KUREYŞ SURESİ
َ ْٕ ش
َّ اّٰللِ ِمهَ ان
انس ۪جٕم
ُ َا
َّ ان
عُذ ِب ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِب ْس ِم
انس ِح ِٕم
َّ انس ْح َٰ َم ِه
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Kureyş 106/1)

َ ِ ِ۪ل
ف قُ َسْٔش
ِ َٔل
Kureyşliler, sıcak ilgi gördükleri için,

(Kureyş 106/2)

َ ۪ا
ّ ِ َٔل ِف ٍِ ْم ِز ْحهَتَ ان
ْف
ِ ََٓشت
ِ ٕص
َّ اء ََان
Bu sıcak ilgiyi, kış ve yaz yolculuklarında da gördükleri için

(Kureyş 106/3)

ج
ِ ْٕ َفَ ْهَٕ ْعبُدَُا َزبَّ ٌَٰرَا ْانب
Bu Beyt'in Rabbine kulluk etsinler!
(Al-i İmran 3/96)

َاز ًكا ََ ٌُدًِ ِن ْهعَانَ ۪مٕه
ِ َّض َع ِنهى
ِ َُ ا َِّن ا َ ََّ َل بَْٕج
َ َاس نَهَّر۪ ْ بِبَ َّكتَ ُمب
İnsanlar için kurulan ilk ev, elbette Bekke'de olandır. Bereketlidir ve herkese doğru yönü göstersin diye
kurulmuştur.
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(Neml 27/91)

ََٓء ََا ُ ِم ْسثُ ا َ ْن ا َ ُكُنَ ِمه
ْ اِوَّ ََٓما ا ُ ِم ْسثُ ا َ ْن ا َ ْعبُدَ َزبَّ ٌَٰ ِر ِي ْان َب ْهدَ ِة انَّر۪ ْ َح َّس َم ٍَا ََنًَُ ُك ُّم ش
َْان ُم ْس ِه ۪مٕه
De ki; “Ben bu şehrin Rabbine kulluk etme emri aldım. Burayı harem bölgesi yapan odur; her şey onundur.
Bana, Müslümanlardan olmam emredilmiştir.”

(Kureyş 106/4)

ْ َ اَنَّر۪ َْٓ ا
ط َع َم ٍُ ْم ِم ْه ُجُع ََ َٰا َمىَ ٍُ ْم ِم ْه خ َُْف
Onlara yiyecek verip aç bırakmayan, korkudan emin kılan Rablerine!
(Kasas 28/57)

َّ ََقَا َٓنُُا ا ِْن وَت َّ ِبع ْان ٍُ َٰدِ َم َع َك وُتَخ
ًِ ْٕ َضى َۜا ا َ ََنَ ْم وُ َم ِ ّك ْه نَ ٍُ ْم َح َس ًما َٰا ِمىًا ُٔ ْج َٰ َٓبّ اِن
ْ َط
ِ ف ِم ْه ا َ ْز
ِ
َٰ
ََٓء ِز ْشقًا ِم ْه نَدُوَّا ََن ِك َّه ا َ ْكث َ َس ٌُ ْم َِل َٔ ْعهَ ُمُن
ْ ث َ َم َساثُ ُك ِّم ش
Size diyorlar ki; “Eğer doğru yola, seninle birlikte biz de girsek, yerimizden, yurdumuzdan ediliriz.”
Dokunulmaz ve güvenli olan bir bölgeye onları biz yerleştirmedik mi? Oraya her yerden her türlü ürün; ayrıca
katımızdan da bir rızık getirilir. Ancak, onların pek çoğu bunu bilmez.

(Ankebut 29/67)

َّ ا َ ََنَ ْم َٔ َس َْا اَوَّا َج َع ْهىَا َح َس ًما َٰا ِمىًا ََُٔتَخ
اط ِم ُٔؤْ ِمىُُنَ ََ ِبىِ ْع َم ِت
ِ اس ِم ْه َح ُْ ِن ٍِ ۜ ْم اَفَ ِب ْان َب
ُ َّف انى
ُ َط
ََّللاِ َٔ ْكفُ ُسَن
ه
Çevrelerinde insanlar kaçırılırken kendileri için saygın ve güvenli bir yer oluşturduğumuzu görmüyorlar mı?
Batıla inanacaklar da Allah’ın iyilik ve ikramını görmezlikten mi gelecekler?
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