ALAK SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َ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,

(Alak 96/1)

َ َخٍَكٞ ۪اِ ْل َشأْ ِثب ْع ُِ َس ِثّ َه اٌَّز
Rabbinin adıyla oku, yaratan O’dur!
(Fussilet 41/53)

َٰ ْ ٟب ِرَٕب ِف٠َ  ُْ َٰاِٙ ٠عُٕ ۪ش
ََُّٗٔف ِث َش ِثّ َه ا
ِ  ْى٠َ ُْ ٌََٚ َ  ُْ أََُّٗ ْاٌ َحك اُٙ ٌَ ََّٓ١ز َ َج٠َ ٝ ُْ َحزهِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٟ۪ٓ ۪فَٚ ق
َ
ِ اْلفَب
ذ١َ۪ٙ ءٍ شَٟ
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ َػ
Onlara, çevrelerinde ve kendi bedenlerinde olan âyetlerimizi göstereceğiz, sonunda onun tümüyle doğru olduğu,
onlar açısından iyice ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?

(Yusuf 12/105)

َُْٛب ُِ ْؼ ِشضَٙ ْٕ ػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ٍخ ف٠ّ ْٓ ِِ ْٓ َٰا٠ِ َ  َوبَٚ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ ُْ ُ٘ َٚ بَٙ ١ْ ٍََْ َػَٚ ُّش٠ ض
Göklerde ve yerde nice ayetler var ama yanlarından geçerler de bir kere olsun dönüp bakmazlar.

(Zariyat 51/20)

َٓ١ ۪ٕ ِلُّٛ ٍْ ٌِ بد٠َ ض َٰا
ِ  ْاْلَ ْسٟ ِفَٚ
Kesin bilgi sahibi olmak isteyenler için yeryüzünde ayetler var!

(Zariyat 51/21)

َْْٚص ُش
ِ  ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ اَفَ ََل رُجٟ۪ٓ ۪فَٚ
Kendinizde de var; gözlemlemiyor musunuz?
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(Alak 96/2)

ك
ِ ْ ََخٍَك
َ ْٔ اْل
ٍ ٍَغبَْ ِِ ْٓ َػ
O, insanları birbirine bağlı olarak yaratmıştır.
(Nahl 16/72)

َِِٓ ُْ  َسصَ لَ ُىَٚ ً  َحفَذَحَٚ َٓ١ َ۪ٕاج ُى ُْ ث
 هَٚ
ِ َٚ  َجؼَ ًَ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ ْصَٚ ا ًجبَٚ َّللاُ َجؼَ ًَ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ا َ ْص
َّ
ََْٚ ْىفُ ُش٠ ُْ ُ٘ َِّللا
ِ َّ ثِِٕ ْؼَٚ َُِِْٕٛ ُْإ٠ ًِ بط
ِ ّجَب١ِ اٌط
ِ َد اَفَجِ ْبٌج
ذ ه
Size kendinizden eşler var eden, eşlerinizden de çocuklar ve torunlar var eden, size temiz rızıklar veren Allah‟tır.
Allah‟ın nimetlerini görmezlikten gelerek batıla mı inanıyorsunuz?

(Furkan 25/54)

شا٠
ِ َّ۪ٓ ٌ َخٍَكَ َِِٓ ْاٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ً ۪ َوبَْ َسث َه لَذَٚ  ًشاْٙ ص
ِ َٚ غجًب
َ َٔ ٍَُٗبء َثش ًَشا فَ َج َؼ
İnsanı sudan yaratan, soy ve evlilik bağını oluşturan odur. Ölçüyü senin Rabbin koyar.

(Alak 96/3)

َُ  َسث َه ْاْلَ ْو َشَٚ ْاِ ْل َشأ
Oku! Rabbin en iyi ikramın sahibidir.
(Vakıa 56/77)

ُ٠أَُِّٗ ٌَمُ ْش َٰاْ َو ۪ش
Şüphesiz O değerli bir Kur‟an‟dır,

(İnfitar 82/6)

ُ غ
ُ٠ِ بْ َِب غ ََّش َن ِث َش ِثّ َه ْاٌ َى ۪ش
ِ ْ بَٙ ٠َ۪ٓب ا٠َ
َ ْٔ اْل
Ey insan! Bu kadar cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

(Alak 96/4)

ُِ ٍََ َػٍَّ َُ ثِ ْبٌمٞ ۪اٌََّز
O, kalemle öğretmiştir;
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(Kalem 68/1)

ُ  ْغ٠َ  َِبَٚ ُِ ٍََ ْاٌمَٚ ْ۪ٓ
َْٚط ُش
NUN! Kaleme ve onun yazdıklarına çok dikkat edin!

(Rahman 55/1)

ُٓ ٌَّٰش ْح
َّ َ ا
O Rahman

(Rahman 55/2)

ََْػٍَّ َُ ْاٌمُ ْش َٰا
Kur‟ân‟ı öğretti,

(Rahman 55/3)

َْغب
ِ ْ ََخٍَك
َ ْٔ اْل
İnsanı yarattı.

(Rahman 55/4)

َْب١َ ََػٍَّ َُّٗ ْاٌج
Ona kendini ifade etmeyi öğretti.

(Alak 96/5)

ُْ ٍَ  ْؼ٠َ ُْ ٌَ غبَْ َِب
ِ ْ َُ ٍََّػ
َ ْٔ اْل
O insana, bilmediği şeyleri öğretmiştir.
(Bakara 2/30 )

۪ٓ
بَٙ ١ ُ۪ ْف ِغذُ ف٠ ْٓ َِ بَٙ ١ ۪ا اَر َ ْج َؼ ًُ فٌُ۪ٛٓ فَخً لَب١ ٍَ۪ض خ
ِ  ْاْلَ ْسٟ َجب ِػً ِفّٟ ِ۪ٔاِ ْر لَب َي َسث َه ٌِ ٍْ َّ ٍَٰ ِئ َى ِخ اَٚ
َُّْٛ ٍَ ا َ ْػٍَ ُُ َِب َْل ر َ ْؼّٟ۪۪ٓٔ ِِط ٌَ َه لَب َي ا
َ غ ِجّ ُح ِث َح ّْذ
ُ ُّٔمَذَٚ ِن
َ ُٔ ُٓ ٔ َْحَٚ  ْغ ِفهُ اٌ ِذّ َِ۪ٓب َء٠َ َٚ
Rabbin bir gün meleklere, “Yeryüzünde bir muhalif varlık oluşturuyorum.” dedi. Melekler, “Orada tabii düzeni
bozacak ve kan dökecek bir varlık mı oluşturuyorsun? Ama sen yaptığını güzel yaparsın, sana içten boyun
eğmemiz bundandır. Senden dolayı onu temiz ve değerli sayarız.” dediler. Allah: “Ben sizin bilmediklerinizi
bilirim!” dedi.
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(Bakara 2/31 )

ُْ ُ بء َٰ ۪ٓ٘ ُ۬ ُإ َْ۪ٓل ِء ا ِْْ ُو ْٕز
ِ َّ۪ٓ  ِثب َ ْعٟ ۪ٔ ْاٌ َّ َٰ ٍ۪ٓئِ َى ِخ فَمَب َي ا َ ْٔ ِج ُ۫ ُإٍَٝ ُْ َػُٙ ض
َ ب ث ُ َُّ َػ َشَٙ ٍَّ َػٍَّ َُ َٰادَ ََ ْاْلَ ْع َّ۪ٓب َء ُوَٚ
َٓ١ ۪صبدِل
َ
Âdem‟e her varlığın ismini öğretti, sonra onları meleklere gösterdi: “İddianızda haklıysanız bana şunların
isimlerini söyleyin!” dedi.

(Bakara 2/32 )

ُُ ١ ُُ ْاٌ َح ۪ى١ ٍ۪ذ ْاٌ َؼ
َ ْٔ َ ع ْج َحبٔ ََه َْل ِػ ٍْ َُ ٌَ َ۪ٕٓب ا َِّْل َِب َػٍَّ ّْزََٕب أَِّ َه ا
ُ اٌُٛلَب
Melekler, “Biz sana içten boyun eğeriz, bizde senin öğrettiğin dışında bilgi olmaz. Her şeyi bilen ve kararları
doğru olan Sensin.” dediler.

(Bakara 2/33 )

ْت
َ ١ ا َ ْػٍَ ُُ َغّٟ۪۪ٓٔ ِ ُْ لَب َي اٌََ ُْ اَلُ ًْ ٌَ ُى ُْ اِٙ ِ ُْ فٍََ َّّ۪ٓب ا َ ْٔجَب َ ُ٘ ُْ ثِب َ ْع َّ۪ٓبئِٙ ِ ُْ ثِب َ ْع َّ۪ٓبئُٙ َْ۪ٓب َٰادَ َُ ا َ ْٔجِئ٠ لَب َي
َُّْٛ ُ  َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْىزَٚ َُْٚا َ ْػٍَ ُُ َِب ر ُ ْجذَٚ ض
ِ اَٛ ََّّٰاٌغ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
Bunun üzerine Allah, “Âdem! Meleklere şunların isimlerini söyle!” dedi. Âdem onlara o isimleri söyleyince,
“Size dememiş miydim, ben göklerin ve yerin gizli bilgilerini bilirim. Neyi açığa vurduğunuzu, içinizde neyi
sakladığınızı da bilirim.” dedi.

(İsra 17/70)

َّ َِِٓ ُْ ُ٘  َسصَ ْلَٕبَٚ  ْاٌجَ ْح ِشَٚ  ْاٌجَ ِ ّشِٟ َح َّ ٍَْٕب ُ٘ ُْ فَٚ ََ َ َٰادٟ۪ٓ ٌََ۪ٕمَ ْذ َو َّش َِْٕب ثَٚ
ُْ ُ٘ ض ٍَْٕب
َّ َفَٚ د
ِ ِّجَب١اٌط
ش ِِ َّّ ْٓ َخٍَ ْمَٕب ر َ ْف ۪ض ً ا١
َل١
ٍ ۪ َوثٍَٰٝ َػ
Adem'in evlatlarına çok değer verdik; karada ve denizde taşıttık; onlara temiz ve lezzetli nimetler verdik. Onları
yarattığımız bir çok şeyden de üstün kıldık.

(Alak 96/6)

ْ َ١ٌَ َْغب
ٝط َٰغ
ِ ْ َِّْ َو ََّ۪ٓل ا
َ ْٔ اْل
Yok, yok… İnsan kesinlikle taşkınlık eder;
(Naziat 79/37)

َ ْٓ َِ فَب َ َِّب
ٝط َٰغ
Kim ki sınırları aşar,
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(Naziat 79/38)

ب١َ ْٔ ح َ اٌذٛ١َٰ  َٰاث َ َش ْاٌ َحَٚ
Dünya hayatını tercih ederse,

(Naziat 79/39)

َٰٜٚ ْ  ْاٌ َّأٟ
َ فَب َِّْ ْاٌ َج ۪ح
َ ِ٘ ُ١
Kalacağı yer o alevli ateştir.

(Alak 96/7)

َٰٕٝ ا َ ْْ َس َٰاُٖ ا ْعز َ ْغ
Kimseye ihtiyacı kalmadığını görürse eğer!
(Leyl 92/8)

َٰٕٝ ا ْعز َ ْغَٚ ًَ ا َ َِّب َِ ْٓ ثَ ِخَٚ
Kim de cimrilik eder ve kendini yeterli görür,

(Leyl 92/9)

َٰٕٝ ة ِث ْبٌ ُح ْغ
َ َّ َوزَٚ
En güzel şeyler karşısında yalana sarılırsa,

(Leyl 92/10)

ٜغ ُِشُٖ ٌِ ٍْؼُ ْغ َٰش
ّ َ١ُٕغ
َ َف
Onu da en zor şeylere, kolayca ulaştıracağız.

(Leyl 92/11)

ٜ َػ ُْٕٗ َِبٌُُ۪ٗٓ اِرَا ر َ َشدهٟ ُ۪ٕ ْغ٠  َِبَٚ
Düştüğü zaman malı işine yaramayacak.
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(Alak 96/8)

ٝ َٰ َس ِثّ َه اٌش ْجؼٌَِٰٝ ا َِّْ ا
Nasıl olsa herkes Rabbinin huzuruna çıkarılacaktır.
(Bakara 2/28)

َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َجؼ١ْ ٌَِ ُى ُْ ث ُ َُّ ا١١۪ ُ ْح٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ث١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ َب ُو ُْ ث١ارًب فَب َ ْحَٛ ِْ َ  ُو ْٕز ُ ُْ اَٚ ِبّٰلل
َْ ثِ هْٚف ر َ ْىفُ ُش
َ ١َو
Allah‟a karşı nasıl iyilikbilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız hale getirecek
ve yeniden can verecektir. Sonra O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Zümer 39/7)

َٰ  ْش٠َ  َْلَٚ ُْ  َػ ْٕ ُىٟ
َ ََّللا
 َْلَٚ ُْ ض ُُ۬ٗ ٌَ ُى
ا فَب َِّْ هٚا ِْْ ر َ ْىفُ ُش
َ  ْش٠َ اٚا ِْْ ر َ ْش ُى ُشَٚ  ٌِ ِؼ َجب ِد ِٖ ْاٌ ُى ْف َشٝض
ٌّ ِٕغ
ُ١ ٍَْ۪ أَُِّٗ َػٍَُّٛ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َ َس ِثّ ُى ُْ َِ ْش ِجؼُ ُى ُْ فٌَِٰٝ  ث ُ َُّ اٜ ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ  ِاص َسحَٚ ر َ ِض ُس
 ِسُٚد اٌصذ
ِ ِثزَا
Ayetleri görmezlikten gelip kafirlik ederseniz bilin ki Allah‟ın size ihtiyacı yoktur ama kullarının kafirlik
etmesine de rızası yoktur. Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz O‟nu memnun edersiniz. Kimse kimsenin
yükünü taşımaz. Sonra tekrar yaratılarak O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız. Neler yaptığınızı size, o zaman
bildirecektir. İçinizde ne olduğunu Allah bilir.

(Alak 96/9)

ٝ َْٰٕٙ َ٠ ٞ ْ۪ذ اٌَّز
َ ٠َا َ َسا
Engelleyen o kişinin durumunu düşündün mü?
(Bakara 2/114)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
َْ َٰ ٌ۪ٓئِ َه َِب َوبُٚ۬ ُ ب اَٙ  خ ََشا ِثٟ ۪ فٝ َٰعؼ
بجذَ ه
َ َٚ ُُّٗ ب ا ْعَٙ ١ ُ۪ ْز َو َش ف٠ ْْ َ َّللاِ ا
َ َِ ظٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ ََِٕ َغ
ِ غ
َٰ ْ ِٟ ُْ فُٙ ٌََٚ َٞب ِخ ْض١ْٔ  اٌذِٟ ُْ فُٙ ٌَ َٓ١ ۪ َ۪ٓ٘ب ا َِّْل َ۪ٓخبئِفٍَُٛ ْذ ُخ٠ ْْ َ  ُْ اُٙ ٌَ
ُ١اْل ِخ َشحِ َػزَاة َػ ۪ظ
Allah‟a secde edilen yerlerde, Allah‟ın adının anılmasını engelleyen ve orayı harabeye çevirmeye çalışan kişinin
yaptığından daha büyük yanlışı, kim yapabilir? Onlar korkuya kapılmadan oralara giremezler. Onların hakkı, bu
dünyada rezil olmak, ahirette ise büyük bir azaptır.
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(Hac 22/25)

ا ًءَ۪ٛٓ ع
 ًِ ه١ع ۪ج
ُ ٠َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ِ ٌٍَِّٕ ُٖ َج َؼ ٍَْٕبٞ ۪ ْاٌ َّ ْغ ِج ِذ ْاٌ َح َش ِاَ اٌَّزَٚ َِّللا
َ بط
َ ْٓ َْ َػٚصذ
ُ  ِٗ ِثب ٌِْ َحب ٍد ِث١ ُ۪ ِش ْد ف٠ ْٓ َِ َٚ  ْاٌ َجب ِدَٚ ِٗ ١ ۪ف ف
ُ١ٍ ة اٌَ۪ ا
ٍ ظ ٍْ ٍُ ُٔ ِز ْلُٗ ِِ ْٓ َػزَا
ُ ْاٌ َؼب ِو
Ayetleri görmezlikte direnen, insanları Allah‟ın yolundan, bir de yerli-yabancı herkes eşit olsun diye
kurduğumuz Mescid-i Haram‟dan engelleyen ve yanlış yaparak orada yamukluk peşinde olanlara acıklı bir azap
tattıracağız.

(Alak 96/10)

ٝصٍه
َ َػ ْجذًا اِرَا
Görevini yapmakta olan bir kulu!
(Fussilet 41/26)

َُْٛ ِٗ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْغ ٍِج١ ۪ا فَْٛ  ْاٌغَٚ ِْ َٰ زَا ْاٌمُ ْش َٰاٌِٙ اُٛا َْل ر َ ْغ َّؼَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
Ayetleri görmezlikten gelen kafirler şöyle derler: “Bu Kur‟an‟ı dinlemeyin, boş şeyler söyleyin, belki baskın
gelirsiniz.”

(Fussilet 41/27)

َ ػزَاثًب
ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ اُٛٔ َوبٞ ۪ا َ اٌَّزَٛ  ُْ ا َ ْعُٙ ََّٕ٠ٌَٕ َْج ِضَٚ ذًا٠ ۪شذ
َ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪مَ َّٓ اٌَّز٠ ۪فٍََُٕز
Ayetleri görmezlikten gelen o kimselere ağır bir azap tattıracak ve onlara, yapmakta oldukları en kötü şeyin
cezasını çektireceğiz.

(Alak 96/11)

ٜ َٰذُٙ ٌ ْاٍَْٝذ ا ِْْ َوبَْ َػ
َ ٠َا َ َسا
Hiç düşünmez misin be adam! Engellediğin kişi ya doğru yoldaysa!

(Alak 96/12)

َٰٜٛ  ا َ َِ َش ثِبٌز َّ ْمْٚ َ ا
Ya yanlışlardan korunma tavsiyesinde bulunuyorsa!

7

(Alak 96/13)

ٌٝهَٛ َ رَٚ ة
َ ٠َا َ َسا
َ َّْذ ا ِْْ َوز
Baksana! Ya kendisi yalan söylüyor ve doğrulara sırt çeviriyorsa!
(Necm 53/33)

ٌٝهَٛ َ  رٞ ْ۪ذ اٌَّز
َ ٠َاَفَ َشا
Doğrulara sırt çevireni de gördün mü?

(Necm 53/34)

ً ٍَ۪ لٝاَػ َْٰطَٚ
ٜا َ ْو َٰذَٚ َل١
Biraz verip arkasını keseni.

(Necm 53/35)

َٜ َٰش٠ َٛ ُٙ َت ف
ِ ١ْ َا َ ِػ ْٕذَُٖ ِػ ٍْ ُُ ْاٌغ
Gizli bilgiler onda da doğruları o mu görüyor?

(Ta Ha 20/48)

ٌٝهَٛ َ رَٚ ة
ِ ُ أَِّب لَ ْذ ا
َ َّ َِ ْٓ َوزٍَٰٝ اة َػ
َ َ َ۪ٕٓب ا َ َّْ ْاٌؼَز١ْ ٌَِ اٟ
َ حٚ
Bize şöyle vahyedildi: „Kim yalana sarılır, sırt çevirirse azaba uğrar.‟”

(Alak 96/14)

َٜ َٰش٠ ََّللا
َ ْؼٍَ ُْ ِثب َ َّْ ه٠ ُْ ٌََا
O adam Allah’ın onu gördüğünü bilmez mi?
(İnşikak 84/14)

َ َُِّٗٔا
سٛ
َ َ ُح٠ ْٓ ٌَ ْْ َ ظ َّٓ ا
Rabbinin huzuruna asla çıkarılmayacağını düşünürdü.
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(İnşikak 84/15)

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

(Alak 96/15)

َ ِخ١بص
ِ ٌََّٕ ْٕز َ ُ۬ ِٗ ٌََٕ ْغفَؼًب ِثب٠ ُْ ٌَ ْٓ َِو ََّل ٌَئ
Yok, yok… Vazgeçmezse tutup çekeriz perçeminden,

(Alak 96/16)

َبطئ َ ٍخ
ِ  ٍخ َوب ِر َث ٍخ خ١َ َبص
ِ ٔ
Yalancı ve suçlu perçeminden!
(Rahman 55/41)

َ ْاْلَ ْلذَ ِاَٚ ٟاص
۪ َٛ ٌَُّٕإْ َخز ُ ِثب١َ ُْ فُٙ ١ َّٰ١َْ ِث ۪غُِٛ ف ْاٌ ُّ ْج ِش
ُ ُ ْؼ َش٠
Suçlular yüzlerinden tanınır; perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

(Alak 96/17)

ُٗ٠َ ع َٔب ِد
ُ  ْذ١َ ٍْ َف
Yandaşlarını çağırsın bakalım,
(Cin 72/24)

اَلًَ َػذَدًاَٚ َبص ًشا
ْ َ َْ َِ ْٓ اُّٛ ٍَ ْؼ١َ غ
ُ ض َؼ
ِ ٔف
َ ََْ فُٚ  َػذُٛ٠ ا َِبْٚ َ  اِرَا َساَٝحز۪ٓه
Bu gibiler tehdit edildikleri azabı görünce, kimin yardımcısının daha zayıf ve daha az sayıda olduğunu
öğreneceklerdir.”
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(Alak 96/18)

ََخ١ِٔاٌضثَب
َّ ع
ُ عَٕ ْذ
َ
Biz de zebanileri çağıracağız.
(Zümer 39/71)

ْ  اِرَا َ۪ٓجب ُ۫ ُؤَ٘ب فُزِ َحَّٕٝ َُ ُص َِ ًشا َحز۪ٓهَٙ  َجٌَِٰٝ ا اَٚٓ َوفَ ُ۪ٓش٠ ۪كَ اٌَّز١ ۪عَٚ
بَ۪ٙٓ ُ  ُْ خَضَ َٔزُٙ ٌَ لَب َيَٚ بَٙ ُاثَْٛ ذ اَث
ٍَٰٝ َا ثٌُٛ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَا لَبْٛ َ٠ َٔ ُى ُْ ٌِ ۪ٓمَب َءُٚ ْٕز ُِس٠َٚ ُْ د َس ِثّ ُى
ِ َب٠ ُى ُْ َٰا١ْ ٍََْ َػٍَُْٛز٠ ُْ عً ِِ ْٕ ُى
ُ َأْرِ ُى ُْ ُس٠ ُْ ٌََا
ْ َّ ٌَٰ ِى ْٓ َحمَٚ
َٓ٠ ْاٌ َىبفِ ۪شٍَٝة َػ
ِ ذ َو ٍِ َّخُ ْاٌؼَزَا
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)

َٓ٠ ْاٌ ُّز َ َى ِجّ ۪شَٜٛ ْظ َِث
َ َْٛ ا اَثٍُ۪ٛٓ  ًَ ا ْد ُخ١ ۪ل
َ ْب فَ ِجئَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذَٙ اة َج
Onlara şöyle denecektir: “Ölümsüz olarak kalmak üzere Cehennem‟in kapılarından girin. Büyüklük taslayanların
yeri ne kötüymüş!”

(Alak 96/19)

ْا ْلز َ ِشةَٚ ا ْع ُج ْذَٚ َُٗو ََّل َْل ر ُ ِط ْؼ
Yok, yok… Ona boyun eğme, sen Allah’a boyun eğ ve O’na yakın ol!
(Furkan 25/52)

شا١
ً بدًا َو ۪جَٙ  َجب ِ٘ ْذُ٘ ُْ ثِ۪ٗ ِجَٚ َٓ٠فَ ََل ر ُ ِطغِ ْاٌ َىبفِ ۪ش
Öyleyse kendini doğrulara kapatan kâfirlere uyma; onlara karşı Kur‟ân ile büyük bir mücadeleye giriş.

(Ahzab 33/1)

 ًّب١ ًّب َح ۪ى١ ٍَّ۪للاَ َوبَْ َػ
َٓ ا َِّْ ه١ ۪ ْاٌ َُّٕبفِمَٚ َٓ٠ َْل ر ُ ِطغِ ْاٌ َىبفِ ۪شَٚ ََّللا
ك ه
ِ َّ  ارٟب إٌَّ ِجَٙ ٠َ۪ٓب ا٠َ
Ey Nebi! Allah'a yanlış yapmaktan sakın! Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Bilen ve kararları doğru olan
elbette Allah‟tır.
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(Ahzab 33/48)

ً  ۪وَٚ ِبّٰلل
ْ َدَٚ َٓ١ ۪ ْاٌ َُّٕب ِفمَٚ َٓ٠ َْل ر ُ ِطغِ ْاٌ َىب ِف ۪شَٚ
َل١
 ِث هٝ َو َٰفَٚ َِّللا
 هٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ رَٚ ُْ ُٙ ٠ع ا َ َٰر
Görmezlikten gelenlere ve ikiyüzlülere boyun eğme; eziyetlerine de aldırma. Sen kendine Allah‟ı vekil et; çünkü
vekil olarak Allah yeter.

(İnsan 76/24)

ساٛ
ْ فَب
ً ُ َوفْٚ َ  ُْ َٰاثِ ًّب اُٙ ْٕ ِِ  َْل ر ُ ِط ْغَٚ ص ِج ْش ٌِ ُح ْى ُِ َس ِثّ َه
Rabbinin kararı gereği, sen sabırlı. Günahkâra da ayetleri görmezlikte direnene de boyun eğme.

(İnsan 76/25)

ً ا َ ۪صَٚ ً ا ْر ُو ِش ا ْع َُ َس ِثّ َه ثُ ْى َشحَٚ
َل١
Sabah akşam Rabbinin adını aklından çıkarma.

(İnsan 76/26)

ً ۪ٛ ط
َ  ًَْل١ٌَ ُٗع ِجّ ْح
َل٠
َ َٚ ٌَُٗ  ًِ فَب ْع ُج ْذ١ْ ٌَّ َِِٓ اَٚ
Gecenin bir kısmında O‟na secde et. Gecenin uzun bölümünde de O‟na ibadet et.
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