BEYYİNE 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,
(Beyyine 98/1)

َُِّٕخ١َ ُُ ْاٌجُٙ َ١ِ رَأْرَٝٓ َحزه١َٓ ُِ ْٕفَ ۪ ّى١ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وَٚ ة
ِ ا ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌ ِىزَبَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪ ُى ِٓ اٌَّز٠ ُْ ٌَ
Ehl-i kitaptan ve müşriklerden âyetleri görmezlikte direnerek kâfir olanlar, kendilerine o açık
delil gelinceye kadar ayrışacak değillerdi.
(Bakara 2/213 )

َۖ  ُِ ْٕز ِ۪سَٚ َٓ٠ش ِ۪ش
ّ ََّٓ ُِج١۪ َّللاُ إٌَّ ِج
َ احذَح ً فَجَ َؼ
ك
ِ َٚ ًبط ا ُ َِّخ
ث ه
ُ ٌََّٕوبَْ ا
َ َ  ُُ ْاٌ ِىزُٙ َا َ ْٔضَ َي َِؼَٚ َٓ٠
ِ ّ بة ِثب ٌْ َح
ْ  َِبَٚ ِٗ ِۜ ١ ۪ا فُٛاخزٍََف
ْ  َّب١ ۪بط ف
ُُ ُٙ ُْٖ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ َِب ََٓجب َءرُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪ ِٗ ا ََِّّل اٌَّز١ ۪ف ف
ِ ٌََّْٕٓ ا١ََ ْح ُى َُ ث١ٌِ
َ ٍََاخز
ْ ا ٌِ َّبَُِٕٛ َٓ َٰا٠ َّ۪للاُ اٌَّز
ٞ ۪ذْٙ َ٠ َُّللا
 هَٚ ِٗۜ ۪ ِٔك ِث ِب ْر
 هَٜذَٙ َ ْۚ ُْ فُٙ َٕ١ْ ًَب ث١َّٕبدُ ثَ ْغ١ِ َْاٌج
ِ ّ  ِٗ َِِٓ ْاٌ َح١ ۪ا فُٛاخزٍََف
ُ١ٍ ۪ص َشاطٍ ُِ ْغزَم
ََٓ َ٠ ْٓ َِ
ِ ٌَِٰٝ شب ُء ا
İnsanlar tek bir toplumdu. Allah, müjde veren ve uyarılarda bulunan nebiler görevlendirdi. Ayrılığa düştükleri
konularda insanlar arasında hükmetsin diye nebilerle birlikte, gerçekleri içeren kitaplar da indirdi. İhtilafa
düşenler, daima kendilerine kitap verilenler oldu. Bu da açık deliller geldikten sonra birbirlerine üstünlük kurma
gayretlerinden kaynaklandı. Sonra Allah, ayrılığa düştükleri gerçekler konusunda, inanıp güvenenleri, kendi
onayıyla doğruya ulaştırdı. Allah, gerekeni yapanı doğru bir yola ulaştırır.

(Beyyine 98/2)

َ ُِ ص ُحفًب
ً  َشحَّٙ ط
ُ َس
 ٌي َِِٓ هٛع
ُ اٍَُْٛز٠ َِّللا
Beyyine, tertemiz sayfaları derleyip okuyan Allah’ın elçisidir.
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(Bakara 2/151)

ً ع
َ ْاٌ ِح ْى َّخَٚ بة
ُ  ُى ُْ َس١ ۪ع ٍَْٕب ف
َ َ ُ َؼ ٍِّ ُّ ُى ُُ ْاٌ ِىز٠َٚ ُْ  ُى١ُضَ ۪ ّو٠َٚ برَِٕب٠َ  ُى ُْ َٰا١ْ ٍَا َػٍَُْٛز٠ ُْ َّل ِِ ْٕ ُىٛ
َ َو ََّٓب ا َ ْس
ِۜ ُّ ٍَا ر َ ْؼُُٛٔٛ َؼ ٍِّ ُّ ُى ُْ َِب ٌَ ُْ ر َ ُى٠َٚ
َْٛ
Nitekim içinizden birini size elçi olarak gönderdik. O size, ayetlerimizi bağlantılarıyla okur, sizi geliştirir, kitabı
ve hikmeti öğretir. O size bilmediğiniz şeyleri öğretir.

(Al-i İmran 3/164)

ً ع
َ ََٓ اِ ْر ثَؼ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍََّٝللاُ َػ
ُْ ِٙ ١ُضَ ۪ ّو٠َٚ َِ۪ٗبر٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَا َػٍَُْٛز٠ ُْ ِٙ َّل ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغٛ
ُ  ُْ َسِٙ ١ ۪ث ف
ٌَمَ ْذ َِ َّٓ ه
ْۚ
ٓ١
َ ٟ ۪ا ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ٌَفُٛٔا ِْْ َوبَٚ َ ْاٌ ِح ْى َّخَٚ بة
َ َ  ُُ ْاٌ ِىزُٙ ُّ ٍِّ َُؼ٠َٚ
ٍ ض ََل ٍي ُِ ۪ج
Allah, kendi içlerinden bir elçi çıkarmakla müminlere lütufta bulunmuştur. Bu elçi onlara Allah’ın ayetlerini
bağlantılarıyla okur, onları geliştirir, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Hâlbuki onlar daha önce açık bir sapıklık
içindeydiler.

(Maide 5/15)

اَُٛ ْؼف٠َٚ ة
ُ ة لَ ْذ ََٓجب َء ُو ُْ َس
ً ّ۪ ُٓ ٌَ ُى ُْ َوث١ِ َُج٠ ٌَُٕبٛع
ِ َْ َِِٓ ْاٌ ِىزَبُٛشا ِِ َّّب ُو ْٕز ُ ُْ ر ُ ْخف١
ِ ََٓب ا َ ْ٘ ًَ ْاٌ ِىزَب٠
ٌ بة ُِ ۪ج
ٓ١
ٌ َ  ِوزَٚ سٛ
ٌ ُٔ َِّللا
ش لَ ْذ ََٓجب َء ُو ُْ َِِٓ ه١
ٍ ِۜ َ۪ػ ْٓ َوث
Ey Ehl-i Kitap! Size, Kitap’tan gizlediğiniz birçok şeyi ortaya çıkaran, birçoğuna da dokunmayan Elçimiz geldi.
Size Allah’tan bir nur ve açık bir kitap geldi.

(Maide 5/19)

ا َِب ََٓجب َءَٔبٌُُٛٛع ًِ ا َ ْْ رَم
ُ اٌش
ُ ة لَ ْذ ََٓجب َء ُو ُْ َس
ُّ َِِٓ  فَزْ َش ٍحٍَٰٝ ّ ُٓ ٌَ ُى ُْ َػ١ِ َُج٠ ٌَُٕبٛع
ِ َٓب ا َ ْ٘ ًَ ْاٌ ِىزَب٠َ
ش٠
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
 هَٚ ش٠
ٌ ِۜ َ۪ٔزَٚ ش١
ٌ ش فَمَ ْذ ََٓجب َء ُو ُْ َث ۪ش٠
ٍ ٍۘ ۪ ََّل َٔزَٚ ش١
ٍ ِِ ْٓ َث ۪ش
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ َّللاُ َػ
Ey Ehl-i Kitap, elçilere ara verildikten sonra, size her şeyi açıkça ortaya koyan Elçimiz geldi. “Bize müjdeci ve
uyarıcı biri gelmedi.” diyebilirdiniz ama işte müjdeci ve uyarıcı geldi. Her şeye bir ölçü koyan Allah’tır.

(Talak 65/11)

ً ع
ٍ َّٕب١ِ ََّللاِ ُِج
َِِٓ د
ِ صب ٌِ َحب
ِ َب٠ ُى ُْ َٰا١ْ ٍَا َػٍَُْٛز٠ َّلٛ
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ُ۪ ْخ ِش َج اٌَّز١ٌِ د
ُ َس
د ه
ُّ
ٍ ُ ْذ ِخ ٍُْٗ َجَّٕب٠ صب ٌِ ًحب
بَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْحزٞد ر َ ْج ۪ش
ِ اٌظٍُ َّب
ُإْ ِِ ْٓ ثِ ه٠ ْٓ َِ َٚ سٛ
َ ًْ َّ َ ْؼ٠َٚ ِبّٰلل
ِ ِۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
َّللاُ ٌَُٗ ِس ْصلًب
غَٓ ه
ُ َٙ ْٔ َْاَّل
َ ب اَثَذ ًِۜا لَ ْذ ا َ ْحََٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
Bir de size, Allah’ın birbirini açıklayan ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi ki inanıp güvenen ve iyi işler
yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah’a inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa Allah onu, ölümsüz
olarak sonsuza kadar kalmak üzere, içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Allah, ona rızkın güzelini verir.
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(Beyyine 98/3)

ٌّ َّ ِۜخ١ِ َت ل
ٌ ُ ب ُوزَٙ ١ ۪ف
O sayfalarda dosdoğru hükümler vardır.
(Maide 5/68)

ْٓ ِِ ُْ  ُى١ْ ٌَِ ََِٓب ا ُ ْٔ ِض َي اَٚ ًَ ١اَّل ْٔ ۪ج
ِ ْ َٚ َخ٠ َٰسْٛ َّ ا اٌزُّٛ ١ ۪ رُمٝءٍ َحزهَٟ
ِ َٓب ا َ ْ٘ ًَ ْاٌ ِىزَب٠َ ًْ ُل
ْ  شٍَٰٝ ة ٌَ ْغز ُ ُْ َػ
ُ  َْه ِِ ْٓ َس ِثّ َه١ٌَِ ُْ ََِٓب ا ُ ْٔ ِض َي اُٙ ْٕ ِِ شا١
َِ ْٛ َ ْاٌمٍَٝط َػ
ً ۪ذَ َّْ َوث٠ ۪ض١َ ٌََٚ ُْ ِۜ َس ِثّ ُى
َ ْ  ُو ْف ًش ْۚا فَ ََل رَأَٚ بًٔب١َ ط ْغ
َٓ٠ْاٌ َىب ِف ۪ش
De ki: “Ey Ehl-i Kitap, Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirilmiş olanı tam olarak yerine getirmedikçe
temelsiz kalırsınız.” Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Artık o
kâfirler topluluğuna üzülme.

(Enam 6/161)

َِِٓ َْ َِب َوبَٚ فً ْۚب١ ُ۪ٕ َح١
ِ ٌَِٰٝ  اّٟ َس ۪ َٓثٟ ۪ٕ٠ َ٘ َٰذٟ َِّ۪ٕٔلُ ًْ ا
َ ۪٘ ًّب ٍَِِّخَ اِث َْٰش١َ ًٕب ِل٠ ُ۪ د١ٍْۚ ۪ص َشاطٍ ُِ ْغزَم
َٓ١ْاٌ ُّ ْش ِش ۪و
De ki “Rabbim bana doğru yolu gösterdi; sapasağlam dini, İbrahim’in dosdoğru dinini gösterdi. O, müşriklerden
değildi.”

(Beyyine 98/4)

َُّٕ ِۜخ١ِ َ ُُ ْاٌجُٙ ْبة ا ََِّّل ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ َِب ََٓجب َءر
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪ َِب رَفَ َّشقَ اٌَّزَٚ
Kendilerine kitap verilenler, o açık delil ile muhatap oluncaya kadar bölünüp parçalanmadılar.
(Al-i İmran 3/105)

ِۜ ِّٕ١َا ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ ِب ََٓجبء ُُ٘ ْاٌجُٛاخزٍََف
ْ َٚ اَُٛٓ رَفَ َّشل٠ ۪ا َوبٌَّزُٛٔٛ ََّل ر َ ُىَٚ
اة
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌَ  َٰ ٌَٓئِ َهٚ۬ ُ اَٚ َُبد
ُ َ
َ
ٌُ ١َػ ۪ظ
Kendilerine açık belgeler geldikten sonra ihtilafa düşerek bölünüp parçalananlar gibi olmayın. Büyük bir azabı
hak edenler onlardır

(Rum 30/32)

َْٛ ُْ فَ ِش ُحِٙ ٠ْ َة ِث َّب ٌَذ
ٍ ؼً ِۜب ُو ًُّ ِح ْض١َ ا ِشُٛٔ َوبَٚ ُْ ُٙ َٕ٠ ۪ا دَُٛٓ فَ َّشل٠ َِِ۪ٓ اٌَّز
Farklı kişiler etrafında kümeleşerek dinlerini bölenlerden olmayın. Her bir hizip kendinde olanla övünüp durur.
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(Şura 42/13)

ُ١
َّ َٚ  َِبَٚ  َْه١ٌَِ ََٕٓب ا١ْ  َحْٚ َ  اَٞٓ ۪اٌَّزَٚ  ًحبُٛٔ ۪ٗ ِثٝص
 هَٚ ٓ َِب٠
َ ش ََش
ِ ّع ٌَ ُى ُْ َِِٓ اٌ ۪ذ
َ َ۪ٕ٘ب ِث۪ٗ َٓ اِث َْٰش١ْ ص
َٓ َٰ  ۪ػَٚ ٝ َٰعُِٛ َٚ
ُْ ُ٘ ٛػ
ُ َٓ َِب ر َ ْذ١ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وٍَٝ ِۜ ِٗ َوجُ َش َػ١ ۪ا فُٛ ََّل رَزَفَ َّشلَٚ َٓ٠ّا اٌ ۪ذُّٛ ١ ۪ ا َ ْْ اَلٝغ١
 ِۜ ِٗ َ ه١ْ ٌَِا
ت١
ََٓ ٠َ ْٓ َِ ِٗ ١ْ ٌَِ اٟ ْجز َ ۪ َٓج٠َ َُّللا
ُ ُ۪ٕ٠ ْٓ َِ ِٗ ١ْ ٌَِ اَٞٓ ۪ذْٙ ٠َ َٚ شب ُء
“Allah Nuh’a ne emretmişse onu, sizin için bu dinin kuralı yapmıştır. Sana vahyettiğimiz, İbrahim’e, Musa’ya ve
İsa’ya emrettiğimiz şudur: “Bu dini ayakta tutun ve birbirinizden ayrı düşmeyin.” Senin çağırdığın şey
müşriklere ağır gelir. Allah, bu dini tercih edeni kendi tarafına seçer ve O’na yöneleni doğruya yönlendirir.”

(Şura 42/14)

ْ َع َجم
ٌَِٝٓ َٰ ذ ِِ ْٓ َس ِثّ َه ا
َ ٌ ََّل َو ٍِ َّخْٛ ٌََٚ ُْ ِۜ ُٙ َٕ١ْ ًب َث١ا ا ََِّّل ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َِب ََٓجب َء ُ٘ ُُ ْاٌ ِؼ ٍْ ُُ َث ْغُٛ َِب رَفَ َّش َٓلَٚ
ت
ٍ ٠ ش ٍَّه ِِ ُْٕٗ ُِ ۪شٟ ۪بة ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ ِ٘ ُْ ٌَف
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛ ِسثٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪ا َِّْ اٌَّزَٚ ُْ ِۜ ُٙ َٕ١ْ  َثٟ
ِ ُ ٌَمًّّٝ غ
َ ُِ ًٍ ا َ َج
َ ض
Ayrılığa düşmeleri, kendilerine bu bilgi geldikten sonra, birbirlerini kıskanmalarından dolayı oldu. Rabbinin, o
belirlenmiş ecellerine kadar özgür bırakma sözü olmasaydı hemen yargılanırlardı. Onlardan sonra Kitaba mirasçı
olanlar ise kuşku içinde bocalayıp dururlar.

(Beyyine 98/5)

َّ اُُٛإْ ر٠َٚ َ حٍَٰٛ ص
َ حٛاٌض َٰو
َّ ٌا اُّٛ ١ ُ۪م٠َٚ َٓ ُحَٕ َٓفَب َء٠َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١َّللاَ ُِ ْخ ٍِ ۪ص
ا هُٚ ْؼجُذ١َ ٌِ ا ا ََِّّلٚ ََِٓب ا ُ ِِ َُٓشَٚ
ُ ۪ َٰر ٌِ َه دَٚ
ّ َّ ِۜ ِخ١ِ َٓ ْاٌم٠
Hâlbuki onlara, dine bir şey katmadan ve yanlış yola sapmadan Allah’a kulluk etmeleri, namazı
özenle sürekli kılmaları ve zekâtı vermeleri dışında bir şey emredilmedi. Doğru din işte budur.
(Bakara 2/120 )

َٰ ٌَ ْٓ ر َ ْشَٚ
ِٜۜ  َٰذُٙ ٌ ْاَٛ ُ٘ َِّللا
 هَٜ ِۜ ُْ لُ ًْ ا َِّْ ُ٘ذُٙ َ  رَز َّ ِج َغ ٍَِِّزٝ َحزهٜص َٰبس
َ ٝض
َ ٌَّٕ ََّل اَٚ ُدُٛٙ ١َ ٌػ ْٕ َه ْا
ش١
َ ٌَئِ ِٓ ار َّ َج ْؼَٚ
 ََٓجب َء َن َِِٓ ْاٌ ِؼ ٍْ ُِ َِب ٌَ َه َِِٓ هٞ ۪ا َءُ٘ ُْ ثَ ْؼذَ اٌَّزََٛٓ ْ٘ َ ذ ا
ٍ  ََّل ٔ َ۪صَٚ ٍ ٟ
ّ ٌِ َٚ ْٓ ِِ َِّللا
Dinlerine uyana kadar Yahudisi de Hristiyanı da senden asla hoşlanmaz. De ki: “Doğru yol Allah’ın gösterdiği
yoldur.” Sana bu bilgi geldikten sonra tutar da onların isteklerine göre bir yol izlersen, Allah’ın ne veliliğini ne
de yardımını görürsün.
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(Bakara 2/121 )

ُُ ُ٘  َٰ ٌَٓ ِئ َهٚ۬ ُ  ْىفُ ْش ِث۪ٗ فَب٠َ ْٓ َِ َٚ ِٗۜ ۪ َْ ِثُِِٕٛ ُْإ٠  َٰ ٌَٓ ِئ َهٚ۬ ُ  ِر ۪ ِۜٗ اَٚ َُٔٗ َح َّك ِر ََلٍُْٛز٠َ بة
َ َ َٕبُ٘ ُُ ْاٌ ِىز١ْ َ َٓ َٰار٠ ۪اٌََّز
َْْٚاٌخَب ِع ُش
Kendilerine verdiğimiz Kitaba hakkıyla uyanlar bu Kitaba da inanırlar. Kaybedenler, bunu görmezlikte
direnenlerdir.

(Al-i İmran 3/64)

۪ٗ ََّل ُٔ ْش ِش َن ِثَٚ ََّللا
َٕ ُى ُْ ا َ ََّّل َٔ ْؼجُذَ ا ََِّّل ه١ْ َثَٚ ََٕٕب١ْ َاءٍ ثََٛٓ ع
ِ ََٓب ا َ ْ٘ ًَ ْاٌ ِىزَب٠ ًْ ُل
َ  َو ٍِ َّ ٍخٌَِٰٝ ا اْٛ ٌَة ر َ َؼب
ِۜ ْ هُٚ
ا ِثبََّٔبُٚذَٙ ا ا ْشٌُُٛٛا فَمْٛ ٌََّٛ َ َّللاِ فَب ِْْ ر
َ
ً ضَٕب ثَ ْؼ
ُ َز َّ ِخزَ ثَ ْؼ٠  ََّلَٚ ْـًٔب١ش
ِ ضب ا َ ْسثَبثًب ِِ ْٓ د
َُّْٛ ٍِ ُِ ْغ
De ki "Ey Ehl-i Kitap! Sizinle bizim aramızda ortak olan şu söze gelin: Allah'tan başkasına kul olmayalım. Ona
hiçbir şeyi ortak saymayalım. Birimiz, birilerini Allah ile araya koyarak rabler edinmesin.” Yüz çevirirlerse
deyin ki: "Şahit olun, biz Allah’a teslim olmuş kimseleriz."

(Yusuf 12/40)

َ ٍْ ع
ِِْ بْ ا
ُ ْٓ ِِ بَٙ َّللاُ ِث
 َٰاثََٓب ۬ ُؤ ُو ُْ ََِٓب ا َ ْٔضَ َي هَٚ ُْ ُ  ََٓ٘ب ا َ ْٔزُّٛ ُ ز١ْ َّّ ع
َ ِ۪ٔٗ َٓ ا َََِّّٓل ا َ ْع ََّٓب ًءَُْٚ ِِ ْٓ دَُِٚب ر َ ْؼجُذ
ٍ ِۜ ط
ِۜ ْاٌ ُح ْى ُُ ا ََِّّل ِ ه
ُ َّّب ُِٖۜ َٰر ٌِ َه اٌ ۪ذ٠ِا ا َََِّّٓل اَُّٰٚٓللِ ا َ َِ َش ا َ ََّّل ر َ ْؼجُذ
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ بط ََّل
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوث َ َش اَٚ ُُ ّ١ِ َٓ ْاٌم٠
O’nunla aranıza koyarak kulluk ettiğiniz şeyler, sizin ve atalarınızın koyduğu isimlerden başkası değildir.
Allah’ın onlar hakkında indirdiği bir yetki yoktur. Hüküm, Allah’ın hükmüdür. O, kendinden başkasına kul
olmamanızı emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Ancak, insanların çoğu bunu bilmezler

(Mümin 40/65)

ِۜ َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١ُٖ ُِ ْخ ٍِ ۪صٛػ
َٓ١ّ۪ ٌََٓ ا َ ٌْ َح ّْذ ُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاٌ َؼب٠
ُ  فَب ْدَٛ ُ٘  َََّٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّّلٟ
ُّ  ْاٌ َحَٛ ُ٘
O diridir. O’ndan başka ilah yoktur. Dinine bir şey katmadan O’na yalvarın. Her şeyi güzel yapan yalnız
Allah’tır. O, tüm varlıkların Rabbidir.

(Beyyine 98/6)

 َٰ ٌَٓ ِئ َه ُ٘ ُْ ش َُّشٚ۬ ُ  ِۜب اَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذَٙ َبس َج
ِ ا ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌ ِىزَبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ِ ٔ ٟ َ۪ٓ ف١ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وَٚ ة
َّ ِۜ ِخ٠ْاٌجَ ِش
Ehl-i kitaptan ve müşriklerden âyetleri görmezlikte direnerek kâfir olanlar, ölmemek üzere
Cehennem ateşine gireceklerdir. İşte onlar yaratılmışların en şerlileridir.
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(Enfal 8/22)

ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ َٓ ََّل٠ ۪ص ُُّ ْاٌجُ ْى ُُ اٌَّز
ُّ ٌَّللاِ ا
اةّ ِ ِػ ْٕذَ هَََّٚٓ ا َِّْ ش ََّش اٌذ
Allah katında canlıların en kötüsü, aklını kullanmayarak sağırlık ve dilsizlik edenlerdir.

(Enfal 8/55)

ْۚ ُِِٕ ُْإ٠  ُْ ََّلُٙ َا فَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاِ اٌَّز
َْٛ
اةّ ِ ِػ ْٕذَ هَََّٚٓ ا َِّْ ش ََّش اٌذ
Allah katında, canlıların en kötüsü kâfirlik edenlerdir. Onlar inanıp güvenmezler.

(Beyyine 98/7)

َّ ِۜ ِخ٠ ُْش ْاٌ َج ِش١ َٰ ٌَٓ ِئ َه ُ٘ ُْ َخٚ۬ ُ د ا
ِ صب ٌِ َحب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar ise yaratılmışların en faydalılarıdır.
(Maide 5/84)

ْ َٔٚ ك
َٓ١صب ٌِ ۪ح
َّ ٌ َِ اْٛ َُ ْذ ِخٍََٕب َسثَُّٕب َِ َغ ْاٌم٠ ْْ َ َط َّ ُغ ا
 َِب ٌََٕب ََّل ُٔإْ ِِ ُٓ ِث هَٚ
ِ ّ  َِب ََٓجب َءَٔب َِِٓ ْاٌ َحَٚ ِبّٰلل
Rabbimizin bizi iyiler topluluğuna katmasını beklerken, Allah’a ve bize gelen bu gerçeğe biz neden
güvenmeyelim."

(Hud 11/23)

بَٙ ١ ۪بة ْاٌ َجَّٕ ْۚ ِخ ُ٘ ُْ ف
ِ صب ٌِ َحب
ُ ص َح
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اٚ۬ ُ  ُْ اِٙ ّ َس ِثٌَِٰٝ ا اَُٛٓا َ ْخجَزَٚ د
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َُْٚخَب ٌِذ
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar ve Rablerine içten boyun eğenler var ya; işte onlar cennet ahalisidir; orada
ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Beyyine 98/8)

َُّللا
 هٟ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَّلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْحزٞ ُْ َجَّٕبدُ َػ ْذ ٍْ ر َ ْج ۪شِٙ َِّج ََٓضا ۬ ُؤ ُ٘ ُْ ِػ ْٕذَ َسث
ِ ب اَثَذ ًِۜا َسََٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
َ ض
َٰ ِۜ
َُّٗ َسثِٟ
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َػ
َ ا َػ ُْٕٗ 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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(Maide 5/119)

ٌ َّٕ ُْ َجُٙ ٌَ ُْ ِۜ ُٙ ُص ْذل
َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
َّ ٌ ْٕفَ ُغ ا٠َ َُ ْٛ ٠َ َّللاُ َٰ٘زَا
لَب َي ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاَّلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْحزٞبد ر َ ْج ۪ش
ِ َٓ١ ۪صبدِل
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َػ ْٕ ُِۜٗ َٰر ٌِ َه ْاٌف
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َّللاُ َػ
 هٟ
َ اٛض
ِ ب ا َ َثذ ًِۜا َسََٙٓ ١ ۪ف
َ ض
Allah şöyle diyecektir: Doğru olanlara doğruluklarının fayda vereceği gün işte bugündür. İçinden ırmaklar akan
cennetler onlarındır. Orada ölümsüz olarak sonsuza dek kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da
Allah'tan razı olmuşlardır. En büyük kurtuluş budur.

(Fecr 89/27)

ْ ُّ ٌظ ْا
ُط َّئَِّٕخ
ُ ب إٌَّ ْفَٙ ُ َّز٠ََٓب ا٠َ
Ey içi rahat olan kişi

(Fecr 89/28)

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

(Fecr 89/29)

ٞ ۪ ِػجَبدٟ ۪ فٟ ٍ۪فَب ْد ُخ
İyi kullarıma katıl,

(Fecr 89/30)

ٟ ۪ َجَّٕزٟ ٍ۪ا ْد ُخَٚ
Ve Cennet’ime gir!
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