SAF SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛع
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Saf 61/1)

ُ  ْاٌ َع ۪ضَٛ ُ٘ َٚ ض
ِۚ ِ  ْاْلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
ُُ ١ض ْاٌ َذ ۪ى٠
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟعجَّ َخ ِ هّٰللِ َِب ِف
َ
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’a boyun eğer. Daima üstün ve bütün kararları doğru
olan O’dur.
(İsra 17/44)

َّۜ
ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ۪ٖغجِّ ُخ ِث َذ ّْ ِذ
َّ ٌادُ اَٛ ََّّٰغ ِجّ ُخ ٌَُٗ اٌغ
ُ  ْاْلَ ْسَٚ غ ْج ُع
َ ُ٠ ءٍ ا َِّْلَٟ
َ ُر
ْ ا ِْْ ِِ ْٓ شَٚ َّٓ ِٙ ١ ۪ َِ ْٓ فَٚ ض
ساٛ
ً ُ ًّب َغف١ ٍ۪ َّۜ ُْ أَُِّٗ َوبَْ َدُٙ  َذ١َْ ر َ ْغ ۪جُٛٙ ََْل ر َ ْفم
Yedi gök, yeryüzü ve bunların içindeki her şey Allah‟a boyun eğer. Her şeyi güzel yapmasına karşılık O‟na
boyun eğmeyen tek varlık yoktur ama onların bu boyun eğişlerini siz kavrayamazsınız. O yumuşak davranır ve
çok bağışlar.

(Nur 24/41)

َّ َٚ ض
ٍ َّۜ صَٓبفَّب
َُ ٍِ د ُو ًٌّ لَ ْذ َع
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟغجِّ ُخ ٌَُٗ َِ ْٓ ف
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ ُ٠ ََّللا
َ  ُْش١اٌط
ٍَُْٛ ْف َع٠َ  ٌُ ِث َّب١ ٍَّ۪للاُ َع
 هَٚ َُّٗۜ  َذ١ر َ ْغ ۪جَٚ َُٗص ََ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.

(Saf 61/2)

ٍَََُْْٛ َِب َْل ر َ ْفعٌُُٛٛا ٌِ َُ رَمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler! Yapmayacağınız şeyleri, niçin yaparız diyorsunuz?
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(Saf 61/3)

ٍَُْٛا َِب َْل ر َ ْف َعٌَُُّٛٛللاِ ا َ ْْ رَم
َوجُ َش َِ ْمزًب ِع ْٕذَ ه
Yapmayacağınız iş için yaparım demeniz, Allah katında ne büyük nefret oluşturur!

(Saf 61/4)

ٌ َ١ْٕ ُ ُْ ثُٙ ََّٔصفًّب َوب
صٛ
ٌ ص
ا َِّْ ه
ُ بْ َِ ْش
َ ٟ َْ۪ فٍُُِٛمَبر٠ َٓ٠ ُ۪ ِذتُّ اٌَّز٠ ََّللا
َ ٍِ۪ٗ ١ع ۪ج
Allah, kendi yolunda kurşunla kenetlenmiş bir yapı gibi kenetlenerek savaşanları sever.
(Al-i İmran 3/103)

ۖ ُ َْل رَفَ َّشلَٚ عًب١ّ۪ َّللاِ َج
 ُى ُْ اِ ْر ُو ْٕز ُ ُْ ا َ ْع َٓذَا ًء١ْ ٍََّللاِ َع
َ َّ ا ِٔ ْعٚا ْر ُو ُشَٚ اٛ
ذ ه
ا ثِ َذ ْج ًِ هُّٛ ص
ِ َ ا ْعزَٚ
ُْ بس فَب َ ْٔمَزَ ُو
َ ٍَٰٝ  ُو ْٕز ُ ُْ َعَٚ أً ِۚبَٛ صجَ ْذز ُ ُْ ِث ِٕ ْع َّ ِز۪ٗ َٓ ا ِْخ
ْ َ  ِث ُى ُْ فَبٍَُُْٛٓ ل١ف َث
ِ ٌَّٕشفَب ُد ْف َش ٍح َِِٓ ا
َ ٌََّفَب
َُْٚزَذْٙ َ ب ِر۪ٗ ٌَ َعٍَّ ُى ُْ ر٠َ َّللاُ ٌَ ُى ُْ َٰا
ّ ُٓ ه١ِ ُ َج٠  َّۜب َو َٰز ٌِ َهَٙ ْٕ ِِ
Allah'ın ipine hep beraber sıkı sarılın, ondan ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini aklınızdan çıkarmayın.
Bir zamanlar aranızda düşmanlıklar vardı; Allah, kalplerinizi birbirine ısındırdı da O‟nun nimeti sayesinde
kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi oradan O kurtardı. Allah, âyetlerini böyle açıklar ki
doğru yolu bulasınız.

(Enfal 8/63)

ف
َ عًب ََِٓب اٌََّ ْف١ّ۪ ض َج
َ  ا َ ْٔفَ ْمْٛ ٌَ ُْ َّۜ ِٙ ِثٍَُُْٛٓ ل١َف ث
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ُْ ِٙ ِثٍَُُْٛٓ ل١َذ ث
ِ  ْاْلَ ْسِٟذ َِب ف
َ ٌَََّّللاَ ا
َ ٌََّاَٚ
ٌ  َّۜ ُْ أَُِّٗ َع ۪ضُٙ َٕ١ْ َث
ٌُ ١ض َد ۪ى٠
Müminlerin kalplerini O kaynaştırdı. Dünya kadar mal harcasaydın kalplerini kaynaştıramazdın. Ama Allah
onları kaynaştırdı. Üstün olan ve kararları doğru olan O‟dur.

(Enfal 8/15)

بس
َ ِۚ  ُ٘ ُُ ْاْلَ ْد َثٌَُّٛٛ ُ ا صَ ْدفًب فَ ََل رَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ز ُ ُُ اٌَّز١ ۪ا اِرَا ٌَمَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey inanıp güvenenler! Bir nizam halinde iken kâfirlerle karşılaşınca sakın arkanızı dönüp kaçmayın.
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(Enfal 8/16)

ٍ ع
ت َِِٓ ه
َِّللا
َ َ ِفئ َ ٍخ فَمَ ْذ َثَٓب َء ِثغٌَِٰٝ ّ ًضا ا١ِ  ُِز َ َذْٚ َ  َِ ِئ ٍز دُثُ َشَُٖٓ ا َِّْل ُِز َ َذ ِ ّشفًب ٌِ ِمزَب ٍي اْٛ ٠َ ُْ ِٙ ٌِّ َٛ ُ٠ ْٓ َِ َٚ
ش١
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
َ ْ ِثئَٚ ُُ َّۜ ََّٕٙ ُٗ َج٠َٰٚ ْ  َِأَٚ
Her kim böyle bir günde, savaş için mevzi tutmak ya da bir birliğin yanında yer almak dışında bir sebeple
arkasını dönerse, Allah‟ın gazabına uğrar. Onun varacağı yer cehennem olur. Ne kötü hale gelmektir o.

(Saf 61/5)

 ُى َّۜ ُْ فٍََ َّّب١ْ ٌََِّللاِ ا
ُ  َسّٟ۪ٔ َ َْ اُّٛ ٍَلَ ْذ ر َ ْعَٚ ٟ َُ۪ٕٔٚ َِ ٌِ َُ رُؤْ رْٛ َب ل٠َ ِِ۪ٗ ْٛ َ ٌِمٝ َٰعُِٛ اِ ْر لَب َيَٚ
 ُي هٛع
َ ا اَصَ اٛغ
َُٓ صَ ا
َٓ١ ۪ ََ ْاٌفَب ِعمْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ ٠َ َّللاُ َْل
 هَٚ ُْ َّۜ ُٙ  َثٍَُُّٛللاُ ل
غ ه
Bir gün Musa halkına şöyle demişti: “Ey halkım! Ne diye beni üzüyorsunuz; çok iyi biliyorsunuz
ki ben, Allah’ın size gönderdiği elçiyim.” Onlar yoldan çıkınca Allah da onların kalplerini
kaydırdı. Yoldan çıkan bir topluluğu Allah yola getirmez.
(Ahzab 33/69)

َّۜ ٌَُّللاُ ِِ َّّب لَب
 َوبَْ ِع ْٕذَ هَٚ اٛ
 فَ َج َّشاَُٖ هٝ َٰعُِٛ اْٚ ََٓ َٰار٠ ۪ا َوبٌَّزُٛٔٛا َْل ر َ ُىَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َِّللا
بًٙ ١ ۪جَٚ
Ey inanmış kimseler! Siz, Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onu, hakkında söyledikleri şeylerden dolayı
akladı. O, Allah katında değerli bir kişidir.

(Ahzab 33/57)

َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ اٌذَِّٟللاُ ف
ًٕب١۪ٙ ُِ  ُْ َعزَاثًبُٙ ٌَ َّا َ َعذَٚ ِاْل ِخ َشح
ُ  َسَٚ ََّللا
 ُُ هُٙ ٌََُٕٗ ٌَ َعٛع
َْ هُُٚؤْ ر٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Allah'ı ve Elçisini incitenleri, Allah dünyada da ahirette de dışlar; onlara alçaltıcı bir azap hazırlar.

(Zuhruf 43/88)

َُِِْٕٛ ُْؤ٠  ٌَ َْلْٛ َب َسةّ ِ ا َِّْ َٰ َٓ٘ ُ۬ ُؤ ََْٓل ِء ل٠َ ٍِ۪ٗ ١ ۪لَٚ
Nebilerine niye şunu söyletiyorlar: “Rabbim! Bunlar inanmayan bir topluluktur.”

(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.”

3

(Saf 61/6)

ٞ
ُ  َسّٟ۪ٔ ِ ًَ ا٠ اِ ْع ََٓش ۪اءَٟٓ ََ۪ٕب ث٠ َُ َ٠ اث ُْٓ َِ ْشٝغ
 ُي هٛع
َ ١اِ ْر لَب َي ۪عَٚ
َ ُِ ُْ  ُى١ْ ٌََِّللاِ ا
َّ ََذ٠ َْٓ١َص ِذّلًب ٌِ َّب ث
ّ َ ُِجَٚ  ِخ٠ َٰسْٛ َّ َِِٓ اٌز
اٌُٛد لَب
ِ َِّٕب١َ ا ْع َُُّٗٓ ا َ ْد َّ َّۜذُ فٍََ َّّب ََٓجب َء ُ٘ ُْ ِث ْبٌجِٞ ِِ ْٓ ثَ ْعذٟ َ۪أْر٠  ٍيٛع
ُ ش ًِشا ثِ َش
ٌ َٰ٘زَا ِع ْذ ٌش ُِ ۪ج
ٓ١
Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Ben, Allah’ın elçisiyim; size, önümde
bulunan Tevrat’tan olanı onaylamak ve benden sonra gelecek ve ayırıcı özelliği Ahmed olan
elçiyi müjdelemek için geldim.” Muhammed onlara açık belgelerle gelince: “Bu, açık bir
büyüdür.” demişlerdi.
(Al-i İmran 3/49)

ّ ۪ َِِٓ ُْ  ا َ ْخٍُ ُك ٌَ ُىَّٟ۪ٓٔ َ َ ٍخ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ْۙ ُْ ا٠ َل ْذ ِجئْز ُ ُى ُْ ِث َٰبّٟ۪ٔ َ  ًَ ا٠ اِ ْع ََٓش ۪اءَٟٓ َ۪ٕ ثٌَِٰٝ ْل اٛ
ً ع
ٓ١
ُ  َسَٚ
ِ اٌط
َّ ْـَٔ ِخ١َٙ َو
َ ْٛ
ِۚ  ًْشا ِث ِب ْر ِْ ه١غ
ُ َ ُى١َ ِٗ ف١ ۪ ِْش فَب َ ْٔفُ ُخ ف١اٌط
ُ اُث ِْشَٚ َِّللا
ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟا ُ ْدَٚ ص
َ  ْاْلَث َْشَٚ ََّٗ ئ ْاْلَ ْو
ْۙ  َِب رَذ َِّخ ُشَٚ ٍَُْٛأَُجِّئ ُ ُى ُْ ِث َّب رَأ ْ ُوَٚ َِّللا
ِۚ ِث ِب ْر ِْ ه
ُْ ُ َخً ٌَ ُى ُْ اِ ْْ ُو ْٕز٠ َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪رِ ُى َّۜ ُْ ا َِّْ فُٛ١ُ ثٟ َْ۪ فٚ
ِۚ ِِ۪ٕ ُِْؤ
َٓ١
İsa, İsrailoğullarına elçi olarak geldiğinde: "Size, Rabbinizin belgesi ile geldim. Sizin için çamurdan kuş heykeli
yaratır, ona üflerim de Allah'ın izni ile kuş olur. Doğuştan kör olan ve alaca hastalığına tutulmuş olanı
iyileştiririm. Allah'ın izni ile ölüleri diriltirim. Evlerinizde neler yediğinizi ve neleri biriktirdiğinizi size
bildiririm. Eğer Allah‟a inanıp güvenen kimselerseniz bunlar gerçekten, sizin için birer belgedir.

(Al-i İmran 3/50)

 ٍخ٠َ  ِجئْز ُ ُى ُْ ِث َٰبَٚ ُْ  ُى١ْ ٍَ ُد ِ ّش ََ َعٞ ۪ط اٌَّز
َ  ِْلُ ِد ًَّ ٌَ ُى ُْ َث ْعَٚ  ِخ٠ َٰسْٛ َّ  َِِٓ اٌزٞ
َ ُِ َٚ
َّ َذ٠َ َْٓ١ص ِذّلًب ٌِ َّب َث
ْٛ
ا هُِِٛ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ فَبرَّم
ِ ُع١ا َ ۪غَٚ ََّللا
“Önümdeki Tevrat'ı onaylamak ve size haram kılınmış bazı şeyleri helâl kılmak için geldim. Size, Rabbinizin
belgesi ile geldim. Artık Allah'tan çekinin de bana gönülden uyun.”

(Enam 6/20)

 ُْ َْلُٙ َ ُْ فُٙ غ
َ َ َٕبُ٘ ُُ ْاٌ ِىز١ْ َ َٓ َٰار٠ ۪اٌََّز
َ ُا ا َ ْٔفَٚٓ َخغ َُِٓش٠ َْ۪ ا َ ْث ََٕٓب َء ُ٘ ُْ اٌََّزَُٛ ْع ِشف٠ َُٔٗ َو َّبَُٛ ْع ِشف٠ بة
َُِِْٕٛ ُْؤ٠
Kitap verdiğimiz kimseler onu kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini hüsrana uğratanlar, ona
inanmayanlardır.
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(Enam 6/21)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
َّ ُ ْف ٍِ ُخ٠ ب ِر ۪ َّۜٗ أَُِّٗ َْل٠َ ة ِث َٰب
َُّْٛ ٌِ اٌظب
 هٍَٝ َعٜظٍَ ُُ ِِ َّّ ِٓ ا ْفز َ َٰش
َ َّ َوزْٚ َ َّللاِ َو ِزثًب ا
Uydurduğu bir yalanı, Allah‟a mal edenden veya onun ayetleri karşısında yalana sarılandan daha büyük yanlışı
kim yapabilir? Yanlışlar içinde olanlar, umduklarına kavuşamazlar.

(Saf 61/7)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
ََ ْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ ٠َ َّللاُ َْل
ِ ْ ٌَِٝ اُٝ ْذ َٰ َٓع٠ َٛ ُ٘ َٚ ِة
 هَٚ َِ َّۜ اْل ْع ََل
 هٍَٝ َعٜظٍَ ُُ ِِ َّّ ِٓ ا ْفز َ َٰش
َ َّللاِ ْاٌ َىز
َّ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
İslam’a çağrıldığı halde Allah’a yalanlar yakıştırandan daha büyük yanlışı kim yapabilir?
Yanlışlar içindeki bir topluluğu Allah yola getirmez.
(Yunus 10/25)

ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
ََٓ ٠َ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ ٠َ َٚ َِ َّۜ غ ََل
َّ ٌ دَ ِاس اٌَِٰٝ ا اٛع
َُٓ  ْذ٠َ َُّللا
 هَٚ
ِ ٌَِٰٝ شب ُء ا
Allah esenlik ve güvenlik yurduna çağırır. Kim, yapması gerekeni yaparsa onu doğru yola getirir.

(Fussilet 41/33)

َٓ١ّ۪ ٍِ  َِِٓ ْاٌ ُّ ْغٟ َِّ۪ٕٔلَب َي اَٚ صب ٌِ ًذب
 هٌَِٝ ًْل ِِ َّّ ْٓ دَ َعَٓب اْٛ َغ ُٓ ل
َ  َِ ْٓ ا َ ْدَٚ
َ ًَ ِّ  َعَٚ َِّللا
Allah‟a çağıran, iyi işler yapan ve "Ben Allah‟a tam teslim olanlardanım!” diyen kişinin sözünden daha güzelini
kim söyleyebilir?

(Ahkaf 46/31)

ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ ُ ِج ْش ُو ُْ ِِ ْٓ َعزَا٠َٚ ُْ  ِث ُىُُٛٔ ْغ ِف ْش ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر٠َ ۪ٗا ِثُِِٕٛ  َٰاَٚ َِّللا
 هٟ
َ ا دَا ِعُٛج١ َِ ََٕٓب ا َ ۪جْٛ َب ل٠َ
“Ey halkımız! Allah‟a çağıran kişiye olumlu cevap verin ve ona inanıp güvenin ki Allah, günahlarınızı
bağışlasın; sizi acıklı bir azaptan korusun.”

(Ahkaf 46/32)

 َٰ ٌَٓ ِئ َهُٚ۬ ُ َٓب َّۜ ُء ا١َ ٌِ ْٚ َ ِ۪ٔٗ َٓ اُٚ ْظ ٌَُٗ ِِ ْٓ د
 هٟ
ِ  ْاْلَ ْسِْٟظ ِث ُّ ْع ِج ٍض ف
َ ١ٌََٚ ض
َ ١ٍَََّللاِ ف
َ ُ ِجتْ دَا ِع٠  َِ ْٓ َْلَٚ
ٓ١
َ ٟ ۪ف
ٍ ظ ََل ٍي ُِ ۪ج
“Ama kim, Allah‟a çağıran kişiye olumlu cevap vermezse bu topraklarda onun elinden kurtulamaz. Allah ile
arasına girecek dostları da olmaz. Böyleleri açık bir sapıklık içindedirler.”
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(Saf 61/8)

ْ ُ١ٌِ َُْٚذ٠ُ ۪ش٠
َْٚ َو ِشَٖ ْاٌ َىبفِ ُشْٛ ٌََٚ ۪ٖسٛ
 هَٚ ُْ ِٙ ِ٘ اَٛ َّللاِ ثِب َ ْف
س هٛ
َ ُٔ ط ِف ُ۫ ُؤا
ِ ُٔ ُُّ َِّللاُ ُِز
Bunlar, Allah’ın nurunu ağızları ile söndürmek isterler. Kâfirler hoşlanmasa da Allah, nurunu
tamamlayacaktır.
(Tevbe 9/33)

ْ ُ١ٌِ ك
ُ ع ًَ َس
َ  ا َ ْسَٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َٖ َو ِشْٛ ٌََٚ ْٗۙ ۪ ٍِّ ٓ ُو٠
ِ ّ اٌ ۪ذٍَٝ َشُٖ َعِٙ ظ
ِ ّ ٓ ْاٌ َذ٠
ِ ۪دَٚ ٜ َٰذُٙ ٌٌَُٗ ثِ ْبٛع
َْْٛاٌ ُّ ْش ِش ُو
Dinini, bütün dinlere hâkim kılmak için Elçisini bu rehber ve gerçek din ile gönderen Allah‟tır. Varsın müşrikler
bundan hoşlanmasınlar.

(Nur 24/35)

َّۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َه
 ُص َجب َج َّۜ ٍخٟ ۪صجَب ُح ف
ِ اَٛ ََّّٰس اٌغٛ
ْ ِّ ٌْ َ صجَب َّۜ ٌح ا
ْ ِِ بَٙ ١ ۪حٍ فٛسٖ۪ َو ِّ ْش َٰىٛ
ُ ُٔ َُّللا
ِ ُٔ ًُ َ ض َِث
ُّ َ ا
َّ ْۙ ٍخ١ِ َْل َغ ْشثَٚ َّ ٍخ١َِٔ ٍخ َْل ش َْشلُٛز٠ْ َبس َو ٍخ ص
َ ْٓ ِِ ُلَذُٛ٠ ٞ
ٌ  َوْٛ ب َوَٙ ٌََّٔض َجب َجخُ َوب
َ َش َج َشحٍ ُِج
ٌّ ت د ِ ُّس
شب َّۜ ُء
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ۪ٖسٛ
 هِٞذْٙ َ٠ سٛ
ٌ ُٔ َبس
ٌ َّۜ ٔ ُٗغ ْغ
َٓ ۪ ُ٠ بَٙ ُ ز٠ْ ََ َىبدُ ص٠
َ ّْ َ  ٌَ ُْ رْٛ ٌََٚ  ُءٟع
ٍ َّۜ ُٔ ٍَٰٝ س َعٛ
ِ ٌُِٕ َُّللا
َّۜ ِ ٌٍَِّٕ َّللاُ ْاْلَ ِْثَب َي
ٌُ ْۙ ١ ٍ۪ع
ُ ع ِْش٠َ َٚ
 هَٚ بط
ة ه
َ ٍءَٟ
ْ َّللاُ ِث ُى ًِّ ش
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/kitabına yöneltir. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilir.

(Saf 61/9)

ْ ُ١ٌِ ك
ُ ع ًَ َس
َ  ا َ ْسَٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َٖ َو ِشْٛ ٌََٚ ٍِّ۪ٗ ٓ ُو٠
ِ ّ اٌ ۪ذٍَٝ َشُٖ َعِٙ ظ
ِ ّ ٓ ْاٌ َذ٠
ِ ۪دَٚ ٜ َٰذُٙ ٌٌَُٗ ِث ْبٛع
َْْٛاٌ ُّ ْش ِش ُو
Dinini, bütün dinlere hâkim kılmak için Elçisini bu rehber ve gerçek din ile gönderen Allah’tır.
Varsın müşrikler bundan hoşlanmasınlar.
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(Nisa 4/170)

ُ اٌش
َّ ُُ بط لَ ْذ ََٓجب َء ُو
ِا فَب َِّْ ِ هّٰللٚا ِْْ ر َ ْىفُ ُشَٚ ُْ َّۜ  ًْشا ٌَ ُى١ا َخُِِٕٛ ك ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ فَ َٰب
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ِ ّ  ُي ِث ْبٌ َذٛع
َّۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
 ًّب١ ًّب َد ۪ى١ ٍَّ۪للاُ َع
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟب ِف
 َوبَْ هَٚ ض
Ey İnsanlar! Bu Elçi, Rabbiniz „den size gerçek olanı getirdi; O‟na inanıp güvenin; bu sizin hayrınıza olur. Ama
ayetleri görmezlikten gelirseniz bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah bilir, doğru
kararlar verir.

(Mümin 40/14)

َْٚ َو ِشَٖ ْاٌ َىب ِف ُشْٛ ٌََٚ َٓ٠َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١َّللاَ ُِ ْخ ٍِ ۪ص
ُ فَب ْد
ا هٛع
Siz, O‟nun dinine bir şey katmadan Allah‟a yalvarın. Görmezlik edenler varsın bundan hoşlanmasınlar.

(Saf 61/10)

ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ عزَا
َ ْٓ ِِ ُْ  ُى١بسحٍ ر ُ ْٕ ۪ج
َ  رِ َجٍَٰٝ ا ٘ ًَْ اَدٌُُّ ُى ُْ َعَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler! Acıklı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

(Saf 61/11)

ْْ ِ ٌْش ٌَ ُى ُْ ا١ا َ ْٔفُ ِغ ُى َّۜ ُْ َٰر ٌِ ُى ُْ َخَٚ ُْ ا ٌِ ُىَٛ ِْ َ َّللاِ ِثب
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
 ًِ ه١ع ۪ج
َْ ِث هُِِٕٛ ْرُؤ
َ ٟ َْ۪ فُٚر ُ َجب ِ٘ذَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
ْۙ ُّ ٍَُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْع
َْٛ
O ticaret, Allah’a ve elçisine tam güvenmeniz, Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı ortaya
koyarak cihad etmenizdir. Bilseniz sizin için hayırlı olan budur.
(Bakara 2/218)

َّۜ ذ ه
ْۙ  ًِ ه١ع ۪ج
َ َّ َْ َس ْدٛ ْش ُج٠َ  ٌََٰٓئِ َهُٚ۬ ُ َّللاِ ا
َُّللا
 هَٚ َِّللا
َ ٟ ۪ا فُٚ َجب َ٘ذَٚ اَٚٓ َ٘ب َج ُش٠ ۪اٌَّزَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ٌُ ١س َس ۪دٛ
ٌ َُغف
İnanıp güvenenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, Allah‟tan iyilik bekleyebilirler. Çokça
bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah‟tır.
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(Maide 5/35)

َْٛ ٍِ۪ٗ ٌَ َعٍَّ ُى ُْ ر ُ ْف ٍِ ُذ١ع ۪ج
ا هُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َ ٟ ۪ا فُٚ َجب ِ٘ذَٚ ٍََخ١ ۪عَٛ ٌ ِٗ ْا١ْ ٌَِا اُٛا ْثز َ َٓغَٚ ََّللا
Ey inanıp güvenenler! Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun, O‟na vesile arayın ve Allah yolunda cihad edin ki
umduğunuza kavuşasınız.

(Enfal 8/74)

ُُ ُ٘  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ ا اٚص َُٓش
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ۪ا فُٚ َجب َ٘ذَٚ اَٚ٘ب َج ُشَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
َ ََٔٚ اْٚ َٚ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ َِّللا
ٌُ ٠ ِس ْص ٌق َو ۪شَٚ ٌ  ُْ َِ ْغ ِف َشحُٙ ٌَ َْ َدمًّ َّۜبُِِٕٛ ْْاٌ ُّؤ
İnanıp güvenerek hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ile bunları barındırıp yardım edenler var ya; işte
onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlama ve bol rızık vardır.

(Hac 22/78)

َٓ ِِ ْٓ َد َش َّۜجٍ ٍَِِّخ٠
ْ َٛ ُ٘ َِّٖۜ ۪ بدَٙ َّللاِ َد َّك ِج
 هِٟا فُٚ َجب ِ٘ذَٚ
ِ ّ اٌ ۪ذِٟ ُى ُْ ف١ْ ٍَ َِب َج َع ًَ َعَٚ ُْ  ُى١اجز َ َٰج
ُْ  ُى١ْ ٍَذًا َع١َ۪ٙ  ُي شٛع
ُ اٌش
َّ ََْٛ ُى١ٌِ  َٰ٘زَاٟ ۪فَٚ ًُ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج١ّ۪ ٍِ  ُى ُُ ْاٌ ُّ ْغ١ّع ه
َ َٛ ُ٘ ُ١
َ َّۜ ۪٘ ُى ُْ اِث َْٰش١ا َ ۪ث
َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
ُ اُٛٔٛر َ ُىَٚ
َّۜ ا ثِ هُّٛ ص
ِۚ ِ ٌَّٕ اٍَٝ َٓذَا َء َعَٙ ش
ُْ ِۚ  ُى١ٌَٰ ْٛ َِ َٛ ُ٘ ِبّٰلل
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪بط فَبَل
ِ َ ا ْعزَٚ َ حٛاٌض َٰو
ش١
ُ ِٔ ْع َُ إٌَّ ۪صَٚ ٌَٰٝ ْٛ َّ ٌفَِٕ ْع َُ ْا
Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Size fırsat veren O‟dur. Bu dinde size bir güçlük yüklememiştir. Babanız
İbrahim‟in şeriatına uyun. Allah size daha önce „Müslüman‟ adını verdi. Bu kitapta da o adı verdi ki elçimiz size
örnek olsun. Siz de insanlara örnek olasınız. Namazı tam kılın, zekâtı verin ve Allah‟a sıkı sarılın. O sizin en
yakınınızdır; ne iyi dost ve ne iyi yardımcıdır.

(Tevbe 9/20)

َ  ْۙ ُْ ا َ ْعِٙ ا َ ْٔفُ ِغَٚ ُْ ِٙ ٌِ اَٛ ِْ َ َّللاِ ِثب
َّۜ ظ ُُ دَ َس َجخً ِع ْٕذَ ه
 ًِ ه١ع ۪ج
َِّللا
َ ٟ ۪ا فُٚ َجب َ٘ذَٚ اَٚ٘ب َج ُشَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌََّز
َْٚ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ َٓفَبئِ ُضُٚ۬ ُ اَٚ
İnanıp güvenen, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri
pek yüksektir. Başaranlar işte onlardır.

(Tevbe 9/21)

ّ ِ َُج٠
ٍ  َجَّٕبَٚ ْا
ٌُ ْۙ ١ ۪ ٌُ ُِم١ب ٔ َ۪عَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ د
ٍ َْٛ  ِسظَٚ ُْٕٗ ِِ  ُْ ثِ َش ْد َّ ٍخُٙ ُّش ُشُ٘ ُْ َسث
Rableri onlara, kendi ikramını, rızasını ve kalıcı cennetleri müjdelemektedir.

(Tevbe 9/22)

ٌُ ١َّللاَ ِع ْٕذََُٖٓ ا َ ْج ٌش َع ۪ظ
ب اَثَذ ًَّۜا ا َِّْ هََٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪خَب ٌِذ
Bunlar ölümsüz olarak hep orada kalacaklardır. Çünkü Allah katındaki ödül büyüktür.
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(Tevbe 9/41)

َّۜ  ًِ ه١ع ۪ج
ُْ ُ  ٌْش ٌَ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز١َّللاِ َٰر ٌِ ُى ُْ َخ
َ ٟ ۪ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ فَٚ ُْ ا ٌِ ُىَٛ ِْ َ ا ِثبُٚ َجب ِ٘ذَٚ  ِثمَ ًبْلَٚ ا ِخفَبفًبٚاِ ْٔ ِف ُش
َُّْٛ ٍَر َ ْع
İster kolay, isterse ağır gelsin siz sefere çıkın. Allah yolunda malınızla, canınızla cihad edin. Sizin için hayırlı
olan budur. Bunu bir bilseniz.

(Tevbe 9/88)

ُۘ  َْش١ُ ْاٌ َخُٙ ٌَ  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ اٚ ُْ َّۜ ٙا َ ْٔفُ ِغٚ ُْ ٌِٙ اِْٛ َ ا ِثبُٚا ِعُٗ َجب َ٘ذَُِٕٛٓ َٰا٠ ۪اٌَّزٚ  ُيٛع
ُاد
َّ ِٓ ٌَٰ ِى
ُ
َ َ
َ
َ ِ
َ ِ َ
َ ُ اٌش
َْٛ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُذُٚ۬ ُ اَٚ
Elçi ve onunla birlikte inanıp güvenmiş olanlar mallarıyla ve canlarıyla cihad etmişlerdir. Bütün iyilikler işte
bunlar içindir. Umduklarına kavuşacak olanlar da işte bunlardır.

(Tevbe 9/89)

ٍ  ُْ َجَّٕبُٙ ٌَ َُّللا
ُُ ١ ُص ْاٌعَ ۪ظْٛ َ َّۜب َٰر ٌِ َه ْاٌفَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
ا َ َعذَّ ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞد ر َ ْج ۪ش
Allah onlara, içinden ırmaklar akan cennetleri hazırlamıştır. Onlara orada ölümsüz olacaklardır. En büyük
kurtuluş işte budur.

(Saf 61/12)

َ َٓغب ِو
ٍ ُ ْذ ِخ ٍْ ُى ُْ َجَّٕب٠َٚ ُْ ثَ ُىَُُٛٔ ْغ ِف ْش ٌَ ُى ُْ ر٠
د
ِ  َجَّٕبٟ ّ۪جَخً ف١ِ غ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞد ر َ ْج ۪ش
َ َِ َٚ بس
ُُ ْۙ ١ ُص ْاٌعَ ۪ظْٛ ََع ْذ َّۜ ٍْ َٰر ٌِ َه ْاٌف
Bunlara karşılık Allah, günahlarınızı bağışlayacak ve sizi içinden ırmaklar akan bahçelere,
güzel konaklara, Adn cennetlerine yerleştirecektir. Büyük başarı işte budur.
(Maide 5/119)

ٌ َّٕ ُْ َجُٙ ٌَ ُْ َّۜ ُٙ ُص ْذل
َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
َّ ٌَ ْٕفَ ُع ا٠ َُ ْٛ َ٠ َّللاُ َٰ٘زَا
لَب َي ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞبد ر َ ْج ۪ش
ِ َٓ١ ۪صبدِل
ُُ ١ ُص ْاٌعَ ۪ظْٛ َع ْٕ َُّۜٗ َٰر ٌِ َه ْاٌف
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َّللاُ َع
 هٟ
َ اٛظ
ِ ب اَثَذ ًَّۜا َسََٙٓ ١ ۪ف
َ ظ
Allah diyecek ki “Bugün doğruların doğruluklarından yararlanacağı gündür. İçinden ırmaklar akan cennetler
onlarındır ve ebediyen orada kalacaklardır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razı olacaklardır. En büyük
kurtuluş işte budur.”
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(Tevbe 9/72)

ٍ د َجَّٕب
َٓغب ِو
ِ  ْاٌ ُّؤْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ َّْللاُ ْاٌ ُّؤ
 َعذَ هَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْذ ِزٞد ر َ ْج ۪ش
َ َِ َٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
َ
ٌ َْٛ  ِسظَٚ ٍْ َّۜ د َع ْذ
ُُ ١ ُص ْاٌ َع ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘ َّللاِ ا َ ْو َج َّۜ ُش َٰر ٌِ َه
ِ  َجَّٕبٟ ّ۪ َجخً ف١ِ غ
اْ َِِٓ ه
Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, Adn cennetlerinde, ölümsüz olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar
akan bahçeler ve güzel konaklar vaad etmiştir. Allah‟ın rızası ise en büyük nimettir. Büyük başarı işte budur.

(Rad 13/23)

ٍََُْٛ ْذ ُخ٠ ُ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخَٚ ُْ ِٙ َِّبر٠رُ ِ ّسَٚ ُْ ِٙ اج
ِ َٚ ا َ ْصَٚ ُْ ِٙ ِصٍَ َخ ِِ ْٓ َٰاثََٓبئ
َ ْٓ َِ َٚ بَٙ ٍََُٔٛ ْذ ُخ٠ ٍْ َجَّٕبدُ َع ْذ
ة
ٍ ِۚ  ُْ ِِ ْٓ ُو ًِّ ثَبِٙ ١ْ ٍََع
Babalarından, eşlerinden ve evlatlarından uygun durumda olanlarla Adn cennetlerinde beraber olurlar. Melekler
her kapıdan yanlarına girerler.

(Rad 13/24)

 اٌذ َّۜ َِّاسَٝع ْمج
ُ َُ صجَ ْشر ُ ُْ فَِٕ ْع
َ
َ  ُى ُْ ثِ َّب١ْ ٍَع ََل ٌَ َع
“Esenlik ve güvenlik sizedir: Selamun aleykum! Bu, sabrınızın karşılığıdır. O dünyanın sonu ne güzel oldu!”
derler.

(Saf 61/13)

ّ َثَٚ ت٠
َٓ١ ِِ۪ٕ ْش ِِش ْاٌ ُّؤ
ٌ َّۜ فَزْ ٌخ لَ ۪شَٚ َِّللا
ْ َٔ  َّۜبَٙ َُّٔٛ ر ُ ِذجٜا ُ ْخ َٰشَٚ
ص ٌش َِِٓ ه
Hoşunuza gidecek bir başarı da dünyada olacaktır: Allah’ın yardımı ve yakın zamanda bir fetih.
İnanıp güvenenleri bunlarla müjdele.
(Fetih 48/1)

ًٕ ْۙب١أَِّب فَز َ ْذَٕب ٌَ َه فَزْ ًذب ُِ ۪ج
Allah, Fethin önündeki engeller, senin için tamamen kaldırdı.

(Fetih 48/2)

ً ص َشا
 ًّ ْۙب١ ۪غب ُِ ْغزَم
َ ْغ ِف َش ٌَ َه ه١ٌِ
ِ َ َه٠ ِذْٙ َ٠َٚ  َْه١ٍَُزِ َُّ ِٔ ْع َّزَُٗ َع٠َٚ  َِب رَب َ َّخ َشَٚ َّللاُ َِب رَمَذ َََّ ِِ ْٓ رَ ْٔ ِج َه
Bunu, önceki ve sonraki günahlarını bağışlamak, sana olan iyiliklerini tamamlamak ve seni doğru bir yola
yöneltmek için yaptı.
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(Fetih 48/3)

ً ع ۪ض
ضا٠
ْ َٔ َُّللا
ص َش َن ه
ُ ْٕ ٠َ َٚ
َ ص ًشا
Bunun bir sebebi de Allah‟ın sana, güçlü bir yardımda bulunacak olmasıdır.

(Fetih 48/4)

ُدُٕٛ ِ هّٰللِ ُجَٚ ُْ َّۜ ِٙ ِٔ َّب٠ َّبًٔب َِ َع ۪ا٠ا ۪اََُٚٓ ْضدَاد١ٌِ َٓ١ ِِ۪ٕ ْة ْاٌ ُّؤ
َّ ٌ ا َ ْٔضَ َي اَٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ ٍُُٛ لٟ َ۪ٕخَ ف١غ ۪ى
َّۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
 ًّ ْۙب١ ًّب َد ۪ى١ ٍَّ۪للاُ َع
ِ اَٛ ََّّٰاٌغ
 َوبَْ هَٚ ض
Güvenlerine güven katmak için müminlerin içini rahatlatan da O‟dur. Göklerin ve yerin bütün orduları
Allah‟ındır. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Fetih 48/5)

ٍ د َجَّٕب
ُ َى ِفّ َش٠َٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
ِ  ْاٌ ُّؤْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ُْ ْذ ِخ ًَ ْاٌ ُّؤ١ٌِ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْذ ِزٞد ر َ ْج ۪ش
 ًّ ْۙب١ ًصا َع ۪ظْٛ ََّللاِ ف
 َوبَْ َٰر ٌِ َه ِع ْٕذَ هَٚ ُْ َّۜ ِٙ ّـَٔب ِر١ِ ع
َ ُْ ُٙ ْٕ َع
Bunları, mümin kadınlarla mümin erkeklerin kabahatlerini örtmek ve onları, ölmeksizin kalmak üzere içinden
ırmaklar akan bahçelere sokmak için yapmıştır. Allah katında büyük başarı budur.

(Fetih 48/18)

َّ ٌذ ا
 ُْ فَب َ ْٔضَ َيِٙ  ِثٍُُٛ لٟ ۪ش َج َش ِح فَ َع ٍِ َُ َِب ف
َ ٔ ََه ر َ ْذُٛع٠ِ ُ َجب٠ َٓ اِ ْر١ ِِ۪ٕ َّْللاُ َع ِٓ ْاٌ ُّؤ
 هٟ
ِ ٌَمَ ْذ َس
َ ظ
جً ْۙب٠ ُْ فَزْ ًذب لَ ۪شُٙ اَثَب َثَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍََٕخَ َع١غ ۪ى
َّ ٌا
O ağacın altında sana bağlılık sözleşmesi yaparken Allah onlardan razı olmuştu. İçlerinde olanı bilmişti de
üzerlerine o huzuru indirmişti. Onları, yakın bir fetihle ödüllendirecektir.

(Nasr 110/1)

 ْاٌفَزْ ْۙ ُخَٚ َِّللا
ْ َٔ اِرَا ََٓجب َء
ص ُش ه
Allah‟ın yardımı gelip o fetih gerçekleştiğinde,

(Nasr 110/2)

ا ًج ْۙبَٛ َّللاِ ا َ ْف
َ ٠َ َساَٚ
ٓ ه٠
َ ٌَّْٕذ ا
ِ ۪ دٟ َْ۪ فٍَُٛ ْذ ُخ٠ بط
İnsanların bölük bölük Allah‟ın dinine girdiklerini görürsen,

(Nasr 110/3)

اثًبَّٛ َ ا ْعز َ ْغ ِف ْش َُّٖۜ أَُِّٗ َوبَْ رَٚ غ ِجّ ْخ ِث َذ ّْ ِذ َس ِثّ َه
َ َف
Her şeyi güzel yapan Rabbine o zaman yönel ve bağışlanma dile! O, tövbeleri kabul eder.
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(Saf 61/14)

ْٓ َِ َّٓ٠۪  ِاسَٛ َ َُ ٌِ ٍْ َذ٠ اث ُْٓ َِ ْشٝغ
بس ه
َ ١َّللاِ َو َّب لَب َي ۪ع
َ ْٔ َ ا اَُٛٓٔٛا ُوَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ ص
ََٓ َذ
ْ َِٕ َّللاِ فَ َٰب
َّۜ  هٌَِٝ اٞبس
ًَ ٠ اِ ْع ََٓش ۪اءَٟٓ َ۪ٕغبئِفَخٌ ِِ ْٓ ث
بس ه
ُ ص
َ ْٔ َ َْ ٔ َْذ ُٓ اُّٛ٠ ِاسَٛ َّللاِ لَب َي ْاٌ َذ
َٓ ۪ ص
َ ْٔ َ ا
ِۚ ََٓ د
َ اٛص َج ُذ
ْ  َوفَ َشَٚ
َٓ٠ظب ِ٘ ۪ش
ْ َ  ِ٘ ُْ فَبُِٚ ّ  َعذٍَٰٝ ا َعَُِٕٛ َٓ َٰا٠ َّ۪ ْذَٔب اٌَّز٠َغبئِفَخٌ فَب
Ey inanıp güvenenler! Allah için yardım eden kişiler olun. Nitekim Meryem oğlu İsa Havarilere:
“Allah’a giden yolda bana kimler yardım eder?” dediğinde Havariler: “Biz, Allah için yardım
ederiz.” demişlerdi. Böylece İsrail oğullarının bir bölümü inanıp güvenmiş, bir bölümü de
görmezlikten gelmişti. Biz de inanıp güvenenleri düşmanlarına karşı güçlendirdik; sonunda
onlara üstün geldiler.
(Al-i İmran 3/52)

َّۜ  هٌَِٝ اٞبس
بس
َّ فٍََ ََّّٓب ا َ َد
ُ ص
َ ْٔ َ َْ ٔ َْذ ُٓ اُّٛ٠ ِاسَٛ َّللاِ لَب َي ْاٌ َذ
َٓ ۪ ص
َ ْٔ َ  ُُ ْاٌ ُى ْف َش لَب َي َِ ْٓ اُٙ ْٕ ِِ ٝ َٰغ١ظ ۪ع
ِۚ َّللاِ َٰا ََِّٕب ِث ه
ِۚ ه
َُّْٛ ٍِ  ْذ ِثبََّٔب ُِ ْغَٙ ا ْشَٚ ِبّٰلل
İsa, âyetleri görmezlikten geldiklerini fark edince, "Allah yolunda bana kimler yardım eder?" dedi. Havariler:
"Allah için biz yardım ederiz. Allah'a inanıp güvendik. Şahit ol, biz O‟na teslim olmuş kimseleriz.” dediler.

(Al-i İmran 3/53)

َّ ٌ َي فَب ْوز ُ ْجَٕب َِ َع اٛع
َٓ٠ ۪شب ِ٘ذ
َ ٌْ ََسثَّ ََٕٓب َٰا ََِّٕب ثِ ََّٓب ا َ ْٔض
ُ اٌش
َّ ارَّجَ ْعَٕبَٚ ذ
“Rabbimiz! İndirdiklerine inandık ve Elçinin yoluna girdik. Bizi buna şahitlik edenlerle birlikte yaz.”
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