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                                    ÖN NASĐHAT 
Allah’ın  nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız..…A.C 
�-O nimetlerin bizler için düşündürücü ibret ve hikmetleri vardır. 
Hani bahar mevsimi gelince ağaçlar, cennet hurileri gibi  süslü 
elbiselerini giyercesine, rengarenk çiçekler açıp  meyveleri ile süslenir 
hizmetkarlar gibi ayak da Ağaçların elleri olan dallarıyla, çeşit çeşit,  tatlı  
meyvelerini bizlere uzatıp;"Buyurun yiyin bunu sizlere Yüce Yaratan  
gönderdi." diyerek ikram etmekteler…      Đşte Ayet-i Kerime'de; 
�- ( Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana 
kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. Onların karınlarından 
türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa 
vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda 
bir ayet vardır.)                                                       A.C.Nahl-69                                                            
 

�-Görmezmisin!...O minicik  arı böceği acılı tatlılı çiçeklerden 
topladıklarını bir şifa kaynağı olan bal haline getiriyor.O minicik ayağı 
ile topladığı  balı; 
"Ey Đnsanoğlu buyur, bunu sana Allah’ım ikram etti.Buyur ye! demesi. 
 

�-Padişahların, Sultanların giydikleri  eşi bulunmayan  o güzel   ipek 
elbiselerini  koza içinde elsiz bir böceğin (ipekböceği) ile bizlere 
gönderen Allah’ı bir düşün! 
�-Bu kadar küçük böcekleri bile bizlere hizmetkar eden Allah’a ne kadar  
şükretsek, zikretsek yinede ona olan ibadet borcumuzu ödemiş olamayız.  
�-O yüce yaratanın ne kadar büyük, biz insanoğlunun ne kadar küçük 
olduğunu bir düşün. 
�-Başını iki elinin arasına koyup bir düşün.Sana büyük küçük bütün 
mahlukatı hizmetkar edene rabbine sen kaç gün hizmette bulundun onu 
adını günde kaç kere andın?  
�-Bir arkadaşınla günde kaç kere görüşüp konuşuyorsun?  
Peki Allah (cc) ile kaç kere konuşuyorsun? 
�-Kur'an okumak Allah (cc) ile konuşmaktır. ……..………..…H.Ş. 
  
. 
. 
. 
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�- “Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı, taş gibi hatta daha da katı 
oldu. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar fışkırır; öylesi vardır ki yarılır, 
ondan su çıkar; öylesi de vardır ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağıya 
düşer. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir."              A.C.   Bakara-74 
 

�-Bazen çok yağmur yağar fakat taşa işlemez. Đnsanlar da böyledir. Çok 
okur ve nasihat dinlerler ama bu nasihatler kendilerine fayda vermez. 
Çünkü bazılarının  kalpleri taş gibidir. Taş vardır içinden su çıkar, taş 
vardır Rabbim’i tesbih eder, taş vardır Allah(c.c)'ın korkusundan tepeden 
düşer. 
�-O zaman bize ne düşüyor? Đyi bir düşünüp; kimseye sormadan kendi 
kendimize bir ders vermeliyiz. 
�-Yâ ben bir taş kadar da mı olamadım ben, bir ağaç kadar da mı 
olamadım?..  
Ben ne biçim insanım?.. Bir de kendimi akıllı sanıyorum, ayıp değil mi 
bana deyip Allah (cc) suale çekmeden biz kendi kendimizi suale 
çekmeliyiz... 
�-Yapmamız gereken şu; Allah bana bu kadar nimet veriyor, sıhhat 
veriyor, akıl veriyor, göz veriyor, kulak veriyor, kuvvet veriyor, her şeyi 
veriyor da bir ufacık sinek kadar bir ufacık karınca kadarda mı 
olamıyorum? 
�-Böcekler,  dağlar, taşlar, Allah'ı tesbih ederken, kuşlar, ağaçlar Allah'ı 
tesbih ederken, benim Allah'a ibadet etmemem yakışık alır mı?. Bu kadar 
dindar, bu kadar zikir yapan mahlukatın arasında tembel tembel oturup  
sabahlara kadar gafil gafil uyumak bana hiç yakışır mı? Bu kadar zikirli 
mahlûkat arasında benim zikirsiz gafil oturmam ve sipsivri durmam 
yakışık alır mı?... 
 

�-Kendi kendime vah vah ayıp  bana!.. şimdi Utandım, deyip. 
Aman ben de Allah'a güzel kulluk edeyim diyerek söz vermen kulluğa 
yakışan bir davranıştır!...  
                     Hani  Reçete ? 
�-Şu kısacık ömür için hastalandığında kapı kapı dolaşıp en iyi doktoru 
ve reçeteyi arıyorsun da niçin ebedi hayat süreceğin ahiretin için en iyi 
bilgi, belge ve reçeteyi aramıyorsun? 
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�-Bizi yoktan var edip yaratan  yüce Mevlâ’ya sonsuz 
hamd-ü senalar olsun. 
Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa(sav)’ya ve ashabına 
da binlerce  salat-ü selam olsun. 

 

��� ��ن� 	���ى� א�����....ِ ّٰ َ ُ َ ّ ِ ْ َ 	��� א������ى�ُ ُ ْ َ ُ               .........  .  

 

����-De ki: "Şüphesiz doğru yol, Allah'ın (gösterdiği) 
yoludur."…………                      A.C. Bakara-120 

 

T E K  K U R T U L U Ş 
Y O L U 

K U R’ A N 
Y O L U 

 

ُ������ي� ���� א����� ّٰ ِ ِ ِ ْ َ�����������ْ ,�+� א�*�$�(� ر�'���א�&��� %�$��� א�#�"�!��م� و� ُ ُ ِ َْ ُ َ ِ َ َِ ّ ُ َُ ُ َ َ ْ ِ َ َ َ ِ א��1�2�3�#א�ت� ��.�� א�#�-���ر� َ+�ِ ,�ّ ُ ّّ َ ِ ِ َ ُ ُ
�5��ٰذ�&��� و������������� ��.�� ِ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ �7��א�ط� ,�ِ ُ ٍ َ ِ���9�:�;�"ٍ ِ َ ْ 

 

����-Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına 
ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura 
çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. A.C. Maide-16                                                  
 

����-Korku Allah'a giden yolun en önemli konaklarından biridir. 
Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahrette de güzellik 
ver.Bizi ateş azabından koru.                                   A.C. Bakara.201 
Namaz sonlarında ve her an bu ayeti dilimize tesbih edip okuyalım. 
. 



 

4 

ALLAH (c.c) VE KUR'AN  YOLUNDAN GĐDEN  
YOLDA KALMAZ 

 

َو�א�ن� ّ َ ْ 	��Fא� �7��א��D�E ,�"�;�:��1�9א� @�א�*�$����Aه� و����A�$�;�* ��Bא� א�#�"�$��� @�;�?���ق� ��כ��� >�+� َ َ ْ ُ َ ّ َِ َ َ ّ ََ َٰ ََ َُ ُ ّ ُُ ُِ ِ َّ َ G َ ً I ْ ُ I َ ِ َ 
َ%�$����2�9 ذ�#�כ��� و��9�7כ��� ���� #��2�Aכ��� *�;�:���ن� ُ َ ّٰ ُ ُ َُ ْ ْ َْ ّ Iَ َ JI Iِ ّٰ َ ِ ِ َ  

Bu Benim dosdoğru olan yolumdur. Şu halde ona uyun. 
Sizi O'nun yolundan ayıracak (başka) yollara uymayın. 
Bununla size tavsiye etti, umulur ki korkup sakınırsınız.                                                      
                                                                                                  A.C. En’am-153 
    

��Kא�G L L ﴾﴿ َذ�#�כ� ِ ٰ��P�:�;�1�2�# ى����	 Q◌���9�@ Q◌�Sر��� ��B א�#�כ�;�א�ب� U َ َI َ ّ ُ ْ ِ ِ Iً ُ G G َ ْ َ َ ُ ِ ْ ﴾﴿ 
 

����- "Bu Kitapta Asla Şüphe Yoktur.O, Müttakiler, Allah'tan 
Korkanlar Đçin Hidayet Rehberidir, Yol Göstericidir."                                                       
                                                                                                A.C.Bakara, 2 
 

�َא�ل� ر�َ ِ��ل� א�����ُ%�َ ّٰ ُ: ��ْ ��Y�Zכ�� ,�+� *����2�A א�#�:� ُ ْ َ ُّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ]�ن� و�>����1�2َ َ َ ّ َ َ َ... 
 

�-"Sizin en hayırlınız Kur'ân'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."                         
                                                                         H.Ş.Buhârî, Fedâilu'l-Kur'ân 
21  
    

    KALBĐNDE  KUR'AN OLANI ALLAH (C.C) YAKMAZ 
 

����-Kur'an-ı okuyunuz.Şüphesiz Allah Kur'an-ı 
ezberleyen bir kalbe azab etmez.                H.Ş.  Darimî 
     
����-Allah(c.c) yeryüzünde azabı hak etmiş olanları 
azaplandıracağı zaman, Kur’an’ı öğrenmeye çalışan 
çocukların yüzü suyu hürmetine azap etmekten 
vazgeçer.   ………………………………………. H.Ş. Darimi,2/439 
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�-Kur’an-ı Kerim'i Göz Yaşlarıyla  Hüzünle okumalı. 
 

�-Kur’an okuyan kimsenin ağlaması müstehabtır. Kur’an-ı 
Kerim’de kendilerine ilim verilen kimselerin Allah’ın ayetlerini 
okudukları halini şu ayeti kerime açılıyor.  

  

�����[�� �Z\���>�א�  ��و�ن� #�_��ذ��א�ن� ��$�כ���ن� و��̂���������[�� �Z\���>�א�و� ��و�ن� #�_��ذ��א�ن� ��$�כ���ن� و��̂���������[�� �Z\���>�א�و� ��و�ن� #�_��ذ��א�ن� ��$�כ���ن� و��̂���������[�� �Z\���>�א�و� ��و�ن� #�_��ذ��א�ن� ��$�כ���ن� و��̂����ًًو� ًً ُ َ َ َُ َ َ َُ َ َ َُ َ َ َُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ ِِ ِِ َ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َُُ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ُُ ُُ ّّ ّّ ِِ ِِ 

����-Ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Đşte Kur’ân, onların say-
gısını böyle artırır.                                                       A.C.   Đsra,17/109 
 

����-Peygamber Efendimiz de (sav) şöyle buyurmuştur:  
“Şüphesiz bu Kur’an, hüzünle inmiştir. Artık onu okuduğunuz 
zaman ağlayınız. Ağlayamazsanız kendinizi ağlamaya zorlayınız.”                       
                                                   H.Ş. Đbni Mâce, Đkâme, 176 
 

  SEN HĐÇ  ALLAH ĐÇĐN AĞLADIN MI?  
    

����-Ömrünün sonunda önüne iki yol çıkacak. 
Biri cennet öbürü cehennem yazacak. 
Bu yolların hangisine gideceğini düşündün mü? 
O YOLU gözünün önüne alıp ağladın mı? 
����-Rasulümüz (sav) azap ayetleri inince hep ağlardı. 
Sen azap ayeti okuduğunda ağladın mı? 
����-Rasulümüz (sav) secdelerde hüngür hüngür ağlardı. 
Sen onun bu sünnetini yapabildin mi? 
����-Kabrin de yapayalnız kalacağını o karanlık  ve daracık 
yerde seni duyan olmaz, halini soran olmaz.Sual melekleri 
şimşekler gibi gelip sual soracaklar, onlara nasıl cevap 
verecegini düşünüp ağladın mı? 
 

����-Allahımız (cc) az gülün çok ağlayın buyurmakta. A.C. Tevbe 82 

Bu ayetin manasını tutup az gülüp çok ağlayabildin mi? 
����-Yüce Allahımız (cc) bizi bizden iyi biliyor…  
����-Gülüyorsunuz ağlamıyorsunuz...buyuruyor.A.C.Necm-60 



 

6 

����-Kur'an mahşerin 50 bin yıl süreceğini anlatıyor. 
O gün güneş bir mil kadar yaklaşır bazılarının beyinlerini 
fokur fokur kaynayacak, onu hatırlayıp da gözünden bir 
damlacık olsun  yaş döktün mü? 
����-Allahımız (cc) bizim   ağlamamızı istiyor 
����-Bu emri yerine getiriyor musun ? 
����-Son ana gelince defter dürülünce kötü akibetten korku 
duyunca ağlamak fayda vermez.Şimdi ağlamak bir fazilettir. 
����-Kulun Rabbini hatırlayıp günahlarından endişe ederek 
ağlaması çok güzel bir husustur, kulu takvalığa yükseltir, 
nefsin ıslahı için  ağlamak vicdan temizliğine delalettir. 
����-Ağlamak Allah  dostlarının en değerli amellerinden biridir. 
����-"Allah'ı tek başına zikrederken gözlerinden yaş boşanan 
kimse.mahşer günü arş altında gölgelenecek 
                                                              Buhârî, Ezân 36 K.S.4679 
. 

����Cenâb-ı Allah Kur’ân’ında:  
“(Ey Muhammed!) gecenin bir kısmında kalk, yalnız sana mahsus 
olarak nafile namazı kıl.” buyuruyor.                                       Đsrâ-79 
�Demek oluyor ki dualar seher vakti daha çok kabul görür. Gece 
yarısından sonra seher vakti duaların kabul saatinde. 
    

����-Şöyle seher vakti kalkıp tek başına tertemiz bir abdest alıp 
tertemiz bir gönülle tertemiz bir namaz için. 
����-Đçinden "Yâ Rabb! Huzuruna geliyorum” deyip seccadeni 
serersin.Üzerine şöyle bir yayılır ve sarılırsın.Namazda secdeye 
varınca o an kabir, mahşer ve sırat gözünün önünden geçer. 
Rabb’inin seni görüyor ve işitiyor olduğunu düşünerek  ona 
yalvararak ağlaya ağlaya secde ederek gözünden iki damlacıkta 
yaş akıtırsan ne mutlu sana!  Đşte af ve kulluk budur. 
   

����-Çünkü; Đki göz var ki onlara asla ateş dokunmaz… 
����-Allah korkusuyla ağlayan göz . 
����-"Allah yolunda nöbet bekleyerek geceleyen göz"       …    H.Ş. 
. 
. 
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KUR’AN  MAHŞERDE KUŞ GĐBĐ YARDIM EDECEK 
    

����-""""Kur'an okuyun, Kur'an okuyun, Kur'an okuyun, Kur'an okuyun,     zira O, kıyamet günü sahibine şefaatçzira O, kıyamet günü sahibine şefaatçzira O, kıyamet günü sahibine şefaatçzira O, kıyamet günü sahibine şefaatçi i i i 

olacaktırolacaktırolacaktırolacaktır."."."."                                                  H.Ş   Müslim 
 

����-"Kur'an-ı Kerîm'i okuyun. Zira Kur'ân, kendini okuyanlara 
kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir." Bakara ve Âl-i Đmrân 
surelerini okuyun! Çünkü onlar kıyamet günü, iki bulut veya  iki 
gölge veya saf tutmuş iki grup kuş gibi gelecek, okuyucularını 
müdâfaa edeceklerdir.                                                       H.Ş. K.S-441 
     

����- “Đçinde Kur’an okunan ev, gök ehline, yer ehline  
yıldızların göründüğü gibi görünür.”           (Beyhaki, Hz. Âişe’den ) 
 

     Şu üç kişi Kıyâmet günü hesaba çekilmez; 
 

                       1) Allah (cc) için Kur’ân okuyan. 
2) Allah (cc) için ezan okuyan.                                    

                      3) Allah’la (cc) kendisi arasındaki hakkı ve işverenin 
hakkını koruyan işçi H.Ş..                                                                         

         
            SĐNELERE ŞĐFA YALNIZ  KUR'AN' DIR… 
 

��Lא� ̀�?�א�َ L א�����א� א�#�-�א�س� ��� ��cء*�כ��� ,���>��a�3 ,�+� ر���כ��� و� Lَ ُ َِ َ َْ ُْ ُ ِْ ّ َ َّ ْ ِ ٌ َ ِ ْ َ َ ْ َ ُ َ ّ��P�-�,�f�1�2�# �a��gى� و�ر����	و�ر� و����h�#א� ��i א���j َء ْI ِ ُ ْ ِ ٌ َ ْ َِ َ ًَ ُ ِ ُ ُ ّ َ ِ ٌ  
 

"Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve 
mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi."               A.C.Yunus 57    
    

����-““““Çocuğuna Kur’an öğreten babaya Cennette taç Çocuğuna Kur’an öğreten babaya Cennette taç Çocuğuna Kur’an öğreten babaya Cennette taç Çocuğuna Kur’an öğreten babaya Cennette taç 
giydirigiydirigiydirigiydirilir.”lir.”lir.”lir.”                                                               Taberani, Evsat 
 

����-“Sizler (kıyamet günü) Allah’ın katına Kur’an’dan daha “Sizler (kıyamet günü) Allah’ın katına Kur’an’dan daha “Sizler (kıyamet günü) Allah’ın katına Kur’an’dan daha “Sizler (kıyamet günü) Allah’ın katına Kur’an’dan daha 
üstün bir şey ile varamazsınızüstün bir şey ile varamazsınızüstün bir şey ile varamazsınızüstün bir şey ile varamazsınız.”         .”         .”         .”                                                                     El Đtkan:2/333    
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����-Kur'an-ı Kerim’i yüzünden okumak ile ezbere okumak 
arasındaki fark, nâfile ile farz arasındaki fark gibidir.     
                                                                                             H.Ş.(Ramuz 323/6) 
����-Kur'an’ı mushafsız (ezbere) okumak, bin derece, mushaftan 
(yüzünden) okumak, iki bin dereceden fazla (sevap)tır.                                                            
                                                                            H.Ş.(Ramuz 334/6) 
 

ĐLMĐ ĐLE AMEL EDEN HAFIZLARA MÜJDE ! 
    

����-Hâmil-i Kur'an(Yani hafızlar) vefat ettiği zaman Allah-ü Teâlâ 
yere, “onun etini yeme” diye emreder. Yer de: “Đlâhî, senin 
kelâmını kalbinde taşıyan kişinin etini ben nasıl yerim” der.             
                                                                                                 H.Ş.(Râmuz 869) 

 
.ŞU KUR’AN AŞKININ AZĐZLĐĞĐNE BAK 

Güncel bir olay 
    

����-Đlkokulu bitirip kursa gelmişti. Ailesi kendi isteğiyle geldiğini 
söylemişti.Kayıt yapmak için adını sorduğumda: 
"Fatma", dedi. Hiç de çekinmeyen bir tavırla... Ve ekledi: 
����- "Ben hafız olmak için  geldim eğer hafızlık yaptırmazsanız 
kayıt yaptırmak istemiyorum dedi".  
Böyle tehdit edercesine konuşması onu yaşından daha olgun 
gösteriyordu. Hoca hanım tebesüm etti: 
"Korkmayın küçük hanım siz isteyin hafız da yaparız, hoca da 
dedi..." O küçük gözlerinin içi parıldadı birden.  
����-Annesi söze karıştı: 
"Hoca hanım kusuruna bakma  sen, bu kız ille de hafız olacam der 
de başka bir şey demez." 
����-"Bizim köyün hocasından duymuş. Peygamberimiz hafız 
olanlara cennette taç giydirilecek demiş onun için. Siz daha iyisini 
bilirsiniz ya köylü kafası işte, biz de bu kadar duyduk böyle 
anladık.Bu da çocuk işte dedi". 
����-Hoca hanım;"Tabi teyze ne demek, keşke herkes sizin gibi 
duyduklarından etkilense de böyle teslim olsa dedi... 



 

9 

Siz hiç merak etmeyin kızınız önce Allah'a sonra bize emanet 
dedim." 
����-Böyle deyince kadıncağız elime yapıştı, öpmek istedi geri 
çektim, utandım.Tutup, ben o annenin elini öptüm.  
����-Gözleri yaşardı ve. "Hoca hanım bu eller, bu gözler hep günahlı 
asıl sizin eller  öpülmeye layık dedi". 
"Estağfurullah teyze, O ahirette belli olur."dedim.  
Bu konuşmadan sonra Fatma'nın kaydını yaptım o zaman 
Erzurumlu olduğunu öğrendim. 
����-Bir an düşündüm. ;"Bu küçük  yavru bu uzak yerde nasıl 
kalacak bu kadar zaman buralarda dedim"... 
Zaman ilerledikçe Fatma'nın edepli tavırları  beni daha da çok 
etkiledi . 
Azimliydi…Çoğu kez geceleri uykusunun arasında ayetleri 
sayıklayıp okurken  görüyordum . 
Böyle devam ederken ara ara bana gelip sorular soruyordu.  
����-Bir gün:"Hocam hafız olmak için Kur'an'ı bitirmek mi lâzım" diye 
sordu. 
����-Ben de;"Tabi evladım  hepsini ezberleyeceksin o zaman hafız 
adını alacaksın." dedim. 
Bu cevabıma çok üzülmüş gibiydi. Birşeyler demek istiyordu 
sanki.Teşekkür etti ve dönüp gitti. 
����-Derslerimin  arasında onlara sürekli Kur'an ezberlemekle işin 
bitmeyeceğini mutlaka içindekileri uygulamanın gerektiğini 
hatırlatıyordum. 
 

  Talebelerden biri:"Hocam", dedi. 
 

����-"Fatma'nın annesi ona abdestli olmayanın hafızlara 
dokunamayacağını söylemiş bu doğru mu?" diye sordu. 
Çok ilginçti doğrusu. Maşallah dedim. 
����-"Osmanlı zamanında atalarımız Kur'an'a ve hafıza kıymet 
verdiklerinden öyle yaparmış" dedim. 
Bu iş çok hoşlarına gitmişti. Hepsi adeta kendilerini ulaşılması zor, 
kasa içindeki altın gibi görüyorlardı. 
����-"Görsünler" dedim içimden, bu yaşta buralara gelmişler. 
Allah'ın kelamını ezberliyorlar, onlara fazla görmem bunu. 
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����-Bu arada Fatma ara sıra rahatsızlanıyor ve revirde yatıyordu. 
Zaman geçtikçe Fatma'nın morali ve sağlığı daha da çok 
bozuluyordu. 
Bir gün dersini 2 kez aksatınca sordum. 
�-"Ne oldu Fatma yoksa anneni mi özledin dedim ?" 
�-"Hayır hocam", dedi. 
�-"Peki neden moralin bozuk çocuğum dedim ? Sık sıkta hasta 
oluyorsun", dedim. 
�-"Yanlış anlamayın,hocam inanın ki annemi özleyipte gitmek 
istediğim yok.Burayı çok seviyorum.Hem de  Allah'ım'dan çok 
korkuyorum. Buraları terk edersem bana ahirette hesabını sormaz 
mı?" dedi. 
Ben bir şey diyemedim.Kendimi suçlu bile hissettim. 
����-O küçük kalpte ne büyük  iman…Ya Rabbi dedim! Onu 
hayranlıkla izliyordum. 
Bir gün çok rahatsızlandı. Doktora götürmek zorunda kaldık doktor 
olan hanım arkadaşıma götürdüm. Bir çok tahlillerden sonra  bana 
şöyle dedi. 
"Hoca hanım bu talebeyi derhal ailesinin yanına gönder" dedi. 
Şaşırdım: 
"Neden?" diye sordum.  
Bana şöyle dedi; "Belki üzüleceksiniz  hatta inanmayacaksın ama 
bu talebe KANSER" dedi. 
 

����-Adeta başımdan aşağıya kaynar sular dökülmüştü.  
Sanki her tarafıma Rabbimin Rahmet sıfatı tecelli etmiş, beni 
şefkat sarmıştı. Hastaneden ayrılırken Fatma'ya hiç bir şey 
diyemedim dilim damağım kurumuştu. O sanki anlamış gibi bana 
sorular sorup dikkatimi dağıtmaya çalışıyordu.  
Kulağıma eğilerek;"Hocam bir şey sorabilirmiyim?" dedi.Ben; 
"Tabi kızım" dedim.  
 

����-"Azrâil insan canını alımaya hangi surette  gelir nasıldır?" dedi. 
Ağlamamak için kendimi zor tuttum.  
"Mü'min kullara, güzel  surette gelir kızım" dedim.  
Sevinmişti, sanki,  ama birşeyler mırıldandı: 
Şöyle dediğini duydum.  



 

11 

"Belki hafız olamam ama Elhamdülillah Mü'min'im" diyordu. 
Şimdi anlamıştım bana önceden sormuş olduğu soruyu. Demekki 
hastalığını biliyordu. 
Hafız olmak için Kur'an'ı bitirmek gerektiğini söylediğimde neden 
üzüldüğünü şimdi anlamıştım. 
 

����-Bir kaç gün sonra eşyalarını hazırlamaya başladık.  
Çünkü dayanılmaz acılar içinde olduğunu görüyorduk. 
Evine gitmesi gerekiyordu. Onu almaya ailesi geldi.  
����-Fatma yanıma gelerek; 
"Bana kızmadınız değil mi hocam?" dedi. 
"Ben  Eğer hasta olduğumu size söyleseydim beni belki kursa 
almazdınız degil mi?" dedi. 
"Ne demek kızım nasıl kızarım sana" dedim. 
  
����-"Hocam Hafızlığımı bitiremedim diye üzülüyorum" dedi. 
"Üzülme  yavrum bu yola girdin ya. Rabbim seni hafızlar 
zümresinden yazmıştır Đnşaallah", dedim. 
�-Öyle sevindi ki sarıldı boynuma; 
"Hocam gerçekten ben şimdi hafız sayılır mıyım?" dedi.Döndü 
Annesine; 
"Anne anne bak duydun duydun değil mi? "dedi. 
Ya Rabbi bu ne aşktı bu ne aşk Ya Rabb. Rabbimin hikmeti tecelli 
etse de şu kız bir iyi olsaydı diye yalvardım. 
Şu Fatma ne güzel bir kul olurdu diye yalvardım. 
 

         BÖYLECE FATMA'YI ERZURUM'A UĞURLADIK  
 

����-Çok geçmedi. Bir iki hafta sonra ailesi ağırlaştığı haberini verdi. 
Bu bir iki hafta içinde ondan iki mektup almıştım. 
Bana hep hafızlık tacını merak ettiğini, rüyalarına bile girdiğini 
yazıyordu. 
 

�-Bir gün sabah namazından sonra telefon çaldı. 
Karşımdaki Fatmanın annesiydi. Ağlamaklı titrek bir sesle; 
"Hoca hanım Fatma'yı uğurladık" dedi. Rica etsem de bir hatim 
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okurmusunuz?" deyince bende dayanamadım ağlamaya 
başladım. 
Annesi beni teselli edercesine telefonu kapatmadı: 
 
����- Hıçkıra hıçkıra;"Hoca hanım Fatma Size ölmeden önce 
şunu söylememi istedi", dedi. 
  

"Anneciğim hocama söyle Azrâil (as) hocamın 
söylediğinden de güzelmiş" 
    

����-Ey Yüce Rabbim senin kelamın için; 
�-Kalbi yanıp tutuşanı, 
�-Kur’an'ın kulpuna yapışanı, 
�-Kelamına sımsıkı sarılanı  
�-Böyle kullarını sen son nefesinde  bile hiç yalnız 

bırakırmısın Ya Rabb? Đsim vermek istemeyen bir Kur’an dostu. 
  
  O GÜZEL PEYGAMBERĐMĐZ (sav)' DE AĞLAMIŞ 
    

����-Allah, peygamberlerini ağladıkları için övmüştür.O,  " 
Onlara Rahman 'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye 
kapanırlardı" buyuruyor.                                  A.C. Meryem -58 
����-Alemlerin Rabbine gönülden saygı duyanların efendisi,  
Muhammed (sav) gözünden yaş eksilmeyen, hemen 
ağlayıveren, gözü yaşlı, yumuşak kalpli, duyguları çoşkun, 
bağrı yanık bir insandı.Samimi ve temiz duygular içinde 
gözyaşları boşanırdı.ağlarken göğsünün hırıltısı duyulurdu. 
 

         O' NA ĐNEN AYETLERĐ DÜŞÜNÜP AĞLARDI 
 

����-Bir gece şu ayet-i kerimeyi okuyordu; " Eğer kendilerine 
azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır ( dilediğini 
yaparsın).Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet 
sahibisin. …………………..………….A.C. Maide-118 ayetini 
tekrar ederek o geceyi geçirmiştir.Gecenin büyük bir kısmında 
ağlardı. 
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����-Kur'an dinlerken de ağlardı.Đbn Mes'ud'a " Bana Kur'an 
oku" dediği bilinmektedir.O,  Kur'an sana indirildiği halde 
ben nasıl sana Kur'an okurum" demiş, Peygamber (sav) de; 
����-Oku, ben onu başkasından dinlemeyi de severim" 
buyurmuştur. 
 

����-Đbn Mes'ud , Nisa suresinin başından itibaren okumuş; 
����- " Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve senide onlara 
şahit gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak! A.C. Nisa-41 
ayetine gelince, Peygamber (sav) , " şimdilik bu kadar yeter" 
buyurmuştur.  
����-Đbn Mes'ud, "Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu" 
diyor.                                          H.Ş. Buharii Sahih, Fedailü'l Kur'an-5050 
                  
                KUR’ÂN OKUYANLAR 
 

Elif Kur’ân başıdır, 
Kur’ân mü’min işidir, 
Okur ise çocuklar, 

   Yarın cennet kuşudur. 
 

Elif çıktı heceden, 
Nur koyuldu bacadan, 
Okur ise çocuklar, 
Destur alır hocadan. 
 

Hürmet eyle Kur’ân’a, 
Şifâ verir îmana, 
Kur’ân okur çocuklar, 
Nurlar saçar her yana. 

  

Yâr hâfızın kalbine bak, 
Kur’ân çıkar durak durak, 
Mahşerde cevap verir, 
Hep Kur’ân okuyarak………… 
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             N E    B Ü Y Ü K  B İ R  M Ü J D E 
 

     Kur’an okuyanın etrafına şefaatı ; 
    

����-Kim her gün Kur’an’ı yüzünden 200 ayet okursa kabrinin 
etrafında bulunan  7 kabir (ölen kimseye) ehline şefaatçi kılınır.  
el-Burhan(Zerkeşi),c.1,s.462;Kenz-ul Ummal, c.1 H.Ş.Ramiz’ül Ehadis-5459 
            

ĐNSANA  NE  BULAŞIR ? 
 

��� ��cء ........َ َ ْ ْכ��َ ِ,�+� א����� ُ ّٰ َ ِ��P�$�, ر� و�כ�;�א�ب����& ٌ ِ ُ ٌ َ ِ َ ٌ ُ ..... 

 Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi.    A.C. Maide-15                                                              

����-Kur’an’ımız bir nurdur bir misal; 
����-Denize gidene kum bulaşır.    
����-Değirmene gidene un bulaşır. 
����-Kur’an’a gidene nur bulaşır. 

 

        Ahmed b. Hanbel (ra) şöyle der: 
 

"Allah Teâlâ'yı rüyamda gördüm ve kendisine sordum: 
Ey Rabbim! Sana yakınlaşmak isteyenlerin, bu gayeye ulaşmaları 
için en iyi yol nedir?  
Allah (cc) ; 
�-Yâ Ahmed! Kelâm'dır (Kur'an'dır)" dedi.  
"Yâ Rabb! Đster anlasın, ister anlamasın, her okuyan insan bu 
dereceye varır mı?" dedim. 
"Đster anlasın, ister anlamasın, varır" buyurdu". 

 

����-Rasûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır:  
“Kur’ân’ı tegannî etmeyen bizden değildir.” (Sahabeden biri, 
bununla) açıktan okumayı kastediyor demiştir.    H.Ş. K.S. 418  
Tegannî ne demek?  
“Kıraatın hüzünlü ve dokunaklı okumak demektir.” 
. 
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.                        
                             BENĐ YARATAN 
 

Beni yaratan odur  Allah 
Beni büyüten odur Allah 
Beni yürüten odur  Allah 

 

Allah Allah Allah Yâ Allah Lâ Đlâhe Đllallâh 
Muhammed Rasûlullâh 

 

Beni duyuran odur Allah 
Beni doyuran odur  Allah 
Beni kayıran odur   Allah 

 

Allah Allah Allah Yâ Allah Lâ Đlâhe Đllallâh 
Muhammed Rasûlullâh 

 

Bana bildiren odur  Allah 
Beni öldüren odur   Allah 
Beni dirilten odur    Allah 

 

Allah Allah Allah Yâ Allah Lâ Đlâhe Đllallâh 
Muhammed Rasûlullâh 

 

KUR’ÂN’DAN  BĐR HARF OKUYANIN SEVABI 
 

����-Đbnu Mes’ûd (ra) anlatıyor: “Hz. Peygamber (sav)’i dinledim, 
şöyle diyordu:  
����-“Kur’ân-ı Kerîm’den tek harf okuyana bile bir sevab 
vardır. Her hasene 10 misliyle (kayde geçer). Elif-Lâm-
Mim bir harftir demiyorum. Aksine elif bir harf, lâm bir 
harf ve mim de bir harftir.”                   H.Ş.Tirmizi, 2912.K.S.416 
  

 “Kur’ân’da mâhir olan (hıfzını ve okuyuşunu güzel yapan), Sefere 
denilen kerîm ve mutî meleklerle berâber olacaktır.    
                                                                                 H.Ş.   Buhârî, "Tevhid," 52 
����-Kur’ân’ı kekeleyerek zorlukla okuyana iki sevapKur’ân’ı kekeleyerek zorlukla okuyana iki sevapKur’ân’ı kekeleyerek zorlukla okuyana iki sevapKur’ân’ı kekeleyerek zorlukla okuyana iki sevap vardır vardır vardır vardır....                           
                                                       H.Ş.    Ebu Dâvud, Vitr 14,  (2779).K.S.426 
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EHL-Đ  KUR'AN HATA ETTĐĞĐNDE KUR'AN FERYAD EDER 
    

����-Abdullah Antakî hazretleri şöyle buyururlardı; 
Ehl-i Kur'an, bir günah işlemeyi düşündüğü zaman, sînesindeki 
Kur'ân, "Allah'a yemin ederim ki, sen beni bunun için 
ezberlemedin!" diye feryâd etmeye başlar. Eğer o kul, bu sesi 
duyabilseydi, Allah'tan utancından o ânda ölürdü.                           
                            Veliler Ansiklopedisi, (Đmam Şaranî, Terc. Abdülkadir) 
                 

                   KĐM ON KĐŞĐYE ŞEFAAT EDER ? 
    

����-“Kim Kur’ân’ı okur, ezberler, helâl kıldığı şeyi helâl kabul 
eder, haram kıldığı şeyi de haram kabûl ederse Allah, o kimseyi 
cennete koyar. Ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan 
ailesinden 10 kişiye şefaat etme yetkisi verir.”  
                                               H.Ş. Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’ân 13, 2907;K.S.424                     

    

MELEKLER  YERMELEKLER  YERMELEKLER  YERMELEKLER  YERYÜZÜNE YÜZÜNE YÜZÜNE YÜZÜNE     NĐYE NĐYE NĐYE NĐYE     ĐNMĐŞLERDĐ ?ĐNMĐŞLERDĐ ?ĐNMĐŞLERDĐ ?ĐNMĐŞLERDĐ ?    
  

����-Rasûlullâh’ın (sav) sevdiği o güzel sahabi Üseyd Đbn-i Hudeyr 
(ra) bağıra bağıra Kur’ân-ı Kerîm okumak ister. Kimseyi rahatsız 
etmemek için gece yarısı Hurmalık Bağı’na gidip Bakara sûresini 
okuyordu.  
 

Yanındaki bağlı atı birden şahlandı. Üseyd okumayı bıraktı ve at 
sükûnete geldi. Üseyd tekrar okumaya başlayınca at yine şahlandı. 
Üseyd okumayı bırakınca, at sükûnete geldi. Üseyd tekrar 
okumaya başlayınca at tekrar şahlandı. Bir ara başını göğe 
kaldırınca gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde kandilimsi 
nesneler gördü.  
Sabah olunca Rasûlullâh’a (sav) sordu:  
“O gördüklerim neydi?” Peygamberimiz (sav) açıkladı: “Onlar 
melâike idi. Senin sesine gelmişlerdi. Sen okumaya devam 
etseydin, onlar seni sabaha kadar dinleyeceklerdi. Öyle ki 
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sabahleyin herkes onları açık gözlerle seyredecekti. Çünkü halktan 
gizlenmeyeceklerdi.”                                 H.Ş.Buhârî,Fedailu’l-Kur’ân,15 
����-Đşte güzel okunan Kur’ân’ımızı gökten melekler dinlemeye 
iniyor. Kur’ân’ın aşkından at bile defalarca şahlanıp ayağa 
kalkıyor.Đnsanoğlu Kur’ân’ aşkının farkında mı acaba? 
 

  AŞK ĐLE DEYĐNCE ALLAH!, MÜ’MĐNLER 
 

Aşk ile deyince Allah!, mü’minler, 
Gök kubbe nurlanır, aşkından inler, 
Zikrullâh’ı bütün melekler dinler, 

            Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 
 

Gök kubbe sallanır aşk ile inler, 
                              Mahlukât saf bağlar hüzünle dinler,  

Nurlanır, yumuşar hem de gönüller, 
Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 

 

Aşıklar aşk ile söyler zikreyler, 
Günahtan kurtulur kusurlu diller, 
Cenneti hazırlar bize hûriler, 
Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 
 

Lafzatullâh lafzı her an öncedir, 
Sırrı bilinmeyen gizli hecedir, 
Cennette makamı hayli yücedir, 
Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 
 

Mü’min, Kur’ân, salat ile yalvarır, 
Allah nidasını arşa vardırır, 
Garip der cennete beratın alır, 
Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 

 

����-Zikirdir kalbi yumuşatıp, katılığını bitiren. 
����-Zikirdir duygulandırıp  gözlerden yaş getiren,   
����-Zikirdir, duadır, salattır kulu cennete  götüren. 



 

18 

NEDĐR BU IZDIRAP ? 
 

����-HAKĐKĐ Müslüman Rabbiyle baş başa kalıp , günahını 
ikrar, cürmünü itiraf edendir.  Müslüman insanlardan uzakta 
olsa bile ameliyle baş başadır. 
����-Bu durumdayken işlediğini itiraf eder, mevlasını, anar, 
tevbe istiğfar ile tevazu ile onun önünde eğilir. 
����-O anki hali böyle olanın gözyaşları da pek geride kalmaz, 
zikir kalbine nüfuz edebildiği ölçüde gözlerinden yaşlar 
boşanır. 
 

UYURKEN ÖLÜMÜ YASTIK YAP 
 

����-Uyurken ölümü yastık yap, onu gözlerinin önüne getir. 
Kalkınca kalbini ve niyetini ıslah etmesi için Allah'a dua et. 
Onlardan daha önemli ıslah edilecek bir şeyin yoktur" der. 
����-Mahşer günü herkes dizüstü çökecek, suçsuzlar bile kötü 
sondan endişe edecek. 
    

����-Şüphesiz Kur’an’ı okuyana bir sevap, onu dinleyene iki sevap 
vardır.                                                                     H.Ş. Darimi:2/444 
 

KUR'AN'IN FAZĐLETĐ  HAKKINDA HADÎS-Đ ŞERĐFLER 
 

����-Eğer Kur'ân bir deride bulunursa, ateş o deriyi yakmaz. 
                      Taberânî,Đbn Hibban  
����-Ümmetimin en üstün ibadeti, Kur'ân okumaktır.  
                                                                                      (Nu'man b. Beşir'den) 
 

����-"DEMĐRĐN PASLANDIĞI GĐBĐ KALPLER DE PASLANIR" 
 
Demesi üzerine Hz. Peygambere şöyle soruldu: 'Ey Allah'ın 
Rasûlü! O halde kalplerin cilâsı nedir?; Hz. Peygamber; 
Kur'an'ı okumak ve ölümü hatırlamak" diye cevap verdi.      
                                                                  H.Ş. Beyhâkî, (Đbn Ömer'den) 
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����-Muhakkak ki, Allah Teâlâ, Kur'ân okuyucusunu, cariyesinin 
şarkısını dinleyen kimseden daha fazla dinler. 
                                                      H.Ş. Đbn Mâce, Đbn Hibban ve Hâkim 
                             

KUR’AN OKUMAKTAN MAKSAT NE OLMALI ? 
 

�-Kur’an’ı ezberlemek, sadece muhafazası için değil hem dünya 
hem de ahiret saadetine ermek, anne-baba ve yakınlarımıza şefaat 
edebilme şerefine nâil olmaktır.  
Buna göre Allah dilerse sadece akrabalarına değil diğer mü'minlere 
de şefaat etme hakkı verebilir.  
����-Önemli olan Kur'an'ı okumak, dinlemek, Hafız olmak ve o 
Kur'an'a uygun olarak hayat sürmektir. 
        
                KENDĐ  KENDĐNĐ  BĐR  ĐMTĐHAN  ET 
 

����-Đbn Mes'ud (ra) şöyle demiştir:  
"Herhangi birinizin kendi durumunu yoklamasına gerek yoktur."  
����-Eğer o kişi Kur'an'ı sever ve ona hayranlık duyarsa, bilmiş 
olsun ki Allah'ı ve Rasûlü'nü de sever. 
����-Eğer Kur'an'a buğzediyorsa, muhakkak Allah'a ve Rasûlü'ne de 
buğzediyor demektir 
    

����-Amr b. el-As;Kur'an'ın her ayeti, cennetin bir derecesidir  
 ve evinizin de lambasıdır." demiştir. 
 

����-O ev ki, içinde Kur'ân okunmaz, aile efradı üzerine daralır, 
hayrı azalır, melekler oradan çıkıp şeytanlar dolar. 
 

����-Süfyan es-Sevri (ra) şöyle demiştir:"Kişi Kur'an'ı okuduğu 
zaman, melek onun gözlerinin ortasından öper." 
    

����-Amr b. Meymûn (ra) şöyle demiştir:  
"Sabah namazını kıldığı zaman Kur'an'ı açıp 100 ayet okuyan bir 
kimseyi, bütün insanların yaptığı hayırlı amelleri yapmış bir kimse 
gibi, Allah Teâlâ yüceltir." 
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GÜNAHKAR OLSAN DA ASLA ÜMĐDĐNĐ KESME 
    

����- Ümmü'd-Derdâ (ra) anlatıyor: "Ebu'd-derda (ra)'ı işittim. 
Demişti ki: "Rasûlullah (sav)'ı işittim, şöyle buyurdu: "Müşrik 
olarak ölenle, bir müslümanı haksız yere öldüren hariç, Allah 
bütün günahları affedebilir."                   H.Ş.    E.Davud, (4270) 
 

����-Hasan Basrî (ra) şöyle demiştir:  
"Allah'a yemin ederim, Kur'ân'dan daha üstün bir zenginlik 
olmadığı gibi, ondan mahrum olmaktan da daha fakirlik yoktur." 
 

����-Hz.Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: 
"Kim kıyamet gününü müşahede etmek isterse Tekvir, Đnfitâr ve 
Đnşikak sûrelerini okusun, kıyameti gözleriyle görmüş gibi olur" 
                                       H.Ş.  Ahmed, Tirmizî, Hâkim 
                                           

ĐKĐ TÜRLÜ ŞĐFA 

̂����� א��3�#א� ��P��j���Z ��B"�א�ر�א� �� ��Bو� ��P�-�,�f�1�2�# �a��gא�ء و�ر��?�̀ ًو�&���lل� ,�+� א�#�:���]�ن� ,�א� 	���  َ ََ ُ َْ ّ َ َ َ ْ ُِ ِ َ ّ ِ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ ُِ ْ ِ ٌ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ِّ َ ُ 

����-Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler 
indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.                                                                     
                                                                               A.C Đsra-82 
����-Kur’an devaKur’an devaKur’an devaKur’an deva''''dırdırdırdır. 
����-Đki şifaya sarılınız. BunlaĐki şifaya sarılınız. BunlaĐki şifaya sarılınız. BunlaĐki şifaya sarılınız. Bunlar bal ve Kur’an’dırr bal ve Kur’an’dırr bal ve Kur’an’dırr bal ve Kur’an’dır.... H.Ş Đ.Mace 
 
     AYET-Đ KERĐMELERLE KUR’AN'IN FAZĐLETĐ 
 

����-"O kitap (Kur'ân); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler 
(sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir"  
                                                  A.C.  Bakara,2 
����-"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu 
eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'ân'ın indirildiği aydır" 
                                                    A.C. Bakara, 185 
 

����-Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size 
merhamet edilsin.                      A.C.  Arâf, 204                                                                      
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����-Biz, Kur'an okunduğu zaman, seninle ahirete 
inanmayanların arasına gizleyici bir PERDE çekeriz.  
                                                                                a.c.Đsra .45. 
                 HAKĐKĐ MÜ'MĐN KUR'AN OKUNURKEN  
                           TÜYLERĐ AYAĞA KALKAR 
    

����-"Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan 
tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi.  
Rabblerinden korkanların, bu Kitabın etkisinden tüyleri ürperir, 
derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp 
yumuşar.  
Đşte bu kitap, Allah'ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği 
hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren 
olmaz"                                         A.C.  Zümer, 23 
 

�a�1�2�"�,כ��� ,�"����2 و� ��m�< �a�n�����@ ���2�A�#א� �S�2�E�a�1�2�"�,כ��� ,�"����2 و� ��m�< �a�n�����@ ���2�A�#א� �S�2�E�a�1�2�"�,כ��� ,�"����2 و� ��m�< �a�n�����@ ���2�A�#א� �S�2�E�a�1�2�"�,כ��� ,�"����2 و� ��m�< �a�n�����@ ���2�A�#א� �S�2�Eٌ ٌ ٌَ ٌ ٌَ ٌ ٌَ ٌ َََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِْ ْْ ْْ ْْ ُْ ُُ ُُ ُُ َُ َُ َُ َُ ٍُ ٍِ ٍِ ٍِ ِِِ ِِ ّّ ّّ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ْ َْ َْ َْ َِِ ِِ ْْ ْْ  
 

����-Đlim öğrenmek kadına ve erkeğe  farzdır.    H.Ş.Đ.Mace C.1-S.3 
 

               ĐLĐM ADAMI ÇOK DĐKKATLĐ OLMALI 
 

����-“Kim Kur’ân hakkında ilme dayanmadan söz ederse ateşteki 
yerini hazırlasın.”                H.Ş. Tirmizî, Tefsir 1, (2951). K.S. 410 
    

����-Benim hakkımda da bildiğiniz dışında sözden kaçının.  
                       H.Ş. Tirmizî 

����-Kim bana bile bile yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın. 
Kim de Kur’ân hakkında re’yi ile söz ederse ateşteki yerini 
hazırlasın.”……………………  H.Ş.  Tirmizi, Tefsir 1, (2952). K.S. 411 
. 
. 
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KUR’ÂN’IN FAZĐLETĐNE DAĐR 
 

����-“Bir grup, Kitâbullah’ı okuyup ondan ders almak üzere 
Allah’ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar,  mutlaka 
üzerlerine sekinet iner ve onları Allah’ın rahmeti bürür. Melekler 
de kanatlarıyla sararlar.Allah; onları yanında bulunan yüce 
cemaatte anar”                                            H.Ş.  E.Dâvud,Salât 349,1455  
  

����-“Sizden kim evine döndüğü zaman üç adet gebe, iri, semiz 
deve bulmayı istemez?” diye sordu. “Hepimiz isteriz” diye cevap 
verdik. “Öyle ise, buyurdu, kim namazda 3 âyet okusa bu ona, üç 
iri ve semiz deveden daha hayırlıdır”                          H.Ş.    K.S. 414 
 

����-“Mescide gidip orada Allah’ın kitabından iki âyeti öğrenmesi 
veya okuması, kendisi için iki deveden daha hayırlıdır.Üç âyet 
onun için üç deveden, dört âyet onun için dört deveden ve 
okunacak âyetler kendi sayılarınca deveden daha hayırlıdır” 
buyurdular.”                                      H.Ş.  E.Dâvud,Salat,349,1456.K.S.415 
 

����- “Hz. Peygamber (sav)’in şöyle söylediğini işittim:  
“Allah, geceleyin Kur’ân okuyan bir kula kulak verdiği kadar 
hiçbir şeye kulak verip dinlemez. Allah’ın rahmeti namazda 
olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar, ondan çıktığı 
andaki kadar hiçbir zaman Allah’a yaklaşmış olmaz.”    
                                           H.Ş. Tirmizî,  17, 2913 (13). K.S. 419 
 

����-Bir adam: “Ey Allah’ın Rasûlü, Allah’a hangi amel daha 
sevimlidir?" diye sordu.  
����-Rasûlullah (sav): “Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan” 
cevabını verdi. “Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir?” diye 
ikinci sefer sorunca: “Kur’ân’ı başından sonuna okur, bitirdikçe 
yeniden başlar” cevabını verdi.”….…… H.Ş.  Tirmizî, 4,2949.K.S.421 
 

����-Aziz ve celîl olan Allah diyor ki: “Kim, Kur’ân-ı Kerîm’i 
okuma meşguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalırsa, ben 
ona, isteyenlere verdiğimden fazlasını veririm.”            H.Ş. K.S.422 
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TAÇ KĐMLERE GĐYDĐRĐLĐR ? 
 

����-Her kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve ondakilerle amel ederse, 
kıyamet gününde anne ve babasına bir taç giydirilecektir ki güneş 
dünya evlerinde sizin aranızda olsaydı o taç o güneşten daha ışıklı 
olurdu.                                                        H.Ş.  Ebu Davud: Vitir-14  
 

����-“Kim Kur’ân’ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü 
babasına, bir tâç giydirilir. Bu tâcın ışığı, güneş dünyadaki 
herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha 
güzeldir.Öyleyse, Kur’ân’la bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak, 
düşünebiliyormusunuz?”               H.Ş. E.Dâvud,,349,1453K.S.423  
 

   Bütün Namazların Ardından Tesbih Et Demek… 
 

����-Đbnu Abbâs (ra), “Gecenin bir kısmında’ ve secdelerin 
arkalarında da onu tesbih et” meâlindeki ayette geçen “secdelerin 
arkalarında” tabiriyle ilgili olarak: “Cenab-ı Hakk, tesbihi, bütün 
namazların ardından yapmayı emretmektedir” demiştir. H.Ş.K.S.795 
 

�-“Bedenine sıhhât vermedik mi, soğuk sudan 
içirmedik mi?” denecektir.”                             H.Ş. K.S. 882 
 

                          ĐHLAS SURESĐ 
 

����- “Sizden biri bir gecede Kur’ân-ı Kerim’in üçte birini 
okumaktan aciz midir?” diye sordu. ” Buna hangimiz güç 
yetirebilir?” dediler. Rasûlullah (sav); Kimde Đhlas sûresini okursa 
bu sûre de Kur’ân’ın üçte birine denk tutulur.” ” Allahu Ahad, 
Allahu’s-Samed (Đhlâs süresi) Kur’ân’ın üçte biridir” buyurdu.                  
                                                            H.Ş. Mâce, Edeb 52, (3787, 3788, 3789) 
����- “Đza Zülzilet suresi Kur’ân-ı Kerim’in yarısına denktir. Kul 
hüvallahü ahad (Đhlas) suresi Kur’ân-ı Kerim’in üçte birine denktir. 
Kul yâ eyyühe’l Kâfirün suresi de Kur’ân-ı Kerim’in dörtte birine 
denktir.”                                             H.Ş. K.S. 879 
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����- “Bir kimse (Đhlâs süresini kastederek): “Ey Allah’ın Rasûlü, 
ben bu sureyi seviyorum” dedi. Rasûlullah (sav): “Onu sevmen 
seni cennete sokacaktır” dedi.                       H.Ş.Tirmizî, 2903 K.S.889 
 

����- “Kim Kul hüvallâhu ahad süresini günde 200 sefer okursa, 
üzerindeki kul borcu hariç, 50 yıllık günah (amel defterinden) 
silinir.”                           H.Ş. Tirmizî,Sevabu’l-Kur’ân 10,(2900).K.S.890 
 

����-Kim yatağında uyumak isteyince, sağ tarafının üstüne 
yatar, sonra da Kul hüvallahu ahad’ı 100 kere okursa, 
Rabb Teâla kıyamet günü kendisine: “Sağın üzerinde 
cennete gir” diyecektir.                                                    H.Ş. K.S. 891 
 

MUAVVĐZETEYN SURELERĐ 
 

����- "Hz. Peygamber (sav) her gece yatağına geldiği zaman iki elini 
birleştirerek Kul Hüvallahu Ehad, Kul Eûzü Bi-Rabbil-Felak, Kul 
Eûzü Bi-Rabbi'n-Nas sûrelerini okur, ellerine üfler,sonra da iki 
eliyle vücudunun, ellerinin eriştiği kısımlarını sıvazlardı.Elleriyle 
başını, yüzünü, vücudunun ön kısmını meshetmeye başlardı. Ve 
böyle okuyup üfleyerek vücudunu meshetmeyi üç defa tekrarlardı"                   
                                                                                               H.Ş. Buhârî, Muslim 
����-Hz. Âişe (ra) anlatıyor: "Hz.Peygamber bir şeyden müşteki 
olduğu zaman Felâk ve Nâs sûrelerini okur, üzerine üflerdi. Ağrısı 
artınca ben ona Kur'an okur, bereketini dilemek için eliyle üzerini 
sıvazlardım”                                                                              H.Ş. Buhârî 
 

����- “Bu gece indirilen ayetler var ya, onlar gibisi hiç 
görülmemiştir: Kul eüzu bi-rabbi’l-felak ve Kul eüzu bi-rabbi’n-
nâs süreleri”.                            H.Ş. Müslim, Misâfırin 264, (814); K.S. 896 
 

����- Ukbe Đbnu Âmir (ra) Tirmizî’de gelen bir rivayette der ki: 
“Rasûlullah (sav), bana, her namazın arkasından Muavvizeteyn’i 
okumamı emretti.”                                                    H.Ş. Tirmizî, (2905) 
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����-Đbnu Hubeyb şu mânada birşeyler daha söyledi: “Rasûlullah 
(sav) çıktı ve: ” Söyle !” dedi. Ben:  
“Ne söyliyeyim?” diye sordum. Bunun üzerine;  
” Akşama ve sabaha erince Kul hüvallahu ahad ve Muavvizeteyn 
sûrelerini 3'er kere oku. Bu sana, her şeye karşı yeterlidir” dedi.            
                                              H.Ş. Nesâî, Đsti’âze 1, (8, 250-253). K.S. 898 
 

����- Zirr Đbnu Hubeyş anlatıyor:  
“Übey Đbnu Ka’b (ra)’a Muavvizeteyn hakkında sorarak dedim ki:  
“Rasûlullah (sav) buyurdular ki: “Şeytan insanoğlunun kalbinin 
üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah’ı zikredince siner, çekilir, 
gaflet etse vesvese verir.”                                                   H.Ş.K.S. 902  
 

        MELEKLER BĐLE MÜ'MĐNLERE DUA EDER 
 

��ش� و�,�+� ���p�$�"�� ���#���qن� ���1��o ر�������َא��A�#���2�1ن� א���s �+���F�#ْ ِْ ِ ّ ُ َْ ِ ِ ِْ َّ ِْ َْ َُ َِ َ ُ َ ْ َ ََ َ َ ُ َ َ ِ و����f,�-���ن� ����  ّ ِ َ ُ ِ ْ ُ َ
�,�[ �+���F�2�# و�ن����?�t�;�"َو��� َ َِ َ ّ ِ َ ُ ِ ْ َ ْ �D�̀ءَ ٍ-���א� ر���-�א� و�%��u�A כ���  ْ َ ََ ِّ ُ َ ّْ َ َ َ ُ  �+���F�2�# ���? ْ�vو�>��1�2א� @�א� �a��gَر� ِ َ ّ ِ ِْ ِ َ ً ْ َ ًّ َ ْ َ

���9�p��wא�ب� א��F�< �����ِ*�א�����א� و�א�*�$����Aא� �2�9�$�%כ� و� ِ َ ْ َ َْ َ ِ ِ َ ََ َ ِ َّ ُ َ َ ُ َ  

    

����-Arş'ı yüklenmekte olanlar ve çevresinde bulunanlar, Rablerini 
hamd ile tesbih etmekte, O'na iman etmekte ve iman edenlere 
mağfiret dilemektedirler. 
 

�-"Rabbimiz, rahmet ve ilim bakımından herşeyi kuşatıp-sardın, 
tevbe edenler ve Senin yoluna tabi olanlara mağfiret et ve onları 
cehennem azabından koru."                                     A.C Mü'min-7 
. 
. 

KUR’ÂN’IN MAHŞERDEKĐ YARDIMI 
 

����-“Kıyamet günü Kur’ân getirilecek ve şöyle diyecek; 
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 “Ey Rabbim beni okuyup benimle hayatını yaşayan bu kulunu 
giydir, o kimseye keramet tâc’ı giydirilecek sonra Kur’ân diyecek; 
"Artır Ya Rabbi." 
Đkram olarak elbise de giydirilecek  sonra Kur’ân  
diyecek ki; 
"Ey Rabbim ondan razı ol." Allah’ta ondan razı olacak. Denilecek 
ki; 
"Ey kul oku ve yüksel".Böylece okuduğu her bir ayetle iyilik, 
sevap ve mükafatları artırılacaktır.     H.Ş.Dârimî Fedeil-ül Kur’ân: 27 

 

KUR’ÂN'DAN UNUTMANIN GÜNAHI  
 

����-“Ümmetimin sevapları bana arzolundu hatta mescidi temiz tutmak 
için çıkarıp attığı en ufak bir çöp parçasına varıncaya kadar 
ümmetimin günahları da bana arz edildi." 
����-Bir insanın Kur’ân’dan öğrenip te unuttuğu bir ayet ve sûreden 
daha büyük bir günah görmedim.”                  H.Ş.  Ebû Dâvûd, Salat: 27 
 

RASÛLULLAH (S.A.V)  NAMAZDA NASIL  OKURDU? 
 

����-Ya’la b. Memlek (ra), Peygamber (sav)’in hanımlarından Ümmü 
Seleme’ye Peygamberimiz (sav)’in namazı ve kıratından sordu. 
Bunun üzerine Ümmü Seleme; O’nun namazını niçin soruyorsunuz?  
O namaz kılar sonra namaz kıldığı süre kadar uyur sonra uyuduğu 
kadar tekrar namaz kılar sonra tekrar namaz kıldığı kadar uyur ve 
böylece sabah olurdu. Sonra Ümmü Seleme kıldığı namazlardaki 
okuyuşunu tarif etti ve dedi ki: “Açıkça ve harf harf okurdu.”                                   
                                              H.Ş. Nesâî, Đftitah: 27; Ebû Dâvûd, Salat: 17 
 

����-Hz.Osman (ra)  bir gün Hz. Ali (ra) ile tokalaşmak ister. 
Hz Ali (ra) elini uzatmaz ve geri çeker.Sahabe-i Đkram; 
"Ya Ali! Hz. Osman ile dargınmısın da elini çektin" der. 
Hz. Ali (ra) : 
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"Hayır dargın değilim ancak o bir Kur'andır .Abdestim olmadığı 
için tutmak istemedim." der. 
Đşte Hafızın Hamele-i Kur'an'ın fazileti budur. 
  

�-Rasûlullah(sav) Hane-i Saadetindeyken bir gün Hz. Osman 
teşrif ederler.Peygamberimiz(sav) Hz. Osman'ın gelmesiyle ayağa 
kalkar.Yanındakiler; 
"Ya Rasûlullah sen bir Peygambersin o ise bir sahabe.Neden ayağa 
kalktın?"diye soranlara şöyle cevap verir. 
�-"O bir Sahabe amma aynı zamanda bir Kur'andır.Onun için 
ayağa kalktım."Đşte hafızlığın kıymeti budur. 

 

Ehl-i Kur’an’ın Vefatında 
 

�-Bir rivayete göre vefat eden bir Ehl-i Kur'an’a Rabbim 
meleklerini gönderir. “Bakın bu kulumda ne buluyorsunuz?” der. 
�-Önce ayaklarına bakarlar, “Kıyam (yani namaz) kokuyor Ya 
Rabb” derler.  
�-Kalbine bakarlar “Sıyam (yani oruç) kokuyor Ya Rabb” derler. 
�-Başına bakarlar “Kur'an kokuyor Ya Rabb” derler.  
�-Rabbim “Namazını kılan, orucunu tutan, Kur'an’ımı okuyan 
kuluma rahmetle muamele edin” der. 
 

                                  Nasihat  
 

�-Ben namaz kılamıyorum demek olmaz. Beni Allah huzuruna 
kabul etmiyor demek daha doğru olur.  
Ben Oruç tutamıyorum değil Allah(cc)  Oruç tutmama  müsaade 
etmiyor demek daha doğru olur. 
 

�-Ben Kur’an okumuyorum demek, Allah’ım benim kendisi ile 
KONUŞMAMI  istemiyor demek daha doğru olur.  
Çünkü her şey Allahımızın dilemesi ve istemesi iledir. 
Çünkü Allah (cc) günaha gireni, haram yiyeni huzuruna kabul 
etmez. O ZAMAN NE YAPALIM? 
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�-Tövbe edip; “Beni huzuruna kabul et! Benim ibadet 
etmeme müsaade et!  
YA RABBĐ” diye yalvarıp yakarıp tövbe namazı kılp secdeye 
vararak iki damlacıkta göz yaşı akıtıverirsek işte o zaman 
inşallah Rabbimiz bizi  huzuruna kabul eder başka çaremizde 
yok başka gidecek kapımızda yok. 
  

Đlahımızın Nuruna Kimler Bürünür ? 
 

����1�2�Aن� כ�!��م� א����� ْ�jא�ن� [�� א����a�2��gِ א�#�:� ّٰ ََ ٰ َُ َ ُ ِّ َ ُ ُ ُ ِ x ْ ْ ُ َ �;��2$�"���ن� ��-���ر� א�����َ ْ�jא� ِ ٰ ِّ ُ ُِ ََ ُ ِ ّ َ ,�+� و�א���B[�� @�:��� و�א�.�� א�����َ َّٰ ٰ ََ َْ َ ْ ُ َ ْ و�,�+� ْ َ َ
َ>�א�د�א�[�� @�:��� >�א�د�ى� א����� ّٰ َ ََ َْ َ َ ْ ُ 

����-Hamele-i Kur’an  Allah kelamını öğretenler ve Allah’ın  
nuruna bürünen kimselerdir 
Onlara kim dost olursa Allah’a dost olmuş olur.Onlara 

düşman olan da Allah’a düşman olmuş olur.                                          
                                                                                 H.Ş.  Ramuzu’l-EHadis-3456 
                                                            

����-Açıklama:Yukarıdaki Hadis-i Şeriften de anlaşılacağı üzere bir 
işin içinde olmak o işin ne kadar önemli olduğunu bilmek lazım. 
����-Bir Đlim Adamının ilim öğrenmek veya öğretmekle Allah’ın 
nuruna büründüğünü bir misalle anlatmak gerekiyorsa : 
 

Bir değirmene gitsen üzerine un bulaşır. 
Bir denize gitsen üzerine kum bulaşır. 
Bir harmana gitsen üzerine toz bulaşır. 

 

����-Đlm-i Đrfan yuvasına gidersen nur bulaşır.Đlimle uğraşan 
kişilerin üzerine ise Allah’ın nuru bulaşır. 
����-Allah’ın ilminin okunduğu ve okutulduğu yerden uzak 
kalmamak lazım çünkü Allah’ımız; 
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"Kur’an Ehli benim dostum benim dostuma dost olanlar benim 
dostum benim dostuma düşman olanlar ise düşmanımdır." diye 
Hadis-i Şerifte buyrulmaktadır.  
����- Kur'an-ı Kerim’in her harfi için, namazda okuyana bin hasene, 
abdestli okuyana yüz hasene, abdestsiz okuyana on hasene verilir.                                         
                                                                                      (Mev’ıza-i Hasene S. 56) 
 

KĐTABU'R- RUH'A GÖRE 
 

����- Ehl-i Kur'anın mezarı kazılırken o mezarlığa bir melek gelir ve 
mezarlıktakilere şöyle der; 
 

�-"Ey Ehl-i Gubur!Aranıza Ehl-i Kur'an geliyor ayağa kalkıp öyle 
karşılayın!.Sakın ona etmeyin kusur!" der. 
Kur'an'ın fazileti daha vefat eder etmez ruhların ayakta karşılaması 
ve meleğin nida etmesiyle Ehl-i Kur'an'ın kıymeti orda başlar. Bu 
şeref yetmezmi ?                                                               Kitabur-Ruh 
 

                   HAMELE-Đ KUR'AN OLMAK GEREK  
 

����- Selef-i Salihîne göre; hakiki Kur'an ehli olanlar, sadece onu 
yüzünden veya ezbere okumayı bilenler değil, aynı zamanda 
onunla amel edenlerdir.   
 

����-Bu itibarla Mushaf'ın tamamını ezbere bildiği halde onun 
emirlerine uygun hareket etmeyenler "Hamele-i Kur'an" 
sayılmazlar.  
 

̂�#�-�א�ه� ���9�#כ� #�;�}���ج� א�#�-�א�س� ,�+� א��1�2�3�#א�ت� ��.�� א�#�-���ر� ���5ذ�ن� ر������� ��.��  َא�#��� כ�;�א�ب� |�&� ّ َ ِّ ِ ْ ِْ ِ ِِ ِّ َ ِ ِْ ِ ُ ّ َِ َِ ُ ُ َ ََ َ َ َِ ُ ِ َ ْ ُ ٌَ ْ َ َ
̂� א�{�����9�1 ���̂ �A�#א�ط� א����7ِ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ َ ِ 

����-Elif, Lam, Ra. Bu bir Kitap'tır ki, Rabbinin izniyle. 
 insanları karanlıklardan nura, O güçlü ve övgüye layık 
olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.                A.C Đbrahim-1                           
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  ����-Karıncaya;"Nereye gidiyorsun?" diye sormuşlar. 
"Hacılığa" demiş!  
"Bu ayaklarla oraya nasıl varacaksın?" demişler ! 
"Olsun hiç olmazsa yolunda ölürüm o da benim için bir şereftir" 
demiş.  
����-Şimdi bazıları kendini mazur göstererek ben okuyamıyorum 
ben bilemiyorum deyip kendini ibadetlerden muaf gibi tutuyor. 
Halbuki karınca misali yolunda olmak bile bir şereftir.   
     

                                 TALEBE KĐMDĐR ? 
  

 ����- Hakiki "Kur'an talebesi", sadece onu yüzünden, ezbere veya 
belli makamlara riayet ederek okumayı bilen değil, aynı zamanda 
onunla amel edendir.  
 

����- Bazıları ömür boyu Allah'ın kelamına karşı ilgisiz yaşarlar. 
Aslında, bir insan, pek çok meşguliyeti de bulunsa, biraz gayretle 
Kur'an'ı bir ayda öğrenebilir.  
 

�-Her kim Kur'an-ı Kerim'i öğrenir ama Mushaf'ı bir köşeye atar, 
onunla ilgilenmez ve ona bakmazsa Kur'an, kıyamet günü o 
insanın yakasına yapışır ve, "Ya Rabb! Bu kulun beni terk etti; 
benimle amel etmedi. Aramızda hükmü Sen ver.' Der şikayet 
eder."  
 

�-Kıyamet günü oruç ve Kur'an kula şefeâtçı olurlar. Oruç: "Ya 
Rabbi" der, "Ben O'nu gündüzleri yemeden, içmeden ve 
zevklerinden alıkoydum, şimdi beni O'na şefaatçi kıl." 
�-"Kur'an der ki: "Ya Rabbi! ben de geceleri O'nu uykudan 
alıkoydum, beni O'na şefaatçi yap. "Böylece her ikisi de şefaatçi 
olurlar."                                                            H.Ş. Beyhakî 
 

����-Kur’an’ı ezberlemiş birisinin ağlaması, üzgün durması,vakarlı 
ve bilgili olması, tefekkür ve sükût hâlinde bulunması îcâb eder. 
 ����-"Kur’ân ehli; katı yürekli, gâfil, çığırtkan ve hemen öfkelenen 
biri olmaktan da sakınmalıdır.”                        Ebû Nuaym,Hilye,I, 130                            
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             EVLATLARIMIZ  BĐZE  BĐR EMANETTĐR 
 

����-EVLÂDIMIZIN  KUSURSUZ OLMASINI ĐSTĐYORSAK       
       KUSURSUZ ANNE-BABA OLMALIYIZ… 

�-Evlatlarımız en güzel varlığımız  hayatımızın en güzel 
zînetleridir. Onları ; Rabbimiz, Đslâm fıtratı üzere yaratarak 
ana-babalarına emânet etmiştir.  
Bundan dolayı çocukların maddîyatları ile ilgilenirken 
maneviyatları ile de ilgilenip  doğru bir istikamete 
yönlendirmek, ana-babaların en mühim vazifesidir.Allah 
indinde ana-baba mes’üldürler. 
    

����-“Kim Kur’ân’ı küçük yaşlarda öğrenirse Kur’ân onun etine ve 
kanına işler (Yâni Kur’ân’ın feyziyle nûrlanır.)” buyurmuştur.                                         
                                                           Ali el-Müttakî, Kenz, I, 532  
����-Rasûlullâh (sav) kendileri de, Abdülmuttalib Oğulları’ndan bir 
çocuk güzel konuşmaya başladığında, ona Đsrâ Sûresi’nin 111. 
âyetini 7 defa okutarak öğretirdi. Abdürrezzâk, IV, 334;Ebî Şeybe,I, 348 
                                                          
KĐM ALLAH'I (cc) ZĐKREDERSE O; MELEK KANADININ ALTINDADIR 
    

����-“Bir müslüman;       
“Sübhânallâhi velhamdülillâhi vela ilâhe illallâhu 
vallâhu ekber ve tebârekallah”  
dediğinde bir melek onu kanadının altına alarak yükselmeye başlar                     
                                                                                            H.Ş.TergibC.3-S.93 
 

َ,�א� ,�+� ���م� ���Fכ���و�ن� א�����,�א� ,�+� ���م� ���Fכ���و�ن� א�����,�א� ,�+� ���م� ���Fכ���و�ن� א�����,�א� ,�+� ���م� ���Fכ���و�ن� א����� َ ََ َ ََ َ ََ َ َٰٰ ّّٰٰ ّّ ََ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ٍ ٍْ ٍْ ٍْ ْْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ� ْ�jא� ������ �u�?�Z ��Bא� � ْ�jא� ������ �u�?�Z ��Bא� � ْ�jא� ������ �u�?�Z ��Bא� � ْ�jא� ������ �u�?�Z ��Bא� ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ِِ ِِ ْ َْ َْ َْ َََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ�a��g��ُ!��~�כ��a و��v\��9;����� א�#����a��g!��~�כ��a و��v\��9;����� א�#����a��g!��~�כ��a و��v\��9;����� א�#����a��g!��~�כ��a و��v\��9;����� א�#� ْ ُُ ْ ُُ ْ ُُ ْ َُ ََ ََ ََ َْْ ْْ َ َُ َُ َُ ُّ َّ َّ َّ َُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ  
 

�-"Allah'ı zikreden bir grup varsa mutlaka melekler sarar ve 
onları rahmet bürür" buyurulmuştur.                      H.Ş. K.S.413 
    

����-Bazı âlimler: "Bunun ma'nâsı, ilim tâlibini, üzerinde, dilediği 
memlekete, istediği hedefe götürüp ulaştırmak için kanatları açıp   
yaymaktır" demişlerdir. 
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����-Keza: "Bunun ma'nâsı, ilim talebinde tâlibe yardım ve 
çalışmasını kolaylaştırmaktır" dahi denmiştir. 
����- Denizlerde balıklar(a varıncaya kadar bütün canlılar)ın âlime 
istiğfar etmesi mevzuunda Hattâbî der ki: "Allah Teâlâ hazretleri, 
balık ve sâir bütün hayvanlar hakkında onların faydaları, 
maslahatları rızıklarıyla ilgili bir ilmi âlimlerin dillerine koydu.  
 

����-Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline 
getirmeye gücümüz yeter.            A.C. Kıyame-4 
 

KUR’AN-I  KERĐM,  KABĐR AZABINDAN KORUR 
 

Kabir azabından korunmak için yapmamız gereken beş şey;  
(Zikir, namaz, oruç, zekat ve Tilavet-i Kur’an) 
1.Zikir: Tövbe etmek, Hamd-ü sena etmek , Salavatı şerif 
getirmek, Kelime-i Tevhit getirmek ve Allah ismi  ile daima 
dilimiz yaş olmalı, gönlümüz hoş olmalı… 
Son nefeste Kelime-i  Tevhid’i okuyamazsak imanımız tehlikeye 
düşer .Her daim Azrail’in geleceğini düşünerek okumalıyız.  
 

2. Namaz: Beş vakit namazı cemaatle, vaktinde kılmalıyız. 
Kadınların evinde kılması daha efdaldir. 
 

3. Oruç: Farz olan bir ibadettir onu mutlak tutmalıyız. 
 

4.Zekat: Fakirin nisap miktarı olan maldaki hakkıdır. Farz olan bir 
ibadettir. Zekatımızı verdikten sonra da devamlı olarak sadaka 
vermeliyiz. Bir hurma tanesi kadar sadaka bile kabir azabına engel 
olabilir. 
 

5. Kur’an-ı Kerim: Kabir azabından  korunmak için  bolca 
Kur’an-ı Kerimi okumalıyız. Nasıl biliyorsak öyle okuyalım. Yeter 
ki okuyalım.Tecvit ve mahreçlerine uygun okumak şüphesiz 
güzeldir. Lakin bilmiyorsak bildiğimiz gibi, ( öğrenmeye çalışarak) 
Kur’an-ı Kerim okuyalım, O nurdan istifade edelim. 
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Mukabelelerimizi yapalım.Cemaatle okuyamıyorsak TV’den takip 
edebiliriz. Bu takibimiz dinlemek ve yanlışlarımızı ögrenmek 
bakımından eyidr.     
 

               KIYÂMETTE  KĐMLER  KORKUTMAZ? 
    

����-Peygamber Efendimiz (sav) buyurdu ki: 
 ‘‘Üç zümre vardır. Onlar kıyâmet gününde simsiyah  miskten 
meydana gelmiş bir tepenin üzerinde otururlar. Kıyâmetin korkunç 
manzarası onları korkutmaz. 
����- Đnsanların hesabı görülünceye kadar onlara herhangi bir hesap 
zorluğu isabet etmez. Onlar şunlardır:  
����- Sadece Allah’ın cemâlini elde etmek ve onun rızâsını 
gözetmek gayesiyle Kur’an okuyan kişi.  
����- Kendisinden râzı olan bir cemaatle, Kur’an okuyarak namaz 
kıldıran kişi…’’                  H.Ş. Tirmizî  
 

         ŞUNLARA  DA ÇOK DĐKKAT ETMELĐYĐZ 
 

1. Yalan söylememeliyiz. 
2. Tenine meni ve sidik değdirmemeliyiz. 
3. Emanete hıyanet etmemeliyiz. 
4. Gıybet ( dedikodu) etmemeliyiz. 
 

����-Kabrin azabından, mahşerin dehşetinden korunmak için , 
Ramazan ayınıda bolca ibadetle geçirelim. 
 

�-ALLAH-Ü TEALA BĐR KĐMSEYĐ SEVERSE ONUN NESĐ 
YOK KĐ; 
�-ALLAH-Ü TEALA BĐR KĐMSEYĐ SEVMEZSE ONUN NESĐ 
VAR KĐ?                                                                        Hz. Ali(r.a) 
����-Peygamber Efendimiz (sav) bir Hadis-i Şeriflerinde: 
 "Allah güzeldir. Ancak güzel şeyleri kabul eder."  
                                                               H.Ş. K.S.C.7-S.2008                                                   
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Allah Peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti.     
����-Hak Teala şöyle buyurur: “Ey Rasuller! Temiz ve helal olan 
şeylerden yiyin ve salih amel işleyin"                           A.C. Müminûn-51  

 

              KENDĐNĐ BĐR HESABA ÇEK 
 

�-Allah-ü Teala'yı seviyor musun? 
�-Peygamber (sav) seviyor musun? 
�-Ehl-i Beytini seviyor musun? 
�-Anaya babaya itaat ediyor musun? 
�-Đbadetten zevk alıyor musun? 
�-Zekat sadaka veriyor musun? 
�-Yetime, yoksula için sızlıyor mu? 
�-Đnsanlara güler yüzle muamele ediyor musun? 
�-Çalıştığın ücreti hak ediyor musun? 
�-Ordunu, yurdunu seviyor musun? 
�-Vatana faydalı oluyor musun? 
�-Aile hayatın düzenli mi? 
�-Haline şükrediyor musun? 
�-Paraya , şehvete hakim misin? 
�-Akraba, hasta ziyareti yapıyor musun? 
�-Kitap okuyor musun? 
�-Kazancın helal mi? ve 
�-Allah-ü Teala 'dan razı mısın?... 

 

HARAM   DUAYI   ENGELLER 
    

����-Abdullah bin Ömer(ra): “Namaz kılmaktan yay gibi, oruç 
tutmaktan çöp gibi kalsanız da, haram ve şüpheli şeylerden 
kaçınmazsanız, Allah o ibadetleri kabul etmez.” buyurmuştur. 
����-Yediklerinin helal ve temiz olmasına, besmele ile kesilmiş veya 
hazırlanmış ve meşru bir şekilde te’min edilmiş, helal yollarla 
kazanılmış olmasına azami derecede i’tina göstermelidir.  
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����- Zebânîler, putperestlerden evvel, Allah’a isyan eden hafızlara 
azap eder.                                            (Ebû Süleyman Dârânî Hz.) 
    

                   OKUDUĞUMUZ KĐTAP 
   Okunduğundan dolayı,…………..….. KUR'AN denir. 
   Yazıldığından dolayı………….….…… KĐTAP denir. 
   Ölmüş kalpleri dirilttiğinden ……...……. RUH denir. 
   Hak ile batılı ayırdettiği için….....… FURKAN denir. 
   Allah'ı hatırlattığından dolayı …..……..ZĐKĐR denir. 
   Doğru yolu gösterdiği için………….… HUDA denir. 
   Đlahi aydınlık getirdiğinden dolayı…...…. NUR denir. 
    

����- “Bir insan ilim kazanmak için bir yola giderse, Allah-ü Teâlâ 
ona Cennete doğru bir yol açar. Melekler, ilim peşinde 
koşanlardan hoşnut oldukları için kanatlarını onun altına gererler. 
Đlim sahipleri için yerdekiler ve göktekiler mağfiret niyâz ederler. 
    

����- Denizin diplerindeki balıklar bile ona duâ ederler.  
Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü, ayın yıldızlara üstünlüğü gibidir. 
Peygamberlerin vârisleri âlimlerdir. 
Bunlar dirhem ve dinar (para peşinde) koşmazlar. Đlme koşarlar. 
Onun için onlar ilimden ne kadar fazla pay almak mümkünse o 
kadar alırlar. 
 

               DUDAKLARINI ALLAH ĐÇĐN KIPIRDAT YETER. 
 

����- Hadis-i Kudsî'de Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır: 
"Kulum beni zikrettiği ve dudakları benim zikrim için kıpırdadığı 
sürece ben onunla beraberim.           H.Ş.Buhâri, Tevhîd, 43; Đbn Hanbel, II, 540 

 

Hadis-i Şeriflerle  Sûrelerin Faziletleri 
����-Sen de ki: "O, iman edenler için bir hidayet ve şifadır." 

Đman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır. 

Kur'ân onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir 

yerden çağrılıyorlar (da duymuyorlar).           A.C.   Fussilet-44  
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����-Đşte Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde de Kur'anımızın 
inananlara şifa olduğunu inanmayanların ise kör ve sağır olduğunu 
beyan etmektedir.Şunu iyi bilelim ki;Kur'anımız inananlara şifa 
olarak indirilmiştir.Onu çok okuyarak şifasına ve şefaatine nail 
olmamız lazım.allahımız şefaatinden ayırmasın. 

    

����- Kur'an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. 
  

Bakara  Suresi'nin okunduğu evden şeytan mutlaka kaçar. H.Ş.Tergib-195                                                                                          
                                                                                             

����- Her şeyin bir senamı (alası-zirvesi) vardır.Kur'an'ın senamı da 
Bakara süresidir. Kim gece evinde o süreyi okursa şeytan üç gece 
o eve gelmez. Kim de gündüz okursa, şeytan o eve üç gün 
yaklaşamaz.                H.Ş.    Ramüz-28   
 

����-BAKARA suresi, Kur'an'    n evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. 

Çünkü onu öğrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu süreye 
sihirbazlar güç yetiremezler.                                     H.Ş.    Beyzavi 2/27 
 

����-“Her kim Bakara ve Âl-i Đmrân sûrelerini gündüzleri okursa 
akşama kadar münâfıklıktan berî olur. Her kim bu sûrelerin her 
ikisini geceleri okursa, sabaha kadar münâfıklıktan beri olur.” 
 

����-ALĐ ĐMRAN süresini Cuma günü okuyana Allah-ü Teala rahmet, 
melekler de güneş batıncaya kadar Salat-ü Selam ederler. H.Ş.Beyzavi2/63      
                                                        
����- NĐSA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü'min kadın ve erkeklere 
sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allah-ü Teala'nın 
günahlarından vaz geçtiği kullarından olur.                      H.Ş.  Beyzavi 132 
  

����- Kur'an'ın yedi uzun süresini ki, NĐSA SÜRESĐ'de onlardandır. 
Kim öğrenip okursa o kişi alim sayılır.           H.Ş. Ahmet ibni Hanbel 
 

����- MAĐDE Süresini okuyan kişiye Cenab-ı Hak dünyada yaşayan 
yahudi ve hristiyanların adedince hasene yazar.    H.Ş. (Beyzavi 2/178) 

  
����- EN 'AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek bu sürenin 
harflerinin adedince istiğfar ederler.                        H.Ş.   (Beyzavi 2/217)  
 

����- A'RAF süresini okuyan kimse için Cenab-ı Hak kıyamet 
gününde şeytanlara karşı bir perde halk eder. (Onu şeytanlardan 
korur) ve Adem (as)'ı ona şefaatçı kılar.                H.Ş. (Beyzavi 3/40)  
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����-ENFAL ve (Tevbe Suresi) sürelerini okuyan kişiye ben 
kıyamette şefaatçı olacağım.           H.Ş. (Beyzavi 3/40)  
  

����-YUNUS ve HUD sürelerini kim okursa (kendisine sayısız 
dereceler ihsan olunur.                H.Ş. (Beyzavi)  
�-Not: Hud süresi 41. ayeti (Bismillahi mecreeha. Vemürseha inne 
rabbi lagafururrahiim.)'ni Nuh (as) gemiye binerken okumuş ve 
kendisine tabi olanlara okumalarını emretmişti. 
Okudular, selamet buldular. Bizler de vasıtaya binerken 3 veya 7 
defa okursak manevi kemerlerimizi bağlamış oluruz.  
 

����- YUSUF süresini herhangi bir mü 'min okur ve aile efradına 
öğretirse, Cenab-ı Hak onlara ölüm hastalığını kolay kılar ve 
müslümanlara haset etmek duygusundan onları kurtarır. H.Ş.Beyzavi 3/144 
 

����- RAD süresini okuyan kişiye Allah-ü Teala bütün şimşekler 
adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir. 
                          H.Ş.  (Beyzavi 3/154)  
����-NAHL Süresi'ni okuyan kişi, o gün ölürse. Allah-ü Teala onu 
dünyada ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez. H.Ş. Beyzavi 3/195 
 

����-KEHF süresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal'in 
fitnesinden emin olur.                 H.Ş  (Tergib 3/192) 
  

����-TAHA  BAKARA-ALĐ ĐMRAN- Sureleri kendileriyle yalvarılıp 
dua edildiğinde, Cenab-ı Hakk'ın kabul buyuracağı "Đsm-i 
Azam"dırlar.                      H.Ş.  Darimi                                                                                                    
. 

����- ENBĐYA Süresini okuyan kişinin hesabını Cenab-ı Hak kolay 
kılar ve peygamberler onunla müsafaha ederler. H.Ş. Beyzavi 4/4 

                                      

����- HAC Süresini okuyan, hac ve umre yapanların sevabları gibi 
sevab alır.              H.Ş.  Beyzavi 4/62 
    

����-TAHA ve YASĐN Sürelerini Allah-ü Teala Hz.Adem (as)'ı 
yaratmadan bin yıl evvel okumuştur. Melekler işitince; 
  

BUNLARIN ĐNDĐRĐLECEĞĐ ÜMMETE, BUNLARI OKUYACAK 
DĐLLERE, BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU 
demişlerdir.                    H.Ş.  Darimi 
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����- MÜ'MĐNÜN süresinin evveli ve ahiri Cennet hazinelerindendir. 
Evvelindeki üç ayetle amel eden, ahirindeki dört ayetin nasihatını 
dinleyen kişi kurtulur, felah bulur.                                   H.Ş. (Beyzavi 4/73) 

  

����- FURKAN süresini okuyan, mü'min olarak Allahü Teala'ya 
kavuşur.                                                                                                       H.Ş.   Beyzavi 4/100 
   

����-NEML Süresini okuyan haşrolunduğunda kabrinden (La ilahe 
illallah) diyerek kalkar.           H.Ş. (Beyzavi 4/122)  
  

����-SECDE Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diğer 
surelerin yetmiş ayetine bedeldir.                                          H.Ş.  (Tirmizi)                          
     

����-AHZAB Suresini okuyup, ehline öğreten,kabir azabından emin 
olur.                                  H.Ş. Beyzavi 4/169   
 

�-VAKIA süresini  Hadîs-i Şerîflerde buyuruldu ki: “Her kim, Vâkıa 
sûresini her gece bir defa okumayı âdet haline getirirse, ömründe fakirlik 
görmez.” 
 

�- “Vâkıa sûresi zenginlik (OLMA) sûresidir. Onu okuyunuz ve 
kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.                   H.Ş.  (Beyzavi 5/116) 
 

����- ZÜHRUF süresini okuyan kimse için kıyamet günü "Ey kulum 
bu gün sana korku ve üzüntü yok" denilir.           H.Ş.  (Beyzavi C-5 S.65)  
����-DUHAN süresini okuyup yatan kişi mağfiret olunmuş olarak 
kalkar.                    H.Ş.  Beyzavi 5/6                     
����- DUHAN süresini gecenin evvelinde okuyan kişi için yetmişbin 
melek sabaha kadar istiğfarda bulunur.                                H.Ş.  Tirmizi  
                

����- DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse için, 
Allahü Teala Cennette bir köşk ihsan eder.                H.Ş.  F. Kadir 
 

����- CASĐYE süresini okuyanın Allahü Teala ayıplarını örter ve 
hesap korkusunu giderir.             H.Ş.  (Beyzavi)  
 

����-FETĐH  suresi,  Bu gece bana bir süre nazil oldu ki, o, bana 
üzerine güneş doğan her şeyden sevgilidir. Bu, 
 

           ĐNNA FETEHNA LEKE... süresidir.  
 

����- MÜNAFĐKÜN süresini okuyan Nifaktan kurtulur. 
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����- TEĞABÜN süresini okuyan kişiden Allah-ü  Teala ani ölümü 
defeder.                                                                   H.Ş. (Beyzavi 5/136)                                       
    

����-TALAK süresini okuyan kişi, sünnet-i Resülüllah üzere ölür.  
 H.Ş. (Beyzavi 5/136) 

����-TAHRiM süresini okuyana, Allahü Teala tevbe-i nasuh nasib 
eder.      H.Ş.  (Beyzavi 5/140)                                               
 

����- ĐNŞĐKAK süresini okuyan kişiye, Allahü Teala kitabını 
solundan ve arkasından vermez.              H.Ş.  (Beyzavi 5/179) 
  

����- ĐZAZÜLZĐLE suresini dört defa okuyan kişi, sanki Kur'an'ın 
tamamını okumuş gibidir.                H.Ş.   (Beyzavi5/192) 
   

ĐHLAS SURESĐ OKUYANA ALLAH AZAB ETMEZ 
                  

�-"Ümmetime gece gündüz gelecek azaptan endişeli idim. 
Ta ki Cebrail bana Đhlas Suresi ile gelinceye kadar. O zaman anladım 
ki, bu surenin nüzülünden sonra Allah-ü Teala, benim ümmetime azap 
etmez. Çünkü o, Allah'a bağlılıktır. Kim Đhlas suresini okuma 
alışkanlığı kazanırsa, gökten başına iyilik yağar, üzerine sekinet iner, 
kendisini rahmet kuşatır. 
�-Allah-ü Teala, onu okuyana rahmet nazarı ile bakar, onu mağfiret 
edip ondan sonra ona azap etmez. O ne isterse, Allah-ü Teala, ona 
verir, buyurdu."                                   Tefsir'i Hanefi 
 

����-ĐHLAS suresi: Nifakı önler.  
����-FELAK suresi: Hasedcilerin hasedini önler.  
����-NAS suresi:Vesveseleri önler.  
����- “Dört şey Arş-ı A'zam altındaki hazineden indirildi.  
����-Fâtiha, Ayet-el Kürsî, Âmenerresûlü, Kevser sûresi.” 

 

          NE ZAMAN DUA VAKTĐ 
    

    ����-Her şeyi Denendiğinde.. 
                   ����-Kalbin Dara geldiğinde.. 
                   ����-Bütün Kapılar Kapandığında.. 
                   ����-Ne Yapacağını Bilmediğinde.. 
                   ����-Uzun Uzun Düşün de Hatırla Mevlanı. 

    ����-Yalvar yalvar Yüce Mevlaya gel yap Dua'nı 
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                        AMENERRASULÜ'NÜN FAZÎLETĐ 
 

����-Allah, arz ve semâvatı yaratmazdan iki bin yıl önce bir kitap 
yazdı. O kitaptan iki âyet indirip onlarla Bakara suresini sona 
erdirdi.Bu iki âyet bir evde üç gece okundu mu artık şeytan ona 
yaklaşamaz.   ………….. …………………….                 H.Ş.    K.S.447 
  

��|� ��א�������|� ��א����,�+� ���|� ��א����,�+� ���|� ��א����,�+� � �+�,ٰٰ ٰٰ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ��i ة����� %���ر�ة� א�#�$�:��Z�[ �+�, ��P�;�#א� ��P�;����i ة����� %���ر�ة� א�#�$�:��Z�[ �+�, ��P�;�#א� ��P�;����i ة����� %���ر�ة� א�#�$�:��Z�[ �+�, ��P�;�#א� ��P�;����i ة����� %���ر�ة� א�#�$�:��Z�[ �+�, ��P�;�#א� ��P�;��I َ َI َ َI َ َI َ َِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ َِ ََ ََ ََ ََ َِ َِ َِ ََِ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ِ ِِ ِِ ِِ ِْ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ّّ ّّ ََ ََ �2�9�#;��� כ�?�;�א�ه� �2�9�#;��� כ�?�;�א�ه� �2�9�#;��� כ�?�;�א�ه� �2�9�#;��� כ�?�;�א�ه�ََ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ َِِ ِِ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ                                                                 
    

●- Meali …Ey Rabbimiz Unutursak veya hataya düşersek 

bizi hesaba çekme(sorgu).Ey Rabbimiz Bizden öncekilere 

yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. 
 

����- “Rabbimiz Bizim gücümüzün yetmediği işlerden bizi 
sorumlu tutma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Çünkü sen 

mevlamızsın. Kâfir kavimlere karşı bize yardım et.”  
                                                                                      A.C. ( Bakara- 285-286 ) 
 

�- “Bakara sûresinin başından beş âyeti, Âyet-el 

Kürsî'yi ve bunu takip eden iki âyeti ve sûrenin 

sonunda bulunan iki ayeti kim okursa ona ve ehline o 

gün şeytan yaklaşamaz, kötü olan hiçbir şeyle 

karşılaşmaz. Bu âyetler deliye okunursa Allah-ü 

Teâlâ'nın izniyle iyileşir.” 
 

�- “Âmenerresûlü'yü öğrenin!.. Kadınlarınıza, 

çocuklarınıza da öğretin. Çünkü bunlar hem Kur'ân-ı 

Kerîm, hem de duâdır.”                   H.Ş Hâkim 
  

����-"Rasûlullah (sav) şöyle buyurdular: "Bakara 
Suresi'nin sonundaki iki ayeti geceleyin kim okursa o 

iki âyet ona kâfi gelir."                               H.Ş. Ebû Dâvud, Salât 326 
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�-Đbni Âbidîn buyuruyor ki:“ Cenazenin defini bittikten 

sonra, birkaç dakika etrafında oturup veya çömelip, 

sessizce Bakara sûresinin başını ve sonunu okumak o 

ölü için duâ ve istiğfâr etmek müstehabdır.” 
 

�-Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:“Rasûlullah 
Efendimize Mi'racda 3 hususi şey verildi. 

�-Birincisi, beş vakit namaz.  

�-Đkincisi, Âmenerresûlü,  

�-Üçüncüsü, Ümmetinden Allaha hiç bir şeyi ortak 

koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme yetkisi.” 
 

�-Allâme Bedreddin Aynî buyurdu ki: 
�-“Âmenerresûlüyü okuyanlar için, Sevâb ve fazîlet 

olarak yeter. 

�-"O gece, olması muhtemel âfetlerden, şeytanın, 

insanların ve cinlerin şerrinden korur." 
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�-Hazret-i Ali buyurdu ki: Bakara sûresinin sonundan 

üç Ayet-i Kerîmeyi okumadan uyuyan bir kimseye ben 

akıllı diyemem.” 
 

ŞU ÜÇ AYET ĐSM-Đ AZAM'DIR 
    

����-   Allah’ın ayetleri içerisinde “Đsm-i Azam”, Süre-i Haşrin 
ahirindedir. (Hüvallahüllezi.. ilah) 
 

����-  Kim gündüz veya gece HAŞR suresinin sonunu 

okur, sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona 

Cenneti vacib kılar.                                      H.Ş  (Beyhaki) 
    

����-HAŞR süresini okuyanın geçmiş ve gelecek 
günahları(ndan bazıları) afv olunur.  
    

            HAŞR SÛRESĐNĐN SON ÜÇ AYETĐ HAKKINDA 
 

����-Rasûlullah (sav) buyurdular ki: "Kim sabaha erdiği 

zaman 3 kere;  
�-"Euzubillahi'ssemi'il-alimi mine'şşeytâni'rracim" 

der veder veder veder ve Haşr suresinden 3 âyet okursa, Allah onun için 

70 bin meleği  tayin eder  onlar, akşam oluncaya 

kadar okuyana rahmet okurlar. Şâyet o gün ölecek 

olsa şehid olarak ölür. 

�-Akşam vaktinde aynı şekilde okuyacak olsa, yine 

sabaha kadar aynı şekilde melekler istiğfar eder ve 

yine sabaha kadar olursa şehid olarak ölür.                                                              
                                                           H.Ş. Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'ân 22   
  

����- Allah'ın ayetleri içerisinde "Đsm-i Azam", Süre-i Haşrin 
sonunda 3 ayet  (Hüvallahüllezi.. ilah)  
    

………………………………………………………………………………………………………. 
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ُُ	��� א�����	��� א�����	��� א�����	��� א����� ُُ ٰٰ ّّٰٰ ّّ ََ ََ ُُ ُُ�F�#א� �F�#א� �F�#א� �F�#א� ِِ ِِ ََ ََ ّّ ٰٰى� ��B א�#�ى� ��B א�#�ى� ��B א�#�ى� ��B א�#�ّّ ٰٰ ِِ ِِ ََ ََ��g��ٰ�� א���B 	��� >�א���K א�#��S�9�t و�א�#�\���א�د�ة� 	��� א�#�������g א���B 	��� >�א���K א�#��S�9�t و�א�#�\���א�د�ة� 	��� א�#�������g א���B 	��� >�א���K א�#��S�9�t و�א�#�\���א�د�ة� 	��� א�#�������g א���B 	��� >�א���K א�#��S�9�t و�א�#�\���א�د�ة� 	��� א�#� ْٰ ْٰ ْٰ ْْْ ْْ ََ ََ ّ َ ُّ َ ُّ َ ُّ َ َُ ََ ََ ََ َُ ُُ ُُ ُُ ُِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ َ َِ َِ َِ ِّّ ّّ ََ ََ�q��II+� א�#����q+� א�#����q+� א�#����q+� א�#� II ََ ََ ّّ ّّ ُُ ُُ�9�9�9�9 �� �� �� ��ُُُُ()()()() ���	  ���	  ���	  ���	 ََ ََ ُُ ُُ
ُُא�����א�����א�����א����� ُُ ّّ ّّ ٰٰ ٰٰ�F�#א� �F�#א� �F�#א� �F�#א� II II ََ ََ ّّ ٰٰى� ��B א�#�ى� ��B א�#�ى� ��B א�#�ى� ��B א�#�ّّ ٰٰ ِِ ِِ ََ ََ�̂ �A�#�1�9+� א�����jא� �+�,�f��j�2כ� א�#�:���و�س� א�#�"�!��م� א���jא� ���	 ��Bא� ���̂ �A�#�1�9+� א�����jא� �+�,�f��j�2כ� א�#�:���و�س� א�#�"�!��م� א���jא� ���	 ��Bא� ���̂ �A�#�1�9+� א�����jא� �+�,�f��j�2כ� א�#�:���و�س� א�#�"�!��م� א���jא� ���	 ��Bא� ���̂ �A�#�1�9+� א�����jא� �+�,�f��j�2כ� א�#�:���و�س� א�#�"�!��م� א���jא� ���	 ��Bא� ��I ّI ّI ّI ََّ ََ ْ ْْ ْْ ْْ ُْ ُُ ُُ ُُ ُِ ِِ ِِ ِِ ِْْ ْْ َ َُ َُ َُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُْ ْ ُ ْْ ْ ُ ْْ ْ ُ ْْ ْ ُ ِِْ ِِ ْ َ ُْ َ ُْ َ ُْ َ ََُ ََ ّّ ّّ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ َُ َُ َُ َََ ََ ََ ََ َ َِ َِ َِ ِّّ ّّ ََ � א���w$�א�ر� ََ � א���w$�א�ر� �̂� � א���w$�א�ر� �̂� � א���w$�א�ر� �̂� �̂�ُُ ُُ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ

ِِא���j;�כ���� %�$��pא�ن� א�����א���j;�כ���� %�$��pא�ن� א�����א���j;�כ���� %�$��pא�ن� א�����א���j;�כ���� %�$��pא�ن� א����� ِِ ٰٰ ّّٰٰ ّّ ََ ََ ََ ََ ْ ُْ ُْ ُْ ُ ُُ ُُ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ََ >��1א� ��\���כ���ن�  >��1א� ��\���כ���ن�  >��1א� ��\���כ���ن�  >��1א� ��\���כ���ن� ْْ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ّّ ّّ ََ ُُ 	��� א����� 	��� א����� 	��� א����� 	��� א�����()()()()ََ ُُ ٰٰ ّّٰٰ ّّ ََ ََ ُُ ُُ א����א�#��� א�#�$�א�ر��� א����h��jر� #��� א������Bא�ء  א����א�#��� א�#�$�א�ر��� א����h��jر� #��� א������Bא�ء  א����א�#��� א�#�$�א�ر��� א����h��jر� #��� א������Bא�ء  א����א�#��� א�#�$�א�ر��� א����h��jر� #��� א������Bא�ء ُُ ُُ َ َُ َُ َُ ُْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ
ُُא�{��א�{��א�{��א�{�� ُُ ْْ ْْ����"����"����"����"ٰٰ ٰٰ ْْ ٰ ��"�$��� #��� ,�א� ��� א�#�"��1 ��"�$��� #��� ,�א� ��� א�#�"��1 ��"�$��� #��� ,�א� ��� א�#�"��1 ��"�$��� #��� ,�א� ��� א�#�"��1ْْ ُ ّٰ ُ ّٰ ُ ّٰ ُ ََّ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ُُ ُُ� �̂A�#א� ���	ر�ض� و���Bא�ت� و�א���� �̂A�#א� ���	ر�ض� و���Bא�ت� و�א���� �̂A�#א� ���	ر�ض� و���Bא�ت� و�א���� �̂A�#א� ���	ر�ض� و���Bא�ت� و�א���II II ََ ََ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َُُ ُُ َ ََ ََ ََ َِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ِِ � א�{��כ�ِِ � א�{��כ��̂� � א�{��כ��̂� � א�{��כ��̂� �̂�II II ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ���9���9���9���9ُُ ُُ  

 

ĐMAM-I AZAM (HZ)'NĐN TESBĐHĐ 
 

����-Alimlerin anlattığına göre Đmam-ı Azam Hazretleri Allah 
ondan razı olsun. 
����-Bu duayı okumuş Yüce Rabbimizi rüyasında görmüş ve 
sormuş ''Ya Rabb seni bir daha görmem için nasıl bir Đbadet 
edeyim'' der. 
����-Rabbim ''Bu duayı tekrar oku'' der.Daha sonra yine bir gece 
daha görür.Yine sorar ''Ya Rabb seni bir daha görebilmem 
için ne yapmalıyım'' der. 
����-Rabbim yine ''Bu duayı oku'' der.Anlatıldığına göre bu 
duayı okuyarak rüyasında 100 defa Cenab-ı Hakkın cemalini 
görür. 
 

�%�%�%�%ُُُُ�$�$�$�$ْْْْ�p�p�p�pََََََא�ن�א�ن�א�ن�א�ن� ََ א���� א���� א���� א����ََ ََ ْْ ْْ��������ََ ََ א���� א���� א���� א����ِِِِّّّّي�ي�ي�ي�ِِِِ��������ََ ََ ْْ ْْ��������ََ ََ��������ِِِِ    ,�% �% �% �% ُُ ُُ�$�$�$�$ْْْْ�p�p�p�pََََََא�ن�א�ن�א�ن�א�ن� ْْ א�#� א�#� א�#� א�#�ََ ْْ��������ََ ََ�qא��qא��qא��qِِא� ََ א���� א���� א���� א����ِِِِ��������ِِ ََ ْْ ْْ�q�q�q�qََََ��������ِِِِ,�% �% �% �% ُُ ُُ�$�$�$�$ْْْْ�p�p�p�pََََََא�ن�א�ن�א�ن�א�ن� ْْא�#�א�#�א�#�א�#� ََ ْْ�?�?�?�?ََََ��������ََ א�#��h א�#��h א�#��h א�#��hِِِِد�د�د�د�ْْْْ ََ ّّ ّّ�1�1�1�1ََََ��������ِِِِ , 

�%�%�%�%ُُُُ�$�$�$�$ْْْْ�p�p�p�pََََََא�ن�א�ن�א�ن�א�ن� ٰٰ ر� ر� ر� ر�ََ ِِא�@�א�@�א�@�א�@�ٰٰ ََא�#�"�א�#�"�א�#�"�א�#�"� ِِِِ(�(�(�(�ِِ ََ ّّ ِِא�ءא�ءא�ءא�ء�1�1�1�1ََََّّ ِِ�� �� �� �� ِِ ِِ�t�t�t�tََََ��Y��Y��Y��Yِِ ِِ ْْ ْْ�< �< �< �< ََ ََ�1�1�1�1ََََ��������ٍٍٍٍ    ,�% �% �% �% ُُ ُُ�$�$�$�$ْْْْ�p�p�p�pََََََא�ن�א�ن�א�ن�א�ن� ََ�, �, �, �, ََ ََ�+�+�+�+ْْْْ�� �� �� �� ََ ََ א���� א���� א���� א����ََََ��������ََََ"�"�"�"�ََ ََ ْْ ََ >� >� >� >�ََََض�ض�ض�ض�ْْْْر�ر�ر�ر�ْْ ََ��m��m��m��mٰٰٰٰ�, �, �, �, ََ ََ ٰٰ ٍٍא�ءא�ءא�ءא�ءٰٰ ٍٍ��� ��� ��� ��� ََ ََ ََ ََ��������ٍٍٍٍ    ,    
�%�%�%�%ُُُُ�$�$�$�$ْْْْ�p�p�p�pََََََא�ن�א�ن�א�ن�א�ن� ََ�, �, �, �, ََ ََ�+�+�+�+ْْْْ�Z �Z �Z �Z ََ ََ�2�2�2�2ََ ََ א���� א���� א���� א����ََََ��������ََ ََ ْْ ََ|�|�|�|�ََََو� و� و� و�     �2�2�2�2ْْْْ��������ََََْْ ََ�q�q�q�qْْْْ�h�h�h�hََََ��]ْْא�[��א�[��א�[��א� ْْ ُُ ًًد�د�د�د�ََََ��������ََََ>�>�>�>� ُُ ُُ %� %� %� %�,א� א� א� א� ًً ُُ�$�$�$�$ْْْْ�p�p�p�pََََََא�ن�א�ن�א�ن�א�ن� ََ�, �, �, �, ََ ََ�+�+�+�+ْْْْ� � � � ََ ْْ א�#� א�#� א�#� א�#�ََََ��������ََََ"�"�"�"�ََ ْْ��������ِِ ََ و� و� و� و�ََََق�ق�ق�ق�ْْْْز�ز�ز�ز�ِِ ََ��K��K��K��Kْْ ْْ ََ ََ�� �� �� �� ََ ََ�-�-�-�-ْْْْ��������ََََ    
�|�|�|�|ََ ََ�q�q�q�qََََ��������ًًًًא�א�א�א�, �%�%�%�%ُُُُ�$�$�$�$ْْْْ�p�p�p�pََََََא�ن�א�ن�א�ن�א�ن� ََא�#�א�#�א�#�א�#�   َ َ ََ ّّ ّّ�F�F�F�FII IIي�ي�ي�ي���K ��K ��K ��K ْْ ْْ ََ ََ�� �� �� �� ََ ََ�;�;�;�;ََ ََ ّّ ّّ�{�{�{�{ِِِِ�F�F�F�Fْْْْ�7 �7 �7 �7 ََ ََ�qא��qא��qא��qِِא� ِِ�$�$�$�$ََ ََ�a�a�a�aًًًًو� و� و� و� ََ ََ��B��B��B��Bٰٰٰٰو� و� و� و� ََ ََ�#�#�#�#ََ ُُ %� %� %� %�,א� א� א� א� ًًًً��������ََ ُُ�$�$�$�$ْْْْ�p�p�p�pََََََא�ن�א�ن�א�ن�א�ن� ََ א�#� א�#� א�#� א�#�ََ ََ ّّ ّّ�F�F�F�FII II��K ي���K ي���K ي���K ْْي� ْْ ََ ََ�� �� �� �� ََ ��K��K��K��Kََََْْو�و�و�و� �2�2�2�2ِِِِ��������ََْْْْ ْْ ََ ََ    

��������ُُ ُُ�#���#���#���#��ََ ََ و� و� و� و�ْْْْ��������ََ ََ��K��K��K��Kْْ ْْ ََ ََ�� �� �� �� ََ ََ #� #� #� #�ْْْْ+�+�+�+�ُُُُכ�כ�כ�כ�ََ ََ��������ُُ ُُ כ� כ� כ� כ�ُُ ُُ�?�?�?�?ُُُُ��������ُُ ََא� |�א� |�א� |�א� |�◌ً◌ً◌ً◌ًُُ ََ�q�q�q�qََََ��������ٌٌٌٌ    ,ف����tא���� و�������ف�%�$��pא�ن� ,�+� ���tא���� و�������ف�%�$��pא�ن� ,�+� ���tא���� و�������ف�%�$��pא�ن� ,�+� ���tא���� و�����ُ%�$��pא�ن� ,�+� �� ُِ ُِ ُِ ِ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َََ ََ II II ٰٰ ٰٰ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ْ ُْ ُْ ُْ ُ 

I,�כ�א���� و� ��"��1(� כ�!��م�  و�����ز����� و���B ��-�"�א����,�כ�א���� و� ��"��1(� כ�!��م�  و�����ز����� و���B ��-�"�א����,�כ�א���� و� ��"��1(� כ�!��م�  و�����ز����� و���B ��-�"�א����,�כ�א���� و� ��"��1(� כ�!��م�  و�����ز����� و���B ��-�"�א���� II II II Iََ ََ ْْ ْْ َ Iَ Iَ Iَ Iٰ ِٰ ِٰ ِٰ ِٰٰ ٰٰ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َII II ُُ ُُ ُُ ُُ ْ ُْ ُْ ُْ َُ َ ََ َ ََ َ ََ َ َٰٰ ٰٰ َ ََ ََ ََ َََ ََ ْْ ْْ     
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����-Subhâne' l-ebediyyi' l-ebeden. Subhâne' l-vâhidi' l-

ehaden. Subhâne' l-ferdi's-samedi. Subhâne râfi's-

semâ-i bi-gayri ameden. Subhâne men beseta' l-arda 

alâ mâ in cemeden.  

Subhâne men haleka' l-halka ve-ahsâhüm adeden. 

Subhâne ve men kaseme' l-rizka ve lem yense 

ehadün. 

Subhânellezi lem yettehiz sâhibeten, vela veleden. 

Subhânellezi lem yelid ve lem yûled ve lem yeküllehû 

küfüven ehadün.  

Subhâne men yerânî ve ya'rifü mekânî veyesme-u 

kelami ve yerzukunî velâ yensânî...  
 

����-Onun için bu dua çok kıymetli medrese alimleri bu duayı 
her sabah namazından sonra   okurlardı çünkü Cenab-ı 
Hakk'ın sıfatlarını yücelten ve samimi bir duadır.Yüce Allahımız 
cennetini ve cemalini cümlemize nasip etsin.                        Amin… 
 

AYET-EL KÜRSĐ 'NĐN FAZÎLETĐ 
    

 (Âyet-el Kürsî Bakara sûresinin 255. âyetidir) 
����-Kur'an-ı Kerim'de en azim ayet AYET-EL KÜRSĐ'dir.  
Bakara süresinde bir ayet vardır ki, Kur'anın ayetlerinin seyyididir.  
����-O ayet bir evde okundu mu şeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar). 
Bu, Ayet-el Kürsi'dir.  
����-Ayetül Kürsi'yi okuyan kimseye, Kürsi büyüklüğünde ecir 
verilir. Melekler ona istiğfar ederler Yatarken Ayet-el Kürsi 
okuyan kişiyi, onun komşusunu ve etrafında bulunan bütün 
komşularını Allah-ü Teala emniyet altına alır .H.Ş.Beyzavi-2/259 
����- “Farz namazlarından sonra Âyet-el Kürsî okuyan kimse ile 
Cennet arasında, ölümden başka mani yoktur.” 
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����- “Kim, Âyet-el Kürsî'yi okursa, Allah-ü Teâlâ, onun o saatten 
itibaren sabaha kadar, iyiliklerini yazacak, kötülüklerini silecek bir 
melek gönderir.” 
 

����-“Bu âyet herhangi bir evde okunduğunda, şeytanlar mutlaka o 
evden otuz gün uzaklaşır. Yâ Ali! Bunu oğluna ve ev halkına 
öğret, komşularına hatırlat!” 
����-“Sıkıntı anlarında Âyet-el Kürsî'yi okuyan kimseyi Allah-ü 
Teâlâ sıkıntıdan kurtarır.” 
����- “Hastalığında Âyet-el Kürsî'yi okuyan kimsenin ölümünü 
Allah-ü Teâlâ kolaylaştırır.” 
 

����- “Yatarken Âyet-el Kürsî'yi okuyanın yanında sabaha kadar 
Allah tarafından gönderilmiş bir muhafız bulunur. Bu müddet 
içinde ona şeytan yaklaşamaz.” 
 

����-“Bir kimse, evinden çıkarken Âyet-el kürsî'yi okursa, Hak teâlâ, 
yetmiş meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar, ona duâ ile 
istigfâr eder.” 
����-“Âyet-el Kürsî Kur'ân-ı Kerîmin dörtte birine denktir.” 
                   

               ETRAFINA NASIL KALE  ÖREBĐLĐRSĐN ? 
 

�-Ayet-el Kürsi'yi 6 defa okuyup 6 yönüne üfler, 7'nci defa 
okuyup içine çeker ve 8'inci de okuyup etrafına daire çizerse, 
kendisini koruyan manevi bir hisar içine alır. (1'inci okuyuşta 
önüne, 2'ncide sağına, 3'üncüde soluna, 4'üncüde arkasına, 
5'incide yukarı, 6'ıncıda aşağı okuyup üfler. 
7'incide içine çekip yutar.8'incide üfleyerek etrafına daire çizer) 
Böylece kendini tehlikeli yerden, düşmanlarından, musibetten 
korumuş olur. Bu uygulama yapıldıktan sonra hiç konuşmadan 
Ayet-el Kürsi okuyarak düşman üzerine yürünürse, düşman onu 
göremez ve zararda veremez.                                      Hazinetü'l Esrar                                                                    
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����-“Kur'ân-ı Kerîm sûrelerinin efdali Bakara sûresi, onun 
âyetlerinin en büyüğü de Âyet-el Kürsî'dir. Şeytan, Bakara sûresi 
okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.” 
����- “Allahın kitabında nazar için sekiz âyet vardır. Bir evde bir kul 
onu okursa, o gün ona insan ve cin nazarı değmez. Sekiz âyet 
Fâtiha ve Âyet-el Kürsî'dir.” 
    

����-“Bir mü'min, Âyet-el Kürsî'yi okursa, Cenab-ı Hak kabirdeki 
mü'minlerin kabirlerini nûrlandırır, genişletir. Okuyana da çok 
sevâb verilir. Her harfi için bir melek halk olunur. Bu melekler, 
okuyan kimse için kıyâmete kadar istigfâr ederler.” 
    

����-Abdullah bin Mes'ûd buyurdu ki:"Âyet-el Kürsî, Allahın 
kelâmıdır ve Allah kelâmı Allah-ü Teâlânın yarattığı gökten de, 
yerden de daha büyüktür." 
 

����-Yine buyurdu ki:"Âyet-el Kürsî'yi ihlâs ile okuyanın, insan ve 
hayvan haklarından ve farz borçlarından başka günahları affolur. 
Yani tevbeleri kabul olur." 
 

(SAV) YATARKEN OKUYORDU ? 
 

�- Hazret-i Âişe Vâlidemiz, Peygamber Efendimizin yatacağı 
zaman, Đhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup, ellerine üflediğini, 
sonra da elleri ile vücudunu sıvazladığını bildirmektedir. 
 

�- Đmâm-ı Rabbânî Hazretleri de, "Sıkıntılı zamanlarda dört kul' 
ile başlayan süreleri okurdu yani kulyâ, kulhüvallahü ehad, Felâk 
ve Nâs sûrelerini çok okumalıdır" buyurmuşlardır. 
 

�- Felâk sûresini çok okuyan kimseye, Cenab-ı Hak, kolay 
yollardan rızık nasip eder. Đnsanların hasedinden, her türlü şer ve 
kötülüklerden muhafaza eder. 
 

�- Nâs sûresini devamlı okumayı alışkanlık haline getiren kimse, 
daima sıhhat ve âfiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifâ bulur. 
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MUHABBETE GEL 
 

Seni kusursuz yaratanı sev, 
Seni kusursuz büyüteni sev, 
Seni kusursuz yürüteni sev, 

Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 

Seni rızkıyla doyuranı sev, 
Seni azmiyle kayıranı sev, 
Seni ilmiyle duyuranı sev, 

Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 

Sen Rabb’ini sev o yakmaz nara, 
Mevlâ’yı seven kalır mı dara? 
Sevdiğin seni yakar mı nara? 

Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 

Sıkmaz seni kabrin yapısı, 
Kapanır sana azap kapısı, 
Açılır sana rahmet kapısı, 

Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 

Nakarat; 
Azabından korkarsan gel 
  Rahmetinden umarsan gel 
Aşkı Hakka yanarsan gel 

Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
………… 

�-EN  GÜZEL YEMEKLERĐ  YĐYECEKSĐN, 
�-EN GÜZEL ELBĐSELERĐ  GĐYECEKSĐN 
�-EN  GÜZEL ARABAYA  BĐNECEKSĐN, 
�-EN  GÜZEL EŞLE DE EVLENECEKSĐN, 
�-HAYRA  GELĐNCE YOK DĐYECEKSĐN, 
�-YAĞMA YOK! YOK ÖYLE BOLLUK,   
�-ELĐNĐ AÇIP DA BELĐN BÜKECEKSĐN, 
�-BUNLARI VERENE DUA EDECEKSĐN, 
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                   BUNLARI BĐLĐYORMUYDUNUZ ? 
 

��כ�� ....................�h�-�� و�א� א��������h�-�* כ�� א�ن����h�-�� و�א� א��������h�-�* כ�� א�ن����h�-�� و�א� א��������h�-�* כ�� א�ن����h�-�� و�א� א��������h�-�* ْْא�ن� ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ُ ُُ ُُ ُُ ُْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َ ٰٰ ّّٰٰ ّّ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ....................    
����-ALLAH' IN DĐNĐNE KĐM YARDIM EDERSE ALLAH DA ONA 
YARDIM EDER.                                                                 A.C Muhammed-7  
 

����-BU DÜNYADA BĐR DEFA; ''LAĐLAHE ĐLLALLAH'' DEMEK   
KABĐRDE BĐN YIL YATMAKTAN DAHA HAYIRLIDIR.        
  

SALĐM KAFA ĐLE BĐR DÜŞÜNELĐM 
 

����-Birisi çıksa da,  bize yeryüzündeki canlılar gibi cansız  bitkilerin 
ve eşyanın canlı olduklarını söylese, ona inanır mısınız? 
����- Yani bunlar ruhu olmayan taş, toprak gibi bir varlıklar… 
 

����- Bitkiler büyüyor, çiçek açıyor, meyve veriyor. Bunların canlı 
olduklarını görüyoruz, anlıyoruz ama; 
����-Bir taş parçasının, toprağın, kesilmiş, kurumuş ağaçların, 
içtiğimiz suların, giydiğimiz elbisenin, kullandığımız eşyanın canlı 
olduğuna pek aklımız ermiyor. 
 

����-Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde; mesela Đsra Suresi'nin 
44. ayetinde, şu mealde (yedi kat gökte ve yeryüzünde ve bunlar 
içinde bulunanların hepsi de Allah'ı (cc) tesbih ederler. Hiç bir 
varlık yoktur ki Allah'ı (cc) hamd ve tesbih etmesin.Fakat, siz 
onların tesbihini anlayamazsınız.) Keza, Sad Suresi'nin şu mealdeki 
18 ve 19 nolu ayetlerinde:  
    

����- (Doğrusu Biz, akşam ve sabah, onunla beraber tesbih eden 
dağları, toplu halde kuşları, Davud'un emri altına vermiştik. Hepsi 
de ona yönelmiştir.) diye duyurulmaktadır. Eşyanın Allah'ı (cc) 
tesbih etmesi için canlı olması gerekir.  
 

����-Aziz Peygamberimiz (sav) bazı hadislerinde eşyanın canlı 
olduklarını bildirmiş, mesela (eşyayı lüzumsuz yere rahatsız 
etmeyiniz. Çünkü onlar tesbihdedirler.) diye haber vermişlerdir. 
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����- Efendimiz (sav); "Ben Mekke'de muhakkak bir  taş  tanıyorum 
ki, o taş, ben Peygamber gönderilmeden evvel bana selam verirdi. 
Hiç şüphesiz ki ben şimdi de muhakkak tanımaktayım." buyurdu.                        
                                                                                      H.Ş.  Müslim, Fezail 2, (2277)                                                   
 

 ����- Đbni Mes'ud Hz.leri de (Rasulullah Efendimiz'in (sav) önünde 
yemekte olduğu yemeğin tesbih ettiğini duyardık.) diye 
rivayettebulunmuştur.  
 

 ����- Ebuzer Hz.leri de (Allah'ın Rasulü'nün eline çakıl taşını aldığı 
zaman, arının vızıltısı gibi onların tesbih ettiklerini, Hz. Ebu 
Bekir'in, Hz. Ömer'in elinde de taşların bu şekilde zikrettiklerini 
duyardık.) demiştir. 
����- Yine Peygamber Efendimiz (sav) buyurmuşlardır ki: 
(Hayvanları yükleri yüklü olarak bırakmayınız. Hayvanlara binin 
ama yollarda, sokaklarda onları kendi  konuşmalarınızda kürsü gibi 
kullanmayın.) Çünkü onlar tespihtedir. Nice hayvan vardır ki üstüne 
binenden hayırlıdır.) 
   

                ÖMÜR BOYU ĐNSANA YETECEK  NASĐHAT 
 

�-Cismi iki metrelik amel sandığı denilen bir çukura sığan, fakat  
alemlere sığmayan insan OĞLU? 
�-Her devletin sınırı var, her sahanın ölçüsü var, fakat  insan 
kalbinin ne sahası nede sınırı vardır.Đnsanoğlu  60-70 kiloluk kan ve 
kemik karışımından ibaret bir varlıktır. 
 

����-Sus dediğin vakit susmayan, dur dediğin vakit durmayan, 
�-Kimsin, nesin, nereden geldin, niçin geldin , gelmende gaye nedir? 
Kim bu suallere düşünür cevap bulursa insan O’dur... 
�-Vücudun gıdası nimet, ruhun gıdası maneviyat ve muhabbettir. 
Nura hizmet eden nurlanır. 
 

�-Ömründe hiç takva yemeği yedin mi?  
�-Ömründe hiç takva elbisesi giydin mi? 
�-Đhlas  iç temizliği demektir o temizligi hiç yakalayabildin mi? 
�-Allah'a aşık olana her şey aşıktır. 
�-Bu aşkı hiç yakalayabildin mi? 
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�-Dünya ise imtihan için kalacağın geçici zindandır. 
Đnsan önce eşyaya aşık olur, sonra bedene aşık olur, 
sonra efkara daha sonra da Allah-ü Teala'ya aşık olur. 
Sen ne isen herkes de  senin için öyledir. 
 

Đnsanı başıboş bırakmazlar… 
 

�-Gel diyecekler, hayır ve şer  hesabı ver bakalım diyecekler. Đnsanı 
böyle başı boş bırakırlar mı? Đmkan var mı? Kaç yaşındasın; otuz-
kırk, elli  , değişiklik var  mı?Yok. 
�-Yarın olur deme, her şeyin bir vakti vardır.Ziraat mevsimi 
geçtikten sonra toprağa ne eksen bitmez ürün meydana getirmez. 
Kalp arazisine bir bak. Otuz yıldır, kırk yıldır, elli yıldır ekilen bir 
şey var mı? 
Sende bir degişiklik varmı? Allah hesaba çekmeden sen kendini bir 
hesaba çek bakalım.  
    

KUŞLAR, KURTLAR, TESBĐH EDERLER 
 

����-Ashâb-ı Kehf bir zalim hükümdardan kaçıp ibadet için bir 
mağaraya giderken yolda bir çobana rastlarlar. Çoban, “ben de sizinle 
geleyim” der. Bu arada çobanın köpeği dile gelir ve nereye gittiklerini 
sorar. “Rabb’imize yalvarmaya gidiyoruz” deyince köpek de onlarla 
beraber gitmek ister. 
    

����-Köpek dile gelir; “Sizin Rabb’iniz var da benim yok mu?” der. 
Onlar köpeği geri çevirirler ve onu defalarca kovalarlar. Her seferinde 
geri döner ve onlara:  
“Benden ne istiyorsunuz? Benden korkmayın. Allah’ı sevenleri severim, 
siz uyuyun, rahatınıza bakın ben de sizi kollarım.” der. 
����-Rabb’imiz, Kur’ân’ında köpeğin Rabb’ini aradığından söz ediyor. 
Ey Đnsanoğlu! Sen bütün varlıkların en mükemmelisin.  
Nasıl olur da minik bir kuş kadar ve zorla görebildiğimiz ufak bir 
karınca kadar, emrindeki bir mahluk kadar Rabb’ine koşup tesbih 
etmezsin? 
����-Karadaki mahlukların, denizdeki balıkların, derede akan suyun, 
dağların inlemesi ve yaprakların avuç açarak göklere bakması ve hatta 
otların bile ayrı ayrı tesbihi vardır. 
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SULAR AKAR AKAR GĐDER 
 

Sular akar akar gider, 
Yeller eser eser gider, 
Bir Allah’ı tesbih eder, 
Gizlice hep Allah deyu. 

Gökte yıldız akar gider, 
Mükevvenat tesbih eder, 
Gökte kuşlar saf saf gider, 
Gizlice hep Allah deyu. 

Seherde bülbüller öter, 
Gül için intizar eder, 
Günler aylar tesbih eder, 
Gizlice hep Allah deyu. 

Âşıklar hep aşka gelir, 
Hayalinde mâşuk görür, 
Geceler sehere yürür, 
Gizlice hep Allah deyu. 

          Nakarat; 
Allah, Allah, Allah, Allah, 
Gizlice hep Allah deyu. 
…………… 

����-Đbn-i Kesir tefsirinin Neml Suresi’ndeki açıklamasında şöyle 
rivayet edilir: Hz. Süleyman yağmur duasına çıkar. Orada bir 
karıncanın sırt üstü yatarak bizim el açtığımız gibi ayaklarını göğe 
dikip yalvardığını görür. Karınca şöyle dua eder: 
 

����- “Rabbim! Eğer rahmet vermezsen biz helak oluruz” der. 
Gözlerimizle zor görebildiğimiz karınca bile Allah’a (cc) yalvarıyor da 
mükemmel bir yapı ile yaratılan insan, acaba neden gereği gibi kulluk 
yapmıyor? 
 

����-  Allah (cc) kuluma şah damarından daha yakınım diyor. Şah 
damarı kulakların alt hizasında boyunun yan tarafındadır, insana 
yüce Allah’tan daha yakını olur mu?  
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                               BĐZĐ GÖREN VAR 
              

Bizi gören Allah’ımız var, 
Bizi bilen Allah’ımız var, 
Bizi seven Allah’ımız var. 

 

Yum gözlerini yum yum, haramdan yum Sevgili yavrum. 
Yum gözlerini yum yum, günahtan yum Sevgili yavrum. 
                  

                  Dilin kesme duadan, 
    Ümit kesme Mevlâ’dan, 
                  Kulun sever Yaradan, 
 

Bizi gören Allah’ımız var. 
Bizi bilen Allah’ımız var. 
Bizi seven Allah’ımız var. 

 

Yum gözlerini yum yum, haramdan yum Sevgili yavrum. 
Yum gözlerini yum yum, günahtan yum Sevgili yavrum. 
 

����-“Ümmetlerin en şereflileri Hamele-i Kur’an (Kur’an-ı 
ezberleyip ona hizmet edenler) ve geceleri ibadet edenlerdir.”     
                                                                                                          Taberânî 
����-Đmam Cafer-i Sadık (as) şöyle buyurmaktadır:  
“Her şeyin bir süsü vardır. Kur’an’ın süsü de güzel sestir” 
buyrulmaktadır.                  H.Ş.Camiu’s-sağir, Vesâil’uş Şia, c: 4, s: 211 
 

����-“Yüce Allah (cc), hiçbir şeyi, güzel sesle okunan          Kur’ân 
gibi dinlememiştir. ”                                                   Hadis-i Şerif 
����-Kur’an'ı hüzünle oku.Çünkü o hüzünle inmiştir.  

         H.Ş.  Râmuz 78/13 
    

����-“Kur’an apaçık bir nurdur. Hikmetli bir zikir (kitap) ve 
dosdoğru bir yoldur.”                                           H.Ş. Müslim, Đman: 316 
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����-Şüphesiz ki bu Kur’an Allah’ın ipidir. (bir ucu semada, bir ucu 
yeryüzündedir. Düşenler ancak ona tutunmak suretiyle 
kalkabilirler.) O, apaçık bir nurdur (insanları aydınlatır). Faydalı 
şifadır. (Maddi ve manevi dertlerin devası ondadır.)    H.Ş.Đbni Mace                                                                       
                                                                                              

                O ÇUKURA HER GÜN YAKLAŞIYORUZ 
    

����-Đstesek de, istemesek de dünya dönüyor, güneş doğuyor, yağmur 
yağıyor, rüzgar esiyor, çiçek açıyor… Đstesek de, istemesek de o 
çukura  her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. 
O çukura doğru yaklaşırken buradaki hesabı kapata bildik mi? 
Yoksa borçlu mu gidiyoruz? Bir yerde bir çay içsek  hemen onun 
ücretini öderiz.  
 

����-Peki  yediğimiz bunca lokmaları veren içtiğimiz tonlarca  sular 
için hiç elimizi kaldırıp şükür edebildik mi? Türlü türlü nimetleri 
yedik borcunu  hesabını ödeyebildik mi ? Yoksa yedik içtik yaşadık 
borcunu ödemeden borçlu mu gidiyoruz? 
Bunların hesabını hiç düşündün mü? 
 

�-Defterlerimiz borçlarla dolu ise o borçları ne ile öderiz? 
Gittiğimiz yerde ne para var ne mal var nede altın? Bu borçlar 
orada ne ile ödenir? Yüce Allahımız bizleri  şu Ayet-i Kerimesi ile 
uyarıyor. 
  
����- En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o 
güzel isimlerle dua edin.                                                                   A.C.Araf-180  
 

  ����- AFFETSĐN SĐZĐ BĐZĐ YARADAN 
����-UNUTMAYIN BĐZLERĐ DUADAN 

 

HIZIR (as)'IN HEDĐYESĐ NE ĐMĐŞ ? 
    

����- HIZIR Aleyhisselam, Đbrahim Temimi Hazretleri´ne: 
-Sana hediyeler getirdim, dedi 
����-Nedir o hediyeler? Diye sordu 
-Güneş doğmadan ve batmadan önce şunları oku: 
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����-Fatiha Suresi (7) defa 
����-Đhlas Suresi (7) defa 
����-Felak Suresi (7) defa 
����-Nas Suresi (7) defa 
����-Kafirun Suresi (7) defa 
����-Ayet el-Kürsi (7) defa 
����-Sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü 
ekber  

(7) defa����-Allahmümme salli ala seyyidina Muhammed 
 (7) defa 
����-Allahmümme estagfiruke li ve livalideyye ve li ehli ve ma tevalede 
minni ve lil mü´minine vel mü´minati el ahyai minhüm vel emvat  
(7) defa     
����-Bu evrada devam edenlerin elinden melekler tutarak bir gelin gibi 
cennete etraflarında yetmiş peygamber ve yetmiş saf melek olduğu halde 
girecektir. Her safın uzunluğu doğu batı arası kadar olacaktır. 
����-Bu hizb ve duaların esrarını HIZIR (as) anlatınca Đbrahim Temimi 
Hazretleri hayretler içinde kalarak ona; 
����-Bu hizb ve duaya ait sırları kim sana bildirdi? deyince; 
����-HIZIR (as) şöyle buyurdu: 
-Resulü Ekrem (sav) buyurdu. Şüphen varsa ona sorabilirsin. 
Bunun üzerine ben de mana aleminde Efendimiz (sav)'e: 
 

 ����-Ya Rasulullah! HIZIR bu hizb ve duaların hikmetini senden 
öğrendiğini söylüyor, deyince  
 

Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: 
 ����- HIZIR doğru söylemiştir. Çünkü o yeryüzünün alimi ve ebdallarının 
reisi, Allah´ın askerlerinden biridir. 
 

 ����-Ya Rasulullah! Bunu her okuyana bana verilen verilecek midir? diye 
sordum. 
 ����- Beni Hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, 
Allah bunları okuyanın günahlarını affedip, gazabını onun üzerinden 
kaldıracaktır. Günahlarını yazan melek günahlarını yazmayacaktır. Bunu 
ancak saidler okuyacaklar, şaki olanlar okumayacaklardır buyurdu.                                                     
   ……………………………………………………..H.Ş. (K. Külub 1/20) 
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                        KUR’AN KORUYUCUDUR 
    

����-Yine O ; Biriniz kırk yaşına varınca ayağını denk alsın"der 
����-Kulun amelinden emin olması cehalet olarak yeter,  
����-Allah'tan korkması da ona ilim olarak yeter. 
 

 �-Bir başka rivayette; 
“Bu Kur’an Allah’ın ziyafet sofrasıdır. Yiyebildiğiniz kadar onun 
(ruhları doyuran, insanı manen yücelten dir) nimetlerinden tadınız.                                
                                                                                                          H.Ş.  Beyhaki 
    

����-Kur’an, kendisine sarılanların koruyucusu, kendisine uyanların 
kurtarıcısıdır.                                                            H.Ş  ibn Mace, Tirmizi 
 

                              ŞU ĐKĐ AYET ĐSM-Đ AZAM 
 

 [�ِ%���ل� א�����َ ر�َא�ل�َ ّٰ ُ ِ%��� א�����ِא� :ُ ّٰ ُ َ א����ْ ْ��i ���3�<I ُ َ َ 	�א�*���P א�ْ ِ ْ َ َ��P�;�����ِ ْ َ ِو��� :َ ِכ�� ��ُ ��ٰ#�َ ْ ُ�� ��B ���qو�א� ���#ِ َ ٌ ِ َ ٌ َ�#ٰ�� ��ِ َ��g����Bٰ 	��� א�#� ْ َ ّ َ ُ َ ّ���9�q��ُ+� א�#� ِ َ ّ ُ. 

َو�@�א� �a���َ %���ر�ة� ]�ل� >��1��א�ن�َ َ َْ ِ ِِ ِ ُ َ ُ����َא���K א� :ِ ّٰ�� ��B ِ َ�� ���#ِ َ ��Bَ 	��� א�{��َ ْ َ ُ َ ُ�� א�#�:����9م�ّ ُ ّ َ ْ ُ ���� |����� د�א�و�د� و�א�#����,��Fى�  .[ّ���Z�| 
             

                     Đsm-i Âzam'ı şu iki âyettedir: 
 

1- "Đlahınız, tek olan ilahdır, ondan başka ilah yoktur. O Rahmân 
ve Rahîm'dir."                                                                 Bakara 163  
2- Âl-i Đmrân sûresinin baş kısmı: Elif-Lâm-Mim. O Allah ki, 
O'ndan başka ilah yoktur, O Hayy ve Kayyûmdur"    Âl-i Đmrân1-3       
                              [Ebû Dâvud, Salât 358, (1496); Tirmizî Daavât 65, (3472).] 
 

                 FAKĐRLĐKTEN NASIL KURTULUNUR ?    
 

�-Birisi Peygamber Efendimiz (sav) e; 
Ya Rasulullah, fakirim, elim zayıf kaldı, fakir düştüm dedi.  
Rasul-ü Ekrem,  Sen meleklerin söylediği istiğfarı, bütün 
mahlukatın söylediği tesbihi bilmiyormusun?  
Bütün mahlukat tesbih  getirmekle rızkını arar, rızkını hakeder de yaşar, tesbihi
terk edince , hayvanat bile avcının eline düşer, buyurdu. 
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. 
�-Kim bu tesbihi (duayı) imsaktan sonra ve güneş doğmadan  
evvel 100 kere okursa fakirlikten kurtulur. Çekmiş okumuş  
olduğu tesbihin(duanın) sevabını ahirette bulur. Bu duayı  
okuyan dünyada ve ahirette rahat eder. 
 

�-Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil' azimi estağfirullah"  
 

 �a�1�7و�א�����א� �a�#ُא�����א�د� ُ ���� א�#�"�;� �a����B א�#�-�"�א����.ْ���Z�| 
 

ÜÇ ÖĞÜN NĐMETĐNĐ YĐYORSUN 
HĐÇ OLMAZSA GÜNDE  BĐR DEFA   ŞÜKÜR ET 

                                            

�-Bu kadar nimetini yiyorsun.Hiç olmazsa günde bir defa olsun 
sana bu nimetleri vereni hatırlayıp teşekür et. Otururken yürürken, 
sağına veya soluna, yatarken veya ayakta iken günlük en az şunları 
okumalıyız.Kulluğun gereği budur. 

 

         Sevabı çok büyük dualar; 
100 defa La ilahe ĐllAllah 

100 defa Tevbe Yâ Rabbi estağfirullah    
100 defa Đhlas suresi kulhü vella. 

100 defa Salatü selam. Allahümme salli 

100 defa Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe       

 illallahü vallahü ekber. 

Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym. 
    

            ����-Kur’an’a uyan doğru yoldaKur’an’a uyan doğru yoldaKur’an’a uyan doğru yoldaKur’an’a uyan doğru yoldannnn; 
                     S                     S                     S                     Sapmaz ki kınansın,apmaz ki kınansın,apmaz ki kınansın,apmaz ki kınansın,    
                    E                    E                    E                    Eğrilmez ki doğrultulsun. ğrilmez ki doğrultulsun. ğrilmez ki doğrultulsun. ğrilmez ki doğrultulsun.     
 

����-Kur’an’ın insanları hayrete düşüren şeyleri tükenmez. O, çok 
okumakla eskimez (her okuyuşta insana daha fazla bir haz ve şevk 
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verir. Daha yeni yeni şeyler anlaşılır.) Onu okuyunuz. Çünkü Allah 
onu okumanın her harfine 10 sevap verir.                 H.Ş. Beyhaki                                                           
����- "Ey Đnsanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir 
delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik"     A.C. Nisâ- 174 

 

����-Namazda kalbini koru. 
����-Dışarda  gözünü  koru. 
����-Yemekde mideni koru. 
����-Halk içinde dilini koru. 
����-Hep söyle La Đlahe Đllallah. 
����-Kendini ateşten koru 

    

����-Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:Bir kişi Allah' rızası 
aranan  ilmi. sadece dünyalığa sahip olmak için öğrenirse, 
o kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu bile 
duyamaz.                                                                              H.Ş.Ebu Davut Đlim.12  
 
Eğer biz Kuran-ı bir dağa indirmiş olsaydık sen onu Allah korkusuyla 

baş eğerek parça parça olmuş görürdün.Bu misalleri insanlar 

düşünsünler diye veriyoruz                                                  A.C .Haşr-21 
  

�-Ey Müslüman uyan uyan……. 
600 sayfalık emri nehyi bildiren Kur’an  
227-yerde Zikir et, 130-yerde dua et!..,       
diye emreden seni  uyaran Kur’an!...  
Bunları duymazsa görmezse eğer insan; 
Sana daha ne desin bu Kur’an! 
 

����- “Kim Đzâ câe nasrullahi'yi okursa, Mekke-i Mükerreme'nin 
fethinde hazır bulunup da şehîd olmuş gibi sevâb alır.” 
����- “Ey Cübeyr! Yolculuğa çıktığında, arkadaşlarının içinde en iyi 
durumda olmak, sıkıntı çekmemek ve rızık bakımından rahat olmak 
istersen, Kâfirûn, Nasr, Đhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini oku...” 
 

����- Fahreddîn-i Râzi buyurdu ki:"Nasr sûresi mü'minlerin 
sûresidir. 
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����-Her mü'min bu sûreyi okuduğunda, 
����-Allah-ü Teâlâ işlerini kolaylaştırır, 
����-Onu düşmanları üzerine gâlip kılar, 
����-Geçim sıkıntısı çektirmez, 
�-Tevbesini kabul, günahlarını affeder. 
�-Âlimler buyurdu ki:Fetih sûresini okumaya gücü  
yetmeyen Nasr sûresini okusun." 
�-Bir kişi muradının hallolması için 1.000 defa okusun. 
 

KEVSER SURESĐ 
 

 ��Jא�&�א� א�>����9-�א�כ� א�#�כ������� א�&�א� א�>����9-�א�כ� א�#�כ������� א�&�א� א�>����9-�א�כ� א�#�כ������� א�&�א� א�>����9-�א�כ� א�#�כ����� ّJ ّJ ّJ ََّ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َََ ََ ْْ ْْ ْْ ْْ ََ ََ LL LL ََ ََ ِِ ِِ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ ������כ� و�א� ���# ���h�@  ������כ� و�א� ���# ���h�@  ������כ� و�א� ���# ���h�@  ������כ� و�א� ���# ���h�@ JJ JJ ْْ ْْ َ َّ َّ َّ ّْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ََ ََ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿ �������Bא� ���	א�ن� `�א�&���כ�   �������Bא� ���	א�ن� `�א�&���כ�   �������Bא� ���	א�ن� `�א�&���כ�   �������Bא� ���	א�ن� `�א�&���כ�  ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ َ َّ َّ َّ ّْْ ْْ ََ ََ ُ َُ َُ َُ َََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾﴿  
    

����-"Her kim Kevser sûresini okumaya devam ederse, kalbi yumuşar, 
Rabbine huşû içinde ibâdet eder. Devamlı ibâdet üzere olur." 
 

����-Hadîs-i Şerîflerde buyuruldu ki: 
“Kim innâ a'taynâ sûresini okursa, Cenab-ı Hak ona Cennet 
nehirlerinden su içirir.” 
 

����- Kutbuddin Đznikî buyurdu ki: 
“Bir kimse yatacağı vakit, Kevser sûresini okursa ve;  
"Yâ Rabbî! Beni sabah namazına uyandır" derse, Allah-ü Teâlâ'nın 
izniyle o kimse sabah namazına uyanır.” 
����-Âlimlerimiz buyurmuştur ki: 
“Her kim bu sûreyi Cuma gecesi 1.000 defa okur ve  1.000 defa da 
Salavât-ı Şerîfe getirir de yatarsa, o gece Rasûlullah (sav) Efendimizi 
rüyâda görür.” 

 

ASR SURESĐNĐN FAZĐLETĐ 
 

����- Hadîs-i Şerîflerde buyuruldu ki: 
“Kim Asr sûresini okursa, Allah-ü Teâlâ onun günâhlarını affeder. 
Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.” 
 

����- Ebû Huzeyfe buyurdu ki: "Rasûlullah'ın Eshâbından iki kimse 
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karşılaştıklarında, biri diğerine Asr sûresini okumadan 
ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selâm vererek ayrılırlardı." 
�-Đmâm-ı Şâfiî buyurdu ki:  
"Kur'ân-ı Kerîmden başka hiçbirsûre nâzil olmasaydı, şu pek kısa 
olan Asr sûresi bile, insanların dünya ve âhiret saadetlerini te'mine 
yeterdi. Bu sûre, Kur'ân- ı Kerîm'in bütün ilimlerini içine alır. 

 

  TEKASÜR SURESĐNĐN FAZĐLETĐ 
 

����-Peygamberimiz( sav) buyurdular ki; 
"Beni Hak Peygamber olarak gönderen Allah-ü Teâlâya yemîn 
ederim ki, muhakkak Elhâkümüttekâsür'ü okumak bin âyet 
okumaya denktir.” 
    

����-Peygamber Efendimiz bir gün eshâbına buyurdu ki: 
“Her gün bin âyet okumaya hanginizin gücü yeter?" 
Eshâb-ı Kirâm;"Yâ Rasûlullah, bin âyet okumaya kimin gücü 
yeter?" dedi. Rasûlullah;  
“Elhâkümüttekâsür'ü okumaya gücünüz yetmez mi?” buyurdu. 
    

����-"Tekâsür sûresini okuyan kimse, melekût âleminde, şükrü 
yerine getiren diye çağrılır." 
 

����-TEKASÜR suresini okuyan, ani ölüme uğramaz.  
����-Size bir sure okuyacağım ki, (o sırada) kim ağlarsa  
����-Cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu, Elhakümüttekasür 
suresidir.                                                                 H.Ş. Ramuzul ehadis 147/6 
 

����-Hz. Peygamber (sav): "Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, çünkü 
şeytan, içinde Bakara Sûresi okunan evlerden nefret eder"buyurdu. 
                                                      H.Ş.   Müslim;K.S. 444 
 

����-Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:  
"Kim Kehf Sûresi'nden 10 âyet ezberlerse Deccal'dan korunmuş 
olur". Bir başka rivayette ise "Kehf Sûresi'nin sonundan okursa" 
buyrulmaktadır.                                    H.Ş.  Müslim;K.S. 693 
 

����-Hz.Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:  
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"Cuma günleri kim Kehf Sûresi'ni okursa onun için iki Cuma arası 
aydınlanmış olur".                                                       H.Ş. Hâkim, Beyhakî 

����-“Ey Đman edenler, bir kavm diğer bir kavm ile alay etmesin. 
Olur ki (alay edilenler Allah indinde) kendilerinden (yani alay 
edenlerden) daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınları 
 

����-Hz. Ali R. A. şöyle demiştir:  
Üç şey vardır ki, insanın zekâsına kuvvet verir ve balgamı söker: 
a) Misvak kullanmak, 
b) Oruç tutmak, 
c) Kur'ân okumak. 
 

       FATĐHA-Đ ŞERĐFE'NĐN ŞĐFA OLDUĞUNA DAĐR 
 

����- Harice b. Es-Salt’ten:O da amcasından, diyor ki: Hz  
Peygamber (sav)’e geldim, Müslüman oldum, sonra döndüm  Bir 
topluluğa rastladım, demirle bağlı bir delinin başına birikmişlerdi.  
    

����-Delinin sahipleri bana dediler ki: 
Duyduğumuza göre senin arkadaşın (Peygamberimiz) iyi bir kimse 
imiş, sende bunu tedavi edecek bir çare var mı? dediler  Ben de 
ona Fatiha Suresini okudum, iyi oldu. 
     
����-Bana yüz koyun verdiler. Hz. Peygamber (sav)’e geldim; 
durumu haber verdim.Peyğamberimiz (sav) Bundan başka bir şey 
okudun mu, dedi. Ben de, hayır dedim. Koyunları al, Allah (cc)’a 
yemin ederim ki: 
    

����-''Vallahi batıl bir şeyleri  okuyup üfleyerek karşılığında (ücret 
alıp) yiyen kimseler var  (kuşkusuz bu yaptıklarının günahını 
çekecekler.Sen ise) hak olan bir duayı okuyup üflemek suret ile 
(yaptığın) tedavi karşılığında (aldığın ücreti)yiyorsun''.buyurdu.                                   
                                                                                            H.Ş.Ebu Davud, C.13-S.533 

����- MELEK MÜJDE GETĐRDĐ Đbn-i Abbas (ra) anlatıyor:     
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"Cebrail (as) Hz. Peygamber (sav)'in yanına oturduğunda yukarı 
cihetten bir çıtırtı sesi duyup başını yukarıya kaldırdı ve  bu ses 
semadan sadece bugün açılan bir kapının sesidir" dedi. 
�-Hemen bir melek geldi. Cebrail, 
"Bu melek bundan önce hiç yeryüzüne inmemiştir" dedi. Sonra 
melek selam verdi ve "Senden önce hiçbir Peygambere verilmeyen 
iki nurla Fâtiha Sûresi ve Bakara Sûresi'nin sonlarıyla seni 
müjdeliyorum, onlardan okuyacağın her harfin karşılığı verilir" 
buyurdu.                                                              H.Ş. Müslim 
                                                                                       

              BORÇ NASIL ÖDENĐRMĐŞ ? 
 

�-Hz.Ebû Bekr ile Hz.Ali (r.a) mescidde otururken birisi gelip 
Rasûl-i Ekrem'e (s.a.v.) ve Hz.Ebû Bekr'e (r.a.) selâm verdi. 
Hz.Ali'yi (r.a.) görünce o şahsın benzi sarardı. Hz.Ebû Bekr (r.a.) 
onun bu hâlini Hz.Ali'den (r.a.) sordu: 
 

Hz.Ali (r.a.), "Onun bana yirmi bin dirhem borcu vardır, 
onun için üzülmüştür." dedi.Hz.Ebû Bekr (r.a.) o şahsı çağırdı.  
"Borcunu neden vermiyorsun?" diye sordu. 
 

"Yâ Sıddîk! Vermeye gücüm yetmiyor, yoksa bir gün bile 
geciktirmezdim." dedi. 
 

Hz.Ebû Bekr'in (r.a.) Kur'an-ı Kerim'e ta'zimi ve cömertliğinin 
çokluğundan o şahsa, 
"Eğer Fâtiha Sûresi'nin yarısını okuyup sevâbını bana 
bağışlarsan borcunu öderim" buyurdular. 
Borçlu şahıs Fâtiha'yı yarısına kadar okudu.Hz.Ebû Bekir (r.a.); 
 

"Tamamını okursan, yirmi bin dirhem daha vereceğim." 
buyurdular.O şahıs Fâtiha Sûresi'nin tamamını okudu. Hz. Ebû 
Bekir (r.a.), kırk bin dirhemi verdiler.     Me'âlimü't-Tenzil,  Mesâbih 
 
. 
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            YASÎN SÛRESĐNĐN DEĞERĐ VE SEVABI 

 

����-“Herşeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi ise Yasin sûresidir. 
Her kim Yasin sûresini okur ve onun içindekilere göre yaşarsa; 
Allah o kimseye Kur’ân-ı 10 kere okumuş kadar sevap yazar.”                                              
                                                                         H.Ş. Dârimî, Fedail-ül Kur’ân: 27 

    

����-YASĐN’ okuyunuz. Onda on bereket vardır: 
    

����-1-Aç, okursa doyar, 
����-2-Çıplak, okursa giyinir, 
����-3-Bekar, okursa evlenir, 
����-4-Korkusu olan, okursa emin olur, 
����-5-Mahzun, okursa ferahlar, 
����-6-Misafir okursa seferde yardım görür, 
����-7-Kayıp (için okunursa) bulunur, 
����-8-Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur, 
����-9-Ölü üzerine okunursa azabı hafifler, 
����-10-Susayan okursa suya kavuşur.    H.Ş    Ramuz 79/4 
 

 

�-YASĐN’i Her gece okuyan, şehit olarak ölür.                    
�-YASĐN Suresini ölülerinize okuyunuz.                  H.Ş    Tirmizi           
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�-Geceleyin Yasin okuyan, affedilmiş olarak sabaha çıkar.     
                      H.Ş Buhari 
�-Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de YASĐN'dir. Kim 
Yasin'i okursa, Cenabı Hak ona on defa Kur'an okumus kadar 
sevap ihsan eder.                     H.Ş Tirmizi                                            
�-(Her gece Yasin okumaya devam eden şehit olarak ölür.        
                                                                                                   H.Ş Taberani     
����-Allah Teâlâ, mahlûkunu yaratmazdan bin yıl önce, Tâhâ ve 
Yâsîn sûrelerini okudu, Melekler Allah Teâlâ'nın Kur'ân 
okuyuşunu dinlediklerinde dediler ki; 
"Cennet o ümmete olsun ki, bu okunan kelâm onun üzerine nâzil 
olacaktır" 
 

�-Cennet o göğüslere olsun ki, bunu yüklenecektir, 
�-Cennet o dillere olsun ki, bununla konuşacaktır.  
                                                                  H.Ş. Dârimî, (Ebû Hüreyre'den) 
 
 
 

���� 

 
����������������LL LL ٰٰ ِِو�א�#�:���א�ن�و�א�#�:���א�ن�و�א�#�:���א�ن�و�א�#�:���א�ن�    ﴾﴾﴾﴾1﴿﴿﴿﴿    ٰٰ ِِ ٰٰ ٰٰ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ UU א�{��כ����9  א�{��כ����9  א�{��כ����9  א�{��כ����9 ََ UU ِ ِْ ِْ ِْ ْII II ََ ََא�&�כ�א�&�כ�א�&�כ�א�&�כ�    ﴾﴾﴾﴾2﴿﴿﴿﴿ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ ��P�2ـ�%����jـ+� א���j  ��P�2ـ�%����jـ+� א���j  ��P�2ـ�%����jـ+� א���j  ��P�2ـ�%����jـ+� א���j UU UU ََ ََ II II ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ﴿﴿﴿﴿3﴾﴾﴾﴾    ��mـ�<��mـ�<��mـ�<��mـ�<ٰٰ ٰٰ ََ ٍٍ �7ـ��א�ط�  �7ـ��א�ط�  �7ـ��א�ط�  �7ـ��א�ط� ََ ٍٍ ََ ََ ِِ ِِ

 ���9�:�;�"�, ���9�:�;�"�, ���9�:�;�"�, ���9�:�;�"�,JJ JJ ٍٍ ٍٍ II II ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ﴿﴿﴿﴿4﴾﴾﴾﴾    ������l�*������l�*������l�*������l�*َ ََ ََ ََ َII II ْْ ْْ א�#� א�#� א�#� א�#�ْْ ْْ ���9�q��̂� א�#� ���̂ �A ���9�q��̂� א�#� ���̂ �A ���9�q��̂� א�#� ���̂ �A ���9�q��̂� א�#� ���̂ �AUU UU ِِ ِِ II II ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ II II ََ ََ#�;�-��Fر�#�;�-��Fر�#�;�-��Fر�#�;�-��Fر�    ﴾﴾﴾﴾5﴿﴿﴿﴿ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ���,�א� ,�א� א�&��Fر� א���א�¢�[�� @�����  ���,�א� ,�א� א�&��Fر� א���א�¢�[�� @�����  ���,�א� ,�א� א�&��Fر� א���א�¢�[�� @�����  ���,�א� ,�א� א�&��Fر� א���א�¢�[�� @����� ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ َ ْ َُ ْ َُ ْ َُ ْ ُْْ ْْ ُُ ُُ ££ ££ ُُ ُُ L ٰ LL ٰ LL ٰ LL ٰ Lَ ََ ََ ََ َََ ََ ِِ ِِ ًً ًً ْْ ْْ ََ ََ
�vََא�@����2ن� �vא�@����2ن� �vא�@����2ن� �vא�@����2ن�  ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ﴿﴿﴿﴿6﴾﴾﴾﴾    ���:�#���:�#���:�#���:�#ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ���q א�#�:���ل� >���m א�כ�¤��[�� @����� �f�� ��B,�-���ن�  ���q א�#�:���ل� >���m א�כ�¤��[�� @����� �f�� ��B,�-���ن�  ���q א�#�:���ل� >���m א�כ�¤��[�� @����� �f�� ��B,�-���ن�  ���q א�#�:���ل� >���m א�כ�¤��[�� @����� �f�� ��B,�-���ن� ََ ََ ُُ ُُ ِ ِِ ِِ ِِ ِْْ ْْ ُُ ُُ َ ٰ َُ ٰ َُ ٰ َُ ٰ ُْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ LL LL ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََא�&�א�א�&�א�א�&�א�א�&�א�    ﴾﴾﴾﴾7﴿﴿﴿﴿ََ ََ ّّ ّّ ِِ ���2�A-�א�  ���2�A-�א�  ���2�A-�א�  ���2�A-�א� ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ

!���D���@ ��B א�.�� א���Bذ��א�ن� @����� ,�:����p�1ن�  ْ�vא� �����!���D���@ ��B א�.�� א���Bذ��א�ن� @����� ,�:����p�1ن� ��i א�>�-�א� ْ�vא� �����!���D���@ ��B א�.�� א���Bذ��א�ن� @����� ,�:����p�1ن� ��i א�>�-�א� ْ�vא� �����!���D���@ ��B א�.�� א���Bذ��א�ن� @����� ,�:����p�1ن� ��i א�>�-�א� ْ�vא� �������iََ א�>�-�א� ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ َ ََ ََ ََ َِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ًًِ ًً َ Iَ Iَ Iَ Iَ ََ ََ ََ َِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ LL LL﴿﴿﴿﴿8﴾﴾﴾﴾    �2-�א��A��ََو����2�A-�א�و����2�A-�א�و����2�A-�א�و� ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ��P�� �+�,  ��P�� �+�,  ��P�� �+�,  ��P�� �+�, ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ
ـ\��9-�א�[��  ْ�v�2?���ـ�� %�ـ��א� @�א��Z �+ـ\��9-�א�[�� א����������� %�ـ��א� و�,�ـ ْ�v�2?���ـ�� %�ـ��א� @�א��Z �+ـ\��9-�א�[�� א����������� %�ـ��א� و�,�ـ ْ�v�2?���ـ�� %�ـ��א� @�א��Z �+ـ\��9-�א�[�� א����������� %�ـ��א� و�,�ـ ْ�v�2?���ـ�� %�ـ��א� @�א��Z �+ْْא����������� %�ـ��א� و�,�ـ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ً ًً ًً ًً ًّ ّّ ّّ ّّ َّ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ ِْ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ْ ْْ ْْ ْْ ِِْ ِِ ََ ََ II II ََ ََ        ��B ـ�����@��B ـ�����@��B ـ�����@��B ـ�����@ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ��و�ن�     ََ�hو�ن�  ��$�ـ���hو�ن�  ��$�ـ���hو�ن�  ��$�ـ���hـ�$�� ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْ ُْ ُْ ُْ ُ﴿﴿﴿﴿9﴾﴾﴾﴾    
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ٌٌو�%���א�ءو�%���א�ءو�%���א�ءو�%���א�ء ٌٌ LL LL ََ ََ ََ ََ ََ ََ >������9�2 ءא�&��Fر�*����� א�م� �F�-�* ��Kر�[�� �f�� ��B,�-���ن�  >������9�2 ءא�&��Fر�*����� א�م� �F�-�* ��Kر�[�� �f�� ��B,�-���ن�  >������9�2 ءא�&��Fر�*����� א�م� �F�-�* ��Kر�[�� �f�� ��B,�-���ن�  >������9�2 ءא�&��Fر�*����� א�م� �F�-�* ��Kر�[�� �f�� ��B,�-���ن� ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ُ ُْ ُْ ُْ ْْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْْ ْ ْ ِِْ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ َ ََ ََ ََ َُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََא�¥��א�א�¥��א�א�¥��א�א�¥��א�﴾ ﴾ ﴾ ﴾ 10﴿﴿﴿﴿ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ ِِ َ *�-��Fر� ,�+� א�*�$�(�  *�-��Fر� ,�+� א�*�$�(�  *�-��Fر� ,�+� א�*�$�(�  *�-��Fر� ,�+� א�*�$�(� ِِ َُ َُ َُ ََُ ََ ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ
��ََא�#��Fכ��� و��D�\�Z א�#���א�#��Fכ��� و��D�\�Z א�#���א�#��Fכ��� و��D�\�Z א�#���א�#��Fכ��� و��D�\�Z א�#� ََ ّ َّ َّ َّ َََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ّّ ّّ ��¦���� כ�����ة� و�א��?�t� ��ه� ��ِ�\�$�@ �S�9�t�#א��� �+��g ��¦���� כ�����ة� و�א��?�t� ��ه� ��ِ�\�$�@ �S�9�t�#א��� �+��g ��¦���� כ�����ة� و�א��?�t� ��ه� ��ِ�\�$�@ �S�9�t�#א��� �+��g ��¦���� כ�����ة� و�א��?�t� ��ه� ��ِ�\�$�@ �S�9�t�#א��� �+��gٍٍ ٍٍ I ْ ّI ْ ّI ْ ّI ْ َّ َِ َِ َِ ٍٍِ ٍٍ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ٍٍ ٍٍ ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ َِ َُ َُ َُ ُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ GG GG ِِ ِِ ْ ْٰ ْٰ ْٰ ََٰ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ََא�&�א�א�&�א�א�&�א�א�&�א�    ﴾﴾﴾﴾11﴿﴿﴿﴿ْْ ََ ّّ ّّ ِِ ُُ  ��ـ+�   ��ـ+�   ��ـ+�   ��ـ+� ِِ ُُ ْْ ْْ ََ ََ

 § ��Pא�,�ـא�م� ,�$�ـ ��i �9-�א�ه��hـ�qء א��D̀�ـ ̀�ـ�Dء א��qـ�9�h-�א�ه� ��i א�,�ـא�م� ,�$�ـ�D��  §��P א�����j¨�� و�&�כ�;��S ,�א� ���,���א� و�א���א�ر�[�� و�כ���  ̀�ـ�Dء א��qـ�9�h-�א�ه� ��i א�,�ـא�م� ,�$�ـ�D��  §��P א�����j¨�� و�&�כ�;��S ,�א� ���,���א� و�א���א�ر�[�� و�כ���  ̀�ـ�Dء א��qـ�9�h-�א�ه� ��i א�,�ـא�م� ,�$�ـ�D��  §��P א�����j¨�� و�&�כ�;��S ,�א� ���,���א� و�א���א�ر�[�� و�כ���  ٍٍ ���D א�����j¨�� و�&�כ�;��S ,�א� ���,���א� و�א���א�ر�[�� و�כ���  ٍٍ I J َI J َI J َI J َُ ُُ ُُ ُُ ٍٍُ ٍٍ َ ََ ََ ََ َِِ ِِ LL LL II II ُُ ُُ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْْ ْْ َ َْ َْ َْ ْْْ ْْ ََ ََ ٍٍ ٍٍ ْْ ْْ ََ ََ ّّ ّّ ُُ ُُ َ َ ُ ََ َ ُ ََ َ ُ ََ َ ُ َْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ َ َٰ َٰ َٰ ٰٰ ُٰ ُٰ ُٰ ُّ َّ َّ َّ ََ َْ َْ َْ ُُْ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ ْْ ْْ
ْْ و�א�'���ب� و�א�'���ب� و�א�'���ب� و�א�'���ب�﴾﴾﴾﴾12﴿﴿﴿﴿ ْْ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ����� ,�©�!�� א��p�7א�ب� א�#�:������a א�ذ� ��cء ����� ,�©�!�� א��p�7א�ب� א�#�:������a א�ذ� ��cء ����� ,�©�!�� א��p�7א�ب� א�#�:������a א�ذ� ��cء ����� ,�©�!�� א��p�7א�ب� א�#�:������a א�ذ� ��cءََ ََ LL LL ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ªª ªª ِِ ِِ َ ََ ََ ََ َْ َ ْْ َ ْْ َ ْْ َ ََْ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ًً ًً ََ ََ ُُ ُُ ََ ��%����2ن� ََ��jא� א��	���2ن� �%����jא� א��	���2ن� �%����jא� א��	���2ن� �%����jא� א��	GG GG ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ْْא�ذ�א�ذ�א�ذ�א�ذ�    ﴾﴾﴾﴾13﴿﴿﴿﴿ََ ْْ ِِ ِِ    

̂�ز�&�ـא� ��©�א�#�ـ»� @�:�ـא�#���א� א�&�ـא� א�#�ـ�9כ��� ,���%�ـ���2ن�  �A�@ א���¬�����Fכ��@ ��P�-ْـ���2ن� א�ر��2�%-�א� א������9�# א����%��̂�ز�&�ـא� ��©�א�#�ـ»� @�:�ـא�#���א� א�&�ـא� א�#�ـ�9כ��� ,� �A�@ א���¬�����Fכ��@ ��P�-ْـ���2ن� א�ر��2�%-�א� א������9�# א����%��̂�ز�&�ـא� ��©�א�#�ـ»� @�:�ـא�#���א� א�&�ـא� א�#�ـ�9כ��� ,� �A�@ א���¬�����Fכ��@ ��P�-ْـ���2ن� א�ر��2�%-�א� א������9�# א����%��̂�ز�&�ـא� ��©�א�#�ـ»� @�:�ـא�#���א� א�&�ـא� א�#�ـ�9כ��� ,� �A�@ א���¬�����Fכ��@ ��P�-ََْא�ر��2�%-�א� א������9�# א��� ََ ُ ُِ ُِ ُِ َِ ََ ََ ََ َْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ُْ ُُ ُُ ُُ ُُ ّ ُْ ّ ُْ ّ ُْ ّ ْْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِL LL LL LL Lََ ََ LL LL ُُ ُُ ََ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ٍٍَ ٍٍ ِِ ِِ ََ ََ ِ َ َِ َ َِ َ َِ َ َََ ََ ّ َ َّ َ َّ َ َّ َ َََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ّّ ّّ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ
�א�#���א��א�#���א��א�#���א��א�#���א�    ﴾﴾﴾﴾14﴿﴿﴿﴿ُُ ُُ ََ ََ��Bء א�ن� א�&�;��� א��D�̀  �+�, �+��g��̂�ل� א�#� �� ,�©��2-�א� و�,�א� א�&��\�� ��Bא� א�&�;��� א��, ��Bء א�ن� א�&�;��� א��D�̀  �+�, �+��g��̂�ل� א�#� �� ,�©��2-�א� و�,�א� א�&��\�� ��Bא� א�&�;��� א��, ��Bء א�ن� א�&�;��� א��D�̀  �+�, �+��g��̂�ل� א�#� �� ,�©��2-�א� و�,�א� א�&��\�� ��Bא� א�&�;��� א��, ��Bء א�ن� א�&�;��� א��D�̀  �+�, �+��g��̂�ل� א�#� �� ,�©��2-�א� و�,�א� א�&��\�� ��Bא� א�&�;��� א��, َ ِ ِ َ َِ ِ ِ َ َِ ِ ِ َ َِ ِ ِ َ ِّ U ّّ U ّّ U ّّ U ّْ ْْ ْْ ْْ ُْ ُُ ُُ ُُ ُْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ َْ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْْ ْْ UU UU ٍٍ ٍٍ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ِ ِِ ِِ ِِ ُُِ ُُ ٰٰ ٰٰ ْْ ْْ ََ ََ ّ َّ َّ َّ َََ ََ ََ ََ L LL LL LL Lَ َ ََ َ ََ َ ََ َ َُُ ُُ ْْ ْْ ٌٌ ٌٌ ََ ََ    

ََ*�כ������Fن� *�כ������Fن� *�כ������Fن� *�כ������Fن�  ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ �א�#���א��א�#���א��א�#���א��א�#���א�    ﴾﴾﴾﴾15﴿﴿﴿﴿ََُُ ُُ ََ ��%����2ن� ََ��j ���2 א�&�א� א��9�#כ����A�� ���2ن�  ر���-�א��%����j ���2 א�&�א� א��9�#כ����A�� ���2ن�  ر���-�א��%����j ���2 א�&�א� א��9�#כ����A�� ���2ن�  ر���-�א��%����j ���2 א�&�א� א��9�#כ����A�� ر���-�א� ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ َ ُ َّ ُ َّ ُ َّ ُ ّْْ ْْ ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِLL LL ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ّّ ّّ ََ ََو�,�א�و�,�א�و�,�א�و�,�א�    ﴾﴾﴾﴾16﴿﴿﴿﴿ََ ََ ََ ََ ��B�9�2-�א� א��<  ��B�9�2-�א� א��<  ��B�9�2-�א� א��<  ��B�9�2-�א� א��< َ َِ َِ َِ ِّّ ّّ LL LL َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ََ ََ
 ��Pــ �$��jــ$�!��غ� א� ــ��P א�#� �$��jــ$�!��غ� א� ــ��P א�#� �$��jــ$�!��غ� א� ــ��P א�#� �$��jــ$�!��غ� א� ُُא�#� ُُ II IIُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ْْ ــא�#���א�    ﴾﴾﴾﴾17﴿﴿﴿﴿ْْ �ــא�#���א� �ــא�#���א� �ــא�#���א� �LL LL ُُ ُُ ََ ــ-�כ��� ََ ــ��א� #�®����� ���;�-�* ��K ��¯ــ ــ�� #� ــא� ��כ� �&��Y���* ــא� ــ-�כ���  א�&� ــ��א� #�®����� ���;�-�* ��K ��¯ــ ــ�� #� ــא� ��כ� �&��Y���* ــא� ــ-�כ���  א�&� ــ��א� #�®����� ���;�-�* ��K ��¯ــ ــ�� #� ــא� ��כ� �&��Y���* ــא� ــ-�כ���  א�&� ــ��א� #�®����� ���;�-�* ��K ��¯ــ ــ�� #� ــא� ��כ� �&��Y���* ــא� ْ א�&� ْْ ْْ ْْ ُْ ُ َ ُّ ُ َ ُّ ُ َ ُّ ُ َ ََّ ََ ّ َّ َّ َّ َََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ َ ََ ََ ََ َُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ GG GG ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ِِ ِِ

ٌٌو��1�9�#"�-�כ��� ,�-�א� >��Fא�ب� א�#����9 و��1�9�#"�-�כ��� ,�-�א� >��Fא�ب� א�#����9 و��1�9�#"�-�כ��� ,�-�א� >��Fא�ب� א�#����9 و��1�9�#"�-�כ��� ,�-�א� >��Fא�ب� א����9�#  ٌٌ II II ََ ََ ٌ ٌَ ٌَ ٌَ َََ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ َّ ّّ ّّ ّّ ِِّ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ََ ََ ََ �א�#���א��א�#���א��א�#���א��א�#���א�    ﴾﴾﴾﴾18﴿﴿﴿﴿ََُُ ُُ ََ ْ �Eא�~���כ�� ,��Aכ��� א�~�+� ذ�ُכ���°�� ���� א�&�;���  �Eא�~���כ�� ,��Aכ��� א�~�+� ذ�ُכ���°�� ���� א�&�;���  �Eא�~���כ�� ,��Aכ��� א�~�+� ذ�ُכ���°�� ���� א�&�;���  �Eא�~���כ�� ,��Aכ��� א�~�+� ذ�ُכ���°�� ���� א�&�;��� ََ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ُُْ ُُ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ َ ََ ََ ََ َJJ JJ ْْ ْْ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُِِ ِِ ّّ ّّ ْْ ْْ ِ ِِ ِِ ِِ ِJJ JJ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ LL LL ََ ََ
���م� ,�"���@���ن� ���م� ,�"���@���ن� ���م� ,�"���@���ن� ���م� ,�"���@���ن� ََ ََ ُ َُ َُ َُ َِِ ِِ ْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ٌٌ ََو���cءو���cءو���cءو���cء    ﴾﴾﴾﴾19﴿﴿﴿﴿ٌٌ ََ LL LL ََ ََ ََ �ـא�ل� ��ـא� �ـ��م� ََ ���A�"ـ�� ��ـ���ـא�ل� ��ـא� �ـ��م�  ,�+� א���hא� א�������j-�ـ�a ر� ���A�"ـ�� ��ـ���ـא�ل� ��ـא� �ـ��م�  ,�+� א���hא� א�������j-�ـ�a ر� ���A�"ـ�� ��ـ���ـא�ل� ��ـא� �ـ��م�  ,�+� א���hא� א�������j-�ـ�a ر� ���A�"ـ�� ��ـ��ِ ,�+� א���hא� א�������j-�ـ�a ر� ِْ ِْ ِْ ْْ ْ َْ ْ َْ ْ َْ ْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َََ ََ ٰٰ ٰٰ ٌٌ ٌٌ ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ َ ََ ََ ََ َII II ْْ ْْ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ

 ��P�2�%����jא� א����A�$�*א� ��P�2�%����jא� א����A�$�*א� ��P�2�%����jא� א����A�$�*א� ��P�2�%����jא� א����A�$�*א�UU UU ََ ََ II II ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ ِ ِّ ِّ ِّ ََّ ُُא�*�$����Aא�א�*�$����Aא�א�*�$����Aא�א�*�$����Aא�    ﴾﴾﴾﴾20﴿﴿﴿﴿ََ ُُ ِ ِّ ِّ ِّ ََّ ََ ِِ ��א� و�[�� ,���;���و�ن� ِِ����א� و�[�� ,���;���و�ن�  ,�+� ��B ��"�ـ�2כ��� א�����א� و�[�� ,���;���و�ن�  ,�+� ��B ��"�ـ�2כ��� א�����א� و�[�� ,���;���و�ن�  ,�+� ��B ��"�ـ�2כ��� א���ََ ,�+� ��B ��"�ـ�2כ��� א� ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ًً ًً ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ُ َُ َُ َُ َََ ََ ±± ±± ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ﴿﴿﴿﴿21﴾﴾﴾﴾    
ََو�,�א�و�,�א�و�,�א�و�,�א� ََ ََ �����Aن� ََ�������Aن�  ��B ��² א�>�$��� א�#��Fي� @�������� و�א����9�# *��������Aن�  ��B ��² א�>�$��� א�#��Fي� @�������� و�א����9�# *��������Aن�  ��B ��² א�>�$��� א�#��Fي� @�������� و�א����9�# *���َ ��B ��² א�>�$��� א�#��Fي� @�������� و�א����9�# *� Iَ Iَ Iَ Iُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ II II ََ ََ ّّ ّّ ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ LL LL ََ ََ ِِ ِِ﴿﴿﴿﴿22﴾﴾﴾﴾    ُ�F��³ُءא��F��³ُءא��F��³ُءא��F��³ِِءא� ِِ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ََ ْْ ,�+� د�و�&��� א�����a א�ن�  ,�+� د�و�&��� א�����a א�ن�  ,�+� د�و�&��� א�����a א�ن�  ,�+� د�و�&��� א�����a א�ن� ََ ْْ ِ ِِ ِِ ِِ ًًِ ًً ََ ََ ٰٰ ٰٰ II IILL LL ِِ ِِ ُُ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ

و�ن�  ُ�F�:�-�� ��Bא� و� �� �t�* ��B+� >���� `�?�א�>�;����� `�9ـ��n�� �+��g��و�ن� ����د�ن� א�#� ُ�F�:�-�� ��Bא� و� �� �t�* ��B+� >���� `�?�א�>�;����� `�9ـ��n�� �+��g��و�ن� ����د�ن� א�#� ُ�F�:�-�� ��Bא� و� �� �t�* ��B+� >���� `�?�א�>�;����� `�9ـ��n�� �+��g��و�ن� ����د�ن� א�#� ُ�F�:�-�� ��Bא� و� �� �t�* ��B+� >���� `�?�א�>�;����� `�9ـ��n�� �+��g����د�ن� א�#���G َ I َG َ I َG َ I َG َ I َِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِِ ْْ ْْ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ َُ ّ َّ ّ َّ ّ َّ ّ ًّ ْ ًٰ ْ ًٰ ْ ًٰ ْ ٰ±± ±± َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْْ ْْ ُ َُ َُ َُ َُ ٍ ُِ ٍ ُِ ٍ ُِ ٍ ََِ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ ِِ ِِ ْ ْْ ْْ ْْ LLא����א����א����א����    ﴾﴾﴾﴾23﴿﴿﴿﴿ْ LL II IIّّ ّّ ِِ ًً א�ذ�א�  א�ذ�א�  א�ذ�א�  א�ذ�א� ِِ ًً ِِ ِِ
��P�$�, ل���!�' �D�?�#��P�$�, ل���!�' �D�?�#��P�$�, ل���!�' �D�?�#��P�$�, ل���!�' �D�?�#ٍٍ ٍٍ II II ُُ ُُ ٍٍ ٍٍ ََ ََ ََ ََ II II ََ LLא����א����א����א����﴾﴾﴾﴾24﴿﴿﴿﴿ََ LL II IIّّ ّّ ِِ ٰٰ א� א� א� א�ِِ JJ,�-�ـ�u ��ـ����כ��� @�ـא�������Aن� ,�-�ـ�u ��ـ����כ��� @�ـא�������Aن� ,�-�ـ�u ��ـ����כ��� @�ـא�������Aن� ,�-�ـ�u ��ـ����כ��� @�ـא�������Aن� ٰٰ JJ ِِ ِِ ُُ ُُ َ َّ َّ َّ ّْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ��9ـ����9ـ����9ـ����9ـ��﴾﴾﴾﴾25﴿﴿﴿﴿ََََ ََ II II ��ـ�Zـ��  א�د��Zـ��  א�د��Zـ��  א�د��Zא�د� ِِ ِِ ُُ ُُ ْْ ْْ

�ـ��,��1�2�A�� �Dـ��ن� �uא�ل� ��א� #��9ـ� �a�-��w�1�2ـ��ن�א��A�� �D�,ـ��� �uא�ل� ��א� #��9ـ� �a�-��w�1�2ـ��ن�א��A�� �D�,ـ��� �uא�ل� ��א� #��9ـ� �a�-��w�1�2ـ��ن�א��A�� �D�,ـ��� �uא�ل� ��א� #��9ـ� �a�-��wא�UU UU َ ََ ََ ََ َُُ ُُ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ َ ََ ََ ََ َII II ْْ ْْ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َََ ََ ْْ ْْ JJ JJ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ْْ �ـא�    ﴾﴾﴾﴾26﴿﴿﴿﴿ْْ �ـא���ِ �ـא���ِ �ـא���ِ ِ��ََ ََ �v?�ـ�� ��² ر�´�� و����2�Aـ��� ,�ـ+�  �v?�ـ�� ��² ر�´�� و����2�Aـ��� ,�ـ+�  �v?�ـ�� ��² ر�´�� و����2�Aـ��� ,�ـ+�  �v?�ـ�� ��² ر�´�� و����2�Aـ��� ,�ـ+� ََ ََ ِِ ِِ II II ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ II IIّ Iّ Iّ Iّ Iَ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ ََ
��P�,��ََא���jכ���,���Pא���jכ���,���Pא���jכ���,���Pא���jכ� ََ II II ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ LLو�,�א�و�,�א�و�,�א�و�,�א�﴾﴾﴾﴾27﴿﴿﴿﴿ْْ LL ََ ََ ََ ََ�+�, ���-�����,��� ,�+� �����Aه� ,�+�  ��m�< א��-�#� ���,��� ,�+� �����Aه� ,�+� ��-��� ,�+� א�&̂� ��m�< א��-�#� ���,��� ,�+� �����Aه� ,�+� ��-��� ,�+� א�&̂� ��m�< א��-�#� ���,��� ,�+� �����Aه� ,�+� ��-��� ,�+� א�&̂� ��m�< א��-�#� َ א�&̂� ََ ََ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍِ ِْْ ْْ ُُ ُُ ْ ْْ ْْ ْْ ْII II ْْ ْْ II II ْْ ْْ ََ ََ ٰٰ ٰٰ َ ََ ََ ََ َ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََא�#�"��1א�ء و�,�א� כ�-�א� א�#�"��1א�ء و�,�א� כ�-�א� א�#�"��1א�ء و�,�א� כ�-�א� א�#�"��1א�ء و�,�א� כ�-�א�     ََ ََ ّّ ّّ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ LL LL ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ
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�,�,�,�,ُُُُ��P�#��l��P�#��l��P�#��l��P�#��lََ ََ II II ِِ ِِ ْْ ْْא�ن�א�ن�א�ن�א�ن�﴾﴾﴾﴾28﴿﴿﴿﴿ْْ ْْ ِِ ِِ�uכ�א�&�ـ �uכ�א�&�ـ �uכ�א�&�ـ �uכ�א�&�ـ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََא���B �7ـ�a�p�9 و�א��qـ��ة� @�ـא�ذ�א� [�� ��µ,�ـ��و�ن� א���B �7ـ�a�p�9 و�א��qـ��ة� @�ـא�ذ�א� [�� ��µ,�ـ��و�ن� א���B �7ـ�a�p�9 و�א��qـ��ة� @�ـא�ذ�א� [�� ��µ,�ـ��و�ن� א���B �7ـ�a�p�9 و�א��qـ��ة� @�ـא�ذ�א� [�� ��µ,�ـ��و�ن�     ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ًً ًً ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ًً ًً َ ََ ََ ََ َْْ ْْ َ َِ َِ َِ ِّّ ََ��ـא���ـא���ـא���ـא�    ﴾﴾﴾﴾29﴿﴿﴿﴿ّّ ََ    
̂�¢�ن�  ��ة� >���m א�#��A$�א�د� ,�א� ��א�*������9 ,�+� ر�%���ل� א���B כ�א�&���א� ���� ��ـ"�;����"�q ن��¢�̂ ��ة� >���m א�#��A$�א�د� ,�א� ��א�*������9 ,�+� ر�%���ل� א���B כ�א�&���א� ���� ��ـ"�;����"�q ن��¢�̂ ��ة� >���m א�#��A$�א�د� ,�א� ��א�*������9 ,�+� ر�%���ل� א���B כ�א�&���א� ���� ��ـ"�;����"�q ن��¢�̂ ��ة� >���m א�#��A$�א�د� ,�א� ��א�*������9 ,�+� ر�%���ل� א���B כ�א�&���א� ���� ��ـ"�;����"�qََ ََ ¶ ْ¶ ْ¶ ْ¶ ُْ ِ ُ َُ ِ ُ َُ ِ ُ َُ ِ ُ َِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ْ ْْ ْْ ْْ َْ َ ََ َ ََ َ ََ َ َII II َ َِ َِ َِ ِّّ ّّ ٍٍ ٍٍ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ِِ ِِ ْْ ْْ ِِ ِِ II II GG GG ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ْْ ْْ َ ًَ ًَ ًَ ًََ ََ ََ ََ﴿﴿﴿﴿30﴾﴾﴾﴾    ��Kא���Kא���Kא���Kْْא� ْْ ََ ََ ََ ََ    

َ����و�א� כ�� א�	��2כ�-�א� ������2�$ ,�+� א�#�:���و�ن� א�&����� א�#�����و�א� כ�� א�	��2כ�-�א� ������2�$ ,�+� א�#�:���و�ن� א�&����� א�#�����و�א� כ�� א�	��2כ�-�א� ������2�$ ,�+� א�#�:���و�ن� א�&����� א�#�����و�א� כ�� א�	��2כ�-�א� ������2�$ ,�+� א�#�:���و�ن� א�&����� א�#� َ َْ َ َْ َ َْ َ ِِْ ِِ ْ ْْ ْْ ْْ ُْ ُُ ُُ ُُ ََُ ََ ّّ ّّ َ ََ ََ ََ َِِ ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َِِ ِِ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ �����Aن� ََ���� ��B �����9 ن����A������ ��B �����9 ن����A������ ��B �����9 ن����A������ ��B �����9ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْو�א�ن�و�א�ن�و�א�ن�و�א�ن�    ﴾﴾﴾﴾31﴿﴿﴿﴿ْْ ْْ ِِ ِِ ََ ٌٌ כ���  כ���  כ���  כ��� ََ ٌٌ ّّ ّّ ُُ ُُ
��و�ن� �n��· א� ����9(� #�����-�א���j و�ن����n��· א� ����9(� #�����-�א���j و�ن����n��· א� ����9(� #�����-�א���j و�ن����n��· א� ����9(� #�����-�א���j§§ §§ ََ ََ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ََ ََ ٌٌ ٌٌ II II ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ﴿﴿﴿﴿32﴾﴾﴾﴾    �aو�א����aو�א����aو�א����aٌٌو�א��� ٌٌ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ��-�א� ََ���Zא� و�א��	�9�9-�א��qא� �a�;�9��jر�ض� א���Bא�  ����� א��-�����Zא� و�א��	�9�9-�א��qא� �a�;�9��jر�ض� א���Bא�  ����� א��-�����Zא� و�א��	�9�9-�א��qא� �a�;�9��jر�ض� א���Bא�  ����� א��-�����Zא� و�א��	�9�9-�א��qא� �a�;�9��jر�ض� א���Bא� ����� َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْ ُْ ُْ ُْ ََُ ََ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ ْ ْ ُْ ْ ُْ ْ ُْ ْ ََُ ََ ْْ ْْ GG GG ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ
ََ,�-���א� �q$�א� @��1-��� ��א�כ����2ن� ,�-���א� �q$�א� @��1-��� ��א�כ����2ن� ,�-���א� �q$�א� @��1-��� ��א�כ����2ن� ,�-���א� �q$�א� @��1-��� ��א�כ����2ن�  ََ ُ ُْ ُْ ُْ ُُْ ُُ ََ ََ ُُ ُُ ْ ْْ ْْ ْْ ِِْ ِِ ََ ََ ًً ًً ّّ ّّ ََ ََ ََ ََ ِِ ََو����2�A-�א�و����2�A-�א�و����2�A-�א�و����2�A-�א�    ﴾﴾﴾﴾33﴿﴿﴿﴿ِِ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ �9��̧ـ�� و�א�>�-�ـא�ب� ََ �9��̧ـ�� و�א�>�-�ـא�ب�  @����9א� ��-�ـא�ت� ,�ـ+�  �9��̧ـ�� و�א�>�-�ـא�ب�  @����9א� ��-�ـא�ت� ,�ـ+�  �9��̧ـ�� و�א�>�-�ـא�ب�  @����9א� ��-�ـא�ت� ,�ـ+�  ٍٍ @����9א� ��-�ـא�ت� ,�ـ+�  ٍٍ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ٍٍ ٍٍ II II ََ ََ ْ َْ َْ َْ َِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ II II

�&��ََو�@��¹��&�و�@��¹��&�و�@��¹��&�و�@��¹ ََ ْْ ْْ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ََ UUא� @����9א� ,�+� א�#����9�Aن� א� @����9א� ,�+� א�#����9�Aن� א� @����9א� ,�+� א�#����9�Aن� א� @����9א� ,�+� א�#����9�Aن� ََ UU ِِ ِِ ُُ ُُ ُ َُ َُ َُ َْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ II II﴿﴿﴿﴿34﴾﴾﴾﴾    �9�#ُא�כ����2א��9�#א�כ����2א��9�#א�כ����2א��9�#א�כ����2א� ُْ ُْ ُْ ُُْ ُُ ََ ََ ِِ ��ه� و�,�א� >��2�1;��� א����������� א�@�ـ!�� ِِ��º �+�,  ��!ه� و�,�א� >��2�1;��� א����������� א�@�ـ����º �+�,  ��!ه� و�,�א� >��2�1;��� א����������� א�@�ـ����º �+�,  ��!ه� و�,�א� >��2�1;��� א����������� א�@�ـ����º �+�, ََ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ َJJ JJ ْْ ْْ ِِ ِِ II II ْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ََ ََ II IIUU UU ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ
ََ��\�כ���و�ن� ��\�כ���و�ن� ��\�כ���و�ن� ��\�כ���و�ن�  ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ%�$��pא�ن�%�$��pא�ن�%�$��pא�ن�%�$��pא�ن�    ﴾﴾﴾﴾35﴿﴿﴿﴿ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ْ א�#��Fي� ���2�Z א���Bز�و�א�ج� כ����2א� «��א� *�-�$��u א���Bر�ض� و�,�+�  א�#��Fي� ���2�Z א���Bز�و�א�ج� כ����2א� «��א� *�-�$��u א���Bر�ض� و�,�+�  א�#��Fي� ���2�Z א���Bز�و�א�ج� כ����2א� «��א� *�-�$��u א���Bر�ض� و�,�+�  א�#��Fي� ���2�Z א���Bز�و�א�ج� כ����2א� «��א� *�-�$��u א���Bر�ض� و�,�+� ُُ َ َْ َ َْ َ َْ َ َِ َ Iِ َ Iِ َ Iِ َ Iَ ََ ََ ََ َُُ ُُ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ُ َُ َُ َُ َ ّّ ّّ ِِ ِِ ّّ ّّ ُ ُْ ُْ ُْ ََْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ

ََא�&�?�"����� و�«��א� ���1�2�A�� ��Bن� א�&�?�"����� و�«��א� ���1�2�A�� ��Bن� א�&�?�"����� و�«��א� ���1�2�A�� ��Bن� א�&�?�"����� و�«��א� ���1�2�A�� ��Bن�  ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ِِ ِِ ُ ُْ ُْ ُْ ْ ََ ََ﴿﴿﴿﴿36﴾﴾﴾﴾    �aو�א����aو�א����aو�א����aٌٌو�א��� ٌٌ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ����� א�#� ����� א�#� ����� א�#� ����� א�#�ََ ََ ّّ ّّ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ �9ْْ�� &�"��2¼� ,�-�ـ�� א�#�-���ـא�ر� @�ـא�ذ�א� [�� �9�� &�"��2¼� ,�-�ـ�� א�#�-���ـא�ر� @�ـא�ذ�א� [�� �9�� &�"��2¼� ,�-�ـ�� א�#�-���ـא�ر� @�ـא�ذ�א� [�� �9�� &�"��2¼� ,�-�ـ�� א�#�-���ـא�ر� @�ـא�ذ�א� [�� ََ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ّ َّ َّ َّ َُ ُْ ُْ ُْ ْْْ ْْ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ GG GG ُُ ُُ
���1�2ن�  ���1�2ن� ,��3ْ ���1�2ن� ,��3ْ ���1�2ن� ,��3ْ ْ�3�,UU UU ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ُُ ُُو�א�#�\����1و�א�#�\����1و�א�#�\����1و�א�#�\����1    ﴾﴾﴾﴾37﴿﴿﴿﴿ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ّّ ّّ ََ ̂� א�#��2�Aـ���9 ََ ̂���ـ �A�#א� ���� ���א� ذ�#�כ� *�:������:�;�"��j ي���̂� א�#��2�Aـ���9  ½�� ̂���ـ �A�#א� ���� ���א� ذ�#�כ� *�:������:�;�"��j ي���̂� א�#��2�Aـ���9  ½�� ̂���ـ �A�#א� ���� ���א� ذ�#�כ� *�:������:�;�"��j ي���̂� א�#��2�Aـ���9  ½�� ̂���ـ �A�#א� ���� ���א� ذ�#�כ� *�:������:�;�"��j ي�����½ JJ JJ ِ ِٰ ِٰ ِٰ ٰII II َ ََ ََ ََ َْ ْ Jْ ْ Jْ ْ Jْ ْ Jِِ ِِ II II ُُ ُُ II II ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ٍ ٍَ ٍَ ٍَ َّّ ّّ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ II II ْْ ْْ ََ ََ

﴿﴿﴿﴿38﴾﴾﴾﴾    ��ََو�א�#�:��1��و�א�#�:��1��و�א�#�:��1��و�א�#�:��1 ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ����ن� א�#�:�ـ��¦�� ََ���A�#ـ¾�� >�ـא�د� כ�ـא��q ـ��ر�&�א�ه� ,�-�ـא�ز�ل������ن� א�#�:�ـ��¦��  ���A�#ـ¾�� >�ـא�د� כ�ـא��q ـ��ر�&�א�ه� ,�-�ـא�ز�ل������ن� א�#�:�ـ��¦��  ���A�#ـ¾�� >�ـא�د� כ�ـא��q ـ��ر�&�א�ه� ,�-�ـא�ز�ل������ن� א�#�:�ـ��¦��  ���A�#ـ¾�� >�ـא�د� כ�ـא��q ـ��ر�&�א�ه� ,�-�ـא�ز�ل�� ِ ُِ ُِ ُِ ُII II ََ ََ ْ ْْ ْْ ْْ ِِْ ِِ ُ َُ َُ َُ َْ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ َ ََ ََ ََ َٰٰ ّّٰٰ ّّ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ُُ ُُ َ َّ َّ َّ ََّ ََ ََ ََ﴿﴿﴿﴿39﴾﴾﴾﴾    ��B��B��B��Bََََ    
��� �D�t�$�-�� ���1�\�#א���� �D�t�$�-�� ���1�\�#א���� �D�t�$�-�� ���1�\�#א���� �D�t�$�-�� ���1�\�#ََא� ََ ََ ََ II II ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ّّ ٍٍא� א�ن� *���ر�כ� א�#�:��1�� و���B א��9�#�� %�א����� א�#�-���ـא�ر� و�כ�ـ�� ��i @��2ـכ� א� א�ن� *���ر�כ� א�#�:��1�� و���B א��9�#�� %�א����� א�#�-���ـא�ر� و�כ�ـ�� ��i @��2ـכ� א� א�ن� *���ر�כ� א�#�:��1�� و���B א��9�#�� %�א����� א�#�-���ـא�ر� و�כ�ـ�� ��i @��2ـכ� א� א�ن� *���ر�כ� א�#�:��1�� و���B א��9�#�� %�א����� א�#�-���ـא�ر� و�כ�ـ�� ��i @��2ـכ� ّّ ٍٍ ََ ََ ََ ََ II II ٌٌ ٌٌ ّّ ّّ ُ َ ُْ َ ُْ َ ُْ َ َْ ََ ََ ََ َJJ JJ ِ ِِ ِِ ِِ ََِ ََ ََ ََ ّّ ّّ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ُ ُُ ُُ ُُ ُْْ ْْ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ْْ ْْ ََ ََ LL LL

ََ��"�$����pن� ��"�$����pن� ��"�$����pن� ��"�$����pن�  ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ﴿﴿﴿﴿40﴾﴾﴾﴾�aو�א��� �aو�א��� �aو�א��� �aو�א��� ٌٌ ٌٌ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ UU ����� א�&�א� �2��g-�א� ذ�ُر���;����� ��i א�#�?��2ـכ� א���jـ\����pن�  ����� א�&�א� �2��g-�א� ذ�ُر���;����� ��i א�#�?��2ـכ� א���jـ\����pن�  ����� א�&�א� �2��g-�א� ذ�ُر���;����� ��i א�#�?��2ـכ� א���jـ\����pن�  ����� א�&�א� �2��g-�א� ذ�ُر���;����� ��i א�#�?��2ـכ� א���jـ\����pن� ََ UU ِِ ِِ ُُ ُُ ْ َْ َْ َْ ََ ََ ََ ََ َْْ ْْ ِِ ِِ ْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ ْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ََ ََ ََ ََ ّ َّ َّ َّ َِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ُُ﴿﴿﴿﴿41﴾﴾﴾﴾    
ََو��2�Z:�-�א�و��2�Z:�-�א�و��2�Z:�-�א�و��2�Z:�-�א� ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ����� ,�+� ,�©����2 ,�א� ����כ�$���ن�  ����� ,�+� ,�©����2 ,�א� ����כ�$���ن�  ����� ,�+� ,�©����2 ,�א� ����כ�$���ن�  ����� ,�+� ,�©����2 ,�א� ����כ�$���ن� ََ ََ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َ II II ِِ ِِ ْْ ْْ ِ ِِ ِِ ِِ ِْْ ْْ ُُ ْْو�א�ن�و�א�ن�و�א�ن�و�א�ن�    ﴾﴾﴾﴾42﴿﴿﴿﴿ُُ ْْ ِِ ِِ ََ ََ���t�& א��\�& ���t�& א��\�& ���t�& א��\�& ���t�& א��\�& ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ����� �¼�����7 ��!�@ ����� ����� �¼�����7 ��!�@ ����� ����� �¼�����7 ��!�@ ����� ����� �¼�����7 ��!�@ �����ْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ََ ََ ََ ََ II II ََ ََ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ

و�ن�  ُ�F�:�-�� ��] ��Bو�ن� و� ُ�F�:�-�� ��] ��Bو�ن� و� ُ�F�:�-�� ��] ��Bو�ن� و� ُ�F�:�-�� ��] ��Bو�UU UU ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ﴿﴿﴿﴿43﴾﴾﴾﴾    ��Bא���Bא���Bא���Bَא� َِ َِ َِ ِّّ ّّ ��P�q ��.א� و�,�;�א�>�א� א��-�, �a��gر�  ��P�q ��.א� و�,�;�א�>�א� א��-�, �a��gر�  ��P�q ��.א� و�,�;�א�>�א� א��-�, �a��gر�  ��P�q ��.א� و�,�;�א�>�א� א��-�, �a��gر� ٍٍ ٍٍ II II ٰٰ ٰٰ ِِ ِِ ًً ًً ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ّ ًّ ًّ ًّ ًِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََو�א�ذ�א�و�א�ذ�א�و�א�ذ�א�و�א�ذ�א�    ﴾﴾﴾﴾44﴿﴿﴿﴿ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ����� ���9�  ����� ���9�  ����� ���9�  ����� ���9� ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ II II
ََא�*�:���א� ,�א� ����P א�������כ��� و�,�א� �2�Z?�כ��� #��2�Aכ��� *�������gن� א�*�:���א� ,�א� ����P א�������כ��� و�,�א� �2�Z?�כ��� #��2�Aכ��� *�������gن� א�*�:���א� ,�א� ����P א�������כ��� و�,�א� �2�Z?�כ��� #��2�Aכ��� *�������gن� א�*�:���א� ,�א� ����P א�������כ��� و�,�א� �2�Z?�כ��� #��2�Aכ��� *�������gن�  ََ ُُ ُُ ََ ََ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْْ ْ ْ ُُْ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ََُ ََ ّّ ّّ ََ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ََ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َََ ََ II II ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ّّ ََو�,�א�و�,�א�و�,�א�و�,�א�    ﴾﴾﴾﴾45﴿﴿﴿﴿ّّ ََ ََ ْْ *�א�*������9 ,�+�  *�א�*������9 ,�+�  *�א�*������9 ,�+�  *�א�*������9 ,�+� ََ ْْ ِِ ِِ ْْ ْْ ِِ ِِ II II ْْ ْْ ََ ََ

ِِא����a ,�+� א���א�ت� ر�����א����a ,�+� א���א�ت� ر�����א����a ,�+� א���א�ت� ر�����א����a ,�+� א���א�ت� ر����� ِِ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ َِ ََ ََ ََ َٰ ٰٰ ٰٰ ٰٰ ْْٰ ْْ ٍٍ ٍٍ ��P�'���A�, כ�א�&���א� >�-���א� ��Bא� �� ��P�'���A�, כ�א�&���א� >�-���א� ��Bא� �� ��P�'���A�, כ�א�&���א� >�-���א� ��Bא� �� ��P�'���A�, כ�א�&���א� >�-���א� ��Bא� ��ََ ََ II II ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُ َُ َُ َُ َ َ َِ َِ َِ ِّّ ّّ ْْ ََو�א�ذ�א�و�א�ذ�א�و�א�ذ�א�و�א�ذ�א�    ﴾﴾﴾﴾46﴿﴿﴿﴿ْْ ََ ِِ ِِ ََ ��9�� ���ـ�� א�&�?�:�ـ��א�  ��9�� ���ـ�� א�&�?�:�ـ��א�  ��9�� ���ـ�� א�&�?�:�ـ��א�  ��9�� ���ـ�� א�&�?�:�ـ��א� ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ II II
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ُ«��א� ر�ز��כ��� א����� �א�ل� א�#����F+� כ�?�ـ��و�א� #��2ـ���F+� א�,�-�ـ��א� א�&����Aـ�� ,�ـ+� #�ـ�� ��ـ\�א�ء א����� «��א� ر�ز��כ��� א����� �א�ل� א�#����F+� כ�?�ـ��و�א� #��2ـ���F+� א�,�-�ـ��א� א�&����Aـ�� ,�ـ+� #�ـ�� ��ـ\�א�ء א����� «��א� ر�ز��כ��� א����� �א�ل� א�#����F+� כ�?�ـ��و�א� #��2ـ���F+� א�,�-�ـ��א� א�&����Aـ�� ,�ـ+� #�ـ�� ��ـ\�א�ء א����� «��א� ر�ز��כ��� א����� �א�ل� א�#����F+� כ�?�ـ��و�א� #��2ـ���F+� א�,�-�ـ��א� א�&����Aـ�� ,�ـ+� #�ـ�� ��ـ\�א�ء א�����  ُُ ُُ ُُ ُٰ ٰٰ ٰٰ ٰٰ ّٰ ّّ ّّ ّّ ُُّ ُُ L ٰL ٰL ٰL ََٰ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َْْ ْْ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْْ ْْ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُِِ ِِ ْْ ْْ ُ َُ َُ َُ ََ ََ ََ ََ َLL LL ُُ ُُ I َ II َ II َ II َ Iّّ ّّ ِِ ِِ ََ ََ ّ Uّ Uّ Uّ Uََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ
 ��P�$�, ل���!�' ��i ��B���1 א�ن� א�&�;��� א��A�Eא� ��P�$�, ل���!�' ��i ��B���1 א�ن� א�&�;��� א��A�Eא� ��P�$�, ل���!�' ��i ��B���1 א�ن� א�&�;��� א��A�Eא� ��P�$�, ل���!�' ��i ��B���1 א�ن� א�&�;��� א��A�Eٍٍא� ٍٍ II II ُُ ُُ ٍٍ ٍٍ َ Iَ Iَ Iَ Iََ ََ َ ِ َِ ِ َِ ِ َِ ِ ِّّ ّّ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ¿¿ ¿¿ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ْْ ََو���:���#�ـ��ن�و���:���#�ـ��ن�و���:���#�ـ��ن�و���:���#�ـ��ن�    ﴾﴾﴾﴾47﴿﴿﴿﴿ْْ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ََ ْْ ,�ـ¾�� 	�ـ�Fא� א�#���>�ـ�� א�ن�  ,�ـ¾�� 	�ـ�Fא� א�#���>�ـ�� א�ن�  ,�ـ¾�� 	�ـ�Fא� א�#���>�ـ�� א�ن�  ,�ـ¾�� 	�ـ�Fא� א�#���>�ـ�� א�ن� ََ ْْ ِِ ِِ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ٰٰ ٰٰ ََ ََ

 ��P�ََכ�-�ــ;��� �7ــא�د����P כ�-�ــ;��� �7ــא�د����P כ�-�ــ;��� �7ــא�د����P כ�-�ــ;��� �7ــא�د� ََ II II ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ [�� و�[�� ََََ,�ــא�,�ــא�,�ــא�,�ــא�﴾﴾﴾﴾48﴿﴿﴿﴿ُُ ُ�Fــ�Zــ��ة� *�א��qو�א� �a�p�9�7ــ ��Bو�ن� א���[�� و�[��  ��-��3ــ ُ�Fــ�Zــ��ة� *�א��qو�א� �a�p�9�7ــ ��Bو�ن� א���[�� و�[��  ��-��3ــ ُ�Fــ�Zــ��ة� *�א��qو�א� �a�p�9�7ــ ��Bو�ن� א���[�� و�[��  ��-��3ــ ُ�Fــ�Zــ��ة� *�א��qو�א� �a�p�9�7ــ ��Bو�ن� א���ْ ��-��3ــ ْ ُْ ْ ُْ ْ ُْ ْ ُُ ُُ ُُ ُُ َُ ََ ََ ََ َُ ُْ ُْ ُْ ْْْ ْْ َ ًَ ًَ ًَ ً ََ ََ ِِ ِِ ًً ًً َ ََ ََ ََ َْْ ْْ َ َِ َِ َِ ِّّ ّّ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ
ــــــ���1�hن� ���ــــــ���1�hن� ���ــــــ���1�hن� ���ــــــ���1�hن� ���َ ََ ََ ََ َُُ ُُ ِِ ِِّّ ّّ ِِ ــــــ!��﴾﴾﴾﴾49﴿﴿﴿﴿ِِ ــــــ!��@� ــــــ!��@� ــــــ!��@� �@ََ ََ ََ ــــــ�� ََ ــــــ�a�9 و���B א�.�� א�	����2 ــــــ"�;������A�9ن� *����7 ــــــ��  �� ــــــ�a�9 و���B א�.�� א�	����2 ــــــ"�;������A�9ن� *����7 ــــــ��  �� ــــــ�a�9 و���B א�.�� א�	����2 ــــــ"�;������A�9ن� *����7 ــــــ��  �� ــــــ�a�9 و���B א�.�� א�	����2 ــــــ"�;������A�9ن� *����7 �� ْْ ْْ ِِ ِِ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ LL LL ٰٰ ٰٰ ِِ ِِ LL LL ََ ََ ََ ََ ًً ًً ََ ََ ِِ ِِ ْ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ََ ََ ُُ ُُ II II ََ ََ ََ ََ

�����Aن��������Aن����������Aن����������Aن�������§§ §§ ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََو�&�?�¼�و�&�?�¼�و�&�?�¼�و�&�?�¼�﴾﴾﴾﴾50﴿﴿﴿﴿ََ ََ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ����א�ث�ََ��Bر� @�א�ذ�א� [�� ,�+� א����h�#א� ��i א�ث�������Bر� @�א�ذ�א� [�� ,�+� א����h�#א� ��i א�ث�������Bر� @�א�ذ�א� [�� ,�+� א����h�#א� ��i א�ث�������Bر� @�א�ذ�א� [�� ,�+� א����h�#א� ��i ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ُُ ُُ ّّ ّّ ِِ ََ א�.�� ر�����ـ�� ��-�ـ"����2ن�  א�.�� ر�����ـ�� ��-�ـ"����2ن�  א�.�� ر�����ـ�� ��-�ـ"����2ن�  א�.�� ر�����ـ�� ��-�ـ"����2ن� ِِ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ِِ ِِ
�א�#���א��א�#���א��א�#���א��א�#���א�    ﴾﴾﴾﴾51﴿﴿﴿﴿ُُ ُُ ََ ���&�א�ََ�����&�א� ��א� و����2-�א� ,�+� ���A©�-�א� ,�+� ,������&�א� ��א� و����2-�א� ,�+� ���A©�-�א� ,�+� ,������&�א� ��א� و����2-�א� ,�+� ���A©�-�א� ,�+� ,���ªª ��א� و����2-�א� ,�+� ���A©�-�א� ,�+� ,� ªª ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ْْ ْْ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ْْ ْ ِِْ ِِ َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ    ÁÁ ÁÁ و��7ـ��ق� �+��g��ََ	��Fא� ,�א� و�>�ـ�� א�#�ـ����g+� و��7ـ��ق� 	��Fא� ,�א� و�>�ـ�� א�#�ـ����g+� و��7ـ��ق� 	��Fא� ,�א� و�>�ـ�� א�#�ـ����g+� و��7ـ��ق� 	��Fא� ,�א� و�>�ـ�� א�#�ـ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َََ ََ َ ّ ََ ّ ََ ّ ََ ّ َُُ ُُ ٰٰ ٰٰ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ٰٰ ٰٰ

��%����2ن���j���2ن�א��%����j���2ن�א��%����j���2ن�א��%����jََא� ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْא�ن�א�ن�א�ن�א�ن�﴾﴾﴾﴾52﴿﴿﴿﴿ْْ ْْ ِِ ��و�ن� ِِ�nة� @�א�ذ�א� [�� ����9(� #�����-�א� ·��ـ���qو�א� �a�p�9�7 ��Bא� �u�&و�ن�  כ�א����nة� @�א�ذ�א� [�� ����9(� #�����-�א� ·��ـ���qو�א� �a�p�9�7 ��Bא� �u�&و�ن�  כ�א����nة� @�א�ذ�א� [�� ����9(� #�����-�א� ·��ـ���qو�א� �a�p�9�7 ��Bא� �u�&و�ن�  כ�א����nة� @�א�ذ�א� [�� ����9(� #�����-�א� ·��ـ���qو�א� �a�p�9�7 ��Bא� �u�&כ�א� ََ ََ ُ ُْ ُْ ُْ َْ َ َْ َ َْ َ َْ َ ْْْ ْْ ُُ ُُ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْْ ْْ ََ ََ ٌ ٌَ ٌَ ٌَ َII II ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ًً ًً ِِ ِِ ً ًَ ًَ ًَ ََ ََ ََ ََ َ َ َِ َِ َِ ِّّ ّّ ْْ ْْ ََ ََ
ََ@�א�#����9م�@�א�#����9م�@�א�#����9م�@�א�#����9م�﴾﴾﴾﴾53﴿﴿﴿﴿ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ���2 ْ�3�* ��B ���2 ْ�3�* ��B ���2 ْ�3�* ��B ���2 ْ�3�* ��B ُُ ُُ ََ ََ ُُ ُُ ََ ̂�و�ن� א���B ,�א� כ�-�;��� *����2�1�Aن� ََ ��½ ��B�9�̀ـא� و� ̂�و�ن� א���B ,�א� כ�-�;��� *����2�1�Aن�  &�?���  ��½ ��B�9�̀ـא� و� ̂�و�ن� א���B ,�א� כ�-�;��� *����2�1�Aن�  &�?���  ��½ ��B�9�̀ـא� و� ̂�و�ن� א���B ,�א� כ�-�;��� *����2�1�Aن�  &�?���  ��½ ��B�9�̀ـא� و�  ���?�& َ ََ ََ ََ َُ َُ َُ َُ َََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ َ َِ َِ َِ ِّّ ّّ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ً ًْ ًْ ًْ ْ±± ±± ََ ََ ٌٌ ٌٌ ْْ ْْ ََ ََ﴿﴿﴿﴿54﴾﴾﴾﴾    
ََא�ن�א�ن�א�ن�א�ن� ََ ّّ ّّ ِِ �t�̀�� @�א�כ�����ن� ِِ  ��i א�#����9م� �a�-��wא�ب� א��p�7א�כ�����ن�  א��@ ���t�̀  ��i א�#����9م� �a�-��wא�ب� א��p�7א�כ�����ن�  א��@ ���t�̀  ��i א�#����9م� �a�-��wא�ب� א��p�7א�כ�����ن�  א��@ ���t�̀  ��i א�#����9م� �a�-��wא�ب� א��p�7א� GG GG ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ٍٍ ٍٍ ُُ ُُ ُُ ُُ II II ََ ََ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ِِ ِِ ََ ََ ّّ ّّ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ﴿﴿﴿﴿55﴾﴾﴾﴾    ��]��]��]��]ْْ ْْ ُُ ٍٍ و�א�ز�و�א������� �Â ��i!��ل�  و�א�ز�و�א������� �Â ��i!��ل�  و�א�ز�و�א������� �Â ��i!��ل�  و�א�ز�و�א������� �Â ��i!��ل� ُُ ٍٍ َ Iَ Iَ Iَ Iِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ََ ََ

ََ>���m א���Bر�א�~�כ� ,�;�כ��fن� >���m א���Bر�א�~�כ� ,�;�כ��fن� >���m א���Bر�א�~�כ� ,�;�כ��fن� >���m א���Bر�א�~�כ� ,�;�כ��fن�  ََ ¶¶ ¶¶ُُ ُُ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ََِ ََ ّّ ّّ ُُ ُُ LL LL ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ﴿﴿﴿﴿56﴾﴾﴾﴾    ��������������������ْْ ْْ ُُ ُُ ََ GG @����9א� @�א�כ����a و������ ,�א� ����>���ن�  @����9א� @�א�כ����a و������ ,�א� ����>���ن�  @����9א� @�א�כ����a و������ ,�א� ����>���ن�  @����9א� @�א�כ����a و������ ,�א� ����>���ن� ََ GG ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ّّ ّّ َ ََ ََ ََ َ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ٌٌ ٌٌ َ ََ ََ ََ َِِ ِِ ََ ََ II II﴿﴿﴿﴿57﴾﴾﴾﴾    م�%�!��م�%�!��م�%�!��م���!�%ٌٌ ٌٌ ََ ََ ََ ََ    
 ���9�qر�ب� ر� �+�, ��B��� ���9�qر�ب� ر� �+�, ��B��� ���9�qر�ب� ر� �+�, ��B��� ���9�qر�ب� ر� �+�, ��B���ٍٍ ٍٍ II II َ ََ ََ ََ ٍٍَ ٍٍّّ ّّ ْْ ْْ ِِ ِِ ًً ًً ْْ ْْ ََ ُُو�א�,�;�א�ز�و�א�و�א�,�;�א�ز�و�א�و�א�,�;�א�ز�و�א�و�א�,�;�א�ز�و�א�    ﴾﴾﴾﴾58﴿﴿﴿﴿ََ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ א�#����9م� א�����א� א�������,���ن�  א�#����9م� א�����א� א�������,���ن�  א�#����9م� א�����א� א�������,���ن�  א�#����9م� א�����א� א�������,���ن� ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ُ َُ َُ َُ َّّ ّّ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ﴿﴿﴿﴿59﴾﴾﴾﴾    ��Kא���Kא���Kא���Kْْא� ْْ ََ ََ ََ ْ א�>�����  א�>�����  א�>�����  א�>����� ََ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ََ ََ

��P�$�, و�א� א�#�\����9א�ن� א�&��� #�כ��� >���و����$�A�* ��B א��9�#כ��� ��א� ����� א�د�م� א�ن���P�$�, و�א� א�#�\����9א�ن� א�&��� #�כ��� >���و����$�A�* ��B א��9�#כ��� ��א� ����� א�د�م� א�ن���P�$�, و�א� א�#�\����9א�ن� א�&��� #�כ��� >���و����$�A�* ��B א��9�#כ��� ��א� ����� א�د�م� א�ن���P�$�, و�א� א�#�\����9א�ن� א�&��� #�כ��� >���و����$�A�* ��B א��9�#כ��� ��א� ����� א�د�م� א�ن�UU UU ٌ ٌٌ ٌٌ ٌٌ ٌII II ُُ ُُ ّّ ّّ ُ ُُ ُُ ُُ ََُ ََ ْ ْْ ْْ ْْ ُْ ّ َ ْ ُُ ّ َ ْ ُُ ّ َ ْ ُُ ّ َ ْ َُ ََ ََ ََ َُ ْ ُْ ْ ُْ ْ ُْ ْ ََْ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِGG GG ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ َ Iَ Iَ Iَ Iََ ََ ََ ََ ََ ََ ٰٰ ٰٰ LL LL َ ََ ََ ََ ِِو�א�ن�و�א�ن�و�א�ن�و�א�ن�        ﴾﴾﴾﴾60﴿﴿﴿﴿        َ ِِ ََ ََ ََ ََ    
IIא�>�$���و���� 	��Fא� �7��א�ط� ,�"�;�:�א�>�$���و���� 	��Fא� �7��א�ط� ,�"�;�:�א�>�$���و���� 	��Fא� �7��א�ط� ,�"�;�:�א�>�$���و���� 	��Fא� �7��א�ط� ,�"�;�:� II ََ ََ ْ ُْ ُْ ُْ ُُُ ُُ ٌٌ ٌٌ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ٰٰ ٰٰ JJ JJ II II ُُ ُُ ْْ ْْ���9���9���9���9ٌٌ ْْو�#�:���و�#�:���و�#�:���و�#�:���        ﴾﴾﴾﴾61﴿﴿﴿﴿        ٌٌ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ْ א�'��� ,�-�כ��� ��$�!�� כ�©���Yא� א�@����2  א�'��� ,�-�כ��� ��$�!�� כ�©���Yא� א�@����2  א�'��� ,�-�כ��� ��$�!�� כ�©���Yא� א�@����2  א�'��� ,�-�כ��� ��$�!�� כ�©���Yא� א�@����2 ََ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ َJJ JJ ًً ًً I ِI ِI ِI ََِ ََ ًً ًً ّّ ّّ ِ ِّ ِّ ِّ ِِّ ِِ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ

ََ*�כ���&���א� *��A:����2ن� *�כ���&���א� *��A:����2ن� *�כ���&���א� *��A:����2ن� *�כ���&���א� *��A:����2ن�  ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َُُ ُُ ُُ II	��Fه�	��Fه�	��Fه�	��Fه�        ﴾﴾﴾﴾62﴿﴿﴿﴿ُُ II ِِ ِِ ٰٰ ����-��� א�#���Ã כ�-�;��� *���>���و�ن� ����-��� א�#���Ã כ�-�;��� *���>���و�ن� ����-��� א�#���Ã כ�-�;��� *���>���و�ن� ����-��� א�#���Ã כ�-�;��� *���>���و�ن�ٰٰ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ II II ََ ََ ّّ ّّ ُُ ُُ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ََ ََא����2�7	�א�א����2�7	�א�א����2�7	�א�א����2�7	�א�    ﴾﴾﴾﴾63﴿﴿﴿﴿        ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ    
�א� כ�-�;��� *�כ�?���و�ن� �א� כ�-�;��� *�כ�?���و�ن�א�#����9م� ��ِ �א� כ�-�;��� *�כ�?���و�ن�א�#����9م� ��ِ �א� כ�-�;��� *�כ�?���و�ن�א�#����9م� ��ِ ََא�#����9م� ��ِ ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َََ ََ ْْ ْْ ْْ ََא�#����9م�א�#����9م�א�#����9م�א�#����9م�  ﴾﴾﴾﴾64﴿﴿﴿﴿    ْْ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ��א�	����� و�*�כ��1�2-�א�ََ ��א�	����� و�*�כ��1�2-�א� ¸��;��� >���m א�@�ْ ��א�	����� و�*�כ��1�2-�א� ¸��;��� >���m א�@�ْ ��א�	����� و�*�כ��1�2-�א� ¸��;��� >���m א�@�ْ ��m�< ���;��¸ LL א�@�ْ LL َ ََ ََ ََ َُ Lُ Lُ Lُ Lِ ِِ ِِ ِِ ِّّ ّّ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ٰٰ ٰٰ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ْْ א�����������  א�����������  א�����������  א����������� ََ ْْ ِِ ِِ II II ْْ ْْ ََ ََ

�א� כ�א�&���א� ��כ�"�$���ن� ِ�� �����2���א� כ�א�&���א� ��כ�"�$���ن�و�*�\����� א�ر� ِ�� �����2���א� כ�א�&���א� ��כ�"�$���ن�و�*�\����� א�ر� ِ�� �����2���א� כ�א�&���א� ��כ�"�$���ن�و�*�\����� א�ر� ِ�� �����2��ََو�*�\����� א�ر� ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ُ َ ُْ َ ُْ َ ُْ َ ََْ ََ ْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ْْو�#���و�#���و�#���و�#���    ﴾﴾﴾﴾65﴿﴿﴿﴿    ََ ْْ ََ ََ ََ ْْ &�\�א�ء �1���#"�-�א� >���m א�>��9-�����  &�\�א�ء �1���#"�-�א� >���m א�>��9-�����  &�\�א�ء �1���#"�-�א� >���m א�>��9-�����  &�\�א�ء �1���#"�-�א� >���m א�>��9-����� ََ ْْ ِِ ِِ ِِ ِِ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ LL LL ٰٰ ٰٰ َ ََ ََ ََ َ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ LL LL ََ ََ ََ ََ
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��و�ن��hــ �$�� ��Äــא� ��א�ط� @��hــ ــ;�$�:���א� א�#� ��و�ن�@�א�%��hــ �$�� ��Äــא� ��א�ط� @��hــ ــ;�$�:���א� א�#� ��و�ن�@�א�%��hــ �$�� ��Äــא� ��א�ط� @��hــ ــ;�$�:���א� א�#� ��و�ن�@�א�%��hــ �$�� ��Äــא� ��א�ط� @��hــ ــ;�$�:���א� א�#� ََ@�א�%� ََ ُُ ُُ ِ ِِ ِِ ِِ ِْ ُْ ُْ ُْ ُ ٰٰ ّّٰٰ ّّ ََ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َََ ََ ّ ّْ ّْ ّْ ُُْ ُُ ََ ََ ََ ــ��        ﴾﴾﴾﴾66﴿﴿﴿﴿        ََ ــ��و�#� ــ��و�#� ــ��و�#� ْْو�#� ْْ ََ ََ ََ ََ ��mــ ــ"�}�-�א�[�� >� ��j ــ\�א�ء �&  ��mــ ــ"�}�-�א�[�� >� ��j ــ\�א�ء �&  ��mــ ــ"�}�-�א�[�� >� ��j ــ\�א�ء �&  ��mــ ــ"�}�-�א�[�� >� ��j ــ\�א�ء �& ٰ ْٰ ْٰ ْٰ َْ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ LL LL ََ ََ ََ ََ
�� ��B�9א� و��n�, כ�א�&�;����� @��1א� א�%�;���א�>���א��,�� ��B�9א� و��n�, כ�א�&�;����� @��1א� א�%�;���א�>���א��,�� ��B�9א� و��n�, כ�א�&�;����� @��1א� א�%�;���א�>���א��,�� ��B�9א� و��n�, כ�א�&�;����� @��1א� א�%�;���א�>���א��,َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ ًً ًً ّّ ّّ ِِ ِِ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ِِ ِِ ََ ََ ََ �����Aن� ََ�������Aن� �������Aن� �������Aن� ��§§ §§ ََ ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْو�,�+�و�,�+�و�,�+�و�,�+�    ﴾﴾﴾﴾67﴿﴿﴿﴿    ْْ ْْ ََ ََ ََ �1��ه� &�-�כ�ـ"��� ََ�A�&  ���"ه� &�-�כ�ـ���1�A�&  ���"ه� &�-�כ�ـ���1�A�&  ���"ه� &�-�כ�ـ���1�A�& ُُ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ ّّ ّّ ََ ََ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِّّ ّّ ََ ََ

��iََ א�������2 א�@�!�� ���A:����2ن���i א�������2 א�@�!�� ���A:����2ن���i א�������2 א�@�!�� ���A:����2ن���i א�������2 א�@�!�� ���A:����2ن� ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ JJ JJ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ََو�,�א�و�,�א�و�,�א�و�,�א�        ﴾﴾﴾﴾68﴿﴿﴿﴿        ِِ ََ ََ ََ ��Bא� ���	א�ن�  ���# �D�t�$�-�� و�,�א� ���A�\�#�1�2-�א�ه� א��<  ��Bא� ���	א�ن�  ���# �D�t�$�-�� و�,�א� ���A�\�#�1�2-�א�ه� א��<  ��Bא� ���	א�ن�  ���# �D�t�$�-�� و�,�א� ���A�\�#�1�2-�א�ه� א��<  ��Bא� ���	א�ن�  ���# �D�t�$�-�� و�,�א� ���A�\�#�1�2-�א�ه� א��< َ ِ َِ ِ َِ ِ َِ ِ ِّّ ّّ ََ ََ ُ ُْ ُْ ُْ ْْْ ْْ JJ JJ ُُ ُُ ََ ََ I َI َI َI َََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ّّ ّّ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ّّ ّّ
 ��P�$�, א�ن������א�ن� ,�$���P ذ�כ��� و����א�ن� ,�$���P ذ�כ��� و����א�ن� ,�$���P ذ�כ��� و��UUذ�כ��� و� UU ٌٌ ٌٌ II II ُُ ُُ ٌٌ ٌٌ ٰٰ ٰٰ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ٌٌ ٌٌ ْْ ْْ ِِ �F�-�9�#ََر��F�-�9�#ر��F�-�9�#ر��F�-�9�#ر�        ﴾﴾﴾﴾69﴿﴿﴿﴿    ِِ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ,�+� כ�א�ن� �9�qא� و�����s א�#�:���ل� >���m א�#�כ�ـא�@� ,�+� כ�א�ن� �9�qא� و�����s א�#�:���ل� >���m א�#�כ�ـא�@� ,�+� כ�א�ن� �9�qא� و�����s א�#�:���ل� >���m א�#�כ�ـא�@� ,�+� כ�א�ن� �9�qא� و�����s א�#�:���ل� >���m א�#�כ�ـא�@�ِِ ِِ َ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ ََْ ََ ََ ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ً ًَ ًَ ًَ َّّ ّّ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ �+���� �+���� �+���� �+����ََ ََ II II

﴿﴿﴿﴿70﴾﴾﴾﴾ ��Kא�و� ��Kא�و� ��Kא�و� ��Kא�و� ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ��و�א� א�&�א� �2�Z:�-�א� ����� «��א� >��u�2�1 א�������-�א� א�&��Aא�,�א� @����� ���א� ,�ـא�#�כ���ن� ����و�א� א�&�א� �2�Z:�-�א� ����� «��א� >��u�2�1 א�������-�א� א�&��Aא�,�א� @����� ���א� ,�ـא�#�כ���ن� ����و�א� א�&�א� �2�Z:�-�א� ����� «��א� >��u�2�1 א�������-�א� א�&��Aא�,�א� @����� ���א� ,�ـא�#�כ���ن� ����و�א� א�&�א� �2�Z:�-�א� ����� «��א� >��u�2�1 א�������-�א� א�&��Aא�,�א� @����� ���א� ,�ـא�#�כ���ن�ََ�� ََ ََ ُ ُّ ُّ ُّ ِِّ ِِ َ ََ ََ ََ َََ ََ َ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ َ َْ َْ َْ ًًْ ًً ََ ََ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َLL LL َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َII II ْْ ْْ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َِِ ِِ ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ        
ََو�ذ��2�#-�א�	�א�و�ذ��2�#-�א�	�א�و�ذ��2�#-�א�	�א�و�ذ��2�#-�א�	�א�    ﴾﴾﴾﴾71﴿﴿﴿﴿ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ََ ََ ����� @��1-���א� ر�כ��������� و�,�-���ـא� ��ـא�כ����2ن�  ����� @��1-���א� ر�כ��������� و�,�-���ـא� ��ـא�כ����2ن�  ����� @��1-���א� ر�כ��������� و�,�-���ـא� ��ـא�כ����2ن�  ����� @��1-���א� ر�כ��������� و�,�-���ـא� ��ـא�כ����2ن� ََ ََ ُ ُْ ُْ ُْ ُْ ُُ ُُ ُُ ََُ ََ َ ََ ََ ََ َْ ْْ ْْ ْْ ِِْ ِِ ََ ََ ْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ُُ ُُ ََ ْْو����ـ��و����ـ��و����ـ��و����ـ��    ﴾﴾﴾﴾72﴿﴿﴿﴿    ََ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ @����9ـא�  @����9ـא�  @����9ـא�  @����9ـא� ََ ََ II II

ََ,�-�א�@�(� و�,�\�א�ر�ب� א�@�!�� ��\�כ���و�ن� ,�-�א�@�(� و�,�\�א�ر�ب� א�@�!�� ��\�כ���و�ن� ,�-�א�@�(� و�,�\�א�ر�ب� א�@�!�� ��\�כ���و�ن� ,�-�א�@�(� و�,�\�א�ر�ب� א�@�!�� ��\�כ���و�ن�  ََ ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َََ ََ ََ ََ ََ ََ JJ JJ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ َ َُ َُ َُ ُ ِِ ِِ ََ و�א�        ﴾﴾﴾﴾73﴿﴿﴿﴿ََ ُ�F��³و�א�و�א� ُ�F��³و�א�و�א� ُ�F��³و�א�و�א� ُ�F��³ََو�א� ََ ََ ََ ّّ ّّ ََ ْْ ,�+� د�و�ن� א����� א����ـ���2�A�# �aـ��  ,�+� د�و�ن� א����� א����ـ���2�A�# �aـ��  ,�+� د�و�ن� א����� א����ـ���2�A�# �aـ��  ,�+� د�و�ن� א����� א����ـ���2�A�# �aـ�� ََ ْْ ُُ ُُ َ َِ َِ َِ ِّّ ّّ ََ ََ ََ ََ ًً ًً ََ ََ ِِ ِِ ٰٰ ٰٰ ِِ ِِ ٰٰ ّّٰٰ ّّ ِِ ِِ ُُ ُُ ْْ ْْ
��و�ن� �h�-�� و�ن����h�-�� و�ن����h�-�� و�ن����h�-��JJ JJ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ﴿﴿﴿﴿74﴾﴾﴾﴾        ��B��B��B��Bََََ و�ن����nـ�� ·��ـ�-����[�� و�[�� ���ـ�� �h�& ن����A�9���;�"��  و�ن����nـ�� ·��ـ�-����[�� و�[�� ���ـ�� �h�& ن����A�9���;�"��  و�ن����nـ�� ·��ـ�-����[�� و�[�� ���ـ�� �h�& ن����A�9���;�"��  و�ن����nـ�� ·��ـ�-����[�� و�[�� ���ـ�� �h�& ن����A�9���;�"�� َ ََ ََ ََ َُ ْ ُْ ْ ُْ ْ ُْ ْ َْ َُ َُ َُ ُْْ ْْ ُُ ُُ ٌٌ ٌٌ ْْ ْْ ُ ُْ ُْ ُْ ْْْ ْْ ََ ََ ُ ُُ ُُ ُُ ََُ ََ UU UU ََ ََ ََ ََ ُُ ُُ II II ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ﴿﴿﴿﴿75﴾﴾﴾﴾    

��!�@��!�@��!�@��!�@ََ ََ ََ ̂�&�כ� �������� א�&�א� &����2�A ,�א� ��"���و�ن� و�,�א� ���2�A-���ن� ََ ��s  �2-���ن��A�� و�ن� و�,�א���̂�&�כ� �������� א�&�א� &����2�A ,�א� ��"� ��s  �2-���ن��A�� و�ن� و�,�א���̂�&�כ� �������� א�&�א� &����2�A ,�א� ��"� ��s  �2-���ن��A�� و�ن� و�,�א���̂�&�כ� �������� א�&�א� &����2�A ,�א� ��"� ��s َ ََ ََ ََ َُُ ُُ ِِ ِِ ْ ْْ ْْ ْْ ُْ ُُ ُُ ُُ َُ ََ ََ ََ ََ َّ َّ َّ ُُّ ُُ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ َ ََ ََ ََ َََ ََ ّ ُّ ُّ ُّ ُِِ ِِ ªª ªªْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ﴿﴿﴿﴿76﴾﴾﴾﴾        ��Kא�و���Kא�و���Kא�و���Kْْא�و� ْْ ََ ََ ََ ََ ََ �� א���B&�"�א�ن�  ���� א���B&�"�א�ن�  ���� א���B&�"�א�ن�  ���� א���B&�"�א�ن� ََ�� ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ
 ��P�$�, ���9�h�Z ���	 א�ذ�א��@ �a�?���& �+�, �2:�-�א�ه��Z א�&�א� ��P�$�, ���9�h�Z ���	 א�ذ�א��@ �a�?���& �+�, �2:�-�א�ه��Z א�&�א� ��P�$�, ���9�h�Z ���	 א�ذ�א��@ �a�?���& �+�, �2:�-�א�ه��Z א�&�א� ��P�$�, ���9�h�Z ���	 א�ذ�א��@ �a�?���& �+�, �2:�-�א�ه��Z ٌٌא�&�א� ٌٌ II II ُُ ُُ ٌٌ ٌٌ II II َ ََ ََ ََ َََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ِ ٍِ ٍِ ٍِ ٍََ ََ َ ََ ََ ََ َْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ِِ ِِ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ّّ ََو�'���ب�و�'���ب�و�'���ب�و�'���ب�        ﴾﴾﴾﴾77﴿﴿﴿﴿ّّ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ �D�"�&א� ,�©�!�� و��-�#  �D�"�&א� ,�©�!�� و��-�#  �D�"�&א� ,�©�!�� و��-�#  �D�"�&א� ,�©�!�� و��-�# ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ًً ًً ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ

�א�ل� ,�+� �D��s א�#��3�Aא�م� و�	��D ر�,����9  ���:�2�Z ���9�,ر� �D�	�3א�م� و��A�#א� �D��s �+�, א�ل�� ���:�2�Z ���9�,ر� �D�	�3א�م� و��A�#א� �D��s �+�, א�ل�� ���:�2�Z ���9�,ر� �D�	�3א�م� و��A�#א� �D��s �+�, א�ل�� ���:�2�Zٌٌ ٌٌ I ِI ِI ِI ََِ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ JJ JJ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ﴿﴿﴿﴿78﴾﴾﴾﴾         ������������ْْ ْْ ُُ ���9�9��s LLא� א�#��Fي� א�&�ـ\�א�	�א�  ���9�9��sא� א�#��Fي� א�&�ـ\�א�	�א�  ���9�9��sא� א�#��Fي� א�&�ـ\�א�	�א�  ���9�9��sא� א�#��Fي� א�&�ـ\�א�	�א� ُُ LL ََ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ LL LL II II ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ II II ْْ ْْ ُُ ُُ
Uא�و�ل� ,���ة� و�	��� ��כ��� ���2�Z >��2ـ���9 א�و�ل� ,���ة� و�	��� ��כ��� ���2�Z >��2ـ���9 א�و�ل� ,���ة� و�	��� ��כ��� ���2�Z >��2ـ���9 א�و�ل� ,���ة� و�	��� ��כ��� ���2�Z >��2ـ���9  JU JU JU Jٌٌ ٌٌ I ٍI ٍI ٍI ٍََ ََ ٍ ٍَ ٍَ ٍَ َْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ّّ ّّ ُُ ُُ ِِ ِِ ََ ََ ُُ ُُ َ َّ َّ َّ ََّ ََ ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََא�#�ـא�#�ـא�#�ـא�#�ـ        ﴾﴾﴾﴾79﴿﴿﴿﴿ََ ََ ّّ ّّ ََ �FIIي��Fي��Fي��Fي�ََ II �����Aـ�� #�כ�ـ�� ,�ـ+� א�#�ـ\��¹  �����Aـ�� #�כ�ـ�� ,�ـ+� א�#�ـ\��¹  �����Aـ�� #�כ�ـ�� ,�ـ+� א�#�ـ\��¹  �����Aـ�� #�כ�ـ�� ,�ـ+� א�#�ـ\��¹ ِِ ِِ ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ

�� &�א�ر�א� @�א�ذ�א� א�&�;��� ,�-��� *������و�ن� �n�Z��Bو�ن� א������ &�א�ر�א� @�א�ذ�א� א�&�;��� ,�-��� *����n�Z��Bو�ن� א������ &�א�ر�א� @�א�ذ�א� א�&�;��� ,�-��� *����n�Z��Bو�ن� א������ &�א�ر�א� @�א�ذ�א� א�&�;��� ,�-��� *����n�Z��Bََא� ََ ُُ ُُ ِِ ِِ ُُ ُُ ُ َُ َُ َُ َْْ ْْ ِِ ِِ ْْ ْْ ُ ِ ُْ ِ ُْ ِ ُْ ِ ْْ َْ َْ َْ َََ ََ LL LL ََ ََ ِِ ِِ ًً ًً ََ ََ ََ ََ ْْ ََא�و����9�#א�و����9�#א�و����9�#א�و����9�#        ﴾﴾﴾﴾80﴿﴿﴿﴿ْْ ََ ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ ََ ِ א�#��Fي� ���2�Z א�#�"����1א�ت�  א�#��Fي� ���2�Z א�#�"����1א�ت�  א�#��Fي� ���2�Z א�#�"����1א�ت�  א�#��Fي� ���2�Z א�#�"����1א�ت� ََ Iِ Iِ Iِ Iََ ََ ٰٰ ٰٰ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ
 ���9�2�A�#א����!��ق� א� ���	و� ��m�� �����2�©�, ���2���ُُو�א���Bر�ض� ��:�א�د�ر� >���m א�ن� �����m�� �����2�©�, ���2 و�	��� א����!��ق� א�#����9�2�A و�א���Bر�ض� ��:�א�د�ر� >���m א�ن� �����m�� �����2�©�, ���2 و�	��� א����!��ق� א�#����9�2�A و�א���Bر�ض� ��:�א�د�ر� >���m א�ن� �����m�� �����2�©�, ���2 و�	��� א����!��ق� א�#����9�2�A و�א���Bر�ض� ��:�א�د�ر� >���m א�ن�  ُُ I ِI ِI ِI ََِ ََ ْ َْ َْ َْ َُ َُ َُ َُ َّ ٍّ ٍّ ٍّ ٍََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َٰ ُ ٰ َٰ ُ ٰ َٰ ُ ٰ َٰ ُ ٰ َََ ََ JJ JJ ْ ْْ ْْ ْْ ُُْ ُُ ْ ْْ ْْ ْْ َْ ََ ََ ََ َََ ََ ْْ ْْ ََ ََ LL LL ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ْْ LLא�¥��א�א�¥��א�א�¥��א�א�¥��א�        ﴾﴾﴾﴾81﴿﴿﴿﴿    ْْ LL ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ ِِ ِِ    

ََא�,���ه� א�ذ�א�,���ه� א�ذ�א�,���ه� א�ذ�א�,���ه� א�ذ� ََ ِِ ِِ LL LL ُُ ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ََ �9�̀ـא� א�ن� ��:���ل� #��� כ�+� @��9כ���ن�ََ �9�̀ـא� א�ن� ��:���ل� #��� כ�+� @��9כ���ن�א� א�ر�א�د�  �9�̀ـא� א�ن� ��:���ل� #��� כ�+� @��9כ���ن�א� א�ر�א�د�  �9�̀ـא� א�ن� ��:���ل� #��� כ�+� @��9כ���ن�א� א�ر�א�د�  ُא� א�ر�א�د�  َُ َُ َُ َُ ُ ُْ ُ ُْ ُ ُْ ُ ََْ ََ ََ ََ ْْ ْْ ُ ً ُْ ً ُْ ً ُْ ً ََْ ََ ُُ ُُ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ±± ±± ََ ََ ََ ََ ََ ََ LL LL        ﴿﴿﴿﴿82﴾﴾﴾﴾        א�ن��p�$�"�@א�ن��p�$�"�@א�ن��p�$�"�@א�ن��p�$�"�@ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ََ II א�#�ـ�Fي� ���9ـ��ه�  א�#�ـ�Fي� ���9ـ��ه�  א�#�ـ�Fي� ���9ـ��ه�  א�#�ـ�Fي� ���9ـ��ه� ََ II ِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ II II ََ ََ ّّ ّّ
�����Aن� ���D�̀ء و�א����9�# *� �����Aن� ,��2כ���ت� כ��� ���D�̀ء و�א����9�# *� �����Aن� ,��2כ���ت� כ��� ���D�̀ء و�א����9�# *� �����Aن� ,��2כ���ت� כ��� ���D�̀ء و�א����9�# *� ََ,��2כ���ت� כ���  ََ ُُ ُُ ََ ََ ْْ ْْ ُُ ُُ ِِ ِِ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ٍٍ ٍٍ ْْ ْْ ََ ََ ِِ ِِ ّّ ّّ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ََ ََ ََ ََ    ﴿﴿﴿﴿83﴾﴾﴾﴾    
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MÜLK SÛRESĐNĐN DEĞER VE KIYMETĐ  
MÜLK SURESĐ 

 

����- Kur’ân-ı Kerim’de otuz âyetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu 
süre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve 
Allah’ın onu affetmesini sağlar. Bu süre Tebârekellezî bi-Yedihi’l-
Mülk’dür.”                                                        H.Ş.E.Dâvud, Salat 327,1400 
 

����-: “Kur’ân’da otuz ayetlik bir sûre vardır ki o sûre bir adama 
şefaat etti o adamın günahı bağışlandı o sûre Tebarekellezi bi 
yedihil mülk süresidir.”                                   H.Ş.Đbn Mâce, Edeb: 17 

�-Rezîn şunu ilâve etmiştir: Đbni Şihab demiştir ki: “Humeyd Đbnu 
Abdirrahmân’ın bana haber verdiğine göre, Rasulullah şöyle 
buyurmuştur: “Mülk suresi, kabirde, arkadaşı yerine mücadele eder 
(ve onu azabtan korur).”    …………………….        H.Ş.  K.S. 842 
 

    

����-Mülk Sûresi kabir azabına manidir. H.Ş.  K.S. 842 
 

    

����-Đbn Abbâs (ra)’den rivâyete göre, Peygamber (sav)’in 
ashabından biri kabir olduğunu bilmediği bir kabrin üzerine 
çadırını kurmuştu. Birde ne görsün orası mülk süresini sonuna 
kadar okuyan bir kimsenin kabri değil mi? Bunun üzerine o çadır 
kuran adam Peygamber (sav)’e gelerek; 
  

�-Ey Allah’ın Rasûlü! dedi, kabir olduğunu bilmediğim bir yere 
çadırımı kurmuştum, ansızın oradan bir adam belirdi ve Mülk 
sûresini sonuna kadar okudu.Bunun üzerine Rasûlullah (sav): “Bu 
sûre engelleyici ve kurtarıcıdır okuyan kimseyi kabir azabından 
kurtarır.”                                                                            H.Ş  Tirmizî  
  

�-Bu Mülk sûresi (kabir azabına veya kabir azabına sebep olan 
günahlara karşı) engeldir, bu sûre kurtuluş sebebidir, kişiyi kabir 
azabından kurtarır.”                           H.Ş  Tirmizî, Sevab-ül Kur’an-9  
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�- “Mülk sûresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana 
yoldaş olur. Her gece Mülk sûresini okuyan kimse, Kadir gecesini 
ihyâ etmiş gibi sevâba nail olur.”                        H.Ş. 
    

����- MÜLK ve SECDE Surelerini yatsıdan sonra okuyan, Kadir 
gecesini ihya etmiş gibi olur.        H.Ş. (Fethü'l Kadir) 
 

�-Mülk Sûresi Tebârekellezî bi-Yedihi’l-Mülk’ün fazileti  
�- “Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Kur’ân-ı Kerim’de otuz 
âyetlik (şanı yüce) bir sûre vardır. Bu sûre (kendisini okuyan) 
kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah’ın onu affetmesini 
sağlar. Bu sûre Tebârekellezî bi-Yedihi’l-Mülk’tür.” H.Ş   Tirmizî 
 

BĐR KISSA 
    

����-Abdullah Đbni Mes'ûd buyurdu ki: 
����- “Birisi vefat edip kabre konduğunda, azab melekleri ölünün 
başına gelir. Baş onlara der ki: 
����-Ona dokunmayınız. Zira o bana, Mülk sûresini okurdu." 
Sonra karın tarafına varıp otururlar. O da der ki: 
"Ona dokunmayınız. Zira o bende Mülk sûresini ezberleyip 
hıfzetmiştir." 
Bu sebeple bu sûreye, "kabir azabını engelleyici" anlamında 
"Mânia" denilmiştir.” 
Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:………………………….. 
“Kim her gece Mülk sûresini okursa, Allah-ü Teâlâ bu sayede o 
kişiyi kabir azabından kurtarır.” 
����- (Mülk sûresi, Kur'ân-ı Kerîmde 561 - 563 sayfalar arasındadır.) 
 

    

����-Ebu Zerr(ra)’dan şöyle rivayet edilmiştir. :  
     “Ya Rasulullah, bana öğüt ver” dedim.  
“Allah’a karşı gelmekten sakın, takva yolunu tut. Çünkü o bütün işlerin 
başıdır.” buyurdu.  
“����-Ya Rasulullah! Daha ne tavsiye edersiniz?” dedim. “Kur’an’ı 
okumaya devam et. Çünkü Kur’an dünyada senin için bir nurdur. Yolunu 
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aydınlatır. Gökte senin için bir azıktır, kıyamette sana faydası dokunur” 
buyurdu.                                                                            Đbn Hibban  
               

                          SURE-Đ MÜLK’ÜN ŞEFAATĐ 
    

    

����- Mülk sûresini oku! Onu ezberle! Çoluk çocuğuna ve komşularına 
da öğret. Zira bu sûre azabdan kurtarıcıdır. 
����-Okuyan kişiye Hak Teâlâ indinde şefaatçidir. 
Eğer kişi onu ezberlemişse, Allahtan onu Cehennemden 
kurtarmasını ister. Allah, o sayede kişiyi kabir azabından kurtarır. 
 

����-Muhammed bin Alkamî buyurdu ki: 
“Her gece (Mülk) Tebarake sûresini okuyanlara kabir suâli 
sorulmaz. 
 

               (AMME ) NEBE SURESĐNĐN FAZĐLETĐ 
 

����-Amme sûresini okuyan bir kimseye Allahü teâlâ, kıyâmet günü 
soğuk Cennet şerbeti ikram eder” 
����-Đkindi namazından sonra Nebe sûresini okuyan kimseye Cenab-ı 
Hak kıyâmet azabını hafifletir.” 
����-Her kim Amme sûresini devamlı olarak ikindi namazından sonra 
okursa, Allah-ü Teâlâ o kimsenin rızkını artırır, dünyadan âhıretteki 
yerini görmedikçe çıkmaz.”  
Kutbuddîn Đznikî buyurdu ki: 
����-Nebe sûresini güneş doğarken okuyan kimse, bütün âfetlerden 
emin olur." 
����- O iyilik yapanlara müjdeler verir, kötülük işleyenleri uyarır, 
azapla korkutur. 
����-Ücretle Kur'an okumayı bâzı âlimler caiz görmüşse de, bunu bir 
geçim yolu olarak benimsemekten kaçınmak gerekir. 
 

����”Biz, emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu 
yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan 
yüklendi. Doğrusu o; çok zalim, çok cahildir.             A.C. Ahzâb,72 
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         Ağaçlar  otlar her şey Allaha tesbih etmekte 
  

�Şayet dağlara ve bağlara baksan o zaman onlardan ibret alırsın. 
Ağaçların, otların Yüce Allah’a tesbih ettiğini, yaprakların avuç açıp 
semâya doğru dua ettiğini görmez misin? (Yaprakların damarlarını 
yan yana getirsen orada “Allah” yazılı olduğunu göreceksin.) Yüce 
Rabb’imiz bize; “Onların tesbihini siz anlamaz sınız?” buyuruyor.                                         
                                                                                                         A.C.  Đsrâ: 44 
 

����-Dağların yerine bize inen Kur’an-ı Azimüşşan’ın korkusundan 
hiçbirimizin parça parça olduğu görülmüşmüdür? Hayır!... 
 

����-Cenab-ı Hak biz Kur’an-ı Kerim’i yerlere, göklere, dağlara teklif 
ettik onlar bu emaneti almaktan çekindi, ancak insanlar yüklendi. 
 

����-"Đnsanoğlu cahildir ve zalimdir" buyuruyor Cenab-ı Hak. 
Gerçek düşünenler bu yükün altında olduğunu bu yükün ne kadar 
ağır olduğunu hissetmişler. 
����-Allah Dostları, aşıklar bu durumu göz önüne alarak sabahlara 
kadar ağlamış. Peygamberimiz (sav) hasır üzerine yatıyordu hatta 
yan taraflarında da hasırın izleri görülüyordu. 
 

����-Bunu hep duymuşuzdur ama hiç düşündünüz mü? Niçin hasır 
üzerinde yatmış? 
Hasır üzerinde yatarak bir tarafım acısında derin uykuya dalıp 
Allah’ı zikretmekten geri kalmayayım diye sık sık kalkıp Cenab-ı 
Hakk’ı zikretmiş.Bunlar bize en güzel örneklerdir. 
    

����- LEVH-Đ MAHFUZ'A ĐLK YAZILAN,BESMELE-Đ ŞERĐFDĐR 
. 

����-      Đlk yazılan,  Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. 
.    ����- Peygamberimiz,s.a.v.  
(Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, 
çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme 
girmemesi için senet yazdırır). buyurdu.  
����-Abdüllah ibni Mes'ûd (Cehennemde azap yapan 19 melekten 
kurtulmak isteyen, Besmele okusun 
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 ����-Namazda, Sübhâneke okuduktan sonra Eûzü Besmele okumak 
sünnettir. Allahü teâlâ, (Kur'an-ı kerim okuyacağın zaman 
E'ûzü... söyle) buyuruyor. …………………………(Nahl 97) 
 ����-Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela şarap içerken veya 
domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür. 
����- (Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.)                   
                                                                                    [Beyhekî] 
 ����- (Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme 
imkân yok” der, dönüp gider.) …………………..[Tibyan] 
  
����- (Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.) [Đ. Rafii]  
  (Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah 
diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.) [Taberânî] 
 
 ����- (Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) …..[Đbni Mace] 
  
����- (Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve 
lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan 
kurtulur.) ………………………………………..[Deylemî] 
 ����- (Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ 
cehennemden çıkarır.)………………………… [Tergibussalat] 
 ����- (Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af 
olur.)……………………………………............ [Tergibussalat] 
 ����- (Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret 
yerlerini göremezler.)……………………...... [Đ. Ebid-dünya] 
  
����- (Helâya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret 
yerlerini göremezler.)   …………………………….[T. Salat] 
 ����- (Şeytandan korunmak için, yemek yerken su içerken 

Besmele ile başla!)…………………. [Taberânî] [Đbni Sünnî] 
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   BĐR HĐKAYE; BESMELENĐN FAZĐLETĐ HAKKINDA  
 

�-Đsa Peygamber bir mezarlığın yanından geçerken ağlamaya 
başladı. Yanındakiler sordular: 
 

����-  Ey Allah'ın Peygamberi, neden ağlıyorsun? 
Neden olacak, şu mezarlıktaki bir ölünün ruhlar âleminde çektiği 
azaba ağlıyorum. 
����-Neden azap çekiyor? 
Herhalde dünyada iken bir kısım günahlar işlemiş, Allah'ın 
emirlerine uymamış. 
 

����-Hazret-i Đsa, oradan uzaklaşarak, varacağı köye varıp vaaz ve 
nasihatlannı yaptıktan sonra, tekrar aym yoldan köyüne döndü. 
Yine aynı mezarlığın yanına gelince arkadaşları Đsa Peygamber'in 
ağlayacağını sandılar. Halbuki ağlamıyor, gülüyordu. Sordular: 
 

����-  Ey Allah'ın Nebîsi, bu defa neden tebessüm edip, seviniyorsun? 
����-Geçen defaki adama yapılan azab kalkmış, güllük gülistanlık bir 
yerde zevk-ü sefa içinde eğleniyor ondan. 
Neden azabı kalkmış acaba? 
Neden olacak, adamın dünyada bir çocuğu var. Şu sıralarda bir 
hocaya gidiyor, ondan din dersleri alıyor. Çocuk besmeleyi 
ezberledi. Rabbimiz de buyurdu ki; 
 

����-  Senin oğlun dünyada Benim ismimi ezberledi. Besmeleyi 
öğrendi. Her zaman "Bismillah" demeye başladı. 
Ben, böyle bir çocuğun babasına azap etmem.Haydi çocuğunun 
dindarlığı hürmetine seni affediyorum." 
����-Böylece çocuğu besmeleyi öğrendiği andan itibaren babasından 
azap kalktı. 
  
          ĐNSANI  CENNETE KĐM GÖTÜRÜR ? 
 

����- Kur’an şefâati kabul olunan bir şefâatçi, 
 şikâyeti tutulan bir dâvâcıdır.  
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Kim onu önüne rehber olarak korsa Kur’an onu Cennet’e çeker 
götürür.  
Kim onu arkaya bırakırsa Kur’an onu Cehennem’e sevkeder. 
 

                ÇOCUKLARINA KUR’AN ÖĞRETMEK 
 

����- Hz. Enes’ten rivayet edilen bir hadiste şöyle buyrulmuştur: 
“Kendi evladına Kur’an öğreten kimsenin geçmiş günahları 
affolacaktır. Çocuğunu hafız yapan kimse, çocuğu bir ayet 
okuduğunda Allah, o kimsenin derecesini yükseltecektir. Nihayet 
çocuğun ezberlediği ayet sayısınca cennetteki derecesi yükselecektir   
                                                                                        H.Ş.(Taberani)                                                   
                                                                             

����- Âdem oğullarına babalarından yazıklar olsun! Onlara Kur’ân 
öğretmezler, edep ve terbiye vermezler; böylece çocuklar câhil 
olarak yetişir...Ben böyle olanlardan berîyim,uzağım. 
 

����- Bir millet ya da topluluk üzerine Allah kesinleşip hükme 
bağlanmış azâb gönderir de onların çocuklarından biri mektepte 
“El-Hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn...” okur, Allah onun sesini işitir ve 
bu sebeple o millet ya da topluluk üzerinden kesinleşen azâbı kırk yıl 
kaldırır. 
     

            KUR’AN’I   YÜZÜNDEN OKUMANIN SEVABI 
    

����- Kur’an’dan üstün şefaatçı yoktur; ne peygamber, ne melek, ne 
de başkaları. 
 

����- Bir kimse Kur’ân-ı Kerîm’i hatm ederse, ona Allah yanında 
makbul olan bir dua verilir ki, ister dünyalık, isterse ahiretlik olur. 
 

����- Kur’ân okuyanlar Cennet ehlinin arifleridir. 
 

����-Hafızasında Kur'an'dan hiçbir bölüm olmayan kimse harap 
olmuş ev gibidir.                                H.Ş.    Tergib ve Terhib C.3.S.284 
 

����-"Evlerin en küçüğü içerisinde Allah'ın  kitabından hiçbir şey 
olmayan evdir." demiştir.                H.Ş. Tergib ve Terhib C.3.S.284 
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����-Kişinin mescidden çıkarttığı çör çöpe kadar, bana ümmetimin 
sevapları gösterildi.Ümmetimin günahları da bana gösterildi.Bir 
kimsenin Kur'an-ı Kerim'den bir sure veya bir ayet öğrenipte sonra 
unutmasından daha büyük hiçbir günah görmedim.                         
                                                                    H.Ş. Tergib ve Terhib C.3.S.284 
    

����-Bir kişi Kur'an'ı öğrenipte sonra unutursa kıyamet günü Allah'ın 
huzuruna eli kesilmiş olarak çıkar.                                   Terhib C.3.S.285 
 

����-Kur'an'ı ezberleyen kimse, bağışlanmış devenin sahibi gibidir. 
Onu gözetirse elinde tutar, serbest bırakırsa gider. buyurdu.                                            
                                                                H.Ş.  Tergib ve Terhib C.3.S.289 

 

KUR'AN-I HIFZETMEK ĐÇĐN DUA ETMENĐN FAZĐLETĐ 
 

����-Ey Ebu'l- Hasen ! Allah'ın  sana ve öğrettiğin kimselere 
fayda vereceği ve öğrendiğin şeyi kalbinde sabit tutacağı bir 
takım kelimeleri sana öğreteyim mi? buyurdu. 
Ali (ra); 
"Evet Ya Rasulullah ! Bana öğret." dedi.Rasulullah (sav) ; 
 

����-Cuma gecesi olunca gecenin son üçte birinde ibadete 
kalkmaya gücün yeterse kalk. Çünkü o saat meşhud olup o 
zaman içerisinde yapılan dua kabul edilir. 
    

����-Kardeşim Yakub Peygamber, oğullarına; 
Sizin için Rabbimden mağfiret talep edeceğim demiş ve 
bunu demeye cuma gecesi gelinceye kadar devam etmiştir.  
O zaman kalkamazsan, ortasında kalk. Ona da gücün 
yetmezse, gecenin ilk üçte birinde kalk ve dört rekat namaz 
kıl. Birinci rekatta Fatiha ve Yasin suresini okursun. 
 

����-Đkinci rekatta, Fatiha ve Hamim ed-Duhan suresini okursun. 
Üçüncü rekatta Fatiha ile Secde süresini ve dördüncü rekatta 
da Fatiha ile mufassal sürelerden olan Tebareke'yi okursun. 
Tehıyyatü'yü okuyunca Allah'a hamd et ve güzelce senada 
bulun. Bana ve diğer Peygamberlere salat getir. Mü'min erkek 
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ve kadınlara ve senden önce müslüman olan din kardeşlerine 
mağfiret talep et.Bunu takiben şöyle dua et; 
 

����-  Ya Rabb! Beni yaşattığın müddetçe ebedi olarak 
masiyetleri terk etmeminasib et .bana faydası olmayan şeyleri 
yapmaktan koru. Beni, senden razı edecek şeyleri senin razı 
olacağın amelleri yapmamı nasip et. Allah'ım! Gökleri ve yeri 
benzeri olmaksızın yaratan, azamet, ikram ve erişilmeyecek 
izzet sahibi Ya Allah;  
    

����-Ya Rahman! Senden celalin ve zatının nuru ile kitabının 
hıfzını, bana öğrettiğin gibi kalbimde yerleştirmeni ve benden 
razı olacağın şekilde okumayı lütfetmeni istiyorum. 
 

�-Allah'ım kitabınla gözümü aydınlatmanı, lisanımı çözmeni, 
kalbimi ferahlandırmanı, göğsümü açmanı ve Kur'an'la 
bedenimi imal etmeni istiyorum.  
 

����-  Çünkü hak üzere bana senden başkası yardım etmez ve 
senden başkası bana bunu vermez. Her türlü kuvvet ve kudret 
ancak yücelik ve azamet sendedir.  
 

����- Ey Ebu'l-Hasen! Bunu üç veya beş veya yedi Cuma (hafta) 
yaparsın, Allah'ın izni ile duan kabul olunur. Beni hak ile 
Peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki bunu hangi 
mü'min yapsa muradına ulaşır.  
                                            H.Ş. Tergib ve Terhib C.3.S.287-288-289 
. 

�-“Kur’ân-ı Kerîm’i okuyan bir kimse sonradan (terkeder ve okumayı) 
unutursa kıyâmet günü cüzzamlı olarak Allah’a kavuşur.” H.Ş.K.S.432  
        

GÜZEL SESLE KUR'AN OKUMANIN FAZĐLETĐ 
 

�-Đbn Ömer (ra) demiştir ki; Rasulullah (sav);  
�-Bir evde Kur’an okunduğu zaman melekler hazır olur, şeytanlar 
çekilir, ev halkına genişlik hâsıl olur ve hayır çoğalır, şer azalır. Kur’an 
okunmayan evde ise, şeytanlar hazır olur, melekler bulunmaz, ev  
halkına darlık gelir ve hayır azalıp şer çoğalır.           H.Ş. Buhari 
 
. 
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.                                                                    

ْو�	��Fא� �7��א�ط� ر���כ� ,�"�;�:��1�9א� ��� @��2�h-�א� א���� َ ْ ََ ّ َ ْ ًَ ِ َ ْ ُ ِ ّ َ َُ ِ َ َ َ��א�ت� #�:���م� ���Fכ���و�ن�َ ُ َ ّ َ ّ َ ٍَ ْ َ ِ ِ    
 

����-Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen 
bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık. A.C En'am-126 

�-Kur'an okuma yönünden insanların en güzel seslisi okuduğunu 
işittiğinizde Allah'dan korktuğunu zannettiğiniz kimsedir." buyurmuştur.                                    
                                                                H.Ş.Tergib ve Terhib C.3.S.293 
 

                   Kur’an Yolu 
 

Kur’an yolunu tutanlar. 
Okuyanlar okutanlar. 
Onun emrine uyanlar. 

                          Cennete  gider cennete. 
Cennete  gider cennete. 
 

Cebraildir hem indiren 
Helal haram O bildiren. 
Ezberleyip hıfzeyleyen 
Cennete  gider cennete. 
Cennete  gider cennete. 
 

Okuyandan günah siler 
Mevladan affını diler. 
Mahşer günü yardım eyler 
Cennete  gider cennete. 
Cennete  gider cennete……………………………. 

      
       ÇOK PĐŞMAN OLANLARDAN OLMA 
 

����-Cehennem meleklerinden biri çıkıp seslenir;Dünyada 
türlü emelle kendisini oyalayan, ömrünü kötü amellerle 
ziyan eden falan oğlu falan nerededir? 
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Onun için demirden kamçılar getirir, büyük tehditlerle onu 
karşılarlar.Çetin azaba sürerler onu, tepeteklak cehennemin 
dibine atarlar ve;"Tat bakalım, sen kendince üstündün, 
şerefliydin" derler                                                         A.C. Duhan-49                                                 
                                                                  

����-Kim cehennem ateşini bu şekilde aklına getiriyor da o 
aymazlığı içinde oralı bile olmuyor, sel gibi akmak bir yana 
gözü buz tutuyorsa bu haline ağlasın. 
" Allah'ı anmak hususunda kapleri katılaşmış 
olanlara yazıklar olsun!"                          A.C.Zümer-22 
 

����-Rabb'imle konuşmak istediğimde namaz kıalrım. 
����-Rabb'imin benle konuşmasını istediğimde Kur'an-ı Kerim 
okurum. 
 

  BAK ŞEYTANIN ŞEYTANLIĞINA NELER YAPIYOR? 
    

����-Đblis dedi ki;"Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim 
ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne 
oturacağım."                                                               A.C. A'raf-16 
    

����- Sonra elbette onlara önlerinden , arkalarından, 
sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını, 
şükredenlerden bulmayacaksın!"                                 A.C. A'raf-17  
 

����-Müslim bir rivayetinde de şunu ilave etmiştir; 
Kur'an'ı öğrenen kimse gece gündüz okursa onu hafızasında tutar, 
okumazsa unutur.                                   H.Ş. Tergib ve Terhib C.3.S.289 
 

����-Kur'an'ı ezbere bilenlerden birinin; "şu şu ayetleri unuttum" 
demesi ne kadar kötü şeydir.Fakat unutturuldu denilmelidir. 
Kur'an'ı daima tekrarlayınız.Zira Kur'an'ın hafızların gönüllerinden 
kaçması , devenin bağlarından boşanıp kaçmasından daha 
kuvvetlidir.                                                 H.Ş.Tergib ve Terhib C.3.S.290 
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KUR’AN'IN SAMĐMĐ DOSTLUĞU 
 

����-Rasulullah buyurdu ki; 
Sizden kim gece namaz kılarsa Kur'an'ı açıktan okusun. 
Zira melekler onun namazıyla namaz kılar, okuyuşunu 
dinlerler. 
Havada bulunan mü'min cinler ve ev komşuları da onun 
namazıyla namaz kılarlar. Kur'an okuyuşunu dinlerler. 
O zat Kur'an okuyuşuyla, evinden ve çevresindeki evlerden 
asi cinler ve aşırı şeytanları uzaklaştırır. Đçinde Kur'an okunan 
evin üzerinde nurdan bir gölgelik vardır. Bununla göktekiler 
doğru yolu bulur.  
�-Tıpkı engin denizIerde ve çölde doğru yol bulunduğu gibi 
Kur'an okuyan ölünce bu gölgelik kaldırılır.Gökten melekler 
bakarlar ve bu ışığı göremezler; Onun ruhunu melekler bir 
gökten öbür göğe kadar karşılarlar ve Alem-i ervah' taki 
ruhuna dua ederler.  
Sonra onunla beraber olan hafaza meleklerini karşılarlar, 
sonra melekler dirileceği güne kadar onun bağışlanmasını 
dilerler. 
 
�-Bir adam Allah 'ın kitabını öğrenir sonra gecenin bir 
saatinde namaz kılarsa geçen bu gece gelecek geceye aynı 
saatte bu adamı uyarmasnı ve kendisinin de ona hafif 
olmasını (yani onu fazla uykuya daldırmamasını) emreder.  
 
�-Öldüğünde ailesi defin hazırlığı içerisindeyken Kur'an çok 
güzel bir manzara ile gelir, kefenine sarılıncaya kadar başında 
durur. Kefenlenirken Kur'an kefenin altma göğsü üzerine(bir 
nur şeklinde) sarılır.  
Adam kabrine konulduğu, üzeri kapatıldığı ve cenazeye 
katılanlar yanından ayrıldığı zaman, Münker ve Nekir melekleri 
ona gelir ve kabrinde onu oturttururlar. Kur'anda gelir 
aralarına girer." 
Melekler Kur'an'a: 
. 
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�- Buradan uzaklaş da onu sorguya çekelim  derler. Kur'an: 
- Hayır, o benim arkadaşım ve dostumdur. Kabe 'nin Rabbine 
yemin ederim ki hiçbir şekilde ondan yardımımı esirgemem, 
Şayet siz bir şey yapmakla emredilmişseniz onun gereğini 
yapın ve beni yerimde bırakın. 
 

�- Zira ben onu cennete koyuncaya kadar ondan 
ayrılmayacağım.» der. Sonra Kur'an arkadaşına bakar ve: 
Ben senin sesli, sessiz okuduğun ve sevdiğin Kur'an'ım. Ben 
senin sevgilinim, benim sevdiğimi Allah da sever.  
 

�-Münker ve Nekir'in sorgusundan sonra sana gam ve keder 
olmayacak der. 
Münker ve Nekir' onu sorguya çekerler ve Rablerine 
yükselirler. Kur'an ve o başbaşa kalırlar. Kur'an: 
- Sana yumuşak bir döşek vereceğim ve çok güzel bir yorgan 
örteceğim, çünkü sen geceni yatağa yatmadan gündüzünü de 
ibadet ve tilavetle geçirdin" der. 
 

�-Ravi der ki: -Kur'an, göz açıp yummaktan daha kısa bir 
zamanda suratlice göğe yükselir. Onun için Allah'tan şu 
eşyaları ister. Allah da verir. Kur'an, refakatinde altıncı kat 
gökten bir milyon melekle döner, ona gelir selam verir ve: 
«Yalnızlık çektin mi? der. 
 

�-Senden ayrılalı yaptığım, Allah (tebareke ve teala) ile sana 
bir döşek, bir yorgan ve bir lamba almak için konuşmak oldu. 
Onları sana getirdim. Kalk da melekler  sana onları 
seriversinler''' der. 
 

Ravi der ki: Melekler onu yerinden itinalı bir şekilde 
incitmeden kaldırırlar, sonra onun kabri, en sür'atli giden 
deve yürüyüşü ile dört yüz senelik mesafe kadar genişletilir. 
 

�- Sonra onun için bir döşek serilir ki, içi yeşil ipekten, yüzü 
devamlı koku saçan miskdendir. Ayak ve baş ucuna ince ve 
kalın ipekten yastıklar konur. Baş ve ayak ucuna cennet 
nurundan iki kandil yakılır. 
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�-Bu kandiller kıyamet gününe kadar ışık verirler. Sonra 
melekler onu sağ yanına kıbleye dönük olarak yatırırlar. Sonra 
cennet yasemini getirirler ve melekler onun yanından 
ayrılarak yükselirler.  
Kur'an'la o adam başbaşa kalırlar. Kur'an yasemini alır taze 
olarak onun burnu üstüne koyar ve o adam dirilene kadar onu 
koklar.  
 

�-Kur'an o adamın ailesine gider ve her gece ve her gün 
onları haberdar eder.Müşfik bir babanın çocuğuna iyilik 
yapmayı taahhüt ettiği gibi Kur'an da ona iyilik yapmayı 
taahhüt eder. Çocuklarından biri  Kur'an öğrenirse Kur'an 
bunu derhal ona müjdeler. Nesil, kötü bir nesilse onların 
doğruya yönelmeleri için dua eder. H.Ş.Tergib ve Terhib C.2.S.49-50-51    
            
                   KUR’AN BELALARI DEF EDER 
    

����-“Kur’ân’ı okuyup ona sâhip çıkan kimseye (âhirette): “Oku ve 
(cennetin derecelerine) yüksel, dünyada nasıl ağır ağır okuyor 
idiysen öyle oku. Zirâ senin makamın, okuduğun en son âyetin 
seviyesindedir” denir.”                             H.Ş.Ebu Dâvud, , 20,1464 
    

����- Kur'an okuyanların dünya belâları, Kur'an dinleyenlerden âhiret 
belâları def edilir.                                         (Kenzü’l-Ummal2/291) 
 

����-“Kur'an'ı güzel sesle okumayan bizden değildir.” buyurduğunu 
işittim diyor.                                                 H.Ş.  Tergib ve Terhib C.3.S.294 
 

����-Đbn Ebi Müleyke'ye ey Ebu Muhammed! Sesi güzel değilse ne 
yapacak ? Bana haber ver dedim."Gücü yettiği kadar sesini 
güzelleştirmeye çalışır." Dedi.                H.Ş.Tergib ve Terhib C.3.S.294 
 

����-Đbn Abbas (ra) Rasulullah (sav) şöyle buyurdu dedi; 
Ümmetimin üstün kişileri Kur'an'ı ezberleyip emir ve yasaklarına 
riayet edenler ve gece ibadet edenlerdir                 Terhib C.2.S.47 
 

����-Bize Allah Rasûlü’nden öyle hâller in’ikâs etti ki boğazımızdan geçen 
lokmaların zikrini duyuyorduk.”                        (Buhârî, Menâkıb, 25) 
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     ANNE-BABANIN EN BAŞTA GELEN VAZĐFESĐ 
 

����- Enes b. Malik (ra)’den rivayete göre Hz.Peygamber (sav) 
Efendimiz:  
����-Çocuğuna Kur’ân-ı Kerim’i yüzüne okumayı öğreten kimsenin 
geçmiş ve gelecek günahı mağfiret edilir. Çocuğunu hafız yapan 
kimseyi de Cenâb-ı Hakk, kıyamet gününde ayın ondördü gibi 
parlak bir surette diriltir. Çocuğuna: “Oku” denilecek.  
����-Çocuğu bir ayet okudukça ALLAH Teâlâ da babasının 
makamını bir derece yükseltir. 
����- Bu durum ezberlediği Kur’ân-ı Kerim’i sonuna kadar 
okuyuncaya devam eder” buyurdu.  
                                   H.Ş. Taberani, El-Mu’cemü’l-Evsat, 2/557, No: 1956 
    

����-Sehl b. Muaz el-Cühenî’nin babası Muaz (ra)’den rivayet ettiği 
diğer bir Hadis-i Şerifte de Hz. Peygamber (sav) Efendimiz:  
����-Kur’ân-ı Kerim’i okuyan ve hükümleriyle amel edenin anne ve   
babasına  kıyamet  günü  bir  taç  giydirilir ki,  bu  tacın ışığı-
güneşi evlerimizin içinde farzetseniz;  
����-Dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O halde 
Kur’ân-ı Kerim’i bizzat öğrenen hakkında ne düşünürsünüz? Onun 
sevabını da siz takdir ediniz” buyurdu.       H.Ş.Ebu Davud, Vitr: 1 
                 

                  NEYĐ NEREDE ARIYORSUN ? 
 

����-Bir Hâdis-i Kûdside Peygamber Efendimiz Cenâb-ı Hakk’ın 
dilinden şöyle buyurmuştur:  
"Ey Ademoğlu ! 
 Ben şeref ve yüksekliği itâat etmeye verdim. 
Đnsanlar ise onu sultanların kapısında arıyorlar, nasıl bulacaklar ? 
 

�-Đlmi açlık içinde takdir ettim, 
halbuki insanlar onu çok yemekte arıyorlar ilmi nasıl bulacaklar ? 
Gönül parlaklığını gece uykusuzluğuna verdim.  
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Đnsanlar onu derin uykularda arıyorlar. Gaflet ile uyurken gönül 
parlaklığını nasıl bulacaklar ? 
����-Ey Ademoğlu ! Đlim ve âmeli tok karınla, gönül parlaklığını 
derin uykuyla, hikmet ve inceliği çok konuşmayla, ülfet ve 
dostluğu insanlarla iç içe bulunmakla, nihayet benim sevgimi 
dünya sevgisiyle dolmuş olarak nasıl isteyebilirisin ? Bütün bu 
güzel hasletleri nasıl bulabilirisin? 
 

����-Öyle ise; Đlim ve âmeli açlıkta, gönül parlaklığını gece 
uykusuzluğunda, hikmet ve inceliği sükûtta, dostluğu bana 
kavuşmayı ise uzlette bulabilirsin. 
    

����-Đnsanoğlu kendi karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. 
Oysa insanın bedenini güçlendirip olgunlaştırması için sadece üç 
beş lokma yemesi yeterlidir. 
    

����-Eğer kim yemek şehvetine tutulur karnını doldurmak istese hiç 
değilse üçte birini yemekle, üçte birini içecekle, üçte birini de boş 
bıraksın.Malûm insan melek ile hayvan arası bir yaratıktır.  
                            

����-Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur; 
Allah , güzel sesli Peygamber'in , Kur'an'ı yüksek sesle teganni ile 
okumasına rıza gösterdiği kadar, hiçbirşeye rıza göstermemiştir.                                 
                                                                        H.Ş. Tergib ve Terhib C.3.S.291 
 

����-Allah, güzel sesli kimsenin Kur'an okumasına , şarkı söyleyen 
cariyenin sahibinin cariyesine izin vermesinden daha fazla izin 
verir.                                                                H.Ş. Tergib ve Terhib C.3 
    

    

����-“Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz.” buyurmuştur. H.Ş.Terhib C.3.S.292    
    

Allah Tealâ şöyle buyuruyor:  
����-Ey insanoğlu! Elini göğsüne koy da, kendin için sevdiğini 
senden başkası için de sev... 
����-Ey insanoğlu! Bedenin zayıftır, dilin hafiftir, kalbin ise 
kaskatıdır. 
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����-Ey insanoğlu! Vücud azalarından (organlarından) hiç bir aza 
yoktur ki, ben onun rızkını yaratmış, olmayayım. 
����-Ey insanoğlu! Senin en son varışın ölümdür; o halde ölüm sana 
gelmeden önce onun için çalış... 
    

����-Ey insanoğlu! Eğer seni dilsiz yaratmış olsaydım 
konuşamazdın, seni kör yaratsaydım göremezdin, sağır 
yaratsaydım işitemezdin. O halde, senin üzerinde olan nimetimin 
kıymetini bil de bana şükret ve beni inkâr etme; zira dönüş banadır. 
 
����-Ey insanoğlu! Sana ayırdığım rızkın tümünü sen tüketinceye 
kadar, o rızık seni arar durur. 
����-Ey insanoğlu! Yalan yere bana yemin etme; kim bana yalan 
yere yemin ederse, onu ateşe sokarım. 
����-Ey insanoğlu! Benim rızkımı yeyince, bana ibadete koyul, bana 
itaat et. 
����-Ey insanoğlu! rızkı benden isteme; zira ben senden yarının iş ve 
ibadetini istemiyorum. 
 
����-Ey insanoğlu! Ben senin az ameline razıyım, fakat sen, çok 
rızka razı olmuyorsun, yine istiyorsun. 
����-Ey insanoğlu! Eğer ben dünyayı kullarımdan birine bırakaydım, 
muhakkak ki onu peygamberlerime bırakırdım. 
                                   

�- Adamın biri sordu: Ya Rasûlullah, şüphesiz ki insan elbisesinin 
güzel olmasını ister (bu kibir midir?)  dedi. Bunun üzerine 
Rasûlullah: "Hayır! Şüphesiz ki ALLAH güzeldir, güzelliği sever, 
kibir hak olan bir şeyi reddetmek, halkı hor ve hakir görmektir" 
buyurdu. 
 

����- “Kur’ân’ın haram kıldığı şeyleri helâl addeden kimse Kur’ân’a 
inanmamıştır.”                                                                        H.Ş.K.S. 435 
����-Rasûlullah (sav);"Allah şu Kur’ân ile birtakım kimselerin kıymetini 
yükseltir; bazılarını da alçaltır." buyurmuştu!”             (Müslim, Müsâfirîn, 269) 
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                    ALLAH (cc)  KĐME NE VERDĐ ?    
 

 ALLAH melekleri yarattı onlara akıl verdi. 
����-Hayvanları yarattı onlara şehvet verdi. 
Đnsanları da yarattı hem akıl hem şehvet verdi. 
����-Kimin aklı şehvetinden üstün olursa meleklerden daha 
yücedir. 
����-Kimin şehveti aklından üstünse o hayvanlardan daha 
aşağıdır. 
����-Biz insanlar ne hayvanız ne melek. Đkisi arası bir yaratığız. 
Aklımız şehvetimizden üstün gelirse Meleklerden de yüce 
olurken, şehvetimiz aklımızdan üstün olursa hayvandan da 
aşağı oluruz. 
 
                     

����-Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete 
girmeyecektir. 
����- Kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse 
Cehenneme girmeyecektir. 
 

                                                               

   EFENDĐLERĐN EFENDĐSĐNDEN ÖRNEK  DAVRANIŞ 
 

����-Ebu Said Hudrî (ra) rivayet eder ki: "Rasûlullah (sav) 
merkebine ot verir,  
����-Evini süpürür, ayakkabısını tamir eder, 
����-Elbisesini yamar, koyunları sağar, 
����-Hizmetçilerle beraber yemek yer, el değirmeni çeviren hizmetçi 
yorulunca ona yardım eder, 
����-Pazardan aldığı eşyayı eve bizzat taşırdı,  
����-Zengin-fakir herkesin elini sıkar, ilk defa selâm veren o olur, 
����-Davet edildiği şey (takdim edilen şey) ham ve kuru bir hurma 
bile olsa hor görmez di. 
����-Çok külfetsiz bir dostluğu vardı, huyu yumuşak idi, 
 yaratılış itibarıyla asil idi. Arkadaşlığı güzel, yüzü güleç idi, 
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����-Kahkahalı gülmez, fakat daima gülümserdi. 
����-Mahzun idi, fakat asık suratlı değildi. 
����-Mütevazi idi, fakat zelil değildi. Cömert idi, fakat müsrif 
değildi. 
�-Her müslümana merhamet eden nazik bir kalbi vardı, tokluk 
sebebiyle geğirmezdi, elini tamahla bir şeye uzatmazdı"                                         
                                                         H.Ş. Đbn Mâce, Zühd, 16 îrâkî 
 

����-"Rasûlullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir hastaya veya bir din 
kardeşine Allah rızası için ziyarette bulunursa, bir münâdi ona nida 
eder:  
����-"(Dünyada da ahirette de) iyi olasın (ahiret yolculuğun da) iyi 
olsun. (Bu davranışınla) cennette bir ev hazırladın!" der.                                          
                                                                                           H.Ş.Tirmizi,Birr,64 
 

����-Bir kimsenin Kur’ân’ı ezbere okuması bin derece, yüzünden 
okuması iki bin dereceden fazla sevaptır.           H.Ş. Ramuz 334/6 
 

�-Kur’an’a bakmak ibâdettir.                                  Ebu Nuaym 
 

�-Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı aleni işleyenler 
hariç. 
�- Kişinin geceleyin işlediği kötü bir ameli Allah örtmüştür.  
Ama, sabah olunca o:  
 

"�-Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!" der. 
 Böylece o, geceleyin Allah kendini örtmüş olduğu halde, 
sabahleyin, üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. Đşte bu, günahı aleni 
işlemenin bir çeşididir.                                      H.Ş.(Buhari, Edeb 60) 
 

                   Yakılmasını niçin istemişti ? 
 

����- Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Rasûlullah (sav) buyurdular ki: 
����-"Bir adam vardı, (günah işleyerek nefsine zulmetmekte) çok 
ileri idi. Ölüm gelip çatınca oğullarına dedi ki: "Ben ölünce, 
cesedimi yakın, külümü iyice ezin ve rüzgarın önünde saçın. 
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Allah'a yemin olsun, eğer Rabbim beni bir yakalarsa hiç kimseye 
vermediği azabı verir!"  
Ölünce, bu söylediği ona yapıldı. Allah da arz'a emrederek:  
 

�-Sen de ondan ne varsa bana toplayıver!" dedi. Arz da topladı. 
Adam ayakta duruyordu. "Sen böyle bir vasiyeti niye yaptın?" diye 
Rabb Teâla sordu;  
 
����-"Senden korktuğum için ey Rabbim!" cevabını verdi. Allah 
Teâla Hazretleri bu cevap üzerine onu affetti."                        
                                                                H.Ş.Buhari, Tevhid 35, Enbiya 50 
����- "Rasûlullah (sav) buyurdular ki: "Eğer siz hiç günah 
işlemeseydiniz, Allah Teâla hazretleri sizi helak eder ve yerinize, 
günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği 
kimseler yaratırdı."                                                   H.Ş.Müslim, (2748) 
 

                  DÖRT BĐN MELEK KĐME AMĐN DER ? 
    

����-Kim Kur'an okur da sonra duâ ederse, dört bin melek onun 
duasına amîn der."                                                    Ed-Dârimî, Müsned 

����- Kur’an rûhî hastalıklara, kötü îtikad ve ahlaka karşı tam şifâdır.                                                           
                                                                                       H.Ş. Ramuzu’l ehadis 
 

����- Allâh-ü Teâla gazap etmez; bir de gazap etti mi melekler onun 
gazabından dolayı korkarak tesbih getirmeye başlarlar. Ancak 
yeryüzünde çocuklar Kur’an okudukları zaman gazabı durur ve 
rızâsı yeryüzünü doldurmaya başlar.                          H.Ş. Râmuz 1261 
 

BELKĐ DE SEN, ONUN SÂYESĐNDE ĐŞ BULUYORSUN  
    

����- Rasûl-i Ekrem (sav)  zamanında iki kardeş vardı. 
Biri, (ilim öğrenmek için) Hazret-i Peygamber’in yanına gelir, 
diğeri geçimlerini sağlamak için çalışırdı.  
Çalışan kardeş birgün, diğerini (çalışıp kazanmıyor diye) Allah 
Rasûlü’ne şikâyet etti. 
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–Belki de sen, onun sâyesinde iş buluyor ve rızkını kazanıyorsun!” 
buyurdu.                                                             H.Ş.(Tirmizî, Zühd, 33/2345) 
 

�-Kim kendisinde Allâh’ın rızâsı aranan bir ilmi sadece dünyâlığa 
sâhip olmak için öğrenirse, o kimse kıyâmet gününde cennetin 
kokusunu bile duyamaz.”                          H.Ş.(Ebû Dâvûd, Đlim, 12/3664) 
                     

EVLADINI OKUTMAYANIN HALĐ NE OLACAK ? 
 

�Åَ��م� ْ ���9�Zء ,�+� א�����jא� ���?�� U ِ I َ ْ ِ ُ َْ ْ ُ ّ ِ ِو�א�,���﴿﴾ َ ِ ّ ُ U و�א������9 َ ِ I َ َ ﴾﴿���;�$�qو��7א�I ِ َ ِ َ ِ و���-����9َ I َ َ......J      
 

����“Kıyamet günü kişi, kardeşinden, annesinden, 
babasından, eşinden ve evladından kaçar.A.C.Abese 34-35-36                                            

 

����-Kişi kardeşinden o gün neden kaçar? Dünyada 
kardeşinin hakkını yediği için ona zulmettiği için kaçar. 
 

����-Annesinden babasından niçin kaçar? Annesine 
babasına itaat etmediği için asi olduğu için kaçar. 
 

����-Peki Ata evladından ve eşinden niçin kaçar?  Ona helal 
yedirmediğinden, dinini öğretmediğinden kaçar. 
����-Peki kaçınca kurtulabilir mi?Asla kurtulamaz.O evlat 
veya o eş gelip o aile reisinin yakasına yapışarak; 
 

 ����-"Ya Rabbi beni okutmayan  dinimi öğretmeyen bana 
haram yediren bu atamdan hakkımı alıver." diyecek.  
 

 

�a�1�2�"�,���2 و��"�,�a�1�2�"�,���2 و��"�,�a�1�2�"�,���2 و��"�,�a�1�2�"�,���2 و��"�,ٌٌ ٌٌ ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِْ ْْ ْْ ْْ ُْ ُُ ُُ ُُ ََُ ََ ٍٍ ٍٍ ���2 @�������m�< �a�n כ��� �A�#א� �S�2�E��כ� ��m�< �a�n�����@ ���2�A�#א� �S�2�E��כ� ��m�< �a�n�����@ ���2�A�#א� �S�2�E��כ� ��m�< �a�n�����@ ���2�A�#א� �S�2�Eِِ ِِ ّّ ّّ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ٌ ٌَ ٌَ ٌَ َََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ْ َْ َْ َْ َِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ  

       
   ����-Đlim öğrenmek kadına ve erkeğe  farzdır.    
                                                                              H.Ş. Đ.Mace Cilt.1-S.387 
       . 
 
. 
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ONU SAPTIRAN BÜYÜĞÜ  ĐÇĐN ĐKĐ KATI AZAB ĐSTEYECEK 
 

 

ُو��א�#���א� َ َ ر���-�א� א�&�א� א��A�E-�א� %�א�د�*�-�א� و�כ����א�ء&�א� @�א�'����2&�א� א�#�"��9�$!��َ I َّ ّ َ َُ َ َ ََ َُ L ََ ََ َ َ َ ََ َّ ْ َ L Lَ ّ ِ ْر���-�א� א�*�����  ﴿﴾ َ ِ ِ ٰ L َ َ ّ َ
§'���P�?�A ,�+� א�#��F�Aא�ب� و�א�#��A�# �����-�A-�א� כ�$���Yא�  ً I َ ً ْ َْ ْ ُ ْ َْ َْ َْ ِ َ ِ ِ َ ِ﴾﴿ 

 
����-Mahşer günü onlar derler ki; " 
 
 Ey Rabbimiz! Biz beylerimize ve büyüklerimize 
uyduk.Onlar da bizi yanlış yola götürdüler." 
    

����-Ey Rabbimiz! Onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir 
lanetle lanetine uğrat.     ……………………               A.C. Ahzab 67-68                                         
    

����-”Ya Rabb benim yerime onu yak” diyecek. Ahiretin 
azabını sen hiç duydun mu ve düşündün mü? Ahiret 
azabının dünya azabından 70 kat daha şiddetli olduğunu 
Hadis-i Şerifler beyan etmektedir. 
 
����-Dünyada 1540 derecede demir erimekte , 1800-2000 
derecede taş erimektedir.Dünya ateşinin enaz 2000 
derece olduğunu düşünürsek ahretin ateşi 70 kat daha 
şiddetli.En az 140 bin derece…Bunun hiçbir tahammülü 
olabilir mi? 
 

����-Yazın sıcağından, kışın soğuğundan, ayaklarının çamur 
olmasından koruduğun yavrunu nasıl oluyor da bu kadar 
şiddetli bir azaptan korumuyorsun? Ona ilim 
öğretmemekle, ona namaz kıldırmamakla, ona haram 
yedirmekle en büyük kötülüğü yapmış oluyorsun. 
 

����-Çocuğuna Kur’ân’dan bir âyet öğreten bir kişi, geceleri 
namazla, gündüzleri oruçla geçirilen bin senelik (nâfile 
ibâdetten)de hayırlıdır:Kendi evladına Kur’an öğreten 
kimsenin geçmiş günahları af olur.                      H.Ş. 
. 
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    DĐKKAT ET CEHENNEM ODUNU ĐNSAN VE TAŞTAN OLACAKTIR 
 

 

��Lא� َ�+���F�#א�����א� א� َ I َ ّ َ ُّ ُ א�,�-���א� ���א� א�&�?�"�כ��� و�א�	��9�2כ��� &�א�ر�א� و����د�	�א� א�#�-�א�س� و�א�{���¹א�ر�ة� َ َ َ ِ ْ َ َ َ َُ َ ّ ََ ُُ ُ ًُ ْ ُْ ُ ْI ْ َ ََ ُ L ٰ........﴾﴿  
    

����-Ey iman edenler! kendinizi ve çoluk çocuğunuzu 
cehennem ateşinden koruyun.Onun yakıtı insanlar ve 
taşlar olacaktır.                A.C.Tahrim-6 
 
����- Tıpkı !  Sabahın   seher vakti duaların kabul saatinde 
çocuklarını namaza uyarmayıp uyanmasınlar diye üzerini 
iyice örten kardeşim! Sana sesleniyorum; 
  
����- Sen hiç insan bedeninin ateşte  nasıl yandığını gördün mü? 
Aynen çam çırası gibi çatır çatır yanmaktadır. Ayrıca taşın nasıl 
yandığını hiç gördünüz mü? Bir gidin kireç yakılan ocaklarda 
taşların yanmasını seyredin. O kuyunun içinde iki bin  derecede 
taşın çatır çatır yandığına şahit olacaksınız.  
    

����-Sen çocuğunu veya aileni o ateşin içine atabilir misin? Eğer 
atabilirim dersen bir diyeceğim yok.  
Bırak ateşe atmayı, evinde bir kibrit yak ve parmağını üstüne tut. 
Mümkün değil dayanamazsın. 
 

����-Ey kardeşim! Eşinin, alev alev yanan fırına atıldığını görsen ne 
yaparsın? 
    

����-Çocuğunun fokur fokur kaynayan bir kazana atıldığını görsen 
ne yaparsın yavrum yavrum deyip yetişmezmisin? 
Yukarıdaki Ayet-i Kerîme buna işaret etmektedir. 
����-Hâlbuki cehennem ateşi dünyadaki ateşten yetmiş kat daha 
şiddetlidir.  
 

ĐŞTE ŞĐMDĐ EŞĐNĐN VE ÇOCUĞUNUN ELĐNDEN TUTMA      
         ZAMANIDIR. YARIN ÇOK  GEÇ OLABĐLĐR!     
    

����Allah sana mal  mülk aldın mı ? Evler, apartmanlar yaptın mı?  
Paranı pulunu değil…  
    

����Đlim öğrendin mi? Çocuklarını okuttun mu? Đslamın  şartını 
yaptın mı? Onu soracak!...     
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  SENĐN EN SEVDĐKLERĐN  MAHŞERDE SENĐ                
              AYAĞININ ALTINA ALACAK  
 
 

َو��א�ل� َ َ א�#����F+� כ�?���و�א� ر���-�א� א�ر�&�א� א�#����F+� א�'�!��&�א� ,�+� א���w+� و�א��1���2�A��Æ ���&��Bא� ����u א����א�,�-�א� َ َ ْ َِ ِْ َ َ َ ََ ّ ّْ َْ َْ ُ ْ َ َ ِّ َ Lِ Iْ َْ َ َِ ِِ َ ََ َ َ َّ ِّ َ َ ُ َ
 ��P�2�?�%��B�9�#َכ���&�א� ,�+� א� I َ ْ َ ْ َ ِ َ ُ َ ِ﴾﴿  

����-Ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptırmış olanları 
bize göster ki, onları ayak-larımızın altına alalım da, 
aşağılanmışlardan olsunlar.                                     A.C Fussilet-29 
    

����- Eşine veya evladına dinini ögretmeyip namazı ögretmeyip. 
sabah namazı vakti onu kaldırıp namaz kılmalarını emretmek 
yerine biraz daha uyusun diye üzerini örterek namazına engel 
olamak onu delalete düşürmek onu ateşe atmaktır. Sanki alev alev 
yanan bir fırına atıp ağzını kapatmak gibi dir?  

    

����-Yukarıdaki Ayet-i Kerime ve açıklamalar bunu göstermektedir.  
                                                            Buna hangi can dayanır ?  

 
MAHŞERDE ARŞ ALTINDA GÖLGELENECEK YEDĐ KĐŞĐ 

 

�- "Yedi kişi vardır ki, Allah, onları hiçbir gölgenin olmadığı     
         kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelenir. Bunlar; 
 

1-Adaletli devlet başkanı,  
2-Allah'a ibadet duygusu içinde yetişen genç,  
3-Kalbi mescide bağlı olan (namazlarını cemaatle kılmaya 
gayret eden) kimse,  
4-Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için bir araya gelip, 
Allah rızası için ayrılan iki kişi, 
5- Güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği 
halde: ‘Ben Allah'tan korkarım’ deyip icabet etmeyen kimse,  
6-Sağ eliyle verdiğini sol eli görmeyecek kadar gizli bir şekilde 
sadaka veren kimse, 
7- Allah'ı tek başına zikrederken gözlerinden yaş boşanan 
kimse."                          Buhari, Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24,Hudud,19 
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               KUR’AN’A HĐZMET KARŞILIĞI  BU OLMALI  
 

Said bin Cübeyir, Đbn-i Abbas'ın cenaze merasiminde 
yaşanan ilginç bir olayı şu şekilde nakletmektedir: 
 
 ����-"Đbn-i Abbas'ın cenazesinde ben de bulundum. Hiç görülmemiş 
bir cins kuş gelip, tabutunun içine girdi ve dikkat ettik;o kuş  bir 
daha çıkmadı. Gömüldüğü zaman kabrin kenarında birisi:  
 

¿ א���;���א� א�#�-�?��� א�L �a�-���1����j◌َא�ي� ُ َ َّ ِّ َ ْ ُْ ُ ْ َ ُّ َ َ﴾ ﴿ �D�A��Lא�ر� I ِ ْ ِ �a�9�'���, �a�9�'א�.�� ر���כ� ر�א� G ً ًَ ّ ِ ِْ َ َ َ َِ ِ ّ ٰ ِ﴾ ﴿ ��Ç�Zא�د��@I ُ ْ ��i I >�$�א�د�َ َ ِ I ي�U
﴾ ﴿ ��Ç�Zو�א�د�I ُ ْ َ ��Ã�-�� I َ ّ َ﴾ ﴿  

����-'Ey huzur içinde olan kişi! Sen Rabbinden hoşnut, Rabbin de 
senden hoşnut olarak Rabbine dön, kullarım içine katıl ve 
cennetime gir.'……………………… ( Fecr Sûresi; Âyet: 27-30.) 
 âyet-i kerimelerini okudu. Fakat okuyanın kim olduğu bilinemedi." 
 (Hakim. 3/543, Taberani, Heysemi ravilerin güvenilir olduğunu söylemiştir.) 
 

����-Güzel Kur’an’ımızı  güzel okuyan güzel tefsir eden  o güzel 
Kur’an ehli bu güzel hizmetinin karşılığını Yüce Allah’ımız 
daha dünyada iken göstermiş vefat eder etmez bir kuş gibi 
müjdecisini gönderip “Allah senden razı sen Allah’ından razı 
gir cennetime” diye müjdelemiştir. 
Cenab-ı Hak Hadisi Kudisisinde; “Kur’an ehli benim 
ehlimdir.” buyurmakta.  
    

����-Bu Kur’an öyle bir yüce Kur’an ki kendine hizmet edene 
daha dünyadan ayrılmadan müjdesini göstermektedir. 
 

              Yine Kur’an'a verilen kıymete bakın 
����-İmam Ebû Hanîfe de, oğlu Hammâd Fâtiha Sûresi’ni öğrendiğinde, 
hocasına beş yüz dirhem vermişti. O zaman bir koç, bir dirheme satın 
alınıyordu. Hocası bu cömertliği fazla buldu. Çünkü çocuk yalnızca 
Fâtiha Sûresi’ni öğrenmişti. Bunun üzerine Ebû Hanîfe Hazretleri 
şöyle dedi: 
����-"Yavruma öğrettiğin sûreyi küçük görme! Eğer yanımda bundan 
daha fazlası olsaydı, Kur’ân’a hakkıyla hürmet edebilmek için onu 
sana hediye ederdim.” 

    ����-Hizmet edenden ve ettirenden Allah razı olsun. 
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  BĐR GARĐBĐM  BĐR ÜMĐDĐM BĐR NAZIM VAR 
 

����-Bunu yazan  ben garip Yılmaz 
����--Bu dediğim ya olur yada olmaz 
����--Yarın  huzurullaha varınca eğer Rabbim 
 sorarsa kulum sevabın hani? 
"Yakayımmı şimdi sevdiğin o canı?" derde, 
    

����-Eğer tutarsa Zebaniler biri sağımdan biri solumdan.Beni 
cehenneme atmaya götürürler ise.Götürürken Mevlamın izni ile;  
����-Boynum  bükük  gönlüm çökük bir garip.Đki gözü iki çeşme geri 
garip garip dönüp bakarım. 
����-Elbette benim güzel Rabbim sormaz mı?Kulum geri dönüp 
dönüp neden bakıyorsun ? 
����-O an cehennem zebanileri kolumdan yapışmış Cehennem alev 
alev karşımda, ben titreye titreye derim ki; 
����-Ya Rabbi ben seni çok merhametli bol rahmetli biliyordum. 
Kulunu seven kusurları af eden biliyordum.Ve böyle tanıyordum.Bu 
ümidimi hiç yitirmedim ki... 
Senin kullarına da seni böyle tanıtıyordum hatta yazdığım kitaplara 
da yine. 
    

����-Senin çok affedici olduğunu yazdım onun için 
geri geri bakıyorum senden ümidimi hiç kesmedim deyince;   
Rabbimden öyle ümit ediyorum ki şöyle diyecek; 
����-"Dönderin geri şu kulumu.Ey kulum seni affettim gir cennetime. 
����-Zaten sen layık bir kul olamadın layık bir adam da 
olamadın.Olacak da değilsin" der diye çok ümit varım. Đnşallah 
Allah'ım ümidimi boşa çıkarmaz Đnşallah. 
    

����-Oku Kur’an'ı hep zırhını takın 
����-Günahtan kaçın kendini sakın 
����-Çünkü ölüm sana senden de yakın 
        

����-HAK HAK DĐYE ÇIKTIK YOLA 
            ����-DĐLEĞĐMĐZ RAHMET OLA 
                    ����-KUSUR ETTĐKSE BĐLMEDEN 

   �   �   �   �-DĐLERĐM MEVLADAN  AFF OLA 
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                ����-ÇOK MEŞGUL DĐN KARDEŞĐM !    
  Đbadet vakti geldiğinde  Seni iş bekler, Đşçi bekler, 
patron bekler, amir bekler  ve memur bekler.   

                        

  Dikkat!.. 
 

      O saatte Yüce Allah da senden zikir bekler.  
       Kur’an bekler ,     Đyi düşün ve kararı ona göre ver.                               

                                 HAYRA DAVET  

 
����-Mü’min Kardeşim; bu kervana sende katıl.Kıyâmete kadar 
defterine sevap yazılsın.Bir gencin elinden tut onun dinden 
çıkıp cehenneme sürüklenerek imdat imdat diye çığlığına 
kulak ver, ona Allahımızı, Peygamberimizi sevmesini aşıla,  
onun eline Kur’an sevgisini anlatan Kur’an faziletini anlatan 
bir kitapçık veriver. 
����-Eğer o kişi inanan biri de olsa onun kandiline bir damla 
yağ akıt ki o yanan kandil daha da parlasın. 
 

����-Misal; Birkaç arkadaşına çay ısmarlamış sayıver. Bir kaç 
çocuğa sakız almak yerine o minik yavrularımıza kitabımızı 
onun faziletini, onun tek kurtuluş kitabı olduğunu  tanıtmış 
olursunuz. 
 
����-Hatta cenaze, mevlid ve özel  günlerinde dağıtacağın iki 
şeker yerine bu kitapçıktan dağıtarak, ebedi bir hâtıra bırak…    
                                                                        

                                                                GÖNÜL ĐNCĐLERĐGÖNÜL ĐNCĐLERĐGÖNÜL ĐNCĐLERĐGÖNÜL ĐNCĐLERĐ    
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