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15. CÜZ 

İSRA ve KEHF SÛRELERİ 



İsra geceleyin 
yürütmek 
demektir. Mirac 
için Mescid-i 
Aksaya gidiş ilk 
ayette 
geçmektedir. 

İsra Sûresi 



Onlardan biri veya ikisi senin yaninda 

yaşlanirsa onlara öf bile deme! Onlari 

azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler 

söyle. 23 



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. 24 



Allah’a kulluk, ana baba, akraba, 

yoksula iyilik, harcamada denge, zinaya 

yaklaşmama, yetim malı, sözünde durma, 

ticarette dürüstlük, tevazu  23-37 

Önemli Emirler 



 1. Allah’ın birliğini tanımak, bir olan Allah’a inanmak, 

  2. Ana babaya iyi davranmak, 

  3. Akrabaya ve muhtaçlara iyilik etmek, hayır yapmak, 

  4. Hem cimrilikten hem israftan sakınmak, 

  5. Çocukların hayatını korumak,  

  6. Zinadan, fuhuştan kaçınmak,  

  7. Adam öldürmemek, 

  8. Yetim malı yememek, 

  9. Verilen sözü tutmak,  

 10. Ölçüyü ve tartıyı tam yapmak,  

 11. Bilmediği şeyin peşine düşmemek, bilgisiz hüküm 

vermemek,  

 12. Büyüklük taslamaktan sakınmak. (İsrâ 23-37) 



Kur’ân-ı Kerîm Şifa 

Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz 

ki, o müminler için bir şifa, bir 

rahmettir; zalimlerin ise sadece 

ziyanını arttırır. 82 



KEHF SÛRESİ 



Sûrede bir 

mağaraya 

sığınan imanlı, 

genç 

insanlardan söz 

edildiği için bu 

ismi almıştır. 

Kehf: Mağara 



Kainat Kitabı 

 



Ashâb-ı Kehf 

İki Bahçe Sahibi 

Hz. Musa ile Hızır (as) 

Zü’l-karneyn 



Ashâb-ı Kehfin duası: 

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder 
ve bize içinde bulunduğumuz 
durumdan bir çıkış yolu göster! 10 



Keşke bağına girdiğinde, ‘Mâşallah! 

Güç yalnız Allah’ındır’ deseydin! 39 



Onlara dünya hayatının örneğini de ver: O 
gökten indirdiğimiz bir su gibidir; yerdeki (onu 
emen) bitkiyle karışmış, sonra (zamanı gelince) 
bitki rüzgârın savurduğu çerçöp haline 
gelmiştir. Allah, her şeyi yapabilecek güçtedir. 

Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; 
kalıcı olan iyi davranışlar ise rabbinin nezdinde 
hem sevapça daha hayırlı hem de ümit 
bağlamaya daha lâyıktır. 45-6 



 



Artık kitap (amel defteri) ortaya 
konmuştur; suçluların, onda yazılı 
olanlardan korkuya kapılmış olarak, 
"Vay halimize! Bu nasıl kitapmış! Küçük-
büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini 
sayıp dökmüş!" dediklerini görürsün. 
Böylece yaptıklarını karşılarında 
bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye 
haksızlık etmez. 49 


