FETİH SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌ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,

(Fetih 48/1)

ًٕب١أَِّب فَز َ ْحَٕب ٌَ َه فَزْ ًحب ُِ ۪ج
Şüphesiz sana apaçık bir fethin yolunu açtık.
(Saf 61/10)

ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ ػزَا
َ ْٓ ِِ ُْ  ُى١بسحٍ ر ُ ْٕ ۪ج
َ  رِ َجٍَٰٝ ا ٘ ًَْ اَدٌُُّ ُى ُْ َػَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler! Acıklı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

(Saf 61/11)

ِْْ  ٌْش ٌَ ُى ُْ ا١ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ َٰر ٌِ ُى ُْ َخَٚ ُْ ا ٌِ ُىَٛ ِْ َ َّللاِ ِثب
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
 ًِ ه١ع ۪ج
َْ ِث هُِِٕٛ ْرُإ
َ ٟ َْ۪ فُٚر ُ َجب ِ٘ذَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
َُّْٛ ٍَُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ
O ticaret, Allah’a ve elçisine tam güvenmeniz, Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı ortaya koyarak cihad
etmenizdir. Bilseniz sizin için hayırlı olan budur.

(Saf 61/12)

َ َٓغب ِو
ٍ ُ ْذ ِخ ٍْ ُى ُْ َجَّٕب٠َٚ ُْ ثَ ُىَُُٛٔ ْغ ِف ْش ٌَ ُى ُْ ر٠
د
ِ  َجَّٕبٟ ّ۪جَخً ف١ِ غ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْحزٞد ر َ ْج ۪ش
َ َِ َٚ بس
ُُ ١ ُص ْاٌؼَ ۪ظْٛ ََػ ْذ ٍْ َٰر ٌِ َه ْاٌف
Bunlara karşılık Allah, günahlarınızı bağışlayacak ve sizi içinden ırmaklar akan bahçelere, güzel konaklara adn
cennetlerine /bozulmayan bahçelere yerleştirecektir. Büyük başarı işte budur.
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(Saf 61/13)

ّ َثَٚ ت٠
َٓ١ ِِ۪ٕ ْش ِِش ْاٌ ُّإ
ٌ فَزْ ٌح لَ ۪شَٚ َِّللا
ْ َٔ بَٙ َُّٔٛ ر ُ ِحجٜا ُ ْخ َٰشَٚ
ص ٌش َِِٓ ه
Hoşunuza gidecek bir başarı da dünyada olacaktır: Allah’ın yardımı ve yakın zamanda bir fetih. İnanıp
güvenenleri bunlarla müjdele.

(Fetih 48/2)

ً ص َشا
 ًّب١ ۪غب ُِ ْغزَم
 ْغ ِف َش ٌَ َه ه١َ ٌِ
ِ  َه٠َ  ِذْٙ ٠َ َٚ  َْه١ٍَُزِ َُّ ِٔ ْؼ َّزَُٗ َػ٠َٚ  َِب رَب َ َّخ َشَٚ َّللاُ َِب رَمَذ َََّ ِِ ْٓ رَ ْٔ ِج َه
Önceki ve sonraki günahlarını bağışlamak, sana olan iyiliklerini tamamlamak ve seni doğru bir
yola yöneltmek için.
(Nasr 110/1)

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

(Nasr 110/2)

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

(Nasr 110/3)

اثًبَّٛ َ ا ْعز َ ْغ ِف ْشُٖ أَُِّٗ َوبَْ رَٚ غ ِجّ ْح ِث َح ّْ ِذ َس ِثّ َه
َ َف
Her şeyi güzel yapan Rabbin’e yönel ve bağışlanma dile! O, tövbeleri kabul eder.

(Fetih 48/3)

ً ػ ۪ض
ضا٠
ْ َٔ َُّللا
ص َش َن ه
ُ ْٕ ٠َ َٚ
َ ص ًشا
Bir de Allah’ın sana, güçlü bir yardımda bulunması içindir.
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(Mümin 40/51)

ُ بدَٙ  َُ ْاْلَ ْشُٛم٠َ ََ ْٛ ٠َ َٚ ب١َ ْٔ ُّ ِح اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َحِٟا فَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ عٍََٕب
ُ ص ُش ُس
ُ ْٕ ٌََٕ أَِّب
Elçilerimize ve inanıp güvenenlere, hem dünya hayatında hem şahitlerin getirileceği günde, elbette yardım
edeceğiz.

(Mucadele 58/21)

ٌ  َػ ۪ضٞ
ض٠
ُ  ُسَٚ َّللاُ َْلَ ْغ ٍِجَ َّٓ أَ َ۬ب
 ا َِّْ هٟ ٍ۪ع
ت ه
َ َ َوز
ٌّ ِٛ ََّللاَ ل
Allah şöyle yazmıştır: “Ben, elçilerimle mutlaka galip gelirim.” Çünkü Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.

(Fetih 48/4)

ُدُٕٛ ِ هّٰللِ ُجَٚ ُْ ِٙ ِٔ َّب٠ َّبًٔب َِ َغ ۪ا٠ا ۪اََُٚٓ ْضدَاد١ٌِ َٓ١ ِِ۪ٕ ْة ْاٌ ُّإ
َّ ٌ ا َ ْٔضَ َي اَٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ ٍُُٛ لٟ َ۪ٕخَ ف١غ ۪ى
 ًّب١ ًّب َح ۪ى١ ٍَّ۪للاُ َػ
ِ اَٛ ََّّٰاٌغ
 َوبَْ هَٚ ض
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
Güvenlerine güven katmak için müminlerin içini rahatlatan da O’dur. Göklerin ve yerin bütün
orduları Allah’ındır. Allah bilir, doğru kararlar verir.
(Tevbe 9/25)

ْـًٔب١ش
َ ُْ ػ ْٕ ُى
ِ َٛ َِ ٟ َّ۪للاُ ف
ص َش ُو ُُ ه
َ ِٓ  ٍْٓ اِ ْر ا َ ْػ َج َجزْ ُى ُْ َوثْ َشر ُ ُى ُْ فٍََ ُْ ر ُ ْغ١َٕ ََ ُحْٛ َ٠َٚ ٍشح١
َ َٔ ٌَمَ ْذ
َ ۪اغَٓ َوث
ْ ض ِث َّب َس ُح َج
ْ َظبل
َٓ٠ز ُ ُْ ُِ ْذ ِث ۪ش١ْ ٌََّٚ َُّ ُ ذ ث
ُ  ُى ُُ ْاْلَ ْس١ْ ٍَذ َػ
َ َٚ
Allah birçok yerde sizi zafere ulaştırdı, Huneyn gününde de öyle oldu. Ama o gün sayıca çok olmanız sizi
şımartınca bir faydasını görememiştiniz. Onca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da geri dönüp
kaçmıştınız.

(Tevbe 9/26)

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

(Tevbe 9/27)

ٌُ ١س َس ۪حٛ
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ٍَٰٝ َّللاُ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ َٰر ٌِ َه َػ
ُ ُ َز٠ َُّ ُ ث
ٌ َُّللاُ َغف
 هَٚ شب ُء
ة هٛ
Bütün bunların arkasından Allah, gerekeni yapanların tevbesini kabul etti. Allah bağışlar, ikramı boldur.
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(Fetih 48/5)

ٍ د َجَّٕب
ُ َى ِفّ َش٠َٚ بَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ُْ ْذ ِخ ًَ ْاٌ ُّإ١ٌِ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْحزٞد ر َ ْج ۪ش
 ًّب١ ًصا َػ ۪ظْٛ ََّللاِ ف
 َوبَْ َٰر ٌِ َه ِػ ْٕذَ هَٚ ُْ ِٙ ِّـَٔبر١ِ ع
َ ُْ ُٙ ْٕ َػ
Bunları, mümin kadınlarla mümin erkeklerin kabahatlerini örtmek ve onları, ölmeksizin
kalmak üzere içinden ırmaklar akan bahçelere sokmak için yapmıştır. Allah katında büyük
başarı budur.
(Ahzab 33/22)

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

(Tevbe 9/72)

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

(Fetih 48/6)

ََّٓ د
َ ِبّٰلل
ُْ ِٙ ١ْ ٍَ ِء َػْٛ غ
ِ  ْاٌ ُّ ْش ِش َوبَٚ َٓ١ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وَٚ د
ِ  ْاٌ َُّٕبفِمَبَٚ َٓ١ ِ۪ة ْاٌ َُّٕبفِم
َّ ٌظ َّٓ ا
َٓ ِث ه١ّ ۪ٔاٌظب
َ ُّ َؼز٠َٚ
ْ عَٓب َء
شا١
َّ ٌَٓدَائِ َشح ُ ا
ت ه
ً د َِ ۪ص
َ َع
ِ غَٚ  ِءْٛ غ
َ َٚ َُ ََّٕٙ  ُْ َجُٙ ٌَ َّا َ َػذَٚ ُْ ُٙ ٌََٕ َؼَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍََّللاُ َػ
Bir de Allah hakkında kötü düşünceleri olan o ikiyüzlü erkek ve kadınlarla müşrik erkek ve
kadınlara azap versin diye yaptı. Onların kötü düşünceleri başlarına iş açacaktır. Allah onlara
öfkelenmiş, onları dışlamış ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Ne kötü hale gelmektir o!
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(Ahzab 33/73)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍََّٝللاُ َػ
ِ  ْاٌ ُّ ْش ِش َوبَٚ َٓ١ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وَٚ د
ِ  ْاٌ َُّٕب ِفمَبَٚ َٓ١ َّ۪للاُ ْاٌ َُّٕب ِفم
ة هٛ
ِة ه
َ ُ ز٠َ َٚ د
َ ُّ َؼز١ٌِ
 ًّب١سا َس ۪حٛ
ِ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبَٚ
 َوبَْ هَٚ د
ً َُّللاُ َغف
Allah, ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etmek ve mümin
erkeklerle mümin kadınların da tevbesini kabul etmek için böyle yaptı. Allah’ın bağışlaması çok, ikramı boldur.

(Tevbe 9/68)

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

(Fetih 48/7)

ً َّللاُ َػ ۪ض
 ًّب١ضا َح ۪ى٠
ِ اَٛ ََّّٰد ُ اٌغُٕٛ ِ هّٰللِ ُجَٚ
 َوبَْ هَٚ ض
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
Göklerde ve yerde Allah’ın orduları vardır. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.
(Ahzab 33/9)

 ًحب٠ ُْ ۪سِٙ ١ْ ٍَع ٍَْٕب َػ
ا ِٔ ْؼ َّخَ هٚا ا ْر ُو ُشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َ د ٌ فَب َ ْسُٕٛ ُى ُْ اِ ْر ََٓجب َءرْ ُى ُْ ُج١ْ ٍََّللاِ َػ
شا١
 َوبَْ هَٚ َ٘بْٚ دًا ٌَ ُْ ر َ َشُٕٛ ُجَٚ
ً َْ َث ۪صٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
Müminler, Allah'ın size olan nimetini düşünün; hani üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine rüzgâr ve
göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, sizin ne yaptığınızı görüyordu.

(Saffat 37/173)

َُْٛ ُُ ْاٌغَب ٌِجُٙ ٌَ ا َِّْ ُج ْٕذََٔبَٚ
“Bizim askerlerimiz, kesinlikle galip geleceklerdir.”

(Fetih 48/8)

ّ َ ُِجَٚ َبن شَب ِ٘ذًا
شا٠
َ ٍْٕ ع
ً َ۪ٔزَٚ ش ًِشا
َ اِ ََّٓٔب ا َ ْس
Biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı bir elçi olarak gönderdik.
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(Bakara 2/119 )

ُ١ِ ة ْاٌ َج ۪ح
َ ٍْٕ ع
ْ َ ػ ْٓ ا
ً َ۪ٔزَٚ شا١
ً ك َث ۪ش
ِ ص َحب
َ ًُ َٔ َْل ر ُ ْغـَٚ شا٠
َ اِ ََّٓٔب ا َ ْس
ِ ّ َبن ِث ْبٌ َح
Biz seni, gerçekleri içeren kitapla müjdeleyesin ve onunla uyarasın diye elçi gönderdik. Cehennem halkından
sorumlu tutulmayacaksın.

(Ahzab 33/45)

ّ  ُِ َجَٚ َبن شَب ِ٘ذًا
شا٠
َ ٍْٕ ع
ً َ۪ٔزَٚ ش ًِشا
َ  اِ ََّٓٔب ا َ ْسٟ
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey Nebî, biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı elçi olarak gönderdik.

(Ahzab 33/46)

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

(Enbiya 21/107)

َٓ١ّ۪ ٌََبن ا َِّْل َس ْح َّخً ٌِ ٍْ َؼب
َ ٍْٕ ع
َ  ََِٓب ا َ ْسَٚ
Seni elçi olarak göndermemiz çağdaşların için ve daha sonrakiler için bir ikramdır.

(Sebe 34/28)

َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ بط َْل
َ ٍْٕ ع
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوث َ َش اَٚ شا٠
ً َ۪ٔزَٚ شا١
ً بط َث ۪ش
ِ ٌٍَِّٕ ًَبن ا َِّْل ََٓوبفَّخ
َ  ََِٓب ا َ ْسَٚ
Biz seni bütün insanlara, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ama çoğu insan bunu böyle bilmez.

(Fatır 35/24)

ش٠
َ ٍْٕ ع
ٌ ۪ب َٔزَٙ ١ ۪ا ِْْ ِِ ْٓ ا ُ َِّ ٍخ ا َِّْل خ َََل فَٚ شا٠
ً َ۪ٔزَٚ شا١
ً ك ثَ ۪ش
َ اِ ََّٓٔب ا َ ْس
ِ ّ َبن ثِ ْبٌ َح
Bu gerçeği seninle birlikte gönderdik ki, müjdeler veresin ve uyarılarda bulunasın. Her toplumun geçmişinde
mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.

(Fetih 48/9)

ً ا َ ۪صَٚ ً ُٖ ثُ ْى َشحٛغ ِجّ ُح
َل١
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ا ثِ هُِِٕٛ ٌِْزُإ
َ ُ رَٚ ُٖٚ ِلّ ُشَٛ ُ رَٚ ُٖٚرُؼَ ِ ّض ُسَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
Bunu, Allah’a ve elçisine güvenesiniz, O’nu içten destekleyesiniz, O’na saygı duyasınız, sabah
akşam O’na ibadet edesiniz diye yaptık.
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(Kehf 18/27)

 ِ۪ٔٗ ُِ ٍْز َ َحذًاُٚ ٌَ ْٓ ر َ ِجذَ ِِ ْٓ دَٚ ۪ٗة َس ِثّ َه َْل ُِجَ ِذّ َي ٌِ َى ٍِ َّب ِر
ِ  َْه ِِ ْٓ ِوزَب١ٌَِ اٟ
َ  ِحٚ۫ ُ ارْ ًُ ََِٓب اَٚ
Rabbinin Kitabından sana vahyedileni oku. O’nun sözlerinin yerine geçecek bir şey yoktur. O’ndan başka
sığınacak bir yer de bulamazsın.

(Kehf 18/28)

َبن
َ ٕ١ْ ػ
ْ اَٚ
َ ُ َْل ر َ ْؼذَٚ َُٗٙ  ْجَٚ َُْٚذ٠ُ ۪ش٠ ِ ٟ
َ ص ِج ْش َٔ ْف
ّ  ْاٌ َؼ ِشَٚ ِحٚ ُْ ِث ْبٌ َغ َٰذُٙ ََّْ َسثُٛ ْذػ٠َ َٓ٠ ۪غ َه َِ َغ اٌَّز
َْ َوبَٚ ُٗ٠ََٰٛ ٘ ارَّجَ َغَٚ  َْل ر ُ ِط ْغ َِ ْٓ ا َ ْغفَ ٍَْٕب لَ ٍْجَُٗ َػ ْٓ ِر ْو ِشَٔبَٚ َب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ َٕخَ ْاٌ َح٠ذ ُ ۪ص٠ ُْ ر ُ ۪شُٙ ْٕ َػ
ً ا َ ِْ ُشُٖ فُ ُش
غب
Rablerinin yüzlerine bakmasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranlarla birlikte sen de sabret. Dünya hayatının
çekiciliğine kapılıp gözlerini onlardan ayırma. Gönlünü zikrimize karşı ilgisiz bulduğumuz, arzularına uymuş ve
işi gücü aşırılık olan kişiye uyma.

(Ahzab 33/41)

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

(Ahzab 33/42)

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

(Fetih 48/10)

ُ َ ْٕ ُى٠ ث فَ ِبَّٔ َّب
َ  ُْ فَ َّ ْٓ َٔ َىِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ قَ اْٛ ََّللاِ ف
ٍَٰٝ ث َػ
َذ ُ ه٠ ََّللا
َْ هُِٛؼ٠ُجَب٠ ٔ ََه أَِّ َّبُِٛؼ٠ُجَب٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
 ًّب١ ِٗ ا َ ْج ًشا َػ ۪ظ١ ُ۪إْ ر١غ
ُٗ ه١ْ ٍَػب َ٘ذَ َػ
َ  ِث َّبٝ َٰفْٚ َ  َِ ْٓ اَٚ َِ۪ٗٔ ْفغ
َ ََّللاَ ف
Sana bağlılık sözleşmesi yapanlar, o sözleşmeyi aslında Allah ile yapmış olurlar. Allah’ın eli
onların elleri üstündedir. Kim sözünden cayarsa kendi aleyhine caymış olur. Kim de Allah’a
karşı üstlendiği görevi yerine getirirse, Allah ona büyük bir ödül verecektir.
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(Fetih 48/18)

َّ ٌذ ا
 ُْ فَب َ ْٔضَ َيِٙ  ِثٍُُٛ لٟ ۪ش َج َش ِح فَ َؼ ٍِ َُ َِب ف
َ ٔ ََه ر َ ْحُٛؼ٠ِ ُ َجب٠ َٓ اِ ْر١ ِِ۪ٕ َّْللاُ َػ ِٓ ْاٌ ُّإ
 هٟ
ِ ٌَمَ ْذ َس
َ ظ
جًب٠ ُْ فَزْ ًحب لَ ۪شُٙ اَثَب َثَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍََٕخَ َػ١غ ۪ى
َّ ٌا
O ağacın altında sana bağlılık sözleşmesi yaparken Allah onlardan razı olmuştu. İçlerinde olanı bilmişti de
üzerlerine o huzuru indirmişti. Onları, yakın bir fetihle ödüllendirecektir.

(Fetih 48/11)

َ ة
ٌََُُْٛٛم٠ َٔب فَب ْعز َ ْغ ِف ْش ٌََٕبٍُْٛ٘ َ اَٚ إٌَُبَٛ ِْ َ شغٍََزْ ََٕٓب ا
ِ َْ َِِٓ ْاْلَػ َْشاُٛ ُي ٌَ َه ْاٌ ُّخٍََّفَُٛم١ع
َ
َ َِّللا
َ ا َ َسادْٚ َ ظ ًّشا ا
َ ّْ ٍِهُ ٌَ ُى ُْ َِِٓ ه٠ ْٓ َّ َ ُْ لُ ًْ فِٙ  ِثٍُُٛ لٟ ْ۪ظ ف
َ ُْ ْـًٔب ا ِْْ ا َ َسادَ ثِ ُى١ش
َ ١ٌَ  ُْ َِبِٙ ِِثب َ ٌْ ِغَٕز
شا١
ِث ُى ُْ َٔ ْفؼًب َث ًْ َوبَْ ه
ً َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
Çöl Araplarından geride bırakılanlar sana şöyle diyeceklerdir: “Mallarımız ve ailemiz bütün
vaktimizi aldı; bizim için Allah’tan bağışlanma dileğinde bulun.” İçlerinde olmayanı dilleriyle
söylüyorlar. De ki: “Allah size kötülük yapmayı istese ya da onun isteği size iyilik yapmak olsa
kim bunun önüne geçebilir?” Hayır; Allah yaptığınız her şeyin içyüzünü bilir.
(Tevbe 9/90)

ت١
ُ ُ ۪ص١ع
ُ  َسَٚ ََّللا
ا هَُٛٓ َوزَث٠ ۪لَ َؼذَ اٌَّزَٚ ُْ ُٙ ٌَ ََُْإْ ر١ٌِ ة
ِ َْ َِِٓ ْاْلَػ َْشاٚ ََٓجب َء ْاٌ ُّ َؼزّ ُِسَٚ
َ ٌَُٗٛع
ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ ُْ َػزُٙ ْٕ ِِ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّز
Mazeret uyduran Araplar, kendilerine izin verilsin diye sana geldiler. Allah’a ve elçisine yalan söyleyenler de
oturup beklediler. İçlerinden kâfir olanlar yakında acıklı bir azaba çarpılacaklardır.

(Tevbe 9/91)

َٰ  ْاٌ َّ ْشٍَٝ َْل َػَٚ بء
َْ َح َش ٌج اِرَاُُٛ ْٕ ِفم٠ َْ َِبَُٚ ِجذ٠ َٓ َْل٠ ۪ اٌَّزٍَٝ َْل َػَٚ ٝظ
ُّ ٌ اٍَْٝظ َػ
ِ َعؼَ َٓف
َ ١ٌَ
ٌُ ١س َس ۪حٛ
ُ  َسَٚ ِا ِ هّٰللٛص ُح
ٌ َُّللاُ َغف
 هَٚ ًٍ ١ع ۪ج
َ ْٓ ِِ َٓ١ ِ۪ٕ ْاٌ ُّ ْحغٍَٝ ٌِ۪ٗ َِب َػٛع
َ َٔ
Allah’a ve Elçisine karşı samimi oldukları sürece güçsüzlerin, hastaların, harcayacak bir şey bulamayanların
kendilerini sıkıntıya sokmaları gerekmez. Güzel davranan kimselerin aleyhine yapılacak bir şey yoktur. Allah
bağışlar, ikramda bulunur.
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(Tevbe 9/92)

ُْ ُٙ ُُٕ١ا َ ْػَٚ اْٛ ٌََّٛ َ  ِۖ ِٗ ر١ْ ٍَذ ََْٓل ا َ ِجذُ ََِٓب ا َ ْح ٍُِّ ُى ُْ َػ
َ ٍْ ُ ُْ لُٙ ٍَِّ  َن ٌِز َ ْحْٛ َ َٓ اِرَا ََِٓب اَر٠ ۪ اٌَّزٍَٝ َْل َػَٚ
َُُْٛ ْٕ ِفم٠ ا َِبُٚ ِجذ٠َ ط َِِٓ اٌذ َِّْغِ َحضَ ًٔب ا َ َّْل١
ُ ۪رَف
Bir bineğe bindiresin diye sana gelenler de var. “Sizi bindirecek binek bulamıyorum” dediğinde onlar,
harcayacak bir şey bulamadıkları için üzüntüden dolayı gözlerinden yaşlar akarak geri dönmüşlerdi. Onlar da
sorumlu tutulmayacaklardır.

(Tevbe 9/93)

َ َٚ ف
غ َج َغ
ُ َٓب ُء َس١َ ِٕ ُ٘ ُْ ا َ ْغَٚ ٔ ََهُٛٔ ْغزَأ ْ ِر٠َ َٓ٠ ۪ اٌَّزٍَٝ ًُ َػ١غ ۪ج
َّ ٌأَِّ َّب ا
ِ ٌِ اََٛ ا َِ َغ ْاٌخُٛٔٛ ُى٠َ ْْ َ ا ِثبٛظ
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ  ُْ َْلُٙ َ ُْ فِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ َّللاُ َػ
ه
Sorumlu tutulacak olanlar, imkânları olduğu halde senden izin isteyenlerdir. Muhaliflerle birlikte kalmak
bunların hoşuna gitmişti. Allah bunların kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşturdu; artık bilemezler.

(Tevbe 9/94)

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

(Fetih 48/12)

َ ًْ َث
ُْ  ِث ُىٍُُٛ لٟ َّ۪ٓ َٰر ٌِ َه ف٠ِ  ُصَٚ  ُْ اَثَذًاِٙ ١ ٍْ۪٘ َ  اٌََِٰٝٓ َْ إُِِٛ ْ ْاٌ ُّإَٚ  ُيٛع
ُ اٌش
َّ ت
َ ٍِ ََ ْٕم٠ ْٓ ٌَ ْْ َ ظَٕ ْٕز ُ ُْ ا
َ ُْ ُ ظَٕ ْٕز
َ َٚ
ساٛ
َّ ٌظ َّٓ ا
ً ُ ًِب ثْٛ َ ُو ْٕز ُ ُْ لَٚ  ِءْٛ غ
Aslında siz, bu Elçi’nin ve müminlerin, ailelerinin yanına bir daha dönemeyeceklerini tahmin
etmiştiniz. Bu, içinizi sevinçle doldurmuştu. Kötü düşüncelere kapılıp kendini bitirmiş bir
topluluk haline geldiniz.
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(Tevbe 9/97)

َ َ اة ا
ُ ا َ ْْلَػ َْش
َُّللا
ُ  َسٍَٰٝ َّللاُ َػ
 هَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
دَ ََِٓب ا َ ْٔضَ َي هُٚا ُحذُّٛ ٍَ ْؼ٠َ ا َ ْجذَ ُس ا َ َّْلَٚ  ِٔفَبلًبَٚ شذُّ ُو ْف ًشا
ٌُ ١ ٌُ َح ۪ى١ ٍَ۪ػ
Arapların kâfirliği ve münafıklığı pek güçlüdür. Allah’ın elçisine indirdiğinin sınırlarını bilmemeleri onlardan
beklenen bir şeydir. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Tevbe 9/98)

 ِءْٛ غ
َّ ٌ ُْ َٓدَائِ َشح ُ اِٙ ١ْ ٍَائِ َش َػَََّٚٓ َّص ِث ُى ُُ اٌذ
ُ َز َ َشث٠َٚ ُ ْٕ ِف ُك َِ ْغ َش ًِب٠ َز َّ ِخزُ َِب٠ ْٓ َِ ة
ِ  َِِٓ ْاْلَػ َْشاَٚ
ٌُ ١ ٍ۪ ٌغ َػ١ّ۪ ع
 هَٚ
َ َُّللا
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.

(Fetih 48/13)

شا١
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ُْ ٌَ ْٓ َِ َٚ
ً ع ۪ؼ
َ َٓ٠ ٌِ۪ٗ فَ ِب ََّٓٔب ا َ ْػز َ ْذَٔب ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شٛع
Kim Allah’a ve elçisine güvenmezse bilsin ki kendini doğrulara kapatanlar için alevli bir ateş
hazırlamışızdır.
(Tegabun 64/8)

ش١
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ٌ َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاُ ثِ َّب ر َ ْؼ
 هَٚ  ا َ ْٔضَ ٌَْٕبَٞٓ ۪س اٌَّزٛ
ا ثِ هُِِٕٛ فَ َٰب
ِ ٌُّٕاَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
Öyleyse Allah’a ve Elçisine yani onunla birlikte indirilen Nur’a inanıp güvenin. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü
bilen Allah’tır.

(Araf 7/158)

ِ اَٛ ََّّٰ ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٌغٞ ۪ؼً ۨب اٌَّز١ّ۪  ُى ُْ َج١ْ ٌََِّللاِ ا
ٌََِٰٗ ض ََْٓل ا
ُ  َسّٟ۪ٔ ِبط ا
 ُي هٛع
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ ًْ ُل
ِۖ ّ۪ ُ٠ٚ ٟ
۪ٗ َو ٍِ َّب ِرَٚ ِبّٰلل
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ُإْ ِِ ُٓ ِث ه٠ ٞ ۪ ِ اٌَّزٟ
ا ِث هُِِٕٛ ذُ فَ َٰب١
ّ ِّ ِ ُ ِ ْاْلٟ
ّ ِ ٌِ ِٗ إٌَّجٛع
َ ۪ ُ ْح٠ َٛ ُ٘ ا َِّْل
َُْٚزَذْٙ َ ُٖ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ رُٛار َّ ِجؼَٚ
De ki “Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah’ın gönderdiği elçiyim. Göklerde ve yerde hâkimiyet O’na aittir.
O’ndan başka ilah yoktur. Hayat veren ve öldüren O’dur. Siz Allah’a inanıp güvenin; nebî olan ümmi resulüne
de. O Resul de Allah’a ve O’nun sözlerine inanıp güvenir. Ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”
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(Fetih 48/14)

ساٛ
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ِة
ََٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َ ْغ ِف ُش٠ ض
ِ اَٛ ََّّٰ ِ هّٰللِ ُِ ٍْهُ اٌغَٚ
ُ ُّؼَز٠َٚ شب ُء
 َوبَْ هَٚ شب ُء
ً َُّللاُ َغف
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
 ًّب١َس ۪ح
Göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah'ın elindedir. O, affı hak edeni affeder, azabı hak edene de
azap eder. Çünkü Allah çokça bağışlar, ikramda bulunur.
(Bakara 2/284)

ِٗ ُ َحب ِع ْج ُى ُْ ِث٠ ُُٖٛ ر ُ ْخفْٚ َ  ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ آَٟ ۪ا َِب فُٚ ا ِْْ ر ُ ْجذَٚ ض
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِِٟ هّٰللِ َِب ف
ِ  ْاْلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
ش٠
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ِة
ََٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َ ْغ ِف ُش١ََّللاُ ف
ُ ُّ َؼز٠َٚ شب ُء
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
 هَٚ شب ُء
ه
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ َّللاُ َػ
Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. İçinizde olanı, açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan
hesaba çeker. Affın gereğini yapanı affeder, azabın gereğini yapana da azap eder. Her şeye ölçü koyan Allah’tır.

(Maide 5/40)

ََٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َ ْغ ِف ُش٠َٚ شب ُء
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ِة
ِ اَٛ َََّّّٰللاَ ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٌغ
ُ ُّؼَز٠ ض
َُّللا
 هَٚ شب ُء
اٌََ ُْ ر َ ْؼٍَ ُْ ا َ َّْ ه
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َػ
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ش
Bilmez misin, göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah’ındır! Azabı hak edene azap eder, bağışlanmayı hak edeni de
bağışlar. Allah her şeye bir ölçü koyar.

(Fetih 48/15)

َ ْٔ َْ اِرَا اُٛ ُي ْاٌ ُّخٍََّفُٛم١َ ع
اٌُُّٛ َج ِذ٠ ْْ َ َْ اُٚ ذ٠ُ ۪ش٠ ُْ َٔب َٔز َّ ِج ْؼ ُىَٚ٘ب رَ ُسُٚ َِغَب ِٔ َُ ٌِزَأ ْ ُخزٌَِٰٝ طٍَ ْمز ُ ُْ ا
َ
ا َْلََُٕٛٔٔب ثَ ًْ َوبُٚغذ
ُ َْ ثَ ًْ ر َ ْحٌَُُٛٛم١غ
َٔب َو َٰز ٌِ ُى ُْ لَب َي هَُّٛللاِ لُ ًْ ٌَ ْٓ رَزَّجِؼ
َو ََل ََ ه
َ ََّللاُ ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ف
ً ٍََْ۪ ا َِّْل لُٛٙ ََ ْفم٠
َل١
Geride bırakılanlar, ganimetleri almak için ayrılacağınız zaman Allah’ın sözünü değiştirme
isteği ile şöyle diyeceklerdir: “Bırakın da arkanızdan gelelim.” De ki: “Daha önceden Allah’ın
sözü var. Arkamızdan gelemeyeceksiniz.” Onlar ise: “Bizi çekemiyorsunuz.” diyeceklerdir.
Aslında onlar anlayışsız kimselerdir.
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(Tevbe 9/46)

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

(Tevbe 9/47)

ُْ  ُى١ ۪فَٚ ََٔ ُى ُُ ْاٌ ِفزَْٕخَُٛ ْجغ٠ ُْ ا ِخ ََلٌَ ُىُٛظؼ
َ ْٚ َ  َ ْ۬لاَٚ  ُو ُْ ا َِّْل َخجَ ًبْلُٚ  ُى ُْ َِب صَ اد١ ۪ا فٛ خ ََش ُجْٛ ٌَ
َّ  ٌُ ِث١ ٍَّ۪للاُ َػ
َٓ١ّ۪ ٌِ بٌظب
 هَٚ ُْ ُٙ ٌَ َُْٛع َّّبػ
َ
Sizinle birlikte çıksalardı, kafanızı karıştırma dışında bir katkıları olmazdı. Aranıza girer, fitne çıkarmaya
çalışırlardı. İçinizde onlara kulak verecek olanlar vardır. Allah yanlış yapanları bilir.

(Fetih 48/16)

َ  ثَأ ْ ٍطٟ ٌ۪ٚ۬ ُ  ٍَ اْٛ َ لٌَِٰٝ َْ اْٛ عز ُ ْذ َػ
َُّْٛ ٍِ ُ ْغ٠ ْٚ َ  ُْ اُٙ ٍَُِٔٛ ٍذ رُمَبر٠ ۪شذ
ِ َٓ َِِٓ ْاْلَػ َْشا١ ۪لُ ًْ ٌِ ٍْ ُّخٍََّف
َ ة
 ًّب١ ٌَ۪ػزَاثًب ا
ُإْ رِ ُى ُُ ه٠ اُٛؼ١فَب ِْْ ر ُ ۪ط
َ ُْ ُ َؼ ِزّ ْث ُى٠ ًُ ز ُ ُْ ِِ ْٓ لَ ْج١ْ ٌََّٛ َ ا َو َّب رْٛ ٌََّٛ َ ا ِْْ رَزَٚ غًٕب
َ َّللاُ ا َ ْج ًشا َح
Çöl Araplarından o geride bırakılanlara de ki: “Savaşma gücü üstün bir topluluğa karşı
çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya teslim olacaklar. Bu emre uyarsanız Allah size
güzel bir ödül verir. Daha önce yüz çevirdiğiniz gibi yine yüz çevirirseniz, sizi acıklı bir azaba
uğratır.”

(Fetih 48/17)

ِ  ْاٌ َّ ۪شٍَٝ َْل َػَٚ  ْاْلَػ َْشجِ َح َش ٌجٍَٝ َْل َػَٚ  َح َش ٌجٝ َّْٰ ْاْلَػٍَْٝظ َػ
َ ١ٌَ
ُِ ِطغ٠ ْٓ َِ َٚ ط َح َش ٌج٠
ٍ ُ ْذ ِخ ٍُْٗ َجَّٕب٠ ٌَُٗٛع
 ًّب١ ٌَُ۪ َؼ ِزّ ْثُٗ َػزَاثًب ا٠  َّيَٛ َ َز٠ ْٓ َِ َٚ بس
ُ  َسَٚ ََّللا
ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْحزٞد ر َ ْج ۪ش
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.
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(Fetih 48/18)

َّ ٌذ ا
 ُْ فَب َ ْٔضَ َيِٙ ِثٍُُٛ لٟ ۪ش َج َشحِ فَؼَ ٍِ َُ َِب ف
َ ٔ ََه ر َ ْحُِٛؼ٠ُجَب٠ َٓ اِ ْر١ ِِ۪ٕ َّْللاُ َػ ِٓ ْاٌ ُّإ
 هٟ
ِ ٌَمَ ْذ َس
َ ظ
جًب٠ ُْ فَزْ ًحب لَ ۪شُٙ َاَثَبثَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍََٕخَ َػ١غ ۪ى
َّ ٌا
O ağacın altında sana bağlılık sözleşmesi yaparken Allah onlardan razı olmuştu. İçlerinde olanı
bilmişti de üzerlerine o huzuru indirmişti. Onları, yakın bir fetihle ödüllendirecektir.
(Fetih 48/10)

ُ َ ْٕ ُى٠ ث فَ ِبَّٔ َّب
َ  ُْ فَ َّ ْٓ َٔ َىِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ قَ اْٛ ََّللاِ ف
ٍَٰٝ ث َػ
َذ ُ ه٠ ََّللا
َْ هُٛؼ٠ِ ُجَب٠ ٔ ََه أَِّ َّبُٛؼ٠ِ ُجَب٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
 ًّب١ ِٗ ا َ ْج ًشا َػ ۪ظ١ ُ۪إْ ر١غ
ُٗ ه١ْ ٍَػب َ٘ذَ َػ
َ  ِث َّبٝ َٰفْٚ َ  َِ ْٓ اَٚ َِ۪ٗٔ ْفغ
َ ََّللاَ ف
Sana bağlılık sözleşmesi yapanlar, o sözleşmeyi aslında Allah ile yapmış olurlar. Allah’ın eli onların elleri
üstündedir. Kim sözünden cayarsa kendi aleyhine caymış olur. Kim de Allah’a karşı üstlendiği görevi yerine
getirirse, Allah ona büyük bir ödül verecektir.

(Fetih 48/27)

ََٓ ِْْ اَ ا
َٓ١ َ۪ٓ ُِ َح ٍِّم١ ِِ۪ٕ َّللاُ َٰا
ُ َّللاُ َس
ُّ ٌَُٗٛع
شب َء ه
صذَقَ ه
َ ٌَمَ ْذ
ِ ّ َب ِث ْبٌ َح٠اٌش ْء
َ ك ٌَز َ ْذ ُخٍُ َّٓ ْاٌ َّ ْغ ِجذَ ْاٌ َح َش
جًب٠ْ َٰر ٌِ َه فَزْ ًحب لَ ۪شُٚ
ّ ِ َ ُِمَٚ ُْ ع ُى
َ ُس ۫ ُؤ
ِ ا فَ َج َؼ ًَ ِِ ْٓ دُّٛ ٍََْ فَ َؼ ٍِ َُ َِب ٌَ ُْ ر َ ْؼَُٛٓ َْل رَخَبف٠ص ۪ش
Allah, Elçisinin rüyasının gerçek olduğunu onayladı. Allah gerekli desteği verirse saçlarınızı kazıtmış veya
kısaltmış olarak, Mescid-i Harama güven içinde, kesinlikle gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir; bu
gerçekleşmeden önce, yakın zamanda size bir fetih sağlayacaktır.

(Fetih 48/19)

ً َّللاُ َػ ۪ض
 ًّب١ضا َح ۪ى٠
 َوبَْ هَٚ بَٙ ََُٔٚأ ْ ُخز٠ ً شح١
َ ۪ َِغَبِٔ َُ َوثَٚ
Alacakları birçok ganimet de var. Allah güçlüdür; doğru kararlar verir.
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(Fetih 48/20)

ًَخ٠َْ َٰاٛ ٌِز َ ُىَٚ ُْ بط َػ ْٕ ُى
 َػذَ ُو ُُ هَٚ
َّ  َوَٚ ۪ٖب فَؼَ َّج ًَ ٌَ ُى ُْ َٰ٘ ِزَٙ َُٔٚشح ً رَأ ْ ُخز١
ِ ٌَّٕ اِٞ
َ َّ۪للاُ َِغَبِٔ َُ َوث
َ ذ٠ْ َ ف ا
ً ص َشا
 ًّب١ ۪غب ُِ ْغزَم
ِ ُْ َ ُى٠ ِذْٙ َ٠َٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ٌِْ ٍْ ُّإ
Allah size alacağınız birçok ganimeti daha söz vermektedir. Şimdilik bunları verdi ve insanların
elini üzerinizden çekti ki inanıp güvenenler için bir belge olsun, sizi doğru yola yönlendirsin.
(Enfal 8/69)

َ ا ِِ َّّب َغِٕ ّْز ُ ُْ َح ََل ًْلٍُٛفَ ُى
ٌُ ١س َس ۪حٛ
ٌ َُّللاَ َغف
َّللاَ ا َِّْ ه
ا هُٛارَّمَٚ ّجً ُۘب١ِ غ
Aldığınız ganimeti helali hoş olarak yiyebilirsiniz. Allah’tan çekinerek korunun. Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Ahzab 33/27)

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

(Fetih 48/21)

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

(Fetih 48/22)

شا١
ً  َْل ٔ َ۪صَٚ ًّب١ٌِ َٚ ََُْٚ ِجذ٠ بس ث ُ َُّ َْل
َ َا ْاْلَ ْدثُٛ ٌََّٛ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ لَبرٍََ ُى ُُ اٌَّزْٛ ٌََٚ
Doğrulara kendini kapatanlar sizinle savaşsalar dönüp kaçarlar. Sonra kendileri için ne bir dost
ne de yardımcı bulabilirler.
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(Ahzab 33/12)

ُ ٌُ َُٓٗ ا َِّْلٛع
ساٚ
ٌ  ُْ َِ َشِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ۪اٌَّزَٚ َُْٛ ُي ْاٌ َُّٕب ِفمُٛم٠َ اِ ْرَٚ
ُ  َسَٚ َُّللا
 َػذََٔب هَٚ ض َِب
ً غ ُش
İkiyüzlüler ile kalplerinde hastalık olanlar ise şöyle diyorlardı: "Allah ve Elçisinin verdiği söz, bizi aldatmaktan
başka bir işe yaramadı.”

(Ahzab 33/13)

ََٓ ذ
ٌ  ْغزَأْر ُِْ فَ ۪ش٠َ َٚ اُٛبس ِجؼ
ْ ٌَاِ ْر لَبَٚ
ٟ
ْ َبَ ٌَ ُى ُْ ف
َ َثْ ِش٠ ًَ ْ٘ َ ََٓب ا٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ٌغبئِفَخ
َّ  ُُ إٌَّ ِجُٙ ْٕ ِِ ك٠
َ َة َْل ُِم
اسا
ً َْ ا َِّْل فِ َشُٚذ٠ُ ۪ش٠ ِْْ  َسحٍ اْٛ  ِث َؼٟ
َ ِ٘  َِبَٚ ٌ  َسحْٛ رََٕب َػُٛ١َُْ ا َِّْ ثٌَُُٛٛم٠
İçlerinden bir takımı da şöyle diyordu: "Ey Yesripliler! Tutunacağınız bir yer kalmadı, geri dönün!" Bir bölük
de: "Evlerimiz korumasız!" diyerek Nebi’den izin istiyorlardı. Oysa evleri korumasız değildi. Tek istekleri
savaştan kaçmaktı.

(Ahzab 33/14)

َ  ُْ ِِ ْٓ ا َ ْلِٙ ١ْ ٍَذ َػ
ْ ٍَ د ُِخْٛ ٌََٚ
شا١
ُ َُّ ُ بسَ٘ب ث
ً َ ۪غ٠ ب ا َِّْلََٙٓ ا ِثُٛ َِب رٍََجَّثَٚ َ٘بْٛ َ ا ْاٌ ِفزَْٕخَ َ َْٰلرٍُِٛعئ
ِ ط
Yesrip çevresinden yanlarına kadar sızılsa da fitne çıkarmaları istense fazla gecikmez, kesin fitne çıkarırlardı.

(Ahzab 33/15)

َّللاِ َِ ْغ ۫ ُإ ًْل
ذُ هْٙ  َوبَْ َػَٚ بس
ا هُٚا َػب َ٘ذٌَُٛٔمَ ْذ َوبَٚ
َ ََْ ْاْلَ ْدثٌَُّٛٛ ُ٠ َّللاَ ِِ ْٓ لَ ْج ًُ َْل
Halbuki daha önce sırtlarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a kesin söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz
sorguya çekilmeyi gerektirir.

(Ahzab 33/16)

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

(Ahzab 33/17)

ََُْٚ ِجذ٠  َْلَٚ ً ا َ َسادَ ثِ ُى ُْ َس ْح َّخْٚ َ  ًءا اٛع
َُٓ ُْ َّللاِ ا ِْْ ا َ َسادَ ثِ ُى
ص ُّ ُى ُْ َِِٓ ه
ِ َ ْؼ٠ ٞ ۪لُ ًْ َِ ْٓ رَا اٌَّز
شا١
ْ هُٚ
ً  َْل ٔ َ۪صَٚ ًّب١ٌِ َٚ َِّللا
ِ  ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ
De ki: "Allah size bir kötülük istese veya ikramda bulunsa, Allah’a karşı kim önünüzde durabilir? Onlar, Allah
ile aralarına girecek dost da bulamazlar, yardımcı da."
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(Haşr 59/11)

ُْ ُ ة ٌَ ِئ ْٓ ا ُ ْخ ِش ْجز
ِ ا ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌ ِىزَبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ُُ اٌَّزِٙ ِٔ اَٛ َْ ِ ِْل ْخٌُُٛٛم٠َ اَُٛٓ َٔبفَم٠ ۪ اٌَّزٌَِٝاٌََ ُْ ر َ َش ا
ُْ ُٙ َِّٔذ ُ اَٙ  ْش٠َ َُّللا
 هَٚ ُْ ص َشَّٔ ُى
ُ ْٕ ٌََٕ ُْ ُ  ِر ٍْزُٛا ِْْ لَٚ  ُى ُْ ا َ َحذًا ا َ َثذًا١ ۪ ُغ ف١ َْل ُٔ ۪طَٚ ُْ ٌَٕ َْخ ُش َج َّٓ َِ َؼ ُى
ٌََُْٛ َىب ِرث
Münafıklık edenleri hiç görmedin mi; Ehl-i Kitaptan ayetleri görmezden gelen kardeşlerine şöyle diyorlar:
"Buradan siz çıkarılırsanız biz de sizinle çıkarız; sizin karşınızda yer alan kimseye boyun eğmeyiz. Sizinle
çatışmaya girilirse kesinlikle yanınızda oluruz." Allah şahittir ki onlar yalancı kimselerdir.

(Haşr 59/12)

َّٓ ٌَُّٛ ُ١ٌَ ُْ ُ٘ ٚص ُش
ُ ْٕ َ٠ ا َْلٍُٛ ِرٌَُٛ ِئ ْٓ لَٚ ُْ ُٙ َْ َِ َؼٛ ْخ ُش ُج٠َ ا َْلٌَٛ ِئ ْٓ ا ُ ْخ ِش ُج
َ َٔ ْٓ ٌَ ِئَٚ ُْ ُٙ َٔٚص ُش
َْٚص ُش
َ ْٕ ُ٠ بس ث ُ َُّ َْل
َ َ۠ ْاْلَ ْد َث
Onlar çıkarılsalar, bunlar onlarla beraber çıkmazlar. Onlarla çatışmaya girilse yanlarında yer almazlar.
Yanlarında yer alsalar geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de kimse yardım etmez.

(Haşr 59/13)

َ َ َْلَ ْٔز ُ ُْ ا
َُْٛٙ ََ ْفم٠  ٌَ َْلْٛ َ ُْ لُٙ َََّّٔللاِ َٰر ٌِ َه ِثب
س ِ٘ ُْ َِِٓ هُٚ
ُ ٟ ۪شذُّ َس ْ٘جَخً ف
ِ صذ
Sizden duydukları korku, Allah korkusundan daha güçlü bir şekilde içlerini titretmektedir. Çünkü onlar,
anlayışsız bir topluluktur.

(Haşr 59/14)

ٌذ٠ ۪شذ
َ ُْ ُٙ َٕ١ْ َ ُْ ثُٙ ع
ِ  ََٓسَٚ ْٓ ِِ ْٚ َ صَٕ ٍخ ا
ُ ْ اء ُجذ ٍُس ثَأ
َّ  ُِ َحٜ لُ ًشٟ ۪ؼًب ا َِّْل ف١ّ۪ َٔ ُى ُْ َجٍُُِٛمَبر٠ َْل
َ ُْ ُٙ ُثٍُُٛلَٚ ؼًب١ّ۪  ُْ َجُٙ ُغج
ٍََُْٛ ْؼ ِم٠  ٌَ َْلْٛ َ ُْ لُٙ ََّٔ َٰر ٌِ َه ثِبٝشزه
َ ر َ ْح
Onlar, surla çevrili yerlerde veya duvarların arkasında olmadıkça size karşı toplu halde çatışmaya girmezler.
Kendi aralarında şiddetli çekişme içindedirler. Onları birlikte sanırsın ama gönülleri farklı farklıdır. Bu, akıllarını
kullanmayan bir topluluk olmalarından dolayıdır.

(Haşr 59/15)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ ػز
َ ُْ ُٙ ٌََٚ ُْ ِ٘ ثَب َي ا َ ِْ ِشَٚ اُٛجًب رَال٠ ُْ لَ ۪شِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ َ۪و َّث َ ًِ اٌَّز
Bunların davranışı, kendilerinden kısa bir süre önce yaptıklarının cezasını tadanların davranışı gibidir. Bunların
da hak ettiği acıklı bir azaptır.
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(Fetih 48/23)

ً َّ۪للاِ ر َ ْجذ
ْ ٍَ لَ ْذ َخٟ َّ۪للاِ اٌَّز
َل٠
ُ ٌِ ٌََ ْٓ ر َ ِجذَٚ ًُ ذ ِِ ْٓ لَ ْج
ُ
غَّٕ ِخ ه
عَّٕخَ ه
Allah’ın, daha öncekilere de uyguladığı kanunu da budur. Allah’ın kanununda bir değişiklik
bulamazsın.

(Fetih 48/24)

ْ َ ط ِٓ َِ َّىخَ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ ا َ ْْ ا
ْ َ ُْ ِثجُٙ ْٕ ػ
ُْ ِٙ ١ْ ٍَظفَ َش ُو ُْ َػ
َّ  َوٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َ ُْ َ ُى٠ ِذ٠ْ َ اَٚ ُْ  ُْ َػ ْٕ ُىُٙ َ٠ ِذ٠ْ َ ف ا
شا١
 َوبَْ هَٚ
ً َْ ثَ ۪صٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
Mekke’nin yanı başında size zaferi gösterdikten sonra onların elini sizden, sizin elinizi de
onlardan çekti. Allah ne yaptığınızı görüyordu.

(Fetih 48/25)

 َْلْٛ ٌََٚ ٍََُّٗ ْجٍُ َغ َِ ِح٠ ْْ َ فًب اٛ َِ ْؼ ُىٞ
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ُ۪٘ ُُ اٌَّز
َ  ْذَٙ ٌ ْاَٚ َ ُو ُْ َػ ِٓ ْاٌ َّ ْغ ِج ِذ ْاٌ َح َش ِاُّٚصذ
َ َ  ُ٘ ُْ ا َ ْْ رُّٛ ٍََبد ٌَ ُْ ر َ ْؼ
ٌ ِِٕ ْغَٓب ٌء ُِإ
ٍُ ٍْ  ِْش ِػ١َ ُْ َِ َؼ َّشح ٌ ِثغُٙ ْٕ ِِ ُْ  َج ُى١ط ۫ ُإُ٘ ُْ فَز ُ ۪ص
َ ِٔ َٚ َُِِْٕٛ ِْس َجب ٌي ُِإ
 ًّب١ ٌَ۪ ُْ َػزَاثًب اُٙ ْٕ ِِ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا ٌَؼَزَّ ْثَٕب اٌَّزٍَُّٛ٠ َ ر َضْٛ ٌَ شب ُء
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ِ۪ٗ َس ْح َّزٟ َّ۪للاُ ف
ُ ْذ ِخ ًَ ه١ٌِ
Ayetleri görmezlikten gelenler de onlar; sizin Mescid-i Haram’a girmenize, bekletilen
kurbanların varacağı yere ulaşmasına engel olanlar da onlardır. Onların arasındaki
tanımadığınız mümin erkekler ile mümin kadınları bilmeden çiğneme ve ondan dolayı üzüntü
çekme ihtimaliniz olmasaydı. Ama Allah, yapanları ikramı ile kuşatmak için böyle yaptı. Eğer
ayrılmış olsalardı onlardan kendini doğrulara kapatanları acıklı bir azaba çarptırırdı.
(Hac 22/25)

ا ۨ ًءََٛٓ ع
 ًِ ه١ع ۪ج
ُ ٠َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ِ ٌٍَِّٕ ُٖ َج َؼ ٍَْٕبٞ ۪ ْاٌ َّ ْغ ِج ِذ ْاٌ َح َش ِاَ اٌَّزَٚ َِّللا
َ بط
َ ْٓ َْ َػُّٚصذ
ُ  ِٗ ِثب ٌِْ َحب ٍد ِث١ ُ۪ ِش ْد ف٠ ْٓ َِ َٚ  ْاٌ َجب ِدَٚ ِٗ ١ ۪ف ف
ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ ظ ٍْ ٍُ ُٔ ِز ْلُٗ ِِ ْٓ َػزَا
ُ ْاٌ َؼب ِو
Ayetleri görmezlikte direnen, insanları Allah’ın yolundan, bir de yerli-yabancı herkes eşit olsun diye
kurduğumuz Mescid-i Haram’dan engelleyen ve yanlış yaparak orada yamukluk peşinde olanlara acıklı bir azap
tattıracağız.
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(Fetih 48/26)

ٌِ۪ٗ ٛع
ُ  َسٍَٰٝ َٕزَُٗ َػ١ع ۪ى
َّ ِخ فَب َ ْٔضَ َي ه١ٍِ ِ٘ َّخَ ْاٌ َجب١ِّ َّخَ َح١ِّ  ُُ ْاٌ َحِٙ ِثٍُُٛ لٟ ۪ا فَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اِ ْر َجؼَ ًَ اٌَّز
َ َُّللا
ٍءَٟ
 َوبَْ هَٚ بَٙ ٍَْ٘ َ اَٚ بَٙ ا ا َ َح َّك ِثَُٛٔٓ  َوبَٚ َٰٜٛ  ُْ َو ٍِ َّخَ اٌز َّ ْمُٙ َِ َا َ ٌْضَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍَٝ َػَٚ
ْ َّللاُ ِث ُى ًِّ ش
 ًّب١ ٍَ۪ػ
O sırada, kendini doğrulara kapatanların kalbinde o kızgınlığı; cahil kızgınlığını oluşturmuştu.
Allah, elçisine ve müminlere de tarafından bir sükûnet indirmiş, takva sözünü onların ayrılmaz
bir parçası yapmıştı. Onlar bunu hak etmişlerdi, buna layıktılar. Allah her şeyi bilir.

(Fetih 48/27)

ََٓ ِْْ اَ ا
َٓ١ َ۪ٓ ُِ َح ٍِّم١ ِِ۪ٕ َّللاُ َٰا
ُ َّللاُ َس
ُّ ٌَُٗٛع
شب َء ه
صذَقَ ه
َ ٌَمَ ْذ
ِ ّ ب ِث ْبٌ َح٠َ اٌش ْء
َ ك ٌَز َ ْذ ُخٍُ َّٓ ْاٌ َّ ْغ ِجذَ ْاٌ َح َش
جًب٠ْ َٰر ٌِ َه فَزْ ًحب لَ ۪شُٚ
ّ ِ َ ُِمَٚ ُْ ع ُى
َ ُس ۫ ُؤ
ِ ا فَ َج َؼ ًَ ِِ ْٓ دُّٛ ٍََْ فَ َؼ ٍِ َُ َِب ٌَ ُْ ر َ ْؼَُٛٓ َْل رَخَبف٠ص ۪ش
Allah, Elçisinin rüyasının gerçek olduğunu onayladı. Allah gerekli desteği verirse saçlarınızı
kazıtmış veya kısaltmış olarak, Mescid-i Harama güven içinde, kesinlikle gireceksiniz. Allah
sizin bilmediğinizi bilir; bu gerçekleşmeden önce, yakın zamanda size bir fetih sağlayacaktır.

(Fetih 48/28)

ْ ُ١ٌِ ك
ذًا١َ۪ٙ بّٰللِ ش
ُ ع ًَ َس
 ِث هٝ َو َٰفَٚ ٍِّ۪ٗ ٓ ُو٠
َ  ا َ ْسَٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ ّ اٌ ۪ذٍَٝ َشُٖ َػِٙ ظ
ِ ّ ٓ ْاٌ َح٠
ِ ۪دَٚ ٜ َٰذُٙ ٌٌَُٗ ِث ْبٛع
Dinini, bütün dinlere hâkim kılmak için Elçisini bu rehber ve gerçek din gönderen Allah’tır.
Şahit olarak Allah yeter.
(Nisa 4/166)

ذًا١َ۪ٙ بّٰللِ ش
 ِث هٝ َو َٰفَٚ َُْٚ ذَٙ  ْش٠َ ُ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓ ِئ َىخَٚ ِّ۪ٗ ٍْ  َْه ا َ ْٔضَ ٌَُٗ ِث ِؼ١ٌَِذ ُ ِث ََّٓب ا َ ْٔضَ َي اَٙ َ ْش٠ َُّللا
ٌَٰ ِى ِٓ 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)

ُْ  َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰا ُْ ِْلُ ْٔز َِس ُوٟ
َ ءٍ ا َ ْو َج ُشَٟ
بدَح ً لُ ًِ هَٙ ش
ُّ َ لُ ًْ ا
ْ شٞ
َّ ٌَِ اٟ
َ  ِحٚ۫ ُ اَٚ ُْ َٕ ُى١ْ  َثَٚ ٟ ْ۪ٕ١َذٌ ث١َ۪ٙ َّللاُ ش
ٌاحذ
ِ َٚ ٌٌَِٰٗ  اَٛ ُ٘ ذُ لُ ًْ أَِّ َّبَٙ  لُ ًْ ََْٓل ا َ ْشٜخً ا ُ ْخ َٰشَٙ ٌِ َّللاِ َٰا
َْ ا َ َّْ َِ َغ هُٚذَٙ  َِ ْٓ َثٍَ َغ ا َ ِئَّٕ ُى ُْ ٌَز َ ْشَٚ ِ۪ٗث
َْٛ ٌء ِِ َّّب ر ُ ْش ِش ُوٞ َث ۪ َٓشٟ َِّ۪ٕٔاَٚ
“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.”.

(Enam 6/20)

 ُْ َْلُٙ َ ُْ فُٙ غ
َ َ َٕبُ٘ ُُ ْاٌ ِىز١ْ َ َٓ َٰار٠ ۪اٌََّز
َ ُا ا َ ْٔفَٚٓ َخغ َُِٓش٠ َْ۪ ا َ ْث ََٕٓب َء ُ٘ ُْ اٌََّزُٛ ْؼ ِشف٠َ َُٔٗ َو َّبَُٛ ْؼ ِشف٠ بة
َُِِْٕٛ ُْإ٠
Kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Kendilerine yazık edenler, ona inanıp
güvenecek değillerdir.

(İsra 17/96)

شا١
 ِث هٝلُ ًْ َو َٰف
ً شا ثَ ۪ص١
ً َٕ ُى ُْ أَُِّٗ َوبَْ ِث ِؼجَب ِدٖ۪ خ َ۪ج١ْ َثَٚ ٟ ْ۪ٕ١َذًا ث١َ۪ٙ بّٰللِ ش
De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Allah kullarının içini bilir ve onları görür.”

(Saf 61/8)

ْ ُ١ٌِ َُْٚذ٠ُ ۪ش٠
َْٚ َو ِشَٖ ْاٌ َىب ِف ُشْٛ ٌََٚ ۪ٖسٛ
 هَٚ ُْ ِٙ ِ٘ اَٛ َّللاِ ِثب َ ْف
س هٛ
َ ُٔ ط ِف ۫ ُإا
ِ ُٔ ُُّ َّللاُ ُِ ِز
Bunlar, Allah’ın nurunu ağızları ile söndürmek isterler. Kafirler hoşlanmasa da Allah, nurunu tamamlayacaktır.

(Saf 61/9)

ْ ُ١ٌِ ك
ُ ع ًَ َس
َ  ا َ ْسَٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َٖ َو ِشْٛ ٌََٚ ٍِّ۪ٗ ٓ ُو٠
ِ ّ اٌ ۪ذٍَٝ َشُٖ َػِٙ ظ
ِ ّ ٓ ْاٌ َح٠
ِ ۪دَٚ ٜ َٰذُٙ ٌٌَُٗ ثِ ْبٛع
َْْٛاٌ ُّ ْش ِش ُو
Dinini, bütün dinlere hâkim kılmak için Elçisini bu rehber ve gerçek din ile gönderen Allah’tır. Varsın müşrikler
bundan hoşlanmasınlar.
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(Fetih 48/29)

ع َّجذًا
ُ  ُْ ُس َّوؼًبُٙ ٠ ُْ ر َ َٰشُٙ َٕ١ْ بس ُس َح ََّٓب ُء َث
ُ ُِ َح َّّذٌ َس
 ُي هٛع
ِ َّ ْاٌ ُىفٍََٝٓ َِ َؼ َُٓٗ ا َ ِش َٓذَّا ُء َػ٠ ۪اٌَّزَٚ َِّللا
ٟ ُْ ِفُٙ ٍَُ ِد َٰر ٌِ َه َِثٛغ ُج
ُّ ٌ ُْ ِِ ْٓ اَث َ ِش اِٙ ِ٘ ٛ ُجُٚ ٟ ۪ َّب ُ٘ ُْ ف١أً ُۘب ۪عَْٛ  ِسظَٚ َِّللا
َْ فَع ًَْل َِِٓ هُٛ ْجزَغ٠َ
ْ  َ۠ ًِۛ َوضَ ْسع ا َ ْخ َش َج ش١اْل ْٔ ۪ج
َ ٍَ َطـَٔ ُ۫ٗ فَ َٰبصَ َسُٖ فَب ْعز َ ْغ
ٍَٰٝ  َػَٰٜٛ َ ع فَب ْعز
ِ ْ ٟ ُْ ِفُٙ ٍَُ َِثَٚ ۛ ِخ٠ َٰسْٛ َّ اٌز
ٍ
َ ١ ۪غ١َ ٌِ ع
ُّ ت
ُْ ُٙ ْٕ ِِ د
ِ صب ٌِ َحب
ُ ُ ْؼ ِج٠ ۪ٗ ِلٛع
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ َّ۪للاُ اٌَّز
ُ
 َػذَ هَٚ بس
َ اٌض َّسا
َ َّ ُُ ْاٌ ُىفِٙ ع ِث
 ًّب١ا َ ْج ًشا َػ ۪ظَٚ ً َِ ْغ ِف َشح
Muhammed Allah’ın elçisidir. Onunla birlik olanların, kendini doğrulara kapatanlara karşı
sarsılmaz duruşları vardır. Birbirlerine karşı ise merhametlidirler. Allah’ın rızasını ve ikramını
kazanmak için rükû ve secde ettiklerini görürsün. Onları tanıtan, secdenin yüzlerinde bıraktığı
etkidir. Tevrat’ta da böyle anılırlar. İncil’de ise filiz vermiş ekine benzetilirler. Güçlenmiş,
kalınlaşmış, sapı üzerinde dik durmuş, çiftçileri pek hayran bırakan ekin gibidir. Bunlar,
kendini doğrulara kapatanları kıskandırmak içindir. Allah, onlardan inanıp güvenen ve iyi işler
yapanlara bağışlama ve büyük bir ödül vadetmiştir.
(Tevbe 9/71)

ِٓ َْ َػْٛ َٙ ْٕ َ٠َٚ فٚ
ُ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبدُ َث ْؼَٚ َُِِْٕٛ ْ ْاٌ ُّإَٚ
ِ َْ ِث ْبٌ َّ ْؼ ُشٚأ ْ ُِ ُش٠َ ط
ٍ َٓب ُء َث ْؼ١َ ٌِ ْٚ َ  ُْ اُٙ ع
َٓ
َّ َُُْٛإْ ر٠َٚ َ حٍَٰٛ ص
َُّللا
ُ  َسَٚ ََّللا
َّ ٌَْ اُّٛ ١ ُ۪م٠َٚ ْاٌ ُّ ْٕ َى ِش
 ُُ هُٙ ُّ  ْش َح١َ ع
َْ هُٛؼ١ُ ۪ط٠َٚ َ حٛاٌض َٰو
َ  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ ٌَُٗ اٛع
ٌ َّللاَ َػ ۪ض
ٌُ ١ض َح ۪ى٠
ا َِّْ ه
İnanıp güvenen erkeklerle inanıp güvenen kadınlardan her biri diğerinin yakın velisidir. Vahye uygun olanı
emreder, vahye aykırı olana engel olurlar. Namazı tam kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Elçisine de boyun
eğerler. Allah, işte bunlara ikramda bulunacaktır. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

(Tevbe 9/72)

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