HUCURAT 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,

(Hucurat 49/1)

َۜ ا هُٛارَّمَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
ٌُ ١ ٍ۪ ٌغ َػ١ّ۪ ع
ُ  َسَٚ َِّللا
َّللاَ ا َِّْ ه
 ِ هََٞذ٠ َْٓ١َا ثُِٛ ّا ََل رُمَ ِذَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ ََّللا
Ey inanıp güvenenler! Allah‟ın ve Elçisinin getirdiğinin önüne geçmeyin Allah‟a karşı yanlış
yapmayın. O dinler ve bilir.
(Ahzab 33/36)

ْٓ ِِ ُ َ َشح١ ُُ ْاٌ ِخُٙ ٌَ ََْٛ ُى٠ ْْ َ ٌَُُٗٓ ا َ ِْ ًشا اٛع
ُ  َسَٚ َُّللا
 هٝع
َ َ ََل ُِؤْ َِِٕ ٍخ اِرَا لَٚ ٍٓ ِِ ْ َِب َوبَْ ٌِ ُّؤَٚ
ًٕب١ظ ََل ًَل ُِ ۪ج
ُ  َسَٚ ََّللا
ص ه
ِ  ْؼ٠َ ْٓ َِ َٚ ُْ َۜ ِ٘ ا َ ِْ ِش
َ ًَّ ظ
َ ٌَُٗ فَمَ ْذٛع
Allah ve Resulü bir işi kesinleştirmişse inanıp güvenmiş bir erkeğin ve kadının, o konuda tercih hakkı olmaz.
Kim, Allah'a ve Resulüne başkaldırırsa açık bir şekilde sapmış olur.

(Hucurat 49/2)

 ِيْٛ َا ٌَُٗ ِث ْبٌمٚ ُشَٙ  ََل ر َ ْجَٚ ِ ٟ
ِ ْٛ ص
ْ َ ا اُٛا ََل ر َ ْشفَ َٓؼَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َ َقْٛ َار َ ُى ُْ فَٛ ص
ّ د إٌَّ ِج
َ ط ا َ ْْ ر َ ْح َج
َْٚا َ ْٔز ُ ُْ ََل ر َ ْشؼُ ُشَٚ ُْ ػ ا َ ْػ َّبٌُ ُى
ٍ ع ُى ُْ ٌِ َج ْؼ
ِ  ِش َث ْؼْٙ َو َج
Ey inanıp güvenenler! Sözlerinizle Nebi‟nin sözünü bastırmayın. Onunla konuşurken de
birbirinizin diğerine yaptığı gibi sesinizi yükseltmeyin. Yoksa işleriniz boşa çıkar da farkına bile
varamazsınız.
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(Lokman 31/19)

ش١
ِ اَٛ ص
ْ ع
ُ ا ْغَٚ  َه١ِ  َِ ْشٟ ۪ص ْذ ف
ْ َ ِر َۜ َه ا َِّْ ا َ ْٔ َى َش ْاَلْٛ ص
ِ ا ْلَٚ
َ ٌَ د
َ ْٓ ِِ ط
ِ ّ۪ دُ ْاٌ َحْٛ ص
"Yürüyüşünde tabii ol ve sesini yükseltme; seslerin en çirkini şüphesiz eşek sesidir.”

(Muhammed 47/33)

ُْ ا ا َ ْػ َّبٌَ ُىٍَُٛٓ  ََل رُج ِْطَٚ  َيٛع
ُ اٌش
َّ اُٛؼ١ا َ ۪غَٚ ََّللا
ا هُٛؼ١ا ا َ ۪غَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler, Allah'a gönüllü olarak boyun eğin, Elçisinin getirdiğine gönüllü olarak boyun eğin.
Çalışmalarınızı değersizleştirmeyin.

(Hucurat 49/3)

ُْ ُٙ ٌَ َٜۜ َٰٛ  ُْ ٌٍِز َّ ْمُٙ َثٍَُُّٛللاُ ل
ْ َ َْ اَُّٛغُع٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ُ  ُْ ِػ ْٕذَ َسُٙ َ ارَٛ ص
َٓ ْاِز َ َحَٓ ه٠ ۪ َٰ ٌَٓئِ َه اٌَّزٚ۬ ُ َّللاِ ا
 ِي هٛع
ٌُ ١ا َ ْج ٌش َػ ۪ظَٚ ٌ َِ ْغ ِف َشح
Şüphesiz ki Allah'ın elçisinin yanında seslerini kısanlar, yanlışlardan korunmaları konusunda
Allah‟ın, kalplerini sınavdan geçirdiği kişilerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir ödül
vardır.
(Enfal 8/24)

 ُيَٛ ُح٠ ََّللا
ُ ٍش
َّ ٌِ َٚ ِا ِ هّٰللُٛج١ا ا ْعز َ ۪جَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ا ا َ َّْ هَُّٛٓ ٍَا ْػَٚ ُْ ْۚ  ُى١١۪ ُ ْح٠  ِي اِرَا دَ َػب ُو ُْ ٌِ َّبٛع
َْٚ ِٗ ر ُ ْحش َُش١ْ ٌَِأَََُّٗٓ اَٚ ۪ٗلَ ٍْ ِجَٚ َْٓ ْاٌ َّ ْش ِء١َث
Ey inanıp güvenenler! Allah ve resulü sizi, size hayat verecek bir şeye çağırdığı zaman çağrısına uyun. Allah’ın,
kişi ile kalbi arasına girdiğini ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.

(Hucurat 49/4)

ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ د ا َ ْوث َ ُش ُ٘ ُْ ََل
ِ اء ْاٌ ُح ُج َشا
ِ  ََٓسَٚ ْٓ ِِ ٔ ََهَُُٕٚبد٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Sen içerdeyken odaların dışından sana seslenenlerin çoğu aklını kullanmayan kişilerdir.
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(Hucurat 49/5)

ٌُ ١س َس ۪حٛ
ٌ َُّللاُ َغف
 هَٚ ُْ َۜ ُٙ ٌَ  ًْشا١ ُْ ٌَ َىبَْ َخِٙ ١ْ ٌَِ ر َ ْخ ُش َج اٝا َحزهٚصجَ ُش
َ ُْ ُٙ ََّٔ اْٛ ٌََٚ
Sabırlı olsalar da sen çıkıncaya kadar bekleselerdi kendileri için iyi olurdu. Yine de Allah
bağışlar, ikramda bulunur.
(Nur 24/27)

 َۜبَٙ ٍِ ْ٘ َ  اٍَٝٓ َٰ ا َػُّٛ ٍِّ غ
ُ ِْٔ ر َ ْغزَأٝرِ ُى ُْ َحزهُٛ١ُ َْش ث١رًب َغُٛ١ُا ثٍُٛا ََل ر َ ْذ ُخَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ ُ رَٚ اٛغ
َْٚ ٌْش ٌَ ُى ُْ ٌَؼٍََّ ُى ُْ رَزَ َّو ُش١َٰر ٌِ ُى ُْ َخ
Müminler! Kendi evlerinizden başka evlere, kendinizi tanıtıp izin almadan ve orada olanlara selam vermeden
girmeyin. Bilgilerinizi kullanırsanız sizin için iyi olan budur.

(Nur 24/28)

اُٛبس ِجؼ
ْ َا فُٛاس ِجؼ
ْ ُُ  ًَ ٌَ ُى١ ۪ا ِْْ لَٚ ُْ ْۚ ُؤْ رََْ ٌَ ُى٠ َٝ٘ب َحزهٍُٛب ا َ َحذًا فَ ََل ر َ ْذ ُخََٙٓ ١ ۪ا فُٚفَب ِْْ ٌَ ُْ ر َ ِجذ
ٌُ ١ ٍَْ۪ َػٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ُْ َۜ  ٌَ ُىٝ ا َ ْص َٰوَٛ ُ٘
Orada kimseyi bulamazsanız izin verilinceye kadar içeri girmeyin. Size geri dönün denirse dönün. Sizin için
nezih olan budur. Allah ne yaptığınızı bilir.

(Hucurat 49/6)

اٛص ِج ُح
ْ ُ بٌَ ٍخ فَزَٙ  ًِب ِث َجْٛ َا لُٛج١ا ا َ ْْ ر ُ ۪صََُّٕٛٓ١َا ا ِْْ ََٓجب َء ُو ُْ فَب ِع ٌك ِثَٕجَ ٍب فَزَجَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َٓ١ِِ۪  َِب فَ َؼ ٍْز ُ ُْ َٔبدٍَٰٝ َػ
İnanıp güvenenler! Yanlış işler yapan birisi, size bir haber getirecek olursa iyice araştırın.
Yoksa bilmeden bir toplulukla aranızı bozarsınız da yaptığınıza pişman olursunuz.
(Nisa 4/83)

ٌِٟ ٚ۬ ُ  اٌَِٝٓ َٰ اَٚ  ِيٛع
ُ ف اَرَا
ِ َْٛ  ْاٌخِٚ َ  ِارَا ََٓجب َء ُ٘ ُْ ا َ ِْ ٌش َِِٓ ْاَلَ ِْ ِٓ اَٚ
ُ اٌش
َّ ٌَُِٖٝ اُّٚ َسدْٛ ٌََٚ َٗۜ ۪ ا ِثٛػ
ُ  ْغز َ ْٕ ِج٠َ َٓ٠ ۪ ُْ ٌَ َؼ ٍِ َُّٗ اٌَّزُٙ ْٕ ِِ ْاَلَ ِْ ِش
ُُ ُ  َس ْح َّزُُٗ ََلر َّ َج ْؼزَٚ ُْ  ُى١ْ ٍََّللاِ َػ
ْ َ ََل فْٛ ٌََٚ ُْ َۜ ُٙ ْٕ ِِ َُٗٔٛط
ع ًُ ه
ً ٍَ۪طبَْ ا ََِّل ل
َ ١ْ ش
َّ ٌا
َل١
Kendilerine güven veya korkuya dair bir haber geldiğinde onu yayarlar. Hâlbuki o haberi Elçi’ye ve kendi
yetkililerine götürselerdi, yorum yapabilenler gerçeği anlarlardı. Allah'ın lütfu ve ikramı olmasaydı, pek azınız
bir yana, şeytana uyardınız.

3

(İsra 17/36)

 ٌََٰٓئِ َه َوبَْ َػ ُْٕٗ َِ ْغ ُ۫ ُؤ ًَلٚ۬ ُ  ْاٌفُ َٰؤادَ ُو ًُّ اَٚ ص َش
َّ ٌْظ ٌَ َه ثِ۪ٗ ِػ ٍْ َۜ ٌُ ا َِّْ ا
ُ  ََل ر َ ْمَٚ
َ َ ْاٌجَٚ غ ّْ َغ
َ ١ٌَ ف َِب
Bilgi sahibi olmadığın bir konuda konuşma. Sende olan dinleme, görme ve gönül özellikleri ondan sorumlu
tutulmanı gerektirir.

(Hucurat 49/7)

َۜ  َي هٛع
ُُ  ُى١ْ ٌََِّت ا
ُ  ُى ُْ َس١ ۪ا ا َ َّْ فَُّٛٓ ٍَا ْػَٚ
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ُْ ُّ ش َِِٓ ْاَلَ ِْ ِش ٌَ َؼ ِٕز١
َ َّللاَ َحج
ٍ ۪ َوثٟ ۪ؼُ ُى ُْ ف١ُ ۪ط٠ ْٛ ٌَ َِّللا
َۜ ١َ ص
ْ۪
َُْٚاٌشا ِشذ
ْ  ْاٌ ِؼَٚ َقٛغ
ُ ُ ْاٌفَٚ  ُى ُُ ْاٌ ُى ْف َش١ْ ٌَِ َو َّشَٖ اَٚ ُْ ثِ ُىٍُُٛ لٟ ََُّ۪ٕٗ ف٠ َصَٚ َْ َّب٠اَل
َّ ُُ ُ٘  ٌََٰٓئِ َهٚ۬ ُ بَْ ا
Biliniz ki Allah‟ın elçisi, sizin içinizdedir. Eğer birçok konuda size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz.
Ama Allah, ona inanıp güvenmeyi size sevdirdi; onu gönüllerinizin süsü yaptı. Kitab‟ı
görmezlikten gelmeyi, yoldan çıkmayı ve emirlerine ters düşmeyi de size kötü gösterdi. Bu
konuma gelenler olgun kimselerdir.
(Enam 6/116)

َّ َْ ا ََِّلَُٛز َّ ِجؼ٠ ِْْ َّللاِ ا
َۜ  ًِ ه١ع ۪ج
ُْ ُ٘ ِْْ اَٚ َّٓ اٌظ
َ ٍُّع
ِ  ْاَلَ ْسٟا ِْْ ر ُ ِط ْغ ا َ ْوث َ َش َِ ْٓ ِفَٚ
ِ ُ٠ ض
َ ْٓ ن َػٛ
َْٛص
ُ  ْخ ُش٠َ ا ََِّل
Yeryüzündekilerin çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar kesin olmayan bilgilere
uyarlar. Onlar sadece tahmin yürütürler.

(Al-i İmran 3/103)

ْ ُ ََل رَفَ َّشلَٚ ؼًب١ّ۪ َّللاِ َج
 ُى ُْ اِ ْر ُو ْٕز ُ ُْ ا َ ْػ َٓذَا ًء١ْ ٍََّللاِ َػ
َ َّ ا ِٔ ْؼٚا ْر ُو ُشَٚ اٛ
ذ ه
ا ِث َح ْج ًِ هُّٛ ص
ِ َ ا ْػزَٚ
ُْ بس فَب َ ْٔمَزَ ُو
َ ٍَٰٝ  ُو ْٕز ُ ُْ َػَٚ أً ْۚبَٛ صجَ ْحز ُ ُْ ِثِٕ ْؼ َّزِ۪ٗ َٓ ا ِْخ
ْ َ  ِث ُى ُْ فَبٍَُُْٛٓ ل١َف ث
ِ ٌَّٕشفَب ُح ْف َشحٍ َِِٓ ا
َ ٌََّفَب
َُْٚزَذْٙ َ َبرِ۪ٗ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر٠َّللاُ ٌَ ُى ُْ َٰا
ّ ُٓ ه١ِ َُج٠  َۜب َو َٰز ٌِ َهَٙ ْٕ ِِ
Allah'ın ipine hep beraber sıkı sarılın, ondan ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini aklınızdan çıkarmayın.
Bir zamanlar aranızda düşmanlıklar vardı; Allah, kalplerinizi birbirine ısındırdı da O’nun nimeti sayesinde
kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi oradan O kurtardı. Allah, âyetlerini böyle açıklar ki
doğru yolu bulasınız.
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(Hucurat 49/8)

َۜ
ٌُ ١ ٌُ َح ۪ى١ ٍَّ۪للاُ َػ
 هَٚ ًِٔ ْؼ َّخَٚ َِّللا
فَع ًَْل َِِٓ ه
Bu, Allah‟ın iyiliğinden ve nimetinden yararlanmanız içindir. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Hucurat 49/9)

ََٓ ِْْ اَٚ
ْ  َّ ْۚب فَب ِْْ َثغُٙ َٕ١ْ َا ثٛص ٍِ ُح
ٜ ْاَلُ ْخ َٰشٍَٝ َّب َػُٙ ٠َذ ا ِْح َٰذ
ْ َ ا فَبٍََُٛٓ ا ْلزَز١ ِِ۪ٕ ْبْ َِِٓ ْاٌ ُّؤ
ِ َ غبئِفَز
ْ َّللاِ فَب ِْْ َٓفَب َء
ْۚ  ا َ ِْ ِش هٌَِٝٓ َٰ  َء آَٟ ۪ رَفٝ َحزهٟ رَج ْ۪غٟ ۪ا اٌَّزٍُٛفَمَب ِر
 َّب ِث ْبٌ َؼ ْذ ِيُٙ َٕ١ْ ا َثٛص ٍِ ُح
ْ َ د فَب
َۜ ط
ُ ا َ ْل ِغَٚ
َٓ١ُ ِحتُّ ْاٌ ُّ ْمغ ِ۪ط٠ ََّللا
ا ا َِّْ هٛ
Müminlerden iki topluluk, birbirleriyle vuruşursa aralarını bulun. Biri diğerine saldırırsa
Allah‟ın emrine uyuncaya kadar saldırgan tarafla vuruşun. Onlar Allah‟ın emrine dönerse
dengeli bir şekilde aralarını bulun ve adaletli davranın. Allah hakka uygun davrananları sever.
(Bakara 2/190)

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

(Maide 5/8)

ُ َِٓ ِ هّٰلل١ِ ۪اَّٛ َا لُٛٔٛا ُوَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
 ا َ ََّلٍَٝٓ َٰ  ٍَ َػْٛ َشٕ ََٰب ُْ ل
َ ُْ َ ْج ِش ََِّٕ ُى٠  ََلَٚ  َٓذَا َء ِث ْبٌ ِم ْغ ِِۘػَٙ ش
۠ ٌُا اِ ْػ ِذٛ
َۜ ٌُر َ ْؼ ِذ
َۜ ا هُٛارَّمَٚ ِٜۘ َٰٛ ة ٌٍِز َّ ْم
ٍََُّْٛ ش ِث َّب ر َ ْؼ١
ُ  ا َ ْل َشَٛ ُ٘ اٛ
ٌ َّللاَ خ َ۪ج
َّللاَ ا َِّْ ه
Ey inanıp güvenenler, Allah için dik duran ve hakça şahitlik yapan kimseler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi
dengesiz davranma suçuna sürüklemesin. Siz âdil olun; kendinizi korumak için uygun olan budur. Allah’tan
çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü Allah, yaptığınız şeyin iç yüzünü bilir.

(Hucurat 49/10)

َُّْٛ َّللاَ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْش َح
ْ َ ح ٌ فَبَٛ َْ ا ِْخُِِٕٛ ْأَِّ َّب ْاٌ ُّؤ
ا هُٛارَّمَٚ ُْ  ُى٠ْ ََٛ َْٓ اَخ١ا َثٛص ٍِ ُح
Sadece müminler kardeştir; öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. Allah‟tan çekinin ki iyilik
bulasınız.
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(Enfal 8/46)

َۜ صجِ ُش
َّللاَ َِ َغ
َ ا فَز َ ْفٛػ
ُ َ ََل رََٕبصَٚ ٌَُٗٛع
ْ اَٚ ُْ  ُح ُى٠َت ۪س
ُ  َسَٚ ََّللا
ا ا َِّْ هٚ
ا هُٛؼ١ا َ ۪غَٚ
َ ٘ر َ ْزَٚ اٍُٛش
ْۚ صبثِ ۪ش
َٓ٠
َّ ٌا
Allah’a ve elçisine boyun eğin. Birbirinizle çekişmeyin yoksa telaşa kapılırsınız, hızınız kesilir. Sabırlı olun.
Allah, sabredenlerle beraberdir.

(Enfal 8/63)

ف
َ ؼًب ََِٓب اٌََّ ْف١ّ۪ ض َج
َ  ا َ ْٔفَ ْمْٛ ٌَ ُْ َۜ ِٙ  ِثٍَُُْٛٓ ل١ف َث
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ُْ ِٙ ِثٍَُُْٛٓ ل١ذ َث
ِ  ْاَلَ ْ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.

(Hucurat 49/11)

ْٓ ِِ غَٓب ٌء
َ ٍَ ْٛ َ ٌَ ِِ ْٓ لْٛ ََ ْغخ َْش ل٠ ا ََلَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َ ِٔ  ََلَٚ ُْ ُٙ ْٕ ِِ  ًْشا١ا َخُٛٔٛ ُى٠َ ْْ َ  اَٝٓ َٰػغ
ُُ ظ ِاَل ْع
ِ َۜ ا ثِ ْبَلَ ٌْمَبٚ ََل رََٕبثَ ُضَٚ ُْ غ ُى
َ ُا ا َ ْٔفٚ ََل ر َ ٍْ ِّ َُٓضَٚ َّٓ ْۚ ُٙ ْٕ ِِ  ًْشا١َ ُى َّٓ َخ٠ ْْ َ  اَٝٓ َٰغَٓبءٍ َػغ
َ ِٔ
َ ْة ثِئ
َّ ُُ ُ٘  َٰ ٌَٓئِ َهٚ۬ ُ َزُتْ فَب٠ ُْ ٌَ ْٓ َِ َٚ ْب
ُ غ
۪ ْ َق ثَ ْؼذٛ
َُّْٛ ٌِ اٌظب
ُ ُْاٌف
ِ ْۚ َّ ٠اَل
Ey inanıp güvenenler! Bir topluluk diğer topluluğu hafife almasın; hafife alınanlar daha iyi
olabilirler. Kadınlar da başka kadınları hafife almasınlar; onlar daha iyi olabilirler. Birbirinizi
ayıplamayın. Birbirinize lakap takmayın. İnanmış bir kişiyi sapıklıkla nitelemek ne kötüdür!
Dönüş yapmayanlar yanlış yapmış olurlar.
(Hucurat 49/12)

َّ ط
َّ َِِٓ شا١
 ََلَٚ اٛغ
ْ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َّ  ََل ر َ َجَٚ ٌُ ْاٌظ ِّٓ اِث
ُ غ
ً ۪ا َوثُٛاجزَِٕج
َ اٌظ ْۚ ِّٓ ا َِّْ ثَ ْؼ
َۜ ا هُٛارَّمَٚ َُٖۜ ُّٛ ُ زًب فَ َى ِش ْ٘ز١ْ َِ ِٗ ١َأ ْ ُو ًَ ٌَ ْح َُ ا َ ۪خ٠ ْْ َ ُ ِحتُّ ا َ َحذُ ُو ُْ ا٠َع َۜب ا
َِّْ َّللاَ ا
ً ع ُى ُْ ثَ ْؼ
ُ َ ْغزَتْ ثَ ْؼ٠
ٌُ ١اة َس ۪ح
ٌ َّٛ َ َّللاَ ر
ه
Ey inanıp güvenenler! Varsayımların çoğundan kaçının. Bazı varsayımlar kişiyi doğrulardan
uzaklaştırır. Kimsede kusur aramayın; birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. Hanginiz ölü
kardeşinizin etini yemek ister ki! Bundan tiksinirsiniz. Allah‟tan çekinin; Allah tövbeleri kabul
eder, ikramı boldur.
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(Yunus 10/36)

َّ َِّْ ظًّٕ َۜب ا
َ زَّجِ ُغ ا َ ْوث َ ُش ُ٘ ُْ ا ََِّل٠َ  َِبَٚ
َ ك
ٍَُْٛ ْف َؼ٠َ  ٌُ ِث َّب١ ٍَّ۪للاَ َػ
ْـًٔ َۜب ا َِّْ ه١ش
ِ ّ  َِِٓ ْاٌ َحٟ ُ۪ٕ ْغ٠ اٌظ َّٓ ََل
Onların çoğu zanlarının peşinden giderler. Oysa zan, gerçeğin yerini hiçbir şekilde tutmaz. Allah, onların
yaptıklarını bilir.

(Necm 53/28)

َّ َِّْ اَٚ َّٓ ْۚ اٌظ
َّ َْ ا ََِّلُٛز َّ ِجؼ٠َ ِْْ  ُْ ِث۪ٗ ِِ ْٓ ِػ ٍْ َۜ ٍُ اُٙ ٌَ  َِبَٚ
ْـًٔ ْۚب١ش
َ ك
ِ ّ  َِِٓ ْاٌ َحٟ ُ۪ٕ ْغ٠ اٌظ َّٓ ََل
Onların ellerinde bir bilgi de yoktur, sadece varsayımlarıyla hareket ederler. Varsayım, gerçeğin yerini tutamaz.

(Nur 24/15)

َ ِػ ْٕذَٛ َُ٘ٚ ًِّٕب١َ٘ َُُٗٔٛغج
َ ر َ ْحَٚ ٌُ ٍْ ْظ ٌَ ُى ُْ ثِ۪ٗ ِػ
َ ١ٌَ ا ِ٘ ُى ُْ َِبَٛ َْ ثِب َ ْفٌُُٛٛرَمَٚ ُْ َُٔٗ ثِب َ ٌْ ِغَٕزِ ُىْٛ َّاِ ْر رٍََم
ٌُ ١َّللاِ َػ ۪ظ
ه
Bu yalanı dilinize dolayıp, hakkında bir bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla konuşuyordunuz. Bunu basit
sanıyorsunuz, oysa Allah katında onun önemi büyüktür.

(İsra 17/36)

 ٌََٰٓئِ َه َوبَْ َػ ُْٕٗ َِ ْغ ُ۫ ُؤ ًَلٚ۬ ُ  ْاٌفُ َٰؤادَ ُو ًُّ اَٚ ص َش
َّ ٌْظ ٌَ َه ثِ۪ٗ ِػ ٍْ َۜ ٌُ ا َِّْ ا
ُ  ََل ر َ ْمَٚ
َ َ ْاٌجَٚ غ ّْ َغ
َ ١ٌَ ف َِب
Bilgi sahibi olmadığın bir konuda konuşma. Sende olan dinleme, ileriyi görme ve gönül özellikleri ondan
sorumlu tutulmanı gerektirir.

(Kalem 68/11)

ََّٓ َِ بص
ُ١ٍ َّ۪ ٕشبءٍ ِث
ٍ َّّ َ٘
Arkadan çekiştirenleri, söz getirip götürenleri,

(Kalem 68/12)

ُ١ٍ ۪ ِْش ُِ ْؼز َ ٍذ اَث١ََِّٕبعٍ ٌِ ٍْ َخ
İyiliği engelleyen, saldırgan, günaha düşkün,

(Kalem 68/13)

ُ١ٍ ۪ٔ َػز ُ ًٍّ ثَ ْؼذَ َٰر ٌِ َه ص
ُ
Saygısız, daha da ötesi şımarık olanları önemseme!
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(Hümeze 104/1)

ٍ ًٌ ٌِ ُى ًِّ ُ٘ َّضَ حٍ ٌُ َّضَ ح٠ْ َٚ
Arkadan çekiştiren, kusur arayıp duran herkesin çekeceği var!

(Hucurat 49/13)

َۜ ُبسف
ُ ُْ  َجؼَ ٍَْٕب ُوَٚ ٝا ُ ْٔ َٰثَٚ بط أَِّب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ ِِ ْٓ رَ َو ٍش
ُْ ا ا َِّْ ا َ ْو َش َِ ُىٛ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ َلَجََٓبئِ ًَ ٌِزَؼَٚ ثًبُٛشؼ
ش١
ٌ  ٌُ خ َ۪ج١ ٍَّ۪للاَ َػ
 ُى َۜ ُْ ا َِّْ ه١َّللاِ اَرْ َٰم
ِػ ْٕذَ ه
Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye ırklara ve boylara
ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, Allah‟tan çekinerek yanlışlardan en iyi
korunanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyin iç yüzünü bilir.
(Rum 30/22)

ْ َٚ ض
ٍ َب٠ َٰر ٌِ َه َ ََٰلٟ ۪أِ ُى َۜ ُْ ا َِّْ فَٛ ٌْ َ اَٚ ُْ ف ا َ ٌْ ِغَٕزِ ُى
د
ِ اَٛ َََّّٰبرِ۪ٗ خ ٍَْ ُك اٌغ٠ ِِ ْٓ َٰاَٚ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
ُ اخزِ ََل
َٓ١ّ۪ ٌِ ٌِ ٍْ َؼب
Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da Allah’ın ayetlerindendir. Bunda, bilenler
için ayetler vardır.

(Fatır 35/28)

َّللاَ ِِ ْٓ ِػجَب ِد ِٖ ْاٌؼٍَُ َٰ َّٓ ۬ ُؤ َۜا
 هََٝ ْخش٠ أُُٗ َو َٰز ٌِ َۜ َه أَِّ َّبَٛ ٌْ َ ف ا
ٌ ٍِ َ  ْاَلَ ْٔؼَ ِبَ ُِ ْخزَٚ ِ ّاةَََّٚٓ اٌذَٚ بط
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
ٌ َّللاَ َػ ۪ض
سٛ
ٌ ُض َغف٠
ا َِّْ ه
İnsanların, canlıların ve hayvanların da farklı renklerde olanları vardır. Allah’tan korkanlar, sadece onu bilen
kullardır. Allah güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.
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(Hucurat 49/14)

ُ َّ ٠اَل
ُْ َۜ  ِث ُىٍُُٛ لٟ ۪بْ ف
۪ ْ ًِ َ ْذ ُخ٠ ٌَ َّّبَٚ ا ا َ ْعٍَ َّْٕبٌَُٛٓ ُٛ ٌَٰ ِى ْٓ لَٚ إُِِٛ ْاة َٰا ََِّٕ َۜب لُ ًْ ٌَ ُْ رُؤ
ِ ٌَلَب
ُ ذ ْاَلَػ َْش
ٌُ ١س َس ۪حٛ
َ ُْ  ٍِزْ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ ْػ َّب ٌِ ُى٠َ ٌَُٗ ََلٛع
ُ  َسَٚ ََّللا
ٌ َُّللاَ َغف
ْـًٔ َۜب ا َِّْ ه١ش
ا هُٛؼ١ا ِْْ ر ُ ۪طَٚ
Araplar: “İnandık.” dediler. De ki. “Henüz inanıp güvenmediniz. Ama siz „Teslim olduk‟
deyin.”. Çünkü inancınız henüz kalbinize yerleşmedi. Eğer Allah‟a ve elçisine içten boyun
eğerseniz işlerinizin değeri azalmaz. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.
(Tevbe 9/98)

 َۜ ِءْٛ غ
َّ ٌ ُْ َٓدَائِ َشح ُ اِٙ ١ْ ٍَائِ َۜ َش َػَََّٚٓ َّص ِث ُى ُُ اٌذ
ُ ز َ َشث٠َ َٚ ُ ْٕ ِف ُك َِ ْغ َش ًِب٠ ز َّ ِخزُ َِب٠َ ْٓ َِ ة
ِ  َِِٓ ْاَلَػ َْ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.

(Tevbe 9/99)

َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
ٍ ُ ْٕ ِف ُك لُ ُشثَب٠ َز َّ ِخزُ َِب٠َٚ اَل ِخ ِش
د
ِ اَٛ ٍَص
د ِػ ْٕذَ ه
ُؤْ ِِ ُٓ ثِ ه٠ ْٓ َِ ة
ِ  َِِٓ ْاَلَػ َْشاَٚ
َ َٚ َِّللا
ٌُ ١س َس ۪حٛ
ُ اٌش
َّ
ٌ َُّللاَ َغف
 َس ْح َّزِ ۪ َۜٗ ا َِّْ هٟ َّ۪للاُ ف
 ُُ هُٙ ٍُُ ْذ ِخ١ع
َ ُْ َۜ ُٙ ٌَ ٌب لُ ْشثَخَٙ َِّٔ َۜ ِي ا َ َََٓل اٛع
Araplar arasında öylesi de vardır ki Allah’a ve Ahiret gününe inanıp güvenir, yaptığı harcamayı Allah’a
yakınlaşma ve elçinin desteğini alma vesilesi sayar. Bilin ki bu, onlar için bir yakınlık sebebidir. Allah, onları
ikramı ile kuşatacaktır. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Hucurat 49/15)

ٟ ۪ ُْ فِٙ ا َ ْٔفُ ِغَٚ ُْ ِٙ ٌِ اَٛ ِْ َ ا ِثبُٚ َجب َ٘ذَٚ اَُٛ ْشرَبث٠ ُْ ٌَ َُّ ُ  ٌِ۪ٗ ثٛع
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ا ِث هَُِٕٛ َٓ َٰا٠ َْ۪ اٌَّزُِِٕٛ ْأَِّ َّب ْاٌ ُّؤ
َۜ  ًِ ه١ع ۪ج
َُْٛصب ِدل
َّ ٌ ٌََٰٓئِ َه ُ٘ ُُ اٚ۬ ُ َّللاِ ا
َ
İnanıp güvenenler sadece şunlardır: Allah‟a ve elçisine güvenen, sonra güveninde şüpheye
düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir. Özü sözü doğru olanlar işte
bunlardır.
(Al-i İmran 3/16)

بس
َ َلَِٕب َػزَٚ ثََٕبَُُْٛٔ َسثَّ ََٕٓب أَِّ ََٕٓب َٰا ََِّٕب فَب ْغ ِف ْش ٌََٕب رٌَُُٛٛم٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
ِ ْۚ ٌَّٕاة ا
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Onlar şöyle derler: "Rabbimiz! Biz inanıp güvendik, günahlarımızı bağışla, o ateşin azabından bizi koru!"

(Al-i İmran 3/17)

بس
َّ ٌاَٚ َٓ٠صب ِث ۪ش
َّ ٌَا
ِ َٓ ِث ْبَلَ ْع َح٠ ْاٌ ُّ ْغز َ ْغ ِف ۪شَٚ َٓ١ ۪ ْاٌ ُّ ْٕ ِفمَٚ َٓ١ ۪ ْاٌمَبِٔزَٚ َٓ١ ۪صبدِل
Onlar Sabırlı, özü sözü doğru, Allah’a içten boyun eğen, mallarından hayra harcayan ve seher vakitlerinde
bağışlanma dileyen kimselerdir.

(Tevbe 9/20)

َ  ُْ ا َ ْػِٙ ا َ ْٔفُ ِغَٚ ُْ ِٙ ٌِ اَٛ ِْ َ َّللاِ ِثب
َۜ ظ ُُ دَ َس َجخً ِػ ْٕذَ ه
 ًِ ه١ع ۪ج
َِّللا
َ ٟ ۪ا فُٚ َجب َ٘ذَٚ اَٚ٘ب َج ُشَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌََّز
َْٚ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ َٓفَبئِ ُضٚ۬ ُ اَٚ
İnanıp güvenen, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri
pek yüksektir. Başaranlar işte onlardır.

(Tevbe 9/119)

َٓ١ ۪صبدِل
َّ ٌا َِ َغ اُٛٔٛ ُوَٚ ََّللا
ا هُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َ ََٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler! Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun ve özü sözü doğru olanlarla birlikte olun.

(Hadid 57/19)

ُّ ٌاَٚ َُْٛم٠ّص ۪ذ
ُْ ُ٘  ُْ ا َ ْج ُشُٙ ٌَ ُْ َۜ ِٙ ّ َٓذَا ُء ِػ ْٕذَ َس ِثَٙ ش
ّ ِ ٌ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ اٚ۬ ُ ع ٍِ۪ٗ َٓ ا
ُ  ُسَٚ ِبّٰلل
ا ِث هَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ١ِ بة ْاٌ َج ۪ح
ُ ص َح
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اٚ۬ ُ َبرِ ََٕٓب ا٠ا ِث َٰبُٛ َوزَّثَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ ُْ َۜ ُ٘ سٛ
ُ َُٔٚ
Allah’a ve elçilerine inanıp güvenenler, Rableri katında özü sözü doğru ve şahit sayılacak kimselerdir. Onların
hem alacakları ödül hem de ışıkları vardır. Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılarak ayetleri
görmezlikten gelenler ise cehennem ahalisidir.

(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 ْرُؤ
َ ٟ َْ۪ 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.
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(Hucurat 49/16)

َۜ ِ  ْاَلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
ٍءَٟ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠ َُّللا
 هَٚ ض
 هَٚ ُْ ِٕ ُى٠ َّ۪للاَ ثِذ
َْ هُّٛ ٍِّ َلُ ًْ اَرُؼ
ْ َّللاُ ثِ ُى ًِّ ش
ٌُ ١ ٍَ۪ػ
De ki “Dininizi Allah‟a mı öğretiyorsunuz?” Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah her
şeyi bilendir.

(Hucurat 49/17)

َۜ ُّ ٍَ َْه ا َ ْْ ا َ ْع١ٍََْ َػُُّّٕٛ ٠َ
ُْ  ُى٠ ُى ُْ ا َ ْْ َ٘ َٰذ١ْ ٍَ ُّ ُّٓ َػ٠َ َُّللا
 اِ ْع ََل َِ ُى ْۚ ُْ َث ًِ هٟ
َّ ٍَا َػُُّّٕٛ َ ا لُ ًْ ََل رٛ
َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ بْ ا ِْْ ُو ْٕز
ِ َّ ٠ٌِ ْ َ۪ل
Allah‟a teslim oldular diye seni borçlu çıkarıyorlar. De ki “Sizin Müslüman olmanız beni size
borçlu kılmaz ama imanın yolunu gösterdiği için siz Allah‟a borçlu olursunuz; eğer doğru
kimselerseniz.”

(Hucurat 49/18)

َۜ ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ ُُ ٍَ ْؼ٠َ ََّللا
ٍََُّْٛ ش ِث َّب ر َ ْؼ١
ِ اَٛ ََّّْٰت اٌغ
ٌ َّللاُ ثَ ۪ص
 هَٚ ض
ا َِّْ ه
َ ١غ
Allah, göklerde ve yerde gizli olan her şeyi bilir. Ne yapsanız Allah görür.
(Tevbe 9/105)

َۜ ُِِٕ ْ ْاٌ ُّؤَٚ ٌُُٗٛع
ت
ُ  َسَٚ ُْ َّللاُ َػ ٍََّ ُى
 هٜ َش١َ غ
ِ ١ْ َ َػب ٌِ ُِ ْاٌغٌَِٰٝ َْ اُّٚعز ُ َشد
َ َٚ َْٛ
َ َا فٍَُّٛ لُ ًِ ا ْػَٚ
ْۚ ٍَُّ َُٕجِّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َبدَ ِح فَٙ ش
َّ ٌاَٚ
َْٛ
De ki “Çalışın; çalışmanızı hem Allah, hem Elçisi hem de inanıp güvenenler görecektir. Sonra görünmeyeni ve
görüneni bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. O zaman size bütün çalışmanızı bildirecektir.”

(Fatır 35/38)

َۜ ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
سُٚ
ِ  ٌُ ثِزَا١ ٍ۪ض أَُِّٗ َػ
ِ اَٛ ََّّٰت اٌغ
ُّ ٌد ا
ا َِّْ ه
ِ ١ْ َّللاَ َػب ٌِ ُُ َغ
ِ صذ
Allah, göklerin ve yerin bütün bilinmeyenlerini bilir. Kalplerde olanı bilen de odur.
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