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 ! ٌسو.4ُ+ ٌل3َ4ْ 2ٌَכَ) ٌم/.-ـَ+ *(َ) ٌدْ$َ"
 

 אَ=XْWِ$ْ Eَاَو اوُ$Wََכ Qْ=َRً Eِ?<T۪UVَِ" אَ=ْ?Nَ AَOْPَ אَ=>;َر  ُ$-EْJَK۪ا َכْ-Eَِإَو אَ=GََHْأ َכْ-Eَِإَو אَ=ْ?>כَ/Aَ َכْ-َ?3َ אَ=>;َر﴿
 ! ﴾2ُ-۪כَ\Eْا ُ]EْPَ[۪Uا GَْZَأ َכ>Gِإ ۚאَ=>;َر

*** 
 ُل/ُ_Uَ ْذِإ ِرאEْgَا (ِ" אfُJَ ْذِإ eْ=َ-ْVِا َ(Gِאeَ اوُ$Wََכ E<T۪UVَا bَْ$َcَdُأ ْذِإُ `ا ُهَ$GَKَ 4َْ_َ" ُهوُ$N< Aَ=ْKُِإ﴿

EِKَא(ِHِd۪ Nَ Aَ\ْ[َا >نِإ ْن`َ iَPَ=َۚא "َjGَْ[َا َل` ُkَ۪כ-=َQَdُ 3َ?َ-ْdِ أَوUَ<4َُه ;ِOُ=/ٍُد Eَ2ْ Aَ$َْوfََو אcَPَmَ َכ?ِJَRَ اE<T۪UVَ 
 ! ﴾2ٌ-۪כَ) ٌ]U۪]3َُ `اَو ۜאَ-ْ?EْPُا َ(fِ ِ`ا JَRُِ?َכَو En.Wْ?ٰpۜا اوُ$Wََכ

*** 
﴿Uَأ ٓאUَ.sَا אE$<kُ/ُل ;َ?ِّuْ iَٓأ אGُْ[ِِإ َلEَ-َْכ iِVْ ْنِإَو َۜכِّ;َر Eَ2ْ AَWْPَmْ "َJَא ;َ?<gْZَ ِرkَאEَQَdُۜ اَو` ُUَPْKِJَُכ 

iِVَ اE=<ا >نِإ ِۜسא`َ Nَ Uَsْ4ِا يEْ_َ/ْا َمEْאَכ"ِ$۪UVَ﴾ ! 

*** 
 2َُ)َْرأ َ/fَُو ۖאwًِ"אَ) ٌ$ْ-bَُ `אَ" bَ۪-dِ iِVْ +َHْmُۜأ pٰٓ?3َ 2ُْכiَِ=ْQُأ אJََٓכ >Nِإ dِْ-َ?3َ 2ُُْכ=iَٰا fَmْ َلאَ+﴿

 ! ﴾J۪-Vَِ)ا>$Eا

*** 

 
 

 



 

 
Gَّأٓ dُ>;َر ىٰدאGَ ْذِإ َب/.Uَأَو﴿ ۪) iَn<=ِ)َ اE{.$. أَوGَْZَ ا 2َُ)َْرأE$<ا(ِJ۪-Vَۚ אَ" kْQَOَHْ=َא Eَdُ "ََכ|َWْ=َא iَא ;ِd۪ iِVْ 

 ! ﴾4۪UVَِ;אEِ?ْPَ ىٰ$ْכِذَو אJَRً iِVْ 3ِ=ْ4ِGَْ)َر iِ�ْ?َsُ2ْ iَPَsُ2َْو fَْ?َdُأ ُهאَ=ْ-Aَآَو ٍّ$ُ{

*** 

 ٓ=Mِإ אDEَ۪ٓ' َدHُ@9َ َْنأ ٓאَ,Iَ ُنHُכَ+ אَ>َو ۜאEَْ,ِ>ُ 1ا אَ,9َBCD ْذِإ َ$ْ@4َ ْ?ُכِ(=/ِ> ;۪' א9َْ$ُ. ْنِإ א3ِ4ًَכ 1ِا 0َ/َ. אَ,ْ+َ*َ(ْ'ا ِ$َ"﴿
 َ^9َْأَو ِّ\َ]Iْא4ِ אَ,ِ>4َDْZَ "َHَْو אَ,َ,Yْ 4َDَْ(ْ'ا אَ,=4َر ۜאَ,ْ/=כXَHَ 1ِا 0َ/َ. ۜאWًْ/ِ. ٍءْ;T= Uَُכ אَ,4Qَر RِSََو ۜאَ,4Qَرُ 1ا َءאNََٓ+ َْنأ

_َDْ*ُ اIْ`َאXِ[۪DZَ﴾ ! 

*** 

 GِPْ2ََوُ ̀�ا אَ=nْHَُ) ا/Eُאَ+َو ۗאGًאUJَ۪إ fُ2َْداَ]َ" bْ|َ/ْfُ2ْאَ" 2ُْכEَ ا/cَJَPُ 4َْ+ َسא>=Eا >نِإ ُسא>=Eا Eَsُ2ُ َلאَ+ E<T۪UVََا﴿
 ! ﴾mُ-۪כَ/Eْا

*** 

 ! EْPَw۪-2ِ﴾1ا ِشْ$EْPَا .بَر َ/fَُو Zُْ?>כَ/N< fُ/َۜ 3َ?َ-ْdِ Aَِإ Eٰdَِإ Nَٓ ُۘ`ا َmْ (َnْHِ)ُ_َ" اْ/>Aَ/َE ْنِ�َ"﴿

 
 

 HَنRِS ٍمِزאLَGَM !َ#ِI3ٍ Oَ אKََأَو 2ِJא2GHIَا َلاَ%Fِ اًرا5َْכEََو اًراAِ5َ َ@َ?!5َِכ2ْا ِتאَ!ْ=ا ِهِ:8ٰ ُتْأ4َ5َ :2َ3ُْ%1 0ا ُ/ْ+َ. ُذאَ+ُْ*ْ)ا ُل%ُ#َ! 1

 2ِGْjَkِ!kِ ٍءاَوَدَو ٍجLِYََو ،ِ@KِIHאeِْKْfَا aِِכאLَGَM َ̀aِّ Oَ?ِIcِ Aَdَ ٍةَرِدאLِYَOِIH@ٍ 4َ ٍ@َ[ْ\َو ِ@2َِ]Rِ?َZْ َ%8ُ -0ِا مYََכ- Vَ!5َِכ2ْا َنآ5ُْ#2ْا
Aِ3َ 2ْا?َdَِכאaِ ِّدאَ?2ْا!H@ِ 25اَوlو`ِIH@ِ ِد5َْ[2ْاَو!H@ِ اَوmِْOْ+ِ?َאLِIH@ِ، َو.ِJ ُכaِّ Aَ5Hُכ ٍةZْnُ ُכ א8َُؤ4َْ5َأZْnُ أpُْjُ5ُ RِْرאEِIََכ ٍحאrِI5ٍ َوF?َُSْKِIZَ@ٍ 

mَ `َkH 2َsَא. 

 



 

 

Hıfz ve Reca Hizbi 

Bismillahirrahmanirrahîm 

Ferdün, Hayyün, Kayyûmün, Hakemün, Adlün, Kuddûsün. 

Hazreti Allah, benzeri ve zıddı olmayan Ferd.. hayatı Kendinden ebedî hayy olan Hayy.. Kendi 
Kendine kâim olan ve varlığı ayakta tutan Kayyûm.. dilediği gibi hükmeden biricik hüküm 
sahibi Hakem.. her icraatında adalet ve istikameti takip eden Adl ve Zâtında mukaddes ve 

münezzeh, fiillerinde mutahhir ve munazzif Kuddûs’tür.  

 

“Ey Ulu Rabbimiz, bizi kâfirlere deneme konusu kılma, affet bizi. Çünkü Sen Azîz ve 
Hakîm’sin.”2 

***  

“Eğer Siz Peygambere yardımcı olmazsanız, Allah vaktiyle ona yardım ettiği gibi yine yardım 
eder. Hani kâfirler onu Mekke’den çıkardıklarında, iki kişiden biri olarak mağarada iken 

arkadaşına, ‘Hiç tasalanma, zira Allah bizimle beraberdir.’ diyordu. Derken Allah onun üzerine 
sekinetini, huzur ve güven duygusunu indirdi ve onu, görmediğiniz ordularla destekledi. 

Kâfirlerin dâvasını alçalttı. Allah’ın dini ise zaten yücedir. Çünkü Allah Azîz ve Hakîm’sin.”3 

***  

“Ey şanı yüce Peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan 
risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni, zarar vermek isteyenlerin şerlerinden 

koruyacaktır. Allah kâfirleri hidâyet etmez, emellerine kavuşturmaz.”4  

***  

“Yâkub (aleyhisselam) dedi ki: ‘Daha önce onun kardeşini size emanet ettiğim gibi bunu da size 
inanıp emânet edeyim, öyle mi? Ben size değil sadece Allah’a ısmarlarım. Çünkü en iyi koruyan 

Allah’tır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir.”5 

***  

 

 
2 Mümtahine Sûre-i Celîlesi, 60/5 
3 Tevbe Sûre-i Celîlesi, 9/40 
4 Mâide Sûre-i Celîlesi, 5/67 
5 Yusuf Sûre-i Celîlesi, 12/64 
 

 



 

“Eyyûb (aleyhisselam)’ı da an. Hani o, ‘Ya Rabbî, bu dert bana iyice dokundu. Sen 
merhametlilerin en merhametli olanısın’ diye niyaz etmiş, Biz de onun duasını kabul buyurup 
katımızdan bir lütuf ve ibadet edenlere bir ders olmak üzere, hastalığını iyileştirmiş, kendisine 

aile ve dostlarını bir misliyle beraber vermiştik.”6 

***  

“Allah bizi sizin o batıl dininizden kurtardıktan sonra kalkıp tekrar dininize dönecek olursak 
Allah’a büyük bir iftira atmış oluruz. Allah göstermesin, sizin inancınıza dönmemiz kesinlikle 

mümkün değil! Rabbimizin ilmi her şeyi kapsar. Biz yalnız Allah’a dayanırız. Ey bizim 
Rabbimiz! Bizimle şu halkımız arasında Sen âdil hükmünü ver, haklı haksız açığa çıksın. Sen 

elbette hüküm verenlerin en iyisisin!”7  

***  

“Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, ‘Düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu 
hazırladılar, aman onlardan kendinizi koruyun.’ dediklerinde, bu tehdit onların imanlarını 

artırmış ve ‘Hasbunallah ve ni’me’l-vekil/Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!’ demişlerdir.”8 

***  

“Buna rağmen aldırmaz, yüz çevirirlerse, ey Resulüm, de ki: “Allah bana yeter. O’ndan başka 
tanrı yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzam hükümranlığın 

sahibidir.”9 

 

 

Allah kelamı olan Kur’an-ı Kerîm’in, insanlığın bütün problem ve sıkıntılarını çözebilecek 
mahiyette bir reçete ve maddi-manevî, ferdî-içtimâî pek çok dertlere derman olacağına kat’î bir 
inanç içinde bu ayet-i kerîmeleri geceler boyunca defaatle okudum ve her okuyuşumda içimde 

çok büyük bir inşirah hissettim. 

(M. Fethullah Gülen Hocaefendi) 
 

6 Enbiya Sûre-i Celîlesi, 21/83 
7 A’raf Sûre-i Celîlesi, 7/89 
8 Âl-i İmran Sûre-i Celîlesi, 3/173 
9 Tevbe Sûre-i Celîlesi, 9/129 
 
 

 


