NASR SURESİ
َ ش ْي
َّ اّٰللِ ِيٍَ ان
انش ۪جيى
ُ َا
َّ ٌا
عٕر ِب ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِب ْس ِى
انش ِح ِيى
َّ ٍِ ًَ َٰ انش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Nasr 110/1)

َّللاِ َٔ ْانفَخْ ُح
ْ ََ اِرَا ََٓجا َء
ص ُش ه
Allah’ın yardımı gelip o fetih gerçekleştiğinde,
(Fetih 48/1)

اََِّا فَخ َ ْحَُا نَ َك فَخْ ًحا ُي ۪بيًُا
Allah, Fethin önündeki engelleri, senin için tamamen kaldırdı.

(Fetih 48/2)

ً ص َشا
طا ُي ْسخَم۪ ي ًًا
ِنيَ ْغ ِف َش نَ َك ه
ِ َّللاُ َيا حَمَذ ََّو ِي ٍْ رَ َْبِ َك َٔ َيا حَا َ َّخ َش َٔيُخِ َّى َِ ْع ًَخَُّ َعهَي َْك َٔيَ ْٓ ِذيَ َك
Bunu, önceki ve sonraki günahlarını bağışlamak, sana olan iyiliklerini tamamlamak ve seni doğru bir yola
yöneltmek için yaptı.

(Fetih 48/18)

َّ ج ان
ش َج َش ِة فَ َع ِه َى َيا ف۪ ي لُهُٕ ِب ِٓ ْى فَا َ َْزَ َل
َ َّللاُ َع ٍِ ْان ًُؤْ ِيُ۪ يٍَ اِ ْر يُ َبا ِيعَُٕ ََك ح َ ْح
ي ه
ِ نَمَ ْذ َس
َ ض
س ۪كيَُتَ َعهَ ْي ِٓ ْى َٔاَثَا َب ُٓ ْى فَخْ ًحا لَ ۪شيبًا
َّ ان
O ağacın altında sana bağlılık sözleşmesi yaparken Allah onlardan razı olmuştu. İçlerinde olanı bilmişti de
üzerlerine o huzuru indirmişti. Onları, yakın bir fetihle ödüllendirecektir.
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(Fetih 48/27)

ََٓ ٌِْ او ا
ٍََّللاُ َٰا ِيُ۪ يٍَ ُي َح ِهّم۪ ي
ُ َّللاُ َس
ُّ َُّسٕن
شا َء ه
صذَقَ ه
َ نَمَ ْذ
ِ ّ انش ْء َيا ِب ْان َح
َ ك نَخ َ ْذ ُخهُ ٍَّ ْان ًَ ْس ِجذَ ْان َح َش
ٌُٔ َٰر ِن َك فَخْ ًحا لَ ۪شيبًا
ّ ِ َس ُك ْى َٔ ُيم
َ ُس ُ۫ ُؤ
ِ ص ۪شيٍَ ََل حَخَافٌَُٕ فَ َع ِه َى َيا نَ ْى ح َ ْعهَ ًُٕا فَ َج َع َم ِي ٍْ د
Allah, Elçisinin rüyasının gerçek olduğunu onayladı. Allah gerekli desteği verirse saçlarınızı kazıtmış veya
kısaltmış olarak, Mescid-i Harama güven içinde, kesinlikle gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir; bu
gerçekleşmeden önce, yakın zamanda size bir fetih sağlayacaktır.

(Nasr 110/2)

َّللاِ ا َ ْف َٕا ًجا
َ َٔ َساَي
يٍ ه
َ َُّْج ان
ِ ۪اس يَ ْذ ُخهٌَُٕ ف۪ ي د
İnsanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiklerini görürsen,

(Nasr 110/3)

س ِبّ ْح ِب َح ًْ ِذ َس ِبّ َك َٔا ْسخ َ ْغ ِف ْشُِ اََُِّّ َكاٌَ ح َ َّٕابًا
َ َف
Her şeyi güzel yapan Rabbine o zaman yönel ve bağışlanma dile! O, tövbeleri kabul eder.
(Nisa 4/26)

َّللاُ َعه۪ ي ٌى َح ۪كي ٌى
ُ َّللاُ ِنيُ َب ِيٍَّ نَ ُك ْى َٔ َي ْٓ ِذ َي ُك ْى
ٕب َعهَ ْي ُك ْى َٔ ه
يُ ۪شيذُ ه
َ ُ سٍََُ انَّز۪ يٍَ ِي ٍْ لَ ْب ِه ُك ْى َٔيَخ
Allah, her şeyi size açık açık göstermeyi, sizi sizden öncekilerin de gittiği doğru yollara yönlendirmeyi ve
tevbenizi kabul etmeyi irade eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Mümin 40/55)

اس
ْ فَا
ِ ْ َٔ ِ ي
ص ِب ْش ا ٌَِّ َٔ ْعذَ ه
َ َٔ َّللاِ َح ٌّك َٔا ْسخ َ ْغ ِف ْش ِنزَ َْ ِب َك
ِ اَل ْب َك
ّ سبِّ ْح ِب َح ًْ ِذ َس ِبّ َك ِب ْان َع ِش
Sen, sabırlı ol. Allah'ın sözü gerçektir. Günahın için de bağışlanma dile; akşamleyin ve sabahın erken
vakitlerinde her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et.

(Muhammed 47/19)

َّللاُ يَ ْعهَ ُى ُيخَمَهَّبَ ُك ْى
ِ َّللاُ َٔا ْسخ َ ْغ ِف ْش ِنزَ َْبِ َك َٔ ِن ْه ًُؤْ ِيُ۪ يٍَ َٔ ْان ًُؤْ ِيَُا
ث َٔ ه
فَا ْعهَ ْى اَََُّّ َََٓل ا َِٰنَّ ا ََِّل ه
َٔ َيثْ َٰٕي ُك ْى
Şunu bil ki Allah'tan başka ilah yoktur; hem kendi günahın, hem de inanmış erkek ve kadınların günahları için
bağışlanma talebinde bulun. Allah, gezip dolaştığınız yeri de durduğunuz yeri de bilir.
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(Ta Ha 20/82)

ٖصا ِن ًحا ث ُ َّى ا ْْخ َ َٰذ
ٌ ََّٔاِ َّ۪ي نَغَف
َ َ اس ِن ًَ ٍْ ح
َ اب َٔ َٰا َيٍَ َٔ َع ًِ َم
Ben, tevbe eden, inanıp güvenen ve iyi iş yapan aynı zamanda doğru yola girmiş olanı elbette bağışlarım.
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