
EL RAUF 
 
Çok şefkatli, acıyan; kendisine yönelenleri, onlara zarar verip sıkıntıya sokacak davranışlardan koruyan, uzaklaştıran. 
 
 

Bakara 
143-) Böylece, sizi insanlar üzere şahit, Rasûlü de sizin üzerinize Şehîd kıldık. Siz ümmeti Vasat'sınız (adalet ve 
Hakkaniyet üzere olan). Kendisine yöneldiğin kıbleyi, Rasûle tâbi olanlarla, ondan yüz çevirip geri dönenleri ayırt 
etmek için değiştirdik. Allah'ın hidâyet ettiklerinin dışındakilere bu olay çok ağır gelecektir. Allah imanınızı boşa 
çıkarmaz. Allah insanlara hakikatlerinden açığa çıkan Raûf ve Rahîm'dir. 

Bakara 
 
207-) İnsanlardan öyle kimse de vardır ki, Allah rızasının kendisinde açığa çıkması için nefsini (benliğini) feda eder!.. 
Allah, kullarının hakikatinden Raûf olarak açığa çıkar. 
 

Âl-i İmran 
30-) Her nefs, hayır veya kötülük olarak ne yaptıysa, o gün karşısında bulacaktır. Arzu eder ki, onunla arasında 
erilmez mesafeler bulunsun! Allah sizi (yaptıklarınızın sonucunu kesin yaşatacağı içindir ki) kendisinden sakınmanız 
için uyarır. Allah kullarına hakikatlerinden Raûf'tur. 

Tevbe 
117-) Andolsun ki Allah, fazlını nasip etti... Hz. Rasûllullah'a da, o güçlük saatinde O'na tâbi olan muhacirler ile 
ensara da; içlerinden bir bölümünün kalpleri neredeyse kaymak üzere iken tövbeye (yanlışlarından dönmeye) 
muvaffak kıldı. Sonra onların tövbelerini kabul etti... O, onlarda Raûf'tur, Rahîm'dir. 

Tevbe 128-) Andolsun ki size Rasûl geldi içinizden, Azîz'dir; sizin sıkıntıya uğramanız O'na ağır gelir... Size haristir! 
İmanlılara (hakikatine iman edene) Raûf (şefkatli) ve Rahîm'dir (hakikatlerindeki kemâlâtlarını yaşatıcıdır). 

Nahl 
 
7-) Yüklerinizi taşırlar; (onlarsız) meşakkatsiz ulaşamayacağınız pek çok yere ulaştırırlar! Muhakkak ki Rabbiniz, 
Raûf'tur, Rahîm'dir. 

Nahl 
 
47-) Yahut yavaş yavaş tüketerek yakalamayacağından (yana emin mi oldular)? Muhakkak ki Rabbiniz, Raûf'tur, 
Rahîm'dir. 



Hac 
65-) Görmedin mi Allah, arzdakileri de (bedenî kuvveler), denizde (yüzde seksen su olan bedendeki) hükmüyle akıp 
giden gemileri de (bilinç) sizin (şuur) hizmetinize vermiştir... Semâyı arza çarpmaktan O koruyor... Oluşmasına 
elverdiği şartları dışında... Muhakkak ki Allah insanlarda Raûf'tur, Rahîm'dir. 

Nur 20-) Ya üzerinizde Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı! Allah muhakkak Raûf'tur, Rahîm'dir! 

Hadid 
 
9-) O, sizi (cehalet) karanlıklarından Nûr'a çıkarmak için apaçık işaretleri kuluna tenzîl edendir (tafsilen)... Muhakkak 
ki Allah sizden Raûf'tur, Rahîm'dir. 

Haşr 
 
10-) Onlardan, sonra gelenler şöyle derler: "Rabbimiz! Bizi ve imanda bizden öne geçmiş olan kardeşlerimizi 
mağfiret et, kalplerimizde iman etmiş olanlar için hatalı düşünce ve duygu oluşturma... Rabbimiz! Muhakkak ki sen 
Raûf'sun, Rahîm'sin." 

 
 


