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KUR'AN-I    KERİM’DE EĞER –LEİN-

 Kur’an-ı Kerim’de 25 yerde –Lein- ve 3 yerde de –Leini- şeklinde geçmektedir.

Şart cümlesi olarak zikredilip,cevabı verilmekte ve aranmaktadır.Bazen akla havale edilerek kişi
tarafından onaylatılmaktadır.

 Elmalı mealinden yararlanılmıştır.

1)      [005.012] [E0] Celâli hakkı için ki Allah Beni İsrailden misak almıştı ve içlerinden on iki
nakıb göndermiştik ve Allah buyurmuştu: haberiniz olsun ben sizinle beraberim, celâlim hakkı
için eğer siz namazı kılar, zekâtı verir ve Rasullerime inanır, kendilerine kuvvetle yardım eder ve
Allaha karzı hasenle ıkraz muamelesi yaparsanız elbette tarafınızdan kabahatlarınızı
keffaretlerim ve mutlak sizi altından nehirler akar Cennetlere korum, bundan sonra da içinizden
her kim nankörlük eder küfre saparsa artık düz yolun ortasında sapmış, kendini zayi' etmiş olur.”

2)      [005.028] [E0] Kasem ederim ki sen beni öldürmek için bana el uzatsan da ben seni
öldürmek için sana el uzatacak değilim, ben rabbülâlemîn olan Allahdan korkarım.

3)      [006.063] [E0] De ki kim kurtarır sizi o karanın, denizin zulmetlerinden, gizliden gizliye
yalvara yalvara dualar ederek dediğiniz demler: Ahdimiz olsun eğer bizi bundan kurtarırsan
şeksiz şüphesiz şakirînden oluruz.

4)      [006.077] [E0] vaktâki ay doğmak üzere iken gördü "bu imiş rabbım" dedi, derken batınca
"kasem ederim ki, dedi, rabbım beni hidayetine mazhar etmese idi muhakkak şu şaşkın
kavmden olacakmışım"

5)      [006.109] [E0] Bir de olanca yeminleriyle Allah kasem ettiler ki: eğer kendilerine bam
başka bir âyet gelirse imiş her halde ona iymân edeceklermiş, de ki "Âyetler ancak Allahın
nezdinde" siz ne bileceksiniz ki doğrusu: onlar o âyet geldiği vakit de iymân etmiyecekler.

6)      [007.134] [E0] Vaktaki azab üzerlerine çöktü, ya Musâ! dediler: Bizim için rabbına dua et,
sana olan ahdi hurmetine, eğer bizden bu azâbı sıyırırsan kasem olsun ki sana kat'iyyen iyman
ederiz ve Beni İsraîli seninle beraber mutlak göndeririz.

7)      007.149] [E0] Vaktâki ellerine kırağı düşürüldü ve cidden sapmış olduklarını gördüler,
kasem olsun ki, dediler: eğer bize merhamet etmez de rabbımız, mağfiret buyurmazsa her
halde husranda kalanlardan olacağız.

8)      [007.189] [E0] O odur ki sizi bir tek nefisten yarattı, eşini de ondan yaptı ki gönlü buna
ısınsın, onun için vaktaki bunu derâğûş eyledi, bu hafifçe bir hamlin hâmili oldu, bir müddet
bununla geçti, derken ağırlaştı, o vakıt ikisi bir kendilerini yetiştiren Allaha şöyle dua ettiler: bize
yaraşıklı bir çocuk ihsan edersen yemin ederiz ki elbet şükreden kullarından oluruz.

 1 / 3



Kur'an-ı Kerim-de Lein

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 20:28 - 

9)      009.075] [E0] Yine onlardan kimi de Allaha şöyle ahdetmişlerdi: "eğer bize fadlından ihsan
ederse her halde zekâtını veririz ve her halde salihînden oluruz"

10)  [010.022] [E0] O, odur ki sizleri karada ve denizde gezdirtir, hattâ gemilerde bulunduğunuz
ve içindekileri alıb hoş bir heva ile aktıkları ve tam onunla ferahlandıkları sırada ona şiddetli bir
fırtına gelir çatar ve her yerden onlara dalga gelmeğe başlar ve zannederler ki tamamen ihata
olunub bittiler, o vakıt Allaha dini halis kılarak dua ederler: "ahdımız olsun ki, derler, eğer bizi
bundan halâs edersen, şeksiz şüphesiz şükreden kullarından oluruz"

11)  [012.014] [E0] Vallahi, dediler, biz müteassıb bir kuvvet iken onu kurt yerse biz o halde çok
husrân çekeriz.

12)  [014.007] [E0] Ve düşünün ki rabbınız şöyle i'lân buyurdu: Celâlim hakkı için şükrederseniz
elbette size artırırım, ve eğer nankörlük ederseniz haberiniz olsun ki azâbım çok şiddetlidir.

13)  [017.062] [E0] Baksan a dedi: şu benim üzerime tekrim ettiğine, kasem ederim ki eğer beni
Kıyamet gününe kadar te'hır edersen ben onun zürriyyetini pek azı müstesna olmak üzere
mutlak kumandan altına alırım.

14)  [019.046] [E0] Sen dedi: benim mabudlarımdan geçmekmi istiyorsun ya İbrahim? yemin
ederim ki eğer vazgeçmezsen seni muhakkak recm ederim, hem beni uzun müddet bırak git.

15)  [024.053] [E0] Ötekiler Allaha en kuvvetli yemînleriyle kasem ettiler vallahi kendilerine
emredensen behemehal bilâtereddüd çıkar giderlermiş, de ki: Yemîn etmeyin, ancak bir taati
ma'rufe, her halde Allah bütün yaptıklarınıza ve yapacaklarınıza habîrdir.

16)  026.116] [E0] And ederiz ki dediler; eğer vazgeçmezsen yâ Nuh! Mutlak ve muhakkak recm
edilenlerden olacaksın.

17)  [026.167] [E0] And ederiz ki dediler vazgeçmezsen ya Lût, mutlak ve muhakkak
çıkarılanlardan olacaksın.

18)  [033.060] [E0] Celâlim hakkı için eğer vazgeçmezlerse o Münafıklar, kalblerinde maraz
bulunanlar ve şehirde erâcif neşr eden, tahrikât yapanlar, mutlak ve muhakkak seni kendilerine
musallat kılarız, sonra orada cıvarına pek az yanaşabilirler.

19)  [035.042] [E0] Yeminlerinin en kuvvetlisiyle Allaha kasem de etmişlerdi ki: billâhi kendilerine
inzar edici bir Peygamber gelse her halde ilerideki ümmetlerin en birincisinden daha kabiliyyetli
olacaklar, daha iyi yola geleceklerdi, fakat kendilerine inzar edici bir Peygamber geldiği vakıt
onlara sırf bir ürküntü artırdı.

20)  [036.018] [E0] Doğrusu dediler: biz sizinle teşe'üm ettik, yemin ederiz ki vaz geçmezseniz
sizi hiç tınmadan recmederiz ve her halde size bizden pek acıklı bir azâb dokunur.

21)  [039.065] [E0] Celâlim hakkı için sana da vahyolundu şu, senden evvelkilere de: "yemin
ederim ki eğer şirk koşarsan çalışman bütün boşuna gider ve mutlak kendine yazık eden
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hasirlerden olursun.

22)  [059.011] [E0] Bakmaz mısın şu münafıklık yapanlara? Ehli kitabdan o küfreden ihvanlarına
şöyle diyorlar: Yemin ederiz ki eğer siz çıkarılırsanız her halde biz de sizinle beraber çıkarız, ve
sizin hakkınızda ebedâ kimseye itaat etmeyiz ve şayed size kıtal yapılırsa muhakkak size
yardım ederiz, hal bu ise Allah şehadet ediyor ki onlar kat'iyyen yalancıdırlar.

23)  [059.012] [E0] Celâlim hakkıçin eğer çıkarılırlarsa onlarla beraber çıkmazlar ve eğer kıtal
yapılırsa onlara yardım etmezler ve şayed yardım edecek olsalar mutlak arkalarına dönerler,
sonra da kurtarılmazlar.

24)  (063.008] [E0] Diyorlarki: eğer Medîneye dönersek herhalde eazz olan oradan ezell olanı
çıkaracaktır, halbuki izzet, Allahın ve Resulünün ve mü'minlerindir ve lâkin Münafıklar bilmezler.

25)  [096.015] [E0] Sakın, Celâlim hakkı için eğer (akıllanıp) vaz geçmezse muhakkak
sürükleyeceğiz elbet biz o alnı.

26)  [007.090] [E0] Kavminden küfreden cumhur cemaat da yemin ederiz, dediler: eğer Şuaybe
uyarsanız hiç şüphe yok o takdirde siz kat'î husrâne düşeceksiniz.

27)  [017.088] [E0] De ki: yemin ederim eğer İns-ü Cinn bu Kur'anın mislini getirmek üzere
toplansalar bir mislini getiremezler, birbirlerine zahîr de olsalar.

28)  [026.029] [E0] Yemin ederim ki dedi: eğer benden başka bir ilâh tutarsan seni mutlak ve
muhakkak zindandakilerden ederim.
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