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

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

(Tegabun 64/1)

ِۚ ِ  ْاْلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ  َػَٛ ُ٘ َٚ ٌَُُٗ ْاٌ َذ ّْ ُۘذَٚ ُض ٌَُٗ ْاٌ ُّ ٍْه
ٍءْٟ ش
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟغ ِجّ ُخ ِ هّٰللِ َِب ف
َ ُ٠
ش٠ ۪لَذ
Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a boyun eğer. Bütün yetki O’ndadır. Yaptığı her şeyi güzel
yapmak O’na hastır. Her şeye bir ölçü koyan da O’dur.
(İsra 17/44)

ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ۪ٖغجِّ ُخ ثِ َذ ّْ ِذ
َّ ٌادُ اَٛ ََّّٰغ ِجّ ُخ ٌَُٗ اٌغ
ُ  ْاْلَ ْسَٚ غ ْج ُغ
َ ُ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 ona boyun
eğmeyen tek varlık yoktur ama onların boyun eğişlerini siz kavrayamazsınız. Allah fırsat tanır ve çok bağışlar.

(Nur 24/41)

َّ َٚ ض
ٍ صَٓبفَّب
َُ ٍِ د ُو ًٌّ لَ ْذ َػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟغجِّ ُخ ٌَُٗ َِ ْٓ ف
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ ُ٠ ََّللا
َ  ُْش١اٌط
ٍَُْٛ ْف َؼ٠َ ُ ِث َّب١ ٍَّ۪للاُ َػ
 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.
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(Tegabun 64/2)

ش١َْ َث ۪صٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ِِٓ ْ ِِ ْٕ ُى ُْ ُِإَٚ  َخٍَمَ ُى ُْ فَ ِّ ْٕ ُى ُْ َوب ِفشٞ ۪ 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.
(İnsan 76/2)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َْغب
شا١
ِ ْ أَِّب َخٍَ ْمَٕب
ً ؼًب َث ۪ص١ّ۪ ع
َ ُٖ ِٗ فَ َج َؼ ٍَْٕب١ ٍَ۪طفَ ٍخ ا َ ِْشَبجٍ َٔ ْجز
َ ْٔ اْل
Biz insanı, çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu
dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.

(İnsan 76/3)

ساٛ
َّ ٌَٕبُٖ ا٠ْ َأَِّب َ٘ذ
ً ُاِ َِّب َوفَٚ  ًَ اِ َِّب شَب ِو ًشا١غ ۪ج
Ona doğru yolu gösterdik; ister görevini yapar, isterse o yolu görmezlikten gelir.

(Kehf 18/29)

َّ ٌِ  ْىفُ ْش اِ ََّٓٔب ا َ ْػز َ ْذَٔب١َ ٍْ َشب َء ف
َبسا
ََٓ ْٓ َِ َٚ ْٓ ِِ ُْإ١ٍْ َشب َء ف
ََٓ ْٓ َّ َلُ ًِ ْاٌ َذ ُّك ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ فَٚ
ً ٔ َٓ١ّ۪ ٌِ ٍظب
َ ا َ َدب
َّ ٌظ ا
اة
ُ ش َش
ُ ُْ ِٙ غ ِث
َ َْٖ ِثئٛ ُجُٛ ٌ ْاِٞٛ  ْش٠َ ًِ ْٙ ُّ ٌا ِث ََّٓبءٍ َو ْبُُٛغَبث٠ اُٛ ث١ ْغز َ ۪غ٠َ ِْْ اَٚ بَٙ ُع َشا ِدل
ْ عَٓب َء
د ُِ ْشرَفَمًب
َ َٚ
De ki: Doğrular Rabbinizdendir. Yapması gerekeni yapan inansın, yapmaması gerekeni yapan da kâfir olsun.
Yanlış yapanlar için kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Yardım isterlerse erimiş maden gibi
yüzleri haşlayan bir su verilir. Ne kötü içecektir o; ne kötü yerdir orası!

(Kehf 18/30)

غَٓ َػ َّ ً َِۚل
ِ صب ٌِ َذب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ  ُغ ا َ ْج َش َِ ْٓ ا َ ْد١د أَِّب َْل ُٔ ۪ع
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar bilsinler ki biz, güzel işler yapanların ödülünü eksiltmeyiz.

(Tegabun 64/3)

ش١
ِ اَٛ َََّّٰخٍَكَ اٌغ
ُ َٓغ
ُ  ِٗ ْاٌ َّ ۪ص١ْ ٌَِاَٚ ُْ ِۚ  َس ُوَٛ ص
َ  َس ُو ُْ فَب َ ْدَّٛ ص
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ َٚ ك
ِ ّ ض ِث ْبٌ َذ
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmış, size özel şekil ve yetenekler vermiş, şekillerinizi
ve yeteneklerinizi güzel yapmıştır. Sonunda dönüş O’nadır.
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(Mümin 40/64)

َه
ُْ  َسصَ لَ ُىَٚ ُْ  َس ُوَٛ ص
َّ ٌاَٚ اسا
ُ َٓغ
ً ض لَ َش
َ  َس ُو ُْ فَب َ ْدَّٛ ص
َ  َج َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ ْاْلَ ْسٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َٚ غ ََّٓب َء ثِ ََٕٓب ًء
َّ َِِٓ
َٓ١ّ۪ ٌََّللاُ َسةُّ ْاٌ َؼب
ِ ّ َجب١ِ اٌط
بس َن ه
د َٰر ٌِ ُى ُُ ه
َ َّللاُ َسثُّ ُى ِۚ ُْ فَز َ َج
Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı, göğü de bina gibi yapılandıran Allah’tır. Size şekil vermiş, şeklinizi de
güzel yapmış, temiz şeylerle rızıklandırmıştır. İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. Varlıkların Rabbi olan Allah
pek yücedir!

(Secde 32/7)

ٓ١
َ ًَّ غَٓ ُو
ِ ْ َ َثذَا َ خ ٍَْكَٚ َُٗءٍ َخٍَمْٟ ش
َ ْٔ اْل
َ  ا َ ْدَٞٓ ۪اٌََّز
ٍ ِۚ بْ ِِ ْٓ ۪غ
ِ غ
Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve o insanı yaratmaya çamurdan başlayan O’dur.

(Secde 32/8)

ٓ١
ُ ْٓ ِِ ٍَُٗث ُ َُّ َجؼَ ًَ َٔ ْغ
ٍ ِۚ ۪ٙ َِ ٍع ََلٌَ ٍخ ِِ ْٓ ََِٓبء
Sonra onun soyunu bir özden; zayıf bir sudan yaratmıştır.

(Secde 32/9)

ً ٍَ۪ ْاْلَ ْفـِذَح َ لَٚ بس
ََْٚل َِب ر َ ْش ُى ُش١
َّ ٌ َج َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ ۪ٗدٚ
ِ  ِٗ ِِ ْٓ ُس١ َ۪ٔفَ َخ فَٚ ُٗ٠ٛع ه
َ َُّ ُ ث
َ  ْاْلَ ْثَٚ غ ّْ َغ
َ ص
Sonra dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiş; size dinleme, ileri görüşlü olma yeteneği ve gönüller
vermiştir. Ne kadar az değerlendiriyorsunuz!

(Tin 95/4)

ُ٠ٍُۘ ۪ٛ غ ِٓ ر َ ْم
ِ ْ ٌَمَ ْذ َخٍَ ْمَٕب
َ  ا َ ْدَٟٓ ۪غبَْ ف
َ ْٔ اْل
İnsanı, en güzel donanımda yaratırız.

(Tegabun 64/4)

د
ِ ُ ثِزَا١ ٍ۪ػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠
 هَٚ ٍَُِْٕٛ  َِب ر ُ ْؼَٚ ََْٚ ْؼٍَ ُُ َِب رُغ ُِّش٠َٚ ض
ِ  ْ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.
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(Bakara 2/284 )

ِٗ ُ َذب ِع ْج ُى ُْ ِث٠ ُُٖٛ ر ُ ْخفْٚ َ  ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ آَٟ ۪ا َِب فُٚ ا ِْْ ر ُ ْجذَٚ ض
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ هّٰللِ َِب ِف
ِ  ْاْلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
ش٠ ۪ءٍ لَذَٟ
ََٓ ٠َ ْٓ َِ ِة
ََٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ  ْغ ِف ُش١َ ََّللاُ ف
ُ ُّ َؼز٠َٚ شب ُء
 هَٚ شب ُء
ه
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ َّللاُ َػ
Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. İçinizde olanı, açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan
hesaba çeker. Affın gereğini yapanı affeder, azabın gereğini yapana da azap eder. Her şeye ölçü koyan Allah’tır.

(Mülk 67/13)

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

(Mülk 67/14)

ش١
ُ ف ْاٌخ َ۪ج١
ُ  اٌٍَّ ۪طَٛ ُ٘ َٚ َ ْؼٍَ ُُ َِ ْٓ َخٍَك٠َ ا َ َْل
Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen O’dur.

(Nahl 16/17)

ََْٚ ْخٍُ ُك اَفَ ََل رَزَ َّو ُش٠ َ ْخٍُ ُك َو َّ ْٓ َْل٠ ْٓ َّ َاَف
Hiç yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Bilgilerinizi kullanmaz mısınız?

(Nahl 16/18)

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

(Nahl 16/19)

ٍَُِْٕٛ  َِب ر ُ ْؼَٚ ََْٚ ْؼٍَ ُُ َِب رُغ ُِّش٠ َُّللا
 هَٚ
Allah, neyi gizlediğinizi ve neyi açığa vurduğunuzu bilir.

(Tegabun 64/5)

ُ١ ٌَ۪ػزَاة ا
َ ُْ ُٙ ٌََٚ ُْ ِ٘ 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.
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(Tevbe 9/69)

ُْ ِٙ ا ِثخ َََل ِلُٛ َْلدًا فَب ْعز َ ّْزَؼْٚ َ اَٚ  ًاْلَٛ ِْ َ ا َ ْوث َ َش اَٚ ً حَّٛ ُشذَّ ِِ ْٕ ُى ُْ ل
َ َ ا اَُٛٔٓ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ َوب٠ َ۪وبٌَّز
اٛظ
ْ  ُخَٚ ُْ ِٙ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ ِثخ َََل ِل٠ ۪فَب ْعز َ ّْز َ ْؼز ُ ُْ ِثخ َََل ِل ُى ُْ َو َّب ا ْعز َ ّْز َ َغ اٌَّز
ُ  خَبٞ ۪عز ُ ُْ َوبٌَّز
َٰ ْ َٚ ب١َ ْٔ ُّ اٌذٟ ُْ ِفُٙ ٌُذ ا َ ْػ َّب
َ  َٰ ٌَٓ ِئ َه َد ِجٚ۬ ُ ا
ْ ط
َْٚ َٰ ٌَٓ ِئ َه ُ٘ ُُ ْاٌخَب ِع ُشٚ۬ ُ اَٚ اْل ِخ َش ِۚ ِح
Siz de öncekiler gibisiniz. Ama onlar sizden güçlüydüler. Malları ve evlatları daha çoktu. Kendi paylarından
yararlanmaya baktılar. Öncekiler kendi paylarından nasıl yararlandılarsa sizde kendi payınızdan o şekilde
yararlanmaya baktınız. Onların dalıp gittikleri gibi siz de dalıp gittiniz. Yaptıkları, dünyada da ahirette de boşa
gitti. Umduğunu bulamayacaklar. Zarar edenler işte onlardır.

(Tevbe 9/70)

ْ
ََٓ٠ة َِ ْذ
ْ َ اَٚ ُ١
ِ ص َذب
َ ۪٘ َِ اِث َْٰشْٛ َلَٚ َدُّٛ َ ثَٚ  َػب ٍدَٚ ٍحُٛٔ َِ ْٛ َ ُْ لِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ ُْ َٔجَب ُ اٌَّزِٙ َِأر٠ ُْ ٌََا
ْ َ٠ ُْ ُٙ غ
ْ َ١ٌِ َُّللا
َُّْٛ ٍِ ظ
ِ ِۚ َِّٕب١َ ُْ ثِ ْبٌجُٙ ٍُع
ِ  ْاٌ ُّإْ ر َ ِف َىبَٚ
ُ  ُْ ُسُٙ ْد اَرَز
د فَ َّب َوبَْ ه
َ ُا ا َ ْٔفَُٛٔٓ  ٌَٰ ِى ْٓ َوبَٚ ُْ ُٙ َّ ٍِ ظ
Öncekilerin haberleri; Nuh’un, Ad’ın, Semud’un halkının, İbrahim halkının, Medyen’lilerin ve altı üstüne
getirilmiş yerlerin haberleri size ulaşmadı mı? Elçileri onlara o açık belgelerle gelmişlerdi. Allah onlara yanlış
yapmış değildir ama onlar yanlışı kendilerine yapmışlardı.

(Tegabun 64/6)

ْ َٰٔر ٌِ َه ِثبََُّٔٗ َوب
َٕٝا ْعز َ ْغَٚ اْٛ ٌََّٛ َ رَٚ إَٚٔ َُۘب فَ َىفَ ُشُٚذْٙ َ٠ ا اَثَشَشٌَُٛٓ د فَمَب
ِ َِّٕب١َ ُْ ِث ْبٌجُٙ ٍُع
ُ  ُْ ُسِٙ ١ َ۪ذ رَأْر
َ َُّللا
ذ١ّ۪  َدٟ
 هَٚ َُّللا
ه
ٌّ ِٕ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.
(İbrahim 14/9)

 ُْ ا َِّْلُٙ ُّ ٍََ ْؼ٠ َٓ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ ِ٘ ُْ َْل٠ ۪اٌَّزَٚ َدُّٛ َ ثَٚ  َػب ٍدَٚ ٍحُٛٔ َِ ْٛ ََٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ ل٠ َ۪أْرِ ُى ُْ َٔجَ ۬ ُإا اٌَّز٠ ُْ ٌََا
ِ۪ٗا أَِّب َوفَ ْشَٔب ثِ ََّٓب ا ُ ْس ِع ٍْز ُ ُْ ثٌَُٛٓ لَبَٚ ُْ ِٙ ِ٘ اَٛ  ا َ ْفَٟٓ ۪ ُْ فُٙ َ٠ ِذ٠ْ َ ا اَُّٚٓد فَ َشد
ِ َِّٕب١َ ُْ ثِ ْبٌجُٙ ٍُع
ُ  ُْ ُسُٙ َّْللاُ ََٓجب َءر
ه
ت
ُ  ش ٍَّه ِِ َّّب ر َ ْذٟ ۪أَِّب ٌَفَٚ
ٍ ٠ ِٗ ُِ ۪ش١ْ ٌََِٔ ََٕٓب اٛػ
Sizden öncekilerden Nuh halkının, Ad ve Semud’un ve onlardan sonrakilerin haberi size gelmedi mi? Onların
halini Allah’tan başkası bilmez. Elçileri onlara açık belgelerle gelmişlerdi ama onlar, elçilerin sözlerini
ağızlarına tıkayarak şöyle demişlerdi: “Sizinle gönderilen mesajı tanımıyoruz. Davet ettiğiniz şeyden dolayı
gerçekten bizi ikilemde bırakan bir şüphe içindeyiz.”
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(İbrahim 14/10)

ْ ٌَ َلب
ُْ  ِث ُىُُٛٔ ْغ ِف َش ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر١َ ٌِ ُْ  ُوٛػ
ِ اَٛ ََّّٰبغ ِش اٌغ
ُ  ْذ٠َ ض
ِ َّللاِ ش ٌَّه َف
ُ ذ ُس
 هٟ ُْ ا َ ِفُٙ ٍُع
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َٓ
ََْٔب َػ َّّب َوبُّٚصذ
ُ َ َْ ا َ ْْ رُٚذ٠ا ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا َِّْل ثَشَش ِِثٍَُْٕب ر ُ ۪شٌَُٛٓ  لَبًّّٝ غ
َ ُِ ًٍ  ا َ َجٌَِٰٝ ُ َإ ِ ّخ َش ُو ُْ ا٠َٚ
َ ٍْ غ
ٓ١
ُ َٔب ِثُٛ ْؼجُذ ُ َٰا َثَٓب ۬ ُؤَٔب فَأْر٠َ
ٍ بْ ُِ ۪ج
ٍ ط
Elçileri şöyle dediler: “Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi olur! Günahlarınızı bağışlamak ve belli
bir süreye kadar yaşatmak için sizi davet ediyor.” Onlar ise “Siz de tıpkı bizim gibi bir beşersiniz. Atalarımızın
kulluk ettiği şeylerden bizi uzaklaştırmak istiyorsunuz, o halde bize boyun eğdirecek açık bir delil getirin!”
demişlerdi.

(İbrahim 14/11)

ْ ٌَلَب
 َِبَٚ ۪ٖشب ُء ِِ ْٓ ِػجَب ِد
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ٍَٰٝ َ ُّ ُّٓ َػ٠ ََّللا
ُ  ُْ ُسُٙ ٌَ ذ
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ُْ  ُْ ا ِْْ ٔ َْذ ُٓ ا َِّْل ثَشَش ِِثٍُْ ُىُٙ ٍُع
َ ٍْ غ
َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ َز١ٍْ ََّللاِ ف
ُ َِ ُى ُْ ث١َِوبَْ ٌَ ََٕٓب ا َ ْْ َٔأْر
 هٍَٝ َػَٚ َِّللا
بْ ا َِّْل ثِ ِب ْر ِْ ه
ٍ ط
Elçileri onlara dedi ki “Doğru, biz de tıpkı sizin gibi bir beşeriz. 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.

(Yunus 10/13)

َ َْ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ ٌَ َّّبٌَٚمَ ْذ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب ْاٌمُ ُشَٚ
إُِِٛ ُْإ١ٌِ اُٛٔ َِب َوبَٚ د
ِ َِّٕب١ ُْ ِث ْبٌ َجُٙ ٍُع
ُ  ُْ ُسُٙ ْ ََٓجب َءرَٚ اُّٛ ٍَظ
َٓ١ِ۪  ََ ْاٌ ُّ ْج ِشْٛ َ ْاٌمَٞو َٰز ٌِ َه ٔ َْج ِض
Sizden önceki nesilleri de ne zaman yanlış yola girmişlerse helak etmişizdir. Elçilerimiz, onlara apaçık
belgelerle geldi ama onlar inanmaya yanaşmadılar. Suçlular topluluğunu işte böyle cezalandırırız.

(Tegabun 64/7)

ٍَٝ َٰر ٌِ َه َػَٚ ُْ ُ  ٌَز ُ ْج َؼث ُ َّٓ ث ُ َُّ ٌَزَُٕجَّ ۬ ُإ َّْ ِث َّب َػ ِّ ٍْزّٟ َس ۪ثَٚ ٍَٰٝ ا لُ ًْ َثُُٛ ْجؼَث٠ ْٓ ٌَ ْْ َ ا اَٚٓ َوفَ َُٓش٠ ۪صَ َػ َُ اٌَّز
ش١ ۪غ٠َ َِّللا
ه
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler öldükten sonra bir daha diriltilmeyeceklerini sanıyorlar. De
ki: “Hayır! Rabbime yemin ederim ki tekrar diriltileceksiniz ve size yaptığınız her şey
bildirilecektir. Bunu yapmak Allah’a göre kolaydır.”
(Kaf 50/43)

ش١
ُ َٕب ْاٌ َّ ۪ص١ْ ٌَِاَٚ ُذ١ّ۪ َُٔٚ ٟ
۪ أَِّب ٔ َْذ ُٓ ُٔ ْذ
Hayat veren ve öldüren Biziz; dönüşünüz de Bizedir.
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(Kaf 50/44)

ش١َ ۪غ٠ َٕب١ْ ٍَػب َٰر ٌِ َه َد ْشش َػ
َ َ  ََ رْٛ ٠َ
ً  ُْ ِع َشاُٙ ْٕ ض َػ
ُ شمَّ ُك ْاْلَ ْس
O gün yer hızla çatlayıp onları dışarı atar. Bu, bizim için kolay bir toplamadır.

(Nahl 16/38)

ُ َ ْج َؼ٠  ُْ َْلِٙ ِٔ َّب٠ْ َ ذَ اْٙ بّٰللِ َج
 ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوث َ َشَٚ  ِٗ َدمًّب١ْ ٍَ ْػذًا َػَٚ ٍَٰٝ َدُ ثُّٛ َ٠ ْٓ َِ َُّللا
ث ه
ا ِث هُّٛ غ
َ ا َ ْلَٚ
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ بط َْل
ِ ٌَّٕا
“Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez.” diye bütün güçleriyle yemin ettiler. Hayır! Bu Allah’ın verdiği gerçek
sözdür ama bunu insanların çoğu bilmezler.

(Nahl 16/39)

َٓ١ا َوبر ِ۪ثُٛٔ ُْ َوبُٙ ََّٔا اَٚٓ َوفَ َُٓش٠ ۪ ْؼٍَ َُ اٌَّز١َ ٌِ َٚ ِٗ ١ َْ۪ فُٛ ْخز َ ٍِف٠َ ٞ ۪ ُُ اٌَّزُٙ ٌَ َّٓ١ِ ُ َج١ٌِ
Tekrar diriltecek ki anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklasın ve ayetleri görmezlikten gelen kâfirler,
yalancı olduklarını öğrensinler.

(Tegabun 64/8)

ش١َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
 هَٚ  ا َ ْٔضَ ٌَْٕبَٞٓ ۪س اٌَّزٛ
ا ِث هُِِٕٛ فَ َٰب
ِ ٌُّٕاَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
Öyleyse Allah’a ve Elçisine yani onunla birlikte indirilen Nur’a inanıp güvenin. Yaptığınız her
şeyin iç yüzünü bilen Allah’tır.
(Nisa 4/174)

ًٕب١سا ُِ ۪جٛ
ً ُٔ ُْ  ُى١ْ ٌَِا َ ْٔضَ ٌْ ََٕٓب اَٚ ُْ بط لَ ْذ ََٓجب َء ُو ُْ ثُ ْشَ٘بْ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey insanlar! Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Size her şeyi açıklayan bir Nur indirdik.

(Araf 7/158)

ِۚ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ِ اَٛ ََّّٰ ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٌغٞ ۪ؼً ۨب اٌَّز١ّ۪  ُى ُْ َج١ْ ٌََِّللاِ ا
ٌََٰٗ ِض ََْٓل ا
ُ  َسّٟ۪ٔ ِبط ا
 ُي هٛع
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ ًْ ُل
ُۖ ّ۪ ُ٠ٚ ٟ
ِ۪ٗ َو ٍِ َّبرَٚ ِبّٰلل
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ُإْ ِِ ُٓ ِث ه٠ ٞ ۪ ِ اٌَّزٟ
ا ِث هُِِٕٛ ذُ فَ َٰب١
ّ ِّ ِ ُ ِ ْاْلٟ
ّ ِ ٌِ ِٗ إٌَّجٛع
َ ۪ ُ ْذ٠ َٛ ُ٘ ا َِّْل
َُْٚزَذْٙ َ ُٖ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ رُٛار َّ ِجؼَٚ
De ki: “Ey insanlar! Ben Allah’ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Göklerde ve yerde tüm yetkiler onundur. Ondan
başka ilah yoktur. Hayat veren de öldüren de odur. Öyleyse Allah’a ve ümmi nebi olan resulüne güvenin. O,
Allah’a ve onun sözlerine güvenir. Siz ona uyun ki doğru yola girmiş olasınız.”
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(Fatır 35/31)

ش١َّللاَ ِث ِؼ َجب ِدٖ۪ ٌَخ َ۪ج
 ِٗ ا َِّْ ه٠ْ َذ٠َ َْٓ١ص ِذّلًب ٌِ َّب َث
ِ  َْه َِِٓ ْاٌ ِىزَب١ٌَِ ََٕٓب ا١ْ  َدْٚ َ  اَٞٓ ۪اٌَّزَٚ
َ ُِ  ْاٌ َذ ُّكَٛ ُ٘ ة
ش١َث ۪ص
Sana indirdiğimiz bu kitap tümüyle gerçeklerden oluşur ve öncekileri kendinde olanla tasdik eder. Elbette Allah,
kullarının içini bilir ve onları görür.

(Muhammed 47/2)

ُْ ِٙ ّ ْاٌ َذ ُّك ِِ ْٓ َس ِثَٛ َُ٘ٚ  ُِ َذ َّّ ٍذٍَٰٝ ا ِث َّب ُٔ ِ ّض َي َػَُِٕٛ  َٰاَٚ د
ِ صب ٌِ َذب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ُْ ُٙ ٌَصٍَ َخ ثَب
ْ َ اَٚ ُْ ِٙ ِّـَٔبر١ِ ع
َ ُْ ُٙ ْٕ َوفَّ َش َػ
İnanıp güvenen, iyi işler yapan ve Rablerinden Muhammed’e indirilene inananların da kabahatlerini örter ve
durumlarını düzeltir.

(Tegabun 64/9)

ُْٕٗ ُ َى ِفّ ْش َػ٠ صب ٌِ ًذب
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ ِٓ ُ َُ اٌزَّغَبثْٛ ٠َ  َِ ْاٌ َج ّْغِ َٰر ٌِ َهْٛ ١َ ٌِ ُْ  ْج َّؼُ ُى٠َ ََ ْٛ ٠َ
َ ًْ َّ  ْؼ٠َ َٚ ِبّٰلل
ٍ ُ ْذ ِخ ٍُْٗ َجَّٕب٠َٚ ّ۪ٗـَٔب ِر١ِ ع
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َب ا َ َثذًا َٰر ٌِ َه ْاٌفََٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْذ ِزٞد ر َ ْج ۪ش
َ
Sizi bir araya getirdiği gün, o toplanma günü, beklentilerinizdeki yanlışların ortaya çıktığı
gündür. Kim Allah’a inanıp güvenmiş ve iyi işler yapmışsa, Allah kabahatlerini örter ve onu
ölümsüz olarak sürekli kalacağı, içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Büyük kurtuluş
işte budur.
(Tevbe 9/72)

ٍ د َجَّٕب
َٓغب ِو
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ َّْللاُ ْاٌ ُّإ
 َػذَ هَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْذ ِزٞد ر َ ْج ۪ش
َ َِ َٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
َ
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘ َّللاِ ا َ ْو َج ُش َٰر ٌِ َه
ِ  َجَّٕبٟ ّ۪ َجخً ف١ِ غ
اْ َِِٓ هَْٛ  ِسظَٚ ٍْ د َػ ْذ
Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara söz vermiştir; içinden ırmaklar akan cennetler, kalıcı cennetlerdeki
güzel konaklar onlarındır. Orada ölümsüz olacaklardır. Hepsinden önemlisi Allah’ın rızasıdır. Büyük kurtuluş
işte budur.

(Al-i İmran 3/9)

َ َؼبد١ّ۪ ٌف ْا
ِ َسثَّ ََٕٓب أَِّ َه َج
 ِٗ ا َِّْ ه١ ْ۪ت ف
ِ ٌَّٕبِ ُغ ا
ُ ٍِ ُ ْخ٠ َّللاَ َْل
َ ٠ ٍَ َْل َسْٛ ١َ ٌِ بط
Rabbimiz! Geleceğinde şüphe olmayan bir günde, insanları bir araya getirecek olan da Sen'sin. Sen sözünden
dönmezsin.
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(Al-i İmran 3/10)

ُدُٛلَٚ ُْ ُ٘  َٰ ٌَٓ ِئ َهٚ۬ ُ اَٚ ْـًٔب١ش
َ َِّللا
 َْلدُُ٘ ُْ َِِٓ هْٚ َ  ََْٓل اَٚ ُْ ُٙ ٌُاَٛ ِْ َ  ُْ اُٙ ْٕ  َػٟ
َ ِٕا ٌَ ْٓ ر ُ ْغَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
بس
ِ ٌَّٕا
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirlerin malları da çocukları da Allah’a karşı bir fayda sağlamaz. Onlar cehennem
yakıtıdırlar.

(Al-i İmran 3/12)

ُ بدَٙ ِّ ٌظ ْا
َ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪لُ ًْ ٌٍَِّز
َ ْ ِثئَٚ َُ ََّٕٙ  َجٌَِٰٝ َْ اٚر ُ ْذش َُشَٚ َُْٛعز ُ ْغٍَج
Âyetleri örtenlere de ki: “Sonunda kaybedecek ve Cehennem’e toplanacaksınız! Orası ne kötü beşiktir!”

(Tegabun 64/10)

ش١
ُ ص َذ
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اٚ۬ ُ برِ ََٕٓب ا٠َ ا ثِ َٰبُٛ َوزَّثَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
ِ ٌَّٕبة ا
َ ْثِئَٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
Ayetleri görmezlikten gelen ve ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar cehennem
ahalisidir. Onlar oraya, ölmemek üzere gireceklerdir. Ne kötü hale gelmektir o!
(Al-i İmran 3/162)

ش١
غ َخػٍ َِِٓ ه
اَْ هَْٛ اَفَ َّ ِٓ ارَّجَ َغ ِسظ
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
َ َّللاِ َو َّ ْٓ ثََٓب َء ِث
َ ْثِئَٚ ُُ ََّٕٙ ُٗ َج٠َٰٚ ْ  َِأَٚ َِّللا
Allah'ın rızasının peşinde olan kimse, hiç Allah’ın gazabına uğrayan kimse gibi olur mu? Gazaba uğrayanın
varıp kalacağı yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o!

(Al-i İmran 3/163)

ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ ش ثِ َّب١َّللاُ ثَ ۪ص
 هَٚ َِّللا
ُ٘ ُْ دَ َس َجبد ِػ ْٕذَ ه
Allah katında her birinin yeri farklıdır. Yaptıkları her şeyi gören Allah’tır.

(Tegabun 64/11)

ُ١ ٍ۪ءٍ َػْٟ ش
َ ًِّ َّللاُ ِث ُى
 هَٚ َُٗ ِذ لَ ٍْجْٙ َ٠ ِبّٰلل
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ َِّللا
جَ ٍخ ا َِّْل ِث ِب ْر ِْ ه١بة ِِ ْٓ ُِ ۪ص
َ ص
َ َ ََِٓ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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(Enam 6/125)

ّمًب١ِ ظ
ِ ْ ٌِ ُٖص ْذ َس
ُ ِش ِد ه٠ ْٓ َّ َف
َ ُٖص ْذ َس
ِ ُ٠ ْْ َ ُ ِش ْد ا٠ ْٓ َِ َٚ َِِۚ َل ْع ََل
َ ًْ  ْج َؼ٠َ ٍَُّٗع
َ ْ ْش َشح٠َ ُٗ٠َ  ِذْٙ ٠َ ْْ َ َّللاُ ا
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َٓ َْل٠ ۪ اٌَّزٍَٝظ َػ
َّ ٌ اٟصؼَّذُ ِف
ِ ََّٓ غ
َّ ٠َ َد َش ًجب َوبََّٔ َّب
ّ ِ َُّللا
 ْج َؼ ًُ ه٠َ بء َو َٰز ٌِ َه
َ اٌش ْج
Allah, kimin yola geldiğini onaylamak isterse gönlünü İslam’a açar. Kimin de sapıttığını onaylamak isterse onun
da içini daraltır; sanki göğe yükseliyor gibi olur. Allah kendine güvenmeyenleri o zararlı işin içine işte böyle
sokar.

(Kasas 28/56)

ََٓ ٠َ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ ٠َ ََّللا
َٓ٠ ۪ز َذْٙ ُّ ٌ ا َ ْػٍَ ُُ ِث ْبَٛ ُ٘ َٚ شب ِۚ ُء
َ  َِ ْٓ ا َ ْدجَجٞ ۪ذْٙ َ أَِّ َه َْل ر
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ْذ
Sen istediğini doğru yola getiremezsin ama Allah, yapması gerekeni yapanı doğru yola getirir. Kimin doğruya
yöneldiğini en iyi o bilir.

(Zümer 39/22)

 ُْ ِِ ْٓ ِر ْو ِشُٙ ُثٍُُٛ ِخ ل١َ ًْ ٌِ ٍْمَب ِع٠َٛ َس ِِ ْٓ َس ِثّ۪ٗ فٛ
ِ ْ ٌِ ُٖص ْذ َس
اَفَ َّ ْٓ ش ََش َح ه
ٍ ُٔ ٍَٰٝ  َػَٛ ُٙ ََل ْع ََل َِ ف
َ َُّللا
َٓ ه
ٓ١
َ ٟ ۪ ٌَٰئِ َه فٚ۬ ُ َّللاِ ا
ٍ ظ ََل ٍي ُِ ۪ج
Allah gönlünü İslam’a açtığı için Rabbinin verdiği aydınlığa kavuşan kişi, başkasıyla bir olur mu? Allah’ın sözü
karşısında kalpleri taşlaşmış gibi olanların vay haline! Onlar, açık bir sapıklık içindedirler.

(Şura 42/30)

ْ َغج
ش١
َ جَ ٍخ فَجِ َّب َو١صبثَ ُى ُْ ِِ ْٓ ُِ ۪ص
ٍ ۪ا َػ ْٓ َوثَُٛ ْؼف٠َٚ ُْ  ُى٠ ۪ذ٠ْ َ ذ ا
َ َ  ََِٓب اَٚ
Başınıza ne gelse kendi elinizle yaptığınızdan dolayı gelir. Allah birçoğunu da bağışlar.

(Tegabun 64/12)

ُ  ٌَِٕب ْاٌجَ ََلٛع
ُٓ ١ؽ ْاٌ ُّ ۪ج
ُ  َسٍَٰٝ ز ُ ُْ فَ ِبَّٔ َّب َػ١ْ ٌََّٛ َ  ِۚ َي فَب ِْْ رٛع
ُ اٌش
َّ اُٛؼ١ا َ ۪غَٚ ََّللا
ا هُٛؼ١ا َ ۪غَٚ
Allah’a gönüllü boyun eğin, Resulüne gönüllü boyun eğin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki
Elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir.
(Al-i İmran 3/31)

ُ١س َس ۪دَُّٛللاُ َغف
 هَٚ ُْ ثَ ُىَُُٛٔ ْغ ِف ْش ٌَ ُى ُْ ر٠َٚ َُّللا
ُ ْذجِ ْج ُى ُُ ه٠ ٟ َُّ۪ٔٛللاَ فَبرَّجِؼ
َْ هُّٛلُ ًْ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ر ُ ِذج
De ki: "Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, çok bağışlayan
ve ikramı bol olandır.”
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(Al-i İmran 3/32)

َٓ٠ُ ِذتُّ ْاٌ َىب ِف ۪ش٠ َّللاَ َْل
ُ اٌش
َّ َٚ ََّللا
ا فَب َِّْ هْٛ ٌََّٛ َ  ِۚ َي فَب ِْْ رٛع
ا هُٛؼ١لُ ًْ ا َ ۪غ
De ki: "Allah’a ve resulüne /elçisinin getirdiğine gönülden boyun eğin.” Yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah,
ayetleri görmezlikte direnenleri /kâfirleri sevmez.

(Nisa 4/80)

ً ١ ۪ ُْ َدفِٙ ١ْ ٍََبن َػ
ِۚ ع ه
َ َ  َي فَمَ ْذ اٛع
ظب
َ ٍْٕ ع
ُ اٌش
َّ ُِ ِطغ٠ ْٓ َِ
َ غب
َ  فَ ََّٓب ا َ ْسٌٝهَٛ َ  َِ ْٓ رَٚ ََّللا
Kim resule gönüllü olarak boyun eğerse Allah'a boyun eğmiş olur. Yüz çeviren çevirsin; seni başlarına bekçi
olarak göndermedik.

(Nur 24/54)

ِْْ اَٚ ُْ ُ  ُى ُْ َِب ُد ِ ّّ ٍْز١ْ ٍَ َػَٚ ًَ ّّ ِ  ِٗ َِب ُد١ْ ٍَا فَ ِبَّٔ َّب َػْٛ ٌََّٛ َ  ِۚ َي فَب ِْْ رٛع
ُ اٌش
َّ اُٛؼ١ا َ ۪غَٚ ََّللا
ا هُٛؼ١لُ ًْ ا َ ۪غ
ُ  ِي ا َِّْل ْاٌجَ ََلؽُ ْاٌ ُّ ۪جٛع
ٓ١
ُ اٌش
َّ ٍَٝ َِب َػَٚ اُٚزَذْٙ َ ُٖ رُٛؼ١ر ُ ۪ط
De ki: “Allah’a gönüllü olarak boyun eğin, Resulüne gönüllü boyun eğin Eğer yüz çevirirseniz ona yüklenen
onun sorumluluğu, size yüklenen de sizin sorumluluğunuzdur. Ona gönüllü olarak boyun eğerseniz yola gelmiş
olursunuz. Elçinin görevi, açık bir tebliğden ibarettir.

(Tegabun 64/13)

َه
َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ َز١ٍْ ََّللاِ ف
 هٍَٝ َػَٚ َٛ ُ٘ َّللاُ ََْٓل ا ٌََِٰٗ ا َِّْل
O Allah’tır; ondan başka ilah yoktur. İnanıp güvenenler yalnız Allah’a dayansınlar.
(Al-i İmran 3/160)

 هٍَٝ َػَٚ ۪ٖص ُش ُو ُْ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ
ص ْش ُو ُُ ه
ُ ْٕ ٠َ ٞ ۪ ْخزُ ٌْ ُى ُْ فَ َّ ْٓ رَا اٌَّز٠َ ِْْ اَٚ ُْ ِۚ ت ٌَ ُى
ُ ْٕ ٠َ ِْْ ا
َِّللا
َ ٌِ َّللاُ فَ ََل غَب
َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ ز١َ ٍْ َف
Allah yardım ederse, sizi kimse yenemez. Ya yüzüstü bırakırsa O’na rağmen size kim yardım edebilir?
Müminler, yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.

(Maide 5/11)

َُٓ غ
ف
َ َّ ا ِٔ ْؼٚا ا ْر ُو ُشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ُ  ْج٠َ ْْ َ َ اْٛ َ ُى ُْ اِ ْر َ٘ َُّ ل١ْ ٍََّللاِ َػ
ذ ه
َّ  ُْ فَ َىُٙ ٠َ  ِذ٠ْ َ  ُى ُْ ا١ْ ٌَِا اٛط
َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ َز١ٍْ ََّللاِ ف
 هٍَٝ َػَٚ ََّللا
ا هُٛارَّمَٚ ُْ ِۚ  ُْ َػ ْٕ ُىُٙ َ٠ ِذ٠ْ َ ا
Ey inanıp güvenenler, Allah’ın üzerinizde olan nimetini hatırlayın; hani bir gün bir topluluk, içinize elini
sokmaya çalıştı da Allah onları engelledi. Siz Allah’tan çekinin ve kendinizi koruyun. Müminler, yalnız Allah’a
dayanıp güvensinler.
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(Tevbe 9/51)

َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ ز١َ ٍْ ََّللاِ ف
 هٍَٝ َػَٚ ٕ َِۚب١ٌَٰ ْٛ َِ َٛ ُ٘ َّللاُ ٌَٕ َِۚب
ت ه
َ َ جَ ََٕٓب 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.

(İbrahim 14/12)

ْ ٌَََٕٚ عجٍََُٕب
ُ َٕ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
“O bize yollarımızı o göstermişken ne diye Allah’a güvenip dayanmayalım. Bize çektirdiğiniz eziyete de elbette
katlanırız. Dayanak arayanlar yalnız Allah’a güvenip dayansınlar.”

(Tegabun 64/14)

اُٛا ِْْ ر َ ْؼفَٚ ُْ ِۚ ُ٘ ٚبدزَ ُس
ْ َا ٌَ ُى ُْ فًُّٚ  َْل ِد ُو ُْ َػذْٚ َ اَٚ ُْ اج ُى
ِ َٚ ا ا َِّْ ِِ ْٓ ا َ ْصَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ُ١س َس ۪دَُّٛللاَ َغف
ْ َ رَٚ
ا فَب َِّْ هٚر َ ْغ ِف ُشَٚ اٛصفَ ُذ
Ey inanıp güvenenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size karşı haddini aşanlar olur; onlara
karşı dikkatli olun. Ancak kusurlarını görmez, yeni bir sayfa açar ve yaptıkları yanlışları
örterseniz bilin ki Allah da sizin yanlışlarınızı örter ve ikramda bulunur.
(Araf 7/199)

َٓ١ ٍِ۪٘ ض َػ ِٓ ْاٌ َجب
ْ اَػ ِْشَٚ ف
ِ أْ ُِ ْش ثِ ْبٌؼُ ْشَٚ َٛ ُخ ِز ْاٌؼَ ْف
Sen af yolunu tut, iyiliği emret; cahilce davrananlara da aldırma.

(Araf 7/200)

َ ١ْ ش
َّ ٌَ ْٕضَ َغَّٕ َه َِِٓ ا٠ اِ َِّبَٚ
ُ١ ٍ۪غ َػ١ّ۪ ع
بْ ٔ َْضؽ فَب ْعز َ ِؼ ْز ِث ه
َ َُِّٗٔبّٰللِ ا
ِ ط
Şeytandan sana ilişkileri bozacak bir vesvese gelirse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, dinler ve bilir.

(Tegabun 64/15)

ُ١َّللاُ ِػ ْٕذََُٖٓ ا َ ْجش َػ ۪ظ
 هَٚ  َْلدُ ُو ُْ فِزَْٕخْٚ َ اَٚ ُْ اٌُ ُىَٛ ِْ َ أَِّ ََّٓب ا
Mallarınız ve çocuklarınız sadece sizi imtihan etmek içindir. Büyük ödül Allah katındadır.
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(Al-i İmran 3/186)

َٓ٠ ۪ َِِٓ اٌَّزَٚ ُْ بة ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ ٌَ۪ز َ ْغ َّؼُ َّٓ َِِٓ اٌَّزَٚ ُْ ا َ ْٔفُ ِغ ُىَٚ ُْ ا ٌِ ُىَٛ ِْ َ  آَٟ ۪ َّْ فُٛ ٌٍََز ُ ْج
سٛ
ْ َ ا ِْْ رَٚ شا١
ً ۪ َوثًٜا اَرٛا َ ْش َش َُٓو
ِ ُِ ُا فَب َِّْ َٰر ٌِ َه ِِ ْٓ َػ ْض َِ ْاْلُٛرَزَّمَٚ اٚص ِج ُش
Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceğiniz kesindir. Sizden önce kendilerine
kitap verilenlerden ve müşriklerden çok sık üzücü sözler işiteceğiniz de kesindir. Kendinizi koruyarak
sabrederseniz bilin ki yaptığınız iş, kararlılık gerektiren işlerdendir.

(Enfal 8/28)

ُ١َّللاَ ِػ ْٕذَ َُٖٓ ا َ ْجش َػ ۪ظ
ا َ َّْ هَٚ  َْلدُ ُو ُْ ِفزَْٕخْٚ َ اَٚ ُْ اٌُ ُىَٛ ِْ َ ا أََّ ََّٓب اَُّٛٓ ٍَا ْػَٚ
Mallarınızın ve çocuklarınızın birer imtihan sebebi olduğunu, Allah katında da büyük bir ödülün bulunduğunu
bilin.

(Enfal 8/29)

َُّللا
 هَٚ ُْ  ْغ ِف ْش ٌَ ُى٠َ َٚ ُْ ّـَٔبرِ ُى١ِ ع
ا هُٛا ا ِْْ رَزَّمَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َ ُْ ُ َى ِفّ ْش َػ ْٕ ُى٠َٚ  ْج َؼ ًْ ٌَ ُى ُْ فُ ْشلَبًٔب٠َ ََّللا
ُ١ِ ع ًِ ْاٌ َؼ ۪ظ
ْ َ ْاٌفُٚر
Ey inanıp güvenenler! Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakınırsanız O, sizde doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği
oluşturur, kötü işlerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük ikram sahibidir.

(Tevbe 9/24)

ۨ ِْٛ َ اٚ ُْ شر ُ ُى١
 َ٘بُّٛ ُ اي ا ْلز َ َش ْفز
َ  َػ ۪شَٚ ُْ ا ُج ُىَٚ ا َ ْصَٚ ُْ أُ ُىَٛ ا ِْخَٚ ُْ ا َ ْث ََٕٓب ۬ ُؤ ُوَٚ ُْ لُ ًْ ا ِْْ َوبَْ َٰاثََٓب ۬ ُؤ ُو
َ َ
ٟ ۪ب ٍد فَٙ  ِجَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
ُ  َسَٚ َِّللا
 ُى ُْ َِِٓ ه١ْ ٌَِب ا َ َدتَّ اََٙٓ َْٔٛ ظ
َ غب ِو ُٓ ر َ ْش
َ َِ َٚ غبدََ٘ب
َ َْ َوَْٛ بسح ر َ ْخش
َ رِ َجَٚ
ْ
َٓ١ ۪ ََ ْاٌفَب ِعمْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاُ َْل
 هَٚ َّ۪ٖللاُ ثِب َ ِْ ِش
 هٟ
ُ َّ ٍِ۪ٗ فَز َ َشث١ع ۪ج
َ
َ َِأر٠ ٝا َدزهٛص
De ki “Atalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz topluluk, elde ettiğiniz mallar,
durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler eğer size Allah’tan, elçisinden ve onun yolunda
cihad etmekten daha sevimli geliyorsa bekleyin, nasıl olsa Allah’ın emri gelecektir. Allah, yoldan çıkan fasıklar
topluluğunu yola getirmez.”

(Sebe 34/37)

 َٰ ٌَٓ ِئ َهٚ۬ ُ صب ٌِ ًذ ُۘب فَب
َ ًَ ِّ  َػَٚ ََِٓ  ا َِّْل َِ ْٓ َٰاٝ رُمَ ِ ّشثُ ُى ُْ ِػ ْٕذََٔب ُص ٌْ َٰ َٓفٟ ۪ َْلد ُ ُو ُْ ِثبٌَّزْٚ َ  ََْٓل اَٚ ُْ اٌُ ُىَٛ ِْ َ  ََِٓب اَٚ
َُِِْٕٛ د َٰا
ِ  ْاٌغُ ُشفَبِٟ ُ٘ ُْ فَٚ اٍُِّٛ ف ِث َّب َػ
ّ ِ ٌ ُْ َج ََٓضا ُء اُٙ ٌَ
ِ ع ْؼ
Size katımızda derece kazandıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ama kim inanıp güvenir ve iyi işler
yaparsa böylelerine yaptıklarının karşılığı katlanarak verilir. Onlar güven içinde ve üstün konumlarda olurlar.
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(Münafikun 63/9)

ِۚ  َْلد ُ ُو ُْ َػ ْٓ ِر ْو ِش هْٚ َ  ََْٓل اَٚ ُْ اٌُ ُىَٛ ِْ َ  ُى ُْ اِٙ ٍْ ُ ا َْل رَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
 َٰ ٌَٓ ِئ َهٚ۬ ُ َ ْف َؼ ًْ َٰر ٌِ َه فَب٠ ْٓ َِ َٚ َِّللا
َُْٚ٘ ُُ ْاٌخَب ِع ُش
Müminler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi, Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Bunu yapanlar umduğunu
bulamazlar.

(Tegabun 64/16)

َ َ َّللاَ َِب ا ْعز
ُ َقُٛ٠ ْٓ َِ َٚ ُْ  ًْشا ِْلَ ْٔفُ ِغ ُى١ا َخُٛا َ ْٔ ِفمَٚ اُٛؼ١ا َ ۪غَٚ اُٛا ْع َّؼَٚ ُْ ُ ط ْؼز
ِ۪ٗش َّخ َٔ ْفغ
ا هُٛفَبرَّم
َْٛ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُذٚ۬ ُ فَب
Siz, var gücünüzle Allah’tan çekinerek korunun. O’nu dinleyin ve O’na boyun eğin. Kendi
iyiliğiniz için hayra harcama yapın. İçlerindeki doyumsuzluktan korunanlar umduklarına
kavuşacak olanlardır.
(Bakara 2/254)

ْ
 َْلَٚ  َْل ُخٍَّخَٚ ِٗ ١ ْ۪غ ف١ََ َْل ثْٛ َ٠ ٟ
َ َِأر٠ ْْ َ ا ِِ َّّب َسصَ ْلَٕب ُو ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اُٛا ا َ ْٔ ِفمَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َّ ُُ ُ٘ َْٚ ْاٌ َىبفِ ُشَٚ شفَب َػخ
َ
َُّْٛ ٌِ اٌظب
Müminler! Size rızık olarak ne vermişsek, ondan hayra harcayın. Bunu; alışverişin, dostluğun ve şefaatin
olmayacağı gün gelmeden yapın. Bunları görmemekte direnenler yanlışlar içindedirler.

(Muhammed 47/36)

ُْ اٌَ ُىَٛ ِْ َ  ْغـَٔ ٍْ ُى ُْ ا٠َ  َْلَٚ ُْ س ُوٛ
َ ُإْ ِر ُى ُْ ا ُ ُج٠ اُٛرَزَّمَٚ إُِِٛ ْا ِْْ رُإَٚ ْٛٙ ٌََٚ ب ٌَ ِؼت١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ أَِّ َّب ْاٌ َذ
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 ِشجْ ا٠َٚ اٍُُٛ ْذ ِف ُى ُْ ر َ ْج َخ١ََ٘ب فُّٛ َ ْغـَٔ ٍْ ُى٠ ِْْ ا
Onları istese ve hepsini vermek zorunda bıraksa cimrilik edersiniz ve kinlerinizi ortaya çıkarır.
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(Hadid 57/7)

ُْ ُٙ ٌَ اُٛا َ ْٔفَمَٚ ُْ ا ِِ ْٕ ُىَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ ِٗ فَبٌَّز١ َ۪ٓ ف١ ۪ا ِِ َّّب َج َؼٍَ ُى ُْ ُِ ْغز َ ْخٍَفُٛا َ ْٔ ِفمَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ا ِث هُِِٕٛ َٰا
ش١ا َ ْجش َ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.

(Tegabun 64/17)

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

ُ ُۖ ْص
ػ
ْ َ عب ِػفَُٗ ٌََُٗٓ ا
ً َّللاَ لَ ْش
ُ َ ْم ِج٠ َُّللا
ُ ُ ْم ِش٠ ٞ َِ۪ ْٓ رَا اٌَّز
 هَٚ ً شح١
ض ه
ُ َج٠َٚ ط
َ ُ١َغًٕب ف
َ ظب َد
َ ۪ظ َؼبفًب َوث
َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َجؼ١ْ ٌَِ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.

(Sebe 34/39)

ُ غ
َٛ ُٙ َءٍ فْٟ ش
َ ْٓ ِِ ُْ ُ  ََِٓب ا َ ْٔفَ ْمزَٚ ٌَُٗ َ ْمذ ُِس٠َٚ ۪ٖشب ُ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."

(Hadid 57/11)

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

(Hadid 57/18)

ُ٠ ُْ ا َ ْجش َو ۪شُٙ ٌََٚ ُْ ُٙ ٌَ ف
ِ ص ِذّلَب
ً َّللاَ لَ ْش
ُ ا َ ْل َشَٚ د
َّ ُّ ٌ ْاَٚ َٓ١ ۪صذِّل
َّ ُّ ٌا َِّْ ْا
ا هٛظ
ُ عب َػ
َ ُ٠ غًٕب
َ ظب َد
Allah’a güzel bir ödünç vererek sadaka dağıtan erkeklerle kadınlara, karşılıkları kat kat verilecektir. Onlar için
büyük bir ödül vardır.
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(Tegabun 64/18)

َّ ٌاَٚ ت
ُ بدَ ِح ْاٌ َؼ ۪ضَٙ ش
ُُ ١ض ْاٌ َذ ۪ى٠
ِ ١ْ ََػب ٌِ ُُ ْاٌغ
Görünmeyeni ve görüneni bilen O’dur. Üstün olan ve doğru kararlar veren de O’dur.
(Zümer 39/46)

َّ ٌاَٚ ت
 َّب١ ِ۪ن ف
ِ اَٛ ََّّٰبغ َش اٌغ
َ َْٓ ِػ َجبد١ذ ر َ ْذ ُى ُُ َث
َ ْٔ َ بدَ ِح اَٙ ش
ِ َ َُّ فُٙ لُ ًِ اٌٍه
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ِ ١ْ َض َػب ٌِ َُ ْاٌغ
َُْٛ ْخز َ ٍِف٠َ ِٗ ١ ۪ا فَُٛٔوب
De ki “Göklerin ve yerin yaratıcısı, görüneni de görünmeyeni de bilen Allah’ım! Kullarının tartıştığı her konuda,
aralarında hüküm verecek olan sensin.”

(Haşr 59/22)

َّ ٌاَٚ ت
ُُ ١اٌش ۪د
َّ ُٓ َّٰاٌش ْد
َّ َٛ ُ٘ ِبدَ ِۚحَٙ ش
 هَٛ ُ٘
ِ ١ْ َ َػب ٌِ ُُ ْاٌغَٛ ِۚ ُ٘  ََْٓل ا ٌََِٰٗ ا َِّْلٞ َّ۪للاُ اٌَّز
O, Allah’tır; kendinden başka ilah olmayan, görülmeyeni de görüleni de bilendir. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan
O’dur.

(Haşr 59/23)

ُ  ِّْ ُٓ ْاٌؼَ ۪ض١َٙ ُّ ٌغ ََل َُ ْاٌ ُّإْ ِِ ُٓ ْا
َّبس
َّ ٌط اُّٚ
 هَٛ ُ٘
ُ ض ْاٌ َجج٠
ُ  ا َ ٌْ َّ ٍِهُ ْاٌمُذَٛ ِۚ ُ٘  ََْٓل ا ٌََِٰٗ ا َِّْلٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َُْٛ ْش ِش ُو٠ َّللاِ َػ َّّب
ُ ْاٌ ُّز َ َى ِجّ ُش
ع ْج َذبَْ ه
O, Allah’tır; kendinden başka ilah olmayan, bütün yetkiyi elinde tutan, yaptığını tertemiz yapan, esenlik ve
güvenlik veren, güven veren, görüp gözeten, her şeyden üstün olan, buyruğunu her şeye geçiren, büyüklenmeyi
hak edendir. Allah, onların ortak saydıklarından uzaktır.

(Haşr 59/24)

ُ بس
د
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟغ ِجّ ُخ ٌَُٗ َِب ف
 هَٛ ُ٘
َ ُ٠ َٰٕٝ  ُس ٌَُٗ ْاْلَ ْع ََّٓب ُء ْاٌ ُذ ْغِٛ ّ ص
َ ُّ ٌئ ْا
ِ ََّللاُ ْاٌخَب ٌِ ُك ْاٌج
ُ  ْاٌؼَ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ ض
ِۚ ِ  ْاْلَ ْسَٚ
ُُ ١ض ْاٌ َذ ۪ى٠
O, Allah’tır; yaratandır. Yarattığını farklı farklı yaratan ve şekil verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde
ve yerde her şey, O'na boyun eğer. O üstündür, doğru kararlar verir.
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