
KUR’ÂN-I KERÎM 

2. CÜZ SEÇME 

AYETLER 



2. CÜZ 

BAKARA SÛRESİ (devamı) 



Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, 

canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. 

Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet 

geldiğinde, "Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na 

döneceğiz" derler. 155-6 



MUSİBETLERİN HİKMETİ 

Cenâb-ı Hakk müminleri 

musibetlerle dener. 

«Allah (cc) hakkında hayır 

dilediği kişiye musibet verir.» 

(Sahîh-i Buhârî) 



KISASDA HAYAT 

 Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl 
sahipleri, umulur ki sakınırsınız. 179 

 çok veciz ve manalı çünkü kısas 
topluma hayat verir ve caydırıcılık 
sağlar. 



Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün 

değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde 

seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek onunla ölü 

haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının 

yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgârları ve gökle yer 

arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip 

yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice 

deliller vardır. 164 



BİRR’İN KAPSAMLI TARİFİ 
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.  



 



İman 

İbadet Ahlak 



Allah sizin için kolaylık istiyor 

güçlük çekmenizi istemiyor. 185 



Kullarım sana beni sorduklarında 

bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana 

dua ettiğinde duacının dileğine karşılık 

veririm. 186 



DÜNYA-

AHİRET 

İYİLİĞİ 

«Dünyada ve 

ahirette iyilik» 

Peygamberimizin 

(sav) en sık 

yaptığı dua. 

İslam’da dünya-

ahiret dengesini 

gösteriyor. 



Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış 

olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden 

hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz ise 

bilemezsiniz. 216 



İSTİHÂRE 

“İnsanoğlu, Allah’ın kendisi için takdir 

ettiğine rıza gösterirse mutlu olur. 

Şayet, Allah’tan hayırlı olanı ummayı 

(istihâreyi) terk eder ve Allah’ın kendisi 

için takdir ettiğine kızıp, isyan ederse 

bedbaht olur.” Tirmizî, Kader, 15 

Mevla görelim neyler, neylerse güzel 

eyler. 

Rıza, teslimiyet, hayrı isteme 

 


