LEYL SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪خ
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛع
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Leyl 92/1)

ٝ ْغ َٰش٠َ  ًِ اِرَا١ْ ٌَّاَٚ
Etrafı bürüyüp örttüğü zaman gece önemlidir.
(Araf 7/54)

 ْاٌ َع ْش ِػٍَٝ َعَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ث ُ َُّ ا ْعز٠َ ِعز َّ ِخ اٟ ۪ض ف
ِ اَٛ ََّّٰ َخ ٍَكَ اٌغٞ َّ۪للاُ اٌَّز
ا َِّْ َسثَّ ُى ُُ ه
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
ْ ٠َ بس
َّ ٌاَٚ ثًب١ ۪طٍُجُُٗ َحث
ٌَُٗ د ثِب َ ِْ ِش ۪ ۪ٖۜ ا َ َْل
ٍ غ َّخ َشا
َ ُِ َٛ
َ َٙ ٌَّٕ ًَ ا١ْ ٌَّ اُِٟ ْغش٠
َ ّْ ش
َ إٌُّ ُدَٚ  ْاٌمَ َّ َشَٚ ظ
َٓ١ّ۪ ٌََّللاُ َسةُّ ْاٌ َعب
بس َن ه
َ  ْاْلَ ِْ ۪ۜ ُش ر َ َجَٚ ْاٌخ ٍَْ ُك
Sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra yönetimin başına geçen Allah‟tır. Gündüzü, sürekli
peşinde olan gece ile örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da koyduğu kurallara göre hizmetinize verilmiş olarak
yaratmıştır. Bakın, yaratmak da kural koymak da onun işidir! Bütün varlıkların Rabbi olan Allah, her türlü
iyiliğin kaynağıdır.

(Nebe 78/10)

عب
ً  ًَ ٌِجَب١ْ ٌَّ َخعَ ٍَْٕب اَٚ
Geceyi bir örtü haline getirdik.

(Leyl 92/2)

ٝبس اِرَا ر َ َدٍه
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ
Ortaya çıktığında da gündüz önemlidir.
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(İsra 17/12)

ًًْ َْا فُْٛص َشح ً ٌِز َ ْجزَغ
ِ بس ُِج
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّ َخ َع ٍَْٕب اَٚ
ِ َٙ ٌَّٕخَ ا٠َ  َخ َع ٍْ ََٕٓب َٰاَٚ ًِ ١ْ ٌَّخَ ا٠َ  ََٓٔب َٰاْٛ  ِْٓ فَ َّ َح١ََز٠بس َٰا
ً ص ٍَْٕبُٖ ر َ ْف ۪ص
ً١
ّ ٌعذَدَ ا
َّ َءٍ فَٟ
َ ۪ۜ غ
َ اُّٛ ٍَ ٌِز َ ْعَٚ ُْ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى
َ  ْاٌ ِحَٚ َٓ١ ِ۪ٕغ
ْ  ُو ًَّ شَٚ بة
Geceyi ve gündüzü iki ayet /gösterge yaptık, sonra gecenin göstergesini kaldırdık. Gündüzün göstergesini de
aydınlatıcı olması olarak belirledik. Bunlar, hem Rabbinizin ikramını aramanız, hem de yılların sayısını ve
hesabı bilmeniz içindir. Biz her şeyi ayrıntılı olarak açıklamışızdır.

(Nebe 78/11)

ً بس َِ َعب
شب
َ َٙ ٌَّٕ َخ َع ٍَْٕب اَٚ
Gündüzü, çalışıp kazanma vakti yaptık.

(Leyl 92/3)

ٝ ْاْلُ ْٔ َٰثَٚ  َِب َخٍَكَ اٌزَّ َو َشَٚ
Erkeği de dişiyi de yaratanın hakkı için.
(Necm 53/45)

َّ َأََُّٗ َخٍَكَٚ
ٝ ْاْلُ ْٔ َٰثَٚ  ِْٓ اٌزَّ َو َش١ َخْٚ اٌض
Eşleri; erkeği ve dişiyi yaratmıştır.

(Zariyat 51/49)

َْٚ ِْٓ ٌَ َعٍَّ ُى ُْ رَزَ َّو ُش١ َخْٚ َءٍ َخٍَ ْمَٕب صَٟ
ْ  ِِ ْٓ ُو ًِّ شَٚ
Yarattığımız her şeyi iki eş olarak yarattık; belki bilginizi kullanırsınız.

(Yasin 36/36)

َُّْٛ ٍَ ْع٠َ  ِِ َّّب َْلَٚ ُْ ِٙ  ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغَٚ ض
ُ
ُ ب ِِ َّّب ر ُ ْٕ ِجذُ ْاْلَ ْسَٙ ٍَّا َج ُوَٚ  َخٍَكَ ْاْلَ ْصٞ ۪ع ْج َحبَْ اٌَّز
Yerin bitirdiklerini, kendilerini ve bilmedikleri her şeyi çift yaratan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır.

(Hucurat 49/13)

۪ۜ ُبسف
ُ ُْ  َخ َع ٍَْٕب ُوَٚ ٝا ُ ْٔ َٰثَٚ بط أَِّب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ ِِ ْٓ رَ َو ٍش
ُْ ا ا َِّْ ا َ ْو َش َِ ُىٛ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ لَجََٓبئِ ًَ ٌِز َ َعَٚ ثًبُٛشع
ش١
ٌ  ٌُ خ َ۪ج١ ٍَّ۪للاَ َع
 ُى ۪ۜ ُْ ا َِّْ ه١َّللاِ اَرْ َٰم
ِع ْٕذَ ه
Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye ırklara ve boylara ayırdık. Allah
katında en değerli olanınız, Allah‟tan çekinerek yanlışlardan en iyi korunanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyin
iç yüzünü bilir.
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(Leyl 92/4)

۪ٝۜ شز ه
َ ٌَ ُْ َ ُى١ع ْع
َ َِّْ ا
Yapıp ettikleriniz farklı farklıdır.
(İsra 17/18)

بَٙ ١ٍَٰ ص
ََٓ َٔ ب َِبَٙ ١ ۪بخٍَخَ َع َّد ٍَْٕب ٌَُٗ ف
ْ ٠َ َُ ََّٕٙ ذ ُ ث ُ َُّ َخ َع ٍَْٕب ٌَُٗ َخ٠شب ُء ٌِ َّ ْٓ ُٔ ۪ش
ِ ذ ُ ْاٌ َع٠ُ ۪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.

(İsra 17/19)

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

(Necm 53/39)

ٝ َٰعع
ِ ْ ٌِ ْظ
َ بْ ا َِّْل َِب
َ ْٔ ً
َ ١ٌَ ْْ َ اَٚ
ِ غ
İnsanın kendi çalışmasından başkası kendine ait değildir.

(Necm 53/40)

ُٜ َٰش٠ ف
َ َُٗ١ع ْع
َ َّْ َ اَٚ
َ ْٛ ع
Çalışması yakında gözler önüne serilecektir.

(Naziat 79/34)

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

(Naziat 79/35)

ُ غ
ٝ َٰعع
ِ ْ َزَزَ َّو ُش٠ ََ ْٛ َ٠
َ بْ َِب
َ ْٔ اْل
kişi, yapıp ettiklerini bir bir hatırlar.
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(Leyl 92/5)

ٝار َّ َٰمَٚ ٝفَب َ َِّب َِ ْٓ اَع َْٰط
Kim cömert olur ve Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakınır,
(Al-i İmran 3/76)

َٓ١ ُ۪ ِحتُّ ْاٌ ُّزَّم٠ ََّللا
 فَب َِّْ هٝار َّ َٰمَٚ ۪ٖ ِذْٙ َ ثِعٝ َٰفْٚ َ  َِ ْٓ اٍَٰٝ َث
Hayır! Kim üstlendiği sorumluluğu yerine getirir, yanlış yapmaktan da sakınırsa bilsin ki, Allah kendini
yanlışlardan koruyanları sever.

(Enfal 8/29)

َُّللا
 هَٚ ُْ ۪ۜ  ْغ ِف ْش ٌَ ُى٠َ َٚ ُْ ّـَٔبرِ ُى١ِ ع
ا هُٛا ا ِْْ رَزَّمَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َ ُْ ُ َى ِفّ ْش َع ْٕ ُى٠َٚ  ْد َع ًْ ٌَ ُى ُْ فُ ْشلَبًٔب٠َ ََّللا
ُ١ِ ْ ًِ ْاٌ َع ۪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.

(Leyl 92/6)

َٰٕٝ صذَّقَ ِث ْبٌ ُح ْغ
َ َٚ
Bir de en güzel şeyleri kabul ederse,

(Leyl 92/7)

ٜ۪ۜ ُ ْغ َٰش١ٍْ ٌِ ُٖغ ُِش
ّ ١َ ُٕغ
َ َف
Onu en kolay şeylere, kolayca ulaştıracağız.
(Ala 87/6)

ٝ َٰعُٕ ْم ِشئ ُ َه فَ ًَ ر َ ْٕغ
َ
Kur‟an‟ı içine yerleştireceğiz, unutmayacaksın;

(Ala 87/7)

۪ۜ شب َء ه
۪ٝۜ َ ْخ َٰف٠  َِبَٚ  َشْٙ َ ْعٍَ ُُ ْاٌ َد٠ ََُِّّٗٔللاُ ا
ََٓ ا َِّْل َِب
Allah unutturursa başka! O açıkta olanı da bilir, gizli olanı da!
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(Ala 87/8)

ُٜ ْغ َٰش١ٍْ ٌِ غ ُِش َن
ّ ١َ َُٔٚ
Seni en kolay kolayca ulaştıracağız!

(İnşikak 84/7)

ِ۪ٕٗ ١ّ۪ َ١ِ ِوزَبثَُٗ ثٟ
َ ِرٚ۫ ُ فَب َ َِّب َِ ْٓ ا
Kimin defteri sağından verilirse,

(İnşikak 84/8)

شا١
ُ ع
ً  ۪غ٠َ غبثًب
َ ت ِح
َ ُ َحب٠ ف
َ َف
َ ْٛ غ
Onun hesabı kolayca kapatılır,

(İnşikak 84/9)

َٓ ُ ٍِ َ ْٕم٠ٚ
س ۪ۜاٚ
ً  ا َ ْ٘ ٍِ۪ٗ َِ ْغ ُشٌَِٰٝ ت ا
َ َ
Eşi dostu arasına sevinç içinde döner.

(Leyl 92/8)

َٰٕٝ ا ْعز َ ْغَٚ ًَ ا َ َِّب َِ ْٓ َث ِخَٚ
Kim de cimrilik eder ve kendini yeterli görür,
(Al-i İmran 3/180)

ُْ ۪ۜ ُٙ ٌَ  ش ٌَّشَٛ ُ٘ ًْ  ۪ۜ ُْ َثُٙ ٌَ  ًْشا١ َخَٛ ُ٘ ٍِ۪ٗ ْ
ْ ََّللاُ ِِ ْٓ ف
 ُُ هُٙ ١َْ ِث ََّٓب َٰا َٰرٍُٛ ْج َخ٠َ َٓ٠ ۪غ َج َّٓ اٌَّز
َ  ْح٠َ  َْلَٚ
َ ُ ١ع
ُ ش١
۪ۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ٍََُّْٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْع
ِ اَٛ ََّّٰاس اٌغ
 هَٚ ض
َ
َ ِ۪ ِ ِ هّٰللَٚ  َّ ۪ۜ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ ۪ٗا ِثٍَُْٛ َِب َث ِخُٛلَّٛ ط
ش١
ٌ خ َ۪ج
Allah'ın, fazlasıyla verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olacağını sanmasınlar. Hayır,
bu onların aleyhine olur. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolandırılır. Gökler ve yerin bütün
mirası Allah‟ındır. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.
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(Nisa 4/37)

ا َ ْعز َ ْذَٔبَٚ ۪ٗۜ ۪ ٍِ ْ
ْ ََّللاُ ِِ ْٓ ف
 ُُ هُٙ ١َْ ََِٓب َٰا َٰرُّٛ ُ  ْىز٠َ َٚ ًِ بط ِث ْبٌجُ ْخ
َ ٌََّْٕ اٚأ ْ ُِ ُش٠َ َٚ ٍَُْٛ ْج َخ٠َ َٓ٠ ۪اٌََّز
ًٕب١۪ٙ ُِ َٓ َعزَاثًب٠ٌِ ٍْ َىب ِف ۪ش
Onlar hem cimrilik ederler, hem insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın kendilerine yaptığı ikramı da
gizlerler. Biz, ayetleri görmezlikten gelenlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.

(Alak 96/6)

ْ َ١ٌَ َْغب
ٝط َٰغ
ِ ْ َِّْ َو ًََّٓ ا
َ ْٔ اْل
Yok, yok… İnsan kesinlikle taşkınlık eder;

(Alak 96/7)

۪ٝۜ َٰٕ ا َ ْْ َس َٰاُٖ ا ْعز َ ْغ
Kimseye ihtiyacı kalmadığını görürse eğer!

(Leyl 92/9)

َٰٕٝ ة ِث ْبٌ ُح ْغ
َ َّ َوزَٚ
En güzel şeyler karşısında yalana sarılırsa,
(Araf 7/36)

َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ص َح
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اٚ۬ ُ ب اََٙٓ ْٕ ع
َ اٚا ْعز َ ْىجَ ُشَٚ َبرَِٕب٠ا ثِ َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪اٌَّزَٚ
ِ ٌَّٕبة ا
Ayetlerimiz karşısında yalana sarılan ve büyüklük taslayanlar ise o ateşin ahalisidir. Onlar sürekli orada ölümsüz
olacaklardır.

(Araf 7/40)

ََْ ْاٌ َدَّٕخٍَُٛ ْذ ُخ٠  َْلَٚ بء
َّ ٌاة ا
ِ ََّٓ غ
ُ َْٛ  ُْ اَثُٙ ٌَ ب َْل رُفَز َّ ُحَٙ ْٕ ا َعٚا ْعز َ ْى َج ُشَٚ برَِٕب٠َ ا ِث َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َٓ١ِ۪  ْاٌ ُّ ْد ِشٞ َو َٰز ٌِ َه ٔ َْد ِضَٚ بط
ِ ۪ۜ ١َ ع ِ ُّ ْاٌ ِخ
َ ٟ ۪ ٍِ َح ْاٌ َد َّ ًُ ف٠َ َٝحزه
Ayetlerimiz karşısında yalana sarılan ve onlara karşı kibirlenenler için gök kapıları açılmayacak, deve iğne
deliğinden geçinceye kadar Cennet‟e giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız.
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(Leyl 92/10)

ٜ۪ۜ غ ُِشُٖ ٌِ ٍْعُ ْغ َٰش
ّ َ١ُٕغ
َ َف
Onu da en zor şeylere, kolayca ulaştıracağız.
(İnşikak 84/10)

َ  ََٓسا َءَٚ َُٗ ِوزَبثٟ
ٖ۪  ِشْٙ ظ
َ ِرٚ۫ ُ ا َ َِّب َِ ْٓ اَٚ
Kimin defteri de arka tarafından verilirse,

(İnşikak 84/11)

ساٛ
ُ  ْذ٠َ ف
ً ُ ثُجٛع
َ َف
َ ْٛ غ
O da yok olmak için yalvarır.

(İnşikak 84/12)

ش ۪ۜا١
ْ ٠َ َٚ
ً ع ۪ع
َ ٍَٰٝ ص
Bunu alevli bir ateşten ayrılamayınca yapacaktır.

(İnşikak 84/13)

ساٚ
ً  ا َ ْ٘ ٍِ۪ٗ َِ ْغ ُشَٟٓ ۪أَُِّٗ َوبَْ ف
Dünyada iken eşi dostu arasında keyif sürerdi,

(İnşikak 84/14)

َ َُِّٗٔا
سٛ
َ  ُح٠َ ْٓ ٌَ ْْ َ ظ َّٓ ا
Rabbinin huzuruna asla çıkarılmayacağını düşünürdü.

(İnşikak 84/15)

ش ۪ۜا١
ً  ا َِّْ َسثَُّٗ َوبَْ ثِ۪ٗ ثَ ۪صٍَٰٝ َث
Ama düşünmeliydi! Çünkü Rabbi onu hep görüyordu.
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(Ahkaf 46/20)

َ ُْ ُ بس ا َ ْر َ٘ ْجز
بَٙ ا ْعز َ ّْز َ ْعز ُ ُْ ِثَٚ ب١َ ْٔ ُّب ِر ُى ُُ اٌذ١َ  َحٟ ّ۪ َجب ِر ُى ُْ ف١ِ ط
ُ ُ ْع َش٠ ََ ْٛ ٠َ َٚ
ِ ۪ۜ ٌَّٕ اٍَٝا َعَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ض اٌَّز
ُْ ُ  ِث َّب ُو ْٕزَٚ ك
ِ  ْاْلَ ْسَْٟ ِفْٚ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْغز َ ْى ِج ُشٛ
َ َ عز
َ َْْٚ َ ََ ر ُ ْدضْٛ ١َ ٌفَ ْب
ِ ّ  ِْش ْاٌ َح١َض ِثغ
ِ ُٙ ٌاة ْا
َُْٛغم
ُ ر َ ْف
O ateşin karşısına getirildikleri gün, ayetleri görmezlikten gelen kafirlere şöyle denir: “Siz bütün zevklerinizi
dünyada yaşarken tükettiniz. Onların keyfini sürdünüz. Yeryüzünde haksız yere büyüklenmenize ve yoldan
çıkmanıza karşılık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.”

(Leyl 92/11)

ٜ َع ُْٕٗ َِبٌُ َُٓٗ اِرَا ر َ َشد ۪ۜهٟ ُ۪ٕ ْغ٠  َِبَٚ
Düştüğü zaman malı işine yaramayacak.
(Hakka 69/25)

ْٗ ١َ د ِوزَب ِث
َ ٚ۫ ُ  ٌَ ُْ اٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ ب٠َ  ُيُٛم١َ َ ِوزَب َثُٗ ثِ ِش َّب ٌِ۪ٗ فٟ
َ  ِرٚ۫ ُ ا َ َِّب َِ ْٓ اَٚ
Defteri sol eline verilecek kimse şöyle der: “Keşke bana defterim verilmeseydi!

(Hakka 69/26)

ْٗ َ١ِغبث
َ ٌَ ُْ ا َ ْد ِس َِب ِحَٚ
Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!

(Hakka 69/27)

َخ١َ بض
ِ َٔب َوبَٙ َ ز١ْ ٌَ ب٠َ
ِ َذ ْاٌم
Ah! Keşke ölüm her şeyi bitirseydi!

(Hakka 69/28)

ْٗ َ١ٌِ  َِبّٟٕ۪  َعَٰٕٝ ََِٓب ا َ ْغ
Malım işe yaramadı!

(Leyl 92/12)

ٜ َٰذُٙ ٍْ ٌَ َٕب١ْ ٍَا َِّْ َع
Bize düşen, doğruları göstermektir.
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(Nahl 16/9)

ََٓ ْٛ ٌََٚ ب ََٓخب ِئ ۪ۜ ٌشَٙ ْٕ ِِ َٚ ًِ ١غ ۪ج
َٓ١ ُى ُْ ا َ ْخ َّ ۪ع٠ َٰذَٙ ٌَ شب َء
َّ ٌصذ ُ ا
ْ ََّللاِ ل
 هٍَٝ َعَٚ
Doğru yolu göstermek Allah‟ın işidir. O yoldan sapanlar da olur. Tercihi Allah yapsaydı elbette hepinizi doğru
yola getirirdi.

(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.

(Tegabun 64/2)

ش١
ٌ َْ ثَ ۪صٍَُّٛ َّللاُ ثِ َّب ر َ ْع
 هَٚ ٌٓ ۪ۜ ِِ ْ ِِ ْٕ ُى ُْ ُِإَٚ  َخٍَمَ ُى ُْ فَ ِّ ْٕ ُى ُْ َوبفِ ٌ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.

(Bakara 2/256 )

َّ  ْىفُ ْش ِث٠َ ْٓ َّ َ ِ فٟ
ُ بٌطب
بّٰللِ فَمَ ِذ
ِ ٛغ
ُّ ََّٓ١ٓ لَ ْذ ر َ َج٠
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠َٚ د
ِ ّ اٌ ۪ذََِْٟٓل اِ ْو َشاَٖ ف
ّ َاٌش ْشذُ َِِٓ ْاٌغ
ٌُ ١ ٍ۪ ٌع َع١ّ۪ ع
 هَٚ  ۪ۜبَٙ ٌَ َب
َ َُّللا
َ ّْ َ ا ْعز
َ  َْل ا ْٔ ِفٝۗ ثْ َٰمُٛ ٌحِ ْاَٚ غ َه ِث ْبٌعُ ْش
َ ص
Dinde zorlama olamaz; doğrular ile yanlış kurgular iyice ayrılmıştır. Kim taşkınlık edenleri tanımaz da Allah'a
güvenirse, kopması imkânsız en sağlam kulpa yapışmış olur. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Leyl 92/13)

َٰ ْ ٌَ ا َِّْ ٌََٕبَٚ
ٌَٰٝ ٚ۫ ُ ْاْلَٚ َ ً ِخ َشح
Ahiret de bizim, dünya da bizimdir.
(Necm 53/24)

ٝبْ َِب ر َ َّٕه
ِ ْ ٌِ َْ َ ا
َ ْٔ ً
ِ غ
Acaba insan her istediğini elde edebilir mi?

(Necm 53/25)

َٰ ْ لِلَف
ِ َِ ه
ٌَٰٝ ٚ۫ ُ ْاْلَٚ ُ اْل ِخ َشح
Her şeyin sonu da Allah‟ındır, başı da.
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(Duha 93/4)

َٰ ْ ٌََٚ
۪ٝۜ ٌَٰ ٚ۫ ُ ٌْش ٌَ َه َِِٓ ْاْل١ً ِخ َشح ُ َخ
Senin için ilerisi, şimdikinden daha iyi olacaktır.

(Duha 93/5)

َٰ ه َسث َُّه فَز َ ْش١
۪ٝۜ ض
َ ُ ْع ۪ط٠ ف
َ ٌََٚ
َ ْٛ غ
Rabbin sana daha çok şey verecek, mutlu olacaksın.

(Leyl 92/14)

َبسا رٍََ ه
ٝظ
ً ٔ ُْ فَب َ ْٔزَ ْسر ُ ُى
Bu sebeple sizi, alev saçan ateşe karşı uyardım.
(Mearic 70/15)

ٝب ٌَ َٰظَٙ ََِّٔو َّ ً۪ۜ ا
Hepsi boş! Cehennem alevler saçar,

(Mearic 70/16)

َّ ٌٍِ ًٔ ََّضا َعخ
َٰٜٛ ش
Kavurduğu deriyi soyar.

(Mearic 70/17)

ٌٝهَٛ َ رَٚ ا َِ ْٓ ا َ ْد َث َشٛع
ُ ر َ ْذ
Doğrulara sırtını dönen ve yüz çeviren herkesi kendine çağırır.

(Mearic 70/18)

ٝ َٰعْٚ َ  َخ َّ َع فَبَٚ
Mal biriktirip saklayanı da!
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(Leyl 92/15)

ٝب ا َِّْل ْاْلَ ْش َٰمََٙٓ ١ٍَٰ ص
ْ َ٠ َْل
Orada kızaracak olan, sadece yaptığı yanlışların farkında olandır.
(Nisa 4/56)

ْ َْ َد
دًاٍُٛدُ ُ٘ ُْ ثَذ ٌََّْٕب ُ٘ ُْ ُخٍُٛذ ُخ
ْ ُٔ ف
ً ٔ ُْ ِٙ ١ ٍ۪ص
ِ ٔ َبس ۪ۜا ُوٍَّ َّب
َ َبرَِٕب٠ا ثِ َٰبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ْٛ ع
ً َّللاَ َوبَْ َع ۪ض
 ًّب١ضا َح ۪ى٠
اة ا َِّْ ه
َ ۪ۜ َا ْاٌعَزُٛلَُٚز١ٌِ  َْشَ٘ب١َغ
Ayetlerimizi görmezden gelen kafirleri ateşte kızartacağız; derileri piştikçe başka derilerle değiştireceğiz ki o
azabı tatsınlar. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah‟tır.

(Tur 52/16)

ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعْٚ َ ُى ۪ۜ ُْ أَِّ َّب ر ُ ْدض١ْ ٍَا ٌء َعََٛٓ ع
ْ َ  َْل رْٚ َ ا اٚص ِج َُٓش
ْ َ٘ب فَبْٛ ٍَص
ْ ِا
َ اٚص ِج ُش
“Kızarın orada! Dayansanız da dayanmasanız da fark etmez. Size çektirilen sadece yaptığınızın cezasıdır.”

(Leyl 92/16)

۪ٝۜ ٌهَٛ َ رَٚ ة
َ َّ َوزٞ ۪اٌََّز
O, yalana sarılan ve doğrulara sırt çeviren kişidir.
(Kıyame 75/31)

ٝصٍه
َ  َْلَٚ َصذَّق
َ ًَ َف
O, doğruları kabul etmemiş, görevini yapmamıştı.

(Kıyame 75/32)

ٌٝهَٛ َ رَٚ ة
َ َّ ٌَٰ ِى ْٓ َوزَٚ
Ama yalan söyleyip sırt çevirmişti.

(Kıyame 75/33)

َز َ َّ ه٠ ٍِ۪ٗ ْ٘ َ  اٌَِٝٓ َٰ َت ا
۪ٝۜ ط
َ َ٘ث ُ َُّ ر
Sonra da salına salına arkadaşlarının yanına gitmişti.
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(Ta Ha 20/48)

ٌٝهَٛ َ رَٚ ة
ِ ُ أَِّب لَ ْذ ا
َ َّ َِ ْٓ َوزٍَٰٝ اة َع
َ َ ََٕٓب ا َ َّْ ْاٌ َعز١ْ ٌَِ اٟ
َ حٚ
Bize şöyle vahyedildi: „Kim yalana sarılır, sırt çevirirse azaba uğrar.‟”

(Leyl 92/17)

ٝب ْاْلَرْ َٰمَٙ ُُ َدَّٕج١ع
َ َٚ
Kendini iyi koruyan ise oradan uzak tutulacaktır.
(Enbiya 21/101)

ْ َعجَم
َُْٚب ُِ ْج َعذَٙ ْٕ  َٰ ٌَٓئِ َه َعٚ۬ ُ  إَٝٓ َٰ  ُْ َِِّٕب ْاٌ ُح ْغُٙ ٌَ ذ
َ َٓ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 َّع٠ َْل
Cehennemin hışırtısını bile duymayacak, onlar da canlarının çektiği nimetler içinde ölümsüz olacaklardır.

(Leyl 92/18)

َٝز َضَ هو٠ ٌَُٗ َِبٟ ُ۪إْ ر٠ ٞ ۪اٌََّز
O da malını harcayıp kendini geliştiren kişidir.
(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.
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(Ala 87/14)

ٝلَ ْذ ا َ ْفٍَ َح َِ ْٓ ر َضَ هو
Kendini geliştiren ise umduğuna kavuşacaktır.

(Ala 87/15)

۪ٝۜ صٍه
َ َرَ َو َش ا ْع َُ َس ِثّ۪ٗ فَٚ
O, Rabbinin adını aklından çıkarmayan ve O‟nun yolundan ayrılmayan kişidir.

(Leyl 92/19)

ٜ َِب ِْلَ َح ٍذ ِع ْٕذَُٖ ِِ ْٓ ِٔ ْع َّ ٍخ ر ُ ْد َٰضَٚ
Onun kimseye minnet borcu olmaz.
(İnsan 76/9)

ْ ُٔ أَِّ َّب
ُ  َْلَٚ ذُ ِِ ْٕ ُى ُْ َخ ََٓضا ًء٠َّللاِ َْل ُٔ ۪ش
ساٛ
 ْخ ِٗ هَٛ ٌِ ُْ ط ِع ُّ ُى
ً ش ُى
“Biz sizi, sırf Allah yüzümüze baksın diye doyuruyoruz. Yoksa sizden bir karşılık da, teşekkür de
beklemiyoruz.”

(İnsan 76/10)

َ ّْ َعب ل
شا٠
ً ُٛ ًِب َعجْٛ َ٠ َبف ِِ ْٓ َس ِثَّٕب
ً ط ۪ش
ُ أَِّب َٔخ
Çünkü bizler, zor ve insanı iyice bunaltacak bir günde, Rabbimizden gelecek cezadan korkuyoruz.”

(Leyl 92/20)

ٍَْٰٝ  ْخ ِٗ َسثِّ ِٗ ْاْلَعَٚ ا َِّْل ا ْثزِ َٓغَب َء
Aradığı tek şey, yüce Rabbinin rızasıdır.
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(Kehf 18/28)

َبن
َ ٕ١ْ ع
ْ اَٚ
َ ُ َْل ر َ ْعذَٚ َُٗٙ  ْخَٚ َُْٚذ٠ُ ۪ش٠ ِ ٟ
َ ص ِج ْش َٔ ْف
ّ  ْاٌ َع ِشَٚ  ِحٚ ُْ ِث ْبٌ َغ َٰذُٙ ََّْ َسثُٛ ْذع٠َ َٓ٠ ۪غ َه َِ َع اٌَّز
َْ َوبَٚ ُٗ٠ََٰٛ ٘ ار َّ َج َعَٚ  َْل ر ُ ِط ْع َِ ْٓ ا َ ْغفَ ٍَْٕب لَ ٍْ َجُٗ َع ْٓ ِر ْو ِشَٔبَٚ ب١َ ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ َٕخَ ْاٌ َح٠ذ ُ ۪ص٠ ُْ ر ُ ۪شُٙ ْٕ َع
ً ا َ ِْ ُشُٖ فُ ُش
طب
Rablerinin yüzlerine bakmasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranlarla birlikte sen de sabret. Dünya hayatının
çekiciliğine kapılıp gözlerini onlardan ayırma. Gönlünü zikrimize karşı ilgisiz bulduğumuz, arzularına uymuş ve
işi gücü aşırılık olan kişiye uyma.

(Bakara 2/207 )

۪ۜ د ه
ف ِث ْبٌ ِع َجب ِد
ِ ضب
 هَٚ َِّللا
ٌ َّللاُ َس ۫ ُؤ
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
َ غُٗ ا ْث ِز َٓغَب َء َِ ْش
َ  َٔ ْفٞ ْش ۪ش٠َ ْٓ َِ بط
İnsanlardan öylesi de var ki Allah‟ın rızasını kazanmak için canını verir. Allah böyle kullarına karşı çok
şefkatlidir.

(Leyl 92/21)

َٰ َ ْش٠ ف
ٝض
َ ٌََٚ
َ ْٛ غ
Hak ettiği ilgiyi, kesinlikle görecektir.
(Maide 5/119)

ٌ َّٕ ُْ َخُٙ ٌَ ُْ ۪ۜ ُٙ ُص ْذل
َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
َّ ٌَ ْٕفَ ُع ا٠ َُ ْٛ َ٠ َّللاُ َٰ٘زَا
لَب َي ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْحزٞبد ر َ ْد ۪ش
ِ َٓ١ ۪صبدِل
ُُ ١ ُص ْاٌعَ ۪ظْٛ َع ْٕ ُ۪ۜٗ َٰر ٌِ َه ْاٌف
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َّللاُ َع
 هٟ
َ اٛض
ِ ب اَثَذ ً۪ۜا َسََٙٓ ١ ۪ف
َ ض
Allah diyecek ki “Bugün doğruların doğruluklarından yararlanacağı gündür. İçinden ırmaklar akan cennetler
onlarındır ve ebediyen orada kalacaklardır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razı olacaklardır. En büyük
kurtuluş işte budur.”

(Fecr 89/27)

ْ ُّ ٌظ ْا
ُط َّئَِّٕ ۗخ
ُ ب إٌَّ ْفَٙ ُ َّز٠َََٓب ا٠
Ey içi rahat olan kişi!

(Fecr 89/28)

ًَّخ١ض
ِ َخً َِ ْش١اض
ِ  َس ِثّ ِه َسٌَِٰٝ  اٟا ِْس ِخ ۪ َٓع
Sen de Rabbine dön! Sen razı, Rabbin razı!

14

(Fecr 89/29)

ٞ ۪ ِع َجبدٟ ۪ فٟ ٍ۪فَب ْد ُخ
İyi kullarıma katıl,

(Hakka 69/21)

َ ٍخ١اض
َ ١ ۪عٟ ۪ فَٛ ُٙ َف
ِ ش ٍخ َس
O, mutlu bir hayat sürecek

(Hakka 69/22)

 ٍخ١َ ٌِ  َخَّٕ ٍخ َعبٟ ۪ف
yüksekçe bir bahçede;

(Hakka 69/23)

ٌَخ١ِٔب دَاَٙ ُفٛط
ُ ُل
olgunlaşmış meyveleri sarkmış halde.

(Hakka 69/24)

َ ِخ١ٌِ  َِّبَ ْاٌخَب٠َ ْاْلِٟـًٔب ِث ََّٓب ا َ ْعٍَ ْفز ُ ُْ ف١ََٕ۪ٓ ٘ اُٛا ْش َشثَٚ اٍُُٛو
Onlara şöyle denecek: “Yiyin, için; afiyet olsun! Bunlar, geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığıdır.”

(Beyyine 98/7)

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

(Beyyine 98/8)

َُّللا
 هٟ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْح ِزٞ ُْ َخَّٕبدُ َع ْذ ٍْ ر َ ْد ۪شِٙ َّخ ََٓضا ۬ ُؤ ُ٘ ُْ ِع ْٕذَ َس ِث
ِ ب ا َ َثذ ً۪ۜا َسََٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
َ ض
َٰ ۪ۜ
َُّٗ َسثِٟ
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َع
َ ا َع ُْٕٗ ر ٌِ َه ٌِ َّ ْٓ َخشٛض
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.
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