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7. CÜZ 

MÂİDE ve EN’ÂM SÛRELERİ 



İçki ve Kumar 

içki kumardan 
kaçının, zira şeytan 
bunlarla aranıza 
kin ve düşmanlık 
sokmak, sizi Allah'ı 
zikirden ve 
namazdan 
alıkoymak ister. 
Maide 90 



Hz. İsa’nın mucizeleri 

Yüce Allah Hz. İsa'ya 

nimetlerini ve verdiği 

mucizeleri hatırlatıyor (kuşun 

canlanması, hastaların 

iyileşmesi, ölülerin dirilmesi vb) 

110 



Mâide 

Havariler: 

"İstiyoruz ki 

ondan yiyelim, 

kalplerimiz 

güvenle dolsun, 

bize doğru 

söylediğini 

bilelim ve buna 

tanık olalım"  113 



Hz. İsa 

Allah Teâlâ Hz. İsa'ya 

insanlara beni ilah edinin 

dedin mi diye soruyor. 

«Bugün doğrulara 

doğruluklarının fayda 

vereceği gündür.» 119 



EN’ÂM SÛRESİ 



En’âm = Nimetler 

En’âm nimetler 

demektir. 4 

çeşit hayvana 

faydalarından 

dolayı en’âm 

deniyor: deve, 

koyun, inek, 

keçi. 



Rabbiniz merhamet etmeyi 

-bir lutuf olarak- kendine 

yazdı.(En’âm 12) 



Cenâb-ı Hakk’ın Sıfatları 

Eğer Allah seni bir zarara 
uğratırsa onu kendisinden 
başka giderecek yoktur; ve 
eğer sana bir hayır verirse 
bilesin ki O her şeye kādirdir. 

 O, kullarının üstünde tam bir 
tasarrufa sahiptir. O hakîmdir, 
her şeyden haberdardır. 17-8 



İnkarcıların Pişmanlığı 

Allah’ın huzuruna 
çıkmayı yalan sayanlar 
gerçekten ziyana 
uğramışlardır. Nihayet 
kendilerine kıyamet 
vakti ansızın gelip 
çatınca, onlar 
günahlarını sırtlarına 
yüklenmiş bir halde 
diyecekler ki: Dünyada 
iyi amelleri 
terketmemizden dolayı 
vah halimize! 31 



Dünya hayatı bir oyun ve 

eğlenceden başka bir şey değildir. 

Müttaki olanlar için şüphesiz ki 

âhiret yurdu daha hayırlıdır. 32 



Yüce Allah’ın İlmi 

Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; 

onları O’ndan başkası bilmez. O, karada 

ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi 

dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin 

karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. 

Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir 

kitaptadır. 59 



İnsanın Her Gece  Vefatı 

Geceleyin sizi öldüren, 
gündüzün de neler yaptığınızı 
bilen; sonra belirlenmiş eceliniz 
tamamlansın diye (her) sabah 
sizi dirilten O’dur. Sonra 
dönüşünüz yine O’nadır. 
Sonunda O, yaptıklarınızı size 
haber verecektir. 60 



 



Hz. İbrahim (as) 

Hz. İbrahim'in 

yıldız, ay ve 

güneşe 

bakarak akıl 

yürütmesi. 76-

9 



Cenâb-ı Hakk’ın Kudreti ve 

Lütufları 

ölüden diriyi çıkarır, diriden 
de ölüyü çıkarmaktadır.  

 geceyi dinlenme zamanı, 
güneşi ve ayı birer hesap 
ölçüsü kılmıştır. 

Yol bulmak için yıldızları, 
yağmuru, her çeşit meyveyi 
yaratmıştır. 95-9 



Cenâb-ı Hakk’ın Sıfatları 

Gözler O’nu idrak edemez, 

halbuki O gözleri idrak eder. 

O en ince şeyleri bilir ve her 

şeyden haberdardır. 103 


