BELED SURESİ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ع
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Beled 90/1)

َٰ زَا ْاٌ َجٍَ ِذٙاََل ا ُ ْل ِغ ُُ ِث
Bu şehir önemlidir.
(Bakara 2/126)

ِ اس ُص ْق ا َ ٍَُْ٘ٗ َِِٓ اٌض َّ َّ َشا
ْ ِ ّ ُُ َسة١ ۪٘اِ ْر لَب َي اِث َْٰشَٚ
ْ َٚ اع َؼ ًْ َٰ٘زَا َثٍَذًا َٰا ًِِٕب
 ُْ ِث هُٙ ْٕ ِِ ََِٓ د َِ ْٓ َٰا
ِبّٰلل
َٰ ْ َِ ْٛ ١َ ٌ ْاَٚ
ً ٍَ۪ َِ ْٓ َوفَ َش فَب ُ َِ ِز ّؼُُٗ لَٚ اَل ِخ ِش لَب َي
َ ض
ش١
ْ َ ًل ص ُ َُّ ا١
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
ِ  َػزَاٌَِٰٝ ط ُّش اُٖ ا
ِ ٌَّٕة ا
َ ْ ِثئَٚ بس
Bir gün İbrahim şöyle yalvardı: “Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap! Buranın halkından, Allah’a ve ahiret
gününe inananları her üründen yararlandır!” Allah da şöyle dedi: “Ayetleri görmezlikten gelene de bir süre iyilik
yapar, sonra onu ateş azabına mahkûm ederim. Ne kötü hale gelmektir o!”

(İbrahim 14/35)

ََب
ْ َٚ اع َؼ ًْ َٰ٘زَا ْاٌ َجٍَذَ َٰا ًِِٕب
ْ ِ ّ ُُ َسة١ ۪٘اِ ْر لَب َي اِث َْٰشَٚ
ْ َ ا َ ْْ َٔ ْؼجُذَ ْاَلٟ
َّ ِٕ َثَٚ ٟ ْ۪ٕاعُٕج
َ ٕص
Bir gün İbrahim şöyle dua etti: “Rabbim! Bu bölgeyi güvenli bir şehir haline getir. Beni ve çocuklarımı putlara
tapmaktan uzak eyle.

(Al-i İmran 3/96)

ٍ ١ْ َ َي ثَّٚ َ ا َِّْ ا
َٓ١ّ۪ ٌَ ٌِ ٍْ َؼبًٜ ُ٘ذَٚ بس ًوب
ِ ٌٍَِّٕ ض َغ
ِ ُٚ ذ
َ َ ِثجَ َّىخَ ُِجٞ ۪بط ٌٍََّز
İnsanlar için kurulan ilk ev, elbette Bekke’de olandır. Bereketlidir ve herkese doğru yönü göstersin diye
kurulmuştur.
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(Al-i İmran 3/97)

ٌ ّٕ١ِ َبد ث
ٌ ٠َ  ِٗ َٰا١ ۪ف
ِٓ َِ ذ
ِ ١ْ بط ِح ُّظ ْاٌ َج
ِ ٌَّٕ اٍَٝ ِ هّٰللِ َػَٚ  َِ ْٓ دَ َخٍَُٗ َوبَْ َٰا ًِِٕبَٚ ُ١
َ َ۪٘بد َِمَب َُ اِث َْٰش
ً ع ۪ج
َ َ ا ْعز
َٓ١ّ۪ ٌَػ ِٓ ْاٌ َؼب
 َِ ْٓ َوفَ َش فَب َِّْ هَٚ ًل١
َ طب
َ ٟ
َ ِٗ ١ْ ٌَِع ا
ٌّ ِٕ َّللاَ َغ
Orada açık göstergeler, İbrahim'in durduğu yerler vardır. Oraya giren kişi, güvende olur. Bir yolunu bulup
gidebilenlerin, o Beyt’te hac yapması, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim bunu görmezlikten gelirse
bilsin ki Allah’ın kimseye ihtiyacı yoktur.

(Neml 27/91)

َِِٓ َْٛا ُ ِِ ْشدُ ا َ ْْ ا َ ُوَٚ  ٍۘ ٍءَٟ
ْ ٌَُٗ ُو ًُّ ؽَٚ بَٙ َِ  َح َّشٞ ۪أَِّ اَّب ا ُ ِِ ْشدُ ا َ ْْ ا َ ْػجُذَ َسةَّ َٰ٘ ِز ِٖ ْاٌ َج ٍْذَ ِح اٌَّز
َٓ١ّ۪ ٍِ ْاٌ ُّ ْغ
De ki; “Ben bu şehrin Rabbine kulluk etme emri aldım. Burayı harem bölgesi yapan odur; her şey onundur.
Bana, Müslümanlardan olmam emredilmiştir.”

(Kureyş 106/1)

َ ِ َ۪ل
 ٍْؼ٠ف لُ َش
ِ ًل٠
Kureyşliler, sıcak ilgi gördükleri için,

(Kureyş 106/2)

َ ۪ا
ّ ِ ٌ ُْ ِس ْحٍَخَ اِٙ ًل ِف٠
ْف
ِ َ ؾز ا
ِ ١ص
َّ ٌاَٚ بء
bu sıcak ilgiyi, kış ve yaz yolculuklarında da gördükleri için

(Kureyş 106/3)

ذ
ِ ١ْ َا َسةَّ َٰ٘زَا ْاٌجَُٚ ْؼجُذ١ٍْ َف
Bu Beyt'in Rabbine kulluk etsinler!

(Beled 90/2)

َٰ زَا ْاٌجٍََ ِذِٙذ ِح ًٌّ ث
َ ْٔ َ اَٚ
Bu şehirde senin can güvenliğin olmasa bile önemlidir!
(İsra 17/76)

ً ٍََْ۪ ِخ ًَلفَ َه ا ََِّل لَُٛ ٍْجَض٠ اِرًا ََلَٚ بَٙ ْٕ ِِ نٛ
ًل١
َ ُ ْخ ِش ُع١ٌِ ض
ِ ٔ ََه َِِٓ ْاَلَ ْسَٚ ْغز َ ِف ُّض١ٌَ اُٚا ِْْ َوبدَٚ
Seni bu topraklardan çıkarmak için yerinden oynatmak üzereler. Çıkarırlarsa senden sonra burada fazla
kalamazlar.
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(İsra 17/77)

 ً ا۪ٛ غَّٕزَِٕب ر َ ْح
ًل٠
ُ ٌِ ُ ََل ر َ ِغذَٚ ع ٍَِٕب
ُ ع ٍَْٕب لَ ْجٍَ َه ِِ ْٓ ُس
ُ
َ عَّٕخَ َِ ْٓ لَ ْذ ا َ ْس
Senden önce gönderdiğimiz elçilere uygulanan kanun budur. Bizim kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın.

(Beled 90/3)

ٌََذَٚ  َِبَٚ ا ٌِ ٍذَٚ َٚ
Ana-baba ve evlat da önemlidir.
(Ahkaf 46/15)

ٌُُٗصب
ِ ْ َٕب١ْ ص
َّ َٚ َٚ
َ َٚ َٚ غبًٔب َح ٍََّزُْٗ ا ُ ُُِّٗ ُو ْش ً٘ب
َ  ِٗ ا ِْح٠ْ َا ٌِذَٛ غبَْ ِث
َ ْٔ اَل
َ ِفَٚ ٍُُّْٗ  َحَٚ ض َؼزُْٗ ُو ْش ً٘ب
ُ َ  اِرَا ثٍََ َغ اٝ ًشا َحزاهْٙ ؽ
 ا َ ْْ ا َ ْؽ ُى َش ِٔ ْؼ َّز َ َهٟ ِصػْٕ۪ اْٚ َ عَٕخً لَب َي َسةّ ِ ا
َ َُْٛص َ ٍَٰض
َ َٓ١ثٍََ َغ ا َ ْسثَ ۪ؼَٚ َُّٖؽذ
َٰ صب ٌِ ًحب ر َ ْش
ّٟ۪ٔ ِ اٟ َّ۪ز٠ رُ ِ ّسٟ ۪ فٟ ٌ۪ ص ٍِ ْح
َ ّْ  ا َ ْٔ َؼٟاٌَّز۪ ا
ْ َ اَٚ ُٗ١ض
َ ًَ َّ ا َ ْْ ا َ ْػَٚ ٞ
َّ َا ٌِذَٚ ٍَٰٝ  َػَٚ ٟ
َّ ٍَذ َػ
َٓ١ّ۪ ٍِ  َِِٓ ْاٌ ُّ ْغّٟ۪ٔ ِاَٚ  َْه١ٌَِر ُ ْجذُ ا
Biz insana, ana babasına iyi davranma görevi yükledik. Anası onu zahmetle taşımış ve zahmetle doğurmuştur.
Onu taşımasıyla sütten kesmesi otuz ay sürer. Ne zaman ki güçlü ve kuvvetli haline gelir ve kırk yaşına da
erişirse der ki: “Ey Rabbim! Fırsat ver de bana ve ana babama verdiğin nimetlere karşılık görevlerimi yerine
getireyim. Razı olacağın iyi işler yapayım. Soyumdan gelenleri de benim için iyi evlatlar eyle. Ben sana
döndüm, sana tam teslim olan Müslümanlardanım.”

(Ahkaf 46/16)

ا
ة ْاٌ َغَّٕ ِخ
ْ َ  اٟ ُْ ۪ افِٙ ّـَٔب ِر١ِ ع
ِ ص َحب
َ ًُ ََّٓ َٔزَمَج٠ ۪ ٌَٰ ِئ َه اٌَّزٚ۬ ُ ا
َ ْٓ  ُص َػَٚٔز َ َغ َبَٚ اٍُِّٛ غَٓ َِب َػ
َ  ُْ ا َ ْحُٙ ْٕ ػ
َُْٚػذ
ّ ِ ٌ ْػذَ اَٚ
َ ُٛ٠ اُٛٔ َوبٞ ۪ق اٌَّز
ِ ص ْذ
İşte bunlar, kendilerine verilen söz gereği, kabahatlerine bakmayıp yaptıklarının en güzelini esas alarak Cennet
ahalisi arasına soktuğumuz kimselerdir.

(Ahkaf 46/17)

ُ ذ ْاٌمُ ُش
 ُ٘ َّبَٚ ٟ ٍْْ۪ ِِ ْٓ لَجٚ
ِ ٍَلَ ْذ َخَٚ  ا َ ْْ ا ُ ْخ َش َطٟف ٌَ ُى اَّب اَر َ ِؼذَإِ۪ٔ ا
ٍ ّ ُ  ِٗ ا٠ْ َا ٌِذَٛ ٌِ  لَب َيٞ ۪اٌَّزَٚ
۪ ع
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َش ْاَل١
 ْػذَ هَٚ َِّْ ٍَ َه َٰا ِِ ْۗ ْٓ ا٠ْ َٚ ََّللا
بْ ه
ُ بط
َ َ  ُي َِب َٰ٘ ازَا ا اََِّل اَُٛم١ََّللاِ َح ٌّك ف
ِ َ ض١َ ْغز َ ۪غ٠
Anasına, babasına şöyle diyen de vardır: “Yazık size! Tekrar diriltilmekle mi korkutuyorsunuz? Benden önce
nice nesiller öldü de ne oldu?” Onlar ise, yardım ve destek için Allah’a yalvararak evladına: “Sana yazık oluyor;
artık inan. Allah’ın verdiği söz doğrudur!” derler. Ama o, şöyle der: “Bu olsa olsa eskilerin masalları olur.”
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(Ahkaf 46/18)

ْ ٍَ ا ُ َِ ٍُ لَ ْذ َخٟ ُي ف۪ اْٛ َ ُُ ْاٌمِٙ ١ْ ٍََٓ َح َّك َػ٠ ۪ َٰ اٌ ِئ َه اٌَّزٚ۬ ُ ا
اُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔاَل ْٔ ِظ ا
ِ ْ َٚ ِّٓ  ُْ َِِٓ ْاٌ ِغِٙ ٍِ ذ ِِ ْٓ لَ ْج
َٓ٠خَب ِع ۪ش
Bu gibiler, daha önce gelip geçmiş insan ve cin toplumları içinden şu sözü hak edenlerdir: “Onlar
kaybetmişlerdir.”

(Beled 90/4)

 َو َج ٍذٟ ۪غبَْ ف
ِ ْ ٌَمَ ْذ َخٍَ ْمَٕب
َ ْٔ اَل
Biz insanı, bütün zorlukları göğüsleyecek güçte yarattık.
(Tin 95/4)

ُ٠ٍٍۘ ۪ٛ غ ِٓ ر َ ْم
ِ ْ ٌَمَ ْذ َخٍَ ْمَٕب
َ  ا َ ْحٟغبَْ ف۪ ا
َ ْٔ اَل
İnsanı, en güzel donanımda yaratırız.

(İnsan 76/28)

ً ۪ ُْ ر َ ْجذُٙ ٌَاِرَا ِؽئَْٕب ثَذ ٌَّْ إَب ا َ ِْضَبَٚ ُْ ُ٘ ؽذَ ْد أَب ا َ ْع َش
ًل٠
َ َٚ ُْ ُ٘ ٔ َْح ُٓ َخٍَ ْمَٕب
Onları, bağ dokuları güçlü olarak Biz yarattık. Tercih ettiğimiz zaman benzerleriyle değiştiririz.

(Beled 90/5)

ٌ ِٗ ا َ َحذ١ْ ٍََ ْمذ َِس َػ٠ ْٓ ٌَ ْْ َ ت ا
ُ غ
َ َ ْح٠َا
Kimsenin ona sınır çizemeyeceğini mi sanıyor!
(Necm 53/24)

ٍٝۘ بْ َِب ر َ َّٕه
ِ ْ ٌِ َْ َ ا
َ ْٔ ًل
ِ غ
Acaba insan her istediğini elde edebilir mi?

(Kıyame 75/36)

ُ غ
ًٜعذ
ُ غ
ُ ُزْ َش َن٠ ْْ َ بْ ا
ِْ ت
َ ْٔ اَل
َ  ْح٠َ َ ا
İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?
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(Alak 96/6)

ْ ١َ ٌَ َْغب
ٝط َٰغ
ِ ْ َِّْ َو اًَّل ا
َ ْٔ اَل
Yok, yok… İnsan kesinlikle taşkınlık eder;

(Alak 96/7)

َٰٕٝ ا َ ْْ َس َٰاُٖ ا ْعز َ ْغ
Kimseye ihtiyacı kalmadığını görürse eğer!

(Beled 90/6)

 ُي ا َ ٍَْ٘ ْىذُ َِ ًبَل ٌُ َجذًاُٛم٠َ
Bir de “Yığınla mal harcadım.” diyor.
(Al-i İmran 3/116)

بة
َ َِّللا
ُ ص َح
ْ َ  َٰ اٌ ِئ َه اٚ۬ ُ اَٚ ْـًٔب١ؽ
 ََلدُُ٘ ُْ َِِٓ هْٚ َ  اََل اَٚ ُْ ُٙ ٌُاَٛ ِْ َ  ُْ اُٙ ْٕ  َػٟ
َ ِٕا ٌَ ْٓ ر ُ ْغَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ِ ٌَّٕا
Kâfirlik edenlerin /ayetleri görmezlikte direnenlerin malları da çocukları da Allah katında hiçbir işlerine
yaramayacaktır. Onlar o ateşin ahalisidir, orada ölümsüz olacaklardır.

(Al-i İmran 3/117)

َ ٍَ ْٛ َس ل
َ ذ َح ْش
ْ َصبث
اُّٛظٍَ ا
ِ بَٙ ١ ۪حٍ ف٠َب َو َّض َ ًِ ۪س١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  َٰ٘ ِز ِٖ ْاٌ َحٟ َْ۪ فُُٛ ْٕ ِفم٠ َِض َ ًُ َِب
َ َ ص ٌّش ا
ْ َ٠ ُْ ُٙ غ
َ  َِبَٚ ُْٗ ُْ فَب َ ٍَْ٘ َىزُٙ غ
َُّْٛ ٍِ ظ
 ُُ هُٙ َّ ٍَظ
َ ُ ٌَٰ ِى ْٓ ا َ ْٔفَٚ َُّللا
َ ُا َ ْٔف
Bunların dünya hayatında yaptıkları harcamalar tıpkı, kendilerine yanlış yapmış bir topluluğun ekinini vuran
soğuk rüzgar gibidir. Allah onlara yanlış yapmaz, ama onlar yanlışı kendilerine yaparlar.

(Nisa 4/38)

َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ََل ثِ ْبَٚ ِبّٰلل
ِٓ َ ُى٠ ْٓ َِ َٚ اَل ِخ ِش
َْ ثِ هُِِٕٛ ُْإ٠  ََلَٚ بط
ِ ٌَّٕ ُْ ِسئاَب َء اُٙ ٌَاَٛ ِْ َ َْ اُُٛ ْٕ ِفم٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌا
ُ ط
ًٕب٠غاب َء لَ ۪ش
َ ًَٕب ف٠بْ ٌَُٗ لَ ۪ش
Mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a da ahiret gününe de inanmayanlar vardır. Şeytan kimin yakını
olursa o ne kötü yakındır!
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(Enfal 8/36)

ُْ ِٙ ١ْ ٍَ ُْ َػٛب ص ُ َُّ ر َ ُىَٙ َُُٔٛ ْٕ ِفم١غ
 ًِ ه١ع ۪ج
ُ ١َ ٌِ ُْ ُٙ ٌَاَٛ ِْ َ َْ اُُٛ ْٕ ِفم٠ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ََّللاِ ف
َ ْٓ ا َػُّٚصذ
َُْٚ ْحؾ َُش٠ َُ ََّٕٙ  َعٌَِٰٝ ا اَٚٓ َوفَ اُش٠ ۪اٌَّزَٚ َُُْٛ ْغٍَج٠ َُّ ُ َح ْغ َشح ً ص
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, mallarını, Allah yolundan engellemek için harcamaktadırlar, harcamaya da
devam edeceklerdir. Sonra o mallar onlar için bir yürek acısı olacak ve mağlup olacaklardır. O kâfirler,
Cehennem’de bir araya getirileceklerdir.

(Beled 90/7)

ٌ َ َش اُٖ ا َ َحذ٠ ُْ ٌَ ْْ َ ت ا
ُ غ
َ َ ْح٠َا
Kimsenin kendini görmediğini mi sanıyor?
(İnşikak 84/14)

َ َُِّٗٔا
سٛ
َ َ ُح٠ ْٓ ٌَ ْْ َ ظ َّٓ ا
Rabbinin huzuruna asla çıkarılmayacağını düşünürdü.

(İnşikak 84/15)

شا١
ً  ا َِّْ َسثَُّٗ َوبَْ ِث۪ٗ ثَ ۪صٍَٰٝ َث
Ama düşünmeliydi! Çünkü Rabbi onu hep görüyordu.

(Beled 90/8)

ِْٓ ١َٕ١ْ ػ
َ ٌَُٗ ًْ اٌََ ُْ ٔ َْغ َؼ
Ona iki göz vermedik mi?

(Beled 90/9)

ِْٓ ١َؽفَز
َ َٚ غبًٔب
َ ٌِ َٚ
Bir dil ile iki de dudak!
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(Beled 90/10)

ِْٓ ٠ََٕبُٖ إٌَّ ْغذ٠ْ َ َ٘ذَٚ
Ona apaçık iki yol gösterdik.
(Tegabun 64/2)

ش١
ٌ َْ ثَ ۪صٍَُّٛ َّللاُ ثِ َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ٌٓ ِِ ْ ِِ ْٕ ُى ُْ ُِإَٚ  َخٍَمَ ُى ُْ فَ ِّ ْٕ ُى ُْ َوبفِ ٌشٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
Sizi yaratan O’dur. Sonra kiminiz ayetleri görmezlikten gelir, kâfir olur. Kiminiz de Allah’a güvenir, mümin
olur. Yaptığınız her şeyi gören Allah’tır.

(İnsan 76/3)

ساٛ
َّ ٌَٕبُٖ ا٠ْ َأَِّب َ٘ذ
ً ُاِ َِّب َوفَٚ  ًَ اِ َِّب ؽَب ِو ًشا١غ ۪ج
Ona doğru yolu gösterdik; ister görevini yapar, isterse o yolu görmezlikten gelir.

(Beled 90/11)

َفَ ًَل ا ْلز َ َح َُ ْاٌ َؼمَجَ ٍۘخ
O, zor olanını göze alamadı.

(Beled 90/12)

ُه َِب ْاٌ َؼمَ َجخ٠
َ  اَِب ا َ ْد َٰسَٚ
Zor olan yol hangisidir, nereden bileceksin?
(Beled 90/13)

فَ ُّه َسلَ َج ٍخ
Zor olan, hürriyetini kaybetmiş birini kurtarmaktır.
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(Beled 90/14)

ْ  اْٚ َ ا
 َِ ْغغَجَ ٍخٞ ۪ ٍَ رْٛ َ٠ ٟ ِ۪طؼَب ٌَ ف
Veya kıtlık gününde birinin karnını doyurmaktır.

(Beled 90/15)

 ًّب رَا َِ ْم َشثَ ٍخ١ َ۪ز٠
Yakınlarından bir öksüzü,

(Beled 90/16)

ًٕب رَا َِزْ َشثَ ٍخ١ ِِ ْغ ۪ىْٚ َ ا
Veya bitkin hale gelmiş bir çaresizi kurtarmaktır.

(Beled 90/17)

ا ِث ْبٌ َّ ْش َح َّ ِخْٛ ص
َّ ٌا ِثبْٛ ص
َ اَٛ َ رَٚ صج ِْش
َ اَٛ َ رَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ص ُ َُّ َوبَْ َِِٓ اٌَّز
Aynı zamanda tam güvenen, birbirine sabrı tavsiye eden ve merhameti tavsiye eden biri
olmaktır.
(Asr 103/1)

ص ِش
ْ  ْاٌ َؼَٚ
Akıp giden zaman çok önemlidir!

(Asr 103/2)

 ُخ ْغ ٍشٟ ۪غبَْ ٌَف
ِ ْ َِّْ ا
َ ْٔ اَل
İnsan kesin olarak kayıptadır.

(Asr 103/3)

صج ِْش
ِ صب ٌِ َحب
َّ ٌا ِثبْٛ ص
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا ََِّل اٌَّز
َ اَٛ َ رَٚ ك
َ اَٛ َ رَٚ د
ِ ّ ا ِث ْبٌ َحْٛ ص
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Kayıpta olmayanlar; Allah’a inanıp güvenen, iyi işler yapan, birbirine sürekli doğruları hatırlatan ve sürekli
sabırlı olmayı hatırlatan kimselerdir.

(Beled 90/18)

 ََّٕ ِخ١ْ َّ ٌبة ْا
ُ ص َح
ْ َ  َٰ اٌئِ َه اٚ۬ ُ ا
İşte sağcılar bunlardır.
(Vakıa 56/27)

ٓ١
ُ ص َح
ُ ص َح
ْ َ ٓ اَِب ا١
ْ َ اَٚ
ِ ّ۪ ١َ ٌبة ْا
ِ ّ۪ ١َ ٌبة ْا
Sağcılara gelince; ne mutlu sağcılara!

(Vakıa 56/28)

 ٍدٛض
ُ  ِع ْذ ٍس َِ ْخٟ ۪ف
Onlar da dikensiz sedir ağaçları,

(Vakıa 56/29)

َ َٚ
 ٍدٛض
ُ ْٕ َِ ٍط ٍْح
Salkım salkım muz ağaçları arasında,

(Vakıa 56/30)

 ٍدُٚ ِظ ًٍّ َِ ّْذَٚ
Uzayıp giden gölgeliklerde,

(Vakıa 56/31)

ة
ٍ ٛ اَِبءٍ َِ ْغ ُىَٚ
Akarsu boylarında,

(Vakıa 56/32)

ٍشح١
َ ۪ ٍخ َوضَٙ فَب ِوَٚ
Bol meyveler,
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(Vakıa 56/33)

ُ ََل َِ ْم
 َػ ٍخُّْٕٛ َِ  ََلَٚ  َػ ٍخٛط
Tükenmeyen ve yasaklanmayan meyveler arasında,

(Vakıa 56/34)

 َػ ٍخُٛفُ ُش ٍػ َِ ْشفَٚ
Dayalı döşeli, yüksek yerlerde olacaklardır.

(Vakıa 56/35)

ؾب ًء
َاِ أَّب ا َ ْٔؾَأَْٔب ُ٘ َّٓ اِ ْٔ ا
Biz o hurileri çok iyi yetiştirdik.

(Vakıa 56/36)

بسا
ً فَ َغؼَ ٍَْٕب ُ٘ َّٓ ا َ ْث َى
Her birini birer bakire kıldık.

(Vakıa 56/37)

ػ ُشثًب اَرْ َشاثًب
ُ
Güzel konuşurlar ve birbirleriyle yaşıttırlar.

(Vakıa 56/38)

ٓ١
ْ ََِل
ِ ص َحب
ِ ّ۪ ١َ ٌة ْا
Bütün bunlar sağcılar içindir.

(Vakıa 56/39)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ َصٍَُّخٌ َِِٓ ْاَل
Bir kısmı eskilerden,

(Vakıa 56/40)

َٰ ْ َِِٓ ٌصٍَُّخَٚ
َٓ٠اَل ِخ ۪ش
Bir kısmı da sonrakilerdendir.

10

(Beled 90/19)

بة ْاٌ َّ ْؾـَٔ َّ ِخ
ُ ص َح
ْ َ َبرَِٕب ُ٘ ُْ ا٠ا ثِ َٰبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
Ayetlerimizi görmemekte direnenler de uğursuzlar sınıfıdır.
(Vakıa 56/41)

ّ ِ ٌبة ا
ّ ِ ٌبة ا
بي
ُ ص َح
ُ ص َح
ْ َ ؾ َّب ِي اَِب ا
ْ َ اَٚ
ِ َّ ؾ
Solculara gelince; ne yazık uğursuz olan o kimselere!

(Vakıa 56/42)

ُ١ٍ ّ۪  َحَٚ َٛ
ٍ ُّ ع
َ ٟ ۪ف
Zehirli yerde, kaynar sular arasında,

(Vakıa 56/43)

َٛ
ٍ ُّ  ْح٠َ ْٓ ِِ ًٍّ  ِظَٚ
Kara bir dumanın gölgesinde olurlar.

(Vakıa 56/44)

ُ٠ٍ  ََل َو ۪شَٚ بس ٍد
ِ َََل ث
Orası ne serinletir ne de rahatlık yüzü gösterir.

(Vakıa 56/45)

َٓ١ ۪ا لَ ْج ًَ َٰر ٌِ َه ُِزْ َشفُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔا
Onlar buraya gelmeden önce şımartılmışlardı.

(Vakıa 56/46)

ُ١ِ ش ْاٌؼَ ۪ظ
ِ ْٕ  ْاٌ ِحٍََْٝ َػٚص ُّش
ِ ُ٠ اُٛٔ َوبَٚ
Israrla büyük günahları işler dururlardı,

(Vakıa 56/47)

َ  ِػَٚ  ُوَّٕب ر ُ َشاثًبَٚ َْ اَئِزَا ِِزَْٕبٌَُُٛٛم٠ اُٛٔ َوبَٚ
َُْٛصُٛظب ًِب َءأَِّب ٌَ َّ ْجؼ
“Ölüp toprağa ve kemiklere dönüştükten sonra gerçekten kalkacak mıyız?” diye söylenirlerdi,
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(Vakıa 56/48)

ٌََُّْٛٚ َ َٰا َثاب ۬ ُؤَٔب ْاَلَٚ َ ا
“Eski atalarımız da mı kalkacak?” derlerdi.

(Vakıa 56/49)

َٰ ْ َٚ َٓ١ ٌَّ۪ٚ َلُ ًْ ا َِّْ ْاَل
َٓ٠اَل ِخ ۪ش
Onlara şimdiden de ki: “Evet, eskiler de sonrakiler de,

(Vakıa 56/50)

َٛ
ِ مَب١ِ۪ ٌَِٰٝ َْ اُٛػُّٛ ٌَ َّ ْغ
ٍ ٍُ ٍَ َِ ْؼْٛ ٠َ د
Hepsi belli günün belli vaktinde bir araya toplanacaklardır.”

(Vakıa 56/51)

ََُْْٛ ْاٌ ُّ َى ِزّثٌُّٛضب
َّب اٌ اَٙ ُّ٠َص ُ َُّ أَِّ ُى ُْ ا
Siz, ey yoldan çıkmış yalancılar!

(Vakıa 56/52)

َٛ
َ ْٓ ِِ ٍََُْٛ ََٰل ِو
ٍ ُّؽ َغ ٍش ِِ ْٓ صَ ل
Siz zakkum ağacından yiyeceksiniz.

(Vakıa 56/53)

ُ ُب ْاٌجَٙ ْٕ ِِ َْفَ َّب ٌِ ُ۫ ُإ
َْٛط
Karnınızı onunla dolduracaksınız.

(Vakıa 56/54)

ُ١ِ ّ۪  ِٗ َِِٓ ْاٌ َح١ْ ٍََْ َػَُٛبسث
ِ فَؾ
Üzerine kaynar su içeceksiniz.

(Vakıa 56/55)

ُ ََُْٛبسث
ُ١ِ ۪ٙ ٌة ْا
َ ؽ ْش
ِ فَؾ
Susuzluktan yanıp kavrulmuş kimseler gibi içeceksiniz.
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(Vakıa 56/56)

ٓ٠
ِ ّ ََ اٌ ۪ذْٛ َ٠ ُْ ُٙ ٌَُٰ٘زَا ُٔ ُض
Bu, solcuların hesap verme günü ağırlanma biçimidir.

(Beled 90/20)

ٌ صذَح
ٌ ٔ ُْ ِٙ ١ْ ٍََػ
َ َْبس ُِإ
Onların üstünde kendilerini kuşatmış bir ateş bulunur.
(Hümeze 104/1)

ٍ ًٌ ٌِ ُى ًِّ ُ٘ َّضَ حٍ ٌُ َّضَ ح٠ْ َٚ
Arkadan çekiştiren, kusur arayıp duran herkesin çekeceği var!

(Hümeze 104/2)

َُٖ َػذَّدَٚ  َع َّ َغ َِ ًبَلٞ ۪اٌََّز
Kendisi mal biriktirir ve durmadan onu sayar.

(Hümeze 104/3)

ُ غ
َُٖت ا َ َّْ َِبٌَٗاُ ا َ ْخٍَذ
َ َ ْح٠
Bir de malının kendini ölümsüzleştireceğini sanır.

(Hümeze 104/4)

َ  ْاٌ ُحُِٟ ْٕجَزَ َّْ ف١ٌَ َو ًَّل
ط َّ ٍۘ ِخ
Yok yok; o, kesinlikle Hutame’ye atılacaktır.

(Hümeze 104/5)

ُط َّخ
َ ه َِب ْاٌ ُح٠
َ  اَِب ا َ ْد َٰسَٚ
Hutame nedir, sen nereden bileceksin!

(Hümeze 104/6)

ُ لَذَحُّٛ ٌَّللاِ ْا
َبس ه
ُ ٔ
O, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

13

(Hümeze 104/7)

َّ َ  رٟ ۪اٌََّز
ِ ْاَلَ ْفـِذَحٍَٝط ٍِ ُغ َػ
Yüreklere kadar işleyen,

(Hümeze 104/8)

ٌ صذَح
َ ْ ُْ ُِإِٙ ١ْ ٍَب َػَٙ َِّٔا
Üzerlerine kapanmış,

(Hümeze 104/9)

ٍ َػ َّ ٍذ ُِ َّذَّدَحٟ ۪ف
Uzun direklerle çevrili ateş!
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