NUH 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,

(Nuh 71/1)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ ُْ َعزُٙ ١َ أ ْ ِر٠َ ْْ َ  َِ َه ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اْٛ َ ِِ۪ٗ َّٓ ا َ ْْ ا َ ْٔز ِْس لْٛ َ لٌَِٰٝ  ًدب اُٛٔ ع ٍَْٕب
َ اِ ََّّٓٔب ا َ ْس
Biz Nuh’u kendi halkına gönderdik; “Acıklı bir azap gelmeden halkını uyar!” dedik.
(Hud 11/25)

ٌ ش ُِ ۪ج٠
ٓ١
ٌ ۪ ٌَ ُى ُْ َٔزّٟ۪ٔ ِ ِِ ۪ ۪ۘٗ اْٛ َ لٌَِٰٝ  ًدب اُٛٔ ع ٍَْٕب
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
Biz Nuh’u, kendi halkına elçi gönderdik; “Ben sizin için doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.” dedi.

(Hud 11/26)

َۜ ا ا ََِّل هَُّٚٓا َ ْْ ََل ر َ ْعجُذ
ُ١ٍ ٌَ۪ ٍَ اْٛ َ٠ اة
ُ  اَخَّّٟ۪ٓٔ َِّللاَ ا
َ َ ُى ُْ َعز١ْ ٍََبف َع
“Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye uyarıyorum. Çünkü ben üzerinize gelecek acıklı bir günün
azabından korkuyorum.”

(Nuh 71/2)

ٌ ش ُِ ۪ج٠
ٓ١
ٌ ۪ ٌَ ُى ُْ َٔزّٟ۪ٔ ِ َِ اْٛ ََب ل٠ لَب َي
Onlara şöyle dedi: “Ey halkım! Ben size doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.
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(Araf 7/59)

َ ٍٗ ٌَِٰ َّللاَ َِب ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا
َبف
ا هُٚ َِ ا ْعجُذْٛ َب ل٠َ  ِِ۪ٗ فَمَب َيْٛ َ لٌَِٰٝ  ًدب اُٛٔ ع ٍَْٕب
ُ  اَخَّّٟ۪ٓٔ ِ ُْش َُٖۜ ا١غ
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْس
ُ١ٍ  ٍَ َع ۪ظْٛ َ٠ اة
َ َ عز
َ ُْ  ُى١ْ ٍََع
Nuh’u halkına elçi göndermiştik. Onlara şöyle demişti: “Ey halkım! Allah’a kul olun; sizin başka ilahınız yoktur.
Ben başınıza zor bir günün azabının gelmesinden korkuyorum.”

(Araf 7/60)

ٓ١
َ  ِِ۪ٗ َّٓ أَِّب ٌَٕ ََٰشْٛ َلَب َي ْاٌ َّ ََلُ ِِ ْٓ ل
َ ٟ ۪ه ف٠
ٍ ظ ََل ٍي ُِ ۪ج
Halkının ileri gelenleri dediler ki: “Bize göre sen gerçekten açık bir sapkınlık içindesin.”

(Araf 7/61)

َٓ١ّ۪ ٌَ ٌي ِِ ْٓ َسةّ ِ ْاٌ َعبٛع
ُ  َسّٟٕ۪  ٌَٰ ِىَٚ ٌظ ََلٌَخ
َ ْٟظ ۪ث
َ ١ٌَ َِ ْٛ َب ل٠َ لَب َي
Nuh dedi ki: “Ey halkım! Ben bir sapkınlık içinde değilim; ama varlıkların Rabbinin elçisiyim.

(Araf 7/62)

َُّْٛ ٍََّللاِ َِب ََل ر َ ْع
ِ ع َبَل
ا َ ْعٍَ ُُ َِِٓ هَٚ ُْ ص ُخ ٌَ ُى
َ اُثَ ٍِّغُ ُى ُْ ِس
َ ْٔ َ اَٚ ّٟد َس ۪ث
Size Rabbimin isteklerini bildiriyorum ve sizin iyiliğinizi istiyorum. Allah’ın bildirmesiyle sizin bilmediklerinizi
biliyorum.”

(Nuh 71/3)

ْٛ
ا هُٚ ا َ ِْ ا ْعجُذ
ِ ُع١ا َ ۪غَٚ ُُٖٛارَّمَٚ ََّللا
Allah’a kulluk edin, O’ndan çekinerek kendinizi koruyun ve sözümü dinleyin!

(Nuh 71/4)

َّٓ
ُْ ُ  ُو ْٕزْٛ ٌَ ُ َإ َّخ ُۢ ُش٠ َّللاِ اِرَا ََّٓجب َء ََل
 ا َِّْ ا َ َج ًَ هَٝۜ ًّّ غ
َ ُِ ًٍ  ا َ َجٌَِٰٝ ُ َإ ِ ّخ ْش ُو ُْ ا٠َٚ ُْ  ِث ُىَُُٛٔ ْغ ِف ْش ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر٠
َُّْٛ ٍَر َ ْع
O zaman Allah günahlarınızı bağışlar ve belirlenmiş ecelinizin sonuna kadar sizi yaşatır.
Allah’ın verdiği ömür bitince erteleme olmaz. Keşke bunu bilseniz!”
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(Enam 6/2)

َّٓ َٰ َٓ ص ُ َُّ ل١
َْٚ ِع ْٕذَُٖ ص ُ َُّ ا َ ْٔز ُ ُْ ر َ ّْز َ ُشًّّٝ غ
َ ُِ ًٌ ا َ َجَٚ  ا َ َج ً ََۜلٝع
ٍ  َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ ۪غٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
Sizi balçıktan yaratan O’dur. Sonra bir ecel belirlemiştir. Belirlenmiş başka bir ecel ise O’nun katındadır. Siz
hala tartışıp duruyorsunuz.

(Münafikun 63/11)

ٍََُّْٛ ش ِث َّب ر َ ْع١
ً َّللاُ َٔ ْف
ٌ َّللاُ خ َ۪ج
 هَٚ  َۜبَٙ ٍُغب اِرَا ََّٓجب َء ا َ َج
ُ َإ ِ ّخ َش ه٠ ْٓ ٌََٚ
Bir kimsenin ömrü bitince Allah ona asla ek süre vermez. Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.

(Hud 11/3)

َّٓ
ٞ ۪د ُو ًَّ ر
ِ ُْإ٠َٚ ًّّٝ غ
ً ُ َّ ِز ّ ْع ُى ُْ َِزَب٠ ِٗ ١ْ ٌَِا اَُّٛٓثُٛا َسثَّ ُى ُْ ص ُ َُّ رٚا َ ِْ ا ْعز َ ْغ ِف ُشَٚ
َ ُِ ًٍ  ا َ َجٌَِٰٝ غًٕب ا
َ عب َد
ش١
ْ َع ًٍ ف
ْ َف
ُ  اَخَّّٟ۪ٓٔ ا فَ ِبْٛ ٌََّٛ َ ا ِْْ رَٚ َُٗۜ ٍَع
َ َ ُى ُْ َعز١ْ ٍََبف َع
ٍ  ٍَ َو ۪جْٛ ٠َ اة
Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tevbe ederek yönelin ki belirlenmiş eceliniz gelinceye kadar sizi
güzel bir şekilde yaşatsın. Fazla yapan herkese de fazlasını versin. Eğer yüz çevirecek olursanız, o büyük günün
azabına uğramanızdan korkarım.

(Nahl 16/61)

َّٓ
ُ ِبط ث
ًّّٝ غ
ِ ُ َإ٠ ْٛ ٌََٚ
اخز ُ ه
َ ُِ ًٍ  ا َ َجٌَِٰٝ ُ َإ ِ ّخ ُش ُ٘ ُْ ا٠ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ب ِِ ْٓ َّٓدَاثَّ ٍخَٙ ١ْ ٍَ ُْ َِب ر َ َش َن َعِٙ ِّ ٍْ ظ
َ ٌََّّٕللاُ ا
َُِْٛ  ْغز َ ْم ِذ٠َ  ََلَٚ ًعب َعخ
َ ََْٚ ْغزَأ ْ ِخ ُش٠  ُْ ََلُٙ ٍُفَ ِبرَا ََّٓجب َء ا َ َج
Allah, yaptıkları yanlışlardan dolayı insanları hemen yakalasaydı yeryüzünde hareket eden kimseyi bırakmazdı.
Ama Allah, onları, belirlenmiş ecellerine kadar erteliyor. Ecelleri gelince ne onu bir süreliğine erteleyebilirler, ne
de ecelleri gelmeden onun gelmesini sağlayabilirler.

(Nuh 71/5)

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

(Nuh 71/6)

اسا
ً  ا ََِّل فِ َشَّٞٓبء
َّٓ ۪ َ ِض ْد ُ٘ ُْ دُ َع٠ ُْ ٍََف
Ama davetim onları daha fazla kaçırmaktan başka bir işe yaramadı.
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(Hud 11/34)

ُْ  َسثُّ ُىَٛ ُ٘ ُْ َۜ  ُى٠َ ِٛ ُ ْغ٠ ْْ َ ذ ُ ا٠ُ ۪ش٠ َُّللا
ْ ُٔ ُْ َ ْٕفَعُ ُى٠  ََلَٚ
ص َخ ٌَ ُى ُْ ا ِْْ َوبَْ ه
َ ْٔ َ  ا ِْْ ا َ َسدْدُ ا َ ْْ اٟص ۪ َّٓذ
َۜ ُ ِٗ ر ُ ْش َجع١ْ ٌَِاَٚ
َْٛ
“Sizin iyiliğiniz için ne kadar gayret edersem edeyim, Allah yoldan çıkışınızı onaylamışsa bu gayretlerimin size
bir faydası olmaz. O sizin Rabbinizdir. O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.”

(Nuh 71/7)

اٚص ُّش
َ َ اَٚ ُْ ُٙ ََبث١ِا صَْٛ ا ْعز َ ْغشَٚ ُْ ِٙ ِٔ َٰارَآَّٟ ۪ ُْ فُٙ َصبثِع
َ َ ا اٍَُّٛٓ َ ُْ َجعُٙ ٌَ  ُْ ٌِز َ ْغ ِف َشُٙ ُ رْٛ  ُوٍَّ َّب دَ َعّٟ۪ٔ ِاَٚ
بسا
ً َا ا ْعزِ ْىجٚا ْعز َ ْىجَ ُشَٚ
Sen bağışlayasın diye onları ne zaman davet etsem parmaklarını kulaklarına tıkadılar,
elbiselerini üstlerine çektiler, ayak dirediler ve kibirlendikçe kibirlendiler.
(Nahl 16/22)

َٰ ْ َْ ِثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ََل٠ ۪ادذٌ فَبٌَّز
َْٚ ُ٘ ُْ ُِ ْغز َ ْىجِ ُشَٚ ٌ  ُْ ُِ ْٕ ِى َشحُٙ ُثٍُُٛبَل ِخ َشحِ ل
ِ َٚ ٌٌَِٰٗ  ُى ُْ اُٙ ٌَِٰ ا
Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri, kendilerini yalanlar. Onlar, kendilerini büyük gören
kimselerdir.

(Nahl 16/23)

َۜ ٍُِٕ ُ ْع٠  َِبَٚ َُْٚغ ُِّش٠ َ ْعٍَ ُُ َِب٠ ََّللا
َٓ٠ُ ِذتُّ ْاٌ ُّ ْغز َ ْىجِ ۪ش٠ َْ أَُِّٗ ََلٛ
ََل َج َش ََ ا َ َّْ ه
Allah, onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını bilir; bunda zerre kadar şüphe olmaz. O, kendini
büyük görenleri sevmez.

(Lokman 31/6)

 َۜاًٚ ز َّ ِخزََ٘ب ُ٘ ُض٠َ َٚ ٍُ ٍْ  ِْش ِع١ََّللاِ ِثغ
ِ ٠ ۪ ْاٌ َذذَٛ ْٙ ٌَ ٞ ْشز َ ۪ش٠َ ْٓ َِ بط
 ًِ ه١ع ۪ج
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
ِ ُ١ٌِ ش
َ ْٓ ع ًَّ َع
ٌ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
ٌ َ ُْ َعزُٙ ٌَ  َٰ ٌَّٓئِ َهٚ۬ ُ ا
Bir bilgiye dayanmadan Allah’ın yolundan saptırmak için boş söze bedel ödeyen insanlar vardır. Onlar o yolu
alaya da alırlar. Onların payına düşen, alçaltıcı bir azaptır.
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(Lokman 31/7)

ّ  ْل ًشا فَ َجَٚ ِٗ ١ْ َُٔ اُرٟب َوب َ َّْ ۪ َّٓفَٙ َ ْغ َّ ْع٠ ُْ ٌَ ْْ َ  ُِ ْغز َ ْى ِج ًشا َوبٌٝهَٚ برَُٕب٠َ  ِٗ َٰا١ْ ٍَ َعٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
ة
ٍ ش ِْشُٖ ِث َعزَا
ُ١ٍ ٌَ۪ا
Ona ayetlerimiz okunduğunda büyüklenir, sanki hiç duymamış, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi sırt çevirir.
Ona acıklı bir azap müjdesi ver.

(Nuh 71/8)

بسا
ً َٙ  ُْ ِجُٙ ُ رْٛ  دَ َعّٟ۪ٔ ِص ُ َُّ ا
Sonra onlara açıkça davette bulundum.

(Nuh 71/9)

اسا
ً  ُْ اِ ْع َشُٙ ٌَ ُا َ ْع َش ْسدَٚ ُْ ُٙ ٌَ ُ ا َ ْعٍَ ْٕذَّّٟ۪ٓٔ ِص ُ َُّ ا
Daha sonra haykırdım, gizli gizli söylediğim de oldu.

(Nuh 71/10)

بسا
ً َّا َسثَّ ُى ُْ أَُِّٗ َوبَْ َغفٚفَمُ ٍْذُ ا ْعز َ ْغ ِف ُش
“Rabbinizden bağışlanma dileyin; o çok bağışlayıcıdır.” dedim.

(Nuh 71/11)

اسا
َّ ٌُ ْش ِع ًِ ا٠
ً  ُى ُْ ِِ ْذ َس١ْ ٍَغ ََّّٓب َء َع
“Öyle yapın ki size gökten bereketli yağmurlar göndersin.

(Nuh 71/12)

ٍ َ ْج َع ًْ ٌَ ُى ُْ َجَّٕب٠َٚ َٓ١ َ۪ٕثَٚ ا ٍيَٛ ِْ َ ُ ّْ ِذ ْد ُو ُْ ِثب٠َٚ
بس َۜا
ً َٙ ْٔ َ َ ْج َع ًْ ٌَ ُى ُْ ا٠َٚ د
Mallarınıza mal, oğullarınıza oğul katsın. Sizin için bahçeler oluştursun; ırmaklar akıtsın.

5

(Nuh 71/13)

بسا
ً َلَٚ َِْ ِ هّٰللَِٛب ٌَ ُى ُْ ََل ر َ ْش ُج
Size ne oluyor da Allah’a saygı gösterme isteği duymuyorsunuz?
(Yunus 10/31)

ٟ
َّ ٌَ ّْ ٍِهُ ا٠ ْٓ َِّ َ ض ا
َّ ٌَ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠ ْٓ َِ ًْ ُل
ِ ََّّٓ غ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ بء
َ  ْاَلَ ْثَٚ غ ّْ َع
َ ص
َّ ُ ْخ ِش ُط ْاٌ َذ٠ ْٓ َِ َٚ بس
ََُّْٛللاُ فَمُ ًْ اَفَ ََل رَزَّم
ِ ّ١ِ َّ ٌَِِٓ ْا
َ ّ١ِ َّ ٌُ ْخ ِش ُط ْا٠َٚ ذ
َْ هٌَُُٛٛم١غ
َ َُذَثِّ ُش ْاَلَ ِْ َۜ َش ف٠ ْٓ َِ َٚ ِ ٟ
ّ ذ َِِٓ ْاٌ َذ
Desen ki “Gökten ve yerden size rızık veren kim? Dinleme ve ileri görüşlü olma özelliklerinize hakim olan kim?
Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Kimdir o bütün işleri çekip çeviren?” “Allah’tır”
diyeceklerdir. De ki “Hiç çekinmez misiniz?”

(Yunus 10/32)

َُْٛص َشف
ْ ُ  رٝك ا ََِّل اٌع َََّل ُي فَبَٔه
فَ َٰز ٌِ ُى ُُ ه
ِ ّ َّللاُ َسثُّ ُى ُُ ْاٌ َذ ُّك فَ َّبرَا ثَ ْعذَ ْاٌ َذ
Sizin gerçek Rabbiniz olan Allah işte budur. Gerçeğin ötesi sapıklık değildir de ya nedir? Nasıl oluyor da halden
hale sokuluyorsunuz?

(Yunus 10/33)

ْ ََّو َٰز ٌِ َه َدم
َُِِْٕٛ ُْإ٠  ُْ ََلُٙ ََّٔا اُٛغ َّٓم
َ ََٓ ف٠ ۪ اٌَّزٍَٝذ َو ٍِ َّذُ َس ِثّ َه َع
Yoldan çıkanlarla ilgili olarak Rabbinin söylediği şu söz böylece gerçekleşmiş oldu: “Onlar inanıp
güvenmezler.”

(Yunus 10/34)

ُ ْٓ ِِ ًَْ ٘ ًْ ُل
ٝذُُٖ فَبَٔه١ُ ۪ع٠ َُّ ُ َ ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ص٠ َُّللا
ذُ َُٖۜ لُ ًِ ه١ُ ۪ع٠ َُّ ُ َ ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ص٠ ْٓ َِ ُْ ش َش ََّٓوبئِ ُى
َْٛرُإْ فَ ُى
De ki: “Ortak saydıklarınız arasında bir şeyi baştan yaratacak sonra onu tekrarlayacak olan biri var mı?” De ki:
“Baştan yaratan ve onu tekrarlayacak olan Allah’tır. Yanlışa nasıl sürükleniyorsunuz?”

(Yunus 10/35)

ُ ْٓ ِِ ًَْ ٘ ًْ ُل
ك
ك لُ ًِ ه
ِ ّ  ْاٌ َذٌَِٝ اَّٞٓ ۪ذْٙ َ٠ ْٓ َّ َك اَف
ِ ّ َۜ  ٌِ ٍْ َذٞ ۪ذْٙ َ٠ َُّللا
ِ ّ َۜ  ْاٌ َذٌَِٝ اَّٞٓ ۪ذْٙ َ٠ ْٓ َِ ُْ ش َش ََّٓوبئِ ُى
َُّْٛ ْف ر َ ْذ ُى
َ ١ فَ َّب ٌَ ُى ْ۠ ُْ َوٜ َٰذْٙ ُ٠ ْْ َ  ا َََِّّٓل اّٞ ۪ َّٓذِٙ َ٠ ُزَّجَ َع ا َ َِّ ْٓ ََل٠ ْْ َ ا َ َد ُّك ا
De ki “Ortak saydıklarınız arasında doğruyu gösterecek biri var mı? De ki “Doğruyu gösteren Allah’tır. Öyleyse,
doğruyu gösterene uymak mı, yoksa kendine gösterilmedikçe doğruyu gösteremeyecek olana uymak mı daha
doğrudur? Size ne oluyor? Ne biçim karar veriyorsunuz?”
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(Yunus 10/36)

َّ َِّْ ظًّٕ َۜب ا
َ زَّجِ ُع ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ ا ََِّل٠َ  َِبَٚ
َ ك
ٍَُْٛ ْف َع٠َ  ٌُ ِث َّب١ ٍَّ۪للاَ َع
ْـًٔ َۜب ا َِّْ ه١ش
ِ ّ  َِِٓ ْاٌ َذٟ ُ۪ٕ ْغ٠ اٌظ َّٓ ََل
Onların çoğu, sadece kendi varsayımlarının peşine takılırlar. Varsayım, hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz.
Allah, onların ne yaptıklarını bilir.

(Nuh 71/14)

ْ َ لَ ْذ َخٍَمَ ُى ُْ اَٚ
اسا
ً َٛ غ
Hâlbuki o sizi evrelerden geçirerek yarattı.
(Zümer 39/6)

َۜ َٚ َخَ ا َ ْص١ِٔا َ ْٔضَ َي ٌَ ُى ُْ َِِٓ ْاَلَ ْٔعَ ِبَ ص َ َّبَٚ بَٙ  َجْٚ َب صَٙ ْٕ ِِ ًَ َادذَحٍ ص ُ َُّ َجع
ِ َٚ َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ َٔ ْف ٍظ
ٍاط
ُ ٟ ۪ك ف
ُ ُ ثٟ َ۪ ْخٍُمُ ُى ُْ ف٠
َُّللاُ َسثُّ ُى ُْ ٌَُٗ ْاٌ ُّ ٍْ َۜه
ٍ َۜ ٍَٰ َ د ص
ٍ ظٍُ َّب
ش َٰر ٌِ ُى ُُ ه
ٍ ٍَْ برِ ُى ُْ خ ٍَْمًب ِِ ْٓ ثَ ْع ِذ خَٙ َِّ ُ ْ اٛ
ِ ط
َُْٛص َشف
ْ ُ  رٝ فَبَٔهَٛ ُ٘ َََّٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
Sizi, tek bir nefisten yarattı. Daha sonra eşini de o nefisten oluşturdu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan sizin
için sekiz eş indirdi. Analarınızın karınlarında sizi, üç karanlık yerde şekilden şekle geçirerek yaratmıştır. İşte
bunları yapan, Allah’tır, sizin Rabbinizdir. Yetki O’ndadır. O’ndan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da başka
tarafa döndürülüyorsunuz?

(Secde 32/7)

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

(Secde 32/8)

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

(Secde 32/9)

ً ٍَ۪ ْاَلَ ْفـِذَ َۜح َ لَٚ بس
ََْٚل َِب ر َ ْش ُى ُش١
َّ ٌ َجعَ ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ ۪ٗدٚ
ِ  ِٗ ِِ ْٓ ُس١ َ۪ٔفَ َخ فَٚ ُٗ٠ٛع ه
َ َُّ ُ ص
َ  ْاَلَ ْثَٚ غ ّْ َع
َ ص
Sonra dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiş; size dinleme, ileri görüşlü olma yeteneği ve gönüller
vermiştir. Ne kadar az değerlendiriyorsunuz!
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(Nuh 71/15)

ٍ اَٛ َّٰع
د ِغجَبلًب
ْف َخٍَكَ ه
َ ع ْج َع
َ َُّللا
َ ١ا َوْٚ اٌََ ُْ ر َ َش
Yedi kat göğü tabaka tabaka nasıl yarattığını görmediniz mi?
(Mülk 67/3)

ٍ َۜ ٚب
ٍ اَٛ َّٰع
ص َش
ْ َد ف
َّ ك
َ ع ْج َع
َ َ َخٍَكٞ ۪اٌََّز
ُ َاٌش ْدَّٰ ِٓ ِِ ْٓ رَف
َ َبس ِجعِ ْاٌج
ِ ٍَْ  خٟ ۪ فٜد ِغجَبلً َۜب َِب ر َ َٰش
ُ ُ ِِ ْٓ فٜ٘ ًَْ ر َ َٰش
سٛ
ٍ ط
Üst üste yedi kat göğü yaratan da O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Bakışlarını oraya
çevir; bir çatlak görebilir misin?

(Mülk 67/4)

ش١
ْ َُّ ُ ص
ٌ ۪ َدغَٛ ُ٘ َٚ ص ُش خَب ِعئًب
َ  َْه ْاٌ َج١ٌَِ ْٕمَ ٍِتْ ا٠َ ِْٓ ١َص َش َو َّشر
َ اس ِجعِ ْاٌ َج
Sonra bakışlarını iki defa daha çevir de bak, gözün umutsuz halde bitkin düşecektir.

(Nuh 71/16)

َّ ٌ َج َع ًَ اَٚ ساٛ
ظ ِع َشا ًجب
ً ُٔ َّٓ ِٙ ١ ۪ َج َع ًَ ْاٌمَ َّ َش فَٚ
َ ّْ ش
Onların içinde Ay’ı bir ışık, Güneş’i de bir ışık kaynağı yaptı.
(Enam 6/96)

َّ ٌاَٚ ع َىًٕب
ُ١ِ ٍ۪ض ْاٌ َع٠
ْ اَل
ِ ْ فَب ٌِ ُك
ُ ۪ ْاٌمَ َّ َش ُد ْغجَبًٔ َۜب َٰر ٌِ َه ر َ ْمذَٚ ظ
َ ًَ ١ْ ٌَّ َج َع ًَ اَٚ ِصجَبح
ِ ش ْاٌ َع ۪ض٠
َ ّْ ش
Karanlığı, günün ilk ışıklarıyla bölen, geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı hesaba uygun yapan O’dur. Bunlar
üstün ve bilgili olanın koyduğu ölçüdür.

(Enam 6/97)

َٰ ْ ص ٍَْٕب
ُ ٟ ۪ب فَٙ ِا ثُٚ زَذْٙ َ َ ٌِزٛ
د
ِ َب٠اَل
ِ ظٍُ َّب
َّ َ ْاٌجَ ْذ َۜ ِش لَ ْذ فَٚ د ْاٌجَ ِ ّش
َ  َجعَ ًَ ٌَ ُى ُُ إٌُّ ُجٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َُّْٛ ٍَ ْع٠َ ٍَ ْٛ ٌَِم
Karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için o yapılandırmıştır. Ayetlerimizi,
bilen bir topluluk için tek tek açıklamışızdır.
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(Nebe 78/12)

ع ْجعًب ِشذَادًا
َ ُْ لَ ُىْٛ ََٕب ف١ْ َٕ َثَٚ
Üstünüzde sapasağlam yedi gök bina ettik.

(Nebe 78/13)

 َّ٘ب ًجبَٚ  َج َع ٍَْٕب ِع َشا ًجبَٚ
Bir de ısı ve ışık yayan bir kaynak oluşturduk.

(Nuh 71/17)

ض َٔجَبرًب
 هَٚ
ِ َّللاُ ا َ ْٔجَز َ ُى ُْ َِِٓ ْاَلَ ْس
Sizi yerden bitki gibi bitiren Allah’tır.
(Müminun 23/79)

َْٚ ِٗ ر ُ ْذش َُش١ْ ٌَِاَٚ ض
ِ  ْاَلَ ْسِٟ رَ َسا َ ُو ُْ فٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
Toprağa sizi tohum gibi ekecek olan da O'dur. Hepiniz O’nun huzurunda toplanacaksınız.

(Müminun 23/115)

ََُْٕٛب ََل ر ُ ْش َجع١ْ ٌَِأََّ ُى ُْ اَٚ اَفَ َذ ِغ ْجز ُ ُْ أََّ َّب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ َع َجضًب
Ne zannetmiştiniz, sizi boşuna mı yaratmıştık; huzurumuza gelmeyecek miydiniz?”

(Nuh 71/18)

ُ ْخ ِش ُج ُى ُْ ا ِْخ َشا ًجب٠َٚ بَٙ ١ ۪ذُ ُو ُْ ف١ُ ۪ع٠ َُّ ُ ص
Tekrar sizi toprağa döndürecek ve daha sonra topraktan çıkaracaktır.
(Araf 7/25)

َْٛب ر ُ ْخ َش ُجَٙ ْٕ ِِ َٚ َُْٛرُّٛ َ ب رَٙ ١ ۪فَٚ َْْٛ ١َ ب ر َ ْذَٙ ١ ۪لَب َي ف
Dedi ki “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz, yine oradan çıkarılacaksınız.”

(Ta Ha 20/55)

ٜبسح ً ا ُ ْخ َٰش
َ َ ب ُٔ ْخ ِش ُج ُى ُْ رَٙ ْٕ ِِ َٚ ُْ ذُ ُو١ب ُٔ ۪عَٙ ١ ۪فَٚ ُْ ب َخٍَ ْمَٕب ُوَٙ ْٕ ِِ
Sizi topraktan yarattık, yine toprağa çevireceğiz ve bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız.
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(Nuh 71/19)

ً غب
غب
 هَٚ
َ ِض ث
َ َّللاُ َجعَ ًَ ٌَ ُى ُُ ْاَلَ ْس
Allah, yeryüzünü önünüze serdi ki;

(Nuh 71/20)

عجُ ًَل فِ َجب ًجب
ُ بَٙ ْٕ ِِ اٌِٛز َ ْغٍُ ُى
Vadilerdeki yollarından geçip gidesiniz.”
(Nahl 16/15)

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

(Enbiya 21/31)

َُْٚزَذْٙ ٠َ ُْ ُٙ ٍَّعجُ ًَل ٌَ َع
ُ ب ِف َجب ًجبَٙ ١ ۪ َج َع ٍَْٕب فَٚ ُْ ِٙ ذَ ِث١ّ۪ َ  ا َ ْْ رٟ
ِ  ْاَلَ ْسٟ َج َع ٍَْٕب ِفَٚ
َ ا ِعَٚ ض َس
Onları savurup batırmasın diye yerin içinde sabit dağlar oluşturduk. Hedefledikleri yere ulaşsınlar diye de derin
vadiler, yollar oluşturduk.

(Fatır 35/27)

ٍ بء ََِّٓب ًء فَب َ ْخ َش ْجَٕب ِث۪ٗ ص َ َّ َشا
 َِِٓ ْاٌ ِج َجب ِيَٚ  َۜبَٙ ُٔاَٛ ٌْ َ د ُِ ْخز َ ٍِفًب ا
َّ ٌَّللاَ ا َ ْٔضَ َي َِِٓ ا
ِ ََّّٓ غ
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ٌ دٛع
ُ غ ََش ۪اثَٚ بَٙ ُٔاَٛ ٌْ َ ف ا
ٌ ُجذَدٌ ۪ث
ُ ت١
ٌ ٍِ َ  ُد ّْ ٌش ُِ ْخزَٚ ط١
Görmedin mi, Allah gökten su indirir ve onunla türlü türlü renkte ürünler yetiştirir. Dağlarda da beyaz, kırmızı,
siyah ve türlü renkte yollar vardır.

(Zuhruf 43/10)

َُْٚزَذْٙ َ عجُ ًَل ٌَ َعٍَّ ُى ُْ ر
ُ بَٙ ١ ۪ َج َع ًَ ٌَ ُى ُْ فَٚ ذًاْٙ َِ ض
َ  َج َع ًَ ٌَ ُى ُُ ْاَلَ ْسٞ ۪اٌََّز
Yeryüzünü size beşik gibi yapan ve hedefinize ulaşmanız için orada yollar oluşturan O’dur.
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(Nuh 71/21)

بسا
ً غ
َ ُْ ُٙ َِّٔ ٌح َسةّ ِ اُٛٔ لَب َي
َ ٌَذَُُّٖٓ ا ََِّل َخَٚ َٚ ٌَُُٗ ِض ْدُٖ َِب٠ ُْ ٌَ ْٓ َِ اُٛارَّجَعَٚ ٟ ْ۪ٔٛ ص
َ ع
Nuh sözlerine şöyle devam etti: “Rabbim! Malı ve çocuğu, zararını arttırmaktan başka bir işe
yaramayan kişiye uyup bana başkaldırdılar.
(Al-i İmran 3/10)

ُدُٛلَٚ ُْ ُ٘  َٰ ٌَّٓئِ َهٚ۬ ُ اَٚ ْـًٔ َۜب١ش
َ َِّللا
 ََلدُُ٘ ُْ َِِٓ هْٚ َ  َََّٓل اَٚ ُْ ُٙ ٌُاَٛ ِْ َ  ُْ اُٙ ْٕ  َعٟ
َ ِٕ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 3/11)

ُ ذ٠ ۪شذ
َ َُّللا
 هَٚ ُْ َۜ ِٙ  ِثَُُّٛٔللاُ ِثز
برَِٕب فَب َ َخزَ ُ٘ ُُ ه٠َ ا ِث َٰبُٛ َۜ ُْ َوزَّثِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪اٌَّزَٚ َْْٛ ة َٰا ِي ِف ْش َع
ِ َْوذَأ
ة
ِ ْاٌ ِعمَب
Bunların tutumu, Firavun hanedanı ve daha öncekilerin tutumu gibidir. Onlar da ayetlerimiz karşısında yalana
sarılmışlar, bunu alışkanlık haline getirdiklerinde de Allah onları yakalamıştı. Allah cezayı, suçla orantılı olarak
verir.

(Yunus 10/88)

ب َسثََّٕب١َ ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َذِٟ ًاَل فَٛ ِْ َ اَٚ ًَٕخ٠ َِ ََلَُٖ ۪صَٚ َْْٛ ْذ فِ ْش َع
َ ١َ َسثَّ ََّٕٓب أَِّ َه َٰارٝ َٰعُِٛ  َلب َيَٚ
ْ  ٍِ َه َسثََّٕب١ع ۪ج
ٝا َدزهُِِٕٛ ُْإ٠  ُْ فَ ََلِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ ا ْشذُ ْد َعَٚ ُْ ِٙ ٌِ اَٛ ِْ َ  اٍَّٝٓ َٰ ظ َع
ْ ِّ اغ
ِ ُ١ٌِ
َ ْٓ ا َعٍُّٛع
ُ١
َ َا ْاٌ َعزُٚ  َش٠َ
َ ٌَ۪اة ْاَل
Musa dedi ki “Rabbimiz! Sen Firavun’a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında süs ve mallar verdin.
Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz! Sen onların mallarını yok et, kalplerini öyle baskı
altında tut ki o acıklı azabı görünceye kadar inanamaz olsunlar.”

(Yunus 10/89)

ِّ  ََل رَز َّ ِج ََّٓعَٚ  َّب١ ۪ر ُ ُى َّب فَب ْعزَمَْٛ ذ دَع
ْ  َج١لَب َي لَ ْذ ا ُ ۪ج
َُّْٛ ٍَ ْع٠َ َٓ ََل٠ ۪ ًَ اٌَّز١ع ۪ج
َ ْب
Allah dedi ki “İkinizin de duası kabul edildi. Siz doğru olmaya devam edin ve kendini bilmezlerin yoluna
uymayın.”
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(Nuh 71/22)

َّبسا
ً ا َِ ْى ًشا ُوجٚ َِ َى ُشَٚ
Büyük büyük oyunlar oynadılar.

(İbrahim 14/46)

 َي ِِ ُْٕٗ ْاٌ ِججَب ُيٚا ِْْ َوبَْ َِ ْى ُش ُ٘ ُْ ٌِز َ ُضَٚ ُْ َۜ ُ٘ َّللاِ َِ ْى ُش
 ِع ْٕذَ هَٚ ُْ ُ٘ ا َِ ْى َشٚلَ ْذ َِ َى ُشَٚ
Onlar, kurdukları oyunlarını oynadılar. Oyunları, Allah’ın denetimindedir; isterse oyunları dağları yerlerinden
kaldırmak için olsun.

(İbrahim 14/47)

ٌ َّللاَ َع ۪ض
َ ا ْٔزِ َم َۜ ٍبُٚض ر٠
ُ  ْع ِذٖ۪ ُسَٚ ف
عٍَ َُۜٗ ا َِّْ ه
غجَ َّٓ ه
َ فَ ََل ر َ ْذ
َ ٍِ َّللاَ ُِ ْخ
Sakın Allah’ın elçilerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah üstündür, hak edildiği kadar ceza verir.

(Nuh 71/23)

َ ُغ٠َ  ََلَٚ عب
َٔ ْغ ًشاَٚ َقُٛع٠َ َٚ سٛ
ً اَٛ ع
ُ  ََلَٚ دًّاَٚ َّْ  ََل رَزَ ُسَٚ ُْ ز َ ُىَٙ ٌِ ا ََل رَزَ ُس َّْ َٰاٌُٛلَبَٚ
Şöyle dediler: “Sakın ilahlarınızı bırakmayın! Ved’den, Suvağ’dan, Yegus’dan, Yeuk’dan ve
Nesr’den asla vazgeçmeyin!”
(Sad 38/6)

َّٓ
َ ْٔ اَٚ
ُ ِ ُْ ا َ ِْ ْاُٙ ْٕ ِِ ُطٍَكَ ْاٌ َّ ََل
ُُ َشاد٠  ٌءَٟ
ْ اَٚ اٛش
ْ  ِز ُى ُْ ا َِّْ َٰ٘زَا ٌَشَٙ ٌِ  َٰاٍَٰٝ ا َعٚص ِج ُش
İleri gelenleri şöyle deyip geçtiler: “Gidin, ilahlarınıza sahip çıkın. Sizden istenen odur.”

(Ahkaf 46/22)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ْٕ زَِٕب فَأْرَِٕب ثِ َّب ر َ ِعذ ُ ََّٓٔب ا ِْْ ُوَٙ ٌِ ا ا َ ِجئْزََٕب ٌِزَأْفِ َىَٕب َع ْٓ َٰاٌَُّٛٓ لَب
َّ ٌذ َِِٓ ا
“Sen bizi ilahlarımızdan çevirmeye mi geldin? Söylediğin doğruysa tehdidini hemen yerine getir!” dediler.

(Ahkaf 46/23)

۪ۘ لَب َي أَِّ َّب ْاٌ ِع ٍْ ُُ ِع ْٕذَ ه
ٍََُْٛٙ  ًِب ر َ ْجْٛ َ ُى ُْ ل٠ ا َ َٰسَّّٟٕ۪ٓ  ٌَٰ ِىَٚ ۪ٗا ُ َث ٍِّغُ ُى ُْ ََِّٓب ا ُ ْس ِع ٍْذُ ِثَٚ َِّللا
“Onun vaktini sadece Allah’ın kendisi bilir. Ben elçilik görevimi yerine getiriyorum. Ama görüyorum ki siz, size
verilen değeri bilmeyen bir topluluksunuz.” dedi.
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(Saffat 37/35)

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

(Saffat 37/36)

ْٛ
ٍ َۜ ُٕزَِٕب ٌِشَب ِع ٍش َِ ْجَٙ ٌِ ا َٰاٛبس َُّٓو
ِ َ َْ اَئَِّٕب ٌَزٌَُُٛٛم٠َٚ
“Biz, cinlerin etkisine girmiş bir şair için ilahlarımızı bırakır mıyız?” derlerdi.

(Saffat 37/38)

ُ١ِ ٌَ۪ة ْاَل
ِ ا ْاٌ َعزَاُٛأَِّ ُى ُْ ٌَ َّٓزَائِم
Siz, o acıklı azabı elbette tadacaksınız.

(Saffat 37/39)

ٍََُّْٛ َْ ا ََِّل َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعْٚ َ َِب ر ُ ْجضَٚ
Ettiğinizden başkasını mı bulacaksınız?

(Furkan 25/41)

ً ع
َ  ثَ َعٞ ۪ َۜا ا َ َٰ٘زَا اٌَّزًٚ ٔ ََه ا ََِّل ُ٘ ُضَُٚز َّ ِخز٠ ِْْ  َن اْٚ َ اِرَا َساَٚ
َلٛ
ُ َّللاُ َس
ش ه
Seni görünce sadece hafife alıyor; “Allah elçi olarak bunu mu görevlendirmiş?” diyorlar.

(Furkan 25/42)

اة
َ ََْ ْاٌ َعزْٚ  َش٠َ َٓ١َْ ۪دُّٛ ٍَ ْع٠َ ف
ِ ُ١ٌَ َا ِْْ َوبد
َ َٚ  َۜبَٙ ١ْ ٍَص َج ْشَٔب َع
َ ْْ َ  َََّٓل اْٛ ٌَ زَِٕبَٙ ٌِ عٍَُّٕب َع ْٓ َٰا
َ ْٛ ع
ً ع ۪ج
َل١
َ َ َِ ْٓ ا
َ ًُّ ظ
“Eğer direnmeseydik az kalsın bizi ilahlarımızın yolundan saptıracaktı.” diyorlar. Azabı görünce yolu yanlış
olanın kim olduğunu öğrenirler.

(Nuh 71/24)

َّ  ََل ر َ ِض ِدَٚ شا١
ظ ََل ًَل
ً ۪ا َوضٍُّٛظ
َ َٓ ا ََِّل١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ َ لَ ْذ اَٚ
Bunlar birçoklarını saptırdılar. “Rabbim! Zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.”

13

(Nuh 71/25)

َّٓ ۪ ِِ َّّب خ
بسا
ْ هُٚ
ً ص
ً ٔ اٍُٛا فَب ُ ْد ِخُٛ ُْ ا ُ ْغ ِشلِٙ ِـَٔبر١َط
َ ْٔ َ َّللاِ ا
ِ  ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ اَُٚ ِجذ٠ ُْ ٍَََبسا ف
Onlar, günahlarından dolayı suda boğuldular. Ardından da ateşe atılacaklar. Allah ile aralarına
girecek yardımcılar da bulamayacaklar.
(Araf 7/64)

 ًِبْٛ َا لُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔب ِرٕ ََۜب ا٠َ ا ِث َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪ا َ ْغ َش ْلَٕب اٌَّزَٚ  ْاٌفُ ٍْ ِهَٟٓ َِ َعُٗ ِف٠ ۪اٌَّزَٚ َُٖٕب١ْ ُٖ فَب َ ْٔ َجُٛفَ َىزَّث
َٓ١ّ۪ َع
Sonra onu yalancı yerine koydular. Biz de onu ve onunla birlikte olanları gemiyle kurtardık. Ayetlerimiz
karşısında yalan yanlış şeylere sarılanları da suda boğduk. Çünkü onlar körlük eden bir topluluktu.

(Yunus 10/73)

برَِٕب٠َ ا ِث َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪ا َ ْغ َش ْلَٕب اٌَّزَٚ ف
َ ِ َج َع ٍَْٕب ُ٘ ُْ خ ََََّٓلئَٚ  ْاٌفُ ٍْ ِهِٟ َِ ْٓ َِ َعُٗ فَٚ َُٖٕب١ْ ُٖ فََٕ َّجُٛفَ َىزَّث
ُ ْٔ فَب
َٓ٠ْف َوبَْ َعبلِجَخُ ْاٌ ُّ ْٕزَ ۪س
َ ١ظ ْش َو
Buna rağmen onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık ve diğerlerinin yerine
geçirdik. Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanları da suda boğduk. Uyarılan o kimselerin sonunun
ne olduğunu bir düşün.

(Nuh 71/26)

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

(Nuh 71/27)

بسا
ً َّبج ًشا َوف
ِ ُ٠ ُْ ُ٘ أَِّ َه ا ِْْ رَزَ ْس
ِ َا ا ََِّل فََُّٚٓ ٍِذ٠  ََلَٚ ا ِعجَبدَ َنٍُّٛع
Eğer bırakırsan kullarını saptırırlar. Bunlardan doğacak olanlar da günahkâr ve kafir olurlar.
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(Nuh 71/28)

 ََل ر َ ِض ِدَٚ د
ِ َۜ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإَٚ  ُِإْ ًِِٕبٟ
َّ َا ٌِذَٛ ٌِ َٚ ٟ ٌ۪ َسةّ ِ ا ْغ ِف ْش
َ ِز١ْ َ ٌِ َّ ْٓ دَ َخ ًَ ثَٚ ٞ
َّ
بسا
ً ََٓ ا ََِّل رَج١ّ۪ ٌِ اٌظب
Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime gelen mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla! Yanlış
yapan bu kimselerin de sadece yıkımlarını arttır!”
(İbrahim 14/40)

َّٓبء
ْ ِ َّسة
ِ رَمَج ًَّْ دُ َعَٚ  َسثََّٕبٟ َّ۪ز٠ ِِ ْٓ رُ ِ ّسَٚ ِحٍَٰٛ ص
َّ ٌُ ا١
َ ۪ ُِمٟ ٍْ۪ٕ اج َع
Rabbim! Beni namazı düzgün ve sürekli kılanlardan eyle, soyumdan gelenleri de. Rabbimiz, duamı kabul eyle!

(İbrahim 14/41)

بة
ُ غ
َ  َُ ْاٌ ِذُٛم٠َ ََ ْٛ ٠َ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإَٚ ٞ
َّ َا ٌِذَٛ ٌِ َٚ ٟ ٌ۪ َسثََّٕب ا ْغ ِف ْش
Rabbimiz! Hesap görüleceği gün beni, anamı, babamı ve sana güvenen herkesi bağışla.”

(Müminun 23/118)

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

(Haşr 59/10)

 ََلَٚ ْب
۪ ْ َٔب ِثُٛعجَم
َ َٓ٠ ۪إَِٔب اٌَّزَٛ  ِ َِل ْخَٚ َْ َسثََّٕب ا ْغ ِف ْش ٌََٕبٌَُُٛٛم٠ ُْ ِ٘ َٓ ََّٓجب ُ۫ ُؤ ِِ ْٓ ثَ ْع ِذ٠ ۪اٌَّزَٚ
ِ َّ ٠بَل
ٌُ ١ف َس ۪د
ٌ ا َسثَّ ََّٕٓب أَِّ َه َس ُ۫ ُؤَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ ِثَٕب ِغ ًَّل ٌٍَِّزٍُُٛ لٟ ۪ر َ ْج َع ًْ ف
Sonradan gelecek olanlar şöyle derler: "Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanıp güvenmiş olan kardeşlerimizi
bağışla; kalbimizde müminlere karşı bir kin oluşturma; Rabbimiz! Şüphesiz Sen çok şefkatlisin ve ikramın
boldur."
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