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

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

(İnsan 76/1)

ٌ بْ ۪ح
ساٛ
َ ْٓ  ُى٠َ ُْ ٌَ ٓ َِِٓ اٌذَّ ْ٘ ِش١
ِ ْ ٍَٝ َػٝ٘ ًَْ ا َ َٰر
ً ْـًٔب َِ ْز ُو١ش
َ ْٔ اْل
ِ غ
“İnsan üzerinden uzun bir zaman geçti değil mi? Bu süre içinde o, hakkında bilgi olan bir şey
değildi.
(Meryem 19/67)

ُ غ
ْـًٔب١ش
َ ُه٠َ ُْ ٌََٚ ًُ بْ أََّب َخٍَ ْمَٕبُٖ ِِ ْٓ لَ ْج
ِ ْ َ ْز ُو ُش٠  َْلَٚ َ ا
َ ْٔ اْل
O insan, önceleri hiç bir şey değilken kendini yarattığımızı aklına getirmez mi?

(Rum 30/20)

َْٚة ث ُ َُّ اِ ۪ٓرَا ا َ ْٔز ُ ُْ ثَش ٌَش ر َ ْٕزَش ُِش
ٍ َبرِ۪ٗ ۪ٓ ا َ ْْ َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر ُ َشا٠ ِِ ْٓ َٰاَٚ
Sizi topraktan yaratmış olması Allah’ın ayetlerindendir. Sonra bir de bakarsınız ki siz bir insansınız,
dolaşıyorsunuz.

(İnsan 76/2)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َْغب
ٍۗ طفَ ٍخ ا َ ِْش
شا١
ِ ْ أَِّب َخٍَ ْمَٕب
ً ؼًب َث ۪ص١ّ۪ ع
َ ُٖ ِٗ فَ َج َؼ ٍَْٕب١ ٍََ۪بجٍ َٔ ْجز
َ ْٔ اْل
Biz insanı, çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o
nedenle onu dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.
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(Nahl 16/78)

ُ َُّللاُ ا َ ْخ َش َج ُى ُْ ِِ ْٓ ث
بس
َ َُّْٛ ٍَب ِر ُى ُْ َْل ر َ ْؼَٙ َِّ ُ ْ اٛ
َّ ٌ َج َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ ْـًٔ ۙب١ش
 هَٚ
َ  ْاْلَ ْثَٚ غ ّْ َغ
َ ص
ِ ط
َْٚ ْاْلَ ْفـِذَ ۙح َ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُشَٚ
Allah sizi analarınızın karnından çıkardığında hiç bir şey bilmiyordunuz. Ama size dinleme ve ileri görüşlü olma
özelliği ile gönüller vermişti. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.

(Secde 32/7)

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

(Secde 32/8)

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

(Secde 32/9)

ً ٍَ۪ ْاْلَ ْفـِذَ َۜح َ لَٚ بس
ََْٚل َِب ر َ ْش ُى ُش١
َّ ٌ َج َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ اَٚ ۪ٗحٚ
ِ  ِٗ ِِ ْٓ ُ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!

(Mülk 67/2)

ُ  ْاٌؼَ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ غ ُٓ َػ َّ ً ََۜل
سٛ
َ ْٛ َّ ٌ َخٍَكَ ْاٞ ۪اٌََّز
ُ ۙ ُض ْاٌغَف٠
َ ُّ ُى ُْ ا َ ْح٠َ ُو ُْ اَٛ ٍَُ ْج١ٌِ َ حٛ١َٰ  ْاٌ َحَٚ د
Ölümü ve hayatı yaratan odur. Bunlar; hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan
geçirmek içindir. O güçlüdür, bağışlayıcıdır.

(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, kâfir olur.
(Tegabun 64/2)

ش١
ٌ َْ َث ۪صٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ٌٓ َۜ ِِ ْ ِِ ْٕ ُى ُْ ُِإَٚ  َخٍَمَ ُى ُْ فَ ِّ ْٕ ُى ُْ َوب ِف ٌ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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(Şems 91/7)

 ۙبَٙ ٠ٛع ه
َ  َِبَٚ َٔ ْف ٍظَٚ
Nefse ve onun dengesini kurana,

(Şems 91/8)

 ۙبَٙ ٠َٰٛ ر َ ْمَٚ سَ٘بٛ
َ ب فُ ُجَٙ َّ َٙ ٌْ َ فَب
Günahlarını ve yanlışlardan korunmasını ona ilham edene and olsun ki,

(Şems 91/9)

 ۙبَٙ ١لَ ْذ ا َ ْفٍَ َح َِ ْٓ صَ هو
Kendini arındırıp geliştiren, umduğuna kavuşur,

(Şems 91/10)

 َۜبَٙ ١ع
َبة َِ ْٓ دَ ه
َ لَ ْذ خَٚ
Kendini pis işlere sokan da kaybeder.

(Kehf 18/29)

َّ ٌِ َ ْىفُ ۙ ْش اِ َّ۪ٓٔب ا َ ْػز َ ْذَٔب١ٍْ َشب َء ف
َبس ۙا
َ۪ٓ ْٓ َِ َٚ ْٓ ِِ ُْإ١ٍْ َشب َء ف
َ۪ٓ ْٓ َّ َلُ ًِ ْاٌ َح ُّك ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ فَٚ
ً ٔ َٓ١ّ۪ ٌِ ٍظب
َ ا َ َحب
َّ ٌظ ا
اة
ُ َۜ ش َش
ُ ُْ ِٙ ط ِث
َ ْ ََٖۜ ِثئٛ ُجُٛ ٌ ْاِٞٛ َ ْش٠ ًِ ْٙ ُّ ٌا ِث َّ۪ٓبءٍ َو ْبُُٛغَبث٠ اُٛث١َ ْغز َ ۪غ٠ ِْْ اَٚ  َۜبَٙ ُع َشا ِدل
ْ ع۪ٓب َ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!

(İnsan 76/4)

شا١
ً ۪عؼ
َ َٚ ا َ ْغ ََل ًْلَٚ ع ََل ِع َ َ۬ل
َ َٓ٠اِ َّ۪ٓٔب ا َ ْػز َ ْذَٔب ٌِ ٍْ َىب ِف ۪ش
Biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
(Mümin 40/69)

َۜ د ه
َُْٛص َشف
ِ َب٠ َٰآٟ۪ َْ۪ فٌُُٛ َجب ِد٠ َٓ٠ ۪ اٌَّزٌَِٝاٌََ ُْ ر َ َش ا
ْ ُ٠ َّٝللاِ أَه
Allah’ın ayetleri karşısında haklı çıkmaya çalışanları hiç görmez misin? Bunlar neye dayanarak halden hale
giriyorlar”?
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(Mümin 40/70)

ۙ ُّ ٍَ ْؼ٠َ ف
َْٛ
ُ ع ٍَْٕب ِث۪ٗ ُس
ِ ا ِث ْبٌ ِىزَبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪اٌََّز
َ َعٍََٕب ف
َ  ِث َّ۪ٓب ا َ ْسَٚ ة
َ ْٛ غ
Bunlar öyle kimselerdir ki hem bu Kitap karşısında, hem de önceki elçilerimize gönderdiklerimiz karşısında
yalan söylerler; nasıl olsa yakında öğrenecekler.

(Mümin 40/71)

ۙ ُ ْغ َحج٠ ًُ َۜ غ ََل ِع
َُْٛ
َّ ٌاَٚ ُْ ِٙ ِ ا َ ْػَٕبلٟ۪ٓ ۪اِ ِر ْاْلَ ْغ ََل ُي ف
Hem de boyunlarında halkalar varken zincirlerle sürükleneceklerdir.

(Mümin 40/72)

َُْٚ ْغ َج ُش٠ بس
ِ ٌَّٕ اُِٟ ث ُ َُّ ف١ِ ّ۪  ْاٌ َحِٟف
Hem de kaynar suyun içinde… Sonra ateşte kızartılacaklar.

(İnsan 76/5)

ساٛ
ً ُب َوبفَٙ َْ ِِ ْٓ َوأ ْ ٍط َوبَْ ِِضَ ا ُجَُٛ ْش َشث٠ اس
َ ا َِّْ ْاْلَث َْش
Kâfur katkılı sular iyilere bir bardakla sunulur.

(İnsan 76/6)

شا١
ُ َ ْش َش٠ ًٕب١ْ َػ
ب ِػجَبدُ هَٙ ة ِث
ً ب ر َ ْف ۪جَٙ َُٔٚفَ ِ ّج ُش٠ َِّللا
Bir pınardan ki ondan, Allah’ın kulları içer, o kaynağı istedikleri yerden fışkırtırlar.

(İnsan 76/7)

شا١
ً  ًِب َوبَْ ش َُّشُٖ ُِ ْغز َ ۪طْٛ ٠َ َُْٛخَبف٠َ َٚ َْ ِثبٌَّٕ ْز ِسُٛفُٛ٠
Onlar, verdikleri sözü tutan ve dehşeti her yeri kaplayacak bir günden korkan kullardır.
(Rad 13/20)

ۙ َ ث١ّ۪ ٌَْ ْاَُٛ ْٕمُض٠  َْلَٚ َِّللا
َبق
 ِذ هْٙ َْ ِث َؼُٛفُٛ٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
Bunlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getiren ve antlaşmayı bozmayan kimselerdir.
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(Rad 13/21)

ة
ُ۪ٓ َُْٛخَبف٠َ َٚ ُْ ُٙ ََّْ َسثَْٛ  ْخش٠َ َٚ ًَ ص
َْ َِ۪ٓب ا َ َِ َش هٍُٛص
ِ َۜ غب
ِ ٠َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
َ  َء ْاٌ ِحٛع
َ ُٛ٠ ْْ َ َّللاُ ِث۪ٗ ۪ٓ ا
Bunlar, Allah’ın kurulmasını istediği bağı kuran, Rablerinden korkan ve verecekleri hesabın kötü olmasından
endişe edenlerdir.

(Rad 13/22)

ًخ١َ ِٔ َػ ََلَٚ ا ِِ َّّب َسصَ ْلَٕب ُ٘ ُْ ِع ًّشاُٛا َ ْٔفَمَٚ َ حٍَٰٛ ص
َّ ٌا اُِٛ اَلَبَٚ ُْ ِٙ ّ ْج ِٗ َس ِثَٚ ا ا ْثزِ ۪ٓغَب َءٚص َج ُش
َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
 اٌذ ۙ َِّاسَٝػ ْمج
َّ ٌغَٕ ِخ ا
ُ ُْ ُٙ ٌَ  َٰ ٌ۪ٓئِ َهٚ۬ ُ ِّئَخَ ا١غ
َ َ ْذ َس ُ۫ ُؤَْ ِث ْبٌ َح٠َٚ
Yine bunlar, Rableri yüzlerine baksın diye sabreden, namazı tam kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizli açık
harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. O son yurt işte onlarındır.

(Nur 24/37)

َّ بء
ََُْٛخَبف٠ ِ ۙحٛاٌض َٰو
ِ َ۪ٓز٠ ۪اَٚ ِحٍَٰٛ ص
َّ ٌاِلَ ِبَ اَٚ َِّللا
ػ ْٓ ِر ْو ِش ه
َ  ٌغ١ْ َ َْل ثَٚ ٌ بسح
َ  ُْ رِ َجِٙ ١۪ٙ ٍْ ُ ِس َجب ۙ ٌ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 zekatı
vermekten alıkoyabilir. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden korkarlar.

(İnsan 76/8)

ْ ُ٠َٚ
َّ َُّْٛ ط ِؼ
شا١
ً ا َ ۪عَٚ  ًّب١ َ۪ز٠َٚ ًٕب١ ُح ِجّ۪ٗ ِِ ْغ ۪ىٍَٰٝ بَ َػ
َ اٌط َؼ
Çaresizleri, yetimleri ve esirleri, seve seve doyururlar.
(Tegabun 64/16)

َ َ َّللاَ َِب ا ْعز
ُ َقُٛ٠ ْٓ َِ َٚ ُْ َۜ  ًْشا ِْلَ ْٔفُ ِغ ُى١ا َخُٛا َ ْٔ ِفمَٚ اُٛؼ١ا َ ۪طَٚ اُٛا ْع َّؼَٚ ُْ ُ ط ْؼز
ِ۪ٗش َّح َٔ ْفغ
ا هُٛفَبرَّم
َْٛ َٰ ٌ۪ٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُحٚ۬ ُ 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.

(İnsan 76/9)

ْ ُٔ أَِّ َّب
ُ  َْلَٚ ذُ ِِ ْٕ ُى ُْ َج َ۪ٓضا ًء٠َّللاِ َْل ُٔ ۪ش
ساٛ
 ْج ِٗ هَٛ ٌِ ُْ ط ِؼ ُّ ُى
ً ش ُى
“Biz sizi, sırf Allah yüzümüze baksın diye doyuruyoruz. Yoksa sizden bir karşılık da, teşekkür
de beklemiyoruz.”
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(Bakara 2/272)

َ۪ٓ َ٠ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ ٠َ ََّللا
َُْٛ َِب ر ُ ْٕ ِفمَٚ ُْ َۜ  ٍْش فَ َِلَ ْٔفُ ِغ ُى١ا ِِ ْٓ َخُٛ َِب ر ُ ْٕ ِفمَٚ شب َۜ ُء
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ُْ ُٙ ٠ َْه ُ٘ َٰذ١ٍَْظ َػ
َ ١ٌَ
ْ ُ ا َ ْٔز ُ ُْ َْل رَٚ ُْ  ُى١ْ ٌَِف ا
َۜ  ْج ِٗ هَٚ ا َِّْل ا ْث ِز ۪ٓغَب َء
َُّْٛ ٍَظ
َّ َٛ ُ٠  ٍْش١ا ِِ ْٓ َخُٛ َِب ر ُ ْٕ ِفمَٚ َِّللا
Senin görevin, onları yola getirmek değildir ama gerekeni yapanı doğru yola getiren Allah’tır. Hayra yapacağınız
her harcama kendiniz içindir. Harcamayı, sırf Allah yüzünüze baksın diye yapmalısınız. Harcadığınız her malın
karşılığı size tam olarak verilir ve haksızlık görmezsiniz.

(İnsan 76/10)

َ ّْ َعب ل
شا٠
ً ُٛ ًِب َػجْٛ َ٠ َبف ِِ ْٓ َس ِثَّٕب
ً ط ۪ش
ُ أَِّب َٔخ
Çünkü bizler, zor ve insanı iyice bunaltacak bir günde, Rabbimizden gelecek cezadan
korkuyoruz.”
(Mearic 70/27)

َُْٛ ُْ ُِ ْش ِفمِٙ ّة َس ِث
ِ ػزَا
َ ْٓ ِِ ُْ ُ٘ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
Onlar, Rablerinin azabından dolayı içleri titreyenlerdir.

(Şura 42/18)

ب ْاٌ َح َۜ ُّك ا َ َْ۪ٓلَٙ َََّْٔ اُّٛ ٍََ ْؼ٠َٚ  ۙبَٙ ْٕ ِِ َُْٛا ُِ ْش ِفمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ بَٙ َِْ ثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ َْل٠ ۪ب اٌَّزَٙ َِ ْغز َ ْؼ ِج ًُ ث٠
 ٍذ١ض ََل ٍي ثَ ۪ؼ
َّ ٌ اَِْٟ فٚبس
ُ َّ ُ٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ٟ ۪غب َػ ِخ ٌَف
Ona inanmayanlar, hemen gelmesini isterler ama inananların içleri ürperir. Çünkü onun, kaçınılmaz gerçek
olduğunu bilirler. Bilin ki kıyamet saati konusunda tartışanlar derin bir sapkınlık içindedirler.

(İnsan 76/11)

ساٚ
ُ َٚ ً  ُْ َٔض َْشحُٙ ١ٌَمهَٚ َِ ْٛ َ١ٌَّللاُ ش ََّش َٰر ٌِ َه ْا
 ُُ هُٙ ١ َٰلَٛ َف
ً ع ُش
Allah da onları o günün sıkıntılarından korur; zengin ve mutlu edecek şeylerle karşılar.
(Neml 27/87)

َۜ شب َء ه
ًٌّ  ُوَٚ َُّللا
َ۪ٓ ْٓ َِ ض ا َِّْل
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟع َِ ْٓ ِف
ُّ ٌ اُٟ ْٕفَ ُخ ِف٠ ََ ْٛ ٠َ َٚ
َ س فَفَ ِضٛ
ِ  ْاْلَ ْسٟ َِ ْٓ ِفَٚ د
ِ ص
َٓ٠اخ ۪ش
ِ َُٖ دْٛ َ اَر
Sura üfleneceği gün, Allah’ın güven verdikleri dışında yerde ve göklerde kim varsa korkudan kaskatı kesilecek,
hepsi başlarını kaldıramayacak halde gelirler.
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(Neml 27/89)

َُِِْٕٛ  َِئِ ٍز َٰاْٛ ٠َ ٍ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ فَضَ عَٚ بَٙ ْٕ ِِ  ٌْش١غَٕ ِخ فٍََُٗ َخ
َ َِ ْٓ َ۪ٓجب َء ِث ْبٌ َح
Kim güzel iş yapmış olarak gelirse, daha güzelini bulur. Onlar, o günün korku ve dehşetinde güvende olurlar.

(Enbiya 21/101)

ۙ ب ُِ ْجؼَذَٙ ْٕ  َٰ ٌ۪ٓئِ َه َػٚ۬ ُ  اٝۙ ٕ۪ٓ َٰ  ُْ َِِّٕب ْاٌ ُح ْغُٙ ٌَ ذ
ْ َعجَم
َُْٚ
َ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Yaptıklarının en güzeli ile karşılanma sözü verilenler ise cehennemden uzak tutulacaklardır.

(Enbiya 21/102)

ْ َٙ َ  َِب ا ْشزٟ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ بَٙ غ
َُْٚ ُْ خَب ٌِذُٙ غ
ُ ُذ ا َ ْٔف
َ ١َْ َح ۪غَُٛ ْغ َّؼ٠ َْل
Cehennemin hışırtısını bile duymayacak, onlar da canlarının çektiği nimetler içinde ölümsüz olacaklardır.

(Enbiya 21/103)

َۜ ۪ٓ
ُ َ ُُ ْاٌفَضُٙ ُٔ ْح ُض٠َ َْل
َُْٚػذ
َ ُٛ ُو ْٕز ُ ُْ رٞ ۪ ُِ ُى ُُ اٌَّزْٛ ٠َ  ُُ ْاٌ َّ ٍَٰ ِئ َىخُ َٰ٘زَاُٙ ١رَزٍََمهَٚ ع ْاْلَ ْوجَ ُش
O en büyük korku bile onları üzmeyecek: onları Melekler karşılayarak “İşte size söz verilen gün bugündür”
diyeceklerdir.

(Tur 52/18)

ُ١ِ اة ْاٌ َج ۪ح
َ َ ػز
َ ُْ ُٙ ُّ ُْ َسثُٙ ١ َٰلَٚ َٚ ُْ ُٙ ُّ ُْ َسثُٙ ١َٓ ِث َّ۪ٓب َٰا َٰر١۪ٙ فَب ِو
Rablerinin verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları Cehennem’in azabından da korumuştur.

(İnsan 76/12)

ش ۙا٠
ً  َح ۪شَٚ ًا َجَّٕخٚص َج ُش
َ  ُْ ِث َّبُٙ ٠ َج َٰضَٚ
Gösterdikleri sabır karşılığında bahçeler ve ipekler verir.
(Furkan 25/75)

۪ٓ
ع ََل ًِ ۙب
َ َٚ ًَّخ١ب ر َ ِحَٙ ١ َْ۪ فْٛ ٍََُّم٠َٚ اٚص َج ُش
َ َْ ْاٌغُ ْشفَخَ ِث َّبْٚ َُ ْجض٠  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ ا
Gösterdikleri sabra karşılık onlar yüksek sarayla ödüllendirilecek, orada selamet dilekleriyle karşılanırlar.

(Müminun 23/111)

ۙ صجَ ُ۪ٓش
َْٚ ُْ ُ٘ ُُ ْاٌ ۪ٓفَبئِ ُضُٙ ََّٔا اٚ
َ  ََ ثِ َّبْٛ َ١ٌ ُُ ْاُٙ ُ ز٠ْ َ َجضّٟ۪ٔ ِا
Sabırlı davranmalarına, kararlılıkla yollarına devam etmelerine karşılık ben de bugün onları ödüllendirdim.
Başaranlar onlar oldu.”
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(Kasas 28/54)

۪ٓ
ُْ ُ٘  ِِ َّّب َسصَ ْلَٕبَٚ َّئَخ١ِ غ
َّ ٌغَٕ ِخ ا
َ  ْذ َس ُ۫ ُؤَْ ِث ْبٌ َح٠َ َٚ اٚص َج ُش
َ  ِْٓ ِث َّب١ََْ ا َ ْج َش ُ٘ ُْ َِ َّشرْٛ َ ُإْ ر٠  ٌَٰ ِئ َهٚ۬ ُ ا
َُُْٛ ْٕ ِفم٠
Onlara iki kez ödül verilecektir. Bu ödüller, sabretmelerinin, kötülüğü iyilikle savmalarının ve verdiğimiz
rızıktan hayra harcamalarının karşılığıdır.

(İnsan 76/13)

شا٠
ً َّْ ب شَٙ ١ َْ۪ فْٚ  َش٠َ  ْاْلَ َ۪ٓسائِ ِه َْلٍَٝب َػَٙ ١ َ۪ٓ ف١ُِز َّ ِى ۪ـ
ً  ۪شَٙ ِْ َ َْل صَٚ غب
Orada koltuklara kurulurlar; güneşin yakan sıcaklığını da dondurucu soğuğu da görmezler.
(Vakıa 56/15)

َٔ ۙ ٍخٛض
ُ ْٛ َِ ع ُش ٍس
ُ ٍَٰٝ َػ
Mücevherlerle süslü tahtlara kurulur.

(Vakıa 56/16)

َٓ١ ٍِ۪ب ُِزَمَبثَٙ ١ْ ٍََٓ َػ١ُِز َّ ِى ۪ـ
Karşılıklı yaslanıp keyifle otururlar.

(Yasin 36/56)

َْ ْاْلَ َ۪ٓسائِ ِه ُِز َّ ِى ُ۫ ُإٍَٝ ِظ ََل ٍي َػٟ ۪ ُْ فُٙ ا ُجَٚ ا َ ْصَٚ ُْ ُ٘
Kendileri ve eşleri, gölgeliklerdeki tahtlara kurulurlar.

(Yasin 36/57)

َُْٛذَّػ٠َ  ُْ َِبُٙ ٌََٚ ٌخَٙ ب فَب ِوَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ
Orada onları neşelendirecek işler ve istedikleri her şey vardır.

(İnsan 76/14)

ُ ُذ ل
ً ٌ۪ب ر َ ْزَٙ ُفٛط
ْ ٌٍَِّ ُرَٚ بَٙ ٌُ ُْ ِظ ََلِٙ ١ْ ٍََخً َػ١ِٔدَاَٚ
َل١
Ağaçların gölgeleri başlarına iner ve meyvelerini toplamak iyice kolaylaştırılır.
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(Vakıa 56/32)

ش ۙ ٍح١
َ ۪ ٍخ َوثَٙ فَب ِوَٚ
Bol meyveler,

(Vakıa 56/33)

ُ َْل َِ ْم
 َػ ۙ ٍخُّْٕٛ َِ  َْلَٚ  َػ ٍخٛط
Tükenmeyen ve yasaklanmayan…

(İnsan 76/15)

َ ُ٠َٚ
ْ ٔة َوب
ش ۙا٠
َّ َِ ٍخ ِِ ْٓ ف١ِٔ ُْ ِث َٰبِٙ ١ْ ٍَبف َػ
ٍ اَٛ ا َ ْوَٚ ض ٍخ
ُ ط
َ  ۪اسَٛ ََذ ل
Çevrelerinde gümüş kaplar, billurlaşmış bardaklar dolaştırılır.

(İnsan 76/16)

شا٠
َّ ِش ِِ ْٓ ف٠
ً َ۪٘ب ر َ ْمذٚض ٍخ لَذ َُّس
َ  ۪اسَٛ َل
Her biri, gümüşten billurlaştırılmıştır. İçecekleri miktarı kendileri belirlerler.

(İnsan 76/17)

ً ب صَ ْٔ َج ۪جَٙ عب َوبَْ ِِضَ ا ُج
َل١
ً ْ ب َوأَٙ ١ َْ۪ فْٛ َُ ْغم٠َٚ
Zencefil katkılı sular, kendilerine bardakla sunulur.

(İnsan 76/18)

ً غ ۪ج
َل١
َ ٍْ ع
َ ّٝغ ه
َ ُ ب رَٙ ١ ً۪ٕب ف١ْ َػ
Su, Selsebil adı verilen bir pınardan alınır.
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(İnsan 76/19)

ُ َ٠َٚ
ٌ َ ٌْذِٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَف َػٛ
ساٛ
ً ُ  ُْ ٌُإْ ٌُ ۬إً ا َِ ْٕثُٙ َ  ُْ َح ِغ ْجزُٙ َ ز٠ْ َ َْ اِرَا َساُٚاْ ُِخٍََّذ
ُ ط
Çevrelerinde ölümsüz genç erkek hizmetçiler dolaşır. Onları gördüğünde saçılmış inciler
sanırsın.
(Vakıa 56/17)

ۙ اْ ُِخٍََّذ
ُ َ٠
ٌ َ ٌْذِٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَف َػٛ
َُْٚ
ُ ط
Ölümsüz genç erkek hizmetçiler çevrelerinde dolaşır durur.

(Vakıa 56/18)

ٓ١
ٍ اَٛ ِثب َ ْو
ٍ ۙ  َوأ ْ ٍط ِِ ْٓ َِ ۪ؼَٚ َك٠ا َ َث ۪بسَٚ ة
Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle gelir giderler.

(İnsan 76/20)

شا١
َ ٠َْذ ث َ َُّ َسا
َ ٠َاِرَا َساَٚ
ً  ُِ ٍْ ًىب َو ۪جَٚ  ًّب١ ْ۪ذ َٔؼ
Orayı gördüğünde nimetleri ve büyük bir saltanatı da görmüş olursun.

(İnsan 76/21)

۪ٓ
 ُْ ش ََشاثًبُٙ ُّ ُْ َسثُٙ ١ع َٰم
َّ ِ َس ِِ ْٓ فِٚ عب
ُ َ١ِ ُْ ثُٙ َ١ٌِ َػب
ُ بة
َ َٚ ض ٍخ
َ َ ا اٍُّٛ ُحَٚ اِ ْعزَج َْش ٌۘ ٌقَٚ ع ْٕذ ٍُط ُخض ٌْش
َ
ساٛ
ً ُٙ ط
Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil giysiler olur; gümüş bilekliklerle
bezendirilirler. Rableri onlara tertemiz içecekler içirir.
(Hac 22/23)

ٍ د َجَّٕب
َْْٛ ٍَُّ َح٠ بس
ِ صب ٌِ َحب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ُ۪ ْذ ِخ ًُ اٌَّز٠ ََّللا
ا َِّْ ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْحزٞد ر َ ْج ۪ش
ش٠
ُ  ٌِ َجبَٚ ٌُإْ ٌُ ۬إً َۜاَٚ ت
ٍ َ٘ َ َس ِِ ْٓ رِٚ عب
ٌ ب َح ۪شَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ع
َ َ ب ِِ ْٓ اَٙ ١ ۪ف
İnanıp güvenen ve iyi işler yapan kesimi de Allah, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın
bileziklerle, incilerle süslenecekler ve elbiseleri ipekten olacaktır.
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(Kehf 18/31)

۪ٓ
ت
ٍ َ٘ َ َس ِِ ْٓ رِٚ عب
ُ َٙ ْٔ َ ُُ ْاْلِٙ  ِِ ْٓ ر َ ْح ِزٞػ ْذ ٍْ ر َ ْج ۪ش
َ ُ ُْ َجَّٕبدُٙ ٌَ  ٌَٰ ِئ َهٚ۬ ُ ا
َ َ ب ِِ ْٓ اَٙ ١ َْ۪ فْٛ ٍَُّ َح٠ بس
اة
ُ َۜ َٛ َّ  ْاْلَ َ۪ٓسائِ َۜ ِه ِٔ ْؼ َُ اٌثٍَٝب َػَٙ ١ َ۪ٓ ف١ق ُِز َّ ِى ۪ـ
ُ ْٓ ِِ بثًب ُخض ًْشا١َ َِْ ثٛغ
ُ  ٍْ َج٠َ َٚ
ٍ اِ ْعزَج َْشَٚ ع ْٕذ ٍُط
ْ ٕغ
َذ ُِ ْشرَفَمًب
ُ  َحَٚ
Kalıcı cennetler işte onlar içindir. Önlerinden ırmaklar akacak, altın bilekliklerle süslenecekler, ince ipekten ve
atlastan yeşil elbiseler giyecekler ve koltuklara kurulacaklardır. Ne güzel karşılıktır o, ne güzel çevredir orası!

(İnsan 76/22)

ساٛ
ً ُ ُى ُْ َِ ْش ُى١ع ْؼ
َ َْ َوبَٚ ا َِّْ َٰ٘زَا َوبَْ ٌَ ُى ُْ َج َ۪ٓضا ًء
Bütün bunlar, emeğinize karşılıktır. Çalışmalarınız teşekkürle karşılanmış olur.
(İsra 17/19)

۪ٓ
َٰ ْ َ َِ ْٓ ا َ َسادَٚ
ساٛ
ً  ُْ َِ ْش ُىُٙ ُ١ع ْؼ
َ َْ ٌَٰئِ َه َوبٚ۬ ُ  ُِإْ ِِ ٌٓ فَبَٛ َُ٘ٚ بَٙ ١َ ع ْؼ
َ بَٙ ٌَ َٰٝعؼ
َ َٚ َ اْل ِخ َشح
Kim de ilerisini ister ve inanarak onun için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışması teşekküre değer.

(Fatır 35/30)

سٛ
َ سٛ
ْ َذَ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ ف٠َ ۪ض٠َٚ ُْ ُ٘سٛ
ٌ ش ُى
ٌ ُض ٍِ ۪ َۜٗ أَُِّٗ َغف
َ  ُْ ا ُ ُجُٙ َ١ّ ِفَٛ ُ١ٌِ
Bunlar, onların hak ettiklerini Allah’ın tam vermesi ve onu, ikramıyla artırması içindir. Çünkü o, çok bağışlar ve
teşekkürle karşılar.

(Fatır 35/34)

سٛ
َ سٛ
ٌ ۙ ش ُى
ٌ ُػَّٕب ْاٌ َحضَ ََْۜ ا َِّْ َسثََّٕب ٌَغَف
َ َت
َ ٘ ا َ ْر۪ٞٓ ۪ا ْاٌ َح ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزٌُٛلَبَٚ
Orada şöyle diyeceklerdir: “Allah, yaptığı her şeyi güzel yapar; üzüntülerimizi gideren odur. Rabbimiz gerçekten
çok bağışlayan, teşekkürle karşılayanmış."

(Zuhruf 43/72)

ٍََُّْٛ َ٘ب ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼُّٛ ُ  ِسثْزُٚ۫ ُ  آٟ۪ ۪رِ ٍْ َه ْاٌ َجَّٕخُ اٌَّزَٚ
Yaptığınız çalışmalara karşılık size verilen Cennet, işte budur.

(Tur 52/19)

ۙ ٍَُّ ـب ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َ۪ٕ۪ٓ ٘ اُٛا ْش َشثَٚ اٍُُٛو
َْٛ
ًٔ
Onlara şöyle denir: “Yiyin için; afiyet olsun. Bu, yaptıklarınıza karşılıktır.”
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(Hakka 69/24)

 ِخ١َ ٌِ  َِّبَ ْاٌخَب٠َ ْاْلٟـًٔب ِث َّ۪ٓب ا َ ْعٍَ ْفز ُ ُْ ِف١َ۪ٕ۪ٓ ٘ اُٛا ْش َشثَٚ اٍُُٛو
Onlara şöyle denecek: “Yiyin, için; afiyet olsun! Bunlar, geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığıdır.”

(İnsan 76/23)

ً  َْه ْاٌمُ ْش َٰاَْ ر َ ْٕ ۪ض١ٍَأَِّب ٔ َْح ُٓ ٔ ََّض ٌَْٕب َػ
َل٠
Bu Kur’an’ı sana parça parça Biz indirdik Biz!
(Furkan 25/32)

َ ّاحذَح ً َو َٰز ٌِ َه ٌُِٕث َ ِج
ِ َٚ ً ِٗ ْاٌمُ ْش َٰا ُْ ُج ٍَّْخ١ْ ٍَ َْل ُٔ ِ ّض َي َػْٛ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
ُٖ َسر َّ ٍَْٕبَٚ ذ ثِ۪ٗ فُ َٰإادَ َن
ً ۪ر َ ْشر
َل١
Görmezlikten gelenler; “Kur’an ona toptan indirilseydi ya?” dediler. Böyle olması, senin kalbini sabitleyelim ve
sana ağır ağır okuyalım diyedir.

(İsra 17/106)

ً ٔ ََّض ٌَْٕبُٖ ر َ ْٕ ۪ضَٚ ث
ٍ  ُِ ْىٍَٰٝ بط َػ
َل٠
ِ ٌَّٕ اٍَٝلُ ْش َٰأًب فَ َش ْلَٕبُٖ ٌِز َ ْم َشا َ ُُٖ۫ َػَٚ
Biz onu Kur’ânlar halinde ayırdık ki insanlar beklenti halinde iken onu onlara öğretesin. Onu parça parça
indirdik.

(İnsan 76/24)

ساٛ
ْ فَب
ً ُ َوفْٚ َ  ُْ َٰاثِ ًّب اُٙ ْٕ ِِ  َْل ر ُ ِط ْغَٚ ص ِج ْش ٌِ ُح ْى ُِ َس ِثّ َه
Rabbinin kararı gereği, sen sabırlı davran. Günahkâra da ayetleri görmezlikte direnene de
boyun eğme.
(Yunus 10/109)

۪ٓ َٰ ُ٠ ار َّ ِج ْغ َِبَٚ
َٓ١ّ۪  ُْش ْاٌ َحب ِو١ َخَٛ ُ٘ َٚ َُّللا
ْ اَٚ  َْه١ٌَِ اٝحٛ
َ ْح ُى َُ ه٠ ٝص ِج ْش َحزه
Sana gelen vahiy ne ise sen ona uy. Allah, hükmünü verinceye kadar da sabret. O, en iyi karar verendir. O,
kararları en doğru olandır.

(Furkan 25/52)

شا١
ً بدًا َو ۪جَٙ  َجب ِ٘ ْذُ٘ ُْ ثِ۪ٗ ِجَٚ َٓ٠فَ ََل ر ُ ِطغِ ْاٌ َىبفِ ۪ش
Öyleyse kendini doğrulara kapatan o kâfirlere boyun eğme; onlara karşı büyük bir mücadeleye giriş.
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(Ahzab 33/1)

َۜ ۪ ْاٌ َُّٕب ِفمَٚ َٓ٠ َْل ر ُ ِطغ ْاٌ َىب ِف ۪شَٚ ََّللا
 ًّ ۙب١ ًّب َح ۪ى١ ٍَّ۪للاَ َوبَْ َػ
َٓ ا َِّْ ه١
ك ه
ِ َّ  ارٟ
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠َ۪ٓب ا٠َ
ِ
Ey Nebi! Allah'a yanlış yapmaktan sakın! Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Bilen ve kararları doğru olan
elbette Allah’tır.

(Mearic 70/5)

ً ّ۪ صج ًْشا َج
َل١
ْ فَب
َ ص ِج ْش
Sen güzelce sabır göster.

(İnsan 76/25)

ً ا َ ۪صَٚ ً ا ْر ُو ِش ا ْع َُ َس ِثّ َه ثُ ْى َشحَٚ
َل١
Sabah akşam Rabbinin adını aklından çıkarma.
(Bakara 2/152 )

ْٚ
ِ  َْل ر َ ْىفُ ُشَٚ ٟ ٌ۪ اٚا ْش ُى ُشَٚ ُْ  ا َ ْر ُو ْش ُوٟ۪ٓ ۪ٔٚفَب ْر ُو ُش
Beni aklınızdan çıkarmayın ki sizi dikkate alayım! Bana karşı görevinizi yerine getirin, iyilikbilmez olmayın!

(Müzzemmil 73/8)

َۜ ً ۪ ِٗ رَجْز١ْ ٌَِرَجَز َّ ًْ اَٚ ا ْر ُو ِش ا ْع َُ َس ِثّ َهَٚ
َل١
Rabbini aklından çıkarma ve her şeyinle O’na yönel!

(İnsan 76/26)

ً ۪ٛ ط
َ  ًَْل١ٌَ ُٗع ِجّ ْح
َل٠
َ َٚ ٌَُٗ  ًِ فَب ْع ُج ْذ١ْ ٌَّ َِِٓ اَٚ
Gecenin bir kısmında O’na secde et. Gecenin uzun bölümünde de O’na ibadet et.
(Müzzemmil 73/2)

ۙ ً ٍَ۪ ًَ ا َِّْل ل١ْ ٌَّلُ ُِ ا
َل١
Az bir kısmı dışında gece kalk!
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(Müzzemmil 73/3)

ۙ ً ٍَ۪ص ِِ ُْٕٗ ل
َل١
ْ ُ ا ْٔمِٚ َ صفَ ُ۪ٓٗ ا
ْ ِٔ
Ya gecenin yarısı kadar ya yarısından biraz az,

(Müzzemmil 73/4)

َۜ ً ۪ َس ِر ّ ًِ ْاٌمُ ْش َٰاَْ ر َ ْشرَٚ ِٗ ١ْ ٍَ ِص ْد َػْٚ َ ا
َل١
Ya da yarısından fazla bir süre kalk da Kur'ân'ı yavaş yavaş ve düşünerek oku!

(Müzzemmil 73/5)

َۜ ً ۪ ًْل ثَمْٛ َ َْه ل١ٍَ َػٟ ۪عُٕ ٍْم
َل١
َ أَِّب
Çünkü sana ağır bir görev yükleyeceğiz.

(Müzzemmil 73/6)

َۜ ً ۪ َُ لَٛ ا َ ْلَٚ طـب
َل١
َ َ اٟ
َ ِ٘ ًِ ١ْ ٌَّا َِّْ َٔب ِشئَخَ ا
ًٔ ْ َٚ ُّشذ
Gece ortamı daha etkili ve okuma daha kalıcı olur.

(Müzzemmil 73/7)

َۜ ً ۪ٛ ط
َ ع ْج ًحب
َل٠
َ بس
ِ َٙ ٌَّٕ اِٟا َِّْ ٌَ َه ف
Gündüzün uzayıp giden işlerin olur.

(İnsan 76/27)

ً ۪ ًِب ثَمْٛ ٠َ ُْ ُ٘ َ۪ٓسا َءَٚ َْٚزَ ُس٠َ َٚ َبجٍَخ
َل١
ِ َْ ْاٌ َؼُُّٛ ِحج٠ ا َِّْ َٰ ۪ٓ٘ ۬ ُإ َْ۪ٓل ِء
O insanlar bir an önce ellerine geçecek şeyler isterler, önlerindeki ağır günü hesaba katmazlar.
(İsra 17/11)

ً بْ َػ ُج
َّ ٌبْ ِثب
ُ غ
ُ غ
ْلٛ
ُ  ْذ٠َ َٚ
ِ ْ َْ َوبَٚ  َۜ ِْش١ش ِ ّش د ُ َػ۪ٓب َءُٖ ِث ْبٌ َخ
ِْ ع
َ ْٔ اْل
َ ْٔ اْل
İnsan kötülüğü, iyiliği ister gibi ister. İnsan pek acelecidir.
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(İsra 17/18)

بَٙ ١ٍَٰ ص
َ۪ٓ َٔ ب َِبَٙ ١ ۪بجٍَخَ َػ َّج ٍَْٕب ٌَُٗ ف
ْ ٠َ َُ ََّٕٙ ذ ُ ث ُ َُّ َج َؼ ٍَْٕب ٌَُٗ َج٠شب ُء ٌِ َّ ْٓ ُٔ ۪ش
ِ ذ ُ ْاٌ َؼ٠ُ ۪ش٠ ََِْ ْٓ َوب
ساٛ
ً  ًِب َِ ْذ ُحُِٛ َِ ْز
Kim hemen eline geçecek olanı isterse, ona bu dünyada gerek gördüğümüz kadarını verir, sonra alçalmış ve terk
edilmiş olarak kalacağı cehennemi onun yurdu yaparız.

(Kıyame 75/20)

َبجٍَ ۙخ
ِ َْ ْاٌ َؼَُّٛو ََّل ثَ ًْ ر ُ ِحج
Hayır! Bir an önce elinize geçecek şeyleri seviyorsunuz.

(Kıyame 75/21)

َٰ ْ َْٚرَزَ ُسَٚ
َ اْل ِخ َش َۜح
Sonrasını bir kenara bırakıyorsunuz.

(Ala 87/16)

 ٌۘب١َ ْٔ ُّح َ اٌذٛ١َٰ َْ ْاٌ َحٚثَ ًْ رُإْ ثِ ُش
Hayır, siz yaşadığınız şu hayatı tercih ediyorsunuz.

(Ala 87/17)

َٰ ْ َٚ
َٝۜ اَث َْٰمَٚ  ٌْش١اْل ِخ َشح ُ َخ
Oysa ilerideki hayat daha hayırlı ve süreklidir!

(İnsan 76/28)

ً ۪ ُْ ر َ ْجذُٙ ٌَاِرَا ِشئَْٕب َثذ ٌَّْ َ۪ٕٓب ا َ ِْثَبَٚ ُْ ُ٘ شذَ ْد َ۪ٓٔب ا َ ْع َش
َل٠
َ َٚ ُْ ُ٘ ٔ َْح ُٓ َخٍَ ْمَٕب
Onları, bağ dokuları güçlü olarak Biz yarattık. Tercih ettiğimiz zaman benzerleriyle değiştiririz.
(Beled 90/4)

 َو َج َۜ ٍذٟ ۪غبَْ ف
ِ ْ ٌَمَ ْذ َخٍَ ْمَٕب
َ ْٔ اْل
Biz insanı, bütün zorlukları göğüsleyecek güçte yarattık.
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(Tin 95/4)

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

(İnsan 76/29)

ً ع ۪ج
َل١
َ۪ٓ ْٓ َّ َا َِّْ َٰ٘ ِزٖ۪ ر َ ْز ِو َشح ٌ ف
َ ّ۪ٗ َس ِثٌَِٰٝ شب َء ار َّ َخزَ ا
Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken doğru bilgilerdir. Yapması gerekeni yapan Rabbinin
gösterdiği yola girer.
(Tekvir 81/27)

ۙ ّ۪ ٌَ ا َِّْل ِر ْو ٌش ٌِ ٍْؼَبَٛ ُ٘ ِْْ ا
َٓ١
Kur’ân, herkes için doğru bilgidir.

(Tekvir 81/28)

ُ١
َ۪ٓ ْٓ َّ ٌِ
َ ۪ ْغزَم٠َ ْْ َ شب َء ِِ ْٕ ُى ُْ ا
İçinizden doğru olmanın gereğini yapanlar için.

(Tekvir 81/29)

َ۪ٓ َ٠ ْْ َ شب ُ۫ ُؤَْ ا َِّْ۪ٓل ا
َ۪ٓ َ  َِب رَٚ
َٓ١ّ۪ ٌََّللاُ َسةُّ ْاٌؼَب
شب َء ه
Varlıkların Rabbi olan Allah gerekli desteği vermezse yapabileceğiniz bir şey yoktur.

(İnsan 76/30)

َۜ شب َء ه
 ًّ ٍۗب١ ًّب َح ۪ى١ ٍَّ۪للاَ َوبَْ َػ
َ۪ٓ َ٠ ْْ َ شب ُ۫ ُؤَْ ا َِّْ۪ٓل ا
َ۪ٓ َ  َِب رَٚ
َّللاُ ا َِّْ ه
Allah gerekli desteği vermezse yapabileceğiniz bir şey yoktur. Her şeyi bilen ve her kararı doğru
olan O’dur.
(Müddesir 74/54)

ٌ َو ََّ۪ٓل أَُِّٗ ر َ ْز ِو َشح
Hayır hayır, o akılda tutulması gereken bilgidir.
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(Müddesir 74/55)

َ۪ٓ ْٓ َّ َف
َُٖۜ شب َء رَ َو َش
Gerekeni yapan herkes o bilgiyi kafasına yerleştirir.

(Müddesir 74/56)

َۜ شب َء ه
َ۪ٓ َ٠ ْْ َ َْ ا َِّْ۪ٓل اَٚ ْز ُو ُش٠  َِبَٚ
ِا َ ْ٘ ًُ ْاٌ َّ ْغ ِف َشحَٚ َٰٜٛ  ا َ ْ٘ ًُ اٌز َّ ْمَٛ ُ٘ َُّللا
Allah gerekli desteği vermezse kimse bu bilgiyi kafasına yerleştiremez. Destek verdiği kişi de Allah’a karşı
yanlış yapmaktan kaçınan ve affedilmeyi hak edendir.

(İnsan 76/31)

َّ َٚ َٗۜ ۪ ِ َس ْح َّزٟ ۪شب ُء ف
 ًّب١ ٌَ۪ ُْ َػزَاثًب اُٙ ٌَ ََّٓ ا َ َػذ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ۪ٓ ٠َ ْٓ َِ ًُ ُ ْذ ِخ٠
O, görevini yapanı ikramı ile kuşatır. Yanlış yapanlar için de acıklı bir azap hazırlamıştır.
(Nisa 4/173)

ْ َذُ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ ف٠ ۪ض٠َ َٚ ُْ ُ٘ سٛ
َٓ٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ ٍِ۪ٗ ض
ِ صب ٌِ َحب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪فَب َ َِّب اٌَّز
َ  ُْ ا ُ ُجِٙ ١ّ ۪فَٛ ُ١َد ف
شا١
ْ هُٚ
ً  َْل ٔ َ۪صَٚ ًّب١ٌِ َٚ َِّللا
َ ُْ ُٙ ُُ َؼ ِزّث١َا فٚا ْعز َ ْى َج ُشَٚ اُٛا ْعز َ ْٕ َىف
ِ  ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ ََُْٚ ِجذ٠  َْلَٚ  ًّ ۙب١ ٌَ۪ػزَاثًب ا
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara hem ücretlerini tastamam verecek hem de ikramda bulunacaktır. Kul
olmayı kendine yakıştıramayıp büyüklük taslayanları da acıklı bir azaba çarptıracaktır. Onlar, kendileri için
Allah ile aralarına girecek ne bir dost ne de yardımcı bulacaklardır.

(Şura 42/8)

َّ َٚ َٗۜ ۪ ِ َس ْح َّزٟ ۪شب ُء ف
ُْ ُٙ ٌَ َْ َِبُّٛ ٌِ اٌظب
َ۪ٓ ٠َ ْٓ َِ ًُ ُ ْذ ِخ٠ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ً احذَح
َ۪ٓ ْٛ ٌََٚ
ِ َٚ ً ُْ ا ُ َِّخُٙ ٍََّللاُ ٌَ َج َؼ
شب َء ه
ش١
ٍ  َْل ٔ َ۪صَٚ ٍ ٟ
ّ ٌِ َٚ ْٓ ِِ
Allah onları tek bir toplum yapmayı tercih etseydi yapardı.. Ancak Allah, görevini yapanı ikramı ile kuşatır.
Yanlış yapanların ne bir dostu ne de yardımcısı olur.
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