MEARİC SURESİ
َ ْٛ ش
َّ بّٰللِ ِيٍَ ان
ىٛانش ۪ج
ُ َا
َّ ٌب
عٕر ِث ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِث ْغ ِى
ىِٛ انش ِد
َّ ٍِ ًَ َٰ انش ْد
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Mearic 70/1)

ٍ عَٓب ِئ ٌم ِث َعزَا
َ عب َ َل
َ
ٍة َٔا ِلع
Birisi, başa gelecek azabı sordu.

(Mearic 70/2)

ْظ نَُّ دَا ِف ٌع
َ ٍََٛ نِٚن ْه َكب ِف ۪ش
Kâfirlerin başına gelecek olan, kimsenin de engelleyemeyeceği azabı...
(Yunus 10/53)

ٍَٚ اََُِّّ نَ َذ ٌّك َٔ ََٓيب ا َ َْز ُ ْى ثِ ًُ ْع ِج ۪ضَّٙ ْغز َ ُْجِ ُ۫ ُؤَ ََك ا َ َد ٌّك ُْ َۜ َٕ لُ ْم ۪ا٘ َٔ َس ۪ َٓثَٚٔ
Senden “O azap gerçek mi?” diye bilgi almak istiyorlar. De ki: “Evet! Rabbime yemin ederim ki o gerçektir. Siz
bunun önüne geçemezsiniz.”

(Tur 52/7)

اة َس ِثّ َك نَ َٕا ِل ٌع
َ َا ٌَِّ َعز
Rabbinin azabının kesin olarak gerçekleşeceğini bilmeniz de önemlidir.

(Tur 52/8)

ٍَيب نَُّ ِي ٍْ دَافِع
Onu önlemek kimsenin elinde değildir.
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(Mearic 70/3)

ِيٍَ ه
ِ ََّللاِ رِ٘ ْان ًَع
ِبس َۜط
Göğe yükselen yolların sahibi Allah’ın azabını!
(Hac 22/47)

عَُ ٍخ ِي ًَّب
ِ َ ْٕ ًيب ِع ُْذَ َس ِثّ َك َكب َ ْنٚ ٌَِّ َّللاُ َٔ ْعذَ َُِۜ َٔا
ف ه
ِ َ ْغز َ ْع ِجهَُٕ ََك ثِ ْبنعَزَاَٚٔ
َ ف
َ ُ ْخ ِهٚ ٍْ َة َٔن
ٌَُّٔرَعُذ
Allah, sözünden asla caymadığı halde, onlar senden azabın çabuklaştırılmasını istiyorlar. Hâlbuki Rabbinin
katındaki bir gün sizin sayınızla bin yıl gibidir.

(Secde 32/5)

عَُ ٍخ ِي ًَّب
َّ ُذَ ِثّ ُش ْاْلَ ْي َش ِيٍَ انٚ
ِ ًََٓ غ
ُ ََ ْٕ ٍو َكبٌَ ِي ْمذٚ ٙ ۪ ِّ فْٛ َ ْع ُش ُط اِنَٚ ض ص ُ َّى
ِ بء اِنَٗ ْاْلَ ْس
َ ف
َ اس َُِٓ ا َ ْن
ٌَُّٔرَعُذ
Gökten yere kadar olan bütün işleri Allah düzenler, sonra, işler sizin hesabınıza göre bin yılı bulan bir gün içinde
ona yükselir.

(Mearic 70/4)

عَُ ٍخ
ُّ َٔ ُر َ ْع ُش ُط ْان ًَ َٰ َٓهئِ َكخ
ُ ََ ْٕ ٍو َكبٌَ ِي ْمذٚ ٙ ۪ ِّ فْٛ َانشٔ ُح اِن
َ ف
َ ٍَ ا َ ْنٛاسُِ خ ًَْ ۪غ
Süresi elli bin yıl olan bir günde melekler ve ruhlar O’na yükselir.

(Mearic 70/5)

ً ً۪ صج ًْشا َج
لٛ
ْ فَب
َ صجِ ْش
Sen güzelce sabır göster.
(Yunus 10/109)

َٓ َٰ ُٚ َٔارَّجِ ْع َيب
ًٍَ۪ٛ  ُْش ْان َذب ِكَّٛللاُ َٔ ُْ َٕ َخ
ْ  َْك َٔإَٛدٗ اِن
َ ْذ ُك َى هٚ ٗصجِ ْش َدزه
Sana gelen vahiy ne ise sen ona uy. Allah, hükmünü verinceye kadar da sabret. O, en iyi karar verendir. O,
kararları en doğru olandır.
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(Rum 30/60)

ٌَُُُِٕٕلٚ ٍَ َْلٚ ۪ ْغز َ ِخفََُّّ َك انَّزَٚ َّللاِ َد ٌّك َٔ َْل
ْ فَب
ص ِج ْش ا ٌَِّ َٔ ْعذَ ه
Sen sabırlı ol. Allah‟ın verdiği söz doğrudur. Bunu içine sindiremeyenler seni hafife alamayacaklardır.

(Müzzemmil 73/10)

ً ً۪ َمُٕنٌَُٕ َٔا ْْ ُج ْش ُْ ْى ْ َْج ًشا َجٚ ص ِج ْش َع َٰهٗ َيب
لٛ
ْ َٔا
Söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl.

(İnsan 76/24)

ٕسا
ْ فَب
ً ُص ِج ْش ِن ُذ ْك ِى َس ِثّ َك َٔ َْل ر ُ ِط ْع ِي ُْ ُٓ ْى َٰاصِ ًًب ا َ ْٔ َكف
Rabbinin kararı gereği, sen sabırlı davran. Günahkara da ayetleri görmezlikte direnene de boyun eğme.

(Mearic 70/6)

ذًاٛ َش ََُّْٔ َث ۪عَٚ اََِّ ُٓ ْى
Onlar o günü uzak görüyorlar;
(Kaf 50/3)

ٌ ذَٛءاِرَا ِيزَُْب َٔ ُكَُّب ر ُ َشاثًب َٰر ِن َك َس ْج ٌع ثَ ۪ع
“Ölüp toprak haline geldikten sonra tekrar geri dönmek, öyle mi? Uzak bir ihtimal."

(Enbiya 21/109)

ٌَُٔعذ
ٍ َۜ ََٕٓ ع
ٌ اء َٔا ٌِْ ا َ ْد ۪ َٓس٘ اَلَ ۪ش
َ ُٕذ ٌ َيب رٛ ۪ت ا َ ْو ثَعٚ
َ ٗفَب ٌِْ ر َ َٕنَّ ْٕا فَمُ ْم َٰارَ َْز ُ ُك ْى َع َٰه
Yüz çevirirlerse de ki: “Her şeyi size olduğu gibi bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mıdır yoksa uzak mıdır,
onu ben bilmem.

(Mearic 70/7)

جً َۜبُّٚ لَ ۪شََٚٔ ََٰش
Oysa Biz yakın görüyoruz.
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(Nahl 16/77)

َۜ ِ د َٔ ْاْلَ ْس
ِ ْت انغًََّٰ َٕا
َّ ض َٔ ََٓيب ا َ ْي ُش ان
ُ َۜ ص ِش ا َ ْٔ ُْ َٕ ا َ ْل َش
ُ َٛٔ ِ هّٰللِ َغ
ة ا ٌَِّ ه
َ غب
ََّللا
َ ع ِخ ا َِّْل َكهَ ًْخِ ْان َج
شٚ
َ َع َٰهٗ ُك ِّم
ٌ ۪ءٍ لَذْٙ ش
Göklerin ve yerin gizlisi saklısı Allah‟ın bilgisi dâhilindedir. Kalkış saati, göz açıp kapayıncaya kadar, belki
daha da yakındır. Allah her şeye bir ölçü koyar.

(Ahzab 33/63)

َۜ غب َع َۜ ِخ لُ ْم اََِّ ًَب ِع ْه ًُ َٓب ِع ُْذَ ه
ُ غب َعخَ ر َ ُك
جًبٌٕٚ لَ ۪ش
َ ُ ْذ ۪سٚ َّللاِ َٔ َيب
َّ ك نَ َع َّم انٚ
َّ بط َع ٍِ ان
ُ ََُّ ْغـَٔهُ َك انٚ
Sana kıyametin saatini soruyorlar; de ki: "Onun bilgisi sadece Allah katındadır; nerden bileceksin belki de
kıyamet saati yakındır."

(Mearic 70/8)

ُ َ ْٕ َو ر َ ُكٚ
غ ًََٓب ُء َك ْبن ًُ ْٓ ِم
َّ ٌٕ ان
Göğün erimiş bakır gibi olacağı gün ise,
(Rahman 55/37)

ْ َغ ًََٓب ُء فَ َكب
ٌَب
َ َْ فَ ِبرَا ا
ِ َّشم
َّ ذ ان
ِ َّْذ َٔ ْسدَح ً َكبن ِذ
Gök parçalandığında yağ tortusu gibi kırmızı bir güle dönüşür.

(Mearic 70/9)

ُ َٔر َ ُك
ٍِ ْٓ ٌٕ ْان ِججَب ُل َك ْبن ِع
Dağlar, yere atılmış boyalı yüne dönüşmüş olur.
(Ta Ha 20/105)

 ََ ْغفًبَّٙ ُْ ِغفُ َٓب َس ۪ثٚ َ ْغـَٔهَُٕ ََك َع ٍِ ْان ِججَب ِل فَمُ ْمَٚٔ
Sana dağları soruyorlar. De ki: “Rabbim onları kül gibi savuracaktır,

(Ta Ha 20/106)

صفًب
ً زَ ُسَْب لَبَٛ َف
َ ص ْف
َ عب
Yerlerini de aynı seviyede dümdüz bırakacaktır.
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(Ta Ha 20/107)

 َٓب ِع َٕ ًجب َٔ ََْٓل ا َ ْيزًبٛ َْ۪ل ر َ َٰشٖ ف
Orada bir eğiklik de bir yükseklik de göremeyeceksin!

(Hakka 69/13)

ٌ ادذَح
ِ َٔ ٌٕس ََ ْفخَخ
ُّ  انِٙفَ ِبرَا َُ ِف َخ ف
ِ ص
Sura ilk defa üfürüldüğü zaman,

(Hakka 69/14)

ً ادذَح
ِ ََٔ ُد ًِه
ِ َٔ ًض َٔ ْان ِججَب ُل فَذُ َّكزَب دَ َّكخ
ُ ذ ْاْلَ ْس
Yeryüzü ve dağlar kaldırılır, bir tek çarpma ile darmadağın edilirler.

(Hakka 69/15)

ُذ ْان َٕالِعَخ
ِ ََ ْٕ َيئِ ٍز َٔلَعَٛف
Asıl olacaklar o gün olur.

(Mearic 70/10)

 ًًبً۪ٛ  ٌى َدً۪ٛ َ ْغـَٔ ُم َدٚ َٔ َْل
Bir can yoldaşı, diğer can yoldaşını sormaz bile.
(Müminun 23/101)

ٌَُٕغَٓب َءن
ُّ  انِٙفَ ِبرَا َُ ِف َخ ف
َ غ
َ َ َزٚ َ ْٕ َيئِ ٍز َٔ َْلٚ َُ ُٓ ْىْٛ َبة ث
َ َْ َ ٕس فَ ََٓل ا
ِ ص
Sura üfürüldüğünde aralarında akrabalık bağı kalmaz. Kimse kimseyi arayıp sormaz.

(Hakka 69/35)

 ٌىً۪ٛ  ْٕ َو َْٰ َُُٓب َدَٛ ْظ نَُّ ْان
َ َٛفَه
Bugün burada onun bir can yoldaşı da,

(Hakka 69/36)

َ َٔ َْل
ٍٛ
ٍ ۪طعَب ٌو ا َِّْل ِي ٍْ ِغغْه
Kanlı irin dışında yiyeceği de olmaz.
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(Duhan 44/41)

َ ًٗع ٍْ َي ْٕن
ٌَٔص ُش
َ ًٗ َي ْٕنٙ ُُ۪ ْغٚ  ْٕ َو َْلَٚ
َ ُْ ُٚ ْـًٔب َٔ َْل ُْ ْىٛش
O gün dostun dosta faydası olmayacak; kimse kimseden yardım görmeyecektir.

(Mearic 70/11)

ِّ ٛ َُ۪ ْٕ ِي ِئ ٍز ِثجَٚ ة
َّ ُ َجٚ
ِ  ْفز َذ۪ ٘ ِي ٍْ َعزَاَٚ ْٕ َ َٕدُّ ْان ًُ ْج ِش ُو نَٚ ص ُشََٔ ُٓ َۜ ْى
Birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan: “Keşke oğullarımı versem de bugünün azabından
kurtulsam!” diye derin bir istek duyar.

(Mearic 70/12)

ِّ ٛبد َج ِزّ۪ َٔا َ ۪خ
ِ ص
َ َٔ
Karısını, kardeşini,

(Mearic 70/13)

ِّ ٕ۪ٚ ْٔ رُـٙ ۪هَزِ ِّ انَّزَٛٔفَ ۪ص
kendini koruyan aşiretini,

(Mearic 70/14)

ِّ ُٛ ُْ ۪جٚ عًب ص ُ َّىً۪ٛ ض َج
ِ  ْاْلَ ْسَِٙٔ َي ٍْ ف
Yeryüzünde olan herkesi fidye olarak verip canını kurtarmayı çok ister.

(Mearic 70/15)

َٗك َّ َۜل اََِّ َٓب نَ َٰظ
Hepsi boş! Cehennem alevler saçar,
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(Mearic 70/16)

َّ َ ََّضا َعخً ِنه
َٰٖٕ ش
Kavurduğu deriyi soyar.

(Mearic 70/17)

ٗعٕا َي ٍْ ا َ ْدثَ َش َٔر َ َٕنه
ُ ر َ ْذ
Doğrulara sırtını dönen ve yüz çeviren herkesi kendine çağırır.

(Mearic 70/18)

َٗٔ َج ًَ َع فَب َ ْٔ َٰع
Mal biriktirip saklayanı da!
(Hakka 69/25)

ّْ َٛد ِكزَب ِث
َ ُٔ۫ ُ  نَ ْى اٙ َُ۪زْٛ ََب نٚ َمُٕ ُلَٛ ِكزَبثَُّ ثِ ِش ًَب ِنّ۪ فٙ
َ َِٔا َ َّيب َي ٍْ ا ُ ُ۫ٔر
Defteri sol eline verilecek kimse şöyle der: “Keşke bana defterim verilmeseydi!

(Hakka 69/26)

ّْ َٛ ِغبث
َ َٔنَ ْى ا َ ْد ِس َيب ِد
Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!

(Hakka 69/27)

ََخٛبض
ِ ََز َ َٓب َكبْٛ ََب نٚ
ِ َذ ْانم
Ah! Keşke ölüm her şeyi bitirseydi!

(Hakka 69/28)

ّْ َٛ  َيب ِنُّ۪ٙ ََٓيب ا َ ْغ َُٰٗ َع
Malım işe yaramadı!

7

(Hakka 69/29)

َ ع ْه
ّْ َٛ َِ طب
ُ ُّ۪ٙ َْهَ َك َع
Yetkilerim de elimden gitti!”

(Hakka 69/30)

ُُُِّٕخزُُِٔ فَغُه
Onunla ilgili şöyle denir: “Tutun onu, bağlayın!

(Hakka 69/31)

ُُِّٕصه
َ ىٛ
َ ص ُ َّى ْان َج ۪ذ
Sonra alevli ateşte kızartın!

(Hümeze 104/1)

ٍ ٌم ِن ُك ِّم ُْ ًَضَ حٍ نُ ًَضَ حْٚ َٔ
Arkadan çekiştiren, kusur arayıp duran herkesin çekeceği var!

(Hümeze 104/2)

َُِاَنَّز۪ ٘ َج ًَ َع َي ًبْل َٔ َعذَّد
Kendisi mal biriktirir ve habire onu sayar.

(Hümeze 104/3)

ُ غ
َُِت ا َ ٌَّ َيبنَ َُّٓ ا َ ْخهَذ
َ  ْذَٚ
Bir de malının kendini ölümsüzleştireceğini sanır.

(Hümeze 104/4)

َ  ْان ُذُِٙ ُْجَزَ ٌَّ فََٛك َّل ن
ط ًَ ِخ
Yok yok; o, kesinlikle Hutame‟ye atılacaktır.

(Hümeze 104/5)

ُط ًَ َۜخ
َ ك َيب ْان ُذٚ
َ َٔ ََٓيب ا َ ْد َٰس
Hutame nedir, sen nereden bileceksin!
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(Hümeze 104/6)

ُ َّللاِ ْان ًُٕلَذَح
َبس ه
ُ َ
O, Allah‟ın tutuşturulmuş ateşidir.

(Mearic 70/19)

عب
ً ُٕغبٌَ ُخ ِهكَ َْه
ِ ْ ٌَِّ ا
َ َْ اْل
İnsan doyumsuz yapıda yaratılmıştır.
(Müddesir 74/12)

َٔ َج َع ْهذُ نَُّ َي ًبْل َي ًْذُٔدًا
Ona ardı arkası kesilmeyen mallar,

(Müddesir 74/13)

ُ ٍَٛ ََُ۪ٔث
ش ُٕٓدًا
Yanından ayrılmayan oğullar verdim.

(Müddesir 74/14)

ذًا۪ٛٓ ًْ َ َٔ َي َّٓذْدُ نَُّ ر
Her şeyi önüne serdim.

(Müddesir 74/15)

ْ َٚ ص ُ َّى
َذٚط ًَ ُع ا َ ٌْ ا َ ۪ص
Hâlâ da artırmamı bekliyor!

(Müddesir 74/16)

ذ ًَۜاٛ ُ۪ع
َ َبرَُِبَٚك َّ َۜل اََُِّّ َكبٌَ ِ َْٰل
Asla! Çünkü o, ayetlerimiz karşısında inatçılık ediyor.

(Fussilet 41/49)

ٌ َُُٕط ل
َّ غُّ ان
ُ غ
ط
َّ  ِْش َٔا ٌِْ َيَٛٓبء ْان َخ
ِ بٌ ِي ٍْ د ُ َع
ِ ْ َ ْغـَٔ ُىٚ َْل
ٌ  ُ۫ ُؤَٛ َش ُّش ف
َ َْ اْل
İnsan iyi şeyler istemekten usanmaz. Başına bir kötülük gelince de üzülür ve umutlarını yitirir.
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(Fussilet 41/50)

ًغب َعخَ َٓلَب ِئ ًَخ
ُ َ  َٔ ََٓيب اٙ ۪مُٕنَ ٍَّ َْٰزَا نَٛ َغزُّْ ن
َّ ظ ٍُّ ان
َّ ض ََّٓشا َء َي
َ َٔنَ ِئ ٍْ اَرَ ْلَُبُِ َس ْد ًَخً ِيَُّب ِي ٍْ َث ْع ِذ
 َمَُّ ُٓ ْىٚ ٍَ۪ َك َف ُشٔا ِث ًَب َع ًِهُٕا َٔنَُُزٚ ۪ ِع ُْذَُِ َن ْه ُذ ْغ َُٰٗ فَ َهَُُُ ِجّئ َ ٍَّ انَّزٙ ۪ ا ٌَِّ نَّٙٔ َن ِئ ٍْ ُس ِج ْعذُ ا َِٰنٗ َس ۪ َٓث
ٍعٛ ۪ة غَه
ٍ ِي ٍْ َعزَا
Başına gelen sıkıntıdan sonra ona ikramda bulunsak der ki: “Bu bana özeldir; artık geçti, kıyamet saati diye bir
şeyin olacağını da o günlerin bir daha geleceğini de sanmam. Rabbimin huzuruna çıkarılacak olsam bile benim
için çok güzel şeyler verilir.” Nankörlük edenlere, neler yaptıklarını elbette bildireceğiz, elbette onlara ağır bir
azap tattıracağız.

(Tegabun 64/16)

َ َ َّللاَ َيب ا ْعز
ُ َُٕقٚ ٍْ  ًْشا ِْلَ َْفُ ِغ ُك َۜ ْى َٔ َيٛعُٕا َٔا َ َْ ِفمُٕا َخٛط ْعز ُ ْى َٔا ْع ًَعُٕا َٔا َ ۪ط
ِّ۪ش َّخ ََ ْفغ
فَبرَّمُٕا ه
ٌَٕفَب ُ ۬ٔ َٰ َٓن ِئ َك ُْ ُى ْان ًُ ْف ِه ُذ
Siz, var gücünüzle Allah‟tan çekinerek korunun. O‟nu dinleyin ve O‟na boyun eğin. Kendi iyiliğiniz için hayra
harcama yapın. İçlerindeki doyumsuzluktan korunanlar umduklarına kavuşacak olanlardır.

(Mearic 70/20)

َّ غُّ ان
عب
َّ اِرَا َي
ً ٔش ُّش َج ُض
Başına bir sıkıntı gelse sızlanır.
(Hud 11/9)

ٕس
ِ ْ َٔنَئِ ٍْ اَرَ ْلَُب
ٌ ُط َكف
ٌ َ ُ۫ ُؤَٛغبٌَ ِيَُّب َس ْد ًَخً ص ُ َّى ََضَ ْعَُبَْب ِي ُُّْ اََُِّّ ن
َ َْ اْل
İnsanı, tarafımızdan bir ikramın tadına vardırsak, sonra onu ondan çekip alsak tam bir ümitsizliğe kapılır,
nankörlük eder durur.

(Hud 11/10)

ٕس
َّ َت ان
َّ ض ََّٓشا َء َي
ٌ  اََُِّّ نَفَ ِش ٌح فَ ُخَٙۜ ُّ۪ ّـَٔبدُ َعِٛ غ
َ ََٔنَ ِئ ٍْ اَرَ ْلَُبُِ ََ ْع ًََٓب َء َث ْعذ
َ َْمُٕنَ ٍَّ رَٛ َغزُّْ ن
Çektiği darlıktan sonra bir bolluğun tadına vardırsak bu defa da “Bütün sıkıntılarım bitti.” der. Artık o tam bir
şımarıktır, böbürlenir durur.

(Mearic 70/21)

عب
َّ َٔاِرَا َي
ً ُُٕ ُْش َيٛغُّ ْان َخ
Bir nimete konsa kimseye zırnık koklatmaz.
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(İsra 17/100)

ُ غ
ٌب
ِ ْ ٌَق َٔ َكب
ِ ْ َخَٛ غ ْكز ُ ْى َخ ْش
َ َْ اْل
َ  اِرًا َْلَ ْيّٙلُ ْم نَ ْٕ ا َ َْز ُ ْى ر َ ًْ ِه ُكٌَٕ خ َََٓضا ِئٍَ َس ْد ًَ ِخ َس ۪ َٓث
ِ َۜ اْل َْفَب
ٕسا
ً ُ لَز
De ki “Rabbimin ikram edeceği hazineler elinizde olsa tükenir korkusuyla kimseye vermezsiniz.” Bu insanlar
çok cimridir.

(Yasin 36/46)

ٍَٛع ُْ َٓب ُي ْع ِش ۪ض
ِ َبَٚ ٍخ ِي ٍْ َٰاٚ ِٓ ْى ِي ٍْ َٰاٛ َ۪ٔ َيب رَأْر
َ د َس ِثّ ِٓ ْى ا َِّْل َكبَُٕا
Rablerinin âyetlerinden hangisiyle karşılaşsalar sadece sırtlarını çevirirler.

(Yasin 36/47)

ْ ٍَََُ َٰا َي َُُٕٓا اٚ ٍَ۪ َكفَ ُشٔا ِنهَّزٚ َّ۪للاُ لَب َل انَّز
شب ُء
ََٓ َٚ ْٕ َط ِع ُى َي ٍْ ن
 َم نَ ُٓ ْى ا َ َْ ِفمُٕا ِي ًَّب َسصَ لَ ُك ُى هٛ َ۪ٔاِرَا ل
ْ َ َّللاُ ا
ٍٛ
ه
َ ٙ ۪ط َع ًَ ُُّۗ ا ٌِْ ا َ َْز ُ ْى ا َِّْل ف
ٍ ض َل ٍل ُي ۪ج
Onlara: “Allah‟ın verdiği rızıktan hayra harcayın.” dense, ayetleri görmezlikte direnenler, inanıp güvenenlere
şöyle derler: “Onları biz mi doyuracağız? Gerek görseydi Allah doyururdu. Sizin hepiniz açık bir sapıklık
içindesiniz!”

(Mearic 70/22)

ٍَّٛص ۪ه
َ ًُ ا َِّْل ْان
Namaz kılanlar farklıdır.

(Mearic 70/23)

ًٌَُٕ ِص َلرِ ِٓ ْى َٓدَائ
َ ٍَٗ ُْ ْى َع َٰهٚ ۪اَنَّز
Onlar, namazını sürekli kılanlar,

(Mearic 70/24)

 ا َ ْي َٕا ِن ِٓ ْى َد ٌّك َي ْعهُٕ ٌوَٙٓ ٍَ۪ فٚ َ۪ٔانَّز
Mallarında belli bir hakkın varlığını bilenlerdir.
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(Mearic 70/25)

ٔو
ََّٓ ِنه
ِ غبئِ ِم َٔ ْان ًَ ْذ ُش
Onu, ihtiyacını söyleyene de söyleyemeyene de ayırır.

(Mearic 70/26)

ٍٚ
َ ُٚ ٍَٚ َ۪ٔانَّز
ِ َّ ْٕ ِو ان ۪ذِٛص ِذّلٌَُٕ ث
Onlar hesap gününü içtenlikle kabul edenlerdir.
(Bakara 2/3)

ٌَُُٕ ُْ ِفمٚ ص َٰهٕح َ َٔ ِي ًَّب َسصَ ْلَُب ُْ ْى
َّ  ًٌَُٕ انٛ ُ۪مَٚٔ ت
ِ ْٛ َُؤْ ِيٌَُُٕ ِث ْبنغٚ ٍَٚ ۪اَنَّز
Allah‟a içten inanan, namazı düzgün ve sürekli kılan ve verdiğimiz rızıkları yerli yerince harcayan,

(Bakara 2/4)

َۜ ُُُِٕلٚ بْل ِخ َش ِح ُْ ْى
َٰ ْ  َْك َٔ ََٓيب ا ُ َْ ِض َل ِي ٍْ لَ ْج ِه َك َٔ ِثَُٛؤْ ِيٌَُُٕ ِث ًََٓب ا ُ َْ ِض َل اِنٚ ٍَٚ َ۪ٔانَّز
ٌَٕ
Sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanıp güvenen ve ahirete inançları kesin olanlar.

(Bakara 2/5)

ٌَٕا ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َك َع َٰهٗ ُْذًٖ ِي ٍْ َس ِثّ ِٓ ْى َٔا ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َك ُْ ُى ْان ًُ ْف ِه ُذ
İşte onlar, Rablerinin doğru yolunda olanlardır. Umduklarına kavuşacak olanlar da onlardır.

(Mearic 70/27)

ٌَُٕة َس ِثّ ِٓ ْى ُي ْش ِفم
ِ عزَا
َ ٍْ ٍَ ُْ ْى ِيٚ َ۪ٔانَّز
Onlar, Rablerinin azabından dolayı içleri titreyenlerdir.
(İnsan 76/7)

شاٛ
ً  ْٕ ًيب َكبٌَ ش َُّشُِ ُي ْغز َ ۪طَٚ ٌَُٕخَبفَٚ َٔ ُٕفٌَُٕ ِثبنَُّ ْز ِسٚ
Onlar, verdikleri sözü tutan ve dehşeti her yeri kaplayacak bir günden korkan kullardır.
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(İnsan 76/8)

ْ َُٚٔ
َّ ًٌَُٕ ط ِع
شاٛ
ً  ًًب َٔا َ ۪عٛ َ۪زَٚٔ ًُبٛبو َع َٰهٗ ُد ِجّّ۪ ِي ْغ ۪ك
َ انط َع
Çaresizleri, yetimleri ve esirleri, seve seve doyururlar.

(İnsan 76/9)

ْ َُ اََِّ ًَب
ُ ذُ ِي ُْ ُك ْى َج ََٓضا ًء َٔ َْلَّٚللاِ َْل َُ ۪ش
ٕسا
ط ِع ًُ ُك ْى ِن َٕ ْج ِّ ه
ً ش ُك
“Biz sizi, sırf Allah yüzümüze baksın diye doyuruyoruz. Yoksa sizden bir karşılık da, teşekkür de
beklemiyoruz.”

(İnsan 76/10)

َ ًْ َعب ل
شاٚ
ً َُٕ ْٕ ًيب َعجٚ َبف ِي ٍْ َس ِثَُّب
ً ط ۪ش
ُ اََِّب ََخ
Çünkü bizler, zor ve insanı iyice bunaltacak bir günde, Rabbimizden gelecek cezadan korkuyoruz”.

(Mearic 70/28)

َ اة َس ِثّ ِٓ ْى
ٌٕ
َ َا ٌَِّ َعز
ٍ  ُْش َيأ ْ ُيٛغ
Hiç kimse Rabbinin azabından güvende olamaz.
(Araf 7/97)

َۜ ًُ َِبرًب َٔ ُْ ْى َََٓبئَٛعَُب ث
ٌَٕ
ُ ْ َ ُٓ ْى ثَأَِٛأْرٚ ٌْ َ اَفَب َ ِيٍَ ا َ ْْ ُم ْانمُ َٰ َٓشٖ ا
Bu gibi kentlerin ahalisi gece uykuda iken baskınımıza uğramayacaklarından emin midirler?

(Araf 7/98)

ٌَُٕ ْه َعجَٚ ض ًذٗ َُْٔ ْى
ُ عَُب
ُ ْ  ُٓ ْى َثأَٛ َأ ْ ِرٚ ٌْ َ ا َ َٔا َ ِيٍَ ا َ ْْ ُم ْانمُ َٰ َٓشٖ ا
Yoksa böyle kentlerin ahalisinin, gündüzün oyalanırken baskınımıza uğramayacaklarına güvenleri mi var?

(Araf 7/99)

ٌََّٔللاِ ا َِّْل ْانمَ ْٕ ُو ْانخَب ِع ُش
َأ ْ َي ٍُ َي ْك َش هٚ َّللاِ فَ َل
اَفَب َ ِيُُٕا َي ْك َش ه
Bunlar Allah‟ın düzenine karşı kendilerini güvende mi görüyorlar? Allah‟ın düzenine karşı kendilerini güvende
görenler sadece kaybedecek olan topluluklardır.
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(Yusuf 12/107)

ٌََٔ ْشعُ ُشٚ غب َعخُ َث ْغزَخً َُْٔ ْى َْل
َّ َ ُٓ ُى انَِّٛللاِ ا َ ْٔ رَأْر
ة ه
ِ َخٌ ِي ٍْ َعزَاٛ ُٓ ْى غَب ِشَٛ ِاَفَب َ ِي َُُٕٓا ا َ ٌْ رَأْر
Allah‟ın azabının kendilerini içine almasına veya beklemedikleri bir anda kıyamet saatinin gelmesine karşı bir
güvenceleri mi vardır? Farkına bile varamazlar.

(Nahl 16/45)

ُ ٛاة ِي ٍْ َد
ْش َْل
ِ ّـَٔبِٛ غ
َّ ٍَ َي َك ُشٔا انٚ ۪اَفَب َ ِيٍَ انَّز
ُ ََ ُٓ ُى ْان َعزَِٛأْرٚ ْٔ َ ض ا
ِف ه
َ َّللاُ ِث ِٓ ُى ْاْلَ ْس
َ َ ْخغٚ ٌْ َ د ا
ٌََٔ ْشعُ ُشٚ
Kötülükler planlayanlar, Allah‟ın kendilerini yerin dibine geçirmesine veya fark edemeyecekleri bir yerden azap
gelmesine karşı güvende midirler?

(Nahl 16/46)

ٍَٚ رَمَهُّجِ ِٓ ْى فَ ًَب ُْ ْى ثِ ًُ ْع ِج ۪ضٙ َ۪أ ْ ُخزَ ُْ ْى فٚ ْٔ َ ا
Yahut dönüp dolaşırken Allah‟ın onları yakalamasına karşı güvenceleri mi var? Onlar, Allah‟ı çaresiz
bırakamazlar.

(Mülk 67/16)

ٕس
َّ  انَِٙءا َ ِي ُْز ُ ْى َي ٍْ ف
ِ ًََٓ غ
ُ ًُ َ  رٙ
َ ِف ِث ُك ُى ْاْلَ ْس
َ  ْخغَٚ ٌْ َ بء ا
َ ِْ ض فَ ِبرَا
Gökte olanın, bir sarsıntıyla sizi yere batırmasına karşı güvenceniz var mı?

(Mülk 67/17)

شٚ
َّ  انٙا َ ْو ا َ ِي ُْز ُ ْى َي ٍْ ِف
ِ ًََٓ غ
ِ  ُك ْى َدْٛ َُ ْش ِع َم َعهٚ ٌْ َ بء ا
َ َبصجً َۜب ف
ِ ْ۪ف ََز
َ ٛغز َ ْعهَ ًٌَُٕ َك
Yoksa gökte olanın, üzerinize taş yağdıran şeyler göndermesine karşı güvende misiniz? Tarafımdan uyarılan
kimsenin ne hale geldiğini yakında öğrenirsiniz.

(Mearic 70/29)

ُ ِٔج ِٓ ْى َدبف
ٌَٕظ
ِ ٍَ ُْ ْى ِنفُ ُشٚ َ۪ٔانَّز
Edep yerlerini ve çevresini özenle korurlar.
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(Mearic 70/30)

َٓ
ْ اج ِٓ ْى ا َ ْٔ َيب َيهَ َك
۪ ُ ُْش َيهٛ ًَبَُ ُٓ ْى فَ ِبََّ ُٓ ْى َغْٚ َ ذ ا
ٍَٕٛي
ِ َٔ ا َِّْل َع َٰهٗ ا َ ْص
Sadece hür eşlerine veya hâkimiyetleri altında olan esir eşlerine karşı ayıplanmazlar.

(Mearic 70/31)

ٌَُٔفَ ًَ ٍِ ا ْثز َ َٰغٗ َٔ ََٓسا َء َٰر ِن َك فَب ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َك ُْ ُى ْانعَبد
Bunlardan başkalarına açanlar sınırları aşmış olurlar.

(Mearic 70/32)

ٌٍََُٕ ُْ ْى ِْلَ َيبََبرِ ِٓ ْى َٔ َع ْٓ ِذ ِْ ْى َساعٚ َ۪ٔانَّز
Onlar, aldıkları emanetler ve üstlendikleri sorumluluklar konusunda titiz davrananlardır.

(Mearic 70/33)

َ ٍَ ُْ ْى ِثٚ َ۪ٔانَّز
ًٌَُٕ ِش َٓبدَارِ ِٓ ْى َٓلَبئ
Onlar şahitliklerini dosdoğru yapanlardır.

(Mearic 70/34)

َۜ ظ
ُ ُ َذب ِفٚ ص َلرِ ِٓ ْى
ٌَٕ
َ ٍَٗ ُْ ْى َع َٰهٚ َ۪ٔانَّز
Onlar namazlarına özen gösterenlerdir.
(Bakara 2/238)

ُ َدب ِف
ٍَٛ ۪ص َٰهٕ ِح ْان ُٕ ْع َٰطٗ َٔلُٕ ُيٕا ِ هّٰللِ لَب َِز
ِ صهَ َٕا
َّ د َٔان
َّ ظٕا َعهَٗ ان
Namazları ve en orta namazı özenle sürekli kılın ve daima Allah‟a içten boyun eğenlerden olun.
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(Mearic 70/35)

َۜ د ُي ْك َش ُي
ٍ  َجَُّبٙ ۪ا ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َك ف
ٌَٕ
İşte bahçelerde ağırlanacak olanlar onlardır.

(Mearic 70/36)

ٍٍََٛ َكفَ ُشٔا لِجَهَ َك ُي ْٓ ِط ۪عٚ ۪فَ ًَب ِل انَّز
Sana doğru başlarını uzatan şu kafirlerin dertleri ne?
(Kalem 68/9)

ٌَُُِْٕ ُ ْذََٛٔدُّٔا نَ ْٕ ر ُ ْذ ِْ ٍُ ف
Onlar çok isterler ki sen onlara yağcılık yapasın, onlar da sana yağcılık yapsınlar.

(Kalem 68/10)

ٍٛ
ٍ ۪ٓ َٔ َْل ر ُ ِط ْع ُك َّم َد َّلفٍ َي
Yemin edip duran alçakların hiçbirini dikkate alma!

(Mearic 70/37)

ّ ِ ٍ َٔ َع ٍِ انٛ
ٍَٚش ًَب ِل ِع ۪ض
ِ ً۪ َٛ َع ٍِ ْان
Sağında ve solunda küme küme olmuşlar!
(Vakıa 56/81)

ٌَُُِْٕ ش ا َ َْز ُ ْى ُي ْذ
ِ ٚ ۪اَفَ ِجَٰٓ زَا ْان َذذ
Şimdi siz, bu sözlere karşı yağcılık yapıyor,

(Vakıa 56/82)

ٌََُٕٔر َ ْجعَهٌَُٕ ِس ْصلَ ُك ْى اَََّ ُك ْى ر ُ َك ِزّث
Söylediğiniz yalanları geçim kaynağı haline mi getiriyorsunuz?
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(Mearic 70/38)

ْ ََٚا
ىٍٛ ُ۪ ْذ َخ َم َجَُّخَ ََعٚ ٌْ َ ئ ِي ُْ ُٓ ْى ا
ٍ ط ًَ ُع ُك ُّم ْاي ِش
Onlardan her biri, nimetlerle dolu Cennet’e yerleştirilmeyi mi bekliyor?
(Fatır 35/8)

شب ُء فَ َل
ََٓ َٚ ٍْ َ ْٓذ۪ ٘ َيَٚٔ شب ُء
ََٓ َٚ ٍْ ض ُّم َي
َُٓ ٍََُّّ نِٚ اَفَ ًَ ٍْ ُص
غًُ َۜب فَب ٌَِّ ه
ِ ُٚ ََّللا
َ عٕ ُء َع ًَ ِهّ۪ فَ َش َٰاُِ َد
ٍ َۜ غ َشا
ٌَُٕصَُع
ْ َٚ  ٌى ثِ ًَبٛ َّ۪للاَ َعه
ُ ر َ ْزَْتْ ََ ْف
د ا ٌَِّ ه
َ  ِٓ ْى َدْٛ َغ َك َعه
O ödülü, kendine süslü gösterildiği için kötü davranışlarını güzel gören kimse mi alacak? Allah, gereğini yapanı
sapık sayar, gereğini yapanı da yoluna kabul eder. Onlar yüzünden içini parçalayarak kendini harap etme; onların
ne yaptığını Allah bilir.

(Mearic 70/39)

ًٌَُٕ َ ْعهَٚ َك َّ َۜل اََِّب َخهَ ْمَُب ُْ ْى ِي ًَّب
Boşuna beklerler. Biz, onları da bildikleri şeyden yarattık.

(Mürselat 77/20)

ٍٛ
ٍ ۪ٓ اَنَ ْى َ َْخهُ ْم ُك ْى ِي ٍْ ََٓيبءٍ َي
Sizi dayanıksız bir sudan yarattık, değil mi?

(Yasin 36/77)

ْ َُ ٍْ بٌ اَََّب َخهَ ْمَُبُِ ِي
ٌ  ٌى ُي ۪جَٛص
ُ غ
ٍٛ
۪ طفَ ٍخ فَ ِبرَا ُْ َٕ خ
ِ ْ َ َشٚ ا َ َٔنَ ْى
َ َْ اْل
İnsan, kendisini döllenmiş yumurtadan yarattığımızı görmez mi ki zaman gelir, bizimle açıkça boy ölçüşmeye
kalkar.

(Mearic 70/40)

ٌَٔة اََِّب نَمَبد ُِس
ِ َبس
ِ ق َٔ ْان ًَغ
ِ فَ ََٓل ا ُ ْل ِغ ُى ِث َشةّ ِ ْان ًَش
ِ َبس
Doğuların ve batıların Rabbine yemin etmeye gerek yok! Biz elbette ölçü koyarız.
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(Yasin 36/81)

 ْخهُكَ ِيضْهَ ُٓ َۜ ْى َث َٰهٗ َٔ ُْ َٕ ْانخ ََّل ُقَٚ ٌْ َ ض ِثمَبد ٍِس َع َٰ َٓهٗ ا
ِ ْظ انَّز۪ ٘ َخهَكَ انغًََّٰ َٕا
َ د َٔ ْاْلَ ْس
َ َٛا َ َٔن
 ُىٛ ْ۪ان َعه
Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmanın ölçüsünü koyamaz mı? Koymuştur elbette! O, her şeyi bilen
yaratıcıdır.

(Yasin 36/82)

ُ َ ُكََٛمُٕ َل نَُّ ُك ٍْ فٚ ٌْ َ ْـًٔب اٛش
ٌٕ
َ َاََِّ ًََٓب ا َ ْي ُش َُِٓ اِ َٓرَا ا َ َساد
Bir şeyi irade ettiğinde yaptığı tek şey „Ol!‟ demesidir sonra o şey oluşur.

(Mearic 70/41)

ٍَٛ ۪ ًْشا ِي ُْ ُٓ ْى َٔ َيب َ َْذ ٍُ ِث ًَ ْغجُٕلَٛع َٰ َٓهٗ ا َ ٌْ َُجَ ِذّ َل َخ
O kafirlerin yerine daha iyisini getirmenin ölçüsünü! Biz önüne geçilebileceklerden değiliz.
(Nisa 4/133)

َۜ د ِث َٰبخ َ۪ش
شاٚ
ِ ْ َأَٚٔ بط
ٍَ َٔ َكبٌَ هٚ
ً َّ۪للاُ َع َٰهٗ َٰر ِن َك لَذ
ُ َُُّّ َٓب انَُٚ ْز ِْ ْج ُك ْى اٚ ْ َشَأٚ ٌِْ ا
Ey İnsanlar! Allah, gerekli görürse sizi giderir ve başkalarını getirir. Allah, bunun da ölçüsünü koymuştur.

(Maide 5/54)

ُ ِذجََُّٕ َُّٓ اَرِنَّ ٍخَٚٔ ُ ِذجُّ ُٓ ْىٚ َّللاُ ِثمَ ْٕ ٍو
 هٙأ ْ ِرَٚ ف
َ  ْشرَذَّ ِي ُْ ُك ْىَٚ ٍْ ٍَ َٰا َيُُٕا َيٚ ُّ۪ َٓب انَّزََٚٓب اَٚ
َ َ ُِّ۪ فٚ ۪ع ٍْ د
َ ْٕ غ
خَبفٌَُٕ نَ ْٕ َيخَ ََْٓل ِئ َۜ ٍىَٚ َّللاِ َٔ َْل
 ِم هٛع ۪ج
َ ٙ ُ۪ َجب ِْذٌَُٔ فٚ ٍٍََٚ ا َ ِع َّض ٍح َعهَٗ ْان َكب ِف ۪شٛ َُ۪عهَٗ ْان ًُؤْ ِي
 ٌىٛ َّ۪للاُ َٔا ِع ٌع َعه
ََٓ َٚ ٍْ  ِّ َيٛ ُ۪ؤْ رٚ َِّللا
ْ ََٰر ِن َك ف
شب َۜ ُء َٔ ه
ض ُم ه
Ey inanıp güvenenler! İçinizden dininden dönenler olursa bir süre sonra Allah, yerlerine sevdiği bir topluluğu
getirir. Bunlar Allah‟ı sever, inanıp güvenenlere saygı duyar, âyetleri görmezlikte direnen kâfirlere karşı dik
durur; Allah yolunda mücadele eder ve kınayanın kınamasından da korkmazlar. İşte Allah‟ın lütfu budur; onu,
gereğini yapana verir. Allah‟ın imkanları geniştir, her şeyi bilir.

(Hud 11/57)

ََُّٔض ُّش
ُ َ  َْش ُك ْى َٔ َْل رٛ لَ ْٕ ًيب َغّٙف َس ۪ث
ُ َ ْغز َ ْخ ِهَٚٔ  ُك َۜ ْىْٛ َفَب ٌِْ ر َ َٕنَّ ْٕا فَمَ ْذ ا َ ْثهَ ْغز ُ ُك ْى ََٓيب ا ُ ْس ِع ْهذُ ثِّ۪ َٓ اِن
ٌ ۪ءٍ َدفَٙ
عٛ
َ
ْ  َع َٰهٗ ُك ِّم شّْٙـًٔ َۜب ا ٌَِّ َس ۪ثٛش
“Siz yüz çevirecekseniz çevirin. Ben size elçi olarak gönderildiğim konuyu tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize
başka bir topluluk getirir ve siz de onların kılına dokunamazsınız. Çünkü benim Rabbim her şeyi korur.”
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(Fatır 35/16)

 ٍذٚ ۪ك َجذ
ِ ْ أَٚ َٔ ُ ْز ِْ ْج ُك ْىٚ ْ شَأَٚ ٌِْ ا
ٍ د ثِخ َْه
Gerekli görürse sizi giderir ve yeni bir nesil getirir.

(Fatır 35/17)

ضٚ
َٔ َيب َٰر ِن َك َعهَٗ ه
ٍ َّللاِ ِث َع ۪ض
Bunun Allah'a zor gelecek tarafı da yoktur.

(Mearic 70/42)

ٌَُُٕٔ َعذٚ ٘ ۪ ْٕ َي ُٓ ُى انَّزَٚ ُ َللُٕاٚ ٗ ْه َعجُٕا َدزهَٚ َٔ ضٕا
ُ ٕ ُخَٚ فَزَ ْس ُْ ْى
Bırak da tehdit edildikleri gün ile yüzleşinceye kadar eğlenip dursunlar.
(Hicr 15/3)

ًٌَُٕ ََ ْعهٚ ف
َ َُ ْه ِٓ ِٓ ُى ْاْلَ َي ُم فَٚٔ َز َ ًَزَّعُٕاَٚٔ أ ْ ُكهُٕاَٚ رَ ْس ُْ ْى
َ ْٕ غ
Bırak onları yesin-içsin hayatın tadını çıkarsınlar, beklentileri kendilerini oyalasın; nasıl olsa yakında
öğrenecekler.

(Hicr 15/4)

بة َي ْعهُٕ ٌو
ٌ َ َ ٍخ ا َِّْل َٔنَ َٓب ِكزَٚٔ ََٓيب ا َ ْْهَ ْكَُب ِي ٍْ لَ ْش
Biz hiç bir kenti belli bir kitabı olmadan etkisizleştirmedik.

(Tur 52/45)

ٌَُٕص َعم
ْ ُٚ ِّ ٛ َ۪ ْٕ َي ُٓ ُى انَّز۪ ٘ فٚ ُ َللُٕاٚ ٗفَزَ ْس ُْ ْى َدزه
Onları kendi başlarına bırak; cezaya çarptırılacakları güne kadar böyle gitsin.

(Tur 52/46)

َۜ ص ُش
َ ذ ُ ُْ ْىْٛ ع ُْ ُٓ ْى َك
ٌَٔ
َ ٙ ُُ۪ ْغٚ َ ْٕ َو َْلٚ
َ ُْ ُٚ ْـًٔب َٔ َْل ُْ ْىٛش
O gün kurdukları oyun işlerine yaramayacak, yardım da görmeyeceklerdir.
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(Mearic 70/43)

ٌَُُٕٕفِضٚ ت
ِ َ ْخ ُش ُجٌَٕ ِيٍَ ْاْلَ ْجذَاٚ َ ْٕ َوٚ
ً س ِع َشا
ٍ ص
ُ َُ ٗعب َكبَََّ ُٓ ْى ا َِٰن
Sunaklara üşüştükleri gibi kabirlerinden fırlayıp çıktıkları gün,
(Yasin 36/51)

ٌََُٕ ُْ ِغهٚ س ا َِٰنٗ َس ِثّ ِٓ ْى
ِ ٕس فَ ِبرَا ُْ ْى ِيٍَ ْاْلَ ْجذَا
ُّ  انََُِٙٔ ِف َخ ف
ِ ص
Sura üflenince bunlar; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine doğru akın ederler.

(Yasin 36/52)

ٌَُٕعه
َّ َعذ
َ َٔ هََُب َي ٍْ َثعَضََُب ِي ٍْ َي ْشلَ ِذَ َۢب َْٰزَا َيبْٚ َٔ بَٚ لَبنُٕا
َ صذَقَ ْان ًُ ْش
َ َٔ ٍُ ًَٰانش ْد
“Eyvah! Yatağımızdan bizi kim kaldırdı?” derler. Onlara şöyle denir: “İşte bu, Rahman‟ın tehdit ettiği şeydir.
Demek ki elçiler doğru söylemişler.”

(Mearic 70/44)

َۜ
ٌَُُٕٔ َعذٚ َ ْٕ ُو انَّز۪ ٘ َكبَُٕاٛبس ُْ ْى ر َ ْش َْمُ ُٓ ْى رِنَّخٌ َٰر ِن َك ْان
ُ ص
َ خَب ِشعَخً ا َ ْث
Saygıyla önlerine bakarlar, alçaklık her yanlarını sarar. İşte tehdit edildikleri gün o gündür.
(Kaf 50/20)

 ِذَٛ ْٕ ُو ْان َٕ ۪عٚ ٕس َٰر ِن َك
ُّ  انََُِٙٔ ِف َخ ف
ِ َۜ ص
Sura üflenir; işte bu tehdit edildiğin gündür.

(Kamer 54/7)

َّ ُخ
س َكبَََّ ُٓ ْى َج َشادٌ ُي ُْزَش ٌِش
ِ َ ْخ ُش ُجٌَٕ ِيٍَ ْاْلَ ْجذَاٚ بس ُْ ْى
ُ ص
َ شعًب ا َ ْث
Gözleri saygıyla öne eğik olarak kabirlerinden çıkar, çekirge sürüleri gibi olurlar.

(Kalem 68/42)

ٌَُٕعٛ ْغز َ ۪طَٚ غ ُجٕ ِد فَ َل
ُّ ُ ْذ َع ٌَْٕ اِنَٗ انَٚٔ ق
ُ ُ ْكشٚ  ْٕ َوَٚ
َ ٍْ َف َع
ٍ عب
O gün her şey ortaya dökülecek! Secdeye çağrılacaklar ama güçleri yetmeyecek.
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(Kalem 68/43)

َۜ
ًٌَُٕ عب ِن
ُّ ُ ْذ َع ٌَْٕ اِنَٗ انٚ بس ُْ ْى ر َ ْش َْمُ ُٓ ْى رِنَّخٌ َٔلَ ْذ َكبَُٕا
ُ ص
َ غ ُجٕ ِد َُْٔ ْى
َ خَب ِش َعخً ا َ ْث
Saygıyla önlerine bakacaklar, alçaklık her yanlarını saracak. Onlar bu hale gelmeden önce de secdeye
çağrılmışlardı.

(Kalem 68/44)

ُ ٛعَُ ْغز َ ْذ ِس ُج ُٓ ْى ِي ٍْ َد
ًٌَُٕ َ ْعهَٚ ْش َْل
ِ َۜ ٚ ِ۪ة ِثَٰٓ زَا ْان َذذ
ُ ُّ َكزٚ ٍْ  َٔ َيٙ َ۪فَزَ ْس
َ ش
Bu söz karşısında yalana sarılanı bana bırak! Onları beklemedikleri yerden adım adım kötü sona yaklaştırırız.

(Kalem 68/45)

ٌ ۪ذ۪ ٘ َيزْٛ  نَ ُٓ َۜ ْى ا ٌَِّ َكٙ َ۪ٔا ُ ْيه
ٍٛ
Onlara süre tanırım. Benim düzenim sağlamdır.
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