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ADET 
AYET (ARAPÇA ORİJİNAL) 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 10 3 4 3 31:0

 الم 3 1 1 1 31:1

 تلك ءايت الكتب الحكيم 8 1 3 4 31:2

 هدى ورحمة للمحسني    4 2 2 0 31:3

 الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم بالءاخرة هم يوقنون 14 3 5 6 31:4

 أو لئك عىل هدى من رب  هم و أو لئك هم المفلحون 12 4 5 3 31:5

ى لهو الحديث ليضل عن سبيل هللا بغي   24 5 11 8 31:6 و من الناس من يشير

 علم ويتخذها هزو اأو لئك لهم عذاب مهي   

ه  22 4 5 13 31:7   أذنيه وقر ا فبشر
 
و إذا تتىل عليه ءايتنا وىل مستكي  ا كأن لم يسمعها كأن ف

 بعذابأليم

 إن الذين ءامنو ا وعملو ا الصلحت لهم جنت النعيم 18 4 6 8 31:8

 خلدين فيها وعد هللا حقا وهو العزيز الحكيم 11 1 5 5 31:9

  األرض روىس أن تميد بكم وبث  36 10 8 18 31:10
 
خلق السموت بغي  عمد ترونها و ألقر ف

 فيها من كلدابة و أنز لنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم

 ضلل مبي    21 4 10 7 31:11
 
 هذا خلق هللا فأرون   ماذا خلق الذين من دونه بل الظلمون ف

و لقد ءاتينا لقمن الحكمة أن اشكر هلل و من يشكر فإنما يشكر لنفسه و من كفر  24 6 8 10 31:12

 فإناهلل غن  حميد

ك لظلم عظيم 19 3 9 7 31:13 ك باهلل إن الشر  و إذ قال لقمن ال بنه وهو يعظه يبن   ال تشر



 عامي    أن اشكر ىل  24 4 10 10 31:14
 
ووصينا ال نسن بو لديه حملته أمه وهنا عىل وهن وفصله ف

 و لو لديك إىل المصي  

ك ن   ما ليس لك به  41 13 10 18 31:15
و إن جهداك عىل أن تشر

  الدنيامعروفا و اتبع سبيل من أناب إىل 
 
علم فال تطعهما وصاحبهما ف

 ثم إىل مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

  السموت أو  26 3 9 14 31:16
 
 صخرة أو ف

 
يبن   إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن ف

  األرض يأت بها هللا إن هللا لطيف خبي  
 
 ف

يبن   أقم الصلوة و أمر بالمعروف و انه عن المنكر و اصي  عىل ما أصابك إن  28 8 7 13 31:17

 ذلك من عز م األ مور

  األرض مرحا إن هللا ال يحب  23 3 10 10 31:18
 
و ال تصعر خدك للناس و ال تمش ف

 كل مختال فخور

  مشيك و اغضض من صوتك إن أنكر األ صوت لصوت الحمي   13 3 3 7 31:19
 
 و اقصد ف

  األرض و أسبغ عليكم نعمه  41 11 14 16 31:20
 
  السموت و ما ف

 
ألم ترو ا أن هللا سخر لكم ما ف

  هللا بغي  علم و ال هدى و ال كتب مني  
 
 ظهرة وباطنة و من الناس من يجدل ف

و إذا قيل لهم اتبعو ا ما أنز ل هللا قالو ا بل نتبع ما وجدنا عليه ءاباءنا أو لو  38 4 12 22 31:21

 كانالشيطن يدعوهم إىل عذاب السعي  

و من يسلم وجهه إىل هللا وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقر  و إىل هللا  24 5 10 9 31:22

 عقبة األ مور

و من كفر فال يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملو ا إن هللا  23 7 7 9 31:23

 عليم بذات الصدور

 نمتعهم قليال ثم نضطرهم إىل عذاب غليظ 11 4 4 3 31:24



 

  

و لي   سألتهم من خلق السموت و األرض ليقو لن هللا قل الحمد هلل  30 6 16 8 31:25

هم ال يعلمون  بل أ كير

  السموت و األرض إن هللا هو الغن   الحميد 19 3 8 8 31:26
 
 هلل ما ف

  األرض من شجرة أقلم و البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت  28 8 9 11 31:27
 
و لو أنما ف

 كلمتاهلل إن هللا عزيز حكيم

 ما خلقكم و ال بعثكم إال كنفس وحدة إن هللا سميع بصي   15 4 5 6 31:28

  اليل وسخر الشمس و القمر  42 7 19 16 31:29
 
  النهار ويو لج النهار ف

 
ألم تر أن هللا يو لج اليل ف

 كل يجرى إىل أجل مسىم و أن هللا بما تعملون خبي  

 ذلك بأن هللا هو الحق و أن ما يدعون من دونه البطل و أن هللا هو العىل الكبي   23 2 11 10 31:30

31:31 11 11 4 26  
 
يكم من ءايته إن ف   البحر بنعمت هللا لي 

 
ألم تر أن الفلك تجرى ف

 ذلك لءايت لكلصبار شكور

و إذا غشيهم موج كالظلل دعو ا هللا مخلصي    له الدين فلما نجىهم إىل الي   38 9 13 16 31:32

 فمنهممقتصد و ما يجحد بءايتنا إال كل ختار كفور

يأيها الناس اتقو ا ربكم و اخشو ا يو ما ال يجزى و الد عن و لده و ال مو لود هو جاز  46 5 16 25 31:33

  ءا إن وعد هللا حق 
عن و الده ىسر

 فال تغرنكم الحيوة الدنيا و ال يغرنكم باهلل الغرور

  األرحام و ما تدرى  38 9 11 18 31:34
 
إن هللا عنده علم الساعة ويي   ل الغيث ويعلم ما ف

 نفس ماذا تكسب غدا و ما تدرى نفس بأى أرض تموت إن هللا عليم خبي  

TOPLAM: 353 

ELİF 

297 

LAM 

173 

MİM 
= 823 



31. SURE (LOKMAN) 
BAŞLANGIÇ HARFLERİ: [ELİF, LAM, MİM] 

 

31:0 Bismillâhir rahmânir rahîm. 

31:1 Elif, Lâm, Mim. 

 

 

*31. Sure, [Elif, Lam, Mim] kombinasyonunu içeren diğer beş sure ile birlikte korunmuştur. 

 

SURE ELİF LAM MİM TOPLAM 

2 4504 3202 2195 9901 

3 2510 1892 1249 5651 

29 771 554 344 1669 

30 542 394 317 1253 

31 353 297 173 823 

32 264 155 158 577 

= 8944 6494 4436 
19874 

(19x1046) 

 


