NİSA SURESİ
َ ٤ْ ش
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤اُو ۪ع
ُ َا
َّ ٕب
م ِث هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِْ َْ ِث
ْ٤ِ اُو ِؽ
َّ ِٖ َٔ َٰ اُو ْؽ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Nisa 4/1)

َّ َثَٝ بَٜ  َعْٝ َب ىَٜ ْ٘ ِٓ َ َفَِنَٝ ٍاؽلَح
 َٔبُٜ ْ٘ ِٓ ش
ِ َٝ ٌٍ  َفَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َٗ ْل١ ۪ا َهثَّ ٌُ ُْ اَُّنُٞبً ارَّو
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
جاب٤ ۪ ٌُ ْْ َهه٤ْ ََِّللاَ ًَبَٕ َػ
بّ ا َِّٕ ه
ا هُٞارَّوَٝ ََٓب ًۚ اء
ِه َع ابًل ًَض۪ ا
َ َ  ر١ َّ۪للاَ اَُّن
َ َِٗٝ وا٤
َ َۜ  ْاًلَ ْه َؽَٝ َ۪ٕٚ ِثََُُٞٓب َء
Ey İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, eşini de o nefisten yaratan, o ikisinden pek çok erkeği
ve kadını üreten Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Birbirinizden bir şey isterken adını
andığınız Allah’a, bir de akrabalık bağlarına saygılı olun. Allah sizi gözetlemektedir.
(Furkan 25/54)

وا٣
ِ ََٔٓ ُ َفَِنَ َِٖٓ ْا١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َٝ
 ًَبَٕ َهث َُّي هَل۪ اَٝ  او َۜاْٜ ط
ِ َٝ َجاب
َ َٗ َُِٚبء َثش اَوا كَ َغ َؼ
İnsanı sudan yaratan, soy ve evlilik bağını oluşturan odur. Ölçüyü senin Rabbin koyar.

(Hucurat 49/13)

َۜ ُبهك
ُ ْْ ًُ  َع َؼ َِْ٘بَٝ ٠ا ُ ْٗ َٰضَٝ بً اَِّٗب َفَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو
ْْ ٌُ َٓ ا ا َِّٕ ا َ ًْ َوٞ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ هَ َجَٓب ِئ ََ ُِز َ َؼَٝ ثابُٞشؼ
و٤
ٌ  ٌْ ف َ۪ج٤ َِّ۪للاَ َػ
 ٌُ َۜ ْْ ا َِّٕ ه٤َّللاِ اَرْ َٰو
ِػ ْ٘لَ ه
Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye ırklara ve boylara ayırdık. Allah
katında en değerli olanınız, Allah‟tan çekinerek yanlışlardan en iyi korunanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyin
iç yüzünü bilir.
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(Nisa 4/2)

َّ ِش ث٤
َ ا ْاُق َ۪جَُُّٞ ًَل رَزَجَلَٝ ْْ ُٜ َُاَٞ ْٓ َ  ا٠ َٓ ََٰٓزَب٤ُا ْاُٞ َٰارَٝ
َُِّٚٗا ُِ ٌُ َۜ ْْ اَٞ ْٓ َ  ا٠َُِٓ َٰ  ْْ اُٜ َُاَٞ ْٓ َ ا اَُِٞٓ ًُ ْ  ًَل رَأَٝ ت
ِ ِۖ ّ٤ِ بُط
وا٤
ثاب ًَ ۪ج اًَٞبَٕ ُؽ
Reşit olduğunu anladığınız yetimlere mallarını verin. Temizi, pis olanla değişmeyin; onların
mallarıyla kendi mallarınızı karıştırarak yemeyin çünkü bu, büyük bir suçtur.
(Nisa 4/6)

 ًَلَٝ ْْ ًۚ ُٜ َُاَٞ ْٓ َ  ْْ اِٜ ٤ْ َُِا اُٞ ْْ ُه ْشلاا كَب ْككَ َٓؼُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُ ا اُ ِّ٘ ٌَب ًۚ َػ كَب ِْٕ َٰاَٗ َْزُٞ اِمَا َثَِـ٠ َؽزَٓه٠ َٰٓزَب٤َ ُا ْاَُِٞا ْثزَٝ
َۜ َ ٌْجَ ُو٣ ْٕ َ اها ا
َ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ اٝ
َْ ًُ ْ َأ٤ِْ َوا ك٤
ْ ًۚ َ َْز َ ْؼ ِل٤ِْ ًَّب ك٤ِ٘ؿ
 َٓ ْٖ ًَبَٕ كَو۪ اَٝ ق
ثِلَ اَٝ ب اِ ٍْ َواكابََٛٓ ًُُِٞ ْ رَأ
جاب٤ َ۪بّٰللِ َؽ
ِ َۜ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُو
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ ْْ َۜ ِٜ ٤ْ َِا َػُٝلِٜ  ْْ كَب َ ْشُٜ َُاَٞ ْٓ َ  ْْ اِٜ ٤ْ َُِف كَ ِبمَا كَكَ ْؼز ُ ْْ اٝ
Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin. Onlarda bir olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin;
büyüyüp geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan, kendini engellesin; yoksul
olan da vahiy ölçülerine uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, yanlarında şahit
bulundurun. Hesap sormak için Allah yeter.

(Nisa 4/10)

ُ ُ ث٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ َأ٣ ظ ِْ أب اَِّٗ َٔب
ُ ٠ ََٰٓزَب٤ُا ٍَ ْاَٞ ْٓ َ َٕ اًُُِٞ ْ َأ٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
وا٤
ْ َ٤ٍ
ٍ ۪ؼ ا
 ْْ ٗ اِٜ ِٗٞط
َ َْٕٞ َِظ
َ َٝ َبه َۜا
Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar, zaten onlar yakında çılgın
aleve atılacaklardır.

(Maide 5/99)

ُ َۜ  ٍِ ا ًَِّل ْاُجَ ََلٍٞ
َُٕٞٔ ُ  َٓب ر َ ٌْزَٝ ََُٕٝ ْؼَِ ُْ َٓب ر ُ ْجل٣ َُّللا
ُ اُو
َّ ٠ََِٓب َػ
 هَٝ ؽ
Elçiye düşen, sadece ayetleri bildirmektir. Allah, açığa vurduğunuzu da gizlediklerinizi de bilir.

(Maide 5/100)

َّ َٝ ش٤
ُ  ْاُق َ۪ج١ِٞ َ َ َْز٣ هُ َْ ًَل
ة
ِ ًۚ ٤ ا َ ْػ َغجَ َي ًَضْ َوح ُ ْاُق َ۪جْٞ ََُٝ ت
ُ ّ٤ِ اُط
ا هُٞش كَبرَّو
ِ  ْاًلَ ُْجَب٢ُِ ٝ۬ ُ ََٓب ا٣ ََّللا
ََُٕٞؼََِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾ
De ki: “Pis şeyler ile temiz şeyler bir olmaz; isterse pis şeylerin çokluğu seni etkilemiş olsun”. Ey sağlam
duruşlu olanlar, Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının ki umduğunuza kavuşasınız.

2

(Nisa 4/3)

ُ َِ ا ِْٕ ِف ْلز ُ ْْ ا َ ًَّل ر ُ ْوَٝ
َ ا َٓبٞ كَب ْٗ ٌِ ُؾ٠ ََٰٓزَب٤ُ ْا٢ِا كٞط
َ َِٰ ُ صَٝ ٠َٰ٘ َْٓبء َٓض
ع
ِ َ
َ ًۚ  ُهثَبَٝ ش
َ ؽ
َ ُِّ٘بة َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا
َۜ ُُُٞ ا َ ًَّل رَؼ٠َٗٓ َٰ  َٔبُٗ ٌُ َۜ ْْ َٰم ُِ َي ا َ ْك٣ْ َ ذ ا
ْ ٌَ ََِٓ  َٓبْٝ َ اؽلَح ا ا
اٞ
ِ َٞ َا كُُٞكَب ِْٕ ِف ْلز ُ ْْ ا َ ًَّل ر َ ْؼ ِل
Eğer yetim kızlara karşı görevinizi yerine getirememekten korkarsanız, hoşunuza giden
kadınlardan ikisini, üçünü, dördünü nikâhlayın. Aralarında adaleti yerine getirememekten
korkarsanız bir tek kadını veya hâkimiyetiniz altında olan bir esir kadını nikâhlayın. Sıkıntıya
düşmemeniz için en uygun olanı budur.
(Nisa 4/127)

٠َٓ َزَب٣ ٢ ۪ة ك
ِ َۜ َ
َٓبء هُ َِ ه
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ِ ٌُ ْْ ك٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣  َٓبَٝ َّٖ َّۙ ِٜ ٤ ۪ ٌُ ْْ ك٤ ُ۪ ْلز٣ َُّللا
َ ِّ٘ ُ ا٢ِٗ ََي كَُٞ َْز َ ْلز٣َٝ
ْ َ  ْاُ ُٔ َْزَٝ َّٖ ُٛ َٕٞ ا َ ْٕ ر َ ْ٘ ٌِ ُؾُٞر َ ْو َؿجَٝ َّٖ ُٜ َُ ت
َِٖٓ َٖ٤ ۪ؼؼَل
ِ َ
َ ِ َّٖ َٓب ًُزُٜ َُٗٞ ًَل رُإْ ر٢ َ۪ٓبء اُهز
َ ِّ٘ ُا
 أب٤ ِ۪۪ َػَّٚللاَ ًَبَٕ ِث
 ٍْو كَب َِّٕ ه٤ا ِٓ ْٖ َفُِٞ َٓب ر َ ْل َؼَٝ  ِث ْبُ ِو َْ َۜ ِؾ٠ ََٰٓزَب٤ِْ ُِ اُٞٓ ُٞا َ ْٕ رَوَٝ ٕا
ِ َّۙ َ ُْلِٞ ُْا
Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki "Onlarla ilgili fetvayı size Allah verir." Onları nikâhlama
arzusuyla lehlerine yazılmış olanı vermediğiniz yetim kadınlara, güçsüz çocuklara ve bütün yetimlere hakka
uygun davranmanızla ilgili ayetler zaten bu Kitapta okunup durmaktadır. Yaptığınız her hayrı Allah bilir.

(Nisa 4/129)

َبٛٝ َِ كَزَنَ ُه٤ْ َٔ ُا ًُ ََّ ْاُِٞ٤۪ٔ َ طز ُ ْْ كَ ََل ر
ِ َ
ْ  َؽ َوْٞ ََُٝ َٓبء
َ َُِّْٖ٘ ا٤َا ثُُٞا ا َ ْٕ ر َ ْؼ ِلُٞ َٓؼ٤َُ ْٖ ر َ َْز َ ۪طَٝ
َ ََّٕللاَ ًَب
 أب٤ها َه ۪ؽٞ
ْ ُ ا ِْٕ رَٝ ًَ ْبُ ُٔ َؼَِّ َو َۜ ِخ
ا كَب َِّٕ هُٞرَزَّوَٝ اٞظ ِِ ُؾ
ؿلُ ا
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.

(Nisa 4/4)

َۜ
ـًٔب٣ـًٔب َٓ ۪ َٓو٤َٓ َ۪٘ٛ ٌُُُِٙٞ ََب ك
ُ َٗ ْل اْٚ٘ ِٓ ٍء٢َ
َ ْْ ٌُ َُ َْٖ َّٖ ِٗ ْؾَِخا كَب ِْٕ ِؽجِٜ طلُهَب ِر
َ ُِّ٘ا اُٞ َٰارَٝ
َ ََٓب َء
ْ ػ ْٖ ش
Kadınlara mehirlerini cömertçe verin. Ondan bir şeyi gönül hoşluğu ile size bağışlarlarsa onu da
içiniz rahat olarak afiyetle yiyin.
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(Nisa 4/24)

ْ ٌَ ََِٓ َٓبء ا ًَِّل َٓب
 ََٓها َءَٝ ا ُ ِؽ ََّ َُ ٌُ ْْ َٓبَٝ ْْ ْۘ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ِ َ
بة ه
َ َ  َٔبُٗ ٌُ ًۚ ْْ ًِز٣ْ َ ذ ا
َ ِّ٘ ُظَ٘بدُ َِٖٓ ا
َ  ْاُ ُٔ ْؾَٝ
َۜ َب ِك ۪ؾ
َّٖ ُٛ ُٞ َّٖ كَ َٰبرُٜ ْ٘ ِٓ َ۪ٖٚ كَ َٔب ا ٍْز َ ْٔز َ ْؼز ُ ْْ ِث٤
ِ ا ُِ ٌُ ْْ ُٓ ْؾَٞ ْٓ َ ا ِثبَُٰٞم ُِ ٌُ ْْ ا َ ْٕ ر َ ْجزَـ
َ ُٓ  َْو٤َٖ َؿ٤ ۪٘ظ
َۜ ٣ َّٖ كَوُٛ هٞاُع
ََّٕللاَ ًَب
ؼ َۜ ِخ ا َِّٕ ه
َ ٣۪ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل ْاُلَ ۪وٚز ُ ْْ ِث٤ْ ػ
َ  َٔب ر َ َوا٤ ۪ ٌُ ْْ ك٤ْ َِ ًَل ُعَ٘ب َػ َػَٝ ؼخا
َ ۪
َ ُ
 أب٤ٌ۪  أب َؽ٤ َِ۪ػ
Hâkimiyetiniz altında olanlar dışındaki kocalı kadınları nikâhlamanız da haramdır. Allah‟ın size farz kıldığı
budur. Namuslu yaşamanız ve zinadan kaçınmanız şartıyla, bunların dışındaki kadınlarla evlenmeniz helal
kılındı ki mallarınız karşılığında onlara talip olasınız. Bunlardan hangilerinden nikâh ile yararlanırsanız
mehirlerini belirlediğiniz miktarda veriniz. Mehri belirledikten sonra gönül rızası ile bir başka miktar üzerinde
anlaşmanızın bir günahı yoktur. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Nisa 4/25)

َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َ َْز َ ِط ْغ٣ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ
ْ ٌَ ََِٓ د كَ ِٔ ْٖ َٓب
ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ُٗ َٔب٣ْ َ ذ ا
ِ د ْاُ ُٔإْ َِٓ٘ب
ِ ظَ٘ب
َ َ ْ٘ ٌِ َؼ ْاُ ُٔ ْؾ٣ ْٕ َ  اًل اْٞ ؽ
ًۚ ٍ ؼ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ
َّٖ ِٜ ِِ ْٛ َ  َّٖ ثِ ِب ْم ِٕ اُٛ ٞغ كَب ْٗ ٌِ ُؾ
ِ َۜ َبرِ ٌُ ُْ ْاُ ُٔإْ َِٓ٘ب٤َكَز
ُ  َٔبِٗ ٌُ َۜ ْْ ثَ ْؼ٣َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ثِ ۪ب
 هَٝ د
ٍ َبكِ َؾب
ٍ ظَ٘ب
إ كَ ِب َٓمَا
ِ  ًَل ُٓز َّ ِقنَاَٝ د
ِ  َّٖ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُوُٛ هٞ
َ ُٓ  َْو٤د َؿ
َ ف ُٓ ْؾٝ
َ  َّٖ ا ُ ُعُٛ ُٞ َٰارَٝ
ٍ ًۚ َد ا َ ْفل
ْٖ َٔ ُِ ة َٰم ُِ َي
َ بؽ
ِ ظَ٘ب
ْ ِٗ َّٖ ِٜ ٤ْ ََِش ٍخ كَؼ
ِ ََْٖ ثِل٤َظ َّٖ كَب ِْٕ اَر
ِ َۜ د َِٖٓ ْاُؼَنَا
ُ ظ
ِ ا ُ ْؽ
َ  ْاُ ُٔ ْؾ٠َِق َٓب َػ
ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
َ ٘ ْاُ َؼ٢ِ
ْ َ ا َ ْٕ رَٝ ْْ َۜ ٌُ ْ٘ ِٓ َذ
ٌ َُّللاُ َؿل
 هَٝ ْْ َۜ ٌُ َُ  ٌْو٤ا َفٝظ ِج ُو
َ َفش
Mümin, iffetli ve hür kadınları nikâhlayacak kadar varlıklı olmayanlar, hâkimiyetiniz altında olan mümin esir
kızlarınızı nikâhlayabilirler. İmanınızı en iyi bilen Allah‟tır. Hepiniz birbirinizdensiniz. Onları, esir kadınları,
iffetli olmaları, zinadan uzak durmuş ve gizli dostlar edinmemiş olmaları şartıyla onları, ailelerinin izni ile
nikâhlayın ve mehirlerini kendilerine, dinen uygun olan örfe göre verin. Evlendikten sonra da zina etmiş olarak
karşınıza çıkarlarsa onlara verilecek ceza, hür kadınlara verilen o cezanın yarısı kadardır. Bu ruhsat, içinizden
zor duruma düşmekten korkanlar içindir. Ama sabretmeniz daha iyi olur. Allah bağışlar ve merhamet eder.

(Nur 24/32)

َُّللا
َّ ُاَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٠ ََٰٓب٣َا ْاًلٞا َ ْٗ ٌِ ُؾَٝ
 ُْ هِٜ ُِ٘ ْـ٣ ا كُوَ ََٓوا َءٌُُٞٗٞ َ٣ ِْٕ اِ ََٓٓبئِ ٌُ َۜ ْْ اَٝ ْْ ًُ َٖ ِٓ ْٖ ِػجَب ِك٤ظب ُِ ۪ؾ
ٌْ ٤ ِ۪ا ٍِ ٌغ َػَٝ َُّللا
ْ َِٓ ْٖ ك
 هَٝ َٚۜ ۪ ِِ ؼ
İçinizden evli olmayanları, erkek ve kadın esirlerinizden, köle ve cariyelerinizden de uygun durumda olanları
evlendirin. Yoksul iseler Allah, kendi ikramıyla onların ihtiyacını giderir. İmkânları geniş olan ve her şeyi bilen
Allah‟tır.
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(Nur 24/33)

بة
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
ِ َ َْز َ ْؼ ِل٤ُْ َٝ
 ُْ هُٜ َ٤ُِ٘ ْـ٣ ٠َٕ ِٗ ٌَب اؽب َؽزهَُٝ ِغل٣ َٖ ًَل٣ ۪ق اَُّن
َ َ َٕ ْاُ ٌِزَُٞ ْجزَـ٣ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ َٚۜ ۪ ِِ ؼ
ْ ٌَ ََِٓ ِٓ َّٔب
 ًَلَٝ ْْ َۜ ٌُ ٤ َٰا َٰر١َٓ َّ۪للاِ اَُّن
 ْْ ِٓ ْٖ َٓب ٍِ هُٛ ُٞ َٰارَٝ  اْو ۗا٤ ْْ َفِٜ ٤ ۪ ْْ ا ِْٕ َػ ِِ ْٔز ُ ْْ كُٛ ُٞ َٔبُٗ ٌُ ْْ كَ ٌَبرِج٣ْ َ ذ ا
ْٖ َٓ َٝ َ َۜب٤ْٗ ُّحِ اُلٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
ِ َ ْاُ ِج َٓـ٠ََِبرِ ٌُ ْْ َػ٤َا كَزُٞٛ ر ُ ٌْ ِو
ُّ بء ا ِْٕ ا َ َه ْكَٕ ر َ َؾ
َ ا َػ َوُٞظ٘اب ُِز َ ْجزَـ
ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
ٌ ُ َّٖ َؿلِٜ ِٛ َّللاَ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل اِ ًْ َوا
 َّٖ كَب َِّٕ هُٜ ْٛ ُ ٌْ ِو٣
Evlenecek birini bulamayanlar, Allah aradıklarını bulduruncaya kadar namuslarını korusunlar. Hâkimiyetiniz
altındaki esirlerden biri evlenmek için onayınızı ister de onun hayrına olacağını bilirseniz kendilerine onay verin
ve Allah‟ın size verdiği malla onlara yardımcı olun. Evlenmek isteyen genç kızlarınıza baskı yapıp onları isyana
zorlamayın. Bunu, dünya hayatının menfaatini elde etmek için yapmayın. Kim onları baskı altına alır da bu
baskıdan sonra ailelerine karşı çıkarlar veya istemedikleri bir evlilik yaparlarsa Allah onları bağışlar, ikram eder.

(Nisa 4/5)

اُُُٞٞهَٝ ْْ ُٛ َٞ
ُّ ُا اُٞ ًَل رُإْ رَٝ
ُ ًْ اَٝ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ُٞاه ُىه
ْ َٝ َب آب٤َِّللاُ َُ ٌُ ْْ ه
 َع َؼ ََ ه٢ ۪اَُ ٌُ ُْ اَُّزَٞ ْٓ َ ب َء آََٜ ََل
كابٝ اًل َٓ ْؼ ُوْٞ َ ْْ هُٜ َُ
Allah'ın sizi koruyucu kılmış olduğu mallarınızı, aklı ermeyenlere vermeyin, kendilerini
bunların geliriyle rızıklandırıp giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.
(Bakara 2/263 )

ٌْ ٤ ِ۪ َؽ٢
 هَٝ َٟۜ ب اَمآََٜ ُزْ َجؼ٣َ طلَهَ ٍخ
ٌ  ٌٍ َٓ ْؼ ُوْٞ َه
َ ْٖ ِٓ  ٌْو٤ َٓ ْـ ِل َوح ٌ َفَٝ فٝ
ٌّ ِ٘ َّللاُ َؿ
Güzel bir söz söylemek ve bir hatayı örtmek, başa kakılıp karşı tarafı inciten bir yardımdan daha iyidir. Allah‟ın
hiçbir şeye ihtiyacı olmaz, ama O, yumuşak davranır.

(İsra 17/53)

ُ ََ ْ٘ي٣ َٕطب
َ ٤ْ ش
َ ٤ْ ش
َّ ُ َۜ ْْ ا َِّٕ اُٜ َ٘٤ْ َؽ ث
َّ َُ َۜ ُٖ ا َِّٕ ا
َٕطبَٕ ًَب
َ  ا َ ْؽ٢
َ ِٛ ٢ ۪ا اَُّزَُُُٞٞو٣ ١ ۪هُ َْ ُِ ِؼجَبكَٝ
٘اب٤ا ُٓ ۪جًُّٝ بٕ َػل
ِ ْ ُِ
َ ْٗ َل
ِ َ
Kullarıma de ki sözün en güzelini söylesinler. Çünkü Şeytan aralarını bozar. Şeytan insan için açık düşmandır.

(Nisa 4/6)

 ًَلَٝ ْْ ًۚ ُٜ َُاَٞ ْٓ َ  ْْ اِٜ ٤ْ َُِا اُٞ ْْ ُه ْشلاا كَب ْككَ َٓؼُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُ ا اُ ِّ٘ ٌَب ًۚ َػ كَب ِْٕ َٰاَٗ َْزُٞ اِمَا َثَِـ٠ َؽزَٓه٠ َٰٓزَب٤َ ُا ْاَُِٞا ْثزَٝ
َۜ َ ٌْجَ ُو٣ ْٕ َ اها ا
َ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ اٝ
َْ ًُ ْ َأ٤ِْ َوا ك٤
ْ ًۚ َ َْز َ ْؼ ِل٤ِْ ًَّب ك٤ِ٘ؿ
 َٓ ْٖ ًَبَٕ كَو۪ اَٝ ق
ثِلَ اَٝ ب اِ ٍْ َواكابََٛٓ ًُُِٞ ْ رَأ
جاب٤ َ۪بّٰللِ َؽ
ِ َۜ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُو
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ ْْ َۜ ِٜ ٤ْ َِا َػُٝلِٜ  ْْ كَب َ ْشُٜ َُاَٞ ْٓ َ  ْْ اِٜ ٤ْ َُِف كَ ِبمَا كَكَ ْؼز ُ ْْ اٝ
Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin. Onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını
kendilerine verin; büyüyüp geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin
olan, kendini engellesin; yoksul olan da dinen iyi olan örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını
kendilerine verdiğiniz zaman, yanlarında şahit bulundurun. Hesap sormak için Allah yeter.
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(Enam 6/152)

ُ َ َ ْجُِ َؾ ا٣ ٠َ ُٖ َؽزه
َٕيَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ ََ ٤ْ ٌَ ُا ْاُٞكْٝ َ اَٝ ًُٙۚ َّشل
َ  ا َ ْؽ٢
َ ِٛ ٢ ْ۪ ا ًَِّل ثِبَُّز٤ِ َ۪ز٤ُا َٓب ٍَ ْاُٞ ًَل ر َ ْو َوثَٝ
َۜ ُكْٝ َ َّللاِ ا
اٞ
ق َٗ ْل ا
 ِل هْٜ  ِث َؼَٝ ٠ًۚ  ًَبَٕ مَا هُ ْو َٰثْٞ ََُٝ اُُٞاِمَا هُ ِْز ُ ْْ كَب ْػ ِلَٝ بَٜ  ٍْ َؼُٝ َب ا ًَِّل
ُ ِِّ ٌَ ُٗ ِث ْبُ ِو َْ ًِۚؾ ًَل
َّۙ ۪ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَنَ ًَّ ُوٚ ٌُ ْْ ِث٤ط
َٕٝ
 هَٝ ْْ ٌُ ُِ َٰم
Olgunluk çağına ulaşıncaya kadar yetimin malına yaklaşmayın, onun iyiliğine olan bir yolla olursa başka. Ölçeği
ve tartıyı hakka uygun yapın. Biz kimseyi gücünden fazlasıyla yükümlü tutmayız. Yakınınız da olsa söz
söylediğinizde adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tam olarak yerine getirin. İşte Allah, sizden bir de bunları
istemiştir. Belki bilginizi kullanırsınız.

(İsra 17/34)

ُ َ  ْجُِ َؾ ا٣َ ٠َ ُٖ َؽزه
َلْٜ  ًِۚل ا َِّٕ ْاُ َؼْٜ ا ِث ْبُ َؼُٞكْٝ َ اَٝ ُِٙۖ َّشل
َ  ا َ ْؽ٢
َ ِٛ ٢ ْ۪ ا ًَِّل ِثبَُّز٤ِ ۪ز٤َ ُا َٓب ٍَ ْاُٞ ًَل ر َ ْو َوثَٝ
ًَبَٕ َٓ َْ ُ۫ ُإ اًل
Güçlü haline ulaşıncaya kadar yetimin malına el sürmeyin; daha iyi bir sebeple olursa başka. Bir de verdiğiniz
sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk doğurur.

(Nisa 4/7)

ِۖ  ْاًلَ ْه َوثَٝ ٕا
ٕا
ٌ َٓبء ٗ َ۪ظ
ٌ ِو َعب ٍِ ٗ َ۪ظ
ِ َ
ّ ِ ُِ
َ ِّ٘ ُِِ َٝ َُٕٞ
ِ َا ُِلَٞ ُت ِٓ َّٔب ر َ َو َى ْا٤
ِ َا ُِلَٞ ُت ِٓ َّٔب ر َ َو َى ْا٤
ػب
 اٝجاب َٓ ْل ُو٤ ًَض ُ َۜ َو ٗ َ۪ظْٝ َ ُ اْٚ٘ ِٓ ََّ ََٕ ِٓ َّٔب هُٞ ْاًلَ ْه َوثَٝ
Ana-baba ve en yakınların bıraktıklarından erkeklerin payı vardır. Ana-baba ve en yakınların
bıraktıklarından kadınların da payı vardır. Bıraktıkları az veya çok olsun, paylar farz olarak
belirlenmiştir.
(Bakara 2/180)

َٖ٤ ْاًلَ ْه َو ۪ثَٝ ِْٖ ٣َا ُِلَٞ ِْ ُِ َُّخ٤ط
َ  ٌُ ْْ اِمَا َؽ٤ْ َِت َػ
ِ َٞ ُْ َ  اْو ًۚا ا٤دُ ا ِْٕ ر َ َو َى َفْٞ َٔ ُؼ َو ا َ َؽلَ ًُ ُْ ْا
َ ًُِز
َۜ ۪ ْاُ ُٔزَّو٠َِف َؽوًّب َػٝ
َٖ٤
ِ ًۚ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُو
Birinize ölüm gelir de geriye mal bırakmış olursa, onu, anası, babası ve en yakınları arasında belirlenmiş paylara
göre bölüştürmek, içinizden Allah‟tan çekinerek kendini koruyanlar üzerine farz kılınmıştır.

(Bakara 2/181)

ٌْ َۜ ٤ ِ۪ػ
ُ ا َِّٕ هَٚۜ َُُُّٗٞجَ ِل٣ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َُِ َػُٚٔ ُْ كَ ِبَّٗ ََٓٔب اِصٍَٚ ِٔؼ
َ  ٌغ٤۪ٔ ٍ
َ ََّللا
َ ُ ثَ ْؼلَ َٓبََُّٚكَ َٔ ْٖ ثَل
Bu emri duyduktan sonra kim onu değiştirirse, günahı değiştirenin boynunadır. Dinleyen ve bilen Allah‟tır.
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(Nisa 4/33)

َۜ  ْاًلَ ْه َوثَٝ ٕا
ْ ََٖ َػوَل٣ ۪اَُّنَٝ َُٕٞ
ْْ ُٛ ُٞ َٔبُٗ ٌُ ْْ كَ َٰبر٣ْ َ د ا
ِ َا ُِلَٞ ُ ِٓ َّٔب ر َ َو َى ْا٢
َ ُِ اَٞ َٓ  ُِ ٌُ ٍَّ َعؼَ َِْ٘بَٝ
لاا٤َٜ۪ ءٍ ش٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاَ ًَبَٕ َػ
 َۜ ْْ ا َِّٕ هُٜ  َج٤ٗ َ۪ظ
Herkese, ana baba ve akrabalarının bıraktıklarına mirasçı olma hakkı tanıdık. Kendileriyle güçlü sözleşme
yaptığınız eşlerinize de paylarını verin. Allah her şeye şahittir.

(Bakara 2/240 )

 َْو٤ ٍِ َؿْٞ  ْاُ َؾ٠َُِػب ا
 ْْ َٓزَب اِٜ اع
ِ َٝ ا اع ًۚبَٝ َٕ ا َ ْىَٝنَ ُه٣َٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َْٕٞ َّكَٞ َ ُز٣ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
ِ َٝ َّخا ًِلَ ْى٤ط
ٌ َّللاُ َػ ۪ي
ًۚ ا ِْف َو
َۜ  َّٖ ِٓ ْٖ َٓ ْؼ ُوِٜ َِ ُ ا َ ْٗل٢ َٓب كَؼَ َِْٖ ۪ َٓك٢ ۪ ٌُ ْْ ك٤ْ َِاطٍ كَب ِْٕ ف ََو ْعَٖ كَ ََل ُعَ٘ب َػ َػ
ي٣
 هَٝ ٍفٝ
ٌْ ٤ٌ۪ َؽ
Vefat ettiğinde geride eş bırakacak olan erkekleriniz, eşlerinin, evden çıkarılmadan, bir yıla kadar geçimlerinin
sağlanmasını vasiyet etsinler. Kendileri çıkarlarsa, vahye uygun olarak yaptıkları şeyden dolayı size bir günah
olmaz. Üstün olan ve kararları doğru olan Allah‟tır.

(Nisa 4/8)

ُ ًَ ۪ب
 اًلْٞ َ ْْ هُٜ َُ اُُُٞٞهَٝ ُْٚ٘ ِٓ ْْ ُٛ ُٞبه ُىه
ْ َٖ ك٤
َ اِمَا َؽَٝ
َ َٔ ُ ْاَٝ ٠ ََٰٓزَب٤ُ ْاَٝ ٠ا ْاُوُ ْو َٰثُُٞٝ۬ ُ ؼ َو ْاُ ِو َْ َٔخَ ا
كابَٝٓ ْؼ ُو
Mirasın paylaştırılması sırasında akrabalar, yetimler ve çaresiz kalmış kimseler bulunursa,
mirastan onları da rızıklandırın ve onlara dinen iyi olan örfe uygun söz söyleyin.
(Enfal 8/75)

ْْ ُٜ ؼ
ُ ا ْاًلَ ْه َؽ ِبّ ثَ ْؼُُٞٝ۬ ُ اَٝ ْْ َۜ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ا َٓؼَ ٌُ ْْ كَبُٝلَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُوَٛٝ ُ ا ِٓ ْٖ ثَ ْؼلَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ
َۜ ة ه
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢ْ ش
َ َِّ ٌُ َّللاَ ِث
ٍ  ِثجَ ْؼ٠َُٰ ْٝ َ ا
َّللاِ ا َِّٕ ه
ِ  ًِزَب٢ ۪غ ك
Bundan sonra inanıp güvenen, hicret eden ve sizinle beraber cihad edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre
yakın akrabalardan birinin diğerine önceliği vardır. Allah, her şeyi bilir.

(Furkan 25/54)

وا٣
ِ ََٔٓ ُ َفَِنَ َِٖٓ ْا١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َٝ
 ًَبَٕ َهث َُّي هَل۪ اَٝ  او َۜاْٜ ط
ِ َٝ َجاب
َ َٗ َُِٚبء َثش اَوا كَ َغ َؼ
İnsanı sudan yaratan, soy ve evlilik bağını oluşturan odur. Ölçüyü senin Rabbin koyar.
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(Nisa 4/9)

 اًلْٞ َا هَُُُٞٞو٤ُْ َٝ ََّللا
ا هَُٞزَّو٤ِْ َ ِۖ ْْ كِٜ ٤ْ َِا َػُٞػؼَبكاب فَبك
ِ َّخا٣ ْْ مُ ِ ّهِٜ ا ِٓ ْٖ ف َِْ ِلًُٞ  ر َ َوْٞ َُ َٖ٣ ۪ش اَُّن
َ َ ْق٤ُْ َٝ
لاا٣ ٍ۪ل
َ
Arkalarında, soylarından zayıf kimseler bıraktıkları takdirde, onlar için endişe edecek olanlar,
kendilerini, miras bırakan kişinin yerine koyarak Allah’tan çekinsinler de yanlış yapmayı
engelleyecek söz söylesinler.
(Bakara 2/181)

ٌْ َۜ ٤ ِ۪ػ
ُ ا َِّٕ هَٚۜ َُُُّٗٞجَ ِل٣ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َُِ َػُٚٔ ُْ كَ ِبَّٗ ََٓٔب اِصٍٚ ِٔ َؼ
َ  ٌغ٤۪ٔ ٍ
َ ََّللا
َ ُ ثَ ْؼلَ َٓبََُّٚكَ َٔ ْٖ ثَل
Bunu duyduktan sonra payları kim değiştirirse, günahı değiştirenlerin boynunadır. Dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/182)

ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
ْ َ  اِصْ أب كَبْٝ َ ص َعَ٘لاب اٞ
ٍ ُٓ ْٖ ِٓ َبف
ٌ َُّللاَ َؿل
 ا َِّٕ هِٚ َۜ ٤ْ َِ ْْ كَ َََٓل اِصْ َْ َػُٜ َ٘٤ْ طَِ َؼ َث
َ كَ َٔ ْٖ ف
Mirası paylaştıran kişi, bir tarafa meyletmekten veya günaha girmekten korkar da mirasçıları uzlaştırırsa, yanlış
yapmış olmaz. Çokça bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah‟tır.

(Nisa 4/10)

ُ ُ ث٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ أ٣َ ظ ِْ أب اَِّٗ َٔب
ُ ٠ َٰٓزَب٤َ ُا ٍَ ْاَٞ ْٓ َ َٕ اًُُِٞ ْ أ٣َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
وا٤
ْ ٤َ ٍ
ٍ ۪ؼ ا
 ْْ ٗ اِٜ ِٗ ٞط
َ َْٕٞ َِ ظ
َ َٝ َبه َۜا
Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar, zaten onlar
yakında çılgın aleve atılacaklardır.
(Nisa 4/29)

اع
ِ ََ٘ ٌُ ْْ ثِ ْبُج٤ْ َاَُ ٌُ ْْ ثَٞ ْٓ َ ا اَُِٞٓ ًُ ْ ا ًَل رَأَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ٍ بهح ا َػ ْٖ ر َ َو
َ َٕ رِ َغٌُٞ َ بؽ َِ ا ًََِّٓل ا َ ْٕ ر
 أب٤َّللاَ ًَبَٕ ِث ٌُ ْْ َه ۪ؽ
َ ٌُ َۜ ْْ ا َِّٕ ه
َ ُا ا َ ْٗلَُُِٞٓ ًَل ر َ ْوزَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ
Ey inanıp güvenenler! Mallarınızı aranızda batıl yolla yemeyin! Sadece karşılıklı rızaya dayalı ticaretle
yiyebilirsiniz. Kendi kendinizi öldürmeyin; Allah size karşı çok merhametlidir.

(Nisa 4/30)

ُ َٝ اٗابَٝ ػ ْل
وا٤
ُ  ْل َؼ َْ َٰم ُِ َي٣َ ْٖ َٓ َٝ
ْ ُٗ ف
 ه٠َِ ًَبَٕ َٰم ُِ َي َػَٝ َبه َۜا
 َ۪ ا٣َ َِّللا
 ٗ اِٚ ٤ ِ۪ظ
َ َظ ِْ أب ك
َ ْٞ َ
Kim bunu, sınırı aşarak ve yanlışa saparak yaparsa ilerisinde onu bir ateşe sokacağız. Bu, Allah‟a göre kolaydır.
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(Nisa 4/11)

ّ ِ  ًَل ِك ًُ ْْ ُِِنَّ ًَ ِو ِٓضْ َُ َؽْٝ َ  ا٢َٓ َّ۪للاُ ك
 َّٖ صُُِضَبُٜ ََِ ِْٖ ك٤َمَ اصَْ٘زْٞ َََٓب اء ك
۪ ُ٣
 ٌُ ُْ ه٤طٞ
َ ِٗ َّٖ ًُ ِْٕ  ًۚ ِْٖ كَب٤َ٤َع ْاًلُ ْٗض
ْ ٗا ِْٕ ًَبَٝ َٓب ر َ َو ًۚ َى
ِْٕ ًُ ِٓ َّٔب ر َ َو َى ا
ُّ ُ َٔب اُٜ ْ٘ ِٓ اؽ ٍل
ِ َٝ َِّ ٌُ ُِ ِٚ ٣ْ َٞ َ ًِلَثَٝ ق
ْ ِّ٘ ُب اَٜ ََِاؽلَح ا ك
ِ َٝ َذ
ُ َل
ُ َۜ ظ
ُ ًۚ ُُِّ اُضِٚ ّٓ ِ ُُ كَ َِلٙاَٞ ََُٓ اَثَٚ ِهصَٝ َٝ ٌ َُلَٝ َُُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ ِْٕ َُ ًۚلٌ كَبَٝ َُُٚ ًََٕب
ِٚ ّٓ ِ ُح ٌ كَ َِلَٞ َُٓ ا ِْفَُٚ َٕش كَب ِْٕ ًَب
ْْ ٌُ َُ ة
ُّ ُا
ُ  ْْ ا َ ْه َوُٜ ُّ٣ََٕ اٝا َ ْث ََٓ٘ب ۬ ُؤ ًُ ًۚ ْْ ًَل ر َ ْل ُهَٝ ْْ ًُ  َۜ ٍْٖ َٰا َثَٓب ۬ ُؤ٣َ كْٝ َ ب آََٜ  ِث٢طٞ
۪ ُ٣ َّ ٍخ٤ط
ُ َل
ِ َٝ ًُ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل
َۜ ؼخا َِٖٓ ه
 أب٤ٌ۪  أب َؽ٤ َِّ۪للاَ ًَبَٕ َػ
َّللاِ ا َِّٕ ه
َ ٣َٗ ْلؼا ًۚب كَ ۪و
Allah evladınız konusunda size görev yükler; erkeğin payı, iki kızın payı kadardır. Eğer kızlar
ikinin üstünde ise, bıraktığının üçte ikisi onlarındır; şayet bir kız ise yarısı onundur. Anababadan her birine, ölenin çocuğu varsa altıda bir verilir. Ölenin çocuğu olmaz, anası babası
ona varis olursa anasına üçte bir pay verilir. Kardeşleri varsa, altıda biri annesinindir. Bunlar,
yaptığı vasiyetin yerine getirilmesinden veya borcunun ödenmesinden sonra olur. Babalarınız ve
oğullarınız... Onlardan hangisinin faydalı olma bakımından size daha yakın olduğunu
bilmezsiniz. Bu sebeple paylar Allah tarafından belirlenmiştir. Allah bilir, doğru kararlar verir.
(Bakara 2/282)

َٓ
ت
ٌ َ٘ ٌُ ْْ ًَب ِر٤ْ  ٌْزُتْ َث٤َ ُْ َٝ َُٙۜ ُٞ َكب ًْزُج٠ًّٔ َ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ  ٍْٖ ا٣َ ْ٘ز ُ ْْ ِثل٣َ ا اِمَا رَلَاَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ن
ٌ ِة ًَبر
ُ هَٚٔ َِّت ًَ َٔب َػ
َ ُ َ ٌْز٣ ْٕ َ ت ا
َ ْ َأ٣  ًَلَٝ ٍِ ِۖ ِث ْبُ َؼ ْل
ِ َّ َز٤ُْ َٝ  ْاُ َؾ ُّنِٚ ٤ْ َِ َػ١ ُ۪ ْٔ ِِ َِ اَُّن٤ُْ َٝ َْ ٌْز ُ ًۚت٤ِْ ََّللاُ ك
 ُغ٤َ َْز َ ۪ط٣  ًَلْٝ َ لاب ا٤ ۪ػؼ
َ ُْٚ٘ ِٓ ٌَ
ْ َ ْجق٣  ًَلَٝ ََُّّٚللاَ َهث
ه
َ ْٝ َ ب اٜ ا٤ ٍ۪ل
َ  ْاُ َؾ ُّنِٚ ٤ْ َِ َػ١ ْ۪ـًٔ َۜب كَب ِْٕ ًَبَٕ اَُّن٤ش
ِْٖ ٤ََِٗب َه ُعٌُٞ ٣َ ْْ َُ ِْٕ  ِْٖ ِٓ ْٖ ِه َعب ُِ ٌُ ًۚ ْْ كَب٣َل٤َٜ۪ ا شُٝ لِٜ ا ٍْز َ ْشَٝ ٍِ َۜ ُ ِث ْبُ َؼ ْلُّٚ٤ُِ َٝ َْ ِِ ْٔ ُ٤ِْ َ كَٞ ُٛ ََّ ِٔ ُ٣ ْٕ َ ا
ُّ َُٕ َِٖٓ اْٞ ػ
 َٔبُٜ ٣ َٔب كَزُنَ ِ ًّ َو ا ِْؽ َٰلُٜ ٣ؼ ََّ ا ِْؽ َٰل
ِ َ َٓلَٜ ش
َ بٕ ِٓ َّٔ ْٖ ر َ ْو
ِ َ اء ا َ ْٕ ر
ِ َ  ْآ َواَرَٝ ٌَ كَ َو ُع
َۜ ػ
ُّ ُة ا
٠َُِٓ َٰ وا ا٤
ُ ُ َٓلَا ُء اِمَا َٓب كَٜ ش
 ًَ ۪ج اْٝ َ وا ا٤
ط ۪ـ ا
َ ْ أ٣َ  ًَلَٝ َٟۜ ْاًلُ ْف َٰو
َ ُُٙٞا ا َ ْٕ ر َ ٌْزُجَُٞٔٓ َٔ ًَل ر َ َْـَٝ اٞ
ُ َ
َّ ُِِ ُّ َٞ ا َ ْهَٝ َِّللا
بهح ا
ؾ ِػ ْ٘لَ ه
َ  َٰم ُِ ٌُ ْْ ا َ ْهَٚۜ ۪ ِِ ا َ َع
َ َٕ رِ َغٌُٞ َ ا ا ًََِّٓل ا َ ْٕ رُٞ ا َ ًَّل ر َ ْورَب َٓث٠ََٰٓٗ ا َ ْكَٝ ِبكَحَٜ ش
 ًَلَٝ ْْ ِۖ ُ َ ْؼز٣ا اِمَا رَجَبَُٝٓلِٜ ا َ ْشَٝ  ََۜبُٛٞ ٌُ ْْ ُعَ٘ب ٌػ ا َ ًَّل ر َ ٌْزُج٤ْ ٌَِْ َػ
ُ ۪بػ َوح ا رُل
ِ َؽ
َ ٤َََِ٘ ٌُ ْْ ك٤ْ َب ثَٜ َٗٝو٣
َۜ ُ َؼ ِِّ ُٔ ٌُ ُْ ه٣َٝ ََّللا
َۜ ا هُٞارَّوَٝ ْْ َۜ ٌُ م ِثٞ
ٌ َ
َِّ ٌُ َّللاُ ِث
ٌ َِٓبه ًَبر
ُ ُُ كَّٚٗا كَ ِبُِٞا ِْٕ ر َ ْل َؼَٝ ٌ  َۜل٤َٜ۪  ًَل شَٝ ت
َّ ؼ
 هَٝ َُّللا
َ ُ٣
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ ش
Ey inanıp güvenenler! Birbirinize belli bir vadeye kadar borçlandığınızda borcu yazın. Bir yazıcı, aranızda doğru
olarak yazsın. Yazıcı, Allah‟ın bu ayette öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmayıp yazsın. Yazıyı borçlu yazdırsın.
Rabbi olan Allah‟a karşı yanlış yapmaktan çekinsin de borçtan bir şeyi eksiltmesin. Borçlu; sefih, güçsüz veya
söyleyip yazdıramayacak durumda ise velisi borcu doğru olarak yazdırsın. Erkeklerinizden iki kişiyi de şahit
tutun. İki erkek yoksa şahitliğini kabul edeceğiniz kişilerden bir erkek ile iki kadın da olur. Kadınlardan biri
unutur veya yanılırsa diğeri hatırlatır. Şahitler çağrıldıklarında kaçmasınlar. Borç, ister büyük ister küçük olsun,
vadesi ile birlikte yazmaya üşenmeyin. Allah katında böylesi daha düzgün, şahitlik için daha sağlam, şüpheye
düşmemeniz için daha uygundur. Aranızda yaptığınız ticaret peşin olursa onu yazmamanızın size bir günahı
olmaz. Alım satım yaptığınızda şahit tutun. Yazıcı da şahit de sizden bir zarar görmesin. Onlara zarar vermeniz,
yoldan çıkmanız olur. Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının. Bunları size Allah öğretiyor. Allah her şeyi bilir.
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(Maide 5/106)

ٍٍ ػ ْل
َ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ ِ٘ ٌُ ْْ اِمَا َؽ٤ْ َبكَح ُ ثَٜ ش
َ اَٝ ََبٕ م
ِ َٞ َُٖ ْا٤دُ ۪ؽْٞ َٔ ُؼ َو ا َ َؽلَ ًُ ُْ ْا
ِ َّْ٘ ِخ اص٤ط
د
ِ َۜ ْٞ َٔ ُ َجخُ ْا٤طب َثزْ ٌُ ْْ ُٓ ۪ظ
ِ  ْاًلَ ْه٢ِػ َو ْثز ُ ْْ ك
َ ْْ ُ  ِْو ًُ ْْ ا ِْٕ ا َ ْٗز٤إ ِٓ ْٖ َؿ
َ َ ع كَب
ِ  َٰاف ََوْٝ َ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا
 ًَبَٕ مَاْٞ ََُٝ ۪ ص َ َٔ٘ابٚ ِث١اهر َ ْجز ُ ْْ ًَل َٗ ْشز َ ۪و
ْ ِِٕ بّٰللِ ا
َّ ُ َٔب ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل اُٜ ََٗٞ
ُ ر َ ْؾ ِج
بٕ ِث ه
ِ َٔ َِ ُ ْو٤َحِ كَِٰٞ ظ
َٰ ْ َِٖٔ َُ َّللاِ اِ ََّٓٗب اِماا
َ ُْ ُ  ًَل َٗ ٌْزَٝ ٠َّۙ هُ ْو َٰث
َٖ٤۪ٔ اًل ِص
بكَح َ هَٜ ش
“Ey inanıp güvenenler! İçinizden birine ölüm hali gelir de vasiyette bulunursa, o sırada aranızdan adil iki kişi
ona şahitlik etsin. Ölüm musibeti yolculuk yaptığınız sırada gelip çatarsa, sizin dışınızdan iki kişi de şahitlik
edebilir. Şahitlerden şüphelenirseniz namazdan sonra alıkoyar, onlara şöyle yemin ettirirsiniz: “Lehinde şahitlik
ettiğimiz kişi en yakınımız bile olsa, vallahi bu işten bir kazancımız yoktur. Allah için yaptığımız şahitlikte
hiçbir şeyi gizlemeyiz. Öyle olsa biz elbette günahkârlardan oluruz.”

(Nisa 4/12)

اُوثُ ُغ ِٓ َّٔب
ْ ِٗ ْْ ٌُ ََُٝ
ُّ ُْ ٌُ َََُِلٌ كَٝ َّٖ ُٜ َُ ََُٕ ًۚل ٌ َكب ِْٕ ًَبَٝ َّٖ ُٜ َُ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ ِْٕ ا ُع ٌُ ْْ اَٝ ق َٓب ر َ َو َى ا َ ْى
ُ ظ
ٌ َُ ًۚلَٝ ْْ ٌُ َُ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ َُ ِْٕ اُوثُ ُغ ِٓ َّٔب ر َ َو ًْز ُ ْْ ا
۪ ُ٣ َّ ٍخ٤ط
ُّ َّٖ ُٜ ََُٝ ٍْٖ َۜ ٣َ كْٝ َ ب آََٜ َٖ ِث٤طٞ
ِ َٝ ر َ َو ًَْٖ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل
َٕا ِْٕ ًَبَٝ ٍْٖ َۜ ٣َ كْٝ َ ب آََٜ َٕ ِثٞط
ُ َُّٞ ٍخ ر٤ط
ِ َٝ  َّٖ اُض ُّ ُٔ ُٖ ِٓ َّٔب ر َ َو ًْز ُ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِلُٜ َََُِل ٌ كَٝ ْْ ٌُ َُ َٕكَب ِْٕ ًَب
ُ هٞ
ٌ  ا ُ ْفْٝ َ َُٓ ا َ ٌؿ اََُٚٝ ٌ  ْآ َواَحِٝ َ س ًَ ََلَُخا ا
اَُٞٗٓ ًُ كَب ِْٕ ًَب
ُّ ُ َٔب اُٜ ْ٘ ِٓ اؽ ٍل
ِ َٝ َِّ ٌُ ِِ َذ ك
ُ ًۚ َل
َ ُ٣ ٌَ َه ُع
ُ ْْ ُٜ َا َ ًْض َ َو ِٓ ْٖ َٰم ُِ َي ك
َٓبه
ِ ُُِّ اُض٢ِش َو ًََٓب ُء ك
ّ ٍ ًۚ ؼ
َ ُٓ  َْو٤ َّۙ ٍْٖ َؿ٣َ كْٝ َ ب آََٜ  ِث٠ َٰطُٞ٣ َّ ٍخ٤ط
ِ َٝ ش ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل
َۜ َّخا َِٖٓ ه٤ط
ٌْ َۜ ٤ ِ۪ ٌْ َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ َِّللا
ِ َٝ
Kadınlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir, çocukları varsa, bıraktıklarının
dörtte biri sizindir. Bunlar, yaptığı vasiyetin yerine getirilmesinden veya borcunun
ödenmesinden sonra olur. Sizin çocuğunuz yoksa ettiğiniz vasiyet veya borç çıktıktan sonra
bıraktıklarınızın dörtte biri karılarınızındır; çocuğunuz varsa, bıraktıklarınızın sekizde biri
onlarındır. Miras bırakan erkek veya kadın ana tarafından kelâle olur, anası ve evladı olmaz
erkek veya kız kardeşi bulunursa her birinin payı altıda birdir. Bunlar birden fazla iseler
mirasın üçte birini eşit olarak paylaşırlar. Paylaşım, mirasçıya zarar vermeyecek şekilde yapılan
vasiyetten veya borçtan sonra olur. Bütün bunlar Allah’ın vasiyeti, size yüklediği görevdir.
Allah bilir, yumuşak davranır.
(Nisa 4/176)

ٌ َُٓ ا ُ ْفََُٚٝ ٌَُلَٝ َُُٚ ٌْ
ق
ْ ِٗ بَٜ ََِذ ك
ٗ َۜ ََي هُ َِ هَُٞ َْز َ ْلز٣
ُ ظ
َ ٤َُ َِ َيَٛ  ْاُ ٌَ ََلَُ َۜ ِخ ا ِِٕ ْآ ُوؤٌا٢ِ ٌُ ْْ ك٤ ُ۪ ْلز٣ َُّللا
ِْٕ اَٝ بٕ ِٓ َّٔب ر َ َو َۜ َى
ِ َ  َٔب اُضُُِّضُٜ ََِ ِْٖ ك٤ََُ َۜلٌ كَب ِْٕ ًَبَٗزَب اصَْ٘زَٝ بَٜ َُ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ ِْٕ ب آََٜ ُ َ ِوص٣ َٞ ُٛ َٝ َٓب ر َ َو ًۚ َى
َۜ ُِّؼ
ّ ِ ََٓب اء كَ ِِِنَّ ًَ ِو ِٓضْ َُ َؽ
َِّ ٌُ َّللاُ ِث
 هَٝ اٞ
ّ ُٖ ه٤ِ َُج٣ ِْٖ َۜ ٤٤َ َ ع ْاًلُ ْٗض
ِ َ َّللاُ َُ ٌُ ْْ ا َ ْٕ ر
َ َِٗٝ ح ا ِه َع ابًلَٞ ا ا ِْفَُٞٗٓ ًَب
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ ش
Senden fetva istiyorlar. De ki "Kelâle konusundaki fetvâyı size Allah veriyor." Bir kimse ölür, çocuğu olmaz, tek
bir kız kardeşi bulunursa bıraktığı mirasın yarısı ona kalır. Kız kardeş ölür de çocuğu bulunmazsa erkek kardeş
onun bütün mirasını alır. Kız kardeşler iki tane ise, mirasın üçte ikisi onlarındır. Mirasçılar; erkek ve kız
kardeşler ise erkek, iki kıza eşit pay alır. Yanılırsınız diye açıklamayı size Allah yapıyor. Allah her şeyi bilir.
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(Bakara 2/180)

َٖ٤ ْاًلَ ْه َو ۪ثَٝ ِْٖ ٣َا ُِلَٞ ِْ ُِ َُّخ٤ط
َ  ٌُ ْْ اِمَا َؽ٤ْ َِت َػ
ِ َٞ ُْ َ  اْو ًۚا ا٤دُ ا ِْٕ ر َ َو َى َفْٞ َٔ ُؼ َو ا َ َؽلَ ًُ ُْ ْا
َ ًُِز
َۜ ۪ ْاُ ُٔزَّو٠َِف َؽوًّب َػٝ
َٖ٤
ِ ًۚ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُو
Birinize ölüm gelir de geriye mal bırakmış olursa o malı; anası, babası ve en yakınları arasında, bu kitapta
bildirilen paylara göre bölüştürme görevini yerine getirmek size farz kılınmıştır. Bu, Allah‟ın, yanlışlardan
sakınanlar üzerindeki hakkıdır.

(Bakara 2/181)

ٌْ َۜ ٤ ِ۪ػ
ُ ا َِّٕ هَٚۜ َُُُّٗٞجَ ِل٣ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َُِ َػُٚٔ ُْ كَ ِبَّٗ ََٓٔب اِصٍَٚ ِٔؼ
َ  ٌغ٤۪ٔ ٍ
َ ََّللا
َ ُ ثَ ْؼلَ َٓبََُّٚكَ َٔ ْٖ ثَل
Bu emri duyduktan sonra kim onu değiştirirse, günahı değiştirenin boynunadır. Dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/182)

ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
ْ َ  اِصْ أب كَبْٝ َ ص َعَ٘لاب اٞ
ٍ ُٓ ْٖ ِٓ َبف
ٌ َُّللاَ َؿل
 ا َِّٕ هِٚ َۜ ٤ْ َِ ْْ كَ َََٓل اِصْ َْ َػُٜ َ٘٤ْ َطَِ َؼ ث
َ كَ َٔ ْٖ ف
Mirası paylaştırma görevini yapan kişi, bir tarafa meyletmekten veya günaha girmekten korkar da mirasçıları
uzlaştırırsa, günaha girmiş olmaz. Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Nisa 4/13)

َۜ ك ُ هُٝرِ ِْ َي ُؽل
ٍ ُ َعَّ٘بِْٚ ُ ْل ِف٣ ٍَُُٚٞ
َٖ٣ ۪به فَب ُِل
ُ  َهَٝ ََّللا
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ َِّللا
ُ َٜ ْٗ َب ْاًلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪و
ُْ ٤ ُى ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ َٰم ُِ َي ْاُلَٝ  َۜبَٜ ٤ ۪ك
Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Allah'a ve elçisine kim itaat ederse onu, ölmemek üzere
kalacağı ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. En büyük başarı işte budur.
(Ahzab 33/70)

ل َّۙاا٣ ٍ۪ل
ا هُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ  اًلْٞ َا هُُُٞٞهَٝ ََّللا
Ey inanıp güvenenler! Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının, dosdoğru sözler söyleyin.

(Ahzab 33/71)

 أب٤ اىا َػ ۪ظْٞ َُ كَوَ ْل كَبىَ كٍَُٚٞ
ْ ُ٣
ُ  َهَٝ ََّللا
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ َۜ ٌُ َثَُُٞٗ ْـ ِل ْو َُ ٌُ ْْ م٣َٝ ْْ ٌُ َُظ ِِ ْؼ َُ ٌُ ْْ ا َ ْػ َٔب
Böyle yapın ki Allah, işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve elçisine gönülden boyun
eğerse büyük bir başarı elde etmiş olur.
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(Nur 24/51)

ٍ ِٔ ْؼَ٘ب
َُٓ َُٖ اِمَا ك٤ ِ۪٘ٓ ْ ٍَ ْاُ ُٔإْٞ َاَِّٗ َٔب ًَبَٕ ه
ُ  َهَٝ َِّللا
 ه٠َُِا اٞػ
َ اَُُُٞٞو٣ ْٕ َ  ْْ اُٜ َ٘٤ْ ََ ْؾ ٌُ َْ ث٤ُِ ُِ۪ٚ ٍٞ
َ َ اَٝ
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ ؽ ْؼ٘ ََۜب
Aralarında hüküm versin diye Allah‟a ve elçisine çağrıldıklarında, inanıp güvenenlerin söyleyecekleri tek söz
şudur: “Dinledik ve gönülden boyun eğdik.” İşte onlar, umduklarına kavuşacak olanlardır.

(Nur 24/52)

َٕٝ ُْ ْاُ َٓلَب ِئ ُيُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ  كَبِٚ ز َّ ْو٣َ َٝ ََّللا
ُ  َهَٝ ََّللا
ش ه
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ
َ  ْق٣َ َٝ ٍَُُٚٞ
Kim Allah‟a ve elçisine gönülden boyun eğer, Allah‟tan çekinir ve ona karşı yanlış yapmaktan sakınırsa başarıya
ulaşanlar işte onlardır.

(Nisa 4/14)

ٌٖ ٤ٜ۪ ُٓ اة
ٌ َُ َػنََُٚٝ  ِۖبَٜ ٤ َ۪بها فَب ُِلاا ك
ُ  َهَٝ ََّللا
ض ه
ُ ٗ اِْٚ ُ ْل ِف٣ َُٙكُٝز َ َؼلَّ ُؽل٣َ َٝ ٍَُُٚٞ
ِ  ْؼ٣َ ْٖ َٓ َٝ
Kim koyduğu sınırları aşarak Allah'a ve elçisine başkaldırırsa onu, ölmemek üzere kalacağı bir
ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.
(Ahzab 33/36)

ْٖ ِٓ ُ َ َوح٤ ُْ ْاُ ِقُٜ َُ ٌَُٕٞ َ٣ ْٕ َ َُٓ ا َ ْٓ اوا اٍُُٚٞ
ُ  َهَٝ َُّللا
 ه٠ؼ
َ َ ًَل ُٓإْ َِٓ٘ ٍخ اِمَا هَٝ ٍٖ ِٓ ْ َٓب ًَبَٕ ُِ ُٔإَٝ
٘اب٤ػ ََل اًل ُٓ ۪ج
ُ  َهَٝ ََّللا
ض ه
ِ  ْؼ٣َ ْٖ َٓ َٝ ْْ َۜ ِٛ ا َ ْٓ ِو
َ ََّ ػ
َ ُ كَوَ ْلٍَُٚٞ
Allah ve resulü bir işe karar verdiği zaman artık mümin bir erkeğin ve mümin bir kadının, o konuda tercih hakkı
yoktur. Kim, Allah‟a ve resulüne başkaldırırsa açık bir şekilde sapmış olur.

(Cin 72/23)

ا ًَِّل ثَ ََل ا
بََٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ فَب ُِلَٜ َبه َع
ُ  َهَٝ ََّللا
ض ه
ؿب َِٖٓ ه
ِ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ َٝ َٚۜ ۪ ٍِ َبًلر
َ  ِهَٝ َِّللا
َ ٗ َُُٚ َِّٕ ُ كَبٍَُٚٞ
اَثَل َۜاا
Benim görevim, Allah'tan geleni, O‟nun gönderdiklerini tebliğden ibarettir. Kim Allah‟a ve elçisine karşı gelirse
yeri cehennem ateşidir. Onlar orada ölmezler, sonsuza dek kalırlar.

(Ahzab 33/65)

و ًۚا٤
 ًَل ٗ َ۪ظ اَٝ ًّب٤ُِ َٝ َُٕٝ ِغل٣َ ب ا َ َثل ًۚاا ًَلََٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪فَب ُِل
Orada ölümsüz olarak sonsuza dek kalacaklar, kendilerine bir veli /yakın ve yardım edecek birini de
bulamayacaklardır.
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(Ahzab 33/66)

َ َ اَٝ ََّللا
َ َ ز َ ََٓ٘ب ا٤ْ َُ َب٣ ََُُُٕٞٞو٣ به
َ ٍ
ًلٞ
ُ ََِّ َّ رُوْٞ َ٣
ُ اُو
َّ ؽ ْؼَ٘ب
ؽ ْؼَ٘ب ه
ِ َُّ٘ ا٢ِ ْْ كُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ ت
Yüzlerinin ateşte evrilip çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Ah keşke biz Allah'a gönülden boyun eğseydik,
keşke elçiye gönülden boyun eğseydik!”

(Nisa 4/15)

اُٝلِٜ ش
َ ِْٕ  َّٖ ا َ ْهثَؼَخا ِٓ ْ٘ ٌُ ًۚ ْْ كَبِٜ ٤ْ َِا َػُٝلِٜ ََٓبئِ ٌُ ْْ كَب ٍْز َ ْش
َ بؽ
ِ ََٖ ْاُل٤ َ۪أْر٣ ٢ ۪اُهزَٝ
َ ِٗ ْٖ ِٓ َشخ
ٍ ۪ج ا
َل٤
ِ ُٞ٤ُ ْاُج٢ِ َّٖ كُٛ ٌُٞ َِ ْٓ َ كَب
َ ْغ َؼ ََ ه٣ ْٝ َ دُ اْٞ َٔ ُ َّٖ ْاُٜ ٤كهَٞ َ َز٣ ٠د َؽزه
َ َّٖ ُٜ َُ َُّللا
Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin, şahitlik ederlerse, onları,
ölünceye veya Allah bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.

(Nisa 4/16)

اثابَّٞ َ َّللاَ ًَبَٕ ر
ُ طَِ َؾب كَبَػ ِْو
ْ َ اَٝ  َٔ ًۚب كَب ِْٕ رَبثَبُٛ ُٝب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَ َٰبمَٜ َِٗب٤َِأْر٣ ٕا
 َٔ َۜب ا َِّٕ هُٜ ْ٘ ا َػٞػ
ِ َاَُّنَٝ
 أب٤َه ۪ؽ
İçinizden zina eden o iki kişiye eziyet edin; eğer tevbe edip düzelirlerse onları bırakın. Allah
kendisine dönenlerin tevbesini daima kabul eder ve ikramda bulunur.
(Bakara 2/106 )

ٍء٢َ
ِ ْ ب َٗأَٜ َِ ْ٘ ُٗ ْٝ َ  ٍخ ا٣َ َ ْـ ِٓ ْٖ َٰا
 َۜب اََُ ْْ ر َ ْؼَِ ْْ ا َ َّٕ هَٜ ِِ ْ ِٓضْٝ َ ب آََٜ ْ٘ ِٓ  ٍْو٤د ِث َق
َ ََّللا
َ ْ٘ َٗ َٓب
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ ػ
و٣
ٌ ۪هَل
Bir âyeti nesh eder veya unutturursak, yerine ya daha hayırlısını ya da dengini getiririz. Bilmez misin, her şeye
bir ölçü koyan Allah‟tır.

(Nur 24/2)

َّ َٝ ُخ٤َ ُِٗيا
َّ َ ا
ْ َ ك٢ ۪ٗاُيا
ِ َٝ ََّ ًُ اُٝبع ِِل
ٖ ه٣
َِّللا
ِ ۪ ك٢ ۪ َٔب َهأْكَخٌ كِٜ  ًَل رَأ ْ ُف ْن ًُ ْْ ِثَٝ ٍ َٔب ِٓبئَخَ َع ِْلَ ِۖحُٜ ْ٘ ِٓ اؽ ٍل
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
ََٓ  َٔبُٜ َػنَاث
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْؽبئِلَخٌ َِٖٓ ْاُ ُٔإ
َٕ ثِ هُِٞ٘ٓ ْا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رُإ
َ  ْلَٜ َ ْش٤ُْ َٝ اًل ِف ًۚ ِو
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.
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(Nur 24/4)

ُ ا ثِب َ ْهثَؼَ ِخَُٞأْر٣ ْْ َُ َّْ ُ د ص
 ًَلَٝ َٖ َع ِْلَح ا٤ ۪ٗ ْْ ص َ َٔبُٛ ُٝبع ِِل
ِ ظَ٘ب
ْ َ َٓلَا َء كَٜ ش
َ َٕ ْاُ ُٔ ْؾُٞٓ َ ْو٣ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
َّۙ ُُ ُْ ْاُلَب ٍِوٛ  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ بكَح ا اَثَل ًۚااَٜ ش
َ ْْ ُٜ َُ اُِٞر َ ْو َج
َٕٞ
İffetli kadınlara zina suçu atan sonra dört şahit getiremeyenlere seksen kamçı vurun; ebediyen onların şahitliğini
kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.

(Nur 24/19)

َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّ اُل٢ِ َّۙ ٌْ ك٤ َُ۪اة ا
اًل ِف َو َۜ ِح
َ بؽ
ٌ َ ْْ َػنُٜ َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّن٢ِشخُ ك
ِ َ َغ ْاُل٤َٕ ا َ ْٕ ر َ ۪شُُّٞ ِؾج٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ًَل ر َ ْؼَٝ ُْ ََِ ْؼ٣ َُّللا
 هَٝ
Fuhşun müminler arasında yayılmasını isteyenlerin payına düşen, dünyada da ahirette de acıklı bir azaptır. Allah
bilir; siz bilemezsiniz.

(Nisa 4/17)

ةٞ
َُّٓ َُٕ اَُِٞٔ  ْؼ٣َ َٖ٣ َّ۪للاِ َُِِّن
ُ ُ ز٣َ  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ ت كَب
ٍ ٣َٕ ِٓ ْٖ هَ ۪وُٞثَُٞز٣ َّْ ُ بَُ ٍخ صَٜ  َء ِث َغَٞ
 ه٠َِ َثخُ َػْٞ َّ اَِّٗ َٔب اُز
 أب٤ٌ۪  أب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ ْْ َۜ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ه
Allah’ın kabul sözü verdiği tevbe, kendini tutamayarak kötülük işleyen sonra vakit geçirmeden
tevbe edenlerin tevbesidir. Allah, onların tevbesini dönüşünü kabul eder. Allah bilir, doğru
kararlar verir.
(Enam 6/54)

ََُّٚٗاُو ْؽ َٔ َّۙخَ ا
َّ ِٚ َِ  َٗ ْل٠َِٰ ت َهثُّ ٌُ ْْ َػ
َ َ  ٌُ ْْ ًَز٤ْ َِػ
َ ٌّ ٍ ََل
َ َْ َُبرَِ٘ب كَو٣َٕ ثِ َٰبُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ٣ ۪اِمَا ََٓعب َء َى اَُّنَٝ
ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
ْ َ اَٝ ۪ٙبة ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل
َُٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
ٌ ُُ َؿلََّٚٗطَِ َؼ كَب
َ َ بَُ ٍخ ص ُ َّْ رَٜ  اءا ثِ َغٍٞ
Ayetlerimize inanıp güvenenler sana gelince de ki: “Selam size! Rabbiniz, bol bol ikramda bulunmayı kendine
görev olarak yazmıştır. Şöyle ki içinizden kim bir cahillik ederek kötülük yapar, ardından da dönüş yaparak
tevbe eder ve yaptığı yanlışları düzeltirse iyi bilsin ki Allah‟ın bağışlaması çok, ikramı boldur.”

(Al-i İmran 3/135)

َ ْٝ َ شخا ا
َ ْـ ِل ُو٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ ِۖ ِٜ ِثُُٞٗا ُِنَّٝللاَ كَب ٍْز َ ْـلَ ُو
َ بؽ
ِ َا كََُِٖٞ اِمَا كَؼ٣ ۪اَُّنَٝ
ا هٝ ْْ مَ ًَ ُوُٜ َ
َ ُا ا َ ْٗلَُٞٔٓ َِظ
ِۖ ة ا ًَِّل هٞ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ْْ َُٛٝ اُِٞ َٓب كَ َؼ٠َِٰ ا َػٝظ ُّو
ِ ُ٣ ْْ ََُٝ َُّللا
َ ُُّٗاُن
Kendilerini koruyanlar eğer bir çirkinlik yapar veya kendilerini kötü duruma düşürürlerse hemen Allah'ı hatırlar
ve günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Bir de yaptıkları yanlışta,
bile bile direnmezler.
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(Nahl 16/119)

َّۙ طَِ َُٓؾ
ْٖ ِٓ ا ا َِّٕ َهث ََّيٞ
َُّٓ ُا اُِِٞٔ َٖ َػ٣ ۪ص ُ َّْ ا َِّٕ َهث ََّي َُِِّن
ْ َ اَٝ ا ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل َٰم ُِ َيُٞبَُ ٍخ ص ُ َّْ رَبثَٜ  َء ثِ َغَٞ
ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
ٌ َُب َُـَلَٛث ْؼ ِل
Zaten senin Rabbin, bir cahillik ederek kötülük işleyen, ardından da dönüş yaparak tevbe eden ve yaptığı
yanlışları düzelenlerden yanadır. İşte senin Rabbin bütün bunların ardından o kişilerin kusurlarını örter ve onlara
ikramda bulunur.

(Nisa 4/18)

ُ ر ُ ْجذ٢ّ۪ٗ ِدُ هَب ٍَ اْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ َؼ َو ا َ َؽل
ِ ًۚ ّـَٔب٤ِ َ
ِ َ
َّ َُٕ اَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ ۪ثَخُ َُِِّنْٞ َّ ذ اُز
َ  اِمَا َؽ٠د َؽزَٓه
َ ٤ْ ََُٝ
َٓ ٌ َۜ َّْ ًُلُٛ ٝ َُٕٞرٞٔ٣ َٖ٣ ۪ ًَل اَُّنٝ َْٖاُ َٰـ
 أب٤ َُ۪ػنَاثاب ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰئِ َي ا َ ْػز َ ْلَٗبٝ۬ ُ به ا
َُ
ْ َ
َ
Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm çatınca da "Ben şimdi tevbe ettim" diyenlerin tevbesi,
tevbe değildir. Kâfir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir. Onlar için acıklı bir azap
hazırlamışızdır.
(Al-i İmran 3/90)

ْ َّْ ُ  ْْ صِٜ ِٗ  َٔب٣ا َث ْؼلَ ۪اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
َُُّٕٞؼب
ََّٓ ُ ُْ اُٛ  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ ْْ ًۚ ُٜ ُ ثَزْٞ َ ا ًُ ْل اوا َُ ْٖ ر ُ ْو َج ََ رُٝاىكَاك
İnanıp güvendikten sonra kâfir olan ve kâfirliği artıranların tevbeleri kabul edilmeyecektir. İşte yoldan çıkanlar
onlardır.

(Al-i İmran 3/91)

ٟ ا ْكز َ َٰلِٞ ََُٝ جابَٛ َع م
ٌ َّ ْْ ًُلُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
ِ  ْْ ِٓ َْ ُء ْاًلَ ْهِٛ ُ ْوجَ ََ ِٓ ْٖ ا َ َؽ ِل٣ ْٖ ََِبه ك
َٓ
َٖ٣َبط ۪و
ٌ َ ػن
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ ٌْ ٤ َُ۪اة ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ  اَٚۜ ۪ ِث
Kâfir olan ve kâfir olarak ölenlerden hangisi, yeryüzünü dolduracak kadar altını fidye verse kabul edilmez.
Onların hak ettiği acıklı bir azaptır. Kendilerine yardım edecek bir kimseleri olmayacaktır.

(Yunus 10/90)

ًَُٚ  اِ َٓمَا ا َ ْك َه٠ َۜا َؽزَٓهٝػ ْل ا
َ َٝ اب٤ُ َث ْـُٙكُٞ٘ ُعَٝ ُٕ ْٞ  ْْ ِك ْو َػُٜ  ََ ْاُ َج ْؾ َو كَبَرْ َج َؼ٣ ِٕا ٍْ ََٓو ۪اء٢َٓ ۪٘ ْىَٗب ِث َجٝ َع َبَٝ
ْ َ٘ٓ  َٰا١َٓ َ۪ ا ًَِّل اَُّنَُِٰٚ ُ ًََٓل اََّْٚٗاُـ ََو َّۙ ُم هَب ٍَ َٰا َٓ ْ٘ذُ ا
َٖ٤۪ٔ ِِ َْ ُٔ ُاَٗ َ۬ب َِٖٓ ْاَٝ ََ ٣ا اِ ٍْ ََٓو ۪اءَُٞ٘ٓ َ۪ ثَٚذ ِث
İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ile orduları, onları yakalamak ve ezmek için hemen peşlerine düştüler.
Boğulmak üzereyken Firavun dedi ki “İsrailoğullarının inanıp güvendiği ilahtan başka ilah olmadığına inandım.
Ben de tam teslim olan müslümanlardanım.”

(Yunus 10/91)

َٖ٣ ۪ذ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْل َِل
َ ْ٘ ًُ َٝ َُ ْذ هَ ْج
َ ٤ظ
َ هَ ْلَٝ ََٰٖآَ ُْ َٰـ
َ ػ
“Şimdi mi? Oysa bu ana kadar isyan içindeydin, bozguncunun tekiydin.
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(Nisa 4/19)

غ
ُ  ًَل ر َ ْؼَٝ  َۜبََٛٓب َء ًَ ْو ا
ِ ا ِث َج ْؼُٞجَٛ  َّٖ ُِز َ ْنُٛ ُِٞؼ
َ ِّ٘ ُا اَُٞ ِؾ َُّ َُ ٌُ ْْ ا َ ْٕ ر َ ِوص٣ ا ًَلَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َّٖ ُُٛٞٔ ُ زْٛ ف كَب ِْٕ ًَ ِوٝ
َ بؽ
ِ ًۚ  َّٖ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُوُٛ ٝ َػب ِش ُوَٝ َّ٘ ًۚ ٍخ٤ِ ش ٍخ ُٓ َج
ِ ََٖ ِثل٤ ۪أْر٣َ ْٕ َ  َّٖ ا ًََِّٓل اُٛ ُٞٔ ُ ز٤ْ َ ََٓٓب َٰار
وا٤
َ اُٞٛ  ا َ ْٕ ر َ ٌْ َو٠ َٓ َََٰكَؼ
َ ْغؼَ ََ ه٣َٝ ْـًٔب٤ش
 اْوا ًَض۪ ا٤ َفِٚ ٤ َّ۪للاُ ك
Ey inanıp güvenen müminler! Kendilerinden hoşlanmadığınız halde kadınlara mirasçı olmaya
kalkmanız size helal değildir. Onlara verdiğinizden geri almak için baskı da yapmayın;
ispatlanabilir bir fuhuş yapmış olurlarsa o başka. Onlarla vahye uygun biçimde geçinin. Eğer
onlardan hoşlanmadıysanız bakarsınız ki siz bir şeyden hoşlanmıyorsunuz ama Allah onda
birçok hayırlar yaratacak olabilir.

(Nisa 4/20)

َ ْ٘  َّٖ ِهُٜ ٣ز ُ ْْ ا ِْؽ َٰل٤ْ َ  َٰارَٝ ٍ َّۙطْٝ َطٍ َٓ ٌَبَٕ ىْٝ َا ِْٕ ا َ َه ْكر ُ ُْ ا ٍْ ِز ْجلَا ٍَ ىَٝ
ْـًٔ َۜب٤ش
َ ُْٚ٘ ِٓ اُٝبها كَ ََل رَأ ْ ُفن
ط ا
٘اب٤اِصْ أب ُٓ ۪جَٝ زَبٗابْٜ ُُ ثَُٚٗٝاَرَأ ْ ُفن
Bir eşi bırakıp bir başka eşle evlenmek isterseniz, bıraktığınıza çok miktarda mal vermiş bile
olsanız ondan hiçbir şey almayın. İftira ederek ve apaçık günaha girerek mi alacaksınız?

(Nisa 4/21)

 ا٤ َِ۪ضَبهاب ؿ٤۪ٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٕا َ َف ْنَٝ غ
َٰ هَ ْل ا َ ْكَٝ َُُْٚٗٝق رَأ ْ ُفن
ظب
ُ  ثَ ْؼ٠ؼ
ٍ  ثَ ْؼ٠َُِٰ ؼ ٌُ ْْ ا
َ ٤ًَ َٝ
Nasıl alabilirsiniz? Sizden sağlam bir söz almışken nikâhlı olarak birbirinizle baş başa kaldınız.
(Nisa 4/33)

َۜ  ْاًلَ ْه َوثَٝ ٕا
ْ ََٖ َػوَل٣ ۪اَُّنَٝ َُٕٞ
ْْ ُٛ ُٞ َٔبُٗ ٌُ ْْ كَ َٰبر٣ْ َ د ا
ِ َا ُِلَٞ ُ ِٓ َّٔب ر َ َو َى ْا٢
َ ُِ اَٞ َٓ  ُِ ٌُ ٍَّ َع َؼ َِْ٘بَٝ
لاا٤َٜ۪ ءٍ ش٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاَ ًَبَٕ َػ
 َۜ ْْ ا َِّٕ هُٜ َج٤ٗ َ۪ظ
Herkese, ana baba ve akrabalarının bıraktıklarına mirasçı olma hakkı tanıdık. Kendileriyle güçlü sözleşme
yaptığınız eşlerinize de paylarını verin. Allah her şeye şahittir.
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(Nisa 4/22)

ٍَٓب َء
َ بؽ
ِ َ
ِ َُ ًَبَٕ كَِّٚٗق ا
َ َٝ  َٓ ْوز ا َۜبَٝ شخا
َ َٓبء ا ًَِّل َٓب هَ ْل
َ ِّ٘ ُا َٓب َٗ ٌَ َؼ َٰاثََٓب ۬ ُؤ ًُ ْْ َِٖٓ اٞ ًَل ر َ ْ٘ ٌِ ُؾَٝ
َ َۜ ٍَِ
ٍ ۪ج ا
َل٤
َ
Babalarınızın nikâhladığı hanımları nikâhlamayın. Geçmişte olan oldu. O çirkin, çok iğrenç ve
çok kötü bir yol idi!

(Nisa 4/23)

َ فَٝ ْْ ٌُ ُ  َػ َّٔبرَٝ ْْ ٌُ ُ ارََٞ اَفَٝ ْْ ٌُ ُ ثََ٘برَٝ ْْ ٌُ ُ برَٜ َّٓ ُ  ٌُ ْْ ا٤ْ َِذ َػ
ْ َٓ ُؽ ِ ّو
ُثََ٘بدَٝ ِثََ٘بدُ ْاًلَؿَٝ ْْ ٌُ ُ َبًلر
ُْ ٌُ ُ َهثََٓبئِجَٝ ْْ ٌُ ََِٓبئ
ِ ْاًلُ ْف
َّ َِٖٓ ْْ ٌُ ُ ارََٞ اَفَٝ ْْ ٌُ َ٘ػ ْؼ
َ اُو
َ  ا َ ْه٢َٓ ۪بر ُ ٌُ ُْ اُهزَٜ َّٓ ُ اَٝ ذ
َ ِٗ ُبدَٜ َّٓ ُ اَٝ ػب َػ ِخ
 َّٖ كَ ََل ُعَ٘ب َػِٜ ِا كَف َِْز ُ ْْ ثٌُُٞٗٞ َ  ْۘ َّٖ كَب ِْٕ َُ ْْ رِٜ  كَف َِْز ُ ْْ ِث٢ ََ۪ٓبئِ ٌُ ُْ اُهز
َ ِٗ ْٖ ِٓ ْْ ًُ هٞ
ِ  ُؽ ُغ٢ ۪ ك٢ ۪اُهز
ق
ْ َ َٖ ِٓ ْٖ ا٣ ۪ َؽ َََٓلئِ َُ ا َ ْث ََٓ٘بئِ ٌُ ُْ اَُّنَٝ ْْ ْۘ ٌُ ٤ْ ََِػ
َ  ِْٖ ا ًَِّل َٓب هَ ْل٤ََْٖ ْاًلُ ْفز٤َا ثُٞا َ ْٕ ر َ ْغ َٔؼَٝ ْْ َّۙ ٌُ ِط ََلث
َ َۜ ٍَِ
 أ َّۙب٤ها َه ۪ؽٞ
ا َِّٕ ه
َّللاَ ًَبَٕ َؿلُ ا
Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşinizin kızları, kız
kardeşinizin kızları, sizi emzirmiş olan analarınız, sütkız kardeşleriniz, hanımlarınızın anaları,
gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızdan olup evinize girmelerini engelleyemeyeceğiniz kişiler arasına
giren üvey kızlarınız size haram kılınmıştır. Gerdeğe girmeden ayrıldığınız hanımların kızları
ile evlenmenizin bir günahı yoktur. Kendi soyunuzdan olan oğullarınızın eşleri ile
nikâhlanmanız ve iki kız kardeşi nikâhınız altında birleştirmeniz de haram kılınmıştır. Geçmişte
olan oldu. Allah’ın bağışlaması çok ikramı boldur.

(Nisa 4/24)

ْ ٌَ ََِٓ َٓبء ا ًَِّل َٓب
 ََٓها َءَٝ ا ُ ِؽ ََّ َُ ٌُ ْْ َٓبَٝ ْْ ْۘ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ِ َ
بة ه
َ َ  َٔبُٗ ٌُ ًۚ ْْ ًِز٣ْ َ ذ ا
َ ِّ٘ ُظَ٘بدُ َِٖٓ ا
َ  ْاُ ُٔ ْؾَٝ
َۜ َبكِ ۪ؾ
َّٖ ُٛ ُٞ َّٖ كَ َٰبرُٜ ْ٘ ِٓ َ۪ٖٚ كَ َٔب ا ٍْز َ ْٔز َ ْؼز ُ ْْ ِث٤
ِ ا ُِ ٌُ ْْ ُٓ ْؾَٞ ْٓ َ ا ِثبَُٰٞم ُِ ٌُ ْْ ا َ ْٕ ر َ ْجزَـ
َ ُٓ  َْو٤َٖ َؿ٤ ۪٘ظ
َۜ ٣ َّٖ كَوُٛ هٞاُع
ََّٕللاَ ًَب
ؼ َۜ ِخ ا َِّٕ ه
َ ٣۪ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل ْاُلَ ۪وِٚز ُ ْْ ث٤ْ ػ
َ  َٔب ر َ َوا٤ ۪ ٌُ ْْ ك٤ْ َِ ًَل ُعَ٘ب َػ َػَٝ ؼخا
َ ۪
َ ُ
 أب٤ٌ۪  أب َؽ٤ َِ۪ػ
Hakimiyetiniz altında olan savaş esirleri dışındaki kocalı kadınları nikâhlamanız da haramdır.
Allah’ın size farz kıldığı budur. Namuslu yaşamanız ve zinadan kaçınmanız şartıyla, bunların
dışındaki kadınlarla evlenmeniz helal kılındı ki mallarınız karşılığında onlara talip olasınız.
Bunlardan hangilerinden nikâh ile yararlanırsanız mehirlerini belirlediğiniz miktarda veriniz.
Mehri belirledikten sonra gönül rızası ile bir başka miktar üzerinde anlaşmanızın bir günahı
yoktur. Allah bilir, doğru kararlar verir.
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(Nisa 4/25)

َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َ َْز َ ِط ْغ٣ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ
ْ ٌَ ََِٓ د كَ ِٔ ْٖ َٓب
ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ُٗ َٔب٣ْ َ ذ ا
ِ د ْاُ ُٔإْ َِٓ٘ب
ِ ظَ٘ب
َ َ ْ٘ ٌِ َؼ ْاُ ُٔ ْؾ٣ ْٕ َ  اًل اْٞ ؽ
ًۚ ٍ ؼ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َث ْؼ
َّٖ ِٜ ِِ ْٛ َ  َّٖ ثِ ِب ْم ِٕ اُٛ ٞغ كَب ْٗ ٌِ ُؾ
ِ َۜ ب ِر ٌُ ُْ ْاُ ُٔإْ َِٓ٘ب٤َ َ كَز
ُ  َٔب ِٗ ٌُ َۜ ْْ َث ْؼ٣َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث ۪ب
 هَٝ د
ٍ َبكِ َؾب
ٍ ظَ٘ب
إ كَ ِب َٓمَا
ِ  ًَل ُٓز َّ ِقنَاَٝ د
ِ  َّٖ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُوُٛ هٞ
َ ُٓ  َْو٤د َؿ
َ ف ُٓ ْؾٝ
َ  َّٖ ا ُ ُعُٛ ُٞ َٰارَٝ
ٍ ًۚ َد ا َ ْفل
ْٖ َٔ ُِ ة َٰم ُِ َي
َ بؽ
ِ ظَ٘ب
ْ ِٗ َّٖ ِٜ ٤ْ َِش ٍخ كَ َؼ
ِ ََْٖ ِثل٤َظ َّٖ كَب ِْٕ اَر
ِ َۜ د َِٖٓ ْاُ َؼنَا
ُ ظ
ِ ا ُ ْؽ
َ  ْاُ ُٔ ْؾ٠َِق َٓب َػ
ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
َ ٘ ْاُ َؼ٢ِ
ْ َ ا َ ْٕ رَٝ ْْ َۜ ٌُ ْ٘ ِٓ َذ
ٌ َُّللاُ َؿل
 هَٝ ْْ َۜ ٌُ َُ  ٌْو٤ا َفٝظ ِج ُو
َ َفش
Mümin, iffetli ve hür kadınları nikâhlayacak kadar varlıklı olmayanlar, hâkimiyetiniz altında
olan mümin esir kızlarınızı nikâhlayabilirler. İmanınızı en iyi bilen Allah’tır. Hepiniz
birbirinizdensiniz. O esir kadınları, iffetli, kendilerini koruyarak muhsana olmaları, zinadan
uzak durmuş ve gizli dostlar edinmemiş olmaları şartıyla onları, ailelerinin izni ile nikâhlayın ve
mehirlerini kendilerine, vahye uygun olarak verin. Evlenip eşlerinin korumasıyla da muhsana
olduktan sonra da zina etmiş olarak karşınıza çıkarlarsa onlara verilecek ceza, hür kadınlara
verilen o cezanın yarısı kadardır. Bu ruhsat, içinizden zor duruma düşmekten korkanlar içindir.
Ama sabretmeniz daha iyi olur. Allah bağışlar ve merhamet eder.
(Nur 24/2)

َّ َٝ ُخ٤َ ِٗ ُيا
َّ َ ا
ْ َ ك٢ ۪ٗاُيا
ِ َٝ ََّ ًُ اُٝبع ِِل
ٖ ه٣
َِّللا
ِ ۪ ك٢ ۪ َٔب َهأْكَخٌ كِٜ  ًَل رَأ ْ ُف ْن ًُ ْْ ِثَٝ  َٔب ِٓبئَخَ َع ِْلَ ِۖ ٍحُٜ ْ٘ ِٓ اؽ ٍل
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
ََٓ  َٔبُٜ َػنَاث
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْؽبئِلَخٌ َِٖٓ ْاُ ُٔإ
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ْا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رُإ
َ  ْلَٜ َ ْش٤ُْ َٝ اًل ِف ًۚ ِو
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)

ْۘ
َّ َ ا
َّ  ُؽ ِ ّوَٝ  ُٓ ْش ِو ًۚ ٌىْٝ َ إ ا
ٍ َب ا ًَِّل ىََٜٓ  ْ٘ ٌِ ُؾ٣َ خُ ًَل٤َ ِٗ اُ َّياَٝ  ُٓ ْش ِو ًَخاْٝ َ خا ا٤َ َِٗ ْ٘ ٌِ ُؼ ا ًَِّل ىَ ا٣  ًَل٢ ُ۪ٗيا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِٰم ُِ َي َ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.

(Nur 24/4)

ُ ا ِثب َ ْه َث َؼ ِخُٞأْر٣َ ْْ َُ َّْ ُ د ص
 ًَلَٝ َٖ َع ِْلَح ا٤ ۪ٗ ْْ ص َ َٔبُٛ ُٝبع ِِل
ِ ظَ٘ب
ْ َ َٓلَا َء كَٜ ش
َ َٕ ْاُ ُٔ ْؾُٞٓ  ْو٣َ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
َّۙ ُُ ُْ ْاُلَب ٍِوٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ بكَح ا اَثَل ًۚااَٜ ش
َ ْْ ُٜ َُ اَُِٞر َ ْوج
َٕٞ
İffetli kadınlara zina suçu atan sonra dört şahit getiremeyenlere seksen kamçı vurun; ebediyen onların şahitliğini
kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.
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(Nur 24/32)

َُّللا
َّ ُاَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٠ ََٰٓب٣َا ْاًلٞا َ ْٗ ٌِ ُؾَٝ
 ُْ هِٜ ُِ٘ ْـ٣ ا كُوَ ََٓوا َءٌُُٞٗٞ َ٣ ْٕ ِاِ ََٓٓبئِ ٌُ َۜ ْْ اَٝ ْْ ًُ َٖ ِٓ ْٖ ِػجَب ِك٤ظب ُِ ۪ؾ
ٌْ ٤ ِ۪ا ٍِ ٌغ َػَٝ َُّللا
ْ َِٓ ْٖ ك
 هَٝ َٚۜ ۪ ِِ ؼ
İçinizden evli olmayanları ve uygun durumda olan erkek ve kadın esirlerinizi evlendirin. Eğer yoksul iseler
Allah, kendi ikramıyla onların ihtiyacını giderir. Allah, imkânları geniş olan ve daima bilendir.

(Nur 24/33)

ة
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
ِ َ َْز َ ْؼ ِل٤ُْ َٝ
 ُْ هُٜ َ٤ُِ٘ ْـ٣ ٠َٕ ِٗ ٌَب اؽب َؽزهَُٝ ِغل٣ َٖ ًَل٣ ۪ق اَُّن
َ َٕ ْاُ ٌِزَبَُٞ ْجزَـ٣ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ َٚۜ ۪ ِِ ؼ
ْ ٌَ ََِٓ ِٓ َّٔب
 ًَلَٝ ْْ َۜ ٌُ ٤ َٰا َٰر١َٓ َّ۪للاِ اَُّن
 ْْ ِٓ ْٖ َٓب ٍِ هُٛ ُٞ َٰارَٝ  اْو ۗا٤ ْْ َفِٜ ٤ ۪ ْْ ا ِْٕ َػ ِِ ْٔز ُ ْْ كُٛ ُٞ َٔبُٗ ٌُ ْْ كَ ٌَبرِج٣ْ َ ذ ا
ْٖ َٓ َٝ َ َۜب٤ْٗ ُّحِ اُلٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
ِ َ ْاُجِ َٓـ٠ََِبرِ ٌُ ْْ َػ٤َا كَزُٞٛ ر ُ ٌْ ِو
ُّ بء ا ِْٕ ا َ َه ْكَٕ ر َ َؾ
َ ا َػ َوُٞظ٘اب ُِز َ ْجزَـ
ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
ٌ ُ َّٖ َؿلِٜ ِٛ َّللاَ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل اِ ًْ َوا
 َّٖ كَب َِّٕ هُٜ ْٛ ُ ٌْ ِو٣
Evlenme imkânı bulamayanlar, Allah, lütfuyla onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar.
Hâkimiyetiniz altındaki esirlerden evlenmeleri konusunda sizinle sözleşme yapmak isteyenlerle, haklarında
hayırlı olacağını bilirseniz sözleşme yapın. Allah‟ın size verdiği maldan da onlara verin. Genç kızlarınız
evlenmek isterlerse dünya hayatının menfaatini elde etmek için onları zorlayıp hadlerini aşmalarına sebep
olmayın. Kim onları zorlar ve onlar da bu zorlanmalarından sonra hadlerini aşarlarsa Allah daima bağışlayan ve
ikramı bol olandır.

(Nur 24/34)

َ  ِػْٞ َٓ َٝ ْْ ٌُ ِِ ا ِٓ ْٖ هَ ْجْٞ ََِٖ َف٣ ۪ َٓض َ اَل َِٖٓ اَُّنَٝ د
ٍ َّ٘ب٤ِ َد ُٓج
ٍ َب٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََُُِوَ ْل ا َ ْٗيَ ُْ ََٓ٘ب اَٝ
َٖ٤ ۪ظخا ُِ ِْ ُٔزَّو
Şurası bir gerçek ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce yaşayanlardan örnekler ve kendilerini koruyanlar için de
öğütler indirdik.

(Nisa 4/26)

ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
ُ ْْ ٌُ َ٣ ِلْٜ َ٣َٝ ْْ ٌُ َُ َّٖ٤ِ َُج٤ُِ َُّللا
 هَٝ ْْ َۜ ٌُ ٤ْ َِة َػٞ
لُ ه٣ُ ۪و٣
َ ُ َز٣َٝ ْْ ٌُ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ٍََ۪ٖ٘ اَُّن
Allah, her şeyi size açık açık göstermeyi, sizi sizden öncekilerin de gittiği doğru yollara
yönlendirmeyi ve tevbenizi kabul etmeyi irade eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.
(Nahl 16/9)

ََٓ ْٞ ََُٝ ب ََٓعبئِ َۜ ٌوَٜ ْ٘ ِٓ َٝ َِ ٤َ ۪ج
َٖ٤ ٌُ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼ٣ َٰلَٜ َُ شب َء
َّ ُظل ُ ا
ْ ََّللاِ ه
 ه٠َِ َػَٝ
Doğru yolu göstermek Allah‟ın işidir. O yoldan sapanlar da olur. Tercihi Allah yapsaydı elbette hepinizi doğru
yola getirirdi.
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(Zümer 39/7)

َٰ َ ْو٣  ًَلَٝ ْْ ٌُ ْ٘  َػ٢
َ ََّللا
 ًَلَٝ ْْ َۜ ٌُ َُ ُٚ۬ ػ
ا كَب َِّٕ هٝا ِْٕ ر َ ٌْلُ ُو
َ َ ْو٣ اٝا ِْٕ ر َ ْش ٌُ ُوَٝ  ْاُ ٌُ ْل ًۚ َوِٙ  ُِ ِؼجَب ِك٠ػ
ٌّ ِ٘ؿ
َۜ َُِٔ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤َ َه ِثّ ٌُ ْْ َٓ ْو ِعؼُ ٌُ ْْ ك٠َُِٰ  ص ُ َّْ اَٟۜ  ْى َه ا ُ ْف َٰوِٝ ٌ  ِاى َهحَٝ ر َ ِي ُه
ٌْ ٤ ُِ۪ َػََِّٕٚٗ اٞ
هُٝ
ِ ِثنَا
ُّ ُد ا
ِ ظل
Ayetleri görmezlikten gelirseniz bilin ki Allah‟ın size ihtiyacı yoktur ama kullarının kâfirlik etmesine de rızası
yoktur. Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz O‟nu memnun edersiniz. Kimse kimsenin yükünü taşımaz. Sonra
tekrar yaratılarak O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız. Neler yaptığınızı size, o zaman bildirecektir. İçinizde ne
olduğunu Allah bilir.

(Nisa 4/27)

َّ َُٕ اَُٞز َّ ِجؼ٣ َٖ٣ ۪ل ُ اَُّن٣ُ ۪و٣َٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِة َػٞ
 أب٤ اَْل َػ ۪ظ٤َٓ اُِٞ٤۪ٔ َ د ا َ ْٕ ر
ِ اَٞ َٜ ش
 هَٝ
َ ُ َز٣ ْٕ َ لُ ا٣ُ ۪و٣ َُّللا
Allah, tevbenizi kabul etmek ister ama arzularının peşine takılanlar, sizin büyük bir sapıklığa
düşmenizi isterler.
(Nisa 4/17)

ةٞ
َُّٓ َُٕ اَُِٞٔ  ْؼ٣َ َٖ٣ َّ۪للاِ َُِِّن
ُ ُ ز٣َ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ت كَب
ٍ ٣َٕ ِٓ ْٖ هَ ۪وُٞثَُٞز٣ َّْ ُ بَُ ٍخ صَٜ  َء ِث َغَٞ
 ه٠َِ َثخُ َػْٞ َّ اَِّٗ َٔب اُز
 أب٤ٌ۪  أب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ ْْ َۜ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ه
Allah‟ın kabul sözü verdiği tevbe, kendini tutamayarak kötülük işleyen sonra vakit geçirmeden dönüş yapanların
tövbesidir. Allah, işte bu kişilerin tövbelerini kabul eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Bakara 2/257)

َّۙ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّن٢
ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْق ِو ُع٣ اٞ
َه
ُْ ُٛ ََٓب ۬ ُؤ٤ُِ ْٝ َ ا اَٖٝ ًَلَ َُٓو٣ ۪اَُّنَٝ هٞ
ِ اُظُِ َٔب
ِ َۜ ُُّ٘ ا٠َُد ِا
ُّ ُِ َٝ َُّللا
َّۙ ؿ
َّ
ُّ ٠َُِه اٞ
ُ اُطب
َُٕٝب فَب ُِلَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ به
ِ َۜ اُظُِ َٔب
ُ ط َؾ
ْ َ  َٰ َُٓ ِئ َي اٝ۬ ُ د ا
ِ ًۚ َُّ٘بة ا
ِ ُُّ٘ ْْ َِٖٓ اُٜ َُٗٞ ْق ِو ُع٣ ُدٞ
İnanıp güvenenlerin en yakını Allah‟tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin en yakınları ise
azgınlardır; onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Onlar o ateşin ahalisidir, orada ölümsüz olarak
kalacaklardır.

(Nisa 4/28)

ُ َ
لاب٤ ۪ػؼ
ِ ْ َ ُف ِِنَٝ ْْ ًۚ ٌُ ْ٘ ق َػ
لُ ه٣ُ ۪و٣
َ ٕب
َ ْٗ اًل
َ ُّ َق ِل٣ ْٕ َ َّللاُ ا
Allah yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insanı zayıf yaratmıştır.
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(Bakara 2/286)

ْ َۜ ََج
ْ ََج
ِْٕ اف ْن ََٓٗب ا
ِ ذ َهثََّ٘ب ًَل ر ُ َإ
َّللاُ َٗ ْل ا
ق ه
ُ ِِّ ٌَ ُ٣ ًَل
َ َ ب َٓب ا ًْزَٜ ٤ْ َِ َػَٝ ذ
َ ًَ ب َٓبَٜ َُ  َۜبَٜ َ ٍْؼُٝ َب ا ًَِّل
َ  ا َ ْفْٝ َ  ََٓ٘ب ا٤ََ۪ ٗ
 ًَلَٝ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ٘ ًَۚب َهثََّ٘ب٣ ۪ اَُّن٠َُِ َػَٚط اوا ًَ َٔب َؽ َٔ ِْز
ْ ِ ََٓ٘ب ا٤ْ َِ ًَل ر َ ْؾ ِٔ َْ َػَٝ طأْٗ ًَۚب َهثََّ٘ب
َ ر ُ َؾ ِ ّٔ َِْ٘ب َٓب ًَل
٠َِظ ْوَٗب َػ
َ ْٗ َ اه َؽ ْٔ٘ َ۠ب ا
ْ َٝ ا ْؿ ِل ْو َُ٘ َ۠بَٝ ْق َػَّ٘ ۠ب
ُ ْٗ َ٘ب كَب٤َُٰ ْٞ َٓ ذ
ُ اػَٝ ًٚۚ ۪ ِؽبهَخَ ََُ٘ب ث
َٖ٣ ِّ ْاُ ٌَب ِك ۪وْٞ َْاُو
Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez. Kişinin kimi kazancı lehine, kimi kazancı da
aleyhinedir. “Rabbimiz! Eğer unutur veya hata edersek, bizi sorumlu tutma! Rabbimiz! Bizden öncekilere
yüklediğin ısrı, ağır yükü bize yükleme! Rabbimiz! Zorlanacağımız yükü bize yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla!
Bize ikramda bulun! Bizim en yakınımız sensin. Kâfirlere karşı bize yardım et!”

(Müminun 23/62)

ْ ُ٣  ْْ ًَلُٛ َٝ ن
َُٕٞٔ َِظ
ٌ َ َ٘ب ًِز٣ْ ََُلَٝ بَٜ  ٍْ َؼُٝ َب ا ًَِّل
ق َٗ ْل ا
ُ ِِّ ٌَ ُٗ  ًَلَٝ
ِ ّ َ ْ٘ ِط ُن ِث ْبُ َؾ٣ بة
Kimseye, gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Gerçekleri anlatan tüm kayıtlar yanımızdadır. Kimseye
haksızlık yapılmaz.

(Nisa 4/29)

اع
ِ ََ٘ ٌُ ْْ ِث ْبُج٤ْ َاَُ ٌُ ْْ ثَٞ ْٓ َ ا اَُِٞٓ ًُ ْ ا ًَل رَأَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ٍ بهح ا َػ ْٖ ر َ َو
َ َٕ رِ َغٌُٞ َ بؽ َِ ا ًََِّٓل ا َ ْٕ ر
 أب٤َّللاَ ًَبَٕ ِث ٌُ ْْ َه ۪ؽ
َ ٌُ َۜ ْْ ا َِّٕ ه
َ ُا ا َ ْٗلَُُِٞٓ ًَل ر َ ْوزَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ
Müminler, mallarınızı aranızda batıl yolla değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin de
kendinizi öldürmeyin; Allah size karşı çok merhametlidir.
(Bakara 2/188 )

ٍِ اَٞ ْٓ َ واب ِٓ ْٖ ا٣ا كَ ۪وًُُِٞ ْ  ْاُ ُؾ ٌَّ ِبّ ُِزَأ٠َُِب آََٜ ا ِثُُٞر ُ ْلَٝ َِ بؽ
ِ َ٘ ٌُ ْْ ِث ْبُ َج٤ْ َاَُ ٌُ ْْ ثَٞ ْٓ َ ا اَُِٞٓ ًُ ْ  ًَل رَأَٝ
َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؼَٝ ِْ ْبًلص
ِ ْ بً ِث
ِ َُّ٘ا
Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha girip insanların mallarından bir parça yemek için
malınızı rüşvet olarak yetkililere vermeyin.

(Bakara 2/195)

ًۚ َُِ٘ ا َ ْؽَٝ ُِ ٌَ ًۚ ِخْٜ َّ  اُز٠َُِ ٌُ ْْ ا٣ ۪ل٣ْ َ ا ِثبُٞ ًَل ر ُ ِْوَٝ َِّللا
َٖ٤ َُِ۪٘ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْؾ٣ ََّللا
ا ا َِّٕ هٞ
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ ٢ ۪ا كُٞا َ ْٗ ِلوَٝ
Allah yolunda harcama yapın, kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Güzel davranın. Allah güzel
davrananları sever.
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(Nisa 4/30)

ُ َٝ اٗابَٝ ػ ْل
وا٤
ُ َ ْلؼَ َْ َٰم ُِ َي٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ ُٗ ف
 ه٠َِ ًَبَٕ َٰم ُِ َي َػَٝ َبه َۜا
َ َ۪ ا٣ َِّللا
 ٗ اِٚ ٤ ِ۪ظ
َ َظ ِْ أب ك
َ ْٞ َ
Kim bunu, sınırı aşarak ve yanlışa saparak yaparsa onu bir ateşe sokarız. Bu, Allah'a güç
gelmez.
(Nisa 4/160)

ُ كَ ِج
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِا َؽ َّو َْٓ٘ب َػَُٝبكٛ َٖ٣ ۪ظ ِْ ٍْ َِٖٓ اَُّن
ْ َِّد ا ُ ِؽ
ٍ ّجَب٤ِ ؽ
و َّۙا٤
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َّللاِ ًَض۪ ا
َ ْْ ِٛ ّظ ِل
َ ْٖ ػ
َ  ِثَٝ ْْ ُٜ َُ ذ
Yahudilerin yanlış tutum ve davranışları ve birçok kimseyi Allah‟ın yolundan engellemeleri sebebiyle daha önce
onlara helal kılınmış temiz şeyleri haram kıldık.

(Nisa 4/161)

ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٖ٣ا َ ْػز َ ْلَٗب ُِ ِْ ٌَبكِ ۪وَٝ َِ َۜ بؽ
ِ بً ِث ْبُ َج
ّ ِ ُْ ِٛ ا َ ْف ِنَٝ
ِ َُّ٘ا ٍَ اَٞ ْٓ َ  ْْ اِٜ ِِ ًْ َ اَٝ ُْٚ٘ ا َػُٜٞ ُٗ هَ ْلَٝ اٞاُو َٰث
 أب٤ ََُ۪ػنَاثاب ا
Kendilerine yasak edildiği halde faiz alırlar ve insanların mallarını batıl yollarla yerler. Onların kâfir olanlarına
acıklı bir azap hazırlamışızdır.

(Nisa 4/31)

 أب٣ُٗ ْل ِف ِْ ٌُ ْْ ُٓ ْلف اََل ًَ ۪وَٝ ْْ ٌُ ِّـَٔبر٤ِ ٍ
َ ْْ ٌُ ْ٘ ُ ُٗ ٌَ ِلّ ْو َػْٚ٘ َٕ َػْٞ َٜ ْ٘ ُ ا ًَجََٓبئِ َو َٓب رُٞا ِْٕ ر َ ْغزَِ٘ج
Size konan yasakların büyüklerinden kaçınırsanız kabahatlerinizi örter, sizi şerefli bir yere
yerleştiririz.
(Necm 53/32)

ْْ ٌُ  ا َ ْػَِ ُْ ِثَٞ ُٛ ِا ٍِ ُغ ْاُ َٔ ْـ ِل َو َۜحَٝ ش ا ًَِّل اَُِّ َٔ َۜ َْ ا َِّٕ َهث ََّي
ِ َٞ َ ْاُلَٝ ِْ ْاًلص
ِ ْ َٕ ًَجََٓبئِ َوَُٞ ْغزَِ٘ج٣ َٖ٣ ۪اََُّن
َ اؽ
ُ ُ ث٢ ۪اِ ْم ا َ ْٗز ُ ْْ ا َ ِعَّ٘خٌ كَٝ ع
ُْ َِ ا َ ْػَٞ ُٛ ْْ َۜ ٌُ َ
َ ْٗ َ اِ ْم ا
ِ شب َ ًُ ْْ َِٖٓ ْاًلَ ْه
َ ُا ا َ ْٗلًَُّٞٓ َب ِر ٌُ ًۚ ْْ كَ ََل رُيَٜ َّٓ ُ ٕ اٞ
ِ ط
٠ِث َٔ ِٖ ار َّ َٰو
Güzel davrananlar, kusurları hariç, günahların büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden kaçınanlardır. Rabbinin
bağışlaması boldur. Sizi yerden oluştururken de analarınızın karnında birer cenin iken de sizi en iyi bilen O‟dur.
Kendinizi iyi göstermeye kalkmayın. Doğal yapısını kimin koruduğunu en iyi O bilir.
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(Tahrim 66/8)

ْْ ٌُ ِّـَٔبر٤ِ ٍ
 ه٠َُِا اَُٞٓثُٞا رَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ُ َٗ ثَخاْٞ َ َّللاِ ر
َ ْْ ٌُ ْ٘ ُ ٌَ ِلّ َو َػ٣ ْٕ َ  َهثُّ ٌُ ْْ ا٠ ََٰ اؽ َۜب َػٞظ
ًُٚۚ ا َٓ َؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ ٢
ٍ ُ ْل ِفَِ ٌُ ْْ َعَّ٘ب٣َٝ
 ه١ُ ْق ِي٣  َّ ًَلْٞ ٣َ به
ُ َّۙ َٜ ْٗ َب ْاًلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪و
َّ َّللاُ اَُّ٘ ِج
٠َِٰ ا ْؿ ِل ْو َُ٘ ًَۚب اَِّٗ َي َػَٝ هَٗبٞ
ُ ُٗ
َ ُٗ َٕ َهثَّ ََٓ٘ب اَرْ ِٔ ْْ ََُ٘بَُُُٞٞو٣ ْْ ِٜ ِٗ َٔب٣ْ َ  ِثبَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ل٣ْ َ َْٖ ا٤َ ث٠ َََْٰؼ٣ ْْ ُٛ هٞ
و٣
ٌ ۪ءٍ هَل٢َ
ْ ًُ َِّ ش
Ey inanıp güvenenler! Örnek bir dönüşle Allah‟a dönün. Belki Rabbiniz, nebilerini ve inanıp güvenenleri
aşağılamayacağı günde kabahatlerinizi örter de sizi içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Nurları önlerini
ve sağ yanlarını aydınlatır. Şöyle derler: “Rabbimiz, nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Her şeye bir ölçü koyan
sensin.”

(Nisa 4/32)

َۜ ٍ  ثَ ْؼ٠َِٰ ؼ ٌُ ْْ َػ
َٓبء
َّ َا َٓب كْٞ ََّ٘ٔ َ  ًَل رَزَٝ
ٌ ِو َعب ٍِ ٗ َ۪ظ
ِ َ
ّ ِ ُِ غ
ؼ ََ ه
َ ۪ ثَ ْؼَّٚللاُ ِث
َ ِّ٘ ُِِ َٝ اَُٞج
َ َ ت ِٓ َّٔب ا ًْز٤
 أب٤ ِ۪ءٍ َػ٢ْ ش
َ َِّ ٌُ َّللاَ ًَبَٕ ِث
ْ ََّللاَ ِٓ ْٖ ك
ٌ ٗ َ۪ظ
 ا َِّٕ هَٚۜ ۪ ِِ ؼ
ا هَُِٞٔ ٍْـَٝ ََْٖۜ َج
َ َ ت ِٓ َّٔب ا ًْز٤
Allah'ın birinize diğerinizden fazla verdiği şeylere imrenmeyin. Erkeklere, kendi
kazandıklarından belirli bir pay, kadınlara da kendi kazandıklarından belirli bir pay vardır.
Siz, Allah’ın ikramını isteyin. Her şeyi bilen Allah’tır.
(Nisa 4/124)

 ًَلَٝ ََٕ ْاُ َغَّ٘خَُِٞ ْل ُف٣  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَبَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ د ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو ا
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُ ْؼ َٔ َْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َٝ
ْ ُ٣
وا٤
َٕ َٗو۪ اُٞٔ َِظ
İster erkek, ister kadın olsun, kim inanıp güvenir ve iyi işler yaparsa onlar da cennete gireceklerdir. Onlara kıl
kadar haksızlık yapılmayacaktır.

(Nahl 16/97)

َ ح اٞ٤َٰ ُ َؽَّٚ٘٤َ ٤ِ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كََُِ٘ ْؾَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ طب ُِ اؾب ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو ا
ْْ ُٛ  ْْ ا َ ْع َوُٜ َّ٘٣َ َُ٘ َْغ ِيَٝ ّ َج ًۚخا٤ِ ؽ
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اَُٞٗ ِٖ َٓب ًَب
َ ثِب َ ْؽ
Erkek olsun, kadın olsun, kim inanıp güvenerek işini iyi yaparsa ona güzel bir hayat yaşatırız. Ödüllerini de
yaptıklarının en güzeline göre veririz.
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(Nisa 4/33)

َۜ  ْاًلَ ْه َوثَٝ ٕا
ْ ََٖ َػوَل٣ ۪اَُّنَٝ َُٕٞ
ْْ ُٛ ُٞ َٔبُٗ ٌُ ْْ كَ َٰبر٣ْ َ د ا
ِ َا ُِلَٞ ُ ِٓ َّٔب ر َ َو َى ْا٢
َ ُِ اَٞ َٓ  ُِ ٌُ ٍَّ َعؼَ َِْ٘بَٝ
لاا٤َٜ۪ ءٍ ش٢َ
 َۜ ْْ ا َِّٕ هُٜ َج٤ٗ َ۪ظ
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َّللاَ ًَبَٕ َػ
Herkese, ana baba ve akrabalarının bıraktıklarına mirasçı olma hakkı tanıdık. Kendileriyle
güçlü sözleşme yaptığınız eşlerinize de paylarını verin. Allah her şeye şahittir.
(Nisa 4/7)

ِۖ  ْاًلَ ْه َوثَٝ ٕا
ٕا
ٌ َٓبء ٗ َ۪ظ
ٌ ِو َعب ٍِ ٗ َ۪ظ
ِ َ
ّ ِ ُِ
َ ِّ٘ ُِِ َٝ َُٕٞ
ِ َا ُِلَٞ ُت ِٓ َّٔب ر َ َو َى ْا٤
ِ َا ُِلَٞ ُت ِٓ َّٔب ر َ َو َى ْا٤
ػب
 اٝجاب َٓ ْل ُو٤ ًَض ُ َۜ َو ٗ َ۪ظْٝ َ ُ اْٚ٘ ِٓ ََّ ََٕ ِٓ َّٔب هُٞ ْاًلَ ْه َوثَٝ
Ana-baba ve en yakınların bıraktıklarından erkeklerin payı vardır. Ana-baba ve en yakınların bıraktıklarından
kadınların da payı vardır. Miras az veya çok olsun, paylar farz olarak belirlenmiştir.

(Nisa 4/8)

ُ ًَ ۪ب
 اًلْٞ َ ْْ هُٜ َُ اُُُٞٞهَٝ ُْٚ٘ ِٓ ْْ ُٛ ُٞبه ُىه
ْ َٖ ك٤
َ اِمَا َؽَٝ
َ َٔ ُ ْاَٝ ٠ ََٰٓزَب٤ُ ْاَٝ ٠ا ْاُوُ ْو َٰثُُٞٝ۬ ُ ؼ َو ْاُ ِو َْ َٔخَ ا
كابَٝٓ ْؼ ُو
Mirasın paylaşımı sırasında akrabalar, yetimler ve çaresiz kalmış kimseler bulunursa, mirastan onları da
rızıklandırın ve onlara marufa uygun söz söyleyin.

(Nisa 4/20)

َ ْ٘ ِ َّٖ هُٜ ٣ز ُ ْْ اِ ْؽ َٰل٤ْ َ  َٰارَٝ ٍ َّۙطْٝ َطٍ َٓ ٌَبَٕ ىْٝ َا ِْٕ ا َ َه ْكر ُ ُْ ا ٍْزِ ْجلَا ٍَ ىَٝ
ْـًٔ َۜب٤ش
َ ُْٚ٘ ِٓ اُٝبها كَ ََل رَأ ْ ُفن
ط ا
٘اب٤اِصْ أب ُٓ ۪جَٝ زَبٗابْٜ ُُ ثَُٚٗٝاَرَأ ْ ُفن
Bir eşi bırakıp bir başka eşle evlenmek isterseniz, bıraktığınıza yığınla mal vermiş bile olsanız ondan hiçbir şey
almayın. İftira ederek ve apaçık günaha girerek mi alacaksınız!

(Nisa 4/21)

 ا٤ َِ۪ضَبهاب ؿ٤۪ٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٕا َ َف ْنَٝ غ
َٰ هَ ْل ا َ ْكَٝ َُُْٚٗٝق رَأ ْ ُفن
ظب
ُ  ثَ ْؼ٠ؼ
ٍ  ثَ ْؼ٠َُِٰ ؼ ٌُ ْْ ا
َ ٤ًَ َٝ
Nasıl alabilirsiniz? Sizden sağlam bir söz almışken nikâhlı olarak birbirinizle baş başa kaldınız.
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(Nisa 4/34)

ْٖ ِٓ اُٞثِ ََٓٔب ا َ ْٗلَوَٝ غ
َّ ََٓبء ثِ َٔب ك
ِ َ
ٍ  ثَ ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ؼ
ّ ِ َا
ؼ ََ ه
َ َّللاُ ثَ ْؼ
َ ِّ٘ ُ ا٠ََِٕ َػُٞٓ اَّٞ َُو َعب ٍُ ه
َۜ ع ه
َ ت ثِ َٔب َؽ ِل
َ بد َؽب ِك
ُ ُٗ َُٕٞ رَقَبك٢ ۪اُهزَٝ َُّللا
ٌ ظ
ٌ َ ظب ُِ َؾبدُ هَب ِٗز
َّٖ ُٛ َىٞش
َّ ُ َۜ ْْ كَبِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ ا
ِ ٤ْ َبد ُِ ِْـ
َۜ ٍ ۪ج ا
ُ كَ ِؼ
َ َ  ًۚ َّٖ كَب ِْٕ اُٛ ُٞاػ ِْوثَٝ ِبعغ
َل٤
َ َٔ ُ ْا٢ِ َّٖ كُٛ ٝ ُغ ُوْٛ اَٝ َّٖ ُٛ ٞظ
َ َّٖ ِٜ ٤ْ َِا َػُٞؽ ْؼَ٘ ٌُ ْْ كَ ََل ر َ ْجـ
ِ ؼ
وا٤
ا َِّٕ ه
ًّب ًَ ۪ج ا٤ِِ َّللاَ ًَبَٕ َػ
Erkekler, kadınların koruyucusudurlar. Bu, Allah'ın her birine diğerinden fazla şeyler vermesi
ve erkeklerin mallarından eşleri için harcamaları sebebiyledir. İyi kadınlar, Allah’a itaat
edenler ve Allah'ın korumasına karşılık yalnızken kendilerini koruyanlardır. Boşanıp
gitmesinden korktuğunuz kadınlarınıza öğüt verin, yataklarından ayrılın ve kendilerini rahat
bırakın. Sizi gönülden kabul ederlerse onlara karşı başka bir yol aramayın. Allah yücedir,
büyüktür.

(Nisa 4/35)

ط ََل اؽب
ْ ِ َٓلَا ا٣ُ ۪و٣ ِْٕ  ًۚب اَٜ ِِ ْٛ َ  َؽ ٌَ أب ِٓ ْٖ اَٝ ِِ۪ٚ ْٛ َ ا َؽ ٌَ أب ِٓ ْٖ اُٞ َٔب كَب ْث َؼضِٜ ِ٘٤ْ َا ِْٕ ِف ْلز ُ ْْ ِشوَبمَ ثَٝ
وا٤
 َٔ َۜب ا َِّٕ هُٜ َ٘٤ْ َّللاُ َث
ن ه
 أب ف َ۪ج ا٤ َِّ۪للاَ ًَبَٕ َػ
ِ ّ ِكَٞ ُ٣
Eşlerin ayrılacağından korkarsanız, bir hakem erkeğin ailesinden bir hakem de kadının
ailesinden gönderin; düzelmek isterlerse, Allah aralarında uyuşma meydana getirir. Allah bilir
ve işin iç yüzünden haberdardır.
(Nisa 4/128)

ش ا
ُ ُٗ بَٜ ِِ ذ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ
ْ َا ِِٕ ْآ َواَح ٌ فَبكَٝ
 َٔبُٜ َ٘٤ْ ظ ِِ َؾب َث
 اِػ َْوا اْٝ َ ىا اٞ
ْ ُ٣ ْٕ َ  ََٓٔب اِٜ ٤ْ َِػب كَ ََل ُعَ٘ب َػ َػ
ُّ ٌُ ا
َّللاَ ًَبَٕ ِث َٔب
ِ ؼ َو
ُّ ُاَٝ ط ِْ اؾ َۜب
ا كَب َِّٕ هُٞرَزَّوَٝ اَُِٞ٘ ا ِْٕ ر ُ ْؾَٝ ش َۜ َّؼ
ُ
ُ ُد ْاًلَ ْٗل
ِ ا ُ ْؽَٝ  َۜ ٌْو٤ظ ِْ ُؼ َف
وا٤
َٕ ف َ۪ج اَُِٞٔ ر َ ْؼ
Bir kadın kocasının kendini boşamasından veya yüz çevirmesinden korkarsa aralarında uzlaşmaları, iki taraf
içinde günah değildir. Uzlaşmak hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi davranır ve Allah‟tan
çekinerek kendinizi korursanız bilin ki Allah, yaptığınız şeylerin iç yüzünü bilir.

(Nisa 4/129)

َبٛٝ َِ كَزَنَ ُه٤ْ َٔ ُا ًُ ََّ ْاُِٞ٤۪ٔ َ طز ُ ْْ كَ ََل ر
ِ َ
ْ  َؽ َوْٞ ََُٝ َٓبء
َ َُِّْٖ٘ ا٤َا ثُُٞا ا َ ْٕ ر َ ْؼ ِلُٞ َٓؼ٤َُ ْٖ ر َ َْز َ ۪طَٝ
َ ََّٕللاَ ًَب
 أب٤ها َه ۪ؽٞ
ْ ُ ا ِْٕ رَٝ ًَ ْبُ ُٔ َؼَِّ َو َۜ ِخ
ا كَب َِّٕ هُٞرَزَّوَٝ اٞظ ِِ ُؾ
ؿلُ ا
Ne kadar isteseniz de eşleriniz arasında adaleti sağlamaya güç yetiremezsiniz. Öyleyse bir tarafa büsbütün
meyledip diğerini askıda bırakmayın. Eğer uzlaşır ve yanlış yapmaktan sakınırsanız Allah daima bağışlayan ve
ikramı bol olandır.
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(Nisa 4/36)

٠ ََٰٓزَب٤ُ ْاَٝ ٠ ْاُوُ ْو َٰث١ِثِنَٝ َبٗاب
َ ِ۪ٚا ثًُٞ  ًَل ر ُ ْش ِوَٝ ََّللا
ا هُٝا ْػجُلَٝ
َ  ِْٖ ا ِْؽ٣َا ُِلَٞ ُثِ ْبَٝ ْـًٔب٤ش
 َٓبَٝ َِ َّۙ ٤َ ۪ج
َّ ُاث ِْٖ اَٝ ت
ِ ظ
َّ ُاَٝ ت
ِ ْ٘ ت ِث ْبُ َغ
ِ بؽ
ِ ُ٘به ْاُ ُغ
َ َٔ ُ ْاَٝ
ِ  ْاُ َغَٝ ٠ ْاُوُ ْو َٰث١ِبه م
ِ  ْاُ َغَٝ ٖ٤
ِ ًَ ۪ب
ْ ٌَ ََِٓ
ه َّۙاٞ
 َٔبُٗ ٌُ َۜ ْْ ا َِّٕ ه٣ْ َ ذ ا
ُ ِؾتُّ َٓ ْٖ ًَبَٕ ُٓ ْقز َ ابًل كَ ُق ا٣ َّللاَ ًَل
Allah'a kul olun. Hiçbir şeyi O’na ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. En yakınlara,
yetimlere, çaresizlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve
hâkimiyetiniz altında bulunan esir kadın ve erkeklere de iyilik edin. Allah, kendini bir şey
zannedip övünen hiç kimseyi sevmez.
(Bakara 2/177)

ِّ ْٞ ٤َ ُ ْاَٝ ِبّٰلل
 َُٰ ٌِ َّٖ ْاُ ِج َّو َٓ ْٖ َٰا ََٖٓ ِث هَٝ ة
ِ  ْاُ َٔ ْـ ِوَٝ م
َ ٤َُ
ِ  ٌُ ْْ هِ َج ََ ْاُ َٔ ْش ِوَٛ ٞ ُعُٝ اَُُّٞٞ ُ ٌْ ْاُ ِج َّو ا َ ْٕ ر
َٓ
َٰ ْ
٠ ََٰٓزَب٤ُ ْاَٝ ٠ ْاُوُ ْو َٰث١ِٝ َ۪ مّٚ ُؽ ِج٠َِٰ  ْاُ َٔب ٍَ َػ٠َ َٰارَٝ ًَٖۚ ّ٤۪ ِاَُّ٘جَٝ ة
ِ  ْاُ ٌِزَبَٝ  ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخَٝ اًل ِف ِو
َّ ٠َ َٰارَٝ َ حَِٰٞ ظ
َ  ًۚحًَٰٞ اُي
ََّٓ ُاَٝ َِ ٤َ ۪ج
َّ ُاثَْٖ اَٝ َٖ٤ًَ ۪ب
َّ ُبّ ا
ّ ِ ٢ ِكَٝ َٖ٤ َِ۪ب ِئ
ِ ًۚ اُوهَب
َ َٔ ُ ْاَٝ
َ َاَهَٝ ة
ًۚ لَٛ  ْْ اِمَا َػبِٛ  ِلْٜ َٕ ِث َؼُٞكُٞٔ ُ ْاَٝ
َۜ ِ ْ َٖ ْاُجَأ٤ ۪ؽَٝ اء
 َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ً ا
ِ اُؼ َََّّٓوَٝ َٓبء
ِ ٍ
َّ ُاَٝ اُٝ
َ ْ  ْاُجَأ٢َِٖ ك٣ظب ِث ۪و
َۜ ُطلَه
َُٕٞ ُْ ْاُ ُٔزَّوُٛ  ََُٰٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ اٞ
َ َٖ٣ ۪اَُّن
Erdemli olmak, yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Erdemli olan; Allah‟a, ahiret gününe,
meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güvenen kişidir. Böyle bir kişi, sevmesine rağmen malını, kendine
yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolculara, isteyenlere ve bir de boyunduruk altındakiler için verir.
Namazı düzgün ve sürekli kılar, zekâtı verir. Bunlar anlaşma yaptıkları zaman yükümlülüklerini yerine getirirler.
Maddi sıkıntılara, bedensel sıkıntılara, bir de ani baskınlara karşı dirençli bulunurlar. İşte özü sözü doğru olanlar
bunlardır. Kendilerini yanlışlardan koruyanlar bunlardır.

(İsra 17/23)

َٰ َهَٝ
ْٝ َ  ََٓٔب اُٛ ُ ْجُِـ ََّٖ ِػ ْ٘لَ َى ْاُ ٌِ َج َو ا َ َؽل٣َ َبٗا َۜب اِ َّٓب
َ  ِْٖ ا ِْؽ٣َا ُِلَٞ ُ ِث ْبَٝ َُّٙب٣ِا ا ًََِّٓل اَُٝٓ َهث َُّي ا َ ًَّل ر َ ْؼجُل٠ؼ
 أب٣ اًل ًَ ۪وْٞ َ َٔب هُٜ َُ َْ ُهَٝ  َٔبُٛ  ْوَٜ ْ٘ َ  ًَل رَٝ ف
ٍ ّ ُ  ََٓٔب اُٜ َُ َْ ُ َٔب كَ ََل رَوُٛ ًِ ََل
Rabbin kararını vermiştir; O‟ndan başkasına kulluk etmeyeceksiniz ve anaya babaya iyilikte bulunacaksınız!
Onlardan biri ya da ikisi yanında ihtiyarlayacak olursa onlara “Of!” bile deme ve ilgisiz davranma! İkisine de
saygı dolu sözler söyle!
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(Nisa 4/37)

ا َ ْػز َ ْلَٗبَٝ َٚۜ ۪ ِِ ؼ
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
 ُْ هُٜ ٤َٕ ََٓٓب َٰا َٰرُٞٔ ُ َ ٌْز٣َٝ َِ بً ثِ ْبُجُ ْق
َ ََُّٕ٘ اَٝأ ْ ُٓ ُو٣َٝ ََُِٕٞ ْج َق٣ َٖ٣ ۪اََُّن
٘ا ًۚب٤ٜ۪ ُٓ َٖ َػنَاثاب٣ُِ ِْ ٌَبكِ ۪و
Onlar hem cimrilik ederler, hem insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın kendilerine
yaptığı ikramı da gizlerler. Biz, ayetleri görmezlikten gelenlere aşağılayıcı bir azap
hazırlamışızdır.
(Al-i İmran 3/180)

ْْ َۜ ُٜ َُ  ش ٌَّوَٞ ُٛ َْ  َۜ ْْ َثُٜ َُ  اْوا٤ َفَٞ ُٛ ِِ۪ٚ ؼ
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
 ُْ هُٜ ٤َٕ ِث ََٓٔب َٰا َٰرُِٞ ْج َق٣َ َٖ٣ َ۪ َج َّٖ اَُّن
َ  ْؾ٣َ  ًَلَٝ
َ ُ ٤ٍ
ُ و٤
َۜ ِ  ْاًلَ ْهَٝ د
ََُِٕٞٔ َّللاُ ثِ َٔب ر َ ْؼ
ِ اَٞ َََُّٰٔاس ا
 هَٝ ع
َ
َ ۪ٓ ِ ِ هّٰللَٝ  َٔ َۜ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ِ۪ٚا ثَُِٕٞ َٓب ثَ ِقُٞهَّٞ ط
و٤
ٌ ف َ۪ج
Allah'ın, fazlasıyla verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olacağını sanmasınlar. Hayır,
bu onların aleyhine olur. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolandırılır. Gökler ve yerin bütün
mirası Allah‟ındır. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Hadid 57/24)

ُل٤۪ٔ  ْاُ َؾ٢
 ٍَّ كَب َِّٕ هَٞ َ َز٣ ْٖ َٓ َٝ َِ َۜ بً ثِ ْبُجُ ْق
َ ََُّٕ٘ اَٝأ ْ ُٓ ُو٣َٝ ََُِٕٞ ْج َق٣ َٖ٣ ۪اََُّن
ُّ َِ٘ ْاُـَٞ ُٛ ََّللا
Onlar, cimrilik eden ve insanlardan da cimrilik etmelerini isteyen kimselerdir. Allah'tan yüz çeviren çevirsin;
Allah‟ın kimseye ihtiyacı yoktur, yaptığını da güzel yapar.

(Nisa 4/38)

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ًَل ثِ ْبَٝ ِبّٰلل
ِٖ ٌُ َ٣ ْٖ َٓ َٝ اًل ِف َۜ ِو
َٕ ثِ هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ًَلَٝ ًب
ِ َُّ٘ ْْ ِهئََٓب َء اُٜ َُاَٞ ْٓ َ َٕ اُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
َ ٤ْ ش
َّ ُا
ُ ط
٘اب٣ََٓب َء هَ ۪و
َ َ٘اب ك٣ُ هَ ۪وَُٚ ٕب
Onlar mallarını insanlara gösteriş için harcarlar. Allah'a güvenmedikleri gibi ahiret gününe de
inanmazlar. Şeytan kime arkadaş olursa onun arkadaşlığı pek kötü olur.
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(Bakara 2/264 )

ًب
ِ َُُّ٘ ِهئََٓب َء اَُُٚ ْ٘ ِل ُن َٓب٣ ١ ۪ ًَبَُّنَّٟۙ  ْاًلَ َٰمَٝ ِّٖ َٔ ُطلَهَبرِ ٌُ ْْ ثِ ْب
َ اُِٞا ًَل رُج ِْطَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْاَٝ ِبّٰلل
ًَُٚ ا ِث ٌَ كَز َ َوَٝ ُٚطب َث
ٌ  ر ُ َوِٚ ٤ْ َِإ َػ
ُإْ ِٓ ُٖ ِث ه٣  ًَلَٝ
َ َ اة كَب
َ َِ َ ُ ًَ َٔضَُِٚاًل ِف َۜ ِو كَ َٔض
ٍ َٞ ط ْل
َۜ َُج
َ ٠َِٰ َٕ َػَٝ ْول ُِه٣ ط ِْل َۜاا ًَل
َٖ٣ َّ ْاُ ٌَبكِ ۪وْٞ َ ْاُو١ِلْٜ َ٣ َّللاُ ًَل
 هَٝ اٞ
َ ًَ ءٍ ِٓ َّٔب٢ْ ش
َ
Müminler! Başa kakarak ve inciterek yardımlarınızı değersizleştirmeyin! İnsanlara gösteriş olsun diye malını
harcayan, ama Allah‟a ve ahiret gününe inanmayan kişi gibi davranmayın! Onun durumu, üzerinde toprak olan
kayaya benzer. Bol yağmur yağar ve orayı çıplak bırakır. Böyleleri çalışmalarından bekledikleri sonucu
alamazlar. Allah, âyetleri görmezlikten gelen bir topluluğu yola getirmez.

(Bakara 2/268)

َۜ كَؼ اَٝ ُْٚ٘ ِٓ  ِؼلُ ًُ ْْ َٓ ْـ ِل َوح ا٣َ َُّللا
َ ٤ْ ش
َّ َُ ا
ُ ط
ا ٍِ ٌغَٝ َُّللا
ََٓ أ ْ ُٓ ُو ًُ ْْ ِث ْبُلَ ْؾ٣َ َٝ  ِؼلُ ًُ ُْ ْاُلَ ْو َو٣َ ٕب
 هَٝ َْل
 هَٝ شب ًۚ ِء
ٌْ ًۚ ٤ َِ۪ػ
Şeytan sizi yoksul düşmekle korkutur ve çirkin işler yapmanızı ister. Allah ise suçunuzdan arındırma ve ikramda
bulunma sözü verir. İmkânları geniş olan ve her şeyi bilen Allah‟tır.

(Nisa 4/39)

َۜ  ُْ هُٜ َا ِٓ َّٔب َهىَ هُٞا َ ْٗلَوَٝ اًل ِف ِو
َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْاَٝ ِبّٰلل
 أب٤ ِ۪ ْْ َػِٜ َّللاُ ِث
 ًَبَٕ هَٝ َُّللا
ا ثِ هَُٞ٘ٓ  َٰاْٞ َُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َٓبمَا َػَٝ
Onlar Allah'a ve ahiret gününe inansalardı da Allah'ın verdiği rızıktan hayra harcasalardı
bunun onlara ne yükü olurdu? Allah, onların durumunu bilir.
(Tevbe 9/75)

ْ ََ٘ب ِٓ ْٖ ك٤َّللاَ َُئِ ْٖ َٰا َٰر
َٖ٤ظب ُِ ۪ؾ
َّ ُٗ ََّٖ َِٖٓ اٌُٞ َََُ٘ٝ َّٖ َظلَّه
َّ ََُ٘ ِِ۪ٚ ؼ
لَ هَٛ  ْْ َٓ ْٖ َػبُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
İçlerinden bir kısmı da Allah‟a şöyle söz vermişlerdi: “Bize cömertçe verirsen elbette sadaka vereceğiz ve
iyilerden olacağız.”

(Tevbe 9/76)

ْ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٜ ٤كََِ ََّٓٔب َٰا َٰر
َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِوػُٛ َٝ اْٞ ََُّٞ َ رَٝ ِ۪ٚا ثُِ۪ٞ ثَ ِقِِٚ ؼ
Allah cömertçe verince o mal onları cimrileştirdi. Yan çizerek yüz çevirdiler.

(Tevbe 9/77)

ََُٕٞ ٌْ ِنث٣ اُٞٗثِ َٔب ًَبَٝ ُُٙٝ َػلَٝ َّللاَ َٓب
ا هُُٞ ثِ ََٓٔب ا َ ْفَِلَْٚٗٞ ََ ِْو٣ ِّ ْٞ َ٣ ٠َُِٰ  ْْ اِٜ ِثُُِٞ ه٢ ۪ ْْ ِٗلَبهاب كُٜ َكَب َ ْػوَج
Allah da onları, kendine kavuşacakları güne kadar içlerinde kalacak bir münafıklıkla cezalandırdı. Bunun sebebi
ona verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeleridir
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(Tevbe 9/78)

ة
ا َ َّٕ هَٝ ْْ ُٜ ٣َٰٞ ٗ َْغَٝ ْْ ُٛ َ ْؼَِ ُْ ٍِ َّو٣ ََّللا
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ ََِ ْؼ٣ ْْ ََُا
ِ ًۚ ُٞ٤َُّللاَ َػ ََّل ُّ ْاُـ
Hala öğrenmediler mi ki Allah, onların sırlarını da gizli konuşmalarını da bilir. Allah, bütün bilinmeyenleri bilir.

(Nisa 4/40)

ْ ٣َ َّللاَ ًَل
 أب٤ُ ا َ ْع اوا َػ ۪ظْٚٗ ُد ِٓ ْٖ َُل
ِ ُْإ٣َٝ بَٜ ؼب ِػ ْل
ا َِّٕ ه
َ ُ٣ ََ٘خا
َ ا ِْٕ ر َيُ َؽَٝ ٍظ ِِ ُْ ِٓضْوَب ٍَ مَ َّه ًۚح
Allah zerre kadar haksızlık yapmaz; bir iyilik olsa onu kat kat artırır ve kendi katından da ona
büyük bir ödül verir.
(Bakara 2/261 )

ْ َ َّللاِ ًَ َٔض َ َِ َؽجَّ ٍخ ا َ ْٗجَز
ٍ ْ٘جُ َِ ٍخ
ُ َِّ ًُ ٢ ٍَ۪٘ب ِث ََ ك
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ ٍ ْج َغ
َ ذ
َ ٢ ۪ ْْ كُٜ َُاَٞ ْٓ َ َٕ اُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ َ۪ٓض َ َُ اَُّن
ٌْ ٤ ِ۪ا ٍِ ٌغ َػَٝ َُّللا
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ ق
 هَٝ شب َۜ ُء
 هَٝ ِٓبئَخُ َؽجَّ َۜ ٍخ
ُ ؼب ِػ
َ ُ٣ َُّللا
Mallarını Allah yolunda infak edenler, toprağa bir buğday tohumu ekmiş gibi olurlar. O tohum yedi başak bitirir.
Her başağında yüz dane olur. Gerekeni yapana Allah, bunun da kat kat fazlasını verir. Allah‟ın imkânları
geniştir, O her şeyi bilir.

(Sebe 34/39)

ُ َ
َٞ ُٜ َءٍ ك٢ْ ش
َ ْٖ ِٓ ْْ ُ  ََٓٓب ا َ ْٗلَ ْوزَٝ َُٚۜ َُ  ْول ُِه٣َ َٝ ۪ٙشب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِك
ََٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ َاُو ْىم
ُ  ْج٣َ ٢ّهُ َْ ا َِّٕ َه ۪ث
ِّ ؾ
َٖ٤ ۪اُو ِاىه
َّ  ُْو٤ َفَٞ ُٛ َٝ ًُٚۚ ُُ ْق ِِل٣
De ki "Rabbim, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Allah,
hayra yaptığınız her harcamanın yerini doldurur. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

(Nisa 4/41)

ل َۜاا٤َٜ۪  ۬ ُإ ًََٓل ِء شَٛٓ َٰ ٠َِٰ ػ
َ  ِعئَْ٘ب ِث َيَٝ  ٍل٤َٜ۪ ْق اِمَا ِعئَْ٘ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ِثش
َ ٤ٌَ َك
Her toplumdan bir şahit getirdiğimiz zaman onların hali nice olacaktır! Seni de bunlara şahit
getireceğiz.
(Ahzab 33/45)

ّ  ُٓ َجَٝ لااِٛ َبى شَب
و َّۙا٣
َ ِْ٘ ٍ
َٗن۪ اَٝ ش اِوا
َ  اِ ََّٓٗب ا َ ْه٢
ُّ ب اَُّ٘ ِجَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
Ey Nebî, biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı elçi olarak gönderdik.
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(Hud 11/18)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ُ بكَٜ  ٍُ ْاًلَ ْشَُٞو٣َٝ ْْ ِٜ ّ َه ِث٠َِٰ َٕ َػُُٞ ْؼ َوػ٣  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ َّللاِ ًَ ِنثا َۜب ا
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰو
َّۙ ۪ٔ ُِ اُظب
َّ ٠ََِّللاِ َػ
َٖ٤
 ًۚ ْْ ا َ ًَل َُ ْؼَ٘خُ هِٜ ّ َه ِث٠َِٰ ا َػَُٖٞ ًَنَث٣ ۪ ۬ ُإ ًََٓل ِء اَُّنَٛٓ َٰ
Bir yalanı Allah‟a atfedenden daha yanlış kimdir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar ve şahitler şöyle
diyeceklerdir: “İşte bunlar, Rableri karşısında yalana sarılanlardır.” Bilin ki Allah, bu yanlışı yapanları dışlar.

(Nahl 16/89)

ُ َ َّ َٗ ْجؼْٞ َ٣َٝ
ٗ ََّي َُْ٘بَٝ  ۬ ُإ ًََٓل َۜ ِءَٛٓ َٰ ٠َِٰ لاا َػ٤َٜ۪  ِعئَْ٘ب ثِ َي شَٝ ْْ ِٜ َِ ُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلِٜ ٤ْ َِلاا َػ٤ٜ۪ ش
َ  ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ٢ ۪ش ك
َ َِّ ٌُ ُِ َبٗاب٤بة رِ ْج
َٖ٤۪ٔ ِِ َْ ُٔ ِْ ُِ ٟثُ ْش َٰوَٝ  َه ْؽ َٔخاَٝ ٟلاُٛ َٝ ٍء٢ْ ش
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤ََِػ
Her toplumun içinden kendilerine karşı bir şahit çıkardığımız gün, seni de bunlara karşı şahit getiririz. Bu Kitabı,
her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin, bir ikram ve İslam‟a girenlere müjdeci olsun diye sana parça parça
indirdik.

(Zümer 39/69)

ُّ ُاَٝ َّٖ٤۪ ِ َء ِثبَُّ٘ج٢ ۪ َٓعَٝ بة
ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
ِ َا َ ْش َوهَٝ
ِ َ َٓلَٜ ش
ُ َ ػ َغ ْاُ ٌِز
ُ ذ ْاًلَ ْه
ِ ُهَٝ اء
ِ ُٝ َٝ بَٜ ّه َه ِثٞ
ِ ُ٘ع ِث
َ ؼ
ْ ُ٣  ْْ ًَلُٛ َٝ ن
َُٕٞٔ َِظ
ِ ّ ِث ْبُ َؾ
Yer, Rabbinin nuruyla aydınlanacak, Kitap ortaya konacak, nebiler ve tanıklar getirilecektir. Aralarında doğru
bir yargılama olacak, kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

(Nisa 4/42)

ُ اُو
ُ َۜ  ُْ ْاًلَ ْهِٜ ِ ثَٟٞ ه
َّ اُٞ ظ
َٕ هُٞٔ ُ َ ٌْز٣  ًَلَٝ ع
ََّللا
َ ُ  رْٞ َُ ٍَ ٍٞ
َ  َػَٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪كُّ اَُّنَٞ َ٣  َٓئِ ٍنْٞ َ٣
ضاب٣ َ۪ؽل
Ayetleri görmezden gelen kâfirler ve elçiye başkaldırmış bulunanlar, o gün toprağa karışıp
kaybolmuş olmayı ne kadar çok isterler. Çünkü Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir.
(Nisa 4/108)

َٰ  ْو٣َ َٕ َٓب ًَلُّٞز٤ِ َُج٣  ْْ اِ ْمُٜ  َٓ َؼَٞ ُٛ َٝ َِّللا
َِٖٓ ٠ػ
َٕ َِٖٓ هَُٞ َْز َ ْقل٣  ًَلَٝ ًب
ِ ََُّٕ٘ َِٖٓ اُٞ َْز َ ْقل٣َ
 ا٤َٕ ُٓ ۪ؾَُِٞٔ َ ْؼ٣ َّللاُ ِث َٔب
طب
 ًَبَٕ هَٝ ٍِ َۜ ْٞ َْاُو
Onlar insanlardan saklanmaya çalışırlar ama Allah‟tan saklanma gereği duymazlar. Hâlbuki geceleyin konuşup
Allah'ın razı olmayacağı şeyleri planladıkları sırada Allah onlarla beraberdir. Yaptıkları her şeyi çepeçevre
kuşatan Allah‟tır.
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(Mucadele 58/7)

ُ ٌُ َ٣ ع َٓب
َۜ ِ  ْاًلَ ْه٢ِ َٓب كَٝ د
َٞ ُٛ  ص َ َِٰض َ ٍخ ا ًَِّلَٰٟٞ ٕ ِٓ ْٖ ٗ َْغٞ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣ ََّللا
اََُ ْْ ر َ َو ا َ َّٕ ه
َْٖ َٓب٣َ ْْ اُٜ  َٓ َؼَٞ ُٛ  ًََٓل ا َ ًْض َ َو ا ًَِّلَٝ  ِٓ ْٖ َٰم ُِ َي٠َٰٗ  ًََٓل ا َ ْكَٝ ْْ ُٜ ٍ
ُ ٍب ِك
َ َٞ ُٛ َ ٍخ ا ًَِّل
َ َْٔ  ًَل فَٝ ْْ ُٜ َُها ِثؼ
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
 َٔ َۜ ِخ ا َِّٕ ه٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ اُِِٞٔ  ْْ ِث َٔب َػُٜ ُ َُ٘ ِجّئ٣ َّْ ُ  ًۚا صًَُٞٗب
ْ َّللاَ ِث ٌُ َِّ ش
Allah‟ın, göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini hiç görmedin mi? Üç kişi gizlice konuşsa dördüncüsü O‟dur.
Beş kişi gizlice konuşsa altıncısı O‟dur. Bundan daha az ya da daha çok olsalar, her nerede bulunsalar, Allah
onlarla birliktedir. Sonra yaptıkları her şeyi kıyamet günü onlara bildirecektir. Allah, her şeyi bilir.

(Nebe 78/40)

ُ ْ٘ ٣َ َّ ْٞ ٣َ جا ًۚب٣اِ ََّٓٗب ا َ ْٗنَ ْهَٗب ًُ ْْ َػنَاثاب هَ ۪و
ْ َٓ َّظ ُو ْاُ َٔ ْو ُء َٓب هَل
ُ ًُ ْ٘ذ٢ َ۪٘ز٤ْ َُ ب٣َ  ٍُ ْاُ ٌَبكِ ُوُٞو٣َ َٝ َُٙلَا٣ ذ
ر ُ َواثاب
Biz sizi, yakın bir azapla uyarmış olduk. O gün kişi, yaptığı her şeyi görecek, kâfir olan da “Keşke toprak
olsaydım!” diyecektir.

(Hakka 69/27)

ََ ًۚخ٤بػ
ِ َٗب ًَبَٜ َ ز٤ْ َُ َب٣
ِ َذ ْاُو
Ah! Keşke ölüm her şeyi bitirseydi!

(Nisa 4/43)

 ًَل ُعُ٘جابَٝ َُُُٕٞٞا َٓب رَوُٞٔ َِ  ر َ ْؼ٠ َؽزهٍٟ ٌَ َٰبه
ُ ْْ ُ ا َ ْٗزَٝ َ حَِٰٞ ظ
َّ ُا اُٞا ًَل ر َ ْو َوثَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َۜ َُِِ َ  ر َ ْـز٠ ٍَ َؽزه٤ٍ ۪ج
َٓ َٰ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْوَٝ اٞ
َِٖٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌ ََٓعب َء ا َ َؽلْٝ َ ٍلَ ٍو ا
َ ٠َِٰ  َػْٝ َ  ا٠ػ
َ ١ا ًَِّل َػبثِ ۪و
َ لاا٤ط ۪ؼ
ْْ ٌُ ِٛ ٞ ُعُٞ ا ِثَٞ ُؾ
ْ َّجاب ك٤ِ ؽ
َ ٓب
َ ُِّ٘ َُٰ َٔ َْز ُ ُْ اْٝ َ ْاُ َٓـَب ِئ ِؾ ا
َ اُٞٔ َّٔ ٤َ َ ا ََٓٓب اء كَزُٝ ََٓب َء كََِ ْْ ر َ ِغل
هاٞ
 ٌُ َۜ ْْ ا َِّٕ ه٣ ۪ل٣ْ َ اَٝ
ا َؿلُ اًّٞ َُّللاَ ًَبَٕ َػل
Ey inanıp güvenen müminler! Sarhoş olduğunuzda ne dediğinizi bilinceye kadar; cünüp iken de
seyir halinde olmanız dışında, yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Hasta veya yolcu
olursanız veya sizden biri tuvaletten gelirse yahut kadınlarınızla birlikte olur da su
bulamazsanız temiz toprağa yönelerek teyemmüm edin; onunla yüzünüzü ve ellerinizi mesh
edin. Allah affeder ve bağışlar.
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(Maide 5/6)

ن
َّ ُ ا٠َُِا اِمَا هُ ْٔز ُ ْْ اَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ِ  ْاُ َٔ َوا ِك٠ََُِ ٌُ ْْ ا٣ ِل٣ْ َ اَٝ ْْ ٌُ َٛ ٞ ُعُٝ اَُِِٞ حِ كَب ْؿَِٰٞ ظ
َۜ  ُوَّٜ بؽ
َّ َا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُعُ٘جاب كَٝ ِْٖ َۜ ٤ ْاُ ٌَ ْؼ َج٠َُِا َ ْه ُعَِ ٌُ ْْ اَٝ ْْ ٌُ ٍِ ا ِث ُو ُ۫ ُؤَٞ ُؾ
َٓ َٰ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْوَٝ اٝ
٠ػ
َ ٓ ْاَٝ
اُٞٔ َّٔ َ٤َا ََٓٓب اء كَزُٝ ََٓب َء كََِ ْْ ر َ ِغل
َ ُِّ٘ َُٰ َٔ َْز ُ ُْ اْٝ َ  ََٓعب َء ا َ َؽلٌ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ َٓـَبئِ ِؾ اْٝ َ ٍلَ ٍو ا
َ ٠َِٰ  َػْٝ َ ا
َ لاا٤ط ۪ؼ
لُ ه٣ُ ۪و٣ ُ َٓبَٚۜ ْ٘ ِٓ ْْ ٌُ ٣ ۪ل٣ْ َ اَٝ ْْ ٌُ ِٛ ٞ ُعُٞ ا ِثَٞ ُؾ
ْ َِّجاب ك٤ؽ
َ ٓب
َ
ٍ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َؽ َوط٤ْ َِ ْغ َؼ ََ َػ٤َ ُِ َُّللا
َ ُ٤ُِ ُ ل٣ُ ۪و٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ
َٕٝ ٌُ ْْ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْش ٌُ ُو٤ْ َُِ َػَُٚزِ َّْ ِٗ ْؼ َٔز٤ُِ َٝ ْْ ًُ  َوّٜ ِ ط
Ey inanıp güvenenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı
ve ayak bileği kemiklerine kadar ayaklarınızı mesh edin. Eğer cünüp olmuşsanız yıkanın. Hasta veya yolcu olur
yahut sizden biri tuvaletten gelir ya da kadınlarınızla birlikte olur da su bulamazsanız, temiz toprağa yönelin;
onunla yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Allah, size güçlük çıkarmak istemez. Onun isteği sizi arındırmak ve
size olan nimetini tamamlamaktır. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.

(Maide 5/91)

َ ٤ْ ش
َّ ُل ُ ا٣ُ ۪و٣ اَِّٗ َٔب
ُ ط
ْْ ًُ َّظل
ُ َ٣َٝ َ ِِو٤ْ َٔ ُ ْاَٝ  ْاُق َْٔ ِو٢ِؼَٓب َء ك
َ  ْاُجَ ْـَٝ َ حَٝ٘ ٌُ ُْ ْاُؼَلَ َا٤ْ َهِ َغ ثُٞ٣ ْٕ َ بٕ ا
َُٕٜٞ َ  َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْ٘زَٜ َ ًۚحِ كَِٰٞ ظ
َّ ُ َػ ِٖ اَٝ َِّللا
َػ ْٖ ِم ًْ ِو ه
Şeytanın isteği, içki, uyuşturucu ve kumar çeşitleriyle aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah‟ın emirlerini
hatırlamaktan ve namazdan alıkoymaktır. Artık vazgeçersiniz, değil mi?

(Nisa 4/44)

اُِّٞؼ
ِ جاب َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤ا ٗ َ۪ظُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ اَُّن٠َُِاََُ ْْ ر َ َو ا
ِ َ َٕ ا َ ْٕ رُٝ ل٣ُ ۪و٣َٝ ََٕ اُؼ َََّلَُخَٝ ْشز َ ُو٣ ة
ََ َۜ ٤َ ۪ج
َّ ُا
Allah’ın Kitabı’ndan bilgi sahibi olanları görmedin mi? Sapıklığı satın alıyor, sizin de yoldan
çıkmanızı istiyorlar.
(Al-i İmran 3/23)

٠ُهَٞ َ َز٣ َّْ ُ  ْْ صُٜ َ٘٤ْ ََ ْؾ ٌُ َْ ث٤ُِ َِّللا
ة ه
ِ  ًِزَب٠َُِٰ َٕ اْٞ ػ
ِ جاب َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤ا ٗ َ۪ظُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ اَُّن٠َُِاََُ ْْ ر َ َو ا
َ ُ ْل٣ ة
ٌ كَ ۪و
َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِوػُٛ َٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
Allah‟ın kitabından kendilerine bir bilgi verilmiş olanları gözünde canlandırmaz mısın? Aralarında hüküm versin
diye Allah'ın kitabına çağrılırlar da sonra bir bölümü yüz çevirerek geri çekilir.
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(Al-i İmran 3/72)

ََٓ ذ
ْ َُهَبَٝ
به
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ؽبئِلَخٌ ِٓ ْٖ ا
ِ َٜ ََُّ٘ اٚ ْعَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّن٠َِ ا ُ ْٗ ِي ٍَ َػ١َٓ ۪ا ثِبَُّنُِٞ٘ٓ ة َٰا
ًۚ ُ ْو ِعؼ٣َ ْْ ُٜ َُِّ َُ َؼٙا َٰا ِف َوٝا ًْلُ َُٓوَٝ
َٕٞ
Kitaplarında uzman olanlardan bir kesimi şöyle dedi: “Şu müminlere indirilene günün başında inanın, sonunda
inkâr edin; belki vazgeçerler.

(Al-i İmran 3/100)

ْْ ٌُ ِٗ َٔب٣ ًُ ْْ ثَ ْؼلَ ۪اَُّٝ ُوك٣ بة
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪واب َِٖٓ اَُّن٣ا كَ ۪وُٞؼ٤ا ا ِْٕ ر ُ ۪طَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َٖ٣ًَبكِ ۪و
Ey inanıp güvenenler! Kendilerine kitap verilenlerin bir kesimine gönüllü olarak boyun eğerseniz, inanıp
güvendikten sonra sizi ayetleri görmez hale getirerek kâfir yaparlar.

(Nisa 4/51)

َّ َٝ ذ
ُ اُطب
َٖ٣ َ۪ٕ َُِِّنُُُٞٞو٣َ َٝ د
ِ ٞؿ
ِ َٕ ِث ْبُ ِغ ْجُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ة
ِ جاب َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤ا ٗ َ۪ظُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ اَُّن٠َُِاََُ ْْ ر َ َو ا
ٍ ۪ج ا
َل٤
َ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َِٖٓ اَُّنٟ َٰلْٛ َ  ۬ ُإ ًََٓل ِء اَٛٓ َٰ اًَٝلَ ُو
Allah‟ın Kitabı‟ndan bilgi sahibi olanları görmedin mi? Putlara ve azgınlara güveniyorlar da ayetleri görmezlikte
direnen kâfirleri memnun etmek için "Bunların yolu, Müslümanların yolundan daha doğrudur." diyorlardı.

(Nisa 4/45)

وا٤
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ  ًّۗب٤ُِ َٝ ِبّٰلل
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ ْْ َۜ ٌُ َِّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِثب َ ْػ َٓلَائ
 هَٝ
بّٰللِ ٗ َ۪ظ ا
Düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Veli olarak Allah size yeter; yardımcı olarak da Allah yeter.
(Bakara 2/257)

َّۙ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّن٢
ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْق ِو ُع٣ اٞ
َه
ُْ ُٛ َٓب ۬ ُؤ٤َ ُِ ْٝ َ ا اَٖٝ ًَلَ َُٓو٣ ۪اَُّنَٝ هٞ
ِ اُظُِ َٔب
ِ َۜ ُُّ٘ ا٠َُ د ِا
ُّ ُِ َٝ َُّللا
َّۙ ؿ
ُّ ٠َُِه اٞ
َّ
ُ اُطب
َُٕٝب فَب ُِلَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ به
ِ َۜ اُظُِ َٔب
ُ ط َؾ
ْ َ  َٰ َُٓئِ َي اٝ۬ ُ د ا
ِ ًۚ َُّ٘بة ا
ِ ُُّ٘ ْْ َِٖٓ اُٜ َُٗٞ ْق ِو ُع٣ ُدٞ
İnanıp güvenenlerin velisi Allah‟tır, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise tağutlardır;
onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Onlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Nisa 4/81)

ْۘ َ
ََٓ َّذ
َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٌؽبئِلَخ
ت َٓب
ََُُُٕٞٞو٣َٝ
َ ٤َِى ث
َ ا ِٓ ْٖ ِػ ْ٘لٝؽب َػخٌ كَ ِبمَا ثَ َو ُى
ُ ُ َ ٌْز٣ َُّللا
 هَٝ ٍُ َۜ ُٞ رَو١ ۪ َْو اَُّن٤ؿ
ًۚ ُ ِّز٤َُج٣
 ً۪ اَٝ ِبّٰلل
َۜ  ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ػ
َل٤
ْ َٕ كَبَػ ِْوٞ
 ثِ ه٠ ًَ َٰلَٝ َِّللا
َ ع
Sana "Baş üstüne" derler, fakat yanından çıkınca içlerinden bir kesimi, geceleyin senin dediğinden başka şeyler
tasarlarlar. Allah onların tasarladıklarını yazar. Onlara karşı dikkatli ol ve Allah'a güven. Dayanak olarak Allah
yeter.
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(Münafikun 63/4)

ُ  ْْ ُفُٜ ََّٗ َۜ ْْ ًَبِٜ ُِ ْٞ َا ر َ َْ َٔ ْغ ُِوَُُُٞٞو٣ ِْٕ اَٝ ْْ َۜ ُٜ ُٓ َب
ََُٕٞج
ٌ ش
َ َ ْؾ٣ ٌ ََّ٘لَ َۜح
َ ُٓ ت
َ  ْْ ر ُ ْؼ ِغجُ َي ا َ ْعُٜ َ ز٣ْ َ اِمَا َهاَٝ
ْۘ  ُْ هُٜ ََِ َۜ ْْ هَبرُٛ بؽنَ ْه
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ ٠َّللاُ اَٗه
ْ َ كُُّٝ ُ ُْ ْاُ َؼلٛ ْْ َۜ ِٜ ٤ْ َِ َؾ ٍخ َػ٤ْ ط
َ ََّ ًُ
Onları gördüğünde kılık kıyafetlerine hayran kalırsın. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Oysa duvara dayalı
kalas gibidirler. Her gürültüyü aleyhlerine sanırlar. Asıl düşman onlardır; onlara karşı dikkatli ol. Allah canlarını
alsın! Bu yanlışa nasıl sürükleniyorlar?

(Hac 22/38)

َۜ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ُ۪لَاكِ ُغ َػ ِٖ اَُّن٣ ََّللا
هٞ
ا ا َِّٕ هٞ
ا َِّٕ ه
ٍ ُإ ًَل
ٍ ََّٞ ُ ِؾتُّ ًُ ََّ ف٣ َّللاَ ًَل
Muhakkak ki Allah, inanıp güvenenleri düşmanlarından korur. Allah, hainlikte direnip âyetleri görmezlikten
gelen hiç kimseyi sevmez.

(Nisa 4/46)

َ ا ٍْ َٔ ْغَٝ َ٘ب٤ْ ظ
 َْو٤ؿ
ِ َٞ َٓ ْٖ َٕ ْاُ ٌَ ِِ َْ َػُُٞ َؾ ِ ّوك٣ اَُٝبكٛ َٖ٣ َِ۪ٖٓ اَُّن
َ ََُُُٕٞٞو٣َٝ ۪ٚاػ ِؼ
َ  َػَٝ ٍ ِٔ ْؼَ٘ب
َ َ اَٝ ٍ ِٔ ْؼَ٘ب
َ َٝ ْْ ِٜ ًِّب ِثب َ ُْ ََِ٘ز٤َُ  َها ِػَ٘بَٝ ٍُٓ َْ َٔغ
ا ٍْ َٔ ْغَٝ ؽ ْؼَ٘ب
َ اُُٞ ْْ هَبُٜ ََّٗ اْٞ ََُٝ ٖ٣
ِ َۜ ّ اُ ۪ل٢ِؽ ْؼ٘اب ك
ُ ْٗ اَٝ
َٕ ا ًَِّل هَِ۪ اُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ كَ ََلِٛ َّللاُ ِث ٌُ ْل ِو
َل٤
 ُْ هُٜ ََ٘ َُٰ ٌِ ْٖ َُؼَٝ َّ َّۙ َٞ ا َ ْهَٝ ْْ ُٜ َُ  اْوا٤ظ ْوَٗب َُ ٌَبَٕ َف
Kimi Yahudiler kelimeleri başka anlamlara çekerek
sem ’nâ ve asaynâ
d nled k
sana sarıldık d nled k yakana sarıldık,
sma’ ğayre musma n
Sana d nle!
demek hadd m ze değ l ama d nle! D nlemezs n ya, d nle! b r de
râinâ
b ze çoban ol!
derler. Bunu d ller n s vr lt p d ne saldırma maksadıyla yaparlar. Eğer bunların yer ne
"
sma b z d nle! ,
sem ’nâ ve ata’nâ D nled k ve çten boyun eğd k , b r de
unzurnâ bizi gözet deselerdi elbette daha iyi ve daha doğru olurdu. Ama âyetleri
görmezlikte direnmeleri sebebiyle Allah onları lanetledi. Artık onların pek azı inanıp güvenir.
(Bakara 2/104)

َۜ ُا ٍْ َٔؼَٝ ظ ْوَٗب
ُ ْٗ ا اُُُٞٞهَٝ ا َها ِػَ٘بُُُٞٞا ًَل رَوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ ََٖ َػن٣ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪وَٝ اٞ
Müminler! “Bizi güt!” demeyin, “Bizi gözet!” deyin ve dinleyin. Kâfirlere acıklı bir azap vardır.

(Bakara 2/285)

َۜ ُِ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ ّ۪ٚ ِٓ ْٖ َه ِثِٚ ٤ْ َُ ِ ٍُ ِث ََٓٔب ا ُ ْٗ ِي ٍَ اٍٞ
َٚۜ ۪ ِِ ٍ
ُ  ُهَٝ ۪ٚ ًُز ُ ِجَٝ ِ۪ٚ َٓ َٰ َِٓئِ ٌَزَٝ ِبّٰلل
ُ اُو
َّ ََٖٓ َٰا
َٕ ًُ ٌَّ َٰا ََٖٓ ِث هٞ
َ َ اَٝ ٍ ِٔ ْؼَ٘ب
ُ ؽ ْؼَ٘ب
و٤
ُ َْٖ ا َ َؽ ٍل ِٓ ْٖ ُه٤ًََل ُٗلَ ِ ّو ُم ث
ُ  َْي ْاُ َٔ ۪ظ٤َُِاَٝ ؿ ْل َواٗ ََي َهثََّ٘ب
َ اُُٞهَبَٝ ٚ۠ ۪ ِِ ٍ
Bu elçi, Rabbinden kendisine indirilen her şeye inanıp güvenmiştir, müminler de öyle! Her biri Allah‟a,
meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanıp güvenir. “Onun elçileri arasında ayırım yapmayız.” derler. Şunu da
derler: “Dinledik ve gönülden boyun eğdik! Bağışla bizi ey Rabbimiz! Dönüp varılacak yer, senin huzurundur.”
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(Nisa 4/47)

ْ ٗ ْٕ َ ظ ِلّهاب ُِ َٔب َٓؼَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا
ٌ
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ ُٓ ا ثِ َٔب ٗ ََّي َُْ٘بُِٞ٘ٓ بة َٰا
َ ِٔ َط
َٓ
ِ َۜ َ ْج
َّ ُبة ا
ْ َ  ْْ ًَ َٔب َُؼَ ََّٓ٘ب اُٜ َ٘ ٗ َِْ َؼْٝ َ ب اََٛٓ به
 ًَبَٕ ا َ ْٓ ُو هَٝ ذ
َِّللا
َ ط َؾ
ِ َ ا َ ْكث٠َِٰ َب َػَّٛب كَ٘ َُوكٛ اٞ ُعُٝ
َٓ ْلؼُ ا
ًلٞ
Ey kendilerine Kitap verilenler! Sizin yanınızda olanı tasdik eder özellikte indirdiğimiz bu
Kitaba inanıp güvenin, yoksa itibarınızı yok eder, sizi yüzünüze bakılmaz hale getiririz veya
cumartesi yasağını çiğneyen ahaliyi lanetlediğimiz gibi sizi de lanetleyebiliriz. Allah'ın emri
daima yerine gelir.
(Bakara 2/41)

 ص َ َٔ٘اب٢ ۪بر٣َ ا ِث َٰبٝ ًَل ر َ ْشز َ ُوَٝ ِٚۖ ۪  ٍَ ًَبكِ ٍو ِثَّٝ َ ا اٌَُُٞٓٗٞ َ  ًَل رَٝ ْْ ٌُ ظ ِلّهاب ُِ َٔب َٓ َؼ
َ ُٓ ُا ِث ََٓٔب ا َ ْٗيَ ُْذُِٞ٘ٓ  َٰاَٝ
ْۘ هَِ۪ ا
ٕٞ
ِ ُ كَبرَّو١َّب
َ ٣ِاَٝ َل٤
Yanınızda olanı tasdik eder özellikte indirdiğime inanın. Onu görmezlikte direnenlerin ilki siz olmayın!
Ayetlerimi geçici bir çıkara karşılık satmayın! Bana karşı yanlış yapmaktan sakının!

(Araf 7/163)

ْ ٗ ًَب٢ َ۪ ِخ اَُّز٣ ْْ َػ ِٖ ْاُوَ ْوُٜ ِْ َٔ ٍْـَٝ
ْْ ُٜ ُٗزَب٤ ْْ ۪ؽِٜ ٤ ۪ذ اِ ْم رَأْر
ِ َ ْج
َّ ُ ا٢َِٕ كَُٝ ْؼل٣ بػ َوح َ ْاُجَ ْؾ ِۢ ِو اِ ْم
ِ َذ َؽ
َّۙ ُ  َْ ِجز٣َ  َّ ًَلْٞ ٣َ َٝ ػب
ُ ْْ ِٜ ٍ ْج ِز
ََُٕٞو
ش َّو ا
ُ َ ْل٣ اُٞٗ ْْ ِث َٔب ًَبُٛ ُِٞ ًۚ ْْ ًَ َٰن ُِ َي َٗ ْجِٜ ٤ َ۪ٕ ًَل رَأْرٞ
َ َّ ْٞ ٣َ
Onlara deniz kıyısındaki kenti sor; hani Cumartesi günü aşırılık ediyorlardı. Cumartesi günleri balıklar sürülerle
geliyor, diğer günlerde gelmiyorlardı. Yoldan çıktıkları için böylece onları, yıpratıcı bir imtihandan
geçiriyorduk.

(Araf 7/164)

ُ  ْْ ُِ َْ ر َ ِؼُٜ ْ٘ ِٓ ٌذ ا ُ َّٓخ
ا َٓ ْؼن َِهح اُُٞل َۜاا هَب٣ ۪شل
ْ َُاِ ْم هَبَٝ
َ  ْْ َػنَاثابُٜ ُ ُٓؼَ ِنّثْٝ َ  ْْ اُٜ ٌُ ِِ ْٜ ُٓ َُّللا
 آب هْٞ ََٕ هٞظ
َُٕٞزَّو٣َ ْْ ُٜ ََُِّ َؼَٝ ْْ ٌُ ّ َه ِث٠َُِٰ ا
İçlerinden bir toplum şöyle demişti: “Allah‟ın etkisizleştireceği ya da ağır azaba uğratacağı bir topluluğa ne diye
öğüt veriyorsunuz?” Dediler ki “Rabbinize karşı mazeretimiz olsun diye. Belki de çekinip kendilerini korurlar”

(Araf 7/165)

َ َٖ٣ ۪ا َ َف ْنَٗب اَُّنَٝ ءٞ
ة
َُّٓ ُػ ِٖ ا
ِ َ
ُ َٗ كََِ َّٔب
ٍ ا ثِؼَنَاُٞٔ َِظ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣ َٖ٣ َ۪٘ب اَُّن٤ْ ۪ َٓ ا َ ْٗ َغِٚا ثٝا َٓب مُ ِ ًّ ُوَٞ
ََُٕٞو
ُ  ْل٣َ اٌُٞٗ ِث َٔب ًَب٤
ٍ َث ۪ـ
Ne zaman ki kendilerine verilen öğüdü dikkate almadılar, kötülüğe karşı mücadele verenleri kurtardık. O yanlışı
yapanları da yoldan çıkmalarına karşılık kötü bir azaba çarptırdık.
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(Araf 7/166)

َٖ٤ا هِ َوكَح ا فَب ٍِ ۪ـًُُٞٗٞ ْْ ُٜ َُ ُ هُ َِْ٘بْٚ٘ ا َػُٜٞ ُٗ ا َػ ْٖ َٓبْٞ َ كََِ َّٔب َػز
Yapılan engellemelere başkaldırıp direnince onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” dedik.

(Araf 7/167)

 ُغ٣َ ۪و
َُٓ ْْ ُٜ ُٓ َٞ
ُ َ٣ ْٖ َٓ  َٔ ِخ٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ  ْْ اِٜ ٤ْ ََِ ْج َؼض َ َّٖ َػ٤َُ اِ ْم رَبَمََّٕ َهث َُّيَٝ
ِ َۜ  َء ْاُ َؼنَاٍٞ
َ َُ ة ا َِّٕ َهث ََّي
ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
ٌ ُُ َُـَلَِّٚٗاَٝ ة
ِ ًۚ ْاُ ِؼوَب
Rabbin, kıyamet gününe kadar onlara, en kötü cezayı vermeye çalışanları üzerlerine salacağını, o gün ilan etti.
Senin Rabbin, suçun karşılığını elbette çabuk verir. Bir de o, elbette bağışlayıcıdır, ikramı boldur.

(Nisa 4/48)

بّٰللِ كَوَ ِل
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َٕ َٰم ُِ َيَُٝ ْـ ِل ُو َٓب ك٣َٝ ُِ۪ٚ ْش َو َى ث٣ ْٕ َ َ ْـ ِل ُو ا٣ َّللاَ ًَل
ُ ْش ِو ْى ثِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ شب ًۚ ُء
ا َِّٕ ه
 أب٤ اِصْ أب َػ ۪ظٟا ْكز َ َٰ َٓو
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında olanları, gerekeni yapan kişi için
bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, O’na iftira atmakla büyük bir günah işlemiş olur.
(Nisa 4/116)

ََّ ػ
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َٕ َٰم ُِ َيُٝ ْـ ِل ُو َٓب ك٣َ َٝ ُ۪ٚ ْش َو َى ِث٣ ْٕ َ  ْـ ِل ُو ا٣َ َّللاَ ًَل
ُ ْش ِو ْى ِث ه٣ ْٖ َٓ َٝ شب َۜ ُء
ا َِّٕ ه
َ بّٰللِ كَوَ ْل
لاا٤ ۪ػ ََل اًل ثَؼ
َ
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında olanları, gerekeni yapan kişi için bağışlar. Kim
Allah'a ortak koşarsa derin bir sapıklığa düşmüş olur.

(Furkan 25/68)

 ًَلَٝ ن
 َؽ َّو َّ ه٢ ٌ۪ اَُّز
َٕ َٓ َغ هَُٞ ْلػ٣ َٖ ًَل٣ ۪اَُّنَٝ
َ َٕ اَُّ٘ ْلَُُِٞ ْوز٣  ًَلَٝ ب َٰاف ََوَّٜللاِ ا َُِٰ ا
ِ ّ َّللاُ ا ًَِّل ِث ْبُ َؾ
ًۚ ُٗ ْي٣َ
 ِْنَ اَصَب آ َّۙب٣َ  ْل َؼ َْ َٰم ُِ َي٣َ ْٖ َٓ َٝ َٕٞ
Onlar, Allah ile beraber başka bir ilahı yardıma çağırmazlar. Haklı bir sebep yoksa Allah‟ın dokunulmaz kıldığı
canı öldürmezler; zina da etmezler. Kim bunları yaparsa doğal yapısından uzaklaşma cezasına çarptırılır.

(Furkan 25/69)

بٗا ۗبَٜ ُٓ ۪ٚ٤ َ۪ ْقُِ ْل ك٣َٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ اة
ُ َُ ْاُؼَنَُٚ ق
ْ ؼب َػ
َ ُ٣
Kıyamet günü onun cezası ikiye katlanır. Sürekli itibarsızlık içinde kalır.
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(Furkan 25/70)

ٍ َۜ ََ٘ب
َُّللا
 ًَبَٕ هَٝ د
ُجَ ِلّ ٍُ ه٣  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ طب ُِ اؾب كَب
َ َ ا ًَِّل َٓ ْٖ ر
َ  ْْ َؽِٜ ِّـَٔبر٤ِ ٍ
َ َُّللا
َ  َػ ِٔ ََ َػ َٔ اَلَٝ ََٖٓ  َٰاَٝ بة
 أب٤ها َه ۪ؽٞ
َؿلُ ا
Ancak tevbe eden, inanıp güvenen ve iyi iş yapan başka. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah
bağışlar, ikram eder.

(Nisa 4/49)

ْ ُ٣  ًَلَٝ شب ُء
َٕ كَز۪ اُٞٔ َِظ
َل٤
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ٢ًّ ۪ َُي٣ َُّللا
 َۜ ْْ ثَ َِ هُٜ َ
َ َُٕ ا َ ْٗلًُّٞ َُي٣ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َُِاََُ ْْ ر َ َو ا
Kendi kendilerini temize çıkaranları görmez misin? Hayır! Allah, gerekeni yapan kişiyi temize
çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık yapılmaz.
(Al-i İmran 3/179)

َّ َِٖٓ ش٤
َ يَ ْاُق َ۪ج٤۪ٔ َ٣ ٠ َؽزهِٚ ٤ْ َِ ََٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ َػ٠َِٰ َٖ َػ٤ ِ۪٘ٓ َْنَ َه ْاُ ُٔإ٤ُِ َُّللا
َٕ َٓب ًَبَٝ ت
َٓب ًَبَٕ ه
ِ َۜ ّ٤ِ اُط
ْ ُ٤ُِ َُّللا
ِْٕ اَٝ ًٚۚ ۪ ِِ ٍ
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ِِ۪ٚ ٍ
ُ  ُهَٝ ِبّٰلل
ُ  ِٓ ْٖ ُه٢َ ْغز َ ۪ج٣ ََّللا
ا ثِ هُِٞ٘ٓ شب ُء كَ َٰب
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ت
ه
ِ ٤ْ َ ْاُـ٠َِط ِِؼَ ٌُ ْْ َػ
ٌْ ٤ا كََِ ٌُ ْْ ا َ ْع ٌو َػ ۪ظُٞرَزَّوَٝ اُِٞ٘ٓ ْرُإ
Allah, siz inanıp güvenenleri, bu halde bırakmayacak, temiz olanlarınızı o pisliklerden ayıracaktır. Allah, gizli
bilgilerini size açmaz ama elçilerinden tercih ettiğini seçer. Öyleyse siz, Allah'a ve elçilerine güvenin. Eğer
güvenir ve kendinizi de korursanız büyük bir ödülü hak edersiniz.

(Nisa 4/124)

 ًَلَٝ ََٕ ْاُ َغَّ٘خَُِٞ ْل ُف٣  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَبَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ د ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو ا
ِ ظب ُِ َؾب
َّ َُ ْؼ َٔ َْ َِٖٓ ا٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ ُ٣
وا٤
َٕ َٗو۪ اُٞٔ َِظ
İster erkek, ister kadın olsun, kim inanıp güvenir ve iyi işler yaparsa onlar da cennete gireceklerdir. Onlara
çekirdek parçası kadar haksızlık yapılmayacaktır.

(Nisa 4/50)

ُ ْٗ ُ ا
٘اب٤۪ َٓ اِصْ أب ُٓ ۪جٚ ِث٠ ًَ َٰلَٝ ِة
 ه٠ََِٕ َػٝ ْلز َ ُو٣َ ْق
َ َۜ َّللاِ ْاُ ٌَن
َ ٤ًَ ظ ْو
Baksana, kendi yalanlarını nasıl da Allah'a mal ediyorlar! Açık bir günah olarak bu onlara
yeter.
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(Araf 7/37)

َٓ
ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
ة
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰو
ِ َۜ  ْْ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٜ ُج٤ ْْ ٗ َ۪ظُٜ ََُُ٘ب٣  َُٰئِ َيٝ۬ ُ  اَٚۜ ۪ َِبر٣ة ثِ َٰب
َ َّ ًَنْٝ َ َّللاِ ًَ ِنثاب ا
َٓ
َۜ ٕ هُٝ
اُِّٞػ
ُ  ْْ ُهُٜ ْ اِمَا ََٓعب َءر٠َؽزَٓه
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ َٕ ِٓ ْٖ كَُْٖٞ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْلػ٣َا اُُٞ َّۙ ْْ هَبُٜ َْٗٞ َّكَٞ َ ز٣َ ٍَُِ٘ب
َ َٝ َػَّ٘ب
َٖ٣ا ًَبكِ ۪وُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ ْْ اِٜ َِ ُ ا َ ْٗل٠َِٓ َٰ ا َػُٝ لِٜ ش
Bir yalanı Allah‟a mâl eden veya onun ayetleri karşısında yalana sarılandan daha büyük yanlış yapan kişi
kimdir? Kitapta olanlardan hak ettikleri başlarına gelecektir. Elçilerimiz, canlarını almaya gelince: “Allah‟tan
önce yalvardıklarınız nerede?” diye sorarlar. Onlar “Kaybolup gittiler!” diye cevap verirler ve kâfir olduklarına
bizzat kendileri şahitlik ederler.

(Yunus 10/17)

ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
َُٕٞٓ ُ ْل ِِ ُؼ ْاُ ُٔ ْغ ِو٣ ُ ًَلَِّٚٗ اَٚۜ ۪ ب ِر٣َ ة ِث َٰب
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰو
َ َّ ًَنْٝ َ َّللاِ ًَ ِنثاب ا
Bir yalanı Allah‟a atfeden veya onun ayetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış kim olabilir? Şurası bir
gerçek ki bu suçu işleyenler, umduklarına kavuşamayacaklardır.

(Nisa 4/51)

َّ َٝ ذ
ُ اُطب
َٖ٣ َ۪ٕ َُِِّنُُُٞٞو٣َ َٝ د
ِ ٞؿ
ِ َٕ ِث ْبُ ِغ ْجُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ة
ِ جاب َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤ا ٗ َ۪ظُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ اَُّن٠َُِاََُ ْْ ر َ َو ا
ٍ ۪ج ا
َل٤
َ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َِٖٓ اَُّنٟ َٰلْٛ َ  ۬ ُإ ًََٓل ِء اَٛٓ َٰ اًَٝلَ ُو
Allah’ın Kitabı’ndan bilgi sahibi olanları görmedin mi? Putlara ve azgınlara güveniyorlar da
ayetleri görmezlikte direnen kâfirleri memnun etmek için "Bunların yolu, Müslümanların
yolundan daha doğrudur." diyorlardı.
(Nisa 4/60)

ْٕ َ َٕ اُٝ ل٣ُ ۪و٣  ََٓٓب ا ُ ْٗ ِي ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َيَٝ  َْي٤َُِا ثِ ََٓٔب ا ُ ْٗ ِي ٍَ اَُٞ٘ٓ  ْْ َٰاُٜ َََّٕٗ اُٞٔ ػ
ُ َ ْي٣ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َُِاََُ ْْ ر َ َو ا
َّ ٠َُِا اَُٞٔٓ ًَ ز َ َؾب٣َ
َ ٤ْ ش
َّ ُل ُ ا٣ُ ۪و٣َٝ َٚۜ ۪ ا ِثٝ ٌْلُ ُو٣َ ْٕ َ ا اٝهَ ْل ا ُ ِٓ َُٓوَٝ د
ُ اُطب
ُ ط
ػ ََل اًل
ِ ٞؿ
َ ْْ ُٜ َِّؼ
ِ ُ٣ ْٕ َ بٕ ا
لاا٤ثَ ۪ؼ
Hem sana hem de senden önce indirilenlere inandığını sanan kişileri hiç görmedin mi? O azgının önünde
yargılanmak istiyorlar. Oysa bunlara, onu tanımama emri verilmiştir. O şeytan ise bunları derin bir sapıklığa
düşürmek istemektedir.

(Nisa 4/139)

َۜ ِ۪٘ٓ ْٕ ْاُ ُٔإُٝ
ُِ ُْ ْاُ ِؼ َّيح َ كَب َِّٕ ْاُ ِؼ َّيح َ ِ هّٰللََٕٛ ِػ ْ٘لُٞ ْجزَـ٣َ َ َٖ ا٤
ِ َٓب َء ِٓ ْٖ ك٤َ ُِ ْٝ َ َٖ ا٣َٕ ْاُ ٌَبكِ ۪وُٝز َّ ِقن٣َ َٖ٣ ۪اََُّن
ؼا َۜب٤۪ٔ َع
Onlar, kâfirleri kendilerine müminlerden yakın konumda tutarlar. Kâfirlerin yanında güç ve şeref mi arıyorlar?
Oysa bütün güç ve şeref, Allah‟ın elindedir.
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(Nisa 4/52)

َۜ  ُْ هُٜ َََٖ٘ َُؼ٣ ۪ َٰ َُٓئِ َي اَُّنٝ۬ ُ ا
و َۜا٤
َ ِْؼَ ِٖ ه٣ ْٖ َٓ َٝ َُّللا
ُ ٗ َ۪ظ اَُٚ ََّللاُ كََِ ْٖ ر َ ِغل
Onlar, Allah'ın dışladığı kimselerdir. Allah kimi dışlarsa sen ona yardım edecek birini
göremezsin.
(Bakara 2/161)

َٓ
َّۙ بً ا َ ْع َٔ ۪ؼ
َٖ٤
 ْْ َُ ْؼَ٘خُ هِٜ ٤ْ َِ َٰ َُٓئِ َي َػٝ۬ ُ به ا
ٌ َّ ْْ ًُلُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
ِ َُّ٘اَٝ  ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخَٝ َِّللا
Âyetleri gizleyen ve gizlemişken ölenleri; Allah, melekleri ve bütün insanlar dışlayacaktır.

(Bakara 2/162)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ًَلَٝ اة
َٕٝظ ُو
ُ َ ُْ ْاُ َؼنُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َقل٣  ًۚب ًَلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪فَب ُِل
Onlar sürekli dışlanmış olarak kalacaklardır. Ne azapları hafifletilecek ne de göz açtırılacaktır.

(Nisa 4/53)

و َّۙا٤
ٌ  ْْ ٗ َ۪ظُٜ َُ ّْ َ ا
بً َٗو۪ ا
َ ََُّٕ٘ اُُٞإْ ر٣ ت َِٖٓ ْاُ ُٔ ِْ ِي كَ ِبماا ًَل٤
Yoksa onlar, Allah’ın hâkimiyetinden bir paya mı sahipler? Öyle olsa insanlara bir çekirdek
parçası bile vermezler.
(İsra 17/100)

ُ َ
ٕب
ِ ْ َٕ ًَبَٝ م
ِ ْ ََخ٤َ ٌْز ُ ْْ َف ْش
َ ْٗ اًل
َ ْٓ َ اِماا ًَل٢َّٕ ف َََٓيائَِٖ َه ْؽ َٔ ِخ َه ۪ َٓثٌُٞ ِِ ْٔ َ  ا َ ْٗز ُ ْْ رْٞ َُ َْ ُه
ِ َۜ اًل ْٗلَب
هاٞ
هَز ُ ا
De ki “Rabbimin ikram edeceği hazineler elinizde olsa tükenir korkusuyla kimseye vermezsiniz.” Bu insanlar
çok cimridir.

(Tur 52/36)

َۜ ُِ٘هُٞ٣ ع ثَ َْ ًَل
َٕٞ
ِ اَٞ َََُّٰٔا اُٞا َ ّْ َفَِو
َ ًۚ  ْاًلَ ْهَٝ د
Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Aslında söylediklerine kendileri de inanmıyor.

(Tur 52/37)

َۜ  ِْط ُو٤ظ
َٕٝ
َ ُٔ ُُ ُْ ْاٛ ّْ َ  ْْ ف َََٓيائِ ُٖ َه ِثّ َي اُٛ َا َ ّْ ِػ ْ٘ل
Rabbinin hazineleri onların yanında mı ya da onların hâkimiyetinde mi?
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(Tur 52/38)

َ ِْ َ
ٖ٤
ِ ْ َأ٤ِْ َ كِٚ ًۚ ٤ َ۪ٕ كَُٞ َْز َ ِٔؼ٣ ٌْ ٍَِّ
ُ ِ ْْ ثُٜ ُد ُٓ َْز َ ِٔؼ
ُ ْْ ُٜ َُ ّْ َ ا
ٍ َۜ بٕ ُٓ ۪ج
ٍ ط
Yoksa yükseğe çıkan bir araçları var da oradan mı dinliyorlar? Dinleyen kişiler açık bir delil getirsin.

(Nisa 4/54)

َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
ُ  ْؾ٣َ ّْ َ ا
 ُْ هُٜ ٤ ََٓٓب َٰا َٰر٠َِٰ بً َػ
َ َ ْ ْاُ ٌِز٤
َ ََُّٕ٘ اُٝ َل
َ ۪ٛ ََٓ٘ب َٰا ٍَ اِث َْٰو٤ْ َ  كَوَ ْل َٰارًٚۚ ۪ ِِ ؼ
 أب٤ُ ْْ ُٓ ِْ اٌب َػ ۪ظَٛ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
Yoksa Allah'ın ikramından pay verdiği kimseleri çekemiyorlar mı? Oysa İbrahim ailesine Kitap
ve hikmet verdik, onlara büyük hükümranlık bahşettik.
(Bakara 2/124)

َٓ
ٍ ُ ثِ ٌَ ِِ َٔبُّْٚ َهث٤
٢َۜ َّ۪ز٣ ِٓ ْٖ مُ ِ ّهَٝ ٍَ بً اِ َٓب آ َۜب هَب
ِ َُِِّ٘  َعب ِػُِ َي٢ّ۪ٗ ِ َۜ َّٖ هَب ٍَ اُٜ َّٔ َ د كَبَر
َ ۪ٛ اِث َْٰو٠َِٰ َ اِ ِم ا ْثزَٝ
َّ ١ِلْٜ ََ٘ب ٍُ َػ٣ هَب ٍَ ًَل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Bir zamanlar Rabbi, İbrahim‟i bir takım emirlerle imtihan etmiş, o da tam başarı göstermişti. Rabbi ona: “Ben
seni insanlara önder yapacağım!” dedi. O “Soyumdan da olsun!” deyince, “ zalimler, sözümün kapsamına
girmez.” dedi.

(Enbiya 21/72)

َۜ
َٖ٤طب ُِ ۪ؾ
َ َُ ْؼو٣َٝ ََُٓ اِ ٍْؾَٰ َۜنَُٚ  ْجَ٘بَٛ َٝ َٝ
َ  ًُ ًَّل َعؼَ َِْ٘بَٝ ة َٗبكَِِخاٞ
İbrahim‟e ayrıca İshak‟ı ve Yakup‟u da verdik; hepsini de iyi kimseler yaptık.

(Enbiya 21/73)

زََٓب َء٣ ۪اَٝ ِحَِٰٞ ظ
ِ  َْوا٤ ْْ كِ ْؼ ََ ْاُ َقِٜ ٤ْ َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ اَٝ َٕ ِثب َ ْٓ ِوَٗبُٝلْٜ َ٣  ْْ اَئِ َّٔخاُٛ  َع َؼ َِْ٘بَٝ
َّ ُبّ ا
َ َاِهَٝ د
َّۙ ۪ا ََُ٘ب َػب ِثلُٞٗ ًَبَٝ  ًۚ ِحًَٰٞ اُي
َّ
َٖ٣
Onları, emrimize uygun olarak yol gösteren önderler yaptık. Hayırlı işler yapmalarını, namazı tam kılmalarını ve
zekât vermelerini vahyetmiştik. Onlar yalnız bize kulluk ederlerdi.

(Ankebut 29/27)

 ًۚب٤َ ْٗ ُّ اُل٢ُِ كُٙ ا َ ْع َوَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ بة
َ َ  ْاُ ٌِزَٝ َ حَّٞ ُ اُُّ٘جِٚ َِّز٣ مُ ِ ّه٢ ۪ َعؼَ َِْ٘ب كَٝ ةٞ
َ َُ ْؼو٣َٝ ََُٓ اِ ٍْؾَٰ نَُٚ  ْجَ٘بَٛ َٝ َٝ
َٰ ْ ٢ُِ كَِّٚٗاَٝ
َٖ٤ظب ُِ ۪ؾ
َّ ُاًل ِف َوحِ َُ َِٖٔ ا
İbrahim‟e İshak‟ı ve Yakub‟u bağışladık. Soyundan gelenlere nebilik ve kitap verdik. Böylece onu Dünya‟da
ödüllendirmiş olduk. O Ahirette de iyilerden olacaktır.
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(Nisa 4/55)

وا٤
ٍ ۪ؼ ا
َ َّطل
َ َْ ََّٜ٘  ثِ َغ٠ ًَ َٰلَٝ َُٚۜ ْ٘ ػ
َ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ِ۪ٚ ْْ َٓ ْٖ َٰا ََٖٓ ثُٜ ْ٘ ِٔ َك
Onlardan kimi İbrahim’e inandı, kimi de yüz çevirdi. Cehennem; o çılgın alev, onlara yeter.
(Bakara 2/130)

َ ط
٢ُِ كَِّٚٗاَٝ َ ًۚب٤ْٗ ُّ اُل٢ُِ كَٙ٘ب٤ْ َطل
ُ َ ْوؿ٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ َُوَ ِل اَٝ َُٚۜ َ
َ َت
َ َ َٗ ْلٍٚ ِل
َ ْٖ َٓ ْ ا ًَِّل٤
َ ۪ٛػ ْٖ َِِّٓ ِخ اِث َْٰو
َٰ ْ
َٖ٤ظب ُِ ۪ؾ
َّ ُاًل ِف َوحِ َُ َِٖٔ ا
Kendini zavallı duruma sokandan başka, kim İbrahim‟in dininden yüz çevirir? Biz onu dünyada seçkin kıldık,
ahirette de iyiler arasında olacaktır.

(Al-i İmran 3/67)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْش ِوَٝ لاب ُٓ َْ ِِ أ َۜب٤ ۪٘ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٕ َؽَٝ ًّب٤ِٗظ َوا
ْ َٗ  ًَلَٝ ًّب٣ ِكُٜٞ َ٣ ُْ ٤ َ۪ٛٓب ًَبَٕ اِث َْٰو
İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan‟dı. O, doğruya yönelmiş, Allah‟a teslim olmuştu. O müşriklerden değildi.

(Nisa 4/56)

ْ َؼ َغ
كااُِٞ ْْ ُعُٛ  ْْ ثَل ََُّْ٘بُٛ ُكُِٞذ ُع
ْ ُٗ ف
 ْْ ٗ اِٜ ٤ ِ۪ظ
ِ ٗ َبه َۜا ًَُِّ َٔب
َ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
َ ْٞ ٍ
َّللاَ ًَبَٕ َػ ۪ي ا
 أب٤ٌ۪ يا َؽ٣
اة ا َِّٕ ه
َ َۜ َا ْاُ َؼنُٞهَُٝن٤ُِ َبٛ َْو٤َؿ
Ayetlerimizi görmezden gelen kâfirleri ateşte kızartacağız; derileri piştikçe başka derilerle
değiştireceğiz ki o azabı tatsınlar. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah’tır.

(Nisa 4/57)

ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ٍُُِ٘ ْل ِف
َٖ٣ ۪به فَب ُِل
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاًلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪و
َ د
ظِ۪ ا
َ  ْْ ِظ ًَّلُٜ ُُِٗ ْل ِفَٝ ٌ  َو ْۘحَّٜ ط
َ ُٓ ا ٌطَٝ ب ا َ ْىََٜٓ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ ب ا َ َثل َۜاآََٜ ٤ ۪ك
َل٤
İnanıp güvenmiş ve iyi işler yapmış olanları ise içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız,
orada ölmeksizin sonsuza dek kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler olacak,
kaybolmayan gölgeler içinde bırakacağız.
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(Nisa 4/58)

َٓ ِ ا ْاًلَٓبَٗبُّٝأْٓو ًُْ ا َ ْٕ ر ُ َإك٣ َّللا
اُٞٔ ٌُ بً ا َ ْٕ ر َ ْؾ
ِ ََُّْٖ٘ ا٤َاِمَا َؽ ٌَ ْٔز ُ ْْ ثَٝ  َّۙبَٜ ِِ ْٛ َ  ا٠َُِٰ د ا
ْ ُ ُ َ َ ا َِّٕ ه
َ
ُ َ ِؼ٣ َّللاَ ِٗ ِؼ َّٔب
وا٤
 ا َِّٕ هَٚۜ ۪ ظ ٌُ ْْ ِث
ِث ْبُ َؼ ْل َۜ ٍِ ا َِّٕ ه
ؼاب ثَ ۪ظ ا٤۪ٔ ٍ
َ ََّٕللاَ ًَب
Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle
hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt verir. Allah dinler ve görür.
(Nisa 4/135)

ُ َٖ ِث ْبُ ِو َْ ِؾ٤ٓ ۪اَّٞ ا َهًُُٞٗٞ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ِْٖ ٣َا ُِلَٞ ُ ْاِٝ َ  ا َ ْٗلُ َِ ٌُ ْْ ا٠َِٓ َٰ  َػْٞ ََُٝ ِ َٓلَا َء ِ هّٰللَٜ ش
ًۚ  ْاًلَ ْه َو ۪ثَٝ
ًۚ ُُ ا َ ْٕ ر َ ْؼ ِلَٟٞٓ َٰ َٜ ُا ْاُٞ َٔب كَ ََل رَزَّجِؼِٜ ِ ث٠َُٰ ْٝ َ بّٰللُ ا
اَُٞٓ ُ۫ ِْ َ ا ِْٕ رَٝ اٞ
وا كَ ه٤
 كَو۪ اْٝ َ ًّب ا٤َِ٘ ٌُ ْٖ َؿ٣ ِْٕ َٖ ا٤
وا٤
ُ  ر ُ ْؼ ِوْٝ َ ا
ا كَب َِّٕ هٞػ
َٕ ف َ۪ج اَُِٞٔ َّللاَ ًَبَٕ ِث َٔب ر َ ْؼ
Ey inanıp güvenen müminler! Allah için şahitlik yaparak hakkı ayakta tutan kişiler olun; ister kendiniz, ana
babanız veya yakınlarınız aleyhine olsun; isterse zengin veya fakir olsunlar, Allah, onlara sizin yakınlığınızdan
daha yakındır. Arzularınıza uymayın yoksa saparsınız. Ağzınızı eğip büker veya şahitlikten kaçarsanız bilin ki
Allah, yaptığınız her işin iç yüzünü bilir.

(Maide 5/8)

ُ َِٖ ِ هّٰلل٤ٓ ۪اَّٞ َا هًُُٞٗٞ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
 ا َ ًَّل٠َِٓ َٰ  ٍّ َػْٞ َش٘ ََٰب ُٕ ه
َ ْْ ٌُ ََّ٘ٓ َ ْغ ِو٣  ًَلَٝ  َٓلَا َء ثِ ْبُ ِو َْ ِْۘؾَٜ ش
۠ ُُا اِ ْػ ِلٞ
َۜ ُُر َ ْؼ ِل
َۜ ا هُٞارَّوَٝ ْٟۘ َٰٞ ة ُِِز َّ ْو
ََُِٕٞٔ و ِث َٔب ر َ ْؼ٤
ُ  ا َ ْه َوَٞ ُٛ اٞ
ٌ َّللاَ ف َ۪ج
َّللاَ ا َِّٕ ه
Ey inanıp güvenenler! Allah için dik duran ve hakka uygun şahitlik yapan kimseler olun. Bir topluluğa olan
nefretiniz, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Siz adil olun! Yanlıştan korunmak için uygun olan budur. Allah‟a
karşı yanlış yapmaktan sakının. Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.

(Nisa 4/59)

٢ ۪ ْاًلَ ْٓ ِو ِٓ ْ٘ ٌُ ًۚ ْْ كَب ِْٕ رََ٘بىَ ْػز ُ ْْ ك٢ُِ ٝ۬ ُ اَٝ ٍَ ٍٞ
ُ اُو
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪ؽَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤ا ا َ ۪ؽَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
ُٖ َ
ُ اُو
َّ َٝ َِّللا
َٕ ثِ هُِٞ٘ٓ ْ ٍِ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رُإٍٞ
 ه٠َُُِ اُّٙٝءٍ كَ ُوك٢َ
َ ا َ ْؽَٝ  ٌْو٤اًل ِف َۜ ِو َٰم ُِ َي َف
ْ ش
 ا۪ٝ ْ رَأ
َل٣
Ey inanıp güvenenler, Allah’a itaat edin, bu Elçi'nin getirdiği kitaba itaat edin ve sizden olan
yetki sahiplerine de. Eğer o yetkililerle bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu, Allah'a ve
Elçisine götürün. Allah’a ve ahiret gününe inanıp güveniyorsanız böyle yaparsınız. Böylesi
hayırlı olur ve çok güzel sonuç verir.
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(Nisa 4/115)

َ َزَّجِ ْغ٣َٝ ٟ َٰلُٜ ُُ ْاَُٚ ََّٖ٤َ ٍَ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل َٓب رَجٍٞ
۪ َٓبُِّٚ َٞ ُٗ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َِ ْاُ ُٔإ٤ٍ ۪ج
ُ اُو
َّ ن
َ  َْو٤ؿ
ِ ُِشَبه٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ ٍَٓب َء
وا٤
ْ َُٗٝ ٠ُهَٞ َ ر
د َٓ ۪ظ ا
َ َٝ َْ َۜ ََّٜ٘ ۪ َعِِٚ ظ
Doğru yol kendisi için apaçık belli olduktan sonra kim bu Elçiden ayrılır ve müminlerin yolundan başka yola
girerse onu, saptığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü hale gelmedir o!

(Ahzab 33/36)

ْٖ ِٓ ُ َ َوح٤ ُْ ْاُ ِقُٜ َُ ٌَُٕٞ َ٣ ْٕ َ َُٓ ا َ ْٓ اوا اٍُُٚٞ
ُ  َهَٝ َُّللا
 ه٠ؼ
َ َ ًَل ُٓإْ َِٓ٘ ٍخ اِمَا هَٝ ٍٖ ِٓ ْ َٓب ًَبَٕ ُِ ُٔإَٝ
٘اب٤ػ ََل اًل ُٓ ۪ج
ُ  َهَٝ ََّللا
ض ه
ِ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ َۜ ِٛ ا َ ْٓ ِو
َ ََّ ػ
َ ُ كَوَ ْلٍَُٚٞ
Allah ve Resulü bir işi kesinleştirmişse inanıp güvenmiş bir erkeğin ve kadının, o konuda tercih hakkı olmaz.
Kim, Allah'a ve Resulüne başkaldırırsa açık bir şekilde sapmış olur.

(Nisa 4/60)

ْٕ َ َٕ اُٝ ل٣ُ ۪و٣  ََٓٓب ا ُ ْٗ ِي ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َيَٝ  َْي٤َُِا ِث ََٓٔب ا ُ ْٗ ِي ٍَ اَُٞ٘ٓ  ْْ َٰاُٜ َََّٕٗ اُٞٔ ػ
ُ  ْي٣َ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َُِاََُ ْْ ر َ َو ا
َّ ٠َُِا اَُٞٔٓ ًَ ز َ َؾب٣َ
َ ٤ْ ش
َّ ُل ُ ا٣ُ ۪و٣َٝ َٚۜ ۪ ا ِثٝ ٌْلُ ُو٣َ ْٕ َ ا اٝهَ ْل ا ُ ِٓ َُٓوَٝ د
ُ اُطب
ُ ط
ػ ََل اًل
ِ ٞؿ
َ ْْ ُٜ َِّؼ
ِ ُ٣ ْٕ َ بٕ ا
لاا٤ثَ ۪ؼ
Hem sana hem de senden önce indirilenlere inandığını sanan kişileri hiç görmedin mi? O azgının
önünde yargılanmak istiyorlar. Oysa bunlara, onu tanımama emri verilmiştir. O şeytan ise
bunları derin bir sapıklığa düşürmek istemektedir.
(Nisa 4/51)

َّ َٝ ذ
ُ اُطب
َٖ٣ َ۪ٕ َُِِّنَُُُٞٞو٣َٝ د
ِ ٞؿ
ِ َٕ ثِ ْبُ ِغ ْجُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ة
ِ جاب َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤ا ٗ َ۪ظُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ اَُّن٠َُِاََُ ْْ ر َ َو ا
ٍ ۪ج ا
َل٤
َ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َِٖٓ اَُّنٟ َٰلْٛ َ  ۬ ُإ ًََٓل ِء اَٛٓ َٰ اًَٝلَ ُو
Allah‟ın Kitabı‟ndan bilgi sahibi olanları görmedin mi? Putlara ve azgınlara güveniyorlar da ayetleri görmezlikte
direnen kâfirleri memnun etmek için "Bunların yolu, Müslümanların yolundan daha doğrudur." diyorlardı.

(Nisa 4/52)

َۜ  ُْ هُٜ ََٖ٘ َُ َؼ٣ ۪ َٰ َُٓ ِئ َي اَُّنٝ۬ ُ ا
و َۜا٤
 ِْ َؼ ِٖ ه٣َ ْٖ َٓ َٝ َُّللا
ُ ٗ َ۪ظ اَُٚ ََّللاُ كََِ ْٖ ر َ ِغل
Onlar, Allah'ın dışladığı kimselerdir. Allah kimi dışlarsa sen ona yardım edecek birini göremezsin.
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(Nahl 16/36)

َّ اُٞاعزَِ٘ج
ٍ ا
ُ اُطب
َ ًۚ ؿ
ْ َٝ ََّللا
َُّللا
ُ  ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ َه٢ َُ۪وَ ْل ثَؼَضَْ٘ب كَٝ
 هَٟلَٛ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َد كٞ
ا هًُٝل ا َ ِٕ ا ْػجُلٞ
َۜ
ُْق ًَبَٕ َػب ِه َجخ
ُ ْٗ ع كَب
ْ َّ ْْ َٓ ْٖ َؽوُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ  ْاًلَ ْه٢ا ِكٝو٤
ُ َ۪ َ اُؼ َََّلَُخُ كِٚ ٤ْ َِذ َػ
َ ٤ًَ اٝظ ُو
َٖ٤ْاُ ُٔ ٌَنّ ِ۪ث
Biz her topluma elçi gönderdik; Allah‟a kul olsunlar ve azgınlardan uzak dursunlar diye. Onların içinden,
Allah‟ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu, sapıklığı hak etmiş olanlar da. Yeryüzünü dolaşın da o yalancıların
sonunun nasıl olduğunu bir görün.

(Zümer 39/17)

َّ اُٞاعزََ٘ج
ّ َ كَجًٟۚ  ُْ ْاُجُ ْش َٰوُٜ َُ َِّللا
ُ اُطب
ش ِْو ِػ َجب َِّۙك
َ ؿ
ْ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
 ه٠َُِا اُٞاََٗب َٓثَٝ َبُٛٝ ْؼجُل٣َ ْٕ َ د اٞ
Azgınlardan uzak duranlar, onlara kulluk etmeyip Allah‟a yönelenler, işte onlar için müjde vardır. Sen kullarıma
müjdeyi ver.

(Nisa 4/61)

ػ ْ٘ َي
َ ٣َ ٍِ َهاٍٞ
ُ اُو
َّ ٠َُِاَٝ َُّللا
 ََٓٓب ا َ ْٗيَ ٍَ ه٠َُِٰ ا اْٞ َُ ْْ ر َ َؼبُٜ َُ ََ ٤ ۪اِمَا هَٝ
ُ ٣َ َٖ٤ ْ۪ذ ْاُ َُٔ٘بكِو
َ َُّٕٝظل
ك ًۚااُٝطل
ُ
Onlara "Allah'ın indirdiğine ve bu Elçi’ye gelin" dendiği zaman, o münafıkların senden
büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
(Enfal 8/20)

ًۚ ُا َ ْٗز ُ ْْ ر َ َْ َٔؼَٝ ُْٚ٘ ا َػْٞ ََُّٞ َ  ًَل رَٝ ٍَُُٚٞ
َٕٞ
ُ  َهَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤ا ا َ ۪ؽَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
Ey inanıp güvenenler! Allah‟a ve elçisinin getirdiğine gönülden boyun eğin. Dinlediğiniz halde ona sırt
çevirmeyin.

(Münafikun 63/5)

ْْ ُٛ َٝ َُّٕٝظل
ُ َ َْز َ ْـ ِل ْو َُ ٌُ ْْ َه٣ اْٞ َُ ْْ ر َ َؼبُٜ َُ ََ ٤ ۪اِمَا هَٝ
 ٍُ هٍٞ
ُ َ٣ ْْ ُٜ َ ز٣ْ َ  َهاَٝ ْْ ُٜ ٍ
َ ا ُه ُ۫ ُؤْٝ َّٞ َُ َِّللا
َُٕٝٓ َْز َ ٌْ ِج ُو
“Gelin, Allah‟ın elçisi bağışlanmanız için dua etsin” dense başlarını çevirirler. Bakarsın ki kibirli bir halde geri
çekiliyorlar.
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(Nisa 4/62)

ْ َٓ َّجَخٌ ثِ َٔب هَل٤ ْْ ُٓ ۪ظُٜ ْطبثَز
بّٰللِ ا ِْٕ ا َ َه ْك ََٓٗب ا ًََِّٓل
َٕ ثِ هَُٞ ْؾ ِِل٣  ْْ ص ُ َّْ ََٓعب ُ۫ ُؤ َىِٜ ٣ ۪ل٣ْ َ ذ ا
َ َ ْق اِ َٓمَا ا
َ ٤ٌَ َك
واب٤ ۪كْٞ َ رَٝ َبٗاب
َ ا ِْؽ
Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir iş geldiğinde halleri ne olacak? O zaman sana
gelip Allah’a yemin ederek diyecekler ki Biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istemiştik.
(Al-i İmran 3/165)

 ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِل ا َ ْٗلُ َِ ٌُ َۜ ْْ ا َِّٕ هَٞ ُٛ َْ ُنَ َۜا هَٰٛ ٠ َّۙب هُ ِْز ُ ْْ اَٗهَٜ ٤ْ َِْط ْجز ُ ْْ ِٓض
ََّللا
َ َ  َجخٌ هَ ْل ا٤طب َثزْ ٌُ ْْ ُٓ ۪ظ
َ َ َُ ََّٓٔب اَٝ َ ا
و٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٌ ۪ءٍ هَل٢ْ ش
Başınıza bir olay gelince “Bu da nereden çıktı?” demeniz mi gerekir? Hâlbuki siz karşı tarafa bunun iki katı
sıkıntı vermiştiniz. De ki: “Bunun sebebi sizsiniz! Allah her şeye bir ölçü koymuştur.”

(Nisa 4/79)

ْۘ ََ٘ ٍخ كَ َِٖٔ ه
ًب
َ ِْ٘ ٍ
َ َۜ َِّئ َ ٍخ كَ ِٔ ْٖ َٗ ْل٤ٍ
ِ َُِِّ٘ َبى
َ ا َ ْهَٝ ِي
َ ْٖ ِٓ طبثَ َي
َ طبثَ َي ِٓ ْٖ َؽ
َ َ  ََٓٓب اَٝ َِّللا
َ َ ََٓٓب ا
َۜ ٍ ا
لاا٤َٜ۪ بّٰللِ ش
ُ َه
 ثِ ه٠ ًَ َٰلَٝ ًلٞ
Sana ne iyilik gelse Allah'tandır, sana ne kötülük gelse senden kaynaklanır. Seni insanlara elçi gönderdik, şahit
olarak Allah yeter.

(Bakara 2/11)

َّۙ ِ  ْاًلَ ْه٢ِا كُٝ ْْ ًَل ر ُ ْل َِلُٜ َُ ََ ٤ ۪اِمَا هَٝ
َٕٞظ ِِ ُؾ
ْ ُٓ ُٖ ا اَِّٗ َٔب ٗ َْؾَُُٞٓ ع هَب
Onlara: “Tabii düzeni bozmayın!” denince, “Biz sadece düzeni sağlayan kimseleriz.” derler.

(Bakara 2/12)

ََٕٝ ْشؼُ ُو٣  َُٰ ٌِ ْٖ ًَلَٝ َُُٕٝ ُْ ْاُ ُٔ ْل َِلٛ ْْ ُٜ َِّٗا َ ًََٓل ا
Dikkat edin, düzeni bozanlar onlardır ama farkında olmazlar.

(Nisa 4/63)

ْ  ِػَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ع َػ
 اًلْٞ َ ْْ هِٜ َِ ُ ا َ ْٗل٢ ْْ ۪ َٓكُٜ َُ َْ ُهَٝ ْْ ُٜ ظ
ْ  ْْ كَبَػ ِْوِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َّ۪للاُ َٓب ك
 ْؼَِ ُْ ه٣َ َٖ٣ ۪ َٰ َُٓ ِئ َي اَُّنٝ۬ ُ ا
ـاب٤ َِ۪ث
Onlar var ya onlar! Onların kalplerinde olanı Allah bilir. Onlara karşı dikkatli ol, öğüt ver.
Onların içlerine işleyecek etkili sözler söyle.
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(Nisa 4/81)

ْۘ َ
ََٓ َّذ
َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٌؽبئِلَخ
ت َٓب
ََُُُٕٞٞو٣َٝ
َ ٤َِى ث
َ ا ِٓ ْٖ ِػ ْ٘لٝؽب َػخٌ كَ ِبمَا ثَ َو ُى
ُ ُ َ ٌْز٣ َُّللا
 هَٝ ٍُ َۜ ُٞ رَو١ ۪ َْو اَُّن٤ؿ
ًۚ ُ ِّز٤ُ َج٣
 ً۪ اَٝ ِبّٰلل
َۜ  ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ػ
َل٤
ْ َٕ كَبَػ ِْوٞ
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َِّللا
َ ع
Sana "Baş üstüne" derler, fakat yanından çıkınca içlerinden bir kesimi, geceleyin senin dediğinden başka şeyler
tasarlarlar. Allah onların tasarladıklarını yazar. Onlara karşı dikkatli ol ve Allah'a güven. Dayanak olarak Allah
yeter.

(Muhammed 47/29)

ْْ ُٜ َٗػـَب
ْ َ َّللاُ ا
ٌ  ْْ َٓ َوِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ِ۪ت اَُّن
ُ ْق ِو َط ه٣ ْٖ َُ ْٕ َ ع ا
َ َا َ ّْ َؽ
Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, içlerindeki kini Allah'ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlar?

(Nisa 4/64)

َ  ْْ اِ ْمُٜ ََّٗ اْٞ ََُٝ َِّللا
َ ُ٤ُِ  ٍٍ ا ًَِّلٍٞ
َۜ ع ِث ِب ْم ِٕ ه
 ْْ ََٓعب ُ۫ ُؤ َىُٜ َ
ُ ٍ َِْ٘ب ِٓ ْٖ َه
َ طب
َ ُا ا َ ْٗلَُٞٔٓ َِظ
َ  ََٓٓب ا َ ْهَٝ
 أب٤اثاب َه ۪ؽَّٞ َ َّللاَ ر
ُ اُو
َّ ُْ ُٜ َُ ا ٍْز َ ْـلَ َوَٝ ََّللا
ا هُٝ َعلَٞ َُ ٍُ ٍٞ
ا هٝكَب ٍْز َ ْـلَ ُو
Biz hangi elçiyi gönderdiysek, bizim bilgimiz altında kendisine boyun eğilsin diye
göndermişizdir. Onlar, kendilerini kötü duruma düşürdüklerinde sana gelseler ve Allah’tan
bağış dileselerdi, sen de onların bağışlanması için dua etseydin, o zaman Allah’ın kendine
yönelenlerin tevbesini kabul ettiğini ve ne kadar merhametli olduğunu elbette göreceklerdi.
(Muhammed 47/20)

ْ َُه ًۚح ٌ كَ ِب َٓمَا ا ُ ْٗ ِيٞ
ْ َُ ًَل ُٗ ِ ّيْٞ َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ٍُ اَُّنَُٞو٣َٝ
ٍُ َّۙ ب ْاُ ِوزَبَٜ ٤ ۪مُ ًِ َو كَٝ ٌهح ٌ ُٓ ْؾ ٌَ َٔخٞ
ُ ذ
ُ ذ
َ ٍ
َ ٍ
ُ ْ٘ َ٣ ع
َ َٗ  َْي٤ََُِٕ اٝظ ُو
٠َُٰ ْٝ َ د كَب
ِ َۜ ْٞ َٔ ُ َِٖٓ ْاِٚ ٤ْ َِ ِ َػ٢
َ ٣ََها
ٌ  ْْ َٓ َوِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ْ۪ذ اَُّن
ّ ظ َو ْاُ َٔ ْـ ِ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.

(Muhammed 47/21)

َ
ْْ ًۚ ُٜ َُ  اْوا٤َّللاَ َُ ٌَبَٕ َف
ا هُٞطلَه
ٌ ۠  ٌٍ َٓ ْؼ ُوْٞ َهَٝ ٌؽب َػخ
َ ْٞ ََِف كَ ِبمَا َػيَ َّ ْاًلَ ْٓ ۠ ُو كٝ
Oysa onlara düşen, boyun eğip uygun bir söz söylemektir. İş kesinleşince Allah'a verdikleri sözü yerine
getirirlerse elbette faydasını görürler.
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(Nisa 4/65)

 ْْ َؽ َو اعبِٜ َِ ُ ا َ ْٗل٢ا ۪ َٓكَُٝ ِغل٣  َّۙ ْْ ص ُ َّْ ًَلُٜ َ٘٤ْ َش َغ َو ث
َ  َٔب٤ ۪ى كٞ
َ ُٔ ٌّ ِ ُ َؾ٣ ٠َٕ َؽزهُِٞ٘ٓ ُْإ٣  َه ِثّ َي ًَلَٝ كَ ََل
 أب٤ ََِْ۪ا رُٞٔ ِِّ َ
َ ٤ؼ
َ َِٓ َّٔب ه
َ ُ٣َٝ ْذ
Hayır! Rabbine yemin olsun ki bunlar inanıp güvenmezler. Ama aralarında çekiştikleri şeylerde
seni hakem yapar, sonra verdiğin kararı, içlerinde bir sıkıntı duymadan kabul eder ve tam
olarak teslim olurlarsa o başka.
(Nisa 4/105)

َۜ ي ه٣
َٖ٤ ِ۪٘ ًَل ر َ ٌُ ْٖ ُِ ِْ ََٓقبئَٝ َُّللا
َ بً ِث ََٓٔب ا َ َٰه
ِ ََُّْٖ٘ ا٤ن ُِز َ ْؾ ٌُ َْ َث
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِاِ ََّٓٗب ا َ ْٗيَ ُْ ََٓ٘ب ا
ِ ّ بة ثِ ْبُ َؾ
 أ َّۙب٤َظ
۪ ف
Gerçekleri içeren bu kitabı sana biz indirdik ki sana gösterdiğimiz şekilde insanlar arasında hüküm veresin.
Sakın hainlerin savunucusu olma.

(Nur 24/48)

ٌ  ْْ اِمَا كَ ۪وُٜ َ٘٤ْ ََ ْؾ ٌُ َْ ث٤ُِ ُِ۪ٚ ٍٞ
َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِوػُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
َُٓ ُاِمَا كَٝ
ُ  َهَٝ َِّللا
 ه٠َُِا اٞػ
Aralarında hüküm versin diye Allah‟a ve elçisine çağrıldıklarında bakarsın ki onların birtakımı bundan yüz
çevirir.

(Nur 24/49)

َۜ ۪٘ ُٓ ْن ِػِٚ ٤ْ َُِا اَُٞٓ َأْر٣  ُْ ْاُ َؾ ُّنُٜ َُ ْٖ ٌُ َ٣ ِْٕ اَٝ
َٖ٤
Ama hak kendilerinden yana olursa koşa koşa gelirler.

(Nur 24/50)

ُْ ُٛ  ََُٰٓئِ َيٝ۬ ُ ُ َث َْ اَٚۜ ٍُُٞ
ٌ  ْْ َٓ َوِٜ  ِثُُِٞ ه٢ ۪اَك
ُ  َهَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ْ ِّ َ ع ا
ق ه٤
َ َ ۪ؾ٣ ْٕ َ َٕ اُٞقَبك٣َ ّْ َ ا اُٞاهرَب َٓث
َّ
َُٕٞٔ ُِ اُظب
Kalplerinde hastalık mı var, yoksa şüpheye mi düştüler ya da Allah‟ın ve elçisinin kendilerine adaletsiz
davranacağından mı korkuyorlar! Hayır, asıl haksız davrananlar onlardır.

(Nur 24/51)

ٍ ِٔ ْؼَ٘ب
َُٓ َُٖ اِمَا ك٤ ِ۪٘ٓ ْ ٍَ ْاُ ُٔإْٞ َاَِّٗ َٔب ًَبَٕ ه
ُ  َهَٝ َِّللا
 ه٠َُِا اٞػ
َ اَُُُٞٞو٣ ْٕ َ  ْْ اُٜ َ٘٤ْ ََ ْؾ ٌُ َْ ث٤ُِ ُِ۪ٚ ٍٞ
َ َ اَٝ
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ ؽ ْؼ٘ ََۜب
Aralarında hüküm versin diye Allah‟a ve elçisine çağrıldıklarında, inanıp güvenenlerin söyleyecekleri tek söz
şudur: “Dinledik ve gönülden boyun eğdik.” İşte onlar, umduklarına kavuşacak olanlardır.
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(Nur 24/52)

َٕٝ ُْ ْاُ َٓلَبئِ ُيُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ  كَبِٚ َز َّ ْو٣َٝ ََّللا
ُ  َهَٝ ََّللا
ش ه
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ
َ َ ْق٣َٝ ٍَُُٚٞ
Kim Allah‟a ve elçisine gönülden boyun eğer, Allah‟tan çekinir ve ona karşı yanlış yapmaktan sakınırsa başarıya
ulaşanlar işte onlardır.

(Nisa 4/66)

ْ ِٝ َ َ ٌُ ْْ ا
ْْ َۜ ُٜ ْ٘ ِٓ ٌَ ٤ َُِ۪ ا ًَِّل هُِٙٞبه ًُ ْْ َٓب كَ َؼ
َ ُا ا َ ْٗلَُِٞٓ ُ  ْْ ا َ ِٕ ا ْهزِٜ ٤ْ َِ اََّٗب ًَز َ ْجَ٘ب َػْٞ ََُٝ
ِ َ٣ا ِٓ ْٖ ِكٞاف ُو ُع
ُ ػ
ز ا َّۙب٤شلَّ رَضْ ۪ج
َ َ اَٝ ْْ ُٜ َُ  اْوا٤۪ َُ ٌَبَٕ َفَٕٚ ِثٞظ
َ ُٞ٣ ا َٓبُِٞ ْْ كَ َؼُٜ ََّٗ اْٞ ََُٝ
Şayet onlara kendinizi öldürün! veya yurdunuzdan çıkın! diye emretseydik, pek azı
dışındakiler bunu yapmazlardı. Ama kendilerine verilen öğüt ne olursa olsun, onu yapsalardı
onlar için daha iyi ve daha sağlam olurdu.
(Bakara 2/243)

َّْ ُ ا صُٞرُٞٓ َُّللا
ِ ِۖ ْٞ َٔ ُف َؽنَ َه ْاٞ
 ُْ هُٜ َُ ٍَ د كَوَب
ٌ ُُُ ْْ اُٛ َٝ ْْ ِٛ به
ِ ٣َ ا ِٓ ْٖ ِكَٖٞ ف ََو ُع٣ ۪ اَُّن٠َُِاََُ ْْ ر َ َو ا
ْ َ كَُّٝللاَ َُن
ََٕٝ ْش ٌُ ُو٣ بً ًَل
 َۜ ْْ ا َِّٕ هُٛ َب٤ا َ ْؽ
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َو اَٝ ًب
ِ َُّ٘ ا٠َِؼ ٍَ َػ
Ölüm korkusuyla yurtlarından çıkmış binlerce kişiyi gözünde canlandırmadın mı? Allah onlara: “Ölün!” demiş
sonra tekrar diriltmişti. İnsanlara ikramda bulunan Allah‟tır. Ama insanların çoğu O‟na karşı görevini yerine
getirmez.

(Bakara 2/244)

ٌْ ٤ ِ۪ػ
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِا ْػَٝ َِّللا
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ  ٌغ٤۪ٔ ٍ
َ ََّللا
َ ٢ ۪ا كُِٞهَب ِرَٝ
Siz Allah yolunda savaşın. Bilin ki sizi dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Muhammed 47/20)

ْ َُه ًۚح ٌ كَ ِب َٓمَا ا ُ ْٗ ِيٞ
ْ َُ ًَل ُٗ ِ ّيْٞ َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ٍُ اَُّنُٞو٣َ َٝ
ٍُ َّۙ ب ْاُ ِوزَبَٜ ٤ ۪مُ ًِ َو كَٝ ٌهح ٌ ُٓ ْؾ ٌَ َٔخٞ
ُ ذ
ُ ذ
َ ٍ
َ ٍ
ُ ْ٘ َ٣ ع
َ َٗ  َْي٤ََُِٕ اٝظ ُو
٠َُٰ ْٝ َ د كَب
ِ َۜ ْٞ َٔ ُ َِٖٓ ْاِٚ ٤ْ َِ ِ َػ٢
َ ٣ََها
ٌ  ْْ َٓ َوِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ْ۪ذ اَُّن
ّ ظ َو ْاُ َٔ ْـ ِ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.

(Muhammed 47/21)

َ
ْْ ًۚ ُٜ َُ  اْوا٤َّللاَ َُ ٌَبَٕ َف
ا هُٞطلَه
ٌ ۠  ٌٍ َٓ ْؼ ُوْٞ َهَٝ ٌؽب َػخ
َ ْٞ ََِف كَ ِبمَا َػيَ َّ ْاًلَ ْٓ ۠ ُو كٝ
Oysa onlara düşen, boyun eğip uygun bir söz söylemektir. İş kesinleşince Allah'a verdikleri sözü yerine
getirirlerse elbette faydasını görürler.
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(Nisa 4/67)

 أ َّۙب٤ ْْ ِٓ ْٖ َُل ُ ََّٓٗب ا َ ْع اوا َػ ۪ظُٛ َ٘ب٤ْ َ اِماا َ ًَٰلرَٝ
O zaman biz de onlara katımızdan büyük bir ödül verirdik.
(Nisa 4/74)

َٰ ْ َِب ث٤ْٗ ُّح َ اُلٞ٤َٰ َٕ ْاُ َؾَٝ ْش ُو٣ َٖ٣ َّ۪للاِ اَُّن
 َِ ه٤ٍ ۪ج
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َِّللا
َ ٢ ُ۪وَبرِ َْ ك٣ ْٖ َٓ َٝ ِبًل ِف َو َۜح
َ ٢ ُ۪وَبرِ َْ ك٤ِْ َك
 أب٤ ا َ ْع اوا َػ ۪ظِٚ ٤ ۪ف ُٗإْ ر
َ َ ْـ ِِتْ ك٣َ ْٝ َ ُ ْوز َ َْ ا٤َك
َ ْٞ َ
Dünya hayatını ahirete feda edebilenler, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya
galip gelirse, Allah ona yakında büyük bir ödül verecektir.

(Fetih 48/10)

َۜ َٕ هُِٞؼ٣ُجَب٣ ٗ ََي اَِّٗ َٔبُِٞؼ٣ُجَب٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
ُ ٌُ ْ٘ َ٣ ش كَ ِبَّٗ َٔب
َ ٌَ َٗ ْٖ َٔ َ ًۚ ْْ كِٜ ٣ ۪ل٣ْ َ مَ اْٞ ََّللاِ ك
٠َِٰ ش َػ
َل ُ ه٣ ََّللا
 أب٤ ا َ ْع اوا َػ ۪ظِٚ ٤ ُ۪إْ ر٤َ
ُ هٚ٤ْ َِلَ َػَٛ ػب
َ  ِث َٔب٠ َٰكْٝ َ  َٓ ْٖ اَٝ ًِٚۚ ۪ ََٗ ْل
َ ََّللاَ ك
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.

(Nisa 4/68)

ط َوا ا
 أب٤ ۪ؽب ُٓ َْزَو
ِ ْْ ُٛ َ٘ب٣ْ َلَٜ ََُٝ
Bir de onları doğru bir yola yönlendirirdik.
(Nisa 4/175)

ِٚ ٤ْ َُِ ْْ اِٜ ٣ ۪لْٜ َ٣َٝ ٍَ َّۙ ؼ
ْ َكَٝ ُْٚ٘ ِٓ  َه ْؽ َٔ ٍخ٢ ۪ ْْ كُٜ ُُِ ْل ِف٤َ
ا ِث هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّن
َ َ۪ كٚا ِثُٞٔ ظ
َ َ ا ْػزَٝ ِبّٰلل
ط َوا ا
 أ َۜب٤ ۪ؽب ُٓ َْزَو
ِ
Allah, kendisine inanıp güvenen ve o Nur‟a sıkı sarılanları ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendine
götüren doğru bir yola yönlendirecektir.

(Meryem 19/76)

 ٌْو َٓ َوكًّا٤ َفَٝ اثابَٞ َ  ٌْو ِػ ْ٘لَ َه ِثّ َي ص٤ظب ُِ َؾبدُ َف
َّ َُبدُ ا٤ِ ْاُجَبهَٝ ٟل َۜاُٛ اْٝ َزَلْٛ َٖ ا٣ َّ۪للاُ اَُّن
لُ ه٣َ ۪ي٣َٝ
Allah doğru yola girenlerin hidayetini artırır. Kalıcılığı olan iyi işler ise Rabbinin katında hem karşılık
bakımından hem de sonuç bakımından daha iyidir.
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(Ankebut 29/69)

َٖ٤ ََِّ۪٘للاَ َُ َٔ َغ ْاُ ُٔ ْؾ
ُ ْْ ُٜ ََّ٘٣ ِلْٜ ََُ٘ َ٘ب٤ ۪ا كُٝ لَٛ َٖ َعب٣ ۪اَُّنَٝ
ا َِّٕ هَٝ ٍجَُِ٘ ََۜب
Uğrumuzda cihad ederek elinden geleni yapanları elbette yollarımıza yöneltiriz. Allah elbette güzel
davrananlarla beraberdir.

(Muhammed 47/17)

ْْ ُٜ ٣َٰٞ  ْْ ر َ ْوُٜ ٤ َٰا َٰرَٝ ٟلاُٛ ْْ ُٛ َا ىَ اكْٝ َزَلْٛ َٖ ا٣ ۪اَُّنَٝ
Allah, doğru yola girenlerin doğruluklarını artırır, onlara korunma imkânları sağlar.

(Nisa 4/69)

َٖ٤ ۪و٣ّظ ۪ل
ّ ِ ُاَٝ َّٖ٤۪ ِ ْْ َِٖٓ اَُّ٘جِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ُ اُو
َّ َٝ ََّللا
َٖ ا َ ْٗؼَ َْ ه٣ ۪ َٰ َُٓئِ َي َٓ َغ اَُّنٝ۬ ُ  ٍَ كَبٍٞ
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ
ًۚ ظب ُِ ۪ؾ
ُّ ُاَٝ
وا َۜب٤ ۪ َٰ َُٓئِ َي َهكٝ۬ ُ ََٖ ا
ِ َ َٓلَٜ ش
ُ  َؽَٝ َٖ٤
َّ ُاَٝ اء
Kim Allah'a ve Elçisine boyun eğerse onlar, Allah'ın mutluluk verdiği nebiler, doğru kişiler,
bilginler ve iyilerle beraber olacaklardır. Onlar ne iyi arkadaştırlar!
(Al-i İmran 3/193)

 َثَ٘بُُٞٗا ِث َو ِثّ ٌُ ْْ كَ َٰب ََّٓ٘ ۗب َهثََّ٘ب كَب ْؿ ِل ْو ََُ٘ب مُِٞ٘ٓ بٕ ا َ ْٕ َٰا
َ َهثَّ ََٓ٘ب اََِّٗ٘ب
ِ َٔ ٣ ُِ ْ َ۪ل١ َُ۪٘بك٣ اب٣ٍ ِٔ ْؼَ٘ب َُٓ٘ب ِك
كََّ٘ب َٓ َغ ْاًلَث َْو ًۚ ِاهَٞ َ رَٝ ِّـَٔبرَِ٘ب٤ٍ
َ  ًَ ِلّ ْو َػَّ٘بَٝ
Rabbimiz! Bize çağrıda bulunan birini işittik; „Rabbinize inanıp güvenin‟ diye imana çağırıyordu, hemen
inandık. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötü işlerimizi ört. Ruhumuzu erdemli kişilerin yanına al.

(Ahzab 33/35)

َٖ٤ ۪ظبكِه
ِ  ْاُوَبِٗزَبَٝ َٖ٤ ۪ ْاُوَبِٗزَٝ د
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ د
ِ  ْاُ ُٔ َْ ِِ َٔبَٝ َٖ٤۪ٔ ِِ َْ ُٔ ُا َِّٕ ْا
َّ ُاَٝ د
َٖ٤ ۪ظلِّه
ِ  ْاُقَب ِش َؼبَٝ َٖ٤ ْاُقَب ِش ۪ؼَٝ د
ِ ظب ِث َوا
ِ ظب ِكهَب
َّ ُاَٝ َٖ٣ظب ِث ۪و
َّ ُاَٝ د
َّ ُاَٝ
َ َ  ْاُ ُٔزَٝ د
َ ِ ْاُ َؾبكَٝ ْْ ُٜ  َعَٖٝ كُ ُو٤ ْاُ َؾبكِ ۪ظَٝ د
َٖ٣اُنَّا ًِ ۪وَٝ د
ِ ظب
ِ ظبئِ َٔب
ِ ظ ِلّهَب
ََّٓ ُاَٝ َٖ٤۪ٔ ِظبئ
ََّٓ ُاَٝ د
َ َ  ْاُ ُٔزَٝ
 أب٤ا َ ْع اوا َػ ۪ظَٝ  ْْ َٓ ْـ ِل َوح اُٜ َُ َُّللا
ِ اُنَّا ًِ َواَٝ وا٤
د ا َ َػلَّ ه
ه
َّللاَ ًَض۪ ا
Şüphesiz ki Allah; kendisine tam teslim olan erkekler ile kendisine tam teslim olan kadınlara, inanıp güvenen
erkeklerle inanıp güvenen kadınlara, içtenlikle boyun eğen erkeklerle içtenlikle boyun eğen kadınlara, özü sözü
bir olan erkeklerle özü sözü bir olan kadınlara, sabırlı erkeklerle sabırlı kadınlara, ona derin saygı duyan
erkeklerle ona derin saygı duyan kadınlara, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlara, oruç tutan erkeklerle
oruç tutan kadınlara, edep yerlerini ve çevresini koruyan erkeklerle edep yerlerini ve çevresini koruyan
kadınlara, Allah'ı çokça hatırlayan erkeklerle çokça hatırlayan kadınlara bağışlanma ve büyük bir ödül
hazırlamıştır.
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(Nisa 4/70)

َۜ ؼ َُ َِٖٓ ه
 أب٤ ِ۪بّٰللِ َػ
ْ ََٰم ُِ َي ْاُل
 ثِ ه٠ ًَ َٰلَٝ َِّللا
Bu, Allah'ın ikramıdır. Bunu Allah biliyor ya o yeter.
(Fatır 35/31)

و٤
ٌ ۪ َُق َ۪جَّٙللاَ ِث ِؼجَب ِك
 ا َِّٕ هِٚ َۜ ٣ْ ََل٣ َْٖ٤َظ ِلّهاب ُِ َٔب ث
ِ  َْي َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١َٓ ۪اَُّنَٝ
َ ُٓ  ْاُ َؾ ُّنَٞ ُٛ ة
و٤
ٌ ثَ ۪ظ
Sana vahyettiğimiz bu kitap bir gerçektir, kendinden öncekileri tasdik edendir. Şüphesiz Allah, kullarının
durumundan haberdar olan ve her şeyi görendir.

(Fatır 35/32)

َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ ََ٘ب ِٓ ْٖ ِػجَب ِكٗ ًَۚب ك٤ْ َطل
َ ط
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ٌ ظ ًۚل
ْ َٖ ا٣ ۪بة اَُّن
ِ َ  ْْ ُٓ ْوزُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ًِٚۚ ۪ َظب ُِ ٌْ َُِ٘ ْل
َ َ  َهصَْ٘ب ْاُ ٌِزْٝ َ ص ُ َّْ ا
َۜ د ِث ِب ْم ِٕ ه
و٤
ْ َ ْاُلَٞ ُٛ َّللاِ َٰم ُِ َي
ِ  َْوا٤ٍب ِث ٌن ِث ْبُ َق
ُ َۜ ؼ َُ ْاُ ٌَ ۪ج
َ
Sonra, kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri, Kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine karşı yanlış yapar, kimi
orta halli davranır. Kimi de Allah‟ın onayıyla hayırlı işlerde en önde olur ki bu, büyük bir lütuftur.

(Hadid 57/20)

ٍِ اَٞ ْٓ َ ْاًل٢ِر َ ٌَبص ُ ٌو كَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َرَلَب ُف ٌو ثَٝ ٌَ٘خ٣ ۪ىَٝ ٌٞ ْٜ ََُٝ ت
ٌ َب َُ ِؼ٤ْٗ ُّح ُ اُلٞ٤َٰ ا اََّٗ َٔب ْاُ َؾَُٞٔٓ َِاِ ْػ
َ ٕ ُؽٞ
ُ ٌُ َ٣ َّْ ُ ظلَ ًّوا ص
ٍ ٤ْ  ًَل َۜ ِك ًَ َٔض َ َِ َؿْٝ َ ْاًلَٝ
٢ِكَٝ طب آ َۜب
ْ ُٓ ُٚ٣ ُظ كَز َ َٰو٤ٜ۪ َ٣ َّْ ُ ُ صُٚبه َٗ َجبر
َ ش ا َ ْػ َغ
َ َّت ْاُ ٌُل
َٰ ْ
ٌ َۜ َْٞ  ِهػَٝ َِّللا
هٝ
َ اة
ُ ََٓب ا ًَِّل َٓزَب٤ْٗ ُّح ُ اُلٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ ٕا
ٌ َاًل ِف َوحِ َػن
 َٓ ْـ ِل َوح ٌ َِٖٓ هَٝ ٌ  َّۙل٣ ۪شل
ِ ع ْاُـُ ُو
Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir oyalanma, bir süs, mallar ve çocuklarla övünme yarışından ibarettir. Bu hayat,
bitirdiği bitkilerle çiftçileri hayran bırakan bereketli yağmura benzer. Sonra bitki kurur; onu sararmış görürsün,
arkasından da çer-çöpe dönüşür. Ama Ahirette hem ağır bir azap hem de Allah‟ın bağışlaması ve rızası vardır.
Dünya hayatı, aldatıcı bir yararlanma dışında bir şey değildir.

(Hadid 57/21)

ْ ع ا ُ ِػل
َّۙ ِ  ْاًلَ ْهَٝ بء
َٖ٣ َّ۪د َُِِّن
َّ ُع ا
ُ  َعَّ٘ ٍخ َػ ْوَٝ ْْ ٌُ ّ َٓ ْـ ِل َوحٍ ِٓ ْٖ َه ِث٠َُِٰ ا اٍُٞب ِث َٓو
ِ ََٔٓ َ
ِ ب ًَ َؼ ْوَٜ ػ
َ
ْ٤ِ ؼ َِ ْاُؼَ ۪ظ
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ ُ۪إْ ر٣ َِّللا
ْ َ ْاُلَُّٝللاُ م
ْ َ َٰم ُِ َي كَٚۜ ۪ ِِ ٍ
ُ  ُهَٝ ِبّٰلل
 هَٝ شب َۜ ُء
ؼ َُ ه
ا ثِ هَُٞ٘ٓ َٰا
Rabbiniz tarafından bağışlanmayı ve genişliği göklerle yerin arası kadar olan Cennet‟i elde etmek için yarışın.
Orası Allah‟a ve elçilerine inanıp güvenenler için hazırlandı. İşte Allah‟ın ikramı budur; onu, yapması gerekeni
yapan kişilere verecektir. Allah, büyük ikram sahibidir.
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(Nisa 4/71)

ٍ ا صُجَبٝا ِؽ ْن َه ًُ ْْ كَب ْٗ ِل ُوُٝا ُفنَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ؼاب٤۪ٔ ا َعٝ ا ْٗ ِل ُوِٝ َ د ا
Ey İnanıp güvenen müminler! Savaşa hazır olun da gerektiğinde bölükler halinde veya toplu
olarak hızla harekete geçin.
(Bakara 2/190)

َۜ  ًَل ر َ ْؼزَلَٝ ْْ ٌُ َُُِِٗٞوَبر٣ َٖ٣ َّ۪للاِ اَُّن
َٖ٣ ُ۪ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْؼز َل٣ َّللاَ ًَل
ا ا َِّٕ هُٝ
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ ٢ ۪ا كُِِٞهَبرَٝ
Allah yolunda, sizinle savaşanlarla savaşın ve haksız saldırı yapmayın. Allah, haksız saldırı yapanları sevmez.

(Enfal 8/60)

َ َ  ْْ َٓب ا ٍْزُٜ َُ اُّٝا َ ِػلَٝ
ْْ ًُ َُّٝ  َػلَٝ َِّللا
ِ َ ِٓ ْٖ ِهثَٝ ٍحَّٞ ُط ْؼز ُ ْْ ِٓ ْٖ ه
 هَُّٝ ۪ َػلَٕٚ ِثُٞجِٛ  َِ ر ُ ْو٤ْ بؽ ْاُ َق
 ًۚ ْْ َ هُٜ َُٗٞٔ َِ ًۚ ْْ ًَل ر َ ْؼِٜ َُِٖٗٝ ِٓ ْٖ ك٣ َٰاف َ۪وَٝ
ف
َ ْٖ ِٓ اُٞ َٓب ر ُ ْ٘ ِلوَٝ ْْ َۜ ُٜ ُٔ ََِ ْؼ٣ َُّللا
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َّ َٞ ُ٣ َِّللا
َ ٢ ۪ءٍ ك٢ْ ش
ْ ُ ا َ ْٗز ُ ْْ ًَل رَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِا
َُٕٞٔ َِظ
Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve atlı birlikler hazırlayın ki Allah‟ın düşmanını, kendi
düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah‟ın bildiği öbür düşmanları korkutasınız. Allah yolunda ne
harcarsanız, size tam olarak ödenir. Haksızlığa uğratılmazsınız.

(Nisa 4/72)

ًۚ ّ ِ َُج٤َُ ْٖ َُٔ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َِّٕ اٝ
ْْ ُٜ  اِ ْم َُ ْْ ا َ ًُ ْٖ َٓ َؼ٢
جَخٌ هَب ٍَ هَ ْل ا َ ْٗ َؼ َْ ه٤طبثَزْ ٌُ ْْ ُٓ ۪ظ
َ َ طئ َ َّٖ كَب ِْٕ ا
َ
َّ ََِّللاُ َػ
َ
لاا٤َٜ۪ ش
İçinizden ağır davrananlar mutlaka olacaktır. Başınıza bir iş gelse "Gerçekten Allah bana
iyilikte bulunmuş da onlarla birlikte olmamışım. diyeceklerdir.

(Nisa 4/73)

ْْ ُٜ  ًُ ْ٘ذُ َٓ َؼ٢ َ۪٘ز٤ْ َُ ب٣َ ٌ كَّحَٞ َٓ َُٚ٘٤ْ  َثَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َُ َّٖ ًَب َ ْٕ َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ َثُٞو٤َ َُ َِّللا
ْ َطب َث ٌُ ْْ ك
ؼ ٌَ َِٖٓ ه
َ َ َُئِ ْٖ اَٝ
 أب٤ اىا َػ ۪ظْٞ َىَ كُٞكَبَك
Allah'ın size bir ikramı olsa, bu defa sanki aranızda bir teklif olmamış gibi "Ah keşke ben de
onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı gösterseydim. diyeceklerdir.
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(Ankebut 29/10)

َۜ ة ه
ْٖ َُِئَٝ َِّللا
 ه٢ِ ك١ِ
 ٍُ َٰا ََّٓ٘ب ثِ هَُٞو٣ ْٖ َٓ ًب
ِ ََُّّ٘للاِ َعؼَ ََ كِزَْ٘خَ ا
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
ِ بً ًَؼَنَا
َ مُٝ۫ ُ بّٰللِ كَ ِب َٓمَا ا
َٖ٤۪ٔ َُه ْاُ َؼبُٝ
ْ َٗ ََٓعب َء
ٌْ ه
ُ ٢ َّ۪للاُ ِثب َ ْػَِ َْ ِث َٔب ك
ِ طل
َ ٤ََُٝ َ ُُ َّٖ اَِّٗب ًَُّ٘ب َٓ َؼ ٌُ َۜ ْْ اُٞو٤َ َُ ظ ٌو ِٓ ْٖ َه ِثّ َي
Kimi insanlar “Allah‟a inandık.” derler ama Allah uğrunda eziyet gördüler mi, insanların verdiği sıkıntıyı,
Allah‟ın azabı gibi sayarlar. Rabbinden bir zafer gelse hemen; “Biz de sizinle beraberdik!” derler. Herkesin
içinde olanı en iyi bilen Allah değil midir?

(Ankebut 29/11)

َٖ٤ َ۪ ْؼَِ َٔ َّٖ ْاُ َُٔ٘بكِو٤ََُٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّن
َ ْؼَِ َٔ َّٖ ه٤ََُٝ
Allah inananları elbette bilecektir. Münafıkları da elbette bilecektir.

(Nisa 4/74)

َٰ ْ ب ِث٤َ ْٗ ُّح َ اُلٞ٤َٰ َٕ ْاُ َؾٝ ْش ُو٣َ َٖ٣ َّ۪للاِ اَُّن
 َِ ه٤ٍ ۪ج
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َِّللا
َ ٢ ُ۪وَبرِ َْ ك٣ ْٖ َٓ َٝ ِبًل ِف َو َۜح
َ ٢ ُ۪وَبرِ َْ ك٤ِْ َك
 أب٤ ا َ ْع اوا َػ ۪ظِٚ ٤ ۪ف ُٗإْ ر
َ َ ْـ ِِتْ ك٣َ ْٝ َ ُ ْوز َ َْ ا٤َك
َ ْٞ َ
Bu dünya hayatını öbür dünyaya karşılık satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah
yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, Allah ona yakında büyük bir ödül verecektir.
(Al-i İmran 3/157)

ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣  ٌْو ِٓ َّٔب٤ َه ْؽ َٔخٌ َفَٝ َِّللا
 ُٓز ُّ ْْ َُ َٔ ْـ ِل َوح ٌ َِٖٓ هْٝ َ َّللاِ ا
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ ٢ َُ۪ئِ ْٖ هُزِ ِْز ُ ْْ كَٝ
Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah‟ın bağışlaması ve iyiliği, biriktirebileceğiniz her şeyden hayırlı
olur.

(Bakara 2/218)

َۜ ذ ه
َّۙ  َِ ه٤ٍ ۪ج
َ َٔ َٕ َه ْؽٞ ْو ُع٣َ  ََُٰٓئِ َيٝ۬ ُ َّللاِ ا
َُّللا
 هَٝ َِّللا
َ ٢ ۪ا كُٝلَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُوٛ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
ٌ َُؿل
İnanıp güvenenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihada girenler, Allah‟tan iyilik bekleyebilirler. Çokça
bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah‟tır.
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(Nisa 4/75)

ْ َ  ْاُ ُٔ َْزَٝ َِّللا
َٖ٣ ۪إ اَُّن
ِ َ
ّ ِ َِٖٓ َٖ٤ ۪ؼؼَل
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ ِّ٘ ُاَٝ ٍِ اُو َعب
َ ٢ َ۪ٕ كُِِٞ َٓب َُ ٌُ ْْ ًَل رُوَبرَٝ
ِ َ ُْلِٞ ُ ْاَٝ َٓبء
َّ َ ِخ٣ ْاُوَ ْوِٙ  ِنَٰٛ ْٖ ِٓ َٕ َهثَّ ََٓ٘ب ا َ ْف ِو ْعَ٘بَُُُٞٞو٣
اع َؼ َْ ََُ٘ب
ْ َٝ  ًًّۚب٤ُِ َٝ اع َؼ َْ ََُ٘ب ِٓ ْٖ َُل ُ ْٗ َي
ْ َٝ  ًۚبَٜ ُِْٛ َ اُظب ُِ ِْ ا
و َۜا٤
ِٓ ْٖ َُلُ ْٗ َي ٗ َ۪ظ ا
Allah yolunda ve güçsüz bırakılmış çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda savaşmamak için ne
gerekçeniz olabilir? O ezilenler "Rabbimiz! Halkı yanlışlar içinde olan bu şehirden bizi çıkar,
bize katından bir lider gönder, bize katından bir yardımcı gönder." diye yalvarıp dururlar.
(Enfal 8/25)

ًۚ ا ٓ ْ٘ ٌُْ ََٓفبَِٞٔظ
ة
َ ََّللا
َّ
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِا ْػَٝ طخا
ِ ل ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪شل
ْ ِ ُ َ َٖ٣ ۪ َج َّٖ اَُّن٤ا ِكزَْ٘خا ًَل ر ُ ۪ظُٞارَّوَٝ
İçinizden sadece yanlış yapanlara dokunmakla kalmayacak bir imtihan konusunda yanlış yapmaktan sakının.
Bilin ki Allah‟ın cezalandırması çetindir.

(Enfal 8/26)

َّ َزَق٣ ْٕ َ َٕ اُٞع رَقَبك
ْْ ٌُ ٣َٰٝ بً كَ َٰب
ْ َ  ٌَ ُٓ َْز٤ َِ۪ا اِ ْم ا َ ْٗز ُ ْْ هٝا ْم ًُ َُٓوَٝ
ِ  ْاًلَ ْه٢َِٕ كُٞؼؼَل
ُ ََُّ٘طلَ ٌُ ُْ ا
َّ َِٖٓ ْْ ٌُ َ َهىَ هَٝ ۪ٙظ ِو
َٕٝد َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْش ٌُ ُو
ِ ِّ َجب٤اُط
ْ ََّ٘لَ ًُ ْْ ِث٣َاَٝ
Hatırlayın! Hani bir zamanlar yaşadığınız yerde siz, ezilen bir azınlıktınız; insanların sizi kapıp götürmesinden
korkuyordunuz. Allah, size yer yurt verdi, yardımı ile sizi destekledi ve temiz rızıklarla rızıklandırdı ki
görevlerinizi yerine getiresiniz.

(Nisa 4/76)

َّ َِ ٤ٍ ۪ج
ُ اُطب
ًۚ  َِ ه٤ٍ ۪ج
اَُِٞٓ ِد كَوَبر
ِ ٞؿ
َ ٢ َ۪ٕ كُُِِٞوَبر٣ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪اَُّنَٝ َِّللا
َ ٢ َ۪ٕ كُُِِٞوَبر٣ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّن
َ ٤ْ ش
َ ٤ْ ش
َّ ُلَ ا٤ْ ًَ َِّٕ بٕ ا
َّ ََُٓب َء ا٤ُِ ْٝ َ ا
لاب٤ػ ۪ؼ
َ َٕبٕ ًَب
ِ ط
ِ ًۚ ط
İnanıp güvenen müminler, Allah’ın yolunda savaşırlar, âyetleri görmezden gelen kâfirler ise o
azgınların yolunda savaşırlar. Öyleyse siz, Şeytanın dostlarıyla savaşın, çünkü şeytanın hilesi
zayıftır.
(Nahl 16/99)

َ ِْ ٍ
ٌ ط
ًََُِّٕٞ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ ّ َه ِث٠َِٰ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّن٠َِبٕ َػ
ُ َُُٚ ٌْ
َ ٤َُ َُِّٚٗا
Şeytanın, inanıp güvenen ve Rablerine dayananlar üzerinde bir üstünlüğü, gücü, yetkisi olmaz.
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(Nahl 16/100)

َ ِْ ٍ
ًَُٕٞ ۪ ُٓ ْش ِوِٚ ْْ ثُٛ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ َُْٚٗٞ ََُّٞ َ ز٣َ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َُِ َػُٚٗطب
ُ اَِّٗ َٔب
Onun üstünlüğü, sadece onu dost edinenler ile Allah‟a ortak koşanlar üzerinde olur.

(Nisa 4/77)

َّ اُٞ َٰارَٝ َ حَِٰٞ ظ
ُْ ِٜ ٤ْ َِت َػ
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ ْْ ٌُ ٣َ  ِل٣ْ َ ا اُّٞ ْْ ًُ َٓلُٜ َُ ََ ٤ َ۪ٖ ه٣ ۪ اَُّن٠َُ ا َ َُ ْْ ر َ َو ِا
َ  ًۚح َ كََِ َّٔب ًُ ِزًَٰٞ اُي
ٌ ْاُ ِوزَب ٍُ اِمَا كَ ۪و
ْذ
َ َ  اْٝ َ َّللاِ ا
َ ا َهثََّ٘ب ُِ َْ ًَزَجُُٞهَبَٝ َ ًۚخا٤شلَّ َف ْش
َ ِخ ه٤بً ًَ َق ْش
َ ََُّٕ٘ اَْٞ َ ْقش٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
َٰ ْ َٝ ٌَ ًۚ ٤ ََِ۪ب ه٤ْٗ ُّع اُل
٠ ٌْو ُِ َٔ ِٖ ار َّ َٰو٤اًل ِف َوح ُ َف
ُ ت هُ َْ َٓزَب
ٍ َۜ ٣ ا َ َع ٍَ هَ ۪و٠َُِٓ َٰ  ًََٓل ا َ َّف ْور َ ََٓ٘ب اْٞ َُ ٍَ ًۚ َ٘ب ْاُ ِوزَب٤ْ ََِػ
ْ ُ  ًَل رَٝ
َٕ كَز۪ اُٞٔ َِظ
َل٤
Hiç görmedin mi şu kişileri ki kendilerine "Ellerinizi savaştan çekin, namazı tam kılın, zekâtı
verin" denmişti. Savaş farz kılınınca da içlerinden bir takımı, Allah'tan korkar gibi insanlardan
korkmuş, hatta korkuları daha da şiddetlenmişti. Dediler ki "Rabbimiz! Bize savaşı niçin farz
kıldın, azıcık daha süre tanısaydın olmaz mıydı? De ki "Dünya menfaati pek azdır. Allah’tan
çekinerek korunanlar için Ahiret daha hayırlıdır; size kıl kadar haksızlık yapılmayacaktır.
(Bakara 2/216)

ْٕ َ  ا٠ََٓ َٰ  َػَٝ ْْ ًۚ ٌُ َُ  ٌْو٤ َفَٞ ُٛ َٝ ْـًٔب٤ش
َ اُٞٛ  ا َ ْٕ ر َ ٌْ َو٠ َٓ ََٰػ
َ َٝ ْْ ًۚ ٌُ َُ ٌٙ ًُ ْوَٞ َُٛٝ ٍُ  ٌُ ُْ ْاُ ِوزَب٤ْ َِت َػ
َ ًُِز
َ اُّٞر ُ ِؾج
َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ًَل ر َ ْؼَٝ ُْ َِ ْؼ٣َ َُّللا
 هَٝ ْْ َۜ ٌُ َُ  ش ٌَّوَٞ ُٛ َٝ ْـًٔب٤ش
Savaş, hoşunuza gitmediği halde size, görev olarak yazıldı. Hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin iyiliğinize olabilir.
Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Bunları bilen Allah‟tır, siz bilmezsiniz.

(Bakara 2/246)

ْ  ُْ ا ْث َؼُٜ َُ ٍ ٢
ش ََُ٘ب َٓ ِِ اٌب
ِ َ َٔ ُ ْا٠َُِاََُ ْْ ر َ َو ا
ّ ا َُِ٘ ِجُُٞ اِ ْم هَب٠ِۢ ٍَُٰٞٓ  ََ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل٣ اِ ٍْ ََٓو ۪اء٢َٓ ََ۪٘ل ِٓ ْٖ ث
َۜ ُِِ ٌُ ُْ ْاُ ِوزَب ٍُ ا َ ًَّل رُوَبر٤ْ َِػ
َۜ  َِ ه٤ٍ ۪ج
 َٓب َُ ََٓ٘ب ا َ ًَّلَٝ اُُٞا هَبٞ
َ ت
َ ِز ُ ْْ ا ِْٕ ًُز٤ْ َ
َ  َْ َػَٛ ٍَ َّللاِ هَب
َ ٢ ُ۪ٗوَبرِ َْ ك
ا ا ًَِّلْٞ ََُّٞ َ  ُْ ْاُ ِوزَب ٍُ رِٜ ٤ْ َِت َػ
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ ِا َ ْث ََٓ٘بئِ٘ ََۜب كََِ َّٔب ًُزَٝ بهَٗب
َ ٢ ُ۪ٗوَبرِ ََ ك
ِ َ٣هَ ْل ا ُ ْف ِو ْعَ٘ب ِٓ ْٖ ِكَٝ َِّللا
َّ  ٌْ ِث٤ َِّ۪للاُ َػ
هَِ۪ ا
َٖ٤۪ٔ ُِ بُظب
 هَٝ ْْ َۜ ُٜ ْ٘ ِٓ َل٤
Musa‟dan sonra, İsrail oğullarının önde gelen adamlarını gözünde canlandırmaz mısın? Onlar nebilerine “Bize
bir kral görevlendir de Allah yolunda savaşalım!” demişlerdi. “Ya savaş emredilir de savaşmazsanız?” dedi.
“Kaybedecek neyimiz kaldı ki Allah yolunda savaşmayalım! Hem yurtlarımızdan çıkarılmışız hem
çocuklarımızdan ayrı düşürülmüşüz.” dediler. İstedikleri savaş üzerlerine farz kılınınca, pek azı dışında hepsi
kaçıverdi. O zalimleri bilen Allah‟tır.
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(Muhammed 47/20)

ْ َُه ًۚح ٌ كَ ِب َٓمَا ا ُ ْٗ ِيٞ
ْ َُ ًَل ُٗ ِ ّيْٞ َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ٍُ اَُّنَُٞو٣َٝ
ٍُ َّۙ ب ْاُ ِوزَبَٜ ٤ ۪مُ ًِ َو كَٝ ٌهح ٌ ُٓ ْؾ ٌَ َٔخٞ
ُ ذ
ُ ذ
َ ٍ
َ ٍ
ُ ْ٘ َ٣ ع
َ َٗ  َْي٤ََُِٕ اٝظ ُو
٠َُٰ ْٝ َ د كَب
ِ َۜ ْٞ َٔ ُ َِٖٓ ْاِٚ ٤ْ َِ ِ َػ٢
َ ٣ََها
ٌ  ْْ َٓ َوِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ْ۪ذ اَُّن
ّ ظ َو ْاُ َٔ ْـ ِ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.

(Muhammed 47/21)

َ
ْْ ًۚ ُٜ َُ  اْوا٤َّللاَ َُ ٌَبَٕ َف
ا هُٞطلَه
ٌ ۠  ٌٍ َٓ ْؼ ُوْٞ َهَٝ ٌؽب َػخ
َ ْٞ ََِف كَ ِبمَا َػيَ َّ ْاًلَ ْٓ ۠ ُو كٝ
Oysa onlara düşen, boyun eğip uygun bir söz söylemektir. İş kesinleşince Allah'a verdikleri sözü yerine
getirirlerse elbette faydasını görürler.

(Nisa 4/78)

اَُُُٞٞو٣ ٌََ٘خ
َ ُٓ ٍطٝ ثُ ُو٢ ۪ ًُ ْ٘ز ُ ْْ كْٞ ََُٝ ُدْٞ َٔ ُُ ْل ِه ًْ ٌُ ُْ ْا٣ اٌُُٞٗٞ َ َْٖ َٓب ر٣َا
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ ٍَّلَ َۜح٤ش
َ  ْْ َؽُٜ ظ ْج
َۜ ِى هُ َْ ًُ ٌَّ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِل ه
ًۚ ۪ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِل هٙ ِنَٰٛ
ٍِ َّللاِ كَ َٔب
َ َۜ ۪ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘لٙ ِنَٰٛ اُُُٞٞو٣َ ٌّئَخ٤ِ ٍ
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ َِّللا
َ ْْ ُٜ ظ ْج
ضاب٣ َ۪ٕ َؽلُٜٞ َ ْلو٣َ َُٕٝ ٌَبك٣َ  ِّ ًَلْٞ َ ۬ ُإ ًََٓل ِء ْاُوَٛٓ َٰ
Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalayacaktır; isterse sağlam kaleler içinde olun. Onlara bir
iyilik gelse "Bu Allah'tandır" derler. Bir kötülük gelse "Bu da sendendir" derler. De ki "Her
şey Allah’tandır. Bu topluluğa ne oluyor ki hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar?
(Al-i İmran 3/145)

 ًۚبَٜ ْ٘ ِٓ َِ۪ٚب ُٗإْ ر٤ْٗ ُّاة اُل
َ ُٔ َ  َٓب ًَبَٕ َُِ٘ ْل ٌٍ ا َ ْٕ رَٝ
د ا ًَِّل ثِ ِب ْم ِٕ هٞ
َ َٞ َ ُ ِو ْك ص٣ ْٖ َٓ َٝ َّللاِ ًِزَبثاب ُٓ َإ َّع ا ََۜل
َٰ ْ اة
َّ ُ ا١ٍ٘ َْغ ِي
َٖ٣شب ًِ ۪و
َ َٞ َ ُ ِو ْك ص٣ ْٖ َٓ َٝ
َ َٝ  َۜبَٜ ْ٘ ِٓ ِ۪ٚاًل ِف َوحِ ُٗإْ ر
Hiç kimse Allah'ın onayı olmadan, yazılı eceli gelmeden ölmez. Kim dünyalık isterse ona ondan veririz. Kim
ahiretlik isterse ona da ondan veririz. Biz, görevini yerine getirenleri ödüllendireceğiz.

(Cuma 62/8)

َّ ُاَٝ ت
بكَ ِحَٜ ش
َ ْٞ َٔ ُهُ َْ ا َِّٕ ْا
ِ ٤ْ َ َػب ُِ ِْ ْاُـ٠َُِٰ َٕ اُّٝ ٌُ ْْ ص ُ َّْ ر ُ َوك٤ ُ۪ ُٓ ََلهَُّٚٗ كَ ِبْٚ٘ ِٓ َٕٝ ر َ ِل ُّو١ ۪د اَُّن
ََُِٕٞٔ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤َك
De ki “Kendisinden kaçtığınız ölüm sizi yakalayacaktır. Sonra, gizliyi de açıkta olanı da bilen Allah‟ın huzuruna
çıkarılacaksınız. Yapıp ettiklerinizi size, O bildirecektir.”
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(Nisa 4/79)

ْۘ ََ٘ ٍخ كَ َِٖٔ ه
ًب
َ ِْ٘ ٍ
َ َۜ َِّئ َ ٍخ كَ ِٔ ْٖ َٗ ْل٤ٍ
ِ َُِِّ٘ َبى
َ ا َ ْهَٝ ِي
َ ْٖ ِٓ طبثَ َي
َ طبثَ َي ِٓ ْٖ َؽ
َ َ  ََٓٓب اَٝ َِّللا
َ َ ََٓٓب ا
َۜ ٍ ا
لاا٤َٜ۪ بّٰللِ ش
ُ َه
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ ًلٞ
Sana ne iyilik gelse Allah'tan gelir, sana ne kötülük gelse senden kaynaklanır. Seni insanlara elçi
gönderdik, şahit olarak Allah yeter.
(Al-i İmran 3/165)

 ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِل ا َ ْٗلُ َِ ٌُ َۜ ْْ ا َِّٕ هَٞ ُٛ َْ ُنَ َۜا هَٰٛ ٠ َّۙب هُ ِْز ُ ْْ اَٗهَٜ ٤ْ َِْط ْجز ُ ْْ ِٓض
ََّللا
َ َ  َجخٌ هَ ْل ا٤طب َثزْ ٌُ ْْ ُٓ ۪ظ
َ َ َُ ََّٓٔب اَٝ َ ا
و٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٌ ۪ءٍ هَل٢ْ ش
Karşı tarafa iki katını verdiğiniz bir musibet sizin başınıza geldiğinde “Bu da nereden çıktı?” dediniz, öyle mi!
De ki: “O, kendinizden kaynaklandı! Allah her şeye bir ölçü koyar.”

(Şura 42/30)

ْ ََج
و٤
َ ًَ جَ ٍخ كَ ِج َٔب٤طبثَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ُٓ ۪ظ
ٍ َۜ ۪ا َػ ْٖ ًَضَُٞ ْؼل٣َٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ل٣ْ َ ذ ا
َ َ  ََٓٓب اَٝ
Başınıza ne gelse kendi elinizle yaptığınızdan dolayı gelir. Allah birçoğunu da bağışlar.

(Fetih 48/28)

ْ ُ٤ُِ ن
ل َۜاا٤َٜ۪ بّٰللِ ش
ُ ٍ ََ َه
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َٚۜ ۪ ِِّ ًُ ٖ٣
َ  ا َ ْه١َٓ ۪ اَُّنَٞ ُٛ
ِ ّ اُ ۪ل٠َُِ َػٙ َوِٜ ظ
ِ ّ ٖ ْاُ َؾ٣
ِ ۪كَٝ ٟ َٰلُٜ ُُ ِث ْبٍَُٚٞ
Dinini, bütün dinlere hâkim kılmak için Elçisini bu rehber ve gerçek din ile gönderen Allah‟tır. Şahit olarak
Allah yeter.

(Nisa 4/166)

َۜ لَٜ  ْش٣َ ُ ْاُ َٔ َٰ َِٓئِ ٌَخَٝ ًٚۚ ۪ ِٔ ِْ ُ ِث ِؼَُٚ َ َْي ا َ ْٗي٤َُِل ُ ِث ََٓٔب ا َ ْٗيَ ٍَ اَٜ َ ْش٣ َُّللا
لاا٤َٜ۪ بّٰللِ ش
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َُٕٝ
َُٰ ٌِ ِٖ ه
Ama Allah sana indirdiği ile şahitlik eder ki onu sana, kendi bilgisiyle indirmiştir. Buna melekler de şahitlik
ederler. Aslında şahit olarak Allah yeter.

(Nisa 4/80)

 ا٤ ۪ ْْ َؽلِٜ ٤ْ ََِبى َػ
ًۚ ع ه
َ َ  ٍَ كَوَ ْل اٍٞ
ظ َۜب
َ ِْ٘ ٍ
ُ اُو
َّ ُِ ِطغ٣ ْٖ َٓ
َ ؽب
َ  كَ ََٓٔب ا َ ْه٠ُهَٞ َ  َٓ ْٖ رَٝ ََّللا
Bu Elçi’ye kim itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çeviren çevirsin; seni onlara bekçi
olasın diye elçi yapmadık.
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(Şura 42/48)

َۜ
 ا٤ ۪ ْْ َؽلِٜ ٤ْ ََِبى َػ
ََٕب
َ ِْ٘ ٍ
ُ كَب ِْٕ اَػ َْو
ِ ْ اِ ََّٓٗب اِمََٓا اَمَ ْهَ٘بَٝ ُ َْي ا ًَِّل ْاُجَ ََلؽ٤َِظ َۜب ا ِْٕ َػ
َ ْٗ اًل
َ ا كَ ََٓٔب ا َ ْهٞػ
ْ َٓ َّّئَخٌ ِث َٔب هَل٤ِ ٍ
هٞ
ِ ْ َِّٕ  ْْ كَبِٜ ٣ ۪ل٣ْ َ ذ ا
ٌ َُبَٕ ًَل
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ  َۜبَٜ َِّٓ٘ب َه ْؽ َٔخا كَ ِو َػ ِث
َ ْٗ اًل
َ ْْ ُٜ ظ ْج
Yüz çevirirlerse çevirsinler; seni onları koruyasın diye göndermedik. Sana düşen, açık açık anlatmaktır. Biz
insana ikramımızdan tattırırsak onunla rahatlar. Kendi elleriyle yaptıklarından ötürü başlarına bir sıkıntı gelse, o
insan, yapılan iyilikleri görmezlikten gelir.

(Tegabun 64/12)

ُ  َُِ٘ب ْاُجَ ََلٍٞ
ُٖ ٤ؽ ْاُ ُٔ ۪ج
ُ  َه٠َِٰ ز ُ ْْ كَ ِبَّٗ َٔب َػ٤ْ ََُّٞ َ  ًۚ ٍَ كَب ِْٕ رٍٞ
ُ اُو
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪ؽَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤ا َ ۪ؽَٝ
Allah‟a gönüllü boyun eğin, Resulüne gönüllü boyun eğin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Elçimizin görevi açık
bir tebliğden ibarettir.

(Nisa 4/81)

ْۘ َ
ََٓ َّذ
َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٌؽبئِلَخ
ت َٓب
ََُُُٕٞٞو٣َٝ
َ ٤َِى ث
َ ا ِٓ ْٖ ِػ ْ٘لٝؽب َػخٌ كَ ِبمَا ثَ َو ُى
ُ ُ َ ٌْز٣ َُّللا
 هَٝ ٍُ َۜ ُٞ رَو١ ۪ َْو اَُّن٤ؿ
ًۚ ُ ِّز٤َُج٣
 ً۪ اَٝ ِبّٰلل
َۜ  ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ػ
َل٤
ْ َٕ كَبَػ ِْوٞ
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َِّللا
َ ع
Sana "Baş üstüne" derler, fakat yanından çıkınca içlerinden bir kesimi, geceleyin senin
dediğinden başka şeyler tasarlarlar. Allah onların tasarladıklarını yazar. Onlara karşı dikkatli
ol ve Allah'a güven. Dayanak olarak Allah yeter.
(Maide 5/61)

اَُّٞٗللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب ًَب
 هَٝ َٚۜ ۪ ا ِثٞ ْْ هَ ْل ف ََو ُعُٛ َٝ ا ِث ْبُ ٌُ ْل ِوُِٞهَ ْل كَ َفَٝ ا َٰا ََّٓ٘بَُُٞٓ اِمَا ََٓعب ُ۫ ُؤ ًُ ْْ هَبَٝ
َُٕٞٔ ُ َ ٌْز٣
Size geldiklerinde “İnanıp güvendik” derler, oysa kâfir girerler, kâfir çıkarlar. Allah onların gizlediklerini daha
iyi bilir.

(Bakara 2/14)

ُٖ ا اَِّٗب َٓ َؼ ٌُ َّۙ ْْ اَِّٗ َٔب ٗ َْؾَُُٞٓ  َّۙ ْْ هَبِٜ ِ٘٤بؽ
۪ َ٤ش
َ ٠َُِٰ ا اْٞ َِاِمَا َفَٝ ا َٰا ََّٓ٘ ًۚبَُُٞٓ ا هَبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا اَُّنُٞاِمَا َُوَٝ
َٕ ِي ُ۫ ُؤْٜ َ ُٓ َْز
Allah‟a inanıp güvenenlerle yüz yüze gelince, “Biz O‟na inanıp güveniriz.” derler. Şeytanlarıyla baş başa
kalınca, “İnanın biz sizin yanınızdayız, onlara sadece göz yumuyoruz!” derler.
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(Nisa 4/108)

َٰ َ ْو٣ َٕ َٓب ًَلُّٞز٤ِ َُج٣  ْْ اِ ْمُٜ َ َٓؼَٞ ُٛ َٝ َِّللا
َِٖٓ ٠ػ
َٕ َِٖٓ هَُٞ َْز َ ْقل٣  ًَلَٝ ًب
ِ ََُّٕ٘ َِٖٓ اَُٞ َْز َ ْقل٣
 ا٤َٕ ُٓ ۪ؾَُِٞٔ  ْؼ٣َ َّللاُ ِث َٔب
طب
 ًَبَٕ هَٝ ٍِ َۜ ْٞ َْاُو
Onlar insanlardan saklamaya çalışırlar ama Allah‟tan saklamayı düşünmezler. Gece, Allah'ın razı olmadığı sözü
kurarlarken O, onlarla beraberdi. Yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatan Allah‟tır.

(Mucadele 58/7)

ُ ٌُ َ٣ ع َٓب
َۜ ِ  ْاًلَ ْه٢ِ َٓب كَٝ د
َٞ ُٛ  ص َ َِٰض َ ٍخ ا ًَِّلَٰٟٞ ٕ ِٓ ْٖ ٗ َْغٞ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣ ََّللا
اََُ ْْ ر َ َو ا َ َّٕ ه
َْٖ َٓب٣َ ْْ اُٜ  َٓ َؼَٞ ُٛ  ًََٓل ا َ ًْض َ َو ا ًَِّلَٝ  ِٓ ْٖ َٰم ُِ َي٠َٰٗ  ًََٓل ا َ ْكَٝ ْْ ُٜ ٍ
ُ ٍب ِك
َ َٞ ُٛ َ ٍخ ا ًَِّل
َ َْٔ  ًَل فَٝ ْْ ُٜ َُها ِثؼ
ًۚ ًَُٗب
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
 َٔ َۜ ِخ ا َِّٕ ه٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ اُِِٞٔ  ْْ ثِ َٔب َػُٜ ُ َُ٘ ِجّئ٣ َّْ ُ ا صٞ
ْ َّللاَ ثِ ٌُ َِّ ش
Allah‟ın, göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini hiç görmedin mi? Üç kişi gizlice konuşsa dördüncüsü O‟dur.
Beş kişi gizlice konuşsa altıncısı O‟dur. Bundan daha az ya da daha çok olsalar, her nerede bulunsalar, Allah
onlarla birliktedir. Sonra yaptıkları her şeyi kıyamet günü onlara bildirecektir. Allah, her şeyi bilir.

(Müminun 23/64)

َۜ َ ْغـ ُو٣ ْْ ُٛ ة اِمَا
َٕٝ
ِ  ْْ ِث ْبُ َؼنَاِٜ ٤ ۪ اِ َٓمَا ا َ َف ْنَٗب ُٓزْ َوك٠َؽزَٓه
َٔ
Nihayet onlardan şımartılmış olanları azap ile yakaladığımızda birden feryat ederler.

(Müminun 23/65)

َٕٝظ ُو
َ ْ٘ ُ  َّ اَِّٗ ٌُ ْْ َِّٓ٘ب ًَل رْٞ َ٤ُا ْاًَٝل ر َ ْغـَٔ ُو
“Bugün feryat etmeyin; çünkü bizden yardım görmeyeceksiniz!

(Müminun 23/66)

َّۙ ظ
ْ ٗهَ ْل ًَب
َٕٞ
ُ ٌِ ْ٘ َ  ا َ ْػوَب ِث ٌُ ْْ ر٠َِٓ َٰ  ٌُ ْْ كَ ٌُ ْ٘ز ُ ْْ َػ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْ رُز٢ ۪بر٣َ َذ َٰا
Size ayetlerim bağlantılarıyla birlikte okunduğunda arkanızı dönüp kaçıyordunuz.

(Müminun 23/67)

َٕٝ ُغ ُوْٜ َ بٓ اوا ر
ِ ٍ
َ ٚۗ ۪ َٖ ِث٣ُٓ َْز َ ٌْ ِج ۪و
Ayetlerimize karşı büyükleniyor, geceleri ileri geri konuşuyordunuz.

(Nisa 4/82)

ْ ِٚ ٤ ۪ا كُٝ َعلَٞ َُ َِّللا
وا٤
 ِْو ه٤ ًَبَٕ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِل َؿْٞ ََُٝ ََٕۜ َٕ ْاُوُ ْو َٰاٝزَلَث َُّو٣َ اَكَ ََل
افزِ ََلكاب ًَض۪ ا
Kur’an’daki ilişkiler ağına bakmazlar mı? Eğer Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok
sayıda çelişki bulurlardı.
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(Muhammed 47/24)

بَٜ ُُة ا َ ْهلَب
ٍ ُُِٞ ه٠َِٰ َٕ ْاُوُ ْو َٰإَ ا َ ّْ َػَٝزَلَث َُّو٣ اَكَ ََل
Bunlar Kur‟an‟ı bağlantılarıyla birlikte ele almayacaklar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?

(Muhammed 47/25)

َٓ
َ ٤ْ ش
َّ ُ اَّٟۙ َلُٜ ُ ُْ ْاُٜ َُ ََّٖ٤َ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل َٓب رَجِٛ به
ُ ط
٠َِٰ ْٓ َ اَٝ ْْ َۜ ُٜ َُ ٍَ َّٞ ٍ
ْ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
َ ٕب
ِ َ ا َ ْكث٠َِٰ ا َػُّٝاهرَل
ْْ ُٜ َُ
Doğruları bütün açıklığı ile gördükten sonra sırtlarını dönenleri Şeytan aldatmış ve onlara umut vermiştir.

(Nisa 4/83)

٢ُِ ٝ۬ ُ  ا٠َُِٓ َٰ اَٝ ٍِ ٍٞ
ُ ف اَمَا
ِ َْٞ  ْاُقِٝ َ  ْْ ا َ ْٓ ٌو َِٖٓ ْاًلَ ْٓ ِٖ اُٛ اِمَا ََٓعب َءَٝ
ُ اُو
َّ ٠َُُِ اُّٙٝ َهكْٞ ََُٝ َٚۜ ۪ ا ِثٞػ
ُ َِ َْز َ ْ٘ج٣ َٖ٣ ُ۪ اَُّنَٚٔ ِِ َ ْْ َُؼُٜ ْ٘ ِٓ ْاًلَ ْٓ ِو
ُْ ُ ُ ًَلرَّجَ ْؼزُٚ َه ْؽ َٔزَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ْ َ ًَل كْٞ ََُٝ ْْ َۜ ُٜ ْ٘ ِٓ َُٚٗٞط
ؼ َُ ه
طبَٕ ا ًَِّل هَِ۪ ا
َ ٤ْ ش
َّ ُا
َل٤
Kendilerine güven veya korkuya dair bir haber geldiğinde onu yayarlar. Hâlbuki o haberi
Elçi’ye ve kendi yetkililerine götürselerdi, yorum yapabilenler gerçeği anlarlardı. Allah'ın lütfu
ve ikramı olmasaydı, pek azınız bir yana, şeytana uyardınız.
(Nisa 4/59)

٢ ۪ ْاًلَ ْٓ ِو ِٓ ْ٘ ٌُ ًۚ ْْ كَب ِْٕ رََ٘بىَ ْػز ُ ْْ ك٢ُِ ٝ۬ ُ اَٝ ٍَ ٍٞ
ُ اُو
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪ؽَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤ا ا َ ۪ؽَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
ُٖ َ
ُ اُو
َّ َٝ َِّللا
َٕ ثِ هُِٞ٘ٓ ْ ٍِ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رُإٍٞ
 ه٠َُُِ اُّٙٝءٍ كَ ُوك٢َ
َ ا َ ْؽَٝ  ٌْو٤اًل ِف َۜ ِو َٰم ُِ َي َف
ْ ش
 ا۪ٝ ْ رَأ
َل٣
Ey inanıp güvenenler, Allah‟a itaat edin, bu Elçi'nin getirdiği kitaba itaat edin ve sizden olan yetki sahiplerine
de. Eğer o yetkililerle bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu, Allah'a ve Elçisine götürün. Allah‟a ve ahiret
gününe inanıp güveniyorsanız böyle yaparsınız. Böylesi hayırlı olur ve çok güzel sonuç verir.

(Hucurat 49/6)

اٞظ ِج ُؾ
ْ ُ بَُ ٍخ كَزَٜ  آب ِث َغْٞ َا هُٞج٤ا ا َ ْٕ ر ُ ۪ظََُّٞٓ٘٤ا ا ِْٕ ََٓعب َء ًُ ْْ كَب ٍِ ٌن ِثَ٘ َج ٍب كَز َ َجَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َٖ٤ِ۪ٓ  َٓب كَ َؼ ِْز ُ ْْ َٗبك٠َِٰ َػ
İnanıp güvenenler! Yanlış işler yapan birisi, size bir haber getirecek olursa iyice araştırın. Yoksa bilmeden bir
toplulukla aranızı bozarsınız da yaptığınıza pişman olursunuz.
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(Nisa 4/84)

ًۚ ِ۪٘ٓ ْع ْاُ ُٔإ
ًۚ  َِ ه٤ٍ ۪ج
ً
 ه٠َ
َّ ٌُ َ٣ ْٕ َ َّللاُ ا
ِ  َؽ ِ ّوَٝ َ َي
ُ ٌََِّ ُ َّللاِ ًَل ر
َ َٖ َػ٤
َ ق ا ًَِّل َٗ ْل
َ ٢ ۪كَوَبرِ َْ ك
َ ْ ق ثَأ
َۜ َٖ ًَلَ ُو٣ ۪اَُّن
شلُّ ر َ ْ٘ ٌ۪ ا
َل٤
َ َ اَٝ ٍب
َ َ َّللاُ ا
شلُّ ثَأ ْ ا
 هَٝ اٝ
Allah yolunda savaşa gir; sen sadece kendinden sorumlusun. Müminleri de özendir ki Allah, o
kâfirlerin baskınını önlesin. Allah’ın baskını daha güçlü, cezası daha ağırdır.
(Maide 5/24)

َٓ َٰ ُٓ ب٣َ اُُٞهَب
َ٘بُٜ َٰٛ  َهث َُّي كَوَبرِ َََٓل اَِّٗبَٝ ذ
َ ْٗ َ َتْ اٛب كَب ْمَٜ ٤ ۪ا كُٞٓ ب ا َ َثلاا َٓب كَآََٜ َِ اَِّٗب َُ ْٖ َٗ ْل ُف٠ٍٞ
َُٕٝهَب ِػل
Dediler ki “Bak Musa! Onlar orada olduğu müddetçe biz asla oraya giremeyiz. Sen ve Rabbin gidin, savaşın.
Biz burada oturuyoruz.”

(Maide 5/25)

َٖ٤ ۪ ِّ ْاُلَب ٍِوْٞ ََْٖ ْاُو٤َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ َ كَب ْك ُو ْم ث٢ا َ ۪فَٝ ٢َ۪  ًََٓل ا َ ْٓ ِِيُ ا ًَِّل َٗ ْل٢ّ۪ٗ ِهَب ٍَ َهةّ ِ ا
Musa dedi ki “Ey Rabbim, benim gücüm sadece kendime ve kardeşime yeter. Artık bizimle o yoldan çıkmış
topluluğunun arasını ayır.”

(Müminun 23/62)

ْ ُ٣  ْْ ًَلُٛ َٝ ن
َُٕٞٔ َِظ
ٌ َ َ٘ب ًِز٣ْ ََُلَٝ بَٜ  ٍْ َؼُٝ َب ا ًَِّل
ق َٗ ْل ا
ُ ِِّ ٌَ ُٗ  ًَلَٝ
ِ ّ  ْ٘ ِط ُن ِث ْبُ َؾ٣َ بة
Biz kimseyi gücünün yetmediğinden sorumlu tutmayız. Yanımızda gerçekleri anlatan bir kitap vardır. Kimse
haksızlığa uğratılmayacaktır.

(Müminun 23/63)

َُِٕٞٓب
ِ ب َػَٜ َُ ْْ ُٛ ٕ َٰم ُِ َيُٝ
ِ  ْْ ا َ ْػ َٔب ٌٍ ِٓ ْٖ كُٜ ََُٝ نَاَٰٛ ْٖ ِٓ ٍ ؿ َْٔ َوح٢ ۪ ْْ كُٜ ُثَُُِٞث َْ ه
Aslında bunların kalpleri, bütün bu anlatılanlardan gaflet içindedir. Onların bunlardan öncelikli işleri vardır, o
işler için çalışırlar.

(Nisa 4/85)

 َۜبَٜ ْ٘ ِٓ ٌَ ُ ًِ ْلَُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ِّئَخا٤ٍ
َ َ ْشلَ ْغ٣ ْٖ َٓ َٝ  ًۚبَٜ ْ٘ ِٓ ت٤
َ َ ْشلَ ْغ٣ ْٖ َٓ
ٌ ُ ٗ َ۪ظَُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ََ٘خا
َ شلَب َػخا
َ شلَب َػخا َؽ
زاب٤ ۪ءٍ ُٓو٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ
İyi bir işe destek veren ondan bir pay alır; kötü bir işe destek veren de ondan dolayı bir
sorumluluk üstlenir. Her şeyi görüp gözeten Allah'tır.
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(Fussilet 41/46)

َ ِ َٓب َهث َُّي ثَٝ  َۜبَٜ ٤ْ ٍَََِٓب َء كَؼ
 ِل٤ظ ََّل ٍّ ُِ ِْؼَ ۪ج
َ َ  َٓ ْٖ اَٝ َِ۪ٚطب ُِ اؾب كَ َِِ٘ ْل
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
İyi işler yapan kendi için yapar. Kötülük yapan da kendi aleyhine yapar. Senin Rabbin kullarına haksızlık
yapmaz.

(Casiye 45/15)

َُٕٞ َه ِثّ ٌُ ْْ ر ُ ْو َعؼ٠َُِٰ  ْۘب ص ُ َّْ اَٜ ٤ْ ٍََِٓب َء كَ َؼ
َ َ  َٓ ْٖ اَٝ ًِٚۚ ۪ َطب ُِ اؾب كَ َِِ٘ ْل
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
İyi işler yapan, kendine yapar. Kötü işler yapan da zararını görür. Sonunda Rabbinizin huzuruna çıkarılacaksınız.

(Nisa 4/86)

جاب٤َ۪ ءٍ َؽ٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاَ ًَبَٕ َػ
 ََۜب ا َِّٕ هُّٛٝ ُهكْٝ َ ب آََٜ ْ٘ ِٓ ََٖ
َ ا ِثب َ ْؽُّٞ٤َّ ٍخ كَ َؾ٤ز ُ ْْ ِثز َ ِؾ٤ّ٤۪ اِمَا ُؽَٝ
Size selam verildiği zaman, daha güzeliyle selamlayın veya aynısıyla karşılık verin. Allah her
şeyi hesaba katar.

(Nisa 4/87)

َه
ضاب٣ َّ۪للاِ َؽل
ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ ِٚ َۜ ٤ ْ۪ت ك
طلَ ُم َِٖٓ ه
َ ٣ َٔ ِخ ًَل َه٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ َ ْغ َٔ َؼَّ٘ ٌُ ْْ ا٤َُ َٞ َۜ ُٛ َ ا ًَِّلَُِٰٚ َّللاُ ًََٓل ا
Allah; O’ndan başka ilah yoktur. O sizi kıyamet günü bir araya toplayacaktır; bunda şüphe
yoktur. Kimin sözü Allah'ın sözünden daha doğru olabilir?
(Al-i İmran 3/9)

َ َؼبك٤۪ٔ ُق ْا
ِ َهثَّ ََٓ٘ب اَِّٗ َي َع
 ا َِّٕ هِٚ َۜ ٤ ْ۪ت ك
ِ َُّ٘بٓ ُغ ا
ُ ِِ ُ ْق٣ َّللاَ ًَل
َ ٣ ٍّ ًَل َهْٞ َ٤ُِ ًب
Rabbimiz! Geleceğinde şüphe olmayan bir günde, insanları bir araya getirecek olan da Sen'sin. Sen sözünden
dönmezsin.

(Casiye 45/26)

بً ًَل
هُ َِ ه
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َو اَٝ ِٚ ٤ ْ۪ت ك
َ ٣ َٔ ِخ ًَل َه٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ٠َُِٰ  ْغ َٔؼُ ٌُ ْْ ا٣َ َّْ ُ ز ُ ٌُ ْْ ص٤۪ٔ ُ٣ َّْ ُ  ٌُ ْْ ص٤٤۪ ُ ْؾ٣ َُّللا
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣
De ki “Sizi yaşatan, sonra öldüren ve kıyamet günü bir araya toplayacak olan Allah‟tır. Bunun şüphe götüren
yanı yoktur. Ama insanların çoğu bilmez.”

62

(Nisa 4/88)

َۜ ػ ََّ ه
َۜ َُج
َُّللا
 هَٝ ِْٖ ٤ََٖ كِئَز٤ ۪ ْاُ َُٔ٘بكِو٢ِكَ َٔب َُ ٌُ ْْ ك
َ َ ا َٓ ْٖ اُٝ لْٜ َ َٕ ا َ ْٕ رُٝل٣ا اَر ُ ۪وٞ
َ ًَ  ْْ ثِ َٔبُٜ َ
َ ًَ َّللاُ ا َ ْه
ٍ ۪ج ا
َل٤
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
ؼ ِِ َِ ه
َ َُُٚ ََّللاُ كََِ ْٖ ر َ ِغل
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.
(Tevbe 9/90)

ت٤
ُ ُ ۪ظ٤ٍ
ُ  َهَٝ ََّللا
ا هَُٖٞ ًَنَث٣ ۪هَ َؼلَ اَُّنَٝ ْْ ُٜ َُ ََُٕإْ م٤ُِ ة
ِ َٕ َِٖٓ ْاًلَػ َْواٝ ََٓعب َء ْاُ ُٔ َؼنّ ُِهَٝ
َ َُٚۜ ٍَُٞ
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َػنُٜ ْ٘ ِٓ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪اَُّن
Mazeret uyduran çöl Arapları, kendilerine izin verilsin diye sana geldiler. Allah‟a ve elçisine yalan söyleyenler
de oturup beklediler. İçlerinden kâfir olanlar yakında acıklı bir azaba çarpılacaklardır.

(Tevbe 9/94)

ْْ َۜ ًُ به
ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َُ ٌُ ْْ هَ ْل َٗجَّبََٗب هٝ َۜ ْْ هُ َْ ًَل ر َ ْؼزَن ُِهِٜ ٤ْ َُِ ٌُ ْْ اِمَا َه َع ْؼز ُ ْْ ا٤ْ ََُِٕ اَٝ ْؼزَن ُِه٣
ِ ََّللاُ ِٓ ْٖ ا َ ْفج
َّ ُاَٝ ت
ْْ ُ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز٤َبكَ ِح كَٜ ش
ُ  َهَٝ ْْ ٌُ ََِٔ َّللاُ َػ
 هٟ َو٤َ ٍ
ِ ٤ْ َػب ُِ ِْ ْاُـ
َ ٠َُِٰ َٕ اُُّٝ ص ُ َّْ ر ُ َوكٍُُٚٞ
َ َٝ
ََُِٕٞٔ 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.”

(Tevbe 9/95)

ٌ
ُ  َۜ ْْ كَبَػ ِْوُٜ ْ٘ ا َػٞػ
ُ  ْْ ُِز ُ ْؼ ِوِٜ ٤ْ َُِبّٰللِ َُ ٌُ ْْ اِمَا ا ْٗوََِ ْجز ُ ْْ ا
َٕ ِث هُٞ ْؾ ِِل٤َ ٍ
ٌ ْۘ  ْْ ِه ْعُٜ َِّٗ َۜ ْْ اُٜ ْ٘ ػ
َ اٞػ
َ
ََُٕٞ ٌْ َِج٣ اَُّٞٗ٘ ًۚ ُْ َع ََٓيا اء ثِ َٔب ًَبَٜ  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ
Dönüp yanlarına geldiğinizde, kendilerine ilişmeyesiniz diye Allah‟a yemin edeceklerdir. Artık onlarla ilginizi
kesin. Çünkü her biri birer pisliktir. Hak ettikleri ceza, varıp kalacakları cehennemdir.

(Tevbe 9/96)

َٰ  ْو٣َ َّللاَ ًَل
َٖ٤ ۪ ِّ ْاُلَب ٍِوْٞ َػ ِٖ ْاُو
 ْْ كَب َِّٕ هُٜ ْ٘ ا َػْٞ ػ
َ  ًۚ ْْ كَب ِْٕ ر َ ْوُٜ ْ٘ ا َػْٞ ػ
َ َٕ َُ ٌُ ْْ ُِز َ ْوُٞ ْؾ ِِل٣َ
َ ٠ػ
Kendilerinden razı olasınız diye de yemin edeceklerdir. Siz razı olsanız bile yoldan çıkan fasıklar topluluğundan
Allah razı olmayacaktır.
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(Tevbe 9/97)

َ َ اة ا
ُ ا َ ًْلَػ َْو
َُّللا
ُ  َه٠َِٰ َّللاُ َػ
 هَٝ َٚۜ ۪ ُِ ٍٞ
كَ ََٓٓب ا َ ْٗيَ ٍَ هُٝا ُؽلُٞٔ ََِ ْؼ٣ ا َ ْعلَ ُه ا َ ًَّلَٝ ِٗلَبهابَٝ شلُّ ًُ ْل اوا
ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ َِ۪ػ
Çölde yaşayan Arapların kâfirliği ve münafıklığı pek güçlüdür. Allah‟ın elçisine indirdiğinin sınırlarını
bilmemeleri onlardan beklenen bir şeydir. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Tevbe 9/98)

 َۜ ِءْٞ َ
َّ ُ ْْ َٓكَائِ َوح ُ اِٜ ٤ْ َِائِ َۜ َو َػَََّٝٓ َّض ثِ ٌُ ُْ اُل
ُ َز َ َوث٣َٝ ُ ْ٘ ِل ُن َٓ ْـ َو آب٣ َز َّ ِقنُ َٓب٣ ْٖ َٓ ة
ِ  َِٖٓ ْاًلَػ َْواَٝ
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ٍ
 هَٝ
َ َُّللا
Çölde yaşayan Araplar içinde öyleleri vardır ki savaş için yaptıkları harcamayı kayıp sayar, her şeyin aleyhinize
dönmesini beklerler. Bekledikleri kötü günler başlarına gelecektir. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Tevbe 9/101)

َۜ ُة َُٓ٘ب ِكو
ْْ َۜ ُٜ ُٔ َِم ًَل ر َ ْؼ
ِ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاًلَػ َْواْٞ  ِٓ َّٔ ْٖ َؽَٝ
ِ  اُ ِّ٘لَب٠َِا َػَُٝ٘ ِخ َٓ َوك٣ ۪ َِ ْاُ َٔلْٛ َ  ِٓ ْٖ اَٝ َٕٞ
ْ٤ًٍۚ ة َػ ۪ظ
ٍ  َػنَا٠َُِٰ َٕ اُُّٝ َوك٣ َّْ ُ  ِْٖ ص٤َ ْْ َٓ َّورُٜ ٍُُ٘ َؼ ِنّث
َ ْْ َۜ ُٜ ُٔ َِٗ َْؾ ُٖ َٗ ْؼ
Hem çevrenizdeki çöl Araplarından hem Medine halkından ikiyüzlülükte uzmanlaşmış münafıklar vardır. Onları
sen bilmezsin, biz biliriz. Onları iki defa azaba uğratacağız. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir.

(Tevbe 9/102)

ُ َِ ْْ َفِٜ  ِثُُٞٗا ِثنَُٕٞ ا ْػز َ َوكٝ َٰاف َُوَٝ
ْْ َۜ ِٜ ٤ْ َِة َػٞ
 ه٠َ
َ ُ َز٣ ْٕ َ َّللاُ ا
َ ّئ ا َۜب َػ٤ِ ٍ
َ  َٰاف ََوَٝ طب ُِ اؾب
َ ا َػ َٔ اَلٞط
ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
ٌ َُّللاَ َؿل
ا َِّٕ ه
İyi ile kötüyü karıştıranlardan bir kesimi de günahlarını itiraf ettiler. Bunlar tevbe ederlerse Allah da dönüşlerini
kabul edebilir. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Tevbe 9/105)

َۜ ُِ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ ٍُُُٚٞ
ت
ُ  َهَٝ ْْ ٌُ ََِٔ َّللاُ َػ
 هَٟ َو٤َ
ِ ٤ْ َ َػب ُِ ِْ ْاُـ٠َُِٰ َٕ اٍُّٝز ُ َوك
َ َٝ َٕٞ
َ َا كَُِٞٔ هُ َِ ا ْػَٝ
ًۚ َُِٔ َُ٘جِّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤َبكَ ِح كَٜ ش
َّ ُاَٝ
َٕٞ
De ki “Çalışın; çalışmanızı hem Allah, hem Elçisi hem de inanıp güvenenler görecektir. Sonra görünmeyeni ve
görüneni bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. O zaman size bütün çalışmanızı bildirecektir.”

(Tevbe 9/106)

ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
ُ ُ َز٣ اِ َّٓبَٝ ْْ ُٜ ُُؼَ ِنّث٣ َّللاِ اِ َّٓب
 هَٝ ْْ َۜ ِٜ ٤ْ َِة َػٞ
َٕ ًِلَ ْٓ ِو هْٞ َٕ ُٓ ْو َعٝ َٰاف َُوَٝ
Bir kısmının işi de Allah‟a kalmıştır, onları ya azaba uğratır ya da kayırır. Allah bilir, doğru kararlar verir.
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(Nisa 4/89)

اٝبع ُو
َ ٌَُُٕٞٗٞ َ ا كَزَٕٝ ًَ َٔب ًَلَ ُوٝ ر َ ٌْلُ ُوْٞ َُ اُّٝكَٝ
ِ َٜ ُ٣ ٠ََٓب َء َؽزه٤ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ اُٝا اء كَ ََل رَز َّ ِقنََٞٓ ٍ
ُ ٤ ْْ َؽُٛ ُُِٞا ْهزَٝ ْْ ُٛ ُٝا كَ ُقنْٞ ََُّٞ َ َّللاِ كَب ِْٕ ر
َۜ  َِ ه٤ٍ ۪ج
 ًَلَٝ ًّب٤ُِ َٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ اُٝ ًَل رَز َّ ِقنَٝ ْْ ِۖ ُُٛٞٔ ُ  َع ْلرَٝ ْش
َ ٢ ۪ك
و َّۙا٤
ٗ َ۪ظ ا
Sizin de onlar gibi ayetleri görmezlikte direnmenip 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.
(Tevbe 9/73)

ْ ُِا ْؿَٝ َٖ٤ ۪ ْاُ َُٔ٘بكِوَٝ به
و٤
ُ ٌ ْاُ َٔ ۪ظ
َ َّ ِل ْاُ ٌُلِٛ  َعب٢
َ ْ ِثئَٝ ُْ َۜ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ْْ َۜ ِٜ ٤ْ َِع َػ
ُّ ب اَُّ٘ ِجَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
Ey nebi! Kâfirler ve münafıklarla cihad et. Karşılarında dik dur. Onların varıp kalacakları yer Cehennem‟dir. Ne
kötü hale gelmektir o!

(Tevbe 9/74)

ًۚ ََُُ٘ب٣ ْْ َُ ا ِث َٔبُّٞٔ َٛ َٝ ْْ ِٜ ِٓ ا َث ْؼلَ اِ ٍْ ََلٝ ًَلَ ُوَٝ ا ًَ ِِ َٔخَ ْاُ ٌُ ْل ِوَُُُٞوَ ْل هَبَٝ اٞ
َۜ ُُبّٰللِ َٓب هَب
اٞ
َٕ ِث هُٞ ْؾ ِِل٣َ
اْٞ ََُّٞ َ َز٣ ِْٕ اَٝ ْْ ًۚ ُٜ َُ  اْوا٤َيُ َف٣ اُٞثَُٞز٣ ِْٕ  كَبًٚۚ ۪ ِِ ؼ
ْ َُ ِٓ ْٖ كٍُُٚٞ
ُ  َهَٝ َُّللا
 ُْ هُٜ ٤َٰ٘ ا ا ًََِّٓل ا َ ْٕ ا َ ْؿَُٞٔٓ َ َٓب َٗوَٝ
َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّ اُل٢ِ أب ك٤ َُ۪ػنَاثاب ا
و٤
 ُْ هُٜ ُؼَ ِنّ ْث٣
ِ  ْاًلَ ْه٢ِ ْْ كُٜ َُ  َٓبَٝ ِاًل ِف َو ًۚح
َ َُّللا
ٍ  ًَل ٗ َ۪ظَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ ع
Söylemediklerine dair Allah‟a yemin ediyorlar ama kendilerini kâfir yapan o sözü gerçekten söylediler ve
Müslüman olmalarından sonra kâfir oldular. Üstelik başaramayacakları bir işe giriştiler. O cezalandırma
girişiminin sebebi, Allah‟ın ve Elçisinin onları Allah‟ın ikramıyla cömertçe zenginleştirmesinden başka bir şey
değildir. Tevbe ederlerse kendileri için iyi olur. Ama eğer yüz çevirmeye devam ederlerse Allah onları hem
dünyada hem de Ahirette acıklı bir azaba uğratacaktır. Yeryüzünde onlar için artık ne bir dost ne de yardımcı
bulunur.

(Nisa 4/90)

ٌ َ ض٤۪ٓ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َثَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َ ٍّ ثْٞ َ ه٠َُِٰ َٕ اُِٞظ
ْ ظ َو
ْٕ َ  ْْ اُٛ هُٝ
ُ د
ُ طل
ِ  ََٓعب ُ۫ ُؤ ًُ ْْ َؽْٝ َ بم ا
ِ َ٣ َٖ٣ ۪ا ًَِّل اَُّن
َ ََِّ
ْْ ََِ ًُ ْْ كُُٞ َ ًُ ًۚ ْْ كَب ِِٕ ا ْػز َيَُِٞ ٌُ ْْ كََِوَبر٤ْ َِ ْْ َػُٜ ط
ََٓ ْٞ ََُٝ ْْ َۜ ُٜ َٓ ْٞ َا هُُِِٞوَبر٣ ْٝ َ  ًُ ْْ اُُِِٞوَبر٣
شب َء ه
َ َُ َُّللا
ٍ ۪ج ا
َل٤
َّ ُ ٌُ ُْ ا٤ْ َُِا اْٞ َا َ ُْوَٝ ْْ ًُ ُُِِٞوَبر٣
ََِ َّۙ َْ كَ َٔب َعؼَ ََ ه
َ ْْ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َُ ٌُ ْْ َ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.
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(Nisa 4/91)

اَٞ
ُ ًِ  ْاُ ِلزَْ٘ ِخ ا ُ ْه٠َُِا اَُّٝٓ َۜ ْْ ًَُِّ َٔب ُهكُٜ َٓ ْٞ َا هَُٞ٘ٓ ْ َأ٣َٝ ْْ ًُ َُٞ٘ٓ ْ َأ٣ ْٕ َ َٕ اُٝ ل٣ُ ۪و٣ َٖ٣َٕ َٰاف َ۪وٍُٝز َ ِغل
َ
ُ ٤ ْْ َؽُٛ ُُِٞا ْهزَٝ ْْ ُٛ ُٝ ْْ كَ ُقنُٜ ٣َ  ِل٣ْ َ ا اُّٞ ٌُ َٓل٣َ َٝ َْ ََِ
ْش
َّ ُ ٌُ ُْ ا٤ْ َُِا اُُٞ ِْ َٓو٣َٝ ْْ ًُ ُُٞ ْؼز َ ِي٣َ ْْ َُ ِْٕ  ًۚب كَبَٜ ٤ ۪ك
َ ِْ ٍ
٘اب٤طبٗاب ُٓ ۪ج
ُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َٰ َُٓئِ ٌُ ْْ َعؼَ َِْ٘ب َُ ٌُ ْْ َػٝ۬ ُ اَٝ ْْ َۜ ُٛ ُٞٔ ُ ص َ ِو ْلز
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.
(Tevbe 9/47)

ْْ ٌُ ٤ ۪كَٝ ََٗ ٌُ ُْ ْاُ ِلزَْ٘ ًۚخُٞ ْجـ٣َ ْْ ٌُ َُا ِف ََلُٞػؼ
َ ْٝ َ  َ ً۬لاَٝ  ًُ ْْ ا ًَِّل َف َج ابًلُٝ  ٌُ ْْ َٓب ىَ اك٤ ۪ا كٞ ف ََو ُعْٞ َُ
َّ  ٌْ ِث٤ َِّ۪للاُ َػ
َٖ٤۪ٔ ُِ بُظب
 هَٝ ْْ َۜ ُٜ َُ ٍَُٕٞ َّٔبػ
َ
Zaten sizinle birlikte çıksalardı, kafanızı karıştırma dışında bir katkıları olmazdı. Bir de aranıza girer, kesinlikle
fitne fesat çıkarmaya çalışırlardı. İçinizde onlara kulak verenler vardır. Allah o zalimleri bilir.

(Ahzab 33/60)

ْْ ِٜ َّ٘ َي ِث٣َ َ٘ ِخ َُُ٘ ْـ ِو٣ ۪ ْاُ َٔل٢َِٕ كُٞ ْاُ ُٔ ْو ِعلَٝ ع
ٌ  ْْ َٓ َوِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪اَُّنَٝ َُٕٞ ْاُ َُٔ٘بكِوِٚ َ  ْ٘ز٣َ ْْ َُ ْٖ َُِئ
ًۚ ب ا ًَِّل هَِ۪ آََٜ ٤ ۪ٗ ََي كٝ ُهِٝ ُ َغب٣ ص ُ َّْ ًَل
َل٤
Münafıklar ile kalplerinde hastalık olanlar ve Medine‟de tedirginliğe yol açanlar, yaptıklarına son vermezlerse
seni onların üstüne salarız, artık çevrende fazla kalamazlar.

(Ahzab 33/61)

ًۚ َُ۪ٗٞٓ ِْؼ
ا ر َ ْوز۪ اُِّٞ هُ ِزَٝ اُٝا ا ُ ِفنَُْٖٞ َٓب ص ُ ِو َٓل٣ََٖ ا٤
َل٤
Dışlanmış olurlar, nerede bulunurlarsa yakalanır ve öldürülürler.

(Ahzab 33/62)

َّللاِ ر َ ْجل۪ ا
َل٣
ُ ُِ ََُ ْٖ ر َ ِغلَٝ َُ ًۚ ا ِٓ ْٖ هَ ْجْٞ ََِٖ َف٣ ۪ اَُّن٢َِّللاِ ك
ُ
ََّ٘ ِخ ه
ٍَّ٘خَ ه
Allah'ın bundan öncekilere uyguladığı yasası budur. Allah'ın yasasının yerine geçecek bir şey bulamazsın.
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(Nisa 4/92)

َ  َٓ ْٖ هَز َ ََ ُٓإْ ِٓ٘اب َفَٝ طـًٔ ًۚب
َ َ ْوز ُ ََ ُٓإْ ِٓ٘اب ا ًَِّل َف٣ ْٕ َ  َٓب ًَبَٕ ُِ ُٔإْ ِٓ ٍٖ اَٝ
و َههَجَ ٍخ ُٓإْ َِٓ٘ ٍخ٣
ُ طـًٔب كَز َ ْؾ ۪و
َۜ ُظلَّه
و٣
َّ َ٣ ْٕ َ ۪ َٓ ا ًََِّٓل اِِٚ ْٛ َ  ا٠َُِٓ َٰ ََِّ َٔخٌ ا
ُ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَز َ ْؾ ۪وَٞ ُٛ َٝ ْْ ٌُ َُ ٍٝ ّ ُ  ٍّ َػلْٞ َا كَب ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ هٞ
َ ُٓ ٌَخ٣ ِكَٝ
ٌ َ ض٤۪ٓ ْْ ُٜ َ٘٤ْ  َثَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  ٍّ َثْٞ َا ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ هَٝ َههَ َج ٍخ ُٓإْ َِٓ٘ َۜ ٍخ
 ُو٣ر َ ْؾ ۪وَٝ ِِ۪ٚ ْٛ َ  ا٠َُِٓ َٰ ََِّ َٔخٌ ا
َ ُٓ ٌخ٣َ بم كَ ِل
َۜ ثَخا َِٖٓ هْٞ َ  ْۘ ِْٖ ر٤َ ِْٖ ُٓزَزَبثِؼ٣ َوْٜ ش
 أب٤ٌ۪  أب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
َ ُّ َب٤ظ
 ًَبَٕ هَٝ َِّللا
ِ ََ ِغ ْل ك٣ ْْ َُ ْٖ َٔ ََههَجَ ٍخ ُٓإْ َِٓ٘ ًۚ ٍخ ك
Bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı yoktur; yanlışlıkla olursa başka. Kim bir mümini
yanlışlıkla öldürürse, bir mümin esiri özgürleştirmesi ve öldürülenin ailesine ödenecek diyet
vermesi gerekir; öldürülenin velileri bağışlarlarsa başka. Eğer öldürülen mümin, size düşman
olan topluluktan ise mümin bir esiri özgürleştirmek gerekir. Eğer aranızda anlaşma olan bir
topluluktan ise ailesine ödenecek diyet ve bir mümin esiri özgürleştirmesi gerekir. Kim
bulamazsa art arda iki ay oruç tutar. Bu Allah tarafından tevbesinin kabulü içindir. Allah bilir,
doğru kararlar verir.
(Maide 5/32)

٢َب ٍك ِك
ُ َٓ ْٖ هَز َ ََ َٗ ْل اََّٚٗ ََ ا٣ اِ ٍْ ََٓو ۪اء٢َٓ ۪٘ َث٠َِٰ ِٓ ْٖ ا َ ْع َِ َٰم ُِ ًۚ َي ًَز َ ْجَ٘ب َػ
َ َ كْٝ َ  ِْو َٗ ْل ٌٍ ا٤ََب ِثـ
ْْ ُٜ َُْوَ ْل ََٓعب َءرَٝ ؼا َۜب٤۪ٔ بً َع
ِ ْاًلَ ْه
َ ََُّ٘ب ا٤َب كَ ٌَبََّٗ ََٓٔب ا َ ْؽَٛب٤ َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ ؼا َۜب٤۪ٔ بً َع
َ َُّ٘ع كَ ٌَبََّٗ َٔب هَز َ ََ ا
َُٕٞع َُ ُٔ َْ ِوك
ِ ْۘ َّ٘ب٤ِ ٍَُِ٘ب ِث ْبُ َج
ُ ُه
ِ  ْاًلَ ْه٢ ْْ َث ْؼلَ َٰم ُِ َي ِكُٜ ْ٘ ِٓ وا٤
د ص ُ َّْ ا َِّٕ ًَض۪ ا
İsrailoğullarına şunu yazdık: Kim, adam öldürmemiş veya ortalığı birbirine katmamış birini öldürürse bütün
insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir hayatı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.
Elçilerimiz onlara, açık belgelerle gelmişlerdi. Buna rağmen onların çoğu aşırı davranışlar göstermişlerdi.

(Maide 5/45)

َّۙ ِ ٌ ثِبَُّ٘ ْل
ِٕ ُ ْاًلُمَُٕ ثِ ْبًلُمَٝ ق
ِ ْٗ َق ثِ ْبًل
َ ْٗ َ ْاًلَٝ ِْٖ ٤ََْٖ ثِ ْبُؼ٤َ ْاُؼَٝ ٌ
َ ب ا َ َّٕ اَُّ٘ ْلََٜٓ ٤ ۪ ْْ كِٜ ٤ْ َِ ًَز َ ْجَ٘ب َػَٝ
 ْؾ ٌُ ْْ ِث ََٓٔب٣َ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ َُٚۜ َُ ٌ بهح
ّ َُ َِّٖ ِثب
ّ ُاَٝ
ٌ َۜ ظ
َ َ بص كَ َٔ ْٖ ر
َ  َػ ِهٝ ْاُ ُغ ُوَٝ ِِّٖ َّۙ َ
َ َّ ًَلَٞ ُٜ َ۪ كٚظلَّمَ ِث
َّ ُْ ُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ َّللاُ كَب
َُٕٞٔ ُِ اُظب
ا َ ْٗيَ ٍَ ه
Onlara o kitapta şunu yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve her yaraya karşılık
kısas gerekir. Kim onu sadakasına sayarak bağışlarsa bu kendi için keffaret olur. Kim Allah‟ın indirdiğine göre
hükmetmezse onlar, yanlış yapan kimselerdir.

(Bakara 2/178)

٠ ْاًلُ ْٗ َٰضَٝ  ْاُ َؼ ْجلُ ِث ْبُ َؼ ْج ِلَٝ  ا َ ُْ ُؾ ُّو ِث ْبُ ُؾ ِ ّو٠َۜ َِٰ ْ ْاُوَز٢ِبص ك
ُ ظ
َ ِا ًُزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ  ٌُ ُْ ْاُ ِو٤ْ َِت َػ
بٕ َٰم ُِ َي
ٌ  ٌء كَبرِّجَب٢َ
ػ ِل
ُ ْٖ َٔ َ ك٠َۜ ثِ ْبًلُ ْٗ َٰض
ِ ع ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُو
َ  ثِب ِْؽِٚ ٤ْ َُِا َ َٓكَا ٌء اَٝ فٝ
ٍ َۜ َ
ْ  شِٚ ٤ُ ِٓ ْٖ ا َ ۪فَُٚ ٢
َ
َۜ
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َُ َػنََِٚ َث ْؼلَ َٰم ُِ َي كٟ َه ْؽ َٔخٌ كَ َٔ ِٖ ا ْػز َ َٰلَٝ ْْ ٌُ ّق ِٓ ْٖ َه ِث٤
ٌ ۪ر َ ْقل
Müminler! Öldürülenler konusunda size kısas farz kılındı. Hürü öldüren hür, esiri öldüren esir, kadını öldüren
kadın kısas edilir. Kim, öldürülenin kardeşi tarafından bir bedel karşılığı bağışlanırsa, vahye uygun olanı yerine
getirsin ve bedeli güzelce ödesin. Böyle olması, Rabbiniz tarafından yapılmış bir hafifletme ve bir iyiliktir. Kim
bundan sonra da düşmanlığı sürdürürse, ona acı bir azap vardır.
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(Bakara 2/179)

َُٕٞة َُؼََِّ ٌُ ْْ رَزَّو
ِ ظ
ِ  ْاًلَ ُْجَب٢ُِ ٝ۬ ُ ََٓب ا٣ ٌ حٞ٤َٰ بص َؽ
َ  ْاُ ِو٢َُِ ٌُ ْْ كَٝ
Ey sağlam akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır, belki kendinizi korursunuz.

(İsra 17/33)

ْ َٓ ََ ِ َٓ ْٖ هُزَٝ ن
َ ِْ ٍ
طبٗاب
ُ ّ۪ٚ٤ِ ُِ َٞ ُِ  آب كَوَ ْل َع َؼ َِْ٘بُِٞظ
 َؽ َّو َّ ه٢ ٌ۪ اَُّز
َ ا اَُّ٘ ْلُُِٞ ًَل ر َ ْوزَٝ
ِ ّ َۜ َّللاُ ا ًَِّل ثِ ْبُ َؾ
هاٞ
ْ ُ َْ ِو٣ كَ ََل
ُ ْ٘ َٓ َُٕ ًَبَِّٚٗ ْاُوَزْ َۜ َِ ا٢ف ِك
ظ ا
Allah‟ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin; haklı sebeple olursa başka. Kim haksız yere öldürülürse onun en
yakınına velisine yetki vermişizdir. O da katili öldürme işinde aşırıya kaçmasın çünkü o yardım görmüştür.

(Şura 42/40)

َّ ُُّ ِؾت٣ ُ ًَلََِّّٚٗللاِ ا
َۜ  ه٠َُِ َػٙطَِ َؼ كَب َ ْع ُو
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ْ َ اَٝ  ًۚب كَ َٔ ْٖ َػلَبَٜ ُِِّْئَخٌ ِٓض٤ٍ
َ ّئ َ ٍخ٤ِ ٍ
َ  َع َٰ َٓي ۬ ُؤاَٝ
Bir kötülüğün cezası, onun dengi bir kötülüktür. Kim bağışlar da arayı düzeltirse karşılığını Allah verir. O, yanlış
yapanları sevmez.

(Şura 42/41)

َٓ
ُ َظ َو ثَ ْؼل
ٍَ َۜ ٤ٍ ۪ج
َ ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َُٰئِ َي َٓب َػٝ۬ ُ ۪ كَبِٚٔ ِْ ظ
َ َ َُ َٔ ِٖ ا ْٗزَٝ
Her kim de kendine yapılan yanlıştan sonra hakkını alacak olsa, ona engel olunamaz.

(Nahl 16/126)

َٖ٣ظب ِث ۪و
ُ ا ِث ِٔضْ َِ َٓبُٞا ِْٕ َػبهَ ْجز ُ ْْ كَ َؼبهِجَٝ
َّ ُِِ  ٌْو٤ َفَٞ ُٜ َُ ْْ ُ طجَ ْور
َ ْٖ َُِئَٝ َٚۜ ۪ هِ ْجز ُ ْْ ِثٞػ
Eğer ceza vermek isterseniz size ne yapıldıysa onun dengiyle ceza verin. Sabredecek olursanız kuşkusuz bu,
sabredenler için daha iyidir.

(Nisa 4/93)

َُُٚ َّا َ َػلَٝ ََُُٚ٘ َؼَٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ت ه
َ َؼ
ِ ؿَٝ بَٜ ٤ َّ۪٘ ُْ فَب ُِلاا كَٜ ُ َعَٙ ْوز ُ َْ ُٓإْ ِٓ٘اب ُٓز َ َؼ ِ ّٔلاا كَ َغ ََٓيا ۬ ُؤ٣ ْٖ َٓ َٝ
 أب٤َػنَاثاب َػ ۪ظ
Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ölmemek üzere kalacağı cehennemdir. Allah ona
gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük azap hazırlamıştır.
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(Bakara 2/178)

٠ ْاًلُ ْٗ َٰضَٝ  ْاُؼَ ْجلُ ثِ ْبُؼَ ْج ِلَٝ  ا َ ُْ ُؾ ُّو ثِ ْبُ ُؾ ِ ّو٠َۜ َِٰ ْ ْاُوَز٢ِبص ك
ُ ظ
َ ِا ًُزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ  ٌُ ُْ ْاُ ِو٤ْ َِت َػ
بٕ َٰم ُِ َي
ٌ  ٌء كَبرِ ّ َجب٢َ
ػ ِل
ُ ْٖ َٔ َ ك٠َۜ ِث ْبًلُ ْٗ َٰض
ِ ع ِث ْبُ َٔ ْؼ ُو
َ  ِثب ِْؽِٚ ٤ْ َُِا َ َٓكَا ٌء اَٝ فٝ
ٍ َۜ َ
ْ  شِٚ ٤ُ ِٓ ْٖ ا َ ۪فَُٚ ٢
َ
َۜ
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َُ َػنََِٚ ثَ ْؼلَ َٰم ُِ َي كٟ َه ْؽ َٔخٌ كَ َٔ ِٖ ا ْػز َ َٰلَٝ ْْ ٌُ ّق ِٓ ْٖ َه ِث٤
ٌ ۪ر َ ْقل
Ey inanıp güvenenler! Kısas size, öldürülenler konusunda farz kılındı. Hürü öldüren o hüre karşılık, esiri öldüren
o esire karşılık, kadını öldüren de o kadına karşılık kısas edilir. Kim, öldürülenin kardeşi tarafından bir bedel
karşılığı bağışlanırsa, gereğini yerine getirsin ve bedeli güzelce ödesin. Böyle olması, Rabbiniz tarafından
yapılmış bir hafifletme ve bir iyiliktir. Kim bundan sonra da düşmanlığı sürdürürse, ona acı bir azap vardır.

(İsra 17/33)

ْ َٓ ََ  َٓ ْٖ هُ ِزَٝ ن
َ ِْ ٍ
طبٗاب
ُ ّ۪ٚ٤ِ ُِ َٞ ُِ  آب كَوَ ْل َع َؼ َِْ٘بُِٞظ
 َؽ َّو َّ ه٢ ٌ۪ اَُّز
َ ا اَُّ٘ ْلُُِٞ ًَل ر َ ْوزَٝ
ِ ّ َۜ َّللاُ ا ًَِّل ِث ْبُ َؾ
هاٞ
ْ ُ َْ ِو٣ كَ ََل
ُ ْ٘ َٓ َُٕ ًَبَِّٚٗ ْاُوَزْ َۜ َِ ا٢ِف ك
ظ ا
Haklı sebeple olması dışında, Allah‟ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse onun en
yakınına yetki vermişizdir. O da katili öldürme işinde aşırıya kaçmasın. O, gerekli yardımı görmüştür.

(Nisa 4/94)

َّ َ ََل
َّ ُ ٌُ ُْ ا٤ْ َُِ ا٠ا ُِ َٔ ْٖ ا َ ُْ َٰ َٓوُُُٞٞ ًَل رَوَٝ اَُّٞ٘٤َّللاِ كَز َ َج
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ ا اِمَاَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ ٢ ۪ػ َو ْثز ُ ْْ ك
َُ و َۜح ٌ ًَ َٰن ُِ َي ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْج٤
َ َْ َُ
 ْۘب كَ ِؼ ْ٘لَ ه٤َ ْٗ ُّ ِح اُلٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ َُٕٞذ ُٓإْ ِٓ٘ا ًۚب ر َ ْجزَـ
َ ػ َو
َ َّ۪للاِ َٓـَب ِٗ ُْ ًَض
َۜ َُّ٘٤َ ٌُ ْْ كَزَج٤ْ ََِّللاُ َػ
وا٤
ا ا َِّٕ هٞ
كَ َٔ َّٖ ه
َٕ ف َ۪ج اَُِٞٔ َّللاَ ًَبَٕ ثِ َٔب ر َ ْؼ
Ey İnanıp güvenenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda iyice dinleyip anlayın. Size, teslim
olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek, "Sen mümin değilsin!"
demeyin. Allah katında çok ganimetler vardır. Bir zamanlar siz de aynı durumdaydınız; Allah
size ikramda bulundu da mümin oldunuz. Öyleyse iyice dinleyip anlayın. Allah, yaptığınız her
şeyin iç yüzünü bilir.
(Al-i İmran 3/103)

ِۖ ُ ًَل رَلَ َّوهَٝ ؼاب٤۪ٔ َّللاِ َع
 ٌُ ْْ اِ ْم ًُ ْ٘ز ُ ْْ ا َ ْػ َٓلَا اء٤ْ ََِّللاِ َػ
َ َٔ ا ِٗ ْؼٝا ْم ًُ ُوَٝ اٞ
ذ ه
ا ثِ َؾ ْج َِ هُٞٔ ظ
ِ َ ا ْػزَٝ
ْْ ًُ َبه كَب َ ْٗوَن
َ ٠َِٰ  ًُ ْ٘ز ُ ْْ َػَٝ اٗا ًۚبَٞ ۪ َٓ ا ِْفٚطجَ ْؾز ُ ْْ ِث ِ٘ ْؼ َٔ ِز
ْ َ  ِث ٌُ ْْ كَبَُُِْٖٞ ه٤ق َث
ِ َُّ٘شلَب ُؽ ْل َوحٍ َِٖٓ ا
َ ََُّكَب
َُٕٝزَلْٜ َ ۪ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَِٚبر٣َّللاُ َُ ٌُ ْْ َٰا
ّ ُٖ ه٤ِ َُج٣  َۜب ًَ َٰن ُِ َيَٜ ْ٘ ِٓ
Allah'ın ipine, hep beraber sıkı sarılın, ondan ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini aklınızdan çıkarmayın.
Bir zamanlar aranızda düşmanlıklar vardı; Allah, kalplerinizi birbirine ısındırdı da O‟nun nimeti sayesinde
kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi oradan O kurtardı. Allah, âyetlerini böyle açıklar ki
doğru yolu bulasınız.
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(Enfal 8/63)

ق
َ ؼاب ََٓٓب اََُّ ْل٤۪ٔ ع َع
َ  ا َ ْٗلَ ْوْٞ َُ ْْ َۜ ِٜ ِثَُُِْٖٞ ه٤َق ث
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ْْ ِٜ ِثَُُِْٖٞ ه٤َذ ث
ِ  ْاًلَ ْه٢ِذ َٓب ك
َ َََُّّللاَ ا
َ ََُّاَٝ
ٌ ُ َػ ۪يَِّٚٗ َۜ ْْ اُٜ َ٘٤ْ َث
ٌْ ٤ٌ۪ ي َؽ٣
Müminlerin kalplerini O kaynaştırdı. Dünya kadar mal harcasaydın kalplerini kaynaştıramazdın. Ama Allah
onları kaynaştırdı. Üstün olan ve kararları doğru olan O‟dur.

(Nisa 4/95)

 َِ ه٤ٍ ۪ج
َِّللا
َ ٢ َ۪ٕ كُٝلِٛ  ْاُ ُٔ َغبَٝ  اُؼ ََّو ِه٢ُِ ٝ۬ ُ  ُْو ا٤َٖ َؿ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ َِٖٓ ْاُ ُٔإُٝ ْاُوَب ِػل١ِٞ َ َ َْز٣ ًَل
 ًُ ًَّلَٝ َٖ كَ َه َع َۜخا٣ ۪ ْاُوَب ِػل٠َِ ْْ َػِٜ َِ ُا َ ْٗلَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ َٖ ِثب٣ ۪لِٛ َّللاُ ْاُ ُٔ َغب
َّ َ َۜ ْْ كِٜ َِ ُا َ ْٗلَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ ِثب
ؼ ََ ه
 أ َّۙب٤َٖ ا َ ْع اوا َػ ۪ظ٣ ۪ ْاُوَب ِػل٠ََِٖ َػ٣ ۪لِٛ َّللاُ ْاُ ُٔ َغب
َّ َكَٝ ٠َۜ َٰ٘ َْ َّللاُ ْاُ ُؾ
ؼ ََ ه
 َػلَ هَٝ
İnanıp güvenenlerden bir özrü olmadan oturup duranlarla, malları ve canları ile Allah yolunda
bütün güçleriyle mücadele edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile mücadele edenlerin
derecesini oturanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de cenneti söz vermiştir ama Allah,
mücadele edenleri büyük bir ödülle oturanlara üstün kılacaktır.
(Tevbe 9/41)

َۜ  َِ ه٤ٍ ۪ج
ْْ ُ  ٌْو َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز٤َّللاِ َٰم ُِ ٌُ ْْ َف
َ ٢ ۪ا َ ْٗلُ َِ ٌُ ْْ كَٝ ْْ ٌُ ُِ اَٞ ْٓ َ ا ِثبُٝلِٛ  َعبَٝ صِوَ ابًلَٝ ا ِفلَبكابٝاِ ْٗ ِل ُو
َُٕٞٔ َِر َ ْؼ
İster kolay, isterse ağır gelsin siz sefere çıkın. Allah yolunda malınızla, canınızla cihad edin. Sizin için hayırlı
olan budur. Bunu bir bilseniz.

(Tevbe 9/91)

َٰ  ْاُ َٔ ْو٠َِ ًَل َػَٝ بء
َٕ َؽ َو ٌط اِمَاُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٕ َٓبُٝ ِغل٣َ َٖ ًَل٣ ۪ اَُّن٠َِ ًَل َػَٝ ٠ػ
ُّ ُ ا٠ٌَِْ َػ
ِ َؼ َؼ َٓل
َ ٤َُ
ٌْ َّۙ ٤ه َه ۪ؽٞ
ُ  َهَٝ ِا ِ هّٰللٞظ ُؾ
ٌ َُّللاُ َؿل
 هَٝ ٍَ َۜ ٤ٍ ۪ج
َ ْٖ ِٓ َٖ٤ َِ۪٘ ْاُ ُٔ ْؾ٠َِ َٓب َػَٚۜ ۪ ُِ ٍٞ
َ َٗ
Güçsüzlere, hastalara, bir de harcayacak bir şey bulamayan kimselere, Allah‟a ve elçisine karşı samimi oldukları
sürece bir sıkıntı yoktur. Güzel davranış sergileyenlerin sorumlu tutulması için bir sebep yoktur. Allah, çok
bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Tevbe 9/92)

ْْ ُٜ ُُ٘٤ا َ ْػَٝ اْٞ ََُّٞ َ  رِٚ ِۖ ٤ْ َِذ ًََٓل ا َ ِعلُ ََٓٓب ا َ ْؽ ُِِٔ ٌُ ْْ َػ
َ ِْ ُ ْْ هُٜ َِِٔ  َى ُِز َ ْؾْٞ َ َٖ اِمَا ََٓٓب اَر٣ ۪ اَُّن٠َِ ًَل َػَٝ
َۜ ُُ ْ٘ ِلو٣ ا َٓبَُٝ ِغل٣ غ َِٖٓ اُل َّْٓغ َؽيَ ٗاب ا َ ًَّل٤
َٕٞ
ُ ۪رَل
ِ
Bir bineğe bindirip savaşa göndermen için sana geldiklerinde, “Sizi bindirecek bir şey bulamıyorum.” dediğin
zaman, kendileri de harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşlarıyla dönüp gidenlerin
sorumlu tutulması için de bir sebep yoktur.
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(Tevbe 9/93)

َ َٝ ق
ؽ َج َغ
ُ ََٓب ًۚ ُء َه٤ُِ٘ ْْ ا َ ْؿَٛٝ ٗ ََيَُٞٗ َْزَأ ْ ِم٣ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َِ َُ َػ٤َ ۪ج
َّ ُاَِّٗ َٔب ا
ِ َّۙ ُِ اََٞ ا َٓ َغ ْاُقٌُُٞٗٞ َ٣ ْٕ َ ا ثِبٞػ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ ًَلُٜ َ ْْ كِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
ه
Asıl sorumlu tutulacak olanlar, imkânları olduğu halde senden izin isteyenlerdir. Onlar kadınlarla beraber geride
kalmaya razı oldular. Sanki Allah kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşturmuş da bir şey bilmiyorlar.

(Fetih 48/17)

َۜ
ِ  ْاُ َٔ ۪و٠َِ ًَل َػَٝ  ْاًلَػ َْوطِ َؽ َو ٌط٠َِ ًَل َػَٝ  َؽ َو ٌط٠ َْٰٔ ْاًلَػ٠ٌَِْ َػ
َ ٤َُ
ُِ ِطغ٣ ْٖ َٓ َٝ غ َؽ َو ٌط٣
ٍ ُ َعَّ٘بِْٚ ُ ْل ِف٣ ٍَُُٚٞ
 أب٤ َُُ۪ َػنَاثاب اُٚ َؼ ِنّ ْث٣ ٍَّ َٞ َ َز٣ ْٖ َٓ َٝ به
ُ  َهَٝ ََّللا
ه
ُ ًۚ َٜ ْٗ َب ْاًلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪و
Köre sıkıntı yok, topala sıkıntı yok, hastaya da sıkıntı yoktur. Kim Allah‟a ve elçisine boyun eğerse onu,
içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu da acıklı bir azaba sokar.

(Tevbe 9/111)

َۜ
 َِ ه٤ٍ ۪ج
ا َِّٕ ه
َِّللا
َ ٢ َ۪ٕ كُُِٞوَب ِر٣ َ ُْ ْاُ َغَّ٘خُٜ َُ َّٕ َ  ْْ ِثبُٜ َُاَٞ ْٓ َ اَٝ ْْ ُٜ َ
َ َُٖ ا َ ْٗل٤ ِ۪٘ٓ ْ َِٖٓ ْاُ ُٔإَّٟللاَ ا ْشز َ َٰو
َِٖٓ ۪ٙ ِلْٜ  ِث َؼ٠ َٰكْٝ َ  َٓ ْٖ اَٝ ِٕ َۜ  ْاُوُ ْو َٰاَٝ َِ ٤اًل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ  ِخ٣ َٰهْٞ َّ  اُز٢ِ َؽوًّب كِٚ ٤ْ َِ ْػلاا َػَٝ ََُُِٕٞ ْوز٣َٝ ََُُِٕٞ ْوز٤َك
ُْ ٤ ُى ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ  َٰم ُِ َيَٝ َٚۜ ۪  ْؼز ُ ْْ ِث٣َ  َثب١ ۪ ِؼ ٌُ ُْ اَُّن٤ْ ا ثِ َجَّٝللاِ كَب ٍْز َ ْجش ُِو
ه
Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, cennet karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşır,
öldürür veya öldürülürler. Bu, Allah‟ın Tevrat‟ta, İncil‟de ve Kur‟an‟da verdiği gerçek sözdür. Sözünü Allah‟tan
daha iyi kim tutabilir? Öyleyse yaptığınız alışverişten dolayı size müjdeler olsun! Büyük başarı işte budur.

(Nisa 4/96)

َۜ
ٍ كَ َه َعب
 أب٤ها َه ۪ؽٞ
 ًَبَٕ هَٝ  َه ْؽ َٔخاَٝ  َٓ ْـ ِل َوح اَٝ ُْٚ٘ ِٓ د
َّللاُ َؿلُ ا
Onları, kendi katından vereceği dereceler, bağışlama ve ikramla üstün kılacaktır. Çünkü Allah
bağışlar, ikramı boldur.
(Vakıa 56/10)

َّۙ َُبثِو
َٕٞ
َّ َُٕ اَُٞبثِو
َّ ُاَٝ
Bir de önde gidenler var; hep önde gidenler!

(Vakıa 56/11)

ًۚ  َٰ َُٓئِ َي ْاُ ُٔوَ َّوثٝ۬ ُ ا
َُٕٞ
Onlar, her türlü ikramın yakınına alınırlar.
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(Vakıa 56/12)

ْ٤ِ د اَُّ٘ ۪ؼ
ِ  َعَّ٘ب٢ ۪ك
Nimetlerle dolu bahçeler içinde olurlar.

(Vakıa 56/13)

َّۙ َُّ۪ٝ َصَُِّخٌ َِٖٓ ْاًل
َٖ٤
Onların çoğu eskilerden,

(Vakıa 56/14)

َۜ اًل ِف ۪و
َٰ ْ َِٖٓ ٌَ ٤ َِ۪هَٝ
َٖ٣
Birazı da sonrakilerdendir.

(Nisa 4/97)

َ ُ ُْ ْاُ َٔ َٰ َِٓئِ ٌَخُٜ ٤كهَٞ َ َٖ ر٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
٢َِٖ ك٤ ۪ؼؼَل
ْ َ ا ًَُّ٘ب ُٓ َْزُُْٞ ًُ ْ٘ز ُ َۜ ْْ هَب٤
َ ۪ا كُُٞ ْْ هَبِٜ َِ ُ ا َ ْٗل٢َٔٓ ۪ ُِ ظب
َٓ
ْ ٍَٓب َء
َۜ ِ ْاًلَ ْه
د
ُ ا اََُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ ا َ ْهَُُٞٓ ع هَب
ع ه
َ َٝ ُْ َۜ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ  َُٰئِ َي َٓأٝ۬ ُ  َۜب كَبَٜ ٤ ۪ا كٝبع ُو
ِ َٜ ُ ا ٍِ َؼخا كَزَٝ َِّللا
و َّۙا٤
َٓ ۪ظ ا
Melekler, yanlışlar içindeyken canlarını aldıkları kimselere "Ne haldeydiniz?" diye soracaklar,
onlar "Biz dünyada güçsüz hale getirildik" diyecekler, Melekler de "Allah'ın toprağı yeterince
geniş değil miydi, hicret etseydiniz ya!" diyeceklerdir. Onların varıp kalacakları yer
cehennemdir. Ne kötü yere düşmedir o!
(Nahl 16/28)

َ ُ ُْ ْاُ َٔ َٰ َِٓئِ ٌَخُٜ ٤كهَٞ َ َٖ رَز٣ ۪اََُّن
ٍ َۜ ٍ
َّ ُا اُٞ َ ِۖ ْْ كَب َ ُْوِٜ َِ ُ ا َ ْٗل٢َٔٓ ۪ ُِ ظب
َُٓ ْٖ ِٓ َُ َٔ ََِ َْ َٓب ًَُّ٘ب َٗ ْؼ
 ا َِّٕ ه٠َِٓ َٰ ء َثٞ
ََّللا
ََُِٕٞٔ  ٌْ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤ َِ۪ػ
Onlar, meleklerin, yanlışlar içinde iken vefat ettireceği kimselerdir. Hemen teslimiyet gösterir ve “Biz kötü bir
şey yapmadık ki!” derler. Hayır, ne yaptığınızı Allah iyi biliyor.

(Ankebut 29/55)

ََُِٕٞٔ ا َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼُٞهُٝ ٍُ مَُٞو٣َٝ ْْ ِٜ ِِ ذ ا َ ْه ُع
ِ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾَٝ ْْ ِٜ ِهْٞ َاة ِٓ ْٖ ك
ُ َ ُْ ْاُ َؼنُٜ ٤َ ْـ َٰش٣ َّ ْٞ َ٣
O gün azap, onları üstlerinden ve ayaklarının altından saracak ve Allah şöyle diyecektir: “Yapıp ettiklerinizin
tadına varın bakalım !”
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(Ankebut 29/56)

ُٕٝ
ِ  كَب ْػجُل١َّب
َ ٣ا ٍِؼَخٌ كَ ِبَٝ ٢ا ا َِّٕ ا َ ْه ۪ػَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّن١ِ
َ َب ِػجَبك٣
Ey inanan kullarım! Toprağım geniştir; yalnız bana kul olun!

(Zümer 39/10)

َۜ ب ؽ٤ْٗ ُّ اُلٙنَٰٛ ٢ اَُٞ٘ا هث ٌُ َْۜ َُِّن۪ اَؽُٞا ارَّوُٞ٘ٓب ػجبك اَُّن۪ َٰا٣ َْ ُه
َ۪ٖ ْ َ ك٣ ِ ْ َّ َ
ِِ
ُ ا َ ْهَٝ ٌََ٘خ
ع ه
َِّللا
َ َ َ
َ َٖ٣ ِ َ ِ َ
َۜ
ة
َّ ُ ا٠َّكَٞ ُ٣ ا ٍِ َؼخٌ اَِّٗ َٔبَٝ
ٍ َب
َ  ِْو ِؽ٤َ ْْ ِثـُٛ َٕ ا َ ْع َوٝظب ِث ُو
Onlara şöyle dediğimi bildir “Ey inanıp güvenen kullarım, sizi yaratan Rabbinizden çekinerek kendinizi
koruyun. Bu dünyada iyilik eden, iyilik bulur. Allah‟ın toprakları geniştir. Hesapsız ödül, sadece sabredenlere
verilecektir.”

(Nisa 4/98)

ٍ ۪ج ا
َل٤
ْ َ ا ًَِّل ْاُ ُٔ َْز
ِ َ
ّ ِ َِٖٓ َٖ٤ ۪ؼ َؼل
َ َُٕٝزَلْٜ ٣َ  ًَلَٝ َِخا٤َٕ ۪ؽُٞؼ٤ َْز َ ۪ط٣َ إ ًَل
َ ِّ٘ ُاَٝ ٍِ اُو َعب
ِ َ ُْلِٞ ُ ْاَٝ َٓبء
Güçsüz hale getirilmiş, çaresiz kalmış ve bir çıkış yolu bulamamış erkekler, kadınlar ve çocuklar
bu hükmün dışındadır.
(Nisa 4/75)

ْ َ  ْاُ ُٔ َْزَٝ َِّللا
َٖ٣ ۪إ اَُّن
ِ َ
ّ ِ َِٖٓ َٖ٤ ۪ؼؼَل
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ ِّ٘ ُاَٝ ٍِ اُو َعب
َ ٢ َ۪ٕ كُِِٞ َٓب َُ ٌُ ْْ ًَل رُوَبرَٝ
ِ َ ُْلِٞ ُ ْاَٝ َٓبء
َّ  ِخ٣َ  ْاُوَ ْوِٙ  ِنَٰٛ ْٖ ِٓ َٕ َهثَّ ََٓ٘ب ا َ ْف ِو ْعَ٘بُُُٞٞو٣َ
اع َؼ َْ ََُ٘ب
ْ َٝ  ًًّۚب٤ُِ َٝ اع َؼ َْ ََُ٘ب ِٓ ْٖ َُل ُ ْٗ َي
ْ َٝ  ًۚبَٜ ُِْٛ َ اُظب ُِ ِْ ا
و َۜا٤
ِٓ ْٖ َُلُ ْٗ َي ٗ َ۪ظ ا
Allah yolunda ve güçsüz bırakılmış çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda savaşmamak için ne gerekçeniz
olabilir? O ezilenler "Rabbimiz! Halkı yanlışlar içinde olan bu şehirden bizi çıkar, bize katından bir lider gönder,
bize katından bir yardımcı gönder." diye yalvarıp dururlar.

(Müminun 23/62)

ْ ُ٣  ْْ ًَلُٛ َٝ ن
َُٕٞٔ َِظ
ٌ َ َ٘ب ًِز٣ْ ََُلَٝ بَٜ  ٍْ َؼُٝ َب ا ًَِّل
ق َٗ ْل ا
ُ ِِّ ٌَ ُٗ  ًَلَٝ
ِ ّ  ْ٘ ِط ُن ِث ْبُ َؾ٣َ بة
Biz kimseyi gücünün yetmediğinden sorumlu tutmayız. Yanımızda gerçekleri anlatan bir kitap vardır. Kimse
haksızlığa uğratılmayacaktır.

(Nisa 4/99)

َٓ
هاٞ
 ًَبَٕ هَٝ ْْ َۜ ُٜ ْ٘  َػَٞ ُ ْؼل٣َ ْٕ َ َّللاُ ا
 ه٠َ
ا َؿلُ اًّٞ َُّللاُ َػل
َ  َُٰئِ َي َػٝ۬ ُ كَب
Allah'ın işte bunları affetmesi beklenir. Allah, çok affeder, çok bağışlar.
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(Nisa 4/28)

ُ َ
لاب٤ ۪ػؼ
ِ ْ َ ُف ِِنَٝ ْْ ًۚ ٌُ ْ٘ ق َػ
لُ ه٣ُ ۪و٣
َ ٕب
َ ْٗ اًل
َ ُّ َق ِل٣ ْٕ َ َّللاُ ا
Allah yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

(Şura 42/30)

ْ ََج
و٤
َ ًَ جَ ٍخ كَجِ َٔب٤طبثَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ُٓ ۪ظ
ٍ َۜ ۪ا َػ ْٖ ًَضَُٞ ْؼل٣َٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ل٣ْ َ ذ ا
َ َ  ََٓٓب اَٝ
Başınıza ne gelse kendi elinizle yaptığınızdan dolayı gelir. Allah birçoğunu da bağışlar.

(Nisa 4/100)

۪ٚ ِز٤ْ ََ ْق ُوطْ ِٓ ْٖ ث٣ ْٖ َٓ َٝ ٍؼَ َۜخا
 َِ ه٤ٍ ۪ج
ع ُٓ َوا َؿ أب ًَض۪ ا
ِ  ْاًلَ ْه٢َِ ِغ ْل ك٣ َِّللا
َ َٝ وا٤
َ ٢ ۪بع ْو ك
ِ َٜ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
َۜ  ه٠َُِ َػٙهَ َغ ا َ ْع ُوَٝ دُ كَوَ ْلْٞ َٔ ُُ ْاًْٚ ُ ْل ِه٣ َّْ ُ ۪ صُِٚ ٍٞ
هاٞ
ُ  َهَٝ َِّللا
 ًَبَٕ هَٝ َِّللا
 ه٠َُِبع اوا ا
َّللاُ َؿلُ ا
ِ َٜ ُٓ
 أب٤َه ۪ؽ
Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek yer ve bir genişlik bulur. Kim Allah'ın ve
Elçisi’nin yolunda hicret için evinden çıkar sonra ölürse onun ödülü Allah’a ait olur. Çünkü
Allah bağışlar, ikramı boldur.
(Nahl 16/41)

َٰ ْ  ًَلَ ْع ُوَٝ ََ٘ َۜخا
ُ َّللاِ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل َٓب
اًل ِف َو ِح
 ه٢ا ِكَٝب َع ُوٛ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
َ ب َؽ٤َ ْٗ ُّ اُل٢ ْْ ِكُٜ ََّ٘ئِٞ ّ ا َُُ٘ َجُٞٔ ِِ ظ
َّۙ ُٔ ََِ ْؼ٣ اُٞٗ ًَبْٞ َُ ا َ ًْجَ ِۢ ُو
َٕٞ
Haksızlığa uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel yerlere yerleştiririz. Bunun öbür
dünyadaki ödülü daha büyüktür. Keşke bilebilselerdi.

(Al-i İmran 3/195)

ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ؼ
ُ  َث ْؼ٠ًۚ  ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ بٓ ٍَ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو ا
ِ  ُغ َػ َٔ ََ َػ٤ ًََٓل ا ُ ۪ػ٢ّ۪ٗ َ  ْْ اُٜ ُّ ْْ َهثُٜ َُ بة
َ كَب ٍْز َ َغ
ًۚ ٍ ثَ ْؼ
اُِِٞهُزَٝ اَُِٞهَبرَٝ ٢ ِ۪٤ٍ ۪ج
َ ٢ ۪ا كُٝمُٝ۫ ُ اَٝ ْْ ِٛ به
ِ َ٣ا ِٓ ْٖ ِكٞا ُ ْف ِو ُعَٝ اَٝب َع ُوٛ َٖ٣ ۪غ كَبَُّن
َۜ اثاب ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِل هَٞ َ به ص
ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ََِّ٘ ًَلُ ْك ِفَٝ ْْ ِٜ ّـَٔب ِر٤ِ ٍ
ُ ًۚ َٜ ْٗ َب ْاًلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪و
َِّللا
َ ْْ ُٜ ْ٘ ًَلُ ًَ ِلّ َو َّٕ َػ
ة
 هَٝ
ِ اَٞ َّ ُ ُؽ َْ ُٖ اُضََّٙللاُ ِػ ْ٘ل
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.
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(Nisa 4/101)

ْٕ َ  ۗحِ ا ِْٕ ِف ْلز ُ ْْ اَِٰٞ ظ
َّ ُا َِٖٓ اٝظ ُو
ُ  ٌُ ْْ ُعَ٘ب ٌػ ا َ ْٕ ر َ ْو٤ْ ٌَِْ َػ
ِ  ْاًلَ ْه٢ِػ َو ْثز ُ ْْ ك
َ اِمَاَٝ
َ ٤ََِع ك
َۜ َٖ ًَلَ ُو٣ َ۪ ْلزَِ٘ ٌُ ُْ اَُّن٣
٘اب٤ا ُٓ ۪جًُّٝ ا َُ ٌُ ْْ َػلَُٖٞٗ ًَب٣ا ا َِّٕ ْاُ ٌَبكِ ۪وٝ
Yolculuğa çıktığınızda, ayetleri görmezden gelen kâfirlerin size saldırı yapmasından
korkarsanız, o namazı, yolculuk namazını kısaltmanızda bir günah yoktur. Çünkü kâfirler, size
açık düşmandırlar.
(Bakara 2/238)

ُ َِؽبك
َٖ٤ ۪ا ِ هّٰللِ هَبِٗزُٞٓ ُٞهَٝ ٠ ٍْ َٰطُٞ ُحِ ْاَِٰٞ ظ
ِ اَٞ َِظ
َّ ُاَٝ د
َّ ُ ا٠َِا َػٞظ
Namazları ve en orta namazı sürekli kılın ve daima Allah‟a içten boyun eğenlerden olun.

(Bakara 2/239)

َُٕٞٔ َِا ر َ ْؼٌُُٞٗٞ َ َّللاَ ًَ َٔب َػَِّ َٔ ٌُ ْْ َٓب َُ ْْ ر
ا هٝ ُه ًْ َجبٗا ًۚب كَ ِب َٓمَا ا َ ِٓ ْ٘ز ُ ْْ كَب ْم ًُ ُوْٝ َ كَب ِْٕ ِف ْلز ُ ْْ كَ ِو َع ابًل ا
Eğer korkarsanız namazı yürüyerek yahut binek üstünde kılın. Rahata kavuşunca Allah‟ı, bu konuda
bilmediğinizi size öğrettiği gibi zikredin.

(Nisa 4/102)

ََٓ ْْ ُح َ كَ ِْزَوَِٰٞ ظ
 ۠ ْْ كَ ِبمَاُٜ َ ا ا َ ٍْ ِِ َؾزَُٝٓأ ْ ُفن٤َ ُْ َٝ  ْْ َٓ َؼ َيُٜ ْ٘ ِٓ ٌؽبئِلَخ
َ ْٔ َ ْْ كَبَهِٜ ٤ ۪ذ ك
َ ْ٘ ًُ اِمَاَٝ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ذ
ََٓ د
اَُٝأ ْ ُفن٤ُْ َٝ ا َٓ َؼ َيُِّٞظ
ِ ْ  ُْزَأَٝ ْْ ِۖ ٌُ ِ ََٓهائَٝ ْٖ ِٓ اٌُُٞٗٞ َ٤ِْ َا كٍُٝ َغل
َ
َ ُ٤ِْ َا كُِّٞظ
َ ُ٣ ْْ َُ ٟؽبئِلَخٌ ا ُ ْف َٰو
ْْ ٌُ ٤ْ ََِٕ َػُِٞ٤۪ٔ ٤َ َا َ ْٓ ِز َؼ ِز ٌُ ْْ كَٝ ْْ ٌُ َٕ َػ ْٖ ا َ ٍْ ِِ َؾ ِزُُِٞ ر َ ْـلْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪كَّ اَُّنَٝ ْْ ًۚ ُٜ َ ا َ ٍْ ِِ َؾزَٝ ْْ ُٛ ِؽ ْن َه
َٓ َٰ  ًُ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْوْٝ َ ط ٍو ا
َ َٓ ْٖ ِٓ ٟ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًَبَٕ ِث ٌُ ْْ اَما٤ْ َِ ًَل ُعَ٘ب َػ َػَٝ اؽلَ َۜح ا
اُٞؼ َٓؼ
ِ َٝ َِخا٤ْ َٓ
َ َ  ا َ ْٕ ر٠ػ
٘اب٤ٜ۪ ُٓ َٖ َػنَاثاب٣َّللاَ ا َ َػلَّ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪و
ا ِؽ ْن َه ًُ َۜ ْْ ا َِّٕ هُٝ ُفنَٝ ْْ ًۚ ٌُ َ ا َ ٍْ ِِ َؾز
İçlerinde olur da onlar için namazı tam kılarsan, onların bir kısmı seninle beraber namaza
dursunlar ve silahlarını kuşansınlar; ilk secdeyi yaptıktan sonra çekilsinler; bu defa namazı
kılmamış öbür kısım gelsin, seninle namaz kılsınlar, tedbirli olsunlar ve silahlarını kuşansınlar.
Kâfirler ister ki silahlarınızdan ve eşyanızdan uzak kalasınız da üzerinize ani bir baskın
yapsınlar. Yağmurdan zarar görür veya hasta olursanız, silahlarınızı bir yere koymanızda bir
günah yoktur ama tedbiri elden bırakmayın. Allah, o kâfirlere küçük düşürücü bir azap
hazırlamıştır.
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(Nisa 4/103)

ْ ثِ ٌُ ًۚ ْْ كَ ِبمَاُٞ٘ ُع٠َِٰ  َػَٝ كااُٞهُؼَٝ َب آب٤َِّللاَ ه
اُٞٔ ٤ ۪اؽ َٔأَْٗ ْ٘ز ُ ْْ كَبَه
َّ ُز ُ ُْ ا٤ْ ؼ
ا هٝح َ كَب ْم ًُ ُوَِٰٞ ظ
َ َكَ ِبمَا ه
ْ ٗح َ ًَبَِٰٞ ظ
رابُٞهْٞ َٓ َٖ ًِزَبثاب٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِذ َػ
َّ ُ ًۚح َ ا َِّٕ اَِٰٞ ظ
َّ ُا
O namazı kılarken Allah’ı; ayakta, oturur halde ve yanlarınız üzerinde anın. Güvene
kavuştuğunuzda o namazı tam kılın. Çünkü namaz, müminlere, vakitle sınırlı olarak farz
kılınmıştır.
(Hud 11/114)

َ َ حَِٰٞ ظ
ٟد َٰم ُِ َي ِم ًْ َٰو
ِ َۜ ّـَٔب٤ِ َ
ِ ََ٘ب
َّ ُجَْٖ اِٛ ُ ْن٣ د
َّ ُاَهِ ِْ اَٝ
َ  َۜ َِ ا َِّٕ ْاُ َؾ٤ْ َُّ ُىَُلاب َِٖٓ اَٝ به
ِ َٜ َُّ٘ ِ ا٢َؽ َوك
ًۚ ُِِنَّا ًِ ۪و
َٖ٣
Gündüzün iki bölümünde ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namazı tam ve düzgün kıl. Çünkü iyilikler
kötülükleri giderir. Bu, bilgisini kullananların akıllarında tutmaları gereken doğru bilgidir.

(İsra 17/78)

َّ ُى اٞ
كااُٜٞ هُ ْو َٰإَ ْاُلَ ْغ َۜ ِو ا َِّٕ هُ ْو َٰإَ ْاُلَ ْغ ِو ًَبَٕ َٓ ْشَٝ َِ ٤ْ َُّن ا
ِ ُُُح َ ُِلَِٰٞ ظ
َّ ُاَهِ ِْ ا
َ  َؿ٠َُِٰ ش ْٔ ٌِ ا
ِ َ
Namazı, güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar, bir de şafak ışıklarının kümeleştiği sırada sürekli ve tam
kıl. Şafak ışıklardaki kümeleşme gözle görülür.

(Nisa 4/104)

ًۚ ُٔ ََُْٕ ًَ َٔب رَأُٞٔ ََُْأ٣ ْْ ُٜ ََّٕٗ كَ ِبُٞٔ َُْا رَأٌُُٞٗٞ َ  َۜ ِّ ا ِْٕ رْٞ َبء ْاُو
َِٖٓ َٕٞر َ ْو ُعَٝ َٕٞ
ِ َ ا ْثزِ َٓـ٢ِا كُِٜٞ٘ َ  ًَل رَٝ
َۜ  ْو ُع٣َ َّللاِ َٓب ًَل
 أب٤ٌ۪  أب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ َٕٞ
ه
Düşman topluluğunu kovalamakta gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, onlar da sizin
gibi acı çekiyorlar. Üstelik sizin Allah'tan bir beklentiniz var. Onların böyle bir beklentileri de
yok. Bilen ve doğru kararlar veren Allah’tır.
(Al-i İmran 3/153)

 ََْل٤ٌَ ُِ ّْ ٍ َ ٌُ ْْ كَبَصَبثَ ٌُ ْْ َؿ ًّٔب ِثـ٣ ا ُ ْف َٰو٢َٓ ۪ ًُ ْْ كٞػ
ُ  ْل٣َ ٍُ ٍٞ
ْ ُ اِ ْم ر
ُ اُو
َّ َٝ  ا َ َؽ ٍل٠َِٓ َٰ َٕ َػُٞ ُ۫ ِْ َ  ًَل رَٝ َُٕٝظ ِؼل
ََُِٕٞٔ و ِث َٔب ر َ ْؼ٤
ٌ َّللاُ ف َ۪ج
 هَٝ ْْ َۜ ٌُ َطبث
َ َ  ًَل ََٓٓب اَٝ ْْ ٌُ َ  َٓب كَبر٠َِٰ ا َػُٞٗ َر َ ْؾي
Elçimiz de arkanızdan sizi çağırdığı halde kimseye bakmadan dağa tırmanıyordunuz. Allah, üst üste verdiği
sıkıntılarla size iyilik yaptı ki elinizden kaçana da başınıza gelene de üzülmeyesiniz. Yaptığınız her şeyin iç
yüzünü bilen Allah‟tır.
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(Al-i İmran 3/165)

 ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِل ا َ ْٗلُ َِ ٌُ َۜ ْْ ا َِّٕ هَٞ ُٛ َْ ُنَ َۜا هَٰٛ ٠ َّۙب هُ ِْز ُ ْْ اَٗهَٜ ٤ْ َِْط ْجز ُ ْْ ِٓض
ََّللا
َ َ جَخٌ هَ ْل ا٤طبثَزْ ٌُ ْْ ُٓ ۪ظ
َ َ َُ ََّٓٔب اَٝ َ ا
و٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٌ ۪ءٍ هَل٢ْ ش
Başınıza bir olay gelince “Bu da nereden çıktı?” demeniz mi gerekir? Hâlbuki siz karşı tarafa bunun iki katı
sıkıntı vermiştiniz. De ki: “Bunun sebebi sizsiniz! Allah her şeye bir ölçü koymuştur.”

(Enfal 8/15)

به
َ ًۚ  ُْ ْاًلَ ْك َثُٛ َُُّٞٞ ُ ا ىَ ْؽلاب كَ ََل رَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ز ُ ُْ اَُّن٤ ۪ا اِمَا َُوَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
Ey inanıp güvenenler! Ordu halinde kâfirlerle karşılaştığınızda sakın arkanızı dönmeyin.

(Enfal 8/16)

ٍ ؼ
ت َِٖٓ ه
َِّللا
َ َ كِئ َ ٍخ كَوَ ْل ثََٓب َء ثِـ٠َُِٰ ّ ايا ا٤ِ  ُٓز َ َؾْٝ َ َُٓ ا ًَِّل ُٓز َ َؾ ِ ّوكاب ُِ ِوزَب ٍٍ اٙ َٓئِ ٍن كُثُ َوْٞ َ٣ ْْ ِٜ ُِّ َٞ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
و٤
ُ ٌ ْاُ َٔ ۪ظ
َ ْ ِثئَٝ ُْ َۜ ََّٜ٘ ُ َعٚ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ
Savaş taktiği olarak yer değiştirme ya da bir birliğin yanında yer alma dışında kim o gün onlara arkasını dönerse
Allah‟ın gazabına uğrar. Onun kalacağı yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o!

(Enfal 8/45)

ًۚ وا َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾ٤
َٕٞ
ا هٝا ْم ًُ ُوَٝ اُٞز ُ ْْ ِكئَخا كَبصْجُز٤ ۪ا اِمَا َُوَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َّللاَ ًَض۪ ا
Ey inanıp güvenenler, bir birlikle karşı karşıya gelince direnin ve Allah‟ı çokça hatırlayın ki başarıya ulaşasınız.

(Enfal 8/46)

َۜ ط ِج ُو
َّللاَ َٓ َغ
َ ا كَز َ ْلٞػ
ُ َ ًَل رََ٘بىَٝ ٍَُُٚٞ
ْ اَٝ ْْ ٌُ  ُؾ٣َت ۪ه
ُ  َهَٝ ََّللا
ا ا َِّٕ هٝ
ا هُٞؼ٤ا َ ۪ؽَٝ
َ ٛر َ ْنَٝ اُِٞش
ًۚ ظب ِث ۪و
َٖ٣
َّ ُا
Allah‟a ve elçisine boyun eğin. Birbirinizle çekişmeyin yoksa telaşa kapılırsınız, hızınız kesilir. Sabırlı olun.
Allah, sabredenlerle beraberdir.

(Nisa 4/105)

َۜ ي ه٣
َٖ٤ ۪٘ ًَل ر َ ٌُ ْٖ ُِ ِْ ََٓقب ِئَٝ َُّللا
َ بً ِث ََٓٔب ا َ َٰه
ِ ََُّْٖ٘ ا٤ن ُِز َ ْؾ ٌُ َْ َث
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِاِ ََّٓٗب ا َ ْٗيَ ُْ ََٓ٘ب ا
ِ ّ بة ثِ ْبُ َؾ
 أ َّۙب٤َظ
۪ ف
Gerçekleri içeren bu kitabı sana biz indirdik ki insanlar arasında Allah'ın gösterdiği yöntemle
hükmedesin. Sakın hainlerin savunucusu olma.
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(Maide 5/48)

ْْ ٌُ بؽ
ْ َ كِٚ ٤ْ َِ ِْٔ٘اب َػ٤َٜ ُٓ َٝ ة
ِ  َِٖٓ ْاُ ٌِزَبِٚ ٣ْ ََل٣ َْٖ٤َظ ِلّهاب ُِ َٔب ث
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِا َ ْٗيَ ُْ ََٓ٘ب اَٝ
َ ُٓ ن
ِ ّ بة ثِ ْبُ َؾ
ن ُِ ٌُ ٍَّ َع َؼ َِْ٘ب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِش ْو َػخا
 ْْ ِث ََٓٔب ا َ ْٗيَ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َث
ِ ّ َۜ ُ ْْ َػ َّٔب ََٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ َؾٛا َءََٞٓ ْٛ َ  ًَل رَزَّجِ ْغ اَٝ َُّللا
د
ََٓ ْٞ ََُٝ ب اع َۜبَٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ َۜ  َْوا٤ا ْاُ َقُٞ ٌُ ْْ كَب ٍْز َ ِجو٤ ََٓٓب َٰا َٰر٢ ۪ ًُ ْْ كَٞ َُِ ْج٤ُِ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ اؽلَح ا
ِ َٝ َّللاُ َُ َغ َؼَِ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخا
شب َء ه
َّۙ ُ ر َ ْقز َ ِِلِٚ ٤ َُ۪٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤َؼاب ك٤۪ٔ َّللاِ َٓ ْو ِعؼُ ٌُ ْْ َع
َٕٞ
 ه٠َُِا
Gerçekleri içeren bu Kitabı sana, önünde bulduğu Kitapları tasdik edici ve koruyucu özellikte indirdik. O halde
aralarında Allah‟ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen doğruları bırakıp onların arzularına uyma. Sizden her birine
bir şeriat ve bir yöntem verdik. Allah, gerek görseydi sizi tek bir toplum yapardı. Oysa verdiği şeylerle sizi
yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. Öyleyse iyi işlerde yarışın. Hep birlikte Allah‟ın huzuruna
götürüleceksiniz. Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah size, o zaman bildirecektir.

(Maide 5/49)

غ ََٓٓب
َ َُِ٘ ْلز٣ ْٕ َ ُ ْْ اٛاؽنَ ْه
ْ َٝ ْْ ُٛ ا َءََٞٓ ْٛ َ  ًَل رَز َّ ِج ْغ اَٝ َُّللا
ْ ِٕ َ اَٝ
 ْْ ِث ََٓٔب ا َ ْٗيَ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َاؽ ٌُ ْْ ث
ِ ى َػ ْٖ ثَ ْؼٞ
وا٤
ل ُ ه٣ُ ۪و٣ ا كَب ْػَِ ْْ اََّٗ َٔبْٞ ََُّٞ َ  َۜ َْي كَب ِْٕ ر٤ََُِّللاُ ا
ا َ ْٗيَ ٍَ ه
ا َِّٕ ًَض۪ اَٝ ْْ َۜ ِٜ ِثُُٞٗغ م
ِ  ْْ ثِجَ ْؼُٜ َج٤ُ ۪ظ٣ ْٕ َ َّللاُ ا
َُٕٞبً َُلَب ٍِو
ِ ََُِّٖ٘ٓ ا
Aralarında Allah‟ın indirdiği ile hükmet; onların arzularına uyma. Dikkatli ol! Allah‟ın indirdiği emirlerin
herhangi birinden seni şaşırtabilirler. Yüz çevirirlerse bil ki bazı günahları sebebiyle Allah, kesinlikle onların
başına bir kötülük gelmesini istiyordur. Zaten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

(Rad 13/36)

َْ ُُ هَٚۜ ؼ
ِ  َِٖٓ ْاًلَ ْؽيَ اَٝ  َْي٤ََُِٕ ِث ََٓٔب ا ُ ْٗ ِي ٍَ اٞ ْل َو ُؽ٣َ بة
َ ُ ْ٘ ٌِ ُو َث ْؼ٣ ْٖ َٓ ة
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اَُّنَٝ
ة
ُ  ا َ ْكِٚ ٤ْ َُِ اَٚۜ ۪  ًََٓل ا ُ ْش ِو َى ِثَٝ ََّللا
اَِّٗ ََٓٔب ا ُ ِٓ ْودُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُلَ ه
ِ  َٓ َٰبِٚ ٤ْ َُِاَٝ اٞػ
Kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilenle sevinirler. Onun bir kısmını inkâr eden kesimler de vardır. De ki:
“Ben sadece, Allah‟a kulluk etme ve ona ortak koşmama emri aldım. Ben Allah‟a çağırırım; dönüşüm de
onadır.”

(Rad 13/37)

َِٖٓ  ْْ َث ْؼلَ َٓب ََٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ َِّْۙ َٓب َُ َيُٛ ا َءََٞٓ ْٛ َ ذ ا
َ َُ ِئ ِٖ ار َّ َج ْؼَٝ  ًَّۜب٤ُ ُؽ ٌْ أب َػ َو ِثٙ ًَ َٰن ُِ َي ا َ ْٗيَ َُْ٘بَٝ
م
ه
ٍ اَٝ  ًَلَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Böylece onu Arapça hükümler olarak indirdik. Bu bilgi sana geldikten sonra onların arzularına uyarsan, Allah
senin ne dostun ne de koruyucun olur.

(Nisa 4/106)

َۜ ا ٍْز َ ْـ ِل ِو هَٝ
 أ ًۚب٤ها َه ۪ؽٞ
َّللاَ ا َِّٕ ه
َّللاَ ًَبَٕ َؿلُ ا
Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah, bağışlar ve ikramda bulunur.
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(Mümin 40/55)

به
ْ كَب
ِ ْ َٝ ِ ٢
 ْػلَ هَٝ َِّٕ طجِ ْو ا
َ َٝ ا ٍْز َ ْـ ِل ْو ُِنَ ْٗجِ َيَٝ َّللاِ َؽ ٌّن
ِ ٌَ اًل ْث
ّ ٍجِّ ْؼ ثِ َؾ ْٔ ِل َه ِثّ َي ثِ ْبُؼَ ِش
Sen, sabırlı ol. Allah'ın sözü gerçektir. Günahın için de bağışlanma dile; akşamleyin ve sabahın erken
vakitlerinde her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et.

(Mümin 40/56)

َ ِْ ٍ
ْْ ُٛ  ْْ ا ًَِّل ًِج ٌْو َٓبِٛ هُٝ
ِ َب٣ َٰا٢َٓ َ۪ٕ كُُُٞ َغب ِك٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
ُ  ِْو٤ََّللاِ ِثـ
د ه
ُ ٢ ۪ َّۙ ْْ ا ِْٕ كُٜ ٤بٕ ا َ َٰر
ِ طل
ٍ ط
َۜ  كَب ٍْز َ ِؼ ْن ِث هِٚ ًۚ ٤ِث َجب ُِ ۪ـ
و٤
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّٚٗبّٰللِ ا
ُ  ُغ ْاُ َج ۪ظ٤۪ٔ َ
Ellerinde bir delil olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girenlerin içlerinde, asla tatmin edemeyecekleri
kibir dışında bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın. O dinleyen ve görendir.

(Nisa 4/107)

 أ ًۚب٤ ۪اٗاب اَصََّٞ ُ ِؾتُّ َٓ ْٖ ًَبَٕ ف٣ َّللاَ ًَل
 َۜ ْْ ا َِّٕ هُٜ َ
َ َُٕ ا َ ْٗلَُٞٗ ْقزَب٣ َٖ٣ ۪ ًَل ر ُ َغبك ٍِْ َػ ِٖ اَُّنَٝ
Kendilerinden beklenmeyen davranış gösteren hainlerden yana mücadeleye girme. Allah,
hainlikte direnen günahkârı sevmez.

(Nisa 4/108)

َٰ َ ْو٣ َٕ َٓب ًَلُّٞز٤ِ َُج٣  ْْ اِ ْمُٜ َ َٓؼَٞ ُٛ َٝ َِّللا
َِٖٓ ٠ػ
َٕ َِٖٓ هَُٞ َْز َ ْقل٣  ًَلَٝ ًب
ِ ََُّٕ٘ َِٖٓ اَُٞ َْز َ ْقل٣
 ا٤َٕ ُٓ ۪ؾَُِٞٔ َ ْؼ٣ َّللاُ ثِ َٔب
طب
 ًَبَٕ هَٝ ٍِ َۜ ْٞ َْاُو
Onlar içlerinde olanı insanlardan saklamaya çalışırlar ama Allah’tan saklamayı düşünmezler.
Gece, Allah'ın razı olmadığı sözü kurarlarken O, onlarla beraberdi. Yaptıkları her şeyi
çepeçevre kuşatan Allah’tır.
(Nisa 4/81)

ْۘ َ
ََٓ َّذ
َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٌؽبئِلَخ
ت َٓب
ََُُُٕٞٞو٣َٝ
َ ٤َِى ث
َ ا ِٓ ْٖ ِػ ْ٘لٝؽب َػخٌ كَ ِبمَا ثَ َو ُى
ُ ُ َ ٌْز٣ َُّللا
 هَٝ ٍُ َۜ ُٞ رَو١ ۪ َْو اَُّن٤ؿ
ًۚ ُ ِّز٤ُ َج٣
 ً۪ اَٝ ِبّٰلل
َۜ  ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ػ
َل٤
ْ َٕ كَبَػ ِْوٞ
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َِّللا
َ ع
Sana "Baş üstüne" derler, fakat yanından çıkınca içlerinden bir kesimi, geceleyin senin dediğinden başka şeyler
tasarlarlar. Allah onların tasarladıklarını yazar. Onlara karşı dikkatli ol ve Allah'a güven. Dayanak olarak Allah
yeter.
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(Maide 5/61)

اَُّٞٗللاُ ا َ ْػَِ ُْ ثِ َٔب ًَب
 هَٝ َٚۜ ۪ ِا ثٞ ْْ هَ ْل ف ََو ُعُٛ َٝ ا ثِ ْبُ ٌُ ْل ِوُِٞهَ ْل كَ َفَٝ ا َٰا ََّٓ٘بَُُٞٓ اِمَا ََٓعب ُ۫ ُؤ ًُ ْْ هَبَٝ
َُٕٞٔ ُ  ٌْز٣َ
Size geldiklerinde “İnanıp güvendik” derler, oysa kâfir girerler, kâfir çıkarlar. Allah onların gizlediklerini daha
iyi bilir.

(Bakara 2/14)

ُٖ ا اَِّٗب َٓؼَ ٌُ َّۙ ْْ اَِّٗ َٔب ٗ َْؾَُُٞٓ  َّۙ ْْ هَبِٜ ِ٘٤بؽ
۪ َ٤ش
َ ٠َُِٰ ا اْٞ َِاِمَا َفَٝ ا َٰا ََّٓ٘ ًۚبَُُٞٓ ا هَبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا اَُّنُٞاِمَا َُوَٝ
َٕ ِي ُ۫ ُؤْٜ َ ُٓ َْز
Allah‟a inanıp güvenenlerle yüz yüze gelince, “Biz O‟na inanıp güveniriz.” derler. Şeytanlarıyla baş başa
kalınca, “İnanın biz sizin yanınızdayız, onlara sadece göz yumuyoruz!” derler.

(Mucadele 58/7)

ُ ٌُ ٣َ ع َٓب
َۜ ِ  ْاًلَ ْه٢ َٓب ِكَٝ د
َٞ ُٛ  ص َ َِٰض َ ٍخ ا ًَِّلَٰٟٞ ٕ ِٓ ْٖ ٗ َْغٞ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣َ ََّللا
اََُ ْْ ر َ َو ا َ َّٕ ه
َْٖ َٓب٣َ ْْ اُٜ  َٓ َؼَٞ ُٛ  ًََٓل ا َ ًْض َ َو ا ًَِّلَٝ  ِٓ ْٖ َٰم ُِ َي٠َٰٗ  ًََٓل ا َ ْكَٝ ْْ ُٜ ٍ
ُ ٍب ِك
َ َٞ ُٛ َ ٍخ ا ًَِّل
َ َْٔ  ًَل فَٝ ْْ ُٜ َُها ِثؼ
ًۚ ًَُٗب
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
 َٔ َۜ ِخ ا َِّٕ ه٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ اُِِٞٔ  ْْ ِث َٔب َػُٜ ُ َُ٘ ِجّئ٣ َّْ ُ ا صٞ
ْ َّللاَ ِث ٌُ َِّ ش
Allah‟ın, göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini hiç görmedin mi? Üç kişi gizlice konuşsa dördüncüsü O‟dur.
Beş kişi gizlice konuşsa altıncısı O‟dur. Bundan daha az ya da daha çok olsalar, her nerede bulunsalar, Allah
onlarla birliktedir. Sonra yaptıkları her şeyi kıyamet günü onlara bildirecektir. Allah, her şeyi bilir.

(Müminun 23/64)

َۜ َ ْغـ ُو٣ ْْ ُٛ ة اِمَا
َٕٝ
ِ  ْْ ثِ ْبُؼَنَاِٜ ٤ ۪ اِ َٓمَا ا َ َف ْنَٗب ُٓزْ َوك٠َؽزَٓه
َٔ
Nihayet onlardan şımartılmış olanları azap ile yakaladığımızda birden feryat ederler.

(Müminun 23/65)

َٕٝظ ُو
َ ْ٘ ُ  َّ اَِّٗ ٌُ ْْ َِّٓ٘ب ًَل رْٞ َ٤ُا ْاًَٝل ر َ ْغـَٔ ُو
“Bugün feryat etmeyin; çünkü bizden yardım görmeyeceksiniz!

(Müminun 23/66)

َّۙ ظ
ْ ٗهَ ْل ًَب
َٕٞ
ُ ٌِ ْ٘ َ  ا َ ْػوَب ِث ٌُ ْْ ر٠َِٓ َٰ  ٌُ ْْ كَ ٌُ ْ٘ز ُ ْْ َػ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْ رُز٢ َ۪بر٣َذ َٰا
Size ayetlerim bağlantılarıyla birlikte okunduğunda arkanızı dönüp kaçıyordunuz.

(Müminun 23/67)

َٕٝ ُغ ُوْٜ َ بٓ اوا ر
ِ ٍ
َ ٚۗ ۪ َٖ ِث٣ُٓ َْز َ ٌْ ِج ۪و
Ayetlerimize karşı büyükleniyor, geceleri ileri geri konuşuyordunuz.
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(Nisa 4/109)

ْٖ َٓ ّْ َ  َٔ ِخ ا٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ ْ٘ ػ
ُ َغب ِك ٍُ ه٣ ْٖ َٔ ََب ك٤ْٗ ُّحِ اُلٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ْْ كُٜ ْ٘  ۬ ُإ ًََٓل ِء َعبكَ ُْز ُ ْْ َػَٛٓ َٰ ْْ ُ ب ا َ ْٗزََٛٓ
َ ََّللا
ً۪ اَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِٕ َػٞ
ُ ٌُ َ٣
َل٤
Haydi, siz tuttunuz dünya hayatında onlardan yana mücadele verdiniz. Ya kıyamet günü
onlardan yana Allah'a karşı mücadeleyi kim verecek veya onların savunucusu kim olacak?

(Nisa 4/110)

ْ َ٣ ْٝ َ  اءا اٍٞ
 أب٤ها َه ۪ؽٞ
َُٓ َْ َٔ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ َٝ
َ ِغ ِل ه٣ ََّللا
َ َْز َ ْـ ِل ِو ه٣ َّْ ُ ُ صَٚ
َّللاَ َؿلُ ا
َ ظ ِِ ْْ َٗ ْل
Kim bir kötülük işler veya kendini yanlışa sürükler de Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ın
bağışlamasının bol, ikramının çok olduğunu görecektir.
(Furkan 25/70)

ٍ َۜ ََ٘ب
َُّللا
 ًَبَٕ هَٝ د
ُجَ ِلّ ٍُ ه٣  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ طب ُِ اؾب كَب
َ َ ا ًَِّل َٓ ْٖ ر
َ  ْْ َؽِٜ ِّـَٔبر٤ِ ٍ
َ َُّللا
َ  َػ ِٔ ََ َػ َٔ اَلَٝ ََٖٓ  َٰاَٝ بة
 أب٤ها َه ۪ؽٞ
َؿلُ ا
Ancak tevbe eden, inanıp güvenen ve iyi iş yapan başka. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah
bağışlar, ikram eder.

(Furkan 25/71)

َّللاِ َٓزَبثاب
ُ ُ َز٣ َُّٚٗطب ُِ اؾب كَ ِب
 ه٠َُِة اٞ
َ َ  َٓ ْٖ رَٝ
َ ََ ِٔ  َػَٝ بة
Kim hatasından dönüp iyi iş yaparsa gerçekten Allah tevbesini kabul etmiş olur.

(Nisa 4/111)

 أب٤ٌ۪  أب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ َِٚۜ ۪ َ َٗ ْل٠َِٰ ُ َػُٚ ٌْ َِج٣َ  ٌَِْتْ اِصْ أب كَ ِبَّٗ َٔب٣َ ْٖ َٓ َٝ
Kim bir günah işlerse onu sadece kendi aleyhine işlemiş olur. Allah bilir, doğru kararlar verir.
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(En'am 6/164)

 ًَل ر َ ِي ُهَٝ  ًۚبَٜ ٤ْ َِِت ًُ َُّ َٗ ْل ٌٍ ا ًَِّل َػ
ُ ٌَْ َ  ًَل رَٝ  َۜ ٍء٢َ
 َْو ه٤هُ َْ ا َ َؿ
ْ  َهةُّ ًُ َِّ شَٞ ُٛ َٝ  َهثًّب٢َّللاِ اَث ْ۪ـ
َُٕٞ ر َ ْقز َ ِِلِٚ ٤ َُ۪٘جِّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤َ َه ِثّ ٌُ ْْ َٓ ْو ِعؼُ ٌُ ْْ ك٠َُِٰ  ص ُ َّْ اًٟۚ  ْى َه ا ُ ْف َٰوِٝ ٌ  ِاى َهحَٝ
De ki: “Allah her şeyin Rabbi olduğu halde ondan başka Rab mi ararım! Herkesin kazancı, sadece kendini
bağlar. Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez. Er geç dönüp geleceğiniz yer Sahibinizin huzurudur. O
size anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri bildirecektir.

(İsra 17/15)

 ْى َهِٝ ٌ  ِاى َهحَٝ  ًَل ر َ ِي ُهَٝ  َۜبَٜ ٤ْ َِؼ َُّ َػ
َ ْٖ َٓ َٝ ًِٚۚ ۪ َ َُِ٘ ْل١ ۪ز َلْٜ َ٣  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰلْٛ َٓ ِٖ ا
ِ َ٣ ػ ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
ٍ ا
َ  َٗ ْج َؼ٠َٖ َؽزه٤ َٓب ًَُّ٘ب ُٓ َؼنّ ِ۪ثَٝ َٟۜ ا ُ ْف َٰو
ًلٞ
ُ ش َه
Kim yola gelirse kendisi için gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi aleyhine çıkar[1*]. Hiçbir günahkar başkasının
günahını yüklenmez[2*]. Biz bir resul /kitap[3*] göndermeden azap edecek değiliz[4*].

(Fatır 35/18)

َ ُْٚ٘ ِٓ َْ َٔ ُ ْؾ٣ ب ًَلَٜ ِِ ْٔ  ِؽ٠َُِٰ ع ُٓضْوََِخٌ ا
ُ ا ِْٕ ر َ ْلَٝ َٟۜ  ْى َه ا ُ ْف َٰوِٝ ٌ  ِاى َهحَٝ  ًَل ر َ ِي ُهَٝ
َٕ ًَبْٞ ََُٝ  ٌء٢ْ ش
 كَ ِبَّٗ َٔب٠ً َٓ ْٖ ر َيَ هَٝ َ  َۜحَِٰٞ ظ
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ ت
ِ ٤ْ َ ْْ ِث ْبُـُٜ ََّٕ َهثَْٞ َ ْقش٣ َٖ٣ ۪ اَِّٗ َٔب ر ُ ْ٘ن ُِه اَُّن٠َۜ مَا هُ ْو َٰث
و٤
 ه٠َُِاَٝ َِٚۜ ۪ َ َُِ٘ ْل٠ًَز َيَ ه٣
ُ َّللاِ ْاُ َٔ ۪ظ
(Ahirette) Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez[1*]. Günah yükü ağır olan, günahının taşınması için
yardım istese onun bir parçası dahi taşınmaz, yardıma çağırdığı isterse akrabası olsun[2*]. Sen sadece, içten
içe[3*] Rablerinden çekinenleri, namazını özenle ve sürekli kılanları uyarabilirsin[4*]. Kim kendini geliştirirse
onu sadece kendisi için yapmış olur[5*]. Dönüp varılacak yer Allah‟ın huzurudur.

(Zümer 39/7)

َٰ َ ْو٣  ًَلَٝ ْْ ٌُ ْ٘  َػ٢
َ ََّللا
 ًَلَٝ ْْ َۜ ٌُ َُ ُٚ۬ ػ
ا كَب َِّٕ هٝا ِْٕ ر َ ٌْلُ ُو
َ َ ْو٣ اٝا ِْٕ ر َ ْش ٌُ ُوَٝ  ْاُ ٌُ ْل ًۚ َوِٙ  ُِ ِؼجَب ِك٠ػ
ٌّ ِ٘ؿ
َۜ َُِٔ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤َ َه ِثّ ٌُ ْْ َٓ ْو ِعؼُ ٌُ ْْ ك٠َُِٰ  ص ُ َّْ اَٟۜ  ْى َه ا ُ ْف َٰوِٝ ٌ  ِاى َهحَٝ ر َ ِي ُه
ٌْ ٤ ُِ۪ َػََِّٕٚٗ اٞ
هُٝ
ِ ِثنَا
ُّ ُد ا
ِ ظل
(Ey insanlar!) Kâfirlik ederseniz /bütün bunları görmezden gelirseniz (bilin ki) Allah‟ın size ihtiyacı yoktur[1*].
Kullarının kâfirlik etmesine de rıza göstermez. Şükrederseniz /görevlerinizi yerine getirirseniz şükretmenizden
memnun olur[2*]. Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez[3*]. Sonunda dönüp geleceğiniz yer
Rabbinizin huzurudur; o size neler yaptığınızı bildirecektir. Çünkü o, içinizde olanları bilendir.

(Nisa 4/112)

َٓ ۪  ٌَِْتْ ف٣َ ْٖ َٓ َٝ
٘اب٤اِصْ أب ُٓ ۪جَٝ زَبٗابْٜ ُاؽز َ َٔ ََ ث
ْ ـًٔب كَوَ ِل٣۪ َث ۪ َٓوٚ ْو ِّ ِث٣َ َّْ ُ  اِصْ أب صْٝ َ ـَٔخا ا٤َط
Kim bir hata yapar veya günah işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa, bir iftira ve açık bir
günah daha yüklenmiş olur.
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(Nur 24/12)

َ ُُٙٞٔ ُ ٍ ِٔ ْؼز
ٌٖ ٤نََٓا اِ ْك ٌي ُٓ ۪جَٰٛ اُُٞهَبَٝ  اْو َّۙا٤ ْْ َفِٜ َِ ُ ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بدُ ثِب َ ْٗلَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْظ َّٖ ْاُ ُٔإ
َ  ًََٓل اِ ْمْٞ َُ
Suçlamayı duyduğunuzda Müslüman erkekler ile Müslüman kadınların birbirleri için iyi niyet göstererek “Bu,
apaçık bir iftiradır” demeleri gerekmez miydi?

(Ahzab 33/58)

٘اب٤اِصْ أب ُٓ ۪جَٝ زَبٗابْٜ ُا ثَُِٞٔ َ اؽز
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ ْاُ ُٔإُُٝإْ م٣ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
ْ ا كَوَ ِلَُٞج
َ َ  ِْو َٓب ا ًْز٤َد ِثـ
Mümin erkeklerle mümin kadınları, yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenler, iftira suçunu ve apaçık bir günahı
yüklenmiş olurlar.

(Nisa 4/113)

ََٓ ذ
ْ َّٔ َٜ َُ ُُٚ َه ْؽ َٔزَٝ  َْي٤ََِّللاِ َػ
ْْ ُٜ َ
ْ َ ًَل كْٞ ََُٝ
َ َۜ ُِّؼ
ؼ َُ ه
ِ ُ٣  َٓبَٝ ىٞ
ِ ُ٣ ْٕ َ  ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ ٌؽبئِلَخ
َ َُٕ ا ًََِّٓل ا َ ْٗلُِّٞؼ
ُْ َۜ َِ َػَِّ َٔ َي َٓب َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ ر َ ْؼَٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
َ ْٖ ِٓ ٗ ََيٝؼ ُّو
ُ َ٣  َٓبَٝ
ا َ ْٗيَ ٍَ هَٝ  َۜ ٍء٢ْ ش
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤ََِّللاُ َػ
 أب٤ َْي َػ ۪ظ٤ََِّللاِ َػ
ْ َ ًَبَٕ كَٝ
ؼ َُ ه
Eğer Allah'ın sana lütfu ve ikramı olmasaydı, onlardan bir kesim seni yanıltmakta kararlıydı.
Onlar kendilerinden başkasını yanıltamaz ve sana bir zarar veremezler. Allah, sana Kitabı ve
Hikmeti indirmiş ve bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu büyüktür.
(En'am 6/114)

بة
َّ َبة ُٓل
 َْو ه٤َاَكَـ
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اَُّنَٝ ظ ا ََۜل
َ َ  ٌُ ُْ ْاُ ٌِز٤ْ َُِ ا َ ْٗيَ ٍَ ا١َٓ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َٝ  َؽ ٌَ أب٢َّللاِ ا َ ْثز َ ۪ـ
َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪وٌُٞ َ ن كَ ََل ر
ِ ّ ُ ُٓ٘ ََّي ٌٍ ِٓ ْٖ َه ِثّ َي ِث ْبُ َؾَََّٕٚٗ اُٞٔ ََِ ْؼ٣
“Allah bu kitabı bize tüm ayrıntılarıyla açıklanmış olarak indirmişken, ben ondan başka bir hakem arar mıyım?”
Kendilerine kitap verdiklerimiz de bilirler ki o, bütün gerçekleri gösterecek şekilde Rabbin tarafından
indirilmiştir. Sakın bu konuda tartışmaya girenlerden olma.

(En'am 6/115)

ْ َّٔ َ رَٝ
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ا ُْ َؼ٤۪ٔ َ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ ًٚۚ ۪ ِ َػ ْل ا ًَۜل ًَل ُٓ َج ِلّ ٍَ ُِ ٌَ ِِ َٔبرَٝ ط ْلهاب
ِ ذ ًَ ِِ َٔذُ َه ِثّ َي
Rabbinin kararı, doğru ve dengeli olma bakımından tamamlanmıştır. Onun kararlarını değiştirebilecek bir kimse
yoktur. O daima dinleyen ve bilendir.
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(En'am 6/116)

َّ َٕ ا ًَِّلَُٞزَّجِؼ٣ ِْٕ َّللاِ ا
َۜ  َِ ه٤ٍ ۪ج
ْْ ُٛ ِْٕ اَٝ َّٖ اُظ
َ ُِّؼ
ِ  ْاًلَ ْه٢ِا ِْٕ ر ُ ِط ْغ ا َ ًْض َ َو َٓ ْٖ كَٝ
ِ ُ٣ ع
َ ْٖ ى َػٞ
َٕٞط
ُ  ْق ُو٣َ ا ًَِّل
Yeryüzündeki kişilerin çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanlarına tabi olurlar ve
sadece atarlar.

(En'am 6/117)

َٖ٣ ۪ز َلْٜ ُٔ ُ ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبَٞ ُٛ َٝ ًٚۚ ۪ ِِ ٤ٍ ۪ج
ِ َ٣ ْٖ َٓ ُْ َِ ا َ ْػَٞ ُٛ ا َِّٕ َهث ََّي
َ ْٖ ؼ َُّ َػ
Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O, doğru yola girenleri de en iyi bilendir.

(Rad 13/37)

َِٖٓ  ْْ ثَ ْؼلَ َٓب ََٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ َِّْۙ َٓب َُ َيُٛ ا َءََٞٓ ْٛ َ ذ ا
َ َُئِ ِٖ ارَّجَ ْؼَٝ  ًَّۜب٤ُِ ُؽ ٌْ أب َػ َوثٙ ًَ َٰن ُِ َي ا َ ْٗيَ َُْ٘بَٝ
م
ه
ٍ اَٝ  ًَلَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Böylece onu Arapça hükümler olarak indirdik. Bu bilgi sana geldikten sonra onların arzularına uyarsan, Allah
senin ne dostun ne de koruyucun olur.

(İsra 17/73)

ى فَِ۪ اٝ
َل٤
َ ُاِماا ًَلر َّ َقنَٝ ُٙۗ  َْو٤َ٘ب َؿ٤ْ َِ َػ١
َ ٗ ََيُٞ٘ ْل ِز٤َ َُ اُٝا ِْٕ ًَبكَٝ
َ  َْي ُِز َ ْلز َ ِو٤َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١َٓ ۪ػ ِٖ اَُّن
Az kalsın, sana vahyettiğimizden başkasını bize mal etmen için, seni ondan uzaklaştırıp başını yakacaklardı. O
zaman seni kesinlikle dost edinirlerdi.

(İsra 17/74)

ۗ ْـب هَِ۪ ا٤ش
َل٤
َ َبى َُوَ ْل ًِ ْل
َ ْ٘ ًََٓل ا َ ْٕ صَجَّزْٞ ََُٝ
ًٔ َ ْْ ِٜ ٤ْ َُِد ر َ ْو ًَ ُٖ ا
Eğer seni sağlamlaştırmasaydık, az da olsa onlara meyledecek gibi olurdun.

(İsra 17/75)

وا٤
ِ ق ْاُ َٔ َٔب
َ ٘اِماا ًَلَمَ ْه
َ٘ب ٗ َ۪ظ ا٤ْ َِد ص ُ َّْ ًَل ر َ ِغلُ َُ َي َػ
ِ َٝ ِحٞ٤َٰ ق ْاُ َؾ
ِ َبى
َ ػ ْؼ
َ ػ ْؼ
Meyletseydin sana hayatın iki kat cezası ile birlikte ölümün de iki kat cezasını tattırırdık. Sonra bize karşı sana
yardım edecek birini de bulamazdın.
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(Nisa 4/114)

َۜ ِ ََُّْٖ٘ ا٤َط ََلػٍ ث
ًب
ْ ِ اْٝ َ فٍ اٝ َٓ ْؼ ُوْٝ َ ظلَهَ ٍخ ا
ٍ ۪ ًَض٢ ۪ َْو ك٤ًَل َف
َ ِ ْْ ا ًَِّل َٓ ْٖ ا َ َٓ َو ثُٜ ٣َٰٞ و ِٓ ْٖ ٗ َْغ٤
 أب٤ ا َ ْع اوا َػ ۪ظِٚ ٤ ۪ف ُٗإْ ر
ِ ػب
د ه
َ َ ْل َؼ َْ َٰم ُِ َي ا ْثزِ َٓـَب َء َٓ ْو٣ ْٖ َٓ َٝ
َ ََّللاِ ك
َ ْٞ َ
Onların gizli toplantılarının çoğunda hayır yoktur; sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı ya da
insanların arasını düzeltmeyi isteyen olursa başka. Kim de bunları, Allah'ın rızasını kazanmak
için yaparsa ona büyük bir ödül vereceğiz.
(Mucadele 58/7)

ُ ٌُ ٣َ ع َٓب
َۜ ِ  ْاًلَ ْه٢ِ َٓب كَٝ د
َٞ ُٛ  ص َ َِٰض َ ٍخ ا ًَِّلَٰٟٞ ٕ ِٓ ْٖ ٗ َْغٞ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣َ ََّللا
اََُ ْْ ر َ َو ا َ َّٕ ه
َْٖ َٓب٣َ ْْ اُٜ َ َٓؼَٞ ُٛ  ًََٓل ا َ ًْض َ َو ا ًَِّلَٝ  ِٓ ْٖ َٰم ُِ َي٠َٰٗ  ًََٓل ا َ ْكَٝ ْْ ُٜ ٍ
ُ ٍب ِك
َ َٞ ُٛ َ ٍخ ا ًَِّل
َ َْٔ  ًَل فَٝ ْْ ُٜ َُهاثِؼ
ًۚ ًَُٗب
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
 َٔ َۜ ِخ ا َِّٕ ه٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ اُِِٞٔ  ْْ ِث َٔب َػُٜ ُ َُ٘ ِجّئ٣ َّْ ُ ا صٞ
ْ َّللاَ ِث ٌُ َِّ ش
Allah‟ın, göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini hiç görmedin mi? Üç kişi gizlice konuşsa dördüncüsü O‟dur.
Beş kişi gizlice konuşsa altıncısı O‟dur. Bundan daha az ya da daha çok olsalar, her nerede bulunsalar, Allah
onlarla birliktedir. Sonra yaptıkları her şeyi kıyamet günü onlara bildirecektir. Allah, her şeyi bilir.

(Mucadele 58/8)

ِْ ْبًلص
ِ ْ َِٕ ثْٞ َزََ٘ب َع٣َٝ ُْٚ٘ ا َػُٜٞ ُٗ َٕ ُِ َٔبُٝ كَُٞؼ٣ َّْ ُ  صَٰٟٞ ا َػ ِٖ اَُّ٘ ْغُٜٞ ُٗ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َُِاََُ ْْ ر َ َو ا
َّۙ  هِٚ ّ َي ِث٤ِ ُ َؾ٣ ْْ َُ  َى ِث َٔبَّْٞ ٤اِمَا ََٓعب ُ۫ ُؤ َى َؽَٝ ٍِ ْۘ ٍٞ
٢َٕ ۪ َٓكُُُٞٞو٣َ َٝ َُّللا
ِ ٤َ ظ
ُ اُو
َّ ذ
ِ  َٓ ْؼَٝ ٕا
ِ َٝ  ْاُؼُ ْلَٝ
و٤
ْ َ٣ ُْ ًۚ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ُ َۜ ٍُ َؽ َْجَُّٞللاُ ثِ َٔب َٗو
ُؼَ ِنّثَُ٘ب ه٣  ًَلْٞ َُ ْْ ِٜ َِ ُا َ ْٗل
ُ ٌ ْاُ َٔ ۪ظ
َ ْ ًۚب كَجِئَٜ َْٗٞ َِظ
Yasaklanmasına rağmen, yasağı çiğneyerek günah işleme, düşmanlık etme ve elçiye karşı gelme konularında,
aralarında gizlice konuşmaya devam edenleri hiç görmedin mi? Onlar, yanına geldiklerinde Allah‟ın
selamlamadığı bir selamla seni selamlar ve birbirlerine şöyle derler: “Söyleyip durduğumuz bu sözler yüzünden
Allah bize azap etse ya!” Onların hakkından Cehennem gelir. Onlar oraya gireceklerdir. Ne kötü hale gelmektir
o.

(Mucadele 58/9)

ٍِ ٍٞ
ِ َ٤ظ
ُ اُو
ِ ْ ا ِثْٞ ز ُ ْْ كَ ََل رَزََ٘ب َع٤ْ ا اِمَا رََ٘ب َعَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َّ ذ
ِ  َٓ ْؼَٝ ٕا
ِ َٝ  ْاُؼُ ْلَٝ ِْ ْبًلص
َٕٝ ر ُ ْؾش َُوِٚ ٤ْ َُِ ا١َٓ َّ۪للاَ اَُّن
ا هُٞارَّوَٝ َٟۜ َٰٞ اُز َّ ْوَٝ ا ِث ْبُ ِج ِ ّوْٞ رََ٘ب َعَٝ
Ey inanıp güvenenler! Sakın günah, düşmanlık, elçiye karşı gelme konularında aranızda gizli konuşma
yapmayın. Ama iyilik ve takva konusunda yapabilirsiniz. Bir gün topluca huzuruna çıkarılacağınız Allah‟tan
çekinerek kendinizi koruyun.
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(Mucadele 58/10)

َ ٤ْ ش
َّ ُ َِٖٓ اَٰٟٞ اَِّٗ َٔب اَُّ٘ ْغ
َۜ ْـًٔب ا ًَِّل ثِ ِب ْم ِٕ ه٤ش
٠َِ َػَٝ َِّللا
َ ْْ ِٛ َٓبه
ِّ ؼ
َ ٌِْ ث
َ ٤ََُٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َ۪ ْؾ ُيَٕ اَُّن٤ُِ ٕب
ِ ط
َُِٕٞ٘ٓ ْ ًَّ َِ ْاُ ُٔإَٞ َ ز٤َ ِْ ََّللاِ ك
ه
Günah, düşmanlık ve elçiye karşı gelmek için yapılan gizli konuşma şeytan işidir. O, bunu, inanıp güvenenleri
üzmek için yapar. Oysa Allah‟ın onayı olmadan onlara hiç bir kötülük yapamaz. İnanıp güvenenler sadece
Allah‟a dayansınlar.

(Nisa 4/115)

َ َزَّجِ ْغ٣َٝ ٟ َٰلُٜ ُُ ْاَُٚ ََّٖ٤َ ٍَ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل َٓب رَجٍٞ
۪ َٓبُِّٚ َٞ ُٗ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َِ ْاُ ُٔإ٤ٍ ۪ج
ُ اُو
َّ ن
َ  َْو٤ؿ
ِ ُشَب ِه٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ ٍَٓب َء
وا٤
ْ َُٗٝ ٠ُهَٞ َ ر
د َٓ ۪ظ ا
َ َٝ َْ َۜ ََّٜ٘ ۪ َعِِٚ ظ
Doğru yol kendisi için apaçık belli olduktan sonra kim bu Elçiden ayrılır ve müminlerin
yolundan başka yola girerse onu, saptığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü hale
gelmedir o!
(Bakara 2/175)

َٓ
به
ْ َ اة ثِ ْبُ َٔ ْـ ِل َو ًۚحِ كَ ََٓٔب ا
َ َ ْاُؼَنَٝ ٟ َٰلُٜ ُا اُؼ َََّلَُخَ ثِ ْبُٝ َٖ ا ْشز َ َو٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّنٝ۬ ُ ا
ِ َُّ٘ ا٠َِ ْْ َػُٛ طجَ َو
Onlar hidayet karşılığında dalaleti, bağışlanma karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da
dayanıklılarmış!

(Bakara 2/176)

ْ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّنَٝ ن
 ٍل٤م ثَ ۪ؼ
َٰم ُِ َي ِثب َ َّٕ ه
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ِا كُٞافزََِل
َ َ َّللاَ ٗ ََّي ٍَ ْاُ ٌِز
ٍ  ِشوَب٢ ۪ة َُل
ِ ّ َۜ بة ِث ْبُ َؾ
Bütün bunların sebebi, gerçekleri içeren kitabı Allah‟ın indirmiş olmasıdır. Kitaba ters düşenler ise derin bir
ayrılık içine girmiş olurlar.

(En'am 6/153)

ْْ ٌُ ُِ  َٰمَٚۜ ۪ ِِ ٤ٍ ۪ج
۪ ط َو
ُّ ُا اُٞ ًَل رَز َّ ِجؼَٝ ًُٙۚ ُٞ أب كَبر َّ ِجؼ٤ ۪ ُٓ َْزَو٢اؽ
ِ نَاَٰٛ َّٕ َ اَٝ
َ ْٖ َجُ ََ كَزَلَ َّومَ ِث ٌُ ْْ َػ
َُٕ۪ٞ َُؼََِّ ٌُ ْْ رَزَّوِٚ ٌُ ْْ ث٤ط
 هَٝ
İşte benim doğru yolum budur; siz onu takip edin! Başka yolları takip etmeyin, yoksa o yollar sizi benim
yolumdan ayırır. Bunlar size yüklediğim görevlerdir. Belki yanlışlardan sakınırsınız.

(İbrahim 14/3)

َٰ ْ ٠ََِب َػ٤ْٗ ُّح َ اُلٞ٤َٰ َٕ ْاُ َؾَُّٞ َْز َ ِؾج٣ َٖ٣ ۪اََُّن
 اع َۜبَٞ ب ِػَٜ ََُٗٞ ْجـ٣َٝ َِّللا
 َِ ه٤ٍ ۪ج
ُ َ٣َٝ ِاًل ِف َوح
َ ْٖ َٕ َػُّٝظل
َٓ
 ٍل٤ػ ََل ٍٍ ثَ ۪ؼ
َ ٢ ۪ َُٰئِ َي كٝ۬ ُ ا
Onlar, dünya hayatını Âhiretten çok seven, bir çarpıtma yaparak Allah‟ın yolundan uzaklaşma ve uzaklaştırma
peşinde olan kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler.
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(İbrahim 14/4)

ْٖ َٓ ١ ۪لْٜ َ٣َٝ شب ُء
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ َُّللا
ُ ٍ َِْ٘ب ِٓ ْٖ َه
ؼ َُّ ه
ِ ُ٤َ َۜ ْْ كُٜ َُ َِّٖ٤َُج٤ُِ ِ۪ٚٓ ْٞ َبٕ ه
َ ِِ ِ ٍٍ اِ ًَّل ثٍٞ
َ  ََٓٓب ا َ ْهَٝ
ِ َ
ُ  ْاُ َؼ ۪يَٞ ُٛ َٝ شب َۜ ُء
ُْ ٤ٌ۪ ي ْاُ َؾ٣
ََٓ ٣َ
Biz, her âyetlerimizi tebliğ eden elçiyi kendi halkının dili ile göndeririz ki her şeyi onlara açık açık anlatsın.
Bundan sonra Allah, sapıklığın gereğini yapanı sapık sayar, doğru yolda olmanın gereğini yapanı da yoluna
kabul eder. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O‟dur.

(Fussilet 41/52)

 ٍل٤م ثَ ۪ؼ
ز ُ ْْ ا ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِل ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َها
َ َ ۪ َٓ ْٖ اَِّٚللاِ ص ُ َّْ ًَلَ ْور ُ ْْ ث
ٍ  ِشوَب٢ ۪ كَٞ ُٛ ْٖ َّٔ ِٓ َُّ ػ
De ki “Düşünsenize, o Allah katındansa, siz de onu görmezlikten geliyorsanız; böyle derin bir ayrılık içinde
olandan daha şaşkını kim olabilir.”

(Nisa 4/116)

ََّ ػ
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َٕ َٰم ُِ َيَُٝ ْـ ِل ُو َٓب ك٣َٝ ُِ۪ٚ ْش َو َى ث٣ ْٕ َ َ ْـ ِل ُو ا٣ َّللاَ ًَل
ُ ْش ِو ْى ثِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ شب َۜ ُء
ا َِّٕ ه
َ بّٰللِ كَوَ ْل
لاا٤ ۪ػ ََل اًل ثَؼ
َ
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında olanları, gerekeni yapan kişi için
bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa derin bir sapıklığa düşmüş olur.
(Nisa 4/48)

بّٰللِ كَوَ ِل
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َٕ َٰم ُِ َيُٝ ْـ ِل ُو َٓب ك٣َ َٝ ُ۪ٚ ْش َو َى ِث٣ ْٕ َ  ْـ ِل ُو ا٣َ َّللاَ ًَل
ُ ْش ِو ْى ِث ه٣ ْٖ َٓ َٝ شب ًۚ ُء
ا َِّٕ ه
 أب٤ اِصْ أب َػ ۪ظٟا ْكز َ َٰ َٓو
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındaki günahları, gerekeni yapan için bağışlar. Kim
Allah'a ortak koşarsa, ona iftira atmakla büyük bir günah işlemiş olur.

(Hac 22/31)

َّ ُُٚطل
َ بء كَز َ ْق
ْٝ َ  ُْو ا٤اُط
َّ ُبّٰللِ كَ ٌَبََّٗ َٔب ف ََّو َِٖٓ ا
ِ ََٔٓ َ
ُ ْش ِو ْى ِث ه٣ ْٖ َٓ َٝ َٚۜ ۪ َٖ ِث٤ً۪  َْو ُٓ ْش ِو٤ُؽَ٘ َٓلَب َء ِ هّٰللِ َؿ
ن
ّ ۪ ِٚ  ِث١۪ٞ ْٜ َ ر
َ ٕب
ٍ ٤ٍ ۪ؾ
ٍ ٌَ َٓ ٢ ۪ ُؼ ك٣اُو
Doğrudan Allah‟a yönelmiş, ona şirk koşmamış kimseler olun! Her kim Allah‟a şirk koşarsa gökten düşmüş de
onu kuşlar kapışıyor ya da rüzgâr onu uzak bir yere savuruyor gibi olur.
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(Nisa 4/117)

َ ٤ْ ش
ل َّۙاا٣طبٗاب َٓ ۪و
َ َٕ ا ًَِّلَُٞ ْلػ٣ ِْٕ اَٝ ۪ َٓ ا ًََِّٓل اَِٗبص ا ًۚبَُِٕٚٗٝ ِٓ ْٖ كَُٞ ْلػ٣ ِْٕ ا
Onların Allah’tan önce yardıma çağırdıkları sadece dişilerdir. Aslında yardıma çağırdıkları
sadece hayırsız şeytandır.
(Zuhruf 43/19)

َ ت
َ َ اُو ْؽَٰٔ ِٖ اَِٗبص ا َۜب ا
ََُُِٕٞٔ َْـ٣َٝ ْْ ُٜ ُ بكَرَٜ ش
ُ َ ٍز ُ ٌْز
َّ ُ ْْ ِػجَبكُٛ َٖ٣ ۪ا ْاُ َٔ َٰ َِٓئِ ٌَخَ اَُّنُِٞ َع َؼَٝ
َ ْْ َۜ ُٜ َا ف َِْوُٝلِٜ ش
Ama Rahman‟ın kulları olan meleklerin hepsini dişi yaptılar. Yaratılışlarına şahit miydiler ki hepsinin dişi
olduğunu görmüş olsunlar? Şahitlikleri yazılacak ve bunun hesabı sorulacaktır.

(İsra 17/40)

َٓ
 أب٤ػ ۪ظ
ْ َ اَكَب
َ  اًلْٞ ََٕ هُُُٞٞار َّ َقنَ َِٖٓ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخ اَِٗبص ا َۜب اَِّٗ ٌُ ْْ َُزَوَٝ َٖ٤ َ۪٘ ٌُ ْْ َهثُّ ٌُ ْْ ِث ْبُج٤ط َٰل
Rabbiniz, oğulları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük laflar ediyorsunuz.

(Necm 53/19)

َّ ُْ ُ ز٣ْ َ اَكَ َوا
َّٟۙ  ْاُؼُ هيَٝ د
َ اَُل
Siz, Lat‟ı ve Uzza‟yı hiç düşündünüz mü?

(Necm 53/20)

ٟح َ اُضَّب ُِضَخَ ْاًلُ ْف َٰوَٰٞ٘ َٓ َٝ
Ya diğerini; üçüncüsü olan Menat‟ı?

(Necm 53/21)

٠ُ ْاًلُ ْٗ َٰضََُٚٝ اََُ ٌُ ُْ اُنَّ ًَ ُو
Erkekler sizin olsun, kızlar da Allah‟ın, öyle mi?

(Necm 53/22)

ٟي٤َٰ ِر ِْ َي اِماا هِ َْ َٔخٌ ۪ػ
Bu, haksız bir paylaşma olmaz mı?

(Necm 53/27)

َٰ ْ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ًَل٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
٠َخَ ْاًلُ ْٗ َٰض٤ِٔ َْ َ َٕ ْاُ َٔ َٰ َِٓئِ ٌَخَ رُّٞٔ َ
َ ُ٤َُ ِبًل ِف َوح
Ahirete inanmayanlar meleklere hep kız ismi takarlar.
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(Necm 53/28)

َّ َِّٕ اَٝ َّٖ ًۚ اُظ
َّ َٕ ا ًَِّلَُٞزَّجِؼ٣ ِْٕ ۪ ِٓ ْٖ ِػ ِْ َۜ ٍْ اِٚ ْْ ثُٜ َُ  َٓبَٝ
ْـًٔ ًۚب٤ش
َ ن
ِ ّ  َِٖٓ ْاُ َؾ٢ ُ۪٘ ْـ٣ اُظ َّٖ ًَل
Bu konuda ellerinde bir bilgi de yoktur, sadece varsayımlarıyla hareket ederler. Varsayım, gerçeğin yerini
tutamaz.

(Nisa 4/118)

ِۢ ُ هَََُٚ٘ؼ
ػ َّۙب
َ هَب ٍَ ًَلَر َّ ِقنَ َّٕ ِٓ ْٖ ِػجَبكَٝ َُّللا
 اٝجاب َٓ ْل ُو٤ِى ٗ َ۪ظ
Allah, şeytanı lanetlemiştir. O demişti ki "Ne olursa olsun, senin kullarından belli bir takımını
ele geçireceğim.
(Araf 7/16)

َ ط َوا
ْ٤
ِ ْْ ُٜ َُ َّٕ َ ًَلَ ْهؼُل٢ َ۪٘ز٣ْ َٞ هَب ٍَ كَ ِج ََٓٔب ا َ ْؿ
َ َّۙ ۪ؽ َي ْاُ ُٔ َْزَو
Şeytan dedi ki “Madem beni aşırılığa sen sevk ettin, ben de senin doğru yolunun üstüne onlar için oturacağıma
yemin ederim.

(Araf 7/17)

ْْ ُٛ  ًَل ر َ ِغل ُ ا َ ًْض َ َوَٝ ْْ َۜ ِٜ ِِ ِش ََٓٔبئ
َ ْٖ  َػَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٔب٣ْ َ ػ ْٖ ا
َ َٝ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ ف َِْ ِلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ل٣ْ َ  ِْٖ ا٤َ ْْ ِٓ ْٖ ثُٜ ََّ٘٤ِص ُ َّْ َ ًَٰلر
َٖ٣شَب ًِ ۪و
Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Göreceksin, onların çoğu sana karşı
görevlerini yerine getirmeyecektir.”

(Araf 7/18)

ْ ٍَ هَب
َٖ٤َّ٘ َْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼَٜ  ْْ ًَلَ َِْٓـَٔ َّٖ َعُٜ ْ٘ ِٓ ه َۜا َُ َٔ ْٖ ر َ ِج َؼ َيٞ
ب َٓ ْن ُ۫ ُؤ آب َٓ ْل ُؽ اَٜ ْ٘ ِٓ ْاف ُوط
Allah dedi ki “ değersizleştirilmiş ve kovulmuş olarak defol oradan! Hele onlardan biri sana uysun, kesinlikle
cehennemi sizlerle dolduracağım.”

(Hicr 15/39)

َّۙ  ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼُٜ َّ٘٣َ ِٞ  ًَلُ ْؿَٝ ع
َٖ٤
ِ  ْاًلَ ْه٢ِ ْْ كُٜ َُ ََّٖ ّ٘٣ِ َ ًَلُى٢ َ۪٘ز٣ْ َٞ هَب ٍَ َهةّ ِ ِث ََٓٔب ا َ ْؿ
İblis dedi ki: “Rabbim! Madem sen beni azdırdın, ben de yeryüzündeki her şeyi onlara kesinlikle cazip
gösterecek ve hepsini azdıracağım.
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(Nisa 4/119)

َۜ ِّ ُو َّٕ ف َِْنَ ه٤َُـ٤ََِ ْْ كُٜ َّٗ َ ًَٰل ُٓ َوَٝ ُّجَ ِز ّ ٌُ َّٖ َٰامَإَ ْاًلَ ْٗؼَ ِب٤ََِ ْْ كُٜ َّٗ َ ًَٰل ُٓ َوَٝ ْْ ُٜ ََّ٘٤َِّ٘ٓ ُ ًَلَٝ ْْ ُٜ ََِّّ٘ػ
َِّللا
ِ ُ ًَلَٝ
َ ٤ْ ش
َّ َُز َّ ِق ِن ا٣ ْٖ َٓ َٝ
٘ا َۜب٤َّللاِ كَوَ ْل َفَ َِو ُف َْ َواٗاب ُٓ ۪ج
ٕ هُٝ
ِ ًّب ِٓ ْٖ ك٤ُِ َٝ َٕطب
Onları yoldan çıkaracağım. Onları beklentiler içine sokacağım. Onlara emredeceğim, büyük baş
ve küçükbaş hayvanların kulaklarını yaracaklar. Onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını
kesinlikle değiştirecekler. Bakın! Sizden kim o şeytanı, Allah ile arasına giren bir dost sayarsa
apaçık bir hüsrana uğramış olur.
(Kehf 18/50)

َٓ
َٚۜ ۪ َّنَ َػ ْٖ ا َ ْٓ ِو َه ِث
َ ٌَ ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ِغ ِّٖ كَل٤
َ َا ِ ًَٰلكَ َّ كُٝاِ ْم هُ َِْ٘ب ُِ ِْ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخ ا ٍْ ُغلَٝ
َ َۜ ِْ۪ا ا ًََِّٓل اِثََُٝٓ َغل
َّ ُِ ٌ
َٖ ثَلَ اًل٤۪ٔ ُِ ِظب
َ ْ ثِئٌُّٝ َۜ  ْْ َُ ٌُ ْْ َػلُٛ َٝ ٢ ُ۪ٗٝ ََٓب َء ِٓ ْٖ ك٤ُِ ْٝ َ َُٓ اََّٚز٣مُ ِ ّهَٝ َُُٚٗٝاَكَزَز َّ ِقن
Bir gün Meleklere “Âdem‟e secde edin!” dedik; İblis hariç hemen saygıyla eğildiler. İblis de o cinlerdendi ama
Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi siz, onu ve soyunu, benimle aranızda kendiniz için veliler mi ediniyorsunuz?
Hâlbuki o size düşmandır. Yanlış yapanlar için ne kötü tercihtir bu!

(Kehf 18/51)

َٖ٤ِّ۪ ؼ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ْْ ف َِْنَ اُٜ ُ  ْلرَٜ ََٓٓب ا َ ْش
ِ  ْاًلَ ْهَٝ د
ِ ُٔ ُ َٓب ًُ ْ٘ذُ ُٓز َّ ِقنَ ْاَٝ ْْ ِۖ ِٜ َِ ُ ًَل ف َِْنَ ا َ ْٗلَٝ ع
ؼلاا
ُ َػ
Onları, göklerin ve yerin yaratılışına da kendi yaratılışlarına da şahit tutmadım. Yoldan saptıranları kendime
yardımcı yapmam.

(Nisa 4/120)

َ ٤ْ ش
َّ ُ ُْ اُٛ ُ ِؼل٣َ  َٓبَٝ ْْ َۜ ِٜ ٤ّ َ۪٘ٔ ُ٣َٝ ْْ ُٛ ُ ِؼل٣َ
ُ بٕ ا ًَِّل
ُ ط
هاٝ
ؿ ُو ا
O şeytan, onlara söz verir, onları beklenti içine sokar. Şeytan, sadece aldatmak için söz verir.
(İsra 17/64)

َ َ ا ٍْز َ ْل ِي ْى َٓ ِٖ ا ٍْزَٝ
٢ِ ْْ كُٜ ًْ َبه
َ ط ْؼ
َ ِ ْْ ثُٜ ْ٘ ِٓ ذ
ِ شَٝ  َه ِع ِِ َيَٝ  ِِ َي٤ْ  ْْ ثِ َقِٜ ٤ْ َِا َ ْع ِِتْ َػَٝ رِ َيْٞ ظ
َ ٤ْ ش
َّ ُ ُْ اُٛ ُ  ِؼل٣َ  َٓبَٝ ْْ َۜ ُٛ  ِػ ْلَٝ  ًَل ِكْٝ َ ْاًلَٝ ٍِ اَٞ ْٓ َْاًل
ُ بٕ ا ًَِّل
ُ ط
هاٝ
ؿ ُو ا
Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat, süvarilerinle ve piyadelerinle onları kuşat, mallarına ve
çocuklarına ortak ol! Onlara vaadlerde bulun! Şeytan onlara, sadece aldatmak için vaadde bulunur.
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(İbrahim 14/22)

َ ٤ْ ش
َّ ُهَب ٍَ اَٝ
ُ ط
َٕ َٓب ًَبَٝ ْْ َۜ ٌُ ُ  َػ ْلر ُ ٌُ ْْ كَب َ ْفَِ ْلزَٝ َٝ ن
 ْاًلَ ْٓ ُو ا َِّٕ ه٢
ِ ُبٕ َُ َّٔب ه
ِ ّ  ْػلَ ْاُ َؾَٝ ْْ ًُ َ َػلَٝ ََّللا
َ ؼ
َ ِْ ٍ
َ ٌُ َۜ ْْ ََٓٓب اَٗ َ۬ب
ُ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َػ٢
َ ُا ا َ ْٗلَُٞٓٓ َُُٞٝ ٢ ُ۪ٗٞٓ َُِٞ كَ ََل ر٢ًۚ ُ۪ ْْ ُ ر ُ ٌُ ْْ كَب ٍْز َ َغ ْجزْٞ بٕ ا ًََِّٓل ا َ ْٕ كَ َػ
ٍ ط
َ ُِ
َّ َِّٕ ٕ ِٓ ْٖ هَ ْج َۜ َُ اٞ
ْْ ُٜ َُ َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ْ ُٔ  ََٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِثَٝ ْْ ٌُ ظ ِو ِف
ْ ُٔ ِث
ِ ُٔ ُ  ًَلَ ْودُ ِث ََٓٔب ا َ ْش َو ًْز٢ّ۪ٗ ِ ا٢
َّ َۜ ظ ِو ِف
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ ََػن
İş bitince Şeytan der ki “Allah‟ın size verdiği söz doğru idi. Ben de söz verdim ama yalanım ortaya çıktı. Zaten
sizi zorlayacak bir üstünlüğüm, gücüm, yetkim yoktu; sadece çağırdım, siz de hemen bana uyuverdiniz. Öyleyse
beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Dünyada beni
Allah‟a ortak saymanızı da reddetmiştim. Yanlış yapanların payına düşen acıklı bir azaptır.”

(Nisa 4/121)

ظب
 ا٤ب َٓ ۪ؾَٜ ْ٘ َٕ َػَُٝ ِغل٣  ًَلَٝ ُْ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ  َٰ َُٓئِ َي َٓأٝ۬ ُ ا
Onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacakları bir yer de bulamayacaklardır.
(Kehf 18/52)

ُ اُٝ ٍُ َٗبكَُٞو٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ َع َؼ َِْ٘ب ثَٝ ْْ ُٜ َُ اُٞج٤َ َْز َ ۪غ٣ ْْ ََِ ْْ كُٛ ْٞ ػ
ِ ًََٓ ش َو
َ ََٖ ىَ َػ ْٔز ُ ْْ كَل٣ ۪ اَُّن١
َ بء
 ِثوابْٞ َٓ
Bir gün onlara "İddia ettiğiniz ortaklarımı çağırın” diyecek. Onlar da onlara yalvaracaklar; ama yalvarılanlar,
onlara karşılık vermeyecekler. Aralarına uçurumlar koymuş olacağız.

(Kehf 18/53)

َ َبه ك
ظ ِوكاب
ْ َٓ بَٜ ْ٘ ا َػَُٝ ِغل٣ ْْ ََُٝ َبُٛٞاهِؼَٞ ُٓ ْْ ُٜ ََّٗا اَُّٞ٘ٓ ظ
َ ََُّٕ٘ اُٞٓ  َها َ ْاُ ُٔ ْغ ِوَٝ
O suçlular ateşi görürler ve içine düşeceklerini anlarlar ama oradan kaçacak yer bulamazlar.

(Nisa 4/122)

ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ٍُُِ٘ ْل ِف
َٖ٣ ۪به فَب ُِل
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاًلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪و
َ د
َّللاِ ه۪ ا
َل٤
ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ َّللاِ َؽوًّ َۜب
طلَ ُم َِٖٓ ه
 ْػلَ هَٝ ب ا َ َثل َۜاآََٜ ٤ ۪ك
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, bozulmadan sürekli kalmak üzere içinden ırmaklar akan
cennetlere sokacağız. Bu, Allah’ın sözüdür; gerçekleşecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim
olabilir?
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(Al-i İmran 3/191)

د
ِ اَٞ َََُّٰٔن ا
َٕ هَٝ ْن ًُ ُو٣ َٖ٣ ۪اََُّن
ِ َِْ  ف٢ َ۪ٕ كَٝزَلَ ٌَّ ُو٣َٝ ْْ ِٜ ِثُٞ٘ ُع٠َِٰ  َػَٝ كااُٞهُؼَٝ َب آب٤َِّللاَ ه
ًۚ ِ  ْاًلَ ْهَٝ
به
َ ع َهثََّ٘ب َٓب َفَِ ْو
ِ نَا َثَٰٛ ذ
ُ بؽ ا ًَۚل
َ ٍَ ْج َؾبٗ ََي كَ ِوَ٘ب َػن
ِ َُّ٘اة ا
Onlar; ayakta, oturarak ve yanları üstünde Allah‟ı zikrederler. Bir de göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler.
Derler ki: "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, sana içten boyun eğeriz, bizi o ateşin azabından koru!

(Al-i İmran 3/192)

َّ ُِ  َٓبَٝ َُٚۜ َ ز٣ْ َبه كَوَ ْل ا َ ْفي
به
ٍ ظ
َ ْٗ َ َٖ ِٓ ْٖ ا٤۪ٔ ُِ ِظب
َ ََُّ٘هثَّ ََٓ٘ب اَِّٗ َي َٓ ْٖ ر ُ ْل ِف َِ ا
Rabbimiz! Sen kimi o ateşe sokarsan rezil edersin. Yanlışlar içinde kalanların yardımcıları olmaz.

(Al-i İmran 3/193)

ثََ٘بُُٞٗا ثِ َو ِثّ ٌُ ْْ كَ َٰب ََّٓ٘ ۗب َهثََّ٘ب كَب ْؿ ِل ْو ََُ٘ب مُِٞ٘ٓ بٕ ا َ ْٕ َٰا
َ َهثَّ ََٓ٘ب اََِّٗ٘ب
ِ َٔ ٣ ُِ ْ َ۪ل١ َُ۪٘بك٣ اب٣ٍ ِٔ ْؼَ٘ب َُٓ٘ب ِك
كََّ٘ب َٓ َغ ْاًلَث َْو ًۚ ِاهَٞ َ رَٝ ّـَٔبرَِ٘ب٤ِ ٍ
َ  ًَ ِلّ ْو َػَّ٘بَٝ
Rabbimiz! Bize çağrıda bulunan birini işittik; „Rabbinize inanıp güvenin‟ diye imana çağırıyordu, hemen
inandık. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötü işlerimizi ört. Ruhumuzu erdemli kişilerin yanına al.

(Al-i İmran 3/194)

َ َؼبك٤۪ٔ ُق ْا
ُ  ُه٠َِٰ ػ
ُ ِِ  َٔ َۜ ِخ اَِّٗ َي ًَل ر ُ ْق٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣  ًَل ر ُ ْق ِيَٗبَٝ ٍ ِِ َي
َ  َػ ْلرََ٘بَٝ  َٰا ِرَ٘ب َٓبَٝ َهثََّ٘ب
Rabbimiz, elçilerin aracılığı ile söz verdiğin her şeyi bize ver! Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen sözünden
dönmezsin."

(Al-i İmran 3/195)

ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ؼ
ُ  ثَ ْؼ٠ًۚ  ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ بٓ ٍَ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو ا
ِ  ُغ َػ َٔ ََ َػ٤ ًََٓل ا ُ ۪ػ٢ّ۪ٗ َ  ْْ اُٜ ُّ ْْ َهثُٜ َُ بة
َ كَب ٍْز َ َغ
ًۚ ٍ َث ْؼ
اُِِٞهُزَٝ اَُِٞهَبرَٝ ٢ ِ۪٤ٍ ۪ج
َ ٢ ۪ا كُٝمُٝ۫ ُ اَٝ ْْ ِٛ به
ِ ٣َ ا ِٓ ْٖ ِكٞا ُ ْف ِو ُعَٝ اَٝب َع ُوٛ َٖ٣ ۪غ كَبَُّن
َۜ اثاب ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِل هَٞ َ به ص
ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ََِّ٘ ًَلُ ْك ِفَٝ ْْ ِٜ ِّـَٔبر٤ِ ٍ
ُ ًۚ َٜ ْٗ َب ْاًلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪و
َِّللا
َ ْْ ُٜ ْ٘ ًَلُ ًَ ِلّ َو َّٕ َػ
ة
 هَٝ
ِ اَٞ َّ ُ ُؽ َْ ُٖ اُضََّٙللاُ ِػ ْ٘ل
Rableri onlara şöyle karşılık verir: “Erkek olsun, kadın olsun, sizden kim iyi bir çaba gösterirse çabasını boşa
çıkarmam. 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 ödül Allah katındadır.

(Lokman 31/8)

ْ٤َِّۙ  ْْ َعَّ٘بدُ اَُّ٘ ۪ؼُٜ َُ د
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar için nimetlerle dolu cennetler vardır.

(Lokman 31/9)

ُ  ْاُ َؼ ۪يَٞ ُٛ َٝ َّللاِ َؽوًّ َۜب
ُْ ٤ٌ۪ ي ْاُ َؾ٣
 ْػلَ هَٝ  َۜبَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪فَب ُِل
Orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Bu, Allah‟ın vaadidir, mutlaka gerçekleşecektir. Daima üstün ve kararları
doğru olan odur.
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(Zümer 39/20)

َّۙ
ُ بَٜ ِهْٞ َف ِٓ ْٖ ك
ُ ْْ ُٜ َُ ْْ ُٜ َّا َهثْٞ ََٖ ارَّو٣ َُٰ۪ ٌِ ِٖ اَُّن
به
ُ َۜ َٜ ْٗ َب ْاًلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١َّخٌ ر َ ْغ ۪و٤ِ٘ف َٓ ْج
ٌ ؿ َو
ٌ ؿ َو
َۜ  ْػلَ هَٝ
َ َؼبك٤۪ٔ َُّللاُ ْا
ق ه
ُ ِِ ُ ْق٣ َّللاِ ًَل
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar için ise kat kat yapılmış, altlarından ırmaklar akan yüksek
konaklar vardır. Bu Allah‟ın sözüdür. Allah sözünden caymaz.

(Nisa 4/123)

َُٓ َْ َٔ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ ة
ٕ هُٝ
َِّللا
ِ َۜ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ  ِ ا٢
َ ٤َُ
ِ ُ ِٓ ْٖ كَُٚ َ ِغ ْل٣  ًَلَٝ َّٚۙ ۪ ُ ْغيَ ِث٣  اءاٍٞ
ّ ِٗ ًََٓل ا َ َٓبَٝ ْْ ٌُ ّ٤ِ ٌِْٗ ِثب َ َٓب
وا٤
 ًَل ٗ َ۪ظ اَٝ ًّب٤ُِ َٝ
Ne sizin kuruntularınız ne de Ehl-i Kitab’ın kuruntuları geçerlidir. Kötülüğü kim yaparsa
cezasını görür. Böylesi kendine, ne Allah ile arasına girecek bir dost, ne de bir yardımcı
bulacaktır.
(Bakara 2/80)

َّ َٔ َ ا َُ ْٖ رُُٞهَبَٝ
ق ه
كَ َۜح ا هُ َْ اَر َّ َق ْنر ُ ْْ ِػ ْ٘لَ هَُّٝب آب َٓ ْؼل٣َبه ا ًََِّٓل ا
َُٙٓ َلْٜ َّللاُ َػ
ُ َََُّ٘٘ب ا
َ ِِ ُ ْق٣ ْٖ ََِلاا كْٜ َّللاِ َػ
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب ًَل ر َ ْؼ
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞا َ ّْ رَو
Onlar “O ateş bize, sayılı birkaç günden fazla dokunmaz!” derler. De ki: “Allah katından söz mü aldınız? Eğer
öyleyse Allah sözünden dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?”

(Bakara 2/81)

َٓ ۪ ۪ فٚذ ِث
َ ا َ َؽبَٝ ّئَخا٤ِ ٍ
ْ ؽ
َُٕٝب فَب ُِلَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ به
ُ ط َؾ
ْ َ  َٰ َُٓئِ َي اٝ۬ ُ ُ كَبُٚـَٔز٤َط
َ َ
َ ت
َ ًَ ْٖ َٓ ٠َِٰ َث
ِ ًۚ َُّ٘بة ا
Hayır! Kötülük yapan ve günaha iyice batanlar o ateşin ahalisidir, onlar orada ölümsüz olarak kalırlar.

(Bakara 2/94)

َٰ ْ َّاه
ْ ٗهُ َْ ا ِْٕ ًَب
ْْ ُ د ا ِْٕ ًُ ْ٘ز
َ ْٞ َٔ ُا ْاُٞ ََّ٘ٔ َ بً كَز
اًل ِف َوح ُ ِػ ْ٘لَ ه
ِ َُّٕ٘ اُٝ
ُ َذ َُ ٌُ ُْ اُل
َ ُِ َّللاِ فَب
ِ ظخا ِٓ ْٖ ك
َٖ٤ ۪طبكِه
َ
De ki: “Ahiret yurdu, Allah katında başka insanlara değil de sadece size aitse, eğer özü sözü doğru kişilerseniz,
ölümü dileyin bakalım!”

(Bakara 2/95)

َّ ِ ٌْ ث٤ َِّ۪للاُ َػ
ْ َٓ َُّ اَثَلاا ِث َٔب هَلْٙٞ ََّ٘ٔ َ َز٣ ْٖ ََُٝ
َٖ٤۪ٔ ُِ بُظب
 هَٝ ْْ َۜ ِٜ ٣ ۪ل٣ْ َ ذ ا
Elleriyle yaptıkları yüzünden ölümü asla dileyemezler. Allah yanlış yapanları bilir.
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(Bakara 2/111)

ْْ ٌُ ََٗبٛا ثُ ْوَُٞبرٛ َْ ُ َۜ ْْ هُٜ ُّ٤ِٗ رِ ِْ َي ا َ َٓبَٟۜ ظ َٰبه
َ َٗ ْٝ َ كاا اُٞٛ ََٕ ْل ُف ََ ْاُ َغَّ٘خَ ا ًَِّل َٓ ْٖ ًَب٣ ْٖ َُ اُُٞهَبَٝ
َٖ٤ ۪طبكِه
َ ْْ ُ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز
Yahudiler, „Yahudi olandan başkası‟ veya Hristiyanlar , „Hristiyan olandan başkası Cennet‟e giremez‟ dediler.
Bu onların kuruntusudur. De ki “Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin!”

(Bakara 2/112)

ٌ َ ُٓ ْؾَٞ ُٛ َٝ ُِ ِ هّٰللَٜٚ  ْعَٝ َْ ٍَِْ َ  َٓ ْٖ ا٠َِٰ َث
ْْ ُٛ  ًَلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِػ
ٌ ْٞ  ًَل َفَٝ ِٚۖ ۪ ُّ ِػ ْ٘لَ َه ِثَُٙٓ ا َ ْع ُوََِِٖٚ ك
َ ف
َُٕٞٗ ََ ْؾي٣
Hayır! Kim güzel davranarak kendini Allah‟a tam teslim ederse, alacağı karşılık Rabbinin katındadır. Onların
üzerinde bir korku olmaz. Onlar üzülmezler.

(Bakara 2/113)

 َّۙ ٍء٢ْ ش
َ ٠َِٰ كُ َػُٜٞ ٤َ ُذ ْا
ِ َ
ِ َُهَبَٝ  ِۖ ٍء٢َ
ِ َ
ِ َُهَبَٝ
َ ٤ْ َُ ٟظ َٰبه
َ ٤ْ َُ ُكُٜٞ ٤َ ُذ ْا
َ َُّ٘ذ ا
َ َُّ٘ذ ا
ْ  ش٠َِٰ  َػٟظ َٰبه
 َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ْ ََ ْؾ ٌُ ُْ ث٣ ُبّٰلل
 ًۚ ْْ كَ هِٜ ُِ ْٞ ََٕ ِٓضْ ََ هُٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ ًَل٣ ۪بة ًَ َٰن ُِ َي هَب ٍَ اَُّن
َ َۜ َ َٕ ْاُ ٌِزَُِْٞز٣ ْْ ُٛ َٝ
َُٕٞ ْقز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ۪ا كُٞٗ َٔب ًَب٤ ۪ك
Hepsi de kitabı bağlantılarıyla birlikte okuduğu halde Yahudiler, “Hristiyanların bir temeli yoktur” der;
Hristiyanlar da “Yahudilerin bir temeli yoktur” derler. Bilmeyenler de bunlar gibi konuşurlar. Allah bunların
anlaşamadıkları konulardaki hükmünü kıyamet günü, yüzlerine karşı verecektir.

(Maide 5/18)

ثِ ٌُ َۜ ْْ ثَ َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ثَش ٌَوُُُٞٗؼَ ِنّثُ ٌُ ْْ ثِن٣ َْ ِِ َُ هُ َْ كَٙۜ ا َ ِؽ َٓجَّب ۬ ُؤَٝ َِّللا
ِ َُهَبَٝ
 ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْث ََٓ٘ب ُء هٟظ َٰبه
َ َُّ٘اَٝ ُكُٜٞ َ٤ُذ ْا
 َٔ ْۘبُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ع
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ ِة
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ  ْـ ِل ُو٣َ َِٓ َّٔ ْٖ َفَِ َۜن
ِ اَٞ َََُّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اَٝ شب َۜ ُء
ُ ُّ َؼن٣َٝ شب ُء
ِ  ْاًلَ ْهَٝ د
و٤
ُ  ْاُ َٔ ۪ظِٚ ٤ْ َُِاَٝ
Yahudiler ve Hıristiyanlar “Biz, Allah'ın oğulları ve sevdiği kimseleriz” dediler. De ki: “Madem öyle, Allah
niçin günahlarınızdan dolayı size azab ediyor?” Hayır, siz de onun yarattığı birer beşersiniz. Allah, affedilmenin
gereğini yapanı affeder, azabı hak edene de azap eder. Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler
Allah'ındır. Dönüp varılacak yer, onun huzurudur.

(Nisa 4/124)

 ًَلَٝ ََٕ ْاُ َغَّ٘خَُِٞ ْل ُف٣  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَبَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ د ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو ا
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُ ْؼ َٔ َْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َٝ
ْ ُ٣
وا٤
َٕ َٗو۪ اُٞٔ َِظ
İster erkek, ister kadın olsun, kim inanıp güvenir ve iyi işler yaparsa onlar da cennete
gireceklerdir. Onlara çekirdek zarı kadar haksızlık yapılmayacaktır.
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(Bakara 2/62)

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
اًل ِف ِو
َّ ُاَٝ ٟظ َٰبه
َٖ َٓ ْٖ َٰا ََٖٓ ثِ ه٤ظبثِ ۪ـ
َ َُّ٘اَٝ اَُٝبكٛ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
َُٕٞٗ َ ْؾي٣َ ْْ ُٛ  ًَلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ  ًَل فَٝ ْْ ِۖ ِٜ ّ ْْ ِػ ْ٘لَ َه ِثُٛ  ْْ ا َ ْع ُوُٜ ََِطب ُِ اؾب ك
َ ََ ِٔ  َػَٝ
Bu Kitaba inananlar ile Yahudi, Hristiyan ve Sabiîler‟den Allah'a ve Ahiret gününe inanan ve iyi işler yapanların
ödülleri Rableri katındadır. Onların üzerinde korku olmaz, üzüntü de çekmezler.

(Nahl 16/97)

َ ح اٞ٤َٰ ُ َؽََّٚ٘٤ِ٤ ُٓإْ ِٓ ٌٖ كََُِ٘ ْؾَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ طب ُِ اؾب ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو ا
ْْ ُٛ  ْْ ا َ ْع َوُٜ ََّ٘٣َُ٘ َْغ ِيَٝ ّجَ ًۚخا٤ِ ؽ
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اَُٞٗ ِٖ َٓب ًَب
َ ِثب َ ْؽ
Erkek olsun, kadın olsun, kim inanıp güvenerek işini iyi yaparsa ona güzel bir hayat yaşatırız. Ödüllerini de
yaptıklarının en güzeline göre veririz.

(Mümin 40/40)

ٌٖ ِٓ ْ ُٓإَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ طب ُِ اؾب ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو ا
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
َ ََ ِٔ  َٓ ْٖ َػَٝ  ًۚبَٜ َِْ ا ًَِّل ِٓضُٟ ْغ َٰ َٓي٣ ّئَخا كَ ََل٤ِ ٍ
َٓ
ة
ٍ َب
َ  ِْو ِؽ٤َب ِثـَٜ ٤ َ۪ٕ كُُٞ ْوىَ ه٣ ََٕ ْاُ َغَّ٘خَُِٞ ْل ُف٣  َُٰئِ َيٝ۬ ُ كَب
Kim bir kötülük yaparsa yaptığının dengi dışında bir ceza görmez. İster kadın, ister erkek olsun; inanıp güvenen
ve iyi iş yapan kimse de cennete girer. Orada onlara hesapsız rızık verilir.

(Ahzab 33/35)

َٖ٤ ۪ظبكِه
ِ  ْاُوَبِٗزَبَٝ َٖ٤ ۪ ْاُوَبِٗزَٝ د
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ د
ِ  ْاُ ُٔ َْ ِِ َٔبَٝ َٖ٤۪ٔ ِِ َْ ُٔ ُا َِّٕ ْا
َّ ُاَٝ د
َٖ٤ ۪ظلِّه
ِ  ْاُقَب ِشؼَبَٝ َٖ٤ ْاُقَب ِش ۪ؼَٝ د
ِ ظبثِ َوا
ِ ظب ِكهَب
َّ ُاَٝ َٖ٣ظبثِ ۪و
َّ ُاَٝ د
َّ ُاَٝ
َ َ  ْاُ ُٔزَٝ د
َ ِ ْاُ َؾبكَٝ ْْ ُٜ  َعَٖٝ كُ ُو٤ ْاُ َؾبكِ ۪ظَٝ د
َٖ٣اُنَّا ًِ ۪وَٝ د
ِ ظب
ِ ظبئِ َٔب
ِ ظ ِلّهَب
ََّٓ ُاَٝ َٖ٤۪ٔ ِظبئ
ََّٓ ُاَٝ د
َ َ  ْاُ ُٔزَٝ
 أب٤ا َ ْع اوا َػ ۪ظَٝ  ْْ َٓ ْـ ِل َوح اُٜ َُ َُّللا
ِ اُنَّا ًِ َواَٝ وا٤
د ا َ َػلَّ ه
ه
َّللاَ ًَض۪ ا
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, zekat ve sadaka veren
erkeklerle zekat 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.

(Nisa 4/125)

ٌ َ ُٓ ْؾَٞ ُٛ َٝ ُِ ِ هّٰللَٜٚ  ْعَٝ َْ ٍَِْ َ ٘اب ِٓ َّٔ ْٖ ا٣ َ۪ ُٖ ك
َُّللا
ار َّ َقنَ هَٝ لا َۜب٤ ْ۪٘ َؽ٤
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ
َ ۪ٛار َّ َج َغ َِِّٓخَ اِث َْٰوَٝ ِٖ
ْ فَِ۪ ا٤
َل٤
َ ۪ٛاِث َْٰو
Kimin dini, samimi olarak kendini Allah’a vermiş olanın dininden güzel olabilir? O kişi,
İbrahim’in dosdoğru dinine uymuştur. Allah, İbrahim’i dost edinmiştir.
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(Bakara 2/112)

ٌ َ ُٓ ْؾَٞ ُٛ َٝ ُِ ِ هّٰللَٜٚ  ْعَٝ َْ ٍَِْ َ  َٓ ْٖ ا٠َِٰ َث
ْْ ُٛ  ًَلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِػ
ٌ َْٞ  ًَل فَٝ ِٚۖ ۪ ُّ ِػ ْ٘لَ َه ِثَُٙٓ ا َ ْع ُوََِِٖٚ ك
َ ف
َُٕٞٗ َ ْؾي٣َ
Hayır! Kim güzel davranarak kendini Allah‟a tam teslim ederse, alacağı karşılık Rabbinin katındadır. Onların
üzerinde bir korku olmaz. Onlar üzülmezler.

(Bakara 2/138)

ًۚ ط ْجـَخَ ه
َُُٕٝ َػب ِثلَُٚ ُٖ ٗ َْؾَٝ ط ْجـَ ْۘخا
َ ُٖ َِٖٓ ه
ِ َِّللا
ِ
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ َِّللا
“Allah‟ın boyası ile boyanmalısınız. Kimin boyası Allah‟ın boyasından güzel olabilir ki? Biz yalnız O‟na kulluk
eden kimseleriz.”

(Al-i İmran 3/68)

َۜ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ ٢
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٢
 هَٝ اٞ
ِ َُّ٘ ا٠َُْٝ َ ا َِّٕ ا
ُّ ُِ َٝ َُّللا
ُّ ِنَا اَُّ٘جَٰٛ َٝ َُُٖٙٞ ارَّجَؼ٣ ْ۪ ََُِّن٤
َ ۪ٛبً ثِ ِبث َْٰو
İnsanların İbrahim'e en yakın olanları, elbette ona uyanlar ile bu nebi ve ona inanıp güvenenlerdir. Allah, bütün
müminlerin en yakınıdır.

(Al-i İmran 3/95)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْش ِوَٝ لا َۜب٤ ْ۪٘ َؽ٤
طلَمَ ه
َ َْ ُه
َ ۪ٛا َِِّٓخَ اِث َْٰوَُّٞللاُ كَبر َّ ِجؼ
De ki "Allah doğruları söyler; İbrahim‟in dosdoğru şeriatını takip edin. O, müşriklerden değildi.”

(Nahl 16/120)

َّۙ ً۪ َيُ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْش ِو٣ ْْ ََُٝ لا َۜب٤ ْ۪٘ ًَبَٕ ا ُ َّٓخا هَبِٗزاب ِ هّٰللِ َؽ٤
َٖ٤
َ ۪ٛا َِّٕ اِث َْٰو
İbrahim tek başına bir toplumdu. Allah‟a boyun eğerdi, hep doğruya yönelirdi ve müşriklerden olmamıştı.

(Nahl 16/121)

ْ٤ٍ ۪ط َواؽٍ ُٓ َْزَو
ِ ٠َُِٰ ُ اٚ٣ َٰلَٛ َٝ ُٚ٤ ا ِْعز َ َٰجِٚ َۜ ِٔ ُشَب ًِ اوا ًِلَ ْٗؼ
Allah‟ın nimetlerine teşekkür ederdi. Allah ona fırsat verdi ve doğru bir yola yöneltti.

(Nahl 16/122)

َۜ ظب ُِ ۪ؾ
َٰ ْ ٢ُِ كَِّٚٗاَٝ ََ٘ َۜخا
َٖ٤
َّ ُاًل ِف َوحِ َُ َِٖٔ ا
َ ب َؽ٤َ ْٗ ُّ اُل٢ُِ كَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
Ona bu dünyada bir güzellik verdik. O, öbür dünyada da elbette iyilerden olacaktır.

(Nahl 16/123)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْش ِوَٝ لا َۜب٤ ْ۪٘ َؽ٤
َ ۪ٛ َْي ا َ ِٕ ارَّجِ ْغ َِِّٓخَ اِث َْٰو٤َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ ص ُ َّْ ا
Sana da şunu vahyettik: “Hep doğruya yönelen ve müşriklere karışmamış olan İbrahim‟in dinine uy”
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(Lokman 31/22)

َُّللاِ َػبهِجَخ
ٌ َ ُٓ ْؾَٞ ُٛ َٝ َِّللا
 ه٠َُِاَٝ ٠َۜ صْ َٰوُٞ ُحِ ْاَٝ َ َي ثِ ْبُؼُ ْو
 ه٠ََُُِٓ اَٜٚ  ْعَٝ ْْ ِِ َْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
َ ْٔ َ ِٖ كَوَ ِل ا ٍْز
هٞ
ِ ُٓ ُْاًل
Kim güzel davranarak kendini Allah‟a tam teslim ederse en sağlam kulpa yapışmış olur. Her işin sonu Allah'a
varır.

(Fussilet 41/33)

َٖ٤۪ٔ ِِ َْ ُٔ ُ َِٖٓ ْا٢ َِّ۪٘ٗهَب ٍَ اَٝ طب ُِ اؾب
 ه٠َُِ اًل ِٓ َّٔ ْٖ كَ َػَٓب اْٞ ََ ُٖ ه
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ
َ ََ ِٔ  َػَٝ َِّللا
Allah‟a çağıran, iyi işler yapan ve "Ben Allah‟a tam teslim olanlardanım!” diyen kişinin sözünden daha güzelini
kim söyleyebilir?

(Nisa 4/126)

 ا٤ءٍ ُٓ ۪ؾ٢ْ ش
َۜ ِ  ْاًلَ ْه٢ َٓب ِكَٝ د
طب
َ َِّ ٌُ َّللاُ ِث
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ ِ هّٰللِ َٓب ِكَٝ
 ًَبَٕ هَٝ ع
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.
(Fussilet 41/53)

َۜ
َٰ ْ ٢َِبرَِ٘ب ك٣ ْْ َٰاِٜ ٣ٍُ٘ ۪و
ََُّٚٗق ثِ َو ِثّ َي ا
ِ ٌْ َ٣ ْْ ََُٝ َ ُ ْاُ َؾ ُّن اََّٚٗ ْْ اُٜ َُ ََّٖ٤ََزَج٣ ٠ ْْ َؽزهِٜ َِ ُ ا َ ْٗل٢َٓ ۪كَٝ م
َ
ِ اًلكَب
ٌ ل٤َٜ۪ ءٍ ش٢َ
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َػ
Onlara, çevrelerinde ve kendi bedenlerinde olan âyetlerimizi göstereceğiz, sonunda onun tümüyle doğru olduğu,
onlar açısından iyice ortaya çıksın. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?

(Fussilet 41/54)

ٌ ٤ءٍ ُٓ ۪ؾ٢َ
ؾ
ِ َ ٍخ ِٓ ْٖ ُِ َٓو٣َ  ِٓ ْو٢ ۪ ْْ كُٜ َِّٗا َ ًََٓل ا
ْ ُ ِث ٌُ َِّ شَِّٚٗ َۜ ْْ ا َ ًََٓل اِٜ ّبء َه ِث
İyi bilin ki onların, Rableriyle yüzleşme konusunda şüpheleri vardır. İyi bilin ki O, her şeyi kuşatma altında tutar.

(Talak 65/11)

ٍ ا
ٍ َّ٘ب٤ِ ََّللاِ ُٓج
َِٖٓ د
ِ ظب ُِ َؾب
ِ ب٣َ  ٌُ ْْ َٰا٤ْ َِا َػُِْٞز٣َ ًلٞ
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ُ۪ ْق ِو َط اَُّن٤ُِ د
ُ َه
د ه
ُّ
ٍ ُ َعَّ٘بِْٚ ُ ْل ِف٣ طب ُِ اؾب
بَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪و
ِ اُظُِ َٔب
ُإْ ِٓ ْٖ ِث ه٣ ْٖ َٓ َٝ هٞ
َ َْ َٔ َ ْؼ٣َٝ ِبّٰلل
ِ َۜ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ُ ِه ْىهابَُٚ َُّللا
ََٖ ه
ُ َٜ ْٗ َْاًل
َ ب اَثَلا َۜا هَ ْل ا َ ْؽََٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪به فَب ُِل
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.
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(Talak 65/12)

َه
ٍ اَٞ ٍَٰٔ
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِ َّٖ ُِز َ ْؼُٜ َ٘٤ْ ََزَ٘ ََّي ٍُ ْاًلَ ْٓ ُو ث٣ َّٖ َۜ ُٜ َِْع ِٓض
ِ  َِٖٓ ْاًلَ ْهَٝ د
ََّللا
َ ٍ ْج َغ
َ َ َفَِن١ َّ۪للاُ اَُّن
َ َّللاَ هَ ْل ا َ َؽب
ءٍ ِػ ِْ أب٢َ
ا َ َّٕ هَٝ و٣
ٌ َّۙ ۪ءٍ هَل٢َ
ْ ؽ ِث ٌُ َِّ ش
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َػ
Yedi kat göğü ve yerden de onlar gibisini yaratan Allah‟tır. İşler, bunlar arasında yürür. Bilesiniz ki her şeye bir
ölçü koyan Allah‟tır. Bilgisi her şeyi kapsayan da Allah‟tır.

(Nisa 4/127)

٠َٓ َزَب٣ ٢ ۪ة ك
ِ َۜ َ
َٓبء هُ َِ ه
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ِ ٌُ ْْ ك٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣  َٓبَٝ َّٖ َّۙ ِٜ ٤ ۪ ٌُ ْْ ك٤ ُ۪ ْلز٣ َُّللا
َ ِّ٘ ُ ا٢ِٗ ََي كَُٞ َْز َ ْلز٣َٝ
ْ َ  ْاُ ُٔ َْزَٝ َّٖ ُٛ َٕٞ ا َ ْٕ ر َ ْ٘ ٌِ ُؾُٞر َ ْو َؿجَٝ َّٖ ُٜ َُ ت
َِٖٓ َٖ٤ ۪ؼ َؼل
ِ َ
َ  َّٖ َٓب ًُ ِزُٜ َُٗٞ ًَل رُإْ ر٢ َ۪ٓبء اُهز
َ ِّ٘ ُا
 أب٤ ِ۪۪ َػَّٚللاَ ًَبَٕ ِث
 ٍْو كَب َِّٕ ه٤ا ِٓ ْٖ َفُِٞ َٓب ر َ ْل َؼَٝ  ِث ْبُ ِو َْ َۜ ِؾ٠ ََٰٓزَب٤ِْ ُِ اُٞٓ ُٞا َ ْٕ رَوَٝ ٕا
ِ َّۙ َ ُْلِٞ ُْا
Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki "Onlarla ilgili fetvayı size Allah verir." Onları
nikâhlama arzusuyla lehlerine yazılmış olanı vermediğiniz yetim kadınlara, güçsüz çocuklara ve
bütün yetimlere hakka uygun davranmanızla ilgili ayetler zaten bu Kitapta okunup
durmaktadır. Yaptığınız her hayrı Allah bilir.
(Nisa 4/2)

َّ ِش ث٤
َٓ َٰ َ َز٤ُا ْاُٞ َٰارَٝ
َ ا ْاُق َ۪جَُُّٞ ًَل رَزَجَلَٝ ْْ ُٜ َُاَٞ ْٓ َ  ا٠ٓب
َُِّٚٗا ُِ ٌُ َۜ ْْ اَٞ ْٓ َ  ا٠َُِٓ َٰ  ْْ اُٜ َُاَٞ ْٓ َ ا اَُِٞٓ ًُ ْ  ًَل رَأَٝ ت
ِ ِۖ ّ٤ِ بُط
وا٤
ثاب ًَ ۪ج اًَٞبَٕ ُؽ
Yetimlere mallarını verin. Temiz olanı pis olanla değişmeyin; onların mallarını kendi mallarınıza katarak
yemeyin; çünkü bu, büyük bir vebaldir.

(Nisa 4/3)

ُ َِ ا ِْٕ ِف ْلز ُ ْْ ا َ ًَّل ر ُ ْوَٝ
َ ا َٓبٞ كَب ْٗ ٌِ ُؾ٠ َٰٓزَب٤َ ُ ْا٢ا ِكٞط
َ َِٰ ُ صَٝ ٠َٰ٘ َْٓبء َٓض
ع
ِ َ
َ ًۚ  ُه َثبَٝ ش
َ ؽ
َ ُِّ٘بة َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا
َۜ ُُُٞ ا َ ًَّل رَؼ٠َٗٓ َٰ  َٔبُٗ ٌُ َۜ ْْ َٰم ُِ َي ا َ ْك٣ْ َ ذ ا
ْ ٌَ ََِٓ  َٓبْٝ َ اؽلَح ا ا
اٞ
ِ َٞ َا كُُٞكَب ِْٕ ِف ْلز ُ ْْ ا َ ًَّل ر َ ْؼ ِل
Eğer evlenmek istediğiniz için mallarını teslim etmediğiniz yetim kızlara karşı kocalık görevinizi yerine
getirememekten korkarsanız, hoşunuza giden kadınlardan ikisini, üçünü, dördünü nikâhlayın. Aralarında adaleti
yerine getirememekten korkarsanız bir tek kadını veya hâkimiyetiniz altında olan bir esir kadını nikâhlayın.
Sıkıntıya düşmemeniz için en uygun olanı budur.
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(Nisa 4/128)

ش ا
ُ ُٗ بَٜ ِِ ذ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ
ْ َا ِِٕ ْآ َواَح ٌ فَبكَٝ
 َٔبُٜ َ٘٤ْ َظ ِِ َؾب ث
 اِػ َْوا اْٝ َ ىا اٞ
ْ ُ٣ ْٕ َ  ََٓٔب اِٜ ٤ْ َِػب كَ ََل ُعَ٘ب َػ َػ
ُّ ٌُ ا
َّللاَ ًَبَٕ ِث َٔب
ِ ؼ َو
ُّ ُاَٝ ط ِْ اؾ َۜب
ا كَب َِّٕ هُٞرَزَّوَٝ اَُِٞ٘ ا ِْٕ ر ُ ْؾَٝ ش َۜ َّؼ
ُ
ُ ُد ْاًلَ ْٗل
ِ ا ُ ْؽَٝ  َۜ ٌْو٤ظ ِْ ُؼ َف
وا٤
َٕ ف َ۪ج اَُِٞٔ ر َ ْؼ
Bir kadın kocasının kendini boşamasından veya yüz çevirmesinden korkarsa aralarında
uzlaşmaları, iki taraf içinde günah değildir. Uzlaşmak hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa
hazırdır. Eğer iyi davranır ve Allah’tan çekinerek kendinizi korursanız bilin ki Allah, yaptığınız
şeylerin iç yüzünü bilir.
(Nisa 4/19)

غ
ُ  ًَل ر َ ْؼَٝ  َۜبََٛٓب َء ًَ ْو ا
ِ ا ِث َج ْؼُٞجَٛ  َّٖ ُِز َ ْنُٛ ُِٞؼ
َ ِّ٘ ُا اَُٞ ِؾ َُّ َُ ٌُ ْْ ا َ ْٕ ر َ ِوص٣ ا ًَلَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َّٖ ُُٛٞٔ ُ زْٛ ف كَب ِْٕ ًَ ِوٝ
َ بؽ
ِ ًۚ  َّٖ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُوُٛ ٝ َػب ِش ُوَٝ َّ٘ ًۚ ٍخ٤ِ َش ٍخ ُٓج
ِ ََٖ ِثل٤ َ۪أْر٣ ْٕ َ  َّٖ ا ًََِّٓل اُٛ ُٞٔ ُ ز٤ْ َ ََٓٓب َٰار
وا٤
َ اُٞٛ  ا َ ْٕ ر َ ٌْ َو٠ََٓ َٰ كَ َؼ
 ْغ َؼ ََ ه٣َ َٝ ْـًٔب٤ش
 اْوا ًَض۪ ا٤ َفِٚ ٤ َّ۪للاُ ك
Ey inanıp güvenenler! Kadınlarınızı zorla nikâhınızda tutmanız size helal değildir. Onların zina yaptıkları şüphe
götürmez bir şekilde belli olmadıkça verdiğinizden bir kısmını dahi geri almak için onlara baskı yapmayın.
Kadınlarınızla güzel geçinin. Eğer kendilerinden hoşlanmıyorsanız, hoşlanmadığınız şeyde bile Allah birçok
hayırlar yaratabilir.

(Nisa 4/20)

َ ْ٘ ِ َّٖ هُٜ ٣ز ُ ْْ ا ِْؽ َٰل٤ْ َ  َٰارَٝ ٍ َّۙطْٝ َطٍ َٓ ٌَبَٕ ىْٝ َا ِْٕ ا َ َه ْكر ُ ُْ ا ٍْزِ ْجلَا ٍَ ىَٝ
ْـًٔ َۜب٤ش
َ ُْٚ٘ ِٓ اُٝبها كَ ََل رَأ ْ ُفن
ط ا
٘اب٤اِصْ أب ُٓ ۪جَٝ زَبٗابْٜ ُُ ثَُٚٗٝاَرَأ ْ ُفن
Bir eşi bırakıp bir başka eşle evlenmek isterseniz, bıraktığınıza yığınla mal vermiş bile olsanız ondan hiçbir şey
almayın. İftira ederek ve apaçık günaha girerek mi alacaksınız!

(Nisa 4/129)

َبٛٝ َِ كَزَنَ ُه٤ْ َٔ ُا ًُ ََّ ْاُِٞ٤۪ٔ َ طز ُ ْْ كَ ََل ر
ِ َ
ْ  َؽ َوْٞ ََُٝ َٓبء
َ َُِّْٖ٘ ا٤ا َثُُٞا ا َ ْٕ ر َ ْؼ ِلُٞ َٓؼ٤َُ ْٖ ر َ َْز َ ۪طَٝ
َ ََّٕللاَ ًَب
 أب٤ها َه ۪ؽٞ
ْ ُ ا ِْٕ رَٝ ًَ ْبُ ُٔؼََِّ َو َۜ ِخ
ا كَب َِّٕ هُٞرَزَّوَٝ اٞظ ِِ ُؾ
ؿلُ ا
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.
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(Nisa 4/34)

ْٖ ِٓ اُٞثِ ََٓٔب ا َ ْٗلَوَٝ غ
َّ ََٓبء ثِ َٔب ك
ِ َ
ٍ  ثَ ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ؼ
ّ ِ َا
ؼ ََ ه
َ َّللاُ ثَ ْؼ
َ ِّ٘ ُ ا٠ََِٕ َػُٞٓ اَّٞ َُو َعب ٍُ ه
َۜ ع ه
َ ت ثِ َٔب َؽ ِل
َ بد َؽب ِك
ُ ُٗ َُٕٞ رَقَبك٢ ۪اُهزَٝ َُّللا
ٌ ظ
ٌ َ ظب ُِ َؾبدُ هَب ِٗز
َّٖ ُٛ َىٞش
َّ ُ َۜ ْْ كَبِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ ا
ِ ٤ْ َبد ُِ ِْـ
َۜ ٍ ۪ج ا
ُ كَ ِؼ
َ َ  ًۚ َّٖ كَب ِْٕ اُٛ ُٞاػ ِْوثَٝ ِبعغ
َل٤
َ َٔ ُ ْا٢ِ َّٖ كُٛ ٝ ُغ ُوْٛ اَٝ َّٖ ُٛ ٞظ
َ َّٖ ِٜ ٤ْ َِا َػُٞؽ ْؼَ٘ ٌُ ْْ كَ ََل ر َ ْجـ
ِ ؼ
وا٤
ا َِّٕ ه
ًّب ًَ ۪ج ا٤ِِ َّللاَ ًَبَٕ َػ
Erkekler, hanımlarını koruyup kollamakla görevlidirler. Bu, Allah'ın her birine diğerinde olmayan üstünlükler
vermesi ve erkeklerin mallarından harcamaları sebebiyledir. İyi kadınlar, Allah‟a içten boyun eğen ve Allah'ın
korumasına karşılık kimse görmezken de kendilerini özenle koruyanlardır. Ayrılmasından korktuğunuz
kadınlarınıza gönül alıcı sözler söyleyin, yatakta onlardan uzaklaşın ve onları rahat bırakın. Sizi gönülden kabul
ederlerse onlara karşı başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah pek yücedir, büyüktür.

(Nisa 4/35)

ط ََل اؽب
ْ ِ َٓلَا ا٣ُ ۪و٣ ِْٕ  ًۚب اَٜ ِِ ْٛ َ  َؽ ٌَ أب ِٓ ْٖ اَٝ ِِ۪ٚ ْٛ َ ا َؽ ٌَ أب ِٓ ْٖ اُٞ َٔب كَب ْث َؼضِٜ ِ٘٤ْ َا ِْٕ ِف ْلز ُ ْْ ِشوَبمَ ثَٝ
وا٤
 َٔ َۜب ا َِّٕ هُٜ َ٘٤ْ ََّللاُ ث
ن ه
 أب ف َ۪ج ا٤ َِّ۪للاَ ًَبَٕ َػ
ِ ّ ِكَٞ ُ٣
Eşlerin ayrılacağından korkarsanız, bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden gönderin;
düzelmek isterlerse, Allah aralarında uyuşma meydana getirir. Allah bilir ve işin iç yüzünden haberdardır.

(Nisa 4/130)

 أب٤ٌ۪ ا ٍِؼاب َؽَٝ َُّللا
 ًَبَٕ هَٝ َٚۜ ۪ ٍِؼَز
ُ ْـ ِٖ ه٣ َزَلَ َّوهَب٣ ِْٕ اَٝ
َ ْٖ ِٓ َّللاُ ًُ ًَّل
Eşler boşanacak olurlarsa Allah, her birine bir imkân vererek onu diğerine muhtaç olmaktan
kurtarır. Allah’ın imkânları geniştir ve doğru kararlar verir.
(Talak 65/1)

َ َََٓب َء ك
َ  اِمَا٢
َّللاَ َهثَّ ٌُ ًۚ ْْ ًَل
ا هُٞارَّوَٝ َ ا ْاُ ِؼلَّ ًۚحٞظ
ُ ا َ ْؽَٝ َّٖ ِٜ ِ َّٖ ُِ ِؼلَّرُٛ ُٞط ِِّو
َ ِّ٘ ُؽَِّ ْوز ُ ُْ ا
ُّ ب اَُّ٘ ِجَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َۜ كُ هُٝرِ ِْ َي ُؽلَٝ َِّ٘ َۜ ٍخ٤َش ٍخ ُٓج
ْٖ َٓ َٝ َِّللا
َ بؽ
ِ ََٖ ثِل٤ َ۪أْر٣ ْٕ َ َ ْق ُو ْعَٖ ا ًََِّٓل ا٣  ًَلَٝ َّٖ ِٜ ِرُٞ٤ُ َّٖ ِٓ ْٖ ثُٛ ٞر ُ ْق ِو ُع
َ َّللاِ كَوَ ْل
ُ ُ ْؾل٣ ََّللا
ِس َث ْؼلَ َٰم ُِ َي ا َ ْٓ اوا
 َُ َؼ ََّ ه١ُ ًَل ر َ ْل ۪هَٚۜ َ
كَ هُٝز َ َؼلَّ ُؽل٣َ
َ ظَِ َْ َٗ ْل
Ey Nebî! Eşlerinizi boşadığınızda iddetleri içinde boşayın ve iddetlerini sayın. Rabbiniz Allah‟tan çekinin de
açık bir fuhuş yapmamışlarsa onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. Bunlar Allah‟ın koyduğu
sınırlarıdır. Kim Allah‟ın sınırlarını aşarsa kötülüğü kendine yapar. Bilemezsin, belki Allah bunun ardından yeni
bir durum ortaya çıkarır.
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(Talak 65/2)

ٍٍ ػ ْل
َ ١
ْ َٝ َا مُٝلِٜ ا َ ْشَٝ ٍفٝ َّٖ ثِ َٔ ْؼ ُوُٛ ُٞبهه
ِ َ كْٝ َ فٍ اٝ َّٖ ثِ َٔ ْؼ ُوُٛ ٌُٞ َِ ْٓ َ  َّٖ كَبُٜ َِكَ ِبمَا ثََِ ْـَٖ ا َ َع
َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْاَٝ ِبّٰلل
ُ  َػُٞ٣ ْْ ٌُ ُِ ّٰللِ َٰم
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ
َۜ بكَح َ ِ هَٜ ش
ن
ُإْ ِٓ ُٖ ِث ه٣ َٕ۪ َٓ ْٖ ًَبٚع ِث
ِ َّ ز٣َ ْٖ َٓ َٝ اًل ِف َۜ ِو
ُ َٓ ْق َو اع َّۙبَُٚ َْ َ ْغ َؼ٣ ََّللا
ه
Sürelerinin sonuna geldiklerinde kadınları ya iyilikle tutun ya da iyilikle ayırın. İçinizden güvenilir iki kişiyi
şahit tutun; şahitliği Allah için tam yapın. İşte bu size, sizden Allah‟a ve Ahiret gününe inanan kimseye verilen
öğüttür. Kim Allah‟tan çekinerek kendini korursa Allah bir çıkış yolu açar.

(Talak 65/3)

ُ ٤ُ ِٓ ْٖ َؽٚ ْو ُى ْه٣َ َٝ
 هَ ْلَٙۜ ۪ َّللاَ َثب ُِ ُؾ ا َ ْٓ ِو
ُ َۜ َََ ْؾز٣ ْش ًَل
ُ ا َِّٕ هَٚۜ ُ َؽ َْجَٞ ُٜ ََّللاِ ك
 ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ ز٣َ ْٖ َٓ َٝ ِت
ءٍ هَ ْل اها٢ْ ش
َ َِّ ٌُ ُِ َُّللا
َعؼَ ََ ه
Beklemediği yerden ona rızık verir. Kim Allah‟a güvenirse O, ona yeter. İşini tam yapan Allah‟tır. Allah her şey
için bir ölçü koymuştur.

(Talak 65/4)

َٓ
ََْٖۜ َ ِؾؼ٣ ْْ َُ ٢ َٓاُه ۪ـَٝ  َّۙ ٍوُٜ  َّٖ ص َ َِٰضَخُ ا َ ْشُٜ ُ اهر َ ْجز ُ ْْ كَ ِؼلَّر
ْ ِِٕ ََٓبئِ ٌُ ْْ ا
ِ َئََِْٖ َِٖٓ ْاُ َٔ ۪ؾ٣ ٢اُه ۪ـَٝ
َ ِٗ ْٖ ِٓ غ٤
َۜ
ُ َْ اوا٣ ُ۪ٙ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِوَُٚ َْ ََ ْغؼ٣ ََّللا
ن ه
َ َ٣ ْٕ َ  َّٖ اُٜ ُِ ًَلدُ ْاًلَ ْؽ َٔب ٍِ ا َ َعٝ۬ ُ اَٝ
ِ َّ َز٣ ْٖ َٓ َٝ َّٖ ُٜ َِْٔ ؼ ْؼَٖ َؽ
Eşlerinizden adetten kesilmiş olanlar hakkında şüpheye düşerseniz iddetleri üç aydır; adet görmeyenler de
öyledir. Hamile olanların bekleme süreleri yapacakları doğumla biter. Kim Allah‟tan çekinerek kendini korursa
Allah onun işini kolaylaştırır.

(Talak 65/5)

َُٓ ا َ ْع اواَُٚ ْْ ُ ْؼ ِظ٣َٝ ِّ۪ٚـَٔبر٤ِ ٍ
ن ه
َٰم ُِ َي ا َ ْٓ ُو ه
َ ُ ٌَ ِلّ ْو٣ ََّللا
َ ُْٚ٘ ػ
ِ َّ َز٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ َۜ ٌُ ٤ْ ََُُِٓ اَُٚ ََّللاِ ا َ ْٗي
Bu Allah‟ın emridir, onu size indirmiştir. Kim Allah‟tan çekinerek kendini korursa Allah da onun kabahatlerini
örter ve alacağı ödülü arttırır.

(Talak 65/6)

ُ ٤ َّٖ ِٓ ْٖ َؽُٛ ٌُِٞ٘ ٍْ َ ا
َّٖ ًُ ِْٕ اَٝ َّٖ َۜ ِٜ ٤ْ َِا َػُّٞو٤ِ ؼ
ُّ ؼ
َ ُ  َّٖ ُِزُٛ َٝٓبه
َ ُ  ًَل رَٝ ْْ ًُ  ْع ِلُٝ ْٖ ِٓ ْْ ُ ٍ ٌَ ْ٘ز
َ ْش
َّٖ ًۚ ُٛ هٞ
ِ  ًَلٝ۬ ُ ا
َ  ًۚ َّٖ كَب ِْٕ ا َ ْهُٜ َِْٔ ؼ ْؼَٖ َؽ
َ َ٣ ٠ َّٖ َؽزهِٜ ٤ْ َِا َػُٞد َؽ ْٔ ٍَ كَب َ ْٗ ِلو
َ  َّٖ ا ُ ُعُٛ ُٞػ ْؼَٖ َُ ٌُ ْْ كَ َٰبر
ًۚ َ٘ ٌُ ْْ ِث َٔ ْؼ ُو٤ْ ا َثٝأْر َ ِٔ ُوَٝ
َٟۜ َُٓ ا ُ ْف َٰوَُٚ ػ ُغ
ِ َز ُ ْو
َ ٍَ ْور ُ ْْ ك
َ ا ِْٕ ر َ َؼبَٝ ٍفٝ
Boşadığınız kadınları gücünüze göre oturduğunuz yerin bir kısmında oturtun. Onlara oturdukları yeri dar etmek
için zarar vermeye kalkmayın. Hamile iseler, doğum yapıncaya kadar ihtiyaçlarını karşılayın. Çocuğu sizin için
emzirirlerse ücretlerini verin. İşleri aranızda marufa uygun istişareyle yürütün. Karşılıklı olarak zorlanırsanız
çocuğu bir başkası emzirecektir.
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(Talak 65/7)

َۜ ُ هٚ٤ُ ْ٘ ِل ْن ِٓ ََّٓٔب َٰا َٰر٤ِْ َُ كُٚ ِه ْىهِٚ ٤ْ َِ َٓ ْٖ هُل َِه َػَٝ َٚۜ ۪ ٍِؼَز
َب
َّللاُ َٗ ْل ا
ق ه
ُ ِِّ ٌَ ُ٣ َّللاُ ًَل
َ ْٖ ِٓ ٍؼَ ٍخ
َ ُُٝ ْ٘ ِل ْن م٤ُِ
ُ َْ اوا٣ ػ َْ ٍو
ُ ََّللاُ َث ْؼل
 ْغ َؼ َُ ه٤َ ٍ
َ  َۜبَٜ ٤ا ًَِّل ََٓٓب َٰا َٰر
Varlıklı olan, harcamayı varlığına göre yapsın. Darlıkta olan da Allah ne vermişse ondan yapsın. Allah kimseye
gücünün üstünde yük yüklemez. Allah, zorluğun ardından bir kolaylık yaratacaktır.

(Tegabun 64/16)

َ َ َّللاَ َٓب ا ٍْز
ُ َمُٞ٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ َۜ ٌُ َِ ُ اْوا ًِلَ ْٗل٤ا َفُٞا َ ْٗ ِلوَٝ اُٞؼ٤ا َ ۪ؽَٝ اُٞا ٍْ َٔؼَٝ ْْ ُ ط ْؼز
َِ۪ٚش َّؼ َٗ ْل
ا هُٞكَبرَّو
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ كَب
Siz, var gücünüzle Allah‟tan çekinerek korunun. O‟nu dinleyin ve O‟na boyun eğin. Kendi iyiliğiniz için hayra
harcama yapın. İçlerindeki doyumsuzluktan korunanlar umduklarına kavuşacak olanlardır.

(Nisa 4/131)

َۜ ِ  ْاًلَ ْه٢ِ َٓب كَٝ د
ْْ ٌُ ِِ بة ِٓ ْٖ هَ ْج
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِ ِ هّٰللِ َٓب كَٝ
َّ َٝ َُوَ ْلَٝ ع
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ َ۪٘ب اَُّن٤ْ ط
َۜ ا هَُّٞب ًُ ْْ ا َ ِٕ ارَّو٣ِاَٝ
َۜ ِ  ْاًلَ ْه٢ِ َٓب كَٝ د
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِا كَب َِّٕ ِ هّٰللِ َٓب كٝا ِْٕ ر َ ٌْلُ ُوَٝ ََّللا
َُّللا
 ًَبَٕ هَٝ ع
لاا٤۪ٔ ًّب َؽ٤ِ٘ َؿ
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine Kitap verilenlere ve
size yaptığımız tavsiye şudur Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun. Ayetleri görmezden
gelirseniz bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah’ın bir şeye ihtiyacı
yoktur, yaptığını da güzel yapar.
(Fatır 35/15)

ًۚ  ه٠َُِبً ا َ ْٗز ُ ُْ ْاُلُوَ ََٓوا ُء ا
ُ ل٤۪ٔ  ْاُ َؾ٢
 هَٝ َِّللا
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ُّ ِ٘ َ ْاُـَٞ ُٛ َُّللا
Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Yaptığını güzel yapan ve kimseye ihtiyacı olmayan Allah‟tır.

(Hadid 57/28)

هاٞ
ُ ا ثِ َوُِٞ٘ٓ  َٰاَٝ ََّللا
ا هُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ ْغ َؼ َْ َُ ٌُ ْْ ُٗ ا٣َٝ ِ۪ٚ ِْٖ ِٓ ْٖ َه ْؽ َٔز٤َُِإْ رِ ٌُ ْْ ًِ ْل٣ ُِ۪ٚ ٍٞ
ُ ْٔ َ ر
ٌْ َّۙ ٤ه َه ۪ؽٞ
ٌ َُّللاُ َؿل
 هَٝ ْْ َۜ ٌُ َُ  ْـ ِل ْو٣َ َٝ َ۪ٕٚ ِثٞش
Ey inanıp güvenenler! Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun ve O‟nun elçisine tam güvenin ki size ikramından
iki pay versin, içinde yürüyeceğiniz bir aydınlık oluştursun ve sizin durumunuzu düzeltsin. Allah bağışlar ve
ikramı boldur.
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(Nisa 4/132)

 ً۪ اَٝ ِبّٰلل
َۜ ِ  ْاًلَ ْه٢ِ َٓب كَٝ د
َل٤
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِ ِ هّٰللِ َٓب كَٝ
 ثِ ه٠ ًَ َٰلَٝ ع
Evet! Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.
(Ahzab 33/2)

َٓ َٰ ُ٣ ار َّ ِج ْغ َٓبَٝ
و َّۙا٤
 َْي ِٓ ْٖ َه ِثّ َۜ َي ا َِّٕ ه٤َُِ ا٠ؽٞ
َٕ ف َ۪ج اَُِٞٔ َّللاَ ًَبَٕ ِث َٔب ر َ ْؼ
Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünden haberdardır.

(Ahzab 33/3)

 ً۪ اَٝ ِبّٰلل
َۜ  ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ
َل٤
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َِّللا
Sen Allah'a güvenip dayan; vekil olarak Allah yeter.

(Nisa 4/133)

َۜ د ِث َٰبف َ۪و
وا٣
ِ ْ َأ٣َٝ ًب
 ًَبَٕ هَٝ َٖ٣
 َٰم ُِ َي هَل۪ ا٠َِٰ َّللاُ َػ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َ ْج ٌُ ْْ اِٛ ُ ْن٣ ْ َشَأ٣ ِْٕ ا
Ey İnsanlar! Allah, gerekli görürse sizi giderir ve başkalarını getirir. Allah, bunun da kuralını
koymuştur.
(Maide 5/54)

َُٓ اَمَُِّ ٍخَُُّٚٗٞ ِؾج٣َٝ ْْ ُٜ ُُّ ِؾج٣ ٍّ ْٞ ََّللاُ ِثو
 ه٢ِأْر٣َ ف
َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َّ ْورَل٣َ ْٖ َٓ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ َ۪ كِٚ٘٣ ۪ػ ْٖ ك
َ ْٞ َ
ْۘ  ْاُ ٌَبكِ ۪و٠ََِٖ ا َ ِػ َّيحٍ َػ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِػ
ٍْ َۜ ِ َٓخَ ًََٓلئْٞ َُ ََُٕٞقَبك٣  ًَلَٝ َِّللا
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ ٢ َ۪ٕ كُٝلِٛ ُ َغب٣ َٖ٣
ٌْ ٤ ِ۪ا ٍِ ٌغ َػَٝ َُّللا
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ ِٚ ٤ ُ۪إْ ر٣ َِّللا
ْ ََٰم ُِ َي ك
 هَٝ شب َۜ ُء
ؼ َُ ه
Ey inanıp güvenenler! İçinizden dininden dönenler olursa bir süre sonra Allah, yerlerine sevdiği bir topluluğu
getirir. Bunlar Allah‟ı sever, inanıp güvenenlere saygı duyar, âyetleri görmezlikte direnen kâfirlere karşı dik
durur; Allah yolunda mücadele eder ve kınayanın kınamasından da korkmazlar. İşte Allah‟ın lütfu budur; onu,
gereğini yapana verir. Allah‟ın imkânları geniştir, her şeyi bilir.

(Enam 6/65)

َ َ ْج َؼ٣ ْٕ َ  ا٠َِٓ َٰ  ْاُوَبك ُِه َػَٞ ُٛ َْ ُه
ْْ ٌُ َ
ِ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾْٝ َ هِ ٌُ ْْ اْٞ َػنَاثاب ِٓ ْٖ ك
َ ْْ ٌُ ٤ْ َِش َػ
َ َِ ِْج٣ ْٝ َ ذ ا َ ْه ُع ِِ ٌُ ْْ ا
َٰ ْ ف
ُ ْٗ ُ غ ا
َۜ ٍ ً ثَ ْؼ
َُٕٜٞ ََ ْلو٣ ْْ ُٜ ََِّد َُؼ
ِ َب٣اًل
ُ ظ ِ ّو
َ نَ ثَ ْؼ٣ ُ۪ن٣َٝ َؼاب٤ِش
َ ُٗ ْق
َ ٤ًَ ظ ْو
َ ْ ؼ ٌُ ْْ ثَأ
De ki “Üstünüzden veya ayaklarınızın altından ceza gönderen yahut sizi farklı topluluklara bağlayıp birinize
diğerinin baskısını çektirmenin kuralını koyan O‟dur.” Baksana anlasınlar diye âyetlerimizi değişik şekillerde
nasıl açıklıyoruz.
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(En'am 6/133)

ْٖ ِٓ ْْ ًُ َ شب
َ ْٗ َ شب ُء ًَ ََٓٔب ا
ََٓ َ٣ ق ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل ًُ ْْ َٓب
َّ ُٝ م٢
ْ ِِ َ َْز َ ْق٣َٝ ْْ ٌُ  ْجِٛ ُ ْن٣ ْ َشَأ٣ ِْٕ اُو ْؽ َٔ َۜ ِخ ا
ُّ َِ٘ َهث َُّي ْاُـَٝ
َۜ  ٍّ َٰاف َ۪وْٞ ََّ ِخ ه٣مُ ِ ّه
َٖ٣
Rabbin sınırsız zengindir, bol ikram sahibidir. Gerek görürse sizi yok eder, sizden sonra yerinize, istediği
kimseleri geçirir. Nitekim sizi de bir başka topluluğun soyundan oluşturup geliştirmiştir.

(Fatır 35/39)

َۜ ِ  ْاًلَ ْه٢ِق ك
ْْ ُٛ َٖ ًُ ْل ُو٣لُ ْاُ ٌَبكِ ۪و٣َ ۪ي٣  ًَلَٝ َُٙۜ  ًُ ْل ُوِٚ ٤ْ ََِع كَ َٔ ْٖ ًَلَ َو كَؼ
َ ِ َعؼََِ ٌُ ْْ ف ََََٓلئ١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ
بها
َ ا
َ  ْْ ا ًَِّل َفُٛ َٖ ًُ ْل ُو٣لُ ْاُ ٌَبكِ ۪و٣َ ۪ي٣  ًَلَٝ  ْْ ا ًَِّل َٓ ْوز ا ًۚبِٜ ِّػ ْ٘لَ َه ِث
Sizleri yeryüzünde başkalarının yerine yerleştiren odur. Kim Allah‟ı görmezlik ederse onun görmezliği kendi
aleyhine olur. Görmezlikten gelenlerin görmezliği, Rableri katında yalnızca kızgınlığı artırır. Görmezlikten
gelenlerin görmezliği onların sadece zararlarını artırır.

(Nisa 4/134)

َٰ ْ َٝ ب٤َ ْٗ ُّاة اُل
وا٤
ُ َٞ َ َّللاِ ص
 ًَبَٕ هَٝ ِاًل ِف َو َۜح
ب كَ ِؼ ْ٘لَ ه٤َ ْٗ ُّاة اُل
ؼاب َث ۪ظ ا٤۪ٔ ٍ
َ َٞ َ ل ُ ص٣ُ ۪و٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
َ َُّللا
Kim dünyalık isterse bilsin ki dünyalık da ahiret kazancı da Allah katındadır. Allah, dinler ve
görür.
(Hud 11/15)

ََٕٞ
ِ ّ َٞ ُٗ بَٜ َ َ٘ز٣ ۪ىَٝ ب٤َ ْٗ ُّح َ اُلٞ٤َٰ ل ُ ْاُ َؾ٣ُ ۪و٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
ُ ُ ْج َق٣ ب ًَلَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبِٜ ٤ْ َُِف ا
Dünya hayatını ve süsünü isteyenlere yaptıkları işlerin karşılığını burada tamı tamına veririz. Burada onlardan
bir kesinti yapılmaz.

(Hud 11/16)

َٓ
َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ َُ ٌْ
َ ِ َؽجَٝ به
اُٞٗبؽ ٌَ َٓب ًَب
ِ َثَٝ بَٜ ٤ ۪ا كُٞطَ٘ؼ
ُ ْۘ َُّ٘اًل ِف َوحِ ا ًَِّل ا
َ ؾ َٓب
َ ٤َُ َٖ٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّنٝ۬ ُ ا
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
Onlar ahirette, o ateşten başka alacağı kalmamış kimselerdir. Dünyada işledikleri yok olmuş ve bütün çalışmaları
boşa çıkmış olur.

(İsra 17/18)

بَٜ ٤َِٰ ظ
ََٓ َٗ ب َٓبَٜ ٤ ُ۪ كَُٚ بعَِخَ َػ َّغ َِْ٘ب
ْ ٣َ َْ ًۚ ََّٜ٘ ُ َعَُٚ ل ُ ص ُ َّْ َع َؼ َِْ٘ب٣شب ُء ُِ َٔ ْٖ ُٗ ۪و
ِ ل ُ ْاُ َؼ٣ُ ۪و٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
هاٞ
 آب َٓ ْل ُؽ اُٞٓ َٓ ْن
Kim hemen eline geçecek olanı isterse, ona bu dünyada gerek gördüğümüz kadarını verir, sonra alçalmış ve terk
edilmiş olarak kalacağı cehennemi onun yurdu yaparız.
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(Şura 42/20)

َٰ ْ س
َ لُ َؽ ْو٣ُ ۪و٣ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ ًٚۚ ۪ ِ َؽ ْوص٢ ُ۪ كَُٚ اًل ِف َوحِ ٗ َِي ْك
َ ل ُ َؽ ْو٣ُ ۪و٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
بَٜ ْ٘ ِٓ َِ۪ٚب ُٗإْ ر٤ْٗ ُّس اُل
َٰ ْ ٢ُ ِكَُٚ  َٓبَٝ
ت
ٍ ٤اًل ِف َو ِح ِٓ ْٖ ٗ َ۪ظ
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.

(Nisa 4/135)

ُ َٖ ِث ْبُ ِو َْ ِؾ٤ٓ ۪اَّٞ َا هًُُٞٗٞ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ِْٖ ٣َا ُِلَٞ ُ ْاِٝ َ  ا َ ْٗلُ َِ ٌُ ْْ ا٠َِٓ َٰ  َػْٞ ََُٝ ِ َٓلَا َء ِ هّٰللَٜ ش
ًۚ  ْاًلَ ْه َو ۪ثَٝ
ًۚ ُُ ا َ ْٕ ر َ ْؼ ِلَٟٞٓ َٰ َٜ ُا ْاُٞ َٔب كَ ََل رَزَّجِؼِٜ ِ ث٠َُٰ ْٝ َ بّٰللُ ا
اَُٞٓ ُ۫ ِْ َ ا ِْٕ رَٝ اٞ
وا كَ ه٤
 كَو۪ اْٝ َ ًّب ا٤َِ٘ ٌُ ْٖ َؿ٣ ِْٕ َٖ ا٤
وا٤
ُ  ر ُ ْؼ ِوْٝ َ ا
ا كَب َِّٕ هٞػ
َٕ ف َ۪ج اَُِٞٔ َّللاَ ًَبَٕ ثِ َٔب ر َ ْؼ
Ey inanıp güvenen müminler! Allah için şahitlik yaparak hakkı ayakta tutan kişiler olun; ister
kendiniz, ana babanız veya yakınlarınız aleyhine olsun; isterse zengin veya fakir olsunlar, Allah,
onlara sizin yakınlığınızdan daha yakındır. Arzularınıza uymayın yoksa saparsınız. Ağzınızı
eğip büker veya şahitlikten kaçarsanız bilin ki Allah, yaptığınız her işin iç yüzünü bilir.
(Maide 5/8)

ُ َِٖ ِ هّٰلل٤ٓ ۪اَّٞ َا هًُُٞٗٞ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
 ا َ ًَّل٠َِٓ َٰ  ٍّ َػْٞ َش٘ ََٰب ُٕ ه
َ ْْ ٌُ ََّ٘ٓ َ ْغ ِو٣  ًَلَٝ  َٓلَا َء ِث ْبُ ِو َْ ِْۘؾَٜ ش
۠ ُُا اِ ْػ ِلٞ
َۜ ُُر َ ْؼ ِل
َۜ ا هُٞارَّوَٝ ْٟۘ َٰٞ ة ُِِز َّ ْو
ََُِٕٞٔ و ِث َٔب ر َ ْؼ٤
ُ  ا َ ْه َوَٞ ُٛ اٞ
ٌ َّللاَ ف َ۪ج
َّللاَ ا َِّٕ ه
Ey inanıp güvenenler, Allah için dik duran ve hakça şahitlik yapan kimseler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi
dengesiz davranma suçuna sürüklemesin. Siz âdil ve dengeli olun; kendinizi korumak için uygun olan budur.
Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü Allah, yaptığınız şeyin iç yüzünü bilir.

(Maide 5/106)

ٍٍ ػ ْل
َ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ ِ٘ ٌُ ْْ اِمَا َؽ٤ْ َبكَح ُ ثَٜ ش
َ اَٝ ََبٕ م
ِ َٞ َُٖ ْا٤دُ ۪ؽْٞ َٔ ُؼ َو ا َ َؽلَ ًُ ُْ ْا
ِ َّْ٘ ِخ اص٤ط
د
ِ َۜ ْٞ َٔ ُ َجخُ ْا٤طب َثزْ ٌُ ْْ ُٓ ۪ظ
ِ  ْاًلَ ْه٢ِػ َو ْثز ُ ْْ ك
َ ْْ ُ  ِْو ًُ ْْ ا ِْٕ ا َ ْٗز٤إ ِٓ ْٖ َؿ
َ َ ع كَب
ِ  َٰاف ََوْٝ َ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا
 ًَبَٕ مَاْٞ ََُٝ ۪ ص َ َٔ٘ابٚ ِث١اهر َ ْجز ُ ْْ ًَل َٗ ْشز َ ۪و
ْ ِِٕ بّٰللِ ا
َّ ُ َٔب ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل اُٜ ََٗٞ
ُ ر َ ْؾ ِج
بٕ ِث ه
ِ َٔ َِ ُ ْو٤َحِ كَِٰٞ ظ
َٰ ْ َِٖٔ َُ َّللاِ اِ ََّٓٗب اِماا
َ ُْ ُ  ًَل َٗ ٌْزَٝ ٠َّۙ هُ ْو َٰث
َٖ٤۪ٔ ِاًلص
بكَح َ هَٜ ش
Ey inanıp güvenenler! Sizden birine ölüm hali gelir de vasiyet edecek olursa içinizden güvenilir iki kişi aranızda
şahit olsun. Eğer yolculuk yaptığınız sırada ölüm gelip çatarsa sizin dışınızdan iki kişi de olabilir. Şahitlerden
şüphelenirseniz namazdan sonra alıkoyar, şöyle yemin ettirirsiniz: “Vallahi bu işten bir kazancımız yoktur,
isterse en yakınımız olsun. Allah için yapılan şahitliği de gizlemeyiz. Öyle olsa elbette günaha gireriz.”
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(Maide 5/107)

َٓ
ُْ ِٜ ٤ْ ََِٖ ا ٍْز َ َؾ َّن َػ٣ ۪ َٔب َِٖٓ اَُّنُٜ َٓ بٕ َٓوَب
ُ ِْٕ كَب
ِ َٓ َُٞو٣ ٕا
ِ  َٔب ا ٍْز َ َؾ َٓوَّب اِصْ أب كَ َٰبف ََوُٜ ََّٗ ا٠َِٰ ػضِ َو َػ
َّ َِٖٔ َُ ٘ َْۘب اِ ََّٓٗب اِماا٣ْ َ َٓب ا ْػزَلَٝ  َٔبِٜ بكَ ِرَٜ ش
َ ْٖ ِٓ بكَر ُ ََٓ٘ب ا َ َؽ ُّنَٜ ش
َ َُ ِبّٰلل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
بٕ ِث ه
ِ َٔ َِ ُ ْو٤َبٕ ك
ِ ٤َ َُْٝ َْاًل
Eğer şahitlerin, dalavereyle hak yiyecekleri sezilirse, haklarını yemek istedikleri kişilerden ikisi onların yerine
geçsin, şöyle yemin etsinler: “Vallahi, bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur, biz kimsenin hakkını
istemiyoruz. Öyle yaparsak elbette yanlış yapanlardan oluruz.”

(Maide 5/108)

َّ ُا ثِبَُٞأْر٣ ْٕ َ  ا٠َٗٓ َٰ َٰم ُِ َي ا َ ْك
ٌ َٔ ٣ْ َ ا ا َ ْٕ ر ُ َوكَّ اَُٞقَب َٓك٣ ْٝ َ ب آََٜ ِٜ  ْعَٝ ٠َِٰ بكَحِ َػَٜ ش
اُٞارَّوَٝ ْْ َۜ ِٜ ِٗ َٔب٣ْ َ بٕ ثَ ْؼلَ ا
َۜ ُا ٍْ َٔؼَٝ ََّللا
َٖ٤ ۪ َّ ْاُلَب ٍِوْٞ َ ْاُو١ِلْٜ ٣َ َّللاُ ًَل
 هَٝ اٞ
ه
Böylesi gereği gibi şahitlik için yeterli, yeminlerinin daha sonra başka yeminlerle reddedilmesi korkularını iyice
azaltmak için uygun olur. Siz, Allah‟tan çekinin ve dinleyin. Allah, yoldan çıkan fasıklar topluluğunu yola
getirmez.

(Nisa 4/136)

١َٓ ۪ة اَُّن
ُ  َه٠َِٰ  ٗ ََّي ٍَ َػ١ ۪ة اَُّن
ُ  َهَٝ ِبّٰلل
ا ِث هُِٞ٘ٓ ا َٰاَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ِ  ْاُ ٌِزَبَٝ ُِ۪ٚ ٍٞ
ِ  ْاُ ٌِزَبَٝ ُِ۪ٚ ٍٞ
َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْاَٝ ِِ۪ٚ ٍ
ػ ََل اًل
ُ  ُهَٝ ۪ٚ ًُز ُ ِجَٝ ۪ٚ َٓ َٰ َِٓ ِئ ٌَ ِزَٝ ِبّٰلل
 ٌْلُ ْو ِث ه٣َ ْٖ َٓ َٝ َُ َۜ ا َ ْٗيَ ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج
َ ََّ ػ
َ اًل ِف ِو كَوَ ْل
لاا٤ثَ ۪ؼ
Ey inanıp güvenenler! Allah'a, Elçisine, o Elçi’ye indirdiği Kitaba ve daha önce indirdiği
Kitaplara inanıp güvenin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü
görmezlik eder de kâfir olursa işte o, gerçekten iyice sapıtmış demektir.
(Nisa 4/59)

٢ ۪ ا ًْلَ ْٓ ِو ِٓ ْ٘ ٌُ ًۚ ْْ كَب ِْٕ رََ٘بىَ ْػز ُ ْْ ك٢ُِ ٝ۬ ُ اَٝ ٍَ ٍٞ
ُ اُو
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪ؽَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤ا ا َ ۪ؽَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
ُٖ َ
ُ اُو
َّ َٝ َِّللا
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ْ ٍِ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رُإٍٞ
 ه٠َُُِ اُّٙٝءٍ كَ ُوك٢َ
َ ا َ ْؽَٝ  ٌْو٤اًل ِف َۜ ِو َٰم ُِ َي َف
ْ ش
 ا۪ٝ ْ رَأ
َل٣
Ey inanıp güvenenler! Allah'a gönüllü olarak boyun eğin, Resulüne gönüllü olarak boyun eğin ve sizden olan
yetkililere de. Herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu, Allah‟a ve elçisine götürün. Allah‟a ve ahiret
gününe inanıp güveniyorsanız böyle yaparsınız. Böylesi hayırlı olur ve en güzel sonucu verir.
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(Nisa 4/60)

ْٕ َ َٕ اُٝ ل٣ُ ۪و٣  ََٓٓب ا ُ ْٗ ِي ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َيَٝ  َْي٤َُِا ثِ ََٓٔب ا ُ ْٗ ِي ٍَ اَُٞ٘ٓ  ْْ َٰاُٜ َََّٕٗ اُٞٔ ػ
ُ َ ْي٣ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َُِاََُ ْْ ر َ َو ا
َّ ٠َُِا اَُٞٔٓ ًَ ز َ َؾب٣َ
َ ٤ْ ش
َّ ُل ُ ا٣ُ ۪و٣َٝ َٚۜ ۪ ا ِثٝ ٌْلُ ُو٣َ ْٕ َ ا اٝهَ ْل ا ُ ِٓ َُٓوَٝ د
ُ اُطب
ُ ط
ػ ََل اًل
ِ ٞؿ
َ ْْ ُٜ َِّؼ
ِ ُ٣ ْٕ َ بٕ ا
لاا٤ثَ ۪ؼ
Hem sana indirilene hem de senden önce indirilenlere inandığını iddia eden kişileri görmedin mi? Kendilerine
azgınları tanımama emri verildiği halde, hakemlik etsin diye azgınlara gitmek isterler. Şeytan ise bunları derin
bir sapıklığa düşürmek ister.

(Nisa 4/137)

ْ َّْ ُ ا صٝا ص ُ َّْ ًَلَ ُوَُٞ٘ٓ ا ص ُ َّْ َٰاٝا ص ُ َّْ ًَلَ ُوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
 ًَلَٝ ْْ ُٜ َُ َ ْـ ِل َو٤ُِ َُّللا
َ ٌُ ِٖ ه٣ ْْ َُ ا ًُ ْل اواُٝاىكَاك
َۜ ٍ ۪ج ا
َل٤
َ ْْ ُٜ ٣َ  ِلْٜ ٤َ ُِ
O kimseler ki önce inanıp güvendiler, sonra ayetleri görmezden gelip kâfir oldular, sonra tekrar
inandılar, sonra yine kâfir oldular, sonra da kâfirlikte ileri gittiler; Allah böylelerini ne
bağışlayacak ne de yola getirecektir.
(Al-i İmran 3/90)

ْ َّْ ُ  ْْ صِٜ ِٗ َٔب٣ا ثَ ْؼلَ ۪اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
َُُّٕٞؼب
ََّٓ ُ ُْ اُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ ْْ ًۚ ُٜ ُ ثَزْٞ َ ا ًُ ْل اوا َُ ْٖ ر ُ ْوجَ ََ رُٝاىكَاك
İnanıp güvendikten sonra kâfir olan ve kâfirliği artıranların tevbeleri kabul edilmeyecektir. İşte yoldan çıkanlar
onlardır.

(Nisa 4/167)

لاا٤ػ ََل اًل ثَ ۪ؼ
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ اُِّٞػ
َ َّللاِ هَ ْل
َ ْٖ ا َػُّٝطل
َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
Kâfirlik ederek ayetleri görmezlikte direnen ve Allah‟ın yolundan çıkanlar, yanlış yola girmiş, kaybolup gitmiş
olurlar.

(Nisa 4/168)

َ ْْ ُٜ ٣َ  ِلْٜ ٤َ ُِ  ًَلَٝ ْْ ُٜ َُ  ْـ ِل َو٤َ ُِ َُّللا
َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
وا َّۙب٣ؽ ۪و
 ٌُ ِٖ ه٣َ ْْ َُ اُٞٔ َِظ
Kâfirlik ederek ayetleri görmezlikte direnen ve yanlış yapanları ise Allah bağışlamayacak, doğru yola da
yöneltmeyecektir.

(Münafikun 63/3)

ُ َا كٝا ص ُ َّْ ًَلَ ُوَُٞ٘ٓ  ْْ َٰاُٜ َََّٰٗم ُِ َي ِثب
َُٕٜٞ َ ْلو٣َ  ْْ ًَلُٜ َ ْْ كِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ ط ِج َغ َػ
Kötü olan, önce inanmaları sonra ayetleri görmezlikten gelmeleridir. Ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı
oluşturulur; artık anlamazlar.
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(Nisa 4/138)

ّ َث
 أ َّۙب٤ َُ۪ ْْ َػنَاثاب اُٜ َُ َّٕ َ َٖ ثِب٤ ۪ش ِِو ْاُ َُٔ٘بكِو
Münafıklara şu müjdeyi ver Onların payına düşecek olan acıklı bir azaptır.
(Tevbe 9/73)

ْ ُِا ْؿَٝ َٖ٤ ۪ ْاُ َُٔ٘بكِوَٝ به
و٤
ُ ٌ ْاُ َٔ ۪ظ
َ َّ ِل ْاُ ٌُلِٛ  َعب٢
َ ْ ِثئَٝ ُْ َۜ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ْْ َۜ ِٜ ٤ْ َِع َػ
ُّ ب اَُّ٘ ِجَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
Ey Nebi! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara katı davran! Varıp kalacakları yer cehennemdir. Ne
kötü hale gelmektir o!

(Tevbe 9/74)

ًۚ ََُُ٘ب٣ ْْ َُ ا ِث َٔبُّٞٔ َٛ َٝ ْْ ِٜ ِٓ ا َث ْؼلَ اِ ٍْ ََلٝ ًَلَ ُوَٝ ا ًَ ِِ َٔخَ ْاُ ٌُ ْل ِوَُُُٞوَ ْل هَبَٝ اٞ
َۜ ُُبّٰللِ َٓب هَب
اٞ
َٕ ِث هُٞ ْؾ ِِل٣َ
اْٞ ََُّٞ َ َز٣ ِْٕ اَٝ ْْ ًۚ ُٜ َُ  اْوا٤َيُ َف٣ اُٞثَُٞز٣ ِْٕ  كَبًٚۚ ۪ ِِ ؼ
ْ َُ ِٓ ْٖ كٍُُٚٞ
ُ  َهَٝ َُّللا
 ُْ هُٜ ٤َٰ٘ ا ا ًََِّٓل ا َ ْٕ ا َ ْؿَُٞٔٓ َ َٓب َٗوَٝ
َٰ ْ َٝ ب٤َ ْٗ ُّ اُل٢ أب ِك٤ َُ۪ػنَاثاب ا
و٤
 ُْ هُٜ ُ َؼ ِنّ ْث٣
ِ  ْاًلَ ْه٢ ْْ ِكُٜ َُ  َٓبَٝ اًل ِف َو ًۚ ِح
َ َُّللا
ٍ  ًَل ٗ َ۪ظَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ ع
Söylemediklerine dair Allah‟ın adıyla yemin ediyorlar ama kendilerini kâfir yapan sözü kesinlikle söylediler.
İslam‟a girdikten sonra kâfir olmuşlar ve başarılı olamadıkları bir işe girişmişlerdi. Kin gütmelerinin tek sebebi,
Allah‟ın ve elçisinin, lütfedip o nankörlerin ihtiyaçlarını gidermiş olmasıdır. Hatalarından dönerlerse onlar için
hayırlı olur. Ama yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acıklı bir azap ile azap edecektir. Onların
yeryüzünde ne bir dostları kalır ne de yardımcıları.

(Nisa 4/139)

َۜ ِ۪٘ٓ ْٕ ْاُ ُٔإُٝ
ُِ ُْ ْاُ ِؼ َّيح َ كَب َِّٕ ْاُ ِؼ َّيح َ ِ هّٰللََٕٛ ِػ ْ٘لَُٞ ْجزَـ٣ََٖ ا٤
ِ ََٓب َء ِٓ ْٖ ك٤ُِ ْٝ َ َٖ ا٣َٕ ْاُ ٌَبكِ ۪وَُٝز َّ ِقن٣ َٖ٣ ۪اََُّن
ؼا َۜب٤۪ٔ َع
Onlar, ayeti görmezden gelenleri dost edinmeyi, müminlere tercih eden kimselerdir. Kâfirlerin
yanında güç ve kuvvet mi arıyorlar? Doğrusu bütün güç ve kuvvet, Allah'ın elindedir.
(Maide 5/80)

َۜ َٖ ًَلَ ُو٣ َ۪ٕ اَُّنْٞ ََُّٞ َ ز٣َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ وا٤
َ ٍ ِق
ْ َٓ ٌَّ َٓب هَل
ْْ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ُ ُ ْْ ا َ ْٗلُٜ َُ ذ
ؾ ه
 ًَض۪ اٟر َ َٰو
َ ْٕ َ  ْْ اُٜ َ
َ ْا َُ ِجئٝ
َُُٕٝ ْْ فَب ُِلٛ ة
ِ  ْاُ َؼنَا٢ِكَٝ
Onların çoğunun, ayetleri görmezlikten gelen o kimselerle içli dışlı olduklarını göreceksin. Allah‟ı kızdırarak
kendileri için ne kötü bir gelecek hazırlarlar. Onlar sürekli azap içinde kalacaklardır.
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(Maide 5/81)

ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ وا٤
َٕ ثِ هُِٞ٘ٓ ُْإ٣ اُٞٗ ًَبْٞ ََُٝ
 َُٰ ٌِ َّٖ ًَض۪ اَٝ ََٓب َء٤ُِ ْٝ َ  ْْ اُٛ ُٝ َٓب ار َّ َقنِٚ ٤ْ َُِ ََٓٓب ا ُ ْٗ ِي ٍَ اَٝ ِ ٢
ّ ِاَُّ٘جَٝ ِبّٰلل
َُٕٞكَب ٍِو
Eğer Allah‟a, Nebi'ye ve ona indirilmiş olana inanıp güvenmiş olsalardı onları dost edinmezlerdi. Ama onların
çoğu yoldan çıkmış fasıklardır.

(Casiye 45/19)

َّ َِّٕ اَٝ ْـًٔ َۜب٤ش
ًۚ ٍ ََٓب ُء ثَ ْؼ٤ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ ؼ
٢
َ َِّللا
ُ َٖ ثَ ْؼ٤۪ٔ ُِ اُظب
 هَٝ غ
ا َػ ْ٘ َي َِٖٓ هُُٞ٘ ْـ٣ ْٖ َُ ْْ ُٜ َِّٗا
ُّ ُِ َٝ َُّللا
َٖ٤ ْ۪اُ ُٔزَّو
Onlar Allah‟tan gelecek hiçbir şeyi senden savamazlar. Yanlışlar içindeki o kimseler, birbirlerinin dostlarıdır.
Allah‟tan çekinerek kendini koruyanların dostu ise Allah‟tır.

(Münafikun 63/8)

ُِ۪ٚ ٍٞ
ُ  ُِ َوَٝ ُ  ِ هّٰللِ ْاُ ِؼ َّيحَٝ ٍَّ َۜ َب ْاًلَمَٜ ْ٘ ِٓ ػ ُّي
َ َُ ْق ِو َع َّٖ ْاًل٤َُ َ٘ ِخ٣ ۪ ْاُ َٔل٠ََُِٕ َُ ِئ ْٖ َه َع ْؼ ََٓ٘ب اُُُٞٞو٣َ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ ًَل٤ ۪ َُٰ ٌِ َّٖ ْاُ َُٔ٘بكِوَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإَٝ
Şunu demişlerdi: "Hele Medine'ye dönelim; biz güç ve şeref sahipleri, o alçakları elbette sürüp çıkaracağız."
Oysa üstünlük Allah'tadır, elçisindedir ve inanıp güvenenlerdedir. Ama münafıklar bunu bilmezler.

(Fatır 35/10)

َّ ُْ ِِ ٌَ ُظ َؼلُ ْا
ِ ل ُ ْاُ ِؼ َّيح َ َ ِ ه٣ُ ۪و٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
َُٚۜ َُ ْوكَؼ٣ ظب ُِ ُؼ
ُ ّ٤ِ اُط
ْ َ٣ ِٚ ٤ْ َُِؼا َۜب ا٤۪ٔ لِلَف ْاُ ِؼ َّيح ُ َع
َّ ُ ْاُ َؼ َٔ َُ اَٝ ت
َٓ
هٞ
َ اة
ِ ّـَٔب٤ِ َ
ٌ َ ػن
َّ َُٕ اَٝ ْٔ ٌُ ُو٣ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
ُ َُج٣ َٞ ُٛ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ  َٓ ٌْ ُو اَٝ ٌ َۜل٣ ۪شل
َ ْْ ُٜ َُ د
Kim güçlü olmak isterse bilsin ki, bütün güç Allah'ındır. Güzel sözler ona yükselir. O sözleri, yapılan iyi işler
yükseltir. Kötü oyun oynayanlar için de ağır bir azap vardır. Bunların oyunları boşa çıkacaktır.

(Yunus 10/65)

ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ َ
َّ ُ اَٞ ُٛ ؼا َۜب٤۪ٔ  ِۢ ْْ ا َِّٕ ْاُ ِؼ َّيح َ ِ هّٰللِ َعُٜ ُُْٞ ََ ْؾ ُي ْٗ َي ه٣  ًَلَٝ
Onların sözleri seni üzmesin; Bütün güç ve şeref Allah‟a aittir. O dinler ve bilir.
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(Nisa 4/140)

اُٝب كَ ََل ر َ ْوؼُلَٜ ِيَ ا ُ ثْٜ َ ُ َْز٣َٝ بَٜ ُِ ٌْلَ ُو ث٣ َِّللا
ِ َب٣ٍ ِٔ ْؼز ُ ْْ َٰا
د ه
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ِ ٌُ ْْ ك٤ْ َِهَ ْل ٗ ََّي ٍَ َػَٝ
َ ة ا َ ْٕ اِمَا
ٍ ٣ ۪ َؽل٢ ۪ا كٞػ
َٖ٤ ۪بٓ ُغ ْاُ َُٔ٘بكِو
ُ َٞ ُق٣ ٠ ْْ َؽزهُٜ َٓ َؼ
ِ َّللاَ َع
 َۜ ْْ ا َِّٕ هُٜ ُِْ اَِّٗ ٌُ ْْ اِماا ِٓضْٙۘ ۪  ِْو٤ش َؿ
ؼا َّۙب٤۪ٔ َّ٘ َْ َعَٜ  َع٢ َ۪ٖ ك٣ ْاُ ٌَبكِ ۪وَٝ
O, bu Kitapta size şunu indirmiştir "Allah'ın ayetlerine görmezlik edildiğini ve hafife alındığını
işittiğiniz zaman onlarla oturmayın. Başka bir söze geçinceye kadar böyle yapın; yoksa siz de
onlar gibi olursunuz" Allah, bütün ikiyüzlüleri ve inkâr edenleri cehennemde bir araya
getirecektir.
(Enam 6/68)

ٍ ٣ ۪ َؽل٢ ۪ا كٞػ
َٙۜ ۪  ِْو٤ش َؿ
َ ٣َاِمَا َهاَٝ
ُ ٞ ُق٣َ ٠ ْْ َؽزهُٜ ْ٘ ع َػ
ْ برَِ٘ب كَبَػ ِْو٣َ  َٰا٢َٓ َ۪ٕ كُٞػٞ ُق٣َ َٖ٣ ْ۪ذ اَُّن
َّ ِّ ْٞ َ َٓ َغ ْاُوٟبٕ كَ ََل ر َ ْوؼُ ْل ثَ ْؼلَ اُ ِنّ ًْ َٰو
َ ٤ْ ش
َّ ََُّ٘ َي ا٤َِ ْ٘ ُ٣ اِ َّٓبَٝ
ُ ط
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Ayetlerimiz hakkında haddini aşanları görürsen başka konuşmaya geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Şeytan
sana unutturursa hatırladıktan sonra artık yanlışlar içindeki o toplulukla bir arada olma.

(Enam 6/69)

ََُٕٞزَّو٣ ْْ ُٜ َِّ َُ َؼٟ َُٰ ٌِ ْٖ ِم ًْ َٰوَٝ ٍء٢َ
َ َٕ ِٓ ْٖ ِؽَُٞزَّو٣ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َِ َٓب َػَٝ
ْ  ْْ ِٓ ْٖ شِٜ َب ِث
Allah‟tan çekinerek kendini koruyanlara onların hesabı sorulmaz ama bu, kendilerini korusunlar diye onlara
yapılan bir hatırlatmadır.

(Maide 5/57)

بة
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ َُ۪ ِؼجاب َِٖٓ اَُّنَٝ اٝ ُي اُٛ ْْ ٌُ َ٘٣ ۪ا كَُٖٝ ار َّ َقن٣ ۪ا اَُّنُٝا ًَل رَز َّ ِقنَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َّْللاَ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإ
ا هُٞارَّوَٝ ََٓب ًۚ َء٤ُِ ْٝ َ به ا
َ َّ ْاُ ٌُلَٝ ْْ ٌُ ِِ ِٓ ْٖ هَ ْج
Ey inanıp güvenenler, sizden önce kendilerine Kitap verilenler arasından dininizi hafife alıp oyun edinenleri ve
ayetleri görmezlikten gelen diğerlerini veli edinmeyin. İnanıp güveniyorsanız Allah‟tan çekinin

(Maide 5/58)

ََُِٕٞ ْؼ ِو٣  ٌّ ًَلْٞ َ ْْ هُٜ َََُّٗ ِؼجا َۜب َٰم ُِ َي ِثبَٝ اٝ ُي اُٛ َبُٛٝحِ ار َّ َقنَِٰٞ ظ
َّ ُ ا٠َُِز ُ ْْ ا٣ْ َاِمَا َٗبكَٝ
Birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu hafife alıp oyun edinirler. Bu, onların, aklını kullanmayan bir
topluluk olmaları sebebiyledir.

(Tevbe 9/65)

َٕ ِي ُ۫ ُؤْٜ َ ۪ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ َْزُِٚ ٍٞ
ُ َۜ ٗ َِْ َؼَٝ عٞ
ُ  َهَٝ ِ۪ٚبر٣َ  َٰاَٝ ِبّٰلل
ُ ُُ َّٖ اَِّٗ َٔب ًَُّ٘ب َٗ ُقُٞو٤َ َُ ْْ ُٜ َ ٍب َ ُْز
ت هُ َْ ا َ ِث ه
َ ْٖ َُِئَٝ
Ne yaptıklarını öğrenmek istesen “Dalıp gitmişiz, eğleniyoruz işte,” derler. De ki “Allah‟ı mı, ayetlerini mi,
yoksa elçisini mi hafife alıyorsunuz?”
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(Tevbe 9/66)

ََٓ ْؽبئِلَ ٍخ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُٗؼَنِّة
ََٓ ْٖ ػ
اُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗؽبئِلَخا ثِب
ُ  َٔبِٗ ٌُ َۜ ْْ ا ِْٕ َٗ ْؼ٣ا هَ ْل ًَلَ ْور ُ ْْ ثَ ْؼلَ ۪اًَٝل ر َ ْؼزَن ُِه
َ ق
َٖ٤۪ٓ ُٓ ْغ ِو
Sakın bahane üretmeyin; siz inanıp güvendikten sonra kâfir oldunuz. İçinizden bir kesimini bağışlasak bile, bir
kesimini cezalandıracağız. Çünkü onlar suçludurlar.

(Nisa 4/141)

َٖ٣ا ِْٕ ًَبَٕ ُِ ِْ ٌَب ِك ۪وَٝ ْْ ْۘ ٌُ ا اََُ ْْ َٗ ٌُ ْٖ َٓ َؼَُُٞٓ َّللاِ هَب
َٕ ِث ٌُ ًۚ ْْ كَب ِْٕ ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ كَزْ ٌؼ َِٖٓ هٞظ
ُ َّز َ َوث٣َ َٖ٣ ۪اََُّن
َۜ ِ۪٘ٓ ْٗ ََْٔ٘ ْؼ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ُٔإَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِ ْم َػِٞ ا اََُ ْْ َٗ َْز َ ْؾَُُٞٓ ت هَب٤
 َٔ َۜ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ٌُ َ٘٤ْ ََ ْؾ ٌُ ُْ ث٣ ُبّٰلل
ٌ َّۙ ٗ َ۪ظ
َٖ كَ ه٤
ٍ ۪ج ا
َل٤
َ ْغ َؼ ََ ه٣ ْٖ ََُٝ
َ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِٖ َػ٣َّللاُ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪و
Onlar sizi gözetleyip dururlar. Allah size bir fetih nasip etse, "Sizinle beraber değil miydik?"
derler. Ama eğer ayeti görmezlikten gelen o kâfirlerin lehine bir durum olsa bu defa da onlara:
"Sizi yönlendirip durmadık mı, siz müminlerden uzaklaştırmadık mı?" derler. Nasıl olsa Allah,
kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminler aleyhine kâfirler için bir yol
açacak değildir.
(Bakara 2/14)

ُٖ ا اَِّٗب َٓ َؼ ٌُ َّۙ ْْ اَِّٗ َٔب ٗ َْؾَُُٞٓ  َّۙ ْْ هَبِٜ ِ٘٤بؽ
۪ َ٤ش
َ ٠َُِٰ ا اْٞ َِاِمَا َفَٝ ا َٰا ََّٓ٘ ًۚبَُُٞٓ ا هَبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا اَُّنُٞاِمَا َُوَٝ
َٕ ِي ُ۫ ُؤْٜ َ ُٓ َْز
Allah‟a inanıp güvenenlerle yüz yüze gelince, “Biz O‟na inanıp güveniriz.” derler. Şeytanlarıyla baş başa
kalınca, “İnanın biz sizin yanınızdayız, onlara sadece göz yumuyoruz!” derler.

(Maide 5/61)

اَُّٞٗللاُ ا َ ْػَِ ُْ ثِ َٔب ًَب
 هَٝ َٚۜ ۪ ِا ثٞ ْْ هَ ْل ف ََو ُعُٛ َٝ ا ثِ ْبُ ٌُ ْل ِوُِٞهَ ْل كَ َفَٝ ا َٰا ََّٓ٘بَُُٞٓ اِمَا ََٓعب ُ۫ ُؤ ًُ ْْ هَبَٝ
َُٕٞٔ ُ  ٌْز٣َ
Size geldiklerinde “İnanıp güvendik” derler, oysa kâfir girerler, kâfir çıkarlar. Allah onların gizlediklerini daha
iyi bilir.

(Tevbe 9/50)

اْٞ ََُّٞ َ ز٣َ َٝ َُ ا هَ ْل ا َ َف ْن ََٓٗب ا َ ْٓ َوَٗب ِٓ ْٖ هَ ْجَُُُٞٞو٣ ٌ َجخ٤ظج َْي ُٓ ۪ظ
ُ َ ََ٘خٌ ر
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ ْْ ًۚ ُٛ َْإ
ِ ُ ا ِْٕ ر
َ ظج َْي َؽ
َٕٞ ْْ كَ ِو ُؽُٛ َٝ
Elinize bir iyilik geçse, bu onları üzer; kötü bir durumla karşılaşsanız “İyi ki önceden tedbirimizi almışız” derler
ve sevinç içinde dönüp giderler.
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(Hac 22/68)

ََُِٕٞٔ َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ثِ َٔب ر َ ْؼ
َ َُُا ِْٕ َعبكَٝ
ى كَوُ َِ هٞ
Seninle tartışırlarsa de ki: “Allah ne yaptığınızı çok iyi biliyor.”

(Hac 22/69)

َه
َُٕٞ ر َ ْقز َ ِِلِٚ ٤ ۪ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤ ۪ َٔ ِخ ك٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ٌُ َ٘٤ْ ََ ْؾ ٌُ ُْ ث٣ َُّللا
Allah, anlaşmazlığa düştüğünüz konulardaki hükmünü kıyamet günü, yüzünüze karşı verecektir.

(Hadid 57/14)

ُْ ٌُ ْؿ ََّورَٝ ْْ ُ اهر َ ْجز
ْ َّر َ َوثَٝ ْْ ٌُ َ
ْ َٝ ْْ ُ ظز
َ ُ َُٰ ٌَِّ٘ ٌُ ْْ كَز َ ْ٘ز ُ ْْ ا َ ْٗلَٝ ٠َِٰ َا ثُُٞ ْْ اََُ ْْ َٗ ٌُ ْٖ َٓ َؼ ٌُ َۜ ْْ هَبُٜ ََُُٗٝ٘بك٣
هٝ
ؿ ََّو ًُ ْْ ِث هَٝ َِّللا
 ََٓعب َء ا َ ْٓ ُو ه٠ َؽزه٢
ُ بّٰللِ ْاُـ َُو
ُّ ِٗ ْاًلَ َٓب
Münafıklar: “Sizinle beraber değil miydik?” diye bağırırlar. Müminler: “Evet ama siz kendinizi yaktınız. Bizi
gözlemlediniz, şüpheye düştünüz; kurduğunuz kurgular, Allah‟ın emri gelinceye kadar sizi aldattı. O çok aldatan
şeytan da sizi Allah ile aldattı.”

(Nisa 4/142)

َُٕ ََٓوا ُ۫ ُؤ٣ ٠َّۙ َُ َٰب
ُ  فَب ِكَٞ ُٛ َٝ ََّللا
َّ ُ ا٠َُِا اَُٞٓٓ اِمَا هَبَٝ ْْ ًۚ ُٜ ػ
َٕ هُُٞقَب ِكػ٣ َٖ٤ ۪ا َِّٕ ْاُ َُٔ٘بكِو
َ ًُ اُٞٓ حِ هَبَِٰٞ ظ
ْۘ َّللاَ ا ًَِّل هَِ۪ ا
َل٤
َٕ هَٝ ْن ًُ ُو٣  ًَلَٝ ًب
َ َُّ٘ا
Münafıklar, Allah'a karşı oyun kurarlar, hâlbuki oyun kurmalarına imkân veren Allah’tır.
Namaza kalkınca insanlara gösteriş yaparak ağır davranırlar. Allah’ı ancak arada sırada
hatırlarlar.
(Bakara 2/8)

ِۢ ِ۪٘ٓ ْ ْْ ِث ُٔإُٛ  َٓبَٝ اًل ِف ِو
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ِث ْبَٝ ِبّٰلل
َٖ٤
 ٍُ َٰا ََّٓ٘ب ِث هَُٞو٣ ْٖ َٓ ًب
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
İnsanlardan “Allah‟a ve ahiret gününe inandık.” diyenler vardır. Hâlbuki onlar inanıp güvenmiş değillerdir.

(Bakara 2/9)

َۜ  ْشؼُ ُو٣َ  َٓبَٝ ْْ ُٜ َ
ًۚ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ ََّللا
َٕٝ
َٕ هُُٞقَب ِكػ٣
َ َُٕ ا ًََِّٓل ا َ ْٗلُٞ ْقلَػ٣َ  َٓبَٝ اٞ
Allah‟a ve müminlere karşı oyun kurmaya çalışırlar. Onlar sadece kendilerini oyuna getirirler de farkına bile
varmazlar.

(Bakara 2/15 )

ُ ٢ ۪ ْْ كُٛ ُّ ُٔل٣َ َٝ ْْ ِٜ ئ ِث
َه
ُ  ِيْٜ َ  َْز٣َ َُّللا
َُٕٜٞ َٔ  ْؼ٣َ ْْ ِٜ ِٗ ب٤َ ؽ ْـ
Taşkınlıkları içinde bocalayıp durmalarına fırsat vererek göz yuman onları asıl idare eden Allah'tır.
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(Enfal 8/62)

َۜ ى كَب َِّٕ َؽ َْجَ َي هٞ
َّۙ ِ۪٘ٓ ْثِ ْبُ ُٔإَٝ ۪ٙظ ِو
َٖ٤
َ ػ
ُ ََ ْقل٣ ْٕ َ ا اَُٝٓل٣ُ ۪و٣ ِْٕ اَٝ
ْ ََِّ٘لَ َى ث٣َ ا١َٓ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َُّللا
Sana oyun kurmak isterlerse Allah sana yeter. Seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen O‟dur.

(Nisa 4/143)

ٍ ۪ج ا
َل٤
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ  ۬ ُإ ًََٓل َۜ ِءَٛٓ َٰ ٠َُِٰ  ًََٓل اَٝ  ۬ ُإ ًََٓل ِءَٛٓ َٰ ٠َُِٰ َْٖ َٰم ُِ ۗ َي ًََٓل ا٤ََٖ ث٤ُٓنَ ْثنَ ۪ث
ؼ ِِ َِ ه
َ َُُٚ ََّللاُ كََِ ْٖ ر َ ِغل
Onlar iki arada bir derede kalır; ne onlarla ne de bunlarla olabilirler. Sen Allah’ın sapık saydığı
kişiye bir çıkış yolu bulamazsın.
(Ahzab 33/18)

َّۙ ً ا ًَِّل هَِ۪ ا
َل٤
َ ْؼَِ ُْ ه٣ هَ ْل
َ ْ َٕ ْاُجَأَُٞأْر٣  ًَلَٝ ٘ ًَۚب٤ْ َُُِِ َّْ اَٛ ْْ ِٜ ِٗاَٞ َٖ ِ ًِل ْف٤ ِِ۪ ْاُ َٓوَبئَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٖ٤ ۪هِٞ ّ َّللاُ ْاُ ُٔ َؼ
Allah, içinizden size engel çıkaranlar ile dostlarına dönüp “bize katılın” diyenleri gayet iyi biliyor. Bunlar
çatışmaya pek az girerler.

(Ahzab 33/19)

ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٜ َ ز٣ْ َ ف َها
ِٚ ٤ْ َِ َػ٠ُ ْـ َٰش٣ ١ ۪ ْْ ًَبَُّنُٜ ُُ٘٤ه ا َ ْػُٝ
ُ  َْي رَل٤ََُِٕ اٝظ ُو
ُ َْٞ  ٌُ ًۚ ْْ َك ِبمَا ََٓعب َء ْاُق٤ْ َِ ا َ ِش َّؾخا َػ
اُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ َُ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ  َۜ ِْو ا٤ ْاُ َق٠َِ ًُ ْْ ثِب َ ُْ ََِ٘ ٍخ ِؽلَا ٍك ا َ ِش َّؾخا َػٍَُِٞو
ِ ًۚ ْٞ َٔ َُِٖٓ ْا
ُ َْٞ َت ْاُق
َ َٛد كَ ِبمَا م
َ ف
َ كَب َ ْؽ َج
وا٤
 ه٠َِ ًَبَٕ َٰم ُِ َي َػَٝ ْْ َۜ ُٜ ََُّللاُ ا َ ْػ َٔب
ؾ ه
َ َ۪ ا٣ َِّ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.

(Nisa 4/88)

َۜ ػ ََّ ه
َۜ َُج
َُّللا
 هَٝ ِْٖ ٤ََٖ كِئَز٤ ۪ ْاُ َُٔ٘بكِو٢ِكَ َٔب َُ ٌُ ْْ ك
َ َ ا َٓ ْٖ اُٝ لْٜ َ َٕ ا َ ْٕ رُٝل٣ا اَر ُ ۪وٞ
َ ًَ  ْْ ثِ َٔبُٜ َ
َ ًَ َّللاُ ا َ ْه
ٍ ۪ج ا
َل٤
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
ؼ ِِ َِ ه
َ َُُٚ ََّللاُ كََِ ْٖ ر َ ِغل
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.

(Al-i İmran 3/86)

َۜ ّ٘٤ِ َْ ْاُجُٛ  ََٓعبءٝ  ٍَ َؽ ٌّنٍٞ
َُبد
َ َٝ ْْ ِٜ ِٗ  َٔب٣ا َث ْؼلَ ۪اٝ آب ًَلَ ُوْٞ ََّللاُ ه
ُ اُو
َّ َّٕ َ ا اَُٝٓلِٜ ش
 ه١ِلْٜ ٣َ ْق
ُ َ َ
َ ٤ًَ
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِلْٜ َ٣ َّللاُ ًَل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 هَٝ
Her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler geldikten ve Allah‟ın resulünün, kitabının hak olduğuna şahit olarak
inanıp güvendikten sonra bunları görmezlikten gelip kâfir olan bir topluluğu, Allah nasıl yoluna kabul eder?
Allah, bu yanlışın içinde olan topluluğu yoluna kabul etmez.
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(Nisa 4/144)

َۜ ِ۪٘ٓ ْٕ ْاُ ُٔإُٝ
إََُِٞ ا َ ْٕ ر َ ْغؼُٝل٣َٖ اَر ُ ۪و٤
ِ ََٓب َء ِٓ ْٖ ك٤ُِ ْٝ َ َٖ ا٣ا ْاُ ٌَبكِ ۪وُٝا ًَل رَز َّ ِقنَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ ِْ ٍ
٘اب٤طبٗاب ُٓ ۪ج
ُ ْْ ٌُ ٤ْ َِِ هّٰللِ َػ
Ey inanıp güvenenler! Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinize olacak
açık bir delil mi vermek istiyorsunuz?
(Al-i İmran 3/28)

ًۚ ِ۪٘ٓ ْٕ ْاُ ُٔإُٝ
ٌْ َِٖٓ ه
َِّللا
َ ٤ََِ ْل َؼ َْ َٰم ُِ َي ك٣َ ْٖ َٓ َٝ َٖ٤
ِ َٓب َء ِٓ ْٖ ك٤َ ُِ ْٝ َ َٖ ا٣َٕ ْاُ ٌَبكِ ۪وُِٞ٘ٓ َْز َّ ِق ِن ْاُ ُٔإ٣ ًَل
َۜ
و٤
 ه٠َُِاَٝ َُٚۜ َ
ُ َؾنّ ُِه ًُ ُْ ه٣َٝ خا٤ ْْ ر ُ َٰوُٜ ْ٘ ِٓ اُٞءٍ ا ًََِّٓل ا َ ْٕ رَزَّو٢َ
ُ َّللاِ ْاُ َٔ ۪ظ
َ َّللاُ َٗ ْل
ْ  ش٢ ۪ك
Kafirlerden bir şekilde korunma ihtiyacı içinde olmanız hariç, müminler kafirleri müminlerden yakın dost
edinmesinler. Bunu yapanın Allah'tan bir beklentisi olamaz. Allah, sizi kendisine karşı uyarır. Dönüp
varacağınız yer, Allah‟ın huzurudur.

(Enfal 8/73)

َۜ ٍ ََٓب ُء ثَ ْؼ٤ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ ؼ
و٤
ُ ا ثَ ْؼَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪اَُّنَٝ
ٌ َۜ َبكٌ ًَ ۪ج
ِ  ْاًلَ ْه٢ُِ ر َ ٌُ ْٖ كِزَْ٘خٌ كُِٙٞغ ا ًَِّل ر َ ْل َؼ
َ َكَٝ ع
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin her biri diğerinin yakın dostudur. Siz burada emredileni yapmazsanız
orada fitne ve fesat ortaya çıkar.

(Nisa 4/145)

و َّۙا٤
 ْْ ٗ َ۪ظ اُٜ َُ ََُ ْٖ ر َ ِغلَٝ به
ِ ًۚ َُّ٘ اُل َّْه ِى ْاًلَ ٍْلَ َِ َِٖٓ ا٢َِٖ ك٤ ۪ا َِّٕ ْاُ َُٔ٘بكِو
Münafıklar, o ateşin en alt tabakasında olacaklardır. Onlara yardım edecek birini de
bulamazsın.
(Hadid 57/13)

ُ ْٗ ا اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ْاُ َُٔ٘بكِ َوبدُ َُِِّنَٝ َُٕٞ ٍُ ْاُ َُٔ٘بكِوَُٞو٣ َّ ْٞ َ٣
اُٞاه ِعؼ
ْ ََ ٤ ۪ه ًُ ْْ هٞ
ْ َٗب َٗ ْوز َ ِجٝظ ُو
ِ ُٗ ْٖ ِٓ ٌ
َ َٝ ُاُو ْؽ َٔخ
ْٖ ِٓ ُٙ ُوِٛ ظب
ٌ َۜ َُ ثَُٚ هٞ
ُ َه َۜا كٞ
ِ َبة ث
ُ ِ ْْ ثُٜ َ٘٤ْ َة ث
ُ ِٔ َ  ََٓها َء ًُ ْْ كَ ْبُزَٝ
َّ ِٚ ٤ ُ۪ كُٚ٘بؽ
ا ُٗ اَٞ
َ ؼ ِو
ٍ َ
اة
ُ َۜ َ ْاُ َؼنِٚ ِِ هِ َج
O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar, müminlere şöyle derler: “Bize bakın da ışığınızdan yararlanalım.”
Onlara: “Arkanıza dönüp kendinize ışık arayın.” denir. Sonra aralarına giriş kapısı olan bir duvar çekilir. İç
tarafında her türlü ikram, dış tarafında da azap olur.
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(Tevbe 9/67)

ِۢ ٍ  ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼُٜ ؼ
فٝ
ُ  ْاُ َُٔ٘بكِوَبدُ ثَ ْؼَٝ َُٕٞا َ ُْ َُٔ٘بكِو
ِ ػ ِٖ ْاُ َٔ ْؼ ُو
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ َٕ ثِ ْبُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِوَٝأ ْ ُٓ ُو٣ غ
َُٕٞ ُْ ْاُلَب ٍِوُٛ َٖ٤ ۪ َۜ ْْ ا َِّٕ ْاُ َُٔ٘ب ِكوُٜ ٤َ َِ َََّ٘للاَ ك
ُ َٗ ْْ َۜ ُٜ ٣َ  ِل٣ْ َ َٕ اُٞ ْو ِجؼ٣َ َٝ
ا هَٞ
Münafık erkekler ile münafık kadınların biri neyse diğeri de odur. Kötülüğü ister, iyiliği engellerler. Elleri sıkı
mı sıkıdır. Onlar Allah‟ı unutmuş gibi davrandılar. Allah da onları unutacaktır. Münafıklar aslında tam anlamıyla
yoldan çıkmışlardır.

(Tevbe 9/68)

ًۚ  ُْ هُٜ َََُ٘ؼَٝ ْْ ًۚ ُٜ ُ َؽ َْج٢ِٛ  َۜبَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ فَب ُِلَٜ َبه َع
ِ  ْاُ َُٔ٘بكِوَبَٝ َٖ٤ َّ۪للاُ ْاُ َُٔ٘بكِو
َُّللا
 َػلَ هَٝ
َ ٗ به
َ َّ ْاُ ٌُلَٝ د
َ
ٌْ َّۙ ٤ ۪اة ُٓو
ٌ َ ْْ َػنُٜ ََُٝ
Allah, münafık erkekler ile münafık kadınlara ve kâfirlere Cehennem ateşini vaat etmiştir. Orada ölümsüz
olacaklardır. Onların hakkından orası gelir. Allah onları lanetlemiştir. Onların hak ettiği kalıcı bir azaptır.

(Şura 42/46)

َۜ ٕ هُٝ
ٍَ َۜ ٤ٍ ۪ج
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ َِّللا
ؼ ِِ َِ ه
ُ ْ٘ ٣َ َٓب َء٤َ ُِ ْٝ َ  ْْ ِٓ ْٖ اُٜ َُ َٕ َٓب ًَبَٝ
َ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ِ  ْْ ِٓ ْٖ كُٜ َٗٝظ ُو
Allah ile aralarına girip kendilerine yardım edecek bir dostları da olmayacaktır. Allah‟ın sapık saydığı kişiye
bütün yollar kapanır.

(Nisa 4/146)

َۜ ِ۪٘ٓ ْ َٰ َُٓئِ َي َٓ َغ ْاُ ُٔإٝ۬ ُ  ْْ ِ هّٰللِ كَبُٜ َ٘٣ ۪ا كٞظ
َٖ٤
ْ َ اَٝ اَُٖٞ رَبث٣ ۪ا ًَِّل اَُّن
ا ِث هُٞٔ ظ
ُ َِا َ ْفَٝ ِبّٰلل
َ َ ا ْػزَٝ اٞطَِ ُؾ
 أب٤َٖ ا َ ْع اوا َػ ۪ظ٤ ِ۪٘ٓ َّْللاُ ْاُ ُٔإ
ِ ُْإ٣ ف
د ه
َ َٝ
َ ْٞ ٍ
Ama dönüş yaparak tevbe eden, kendilerini düzelten, Allah'a sarılan ve dinini sadece Allah’a
has kılanlar başka. Onlar, inanıp güvenenlerle beraberdirler. Allah, inanıp güvenenlere büyük
bir ödül verecektir.
(Tevbe 9/101)

َۜ ُة َُٓ٘بكِو
ْْ َۜ ُٜ ُٔ َِم ًَل ر َ ْؼ
ِ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاًلَػ َْواْٞ  ِٓ َّٔ ْٖ َؽَٝ
ِ  اُ ِّ٘لَب٠َِا َػَُٝ٘ ِخ َٓ َوك٣ ۪ َِ ْاُ َٔلْٛ َ  ِٓ ْٖ اَٝ َٕٞ
ْ٤ًٍۚ ة َػ ۪ظ
ٍ  َػنَا٠َُِٰ َٕ اُُّٝ َوك٣ َّْ ُ  ِْٖ ص٤َ ْْ َٓ َّورُٜ ٍُُ٘ َؼ ِنّث
َ ْْ َۜ ُٜ ُٔ َِٗ َْؾ ُٖ َٗ ْؼ
Çevrenizdeki taşralı Araplardan münafık olanlar vardır. Medine halkından da münafıklıkta ustalaşmış olanlar
vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Onlara iki kat azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba
itileceklerdir.
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(Tevbe 9/102)

ُ َِ ْْ َفِٜ ِثُُٞٗا ثِنَُٕٞ ا ْػز َ َوكٝ َٰاف َُوَٝ
ْْ َۜ ِٜ ٤ْ َِة َػٞ
 ه٠َ
َ ُ َز٣ ْٕ َ َّللاُ ا
َ ّئ ا َۜب َػ٤ِ ٍ
َ  َٰاف ََوَٝ طب ُِ اؾب
َ ا َػ َٔ اَلٞط
ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
ٌ َُّللاَ َؿل
ا َِّٕ ه
Onlardan bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler. İyi iş ile kötü olan bir başka işi karıştırdılar. Allah da tevbelerini
kabul edebilir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Tevbe 9/104)

اة
ِ ظلَهَب
ُ َّٞ َّ  اُزَٞ ُٛ ََّللا
َّ َُأ ْ ُفنُ ا٣َٝ ۪ٙثَخَ َػ ْٖ ِػجَب ِكْٞ َّ َ ْوجَ َُ اُز٣ َٞ ُٛ ََّللا
ا َ َّٕ هَٝ د
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ ََِ ْؼ٣ ْْ ََُا
ُْ ٤اُو ۪ؽ
َّ
Kullarının tevbesini kabul edenin de sadakaları alanın da Allah olduğunu öğrenmediler mi? Tevbeleri kabul eden
ve ikramı bol olan Allah‟tır.

(Tevbe 9/106)

ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
ُ ُ َز٣ اِ َّٓبَٝ ْْ ُٜ ُُ َؼ ِنّث٣ َّللاِ اِ َّٓب
 هَٝ ْْ َۜ ِٜ ٤ْ َِة َػٞ
َٕ ًِلَ ْٓ ِو هْٞ َٕ ُٓ ْو َعٝ َٰاف َُوَٝ
Bir kısmının işi de Allah‟a kalmıştır. Onlara ya azap eder ya da tevbelerini kabul eder. Allah, daima bilen ve
kararları doğru olandır.

(Nisa 4/147)

 أب٤ َِّ۪للاُ شَب ًِ اوا َػ
َ ِْٕ َّللاُ ِثؼَنَا ِث ٌُ ْْ ا
 ًَبَٕ هَٝ ْْ َۜ ُ  َٰا َٓ ْ٘زَٝ ْْ ُ ش ٌَ ْور
 ْل َؼ َُ ه٣َ َٓب
Eğer görevlerinizi yerine getirir ve inanıp güvenirseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah,
kıymet bilendir, her şeyi bilir.
(İbrahim 14/7)

ٌ ل٣ ۪شل
َ َُ ٢َُ ِئ ْٖ ًَلَ ْور ُ ْْ ا َِّٕ َػنَ ۪اثَٝ ْْ ٌُ ََّٗل٣ش ٌَ ْور ُ ْْ ًَلَ ۪ى
َ ْٖ اِ ْم رَبَمََّٕ َهثُّ ٌُ ْْ َُ ِئَٝ
Rabbinizin şunu duyurduğunu da hatırda tutun: “Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz Ben de sizin için mutlaka
artıracağım. Görmezlikten gelirseniz hiç kuşkusuz benim azabım şiddetlidir.”

(Mülk 67/23)

 ْاًلَ ْكـِلَ َۜح َ هَِ۪ اَٝ به
َ ْٗ َ  ا١َٓ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َْ ُه
ََٕٝل َٓب ر َ ْش ٌُ ُو٤
َّ ُ َعؼَ ََ َُ ٌُ ُْ اَٝ ْْ ًُ َ شب
َ  ْاًلَ ْثَٝ َ ْٔ َغ
َ ظ
De ki “Sizi var eden; size dinleme, ileri görüşlü olma özelliği veren ve gönüllerinizi oluşturan O‟dur.
Görevlerinizi ne kadar az yapıyorsunuz!”

(Araf 7/10)

ش هَِ۪ ا
ََٕٝل َٓب ر َ ْش ٌُ ُو٤
ِ  ْاًلَ ْه٢َُِوَ ْل َٓ ٌََّّ٘ب ًُ ْْ كَٝ
َ َۜ ٣ِ ب َٓ َؼبَٜ ٤ ۪ َع َؼ َِْ٘ب َُ ٌُ ْْ كَٝ ع
Geçinebileceğiniz imkânlar oluşturarak sizi yeryüzüne yerleştirdik. İmkânlarınızı ne kadar az
değerlendiriyorsunuz!
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(Zümer 39/66)

َّ ُ ًُ ْٖ َِٖٓ اَٝ َّللاَ كَب ْػجُ ْل
َٖ٣شب ًِ ۪و
ثَ َِ ه
Sakın ha! Yalnız Allah‟a kulluk et ve görevlerini yerine getirenlerden ol.”

(Nisa 4/148)

ُ ْٖ َٓ  ٍِ ا ًَِّلْٞ َء َِٖٓ ْاُوٞ
 أب٤ ِ۪ؼاب َػ٤۪ٔ ٍ
َُّٓ ُ َو ثِبْٜ َّللاُ ْاُ َغ
ِ َ
 ًَبَٕ هَٝ َْ َۜ ِِ ظ
ُ ِؾتُّ ه٣ ًَل
َ َُّللا
Allah, kötü sözün açığa çıkarılmasından hoşlanmaz; haksızlığa uğramış olan başka. Allah dinler
ve bilir.
(İsra 17/53)

ُ ََ ْ٘ي٣ َٕطب
َ ٤ْ ش
َ ٤ْ ش
َّ ُ َۜ ْْ ا َِّٕ اُٜ َ٘٤ْ َؽ ث
َّ َُ َۜ ُٖ ا َِّٕ ا
َٕطبَٕ ًَب
َ  ا َ ْؽ٢
َ ِٛ ٢ ۪ا اَُّزَُُُٞٞو٣ ١ ۪هُ َْ ُِ ِؼجَبكَٝ
٘اب٤ا ُٓ ۪جًُّٝ بٕ َػل
ِ ْ ُِ
َ ْٗ َل
ِ َ
Kullarıma de ki sözün en güzelini söylesinler. Çünkü Şeytan aralarını bozar. Şeytan insan için açık düşmandır.

(Şura 42/41)

َٓ
ُ َظ َو َث ْؼل
ٍَ َۜ ٤ٍ ۪ج
َ ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َُٰ ِئ َي َٓب َػٝ۬ ُ ۪ كَبِٚٔ ِْ ظ
َ َ َُ َٔ ِٖ ا ْٗزَٝ
Her kim de kendine yapılan yanlıştan sonra hakkını alacak olsa, ona engel olunamaz.

(Nisa 4/149)

وا٣
َُٓ ْٖ ا َػُٞ ر َ ْؼلْٝ َ ُ اُٙٞ ر ُ ْقلْٝ َ  اْوا ا٤ا َفُٝا ِْٕ ر ُ ْجل
ءٍ كَب َِّٕ هٍٞ
ا هَل۪ اًّٞ َُّللاَ ًَبَٕ َػل
Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz ya da bir kötülüğü affederseniz iyi olur. Şüphesiz Allah
affeder, ölçü koyar.
(Bakara 2/271)

ُ ٌَ ِلّ ُو٣َٝ ْْ َۜ ٌُ َُ  ٌْو٤ َفَٞ ُٜ ََب ْاُلُوَ ََٓوا َء كُٛٞرُإْ رَٝ َبُٛٞا ِْٕ ر ُ ْقلَٝ ٢
ِ ظلَهَب
َّ ُا اُٝا ِْٕ ر ُ ْجل
َ ًۚ ِٛ د كَِ٘ ِؼ َّٔب
و٤
ٌ َٕ ف َ۪جَُِٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ْْ َۜ ٌُ ِّـَٔبر٤ِ ٍ
َ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ْ٘ َػ
Sadakaları açıkça verirseniz pek güzel olur! Ama fakirlere verirken gizlemeniz, sizin için daha iyidir; bir kısım
kötülüklerinizi örter. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah‟tır.

(Şura 42/40)

َّ ُُّ ِؾت٣ ُ ًَلََِّّٚٗللاِ ا
َۜ  ه٠َُِ َػٙطَِ َؼ كَب َ ْع ُو
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ْ َ اَٝ  ًۚب كَ َٔ ْٖ َػلَبَٜ ُِِّْئَخٌ ِٓض٤ٍ
َ ّئ َ ٍخ٤ِ ٍ
َ  َع َٰ َٓي ۬ ُؤاَٝ
Bir kötülüğün cezası, onun dengi bir kötülüktür. Kim bağışlar da arayı düzeltirse karşılığını Allah verir. O, yanlış
yapanları sevmez.
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(Nisa 4/150)

ُٖ ِٓ َْٕ ُٗإَُُُٞٞو٣َٝ ِِ۪ٚ ٍ
ُ  ُهَٝ َِّللا
ُ  ُهَٝ ِبّٰلل
َْٖ ه٤َا ثُُٞلَ ِ ّوه٣ ْٕ َ َٕ اُٝ ل٣ُ ۪و٣َٝ ِِ۪ٚ ٍ
َٕ ِث هَٝ ٌْلُ ُو٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
َّۙ ٍ ۪ج ا
َّۙ ٍ َٗ ٌْلُ ُو ِثجَ ْؼَٝ غ
َل٤
ٍ ِثجَ ْؼ
َ َْٖ َٰم ُِ َي٤َا ثَُٝز َّ ِقن٣ ْٕ َ َٕ اُٝل٣ُ ۪و٣َٝ غ
Allah ile elçilerini birlikte görmemekte direnen ve Allah ile elçilerinin arasını ayıran birine
inanır diğerini tanımayız diyen ve ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler...
(Bakara 2/136)

َٓ
ةٞ
ا َٰا ََّٓ٘ب ِث هَُُٞٓ ُٞه
َ ُ ْؼو٣َ َٝ َاِ ٍْؾَٰ نَٝ ََ ٤أٍَِْٰ ۪ؼَٝ ْ٤
َ ۪ٛ اِث َْٰو٠َُِٰ  ََٓٓب ا ُ ْٗ ِي ٍَ اَٝ َ٘ب٤ْ َُِ ََٓٓب ا ُ ْٗ ِي ٍَ اَٝ ِبّٰلل
َْٖ ا َ َؽ ٍل٤َ ًۚ ْْ ًَل ُٗلَ ِ ّو ُم ثِٜ َّٕ ِٓ ْٖ َه ِثُّٞ٤ اَُّ٘ ِج٢
ِ َ ْاًلَ ٍْجَٝ
َ ِرُٝ۫ ُ  ََٓٓب اَٝ ٠ ََٰ٤ ۪ػَٝ ٠ ٍَُٰٞٓ ٢
َ ِرُٝ۫ ُ  ََٓٓب اَٝ بؽ
َُٕٞٔ ِِ َْ ُٓ َُُٚ ُٖ ٗ َْؾَٝ ْْ ْۘ ُٜ ْ٘ ِٓ
Siz şöyle söyleyin: “Biz Allah‟a inanıp güvendik; bize indirilene, İbrahim‟e, İsmail‟e, İshak‟a, Yakub‟a ve
torunlarına indirilene, Musa‟ya ve İsa‟ya verilmiş olana, Rableri tarafından Nebîlere verilen bütün kitaplara
inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz O‟na teslim olmuş kimseleriz.”

(Bakara 2/137)

ًۚ  ُْ هُٜ ٌَ ٤ َ۪ ٌْل٤َ
َُّللا
َ َم ك
ٍ ًۚ  ِشوَب٢ ۪ ْْ كُٛ ا كَ ِبَّٗ َٔبْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ  ًۚاْٝ َزَلْٛ ۪ كَوَ ِل اِٚا ثِ ِٔضْ َِ ََٓٓب َٰا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ثَُٞ٘ٓ كَب ِْٕ َٰا
ُْ َۜ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ َ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ
Onlar da sizin inandığınız gibi inansalar, yola gelmiş olurlar. Yüz çevirirlerse, tam bir parçalanma içine girerler.
Onlara karşı Allah sana yetecektir. Dinleyen ve bilen O‟dur.

(Nisa 4/151)

٘اب٤ٜ۪ ُٓ َٖ َػنَاثاب٣ا َ ْػز َ ْلَٗب ُِ ِْ ٌَب ِك ۪وَٝ َٕ َؽوًّ ًۚبُٝ ُْ ْاُ ٌَب ِك ُوٛ  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ ا
İşte gerçek kâfirler onlardır. O kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

118

(Nisa 4/152)

َٓ
ْْ َۜ ُٛ هٞ
ُ  ُهَٝ ِبّٰلل
ا ثِ هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ
َ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ  ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ َْٖ ا َ َؽ ٍل٤َا ثُُٞلَ ِ ّوه٣ ْْ ََُٝ ِِ۪ٚ ٍ
َ  ْْ ا ُ ُعِٜ ٤ ُ۪إْ ر٣ ف
َ ْٞ ٍ
 أب٤ها َه ۪ؽٞ
 ًَبَٕ هَٝ
َّللاُ َؿلُ ا
Allah ile resullerine, kitaplarına birlikte inanıp güvenen ve Allah ile elçilerinin arasını
ayırmayanlara gelince, onlara ödüllerini Allah verecektir. Bağışlayan ve ikramı bol olan
Allah’tır.
(Bakara 2/285)

َۜ ُِ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ ّ۪ٚ ِٓ ْٖ َه ِثِٚ ٤ْ َُ ِ ٍُ ِث ََٓٔب ا ُ ْٗ ِي ٍَ اٍٞ
َٚۜ ۪ ِِ ٍ
ُ  ُهَٝ ۪ٚ ًُز ُ ِجَٝ ِ۪ٚ َٓ َٰ َِٓئِ ٌَزَٝ ِبّٰلل
ُ اُو
َّ ََٖٓ َٰا
َٕ ًُ ٌَّ َٰا ََٖٓ ِث هٞ
َ َ اَٝ ٍ ِٔ ْؼَ٘ب
ُ ؽ ْؼَ٘ب
و٤
ُ َْٖ ا َ َؽ ٍل ِٓ ْٖ ُه٤ًََل ُٗلَ ِ ّو ُم ث
ُ  َْي ْاُ َٔ ۪ظ٤َُِاَٝ ؿ ْل َواٗ ََي َهثََّ٘ب
َ اُُٞهَبَٝ ٚ۠ ۪ ِِ ٍ
Bu elçi, Rabbinden kendine indirilen her şeye inanıp güvenmiştir, müminler de öyle! Her biri Allah‟a,
meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanıp güvenir. “O‟nun elçileri arasında ayrım yapmayız.” derler. Şunu da
derler: “Dinledik ve gönülden boyun eğdik! Bağışla bizi ey Rabbimiz! Dönüp varılacak yer, Senin huzurundur.”

(Al-i İmran 3/84)

َٓ
ةٞ
هُ َْ َٰا ََّٓ٘ب ِث ه
َ َُ ْؼو٣َٝ َاِ ٍْؾَٰ نَٝ ََ ٤أٍَِْٰ ۪ؼَٝ ْ٤
َ ۪ٛ اِث َْٰو٠َِٰ  ََٓٓب ا ُ ْٗ ِي ٍَ َػَٝ َ٘ب٤ْ َِ ََٓٓب ا ُ ْٗ ِي ٍَ َػَٝ ِبّٰلل
ُٖ ٗ َْؾَٝ ْْ ْۘ ُٜ ْ٘ ِٓ َْٖ ا َ َؽ ٍل٤َ ِۖ ْْ ًَل ُٗلَ ِ ّو ُم ثِٜ َّٕ ِٓ ْٖ َه ِثُّٞ٤ِاَُّ٘جَٝ ٠ ََٰ٤ ۪ػَٝ ٠ ٍَُٰٞٓ ٢
ِ َ ْاًلَ ٍْجَٝ
َ ِرُٝ۫ ُ  ََٓٓب اَٝ بؽ
َُٕٞٔ ِِ َْ ُٓ َُُٚ
De ki: "Biz Allah'a inanıp güvendik; bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup‟a ve torunlarına
indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana; nebilere Rableri tarafından verilenlerin hepsine inandık. Onlardan
hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz ona teslim olmuş kimseleriz."

(Nisa 4/153)

َٓ َٰ ُٓ اٍَُُٞب
 ا َ ًْ َج َو ِٓ ْٖ َٰم ُِ َي٠ٍٞ
َّ ُ ْْ ًِزَبثاب َِٖٓ اِٜ ٤ْ َِة ا َ ْٕ رُ٘ ِ َّي ٍَ َػ
ِ ََٔٓ َ
ِ  َُ ْاُ ٌِزَبْٛ َ  َْـَُِٔ َي ا٣َ
َ بء كَوَ ْل
ُ ِظب ِػوَخُ ث
ُْ ُٜ ْا ْاُ ِؼ ْغ ََ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل َٓب ََٓعب َءرُٝ ًۚ ْْ ص ُ َّْ ار َّ َقنِٜ ِٔ ِْ ظ
َّ ُ ُْ اُٜ ْ َوح ا كَب َ َفنَرْٜ َّللاَ َع
ا ا َ ِهَٗب هَُُٞٓ كَوَب
َ ِْ ٍ
٘اب٤طبٗاب ُٓ ۪ج
ُ ٠ ٍَُٰٞٓ َ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ َٗب َػ ْٖ َٰم ُِ ًۚ َيْٞ ََِّ٘بدُ كَؼَل٤َْاُج
Ehl-i Kitap ister ki onlara gökten bir kitap indiresin. Musa'dan bunun daha büyüğünü
istemişler ve "Bize Allah'ı apaçık göstersene." demişlerdi. Yanlış yapmalarından ötürü onları
yıldırımlar çarpmıştı. Sonra onlara onca mucize gelmiş ama yine de o buzağıya sarılmışlardı.
Daha sonra onları bu suçlarından dolayı da affetmiş ve Musa'ya apaçık destek vermiştik.
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(İsra 17/90)

ػ َّۙب
 اَُٞ ْ٘ج٣ ع
ِ  ر َ ْل ُغ َو ََُ٘ب َِٖٓ ْاًلَ ْه٠ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َُ َي َؽزهُُٞهَبَٝ
Dediler ki: “Bize yerden bir pınar fışkırtıncaya kadar sana asla inanmayacağız!

(İsra 17/91)

و َّۙا٤
ٍ َ٘ ِػَٝ ٍَ ٤َٕ َُ َي َعَّ٘خٌ ِٓ ْٖ ٗ َ۪قٌُٞ َ  رْٝ َ ا
ب ر َ ْل ۪غ اَٜ َُبه ِف ََل
َ َٜ ْٗ َت كَزُلَ ِ ّغ َو ْاًل
Yahut hurması ve üzümü olan bir bahçen olmalı, onların arasından da nehirler fışkırtıp akıtmalısın!

(İsra 17/92)

ْ
َّۙ  ْاُ َٔ َٰ َِٓئِ ٌَ ِخ هَ ۪ج اَٝ ِبّٰلل
َ  ر ُ َْ ِوْٝ َ ا
َل٤
َ ْٔ َ ََٓٔب َء ًَ َٔب ىَ َػ
َّ ُؾ ا
 ِث ه٢
َ ًِ َ٘ب٤ْ َِذ َػ
َ ِ رَأرْٝ َ َلاب ا
Ya da iddia ettiğin gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmelisin veya Allah‟ı ve melekleri karşımıza
getirmelisin!

(İsra 17/93)

ٌ ٤ََٕ َُ َي ثٌُٞ ٣َ ْٝ َ ا
َ٘ب٤ْ َِ رُ٘ ِ َّي ٍَ َػ٠ِّ َي َؽزه٤َُِ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ ُِ ُوهَٝ بء
َّ ُ ا٢ِ ك٠ ر َ ْو َٰهْٝ َ ْذ ِٓ ْٖ ُى ْف ُوفٍ ا
ِ َۜ ََٔٓ َ
ٍ ا
ًلٞ
ُ  ََْ ًُ ْ٘ذُ ا ًَِّل ثَش اَوا َهٛ ٢ٍّ ْج َؾبَٕ َه ۪ث
ُ َْ ُُ هَٙۜ ًِزَبثاب َٗ ْو َو ۬ ُؤ
Altından yapılmış bir evin olsa yahut gökyüzüne çıksan? Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe çıktığına da
inanacak değiliz ya.” De ki “Rabbime boyun eğerim; ben elçi olan bir beşerden başka neyim ki?

(Bakara 2/54)

َ ْْ ٌُ َِّٗ ِّ اْٞ ََب ه٣ ِ۪ٚٓ ْٞ َ ُِو٠ ٍَُٰٞٓ ٍَ اِ ْم هَبَٝ
ْْ ٌُ ِبهئ
َ ُظَِ ْٔز ُ ْْ ا َ ْٗل
ِ َ ث٠َُِٰ ا اُٞ َٓثَُٞ ٌُ ْْ ِثب ِر ّقَب ِم ًُ ُْ ْاُ ِؼ ْغ ََ كَز
ُْ ٤اُو ۪ؽ
ُ َّٞ َّ  اُزَٞ ُٛ َُِّٚٗ ٌُ َۜ ْْ ا٤ْ َِبة َػ
َّ اة
َ َ به ِئ ٌُ َۜ ْْ كَز
َ ُا ا َ ْٗلَُِٞٓ ُ كَب ْهز
ِ  ٌْو َُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘لَ َث٤َ ٌُ َۜ ْْ َٰم ُِ ٌُ ْْ َف
Musa halkına şöyle seslenmişti: “Ey halkım! Boğayı ilah edinmekle kendinizi kötü duruma düşürdünüz. Her
birinizi farklı özelliklerde yaratana yönelin tövbe edin de egolarınızı öldürün. Her birinizi farklı özelliklerde
yaratanın katında iyi olan budur.” Allah da tövbenizi kabul etmişti. Tövbeleri kabul eden, ikramı bol olan odur.”

(Bakara 2/55)

ْْ ُ ا َ ْٗزَٝ ُظب ِػوَخ
َّ ُ َوح ا كَب َ َفنَرْ ٌُ ُْ اْٜ َّللاَ َع
 هٟ ٗ ََو٠ َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َُ َي َؽزه٠ ٍَُٰٞٓ َب٣ ْْ ُ اِ ْم هُ ِْزَٝ
ُ ْ٘ َ ر
َٕٝظ ُو
Bir gün: “Bak Musa! Allah‟ı apaçık görene kadar sana güvenmeyeceğiz!” demiştiniz. Bunun üzerine, o şiddetli
gürültü sizi sarsmıştı da bakakalmıştınız.
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(Nisa 4/154)

ُّ ُْ ُٜ َهْٞ َ َهكَ ْؼَ٘ب كَٝ
٢ِا كُٝ ْْ ًَل ر َ ْؼلُٜ َُ هُ َِْ٘بَٝ ٍ َّغلاا
ُ بة
َ َا ْاُجُِٞ ُْ ا ْك ُفُٜ َُ هُ َِْ٘بَٝ ْْ ِٜ ِضَبه٤۪ٔ ِه ثٞ
َ اُط
 ا٤ َِ۪ضَبهاب ؿ٤۪ٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ا َ َف ْنَٗبَٝ ذ
ظب
ِ َ ْج
َّ ُا
Onlardan söz almak için Tur dağını üzerlerine kaldırmıştık. Bir de onlara "O kapıdan secde
ederek girin" demiştik. Onlara "Cumartesi günleri aşırı gitmeyin" demiştik, onlardan bu
konularda sağlam söz almıştık.
(Bakara 2/58)

ُ ٤ب َؽَٜ ْ٘ ِٓ اٌُُِٞ َخَ ك٣َ  ْاُوَ ْوِٙ  ِنَٰٛ اُِٞاِ ْم هُ َِْ٘ب ا ْك ُفَٝ
اُُُٞٞهَٝ ٍ َّغلاا
ُ بة
َ َا ْاُجُِٞا ْك ُفَٝ ْش ِشئْز ُ ْْ َه َؿلاا
َّ ِؽ
َ طخٌ َٗ ْـ ِل ْو َُ ٌُ ْْ َف
َٖ٤ َِ۪٘ل ُ ْاُ ُٔ ْؾ٣ٍ٘ َ۪ي
َ َٝ ْْ َۜ ًُ َب٣طب
Bir gün şöyle demiştik: “Şu şehre girin de beğendiğiniz yerden, çekinmeden yiyin. Secde edip kapıdan girin ve
„Hıtta!‟ : Günah yükümüzü kaldır! deyin ki günahlarınızı bağışlayalım. Güzel davrananlara ikramımız olacaktır.”

(Bakara 2/59)

َ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َِ ْْ كَب َ ْٗيَ َُْ٘ب َػُٜ َُ ََ ٤ ۪ ه١ ۪ َْو اَُّن٤ اًل َؿْٞ َا هُٞٔ َِظ
َ َٖ٣ ۪كَجَلَّ ٍَ اَُّن
َِٖٓ ا ِه ْع اياُٞٔ َِظ
ََُٕٞو
َّ ُا
ِ ََٔٓ َ
ُ  ْل٣َ اُٞٗبء ِث َٔب ًَب
İçlerinden yanlış davrananlar, kendilerine emredilenin yerine başka bir söz söylediler. Biz de yoldan çıkmalarına
karşılık, yanlış davrananların üzerine gökten afet indirdik.

(Bakara 2/63)

ُّ ُْ ٌُ َهْٞ َ َهكَ ْؼَ٘ب كَٝ ْْ ٌُ َضَبه٤۪ٓ اِ ْم ا َ َف ْنَٗبَٝ
ْْ ٌُ ََِّ َُؼِٚ ٤ ۪ا َٓب كٝا ْم ًُ ُوَٝ ٍحَّٞ َُ٘ب ًُ ْْ ثِو٤ْ َ ا ََٓٓب َٰارُٝه ُفنٞ
َ َۜ اُط
َُٕٞرَزَّو
Bir gün üstünüze Tur‟u kaldırarak kesin söz almıştık: “Size verdiğimize sıkı sarılın, onda olanı aklınızdan
çıkarmayın ki kendinizi koruyabilesiniz!” demiştik.

(Bakara 2/64)

ْ َ ًَل كْٞ ََِز ُ ْْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل َٰم ُِ ًۚ َي ك٤ْ ََُّٞ َ ص ُ َّْ ر
َٖ٣ُ َُ ٌُ ْ٘ز ُ ْْ َِٖٓ ْاُقَب ٍِ ۪وُٚ َه ْؽ َٔزَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ؼ َُ ه
Buna rağmen daha sonra yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah‟ın size karşı cömertliği ve ikramı olmasaydı, her şeyini
kaybedenlerden olurdunuz.
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(Nisa 4/155)

ُ ثَُ٘بُُِٞ ْْ هِٜ ُِ ْٞ َهَٝ ن
ق
ِ َب٣ ْْ ثِ َٰبِٛ  ًُ ْل ِوَٝ ْْ ُٜ َضَبه٤۪ٓ ْْ ِٜ ؼ
د ه
ٌ َۜ ِْ ؿ
ِ كَجِ َٔب َٗ ْو
ٍ ّ  ِْو َؽ٤َََٓب َء ثِـ٤ِ ُْ ْاًلَ ْٗجِٜ ِِ ْهَزَٝ َِّللا
ِۖ َٕ ا ًَِّل هَِ۪ اُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ كَ ََلِٛ ب ِث ٌُ ْل ِوَٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َْ َث
َل٤
ؽجَ َغ ه
Sözlerinden caymaları, Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelip kâfirlik etmeleri, nebileri haksız
yere öldürmeleri ve "Bizim gönüllerimiz tok!" demeleri yüzünden. Hayır! Ayetleri görmezlikten
gelmeleri sebebiyle Allah, kalplerinde bir huy oluşturmuştur. Artık pek az inanırlar.
(Bakara 2/88)

 ْْ كَوَِ۪ اِٛ َّللاُ ِث ٌُ ْل ِو
ُ ثَُ٘بُُِٞا هُُٞهَبَٝ
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َل َٓب٤
 ُْ هُٜ َ٘ق ثَ َْ َُ َؼ
ٌ َۜ ِْ ؿ
“Bizim gönlümüz tok!” dediler. Hayır, âyetleri görmezlikten gelmeleri sebebiyle Allah onları dışladı. Artık pek
azı inanır.

(Bakara 2/89)

ٌ ّ ظل
٠ََِٕ َػٞ َْز َ ْل ِز ُؾ٣َ َُ ا ِٓ ْٖ هَ ْجُٞٗ ًَبَٝ ْْ َّۙ ُٜ ِم ُِ َٔب َٓ َؼ
ٌ َ  ْْ ًِزُٛ َُ َّٔب ََٓعب َءَٝ
بة ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِل ه
َ ُٓ َِّللا
ًۚ َٖ ًَلَ ُو٣ ۪اَُّن
َٖ٣ ْاُ ٌَبكِ ۪و٠ََِّللاِ َػ
 كََِ ْؼَ٘خُ هْٚۘ ۪ ا ِثٝا ًَلَ ُوُٞ ْْ َٓب َػ َوكُٛ ا كََِ َّٔب ََٓعب َءٝ
Nihayet Allah katından, yanlarında olanı tasdik eden bir kitap geldi. Önceleri kâfirlere karşı önlerinin bu kitapla
açılmasını bekliyorlardı. Ama tanıdıkları kitap gelince onu görmezlikte direnip kâfir oldular. Allah‟ın laneti
kâfirleredir.

(Nisa 4/156)

 أ َّۙب٤زَبٗاب َػ ۪ظْٜ َُ َْ ث٣ َٓ ْو٠َِٰ  ْْ َػِٜ ُِ ْٞ َهَٝ ْْ ِٛ  ِث ٌُ ْل ِوَٝ
Bunun bir sebebi de ayetleri görmezlikten gelmeleri ve Meryem’e büyük bir iftirada
bulunmalarıdır.
(Meryem 19/27)

ْ َ كَبَر
ًّب٣ْـًٔب كَ ِو٤ش
َ ذ
ِ ْ ُْ َُوَ ْل ِعئ٣َ ب َٓ ْو٣َ اُُُٞ هَبَٚۜ ُِِٔ ب ر َ ْؾَٜ َٓ ْٞ َ۪ هٚذ ِث
Çocuğu kucaklayıp halkına getirdi. Dediler ki “Meryem! Kendini iğrenç bir hale düşürmüşsün.

(Meryem 19/28)

ْ ٗ َٓب ًَبَٝ ٍءْٞ ٍ
 ًًّۚب٤َذ ا ُ ُّٓ ِي َث ِـ
َ َٓب ا ُ ْف٣َ
ِ َُٕ َٓب ًَبَٕ اَثٝ ُوَٰٛ ذ
َ َ ى ْآ َواٞ
Ey Harun‟un kız kardeşi! Baban kötü bir kişi değildir, anan da yoldan çıkmamıştır.
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(Nisa 4/157)

ُ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ُُٙٞطَِج
ًۚ  ٍَ هٍٞ
َّٚش ِج
ُ َ َْ َه٣ اثَْٖ َٓ ْو٠َ
َ ٤ َؼ ۪ػ٤َ۪ َٔ ُ ْْ اَِّٗب هَز َ َِْ٘ب ْاِٜ ُِ ْٞ َهَٝ
َ  َٓبَٝ َُُِٙٞ َٓب هَزَٝ َِّللا
َّ ع
ْ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّنَٝ ْْ َۜ ُٜ َُ
َ ۪ ِٓ ْٖ ِػ ِْ ٍْ ا ًَِّل ا ِر ّجَبٚ ْْ ِثُٜ َُ ُ َٓبَٚۜ ْ٘ ِٓ  ش ٍَّي٢ ۪ َُلِٚ ٤ ۪ا كُٞافزََِل
َُُِٙٞ َٓب هَزَٝ ِّٖ ًۚ اُظ
٘ا َّۙب٤ ۪و٣َ
Bir de Meryem oğlu İsa Mesih’i; yani Allah’ın Elçisini Biz öldürdük demeleri vardır. Onu ne
öldürdüler ne de astılar ama onlar için o öldürdükleri kişi ona İsa'ya benzetildi. Anlaşmazlığa
düştükleri bu şeyde tam bir şüphe içindedirler. Bu konuda bilgileri sadece varsayıma uymaktan
ibarettir. Onu kesin olarak öldürmediler.

(Nisa 4/158)

َّللاُ َػ ۪ي ا
 أب٤ٌ۪ يا َؽ٣
 ًَبَٕ هَٝ ِٚ َۜ ٤ْ ََُِّللاُ ا
ُ هٚثَ َْ َهكَ َؼ
Hayır! Allah, onu kendine yükseltmiştir. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.
(Al-i İmran 3/55)

َٓ َٰ ب ۪ػ٣َ َُّللا
َ ُٓ َٝ ٢
َُ  َعب ِػَٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ ُو َى َِٖٓ اَُّنّٜ ِ ط
َ ّ ۪كَٞ َ  ُٓز٢ّ۪ٗ ِ ا٠َ٤
اِ ْم هَب ٍَ ه
َّ َُِ َها ِكؼُ َي اَٝ ي٤
ْْ ُ  َٔب ًُ ْ٘ز٤ َ۪٘ ٌُ ْْ ك٤ْ َ َٓ ْو ِعؼُ ٌُ ْْ كَب َ ْؽ ٌُ ُْ ث٢
َ َُٖ ارَّجَؼ٣ ۪اَُّن
َّ َُِ َٔ ًۚ ِخ ص ُ َّْ ا٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ ا اَٖٝ ًَلَ َُٓو٣ ۪مَ اَُّنْٞ َى كٞ
َُٕٞ ر َ ْقز َ ِِلِٚ ٤ ۪ك
Bir gün Allah şöyle dedi: “Bak İsa! Seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim. Ayetlerimi görmezlikte
direnen şu insanlardan seni kurtaracağım. Senin izinden gidenleri, ayetleri görmezlikte direnenlere kıyamet
gününe kadar üstün kılacağım. Sonunda yeniden diriltilip bana geleceksiniz. Aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz
konuları, o zaman karara bağlayacağım.

(Al-i İmran 3/61)

َب َءَٗب
ََٓ َِٗٝ ْْ ًُ ا َ ْث ََٓ٘ب َءَٝ ا َٗ ْلعُ ا َ ْث ََٓ٘ب َءَٗبْٞ َُ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل َٓب ََٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ِْ كَوُ َْ ر َ َؼبِٚ ٤ ۪كَ َٔ ْٖ ََٓؽب َّع َي ك
َٖ٤ ْاُ ٌَبم ِ۪ث٠ََِّللاِ َػ
َ ٘ َْ كَ٘ َْغؼَ َْ َُ ْؼِٜ َ َ ٌُ ْْ ص ُ َّْ َٗ ْجز
َذ ه
َ ُا َ ْٗلَٝ ََ٘ب
َ ُا َ ْٗلَٝ ْْ ًُ ََٓب َء
َ َِٗٝ
Bu bilgi geldikten sonra kim sana delil getirmeye kalkarsa de ki: “Gelin; çocuklarımızı ve çocuklarınızı,
kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, sizler ve bizler de katılalım, sonra gönülden yalvaralım da yalan
söyleyen tarafı Allah‟ın dışlamasını isteyelim.
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(Nisa 4/159)

ُ ٌُ َ٣  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣َٝ ًٚۚ ۪ ِرْٞ َٓ ََ ۪ هَ ْجُِٚإْ ِٓ٘ ََّٖ ث٤َُ ة ا ًَِّل
ل ًۚاا٤َٜ۪  ْْ شِٜ ٤ْ َِٕ َػٞ
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ا ِْٕ ِٓ ْٖ اَٝ
Ehl-i Kitaptan her biri, kendisinin ölümünden önce, ona mutlaka inanacaktır. O da kıyamet
günü onların aleyhine şahitlik edecektir.
(Maide 5/116)

َۜ ٕ هُٝ
َ ِْ ُذ ه
َ ْٗ َ َ َْ َءا٣ اثَْٖ َٓ ْو٠َ
اِ ْم هَب ٍَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ ذ
َِّللا
َ ٤َب ۪ػ٣ َُّللا
ِ  ِْٖ ِٓ ْٖ ك٤َٜ َُِٰ  ا٢
َ ّٓ ِ ُ اَٝ ٢ ُ۪ٗٝبً ار َّ ِقن
ُ ٌُ ٣َ ٍ ْج َؾبٗ ََي َٓب
ُ ر َ ْؼَِ ُْ َٓبَٚۜ َ ُ كَوَ ْل َػ ِِ ْٔزُٚن ا ِْٕ ًُ ْ٘ذُ هُ ِْز
ُ ٍَ هَب
ٍ ّ َۜ  ِث َؾ٢ ُ۪ ٌْ
َ ٤َُ  ٍَ َٓبُٞ ا َ ْٕ اَه٢َٓ ُ۪ ٕٞ
ة
َ ْٗ َ ِي اَِّٗ َي ا
َ َۜ َ َٗ ْل٢ ۪ ًََٓل ا َ ْػَِ ُْ َٓب كَٝ ٢َ۪  َٗ ْل٢ ۪ك
ِ ُٞ٤ُػ ََّل ُّ ْاُـ
َ ذ
Bir gün Allah, şöyle diyecektir: “Meryem oğlu İsa! İnsanlara 'Beni ve anamı Allah ile aranıza iki tanrı olarak
koyun?' diyen sen misin?” İsa diyecek ki “Ben sana içten boyun eğerim. Benim doğru olmayanı söylemem
olacak şey değildir. Eğer söylediysem, zaten bilirsin. Sen, benim içimdekini bilirsin ama ben senin içindekini
bilmem. Bütün gizli bilgileri bilen sadece sensin.

(Maide 5/117)

ُلاا َٓب كُ ْٓذ٤َٜ۪  ْْ شِٜ ٤ْ َِ ًُ ْ٘ذُ َػَٝ ْْ ًۚ ٌُ َّ َهثَٝ ٢َّّللاَ َه ۪ث
ا هُ۪ٝ َٓ ا َ ِٕ ا ْػجُلِٚ ث٢ َ۪٘ ْْ ا ًَِّل ََٓٓب ا َ َٓ ْورُٜ َُ َُٓب هُ ِْذ
ٌ ل٤َٜ۪ ءٍ ش٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ ذ َػ
َ ْٗ َ اَٝ ْْ َۜ ِٜ ٤ْ َِت َػ٤
َ ْٗ َ ذ ا
َ ْ٘ ًُ ٢ َ۪٘ز٤ْ َّكَٞ َ  ًۚ ْْ كََِ َّٔب رِٜ ٤ ۪ك
َّ ذ
َ ۪اُوه
Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim. "Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah‟a kul olun" dedim.
Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Beni vefat ettirdikten sonra onlar, sadece senin gözlemin
altındaydılar. Her şeye şahit olan sensin.

(Nisa 4/160)

ُ كَ ِج
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِا َؽ َّو َْٓ٘ب َػَُٝبكٛ َٖ٣ ۪ظ ِْ ٍْ َِٖٓ اَُّن
ْ َِّد ا ُ ِؽ
ٍ ّ َجب٤ِ ؽ
و َّۙا٤
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َّللاِ ًَض۪ ا
َ ْْ ِٛ ّظ ِل
َ ْٖ ػ
َ  ِثَٝ ْْ ُٜ َُ ذ
Yahudilerin yanlış tutum ve davranışları sebebiyle onlara helal kılınmış temiz şeyleri haram
kıldık. Çünkü onlar, birçok kimseyi Allah yolundan engellerler.
(Enam 6/146)

ُ ١ ۪ا َؽ َّو َْٓ٘ب ًُ ََّ مَُٝبكٛ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َِ َػَٝ
ُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ْاُـَ٘ َِْ َؽ َّو َْٓ٘ب َػَٝ  َِٖٓ ْاُ َجوَ ِوَٝ ظلُ ًۚ ٍو
 ََٓٔب ا ًَِّلُٜ َٓ ٞش ُؾ
ْ ؾ ِث َؼ
ُ ذ
َ ََِافز
ْ  َٓبْٝ َ ََٓب ا٣اَٞ  ْاُ َؾِٝ َ  ََٓٔب اُٛ هٞ
ْ ََِٔ َٓب َؽ
اَِّٗبَٝ ْْ ْۘ ِٜ ٤ِ ُ ْْ ِثجَ ْـَٛ٘ب٣ْ َظ َۜ ٍْ َٰم ُِ َي َعي
ُ ُٜ ظ
َُٕٞظب ِكه
َ َُ
Yahudilere tek tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların sırtlarına ve bağırsaklarına yapışık
olanlarla kemiklerine karışanlar dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Bu, azgınlıklarına karşılık onlara
verdiğimiz cezadır. Biz doğruyu söyleriz.
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(Nahl 16/118)

َ  َٓبَٝ َُ ًۚ  َْي ِٓ ْٖ هَ ْج٤َِظَ٘ب َػ
ْْ ُٜ َ
ْ ظ
َ ُا ا َ ْٗلَُٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٛظَِ َْٔ٘ب
َ َا َؽ َّو َْٓ٘ب َٓب هَُٝبكٛ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َِ َػَٝ
ْ ٣َ
َُٕٞٔ ِِ ظ
Yahudilere de sana daha önce anlattığımız şeyleri haram kılmıştık. Biz onlara bir yanlış yapmadık; ama yanlışı
onlar kendilerine yapıyorlardı.

(Nisa 4/161)

ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٖ٣ا َ ْػز َ ْلَٗب ُِ ِْ ٌَبكِ ۪وَٝ َِ َۜ بؽ
ِ َبً ثِ ْبُج
ّ ِ ُْ ِٛ ا َ ْف ِنَٝ
ِ َُّ٘ا ٍَ اَٞ ْٓ َ  ْْ اِٜ ِِ ًْ َ اَٝ ُْٚ٘ ا َػُٜٞ ُٗ هَ ْلَٝ اٞاُو َٰث
 أب٤ ََُ۪ػنَاثاب ا
Kendilerine yasak edildiği halde faiz alırlar ve insanların mallarını batıl yollarla yerler. Onların
kâfir olanlarına acıklı bir azap hazırlamışızdır.
(Nisa 4/29)

اع
ِ ََ٘ ٌُ ْْ ِث ْبُج٤ْ َاَُ ٌُ ْْ ثَٞ ْٓ َ ا اَُِٞٓ ًُ ْ ا ًَل رَأَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ٍ بهح ا َػ ْٖ ر َ َو
َ َٕ رِ َغٌُٞ َ بؽ َِ ا ًََِّٓل ا َ ْٕ ر
 أب٤َّللاَ ًَبَٕ ثِ ٌُ ْْ َه ۪ؽ
َ ٌُ َۜ ْْ ا َِّٕ ه
َ ُا ا َ ْٗلَُُِٞٓ ًَل ر َ ْوزَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ
Müminler, mallarınızı aranızda uydurma yolla değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin de kendinizi
öldürmeyin; Allah size karşı çok merhametlidir.

(Bakara 2/188)

ٍِ اَٞ ْٓ َ واب ِٓ ْٖ ا٣ا كَ ۪وًُُِٞ ْ  ْاُ ُؾ ٌَّ ِبّ ُِزَأ٠َُِب آََٜ ا ِثُُٞر ُ ْلَٝ َِ بؽ
ِ ََ٘ ٌُ ْْ ِث ْبُج٤ْ َاَُ ٌُ ْْ ثَٞ ْٓ َ ا اَُِٞٓ ًُ ْ  ًَل رَأَٝ
َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؼَٝ ِْ ْبًلص
ِ ْ بً ِث
ِ َُّ٘ا
Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha girip insanların mallarından bir parça yemek için
malınızı rüşvet olarak yetkililere vermeyin.

(Tevbe 9/34)

َِ بؽ
ِ َبً ثِ ْبُج
ُّ َٝ به
ِ َُّ٘ا ٍَ اَٞ ْٓ َ َٕ اًُُِٞ ْ َأ٤َُ ٕب
ا ا َِّٕ ًَض۪ اَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ِ َوا َِٖٓ ْاًلَ ْؽج٤
ِ َجْٛ اُو
َّۙ  َِ ه٤ٍ ۪ج
َۜ  َِ ه٤ٍ ۪ج
َّ  ْاُ ِلَٝ َت
ُ ٣َ َٝ
َِّللا
َ ََّٕٛ اُنٝ ٌِْ٘ ُي٣َ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ َِّللا
َ ٢ ۪ب كَٜ َُُٗٞ ْ٘ ِلو٣  ًَلَٝ َؼخ
َ ْٖ َٕ َػُّٝظل
ّ َكَج
ْ٤ٍَّۙ َُ۪ة ا
ٍ  ْْ ثِ َؼنَاُٛ ش ِْو
Ey inanıp güvenenler! Bilginlerin ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve onları
Allah‟ın yolundan engellerler. Altını ve gümüşü kasalarda saklayıp da Allah yolunda harcamayanları acıklı bir
azap ile müjdele.
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(Tevbe 9/35)

ُ َٝ ْْ ُٜ ُثُٞ٘ ُعَٝ ْْ ُٜ ُٛ ب ِعجَبَٜ ِ ثَٰٟٞ ٌْ ُ َّ٘ َْ كَزَٜ َبه َع
ْْ ُ نَا َٓب ًَ٘ َْيرَٰٛ ْْ َۜ ُٛ هٞ
ُ ُٜ ظ
ِ ٗ ٢ ۪ب كَٜ ٤ْ َِ َػ٠ َُٰٔ ْؾ٣ َّ ْٞ َ٣
َٕٝا َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْ ِ٘ ُيُٞهًُِٝلَ ْٗلُ َِ ٌُ ْْ كَن
O alevli ateş içinde kızdırılarak bu altın ve gümüşle alınlarının, sırtlarının ve yanlarının dağlanacağı gün onlara
şöyle denecektir. “İşte kendiniz için biriktirdikleriniz! Birikimlerinizin tadına varın bakalım”.

(Nisa 4/162)

 ََٓٓب ا ُ ْٗ ِي ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َيَٝ  َْي٤ََُِٕ ِث ََٓٔب ا ُ ْٗ ِي ٍَ اُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َُِٕٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ِْ ِْ  ْاُ ِؼ٢َٕ ِكٞاُوا ٍِ ُق
َّ ِٖ ٌِ َُٰ
َٓ
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
َّ َُٕٞ ْاُ ُٔإْ رَٝ َ حَِٰٞ ظ
ْْ ِٜ ٤ ٍُ۪٘إْ ر
َّ َُٖ ا٤ٔ٤۪ ۪ ْاُ ُٔوَٝ
َٕ ثِ هُِٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ َ حًَٰٞ اُي
َ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ اًل ِف َۜ ِو ا
 أب٤ا َ ْع اوا َػ ۪ظ
Fakat onlardan, bildikleri konularda sağlam duruş gösterenler, sana indirilene ve senden önce
indirilenlere inanan, namazı özenle ve sürekli kılan, zekâtı veren, Allah'a ve ahiret gününe
inananlar var ya işte onlara büyük bir ödül vereceğiz.
(Al-i İmran 3/113)

۠ َ َْ ُغل٣ ْْ ُٛ َٝ َِ ٤ْ ََُّّللاِ َٰا ََٓٗب َء ا
َُٕٝ
ِ َب٣َٕ َٰاَُِْٞز٣ ٌة ا ُ َّٓخٌ َٓهَبئِ َٔخ
ُ ٤ْ َُ
د ه
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ا َۜ اء ِٓ ْٖ اََٞٓ ٍ
َ اَٞ
Hepsi bir değildir; Ehl-i Kitap içinde dik duruşlu bir topluluk da vardır. Onlar gecenin bölümlerinde Allah‟ın
âyetlerini, O‟na boyun eğerek okurlar.

(Al-i İmran 3/114)

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
٢َِٕ كُٞبهػ
ِ َٕ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُوٝأ ْ ُٓ ُو٣َ َٝ اًل ِف ِو
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣
َ ُ٣َٝ َٕ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِوْٞ َٜ ْ٘ ٣َ َٝ فٝ
ِ َ
َٖ٤ظب ُِ ۪ؾ
ِ َۜ  َْوا٤ْاُ َق
َّ ُ َٰ َُٓئِ َي َِٖٓ اٝ۬ ُ اَٝ د
Allah'a ve ahiret gününe inanır, vahye uygun olanı ister, vahye aykırı olanı engeller, hayırlı işlerde yarışırlar. İşte
bunlar iyi olanlardandır.

(Al-i İmran 3/115)

َٖ٤ ۪ ٌْ ِث ْبُ ُٔزَّو٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ َُٙۜ ُٝ ٌْلَ ُو٣ ْٖ ََِ ٍْو ك٤ا ِٓ ْٖ َفَُِٞ ْل َؼ٣  َٓبَٝ
Bunların yaptığı hiçbir iyilik göz ardı edilmez. Allah, kendisinden çekinerek korunanları bilir.

(Kasas 28/52)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ُ۪ٚ ْْ ِثٛ ِِ۪ٚ بة ِٓ ْٖ هَ ْج
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّن
Bu Kitaptan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanıp güvenirler.
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(Kasas 28/53)

َٖ٤۪ٔ ِِ َْ ُٓ ِِ۪ٚ ُ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َهثِّ ََٓ٘ب اَِّٗب ًَُّ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْجَِّ۪ٚٗ َٓ اِٚا َٰا ََّٓ٘ب ثَُُٞٓ  ْْ هَبِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ اِمَاَٝ
Onlara bağlantılarıyla okununca şöyle derler: “Biz ona inandık. O, Rabbimizden gelen gerçektir. Biz daha önce
de ona teslim olan kimselerdik.”

(Kasas 28/54)

َٓ
ْْ ُٛ  ِٓ َّٔب َهىَ ْهَ٘بَٝ َّئَخ٤ِ َ
َّ ََُ٘ ِخ ا
َ َ ْل َه ُ۫ ُؤَٕ ِث ْبُ َؾ٣َٝ اٝطجَ ُو
َ  ِْٖ ِث َٔب٤َ ْْ َٓ َّورُٛ َٕ ا َ ْع َوْٞ َ ُإْ ر٣  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ا
َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣
Onlar, sabırlı olmaları sebebiyle kendilerine ödülleri iki kez verilecek olanlardır. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar
ve verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar.

(Nisa 4/163)

َٓ
ََ ٤أٍَِْٰ ۪ؼَٝ ْ٤
َ ۪ٛ اِث َْٰو٠َُِٰ  ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ اَٝ ًِٙۚ ۪ َّٖ ِٓ ْٖ ثَ ْؼل٤۪ ِاَُّ٘جَٝ ٍػُٞٗ ٠َُِٰ  ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  َْي ًَ ََٓٔب ا٤َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ اِ ََّٓٗب ا
َكَٝ٘ب كَ ُ۫ ُا٤ْ َ  َٰارَٝ ًَٖۚ َْٰٔ٤ٍَِ
ِ َ ْاًلَ ٍْجَٝ ةٞ
ُ َٝ َٕٝ ُوَٰٛ َٝ ٌ
َ ٣َاَٝ ٠ ََٰ٤ ۪ػَٝ بؽ
َ َُ ْؼو٣َٝ َاِ ٍْؾَٰ نَٝ
َ ُُٗٞ٣َٝ ةُّٞ
ه ًۚاٞ
ىَ ثُ ا
Biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen nebilere nasıl vahyettiysek sana da öyle vahyettik. İbrahim'e,
İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da
vahyetmiş, Davud'a da bir kitap vermiştik.
(Nahl 16/44)

ُّ َٝ د
ََٕٝزَلَ ٌَّ ُو٣ ْْ ُٜ ََُِّ َؼَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َُِبً َٓب ُٗ ِ ّي ٍَ ا
ِ َّ٘ب٤ِ ِث ْبُ َج
ِ َُِِّ٘ َّٖ٤ِ  َْي اُ ِنّ ًْ َو ُِز ُ َج٤َُِا َ ْٗيَ ُْ ََٓ٘ب اَٝ اُيثُ َۜ ِو
O elçileri açık belgelerle ve zeburlarla gönderdik. Kendilerine indirilenin ne olduğunu o insanlara açık açık
anlatasın diye o Zikri sana da indirdik. Belki düşünürler.

(Fatır 35/31)

و٤
ٌ ۪ َُق َ۪جَّٙللاَ ِث ِؼ َجب ِك
 ا َِّٕ هِٚ َۜ ٣ْ َل٣َ َْٖ٤ظ ِلّهاب ُِ َٔب َث
ِ  َْي َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١َٓ ۪اَُّنَٝ
َ ُٓ  ْاُ َؾ ُّنَٞ ُٛ ة
و٤
ٌ ثَ ۪ظ
Sana vahyettiğimiz bu kitap bir gerçektir, kendinden öncekileri tasdik edendir. Şüphesiz Allah, kullarının
durumundan haberdar olan ve her şeyi görendir.
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(Fatır 35/32)

َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ ََ٘ب ِٓ ْٖ ِػجَب ِكٗ ًَۚب ك٤ْ َطل
َ ط
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ٌ ظ ًۚل
ْ َٖ ا٣ ۪بة اَُّن
ِ َ  ْْ ُٓ ْوزُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ًٚۚ ۪ َِ ظب ُِ ٌْ َُِ٘ ْل
َ َ  َهصَْ٘ب ْاُ ٌِزْٝ َ ص ُ َّْ ا
َۜ د ِث ِب ْم ِٕ ه
و٤
ْ َ ْاُلَٞ ُٛ َّللاِ َٰم ُِ َي
ِ  َْوا٤ٍب ِث ٌن ِث ْبُ َق
ُ َۜ ؼ َُ ْاُ ٌَ ۪ج
َ
Sonra, kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri, Kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine karşı yanlış yapar, kimi
orta halli davranır. Kimi de Allah‟ın onayıyla hayırlı işlerde en önde olur ki bu, büyük bir lütuftur.

(Şura 42/13)

ْ٤
َّ َٝ  َٓبَٝ  َْي٤َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١َٓ ۪اَُّنَٝ  اؽبُٞٗ ِ۪ٚ ث٠ط
 هَٝ ٖ َٓب٣
َ ش ََو
ِ ّع َُ ٌُ ْْ َِٖٓ اُ ۪ل
َ ۪۪ٛ َٓ اِث َْٰوَِٚ٘ب ث٤ْ ط
ْْ ُٛ ٞػ
ُ َٖ َٓب ر َ ْل٤ً۪  ْاُ ُٔ ْش ِو٠َِ ًَجُ َو َػِٚ َۜ ٤ ۪ا كُٞ ًَل رَزَلَ َّوهَٝ َٖ٣ّا اُ ۪لُٞٔ ٤ ۪ ا َ ْٕ اَه٠ َٓ ََٰ٤ ۪ػَٝ ٠ ٍَُٰٞٓ َٝ
 َ هِٚ َۜ ٤ْ َُِا
ت٤
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ْ َُِ ا٢َ ْغز َ ۪ َٓج٣ َُّللا
ُ ُ۪٘٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ْ َُِ ا١َٓ ۪لْٜ َ٣َٝ شب ُء
“Allah Nuh‟a ne emretmişse onu, sizin için bu dinin kuralı yapmıştır. Sana vahyettiğimiz, İbrahim‟e, Musa‟ya ve
İsa‟ya emrettiğimiz şudur: “Bu dini ayakta tutun ve birbirinizden ayrı düşmeyin.” Senin çağırdığın şey
müşriklere ağır gelir. Allah, bu dini tercih edeni kendi tarafına seçer ve O‟na yöneleni doğruya yönlendirir.‟‟

(Nisa 4/164)

٠ ٍَُٰٞٓ َُّللا
ْ ظ
ْ ظ
ُ  ُهَٝ َُ  َْي ِٓ ْٖ هَ ْج٤َِ ْْ َػُٛ ظَ٘ب
ُ  ُهَٝ
 ًََِّ َْ هَٝ  َۜ َْي٤َِ ْْ َػُٜ ظ
ُ ٍ اَل َُ ْْ َٗ ْو
َ ٍَ اَل هَ ْل ه
 أ ًۚب٤ ٌِْ۪ َ ر
Kendilerinden sana bahsettiğimiz elçiler de gönderdik, hiç bahsetmediğimiz elçiler de
gönderdik. Allah, Musa ile konuştu.
(İsra 17/55)

َۜ ِ  ْاًلَ ْهَٝ د
َ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ غ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِ َهث َُّي ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔ ْٖ كَٝ
ٍ  َث ْؼ٠َِٰ ػ
َ َّٖ٤۪ ِغ اَُّ٘ج
َ َُوَ ْل كَؼ ََِّْ٘ب َث ْؼَٝ ع
هاٞ
كَ ىَ ثُ اٝكَ ُ۫ ُا
Rabbin göklerde ve yerde kimlerin olduğunu da en iyi bilendir. Biz, nebilerin kimini kiminden üstün kıldık;
Davud‟a da bir zebûr verdik.

(Meryem 19/51)

ٍ ا
ًّب٤ًل َٗ ِجٞ
ُ  ًَبَٕ َهَٝ ظب
ُ ًَبَٕ ُٓ ْقَِ اَِّٚٗ ا٠ْۘ ٍَُٰٞٓ ة
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ِا ْم ًُ ْو كَٝ
Bu Kitap‟ta Musa‟yı da anlat. O, yürekten bağlıydı; nebi olan elçi idi.

(Meryem 19/52)

ُّ ت
ًّب٤ُ ٗ َِغٙهَ َّو ْثَ٘بَٝ ِٖ َٔ ٣ْ َه ْاًلٞ
ِ ُِٗ ِٓ ْٖ َعبَٙ٘ب٣ْ ََٗبكَٝ
ِ اُط
Ona, Tur'un sağ yamacından seslenmiş, özel bir konuşma için yaklaştırmıştık.
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(Kasas 28/30)

َّ ُبه ًَ ِخ َِٖٓ ا
٠ َٓ ٍَُٰٞٓ َب٣ ْٕ َ ش َغ َوحِ ا
ِ  ِٓ ْٖ ش١ِ
َ َ ْاُجُ ْوؼَ ِخ ْاُ ُٔج٢ِ َٔ ِٖ ك٣ْ َا ِك ْاًلَٞ َُبؽ ِئ ْا
َ كُٞٗ بَٜ ٤كََِ ََّٓٔب ا َ َٰر
َّۙ ۪ٔ ََُّللاُ َهةُّ ْاُ َؼب
َٖ٤
 اَٗ َ۬ب ه٢َّ۪ٓٗ ِا
Musa oraya varınca Tûr'daki vadinin sağ yamacından, o bereketli yerdeki ağaçtan şöyle seslenildi: “Bak Musa!
Ben Allah‟ım, bütün varlıkların Rabbiyim.”

(Şura 42/51)

ٍ ا
٢
ِ ُ٤ًَل كٞ
ُ ُ ْو ٍِ ََ َه٣ ْٝ َ ة ا
ٍ ائ ِؽ َغب
ُ هَٚٔ ِِّ ٌَ ُ٣ ْٕ َ  َٓب ًَبَٕ ُِجَش ٍَو اَٝ
ِ ۬  ََٓهَٝ ْٖ ِٓ ْٝ َ اب ا٤ ْؽَٝ َّللاُ ا ًَِّل
َ ؽٞ
ٌْ ٤ٌ۪  َؽ٢
ََٓ َ٣ ۪ َٓبِِٚٗث ِب ْم
ٌّ ِِ ُ َػَِّٚٗشب َۜ ُء ا
Allah bir insanla, vahiy veya perde arkasından yahut bir elçi gönderip gerekli gördüklerini izniyle ona
vahyetmesi dışında bir yolla konuşmaz. O, yücedir, doğru karar verir.

(Bakara 2/253)

ِۢ ٍ  َث ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ؼ
ٍ َۜ  ْْ كَ َه َعبُٜ ؼ
َ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ د
ُ اُو
ُّ ِر ِْ َي
 ْْ َٓ ْٖ ًََِّ َْ هُٜ ْ٘ ِٓ غ
َ  َهكَ َغ َث ْؼَٝ َُّللا
َ ٍ َُ كَؼ ََِّْ٘ب َث ْؼ
ْْ ِٛ َٖ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل٣ َّ۪للاُ َٓب ا ْهزَز َ ََ اَُّن
ََٓ ْٞ ََُٝ ًَُۜ ِ ػِ ْاُوُلُٝ ِث ُوَّٙ ْلَٗب٣َاَٝ د
ِ َِّ٘ب٤ََ َْ ْاُج٣ اثَْٖ َٓ ْو٠َ
شب َء ه
َ ٤۪ػ
ْ ِٖ ٌِ َُٰ َٝ َُّ٘بد٤ِ َ ُْ ْاُجُٜ ِْٓ ْٖ َث ْؼ ِل َٓب ََٓعب َءر
ََٓ ْٞ ََُٝ  ْْ َٓ ْٖ ًَلَ َۜ َوُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ََٖٓ  ْْ َٓ ْٖ َٰاُٜ ْ٘ ِٔ َا كُٞافزََِل
َُّللا
شب َء ه
ُ ل٣ُ ۪و٣ َ ْل َؼ َُ َٓب٣ ََّللا
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ اََُِٞٓب ا ْهزَز
Allah, bu elçilerden kimini kimine üstün kıldı. Kimiyle konuştu, kimini birkaç basamak yükseltti. Meryem‟in
oğlu İsa‟ya da açık belgeler verdi ve onu Kutsal Ruh ile destekledi. Allah, tercihi insanlara bırakmayıp kendi
yapsaydı, sonrakiler o açık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşamazlardı. Ama ayrılığa düştüler; kimi
inanıp güvendi, kimi âyetleri görmezlikten geldi ve kâfir oldu. Tercihi Allah yapsaydı birbirleriyle savaşmazlardı
ama Allah dilediğini yapar.

(Nisa 4/165)

ّ ٍَ اَل ُٓج
َّللاُ َػ ۪ي ا
يا٣
ُ اُو
ُ ُه
ُّ ََّللاِ ُؽ َّغخٌ ثَ ْؼل
 ًَبَٕ هَٝ َِ َۜ ٍ
 ه٠َِبً َػ
ِ َُِِّ٘ ٌَُٕٞ َ٣ َٖ ُِئ َ ََّل٣ ُٓ ْ٘ن ِ۪هَٝ َٖ٣ش ِ۪و
 أب٤ٌ۪ َؽ
Müjdeci ve uyarıcı elçiler gönderdik ki onlardan sonra insanların elinde Allah’a karşı ileri
sürecekleri bir mazeretleri olmasın. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.
(En'am 6/155)

َّۙ ُٔ ا َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْو َؽُٞارَّوَٝ ُُٙٞبه ٌى كَبر َّ ِجؼ
َٕٞ
ٌ َ نَا ًِزَٰٛ َٝ
َ ُ ُٓ َجٙبة ا َ ْٗيَ َُْ٘ب
Bu da indirdiğimiz bir kitaptır. Çok faydalı bilgilerle doludur. Siz buna uyun ve yanlışlardan sakının ki iyilik ve
ikram göresiniz.
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(En'am 6/156)

َّۙ ِِ۪ ْْ َُـَبكِٜ ٍِز
ََٓ ٠َِٰ بة َػ
َٖ٤
ُ َ ا اَِّٗ ََٓٔب ا ُ ْٗ ِي ٍَ ْاُ ٌِزَُُٞٓ ُٞا َ ْٕ رَو
َ ا ِْٕ ًَُّ٘بَٝ  ِْٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ٘ َِۖب٤َؽبئِلَز
َ ػ ْٖ ك َِها
Aksi takdirde "Kitap bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz onların okuduklarından habersiz kaldık." derdiniz.

(İsra 17/15)

 ْى َهِٝ ٌ  ِاى َهحَٝ  ًَل ر َ ِي ُهَٝ  َۜبَٜ ٤ْ َِؼ َُّ َػ
َ ْٖ َٓ َٝ ًِٚۚ ۪ َ َُِ٘ ْل١ ۪ز َلْٜ َ٣  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰلْٛ َٓ ِٖ ا
ِ َ٣ ػ ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
ٍ ا
َ  َٗ ْج َؼ٠َٖ َؽزه٤ َٓب ًَُّ٘ب ُٓ َؼنّ ِ۪ثَٝ َٟۜ ا ُ ْف َٰو
ًلٞ
ُ ش َه
Kim yola gelirse kendi yararına gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse kimsenin yükünü
çekmez. Biz bir elçi, bir kitap göndermeden azap etmeyiz.

(Ta Ha 20/134)

ٍ ا
ْٖ ِٓ َبرِ َي٣ًل كََ٘زَّجِ َغ َٰاٞ
َ ِْ ٍ
ُ َ٘ب َه٤ْ َُِذ ا
ٍ  ْْ ثِؼَنَاُٛ َِ ٌَْ٘بْٛ َ  ا َ ََّٓٗب اْٞ ََُٝ
َ  ًََٓل ا َ ْهْٞ َُ ا َهثََّ٘بُُ۪ٞ َُوَبِِٚ ة ِٓ ْٖ هَ ْج
ٟٗ َْق َٰيَٝ ٍَّ هَ ْج َِ ا َ ْٕ َٗ ِن
Elçi gelmeden onları bir azap ile etkisizleştirseydik, derlerdi ki “Rabbimiz! Böyle aşağılık hale düşüp
sürünmeden önce keşke bir elçi gönderseydin de senin ayetlerine uymuş olsaydık.”

(Kasas 28/47)

ٍ ا
ْ َٓ َّ َجخٌ ِث َٔب هَل٤ ْْ ُٓ ۪ظُٜ  َج٤ ًََٓل ا َ ْٕ ر ُ ۪ظْٞ ََُٝ
ًلٞ
َ ِْ ٍ
ُ َ٘ب َه٤ْ َُِذ ا
َ  ًََٓل ا َ ْهْٞ َُ ا َهثََّ٘بَُُُٞٞو٤َ ْْ كِٜ ٣ ۪ل٣ْ َ ذ ا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ َِٖٓ ْاُ ُٔإٌُٞ ََٗٝ َبرِ َي٣كََ٘ز َّ ِج َغ َٰا
Kendi elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde şöyle diyecek olmasalardı: “Rabbimiz,
keşke bize bir elçi gönderseydin de senin ayetlerine uyup biz de inanıp güvenenlerden olsaydık!”

(Kasas 28/48)

ا ِث ََٓٔبٝ ٌْلُ ُو٣َ ْْ ََُٝ َ  ا٠َۜ ٍَُٰٞٓ ٢
َ ِرُٝ۫ ُ  ِٓضْ ََ ََٓٓب ا٢
َ ِرُٝ۫ ُ  ًََٓل اْٞ َُ اُُٞ ُْ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِلَٗب هَبُٛ كََِ َّٔب ََٓعب َء
ًۚ
َ َ إ ر
َٕٝا اَِّٗب ثِ ٌُ ٍَّ ًَبكِ ُوَُُٞٓ هَبَٝ  ََو ۠اٛظب
ِ ا ٍِ ْؾ َوُُٞ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ هَب٠ ٍَُٰٞٓ ٢
َ ِرُٝ۫ ُ ا
Fakat katımızdan bu gerçek gelince şöyle dediler: “Musa‟ya verilenlerin bir dengi ona da verilseydi olmaz
mıydı?” Bunlar, Musa‟ya verileni daha önce görmezden gelmediler mi? Bir de tutup “Bunlar, birbirini
destekleyen iki sihirdir.” dediler. Şunu da söylediler: “Biz ikisini de reddediyoruz.”

(Nisa 4/166)

َۜ لَٜ َ ْش٣ ُ ْاُ َٔ َٰ َِٓئِ ٌَخَٝ ًٚۚ ۪ ِٔ ِْ ُ ِث ِؼَُٚ َ َْي ا َ ْٗي٤َُِل ُ ِث ََٓٔب ا َ ْٗيَ ٍَ اَٜ َ ْش٣ َُّللا
لاا٤َٜ۪ بّٰللِ ش
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َُٕٝ
َُٰ ٌِ ِٖ ه
Ama Allah Kur'an'ı, kendi ilmi ile indirdiğine yine sana indirdiği Kur’an ile şahitlik eder. Buna
Melekler de şahitlik ederler ama Allah’ın şahitliği yeterlidir.
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(Enam 6/19)

ْْ ًُ نَا ْاُوُ ْو َٰا ُٕ ًِلُ ْٗن َِهَٰٛ ٢
َ ءٍ ا َ ًْجَ ُو٢َ
بكَ َۜح ا هُ َِ هَٜ ش
ُّ َ هُ َْ ا
ْ ش١
َّ َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ اَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َلٌ ث٤َٜ۪ َّللاُ ش
ٌاؽل
ِ َٝ ٌَُٰٚ ِ اَٞ ُٛ  ًۚلُ هُ َْ اَِّٗ َٔبَٜ  هُ َْ ًََٓل ا َ ْشَٟۜ خا ا ُ ْف َٰوَٜ ُِ َّللاِ َٰا
َٕ ا َ َّٕ َٓ َغ هُٝلَٜ  َٓ ْٖ َثَِ َۜ َؾ ا َ ِئَّ٘ ٌُ ْْ َُز َ ْشَٝ ِ۪ٚث
ِۢ ًُ  ٌء ِٓ َّٔب ر ُ ْش ِو١ ثَ ۪ َٓو٢ َِّ۪٘ٗاَٝ
َٕٞ
“En büyük şahit kimdir?” diye sor ve de ki “Allah‟tır. O, benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana vahiy
edildi ki sizi ve ulaştığı kişileri onunla uyarayım.” De ki “Siz Allah ile birlikte başka ilahların olduğuna şahit
misiniz? Ben şahit değilim.” De ki “O tek ilah‟tır. Ben, sizin ona ortak saydıklarınızdan uzağım.”

(Rad 13/43)

ُْ ِْ ُ ِػَٙ َٓ ْٖ ِػ ْ٘لَٝ ْْ َّۙ ٌُ َ٘٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َلاا ث٤َٜ۪ بّٰللِ ش
َ َْ َُ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ ٍُ اَُّنُٞو٣َ َٝ
 ِث ه٠ٍ ا ََۜل هُ َْ ًَ َٰل
َ ذ ُٓ ْو
ة
ِ ْاُ ٌِزَب
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirler: “Sen gönderilmiş bir elçi değilsin!” derler. De ki: “Benimle sizin aranızda
şahit olarak Allah da yeter, Allah‟ın kitabından bilgisi olanlar da.”

(İsra 17/94)

ٍ ا
َ ا اَثَ َؼَُُٞٓ  ا ًََِّٓل ا َ ْٕ هَبَٟٓ َٰلُٜ ُ ُْ ْاُٛ ا اِ ْم ََٓعب َءَُٞ٘ٓ ِٓ ُْإ٣ ْٕ َ بً ا
ًلٞ
ُ َّللاُ ثَش اَوا َه
ش ه
َ َُّ٘ َٓب ََٓ٘ َغ اَٝ
Kendilerine doğru yolu gösteren rehber gelince insanları ona inanmaktan alıkoyan sadece şu sözleridir: “Allah,
elçi olarak bir beşeri mi görevlendirir!”

(İsra 17/95)

ْ ُٓ َٕٞش
ٍ ا
ُ ْٔ ٣َ ٌع َٓ َٰ َِٓئِ ٌَخ
ًلٞ
َّ ُ ْْ َِٖٓ اِٜ ٤ْ ََِٖ َُ٘ ََّي َُْ٘ب َػ٤ّ۪٘ ِط َٔئ
ِ ََٔٓ َ
ُ بء ََِٓ اٌب َه
ِ  ْاًلَ ْه٢ِ ًَبَٕ كْٞ َُ َْ ُه
De ki: “Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, o zaman onlara gökten elçi olarak elbette bir melek
indirirdik.”

(İsra 17/96)

وا٤
 ِث ه٠هُ َْ ًَ َٰل
وا َث ۪ظ ا٤
۪ ف َ۪ج اُٙ ًَبَٕ ِث ِؼ َجب ِكََِّٚٗ٘ ٌُ َۜ ْْ ا٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َلاا ث٤َٜ۪ بّٰللِ ش
De ki “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Allah kullarının içini bilir ve onları görür.”

(Ankebut 29/49)

َّ ب ِر ََٓ٘ب ا ًَِّل٣َ  ْغ َؾلُ ِث َٰب٣َ  َٓبَٝ َْ َۜ ِْ ا ْاُ ِؼُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ه اَُّنُٝ
ٌ ِّ٘٤بد َث
ٌ ٣َ  َٰاَٞ ُٛ َْ َث
َُٕٞٔ ُِ اُظب
ُ ٢ َ۪بد ك
ِ طل
Kur‟an aslında, kendilerine ilim verilmiş olanların içine işleyen apaçık ayetlerden oluşur. Yanlışa dalanlardan
başka hiç kimse ayetlerimizi bile bile inkâr etmez.

(Ankebut 29/50)

َٰ ْ  هُ َْ اَِّٗ َٔبَٚۜ ۪ ّبد ِٓ ْٖ َه ِث
َۜ َبدُ ِػ ْ٘لَ ه٣اًل
ٌ َ٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ ًََٓل ا ُ ْٗ ِي ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
ٌٖ ٤و ُٓ ۪ج٣
ٌ ۪اَِّٗ ََٓٔب اَٗ َ۬ب َٗنَٝ َِّللا
“Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” dediler. De ki: “Mucizeler sadece Allah katındandır. Ben yalnızca
açık bir uyarıcıyım.”

131

(Ankebut 29/51)

ٍّ ْٞ َ ُِوٟ ِم ًْ َٰوَٝ  َٰم ُِ َي َُ َو ْؽ َٔخا٢ ۪ َۜ ْْ ا َِّٕ كِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ بة
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِػ
َ  ْْ ا َ ََّٓٗب ا َ ْٗيَ َُْ٘بِٜ َ ٌْ ِل٣ ْْ ََُٝ َ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣
Kendilerine bağlantılarıyla birlikte okunan bu kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bu kitapta,
inanıp güvenen bir topluluk için kesinlikle bir ikram ve akılda tutmaları gereken bilgi vardır.

(Ankebut 29/52)

َۜ ِ  ْاًلَ ْهَٝ د
َِ بؽ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣ ل ًۚاا٤َٜ۪ َ٘ ٌُ ْْ ش٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َبّٰللِ ث
ِ َا ثِ ْبُجَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ ع
 ثِ ه٠هُ َْ ًَ َٰل
َّۙ ا ِث هٝ ًَلَ ُوَٝ
َٕٝ ُْ ْاُقَب ٍِ ُوُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ بّٰللِ ا
De ki: “Sizinle aramızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir.” Allah‟ı görmezlikten
gelerek batıla inananlar var ya, kaybedecek olanlar işte onlardır.

(Fetih 48/28)

ْ ُ٤ُِ ن
ل َۜاا٤َٜ۪ بّٰللِ ش
ُ ٍ ََ َه
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َٚۜ ۪ ِِّ ًُ ٖ٣
َ  ا َ ْه١َٓ ۪ اَُّنَٞ ُٛ
ِ ّ اُ ۪ل٠َُِ َػٙ َوِٜ ظ
ِ ّ ٖ ْاُ َؾ٣
ِ ۪كَٝ ٟ َٰلُٜ ُُ ِث ْبٍَُٚٞ
Dinini, bütün dinlere hâkim kılmak için Elçisini bu rehber ve gerçek din ile gönderen Allah‟tır. Şahit olarak
Allah yeter.

(Nisa 4/167)

لاا٤ػ ََل اًل ثَ ۪ؼ
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ اُِّٞػ
َ َّللاِ هَ ْل
َ ْٖ ا َػُّٝطل
َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler ve Allah yolundan engelleyenler var ya; işte onlar gerçekten
derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.
(İbrahim 14/3)

َٰ ْ ٠ََِب َػ٤ْٗ ُّح َ اُلٞ٤َٰ َٕ ْاُ َؾَُّٞ َْز َ ِؾج٣ َٖ٣ ۪اََُّن
 اع َۜبَٞ ب ِػَٜ ََُٗٞ ْجـ٣َٝ َِّللا
 َِ ه٤ٍ ۪ج
ُ َ٣َٝ ِاًل ِف َوح
َ ْٖ َٕ َػُّٝظل
َٓ
 ٍل٤ػ ََل ٍٍ َث ۪ؼ
َ ٢ ۪ َُٰ ِئ َي كٝ۬ ُ ا
Onlar, dünya hayatını Âhirete tercih eden, Allah‟ın yolundan engelleyen ve o yolda kolayca anlaşılamayacak bir
eğrilik olmasını isteyen kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler.

(İbrahim 14/4)

ْٖ َٓ ١ ۪لْٜ َ٣َٝ شب ُء
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ َُّللا
ُ ٍ َِْ٘ب ِٓ ْٖ َه
ؼ َُّ ه
ِ ُ٤َ َۜ ْْ كُٜ َُ َِّٖ٤َُج٤ُِ ِ۪ٚٓ ْٞ َبٕ ه
َ ِِ ِ ٍٍ ا ًَِّل ثٍٞ
َ  ََٓٓب ا َ ْهَٝ
ِ َ
ُ  ْاُ َؼ ۪يَٞ ُٛ َٝ شب َۜ ُء
ُْ ٤ٌ۪ ي ْاُ َؾ٣
ََٓ ٣َ
Biz, her elçiyi ancak kendi halkının dili ile gönderdik ki açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah, tercih edeni
sapık sayar, tercih edeni de yoluna kabul eder. O, daima üstün ve bütün kararları doğru olandır.
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(Nisa 4/168)

َ ْْ ُٜ َ٣ ِلْٜ َ٤ُِ  ًَلَٝ ْْ ُٜ َُ َ ْـ ِل َو٤ُِ َُّللا
َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
وا َّۙب٣ؽ ۪و
َ ٌُ ِٖ ه٣ ْْ َُ اُٞٔ َِظ
Ayetleri görmezlikten gelenleri ve zulmedenleri Allah ne bağışlayacak; ne de bir yola
yöneltecektir.
(Nisa 4/137)

ْ َّْ ُ ا صٝا ص ُ َّْ ًَلَ ُوَُٞ٘ٓ ا ص ُ َّْ َٰاٝا ص ُ َّْ ًَلَ ُوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
 ًَلَٝ ْْ ُٜ َُ َ ْـ ِل َو٤ُِ َُّللا
َ ٌُ ِٖ ه٣ ْْ َُ ا ًُ ْل اواُٝاىكَاك
َۜ ٍ ۪ج ا
َل٤
َ ْْ ُٜ ٣َ  ِلْٜ ٤َ ُِ
O kimseler ki önce inanıp güvendiler, sonra ayetleri görmezden gelip kâfir oldular, sonra tekrar inandılar, sonra
yine kafir oldular, sonra da kafirlikte ileri gittiler; Allah böylelerini ne bağışlayacak ne de yola getirecektir.

(Muhammed 47/1)

ْْ ُٜ َُػ ََّ ا َ ْػ َٔب
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ َ َّللاِ ا
َ ْٖ ا َػُّٝطل
َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪اََُّن
Allah, ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin ve Allah‟ın yolundan engelleyenlerin işlerini hedefine ulaştırmaz.

(Nisa 4/169)

َ ا ًَِّل
وا٤
 ه٠َِ ًَبَٕ َٰم ُِ َي َػَٝ ب اَثَل َۜاآََٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ فَب ُِلَٜ نَ َع٣ؽ ۪و
َ َ۪ ا٣ َِّللا
Sonsuza dek ölümsüz olarak kalacakları cehennemin yolu başka. Bu, Allah'a kolaydır.

(Nisa 4/170)

ُ اُو
َّ ُْ ًُ بً هَ ْل ََٓعب َء
ِا كَ ِب َّٕ ِ هّٰللٝا ِْٕ ر َ ٌْلُ ُوَٝ ْْ َۜ ٌُ َُ  اْوا٤ا َفُِٞ٘ٓ ن ِٓ ْٖ َه ِثّ ٌُ ْْ كَ َٰب
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ِ ّ  ٍُ ِث ْبُ َؾٍٞ
َۜ ِ  ْاًلَ ْهَٝ د
 أب٤ٌ۪  أب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢َِٓب ك
 ًَبَٕ هَٝ ع
Ey İnsanlar! Bu Elçi, Rabbiniz'den size gerçek olanı getirdi; O’na inanıp güvenin; bu sizin
hayrınıza olur. Ama ayetleri görmezlikten gelirseniz bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa
hepsi Allah'ındır. Allah bilir, doğru kararlar verir.
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(Nisa 4/131)

َۜ ِ  ْاًلَ ْه٢ِ َٓب كَٝ د
ْْ ٌُ ِِ بة ِٓ ْٖ هَ ْج
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِ ِ هّٰللِ َٓب كَٝ
َّ َٝ َُوَ ْلَٝ ع
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ َ۪٘ب اَُّن٤ْ ط
َۜ ا هَُّٞب ًُ ْْ ا َ ِٕ ارَّو٣ِاَٝ
َۜ ِ  ْاًلَ ْه٢ َٓب ِكَٝ د
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِا كَب َِّٕ ِ هّٰللِ َٓب كٝا ِْٕ ر َ ٌْلُ ُوَٝ ََّللا
َُّللا
 ًَبَٕ هَٝ ع
لاا٤۪ٔ ًّب َؽ٤َِ٘ؿ
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size yüklediğimiz
görev şudur: “Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının!” Ayetleri görmezlikte direnirseniz şunu bilin ki göklerde
ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bir şeye ihtiyacı olmayan ve yaptığını mükemmel yapan Allah‟tır.

(Nisa 4/132)

 ً۪ اَٝ ِبّٰلل
َۜ ِ  ْاًلَ ْه٢ِ َٓب كَٝ د
َل٤
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِ ِ هّٰللِ َٓب كَٝ
 ثِ ه٠ ًَ َٰلَٝ ع
Evet! Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah‟ındır. Vekil olarak Allah yeter.

(En'am 6/104)

ْْ ٌُ ٤ْ َِ ََٓٓب اَٗ َ۬ب َػَٝ  َۜبَٜ ٤ْ َِ كَ َؼ٢
َ ظَٓب ِئ ُو ِٓ ْٖ َه ِثّ ٌُ ًۚ ْْ كَ َٔ ْٖ ا َ ْث
َ هَ ْل ََٓعب َء ًُ ْْ َث
َ ِٔ  َٓ ْٖ َػَٝ ًِٚۚ ۪ َظ َو كَ َِِ٘ ْل
ٍع٤ ِ۪ث َؾل
Rabbinizden size, kendisini tanıtan göstergeler gelmiştir. Kim onları görürse kendi lehine olur. Kim de körlük
ederse kendi aleyhine olur. Ben sizin koruyucunuz değilim.

(Yunus 10/108)

ََّ ػ
َ ْٖ َٓ َٝ ًِٚۚ ۪ َ َُِ٘ ْل١ ۪ز َلْٜ َ٣  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰلْٛ بً هَ ْل ََٓعب َء ًُ ُْ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َه ِثّ ٌُ ًۚ ْْ كَ َٔ ِٖ ا
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َََٓب ا٣ َْ ُه
ٍَ َۜ ٤ً۪ َٞ ِ ٌُ ْْ ث٤ْ َِ ََٓٓب اَٗ َ۬ب َػَٝ  ًۚبَٜ ٤ْ َِؼ َُّ َػ
ِ َ٣ كَ ِبَّٗ َٔب
De ki “Ey insanlar! Bu gerçek size Rabbinizden gelmiştir. Artık kim yola gelirse kendi için gelir. Kim de yoldan
çıkarsa kendi aleyhine çıkar. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim.”

(Nisa 4/171)

٠َ
 ه٠َِا َػُُُٞٞ ًَل رَوَٝ ْْ ٌُ ِ٘ ٣ ۪ ك٢ ۪ا كُِٞة ًَل ر َ ْـ
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣َ
َ ٤ ُؼ ۪ػ٤َ۪ َٔ َُّللاِ ا ًَِّل ْاُ َؾ َۜ َّن اَِّٗ َٔب ْا
 ًَلَٝ ًٚۚ ۪ ِِ ٍ
ُ  ُهَٝ ِبّٰلل
ُ َ َْ َه٣اث ُْٖ َٓ ْو
ا ِث هُِٞ٘ٓ ُ كَ َٰبْٚۘ ْ٘ ِٓ  ٌػٝ ُهَٝ َْ َ٣ َٓ ْو٠َُِٰ ب آََٜ ٤ُ ا َ ُْ َٰوًٚۚ ُ  ًَ ِِ َٔزَٝ َِّللا
 ٍُ هٍٞ
َۜ
٢ُ َٓب ِكَُٚ ٌَُ ِۢلَٝ َُُٚ ٌَُٕٞ ٣َ ْٕ َ ُ اَٚٓ ٍَٗ ْج َؾب
ِ َٝ ٌَُِٰٚ َّللاُ ا
ُ ٌ اؽ َۜل
 اْوا َُ ٌُ َۜ ْْ اَِّٗ َٔب ه٤ا َفُٜٞ َ ا ص َ َِٰضَخٌ اِ ْٗزُُُٞٞرَو
 ً۪ اَٝ ِبّٰلل
َۜ ِ  ْاًلَ ْه٢ِ َٓب كَٝ د
َل٤
ِ اَٞ َََُّٰٔا
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ ع
Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırılık etmeyin, Allah hakkında sadece gerçeği söyleyin. Meryem oğlu
İsa Mesih, başka değil, yalnızca Allah’ın elçisidir; Meryem’e ulaştırdığı sözü ve kendinden bir
ruhtur. Öyle ise Allah’a ve elçilerine inanıp güvenin. Tanrı üçtür demeyin; bundan vazgeçin;
bu sizin hayrınıza olur. Allah tek ilahtır, başkası da yoktur. O’nun çocuğa ne ihtiyacı olur!
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O’nundur. Size Allah’ın desteği yeter.
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(Al-i İmran 3/45)

ّ َُج٣ ََّللا
َْ َ٣ ا ْث ُٖ َٓ ْو٠َ
ِ َُاِ ْم هَب
َ ُْ ا َِّٕ ه٣َب َٓ ْو٣ ُذ ْاُ َٔ َٰ َِٓئِ ٌَخ
َ ٤ ُؼ ۪ػ٤َ۪ َٔ ُُ ْاُٚٔ ٍْ ُِ اٚۗ ْ٘ ِٓ ش ُِو ِى ثِ ٌَ ِِ َٔ ٍخ
َّۙ  َِٖٓ ْاُ ُٔوَ َّو ۪ثَٝ اًل ِف َو ِح
َٰ ْ َٝ ب٤َ ْٗ ُّ اُل٢ب ِكٜ ا٤ ۪عَٝ
َٖ٤
Yine bir gün melekler Meryem‟e şöyle dediler: “Meryem! Allah sana kendisinden bir söz müjdeliyor. Adı
Meryem oğlu İsa Mesih‟tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakınlaştırılmış kişilerden olacaktır.

(Al-i İmran 3/47)

َٓ َٰ َشب َۜ ُء اِمَا ه
ْ َُهَب
٠ؼ
ََٓ َ٣ َ ْقُِ ُن َٓب٣ َُّللا
 ثَش َۜ ٌَو هَب ٍَ ًَ َٰن ُِ ِي ه٢ ََْ۪٘
َ ْٔ َ٣ ْْ ََُٝ ٌَُلَٝ ٢ ُ۪ ُٕ ٌُٞ َ٣ ٠ذ َهةّ ِ اَٗه
ُ ٌُ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ َُٞو٣ ا َ ْٓ اوا كَ ِبَّٗ َٔب
ٕٞ
Meryem, “Rabbim! Benim nasıl çocuğum olur? Bana bir erkek dokunmadı ki!” dedi. “Evet, öyle!” dedi. Ama
Allah gerek gördüğü şeyi yaratır. Bir işe karar verdi mi sadece "Ol!" der, o şey oluşur.”

(Maide 5/72)

اُٝ ََ ا ْػجُل٣ اِ ٍْ ََٓو ۪اء٢َ۪ٓ٘ َب ث٣َ  ُؼ٤ ََ۪ٔ ُهَب ٍَ ْاَٝ َْ َۜ ٣َ  ُؼ اث ُْٖ َٓ ْو٤َ۪ َٔ ُ ْاَٞ ُٛ ََّللا
ا ا َِّٕ هَُُٞٓ َٖ هَب٣ َُ۪وَ ْل ًَلَ َو اَُّن
 َٓبَٝ به
بّٰللِ كَوَ ْل َؽ َّو َّ ه
ُ ْش ِو ْى ِث ه٣ ْٖ َٓ َُِّٚٗ َهثَّ ٌُ َۜ ْْ اَٝ ٢َّّللاَ َه ۪ث
ه
ُ َۜ َُُّ٘ اٚ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ َ ْاُ َغَّ٘خِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َّ ُِ
به
ٍ ظ
َ ْٗ َ َٖ ِٓ ْٖ ا٤۪ٔ ُِ ِظب
“Allah, Meryem oğlu Mesih‟tir” diyenler kâfir oldular. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Hem
benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah‟a kulluk edin. Kim Allah‟a ortak koşarsa Allah ona cenneti yasak eder.
Onun gideceği yer ateştir. Yanlış yapanların yardımcısı olmaz.”

(Maide 5/73)

ُ ُِ َّللاَ صَب
ا َػ َّٔبُٜٞ َ َ ْ٘ز٣ ْْ َُ ِْٕ اَٝ ٌ اؽ َۜل
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ا ًََِّٓل اٍٚ َُِٰ  َٓب ِٓ ْٖ اَٝ ش ص َ َِٰض َ ِۢ ٍخ
ا ا َِّٕ هَُُٞٓ َٖ هَب٣ َُ۪وَ ْل ًَلَ َو اَُّن
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َػنُٜ ْ٘ ِٓ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ َ۪ َّٖ اَُّن
َّ َٔ ٤َ َُ َُُُٕٞٞو٣َ
”Allah üçün üçüncüsüdür.” diyenler de kâfir oldular. Oysa tek ilah dışında ilah yoktur. Söyledikleri bu sözden
vazgeçmezlerse, kâfirlik eden o kimseleri acıklı bir azap saracaktır.

(Maide 5/74)

ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
ٌ َُّللاُ َؿل
 هَٝ َُٚۜ ََٗٝ َْز َ ْـ ِل ُو٣َٝ َِّللا
 ه٠ََُِٕ اُٞثَُٞز٣ اَكَ ََل
Allah‟a tövbe edip ondan bağışlanmalarını isteseler olmaz mı? Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Maide 5/75)

ْ َِ ًۚ ٌٍ هَ ْل َفٍٞ
ِٕ َأ ْ ًُ ََل٣ وَ َۜخٌ ًَبَٗب٣ّط ۪ل
ُ اُو
ُ َ َْ ا ًَِّل َه٣ ُؼ اث ُْٖ َٓ ْو٤َ۪ َٔ َُٓب ْا
ُّ ِٚ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
ِ ُُّٚٓ ُ اَٝ َُ َۜ ٍ
َٰ ْ ُْ ُٜ َُ ُٖ ِّ٤َْق ُٗج
َّ
ُ ْٗ د ص ُ َّْ ا
ُ ْٗ ُ بّ ا
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ ٠ظ ْو اَٗه
ِ ب٣َ اًل
َ ٤ًَ ظ ْو
َ َۜ اُط َؼ
Meryem oğlu Mesih sadece bir resuldür. Ondan önce de nice resuller geldi geçti. Annesi özü sözü doğru bir
kadındı, ikisi de yer içerdi. Sen şu ayetleri onlara nasıl açıkladığımıza bak. Bir de onların o yalana nasıl
sürüklendiklerine bak!
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(Maide 5/76)

ُْ ٤ َِ۪ ُغ ْاُؼ٤۪ٔ َ
َّ ُ اَٞ ُٛ َُّللا
 هَٝ  ًَل َٗ ْلؼا َۜبَٝ ػ ًّوا
ٕ هُٝ
َ ْْ ٌُ َُ َُ ْٔ ِِي٣ َّللاِ َٓب ًَل
ِ َٕ ِٓ ْٖ كُٝ هُ َْ اَر َ ْؼجُل
De ki: "Size zarar veya fayda verme yetkisi olmayan birini Allah ile aranıza koyup ona kulluk mu ediyorsunuz?"
Allah, her şeyi dinleyen ve bilendir.

(Maide 5/77)

َ ْْ ٌُ ِ٘٣ ۪ ك٢ ۪ا كُِٞة ًَل ر َ ْـ
ْٖ ِٓ اُِّٞػ
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ََٓب ا٣ َْ ُه
َ  ٍّ هَ ْلْٞ َا َء هََٞٓ ْٛ َ ا اُٞ ًَل رَز َّ ِج َٓؼَٝ ن
ِ ّ  َْو ْاُ َؾ٤ؿ
َِ ٤َ ۪ج
َّ ُاء ا
ِ ََٞٓ ٍ
ا ًَض۪ اُِّٞػ
َ َٝ وا٤
َ َ اَٝ َُ هَ ْج
َ ْٖ ا َػُِّٞػ
De ki “Ey Kitaplarında uzman olanlar! Dininizde, haksız yere sınırları aşmayın. Evvelce sapmış, birçoklarını da
saptırmış bir topluluğun arzusuna uymayın. Onlar, doğru yoldan sapmışlardır.

(Meryem 19/34)

ََٕٝ ْٔز َ ُو٣ ِٚ ٤ ۪ ك١ ۪ن اَُّن
َ ٤َٰم ُِ َي ۪ػ
ِ ّ  ٍَ ْاُ َؾْٞ ََ ًۚ َْ ه٣ اث ُْٖ َٓ ْو٠َ
İşte Meryem oğlu İsa! Hakkında tartışıp durdukları konuda, sözün doğrusu budur.

(Meryem 19/35)

َٓ َٰ َُ اِمَا هَٚۜ ٍَٗ ْج َؾب
ُٕ َۜ ٌُٞ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ َُٞو٣  ا َ ْٓ اوا كَ ِبَّٗ َٔب٠ؼ
ُ َُ ٍَّۙلَٝ ْٖ ِٓ ََز َّ ِقن٣ ْٕ َ َٓب ًَبَٕ ِ هّٰللِ ا
Çocuk edinmek Allah‟a yakıştırılamaz! O, bundan uzaktır. Allah bir işe karar verdiği zaman onun için sadece
“Ol!” der, o şey oluşur.

(Nisa 4/172)

َۜ  ًَل ْاُ َٔ ََِٰٓئِ ٌَخُ ْاُ ُٔوَ َّوثَٝ َِٕ َػ ْجلاا ِ هّٰللٌُٞ َ٣ ْٕ َ  ُؼ ا٤َ۪ َٔ ُق ْا
ْٖ ق َػ
ْ ٌِ ْ٘ َ َ َْز٣ ْٖ َٓ َٝ َُٕٞ
َ ٌِ ْ٘ َ َ َْز٣ ْٖ َُ
ُ َ ْؾ٤َ
ؼاب٤۪ٔ  َعِٚ ٤ْ َُِ ْْ اُٛ ش ُو
َ ََ َْز َ ٌْ ِج ْو ك٣َٝ ِِ۪ٚػجَبكَر
Mesih, Allah'a kulluktan geri durmuş değildir. Allah’a yakın melekler de öyle. Kim O’na
kulluktan geri durur da büyüklük taslarsa Allah, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.
(Enbiya 21/19)

ًۚ  َْز َ ْؾَ ُِو٣َ  ًَلَٝ ِ۪ٚػ ْٖ ِػ َجبكَر
َۜ ِ  ْاًلَ ْهَٝ د
َٕٝ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ُِ َٓ ْٖ كََُٚٝ
َ َٕٝ َْز َ ٌْ ِج ُو٣َ ُ ًَلَٙ َٓ ْٖ ِػ ْ٘لَٝ ع
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi O‟nundur. O‟nun katındakiler O‟na kulluğu büyütmezler. Kulluktan
usanmazlar da.

(Enbiya 21/20)

َٕٝ ْلز ُ ُو٣َ به ًَل
َ ُ٣
َ َٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ ََُّٕ اَٞ ِجّ ُؾ
Gece gündüz, aralıksız O‟na ibadet ederler.
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(Enbiya 21/25)

ُٕٝ
ُ ٍ َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ِٓ ْٖ َه
َٓ ۪ ُٗ  ٍٍ ا ًَِّلٍٞ
َ  ََٓٓب ا َ ْهَٝ
ِ َ ا ًََِّٓل اَٗ َ۬ب كَب ْػجُلَُِٰٚ ُ ًََٓل اََّٚٗ اِٚ ٤ْ َُِ ا٢ؽٞ
Senden önce gönderdiğimiz her elçiye mutlaka şunu bildirmişizdir: “Benden başka ilah yoktur, kulluğu bana
yapın.”

(Enbiya 21/26)

َّۙ ُٓ ُ ثَ َْ ِػجَبكٌ ُٓ ٌْ َوَٚۜ ٍَٗ ْج َؾب
َٕٞ
ُ َُلااَٝ ُٖ َٰٔاُو ْؽ
َّ َا ار َّ َقنُُٞهَبَٝ
“Rahman evlat edindi” dediler. Allah‟ın onunla ilgisi olmaz. Evlat dedikleri kişiler ikram görmüş kullardır.

(Enbiya 21/27)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ ُ۪ٙ ْْ ِثب َ ْٓ ِوَٛٝ ٍِ ْٞ َُ ِث ْبُوََُٚٗٞ َْ ِجو٣ ًَل
İlk sözü onlar söyleyemezler. Onlar, Allah‟ın emriyle iş yaparlar.

(Enbiya 21/28)

َّۙ ُ ْشلَؼ٣َ  ًَلَٝ ْْ ُٜ َ َٓب ف َِْلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ل٣ْ َ َْٖ ا٤َ ْؼَِ ُْ َٓب ث٣َ
َٰ َ اهر
َُٕ۪ٞ ُٓ ْش ِلوِٚز٤َ ُ ْْ ِٓ ْٖ َف ْشَٛٝ ٠ؼ
ْ ِٖ َٔ ُِ َٕ ا ًَِّلٞ
Yaptıklarını da geriye bıraktıklarını da O bilir. O‟nun razı olduğu kişiden başkası lehine destek veremezler.
Onlar Allah korkusundan titrerler.

(Nisa 4/173)

ْ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٛ ُل٣ ۪ي٣َ َٝ ْْ ُٛ هٞ
َٖ٣ ۪ا َ َّٓب اَُّنَٝ ًٚۚ ۪ ِِ ؼ
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّن
َ  ْْ ا ُ ُعِٜ ٤ّ ۪كَٞ ُ٤َد ك
وا٤
ٕ هُٝ
 ًَل ٗ َ۪ظ اَٝ ًّب٤ُِ َٝ َِّللا
َ ْْ ُٜ ُُ َؼ ِنّث٤َا كٝا ٍْز َ ٌْ َج ُوَٝ اُٞا ٍْز َ ْ٘ ٌَل
ِ  ْْ ِٓ ْٖ كُٜ َُ ََُٕٝ ِغل٣  ًَلَٝ  أ َّۙب٤ َُ۪ػنَاثاب ا
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara hem ücretlerini tastamam verecek hem de ikramda
bulunacaktır. Kul olmayı kendine yakıştıramayıp büyüklük taslayanları da acıklı bir azaba
çarptıracaktır. Onlar, kendileri için Allah ile aralarına girecek ne bir dost ne de yardımcı
bulacaklardır.
(Bakara 2/45)

َّۙ  ْاُقَب ِش ۪ؼ٠َِوح ٌ ا ًَِّل َػ٤
َٖ٤
َّ ُاَٝ ظج ِْو
َّ ُا ِثبُٞ٘٤ا ٍْز َ ۪ؼَٝ
َ ب َُ ٌَ ۪جَٜ َِّٗاَٝ  َۜ ِحَِٰٞ ظ
Sabırlı davranarak ve namaz kılarak yardımı doğrudan Allah'tan isteyin. Bu, Allah‟a saygısı olanlardan
başkasına ağır gelir.

(Bakara 2/46)

ُ َ٣ َٖ٣ ۪اََُّن
َُٕٞاعؼ
ِ  َهِٚ ٤ْ َُِ ْْ اُٜ ََّٗاَٝ ْْ ِٜ ّا َه ِثُٞ ْْ ُٓ ََلهُٜ َََّٕٗ اُّٞ٘ظ
Saygılı olanlar, Rableriyle yüzleşeceklerini ve O‟nun huzuruna çıkarılacaklarını anlayanlardır.
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(Araf 7/206)

ََُٕٝ َْ ُغل٣ ََُُٚٝ ََُٚٗٞ ِجّ ُؾ
َ ُ٣َٝ َِ۪ٕٚ َػ ْٖ ِػجَبكَرَٝ َْز َ ٌْجِ ُو٣ َٖ ِػ ْ٘لَ َه ِثّ َي ًَل٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
Rabbin katında olanlar, O‟na kulluk etmeyi küçümsemezler; ibadetlerini O‟na yapar ve O‟na secde ederler.

(Secde 32/15)

 ْْ ًَلُٛ َٝ ْْ ِٜ ّا ِث َؾ ْٔ ِل َه ِثٍٞجَّ ُؾ
ُ اٝب ف َُّوَٜ ا ِثَٖٝ اِمَا مُ ِ ًّ ُو٣ ۪برَِ٘ب اَُّن٣َ ُإْ ِٓ ُٖ ِث َٰب٣ اَِّٗ َٔب
َ َٝ ٍ َّغلاا
ََٕٝ َْز َ ٌْجِ ُو٣
Ayetlerimize sadece, kendilerine anlatıldığı zaman secde edenler ve her şeyi güzel yapmasına karşılık Rablerine
kulluk edenler inanırlar. Onlar büyüklük de taslamazlar.

(Nisa 4/174)

ٌ ٛبً هَ ْل ََٓعب َء ًُ ْْ ثُ ْو
ها ُٓ ۪ج اٞ
ٖ٤
 ٌُ ْْ ُٗ ا٤ْ َُِا َ ْٗيَ ُْ ََٓ٘ب اَٝ ْْ ٌُ َّبٕ ِٓ ْٖ َه ِث
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
Ey insanlar! Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Size her şeyi açıklayan bir Nur indirdik.
(Nur 24/35)

َۜ ِ  ْاًلَ ْهَٝ د
َه
 ُى َعب َع َۜ ٍخ٢ ۪ظجَب ُػ ك
ِ اَٞ َََُّٰٔه اٞ
ْ ِٔ ُْ َ ظجَب َۜ ٌػ ا
ْ ِٓ بَٜ ٤ ۪حٍ كٌَٰٞ ۪ ًَ ِٔ ْشٙهٞ
ُ ُٗ َُّللا
ِ ُٗ َُ َ ع َٓض
ُّ َ ا
َّ َّۙ ٍخ٤ِ ًَل ؿ َْوثَٝ َّ ٍخ٤َِٗ ٍخ ًَل ش َْوهُٞز٣ْ َبه ًَ ٍخ ى
َ ْٖ ِٓ ُهَلُٞ٣ ١
ٌ ًَ ْٞ ًَ بَٜ ََُّٗي َعب َعخُ ًَب
َ َش َغ َوحٍ ُٓج
ٌّ ت ك ِ ُّه
شب َۜ ُء
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٙهٞ
 ه١ِلْٜ ٣َ هٞ
ٌ ُٗ َبه
ٌ َۜ ٗ َُْٚ َ
َٓ ۪ ُ٣ بَٜ ُ ز٣ْ َ ٌَبكُ ى٣َ
َ ْٔ َ  َُ ْْ رْٞ ََُٝ  ُء٢ؼ
ٍ َۜ ُٗ ٠َِٰ ه َػٞ
ِ ُُِ٘ َُّللا
َۜ ِ َُِِّ٘ ٍَ َّللاُ ْاًلَ ْٓضَب
ٌْ َّۙ ٤ ِ۪ػ
ُ َؼ ِْو٣َٝ
 هَٝ ًب
ة ه
َ ٍء٢َ
ْ َّللاُ ثِ ٌُ َِّ ش
Gökleri ve yeri aydınlatan Allah‟tır. O‟nun nuru, duvardaki bir oyuğa konmuş lamba gibi aydınlatır. Lamba,
camın içinde, cam da inciyi andıran yıldız gibidir. Yakıtı, doğu tarafına da batı tarafına da ait olmayan bereketli
zeytin ağacındandır. Yağı, ateş almamışken bile ışık saçar gibi parıldar. Işık üstüne ışık! Allah, gerekeni yapanı
kendi ışığına yöneltir. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilir.

(Şura 42/52)

ُ َٔ ٣اًل
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ٕب
۪ ْ  ًَلَٝ بة
َ ْ٘ ًُ  اؽب ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِوٗ ََۜب َٓبٝ َْي ُه٤َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ًَ َٰن ُِ َي اَٝ
ُ َ  َٓب ْاُ ٌِز١ذ ر َ ْل ۪ه
ْ٤ٍَّۙ ۪ط َواؽٍ ُٓ َْزَو
ََٓ َٗ ْٖ َٓ ِ۪ٚ ث١ ۪لْٜ َٗ هاٞ
ُ ُٗ اَٙعؼَ َِْ٘ب
ِ ٠َُِٰ  ا١َٓ ۪لْٜ َ اَِّٗ َي َُزَٝ شب ُء ِٓ ْٖ ِػجَب ِكٗ ََۜب
İşte sana da bu yolla, 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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(Nisa 4/175)

ِٚ ٤ْ َُِ ْْ اِٜ ٣ ۪لْٜ َ٣َٝ ٍَ َّۙ ؼ
ْ َكَٝ ُْٚ٘ ِٓ  َه ْؽ َٔ ٍخ٢ ۪ ْْ كُٜ ُُِ ْل ِف٤َ
ا ثِ هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّن
َ َ۪ كِٚا ثُٞٔ ظ
َ َ ا ْػزَٝ ِبّٰلل
ط َوا ا
 أ َۜب٤ ۪ؽب ُٓ َْزَو
ِ
Allah, kendisine inanıp güvenen ve o Nur’a sıkı sarılanları ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve
onları kendine götüren doğru bir yola yönlendirecektir.
(Maide 5/16)

ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْق ِو ُع٣َٝ ِّ َ ََل
ِ۪ٚٗ ه ِث ِب ْمٞ
ِ اُظُِ َٔب
َّ ٍُجُ ََ ا
ُ َُٚٗاَْٞ َّللاُ َٓ ِٖ ار َّ َج َغ ِهػ
 هِٚ  ِث١ ۪لْٜ ٣َ
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ْ٤ٍ ۪ط َواؽٍ ُٓ َْزَو
ِ ٠َُِٰ  ْْ اِٜ ٣ ۪لْٜ َ٣َٝ
Allah, rızasına uyanlara o Kitapla güvenlik ve esenlik yollarını gösterir, rızasına uyduklarını onaylamasıyla
birlikte de onları, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola sokar.

(Araf 7/170)

َٖ٤ظ ِِ ۪ؾ
ّ ِ َٔ ُ٣ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
ْ ُٔ ُ ُغ ا َ ْع َو ْا٤ َۜح َ اَِّٗب ًَل ُٗ ۪ؼَِٰٞ ظ
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ ة
ِ َٕ ِث ْبُ ٌِزَبٌُٞ َ
Kitaba sıkı sarılıp namazı tam kılanlara gelince; biz iyiliğe çalışanların ödülünü ziyan etmeyiz.

(Nisa 4/176)

ٌ َُٓ ا ُ ْفََُٚٝ ٌَُلَٝ َُُٚ ٌْ
ق
ْ ِٗ بَٜ ََِذ ك
ٗ َۜ ََي هُ َِ هُٞ َْز َ ْلز٣َ
ُ ظ
َ ٤َُ َِ َيَٛ  ْاُ ٌَ ََلَُ َۜ ِخ ا ِِٕ ْآ ُوؤٌا٢ِ ٌُ ْْ ك٤ ُ۪ ْلز٣ َُّللا
ِْٕ اَٝ بٕ ِٓ َّٔب ر َ َو َۜ َى
ِ َ  َٔب اُضُُِّضُٜ ََِ ِْٖ ك٤ََُ َۜلٌ كَب ِْٕ ًَبَٗزَب اصَْ٘زَٝ بَٜ َُ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ َُ ِْٕ ب آََٜ ُ  ِوص٣َ َٞ ُٛ َٝ َٓب ر َ َو ًۚ َى
َۜ ُِّؼ
ّ ِ ََٓب اء كَ ِِِنَّ ًَ ِو ِٓضْ َُ َؽ
َِّ ٌُ َِّللاُ ث
 هَٝ اٞ
ّ ُٖ ه٤ِ َُج٣ ِْٖ َۜ ٤َ٤َع ْاًلُ ْٗض
ِ َ َّللاُ َُ ٌُ ْْ ا َ ْٕ ر
َ َِٗٝ ح ا ِه َع ابًلَٞ ا ا ِْفَُٞٗٓ ًَب
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ ش
Senden fetva istiyorlar. De ki "Kelâle konusundaki fetvayı size Allah veriyor." Bir kimse ölür,
çocuğu olmaz, tek bir kız kardeşi bulunursa bıraktığı mirasın yarısı ona kalır. Kız kardeş ölür
de çocuğu bulunmazsa erkek kardeş onun bütün mirasını alır. Kız kardeşler iki tane ise, mirasın
üçte ikisi onlarındır. Mirasçılar; erkek ve kız kardeşler ise erkek, iki kıza eşit pay alır.
Yanılırsınız diye açıklamayı size Allah yapıyor. Allah her şeyi bilir.
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(Bakara 2/180)

َٖ٤ ْاًلَ ْه َو ۪ثَٝ ِٖ ٣ْ َا ُِلَٞ ِْ ُِ َُّخ٤ط
َ  ٌُ ْْ اِمَا َؽ٤ْ َِت َػ
ِ َٞ ُْ َ  اْو ًۚا ا٤دُ ا ِْٕ ر َ َو َى َفْٞ َٔ ُؼ َو ا َ َؽلَ ًُ ُْ ْا
َ ًُِز
َۜ ۪ ْاُ ُٔزَّو٠َِف َؽوًّب َػٝ
َٖ٤
ِ ًۚ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُو
Birinize ölüm gelir de geriye mal bırakmış olursa o malı; anası, babası ve en yakınları arasında, bu kitapta
bildirilen paylara göre bölüştürme görevini yerine getirmek size farz kılınmıştır. Bu, Allah‟ın, yanlışlardan
sakınanlar üzerindeki hakkıdır.

(Bakara 2/181)

ٌْ َۜ ٤ ِ۪ػ
ُ ا َِّٕ هَٚۜ َُُُّٗٞجَ ِل٣ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َُِ َػُٚٔ ُْ كَ ِبَّٗ ََٓٔب اِصٍَٚ ِٔؼ
َ  ٌغ٤۪ٔ ٍ
َ ََّللا
َ ُ ثَ ْؼلَ َٓبََُّٚكَ َٔ ْٖ ثَل
Bu emri duyduktan sonra kim onu değiştirirse, günahı değiştirenin boynunadır. Dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/182)

ٌْ ٤ه َه ۪ؽٞ
ْ َ  اِصْ أب كَبْٝ َ ص َعَ٘لاب اٞ
ٍ ُٓ ْٖ ِٓ َبف
ٌ َُّللاَ َؿل
 ا َِّٕ هِٚ َۜ ٤ْ َِ ْْ كَ َََٓل اِصْ َْ َػُٜ َ٘٤ْ َطَِ َؼ ث
َ كَ َٔ ْٖ ف
Mirası paylaştırma görevini yapan kişi, bir tarafa meyletmekten veya günaha girmekten korkar da mirasçıları
uzlaştırırsa, günaha girmiş olmaz. Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Nisa 4/12)

اُوثُ ُغ ِٓ َّٔب
ْ ِٗ ْْ ٌُ ََُٝ
ُّ ُْ ٌُ َََُِلٌ كَٝ َّٖ ُٜ َُ ََُٕ ًۚل ٌ َكب ِْٕ ًَبَٝ َّٖ ُٜ َُ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ ِْٕ ا ُع ٌُ ْْ اَٝ ق َٓب ر َ َو َى ا َ ْى
ُ ظ
ٌ َُ ًۚلَٝ ْْ ٌُ َُ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ َُ ِْٕ اُوثُ ُغ ِٓ َّٔب ر َ َو ًْز ُ ْْ ا
۪ ُ٣ َّ ٍخ٤ط
ُّ َّٖ ُٜ ََُٝ ٍْٖ َۜ ٣َ كْٝ َ ب آََٜ َٖ ِث٤طٞ
ِ َٝ ر َ َو ًَْٖ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل
َٕا ِْٕ ًَبَٝ ٍْٖ َۜ ٣َ كْٝ َ ب آََٜ َٕ ِثٞط
ُ َُّٞ ٍخ ر٤ط
ِ َٝ  َّٖ اُض ُّ ُٔ ُٖ ِٓ َّٔب ر َ َو ًْز ُ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِلُٜ َََُِل ٌ كَٝ ْْ ٌُ َُ َٕكَب ِْٕ ًَب
ُ هٞ
ٌ  ا ُ ْفْٝ َ َُٓ ا َ ٌؿ اََُٚٝ ٌ  ْآ َواَحِٝ َ س ًَ ََلَُخا ا
اَُٞٗٓ ًُ كَب ِْٕ ًَب
ُّ ُ َٔب اُٜ ْ٘ ِٓ اؽ ٍل
ِ َٝ َِّ ٌُ ِِ َذ ك
ُ ًۚ َل
َ ُ٣ ٌَ َه ُع
ُ ْْ ُٜ َا َ ًْض َ َو ِٓ ْٖ َٰم ُِ َي ك
َٓبه
ِ ُُِّ اُض٢ِش َو ًََٓب ُء ك
ّ ٍ ًۚ ؼ
َ ُٓ  َْو٤ َّۙ ٍْٖ َؿ٣َ كْٝ َ ب آََٜ  ِث٠ َٰطُٞ٣ َّ ٍخ٤ط
ِ َٝ ش ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل
َۜ َّخا َِٖٓ ه٤ط
ٌْ َۜ ٤ ِ۪ ٌْ َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ َِّللا
ِ َٝ
Kadınlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir, çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir.
Bunlar, yaptığı vasiyetin yerine getirilmesinden veya borcunun ödenmesinden sonra olur. Sizin çocuğunuz yoksa
ettiğiniz vasiyet veya borç çıktıktan sonra bıraktıklarınızın dörtte biri karılarınızındır; çocuğunuz varsa,
bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır. Miras bırakan erkek veya kadın ana tarafından kelâle olur, anası ve
evladı olmaz erkek veya kız kardeşi bulunursa her birinin payı altıda birdir. Bunlar birden fazla iseler mirasın
üçte birini eşit olarak paylaşırlar. Paylaşım, mirasçıya zarar vermeyecek şekilde yapılan vasiyetten veya borçtan
sonra olur. Bütün bunlar Allah‟ın vasiyeti, size yüklediği görevdir. Allah bilir, yumuşak davranır.
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