ٰ ْ الل َو ْال َيوْ م
ال ِخ ِر َو ْال َم ٰل ٓ ِئ َك ِة
ِ ّٰ ْس ْال ِب ّ َر اَ ْن ُت َو ّلُوا ُو ُجو َه ُكمْ ِق َب َل ْال َمشْ ِر ِق َو ْال َم ْغ ِر ِب َو ٰل ِك ّ َن ْال ِب ّ َر َمنْ ٰا َم َن ِب
َ لَي
ِ
ٓ َ ّ الس ۪بيل َو
َ َاب َوال ّ َن ِب ۪ ّي َۚن َو ٰاتَى ْال َم
السائِ ۪لي َن
ٰ ال َع ٰلى ُح ِّب ۪ه َذ ِوي ْال ُقرْ ٰبى َو ْال َيت
۪ َامى َو ْال َم َس
ِ َو ْال ِكت
ِ َ ّ اكي َن َوا ْب َن
َ ّ سا ِء َو
ٓ َ الصا ِب ۪ري َن ِفي ْال َب ْأ
َ ّ ُوا َو
َ ّ اب َواَ َقا َم
الض ّ َرٓا ِء
ۚ الص ٰلو َة َو ٰاتَى ال ّ َز ٰكو َۚة َو ْال ُموفُو َن ِب َعهْ ِد ِهمْ اِ َذا َعا َهد
ۚ ِ َو ِفي ال ِّر َق
ٓ
ْ
وا َواُو۬ ٰل ٓ ِئ َك ُه ُم ْال ُم ّ َت ُقو َن
َ س اُو۬ ٰل ِئ َك ا ّلَ ۪ذي َن
ۜ ص َد ُق
ۜ ِ َو ۪حي َن ْال َبأ

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı
kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve
savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır.
(Bakara Sûresi 2/177)

ُّ اللَ يُ ِح
الل َواَ ْي َمانِ ِه ْم
ِ ّٰ ب ْال ُم ّ َت ۪قي َن اِ ّ َن ا ّلَ ۪ذي َن يَشْ َت ُرو َن ِب َع ْه ِد
ّٰ بَ ٰلى َم ْن اَ ْو ٰفى ِب َع ْه ِد ۪ه َوا ّتَ ٰقى َف ِا ّ َن
ٰ ْ ثَ َم ًنا َق ۪ليالً اُو۬ ٰل ٓ ِئ َك َل خَ َل َق لَ ُه ْم ِفي
الل َو َل يَ ْن ُظ ُر اِلَ ْي ِه ْم يَ ْو َم ْال ِق ٰي َم ِة
ُ ّٰ ال ِخ َر ِة َو َل يُ َك ِّل ُم ُه ُم
اب اَ ۪لي ٌم
ٌ َو َل يُ َز ۪ ّكي ِه ْ ۪ ۖم َولَ ُه ْم َع َذ

Hayır, öyle değil! Her kim ahdine vefa gösterir ve sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever.
Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların âhirette hiç
nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları
temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır.
(Âl-i İmran Sûresi 3/76-77)

َّ
ْ
َْ
َ َّ
َ ٓ ٰ
َ
ام اِ ّ َل َما يُ ْت ٰلى َعلَ ْي ُك ْم َغ ْي َر
ِ يَٓا ا ّيُ َها ال ۪ذي َن ا َم ُنوا ا ْوفُوا ِبال ُع ُقو ِۜد اُ ِحل ْت ل ُك ْم بَ ۪هي َم ُة ال ْن َع
َ ّ ُم ِح ِّلي
الل يَ ْح ُك ُم َما يُ ۪ري ُد
َ ّٰ الص ْي ِد َواَ ْن ُت ْم ُح ُر ٌۜم اِ ّ َن
Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helâl
saymamanız şartıyla, size bildirilecek olanlar dışındaki hayvanlar sizin için helâl kılınmıştır.
Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder.
(Maide Sûresi 5/1)

ْ َ
ْ َ
يم اِ ّ َل ِبا ّلَ ۪تي ِه َي اَ ْح َس ُن َح ّٰتى يَ ْب ُل َغ اَ ُش ّ َد ُۚه َواَ ْوفُوا ْال َك ْي َل َو ْال ۪مي َزا َن
ِ َول تَق َر ُبوا َمال ال َي ۪ت
ُوا
ِ ّٰ َاع ِدلُوا َولَ ْو َكا َن َذا ُق ْر ٰب ۚى َو ِب َع ْه ِد
ْ سا اِ ّ َل ُو ْس َع َها َواِ َذا ُق ْل ُت ْم ف
ُ ط َل نُ َك ِّل
ً ف ن َْف
ۚ ِ ِب ْال ِق ْس
ۜ الل اَ ْوف
َ ٰذلِ ُك ْم َو ّٰصي ُك ْم ِب ۪ه لَ َع ّلَ ُك ْم تَ َذ ّ َك ُرو
ۙن
Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı
adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman,
yakınlarınız hakkında bile olsa, adaletli olun. Allah’a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin.
İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti.
(En’am Sûresi 6/152)

ٓ
ت ِب َر ِّب ُك ْ ۚم
ُ ُس ِه ْ ۚم اَلَ ْس
ِ ور ِه ْم ُذ ِّر ّيَ َت ُه ْم َواَشْ َه َد ُه ْم َع ٰلى اَ ْنف
ِ َواِ ْذ اَخَ َذ َر ّبُ َك ِم ْن بَ ۪ن ٓي ٰا َد َم ِم ْن ُظ ُه
ۙن
َ َقالُوا بَ ٰل ۛۚى شَ ِه ْدن َۛۚا اَ ْن تَ ُقولُوا يَ ْو َم ْال ِق ٰي َم ِة اِ ّنَا ُك ّ َنا َع ْن هٰ َذا َغا ِف ۪لي
Rabbin Âdemoğulları’ndan -onların sırtlarından- zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki
şu sözleşmeye şahit tutmuştu: Ben sizin rabbiniz değil miyim? "Elbette öyle! Tanıklık ederiz"
dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde, "Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz.
(A’raf sûresi 7/172)

ِ ّٰ يل
ْالل َوا ّلَ ۪ذي َن ٰا َووْ ا َون ََص ُرٓوا اُو۬ ٰل ٓ ِئ َك بَعْ ُض ُهم
َ اِ ّ َن ا ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا َوه
ِ َاج ُروا َو َجا َهدُوا ِباَمْ َوالِ ِهمْ َواَ ْنف
ِ ُس ِهمْ ۪في َس ۪ب
ْْص ُرو ُكم
َ وا َواِ ِن اسْ َتن
ِ اج ُروا َما لَ ُكمْ ِمنْ َو َليَ ِت ِهمْ ِمنْ شَ ْي ٍء َح ّٰتى يُ َه
ِ ض َوا ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا َولَمْ يُ َه
ۚ اج ُر
ۜ ٍ ْاَوْ لِ َيٓا ُء بَع
َ
ّ ۪ ِفي
الل ِب َما تَعْ َم ُلو َن بَ ۪صي ٌر
ُ ّٰ ين َف َعلَ ْي ُك ُم ال ّ َن ْص ُر اِ ّل َع ٰلى َقوْ ٍم بَ ْي َن ُكمْ َوبَ ْي َن ُهمْ ۪ميثَا ٌۜق َو
ِ الد
İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları
(muhacirleri) bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yâr ve yakınlarıdır. İman edip de
hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ (yakınlık) sebebiyle
hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden, dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda
antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir.
Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.
(Enfâl Sûresi 8/72)

الل َف َي ْق ُت ُلو َن َويُ ْق َت ُلو َن
ِ ّٰ يل
َ الل اشْ ت َٰرى ِم َن ْال ُم ْؤ ِم ۪ني َن اَ ْنف
َ ّٰ اِ ّ َن
ِ ُس ُهمْ َواَمْ َوالَ ُهمْ ِباَ ّ َن لَ ُه ُم ْال َج ّ َن َۜة يُ َقاتِ ُلو َن ۪في َس ۪ب
ش ُروا ِب َب ْي ِع ُك ُم ا ّلَ ۪ذي
ِ ّٰ يل َو ْال ُقرْ ٰا ِ ۜن َو َمنْ اَوْ فٰى ِب َعهْ ِد ۪ه ِم َن
ً َْوع
ِ ْ دا َعلَ ْي ِه َحقاًّ ِفي ال ّ َتوْ ٰري ِة َو
ِ الل َفاسْ َت ْب
ِ الن ْ۪ج
بَايَعْ تُمْ ِب ۪ ۜه َو ٰذلِ َك ُه َو ْال َفوْ ُز ْال َع ۪ظي ُم
Allah, kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını,
karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu, Allah’ın Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da
yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah’tan daha fazla sözüne bağlı olabilir! O halde yaptığınız
bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur.
(Tevbe Sûresi 9/111)

َ َ الل َو َل يَ ْن ُق ُضو َن ْال ۪ميثَا
وص َل
ِ ّٰ اَ ّلَ ۪ذي َن يُوفُو َن ِب َع ْه ِد
َ ُالل ِب ۪ه ٓ اَ ْن ي
ُ ّٰ ۙق َوا ّل ۪ذي َن يَ ِص ُلو َن َمٓا اَ َم َر
اب
ۜ ِ َويَخْ شَ ْو َن َر ّبَ ُه ْم َويَخَ افُو َن ُسٓو َء ْال ِح َس

Onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getirirler, yeminlerini asla bozmazlar. Onlar
Allah’ın, korunmasını emrettiği bağı koruyan, rablerine saygıda kusur etmeyen,
hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir.
(Rad Sûresi 13/20-21)

َ ْ وص َل َويُ ْف ِسدُو َن ِفي
ض اُو۬ ٰل ٓ ِئ َك
ِ ّٰ َوا ّلَ ۪ذي َن يَ ْن ُق ُضو َن َعهْ َد
َ ُالل ِب ۪ه ٓ اَ ْن ي
ُ ّٰ الل ِمنْ بَعْ ِد ۪ميثَا ِق ۪ه َويَ ْق َط ُعو َن َمٓا اَ َم َر
ِۙ ْالر
َ ّ لَ ُه ُم ال ّلَعْ َن ُة َولَ ُهمْ ُسٓو ُء
ار
ِ الد

Allah’a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah’ın korunmasını emrettiği
bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya işte rahmetten mahrum olmak
da onlar içindir; dünyanın kötü sonu da onlar içindir.
(Rad Sûresi 13/25)

َ ّ اع ُب ْد َر ّبَ َك َح ّٰتى يَ ْأتِ َي َك ْال َي ۪قي ُن ف ََس ِّب ْـح ِب َح ْم ِد َر ِّب َك َو ُك ْن ِم َن
ۙن
ْ َو
َ اج ۪دي
ِ الس
Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol!
Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et!
(Hicr Sûresi 15/98-99)

َ ْ الل اِ َذا َعاه َْد ُت ْم َو َل تَ ْن ُق ُضوا
الل َعلَ ْي ُك ْم
ِ ّٰ َواَ ْوفُوا ِب َع ْه ِد
َ ّٰ ال ْي َما َن بَ ْع َد ت َْو ۪كي ِدهَا َو َق ْد َج َع ْل ُت ُم
الل يَ ْعلَ ُم َما ت َْف َع ُلو َن
َ ّٰ َك ۪فيالً ۜ اِ ّ َن

Antlaşma yaptığınız zaman Allah’a verdiğiniz sözü yerine getirin; Allah’ı kendinize
kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki
yaptıklarınızı Allah bilmektedir.
(Nahl Sûresi 16/91)

الل ُه َو خَ ْي ٌر لَ ُك ْم اِ ْن ُك ْن ُت ْم ت َْعلَ ُمو َن
ِ ّٰ الل ثَ َم ًنا َق ۪ليالً ۜ اِ ّنَ َما ِع ْن َد
ِ ّٰ َو َل تَشْ َت ُروا ِب َع ْه ِد
Allah’a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın!
Eğer bilirseniz sizin için Allah’ın katında olan daha hayırlıdır.
(Nahl Sûresi 16/95)

َٓ ٓ
َ
انا اِ ّ َما يَ ْب ُلغ ّ ََن ِع ْن َد َك ْال ِك َب َر اَ َح ُد ُه َمٓا اَوْ ِك َل ُه َما ف ََل تَ ُق ْل
ۜ ً َو َق ٰضى َر ّبُ َك اَ ّل تَعْ ُب ُدوا اِ ّل اِ ّيَا ُه َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن اِحْ َس
ُّ َاح
الذ ّ ِل ِم َن ال ّ َرحْ َم ِة َو ُق ْل َر ِّب ارْ َحمْ ُه َما
ْ يما َواخْ ِف
ً لَ ُه َمٓا اُ ٍ ّف َو َل تَ ْن َهرْ ُه َما َو ُق ْل لَ ُه َما َقوْ الً َك ۪ر
َ ض لَ ُه َما َجن
يرا
َ َك َما َر ّبَ َيا ۪ني
ۜ ً ص ۪غ

Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti.
Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama!
İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol
kanat ger. “Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi
sen de onlara merhamet göster” diyerek dua et.
(İsra Sûresi 17/23-24)

ْ َ
ْ َ
يم اِ ّ َل ِبا ّلَ ۪تي ِه َي اَ ْح َس ُن َح ّٰتى يَ ْب ُل َغ اَ ُش ّ َد ُه ۖ َواَ ْوفُوا ِب ْال َع ْه ِۚد
ِ َول تَق َر ُبوا َمال ال َي ۪ت
ًاِ ّ َن ْال َع ْه َد َكا َن َم ْس ُ۫ؤال
Rüşdüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin.
Ahde vefa gösterin; çünkü ahid sorumluluk doğurur.
(İsra Sûresi 17/34)

َ ِ َوا ّلَ ۪ذي َن ُه ْم
َ ل َمانَاتِ ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُعو
ۙن
Onlar ki (müminler), emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler.
(Mü’minûn Sûresi 23/8)

اجا لِت َْس ُكـ ُنٓوا اِلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْي َن ُك ْم َم َو ّ َد ًة َو َر ْح َم ًۚة اِ ّ َن
ً ُس ُك ْم اَزْ َو
ِ َو ِم ْن ٰايَاتِ ۪ه ٓ اَ ْن خَ لَ َق لَ ُك ْم ِم ْن اَ ْنف
ٰ َ ۪في ٰذلِ َك
ات لِ َق ْو ٍم يَ َت َف ّ َك ُرو َن
ٍ َلي
Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve
şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır.
Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır.
(Rum Sûresi 30/21)

ض ا ّلَ ۪ذي
َ اس لِ ُي ۪ذي َق ُه ْم بَ ْع
َ َظ َه َر ْالف
ِ َسا ُد ِفي ْال َب ِّر َو ْال َب ْح ِر ِب َما َك َس َب ْت اَ ْي ِدي ال ّ َن
َع ِم ُلوا لَ َع ّلَ ُه ْم يَ ْر ِج ُعو َن
İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu;
böylece Allah -dönüş yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.
(Rum Sûresi 30/41)

َ ّ َو َو
الن َْسا َن ِب َوالِ َد ْي ِۚه َح َملَ ْت ُه اُ ُّم ُه َوهْ ًنا َع ٰلى َوهْ ٍن َو ِف َصالُ ُه ۪في َعا َم ْي ِن اَ ِن اشْ ُك ْر ۪لي
ِ ْ ص ْينَا
َولِ َوالِ َد ْي َك ۚ اِلَ ّ َي ْال َم ۪صي ُر
Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi, güçten kuvvetten
düşerek onu karnında taşımıştır; çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur.
Bunun için (ey insan), hem bana hem anne babana minnet duymalısın;
sonunda dönüş yalnız banadır.
(Lokman Sûresi 31/14)

َ ْ الل ِم ْن َق ْب ُل َل يُ َو ّلُو َن
ًالل َم ْس ُ۫ؤال
ِ ّٰ ال ْدبَا َۚر َو َكا َن َع ْه ُد
َ ّٰ َولَ َق ْد َكانُوا َعا َهدُوا
Halbuki onlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah’a
söz vermişlerdi ve Allah’a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi.
(Ahzap Sûresi 33/15)

ٌ ِم َن ْال ُم ْؤ ِم ۪ني َن ِر َج
الل َعلَ ْي ِۚه َف ِم ْن ُه ْم َم ْن َق ٰضى ن َْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْن َت ِظ ُۘر
َ ال
َ ّٰ ص َد ُقوا َما َعا َهدُوا
ًَۙو َما بَ ّ َدلُوا تَ ْب ۪ديال
Müminlerden bir kısmı Allah’a verdikleri sözü yerine getirdiler, kimileri onun
yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar; (vaadlerini) asla değiştirmediler.
(Ahzap Sûresi 33/23)

َ ّ َو َو
را َح ّٰتٓى
ً ْانا َح َملَ ْت ُه اُ ُّم ُه ُكر
ِ ْ ص ْينَا
ۜ ً ْها َو َحمْ ُل ُه َو ِف َصالُ ُه ثَ ٰلثُو َن شَ ه
ۜ ً ْها َو َوضَ َع ْت ُه ُكر
ۜ ً الن َْسا َن ِب َوالِ َد ْي ِه اِحْ َس
َ ال َر ِّب اَوْ ِزعْ ۪ن ٓي اَ ْن اَشْ ُك َر نِعْ َمت
َ ۙ َق
اِ َذا بَلَ َغ اَ ُش ّ َد ُه َوبَلَ َغ اَرْ بَ ۪عي َن َس َن ًة
ت َعلَ ّ َي َو َع ٰلى َوالِد ّ ََي َواَ ْن
َ َْك ا ّلَ ۪ت ٓي اَ ْن َعم
َ ْت اِلَي
ْك َواِ ۪ ّني ِم َن ْال ُمسْ ِل ۪مي َن
ُ حا تَرْ ضٰ ي ُه َواَصْ ِلحْ ۪لي ۪في ُذ ِّر ّيَ ۪ت ۚي اِ ۪ ّني ُتب
ً ِصال
َ اَعْ َم َل

İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve
zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi otuz aydır. Nihayet
çocuk olgunluğuna ulaşıp kırk yaşına girince şöyle yakarır: “Rabbim! Bana ve anne babama
lutfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek
nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim!”
(Ahkaf Sûresi 46/15)

ٰ اِ ّ َن ا ّلَ ۪ذي َن يُ َبايِ ُعون ََك اِ ّنَ َما يُ َبايِ ُعو َن
َ الل ف َْو َق اَ ْي ۪دي ِه ْ ۚم َف َم ْن نَ َك
ث َع ٰلى
ِ ّٰ الل يَ ُد
ُ ث َف ِا ّنَ َما يَ ْن ُك
ّۜ
يما
َ ّٰ ن َْف ِس ۪ ۚه َو َم ْن اَ ْو ٰفى ِب َما َعا َه َد َعلَ ْي ُه
۟ ً الل ف ََس ُي ْؤ ۪تي ِه اَ ْج ًرا َع ۪ظ
Sana yeminle bağlılık sözü verenler gerçekte bu sözü Allah’a vermiş oluyorlar, Allah’ın
eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah’a verdiği ahdi bozarsa ancak
kendi aleyhine bozmuş olur, Allah’a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise
Allah yakında büyük ödül verecektir.
(Fetih Sûresi 48/10)

الل اَ ْن تَ ُقولُوا َما َل ت َْف َع ُلو َن
ِ ّٰ يَٓا اَ ّيُ َها ا ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا لِ َم تَ ُقولُو َن َما َل ت َْف َع ُلو َن َك ُب َر َم ْق ًتا ِع ْن َد
Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?
Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır.
(Saff Sûresi 61/2-3)

َ ْ اِ ّ َن
الل يُف َِّج ُرونَ َها
ِ ّٰ ُورا َع ْي ًنا يَشْ َر ُب ِب َها ِع َبا ُد
ُ ال ْب َرا َر يَشْ َر ُبو َن ِم ْن َك ْأ ٍس َكا َن ِم َز
ۚ ً اج َها َكاف
يرا
ً يرا يُوفُو َن ِبال ّ َن ْذ ِر َويَخَ افُو َن يَ ْو
ً ما َكا َن شَ ُّر ُه ُم ْست َ۪ط
ً ت َْف ۪ج
İyiler ise içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler; Bir su kaynağı ki
Allah’ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler.
Onlar, verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen
bir günden korkarlar.
(İnsan Sûresi 76/5-7)

