FECR 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,

(Fecr 89/1)

 ْاٌفَ ْج ِشَٚ
Fecir vaktinin,

(Fecr 89/2)

ب ٍي َػ ْش ٍش١َ ٌََٚ
On gecenin,

(Fecr 89/3)

َّ ٌاَٚ
رْ ِشَٛ ٌ ْاَٚ ِش ْفغ
Onların çiftli ve tekli olanlarının,

(Fecr 89/4)

َ ْغ ِش٠  ًِ اِرَا١ْ ٌَّاَٚ
Yaşanırken o gecenin hakkı için.

(Fecr 89/5)

 ِد ْج ٍشٞ ۪غ ٌُ ٌِز
َ َ َٰر ٌِ َه لٟ ۪٘ ًَْ ف
Bunlar kendine hâkim olanlar açısından değerli şeylerdir, değil mi?
(Kadir 97/1)

ٍَ ِخ ْاٌمَ ْذ ِس١ْ ٌَ ٟ ۪اِ ََّّٓٔب ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ ف
Biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik!

(Kadir 97/2)

ٍَخُ ْاٌمَ ْذ ِس١ْ ٌَ ه َِب٠
َ  ََِّٓب ا َ ْد َٰسَٚ
Kadir gecesi nedir, sen nereden bileceksin?

(Kadir 97/3)

 ٍشْٙ ش
َ ف
ِ ٌْ َ  ٌْش ِِ ْٓ ا١ٍَخُ ْاٌمَ ْذ ِس َخ١ْ ٌَ
Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır!

(Kadir 97/4)

 ُْ ِِ ْٓ ُو ًِّ ا َ ِْ ٍشِٙ ّب ِث ِب ْر ِْ َس ِثَٙ ١ ۪ ُح فٚاٌش
ُّ َٚ ُرَٕ ََّض ُي ْاٌ َّ َٰ ٍَّٓئِ َىخ
O gece melekler, Rablerinin izniyle, her konudaki ruhlarla inerler.

(Kadir 97/5)

ْ َِ ٝ َدزهٟ
طٍَغِ ْاٌفَ ْج ِش
َ
َ ِ٘ ٌَ ٌ۠ ع ََل
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar güvenlik ve esenlik gecesidir.

(Duhan 44/2)

ٓ١
ِ  ْاٌ ِىزَبَٚ
ِ ة ْاٌ ُّ ۪ج
Her şeyi açıkça ortaya koyan bu Kitabı iyi düşünün.

(Duhan 44/3)

َٓ٠بس َو ٍخ أَِّب ُوَّٕب ُِ ْٕز ِ۪س
َ ٍََ ٍخ ُِج١ْ ٌَ ٟ ۪اِ ََّّٓٔب ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ ف
Biz bunu bereketli bir gecede indirmişizdir. Onunla uyarılarda bulunmaktayız.

(Duhan 44/4)

ُ١ٍ ُ ْف َش ُق ُو ًُّ ا َ ِْ ٍش َد ۪ى٠ بَٙ ١ ۪ف
Karara bağlanmış her iş, o gece paylaştırılır.

(Duhan 44/5)

َٓ١ ٍ۪ا َ ِْ ًشا ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذَٔب أَِّب ُوَّٕب ُِ ْش ِع
O işlerin kararı tarafımızdan verilmiştir. Biz elçiler göndeririz.

(Duhan 44/6)

ُُ ١ ٍ۪ ُغ ْاٌ َؼ١ّ۪ غ
َّ ٌ اَٛ ُ٘ ََُِّٗٔس ْد َّخً ِِ ْٓ َس ِثّ َه ا
Onlar Rabbinden bir iyilik olarak gönderilir. Çünkü o, sizi dinler ve her şeyi bilir.

(Fecr 89/6)

ْف فَؼَ ًَ َسث َُّه ثِؼَبد
َ ١اٌََ ُْ ر َ َش َو
Rabbinin Ad halkına nasıl davrandığını gözünde canlandırmadın mı?
(Fussilet 41/15)

َ َ ا َِ ْٓ اٌُٛلَبَٚ ك
ا ا َ َّْ هْٚ َ َش٠ ُْ ٌََٚ َ ح ً اَّٛ ُشذُّ َِِّٕب ل
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فٚفَب َ َِّب َػبدٌ فَب ْعز َ ْىجَ ُش
ََّللا
ِ ّ  ِْش ْاٌ َذ١َض ثِغ
َ َ  اَٛ ُ٘ ُْ ُٙ َ َخٍَمٞ ۪اٌَّز
ََُْٚ ْج َذذ٠ َبرَِٕب٠ا ثِ َٰبُٛٔ َوبَٚ ً حَّٛ ُ ُْ لُٙ ْٕ ِِ ُّشذ
Ad halkı, yeryüzünde haksız yere büyüklenmiş ve “Bizden güçlü kim var?” demişlerdi. Onları yaratan Allah’ın
daha güçlü olduğunu görmüyorlar mıydı ki âyetlerimiz karşısında bile bile yalana sarılıyorlardı.

(Fussilet 41/16)

ٍ غب
 ِحٛ١َٰ  ْاٌ َذٟ ِ ِفٞاة ْاٌ ِخ ْض
َ َ ُْ َػزُٙ َم٠ ۪د ٌُِٕز
َ  ٍَّبَ ٔ َِذ٠َ آَّٟ ۪ص ًشا ف
َ فَب َ ْس
َ ص ْش
َ  ًذب٠ ُْ ۪سِٙ ١ْ ٍَع ٍَْٕب َػ
َٰ ْ اة
َْٚص ُش
ُ ٌََ َؼزَٚ ب١َ ْٔ ُّاٌذ
َ ْٕ ُ٠  ُ٘ ُْ َْلَٚ ٜاْل ِخ َش ِح ا َ ْخ َٰض
Soğuk günlerde dondurucu bir rüzgâr gönderdik ki dünya hayatında onlara alçaltıcı azabı tattıralım. Ahiretteki
azap daha da alçaltıcı olacak ve bir yardım da görmeyeceklerdir.

(Ahkaf 46/24)

۪ٗ َِب ا ْعز َ ْؼ َج ٍْز ُ ُْ ِثَٛ ُ٘ ًْ ض ُِ ّْ ِط ُشَٔب َث
ً بس
ٌ بس
ِ ا َٰ٘زَا َػٌُٛ ُْ لَبِٙ َ ِز٠ ِدْٚ َ ظب ُِ ْغز َ ْم ِج ًَ ا
ِ ُٖ َػْٚ َ فٍََ َّّب َسا
ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َب َػزَٙ ١ ۪ ٌخ ف٠۪س
Bütün ufku saran afetin vadilerine yöneldiğini görünce, “Bu bize yağmur getiren bulut kütlesi.” dediler. Hayır!
O, hemen gelmesini istediğiniz afettir. İçinde acıklı bir azabı barındıran rüzgârdır.

(Ahkaf 46/25)

ََ ْٛ َ ْاٌمٞ ُْ َو َٰز ٌِ َه ٔ َْج ِضُٙ ُٕغب ِو
َ ًَّ رُذَ ِ ِّ ُش ُو
ْ َ ب فَبَٙ ّءٍ ِثب َ ِْ ِش َس ِثْٟ ش
َ َِ  ا َِّْلُٜ َٰ َّٓش٠ ا َْلٛصجَ ُذ
َٓ١ِ۪ ْاٌ ُّ ْج ِش
Rabbinin emriyle evlerin içine girecek, her şeyi kökünden sökecektir. Sabaha erdiklerinde evlerinden başka
görünen bir şey kalmamıştı. Biz suçlular topluluğunu böyle cezalandırırız.

(Hakka 69/6)

َ ٍخ١ِص ٍش َػبر
َ ص ْش
َ ٍخ٠ا ثِ ۪شٛا َ َِّب َػبدٌ فَب ُ ْ٘ ٍِ ُىَٚ
Ad ise uğultulu, azgın bir kasırga ile etkisizleştirilmişti.

(Hakka 69/7)

ُ  ُْ ا َ ْػ َجُٙ ََّٔ َوبٝص ْش َٰػ
بص
ُ  ٍَّبَ ُد٠َخَ ا١َ ِٔص َ َّبَٚ ب ٍي١َ ٌَ ع ْج َغ
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَع َّخ َشَ٘ب َػ
َ
َ بَٙ ١ ۪ ََ فْٛ َ ْاٌمٜ ًِب فَز َ َشٛغ
 ٍخ٠َ ِٚ ٔ َْخ ًٍ خَب
Allah rüzgârı, her şeyi silip süpürecek şekilde yedi gece, sekiz gün üzerlerine saldı. O gün orada olsaydın bütün
halkı yere serilmiş halde görürdün; içi boşalmış hurma kütükleri gibiydiler.

(Fecr 89/7)

د ْاٌ ِؼ َّب ِد
ِ ا َِس ََ رَا
Hele sütunlu İrem’e?

(Fecr 89/8)

 ْاٌ ِج ََل ِدِٟب فَٙ ٍُُْ ْخٍَ ْك ِِض٠ ُْ ٌَ ٟ ۪اٌََّز
İrem öyle bir şehirdi ki onun gibisi hiçbir yerde kurulmamıştı.

(Fecr 89/9)

ا ِدَٛ ٌص ْخ َش ثِ ْب
َّ ٌا اَُٛٓ َجبث٠ ۪دَ اٌَّزُّٛ َ صَٚ
Bir de vadideki kayaları oyan Semûd’a bak!
(Şuara 26/142)

َُْٛصب ٌِ ٌخ ا َ َْل رَزَّم
َ ُْ ُ٘ ٛ ُْ ا َ ُخُٙ ٌَ اِ ْر لَب َي
Bir gün soydaşları Salih onlara “kendinize çeki düzen vermeyecek misiniz?

(Şuara 26/143)

ٌ ِ۪ َ  ٌي اٛع
ٓ١
ُ  ٌَ ُى ُْ َسّٟ۪ٔ ِا
Ben sizin güveneceğiniz bir elçiyim.

(Şuara 26/144)

ْٛ
ا هُٛفَبرَّم
ِ ُؼ١ا َ ۪غَٚ ََّللا
Allah’tan çekinin ve sözümü dinleyin dedi.

(Şuara 26/145)

َٓ١ّ۪ ٌَ َسةّ ِ ْاٌ َؼبٍَٰٝ  ا َِّْل َػٞ
َ  ِٗ ِِ ْٓ ا َ ْج ٍش ا ِْْ ا َ ْج ِش١ْ ٍَ ََِّٓب ا َ ْعـٍَُٔ ُى ُْ َػَٚ
Bu iş için sizden ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan sadece alemlerin Rabbidir.

(Şuara 26/146)

َٓ١ ِِ۪ٕ  ََّٕٓب َٰاُٙ َٰ٘  َِبٟ َْ۪ فٛاَرُزْ َش ُو
Burada güven içinde bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz?

(Şuara 26/147)

ٍ  َجَّٕبٟ ۪ف
ْٛ
ُ َٚ د
ٍ ُ ١ػ
Bahçeler içinde, pınarların başında,

(Şuara 26/148)

َ ًٍ ٔ َْخَٚ ٍعٚ ُص ُسَٚ
ٌُ ١ب ٘ َ۪عَٙ ُغ ٍْؼ
Ekinler ve sık tomurcuklu hurmalar arasında yaşamaya,

(Şuara 26/149)

َٓ١ ۪٘بس
ِ َرًب فُٛ١َُْ َِِٓ ْاٌ ِج َجب ِي ثُٛر َ ْٕ ِذزَٚ
Dağları ustalıkla yontup evler yapmaya devam edeceğinizi mi sanıyorsunuz?

(Şuara 26/150)

ْٛ
ا هُٛفَبرَّم
ِ ُؼ١ا َ ۪غَٚ ََّللا
Artık Allah’tan çekinin ve sözümü dinleyin.

(Şuara 26/151)

َٓ١ ۪ا ا َ ِْ َش ْاٌ ُّ ْغ ِشفُٛ َّٓؼ١ َْل ر ُ ۪طَٚ
Aşırılık edenlerin isteklerine boyun eğmeyin.

(Şuara 26/152)

َْٛص ٍِ ُذ
ْ ُ٠  َْلَٚ ض
ِ  ْاْلَ ْسَِْٟ فُُٚ ْف ِغذ٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
Onlar bu topraklarda bozgunculuk yaparlar, hiçbir şeyi düzeltmezler.”

(Şuara 26/153)

َٓ٠غ َّذ ۪ش
َ ْٔ َ ا أَِّ ََّّٓب اٌَُّٛٓ لَب
َ ُّ ٌذ َِِٓ ْا
“Sen iyice büyülenmiş kişilerden olmuşsun,

(Şuara 26/154)

َٓ١ ۪صبدِل
ِ ْ ذ ا َِّْل َثش ٌَش ِِضٍَُْٕب فَأ
َ ْٕ  ٍخ ا ِْْ ُو٠َ د ِث َٰب
َ ْٔ َ ََِّٓب ا
َّ ٌذ َِِٓ ا
Oysa bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Haklıysan bize bir belge getir,” dediler

(Şuara 26/155)

َٛ
ٌ ب ِش ْشَٙ ٌَ ٌلَب َي َٰ٘ ِزٖ۪ َٔبلَخ
ُ ٌَ ُى ُْ ِش ْشَٚ ة
ٍ ٍُ ٍَ َِ ْؼْٛ َ٠ ة
“İşte size bir dişi deve! Su belli bir gün onun, diğer gün sizin olacak, dedi.

(Şuara 26/156)

ُ١ٍ  ٍَ َػ ۪ظْٛ ٠َ اة
ُّ َّ َ  َْل رَٚ
ُ َأ ْ ُخزَ ُو ُْ َػز١َ َءٍ فٛغ
َُّٓ َ٘ب ِثٛغ
Ona bir kötülük yapmayın, yoksa çok zor bir günün azabına çarpılırsınız.”

(Şuara 26/157)

َٓ١ِِ۪ ا َٔبدٛص َج ُذ
ْ َ َ٘ب فَبٚفَ َؼمَ ُش
Sonra o deveyi kestiler ama yaptıklarına pişman oldular.

(Şuara 26/158)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِب َوبَْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ ُِإَٚ ًَخ٠ َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪اة ا َِّْ ف
ُ َفَب َ َخزَ ُ٘ ُُ ْاٌ َؼز
O azap onları hemen yakaladı. Bu olayda kesin bir belge vardır ama bunların çoğu inanacak değillerdir.

(Fecr 89/10)

رَب ِدْٚ َ ْاْلَِْٞ رْٛ  ِف ْش َػَٚ
Dağ gibi binaları olan Firavun’un başına gelenler de bir başka!
(Kasas 28/36)

ٍ َّٕب١ِ َب ِرَٕب ث٠َ  ِث َٰبٝ َٰعُِٛ ُْ ُ٘ فٍََ َّّب ََّٓجب َء
َٰٟ زَا ۪ َّٓفٙع ِّ ْؼَٕب ِث
َ  َِبَٚ ٜا َِب َٰ٘ َّٓزَا ا َِّْل ِع ْذ ٌش ُِ ْفز َ ًشٌُٛد لَب
َٓ١ ٌَّ۪ٚ ََٰا َثَّٓبئَِٕب ْاْل
Musa apaçık belgelerimizi onlara gösterince “Bunlar uydurulmuş büyüden başka bir şey değildir. Böylesini eski
atalarımızdan da duymadık.”

(Kasas 28/37)

 ُْ ٌَُٗ َػبلِجَخُ اٌذ َِّاس أَُِّٗ َْلٛ َِ ْٓ ر َ ُىَٚ ۪ٖ ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذٜ َٰذُٙ ٌ ا َ ْػٍَ ُُ ِث َّ ْٓ ََّٓجب َء ِث ْبّٟ َس ۪ َّٓثٝ َٰعُِٛ لَب َيَٚ
َّ ُ ْف ٍِ ُخ٠
َُّْٛ ٌِ اٌظب
Musa dedi ki: “Rabbim, kendi katından gerçeği gösterenin kim olduğunu ve bu ülkenin sonunda kime kalacağını
çok iyi bilir. Şurası kesin ki, yanlış yapanlar umduklarını bulamayacaklardır.”

(Kasas 28/38)

ُ َِ َب َ٘ب٠ ٟ ٌ۪ لِ ْذْٚ َ  فَبٞ ْ۪ش١ب ْاٌ َّ ََلُ َِب َػ ٍِ ّْذُ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا ٌَِٰ ٍٗ َغَٙ ُّ٠َََّٓب ا٠ ُْ ْٛ لَب َي فِ ْش َػَٚ
ٍَٝبْ َػ
َّ َ  آٍَّّٟ ۪ َص ْش ًدب ٌَؼ
ّ۪
ُ َ َْلّٟ۪ٔ ِاَٚ ٝ َٰعُِٛ ِٗ ٌَِٰ  اٌَِّٝٓ َٰ غ ٍِ ُغ ا
َٓ١ظُُّٕٗ َِِٓ ْاٌ َىبر ِ۪ث
ْ َٓ ف١
َ ٟ ٌ۪ ًْ َبجؼ
ِ اٌط
Firavun dedi ki: “Ey devletliler! Sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyordum. Haman, benim için çamuru
pişir de bir kule yap; belki Musa’nın ilahına çıkarım. Ben gerçekten onun yalancının teki olduğunu
düşünüyorum.”

(Kasas 28/39)

َ َٚ ك
َُُْٛ ْش َجؼ٠ َٕب َْل١ْ ٌَِ ُْ اُٙ ََّٔا إَُّّٛٓ ظ
ِ  ْاْلَ ْسِٟدُُٖ فُٕٛ ُجَٚ َٛ ُ٘ ا ْعز َ ْى َج َشَٚ
ِ ّ  ِْش ْاٌ َذ١َض ِثغ
Hem Firavun, hem de orduları, hak etmedikleri halde o topraklarda büyüklük taslıyor, huzurumuza döneceklerini
asla beklemiyorlardı.

(Fecr 89/11)

َ َٓ٠ ۪اٌََّز
 ْاٌجِ ََل ِدِٟا فَْٛ غغ
Bunlar ülkelerinde, hadlerini aşmış kimselerdi.
(Naziat 79/15)

ُ ۪ه َدذ١
ٝ َٰعُِٛ ش٠
َ ٘ ًَْ ا َ َٰر
Sana Musa’nın haberi ulaştı, değil mi?

(Naziat 79/16)

ُ ا ِد ْاٌ ُّمَذ َِّطَٛ ٌُٗ َسثُُّٗ ِث ْب٠اِ ْر َٔب َٰد
ًٜٛ غ
Rabbi ona kutsal Tuva Vadisinde şöyle seslenmişti:

(Naziat 79/17)

َ ََُِّْٗٔ اْٛ  ِف ْش َػٌَِٰٝ اِ ْرَ٘تْ ا
ٝغ َٰغ
“Firavun’a git! O, haddini aştı.

(Naziat 79/20)

َٰ ْ ُٗ٠فَب َ َٰس
َٜخَ ْاٌ ُىج َْٰش٠اْل
Ona en büyük ayetleri de gösterdi.

(Naziat 79/21)

ٝ َٰ َػصَٚ ة
َ َّفَ َىز
Ama o, yalana sarıldı ve karşı geldi.

(Naziat 79/22)

ٝ ََٰغْؼ٠ ص ُ َُّ ا َ ْدثَ َش
Sonra döndü ve işe girişti.

(Naziat 79/23)

ٜفَ َذش ََش فََٕب َٰد
Herkesi topladı ve haykırdı:

(Naziat 79/24)

ٍَْٰٝ فَمَب َي أَ َ۬ب َسثُّ ُى ُُ ْاْلَػ
“Sizin en yüce rabbiniz benim!” dedi.

(Naziat 79/25)

َٰ ْ َّللاُ َٔ َىب َي
ٌَٰٝ ٚ۫ ُ ْاْلَٚ اْل ِخ َش ِح
فَب َ َخزَُٖ ه
Allah da onu, çağdaşlarına ve sonrakilere ibret olacak şekilde cezalandırdı.

(Fecr 89/12)

َغبد
َ َب ْاٌفَٙ ١ ۪ا فٚفَب َ ْوض َ ُش
Oralarda, bozgunculuklarını iyice artırmışlardı.
(Araf 7/127)

ز َ َهَٙ ٌِ  َٰاَٚ َزَ َس َن٠َٚ ض
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فُُٚ ْف ِغذ١ٌِ َُِٗ ْٛ َلَٚ ٝ َٰعُِٛ َْ اَرَزَ ُسْٛ  َِ فِ ْش َػْٛ َلَب َي ْاٌ َّ ََلُ ِِ ْٓ لَٚ
َْٚ ُْ لَب ِ٘ ُشُٙ َلْٛ َأَِّب فَٚ ُْ ُ٘غَّٓب َء
َ ِٔ ٟ
َ لَب َي
۪ َٔ ْغز َ ْذَٚ ُْ ُ٘ عُٕمَ ِز ّ ًُ ا َ ْث ََّٕٓب َء
Firavun’un halkından itibarlı kişiler dediler ki: “Şimdi Musa’yı ve halkını serbest mi bırakacaksın? Bırak da bu
ülkede bozgunculuk çıkarsınlar; seni de, tanrılarını da bir kenara atsınlar.” Firavun Dedi ki: “Oğullarını
öldürecek, kızlarını yaşatacağız. Onların tepelerine bineceğiz.”

(Araf 7/128)

ٌ۠ ض ِ ه
۪ٖشب ُء ِِ ْٓ ِػجَب ِد
ََّٓ َ٠ ْٓ َِ بَٙ ُ سصٛ
ْ اَٚ ِبّٰلل
ا ثِ هُٕٛ١ ۪ ِِ ِٗ ا ْعزَؼْٛ َ ٌِمٝ َٰعُِٛ لَب َي
َ ا ا َِّْ ْاْلَ ْسٚصجِ ُش
ِ ُ٠ ِّٰلل
َٓ١ ۪ ْاٌؼَبلِجَخُ ٌِ ٍْ ُّزَّمَٚ
Musa halkına şöyle dedi: “Yardımı doğrudan Allah’tan isteyin ve sabredin. Yeryüzü Allah’ındır. Kulları içinden
uygun gördüğünü oraya mirasçı kılar. Mutlu son, Allah’tan çekinerek kendini koruyanların olacaktır.”

(Fecr 89/13)

َ ْٛ ع
ة
ٍ غ َػزَا
َ  ُْ َسث َُّهِٙ ١ْ ٍَصتَّ َػ
َ َف
Rabbin de paylarına düşen azabı, tepelerine indirdi.
(Yunus 10/83)

َِّْ اَٚ ُْ ُٙ ََِٕ ْفز٠ ْْ َ  ُْ اِٙ ِ َِ َ َ۬لئَٚ َْْٛ فٍ ِِ ْٓ فِ ْش َػَْٛ  خٍَٰٝ  ِِ۪ٗ َػْٛ ََّخٌ ِِ ْٓ ل٠ ا َِّْل رُ ِ ّسٝ َّٓ َٰعُّٛ ٌِ ََِٓ فَ ََّّٓب َٰا
َٓ١ ۪أَُِّٗ ٌَ َِّٓ ْاٌ ُّ ْغ ِشفَٚ ض
ِ  ْاْلَ ْسَِْٟ ٌَؼَب ٍي فْٛ فِ ْش َػ
Firavun’un ve kendi önderlerinin baskısından korkmaları sebebiyle Musa’ya halkının gençleri dışında kimse
inanmadı. Firavun orada tam bir hâkimiyet kurmuştu ve aşırılıklar içindeydi.

(Yunus 10/90)

ُٗ اِ َّٓرَا ا َ ْد َس َوٝا َدزَّٓهًٚ ػ ْذ
َ َٚ ًب١دُُٖ َث ْغُٕٛ ُجَٚ ُْ ْٛ  ُْ ِف ْش َػُٙ  ًَ ْاٌ َج ْذ َش فَبَرْ َج َؼ٠ ِٕا ْع ََّٓش ۪اءَّٟٓ ۪ٕ ْصَٔب ِث َجٚ َج َبَٚ
ْ َِٕ  َٰاَّٞٓ ْ۪اٌغ ََش ُق لَب َي َٰا َِ ْٕذُ أََُّٗ ََّْٓل ا ٌََِٰٗ ا َِّْل اٌَّز
َٓ١ّ۪ ٍِ أَ َ۬ب َِِٓ ْاٌ ُّ ْغَٚ ًَ ٠ا اِ ْع ََّٓش ۪اءَُّٕٛٓ َذ ِث۪ٗ َث
İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ile orduları, onları yakalamak ve ezmek için hemen peşlerine düştüler.
Boğulmak üzereyken Firavun dedi ki “İsrailoğullarının inanıp güvendiği ilahtan başka ilah olmadığına inandım.
Ben de tam teslim olan Müslümanlardanım.”

(Yunus 10/91)

َٓ٠ ۪ذ َِِٓ ْاٌ ُّ ْف ِغذ
َ ْٕ  ُوَٚ ًُ ْذ لَ ْج
َ ١ص
َ لَ ْذَٚ ََٰٓآَّ ٌْ َٰـ
َ ػ
“Şimdi mi? Oysa bu ana kadar isyan içindeydin, bozguncunun tekiydin.

(Yunus 10/92)

ٍََُِْٛبرَِٕب ٌَغَبف٠بط َػ ْٓ َٰا
َ  ََ َُٕٔ ۪ ّجْٛ َ١ٌفَ ْب
ِ ٌَّٕشا َِِٓ ا١
ً ۪ا َِّْ َوضَٚ ًَخ٠َْ ٌِ َّ ْٓ خ ٍَْفَ َه َٰاٛه ثِجَذَِٔ َه ٌِز َ ُى١
Bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonrakilere bir âyet olsun. Çünkü insanların çoğu âyetlerimizi
umursamıyorlar.

(Kasas 28/40)

َّ ُْف َوبَْ َػبلِجَخ
ُ ْٔ َ ِ ُّ فَب١ٌ ْاِٟدَُٖ فََٕجَ ْزَٔب ُ٘ ُْ فُٕٛ ُجَٚ ُٖفَب َ َخ ْزَٔب
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ ١ظ ْش َو
Biz de onu alıp ordularıyla birlikte nehire gömdük. O zalimlerin sonunun nasıl olduğunu bir düşün.

(Kasas 28/41)

َْٚص ُش
َ ْٕ ُ٠  َّ ِخ َْل١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ َٚ بس
ِ ٌَّٕ اٌََِْٝ اُٛ ْذػ٠َ ً َج َؼ ٍَْٕب ُ٘ ُْ ا َ ِئ َّّخَٚ
Onları, cehenneme çağıran önderlere dönüştürmüştük. Kıyamet gününde de yardım görmeyecekler.

(Kasas 28/42)

۪ ُ َّ ِخ ُ٘ ُْ َِِٓ ْاٌ َّ ْمج١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠َٚ ًَب ٌَ ْؼَٕخ١ْٔ ُّ َٰ٘ ِز ِٖ اٌذٟ ۪اَرْجَ ْؼَٕب ُ٘ ُْ فَٚ
َٓ١دٛ
Bu dünyada dışlanmışlık peşlerini bırakmadı. Kıyamet günü de onlar çirkinleştirilmiş kimseler olacaklardır.

(Fecr 89/14)

صب ِد
َ ا َِّْ َسث ََّه ٌَ ِج ْبٌ ِّ ْش
Çünkü Rabbin sürekli gözetleme halindedir.
(İnşikak 84/14)

َ َُِّٗٔا
سٛ
َ  ُذ٠َ ْٓ ٌَ ْْ َ ظ َّٓ ا
Rabbinin huzuruna asla çıkarılmayacağını düşünürdü.

(İnşikak 84/15)

شا١
ً  ا َِّْ َسثَُّٗ َوبَْ ِث۪ٗ ثَ ۪صٍَٰٝ َث
Ama düşünmeliydi! Çünkü Rabbi onu hep görüyordu.

(Fecr 89/15)

ُ غ
ِٓ َِ  ا َ ْو َشّٟ ُي َس ۪ َّٓثُٛم١َ ََٔؼَّ َُّٗ فَٚ َُِٗ ُٗ َسثُُّٗ فَب َ ْو َش١ٍَٰ َ بْ اِرَا َِب ا ْثز
ِ ْ فَب َ َِّب
َ ْٔ اْل
İnsan bu! Rabbi onu yıpratıcı bir imtihana sokar, ikram eder ve nimet verirse, "Rabbim bunları
bana verdi, bana!" der.

(Kasas 28/78)

َٛ ُ٘ ْٓ َِ ْٚ
 ْؼٍَ ُْ ا َ َّْ ه٠َ ُْ ٌََٚ َ  اٞ ۪ ِػ ٍْ ٍُ ِػ ْٕذٍَٰٝ زُُٗ َػ١ ۪رٚ۫ ُ لَب َي أَِّ ََّّٓب ا
ِ َّللاَ لَ ْذ ا َ ٍَْ٘ َه ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ۪ٗ َِِٓ ْاٌمُ ُش
َ َا
َُِْٛ  ُُ ْاٌ ُّ ْج ِشِٙ  ِثُُُٛٔ ْغـَٔ ًُ َػ ْٓ ر٠  َْلَٚ ا َ ْوض َ ُش َج ّْؼًبَٚ ً حَّٛ ُشذُّ ِِ ُْٕٗ ل
Dedi ki; “Bu bana, bendeki bir ilimden dolayı verildi”. Karun bilmiyor muydu ki, Allah kendinden önce nice
nesilleri yok etti; hem de onlar daha güçlü ve daha zengindiler. Suçlulara suçlarını sormaya gerek duyulmaz.

(Zümer 39/49)

َٰ
ٟ
ُ َْغب
ِْ ظ
َّ َِ فَ ِبرَا
َ ْٔ اْل
َ ِ٘ ًْ َ ِػ ٍْ ٍُ ثٍٝزُُٗ َػ١ ۪رٚ۫ ُ  ٌَْٕبُٖ ِٔ ْؼ َّخً َِِّٕب لَب َي أَِّ ََّّٓب اََّٛ ظ ٌّش دَ َػبَٔب ص ُ َُّ اِرَا خ
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠  ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش ُ٘ ُْ َْلَٚ ٌفِزَْٕخ
İnsanın başı sıkışınca bize yalvarır. Sonra iyilik yaparak ona bir fırsat versek, “Bu, bana bendeki bir ilme karşılık
verildi.” der. Oysa fırsat verilmesi bir fitnedir, kendilerini yakan bir imtihandır ama çoğu bunu bilmez.

(Fecr 89/16)

َِٓ ٔ اََ٘بّٟ ُي َس ۪ َّٓثُٛم١َ َ ِٗ ِس ْصلَُٗ ف١ْ ٍَُٗ فَمَذَ َس َػ١ٍَٰ َ ا َ ََِّّٓب اِرَا َِب ا ْثزَٚ
Yıpratıcı imtihana bir başka şekilde sokar, bu defa da rızkını daraltırsa “Rabbim beni rezil
etti!” der.
(Mearic 70/19)

ػب
ً ٍَُٛ٘ َغبَْ ُخ ٍِك
ِ ْ َِّْ ا
َ ْٔ اْل
İnsan doyumsuz yapıda yaratılmıştır.

(Mearic 70/20)

َّ ٌغُٗ ا
ػب
َّ َِ اِرَا
ً ٚش ُّش َج ُض
Başına bir sıkıntı gelse sızlanır.

(Mearic 70/21)

ػب
َّ َِ اِرَاَٚ
ً َُِٕٛ  ُْش١غُٗ ْاٌ َخ
Bir nimete konsa kimseye zırnık koklatmaz.

(Fussilet 41/49)

ٌ َُٕط ل
َّ ٌغُٗ ا
ُ غ
غٛ
َّ َِ ِْْ اَٚ  ِْش١َّٓبء ْاٌ َخ
ِ بْ ِِ ْٓ د ُ َػ
ِ ْ ُُ ََٔ ْغـ٠ َْل
ٌ  ۫ ُإ١َ َش ُّش ف
َ ْٔ اْل
İnsan iyi şeyler istemekten usanmaz. Başına bir kötülük gelince de üzülür ve umutlarını yitirir.

(Fecr 89/17)

ُ١
َ َ۪ز١ٌَْ ْاُِٛ َو ََّل ثَ ًْ َْل ر ُ ْى ِش
Hayır, öyle bir şey olmaz! Siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.

(Fecr 89/18)

َ ٍَٰٝ َْ َػُّٛ َْل ر َ ََّٓذبظَٚ
ٓ١
ِ غ َؼ ِبَ ْاٌ ِّ ْغ ۪ى
Çaresiz birini doyurmak için birbirinizi özendirmiyorsunuz.
(Maun 107/1)

ٓ٠
َ ٠َا َ َسا
ُ ُّ َىز٠ ٞ ْ۪ذ اٌَّز
ِ ِّة ِثبٌ ۪ذ
Bu din hakkında sürekli yalanlar söyleyeni gördün mü?

(Maun 107/2)

ُّ ُ ذ٠َ ٞ ۪فَ َٰز ٌِ َه اٌَّز
ُ١
َ َ۪ز١ٌع ْا
O, yetimi itip kakar.

(Maun 107/3)

َ ٍَٰٝ ط َػ
ٓ١
ُّ َ ُذ٠  َْلَٚ
ِ غؼَ ِبَ ْاٌ ِّ ْغ ۪ى
Çaresizi doyurmak için teşvikte bile bulunmaz.

(Fecr 89/19)

َ َْ اٌز ُّ َشٍُٛرَأ ْ ُوَٚ
اس ا َ ْو ًَل ٌَ ًّّب
Hakkınız mı değil mi diye bakmadan mirası yiyorsunuz.

(Nisa 4/6)

 َْلَٚ ُْ ُٙ ٌَاَٛ ِْ َ  ُْ اِٙ ١ْ ٌَِا اُٛ ُْ ُس ْشذًا فَب ْدفَ َّٓؼُٙ ْٕ ِِ ُْ ُ ا اٌ ِّٕ َىب َح فَب ِْْ َٰأَ ْغزُٛ اِرَا َثٍَغٝ َدزَّٓهٝ َِٰزَب١َ ٌا ْاٍَُٛا ْثزَٚ
َ َْ َِ ْٓ َوبَٚ اٚ ْى َج ُش٠َ ْْ َ اسا ا
ًْ أ ْ ُو١َ ٍْ َشا ف١
ْ  ْغز َ ْؼ ِف١َ ٍْ ًَّب ف١ِٕ غ
ً ۪ َِ ْٓ َوبَْ فَمَٚ ف
ً َ ِثذَٚ  ََّٓ٘ب اِ ْع َشافًبٍُٛرَأ ْ ُو
جًب١ ۪بّٰللِ َدغ
ِ ِث ْبٌ َّ ْؼ ُش
 ِث هٝ َو َٰفَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَا َػُٚذِٙ  ُْ فَب َ ْشُٙ ٌَاَٛ ِْ َ  ُْ اِٙ ١ْ ٌَِف فَ ِبرَا دَفَ ْؼز ُ ُْ اٚ
Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin. Onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin;
büyüyüp geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan, kendini engellesin; yoksul
olan da vahye uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, yanlarında şahit bulundurun.
Hesap sormak için Allah yeter.

(Nisa 4/19)

ط
ُ  َْل ر َ ْؼَٚ غَّٓب َء َو ْش ً٘ب
ِ ا ثِجَ ْؼُٛ ُ٘ َّٓ ٌِز َ ْز َ٘جٍُٛع
َ ِّٕ ٌا اَُٛ ِذ ًُّ ٌَ ُى ُْ ا َ ْْ ر َ ِشص٠ ا َْلَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََّٓب ا٠
َّٓ ُُّ٘ٛ ُ ف فَب ِْْ َو ِش ْ٘زٚ
َ بد
ِ  ُ٘ َّٓ ثِ ْبٌ َّ ْؼ ُشٚ َػب ِش ُشَٚ َّٕ ٍخ١ِ َش ٍخ ُِج
ِ ََٓ ثِف١ َ۪أْر٠ ْْ َ  ُ٘ َّٓ ا ََِّّْٓل اُّٛ ُ ز١ْ َ ََِّٓب َٰار
شا١
َ اُٛ٘  ا َ ْْ ر َ ْى َشٝفَؼَ َٰ َّٓغ
َ ْجؼَ ًَ ه٠َٚ ْـًٔب١ش
ً ۪ ًْشا َوض١ ِٗ َخ١ َّ۪للاُ ف
Ey inanıp güvenen müminler! Kendilerinden hoşlanmadığınız halde kadınlara mirasçı olmaya kalkmanız size
helal değildir. Onlara verdiğinizden geri almak için baskı da yapmayın; ispatlanabilir bir fuhuş yapmış olurlarsa
o başka. Onlarla iyilikle geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız bakarsınız ki siz bir şeyden hoşlanmıyorsunuz
ama Allah onda birçok hayırlar yaratacak olabilir.

(Nisa 4/13)

ٍ ُ ْذ ِخ ٍُْٗ َجَّٕب٠ ٌَُٗٛع
َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
ُ  َسَٚ ََّللا
ُ ِطغِ ه٠ ْٓ َِ َٚ َِّللا
د ُ هُٚرِ ٍْ َه ُدذ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞد ر َ ْج ۪ش
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َ َٰر ٌِ َه ْاٌفَٚ بَٙ ١ ۪ف
Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Allah'a ve elçisine kim itaat ederse onu, ölmemek üzere kalacağı ve
içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. En büyük kurtuluş işte budur.

(Nisa 4/14)

ٌٓ ١۪ٙ ُِ اة
ٌ ٌََُٗ َػزَٚ  ۖبَٙ ١ َ۪بسا خَب ٌِذًا ف
ُ  َسَٚ ََّللا
ص ه
ً ٔ ٍُْٗ ُ ْذ ِخ٠ َُٖدَُٚزَؼَذَّ ُدذ٠َٚ ٌَُٗٛع
ِ َ ْؼ٠ ْٓ َِ َٚ
Kim koyduğu sınırları aşarak Allah'a ve elçisine başkaldırırsa onu, ölmemek üzere kalacağı bir ateşe sokar. Onun
için alçaltıcı bir azap vardır.

(Fecr 89/20)

َْ ْاٌ َّب َي ُدجًّب َج ًّّبُّٛر ُ ِذجَٚ
Malı da çok seviyorsunuz!

(Adiyat 100/6)

ٌ دُٕٛغبَْ ٌِ َش ِثّ۪ٗ ٌَ َى
ِ ْ َِّْ ا
َ ْٔ اْل
İnsan, Rabbine karşı pek nankördür.

(Adiyat 100/7)

ٌ ذ١َ۪ٙ  َٰر ٌِ َه ٌَشٍَٰٝ أَُِّٗ َػَٚ
Buna kendi de şahittir.

(Adiyat 100/8)

ٌ ذ٠ ۪شذ
َ ٌَ  ِْش١أَُِّٗ ٌِ ُذتّ ِ ْاٌ َخَٚ
Ondaki mal sevgisi çok güçlüdür.

(Adiyat 100/9)

سٛ
ِ ُ ْاٌمُجِٟ ْؼٍَ ُُ اِرَا ثُ ْؼ ِض َش َِب ف٠َ اَفَ ََل
Bilmez mi ki, kabirdekiler dışarı çıkarıldığında,

(Adiyat 100/10)

سُٚ
ُّ ٌ اِٟص ًَ َِب ف
ّ ِ  ُدَٚ
ِ صذ
İçlerinde olanlar ortaya döküldüğünde,

(Fecr 89/21)

ض دَ ًّوب دَ ًّوب
ِ َو َََّّٓل اِرَا دُ َّو
ُ ذ ْاْلَ ْس
Hayır, böyle gitmez! Yeryüzü dümdüz edilince,
(Ta Ha 20/107)

 ََّْٓل ا َ ِْزًبَٚ  ًجبَٛ ب ِػَٙ ١ ۪ فَْٜل ر َ َٰش
Orada bir eğiklik de bir yükseklik de göremeyeceksin!

(Ta Ha 20/108)

غب
َ  َخَٚ ٌَُٗ  َطَٛ  َْل ِػٟ
ِ ش َؼ
ْ َذ ْاْل
ً َّْ ٘ ٍش ْدَّٰ ِٓ فَ ََل ر َ ْغ َّ ُغ ا َِّْل
َّ ٌِ ُادَٛ ص
َ َْ اٌذَّا ِػَُٛز َّ ِجؼ٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠
O gün sesler Rahman için kısılacak, bir tarafa sapmadan dosdoğru o davetçinin peşinden gideceklerdir. Fısıltıdan
başka bir şey duyamayacaksın.”

(Fecr 89/22)

صفًّب
َ صفًّب
َ ُ ْاٌ ٍََّهَٚ  ََّٓجب َء َسث َُّهَٚ
Melekler sıra sıra dizili iken Rabbinin hesap sorma vakti gelmiş olacaktır.
(Hakka 69/15)

ُالِؼَخَٛ ٌذ ْا
ِ َلَؼَٚ  َِئِ ٍزْٛ َ١َف
Asıl olacaklar o gün olur.

(Hakka 69/16)

ٌخ١َ ِ٘ اَٚ  َِئِ ٍزْٛ َ٠ ٟ
َ ْٔ اَٚ
ِ َّشم
َّ ٌذ ا
َ ِٙ َغ ََّّٓب ُء ف
O gün gök çatlar ve açılır.

(Hakka 69/17)

َّٓ
ٌخ١َ ِٔ  َِئِ ٍز ص َ َّبْٛ ٠َ ُْ ُٙ َلْٛ َػ َس ِثّ َه ف
َ  ْذ ِّ ًُ َػ ْش٠َ َٚ بَٙ  ا َ ْس ََّٓجب ِئٍَٰٝ  ْاٌ ٍََّهُ َػَٚ
Melekler göğün kenarlarına çekilirler. Onların üst tarafında sekiz melek, Rabbinin arşını taşır.

(Hakka 69/18)

ٌَخ١ِ ِِ ْٕ ُى ُْ خَبفَْٝ َْل ر َ ْخ َٰفُٛ َِئِ ٍز ر ُ ْؼ َشظْٛ َ٠
Allah’ın önüne o gün çıkarılırsınız, gizliniz saklınız kalmaz.

(Fecr 89/23)

ُ غ
ٜ ٌَُٗ اٌ ِزّ ْو َٰشٝأَهَٚ ْب
ِ ْ زَزَ َّو ُش٠َ  َِ ِئ ٍزْٛ ٠َ َُ ََّٕٙ  َِ ِئ ٍز ِث َجْٛ ٠َ  َءٟ ۪ َّٓجَٚ
َ ْٔ اْل
O gün Cehennem de oraya getirilmiş olur. O gün insanın aklı başına gelir ama ne fayda!
(Şuara 26/91)

َٓ٠ٚ ُُ ٌِ ٍْغ َ۪ب١د ْاٌ َج ۪ذ
ِ َثُ ِ ّشصَٚ
Cehennem boş hayal peşinde koşanların önüne çıkarılır,

(Naziat 79/34)

ََّّٓ د
ٜاٌطب َِّخُ ْاٌ ُىج َْٰش
ِ فَ ِبرَا ََّٓجب َء
O en büyük toplantı başladığında,

(Naziat 79/35)

ُ غ
ٝ َٰعؼ
ِ ْ زَزَ َّو ُش٠َ ََ ْٛ ٠َ
َ بْ َِب
َ ْٔ اْل
Kişi, yapıp ettiklerini bir bir hatırlar.

(Naziat 79/36)

َٜ َٰش٠ ْٓ َّ ٌِ ُُ ١د ْاٌ َج ۪ذ
ِ َثُ ِ ّشصَٚ
Gören herkese, alevli ateş gösterilir.

(Fecr 89/24)

ٟ ۪بر١َ  لَذ َِّْذُ ٌِ َذٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ ب٠َ  ُيُٛم٠َ
Der ki: “Ah! Keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım!”
(Enam 6/27)

َِِٓ ََْٛٔ ُىَٚ د َس ِثَّٕب
ِ ب٠َ ِة ِث َٰب
َ ّ َْل ُٔ َىزَٚ ُّزََٕب ُٔ َشد١ْ ٌَ ب٠َ اٌُٛبس فَمَب
ِ ٌَّٕ اٍَٝا َػُٛلِفُٚ  اِ ْرٜ ر َ َٰ َّٓشْٛ ٌََٚ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْْاٌ ُّإ
Ateşin önünde durduruldukları gün onları bir görsen! Derler ki “Ah keşke geri çevrilsek de Rabbimizin ayetleri
karşısında bir daha yalana sarılmasak, biz de müminlerden olsak!

(Ahzab 33/66)

َ َ اَٚ ََّللا
َ َ ز َ ََّٕٓب ا١ْ ٌَ َب٠ ٌََُُْٛٛم٠ بس
َ ع
ْلٛ
ُ ٍََّ ََ رُمْٛ َ٠
ُ اٌش
َّ غ ْؼَٕب
غ ْؼَٕب ه
ِ ٌَّٕ اِٟ ُْ فُٙ ُ٘ ٛ ُجُٚ ت
Yüzleri ateşte çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Ah keşke Allah'a boyun eğseydik, keşke Elçiye de boyun
eğseydik!"

(Fecr 89/25)

ٌِة َػزَاثََُّٗٓ ا َ َدذ
ُ ُّ َؼز٠  َِئِ ٍز َْلْٛ َ١َف
O gün Rabbinin vereceği azabı kimse ona veremez.

(Fecr 89/26)

ٌصَبلََُّٗٓ ا َ َدذَٚ صِ ُكُٛ٠  َْلَٚ
Ona vuracağı bağı da kimse vuramaz.

(Fecr 89/27)

ْ ُّ ٌظ ْا
ُط َّئَِّٕخ
ُ ب إٌَّ ْفَٙ ُ َّز٠َََّٓب ا٠
Ey içi rahat olan kişi!
(Rad 13/28)

ْ َ َّللاِ ر
ْ َ رَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌََّز
ةٛ
ُ ٍُُط َّئِ ُّٓ ْاٌم
َّللاِ ا َ َْل ِث ِز ْو ِش ه
 ُْ ِث ِز ْو ِش هُٙ ُثٍُُٛط َّئِ ُّٓ ل
O’na yönelenler, inanıp güvenen ve Allah'ın zikri ile kalpleri yatışanlardır. Kalpler ancak Allah'ın zikri ile
yatışır.

(Rad 13/29)

ُ د
َٰ غ
ة
ِ صب ٌِ َذب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌََّز
ٍ  ُد ْغ ُٓ َِ َٰبَٚ ُْ ُٙ ٌَ ٝثٛ
İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlara güzellikler ve mutlu son vardır.

(Fecr 89/28)

ًَّخ١ظ
ِ َخً َِ ْش١اظ
ِ  َس ِثّ ِه َسٌَِٰٝ  اٟا ِْس ِج ۪ َّٓؼ
Sen de Rabbine dön! Sen razı, Rabbin razı!
(Leyl 92/20)

ٍَْٰٝ  ْج ِٗ َس ِثّ ِٗ ْاْلَػَٚ ا َِّْل ا ْثزِ َّٓغَب َء
Aradığı tek şey, yüce Rabbinin rızasıdır.

(Leyl 92/21)

َٰ  ْش٠َ ف
ٝظ
َ ٌََٚ
َ ْٛ غ
Hak ettiği ilgiyi, kesinlikle görecektir.

(Beyyine 98/7)

َّ ِخ٠ ُْش ْاٌ َج ِش١ َٰ ٌَّٓئِ َه ُ٘ ُْ َخٚ۬ ُ د ا
ِ صب ٌِ َذب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar ise yaratılmışların en faydalılarıdır.

(Beyyine 98/8)

َُّللا
 هٟ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞ ُْ َجَّٕبدُ َػ ْذ ٍْ ر َ ْج ۪شِٙ َِّج ََّٓضا ۬ ُؤ ُ٘ ُْ ِػ ْٕذَ َسث
ِ ب اَثَذًا َسََّٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
َ ظ
َٰ
َُّٗ َسثِٟ
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َػ
َ ا َػ ُْٕٗ ر ٌِ َه ٌِ َّ ْٓ َخشٛظ
Rableri katında onlara verilecek karşılık, içinden ırmaklar akan bahçelerdir. Orada sonsuza dek, ölümsüz olarak
kalacaklardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan razıdır. İşte bu, Rabbinden çekinenler içindir.

(Fecr 89/29)

ٞ ۪ ِػجَبدٟ ۪ فٟ ٍ۪فَب ْد ُخ
İyi kullarıma katıl,
(Nisa 4/69)

ُِٙ ١ْ ٍََّللاُ َػ
ُ اٌش
َّ َٚ ََّللا
َٓ ا َ ْٔؼَ َُ ه٠ ۪ َٰ ٌَّٓئِ َه َِ َغ اٌَّزٚ۬ ُ  َي فَبٛع
ُ ِطغِ ه٠ ْٓ َِ َٚ
ُّ ٌاَٚ َٓ١ ۪م٠ّص ۪ذ
مًب١ ۪ َٰ ٌَّٓئِ َه َسفٚ۬ ُ غَٓ ا
ِ َ َّٓذَٙ ش
ُ  َدَٚ َٓ١صب ٌِ ۪ذ
َّ ٌاَٚ اء
ّ ِ ٌاَٚ َّٓ١۪ َِِِٓ إٌَّج
Kim Allah'a ve Elçisine boyun eğerse onlar, Allah'ın mutluluk verdiği nebiler, doğru kişiler, bilginler ve iyilerle
beraber olacaklardır. Onlar ne iyi arkadaştırlar!

(Fecr 89/30)

ٟ ۪ َجَّٕزٟ ٍ۪ا ْد ُخَٚ
Ve Cennet’ime gir!
(Zümer 39/73)

ْ فُزِ َذَٚ  اِرَا ََّٓجب ۫ ُؤَ٘بٝ ْاٌ َجَّٕ ِخ ُص َِ ًشا َدز َّٓهٌَِٝ ُْ اُٙ َّا َسثْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪كَ اٌَّز١ ۪عَٚ
ُْ ُٙ ٌَ لَب َيَٚ بَٙ ُاثَْٛ ذ اَث
َٓ٠ َ۪٘ب خَب ٌِذٍُٛ ُى ُْ ِغ ْجز ُ ُْ فَب ْد ُخ١ْ ٍَع ََل ٌَ َػ
َ بَٙ ُ خَضَ َٔز
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar ise bölükler halinde Cennet’e gönderileceklerdir. Oraya varınca
kapıları açılacak ve bekçiler şöyle diyeceklerdir: “Esenlik ve güvenlik artık size: Selâmun aleykum! Ne iyi
yaptınız. Ölümsüz olarak kalmak üzere girin içeriye.”

(Zümer 39/74)

ُ ١ا ُ َِِٓ ْاٌ َجَّٕ ِخ َدَّٛ ض َٔز َ َج
َُ شب ُء فَ ِٕ ْؼ
ََّٓ َٔ ْش
َ  َسصََٕب ْاْلَ ْسْٚ َ اَٚ َُٖ ْػذَٚ صذَلََٕب
َ ٞ ۪ا ْاٌ َذ ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزٌُٛلَبَٚ
َٓ١ ٍِ۪ب
ِ ا َ ْج ُش ْاٌ َؼ
Cennete girenler şöyle derler: “Bize verdiği sözü tutan Allah, her şeyi güzel yapar. Bu yeri bize verdi. Cennetin
istediğimiz yerine yerleşeceğiz. Çalışanların aldığı ödül ne güzelmiş!”

