َّٗ َ ََٰل ُٓ َشَٝ ْْ ُٜ ََّ٘٤َِّ٘ٓ ُ ََلَٝ ْْ ُٜ ََِّّ٘ظ
َِّللا
ِ ُ ََلَٝ
َ ٤ْ ش
َّ َُز َّ ِخ ِز ا٣ ْٖ َٓ َٝ
ً٘ب٤َّللاِ كَوَ ْذ َخغ َِش ُخ ْغ َشاًٗب ُٓ ۪ج
ٕ هُٝ
ِ ًّب ِٓ ْٖ د٤ُِ َٝ َٕطب
Onları yoldan çıkaracağım. Onları beklentiler içine sokacağım. Onlara emredeceğim, en‟âm‟ın kulaklarını
yaracaklar. Onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını kesinlikle değiştirecekler.” Bakın! Sizden kim o şeytanı,
Allah ile arasına giren bir dost sayarsa apaçık bir hüsrana uğramış olur.

(Nisa 4/120)

َ ٤ْ ش
َّ ُ ُْ اُٛ َُ ِؼذ٣  َٓبَٝ ْْ ِٜ ٤ّ َ۪٘ٔ ُ٣َٝ ْْ ُٛ َُ ِؼذ٣
ُ بٕ ا ََِّل
ُ ط
ساٝ
ً ؿ ُش
O, onlara söz verir, onları beklenti içine sokar. Şeytan, sadece aldatmak için söz verir.

(Nisa 4/121)

صب
ً ٤ب َٓ ۪ذَٜ ْ٘ َٕ َػُٝ ِجذ٣َ  ََلَٝ ُْ ََّٜ٘  ْْ َجُٜ ٣َٰٝ ْ  َٰ ُٓئِ َي َٓأُٝ۬ ُ ا
Onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacakları bir yer de bulamayacaklardır.

(Sad 38/83)

َٖ٤ ُْ ْاُ ُٔ ْخَِ ۪صُٜ ْ٘ ِٓ ا ََِّل ِػجَبدَ َى
Sana kul olanlara, onlardan samimi olanlara bir şey yapamam.” dedi.
(Nahl 16/99)

َ ِْ ع
ًََُِّٕٞ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز٠َِطبٕ َػ
ُ َُُٚ ْظ
َ ٤َُ َُِّٚٗا
Zaten şeytanın, inanıp güvenen ve Rablerine dayananlara boyun eğdirecek bir gücü yoktur.

(Nahl 16/100)

َ ِْ ع
ًَُٕٞ ۪ ُٓ ْش ِشِٚ ْْ ثُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ َُْٚٗٞ ََُّٞ َ ز٣َ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َُِ َػُٚٗطب
ُ اَِّٗ َٔب
Şeytanın sadece onu dost edinenler ile Allah‟a ortak koşanlar üzerinde boyun eğdirecek gücü vardır.
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(Sad 38/84)

ٍُ ۚ ُٞ ْاُ َذ َّن اَهَٝ هَب ٍَ كَ ْبُ َذ ْۘ ُّن
Allah dedi ki “İşte bu gerçekleşir! Ama şu sözüm de gerçekleşecektir;

(Sad 38/85)

َٖ٤ ْْ ا َ ْج َٔ ۪ؼُٜ ْ٘ ِٓ  ِٓ َّٔ ْٖ ر َ ِج َؼ َيَٝ َّ٘ َْ ِٓ ْ٘ َيَٜ ََلَ َِْٓـَٔ َّٖ َج
Cehennem’i senden yana olanla ve onlardan sana uyanlarla dolduracağım.”
(Araf 7/18)

ْ ٍَ هَب
َٖ٤َّ٘ َْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا َ ْج َٔ ۪ؼَٜ  ْْ ََلَ َِْٓـَٔ َّٖ َجُٜ ْ٘ ِٓ سا َُ َٔ ْٖ ر َ ِج َؼ َيٞ
ً ب َٓ ْز ُ۫ ُؤ ًٓب َٓ ْذ ُدَٜ ْ٘ ِٓ ْاخ ُشط
Allah dedi ki: “Değersizleştirilmiş ve kovulmuş olarak çık buradan! Hele onlardan biri sana uysun, kesinlikle
sizi topluca cehenneme doldururum.”

(İsra 17/63)

ساٞ
ً ُكْٞ َٓ َّ٘ َْ َج َٓضا ُ۬ ُؤ ًُ ْْ َج َٓضا ًءَٜ  ْْ كَب َِّٕ َجُٜ ْ٘ ِٓ َتْ كَ َٔ ْٖ رَجِؼَ َيٛهَب ٍَ ا ْر
Allah dedi ki: “Defol git! Onlardan kim sana uyarsa hepinizin cezası cehennemdir; tam suça göre ceza..

(Sad 38/86)

َٖ٤ ۪ َٓٓب اَٗ َُ۬ب َِٖٓ ْاُ ُٔز َ ٌَ ِِّلَٝ  ِٓ ْٖ ا َ ْجشِٚ ٤ْ َِهُ َْ َٓٓب ا َ ْعـَُِٔ ٌُ ْْ َػ
Onlara de ki “Yaptığım işe karşılık sizden bir karşılık istemiyorum. Ağır yükler yükleyen biri
de değilim.”
(Furkan 25/57)

ً ع ۪ج
َل٤
َٓ ْٖ َٓ  ِٓ ْٖ ا َ ْجش ا ََِّلِٚ ٤ْ َِهُ َْ َٓٓب ا َ ْعـَُِٔ ٌُ ْْ َػ
َ ِّ۪ٚ َسث٠َُِٰ َز َّ ِخزَ ا٣ ْٕ َ شب َء ا
De ki “Kimseden bir karşılık beklemiyorum. Benim beklediğim sadece gerekeni yapıp Rabbine giden yola giren
kimseler olmanızdır.”
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(Şura 42/23)

ّ َُج٣ ١ َٰ۪ر ُِ َي اَُّز
 ا َ ْج ًشا ا ََِّلِٚ ٤ْ َِد هُ َْ ََٓل ا َ ْعـَُِٔ ٌُ ْْ َػ
ِ صب ُِ َذب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ُ۪ اَُّزََّٙللاُ ِػجَبد
ش ُِش ه
سٌُٞ ش
َ سَُّٞللاَ َؿل
ب ُد ْغً٘ب ا َِّٕ هَٜ ٤ ُ۪ كَُٚ غَ٘خً ٗ َِض ْد
ْ  ْوز َ ِش٣َ ْٖ َٓ َٝ ٠ ْاُوُ ْش َٰث٢دَّح َ ِكَٞ َٔ ُْا
َ ف َد
Allah‟ın inanıp güvenen ve iyi işler yapan kullarını sevindireceği şey işte budur. De ki “Sizden bir karşılık
beklemiyorum. Benim beklediğim şey, Allah‟a daha çok yaklaştıracak şeylere ilgi duymanızdır.”. Kim güzel bir
iş yaparsa ona güzellik ekleriz. Çünkü Allah çok bağışlar ve üzerine düşeni eksiksiz yapar.

(Sad 38/87)

َٖ٤۪ٔ َُ ا ََِّل ِر ًْش ُِ ِْؼَبَٞ ُٛ ِْٕ ا
O, herkesin işine yarayacak doğru bilgidir.
(Yusuf 12/104)

َٖ٤۪ٔ َُ ا ََِّل ِر ًْش ُِ ِْؼَبَٞ ُٛ ِْٕ  ِٓ ْٖ ا َ ْجش اِٚ ٤ْ َِ ْْ َػُٜ َُِٔ َٓب ر َ ْغـَٝ
Onlardan bir karşılık da istemiyorsun. Kur‟an, sadece herkesin aklında tutması gereken bilgidir.

(Tekvir 81/25)

َ ٤ْ ش
ْ٤ۚ طبٕ َس ۪ج
َ ٍِ ْٞ َ ِثوَٞ ُٛ  َٓبَٝ
Bu Kur‟ân, taşlanan şeytanın sözü değildir.

(Tekvir 81/26)

َُٕٞجَٛ َْٖ ر َ ْز٣َكَب
Öyleyse nereye gidiyorsunuz?

(Tekvir 81/27)

َٖ٤۪ٔ َُ ا ََِّل ِر ًْش ُِ ِْؼَبَٞ ُٛ ِْٕ ا
Kur‟ân, herkes için doğru bilgidir.

(Sad 38/88)

ٖ٤ُ ثَ ْؼذَ ۪دََُٙز َ ْؼَِ ُٔ َّٖ َٗجَبَٝ
Onun verdiği haberi, bir süre sonra kesinlikle öğreneceksiniz.”
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(Kamer 54/1)

ا ْٗش ََّن ْاُوَ َٔ ُشَٝ ُغب َػخ
ِ اِ ْهز َ َش َث
َّ ُذ ا
Vakit yaklaştı, her şey ay gibi ortaya çıktı.

(Kamer 54/2)

ا ِع ْذش ُٓ ْغز َ ِٔ ٌّشَُُُٞٞو٣َٝ اٞظ
ُ ُ ْؼ ِش٣ ًَخ٣ا َٰاْٝ َ َش٣ ِْٕ اَٝ
Ne zaman bir ayet görseler yüz çevirir ve “İşte ardı arkası kesilmeyen büyülü bir söz daha.” derler.

(Kamer 54/3)

 ًُ َُّ ا َ ْٓش ُٓ ْغز َ ِو ٌّشَٝ ْْ ُٛ ا َءَٞٓ ْٛ َ ا اُٞار َّ َج ٓؼَٝ اُٞ ًَزَّثَٝ
Yalana sarılıp, keyiflerine uyarlar. Ama her işin bir sonucu vardır.

(Kamer 54/4)

 ُٓ ْضدَ َجشِٚ ٤ ۪ٓبء َٓب ك
ِ َ ْْ َِٖٓ ْاَلَ ْٗجُٛ َُوَ ْذ َٓجب َءَٝ
Onlara ne haberler geliyor, içinde kendilerini bundan vazgeçirecek olanları da var.

(Kamer 54/5)

ِد ٌْ َٔخ ثَب ُِـَخ كَ َٔب ر ُ ْـ ِٖ اُُّ٘زُ ُس
Doğruluğu su götürmez haberlerdir bunlar. Ama uyarılar bir işe yaramıyor.
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