MUHAMMED SURESİ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْب
ر ثِ هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Muhammed 47/1)

ُْ ُٙ ٌَظ ًَّ ا َ ْػ َّب
 ًِ ه١ع ۪ج
َ َ َّللاِ ا
َ ْٓ ا َػُّٚصذ
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌََّز
Allah, ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin ve Allah’ın yolundan engelleyenlerin işlerini
hedefine ulaştırmaz.
(Nisa 4/167)

ذاا١ظ ََل اًل َث ۪ؼ
 ًِ ه١ع ۪ج
َ اٍُّٛظ
َ َّللاِ لَ ْذ
َ ْٓ ا َػُّٚصذ
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Ayetleri görmezlikten gelen kafirler ve Allah yolundan engelleyenler var ya; işte onlar gerçekten derin bir
sapıklığa düşmüşlerdir.

(Nisa 4/168)

َ ُْ ُٙ ٠َ  ِذْٙ ١َ ٌِ  ًَلَٚ ُْ ُٙ ٌَ  ْغ ِف َش١َ ٌِ َُّللا
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ماب٠غ ۪ش
 ُى ِٓ ه٠َ ُْ ٌَ اُّٛ ٍَظ
Ayetleri görmezlikten gelenleri ve yanlış yapanları Allah ne bağışlayacak; ne de bir yola yöneltecektir.

(Enfal 8/36)

ِۜ  ًِ ه١ع ۪ج
ُْ ِٙ ١ْ ٍَ ُْ َػٛب ص ُ َُّ ر َ ُىَٙ َُُٔٛ ْٕ ِفم١غ
ُ َ١ٌِ ُْ ُٙ ٌَاَٛ ِْ َ َْ اُُٛ ْٕ ِفم٠ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ََّللاِ ف
َ ْٓ ا َػُّٚصذ
ِۜ ُ ْغٍَج٠ َُّ ُ َح ْغ َشح ا ص
َُْٚ ْحؾ َُش٠ َُ ََّٕٙ  َجٌَِٰٝ ا اَٚٓ َوفَ ُُٓش٠ ۪اٌَّزَٚ َُْٛ
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, mallarını, Allah yolundan engellemek için harcamaktadırlar, harcamaya da
devam edeceklerdir. Sonra o mallar onlar için bir yürek acısı olacak ve mağlup olacaklardır. O kâfirler,
Cehennem’de bir araya getirileceklerdir.
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(Nahl 16/88)

َُُْٚ ْف ِغذ٠ اُٛٔة ِث َّب َوب
 ًِ ه١ع ۪ج
ِ قَ ْاٌ َؼزَاْٛ ََّللاِ ِص ْدَٔبُ٘ ُْ َػزَاثاب ف
َ ْٓ ا َػُّٚصذ
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌََّز
Ayetleri görmezlikten gelen kafirler ve O’nun yolundan çevirenlerin azaplarının üstüne, bozgunculuklarına
karşılık bir azap daha koyarız.

(Muhammed 47/2)

ُْ ِٙ ّ ْاٌ َح ُّك ِِ ْٓ َس ِثَٛ َُ٘ٚ  ُِ َح َّّ ٍذٍَٰٝ ا ِث َّب ُٔ ِ ّض َي َػَُِٕٛ  َٰاَٚ د
ِ صب ٌِ َحب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ُْ ُٙ ٌَصٍَ َح َثب
ْ َ اَٚ ُْ ِٙ ّـَٔب ِر١ِ ع
َ ُْ ُٙ ْٕ َوفَّ َش َػ
İnanıp güvenen, iyi işler yapan ve Rablerinden Muhammed’e indirilene inananların da
kabahatlerini örter ve durumlarını düzeltir.
(Enfal 8/29)

َُّللا
 هَٚ ُْ ِۜ  ْغ ِف ْش ٌَ ُى٠َ َٚ ُْ ّـَٔب ِر ُى١ِ ع
ا هُٛا ا ِْْ رَزَّمُُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َُٓب ا٠َ
َ ُْ ُ َى ِفّ ْش َػ ْٕ ُى٠َٚ  ْج َؼ ًْ ٌَ ُى ُْ فُ ْشلَبٔاب٠َ ََّللا
ُ١ِ ع ًِ ْاٌ َؼ ۪ظ
ْ َ ْاٌفُٚر
Müminler! Allah’tan çekinerek kendinizi korursanız, O, sizde bir furkân, doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği
oluşturur, kabahatlerinizi örter ve durumunuzu düzeltir. İkramı büyük olan Allah’tır.

(Ahzab 33/70)

ذاا٠ ۪عذ
ا هُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
َ  اًلْٛ َا لٌُُٛٛلَٚ ََّللا
Ey inanmış kimseler! Allah'tan çekinin ve doğru söz söyleyin.

(Ahzab 33/71)

 اّب١ اصا َػ ۪ظْٛ ٌََُٗ فَمَ ْذ فَبصَ فٛع
ْ ُ٠
ُ  َسَٚ ََّللا
ُ ِطغِ ه٠ ْٓ َِ َٚ ُْ ِۜ  َث ُىَُُٛٔ ْغ ِف ْش ٌَ ُى ُْ ر٠َٚ ُْ ص ٍِ ْح ٌَ ُى ُْ ا َ ْػ َّبٌَ ُى
O zaman Allah, işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah'a ve Elçisine boyun eğerse büyük bir
kurtuluşa ermiş olur.

(Hadid 57/28)

ساٛ
ُ ا ِث َشُِِٕٛ  َٰاَٚ ََّللا
ا هُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َُٓب ا٠َ
 ْج َؼ ًْ ٌَ ُى ُْ ُٔ ا٠َ َٚ ۪ٗ ِْٓ ِِ ْٓ َس ْح َّ ِز١ٍَُإْ ِر ُى ُْ ِو ْف٠ ٌِ۪ٗ ٛع
ُ ّْ َ ر
ٌُ ١س َس ۪حٛ
ٌ َُّللاُ َغف
 هَٚ ُْ ِۜ  ْغ ِف ْش ٌَ ُى٠َ َٚ َْ۪ٗ ِثٛؾ
Ey inanıp güvenenler! Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun ve O’nun elçisine tam güvenin ki size ikramından
iki pay versin, içinde yürüyeceğiniz bir nur oluştursun ve sizin durumunuzu düzeltsin. Allah bağışlar ve ikramı
boldur.
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(Muhammed 47/3)

 ِۜ ُْ َو َٰز ٌِ َهِٙ ّا ْاٌ َح َّك ِِ ْٓ َس ِثُٛا ارَّجَؼَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َ َّْ اٌَّزَٚ ًَ بغ
ِ َا ْاٌجُٛا ارَّجَؼَٚٓ َوفَ ُش٠ َٰ۪ر ٌِ َه ثِب َ َّْ اٌَّز
ُْ ُٙ ٌَبط ا َ ِْضَب
ُ َع ِْش٠
ة ه
ِ ٌٍَِّٕ َُّللا
Bunun sebebi şudur; ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, batıla dalarlar. Allah’a inanıp
güvenenler ise Rablerinden gelen gerçeğin arkasında olurlar. Allah, insanlara kendi
durumlarını işte böyle anlatır.
(Casiye 45/27)

ِۜ ِ  ْاًلَ ْسَٚ د
ٍَُْٛغ ُش ْاٌ ُّج ِْط
ِ اَٛ ََّّٰ ِ هّٰللِ ُِ ٍْهُ اٌغَٚ
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ َ٠َٚ ض
َ َ ْخ٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠ ُغب َػخ
Göklerde, yerde ve kıyamet saatinin geldiği o günde, bütün yetkiler Allah’ın elindedir. Batıla dalanlar o gün
kaybedeceklerdir.

(Nisa 4/76)

َّ ًِ ١ع ۪ج
ُ اٌطب
ِۚ  ًِ ه١ع ۪ج
اٍُُٛٓ د فَمَب ِر
ِ ٛغ
َ ٟ َْ۪ فٍُُٛمَب ِر٠ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ َِّللا
َ ٟ َْ۪ فٍُُٛمَب ِر٠ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌََّز
َ ١ْ ؾ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌذَ ا١ْ بْ ا َِّْ َو
َّ ٌُٓب َء ا١َ ٌِ ْٚ َ ا
فاب١ظ ۪ؼ
َ َْبْ َوب
ِ ط
ِ ِۚ ط
İnanıp güvenenler Allah’ın yolunda savaşırlar, âyetleri görmezden gelen kafirler ise o azgınların yolunda
savaşırlar. Öyleyse siz, Şeytanın dostlarıyla savaşın, çünkü şeytanın hilesi zayıftır.

(Nisa 4/77)

َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
ُُ ِٙ ١ْ ٍَت َػ
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪اَلَٚ ُْ َ ُى٠ ِذ٠ْ َ ا اُّٛ ُْ ُو ُٓفُٙ ٌَ ًَ ١ َ۪ٓ ل٠ ۪ اٌَّزٌَٝاٌََ ُْ ر َ َش ِا
َ ِ ِۚح َ فٍََ َّّب ُوزٛاٌض َٰو
ٌ ْاٌ ِمزَب ُي اِرَا فَ ۪ش
ْذ
َ َ  اْٚ َ َّللاِ ا
َ ا َسثََّٕب ٌِ َُ َوزَجٌُٛلَبَٚ َ ِۚخا١ؽذَّ َخ ْؾ
َ ِخ ه١بط َو َخ ْؾ
َ ٌََّْٕ اَْٛ َ ْخؾ٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ك٠
َٰ ْ َٚ ًٌ ِۚ ١ ٍََ۪ب ل١ْٔ ُّع اٌذ
ٝ ٌْش ٌِ َّ ِٓ ار َّ َٰم١اًل ِخ َشح ُ َخ
ُ ت لُ ًْ َِزَب
ٍ ِۜ ٠ ا َ َج ًٍ لَ ۪شٌُِٝٓ َٰ  ًَُٓل ا َ َّخ ْشر َ َُٕٓب اْٛ ٌَ َٕب ْاٌ ِمزَب ِۚ َي١ْ ٍََػ
ْ ُ  ًَل رَٚ
َْ فَز۪ اُّٛ ٍَظ
َل١
Hiç görmedin mi şu kişileri ki kendilerine: "Ellerinizi 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.”
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(Muhammed 47/4)

ُ َ ُ٘ ُْ فُّٛ ُ  اِ ُٓرَا اَصْ َخ ْٕزٝة َحزُٓه
ُصَبقَ فَ ِب َِّب َِٕب ثَ ْؼذَٛ ٌا ْاُّٚؾذ
ِّ ة
ِ ِۜ اٌشلَب
َ َا فَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ز ُ ُُ اٌَّز١ ۪فَ ِبرَا ٌَم
َ ع ْش
اَٛ َ۬ ٍَُ ْج١ٌِ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ص َش
َُٓ َ٠ ْٛ ٌََٚ اس٘ َِۚب َٰر ٌِ ِۜ َه
ُ ع َغ ا ٌْ َح ْش
ؾب ُء ه
َ َ  رٝاِ َِّب فِ ُٓذَا اء َحزهَٚ
َ َ َّللاُ ًَل ْٔز
َ َصْٚ َ ة ا
ِۜ ٍ ع ُى ُْ ثِ َج ْؼ
ُْ ُٙ ٌَع ًَّ ا َ ْػ َّب
 ًِ ه١ع ۪ج
َ َث ْؼ
ِ ُ٠ ْٓ ٍَََّللاِ ف
َ ٟ ۪ا فٍَُِٛٓ لُز٠ ۪اٌَّزَٚ ط
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirlerle savaşta karşılaşınca boyun köklerini vurun. Etkisiz hale
getirince onları, sıkı güvenlik çemberine alın. Sonra karşılıksız ya da fidye alarak serbest
bırakın ki savaşın doğurduğu bir sıkıntı kalmasın. Allah’ın tercihi farklı olsaydı onların
hakkından kendisi gelirdi. Böyle olması, birinizi diğerinizle yıpratıcı bir imtihandan geçirmek
içindir. Allah, kendi yolunda öldürülenlerin yaptıklarını karşılıksız bırakmaz.
(Bakara 2/190 )

ِۜ  ًَل ر َ ْؼزَذَٚ ُْ َٔ ُىٍُُِٛمَبر٠ َٓ٠ َّ۪للاِ اٌَّز
َٓ٠ ُ۪ ِحتُّ ْاٌ ُّ ْؼز َذ٠ َّللاَ ًَل
ا ا َِّْ هُٚ
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ۪ا فٍُِٛلَبرَٚ
Size savaş açanlarla Allah yolunda savaşın ve haksız yere saldırı yapmayın. Allah, haksız yere saldırı yapanları
sevmez.

(Bakara 2/191 )

ُ ١ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ َحٛا َ ْخ ِش ُجَٚ ُْ ُ٘ ُّٛ ُ ْش ص َ ِم ْفز
ُ ١ ُ٘ ُْ َحٍُُٛا ْلزَٚ
 ًَلَٚ ًِ ِۚ ْؽذُّ َِِٓ ْاٌمَز
َ َ  ْاٌ ِفزَْٕخُ اَٚ ُْ  ُوْٛش ا َ ْخ َش ُج
 ُ٘ ِۜ ُْ َو َٰز ٌِ َه َج َُٓضا ُءٍُُٛ ُو ُْ فَب ْلزٍَُٛ ِۚ ِٗ فَب ِْْ لَبر١ ۪ ُو ُْ فٍُُِٛمَبر٠ ٝ ُ٘ ُْ ِػ ْٕذَ ْاٌ َّ ْغ ِج ِذ ْاٌ َح َش ِاَ َحزهٍُِٛرُمَبر
َٓ٠ْاٌ َىبفِ ۪ش
Savaşta onları tespit ettiğiniz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Bu fitne adam
öldürmekten daha ağır bir suçtur. Onlar size karşı savaş açmadıkça Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın.
Eğer savaşırlarsa, onları öldürün. O kâfirlerin cezası işte böyledir.

(Bakara 2/192 )

ٌُ ١س َس ۪حٛ
ٌ َُّللاَ َغف
ا فَب َِّْ هْٛ َٙ َ فَب ِِْ ا ْٔز
Savaşmayı bırakırlarsa, şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Bakara 2/193 )

ِۜ  ُٓ ِ ه٠َّْ اٌ ۪ذَٛ ُى٠َٚ ٌَْ فِزَْٕخٛ ًَل ر َ ُىٝ ُ٘ ُْ َحزهٍُِٛلَبرَٚ
ٍَٝاَْ ا ًَِّل َػَٚ ػ ْذ
ُ ا فَ ََلْٛ َٙ َ ّٰللِ فَب ِِْ ا ْٔز
َّ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Sizinle savaşanlarla savaşın ki fitne yok olsun ve Allah’ın dini hâkim olsun. Savaşmayı bırakırlarsa yanlış
yapanlardan başkasına düşmanlık yapılmaz.
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(Tevbe 9/29)

َٰ ْ َِ ْٛ ١َ ٌ ًَل ِث ْبَٚ ِبّٰلل
 ًَلَٚ ٌُُٗٛع
ُ  َسَٚ َُّللا
َْ َِب َح َّش ََ هُِٛ ُ َح ِ ّش٠  ًَلَٚ اًل ِخ ِش
َْ ِث هُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ًَل٠ ۪ا اٌَّزٍُٛلَب ِر
ُ ُ ْؼ٠ ٝبة َحزه
َْٚصب ِغ ُش
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪ك َِِٓ اٌَّز
َ ُْ ُ٘ َٚ َ ٍذ٠ ْٓ خَ َػ٠َ ا ْاٌ ِج ْضٛط
ِ ّ َٓ ْاٌ َح٠ َْ۪ دُٕٛ٠ ۪ذ٠َ
Kendilerine Kitap verilmiş kimselerden Allah’a ve ahiret gününe inanıp güvenmeyen, Allah’ın yani onun
kitabının haram saydığını haram saymayan ve bu doğru dini din edinmeyen kimselerle, küçük düşüp o cezayı
elleriyle verecek hale gelinceye kadar savaşın.

(Tevbe 9/14)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ٍَ ُِإْٛ َس لُٚ
ِ َ ْؾ٠َٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَص ْش ُو ُْ َػ
 ُُ هُٙ ُ َؼ ِزّ ْث٠ ُْ ُ٘ ٍُٛلَب ِر
ُ ف
ُ ْٕ ٠َ َٚ ُْ ِ٘ ُ ْخ ِض٠َٚ ُْ  ُى٠ ۪ذ٠ْ َ َّللاُ ِثب
َ صذ
Onlarla savaşın ki sizin ellerinizle Allah onlara azap etsin, onları parçalasın, size zafer versin ve inanıp
güvenenler topluluğunun içini rahatlatsın.

(Enfal 8/55)

ِۚ ُِِٕ ُْإ٠  ُْ ًَلُٙ َا فَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاِ اٌَّز
َْٛ
اةّ ِ ِػ ْٕذَ هََُّٚٓ ا َِّْ ؽ ََّش اٌذ
Allah katında canlıların en kötüsü ayetleri görmezlikte direnen kâfirlerdir. Çünkü onlar, inanıp güvenmezler.

(Enfal 8/56)

َُْٛزَّم٠َ  ُ٘ ُْ ًَلَٚ  ُو ًِّ َِ َّش ٍحٟ ۪ذَ ُ٘ ُْ فْٙ َْ َػُٛ ْٕمُع٠َ َُّ ُ  ُْ صُٙ ْٕ ِِ د
َ َٓ َػب َ٘ ْذ٠ ۪اٌََّز
Kendileriyle yaptığın her antlaşmadan sonra antlaşmalarını bozarlar. Onlar Allah’tan çekinmezler.

(Enfal 8/57)

ََْٚزَّ َّو ُش٠ ُْ ُٙ ٍَّ ُْ ٌَ َؼُٙ َ ُْ َِ ْٓ خ ٍَْفِٙ ة فَؾ ِ َّش ْد ِث
ِ  ْاٌ َح ْشِٟ ُْ فُٙ ََّٕفَ ِب َِّب رَضْمَف
Onları savaşta yakalarsan öyle dağıt ki arkalarındakiler de dağılsınlar. Belki akıllarını başlarına alırlar.

(Enfal 8/58)

َٓ١ ُ۪ٕ ِحتُّ ْاٌ َُٓخب ِئ٠ َّللاَ ًَل
ٍ ِۜ َُٛٓ ع
اء ا َِّْ ه
َ ٍَٰٝ  ُْ َػِٙ ١ْ ٌََِبَٔخا فَب ْٔ ِج ْز ا١ ٍَ ِخْٛ َاِ َِّب رَخَبفَ َّٓ ِِ ْٓ لَٚ
Bir topluluğun hainlik yapacağından bilgiye dayalı olarak korkarsan, yaptıklarına karşılık anlaşmayı bozduğunu
kendilerine bildir. Allah hainleri sevmez.

(Enfal 8/59)

ِۜ ُعجَم
َُْٚ ْؼ ِج ُض٠  ُْ ًَلُٙ َِّٔا اٛ
َ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪غجَ َّٓ اٌَّز
َ َ ْح٠  ًَلَٚ
O kâfirler, kaçıp kurtulacaklarını sanmasınlar. Sizi çaresiz bırakamazlar.
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(Enfal 8/60)

ُْ  ُوَُّٚ  َػذَٚ َِّللا
 هَُّٚ َػذ
ف
 ًِ ه١ع ۪ج
َّ َٛ ُ٠ َِّللا
َ ٟ ۪ف

َ َ  ُْ َِب ا ْعزُٙ ٌَ اُّٚا َ ِػذَٚ
َْ۪ٗ ِثُٛ ًِ ر ُ ْش ِ٘ج١ْ بغ ْاٌ َخ
ِ  ِِ ْٓ ِس َثَٚ ٍحَّٛ ُط ْؼز ُ ُْ ِِ ْٓ ل
 ِۚ ُْ َ هُٙ َُّٔٛ ٍَ ِۚ ُْ ًَل ر َ ْؼِٙ ِٔ َُٚٓ ِِ ْٓ د٠ َٰاخ َ۪شَٚ
ٍءَٟ
ْ ا ِِ ْٓ ؽُٛ َِب ر ُ ْٕ ِفمَٚ ُْ ِۜ ُٙ ُّ ٍَ ْؼ٠َ َُّللا
ْ ُ ا َ ْٔز ُ ُْ ًَل رَٚ ُْ  ُى١ْ ٌَِ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.

(Enfal 8/61)

ِۜ  هٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ رَٚ بَٙ ٌَ بجٕ َْح
ُُ ١ ٍ۪ ُغ ْاٌ َؼ١ّ۪ غ
ْ َغ ٍْ ُِ ف
َّ ٌ اَٛ ُ٘ ََُِّّٗٔللاِ ا
َّ ٌٍِ اٛا ِْْ َجَٕ ُحَٚ
Eğer barışa yanaşırlarsa, sen de barıştan yana ol ve Allah’a güvenip dayan. Her şeyi dinleyen ve bilen O’dur.

(Enfal 8/62)

ِۜ ن فَب َِّْ َح ْغجَ َه هٛ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْثِ ْبٌ ُّإَٚ ۪ٖص ِش
َ ػ
ُ ََ ْخذ٠ ْْ َ ا اُُٚٓذ٠ُ ۪ش٠ ِْْ اَٚ
ْ ََِّٕذَ َن ث٠َ اُٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َُّللا
Sana oyun kurmak isterlerse Allah sana yeter. Seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen O’dur.

(Enfal 8/63)

ف
َ ؼاب َُِٓب اٌََّ ْف١ّ۪ ض َج
َ  ا َ ْٔفَ ْمْٛ ٌَ ُْ ِۜ ِٙ  ِثٍَُُْٛٓ ل١ف َث
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ُْ ِٙ ِثٍَُُْٛٓ ل١ذ َث
ِ  ْاًلَ ْسِٟذ َِب ف
َ ٌَََّّللاَ ا
َ ٌََّاَٚ
ٌ  ِۜ ُْ أَُِّٗ َػ ۪ضُٙ َٕ١ْ َث
ٌُ ١ض َح ۪ى٠
Müminlerin kalplerini O kaynaştırdı. Dünya kadar mal harcasaydın kalplerini kaynaştıramazdın. Ama Allah
onları kaynaştırdı. Üstün olan ve kararları doğru olan O’dur.

(Enfal 8/64)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِ ِٓ ارَّجَ َؼ َه َِِٓ ْاٌ ُّإَٚ َُّللا
 َح ْغجُ َه هٟ
ُّ ِب إٌَّجَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
Ey nebi! Allah, sana da sana uyan müminlere de yeter.

(Muhammed 47/5)

ُْ ِۚ ُٙ ٌَص ٍِ ُح َثب
ْ ُ٠َٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذْٙ ١َ ع
َ
Onları hedeflerine ulaştıracak ve durumlarını düzeltecektir.
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(Muhammed 47/6)

ُْ ُٙ ٌَ بَٙ َ ُُ ْاٌ َجَّٕخَ َػ َّشفُٙ ٍُُ ْذ ِخ٠َٚ
Onları kendilerine tarif ettiği cennete koyacaktır.
(Rad 13/35)

ِۜ ُ ِػذَ ْاٌ ُّزَّمُٚ ٟ َِ۪ض َ ًُ ْاٌ َجَّٕ ِخ اٌَّز
ٝػ ْم َج
ُ  ِۜب رِ ٍْ َهَٙ ٍُّ ِظَٚ ٌُ ِب ُٓدَائَٙ ٍُبس ا ُ ُو
ُ ِۜ َٙ ْٔ َب ْاًلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْحزَْٞ ر َ ْج ۪شٛ
بس
ُ َٚ  ۗاْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪اٌَّز
ُ ٌََّٕٓ ا٠ ْاٌ َىبفِ ۪شَٝػ ْمج
Allah’tan çekinerek kendini korumuş olanlara söz verilen cennet, içinden ırmaklar akan, yiyecekleri ve gölgeleri
bitmez tükenmez bir bahçe gibidir. Allah’tan çekinenler, sonunda oraya varırlar. Ayetleri görmezlikten gelen
kâfirlerin yolu da ateşte biter.

(Muhammed 47/15)

ِۜ ُ ِػذَ ْاٌ ُّزَّمُٚ ٟ َِ۪ض َ ًُ ْاٌ َجَّٕ ِخ اٌَّز
 َّْش١ََزَغ٠ ُْ ٌَ ٍٓ َبس ِِ ْٓ ٌَج
ٌ َٙ ْٔ َ اَٚ ٍٓ ِۚ  ِْش َٰا ِع١بس ِِ ْٓ َُِٓبءٍ َغ
ٌ َٙ ْٔ َ ب اَُٙٓ ١ َْ۪ فٛ
ِۚ بس ۪ث
َ
َّ ٌٍِ ٍبس ِِ ْٓ خ َّْ ٍش ٌَزَّح
ًِّ ب ِِ ْٓ ُوَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌََٚ ِٝۜ صف
ٌ َٙ ْٔ َ اَٚ َٓ١
ٌ َٙ ْٔ َ اَٚ ُِٗۚ ُّ غ ْؼ
َ بس ِِ ْٓ َػ
َ ُِ ًٍ غ
ِ ؾ
َّ َ اّب فَم١ّ۪ ا َُِٓب اء َحُٛعم
ُْ ُ٘ ط َغ ا َ ِْ ُٓؼَب َء
ِ اٌض َّ َّ َشا
ُ َٚ بس
ِ ٌَّٕ اِٟ خَب ٌِذٌ فَٛ ُ٘ ْٓ َّ  ِۜ ُْ َوِٙ ّ َِ ْغ ِف َشح ٌ ِِ ْٓ َس ِثَٚ د
Kendilerini koruyanlara söz verilen cennet şöyle anlatılabilir: İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı bozulmayan
süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları akar. Her türlü meyve önlerindedir ve
yüce Rableri tarafından da bağışlanmışlardır. Böyle bir yerde olan kişi, ateşin içinde ölümsüzleşen ve
bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kişi ile bir olur mu?

(Muhammed 47/7)

ْ ُّض َ ِج٠َٚ ُْ ص ْش ُو
ُْ ذ ا َ ْلذَا َِ ُى
ا هٚص ُش
ُ ْٕ َ٠ ََّللا
ُ ْٕ َ ا ا ِْْ رُُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler! Siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam
bastırır.
(Hac 22/40)

ِۜ ا َسثَُّٕب هٌَُُٛٛم٠ ْْ َ ك ا ًَُِّٓل ا
بط
 ًَل دَ ْف ُغ هْٛ ٌََٚ َُّللا
ٍ ّ  ِْش َح١َبس ِ٘ ُْ ِثغ
ِ َ٠ا ِِ ْٓ ِدَٛٓ ا ُ ْخ ِش ُج٠ ۪اٌََّز
َ ٌََّّٕللاِ ا
ْ َِ ّ ِذُٙ ٌَ ط
ٌ َٛ ٍَص
ش ِۜا١
ٍ  ُْ ثِجَ ْؼُٙ ع
ب ا ْع ُُ هَٙ ١ ُ۪ ْز َو ُش ف٠ ُبجذ
َّللاِ َوض۪ ا
َ ثَ ْؼ
َ َِ َٚ اد
ِ غ
َ َٚ َ ٌغ١ ِثَٚ  ِاِ ُغَٛ ص
َ ذ
ٌ  َػ ۪ضٞ
ض٠
ص ُش ُِٖۜ ا َِّْ ه
ص َش َّْ ه
ُ ْٕ َ٠ ْٓ َِ َُّللا
ُ ْٕ َ١ٌََٚ
ٌّ ِٛ ََّللاَ ٌَم
Onlar sırf “Rabbimiz Allah’tır.” dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah, insanların kimini
kimiyle savmasa, tapınaklar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın adı çokça anılan mescitler yerle bir edilirdi.
Allah, kendisine yardım edenlere elbette yardım eder. Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.
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(Mümin 40/51)

ُ بدَٙ  َُ ْاًلَ ْؽُٛم٠َ ََ ْٛ ٠َ َٚ ب١َ ْٔ ُّ ِح اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َحٟا ِفَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ عٍََٕب
ُ ص ُش ُس
ُ ْٕ ٌََٕ أَِّب
Elçilerimize ve inanıp güvenenlere, hem dünya hayatında hem şahitlerin getirileceği günde, elbette yardım
edeceğiz.

(Al-i İmran 3/146)

 َِبَٚ َِّللا
 ًِ ه١ع ۪ج
ٌ ِۚ َْ۪ َوضُّٛ١ّ ٍ لَبر َ ًَ َِ َؼُٗ ِس ِثٟ
َ ٟ ۪ ُْ فُٙ صب َث
َ َ ا ٌِ َُّٓب إَُٛ٘ َٚ ش فَ َّب١
ّ ّ ْٓ ِِ ْٓ َٔ ِج٠ِ َ  َوبَٚ
ِۜ ُٔ َِب ا ْعز َ َىبَٚ اُٛظؼُف
َٓ٠صب ِث ۪ش
َّ ٌُ ِحتُّ ا٠ َُّللا
 هَٚ اٛ
َ
Kendilerini Rablerine teslim etmiş çok kişi, nice nebî ile birlikte savaştı. Onlar gevşemediler, Allah yolunda
başlarına gelenden ötürü zayıflık göstermediler ve savaşa ara vermediler. Allah, sabredenleri sever.

(Al-i İmran 3/147)

ْ ّص َ ِجَٚ  ا َ ِْ ِشَٔبُٟٓ ۪اِ ْع َشافََٕب فَٚ ثََٕبُُٛٔا َسثََّٕب ا ْغ ِف ْش ٌََٕب رٌُٛ ُْ ا ًَُِّٓل ا َ ْْ لَبُٙ ٌَْٛ َ َِب َوبَْ لَٚ
ذ ا َ ْلذَا ََِٕب
َٓ٠ َِ ْاٌ َىبفِ ۪شْٛ َ ْاٌمٍَٝص ْشَٔب َػ
ُ ْٔ اَٚ
Onların söyledikleri sadece şuydu: "Rabbimiz! Günahlarımızı ve davranışlarımızdaki aşırılıkları bağışla! Sağlam
bir duruş göstermemizi nasip eyle! Şu kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”

(Al-i İmran 3/148)

َٰ ْ ة
َٓ١ ُِ۪ٕ ِحتُّ ْاٌ ُّ ْحغ٠ َُّللا
 هَٚ اًل ِخ َش ِۜ ِح
 ُُ هُٙ ١فَ َٰب َٰر
ِ اَٛ َ  ُحغَْٓ صَٚ ب١َ ْٔ ُّاة اٌذ
َ َٛ َ َّللاُ ص
Allah onlara dünyadan beklediklerini verdi. Ahiretten beklediklerinin de pek güzelini verdi. Allah, güzel
davrananları sever.

(Al-i İmran 3/149)

َٓ٠ا خَب ِع ۪شُٛ ا َ ْػمَب ِث ُى ُْ فَز َ ْٕمَ ٍِجٍُٝٓ َٰ  ُو ُْ َػُّٚ ُشد٠َ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا اٌَّزُٛؼ١ا ا ِْْ ر ُ ۪طُُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َُٓب ا٠َ
Ey inanıp güvenenler! Âyetleri görmezlikten gelen kâfirlere gönüllü olarak boyun eğerseniz, sizi gerisin geri
çevirirler; kaybeden kişilere dönüşürsünüz.

(Al-i İmran 3/150)

َٓ٠بص ۪ش
ثَ ًِ ه
ِ ٌَّٕ ُْش ا١ َخَٛ ُ٘ َٚ ُْ ِۚ  ُى١ٌَٰ ْٛ َِ َُّللا
Hayır! Sizin en yakınınız Allah’tır. O, yardım edenlerin en iyisidir.
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(Al-i İmran 3/151)

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

(Al-i İmran 3/160)

 هٍَٝ َػَٚ ِِٖۜ ۪ ص ُش ُو ُْ ِِ ْٓ َث ْؼذ
ص ْش ُو ُُ ه
ُ ْٕ ٠َ ٞ ۪ ْخزُ ٌْ ُى ُْ فَ َّ ْٓ رَا اٌَّز٠َ ِْْ اَٚ ُْ ِۚ ت ٌَ ُى
ُ ْٕ ٠َ ِْْ ا
َِّللا
َ ٌِ َّللاُ فَ ََل غَب
َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ ز١َ ٍْ َف
Allah yardım ederse, sizi kimse yenemez. Ya yüzüstü bırakırsa O’na rağmen size kim yardım edebilir?
Müminler, yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.

(Muhammed 47/8)

ُْ ُٙ ٌَظ ًَّ ا َ ْػ َّب
ا فَز َ ْؼ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
َ َ اَٚ ُْ ُٙ ٌَ غب
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin hakkı yıkılıp gitmektir. Allah, onların işlerini hedefine
ulaştırmaz.

(Muhammed 47/9)

َ ََّللاُ فَب َ ْحج
ُْ ُٙ ٌَػ ا َ ْػ َّب
ا َُِٓب ا َ ْٔضَ َي هُٛ٘  ُْ َو ِشُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ثِب
Bu, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamalarına karşılıktır. Allah da işlerini boşa çıkarır.
(Ahzab 33/18)

ط ا ًَِّل لٍَ۪ ا
َل١
َ ْؼٍَ ُُ ه٠ لَ ْذ
َ ْ َْ ْاٌجَأَُٛأْر٠  ًَلَٚ ٕ َِۚب١ْ ٌَِ ُْ ٍَُ٘ َُّ اِٙ ِٔاَٛ َٓ ِ ًِل ْخ١ ٍِ۪ ْاٌ ُٓمَبئَٚ ُْ َٓ ِِ ْٕ ُى١ ۪لِٛ ّ ََّللاُ ْاٌ ُّؼ
Allah, içinizden size engel çıkaranlar ile dostlarına dönüp “bize katılın” diyenleri gayet iyi biliyor. Bunlar
çatışmaya pek az girerler.
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(Ahzab 33/19)

ُ ْٕ َ٠ ُْ ُٙ َ ز٠ْ َ ف َسا
ِٗ ١ْ ٍَ َػُٝ ْغ َٰؾ٠ ٞ ۪ ُْ َوبٌَّزُٙ ُُٕ١س ا َ ْػُٚ
ُ  َْه رَذ١ٌََِْ اٚظ ُش
ُ َْٛ  ُى ِۚ ُْ َف ِبرَا َُٓجب َء ْاٌخ١ْ ٍَ ا َ ِؽ َّحخا َػ
إُِِٛ ُْإ٠ ُْ ٌَ  َٰ ٌُٓ ِئ َهَٚ۬ ُ  ِۜ ِْش ا١ ْاٌ َخٍَٝ ُو ُْ ِثب َ ٌْ ِغَٕ ٍخ ِحذَا ٍد ا َ ِؽ َّحخا َػُٛعٍَم
ِ ِۚ ْٛ َّ ٌَِِٓ ْا
ُ َْٛ َت ْاٌخ
َ َ٘د فَ ِبرَا ر
َ ف
َ فَب َ ْح َج
شا١
 هٍَٝ َوبَْ َٰر ٌِ َه َػَٚ ُْ ِۜ ُٙ ٌََّللاُ ا َ ْػ َّب
ػ ه
َ ۪غ ا٠ َِّ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.

(Muhammed 47/10)

ُ ْٕ ١َ َض ف
ُْ ْۘ ِٙ ١ْ ٍََّللاُ َػ
 ِۜ ُْ دَ َِّ َش هِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػب ِل َجخُ اٌَّز
ِ  ْاًلَ ْسٟا ِفٚش١
ُ  ۪غ٠َ ُْ ٍََاَف
َ ١ا َوٚظ ُش
بَٙ ٌَُٓ ا َ ِْضَب٠ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شَٚ
Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu düşünsünler. Allah
onları bitirmiştir. Ayetleri görmezlikten gelmiş bu kişilerin başlarına gelecek olan da
onlarınkinin bir benzeridir.
(İsra 17/15)

 ْص َسِٚ ٌ  ِاص َسحَٚ  ًَل ر َ ِض ُسَٚ  ِۜبَٙ ١ْ ٍَع ًُّ َػ
َ ْٓ َِ َٚ ِِٗۚ ۪  ٌَِٕ ْفغٞ ۪ز َذْٙ َ٠  فَ ِبَّٔ َّبَِٜ ِٓ ا ْ٘ز َ َٰذ
ِ َ٠ ظ ًَّ فَ ِبَّٔ َّب
ع ا
َ  َٔ ْج َؼَٝٓ َحزه١ َِب ُوَّٕب ُِ َؼزّ ِ۪ثَٚ ِٜۜ ا ُ ْخ َٰش
ًلٛ
ُ ش َس
Kim yola gelirse kendi yararına gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse kimsenin yükünü
çekmez. Biz bir elçi göndermeden azap etmeyiz.

(İsra 17/16)

 ُي فَذَ َِّ ْشَٔبَ٘بْٛ َب ْاٌمَٙ ١ْ ٍَب فَ َح َّك َػَٙ ١ ۪ا فُٛغم
َ َب فَفَٙ ١ ۪خا ا َ َِ ْشَٔب ُِزْ َشف٠َ  ٍِ َه لَ ْشْٙ ُٔ ْْ َ اِ ُٓرَا ا َ َس ْد َُٓٔب اَٚ
شا١
ر َ ْذ ِ۪ ا
Bir kenti yaşanmaz hale getirmek istersek önce oranın ileri gelenlerine emirlerimizi ulaştırırız. Onlar, orada
yoldan çıkarlar ve cezanın şartları olgunlaşır. Sonra orayı yerle bir ederiz.

10

(Muhammed 47/11)

ُْ ُٙ ٌَ ٌَٰٝ ْٛ َِ َٓ ًَل٠ا َ َّْ ْاٌ َىبفِ ۪شَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٌَْٝٛ َِ ََّللا
َٰر ٌِ َه ثِب َ َّْ ه
Çünkü Allah, inanıp güvenenlerin dostudur. Ama ayetleri görmezlikten gelenlerin bir dostu
olmaz.
(Maide 5/56)

ََُّْٛللاِ ُ٘ ُُ ْاٌغَب ٌِج
ُ  َسَٚ ََّللا
ة ه
 َّي هَٛ َ َز٠ ْٓ َِ َٚ
َ ا فَب َِّْ ِح ْضَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ٌَُٗٛع
Kim Allah’ı, Elçisini ve inanıp güvenen müminleri dost edinirse bilsin ki zafer, Allah’tan yana olanlarındır.

(Hac 22/38)

ِۜ َُِٕ َٓ َٰا٠ ُ۪ذَافِ ُغ َػ ِٓ اٌَّز٠ ََّللا
سٛ
ا ا َِّْ هٛ
ا َِّْ ه
ٍ ُاْ َوف
ٍ ََّٛ ُ ِحتُّ ُو ًَّ خ٠ َّللاَ ًَل
Muhakkak ki Allah, inanıp güvenenleri düşmanlarından korur. Allah, hainlikte direnip âyetleri görmezlikten
gelen hiç kimseyi sevmez.

(Muhammed 47/12)

ٍ د َجَّٕب
َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ بس
ِ صب ٌِ َحب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ُ۪ ْذ ِخ ًُ اٌَّز٠ ََّللا
ا َِّْ ه
ُ ِۜ َٙ ْٔ َب ْاًلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْحزٞد ر َ ْج ۪ش
ُْ ُٙ ٌَ ٜٛبس َِضْ ا
ُ ٌَّٕاَٚ َُ َْ َو َّب رَأ ْ ُو ًُ ْاًلَ ْٔ َؼبٍُٛأ ْ ُو٠َ َٚ َُْٛز َ َّزَّؼ٠َ اَٚوفَ ُش
Allah, inanıp güvenen ve iyi işler yapanları içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirecektir.
Ayetleri görmezlikten gelenler ise hoşlarına gideni yapar ve hayvanların yediği gibi yerler.
Onların yerleşecekleri yer o ateştir.
(Araf 7/179)

ْۘ ِ ْٔ اًل
ُ ٌٓ ًَل١ ُْ ا َ ْػُٙ ٌََٚ  ْۘبَٙ َْ ِثُٛٙ ََ ْفم٠ ة ًَلٛ
ٌ ٍُُ ُْ لُٙ ٌَ ظ
ِ ْ َٚ ِّٓ شا َِِٓ ْاٌ ِج١
َّٕ َُ َوض۪ اَٙ ٌَمَ ْذ رَ َسأَْٔب ٌِ َجَٚ
ُٓ
ٌ َ ُْ َٰارُٙ ٌََٚ  ْۘبَٙ َْ ِثْٚص ُش
ُُ ُ٘  َٰ ٌُٓئِ َهَٚ۬ ُ ظ ِۜ ًُّ ا
َ َ  ٌَٰئِ َه َو ْبًلَ ْٔ َؼ ِبَ ثَ ًْ ُ٘ ُْ اَٚ۬ ُ  ِۜب اَٙ َْ ِثَُٛ ْغ َّؼ٠ اْ ًَل
ِ ُج٠
ٍَُِْْٛاٌغَبف
Cinlerin ve insanların çoğunu sanki cehennemlik olsunlar diye yetiştirdik. Onların kalpleri vardır ama
kavramazlar; gözleri vardır ama ilerisini görmezler; kulakları vardır ama söz dinlemezler. Onlar hayvanlar
gibidirler. Hatta daha aşağı seviyededirler. Gerçeklere ilgisiz kalanlar işte bunlardır.
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(Furkan 25/43)

 ۪و اَٚ ِٗ ١ْ ٍَْ َػٛ
ُ ذ ر َ ُى
َل١
َ ْٔ َ  ُِۜٗ اَفَب٠ََٰٛ ٘ َُٗٙ ٌَِٰ ْذ َِ ِٓ ار َّ َخزَ ا
َ ٠َا َ َسا
Kendi arzusunu kendine ilah yapanı gördün mü? Allah’a karşı onu sen mi koruyacaksın?

(Furkan 25/44)

ِۜ ٍَُ ْؼ ِم٠ ْٚ َ َْ اَُٛ ْغ َّؼ٠ ُْ ُ٘ت ا َ َّْ ا َ ْوض َ َش
ع ۪ج ا
َل١
ُ غ
َ َ َْ ا ِْْ ُ٘ ُْ ا ًَِّل َو ْبًلَ ْٔ َؼ ِبَ ثَ ًْ ُ٘ ُْ اٛ
َ ًُّ ظ
َ ا َ َْ ر َ ْح
Onların çoğunun söz dinlediğini veya aklını kullandığını mı sanıyorsun? Onlar aynı hayvanlar gibidirler.
Tuttukları yol aslında daha düşüktür.

(Ahkaf 46/20)

َ ُْ ُ بس ا َ ْر َ٘ ْجز
 ِۚبَٙ ِا ْعز َ ّْز َ ْؼز ُ ُْ ثَٚ َب١ْٔ َُّبرِ ُى ُُ اٌذ١ َحٟ ّ۪جَبرِ ُى ُْ ف١ِ غ
ُ ُ ْؼ َش٠ ََ ْٛ َ٠َٚ
ِ ِۜ ٌَّٕ اٍَٝا َػَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ض اٌَّز
ُْ ُ  ِث َّب ُو ْٕزَٚ ك
ِ  ْاًلَ ْسَْٟ ِفْٚ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْغز َ ْى ِج ُشٛ
َ َ ػز
َ َْْٚ َ ََ ر ُ ْجضْٛ ١َ ٌفَ ْب
ِ ّ  ِْش ْاٌ َح١َض ِثغ
ِ ُٙ ٌاة ْا
َُْٛغم
ُ ر َ ْف
O ateşin karşısına getirildikleri gün, ayetleri görmezlikten gelen kafirlere şöyle denir: “Siz bütün zevklerinizi
dünyada yaşarken tükettiniz. Onların keyfini sürdünüz. Yeryüzünde haksız yere büyüklenmenize ve yoldan
çıkmanıza karşılık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.”

(Muhammed 47/13)

ُْ ُٙ ٌَ َبص َش
َ َ اٟ
ِ ٔ  ا َ ْخ َش َجزْ ِۚ َه ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب ُ٘ ُْ فَ ََلُٟٓ ۪زِ َه اٌَّز٠َ ح ا ِِ ْٓ لَ ْشَّٛ ُؽذُّ ل
َ ِ٘  ٍخ٠َ ّ ْٓ ِِ ْٓ لَ ْش٠ِ َ  َوبَٚ
Nice kentleri yaşanmaz hale getirmişizdir. Onlar, seni kendi kentinden sürgün edenlerden daha
güçlüydüler; kendilerine yardım eden bir kimse de çıkmamıştı.
(Sebe 34/45)

ش١
ُ ا ُسَُٕٛب ُ٘ ُْ فَ َىزَّث١ْ َ َبس َُِٓب َٰار
َ َّ َوزَٚ
َ ا ِِ ْؼؾُٛ َِب َثٍَغَٚ ُْ ِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ة اٌَّز
ِ ْف َوبَْ ٔ َ۪ى
َ ١ فَ َىٟ۠ ٍ۪ع
Bunlardan öncekiler de yalana sarılmışlardı. Üstelik bunlar, öncekilere verdiklerimizin onda birini bile
ulaşamadılar. Buna rağmen onlar da elçilerimi yalanlamışlardı. Onları nasıl da tanınmaz hale getirdim.

(Fatır 35/44)

ُ ْٕ َ١َض ف
ُْ ُٙ ْٕ ِِ َّؽذ
َ َ ا اُُٛٔٓ  َوبَٚ ُْ ِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػبلِجَخُ اٌَّز
ِ  ْاًلَ ْسِٟا فٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َ ١ا َوٚظ ُش
ِۜ ِ  ْاًلَ ْسِٟ ًَل فَٚ د
شا٠
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟءٍ فَٟ
 َِب َوبَْ هَٚ  ِۜح اَّٛ ُل
 اّب لَذ۪ ا١ ٍ۪ض أَُِّٗ َوبَْ َػ
ْ ُ ْؼ ِجضَ ُٖ ِِ ْٓ ؽ١ٌِ َُّللا
Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar,
bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakabilecek yoktur. Bilen o, ölçü koyan odur.
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(Mümin 40/21)

ُ ْٕ ١َ ض َف
ُْ ُ٘ اُٛٔ ِۜ ُْ َوبِٙ ٍِ ا ِِ ْٓ لَ ْجَُٛٔٓ َوب٠ ْ۪ف َوبَْ َػب ِل َجخُ اٌَّز
ِ  ْاًلَ ْسٟا ِفٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٌَ َٚ َ ا
َ ١ا َوٚظ ُش
ق
َ َا
 ُْ َِِٓ هُٙ ٌَ َْ َِب َوبَٚ ُْ ِٙ  ِثَُُّٛٔللاُ ِثز
ض فَب َ َخزَ ُ٘ ُُ ه
ِ  ْاًلَ ْسٟبسا ِف
 َٰاص َ اَٚ ح اَّٛ ُ ُْ لُٙ ْٕ ِِ َّؽذ
ٍ اَٚ ْٓ ِِ َِّللا
Yeryüzünde dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun ne olduğunu görsünler. Onlar çok daha
güçlüydüler ve daha iyi eserler bırakmışlardı. Allah onları suçlarına karşılık kıskıvrak yakaladı. Allah'a karşı
onları koruyacak hiç kimseleri yoktu.

(Mümin 40/82)

ُ ْٕ ١َ َض ف
ُْ ُٙ ْٕ ِِ ا ا َ ْوض َ َشُُٛٔٓ  ِۜ ُْ َوبِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػب ِل َجخُ اٌَّز
ِ  ْاًلَ ْسٟا ِفٚش١
ُ  ۪غ٠َ ُْ ٍََاَف
َ ١ا َوٚظ ُش
َ َ اَٚ
َُْٛ ْى ِغج٠َ اُٛٔ ُْ َِب َوبُٙ ْٕ ػ
ِ  ْاًلَ ْسٟبسا ِف
 َٰاص َ اَٚ ح اَّٛ ُؽذَّ ل
َ َٰٕٝ ض فَ َُّٓب ا َ ْغ
Bunlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar oralarda bunlardan
daha çok, daha kuvvetli, bıraktıkları eserler daha güçlüydü. Yaptıkları, onların bir işine yaramadı.

(Ahkaf 46/27)

َٰ ْ ص َّش ْفَٕب
ََُْٛ ْش ِجؼ٠ ُْ ُٙ ٍَّد ٌَ َؼ
ِ َب٠اًل
َ َٚ ٌَٜ ُى ُْ َِِٓ ْاٌمُ َٰشْٛ ٌَمَ ْذ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب َِب َحَٚ
Çevrenizdeki nice kentleri de etkisizleştirmişizdir. Hâlbuki yanlışlarından dönsünler diye onlara ayetlerimizi
değişik biçimlerde anlatmıştık.

(Kaf 50/36)

ْ َ ُْ ثُٙ ْٕ ِِ ُّؽذ
ط ا
ص١
َ َ  ُْ ِِ ْٓ لَ ْش ٍْ ُ٘ ُْ اُٙ ٍَ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجَٚ
ٍ  ْاٌجِ ََل ِۜ ِد ٘ ًَْ ِِ ْٓ َِ ۪حِٟا فُٛؾب فََٕمَّج
Onlardan önce, daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisizleştirdik. Ülkelerinde kazmadık yer
bırakmamışlardı. Onlardan geriye kalan var mı?

(Muhammed 47/14)

ُْ ُ٘ ا َءَُٛٓ ْ٘ َ ا اُٛار َّ َج ُٓؼَٚ ٍِ۪ٗ َّ  ُء َػٛع
ُُٓ ٌَُٗ َّٓ٠ِ َِّٕ ٍخ ِِ ْٓ َس ِثّ۪ٗ َو َّ ْٓ ُص١ َثٍَٰٝ اَفَ َّ ْٓ َوبَْ َػ
Rabbinden gelen açık bir belgeye dayanan kişi, yaptığı kötülükler kendine güzel görünen kişi
gibi olur mu? Onlar kendi keyiflerine göre davranırlar.
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(Hud 11/17)

 َس ْح َّ ِۜخاَٚ  اِ َِب اِبٝعٛ
ُٓ َٰ ُِ بة
ُ َ  ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ۪ٗ ِوزَٚ ُْٕٗ ِِ ٌُٖ ؽَب ِ٘ذٍَُْٛز٠َٚ َِّّ۪ٕٗ ٍخ ِِ ْٓ َس ِث١ َثٍَٰٝ اَفَ َّ ْٓ َوبَْ َػ
ُٓ
َُّٗٔ ٍخ ِِ ُْٕٗ ِا٠َ  ِِ ْشٟ ۪ ِػذُ ُِٖۚ َف ََل ر َهُ فْٛ َِ بس
ُ ٌَّٕة فَب
ِ  ْىفُ ْش ِث۪ٗ َِِٓ ْاًلَ ْحضَ ا٠َ ْٓ َِ َٚ ِٗۜ ۪ َْ ِثُِِٕٛ ُْإ٠  ٌَٰ ِئ َهَٚ۬ ُ ا
َُِِْٕٛ ُْإ٠ بط ًَل
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ ْاٌ َح ُّك ِِ ْٓ َس ِثّ َه
Bunlar, Rabbinin açık belgesine uyanlar gibi olurlar mı? O belgeyi Rabbinden bir şahit okur, ondan önce de bir
öncü ve ikram olarak Musa’nın kitabı vardır. Kur’ân’a işte bunlar inanırlar. Hangi kesim onu görmezlikten
gelirse varıp kalacağı yer ateştir. Ondan şüphen olmasın. O Kur’ân, senin Rabbinden gelen bir gerçektir ama
insanların çoğu ona inanmazlar.

(Rad 13/19)

ة
ِ ا ْاًلَ ٌْجَبٌَُٛٚ۬ ُ َزَزَ َّو ُش ا٠  أَِّ َّبِٝۜ َّْٰ اَػَٛ ُ٘ ْٓ َّ  َْه ِِ ْٓ َس ِثّ َه ْاٌ َح ُّك َو١ٌََِ ْؼٍَ ُُ أََّ َُّٓب ا ُ ْٔ ِض َي ا٠ ْٓ َّ َاَف
Rabbinden sana indirilenin doğruları içerdiğinin bilincinde olan, ona karşı körlük edenle bir olur mu? O doğru
bilgiden yararlananlar sadece sağlam duruşlu olanlardır.

(Al-i İmran 3/162)

ش١
غ َخػٍ َِِٓ ه
اَْ هَْٛ اَفَ َّ ِٓ ار َّ َج َغ ِسظ
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
َ َّللاِ َو َّ ْٓ َثُٓب َء ِث
َ ْثِئَٚ ُُ ِۜ ََّٕٙ ُٗ َج٠َٰٚ ْ  َِأَٚ َِّللا
Allah'ın rızasının peşinde olan kimse, hiç Allah’ın gazabına uğrayan kimse gibi olur mu? Gazaba uğrayanın
varıp kalacağı yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o!

(Al-i İmran 3/163)

ِۜ بد ِػ ْٕذَ ه
ٌ ُ٘ ُْ دَ َس َج
ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ ش ِث َّب١
ٌ َّللاُ ثَ ۪ص
 هَٚ َِّللا
Allah katında her birinin yeri farklıdır. Yaptıkları her şeyi gören Allah’tır.

(Enam 6/122)

ُّ ٟبط َو َّ ْٓ َِضٍَُُٗ ِف
د
ِ اٌظٍُ َّب
ِ ٌَّٕ اٟ ِث۪ٗ ِفٟ ۪ ّْؾ٠َ ساٛ
 َج َؼ ٍَْٕب ٌَُٗ ُٔ اَٚ َُٖٕب١ْ ١َ زاب فَب َ ْح١ْ َِ َْ َِ ْٓ َوبَٚ َ ا
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اَُٛٔٓ َِب َوب٠َّٓ ٌِ ٍْ َىب ِف ۪ش٠ِ  ِۜب َو َٰز ٌِ َه ُصَٙ ْٕ ِِ ٍَبسط
ِ ْظ ِثخ
َ ١ٌَ
Ölü gibiyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi
olur mu? Kâfirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir.

(Secde 32/18)

َُْٛ ۫ َ  ْغز٠َ اَفَ َّ ْٓ َوبَْ ُِإْ ِِٕاب َو َّ ْٓ َوبَْ فَب ِعما ِۜب ًَل
İnanan bir kişi, yoldan çıkan gibi olur mu? Bunlar birbirlerine denk değillerdir.
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(Muhammed 47/15)

ِۜ ُ ِػذَ ْاٌ ُّزَّمُٚ ٟ َِ۪ض َ ًُ ْاٌ َجَّٕ ِخ اٌَّز
 َّْش١ََزَغ٠ ُْ ٌَ ٍٓ َبس ِِ ْٓ ٌَج
ٌ َٙ ْٔ َ اَٚ ٍٓ ِۚ  ِْش َٰا ِع١بس ِِ ْٓ َُِٓبءٍ َغ
ٌ َٙ ْٔ َ ب اَُٙٓ ١ َْ۪ فٛ
ِۚ بس ۪ث
َ
َّ ٌٍِ ٍبس ِِ ْٓ خ َّْ ٍش ٌَزَّح
ًِّ ب ِِ ْٓ ُوَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌََٚ ِٝۜ صف
ٌ َٙ ْٔ َ اَٚ َٓ١
ٌ َٙ ْٔ َ اَٚ ُِٗۚ ُّ غ ْؼ
َ بس ِِ ْٓ َػ
َ ُِ ًٍ غ
ِ ؾ
َّ َ اّب فَم١ّ۪ ا َُِٓب اء َحُٛعم
ُْ ُ٘ ط َغ ا َ ِْ َُٓؼب َء
ِ اٌض َّ َّ َشا
ُ َٚ بس
ِ ٌَّٕ اِٟ خَب ٌِذٌ فَٛ ُ٘ ْٓ َّ  ِۜ ُْ َوِٙ ّ َِ ْغ ِف َشح ٌ ِِ ْٓ َس ِثَٚ د
Kendilerini koruyanlara söz verilen cennet şöyle anlatılabilir: İçinde bozulmayan su ırmakları,
tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları
akar. Her türlü meyve önlerindedir ve yüce Rableri tarafından da bağışlanmışlardır. Böyle bir
yerde olan kişi, ateşin içinde ölümsüzleşen ve bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kişi ile
bir olur mu?
(Saffat 37/42)

َُِْٛ  ُ٘ ُْ ُِ ْى َشَٚ ُِٗۚ ا ِوَٛ َف
Her türden meyveler onlar içindir. Onlar ağırlanırlar.

(Saffat 37/43)

ُ١ِ د إٌَّ ۪ؼ
ِ  َجَّٕبٟ ۪ف
Ağırlama, nimetlerle dolu bahçelerde olur.

(Saffat 37/44)

َٓ١ ٍِ۪ع ُش ٍس ُِزَمَبث
ُ ٍَٰٝ َػ
Sedirler üzerine karşılıklı kurulurlar;

(Saffat 37/45)

َ ُ٠
ٓ١
ُ ط
ٍ  ُْ ِث َىأ ْ ٍط ِِ ْٓ َِ ۪ؼِٙ ١ْ ٍَبف َػ
Çevrelerinde içki dolu bardaklar dolaştırılır.

(Saffat 37/46)

ِۚ بس ۪ث
َّ ٌٍِ ٍعُٓب َء ٌَزَّح
َٓ١
َ ١ْ َث
ِ ؾ
İçenlere zevk veren beyaz renkli içkiler.
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(Saffat 37/47)

َُُْٛ ْٕضَ ف٠ بَٙ ْٕ ػ
َ ُْ ُ٘  ًَلَٚ  ٌيَْٛ ب غَٙ ١ ًَ۪ل ف
Onlarda ne baş ağrıtıcı bir şey bulunur ne de ondan dolayı sarhoş olurlar.

(Muhammed 47/16)

ا ْاٌ ِؼ ٍْ َُ َِبرَا لَب َيُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪ا ٌٍَِّزٌُِٛن لَب
َ ا ِِ ْٓ ِػ ْٕذٛ اِرَا خ ََش ُجٝ ِۚ َْه َحزُٓه١ٌََِ ْغز َ ِّ ُغ ا٠ ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ
َ َٓ٠ ۪ َٰ ٌُٓئِ َه اٌَّزَٚ۬ ُ َٰأِفا ۠ب ا
ُْ ُ٘ ا َءَُٛٓ ْ٘ َ ا اُٛارَّجَ ُٓؼَٚ ُْ ِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ َّللاُ َػ
غجَ َغ ه
İçlerinde seni dinleyenler var. Onlar senin yanından çıkınca, bilgili olanlarına: "Az önce ne
dedi?" diye sorarlar. Sanki Allah onların kalplerini mühürlemiş de duygularına esir
olmuşlardır.
(Enfal 8/21)

ََُْٛ ْغ َّؼ٠  ُ٘ ُْ ًَلَٚ ع ِّ ْؼَٕب
َ اٌَُٛٓ لَب٠ ۪ا َوبٌَّزُٛٔٛ ًَل ر َ ُىَٚ
Dinleyip anlamadıkları halde “Dinleyip anladık.” diyenler gibi de olmayın.

(Enfal 8/22)

ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ َٓ ًَل٠ ۪ص ُُّ ْاٌجُ ْى ُُ اٌَّز
ُّ ٌَّللاِ ا
اةّ ِ ِػ ْٕذَ هََُّٚٓ ا َِّْ ؽ ََّش اٌذ
Allah katında canlıların en kötüsü, aklını kullanmayarak sağırlık ve dilsizlik edenlerdir.

(Enfal 8/23)

َُُْٛ٘ ُْ ُِ ْؼ ِشظَٚ اْٛ ٌََّٛ َ  ُْ ٌَزُٙ َ ا َ ْع َّؼْٛ ٌََٚ ُْ ِۜ ُٙ َ اْشا ًَلَ ْع َّؼ١ ُْ َخِٙ ١ َّ۪للاُ ف
 َػ ٍِ َُ هْٛ ٌََٚ
Allah, onlarda bir hayır görseydi elbette dinletirdi. Dinletseydi bile yine de yüz çevirirlerdi.

(Enfal 8/24)

 ُيَٛ ُح٠ ََّللا
ُ ٍش
َّ ٌِ َٚ ِا ِ هّٰللُٛج١ا ا ْعز َ ۪جَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
ا ا َ َّْ هُُّٛٓ ٍَا ْػَٚ ُْ ِۚ  ُى١١۪ ُ ْح٠  ِي اِرَا دَ َػب ُو ُْ ٌِ َّبٛع
َْٚ ِٗ ر ُ ْحؾ َُش١ْ ٌَِأََُُّٗٓ اَٚ ۪ٗلَ ٍْ ِجَٚ َْٓ ْاٌ َّ ْش ِء١َث
Ey inanıp güvenenler! Size hayat verecek şeye çağırdığı zaman, Allah’ın ve Elçisi’nin çağrısına uyun. Bilin ki
Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Bir de hepiniz O’nun huzurunda toplanacaksınız.

16

(Enam 6/25)

ِْْ اَٚ  ْل اش ِۜاَٚ ُْ ِٙ ِٔ  َٰارَاٟ ۪ ُٓفَٚ ُُٖٛٙ َ ْفم٠َ ْْ َ  ُْ ا َ ِوَّٕخا اِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ  َج َؼ ٍَْٕب َػَٚ  ِۚ َْه١ٌَِ ْغز َ ِّ ُغ ا٠َ ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ
ا ا ِْْ َٰ٘ ُٓزَا ا ًَُِّٓلَٚٓ َوفَ ُُٓش٠ ۪ ُي اٌَّزُٛم٠َ ٔ ََهٌُُٛ َجب ِد٠  اِرَا َُٓجب ۫ ُؤ َنٝ ِۜب َحزُٓهَٙ ا ِثُِِٕٛ ُْإ٠  ٍخ ًَل٠َ ا ُو ًَّ َٰاْٚ  َش٠َ
۪ ع
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َش ْاًل١
ُ بغ
َ َا
Bunların içinde seni dinleyenler vardır ama Kur’ân’a yaklaşım biçimlerini kalpleri üzerinde örtülere ve
kulaklarında ağırlığa dönüştürmüş oluruz. Bütün delilleri görseler inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle
çekişirler. Ayetleri görmezlikten gelen o kimseler derler ki “Bunlar, olsa olsa eskilerin masallarıdır.”.

(Enam 6/26)

َْٚ ْؾؼُ ُش٠َ  َِبَٚ ُْ ُٙ غ
َ َُْ ا ًَُِّٓل ا َ ْٔفٛ ٍِ ُىْٙ ُ٠ ِْْ اَٚ ُِٗۚ ْٕ َْ َػْٛ ََٔ ْٕـ٠َٚ ُْٕٗ َْ َػْٛ َٙ ْٕ ٠َ ُْ ُ٘ َٚ
Onlar, insanları Kur'an’dan engeller, kendileri de ondan uzak dururlar. Ama sadece kendilerini yiyip bitirirler de
farkında olmazlar.

(Muhammed 47/17)

ُْ ُٙ ٠َٰٛ  ُْ ر َ ْمُٙ ١ َٰا َٰرَٚ ٜا صَ ادَ ُ٘ ُْ ُ٘ذاْٚ ََٓ ا ْ٘زَذ٠ ۪اٌَّزَٚ
Allah, doğru yola girenlerin doğruluklarını artırır, onlara korunma imkânları sağlar.
(Meryem 19/76)

 ٌْش َِ َشدا١ َخَٚ اثابَٛ َ  ٌْش ِػ ْٕذَ َس ِثّ َه ص١صب ٌِ َحبدُ َخ
َّ ٌبدُ ا١َ ِ ْاٌ َجبلَٚ ٜا ُ٘ذ ِۜاْٚ ََٓ ا ْ٘زَذ٠ َّ۪للاُ اٌَّز
ذُ ه٠ ۪ض٠َ َٚ
Allah yola gelenlerin yolunu daha da doğrultur. Kalıcı iyi işlerin, Rabbin katındaki sevabı da daha iyi, sonucu da
daha iyidir.

(Zümer 39/33)

َُْٛ ٌَُٰٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّزَّمَٚ۬ ُ صذَّقَ ِث۪ٗ ُٓ ا
ّ ِ ٌ َُٓجب َء ِثبٞ ۪اٌَّزَٚ
َ َٚ ق
ِ ص ْذ
Doğru bir niyetle gelen ve doğruya doğru diyenler var ya işte kendilerini yanlıştan koruyanlar onlardır.
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(Muhammed 47/18)

ُ  ُْ ثَ ْغز َ ِۚخا فَمَ ْذ َُٓجب َء ا َ ْؽ َشاُٙ َ١ِغب َػخَ ا َ ْْ رَأْر
ُ ْٕ َ٠ ًْ َٙ َف
ُْ ُٙ ْ ُْ اِرَا َُٓجب َءرُٙ ٌَ ٝ ِۚب فَبَٔهَٙ غ
َّ ٌَْ ا ًَِّل اٚظ ُش
ُْ ُٙ ٠ِر ْو َٰش
Bunlar kıyamet saatinin ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Onun bütün şartları ortadadır. O
gelince, akıllarını başlarına alsalar neye yarar?
(Enam 6/158)

ُٓ َٰ
ُٓ
ْ
ْ
ْ
ُ ْٕ َ٠ ًَْ ٘
ٟ َ۪أْر٠ ََ ْٛ َ٠ د َس ِثّ ِۜ َه
ِ َب٠ط َٰا
ُ  ثَ ْؼٟ
َ َِأر٠ ْٚ َ  َسث َُّه اٟ
َ َِأر٠ ْٚ َ  ُُ ْاٌ ٍَّئِ َىخُ اُٙ َ١َِْ ا ًَِّل ا َ ْْ رَأرٚظ ُش
ْ َغج
ْ َِٕ ب ٌَ ُْ ر َ ُى ْٓ َٰاَٙ ُٔ َّب٠غب ۪ا
بَٙ ِٔ َّب٠ ۪اٟذ ۪ ُٓف
ِ َب٠ط َٰا
َ ْٕفَ ُغ َٔ ْف ا٠ د َس ِثّ َه ًَل
ُ ثَ ْؼ
َ  َوْٚ َ َذ ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ا
َْٚا أَِّب ُِ ْٕز َ ِظ ُشٚ اْش ِۜا لُ ًِ ا ْٔز َ ِظ ُُٓش١َخ
Bunlar ne bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi ya da Rabbinden
ölüm ayetlerinin gelmesini mi? Rabbinden ölüm belirtileri geldiği gün evvelce inanıp güvenmemiş kimsenin
imanı veya imanlı olarak iyilik etmemiş olanın iyiliği kendine fayda vermeyecektir. De ki: “Bekleyin, biz de
bekliyoruz.”

(Sebe 34/51)

ت
َ ْٛ َا فَ ََل فٛػ
ُ  اِ ْر فَ ِضٜ ر َ َٰ ُٓشْٛ ٌََٚ
ٍ ٠بْ لَ ۪ش
ٍ ا ِِ ْٓ َِ َىُٚا ُ ِخزَٚ د
Kıskıvrak yakalandıkları ve kaçma imkanları da kalmadığı sırada, onlara nasıl titreme geldiğini bir görsen!

(Sebe 34/52)

 ٍِۚذ١بْ ثَ ۪ؼ
ُ َٚب
ُ َّٕ ُُ اٌزُٙ ٌَ ٝأَهَٚ ِٗۚ ۪ ِا َٰا ََِّٕب ثٌُُٛٓ لَبَٚ
ٍ ػ ِِ ْٓ َِ َى
“Tamam biz ona inandık" derler ama, o kadar uzaklaşmışken ona nereden ulaşacaklar?

(Sebe 34/53)

 ٍذ١بْ ثَ ۪ؼ
ِ ١ْ ََْ ِث ْبٌغَُٛ ْم ِزف٠َٚ ًُ ِۚ ا ِث۪ٗ ِِ ْٓ لَ ْجٚلَ ْذ َوفَ ُشَٚ
ٍ ت ِِ ْٓ َِ َى
Oysa daha önce görmezlikten gelerek uzakça bir yerden karanlığa taş atıyorlardı.
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(Muhammed 47/19)

ُْ َ ْؼٍَ ُُ ُِزَمٍََّجَ ُى٠ َُّللا
ِ ِۜ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإَٚ ا ْعز َ ْغ ِف ْش ٌِزَ ْٔجِ َهَٚ َُّللا
 هَٚ د
فَب ْػٍَ ُْ أََُّٗ ًَُٓل ا ٌََِٰٗ ا ًَِّل ه
ُْ  ُى٠َٰٛ ْ َِضَٚ
Şunu bil ki Allah'tan başka ilah yoktur; hem kendi günahın, hem de inanmış erkek ve
kadınların günahları için bağışlanma talebinde bulun. Allah, gezip dolaştığınız yeri de
durduğunuz yeri de bilir.
(Nisa 4/105)

ِۜ ه ه٠
َٓ١ ِ۪ٕ ًَل ر َ ُى ْٓ ٌِ ٍْ َُٓخبئَٚ َُّللا
َ بط ِث َُّٓب ا َ َٰس
ِ ٌََّْٕٓ ا١َك ٌِز َ ْح ُى َُ ث
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٌَِاِ َُّٓٔب ا َ ْٔضَ ٌْ َُٕٓب ا
ِ ّ بة ثِ ْبٌ َح
 اّب١َص
۪ خ
Gerçekleri içeren bu kitabı sana biz indirdik ki sana gösterdiğimiz şekilde insanlar arasında hüküm veresin.
Sakın hainlerin savunucusu olma.

(Nisa 4/106)

ِۜ ا ْعز َ ْغ ِف ِش هَٚ
 اّ ِۚب١سا َس ۪حٛ
َّللاَ ا َِّْ ه
َّللاَ َوبَْ َغفُ ا
Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah, çok bağışlar ve çok ikramda bulunur.

(Mümin 40/55)

بس
ْ فَب
ِ ْ َٚ ِ ٟ
 ْػذَ هَٚ َِّْ ص ِج ْش ا
َ َٚ ا ْعز َ ْغ ِف ْش ٌِزَ ْٔ ِج َهَٚ َّللاِ َح ٌّك
ِ اًل ْث َى
ّ عجِّ ْح ِث َح ّْ ِذ َس ِثّ َه ِث ْبٌ َؼ ِؾ
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.

(Fetih 48/1)

ٕاب١أَِّب فَز َ ْحَٕب ٌَ َه فَزْ احب ُِ ۪ج
Allah, Fethin önündeki engeller, senin için tamamen kaldırdı.

(Fetih 48/2)

ص َشا ا
 اّب١ ۪غب ُِ ْغزَم
َ ْغ ِف َش ٌَ َه ه١ٌِ
ِ َ َه٠ ِذْٙ َ٠َٚ  َه١ْ ٍَُزِ َُّ ِٔ ْؼ َّزَُٗ َػ٠َٚ  َِب رَب َ َّخ َشَٚ َّللاُ َِب رَمَذ َََّ ِِ ْٓ رَ ْٔ ِج َه
Bunu, önceki ve sonraki günahlarını bağışlamak, sana olan iyiliklerini tamamlamak ve seni doğru bir yola
yöneltmek için yaptı.

19

(Nasr 110/1)

 ْاٌفَزْ ُحَٚ َِّللا
ْ َٔ اِرَا َُٓجب َء
ص ُش ه
Allah’ın yardımı gelip o fetih gerçekleştiğinde,

(Nasr 110/2)

ا اجبَٛ َّللاِ ا َ ْف
َ ٠َ َساَٚ
ٓ ه٠
َ ٌَّْٕذ ا
ِ ۪ دٟ َْ۪ فٍَُٛ ْذ ُخ٠ بط
İnsanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiklerini görürsen,

(Nasr 110/3)

اثابَّٛ َ ا ْعز َ ْغ ِف ْش ُِٖۜ أَُِّٗ َوبَْ رَٚ غ ِجّ ْح ِث َح ّْ ِذ َس ِثّ َه
َ َف
Her şeyi güzel yapan Rabbine yönel ve bağışlanma dile! O, tövbeleri kabul eder.

(Muhammed 47/20)

ْ ٌَس ِۚح ٌ فَ ِب ُٓرَا ا ُ ْٔ ِضٛ
ْ ٌَ ًَل ُٔ ِ ّضْٛ ٌَ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ ُي اٌَّزُٛم٠َ َٚ
ب ْاٌ ِمزَب ُيَٙ ١ ۪رُ ِو َش فَٚ ٌسح ٌ ُِ ْح َى َّخٛ
ُ ذ
ُ ذ
َ ع
َ ع
ُ ْٕ َ٠ ض
َ َٔ  َْه١ٌََِْ اٚظ ُش
ٌَٰٝ ْٚ َ د فَب
ِ ِۜ ْٛ َّ ٌ ِٗ َِِٓ ْا١ْ ٍَ ِ َػٟ
َ ٠ََسا
ٌ  ُْ َِ َشِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ْ۪ذ اٌَّز
ّ ظ َش ْاٌ َّ ْغ ِؾ
ُْ ِۚ ُٙ ٌَ
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.
(Bakara 2/216 )

ْْ َ  اٝ َػ َٰ ُٓغَٚ ُْ ِۚ  ٌْش ٌَ ُى١ َخَٛ ُ٘ َٚ ْـًٔب١ؽ
َ اُٛ٘  ا َ ْْ ر َ ْى َشٝ ُٓ َٰػغ
َ َٚ ُْ ِۚ  ُو ْشٌٖ ٌَ ُىَٛ َُ٘ٚ  ُى ُُ ْاٌ ِمزَب ُي١ْ ٍَت َػ
َ ُِوز
َ اُّٛر ُ ِحج
َُّْٛ ٍَا َ ْٔز ُ ُْ ًَل ر َ ْؼَٚ ُُ ٍََ ْؼ٠ َُّللا
 هَٚ ُْ ِۜ  ؽ ٌَّش ٌَ ُىَٛ ُ٘ َٚ ْـًٔب١ؽ
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.
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(Al-i İmran 3/143)

ُ ْٕ َ ا َ ْٔز ُ ُْ رَٚ ُُّٖٛ ُ ز٠ْ َ  ُُٖۖ فَمَ ْذ َساْٛ َد ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا َ ْْ ر َ ٍْم
َْٚظ ُش
َ ْٛ َّ ٌَْ ْاْٛ ََّّٕ َ ٌَمَ ْذ ُو ْٕز ُ ُْ رَٚ
Ölümle burun buruna gelinceye kadar, ölmek istiyordunuz. Ama ölümü görünce donup kaldınız!

(Al-i İmran 3/145)

 ِۚبَٙ ْٕ ِِ َِ۪ٗب ُٔإْ ر١ْٔ ُّاة اٌذ
َ ُّ َ  َِب َوبَْ ٌَِٕ ْف ٍظ ا َ ْْ رَٚ
د ا ًَِّل ِث ِب ْر ِْ هٛ
َ َٛ َ ُ ِش ْد ص٠ ْٓ َِ َٚ َّللاِ ِوزَبثاب ُِ َإ َّج ا َِۜل
َٰ ْ اة
َّ ٌ اٞعٕ َْج ِض
َٓ٠ؾب ِو ۪ش
َ َٛ َ ُ ِش ْد ص٠ ْٓ َِ َٚ
َ َٚ  ِۜبَٙ ْٕ ِِ ِ۪ٗاًل ِخ َشحِ ُٔإْ ر
Allah'ın onayı olmadan kimse ölmez. Ecelleri yazılıdır. Kim dünyalık isterse ona ondan veririz. Kim ahiretlik
isterse ona da ondan veririz. Biz, görevini yapanları ödüllendireceğiz.

(Nisa 4/77)

َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
ُُ ِٙ ١ْ ٍَت َػ
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪اَلَٚ ُْ  ُى٠َ  ِذ٠ْ َ ا اُّٛ ُْ ُو ُٓفُٙ ٌَ ًَ ١ َ۪ٓ ل٠ ۪ اٌَّزٌَٝ ا َ ٌَ ُْ ر َ َش ِا
َ  ِۚح َ فٍََ َّّب ُو ِزٛاٌض َٰو
ِۚ
ٌ ْاٌ ِمزَب ُي اِرَا فَ ۪ش
ْذ
َ َ  اْٚ َ َّللاِ ا
َ ا َسثََّٕب ٌِ َُ َوزَجٌُٛلَبَٚ خا١َ ؽذَّ َخ ْؾ
 ِخ ه١َ بط َو َخ ْؾ
َ ٌََّْٕ اَْٛ َ ْخؾ٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ك٠
َٰ ْ َٚ ًٌ ِۚ ١ ٍَ۪ب ل١َ ْٔ ُّع اٌذ
ٝ ٌْش ٌِ َّ ِٓ ار َّ َٰم١اًل ِخ َشح ُ َخ
ُ ت لُ ًْ َِزَب
ٍ ِۜ ٠ ا َ َج ًٍ لَ ۪شٌُِٝٓ َٰ  ًَُٓل ا َ َّخ ْشر َ َُٕٓب اْٛ ٌَ َٕب ْاٌ ِمزَب ِۚ َي١ْ ٍََػ
ْ ُ  ًَل رَٚ
َْ فَز۪ اُّٛ ٍَظ
َل١
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.”

(Muhammed 47/21)

َ
ُْ ِۚ ُٙ ٌَ  اْشا١َّللاَ ٌَ َىبَْ َخ
ا هُٛصذَل
ٌ ۠  ٌي َِ ْؼ ُشْٛ َلَٚ ٌغب َػخ
َ ْٛ ٍََف فَ ِبرَا َػضَ ََ ْاًلَ ِْ ۠ ُش فٚ
Oysa onlara düşen, boyun eğip uygun bir söz söylemektir. İş kesinleşince Allah'a verdikleri sözü
yerine getirirlerse elbette faydasını görürler.
(Nur 24/51)

ع ِّ ْؼَٕب
ُُٓ َُٓ اِرَا د١ ِِ۪ٕ ْ َي ْاٌ ُّإْٛ َأَِّ َّب َوبَْ ل
ُ  َسَٚ َِّللا
 هٌَِٝا اٛػ
َ اٌَُُٛٛم٠ ْْ َ  ُْ اُٙ َٕ١ْ ََ ْح ُى َُ ث١ٌِ ٌِ۪ٗ ٛع
َ َ اَٚ
َْٛ َٰ ٌُٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُحَٚ۬ ُ اَٚ غ ْؼٕ َِۜب
Müminler ise, aralarında hüküm versin diye Allah’a ve elçisine çağrıldıklarında sadece şu sözü söylerler
“Dinledik ve boyun eğdik.”. Umduklarına kavuşacak olanlar işte bunlardır.
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(Nur 24/52)

َْٚ َٰ ٌُٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُٓفَب ِئ ُضَٚ۬ ُ ز َّ ْم ِٗ فَب٠َ َٚ ََّللا
ُ  َسَٚ ََّللا
ؼ ه
ُ ِطغِ ه٠ ْٓ َِ َٚ
َ  ْخ٠َ َٚ ٌَُٗٛع
Kim Allah’a ve elçisine boyun eğer, Allah’tan korkar ve ondan çekinirse işte başaracak olanlar onlardır.

(Nur 24/53)

ِۜ
ِۚ ُّ َ ْخ ُش ُج ِۜ َّٓ لُ ًْ ًَل ر ُ ْم ِغ١ٌَ ُْ ُٙ َ  ُْ ٌَئِ ْٓ ا َ َِ ْشرِٙ ِٔ َّب٠ْ َ ذَ اْٙ بّٰللِ َج
َ اٛ
فَخٌ ا َِّْ هٚغب َػخٌ َِ ْؼ ُش
ا ِث هُّٛ غ
ََّللا
َ ا َ ْلَٚ
ٍََُّْٛ ش ثِ َّب ر َ ْؼ١
ٌ خ َ۪ج
“Emir verirsen, mutlaka savaşa çıkacaklar.” diye, olanca güçleriyle Allah’a yemin ederler. De ki: “Yemin
etmeyin, güzel bir itaat yeter. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.”

(Nur 24/54)

ِْْ اَٚ ُْ ِۜ ُ  ُى ُْ َِب ُح ِ ّّ ٍْز١ْ ٍَ َػَٚ ًَ ّّ ِ  ِٗ َِب ُح١ْ ٍَا فَ ِبَّٔ َّب َػْٛ ٌََّٛ َ  ِۚ َي فَب ِْْ رٛع
ُ اٌش
َّ اُٛؼ١ا َ ۪غَٚ ََّللا
ا هُٛؼ١لُ ًْ ا َ ۪غ
ِۜ زَذْٙ َ ُٖ رُٛؼ١ر ُ ۪ط
ُ  ِي ا ًَِّل ْاٌ َج ََلؽُ ْاٌ ُّ ۪جٛع
ٓ١
ُ اٌش
َّ ٍَٝ َِب َػَٚ اُٚ
De ki: “Allah’a gönüllü olarak boyun eğin, Resulüne gönüllü boyun eğin. Eğer yüz çevirirseniz ona yüklenen
onun sorumluluğu, size yüklenen de sizin sorumluluğunuzdur. Ona gönüllü olarak boyun eğerseniz yola gelmiş
olursunuz. Elçinin görevi, açık bir tebliğden ibarettir.”

(Muhammed 47/22)

ّ ِ َرُمَٚ ض
ُْ ا ا َ ْس َحب َِ ُىُٛط ُٓؼ
ِ  ا ًْلَ ْسِٟا فُٚ ز ُ ُْ ا َ ْْ ر ُ ْف ِغذ١ْ ٌََّٛ َ ز ُ ُْ ا ِْْ ر١ْ غ
َ  ًْ َػَٙ َف
Emre sırt çevirirseniz, bulunduğunuz yerde düzeni bozmanızdan ve akrabalık bağlarınızı
parçalamanızdan başka ne beklentiniz olabilir?
(Ahzab 33/36)

ْٓ ِِ ُ َ َشح١ ُُ ْاٌ ِخُٙ ٌَ ََْٛ ُى٠ ْْ َ ٌُُُٗٓ ا َ ِْ اشا اٛع
ُ  َسَٚ َُّللا
 هٝع
َ َ ًَل ُِإْ َِِٕ ٍخ اِرَا لَٚ ٍٓ ِِ ْ َِب َوبَْ ٌِ ُّإَٚ
ٕاب١ظ ََل اًل ُِ ۪ج
ُ  َسَٚ ََّللا
ص ه
ِ َ ْؼ٠ ْٓ َِ َٚ ُْ ِۜ ِ٘ ا َ ِْ ِش
َ ًَّ ظ
َ ٌَُٗ فَمَ ْذٛع
Allah ve Resulünün getirdiği Kitap bir işi kesinleştirmişse inanıp güvenmiş bir erkeğin ve kadının, o konuda
tercih hakkı olmaz. Kim, Allah'a ve Resulünün getirdiği Kitaba başkaldırırsa açık bir şekilde sapmış olur.

(Muhammed 47/23)

ُْ ُ٘ بس
 ُُ هُٙ َََٕٓ ٌَؼ٠ ۪ َٰ ٌُٓئِ َه اٌَّزَٚ۬ ُ ا
َ  ا َ ْثٝ ُٓ َّْٰاَػَٚ ُْ ُٙ َّّ ص
َ َ َّللاُ فَب
َ ص
Onlar, Allah’ın dışladığı kimselerdir. Sanki Allah kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir.
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(Bakara 2/6)

َُِِْٕٛ ُْإ٠  ُْ ا َ َْ ٌَ ُْ ر ُ ْٕز ِْس ُ٘ ُْ ًَلُٙ َ  ُْ َءا َ ْٔزَ ْسرِٙ ١ْ ٍَا ٌء َػَُٛٓ ع
َ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Kâfirlikte direnenleri ister uyar ister uyarma, onlar için fark etmez; inanıp güvenmezler.

(Bakara 2/7)

ُٓ
ٌُ ١اة َػ ۪ظ
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌََٚ ٌ  ْۘحَٚب
َخز َ َُ ه
َ ٍَٰٝ  َػَٚ ُْ ِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ َّللاُ َػ
َ  ا َ ْثٍَٰٝ  َػَٚ ُْ ِۜ ِٙ ع ّْ ِؼ
ِ ص
َ بس ِ٘ ُْ ِغؾ
Sanki kalplerini ve kulaklarını Allah mühürlemiş, gözleri de perdelidir. Onların hak ettiği büyük bir azaptır.

(İsra 17/46)

ِْ  ْاٌمُ ْش َٰاِٟد َسث ََّه ف
َ اِرَا رَ َو ْشَٚ  ْل اش ِۜاَٚ ُْ ِٙ ِٔ َٰارَاٟ ۪ ُٓفَٚ ُُٖٛٙ ََ ْفم٠ ْْ َ  ُْ ا َ ِوَّٕخا اِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ  َج َؼ ٍَْٕب َػَٚ
ُٓ
ساٛ
بس ِ٘ ُْ ُٔفُ ا
ِ َ ا َ ْدثٍَٰٝ ا َػْٛ ٌََّٚ َُٖ ْحذَٚ
Anlamasınlar diye sanki kalplerinin üstüne örtüler ve kulaklarına ağırlıklar yerleştirmişiz gibi davranırlar.
Kur’ân’da Rabbini tek olarak andığında, nefretle sırtlarını dönerler.

(Kehf 18/57)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
ْ َِ َّ َِب لَذِٟ
ٍَٰٝ َذَا ُِٖۜ أَِّب َجؼَ ٍَْٕب َػ٠ ذ
ِ َب٠ظٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ رُ ِ ّو َش ثِ َٰب
َ د َس ِثّ۪ٗ فَبَػ َْش
َ َٔغَٚ بَٙ ْٕ ض َػ
ا اِراا اَثَذااُُٚٓزَذْٙ َ٠ ْٓ ٍََ فٜ َٰذُٙ ٌ ْاٌَِٝ ُْ اُٙ ػ
ُ ا ِْْ ر َ ْذَٚ  ْل اش ِۜاَٚ ُْ ِٙ ِٔ َٰارَآُٟ ۪فَٚ ُُٖٛٙ ََ ْفم٠ ْْ َ  ُْ ا َ ِوَّٕخا اِٙ ِثٍُُٛل
Rabbinin âyetleri anlatılırken yan çizen ve elleriyle yaptıklarını unutan kişinin yaptığından daha yanlışını kim
yapabilir? Sanki onu anlamasınlar diye kalpleri üzerine örtüler ve kulaklarının içine de bir ağırlık
yerleştirmişizdir. Onları yola çağırırsan bu haldeyken asla yola gelmezler.

(Muhammed 47/24)

بَٙ ٌُة ا َ ْلفَب
ٍ ٍُُٛ لٍَٰٝ َْ ْاٌمُ ْش َٰاَْ ا َ َْ َػَٚزَذَث َُّش٠ اَفَ ََل
Bunlar Kur’an’ı bağlantılarıyla birlikte ele almayacaklar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler
mi var?
(Nisa 4/82)

ْ ِٗ ١ ۪ا فُٚ َجذَٛ ٌَ َِّللا
شا١
 ِْش ه١ َوبَْ ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذ َغْٛ ٌََٚ َِْۜ َْ ْاٌمُ ْش َٰاَٚزَذَث َُّش٠ اَفَ ََل
اخزِ ََلفاب َوض۪ ا
Kur’an’daki ilişkiler ağına bakmazlar mı? Eğer Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok sayıda çelişki
bulurlardı.
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(Müminun 23/68)

ْۘ ٌَّ۪ٚ َد َٰا َثُٓب َء ُ٘ ُُ ْاًل
َٓ١
ِ ْ أ٠َ ُْ ٌَ  َي ا َ َْ َُٓجب َء ُ٘ ُْ َِبْٛ َا ْاٌمٚذَّث َُّش٠َ ُْ ٍََاَف
Bunlar o sözleri etraflıca düşünmediler mi? Yoksa bunlara, eski atalarına gelmemiş bir şey mi geldi?

(Sad 38/29)

ة
ٌ َ ِوز
ِ ا ْاًلَ ٌْجَبٌَُٛٚ۬ ُ َزَزَ َّو َش ا١ٌِ َٚ َِ۪ٗبر٠ا َٰاَٚذَّث َُُّٓش١ٌِ بس ٌن
َ َ َْه ُِج١ٌَِبة ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ ا
Bu bereketli bir kitaptır. Onu sana indirdik ki âyetler arasındaki bağlantıları görsünler ve sağlam duruşlu olanlar
ondan bilgi edinsinler.

(Muhammed 47/25)

ُٓ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌ اَٜذُٙ ٌ ُُ ْاُٙ ٌَ ََّٓ١بس ِ٘ ُْ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َِب ر َ َج
ُ ط
ٍَٰٝ ِْ َ اَٚ ُْ ِۜ ُٙ ٌَ  َيَّٛ ع
ْ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ْب
ِ  ا َ ْد َثٍَٰٝ ا َػُّٚاسرَذ
ُْ ُٙ ٌَ
Doğruları bütün açıklığı ile gördükten sonra sırtlarını dönenleri Şeytan aldatmış ve onlara umut
vermiştir.
(Hac 22/4)

ش١
َّ ٌة ا
ِ  َػزَاٌَِٰٝ  ِٗ ا٠ ۪ذْٙ َ٠َٚ ٍُُّٗع
ِ ُ٠ ََُّٗٔ ًَّلُٖ فَبَٛ َ  ِٗ أََُّٗ َِ ْٓ ر١ْ ٍَت َػ
َ ُِوز
ِ غ ۪ؼ
Şeytan hakkında yazılan şudur: “O, kendini veli edineni şaşırtır ve alevli ateşe yöneltir.”

(Fatır 35/6)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌا َِّْ ا
ش١
َّ ٌة ا
ُ َ ْذ٠  ِۜا أَِّ َّبُُٖٚ َػذُٚ فَبر َّ ِخزٌُّٚ طبَْ ٌَ ُى ُْ َػذ
ْ َ ا ِِ ْٓ اَُٛٔٛ ُى١ٌِ َُٗا ِح ْضثٛػ
ِ ص َحب
ِ ِۜ غ ۪ؼ
Şeytan size düşmandır; onu düşman bilin. O, taraftarlarını sadece alevli bir ateşin arkadaşı olmaya çağırır.

(Muhammed 47/26)

ُُ ٍَ  ْؼ٠َ َُّللا
 هَٚ ط ْاًلَ ِْ ِۚ ِش
ا َِب ٔ ََّض َي هُٛ٘ َٓ َو ِش٠ ۪ا ٌٍَِّزٌُٛ ُْ لَبُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِثب
ِ  َث ْؼٟ ۪ؼُ ُى ُْ ف١عُٕ ۪ط
َ َُّللا
ُْ ُ٘ اس
َ اِ ْع َش
Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere: "Bazı konularda size uyarız" derler. Allah
onların gizli konuşmalarını bilir.

24

(Tevbe 9/77)

َُْٛ ْى ِزث٠َ اُٛٔثِ َّب َوبَٚ ُُٖٚ َػذَٚ َّللاَ َِب
ا هَُُٛٔٗ ِث َُّٓب ا َ ْخٍَفْٛ َ ٍْم٠َ َِ ْٛ ٠َ ٌَِٰٝ  ُْ اِٙ  ِثٍُُٛ لٟ ۪ ُْ ِٔفَبلاب فُٙ فَب َ ْػمَ َج
Verdikleri sözü tutmamalarının ve yalan söylemelerinin cezası olarak Allah da kendisiyle yüzleşecekleri güne
kadar kalplerine münafıklık yerleştirdi.

(Tevbe 9/78)

ة
ا َ َّْ هَٚ ُْ ُٙ ٠َٰٛ ٔ َْجَٚ ُْ ُ٘  ْؼٍَ ُُ ِع َّش٠َ ََّللا
ا ا َ َّْ هُُّٛٓ ٍَ ْؼ٠َ ُْ ٌََا
ِ ِۚ ُٛ١َُّللاَ َػ ََّل َُ ْاٌغ
Bilmiyorlar mı ki Allah onların sırlarını da gizli konuşmalarını da bilir! Allah, gizli saklı her şeyi çok iyi bilir.

(Mucadele 58/6)

ِۜ ٍُِّ  ُْ ثِ َّب َػُٙ ُ َُٕجِّئ١َؼاب ف١ّ۪ َّللاُ َج
ٌ ذ١َ۪ٙ ءٍ ؽْٟ ؽ
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َّللاُ َػ
ُ ََٔٚ َُّللا
 هَٚ ُِٖۜ ٛغ
ُٗ ه١ َٰا ا َ ْحصٛ
 ُُ هُٙ ُ َ ْجؼَض٠ ََ ْٛ َ٠
Onların hepsini dirilteceği gün, kendileri unutmuş olsalar bile, Allah dünyada neler yaptıklarını onlara
bildirecektir. Allah onların hesaplarını tam olarak bilir. Allah her şeye şahittir.

(Mucadele 58/7)

ُ  ُى٠َ ض َِب
ِۜ ِ  ْاًلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
َٛ ُ٘  ص َ ٍَٰض َ ٍخ ا ًَِّلَٰٜٛ ْ ِِ ْٓ ٔ َْجٛ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠َ ََّللا
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
َْٓ َِب٠َ ُْ اُٙ  َِ َؼَٛ ُ٘  ًَُٓل ا َ ْوض َ َش ا ًَِّلَٚ  ِِ ْٓ َٰر ٌِ َهَٰٝٔ  ًَُٓل ا َ ْدَٚ ُْ ُٙ ع
ُ عب ِد
َ َٛ ُ٘ غ ٍخ ا ًَِّل
َ َّْ  ًَل خَٚ ُْ ُٙ َُسا ِثؼ
ِۚ َُٔوب
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َػَٟ
 َّ ِۜ ِخ ا َِّْ ه١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ اٍُِّٛ  ُْ ِث َّب َػُٙ ُ َُٕ ِجّئ٠ َُّ ُ ا صٛ
ْ َّللاَ ِث ُى ًِّ ؽ
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.

(Muhammed 47/27)

ُٓ
ُْ ُ٘ بس
َ ا َ ْد َثَٚ ُْ ُٙ َ٘ ٛ ُجُٚ َُْٛع ِْشث٠َ ُ ُُ ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخُٙ ْفَّزَٛ َ ْف اِرَا ر
َ ١فَ َى
Melekler, yüzlerine ve sırtlarına vurarak ruhlarını alırken halleri nice olur?
(Nisa 4/97)

َ ُ ُُ ْاٌ َّ َٰ ٍُٓ ِئ َىخُٙ ١فهَٛ َ َٓ ر٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َٟٓ ِف١ ۪ع َؼف
ْ َ ا ُوَّٕب ُِ ْغزٌُُٛ ُو ْٕز ُ ِۜ ُْ لَب١
َ ۪ا فٌُٛ ُْ لَبِٙ  ا َ ْٔفُ ِغُّٟٓ ۪ ٌِ ظب
ُٓ
ْ عُٓب َء
ِۜ ِ ْاًلَ ْس
د
ُ ا اٌََ ُْ ر َ ُى ْٓ ا َ ْسٌُُٛٓ ض لَب
ض ه
َ َٚ ُُ ِۜ ََّٕٙ  ُْ َجُٙ ٠َٰٚ ْ  ٌَٰئِ َه َِأَٚ۬ ُ  ِۜب فَبَٙ ١ ۪ا فٚبج ُش
ِ َٙ ُ ا ِع َؼخا فَزَٚ َِّللا
شا١
َِ ۪ص 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!

25

(Nahl 16/28)

َ ُ ُُ ْاٌ َّ َٰ ٍُٓ ِئ َىخُٙ ١فهَٛ َ َٓ رَز٠ ۪اٌََّز
ٍ ِۜ ع
َّ ٌا اُٛ َ ُۖ ُْ فَب َ ٌْمِٙ  ا َ ْٔفُ ِغُّٟٓ ۪ ٌِ ظب
ُُٓ ْٓ ِِ ًُ َّ غٍَ َُ َِب ُوَّٕب َٔ ْؼ
 ا َِّْ هٍُٝٓ َٰ ء َثٛ
ََّللا
ٍََُّْٛ  ٌُ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١ ٍَ۪ػ
Kendilerini kötü duruma düşürmüşken, meleklerin vefat ettirdiği kimseler hemen teslimiyet gösterir ve “Kötü bir
şey yapmıyorduk ki!” derler. Allah ne yaptığınızı bilir.

(Enfal 8/50)

ُٓ
اة
َ َ ػز
َ اُٛلُٚرَٚ ُْ ِۚ ُ٘بس
َ َا َ ْدثَٚ ُْ ُٙ َ٘ ٛ ُجُٚ ََُْٛع ِْشث٠ ُا ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ اٌَّزَّٝفَٛ َ َز٠  اِ ْرٜ ر َ َٰ ُٓشْٛ ٌََٚ
ك
ِ ٠ْاٌ َح ۪ش
Melekler vefat ettirirken o kâfirleri bir görsen; yüzlerine ve arkalarına vurarak onlara: “Yangın azabını tadın
şimdi.” derler.

(Enfal 8/51)

َ ِْظ ث
ْ َِ ََّٰر ٌِ َه ثِ َّب لَذ
 ِذ١ظ ََّل ٍَ ٌِ ٍْؼَ ۪ج
ا َ َّْ هَٚ ُْ  ُى٠ ۪ذ٠ْ َ ذ ا
َ ١ٌَ ََّللا
Siz, ne ettiyseniz onu buldunuz. Allah, hiçbir kuluna haksızlık yapmaz.

(Muhammed 47/28)

َ أَُٗ فَب َ ْح َجَْٛ ا ِسظُٛ٘  َو ِشَٚ ََّللا
َ ا َُِٓب ا َ ْع َخُٛ ُُ ار َّ َجؼُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِثب
ُْ ُٙ ٌَػ ا َ ْػ َّب
ػ ه
Böylece Allah'ı hiddetlendiren şeye uyup, onu razı edecek şeyden hoşlanmadıkları için Allah
işlerini boşa çıkarır.

(Muhammed 47/29)

ُْ ُٙ َٔظغَب
ْ َ َّللاُ ا
ٌ  ُْ َِ َشِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ِ۪ت اٌَّز
ُ ْخ ِش َط ه٠ ْٓ ٌَ ْْ َ ض ا
َ ا َ َْ َحغ
Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, içlerindeki kini Allah'ın ortaya çıkarmayacağını mı
sanıyorlar?
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(Maide 5/52)

ٌ  َجَٕب ُٓدَا ِئ َش ِۜح١ ا َ ْْ ر ُ ۪صَْٝ ٔ َْخ َٰ ُٓؾٌُُٛٛم٠َ ُْ ِٙ ١ َْ۪ فُٛبسػ
ٌ  ُْ َِ َشِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ۪ اٌَّزٜفَز َ َش
َ ُ٠ ض
ِ غ
ْ
ُْ ِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٟا ۪ ُٓفٚع ُّش
ْ ُ١َ ا َ ِْ ٍش ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذٖ۪ فْٚ َ  ِث ْبٌفَزْحِ اٟ
 هٝغ
َ َ  َُِٓب اٍَٰٝ ا َػٛص ِج ُح
َ فَ َؼ
َ أ ِر٠َ ْْ َ َّللاُ ا
ِۜ ِِ۪ َٔبد
َٓ١
Kalplerinde hastalık olanların, onların arasında koşuştuğunu görürsün; “Çepeçevre kuşatılmaktan korkuyoruz.”
derler. Bakarsın Allah, hastalıklarını açığa çıkarır veya katından bir iş meydana getirir de içlerinde gizledikleri
şeylerden dolayı pişman olurlar.

(Münafikun 63/3)

ُ َا فٚا ص ُ َُّ َوفَ ُشَُِٕٛ  ُْ َٰاُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِثب
َُْٛٙ َ ْفم٠َ  ُْ ًَلُٙ َ ُْ فِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ ط ِج َغ َػ
Kötü olan, önce inanmaları sonra ayetleri görmezlikten gelmeleridir. Ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı
oluşturulur; artık anlamazlar.

(Muhammed 47/30)

ُْ  ْؼٍَ ُُ ا َ ْػ َّبٌَ ُى٠َ َُّللا
َُٓ َٔ ْٛ ٌََٚ
 هَٚ  ِۜ ِيْٛ َ ٌَ ْح ِٓ ْاٌمٟ ۪ ُْ فُٙ ٌَََّٕز َ ْؼ ِشفَٚ ُْ ِۜ ُٙ ١ َّٰ١ ُْ ِث ۪غُٙ َ  ُْ فٍََ َؼ َش ْفزُٙ َٕب َو٠ْ ؾب ُء ًَلَ َس
Tercihimiz farklı olsaydı onları sana gösterirdik, sen de yüzlerinden tanırdın. Ama onları,
sözlerinin içeriğinden tanıyabilirsin. Allah bütün işlerinizi bilir.
(Münafikun 63/4)

ُ  ُْ ُخُٙ ََّٔ ِۜ ُْ َوبِٙ ٌِ ْٛ َا ر َ ْغ َّ ْغ ٌِمٌَُُٛٛم٠ ِْْ اَٚ ُْ ِۜ ُٙ ُِ غب
َُْٛغج
ٌ ؾ
َ َ ْح٠ ٌ غَّٕذَ ِۜح
َ ُِ ت
َ  ُْ ر ُ ْؼ ِججُ َه ا َ ْجُٙ َ ز٠ْ َ اِرَا َساَٚ
ْۘ  ُُ هُٙ ٍََبحزَ ْس ُ٘ ِۜ ُْ لَبر
َُْٛإْ فَ ُى٠ َّٝللاُ أَه
ْ َ فُُّٚ  ِۜ ُْ ُ٘ ُُ ْاٌ َؼذِٙ ١ْ ٍَ َح ٍخ َػ١ْ ص
َ ًَّ ُو
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?

(Münafikun 63/5)

ُْ ُ٘ َٚ َُّْٚصذ
ُ َ ْغز َ ْغ ِف ْش ٌَ ُى ُْ َس٠ اْٛ ٌَ ُْ ر َ َؼبُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
 ُي هٛع
ُ َ٠ ُْ ُٙ َ ز٠ْ َ  َساَٚ ُْ ُٙ ع
َ ا ُس ۫ ُؤْٚ َّٛ ٌَ َِّللا
َُِْٚ ْغز َ ْى ِج ُش
“Gelin, Allah’ın elçisi bağışlanmanız için dua etsin.” dense başlarını çevirirler. Bakarsın ki kibirli bir halde geri
çekiliyorlar.
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(Münafikun 63/6)

ََ ْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ ٠َ َّللاَ ًَل
َ  ُْ ا َ ْعز َ ْغفَ ْشِٙ ١ْ ٍَا ٌء َػَُٛٓ ع
 ِۜ ُْ ا َِّْ هُٙ ٌَ َُّللا
 ْغ ِف َش ه٠َ ْٓ ٌَ ُْ ِۜ ُٙ ٌَ  ُْ ا َ َْ ٌَ ُْ ر َ ْغز َ ْغ ِف ْشُٙ ٌَ د
َ
َٓ١ ْ۪اٌفَب ِعم
İster bağışlanmalarını dile ister dileme, fark etmez; Allah onları bağışlayacak değildir. Allah, yoldan çıkmış
durumda olanları yola getirmez.

(Münafikun 63/7)

ِۜ َ ْٕفَع٠ َّٝللاِ َحزه
ُٓ ِ ِ هّٰللِ خ ََُٓضائَٚ اُّٛ
ُ  َِ ْٓ ِػ ْٕذَ َسٍَٰٝ ا َػَُْٛ ًَل ر ُ ْٕ ِفمٌَُُٛٛم٠ َٓ٠ ُ۪٘ ُُ اٌَّز
 ِي هٛع
َُْٛٙ ََ ْفم٠ َٓ ًَل١ ۪ ٌَٰ ِى َّٓ ْاٌ َُّٕبفِمَٚ ض
ِ اَٛ ََّّٰاٌغ
ِ  ْاًلَ ْسَٚ د
Onlar, şu sözü söyleyebilen kimselerdir: "Allah'ın elçisinin yanında yer alanlara bir şey vermeyin ki dağılsınlar!"
Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır, ama münafıklar bunu anlamazlar.

(Muhammed 47/31)

ُْ بس ُو
َّ ٌاَٚ ُْ َٓ ِِ ْٕ ُى٠ ۪ َٔ ْؼٍَ َُ ْاٌ ُّ َجب ِ٘ذَّٝٔ ُى ُْ َحزهَٛ ٌٍََُٕ ْجَٚ
َ َا ا َ ْخجَٛ َ۬ ٍَُٔ ْجَٚ َٓ٠صبثِ ۪ش
Şurası kesin ki içinizden cihad edenleri ve sabırlı davrananları öğreninceye ve gerçek yüzünüzü
ortaya çıkarıncaya kadar sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz.
(Bakara 2/214)

عُٓب ُء
َّ َِ ُْ ِۜ ا ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُىْٛ ٍََٓ َخ٠ َ۪أْرِ ُى ُْ َِض َ ًُ اٌَّز٠ ٌَ َّّبَٚ َا ْاٌ َجَّٕخٍُٛا َ َْ َح ِغ ْجز ُ ُْ ا َ ْْ ر َ ْذ ُخ
َ ْ  ُُ ْاٌجَأُٙ ْغز
ِۜ ص ُش ه
ص َش
ْ َٔ َِّْ َّللاِ ا َ ًَُٓل ا
ْ َٔ ٝا َِؼَُٗ َِ َٰزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ  ُيٛع
ُ اٌش
َّ  َيَُٛم٠ ٝا َحزهٌُٛ ُص ٌْ ِضَٚ اٌع ََُّّٓشا ُءَٚ
ت٠
ٌ َّللاِ لَ ۪ش
ه
Öncekilerin başlarına gelenlerin bir benzeri sizin başınıza da gelmeden, Cennet’e girebileceğinizi mi
düşünüyorsunuz? Baskılar ve zorluklar onları öyle sarmış, öylesine sarsılmışlardı ki Allah’ın elçisi ve
beraberindeki müminler: “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek hale gelmişlerdi. Bilin ki Allah’ın yardımı
yakındır.

(Al-i İmran 3/142)

َٓ٠صب ِث ۪ش
َّ ٌَ ْؼٍَ َُ ا٠َٚ ُْ ا ِِ ْٕ ُىَُٚٓ َجب َ٘ذ٠ َّ۪للاُ اٌَّز
َ ْؼٍَ ُِ ه٠ ٌَ َّّبَٚ َا ْاٌ َجَّٕخٍُٛا َ َْ َح ِغ ْجز ُ ُْ ا َ ْْ ر َ ْذ ُخ
Yoksa Allah, içinizden cihad edenleri bilmeden ve sabredenleri de bilmeden Cennete gireceğinizi mi hesap
etmiştiniz?
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(Ankebut 29/2)

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

(Ankebut 29/3)

َٓ١َ ْؼٍَ َّ َّٓ ْاٌ َىبر ِ۪ث١ٌََٚ اُٛصذَل
َ ْؼٍَ َّ َّٓ ه١ٍََ ُْ فِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ٌَ۪مَ ْذ فَزََّٕب اٌَّزَٚ
َ َٓ٠ َّ۪للاُ اٌَّز
Onlardan öncekilerini de sıkıntılara sokmuştuk. Allah kimlerin samimi olduğunu elbette bilecektir. Kimlerin
yalancı olduklarını da bilecektir.

(Muhammed 47/32)

ْٓ ٌَ ٜ َٰذُٙ ٌ ُُ ْاُٙ ٌَ ََّٓ١ َي ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َِب ر َ َجٛع
َُٓ َٚ َِّللا
ُ اٌش
َّ اُّٛؽبل
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ْٓ ا َػُّٚصذ
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ُ ُِ ْحج١ع
ُْ ُٙ ٌَػ ا َ ْػ َّب
َ ََّللا
ُ َ٠
ا هٚع ُّش
َ َٚ ْـًٔ ِۜب١ؽ
Ayetleri görmezlikten gelenler ve Allah’ın yolundan engelleyenler, doğruları açıkça gördükleri
halde Elçi’ye ters düşenler, Allah’a zarar veremezler. Allah, onların işlerini boşa çıkaracaktır.
(Al-i İmran 3/176)

ًَ ََ ْجؼ٠ َّللاُ ا َ ًَّل
َ ََّللا
ُ َ٠ ْٓ ٌَ ُْ ُٙ َِّٔ ْاٌ ُى ْف ِۚ ِش اَِْٟ فُٛبسػ
ذُ ه٠ُ ۪ش٠ ْـًٔ ِۜب١ؽ
ا هٚع ُّش
َ ُ٠ َٓ٠ َ۪ ْح ُض ْٔ َه اٌَّز٠  ًَلَٚ
ِ غ
َٰ ْ ٟ ُْ َحظب ِفُٙ ٌَ
ٌُ ١اة َػ ۪ظ
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌََٚ اًل ِخ َش ِۚ ِح
Kâfirlikte yarışanlar seni üzmesin; onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemeyi
ister. Onların hak ettiği büyük bir azaptır.

(Al-i İmran 3/177)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
َ ََّللا
۪ ْ ا ْاٌ ُى ْف َش ِثُٚ َٓ ا ْؽز َ َش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ٌ َ ػز
ُ ٠َ ْٓ ٌَ ْب
ا هٚع ُّش
َ ُْ ُٙ ٌََٚ ْـًٔ ِۚب١ؽ
ِ َّ ٠بًل
İmanı verip kâfirliği satın alanlar, Allah’a hiçbir zarar veremezler. Onların hak ettiği acı veren bir azaptır.

(Al-i İmran 3/178)

ا اِصْ اّ ِۚبَُُٚٓ ْضدَاد١ٌِ ُْ ُٙ ٌَ ٟ ٍّْ۪ ُٔ  ِۜ ُْ أَِّ َّبِٙ  ٌْش ًِلَ ْٔفُ ِغ١ ُْ َخُٙ ٌَ ٟ ٍّْ۪ ُٔ ا أََّ َّبَٚٓ َوفَ ُُٓش٠ ۪غجَ َّٓ اٌَّز
َ َ ْح٠  ًَلَٚ
ٌ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌََٚ
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirler, onlara fırsat veriyor olmamızı kendileri için bir iyilik sanmasınlar. Fırsat
vermemiz, sanki günahlarını artırsınlar diyedir. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.
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(Ahzab 33/56)

ُٓ
 اّب١ ٍْ۪ا رَغُّٛ ٍِّ ع
ا َِّْ ه
َ َٚ ِٗ ١ْ ٍَا َػٍُّٛص
َ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َُٓب ا٠َ ِ ٟ
َ ُ٠ َُٗ َِ ٍَٰ ِئ َىزَٚ ََّللا
ّ ِۜ  إٌَّ ِجٍََْٝ َػٍُّٛص
Allah ve melekleri bu Nebîye destek olurlar. Ey inanıp güvenmiş kimseler! Siz de ona destek olun ve tam bir
teslimiyetle teslim olun.

(Ahzab 33/57)

َٰ ْ َٚ ب١َ ْٔ ُّ اٌذَِّٟللاُ ف
ٕاب١۪ٙ ُِ  ُْ َػزَاثابُٙ ٌَ َّا َ َػذَٚ ِاًل ِخ َشح
ُ  َسَٚ ََّللا
 ُُ هُٙ ٌََُٕٗ ٌَ َؼٛع
َْ هُُٚإْ ر٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Allah'ı ve Elçisini incitenleri, Allah dünyada da ahirette de dışlar; onlara alçaltıcı bir azap hazırlar.

(Haşr 59/4)

ة
َ ََّللا
َُٓ ُ٠ ْٓ َِ َٚ ُِٗۚ ٌَٛع
َُٓ ُْ ُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ثِب
ُ  َسَٚ ََّللا
َّللاَ فَب َِّْ ه
بق ه
ا هُّٛؽبل
ِ ذ ُ ْاٌ ِؼمَب٠ ۪ؽذ
ِّ ؾ
Bunun sebebi, Allah’ın ve Elçisinin karşısında yer almalarıdır. Kim Allah’ın karşısında yer alırsa, Allah'ın ona
vereceği ceza pek ağır olur.

(Muhammed 47/33)

ُْ ا ا َ ْػ َّبٌَ ُىٍُُٛٓ  ًَل رُج ِْطَٚ  َيٛع
ُ اٌش
َّ اُٛؼ١ا َ ۪غَٚ ََّللا
ا هُٛؼ١ا ا َ ۪غُُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler, Allah'a gönüllü olarak boyun eğin, Elçisinin getirdiğine gönüllü olarak
boyun eğin. Çalışmalarınızı değersizleştirmeyin.
(Al-i İmran 3/132)

ِۚ ُّ  َي ٌَؼٍََّ ُى ُْ ر ُ ْش َحٛع
َْٛ
ُ اٌش
َّ َٚ ََّللا
ا هُٛؼ١ا َ ۪غَٚ
Allah’a ve Elçisine gönüllü olarak boyun eğin ki iyilik göresiniz.

(Nur 24/54)

ِْْ اَٚ ُْ ِۜ ُ  ُى ُْ َِب ُح ِ ّّ ٍْز١ْ ٍَ َػَٚ ًَ ّّ ِ  ِٗ َِب ُح١ْ ٍَا فَ ِبَّٔ َّب َػْٛ ٌََّٛ َ  ِۚ َي فَب ِْْ رٛع
ُ اٌش
َّ اُٛؼ١ا َ ۪غَٚ ََّللا
ا هُٛؼ١لُ ًْ ا َ ۪غ
ِۜ زَذْٙ َ ُٖ رُٛؼ١ر ُ ۪ط
ُ  ِي ا ًَِّل ْاٌ َج ََلؽُ ْاٌ ُّ ۪جٛع
ٓ١
ُ اٌش
َّ ٍَٝ َِب َػَٚ اُٚ
De ki: “Allah’a gönüllü olarak boyun eğin, Elçisinin getirdiğine gönüllü boyun eğin Eğer yüz çevirirseniz ona
yüklenen onun sorumluluğu, size yüklenen de sizin sorumluluğunuzdur. Ona gönüllü olarak boyun eğerseniz
yola gelmiş olursunuz. Elçinin görevi, açık bir tebliğden ibarettir.
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(Muhammed 47/34)

ُْ ُٙ ٌَ َُّللا
َ ْغ ِف َش ه٠ ْٓ ٍََبس ف
ٌ َُّ٘ ُْ ُوفَٚ اَُّٛللاِ ص ُ َُّ َِبر
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ْٓ ا َػُّٚصذ
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Ayetleri görmezlikten gelen, Allah’ın yolundan engelleyen ve sonra kâfir olarak ölenleri Allah
asla bağışlamayacaktır.
(Bakara 2/161)

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

(Bakara 2/162 )

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

(Nisa 4/137)

ْ َُّ ُ ا صٚا ص ُ َُّ َوفَ ُشَُِٕٛ ا ص ُ َُّ َٰاٚا ص ُ َُّ َوفَ ُشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
 ًَلَٚ ُْ ُٙ ٌَ  ْغ ِف َش١َ ٌِ َُّللا
 ُى ِٓ ه٠َ ُْ ٌَ ا ُو ْف اشاُٚاصدَاد
ِۜ ع ۪ج ا
َل١
َ ُْ ُٙ ٠َ  ِذْٙ ١َ ٌِ
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.

(Nisa 4/168)

َ ُْ ُٙ ٠َ  ِذْٙ ١َ ٌِ  ًَلَٚ ُْ ُٙ ٌَ  ْغ ِف َش١َ ٌِ َُّللا
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ماب٠غ ۪ش
 ُى ِٓ ه٠َ ُْ ٌَ اُّٛ ٍَظ
Ayetleri görmezlikten gelenleri ve yanlış yapanları Allah ne bağışlayacak; ne de bir yola yöneltecektir.

(Muhammed 47/35)

ُْ َزِ َش ُو ُْ ا َ ْػ َّبٌَ ُى٠ ْٓ ٌََٚ ُْ َّللاُ َِؼَ ُى
َّ ٌ اٌَِٝا اٛػ
ُُٓ ر َ ْذَٚ إُِٛٙ َ فَ ََل ر
 هَٚ َْۗ ْٛ ٍَا َ ْٔز ُ ُُ ْاًلَ ْػَٚ ُِۗ ٍْ غ
Üstün durumda olan sizsiniz, Allah da sizinle beraberdir; o halde gevşemeyin; barış teklifinde
de bulunmayın. Allah sizi, işlerinizde asla yalnız bırakmaz.
(Al-i İmran 3/139)

َٓ١ ِِ۪ٕ َْْ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ُِإْٛ ٍَا َ ْٔز ُ ُُ ْاًلَ ْػَٚ اُٛٔ َ ًَل ر َ ْحضَٚ إُِٛٙ َ  ًَل رَٚ
Gevşemeyin ve üzülmeyin! Eğer inanıp güveniyorsanız en üstün olan sizlersiniz.

31

(Enfal 8/9)

َٓ١ ۪ ُِ ِّذُّ ُو ُْ ثِب َ ٌْفٍ َِِٓ ْاٌ َّ َٰ ٍُٓ ِئ َى ِخ ُِ ْشدِفّٟ۪ٔ َ بة ٌَ ُى ُْ ا
َ َْ َسثَّ ُى ُْ فَب ْعز َ َجُٛض١اِ ْر ر َ ْغز َ ۪غ
O gün Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da “Bir biri ardınca bin melek ile size destek veriyorum” diye cevap
vermişti.

(Enfal 8/10)

ْ َ  ٌِزَٚ َّٜللاُ ا ًَِّل ثُ ْؾ َٰش
ٌ َّللاَ َػ ۪ض
ِۜ ص ُش ا ًَِّل ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذ ه
ض٠
ْ ٌَّٕ َِب اَٚ ُْ ِۚ ثُ ُىٍُُٛط َّئِ َّٓ ِث۪ٗ ل
َّللاِ ا َِّْ ه
 َِب َج َؼٍَُٗ هَٚ
ٌُ ١َح ۪ى
Allah bunu size, sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa zafer, sadece Allah katındandır.
Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

(Enfal 8/11)

َ ُ١ٌِ بء َُِٓب اء
ّ ۪ َُغ٠ اِ ْر
ُْ ػ ْٕ ُى
َّ ٌ ُى ُْ َِِٓ ا١ْ ٍَُٕ ِ َّض ُي َػ٠َٚ ُْٕٗ ِِ بط ا َ ََِٕخا
ِ َُّٓ غ
َ ت
َ ِ٘ ُ ْز٠َٚ ِ۪ٗ َش ُو ُْ ثّٙ ِ ط
َ  ُى ُُ إٌُّ َؼ١ؾ
َ َِ ْشث١ٌِ َٚ ْب
َ ١ْ ؾ
َّ ٌِس ْجضَ ا
َا
َ ُّض َ ِج٠َٚ ُْ ثِ ُىٍُُٛ لٍَٰٝ ػ َػ
ِ ط
َ ِۜ َذ ثِ ِٗ ْاًلَ ْلذ
O gün güven içinde sizi uykuya daldırmış, sizi arındırmak, sizden şeytanın pisliğini gidermek, kalplerinizi
birbirine bağlamak ve ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırmıştı.

(Enfal 8/12)

ِۜ َُِٕ َٓ َٰا٠ ۪ا اٌَّزُٛ َِ َؼ ُى ُْ فَضَجِّزّٟ۪ٔ َ  ْاٌ َّ َٰ ٍُٓ ِئ َى ِخ اٌَِٝ َسث َُّه اٟحٛ
اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ة اٌَّز
۪ ُ٠ اِ ْر
ِ ٍُُٛ لٟ ۪ فٟ ۪عب ُ ٌْم
َ اٛ
َْب
ُّ
َ اٌشػ
ٍ ِۜ ٕ ُْ ُو ًَّ َثُٙ ْٕ ِِ اُٛاظ ِْشثَٚ ق
ِ قَ ْاًلَ ْػَٕبْٛ َا فُْٛت فَبظ ِْشث
Meleklere de şunu vahyediyordu: “Ben sizinle beraberim, kâfirlerin yüreklerine korku salacağım. Siz de
müminleri cesaretlendirin. Öyleyse onların boyun köklerine ve parmaklarına vurun!”

(Enfal 8/13)

ِۚ ُ  َسٚ ََّللا
ة
َ ََّللا
َُٓ ُْ ُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِثب
ُ  َسَٚ ََّللا
ٌَُٗ فَب َِّْ هٛع
ك ه
ِ ذ ُ ْاٌ ِؼمَب٠ ۪ؽذ
ِ ُِؾَبل٠ ْٓ َِ َٚ ٌَُٗٛع
َ ا هُّٛؽبل
Öyle yapın çünkü onlar, Allah’ın ve elçisinin karşısında yer almışlardır. Kim Allah’ın ve elçisinin karşısında yer
alırsa Allah'ın ona vereceği ceza pek ağır olur.

(Enfal 8/14)

بس
َ ََٓ َػز٠ا َ َّْ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شَٚ ُُٖٛلَُٰٚر ٌِ ُى ُْ فَز
ِ ٌَّٕاة ا
Haydi tadın onu bakalım. Kafirler için bir de ateş azabı vardır.

(Enfal 8/15)

بس
َ ِۚ  ُ٘ ُُ ْاًلَ ْد َثٌَُّٛٛ ُ ا صَ ْحفاب فَ ََل رَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ز ُ ُُ اٌَّز١ ۪ا اِرَا ٌَمُُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َُٓب ا٠َ
Ey inanıp güvenenler! Bir nizam halinde iken kâfirlerle karşılaşınca sakın arkanızı dönüp kaçmayın.
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(Enfal 8/16)

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

(Enfal 8/17)

ُْٕٗ ِِ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٟ
َ ١َِ ْذ اِ ْر َس
َ ١َِ  َِب َسَٚ ُْ ُۖ ُٙ ٍَََّللاَ لَز
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ْذ
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ُْ ُ٘ ٍُُٛفٍََ ُْ ر َ ْمز
َ ٍِ ُ ْج١ٌِ َٚ ِٝۚ ََِّٰللاَ َس
ٌُ ١ ٍ۪ ٌغ َػ١ّ۪ ع
غٕا ِۜب ا َِّْ ه
َ ََّللا
َ َث ََُٓل اء َح
Onları öldüren siz değildiniz, onları öldüren Allah’tı. Attığın zaman da sen atmadın, Allah attı. Bu, inanıp
güvenenleri güzel bir sınamadan geçirmek içindi. Allah dinler ve bilir.

(Muhammed 47/36)

ُْ اٌَ ُىَٛ ِْ َ َ ْغـَٔ ٍْ ُى ُْ ا٠  ًَلَٚ ُْ س ُوٛ
ٌ َب ٌَ ِؼ١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ أَِّ َّب ْاٌ َح
َ ُإْ رِ ُى ُْ ا ُ ُج٠ اُٛرَزَّمَٚ إُِِٛ ْا ِْْ رُإَٚ ٌٛ ِۜ ْٙ ٌََٚ ت
Doğrusu dünya hayatı oyun ve oyalanmadır. Eğer inanır ve korunursanız Allah, hak ettiğiniz
karşılıkları verir ve sizden bütün mallarınızı da istemez.
(Enam 6/32)

ِۜ َُزَّم٠ َٓ٠ ۪ ٌْش ٌٍَِّز١اًل ِخ َشح ُ َخ
َٰ ْ َّاس
ٍََُْْٛ اَفَ ََل ر َ ْؼ ِمٛ
ٌ َُٓب ا ًَِّل ٌَ ِؼ١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  َِب ْاٌ َحَٚ
ُ ٌٍَذَٚ ٌٛ ِۜ ْٙ ٌََٚ ت
Dünya hayatı, sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Yanlışlardan sakınanlar için hayırlı olan, elbette o son
yurttur. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?

(Sebe 34/39)

ُ غ
َٛ ُٙ َءٍ فْٟ ؽ
َ ْٓ ِِ ُْ ُ  َُِٓب ا َ ْٔفَ ْمزَٚ ُِٗۜ ٌَ َ ْمذ ُِس٠َٚ ۪ٖؾب ُء ِِ ْٓ ِػجَب ِد
َُٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َاٌش ْصق
ُ َ ْج٠ ّٟلُ ًْ ا َِّْ َس ۪ث
ِّ ػ
َٓ١ ۪اٌش ِاصل
َّ  ُْش١ َخَٛ ُ٘ َٚ ُِٗۚ ُُ ْخ ٍِف٠
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."
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(Muhammed 47/37)

ُْ ظغَبَٔ ُى
ْ َ ُ ْخ ِشطْ ا٠َٚ اٍُُٛ ْح ِف ُى ُْ ر َ ْج َخ١ََ٘ب فُّٛ َ ْغـَٔ ٍْ ُى٠ ِْْ ا
Onları istese ve hepsini vermek zorunda bıraksa cimrilik edersiniz ve kinlerinizi ortaya çıkarır.
(Al-i İmran 3/180)

ُْ ِۜ ُٙ ٌَ  ؽ ٌَّشَٛ ُ٘ ًْ َ ِۜ ُْ ثُٙ ٌَ  اْشا١ َخَٛ ُ٘ ٍِ۪ٗ ع
ْ ََّللاُ ِِ ْٓ ف
 ُُ هُٙ ١َْ ثِ َُّٓب َٰا َٰرٍَُٛ ْج َخ٠ َٓ٠ ۪غجَ َّٓ اٌَّز
َ َ ْح٠  ًَلَٚ
َ ُ ١ع
ُ ش١
ِۜ ِ  ْاًلَ ْسَٚ د
ٍََُّْٛ َّللاُ ثِ َّب ر َ ْؼ
ِ اَٛ ََّّٰاس اٌغ
 هَٚ ض
َ
َ ِ۪ ِ ِ هّٰللَٚ  َّ ِۜ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ِ۪ٗا ثٍَُْٛ َِب ثَ ِخُٛلَّٛ ط
ش١
ٌ خ َ۪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.

(Nisa 4/37)

ا َ ْػز َ ْذَٔبَٚ ِٗۜ ۪ ٍِ ع
ْ ََّللاُ ِِ ْٓ ف
 ُُ هُٙ ١َْ َُِٓب َٰا َٰرُّٛ ُ  ْىز٠َ َٚ ًِ بط ِث ْبٌجُ ْخ
َ ٌََّْٕ اٚأ ْ ُِ ُش٠َ َٚ ٍَُْٛ ْج َخ٠َ َٓ٠ ۪اٌََّز
ٕا ِۚب١۪ٙ ُِ َٓ َػزَاثاب٠ٌِ ٍْ َىب ِف ۪ش
Onlar; cimrilik eden, insanlara cimrilik etmelerini söyleyen, Allah'ın kendilerine yaptığı ikramı da gizleyenlerdir.
Ayetleri görmezlikte direnenlere aşağılayıcı bir azap hazırladık.

(Muhammed 47/38)

ِۚ  ًِ ه١ع ۪ج
ًُ  ْج َخ٠َ َ ْجخ ًَْ فَ ِبَّٔ َّب٠ ْٓ َِ َٚ ًُ ِۚ  ْج َخ٠َ ْٓ َِ ُْ َّللاِ فَ ِّ ْٕ ُى
َ ٟ ۪ا فَُْٛ ٌِز ُ ْٕ ِفمْٛ َُٓ٘ب ا َ ْٔز ُ ُْ َٰ ُٓ٘ َ۬ ُإ ًَُٓل ِء ر ُ ْذ َػ
اُُٛٔٓ ٛ ُى٠َ  َْش ُو ُْ ص ُ َُّ ًَل١ اِب َغْٛ َ ْغز َ ْجذ ِْي ل٠َ اْٛ ٌََّٛ َ ا ِْْ رَزَٚ ا َ ْٔز ُ ُُ ْاٌفُمَ َُٓشا ِۚ ُءَٚ ٟ
 هَٚ ِِٗۜ ۪ َػ ْٓ َٔ ْفغ
ُّ ِٕ ََّللاُ ْاٌغ
ُْ ا َ ِْضَبٌَ ُى
Sizler, Allah yolunda harcama yapmaya çağrılan kimselersiniz ama cimrilik edenleriniz var.
Kim cimrilik ederse cimriliği kendine eder. Allah’ın kimseye ihtiyacı yoktur, fakir olan sizsiniz.
Çağrıya uymazsanız yerinize başka bir topluluk getiririz; onlar sizin gibi olmazlar.
(Fatır 35/15)

ِۚ  هٌَِٝبط ا َ ْٔز ُ ُُ ْاٌفُمَ َُٓشا ُء ا
ُ ذ١ّ۪  ْاٌ َحٟ
 هَٚ َِّللا
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
ُّ َِٕ ْاٌغَٛ ُ٘ َُّللا
Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Yaptığını güzel yapan ve kimseye ihtiyacı olmayan Allah’tır.

34

(Fatır 35/16)

 ٍِۚذ٠ ۪ك َجذ
ِ ْ أ٠َ َٚ ُْ ُ ْز ِ٘ ْج ُى٠ ْ ؾَأ٠َ ِْْ ا
ٍ ٍَْ د ثِخ
Gerekli görürse sizi giderir ve yeni bir nesil getirir.

(Hadid 57/10)

ُ ش١
ِۜ ِ  ْاًلَ ْسَٚ د
ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُى۪ٞٛ َ َ ْغز٠ ض ًَل
ِ اَٛ ََّّٰاس اٌغ
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ۪ا فُٛ َِب ٌَ ُى ُْ ا َ ًَّل ر ُ ْٕ ِفمَٚ
َ ِ۪ ِ ِ هّٰللَٚ َِّللا
ِۜ ٍَُلَبرَٚ ُا ِِ ْٓ ثَ ْؼذَُٛٓ ا َ ْٔفَم٠ ۪ظ ُُ دَ َس َجخا َِِٓ اٌَّز
َ  َٰ ٌُٓئِ َه ا َ ْػَٚ۬ ُ لَبر َ ِۜ ًَ اَٚ ِا َ ْٔفَكَ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ْاٌفَزْح
 ُوَلَٚ اٛ
ش١
ٌ َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاُ ثِ َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ِٝۜ َٰٕ َّللاُ ْاٌ ُح ْغ
 َػذَ هَٚ
Sizin neyiniz var ki Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Göklerde ve yerdeki her şey zaten Allah’a
kalacaktır. Önünüzün açılmasından önce hayra harcayan ve savaşanların derecesi, daha sonra hayra harcayan ve
savaşanlarınki ile bir olmaz; öncekilerin derecesi daha yüksektir. Allah hepsine, yaptığının en güzeli ile
karşılama sözü vermiştir. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Hadid 57/11)

ٌُ ِۚ ٠ٌَُُٗٓ ا َ ْج ٌش َو ۪شَٚ ٌَُٗ َُٗعب ِػف
َّللاَ لَ ْش ا
ُ ُ ْم ِش٠ ٞ َِ۪ ْٓ رَا اٌَّز
ض ه
َ ُ١َغٕاب ف
َ ظب َح
Allah’a güzel ödünç verecek biri var mı ki Allah onu katlayarak geri versin? Onu cömertçe bir ödül
beklemektedir.
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