AHZAB SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ ِث ْغ
ُ١ِ اٌش ِد
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْد
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Ahzab 33/1)

َۜ ۪ ْاٌ َُّٕبفِمَٚ َٓ٠ ََل ر ُ ِطغ ْاٌ َىبفِ ۪شَٚ ََّللا
 ًّب١ ًّب َد ۪ى١ ٍَّ۪للاَ َوبَْ َػ
َٓ ا َِّْ ه١
ك ه
ِ َّ  ارٟ
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ِ
Ey Nebi! Allah'a yanlış yapmaktan sakın! Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Bilen ve
kararları doğru olan elbette Allah’tır.
(Ahzab 33/48)

ً  ۪وَٚ ِبّٰلل
َۜ  هٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ رَٚ ُْ ُٙ ٠ع ا َ َٰر
ْ َدَٚ َٓ١ ۪ ْاٌ َُّٕبفِمَٚ َٓ٠ ََل ر ُ ِطغِ ْاٌ َىبفِ ۪شَٚ
ل١
 ِث هٝ َو َٰفَٚ َِّللا
Görmezlikten gelenlere ve ikiyüzlülere boyun eğme; eziyetlerine de aldırma. Sen kendine Allah’ı vekil et; çünkü
vekil olarak Allah yeter.

(Ahzab 33/2)

شا١
 َْه ِِ ْٓ َس ِثّ َۜ َه ا َِّْ ه١ٌَِ اٝ َٓ َٰدُٛ٠ ارَّجِ ْغ َِبَٚ
ً َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاَ َوبَْ ثِ َّب ر َ ْؼ
Sana Rabbinden vahyolunan ne ise sen ona uy. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah’tır.
(Enam 6/106)

َٓ١ض َػ ِٓ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪و
ْ اَػ ِْشَٚ َٛ َۚ ُ٘  َْه ِِ ْٓ َس ِثّ َۚ َه َََٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل١ٌَِ اٟ
َ  ِدٚ۫ ُ اِرَّجِ ْغ ََِٓب ا
Rabbinden sana vahiy edilen ne ise sen ona uy. O'ndan başka ilah yoktur. Müşriklerden de yüz çevir.
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(Yunus 10/109)

َۚ  ْذ ُى َُ ه٠َ ٝص ِج ْش َدزه
َٓ١ّ۪  ُْش ْاٌ َذب ِو١ َخَٛ ُ٘ َٚ َُّللا
ْ اَٚ  َْه١ٌَِ اٝ َٓ َٰدُٛ٠ ار َّ ِج ْغ َِبَٚ
Sana gelen vahiy ne ise sen ona uy. Allah, hükmünü verinceye kadar da sabret. O, en iyi karar verendir. O,
kararları en doğru olandır.

(Zuhruf 43/43)

ْ فَب ْعز َ ّْغ
ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
ِ ٍَٰٝ  َۚ َْه أَِّ َه َػ١ٌَِ اٟ
َ  ِدٚ۫ ُ  اَٞٓ ِ۪ه ِثبٌَّز
Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen doğru yoldasın.

(Zuhruf 43/44)

ٍََُْٛٔف ر ُ ْغـ
َ َٚ  ِِ َۚ َهْٛ َ ٌِمَٚ أَُِّٗ ٌَ ِز ْو ٌش ٌَ َهَٚ
َ ْٛ ع
Kur’an, hem senin için, hem de halkın için doğru bilgidir. Yakında bu konuda sorguya çekileceksiniz.

(Ahzab 33/3)

ً  ۪وَٚ ِبّٰلل
َۜ  هٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ رَٚ
ل١
 ِث هٝ َو َٰفَٚ َِّللا
Sen Allah'a güvenip dayan; Allah’ın desteği sana yeter.

(Ahzab 33/4)

َ ُ  رٟا َج ُى ُُ َٓاٌه ۪ـَٚ  َِب َج َؼ ًَ ا َ ْصَٚ َٗۚ ۪ ِفْٛ  َجٟ ۪ ِْٓ ف١ََّللاُ ٌِ َش ُج ًٍ ِِ ْٓ لَ ٍْج
َّٓ ُٙ ْٕ ِِ َْٚظب ِ٘ ُش
َِب َج َؼ ًَ ه
ِٞذْٙ َ٠ َٛ ُ٘ َٚ  ُي ْاٌ َذ َّكَُٛم٠ َُّللا
 هَٚ ُْ َۜ ا ِ٘ ُىَٛ ٌُ ُى ُْ ِثب َ ْفْٛ َََٓب َء ُو ُْ ا َ ْث ََٕٓب َء ُو َۜ ُْ َٰر ٌِ ُى ُْ ل١ َِب َج َؼ ًَ ا َ ْد ِػَٚ ُْ َۚ برِ ُىَٙ َِّ ُ ا
ًَ ١غ ۪ج
َّ ٌا
Allah bir adamın içine iki kalp koymamış, zihar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz yapmamış,
evlatlıklarınızı da sizin evladınız saymamıştır. Bunlar kendiniz söyleyip kendiniz inandığınız
sözlerdir. Allah gerçeği söyler ve doğru yolu gösterir.
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(Mucadele 58/2)

َ ُ٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
ُْ ُٙ َِّٔاَٚ ُْ َۜ ُٙ ٌََٔ ْذَٚ ٟ ُْ ا ََِّل َٓاٌه ۪ـُٙ ُ برَٙ َِّ ُ  َۜ ُْ ا ِْْ اِٙ ب ِرَٙ َِّ ُ  ُْ َِب ُ٘ َّٓ اِٙ غَٓب ِئ
َ ِٔ ْٓ ِِ ُْ َْ ِِ ْٕ ُىٚظب ِ٘ ُش
سٛ
ٌ ُ َغفٌّٛ َُّللاَ ٌَ َؼف
ا َِّْ هَٚ س َۜاٚ
ً  ُصَٚ  ِيْٛ ََْ ُِ ْٕ َى ًشا َِِٓ ْاٌمٌُُٛٛم١َ ٌَ
İçinizden, eşleriyle zihâr yapanların eşleri, onların anaları değildir. Anaları, sadece kendilerini doğuranlardır.
Onlar kesinlikle, çirkin ve yalan sözler söylüyorlar. Ama Allah, kusurları görmez ve çokça bağışlar.

(Ahzab 33/5)

ُ غ
َۚ ػ ِػ ْٕذَ ه
ُْ َۜ  ُى١ ٌ۪اَٛ َِ َٚ ٓ٠
ُ ا ُ ْد
َ  ا َ ْلَٛ ُ٘ ُْ ِٙ ِ ُ٘ ُْ ِ ََٰل َثَٓبئٛػ
ِ ّ اٌ ۪ذِٟأُ ُى ُْ فَٛ ا َٰا َثَٓب َء ُ٘ ُْ فَب ِْخَُّٛٓ ٍََّللاِ فَب ِْْ ٌَ ُْ ر َ ْؼ
َ  ََّٓب ا َ ْخ١ ۪ ُى ُْ ُجَٕب ٌح ف١ْ ٍَْظ َػ
ْ َ ٌَٰ ِى ْٓ َِب ر َ َؼ َّّذَٚ ۪ٗطأْر ُ ُْ ِث
 ًّب١سا َس ۪دٛ
 َوبَْ هَٚ ُْ َۜ ثُ ُىٍُُٛد ل
ً َُّللاُ َغف
َ ١ٌََٚ
Evlatlıkları babalarının adıyla çağırın, Allah katında doğru olan budur. Babalarını
bilmiyorsanız onlar din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yürekten kasıtlı olarak yapmadıktan
sonra hata ile söylediğiniz sözlerden dolayı size bir günah yoktur. Allah, bağışlar ve ikram eder.
(Ahzab 33/40)

َ ًِّ َّللاُ ِث ُى
ٍءْٟ ش
ُ  ٌَٰ ِى ْٓ َسَٚ ُْ َِب َوبَْ ُِ َذ َّّذٌ ا َ َثَٓب ا َ َد ٍذ ِِ ْٓ ِس َجب ٌِ ُى
 َوبَْ هَٚ ََٓۜ ّ١۪ ِخَبر َ َُ إٌَّجَٚ َِّللا
 َي هٛع
 ًّب١ ٍَ۪ػ
Muhammed içinizden her hangi bir erkeğin babası değildir, ama Allah'ın elçisi ve nebîlerin sonuncusudur. Allah
her şeyi bilir.

(Ahzab 33/6)

ٌَٰٝ ْٚ َ  ُْ اُٙ ع
ُ ا ْاَلَ ْس َد ِبَ ثَ ْؼٌُٛٚ۬ ُ اَٚ ُْ َۜ ُٙ ُ برَٙ َِّ ُ ا ُجَُٗٓ اَٚ ا َ ْصَٚ ُْ ِٙ َٓ ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغ١ ِِ۪ٕ ْ ِث ْبٌ ُّإٌَٰٝ ْٚ َ  اٟ
ُّ إٌََّ ِج
فً َۜبَٚٓب ِئ ُى ُْ َِ ْؼ ُش١َ ٌِ ْٚ َ  اٌَِٝٓ َٰ ا اٍَُٛٓ َٓ ا َََِّٓل ا َ ْْ ر َ ْف َؼ٠بج ۪ش
ٍ ِث َج ْؼ
ة ه
ِ  ِوزَبٟ ۪ط ف
ِ َٙ ُّ ٌ ْاَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ َّْللاِ َِِٓ ْاٌ ُّإ
ُ ة َِ ْغ
ساٛ
ً ط
ِ  ْاٌ ِىزَبَِٟوبَْ َٰر ٌِ َه ف
Bu Nebi, müminler için kendi canlarından önce gelir; eşleri de onların anneleridir. Allah’ın
kitabında akrabalar birbirlerine, müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Öncelik,
birbirine akraba olmaktan dolayıdır; mümin veya muhacir olmaktan dolayı değildir.
Dostlarınıza bir iyilik yapmanız bunun dışındadır. Bu da zaten bu Kitapta yazılıdır."
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(Enfal 8/75)

ُْ ُٙ ع
ُ ا ْاَلَ ْس َد ِبَ َث ْؼٌُٛٚ۬ ُ اَٚ ُْ َۜ  َٰ ٌَٓ ِئ َه ِِ ْٕ ُىٚ۬ ُ ا َِ َؼ ُى ُْ فَبُٚ َجب َ٘ذَٚ اَٚ٘ب َج ُشَٚ ُ ا ِِ ْٓ َث ْؼذَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
َۜ ة ه
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َػْٟ ش
َ ًِّ َّللاَ ِث ُى
ٍ  ِث َج ْؼٌَٰٝ ْٚ َ ا
َّللاِ ا َِّْ ه
ِ  ِوزَبٟ ۪ط ف
Bundan sonra inanıp güvenen, hicret eden ve sizinle beraber mücadele edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına
göre yakın akrabalardan birinin diğerine önceliği vardır. Allah, her şeyi bilir.

(Tevbe 9/24)

َ٘بُّٛ ُ ا ٌۨ ٌي ا ْلز َ َش ْفزَٛ ِْ َ اَٚ ُْ شر ُ ُى١
َ  َػ ۪شَٚ ُْ ا ُج ُىَٚ ا َ ْصَٚ ُْ أُ ُىَٛ ا ِْخَٚ ُْ ا َ ْث ََٕٓب ۬ ُؤ ُوَٚ ُْ لُ ًْ ا ِْْ َوبَْ َٰاثََٓب ۬ ُؤ ُو
ٟ ۪ب ٍد فَٙ  ِجَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
ُ  َسَٚ َِّللا
 ُى ُْ َِِٓ ه١ْ ٌَِب ا َ َدتَّ اََٙٓ َْٔٛ ظ
َ غب ِو ُٓ ر َ ْش
َ َِ َٚ غبدََ٘ب
َ َْ َوَْٛ بسح ٌ ر َ ْخش
َ رِ َجَٚ
ْ
َٓ١ ۪ ََ ْاٌفَب ِعمْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاُ ََل
 هَٚ َٖۜ ۪ َّللاُ ِثب َ ِْ ِش
 هٟ
ُ َّ ٍِ۪ٗ فَز َ َشث١ع ۪ج
َ
َ َِأر٠ ٝا َدزهٛص
De ki “Atalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz topluluk, elde ettiğiniz mallar,
durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler eğer size Allah’tan, elçisinden ve onun yolunda
cihad etmekten daha sevimli geliyorsa bekleyin, nasıl olsa Allah’ın emri gelecektir. Allah, yoldan çıkan fasıklar
topluluğunu yola getirmez.

(Ahzab 33/7)

َُ َۖ ٠َ  اث ِْٓ َِ ْشٝغ
َ ١ ۪ػَٚ ٝ َٰعُِٛ َٚ ُ١
َ ۪٘اِث َْٰشَٚ ٍحُٛٔ ْٓ ِِ َٚ  ِِ ْٕ َهَٚ ُْ ُٙ َضَبل١ِ۪ َّٓ١۪ ِاِ ْر ا َ َخ ْزَٔب َِِٓ إٌَّجَٚ
ً ١ ٍَ۪ضَبلًب غ١ِ۪ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ا َ َخ ْزَٔبَٚ
ظب
Unutma ki, bütün nebilerden söz aldık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu
İsa'dan... Her bir nebiden sağlam söz aldık.
(Al-i İmran 3/81)

ٌ ّ صذ
ِق ٌِ َّب
ُ  ِد ْى َّ ٍخ ص ُ َُّ ََٓجب َء ُو ُْ َسَٚ ة
ٍ ز ُ ُى ُْ ِِ ْٓ ِوزَب١ْ َ َّٓ ٌَ ََّٓب َٰار١۪ ِضَبقَ إٌَّج١ِ۪ َُّللا
اِ ْر ا َ َخزَ هَٚ
َ ُِ  ٌيٛع
ا ا َ ْل َش ْسٔ ََۜب لَب َيٌَُٛٓ  لَبَٞۜ ص ۪ش
ْ ِ َٰر ٌِ ُى ُْ اٍَٰٝ ا َ َخ ْزر ُ ُْ َػَٚ ُْ ُ ص ُشَّٔ َُۜٗ لَب َي َءا َ ْل َش ْسر
ُ ْٕ َ ٌَزَٚ َِِ۪ٗؼَ ُى ُْ ٌَزُإْ ُِِٕ َّٓ ث
َّ ٌأَ َ۬ب َِ َؼ ُى ُْ َِِٓ اَٚ اُٚذَٙ فَب ْش
َٓ٠ ۪شب ِ٘ذ
Allah nebilerinden kesin söz aldığında şöyle demiştir: "Size Kitap ve hikmet veririm de elinizde olanı onaylayan
bir elçi bir kitap gelirse kesinlikle ona inanacaksınız ve destek vereceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi? Bu ağır yükü
yüklendiniz mi?". Onlar: "Kabul ettik." demişlerdi. Allah: "Siz buna şahit olun, sizinle beraber ben de şahidim."
demişti.
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(Ahzab 33/8)

 ًّب١ ٌََ۪ٓ َػزَاثًب ا٠ػذَّ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش
َّ ٌَ ْغـَٔ ًَ ا١ٌِ
َ َ اَٚ ُْ َۚ ِٙ ِص ْذل
ِ ْٓ َٓ َػ١ ۪صبدِل
Bunu, sözlerini tutanların dürüstlüklerini sorgulamak için yaptık. Kâfirlere de acıklı bir azap
hazırladık.
(Maide 5/119)

ٌ َّٕ ُْ َجُٙ ٌَ ُْ َۜ ُٙ ُص ْذل
َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
َّ ٌَ ْٕفَ ُغ ا٠ َُ ْٛ َ٠ َّللاُ َٰ٘زَا
لَب َي ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞبد ر َ ْج ۪ش
ِ َٓ١ ۪صبدِل
ُُ ١ ُص ا ٌْؼَ ۪ظْٛ َػ ْٕ َُۜٗ َٰر ٌِ َه ْاٌف
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َّللاُ َػ
 هٟ
َ اٛظ
ِ ب اَثَذ ًَۜا َسََٙٓ ١ ۪ف
َ ظ
Allah diyecek ki “Bugün doğruların doğruluklarından yararlanacağı gündür. İçinden ırmaklar akan cennetler
onlarındır ve ebediyen orada kalacaklardır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razı olacaklardır. En büyük
kurtuluş işte budur.”

(Ahzab 33/9)

 ًذب٠ ُْ ۪سِٙ ١ْ ٍَع ٍَْٕب َػ
ا ِٔ ْؼ َّخَ هٚا ا ْر ُو ُشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ د ٌ فَب َ ْسُٕٛ ُى ُْ اِ ْر ََٓجب َءرْ ُى ُْ ُج١ْ ٍََّللاِ َػ
ش َۚا١
 َوبَْ هَٚ ٘ ََۜبْٚ دًا ٌَ ُْ ر َ َشُٕٛ ُجَٚ
ً َْ ثَ ۪صٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
Müminler, Allah'ın size olan nimetini düşünün; hani üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların
üzerine rüzgâr ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, sizin ne yaptığınızı görüyordu.
(Tevbe 9/26)

ة
ُ  َسٍَٰٝ َٕزَُٗ َػ١ع ۪ى
ص ُ َُّ ا َ ْٔضَ َي ه
َ َّ َػزَٚ َ٘بْٚ دًا ٌَ ُْ ر َ َشُٕٛا َ ْٔضَ َي ُجَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍَٝ َػَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
َ َُّللا
َۜ َٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّز
َٓ٠ َٰر ٌِ َه َج ََٓضا ُء ْاٌ َىبفِ ۪شَٚ اٚ
Sonra Allah, elçisine ve inanıp güvenenlere özgüven vermiş, görmediğiniz ordular indirmiş ve o kâfirleri
cezalandırmıştı. Kâfirlerin payına düşen işte budur.

(Enfal 8/10)

ْ َ  ٌِزَٚ َّٜللاُ ا ََِّل ثُ ْش َٰش
ٌ َّللاَ َػ ۪ض
َۜ ص ُش ا ََِّل ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذ ه
ض٠
ْ ٌَّٕ َِب اَٚ ُْ َۚ ثُ ُىٍُُٛط َّئِ َّٓ ثِ۪ٗ ل
َّللاِ ا َِّْ ه
 َِب َجؼٍََُٗ هَٚ
ٌُ ١َد ۪ى
Allah bunu size, sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa zafer, sadece Allah katındandır.
Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.
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(Ahzab 33/10)

َبج َش
ِ َثٍََغَٚ بس
ِ اِ ْر صَ ا َغَٚ ُْ  ِِ ْٓ ا َ ْعفَ ًَ ِِ ْٕ ُىَٚ ُْ لِ ُىْٛ َاِ ْر ََٓجب ۫ ُؤ ُو ُْ ِِ ْٓ ف
ُ ٍُُذ ْاٌم
ُ ص
ِ ٕة ْاٌ َذٛ
َ ذ ْاَلَ ْث
ُّ ِبّٰلل
ُ َ رَٚ
َٔبُٕٛاٌظ
َْ ِث هُّٕٛظ
Onlar size yukarınızdan ve aşağınızdan gelmişlerdi. Gözler yuvalarından fırlamış, yürekler
ağızlara gelmişti; Allah hakkında da farklı düşüncelere dalmıştınız.

(Ahzab 33/11)

ذًا٠ ۪شذ
َ ا ِص ٌْضَ ًاَلٌُٛ ُص ٌْ ِضَٚ َُِِْٕٛ ْ ْاٌ ُّإٟ
َ ٍِ ُ َُٕ٘ب ٌِ َه ا ْثز
İşte orada, inananlar denenmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı.
(Ankebut 29/2)

ََُُْٕٛ ْفز٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ ا َٰا ََِّٕبٌَُٛٓ ُٛم٠َ ْْ َ ا اُٛزْ َش َُٓو٠ ْْ َ بط ا
ُ ٌَِّٕت ا
َ ا َ َدغ
Bu insanlar, inandık deyince rahat bırakılacaklarını, sıkıntıya sokulmayacaklarını mı sanıyorlar?

(Ankebut 29/3)

َٓ١ ْؼٍَ َّ َّٓ ْاٌ َىبر ِ۪ث١َ ٌََٚ اُٛصذَل
 ْؼٍَ َّ َّٓ ه١َ ٍََ ُْ فِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ٌَ۪مَ ْذ فَزََّٕب اٌَّزَٚ
َ َٓ٠ َّ۪للاُ اٌَّز
Onlardan öncekilerini de sıkıntılara sokmuştuk. Allah kimlerin samimi olduğunu elbette bilecektir. Kimlerin
yalancı olduklarını da bilecektir.

(Ahzab 33/12)

ُ ٌَُُٗٓ ا ََِّلٛع
ساٚ
ٌ  ُْ َِ َشِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ۪اٌَّزَٚ َُْٛ ُي ْاٌ َُّٕبفِمَُٛم٠ اِ ْرَٚ
ُ  َسَٚ َُّللا
 َػذََٔب هَٚ ض َِب
ً غ ُش
İkiyüzlüler ile kalplerinde hastalık olanlar ise şöyle diyorlardı: "Allah ve Elçisinin verdiği söz,
bizi aldatmaktan başka bir işe yaramadı.”
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(Ahzab 33/13)

َۚ ُبس ِجؼ
ََٓ ذ
ٌ َ ْغزَأْر ُِْ فَ ۪ش٠َٚ اٛ
ْ ٌَاِ ْر لَبَٚ
ٟ
ْ َبَ ٌَ ُى ُْ ف
َ َضْ ِش٠ ًَ ْ٘ َ ََٓب ا٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ٌغبئِفَخ
َّ  ُُ إٌَّ ِجُٙ ْٕ ِِ ك٠
َ َة ََل ُِم
اسا
ً َْ ا ََِّل فِ َشُٚذ٠ُ ۪ش٠ ِْْ  َس َۜحٍ اْٛ  ِث َؼٟ
َ ِ٘  َِبَٚ ٌ  َسحْٛ رََٕب َػُٛ١َُْ ا َِّْ ثٌَُُٛٛم٠
İçlerinden bir takımı da şöyle diyordu: "Ey Yesribliler! Tutunacağınız bir yer kalmadı, geri
dönün!" Bir bölük de "Evlerimiz korumasız!" diyerek Nebi’den izin istiyorlardı. Oysa evleri
korumasız değildi. Tek istekleri savaştan kaçmaktı.
(Tevbe 9/44)

َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
ٌُ ١ ٍَّ۪للاُ َػ
 هَٚ ُْ َۜ ِٙ ا َ ْٔفُ ِغَٚ ُْ ِٙ ٌِ اَٛ ِْ َ ا ِثبُُٚ َجب ِ٘ذ٠ ْْ َ اَل ِخ ِش ا
َْ ِث هُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ٠ َ۪ ْغزَأ ْ ِرُٔ َه اٌَّز٠ ََل
َٓ١ ۪ثِ ْبٌ ُّزَّم
Allah’a ve ahiret gününe inanıp güvenenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda mücadele için senden izin
istemezler. Allah kendisinden çekinerek korunanları bilir.

(Tevbe 9/45)

َٰ ْ َِ ْٛ ١َ ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
ْ اسرَب َث
ُْ ِٙ  ِج٠ْ  َسٟ ۪ ُْ فُٙ َ ُْ فُٙ ُثٍُُٛذ ل
ْ َٚ اَل ِخ ِش
َْ ِث هُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ََل٠ ۪ ْغزَأ ْ ِرُٔ َه اٌَّز٠َ أَِّ َّب
َُْٚز َ َشدَّد٠َ
Senden izin isteyenler sadece Allah’a ve ahiret gününe inanıp güvenmeyenlerdir. Onların içleri kuşkuludur.
Onlar kuşkuları içinde gidip gelmektedirler.

(Tevbe 9/93)

َ َٚ ف
غ َج َغ
ُ َٓب َۚ ُء َس١َ ُِٕ٘ ُْ ا َ ْغَٚ ٔ ََهُٛٔ ْغزَأ ْ ِر٠َ َٓ٠ ۪ اٌَّزٍَٝ ًُ َػ١غ ۪ج
َّ ٌأَِّ َّب ا
ِ ٌِ اََٛ ا َِ َغ ْاٌخُٛٔٛ ُى٠َ ْْ َ ا ِثبٛظ
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠  ُْ ََلُٙ َ ُْ فِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ َّللاُ َػ
ه
Sorumlu tutulacak olanlar, imkânları olduğu halde senden izin isteyenlerdir. Muhaliflerle birlikte kalmak
bunların hoşuna gitmişti. Allah bunların kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşturdu; artık bilemezler.

(Tevbe 9/94)

ُْ َۜ بس ُو
ا ٌَ ْٓ ُٔإْ َِِٓ ٌَ ُى ُْ لَ ْذ َٔجَّبََٔب هٚ َۜ ُْ لُ ًْ ََل ر َ ْؼزَز ُِسِٙ ١ْ ٌَِ ُى ُْ اِرَا َس َج ْؼز ُ ُْ ا١ْ ٌََِْ اَٚ ْؼزَز ُِس٠
ِ ََّللاُ ِِ ْٓ ا َ ْخج
َّ ٌاَٚ ت
ُْ ُ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ثِ َّب ُو ْٕز١َبدَحِ فَٙ ش
ُ  َسَٚ ُْ َّللاُ َػ ٍََّ ُى
 هَٜ َش١ع
ِ ١ْ َػب ٌِ ُِ ْاٌغ
َ ٌَِٰٝ َْ اٌُُُّٚٗ ص ُ َُّ ر ُ َشدٛع
َ َٚ
ٍََُّْٛ ر َ ْؼ
Döndüğünüzde onlar size özür beyan edeceklerdir. De ki “Hiç özür beyan etmeyin; size asla inanmayacağız.
Allah, sizin haberlerinizi bize bildirdi. Allah ve Elçisi sizin yaptıklarınızı görecektir. Sonra görünmeyeni de
görüneni de bilen Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız; ne işler yaptığınızı size o bildirecektir.”
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(Ahzab 33/14)

َ  ُْ ِِ ْٓ ا َ ْلِٙ ١ْ ٍَذ َػ
ْ ٍَ د ُِخْٛ ٌََٚ
شا١
ُ َُّ ُ بسَ٘ب ص
ً َ ۪غ٠ ب ا ََِّلََٙٓ ِا ثُٛ َِب رٍََجَّضَٚ َ٘بْٛ َ ا ْاٌ ِفزَْٕخَ َ ََٰلرٍُِٛعئ
ِ ط
Yesrib çevresinden yanlarına kadar sızılsa da fitne çıkarmaları istense fazla gecikmez, kesin
fitne çıkarırlardı.
(Tevbe 9/46)

َ َّ ُْ فَضَجُٙ َ َّللاُ ا ْٔ ِج َؼبص
ا َِ َغُٚ ًَ ا ْلؼُذ١ ۪لَٚ ُْ ُٙ ط
ُ ٌَُٗ اُّٚ َط ََلَ َػذٚا ْاٌ ُخ ُشُٚ ا َ َسادْٛ ٌََٚ
 ٌَٰ ِى ْٓ َو ِشَٖ هَٚ ً ػذَّح
َٓ٠ ْ۪اٌمَب ِػذ
Eğer çıkmak isteselerdi bir hazırlık yaparlardı. Ama Allah, tutumlarını çirkin buldu da onları bocalattı. Onlara:
“Oturanlarla birlikte siz de oturun.” denildi.

(Tevbe 9/47)

ُْ  ُى١ ۪فَٚ ََٔ ُى ُُ ْاٌ ِفزَْٕ َۚخُٛ ْجغ٠َ ُْ ا ِخ َلٌَ ُىُٛظؼ
َ ْٚ َ  َ َ۬لاَٚ  ُو ُْ ا ََِّل َخ َج ًبَلُٚ  ُى ُْ َِب صَ اد١ ۪ا فٛ خ ََش ُجْٛ ٌَ
َّ  ٌُ ِث١ ٍَّ۪للاُ َػ
َٓ١ّ۪ ٌِ بٌظب
 هَٚ ُْ َۜ ُٙ ٌَ َُْٛع َّّبػ
َ
Sizinle birlikte çıksalardı, kafanızı karıştırma dışında bir katkıları olmazdı. Aranıza girer, fitne çıkarmaya
çalışırlardı. İçinizde onlara kulak verecek olanlar vardır. Allah yanlış yapanları bilir.

(Tevbe 9/48)

َ َٚ  ََٓجب َء ْاٌ َذ ُّكٝس َدزهٛ
ُْ َُ٘ٚ َِّللا
 َش ا َ ِْ ُش هَٙ ظ
َ ُِ ُا ٌَ َه ْاَلُٛلٍََّجَٚ ًُ ا ْاٌ ِفزَْٕخَ ِِ ْٓ لَ ْجَُٛ ٌَمَ ِذ ا ْثزَغ
َُْٛ٘ بس
ِ َو
Bunlar daha önce de fitne çıkarmaya çalışmış ve senden dolayı işleri altüst etmişlerdi. Onlar hoşlanmasalar da
sonunda hak yerini buldu ve Allah’ın buyruğu üstün geldi.

(Tevbe 9/49)

َۜ ط
ٌطخ
ُ َعم
َ ١َّٕ َُ ٌَ ُّ ۪ذَٙ ا َِّْ َجَٚ اٛ
َ  ْاٌ ِفزَْٕ ِخٟ ا َ ََل ِفَٟۜ ّٕ۪  ََل ر َ ْف ِزَٚ ٟ ٌ۪ ْْ َ ُي ائْزُٛم٠َ ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ
َٓ٠ِث ْبٌ َىب ِف ۪ش
Onlardan kimi de “Bana müsaade et de başım belaya girmesin” der. Bil ki, onlar belanın içine zaten
düşmüşlerdir. Alevli ateş, görmezlik eden o kâfirleri elbette kuşatacaktır.
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(Ahzab 33/15)

َّللاِ َِ ْغ ۫ ُإ ًَل
ذُ هْٙ  َوبَْ َػَٚ بس
ا هُٚا َػب َ٘ذٌَُٛٔمَ ْذ َوبَٚ
َ َۜ ََْ ْاَلَ ْدثٌَُّٛٛ ُ٠ َّللاَ ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ََل
Hâlbuki daha önce sırtlarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a kesin söz vermişlerdi.
Allah'a verilen söz sorguya çekilmeyi gerektirir.
(Enfal 8/15)

بس
َ َۚ  ُ٘ ُُ ْاَلَ ْد َثٌَُّٛٛ ُ ا صَ ْدفًب فَ َل رَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ز ُ ُُ اٌَّز١ ۪ا اِرَا ٌَمَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler! Bir nizam halinde iken kâfirlerle karşılaşınca sakın arkanızı dönüp kaçmayın.

(Enfal 8/16)

ٍ ع
ت َِِٓ ه
َِّللا
َ َ فِئ َ ٍخ فَمَ ْذ ثََٓب َء ِثغٌَِٰٝ ّ ًضا ا١ِ  ُِز َ َذْٚ َ  َِئِ ٍز دُثُ َشَُٖٓ ا ََِّل ُِز َ َذ ِ ّشفًب ٌِ ِمزَب ٍي اْٛ َ٠ ُْ ِٙ ٌِّ َٛ ُ٠ ْٓ َِ َٚ
ش١
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
َ ْ ِثئَٚ ُُ َۜ ََّٕٙ ُٗ َج٠َٰٚ ْ  َِأَٚ
Her kim böyle bir günde, savaş için mevzi tutmak ya da bir birliğin yanında yer almak dışında bir sebeple
arkasını dönerse, Allah’ın gazabına uğrar. Onun varacağı yer cehennem olur. Ne kötü hale gelmektir o.

(Ahzab 33/16)

ً ٍََْ۪ ا ََِّل لُٛاِرًا ََل ر ُ َّزَّؼَٚ ًِ ْ ْاٌمَزِٚ َ د ا
ل١
ِ ْٛ َّ ٌاس ا ِْْ فَ َش ْسر ُ ُْ َِِٓ ْا
ُ َ ْٕفَ َؼ ُى ُُ ْاٌ ِف َش٠ ْٓ ٌَ ًْ ُل
De ki: "Ölümden yahut öldürülmekten kaçmanızın size faydası olmaz. Kaçsanız bile elinize çok
az şey geçer."
(Al-i İmran 3/156)

ض
ِ  ْاَلَ ْسِٟا فُٛظ َشث
َ  ُْ اِرَاِٙ ِٔاَٛ ا ِ َِل ْخٌُٛلَبَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َوبٌَّزُٛٔٛا ََل ر َ ُىَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َۚ ٍُِ َِب لُزَٚ اُٛا ِػ ْٕذََٔب َِب َِبرُٛٔ َوبْٛ ٌَ ٜغ ًّض
ُ اُٛٔ َوبْٚ َ ا
ُْ َۜ ِٙ ِثٍُُٛ لٟ َّ۪للاُ َٰر ٌِ َه َد ْغ َشح ً ف
َ ْجؼَ ًَ ه١ٌِ اٛ
َۜ ّ۪ ُ٠ٚ ٟ
ش١
ٌ َْ ثَ ۪صٍَُّٛ َّللاُ ثِ َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ُذ١
 هَٚ
َ ۪ ُ ْذ٠ َُّللا
Ey inanıp güvenenler! Âyetleri görmezlikten gelen kâfirler gibi olmayın. Onlar, yolculuğa çıkan veya savaşa
giden kardeşleri için "Yanımızda olsalardı ne ölür ne de öldürülürlerdi." derler. Bu, Allah’ın yüreklerinde acı
oluşturması içindir. Yaşatan da öldüren de Allah'tır. Allah, yaptığınız her şeyi görür.

(Al-i İmran 3/157)

ََُْٛ ْج َّؼ٠  ٌْش ِِ َّّب١ َس ْد َّخٌ َخَٚ َِّللا
 ُِز ُّ ُْ ٌَ َّ ْغ ِف َشح ٌ َِِٓ هْٚ َ َّللاِ ا
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ٌَ۪ئِ ْٓ لُزِ ٍْز ُ ُْ فَٚ
Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah’ın bağışlaması ve iyiliği, biriktirebileceğiniz her şeyden hayırlı
olur.
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(Ahzab 33/17)

ََُْٚ ِجذ٠  ََلَٚ ً ا َ َسادَ ثِ ُى ُْ َس ْد َّ َۜخْٚ َ  ًءا اٛع
َُٓ ُْ َّللاِ ا ِْْ ا َ َسادَ ثِ ُى
ص ُّ ُى ُْ َِِٓ ه
ِ َ ْؼ٠ ٞ ۪لُ ًْ َِ ْٓ رَا اٌَّز
شا١
ْ هُٚ
ً  ََل ٔ َ۪صَٚ ًّب١ٌِ َٚ َِّللا
ِ  ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ
De ki: "Allah size bir kötülük istese veya ikramda bulunsa, Allah’a karşı kim önünüzde
durabilir? Onlar, Allah ile aralarına girecek dost da bulamazlar, yardımcı da."
(Al-i İmran 3/160)

 هٍَٝ َػَٚ َِٖۜ ۪ ص ُش ُو ُْ ِِ ْٓ ثَ ْؼذ
ص ْش ُو ُُ ه
ُ ْٕ َ٠ ٞ َ۪ ْخزُ ٌْ ُى ُْ فَ َّ ْٓ رَا اٌَّز٠ ِْْ اَٚ ُْ َۚ ت ٌَ ُى
ُ ْٕ َ٠ ِْْ ا
َِّللا
َ ٌِ َّللاُ فَ َل غَب
َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ َز١ٍْ َف
Allah yardım ederse, sizi kimse yenemez. Ya yüzüstü bırakırsa O’na rağmen size kim yardım edebilir?
Müminler, yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.

(Enbiya 21/42)

َُْٛ ُْ ُِ ْؼ ِشظِٙ ّاٌش ْدَّٰ َۜ ِٓ َث ًْ ُ٘ ُْ َػ ْٓ ِر ْو ِش َس ِث
َّ َِِٓ بس
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ ًِ ١ْ ٌَّ ْىٍَ ۬ ُإ ُو ُْ ِثب٠َ ْٓ َِ ًْ ُل
De ki “Gece-gündüz, sizi Rahmana karşı kim koruyabilir?” Aslında onlar, Rablerinin kitabından yüz
çevirmektedirler.

(Ahzab 33/18)

ً ٍَ۪ط ا ََِّل ل
ل١
َ ْؼٍَ ُُ ه٠ لَ ْذ
َ ْ َْ ْاٌجَأَُٛأْر٠  ََلَٚ ٕ ََۚب١ْ ٌَِ ُْ ٍَُ٘ َُّ اِٙ ِٔاَٛ َٓ ِ َِل ْخ١ ٍِ۪ ْاٌ َٓمَبئَٚ ُْ َٓ ِِ ْٕ ُى١ ۪لِٛ ّ ََّللاُ ْاٌ ُّؼ
Allah, içinizden size engel çıkaranlar ile dostlarına dönüp “bize katılın” diyenleri gayet iyi
biliyor. Bunlar çatışmaya pek az girerler.

(Ahzab 33/19)

ُ ْٕ َ٠ ُْ ُٙ َ ز٠ْ َ ف َسا
ِٗ ١ْ ٍَ َػُٝ ْغ َٰش٠ ٞ ۪ ُْ َوبٌَّزُٙ ُُٕ١س ا َ ْػُٚ
ُ  َْه رَذ١ٌََِْ اٚظ ُش
ُ َْٛ  ُى َۚ ُْ َف ِبرَا ََٓجب َء ْاٌخ١ْ ٍَ ا َ ِش َّذخً َػ
إُِِٛ ُْإ٠ ُْ ٌَ  َٰ ٌَٓ ِئ َهٚ۬ ُ  َۜ ِْش ا١ ْاٌ َخٍَٝ ُو ُْ ِثب َ ٌْ ِغَٕ ٍخ ِدذَا ٍد ا َ ِش َّذخً َػُٛعٍَم
ِ َۚ ْٛ َّ ٌَِِٓ ْا
ُ َْٛ َت ْاٌخ
َ َ٘د فَ ِبرَا ر
َ ف
َ فَب َ ْد َج
شا١
 هٍَٝ َوبَْ َٰر ٌِ َه َػَٚ ُْ َۜ ُٙ ٌََّللاُ ا َ ْػ َّب
ػ ه
ً َ ۪غ٠ َِّللا
Sizi kıskandıkları için böyle yaparlar. Korku ortamı oluşunca, ölüm baygınlığına girmiş gibi
gözleri bir tarafa kaymış olarak sana baktıklarını görürsün. Korkuları gidince de elinize geçeni
kıskandıkları için sivri dilleriyle sizi incitirler. Onlar inanmamış kimselerdir. Allah, ondan
dolayı işlerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah’a kolaydır.
10

(Muhammed 47/20)

ْ ٌَس َۚح ٌ فَ ِب َٓرَا ا ُ ْٔ ِضٛ
ْ ٌَ ََل ُٔ ِ ّضْٛ ٌَ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ ُي اٌَّزُٛم٠َ َٚ
ب ْاٌ ِمزَب ُيَٙ ١ ۪رُ ِو َش فَٚ ٌسح ٌ ُِ ْذ َى َّخٛ
ُ ذ
ُ ذ
َ ع
َ ع
ُ ْٕ َ٠ ض
َ َٔ  َْه١ٌََِْ اٚظ ُش
ٌَٰٝ ْٚ َ د فَب
ِ َۜ ْٛ َّ ٌ ِٗ َِِٓ ْا١ْ ٍَ ِ َػٟ
َ ٠ََسا
ٌ  ُْ َِ َشِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ْ۪ذ اٌَّز
ّ ظ َش ْاٌ َّ ْغ ِش
ُْ َۚ ُٙ ٌَ
İnanıp güvenenler: "Keşke bir sure indirilse" derler ama hüküm bildiren bir sure indirilir ve içinde savaşma emri
olursa içlerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da
budur.

(Ahzab 33/20)

َۚ َُ ْز َ٘ج٠ ُْ ٌَ اة
ة
ِ ْ َأ٠ ِْْ اَٚ اٛ
ُ َد ْاَلَ ْدض
ِ  ْاَلَػ َْشاَِْٟ فُٚ ُْ ثَبدُٙ ََّٔ اْٛ ٌَ اُّٚدَٛ َ٠ اة
َ ََْ ْاَلَ ْدضُٛغج
َ َ ْذ٠
ً ٍَ۪ا ا ََِّل لٍَُٛٓ َ  ُى ُْ َِب لَبر١ ۪ا فُٛٔ َوبْٛ ٌََٚ ُْ َۜ َْ َػ ْٓ ا َ ْٔجََٓبئِ ُىٍََُٛٔ ْغـ٠
ل١
Düşman birliklerinin henüz çekilmediklerini sanıyorlar. Bu birlikler dönüp gelecek olsa bunlar
çöllerde bedevilerin arasında olup, uzaktan haberlerinizi sormayı tercih ederler. Zaten aranızda
olsalar pek azı dışında hiç biri savaşa girmez.

(Ahzab 33/21)

َٰ ْ ََ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ََّللا
ُ  َسٟ ٌَ۪مَ ْذ َوبَْ ٌَ ُى ُْ ف
رَ َو َش هَٚ اَل ِخ َش
ا هٛ ْش ُج٠َ َْغَٕخٌ ٌِ َّ ْٓ َوب
 ِي هٛع
ََّللا
َ ح ٌ َدَٛ َّللاِ ا ُ ْع
ش َۜا١
ً َ۪وض
Sizin için, Allah'tan ve ahiret gününden umudu olanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için
Allah’ın Elçisi’nde güzel örnek vardır.
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(Mümtehine 60/4)

ْ ٔلَ ْذ َوب
 ِِ َّّبَٚ ُْ  ُْ أَِّب ثُ َش َٰ َٓء ۬ ُؤا ِِ ْٕ ُىِٙ ِِ ْٛ َا ٌِمٌَُٛٓ َِ َؼ َُۚٗ اِ ْر لَب٠ ۪اٌَّزَٚ ُ١
َ ح ٌ َدَٛ َذ ٌَ ُى ُْ ا ُ ْع
َ ۪٘ ِاث َْٰشَٟٓ ۪غَٕخٌ ف
ِۘ ْ هُٚ
إُِِٛ ْ رُإٝعَٓب ُء ا َ َثذًا َدزه
َ  ْاٌ َج ْغَٚ ُ حَٕٚ ُى ُُ ْاٌ َؼذَ َا١ْ َثَٚ ََٕٕب١ْ ثَذَا َثَٚ ُْ َّللاِ َوفَ ْشَٔب ِث ُى
ِ َْ ِِ ْٓ دُٚر َ ْؼجُذ
 َۜ ٍء َسثََّٕبَٟ
 ََِٓب ا َ ِْ ٍِهُ ٌَ َه َِِٓ هَٚ  ِٗ ََلَ ْعز َ ْغ ِف َش َّْ ٌَ َه١ُ َِلَ ۪ث١
ِث ه
ْ َّللاِ ِِ ْٓ ش
َ ۪٘ َي اِث َْٰشْٛ َ ْدذَ َُٖٓ ا ََِّل لَٚ ِبّٰلل
ش١
ُ  َْه ْاٌ َّ ۪ص١ٌَِاَٚ  َْه أََ ْجَٕب١ٌَِاَٚ  َّو ٍَْٕبَٛ َ  َْه ر١ٍََػ
İbrahim ve beraberinde olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Bir gün halklarına şöyle demişlerdi: “Bizim
sizinle ve Allah ile aranıza koyup kul olduklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Biz sizi tanımıyoruz. Tek ilah olan
Allah’a inanıp güvenene kadar aramızda düşmanlık ve nefret doğmuştur. Sadece İbrahim’in babasına söylediği:
“Allah’tan sana gelecek bir şeyi engellemeye gücüm yetmez ama senin bağışlanman için kesinlikle dua
edeceğim." sözü size örnek olmaz. İbrahim ve beraberindekiler şöyle dua ettiler: "Rabbimiz! Biz sana dayandık
ve sana yöneldik. Dönüp varılacak yer, senin huzurundur.”

(Mümtehine 60/5)

ُ ذ ْاٌ َؼ ۪ض
ُُ ١ض ْاٌ َذ ۪ى٠
َ ْٔ َ ا ْغ ِف ْش ٌََٕب َسثَّٕ ََۚب أَِّ َه اَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪سثََّٕب ََل ر َ ْج َؼ ٍَْٕب فِزَْٕخً ٌٍَِّز
Ey Rabbimiz! Kâfirlere bizi ezdirme. Bizi bağışla. Rabbimiz! Üstün olan ve doğru kararlar veren Sensin.”

(Mümtehine 60/6)

َٰ ْ ََ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ََّللا
 َّي فَب َِّْ هَٛ َ َز٠ ْٓ َِ َٚ اَل ِخ َۜ َش
ا هَٛ ْش ُج٠ َْغَٕخٌ ٌِ َّ ْٓ َوب
ََّللا
َ ح ٌ َدَٛ  ُْ ا ُ ْعِٙ ١ ٌَ۪مَ ْذ َوبَْ ٌَ ُى ُْ ف
ُ ذ١ّ۪  ْاٌ َذٟ
ُّ َِٕ ْاٌغَٛ ُ٘
Onlarda sizin için, Allah’tan ve ahiretten umudu olan herkes için, güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin
ki Allah’ın kimseye ihtiyacı olmaz, yaptığını da güzel yapar.

(Ahzab 33/22)

ُِٗۘ ٌُٛع
ُ  َسَٚ َُّللا
ُ  َسَٚ َُّللا
صذَقَ ه
 َػذََٔب هَٚ ا َٰ٘زَا َِبٌُٛاة لَب
َ ََْ ْاَلَ ْدضُِِٕٛ ٌَْ َّّب َسا َ ْاٌ ُّإَٚ
َ َٚ ٌُُٗٛع
 ًّ َۜب١ ٍْ۪رَغَٚ  َّبًٔب٠ َِب صَ ادَ ُ٘ ُْ ا َََِّٓل ۪اَٚ
Müminler düşman birliklerini görünce: "İşte bu, Allah’ın ve Elçisinin bize verdiği sözdür; Allah
ve Elçisi doğru söylemiş" dediler. Bu onların, sadece imanını ve teslimiyetlerini artırdı.
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(Enfal 8/2)

ْ ١َ ٍِ ُ اِرَا رَٚ ُْ ُٙ ُثٍُُٛذ ل
ْ ٍَ ِجَٚ َُّللا
 َّبًٔب٠ ُْ ۪اُٙ ْبرُُٗ صَ ادَر٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَذ َػ
َٓ اِرَا رُ ِو َش ه٠ َْ۪ اٌَّزُِِٕٛ ْأَِّ َّب ْاٌ ُّإ
َۚ ٍُ َّوَٛ َ ز٠َ ُْ ِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ  َػَٚ
َْٛ
İnanıp güvenenler öyle kimselerdir ki Allah anılınca yürekleri titrer, Allah’ın ayetleri okununca o ayetler, onların
imanlarını artırır ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.

(Tevbe 9/124)

ْ ٌَاِرَا ََِٓب ا ُ ْٔ ِضَٚ
ُْ ُٙ ْا فَضَ ادَرَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ َّبًٔ َۚب فَب َ َِّب اٌَّز٠ُّ ُى ُْ صَ ادَرُْٗ َٰ٘ ِزٖ۪ َٓ ۪ا٠َ ُي اَُٛم٠ ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِّ َسح ٌ فٛ
ُ ذ
َ ع
ََْٚ ْغز َ ْجش ُِش٠ ُْ ُ٘ َٚ  َّبًٔب٠۪ا
Bir sure indirilince bazıları: “Şimdi bu hanginizin imanını arttırdı ki?” der. O, inanıp güvenmiş olanların
güvenini artırır. Onlar onu , birbirlerine müjdelerler.

(Ahzab 33/23)

َٰ َ ُْ َِ ْٓ لُٙ ْٕ ِّ َ َۚ ِٗ ف١ْ ٍََّللاَ َػ
ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ َُٗ ٔ َْذجٝع
ا هُٚ ا َِب َػب َ٘ذُٛصذَل
َ َٓ ِس َجب ٌي١ ِِ۪ٕ َِِْٓ ْاٌ ُّإ
ً ۪ا ر َ ْجذٌَُّٛ َِب ثَذَٚ َ ْٕز َ ِظ ِۘ ُش٠
ل٠
Müminlerden Allah'a karşı yüklendikleri görevi yerine getiren adamlar vardır. Kimi, o uğurda
canını vermiş, kimi de beklemektedir. Bunlar hiç bir şekilde sözlerinden caymamışlardır.
(Bakara 2/207)

َۜ د ه
ف ِث ْبٌ ِؼجَب ِد
ِ ظب
 هَٚ َِّللا
ٌ َّللاُ َس ۫ ُؤ
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
َ غُٗ ا ْثزِ َٓغَب َء َِ ْش
َ  َٔ ْفَٞ ْش ۪ش٠ ْٓ َِ بط
İnsanlardan öylesi de var ki Allah’ın rızasını kazanmak için canını verir. Allah böyle kullarına karşı çok
şefkatlidir.

(Tevbe 9/111)

َۜ
 ًِ ه١ع ۪ج
ا َِّْ ه
َِّللا
َ ٟ َْ۪ فٍُُٛمَب ِر٠ َ ُُ ْاٌ َجَّٕخُٙ ٌَ َّْ َ  ُْ ِثبُٙ ٌَاَٛ ِْ َ اَٚ ُْ ُٙ غ
َ َُٓ ا َ ْٔف١ ِِ۪ٕ ْ َِِٓ ْاٌ ُّإَّٜللاَ ا ْشز َ َٰش
َِِٓ ۪ٖ ِذْٙ  ِث َؼٝ َٰفْٚ َ  َِ ْٓ اَٚ ِْ َۜ  ْاٌمُ ْش َٰاَٚ ًِ ١اَل ْٔ ۪ج
ِ ْ َٚ  ِخ٠ َٰسْٛ َّ  اٌزٟ ِٗ َدمًّب ِف١ْ ٍَ ْػذًا َػَٚ ٍََُُْٛ ْمز٠َٚ ٍَُُْٛ ْمز١َ َف
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘  َٰر ٌِ َهَٚ َٗۜ ۪  ْؼز ُ ُْ ِث٠َ  َثبٞ ۪ ِؼ ُى ُُ اٌَّز١ْ ا ثِ َجَّٚللاِ فَب ْعز َ ْجش ُِش
ه
Allah, inanıp güvenenlerin kendilerini ve mallarını Cennete karşılık satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar;
öldürürler ve ölürler. Bu Allah’ın Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da verdiği gerçek sözdür. Sözünü Allah’tan daha
iyi tutan kimdir? Öyleyse yaptığınız bu satıştan dolayı sevinin. Bu, büyük bir kurtuluştur.
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(Ahzab 33/24)

ََٓ ِْْ َٓ ا١ ِ۪ة ْاٌ َُّٕبفِم
ََّْللاَ َوب
َّ ٌَّللاُ ا
 َۜ ُْ ا َِّْ هِٙ ١ْ ٍَػ
 هٞ
َ ةٛ
َ ُ َز٠ ْٚ َ شب َء ا
َ ُّؼَز٠َٚ ُْ ِٙ ِص ْذل
ِ َِٓ ث١ ۪صبدِل
َ َ ْج ِض١ٌِ
 ًّ َۚب١سا َس ۪دٛ
ً َُغف
Bu Allah’ın, doğruları doğrulukları sebebiyle ödüllendirmesi ve gereğine göre ikiyüzlüleri
cezalandırması veya tevbelerini kabul etmesi içindir. Allah’ın bağışlaması çok, ikramı boldur.
(Maide 5/119)

ٌ َّٕ ُْ َجُٙ ٌَ ُْ َۜ ُٙ ُص ْذل
َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
َّ ٌَ ْٕفَ ُغ ا٠ َُ ْٛ َ٠ َّللاُ َٰ٘زَا
لَب َي ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞبد ر َ ْج ۪ش
ِ َٓ١ ۪صبدِل
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َػ ْٕ َُۜٗ َٰر ٌِ َه ْاٌف
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َّللاُ َػ
 هٟ
َ اٛظ
ِ ب اَثَذ ًَۜا َسََٙٓ ١ ۪ف
َ ظ
Allah diyecek ki “Bugün doğruların doğruluklarından yararlanacağı gündür. İçinden ırmaklar akan cennetler
onlarındır ve ebediyen orada kalacaklardır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razı olacaklardır. En büyük
kurtuluş işte budur.”

(Muhammed 47/17)

ُْ ُٙ ٠َٰٛ  ُْ ر َ ْمُٙ ١ َٰا َٰرَٚ ًٜا صَ ادَ ُ٘ ُْ ُ٘ذْٚ ََٓ ا ْ٘زَذ٠ ۪اٌَّزَٚ
Allah, doğru yola girenlerin doğruluklarını artırır, onlara korunma imkânları sağlar.

(Ahzab 33/25)

ًّب٠ِٛ ََّللاُ ل
 َوبَْ هَٚ َٓ ْاٌ ِمزَب َۜ َي١ ِِ۪ٕ َّْللاُ ْاٌ ُّإ
 هَٝ َوفَٚ  ًْش َۜا١ا َخٌََُٕٛب٠ ُْ ٌَ ُْ ِٙ  ِْظ١َا ثِغَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاُ اٌَّز
 َسدَّ هَٚ
ً َػ ۪ض
ض َۚا٠
Allah, gerçekleri görmezlikten gelen düşman kuvvetlerini, ellerine bir şey geçiremeden, kin ve
nefretleri icerisinde geri çevirdi, çatışma sırasında da Allah müminlere yetti. Allah güçlüdür,
üstündür.
(Nisa 4/45)

شا١
 ِث هٝ َو َٰفَٚ  ًّۗب١ٌِ َٚ ِبّٰلل
 ِث هٝ َو َٰفَٚ ُْ َۜ َّللاُ ا َ ْػٍَ ُُ ِثب َ ْػ َٓذَائِ ُى
 هَٚ
ً بّٰللِ ٔ َ۪ص
Düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Veli olarak Allah size yeter; yardımcı olarak da Allah yeter.
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(Enfal 8/64)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِ ِٓ ار َّ َج َؼ َه َِِٓ ْاٌ ُّإَٚ َُّللا
 َد ْغجُ َه هٟ
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey nebi! Allah, sana da sana uyan müminlere de yeter.

(Ahzab 33/26)

َ َٓ٠ ۪ا َ ْٔضَ َي اٌَّزَٚ
ْت
۪ َ١ص
ُّ ُُ ِٙ  ِثٍُُٛ لٟ ۪ف ف
ِ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌ ِىزَبٚظب٘ َُش
َ اٌشػ
َ ْٓ ِِ ة
َ َلَزَٚ ُْ ِٙ ١بص
مً َۚب٠َْ فَ ۪شٚرَأ ْ ِع ُشَٚ ٍَُُْٛمًب ر َ ْمز٠فَ ۪ش
Allah, kitap ehlinden, düşmana arka çıkanları da kalplerine korku salarak kalelerinden indirdi,
onların kimini öldürüyor, kimini de esir alıyordunuz.
(Al-i İmran 3/151)

َ ٍْ ع
طبًٔ َۚب
ُ ُِ۪ٕٗ ِ َّض ْي ث٠ ُْ ٌَ بّٰللِ َِب
ُّ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ة اٌَّز
ا ِث هْٛت ِث ََّٓب ا َ ْش َش ُو
ِ ٍُُٛ لٟ ۪ فٟ ۪عُٕ ٍْم
َ اٌشػ
َ
َّ َٜٛ ْظ َِض
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ُ َۜ ٌَّٕ ُُ اُٙ ٠َٰٚ ْ  َِأَٚ
َ ْثِئَٚ بس
Âyetleri görmezlikten gelen kâfirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar, Allah’ın indirdiği bir delile
dayanmadan O’na ortaklar uydurmuşlardır. Varıp kalacakları yer cehennemdir. Bu yanlışı yapanların
yerleşecekleri yer ne kötüdür!

(Haşr 59/2)

َ  ِي ْاٌ َذ ْش َۜ ِش َِبَّٚ َبس ِ٘ ُْ َِل
ْْ َ ظَٕ ْٕز ُ ُْ ا
ِ ا ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌ ِىزَبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ا َ ْخ َش َط اٌَّزَٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ َ٠ة ِِ ْٓ ِد
َ َٚ اَٛ ْخ ُش ُج٠
ُ ١َّللاُ ِِ ْٓ َد
اَُٛ ْذز َ ِغج٠ ُْ ٌَ ْش
 ُُ هُٙ ١َّللاِ فَب َ َٰر
 ُْ َِِٓ هُٙ ُٔٛص
ُ  ُْ ُدُٙ ُ  ُْ َِبِٔ َؼزُٙ ََّٔا إَُّٛٓ ظ
ٌِٟ ٚ۬ ُ ََٓب ا٠ اَٚٓ فَب ْػز َ ِج ُش١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإِٞذ٠ْ َ اَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ  ُْ ِثبُٙ َ رُٛ١َُْ ثُُٛ ْخ ِشث٠ ْت
ُّ ُُ ِٙ  ِثٍُُٛ لٟ ۪ف ف
َ اٌشػ
َ َلَزَٚ
بس
َ ْاَلَ ْث
ِ ص
Ehl-i Kitaptan ayetleri görmezlikten gelenleri, ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz, çıkacaklarını
sanmıyordunuz; onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanıyorlardı. Allah, kalplerine korku
salarak onlara beklemedikleri yerden geldi. Evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey ileri
görüşlüler; bundan ders alın.
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(Ahzab 33/27)

َ َ ظب ٌَ ُْ ر
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ ػ
ٍءْٟ ش
ً ا َ ْسَٚ ُْ ُٙ ٌَاَٛ ِْ َ اَٚ ُْ ُ٘ بس
 َوبَْ هَٚ ط ۫ ُإ٘ ََۜب
َ  َسص َ ُى ُْ ا َ ْسْٚ َ اَٚ
َ َُّللا
َ َ٠ ِدَٚ ُْ ُٙ ظ
شا٠
ً ۪لَذ
Onların yerini, yurdunu ve mallarını size verdi, henüz ayak basmadığınız yerlere de sizi varis
kıldı. Allah her şeye bir ölçü koyar.
(Fetih 48/20)

ًَخ٠َْ َٰاٛ ٌِز َ ُىَٚ ُْ َۚ بط َػ ْٕ ُى
 َػذَ ُو ُُ هَٚ
َّ  َوَٚ ۪ٖب فَ َؼ َّج ًَ ٌَ ُى ُْ َٰ٘ ِزَٙ َُٔٚشح ً رَأ ْ ُخز١
ِ ٌَّٕ اِٞ
َ َّ۪للاُ َِغَبِٔ َُ َوض
َ ذ٠ْ َ ف ا
ً ص َشا
 ًّب١ ۪غب ُِ ْغزَم
ِ ُْ َ ُى٠ ِذْٙ َ٠َٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ٌِْ ٍْ ُّإ
Allah size alacağınız birçok ganimeti daha söz vermektedir. Şimdilik bunları verdi ve insanların elini üzerinizden
çekti ki inanıp güvenenler için bir belge olsun, sizi doğru yola yönlendirsin.

(Fetih 48/21)

َ ب لَ ْذ ا َ َدبَٙ ١ْ ٍَا َػٚ ٌَ ُْ ر َ ْمذ ُِسٜا ُ ْخ َٰشَٚ
شا٠
 َوبَْ هَٚ  َۜبَٙ َِّللاُ ث
غ ه
ً ۪ءٍ لَذَٟ
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ َّللاُ َػ
Hesaplamadığınız daha niceleri de var; Allah onların tamamını bilmektedir. Allah her şeye ölçü koyar.

(Nur 24/55)

ف
ِ صب ٌِ َذب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ ُْ ا ِِ ْٕ ُىَُِٕٛ َٓ َٰا٠ َّ۪للاُ اٌَّز
 َػذَ هَٚ
ِ  ْاَلَ ْسِٟ ُْ فُٙ َََّٕ ْغز َ ْخ ٍِف١ٌَ د
َ ٍَض َو َّب ا ْعز َ ْخ
َٰ َ اسر
 ُْ ا َ ًِْٕ َۜبِٙ ِفَْٛ  ُْ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ خُٙ ٌََُّّٕجَ ِذ١ٌََٚ ُْ ُٙ ٌَ ٝع
ْ ِٞ ُُ اٌَّزُٙ َٕ٠ ۪ ُْ دُٙ ٌَ ََّٓ ُٕ َّ ِ ّى١ٌََٚ ُْ َۖ ِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪اٌَّز
َ َْٟ ۪ثُٛ ْش ِش ُو٠  ََلٟ ََُ۪ٕٔٚ ْؼجُذ٠
َُْٛ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌفَب ِعمٚ۬ ُ  َِ ْٓ َوفَ َش ثَ ْؼذَ َٰر ٌِ َه فَبَٚ ْـًٔ َۜب١ش
“Allah’ın, içinizden inanan ve iyi iş yapanlara sözü vardır; öncekilere verdiği gibi o yeri de kesinlikle onlara
verecek, razı olduğu dini onlar için kökleştirecek ve korkularının ardından onları güvene kavuşturacaktır. Onlar
bana kulluk eder, bir şeyi ortak koşmazlar. Bundan sonra da kendini doğrulara kapatanlar olursa yoldan çıkmış
olurlar.”

(Enbiya 21/105)

َّ ٌَِٟمَ ْذ َوز َ ْجَٕب فَٚ
َْٛصب ٌِ ُذ
َّ ٌ اِٞ
َ س ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ اٌ ِزّ ْو ِش ا َ َّْ ْاَلَ ْسٛ
ِ ُاٌضث
َ ب ِػ َجبدَٙ ُ  ِشص٠َ ض
Bütün zikirleri verdikten sonra indirdiğimiz kitaplara şunu yazdık: “Yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır.”
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(Ahzab 33/28)

َّٓ َْٓ ا ُ َِ ِز ّ ْؼ ُى١ٌَب فَزَؼَبَٙ َ َٕز٠ ۪صَٚ َب١ْٔ ُّح َ اٌذٛ١َٰ اج َه ا ِْْ ُو ْٕز ُ َّٓ ر ُ ِش ْدَْ ْاٌ َذ
ِ َٚ  لُ ًْ َِلَ ْصٟ
ُّ ِب إٌَّجَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ً ّ۪ ع َشا ًدب َج
ل١
َ َّٓ ع ِ ّش ْد ُى
َ ُ اَٚ
Ey Nebi, eşlerine de ki, "Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız gelin size mal vereyim
ve sizi güzellikle ayırayım."
(Nisa 4/134)

َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّاة اٌذ
شا١
ُ َٛ َ َّللاِ ص
 َوبَْ هَٚ ِاَل ِخ َش َۜح
َب فَ ِؼ ْٕذَ ه١ْٔ ُّاة اٌذ
ً ؼًب ثَ ۪ص١ّ۪ ع
َ َٛ َ ذ ُ ص٠ُ ۪ش٠ ََِْ ْٓ َوب
َ َُّللا
Kim dünyalık isterse bilsin ki dünyalık da ahiret kazancı da Allah katındadır. Allah, dinler ve görür.

(Hud 11/15)

َْٛغ
ِ ّ َٛ ُٔ بَٙ َ َٕز٠ ۪صَٚ ب١َ ْٔ ُّح َ اٌذٛ١َٰ ذ ُ ْاٌ َذ٠ُ ۪ش٠ ََِْ ْٓ َوب
ُ ُ ْج َخ٠ ب ََلَٙ ١ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ بَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ ُْ ا َ ْػ َّبِٙ ١ْ ٌَِف ا
Dünya hayatını ve süsünü isteyenlere yaptıkları işlerin karşılığını burada tamı tamına veririz. Burada onlardan
bir kesinti yapılmaz.

(Hud 11/16)

َٓ
َٰ ْ ِٟ ُْ فُٙ ٌَ ْظ
َ  َد ِجَٚ بس
اُٛٔبغ ًٌ َِب َوب
ِ َثَٚ بَٙ ١ ۪ا فُٛصَٕؼ
ُ ِۘ ٌَّٕاَل ِخ َشحِ ا ََِّل ا
َ ػ َِب
َ ١ٌَ َٓ٠ ۪ ٌَٰئِ َه اٌَّزٚ۬ ُ ا
ٍََُّْٛ َ ْؼ٠
Onlar ahirette, o ateşten başka alacağı kalmamış kimselerdir. Dünyada işledikleri yok olmuş ve bütün çalışmaları
boşa çıkmış olur.

(İsra 17/18)

بَٙ ١ٍَٰ ص
ََٓ َٔ ب َِبَٙ ١ ۪بجٍَخَ َػ َّج ٍَْٕب ٌَُٗ ف
ْ َ٠ َُ َۚ ََّٕٙ ذ ُ ص ُ َُّ َجؼَ ٍَْٕب ٌَُٗ َج٠شب ُء ٌِ َّ ْٓ ُٔ ۪ش
ِ َذ ُ ْاٌؼ٠ُ ۪ش٠ ََِْ ْٓ َوب
ساٛ
ً  ًِب َِ ْذ ُدُِٛ َِ ْز
Kim sadece dünyayı isterse, istediğimiz kişiye gerek gördüğümüz kadarını bu dünyada çabucak verir, sonra ona
cehennemi alçalmış ve terk edilmiş olarak kalacağı bir yurt yaparız.

(İsra 17/19)

َٓ
َٰ ْ َ َِ ْٓ ا َ َسادَٚ
ساٛ
ً  ُْ َِ ْش ُىُٙ ُ١ع ْؼ
َ َْ ٌَٰ ِئ َه َوبٚ۬ ُ  ُِإْ ِِ ٌٓ فَبَٛ َُ٘ٚ بَٙ ١َ ع ْؼ
َ بَٙ ٌَ َٰٝعؼ
َ َٚ َ اَل ِخ َشح
Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak onun için gereği gibi çalışırsa, işte onların çalışması karşılığını
bulacaktır.
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(İsra 17/20)

ُ طب ُء َس ِثّ َه َِ ْذ
ََٓ  َِب َوبَْ َػَٚ بء َس ِثّ َۜ َه
ََٓ  َٰ َٓ٘ ۬ ُإ َََٓل ِء ِِ ْٓ َػَٚ ُو ًّل ُٔ ِّذُّ َٰ َٓ٘ ۬ ُإ َََٓل ِء
ساٛ
ِ ط
ً ظ
Bunlardan dünyayı isteyene de ahireti isteyene de Rabbinin ikramından veririz. Rabbinin ikramı engellenemez.

(Ahzab 33/29)

َٰ ْ َّاس
د ِِ ْٕ ُى َّٓ ا َ ْج ًشا
ِ َّللاَ ا َ َػذَّ ٌِ ٍْ ُّ ْذ ِغَٕب
ُ  َسَٚ ََّللا
اَل ِخ َشح َ فَب َِّْ ه
ا ِْْ ُو ْٕز ُ َّٓ ر ُ ِش ْدَْ هَٚ
َ اٌذَٚ ٌَُٗٛع
 ًّب١َػ ۪ظ
Ama eğer Allah'ı, Elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki, Allah sizden iyi davrananlara
büyük bir karşılık hazırlamıştır.
(Bakara 2/201)

َٰ ْ ِٟفَٚ ًغَٕخ
بس
َ َلَِٕب َػزَٚ ًغَٕخ
َ اَل ِخ َشحِ َد
َ َب َد١ْٔ ُّ اٌذِٟ ُي َسثَّ ََٕٓب َٰارَِٕب فَُٛم٠ ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ
ِ ٌَّٕاة ا
Kimileri de şöyle der: “Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından
koru!”

(Şura 42/20)

َٰ ْ س
َ ذُ َد ْش٠ُ ۪ش٠ َْ َِ ْٓ َوبَٚ َٗۚ ۪ ِ َد ْشصٟ ۪اَل ِخ َش ِح ٔ َِض ْد ٌَُٗ ف
َ ذ ُ َد ْش٠ُ ۪ش٠ ََِْ ْٓ َوب
بَٙ ْٕ ِِ ۪ٗب ُٔإْ ِر١َ ْٔ ُّس اٌذ
َٰ ْ ٟ َِب ٌَُٗ ِفَٚ
ت
ٍ ١اَل ِخ َش ِح ِِ ْٓ ٔ َ۪ص
Kim ahiret için yatırım yapmak isterse onun yatırımına katkıda bulunuruz. Kim de dünya için yatırım yapmak
isterse, ona da onun gelirinden veririz ama onun ahirette alacağı bir şey kalmaz.

(Ahzab 33/30)

 َوبَْ َٰر ٌِ َهَٚ ِْٓ َۜ ١َظ ْؼف
َ بد
ِ ْ َأ٠ ْٓ َِ ِ ٟ
ُ َب ْاٌؼَزَٙ ٌَ ف
ِ َد ِِ ْٕ ُى َّٓ ثِف
ْ عب َػ
َ ُ٠ َّٕ ٍخ١ِ َش ٍخ ُِج
ِ اة
َ ِٔ َب٠
ّ ِغَٓب َء إٌَّج
شا١
 هٍََٝػ
ً َ ۪غ٠ َِّللا
Ey Nebi’nin hanımları! Sizden kim ispatlanabilir bir fuhuşla gelirse o suçun cezası iki kat olur.
Bu Allah'a kolaydır.
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(Nur 24/2)

َّ َٚ ُخ١َ ِٔ ٌضا
َّ َ ا
ْ َ فٟ ۪ٔاٌضا
ِ َٚ ًَّ ا ُوُٚبج ٍِذ
ٓ ه٠
َِّللا
ِ ۪ دٟ ۪ َّب َسأْفَخٌ فِٙ  ََل رَأ ْ ُخ ْز ُو ُْ ِثَٚ  َّب ِِبئَخَ َج ٍْذَ َۖ ٍحُٙ ْٕ ِِ اد ٍذ
َٰ ْ َِ ْٛ ١َ ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
ََٓ  َّبُٙ ػزَا َث
َٓ١ ِِ۪ٕ ْغب ِئفَخٌ َِِٓ ْاٌ ُّإ
َْ ِث هُِِٕٛ ْا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ رُإ
َ  ْذَٙ  ْش١َ ٌْ َٚ اَل ِخ َۚ ِش
Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüz kamçı vurun. Eğer Allah’a ve son güne inanıyorsanız,
Allah’ın verdiği cezayı yerine getirirken onlara karşı yumuşamayın. İnananlardan bir takımı da onlara yapılan
azabı gözleriyle görsün.

(Nur 24/3)

َّ َٚ ً ُِ ْش ِش َو ِۘخْٚ َ خً ا١َ َِٔ ْٕ ِى ُخ ا ََِّل صَ ا٠  ََلٟ ٌ۪ٔضا
َّ َ ا
ََ  ُد ِ ّشَٚ  ُِ ْش ِش َۚ ٌنْٚ َ اْ ا
ٍ َب ا ََِّل صََٙٓ  ْٕ ِى ُذ٠َ خُ ََل١َ ِٔ اٌضا
َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍََٰٝر ٌِ َه َػ
Zina eden erkek, ancak zina eden veya müşrik olan bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da, ancak zina eden
veya müşrik olan bir erkek evlenebilir. Bunlar müminlere haram kılınmıştır.

(Ahzab 33/31)

ْ ُٕ ْم٠َ ْٓ َِ َٚ
ب ِس ْصلًبَٙ ٌَ ا َ ْػز َ ْذَٔبَٚ ِْٓ ١َب ا َ ْج َشَ٘ب َِ َّشرََٙٓ ِصب ٌِ ًذب ُٔإْ ر
ُ  َسَٚ ِذ ِِ ْٕ ُى َّٓ ِ هّٰلل
َ ًْ َّ ر َ ْؼَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
 ًّب٠َو ۪ش
Sizden kim de Allah'a ve Elçisine boyun eğip iyi iş yaparsa ona da iki kat ödül veririz. Zaten ona
cömertçe rızık hazırlamışızdır.

(Ahzab 33/32)

ْ َ١َ ِي فْٛ َع ْؼَٓ ثِ ْبٌم
ٟ ۪ فٞ ۪ط َّ َغ اٌَّز
ِ غ
َ ز ُ َّٓ فَ َل ر َ ْخ١ْ ََٓبء ا ِِْ ارَّم
َ ٌِّٕ ِ ٌَ ْغز ُ َّٓ َوب َ َد ٍذ َِِٓ اٟ
َ ِٔ َب٠
ّ ِغَٓب َء إٌَّج
فً َۚبٚ ًَل َِ ْؼ ُشْٛ َلُ ٍَْٓ لَٚ ض
ٌ لَ ٍْجِ۪ٗ َِ َش
Ey Nebi’nin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan sakınıyorsanız
cilveli konuşmayın, kalbi bozuk olan kimse umuda kapılır. Sözü, ciddiyeti bozmadan söyleyin.
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(Ahzab 33/33)

َّ َٓ١ ۪ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
َ حٛاٌض َٰو
َّ ٌاَلِ َّْٓ اَٚ ٌَٰٝ ٚ۫ َُّ ِخ ْاَل١ٍِ ِ٘  ََل رَجَ َّش ْجَٓ رَجَ ُّش َط ْاٌ َجبَٚ َّٓ رِ ُىُٛ١ُ ثٟ ۪لَ ْشَْ فَٚ
ْ َ  َش ُو ُْ رّٙ ِ ط
َ ُ٠َٚ ذ
ش َۚا١
ِ ١ْ َظ ا َ ْ٘ ًَ ْاٌج
ُ  َسَٚ ََّللا
ّ ِ ُُ ت َػ ْٕ ُى
ذُ ه٠ُ ۪ش٠ ٌَ َُۜٗ أَِّ َّبٛع
ا َ ِغ ْؼَٓ هَٚ
ً ۪ٙ ط
َ ِ٘ ُ ْز١ٌِ َُّللا
َ اٌش ْج
Evlerinizde oturun, önceki cahiliye döneminde olduğu gibi dişiliğinizi öne çıkarmayın, namazı
tam kılın, zekâtı verin. Allah'a ve Elçisine itaat edin. Ey ehl-i beyt! Allah’ın istediği, sadece,
sizden pislikleri uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmaktır.

(Ahzab 33/34)

شا١
ِ َب٠رِ ُى َّٓ ِِ ْٓ َٰاُٛ١ُ ثٟ ۪ فٍَٰٝ ُْز٠ ا ْر ُو ْشَْ َِبَٚ
 ْاٌ ِذ ْى َّ َۜ ِخ ا َِّْ هَٚ َِّللا
د ه
ً فًب خ َ۪ج١َّللاَ َوبَْ ٌَ ۪ط
Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti aklınızdan çıkarmayın. Allah en ince
ayrıntıları bilir, her şeyden haberdardır.
(Nur 24/36)

َٰ ْ َٚ ُِٚ ّ ب ِث ْبٌغُذَٙ ١ ۪غ ِجّ ُخ ٌَُٗ ف
ٍ ُٛ١ُ ثٟ ۪ف
صب ِي
د اَرَِْ ه
َ ُ٠ ُُّٗ ب ا ْعَٙ ١ ُ۪ ْز َو َش ف٠َٚ َّللاُ ا َ ْْ ر ُ ْشفَ َغ
َ اَل
O nur yüce tutulmasına ve içlerinde adının anılmasını Allah’ın izin verdiği evlerde olur. Oralarda sabah akşam
Allah’a boyun eğerler.

(Ahzab 33/41)

شا١
ا هٚا ا ْر ُو ُشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ً َّ۪للاَ ِر ْو ًشا َوض
Ey iman etmiş kişiler! Allah'ı hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.
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(Ahzab 33/35)

َٓ١ ۪صبدِل
ِ  ْاٌمَب ِٔزَبَٚ َٓ١ ۪ ْاٌمَب ِٔزَٚ د
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإَٚ د
ِ  ْاٌ ُّ ْغ ٍِ َّبَٚ َٓ١ّ۪ ٍِ ا َِّْ ْاٌ ُّ ْغ
َّ ٌاَٚ د
َٓ١ ۪صذِّل
ِ  ْاٌخَب ِش َؼبَٚ َٓ١ ْاٌخَب ِش ۪ؼَٚ د
ِ صب ِث َشا
ِ صب ِدلَب
َّ ٌاَٚ َٓ٠صب ِث ۪ش
َّ ٌاَٚ د
َّ ٌاَٚ
َ َ  ْاٌ ُّزَٚ د
َ  ْاٌ َذب ِفَٚ ُْ ُٙ  َجَٚٓ فُ ُش١ا ٌْ َذب ِف ۪ظَٚ د
َٓ٠اٌزَّا ِو ۪شَٚ د
ِ ظب
ِ صب ِئ َّب
ِ ص ِذّلَب
ََّٓ ٌاَٚ َٓ١ّ۪ صب ِئ
ََّٓ ٌاَٚ د
َ َ  ْاٌ ُّزَٚ
 ًّب١ا َ ْج ًشا َػ ۪ظَٚ ً  ُْ َِ ْغ ِف َشحُٙ ٌَ َُّللا
ِ اٌزَّا ِو َشاَٚ شا١
د ا َ َػذَّ ه
ه
ً َّ۪للاَ َوض
Allah’a teslim olan erkekler ile Allah’a teslim olan kadınlar, inanan erkeklerle inanan kadınlar,
samimiyetle boyun eğen erkeklerle samimiyetle boyun eğen kadınlar, özü sözü bir olan
erkeklerle özü sözü bir olan kadınlar, sabırlı erkeklerle sabırlı kadınlar, gönülden bağlı
erkeklerle gönülden bağlı kadınlar, zekât ve sadaka veren erkeklerle zekât ve sadaka veren
kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, edep yerlerini koruyan erkeklerle edep
yerlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça hatırlayan erkeklerle onu hatırlayan kadınlar; işte
Allah, bütün bunlar için bağışlanma ve büyük bir karşılık hazırlamıştır.
(Al-i İmran 3/195)

ْٓ ِِ ُْ ع ُى
ُ  ثَ ْؼَٝۚ  ا ُ ْٔ َٰضْٚ َ  ُغ َػ َّ ًَ َػب ِِ ًٍ ِِ ْٕ ُى ُْ ِِ ْٓ رَ َو ٍش ا١ َََٓل ا ُ ۪ظّٟ۪ٔ َ  ُْ اُٙ ُّ ُْ َسثُٙ ٌَ بة
َ فَب ْعز َ َج
َۚ ٍ ثَ ْؼ
اٍُِٛلُزَٚ اٍَُٛلَبرَٚ ٟ ٍ۪١ع ۪ج
َ ٟ ۪ا فُٚرٚ۫ ُ اَٚ ُْ ِ٘ بس
ِ َ٠ا ِِ ْٓ ِدٛا ُ ْخ ِش ُجَٚ اَٚٓ َ٘ب َج ُش٠ ۪ط فَبٌَّز
َۜ اثًب ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذ هَٛ َ بس ص
ٍ  ُْ َجَّٕبُٙ ٍََّٕ ََلُ ْد ِخَٚ ُْ ِٙ ِّـَٔبر١ِ ع
ُ َۚ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞد ر َ ْج ۪ش
َِّللا
َ ُْ ُٙ ْٕ ََلُ َو ِفّ َش َّْ َػ
ة
 هَٚ
ِ اَٛ َّ َّللاُ ِػ ْٕذَُٖ ُد ْغ ُٓ اٌض
Rableri dualarını kabul eder ve şöyle der: Erkek olsun, kadın olsun, sizden kim iyi bir çaba gösterirse çabasını
boşa çıkarmam. Benim katımda birinizin diğerinden farkı yoktur. Hele hicret eden, yurdundan çıkarılan,
yolumda eziyet gören, savaşan ve o yolda öldürülenler var ya; onların kötü işlerini de örter, onları, katımdan bir
ödül olarak içinden ırmaklar akan bahçelere sokarım. Güzel karşılık Allah katındadır.

(Nisa 4/124)

 ََلَٚ ََْ ْاٌ َجَّٕخٍَُٛ ْذ ُخ٠  َٰ ٌَٓئِ َهٚ۬ ُ  ُِإْ ِِ ٌٓ فَبَٛ ُ٘ َٚ ٝ ا ُ ْٔ َٰضْٚ َ د ِِ ْٓ رَ َو ٍش ا
ِ صب ٌِ َذب
َّ ٌَ ْؼ َّ ًْ َِِٓ ا٠ ْٓ َِ َٚ
ْ ُ٠
شا١
ً َْ۪ َٔمُّٛ ٍَظ
İster erkek, ister kadın olsun, kim inanıp güvenir ve iyi işler yaparsa onlar da cennete gireceklerdir. Onlara
çekirdek zarı kadar haksızlık yapılmayacaktır.

(Tevbe 9/112)

َٰ ْ َُْٚبجذ
فٚ
َّ ٌَْ اُٛاٌشا ِوؼ
ََّٓ ٌَْ اُٚبِذ
ِ َْ ثِ ْبٌ َّ ْؼ ُشٚاَل ِِ ُش
ِ َْ ْاٌ َذُٚ َْ ْاٌؼَبثِذُٛاٌَزََّٓبئِج
َّ َْٛغبئِ ُذ
ِ غ
ُ ِ ْاٌ َذبفَٚ َْ َػ ِٓ ْاٌ ُّ ْٕ َى ِشُٛ٘ إٌَّبَٚ
ّ َثَٚ َِّللا
َۜ  ِد هَُْٚ ٌِ ُذذٛظ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْش ِِش ْاٌ ُّإ
Tevbe edenler, Allah’a kul olanlar, işlerini iyi yapanlar, gezip görenler, rükû edenler, secde edenler, vahye uygun
olanı emredenler, vahye aykırı olana engel olanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları koruyanlar var ya; sen böylesi
müminleri müjdele.
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(Tevbe 9/72)

ٍ د َجَّٕب
َٓغب ِو
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ َّْللاُ ْاٌ ُّإ
 َػذَ هَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْذ ِزٞد ر َ ْج ۪ش
َ َِ َٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
َ
ٌ َْٛ  ِسظَٚ ٍْ َۜ د َػ ْذ
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘ َّللاِ ا َ ْو َج َۜ ُش َٰر ٌِ َه
ِ  َجَّٕبٟ ّ۪ َجخً ف١ِ غ
اْ َِِٓ ه
Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara söz vermiştir; içinden ırmaklar akan cennetler, kalıcı cennetlerdeki
güzel konaklar onlarındır. Orada ölümsüz olacaklardır. Hepsinden önemlisi Allah’ın rızasıdır. Büyük kurtuluş
işte budur.

(Nahl 16/97)

َ ً حٛ١َٰ َُّٕٗ َد١َ ١ِ  ُِإْ ِِ ٌٓ فٍََُٕ ْذَٛ ُ٘ َٚ ٝ ا ُ ْٔ َٰضْٚ َ صب ٌِ ًذب ِِ ْٓ رَ َو ٍش ا
ُْ ُ٘  ُْ ا َ ْج َشُٙ َّٕ٠َ ٌَٕ َْج ِضَٚ ًّ َج َۚخ١ِ غ
َ ًَ ِّ َِ ْٓ َػ
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اُٛٔغ ِٓ َِب َوب
َ ِثب َ ْد
Erkek olsun, kadın olsun, kim inanıp güvenerek işini iyi yaparsa ona güzel bir hayat yaşatırız. Ödüllerini de
yaptıklarının en güzeline göre veririz.

(Ahzab 33/36)

ْٓ ِِ ُ  َشح١َ  ُُ ْاٌ ِخُٙ ٌَ َْٛ ُى٠َ ْْ َ ٌَُُٗٓ ا َ ِْ ًشا اٛع
ُ  َسَٚ َُّللا
 هٝع
َ َ ََل ُِإْ َِِٕ ٍخ اِرَا لَٚ ٍٓ ِِ ْ َِب َوبَْ ٌِ ُّإَٚ
ًٕب١ظ َل ًَل ُِ ۪ج
ُ  َسَٚ ََّللا
ص ه
ِ  ْؼ٠َ ْٓ َِ َٚ ُْ َۜ ِ٘ ا َ ِْ ِش
َ ًَّ ظ
َ ٌَُٗ فَمَ ْذٛع
Allah ve Elçisinin getirdiği Kitap bir işi kesinleştirmişse inanıp güvenmiş bir erkeğin ve kadının,
o konuda tercih hakkı olmaz. Kim, Allah'a ve Resulüne, elçinin getirdiği Kitaba başkaldırırsa
açık bir şekilde sapmış olur.

(Ahzab 33/37)

ْ  ِٗ ا َ ِْغ١ْ ٍَذ َػ
ٟ ۪ فٟ ۪ر ُ ْخفَٚ ََّللا
َ ّْ ا َ ْٔ َؼَٚ ِٗ ١ْ ٍََّللاُ َػ
ك ه
 ا َ ْٔ َؼ َُ هَٞٓ ۪ ُي ٌٍَِّزُٛاِ ْر رَمَٚ
ِ َّ ارَٚ  َج َهْٚ َ َْه ص١ٍَِه َػ
َ َٚ بَٙ ْٕ ِِ ٌذ٠ْ َ صٝع
َٰ َ َُۜٗ فٍََ َّّب ل١َّللاُ ا َ َد ُّك ا َ ْْ ر َ ْخ َٰش
غ ًشا
َ َٔ ْفغ
 هَٚ بط
ِه َِب ه
َ َۚ ٌَّٕ اَٝر َ ْخشَٚ ِٗ ٠ َّ۪للاُ ُِ ْجذ
َّٓ ُٙ ْٕ ِِ اْٛ ع
َ َ ُْ اِرَا لِٙ ََِٓبئ١اطِ ا َ ْد ِػَٚ  ا َ ْصَٟٓ َ۪ٓ َد َش ٌط ف١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍََْٝ َػَٛ ُى٠  ََلْٟ ب ٌِ َىَٙ  ْجَٕب َوَّٚ َص
ً َُّللاِ َِ ْفؼ
َ َٚ
َلٛ
 َوبَْ ا َ ِْ ُش هَٚ غ ًش َۜا
Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye Zeyd'e: "Eşini nikâhında tut,
Allah'tan kork." diyordun ama aslında insanlardan çekinerek Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi
içinde gizliyordun. Oysa doğru olan Allah'tan çekinmendir. Zeyd eşiyle ilişiğini kesince onu
seninle biz evlendirdik. Bunu yaptık ki, müminlerin evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kesince
onlarla evlenmeleri konusunda bir sıkıntı olmasın. Allah'ın buyruğu yerine gelmiştir.
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(Ahzab 33/38)

َْ َوبَٚ ًُ َۜ ا ِِ ْٓ لَ ْجْٛ ٍََٓ َخ٠ ۪ اٌَّزَِّٟللاِ ف
ُ َُٗۜ ٌَ َُّللا
عَّٕخَ ه
ض ه
َ  َّب فَ َش١ ۪ ِ ِِ ْٓ َد َشطٍ فٟ
ّ ِ إٌَّجٍََِٝب َوبَْ َػ
ساُٚ
ا َ ِْ ُش ه
ً َّللاِ لَذَ ًسا َِ ْمذ
Allah'ın, Nebîsi için farz kıldığı konularda, ona sıkıntı verecek bir şey yoktur. Bu, Allah'ın
bundan öncekilere de uyguladığı sünnet, yasa budur. Allah'ın emri ölçülü biçilidir.

(Ahzab 33/39)

َۜ َْ ا َ َدذًا ا ََِّل هَْٛ َ ْخش٠  ََلَٚ ََُْٗٔٛ َ ْخش٠َٚ َِّللا
جًب١بّٰللِ َد ۪غ
ِ ع َبَل
 ثِ هٝ َو َٰفَٚ ََّللا
د ه
َ َْ ِسُُٛجَ ٍِّغ٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
Allah'ın emirlerini tebliğ edenler, Allah’tan korkar, başka kimseden korkmazlar. Hesap gören
olarak Allah yeter.

(Ahzab 33/40)

َ ًِّ َّللاُ ِث ُى
ٍءْٟ ش
ُ  ٌَٰ ِى ْٓ َسَٚ ُْ َِب َوبَْ ُِ َذ َّّذٌ اَثََٓب ا َ َد ٍذ ِِ ْٓ ِس َجب ٌِ ُى
 َوبَْ هَٚ ََٓۜ ّ١۪ ِخَبر َ َُ إٌَّجَٚ َِّللا
 َي هٛع
 ًّب١ ٍَ۪ػ
Muhammed içinizden her hangi bir erkeğin babası değildir, ama Allah'ın elçisi ve nebîlerin
sonuncusudur. Allah her şeyi bilir.
(Ahzab 33/5)

ُ غ
َۚ ػ ِػ ْٕذَ ه
ُْ َۜ  ُى١ ٌ۪اَٛ َِ َٚ ٓ٠
ُ ا ُ ْد
َ  ا َ ْلَٛ ُ٘ ُْ ِٙ ِ ُ٘ ُْ ِ ََٰل َثَٓبئٛػ
ِ ّ اٌ ۪ذِٟأُ ُى ُْ فَٛ ا َٰا َثَٓب َء ُ٘ ُْ فَب ِْخَُّٛٓ ٍََّللاِ فَب ِْْ ٌَ ُْ ر َ ْؼ
َ  ََّٓب ا َ ْخ١ ۪ ُى ُْ ُجَٕب ٌح ف١ْ ٍَْظ َػ
ْ َ ٌَٰ ِى ْٓ َِب ر َ َؼ َّّذَٚ ۪ٗطأْر ُ ُْ ِث
 ًّب١سا َس ۪دٛ
 َوبَْ هَٚ ُْ َۜ ثُ ُىٍُُٛد ل
ً َُّللاُ َغف
َ ١ٌََٚ
Evlatlıkları babalarının adıyla çağırın, Allah katında doğru olan budur. Babalarını bilmiyorsanız onlar din
kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yürekten kasıtlı olarak yapmadıktan sonra hata ile söylediğiniz sözlerden dolayı
size bir günah yoktur. Allah, bağışlar ve ikram eder.
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(Ahzab 33/41)

شا١
ا هٚا ا ْر ُو ُشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ً َّ۪للاَ ِر ْو ًشا َوض
Ey iman etmiş kişiler! Allah'ı, onun kitabını hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.

(Ahzab 33/42)

ً ا َ ۪صَٚ ً ُٖ ثُ ْى َشحٛع ِجّ ُذ
ل١
َ َٚ
Sabah akşam ona yönelin.

(Ahzab 33/43)

ُّ َِِٓ ُْ ُ ْخ ِش َج ُى١ٌِ ُُٗ َِ َٰ ٍَٓئِ َىزَٚ ُْ  ُى١ْ ٍَ َػٍّٟ۪ ص
َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َوبَْ ِث ْبٌ ُّإَٚ سٛ
ِ اٌظٍُ َّب
َ ُ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ َۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
 ًّب١َس ۪د
Allah ve melekleri size sürekli destek verir ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. O, inanıp
güvenenlere daima ikramda bulunur.”
(Bakara 2/257)

ُّ َِِٓ ُْ ُٙ ُ ْخ ِش ُج٠ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٟ
َه
ُُ ُ٘ ََٓب ۬ ُؤ١ٌِ ْٚ َ ا اَٚٓ َوفَ َُٓش٠ ۪اٌَّزَٚ سٛ
ِ اٌظٍُ َّب
ِ َۜ ٌُّٕ اٌَٝد ِا
ُّ ٌِ َٚ َُّللا
ُّ ٌَِٝس اٛ
َّ
ُ اٌطب
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ِ َۜ اٌظٍُ َّب
ُ ص َذ
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اٚ۬ ُ د ا
ِ َۚ ٌَّٕبة ا
ِ ٌُّٕ ُْ َِِٓ اُٙ َُٔٛ ْخ ِش ُج٠ ُدٛغ
İnanıp güvenenlerin velisi Allah’tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise tağutlardır;
onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Onlar o ateşin ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Maide 5/16)

ُّ َِِٓ ُْ ُٙ ُ ْخ ِش ُج٠َٚ َِ غ َل
ِ۪ٗٔ س ثِ ِب ْرٛ
ِ اٌظٍُ َّب
َّ ٌعجُ ًَ ا
ُ َُٗٔاَْٛ َّللاُ َِ ِٓ ارَّجَ َغ ِسظ
 ثِ ِٗ هٞ ۪ذْٙ َ٠
ِ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
ِ ٌَِٰٝ  ُْ اِٙ ٠ ۪ذْٙ َ٠َٚ
Allah, rızasına uyanlara güvenlik ve esenlik yollarını gösterir, rızasına uyduklarını onaylamasıyla birlikte de
onları, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola sokar.
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(Talak 65/11)

ً ع
ٍ َّٕب١ِ ََّللاِ ُِج
َِِٓ د
ِ صب ٌِ َذب
ِ ب٠َ  ُى ُْ َٰا١ْ ٍَا َػٍُْٛز٠َ َلٛ
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ُ۪ ْخ ِش َط اٌَّز١ٌِ د
ُ َس
د ه
ُّ
ٍ ُ ْذ ِخ ٍُْٗ َجَّٕب٠ صب ٌِ ًذب
بَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞد ر َ ْج ۪ش
ِ اٌظٍُ َّب
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ سٛ
َ ًْ َّ  ْؼ٠َ َٚ ِبّٰلل
ِ َۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
َّللاُ ٌَُٗ ِس ْصلًب
غَٓ ه
ُ َٙ ْٔ َْاَل
َ ب اَثَذ ًَۜا لَ ْذ ا َ ْدََٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
Bir de size, Allah’ın birbirini açıklayan ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi ki inanıp güvenen ve iyi işler
yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah’a inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa Allah onu, ölümsüz
olarak sonsuza kadar kalmak üzere, içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Allah, ona rızkın güzelini verir.

(Hadid 57/9)

ُّ َِِٓ ُْ ُ ْخ ِش َج ُى١ٌِ د
ٍ َّٕب١ِ د َث
ٍ ب٠َ ػ ْج ِذٖ۪ َٓ َٰا
ُْ َّللاَ ِث ُى
ِ اٌظٍُ َّب
ا َِّْ هَٚ سٛ
َ ٍَٰٝ ُٕ ِ َّض ُي َػ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ َۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
ٌُ ١ف َس ۪د
ٌ ٌَ َش ۫ ُؤ
Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna birbirini açıklayan ayetleri indiren O’dur. Allah size karşı
şefkatlidir, ikramı boldur.

(Ahzab 33/44)

 ًّب٠ ُْ ا َ ْج ًشا َو ۪شُٙ ٌَ َّا َ َػذَٚ ٌَ َۚ ع َل
َ َُْٗٔٛ ََ ٍْم٠ ََ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ ُ َّز١ر َ ِذ
Ona kavuştukları gün müminlere yapılacak dirlik temennileri "Selam" sözü olur. Onlar için
pek değerli bir karşılık hazırlanmıştır.
(Rad 13/21)

ة
َُٓ ََُْٛخَبف٠َٚ ُْ ُٙ ََّْ َسثَْٛ َ ْخش٠َٚ ًَ ص
َْ ََِٓب ا َ َِ َش هٍُٛص
ِ َۜ غب
ِ َ٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
َ  َء ْاٌ ِذٛع
َ ُٛ٠ ْْ َ َّللاُ ِث۪ٗ َٓ ا
Bunlar, Allah’ın kurulmasını istediği bağı kuran, Rablerinden korkan ve verecekleri hesabın kötü olmasından
endişe edenlerdir.

(Rad 13/22)

ًَخ١ِٔ َػ َلَٚ ا ِِ َّّب َسصَ ْلَٕب ُ٘ ُْ ِع ًّشاُٛا َ ْٔفَمَٚ َ حٍَٰٛ ص
َّ ٌا اُِٛ اَلَبَٚ ُْ ِٙ ّ ْج ِٗ َس ِثَٚ ا ا ْثزِ َٓغَب َءٚصجَ ُش
َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
 اٌذ َِّاسَٝػ ْمج
َّ ٌغَٕ ِخ ا
ُ ُْ ُٙ ٌَ  َٰ ٌَٓئِ َهٚ۬ ُ ِّئَخَ ا١غ
َ َ ْذ َس ۫ ُؤَْ ثِ ْبٌ َذ٠َٚ
Yine bunlar, Rableri yüzlerine baksın diye sabreden, namazı tam kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizli açık
harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. O son yurt işte onlarındır.
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(Rad 13/23)

ٍَُْٛ ْذ ُخ٠َ ُ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓ ِئ َىخَٚ ُْ ِٙ َّب ِر٠رُ ِ ّسَٚ ُْ ِٙ اج
ِ َٚ ا َ ْصَٚ ُْ ِٙ صٍَ َخ ِِ ْٓ َٰا َثَٓب ِئ
َ ْٓ َِ َٚ بَٙ ٍََُٔٛ ْذ ُخ٠ ٍْ َجَّٕبدُ َػ ْذ
ة
ٍ َۚ  ُْ ِِ ْٓ ُو ًِّ َثبِٙ ١ْ ٍََػ
Orada kalıcı bahçeler bulunur. Babalarından, eşlerinden ve evlatlarından uygun durumda olanlarla beraber
olurlar. Melekler her kapıdan yanlarına girerler.

(Rad 13/24)

 اٌذ َۜ َِّاسَٝػ ْمج
ُ َُ صجَ ْشر ُ ُْ فَِٕ ْؼ
َ
َ  ُى ُْ ِث َّب١ْ ٍَع َل ٌَ َػ
“Esenlik ve güvenlik sizedir; Selamun aleykum! Bu, sabrınızın karşılığıdır. O dünyanın sonu ne güzel oldu!”
derler.

(Zümer 39/73)

ْ فُزِ َذَٚ  اِرَا ََٓجب ۫ ُؤَ٘بٝ ْاٌ َجَّٕ ِخ ُص َِ ًش َۜا َدز َٓهٌَِٝ ُْ اُٙ َّا َسثْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪كَ اٌَّز١ ۪عَٚ
ُْ ُٙ ٌَ لَب َيَٚ بَٙ ُاثَْٛ ذ اَث
َٓ٠ َ۪٘ب خَب ٌِذٍُٛ ُى ُْ ِغ ْجز ُ ُْ فَب ْد ُخ١ْ ٍَع َل ٌَ َػ
َ بَٙ ُ خَضَ َٔز
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar ise bölükler halinde Cennet’e gönderileceklerdir. Oraya varınca
kapıları açılacak ve bekçiler şöyle diyeceklerdir: “Esenlik ve güvenlik artık size Selâmun aleykum!. Ne iyi
yaptınız. Ölümsüz olarak kalmak üzere girin içeriye.”

(Zümer 39/74)

ُ ١ا ُ َِِٓ ْاٌ َجَّٕ ِخ َدَّٛ َض َٔزَج
َُ شب َۚ ُء فَِٕ ْؼ
ََٓ َٔ ْش
َ  َسصََٕب ْاَلَ ْسْٚ َ اَٚ َُٖ ْػذَٚ صذَلََٕب
َ ٞ ۪ا ْاٌ َذ ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزٌُٛلَبَٚ
َٓ١ ٍِ۪ب
ِ َا َ ْج ُش ْاٌؼ
Cennete girenler şöyle derler: “Bize verdiği sözü tutan Allah, her şeyi güzel yapar. Bu yeri bize verdi. Cennetin
istediğimiz yerine yerleşeceğiz. Çalışanların aldığı ödül ne güzelmiş!”

(Ahzab 33/45)

ّ َ ُِجَٚ َبن شَب ِ٘ذًا
شا٠
َ ٍْٕ ع
ً َ۪ٔزَٚ ش ًِشا
َ  اِ ََّٓٔب ا َ ْسٟ
ُّ ِب إٌَّجَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey Nebî, biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı elçi olarak gönderdik.
(Sebe 34/28)

َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ بط ََل
َ ٍْٕ ع
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ شا٠
ً َ۪ٔزَٚ شا١
ً بط ثَ ۪ش
ِ ٌٍَِّٕ ًَبن ا ََِّل ََٓوبفَّخ
َ  ََِٓب ا َ ْسَٚ
Biz seni bütün insanlara, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ama çoğu insan bunu böyle bilmez.
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(Fetih 48/8)

ّ َ ُِجَٚ َبن شَب ِ٘ذًا
شا٠
َ ٍْٕ ع
ً َ۪ٔزَٚ ش ًِشا
َ اِ ََّٓٔب ا َ ْس
Biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı bir elçi olarak gönderdik.

(Fetih 48/9)

ً ا َ ۪صَٚ ً ُٖ ثُ ْى َشحٛغ ِجّ ُذ
ل١
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ا ِث هُِِٕٛ ٌِْزُإ
َ ُ رَٚ َُٖۜ ٚ ِلّ ُشَٛ ُ رَٚ ُٖٚر ُ َؼ ِ ّض ُسَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
Bunu, Allah’a ve elçisine güvenesiniz, O’nu içten destekleyesiniz, O’na saygı duyasınız, sabah akşam O’na
ibadet edesiniz diye yaptık.

(Fetih 48/10)

َۜ َْ هُِٛؼ٠ُجَب٠ ٔ ََه أَِّ َّبُِٛؼ٠ُجَب٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ُ َ ْٕ ُى٠ ش فَ ِبَّٔ َّب
َ  َۚ ُْ فَ َّ ْٓ َٔ َىِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ قَ اْٛ ََّللاِ ف
ٍَٰٝ ش َػ
َذ ُ ه٠ ََّللا
 ًّب١ ِٗ ا َ ْج ًشا َػ ۪ظ١ ُ۪إْ ر١غ
ُٗ ه١ْ ٍَػب َ٘ذَ َػ
َ  ِث َّبٝ َٰفْٚ َ  َِ ْٓ اَٚ َِٗۚ ۪ َٔ ْفغ
َ ََّللاَ ف
Sana bağlılık sözleşmesi yapanlar, o sözleşmeyi aslında Allah ile yapmış olurlar. Allah’ın eli onların elleri
üstündedir. Kim sözünden cayarsa kendi aleyhine caymış olur. Kim de Allah’a karşı üstlendiği görevi yerine
getirirse, Allah ona büyük bir ödül verecektir.

(Ahzab 33/46)

شا١
 هًٌَِٝب ا١دَا ِػَٚ
ً ُِ۪ٕ  ِع َشا ًجبَٚ ِ۪ٗٔ َّللاِ ِث ِب ْر
Allah'ın izniyle Allah’a çağıran bir kişi ve ışık saçan bir fener gibisin.
(Fussilet 41/33)

َٓ١ّ۪ ٍِ  َِِٓ ْاٌ ُّ ْغٟ َِّ۪ٕٔلَب َي اَٚ صب ٌِ ًذب
 هٌَِٝ ًَل ِِ َّّ ْٓ دَ َػَٓب اْٛ َغ ُٓ ل
َ  َِ ْٓ ا َ ْدَٚ
َ ًَ ِّ  َػَٚ َِّللا
Allah’a çağıran, iyi işler yapan ve "Ben Allah’a tam teslim olanlardanım!” diyen kişinin sözünden daha güzelini
kim söyleyebilir?

(Şura 42/52)

ُ َّ ٠اَل
ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ْب
۪ ْ  ََلَٚ بة
َ ْٕ  ًدب ِِ ْٓ ا َ ِْ ِشٔ ََۜب َِب ُوٚ َْه ُس١ٌَِ ََٕٓب ا١ْ  َدْٚ َ  َو َٰز ٌِ َه اَٚ
ُ َ  َِب ْاٌ ِىزٞذ ر َ ْذ ۪س
ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
ََٓ َٔ ْٓ َِ ۪ٗ ِثٞ ۪ذْٙ َٔ ساٛ
ً ُٔ َُٖج َؼ ٍَْٕب
ِ ٌَِٰٝ  اَٞٓ ۪ذْٙ َ أَِّ َه ٌَزَٚ شب ُء ِِ ْٓ ِػجَب ِدٔ ََۜب
İşte sana da emirlerimizi içeren ruhu vahyettik. Yoksa sen böyle bir Kitab’ı ve imanı bilmezdin. Ama onu bir nur
yaptık, kullarımız arasından görevini yapanları onunla yola getiririz. Sen elbette doğru yolu gösterirsin.
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(Ahzab 33/47)

ّ َثَٚ
شا١
 ُْ َِِٓ هُٙ ٌَ َّْ َ َٓ ثِب١ ِِ۪ٕ ْش ِِش ْاٌ ُّإ
ً َّللاِ فَع ًْل َو ۪ج
Müminlere müjde ver; Allah tarafından onlar için büyük bir ikramiye hazırlanmıştır.
(Bakara 2/25)

ّ َثَٚ
ٍ  ُْ َجَّٕبُٙ ٌَ َّْ َ د ا
بس ُوٍَّ َّب
ِ صب ٌِ َذب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ش ِِش اٌَّز
ُ َۜ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْذزٞد ر َ ْج ۪ش
بََٙٓ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌََٚ  َۜبًٙ ا ِث۪ٗ ُِزَشَب ِثُٛاُرَٚ ًُ  ُس ِص ْلَٕب ِِ ْٓ لَ ْجٞ ۪ا َٰ٘زَا اٌَّزٌُٛب ِِ ْٓ ص َ َّ َش ٍح ِس ْصلًب لَبَٙ ْٕ ِِ اُُٛس ِصل
َ ُِ ا ٌطَٚ ا َ ْص
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ ٌ  َشحَّٙ ط
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara müjde ver: İçlerinden ırmaklar akan bahçeler onlar içindir. Ne zaman
onlara o bahçelerin bir ürünü, rızık olarak sunulsa “Bundan bize daha önce de sunulmuştu.” diyeceklerdir.
Aslında onlara öncekinin benzeri verilmiştir. Orada tertemiz eşleri de olur. Onlar orada ölümsüz olarak kalırlar.

(Tevbe 9/112)

َٰ ْ َُْٚبجذ
فٚ
َّ ٌَْ اُٛاٌشا ِوؼ
ََّٓ ٌَْ اُٚبِذ
ِ َْ ثِ ْبٌ َّ ْؼ ُشٚاَل ِِ ُش
ِ َْ ْاٌ َذُٚ َْ ْاٌؼَبثِذُٛاٌَزََّٓبئِج
َّ َْٛغبئِ ُذ
ِ غ
ُ ِ ْاٌ َذبفَٚ َْ َػ ِٓ ْاٌ ُّ ْٕ َى ِشُٛ٘ إٌَّبَٚ
ّ َثَٚ َِّللا
َۜ  ِد هَُْٚ ٌِ ُذذٛظ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْش ِِش ْاٌ ُّإ
Tevbe edenler, Allah’a kul olanlar, işlerini iyi yapanlar, gezip görenler, rüku edenler, secde edenler, vahye uygun
olanı emreden, vahye aykırı olana engel olanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları koruyanlar var ya; sen böylesi
müminleri müjdele.

(Ahzab 33/48)

ً  ۪وَٚ ِبّٰلل
َۜ  هٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ رَٚ ُْ ُٙ ٠ع ا َ َٰر
ْ َدَٚ َٓ١ ۪ ْاٌ َُّٕب ِفمَٚ َٓ٠ ََل ر ُ ِطغِ ْاٌ َىب ِف ۪شَٚ
ل١
 ِث هٝ َو َٰفَٚ َِّللا
Görmezlikten gelenlere ve ikiyüzlülere boyun eğme; eziyetlerine de aldırma. Sen kendine Allah’ı
vekil et; çünkü vekil olarak Allah yeter.
(Ahzab 33/1)

َۜ ۪ ْاٌ َُّٕبفِمَٚ َٓ٠ ََل ر ُ ِطغ ْاٌ َىبفِ ۪شَٚ ََّللا
 ًّب١ ًّب َد ۪ى١ ٍَّ۪للاَ َوبَْ َػ
َٓ ا َِّْ ه١
ك ه
ِ َّ  ارٟ
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ِ
Ey Nebi! Allah'a yanlış yapmaktan sakın! Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Bilen ve kararları doğru olan
elbette Allah’tır.

(Ahzab 33/2)

َٓ َٰ ُ٠ ار َّ ِج ْغ َِبَٚ
شا١
 َْه ِِ ْٓ َس ِثّ َۜ َه ا َِّْ ه١ٌَِ اٝدٛ
ً َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاَ َوبَْ ِث َّب ر َ ْؼ
Sana Rabbinden vahyolunan ne ise sen ona uy. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah’tır.
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(Ahzab 33/3)

ً  ۪وَٚ ِبّٰلل
َۜ  هٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ رَٚ
ل١
 ِث هٝ َو َٰفَٚ َِّللا
Sen Allah'a güvenip dayan; Allah’ın desteği sana yeter.

(Ahzab 33/49)

َ َُّ ُ د ص
ُْ  ُ٘ َّٓ فَ َّب ٌَ ُىٛغ
ِ ا اِرَا َٔ َى ْذز ُ ُُ ْاٌ ُّإْ َِِٕبَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ُّ َّ َ  ُ٘ َّٓ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا َ ْْ رُّٛ ُ غٍَّ ْمز
ً ّ۪ ع َشا ًدب َج
ل١
َ َّٓ ُ٘ٛع ِ ّش ُد
َ َٚ َّٓ ُ٘ ُٛ َۚب فَ َّ ِز ّؼَٙ َُّٔٚ َّٓ ِِ ْٓ ِػذَّحٍ ر َ ْؼزَذِٙ ١ْ ٍََػ
Ey iman etmiş kişiler! Mümin kadınlarla nikâhlanır da kendilerine dokunmadan boşarsanız
onların, sizden dolayı iddet beklemeleri gerekmez. Onlara yararlanacakları bir şey verin ve
onları güzellikle serbest bırakın.
(Bakara 2/237)

َ ِْْ اَٚ
ظز ُ ُْ ا َََِّٓل
ْ ف َِب فَ َش
ْ لَ ْذ فَ َشَٚ َّٓ ُ٘ ٛغ
ُّ َّ َ  ُ٘ َّٓ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا َ ْْ رُّٛ ُ غٍَّ ْمز
ْ َِٕعخً ف
ُ ص
َ ٠ َّٓ فَ ۪شُٙ ٌَ ُْ ُ ظز
َۜ ػ ْمذَح ُ اٌ ِّٕ َى
ًَ ع
ْ َا ْاٌفُٛ غ
ُ ا ا َ ْل َشُٛا َ ْْ ر َ ْؼ َٓفَٚ ِبح
ُ َ۪ٖ ِذ١ِ ثٞ ۪ا اٌَّزَٛ َُ ْؼف٠ ْٚ َ َْ اَُٛ ْؼف٠ ْْ َ ا
َ ْٕ َ  ََل رَٚ َٜۜ َٰٛ ة ٌٍِز َّ ْم
ش١
ٌ َْ َث ۪صٍَُّٛ َّللاَ ِث َّب ر َ ْؼ
َٕ ُى َۜ ُْ ا َِّْ ه١ْ َث
Mehirlerini kesinleştirdiğiniz kadınları ilişkiye girmeden boşarsanız, kesinleşen mehrin yarısını vermelisiniz.
Kadınlar veya nikâh düğümü elinde olan eş, hakkından bağışlarsa başka. Ey erkekler! Sizin bağışlamanız,
konumunuzu koruma açısından daha uygundur. Aranızdaki farkı unutmayın. Yaptığınız her şeyi gören Allah’tır.

(Ahzab 33/50)

ْ  َِب ٍََِ َىَٚ َّٓ ُ٘ سٛ
َ ١َ َٰارَٟٓ ۪ا َج َه اٌهزَٚ  اِ ََّٓٔب ا َ ْدٍَ ٍَْٕب ٌَ َه ا َ ْصٟ
َُّللا
ُٕ َه ِِ ََّّٓب ا َ َٓفَب َء ه١ّ۪ َ٠ ذ
َ ْذ ا ُ ُج
ُّ ِب إٌَّجَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ دخ
 َ٘ب َج ْشَْ َِؼَ ِۘ َهٟ َ۪بَلرِ َه اٌهز
ِ ثََٕبَٚ د خَب ٌِ َه
ِ ثََٕبَٚ د َػ َّّبرِ َه
ِ ثََٕبَٚ د َػ ِ ّّ َه
ِ ثََٕبَٚ  َْه١ٍََػ
ْ َ َ٘جَٚ ِْْ  ْاِ َشاَح ً ُِإْ َِِٕخً اَٚ
ْٓ ِِ صخً ٌَ َه
َ ذ َٔ ْف
َ ٌِ  ۗب خَبَٙ َ ْغز َ ْٕ ِى َذ٠ ْْ َ  اٟ
ُّ ِ ِ ا ِْْ ا َ َسادَ إٌَّجٟ
ّ ِب ٌٍَِّٕجَٙ غ
َۜ ِِ۪ٕ ْْ ْاٌ ُّإُٚ
ْ  َِب ٍََِ َىَٚ ُْ ِٙ اج
ْ َٓ لَ ْذ َػ ٍِ َّْٕب َِب فَ َش١
ََْٛ ُى٠  َْل١ ُْ ٌِ َىُٙ ُٔ َّب٠ْ َ ذ ا
ِ َٚ  ا َ ْصَٟٓ ۪ ُْ فِٙ ١ْ ٍَظَٕب َػ
ِ د
 ًّب١سا َس ۪دٛ
 َوبَْ هَٚ  َْه َد َش َۜ ٌط١ٍََػ
ً َُّللاُ َغف
Ey Nebi! Şunları sadece sana helal kıldık: Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana fey olarak
verdiğinden hâkimiyetin altında olanı, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının
kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve eğer nikâhlamak istersen kendini sana hibe
eden kadını, diğer müminlere değil, sadece sana helal kıldık. Müminlerin eşleri ve yönetimleri
altındaki esirlerle ilgili hangi hükümleri koyduğumuzu elbette biliyoruz. Bütün bunlar sana bir
sıkıntı olmasın diyedir. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.
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(Ahzab 33/51)

ذ فَ َل ُجَٕب َح
ََٓ َ  َْه َِ ْٓ ر١ٌَِ اَ۪ٞٛٓ ْٔرُـَٚ َّٓ ُٙ ْٕ ِِ شب ُء
ََٓ َ  َِ ْٓ رٟر ُ ْش ۪ج
َ ٌْ َْذ ِِ َّّ ْٓ َػض
َ ١َ َِ ِٓ ا ْثزَغَٚ شب َۜ ُء
َ ْؼٍَ ُُ َِب٠ َُّللا
 هَٚ َّٓ َۜ ُٙ ٍُّ َّٓ ُوُٙ َ ز١ْ َ َْٓ ثِ ََّٓب َٰار١ظ
َ َ ْش٠َٚ َّْ ََ ْذض٠  ََلَٚ َّٓ ُٙ ُُٕ١ ا َ ْْ رَمَ َّش ا َ ْػَٝٔٓ َٰ  َۜ َْه َٰر ٌِ َه ا َ ْد١ٍََػ
 ًّب١ ٍ۪ ًّب َد١ ٍ۪ػ
 َوبَْ هَٚ ُْ َۜ  ِث ُىٍُُٛ لٟ ۪ف
َ َُّللا
Onlardan ayrı kalmayı tercih ettiğinden ayrı kalır, yanına almayı tercih ettiğini yanına
alabilirsin. Ayrı bıraktığını arzularsan onu yanına almanda günah yoktur.. Bu, onların
gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsine verdiğin şeylerden mutlu olmaları için daha
uygundur. Allah kalplerinizde olanı bilir; Allah bilir, yumuşak davranır.
(Nisa 4/129)

َ٘بٚ ًِ فَزَزَ ُس١ْ َّ ٌا ُو ًَّ ْاٍُٛ١ّ۪ َ صز ُ ُْ فَ َل ر
ِ غ
ْ  َد َشْٛ ٌََٚ َٓبء
َ ٌَِّْٕٓ ا١َا ثٌُٛا ا َ ْْ ر َ ْؼ ِذُٛ َٓؼ١ٌَ ْٓ ر َ ْغز َ ۪طَٚ
َ ََّْللاَ َوب
 ًّب١سا َس ۪دٛ
ْ ُ ا ِْْ رَٚ َو ْبٌ ُّ َؼٍَّ َم َۜ ِخ
ا فَب َِّْ هُٛرَزَّمَٚ اٛص ٍِ ُذ
ً ُغف
Çok kararlı olsanız bile kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Öyleyse bir tarafa büsbütün
meyledip diğerini ortada bırakmayın. Eğer uzlaşır ve Allah’tan çekinerek kendinizi korursanız bilin ki Allah,
bağışlar ve ikramda bulunur.

(Ahzab 33/52)

 َّٓ ا ََِّل َِبُٙ ُٕ ا َ ْػ َججَ َه ُد ْغْٛ ٌََٚ ٍاطَٚ  َّٓ ِِ ْٓ ا َ ْصِٙ  َََٓل ا َ ْْ رَجَذَّ َي ِثَٚ ُغَٓب ُء ِِ ْٓ ثَ ْؼذ
َ ِّٕ ٌَ ِذ ًُّ ٌَ َه ا٠ ََل
ْ ٍََِ َى
جًب١ ۪ءٍ َسلَٟ
 َوبَْ هَٚ ُٕ َۜ َه١ّ۪ ٠َ ذ
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ َّللاُ َػ
Bundan sonra güzelliği çok hoşuna gitse bile, hâkimiyetin altında olan dışında bir kadınla
evlenmen ve bir eşini bırakıp başkasını alman sana helal değildir. Allah her şeyi gözetimi altında
tutar.
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(Ahzab 33/53)

َ ٌَِٰٝ ُإْ رََْ ٌَ ُى ُْ ا٠ ْْ َ  ِ ا َََِّٓل اٟ
َٓ٠َبظ ۪ش
َ ُ١ُا ثٍُٛا ََل ر َ ْذ ُخَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ِ ٔ  َْش١غ َؼ ٍبَ َغ
ّ د إٌَّ ِجٛ
َ ا فَ ِبرَاٍُٛز ُ ُْ فَب ْد ُخ١ ٌَٰ ِى ْٓ اِرَا د ُ۪ػَٚ ُٗ١َِٰٔ ا
ٍ َۜ ٠ َ۪ٓ ٌِ َذذ١ ََل ُِ ْغزَأِْٔ ۪غَٚ اٚغ ِؼ ّْز ُ ُْ فَب ْٔزَش ُِش
ُْ ش ا َِّْ َٰر ٌِ ُى
ػب
ً  ُ٘ َّٓ َِزَبُّٛ ُ عب َ ٌْز
 هَٚ ُْ ِۘ  ِِ ْٕ ُىٟ
َ اِرَاَٚ ك
۪  ْغز َ ْذ٠َ َّللاُ ََل
۪  ْغز َ ْذ١َ َ فٟ
ِ ّ َۜ  َِِٓ ْاٌ َذٟ
َّ  إٌَّ ِجُِٞإْ ر٠ ََْوب
ْ َ ة َٰر ٌِ ُى ُْ ا
اُٚ َِب َوبَْ ٌَ ُى ُْ ا َ ْْ رُإْ رَٚ َّٓ َۜ ِٙ  ِثٍُُٛلَٚ ُْ  ِث ُىٍُُٛ ُش ٌِمَٙ غ
ِ  ََٓسَٚ ْٓ ِِ َّٓ ُ٘ ٍَُٛٔفَ ْغـ
ٍ َۜ اء ِد َجب
 ًّب١َّللاِ َػ ۪ظ
ُ َس
ا َجُٗ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذٖ۪ َٓ ا َ َثذ ًَۜا ا َِّْ َٰر ٌِ ُى ُْ َوبَْ ِػ ْٕذَ هَٚ ا ا َ ْصٛ َََٓل ا َ ْْ ر َ ْٕ ِى َُٓذَٚ َِّللا
 َي هٛع
Ey iman etmiş kimseler! Yemek için izin verilmeden, vakitli vakitsiz nebînin evlerine girmeyin;
davet edilirseniz girin, yemeği yiyince dağılın. Orada bir sohbet ortamı da aramayın. Bu haliniz
nebîyi üzüyor ama sizden çekiniyor. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Onun eşlerinden bir
şey istediğinizde perde arkasından isteyin. Bu sizin gönülleriniz için de, onların gönülleri için de
daha nezih olur. Allah'ın elçisini üzmeye ve onun arkasından eşlerini nikâhlamaya asla hakkınız
yoktur. Böyle yapmanız Allah katında ağır bir kusur olur.

(Ahzab 33/54)

 ًّب١ ٍ۪ءٍ َػْٟ ش
َ ًِّ َّللاَ َوبَْ ثِ ُى
َ اُٚا ِْْ ر ُ ْجذ
ُٖ فَب َِّْ هُٛ ر ُ ْخفْٚ َ ْـًٔب ا١ش
Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de Allah hepsini bilir.

(Ahzab 33/55)

بء
ِ ََٕٓ  َََٓل ا َ ْثَٚ َّٓ ِٙ ِٔاَٛ بء ا ِْخ
ِ ََٕٓ  َََٓل ا َ ْثَٚ َّٓ ِٙ ِٔاَٛ  َََٓل ا ِْخَٚ َّٓ ِٙ ِ َََٓل ا َ ْث ََٕٓبئَٚ َّٓ ِٙ ِ َٰاثََٓبئَٟٓ ۪ َّٓ فِٙ ١ْ ٍَََل ُجَٕب َح َػ
َۜ َٓ ه١ ۪ارَّمَٚ َّٓ َۚ ُٙ ُٔ َّب٠ْ َ ذ ا
ْ  ََل َِب ٍََِ َىَٚ َّٓ ِٙ ِغَٓبئ
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َّللاَ َوبَْ َػ
ٍءْٟ ش
َّللاَ ا َِّْ ه
َ ِٔ  ََلَٚ َّٓ ِٙ ِارََٛ اَخ
ذًا١َ۪ٙ ش
Nebi'nin eşlerinin babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız
kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları ve yönetimleri altındaki esirlerle ilgili bir sorumlulukları
yoktur. Ey Nebînin eşleri! Allah'tan çekinin, Allah her şeye şahittir.
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(Ahzab 33/56)

َٓ
 ًّب١ ٍْ۪ا رَغُّٛ ٍِّ ع
اِ َّْ ه
َ َٚ ِٗ ١ْ ٍَا َػٍُّٛص
َ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠ ِ ٟ
َ ُ٠ َُٗ َِ ٍَٰئِ َىزَٚ ََّللا
ّ َۜ ِ إٌَّجٍََْٝ َػٍُّٛص
Allah ve melekleri bu Nebîye destek olurlar. Ey inanıp güvenmiş kimseler! Siz de ona destek
olun ve tam bir teslimiyetle teslim olun.
(Bakara 2/208 )

ُ ا ُخُٛ ََل رَزَّجِؼَٚ ًغ ٍِْ ُِ ََٓوبفَّ َۖخ
َ ١ْ ش
َّ ٌد ا
ٌُّٚ بْ أَُِّٗ ٌَ ُى ُْ َػذ
ِ اَٛ ط
ّ ٌ اِٟا فٍُٛا ا ْد ُخَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ِ َۜ ط
ٌ ُِ ۪ج
ٓ١
Ey iman edenler, tam bir teslimiyet içine girin! Şeytanın izinden gitmeyin! O sizin için açık düşmandır.

(Bakara 2/209)

ٌ َّللاَ َػ ۪ض
ٌُ ١ض َد ۪ى٠
ا ا َ َّْ هَُّٛٓ ٍََِّٕبدُ فَب ْػ١َفَب ِْْ صَ ٌَ ٍْز ُ ُْ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ َِب َجَٓب َءرْ ُى ُُ ْاٌج
Her şeyi açıkça ortaya koyan âyetler geldikten sonra yan çizerseniz, bilin ki üstün olan ve doğru kararlar veren
Allah’tır.

(Tevbe 9/128)

ٌ ِۘ  ٌي ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ َػ ۪ضٛع
ف
ٌ  ِٗ َِب َػِٕز ُّ ُْ َد ۪ش١ْ ٍَض َػ٠
ُ ٌَمَ ْذ ََٓجب َء ُو ُْ َس
ٌ َٓ َس ۫ ُؤ١ ِِ۪ٕ ْ ُى ُْ ثِ ْبٌ ُّإ١ْ ٍَص َػ٠
ٌُ ١َس ۪د
İşte size içinizden bir elçi geldi. Sizi sıkıntıya sokan her şey, ona ağır gelir. O üstünüze titrer, müminlere karşı
pek nazik ve merhametlidir.

(Tevbe 9/129)

ِۘ  هٟا فَمُ ًْ َد ْغ ِجْٛ ٌََّٛ َ فَب ِْْ ر
ُ١ِ  َسةُّ ْاٌ َؼ ْش ِػ ْاٌ َؼ ۪ظَٛ ُ٘ َٚ ُ َّو ٍْذَٛ َ  ِٗ ر١ْ ٍَ َػَٛ َۜ ُ٘ َّللاُ َََٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
َ
Eğer yüz çevirecek olurlarsa de ki “Allah bana yeter; O’ndan başka ilah yoktur. O’na güvenip dayandım. Büyük
arşın Rabbi O’dur.”

(Ahzab 33/43)

ُّ َِِٓ ُْ ُ ْخ ِش َج ُى١ٌِ ُُٗ َِ َٰ ٍَٓئِ َىزَٚ ُْ  ُى١ْ ٍَ َػٍّٟ۪ ص
َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َوبَْ ِث ْبٌ ُّإَٚ سٛ
ِ اٌظٍُ َّب
َ ُ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ َۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
 ًّب١َس ۪د
Allah ve melekleri size sürekli destek verir ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. O, inanıp güvenenlere
daima ikramda bulunur.”
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(Muhammed 47/7)

ْ ُّض َ ِج٠َٚ ُْ ص ْش ُو
ُْ ذ ا َ ْلذَا َِ ُى
ا هٚص ُش
ُ ْٕ ٠َ ََّللا
ُ ْٕ َ ا ا ِْْ رَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey inanıp güvenenler! Siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.

(Ahzab 33/57)

َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ اٌذَِّٟللاُ ف
ًٕب١۪ٙ ُِ  ُْ َػزَاثًبُٙ ٌَ َّا َ َػذَٚ ِاَل ِخ َشح
ُ  َسَٚ ََّللا
 ُُ هُٙ ٌَََُٕٗ ٌَؼٛع
َْ هُُٚإْ ر٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Allah'ı ve Elçisini incitenleri, Allah dünyada da ahirette de dışlar; onlara alçaltıcı bir azap
hazırlar.
(Tevbe 9/61)

ُٓ ِِ ُْإ٠َٚ ِبّٰلل
ُإْ ِِ ُٓ ثِ ه٠ ُْ  ٍْش ٌَ ُى١ اُرُ َۜ ٌْ لُ ًْ اُرُ ُْ َخَٛ ُ٘ ٌََُُْٛٛم٠َٚ ٟ
َّ َِْ إٌَّجُُٚإْ ر٠ َٓ٠ ۪ ُُ اٌَّزُٙ ْٕ ِِ َٚ
ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌَ َِّللا
ُ َْ َسُُٚإْ ر٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ ُْ َۜ ا ِِ ْٕ ُىَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ َس ْد َّخٌ ٌٍَِّزَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ٌِْ ٍْ ُّإ
 َي هٛع
İçlerinde “O her şeye kulak kesilir” diyerek Nebîyi üzenler vardır. De ki: “Kulak kesilmem iyiliğiniz içindir. Ben
Allah’a güvenirim. Müminlere de güvenirim. Dinliyor olmam müminler için bir ikramdır”. Allah’ın Elçisini
üzen kişilere acıklı bir azap vardır.

(Ahzab 33/69)

َۜ ٌَُّللاُ ِِ َّّب لَب
 َوبَْ ِػ ْٕذَ هَٚ اٛ
 فَجَ َّشاَُٖ هٝ َٰعُِٛ اْٚ ََٓ َٰار٠ ۪ا َوبٌَّزُٛٔٛا ََل ر َ ُىَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َِّللا
بًٙ ١ ۪جَٚ
Ey inanmış kimseler! Siz, Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onu, hakkında söyledikleri şeylerden dolayı
akladı. O, Allah katında değerli bir kişidir.

(Ahzab 33/58)

ًٕب١اِصْ ًّب ُِ ۪جَٚ زَبًٔبْٙ ُا ثٍَُّٛ َ ادز
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ َْْ ْاٌ ُّإُُٚإْ ر٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
ْ ا فَمَ ِذُٛغج
َ َ  ِْش َِب ا ْوز١َد ِثغ
Mümin erkeklerle mümin kadınları, yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenler, iftira suçunu ve
apaçık bir günahı yüklenmiş olurlar.
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(Nur 24/12)

َ ُُّٖٛ ُ ع ِّ ْؼز
ٌٓ ١ا َٰ٘ َٓزَا اِ ْف ٌه ُِ ۪جٌُٛلَبَٚ  ًْشا١ ُْ َخِٙ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبدُ ثِب َ ْٔفُ ِغَٚ َُِِْٕٛ ْظ َّٓ ْاٌ ُّإ
َ  َََٓل اِ ْرْٛ ٌَ
Suçlamayı duyduğunuzda Müslüman erkekler ile Müslüman kadınların birbirleri için iyi niyet göstererek “Bu,
apaçık bir iftiradır.” demeleri gerekmez miydi?

(Nur 24/13)

ُّ ٌا ِثبُٛأْر٠َ ُْ ٌَ  َٓذَا َۚ َء فَ ِب ْرَٙ ش
ُ  ِٗ ِثب َ ْس َث َؼ ِخ١ْ ٍَ ََل ََٓجب ۫ ُؤ َػْٛ ٌَ
ََُّْٛللاِ ُ٘ ُُ ْاٌ َىب ِرث
ِ َ َٓذَٙ ش
 َٰ ٌَٓئِ َه ِػ ْٕذَ هٚ۬ ُ اء فَب
Bir de o çete bu suçlama için dört şahit getirseydi ya? Getiremediklerine göre onlar Allah’ın yanında yalancı
kimselerdir.

(Nur 24/23)

َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ اٌذِٟا فُٕٛد ٌُ ِؼ
ُْ ُٙ ٌََٚ ِاَل ِخ َش َۖح
ِ د ْاٌ ُّإْ َِِٕب
ِ د ْاٌغَبفِ َل
ِ صَٕب
َ َْ ْاٌ ُّ ْذُِٛ َ ْش٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ٌُ ١اة َػ ۪ظ
ٌ ََػز
Bir şeyden haberi olmayan namuslu mümin kadınlara iftira edenler, dünyada da ahirette de dışlanmışlardır.
Onların payına düşen büyük bir azaptır.

(Ahzab 33/59)

 َۜ َّٓ َٰر ٌِ َهِٙ  ِج١ َّٓ ِِ ْٓ َج َل ۪ثِٙ ١ْ ٍََٓ َػ١ ُ۪ٔ ْذ٠ َٓ١ ِِ۪ٕ َْٓبء ْاٌ ُّإ
ِ غ
َ َِٔٚ ثََٕبرِ َهَٚ اج َه
ِ َٚ  لُ ًْ َِلَ ْصٟ
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
 ًّب١سا َس ۪دٛ
 َوبَْ هَٚ ََْٓۜ ٠َُإْ ر٠ ُ ْؼ َش ْفَٓ فَ َل٠ ْْ َ  اَٝٔٓ َٰ ا َ ْد
ً َُّللاُ َغف
Ey Nebî! Eşlerine, kızlarına ve inanıp güvenenlerin kadınlarına söyle de cilbablarını üzerlerine
yaklaştırsınlar. Bu, namuslu olduklarının anlaşılarak incitilmemeleri açısından daha uygundur.
Allah bağışlar, ikramı boldur.
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(Nur 24/31)

ْ َ ْذ َف٠َٚ َّٓ ِ٘ بس
 َّٓ ا ََِّل َِبُٙ َ َٕز٠َٓ ۪ص٠ ُ۪ ْجذ٠  ََلَٚ َّٓ ُٙ  َجٚظَٓ فُ ُش
ِ لُ ًْ ٌِ ٍْ ُّإْ َِِٕبَٚ
ُ  ْغ٠َ د
َ ععَْٓ ِِ ْٓ ا َ ْث
ِ ص
َ
ْٚ َ  َّٓ اِٙ ٌَِزُٛ َّٓ ا ََِّل ٌِجُؼُٙ َ َٕز٠َٓ ۪ص٠ ُ۪ ْجذ٠  ََلَٚ َّٓ َۖ ِٙ  ِثُٛ١ ُجٍَٰٝ ع ِْشثَْٓ ثِ ُخ ُّ ِش ِ٘ َّٓ َػ١َ ٌْ َٚ بَٙ ْٕ ِِ  َشَٙ ظ
ْٚ َ  َّٓ اِٙ ِٔاَٛ  ا ِْخَٟٕ۪ٓ  َثْٚ َ  َّٓ اِٙ ِٔاَٛ  ا ِْخْٚ َ  َّٓ اِٙ ٌَِزُٛبء ثُؼ
ِ ََٕٓ  ا َ ْثْٚ َ  َّٓ اِٙ ِ ا َ ْث ََٕٓبئْٚ َ  َّٓ اِٙ ٌَِزَُٛٓبء ثُؼ
ِ  َٰا َثْٚ َ  َّٓ اِٙ َِٰا َثَٓبئ
ْ  َِب ٍََِ َىْٚ َ  َّٓ اِٙ ِغَٓبئ
َ َٓ١ ۪ اٌزَّب ِثؼِٚ َ  َّٓ اُٙ ُٔ َّب٠ْ َ ذ ا
َِِٓ اَل ْس َث ِخ
ِ ْ ٌِٟ ٚ۬ ُ  ِْش ا١غ
َ ِٔ ْٚ َ  َّٓ اِٙ ِارََٛ  اَخَٟٕ۪ٓ َث
ْ َ٠ ُْ ٌَ َٓ٠ ۪اٌط ْف ًِ اٌَّز
ّ ِ ِٚ َ اٌش َجب ِي ا
َُ ٍَُ ْؼ١ٌِ َّٓ ِٙ ٍِ َع ِْشثَْٓ ِثب َ ْس ُج٠  ََلَٚ َٓبء
ِ  َساْٛ  َػٍَٰٝ ا َػٚ ُشَٙ ظ
ِ َۖ غ
ِّ
َ ِّٕ ٌد ا
ََْْٛ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْف ٍِ ُذُِِٕٛ َُّْٗ ْاٌ ُّإ٠َؼًب ا١ّ۪ َّللاِ َج
 هٌَِٝا اُٛ َٓثُٛرَٚ َّٓ َۜ ِٙ َِٕز٠َٓ ِِ ْٓ ۪ص١ ُ۪ ْخف٠ َِب
Mümin kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar; ferçlerini korusunlar. Güzelliklerinden görünen kısım
dışındakileri açmasınlar. Başörtülerinin bir kısmını yakalarının üstüne yerleştirsinler. Kocaları, babaları,
kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız
kardeşlerinin oğulları, tanıştıkları kadınlar, elleri altında bulunan esirler, kadına ihtiyacı kalmamış erkekler ve
kadınların edep yerlerine ilgi duymayan küçük çocuklar dışında hiç kimseye süslerini açmasınlar. Gizledikleri
güzellikleri bilinsin diye ayaklarını farklı şekilde yere basmasınlar. Müminler, hep birlikte Allah’a yönelin ki
umduğunuza kavuşasınız.

(Ahzab 33/60)

ُْ ِٙ َّٕ َه ِث٠َ َٕ ِخ ٌَُٕ ْغ ِش٠ ۪ ْاٌ َّذَْٟ ِفُٛ ْاٌ ُّ ْش ِجفَٚ ض
ٌ  ُْ َِ َشِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ۪اٌَّزَٚ َُْٛ ْٕز َ ِٗ ْاٌ َُّٕب ِفم٠َ ُْ ٌَ ْٓ ٌَ ِئ
َۚ ً ٍَ۪ب ا ََِّل لََٙٓ ١ ۪ٔ ََه فٚ ُسِٚ ُ َجب٠ ص ُ َُّ ََل
ل١
İkiyüzlüler ile kalplerinde hastalık olanlar ve Medine’de tedirginliğe yol açanlar, yaptıklarına
son vermezlerse seni onların üstüne salarız, artık çevrende fazla kalamazlar.
(Nisa 4/88)

َۜ ظ ًَّ ه
َۜ ُغج
َُّللا
 هَٚ ِْٓ ١ََٓ فِئَز١ ۪ ْاٌ َُّٕبفِمِٟفَ َّب ٌَ ُى ُْ ف
َ َ ا َِ ْٓ اُٚ ذْٙ َ َْ ا َ ْْ رُٚذ٠ا اَر ُ ۪شٛ
َ  ُْ ثِ َّب َوُٙ غ
َ َّللاُ ا َ ْس َو
ً ع ۪ج
ل١
ْ ُ٠ ْٓ َِ َٚ
ع ٍِ ًِ ه
َ ٌَُٗ ََّللاُ فٍََ ْٓ ر َ ِجذ
Elinizde ne var ki münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Allah onları, yaptıklarından dolayı tersine
çevirmiştir. Allah'ın sapık saydığını siz mi yola gelmiş sayacaksınız? Allah'ın sapık saydığını iyi göstermenin bir
yolunu bulamazsın.

35

(Nisa 4/89)

اٚبج ُش
َ َُْٛٔٛا َفز َ ُىَْٚ َو َّب َو َف ُشٚ ر َ ْىفُ ُشْٛ ٌَ اُّٚدَٚ
ِ َٙ ُ٠ َٝٓب َء َدزه١َ ٌِ ْٚ َ  ُْ اُٙ ْٕ ِِ اُٚا ًء فَ َل رَز َّ ِخزََٛٓ ع
ُ ١ ُ٘ ُْ َدٍُُٛا ْلزَٚ ُْ ُ٘ ُٚا فَ ُخزْٛ ٌََّٛ َ َّللاِ فَب ِْْ ر
َۜ  ًِ ه١ع ۪ج
 ََلَٚ ًّب١ٌِ َٚ ُْ ُٙ ْٕ ِِ اُٚ ََل رَز َّ ِخزَٚ ُْ َۖ ُُّ٘ٛ ُ  َج ْذرَٚ ْش
َ ٟ ۪ف
شا١
ً ٔ َ۪ص
Sizin de onlar gibi ayetleri görmezlikte direnerek kâfir olmanızı ve kendileriyle eşit duruma düşmenizi çok
isterler. Allah yolunda hicret etmedikçe hiç birini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse o münafıkları yakalayın
ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan kendinize ne bir dost edinin ne de yardımcı.

(Nisa 4/90)

ٌ َ ض١ِ۪ ُْ ُٙ َٕ١ْ َثَٚ ُْ َٕ ُى١ْ َ ٍَ ثْٛ َ لٌَِٰٝ َْ اٍُٛص
ْ ص َش
ْْ َ س ُ٘ ُْ اٚ
ُ د
ُ ُ صذ
ِ  ََٓجب ۫ ُؤ ُو ُْ َدْٚ َ بق ا
ِ َ٠ َٓ٠ ۪ا ََِّل اٌَّز
َ ٍَّغ
ُْ ٍََ ُو ُْ فٌُٛ َ ُو َۚ ُْ فَب ِِْ ا ْػز َضٍَُٛ ُى ُْ فٍََمَبر١ْ ٍَ ُْ َػُٙ ط
ََٓ ْٛ ٌََٚ ُْ َۜ ُٙ َِ ْٛ َا لٍُُٛمَب ِر٠ ْٚ َ  ُو ُْ اٍُُٛمَب ِر٠
شب َء ه
َ ٌَ َُّللا
ً ع ۪ج
ل١
َّ ٌ ُى ُُ ا١ْ ٌَِا اْٛ َا َ ٌْمَٚ ُْ  ُوٍُُٛمَب ِر٠
غٍَ َُ فَ َّب َج َؼ ًَ ه
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍََّللاُ ٌَ ُى ُْ َػ
Ancak sizinle anlaşması olan bir topluluğa sığınırlarsa yahut sizinle çatışmaktan veya kendi topluluklarıyla
çatışmaktan bıkıp usanmış olarak gelirlerse durum değişir. Allah farklı tercih yapsaydı onlara üstünlük verirdi de
sizinle çatışmaya devam ederlerdi. Eğer sizden uzak durur, çatışmayı bırakır, barış teklif ederlerse artık onlara
dokunmanıza Allah izin vermez.

(Nisa 4/91)

اٛغ
ُ  ْاٌ ِفزَْٕ ِخ ا ُ ْس ِوٌَِٝا اَُّٚٓ َۜ ُْ ُوٍَّ َّب ُسدُٙ َِ ْٛ َا لَُِٕٛ ْ َأ٠َٚ ُْ  ُوَُِٕٛ ْ َأ٠ ْْ َ َْ اُٚ ذ٠ُ ۪ش٠ َٓ٠َْ َٰاخ َ۪شُٚعز َ ِجذ
َ
ُ ١ ُ٘ ُْ َدٍُُٛا ْلزَٚ ُْ ُ٘ ُٚ ُْ فَ ُخزُٙ َ٠ ِذ٠ْ َ ا اَُّٛ ُى َٓف٠َٚ َُ ٍَغ
ْش
َّ ٌ ُى ُُ ا١ْ ٌَِا اُُٛ ٍْ َٓم٠َٚ ُْ  ُوٌَُٛ ْؼز َ ِض٠ ُْ ٌَ ِْْ  َۚب فَبَٙ ١ ۪ف
َ ٍْ ع
ًٕب١طبًٔب ُِ ۪ج
ُ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ َٰ ٌَٓ ِئ ُى ُْ َج َؼ ٍَْٕب ٌَ ُى ُْ َػٚ۬ ُ اَٚ ُْ َۜ ُ٘ ُّٛ ُ ص َ ِم ْفز
Göreceksiniz, diğerleri hem sizden emin olmak, hem kendi topluluklarından emin olmak isteyeceklerdir. Ama ne
zaman fitneye yöneltilseler balıklamasına daldırılırlar. Eğer sizden uzak durmazlar, barış teklifinde bulunmazlar
ve ellerini sizden çekmezlerse onları yakalayın, tespit ettiğiniz yerde öldürün. İşte kendilerine karşı size açık
yetki verdiğimiz kişiler onlardır.

(Ahzab 33/61)

َۚ َُِ۪ٔٛ ٍْؼ
ً ۪ا ر َ ْمزٍُّٛ لُ ِزَٚ اُٚا ا ُ ِخزَُْٛٓ َِب ص ُ ِم َٓف٠ََٓ ا١
ل١
Dışlanmış olurlar, nerede bulunurlarsa yakalanır ve öldürülürler.
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(Ahzab 33/62)

ً َّ۪للاِ ر َ ْجذ
ل٠
ُ ٌِ ٌََ ْٓ ر َ ِجذَٚ ًُ َۚ ا ِِ ْٓ لَ ْجْٛ ٍََٓ َخ٠ ۪ اٌَّزَِّٟللاِ ف
ُ
غَّٕ ِخ ه
عَّٕخَ ه
Allah'ın bundan öncekilere uyguladığı yasası budur. Allah'ın yasasının yerine geçecek bir şey
bulamazsın.

(Ahzab 33/63)

َۜ ب ِػ ْٕذَ هَٙ ُّ ٍْ غب َػ َۜ ِخ لُ ًْ أَِّ َّب ِػ
ُ غب َػخَ ر َ ُى
جًب٠ْ لَ ۪شٛ
َ ُ ْذ ۪س٠  َِبَٚ َِّللا
َّ ٌه ٌَؼَ ًَّ ا٠
َّ ٌبط َػ ِٓ ا
ُ ٌََّٕ ْغـٍَُٔ َه ا٠
Sana kıyametin saatini soruyorlar; de ki: "Onun bilgisi sadece Allah katındadır; nerden
bileceksin belki de kıyamet saati yakındır."
(Araf 7/187)

َٛ َۜ ُ٘ ب ا ََِّلََٙٓ ِ ْلزَٛ ٌِ بَٙ ١ٍّ۪ ُ َج٠  ََلَٟۚ ّب ِػ ْٕذَ َس ۪ثَٙ ُّ ٍْ  َۜب لُ ًْ أَِّ َّب ِػَٙ ١ ََّٰبَْ ُِ ْشع٠َغب َػ ِخ ا
َّ ٌٔ ََه َػ ِٓ اٍََُٛٔ ْغـ٠
َۜ
ْ ٍَُصَم
َۜ ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
 َۜب لُ ًْ أَِّ َّبَٙ ْٕ  َػٟ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟذ ف
ٌّ ٔ ََه َوبََّٔ َه َد ِفٍََُٛٔ ْغـ٠ ً ُى ُْ ا ََِّل ثَ ْغزَخ١ ۪ض ََل رَأْر
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ بط ََل
ب ِػ ْٕذَ هَٙ ُّ ٍْ ِػ
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ َِّللا
Sana kıyamet saatini soruyorlar, ne zaman bastırıp kalacak diye? De ki “Onun bilgisi sadece Rabbimdedir. Vakti
gelince onu açıklayacak olan odur. Ağırlığı göklerin ve yerin üstüne çökmüştür. Size gelişi ansızın olacaktır.”
Sanki haberin varmış gibi, tutup sana soruyorlar. De ki “Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Ama insanların
çoğu bunu bilmezler.

(Nahl 16/77)

َۜ ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
ِ اَٛ ََّّْٰت اٌغ
َّ ٌ ََِٓب ا َ ِْ ُش اَٚ ض
ُ َۜ  ا َ ْل َشَٛ ُ٘ ْٚ َ ص ِش ا
ُ ١ ِ هّٰللِ َغَٚ
ة ا َِّْ ه
َ غب
ََّللا
َ َػ ِخ ا ََِّل َوٍَ ّْخِ ْاٌج
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َػ
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ش
Göklerin ve yerin bütün bilinmeyeni Allah’a aittir. Kıyamet saati göz açıp kapama kadardır, belki daha da
yakındır. Allah her şeye bir ölçü koyar.

(Neml 27/71)

َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ  ْػذُ ا ِْْ ُو ْٕزَٛ ٌ َٰ٘زَا ْاَْٝ َِ َٰزٌَُُٛٛم٠َٚ
“Söylediğiniz doğruysa bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” derler.

(Neml 27/72)

ٍَُْٛ ر َ ْغز َ ْؼ ِجٞ ۪ط اٌَّز
ُ ِف ٌَ ُى ُْ ثَ ْؼ
َ َْ َسدَٛ ُى٠ ْْ َ  اٝ َٓ َٰلُ ًْ َػغ
De ki; “Acele gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de yanı başınızdadır.
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(Ahzab 33/64)

شا١
ا َِّْ ه
ً ع ۪ؼ
َ ُْ ُٙ ٌَ َّا َ َػذَٚ َٓ٠َّللاَ ٌَؼََٓ ْاٌ َىبفِ ۪ش
Allah şüphesiz, görmezlikten gelenleri dışlamış ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır.
(Bakara 2/161)

َٓ
َٓ١بط ا َ ْج َّ ۪ؼ
 ُْ ٌَ ْؼَٕخُ هِٙ ١ْ ٍَ َٰ ٌَٓ ِئ َه َػٚ۬ ُ بس ا
ٌ َّ ُ٘ ُْ ُوفَٚ اُٛ َِبرَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ِ ٌَّٕاَٚ  ْاٌ َّ ٍَٰ ِئ َى ِخَٚ َِّللا
Ama ayetleri örten ve örtmüş olarak ölenleri Allah, melekler ve bütün insanlar lanetleyecektir.

(Bakara 2/162 )

َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ اة
َْٚظ ُش
ُ َ ُُ ْاٌ َؼزُٙ ْٕ ف َػ
ُ َُّ َخف٠  َۚب ََلَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪خَب ٌِذ
Sürekli dışlanmışlık içinde kalacaklardır. Azapları ne hafifletilecek ne de yüzlerine bakılacaktır.

(Fetih 48/13)

شا١
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ُْ ٌَ ْٓ َِ َٚ
ً ع ۪ؼ
َ َٓ٠ ٌِ۪ٗ فَ ِب ََّٓٔب ا َ ْػز َ ْذَٔب ٌِ ٍْ َىب ِف ۪شٛع
Kim Allah’a ve elçisine güvenmezse bilsin ki kendini doğrulara kapatanlar için alevli bir ateş hazırlamışızdır.

(İnsan 76/4)

شا١
ً ۪عؼ
َ َٚ ا َ ْغ َل ًَلَٚ ع َل ِع َ ۬ل
َ َٓ٠اِ ََّٓٔب ا َ ْػز َ ْذَٔب ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش
Biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

(Ahzab 33/65)

ش َۚا١
ً  ََل ٔ َ۪صَٚ ًّب١ٌِ َٚ ََُْٚ ِجذ٠ ب اَثَذ ًَۚا ََلََٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪خَب ٌِذ
Orada sonsuza kadar ölümsüz olacaklar; kendilerine bir dost ve yardım edecek birini
bulamayacaklardır.

(Ahzab 33/66)

َ َ اَٚ ََّللا
َ َ ز َ ََٕٓب ا١ْ ٌَ َب٠ ٌََُُْٛٛم٠ بس
َ ع
َلٛ
ُ ٍََّ ََ رُمْٛ َ٠
ُ اٌش
َّ غ ْؼَٕب
غ ْؼَٕب ه
ِ ٌَّٕ اِٟ ُْ فُٙ ُ٘ ٛ ُجُٚ ت
Yüzleri ateşte çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Ah keşke Allah'a boyun eğseydik, keşke
Elçiye de boyun eğseydik!"
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(Furkan 25/27)

َّ ط
ً ع ۪ج
ل١
ُّ  َؼ٠َ ََ ْٛ ٠َ َٚ
ُ اٌش
َّ  ار َّ َخ ْزدُ َِ َغٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ ب٠َ  ُيُٛم٠َ ِٗ ٠ْ َذ٠َ ٍَٰٝ اٌظب ٌِ ُُ َػ
َ  ِيٛع
Yanlış yapmış kişi o gün iki elini ısırarak diyecek ki: “Keşke yola, bu elçi ile birlikte girseydim.

(Furkan 25/28)

ً ٍَ۪ ٌَ ُْ اَر َّ ِخ ْز فُ َلًٔب خٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ ٍَٝ َٰز٠ْ َٚ َب٠
ل١
Yazık oldu bana. Keşke şu kimseyi dost edinmeseydim.

(Mülk 67/8)

َۜ
ش٠
ٌ ۪أْرِ ُى ُْ َٔز٠َ ُْ ٌََب اََٙٓ ُ  ُْ خَضَ َٔزُٙ ٌََعب
َ  ٌطْٛ َب فَٙ ١ ۪ فٟ
َ  ِْع ُوٍَّ ََّٓب ا ُ ٌْ ِم١َ َُّض َِِٓ ْاٌغ١َّ َ ر َ َىبدُ ر
Sanki öfkesinden çatlayacak gibidir. Her bir bölük Cehenneme atılırken bekçiler onlara: “Size bir uyarıcı
gelmedi mi?” diye sorarlar.

(Mülk 67/9)

ش١
لُ ٍَْٕب َِب ٔ ََّض َي هَٚ ش فَ َىزَّ ْثَٕب٠
ٌ ۪ لَ ْذ ََٓجب َءَٔب َٔزٍَٰٝ َا ثٌُٛلَب
َ ٟ ۪ َۚ ٍء ا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا ََِّل فَٟ
ٍ ظ َل ٍي َو ۪ج
ْ َّللاُ ِِ ْٓ ش
“Evet” derler; “bize uyarıcı geldi ama biz yalana sarıldık; Allah hiç bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapkınlık
içindesiniz” dedik.

(Mülk 67/10)

ش١
َّ ٌة ا
ْ َ  آَٟ ۪ َٔ ْؼ ِم ًُ َِب ُوَّٕب فْٚ َ  ُوَّٕب َٔ ْغ َّ ُغ اْٛ ٌَ اٌُٛلَبَٚ
ِ ص َذب
ِ غ ۪ؼ
“Keşke söz dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık, şimdi bu alevli ateşin ahalisi içinde olmazdık” derler.

(Mülk 67/11)

ش١
َّ ٌة ا
ْ َغ ْذمًب َِل
ُ َ َۚ ُْ فِٙ ا ِثزَ ْٔ ِجُٛفَب ْػز َ َشف
ِ ص َذب
ِ غ ۪ؼ
Böylece suçlarını itiraf ederler. O alevli ateş ahalisi için bundan sonrası tam bir perişanlıktır.

(Ahzab 33/67)

َ َ ا َسثَّ ََٕٓب اِ ََّٓٔب اٌُٛلَبَٚ
َ غ ۪ج
ل١
َّ ٌَٔب اٍُّٛظ
َ َ  ُوجَ ََٓشا َءَٔب فَبَٚ عبدَرََٕب
َ غ ْؼَٕب
"Rabbimiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize boyun eğdik, onlar da bizi yoldan
saptırdılar."
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(İbrahim 14/21)

َْ َػَّٕبُٕٛ ًْ ا َ ْٔز ُ ُْ ُِ ْغَٙ َا أَِّب ُوَّٕب ٌَ ُى ُْ ر َ َجؼًب فَٚٓ ا ْعز َ ْىجَ َُٓش٠ ۪ع َؼ َٰ َٓف ۬ ُإا ٌٍَِّز
ُّ ٌؼًب فَمَب َي ا١ّ۪ ا ِ هّٰللِ َجٚ َث َش ُصَٚ
ص َج ْشَٔب َِب
َ ْٓ ِِ َِّللا
َٕب ه٠ َ٘ َٰذْٛ ٌَ اٌُٛ َۜ ٍء لَبْٟ ش
ة ه
ِ ِِ ْٓ َػزَا
َ ُْ َۜ َٕب ُو٠ْ َذَٙ ٌَ َُّللا
َ َْ َ  ََٕٓب ا َ َج ِض ْػ ََٕٓب ا١ْ ٍَا ٌء َػََٛٓ ع
ص١
ٍ ٌََٕب ِِ ْٓ َِ ۪ذ
Ahirette hepsi Allah’ın huzuruna çıkarılır. Zayıflar, kendini büyük görenlere derler ki “Biz sizin arkanızdaydık.
Allah’ın azabından bizi bir şekilde kurtarabilirsiniz, değil mi?” Onlar şöyle derler: “Allah bizi yola getirseydi biz
de sizi yola getirirdik. Artık sızlansak da bir, katlansak da... Bizim için bir kurtuluş yoktur.

(Şuara 26/97)

ٓ١
رَ ه
َ ٟ ۪بّٰللِ ا ِْْ ُوَّٕب ٌَف
ٍ ظ َل ٍي ُِ ۪ج
“Vallahi biz apaçık bir sapkınlık içindeydik.

(Şuara 26/98)

َٓ١ّ۪ ٌَ ُى ُْ ثِ َشةّ ِ ْاٌؼَب٠ّٛ ۪ غ
َ ُٔ اِ ْر
Çünkü sizi Âlemlerin Rabbi ile bir tutardık.

(Şuara 26/99)

َُِْٛ ظٍَّ ََٕٓب ا ََِّل ْاٌ ُّ ْج ِش
َ َ  ََِٓب اَٚ
Bizi yoldan çıkaranlar, şu günahkârlardan başkası değildir.

(Şuara 26/100)

َٓ١فَ َّب ٌََٕب ِِ ْٓ شَب ِف ۪ؼ
Artık bizi ne kayıracak biri var,

(Şuara 26/101)

ُ١ٍ ّ۪ ك َد
َ  ََلَٚ
ٍ ٠ ۪صذ
Ne de bir can dostu.

(Şuara 26/102)

َٓ١ ِِ۪ٕ َْْ َِِٓ ْاٌ ُّإٛ ا َ َّْ ٌََٕب َو َّشح ً فََٕ ُىْٛ ٍََف
Keşke bize fırsat verilse de müminlerden olsak.”
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(Şuara 26/103)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِب َوبَْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ ُِإَٚ ً َۜخ٠َ  َٰر ٌِ َه َ ََٰلٟ ۪ا َِّْ ف
İşte bunda tam bir ibret vardır ama bunlardan çoğu inanacak değillerdir.

(Fussilet 41/29)

ذ ا َ ْلذَ ِإَِب
َ  َّب ر َ ْذُٙ ٍْ اَل ْٔ ِظ ٔ َْج َؼ
ِ ْ َٚ ِّٓ ظ َّلَٔب َِِٓ ْاٌ ِج
َ َ  ِْٓ ا٠َا َسثَّ ََٕٓب ا َ ِسَٔب اٌَّزَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
َٓ١ ٍََ۪ٔب َِِٓ ْاَلَ ْعفَٛ ُى١ٌِ
Ayetleri görmezlikten gelenler şöyle diyeceklerdir: “Rabbimiz! Bizi saptıran cinleri ve insanları göster ki onları
ayaklarımızın altına alalım; onlar da alçalsınlar.”.

(Ahzab 33/68)

شا١
ً  ُْ ٌَ ْؼًٕب َو ۪جُٙ ْٕ َ ْاٌؼَٚ ة
ِ  ِْٓ َِِٓ ْاٌؼَزَا١َظ ْؼف
ِ ُْ ِٙ َِسثَّ ََٕٓب َٰار
"Rabbimiz! Onlara bu azabın iki katını ver; onları tamamen dışla!" derler.
(Araf 7/38)

ٌذ ا ُ َِّخ
ْ ٍَبس ُوٍَّ َّب دَ َخ
ْ ٍَ ا ُ َِ ٍُ لَ ْذ َخَٟٓ ۪ا فٍُٛلَب َي ا ْد ُخ
ِ ْ َٚ ِّٓ ذ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ َِِٓ ْاٌ ِج
ِ َۜ ٌَّٕ اِٟاَل ْٔ ِظ ف
ْ ٌَ ؼًب لَب١ّ۪ ب َجَٙ ١ ۪ا فَّٛاس ُو
ْ ٌََٕؼ
َٔبٍُّٛظ
َ َ  ُْ َسثََّٕب َٰ َٓ٘ ۬ ُإ َََٓل ِء اُٙ ١ٌَٰ ٚ۫ ُ ُْ َِلُٙ ٠ذ ا ُ ْخ َٰش
َ  اِرَا ادٝ َۜب َدزَٓهَٙ َ َذ ا ُ ْخز
َُّْٛ ٍَ ٌَٰ ِى ْٓ ََل ر َ ْؼَٚ ف
ٌ ظ ْؼ
ِ ًٍّ بس لَب َي ٌِ ُى
ِ  ُْ َػزَاثًبِٙ فَ َٰب ِر
ِ َۜ ٌَّٕظ ْؼفًب َِِٓ ا
Allah onlara: “Sizden önce gelmiş insanlar ve cinlerle beraber şu ateşe girin!” diyecektir. Oraya giren her
toplum, kendi yoldaşına lanet edecek; hepsi orada derlenip toparlanınca da sonrakiler öncekiler için şöyle
diyeceklerdir: “Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar. Sen bunlara o ateşin azabını iki kat ver.” Allah diyecek ki
“Hepinizinki iki kat ama bilmiyorsunuz.”.

(Araf 7/39)

ْ ٌَلَبَٚ
ْ ََٕب ِِ ْٓ ف١ْ ٍَ ُْ فَ َّب َوبَْ ٌَ ُى ُْ َػُٙ ٠ ُْ َِلُ ْخ َٰشُٙ ١ٌَٰ ٚ۫ ُ ذ ا
َُْٛاة ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْى ِغج
َ َا ْاٌ َؼزُٛلُٚع ًٍ فَز
Öncekiler de sonrakilere şöyle cevap vereceklerdir: “Sizin bizden ne farkınız var ki? Siz de kazandığınıza
karşılık bu azabı tadın.”

(Nahl 16/25)

عَٓب َء َِب
ِ اس ُ٘ ُْ َو
ِ ُ٠ َٓ٠ ۪صَ ِاس اٌَّزْٚ َ  ِِ ْٓ اَٚ  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ًبٍَِخ
َ  ِْش ِػ ٍْ َۜ ٍُ ا َ ََل١َ ُْ ثِغُٙ ٍَُّٔٛع
َ َصْٚ َ ا اٍَُٛٓ ِّ َ ْذ١ٌِ
ََْٚ ِض ُس٠
Böylece kıyamet günü hem kendi günahlarını hem de bir bilgiye dayanmadan yoldan çıkardıkları kimselerin
günahları kadar bir günahı yüklenirler. Bakın ne kötü yük yükleniyorlar!
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(Ankebut 29/13)

ََْٚ ْفز َ ُش٠ اُٛٔ َّ ِخ َػ َّّب َوب١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ َّٓ ٍَُُٔ ْغـ١ٌََٚ ُْ ِۘ ِٙ ٌِ اَصْمَ ًبَل َِ َغ اَصْمَبَٚ ُْ ُٙ ٌَ ْذ ٍُِّ َّٓ اَصْمَب١َ ٌََٚ
Kendi yüklerini zaten yüklenecekler, üstelik yüklerine nice yükler eklenecektir. Uydurdukları şeyler yüzünden
kıyamet günü kesinlikle hesaba çekileceklerdir.

(Ahzab 33/69)

َۜ ٌَُّللاُ ِِ َّّب لَب
 َوبَْ ِػ ْٕذَ هَٚ اٛ
 فَ َج َّشاَُٖ هٝ َٰعُِٛ اْٚ ََٓ َٰار٠ ۪ا َوبٌَّزُٛٔٛا ََل ر َ ُىَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َِّللا
بًٙ ١ ۪جَٚ
Ey inanmış kimseler! Siz, Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onu, hakkında söyledikleri
şeylerden dolayı akladı. O, Allah katında değerli bir kişidir.
(Kasas 28/15)

۪ٗ َؼ ِز١ ۪ ْمز َ ِز َل ِۘ ِْ َٰ٘زَا ِِ ْٓ ش٠َ ِْٓ ١ٍَب َس ُجَٙ ١ ۪ َجذَ فَٛ َب فَٙ ٍِ ْ٘ َ ٓ َغ ْفٍَ ٍخ ِِ ْٓ ا١
ِ  ۪دٍَٰٝ َٕخَ َػ٠ ۪دَ َخ ًَ ْاٌ َّذَٚ
َٰ َ فَمٝ َٰعُِٛ ُٖ َ َوضَٛ َٖ۪ فُِٚ ّ ػذ
ٝع
َ ْٓ ِِ ٞ ۪ اٌَّزٍَٝ َؼ ِز۪ٗ َػ١ ِِ ْٓ ۪شٞ ۪ ۪ َٖۚ فَب ْعزَغَبصَُٗ اٌَّزُِٚ ّ  َٰ٘زَا ِِ ْٓ َػذَٚ
َ ١ْ ش
َّ ٌ ِۘ ِٗ لَب َي َٰ٘زَا ِِ ْٓ َػ َّ ًِ ا١ْ ٍََػ
ٌ ع ًٌّ ُِ ۪ج
ٓ١
ِ ُِ ٌُّٚ بْ أَُِّٗ َػذ
ِ َۜ ط
Musa, halkın onu fark edemeyeceği bir sırada şehre indi. İki kişinin öldüresiye kavga ettiklerini gördü; biri kendi
halkından diğeri düşman tarafındandı. Kendi halkından olan, düşmanına karşı yardım istedi. Musa ona okkalı bir
şamar indirerek işini bitirdi. “Bunu Şeytan yaptırdı; o insanı yoldan çıkaran açık bir düşmandır” dedi.

(Kasas 28/16)

َ ّٟ۪ٔ ِلَب َي َسةّ ِ ا
ُُ ١اٌش ۪د
َّ سٛ
ُ ُ ْاٌغَفَٛ ُ٘ َُِّٗٔ فَغَفَ َش ٌَ َُۜٗ اٟ ٌ۪  فَب ْغ ِف ْشٟظٍَ ّْذُ َٔ ْف ۪غ
“Rabbim! Ben kendimi kötü duruma soktum; suçumu ört, beni bağışla” dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü
onun bağışlaması çok, ikramı boldur.

(Ahzab 33/70)

ذًا٠ ۪عذ
ا هُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َ  ًَلْٛ َا لٌُُٛٛلَٚ ََّللا
Ey inanmış kimseler! Allah'tan çekinin ve doğru söz söyleyin.
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(Ahzab 33/71)

 ًّب١ ًصا َػ ۪ظْٛ ٌََُٗ فَمَ ْذ فَبصَ فٛع
ْ ُ٠
ُ  َسَٚ ََّللا
ُ ِطغِ ه٠ ْٓ َِ َٚ ُْ َۜ ثَ ُىَُُٛٔ ْغ ِف ْش ٌَ ُى ُْ ر٠َٚ ُْ ص ٍِ ْخ ٌَ ُى ُْ ا َ ْػ َّبٌَ ُى
O zaman Allah, işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah'a ve Elçisine boyun
eğerse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.
(Tegabun 64/9)

ُْٕٗ ُ َى ِفّ ْش َػ٠ صب ٌِ ًذب
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ ِٓ َۜ ُ َُ اٌزَّغَبثْٛ ٠َ  َِ ْاٌ َج ّْغِ َٰر ٌِ َهْٛ ١َ ٌِ ُْ  ْج َّؼُ ُى٠َ ََ ْٛ ٠َ
َ ًْ َّ  ْؼ٠َ َٚ ِبّٰلل
ٍ ُ ْذ ِخ ٍُْٗ َجَّٕب٠َٚ ّ۪ٗـَٔب ِر١ِ ع
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َب ا َ َثذ ًَۜا َٰر ٌِ َه ْاٌفََٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْذ ِزٞد ر َ ْج ۪ش
َ
Sizi bir araya getirdiği gün, o toplanma günü, beklentilerinizdeki yanlışların ortaya çıktığı gündür. Kim Allah’a
inanıp güvenmiş ve iyi işler yapmışsa, Allah kabahatlerini örter ve onu ölümsüz olarak sürekli kalacağı, içinden
ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Büyük kurtuluş işte budur.

(Ahzab 33/72)

بَٙ ْٕ ِِ َٓا َ ْش َف ْمَٚ بَٙ ٍَْٕ ِّ َ ْذ٠ ْْ َ َْٓ ا١َ ْاٌ ِججَب ِي فَبَثَٚ ض
ْ أَِّب َػ َش
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٍَٝظَٕب ْاَلَ َِبَٔخَ َػ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
ً ُٙ  ًِب َجٍُٛظ
َ َْبْ أَُِّٗ َوب
ُ َۜ غ
َلٛ
ِ ْ بَٙ ٍََّ  َدَٚ
َ ْٔ اَل
Biz emaneti; göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan
korkup titrediler. Onu insan yüklendi. O da çok zalimleşti ve kendine hakim olamadı.
(Haşr 59/21)

َۜ  ِخ ه١َ ػب ِِ ْٓ َخ ْش
رِ ٍْ َه ْاَلَ ِْضَب ُيَٚ َِّللا
ً ّص ِذ
َ َْ ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰاْٛ ٌَ
َ َ زَُٗ خَب ِشؼًب ُِز٠ْ َ  َج َج ًٍ ٌَ َشاٍَٰٝ ػ
ََْٚزَفَ َّى ُش٠ ُْ ُٙ ٍَّبط ٌَ َؼ
ِ ٌٍَِّٕ بَٙ َُٔع ِْشث
Bu Kur'ân’ı bir dağa indirseydik Allah korkusundan baş eğip parça parça olduğunu görürdün. Bunlar insanlar
için oluşturduğumuz örneklerdir; belki düşünürler.

(Enfal 8/27)

َُّْٛ ٍَا َ ْٔز ُ ُْ ر َ ْؼَٚ ُْ ا ا َ َِبَٔبرِ ُىَُٛٔٓ ٛر َ ُخَٚ  َيٛع
ُ اٌش
َّ َٚ ََّللا
ا هُٛٔٛا ََل ر َ ُخَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler, Allah’a ve bu elçiye karşı hainlik etmeyin. Emanetlerinize de bile bile hainlik etmeyin.
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(Ahzab 33/73)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍََّٝللاُ َػ
ِ  ْاٌ ُّ ْش ِش َوبَٚ َٓ١ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وَٚ د
ِ  ْاٌ َُّٕبفِمَبَٚ َٓ١ َّ۪للاُ ْاٌ َُّٕبفِم
ة هٛ
ِة ه
َ ُ َز٠َٚ د
َ ُّؼَز١ٌِ
 ًّب١سا َس ۪دٛ
ِ َۜ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ
 َوبَْ هَٚ د
ً َُّللاُ َغف
Allah, ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etmek ve
mümin erkeklerle mümin kadınların da tevbesini kabul etmek için böyle yaptı. Allah’ın
bağışlaması çok, ikramı boldur.
(Tevbe 9/68)

َۚ  ُُ هُٙ ٌَََٕؼَٚ ُْ َۚ ُٙ ُ َد ْغجِٟ٘  َۜبَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذَٙ َبس َج
ِ  ْاٌ َُّٕبفِمَبَٚ َٓ١ َّ۪للاُ ْاٌ َُّٕبفِم
َُّللا
 َػذَ هَٚ
َ ٔ بس
َ َّ ْاٌ ُىفَٚ د
َ
ٌُ ١ ۪اة ُِم
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌََٚ
Allah, ikiyüzlü erkekler ile ikiyüzlü kadınlara ve kâfirlere Cehennem ateşini vaat etmiştir. Orada ölümsüz
olacaklardır. Onların hakkından orası gelir. Allah onları dışlamıştır . Onların hak ettiği kalıcı bir azaptır.

(Tevbe 9/69)

ُْ ِٙ ِا ِثخ ََللُٛ ََلد ًَۜا فَب ْعز َ ّْزَؼْٚ َ اَٚ  ًاَلَٛ ِْ َ ا َ ْوض َ َش اَٚ ً حَّٛ ُشذَّ ِِ ْٕ ُى ُْ ل
َ َ ا اَُٛٔٓ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ َوب٠ َ۪وبٌَّز
َۜ ظ
اٛ
ْ  ُخَٚ ُْ ِٙ َِٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ ِثخ ََلل٠ ۪فَب ْعز َ ّْز َ ْؼز ُ ُْ ِثخ ََللِ ُى ُْ َو َّب ا ْعز َ ّْز َ َغ اٌَّز
ُ  خَبٞ ۪عز ُ ُْ َوبٌَّز
َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ اٌذِٟ ُْ فُٙ ٌُذ ا َ ْػ َّب
َ  َٰ ٌَٓئِ َه َد ِجٚ۬ ُ ا
ْ ط
َْٚ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌخَب ِع ُشٚ۬ ُ اَٚ ِاَل ِخ َش َۚح
Siz de öncekiler gibisiniz. Ama onlar sizden güçlüydüler. Malları ve evlatları daha çoktu. Kendi paylarından
yararlanmaya baktılar. Öncekiler kendi paylarından nasıl yararlandılarsa sizde kendi payınızdan o şekilde
yararlanmaya baktınız. Onların dalıp gittikleri gibi siz de dalıp gittiniz. Yaptıkları, dünyada da ahirette de boşa
gitti. Umduğunu bulamayacaklar. Zarar edenler işte onlardır.

(Tevbe 9/111)

َۜ
 ًِ ه١ع ۪ج
ا َِّْ ه
َِّللا
َ ٟ َْ۪ فٍُُٛمَب ِر٠ َ ُُ ْاٌ َجَّٕخُٙ ٌَ َّْ َ  ُْ ِثبُٙ ٌَاَٛ ِْ َ اَٚ ُْ ُٙ غ
َ َُٓ ا َ ْٔف١ ِِ۪ٕ ْ َِِٓ ْاٌ ُّإَّٜللاَ ا ْشز َ َٰش
َِِٓ ۪ٖ ِذْٙ  ِث َؼٝ َٰفْٚ َ  َِ ْٓ اَٚ ِْ َۜ  ْاٌمُ ْش َٰاَٚ ًِ ١اَل ْٔ ۪ج
ِ ْ َٚ  ِخ٠ َٰسْٛ َّ  اٌزٟ ِٗ َدمًّب ِف١ْ ٍَ ْػذًا َػَٚ ٍََُُْٛ ْمز٠َٚ ٍَُُْٛ ْمز١َ َف
ُُ ١ ُص ْاٌ َؼ ۪ظْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘  َٰر ٌِ َهَٚ َٗۜ ۪  ْؼز ُ ُْ ِث٠َ  َثبٞ ۪ ِؼ ُى ُُ اٌَّز١ْ ا ثِ َجَّٚللاِ فَب ْعز َ ْجش ُِش
ه
Allah, inanıp güvenenlerin kendilerini ve mallarını Cennete karşılık satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar;
öldürürler ve ölürler. Bu Allah’ın Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da verdiği gerçek sözdür. Sözünü Allah’tan daha
iyi tutan kimdir? Öyleyse yaptığınız bu satıştan dolayı sevinin. Bu, büyük bir kurtuluştur.
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(Tevbe 9/112)

َٰ ْ َُْٚبجذ
فٚ
َّ ٌَْ اُٛاٌشا ِوؼ
ََّٓ ٌَْ اُٚبِذ
ِ َْ ِث ْبٌ َّ ْؼ ُشٚاَل ِِ ُش
ِ َْ ْاٌ َذُٚ َْ ْاٌ َؼب ِثذُٛاٌَزََّٓب ِئج
َّ َْٛغب ِئ ُذ
ِ غ
ُ  ْاٌ َذب ِفَٚ َْ َػ ِٓ ْاٌ ُّ ْٕ َى ِشُٛ٘ إٌَّبَٚ
ّ  َثَٚ َِّللا
َۜ  ِد هَُْٚ ٌِ ُذذٛظ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْش ِِش ْاٌ ُّإ
Tevbe edenler, Allah’a kul olanlar, işlerini iyi yapanlar, gezip görenler, rükû edenler, secde edenler, vahye uygun
olanı emredenler, vahye aykırı olana engel olanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları koruyanlar var ya; sen böylesi
müminleri müjdele.
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