İBRAHİM SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ع
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ ثِ ْغ
ُ١ِ اٌش ِؽ
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْؽ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(İbrahim 14/1)

ُّ َِِٓ بط
اغ
ِ اٌظٍُ َّب
ٌ َ ا ٌٓ َٰٰ۠ش ِوز
ِ ص َش
ِ ٌَِٰٝ  ُْ اِٙ ّس ِث ِب ْر ِْ َس ِثٛ
ِ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
َ ٌَّٕ َْه ٌِز ُ ْخ ِش َط ا١ٌَِبة ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ ا
 ِذ١ّ۪ ض ْاٌ َؾ٠
ِ ْاٌ َؼ ۪ض
ELİF! LAM! RA! Bu, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için
indirilmiş bir kitaptır. Daima üstün olanın ve her şeyi güzel yapanın yoluna.
(Bakara 2/257)

ُّ َِِٓ ُْ ُٙ ُ ْخ ِش ُع٠ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٟ
َه
ُُ ُ٘ ٓب ُ۬ ُؤ١َ ٌِ ْٚ َ ا اَٚٓ َوفَ ُٓش٠ ۪اٌَّزَٚ سٛ
ِ اٌظٍُ َّب
ِ ِۜ ٌُّٕ اٌَٝ د ِا
ُّ ٌِ َٚ َُّللا
ُّ ٌَِٝس اٛ
َّ
ُ اٌطب
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ِ ِۜ اٌظٍُ َّب
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ ٌٓ ِئ َه اُٚ۬ ُ د ا
ِ ٌَّٕبة ا
ِ ٌُّٕ ُْ َِِٓ اُٙ َُٔٛ ْخ ِش ُع٠ ُدٛغ
İnanıp güvenenlerin en yakını Allah’tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin en yakınları ise
azgınlardır; onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Onlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak
kalacaklardır.

(Maide 5/16)

ُّ َِِٓ ُْ ُٙ ُ ْخ ِش ُع٠َٚ َِ غ ََل
ِ۪ٗٔ س ِث ِب ْرٛ
ِ اٌظٍُ َّب
َّ ٌعجُ ًَ ا
ُ َُٗٔاَْٛ َّللاُ َِ ِٓ ار َّ َج َغ ِسظ
 ِث ِٗ هٞ ۪ذْٙ ٠َ
ِ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
ِ ٌَِٰٝ  ُْ اِٙ ٠ ۪ذْٙ ٠َ َٚ
Allah, rızasına uyanlara o Kitapla güvenlik ve esenlik yollarını gösterir, rızasına uyduklarını onaylamasıyla
birlikte de onları, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola sokar.
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(Enam 6/122)

ُّ ٟبط َو َّ ْٓ َِضٍَُُٗ ِف
د
ِ اٌظٍُ َّب
ِ ٌَّٕ اٟ ِث۪ٗ ِفٟ ۪ ّْش٠َ ساٛ
ً ُٔ ٌَُٗ  َع َؼ ٍَْٕبَٚ َُٖٕب١ْ ١َ زًب فَب َ ْؽ١ْ َِ َْ َِ ْٓ َوبَٚ َ ا
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اَُٛٔٓ َِب َوب٠َّٓ ٌِ ٍْ َىب ِف ۪ش٠ِ  ِۜب َو َٰز ٌِ َه ُصَٙ ْٕ ِِ ٍَبسط
ِ ْظ ِثخ
َ ١ٌَ
Ölüyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi olur
mu? Kâfirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir.

(Ahzab 33/41)

شا١
ا هٚا ا ْر ُو ُشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠
ً َّ۪للاَ ِر ْو ًشا َوض
Ey iman etmiş kişiler! Allah'ı hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.

(Ahzab 33/42)

ً ا َ ۪صَٚ ً ُٖ ثُ ْى َشحٛع ِجّ ُؾ
َل١
َ َٚ
Sabah akşam ona yönelin.

(Ahzab 33/43)

ُّ َِِٓ ُْ ُ ْخ ِش َع ُى١ٌِ ُُٗ َِ َٰ ٍٓئِ َىزَٚ ُْ  ُى١ْ ٍَ َػٍّٟ۪ ص
َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َوبَْ ِث ْبٌ ُّإَٚ سٛ
ِ اٌظٍُ َّب
َ ُ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ ِۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
 ًّب١َس ۪ؽ
Allah ve melekleri size sürekli destek verir ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. O, inanıp güvenenlere
daima ikramda bulunur.”

(Hadid 57/9)

ُّ َِِٓ ُْ ُ ْخ ِش َع ُى١ٌِ د
ٍ َّٕب١ِ َد ث
ٍ َب٠ػ ْج ِذٖ۪ ٓ َٰا
ُْ َّللاَ ثِ ُى
ِ اٌظٍُ َّب
ا َِّْ هَٚ سٛ
َ ٍَٰٝ ُٕ ِ َّض ُي َػ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ ِۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
ٌُ ١ف َس ۪ؽ
ٌ ٌَ َش ُ۫ ُؤ
Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna birbirini açıklayan ayetleri indiren O’dur. Allah size karşı
şefkatlidir, ikramı boldur.

(Talak 65/11)

ً ع
ٍ َّٕب١ِ ََّللاِ ُِج
َِِٓ د
ِ صب ٌِ َؾب
ِ ب٠َ  ُى ُْ َٰا١ْ ٍَا َػٍُْٛز٠َ ًلٛ
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ُ۪ ْخ ِش َط اٌَّز١ٌِ د
ُ َس
د ه
ُّ
ٍ ُ ْذ ِخ ٍُْٗ َعَّٕب٠ صب ٌِ ًؾب
بَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞد ر َ ْغ ۪ش
ِ اٌظٍُ َّب
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ سٛ
َ ًْ َّ  ْؼ٠َ َٚ ِبّٰلل
ِ ِۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
َّللاُ ٌَُٗ ِس ْصلًب
غَٓ ه
ُ َٙ ْٔ َْاًل
َ ب اَثَذ ًِۜا لَ ْذ ا َ ْؽَٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
Bir de size, Allah’ın birbirini açıklayan ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi ki inanıp güvenen ve iyi işler
yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah’a inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa Allah onu, ölümsüz
olarak sonsuza kadar kalmak üzere, içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Allah, ona rızkın güzelini verir.
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(İbrahim 14/2)

ِۜ ِ  ْاًلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
َه
 ٍذ٠ ۪شذ
َ ة
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ ٌَُٗ َِب فٞ َّ۪للاِ اٌَّز
ٍ ػزَا
َ ْٓ ِِ َٓ٠ ًٌ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش٠ْ َٚ َٚ ض
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah’ın yoluna. Onu görmezlikte
direnenlerin işledikleri suça denk şiddette bir azaptan dolayı çekecekleri var.
(Al-i İmran 3/56)

َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ اٌذِٟذًا ف٠ ۪شذ
َ  ُْ َػزَاثًبُٙ ُا فَب ُ َػ ِزّثَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪فَب َ َِّب اٌَّز
َٓ٠َبص ۪ش
ِ ٔ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ٌَ  َِبَٚ ِاًل ِخ َش ِۘح
Âyetleri görmezlikte direnen kâfirleri, hem dünyada hem ahirette işledikleri suça denk şiddette
cezalandıracağım. Kendilerine yardım edecek kimseleri de olmayacaktır.

(Fussilet 41/27)

َ ػزَاثًب
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اُٛٔ َوبٞ ۪ا َ اٌَّزَٛ  ُْ ا َ ْعُٙ َّٕ٠َ ٌَٕ َْغ ِضَٚ ذًا٠ ۪شذ
َ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪مَ َّٓ اٌَّز٠ ۪فٍََُٕز
Ayetleri görmezlikten gelen o kimselere işledikleri suça denk şiddette bir azap tattıracak ve onlara, yapmakta
oldukları en kötü şeyin cezasını çektireceğiz.

(İbrahim 14/3)

َٰ ْ ٍََٝب َػ١ْٔ ُّح َ اٌذٛ١َٰ َْ ْاٌ َؾَُّٛ ْغز َ ِؾج٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
 ًع ِۜبَٛ ب ِػَٙ ََُٔٛ ْجغ٠َٚ َِّللا
 ًِ ه١ع ۪ج
ُ َ٠َٚ ِاًل ِخ َشح
َ ْٓ َْ َػُّٚصذ
ٓ
 ٍذ١ظ ََل ٍي ثَ ۪ؼ
َ ٟ ۪ ٌَٰئِ َه فُٚ۬ ُ ا
Onlar, dünya hayatını Âhiretten çok seven, anlaşılmayacak bir biçimde bir eğrilik oluşturarak
Allah’ın yolundan engelleyen kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler.
(Al-i İmran 3/98)

د هه
ٍََُّْٛ  َِب ر َ ْؼٍَٰٝ ذ ٌ َػ١َ۪ٙ َّللاُ ش
ِ َب٠َْ ثِ َٰبٚة ٌِ َُ ر َ ْىفُ ُش
 هَٚ َِّللا
ِ َٓب ا َ ْ٘ ًَ ْاٌ ِىزَب٠ ًْ ُل
De ki "Ey Kitaplarında uzman olanlar! Neden Allah’ın ayetlerinin üzerini örtüyorsunuz? Neler yaptığınıza Allah
şahittir.”

(Al-i İmran 3/99)

ُ ُْ ُ ا َ ْٔزَٚ  ًعبَٛ ب ِػَٙ ََُّٔٛللاِ َِ ْٓ َٰا ََِٓ ر َ ْجغ
 َِبَٚ  ٓذَا ِۜ ُءَٙ ش
 ًِ ه١ع ۪ج
ُ َ ة ٌِ َُ ر
ِ َٓب ا َ ْ٘ ًَ ْاٌ ِىزَب٠ ًْ ُل
َ ْٓ َْ َػُّٚصذ
ٍََُّْٛ َّللاُ ِثغَب ِف ًٍ َػ َّّب ر َ ْؼ
ه
De ki "Ey Kitaplarında uzman olanlar! İnanmış kimseleri neden Allah’ın yolundan uzaklaştırmaya
çalışıyorsunuz? Neden orada bir çarpıtma arayışındasınız? Üstelik bunu bile bile yapıyorsunuz. Yaptığınız hiçbir
şey, Allah’a gizli kalmaz.”
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(Al-i İmran 3/100)

ُْ  َّب ِٔ ُى٠ ُو ُْ ثَ ْؼذَ ۪اُّٚ ُشد٠َ بة
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرُٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪مًب َِِٓ اٌَّز٠ا فَ ۪شُٛؼ١ا ا ِْْ ر ُ ۪طُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َٓب ا٠َ
َٓ٠َوب ِف ۪ش
Ey inanıp güvenenler! Kendilerine kitap verilenlerin bir kesimine gönüllü olarak boyun eğerseniz, inanıp
güvendikten sonra sizi ayetleri görmeyecek hale getirerek kâfir yaparlar.

(Enfal 8/47)

َ َبس ِ٘ ُْ ث
ِۜ  ًِ ه١ع ۪ج
ُ َ٠َٚ بط
ِ ٌَّٕ ِسئَٓب َء اَٚ ط ًشا
َِّللا
َ ْٓ َْ َػُّٚصذ
ِ َ٠ا ِِ ْٓ ِدَٛٓ خ ََش ُع٠ ۪ا َوبٌَّزُٛٔٛ ًَل ر َ ُىَٚ
ٌ َْ ُِ ۪ؾٍَُّٛ َ ْؼ٠ َّللاُ ِث َّب
ػ١
 هَٚ
Çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkan ve Allah’ın yolundan engelleyenler gibi de
olmayın. Allah, onların yaptığı her şeyi kuşatmaya almıştır.

(Hud 11/19)

َٰ ْ ِ ُ٘ ُْ ثَٚ  ًع ِۜبَٛ ب ِػَٙ ََُٔٛ ْجغ٠َٚ َِّللا
َْٚبًل ِخ َشحِ ُ٘ ُْ َوبفِ ُش
 ًِ ه١ع ۪ج
ُ َ٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
َ ْٓ َْ َػُّٚصذ
Onlar ki Allah’ın yolundan engeller ve o yolda anlaşılmayacak biçimde bir eğrilik oluştururlar. Onlar Ahireti
görmezlikte direnenlerdir

(Muhammed 47/1)

ُْ ُٙ ٌَظ ًَّ ا َ ْػ َّب
 ًِ ه١ع ۪ج
َ َ َّللاِ ا
َ ْٓ ا َػُّٚصذ
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌََّز
Allah, ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin ve Allah’ın yolundan engelleyenlerin işlerini hedefine ulaştırmaz.

(İbrahim 14/4)

ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ ٠َ َٚ شب ُء
َٓ ٠َ ْٓ َِ َُّللا
ُ ع ٍَْٕب ِِ ْٓ َس
ع ًُّ ه
ِ ُ١َ ِۜ ُْ فُٙ ٌَ َِّٓ١ُ َج١ٌِ ِِ۪ٗ ْٛ َبْ ل
َ ٍِ  ٍي ا ًَِّل ِثٛع
َ  َِٓب ا َ ْسَٚ
ِ غ
ُ  ْاٌؼَ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ شب ِۜ ُء
ُُ ١ض ْاٌ َؾ ۪ى٠
َٓ َ٠
Biz, her elçiyi kendi halkının dili ile göndeririz ki her şeyi onlara açık açık anlatsın. Bundan
sonra Allah, sapıklığın gereğini yapanı sapık sayar, doğru yolda olmanın gereğini yapanı da
yoluna kabul eder. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O’dur.
(Ta Ha 20/113)

ُ ُ ْؾذ٠ ْٚ َ َْ اَُٛزَّم٠ ُْ ُٙ ٍََّ ِذ ٌَؼ١ ۪ػَٛ ٌ ِٗ َِِٓ ْا١ ۪ص َّش ْفَٕب ف
 ُْ ِر ْو ًشاُٙ ٌَ ِس
َ  َو َٰز ٌِ َه ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ لُ ْش َٰأًبَٚ
َ َٚ ًّب١ِػ َشث
Biz bunu böylece Arapça anlam kümeleri halinde indirdik. Belki çekinir ya da yeni bilgi edinirler diye tehditleri
onun içine, değişik biçimlerde yerleştirdik.
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(Nur 24/46)

ٍ ِۜ َّٕب١ِ َد ُِج
ٍ ب٠َ ٌَمَ ْذ ا َ ْٔضَ ٌْ َٕٓب َٰا
ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
َٓ ٠َ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ ٠َ َُّللا
 هَٚ د
ِ ٌَِٰٝ شب ُء ا
Şurası bir gerçek ki biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah gereğini yapanı doğru yola yöneltir.

(Fussilet 41/44)

ِۜ
ْ ٍَص
َٓ٠ ۪ ٌٍَِّزَٛ ُ٘ ًْ ُ لٟ
ّ ِ ُ ًَل فْٛ ٌَ اًٌُّٛب ٌَمَب١ِّ  َع َؼ ٍَْٕبُٖ لُ ْش َٰأًب ا َ ْػ َغْٛ ٌََٚ
ٌّ ِۜ  َػ َش ِثَٚ ٟ
ٌّ ِّ َبرُُٗ َء ِۘا َ ْػ َغ٠ذ َٰا
َْْٚ ََُٕبد٠  َٰ ٌٓئِ َهُٚ۬ ُ  اِٝۜ ًّ ػ
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ َػَٛ ُ٘ َٚ  ْل ٌشَٚ ُْ ِٙ ِٔ َٰارَآٟ َْ۪ فُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ًَل٠ ۪اٌَّزَٚ  ِش ٓفَب ِۜ ٌءَٚ ًٜا ُ٘ذَُِٕٛ َٰا
 ٍذ١بْ ثَ ۪ؼ
ٍ ِِ ْٓ َِ َى
Kur’an’ı, yabancı bir dilde oluştursaydık derlerdi ki “Ayetleri açıklansa ya? Arap’a hiç yabancı dilde bir kitap
olur mu?” De ki “O, inanıp güvenenler için doğru yolu gösteren ve şifa olan tedavi eden bir kitaptır.
İnanmayanların sanki kulakları tıkalı, müminlere karşı gözleri sanki kördür. Kendilerine uzak bir yerden
seslenilen kişiler gibidirler.

(Şura 42/7)

 ََ ْاٌ َغ ّْغِ ًَلْٛ َ٠ ر ُ ْٕز َِسَٚ بَٙ ٌَْٛ  َِ ْٓ َؽَٚ ًّٜب ٌِز ُ ْٕز َِس ا ُ ََّ ْاٌمُ َٰش١ َْه لُ ْش َٰأًب َػ َش ِث١ٌَِ َٕٓب ا١ْ  َؽْٚ َ  َو َٰز ٌِ َه اَٚ
ٌ فَ ۪شَٚ  ْاٌ َغَّٕ ِخِٟك ف٠
ٌ  ِۜ ِٗ فَ ۪ش١ ْ۪ت ف
ش١
َّ ٌ اِٟك ف٠
َ ٠َس
ِ ۪غؼ
İşte böyle. Bunu sana, Arapça anlam kümeleri halinde vahyettik ki Anakent’te ve çevresinde olanları uyarasın.
Geleceğinden şüphe olmayan toplanma günü konusunda da uyarasın. Bir kesim Cennette, bir kesim de alevli
ateşin içinde olacaktır.

(Ahkaf 46/12)

ٓ َٰ ُِ بة
ٌ ّ صذ
َٓ٠ ُ۪ ْٕز َِس اٌَّز١ٌِ ًّب١ِغبًٔب َػ َشث
ٌ َ  َٰ٘زَا ِوزَٚ ً َس ْؽ َّ ِۜخَٚ  اِ َِب ًِبٝعٛ
ُ َ  ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ۪ٗ ِوزَٚ
َ ٌِ ِق
َ ُِ بة
ظٍَ ُّ ه
َ
َٓ١ ِ۪ٕ ٌِ ٍْ ُّ ْؾغٜثُ ْش َٰشَٚ اٛ
Ondan önce Musa’nın kitabı vardı; hem bir rehber hem de Allah’ın ikramıydı. Onu tasdik eden bu kitap da Arap
diliyle indirilmiştir ki yanlış yapanları uyarsın ve güzel davrananlar için de bir müjde olsun.

(Tegabun 64/2)

ش١
ٌ َْ ثَ ۪صٍَُّٛ َّللاُ ثِ َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ٌٓ ِۜ ِِ ْ ِِ ْٕ ُى ُْ ُِإَٚ  َخٍَمَ ُى ُْ فَ ِّ ْٕ ُى ُْ َوبفِ ٌشٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
Sizi yaratan O’dur. Sonra kiminiz ayetleri görmezlikten gelir, kâfir olur. Kiminiz de Allah’a güvenir, mümin
olur. Yaptığınız her şeyi gören Allah’tır.
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(İbrahim 14/5)

ُّ َِِٓ  َِ َهْٛ ََبرِ َٕٓب ا َ ْْ ا َ ْخ ِشطْ ل٠ ثِ َٰبٝ َٰعُِٛ ع ٍَْٕب
ِۜ  َِّبَ ه٠َرَ ِ ّو ْش ُ٘ ُْ ثِبَٚ سٛ
ِ اٌظٍُ َّب
َِّللا
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
ِ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
ٍ َب٠ َٰر ٌِ َه َ ًَٰلٟ ۪ا َِّْ ف
سٛ
َ َّبس
ٍ ش ُى
ٍ صج
َ ًِّ د ٌِ ُى
Musa’yı âyetlerimizle göndermiş, “Halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onları Allah’ın
günleri konusunda uyar” demiştik. İşte bu uyarının içinde sabreden ve görevlerini yerine
getiren herkes için deliller vardır.
(Hadid 57/8)

ُْ ُ ضَبلَ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز١ِ۪ َلَ ْذ ا َ َخزَٚ ُْ ا ِث َش ِثّ ُىُِِٕٛ ْ ُو ُْ ٌِزُإٛػ
ُ َ ْذ٠  ُيٛع
ُ اٌش
َّ َٚ ِبّٰلل
َْ ِث هُِِٕٛ ْ َِب ٌَ ُى ُْ ًَل رُإَٚ
َٓ١ ِِ۪ٕ ُِْإ
Sizin neyiniz var ki Allah’a ve elçisine güvenmiyorsunuz? Oysa o, sizden kesin söz almış olan Rabbinize
güvenmeye çağırıyor. Söz verirken güvendiyseniz şimdi de güvenin.

(Hadid 57/9)

ُّ َِِٓ ُْ ُ ْخ ِش َع ُى١ٌِ د
ٍ َّٕب١ِ د َث
ٍ ب٠َ ػ ْج ِذٖ۪ ٓ َٰا
ُْ َّللاَ ِث ُى
ِ اٌظٍُ َّب
ا َِّْ هَٚ سٛ
َ ٍَٰٝ ُٕ ِ َّض ُي َػ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ ِۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
ٌُ ١ف َس ۪ؽ
ٌ ٌَ َش ُ۫ ُؤ
Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna birbirini açıklayan ayetleri indiren O’dur. Allah size karşı
şefkatlidir, ikramı boldur.

(İbrahim 14/6)

ُْ َٔ ُىُِٛ ٛغ
ُ َ٠ َْْٛ  ُى ُْ ِِ ْٓ َٰا ِي فِ ْش َػ١ َٰ ُى ُْ اِ ْر ا َ ْٔغ١ْ ٍََّللاِ َػ
ا ِٔ ْؼ َّخَ هٚ ِِ ِٗ ا ْر ُو ُشْٛ َ ٌِمٝ َٰعُِٛ اِ ْر لَب َيَٚ
ٌُ ١ َٰر ٌِ ُى ُْ ثَ ََٓل ٌء ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ َػ ۪ظٟ ۪فَٚ ُْ ِۜ غٓب َء ُو
ُٓ
ِ  َء ْاٌ َؼزَاٛع
َ ِٔ َُْٛ١َ ْغز َ ْؾ٠َٚ ُْ َْ ا َ ْث َٕٓب َء ُوُٛزَ ِثّ ُؾ٠َٚ ة
Bir gün Musa halkına şöyle demişti: “Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani sizi
Firavun hanedanından kurtarmıştı. Onlar size en ağır cezayı araştırıyor, oğullarınızı kıtır kıtır
doğruyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. O işin içinde, Rabbinizden sizi yıpratan büyük bir
imtihan vardı.”
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(Maide 5/20)

ُْ  َع َؼٍَ ُىَٚ ٓب َء١َ  ُى ُْ ا َ ْٔ ِج١ ۪ ُى ُْ اِ ْر َع َؼ ًَ ف١ْ ٍََّللاِ َػ
ا ِٔ ْؼ َّخَ هٚ َِ ا ْر ُو ُشْٛ َب ل٠َ ِِ۪ٗ ْٛ َ ٌِمٝ َٰعُِٛ اِ ْر لَب َيَٚ
َٓ١ّ۪ ٌَد ا َ َؽذًا َِِٓ ْاٌ َؼب
ِ ُْإ٠ ُْ ٌَ  ُى ُْ َِب١ َٰا َٰرَٚ  ًو هبٍُُِٛ
Bir gün Musa halkına dedi ki “Ey halkım, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizden Nebiler çıkardı ve
sizi önderler yaptı. Bu âlemde kimseye vermediğini size verdi.

(Secde 32/23)

ًَ ٠ اِ ْع َٓش ۪اءٟٓ َ۪ٕ ٌِجًٜ َع َؼ ٍَْٕبُٖ ُ٘ذَٚ َِ۪ٗ ٍخ ِِ ْٓ ٌِ ٓمَبئ٠ ِِ ْشٟ ۪بة فَ ََل ر َ ُى ْٓ ف
َ َ  ْاٌ ِىزٝع
َ ُِٛ َٕب١ْ َ ٌَمَ ْذ َٰارَٚ
Musa'ya Kitap vermiştik. Hiç şüphen olmasın ki, sen de öyle bir kitaba kavuşacaksın. Onu İsrailoğulları için bir
kılavuz yapmıştık.

(Secde 32/24)

ِۜ صجَ ُش
َُِْٕٛلُٛ٠ َبرَِٕب٠ا ثِ َٰبُٛٔ َوبَٚ اٚ
َ َْ ثِب َ ِْ ِشَٔب ٌَ َّّبُٚذْٙ َ٠ ً ُْ اَئِ َّّخُٙ ْٕ ِِ  َع َؼ ٍَْٕبَٚ
Ayetlerimize kesin olarak inanıp dik duruş gösterdikleri zaman onları, emrimizle yol gösteren önderler
yapmıştık.

(Bakara 2/40)

ُْ  ِذ ُوْٙ ف ِث َؼ
ِ ُٚ۫ ُ  اٞٓ ۪ذْٙ ا ِث َؼُٛفْٚ َ اَٚ ُْ  ُى١ْ ٍَػ
َ ُ ا َ ْٔ َؼ ّْذٟٓ ۪ اٌَّزٟ
َ ا ِٔ ْؼ َّ ِزٚ ًَ ا ْر ُو ُش٠ اِ ْع َٓش ۪اءٟٓ ۪ٕب َث٠َ
ْٛ
ْ َ فَّٞب
ِ ُبس َ٘ج
َ ٠ِاَٚ
Ey İsrailoğulları! Size ettiğim iyilikleri aklınızdan çıkarmayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size
verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.

(İbrahim 14/7)

ٌ ذ٠ ۪شذ
َ ٌَ ٌَٟئِ ْٓ َوفَ ْشر ُ ُْ ا َِّْ َػزَ ۪اثَٚ ُْ ذََّٔ ُى٠ش َى ْشر ُ ُْ ًَلَ ۪ص
َ ْٓ ِاِ ْر رَبَرََّْ َسثُّ ُى ُْ ٌَئَٚ
Rabbinizin şunu duyurduğunu da hatırda tutun: “Eğer şükrederseniz Ben de sizin için mutlaka
artıracağım. Nankörlük ederseniz hiç kuşkusuz benim azabım şiddetlidir.”
(Bakara 2/152)

ْٚ
۪ فَب ْر ُو ُش
ِ  ًَل ر َ ْىفُ ُشَٚ ٟ ٌ۪ اٚا ْش ُى ُشَٚ ُْ  ا َ ْر ُو ْش ُوٟٓٔٚ
Öyleyse siz beni hatırlayın ki ben de size hatırlatayım! Bana şükredin, nankörlük etmeyin!
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(Nisa 4/147)

 ًّب١ ٍَّ۪للاُ شَب ِو ًشا َػ
َ ِْْ َّللاُ ِثؼَزَا ِث ُى ُْ ا
 َوبَْ هَٚ ُْ ِۜ ُ  َٰا َِ ْٕزَٚ ُْ ُ ش َى ْشر
 ْف َؼ ًُ ه٠َ َِب
Eğer inanıp güvenmiş olarak şükrederseniz, Allah size ne diye azap etsin? Allah her iyiliği bilir, karşılığını verir.

(Lokman 31/12)

ِۜ َٕب ٌُ ْمَّٰ َٓ ْاٌ ِؾ ْى َّخَ ا َ ِْ ا ْش ُى ْش ِ ه١ْ َ ٌَمَ ْذ َٰارَٚ
 َِ ْٓ َوفَ َش فَب َِّْ هَٚ َِ۪ٗ ْش ُى ُش ٌَِٕ ْفغ٠ َ ْش ُى ْش فَ ِبَّٔ َّب٠ ْٓ َِ َٚ ِّٰلل
ََّللا
ٌ ذ١ّ۪  َؽٟ
ٌّ َِٕغ
Lokman'a, Allah’a şükret diyerek hikmeti verdik. Şükreden, sadece kendisi için şükreder. Nankörlük eden de
bilsin ki, Allah’ın kimseye ihtiyacı olmaz, yaptığını da güzel yapar.

(Zümer 39/7)

َٰ  ْش٠َ  ًَلَٚ ُْ  َػ ْٕ ُىٟ
َ ََّللا
 ًَلَٚ ُْ ِۜ ظ ُُ۬ٗ ٌَ ُى
ا فَب َِّْ هٚا ِْْ ر َ ْىفُ ُش
َ  ْش٠َ اٚا ِْْ ر َ ْش ُى ُشَٚ  ٌِ ِؼ َجب ِد ِٖ ْاٌ ُى ْف َشٝظ
ٌّ ِٕغ
ِۜ ٍَُّ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َ َس ِثّ ُى ُْ َِ ْش ِعؼُ ُى ُْ فٌَِٰٝ  ص ُ َُّ اِٜۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسحَٚ ر َ ِض ُس
ٌُ ١ ٍَْ۪ أَُِّٗ َػٛ
سُٚ
ِ ِثزَا
ُّ ٌد ا
ِ صذ
Kâfirlik ederek bütün bunları görmezden gelirseniz Allah’ın size ihtiyacı yoktur. Kullarının nankörlük etmesine
de rıza göstermez. Şükrederseniz, görevlerinizi yerine getirmenizden memnun olur. Hiçbir günahkâr başkasının
günahını yüklenmez. Sonunda dönüp geleceğiniz yer Rabbinizin huzurudur; o size neler yaptığınızı bildirecektir.
Çünkü o, içinizde olanları bilendir.

(İbrahim 14/8)

ٌ ذ١ّ۪  َؽٟ
ؼًب فَب َِّْ ه١ّ۪ ض َع
ِ  ْاًلَ ْسِٟ َِ ْٓ فَٚ ُْ ُ ا ا َ ْٔزٚ ا ِْْ ر َ ْىفُ ُٓشٝ ٓ َٰعُِٛ لَب َيَٚ
ٌّ ََِّٕللاَ ٌَغ
Musa dedi ki “Siz ve yeryüzündeki herkes ayetleri görmezlikten gelse de bilin ki Allah’ın
kimseye ihtiyacı yoktur ve ne yaparsa güzel yapar.”
(Nisa 4/131)

ِۜ ِ  ْاًلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
ُْ بة ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ ِ هّٰللِ َِب فَٚ
َّ َٚ  ٌَ َم ْذَٚ ض
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرُٚ۫ ُ َٓ ا٠ َ۪ٕب اٌَّز١ْ ص
ِۜ ا هَُّٛب ُو ُْ ا َ ِْ ارَّم٠ِاَٚ
ِۜ ِ  ْاًلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟا فَب َِّْ ِ هّٰللِ َِب فٚا ِْْ ر َ ْىفُ ُشَٚ ََّللا
َُّللا
 َوبَْ هَٚ ض
ذًا١ّ۪ ًّب َؽ١َِٕغ
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size yüklediğimiz
görev şudur: “Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının!” Ayetleri görmezlikte direnirseniz şunu bilin ki göklerde
ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bir şeye ihtiyacı olmayan ve yaptığını mükemmel yapan Allah’tır.

8

(Fatır 35/15)

ُ ذ١ّ۪  ْاٌ َؾٟ
 هَٚ َِّللا
 هٌَِٝبط ا َ ْٔز ُ ُُ ْاٌفُمَ َٓشا ُء ا
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َٓب ا٠َ
ُّ ِٕ َ ْاٌغَٛ ُ٘ َُّللا
Ey insanlar! Siz, Allah'a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, yaptığını mükemmel yapandır.

(İbrahim 14/9)

 ُْ ا ًَِّلُٙ ُّ ٍَ ْؼ٠َ َٓ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ ِ٘ ِۜ ُْ ًَل٠ ۪اٌَّزَٚ َ ِۜدُّٛ َ صَٚ  َػب ٍدَٚ ٍػُٛٔ َِ ْٛ ََٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ ل٠ ۪أ ْ ِر ُى ُْ َٔجَ ُ۬ ُإا اٌَّز٠َ ُْ ٌََا
ِۜ ه
۪ٗا أَِّب َوفَ ْشَٔب ِث َّٓب ا ُ ْس ِع ٍْز ُ ُْ ِثٌُٛٓ لَبَٚ ُْ ِٙ ِ٘ اَٛ  ا َ ْفٟٓ ۪ ُْ فُٙ ٠َ  ِذ٠ْ َ ا اُّٚٓد فَ َشد
ِ َِّٕب١ ُْ ِث ْبٌ َجُٙ ٍُع
ُ  ُْ ُسُٙ َّْللاُ َٓعب َءر
ت
ُ  ش ٍَّه ِِ َّّب ر َ ْذٟ ۪أَِّب ٌَفَٚ
ٍ ٠ ِٗ ُِ ۪ش١ْ ٌََِٔ َٕٓب اٛػ
Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud halklarının haberi size ulaşmadı mı? Onlardan sonrakilerin
haberlerini ise Allah’tan başkası bilmez. Elçileri onlara da açık belgelerle, ayetlerle gelmişlerdi
ama onlar, lafı ağızlarına tıkayarak şöyle demişlerdi: “Sizin elçi olarak gönderilmeniz bizi hiç
ilgilendirmiyor, bizi çağırdığınız şeyden dolayı da kuşku veren bir şüphe içindeyiz.”
(Tegabun 64/5)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ ػز
َ ُْ ُٙ ٌََٚ ُْ ِ٘ ثَب َي ا َ ِْ ِشَٚ اُٛا ِِ ْٓ لَ ْج ِۘ ًُ فَزَالَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪أْرِ ُى ُْ َٔجَإُا اٌَّز٠ ُْ ٌََا
Sizden önce ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin haberi size ulaşmadı mı? Onlar ettiklerini buldular. Onların
hak ettikleri acıklı bir azaptır.

(Tegabun 64/6)

ْ َٰٔر ٌِ َه ِثبََُّٔٗ َوب
َٕٝا ْعز َ ْغَٚ اْٛ ٌََّٛ َ رَٚ إَٚٔ َِۘب فَ َىفَ ُشُٚذْٙ ٠َ ا ا َ َثش ٌَشٌُٛٓ د فَمَب
ِ َِّٕب١ ُْ ِث ْبٌ َجُٙ ٍُع
ُ  ُْ ُسِٙ ١ َ۪ذ رَأْر
ِۜ ه
ٌ ذ١ّ۪  َؽٟ
َ َُّللا
 هَٚ َُّللا
ٌّ ِٕغ
Bunun sebebi şudur: Elçileri açık belgelerle gelmişti. Onlar ise “Bu adamlar mı bizi yola getirecek?” deyip
ayetleri görmezlikten gelmiş, yüz çevirmişlerdi. Allah’ın kimseye ihtiyacı olmaz. Varlıklı olan, her yaptığını
güzel yapan O’dur.
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(İbrahim 14/10)

ْ ٌَلَب
ِۜ ِ  ْاًلَ ْسَٚ د
ُْ ثِ ُىَُُٛٔ ْغ ِف َش ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر١ٌِ ُْ  ُوٛػ
ِ اَٛ ََّّٰبغ ِش اٌغ
ُ َ ْذ٠ ض
ِ ََّللاِ ش ٌَّه ف
ُ ذ ُس
 هِٟ ُْ اَفُٙ ٍُع
ٓ
ََْٔب َػ َّّب َوبُّٚصذ
ُ َ َْ ا َ ْْ رُٚذ٠ا ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا ًَِّل ثَش ٌَش ِِضٍُْٕ َِۜب ر ُ ۪شٌُٛٓ  لَبِٝۜ ًّّ غ
َ ُِ ًٍ  ا َ َعٌَِٰٝ ُ َإ ِ ّخ َش ُو ُْ ا٠َٚ
َ ٍْ غ
ٓ١
ُ َِٔب ثَُٛ ْؼجُذ ُ َٰاثَٓب ُ۬ ُؤَٔب فَأْر٠
ٍ بْ ُِ ۪ج
ٍ ط
Elçiler de şöyle demişlerdi: “Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah hakkında şüphe olabilir mi? O,
sizi kötü alışkanlıklarınızdan kurtarmak ve belirlenmiş ecelinize kadar yaşatmak için çağrıda
bulunuyor.” Onlar ise “Siz de tıpkı bizim gibi bir insansınız, aslında atalarımızın kulluk ettiği
şeylerden bizi uzaklaştırmak istiyorsunuz, o halde bize boyun eğdirecek açık bir delil getirin!”
demişlerdi.
(Araf 7/70)

َِِٓ ذ
َ ْٕ َ ْؼجُذ ُ َٰاثَٓب ُ۬ ُؤَٔب فَأْرَِٕب ِث َّب ر َ ِؼذ ُ َٓٔب ا ِْْ ُو٠ ََْٔزَ َس َِب َوبَٚ َُٖ ْؽذَٚ ََّللا
ا ا َ ِعئْزََٕب ٌَِٕ ْؼجُذَ هٌُٛٓ لَب
َٓ١ ۪صبدِل
َّ ٌا
Dediler ki “Sen bize, atalarımızın kul oldukları şeyleri bırakıp bir tek Allah’a kul olalım diye mi geldin? Eğer
doğru sözlü biriysen bizi tehdit ettiğin şeyi getir bakalım.”

(Nuh 71/1)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ ُْ َػزُٙ ١َ أ ْ ِر٠َ ْْ َ  َِ َه ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اْٛ َ ِِ۪ٗ ٓ ا َ ْْ ا َ ْٔز ِْس لْٛ َ لٌَِٰٝ  ًؽب اُٛٔ ع ٍَْٕب
َ اِ َّٓٔب ا َ ْس
Biz Nuh’u kendi halkına elçi gönderdik; “Acıklı bir azap gelmeden halkını uyar!” dedik.

(Nuh 71/2)

ٌ ش ُِ ۪ج٠
ٓ١
ٌ ۪ ٌَ ُى ُْ َٔزّٟ۪ٔ ِ َِ اْٛ ََب ل٠ لَب َي
Onlara şöyle dedi: “Ey halkım! Ben size doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.

(Nuh 71/3)

ْٛ
ا هُٚ ا َ ِْ ا ْػجُذ
ِ ُؼ١ا َ ۪غَٚ ُُٖٛارَّمَٚ ََّللا
Allah’a kulluk edin, O’ndan çekinerek kendinizi koruyun ve sözümü dinleyin!

(Nuh 71/4)

ٓ
ُْ ُ  ُو ْٕزْٛ ٌَ ُ َإ َّخ ُۢ ُش٠ َّللاِ اِرَا َٓعب َء ًَل
 ا َِّْ ا َ َع ًَ هِٝۜ ًّّ غ
َ ُِ ًٍ  ا َ َعٌَِٰٝ ُ َإ ِ ّخ ْش ُو ُْ ا٠َٚ ُْ ثِ ُىَُُٛٔ ْغ ِف ْش ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر٠
َُّْٛ ٍَر َ ْؼ
O zaman Allah günahlarınızı bağışlar ve belirlenmiş ecelinizin sonuna kadar sizi yaşatır. Allah’ın verdiği ömür
bitince erteleme olmaz. Keşke bunu bilseniz!”
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(Hud 11/3)

ٓ
ٞ ۪د ُو ًَّ ر
ِ ُْإ٠َٚ ًّّٝ غ
ً ُ َّ ِز ّ ْؼ ُى ُْ َِزَب٠ ِٗ ١ْ ٌَِا اُٛ ٓثُٛا َسثَّ ُى ُْ ص ُ َُّ رٚا َ ِْ ا ْعز َ ْغ ِف ُشَٚ
َ ُِ ًٍ  ا َ َعٌَِٰٝ غًٕب ا
َ ػب َؽ
ش١
ْ َع ًٍ ف
ْ َف
ُ  اَخّٟ۪ٓٔ ا فَ ِبْٛ ٌََّٛ َ ا ِْْ رَٚ ُِٗۜ ٍَع
َ َ ُى ُْ َػز١ْ ٍََبف َػ
ٍ  ٍَ َو ۪جْٛ ٠َ اة
Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na yönelerek tevbe edin ki belirlenmiş eceliniz gelinceye kadar sizi
güzel bir şekilde yaşatsın. Fazla yapan herkese de fazlasını versin. Eğer yüz çevirecek olursanız, o büyük günün
azabına uğramanızdan korkarım.

(İsra 17/94)

ً ع
َ ا ا َ َث َؼٌُٛٓ  ا ًَِّٓل ا َ ْْ لَبٜٓ َٰذُٙ ٌا اِ ْر َٓعب َء ُ٘ ُُ ْإُٛٓ ِِ ُْإ٠ ْْ َ بط ا
ًلٛ
ُ َّللاُ ثَش ًَشا َس
ش ه
َ ٌَّٕ َِب ََِٕ َغ اَٚ
Kendilerine doğru yolu gösteren kişi gelince bu insanları inanmaktan alıkoyan şu sözleridir: “Allah elçi olarak
bir insan mı gönderdi?”

(İsra 17/95)

ْ ُِ َْٛش
ً ع
ُ ّْ ٠َ ٌض َِ َٰ ٍٓئِ َىخ
ًلٛ
َّ ٌ ُْ َِِٓ اِٙ ١ْ ٍََٓ ٌَٕ ََّض ٌَْٕب َػ١ّٕ۪ ِط َّئ
ِ َّٓ غ
ُ بء ٍََِ ًىب َس
ِ  ْاًلَ ْسِٟ َوبَْ فْٛ ٌَ ًْ ُل
De ki “Yeryüzüne yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, onlara elçi olarak elbette gökten bir melek gönderirdik.”

(İbrahim 14/11)

ْ ٌَلَب
 َِبَٚ ِِٖۜ ۪ شب ُء ِِ ْٓ ِػجَبد
َٓ َ٠ ْٓ َِ ٍَٰٝ َ ُّ ُّٓ َػ٠ ََّللا
ُ  ُْ ُسُٙ ٌَ ذ
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ُْ  ُْ ا ِْْ ٔ َْؾ ُٓ ا ًَِّل ثَش ٌَش ِِضٍُْ ُىُٙ ٍُع
َ ٍْ غ
ِۜ بْ ا ًَِّل ِث ِب ْر ِْ ه
َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ ز١َ ٍْ ََّللاِ ف
ُ  ُى ُْ ِث١َ َِوبَْ ٌَ َٕٓب ا َ ْْ َٔأْر
 هٍَٝ َػَٚ َِّللا
ٍ ط
Elçileri onlara dedi ki “Doğru, biz de tıpkı sizin gibi bir insanız. Ama Allah, gerek gördüğü
kullarına iyilikte bulunur. Allah’ın izni olmadan size boyun eğdirecek bir delil getirmek bizim
elimizde değildir. Müminler, yalnız Allah’a güvenip dayansınlar.
(Kehf 18/110)

ّ۪ٗا ٌِ ٓمَب َء َس ِثَٛ ْش ُع٠ َْاؽذٌ فَ َّ ْٓ َوب
ِ َٚ ٌٌَِٰٗ  ُى ُْ اُٙ ٌَِٰ  أََّ َّٓب اٟ
َّ ٌَِ اٝ ٓ َٰؽُٛ٠ ُْ لُ ًْ أَِّ َّٓب أَ َُ۬ب ثَش ٌَش ِِضٍُْ ُى
ُ ْش ِش ْن ِث ِؼجَبدَحِ َس ِثّ۪ٗ ٓ ا َ َؽذًا٠  ًَلَٚ صب ٌِ ًؾب
َ َ ْؼ َّ ًْ َػ َّ ًَل١ٍْ َف
De ki "Ben de tıpkı sizin gibi insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Kim Rabbine
kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve tek olan Rabbine kullukta, hiçbir şeyi O’na ortak saymasın."
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(Fussilet 41/6)

ِ َٚ ٌٌَِٰٗ  ُى ُْ اُٙ ٌَِٰ  أََّ َّٓب اٟ
ُِٖۜ ٚا ْعز َ ْغ ِف ُشَٚ ِٗ ١ْ ٌَِا اُّٛٓ ١ ۪اؽذٌ فَب ْعزَم
َّ ٌَِ اٝ ٓ َٰؽُٛ٠ ُْ لُ ًْ أَِّ َّٓب أَ َُ۬ب ثَش ٌَش ِِضٍُْ ُى
َٓ١ ًٌ ٌِ ٍْ ُّ ْش ِش ۪و٠ْ َٚ َٚ
De ki “Ben de sizin gibi insanım. Bana bildirilen sadece şu: İlahınız tek ilahtır; doğrudan ona yönelin ve
günahlarınızı bağışlamasını isteyin. Müşriklerin çekeceği var.”

(Rad 13/38)

ِۜ
ْ
 ٍخ٠َ  ِث َٰبٟ
ُ  َِب َوبَْ ٌِ َشَٚ ًَّخ٠رُ ِ ّسَٚ ا ًعبَٚ  ُْ ا َ ْصُٙ ٌَ  َع َؼ ٍَْٕبَٚ ع ًَل ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه
ُ ع ٍَْٕب ُس
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
َ َِأر٠ ْْ َ  ٍي اٛع
ِۜ ا ًَِّل ِث ِب ْر ِْ ه
بة
ٌ َ َّللاِ ٌِ ُى ًِّ ا َ َع ًٍ ِوز
Senden önce de elçiler gönderdik. Onlara eşler, evlatlar vermiştik. Hiçbir elçi, Allah’ın izni olmadan bir ayet,
belge, mucize getiremez. Her çağın bir Kitap’ı vardır.

(Mümin 40/78)

 َِبَٚ  ِۜ َْه١ٍَص َػ
ْ ص
ْ ص
ُ ع ٍَْٕب ُس
ُ  ُْ َِ ْٓ ٌَ ُْ َٔ ْمُٙ ْٕ ِِ َٚ  َْه١ٍَصَٕب َػ
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
َ َ ُْ َِ ْٓ لُٙ ْٕ ِِ ع ًَل ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه
ْ
 َخغ َِش َُٕ٘ب ٌِ َهَٚ ك
ُ َوبَْ ٌِ َش
َّللاِ فَ ِبرَا َٓعب َء ا َ ِْ ُش ه
َ ٍخ ا ًَِّل ثِ ِب ْر ِْ ه٠ ثِ َٰبٟ
ِ َُّللاِ ل
ِ ّ  ثِ ْبٌ َؾٟ
َ ع
َ َِأر٠ ْْ َ  ٍي اٛع
ٍَُْْٛاٌ ُّج ِْط
Senden önce de elçiler gönderdik; kiminin hikayesini sana anlattık, kimininkini de anlatmadık. Hiçbir elçi,
Allah'ın izni olmadan mucize getiremez. Allah'ın emri gelince iş gerçekten biter. Boş işlere dalanlar orada
kaybederler.

(İbrahim 14/12)

ْ ٌَََٕٚ عجٍَُٕ َِۜب
ُ َٕب٠لَ ْذ َ٘ َٰذَٚ َِّللا
 هٍَٝ َػَٚ ٔ َِۜبُّٛ ُ ز٠ْ َ َِٓب َٰارٍَٰٝ ص ِج َش َّْ َػ
 هٍَٝ َّو ًَ َػَٛ َ  َِب ٌَ َٕٓب ا َ ًَّل َٔزَٚ
َِّللا
ٍَُْٛ ِ ّوَٛ َ  َّو ًِ ْاٌ ُّزَٛ َ َز١ٍْ َف
Bize yollarımızı o gösterdiği halde ne diye Allah’a güvenip dayanmayalım. Çektirdiğiniz eziyete
de katlanırız. Dayanak arayanlar yalnız Allah’a güvenip dayansınlar.”
(Maide 5/16)

ُّ َِِٓ ُْ ُٙ ُ ْخ ِش ُع٠َٚ َِ غ ََل
ِ۪ٗٔ س ثِ ِب ْرٛ
ِ اٌظٍُ َّب
َّ ٌعجُ ًَ ا
ُ َُٗٔاَْٛ َّللاُ َِ ِٓ ارَّجَ َغ ِسظ
 ثِ ِٗ هٞ ۪ذْٙ َ٠
ِ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
ِ ٌَِٰٝ  ُْ اِٙ ٠ ۪ذْٙ َ٠َٚ
Allah, rızasına uyanlara o Kitapla güvenlik ve esenlik yollarını gösterir, rızasına uyduklarını onaylamasıyla
birlikte de onları, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola sokar.
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(Maide 5/84)

ْ َٔٚ ك
َٓ١صب ٌِ ۪ؾ
َّ ٌ َِ اْٛ َُ ْذ ِخٍََٕب َسثَُّٕب َِ َغ ْاٌم٠ ْْ َ َط َّ ُغ ا
 َِب ٌََٕب ًَل ُٔإْ ِِ ُٓ ِث هَٚ
ِ ّ  َِب َٓعب َءَٔب َِِٓ ْاٌ َؾَٚ ِبّٰلل
Rabbimizin bizi iyiler topluluğuna katmasını beklerken, Allah’a ve bize gelen bu gerçeğe biz neden
güvenmeyelim."

(En'am 6/80)

شب َء
َٓ َ٠ ْْ َ َْ ِث۪ٗ ٓ ا ًَِّٓل اَٛبف َِب ر ُ ْش ِش ُو
 هِٟ فّٟ۪ٔ ٛ ُِ ُِۜٗ لَب َي اَر ُ َٓؾب ُّٓعْٛ َ َٓؽب َّعُٗ لَٚ
ُ  ًَٓل اَخَٚ ٓ٠
ِ ِۜ لَ ْذ َ٘ َٰذَٚ َِّللا
َ َّٟس ۪ث
َْٚءٍ ِػ ٍْ ًّ ِۜب اَفَ ََل رَزَزَ َّو ُشَٟ
ْ  ُو ًَّ شّٟ ِع َغ َس ۪ثَٚ ْـًٔ ِۜب١ش
Halkı onunla tartışmaya girdi. İbrahim dedi ki "Benimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? O bana doğru olanı
gösterdi! Rabbimin onayı olmadan, ortak saydıklarınızın bana bir şey yapabileceğinden korkmam. Rabbimin
bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Bilgilerinizi kullanmayacak mısınız?

(En'am 6/81)

َ ٍْ ع
طبًٔ ِۜب
ُ ُْ  ُى١ْ ٍَُٕ ِ َّض ْي ثِ۪ٗ َػ٠ ُْ ٌَ بّٰللِ َِب
َْ أََّ ُى ُْ ا َ ْش َش ْوز ُ ُْ ِث هُٛ ًَل رَخَبفَٚ ُْ ُ َبف َِٓب ا َ ْش َش ْوز
ُ ْف اَخ
َ ١ َوَٚ
ُۢ ُّ ٍَ ِْٓ ا َ َؽ ُّك ِث ْبًلَ ِْ ِٓ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َم٠ ْاٌفَ ۪شٞ
َْٛ
ُّ َ فَب
Siz, hakkında Allah’ın bir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak
koştuklarınızdan korkacağım öyle mi! Biliyorsanız söyleyin: Güven içinde olmak, bu iki taraftan hangisinin
hakkıdır?

(En'am 6/82)

ُ  ُْ ِثُٙ َٔ َّب٠ا ۪اٛغ
َُْٚزَذْٙ ُِ ُْ َُ٘ٚ ُٓ ِْ َ ُُ ْاًلُٙ ٌَ  ٌَٰٓئِ َهُٚ۬ ُ ظ ٍْ ٍُ ا
ُٓ َ ٍْ ِج٠ ُْ ٌََٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌََّز
İnanıp güvenen ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, güven içinde olmak işte onların hakkıdır. Onlar
doğru yolda olanlardır.

(Ankebut 29/69)

َٓ١ َِّ۪ٕللاَ ٌَ َّ َغ ْاٌ ُّ ْؾغ
ُ ُْ ُٙ ََّٕ٠ ِذْٙ ٌََٕ َٕب١ ۪ا فُٚ َٓ َعب َ٘ذ٠ ۪اٌَّزَٚ
ا َِّْ هَٚ عجٍَُٕ َِۜب
Uğrumuzda cihad eden, elinden geleni yapanları elbette yollarımıza yöneltiriz. Allah elbette güzel davrananlarla
beraberdir.

(Yasin 36/21)

َُْٚزَذْٙ ُِ ُْ ُ٘ َٚ  ْغـٍَُٔ ُى ُْ ا َ ْع ًشا٠َ ا َِ ْٓ ًَلُٛاِر َّ ِجؼ
“Sizden bir karşılık istemeyen şu kişilere uyun! Onlar doğru yoldalar!
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(Yasin 36/22)

َ َ فٞ ۪ ًَٓل ا َ ْػجُذ ُ اٌَّزٟ
َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِاَٚ ٟ ۪ٔط َش
َ ٌِ  َِبَٚ
Ben, beni yaratana niye kulluk etmeyeyim ki! Zaten O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Mümin 40/41)

بس
ُ ر َ ْذَٚ ِحٛ َٰ إٌَّغٌَِٝ ُو ُْ اٛػ
ُ  ا َ ْدٟٓ ٌ۪  َِ َِبْٛ ََب ل٠َٚ
ِ ِۜ ٌَّٕ اٌَِٝ آٟ َ۪ٕٔٛػ
Ey kavmim! Ne oluyor? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz!

(Mümin 40/42)

بس
ُ أَ َُ۬ب ا َ ْدَٚ ٌُ ِۘ ٍْ  ِث۪ٗ ِػٟ ٌ۪ ْظ
ُ ر َ ْذ
 ًِلَ ْوفُ َش ِث هٟ َ۪ٕٔٛػ
ِ َّض ْاٌغَف٠
ِ  ْاٌ َؼ ۪ضٌَِٝ ُو ُْ اٛػ
َ ١ٌَ ا ُ ْش ِش َن ِث۪ٗ َِبَٚ ِبّٰلل
Siz beni Allah’ı görmezlikten gelmeye ve hakkında bilgim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz.
Ben ise sizi, daima üstün olan, çok bağışlayan Allah'a çağırıyorum.

(Mümin 40/43)

َٰ ْ ِٟ ًَل فَٚ َب١ْٔ ُّ اٌذِٟح ٌ فَْٛ ْظ ٌَُٗ دَػ
ُ ًَل َع َش ََ أََّ َّب ر َ ْذ
 هٌَِٝا َ َّْ َِ َشدَّ َٓٔب اَٚ ِاًل ِخ َشح
َِّللا
َ ١ٌَ ِٗ ١ْ ٌَِ آَٟٕ۪ ٔٛػ
بس
ُ ص َؾ
ْ َ َٓ ُ٘ ُْ ا١ ۪ا َ َّْ ْاٌ ُّ ْغ ِشفَٚ
ِ ٌَّٕبة ا
Hiç şüphesiz ki beni çağırdığınız şeyin dünya hakkında da ahiret hakkında da bir çağrısı yoktur, hepimizin dönüp
varacağı yer Allah'ın huzurudur ve aşırı gidenler o ateşin ahalisidir.

(Mümin 40/44)

ِۜ  هٌَِٝ اٞض ا َ ِْ ۪ ٓش
ش ثِ ْبٌ ِؼجَب ِد١
ُ ِٛ ّ َاُفَٚ ُْ ِۜ  ُي ٌَ ُىَُْٛ َِٓب اَلٚغز َ ْز ُو ُش
ٌ َّللاَ ثَ ۪ص
َّللاِ ا َِّْ ه
َ َف
Size söylediklerimi yakında anlarsınız. Ben işimi Allah’a bırakıyorum. Allah, kullarını daima görmektedir."

(İbrahim 14/13)

ُْ ِٙ ١ْ ٌَِ اٝ َٰ ٓؽْٚ َ  ٍَِِّزِٕ َِۜب فَبٟ ۪د َُّْ فُٛ ٌَزَؼْٚ َ ظ َٕٓب ا
ُ ا ٌِ ُشَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
ِ  ُْ ٌَُٕ ْخ ِش َعَّٕ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ ْسِٙ ٍِ ع
َّ َّٓ  ٍِ َىْٙ ٌَُٕ ُْ ُٙ َُّسث
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
O kâfirler elçilerine şunu söylediler: “Ne pahasına olursa olsun ya sizi ülkemizden çıkarırız ya
da dinimize dönersiniz; bunun başka yolu yok.” Allah da onlara şöyle vahyetti: “Yanlış yapan o
kimseleri kesinlikle etkisizleştireceğiz.
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(Araf 7/88)

ُ ب٠َ  ِِ۪ٗ ٌَُٕ ْخ ِش َعَّٕ َهْٛ َا ِِ ْٓ لَٚٓ ا ْعز َ ْى َج ُش٠ ۪لَب َي ْاٌ َّ ََلُ اٌَّز
زِ َٕٓب٠َ ا َِ َؼ َه ِِ ْٓ لَ ْشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ْت
ُ ١َشؼ
َٓ١ ۪٘بس
ِ  ُوَّٕب َوْٛ ٌََٚ َ  ٍَِِّزِٕ َِۜب لَب َي اٟ ۪د َُّْ فُٛ ٌَزَؼْٚ َ ا
Halkının büyüklük taslayan önde gelenleri şöyle dediler: “Bak Şuayb! Ya kayıtsız şartsız bizim dini yaşama
biçimimize dönersiniz ya da seni ve beraberindeki inananları kesinlikle ülkemizden çıkarırız!” Şuayb dedi ki:
“Biz istemesek de mi?

(Araf 7/89)

ْْ َ  ُْ ٌَ َٕٓب اٛ ُى٠َ  َِبَٚ  ِۜبَٙ ْٕ ِِ َُّللا
ُ ِْْ َّللاِ َو ِزثًب ا
َٕب ه١ ٍَِِّ ِز ُى ُْ َث ْؼذَ اِ ْر َٔ هغٟ ۪ػ ْذَٔب ف
 هٍََٕٝب َػ٠ْ لَ ِذ ا ْفز َ َش
 َّو ٍْٕ َِۜب َسثََّٕب ا ْفز َ ْؼَٛ َ َّللاِ ر
َٓ َ٠ ْْ َ ب ا ًَِّٓل اَٙٓ ١ ۪دَ فَُٛٔؼ
 هٍَٝءٍ ِػ ٍْ ًّ ِۜب َػَٟ
شب َء ه
ْ  ِع َغ َسثَُّٕب ُو ًَّ شَٚ َّللاُ َسثُّٕ َِۜب
َٓ١ ُْش ْاٌفَب ِر ۪ؾ١ذ َخ
َ ْٔ َ اَٚ ك
ِ ّ  َِِٕب ِث ْبٌ َؾْٛ ََْٓ ل١َثَٚ ََٕٕب١ْ َث
Allah bizi, sizin dini yaşama biçiminizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönersek, Allah’a karşı tam bir yalan
uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah istemedikçe dönmemiz olacak şey değildir. Rabbimizin bilgisi her şeyi
kuşatmıştır. Biz Allah’a güvenip dayandık. Rabbimiz! Bizimle halkımızın arasını hakka uygun bir biçimde aç.
Ayırmayı en iyi yapan sensin!”

(İbrahim 14/14)

 ِذ١ ۪ػَٚ َبف
َ ٌَُٕ ْغ ِىََّٕٕ ُى ُُ ْاًلَ ْسَٚ
َ خَٚ َِٟبف َِمَ ۪ب
َ ض ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ ِ٘ ِۜ ُْ َٰر ٌِ َه ٌِ َّ ْٓ خ
Onların arkasından bu topraklara kesinlikle sizi yerleştireceğiz. Bu söz, karşıma çıkmaktan ve
tehdidimden korkanla sınırlıdır.”
(Maide 5/54)

َُٔٗٓ اَرٌَِّ ٍخُُّٛ ِؾج٠َٚ ُْ ُٙ ُُّ ِؾج٠ ٍَ ْٛ ََّللاُ ِثم
 هِٟأْر٠َ ف
َ ُْ  ْشرَذَّ ِِ ْٕ ُى٠َ ْٓ َِ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َٓب ا٠َ
َ َِٕ۪ٗ ف٠ ۪ػ ْٓ د
َ ْٛ غ
ِۘ  ْاٌ َىبفِ ۪شٍََٝٓ ا َ ِػ َّضحٍ َػ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍََٝػ
ٍُ ِۜ ِ َِخَ ًَٓلئْٛ ٌَ ََُْٛخَبف٠  ًَلَٚ َِّللا
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ َْ۪ فُُٚ َغب ِ٘ذ٠ َٓ٠
ٌُ ١ ٍ۪ا ِع ٌغ َػَٚ َُّللا
َٓ َ٠ ْٓ َِ ِٗ ١ ُ۪إْ ر٠ َِّللا
ْ ََٰر ٌِ َه ف
 هَٚ شب ِۜ ُء
ع ًُ ه
Ey inanıp güvenenler! İçinizden dininden dönenler olursa bir süre sonra Allah, yerlerine sevdiği bir topluluğu
getirir. Bunlar Allah’ı sever, inanıp güvenenlere saygı duyar, âyetleri görmezlikte direnen kâfirlere karşı dik
durur; Allah yolunda mücadele eder ve kınayanın kınamasından da korkmazlar. İşte Allah’ın lütfu budur; onu,
gereğini yapana verir. Allah’ın imkânları geniştir, her şeyi bilir.
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(Enam 6/165)

ٍ ط دَ َس َعب
 َِٓبٟ ۪ ُو ُْ فَٛ ٍُ ْج١َ ٌِ د
ٍ قَ َث ْؼْٛ َع ُى ُْ ف
ِ ف ْاًلَ ْس
َ  َسفَ َغ َث ْؼَٚ ض
َ ِ َع َؼٍَ ُى ُْ خ َََٓلئٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ٌُ ١س َس ۪ؽٛ
ٌ ُأَُِّٗ ٌَغَفَٚ ة
ِ ِۘ  ُغ ْاٌ ِؼمَب٠ع ۪ش
َ  ُى ِۜ ُْ ا َِّْ َسث ََّه١َٰا َٰر
Yaşadığınız topraklarda sizi öncekilerin yerine geçiren O'dur. Kiminizi kiminizden birkaç basamak yükseltti ki
verdikleriyle sizi zor bir imtihandan geçirsin. Rabbin, suça denk cezayı çabucak belirler. Ama onun bağışlaması
ve ikramı boldur."

(Kasas 28/3)

َُِِْٕٛ ُْإ٠ ٍَ ْٛ ك ٌِ َم
ِ ّ َْ ِث ْبٌ َؾْٛ  ِف ْش َػَٚ ٝ َٰعُِٛ  َْه ِِ ْٓ َٔ َج ِب١ٍَا َػٍَُْٛٔز
İnanan bir topluluk için, Musa ve Firavun ile ilgili haberlerden bir kısmını sana bütün gerçekliği ile
sıralayacağız:

(Kasas 28/4)

َٓ ف
ُْ ُُ٘زَ ِثّ ُؼ ا َ ْث َٕٓب َء٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ًغبئِفَخ
ْ َ  ْغز٠َ َؼًب١ب ِشَٙ ٍَْ٘ َ  َع َؼ ًَ اَٚ ض
ِ  ْاًلَ ْسَِْٟ َػ ََل فْٛ ا َِّْ فِ ْش َػ
ُ ع ِؼ
َٓ٠ ۪غٓب َء ُ٘ ِۜ ُْ أَُِّٗ َوبَْ َِِٓ ْاٌ ُّ ْف ِغذ
َ ِٔ ٟ
۪ َ ْغز َ ْؾ٠َٚ
Firavun, ülkesinde zorbaca bir yönetim kurmuş ve halkını farklı topluluklara ayırmıştı. Onlardan bir kesimini
zayıf düşürüyor; oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı.

(Kasas 28/5)

ْ ُ َٓ ا ْعز٠ ۪ اٌَّزٍَٝذُ ا َ ْْ َٔ ُّ َّٓ َػ٠ُٔ ۪شَٚ
َٓ١ ۪ ِاسصَٛ ٌ ُُ ْاُٙ ٍََٔ َْغؼَٚ ً ُْ اَئِ َّّخُٙ ٍََٔ َْغؼَٚ ض
ِ  ْاًلَ ْسِٟا فُٛع ِؼف
Biz de o topraklarda zayıf düşürülenlere iyilikte bulunmak, onları önderler yapmak ve bunların yerine geçirmek
istiyorduk.

(Kasas 28/6)

َْٚ ْؾزَ ُس٠َ اُٛٔ ُْ َِب َوبُٙ ْٕ ِِ دَ ُ٘ َّبُٕٛ ُعَٚ ََْ٘ب َِبَٚ َْْٛ  ِف ْش َػٞ
ِ  ْاًلَ ْسٟ ُْ ِفُٙ ٌَ َُٓٔ َّ ِ ّىَٚ
َ ُٔ ِشَٚ ض
Ayrıca onları o topraklara hâkim kılmak; Firavun’un, Haman’ın ve o ikisinin emrinde olanların korktuklarını
başlarına getirmek istiyorduk.

(Kasas 28/37)

 ُْ ٌَُٗ َػبلِ َجخُ اٌذ ِۜ َِّاس أَُِّٗ ًَلٛ َِ ْٓ ر َ ُىَٚ ۪ٖ ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذٜ َٰذُٙ ٌ ا َ ْػٍَ ُُ ِث َّ ْٓ َٓعب َء ِث ْبّٟ َس ۪ ٓثٝ َٰعُِٛ لَب َيَٚ
َّ ُ ْف ٍِ ُؼ٠
َُّْٛ ٌِ اٌظب
Musa dedi ki: “Benim Rabbim bu rehberi kendi katından kimin getirdiğini, sonunda bu yurdun kime kalacağını
çok iyi bilir. Şu bir gerçek ki yanlışlar içinde olanlar umduklarına kavuşamazlar.”
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(Kasas 28/43)

ًٜ ُ٘ذَٚ بط
ِ ٌٍَِّٕ صٓب ِئ َش
َ َ  ْاٌ ِىزٝع
َ ُِٛ َٕب١ْ َ ٌَمَ ْذ َٰارَٚ
َ  َثٌَٰٝ ُٚ۫ َُْ ْاًلٚبة ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َِٓب ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب ْاٌمُ ُش
َْٚزَزَ َّو ُش٠َ ُْ ُٙ ٍَّ َس ْؽ َّخً ٌَ َؼَٚ
Oysa önceki nesilleri helak ettikten sonra, Musa’ya da o insanlar için gerçeğin göstergeleri, bir rehber ve ikram
olarak Kitabı vermiştik ki ondaki bilgileri kullansınlar!

(İbrahim 14/15)

 ٍذ١ َّ۪ٕبس َػ
َ خَٚ اٛا ْعز َ ْفز َ ُؾَٚ
ٍ َبة ُو ًُّ َعج
Elçiler önlerinin açılmasını istediler. İnatçı zorbalardan her biri kaybetti.
(Nuh 71/26)

َّبسا
ً ٠ََٓ د٠ض َِِٓ ْاٌ َىبفِ ۪ش
ِ  ْاًلَ ْسٍَٝ ٌػ َسةّ ِ ًَل رَزَ ْس َػُٛٔ لَب َيَٚ
Nuh şöyle seslendi: “Rabbim! Bu kâfirlerden yeryüzünde dolaşan kimseyi bırakma.

(Maide 5/25)

َٓ١ ۪ َِ ْاٌفَب ِعمْٛ ََْٓ ْاٌم١َثَٚ ََٕٕب١ْ َ فَب ْف ُش ْق ثٟا َ ۪خَٚ ٟ ًَٓل ا َ ِْ ٍِهُ ا ًَِّل َٔ ْف ۪غّٟ۪ٔ ِلَب َي َسةّ ِ ا
Musa dedi ki “Ey Rabbim, benim gücüm sadece kendime ve kardeşime yeter. Artık bizimle o yoldan çıkmış
topluluğunun arasını ayır.

(İbrahim 14/16)

 ٍذ٠ ۪صذ
َ ٍ ِِ ْٓ َِٓبءُٝ ْغ َٰم٠َٚ ُُ ََّٕٙ  َٓسا ِئ۪ٗ َعَٚ ْٓ ِِ
Her bir zorbanın önünde ayrıca bir de Cehennem vardır. Orada ona irinli sudan içirilir.
(Müzzemmil 73/12)

 ًّب١ َع ۪ؾَٚ  َٕٓب ا َ ْٔ َى ًبًل٠ْ َا َِّْ ٌَذ
Bizim yanımızda demir halkalar, alevli ateş,

(Müzzemmil 73/13)

َ َٚ
ُ غؼَب ًِب رَا
 ًّب١ ٌَ۪ َػزَاثًب اَٚ ص ٍخ
َّ غ
Yutulması zor yiyecek ve acıklı bir azap vardır.
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(İbrahim 14/17)

ٍ ِۜ ّ١ِ َّ ِ ثَٛ ُ٘  َِبَٚ ْب
۪ٗ َٓسا ِئَٚ ْٓ ِِ َٚ ذ
ُ َز َ َغ َّش٠
ٍ دُ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِ َىْٛ َّ ٌ ِٗ ْا١ َ۪أْر٠َٚ ُُٗغ١ُ ۪غ٠ َُ َىبد٠  ًَلَٚ ُٗػ
ٌ ٍَ۪اة غ
ع١
ٌ ََػز
Boğulacak gibi olur, kolay kolay yutamaz. Her yanını ölüm sarar ama o ne yapsa da ölemez.
Bunun ardından da ağır bir azap gelir.
(Furkan 25/12)

ً ُّ١َب رَغَٙ ٌَ اُٛع ِّؼ
شا١
ً ۪صَ فَٚ ظب
َ  ٍذ١بْ ثَ ۪ؼ
ٍ  ُْ ِِ ْٓ َِ َىُٙ ْاِرَا َساَر
O ateş onları uzaktan görünce onun çatlarcasına yanmasının ve çektiği havanın uğultusunu duyacaklardır.

(Furkan 25/13)

س ِۜاٛ
ً ُا َُٕ٘ب ٌِ َه صُجْٛ َٓ دَ َػ١ ّ۪ٔمًب ُِمَ َّش١ِ ظ
َ ب َِ َىبًٔبَٙ ْٕ ِِ اُٛاِ ٓرَا ا ُ ٌْمَٚ
Birbirlerine iyice sokulmuş halde, onun dar bir yerine atılınca da orada yok olup gitmek isterler.

(Furkan 25/14)

شا١
ُ ا ْدَٚ اؽذًا
ُ ًَل ر َ ْذ
ِ َٚ ساٛ
ً ۪سا َوضٛ
ً ُا صُجٛػ
ً ُ ََ صُجْٛ َ١ٌا ْاٛػ
“Bugün bir kere yok olmak istemeyin, bin kere yok olmak isteyin”

(Fatır 35/36)

َٰ ُ ْم٠ َّٕ َُ ًَلَٙ َبس َع
 ِۜبَٙ ػزَا ِث
ُ ٔ ُْ ُٙ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ َُّ َخف٠  ًَلَٚ اُٛرُّٛ َ١َ ُْ فِٙ ١ْ ٍَ َػٝع
َ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ْٕ ف َػ
سٛ
ٍ ُ ُو ًَّ َوفَٞو َٰز ٌِ َه ٔ َْغ ۪ض
Görmezlik edenlerin payına düşen cehennem ateşidir. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden
cehennemin azabı da hafifletilmez. Nankörlük eden herkesi işte böylece cezalandırırız.
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(İbrahim 14/18)

ْ  ُْ َو َش َِب ٍۨ ٍد ا ْشزَذُٙ ٌُ ُْ ا َ ْػ َّبِٙ ّا ثِ َش ِثَٚٓ َوفَ ُش٠ َِ۪ض َ ًُ اٌَّز
ََْٚ ْمذ ُِس٠ بص ِۜفٍ ًَل
ّ ۪ ِٗ َِّد ث
ِ ػ
َ ٍَ ْٛ َ٠ ٟ ۪ ُؼ ف٠اٌش
ُ ذ١ ۪ اٌع َََّل ُي ْاٌجَؼَٛ ُ٘  ِۜ ٍء َٰر ٌِ َهَٟ
َ ِِ َّّب َو
ْ  شٍَٰٝ ا َػُٛغج
Rablerini görmezlikten gelenlerin işleri, fırtınalı bir günde sert rüzgârların savurduğu küle
benzer. Kazandıklarından hiçbir şey ellerinde kalmaz. Telafisi mümkün olmayan kayıp işte
budur.
(Bakara 2/264)

بط
ِ ٌَُّٕ ْٕ ِف ُك َِبٌَُٗ ِسئَٓب َء ا٠ ٞ ۪ َوبٌَّزٜ ْاًلَ َٰرَٚ ِّٓ َّ ٌصذَلَبرِ ُى ُْ ِث ْب
َ اٍُٛا ًَل رُج ِْطَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠
َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
ُٗاثِ ًٌ فَز َ َش َوَٚ َُٗصبث
ٌ  ِٗ ر ُ َش١ْ ٍَاْ َػ
ُإْ ِِ ُٓ ثِ ه٠  ًَلَٚ
َ َ اة فَب
َ ًِ َ اًل ِخ ِۜ ِش فَ َّضٍَُُٗ َو َّض
ٍ َٛ ص ْف
ِۜ ُغج
َٓ٠ ََ ْاٌ َىبفِ ۪شْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاُ ًَل
 هَٚ اٛ
َ ءٍ ِِ َّّب َوَٟ
َ
ْ  شٍَٰٝ َْ َػَٚ ْمذ ُِس٠ ص ٍْذ ًِۜا ًَل
Ey inanıp güvenenler! Başa kakarak ve inciterek yardımlarınızı değersizleştirmeyin! İnsanlara gösteriş olsun
diye malını harcayan, ama Allah’a ve ahiret gününe inanmayan kişi gibi davranmayın! Onun durumu, üzerinde
toprak olan kayaya benzer. Bol yağmur yağar ve orayı çıplak bırakır. Böyleleri çalışmalarından bekledikleri
sonucu alamazlar. Allah, ayetleri görmezlikte direnen bir topluluğu yola getirmez.

(Bakara 2/266)

ْٓ ِِ بَٙ ١ ۪بس ٌَُٗ ف
ٍ ا َ ْػَٕبَٚ ًٍ ١َْ ٌَُٗ َعَّٕخٌ ِِ ْٓ ٔ َ۪خٛدُّ ا َ َؽذُ ُو ُْ ا َ ْْ ر َ ُىَٛ َ٠َا
ُ َٙ ْٔ َب ْاًلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞة ر َ ْغ ۪ش
ْ ِۜ َبؽز َ َشل
ذ
ِ ُو ًِّ اٌض َّ َّ َشا
ْ ََبس ف
ُ ٌَّخ٠ٌَُٗ رُ ِ ّسَٚ صبثَُٗ ْاٌ ِىجَ ُش
ٌ ٔ ِٗ ١ ۪بس ف
ٌ ص
َ ب اِ ْػَٙٓ َصبث
َ َ ظ َؼ ٓفَب ُۖ ُء فَب
َ َ اَٚ د
َٰ ْ ُُ َّللاُ ٌَ ُى
َْٚد ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ رَزَفَ َّى ُش
ِ َب٠اًل
ّ ُٓ ه١ِ َُج٠ َو َٰز ٌِ َه
Hanginiz ister ki, içinden sular akan hurma ve üzüm bahçeleri olsun, orada her türlü ürünü de bulunsun; ama
kendisine ihtiyarlık gelip çatmış, çocukları da korunmaya muhtaç bir durumda olsun. Tam o haldeyken bahçeyi
ateşli bir kasırga vursun ve onu yakıp kavursun. Allah, ayetlerini size böyle açıklar ki iyice düşünesiniz.

(Al-i İmran 3/116)

بة
َ َِّللا
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ ٌٓئِ َه اُٚ۬ ُ اَٚ ْـًٔ ِۜب١ش
 ًَلدُُ٘ ُْ َِِٓ هْٚ َ  ًَٓل اَٚ ُْ ُٙ ٌُاَٛ ِْ َ  ُْ اُٙ ْٕ  َػٟ
َ ِٕا ٌَ ْٓ ر ُ ْغَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ِ ٌَّٕا
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirlerin malları da çocukları da Allah’a karşı bir fayda sağlamaz. Onlar cehennem
ahalisidir, orada ölümsüz olacaklardır.
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(Al-i İmran 3/117)

َ ٍَ ْٛ َس ل
َ ذ َؽ ْش
ْ صب َث
اُّٛٓ ٍَظ
ِ بَٙ ١ ۪ؼٍ ف٠ب َو َّض َ ًِ ۪س١َ ْٔ ُّ ِح اٌذٛ١َٰ  َٰ٘ ِز ِٖ ْاٌ َؾٟ َْ۪ فُُٛ ْٕ ِفم٠ َِض َ ًُ َِب
َ َ ص ٌّش ا
ْ َ٠ ُْ ُٙ غ
َ  َِبَٚ ُِٗۜ ْ ُْ فَب َ ٍَْ٘ َىزُٙ غ
َُّْٛ ٍِ ظ
 ُُ هُٙ َّ ٍَظ
َ ُ ٌَٰ ِى ْٓ ا َ ْٔفَٚ َُّللا
َ ُا َ ْٔف
Bunların dünya hayatında yaptıkları iyilikler, kavurucu soğuk bir rüzgarın çarptığı ekin gibidir. O rüzgar
yanlışlara dalan bir topluluğun ekinini nasıl mahvederse bunların iyilikler de öylece mahvolur. Allah, onlara
yanlış yapmaz, aksine yanlışı onlar kendilerine yaparlar.

(Nur 24/39)

َّ ُُٗغج
ْـًٔب١ش
َ َُٖ ِغ ْذ٠ ُْ ٌَ ُٖ اِرَا َٓعب َءٝاٌظ ّْ َٰب ُْ َِٓب ِۜ ًء َؽزٓه
ٍ غ َشا
َ َ ْؾ٠ ؼَ ٍخ١ ۪ة ثِم
َ  ُْ َوُٙ ٌُا ا َ ْػ َّبَٚٓ َوفَ ُٓش٠ ۪اٌَّزَٚ
ة
 هَٚ ُِٗۜ َغبث
 َعذَ هَٚ َٚ
ِ غب
َ  ُغ ْاٌ ِؾ٠ع ۪ش
َ َُّللا
َ ُٗ ِؽ١فهَٛ ََّللاَ ِػ ْٕذَُٖ ف
Allah’ı görmezlikten gelenlerin işleri, düz çöldeki serap gibidir. Susayan onu su sanır. Yanına varınca onun bir
şey olmadığını görür ve Allah’ı yanında bulur. O da onun hesabını görür. Allah hesabı çabuk görür.

(Furkan 25/23)

ساٛ
ً ُ ا ِِ ْٓ َػ َّ ًٍ فَ َغ َؼ ٍَْٕبُٖ َ٘ َجٓب ًء َِ ْٕضٍُِّٛ  َِب َػٌَِٰٝ لَذ ِِْ َٕٓب اَٚ
Onların bütün yaptıklarını ele almış, kül gibi savurmuş olacağız.

(İbrahim 14/19)

 ٍذ٠ ۪ك َعذ
ِ ْ َأ٠َٚ ُْ ُ ْز ِ٘ ْج ُى٠ ْ َشَأ٠ ِْْ ك ا
ِ اَٛ َََّّّٰللاَ َخٍَكَ اٌغ
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
َ  ْاًلَ ْسَٚ د
ٍ ٍَْ د ثِخ
ِ ّ ِۜ ض ثِ ْبٌ َؾ
Gökleri ve yeri, Allah’ın gerçek varlıklar olarak yarattığını hiç görmedin mi? Gerekli görürse
sizi giderir ve yerinize yeni bir topluluk getirir.
(Maide 5/54)

َُٔٗٓ اَرٌَِّ ٍخُُّٛ ِؾج٠َٚ ُْ ُٙ ُُّ ِؾج٠ ٍَ ْٛ ََّللاُ ثِم
 هَِٟأْر٠ ف
َ ُْ َ ْشرَذَّ ِِ ْٕ ُى٠ ْٓ َِ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠
َ َِٕ۪ٗ ف٠ ۪ػ ْٓ د
َ ْٛ غ
ِۘ  ْاٌ َىبفِ ۪شٍََٝٓ ا َ ِػ َّضحٍ َػ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍََٝػ
ٍُ ِۜ ِ َِخَ ًَٓلئْٛ ٌَ ََُْٛخَبف٠  ًَلَٚ َِّللا
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ َْ۪ فُُٚ َغب ِ٘ذ٠ َٓ٠
ٌُ ١ ٍ۪ا ِع ٌغ َػَٚ َُّللا
َٓ َ٠ ْٓ َِ ِٗ ١ ُ۪إْ ر٠ َِّللا
ْ ََٰر ٌِ َه ف
 هَٚ شب ِۜ ُء
ع ًُ ه
Ey inanıp güvenenler! İçinizden dininden dönenler olursa bir süre sonra Allah, yerlerine sevdiği bir topluluğu
getirir. Bunlar Allah’ı sever, inanıp güvenenlere saygı duyar, âyetleri görmezlikte direnen kâfirlere karşı dik
durur; Allah yolunda mücadele eder ve kınayanın kınamasından da korkmazlar. İşte Allah’ın lütfu budur; onu,
gereğini yapana verir. Allah’ın imkânları geniştir, her şeyi bilir.
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(Enam 6/133)

ْٓ ِِ ُْ شب َ ُو
َ ْٔ َ شب ُء َو َّٓب ا
َٓ ٠َ ف ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ ُو ُْ َِب
َّ ُٚ رٟ
ْ ٍِ َ ْغز َ ْخ٠َٚ ُْ ُ ْز ِ٘ ْج ُى٠ ْ َشَأ٠ ِْْ اٌش ْؽ َّ ِۜ ِخ ا
ُّ ِٕ َ َسث َُّه ْاٌغَٚ
ِۜ  ٍَ َٰاخ َ۪شْٛ ََّ ِخ ل٠رُ ِ ّس
َٓ٠
Rabbinin kimseye ihtiyacı olmaz. O ikram sahibidir. Gerekli görürse sizi giderir, sizden sonra yerinize, tercih
ettiği kimseleri geçirir. Nitekim sizi de bir başka topluluğun soyundan oluşturdu.

(İbrahim 14/20)

ض٠
 هٍَٝ َِب َٰر ٌِ َه َػَٚ
ٍ َّللاِ ثِؼَ ۪ض
Bu, Allah için güç değildir.
(Ankebut 29/19)

ُ ُ ْج ِذ٠ ْف
ش١
ٌ َ۪غ٠ َِّللا
 هٍَٝذُ ُِٖۜ ا َِّْ َٰر ٌِ َه َػ١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ َّللاُ ْاٌخ ٍَْكَ ص
ئ ه
َ ١ا َوْٚ َ َش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
Allah’ın yaratılışı nasıl başlattığını hiç görmediler mi? Sonra onu tekrarlar. Bu, Allah için kolaydır.

(Mümin 40/57)

َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ بط ًَل
ِ اَٛ ٌَََّّٰخ ٍَْ ُك اٌغ
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ بط
ِ ٌَّٕك ا
ِ  ْاًلَ ْسَٚ د
ِ ٍَْ ض ا َ ْوجَ ُش ِِ ْٓ خ
Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan elbette daha büyük bir iştir. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

(İbrahim 14/21)

َْ َػَّٕبُٕٛ ًْ ا َ ْٔز ُ ُْ ُِ ْغَٙ َا أَِّب ُوَّٕب ٌَ ُى ُْ ر َ َجؼًب فَٚٓ ا ْعز َ ْىجَ ُٓش٠ ۪ع َؼ َٰ ٓف ُ۬ ُإا ٌٍَِّز
ُّ ٌؼًب فَمَب َي ا١ّ۪ ا ِ هّٰللِ َعٚ َث َش ُصَٚ
صجَ ْشَٔب َِب
َ ْٓ ِِ َِّللا
َٕب ه٠ َ٘ َٰذْٛ ٌَ اٌُٛ ِۜ ٍء لَبْٟ ش
ة ه
ِ ِِ ْٓ َػزَا
َ ُْ ِۜ َٕب ُو٠ْ َذَٙ ٌَ َُّللا
َ َْ َ  َٕٓب ا َ َع ِض ْػ َٕٓب ا١ْ ٍَا ٌء َػَٛٓ ع
ص١
ٍ ٌََٕب ِِ ْٓ َِ ۪ؾ
Ahirette hepsi Allah’ın huzuruna çıkarılır. Zayıflar, kendini büyük görenlere derler ki “Biz sizin
arkanızdaydık. Allah’ın azabından bizi bir şekilde kurtarabilirsiniz, değil mi?” Onlar şöyle
derler: “Allah bizi yola getirseydi biz de sizi yola getirirdik. Artık sızlansak da bir, katlansak
da... Bizim için bir kurtuluş yoktur.”
(Haşr 59/16)

َ ١ْ ش
َّ ٌَو َّض َ ًِ ا
ََّّللاَ َسة
ِ ْ ٌِ بْ اِ ْر لَب َي
َبف ه
ُ  اَخّٟ۪ٓٔ ِ ٌء ِِ ْٕ َه اٞ َث ۪ ٓشّٟ۪ٔ ِبْ ا ْوفُ ْش فٍََ َّّب َوفَ َش لَب َي ا
َ ْٔ َل
ِ غ
ِ ط
َٓ١ّ۪ ٌَْاٌ َؼب
Bunlar şeytan gibidirler; şeytan insana: "Görmezlikten gel, kâfir ol” der, o da görmezlikten gelirse, bu kez şöyle
demeye başlar: "Benim seninle ilgim olmaz; ben varlıkların Rabbi olan Allah'tan korkarım."
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(Mümin 40/47)

ُْ ُ  ًْ ا َ ْٔزَٙ َا أَِّب ُوَّٕب ٌَ ُى ُْ رَجَؼًب فَٚٓ ا ْعز َ ْى َج ُٓش٠ ۪ع َؼ َٰ ٓف ُ۬ ُإا ٌٍَِّز
ُّ ٌ ُي اُٛم١َ َبس ف
ِ ٌَّٕ اَْٟ ِفَُّٛز َ َٓؾبع٠ اِ ْرَٚ
بس
ِ ٌَّٕجًب َِِٓ ا١َْ َػَّٕب ٔ َ۪صُُِٕٛ ْغ
Ateşin içinde birbirlerine baskın gelmeye çalışırlarken, güçsüzler, büyük saydıkları kişilere şöyle derler: "Biz
size uyan kimselerdik. Şimdi ateşin bir parçasını olsun bizden savarsınız değil mi?"

(Mümin 40/48)

َْٓ ْاٌ ِؼجَب ِد١ََّللاَ لَ ْذ َؽ َى َُ ث
ب ا َِّْ هَٙٓ ١ ۪ا أَِّب ُو ًٌّ فَٚٓ ا ْعز َ ْىجَ ُٓش٠ ۪لَب َي اٌَّز
Büyük gördükleri kişiler şöyle derler: "Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Allah kulları arasında hükmünü verdi."

(Saffat 37/27)

ٌَُْٛغٓب َء
ُ ا َ ْل َج ًَ َث ْؼَٚ
ٍ  َث ْؼٍَٰٝ  ُْ َػُٙ ع
َ َ َز٠ ط
Kimisi kimisine dönüp birbirlerini sorguya çekerler.

(Saffat 37/28)

ٓ
ٓ١
ِ ّ۪ َ١ٌََٕٔب َػ ِٓ ْاُٛا أَِّ ُى ُْ ُو ْٕز ُ ُْ رَأْرٌُٛلَب
“Sizler bize güç gösterisiyle gelirdiniz” derler.

(Saffat 37/29)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْا ُِإُٛٔٛا َث ًْ ٌَ ُْ ر َ ُىٌُٛلَب
Onlar da şöyle cevap verirler: “Hayır, siz inanan kimseler değildiniz.

(Saffat 37/30)

َ  ًِبْٛ َبْ ثَ ًْ ُو ْٕز ُ ُْ ل
َ ٍْ ع
۪ غ
َٓ١بغ
ُ ْٓ ِِ ُْ  ُى١ْ ٍَ َِب َوبَْ ٌََٕب َػَٚ
ٍ ط
Bizim sizin üzerinizde bir üstünlüğümüz olamazdı. Aslında sizler taşkınlık eden kimselerdiniz.

(Saffat 37/31)

َُْٛ ُي َسثِّٕ هَب أَِّب ٌَ ٓزَائِمْٛ ََٕب ل١ْ ٍَفَ َؾ َّك َػ
Rabbimizin bizim aleyhimizdeki sözü kesinleşti; çaresi yok, biz o azabı çekeceğiz.

(Saffat 37/32)

َٓ٠َٕٚب ُو ُْ أَِّب ُوَّٕب غ َ۪ب٠ْ َٛ فَب َ ْغ
Sizi hayallere daldırdık ama o hayallere biz de dalmıştık.”
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(Saffat 37/33)

َْٛة ُِ ْشز َ ِش ُو
ِ  ْاٌ َؼزَاٟ َِئِ ٍز ِفْٛ ٠َ ُْ ُٙ َّٔفَ ِب
Onlar o gün o azabı birlikte çekerler.

(Saffat 37/34)

َٓ١ِ۪ أَِّب َو َٰز ٌِ َه َٔ ْف َؼ ًُ ِث ْبٌ ُّ ْغ ِش
Biz suçlulara, işte böyle davranırız.

(Saffat 37/35)

َْٚ ْغز َ ْى ِج ُش٠َ َُّللا
 ُْ ًَٓل ا ٌََِٰٗ ا ًَِّل هُٙ ٌَ ًَ ١ ۪ا اِرَا لُٛٔٓ  ُْ َوبُٙ َِّٔا
Onlara: “Allah’tan başka ilah yoktur” denilince büyüklenirlerdi.

(İbrahim 14/22)

َ ١ْ ش
َّ ٌلَب َي اَٚ
ُ ط
َْ َِب َوبَٚ ُْ ِۜ  َػ ْذر ُ ُى ُْ فَب َ ْخٍَ ْفز ُ ُىَٚ َٚ ك
 ْاًلَ ِْ ُش ا َِّْ هٟ
ِ ُبْ ٌَ َّّب ل
ِ ّ  ْػذَ ْاٌ َؾَٚ ُْ  َػذَ ُوَٚ ََّللا
َ ع
َ ٍْ ع
غ ُى ِۜ ُْ َِٓب أَ َُ۬ب
ُ ْٓ ِِ ُْ  ُى١ْ ٍَ َػٟ
َ ُا ا َ ْٔفُِٛٓ ٌَُٛٚ ٟ ُِ۪ٔٛ ٍَُٛ فَ ََل رٟ ٌ۪ ُْ ُ ر ُ ُى ُْ فَب ْعز َ َغ ْجزْٛ بْ ا ًَِّٓل ا َ ْْ دَ َػ
ٍ ط
َ ٌِ
َّ َِّْ ْ ِِ ْٓ لَ ْج ِۜ ًُ اٛ
ُْ ُٙ ٌَ َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ْ ُّ ِ َِٓب ا َ ْٔز ُ ُْ ثَٚ ُْ ص ِش ِخ ُى
ْ ُّ ِث
ِ ُّ ُ  َوفَ ْشدُ ثِ َّٓب ا َ ْش َش ْوزّٟ۪ٔ ِ اٟ
َّ ِۜ ص ِش ِخ
ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ ََػز
İş bitince Şeytan der ki “Allah’ın size verdiği söz doğru idi. Ben de söz verdim ama yalanım
ortaya çıktı. Zaten sizi zorlayacak bir üstünlüğüm, gücüm, yetkim yoktu; sadece çağırdım, siz de
hemen bana uyuverdiniz. Öyleyse beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim
ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Dünyada beni Allah’a ortak saymanızı da reddetmiştim. Yanlış
yapanların payına düşen acıklı bir azaptır.”
(Nahl 16/99)

َ ٍْ ع
ٌ ط
ٍَُْٛ َّوَٛ َ َز٠ ُْ ِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٍَٝبْ َػ
ُ ٌَُٗ ْظ
َ ١ٌَ َُِّٗٔا
Zaten şeytanın, inanıp güvenen ve Rablerine dayananlara boyun eğdirecek bir gücü yoktur.

(Nahl 16/100)

َ ٍْ ع
ََْٛٓ ُ٘ ُْ ثِ۪ٗ ُِ ْش ِش ُو٠ ۪اٌَّزَٚ َُْٗٔٛ ٌََّٛ َ ز٠َ َٓ٠ ۪ اٌَّزٍَٝطبُُٔٗ َػ
ُ أَِّ َّب
Şeytanın sadece onu dost edinenler ile Allah’a ortak koşanlar üzerinde boyun eğdirecek gücü vardır.
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(Sebe 34/20)

َ ظ١
َٓ١ ِِ۪ٕ ْمًب َِِٓ ْاٌ ُّإ٠ُٖ ا ًَِّل فَ ۪شُٛظَُّٕٗ فَبر َّ َجؼ
ُ ٍْ۪ ُْ اِثِٙ ١ْ ٍَصذَّقَ َػ
َ ٌَمَ ْذَٚ
İblis, onlar hakkındaki öngörüsünün doğru olduğunu gördü; mümin bir kesim dışında herkes ona uydu.

(Sebe 34/21)

َٰ ْ ُإْ ِِ ُٓ ِث٠ ْٓ َِ َُ ٍَبْ ا ًَِّل ٌَِٕ ْؼ
َ ٍْ ع
 ش ِۜ ٍَّهٟ ۪ب فَٙ ْٕ ِِ َٛ ُ٘ ْٓ َّّ ِِ ِبًل ِخ َشح
ُ ْٓ ِِ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ َِب َوبَْ ٌَُٗ َػَٚ
ٍ ط
ٌ ۪ءٍ َؽفَٟ
ع١
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ  َسث َُّه َػَٚ
Oysa onun onlara boyun eğdirecek bir gücü yoktu. Sadece, ahirete inanıp güvenenler ile o konuda şüphesi
olanları bilmemiz içindi. Rabbin her şeyin koruyucusudur.

(Hicr 15/39)

َٓ١ ُْ ا َ ْع َّ ۪ؼُٙ َّٕ٠َ ِٛ  ًَلُ ْغَٚ ض
ِ  ْاًلَ ْسٟ ُْ ِفُٙ ٌَ ََّٓ ّٕ٠ِ َ ًَلُصٟ َ۪ٕز٠ْ َٛ لَب َي َسةّ ِ ِث َّٓب ا َ ْغ
İblis dedi ki “Rabbim! Beni aşırılığa sevk etmene karşılık ben de bunlara dünyadakileri süsleyeceğim ve hepsini
aşırılığa sevk edeceğim.

(Hicr 15/40)

َٓ١ ُُ ْاٌ ُّ ْخٍَ ۪صُٙ ْٕ ِِ ا ًَِّل ِػ َجبدَ َن
Sana yürekten bağlı olanları değil.”

(Hicr 15/41)

ٌ ص َش
ٌُ ١ ۪ ُِ ْغزَمٟ
ِ لَب َي َٰ٘زَا
َّ ٍَاغ َػ
Allah dedi ki “Bu, bana varan doğru yoldur.

(Hicr 15/42)

َ ٍْ ع
ٌ ط
َٓ٠ٚبْ ا ًَِّل َِ ِٓ ارَّجَؼَ َه َِِٓ ْاٌغ َ۪ب
ُ ُْ ِٙ ١ْ ٍَْظ ٌَ َه َػ
َ ١ٌَ ٞ ۪ا َِّْ ِػجَبد
Kullarımın üzerinde senin bir üstünlüğün, gücün, yetkin yoktur. Yanlışa saplanıp sana uyanlar başka.”

(Hicr 15/43)

َٓ١ ِػذُُ٘ ُْ ا َ ْع َّ ۪ؼْٛ َّ ٌَ َُ ََّٕٙ ا َِّْ َعَٚ
Bunların hepsinin buluşacağı yer kesinlikle Cehennemdir.

(Hicr 15/44)

ٌَ ٛغ
ُ  ُْ ُع ْض ٌء َِ ْمُٙ ْٕ ِِ ة
ٍ ة ٌِ ُى ًِّ ثَب
ٍ ِۜ اَْٛ ع ْجؼَخُ اَث
َ بَٙ ٌَ
Onun yedi kapısı vardır. Her bir kapı için o azgınlardan bir bölük ayrılmış olacaktır.
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(İbrahim 14/23)

ٍ د َعَّٕب
بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ ػ
ُ َٙ ْٔ َب ْاًلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞد ر َ ْغ ۪ش
َ َٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا ُ ْد ِخ ًَ اٌَّزَٚ
ٌَ ع ََل
َ بَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ُ َّز١ ِۜ ُْ ر َ ِؾِٙ ّثِ ِب ْر ِْ َس ِث
Öte yandan inanıp güvenmiş ve iyi iş yapmış olanlar, Rablerinin izniyle içlerinden ırmaklar
akan, ölmeksizin kalacakları cennetlere alınmış olurlar. Onların birbirlerine sağlık dilekleri
“Selam, esenlik ve güvenlik dilerim” sözüyle olur.
(Enam 6/127)

ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ اُٛٔ ُْ ثِ َّب َوبُٙ ُّ١ٌِ َٚ َٛ َُ٘ٚ ُْ ِٙ ِّغ ََل َِ ِػ ْٕذَ َسث
َّ ٌاس ا
ُ َ ُْ دُٙ ٌَ
Onlar için Rablerinin katında esenlik ve güvenlik yurdu vardır. Yapmakta oldukları şey sebebiyle Rableri
onların en yakın dostudur.

(Yunus 10/10)

ُ بَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٠َْٰٛ دَػ
ِ ّ ُْ ا َ ِْ ْاٌ َؾ ّْذُ ِ هّٰللِ َسةُٙ ٠َْٰٛ  َٰا ِخ ُش دَػَٚ ٌَ ع ََل
َ بَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ُ َّز١ر َ ِؾَٚ َُّ ُٙ ع ْج َؾبٔ ََه اٌٍه
َٓ١ّ۪ ٌَْاٌ َؼب
Bunların oradaki duaları : “Biz sana içten boyun eğeriz Allah’ım”; sağlık dilekleri de “Selam, esenlik ve
güvenlikle” sözleridir. Dualarının sonu da şöyle olur: “Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, tüm varlıkların
Rabbidir.”

(Yunus 10/25)

ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
َٓ َ٠ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ َ٠َٚ َِ ِۜ غ ََل
َّ ٌ دَ ِاس اٌَِٰٝ ا اٛػ
ُٓ َ ْذ٠ َُّللا
 هَٚ
ِ ٌَِٰٝ شب ُء ا
Allah esenlik ve güvenlik yurduna çağırır. Kim, yapması gerekeni yaparsa onu doğru yola getirir.

(Rad 13/24)

 اٌذ ِۜ َِّاسٝػ ْم َج
ُ َُ ص َج ْشر ُ ُْ فَ ِٕ ْؼ
َ
َ  ُى ُْ ِث َّب١ْ ٍَع ََل ٌَ َػ
Selamun aleykum! “Esenlik ve güvenlik sizedir Bu, sabrınızın karşılığıdır. O dünyanın sonu ne güzel oldu!”
derler.

(Hicr 15/45)

ٍ  َعَّٕبٟ َ۪ٓ ف١ ۪ا َِّْ ْاٌ ُّزَّم
ْٛ
ُ َٚ د
ٍ ِۜ ُ١ػ
Allah’tan çekinerek korunmuş olanlar ise bahçelerde ve pınar başlarında olurlar.
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(Hicr 15/46)

َٓ١ ِِ۪ٕ غ ََل ٍَ َٰا
َ َ٘ب ِثٍُٛا ُ ْد ُخ
“Oralara esenlik ve güvenle girin” denmiştir.

(Nahl 16/32)

َ ُ ُُ ْاٌ َّ َٰ ٍٓئِ َىخُٙ ١فهَٛ َ َٓ رَز٠ ۪اٌََّز
ٍََُّْٛ ا ْاٌ َغَّٕخَ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼٍُٛ ُى ُُ ا ْد ُخ١ْ ٍَػ
َ ٌَ ع ََل
َ ٌََُُْٛٛم٠ َٓ١ّ ۪ج١ِ غ
Melekler, iyi durumdayken vefat ettirdikleri kişilere; Selamun aleykum! “Esenlik ve güvenlik sizedir” derler,
“Yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak girin cennete.”

(Meryem 19/61)

ًّب١ِ ْػذُُٖ َِأْرَٚ َْت أَُِّٗ َوب
ِ َعَّٕب
َّ َ َػذَٚ ٟ ۪د َػ ْذ ٍۨ ٍْ اٌَّز
ِ ِۜ ١ْ َاٌش ْؽَّٰ ُٓ ِػجَبدَُٖ ثِ ْبٌغ
Rahman’ın kullarına söz verdiği görülmemiş kalıcı cennetlere gireceklerdir. O’nun sözü yerine getirilir.

(Meryem 19/62)

ًّب١ َػ ِشَٚ ً ب ثُ ْى َشحَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ُ ُْ ِس ْصلُٙ ٌََٚ ع ََل ًِ ِۜب
َ ا ا ًَِّلًٛ ب ٌَ ْغَٙ ١ َْ۪ فَُٛ ْغ َّؼ٠ ًَل
Orada boş söz dinlemeyeceklerdir. Sadece “Selam!” sözü. Orada onlar için sabah akşam rızıklar vardır.

(Ahzab 33/43)

ُّ َِِٓ ُْ ُ ْخ ِش َع ُى١ٌِ ُُٗ َِ َٰ ٍٓ ِئ َىزَٚ ُْ  ُى١ْ ٍَ َػٍّٟ۪ ص
َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َوبَْ ِث ْبٌ ُّإَٚ سٛ
ِ اٌظٍُ َّب
َ ُ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ ِۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
 ًّب١َس ۪ؽ
Allah ve melekleri size sürekli destek verir. Allah bunu, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için yapar. O,
inanıp güvenenlere daima ikramda bulunur.

(Ahzab 33/44)

 ًّب٠ ُْ ا َ ْع ًشا َو ۪شُٙ ٌَ َّا َ َػذَٚ ٌَ ع ََل
َ َُْٗٔٛ ََ ٍْم٠ ََ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ ُ َّز١ر َ ِؾ
Ona kavuştukları gün inanıp güvenenlerin iyilik dilekleri, "Selam!" sözü olur. Allah onlar için pek değerli bir
ödül hazırlamıştır.

(Kaf 50/31)

 ٍذ١ َْش ثَ ۪ؼ١َٓ َغ١ ۪ذ ْاٌ َغَّٕخُ ٌِ ٍْ ُّزَّم
ِ َا ُ ْص ٌِفَٚ
Cennet de Allah’tan çekinerek kendini korumuş olanlara uzak olmaz, yaklaştırılır.
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(Kaf 50/32)

ٍع١ ۪ة َؽف
ٍ اَّٚ َ َْ ٌِ ُى ًِّ اُٚ َػذَُٰٛ٘زَا َِب ر
Hep doğruya yönelen ve kendini koruyanlara verilen söz, işte budur.

(Kaf 50/33)

ت
ٍ ١ ُِ۪ٕ ت
ٍ ٍْ َ َٓعب َء ِثمَٚ ت
َّ ِٟ
ِ ١ْ َاٌش ْؽَّٰ َٓ ِث ْبٌغ
َ َِ ْٓ َخش
İçten içe Rahman’dan korkan ve O’na bağlı bir kalp ile gelenleredir.

(Kaf 50/34)

 ِدٍُٛ َُ ْاٌ ُخْٛ ٠َ غ ََل ِۜ ٍَ َٰر ٌِ َه
َ َ٘ب ِثٍُٛا ُ ْد ُخ
Haydi, oraya esenlik ve güven içinde girin. Bu, ölümsüzlüğün başladığı gündür.

(Kaf 50/35)

ٌ ذ٠َٕب َِ ۪ض٠ْ ٌََذَٚ بَٙ ١ ۪شب ُ۫ ُؤَْ ف
َٓ ٠َ  ُْ َِبُٙ ٌَ
Orada beğendikleri her şey onlarındır; Yanımızda daha neler neler var.

(İbrahim 14/24)

َ ٍش َغ َشح
َ ًَّللاُ َِض َ ًَل َو ٍِ َّخ
ٌ ب صَب ِثَٙ ٍُص
ِٟب فَٙ ػ
َ ِّ َجخً َو١غ
ُ فَ ْشَٚ ذ
ْ َ ّ َج ٍخ ا١ِ غ
ة ه
َ ْف
َ ظ َش
َ ١اٌََ ُْ ر َ َش َو
بء
َّ ٌا
ِ َّٓ غ
Görmedin mi Allah nasıl bir örnekleme yaptı? Güzel bir kelimeyi, güzel bir ağaca benzetti;
kökü sağlam, dalları göğe doğru uzanmış bir ağaca.
(Zuhruf 43/26)

َُْٚ َث َٓشا ٌء ِِ َّّب ر َ ْؼجُذٟ َِّ۪ٕٔ ِِ ۪ ٓٗ اْٛ َلَٚ ِٗ ١ ُُ ًِلَ ۪ث١ ۪٘اِ ْر لَب َي اِث َْٰشَٚ
Bir gün İbrahim, babasına ve halkına şöyle demişti: “Sizin taptıklarınızla hiç bir ilişiğim yoktur.

(Zuhruf 43/27)

َ َ فٞ ۪ا ًَِّل اٌَّز
ٓ٠
َ َُّٗٔ فَ ِبٟ ۪ٔط َش
ِ ۪ذْٙ َ١ع
Benim, beni yaratanın dışındakilerle bir ilgim olmaz. O, bana doğru yolu gösterecektir.”
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(Zuhruf 43/28)

َُْٛ ْش ِعؼ٠َ ُْ ُٙ ٍَّ َػ ِم ِج۪ٗ ٌَ َؼٟ ۪خً ف١َ ب َو ٍِ َّخً َثب ِلَٙ ٍَ َع َؼَٚ
Belki dönerler diye bu kelimeyi, kalıcı bir kelime yaptık.

(Fetih 48/26)

ٌِ۪ٗ ٛع
ُ  َسٍَٰٝ َٕزَُٗ َػ١ع ۪ى
َّ ِخ فَب َ ْٔضَ َي ه١ٍِ ِ٘ َّخَ ْاٌ َغب١ِّ َّخَ َؽ١ِّ  ُُ ْاٌ َؾِٙ  ِثٍُُٛ لٟ ۪ا فَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اِ ْر َع َؼ ًَ اٌَّز
َ َُّللا
ٍءَٟ
 َوبَْ هَٚ  ِۜبَٙ ٍَْ٘ َ اَٚ بَٙ ِا ا َ َؽ َّك ثُٛٔٓ  َوبَٚ َٰٜٛ  ُْ َو ٍِ َّخَ اٌز َّ ْمُٙ َِ َا َ ٌْضَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍَٝ َػَٚ
ْ َّللاُ ثِ ُى ًِّ ش
 ًّب١ ٍَ۪ػ
O zaman, kendini doğrulara kapatanların kalbinde o kızgınlığı; cahil kızgınlığını oluşturmuştu. Allah, elçisine ve
müminlere de tarafından bir sükûnet indirmiş, takva kelimesini onların ayrılmaz bir parçası yapmıştı. Onlar bunu
hak etmişlerdi, buna layıktılar. Allah her şeyi bilir.

(İbrahim 14/25)

َْٚزَزَ َّو ُش٠َ ُْ ُٙ ٍَّبط ٌَ َؼ
ُ ع ِْش٠َ َٚ  ِۜبَٙ ّٓ ِث ِب ْر ِْ َس ِث١
ة ه
ِ ٌٍَِّٕ َّللاُ ْاًلَ ِْضَب َي
ٍ ب ُو ًَّ ۪ؽَٙ ٍَ ا ُ ُوٟٓ ۪رُإْ ر
Ağaç, Rabbinin izniyle her hasat mevsiminde yemişini verir. Allah insanlara böyle örnekler
verir, belki doğru bilgiyi hatırlarlar.
(Bakara 2/124)

ٓ
ٍ ُ َسثُُّٗ ثِ َى ٍِ َّب١
ِٟۜ َّ۪ز٠ ِِ ْٓ رُ ِ ّسَٚ بط اِ َِب ًِ ِۜب لَب َي
ِ ٌٍَِّٕ  َعب ِػٍُ َهّٟ۪ٔ ِ ِۜ َّٓ لَب َي اُٙ َّّ َ د فَبَر
َ ۪٘ اِث َْٰشٍَٰٝ َ اِ ِر ا ْثزَٚ
َّ ِٞذْٙ ََٕب ُي َػ٠ لَب َي ًَل
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Bir zamanlar Rabbi, İbrahim’i birtakım kelimelerle yıpratıcı imtihanlardan geçirmiş, o da onları tam olarak
başarmıştı. Rabbi ona: “Ben seni insanlara önder yapacağım!” dedi. O “Soyumdan da olsun!” deyince, “yanlış
yapanlar, sözümün kapsamına girmez.” dedi.

(Fatır 35/10)

َّ ُُ ٍِ ص َؼذُ ْاٌ َى
ِ ذ ُ ْاٌ ِؼ َّضح َ َ ِ ه٠ُ ۪ش٠ ََِْ ْٓ َوب
ُِٗۜ ُ ْشفَؼ٠َ صب ٌِ ُؼ
ُ ّ١ِ اٌط
ْ ٠َ ِٗ ١ْ ٌَِؼً ِۜب ا١ّ۪ لِلَف ْاٌ ِؼ َّضح ُ َع
َّ ٌ ْاٌ َؼ َّ ًُ اَٚ ت
ٓ
سٛ
َ اة
ِ ّـَٔب١ِ غ
ٌ َ ػز
َّ ٌَْ اٚ ّْ ُى ُش٠َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ َُج٠ َٛ ُ٘  ٌَٰئِ َهُٚ۬ ُ  َِ ْى ُش اَٚ ٌ ِۜذ٠ ۪شذ
َ ُْ ُٙ ٌَ د
Kim güçlü olmak isterse bilsin ki, bütün güç Allah'ındır. Güzel kelimeler ona yükselir. O kelimeleri, yapılan iyi
işler yükseltir. Kötü oyun oynayanlar için de ağır bir azap vardır. Bunların oyunları boşa çıkacaktır.
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(İbrahim 14/26)

ْ َّ اعزُض
ب ِِ ْٓ لَ َش ٍاسَٙ ٌَ ض َِب
َ ض َ ٍخ َو١ َِض َ ًُ َو ٍِ َّ ٍخ خ َ۪جَٚ
ْ ض َ ٍۨ ٍخ١ش َغ َشحٍ خ َ۪ج
ِ ق ْاًلَ ْس
ِ ْٛ َذ ِِ ْٓ ف
Kötü bir kelime de kötü bir ağaç gibidir. Toprağın üst tarafından çekilip koparılmış, toprağa
tutunacak yeri kalmamış bir ağaç.
(Kehf 18/32)

 َعؼَ ٍَْٕبَٚ ًٍ  َؽفَ ْفَٕب ُ٘ َّب ثِٕ َْخَٚ ة
ٍ  ِْٓ ِِ ْٓ ا َ ْػَٕب١َ ِْٓ َعؼَ ٍَْٕب ًِلَ َؽ ِذ ِ٘ َّب َعَّٕز١ٍَ ُْ َِض َ ًَل َس ُعُٙ ٌَ ْاظ ِْشةَٚ
ػ ِۜب
ً  َّب صَ ْسُٙ َٕ١ْ َث
Onlara şu iki adamı örnek ver: Birine, iki üzüm bağı vermiş, bağların etrafını hurma ağaçlarıyla çevirmiş, iki
bağın arasında da ekin bitirmiştik.

(Kehf 18/33)

ْ َ ٌَ ُْ رَٚ بَٙ ٍَذ ا ُ ُو
ْ َ  ِْٓ َٰار١َِو ٍْزَب ْاٌ َغَّٕز
 ًشاَٙ َٔ  َّبُٙ ٌَفَ َّغ ْشَٔب ِخ ََلَٚ ْـًٔب١ش
َ ُْٕٗ ِِ ُْ ٍِ ظ
Her iki bahçe, ürünlerini eksiksiz olarak vermişti. İçlerinden bir ırmak da çıkarıp akıtmıştık.

(Kehf 18/34)

ا َ َػ ُّض َٔفَ ًشاَٚ  ُسُٖٓ أَ َُ۬ب ا َ ْوض َ ُش ِِ ْٕ َه َِ ًبًلِٚ ُ َؾب٠ َٛ ُ٘ َٚ ِ۪ٗبؽج
ِ ص
َ ٌِ  َوبَْ ٌَُٗ ص َ َّ ٌش فَمَب َيَٚ
Adam ürün sahibi olmuş, bunun üzerine arkadaşıyla konuşurken şöyle demişti: "Benim malım seninkinden çok,
adam yönünden de daha üstünüm."

(Kehf 18/35)

ُ َ ظب ٌِ ٌُ ٌَِٕ ْفغِ۪ٗ لَب َي َِٓب ا
َ َٛ ُ٘ َٚ َُٗدَ َخ ًَ َعَّٕزَٚ
ذَ َٰ٘ ِزٖ۪ ٓ اَثَذًا١ظ ُّٓ ا َ ْْ ر َ ۪ج
Kendisini yanlış bir konuma koyarak bağına girmiş ve şöyle demişti: "Buranın hiçbir zaman yok olacağını
düşünmüyorum!”

(Kehf 18/36)

ُ َ  َِٓب اَٚ
ب ُِ ْٕمٍََجًبَٙ ْٕ ِِ  ًْشا١ ًَلَ ِعذَ َّْ َخّٟ َس ۪ثٌَِٰٝ ٌَئِ ْٓ ُس ِددْدُ اَٚ ًغب َػخَ ٓلَبئِ َّخ
َّ ٌظ ُّٓ ا
O saat diye bir şeyin olacağını da düşünmüyorum! Ama olur da Rabbimin huzuruna çıkarılırsam orada kesinlikle
bundan daha iyisini bulurum."
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(Kehf 18/37)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َُّ ُ ة ص
ه٠
َ ٛع ه
َ  ُس ُٖٓ ا َ َو َف ْشِٚ ُ َؾب٠ َٛ ُ٘ َٚ ُُٗبؽج
ِ ص
ٍ  َخٍَمَ َه ِِ ْٓ ر ُ َشاٞ ۪د ِثبٌَّز
َ َُّ ُ طفَ ٍخ ص
َ ٌَُٗ لَب َي
َس ُع ً َِۜل
Konuşurlarken arkadaşı ona şöyle demişti: "Seni topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratan ve sonra yol
gösterip adam edeni görmezlikten mi geliyorsun?

(Kehf 18/38)

 ا َ َؽذًاّٟ ًَٓل ا ُ ْش ِشنُ ِث َش ۪ ٓثَٚ َّّٟللاُ َس ۪ث
 هَٛ ُ٘ ٌَٰ ِىَّٕ ُ۬ب
Ama O Allah’tır; Benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.

(Kehf 18/39)

ٌَذًاَٚ َٚ بّٰللِ ا ِْْ ر َ َش ِْ أَ َُ۬ب اَلَ ًَّ ِِ ْٕ َه َِ ًبًل
َٓ ذ َِب
َ ٍْ ُذ َعَّٕز َ َه ل
َ ٍَْ  ًَٓل اِ ْر دَخْٛ ٌََٚ
ح َ ا ًَِّل ِث هَّٛ َُّللاُ ًَل ل
شب َء ه
Bağına girdiğinde keşke: “Mâşallah! Allah’ın verdiği dışında bir güç yoktur!” deseydin. Beni mal ve evlat
yönünden kendinden aşağı görüyorsan,

(Kehf 18/40)

ص ِج َؼ
َّ ٌب ُؽ ْغ َجبًٔب َِِٓ اَٙ ١ْ ٍَُ ْش ِع ًَ َػ٠َٚ  ًْشا ِِ ْٓ َعَّٕزِ َه١ ِٓ َخ١َ ُِإْ ر٠ ْْ َ  اّٟ َس ۪ ٓثٝ َٰفَ َؼغ
ِ َّٓ غ
ْ ُ بء فَز
ذًا صَ ٌَمًب١ص ۪ؼ
َ
Rabbim bana senin bağından daha iyisini verebilir. Seninkine de gökten hesabını görecek bir afet gönderir de
orası çıplak ve kaygan bir yüzeye döner.

(Kehf 18/41)

َ ٌَُٗ  َغ١ ًسا فٍََ ْٓ ر َ ْغز َ ۪طَْٛ صجِ َؼ َِٓب ُ۬ ُؤَ٘ب غ
غٍَجًب
ْ ُ٠ ْٚ َ ا
Ya da suyu çekilebilir, artık o suyu arasan da bulamazsın."

(Kehf 18/42)

َٰ
َ ١ا ُ ۪ؽَٚ
 ُيُٛم٠َ َٚ بَٙ  ِشٚػ ُش
ُ ٍَٰٝ خٌ َػ٠َ ِٚ  خَبٟ
ُ ٍِّ َُم٠ ص َج َؼ
ْ َ ػ ِثض َ َّ ِشٖ۪ فَب
َ ِ٘ َٚ بَٙ ١ ۪ َِٓب ا َ ْٔفَكَ فٍٝ ِٗ َػ١ْ َّت َوف
 ا َ َؽذًاّٟ ٌَ ُْ ا ُ ْش ِش ْن ِث َش ۪ ٓثٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ ب٠َ
Ürününü felaket sardı. Yaptığı harcamalara üzülerek ellerini ovuşturmaya başladı. Bağ, çardakları üzerine
çökmüştü. "Ah, keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım!” diyordu.

(Kehf 18/43)

ص ًش ِۜا
ْ هُٚ
ُ ْٕ َ٠ ٌٌَ ُْ ر َ ُى ْٓ ٌَُٗ فِئَخَٚ
ِ َ  َِب َوبَْ ُِ ْٕزَٚ َِّللا
ِ َُٔٗ ِِ ْٓ دٚص ُش
Onun, Allah’tan başka yardım edecek kimsesi olmadı. Kendi kendine de bir şey yapamadı.
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(İbrahim 14/27)

َٰ ْ ِٟفَٚ َب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َؾِٟذ ف
ِ ِ ِي اٌضَّبثْٛ َا ثِ ْبٌمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ َّ۪للاُ اٌَّز
َُّللا
ع ًُّ ه
ُض َ ِجّذُ ه٠
ِ ُ٠َٚ ِاًل ِخ َشح
َّ
شب ُء
َٓ َ٠ َّللاُ َِب
َ ْف َؼ ًُ ه٠َٚ َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Allah, inanıp güvenmiş kimseleri hem anlık hem de geleceğe yönelik tercihlerinde değişmez bir
sözde sabit tutar. Yanlış yapanları da sapık sayar. Allah yaptığını kurduğu düzene göre yapar.
(Lokman 31/22)

َُّللاِ َػبلِجَخ
ٌ  ُِ ْؾغَٛ ُ٘ َٚ َِّللا
 هٌَِٝاَٚ ِٝۜ صْ َٰمُٛ ٌحِ ْاَٚ غ َه ِث ْبٌؼُ ْش
 هٌَُِٝٗٓ اَٙ  ْعَٚ ُْ ٍِ ُ ْغ٠ ْٓ َِ َٚ
َ ّْ َ ِٓ فَمَ ِذ ا ْعز
سٛ
ِ ُِ ُْاًل
Güzel bir tavır takınarak kendini Allah'a teslim eden kimse, en sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu
Allah'a varır.

(Ahzab 33/23)

َٰ َ ُْ َِ ْٓ لُٙ ْٕ ِّ َ ِٗ ف١ْ ٍََّللاَ َػ
ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ َُٗ ٔ َْؾجٝع
ا هُٚ ا َِب َػب َ٘ذُٛصذَل
َ َٓ ِس َعب ٌي١ ِِ۪ٕ َِِْٓ ْاٌ ُّإ
ً ۪ا ر َ ْجذٌَُّٛ َِب ثَذَٚ َ ْٕز َ ِظ ِۘ ُش٠
َل٠
Müminlerden Allah'a verdikleri söze sadık kalan yiğitler vardır. Onların kimi canını vermiş, kimi de hazır
beklemektedir. Bunlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.

(Ahzab 33/24)

َٓ ِْْ َٓ ا١ ِ۪ة ْاٌ َُّٕبفِم
ََّْللاَ َوب
َّ ٌَّللاُ ا
 ِۜ ُْ ا َِّْ هِٙ ١ْ ٍَػ
 هٞ
َ ةٛ
َ ُ ز٠َ ْٚ َ شب َء ا
َ ُّ َؼز٠َٚ ُْ ِٙ ِص ْذل
ِ َِٓ ث١ ۪صبدِل
َ  ْغ ِض١َ ٌِ
 ًّب١سا َس ۪ؽٛ
ً َُغف
Bütün bunlar Allah’ın, sözlerine sadık kalanları sadakatleri sebebiyle ödüllendirmesi ve gerek görürse
münafıklara azap etmesi veya tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah, daima bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Muhammed 47/7)

ْ ُّض َ ِج٠َٚ ُْ ص ْش ُو
ُْ ذ ا َ ْلذَا َِ ُى
ا هٚص ُش
ُ ْٕ َ٠ ََّللا
ُ ْٕ َ ا ا ِْْ رُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler! Siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.
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(İbrahim 14/28)

 ِاسَٛ َاس ْاٌج
َ َّ ا ِٔ ْؼٌََُّٛٓ ثَذ٠ ۪ اٌَّزٌَِٝاٌََ ُْ ر َ َش ا
ذ ه
َ َ ُْ دُٙ َِ ْٛ َا لٍُّٛا َ َؽَٚ َّللاِ ُو ْف ًشا
Allah’ın nimetlerine karşılık nankörlük edenleri hiç görmedin mi? Bunlar, kendi topluluklarını
da en kötü yere sürüklerler;
(Ta Ha 20/79)

ٜ َِب َ٘ َٰذَٚ َُِٗ ْٛ َ ُْ لْٛ ظ ًَّ فِ ْش َػ
َ َ اَٚ
Firavun halkını yoldan çıkarmış, doğru yolu göstermemişti.

(Kasas 28/4)

َٓ ف
ُْ ُُ٘زَ ِثّ ُؼ ا َ ْث َٕٓب َء٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ًغبئِفَخ
ْ َ َ ْغز٠ َؼًب١ب ِشَٙ ٍَْ٘ َ  َع َؼ ًَ اَٚ ض
ِ  ْاًلَ ْسَِْٟ َػ ََل فْٛ ا َِّْ فِ ْش َػ
ُ ع ِؼ
َٓ٠ ۪غٓب َء ُ٘ ِۜ ُْ أَُِّٗ َوبَْ َِِٓ ْاٌ ُّ ْف ِغذ
َ ِٔ ٟ
۪ َ ْغز َ ْؾ٠َٚ
Firavun, ülkesinde zorbaca bir yönetim kurmuş ve halkını farklı topluluklara ayırmıştı. Onlardan bir kesimini
zayıf düşürüyor; oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı.

(Kasas 28/39)

َ َٚ ك
َُُْٛ ْش َعؼ٠ َٕب ًَل١ْ ٌَِ ُْ اُٙ ََّٔا إُّٛٓ ظ
ِ  ْاًلَ ْسِٟدُُٖ فُٕٛ ُعَٚ َٛ ُ٘ ا ْعز َ ْىجَ َشَٚ
ِ ّ  ِْش ْاٌ َؾ١َض ثِغ
Firavun ve emrinde olanlar, o topraklarda haksız yere büyüklendiler; çünkü huzurumuza çıkarılmayacaklarını
sanıyorlardı.

(Kasas 28/40)

َّ ُْف َوبَْ َػب ِل َجخ
ُ ْٔ  ِ ُّ فَب١َ ٌ ْاٟدَُٖ فََٕ َج ْزَٔب ُ٘ ُْ ِفُٕٛ ُعَٚ ُٖفَب َ َخ ْزَٔب
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ ١ظ ْش َو
Biz de onu ve emrinde olanları tutup denize gömdük. Bak bakalım, o zalimlerin sonu nasıl oldu!

(Kasas 28/41)

َْٚص ُش
َ ْٕ ُ٠  َّ ِخ ًَل١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠َٚ بس
ِ ٌَّٕ اٌََِْٝ اَُٛ ْذػ٠ ً َع َؼ ٍَْٕب ُ٘ ُْ اَئِ َّّخَٚ
Onları, cehenneme çağıran önderlere dönüştürmüştük. Kıyamet gününde de yardım görmeyecekler.

(Kasas 28/42)

۪ ُ َّ ِخ ُ٘ ُْ َِِٓ ْاٌ َّ ْمج١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ َٚ ًَب ٌَ ْؼَٕخ١ْٔ ُّ َٰ٘ ِز ِٖ اٌذٟ ۪اَرْ َج ْؼَٕب ُ٘ ُْ فَٚ
َٓ١ؽٛ
Bu dünyada dışlanmışlık peşlerini bırakmadı. Kıyamet günü de onlar çirkinleştirilmiş kimseler olacaklardır.
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(İbrahim 14/29)

اس
ْ َ٠ َُ ََّٕٙ َع
ُ ظ ْاٌمَ َش
َ ْثِئَٚ  ِۜبَٙ َْٔٛ ٍَص
Cehenneme... Bunlar oraya gireceklerdir. Ne kötü konaklama yeridir o!
(Al-i İmran 3/11)

ُ ذ٠ ۪شذ
َ َُّللا
 هَٚ ُْ ِۜ ِٙ ِثَُُّٛٔللاُ ثِز
َبرَِٕب فَب َ َخزَ ُ٘ ُُ ه٠ا ثِ َٰبُٛ ِۜ ُْ َوزَّثِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪اٌَّزَٚ َْْٛ ة َٰا ِي فِ ْش َػ
ِ َْوذَأ
ة
ِ ْاٌ ِؼمَب
Bunların durumu, tıpkı Firavun hanedanının ve daha öncekilerin durumu gibidir. Onlar ayetlerimiz karşısında
yalana sarıldılar. Allah da onları günahları sebebiyle yakaladı. Allah’ın cezası çetindir.

(Al-i İmran 3/12)

ُ بدَٙ ِّ ٌظ ْا
َ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪لُ ًْ ٌٍَِّز
َ ْ ِثئَٚ َُ ِۜ ََّٕٙ  َعٌَِٰٝ َْ اٚر ُ ْؾش َُشَٚ َُْٛعز ُ ْغٍَج
Kâfirlik edenlere de ki: “Sonunda mağlup olacak ve cehenneme doldurulacaksınız! Orası ne kötü bir yerleşim
yeridir!”

(İbrahim 14/30)

بس
ِ ُ١ٌِ ا ِ هّٰللِ ا َ ْٔذَادًاٍَُٛ َعؼَٚ
َ ْٓ ا َػٍُّٛع
َ ا فَب َِّْ َِ ۪صُٛ ٍِ ۪ ِۜٗ لُ ًْ ر َ َّزَّؼ١ع ۪ج
ِ ٌَّٕ اٌَِٝش ُو ُْ ا١
Allah’ın yolundan saptırmak için Allah’a benzer nitelikte varlıklar uydurdular. De ki “Geçinip
gidin ama gidişiniz kesinlikle ateşe doğrudur.”
(Bakara 2/165 )

ِۜ شذُّ ُؽجًّب ِ ه
ِۜ  ُْ َو ُؾتّ ِ هُٙ َُُّٔٛ ِؾج٠ َّللاِ ا َ ْٔذَادًا
َ َ ا إُٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ َِّللا
ْ هُٚ
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
ِّٰلل
ِ َز َّ ِخزُ ِِ ْٓ د٠ ْٓ َِ بط
َ َٓ٠ ۪ اٌَّزَٜ َش٠ ْٛ ٌََٚ
ة
َ ََّللا
ا َ َّْ هَٚ ؼًب١ّ۪ ح َ ِ هّٰللِ َعَّٛ ُاة ا َ َّْ ْاٌم
ِ ذُ ْاٌؼَزَا٠ ۪شذ
َ ََْ ْاٌؼَزْٚ َ َش٠ ا اِ ْرُّٛٓ ٍَظ
Kimi insanlar, Allah ile aralarına, ona benzer nitelikler yükledikleri kimseleri koyar, onları Allah’ı sever gibi
severler. İnanıp güvenenler ise Allah’a çok güçlü bir sevgiyle bağlıdırlar. Bu yanlışı yapanlar, bütün gücün
Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın cezasının işlediklerinin şiddetinde olduğunu, o azabı gördüklerinde
anlayacaklarına, keşke şimdi anlasalar!

(Nahl 16/52)

ُ ٌَُّٗ اٌ ۪ذَٚ ض
ََُّْٛللاِ رَزَّم
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٌَُِٟٗ َِب فَٚ
 َْش ه١َاصجً ِۜب اَفَغ
ِ  ْاًلَ ْسَٚ د
ِ َٚ ٓ٠
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Din de daima ona aittir. Siz Allah’tan başkasından mı
sakınıyorsunuz?
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(Nahl 16/53)

َْٚ ِٗ ر َ ْغـَٔ ُش١ْ ٌَغ ُى ُُ اٌع ُُّّش فَ ِب
َّ َِ َّللاِ ص ُ َُّ اِرَا
 َِب ِث ُى ُْ ِِ ْٓ ِٔ ْؼ َّ ٍخ َف َِّٓ هَٚ
Elinizdeki her nimet Allah’tandır. Başınıza bir sıkıntı gelince de sadece ona yalvarıp yakarırsınız.

(Nahl 16/54)

ٌ َف اٌع َُّّش َػ ْٕ ُى ُْ اِرَا فَ ۪ش
َُْٛ ْش ِش ُو٠ ُْ ِٙ ّك ِِ ْٕ ُى ُْ ِث َش ِث٠
َ ص ُ َُّ اِرَا َوش
Ama sıkıntınızı giderir gidermez içinizden birtakımı Rablerine ortak koşar.

(Nahl 16/55)

ٰ۠ َُٕب ُ٘ ِۜ ُْ فَز َ َّزَّؼ١ْ َ ا ِث َّٓب َٰارٚ ْىفُ ُش١َ ٌِ
َُّْٛ ٍَف ر َ ْؼ
َ َا فٛ
َ ْٛ غ
Bunu, kendilerine verdiğimizi görmezden gelmek için yaparlar. Bir süre daha yararlanın; ileride öğreneceksiniz.

(Zümer 39/8)

اٛػ
ُ َْغب
ُٓ َ ْذ٠ َْ َِب َوبِٟ
ِْ ظ
َّ َِ اِرَاَٚ
َ ْٔ اًل
َ ٌَُٗ ِٔ ْؼ َّخً ِِ ُْٕٗ َٔغََّٛ  ِٗ ص ُ َُّ اِرَا خ١ْ ٌَِجًب ا١ ُِ۪ٕ َُّٗظ ٌّش دَ َػب َسث
 ٍِ ۪ ِۜٗ لُ ًْ ر َ َّز َّ ْغ ثِ ُى ْف ِش َن لٍَ۪ ً ه١ع ۪ج
ة
ْ َ َل أَِّ َه ِِ ْٓ ا١
ِ ص َؾب
ِ ُ١ٌِ  َعؼَ ًَ ِ هّٰللِ ا َ ْٔذَادًاَٚ ًُ  ِٗ ِِ ْٓ لَ ْج١ْ ٌَِا
َ ْٓ ع ًَّ َػ
بس
ِ ٌَّٕا
İnsan, başı sıkışınca dönüp Rabbine yalvarır. Sonra Allah, iyilik yaparak ona bir fırsat verse daha önce
yalvardığını unutur da O’na benzer nitelikte varlıklar oluşturur ki insanları Allah’ın yolundan saptırsın. De ki
“Bir süre kâfirliğinin tadını çıkar. Çünkü sen, o ateşin ahalisindensin.

(İbrahim 14/31)

ْْ َ خً ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا١َ ِٔ ػ ََل
َّ ٌا اُّٛ ١ ُ۪م٠ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزِٞ
َ َٚ ا ِِ َّّب َسصَ ْلَٕب ُ٘ ُْ ِع ًّشاُُٛ ْٕ ِفم٠َٚ َ حٍَٰٛ ص
َ لُ ًْ ٌِ ِؼ َجبد
ْ
 ًَل ِخ ََل ٌيَٚ ِٗ ١ ۪ ٌغ ف١ْ َ ٌَ ًَل ثْٛ َ٠ ٟ
َ َِأر٠
Bana inanıp güvenen kullarıma de ki namazlarını tam kılsınlar ve kendilerine rızık olarak
verdiğimiz şeyden gizli ve açık hayra harcasınlar. Bunu öyle bir gün gelmeden yapsınlar ki o
günde ne alışveriş, ne de dostluk olacaktır.
(Bakara 2/110 )

َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
ِۜ ُٖ ِػ ْٕذَ هُٚ ٍْش ر َ ِغذ١ا ًِلَ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ِِ ْٓ َخُِٛ ّ َِب رُمَ ِذَٚ َ  ِۜحٛاٌض َٰو
َّللاَ ِث َّب
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪اَلَٚ
َّللاِ ا َِّْ ه
ش١
ٌ َْ َث ۪صٍَُّٛ ر َ ْؼ
Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı da verin. Kendiniz için şimdi yaptığınız her iyiliğin karşılığını Allah
katında bulursunuz. Şüphesiz Allah, yaptığınız her şeyi daima görür.
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(Bakara 2/254)

ْ
 ًَلَٚ ٌ ًَل ُخٍَّخَٚ ِٗ ١ ۪ ٌغ ف١ْ َ ٌَ ًَل ثْٛ ٠َ ٟ
َ أ ِر٠َ ْْ َ ا ِِ َّّب َسصَ ْلَٕب ُو ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اُٛا ا َ ْٔ ِفمُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َٓب ا٠َ
َّ ُُ ُ٘ َْٚ ْاٌ َىب ِف ُشَٚ ٌشفَب َػ ِۜخ
َ
َُّْٛ ٌِ اٌظب
Müminler! Size rızık olarak ne vermişsek, ondan hayra harcayın. Bunu; alışverişin, dostluğun ve şefaatin
olmayacağı gün gelmeden yapın. Bunları görmemekte direnenler yanlışlar içindedirler.

(Bakara 2/277)

َّ اُٛ َ  َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
ِ صب ٌِ َؾب
َ ُْ ا َ ْع ُش ُ٘ ُْ ِػ ْٕذُٙ ٌَ َ حٛاٌض َٰو
َّ ٌا اُِٛ اَلَبَٚ د
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َُْٛٔ ََ ْؾض٠ ُْ ُ٘  ًَلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَف َػ
ٌ َْٛ  ًَل خَٚ ُْ ِٙ َّس ِث
İnanıp güvenen, iyi işler yapan, namazı düzgün ve sürekli kılan ve zekâtı verenlerin ödülleri, Rableri katındadır.
Onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzüntü çekerler.

(Bakara 2/278)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْا ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ُِإٛاٌش َٰ ٓث
ّ ِ َِِٓ ٟ
ا هُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠
َ ا َِب ثَ ِمٚرَ ُسَٚ ََّللا
Ey inanıp güvenenler! Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakının! Ona gerçekten güveniyorsanız, kalan faiz
alacaklarınızdan vazgeçin!

(Bakara 2/279)

ْ َ ا ٌِ ُى ُْ ًَل رَٛ ِْ َ ط ا
َُّْٛ ٍِ ظ
ُ  َسَٚ َِّللا
ٍ ا ِث َؾ ْشَُٛٔا فَأْرٍُٛفَب ِْْ ٌَ ُْ ر َ ْف َؼ
ة َِِٓ ه
ُ ا ِْْ ر ُ ْجز ُ ُْ فٍََ ُى ُْ ُس ُ۫ ُؤَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
ْ ُ  ًَل رَٚ
َُّْٛ ٍَظ
Eğer vazgeçmezseniz, Allah ve resulü tarafından açılmış bir savaşın içinde olduğunuzu bilin. Tevbe ederseniz
ana mallarınız sizindir; ne haksızlık eder ne de haksızlığa uğrarsınız.

(Bakara 2/280)

َُّْٛ ٍَ ٌْش ٌَ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١ا َخُٛصذَّل
ُ ُٚا ِْْ َوبَْ رَٚ
َ ١ْ َِ ٌَِٰٝ ػ ْغ َشحٍ فَٕ َِظ َشح ٌ ا
َ َ ا َ ْْ رَٚ ٍغ َش ِۜح
Borçlu darlık içindeyse rahata çıkıncaya kadar beklemek gerekir. Alacağınızı sadakaya saymanız, sizin için daha
hayırlıdır. Bunu bir bilseydiniz!

(Bakara 2/281)

ْ ُ٠ ُ٘ ُْ ًَلَٚ ذ
ْ َغج
َُّْٛ ٍَظ
 هٌَِٝ ِٗ ا١ َْ۪ فُٛ ًِب ر ُ ْش َعؼْٛ َ٠ اُٛارَّمَٚ
َ  ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ َِب َوٝفهَٛ ُ َّللاِ ص ُ َُّ ر
Öyle bir günden çekinin ki o gün Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız. Sonra herkese kazandığı tam olarak
verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.
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(Münafikun 63/10)

ْ
ٌِٝٓ َٰ  آٟٕ۪ َ  ًَٓل ا َ َّخ ْشرْٛ ٌَ ِ ّ َي َسةُٛم١َ َدُ فْٛ َّ ٌ ا َ َؽذَ ُو ُُ ْاٟ
َ أ ِر٠َ ْْ َ ا ِِ َّّب َسصَ ْلَٕب ُو ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اُٛا َ ْٔ ِفمَٚ
َٓ١صب ٌِ ۪ؾ
َّ ٌا َ ُو ْٓ َِِٓ اَٚ َصذَّق
َّ َ ت فَب
ٍ ٠ا َ َع ًٍ لَ ۪ش
Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcayın; yoksa ölüm gelip çatar da şöyle dersiniz: "Rabbim! Ne
olur; beni kısa bir süre daha yaşat da sadaka verip iyilerden olayım."

(İbrahim 14/32)

َه
د
ِ بء َِٓب ًء فَب َ ْخ َش َط ثِ۪ٗ َِِٓ اٌض َّ َّ َشا
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َّ ٌا َ ْٔضَ َي َِِٓ اَٚ ض
ِ َّٓ غ
َ  ْاًلَ ْسَٚ د
بس
َ َٚ ۪ٖ ْاٌجَ ْؾ ِش ِثب َ ِْ ِشِٟ فٞ
َ َٚ ُْ ِس ْصلًب ٌَ ُى
َ َٙ ْٔ َع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ْاًل
َ ع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ْاٌفُ ٍْ َه ٌِز َ ْغ ِش
Allah, gökleri ve yeri yaratmış olandır. Gökten su indirir, size rızık olsun diye onunla yerden
ürünler çıkarır. Emriyle denizde yüzüp gitmesi için gemileri hizmetinize vermiştir. Irmakları da
hizmetinize vermiştir.

(İbrahim 14/33)

َّ ٌع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ا
بس
َ َٚ ِْٓ ١َ ْاٌمَ َّ َش ٓدَائِجَٚ ظ
َ َٚ
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ا
َ ّْ ش
Yörüngelerinde hiç durmadan yürüyen güneşi ve ayı hizmetinize vermiştir. Geceyle gündüzü de
hizmetinize vermiştir.

(İbrahim 14/34)

َ ٌَ َْغب
بس
َ َّ ا ِٔ ْؼُّٚا ِْْ رَؼُذَٚ ُِٖۜ ُّٛ ُ عب َ ٌْز
ِ ْ َِّْ ٘ َِۜب اٛص
ٌ َّ ٌَ َوفٍُٛظ
ذ ه
ُ َّللاِ ًَل ر ُ ْؾ
َ ْٔ اًل
َ  ُى ُْ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِب١ َٰا َٰرَٚ
Allah size istediğiniz her şeyden vermiştir. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız
bitiremezsiniz. Ama insan, yanlışı çok yapar, çok da nankördür.
(Nahl 16/10)

َ ُْٕٗ ِِ َٚ اة
َُّْٛ ١ ۪ ِٗ رُغ١ ۪ش َغ ٌش ف
ٌ بء َِٓب ًء ٌَ ُى ُْ ِِ ُْٕٗ ش ََش
َّ ٌ ا َ ْٔضَ َي َِِٓ اٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ َّٓ غ
Sizin için gökten su indiren O'dur. İçecekler ve içinde hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler o sudan olur.
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(Nahl 16/11)

ًخ٠َ  َٰر ٌِ َه َ ًَٰلٟ ۪د ا َِّْ ف
َّ َٚ ع
َّ ِٗ ُ ْٕ ِجذُ ٌَ ُى ُْ ِث٠
ِ ِۜ  ِِ ْٓ ُو ًِّ اٌض َّ َّ َشاَٚ َبة
َ اٌض ْس
َ ٕ ْاًلَ ْػَٚ ًَ ١إٌَّ ۪خَٚ َُْٛز٠ْ اٌض
َْٚز َ َف َّى ُش٠َ ٍَ ْٛ ٌِ َم
O su ile sizin için ekini, zeytini, hurmaları, üzümleri ve meyvenin her türlüsünü bitirir. Düşünen bir topluluk için
bunda kesin ayet vardır.

(Nahl 16/12)

َّ ٌاَٚ بس
ٌ غ َّخ َش
 َٰر ٌِ َهٟ ۪اد ِثب َ ِْ ِش ۪ ِٖۜ ا َِّْ ف
َ ُِ َُ ٛإٌُّ ُغَٚ  ْاٌمَ َّ ِۜ َشَٚ ظ
َ َٚ
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ا
َ ّْ ش
ٍ َب٠َ ًَٰل
ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle hizmetinizdedirler.
Aklını kullanan bir topluluk için bunda kesin ayetler vardır.

(Nahl 16/13)

ََْٚزَّ َّو ُش٠ ٍَ ْٛ ََخً ٌِم٠ َٰر ٌِ َه َ ًَٰلٟ ۪أُ ُِۜٗ ا َِّْ فَٛ ٌْ َ ض ُِ ْخز َ ٍِفًب ا
ِ  ْاًلَ ْسِٟ َِب رَ َسا َ ٌَ ُى ُْ فَٚ
Sizin için bu yerde türlü renklerle yetiştirdiği ne varsa, hepsinde bilgisini kullanan bir topluluk için kesin bir ayet
vardır.

(Nahl 16/14)

َ ا ِِ ُْٕٗ ٌَ ْؾ ًّبٍُٛع َّخ َش ْاٌ َج ْؾ َش ٌِزَأ ْ ُو
ٜر َ َشَٚ بَٙ َٔٛغ
ُ َخً ر َ ٍْ َج١ٍْ ا ِِ ُْٕٗ ِؽٛر َ ْغز َ ْخ ِش ُعَٚ ًّب٠غ ِش
َ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ ِٗ ١ ۪اخ َش ف
ٌََْٚ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُشَٚ ٍِ۪ٗ ع
ِ َٛ َِ ْاٌفُ ٍْ َه
Denizi de hizmetinize verdi ki ondan taze et yiyesiniz ve çıkaracağınız süsleri takınasınız. Gemilerin onu yara
yara gittiğini görürsün; o gemiler ikram olarak verdiklerini aramanız içindir. Belki görevlerinizi yerine
getirirsiniz.

(Nahl 16/15)

َُْٚزَذْٙ َ عجُ ًَل ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر
ُ َٚ بسا
ً َٙ ْٔ َ اَٚ ُْ ذَ ِث ُى١ّ۪ َ  ا َ ْْ رٟ
ِ  ْاًلَ ْسٟ ِفٝا َ ٌْ َٰمَٚ
َ ا ِعَٚ ض َس
Sizi kaydırıp batırmasın diye yerin içine sabitleyen dağlar yerleştirdi. Hedeflerinize ulaşabilmeniz için de
ırmaklar ve yollar koydu.

(Nahl 16/16)

ٍ ِۜ  َػ ََل َِبَٚ
َُْٚزَذْٙ ٠َ ُْ ُ٘ ُِ  ِثبٌَّٕ ْغَٚ د
Birçok işaretler ve yıldızlarla yollarını bulurlar.
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(Nahl 16/17)

َْٚ ْخٍُ ِۜ ُك اَفَ ََل رَزَ َّو ُش٠َ  ْخٍُ ُك َو َّ ْٓ ًَل٠َ ْٓ َّ َاَف
Hiç yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Bilgilerinizi kullanmaz mısınız?

(Nahl 16/18)

ٌُ ١س َس ۪ؽٛ
ٌ َُّللاَ ٌَغَف
٘ َِۜب اِ َّْ هٛص
ا ِٔ ْؼ َّخَ هُّٚا ِْْ رَؼُذَٚ
ُ َّللاِ ًَل ر ُ ْؾ
Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Allah, suçlarınızı örtüp ikramda bulunur.

(İbrahim 14/35)

ََب
ْ َٚ اع َؼ ًْ َٰ٘زَا ْاٌجٍََذَ َٰا ًِِٕب
ْ ِ ّ ُُ َسة١ ۪٘اِ ْر لَب َي اِث َْٰشَٚ
ْ َ ا َ ْْ َٔ ْؼجُذَ ْاًلٟ
َّ َِٕثَٚ ٟ ْ۪ٕاعُٕج
َ ِۜ ٕص
Bir gün İbrahim şöyle dua etti: “Rabbim! Bu bölgeyi güvenli bir şehir haline getir. Beni ve
çocuklarımı putlara tapmaktan uzak eyle.
(Bakara 2/126)

ِ اس ُص ْق ا َ ٍَُْ٘ٗ َِِٓ اٌض َّ َّ َشا
ْ ِ ّ ُُ َسة١ ۪٘اِ ْر لَب َي اِث َْٰشَٚ
ْ َٚ اعؼَ ًْ َٰ٘زَا ثٍََذًا َٰا ًِِٕب
 ُْ ثِ هُٙ ْٕ ِِ ََِٓ د َِ ْٓ َٰا
ِبّٰلل
َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ
ً ٍَ۪ َِ ْٓ َوفَ َش فَب ُ َِ ِز ّؼُُٗ لَٚ اًل ِخ ِۜ ِش لَب َي
َ ظ
ش١
ْ َ َل ص ُ َُّ ا١
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
ِ  َػزَاٌَِٰٝ ط ُّشُٖٓ ا
ِ ِۜ ٌَّٕة ا
َ ْثِئَٚ بس
Bir gün İbrahim şöyle yalvardı: “Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap! Buranın halkından, Allah’a ve ahiret
gününe inananları her üründen yararlandır!” Allah da şöyle dedi: “ayetleri görmezlikten gelene de bir süre iyilik.
yapar, sonra onu ateş azabına mahkûm ederim. Ne kötü hale gelmektir o!

(Bakara 2/130)

َ ص
ِٟأَُِّٗ فَٚ َب١ْٔ ُّ اٌذَِٟٕبُٖ ف١ْ َطف
ُ َ ْشغ٠ ْٓ َِ َٚ
ْ ٌَمَ ِذ اَٚ ُِٗۜ غ
َ َت
َ ع ِفَٗ َٔ ْف
َ ْٓ َِ ُ ا ًَِّل١
َ ۪٘ػ ْٓ ٍَِِّ ِخ اِث َْٰش
َٰ ْ
َٓ١صب ٌِ ۪ؾ
َّ ٌاًل ِخ َشحِ ٌَ َِّٓ ا
Kendi değerini düşüren akılsızdan başka kim İbrahim’in dini yaşama biçimine kayıtsız kalabilir! Biz onu
dünyada seçkin kıldık. O, ahirette de iyiler arasında olacaktır.

(Bakara 2/131)

َٓ١ّ۪ ٌَاِ ْر لَب َي ٌَُٗ َسثُّ ُٓٗ ا َ ْع ٍِ ُْ لَب َي ا َ ْعٍَ ّْذُ ٌِ َشةّ ِ ْاٌ َؼب
Rabbi ona “Teslim ol!” demiş, o da “Varlıkların Rabbine teslim oldum!” demişti.
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(Bakara 2/132)

َ ص
ر ُ َّٓ ا ًَِّلُّٛ َ َٓ فَ ََل ر٠ّ ٌَ ُى ُُ اٌ ۪ذٝط َٰف
ُ ِۜ ُ ْؼم٠َ َٚ ِٗ ١ ۪ٕ ُُ َث١ ۪٘ب اِ ْث َٰشَٙٓ  ِثٝص
ْ َّللاَ ا
 هَٚ َٚ
 ا َِّْ هٟ
َّ ِٕ ب َث٠َ ةٛ
ِۜ ُّ ٍِ ا َ ْٔز ُ ُْ ُِ ْغَٚ
َْٛ
İbrahim bunu evlatlarına da vasiyet etti. Yakup da öyle yaptı. Şöyle dediler: “Evlatlarım! Allah sizin için bu dini
seçti. Sakın ha, Allah’a teslim olmadan ölmeyin!”

(İbrahim 14/36)

سٛ
ْ َ  َّٓ اُٙ ََِّٔسةّ ِ ا
ٌ ُ فَ ِبَّٔ َه َغفٟ ۪ٔصب
ِ ٌَّٕشا َِِٓ ا١
ً ۪ظٍَ ٍَْٓ َوض
َ  َِ ْٓ َػَٚ ّٟٕ۪ ِِ َُّٗٔ فَ ِبٟ َ۪ٕبط فَ َّ ْٓ رَجِؼ
ٌُ ١َس ۪ؽ
Rabbim! Putlar insanların birçoğunu yoldan çıkardılar. Kim bana uyarsa o bendendir. Kim de
bana karşı koyarsa, sen çok bağışlar, ikramda bulunursun.
(Al-i İmran 3/95)

َٓ١ َِب َوبَْ َِِٓ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وَٚ فً ِۜب١ ُ۪ٕ َؽ١
صذَقَ ه
َ ًْ ُل
َ ۪٘ا ٍَِِّخَ اِث َْٰشَُّٛللاُ فَبر َّ ِجؼ
De ki "Allah doğruları söyler; İbrahim’in dosdoğru şeriatını takip edin. O, müşriklerden değildi.”

(Nisa 4/115)

َ َزَّجِ ْغ٠َٚ ٜ َٰذُٙ ٌََّٓ ٌَُٗ ْا١َ َي ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َِب رَجٛع
 ٌِّ۪ٗ َِبَٛ ُٔ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ًِ ْاٌ ُّإ١ع ۪ج
ُ اٌش
َّ ك
َ  َْش١غ
ِ ُِشَبل٠ ْٓ َِ َٚ
ْ عٓب َء
شا١
ْ َُٔٚ ٌٝهَٛ َ ر
ً د َِ ۪ص
َ َٚ َُ ِۜ ََّٕٙ ص ٍِ۪ٗ َع
Doğru yol kendisi için apaçık belli olduktan sonra kim bu elçiden ayrılır ve müminlerin yolundan başka bir yola
girerse onu, saptığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü hale gelmektir o!

(Nisa 4/116)

ًَّ ظ
َٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َْ َٰر ٌِ َهَُٚ ْغ ِف ُش َِب د٠َٚ ُ۪ٗ ْش َش َن ِث٠ ْْ َ َ ْغ ِف ُش ا٠ َّللاَ ًَل
ُ ْش ِش ْن ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ شب ِۜ ُء
ا َِّْ ه
َ بّٰللِ فَمَ ْذ
ذًا١ ۪ظ ََل ًًل ثَؼ
َ
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındaki günahları, gerekeni yapan kişi için bağışlar. Kim
Allah'a ortak koşarsa yanlış yola girip kaybolup gitmiş olur.

(Nisa 4/117)

َ ١ْ ش
ذًا٠طبًٔب َِ ۪ش
َ َْ ا ًَِّلَُٛ ْذػ٠ ِْْ اَٚ ِ۪ٔٗ ٓ ا ًَِّٓل أَِبصًبَُْٚ ِِ ْٓ دَُٛ ْذػ٠ ِْْ ا
Allah ile aralarına koyarak yardıma çağırdıkları, tanrıçalarından başkası değildir. Aslında yardıma çağırdıkları
sadece hayırsız şeytandır.
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(İbrahim 14/37)

َ ا ٍدَٛ  ِثٟ َّ۪ز٠ ا َ ْع َى ْٕذُ ِِ ْٓ ر ُ ِ ّسّٟ۪ٓٔ َِسثَّ َٕٓب ا
اُّٛ ١ ُ۪م١ٌِ زِ َه ْاٌ ُّ َؾ َّش َِ َسثََّٕب١ْ َ صَ ْسعٍ ِػ ْٕذَ ثٞ ۪ ِْش ر١غ
َْٚ ْش ُى ُش٠َ ُْ ُٙ ٍَّد ٌَ َؼ
ِ  ُْ َِِٓ اٌض َّ َّ َشاُٙ اس ُص ْل
ْ َح َ فٍَٰٛ ص
ْ َٚ ُْ ِٙ ١ْ ٌَِ ا۪ٞٛٓ ْٙ َ بط ر
َّ ٌا
ِ ٌَّٕبع َؼ ًْ ا َ ْفـِذَح ً َِِٓ ا
Rabbimiz! Ben soyumdan bir kısmını senin dokunulmaz Beytinin yanında, bitkisiz bir vadiye
yerleştirdim. Rabbimiz, namazı tam kılsınlar diye öyle yaptım. İnsanlardan kiminin gönlünde
onlara karşı özlem uyandır. Bir de onları birtakım ürünlerle rızıklandır; belki şükrederler.
(Bakara 2/126)

ِ اس ُص ْق ا َ ٍَُْ٘ٗ َِِٓ اٌض َّ َّ َشا
ْ ِ ّ ُُ َسة١ ۪٘اِ ْر لَب َي اِث َْٰشَٚ
ْ َٚ اع َؼ ًْ َٰ٘زَا َثٍَذًا َٰا ًِِٕب
 ُْ ِث هُٙ ْٕ ِِ ََِٓ د َِ ْٓ َٰا
ِبّٰلل
َٰ ْ َِ ْٛ ١َ ٌ ْاَٚ
ً ٍَ۪ َِ ْٓ َوفَ َش فَب ُ َِ ِز ّؼُُٗ لَٚ اًل ِخ ِۜ ِش لَب َي
َ ظ
ش١
ْ َ َل ص ُ َُّ ا١
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
ِ  َػزَاٌَِٰٝ ط ُّش ُٖٓ ا
ِ ِۜ ٌَّٕة ا
َ ْ ِثئَٚ بس
Bir gün İbrahim şöyle yalvardı: “Rabbim, burayı güvenli bir belde yap! Buranın halkından Allah’a ve ahiret
gününe inananları her üründen rızıklandır!” Allah da şöyle dedi: “Nankörlük edeni de az bir süre nimetlerden
yararlandırır, ama daha sonra onu ateş azabına mahkûm ederim. Ne kötü hale gelmektir o!”

(Nahl 16/112)

ْ ُِ ًَذ َٰا َِِٕخ
ْ بْ فَ َىفَ َش
ْ ٔخً َوب٠َ َّللاُ َِض َ ًَل لَ ْش
د
ة ه
َ َٚ
َ ظ َش
ٍ ب َس َغذًا ِِ ْٓ ُو ًِّ َِ َىَٙ ُب ِس ْصلَٙ ١ ۪أْر٠َ ًط َّئَِّٕخ
َُْٛصَٕؼ
ْ ٠َ اُٛٔف ِث َّب َوب
ِ َْٛ  ْاٌخَٚ ِعٛبط ْاٌ ُغ
ب هَٙ ََّللاِ فَبَرَال
ِثب َ ْٔؼُ ُِ ه
َ َّللاُ ٌِ َج
Allah, güven ve tatmin içinde olan, rızkı her yerden bol bol gelen bir kenti örnek verir. Oranın halkı, Allah’ın
nimetlerine nankörlük etti. Allah da yaptıklarına karşılık onlara, açlık ve korkuya düşme sıkıntısı çektirdi.

(Nahl 16/113)

َ ُْ ُ٘ َٚ اة
َُّْٛ ٌِ ظب
ُ َُٖ فَب َ َخزَ ُ٘ ُُ ْاٌ َؼزُٛ ُْ فَ َىزَّثُٙ ْٕ ِِ  ٌيٛع
ُ ٌَمَ ْذ َٓعب َء ُ٘ ُْ َسَٚ
Onlara içlerinden bir elçi geldi. Onlar onu yalancı saydılar. Bu yüzden azap onları, yanlışlar içinde iken yakaladı.

(Nahl 16/114)

َ َّللاُ َؽ ََل ًًل
ََُّْٚبُٖ ر َ ْؼجُذ٠َِّللاِ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ا
َ َّ ا ِٔ ْؼٚا ْش ُى ُشَٚ ّجً ُۖب١ِ غ
ذ ه
ا ِِ َّّب َسصَ لَ ُى ُُ هٍُٛفَ ُى
O halde siz, Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olanları yiyin! Yalnız Allah’a kulluk
ediyorsanız, verdiği nimetler karşılığında görevlerinizi yerine getirin

(Kureyş 106/1)

َ ِ ً۪ل
 ٍْش٠ف لُ َش
ِ َل٠
Kureyşliler, sıcak ilgi gördükleri için,
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(Kureyş 106/2)

َ ۪ا
ّ ِ ٌ ُْ ِس ْؽٍَخَ اِٙ َل ِف٠
ْف
ِ َ ٓ شز
ِ ١ص
َّ ٌاَٚ بء
Bu sıcak ilgiyi, kış ve yaz yolculuklarında da gördükleri için

(Kureyş 106/3)

ذ
ِ ١ْ َا َسةَّ َٰ٘زَا ْاٌجَُٚ ْؼجُذ١ٍْ َف
Bu Beyt'in Rabbine kulluk etsinler!

(Kureyş 106/4)

ْ َ  اٞٓ ۪اٌََّز
ٍفَْٛ  ُْ ِِ ْٓ خُٙ ََِٕ  َٰاَٚ ٍعٛ ُْ ِِ ْٓ ُعُٙ َّ غ َؼ
Onlara yiyecek verip aç bırakmayan, korkudan emin kılan Rablerine!

(İbrahim 14/38)

ِٟ ًَل فَٚ ض
َ ْٓ ِِ َِّللا
 هٍَٝ َػٝ ْخ َٰف٠َ  َِبَٚ ُٓ ِۜ ٍِ  َِب ُٔ ْؼَٚ ٟ َ۪سثَّ َٕٓب أَِّ َه ر َ ْؼٍَ ُُ َِب ُٔ ْخف
ِ  ْاًلَ ْسِٟءٍ فْٟ ش
بء
َّ ٌا
ِ َّٓ غ
Rabbimiz! Biz neyi gizlesek ve neyi açığa vursak sen bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a
gizli kalmaz.
(Hud 11/5)

ُ َ ْغز َ ْغ٠ َٓ١ا ِِ ْٕ ُِۜٗ ا َ ًَل ۪ؽُٛ ْغز َ ْخف١َ ٌِ ُْ ُ٘ سُٚ
 َِبَٚ َُْٚغ ُِّش٠  ْؼٍَ ُُ َِب٠َ ُْ ُٙ ب َث١َ َْ ِصٛش
ُ ََُْْٕٛض٠ ُْ ُٙ َِّٔا َ ًَٓل ا
َ صذ
سُٚ
ِ  ٌُ ِثزَا١ ٍَْ۪ أَُِّٗ َػٍُِٕٛ ُ ْؼ٠
ُّ ٌد ا
ِ صذ
Bilin ki onlar, ondan saklanmak için iki büklüm olurlar. Yine bilin ki giysilerine büründükleri zaman bile neyi
gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını Allah bilir. O, içlerinde olanı da bilir.

(Lokman 31/16)

ِٟ فْٚ َ د ا
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ فْٚ َ ص ْخ َشحٍ ا
َ ٟ ۪ب ا ِْْ ر َهُ ِِضْمَب َي َؽجَّ ٍخ ِِ ْٓ خ َْشدَ ٍي فَز َ ُى ْٓ فَٙٓ َِّٔ اٟ
َّ ََُٕب ث٠
ِۜ ب هَٙ د ِث
ش١
ِ ْ َأ٠ ض
ٌ ف خ َ۪ج١
َّللاُ ا َِّْ ه
ٌ َّللاَ ٌَ ۪ط
ِ ْاًلَ ْس
Lokman: "Oğulcuğum! İşlediğin şey, bir hardal tanesi ağırlığında olsa, bir kayanın içinde veya göklerde yahut
yerin derinliklerinde bulunsa, Allah onu ortaya çıkarır. Allah latiftir; en ince ayrıntıyı bilir, haberdardır; her şeyin
iç yüzünü bilir."
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(Mucadele 58/7)

ُ  ُى٠َ ض َِب
ِۜ ِ  ْاًلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
َٛ ُ٘  ص َ ٍَٰض َ ٍخ ا ًَِّلَٰٜٛ ْ ِِ ْٓ ٔ َْغٛ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ ْؼ ٍَ ُُ َِب ف٠َ ََّللا
ا َ ٌَ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
َْٓ َِب٠َ ُْ اُٙ  َِ َؼَٛ ُ٘  ًَٓل ا َ ْوض َ َش ا ًَِّلَٚ  ِِ ْٓ َٰر ٌِ َهَٰٝٔ  ًَٓل ا َ ْدَٚ ُْ ُٙ ع
ُ عب ِد
َ َٛ ُ٘ غ ٍخ ا ًَِّل
َ َّْ  ًَل خَٚ ُْ ُٙ َُسا ِثؼ
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َػَٟ
 َّ ِۜ ِخ ا َِّْ ه١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ اٍُِّٛ  ُْ ِث َّب َػُٙ ُ َُٕ ِجّئ٠ َُّ ُ ا صَُٛٔوب
ْ َّللاَ ِث ُى ًِّ ش
Allah’ın, göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini hiç görmedin mi? Üç kişi gizlice konuşsa dördüncüsü O’dur.
Beş kişi gizlice konuşsa altıncısı O’dur. Bundan daha az ya da daha çok olsalar, her nerede bulunsalar, Allah
onlarla birliktedir. Sonra yaptıkları her şeyi kıyamet günü onlara bildirecektir. Allah, her şeyi bilir.

(Tegabun 64/4)

ِۜ ٍُِٕ  َِب ر ُ ْؼَٚ َْٚ ْؼٍَ ُُ َِب رُغ ُِّش٠َ َٚ ض
د
ِ  ٌُ ِثزَا١ ٍ۪ػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟ ْؼٍَ ُُ َِب ِف٠َ
 هَٚ َْٛ
ِ  ْاًلَ ْسَٚ د
َ َُّللا
سُٚ
ُّ ٌا
ِ صذ
O, göklerde ve yerde olanı bilir. Neleri gizlediğinizi ve neleri açığa vurduğunuzu bilir. İçinizde olanı da bilen
Allah’tır.

(İbrahim 14/39)

ٓبء
ِ  ُغ اٌذُّ َػ١ّ۪ غ
َ َ٘ٚ ٞ ۪ا َ ٌْ َؾ ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّز
َ ٌَ ّٟاِ ْعؾَٰ ِۜكَ ا َِّْ َس ۪ثَٚ ًَ ١ ْاٌ ِىجَ ِش اِعَّْٰ ۪ؼٍَٝ َػٟ ٌ۪ َت
Her şeyi güzel yapmak, kocamış olmama rağmen bana İsmail ile İshak’ı veren Allah’a
mahsustur. Rabbim duaları elbette işitir.
(Saffat 37/100)

َٓ١صب ٌِ ۪ؾ
َّ ٌ َِِٓ اٟ ٌ۪ َْسةّ ِ َ٘ت
Ya Rab! Bana iyi birini bağışla!”

(Saffat 37/101)

َّ َفَج
ُ١ٍ ٍ۪ش ْشَٔبُٖ ِثغُ ََل ٍَ َؽ
Biz de ona, iyi huylu bir erkek çocuğu müjdesi verdik.

(Hicr 15/53)

ّ  َع ًْ أَِّب ُٔ َجْٛ َ ا ًَل رٌُٛلَب
ُ١ٍ ٍ۪ش ُِش َن ِثغُ ََل ٍَ َػ
“Kuşkulanma” dediler. “Sana bilgin bir oğlun olacağını müjdelemeye geldik.”

(Hicr 15/54)

ّ َ ْاٌ ِىجَ ُش فَجِ َُ رُجٟ
َّ َلَب َي اَث
َْٚش ُِش
َّ َِ ْْ َ  اٍٝٓ َٰ  َػٟ ُّ۪ٔٛ ُ ش ْشر
َ ِٕغ
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“Yaşlılık üzerime iyice çökmüşken mi müjde getiriyorsunuz? Neyin müjdesini veriyorsunuz?”

(Hicr 15/55)

َّ ا َثٌُٛلَب
َٓ١ك فَ ََل ر َ ُى ْٓ َِِٓ ْاٌمَبِٔ ۪ط
َ ٔش ْش
ِ ّ َبن ِث ْبٌ َؾ
Dediler ki “Sana bir gerçeği müjdeliyoruz. Sakın umudunu kesenlerden olma.”

(Hicr 15/56)

ُ ََٕ ْم٠ ْٓ َِ َٚ لَب َي
ٌَُّْٛعب
َّٓ ٌػ ِِ ْٓ َس ْؽ َّ ِخ َس ِثّ۪ٗ ٓ ا ًَِّل ا
Dedi ki “Sapkınlar dışında kim Rabbinin ikramından umudunu keser?”

(İbrahim 14/40)

ٓبء
ْ ِ َّسة
ِ رَمَج ًَّْ دُ َػَٚ  َسثََّٕبَّٟز۪ ه٠ ِِ ْٓ رُ ِ ّسَٚ ِحٍَٰٛ ص
َّ ٌُ ا١
َ ۪ ُِمٟ ٍْ۪ٕ اع َؼ
Rabbim! Beni namazı tam kılanlardan eyle. Soyumdan gelenleri de. Rabbimiz! Duamı kabul
eyle.
(Bakara 2/124)

ٓ
ٍ ُ َسثُُّٗ ثِ َى ٍِ َّب١
ِٟۜ َّ۪ز٠ ِِ ْٓ رُ ِ ّسَٚ بط اِ َِب ًِ ِۜب لَب َي
ِ ٌٍَِّٕ  َعب ِػٍُ َهّٟ۪ٔ ِ ِۜ َّٓ لَب َي اُٙ َّّ َ د فَبَر
َ ۪٘ اِث َْٰشٍَٰٝ َ اِ ِر ا ْثزَٚ
َّ ِٞذْٙ ََٕب ُي َػ٠ لَب َي ًَل
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Bir zamanlar Rabbi, İbrahim’i bir takım kelimelerle imtihan etmiş, o da tam başarı göstermişti. Rabbi ona: “Ben
seni insanlara önder yapacağım!” dedi. O “Soyumdan da olsun!” deyince, “ yanlış yapanlar, sözümün kapsamına
girmez.” dedi.

(Enbiya 21/72)

ِۜ
َٓ١صب ٌِ ۪ؾ
َ َُ ْؼم٠َٚ َ َ٘ ْجَٕب ٌَُٗٓ اِ ْعؾَٰ ِۜكَٚ َٚ
َ  ُو ًَّل َع َؼ ٍَْٕبَٚ ًة َٔبفٍَِخٛ
İbrahim’e ayrıca İshak’ı ve Yakup’u da verdik; hepsini de iyi kimseler yaptık.

(Enbiya 21/73)

زَٓب َء٠ ۪اَٚ  ِحٍَٰٛ ص
ِ  َْشا١ ُْ فِ ْؼ ًَ ْاٌ َخِٙ ١ْ ٌَِ َٕٓب ا١ْ  َؽْٚ َ اَٚ َْ ِثب َ ِْ ِشَٔبُٚذْٙ ٠َ ً َع َؼ ٍَْٕب ُ٘ ُْ اَئِ َّّخَٚ
َّ ٌبَ ا
َ َاِلَٚ د
َّ
َٓ٠ ۪ا ٌََٕب َػب ِثذُٛٔ َوبَٚ ِحٛاٌض َٰو
Onları, emrimize uygun olarak yol gösteren önderler yaptık. Hayırlı işler yapmalarını, namazı tam kılmalarını ve
zekât vermelerini vahyetmiştik. Onlar yalnız bize kulluk ederlerdi
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(Secde 32/24)

ِۜ ص َج ُش
َُْٕٛ ِلُٛ٠ ب ِرَٕب٠َ ا ِث َٰبُٛٔ َوبَٚ اٚ
َ َْ ِثب َ ِْ ِشَٔب ٌَ َّّبُٚذْٙ ٠َ ً ُْ ا َ ِئ َّّخُٙ ْٕ ِِ  َع َؼ ٍَْٕبَٚ
Onların içinden kimileri ayetlerimize kesin olarak inanıp sabırlı davranınca, o kişileri emrimizle yol gösteren
önderler yaptık.

(İbrahim 14/41)

بة
ُ غ
َ  َُ ْاٌ ِؾَُٛم٠ ََ ْٛ َ٠ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإَٚ ٞ
َّ َا ٌِذَٛ ٌِ َٚ ٟ ٌ۪ َسثََّٕب ا ْغ ِف ْش
Rabbimiz! Hesap görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün inanıp güvenenleri bağışla.”
(Müminun 23/118)

َٓ١ّ۪ اؽ
َ ْٔ َ اَٚ ُْ اس َؽ
ِ اٌش
ْ َٚ لُ ًْ َسةّ ِ ا ْغ ِف ْشَٚ
َّ  ُْش١ذ َخ
De ki “Rabbim! Bağışla; ikramda bulun; en iyi ikramı sen yaparsın.”

(Nuh 71/28)

 ًَل ر َ ِض ِدَٚ د
ِ ِۜ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإَٚ  ُِإْ ًِِٕبٟ
َّ َا ٌِذَٛ ٌِ َٚ ٟ ٌ۪ َسةّ ِ ا ْغ ِف ْش
َ ِز١ْ  ٌِ َّ ْٓ دَ َخ ًَ َثَٚ ٞ
َّ
بسا
ً ََٓ ا ًَِّل رَج١ّ۪ ٌِ اٌظب
Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime gelen mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla! Zalimlerin de sadece
yıkımlarını arttır!”

(İbrahim 14/42)

ِۜ ُّ ٌِ اٌظب
َّ ًُ َّ  ْؼ٠َ َّللاَ غَب ِف ًَل َػ َّّب
بس
ُ  ٍَ ر َ ْشخْٛ ١َ ٌِ ُْ ُ٘ ُ َإ ِ ّخ ُش٠ َْ أَِّ َّبٛ
غ َج َّٓ ه
ُ ص
َ  ًَل ر َ ْؾَٚ
َ  ِٗ ْاًلَ ْث١ َ۪ص ف
Sakın Allah’ı, zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Onları sadece gözlerin dona kalacağı
güne kadar erteliyor.
(Al-i İmran 3/178)

ا اِصْ ًّبُٚٓ ْضدَاد١َ ٌِ ُْ ُٙ ٌَ ٟ ٍّْ۪ ُٔ  ِۜ ُْ أَِّ َّبِٙ  ٌْش ًِلَ ْٔفُ ِغ١ ُْ َخُٙ ٌَ ٟ ٍّْ۪ ُٔ ا أََّ َّبَٚٓ َوفَ ُٓش٠ ۪غ َج َّٓ اٌَّز
َ  ْؾ٠َ  ًَلَٚ
ٌ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌََٚ
Ayetleri örten kâfirler, onlara fırsat vermemizin kendileri için bir iyilik olduğunu sanmasınlar. Fırsatı,
günahlarını artırsınlar diye veriyoruz. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.
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(Enbiya 21/97)

ِۜ َٓ َوفَ ُش٠ ۪بس اٌَّز
 َغ ْف ٍَ ٍخٟ ٍََ۪ٕب لَ ْذ ُوَّٕب ف٠ْ َٚ ب٠َ اٚ
ِ شٟ
ُ ص
َ ا ْلز َ َشَٚ
َ صخٌ ا َ ْث
َ َبخ
َ ِ٘  ْػذ ُ ْاٌ َؾ ُّك فَ ِبرَاَٛ ٌة ْا
َ ِِ ْٓ َٰ٘زَا َث ًْ ُوَّٕب
َٓ١ّ۪ ٌِ ظب
Tümüyle gerçek olan o vaat yaklaştığında bir de bakarsın ki kâfirlerin gözleri yuvalarından fırlamış şöyle
diyorlar: “Vay halimize, bunu hesaba katmamıştık, aslında biz yanlışlar içindeydik!”

(Mearic 70/43)

َُْٛفِعُٛ٠ ت
ِ َْ َِِٓ ْاًلَ ْعذَاَٛ ْخ ُش ُع٠ ََ ْٛ َ٠
ً س ِع َشا
ٍ ص
ُ ُٔ ٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ََّٔػب َوب
O gün onlar, dünyadayken putlarına koştukları gibi kabirlerinden fırlayıp çıkacaklar.

(Mearic 70/44)

ِۜ
َُْٚ َػذُٛ٠ اُٛٔ َوبٞ ۪ َُ اٌَّزْٛ ١َ ٌ ُْ رٌَِّخٌ َٰر ٌِ َه ْاُٙ ُبس ُ٘ ُْ ر َ ْش َ٘م
ُ ص
َ خَب ِش َؼخً ا َ ْث
İşte o zaman onların gözlerini korku bürüyecek bütün benliklerini aşağılık duygusu saracaktır. İşte onların
sürekli uyarıldıkları gün o gündür!

(İbrahim 14/43)

َ ُْ ِٙ ١ْ ٌََِ ْشرَذُّ ا٠  ُْ ًَلِٙ  ُس ُ۫ ُؤ ِعَٟٓ ُِ ْمِٕ ۪ؼ١ ِط ۪ؼْٙ ُِ
ا ِۜ ٌءََٛٓ ٘ ُْ ُٙ ُ ا َ ْفـِذَرَٚ ُْ ُٙ ُغ ْشف
O gün kafaları ikna edilmiş, gözleri kırpılmaz halde ve gönülleri arayış içinde boyun eğmiş
olurlar.
(En'am 6/93)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
 َِ ْٓ لَب َيَٚ  ٌءْٟ ش
َ ِٗ ١ْ ٌَِ َػ اُٛ٠ ُْ ٌََٚ ٟ
 هٍَٝ َػٜظٍَ ُُ ِِ َّّ ِٓ ا ْفز َ َٰش
َّ ٌَِ اٟ
َ  ِؽُٚ۫ ُ  لَب َي اْٚ َ َّللاِ َو ِزثًب ا
ِۜ عب ُ ْٔ ِض ُي ِِضْ ًَ َِٓب ا َ ْٔضَ َي ه
َّ  اِ ِرٜ ر َ َٰ ٓشْٛ ٌََٚ َُّللا
ُٓ  ْاٌ َّ َٰ ٍٓئِ َىخُ ثَب ِعَٚ د
اٛط
ِ ْٛ َّ ٌد ْا
ِ  َغ َّ َشاٟ َْ۪ فُّٛ ٌِ اٌظب
َ
 َْش١َّللاِ َغ
 هٍََْٝ َػٌُُْٛٛ ثِ َّب ُو ْٕز ُ ُْ رَمٛ
َ َ ػز
َ َْْٚ َ ََ ر ُ ْغضْٛ َ١ٌْ َ غ ُى ِۜ ُْ ا
َ ُا ا َ ْٔفٛ ُْ ا َ ْخ ِش ُٓعِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ ا
ِ ُٙ ٌاة ْا
ََْٚبرِ۪ٗ ر َ ْغز َ ْىجِ ُش٠ػ ْٓ َٰا
َ ُْ ُ  ُو ْٕزَٚ ك
ِ ّ ْاٌ َؾ
Bir yalanı Allah’a mâl edenden veya kendisine bir şey vahiy edilmediği halde “Bana vahyedildi” diyenden ya da
“Allah'ın indirdiği gibisini ben de indireceğim" diyen kişiden daha zalim kimdir? Ölümün bütün etkileri ortaya
çıktığında o zalimleri bir görsen! Melekler ellerini uzatıp şöyle derler: “Çıkarın ruhlarınızı!” Bugün, Allah'a karşı
gerçek dışı şeyler söylemiş olmanız ve büyüklük taslayarak ayetlerinden uzaklaşmanız sebebiyle alçaltıcı bir
azap ile karşılanacaksınız.
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(En'am 6/94)

ُ  َٓسا َءَٚ ُْ  ٌَْٕب ُوََّٛ ر َ َش ْوز ُ ُْ َِب خَٚ  َي َِ َّش ٍحَّٚ َ  َو َّب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ أَٜب فُ َشا َٰدُّٛ ُ ٌَمَ ْذ ِعئْزَٚ
 َِبَٚ ُْ س ُوٛ
ِ ُٙ ظ
َّ َش َش َٰ ٓو ُ۬ ُإ ِۜا ٌَمَ ْذ رَم
ُ ُْ  ُى١ ۪ ُْ فُٙ َََّٔٓ صَ َػ ّْز ُ ُْ ا٠ ۪شفَ َٓؼب َء ُو ُُ اٌَّز
ُ ُْ  َِ َؼ ُىٜٔ ََٰش
ػ ْٕ ُى ُْ َِب
َ َٚ ُْ َٕ ُى١ْ ط َغ َث
َ ًَّ ظ
َُّْٛ ػ
ُ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْض
İlk yarattığımızdaki gibi karşımıza teker teker geldiniz. Size bahşettiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Size
eşlik edeceğini iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda göremiyoruz. Aranızdaki bağlar kopmuş.
Şefaatçileriniz olduğunu iddia ettikleriniz, sizi bırakıp kayıplara karışmışlar.”

(İbrahim 14/44)

َ َٓ٠ ۪ ُي اٌَّزَُٛم١َاة ف
ْت ُٔ ِغت
ُ َ ُُ ْاٌ َؼزِٙ ١ َ۪أْر٠ ََ ْٛ َ٠ بط
ٍ ٠ ا َ َع ًٍ لَ ۪شٌِٝٓ َٰ ا َسثَّ َٕٓب ا َ ِ ّخ ْش َٓٔب اُّٛ ٍَظ
َ ٌَّٕا َ ْٔز ِِس اَٚ
ا ٍيَٚ َغ ّْز ُ ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ًُ َِب ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ص
ُ اٌش
ُّ َِٔز َّ ِجغَٚ ر َ َهَْٛ دَػ
َ ا ا َ ْلُٛٔٓ ٌَٛ ُْ ر َ ُىَٚ َ ع ِۜ ًَ ا
Sen insanları, o azabın geleceği günle ilgili olarak uyar. Yanlışlar içinde olan o kimseler, şöyle
diyeceklerdir: “Rabbimiz! Kısa bir süreliğine bizi geri gönder de çağrına olumlu karşılık
verelim ve elçilere uyalım.” Onlara denir ki “Bizim düzenimiz bozulmaz diye daha önce yemin
edenler siz değil miydiniz?”
(Secde 32/12)

بس ِع ْؼَٕب
ْ َع ِّ ْؼَٕب ف
ُ َْ َٔب ِوُِٛ  اِ ِر ْاٌ ُّ ْغ ِشٜ ر َ َٰ ٓشْٛ ٌََٚ
َ َٚ ص ْشَٔب
َ  ِۜ ُْ َسثَّ َٕٓب ا َ ْثِٙ ّ ُْ ِػ ْٕذَ َس ِثِٙ ا ُس ُ۫ ُؤ ِعٛغ
َُِْٕٛلُِٛ صب ٌِ ًؾب أَِّب
َ ًْ َّ َٔ ْؼ
Rablerinin huzurunda başlarını öne eğdikleri sırada bu günahkârları bir görsen! Hepsi şöyle der: "Rabbimiz,
gerçeği gördük ve anladık; bizi geri çevir de iyi işler yapalım; artık kesin bir kanaatimiz oluştu"

(Secde 32/13)

بط
ِ ٌَّٕاَٚ َّٕ َُ َِِٓ ْاٌ ِغَّٕ ِخَٙ  ًَلَ ٍَِْـَٔ َّٓ َعّٟٕ۪ ِِ  ُيْٛ َ ٌَٰ ِى ْٓ َؽ َّك ْاٌمَٚ بَٙ ٠َٕب ُو ًَّ َٔ ْف ٍظ ُ٘ َٰذ١ْ َ  ِشئَْٕب َ ًَٰلرْٛ ٌََٚ
َٓ١ا َ ْع َّ ۪ؼ
“Yola gel” diye emretsek herkesi yola getirirdik, fakat şu sözün bana ait olduğu doğrudur: “Cehennemi cinler ve
insanlarla dolduracağım.”
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(İbrahim 14/45)

َ َٓ٠ ۪غب ِو ِٓ اٌَّز
ُُ ظ َش ْثَٕب ٌَ ُى
َ َٚ ُْ ِٙ ِْف فَؼَ ٍَْٕب ث
َ ُا ا َ ْٔفُّٛٓ ٍَظ
َ َِ ٟ ۪ع َى ْٕز ُ ُْ ف
َ َٚ
َ ١ََّٓ ٌَ ُى ُْ َو١َرَجَٚ ُْ ُٙ غ
ْاًلَ ِْضَب َي
Siz de sizden önce kendilerini kötü duruma sokan o kimselerin yerlerine yerleştiniz. Onlara nasıl
davrandığımızı iyi bilirsiniz. Size başka örnekler de vermişizdir.
(Enam 6/165)

ٍ ط دَ َس َعب
 َِٓبٟ ۪ ُو ُْ فَٛ ٍَُ ْج١ٌِ د
ٍ قَ ثَ ْؼْٛ َع ُى ُْ ف
ِ ف ْاًلَ ْس
َ  َسفَ َغ ثَ ْؼَٚ ض
َ ِ َع َؼٍَ ُى ُْ خ َََٓلئٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ٌُ ١س َس ۪ؽٛ
ٌ ُأَُِّٗ ٌَغَفَٚ ة
ِ ِۘ  ُغ ْاٌ ِؼمَب٠ع ۪ش
َ  ُى ِۜ ُْ ا َِّْ َسث ََّه١َٰا َٰر
Yaşadığınız topraklarda sizi öncekilerin yerine geçiren O'dur. Kiminizi kiminizden birkaç basamak yükseltti ki
verdikleriyle sizi zor bir imtihandan geçirsin. Rabbin, suça denk cezayı çabucak belirler. Ama onun bağışlaması
ve ikramı boldur."

(Fatır 35/39)

ِۜ ِ  ْاًلَ ْسِٟف ف
ُْ ُ٘ َٓ ُو ْف ُش٠ذُ ْاٌ َىبفِ ۪ش٠َ ۪ض٠  ًَلَٚ ُِٖۜ  ِٗ ُو ْف ُش١ْ ٍَض فَ َّ ْٓ َوفَ َش فَ َؼ
َ ِ َع َؼٍَ ُى ُْ خ َََٓلئٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
بسا
ً غ
َ َٓ ُو ْف ُش ُ٘ ُْ ا ًَِّل َخ٠ذُ ْاٌ َىبفِ ۪ش٠َ ۪ض٠  ًَلَٚ  ُْ ا ًَِّل َِ ْمزًبِٙ ِّػ ْٕذَ َس ِث
Sizleri yeryüzünde başkalarının yerine yerleştiren odur. Kim Allah’ı görmezlik ederse onun görmezliği kendi
aleyhine olur. Görmezlikten gelenlerin görmezliği, Rableri katında yalnızca kızgınlığı artırır. Görmezlikten
gelenlerin görmezliği onların sadece zararlarını artırır.

(İbrahim 14/46)

 َي ِِ ُْٕٗ ْاٌ ِغجَب ُيٚا ِْْ َوبَْ َِ ْى ُش ُ٘ ُْ ٌِز َ ُضَٚ ُْ ِۜ ُ٘ َّللاِ َِ ْى ُش
 ِػ ْٕذَ هَٚ ُْ ُ٘ ا َِ ْى َشٚلَ ْذ َِ َى ُشَٚ
Onlar, kurdukları planlarını oynadılar. Planları, Allah’ın denetimindedir; isterse o planlar
dağları yerlerinden kaldırmak için olsun.
(Nahl 16/26)

ُْ ِٙ ِلْٛ َف ِِ ْٓ ف
َّ ٌ ُُ اِٙ ١ْ ٍَا ِػ ِذ فَخ ََّش َػَٛ َ ُْ َِِٓ ْاٌمُٙ ََٔب١ْٕ َُّللاُ ث
 هَٝ  ُْ فَبَرِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪لَ ْذ َِ َى َش اٌَّز
ُ غ ْم
ُ ١اة ِِ ْٓ َؽ
ََْٚ ْشؼُ ُش٠ ْش ًَل
ُ َ ُُ ْاٌ َؼزُٙ ١ا َ َٰرَٚ
Onlardan öncekiler de planlar yapmışlardı. Allah da yapılarını temelden sarsmış, tavanları tepelerine çökmüştü.
Azap onlara hiç beklemedikleri yerden gelmişti.
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(Nuh 71/5)

بسا
ً َٙ ََٔٚ  ًَْل١ٌَ ِٟ۪ ْٛ َدُ لْٛ  دَ َػّٟ۪ٔ ِلَب َي َسةّ ِ ا
Sonunda Nuh şöyle dedi: “Rabbim! Halkımı gece gündüz davet ettim.

(Nuh 71/6)

اسا
ً  ا ًَِّل فِ َشٞٓبء
ٓ ۪ َ ِض ْد ُ٘ ُْ دُ َػ٠ ُْ ٍََف
Ama davetim onları daha fazla kaçırmaktan başka bir işe yaramadı.

(Nuh 71/7)

اٚص ُّش
َ َ اَٚ ُْ ُٙ ب َث١َ ِا صَْٛ ا ْعز َ ْغشَٚ ُْ ِٙ ِٔ َٰارَآٟ ۪ ُْ فُٙ صب ِث َؼ
َ َ ا اٍُٛٓ  ُْ َع َؼُٙ ٌَ  ُْ ٌِز َ ْغ ِف َشُٙ ُ رْٛ  ُوٍَّ َّب دَ َػّٟ۪ٔ ِاَٚ
بسا
ً ا ا ْعزِ ْى َجٚا ْعز َ ْى َج ُشَٚ
Sen bağışlayasın diye onları ne zaman davet etsem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini üstlerine
çektiler, ayak dirediler ve kibirlendikçe kibirlendiler.

(Nuh 71/21)

بسا
ً غ
َ ُْ ُٙ َِّٔ ٌػ َسةّ ِ اُٛٔ لَب َي
َ ٌَذُ ُٖٓ ا ًَِّل َخَٚ َٚ ٌَُُٗ ِض ْدُٖ َِب٠ ُْ ٌَ ْٓ َِ اُٛارَّجَؼَٚ ٟ ْ۪ٔٛ ص
َ ػ
Nuh sözlerine şöyle devam etti: “Rabbim! Malı ve çocuğu, zararını arttırmaktan başka bir işe yaramayan kişiye
uyup bana başkaldırdılar.

(Nuh 71/22)

َّبسا
ً ا َِ ْى ًشا ُوجٚ َِ َى ُشَٚ
Büyük büyük planlar planladılar.

(Yunus 10/21)

َُّللاُ ا َ ْع َشع
َّ َِ ظ َّٓشا َء
َبرِٕ َِۜب لُ ًِ ه٠ َٰآٟ ۪ ُْ َِ ْى ٌش فُٙ ٌَ  ُْ اِرَاُٙ ْغز
َ بط َس ْؽ َّخً ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ
َ ٌَّٕاِ ٓرَا اَرَ ْلَٕب اَٚ
ََْْٚ َِب ر َ ّْ ُى ُشَُٛ ْىزُج٠ عٍََٕب
ُ َِ ْى ًش ِۜا ا َِّْ ُس
İnsanlara, uğradıkları sıkıntıdan sonra ikramda bulunsak hemen ayetlerimiz konusunda kendilerine özel bir plan
yaparlar. De ki “Allah planı daha çabuk yapar. Çünkü elçilerimiz onların planlarını yazmaktadır.”

(Neml 27/50)

ََْٚ ْشؼُ ُش٠  ُ٘ ُْ ًَلَٚ  َِ َى ْشَٔب َِ ْى ًشاَٚ ا َِ ْى ًشاٚ َِ َى ُشَٚ
Onlar bir plan yapmışlardı. Biz de bir plan yapmıştık ama onlar bunu fark edemiyorlardı.
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(Neml 27/51)

ُ ْٔ فَب
َٓ١ ُْ ا َ ْع َّ ۪ؼُٙ َِ ْٛ َلَٚ ُْ ُ٘ ْف َوبَْ َػب ِل َجخُ َِ ْى ِش ِ٘ ُْ أََّب دَ َِّ ْشَٔب
َ ١ظ ْش َو
Bak bakalım planları nasıl sonuçlandı. Biz, onları ve toplumlarını tümüyle yok ettik.

(Neml 27/52)

ِۜ ُّ ٍَظ
َ َخً ِث َّب٠ِٚ  ُْ خَبُٙ ُ رُٛ١ُفَزِ ٍْ َه ث
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ٍَ ْٛ ََخً ٌِم٠ َٰر ٌِ َه َ ًَٰلٟ ۪ا ا َِّْ فٛ
Çökmüş evleri oradadır; her şey yaptıkları yanlışlar yüzünden olmuştu. Bunda bilenler topluluğu için bir ibret
vardır

(Neml 27/53)

ََُْٛزَّم٠ اُٛٔ َوبَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ َ۪ٕب اٌَّز١ْ ا َ ْٔ َغَٚ
İnanmış ve kendini korumuş olanları ise kurtarmıştık.

(Yunus 10/102)

َِِٓ ُْ  َِ َؼ ُىّٟ۪ٔ ِا اٚ ِۜ ُْ لُ ًْ فَب ْٔز َ ِظ ُٓشِٙ ٍِ ا ِِ ْٓ لَ ْجْٛ ٍََٓ َخ٠ ۪ َِّبَ اٌَّز٠ََْ ا ًَِّل ِِضْ ًَ اَٚ ْٕز َ ِظ ُش٠ ًْ َٙ َف
َٓ٠ْاٌ ُّ ْٕز َ ِظ ۪ش
Kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin bir benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki: “Bekleyin
bakalım, sizinle birlikte ben de bekleyenlerdenim.”

(Yunus 10/103)

َٓ١ ِِ۪ٕ َْٕب ُٔ ْٕظِ ْاٌ ُّإ١ْ ٍَا َو َٰز ٌِ َه َؽمًّب َػَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ عٍََٕب
ُ  ُسٟص ُ َُّ ُٕٔ ۪ َّغ
O sırada elçilerimizi ve inanıp güvenenleri ayırıp kurtarırız. Bu böyledir, boynumuza borçtur, biz müminleri
kurtarırız.

(Rum 30/47)

ِۜ ُِ َٓ ا َ ْع َش٠ ۪د فَب ْٔزَمَ َّْٕب َِِٓ اٌَّز
اٛ
ِ َّٕب١ِ  ُْ فَ َٓغب ُ۫ ُؤ ُ٘ ُْ ِث ْبٌ َجِٙ ِِ ْٛ َ لٌَِٰٝ ع ًَل ا
ُ ع ٍَْٕب ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ُس
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْص ُش ْاٌ ُّإ
ْ َٔ َٕب١ْ ٍَ َوبَْ َؽمًّب َػَٚ
Senden önce de nice elçileri kendi halklarına gönderdik; onlara açık belgelerle geldiler. Sonra suç işleyenlere
hak ettikleri cezayı verdik. İnanıp güvenenlere yardım etmek, boynumuza borçtur.
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(İbrahim 14/47)

ٌ َّللاَ َػ ۪ض
َ ا ْٔزِمَ ِۜ ٍبُٚض ر٠
ُ  ْػ ِذٖ۪ ُسَٚ ف
عٍَ ُِۜٗ ا َِّْ ه
غجَ َّٓ ه
َ فَ ََل ر َ ْؾ
َ ٍِ َّللاَ ُِ ْخ
Sakın Allah’ın elçilerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah üstündür, hak edildiği kadar
ceza verir.
(Saffat 37/171)

ْ َعجَم
َٓ١ ٍ۪ع
َ ذ َو ٍِ َّزَُٕب ٌِ ِؼجَب ِدَٔب ْاٌ ُّ ْش
َ ٌَمَ ْذَٚ
Elçilik yapan kullarımıza sürekli söylediğimiz şu söz vardır:

(Saffat 37/172)

ُۖ سٛ
َْٚ
ُ ْٕ َّ ٌ ُُ ْاُٙ ٌَ ُْ ُٙ َِّٔا
ُ ص
“Siz kesinlikle yardım göreceksiniz.

(Saffat 37/173)

َُْٛ ُُ ْاٌغَب ٌِجُٙ ٌَ ا َِّْ ُع ْٕذََٔبَٚ
Bizim askerlerimiz, kesinlikle galip geleceklerdir.”

(Mümin 40/51)

ُ بدَٙ  َُ ْاًلَ ْشَُٛم٠ ََ ْٛ َ٠َٚ َب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َؾِٟا فَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ عٍََٕب
ُ ص ُش ُس
ُ ْٕ ٌََٕ أَِّب
Elçilerimize ve inanıp güvenenlere, hem dünya hayatında hem şahitlerin getirileceği günde, elbette yardım
edeceğiz.

(İbrahim 14/48)

بس
ِ َٛ ٌا ِ هّٰللِ ْاٚ َث َش ُصَٚ ُادَٛ ََّّٰاٌغَٚ ض
ُ  ََ ر ُ َجذَّ ُي ْاًلَ ْسْٛ ٠َ
ِ  َْش ْاًلَ ْس١ض َغ
ِ َّٙ َاؽ ِذ ْاٌم
O gün yeryüzünün farklı bir yeryüzüne, göklerin de farklı göklere dönüştürüldüğü, herkesin tek
olan ve bütün yetkileri elinde bulunduran Allah’ın huzuruna çıkarıldığı gündür.
(Enam 6/73)

ُ ِۜ  ُى١َ َ ُي ُو ْٓ فُٛم٠َ ََ ْٛ َ٠َٚ ك
ٌََُٗٚ ٌُُٗ ْاٌ َؾ ِۜ ُّكْٛ َْ لٛ
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َ  ْاًلَ ْسَٚ د
ِ ّ ِۜ ض ِث ْبٌ َؾ
َّ ٌاَٚ ت
ش١
ُّ ٌ اُِٟ ْٕفَ ُخ ف٠ ََ ْٛ ٠َ ُْاٌ ُّ ٍْه
ُ  ُُ ْاٌخ َ۪ج١ ْاٌ َؾ ۪ىَٛ ُ٘ َٚ ِبدَ ِۜحَٙ ش
ِ ١ْ َس َػب ٌِ ُُ ْاٌغٛ
ِ ِۜ ص
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratan O’dur. “Oluş” diyeceği gün, her şey oluşur. O'nun sözü gerçektir.
Sura üfleneceği gün yetki yalnız O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. Doğru kararlar veren, her şeyin iç
yüzünü bilen O'dur.

50

(Mümin 40/16)

بس
ِ َٛ ٌ ِۜ ََ ِ هّٰللِ ْاْٛ ١َ ٌ ِۜ ٌء ٌِ َّ ِٓ ْاٌ ُّ ٍْهُ ْاَٟ
 هٍَٝ َػٝ ْخ َٰف٠َ َْ ًَلٚبس ُص
ِ َّٙ َاؽ ِذ ْاٌم
ِ  ََ ُ٘ ُْ َثْٛ ٠َ
ْ  ُْ شُٙ ْٕ ِِ َِّللا
O gün onlar ortaya çıkarlar; hiçbir şeyleri Allah'a gizli kalmaz. "Bugün yetki kimindir?" diye sorulur. "Bir ve
karşı konulamaz güce sahip olan Allah'ındır." diye cevap verilir.

(Casiye 45/27)

ِۜ ِ  ْاًلَ ْسَٚ د
ٍَُْٛغ ُش ْاٌ ُّج ِْط
ِ اَٛ ََّّٰ ِ هّٰللِ ُِ ٍْهُ اٌغَٚ
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ َ٠َٚ ض
َ  ْخ٠َ  َِئِ ٍزْٛ ٠َ ُغب َػخ
Göklerde, yerde ve kıyamet saatinin geldiği o günde, bütün yetkiler Allah’ın elindedir. Boş işlere dalanlar o gün
kaybedeceklerdir.

(İnfitar 82/19)

 َِئِ ٍز ِ هّٰللْٛ َ٠  ْاًلَ ِْ ُشَٚ ْـًٔ ِۜب١ش
َ ظ ٌَِٕ ْف ٍظ
ٌ  ََ ًَل ر َ ّْ ٍِهُ َٔ ْفْٛ َ٠
O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür. O gün bütün yetki Allah’ındır.

(İbrahim 14/49)

صفَب ِد
ْ َ ْاًلَِٟٓ ف١ ۪ٔ َِئِ ٍز ُِمَ َّشْٛ َ٠ َٓ١ِ۪  ْاٌ ُّ ْغ ِشٜر َ َشَٚ
O gün suçluların kelepçelere vurulduğunu göreceksin.
(Rum 30/16)

ٓ
َٰ ْ بئ
َْٚع ُش
ِ  ْاٌؼَزَاِٟ ٌَٰئِ َه فُٚ۬ ُ اًل ِخ َشحِ فَب
َ ة ُِ ْؾ
ِ َ ٌِ ٓمَٚ َبرَِٕب٠ا ثِ َٰبُٛ َوزَّثَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
Görmezlikten gelerek ayetlerimiz karşısında ve Ahiretteki yüzleşme konusunda yalan söyleyenler var ya, onlar
azab içinde tutuklu kalacaklardır.

(Mümin 40/71)

َُُْٛ ْغ َؾج٠ ًُ ِۜ غ ََل ِع
َّ ٌاَٚ ُْ ِٙ  ا َ ْػَٕب ِلٟٓ ۪اِ ِر ْاًلَ ْغ ََل ُي ف
Hem de boyunlarında halkalar varken zincirlerle sürükleneceklerdir.

(Mümin 40/72)

َُْٚ ْغ َغ ُش٠ بس
ِ ٌَّٕ اُِٟ ص ُ َُّ ف١ِ ّ۪  ْاٌ َؾِٟف
Hem de kaynar suyun içinde… Sonra ateşte kızartılacaklar.
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(Hakka 69/30)

ٍُُُُّٖٖٛ فَغُُٚخز
Onunla ilgili şöyle denir: “Tutun onu, bağlayın!

(Hakka 69/31)

ٍُُّٖٛص
َ ُ١
َ ص ُ َُّ ْاٌ َغ ۪ؾ
Sonra alevli ateşte kızartın!

(Hakka 69/32)

ً َْ ر َِساُٛع ْجؼ
ُ  ِع ٍْ ِغٍَ ٍخ رَ ْسٟ ۪ص ُ َُّ ف
ُِٖۜ ٛػب فَب ْعٍُ ُى
َ بَٙ ػ
Ardından da yetmiş arşın boyunda bir zincire bağlayıp sürükleyin!”

(İbrahim 14/50)

بس
ُ ٌَّٕ ُُ اُٙ َ٘ ٛ ُعُٚ ٝر َ ْغ َٰشَٚ ْا
َ
ٍ  ُْ ِِ ْٓ لَ ِط َشُٙ ٍُ١ع َش ۪اث
Gömlekleri katrandan olur, yüzlerini de cehennem ateşi kaplayacaktır.
(Müminun 23/103)

ٓ
ْ َّ َِ ْٓ َخفَٚ
ََُّْٕٚ َُ خَب ٌِذَٙ  َعٟ ۪ ُْ فُٙ غ
َ ُا ا َ ْٔفَٚٓ َخغ ُِٓش٠ ۪ ٌَٰئِ َه اٌَّزُٚ۬ ُ ُُٕٗ فَب٠ ۪اصَٛ َِ ذ
Kimin iyilikleri hafif gelirse onlar da kendilerini harcamış olurlar. Cehennem’de ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Müminun 23/104)

َْٛب َوب ٌِ ُؾَٙ ١ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ بس
ُ ٌَّٕ ُُ اُٙ َ٘ ٛ ُعُٚ ر َ ٍْفَ ُؼ
Yüzlerini ateş yalar ve dişleri ortaya çıkmış halde olurlar.

(Müminun 23/105)

َُْٛب ر ُ َى ِزّثَٙ  ُى ُْ فَ ُى ْٕز ُ ُْ ِث١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْ رُزٟ َ۪بر٠اٌََ ُْ ر َ ُى ْٓ َٰا
“Size ayetlerim okunmadı mı? Onlar karşısında yalana sarılıyordunuz, değil mi?”

(Müminun 23/106)

ْ ا َسثََّٕب َغٍَ َجٌُٛلَب
َٓ١ٌّظ ۪ٓب
َ  ًِبْٛ َ ُوَّٕب لَٚ رَُٕبَٛ َٕب ِش ْم١ْ ٍَذ َػ
Derler ki “Rabbimiz! Azgınlığımıza yenik düşmüştük. Yoldan çıkmış bir topluluk haline gelmiştik.
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(İbrahim 14/51)

ْ ِۜ َغج
ة
ذ ا َِّْ ه
 هٞ
ِ غب
َ  ُغ ْاٌ ِؾ٠ع ۪ش
َ ََّللا
َ َّللاُ ُو ًَّ َٔ ْف ٍظ َِب َو
َ َ ْغ ِض١ٌِ
Allah bunu, herkese kazancının karşılığını vermek için yapacaktır. Allah hesabı çabuk görür.
(Bakara 2/281)

ْ ُ٠ ُ٘ ُْ ًَلَٚ ذ
ْ َغج
َُّْٛ ٍَظ
 هٌَِٝ ِٗ ا١ َْ۪ فُٛ ًِب ر ُ ْش َعؼْٛ َ٠ اُٛارَّمَٚ
َ  ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ َِب َوٝفهَٛ ُ َّللاِ ص ُ َُّ ر
Öyle bir güne karşı yanlış yapmaktan kaçının ki o gün Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız. Sonra herkese
kazandığı tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

(Casiye 45/22)

ْ ُ٠  ُ٘ ُْ ًَلَٚ ذ
ْ غ َج
َُّْٛ ٍَظ
ِ اَٛ َََّّّٰللاُ اٌغ
 َخٍَكَ هَٚ
َ  ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ِث َّب َوٜ ٌِز ُ ْغ َٰضَٚ ك
َ  ْاًلَ ْسَٚ د
ِ ّ ض ِث ْبٌ َؾ
Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak ve herkese çalışmasının karşılığının verileceği imtihan sebebi olsun
diye yarattı. Kimseye de haksızlık yapılmaz.

(İbrahim 14/52)

ٌ َٰ٘زَا ثَ ََل
ة
ِ َٚ ٌٌَِٰٗ  اَٛ ُ٘ ا أََّ َّبُّٛٓ ٍََ ْؼ١ٌِ َٚ ِ۪ٗا ثُٚ ْٕزَ ُس١ٌِ َٚ بط
ِ ٌٍَِّٕ ؽ
ِ ا ْاًلَ ٌْجَبٌُُٛٚ۬ ُ َزَّ َّو َش ا١ٌِ َٚ ٌاؽذ
Bu, insanlara bir tebliğdir. Bu tebliğ, uyarılmış olsunlar, Allah’ın tek ilah olduğunu bilsinler ve
sağlam duruşlu olanlara doğru bilgiyi hatırlatma olsun diye yapılmıştır.
(Hac 22/54)

ب ِدَٙ ٌَ ََّللا
َ ِا ثِ۪ٗ فَز ُ ْخجُِِٕٛ ُْإ١َا ْاٌ ِؼ ٍْ َُ أََُّٗ ْاٌ َؾ ُّك ِِ ْٓ َس ِثّ َه فُٛرُٚ۫ ُ َٓ ا٠ َ۪ ْؼٍَ َُ اٌَّز١ٌِ َٚ
ا َِّْ هَٚ ُْ ِۜ ُٙ ُثٍُُٛذ ٌَُٗ ل
ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
ِ ٌَِٰٝ ا إَُِٛٓ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّز
Bir de kendilerine o bilginin ulaştığı kimselerin, ayetlerin Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilmelerini, ona
inanmalarını ve kalplerinin ona yatışmasını sağlamaktır. Allah inanıp güvenenleri elbette doğru bir yola
yönlendirir.

(Hac 22/55)

ٍَ ْٛ َ٠ اة
َّ ٌ ُُ اُٙ َ١ِ رَأْرَٝ ٍخ ِِ ُْٕٗ َؽزه٠ ِِ ْشٟ ۪ا فَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪ضَ ا ُي اٌَّز٠  ًَلَٚ
ُ َ ُْ َػزُٙ َ١َِأْر٠ ْٚ َ غب َػخُ ثَ ْغزَخً ا
ُ١ٍ َ۪ػم
Ama O’nun tebliğini görmezlikten gelenler, beklemedikleri bir anda kıyamet saati kendilerine gelinceye ya da
kısır bir günün azabı ulaşıncaya kadar şüphe içinde olmaya devam edeceklerdir.
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(Zümer 39/17)

َّ اُٛاعزََٕج
ّ َ فَجٜ ُُ ْاٌجُ ْش َٰشُٙ ٌَ َِّللا
ُ اٌطب
ش ِْش ِػ َجب ِد
َ غ
ْ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
 هٌَِٝا اُٛأََب ٓثَٚ َ٘بُٚ ْؼجُذ٠َ ْْ َ د اٛ
Azgınlardan uzak duranlar, onlara kulluk etmeyip Allah’a yönelenler, işte onlar için müjde vardır. Sen kullarıma
müjdeyi ver.

(Zümer 39/18)

اٌُُٛٚ۬ ُ  َٰ ٌٓئِ َه ُ٘ ُْ اُٚ۬ ُ اَٚ َُّللا
 ُُ هُٙ ٠َٓ َ٘ َٰذ٠ ۪ ٌَٰٓئِ َه اٌَّزُٚ۬ ُ غَٕ ُِۜٗ ا
َ َْ ا َ ْؽُٛز َّ ِجؼ١َ َ َي فْٛ ََْ ْاٌمُٛ ْغز َ ِّؼ٠َ َٓ٠ ۪اٌََّز
ة
ِ ْاًلَ ٌْجَب
Sözü dinleyip en güzeline uyanları, Allah’ın doğru yola ileteceği müjdesini ver. Onlar, sağlam duruşlu
olanlardır.
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