MUTAFFİFİN 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 ِح
َّ ٍِ ًَ َٰ انش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Mutaffifın 83/1)

َ ًُ  ٌم ِن ْهْٚ َٔ
ٍَٛ ۪ط ِفّف
Ölçüde ve tartıda küçük eksiltmeler yapanların çekeceği var!

(Mutaffifın 83/2)

ٌََُٕ ْغز َ ْٕفٚ بط
ِ ٍََُّ اِرَا ا ْكزَبنُٕا َعهَٗ انٚ ۪اَنَّز
İnsanlardan alırken ölçünün tam olmasını isterler.

(Mutaffifın 83/3)

ٌَُٔ ْخغ ُِشٚ َٔاِرَا َكبنُٕ ُْ ْى ا َ ْٔ َٔصَ َُُْٕ ْى
Ama kendileri ölçüp tartarken onları zarara sokarlar.
(Şuara 26/181)

ٍَٚ َم َٔ ََل ر َ ُكَُٕٕا ِيٍَ ْان ًُ ْخغ ِ۪شْٛ ا َ ْٔفُٕا ْان َك
Ölçeği tam yapın, eksik ölçenlerden olmayın.
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(Şuara 26/182)

َ َٔ ِصَُٕا ِث ْبن ِم ْغ
ىِٛ ۪بط ْان ًُ ْغزَم
ِ ط
Doğru terazi ile tartın,

(Şuara 26/183)

ٍَٚ ۪ض ُي ْف ِغذ
ُ َٔ ََل ر َ ْج َخ
ِ  ْاَلَ ْسََِٙٓب َء ُْ ْى َٔ ََل ر َ ْعث َ ْٕا فٛبط ا َ ْش
َ َُّغٕا ان
İnsanların malını, sinsice eksiltmeyin; bozgunculuk yaparak ortalığı karıştırmayın.

(Şuara 26/184)

ٍَٛ َ۪ٔارَّمُٕا انَّز۪ ٘ َخهَمَ ُك ْى َٔ ْان ِج ِجهَّخَ ْاَلَ َّٔن
Sizi de sizden öncekileri de yaratandan çekinin.

(Mutaffifın 83/4)

ُ َٚ ا َ ََل
ٌَُٕظ ٍُّ ا ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َك اَََّ ُٓ ْى َي ْجعُٕث
Bunlar yeniden diriltileceklerini hesaba katmazlar mı?
(İnsan 76/27)

ً َ۪ ْٕ ًيب ثَمٚ َزَ ُسٌَٔ َٔ ََٓسا َءُْ ْىَٚٔ َبجهَخ
لٛ
ِ َُ ِحجٌَُّٕ ْانعٚ ا ٌَِّ َٰ َْٓ ۬ ُإ َََٓل ِء
O insanlar bir an önce ellerine geçecek şeyler isterler, önlerindeki ağır günü hesaba katmazlar.

(Nebe 78/27)

غبثًب
َ َ ْش ُجٌَٕ ِحٚ اََِّ ُٓ ْى َكبَُٕا ََل
Onlar, hesaba çekilme diye bir şey beklemeyenlerdir.

(Nebe 78/28)

ب ِرَُب ِكزَّاثًبَٚ َٔ َكزَّثُٕا ِث َٰب
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılmışlardı.
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(Enbiya 21/97)

 َغ ْف َه ٍخٙ ۪هََُب لَ ْذ ُكَُّب فْٚ َٔ بَٚ ٍَ َكفَ ُشٔاٚ ۪بس انَّز
ِ شٙ
ُ ص
َ َٔا ْلز َ َش
َ صخٌ ا َ ْث
َ َبخ
َ ِْ ة ْان َٕ ْعذ ُ ْان َح ُّك فَ ِبرَا
َ ِي ٍْ َْٰزَا َث ْم ُكَُّب
ًٍَ۪ٛ ظب ِن
Artık gerçek tehdidin vakti yaklaşmıştır. Birde bakarsın ki bu kâfirlerin gözleri fal taşı gibi açılmış “Yazık oldu
bize, bunu hesaba katmamıştık, aslında yanlış yapıyorduk” diyorlar.

(Mutaffifın 83/5)

ىٍٛ َ ْٕ ٍو َع ۪ظِٛن
O büyük gün,

(Mutaffifın 83/6)

ًٍَ۪ٛ َبط ِن َشةّ ِ ْان َعبن
ُ ََُّمُٕ ُو انٚ َ ْٕ َوٚ
İnsanların, varlıkların Rabbi için ayağa kalkacağı gündür.

(Mutaffifın 83/7)

ٍٛ
َ َ َك ََّٓل ا ٌَِّ ِكز
ٍ  ِع ۪ ّجٙ ۪بس نَف
ِ بة ْانفُ َّج
Sakın ha! Taşkınlık edenlerin kaydı Siccîn’de tutulur.

(Mutaffifın 83/8)

ٌ ك َيب ِع ۪ ّجٚ
ٍٛ
َ َٔ ََٓيب ا َ ْد َٰس
Siccîn’in ne olduğunu nereden bileceksin?

(Mutaffifın 83/9)

بة َي ْشلُٕ ٌو
ٌ َ ِكز
O, yazılı bir defterdir.
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(İsra 17/13)

ََٓ ُِبٌ ا َ ْنضَ ْيَُب
ُ ُْ ُّ َيٛ ْه َٰمَٚ  ًَ ِخ ِكزَبثًبَٰٛ  ْٕ َو ْان ِمَٚ َُّعُُ ِمّ۪ ََُٔ ْخ ِش ُج ن
ٕسا
ُ ٙ ۪طب ِئ َشُِ ف
ً ش
َ َْ َِٔ ُك َّم ا
ٍ غ
Her insanın uçup gider sandığı işlerini boynuna bağladık. Kıyamet günü ona ait bir defter çıkarırız. Açılmış bir
şekilde onu karşılar.

(Kehf 18/49)

ة
ُ َ ض َع ْان ِكز
ِ هَزََُب َيب ِل َْٰزَا ْان ِكزَبْٚ َٔ بَٚ ٌَُٕمُٕنَٚ َٔ ِّ ٛ ٍَ۪ ِي ًَّب فٛ ٍَ۪ ُي ْش ِفمٛبة َفز َ َشٖ ْان ًُ ْج ِش ۪ي
ِ ُٔ َٔ
ْ َٚ بض ًشا َٔ ََل
ظ ِه ُى َسث َُّك
ِ  َٓب َٔ َٔ َجذُٔا َيب َع ًِهُٕا َحٛ َٰشح ً ا َََِّٓل ا َ ْحصٛ
َ ُغَبد ُِسٚ ََل
َ شح ً َٔ ََل َك ۪جٛ
َ ۪صغ
ا َ َحذًا
Defterleri önlerine konur. Günahkârların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki "Eyvah!
Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş.“ Yaptıkları her şeyi karşılarında hazır
bulurlar. Senin Rabbin kimseye yanlış yapmaz.

(Mutaffifın 83/10)

ٍََٛ ْٕ َيئِ ٍز ِن ْه ًُ َكزّ ِ۪ثٚ  ٌمْٚ َٔ
Yalana batanların o gün çekecekleri var!
(Tur 52/11)

ٍََٛ ْٕ َيئِ ٍز ِن ْه ًُ َكزّ ِ۪ثٚ  ٌمْٚ َٕ َف
O gün yalancılar çok çekecekler.

(Tur 52/12)

ٌََُٕ ْهعَجٚ ض
ٍ َْٕ  خٙ ٍَ۪ ُْ ْى فٚ ۪اَنَّز
Onlar boş işlere dalıp eğlenenlerdir.

(Mutaffifın 83/11)

ٍٚ
ِ َّ ْٕ ِو ان ۪ذُِٛ َك ِزّثٌَُٕ ثٚ ٍَٚ ۪اَنَّز
Onlar hesap verme günü konusunda yalan söyleyenlerdir.
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(Müddesir 74/45)

ٍَٕٛض َي َع ْان ََٓخبئِ ۪ض
ُ َٔ ُكَُّب ََ ُخ
Dünyaya dalanlarla dalar giderdik.

(Müddesir 74/46)

ٍّٚ
ُ َّٔ ُكَُّب َُ َكز
ِ َ۪ ْٕ ِو انذِٛة ِث
Hesap günü konusunda da yalan söylerdik.

(Müddesir 74/47)

ٍُ ٛ ۪مَٛ َُب ْانَٛحزَٓهٗ ا َ َٰر
Sonunda ölüm geldi çattı.” derler.

(Müddesir 74/48)

َّ شفَب َعخُ ان
َ فَ ًَب ر َ ُْفَعُ ُٓ ْى
ٍَٛشبفِ ۪ع
Artık şefaatçilerinin şefaati onlara bir fayda vermez.

(Mutaffifın 83/12)

ىٍٛ ِ۪ة ِثّ۪ َٓ ا ََِّل ُك ُّم ُي ْعز َ ٍذ اَث
ُ ُّ َكزٚ َٔ َيب
O yalanı, saldırgan ve günaha düşkün olandan başkası söylemez.

(Mutaffifın 83/13)

۪ ع
ٍَٛ ۪ش ْاَلَ َّٔنٛ
ُ بط
َ َ برَُُب لَب َل اَٚ  ِّ َٰاْٛ َاِرَا رُزْ َٰهٗ َعه
Böyle birine âyetlerimiz okununca “Bunlar öncekilerin yazdığı şeyler!” der.
(Enfal 8/31)

شٛ
۪ ع
ََٓ ََ ْٕ َع ًِ ْعَُب ن
ُ بط
َ َ شب ُء نَمُ ْهَُب ِيثْ َم َْٰ َٓزَا ا ٌِْ َْٰ َٓزَا ا َََِّٓل ا
َ برَُُب لَبنُٕا لَ ْذَٚ  ِٓ ْى َٰاْٛ ََٔاِرَا رُزْ َٰهٗ َعه
ٍَٛ ْ۪اَلَ َّٔن
Onlara ayetlerimiz okununca “Tamam dinledik, gerekeni yapsak bunun benzerini biz de söyleriz. “Bu,
öncekilerin yalan yanlış yazılarından başka bir şey değildir.” dediler.
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(Furkan 25/4)

ُ  ِّ لَ ْٕ ٌو َٰاخ َُشٌَٔ فَمَ ْذ ََٓجب ُ۫ ُؤْٛ َعبََُّ َعه
ظ ْه ًًب
َ َ ُّ َٔاٍَٚ َكفَ َُٓشٔا ا ٌِْ َْٰ َٓزَا ا َََِّٓل اِ ْف ٌۨ ٌك ا ْفز َ َٰشٚ َ۪ٔلَب َل انَّز
ٔسا
ً َٔ ُص
Kendilerini doğrulara kapatanlar, “Bu sadece, Muhammed‟in uydurup Allah‟a mal ettiği şeydir. Başka bir ekip
de ona yardım ediyor” dediler. Böylece yanlışa ve yalana saptılar.

(Furkan 25/5)

ً  ِّ ثُ ْك َشح ً َٔا َ ۪صْٛ َ ر ُ ًْ َٰهٗ َعهٙ
لٛ
۪ ع
ُ بط
َ َ َٔلَب َٓنُٕا ا
َ ِٓ ٍََ ا ْكزَزَجَ َٓب فٛ ۪ش ْاَلَ َّٔنٛ
Bir de şunu dediler: “Bunlar eskilerin masallarıdır; yazdırtmış, ve sabah akşam ona okutturuluyor.
ezberletiliyor.”

(Neml 27/68)

۪ ع
ٍَٛ ۪ش ْاَلَ َّٔنٛ
ُ بط
َ َ نَمَ ْذ ُٔ ِع ْذََب َْٰزَا َ َْح ٍُ َٔ َٰاثََٓب ۬ ُؤََب ِي ٍْ لَ ْج ُم ا ٌِْ َْٰ َٓزَا ا َََِّٓل ا
Bize yapılan bu tehdit daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir.”

(Kalem 68/15)

۪ ع
ٍَٛ ۪ش ْاَلَ َّٔنٛ
ُ بط
َ َ برَُُب لَب َل اَٚ  ِّ َٰاْٛ َاِرَا رُزْ َٰهٗ َعه
Ayetlerimiz okununca, “Bunlar eskilerin masalları!” der.

(Kalem 68/16)

ُ عَُ ِغ ًُُّ َعهَٗ ْان ُخ ْش
ٕو
ِ ط
َ
Böylelerinin burnunu sürteceğiz.

(Mutaffifın 83/14)

ٌََُٕ ْك ِغجٚ َك َّل ثَ ْم۔ َساٌَ َع َٰهٗ لُهُٕثِ ِٓ ْى َيب َكبَُٕا
Sakın ha! Onların faydalı görüp yaptıkları işler kalpleri üzerinde pas oluşturmuştur.
(Kehf 18/57)

ْ َ َٔ َي ٍْ ا
ْ  َيب لَذَّ َيِٙ
َٗذَاُِ اََِّب َجعَ ْهَُب َع َٰهٚ ذ
ِ َبٚظهَ ُى ِي ًَّ ٍْ رُ ِ ّك َش ثِ َٰب
َ د َس ِثّّ۪ فَبَع َْش
َ ض َع ُْ َٓب َََٔغ
َ ْٓزَذَُٓٔا اِرًا اَثَذًاٚ ٍْ َع ُٓ ْى اِنَٗ ْان ُٓ َٰذٖ فَه
ُ  َٰارَاَِ ِٓ ْى َٔ ْل ًشا َٔا ٌِْ ر َ ْذَٙٓ َ۪ ْفمَ ُُِٕٓ َٔفٚ ٌْ َ لُهُٕثِ ِٓ ْى ا َ ِكَُّخً ا
Rabbinin âyetleri anlatılırken yan çizen ve elleriyle yaptıklarını unutan kişinin yaptığından daha yanlışını kim
yapabilir? Sanki onu anlamasınlar diye kalpleri üzerine örtüler ve kulaklarının içine de bir ağırlık
yerleştirmişizdir. Onları yola çağırırsan bu haldeyken asla yola gelmezler.
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(Münafikun 63/3)

ُ ََٰر ِن َك ِثبَََّ ُٓ ْى َٰا َيُُٕا ث ُ َّى َكفَ ُشٔا ف
ٌَُٕٓ َ ْفمَٚ ط ِج َع َع َٰهٗ لُهُٕ ِث ِٓ ْى فَ ُٓ ْى ََل
Kötü olan, önce inanmaları sonra ayetleri görmezlikten gelmeleridir. Ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı
oluşturulur; artık anlamazlar.

(Mutaffifın 83/15)

ٌَُٕ ْٕ َيئِ ٍز نَ ًَ ْح ُجٕثَٚ ع ٍْ َس ِثّ ِٓ ْى
َ َك ََّٓل اََِّ ُٓ ْى
Aman ha! O gün onların Rableri ile araları açılmış olacaktır.

(Mutaffifın 83/16)

ىِٛ صبنُٕا ْان َج ۪ح
َ َث ُ َّى اََِّ ُٓ ْى ن
Sonra o alevli ateşten uzak kalamayacaklardır.

(Mutaffifın 83/17)

ٌَُُٕمَب ُل َْٰزَا انَّز۪ ٘ ُك ُْز ُ ْى ثِّ۪ ر ُ َك ِزّثٚ ث ُ َّى
Sonra onlara “İşte sizin yalan söyleyip durduğunuz konu budur!” denecektir.
(Müminun 23/105)

ٌَُٕ ُك ْى فَ ُك ُْز ُ ْى ثِ َٓب ر ُ َك ِزّثْٛ َ رُزْ َٰهٗ َعهٙ َ۪برٚاَنَ ْى ر َ ُك ٍْ َٰا
“Size ayetlerim okunmadı mı? Onlar karşısında yalana sarılıyordunuz, değil mi?”

(Müminun 23/106)

ْ َلَبنُٕا َسثََُّب َغهَج
ٍَّٛض َ۪ٓبن
َ َُب ِش ْم َٕرَُُب َٔ ُكَُّب لَ ْٕ ًيبْٛ َذ َعه
Derler ki “Rabbimiz! Azgınlığımıza yenik düşmüştük. Yoldan çıkmış bir topluluk haline gelmiştik.

(Müminun 23/107)

َ ع ْذََب فَ ِبََّب
ًٌَُٕ ظب ِن
ُ ٌِْ َسثَّ ََُٓب ا َ ْخ ِش ْجَُب ِي ُْ َٓب فَب
Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Bir daha yaparsak demek ki gerçekten yanlış yapan kimseleriz.”
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(Müminun 23/108)

ْ لَب َل
ٌٕ
َ اخ
ِ ًُ ّ َٓب َٔ ََل ر ُ َك ِهٛ ۪غ ُ۫ ُإا ف
Allah der ki “Yıkılın oraya! Konuşmayın!

(Tur 52/13)

َبس َج ََُّٓ َى دَعًّب
ِ َ ُٗذَعٌَُّٕ ا َِٰنٚ َ ْٕ َوٚ
O gün yaka paça cehennem ateşine atılacaklardır.

(Tur 52/14)

ٌَُٕ ُك ُْز ُ ْى ِث َٓب ر ُ َك ِزّثٙ ۪بس انَّز
ُ ََُّْٰ ِز ِِ ان
Onlara şöyle denecek: “Yalan sayıp durduğunuz ateş budur işte!

(Tur 52/15)

ٌَْٔص ُش
ِ اَفَغ ِْح ٌش َْٰ َٓزَا ا َ ْو ا َ َْز ُ ْى ََل رُج
Bu da mı büyü! Bunu da mı görmüyorsunuz!

(Tur 52/16)

ٌَُٕ ُك ْى اََِّ ًَب ر ُ ْجضَ ٌَْٔ َيب ُك ُْز ُ ْى ر َ ْع ًَهْٛ َع ََٕٓا ٌء َعه
ْ َ ص ِج َُٓشٔا ا َ ْٔ ََل ر
ْ صهَ َْْٕب فَب
ْ ِا
َ ص ِج ُشٔا
Kızarın orada! Dayansanız da dayanmasanız da fark etmez. Size çektirilen sadece yaptığınızın cezasıdır.”

(Mutaffifın 83/18)

ٍَّ۪ٛٛ ّ ِع ِهٙ ۪بة ْاَلَث َْش ِاس نَف
َ َ َك ََّٓل ا ٌَِّ ِكز
Sakın ha! İyilerin kaydı İlliyyûn’da tutulur.

(Mutaffifın 83/19)

ٌَُّّٕٛك َيب ِع ِهٚ
َ َٔ ََٓيب ا َ ْد َٰس
İlliyyûn’un ne olduğunu nereden bileceksin?
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(Mutaffifın 83/20)

بة َي ْشلُٕ ٌو
ٌ َ ِكز
O da yazılı bir defterdir.
(Yasin 36/12)

ٍٛ
َ بس ُْ ْى َٔ ُك َّم
ُ ُ  ِ ْان ًَ ْٕ َٰرٗ َََٔ ْكزٙاََِّب َ َْح ٍُ َُ ْح
َ ءٍ ا َ ْحْٙ ش
َ َ ت َيب لَذَّ ُيٕا َٔ َٰاث
ٍ  اِ َي ٍبو ُي ۪جَُٙبُِ ۪ َٓفْٛ ص
Ölüleri biz dirilteceğiz. Yapıp ettiklerini ve arkalarına bıraktıklarını da yazmaktayız. Her şeyin kaydını, bir ana
kitapta tek tek tutuyoruz.

(Hakka 69/19)

ّْ َٛ مُٕ ُل ََْٓب ۬ ُؤ ُو ا ْل َش ُ۫ ُؤا ِكزَب ِثَٛ َ ُِّ۪ فً۪ٛ َِٛ ِكزَب َثُّ ثٙ
َ فَب َ َّيب َي ٍْ ا ُ ُ۫ٔ ِر
Defteri sağ eline verilenler şöyle derler: “İşte bu; alın okuyun defterimi!

(Hakka 69/20)

َ َّ۪ٙ ِا
ّْ َِٛغبث
َ ق ِح
ٍ  ُي َلَّ۪ٙ َ ظ َُ ُْذُ ا
Ben hesabımla yüzleşeceğimi biliyordum.”

(Hakka 69/21)

 ٍخَٛ اض
َ ٛ ۪عٙ ۪فَ ُٓ َٕ ف
ِ ش ٍخ َس
O, mutlu bir hayat sürecek.

(Mutaffifın 83/21)

ٌََُٕ ْش َٓذُُِ ْان ًُمَ َّشثٚ
Ona, Allah’a yakın olan melekler şahitlik ederler.

(Mutaffifın 83/22)

ىٍٛ  َ َ۪عٙ ۪اس نَف
َ ا ٌَِّ ْاَلَث َْش
İyiler, nimetler içinde olacak,
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(Mutaffifın 83/23)

ُ ُْ َٚ َعهَٗ ْاَلَ ََٓسائِ ِك
ٌَٔظ ُش
Tahtlarına kurulacak, etrafa bakacaklardır.

(Mutaffifın 83/24)

ىِٛ  ُٔ ُجٕ ِْ ِٓ ْى ََض َْشح َ انَُّ ۪عٙ ۪ف ف
ُ ر َ ْع ِش
Nimetin verdiği mutluluğu yüzlerinden anlayacaksın.

(Mutaffifın 83/25)

ٕو
ٍ ُ ك َي ْخز
ٍ ُٛ ْغمَ ٌَْٕ ِي ٍْ َس ۪حٚ
Onlara mühürlü, saf bir içecek sunulacak,

(Mutaffifın 83/26)

ٌَٕغ
ُ َِزََُبفَ ِظ ْان ًُزََُبفٛ َٰر ِن َك فَ ْهٙ ِ۪خزَب ُيُّ ِي ْغ ٌك َٔف
Ağızda misk kokusu bırakacaktır. Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar!

(Mutaffifın 83/27)

ىٍٛ َُْ۪ٔ ِيضَ ا ُجُّ ِي ٍْ رَغ
tesnim katılmıştır.

(Mutaffifın 83/28)

ٌَُٕة ِث َٓب ْان ًُمَ َّشث
ُ َ ْش َشٚ ًُبْٛ َع
O öyle bir pınardır ki ondan Allah’a yakınlığı olanlar içebilirler.
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(Mutaffifın 83/29)

ْ َٚ ٍَ َٰا َيُُٕاٚ ٍَ۪ ا َ ْج َش ُيٕا َكبَُٕا ِيٍَ انَّزٚ ۪ا ٌَِّ انَّز
ٌَٕض َح ُك
Suça dalanlar, inanıp güvenmiş olanlara, şimdilik gülüp duruyorlar.

(Mutaffifın 83/30)

ٌَٔزَغَب َي ُضَٚ َٔاِرَا َي ُّشٔا ِث ِٓ ْى
Yanlarından geçerlerken birbirlerine kaş göz ediyorlar.

(Mutaffifın 83/31)

ٍَ۪ٛٓ َٔاِرَا ا َْمَهَ َٓجُٕا ا َٰ َِٓنٗ ا َ ْْ ِه ِٓ ُى ا َْمَهَجُٕا فَ ِك
Eş ve dostlarına dönünce de kahraman edasıyla dönüyorlar.

(Mutaffifın 83/32)

ٌَُّٕضَٓبن
َ ََٔاِرَا َسا َ ُْْٔ ْى لَب َٓنُٕا ا ٌَِّ َٰ َْٓ ۬ ُإ َََٓل ِء ن
Müminleri gördükleri zaman: “Bunların hepsi sapık!” diyorlar.

(Mutaffifın 83/33)

ٍَٛ ِٓ ْى َحبفِ ۪ظْٛ ََٔ ََٓيب ا ُ ْس ِعهُٕا َعه
Oysa bunları korumakla görevli değillerdir.

(Mutaffifın 83/34)

ْ َٚ بس
ٌَٕض َح ُك
ِ ٍََّ َٰا َيُُٕا ِيٍَ ْان ُكفٚ َ۪ ْٕ َو انَّزٛفَ ْبن
Bir gün de müminler bu kâfirlere güleceklerdir.
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(Mutaffifın 83/35)

ُ ُْ َٚ َعهَٗ ْاَلَ ََٓسائِ ِك
ٌَٔظ ُش
koltuklarına kurulup onlara bakacaklardır.
(Müminun 23/109)

ٌ اََُِّّ َكبٌَ فَ ۪ش
ًٍَ۪ٛ اح
َ َْ َ اس َح ًَُْب َٔا
ِ انش
ْ َٔ َمُٕنٌَُٕ َسثَّ ََُٓب َٰا َيَُّب فَب ْغ ِف ْش نََُبٚ ٘ ۪ك ِي ٍْ ِعجَبدٚ
َّ  ُْشٛذ َخ
Kullarımdan bazısı şöyle derdi: „Rabbimiz! İnanıp güvendik. Bizi bağışla, bize ikram et, sen ikram edenlerin en
iyisisin.‟

(Müminun 23/110)

ْ َ غ ْٕ ُك ْى ِر ْك ۪ش٘ َٔ ُك ُْز ُ ْى ِي ُْ ُٓ ْى ر
ٌَٕض َح ُك
َ َْ َ ًّب َحزَٓهٗ اٚفَبر َّ َخ ْزر ُ ًُٕ ُْ ْى ِع ْخ ِش
Siz de onları alaya alıyordunuz. Bu davranışınız size, bana ait bilgileri unutturdu. Onlara gülüp duruyordunuz.

(Müminun 23/111)

ٌَٔصجَ َُٓشٔا اَََّ ُٓ ْى ُْ ُى ْان َٓفَبئِ ُض
َ َ ْٕ َو ثِ ًَبٛز ُ ُٓ ُى ْانْٚ َ َجضَّ۪ٙ ِا
Sabırlı davranmalarına, kararlılıkla yollarına devam etmelerine karşılık ben de bugün onları ödüllendirdim.
Başaranlar onlar oldu.”

(Tevbe 9/82)

ً ۪ض َح ُكٕا لَه
ْ َٛ فَ ْه
ٌَُٕ ْك ِغجَٚ شا َج ََٓضا ًء ِث ًَب َكبَُٕاٛ
ً َ۪ ْج ُكٕا َكثٛل َٔ ْنٛ
Yapmakta olduklarının cezası olarak bundan sonra az gülsünler, çok ağlasınlar.

(Mutaffifın 83/36)

ٌَُٕ ْف َعهَٚ بس َيب َكبَُٕا
ُ َّة ْان ُكف
َ ِٕ ّ ُ ْ َْم ث
“O kâfirlere elbette yapıp ettiklerinin karşılığı verilecektir değil mi?
(İbrahim 14/42)

َّ  ْع ًَ ُمَٚ َّللاَ غَبفِ ًل َع ًَّب
بس
ُ  ْٕ ٍو ر َ ْشخَٛ ُ َإ ِ ّخ ُش ُْ ْى ِنٚ انظب ِن ًٌَُٕ اََِّ ًَب
غ َج ٍَّ ه
ُ ص
َ َٔ ََل ر َ ْح
َ  ِّ ْاَلَ ْثٛ َ۪ص ف
Sakın Allah‟ı, yanlışlar içinde olanların yaptıklarından habersiz sanma. Onları sadece gözlerin dona kalacağı
güne kadar erteliyor.
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(İbrahim 14/43)

َ  ِٓ ْىْٛ َ ْشرَذُّ اِنَٚ  ُس ُ۫ ُؤ ِع ِٓ ْى ََلٍَٙ ُي ْم ُِ ۪عُٛي ْٓ ِط ۪ع
ط ْشفُ ُٓ ْى َٔا َ ْفـِذَر ُ ُٓ ْى ْ َََٕٓا ٌء
O gün kafaları ikna edilmiş, gözleri kırpılmaz halde ve gönülleri arayış içinde boyun eğmiş olurlar.

(İbrahim 14/44)

َ ٍَٚ َ۪مُٕ ُل انَّزَٛاة ف
ْت َُ ِجت
ُ َ ِٓ ُى ْان َعزٛ َ۪أْرٚ َ ْٕ َوٚ بط
ٍ ٚظهَ ًُٕا َسثَّ ََُٓب ا َ ِ ّخ ْش َََٓب ا َٰ َِٓنٗ ا َ َج ٍم لَ ۪ش
َ ََُّٔا َ َْز ِِس ان
غ ًْز ُ ْى ِي ٍْ لَ ْج ُم َيب نَ ُك ْى ِي ٍْ صَ َٔا ٍل
ُ انش
ُّ ِدَع َْٕر َ َك َََٔزَّجِع
َ ع َم ا َ َٔنَ ْى ر َ ُكٕ ََُٕٓا ا َ ْل
Sen insanları, o azabın geleceği günle ilgili olarak uyar. Yanlışlar içinde olan o kimseler, şöyle diyeceklerdir:
“Rabbimiz! Kısa bir süreliğine bizi geri gönder de çağrına olumlu karşılık verelim ve elçilere uyalım.” Onlara
denir ki “Bizim düzenimiz bozulmaz diye daha önce yemin edenler siz değil miydiniz?”

(Fatır 35/36)

َٰ ُ ْمٚ َبس َج ََُّٓ َى ََل
عزَاثِ َٓب
ُ َ ٍَ َكفَ ُشٔا نَ ُٓ ْىٚ َ۪ٔانَّز
ُ َُّ َخفٚ َ ًُٕرُٕا َٔ ََلَٛ ِٓ ْى فْٛ َضٗ َعه
َ ٍْ ف َع ُْ ُٓ ْى ِي
ٕس
ٍ َُك َٰز ِن َك َ َْج ۪ض٘ ُك َّم َكف
Görmezlik edenlerin payına düşen cehennem ateşidir. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden
cehennemin azabı da hafifletilmez. Nankörlük eden herkesi işte böylece cezalandırırız.

(Fatır 35/37)

َ ص
 َْش انَّز۪ ٘ ُكَُّب ََ ْع ًَ ُم ا َ َٔنَ ْى َُ َع ِ ًّ ْش ُك ْىٛصب ِن ًحب َغ
ْ َٚ َٔ ُْ ْى
َ  َٓب َسثَّ ََُٓب ا َ ْخ ِش ْجَُب ََ ْع ًَ ْمٛ ۪ط ِش ُخٌَٕ ف
َّ ش فَزُٔلُٕا فَ ًَب ِنٚ
شٛ
ُ ۪ ِّ َي ٍْ رَزَ َّك َش َٔ ََٓجب َء ُك ُى انَُّزٛ ۪زَزَ َّك ُش فَٚ َيب
ٍ ٍَ ِي ٍْ َ َ۪صً۪ٛ هظب ِن
Orada avazları çıktığınca bağırırlar; "Rabbimiz! Bizi çıkar; yaptığımızdan başka, yararlı iş işleyelim!" derler. O
zaman onlara: “Ders alacak kişinin, ders alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti.
Artık azabı tadın. Yanlış yapanlara yardım edecek kimse yok!" deriz.

(Fatır 35/38)

ُٔس
ِ  ٌى ثِزَاٛ ۪ض اََُِّّ َعه
ِ ت انغًََّٰ َٕا
ُّ د ان
ا ٌَِّ ه
ِ د َٔ ْاَلَ ْس
ِ ْٛ َّللاَ َعب ِن ُى َغ
ِ صذ
Allah, göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilir. Kalplerde olanı bilen de odur.
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