KEVSER SURESİ
َ ٍْ ش
َّ بّٰللِ ِهيَ ال
الش ۪جٍن
ُ َا
َّ بى
عىر ِب ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِب ْس ِن
الش ِح ٍِن
َّ الش ْح َٰ َو ِي
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Kevser 108/1)

َ اِ ًََّّٓب ا َ ْع
َبك ْال َن ْىث َ َش
َ ٌٍْ ط
Sana çok hayır verdik.
(Bakara 2/269)

ٍشا َو َهب ٌَزَّ َّم ُش ا َََِّّّٓل ا ُ ۬ولُىا
ََّٓ ٌَ ٌُؤْ ِتً ْال ِح ْن َوتَ َه ْي
َ ْشب ُۚ ُء َو َه ْي ٌُؤ
ً ً۪ َخٍ ًْشا َمث
َ ث ْال ِح ْن َوتَ فَقَ ْذ ا ُ ۫و ِت
ة
ِ ْاَّلَ ْل َبب
Gerekeni yapana Allah, hikmeti verir. Kime hikmet verilirse, ona çokça iyilik yapılmış olur. Bu bilgiye sağlam
duruşlu olanlardan başkası ulaşamaz.

(Hicr 15/87)

ٍن
َ ٌٍْ َ َولَقَ ْذ َٰات
َ َبك
َ س ْبعًب ِهيَ ْال َوثَبً۪ ً َو ْالقُ ْش َٰاىَ ْال َع ۪ظ
Sana o mesânîden yedi âyeti ve bu yüce Kur’ân’ı verdik.

(Duha 93/4)

َٰ ْ ََول
ْل ِخ َشة ُ َخٍْش لَ َل ِهيَ ْاَّلُ ۫و َٰلى
Senin için ilerisi, şimdikinden daha iyi olacaktır.

(Duha 93/5)

َٰ ٍل َسب َُّل فَت َ ْش
ضى
َ ف ٌُ ْع ۪ط
َ ََول
َ س ْى
Rabbin sana daha çok şey verecek, mutlu olacaksın.
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(Kevser 108/2)

ص ِّل ِل َش ِبّ َل َوا ًْ َح ْش
َ َف
Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
(Ta Ha 20/14)

ص َٰلىة َ ِل ِز ْم ۪شي
َّ َّللاُ َََّّٓل ا َِٰلهَ ا َََِّّّٓل اًَ َ۬ب فَب ْعبُ ْذً۪ ًۙ َواَقِ ِن ال
اًٌَِّ۪ ًَّٓ اًََب ه
Ben! Evet ben Allah’ım; benden başka ilah yoktur. Sen, bana kulluk et ve benim zikrim namazı düzgün ve
sürekli kıl.

(Enam 6/162)

ۙ بي َو َه َوبت۪ ً ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْال َعبلَ ۪و
ٍَي
ُ ًُص َْلت۪ ً َو
َ قُ ْل ا َِّى
َ ٍَ س ۪نً َو َه ْح
De ki: “Benim namazım, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, varlıkların Rabbi olan Allah içindir.

(Mearic 70/22)

ۙ ّص ۪ل
ٍَي
َ اِ ََّّل ْال ُو
Namaz kılanların bir kısmı farklıdır.

(Mearic 70/23)

َص َْلتِ ِه ْن َّٓدَائِ ُوىى
َ اَلَّز۪ ٌيَ ُه ْن َع َٰلى
Onlar, namazını sürekli kılanlar,

(Mearic 70/24)

ۙ َُوالَّز۪ ٌيَ ف۪ ًَّٓ ا َ ْه َىا ِل ِه ْن َح ٌّق َه ْعل
ىم
Mallarında belli bir hakkın varlığını bilenlerdir.

(Mearic 70/25)

وم
ََّّٓ ِلل
ِ سبئِ ِل َو ْال َو ْح ُش
Onu, ihtiyacını söyleyene de söyleyemeyene de ayırır.

(Mearic 70/26)

ٌي
َ ٌُ ََوالَّز۪ ٌي
ِ ّص ِذّقُىىَ بٍَِ ْى ِم ال ۪ذ
Onlar hesap gününü içtenlikle kabul edenlerdir.
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(Mearic 70/27)

ُۚ ُة َس ِبّ ِه ْن ُه ْش ِفق
َىى
ِ عزَا
َ َوالَّز۪ ٌيَ ُه ْن ِه ْي
Onlar, Rablerinin azabından dolayı içleri titreyenlerdir.

(Hac 22/34)

َّللاِ َع َٰلى َهب َسصَ قَ ُه ْن ِه ْي بَ ۪هٍ َو ِت ْاَّلَ ًْ َع ِبم فَب َِٰل ُه ُن ْن ا َِٰله
س ًنب ِلٍَ ْز ُم ُشوا ا ْس َن ه
َ ٌْ َو ِل ُن ِّل ا ُ َّه ٍت َج َع ْلٌَب َه
ۙ ۪ش ِِش ْال ُو ْخبِت
ّ َاحذ فَلَهَُّٓ ا َ ْس ِل ُوىا َوب
ٍَي
ِ َو
Her toplum için bir mensek yaptık ki kendilerine rızık olarak verdiğimiz koyun keçi sığır ve deve cinsinden
hayvanları Allah’ın adını anarak kessinler. Hepinizin ilahı bir tek ilahtır; O’na teslim olun. Alçak gönüllülere
müjde ver.

(Kevser 108/3)

ا َِّى شَبًِئ َ َل ُه َى ْاَّلَ ْبت َ ُش
Unutulup gidecek olan, senden nefret edendir.
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