İNŞİKAK SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛع
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ ِث ْس
ُ١ِ اٌش ِح
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(İnşikak 84/1)

ْ ُۙ َّشم
ذ
َ ْٔ س ََّٓب ُء ا
َّ ٌاِرَا ا
Gök yarıldığı zaman,

(İnşikak 84/2)

ْ ُۙ َّ ُحمَٚ بَٙ َّذ ٌِ َش ِث
ْ ٔا َ ِرَٚ
ذ
Rabbini dinleyip görevini yaptığı onaylandığı zaman;

(İnşikak 84/3)

ْ ُۙ ض ُِذ
َّد
ُ اِرَا ْاْلَ ْسَٚ
yer uzatıldığı zaman,

(İnşikak 84/4)

ْ ُۙ ٍََّرَخَٚ بَٙ ١ ۪ذ َِب ف
ْ َا َ ٌْمَٚ
ذ
içindekileri dışarı atıp boşaltıldığı zaman,
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(Kaf 50/44)

ش١
َ َ  ََ رْٛ ٠َ
ً  ُْ ِس َشاُٙ ْٕ ض َع
ُ شمَّ ُك ْاْلَ ْس
ٌ َ ۪س٠ َٕب١ْ ٍَعب َٰر ٌِ َه َح ْش ٌش َع
O gün yer hızla çatlayıp onları dışarı atar. Bu, bizim için kolay bir toplamadır.

(İnşikak 84/5)

ْ َّ ُحمَٚ بَٙ َّذ ٌِ َش ِث
ْ ٔا َ ِرَٚ
ذ
Rabbini dinleyip görevini yaptığı onaylandığı zaman,

(İnşikak 84/6)

ُ س
ِٗ ُۚ ١ ۪ َس ِثّ َه َو ْذ ًحب فَ ُّ ََللٌَِٰٝ بْ أَِّ َه َوب ِد ٌح ا
ِ ْ بَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َ ْٔ اْل
Ey insan! Sen Rabbin’e giden yolda uğraşıp duruyorsun, sonunda O’nunla yüzleşeceksin.
(Yunus 10/7)

ْ َٚ ب١َ ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ ا ِث ْبٌ َحٛض
برَِٕب٠َ َٓ ُ٘ ُْ َع ْٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ بَٙ ا ِثَُّٛٔاط َّب
ُ  َسَٚ َْ ٌِ َٓمَب َءَٔبٛ ْش ُج٠َ َٓ َْل٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ُۙ ٍُِغَبف
َْٛ
Bizimle karşılaşmayı beklemeyen ve dünya hayatından hoşlanan, onunla tatmin olanlar, bir de ayetlerimize
aldırmayanlar var ya...

(Yunus 10/8)

َٓ
ََُْٛ ْى ِسج٠ اُٛٔبس ثِ َّب َوب
ُ ٌَّٕ ُُ اُٙ ٠َٰٚ ْ  ٌَٰئِ َه َِأٚ۬ ُ ا
İşte onların varıp kalacakları yer, cehennemdir. Bu, yaptıklarının karşılığıdır.

(Ankebut 29/23)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ِ ب٠َ ا ِث َٰبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
ٌ َ ُْ َعزُٙ ٌَ  َٰ ٌَٓئِ َهٚ۬ ُ اَٚ ٟ ۪ا ِِ ْٓ َس ْح َّزٛس
ُ ِئ٠َ  َٰ ٌَٓئِ َهٚ۬ ُ  ٌِ َٓمَبئِ۪ٗ َٓ اَٚ َِّللا
د ه
Allah’ın ayetlerini ve onunla yüzleşmeyi göz ardı edenler onun ikramından umut kesenlerdir. Onlar için acıklı
bir azap vardır.

(Rum 30/7)

َٰ ْ ِٓ ُ٘ ُْ َعَٚ َ ُۚب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ ظب ِ٘ ًشا َِِٓ ْاٌ َح
َ َُّْٛ ٍََ ْع٠
ٍَُِْٛاْل ِخ َشحِ ُ٘ ُْ غَبف
Bütün bildikleri dünya hayatının görüntüsüdür. Onlar Ahireti dikkate almazlar. İlgi duymazlar.
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(Rum 30/8)

ًٍ ا َ َجَٚ ك
ِ اَٛ َََّّّٰللاُ اٌس
 ْ۠ ُْ َِب َخٍَكَ هِٙ  ا َ ْٔفُ ِسٟا ۪ َٓفَٚزَفَ َّى ُش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
ِ ّ  ََّٓب ا َِّْل ِث ْبٌ َحُٙ َٕ١ْ  َِب َثَٚ ض
َْٚ ُْ ٌَ َىب ِف ُشِٙ ّبئ َس ِث
ِ ٌَّٕشا َِِٓ ا١
ً ۪ا َِّْ َوضَٚ ًّّٝ س
َ ُِ
ِ ۬ َبط ِث ٍِ َٓم
Onlar içten içe hiç düşünmediler mi; Allah gökleri ve yeri başka şekilde değil, sadece gerçek ve belli bir ömrü
olan varlıklar olarak yaratmıştır. İnsanların çoğu Rableriyle yüzleşmeyi göz ardı ederler.

(İnşikak 84/7)

ُٗۙ ۪ ِٕ١ّ۪ َ١ِ ِوزَبثَُٗ ثٟ
َ ِرٚ۫ ُ فَب َ َِّب َِ ْٓ ا
Kimin defteri sağından verilirse,
(Hakka 69/19)

ْٗ ُۚ َ١ِ ُي ََٓ٘ب ۬ ُؤ َُ ا ْل َش ۫ ُؤا ِوزَبثَُٛم١َِٕ۪ٗ ف١ّ۪ َ١ِ ِوزَبثَُٗ ثٟ
َ ِرٚ۫ ُ فَب َ َِّب َِ ْٓ ا
Defteri sağ eline verilenler şöyle derler: “İşte bu; alın okuyun defterimi!

(Hakka 69/20)

َ ّٟ۪ٔ ِا
ْٗ ُۚ َ١سب ِث
َ ق ِح
ٍ  ُِ ََلّٟ۪ٔ َ ظَٕ ْٕذُ ا
Ben hesabımla yüzleşeceğimi biliyordum.”

(İnşikak 84/8)

ش ُۙا١
ُ س
ً  ۪س٠َ سبثًب
َ ت ِح
َ ُ َحب٠ ف
َ َف
َ ْٛ س
Onun hesabı kolayca kapatılır,

(İnşikak 84/9)

َٓ ُ ٍِ َ ْٕم٠ٚ
ساٚ
ً  ا َ ْ٘ ٍِ۪ٗ َِ ْس ُشٌَِٰٝ ت ا
َ َ
Eşi dostu arasına sevinç içinde döner.
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(İnşikak 84/10)

َ  ََٓسا َءَٚ َُٗ ِوزَبثٟ
ُٖۙ ۪  ِشْٙ ظ
َ ِرٚ۫ ُ ا َ َِّب َِ ْٓ اَٚ
Kimin defteri de arka tarafından verilirse,
(Hakka 69/25)

ْٗ ُۚ َ١ِد ِوزَبث
َ ٚ۫ ُ  ٌَ ُْ اٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ َب٠  ُيَُٛم١َ ِوزَبثَُٗ ثِ ِش َّب ٌِ۪ٗ فٟ
َ ِرٚ۫ ُ ا َ َِّب َِ ْٓ اَٚ
Defteri sol eline verilecek kimse şöyle der: “Keşke bana defterim verilmeseydi!

(Hakka 69/26)

ْٗ ُۚ ١َ ِسبث
َ ٌَ ُْ ا َ ْد ِس َِب ِحَٚ
Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!

(Hakka 69/27)

َ ُۚخ١َ بض
ِ َٔب َوبَٙ َ ز١ْ ٌَ ب٠َ
ِ َذ ْاٌم
Ah! Keşke ölüm her şeyi bitirseydi!

(Hakka 69/28)

ْٗ ُۚ َ١ٌِ  َِبّٟٕ۪  َعَٰٕٝ ََِٓب ا َ ْغ
Malım işe yaramadı!

(Hakka 69/29)

َ ٍْ س
ْٗ ُۚ ١َ ِٔ طب
ُ ّٟٕ۪ ٍََ٘ َه َع
Yetkilerim de elimden gitti!”

(Hakka 69/30)

ُُٖۙ ٍُُُّٖٛ فَغُُٚخز
Onunla ilgili şöyle denir: “Tutun onu, bağlayın!

(Hakka 69/31)

ُُٖۙ ٍُّٛص
َ ُ١
َ ص ُ َُّ ْاٌ َج ۪ح
Sonra alevli ateşte kızartın!
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(Hakka 69/32)

ً َْ ر َِساُٛس ْجع
ُ  ِس ٍْ ِسٍَ ٍخ رَ ْسٟ ۪ص ُ َُّ ف
ُٖٛعب فَب ْسٍُ ُى
َ بَٙ ع
Ardından da yetmiş arşın boyunda bir zincire bağlayıp sürükleyin!”

(İnşikak 84/11)

س ُۙاٛ
ُ َ ْذ٠ ف
ً ُ صُجٛع
َ َف
َ ْٛ س
O da yok olmak için yalvarır.
(Furkan 25/11)

ش ُۚا١
َّ ٌة ِثب
َّ ٌا ِثبُٛثَ ًْ َوزَّث
ً س ۪ع
َ َّا َ ْعز َ ْذَٔب ٌِ َّ ْٓ َوزَٚ سب َع ِخ
َ سب َع ِخ
Aslında onlar kıyamet saati karşısında yalana sarıldılar, Kıyamet saati karşısında yalana sarılanlar için alevli bir
ateş hazırlamışızdır.

(Furkan 25/12)

ً ُّ١َب رَغَٙ ٌَ اُٛس ِّع
شا١
ً ۪صَ فَٚ ظب
َ  ٍذ١بْ ثَ ۪ع
ٍ  ُْ ِِ ْٓ َِ َىُٙ ْاِرَا َساَر
O ateş onları uzaktan görünce onun çatlarcasına yanmasının ve çektiği havanın uğultusunu duyacaklardır.

(Furkan 25/13)

ساٛ
ً ُا َُٕ٘ب ٌِ َه صُجْٛ َٓ دَ َع١ ّ۪ٔمًب ُِمَ َّش١ِ ض
َ ب َِ َىبًٔبَٙ ْٕ ِِ اُٛاِ َٓرَا ا ُ ٌْمَٚ
Birbirlerine iyice sokulmuş halde, onun dar bir yerine atılınca da orada yok olup gitmek isterler.

(Furkan 25/14)

شا١
ُ ا ْدَٚ احذًا
ُ َْل ر َ ْذ
ِ َٚ ساٛ
ً ۪سا َوضٛ
ً ُا صُجٛع
ً ُ ََ صُجْٛ ١َ ٌا ْاٛع
“Bugün bir kere yok olmak istemeyin, bin kere yok olmak isteyin”

(İnşikak 84/12)

شا١
ْ َ٠َٚ
ً س ۪ع
َ ٍَٰٝ ص
Bunu alevli bir ateşten ayrılamayınca yapacaktır.
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(İnşikak 84/13)

ساٚ
ً  ا َ ْ٘ ٍِ۪ٗ َِ ْس ُشَٟٓ ۪أَُِّٗ َوبَْ ف
Dünyada iken eşi dostu arasında keyif sürerdi,

(İnşikak 84/14)

َ َُِّٗٔا
سٛ
َ ُۚ َ ُح٠ ْٓ ٌَ ْْ َ ظ َّٓ ا
Rabbinin huzuruna asla çıkarılmayacağını düşünürdü.

(İnşikak 84/15)

شا١
ً  ا َِّْ َسثَُّٗ َوبَْ ِث۪ٗ ثَ ۪صُٝۚ ٍَٰ َث
Ama düşünmeliydi! Çünkü Rabbi onu hep görüyordu.
(Enam 6/103)

ش١
ُ ف ْاٌخ َ۪ج١
ُ ُۘ ص
ُ  اٌٍَّ ۪طَٛ ُ٘ َٚ بس
َ ُ ْذ ِسنُ ْاْلَ ْث٠ َٛ َُ٘ٚ بس
َ َْل ر ُ ْذ ِس ُوُٗ ْاْلَ ْث
َ ُۚ ص
Gözler O'nu kuşatamaz ama O, gözleri kuşatır. O nazik davranır, her şeyin iç yüzünü bilir.

(Yunus 10/61)

ُ  َِب ر َ ُىَٚ
ُْ  ُى١ْ ٍََْ ِِ ْٓ َع َّ ًٍ ا َِّْل ُوَّٕب َعٍَُّٛ  َْل ر َ ْعَٚ ٍْ ا ِِ ُْٕٗ ِِ ْٓ لُ ْش َٰاٍُْٛ َِب رَزَٚ ٍْ ْ  شَأٟ ْ۪ فٛ
ُ
ِٟ َْل فَٚ ض
ُ  ْع ُض٠َ  َِبَٚ ِٗ ١ َْ۪ فُٛض١ ۪دًا اِ ْر رُفُٛٙ ش
ِ  ْاْلَ ْسِٟة َع ْٓ َس ِثّ َه ِِ ْٓ ِِضْمَب ِي رَ َّسحٍ ف
ٓ١
َّ ٌا
ِ ََّٓ س
ْ َ  ََْٓل اَٚ بء
ٍ  ِوزَبٟ ۪ ََْٓل ا َ ْو َج َش ا َِّْل فَٚ صغ ََش ِِ ْٓ َٰر ٌِ َه
ٍ ة ُِ ۪ج
Herhangi bir durumdayken, Kur’ân’dan bir şey okuyorken ya da sizler bir iş yapıyorken, ona dalıp gittiğinizde
mutlaka size şahit oluruz. Yerde ve gökte zerre ağırlığında bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bunların küçüğü
de büyüğü de mutlaka açık bir defterdedir.

(İnşikak 84/16)

َّ ٌفَ َََٓل ا ُ ْل ِس ُُ ِثب
ك
ِ ُۙ ش َف
Akşamın alaca karanlığı,
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(İnşikak 84/17)

َس ُۙك
َ َٚ  َِبَٚ ًِ ١ْ ٌَّاَٚ
Gece ve onu yoğunlaştıran şey,

(İnşikak 84/18)

َس ُۙك
َ َّ  ْاٌمَ َّ ِش اِرَا ارَٚ
Dolunay haline geldiği zaman ay hakkı için!

(İnşikak 84/19)

َ ْٓ ط َجمًب َع
َ َّٓ ٌَُز َ ْش َوج
ك
ٍ ط َج
Siz de halden hale gireceksiniz!

(İnşikak 84/20)

ُۙ ُِِٕ ُْإ٠  ُْ َْلُٙ ٌَ فَ َّب
َْٛ
Bunlar nelerine güveniyor da inanmıyorlar?

(İnşikak 84/21)

َُْٚ ْس ُجذ٠َ  ُُ ْاٌمُ ْش َٰا ُْ َْلِٙ ١ْ ٍَئ َع
َ اِرَا لُ ِشَٚ
Kur’ân okununca secde etmiyorlar?
(Furkan 25/60)

ساٛ
َّ  َِبَٚ اٌٍُٛش ْحَّٰ ِٓ لَب
َّ ٌِ اُٚ ُُ ا ْس ُجذُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
ً ُصَ ادَ ُ٘ ُْ ُٔفَٚ اٌش ْحَّٰ ُۗ ُٓ أََ ْس ُجذ ُ ٌِ َّب رَأ ْ ُِ ُشَٔب
Onlara: “Rahman’a secde edin” dense “Rahman da kimmiş? Senin istediğine mi secde edeceğiz!” derler. Bu söz
onların sadece nefretini artırır.
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(Kalem 68/42)

ُۙ ُع١ ْسز َ ۪ط٠َ  ِد فَ ََلٛس ُج
َْٛ
ُّ ٌ اٌََِْٝ اْٛ ُ ْذ َع٠َٚ ق
ُ ُ ْىش٠ ََ ْٛ ٠َ
َ ْٓ َف َع
ٍ سب
O gün her şey ortaya dökülecek! Secdeye çağrılacaklar ama güçleri yetmeyecek.

(Kalem 68/43)

َُّْٛ ٌِ سب
ُّ ٌ اٌََِْٝ اْٛ ُ ْذ َع٠ اُٛٔلَ ْذ َوبَٚ ٌ ُْ رٌَِّخُٙ ُبس ُ٘ ُْ ر َ ْش َ٘م
ُ ص
َ ُْ َُ٘ٚ  ِدٛس ُج
َ خَب ِش َعخً ا َ ْث
Saygıyla önlerine bakacaklar, alçaklık her yanlarını saracak. Onlar bu hale gelmeden önce de secdeye
çağrılmışlardı.

(Kalem 68/44)

ُۙ ُّ ٍََ ْع٠ ْش َْل
ُ ١ ُْ ِِ ْٓ َحُٙ سَٕ ْسز َ ْذ ِس ُج
َْٛ
ِ ٠ َٰ۪ زَا ْاٌ َحذِِٙة ث
ُ ُّ َىز٠ ْٓ َِ َٚ ٟ ۪ٔفَزَ ْس
َ ش
Bu söz karşısında yalana sarılanı bana bırak! Onları beklemedikleri yerden adım adım kötü sona yaklaştırırız.

(Kalem 68/45)

ٌ ۪ َِزٞ ۪ذ١ْ  ُْ ا َِّْ َوُٙ ٌَ ٟ ٍِْ۪ ُ اَٚ
ٓ١
Onlara süre tanırım. Benim düzenim sağlamdır.

(İnşikak 84/22)

ُۘ ُ َى ِزّث٠ اَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪ث ًِ اٌَّز
َُْٛ
Bu kâfirler aslında yalan söylüyorlar.
(Şuara 26/5)

ٍ َاٌش ْحَّٰ ِٓ ُِ ْحذ
َٓ١ا َع ُْٕٗ ُِ ْع ِش ۪ضُٛٔس ا َِّْل َوب
َّ َِِٓ  ُْ ِِ ْٓ ِر ْو ٍشِٙ ١ ۪أْر٠َ  َِبَٚ
Onlara Rahman'dan yeni bir bilgi gelmeye görsün hemen yüz çeviriyorlar.

(Şuara 26/6)

َْ ِض ۫ ُؤْٙ َ َ ْسز٠ ۪ٗا ِثُٛٔ ُْ ا َ ْٔ َٰجَٓ ۬ ُإا َِب َوبِٙ ١ َ۪أْر١س
َ َا فُٛفَمَ ْذ َوزَّث
Kesinlikle yalan söylüyorlar ama hafife aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir.
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(İnşikak 84/23)

ُۘ عُٛ٠ َّللاُ ا َ ْعٍَ ُُ ثِ َّب
َُْٛ
 هَٚ
Allah onların ezberlerini iyi bilir.
(Bakara 2/77 )

ٍَُِْٕٛ ُ ْع٠  َِبَٚ َُْٚس ُِّش٠ َ ْعٍَ ُُ َِب٠ ََّللا
َْ ا َ َّْ هُّٛ ٍََ ْع٠  َْلَٚ َ ا
Bunlar bilmezler mi ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.

(Kaf 50/16)

 ِذ٠ ۪سَٛ ٌ ِٗ ِِ ْٓ َح ْج ًِ ْا١ْ ٌَِة ا
ُ ٔ َْح ُٓ ا َ ْل َشَٚ ُُٗۚ س
ُ ط ِث۪ٗ َٔ ْف
ِ ْ ٌَمَ ْذ َخٍَ ْمَٕبَٚ
ُ ِٛ  ْسَٛ ُ َٔ ْعٍَ ُُ َِب رَٚ َْسب
َ ْٔ اْل
İnsanı biz yarattık; içinden neler geçtiğini biliriz. Biz ona sinir uçlarından da yakınız.

(İnşikak 84/24)

ّ َفَج
ُ١ٍُۙ ٌَ۪ة ا
ٍ ش ِْش ُ٘ ُْ ثِعَزَا
Öyleyse onlara acıklı bir azabı müjdele!
(Al-i İmran 3/21)

َْ ثِ ْبٌ ِم ْس ِظَٚأ ْ ُِ ُش٠ َٓ٠ َْ۪ اٌَّزٍَُُٛ ْمز٠َٚ ك
ِ َب٠َْ ثِ َٰبَٚ ْىفُ ُش٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
د ه
ٍ ّ ُۙ  ِْش َح١ََّٓ ثِغ١۪ َِْ إٌَّجٍَُُٛ ْمز٠َٚ َِّللا
ّ َبط فَج
ُۙ ِ ٌََِِّٕٓ ا
ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ ش ِْشُ٘ ُْ ثِعَزَا
Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnenlere, haklı bir gerekçeye dayanmadan nebîlerini itibarsızlaştıranlara ve
ilahi kıstaslara uygun davranılmasını isteyenleri de itibarsızlaştırmaya çalışanlara acıklı bir azabın müjdesini ver.

(Tevbe 9/34)

ًِ بط
ِ بط ِث ْبٌ َج
ُّ َٚ بس
ِ ٌَّٕا َي اَٛ ِْ َ َْ اٍُٛأ ْ ُو١َ ٌَ ْب
ً ۪ا ا َِّْ َوضَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ِ شا َِِٓ ْاْلَ ْح َج١
ِ اٌش ْ٘ َج
ُۙ  ًِ ه١س ۪ج
َّ  ْاٌ ِفَٚ َت
 ًِ ه١س ۪ج
ُ ٠َ َٚ
َِّللا
َ ََّْ٘ اٌزٚ ْىِٕ ُض٠َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ َِّللا
َ ٟ ۪ب فَٙ َُُٔٛ ْٕ ِفم٠  َْلَٚ َضخ
َ ْٓ َْ َعُّٚصذ
ّ فَ َج
ُ١ٍُۙ ٌَ۪ة ا
ٍ ش ِْش ُ٘ ُْ ِث َعزَا
Ey inanıp güvenenler! Bilginlerin ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve onları
Allah’ın yolundan engellerler. Altını ve gümüşü kasalarda saklayıp da Allah yolunda harcamayanları acıklı bir
azap ile müjdele.

9

(Tevbe 9/35)

ُ َٚ ُْ ُٙ ُثُٕٛ ُجَٚ ُْ ُٙ ُ٘ ب ِججَبَٙ  ِثَٰٜٛ َّٕ َُ فَز ُ ْىَٙ َبس َج
ُْ ُ س ُ٘ ُْ َٰ٘زَا َِب َوٕ َْضرٛ
ُ ُٙ ظ
ِ ٔ ٟ ۪ب فَٙ ١ْ ٍَ َعٝ َُّٰ ْح٠ ََ ْٛ ٠َ
َْٚا َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْى ِٕ ُضُٛلُِْٚلَ ْٔفُ ِس ُى ُْ فَز
O alevli ateş içinde kızdırılarak bunlarla alınlarının, sırtlarının ve yanlarının dağlanacağı gün onlara şöyle
denecektir. “İşte kendiniz için biriktirdikleriniz! Birikimlerinizin tadına varın bakalım”.

(Casiye 45/7)

ُ١ٍُۙ ۪ ًٌ ٌِ ُى ًِّ اَفَّبنٍ اَص٠ْ َٚ
Yalanlar uydurup duran ve günaha dalan herkese yazıklar olsun!

(Casiye 45/8)

ّ  ُۚب فَ َجَٙ َ ْس َّ ْع٠ ُْ ٌَ ْْ َ ص ُّش ُِ ْسز َ ْى ِج ًشا َوب
ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ِ ب٠َ  ْس َّ ُع َٰا٠َ
ٍ ش ِْشُٖ ثِ َعزَا
د ه
ِ ُ٠ َُّ ُ  ِٗ ص١ْ ٍَ َعٍَٰٝ َّْللاِ رُز
Böyleleri, Allah’ın ona okunan ayetlerini dinler ama hiç dinlememiş gibi büyüklük taslayarak bildiğini okur. Sen
ona acıklı bir azabı müjdele.

(Casiye 45/9)

ٌ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
َ برَِٕب٠َ اِرَا َع ٍِ َُ ِِ ْٓ َٰاَٚ
ٌ َ ُْ َعزُٙ ٌَ  َٰ ٌَٓئِ َهٚ۬ ُ ا اًٚ ْـًٔ ۨب ار َّ َخزََ٘ب ُ٘ ُض١ش
Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde de hafife alır. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.

(Casiye 45/10)

ََٓب ُۚ َء١ٌِ ْٚ َ َّللاِ ا
َ اُٛسج
ْ هُٚ
َ  ُْ َِب َوُٙ ْٕ  َعٟ ُ۪ٕ ْغ٠  َْلَٚ ُُ ُۚ ََّٕٙ  ُْ َجِٙ ِ ََٓسائَٚ ْٓ ِِ
ِ ا ِِ ْٓ دُٚ َْل َِب ار َّ َخزَٚ ْـًٔب١ش
ٌُ ١اة َع ۪ظ
ٌ َ ُْ َعزُٙ ٌََٚ
Onların sonu Cehennemdir. Ne kazandıkları şeyler işlerine yarayacak ne de Allah ile aralarına koydukları
dostları... Onların hak ettiği büyük bir azaptır.

(Casiye 45/11)

ُ١ٍ ٌَ۪اة ِِ ْٓ ِس ْج ٍض ا
ِ ب٠َ ا ِث َٰبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ ًُٜۚ َٰ٘زَا ُ٘ذ
ٌ َ عز
َ ُْ ُٙ ٌَ ُْ ِٙ ّد َس ِث
İşte doğru yol budur. Rablerinin ayetlerini görmezlikten gelenlerin hak ettiği, pis ve acıklı bir azaptır.

(İnşikak 84/25)

ْٛ
ِ صب ٌِ َحب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َعَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْل اٌَّز
ٍ ُّْٕ َِ  ُْش١ ُْ ا َ ْج ٌش َغُٙ ٌَ د
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar başka! Onlara, eksiltilmeyecek bir ödül vardır.
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(Sad 38/53)

ة
ِ سب
َ  َِ ْاٌ ِحْٛ َ١ٌِ َُْٚ َعذَُٰٛ٘زَا َِب ر
Hesap günü için size söz verilen budur.

(Sad 38/54)

ا َِّْ َٰ٘زَا ٌَ ِش ْصلَُٕب َِب ٌَُٗ ِِ ْٓ َٔفَب ٍُۚد
Bu rızık bizdendir; tükenecek değildir.

(Tin 95/6)

ْٛ
ِ صب ٌِ َحب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َعَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْل اٌَّز
ٍ ُّْٕ َِ  ُْش١ ُْ ا َ ْج ٌش َغُٙ ٍََد ف
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara tükenmeyecek ödül vardır.

(Tin 95/7)

ٓ٠
ِ ُّ َى ِزّثُ َه ثَ ْعذُ ثِبٌ ۪ذ٠ فَ َّب
Ey insan, bu din karşısında seni yalana sürükleyen nedir?
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