TEKVİR SURESİ
َ ْٞ ش
َّ بّٰللِ ٍَِِ اى
ٌٞاىش ۪ج
ُ َا
َّ ُب
ػ٘ر ِث ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Tekvir 81/1)

َّ اِرَا اى
ْ ظ ُم ّ ِ٘ َس
د
ُ َْ ش
Güneşin çevresi sarıldığı zaman,

(Tekvir 81/2)

ْ َٗاِرَا اىُّْ ُج٘ ًُ ا ّْ َنذَ َس
د
Yıldızlar karardığı zaman,
(Mürselat 77/7)

اَِّّ ََب رُ٘ َػذ َُُٗ ىَ َ٘اقِغ
Tehdit edildiğiniz şey kesinlikle başınıza gelecektir.

(Mürselat 77/8)

ُ ًُ ٘فَ ِبرَا اىُّْ ُج
ْ غ
ذ
َ َِ ط
Yıldızlar söndürülünce,

(Mürselat 77/9)

ْ غ َََٓب ُء فُ ِش َج
ذ
َّ َٗاِرَا اى
Gök açılınca,
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(Mürselat 77/10)

ْ ََٗاِرَا ْاى ِج َجب ُه ُّ ِغف
ذ
Dağlar parçalanıp savrulunca,

(Tekvir 81/3)

ْ ّ َشِٞ ع
د
ُ َٗاِرَا ْاى ِججَب ُه
Dağlar yürütüldüğü zaman,
(Kehf 18/47)

بسصَ ح َٗ َدش َْشَّب ُٕ ٌْ فَيَ ٌْ ُّغَبد ِْس ٍِ ْْ ُٖ ٌْ ا َ َدذا
َ ُّ ًَ ْ٘ ََٝٗ
َ  ْاْلَ ْسّٙ ُش ْاى ِججَب َه َٗر َ َشِٞ غ
ِ َض ث
Dağları yürüteceğimiz gün yeri çıplak bir halde göreceksin. Bir tek eksik bırakmadan onları bir araya toplamış
olacağız.

(Tekvir 81/4)

ِّ ػ
ْ ط َي
ذ
ُ َبس
ُ َٗاِرَا ْاى ِؼش
Birlikte yaşama şartları ortadan kaldırıldığı zaman,

(Tekvir 81/5)

ْ ٘ػ ُدش َِش
د
ُ َٗاِرَا ْاى ُ٘ ُد
Yabani hayvanlar bir araya getirildiği zaman,
(Enam 6/38)

ْ  ِٔ ا ََِّْٓل ا ُ ٌٍَ ا َ ٍْثَبىُ ُن ٌْ ٍَب فَ َّشْٞ ش ثِ َجَْب َدٞ
ََٓ ض َٗ َْل
ِٜطَْب ف
ُ َ ۪طٝ طبئِ ٍش
ِ  ْاْلَ ْسَِٜٗ ٍَب ٍِ ِْ َٓدَاثَّ ٍخ ف
َُُٗ ْذش َُشٝ ٌْ ِٖ ّ َس ِثٚءٍ ث ُ ٌَّ ا َِٰىَٜ
ِ ْاى ِنزَب
ْ ة ٍِ ِْ ش
Yerde hareket eden tüm canlılar, iki kanadıyla uçan tüm varlıklar, tıpkı sizin gibi birer ümmettir. Bu kitapta
hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar da Rablerinin huzurunda bir araya getirileceklerdir.
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(Tekvir 81/6)

ْ ع ِ ّج َش
د
ُ بس
ُ َٗاِرَا ْاىجِ َذ
Denizlerin doldurulduğu zaman,

(Tekvir 81/7)

ْ ٘ط ُص ّ ِٗ َج
ذ
ُ َُٗاِرَا اىُّْف
Ruhlarla bedenlerin birleştirildiği zaman,

(Tekvir 81/8)

ْ َعئِي
ذ
ُ ُ َٗاِرَا ْاى ََ ْ٘ ُ۫ ُءدَح
Diri diri gömülen kıza da sorulduğu zaman:

(Tekvir 81/9)

ْ َت قُزِي
ذ
ٍ ّْ َ ِ رٛ
ّ َ ِثب
Hangi suçtan dolayı öldürüldün?
(Nahl 16/58)

َ ٚش َِش ا َ َدذُُٕ ٌْ ِث ْبْلُ ّْ َٰث
ّ َُٗاِرَا ث
ٌٞظ َّو َٗ ْج ُُٖٔ ٍُ ْغ َ٘دًّا َٗ ُٕ َ٘ َم ۪ظ
Onlardan birine kız çocuğu müjdesi verilince, öfkesini içine gömmeye çalışırken yüzü mosmor olur.

(Nahl 16/59)

ّ ُ٘ء ٍَب ث
عَٓب َء
ُّ ُ ذَٝ ًْ َ ُ٘ ا
ِ ع
َُٓ ِْ ٍِ ًِ ْ٘ َ ٍَِِ ْاىقٙز َ َ٘ َٰاسَٝ
ِ  اىز ُّ َشاِٜعُٔ ف
َ ة ا َ َْل
ٍ ُٕ ُٚ َْ ِغ ُنُٔ َػ َٰيَٝش َِش ِث۪ٔ ا
ََُُ٘  ْذ ُنَٝ ٍَب
Müjdelendiği şeyin kötü olmasından dolayı halkından gizlenir. Şimdi, aşağılanmayı göze alıp çocuğu tutsun mu,
yoksa toprağa mı gömsün? Bakın, ne kötü karar veriyorlar!
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(Tekvir 81/10)

ْ ف ُّش َِش
د
ُّ َٗاِرَا اى
ُ ص ُذ
Defterler dağıtıldığı zaman,
(Kehf 18/49)

ة
ُ َ ض َغ ْاى ِنز
ِ يَزََْب ٍَب ِه َٰٕزَا ْاى ِنزَبْٝ َٗ َبٝ ََُُ٘قُ٘ىَٝٗ ِٔ ٞ َِ۪ ٍِ ََّب فٞ َِ۪ ٍُ ْش ِفقٍ۪ٞ  ْاى َُ ْج ِشٙبة فَز َ َش
ِ ُٗ َٗ
ْ َٝ بضشا َٗ َْل
ظ ِي ٌُ َسث َُّل
ِ  َٖب َٗ َٗ َجذُٗا ٍَب َػ َِيُ٘ا َدٞ َٰشح ا ََِّْٓل ا َ ْدصٞ
َ ُغَبد ُِسٝ َْل
َ شح َٗ َْل َم ۪جٞ
َ ص ۪غ
ا َ َدذا
Defterleri önlerine konur. Günahkârların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki:
"Eyvah! Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş.“ Yaptıkları her şeyi karşılarında
hazır bulurlar. Senin Rabbin kimseye yanlış yapmaz.

(Yasin 36/12)

ِٞ
ُ ُ  ََّٗ ْنزٚ ِ ْاى ََ ْ٘ َٰرٜاَِّّب ّ َْذ ُِ ُّ ْذ
َ ءٍ ا َ ْدَٜ
َ َ ت ٍَب قَذَّ ٍُ٘ا َٗ َٰاث
ٍ  اِ ٍَ ٍبً ٍُ ۪جَْٜبُٓ ۪ َٓفْٞ ص
ْ بس ُٕ ٌْ َٗ ُم َّو ش
Ölüleri biz dirilteceğiz. Yapıp ettiklerini ve arkalarına bıraktıklarını da yazmaktayız. Her şeyin kaydını, bir ana
kitapta tek tek tutuyoruz.

(Tekvir 81/11)

َ غ َََٓب ُء ُم ِش
ْ ط
ذ
َّ َٗاِرَا اى
Gök sıyrılıp açıldığı zaman,
(Nebe 78/18)

٘س فَزَأْرَُُ٘ ا َ ْف َ٘اجب
ُّ  اىُِٜ ْْفَ ُخ فٝ ًَ ْ٘ َٝ
ِ ص
O, sura üfleneceği gündür; arkasından bölük bölük gelirsiniz.

(Nebe 78/19)

ْ ّغ َََٓب ُء فَ َنب
َذ اَث َْ٘اثب
ِ َٗفُزِ َذ
َّ ذ اى
Gök açılmış, kapılar oluşmuştur.

(Nebe 78/20)

ْ ّد ْاى ِججَب ُه فَ َنب
ع َشاثب
ِ ّ َشِٞ ع
ُ َٗ
َ َذ
Dağlar yürütülmüş, toprağa karışmış olur.
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(Nebe 78/21)

ْ ّا َُِّ َج ََّْٖ ٌَ َمب
صبدا
َ َذ ٍِ ْش
Cehennem de gözetleme durumundadır.

(Tekvir 81/12)

ْ ع ِؼّ َش
د
ُ ٌُ َٞٗاِرَا ْاى َج ۪ذ
Cehennem körüklendiği zaman,

(Tekvir 81/13)

ْ ََٗاِرَا ْاى َجَّْخُ ا ُ ْص ِىف
ذ
Cennet yaklaştırıldığı zaman,
(Şuara 26/90)

َِٞ ۪ذ ْاى َجَّْخُ ِى ْي َُزَّق
ِ ََٗا ُ ْص ِىف
O gün Cennet kendini korumuş olanlara yakınlaştırılır,

(Şuara 26/91)

َِٝٗ ٌُ ِى ْيغ َ۪بٞد ْاى َج ۪ذ
ِ ََٗثُ ِ ّشص
Cehennem boş hayal peşinde koşanların önüne çıkarılır.

(Kaf 50/31)

 ٍذٞ َْش َث ۪ؼَِٞ َغٞ ۪ذ ْاى َجَّْخُ ِى ْي َُزَّق
ِ ََٗا ُ ْص ِىف
Cennet de Allah’tan çekinerek kendini korumuş olanlara uzak olmaz, yaklaştırılır.

(Kaf 50/32)

ٍعٞ ۪ة َدف
ٍ َٰٕزَا ٍَب رُ٘ َػذَُُٗ ِى ُن ِّو ا َ َّٗا
Hep doğruya yönelen ve kendini koruyanlara verilen söz, işte budur.
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(Tekvir 81/14)

ْ ض َش
ْ ََ َػ ِي
د
َ ذ َّ ْفظ ٍََٓب ا َ ْد
Her canlı, yanında ne getirdiğini öğrenecektir.
(İnfitar 82/4)

ْ ٘س ثُ ْؼثِ َش
د
ُ َُٗاِرَا ْاىقُج
Mezardakiler de çıkarılmış olunca,

(İnfitar 82/5)

ْ ذ َٗا َ َّخ َش
ْ ٍَ َّذ َّ ْفظ ٍَب قَذ
ْ ََ َػ ِي
د
Herkes önden ne gönderdiğini ve geride neler bıraktığını öğrenecektir.

(Tekvir 81/15)

فَ َََٓل ا ُ ْق ِغ ٌُ ِث ْبى ُخَّْ ِظ
Uzun süre dolaşan,

(Tekvir 81/16)

ا َ ْى َج َ٘ ِاس ْاى ُنَّْ ِظ
Akıp kaybolanlar,

(Tekvir 81/17)

ظ
َ  ِو اِرَا َػ ْغ َؼْٞ ََّٗاى
Gecenin alacakaranlığı,

6

(Tekvir 81/18)

ظ
ُّ َٗاى
َ َّصجْخِ اِرَا رََْف
Nefeslenince sabah vakti hakkı için!
(Enam 6/96)

َّ ع َنْب َٗاى
ٌِٞ ۪ض ْاىؼَيٝ
ْ اْل
ِ ْ فَب ِى ُق
ُ ۪ظ َٗ ْاىقَ ََ َش ُد ْغجَبّب َٰر ِى َل ر َ ْقذ
َ  َوْٞ َّصجَبحِ َٗ َجؼَ َو اى
ِ ش ْاىؼَ ۪ضٝ
َ َْ ش
Karanlığı, günün ilk ışıklarıyla bölen, geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı hesaba uygun yapan O’dur. Bunlar
üstün ve bilgili olanın koyduğu ölçüdür.

(Tekvir 81/19)

ٌٍٝ ع٘ ٍه َم ۪ش
ُ أَُِّّ ىَقَ ْ٘ ُه َس
Kur’ân değerli bir elçinin ilettiği sözdür,
(Hakka 69/40)

ٌٍٝ ع٘ ٍه َم ۪ش
ُ أَُِّّ ىَقَ ْ٘ ُه َس
Asıl önemlisi, Kur’an’ın değerli bir elçinin sözü olmasıdır.

(Hakka 69/41)

ٍَُُِْ٘ َْل ٍَب رُإٞ َ۪ٗ ٍَب ُٕ َ٘ ِثقَ ْ٘ ِه شَب ِػ ٍش قَي
O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıp güveniyorsunuz!

(Hakka 69/42)

ََُٗل ٍَب رَزَ َّم ُشٞ َ۪ٗ َْل ِثقَ ْ٘ ِه َمب ِٕ ٍِ قَي
Bir kâhinin sözü de değildir. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz!

(Hakka 69/43)

ََِ۪ٞ َو ٍِ ِْ َسةّ ِ ْاىؼَبىٝر َ ْْ ۪ض
Varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.
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(Tekvir 81/20)

ِٞ
ٍ  ْاىؼَ ْش ِػ ٍَ ۪نِٛ قُ َّ٘حٍ ِػ ْْذَ رٛ ۪ر
Arşın sahibi yanında güçlü ve itibarlı olan,

(Tekvir 81/21)

َ ٍُ
ِٞ
ٍ ٍ۪ َ طبعٍ ث َ ٌَّ ا
Orada saygı gören, güvenilir elçinin ilettiği sözdür.
(Şuara 26/192)

ََِ۪ٞ َ ُو َسةّ ِ ْاى َؼبىَٝٗأَُِّّ ىَز َ ْْ ۪ض
O Kur’ân, elbette âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Şuara 26/193)

ُ ٍ۪ َاىشٗ ُح ْاْل
ِٞ
ُّ ِٔ َِّضَ َه ث
Onu güvenilir Ruh indirmiştir.

(Nahl 16/102)

ََِ۪ٞ  ِى ْي َُ ْغ ِيٙ َٗثُ ْش َٰشَِٙ َٰا ٍَُْ٘ا َٗ ُٕذٝ ۪ذ اىَّز
َ ُّث َ ِجٞق ِى
ِ ّ قُ ْو ّ ََّضىَُٔ ُسٗ ُح ْاىقُذ ُِط ٍِ ِْ َس ِثّ َل ِث ْبى َذ
De ki: “Onu, Ruh’ül-kudüs Rabbinden bir gerçek olarak indirdi ki inanıp güvenenleri sağlamlaştırsın, doğru yolu
göstersin ve tam teslim olanlara bir müjde olsun.

(Tekvir 81/22)

ُ٘
ِ ص
َ َٗ ٍَب
ٍ ُْبدجُ ُن ٌْ ِث ََ ْج
Sizin arkadaşınız cinlerin etkisinde değildir.
(Necm 53/2)

ََٰٙ٘ بدجُ ُن ٌْ َٗ ٍَب غ
ِ ص
َ ٍَب
َ ض َّو
Arkadaşınızın yoldan çıkmadığı ve boş hayallere kapılmadığı da önemlidir.
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(Necm 53/3)

َٰٙ٘ َٖ  ْْ ِط ُق َػ ِِ ْاىَٝ َٗ ٍَب
O sözleri kendi arzusuna göre söylemiyor.

(Necm 53/4)

ٚ َُٰ٘دٝ ٜا ُِْ ُٕ َ٘ ا َِّْل َٗ ْد
Onlar, ona gelen vahiyden başkası değildir.

(Necm 53/5)

َٰٙ٘ ُذُ ْاىقٝ ۪شذ
َ ََُٔ ََّػي
Onları ona, çok güçlü olan öğretti.

(Tekvir 81/23)

ِٞ
ِ ق ْاى َُ ۪ج
ِ َُٗىَقَ ْذ َس َٰآُ ِث ْبْلُف
Cebrail’i, o açık ufukta görmüştür.
(Necm 53/6)

َٰٙ٘ َ رُٗ ٍِ َّشحٍ فَب ْعز
Sağlam yapılı olan doğruldu.

(Necm 53/7)

ٚق ْاْلَػ َْٰي
ِ َُٗ ُٕ َ٘ ِث ْبْلُف
Muhammed, en yüksek ufukta idi.

(Necm 53/8)

ٚث ُ ٌَّ دََّب فَزَذَىه
Sonra yaklaştı ve aşağıya süzüldü.

(Necm 53/9)

َّٰٚ  ِِْ ا َ ْٗ ا َ ْدٞع
َ َفَ َنبَُ ق
َ ْ٘ َبة ق
İki yayın tek kirişi gibi oldular; hatta daha da yakınlaştılar.
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(Necm 53/10)

ٚ َٰ َػ ْج ِذ۪ٓ ٍََٓب ا َ ْٗدٚ ا َِٰىٚفَب َ ْٗ َٰ َٓد
Allah’ın kendine vahyettiğini, Allah’ın kuluna vahyetti.

(Necm 53/11)

ٙة ْاىفُ َٰإادُ ٍَب َس َٰا
َ ٍََب َمز
Gördüğünü gönlü yalanlamadı.

(Necm 53/12)

ٙ َٰشَٝ  ٍَبٚبسَُّٗٔ َػ َٰي
ُ ََ ُ اَفَز
Onun gördüklerine yine de kuşkuyla mı bakacaksınız?

(Tekvir 81/24)

ِٞ
ِ ْٞ َ ْاىغََٚٗ ٍَب ُٕ َ٘ َػي
َ ِت ث
ٍ ْ۪ض
Muhammed, kendindeki gayb bilgisini kimseden saklamaz.
(Araf 7/203)

صَٓبئِ ُش
ْ َ ٍخ قَبىُ٘ا ىَ ْ٘ َْلَٝٗاِرَا ىَ ٌْ رَأْرِ ِٖ ٌْ ثِ َٰب
َ َ َٰٕزَا ثّٜ ٍِ ِْ َس ۪ثٜ
َّ َ اِىٚ َٓ َُٰ٘دٝ ز َ َٖب قُ ْو اَِّّ َََٓب اَرَّجِ ُغ ٍَبْٞ َاجزَج
ٍَُُِْ٘ ُْإٝ ًٍ ْ٘ َ َٗ َس ْد ََخ ِىقٍِٙ ِْ َس ِثّ ُن ٌْ َٗ ُٕذ
Onlara bir âyet getirmediğin zaman “Derleseydin ya?” derler. De ki “Ben Rabbim tarafından bana vahyedilene
uyarım. Bunlar, Rabbinizden size gelen ayetlerdir. Bir de inanıp güvenen bir topluluk için yol gösterici ve bir
ikramdır.”

(Yunus 10/16)

ػ َُشا ٍِ ِْ قَ ْج ِئ۪ اَفَ ََل
ََٓ ْ٘ َقُ ْو ى
ُ ٌْ  ُنٞ ۪ ُن ٌْ ِث ۪ ۪ۘٔ فَقَ ْذ ىَ ِجثْذُ فٝ ُن ٌْ َٗ ََْٓل ا َ ْد َٰسْٞ ََّللاُ ٍَب رَيَ ْ٘رُُٔ َػي
شب َء ه
َُُ٘ر َ ْؼ ِقي
De ki “Allah farklı tercihte bulunsaydı onu size okumazdım O da size onu bildirmezdi. Bundan önce aranızda bir
ömür geçirdim. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?”
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(Ahkaf 46/8)

َ َِّللا
َُُ٘ضٞ ْ۪ـًٔب ُٕ َ٘ ا َ ْػيَ ٌُ ثِ ََب رُفٞش
 ٍَِِ هٜ ۪زُُٔ فَ ََل ر َ َْ ِي ُنَُ٘ ىْٝ ُٔ قُ ْو ا ُِِ ا ْفز َ َشَٝقُ٘ىَُُ٘ ا ْفز َ َٰشٝ ًْ َ ا
ٌُ ٞاىش ۪د
َّ ٘س
ُ َُْ ُن ٌْ َٗ ُٕ َ٘ ْاىغَفْٞ َ َٗثٜ َْْ۪ٞذا ثَٖ۪ٞ  ثِ۪ٔ شٚ ِٔ َم َٰفٞ ۪ف
Yoksa “Onu kendisi uydurup Allah’a mal etti” mi diyorlar? De ki “Uydurup Allah’a mal ettiysem beni hiç bir
şekilde onun elinden kurtaramazsınız. Allah yaptığınız dedikoduları çok iyi bilir. Sizinle benim aramda Allah’ın
şahitliği yeter. O çok bağışlar, ikramı boldur.”

(Ahkaf 46/9)

َٓ َٰ ُٝ  َٗ َْل ِث ُن ٌْ ا ُِْ اَر َّ ِج ُغ ا َِّْل ٍَبُٜ ْف َؼ ُو ۪ثٝ  ٍَبٛع ِو َٗ ٍََٓب ا َ ْد ۪س
ٜ
ُ اىش
ُّ ٍَِِ قُ ْو ٍَب ُم ْْذُ ثِ ْذػب
َّ َ اِىٚ٘د
ِٞش ٍُ ۪جٝ َ۪ٗ ٍََٓب اَّ َ۬ب ا َِّْل َّز
De ki “Elçilerin içinde yenilikçi biri değilim. . Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana
vahyedilene uyarım. Ben sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım; o kadar.

(Kehf 18/110)

َِّ۪ٔ ْش ُج٘ا ِى َٓقَب َء َسثٝ َُادذ فَ ََ ِْ َمب
ِ َٗ ٔ اََّّ َََٓب ا َِٰى ُٖ ُن ٌْ ا َِٰىٜ
َّ َ اِىٚ َٓ َُٰ٘دٝ ٌْ قُ ْو اَِّّ َََٓب اَّ َ۬ب ثَشَش ٍِثْيُ ُن
ُ ْش ِش ْك ثِ ِؼجَبدَحِ َس ِثّ۪ٔ َٓ ا َ َدذاٝ صب ِىذب َٗ َْل
َ َ ْؼ ََ ْو َػ َََلٞفَ ْي
De ki "Ben de tıpkı sizin gibi insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Kim Rabbine
kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve tek olan Rabbine kullukta, hiçbir şeyi O’na ortak saymasın."

(Fussilet 41/6)

ِ َٗ ٔ اََّّ َََٓب ا َِٰى ُٖ ُن ٌْ ا َِٰىٜ
ُٓٗ ِٔ َٗا ْعز َ ْغ ِف ُشْٞ َ ََُٓ٘ا اِىٞ ۪ادذ فَب ْعزَق
َّ َ اِىٚ َٓ َُٰ٘دٝ ٌْ قُ ْو اَِّّ َََٓب اَّ َ۬ب ثَشَش ٍِثْيُ ُن
َِْٞو ِى ْي َُ ْش ِش ۪مَٝٗ َٗ
De ki “Ben de sizin gibi insanım. Bana bildirilen sadece şu: İlahınız tek ilahtır; doğrudan ona yönelin ve
günahlarınızı bağışlamasını isteyin. Müşriklerin çekeceği var.”

(Tekvir 81/25)

َ ْٞ ش
ٌٍٞ بُ َس ۪ج
َ َٗ ٍَب ُٕ َ٘ ِثقَ ْ٘ ِه
ٍ ط
Bu Kur’ân, taşlanan şeytanın sözü değildir.
(Şuara 26/210)

َّ ذ ِث ِٔ اى
ْ ََٗ ٍَب رَْ ََّضى
ُ بط
ِٞ
۪ َٞ ش
Kur’ân’ı şeytanlar indirmedi.
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(Şuara 26/211)

َُُ٘ؼٞ ْغز َ ۪طَٝ  ىَ ُٖ ٌْ َٗ ٍَبٜ ْْ َج ۪غَٝ َٗ ٍَب
Bu onların yapabileceği bir iş değildir; buna güçleri de yetmez.

(Şuara 26/212)

َُُ٘غ َْغِ ىَ ََ ْؼ ُضٗى
َّ اَِّّ ُٖ ٌْ َػ ِِ اى
Onlar, âyetleri onları dinlemekten engellenmişlerdir.

(Vakıa 56/80)

ََِ۪ٞ َو ٍِ ِْ َسةّ ِ ْاى َؼبىٝر َ ْْ ۪ض
O, varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Tekvir 81/26)

ََُُِْ٘ ر َ ْز َٕجَٝفَب
Öyleyse nereye gidiyorsunuz?

(Tekvir 81/27)

ََِ۪ٞ َا ُِْ ُٕ َ٘ ا َِّْل ِر ْمش ِى ْي َؼبى
Kur’ân, herkes için doğru bilgidir.
(Sad 38/86)

َِٞ ۪ ِٔ ٍِ ِْ ا َ ْج ٍش َٗ ٍََٓب اَّ َ۬ب ٍَِِ ْاى َُز َ َن ِيّفْٞ َقُ ْو ٍََٓب ا َ ْعـَٔيُ ُن ٌْ َػي
Onlara de ki “Yaptığım işe karşılık sizden bir karşılık istemiyorum. Ağır yükler yükleyen biri de değilim.”

(Sad 38/87)

ََِ۪ٞ َا ُِْ ُٕ َ٘ ا َِّْل ِر ْمش ِى ْي َؼبى
Bu, herkesin işine yarayacak doğru bilgidir
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(Tekvir 81/28)

ٌٞ
ََٓ ِْ ََ ِى
َ َ۪ ْغزَقٝ ُْ َ شب َء ٍِ ْْ ُن ٌْ ا
İçinizden doğru olmanın gereğini yapanlar için.
(Müddesir 74/54)

َم َََّٓل أَُِّّ ر َ ْز ِم َشح
Hayır hayır, o akılda tutulması gereken bilgidir.

(Müddesir 74/55)

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

(Tekvir 81/29)

ََٓ َٝ ُْ َ شب ُ۫ ُؤَُ ا ََِّْٓل ا
ََٓ َ َٗ ٍَب ر
ََِ۪ٞ ََّللاُ َسةُّ ْاىؼَبى
شب َء ه
Varlıkların Rabbi olan Allah gerekli desteği vermezse yapabileceğiniz bir şey yoktur.
(Müddesir 74/56)

ََٓ َٝ ُْ َ َ ْز ُم ُشَُٗ ا ََِّْٓل اٝ َٗ ٍَب
ِ َٗا َ ْٕ ُو ْاى ََ ْغ ِف َشحَٰٙ٘ َّللاُ ُٕ َ٘ ا َ ْٕ ُو اىز َّ ْق
شب َء ه
Allah gerekli desteği vermezse kimse bu bilgiyi kafasına yerleştiremez. Destek verdiği kişi de Allah’a karşı
yanlış yapmaktan kaçınan ve affedilmeyi hak edendir.

(İnsan 76/29)

َلٞع ۪ج
ََٓ ِْ ََ َا َُِّ َٰٕ ِز۪ٓ ر َ ْز ِم َشح ف
َ ّ۪ٔ َس ِثٚشب َء ار َّ َخزَ ا َِٰى
Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken doğru bilgilerdir. Yapması gerekeni yapan Rabbinin gösterdiği yola
girer.

(İnsan 76/30)

َبَٞب َد ۪نٞ َّ۪للاَ َمبَُ َػي
ََٓ َٝ ُْ َ شب ُ۫ ُؤَُ ا ََِّْٓل ا
ََٓ َ َٗ ٍَب ر
َّللاُ ا َُِّ ه
شب َء ه
Allah gerekli desteği vermezse yapabileceğiniz bir şey yoktur. Her şeyi bilen ve her kararı doğru olan O’dur.
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(İnsan 76/31)

َّ َٗ ۪ٔ َس ْد ََ ِزٜ ۪شب ُء ف
َبٞ َِ۪ ا َ َػذَّ ىَ ُٖ ٌْ َػزَاثب اَىَ۪ٞ اىظب ِى
ََٓ َٝ ِْ ٍَ ُ ْذ ِخ ُوٝ
O, görevini yapanı ikramı ile kuşatır. Yanlış yapanlar için de acıklı bir azap hazırlamıştır.
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