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

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

(Hadid 57/1)

ُ  ْاٌؼَ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ ض
ِۚ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ُُ ١ض ْاٌ َؾ ۪ى٠
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟعجَّ َؼ ِ هّٰللِ َِب ِف
َ
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’a boyun eğer. Üstün olan ve doğru kararlar veren
O’dur.
(İsra 17/44)

َّۜ
ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ۪ٖغجِّ ُؼ ِث َؾ ّْ ِذ
َّ ٌادُ اَٛ ََّّٰغ ِجّ ُؼ ٌَُٗ اٌغ
ُ  ْاْلَ ْسَٚ غ ْج ُغ
َ ُ٠ ءٍ ا َِّْلَٟ
َ ُر
ْ ا ِْْ ِِ ْٓ ؽَٚ َّٓ ِٙ ١ ۪ َِ ْٓ فَٚ ض
ساٛ
ً ُ ًّب َغف١ ٍ۪ َّۜ ُْ أَُِّٗ َوبَْ َؽُٙ  َؾ١َْ ر َ ْغ ۪جُٛٙ ََْل ر َ ْفم
Yedi gök, yeryüzü ve bunların içindeki her şey Allah‟a boyun eğer. Her şeyi güzel yapmasına karşılık ona boyun
eğmeyen tek varlık yoktur ama onların boyun eğişlerini siz kavrayamazsınız. Allah fırsat tanır ve çok bağışlar.

(Nur 24/41)

َّ َٚ ض
ٍ َّۜ َّبفَّب
َُ ٍِ د ُو ًٌّ لَ ْذ َػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟغجِّ ُؼ ٌَُٗ َِ ْٓ ف
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ ُ٠ ََّللا
َ  ُْش١اٌط
ٍَََُْٛ ْفؼ٠  ٌُ ثِ َّب١ ٍَّ۪للاُ َػ
 هَٚ َُّٗۜ  َؾ١ر َ ْغ ۪جَٚ ََُّٗ ََلر
َ
Hiç görmedin mi, göklerde ve yerde kim varsa, kuş sürülerine varıncaya kadar Allah‟a boyun eğerler. Her biri
duasını ve boyun eğmesi gerektiğini bilir. Allah onların yaptıkları her şeyi bilmektedir.

(Hadid 57/2)

ِۚ
ِۚ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ش٠
ِ اَٛ ٌَََُّّٰٗ ُِ ٍْهُ اٌغ
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
۪ ُ ْؾ٠ ض
ْ  ُو ًِّ ؽٍَٰٝ  َػَٛ َُ٘ٚ ُذ١ّ۪ ُ٠َٚ ٟ
Göklerin ve yerin hakimiyeti O’ndadır. Can veren O, öldüren O’dur. O, her şeye bir ölçü koyar.
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(Bakara 2/28)

َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِ ُى ُْ ص ُ َُّ ا١١۪ ُ ْؾ٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ص١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ ب ُو ِۚ ُْ ص١َ ارًب فَب َ ْؽَٛ ِْ َ  ُو ْٕز ُ ُْ اَٚ ِبّٰلل
َْ ِث هْٚف ر َ ْىفُ ُش
َ ١َو
Allah‟a karşı nasıl iyilik bilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız hale
getirecek ve yeniden can verecektir. Sonra O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Bakara 2/29)

ٍ َّۜ اَٛ َّٰع
د
َّ ٌ اٌَِٝ اَٰٜٛ َ ؼًب ص ُ َُّ ا ْعز١ّ۪ ض َع
ِ َّ غ
ِ  ْاْلَ ْسِٟ َخٍَكَ ٌَ ُى ُْ َِب فٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َ ع ْج َغ
َ َّٓ ُٙ ٠ٛغ ه
َ َبء ف
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َػَٟ
ْ  ِث ُى ًِّ ؽَٛ ُ٘ َٚ
Yerin içinde olan her şeyi sizin için yaratan O‟dur. Sonra göğe yönelmiş ve onları yedi gök olarak düzenlemiştir.
Her şeyi bilen O‟dur.

(Necm 53/43)

ٝاَث َْٰىَٚ ظ َؾ َه
ْ َ  اَٛ ُ٘ ََُّٗٔاَٚ
Güldüren O‟dur; ağlatan da O.

(Necm 53/44)

ب١َ ا َ ْؽَٚ بد
َ َِ َ  اَٛ ُ٘ ََُّٗٔاَٚ
O‟dur öldürecek ve diriltecek olan da

(Hadid 57/3)

ِۚ ِ َ ْاٌجٚ اٌظب ِ٘ ُش
َٰ ْ َٚ  ُيَّٚ َ ْاْلَٛ ُ٘
َّ َٚ اْل ِخ ُش
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َػَٟ
ْ  ثِ ُى ًِّ ؽَٛ ُ٘ َٚ ُٓ بغ
َ
İlk O’dur, sonraki de O. Açıkta olan O’dur, duyulardan uzak olan da O’dur. O, her şeyi
bilendir.
(Ahzab 33/54)

 ًّب١ ٍ۪ءٍ َػْٟ ؽ
َ ًِّ َّللاَ َوبَْ ِث ُى
َ اُٚا ِْْ ر ُ ْجذ
ُٖ فَب َِّْ هُٛ ر ُ ْخفْٚ َ ْـًٔب ا١ؽ
Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de Allah hepsini bilir.
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(Mucadele 58/7)

ُ  ُى٠َ ض َِب
َّۜ ِ  ْاْلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
َٛ ُ٘  ص َ ٍَٰض َ ٍخ ا َِّْلَٰٜٛ ْ ِِ ْٓ ٔ َْغٛ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ ْؼ ٍَ ُُ َِب ف٠َ ََّللا
ا َ ٌَ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
َٓ َِب٠ْ َ  ُْ اُٙ  َِ َؼَٛ ُ٘  َْل ا َ ْوض َ َش ا َِّْلَٚ  ِِ ْٓ َٰر ٌِ َهَٰٝٔ  َْل ا َ ْدَٚ ُْ ُٙ ع
ُ عب ِد
َ َٛ ُ٘ غ ٍخ ا َِّْل
َ َّْ  َْل خَٚ ُْ ُٙ َُسا ِثؼ
ِۚ َُٔوب
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َػَٟ
 َّ َّۜ ِخ ا َِّْ ه١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ اٍُِّٛ  ُْ ِث َّب َػُٙ ُ َُٕ ِجّئ٠ َُّ ُ ا صٛ
ْ َّللاَ ِث ُى ًِّ ؽ
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.

(Hadid 57/4)

َّۜ ِ  ْاٌؼَ ْشٍَٝ َػَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ص ُ َُّ ا ْعز٠َ ِعز َّ ِخ اٟ ۪ض ف
 ٍِ ُظ٠َ  ْؼٍَ ُُ َِب٠َ ػ
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
َْٓ َِب٠َ َِؼَ ُى ُْ اَٛ ُ٘ َٚ  َّۜبَٙ ١ َ۪ ْؼ ُش ُط ف٠  َِبَٚ بء
َّ ٌَ ْٕ ِض ُي َِِٓ ا٠  َِبَٚ بَٙ ْٕ ِِ َ ْخ ُش ُط٠  َِبَٚ ض
ِ َّ غ
ِ  ْاْلَ ْسِٟف
ش١
ٌ َْ ثَ ۪صٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ُْ َّۜ ُ ُو ْٕز
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve yönetime geçmiş olan O’dur. Yere
ne girer ve yerden ne çıkarsa, gökten ne iner ve göğe ne yükselirse onların hepsini bilir. Nerede
olursanız olun, O, sizinle birliktedir. Allah, yaptığınız her şeyi görür.
(Sebe 34/2)

َٛ ُ٘ َٚ  َّۜبَٙ ١ َ۪ ْؼ ُش ُط ف٠  َِبَٚ بء
َّ ٌَ ْٕ ِض ُي َِِٓ ا٠  َِبَٚ بَٙ ْٕ ِِ َ ْخ ُش ُط٠  َِبَٚ ض
ِ َّ غ
ِ  ْاْلَ ْسَِٟ ٍِ ُظ ف٠ َ ْؼٍَ ُُ َِب٠
سٛ
َّ
ُ ُ ُُ ْاٌغَف١اٌش ۪ؽ
Yere gireni ve oradan çıkanı, gökten ineni ve orada yükseleni bilir. Onun ikramı boldur, kusurları örter.

(Hucurat 49/18)

َّۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ ُُ ٍَ ْؼ٠َ ََّللا
ٍََُّْٛ ش ِث َّب ر َ ْؼ١
ِ اَٛ ََّّْٰت اٌغ
ٌ َّللاُ ثَ ۪ص
 هَٚ ض
ا َِّْ ه
َ ١غ
Allah, göklerde ve yerde gizli olan her şeyi bilir. Ne yapsanız Allah görür.

(Tegabun 64/2)

ش١
ٌ َْ َث ۪صٍَُّٛ َّللاُ ِث َّ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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(Talak 65/12)

َه
ٍ اَٛ َّٰع
ا ا َ َّْ هُّٛ ٍَ َّٓ ٌِز َ ْؼُٙ َٕ١ْ زَٕ ََّض ُي ْاْلَ ِْ ُش َث٠َ َّٓ َّۜ ُٙ ٍَْض ِِض
ِ  َِِٓ ْاْلَ ْسَٚ د
ََّللا
َ ع ْج َغ
َ َ َخٍَكٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َّللاَ لَ ْذ ا َ َؽب
ءٍ ِػ ٍْ ًّبَٟ
ا َ َّْ هَٚ ش٠
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
ْ غ ِث ُى ًِّ ؽ
ْ  ُو ًِّ ؽٍَٰٝ َػ
Yedi kat göğü ve yerden de onlar gibisini yaratan Allah‟tır. İşler, bunlar arasında yürür. Bilesiniz ki her şeye bir
ölçü koyan Allah‟tır. Bilgisi her şeyi kapsayan da Allah‟tır.

(Hadid 57/5)

َّۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
سٛ
ِ اَٛ ٌَََُّّٰٗ ُِ ٍْهُ اٌغ
 هٌَِٝاَٚ ض
ُ ُِ َُّللاِ ر ُ ْش َع ُغ ْاْل
Göklerin ve yerin hakimiyeti O’nun elindedir. Bütün işler O’na arz edilir.
(Hud 11/123)

 َِب َسث َُّهَٚ ِٗ َّۜ ١ْ ٍَ َّو ًْ َػَٛ َ رَٚ ُُٖ ْش َع ُغ ْاْلَ ِْ ُش ُوٍُُّٗ فَب ْػجُ ْذ٠ ِٗ ١ْ ٌَِاَٚ ض
ِ اَٛ ََّّْٰت اٌغ
ُ ١ ِ هّٰللِ َغَٚ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ٍََُّْٛ ِثغَبفِ ًٍ َػ َّّب ر َ ْؼ
Göklerde ve yerdeki bütün bilinmeyenleri bilmek Allah‟a mahsustur. Her iş O‟na varır. Sen O‟na kul ol ve O‟na
güvenip dayan. Senin Rabbin yaptığınız işlerden habersiz değildir.

(Secde 32/5)

عَٕ ٍخ ِِ َّّب
َّ ٌُذَ ِثّ ُش ْاْلَ ِْ َش َِِٓ ا٠
ِ َّ غ
ُ َ ٍَ َوبَْ ِِ ْمذْٛ َ٠ ٟ ۪ ِٗ ف١ْ ٌََِ ْؼ ُش ُط ا٠ َُّ ُ ض ص
ِ  ْاْلَ ْسٌَِٝبء ا
َ ف
َ ٌْ َ اسُٖ ا
َُّْٚرَؼُذ
Gökten yere kadar olan bütün işleri Allah düzenler, sonra, işler sizin hesabınıza göre bin yılı bulan bir gün içinde
ona yükselir.

(Hadid 57/6)

سُٚ
ِ  ٌُ ِثزَا١ ٍ۪ َػَٛ ُ٘ َٚ ًِ َّۜ ١ْ ٌَّ اِٟبس ف
ُّ ٌد ا
َ َٙ ٌَّٕ ٌِ ُظ اُٛ٠َٚ بس
ِ صذ
ِ َٙ ٌَّٕ اِٟ ًَ ف١ْ ٌَّ ٌِ ُظ اُٛ٠
Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O herkesin içinde olanı bilir.
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(Lokman 31/29)

َّ ٌع َّخ َش ا
ًٌّ  ْاٌمَ َّ َش ُوَٚ ظ
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
َ َٚ ًِ ١ْ ٌَّ اٟبس ِف
َ َٙ ٌَّٕ ٌِ ُظ اُٛ٠َٚ بس
ِ َٙ ٌَّٕ اٟ ًَ ِف١ْ ٌَّ ٌِ ُظ اُٛ٠ ََّللا
َ ّْ ؾ
ش١
ٌ َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاَ ِث َّب ر َ ْؼ
ا َ َّْ هَٚ ًّّٝ غ
َ ُِ ًٍ  ا َ َعٌَِٰٝ  اٞ ْغ ۪ش٠َ
Görmez misin Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı hizmete
sokmuştur; her biri belirlenmiş eceline kadar akar gider. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.

(Fatır 35/38)

َّۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
سُٚ
ِ  ٌُ ثِزَا١ ٍ۪ض أَُِّٗ َػ
ِ اَٛ ََّّٰت اٌغ
ُّ ٌد ا
ا َِّْ ه
ِ ١ْ َّللاَ َػب ٌِ ُُ َغ
ِ صذ
Allah, göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilir. Kalplerde olanı bilen de odur.

(Tegabun 64/4)

َّۜ ٍُِٕ  َِب ر ُ ْؼَٚ َْٚ ْؼٍَ ُُ َِب رُغ ُِّش٠َ َٚ ض
د
ِ  ٌُ ِثزَا١ ٍ۪ػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟ ْؼٍَ ُُ َِب ِف٠َ
 هَٚ َْٛ
ِ  ْاْلَ ْ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.

(Mülk 67/13)

سُٚ
ِ  ٌُ ِثزَا١ ٍ۪ا ِث ۪ َّۜٗ أَُِّٗ َػٚ ُشَٙ اع
ْ ِٚ َ ٌَ ُى ُْ اْٛ َا لٚا َ ِع ُّشَٚ
ُّ ٌد ا
ِ صذ
Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; O, içinizde olanları bilir.

(Hadid 57/7)

ُْ ُٙ ٌَ اُٛا َ ْٔفَمَٚ ُْ ا ِِ ْٕ ُىَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ َّۜ ِٗ فَبٌَّز١ َ۪ٓ ف١ ۪ا ِِ َّّب َع َؼٍَ ُى ُْ ُِ ْغز َ ْخٍَفُٛا َ ْٔ ِفمَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ا ِث هُِِٕٛ َٰا
ش١
ٌ ا َ ْع ٌش َو ۪ج
Siz, Allah’a ve elçisine inanıp güvenin ve size verilen şeylerden hayra harcayın. İçinizden inanıp
güvenen ve hayra harcayanlar için büyük bir ödül vardır.
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(Bakara 2/261 )

ْ َ َّللاِ َو َّض َ ًِ َؽجَّ ٍخ ا َ ْٔجَز
ع ْٕجُ ٍَ ٍخ
ُ ًِّ  ُوٟ ۪عَٕب ِث ًَ ف
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ع ْج َغ
َ ذ
َ ٟ ۪ ُْ فُٙ ٌَاَٛ ِْ َ َْ اُُٛ ْٕ ِفم٠ َٓ٠ َِ۪ض َ ًُ اٌَّز
ٌُ ١ ٍ۪ا ِع ٌغ َػَٚ َُّللا
َ ٠َ ْٓ َّ ٌِ ف
 هَٚ ؾب َّۜ ُء
 هَٚ ِِبئَخُ َؽجَّ َّۜ ٍخ
ُ عب ِػ
َ ُ٠ َُّللا
Mallarını Allah yolunda infak edenler, toprağa bir buğday tohumu ekmiş gibi olurlar. O tohum yedi başak bitirir.
Her başağında yüz dane olur. Gerekeni yapana Allah, bunun da kat kat fazlasını verir. Allah‟ın imkânları
geniştir, O her şeyi bilir.

(Al-i İmran 3/92)

َّۜ ا ِِ َّّب ر ُ ِؾجُٛ ر ُ ْٕ ِفمٝا ْاٌ ِج َّش َؽزهٌٌَُٛ ْٓ رََٕب
ٌُ ١ ٍَّ۪للاَ ِث۪ٗ َػ
ءٍ فَب َِّْ هَٟ
ْ ا ِِ ْٓ ؽُٛ َِب ر ُ ْٕ ِفمَٚ َُّْٛ
Sevdiğiniz şeylerden hayra harcamadıkça refaha kavuşamazsınız. Yaptığınız her harcamayı bilen Allah‟tır.

(Sebe 34/39)

ُ غ
َٛ ُٙ َءٍ فْٟ ؽ
َ ْٓ ِِ ُْ ُ  َِب ا َ ْٔفَ ْمزَٚ َُّٗۜ ٌَ َ ْمذ ُِس٠َٚ ۪ٖؾب ُء ِِ ْٓ ِػجَب ِد
َ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َاٌش ْصق
ُ َ ْج٠ ّٟلُ ًْ ا َِّْ َس ۪ث
ِّ ػ
َٓ١ ۪اٌش ِاصل
َّ  ُْش١ َخَٛ ُ٘ َٚ ُِٗۚ ُُ ْخ ٍِف٠
De ki: "Rabbim, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Allah,
hayra yaptığınız her harcamanın yerini doldurur. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

(Münafikun 63/10)

ْ
ٌَِٰٝ  اٟ َ۪ٕ َْ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 ََّذَّق
َّ َ 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."

(Hadid 57/8)

ِۚ َْ ِث هُِِٕٛ ْ َِب ٌَ ُى ُْ َْل رُإَٚ
ُْ ُ ضَبلَ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز١ِ۪ َلَ ْذ ا َ َخزَٚ ُْ ا ِث َش ِثّ ُىُِِٕٛ ْ ُو ُْ ٌِزُإٛػ
ُ  ْذ٠َ  ُيٛع
ُ اٌش
َّ َٚ ِبّٰلل
َٓ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.
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(Araf 7/172)

ُ ْٓ ِِ ََ َ َٰادٟ ۪ٕاِ ْر ا َ َخزَ َسث َُّه ِِ ْٓ َثَٚ
ُْ َّۜ  ِۚ ُْ اٌََ ْغذُ ِث َش ِثّ ُىِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍَٰٝ ذَ ُ٘ ُْ َػَٙ ا َ ْؽَٚ ُْ ُٙ َ َّز٠س ِ٘ ُْ رُ ِ ّسٛ
ِ ُٙ ظ
َ ِٝۚ ٍَٰ ا َثٌُٛلَب
َٓ١ ٍ۪ َّ ِخ أَِّب ُوَّٕب َػ ْٓ َٰ٘زَا غَب ِف١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ اٌُُٛٛ ْذٔ َِۚب ا َ ْْ رَمِٙ ؽ
Rabbin Âdemoğullarından, onların sırtlarından nesillerini alıp, onları kendilerini bağlayacak şekilde: “Ben sizin
Rabbiniz değil miyim?” diye şahit tuttuğunda, onlar “Elbette Rabbimizsin! Biz buna şahit olduk!” derler. Yoksa
kıyamet günü, “Biz bunun farkında değildik.” derdiniz.

(Maide 5/7)

َّۜ ا هُٛارَّمَٚ غ ْؼَٕب
َ َ اَٚ ع ِّ ْؼَٕب
َِّْ َّللاَ ا
ا ِٔ ْؼ َّخَ هٚا ْر ُو ُشَٚ
َ ُْ ُ اصَمَ ُى ُْ ِث۪ٗ اِ ْر لُ ٍْزَٚ ٞ ۪ضَبلَُٗ اٌَّز١ِ۪ َٚ ُْ  ُى١ْ ٍََّللاِ َػ
سُٚ
ِ  ٌُ ثِزَا١ ٍَّ۪للاَ َػ
ُّ ٌد ا
ه
ِ صذ
Allah‟ın size olan nimetini ve sizinle sözleştiği zaman O‟na verdiğiniz sözü hatırlayın; hani: “İşittik ve itaat
ettik.” demiştiniz. Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun, çünkü Allah içinizde olanı bilir.

(Al-i İmran 3/193)

ثََٕبُُٛٔا ِث َش ِثّ ُى ُْ فَ َٰب ََِّٕب َسثََّٕب فَب ْغ ِف ْش ٌََٕب رُِِٕٛ بْ ا َ ْْ َٰا
َ َسثََّٕب إََِّٔب
ِ َّ ٠ ٌِ ْ َ۪لٞ َُ۪ٕبد٠ ًب٠ع ِّ ْؼَٕب َُِٕب ِد
فََّٕب َِ َغ ْاْلَث َْش ِۚ ِاسَٛ َ رَٚ ّـَٔبرَِٕب١ِ ع
َ  َو ِفّ ْش َػَّٕبَٚ
“Rabbimiz! Bize çağrıda bulunan birini işittik; „Rabbinize inanıp güvenin.‟ diyerek imana çağırıyordu, hemen
inandık. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötü işlerimizi ört. Ruhumuzu iyilerin yanına al.”

(Yusuf 12/108)

َِِٓ  َِب أَ َ۬بَٚ َِّللا
ُ  ا َ ْدٟ ٍ۪١ع ۪ج
ُ َٚ َّٟۜ َ۪ٕ َِ ِٓ ارَّجَؼَٚ شحٍ أَ َ۬ب١
ع ْج َؾبَْ ه
 هٌَِٝا اٛػ
َ ۪ٖلُ ًْ َٰ٘ ِز
َ  ثَ ۪صٍَٰٝ َّللاِ َػ
َٓ١ْاٌ ُّ ْؾ ِش ۪و
De ki: “Benim yolum budur, açık bir belgeye dayanarak, insanları Allah‟a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar
öyleyiz. Allah‟a boyun eğerim. Ben müşriklerden değilim.”

(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.

7

(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
ُ َّ َؾ
ْ َ  ٌَٰ ِئ َه اٚ۬ ُ د ا
ِ ِۚ ٌَّٕبة ا
ِ ٌُّٕ ُْ َِِٓ اُٙ َُٔٛ ْخ ِش ُع٠ ُدٛغ
İnanıp güvenenlerin en yakını Allah‟tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin en yakınları ise
tağutlardır; 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 َّ۪ َ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.

(İbrahim 14/1)

ُّ َِِٓ بط
اغ
ِ اٌظٍُ َّب
ٌ َ اٌ َٰٰ۠ش ِوز
ِ َّ َ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.

(Ahzab 33/43)

ُّ َِِٓ ُْ ُ ْخ ِش َع ُى١ٌِ ُُٗ َِ ٍَٰئِ َىزَٚ ُْ  ُى١ْ ٍَ َػٍّٟ۪ ص
َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َوبَْ ثِ ْ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.”

(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 َّب ٌِ ًؾب
بَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْؾ ِزٞد ر َ ْغ ۪ش
ِ اٌظٍُ َّب
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ سٛ
َ ًْ َّ  ْؼ٠َ َٚ ِبّٰلل
ِ َّۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
َّللاُ ٌَُٗ ِس ْصلًب
غَٓ ه
ُ َٙ ْٔ َْاْل
َ ب اَثَذ ًَّۜا لَ ْذ ا َ ْؽَٙ 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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(Hadid 57/10)

ُ ش١
َّۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُى۪ٞٛ َ َ ْغز٠ ض َْل
ِ اَٛ ََّّٰاس اٌغ
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ۪ا فُٛ َِب ٌَ ُى ُْ ا َ َّْل ر ُ ْٕ ِفمَٚ
َ ِ۪ ِ ِ هّٰللَٚ َِّللا
َّۜ ٍَُلَبرَٚ ُا ِِ ْٓ ثَ ْؼذَُٛٓ ا َ ْٔفَم٠ ۪ظ ُُ دَ َس َعخً َِِٓ اٌَّز
َ  ٌَٰئِ َه ا َ ْػٚ۬ ُ لَبر َ َّۜ ًَ اَٚ ِا َ ْٔفَكَ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ْاٌفَزْؼ
 ُو ًَّلَٚ اٛ
ش١
ٌ َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
 هَٚ َّٝۜ َٰٕ َّللاُ ْاٌ ُؾ ْغ
 َػذَ هَٚ
Sizin neyiniz var ki Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Göklerde ve yerdeki her şey zaten
Allah’a kalacaktır. Önünüzün açılmasından önce hayra harcayan ve savaşanların derecesi, daha
sonra hayra harcayan ve savaşanlarınki ile bir olmaz; öncekilerin derecesi daha yüksektir. Allah
hepsine, yaptığının en güzeli ile karşılama sözü vermiştir. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.
(Bakara 2/194 )

َّ ٌ ُش ْاٌ َؾ َشا َُ ِثبْٙ ؾ
َّ ٌَا
ِٗ ١ْ ٍَا َػُٚ ُى ُْ فَب ْػزَذ١ْ ٍَ َػٜبؿ فَ َّ ِٓ ا ْػز َ َٰذ
ٌ َّۜ ص
َ ِ ْاٌ ُؾ ُش َِبدُ لَٚ َ ِش ْاٌ َؾ َش ِاْٙ ؾ
َٓ١ َّ۪للاَ َِ َغ ْاٌ ُّزَّم
ا ا َ َّْ هُّٛ ٍَا ْػَٚ ََّللا
ا هُٛارَّمَٚ ُْ ْۖ  ُى١ْ ٍَ َػِٜث ِّضْ ًِ َِب ا ْػز َ َٰذ
Haram aya saygı, haram aya saygı duyanlara karşıdır; yasaklar karşılıklıdır. Size kim saldırırsa, o saldırıya denk
bir saldırı yapın. Allah‟a karşı yanlış yapmaktan kaçının. Bilin ki Allah, yanlışlardan kaçınanlarla beraberdir.

(Bakara 2/195 )

ِۚ ُٕا َ ْؽ ِغَٚ ٍُ َى ِۚ ِخْٙ َّ  اٌزٌَِٝ ُى ُْ ا٠ ۪ذ٠ْ َ ا ثِبُٛ َْل ر ُ ٍْمَٚ َِّللا
َٓ١ ُِ۪ٕ ِؾتُّ ْاٌ ُّ ْؾغ٠ ََّللا
ا ا َِّْ هٛ
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ۪ا فُٛا َ ْٔ ِفمَٚ
Allah yolunda harcama yapın da kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Güzel davranın. Allah güzel
davrananları sever.

(Al-i İmran 3/180)

ُْ َّۜ ُٙ ٌَ  ؽ ٌَّشَٛ ُ٘ ًْ  َّۜ ُْ َثُٙ ٌَ  ًْشا١ َخَٛ ُ٘ ٍِ۪ٗ ع
ْ ََّللاُ ِِ ْٓ ف
 ُُ هُٙ ١َْ ِث َّب َٰا َٰرٍُٛ ْج َخ٠َ َٓ٠ ۪غ َج َّٓ اٌَّز
َ  ْؾ٠َ  َْلَٚ
َ ُ ١ع
ُ ش١
َّۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ٍََُّْٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
ِ اَٛ ََّّٰاس اٌغ
 هَٚ ض
َ
َ ِ۪ ِ ِ هّٰللَٚ  َّ َّۜ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ ۪ٗا ِثٍَُْٛ َِب َث ِخُٛلَّٛ ط
ش١
ٌ خ َ۪ج
Allah'ın, fazlasıyla verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olacağını sanmasınlar. Hayır,
bu onların aleyhine olur. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolandırılır. Gökler ve yerin bütün
mirası Allah‟ındır. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Nisa 4/39)

َّۜ  ُُ هُٙ َا ِِ َّّب َسصَ لُٛا َ ْٔفَمَٚ اْل ِخ ِش
َٰ ْ َِ ْٛ ١َ ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
 ًّب١ ٍ۪ ُْ َػِٙ َّللاُ ِث
 َوبَْ هَٚ َُّللا
ا ثِ هَُِٕٛ  َٰاْٛ ٌَ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ َِبرَا َػَٚ
Onlar Allah'a ve ahiret gününe inansalardı da Allah'ın verdiği rızıktan hayra harcasalardı bunun onlara ne yükü
olurdu? Allah, onların durumunu bilir.
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(Nisa 4/40)

ْ ٠َ َّللاَ َْل
 ًّب١د ِِ ْٓ ٌَذُ ُْٔٗ ا َ ْع ًشا َػ ۪ظ
ِ ُْإ٠َٚ بَٙ عب ِػ ْف
ا َِّْ ه
َ ُ٠ ًغَٕخ
َ ا ِْْ ر َهُ َؽَٚ ظ ٍِ ُُ ِِضْمَب َي رَ َّس ِۚ ٍح
Allah zerre kadar haksızlık yapmaz; bir iyilik olsa onu kat kat artırır ve kendi katından da ona büyük bir ödül
verir.

(Tevbe 9/75)

ْ ََٕب ِِ ْٓ ف١َّللاَ ٌَئِ ْٓ َٰا َٰر
َٓ١صب ٌِ ۪ؾ
َّ ٌٔ ََّٓ َِِٓ إٌََٛ ُىَٚ َّٓ َصذَّل
َّ ٌََٕ ٍِ۪ٗ ع
 ُْ َِ ْٓ َػب َ٘ذَ هُٙ ْٕ ِِ َٚ
İçlerinden bir kısmı da Allah‟a şöyle söz vermişlerdi: “Bize cömertçe verirsen elbette zekât vereceğiz ve
iyilerden olacağız.”

(Tevbe 9/76)

ْ َ ُْ ِِ ْٓ فُٙ ١فٍََ َّّب َٰا َٰر
َُْٛ ُ٘ ُْ ُِ ْؼ ِشظَٚ اْٛ ٌََّٛ َ رَٚ ۪ٗا ِثٍُٛع ٍِ۪ٗ ثَ ِخ
Allah cömertçe verince o mal onları cimrileştirdi. Yan çizerek yüz çevirdiler.

(Muhammed 47/36)

ُْ اٌَ ُىَٛ ِْ َ  ْغـَٔ ٍْ ُى ُْ ا٠َ  َْلَٚ ُْ س ُوٛ
ٌ ب ٌَ ِؼ١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ أَِّ َّب ْاٌ َؾ
َ ُإْ رِ ُى ُْ ا ُ ُع٠ اُٛرَزَّمَٚ إُِِٛ ْا ِْْ رُإَٚ ٌٛ َّۜ ْٙ ٌََٚ ت
Doğrusu dünya hayatı oyun ve oyalanmadır. Eğer inanır ve korunursanız Allah, hak ettiğiniz karşılıkları verir ve
sizden bütün mallarınızı da istemez.

(Muhammed 47/37)

ُْ ظغَبَٔ ُى
ْ َ ُ ْخ ِشطْ ا٠َٚ اٍُُٛ ْؾ ِف ُى ُْ ر َ ْج َخ١ََ٘ب فُّٛ َ ْغـَٔ ٍْ ُى٠ ِْْ ا
Onları istese ve hepsini vermek zorunda bıraksa cimrilik edersiniz ve kinlerinizi ortaya çıkarır.

(Muhammed 47/38)

ِۚ  ًِ ه١ع ۪ج
ًُ  ْج َخ٠َ َ ْجخ ًَْ فَ ِبَّٔ َّب٠ ْٓ َِ َٚ ًُ ِۚ  ْج َخ٠َ ْٓ َِ ُْ َّللاِ فَ ِّ ْٕ ُى
َ ٟ ۪ا فَُْٛ ٌِز ُ ْٕ ِفمْٛ َ٘ب ا َ ْٔز ُ ُْ َٰ٘ ۬ ُإ َْل ِء ر ُ ْذ َػ
اُٛٔٛ ُى٠َ  َْش ُو ُْ ص ُ َُّ َْل١ ًِب َغْٛ َ ْغز َ ْجذ ِْي ل٠َ اْٛ ٌََّٛ َ ا ِْْ رَزَٚ ا َ ْٔز ُ ُُ ْاٌفُمَ َشا ِۚ ُءَٚ ٟ
 هَٚ َِّٗۜ ۪ َػ ْٓ َٔ ْفغ
ُّ ِٕ ََّللاُ ْاٌغ
ُْ ا َ ِْضَبٌَ ُى
Sizler, Allah yolunda harcama yapmaya çağrılan kimselersiniz ama cimrilik edenleriniz var. Kim cimrilik ederse
cimriliği kendine eder. Allah‟ın kimseye ihtiyacı yoktur, fakir olan sizsiniz. Çağrıya uymazsanız yerinize başka
bir topluluk getiririz; onlar sizin gibi olmazlar.
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(Hadid 57/11)

ٌُ ِۚ ٠ٌَُٗ ا َ ْع ٌش َو ۪شَٚ ٌَُٗ َُٗعب ِػف
ً َّللاَ لَ ْش
ُ ُ ْم ِش٠ ٞ َِ۪ ْٓ رَا اٌَّز
ض ه
َ ُ١َغًٕب ف
َ ظب َؽ
Allah’a güzel ödünç verecek biri var mı ki Allah onu katlayarak geri versin? Onu cömertçe bir
ödül beklemektedir.
(Bakara 2/245)

ُ ْۖ ْص
ػ
ْ َ عب ِػفَُٗ ٌَُٗ ا
ً َّللاَ لَ ْش
ُ َِ ْمج٠ َُّللا
ُ ُ ْم ِش٠ ٞ َِ۪ ْٓ رَا اٌَّز
 هَٚ ً ش َّۜح١
ض ه
ُ َج٠َٚ ط
َ ُ١َغًٕب ف
َ ظب َؽ
َ ۪ظؼَبفًب َوض
َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِاَٚ
Kim Allah‟a güzel bir ödünç verirse, Allah ona kat kat fazlasını verir. Daraltan da Allah‟tır, genişleten de. Zaten
O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Tegabun 64/17)

ٌُ ١ ٍ۪س َؽٛ
َ َُّللا
ً َّللاَ لَ ْش
ُ ا ِْْ ر ُ ْم ِش
ٌ ؽ ُى
 هَٚ ُْ َّۜ َ ْغ ِف ْش ٌَ ُى٠َٚ ُْ عب ِػ ْفُٗ ٌَ ُى
ا هٛظ
َ ُ٠ غًٕب
َ ظب َؽ
Allah‟a güzel bir ödünç verirseniz O size, kat kat fazlasını verir ve durumunuzu düzeltir. Üzerine düşeni eksiksiz
yapan ve yumuşak davranan Allah‟tır.

(Hadid 57/12)

ََ ْٛ َ١ٌ ُى ُُ ْا٠ ُْ ثُ ْؾ َٰشِٙ ِٔ  َّب٠ْ َ  ِثبَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ َْٓ ا١س ُ٘ ُْ َثٛ
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٜ ََ ر َ َشْٛ ٠َ
ُ ُٔ ٝ َٰغْؼ٠َ د
ٌ ََّٕع
ُُ ِۚ ١ ُص ْاٌؼَ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘  َّۜب َٰر ٌِ َهَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞبد ر َ ْغ ۪ش
Bir gün inanıp güvenen erkeklerle inanıp güvenen kadınların ışıklarının, önlerinden ve
sağlarından saçıldığını göreceksin. Onlara: “İçinden ırmaklar akan bahçeler bugün sizin
müjdenizdir; orada ölümsüz olacaksınız.” denir. İşte bu, büyük bir kurtuluştur.
(Nur 24/35)

َّۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َه
 ُص َعب َع َّۜ ٍخٟ ۪صجَب ُػ ف
ِ اَٛ ََّّٰس اٌغٛ
ْ ِّ ٌْ َ صجَب َّۜ ٌػ ا
ْ ِِ بَٙ ١ ۪حٍ فٛسٖ۪ َو ِّ ْؾ َٰىٛ
ُ ُٔ َُّللا
ِ ُٔ ًُ َ ض َِض
ُّ َ ا
َّ ٍخ١ َْل غ َْش ِثَٚ َّ ٍخ١َِٔ ٍخ َْل ؽ َْشلُٛز٠ْ َبس َو ٍخ ص
َ ْٓ ِِ ُلَذُٛ٠ ٞ
ٌ  َوْٛ ب َوَٙ ٌََّٔض َعب َعخُ َوب
َ ؽ َغ َش ٍح ُِ َج
ٌّ ت د ِ ُّس
ؾب َّۜ ُء
َ َ٠ ْٓ َِ ۪ٖسٛ
 هِٞذْٙ ٠َ سٛ
ٌ ُٔ َبس
ٌ َّۜ ٔ ُٗغ ْغ
َ ّْ َ  ٌَ ُْ رْٛ ٌََٚ  ُءُٟ ۪ع٠ بَٙ ُ ز٠ْ َ َىبدُ ص٠َ
ٍ َّۜ ُٔ ٍَٰٝ س َػٛ
ِ ٌُِٕ َُّللا
َّۜ ِ ٌٍَِّٕ َّللاُ ْاْلَ ِْضَب َي
ٌُ ١ ٍ۪ػ
ُ ع ِْش٠َ َٚ
 هَٚ بط
ة ه
َ ٍءَٟ
ْ َّللاُ ِث ُى ًِّ ؽ
Gökleri ve yeri aydınlatan Allah‟tır. O‟nun nuru, duvardaki bir oyuğa konmuş lamba gibi aydınlatır. Lamba,
camın içinde, cam da inciyi andıran yıldız gibidir. Yakıtı, doğu tarafına da batı tarafına da ait olmayan bereketli
zeytin ağacındandır. Yağı, ateş almamışken bile ışık saçar gibi parıldar. Işık üstüne ışık! Allah, gerekeni yapanı
kendi ışığına yöneltir. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilir.
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(Nur 24/36)

َٰ ْ َٚ ُِٚ ّ ب ِث ْبٌغُذَٙ ١ ۪غ ِجّ ُؼ ٌَُٗ ف
ٍ ُٛ١ُ ثٟ ۪ف
َّب ِي
د اَرَِْ ه
َ ُ٠ ُُّٗ ب ا ْعَٙ ١ ُ۪ ْز َو َش ف٠َٚ َّللاُ ا َ ْْ ر ُ ْشفَ َغ
َ اْل
O ışık yüce tutulmasına ve içlerinde adının anılmasını Allah‟ın izin verdiği evlerde olur. Oralarda sabah akşam
Allah‟a boyun eğerler.

(Nur 24/37)

َّ بء
َُْٛخَبف٠َ ِحٛاٌض َٰو
ِ َ ز٠ ۪اَٚ ِحٍَٰٛ ص
َّ ٌاِلَ ِبَ اَٚ َِّللا
ػ ْٓ ِر ْو ِش ه
َ  ٌغ١ْ  َْل َثَٚ ٌ بسح
َ  ُْ رِ َغِٙ ١۪ٙ ٍْ ُ ِس َعب ٌي َْل ر
بس
ُ ٍُُ ِٗ ْاٌم١ ۪ت ف
ُ ٍََّ ًِب رَزَمْٛ َ٠
ُ ص
َ  ْاْلَ ْثَٚ ةٛ
Onlar öyle adamlardır ki, onları ne ticaret, ne alış veriş onları Allah‟ın zikrinden, namazı tam kılmaktan ve zekâtı
vermekten alıkoyabilir. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden korkarlar.

(Nur 24/38)

ة
َ َ٠ ْٓ َِ َ ْش ُص ُق٠ َُّللا
ْ َذَ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ ف٠َ ۪ض٠َٚ اٍُِّٛ غَٓ َِب َػ
ٍ غب
 هَٚ َّٗۜ ۪ ٍِ ع
 ُُ هُٙ َ٠َ ْغ ِض١ٌِ
َ  ِْش ِؽ١َؾب ُء ثِغ
َ َّللاُ ا َ ْؽ
Allah‟ın, onları yaptıklarının en güzeli ile karşılaması ve ikramıyla daha da artırması için böyle yaparlar. Allah,
gerek gördüğü kişiye hesapsız rızık verir.

(Hadid 57/13)

ُ ْٔ ا إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ ْاٌ َُّٕب ِفمَبدُ ٌٍَِّزَٚ َُْٛ ُي ْاٌ َُّٕب ِفمُٛم٠َ ََ ْٛ ٠َ
اُٛاس ِعؼ
ْ ًَ ١ ۪س ُو ُْ لٛ
ْ َٔب َٔ ْمز َ ِجٚظ ُش
ِ ُٔ ْٓ ِِ ظ
َ َٚ ُاٌش ْؽ َّخ
ْٓ ِِ ُٖظب ِ٘ ُش
ٌ َّۜ َس ٌَُٗ ثٛ
ُ َس َّۜا فٛ
ِ َبة ث
ُ ِ ُْ ثُٙ َٕ١ْ َة ث
ُ ِّ َ  َسا َء ُو ُْ فَ ْبٌزَٚ
َّ ِٗ ١ ۪بغُُٕٗ ف
ً ُٔ اٛغ
َ ع ِش
ٍ غ
اة
ُ َّۜ َلِجَ ٍِ ِٗ ْاٌؼَز
O gün ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlar, müminlere şöyle derler: “Bize bakın da ışığınızdan
yararlanalım.” Onlara: “Arkanıza dönüp kendinize ışık arayın.” denir. Sonra aralarına giriş
kapısı olan bir duvar çekilir. İç tarafında her türlü ikram, dış tarafında da azap olur.
(Araf 7/46)

بة ْاٌ َغَّٕ ِخ
ٌ ِۚ  َّب ِؽ َغُٙ َٕ١ْ َثَٚ
ْ َ ا اْٚ ََٔبدَٚ ُْ ِۚ ُٙ ١ َّٰ١َْ ُو ًَّل ثِ ۪غَُٛ ْؼ ِشف٠ اف ِس َعب ٌي
ِ  ْاْلَػ َْشٍَٝ َػَٚ بة
َ َّ َؾ
ْ َ٠ ُْ َُ٘ٚ َ٘بٍَُٛ ْذ ُخ٠ ُْ ٌَ ُْ  ُى١ْ ٍَع ََل ٌَ َػ
َُْٛط َّؼ
َ ْْ َ ا
Cennet ile cehennem arasında bir engel vardır. O yüksek yerler üzerinde de değerli şahsiyetler olur. Herkesi
yüzlerinden tanırlar. Cennetlik ahaliye şöyle seslenirler: “Esenlik ve güvenlik sizedir Selamun aleykum!”
Bunlar, henüz Cennet‟e girmemiş olanlardır ama oraya girme umudundadırlar.
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(Araf 7/47)

َّ َِ ْٛ َا َسثََّٕب َْل ر َ ْغ َؼ ٍَْٕب َِ َغ ْاٌمٌُٛبس لَب
ْ ََّ ِشف
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ْ َ بس ُ٘ ُْ ِر ٍْمَب َء ا
ُ اِرَاَٚ
ُ ص
ِ َّ َؾب
َ ذ ا َ ْث
ِ ٌَّٕة ا
Gözleri cehennemde temelli kalacak ahaliye çevrilince şöyle derler: “Aman Rabbimiz! Bizi yanlışlar içindeki şu
toplulukla bir araya getirme.”

(Araf 7/48)

 َِبَٚ ُْ  َػ ْٕ ُى ُْ َع ّْؼُ ُىَٰٕٝ ا َِب ا َ ْغٌُٛ ُْ لَبُٙ ١ َّٰ١ ُْ ثِ ۪غُٙ َُٔٛ ْؼ ِشف٠َ اف ِس َع ًبْل
ُ َّ َؾ
ِ بة ْاْلَػ َْش
ْ َ  أَٜب َٰدَٚ
َُْٚو ْٕز ُ ُْ ر َ ْغز َ ْى ِج ُش
A‟râf ahalisi, yüzlerinden tanıdıkları bir takım adamlara da şöyle seslenirler: “Gördünüz mü? Sizlere ne
taraftarlarınızın bir yararı oldu ne de büyüklenmenizin.

(Araf 7/49)

ُْ ُ  َْل ا َ ْٔزَٚ ُْ  ُى١ْ ٍَػ
 ُُ هُٙ ٌََُٕب٠ غ ّْز ُ ُْ َْل
ٌ َْٛ ا ْاٌ َغَّٕخَ َْل خٍَُّٛللاُ ثِ َش ْؽ َّ َّۜ ٍخ ا ُ ْد ُخ
َ ف
َ َٓ ا َ ْل٠ ۪ا َ َٰ٘ ۬ ُإ َْل ِء اٌَّز
َُْٛٔ َر َ ْؾض
„‟Allah onlara bir iyilikte bulunmaz.‟‟ diye yemin ettikleriniz bunlar mıydı? „‟Sizler Cennet‟e girin. Üzerinizde
ne bir korku olacak ne de üzüleceksiniz. ”

(Araf 7/50)

َّۜ  ِِ َّّب َسصَ لَ ُى ُُ هْٚ َ بء ا
ُ ١ ۪بة ْاٌ َغَّٕ ِخ ا َ ْْ اَف
ِ َّ ٌَٕب َِِٓ ْا١ْ ٍَا َػٛع
ُ َّ َؾ
ْ َ بس ا
ْ َ  أَٜب َٰدَٚ
َُّللا
َ َّ َؾ
ِ ٌَّٕبة ا
َٓ٠ ْاٌ َىب ِف ۪شٍَٝ َّب َػُٙ َِ َّللاَ َؽ َّش
ا ا َِّْ هٌُٛلَب
Cehennem ahalisi, Cennet ahalisine şöyle seslenir: “Üzerimize biraz su ya da Allah‟ın size verdiği nimetlerden
atsanıza.” Onlar derler ki “Allah, o ikisini de ayetleri görmemekte direnen kâfirlere yasaklamıştır.”

(Araf 7/51)

ا ٌِمَب َءٛغ
ُ َٔ  ُْ َو َّبُٙ ١ َٰ ََ َٔ ْٕغْٛ ١َ ٌ ِۚب فَ ْب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  ُُ ْاٌ َؾُٙ ْغ ََّشرَٚ ٌَ ِؼجًبَٚ اًٛ ْٙ ٌَ ُْ ُٙ َٕ٠ ۪ا دَُٚٓ ار َّ َخز٠ ۪اٌََّز
ََُْٚ ْغ َؾذ٠ َبرَِٕب٠ا ثِ َٰبُٛٔ َِب َوبَٚ  ُْ َٰ٘زَاِٙ ِِ ْٛ َ٠
Dünya hayatına aldanarak dinlerini oyuncak haline getirenlerin bugünkü karşılaşmayı unutup bile bile yalana
sarılmalarına benzer biçimde biz de bugün onları unuturuz.
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(Hadid 57/14)

ُُ  َغ َّشرْ ُىَٚ ُْ ُ اسر َ ْجز
ْ َّر َ َشثَٚ ُْ غ ُى
ْ َٚ ُْ ُ صز
َ ُ ٌَٰ ِىَّٕ ُى ُْ فَز َ ْٕز ُ ُْ ا َ ْٔفَٚ ٍَٰٝ َا ثٌُٛ ُْ اٌََ ُْ َٔ ُى ْٓ َِؼَ ُى َّۜ ُْ لَبُٙ ََُُٕٔٚبد٠
سٚ
غ ََّش ُو ُْ ِث هَٚ َِّللا
 َعب َء ا َ ِْ ُش هٝ َؽزهٟ
ُ بّٰللِ ْاٌغ َُش
ُّ ِْٔاْلَ َِب
Münafıklar: “Sizinle beraber değil miydik?” diye bağırırlar. Müminler: “Evet ama siz kendinizi
yaktınız. Bizi gözlemlediniz, şüpheye düştünüz; kurduğunuz kurgular, Allah’ın emri gelinceye
kadar sizi aldattı. O çok aldatan da sizi Allah ile aldattı.”
(Maide 5/53)

َ  ُْ ٌَ َّ َؼ ُى َّۜ ُْ َؽ ِجُٙ َِّٔ ُْ اِٙ ِٔ َّب٠ْ َ ذَ اْٙ بّٰللِ َع
ْ ط
ُْ ُٙ ٌُذ ا َ ْػ َّب
ا ِث هُّٛ غ
َ َٓ ا َ ْل٠ ۪ا ا َ َٰ٘ ۬ ُإ َْل ِء اٌَّزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ ُي اٌَّزَُٛم٠َٚ
َٓ٠ا خَب ِع ۪شَّٛجَ ُؾ
ْ َ فَب
Müminler derler ki: “Bunlar mı bizimle birlikte olduklarına dair Allah‟a yemin edip duranlar?” Onların emekleri
boşa gider ve hüsrana düşerler.

(Maide 5/61)

اَُّٛٔللاُ ا َ ْػٍَ ُُ ِث َّب َوب
 هَٚ َّٗۜ ۪ ا ِثٛ ُ٘ ُْ لَ ْذ خ ََش ُعَٚ ا ِث ْبٌ ُى ْف ِشٍُٛلَ ْذ دَ َخَٚ ا َٰا ََِّٕبٌُٛاِرَا َعب ُ۫ ُؤ ُو ُْ لَبَٚ
َُّْٛ ُ  ْىز٠َ
Size geldiklerinde “İnanıp güvendik.” derler, oysa kâfir girerler, kâfir çıkarlar. Allah onların gizlediklerini daha
iyi bilir.

(Fatır 35/5)

سٚ
َغُ َّشَّٔ ُى ُْ ثِ ه٠  َْلَٚ َ ٰ۠ب١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ َّللاِ َؽ ٌّك فَ ََل رَغُ َّشَّٔ ُى ُُ ْاٌ َؾ
 ْػذَ هَٚ َِّْ بط ا
ُ بّٰللِ ْاٌغ َُش
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََب ا٠
Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz bütünüyle gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatan şeytan da
sizi Allah ile aldatmasın.

(Nisa 4/120)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌَ ِؼذُ ُ٘ ُُ ا٠  َِبَٚ ُْ َّۜ ِٙ ١ّ َّ۪ٕ ُ٠َٚ ُْ ُ٘ َُ ِؼذ٠
ُ بْ ا َِّْل
ُ ط
ساٚ
ً غ ُش
O, onlara söz verir, onları beklenti içine sokar. Şeytan, sadece aldatmak için söz verir.
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(Hadid 57/15)

َّۜ َٓ َوفَ ُش٠ ۪ َْل َِِٓ اٌَّزَٚ ٌَخ٠ُإْ َخز ُ ِِ ْٕ ُى ُْ فِ ْذ٠  ََ َْلْٛ َ١ٌفَ ْب
ظ
ُ َّۜ ٌَّٕ ُى ُُ ا٠َٰٚ ْ ا َِأٚ
َ ْثِئَٚ ُْ َّۜ  ُى١ٌَٰ ْٛ َِ ٟ
َ ِ٘ بس
ش١
ُ ْاٌ َّ ۪ص
Bu gün sizden de ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerden de bir can bedeli alınmayacaktır.
Varıp duracağınız yer o ateştir. Artık o, sizin en yakınınızdır. Ne kötü hale gelmektir o!
(Bakara 2/48 )

ػ ْذ ٌي
َ بَٙ ْٕ ِِ ًُ َُ ْمج٠  َْلَٚ ْـًٔب١ؽ
َ ظ َػ ْٓ َٔ ْف ٍظ
ٌ  َٔ ْفٞ ًِب َْل ر َ ْغ ۪ضْٛ َ٠ اُٛارَّمَٚ
َ بَٙ ْٕ ِِ ُُإْ َخز٠  َْلَٚ ٌؽفَب َػخ
َْٚص ُش
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  َْلَٚ
Öyle bir güne karşı yanlış yapmaktan kaçının ki o gün kimse kimsenin yerine bedel ödemeyecek, kimseden
şefaat kabul edilmeyecek, kimseden tazminat alınmayacak ve kimseye yardım edilmeyecektir.

(Al-i İmran 3/91)

ٜ ا ْفز َ َٰذِٛ ٌََٚ ض رَ َ٘جًب
ٌ َّ ُ٘ ُْ ُوفَٚ اُٛ َِبرَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ِ ُ ْمجَ ًَ ِِ ْٓ ا َ َؽ ِذ ِ٘ ُْ ِِ ًْ ُء ْاْلَ ْس٠ ْٓ ٍََبس ف
َٓ٠َبَّ ۪ش
ٌ َ ػز
ِ ٔ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ٌَ  َِبَٚ ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
َ ُْ ُٙ ٌَ  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ ثِ ۪ َّۜٗ ا
Kâfir olan ve kâfir olarak ölenlerden hangisi, yeryüzünü dolduracak kadar altını fidye verse kabul edilmez.
Onların hak ettiği acıklı bir azaptır. Kendilerine yardım edecek bir kimseleri olmayacaktır.

(Maide 5/36)

َِ ْٛ َ٠ ة
ِ  ْاْلَ ْسِٟ ُْ َِب فُٙ ٌَ َّْ َ  اْٛ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ِ ػزَا
َ ْٓ ِِ ۪ٗا ِثُٚ ْفزَذ١َ ٌِ ُٗ ِِضٍَُْٗ َِ َؼَٚ ؼًب١ّ۪ ض َع
ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌََٚ ُْ ِۚ ُٙ ْٕ ِِ ًَ ّ َّ ِخ َِب رُمُ ِج١َٰ ْاٌ ِم
Ayetleri görmezlikte direnenler var ya! Yeryüzündeki her şey, hatta bir o kadarı daha onların olsa, kıyamet
gününün azabından kurtulmak için onların hepsini fidye olarak verseler kabul edilmez. Onların hak ettiği acıklı
bir azaptır.

(Rad 13/18)

ض
ِ  ْاْلَ ْسِٟ ُْ َِب فُٙ ٌَ َّْ َ  اْٛ ٌَ ٌَُٗ اُٛج١ ْغز َ ۪غ٠َ ُْ ٌَ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ َّٝۜ َٰٕ  ُُ ْاٌ ُؾ ْغِٙ ّا ٌِ َش ِثَُٛٓ ا ْعز َ َغبث٠ ٌٍَِّ۪ز
ُبدَٙ ِّ ٌظ ْا
ُ ُْ ُٙ ٌَ  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ ا ِث ۪ َّۜٗ اْٚ َ ِِضٍَُْٗ َِ َؼُٗ َْل ْفزَذَٚ ؼًب١ّ۪ َع
ِ غب
َ  ُء ْاٌ ِؾٛع
َ ْ ِثئَٚ ُُ َّۜ ََّٕٙ  ُْ َعُٙ ٠َٰٚ ْ  َِأَٚ ة
Rablerinin çağrısına uyanlara en güzeli vardır. Çağrıya uymayanlar ise yeryüzündeki her şeye ve bir o kadarına
sahip olsalar verip kurtulmak isterler. Onları kötü bir hesaplaşma bekler. Varacakları yer Cehennem‟dir. Ne kötü
yataktır o!
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(Mearic 70/11)

ِٗ ١ َ۪ٕ ِِ ِئ ٍز ِثجْٛ ٠َ ة
َّ ُ َج٠
ِ  ِِ ْٓ َػزَاٞ ۪ ْفز َذ٠َ ْٛ ٌَ َُ دُّ ْاٌ ُّ ْغ ِشَٛ ٠َ ُْ َّۜ ُٙ َٔٚص ُش
Birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan: “Keşke oğullarımı versem de bugünün azabından kurtulsam!” diye derin bir
istek duyar.

(Mearic 70/12)

ِٗ ١ا َ ۪خَٚ ِ۪ٗبؽ َجز
ِ َّ
َ َٚ
Karısını, kardeşini,

(Mearic 70/13)

ِٗ ٠۪ٛ ْٔ رُـٟ ٍَ۪زِ ِٗ اٌَّز١فَ ۪صَٚ
Kendini koruyan aşiretini,

(Mearic 70/14)

ِٗ ١ُ ْٕ ۪غ٠ َُّ ُ ؼًب ص١ّ۪ ض َع
ِ  ْاْلَ ْسِٟ َِ ْٓ فَٚ
Yeryüzünde olan herkesi fidye olarak verip canını kurtarmayı çok ister.

(Mearic 70/15)

ٝب ٌَ َٰظَٙ ََِّٔو َّ ََّۜل ا
Hepsi boş! Cehennem alevler saçar,

(Mearic 70/16)

َّ ٌٍِ ًٔ ََّضا َػخ
ِٜۚ َٰٛ ؾ
Kavurduğu deriyi soyar.

(Mearic 70/17)

ٌٝهَٛ َ رَٚ ا َِ ْٓ ا َ ْد َث َشٛػ
ُ ر َ ْذ
Doğrulara sırtını dönen ve yüz çeviren herkesi kendine çağırır.
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(Hadid 57/16)

َ ا ا َ ْْ ر َ ْخَُِٕٛ َٓ َٰا٠ َ۪أ ْ ِْ ٌٍَِّز٠ ُْ ٌََا
َٓ٠ ۪ا َوبٌَّزَُٛٔٛ ُى٠  َْلَٚ ك
 ُْ ٌِ ِز ْو ِش هُٙ ُثٍُُٛؾ َغ ل
ِ ّ  َِب َٔضَ َي َِِٓ ْاٌ َؾَٚ َِّللا
َ َبة ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ف
ْ غ
َُْٛ ُْ فَب ِعمُٙ ْٕ ِِ ش١
ٌ ۪ َوضَٚ ُْ َّۜ ُٙ ُثٍُُٛذ ل
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرُٚ۫ ُ ا
َ َ ُُ ْاْلَ َِذُ فَمِٙ ١ْ ٍَطب َي َػ
Kendini mümin sayanların kalplerini, Allah’ın Zikrine ve o gerçekten süzülen hikmetlere bağlamalarının zamanı gelmedi mi? Sakın daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar;
üzerlerinden uzun zaman geçmişti de kalpleri katılaşmıştı. Onların çoğu yoldan çıkmıştır.
(Bakara 2/83 )

ٝ ْاٌمُ ْش َٰثِٞرَٚ غبًٔب
َْ ا َِّْل هُٚ ًَ َْل ر َ ْؼجُذ٠ اِ ْع َش ۪اءٟ َ۪ٕضَبقَ ث١ِ۪  ِا ْر ا َ َخ ْزَٔبَٚ
َ  ِْٓ ا ِْؽ٠َا ٌِذَٛ ٌ ِث ْبَٚ ََّللا
َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
ز ُ ُْ ا َِّْل١ْ ٌََّٛ َ  َّۜح َ ص ُ َُّ رٛاٌض َٰو
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪اَلَٚ بط ُؽ ْغًٕب
ِ ٌٍَِّٕ اٌُُٛٛلَٚ ٓ١
َ َّ ٌ ْاَٚ ٝ ََِٰزَب١ٌ ْاَٚ
ِ غ ۪بو
ً ٍَ۪ل
َُْٛا َ ْٔز ُ ُْ ُِ ْؼ ِشظَٚ ُْ َل ِِ ْٕ ُى١
Bir gün İsrailoğulları'ndan: “Allah‟tan başkasına kul olmayacaksınız; ananıza babanıza, yakınlarınıza, yetimlere
ve çaresizlere iyi davranacaksınız. İnsanlarla güzel konuşacak, namazı düzgün ve sürekli kılacak ve zekâtı
vereceksiniz.” diye söz almıştık. Sonra pek azı dışında hepsi yan çizerek sözlerinden dönmüşlerdi.

(Bakara 2/84 )

ُْ ُ بس ُو ُْ ص ُ َُّ ا َ ْل َش ْسر
َ َُْ ا َ ْٔفٛ َْل ر ُ ْخ ِش ُعَٚ ُْ َْ ِد َِب َء ُوٛضَبلَ ُى ُْ َْل ر َ ْغ ِف ُى١ِ۪ اِ ْر ا َ َخ ْزَٔبَٚ
ِ َ٠غ ُى ُْ ِِ ْٓ ِد
َُْٚذَٙ ا َ ْٔز ُ ُْ ر َ ْؾَٚ
Bir gün sizden yine: “Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, kendinizden olanları yurdunuzdan
çıkarmayacaksınız!” diye söz aldık. Bunu kabul etmiştiniz; siz de buna şahitsiniz.

(Bakara 2/85)

َ َ بس ِ٘ ُْ ر
ُْ ِٙ ١ْ ٍََْ َػٚظب٘ َُش
َ َُْ ا َ ْٔفٍُُٛص ُ َُّ ا َ ْٔز ُ ُْ َٰ٘ ۬ ُإ َْل ِء ر َ ْمز
ِ ٠َ مًب ِِ ْٕ ُى ُْ ِِ ْٓ ِد٠َْ َف ۪شٛر ُ ْخ ِش ُعَٚ ُْ غ ُى
َُِِْٕٛ ْ َّۜ ُْ اَفَزُإُٙ  ُى ُْ ا ِْخ َشا ُع١ْ ٍَ ُِ َؾ َّش ٌَ َػَٛ ُ٘ َٚ ُْ ُ٘ ُٚ رُفَبدٜع َٰبس
ِ ْ ِث
َ ُ  ُو ُْ اُٛأْر٠َ ِْْ اَٚ ْا
ِ َّۜ َٚ  ْاٌؼُ ْذَٚ ُِ ْبْلص
ِۚ ٍ َْ ِث َج ْؼٚر َ ْىفُ ُشَٚ ة
 ِحٛ١َٰ  ْاٌ َؾٟ ِفٞ
ِ ِث َج ْؼ
ِ ط ْاٌ ِىزَب
ٌ  ْف َؼ ًُ َٰر ٌِ َه ِِ ْٕ ُى ُْ ا َِّْل ِخ ْض٠َ ْٓ َِ ط فَ َّب َعضَ ا ُء
َ َ  اٌَِٰٝ َْ اُُّٚ َشد٠  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ َٚ  ِۚب١َ ْٔ ُّاٌذ
ٍََُّْٛ َّللاُ ِثغَب ِف ًٍ َػ َّّب ر َ ْؼ
 َِب هَٚ ة
ِ َّۜ ؽ ِذّ ْاٌ َؼزَا
Artık siz öyle bir haldesiniz ki birbirinizi öldürüyor, içinizden birtakımını yurtlarından çıkarıyor, onlara yapılan
kötülük ve düşmanlığa destek veriyorsunuz. Esir düştükleri haberi gelince de fidye verip kurtarıyorsunuz. Onları
sürgün etmek zaten size haramdır. Şimdi siz, o Kitab‟ın bir bölümüne inanıyor, bir bölümünü görmezlikten mi
geliyorsunuz? İçinizden bunu yapanın hak ettiği nedir? Şu hayatta rezil olmaktan başkası mı? Böylelerine
Kıyamet gününde en şiddetli azap verilir. Yaptığınız hiçbir şey, Allah‟ın dikkatinden kaçmaz.
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(Bakara 2/86 )

َٰ ْ ب ِث١َ ْٔ ُّح َ اٌذٛ١َٰ ا ْاٌ َؾُٚ َٓ ا ْؽز َ َش٠ ۪ ٌَٰ ِئ َه اٌَّزٚ۬ ُ ا
َْٚص ُش
ُ َ ُُ ْاٌ َؼزُٙ ْٕ ف َػ
ُ َُّ َخف٠ بْل ِخ َش ِح فَ ََل
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  َْلَٚ اة
İşte bunlar, ahireti verip dünyayı alanlardır. Onların azapları hafifletilmez, yardım da görmezler.

(Hadid 57/17)

َٰ ْ ُُ ََّّٕب ٌَ ُى١َ َّۜب لَ ْذ ثَٙ ِرْٛ َِ َض ثَ ْؼذ
ٍَُْٛد ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْؼ ِم
ِ َب٠اْل
ا ا َ َّْ هُّٛ ٍَاِ ْػ
َ  ِ ْاْلَ ْسُٟ ْؾ٠ ََّللا
Bilin ki Allah, ölümünden sonra toprağa da hayat verir. Bu ayetleri size aklınızı kullanasınız
diye açıklıyoruz.
(Ankebut 29/63)

َّۜ ٌُ َّٓ هَُٛم١ٌَ بَٙ ِرْٛ َِ ض ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ
ًِ َُّللاُ ل
َّ ٌ ُْ َِ ْٓ ٔ ََّض َي َِِٓ اُٙ َ عب َ ٌْز
ِ َّ غ
َ ْٓ ٌَِئَٚ
َ َب ثِ ِٗ ْاْلَ ْس١بء َِب ًء فَب َ ْؽ
َّۜ ْاٌ َؾ ّْذُ ِ ه
ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ ّٰللِ ثَ ًْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ َْل
Onlara; “Gökten su indirip ölü toprağı canlandıran kimdir?” diye sorsan “Allah‟tır.” derler. De ki; “Her şeyi
güzel yapmak Allah‟a mahsustur.” Ama onların çoğu bunu düşünmezler.

(Fussilet 41/39)

ْ َّۜ َ َسثَٚ د
ْ ب ْاٌ َّب َء ا ْ٘ز َ َّضَٙ ١ْ ٍَض خَب ِؽؼَخً فَ ِبرَا ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َػ
ٞ ۪ذ ا َِّْ اٌَّز
َ  ْاْلَ ْسَٜبرِ ۪ٗ أََّ َه ر َ َش٠ ِِ ْٓ َٰاَٚ
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ  أَُِّٗ َػَّٝۜ  َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟبَ٘ب ٌَ ُّ ْؾ١َ ا َ ْؽ
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ؽ
Allah‟ın ayetlerinden biri de şudur: Yeri kupkuru görürsün; üzerine yağmur suyunu indirdik mi kımıldar ve
kabarır. Yeri dirilten Allah, elbette ölüleri de diriltecektir. O, her şeyin ölçüsünü koymuştur.

(Hadid 57/18)

ٌُ ٠ ُْ ا َ ْع ٌش َو ۪شُٙ ٌََٚ ُْ ُٙ ٌَ ف
ِ ص ِذّلَب
ً َّللاَ لَ ْش
ُ ا َ ْل َشَٚ د
َّ ُّ ٌ ْاَٚ َٓ١ ۪صذِّل
َّ ُّ ٌا َِّْ ْا
ا هٛظ
ُ عب َػ
َ ُ٠ غًٕب
َ ظب َؽ
Allah’a güzel bir ödünç vererek sadaka dağıtan erkeklerle kadınlara, karşılıkları kat kat
verilecektir. Onlar için büyük bir ödül vardır.
(Tegabun 64/17)

ٌُ ١ ٍ۪س َؽٛ
َ َُّللا
ً َّللاَ لَ ْش
ُ ا ِْْ ر ُ ْم ِش
ٌ ؽ ُى
 هَٚ ُْ َّۜ َ ْغ ِف ْش ٌَ ُى٠َٚ ُْ عب ِػ ْفُٗ ٌَ ُى
ا هٛظ
َ ُ٠ غًٕب
َ ظب َؽ
Allah‟a güzel bir ödünç verirseniz O size, kat kat fazlasını verir ve durumunuzu düzeltir. Üzerine düşeni eksiksiz
yapan ve yumuşak davranan Allah‟tır.
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(Bakara 2/245)

ُ ْۖ ْص
ػ
ْ َ عب ِػفَُٗ ٌَُٗ ا
ً َّللاَ لَ ْش
ُ  ْم ِج٠َ َُّللا
ُ ُ ْم ِش٠ ٞ َِ۪ ْٓ رَا اٌَّز
 هَٚ ً ش َّۜح١
ض ه
ُ َج٠َٚ ط
َ ُ١َغًٕب ف
َ ظب َؽ
َ ۪ظ َؼبفًب َوض
َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِاَٚ
Kim Allah‟a güzel bir ödünç verirse, Allah ona kat kat fazlasını verir. Daraltan da Allah‟tır, genişleten de. Zaten
O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Hadid 57/19)

ُّ ٌاَٚ َُْٛم٠ّص ۪ذ
ُْ ُ٘  ُْ ا َ ْع ُشُٙ ٌَ ُْ َّۜ ِٙ ّذَا ُء ِػ ْٕذَ َس ِثَٙ ؾ
ّ ِ ٌ ٌَٰئِ َه ُ٘ ُُ اٚ۬ ُ ع ٍِ۪ٗ ا
ُ  ُسَٚ ِبّٰلل
ا ثِ هَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ١ِ بة ْاٌ َغ ۪ؾ
ُ َّ َؾ
ْ َ  ٌَٰئِ َه اٚ۬ ُ َبرَِٕب ا٠ا ِث َٰبُٛ َوزَّثَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ ُْ َّۜ ُ٘ سٛ
ُ َُٔٚ
Allah’a ve elçilerine inanıp güvenenler, Rableri katında özü sözü doğru ve şahit sayılacak
kimselerdir. Onların hem alacakları ödül hem de nurları vardır. Ayetlerimiz karşısında yalan
yanlış şeylere sarılarak ayetleri görmezlikten gelenler ise cehennem ahalisidir.
(Tahrim 66/8)

ُْ ّـَٔبرِ ُى١ِ ع
 هٌَِٝا اُٛثُٛا رَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََب ا٠
ُ َٔ ًثَخْٛ َ َّللاِ ر
َ ُْ ُ َى ِفّ َش َػ ْٕ ُى٠ ْْ َ  َسثُّ ُى ُْ اٝ َٰ ًؽ َّۜب َػغٛص
ُِٗۚ َا َِؼَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ٟ
ٍ ُ ْذ ِخٍَ ُى ُْ َعَّٕب٠َٚ
 هُٞ ْخ ِض٠  ََ َْلْٛ َ٠ بس
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞد ر َ ْغ ۪ش
َّ َِّللاُ إٌَّج
ٍَٰٝ ا ْغ ِف ْش ٌَٕ َِۚب أَِّ َه َػَٚ سَٔبٛ
ُ ُٔ
َ ُٔ َْ َسثََّٕب اَرْ ِّ ُْ ٌََٕبٌَُُٛٛم٠ ُْ ِٙ ِٔ َّب٠ْ َ ثِبَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ َْٓ ا١َ ثٝ ََٰغْؼ٠ ُْ ُ٘ سٛ
ش٠
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
ْ ُو ًِّ ؽ
Ey inanıp güvenenler! Örnek bir dönüşle Allah‟a dönün. Belki Rabbiniz, nebilerini ve inanıp güvenenleri
aşağılamayacağı günde kabahatlerinizi örter de sizi içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Nurları önlerini
ve sağ yanlarını aydınlatır. Şöyle derler: “Rabbimiz, nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Her şeye bir ölçü koyan
sensin.”

(Hadid 57/20)

ا ِيَٛ ِْ َ ْاْلِٟر َ َىبص ُ ٌش فَٚ ُْ َٕ ُى١ْ رَفَب ُخ ٌش َثَٚ ٌَٕخ٠ ۪صَٚ ٌٛ ْٙ ٌََٚ ت
ٌ ب ٌَ ِؼ١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ ا أََّ َّب ْاٌ َؾُّٛ ٍَاِ ْػ
َ ْ ُؽٛ
ُ َ ُى٠ َُّ ُ صفَ ًّشا ص
ٍ ١ْ  َْل َّۜ ِد َو َّض َ ًِ َغْٚ َ ْاْلَٚ
ِٟفَٚ طب ًِ َّۜب
ْ ُِ ُٗ٠ ُظ فَز َ َٰش١۪ٙ َ٠ َُّ ُ بس َٔجَبرُُٗ ص
َ ش ا َ ْػ َغ
َ َّت ْاٌ ُىف
َٰ ْ
ٌ َّۜ َْٛ  ِسظَٚ َِّللا
سٚ
َ اة
ُ َب ا َِّْل َِزَب١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  َِب ْاٌ َؾَٚ ْا
ٌ َاْل ِخ َشحِ َػز
 َِ ْغ ِف َشح ٌ َِِٓ هَٚ ٌ ذ٠ ۪ؽذ
ِ ع ْاٌغُ ُش
Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir oyalanma, bir süs, mallar ve çocuklarla övünme yarışından
ibarettir. Bu hayat, bitirdiği bitkilerle çiftçileri hayran bırakan bereketli yağmura benzer. Sonra
bitki kurur; onu sararmış görürsün, arkasından da çer-çöpe dönüşür. Ama Ahirette hem ağır
bir azap hem de Allah’ın bağışlaması ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir yararlanma
dışında bir şey değildir.
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(Yunus 10/24)

َ ٍَ َ بخز
ْ بء َف
ًُ أ ْ ُو٠َ ض ِِ َّّب
َّ ٌب َو َّبءٍ ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ َِِٓ ا١َ ْٔ ُّ ِح اٌذٛ١َٰ أَِّ َّب َِض َ ًُ ْاٌ َؾ
ِ َّ غ
ِ ػ ِث۪ٗ َٔ َجبدُ ْاْلَ ْس
َ َٚ َذ
َّ َٚ بَٙ َض ُص ْخ ُشف
ْ َّٕ٠اص
َْٚ ُْ لَبد ُِسُٙ ََّٔب اَٙ ٍُْ٘ َ ظ َّٓ ا
ِ َ اِرَا ا َ َخزٝ ْاْلَ ْٔ َؼب َّۜ َُ َؽز هَٚ بط
ُ د ْاْلَ ْس
ُ ٌَّٕا
َّۜ ِ ِْ َذًا َوب َ ْْ ٌَ ُْ ر َ ْغَٓ ِث ْبْل١بسا فَ َغ َؼ ٍَْٕبَ٘ب َؽ ۪ص
ًُ ص
ّ ِ َظ َو َٰز ٌِ َه ُٔف
ً َٙ َٔ ْٚ َ  ًَْل ا١ٌَ ب ا َ ِْ ُشَٔبَٙ ١ب ا َ َٰرَٙ ١ْ ٍََػ
َٰ ْ
َْٚزَفَ َّى ُش٠َ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ ب٠َ اْل
Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir suya benzer. O su sebebiyle insanların ve hayvanların beslendiği
bitkiler sarmaş dolaş olur. Derken toprak donanır ve bütün süslerini takınır. Toprak sahipleri, çıkacak ürünü
hesaplayabilecekleri kanaatine vardıkları bir sırada o yere emrimiz, gece veya gündüz gelir de onu yolunmuş
hale getiririz; sanki bir gün önce orada herhangi bir ürün yokmuş gibi olur. İşte biz, düşünen bir topluluğa,
âyetlerimizi böyle ayrıntılı olarak anlatırız.

(Kehf 18/45)

َ ٍََبخز
ْ َبء ف
ض
َّ ٌَب َو َّبءٍ ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ َِِٓ ا١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ُْ َِض َ ًَ ْاٌ َؾُٙ ٌَ ْاظ ِْشةَٚ
ِ َّ غ
ِ ػ ِث۪ٗ َٔ َجبدُ ْاْلَ ْس
ءٍ ُِ ْمزَذ ًِساَٟ
ْ َ فَب
ّ ِ ُٖٚ ًّب ر َ ْز ُس١َّجَ َؼ ٘ َ۪ؾ
 َوبَْ هَٚ َب َّۜ ُػ٠اٌش
ْ  ُو ًِّ ؽٍَٰٝ َّللاُ َػ
Onlara dünya hayatını şöyle örneklendir: O hayat, gökten indirdiğimiz su gibidir. Yerin bitkileri o su sayesinde
birbirine karışır. Daha sonra, rüzgârın savuracağı çer çöpe dönüşür. Allah, her şeye bir ölçü koyan ve
uygulayandır.

(Kehf 18/46)

 ٌْش١ َخَٚ اثًبَٛ َ  ٌْش ِػ ْٕذَ َسثِّ َه ص١صب ٌِ َؾبدُ َخ
َّ ٌبدُ ا١َ ِ ْاٌجَبلَٚ َ ِۚب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ َٕخُ ْاٌ َؾ٠َْ ۪صَُٕٛ ْاٌجَٚ ا َ ٌْ َّب ُي
ا َ َِ ًَل
Mal ve evlat, dünya hayatının süsüdür. Kalıcılığı olan iyi işler ise Rabbinin katında hem karşılık bakımından
daha iyidir hem de ümit bağlamaya daha layıktır.

(Zümer 39/21)

ػب
َّ ٌَّللاَ ا َ ْٔضَ َي َِِٓ ا
ً ُ ْخ ِش ُط ثِ۪ٗ صَ ْس٠ َُّ ُ ض ص
ِ َّ غ
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ِ  ْاْلَ ْسِٟ َغ ف١َٕ َ۪بث٠ ُٗغٍَ َى
َ َبء َِب ًء ف
َ  ْغ َؼٍُُٗ ُؽ٠َ َُّ ُ صفَ ًّشا ص
ٌِٟ ٚ۬ ُ ِْلٜ َٰر ٌِ َه ٌَ ِز ْو َٰشٟ ۪طب ًِ َّۜب ا َِّْ ف
ْ ُِ ُٗ٠ ُظ فَز َ َٰش١۪ٙ ٠َ َُّ ُ أُُٗ صَٛ ٌْ َ ُِ ْخز َ ٍِفًب ا
ة
ِ ْاْلَ ٌْ َجب
Allah‟ın gökten su indirip yerdeki kaynaklara yönlendirdiğini, sonra onunla farklı renklerde bitkiler bitirdiğini ve
daha sonra kuruduklarını hiç görmedin mi? Bir de bakarsın ki sararmış, kırık dökük hale gelmişler. Bunda,
sağlam duruşluların alacakları bilgiler vardır.

20

(Hadid 57/21)

ْ ض ا ُ ِػذ
َٓ٠ َّ۪د ٌٍَِّز
َّ ٌض ا
ُ  َعَّٕ ٍخ َػ ْشَٚ ُْ  َِ ْغ ِف َشحٍ ِِ ْٓ َس ِثّ ُىٌَِٰٝ ا اُٛعبثِم
ِ َّ غ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ بء
ِ ب َوؼَ ْشَٙ ظ
َ
ُ١ِ ع ًِ ْاٌؼَ ۪ظ
َ َ٠ ْٓ َِ ِٗ ١ ُ۪إْ ر٠ َِّللا
ْ َ ْاٌفَُّٚللاُ ر
ْ َع ٍِ ۪ َّۜٗ َٰر ٌِ َه ف
ُ  ُسَٚ ِبّٰلل
 هَٚ ؾب َّۜ ُء
ع ًُ ه
ا ِث هَُِٕٛ َٰا
Rabbiniz tarafından bağışlanmayı ve genişliği göklerle yerin arası kadar olan Cennet’i elde
etmek için yarışın. Orası Allah’a ve elçilerine inanıp güvenenler için hazırlandı. İşte Allah’ın
ikramı budur; onu, yapması gerekeni yapan kişilere verecektir. Allah, büyük ikram sahibidir.
(Bakara 2/148)

ِ ْ َأ٠ اَُْٛٔٛٓ َِب ر َ ُى٠َد ا
ِ َّۜ  َْشا١ا ْاٌ َخُٛب فَب ْعزَجِمَٙ ١ٌّ۪ َٛ ُِ َٛ ُ٘ ٌخَٙ  ْعِٚ ًٍّ  ٌِ ُىَٚ
ؼً َّۜب ا َِّْ ه١ّ۪ َّللاُ َع
د ثِ ُى ُُ ه
ََّللا
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َػ
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ؽ
Herkesin bir hedefi vardır, o ona yönelir. Siz, iyi işlerde yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya
getirecektir. Her şeye bir ölçü koyan Allah‟tır.

(Al-i İmran 3/133)

ْ ض ا ُ ِػذ
َٓ١ َّ۪د ٌِ ٍْ ُّزَّم
ُ  َعَّٕ ٍخ َػ ْشَٚ ُْ  َِ ْغ ِف َشحٍ ِِ ْٓ َس ِثّ ُىٌَِٰٝ ا اٛػ
ُ بس
ُ  ْاْلَ ْسَٚ ُادَٛ ََّّٰب اٌغَٙ ظ
َ َٚ
ِ ع
Rabbiniz tarafından bağışlanmayı ve genişliği gökler ile yer arası kadar olan Cenneti kazanmak için yarışın.
Orası, muttakiler için hazırlanmıştır.

(Müminun 23/57)

َُْٛ ُْ ُِ ْؾ ِفمِٙ َّ ِخ َس ِث١َٓ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ َخ ْؾ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Rablerine saygılarından dolayı hassas davranan,

(Müminun 23/58)

َُِِْٕٛ ُْإ٠ ُْ ِٙ ّد َس ِث
ِ ب٠َ َٓ ُ٘ ُْ ِث َٰب٠ ۪اٌَّزَٚ
Rablerinin ayetlerine inanan,

(Müminun 23/59)

َُْٛ ْؾ ِش ُو٠  ُْ َْلِٙ َّٓ ُ٘ ُْ ِث َش ِث٠ ۪اٌَّزَٚ
Rablerine ortak koşmayan,
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(Müminun 23/60)

َُْٛاعؼ
ِ  ُْ َسِٙ ّ َس ِثٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ََّٔ ِعٍَخٌ اَٚ ُْ ُٙ ُثٍُُٛلَٚ اْٛ َ َْ َِب َٰارُُٛإْ ر٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
Rablerinin huzuruna dönecekleri için verdiklerini, içlerinde Allah korkusunu duyarak verenler var ya;

(Müminun 23/61)

َُْٛعب ِثم
ِ  َْشا١ ْاٌ َخَِْٟ فُٛبسػ
َ بَٙ ٌَ ُْ ُ٘ َٚ د
َ ُ٠  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ ا
ِ غ
işte iyiliklerde yarışanlar onlardır. Onlar bu konuda hep öndedirler.

(Müminun 23/62)

ْ ُ٠  ُ٘ ُْ َْلَٚ ك
َُّْٛ ٍَظ
ٌ َ َٕب ِوز٠ْ ٌََذَٚ بَٙ  ْع َؼُٚ غب ا َِّْل
ً ف َٔ ْف
ُ ٍِّ  َْل ُٔ َىَٚ
ِ ّ  ْٕ ِط ُك ِث ْبٌ َؾ٠َ بة
Kimseye, gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Gerçekleri anlatan tüm kayıtlar yanımızdadır. Kimseye
haksızlık yapılmaz.

(Hadid 57/22)

َِّْ ة ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا َ ْْ َٔج َْشاَ٘ ََّۜب ا
ٍ  ِوزَبٟ ۪ ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ا َِّْل فٟ ۪ َْل فَٚ ض
ِ  ْاْلَ ْسِٟجَ ٍخ ف١بة ِِ ْٓ ُِ ۪ص
َ َّ
َ َ َِب ا
ش١
ٌ ِۚ ۪غ٠َ َِّللا
 هٍََٰٝر ٌِ َه َػ
Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen bir tek olay yoktur ki onu, ayrı bir varlık olarak
yaratmamızın öncesinde bir deftere kaydedilmiş olmasın. Bu, Allah’a göre kolaydır.
(Enam 6/59)

ُ ُ َِب ر َ ْغمَٚ  ْاٌ َج ْؾ َّۜ ِشَٚ  ْاٌ َج ِ ّشِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠َ َٚ َٛ َّۜ ُ٘ ب ا َِّْلَٙ ُّ ٍَ ْؼ٠َ ت َْل
 َس َل ٍخَٚ ْٓ ِِ ػ
ِ ١ْ َ ِػ ْٕذَُٖ َِفَبرِ ُؼ ْاٌغَٚ
ْ  َْل َسَٚ ض
ُ ٟ ۪ َْل َؽجَّ ٍخ فَٚ بَٙ ُّ ٍَ ْؼ٠َ ا َِّْل
ٓ١
ِ ظٍُ َّب
ٍ  ِوزَبٟ ۪ب ِث ٍظ ا َِّْل ف٠َ  َْلَٚ ت
ٍ غ
ِ د ْاْلَ ْس
ٍ ة ُِ ۪ج
Gizli bilgilerin anahtarları, Allah‟ın yanındadır. Onları, O'ndan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi,
O bilir. O'nun bilgisi olmadan düşen bir tek yaprak yoktur. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş veya kuru
ne varsa mutlaka apaçık bir kitapta yer alır.

(Tegabun 64/11)

َّۜ جَ ٍخ ا َِّْل ِث ِب ْر ِْ ه١بة ِِ ْٓ ُِ ۪ص
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َػْٟ ؽ
َ ًِّ َّللاُ ِث ُى
 هَٚ َُّٗۜ َ ِذ لَ ٍْجْٙ َ٠ ِبّٰلل
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ َِّللا
َ َّ
َ َ َِب ا
Allah‟ın onayı olmadan hiç bir olay meydana gelmez. Kim Allah‟a inanıp güvenirse O, onun kalbini doğruya
yöneltir. Her şeyi bilen Allah‟tır.
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(Hadid 57/23)

سٛ
 هَٚ ُْ َّۜ  ُى١ا ثِ َّب َٰا َٰرٛ َْل ر َ ْف َش ُؽَٚ ُْ  َِب فَبر َ ُىٍَٰٝ ا َػْٛ ع
َ ْ  ََْل رَأ١ٌِ َى
ٍ ُ ِؾتُّ ُو ًَّ ُِ ْخزَب ٍي فَ ُخ٠ َّللاُ َْل
Bunun böyle olması, kaybettiğinize üzülmeyesiniz, Allah’ın verdiği şeyle de şımarmayasınız
diyedir. Allah, kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez.
(Tevbe 9/51)

َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ َز١ٍْ ََّللاِ ف
 هٍَٝ َػَٚ ٕ َِۚب١ٌَٰ ْٛ َِ َٛ ُ٘ َّللاُ ٌَٕ َِۚب
ت ه
َ َ جََٕب ا َِّْل َِب َوز١ُ ۪ص٠ ْٓ ٌَ ًْ ُل
De ki: “Allah ne yazdıysa elimize geçen yalnız odur. O, bizim en yakınımızdır.” Müminler yalnız Allah‟a
güvenip dayansınlar.

(Lokman 31/18)

ُ ِؾتُّ ُو ًَّ ُِ ْخزَب ٍي٠ َّللاَ َْل
ض َِ َش ًؽ َّۜب ا َِّْ ه
ِ  ْاْلَ ْسِٟ َْل ر َ ّْ ِؼ فَٚ بط
ِ ٌٍَِّٕ ص ِؼّ ْش َخذ ََّن
َ ُ  َْل رَٚ
سٛ
ٍ ِۚ فَ ُخ
"İnsanlara dudak bükme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; Allah, kendini beğenip övünenlerin hiçbirini
sevmez."

(Hadid 57/24)

ُذ١ّ۪  ْاٌ َؾٟ
 َّي فَب َِّْ هَٛ َ َز٠ ْٓ َِ َٚ ًِ َّۜ بط ِث ْبٌجُ ْخ
َ ٌََّْٕ اَٚأ ْ ُِ ُش٠َٚ ٍََُْٛ ْج َخ٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
ُّ َِٕ ْاٌغَٛ ُ٘ ََّللا
Onlar, cimrilik eden ve insanlardan da cimrilik etmelerini isteyen kimselerdir. Allah'tan yüz
çeviren çevirsin; Allah’ın kimseye ihtiyacı yoktur, yaptığını da güzel yapar.
(Nisa 4/37)

ا َ ْػز َ ْذَٔبَٚ َّٗۜ ۪ ٍِ ع
ْ ََّللاُ ِِ ْٓ ف
 ُُ هُٙ ١َْ َِب َٰا َٰرُّٛ ُ َ ْىز٠َٚ ًِ بط ِث ْبٌجُ ْخ
َ ٌََّْٕ اَٚأ ْ ُِ ُش٠َٚ ٍََُْٛ ْج َخ٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
ًٕ ِۚب١۪ٙ ُِ َٓ َػزَاثًب٠ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش
Onlar hem cimrilik ederler, hem insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın kendilerine yaptığı ikramı da
gizlerler. Biz, ayetleri görmezlikten gelenlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.
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(Nisa 4/38)

َٰ ْ َِ ْٛ ١َ ٌ َْل ِث ْبَٚ ِبّٰلل
ِٓ  ُى٠َ ْٓ َِ َٚ اْل ِخ َّۜ ِش
َْ ِث هُِِٕٛ ُْإ٠  َْلَٚ بط
ِ ٌَّٕ ُْ ِسئ َب َء اُٙ ٌَاَٛ ِْ َ َْ اُُٛ ْٕ ِفم٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌا
ُ ط
ًٕب٠غب َء لَ ۪ش
َ ًَٕب ف٠بْ ٌَُٗ لَ ۪ش
Onlar mallarını insanlara gösteriş için harcarlar. Allah'a güvenmedikleri gibi ahiret gününe de inanmazlar.
Şeytan kime arkadaş olursa onun arkadaşlığı pek kötü olur.

(Hadid 57/25)

ا َ ْٔضَ ٌَْٕبَٚ بط ِث ْبٌ ِم ْغ ِِۚػ
ِ َّٕب١ِ عٍََٕب ِث ْبٌ َج
ُ ع ٍَْٕب ُس
ُ ٌََّٕ اٛ
َ َ  ُُ ْاٌ ِىزُٙ ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َِ َؼَٚ د
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْس
َ ُم١َ ٌِ َْضَ ا١ّ۪ ٌ ْاَٚ بة
َ ط
ُ  ُسَٚ ُٖص ُش
ت ا َِّْ ه
 ْؼٍَ َُ ه١َ ٌِ َٚ بط
ُ ْٕ َ٠ ْٓ َِ َُّللا
ِ ٌٍَِّٕ  ََِٕب ِف ُغَٚ ٌ ذ٠ ۪ؽذ
ٌ ْ  ِٗ َثأ١ ۪ذَ ف٠ ْ۪اٌ َؾذ
ِ َّۜ ١ْ َعٍَُٗ ِث ْبٌغ
ََّللا
ٌ  َػ ۪ضٞ
ض٠
ٌّ ِٛ َل
Şurası kesin ki elçilerimizi açık belgelerle gönderdik; beraberlerinde Kitab’ı ve dengeyi indirdik
ki insanlar her şeyin hakkını versinler. Pek sert olan ve insanlara birçok faydası olan demiri de
Biz indirdik. Bunlar, dinine ve elçilerine kimin içten destek olduğunu Allah’ın bilmesi içindir.
Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.
(Şura 42/17)

َه
ت٠
ٌ غب َػخَ لَ ۪ش
َ ُ ْذ ۪س٠  َِبَٚ َْضَ َّۜا١ّ۪ ٌ ْاَٚ ك
َّ ٌه ٌَؼَ ًَّ ا٠
َ َ  ا َ ْٔضَ َي ْاٌ ِىزٞ َّ۪للاُ اٌَّز
ِ ّ بة ثِ ْبٌ َؾ
Gerçekleri içeren bu kitabı ve dengeyi indiren Allah‟tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.

(Rahman 55/7)

َْضَ ا١ّ۪ ٌظ َغ ْا
َّ ٌاَٚ
َ َٚ َٚ بَٙ غ َّب َء َسفَ َؼ
Göğü yükseltti ve dengeyi kurdu.

(Rahman 55/8)

ْ َ ا َ َّْل ر
ْا
ِ َض١ّ۪ ٌ ْاٟا ِفَْٛ طغ
Kurulu dengede aşırılık yapmayın.

(Rahman 55/9)

َْضَ ا١ّ۪ ٌا ْاٚ َْل ر ُ ْخغ ُِشَٚ  ْصَْ ثِ ْبٌ ِم ْغ ِػَٛ ٌا ْاُّٛ ١ ۪اَلَٚ
Ölçüyü hakka uygun yapın. Eksiltip de kurulu dengeye yazık etmeyin.
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(Hadid 57/26)

ش١
ٌ ۪ َوضَٚ ز َ ٍِۚذْٙ ُِ ُْ ُٙ ْٕ ِّ َبة ف
َ َ  ْاٌ ِىزَٚ َ حَّٛ ُ َّب إٌُّجِٙ َِّز٠ رُ ِ ّسٟ ۪ َعؼَ ٍَْٕب فَٚ ُ١
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
َ ۪٘اِث َْٰشَٚ  ًؽبُٛٔ ع ٍَْٕب
َُْٛ ُْ فَب ِعمُٙ ْٕ ِِ
Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderen biziz. İkisinin soyundan gelenlere de nebilik ve kitap
verdik. O iki soydan gelenlerin bir kısmı doğru yoldadır, birçoğu da yoldan çıkmıştır.
(Saffat 37/75)

ِۚ ج١ ٌػ فٍََِٕ ْؼ َُ ْاٌ ُّ ۪غُٛٔ َٕب٠ٌَمَ ْذ َٔب َٰدَٚ
َُْٛ
Nuh bizi yardıma çağırmıştı; onu ne güzel karşılamıştık.

(Saffat 37/76)

ُ١ِ ة ْاٌ َؼ ۪ظ
ِ ا َ ٍَُْ٘ٗ َِِٓ ْاٌ َى ْشَٚ َُٖٕب١ْ َٔ َّغَٚ
Onu ve ailesini o büyük üzüntüden kurtarmıştık.

(Saffat 37/77)

َٓ١ َّ۪زَُٗ ُ٘ ُُ ْاٌ َجبل٠ َع َؼ ٍَْٕب رُ ِ ّسَٚ
Soyunu devam ettirdiğimiz sadece onlar olmuştu.

(Saffat 37/78)

َٰ ْ ِٟ ِٗ ف١ْ ٍَر َ َش ْوَٕب َػَٚ
َٓ٠اْل ِخ ۪ش
Arkadan gelenlerce bu halleriyle anıldılar.

(Saffat 37/79)

َٓ١ّ۪ ٌَ ْاٌؼَبٟػٍ ِفُٛٔ ٍَٰٝ ع ََل ٌَ َػ
َ
Çağdaşları arasından Nuh‟a selam olsun.

(Saffat 37/80)

َٓ١ ِ۪ٕ ْاٌ ُّ ْؾغٞأَِّب َو َٰز ٌِ َه ٔ َْغ ِض
Biz, güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.
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(Saffat 37/81)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْأَُِّٗ ِِ ْٓ ِػ َجب ِدَٔب ْاٌ ُّإ
Çünkü o, bize güvenen kullarımızdandı.

(Saffat 37/82)

َٰ ْ ص ُ َُّ ا َ ْغ َش ْلَٕب
َٓ٠اْلخ َ۪ش
Sonra öbürlerini suda boğduk.

(Saffat 37/83)

ُ١
َ ۪٘ َؼزِ۪ٗ َ ِْلث َْٰش١ا َِّْ ِِ ْٓ ۪ؽَٚ
Onun yolundan gidenlerden biri de İbrahim idi.

(Saffat 37/84)

ُ١ٍ ٍ۪ع
ٍ ٍْ َاِ ْر َعب َء َسثَُّٗ ثِم
َ ت
Rabbinin huzuruna sağlam bir yürekle çıkmıştı.

(Saffat 37/109)

ُ١
َ
َ ۪٘ اِث َْٰشٍَٰٝ ع ََل ٌَ َػ
İbrahim‟e selam olsun!

(Saffat 37/110)

َٓ١ ِ۪ٕ ْاٌ ُّ ْؾغَٞو َٰز ٌِ َه ٔ َْغ ِض
Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

(Saffat 37/111)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْأَُِّٗ ِِ ْٓ ِػجَب ِدَٔب ْاٌ ُّإ
O, bize güvenen kullarımızdandı.

(Saffat 37/112)

َّ َثَٚ
َٓ١صب ٌِ ۪ؾ
َّ ًٌّب َِِٓ ا١ؾ ْشَٔبُٖ ِث ِب ْعؾَٰ كَ َٔ ِج
Bir nebi ve salih bir kişi olarak ona İshak‟ı müjdeledik.
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(Saffat 37/113)

َ َٚ ِٓ
ٌ ظب ٌِ ٌُ ٌَِٕ ْفغِ۪ٗ ُِ ۪ج
ٌ  َّب ُِ ْؾغِٙ َّ ِز٠ ِِ ْٓ رُ ِ ّسَٚ َ اِ ْعؾَٰ َّۜكٍَٰٝ  َػَٚ ِٗ ١ْ ٍَبس ْوَٕب َػ
ٓ١
َ  َثَٚ
Hem onu hem de İshak‟ı uğurlu ve bereketli kıldık. İkisinin soyundan da güzel davrananlar olduğu gibi
kendilerini açıkça kötü duruma sokanlar da oldu.

(Hadid 57/27)

ة
ِ ْ َُٖٕب١ْ َ  َٰارَٚ َُ َ٠ اث ِْٓ َِ ْشٝغ
ُ بس ِ٘ ُْ ثِ ُش
ِ ٍُُٛ لٟ ۪ َعؼَ ٍَْٕب فَٚ ًَ ١اْل ْٔ ۪غ
َ ١ َ۪ٕب ثِؼ١ْ َّلَفَٚ ع ٍَِٕب
ِ َ  َٰاصٍَٰٝ َٕب َػ١ْ َّص ُ َُّ لَف
ًۨ
َّۜ
ْا
ْ  ُْ ا َِّْل ا ْثزِغَب َء ِسِٙ ١ْ ٍََ٘ب َِب َوز َ ْجَٕبَ٘ب َػٛػ
ُ ََّخً ا ْثزَذ١ِٔ َس ْ٘جَبَٚ ً َس ْؽ َّخَٚ ًُٖ َسأْفَخَُٛٓ ارَّجَؼ٠ ۪اٌَّز
ِ َٛ ظ
َُْٛ ُْ فَب ِعمُٙ ْٕ ِِ ش١
ٌ ۪ َوضَٚ ُْ ِۚ ُ٘  ُْ ا َ ْع َشُٙ ْٕ ِِ إَُِٛ َٓ َٰا٠ َ۪ٕب اٌَّز١ْ َ  ِۚب فَ َٰبرَٙ ِز٠َ َ٘ب َؽ َّك ِس َػبْٛ َّللاِ فَ َّب َس َػ
ه
Sonra onların izlerini takip eden elçilerimizi peş peşe gönderdik; Meryem oğlu İsa'yı da onların
ardından gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona uyanların gönüllerine şefkat ve iyilik duyguları
yerleştirdik. Ama kendilerine yazmadığımız bir ruhbanlık uydurdular. Niyetleri sadece Allah’ın
rızasını kazanmaktı fakat onu gereği gibi yapmadılar. İçlerinde inanıp güvenmiş olanlara
ödülünü veririz ama çoğu yoldan çıkmıştır.
(Al-i İmran 3/110)

ْ  َْش ا ُ َِّ ٍخ ا ُ ْخ ِش َع١ُو ْٕز ُ ُْ َخ
َّۜ َْ ِث هُِِٕٛ ْرُإَٚ َْ َػ ِٓ ْاٌ ُّ ْٕ َى ِشْٛ َٙ ْٕ َ رَٚ فٚ
ِ َْ ِث ْبٌ َّ ْؼ ُشٚبط رَأ ْ ُِ ُش
ِ ٌٍَِّٕ ذ
ِبّٰلل
َُْٛا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُُ ْاٌفَب ِعمَٚ َُِِْٕٛ ْ ُُ ْاٌ ُّإُٙ ْٕ ِِ ُْ َّۜ ُٙ ٌَ  ًْشا١ة ٌَ َىبَْ َخ
ِ  َٰا ََِٓ ا َ ْ٘ ًُ ْاٌ ِىزَبْٛ ٌََٚ
Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en iyi topluluksunuz. Allah‟a inanıp güvenerek vahye uygun olanın
yapılmasını ister, vahye aykırı olandan engellersiniz. Ehl-i kitap da inanıp güvense kendileri için iyi olur.
İçlerinde inanıp güvenenler var ama çoğu yoldan çıkmıştır.

(Al-i İmran 3/113)

ٰ۠ َ ْغ ُغذ٠ ُْ ُ٘ َٚ ًِ ١ْ ٌََّّللاِ َٰأَب َء ا
َُْٚ
ِ َب٠َْ َٰاٍَُْٛز٠ ٌة ا ُ َِّخٌ لَبئِ َّخ
ُ ١ْ ٌَ
د ه
ِ ا َّۜ ًء ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌ ِىزَبَٛ ع
َ اٛغ
Hepsi bir değildir; Ehl-i Kitap içinde dik duruşlu bir topluluk da vardır. Onlar gecenin bölümlerinde Allah‟ın
âyetlerini, O‟na boyun eğerek okurlar.

(Al-i İmran 3/114)

َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
َِْٟ فُٛبسػ
ِ َْ ثِ ْبٌ َّ ْؼ ُشَٚأ ْ ُِ ُش٠َٚ اْل ِخ ِش
َْ ثِ هُِِٕٛ ُْإ٠
َ ُ٠َٚ َْ َػ ِٓ ْاٌ ُّ ْٕ َى ِشْٛ َٙ ْٕ َ٠َٚ فٚ
ِ غ
َٓ١صب ٌِ ۪ؾ
ِ َّۜ  َْشا١ْاٌ َخ
َّ ٌ ٌَٰئِ َه َِِٓ اٚ۬ ُ اَٚ د
Allah'a ve ahiret gününe inanır, vahye uygun olanı ister, vahye aykırı olandan engeller, hayırlı işlerde yarışırlar.
İşte bunlar iyi olanlardandır.
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(Al-i İmran 3/115)

َٓ١ ۪ ٌُ ِث ْبٌ ُّزَّم١ ٍَّ۪للاُ َػ
 هَٚ َُّٖۜ ُٚ ْىفَ ُش٠ ْٓ ٍََ ٍْش ف١ا ِِ ْٓ َخٍُٛ ْف َؼ٠َ  َِبَٚ
Bunların yaptığı hiçbir iyilik göz ardı edilmez. Allah, kendisinden çekinerek korunanları bilir.

(Hadid 57/28)

ساٛ
ُ ا ِث َشُِِٕٛ  َٰاَٚ ََّللا
ا هُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََب ا٠
ً ُٔ ُْ َ ْغ َؼ ًْ ٌَ ُى٠َٚ ِ۪ٗ ِْٓ ِِ ْٓ َس ْؽ َّز١ٍَُإْ رِ ُى ُْ ِو ْف٠ ٌِ۪ٗ ٛع
ُ ّْ َ ر
ٌُ ١س َس ۪ؽٛ
ٌ َُّللاُ َغف
 هَٚ ُْ َّۜ  ْغ ِف ْش ٌَ ُى٠َ َٚ َْ۪ٗ ِثٛؾ
Ey inanıp güvenenler! Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun ve O’nun elçisine tam güvenin ki
size ikramından iki pay versin, içinde yürüyeceğiniz bir nur oluştursun ve sizin durumunuzu
düzeltsin. Allah bağışlar ve ikramı boldur.
(Kasas 28/53)

َٓ١ّ۪ ٍِ ا َٰا ََِّٕب ِث۪ٗ أَُِّٗ ْاٌ َؾ ُّك ِِ ْٓ َسثَِّٕب أَِّب ُوَّٕب ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ۪ٗ ُِ ْغٌُٛ ُْ لَبِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ُْز٠ اِرَاَٚ
Onlara okununca şöyle diyeceklerdir: Biz ona inandık; o Rabbimizden gelen gerçek kitaptır. Biz daha önce de
Rabbimize teslim olmuş kimselerdik.

(Kasas 28/54)

ُْ ُ٘  ِِ َّّب َسصَ ْلَٕبَٚ َّئَخ١ِ غ
َّ ٌغَٕ ِخ ا
َ َ ْذ َس ُ۫ ُؤَْ ثِ ْبٌ َؾ٠َٚ اَّٚجَ ُش
َ  ِْٓ ثِ َّب١ََْ ا َ ْع َش ُ٘ ُْ َِ َّشرْٛ َ ُإْ ر٠  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ ا
َُُْٛ ْٕ ِفم٠
Onlara iki kez ödül verilecektir. Bu ödüller, sabretmelerinin, kötülüğü iyilikle savmalarının ve verdiğimiz
rızıktan hayra harcamalarının karşılığıdır.

(Hadid 57/29)

ِٗ ١ ُ۪إْ ر٠ َِّللا
ْ َا َ َّْ ْاٌفَٚ َِّللا
ْ َءٍ ِِ ْٓ فَٟ
َ ِذ ه١ِع ًَ ث
ع ًِ ه
ِ َ ْؼٍَ َُ ا َ ْ٘ ًُ ْاٌ ِىزَب٠ ٌِئ َ ََّل
ْ  ؽٍَٰٝ َْ َػَٚ ْمذ ُِس٠ ة ا َ َّْل
ُ١ِ ع ًِ ْاٌؼَ ۪ظ
َ َ٠ ْٓ َِ
ْ َ ْاٌفَُّٚللاُ ر
 هَٚ ؾب َّۜ ُء
Ehl-i Kitap, Allah'ın yapacağı ikramdan herhangi bir şeyi kendilerinin belirleyemeyeceğini
bilmelidir. Bütün ikramlar Allah'ın elindedir; onu tercih ettiğine yapar; Allah büyük ikram
sahibidir.
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(Bakara 2/90)

ْٓ َِ ٍَٰٝ ع ٍِ۪ٗ َػ
ْ ََّللاُ ِِ ْٓ ف
ُٕ ِ َّض َي ه٠ ْْ َ ًب ا١َّللاُ َث ْغ
ا ِث َّب ا َ ْٔضَ َي هٚ ْىفُ ُش٠َ ْْ َ  ُْ اُٙ غ
َ ُا ِث۪ٗ ا َ ْٔفْٚ غ َّب ا ْؽز َ َش
َ ِْثئ
ٌٓ ١۪ٙ ُِ اة
َ ٠َ
ٌ ََٓ َػز٠ ٌِ ٍْ َىب ِف ۪شَٚ ت
ٍ َّۜ ع
ٍ ع
َ  َغٍَٰٝ ت َػ
َ َؾب ُء ِِ ْٓ ِػ َجبد ۪ ِِٖۚ فَ َجب ُ۫ ُؤ ِثغ
Allah, tercih ettiği bir kuluna iyilik ederek Kitap indirdi diye kıskançlıktan Allah‟ın indirdiğini görmezlikte
direnenler kendilerini ne kötü satmış oldular! Başlarına gazap üstüne gazap geldi. Kafirlikte direnenlerin hak
ettikleri, alçaltıcı bir azaptır.

(Kasas 28/68)

َ ٠َ  ْخٍُ ُك َِب٠َ  َسث َُّهَٚ
َُْٛ ْؾ ِش ُو٠  َػ َّّبٌٝر َ َؼ َٰبَٚ َِّللا
ُ ُ  َش َّۜح١َ  ُُ ْاٌ ِخُٙ ٌَ َْبس َِب َوب
ع ْج َؾبَْ ه
ُ َّۜ َ  ْخز٠َ َٚ ؾب ُء
Senin Rabbin, tercih ettiğini yaratır ve seçer, seçme hakkı onlara ait değildir. Allah, onların ortak saydıklarından
uzak ve yücedir.

(Kasas 28/69)

ٍَُِْٕٛ ُ ْؼ٠  َِبَٚ ُْ ُ٘ سُٚ
ُ ُّٓ  ْؼٍَ ُُ َِب ر ُ ِى٠َ  َسث َُّهَٚ
ُ َّذ
Senin Rabbin, onların içlerinde saklı olanı da bilir, açığa vurduklarını da.

(Zuhruf 43/31)

ُ١ٍ  ِْٓ َػ ۪ظ١َز٠َ  َس ُع ًٍ َِِٓ ْاٌمَ ْشٍَٰٝ  َْل ُٔ ِ ّض َي َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰا ُْ َػْٛ ٌَ اٌُٛلَبَٚ
“Bu Kur‟an iki şehrin ileri gelenlerinden birine indirilseydi ya!” dediler.

(Zuhruf 43/32)

 َسفَ ْؼَٕبَٚ َب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َؾِٟ ُْ فُٙ َ ؾز
َ ١ ُْ َِ ۪ؼُٙ َٕ١ْ َغ َّْٕب ث
َ َّ َْ َس ْؽُّٛ َ ْم ِغ٠ ُْ ُ٘ َ ا
َ َذ َس ِثّ َّۜ َه ٔ َْؾ ُٓ ل
ٍ ط دَ َس َعب
 ٌْش ِِ َّّب١ َس ْؽ َّذُ َس ِثّ َه َخَٚ  ًَّّۜب٠ع ْخ ِش
ً  ُْ ثَ ْؼُٙ ع
ُ َز َّ ِخزَ ثَ ْؼ١ٌِ د
ُ عب
ٍ قَ ثَ ْؼْٛ َ ُْ فُٙ ع
َ ثَ ْؼ
ََُْٛ ْغ َّؼ٠
Rabbinin ikramını onlar mı paylaştıracak? Oysa dünya hayatında yaşamalarına sebep olan şeyleri biz
paylaştırdık. Birini diğerinden bir kaç derece üste çıkardık ki biri diğerinin işinden yararlansın. Ama Rabbinin
ikramı, onların birikimlerinden iyidir.

(Al-i İmran 3/26)

ؾب ُء
َ َ ر ُ ِؼ ُّض َِ ْٓ رَٚ ؾب ُء
َ َ ع ْاٌ ُّ ٍْ َه ِِ َّّ ْٓ ر
َ َ  ْاٌ ُّ ٍْ َه َِ ْٓ رِٟ َُّ َِب ٌِ َه ْاٌ ُّ ٍْ ِه رُإْ رُٙ لُ ًِ اٌٍه
ُ ر َ ْٕ ِضَٚ ؾب ُء
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ  َّۜ ُْش أَِّ َه َػ١ِن ْاٌ َخ
َ َ ر ُ ِز ُّي َِ ْٓ رَٚ
َ َذ١ِؾب َّۜ ُء ث
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ؽ
De ki: “Ey tüm yetkiler elinde olan Allah‟ım! Tercih ettiğin kişiye yetki verir, tercih ettiğinden yetkiyi alırsın.
Tercih ettiğin kişiyi üstün kılar yine tercih ettiğin kişiyi alçaltırsın. Bütün iyilikler Senin elindedir. Sen her şeye
bir ölçü koyarsın.
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