MAİDE SURESİ
َ ٤ْ ش
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤اُش ۪ع
ُ َا
َّ ٕب
ر ِث هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah‟a sığınırım.

َّ ِْ ِث ْغ
ْ٤ِ اُش ِؽ
َّ ِٖ َٔ َٰ اُش ْؽ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah‟ın adıyla,

(Maide 5/1)

ْ َِّ ِۜ ِد ا ُ ِؽُٞا ثِ ْبُؼُوُٞكْٝ َ ا اَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣  َٔخُ ْاْلَ ْٗؼَ ِبّ ا َِّْل َٓب٤ٜ۪ َذ َُ ٌُ ْْ ث
 َْش٤ؿ
ُ ذ٣ُ ۪ش٣ َ ْؾ ٌُ ُْ َٓب٣ ََّللا
َّ ُ ا٢ِِّ ُٓ ِؾ
ا َ ْٗز ُ ْْ ُؽ ُش ِّۜ ا َِّٕ هَٝ  ِذ٤ْ ظ
Ey inanıp güvenenler, sözleşmelerinizin gereğini yerine getirin. Size okunacak olanlar dışındaki
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar size helâl kılınmıştır ama ihramlı iken avladığınızı helal
görmeyin. Allah istediği hükmü verir.
(Bakara 2/197)

ٌۚ َٓ ُِٞش َٓ ْؼُٜ ا َ ُْ َؾ ُّظ ا َ ْش
َ  َّٖ ْاُ َؾ َّظ َك ََل َس َكِٜ ٤ ۪ع ك
٢ َْل ِعذَا ٍَ ِكَٝ َمٞغ
ُ ُ َْل كَٝ ش
َ بد َك َٔ ْٖ َك َش
ِۜ ُ هْٚٔ ََِ ْؼ٣  ٍْش٤ا ِٓ ْٖ َخَُِٞ َٓب ر َ ْلؼَٝ ْاُ َؾ ِۜ ّظ
َّ  َْش٤ا كَب َِّٕ َخُٝدَّٝ َر َضَٝ َُّللا
٢ُِ ٝ۬ ُ ََٓب ا٣ ٕٞ
ِ ُارَّوَٝ ٟۘ َٰٞ اُضا ِد اُز َّ ْو
ِ
ْ
ْ
ة
ِ اْلَُ َجب
Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca başlarsa hac ibadeti esnasında cinsel ilişkide bulunamaz, hac
yasaklarını çiğneyemez ve kavga edemez. İyilik olarak ne yaparsanız Allah onu bilir. Yanınıza yolluğunuzu alın.
En iyi yolluk kendinizi koruyacak kadar olandır. Ey aklıselim sahibi olanlar, bana karşı yanlış yapmaktan
sakının!
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(Maide 5/95)

ُ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُٓز َ َؼ ِ ّٔذًا كَ َغ ََٓضاء ِٓضْ َُ َٓبََِٚ َٓ ْٖ هَزَٝ ِّۜ ا َ ْٗز ُ ْْ ُؽ ُشَٝ َذ٤ْ ظ
َّ ُا اُُِٞا َْل ر َ ْوزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ بسح
ْٝ َ َٖ ا٤ًغ ۪ب
َ َٓ ُّ ؽ َؼب
َ َّ ًَلْٝ َ ًب ثَب ُِ َؾ ْاُ ٌَ ْؼجَ ِخ ا٣ ْذَٛ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٍٍ ا َػ ْذَٝ َ۪ رَٚ ْؾ ٌُ ُْ ِث٣ ِْ هَز َ ََ َِٖٓ اَُّ٘ َؼ
َُّللا
 هَٝ ُِٚۜ ْ٘ ِٓ َُّللا
َ ْ٘ز َ ِو ُْ ه٤َ َٓ ْٖ َػبدَ كَٝ ق
 َػلَب هِٙۜ ۪ ثَب ٍَ ا َ ْٓ ِشَٝ َمَُٝز٤ُِ َب ًٓب٤ط
ِ َػ ْذ ٍُ َٰر ُِ َي
َ َّللاُ َػ َّٔب
َ ِۜ َِع
ّ ا ْٗزِوَ ٍبُٝض ر٣َػ ۪ض
Ey inanıp güvenen müminler! İhramlıyken avı öldürmeyin. Hanginiz onu, bilerek öldürürse öldürdüğüne denk
bir hayvanı ceza kurbanı olarak Kâbe‟ye ulaştırması gerekir. Bu konudaki kararı sizden güvenilir iki kişi verir.
Ceza, yoksulları doyuracak keffaret, yahut suçu dengeleyecek oruç şeklinde de olabilir. Bu, işlediği suçun
cezasını çekmesi içindir. Allah, öncekilerini bağışlamıştır. Bundan sonra o suçu kim tekrar işlerse Allah ona hak
ettiği cezayı verir. Üstün olan, hak edildiği kadar ceza veren Allah‟tır.

(Maide 5/96)

َ َٝ ذ ُ ْاُجَ ْؾ ِش٤ْ ط
ْْ ُ ذُ ْاُجَ ِ ّش َٓب د ُْٓز٤ْ ط
َّ ُِِ َٝ ْْ ٌُ َُ ػب
ً ُ َٓزَبُٚٓ ؽؼَب
َ ْْ ٌُ ٤ْ َِ ُؽ ِ ّش َّ َػَٝ َِّبس ٌۚح
َ ْْ ٌُ َُ ََّ ا ُ ِؽ
َ ٤غ
َٕٝ ر ُ ْؾش َُشِٚ ٤ْ َُِ ا١َٓ َّ۪للاَ اَُّز
ا هُٞارَّوَٝ ُؽ ُش ًٓ ِۜب
Siz ve yolcular yararlanın diye deniz avı ve yiyeceği size helal kılındı. Kara avı ise ihramda olduğunuz sürece
haram kılındı. Bir gün topluca huzuruna çıkarılacağınız Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun.

(Hac 22/30)

ّ ِ ُ َؼ٣ ْٖ َٓ َٝ َٰر ُِ َۗ َي
ْ َِّا ُ ِؽَٝ ِٚۜ ۪ ُّ ِػ ْ٘ذَ َس ِثَُٚ ْش٤ َخَٞ ُٜ ََّللاِ ك
٠َِٰ ُْز٣ ذ َُ ٌُ ُْ ْاْلَ ْٗ َؼب ُّ ا َِّْل َٓب
ِ ظ ْْ ُؽ ُش َٓب
د ه
ُّ ٍَ ْٞ َا هُٞاعزَِ٘ج
سٝ
ْ َٝ ٕب
ْ َ ٌُ ْْ ك٤ْ ََِػ
ّ ِ اُٞبعزَِ٘ج
ِ اُض
َ اُش ْع
ِ َ صْٝ َظ َِٖٓ ْاْل
Böyledir. Kim Allah‟ın dokunulmaz kıldığı şeylere saygı gösterirse Rabbinin katında onun için iyi olur. Size
bildirilenler hariç, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar size helal kılınmıştır. O pisliklerden; putlardan uzak durun!
Gerçek dışı sözlerden de uzak durun!

(Maide5/2)

َّ ُ َْل اَٝ َِّللا
 ََْٓلَٝ َ َْل ْاُوَ َََٓلئِذَٝ ١
َ اُِّٞا َْل ر ُ ِؾَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ش َٓؼَبئِ َش ه
َ  َش ْاُ َؾ َشْٜ ش
َ  ْذَٜ ُ َْل ْاَٝ ّا
ِۜ طبد
َ ط
 َْلَٝ اُٝ
َ ٤َٖ ْاُ َج٤ّٓ ۪ ََٰٓا
ْ اِرَا َؽَِ ِْز ُ ْْ كَبَٝ اًٗ ِۜبَْٞ  ِسػَٝ ْْ ِٜ َّٕ كَؼ ًَْل ِٓ ْٖ َس ِثَُٞ ْجزَـ٣ ّا
َ ْذ ْاُ َؾ َش
ۢ  ًُ ْْ َػ ِٖ ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذ ْاُ َؾ َش ِاّ ا َ ْٕ ر َ ْؼزَذُّٝطذ
 ْاُ ِج ِ ّش٠َِا َػَُٞٗٝ ر َ َؼبَٝ اُٝ
َ ْْ ٌُ ََّ٘ٓ َ ْغ ِش٣
َ ْٕ َ  ٍّ اْٞ َش٘ ََٰب ُٕ ه
ِۜ ا هُٞارَّوَٝ ٕا
ة
َ ََّللا
ِ ْ ٠َِا َػُٞٗٝ َْل رَؼَ َبَٝ ٟۖ َٰٞ اُز َّ ْوَٝ
َّللاَ ا َِّٕ ه
ِ ذُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪شذ
ِ ۖ َٝ  ْاُؼُ ْذَٝ ِْ ْاْلص
Ey inanıp güvenenler! Allah‟a kulluğun simgelerini, haram aylarını, gerdanlığı olan
kurbanlıkları, Rablerinin ikramını ve rızasını elde etmek için Kâbe‟ye yönelenleri basite
almayın. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram‟a girmenizi engellediler diye bir
topluluğa duyduğunuz öfke, sakın sizi aşırılığa sevk etmesin. İyilikte ve yanlışlardan korunmada
yardımlaşın ama günahta ve taşkınlıkta yardımlaşmayın. Allah‟tan çekinerek kendinizi
koruyun. Allah, suçla ceza arasında sıkı bağ kurar.
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(Maide 5/97)

َّ ُاَٝ بط
 ْاُوَ َََٓل ِئ ِۜذَ َٰر ُِ َيَٝ ١
َ ٤َّللاُ ْاُ ٌَ ْؼ َجخَ ْاُ َج
َع َؼ ََ ه
ِ َُِِّ٘ ب ًٓب٤َ اّ ِه
َ  َش ْاُ َؾ َشْٜ ش
َ ْذ ْاُ َؾ َش
َ  ْذَٜ ُ ْاَٝ ّا
ْ٤ ِ۪ءٍ َػ٢ْ ش
َ َِّ ٌُ َّللاَ ِث
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣ ََّللا
ا َ َّٕ هَٝ ع
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َُِِز َ ْؼ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
Allah Kâbe‟yi; o saygıdeğer binayı, insanların dirliğine sebep kıldı. Haram ayını, boyunlarına gerdanlık
bağlanmış veya bağlanmamış kurbanları da öyle yaptı. Bu, Allah‟ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini
bilmeniz içindir. Allah, her şeyi bilir.

(Hac 22/32)

ّ ِ ُ َؼ٣ ْٖ َٓ َٝ َٰر ُِ َۗ َي
ة
َ ْْ ظ
ش ََٓؼبئِ َش ه
ِ ُُِٞ ْاُوَٟٞ ب ِٓ ْٖ ر َ ْوَٜ ََّّٗللاِ كَ ِب
Böyledir; kim Allah‟a kulluğun simgelerine saygı gösterirse onlara olan saygı kalplerdeki takvadan gelir.

(Hac 22/33)

َٓ
ن
ِ ٤ْ  ْاُ َج٠َُِب آََٜ ُِّ ص ُ َّْ َٓ ِؾ٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ ب ََٓ٘ب ِك ُغ اَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ ك
ِ ٤ ۪ذ ْاُ َؼز
Kurbanlıklarda belirli bir süreye kadar sizin için faydalar vardır. Sonra varıp kesilecekleri yer Beyt-i Atîk‟tir.

(Hac 22/36)

اف كَ ِبرَا
َ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ َبٛ ْاُجُ ْذَٕ َعؼَ َِْ٘بَٝ
ا ا ْع َْ هٝ َْۗش كَب ْر ًُ ُش٤ب َخَٜ ٤ َّ۪للاِ َُ ٌُ ْْ ك
ش َٓؼَبئِ ِش ه
َّ ٌۚ ََٞٓ ط
َ بَٜ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ْ َ اَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ اٌُُِٞ َب كَٜ ُثُٞ٘ذ ُع
ْ  َع َجَٝ
ْْ ٌُ ََِّب َُ ٌُ ْْ َُ َؼٛع َّخ ْشَٗب
َ  ْاُ ُٔ ْؼز َ ِۜ َّش ًَ َٰز ُِ َيَٝ ا ْاُوَبِٗ َغُٞٔ ؽ ِؼ
َٕٝر َ ْش ٌُ ُش
Sizin için de bedence gelişimini tamamlamış kurbanlık hayvanları Allah‟a kulluğun simgelerinden yaptık.
Onlarda sizin için fayda vardır. Sıra sıra dururlarken üzerlerine Allah‟ın adını anın. Yanları yere yapıştığı zaman
onlardan hem siz yiyin, hem kendi halinden memnun olana hem de isteyene yedirin. Onları bu şekilde sizin
hizmetinize verdik; belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.

(Maide 5/3)

ُ رَحُٞهْٞ َٔ ُ ْاَٝ ُ ْاُ ُٔ ْ٘ َخِ٘وَخَٝ َّ۪ٚللاِ ِث
ْ َٓ ُؽ ِ ّش
 ِْش ه٤َ ََّ ُِـِٛ ُ  ََٓٓب اَٝ ش٣
ِ َُ ْؾ ُْ ْاُ ِخ ْ٘ ۪ضَٝ ُّ َّاُذَٝ ُزَخ٤ْ َٔ ُ ٌُ ُْ ْا٤ْ َِذ َػ
ْٕ َ اَٝ ت
َّ ُ ََٓٓب ا َ ًَ ََ اَٝ ُ َؾخ٤اَُّ٘ ۪طَٝ َُخ٣ّ ْاُ ُٔز َ َش ِدَٝ
ُ ُُّ٘ ا٠َِ َٓب رُثِ َؼ َػَٝ ْْ ُ ز٤ْ ًَّ َغجُ ُغ ا َِّْل َٓب ر
ِ ظ
ِۜ
ْْ َُْٛٞ  ِ٘ ٌُ ْْ كَ ََل ر َ ْخش٣ ۪ا ِٓ ْٖ دَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ظ اَُّز
َ  ِئ٣َ َّ ْٞ ٤َ ُْ َ ا ِث ْبْلَ ْص َْل ِۜ ِّ َٰر ُِ ٌُ ْْ ِك ْغن اُٞٔ ر َ ْغز َ ْو ِغ
ْ َٝ
ً٘ ِۜب٣ ۪اْل ْع ََل َّ د
ِ ْ ُْ ٌُ َُ ُذ٤ َس ۪ػَٝ ٢ ۪ ٌُ ْْ ِٗ ْؼ َٔز٤ْ َِاَرْ َٔ ْٔذُ َػَٝ ْْ ٌُ َ٘٣ ۪ َّ ا َ ًْ َٔ ِْذُ َُ ٌُ ْْ دْٞ َ٤ُْ َ  ِۜ ِٕ اَْٞ اخش
ُ ػ
ْ٤س َس ۪ؽَُّٞللاَ َؿل
ْ كَ َٔ ِٖ ا
 َْش ُٓز َ َغبِٗقٍ ِ ِْلصْ ٍْ كَب َِّٕ ه٤ظ ٍخ َؿ
َ َٔ  َٓ ْخ٢ ۪ط َّش ك
Ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah‟tan başkasının adı anılarak kesilenler size haram
kılınmıştır. Ölmeden önce yetişip kestikleriniz hariç; boğularak, darbe alarak, düşerek, boynuz
darbesi yiyerek ve yırtıcılar tarafından parçalanarak ölenler de haramdır. Sunaklar üzerinde
kesilenler ve onları aranızda şans oyunuyla paylaşmanız da haram kılınmıştır. Bunların hepsi
yoldan çıkmaktır. Bugün ayetleri görmezlikte direnenlerin dininizden bir umutları kalmamıştır.
Onlardan çekinmeyin, benden çekinin. Bugün dininizi, sizin için mükemmel hale getirdim, size
olan nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâm‟ı uygun gördüm. Kim açlık içinde çaresiz
kalır da günah eğilimi olmadan yerse şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
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(Bakara/ 173)

ُ ػ
ٌۚ  ِْش ه٤َ۪ ُِـِٚ ََّ ثِٛ ُ  ََٓٓب اَٝ ش٣
 َْش٤ط َّش َؿ
ْ َّللاِ كَ َٔ ِٖ ا
ِ َُ ْؾ َْ ْاُ ِخ ْ٘ ۪ضَٝ ََّّ اُذَٝ َزَخ٤ْ َٔ ُ ٌُ ُْ ْا٤ْ َِاَِّٗ َٔب َؽ َّش َّ َػ
ْ٤س َس ۪ؽَُّٞللاَ َؿل
 ا َِّٕ هِٚ ِۜ ٤ْ َِ َْل َػب ٍد كَ َََٓل اِصْ َْ َػَٝ ٍَثبؽ
O, size sadece kesilmeden ölmüş hayvanı, akmış kanı, domuz etini ve Allah‟tan başkası adına kesilmiş olanı
haram kılmıştır. Kim darda kalır da birinin hakkına saldırmadan ve ihtiyaç sınırını da aşmadan bunlardan yerse,
günaha girmiş olmaz. Çokça bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah‟tır.

(Enam 6/145)

ْ َ٣ ٍْ ؽب ِػ
َ ٠َِٰ  ُٓ َؾ َّش ًٓب َػ٢
 دَ ًٓبْٝ َ زَخً ا٤ْ َٓ ٌَُٕٞ َ٣ ْٕ َ َُٓ ا ََِّْٓل اُٚٔ َطؼ
َّ َُ ِا٢
َ  ِؽٝ۫ ُ  ََٓٓب ا٢ ۪هُ َْ ََْٓل ا َ ِعذ ُ ك
ُ ػ
ْ  كَ َٔ ِٖ اٌٚۚ ۪ َّللاِ ِث
 ِْش ه٤َ ََّ ُِـِٛ ُ  ِك ْغوًب اْٝ َ ُ ِس ْعظ اَّٚٗش كَ ِب٣
ٍ  َُ ْؾ َْ ِخ ْ٘ ۪ضْٝ َ  ًؽب اَُٞٓ ْغل
ٍ َْش َثبؽ٤ط َّش َؿ
ْ٤س َس ۪ؽُٞ َْل َػب ٍد كَب َِّٕ َسث ََّي َؿلَٝ
De ki: “Bana gelen vahiyde yiyen kişiye yemesi haram kılınmış bir şey bulamıyorum; ölü hayvan, akmış kan,
tam bir pislik olan domuz eti ya da yoldan çıkılarak Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan olursa
başka. Kim zorda kalır da isyan etmeden ve aşırıya gitmeden bunlardan yerse senin Rabbin onu bağışlar ve
ikram eder.”

(Maide 5/4)

َّ ُْ ٌُ َُ ََّ  ِۜ ْْ هُ َْ ا ُ ِؽُٜ َُ ََّ ٗ ََي َٓب َٓرَا ا ُ ِؽَُِٞٔ ْغـ٣َ
َٖ٤ػ ُٓ ٌَ ِِّ ۪ج
ِ  ِاسَٞ  َٓب َػَِّ ْٔز ُ ْْ َِٖٓ ْاُ َغَٝ ُّ َجبد٤ِ اُط
ۘ  َّٖ ِٓ َّٔب َػَِّ َٔ ٌُ ُْ هُٜ َُٗٞٔ ِِّ َرُؼ
ِۜ ا هُٞار َّوَٝ ِٚ ۖ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ا ا ْع َْ هٝا ْر ًُ ُشَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِغ ٌَْٖ َػ
ََّللا
َ ْٓ َ ا ِٓ ََّٓٔب اٌُُِٞ ََّللاُ ك
ة
ا َِّٕ ه
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ ََّللا
Sana, kendileri için neyin helâl kılındığını soruyorlar. De ki “Temiz olanlar helâl kılındı.”
Eğittiğiniz ve Allah‟ın verdiği bilgi ile yetiştirdiğiniz avcı hayvanların, sizin için tuttuklarını
“Bismillah!” diyerek yiyin. Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun çünkü Allah, hesabı çabuk
görür.
(Maide 5/94)

ْٖ َٓ َُّللا
َّ ُءٍ َِٖٓ ا٢َ
َ ْؼَِ َْ ه٤ُِ ْْ ٌُ  ِس َٓب ُؽَٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ َُٓ اُُٚ ِذ رََ٘ب٤ْ ظ
َّٗ ٌُ ُْ هَٞ َُِ ْج٤َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ْ َّللاُ ثِش
ْ٤ َُُ۪ َػزَاة اََِٚ َث ْؼذَ َٰر ُِ َي كٟت كَ َٔ ِٖ ا ْػز َ َٰذ
ِ ٌۚ ٤ْ َُ ِث ْبُـُٚخَبك٣َ
Ey inanıp güvenenler! Allah, ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşacağı şekilde tuzağınıza düşen şeylerle sizi
imtihandan geçirecektir. Allah bunu, içten içe kendinden korkanı bilmek için yapacaktır. Bundan sonra kim aşırı
giderse onun için acıklı bir azap vardır.

(Maide 5/96)

َ َٝ ذ ُ ْاُجَ ْؾ ِش٤ْ ط
ْْ ُ ذُ ْاُجَ ِ ّش َٓب د ُْٓز٤ْ ط
َّ ُِِ َٝ ْْ ٌُ َُ ػب
ً ُ َٓزَبُٚٓ ؽ َؼب
َ ْْ ٌُ ٤ْ َِ ُؽ ِ ّش َّ َػَٝ َِّبس ٌۚح
َ ْْ ٌُ َُ ََّ ا ُ ِؽ
َ ٤غ
َٕٝ ر ُ ْؾش َُشِٚ ٤ْ َُِ ا١َٓ َّ۪للاَ اَُّز
ا هُٞارَّوَٝ ُؽ ُش ًٓ ِۜب
Siz ve yolcular yararlansın diye deniz avı ve yiyeceği size helal kılındı. Kara avı ise ihramda olduğunuz sürece
haram kılındı. Bir gün topluca huzuruna çıkarılacağınız Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun.
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(En'am 6/121)

َّ ُا َِّٕ اَٝ ُ َُ ِل ْغ ِۜنَِّٚٗاَٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ْْ ِٜ َٓب ِئ٤َ ُِ ْٝ َ  ا٠َُِٓ َٰ َٕ اٞ ُؽُٞ٤َُ َٖ٤بؽ
۪ ٤َ ش
ُ ْز ًَ ِش ا ْع ُْ ه٣ ْْ َُ ا ِٓ َّٔبًُُِٞ ْ  َْل رَأَٝ
َ َ ا ِْٕ اَٝ ْْ ٌۚ ًُ ُُُٞ َغب ِد٤ُِ
ًَُٕٞ  ْْ اَِّٗ ٌُ ْْ َُ ُٔ ْش ِشُٛ ُٞٔ ُ ؽ ْؼز
Üzerine Allah‟ın adı anılmayanları yemeyin, çünkü o yoldan çıkmaktır. Şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele
etmelerini fısıldarlar. Onlara, gönüllü olarak boyun eğerseniz kesinlikle siz de müşrik olursunuz.

(Ta Ha 20/81)

ْ َ  َْل رَٝ ْْ ًُ د َٓب َسصَ ْهَ٘ب
َ ْٖ ِٓ اًُُِٞ
ِٚ ٤ْ َِ ْؾ ِِ َْ َػ٣َ ْٖ َٓ َٝ ٢ٌۚ ؼ ۪ج
ِ ّ َجب٤ِ ؽ
َ  ٌُ ْْ َؿ٤ْ ََِ ِؾ ََّ َػ٤َ كِٚ ٤ ۪ا كَْٞ طـ
ََٰٟٞ ٛ  كَوَ ْذ٢ؼ ۪ج
َ َؿ
Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin ama taşkınlık etmeyin. Yoksa gazabımı hak
edersiniz. Kim gazabımı hak ederse yıkılıp gider.

(Maide 5/5)

ِۜ ّ َج٤ِ اُط
َّ ُْ ٌُ َُ ََّ  َّ ا ُ ِؽْٞ ٤َ ُْ َ ا
َ َٝ ْْ ۖ ٌُ َُ ٌَّ بة ِؽ
َ َٝ ُبد
ْْ ۘ ُٜ َُ ٌَّ ؽ َؼب ُٓ ٌُ ْْ ِؽ
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ؽ َؼب ُّ اَُّز
بة ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ اِ َٓرَا
ِ ظَ٘بدُ َِٖٓ ْاُ ُٔإْ َِٓ٘ب
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ظَ٘بدُ َِٖٓ اَُّز
َ  ْاُ ُٔ ْؾَٝ د
َ  ْاُ ُٔ ْؾَٝ
ٕب
۪ ْ  ٌْلُ ْش ِث٣َ ْٖ َٓ َٝ ٕا
ِ  َّٖ ُٓ ْؾُٛ سٞ
َ ُٓ  َْش٤َٖ َؿ٤ ۪٘ظ
َ  َّٖ ا ُ ُعُٛ ُٞٔ ُ ز٤ْ َ َٰار
ٍ ِۜ َ ا َ ْخذ١َٓ ۪ َْل ُٓز َّ ِخزَٝ َٖ٤غبكِ ۪ؾ
ِ َٔ ٣بْل
َٰ ْ ٢ِ كَٞ ُٛ َٝ ُٚۘ َُِٔ ؾ َػ
َ ِكَوَ ْذ َؽج
َٖ٣اْل ِخ َشحِ َِٖٓ ْاُخَب ِع ۪ش
Bugün size, temiz olanlar helâl kılındı. Kendilerine Kitap verilmiş olanların yiyeceği size helâl,
sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. Mehirlerini verir, namuslu olur, gizli dost tutmazsanız,
iffetli, namuslu mümin kadınlar ile kendilerine Kitap verilmiş olanların iffetlileri size helâldir.
Kim imanını göz ardı ederse yaptıkları boşa gider, Ahirette kaybedenlere karışır.
(Enam 6/118)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ۪ ُٓإٚب ِر٣َ  ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِث َٰبِٚ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ا ِٓ َّٔب رُ ًِ َش ا ْع ُْ هٌُُِٞ َك
Allah'ın ayetlerine inanıp güveniyorsanız artık üzerine O'nun adı anılanlardan yiyin.

(Enam 6/119)

 ٌُ ْْ ا َِّْل َٓب٤ْ َِظ ََ َُ ٌُ ْْ َٓب َؽ َّش َّ َػ
َّ َهَ ْذ كَٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ا ِٓ َّٔب رُ ًِ َش ا ْع ُْ هًُُِٞ ْ  َٓب َُ ٌُ ْْ ا َ َّْل رَأَٝ
ُ ػ
ْ ا
َٖ٣ ۪ ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبُ ُٔ ْؼز َذَٞ ُٛ  ِْش ِػ ِْ ِۜ ٍْ اِ َّٕ َسث ََّي٤َ ْْ ِثـِٜ ِائََٞٓ ْٛ َ َٕ ِثبُِّٞؼ
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ِٚ ِۜ ٤ْ َُِط ِش ْسر ُ ْْ ا
ِ ُ٤َُ شا٤
Allah, mecbur kalmadıkça yemenizi haram kıldıklarını size ayrıntılı olarak açıkladığı halde üzerine Allah‟ın adı
anılanlardan yememenizin bir sebebi var mı? Birçokları, kendi heveslerine uyarak bilgisizce insanları saptırırlar.
Rabbin, sınırları aşanları çok iyi bilir.

(Enam 6/120)

َ اٝرَ ُسَٝ
َُٕٞ ْوز َ ِشك٣َ إَُٞٗ ِث َٔب ًَبْٝ َُ ْغض٤ع
ِ  َثَٝ ِْ ْاْلص
ِ ْ َُٕٞ ٌْ ِغج٣َ َٖ٣ ُ۪ ا َِّٕ اَُّزِٚۜ َ٘بؽ
ِ ْ  َشِٛ ظب
َ َْ ْاْلص
Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Suç işleyenler, suçlarının cezasını çekeceklerdir.
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(Yunus 10/59)

 َؽ ََل ً ِْۜل هُ َْ َٰ َٓ هَٝ ُ َؽ َشا ًٓبْٚ٘ ِٓ ْْ ُ م كَ َغ َؼ ِْز
ّْ َ َّللاُ اَرَِٕ َُ ٌُ ْْ ا
ز ُ ْْ ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
ٍ َّللاُ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِس ْص
ََّٕٝللاِ ر َ ْلز َ ُش
 ه٠ََِػ
De ki “Allah‟ın size indirdiği her bir rızkı düşündünüz mü? Siz onu helal, haram diye sınıflandırıyorsunuz.” De
ki “ Allah‟tan izin mi aldınız, yoksa Allah‟a iftira mı ediyorsunuz?”

(Nahl 16/116)

ِة
 ه٠َِا َػٝزَا َؽ َشاّ ُِز َ ْلز َ ُشَٰٛ َٝ ٍزَا َؽ ََلَٰٛ ِة
ُ ظ
َ ِۜ َّللاِ ْاُ ٌَز
َ ق ا َ ُْ ِغَ٘ز ُ ٌُ ُْ ْاُ ٌَز
ِ َ ا ُِ َٔب رُُُٞٞ َْل رَوَٝ
ِۜ ُ ْل ِِ ُؾ٣ ِة َْل
َٕٞ
 ه٠ََِٕ َػَٝ ْلز َ ُش٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
Allah‟a karşı yalan uydurmak için dillerinizin süslediği yalanla “Bu helaldir, bu haramdır” demeyin. Bu yalanı
Allah‟a atfetmeyin. Yalanlarını Allah‟a atfedenler umduklarına kavuşamazlar.

(Maide 5/87)

ِۜ  َْل ر َ ْؼزَذَٝ ْْ ٌُ َُ َُّللا
َ اُٞٓ ا َْل ر ُ َؾ ِ ّشَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ِ ّجَب٤ِ ؽ
ُُّ ِؾت٣ َّللاَ َْل
ا ا َِّٕ هُٝ
د ََٓٓب ا َ َؽ ََّ ه
َٖ٣ ْ۪اُ ُٔ ْؼز َذ
Ey inanıp güvenen müminler! Allah‟ın size helâl kıldığı şeylerden hoşunuza gidenleri kendinize yasaklamayın.
Aşırı da gitmeyin. Allah, aşırılık yapanları sevmez.

(Maide 5/88)

َ َّللاُ َؽ ََل ًْل
َُِٕٞ٘ٓ ْ۪ ُٓإِٚ ا َ ْٗز ُ ْْ ث١َٓ َّ۪للاَ اَُّز
ا هُٞارَّوَٝ ّجً ۖب٤ِ ؽ
ا ِٓ َّٔب َسصَ هَ ٌُ ُْ هًُُِٞ َٝ
Allah‟ın size verdiği rızıkların helâl ve temiz olanından yiyin ve inanıp güvendiğiniz Allah‟tan çekinin.

(Araf 7/32)

َّ َٝ ۪ٙ ا َ ْخ َش َط ُِ ِؼجَب ِد٢َٓ َّ۪للاِ اَُّز
٢ِا كَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َُِِّز٢
ِ ّجَب٤ِ اُط
ّ ِ َِٖٓ د
َ٘خَ ه٣هُ َْ َٓ ْٖ َؽ َّش َّ ۪ص
ِ ِۜ اُش ْص
َ ِٛ َْ ُم ه
َٰ ْ َُ ظ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ ب٣َ اْل
ّ ِ َ َٔ ِۜ ِخ ًَ َٰز ُِ َي ُٗل٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ًظخ
َ ُِ ب خَب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ ْاُ َؾ
De ki “Allah‟ın kulları için çıkardığı süsü, temiz rızıkları kim haram etti?” De ki “Bunlar dünyada esasen
müminler içindir; kıyamet gününden itibaren sadece onlar için olacaktır.” Bilen bir topluluk için âyetlerimizi
böyle açıklarız.
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(Maide 5/6)

ن
َّ ُ ا٠َُِا اِرَا هُ ْٔز ُ ْْ اَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ِ  ْاُ َٔ َشا ِك٠َُِ ٌُ ْْ ا٣َ  ِذ٣ْ َ اَٝ ْْ ٌُ َٛ ٞ ُعُٝ اُِٞ ِح كَب ْؿ ِغَِٰٞ ظ
ِۜ  ُشَّٜ بؽ
َّ َا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُعُ٘جًب كَٝ ِْٖ ِۜ ٤َ ْاُ ٌَ ْؼج٠َُِا َ ْس ُعَِ ٌُ ْْ اَٝ ْْ ٌُ ا ِث ُش ۫ ُؤ ِعٞغ ُؾ
َٓ َٰ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْشَٝ اٝ
٠ػ
َ ٓ ْاَٝ
اُٞٔ َّٔ َ٤َ ا ََٓٓب ًء كَزُٝ غَٓب َء كََِ ْْ ر َ ِغذ
َ ُِّ٘ َُٰ َٔ ْغز ُ ُْ اْٝ َ  ََٓعب َء ا َ َؽذ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ َٓـَبئِ ِؾ اْٝ َ علَ ٍش ا
َ ٠َِٰ  َػْٝ َ ا
َ ذًا٤ط ۪ؼ
ذُ ه٣ُ ۪ش٣ ُ َٓبِٚۜ ْ٘ ِٓ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ اَٝ ْْ ٌُ ِٛ ٞ ُعُٞ ا ِثٞغ ُؾ
ْ َِّجًب ك٤ؽ
َ ٓب
َ
ٍ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َؽ َشط٤ْ َِ ْغ َؼ ََ َػ٤َ ُِ َُّللا
َٰ
َ ُ٤ُِ ُ ذ٣ُ ۪ش٣ ْٖ ٌِ َُٝ
َٕٝ ٌُ ْْ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر َ ْش ٌُ ُش٤ْ َُِ َػَُٚزِ َّْ ِٗ ْؼ َٔز٤ُِ َٝ ْْ ًُ  َشّٜ ِ ط
Ey inanıp güvenenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi
yıkayın. Başınızı ve ayak bileği kemiklerine kadar ayaklarınızı mesh edin. Eğer cünüp
olmuşsanız yıkanın. Hasta veya yolcu olur yahut sizden biri ayakyolundan gelir ya da
kadınlarınızla birlikte olur da su bulamazsanız, temiz toprağa yönelin; onunla yüzünüzü ve
ellerinizi meshedin. Allah, size güçlük çıkarmak istemez. Onun isteği sizi arındırmak ve size olan
nimetini tamamlamaktır. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.
(Nisa 4/43)

 َْل ُعُ٘جًبَٝ َُُُٕٞٞا َٓب رَوُٞٔ َِ  ر َ ْؼ٠ َؽزهٟع ٌَ َٰبس
ُ ْْ ُ ا َ ْٗزَٝ َ حَِٰٞ ظ
َّ ُا اُٞا َْل ر َ ْو َشثَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ِۜ ُِ ر َ ْـز َ ِغ٠ ٍَ َؽزه٤ع ۪ج
َٓ َٰ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْشَٝ اٞ
َِٖٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ََٓعب َء ا َ َؽذْٝ َ علَ ٍش ا
َ ٠َِٰ  َػْٝ َ  ا٠ػ
َ ١ا َِّْل َػب ِث ۪ش
َ ذًا٤ط ۪ؼ
ْْ ٌُ ِٛ ٞ ُعُٞ ا ِثٞغ ُؾ
ْ َّجًب ك٤ِ ؽ
َ ٓب
َ ُِّ٘ َُٰ َٔ ْغز ُ ُْ اْٝ َ ْاُ َٓـَب ِئ ِؾ ا
َ اُٞٔ َّٔ ٤َ َ ا ََٓٓب ًء كَزُٝ غَٓب َء كََِ ْْ ر َ ِغذ
ساٞ
 ٌُ ِۜ ْْ ا َِّٕ ه٣ ۪ذ٣ْ َ اَٝ
ً ُا َؿلًّٞ َُّللاَ ًَبَٕ َػل
Ey inanıp güvenen müminler! Sarhoş olduğunuzda ne dediğinizi bilinceye kadar; cünüp iken de seyir halinde
olmanız dışında, yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Hasta veya yolcu olursanız veya sizden biri tuvaletten
gelirse yahut kadınlarınızla birlikte olur da su bulamazsanız temiz toprağa yönelerek teyemmüm edin; onunla
yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Allah affeder ve bağışlar.

(Maide 5/7)

ِۜ ا هُٞارَّوَٝ ؽ ْؼ٘ َۘب
َ َ اَٝ ع ِٔ ْؼَ٘ب
َِّٕ َّللاَ ا
ا ِٗ ْؼ َٔخَ هٝا ْر ًُ ُشَٝ
َ ْْ ُ ۪ َٓ اِ ْر هُ ِْزٚاصَوَ ٌُ ْْ ِثَٝ ١ ُ۪ اَُّزَٚضَبه٤۪ٓ َٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
سُٝ
ِ ْ ثِزَا٤ َِّ۪للاَ َػ
ُّ ُد ا
ه
ِ ظذ
Allah‟ın size olan nimetini ve sizinle sözleştiği zaman O‟na verdiğiniz sözü hatırlayın; hani
“İşittik ve itaat ettik” demiştiniz. Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun, çünkü Allah içinizde
olanı bilir.
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(Bakara 2/285)

ِۜ ُِ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ ّ۪ٚ ِٓ ْٖ َس ِثِٚ ٤ْ َُ ِ ٍُ ِث ََٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اٞع
ِٚۜ ۪ ِِ ع
ُ  ُسَٝ ۪ٚ ًُز ُ ِجَٝ ِ۪ٚ َٓ َٰ َِٓ ِئ ٌَزَٝ ِبّٰلل
ُ اُش
َّ ََٖٓ َٰا
َٕ ًُ ٌَّ َٰا ََٖٓ ِث هٞ
َ َ اَٝ ع ِٔ ْؼَ٘ب
ُ ؽ ْؼَ٘ب
ش٤
ُ َْٖ ا َ َؽ ٍذ ِٓ ْٖ ُس٤ََْل ُٗلَ ِ ّش ُم ث
ُ  َْي ْاُ َٔ ۪ظ٤َُِاَٝ ؿ ْل َشاٗ ََي َسثََّ٘ب
َ اُُٞهَبَٝ ۪ٚ۠ ۪ ِِ ع
Bu elçi, Rabbinden kendine indirilen her şeye inanıp güvenmiştir, müminler de öyle! Her biri Allah‟a,
meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanıp güvenir. “O‟nun elçileri arasında ayrım yapmayız.” derler. Şunu da
derler: “Dinledik ve gönülden boyun eğdik! Bağışla bizi ey Rabbimiz! Dönüp varılacak yer, Senin huzurundur.”

(Rad 13/19)

ة
ِ ا ْاْلَ ُْ َجبُُٞٝ۬ ُ َزَزَ ًَّ ُش ا٣  اَِّٗ َٔب٠ِۜ َْٰٔ اَػَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ْاُ َؾ ُّن٤َُِ ْؼَِ ُْ اََّٗ ََٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ا٣َ ْٖ َٔ َاَك
Rabbinden sana indirilenin doğruları içerdiğinin bilincinde olan, ona karşı körlük edenle bir olur mu? O doğru
bilgiden yararlananlar sadece sağlam akıl sahibi olanlardır.

(Rad 13/20)

َضَبم٤۪ٔ َُٕ ْاَُٞ ْ٘وُؼ٣  َْلَٝ َِّللا
 ِذ هْٜ َٕ ِث َؼُٞكُٞ٣ َٖ٣ ۪اََُّز
Bunlar, Allah‟a verdikleri sözü yerine getiren ve antlaşmayı bozmayan kimselerdir.

(Rad 13/21)

ة
َُٓ ََُٕٞخَبك٣َٝ ْْ ُٜ ََّٕ َسثَْٞ َ ْخش٣َٝ ََ ط
َٕ ََٓٓب ا َ َٓ َش هُِٞظ
ِ ِۜ غب
ِ َ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
َ  َء ْاُ ِؾٞع
َ ُٞ٣ ْٕ َ ۪ َٓ اَِّٚللاُ ث
Bunlar, Allah‟ın kurulmasını istediği bağı kuran, Rablerinden korkan ve verecekleri hesabın kötü olmasından
endişe edenlerdir.

(Rad 13/25)

َ َ ْو٣َٝ ِ۪ٚضَبه٤۪ٓ َّللاِ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
ََ ط
َٕ ََٓٓب ا َ َٓ َش هُٞطؼ
ذَ هْٜ َٕ َػَُٞ ْ٘وُؼ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
َ ُٞ٣ ْٕ َ ۪ َٓ اَِّٚللاُ ث
 ُء اُذ َِّاسٞع
َُٓ ْْ ُٜ ََُٝ ُ ُْ اَُِّ ْؼَ٘خُٜ َُ  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ ع ا
ِ  ْاْلَ ْس٢َٕ ِكُُٝ ْل ِغذ٣َٝ
Allah'a kesin söz verdikten sonra cayan, Allah‟ın kurulmasını istediği bağı koparan ve doğal düzeni bozanlar var
ya; işte onların karşılığı dışlanmadır, yurdun en kötüsü onlarındır.

(Nur 24/47)

َ َ اَٝ ٍِ ٞع
 َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ  ََٓٓب اَٝ  ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٰر ُِ ِۜ َيُٜ ْ٘ ِٓ ن٣ كَ ۪ش٠ُهَٞ َ َز٣ َّْ ُ ؽ ْؼَ٘ب ص
ُ بُش
َّ ِثَٝ ِبّٰلل
َٕ َٰا ََّٓ٘ب ثِ هَُُُٞٞو٣َٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ِْث ْبُ ُٔإ
Kimileri, “Allah‟a ve elçisine inandık ve boyun eğdik” derler. Sonra bunun arkasından onlardan bir takımı yüz
çevirir. Onlar mümin değillerdir.

(Nur 24/51)

ع ِٔ ْؼَ٘ب
َُٓ َُٖ اِرَا د٤ ِ۪٘ٓ ْ ٍَ ْاُ ُٔإْٞ َاَِّٗ َٔب ًَبَٕ ه
ُ  َسَٝ َِّللا
 ه٠َُِا اٞػ
َ اَُُُٞٞو٣ ْٕ َ  ْْ اُٜ َ٘٤ْ  ْؾ ٌُ َْ َث٤َ ُِ ُِ۪ٚ ٞع
َ َ اَٝ
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ ؽ ْؼ٘ َِۜ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)

َٕٝ ُْ ْاُ َٓلَب ِئ ُضُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ  كَبِٚ ز َّ ْو٣َ َٝ ََّللا
ُ  َسَٝ ََّللا
ش ه
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ
َ  ْخ٣َ َٝ َُُٚٞع
Kim Allah‟a ve elçisine boyun eğer, Allah‟tan korkar ve ondan çekinirse işte başaracak olanlar onlardır.

(Maide 5/8)

ُ َِٖ ِ هّٰلل٤ٓ ۪اَّٞ َا هًُُٞٗٞ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
 ا َ َّْل٠َِٓ َٰ  ٍّ َػْٞ َش٘ ََٰب ُٕ ه
َ ْْ ٌُ ََّ٘ٓ  ْغ ِش٣َ  َْلَٝ  َٓذَا َء ِث ْبُ ِو ْغ ِۘؾَٜ ش
۪۠ ُُا اِ ْػ ِذٞ
ِۜ ُُر َ ْؼ ِذ
ِۜ ا هُٞارَّوَٝ ٟۘ َٰٞ ة ُِِز َّ ْو
ََُِٕٞٔ ش ثِ َٔب ر َ ْؼ٤َّللاَ خ َ۪ج
ُ  ا َ ْه َشَٞ ُٛ اٞ
َّللاَ ا َِّٕ ه
Ey inanıp güvenenler, Allah için dik duran ve hakça şahitlik yapan kimseler olun. Bir topluluğa
olan öfkeniz sizi dengesiz davranma suçuna sürüklemesin. Siz âdil ve dengeli olun; kendinizi
korumak için uygun olan budur. Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü Allah,
yaptığınız şeyin iç yüzünü bilir.
(Nisa 4/135)

ُ َٖ ثِ ْبُ ِو ْغ ِؾ٤ٓ ۪اَّٞ َا هًُُٞٗٞ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ِْٖ ٣َا ُِذَٞ ُ ْاِٝ َ  ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا٠َِٓ َٰ  َػْٞ ََُٝ ِذََٓا َء ِ هّٰللَٜ ش
ٌۚ  ْاْلَ ْه َش ۪ثَٝ
ٌۚ ُُ ا َ ْٕ ر َ ْؼ ِذَٟٞٓ َٰ َٜ ُا ْاُٞ َٔب كَ ََل رَز َّ ِجؼِٜ  ِث٠َُٰ ْٝ َ بّٰللُ ا
اَُٞٓ ۫ ِْ َ ا ِْٕ رَٝ اٞ
شا كَ ه٤
ً ۪ كَوْٝ َ ًّب ا٤ِ٘ ٌُ ْٖ َؿ٣َ ِْٕ َٖ ا٤
شا٤
ُ  ر ُ ْؼ ِشْٝ َ ا
ا كَب َِّٕ هٞػ
ً َٕ خ َ۪جَُِٞٔ َّللاَ ًَبَٕ ثِ َٔب ر َ ْؼ
Ey inanıp güvenen müminler! Allah için şahitlik yaparak hakkı ayakta tutan kişiler olun; ister kendiniz, ana
babanız veya yakınlarınız aleyhine olsun; isterse zengin veya fakir olsunlar, Allah, onlara sizin yakınlığınızdan
daha yakındır. Arzularınıza uymayın yoksa saparsınız. Ağzınızı eğip büker veya şahitlikten kaçarsanız bilin ki
Allah, yaptığınız her işin iç yüzünü bilir.

(En'am 6/152)

ُ َ  ْجُِ َؾ ا٣َ ٠غ ُٖ َؽزه
َٕضَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ ََ ٤ْ ٌَ ُا ْاُٞكْٝ َ اَٝ ٌُٙۚ َّشذ
َ  ا َ ْؽ٢
َ ِٛ ٢ ْ۪ ا َِّْل ِثبَُّز٤ِ ۪ز٤َ ُا َٓب ٍَ ْاُٞ َْل ر َ ْو َشثَٝ
ِۜ ُكْٝ َ َّللاِ ا
اٞ
ً ق َٗ ْل
 ِذ هْٜ  ِث َؼَٝ ٠ٌۚ  ًَبَٕ رَا هُ ْش َٰثْٞ ََُٝ اُُٞاِرَا هُ ِْز ُ ْْ كَب ْػ ِذَٝ بَٜ  ْع َؼُٝ غب ا َِّْل
ُ ِِّ ٌَ ُٗ ِث ْبُ ِو ْغ ٌِۚؾ َْل
َٕ۪ٝ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَزَ ًَّ ُشٚ ٌُ ْْ ِث٤ط
 هَٝ ْْ ٌُ ُِ َٰر
Ergin hale gelinceye kadar yetimin malına yaklaşmayın, onun için en yararlı bir yolla olursa başka. Ölçüyü ve
tartıyı hassas olarak tam yapın. Biz kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemeyiz. En yakınınızın
aleyhine de olsa, konuştuğunuzda adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tam olarak yerine getirin. Onun size
yüklediği görev budur. Belki aklınızdaki bilgiyi kullanırsınız.

(Araf 7/29)

ِۜ ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤ُ ُٓ ْخ ِِ ۪ظٙٞػ
َٖ ًَ َٔب٣
ُ ا ْدَٝ  ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذَ ًُ َِّ َٓ ْغ ِغ ٍذَٛ ٞ ُعُٝ اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ  ثِ ْبُ ِو ْغ ۪۠ ِؾ٢ّهُ َْ ا َ َٓ َش َس ۪ث
ِۜ دَُٞثذَا َ ًُ ْْ رَؼ
َُٕٝ
De ki: “Rabbim adalete uygun davranmayı emreder. Siz, secde edilen her yerde bütün benliğinizle ona yönelin,
Allah‟ın dinine bir şey katmadan ona dua edin. Yaratılışınızı nasıl başlattıysa hayata tekrar dönmeniz de öyle
olacaktır.”
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(Hadid 57/25)

ا َ ْٗضَ َُْ٘بَٝ بط ِث ْبُ ِو ْغ ٌِۚؾ
ِ َّ٘ب٤ِ عََِ٘ب ِث ْبُ َج
ُ ع َِْ٘ب ُس
ُ َُّّ٘ اٞ
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َٓ َؼَٝ د
َ َُوَ ْذ ا َ ْس
َ ُو٤َ ُِ َٕضَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ بة
َ  ثَأْطِٚ ٤ ۪ذَ ك٣ ْ۪اُ َؾذ
ُ  ُسَٝ ُٙظ ُش
ت ا َِّٕ ه
َ ْؼَِ َْ ه٤ُِ َٝ بط
ُ ْ٘ َ٣ ْٖ َٓ َُّللا
ِ َُِِّ٘  ََٓ٘بكِ ُغَٝ ذ٣ ۪شذ
ِ ِۜ ٤ْ َُ ِث ْبُـَِٚع
ََّللا
ض٣ َػ ۪ض١
ٌّ ِٞ َه
Şurası kesin ki elçilerimizi açık belgelerle gönderdik; beraberlerinde Kitab‟ı ve ölçüyü indirdik ki insanlar her
konuda adaletli hüküm versinler. Pek sert olan ve insanlara birçok faydası olan demiri de Biz indirdik. Bunlar,
dinine ve elçilerine kimin içten destek olduğunu Allah‟ın bilmesi içindir. Allah güçlüdür, her işin üstesinden
gelir.

(Maide 5/9)

ْ٤ا َ ْعش َػ ۪ظَٝ  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ َُ د
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
 َػذَ هَٝ
Allah, inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için hem bağışlanma hem de
büyük bir ödül vardır.
(Nisa 4/122)

ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ُِعُ٘ ْذ ِخ
َٖ٣ ۪بس خَب ُِذ
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
َ د
ً َّ۪للاِ ه
َل٤
ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ َّللاِ َؽوًّ ِۜب
طذَ ُم َِٖٓ ه
 ْػذَ هَٝ ب اَثَذ ًِۜآََٜ ٤ ۪ك
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, bozulmadan sürekli kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere
sokacağız. Bu, Allah‟ın sözüdür; gerçekleşecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

(Ahzab 33/35)

َٖ٤ ۪ظبدِه
ِ  ْاُوَبِٗزَبَٝ َٖ٤ ۪ ْاُوَبِٗزَٝ د
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ د
ِ  ْاُ ُٔ ْغ ِِ َٔبَٝ َٖ٤۪ٔ ِِ ا َِّٕ ْاُ ُٔ ْغ
َّ ُاَٝ د
َٖ٤ ۪ظذِّه
ِ  ْاُخَب ِش َؼبَٝ َٖ٤ ْاُخَب ِش ۪ؼَٝ د
ِ ظب ِث َشا
ِ ظب ِدهَب
َّ ُاَٝ َٖ٣ظب ِث ۪ش
َّ ُاَٝ د
َّ ُاَٝ
َ َ  ْاُ ُٔزَٝ د
َ ِ ْاُ َؾبكَٝ ْْ ُٜ  َعَٖٝ كُ ُش٤ ْاُ َؾبكِ ۪ظَٝ د
َٖ٣اُزَّا ًِ ۪شَٝ د
ِ ظب
ِ ظبئِ َٔب
ِ ظ ِذّهَب
ََّٓ ُاَٝ َٖ٤۪ٔ ِظبئ
ََّٓ ُاَٝ د
َ َ  ْاُ ُٔزَٝ
 ًٔب٤ا َ ْع ًشا َػ ۪ظَٝ ً  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ َُ َُّللا
ِ اُزَّا ًِ َشاَٝ شا٤
د ا َ َػذَّ ه
ه
ً َّ۪للاَ ًَض
Şüphesiz ki Allah; kendisine tam teslim olan erkekler ile kendisine tam teslim olan kadınlara, inanıp güvenen
erkeklerle inanıp güvenen kadınlara, içtenlikle boyun eğen erkeklerle içtenlikle boyun eğen kadınlara, özü sözü
bir olan erkeklerle özü sözü bir olan kadınlara, sabırlı erkeklerle sabırlı kadınlara, ona derin saygı duyan
erkeklerle ona derin saygı duyan kadınlara, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlara, oruç tutan erkeklerle
oruç tutan kadınlara, edep yerlerini ve çevresini koruyan erkeklerle edep yerlerini ve çevresini koruyan
kadınlara, Allah'ı çokça hatırlayan erkeklerle çokça hatırlayan kadınlara bağışlanma ve büyük bir ödül
hazırlamıştır.
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(Maide 5/10)

ْ٤ِ بة ْاُ َغ ۪ؾ
ُ ط َؾ
ْ َ  َٰ َُٓ ِئ َي اٝ۬ ُ ب ِر ََٓ٘ب ا٣َ ا ثِ َٰبُٞ ًَزَّثَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
Ayetleri görmezden gelenler ve ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar var ya; işte
onlar cehennem ahalisidir.
(Hadid 57/19)

َۗ ُو٣ّظ ۪ذ
ُّ ُاَٝ َٕٞ
ْْ ُٛ  ْْ ا َ ْع ُشُٜ َُ ْْ ِۜ ِٜ ّ َٓذَا ُء ِػ ْ٘ذَ َس ِثَٜ ش
ّ ِ ُُ ُْ اٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ۪ َٓ اِِٚ ع
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
ا ثِ هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
ْ٤ِ بة ْاُ َغ ۪ؾ
ُ ط َؾ
ْ َ  َٰ َُٓئِ َي اٝ۬ ُ برِ ََٓ٘ب ا٣َ ا ِث َٰبُٞ ًَزَّثَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ ْْ ِۜ ُٛ سٞ
ُ َُٗٝ
Allah‟a ve elçilerine inanıp güvenenler, Rableri katında özü sözü doğru ve şahit sayılacak kimselerdir. Onların
hem alacakları ödül hem de nurları vardır. Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılarak ayetleri
görmezlikten gelenler ise cehennem ahalisidir.

(Tegabun 64/10)

ش٤
ُ ط َؾ
ْ َ  َٰ َُٓ ِئ َي اٝ۬ ُ ب ِر ََٓ٘ب ا٣َ ا ثِ َٰبُٞ ًَزَّثَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ظ
ِ َُّ٘بة ا
َ ْثِئَٝ  ِۜبَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
Ayetleri görmezlikten gelen ve ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar cehennem ahalisidir. Onlar
oraya, ölmemek üzere gireceklerdir. Ne kötü hale gelmektir o!

(Maide 5/11)

َُٓ غ
ق
َ َٔ ا ِٗ ْؼٝا ا ْر ًُ ُشَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ُ َ ْج٣ ْٕ َ ّ اْٞ َ َّْ هَٛ  ٌُ ْْ اِ ْر٤ْ ََِّللاِ َػ
ذ ه
َّ ٌَ َ ْْ كُٜ َ٣ ِذ٣ْ َ  ٌُ ْْ ا٤ْ َُِا اٞط
ِۜ ا هُٞارَّوَٝ ْْ ٌۚ ٌُ ْ٘  ْْ َػُٜ َ٣ ِذ٣ْ َ ا
َُِٕٞ٘ٓ ْ ًَّ َِ ْاُ ُٔإَٞ َ َز٤ِْ ََّللاِ ك
 ه٠َِ َػَٝ ََّللا
Ey inanıp güvenenler, Allah‟ın üzerinizde olan nimetini hatırlayın; hani bir gün bir topluluk,
içinize elini sokmaya çalıştı da Allah onları engelledi. Siz Allah‟tan çekinin ve kendinizi
koruyun. Müminler, yalnız Allah‟a dayanıp güvensinler.
(Ahzab 33/9)

 ًؾب٣ ْْ ۪سِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
ا ِٗ ْؼ َٔخَ هٝا ا ْر ًُ ُشَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ د كَب َ ْسُٞ٘ ٌُ ْْ اِ ْر ََٓعب َءرْ ٌُ ْْ ُع٤ْ ََِّللاِ َػ
ش ٌۚا٤
 ًَبَٕ هَٝ  َِۜبْٛٝ دًا َُ ْْ ر َ َشُٞ٘ ُعَٝ
ً َٕ ثَ ۪ظَُِٞٔ َّللاُ ثِ َٔب ر َ ْؼ
Ey inanıp güvenenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın! Hani üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların
üzerine rüzgâr ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, ne yaptığınızı daima görür.

(Ahzab 33/10)

َبع َش
ِ َثََِـَٝ بس
ِ اِ ْر صَ ا َؿَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ََ َ ِٓ ْٖ ا َ ْعلَٝ ْْ ٌُ ِهْٞ َاِ ْر ََٓعب ۫ ُؤ ًُ ْْ ِٓ ْٖ ك
ُ ُُِذ ْاُو
ُ ظ
ِ ٘ة ْاُ َؾٞ
َ ذ ْاْلَ ْث
ُّ ِبّٰلل
ُ َ رَٝ
َٗبُٞ٘اُظ
َٕ ثِ هُّٞ٘ظ
Onlar üstünüzden ve alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler yuvalarından fırlamış, yürekler ağızlara gelmişti. Allah
hakkında türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz.
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(Ahzab 33/11)

ذًا٣ ۪شذ
َ ا ِص ُْضَ ًاْلُُٞ ُص ُْ ِضَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٢
َ ِِ ُ َ٘ب ُِ َي ا ْثزُٛ
Müminler orada, şiddetli bir sarsıntıya uğratılarak yıpratıcı bir imtihandan geçirilmişlerdi.

(Ahzab 33/12)

ُ ُ ا َِّْلَٚٓ ُُٞع
ساٝ
ُ  َسَٝ َُّللا
 َػذََٗب هَٝ  ْْ َٓ َشع َٓبِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪اَُّزَٝ َُٕٞ ٍُ ْاُ َُٔ٘ب ِكوُٞو٣َ اِ ْرَٝ
ً ؿ ُش
O gün münafıklar ile kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: Allah ve resulü sadece bizi aldatmak için
vaatte bulunmuş!”

(Ahzab 33/13)

ٌۚ ُبس ِعؼ
ََٓ ذ
ْ َُاِ ْر هَبَٝ
٢
ْ َبّ َُ ٌُ ْْ ك
َ َضْ ِش٣ ََ ْٛ َ ََٓب ا٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ؽبئِلَخ
َّ  ُْ اَُّ٘ ِجُٜ ْ٘ ِٓ ن٣َ ْغزَأْر ُِٕ كَ ۪ش٣َٝ اٞ
َ َة َْل ُٓو
اسا
ً َٕ ا َِّْل كِ َشُٝذ٣ُ ۪ش٣ ِْٕ  َس ِۜحٍ اْٞ  ِث َؼ٢
َ ِٛ  َٓبَٝ  َسحْٞ رََ٘ب َػُٞ٤َُٕ ا َِّٕ ثُُُٞٞو٣َ
Onların bir grubu şunu da demişti: "Ey Medineliler! Artık burada durmanızın bir anlamı yok, derhal geri dönün!"
Bir kesimi de "Evlerimiz savunmasız!" diyerek Nebi‟den izin istiyordu. Oysa evleri savunmasız değildi, sadece
kaçmak istiyorlardı.

(Ahzab 33/15)

َّللاِ َٓ ْغ ۫ ُإ ًْل
ذُ هْٜ  ًَبَٕ َػَٝ بس
ا هُٝذَٛ ا َػبَُُٞٗوَ ْذ ًَبَٝ
َ ِۜ ََٕ ْاْلَ ْدثَُُّٞٞ ُ٣ َّللاَ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ َْل
Hâlbuki daha önce sırtlarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a kesin söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz
sorumluluk doğurur.

(Ahzab 33/22)

ُٚۘ ُُٞع
ُ  َسَٝ َُّللا
ُ  َسَٝ َُّللا
طذَمَ ه
 َػذََٗب هَٝ زَا َٓبَٰٛ اُُٞاة هَب
َ ََٕ ْاْلَ ْؽضُِٞ٘ٓ َُْ َّٔب َسا َ ْاُ ُٔإَٝ
َ َٝ ُُُٚٞع
 ًٔ ِۜب٤ ِْ۪رَغَٝ  َٔبًٗب٣ ْْ ا ََِّْٓل ۪اُٛ َ َٓب صَ ادَٝ
Müminler düşman birliklerini görünce: "İşte bu, Allah‟ın ve resulünün bize vaat ettiği şeydir; Allah ve Resulü
doğru söylemiş" dediler. Bu onların, sadece imanını ve teslimiyetlerini artırdı.

(Ahzab 33/23)

َٰ َ ْْ َٓ ْٖ هُٜ ْ٘ ِٔ َ كِٚ ٌۚ ٤ْ ََِّللاَ َػ
ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ َُٚ ٗ َْؾج٠ؼ
ا هُٝ ذَٛ ا َٓب َػبُٞطذَه
َ ٍَٖ ِس َعب٤ ِ۪٘ٓ َِْٖٓ ْاُ ُٔإ
ً ۪ا ر َ ْجذَُُّٞ َٓب َثذَٝ  ْ٘ز َ ِظ ۘ ُش٣َ
َل٣
Müminlerden Allah'a verdikleri söze sadık kalan yiğitler vardır. Onların kimi canını vermiş, kimi de hazır
beklemektedir. Bunlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.

(Ahzab 33/24)

ََٓ ِْٕ َٖ ا٤ ِ۪ة ْاُ َُٔ٘ب ِكو
ََّٕللاَ ًَب
َّ َُّللاُ ا
 ِۜ ْْ ا َِّٕ هِٜ ٤ْ َِػ
 ه١
َ ةٞ
َ ُ ز٣َ ْٝ َ شب َء ا
َ ُّ َؼز٣َٝ ْْ ِٜ ظ ْذ ِه
ِ َِٖ ث٤ ۪ظبدِه
َ  ْغ ِض٤َ ُِ
 ًٔ ٌۚب٤سا َس ۪ؽٞ
ً َُؿل
Bütün bunlar Allah‟ın, sözlerine sadık kalanları sadakatleri sebebiyle ödüllendirmesi ve gerek görürse
münafıklara azap etmesi veya tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah, daima bağışlayan ve ikramı bol olandır.
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(Ahzab 33/25)

ًّب٣ِٞ ََّللاُ ه
 ًَبَٕ هَٝ ٍَ ِۜ َٖ ْاُ ِوزَب٤ ِ۪٘ٓ َّْللاُ ْاُ ُٔإ
 ه٠َ ًَلَٝ  ًْش ِۜا٤ا َخَُُٞ٘ب٣َ ْْ َُ ْْ ِٜ  ِْظ٤َا ثِـَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪للاُ اَُّز
 َسدَّ هَٝ
ً َػ ۪ض
ض ٌۚا٣
Allah, kâfirlik edenleri öfkeleriyle geri döndürdü. Hiçbir şey elde edemediler. Savaşta müminlere Allah yeter.
Allah güçlüdür, daima üstündür.

(Fetih 48/10)

ِۜ َٕ هُٞؼ٣ِ ُ َجب٣ ٗ ََي اَِّٗ َٔبُٞؼ٣ِ ُ َجب٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ ٌُ ْ٘ ٣َ ش كَ ِبَّٗ َٔب
َ ٌَ َٗ ْٖ َٔ َ ٌۚ ْْ كِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ مَ اْٞ َّللاِ َك
٠َِٰ ش َػ
ذ ُ ه٣َ ََّللا
 ًٔب٤ ا َ ْع ًشا َػ ۪ظِٚ ٤ ُ۪إْ ر٤غ
ُ هٚ٤ْ َِذَ َػَٛ ػب
َ  ثِ َٔب٠ َٰكْٝ َ  َٓ ْٖ اَٝ ٌِٚۚ ۪ َٗ ْلغ
َ ََّللاَ ك
Sana bağlılık sözleşmesi yapanlar, o sözleşmeyi aslında Allah ile yapmış olurlar. Allah‟ın eli onların elleri
üstündedir. Kim sözünden cayarsa kendi aleyhine caymış olur. Kim de Allah‟a karşı üstlendiği görevi yerine
getirirse, Allah ona büyük bir ödül verecektir.

(Fetih 48/18)

َّ ُذ ا
ٍَ َ ْْ كَب َ ْٗضِٜ  ِثُُِٞ ه٢ ۪ش َغ َشحِ كَ َؼ ِِ َْ َٓب ك
َ ٗ ََي ر َ ْؾُٞؼ٣ِ ُ َجب٣ َٖ اِ ْر٤ ِ۪٘ٓ َّْللاُ َػ ِٖ ْاُ ُٔإ
 ه٢
ِ َُوَ ْذ َس
َ ػ
جًب٣ ْْ كَزْ ًؾب هَ ۪شُٜ َاَصَبثَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِ٘خَ َػ٤ٌ۪ غ
َّ ُ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 48/19)

ً َّللاُ َػ ۪ض
 ًٔب٤ٌ۪ ضا َؽ٣
 ًَبَٕ هَٝ  ِۜبَٜ ََُٗٝأ ْ ُخز٣ ً شح٤
َ ۪ َٓـَبِٗ َْ ًَضَٝ
Alacakları birçok ganimet de var. Allah güçlüdür; doğru kararlar verir.

(Fetih 48/20)

ًَخ٣َٕ َٰاٌُٞ َ  ُِزَٝ ْْ ٌۚ ٌُ ْ٘ بط َػ
 َػذَ ًُ ُْ هَٝ
َّ ًَ َٝ ۪ٙ ِزَٰٛ ْْ ٌُ َُ ََ ب كَ َؼ َّغَٜ َُٗٝشح ً رَأ ْ ُخز٤
ِ َُّ٘ ا١ِ
َ َّ۪للاُ َٓـَبِٗ َْ ًَض
َ ذ٣ْ َ ق ا
ً ط َشا
 ًٔب٤ ۪ؽب ُٓ ْغزَو
ِ ْْ ٌُ َ٣ ِذْٜ َ٣َٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُِْ ِْ ُٔإ
Allah size alacağınız birçok ganimeti daha söz vermektedir. Şimdilik bunları verdi ve insanların elini üzerinizden
çekti ki inanıp güvenenler için bir belge olsun, sizi doğru yola yönlendirsin.

(Fetih 48/21)

َ ب هَ ْذ ا َ َؽبَٜ ٤ْ َِا َػٝ َُ ْْ ر َ ْوذ ُِسٟا ُ ْخ َٰشَٝ
شا٣
 ًَبَٕ هَٝ  ِۜبَٜ َِّللاُ ث
ؽ ه
ً ۪ءٍ هَذ٢َ
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َّللاُ َػ
Hesaplamadığınız daha niceleri de var; Allah onların tamamını bilmektedir. Allah her şeye ölçü koyar.

(Fetih 48/22)

شا٤
ً  َْل ٗ َ۪ظَٝ ًّب٤ُِ َٝ ََُٕٝ ِغذ٣ بس ص ُ َّْ َْل
َ َا ْاْلَ ْدثُٞ ََُّٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ هَبرََِ ٌُ ُْ اَُّزْٞ ََُٝ
Doğrulara kendini kapatanlar sizinle savaşsalar dönüp kaçarlar. Sonra kendileri için ne bir dost ne de yardımcı
bulabilirler.
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(Fetih 48/23)

ً َّ۪للاِ ر َ ْجذ
ْ َِ هَ ْذ َخ٢ َّ۪للاِ اَُّز
َل٣
ُ ُِ ََُ ْٖ ر َ ِغذَٝ َُ ٌۚ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
ُ
غَّ٘ ِخ ه
عَّ٘خَ ه
Allah‟ın, daha öncekilere de uyguladığı kanunu da budur. Allah‟ın kanununda bir değişiklik bulamazsın.

(Fetih 48/24)

ْ َ ط ِٖ َٓ ٌَّخَ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ ا َ ْٕ ا
ْ َ ْْ ِثجُٜ ْ٘ ػ
ْْ ِۜ ِٜ ٤ْ َِظلَ َش ًُ ْْ َػ
َّ ًَ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َ ْْ ٌُ ٣َ  ِذ٣ْ َ اَٝ ْْ ٌُ ْ٘  ْْ َػُٜ ٣َ  ِذ٣ْ َ ق ا
شا٤
 ًَبَٕ هَٝ
ً َٕ ثَ ۪ظَُِٞٔ َّ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.

(Maide 5/12)

ْْ ِۜ ٌُ  َٓ َؼ٢ّ۪ٗ َِّللاُ ا
هَب ٍَ هَٝ جً ِۜب٤ ۪ َػش ََش َٗو٢َْ ْ٘ ُْ اصُٜ ْ٘ ِٓ  َث َؼضَْ٘بَٝ ََ ٌۚ ٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َٓ َ۪٘ضَبمَ ث٤۪ٓ َُّللا
َُوَ ْذ ا َ َخزَ هَٝ
َّ ُْ ُ ز٤ْ َ  َٰارَٝ َ حَِٰٞ ظ
ػب
ْ ا َ ْه َشَٝ ْْ ُٛ ُٞٔ ُ  َػ َّض ْسرَٝ ٢ ِ۪ع
ً َّللاَ هَ ْش
ُ  َٰا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ِث ُشَٝ َ حًَٰٞ اُض
َّ َُُئِ ْٖ اَهَ ْٔز ُ ُْ ا
ػز ُ ُْ ه
ٍ  َْلُ ْد ِخََِّ٘ ٌُ ْْ َعَّ٘بَٝ ْْ ٌُ ِِّـَٔبر٤ع
َبس كَ َٔ ْٖ ًَلَ َش ثَ ْؼذ
ُ ٌۚ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
َ ْْ ٌُ ْ٘ غً٘ب َْلُ ًَ ِلّ َش َّٕ َػ
َ َؽ
َِ ٤غ ۪ج
َّ ُا َء اََٞٓ ع
َ َٰر ُِ َي ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَوَ ْذ
َ ََّ ػ
Allah on iki öncü göndererek İsrailoğulları‟ndan kesin söz almış ve demişti ki “Ben sizinleyim.
Eğer namazı tam kılar, zekât verir, elçilerime inanıp güvenir, onları destekler, Allah‟a güzel bir
borç verirseniz kötülüklerinizi bağışlar, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan
sonra hanginiz ayetleri görmezlikten gelip kâfirlik ederse düz yoldan çıkmış olur.
(Bakara 2/40)

ْْ ًُ  ِذْٜ ف ثِ َؼ
ِ ٝ۫ ُ  ا١َٓ ۪ذْٜ ا ثِ َؼُٞكْٝ َ اَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِػ
َ ُ ا َ ْٗ َؼ ْٔذ٢َٓ ۪ اَُّز٢
َ ِا ِٗ ْؼ َٔزٝ ََ ا ْر ًُ ُش٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َٓ ََ۪٘ب ث٣
ٕٞ
ْ َ ك١َّب
ِ ُجَٛ بس
َ ٣ِاَٝ
Ey İsrailoğulları! Size ettiğim iyilikleri aklınızdan çıkarmayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size
verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.

(Bakara 2/41)

 ص َ ًَٔ٘ب٢ َ۪بر٣ا ثِ َٰبٝ َْل ر َ ْشز َ ُشَٝ ٚۖ ۪ ِ ٍَ ًَبكِ ٍش ثَّٝ َ ا اٌَُُٞٓٗٞ َ  َْل رَٝ ْْ ٌُ َظ ِذّهًب ُِ َٔب َٓؼ
َ ُٓ ُا ثِ ََٓٔب ا َ ْٗضَ ُْذُِٞ٘ٓ  َٰاَٝ
ۘ ً َِ۪ه
ٕٞ
ِ ُ كَبرَّو١َّب
َ ٣ِاَٝ َل٤
Sizin yanınızda olanı onaylayıcı olarak indirdiğime inanın. Onu görmezlikten gelenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi
geçici bir çıkara karşılık satmayın! Yalnız benden çekinerek kendinizi koruyun!

(Bakara 2/42)

َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؼَٝ ا ْاُ َؾ َّنُٞٔ ُ ر َ ٌْزَٝ َِ بؽ
ِ ا ْاُ َؾ َّن ِث ْبُ َجٞغ
ُ  َْل ر َ ِْ ِجَٝ
Hakkı, bâtıl kılığına sokmayın; bile bile hakkı gizlemeyin!
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(Bakara 2/43)

َّ اُٞ َٰارَٝ َ حَِٰٞ ظ
َٖ٤اُشا ًِ ۪ؼ
ْ َٝ َ حًَٰٞ اُض
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ
َّ ا َٓ َغُٞاس ًَؼ
Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin!.

(Bakara 2/44)

َُِٕٞبة اَكَ ََل ر َ ْؼ ِو
َ ِۜ َ َٕ ْاُ ٌِزُِْٞا َ ْٗز ُ ْْ رَزَٝ ْْ ٌُ غ
َ َُٕ ا َ ْٗلْٞ غ
َ ْ٘ َ رَٝ بط ِث ْبُ ِج ِ ّش
َ ََُّٕ٘ اٝاَرَأ ْ ُٓ ُش
İnsanlara iyi olmayı emredip kendinizi unutuyorsunuz, öyle mi? Bir de Kitab‟ı okuyorsunuz. Hiç aklınızı
kullanmaz mısınız?

(Bakara 2/60 )

ْ بى ْاُ َؾ َغ ِۜ َش كَب ْٗلَ َغ َش
َ ػ ْش َشح
َ ظ
َ ُ اصَْ٘زَبْٚ٘ ِٓ د
َ َ۪ كَوُ َِْ٘ب اػ ِْشةْ ثِؼِٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َٰعُٞٓ ٠اِ ِر ا ْعز َ ْغ َٰوَٝ
ع
ٍ ًُٗ٘ ِۜب هَ ْذ َػ ِِ َْ ًُ َُّ ا٤ْ َػ
م ه
ِ  ْاْلَ ْس٢ا ِكْٞ َ  َْل ر َ ْؼضَٝ َِّللا
ِ ا ِٓ ْٖ ِس ْصُٞا ْش َشثَٝ اًُُِٞ ْْ ِۜ ُٜ َبط َٓ ْش َش َث
َٖ٣ ُ۪ٓ ْل ِغذ
Bir gün Musa, halkı için su istedi. ”Değneğini şu taşa vur!” dedik, oradan on iki pınar kaynadı. Her bölük, su
içeceği yeri öğrendi. Onlara: “Allah‟ın verdiği rızıktan yiyin, için ama ortalığı birbirine katıp doğal düzeni
bozmayın.” dendi.

(Maide 5/70)

َٟٞٓ َٰ ْٜ َ ٍ ِث َٔب َْل رٞع
ُ  ْْ َسُٛ ع ً َِۜل ًَُِّ َٔب ََٓعب َء
ُ  ْْ ُسِٜ ٤ْ َُِع ِْ ََٓ٘ب ا
َ ا َ ْسَٝ ََ ٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َٓ ۪٘ضَبمَ َث٤۪ٓ َُوَ ْذ ا َ َخ ْزَٗب
ََُُِٕٞ ْوز٣ وًب٣كَ ۪شَٝ اُٞوًب ًَزَّث٣ ْْ كَ ۪شُٜ غ
ُ ُا َ ْٗل
İsrailoğulları‟ndan söz aldık, onlara resuller gönderdik. Ama bir resul onlara, ne zaman hoşlanmadıkları bir şey
getirse, kimini yalancı saydılar, kimini de öldürdüler.

(Maide 5/13)

ٌۚ
اٞغ
ُ ََٗٝ ۪ٚاػ ِؼ
ِ َٞ َٓ ْٖ َٕ ْاُ ٌَ ِِ َْ َػُُٞ َؾ ِ ّشك٣ ًَخ٤ ْْ هَب ِعُٜ َثُُِٞ َع َؼ َِْ٘ب هَٝ ْْ ُٛ  ْْ َُؼََّ٘بُٜ َضَبه٤۪ٓ ْْ ِٜ ؼ
ِ كَجِ َٔب َٗ ْو
َّ َ  َْل ر َضَ ا ٍُ رَٝ ٌٚۚ ۪ ا ِثٝظب ِٓ َّٔب رُ ِ ًّ ُش
ًّ َؽ
ً َِ۪ ْْ ا َِّْل هُٜ ْ٘ ِٓ  ََٓخبئَِ٘ ٍخ٠َِٰ ط ِِ ُغ َػ
ْْ ُٜ ْ٘ ْق َػ
ُ  ْْ كَبػُٜ ْ٘ ِٓ َل٤
َٖ٤ ُِ۪٘ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْؾغ٣ ََّللا
ْ اَٝ
طلَ ِۜ ْؼ ا َِّٕ ه
Sözlerinden caydıkları için onları dışladık, kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin anlamlarını
yerlerinden kaydırarak tahrif ederler. Kendilerine hatırlatılan gerçeklerden nasip almayı
unuttular. Pek azı müstesna onların yaptıkları bir hainliği haber alırsın. Yine de onlara aldırma
ve yeni bir sayfa aç. Allah, güzel davrananları sever.
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(Nisa 4/46)

َ ا ْع َٔ ْغَٝ َ٘ب٤ْ ظ
 َْش٤ؿ
ِ َٞ َٓ ْٖ َٕ ْاُ ٌَ ِِ َْ َػُُٞ َؾ ِ ّشك٣ اَُٝبدٛ َٖ٣ َِ۪ٖٓ اَُّز
َ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ ۪ٚاػ ِؼ
َ  َػَٝ ع ِٔ ْؼَ٘ب
َ َ اَٝ ع ِٔ ْؼَ٘ب
َ َٝ ْْ ِٜ ًِّب ِثب َ ُْ ِغَ٘ز٤َُ  َسا ِػَ٘بَٝ ٍُٓ ْغ َٔغ
ا ْع َٔ ْغَٝ ؽ ْؼَ٘ب
َ اُُٞ ْْ هَبُٜ ََّٗ اْٞ ََُٝ ٖ٣
ِ ِۜ ّ اُ ۪ذ٢ِؽ ْؼً٘ب ك
ُ ْٗ اَٝ
ً ََِ۪ٕ ا َِّْل هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ كَ ََلِٛ َّللاُ ثِ ٌُ ْل ِش
َل٤
 ُْ هُٜ ََ٘ َُٰ ٌِ ْٖ َُؼَٝ َّ َٞ ا َ ْهَٝ ْْ ُٜ َُ  ًْشا٤ظ ْشَٗب َُ ٌَبَٕ َخ
Kimi Yahudiler kelimeleri başka anlamlara çekerek: “
/semi‟nâ ve asaynâ” = dinledik sana
sarıldık/dinledik yakana sarıldık,
” isma‟ ğayre musmain” = Sana “dinle!” demek haddimize değil
ama dinle!/Dinlemezsin ya, dinle! bir de “
/râinâ” = bize çoban ol!” derler. Bunu dillerini sivriltip dine
saldırma maksadıyla yaparlar. Eğer bunların yerine "
/isma= bizi dinle!”, “
/semi‟nâ ve ata‟nâ =
Dinledik ve içten boyun eğdik”, bir de “
/unzurnâ = bizi gözet” deselerdi elbette daha iyi ve daha doğru
olurdu. Ama (âyetleri) görmezlikte direnmeleri sebebiyle Allah onları dışladı. Artık onların pek azı inanıp
güvenir.

(Bakara 2/109)

ْٖ ِٓ ْْ ِٜ غذًا ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ا َ ْٗلُ ِغ
ً َّ َٔب ِٗ ٌُ ْْ ًُل٣َٗ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ ۪اُّٝ ُشد٣َ ْٞ َُ ة
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ش ِٓ ْٖ ا٤ ۪دَّ ًَضَٝ
َ بس ٌۚا َؽ
ٌۚ
ْ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاَ َػ
ٍء٢ْ ش
ْ اَٝ اُٞ ُْ ْاُ َؾ ُّن كَب ْػلُٜ َُ ََّٖ٤َثَ ْؼ ِذ َٓب رَج
 ا َِّٕ هِٙۜ ۪ َّللاُ ِثب َ ْٓ ِش
 ه٢
َ َِأر٣ ٠ا َؽزهٞطلَ ُؾ
ش٣ ۪هَذ
Ehl-i kitaptan birçoğu, inanıp güvenmenizden sonra sizi, Kitab‟ı görmeyecek hale getirmek isterler. Bunu,
gerçekleri bütün açıklığı ile gördükten sonra, içlerinde oluşan kıskançlıktan dolayı yaparlar. Onlara ilişmeyin ve
Allah‟ın emri gelinceye kadar yeni bir sayfa açın. Her şeye bir ölçü koyan Allah‟tır.

(Maide 5/14)

ًّ ا َؽٞغ
َٓ َٰ ظ
ُْ ُٜ َ٘٤ْ ََ٘ب ث٣ْ  كَب َ ْؿ َشٚۖ ۪ ِا ثٝظب ِٓ َّٔب رُ ِ ًّ ُش
ُ ََ٘ ْْ كُٜ َضَبه٤۪ٓ  ا َ َخ ْزَٗبٟبس
َ َٗ ا اَِّٗبَُُٞٓ َٖ هَب٣ ۪ َِٖٓ اَُّزَٝ
َُٕٞظَ٘ؼ
ْ َ٣ اَُّٞٗللاُ ثِ َٔب ًَب
 ُْ هُٜ ُ َُ٘جِّئ٣ ف
َ  ْاُجَ ْـَٝ َ حْٝاُ َؼذَ َا
َ َٝ  َٔ ِۜ ِخ٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ ؼَٓب َء ا
َ ْٞ ع
Biz nasrânîyiz diyenlerden de söz aldık ama kendilerine hatırlatılan görevin bir kısmını
unutmuş gözüktüler. Biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve nefret
yerleştirdik. Allah onlara neler yaptıklarını, günü gelince bildirecektir.
(Maide 5/46)

َٓ
ََ ٤اْل ْٗ ۪غ
ِ ْ َُٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ  ۖ ِخ٣ َٰسْٞ َّ  َِٖٓ اُزِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َظ ِذّهًب ُِ َٔب ث
َ ٤ ْْ ِث ۪ؼِٛ بس
َ ُٓ َْ َ٣ اث ِْٖ َٓ ْش٠غ
ِ َ  َٰاص٠َِٰ َ٘ب َػ٤ْ َّهَلَٝ
َ  ِػْٞ َٓ َٝ ًٟذُٛ َٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  َِٖٓ اُزِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َظ ِذّهًب ُِ َٔب ث
َٖ٤ ۪ظخً ُِ ِْ ُٔزَّو
َ ُٓ َٝ سَُٞٗٝ ًٟذُٛ ِٚ ٤ ۪ك
Onların izinden ve önündeki Tevrat‟ı tasdik eden Meryem oğlu İsa‟yı gönderdik. İsa‟ya da içinde doğru yol
rehberi ve bir nur bulunan, önündeki Tevrat‟ı tasdik eden, kendini koruyanlar için bir rehber ve öğüt olan İncil‟i
verdik.
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(Maide 5/47)

ُْ ُٛ  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ َّللاُ كَب
ِ ْ َُ ْٛ َ  ْؾ ٌُ ْْ ا٤َ ُْ َٝ
 ْؾ ٌُ ْْ ِث ََٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٣َ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ ِٚ ِۜ ٤ َّ۪للاُ ك
 َِ ثِ ََٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٤اْل ْٗ ۪غ
َُْٕٞاُلَب ِعو
İncil‟de uzman olanlar, Allah'ın o kitapta indirdiği ile hüküm versinler. Her kim Allah'ın indirdiği ile hüküm
vermezse yoldan çıkmış olanlar işte onlardır.

(Al-i İmran 3/52)

ِۜ  ه٠َُِ ا١بس
بس
َّ كََِ ََّٓٔب ا َ َؽ
ُ ظ
َ ْٗ َ َٕ ٗ َْؾ ُٖ اُّٞ٣ ِاسَٞ َّللاِ هَب ٍَ ْاُ َؾ
َٓ ۪ ظ
َ ْٗ َ  ُْ ْاُ ٌُ ْل َش هَب ٍَ َٓ ْٖ اُٜ ْ٘ ِٓ ٠ َٰغ٤ظ ۪ػ
ٌۚ َّللاِ َٰا ََّٓ٘ب ثِ ه
ٌۚ ه
َُٕٞٔ ِِ  ْذ ثِبََّٗب ُٓ ْغَٜ ا ْشَٝ ِبّٰلل
İsa, âyetleri görmezlikten geldiklerini fark edince, "Allah yolunda bana kimler yardım eder?" dedi. Havariler:
"Allah için biz yardım ederiz. Allah'a inanıp güvendik. Şahit ol, biz O‟na teslim olmuş kimseleriz.” dediler.

(Al-i İmran 3/53)

َّ ُ ٍَ كَب ًْز ُ ْجَ٘ب َٓ َغ اٞع
َٖ٣ ۪ذِٛ شب
َ ُْ ََسثَّ ََٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب ِث ََٓٔب ا َ ْٗض
ُ اُش
َّ ارَّجَ ْؼَ٘بَٝ ذ
“Rabbimiz! İndirdiklerine inandık ve Elçinin yoluna girdik. Bizi buna şahitlik edenlerle birlikte yaz.” dediler

(Al-i İmran 3/54)

ِۜ  َٓ ٌَ َش هَٝ اٝ َٓ ٌَ ُشَٝ
َٖ٣ ُْش ْاُ َٔب ًِ ۪ش٤َّللاُ َخ
 هَٝ َُّللا
Onlar bir oyun kurdular; Allah da oyun kurdu. En iyi oyun kurucu Allah‟tır.

(Al-i İmran 3/55)

َ ُٓ َٝ ٢
َُ  َعب ِػَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ُش َى َِٖٓ اَُّزّٜ ِ ط
َ ّ ۪كَٞ َ  ُٓز٢ّ۪ٗ ِ ا٠ َٓ َٰغ٤ب ۪ػ٣َ َُّللا
اِ ْر هَب ٍَ ه
َّ َُِ َساكِؼُ َي اَٝ ي٤
ْْ ُ  َٔب ًُ ْ٘ز٤ َ۪٘ ٌُ ْْ ك٤ْ َ َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ كَب َ ْؽ ٌُ ُْ ث٢
َ َُٖ ارَّجَؼ٣ ۪اَُّز
َّ َُِ َٔ ٌۚ ِخ ص ُ َّْ ا٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ ا اَٖٝ ًَلَ َُٓش٣ ۪مَ اَُّزْٞ َى كٞ
َُٕٞ ر َ ْخز َ ِِلِٚ ٤ ۪ك
Bir gün Allah şöyle dedi: “Bak İsa! Seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim. Ayetlerimi görmezlikte
direnen şu insanlardan seni kurtaracağım. Senin izinden gidenleri, ayetleri görmezlikte direnenlere kıyamet
gününe kadar üstün kılacağım. Sonunda yeniden diriltilip bana geleceksiniz. Aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz
konuları, o zaman karara bağlayacağım.

(Maide 5/15)

اَُٞ ْؼل٣َٝ ة
ُ ة هَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ َس
ً ّ۪ ُٖ َُ ٌُ ْْ ًَض٤ِ َُج٣ َُُ٘بٞع
ِ َٕ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٞشا ِٓ َّٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر ُ ْخل٤
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ََٓب ا٣
ٖ٤ ًِزَبة ُٓ ۪جَٝ سُٞٗ َِّللا
ش هَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ َِٖٓ ه٤
ٍ ِۜ َ۪ػ ْٖ ًَض
Ey Kitaplarında uzman olanlar! Size, Kitap‟tan gizlediğiniz birçok şeyi ortaya çıkaran,
birçoğuna da dokunmayan Elçimiz geldi. Size Allah‟tan bir nur ve açık bir kitap geldi.
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(Nisa 4/174)

ً٘ب٤سا ُٓ ۪جٞ
ً ُٗ ْْ ٌُ ٤ْ َُِا َ ْٗضَ ُْ ََٓ٘ب اَٝ ْْ ٌُ َّبٕ ِٓ ْٖ َس ِثٛبط هَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ ثُ ْش
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
Ey insanlar! Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Size her şeyi açıklayan bir Nur indirdik.

(Nisa 4/175)

ِٚ ٤ْ َُِ ْْ اِٜ ٣ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ٍَ ؼ
ْ َكَٝ ُْٚ٘ ِٓ  َس ْؽ َٔ ٍخ٢ ۪ ْْ كُٜ ُُِ ْذ ِخ٤غ
ا ِث هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّز
َ َ۪ كٚا ِثُٞٔ ظ
َ َ ا ْػزَٝ ِبّٰلل
ً ط َشا
 ًٔ ِۜب٤ ۪ؽب ُٓ ْغزَو
ِ
Allah, kendisine inanıp güvenen ve o Nur‟a sıkı sarılanları ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendine
götüren doğru bir yola yönlendirecektir.

(Tevbe 9/32)

ْ ُ٣ ْٕ َ َٕ اُٝذ٣ُ ۪ش٣
ََٕٝ ْاُ ٌَبكِ ُشٙ ًَ ِشْٞ ََُٝ ُٙسٞ
 ه٠أ ْ َث٣َ َٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ َّللاِ ِثب َ ْك
س هٞ
َ ُٗ َّْ ُِز٣ ْٕ َ َّللاُ ا ََِّْٓل ا
َ ُٗ ط ِل ۫ ُإا
Bunlar, Allah‟ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler hoşlanmasa da Allah
nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı değildir.

(Tegabun 64/8)

ش٤َٕ خ َ۪جَُِٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
 هَٝ  ا َ ْٗضَ ُْ٘ َِۜب١َٓ ۪س اَُّزٞ
ا ِث هُِٞ٘ٓ كَ َٰب
ِ ُُّ٘اَٝ ُِ۪ٚ ٞع
Öyleyse Allah‟a ve Elçisine yani onunla birlikte indirilen Nur‟a inanıp güvenin. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü
bilen Allah‟tır.

(Maide 5/16)

ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْخ ِش ُع٣َٝ ِّ غ ََل
ِ۪ٚٗ س ثِ ِب ْرٞ
ِ اُظُِ َٔب
َّ ُعجُ ََ ا
ُ َُٚٗاَْٞ َّللاُ َٓ ِٖ ارَّجَ َغ ِسػ
 هِٚ ِ ث١ ۪ذْٜ َ٣
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ْ٤ٍ ۪ط َشاؽٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َُِٰ  ْْ اِٜ ٣ ۪ذْٜ َ٣َٝ
Allah, rızasına uyanlara o Kitapla güvenlik ve esenlik yollarını gösterir, rızasına uyduklarını
onaylamasıyla birlikte de onları, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola sokar.
(Yunus 10/25)

ْ٤ٍ ۪ط َشاؽٍ ُٓ ْغزَو
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣َٝ ِّ ِۜ غ ََل
َّ ُ دَ ِاس ا٠َُِٰ ا اٞػ
َُٓ َ ْذ٣ َُّللا
 هَٝ
ِ ٠َُِٰ شب ُء ا
Allah esenlik ve güvenlik yurduna çağırır. Kim, yapması gerekeni yaparsa onu doğru yola getirir.

(İbrahim 14/1)

ُّ َِٖٓ بط
اؽ
ِ اُظُِ َٔب
ِ ط َش
ِ ٠َُِٰ  ْْ اِٜ ّس ِث ِب ْر ِٕ َس ِثٞ
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
َ َُّ٘ َْي ُِز ُ ْخ ِش َط ا٤َُُِ اٙا َُٓ َٰ۪۠ش ًِزَبة ا َ ْٗضَ َُْ٘ب
 ِذ٤۪ٔ ض ْاُ َؾ٣
ِ ْاُؼَ ۪ض
ELİF! LAM! RA! Bu, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirilmiş bir kitaptır.
Daima üstün olanın ve her şeyi güzel yapanın yoluna.
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(Hadid 57/9)

ُّ َِٖٓ ْْ ٌُ ُ ْخ ِش َع٤ُِ د
ٍ َّ٘ب٤ِ د َث
ٍ ب٣َ ۪ َٓ َٰاٙػ ْج ِذ
ْْ ٌُ َّللاَ ِث
ِ اُظُِ َٔب
ا َِّٕ هَٝ سٞ
َ ٠َِٰ ُ٘ ِ َّض ٍُ َػ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ِ ِۜ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ْ٤َُ َش ۫ ُؤف َس ۪ؽ
Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna birbirini açıklayan ayetleri indiren O‟dur. Allah size karşı
şefkatlidir, ikramı boldur

(Talak 65/11)

ً ع
ٍ َّ٘ب٤ِ ََّللاِ ُٓج
َِٖٓ د
ِ ظب ُِ َؾب
ِ ب٣َ  ٌُ ْْ َٰا٤ْ َِا َػُِْٞز٣َ ْلٞ
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ُ۪ ْخ ِش َط اَُّز٤ُِ د
ُ َس
د ه
ُّ
ٍ ُ َعَّ٘بِْٚ ُ ْذ ِخ٣ طب ُِ ًؾب
بَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
ِ اُظُِ َٔب
ُإْ ِٓ ْٖ ثِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ سٞ
َ َْ َٔ َ ْؼ٣َٝ ِبّٰلل
ِ ِۜ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ُ ِس ْصهًبَُٚ َُّللا
غَٖ ه
ُ َٜ ْٗ َْاْل
َ ب اَثَذ ًِۜا هَ ْذ ا َ ْؽََٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
Bir de size, Allah‟ın birbirini açıklayan ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi ki inanıp güvenen ve iyi işler
yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah‟a inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa Allah onu, ölümsüz
olarak sonsuza kadar kalmak üzere, içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Allah, ona rızkın güzelini verir

(Maide 5/17)

َ َِّللا
َْـًٔب ا ِْٕ ا َ َساد٤ش
َ ْٔ ِِيُ َِٖٓ ه٣ ْٖ َٔ ََ ِۜ َْ هُ َْ ك٣ ُؼ اث ُْٖ َٓ ْش٤ ْاُ َٔ ۪غَٞ ُٛ ََّللا
ا ا َِّٕ هَُُٞٓ َٖ هَب٣ َُ۪وَ ْذ ًَلَ َش اَُّز
د
ِ اَٞ ََّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغَٝ ؼً ِۜب٤۪ٔ ع َع
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓ ْٖ كَٝ َُّٚٓ ُ اَٝ َْ ٣َ  َؼ اثَْٖ َٓ ْش٤ ِِ َي ْاُ َٔ ۪غْٜ ُ٣ ْٕ َ ا
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢َ
ََٓ ٣َ َ ْخُِ ُن َٓب٣  َٔ ِۜبُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ع
 هَٝ شب ِۜ ُء
ِ  ْاْلَ ْسَٝ
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َّللاُ َػ
“Meryem oğlu Mesih Allah‟tır” diyenler kâfir oldular. De ki: “Allah; Meryem oğlu Mesih‟i,
anasını ve yeryüzünde olan herkesi yok etmek isterse ona karşı koymaya kimin gücü yeter?”
Göklerde, yeryüzünde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler Allah'ın elindedir. O, gerekli
gördüğünü yaratır. Allah, her şeye ölçü koyar.
(Nisa 4/171)

٠غ
 ه٠َِا َػُُُٞٞ َْل رَوَٝ ْْ ٌُ ِ٘٣ ۪ د٢ ۪ا كُِٞة َْل ر َ ْـ
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ََٓب ا٣
َ ٤ ُؼ ۪ػ٤َّللاِ ا َِّْل ْاُ َؾ ِۜ َّن اَِّٗ َٔب ْاُ َٔ ۪غ
 َْلَٝ ٌٚۚ ۪ ِِ ع
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
ُ  َْ َس٣َ اث ُْٖ َٓ ْش
ا ِث هُِٞ٘ٓ ُ كَ َٰبٚۘ ْ٘ ِٓ ػٝ ُسَٝ َْ ٣َ  َٓ ْش٠َُِٰ ب آََٜ ٤ُ ا َ ُْ َٰوٌٚۚ ُ  ًَ ِِ َٔزَٝ َِّللا
 ٍُ هٞع
ِۜ
٢ُِ َٓب كَُٚ َُ ۢذَٝ َُُٚ ٌَُٕٞ َ٣ ْٕ َ َُٓ اَٚٗع ْج َؾب
ِ َٝ َُِٰٚ َّللاُ ا
ُ اؽ ِۜذ
 ًْشا َُ ٌُ ِۜ ْْ اَِّٗ َٔب ه٤ا َخُٜٞ َ ا ص َ َِٰضَخ اِ ْٗزُُُٞٞرَو
ً ً۪ َٝ ِبّٰلل
ِۜ ِ  ْاْلَ ْس٢ َٓب ِكَٝ د
َل٤
ِ اَٞ ََّٰٔاُغ
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ ع
Ey kitaplarında uzman olanlar! Dininizde aşırılık etmeyin. Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin.
Meryemoğlu İsa Mesih; sadece Allah‟ın elçisi, Meryem‟e ulaştırdığı “Ol” sözü ve kendinden bir ruhtur. Öyle ise
Allah‟a ve elçilerine inanıp güvenin. “Üç“ demeyin; bundan vazgeçin ki sizin için iyi olsun. Şüphesiz, Allah tek
ilahtır. Çocuk edinmek ona yakıştırılamaz! Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onundur. Dayanak olarak Allah
yeter.

19

(Nisa 4/172)

ِۜ  َْل ْاُ َٔ ََِٰٓ ِئ ٌَخُ ْاُ ُٔوَ َّشثَٝ َِٕ َػ ْجذًا ِ هّٰللٌُٞ ٣َ ْٕ َ  ُؼ ا٤ ۪ق ْاُ َٔغ
ْٖ ق َػ
ْ ٌِ ْ٘ َ  ْغز٣َ ْٖ َٓ َٝ َُٕٞ
َ ٌِ ْ٘ َ  ْغز٣َ ْٖ َُ
ُ َ ْؾ٤غ
ؼًب٤۪ٔ  َعِٚ ٤ْ َُِ ْْ اُٛ ش ُش
َ ََ ْغز َ ٌْ ِج ْش ك٣َٝ ِِ۪ٚػجَبدَر
Mesih, Allah'a kul olmaktan geri durmaz. Mukarreb melekler de öyle. Kim ona kulluktan geri durur da
kibirlenirse Allah, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

(Tevbe 9/31)

ا ا َِّْلٝ ََٓٓب ا ُ ِٓ َُٓشَٝ َْ ٌۚ ٣َ  َؼ اثَْٖ َٓ ْش٤ ْاُ َٔ ۪غَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
َ ا ا َ ْؽ َجَُٝٓاِر َّ َخز
ِ  ْْ ا َ ْس َثبثًب ِٓ ْٖ دُٜ َٗ َجبْٛ  ُسَٝ ْْ ُٛ بس
ًَُٕٞ ُ ْش ِش٣ ُ َػ َّٔبَٚٗع ْج َؾب
ِ َٝ بًٜ َُِٰ ا اََُٝٓ ْؼجُذ٤ُِ
ُ َٞ ِۜ ُٛ َ ا َِّْلَُِٰٚ اؽذ ًٌۚا ََْٓل ا
Âlimlerini ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup rab edindiler. Meryem oğlu Mesih‟i de öyle. Oysa onlara
verilen emir, sadece tek bir ilaha kul olmalarıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından
uzaktır.

(Maide 5/72)

اُٝ ََ ا ْػجُذ٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َ۪ٓ٘ َب ث٣َ  ُؼ٤ ۪هَب ٍَ ْاُ َٔغَٝ َْ ِۜ ٣َ  ُؼ اث ُْٖ َٓ ْش٤ ْاُ َٔ ۪غَٞ ُٛ ََّللا
ا ا َِّٕ هَُُٞٓ َٖ هَب٣ َُ۪وَ ْذ ًَلَ َش اَُّز
 َٓبَٝ بس
بّٰللِ كَوَ ْذ َؽ َّش َّ ه
ُ ْش ِش ْى ثِ ه٣ ْٖ َٓ َُِّٚٗ َسثَّ ٌُ ِۜ ْْ اَٝ ٢َّّللاَ َس ۪ث
ه
ُ ِۜ َُُّ٘ اٚ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ َ ْاُ َغَّ٘خِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َّ ُِ
بس
ٍ ظ
َ ْٗ َ َٖ ِٓ ْٖ ا٤۪ٔ ُِ ِظب
“Allah, Meryem oğlu Mesih‟tir” diyenler, kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrail oğulları,
benim ve sizin Rabbiniz olan Allah‟a kul olun. Kim Allah‟a ortak oluşturursa Allah ona cenneti haram eder.
Onun gideceği yer cehennemdir. Yanlış yapanın yardımcısı olmaz.

(Maide 5/18)

 ِث ٌُ ِۜ ْْ َث َْ ا َ ْٗز ُ ْْ َثشَشُُُٞٗ َؼ ِزّثُ ٌُ ْْ ثِز٣ َْ ِِ َُ هُ َْ كِٙۜ ا َ ِؽ َٓجَّب ۬ ُؤَٝ َِّللا
ِ َُهَبَٝ
 ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْث ََٓ٘ب ُء هٟظ َٰبس
َ َُّ٘اَٝ ُدُٜٞ ٤َ ُذ ْا
 َٔ ۘبُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ع
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ِة
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َ ْـ ِل ُش٣ َِٓ َّٔ ْٖ َخَِ ِۜن
ِ اَٞ ََّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغَٝ شب ِۜ ُء
ُ ُّؼَز٣َٝ شب ُء
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ش٤
ُ  ْاُ َٔ ۪ظِٚ ٤ْ َُِاَٝ
Yahudiler ve Hıristiyanlar “Biz, Allah'ın oğulları ve sevdiği kimseleriz” dediler. De ki: “Öyleyse
niçin günahlarınızdan dolayı size azap ediyor?” Hayır, siz O‟nun yarattığı insanlardansınız.
Allah, affedilmek için gerekeni yapanı affeder, azabı hak edene de azap eder. Göklerde, yerde ve
bu ikisinin arasında tüm yetkiler Allah'ın elindedir. Dönüş O'nadır.
(Bakara 2/80)

َّ َٔ َ ا َُ ْٖ رُُٞهَبَٝ
ق ه
دَ ِۜح ً هُ َْ اَر َّ َخ ْزر ُ ْْ ِػ ْ٘ذَ هَُّٝب ًٓب َٓ ْؼذ٣َبس ا ََِّْٓل ا
َُٙٓ َذْٜ َّللاُ َػ
ُ َُّ٘غَ٘ب ا
َ ِِ ُ ْخ٣ ْٖ ََِذًا كْٜ َّللاِ َػ
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب َْل ر َ ْؼ
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞا َ ّْ رَو
Onlar “O ateş bize, sayılı birkaç günden fazla dokunmaz!” derler. De ki: “Allah katından söz mü aldınız? Eğer
öyleyse Allah sözünden dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?”
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(Bakara 2/81)

َٓ ۪ ۪ خٚذ ِث
َ ا َ َؽبَٝ ًّئَخ٤ِ ع
ْ ؽ
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ُ ط َؾ
ْ َ  َٰ َُٓ ِئ َي اٝ۬ ُ ُ كَبُٚـَٔز٤َط
َ غ
َ ت
َ ًَ ْٖ َٓ ٠َِٰ َث
ِ ٌۚ َُّ٘بة ا
Hayır! Kötülük yapan ve günaha iyice batanlar o ateşin ahalisidir, onlar orada ölümsüz olarak kalırlar.

(Bakara 2/94)

َٰ ْ َّاس
ْ ٗهُ َْ ا ِْٕ ًَب
ْْ ُ د ا ِْٕ ًُ ْ٘ز
َ ْٞ َٔ ُا ْاُٞ ََّ٘ٔ َ بط كَز
اْل ِخ َشح ُ ِػ ْ٘ذَ ه
ِ َُّٕ٘ اُٝ
ُ َذ َُ ٌُ ُْ اُذ
َ ُِ َّللاِ خَب
ِ ظخً ِٓ ْٖ د
َٖ٤ ۪طبدِه
َ
De ki: “Ahiret yurdu, Allah katında başka insanlara değil de sadece size aitse, eğer özü sözü doğru kişilerseniz,
ölümü dileyin bakalım!”

(Bakara 2/95)

َّ ِْ ث٤ َِّ۪للاُ َػ
ْ َٓ َُّ اَثَذًا ِث َٔب هَذْٙٞ ََّ٘ٔ َ ز٣َ ْٖ ََُٝ
َٖ٤۪ٔ ُِ بُظب
 هَٝ ْْ ِۜ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
Elleriyle yaptıkları yüzünden ölümü asla dileyemezler. Allah yanlış yapanları bilir.

(Bakara 2/111)

ْْ ٌُ ََٗبٛا ثُ ْشَُٞبرٛ َْ ُ ِۜ ْْ هُٜ ُّ٤ِٗ  ِر ِْ َي ا َ َٓبِٟۜ ظ َٰبس
َ َٗ ْٝ َ دًا اُٞٛ َٕ ْذ ُخ ََ ْاُ َغَّ٘خَ ا َِّْل َٓ ْٖ ًَب٣َ ْٖ َُ اُُٞهَبَٝ
َٖ٤ ۪طبدِه
َ ْْ ُ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز
Yahudiler „Yahudi olandan başkası‟ veya Hristiyanlar „Hristiyan olandan başkası Cennet‟e giremez‟ dediler. Bu
onların kuruntusudur. De ki “Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin!”

(Bakara 2/112)

ْْ ُٛ  َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِػ
َ فَْٞ  َْل خَٝ ٚۖ ۪ ُّ ِػ ْ٘ذَ َس ِثَُٙٓ ا َ ْع ُشََِٚ ُٓ ْؾغِٖ كَٞ ُٛ َٝ ُِ ِ هّٰللَٜٚ  ْعَٝ َْ َِ َٓ ْٖ ا َ ْع٠َِٰ َث
َُٕٞٗ ََ ْؾض٣
Hayır! Güzel davranarak tam Allah‟ın istediği yöne yönelenin ödülü, Rabbinin katındadır. Onların üzerinde bir
korku olmaz, üzülmezler de.

(Bakara 2/113)

َ ٠َِٰ دُ َػُٜٞ َ٤ُذ ْا
ٍء٢ْ ش
ِ غ
ِ َُهَبَٝ  ۖ ٍء٢َ
ِ غ
ِ َُهَبَٝ
َ ٤ْ َُ ٟظ َٰبس
َ ٤ْ َُ ُدُٜٞ َ٤ُذ ْا
َ َُّ٘ذ ا
َ َُّ٘ذ ا
ْ  ش٠َِٰ  َػٟظ َٰبس
 َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ْ ََ ْؾ ٌُ ُْ ث٣ ُبّٰلل
 ٌۚ ْْ كَ هِٜ ُِ ْٞ ََٕ ِٓضْ ََ هُٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ َْل٣ ۪بة ًَ َٰز ُِ َي هَب ٍَ اَُّز
َ ِۜ َ َٕ ْاُ ٌِزَُِْٞز٣ ْْ ُٛ َٝ
َُٕٞ ْخز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ۪ا كُٞٗ َٔب ًَب٤ ۪ك
Kitab‟ı okudukları halde, Yahudiler, “Hristiyanların bir temeli yoktur”; Hristiyanlar da “Yahudilerin bir temeli
yoktur” derler. Bilmeyenler de böyle söylerler. Allah, anlaşamadıkları konuda Kıyamet günü aralarında kararını
verecektir.

(Nisa 4/123)

َُٓ َْ َٔ  ْؼ٣َ ْٖ َٓ ة
ٕ هُٝ
َِّللا
ِ ِۜ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ  ِ ا٢
َ ٤َُ
ِ ُ ِٓ ْٖ دَُٚ َ ِغ ْذ٣  َْلَٝ ُ۪ٚ ْغضَ ِث٣  ًءاٞع
ّ ِٗ  ََْٓل ا َ َٓبَٝ ْْ ٌُ ّ٤ِ ِٗ ْظ ِثب َ َٓب
شا٤
ً  َْل ٗ َ۪ظَٝ ًّب٤ُِ َٝ
Ne sizin kuruntularınız ne de ehlikitabın kuruntuları geçerlidir. Kim bir kötülük yaparsa cezasını çeker. Allah ile
arasına girecek bir dost ve bir yardımcı bulamaz.
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(Maide 5/19)

ا َٓب ََٓعب َءَٗبُُُٞٞع َِ ا َ ْٕ رَو
ُ اُش
ُ ة هَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ َس
ُّ َِٖٓ ٍ كَزْ َشح٠َِٰ ّ ُٖ َُ ٌُ ْْ َػ٤ِ َُج٣ َُُ٘بٞع
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣َ
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢َ
 هَٝ ش٣ِۜ َ۪ٗزَٝ ش٤ش كَوَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ َث ۪ش٣
ٍ ۘ ۪ َْل َٗزَٝ ش٤
ٍ ِٓ ْٖ َث ۪ش
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َّللاُ َػ
Ey Kitaplarında uzman olanlar, elçilere ara verildikten sonra, size her şeyi açıkça ortaya koyan
Elçimiz geldi. “Bize müjdeci ve uyarıcı biri gelmedi” diyebilirdiniz ama işte müjdeci ve uyarıcı
geldi. Her şeye bir ölçü koyan Allah‟tır.
(Enam 6/155)

َُٕٞٔ ا َُؼََِّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َؽُٞارَّوَٝ ُُٙٞبسى كَبرَّجِؼ
َ َُ ُٓجٙزَا ًِزَبة ا َ ْٗضَ َُْ٘بَٰٛ َٝ
İşte bu, indirdiğimiz bereketli Kitaptır. Ona uyun ve kendinizi koruyun ki iyilik bulasınız.

(Enam 6/156)

ََٓ ٠َِٰ بة َػ
َٖ٤ ِِ۪ ْْ َُـَبكِٜ ِعز
ُ َ ا اَِّٗ ََٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ْاُ ٌِزَُُٞٓ ُٞا َ ْٕ رَو
َ ا ِْٕ ًَُّ٘بَٝ  ِْٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ٘ َۖب٤َؽبئِلَز
َ ػ ْٖ د َِسا
Yoksa kalkar, "Kitap bizden önceki iki topluluğa indirilmişti. Biz onların okuduklarından habersiz kaldık."
diyebilirdiniz.

(Enam 6/157)

ًُٟذَٛٝ ْْ ٌُ َّّ٘خ ِٓ ْٖ َس ِث٤ِ َ ٌۚ ْْ كَوَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ ثُٜ ْ٘ ِٓ ٟ َٰذْٛ َ بة َُ ٌُ ََّٓ٘ب ا
ُ َ َ٘ب ْاُ ٌِز٤ْ َِ ا َ ََّٓٗب ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُُٞٞ رَوْٝ َ ا
ْ َ  َس ْؽ َٔ ٌۚخ كَ َٔ ْٖ اَٝ
ْٖ َٕ َػُٞظ ِذك
ِ ب٣َ ة ِث َٰب
ْ ٣َ َٖ٣ ۪ اَُّز١ع٘ َْغ ِض
د ه
َ َّظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ ًَز
َ  ِۜبَٜ ْ٘ ف َػ
َ َٝ َِّللا
َ َطذ
َُٕٞظ ِذك
ْ َ٣ اُٞٗة ِث َٔب ًَب
َُٓ َبرَِ٘ب٣َٰا
ِ  َء ْاُ َؼزَاٞع
Ya da şöyle diyebilirdiniz: “Eğer o Kitap bize indirilmiş olsaydı ona onlardan daha iyi uyardık." İşte size
Rabbinizden açık bir belge, bir rehber ve bir ikram geldi. Bundan sonra Allah'ın ayetleri karşısında yalana
sarılandan ve onlardan yüz çevirenden daha yanlış kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz
çevirmelerine karşılık azabın kötüsü ile cezalandıracağız.

(Araf 7/164)

ُ  ْْ ُِ َْ ر َ ِؼُٜ ْ٘ ِٓ ذ ا ُ َّٓخ
ً ا َٓ ْؼز َِسحُُٞذ ًِۜا هَب٣ ۪شذ
ْ َُاِ ْر هَبَٝ
َ  ْْ َػزَاثًبُٜ ُ ُٓؼَ ِزّثْٝ َ  ْْ اُٜ ٌُ ِِ ْٜ ُٓ َُّللا
 ًٓب هْٞ ََٕ هٞظ
ََُٕٞزَّو٣ ْْ ُٜ ََُِّ َؼَٝ ْْ ٌُ ّ َس ِث٠َُِٰ ا
İçlerinden bir toplum şöyle demişti: “Allah‟ın etkisizleştireceği ya da ağır azaba uğratacağı bir topluluğa ne diye
öğüt veriyorsunuz?” Dediler ki “Rabbinize karşı mazeretimiz olsun diye. Belki de çekinip kendilerini korurlar”

(Kasas 28/47)

ً ع
ْ َٓ َّ َجخ ِث َٔب هَذ٤ ْْ ُٓ ۪ظُٜ  َج٤ ََْٓل ا َ ْٕ ر ُ ۪ظْٞ ََُٝ
ْلٞ
َ ِْ ع
ُ َ٘ب َس٤ْ َُِذ ا
َ  ََْٓل ا َ ْسْٞ َُ ا َسثََّ٘بَُُُٞٞو٤َ ْْ كِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ َِٖٓ ْاُ ُٔإٌُٞ ََٗٝ َبرِ َي٣كََ٘ز َّ ِج َغ َٰا
Bunu, kendi elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük geldiğinde şöyle demesinler diye yaptık: “Ey
Rabbimiz! Keşke bize bir elçi gönderseydin de, senin ayetlerine uyup biz de müminlerden olsaydık.”
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(Ta Ha 20/134)

ً ع
ْٖ ِٓ ب ِر َي٣َ ْل كََ٘ز َّ ِج َغ َٰاٞ
َ ِْ ع
ُ َ٘ب َس٤ْ َُِذ ا
ٍ  ْْ ِث َؼزَاُٛ َِ ٌَْ٘بْٛ َ  ا َ ََّٓٗب اْٞ ََُٝ
َ  ََْٓل ا َ ْسْٞ َُ ا َسثََّ٘بُُ۪ٞ َُوَبِِٚ ة ِٓ ْٖ هَ ْج
ٟٗ َْخ َٰضَٝ ٍَّ هَ ْج َِ ا َ ْٕ َٗ ِز
Elçi gelmeden onları bir azap ile etkisizleştirseydik, derlerdi ki “Rabbimiz! Böyle aşağılık hale düşüp
sürünmeden önce keşke bir elçi gönderseydin de senin ayetlerine uymuş olsaydık.”

(Maide 5/20)

ْْ ٌُ َِ َع َؼَٝ ََٓب َء٤ ٌُ ْْ ا َ ْٗ ِج٤ ۪ ٌُ ْْ اِ ْر َع َؼ ََ ك٤ْ ََِّللاِ َػ
ا ِٗ ْؼ َٔخَ هٝ ِّ ا ْر ًُ ُشْٞ ََب ه٣ ِ۪ٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َٰعُٞٓ ٍَ اِ ْر هَبَٝ
َٖ٤۪ٔ َُد ا َ َؽذًا َِٖٓ ْاُ َؼب
ِ ُْإ٣ ْْ َُ  ٌُ ْْ َٓب٤ َٰا َٰرَٝ  ًً َۗبُُِٞٓ
Bir gün Musa halkına dedi ki “Ey halkım, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizden
Nebiler çıkardı ve sizi önderler yaptı. Bu âlemde kimseye vermediğini size verdi.
(Bakara 2/40 )

ْْ ًُ  ِذْٜ ف ِث َؼ
ِ ٝ۫ ُ  ا١َٓ ۪ذْٜ ا ِث َؼُٞكْٝ َ اَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِػ
َ ُ ا َ ْٗ َؼ ْٔذ٢َٓ ۪ اَُّز٢
َ ا ِٗ ْؼ َٔ ِزٝ ََ ا ْر ًُ ُش٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َٓ ۪٘ب َث٣َ
ٕٞ
ْ َ ك١َّب
ِ ُجَٛ بس
َ ٣ِاَٝ
Ey İsrailoğulları! Size ettiğim iyilikleri aklınızdan çıkarmayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size
verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.

(Bakara 2/47)

َٖ٤۪ٔ َُ ْاُ َؼب٠َِ كَؼ َِّْز ُ ٌُ ْْ َػ٢ّ۪ٗ َ اَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِػ
َ ُ ا َ ْٗ َؼ ْٔذ٢َٓ ۪ اَُّز٢
َ ِا ِٗ ْؼ َٔزٝ ََ ا ْر ًُ ُش٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َٓ ۪٘ب َث٣َ
Ey İsrailoğulları! Size ettiğim iyilikleri ve vaktiyle sizi çağdaşlarınıza tercih ettiğimi aklınızdan çıkarmayın.

(İbrahim 14/6)

ْْ ٌُ َُٗٞٓ ٞغ
ُ َ٣ َْٕٞ  ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َٰا ٍِ ِك ْش َػ٤ َٰ ٌُ ْْ ِا ْر ا َ ْٗغ٤ْ ََِّللاِ َػ
ا ِٗ ْؼ َٔخَ هٝ ا ْر ًُ ُشِٚ ِٓ ْٞ َ ُِو٠ َٰعُٞٓ ٍَ اِ ْر هَبَٝ
ْ٤ َٰر ُِ ٌُ ْْ ثَ َََٓلء ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ َػ ۪ظ٢ ۪كَٝ ْْ ِۜ ًُ غَٓب َء
َُٓ
ِ  َء ْاُ َؼزَاٞع
َ ِٗ َُٕٞ٤َ ْغز َ ْؾ٣َٝ ْْ ًُ َٕ ا َ ْث ََٓ٘ب َءُٞزَ ِثّ ُؾ٣َٝ ة
Bir gün Musa halkına şöyle demişti: “Allah‟ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani sizi Firavun hanedanından
kurtarmıştı. Onlar size en ağır cezayı araştırıyor, oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. O işin
içinde, Rabbinizden sizi yıpratan büyük bir imtihan vardı.”

(Araf 7/137)

 ِۜبَٜ ٤ ۪بس ًَْ٘ب ك
ْ َ ُ ْغز٣ اَُٖٞٗ ًَب٣ ۪ َّ اَُّزْٞ َ َسصَْ٘ب ْاُوْٝ َ اَٝ
ِ َبسمَ ْاْلَ ْس
َ  َث٢ ۪ب اَُّزَٜ َبس َث
ِ  َٓـَٝ ع
ِ َٕ َٓشُٞؼ َؼل
ِۜ طجَ ُش
ْ َّٔ َ رَٝ
ظَ٘ ُغ
ْ َ٣ َٕدَ َّٓ ْشَٗب َٓب ًَبَٝ اٝ
َ  ََ ِث َٔب٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َٓ َ۪٘ ث٠َِٰ  َػ٠َٰ٘ ذ ًَ ِِ َٔذُ َس ِثّ َي ْاُ ُؾ ْغ
ُ  ْؼ ِش٣َ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ ُُٚٓ ْٞ َهَٝ ُٕ ْٞ ِك ْش َػ
َٕٞش
Bereketlerle doldurduğumuz o toprakların doğusunu ve batısını da ezmeye çalıştıkları halka verdik. Sabır
göstermeleri sebebiyle Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz böylece yerine gelmiş oldu. Firavun‟un ve
halkının yaptıkları işleri ve yükselttikleri bütün değerleri de yerle bir ettik.
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(Maide 5/21)

َٓ
اُٞبس ًُ ْْ كَز َ ْ٘وَ ِِج
ت ه
َ َ  ًَز٢ ۪عخَ اَُّز
َ َّع ْاُ ُٔوَذ
َ ا ْاْلَ ْسُِٞ ِّ ا ْد ُخْٞ َب ه٣َ
ِ  ا َ ْد َث٠َِٰ ا َػُّٝ َْل ر َ ْشرَذَٝ ْْ ٌُ َُ َُّللا
َٖ٣خَب ِع ۪ش
Ey Halkım! Allah'ın size verdiği şu tertemiz yere girin; arkanızı dönmeyin, yoksa her şeyinizi
kaybedersiniz.”
(Bakara 2/58)

ُ ٤ب َؽَٜ ْ٘ ِٓ اٌُُِٞ ََخَ ك٣ ْاُوَ ْشِٙ  ِزَٰٛ اُِٞاِ ْر هُ َِْ٘ب ا ْد ُخَٝ
اُُُٞٞهَٝ ع َّغذًا
ُ بة
َ َا ْاُجُِٞا ْد ُخَٝ ْش ِشئْز ُ ْْ َس َؿذًا
َّ ِؽ
َ طخ َٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ َخ
َٖ٤ ِ۪٘ذ ُ ْاُ ُٔ ْؾغ٣ع٘ َ۪ض
َ َٝ ْْ ِۜ ًُ ب٣َ طب
Bir gün şöyle demiştik: “Şu şehre girin de beğendiğiniz yerden, çekinmeden yiyin. Secde edip kapıdan girin ve
„Hıtta!‟ , Günah yükümüzü kaldır! Deyin, günahlarınızı bağışlayalım. Güzel davrananlara ikramımız olacaktır.”

(Bakara 2/59 )

َ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َِ ْْ كَب َ ْٗضَ َُْ٘ب َػُٜ َُ ََ ٤ ۪ ه١ ۪ َْش اَُّز٤ ًْل َؿْٞ َا هُٞٔ َِظ
َ َٖ٣ ۪كَجَذَّ ٍَ اَُّز
َِٖٓ ا ِس ْع ًضاُٞٔ َِظ
َُٕٞغو
َّ ُا
ِ ََٔٓ غ
ُ  ْل٣َ اُٞٗبء ِث َٔب ًَب
Yanlış yapanlar, sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Biz de yanlış yapanlara, yoldan
çıkmalarına karşılık, gökten bir azap indirdik.

(Araf 7/161)

َّ ا ِؽُُُٞٞهَٝ ْْ ُ ْش ِشئْز
ُ ٤ب َؽَٜ ْ٘ ِٓ اًُُِٞ َٝ َخ٣َ  ْاُوَ ْشِٙ  ِزَٰٛ اٌُُٞ٘  ُْ ا ْعُٜ َُ ََ ٤ ۪اِ ْر هَٝ
بة
َ ا ْاُ َجُِٞا ْد ُخَٝ طخ
َٓ ۪ ع َّغذًا َٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ خ
َٖ٤ ِ۪٘ذُ ْاُ ُٔ ْؾغ٣ع٘ َ۪ض
ُ
َ ْْ ِۜ ٌُ ِـَٔبر٤َط
Bir gün onlara şöyle denmişti: “Bu kente yerleşin. Orada beğendiğiniz yerden yiyin. “Bağışla bizi” deyin.
Kapısından baş eğerek girin ki hatalarınızı örtelim. Güzel davrananlara karşılığını fazlasıyla vereceğiz.

(Araf 7/162)

َ َٖ٣ ۪كَ َجذَّ ٍَ اَُّز
بء ِث َٔب
َّ ُ ْْ ِس ْع ًضا َِٖٓ اِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
ِ ََٔٓ غ
َ  ْْ كَب َ ْسُٜ َُ ََ ٤ ۪ ه١ ۪ َْش اَُّز٤ ًْل َؿْٞ َ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ اُٞٔ َِظ
ْ َ٣ اًَُٞٗب
َُٕٞٔ ِِ ظ
İçlerinden yanlış davranış gösterenler, söylenenin tersini yaptılar. Yanlış davranmalarına karşılık biz de onlara,
üstlerinden bir sıkıntı verdik.
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(Maide 5/22)

َۗ  ًٓب َعج َّ۪بسْٞ َب هَٜ ٤ ۪ ا َِّٕ ك٠ َٓ َٰعُٞٓ َب٣ اُُٞهَب
اَٞ ْخ ُش ُع٣ ِْٕ  ٌۚب كَبَٜ ْ٘ ِٓ اَٞ ْخ ُش ُع٣ ٠ب َؽزهَٜ َِاَِّٗب َُ ْٖ َٗ ْذ ُخَٝ َٖ٣
َُِٕٞاخ
ِ َب كَ ِبَّٗب دَٜ ْ٘ ِٓ
Dediler ki: “Bak Musa! Orada çok baskıcı bir halk var. Onlar çıkmadıkça biz oraya asla
giremeyeceğiz. Eğer onlar çıkarlarsa o zaman gireriz."

(Maide 5/23)

َٕ ا َ ْٗ َؼ َْ هَُٞخَبك٣ َٖ٣ ۪هَب ٍَ َس ُع ََل ِٕ َِٖٓ اَُّز
ُُٙٞٔ ُ بة كَ ِبرَا دَخ َِْز
َ ٌۚ َ ُْ ْاُجِٜ ٤ْ َِا َػُِٞ َٔب ا ْد ُخِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْا ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإَُِٞٓ ًَّ َٞ َ َّللاِ كَز
 ه٠َِ َػَٝ َُٕٞكَ ِبَّٗ ٌُ ْْ ؿَب ُِج
O korkanlardan Allah‟ın nimet verdiği iki kişi dedi ki “Onlara şu kapıdan hücum edin; oradan
girerseniz galip gelirsiniz. Eğer inanıp güveniyorsanız yalnız Allah‟a dayanın.”

(Maide 5/24)

َ٘بُٜ َٰٛ  َسث َُّي كَوَب ِر َََٓل اَِّٗبَٝ ذ
َ ْٗ َ َتْ اٛب كَب ْرَٜ ٤ ۪ا كُٞٓ ب ا َ َثذًا َٓب دَآََٜ َِ اَِّٗب َُ ْٖ َٗ ْذ ُخ٠ َٓ َٰعُٞٓ ب٣َ اُُٞهَب
َُٕٝهَب ِػذ
Dediler ki “Bak Musa! Onlar orada olduğu müddetçe biz asla oraya giremeyiz. Sen ve Rabbin
gidin, savaşın. Biz burada oturuyoruz.”
(İbrahim 14/7)

ذ٣ ۪شذ
َ َُ ٢َُئِ ْٖ ًَلَ ْشر ُ ْْ ا َِّٕ َػزَ ۪اثَٝ ْْ ٌُ ََّٗذ٣ش ٌَ ْشر ُ ْْ َْلَ ۪ص
َ ْٖ ِاِ ْر رَبَرََّٕ َسثُّ ٌُ ْْ َُئَٝ
Rabbinizin şunu duyurduğunu da hatırda tutun: “Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz Ben de sizin için mutlaka
artıracağım. Görmezlikten gelirseniz hiç kuşkusuz benim azabım şiddetlidir.”

(İbrahim 14/8)

ذ٤۪ٔ  َؽ٢
ؼًب كَب َِّٕ ه٤۪ٔ ع َع
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓ ْٖ كَٝ ْْ ُ ا ا َ ْٗزٝ ا ِْٕ ر َ ٌْلُ َُٓش٠ َٓ َٰعُٞٓ ٍَ هَبَٝ
ٌّ ََِّ٘للاَ َُـ
Musa dedi ki “Siz ve yeryüzündeki herkes ayetleri görmezlikten gelse de bilin ki Allah‟ın kimseye ihtiyacı
yoktur ve ne yaparsa güzel yapar.”
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(Maide 5/25)

َٖ٤ ۪ ِّ ْاُلَب ِعوْٞ ََْٖ ْاُو٤َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ َ كَب ْك ُش ْم ث٢ا َ ۪خَٝ ٢ ََْٓل ا َ ْٓ ِِيُ ا َِّْل َٗ ْل ۪غ٢ّ۪ٗ ِهَب ٍَ َسةّ ِ ا
Musa dedi ki “Ey Rabbim, benim gücüm sadece kendime ve kardeşime yeter. Artık bizimle o
yoldan çıkmış topluluğunun arasını ayır.”
(Araf 7/102)

َٖ٤ ۪ ْْ َُلَب ِعوُٛ  َع ْذ ََٓٗب ا َ ًْض َ َشَٝ ِْٕ اَٝ  ٌٍۚذْٜ  ْْ ِٓ ْٖ َػِٛ  َع ْذَٗب ِْلَ ًْض َ ِشَٝ  َٓبَٝ
Onların çoğunun verdikleri hiçbir sözde durduklarını görmedik ama çoğunun gerçekten yoldan çıkmış kimseler
olduğunu gördük.

(Saf 61/5)

 ٌُ ِۜ ْْ كََِ َّٔب٤ْ ََُِّللاِ ا
ُ  َس٢ّ۪ٗ َ َٕ اُٞٔ َِهَ ْذ ر َ ْؼَٝ ٢ َُ۪٘ٗٝ ِّ ُِ َْ رُإْ رْٞ َب ه٣َ ِ۪ٚٓ ْٞ  ُِ َو٠ َٰعُٞٓ ٍَ اِ ْر هَبَٝ
 ٍُ هٞع
َ ا اَصَ اٞؿ
َُٓ صَ ا
َٖ٤ ۪ َّ ْاُلَب ِعوْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاُ َْل
 هَٝ ْْ ِۜ ُٜ َثَُُِّٞللاُ ه
ؽ ه
Bir gün Musa halkına şöyle demişti: “Ey halkım! Ne diye beni üzüyorsunuz; çok iyi biliyorsunuz ki ben,
Allah‟ın size gönderdiği elçiyim.” Onlar yoldan çıkınca Allah da onların kalplerini kaydırdı. Yoldan çıkan bir
topluluğu Allah yola getirmez.

(Maide 5/26)

ٌۚ َٖ٤ْ اَسث ۪ؼٜ٤ْ َِب ٓؾشٓخ ػَّٜٗهَب ٍَ كَ ِب
ِّ ْٞ َ ْاُو٠َِط َػ
ِ  ْاْلَ ْس٢َِٕ كُٜٞ ٤ َ۪ز٣ ًعَ٘خ
َ ْ ْ ِ َ َ َّ َ ُ َ
َ
َ ْ ع كَ ََل رَأ
َٖ٤ ْ۪اُلَب ِعو
Allah buyurdu ki “Artık orası kırk yıl onlara haram kılınmıştır. Oturdukları yerde şaşkın
şaşkın dönüp dolaşsınlar. Sakın o yoldan çıkmışlar topluluğuna acıma.”
(Maide 5/68)

ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ ََ ٤اْل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ َخ٣ َٰسْٞ َّ ا اُزُٞٔ ٤ ۪ رُو٠ءٍ َؽزه٢َ
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣َ َْ ُه
ْ  ش٠َِٰ ة َُ ْغز ُ ْْ َػ
ُ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َي٤َُِ ْْ ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اُٜ ْ٘ ِٓ شا٤
ِّ ْٞ َ ا ُْو٠َِط َػ
ً ۪ذَ َّٕ ًَض٣َ ۪ض٤ََُٝ ْْ ِۜ ٌُ َّس ِث
َ ْ  ًُ ْل ًش ٌۚا كَ ََل رَأَٝ َبًٗب٤ؽ ْـ
َٖ٣ْاُ ٌَب ِك ۪ش
De ki: “Ey kitaplarında uzman olanlar! Tevrat‟ı, İncil‟i ve Rabbinizden size indirilmiş olanı tam olarak
uygulamadıkça bir temeliniz olmaz.” Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve kâfirliğini
artıracaktır. O kâfirler topluluğuna üzülme.
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(Maide 5/69)

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
اْل ِخ ِش
َّ ُاَٝ اَُٝبدٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
 َٓ ْٖ َٰا ََٖٓ ِث هٟظ َٰبس
َ َُّ٘اَٝ َٕظب ِث ۫ ُإ
َُٕٞٗ َ ْؾض٣َ ْْ ُٛ  َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػَْٞ طب ُِ ًؾب كَ ََل خ
َ ََ ِٔ  َػَٝ
İnananlar ile Yahudiler, Sâbiîler ve Hristiyanlar var ya! Onlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe inanır da iyi
işler yaparsa onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzülürler.

(Maide 5/27)

َٰ ْ َِٖٓ ََّْ ُزَوَج٣ ْْ ََُٝ  َٔبِٛ ن اِ ْر هَ َّش َثب هُ ْش َثبًٗب كَزُوُ ِجّ ََ ِٓ ْٖ ا َ َؽ ِذ
اْلخ ِۜ َِش
ِ ّ ۢ  َٰادَ َّ ِث ْبُ َؾ٢َْ ٘ ْْ َٗ َجب َ ا ْثِٜ ٤ْ َِارْ َُ َػَٝ
َٖ٤ َّ۪للاُ َِٖٓ ْاُ ُٔزَّو
َزَوَجَّ َُ ه٣ هَب ٍَ َْلَ ْهزََُِّ٘ ِۜ َي هَب ٍَ اَِّٗ َٔب
Onlara, Âdem‟in iki oğluyla ilgili şu haberi tüm gerçekliği ile anlat. Bir gün ikisi de birer
kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen
“Seni kesinlikle öldüreceğim!“ deyince kardeşi şöyle demişti: “Allah sadece kendisinden
çekinerek yanlışlardan korunanların kurbanını kabul eder.
(Tevbe 9/54)

ح َ ا َِّْلَِٰٞ ظ
َّ َُٕ اَُٞأْر٣  َْلَٝ ُِ۪ٚ ٞع
ُ ثِ َشَٝ ِبّٰلل
ا ثِ هٝ ْْ ًَلَ ُشُٜ ََّٗ ْْ ا ََِّْٓل اُٜ ُ  ْْ َٗلَوَبرُٜ ْ٘ ِٓ ََ َ ْْ ا َ ْٕ ر ُ ْوجُٜ َ َٓب ََٓ٘ؼَٝ
َُٕٞٛ بس
َ ًُ ْْ ُٛ َٝ
ِ ًَ ْْ ُٛ َٝ َٕ ا َِّْلُُٞ ْ٘ ِلو٣  َْلَٝ ٠ُغ َٰب
Yaptıkları harcamaların kabulüne tek engel, Allah‟ı ve Elçisini görmezlik etmeleri, üşenerek namaza gelmeleri
ve harcamalarını gönülsüzce yapmalarıdır.

(Hac 22/37)

اَٝب َُ ٌُ ْْ ُِز ُ ٌَ ِجّ ُشٛع َّخ َش
ََ٘ب ٍَ ه٣ ْٖ َُ
َ  ِٓ ْ٘ ٌُ ِۜ ْْ ًَ َٰز ُِ َيَٰٟٞ ُ اُز َّ ْوََُُٚ٘ب٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َبٛ َْل ِد ََٓٓب ۬ ُؤَٝ بَٜ ُٓ َّٞللاَ ُُ ُؾ
ّ َثَٝ ْْ ِۜ ٌُ ٣ َٰذَٛ  َٓب٠َِٰ َّللاَ َػ
َٖ٤ ِ۪٘ش ِِش ْاُ ُٔ ْؾغ
ه
Onların ne etleri, ne de kanları Allah‟a ulaşır; ona ulaşacak olan sizin takvanızdır. Onları bu şekilde sizin
hizmetinize verdik ki Allah‟ın yol göstermesine karşılık tekbir getiresiniz. Sen güzel davrananlara müjde ver.

(Maide 5/28)

۬
ْ غ
ََّّللاَ َسة
َ ط
َبف ه
ُ  اَخ٢َّ۪ٓٗ ِ َْي ِْلَ ْهزَُِ ٌۚ َي ا٤َُِ ا١ِ
َ ََُئِ ْٖ ث
َّ َُِذ ا
َ َذ٣ ٍ ََٓٓب اََٗب ثِ َجبعِؾ٢ ََُِ۪٘ذَ َى ُِز َ ْوز٣ ٢
َٖ٤۪ٔ َُْاُ َؼب
Beni öldürmek için elini uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi uzatmam. Çünkü ben, bütün
varlıkların Rabbi olan Allah‟tan korkarım.
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(Şura 42/40)

َّ ُُّ ِؾت٣ ُ َْلََِّّٚٗللاِ ا
ِۜ  ه٠َُِ َػٙطَِ َؼ كَب َ ْع ُش
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ْ َ اَٝ  ٌۚب كَ َٔ ْٖ َػلَبَٜ ُِِّْئَخ ِٓض٤ع
َ ّئ َ ٍخ٤ِ ع
َ  َع َٰ َٓض ۬ ُؤاَٝ
Bir kötülüğün cezası, onun dengi bir kötülüktür. Kim bağışlar da arayı düzeltirse karşılığını Allah verir. O, yanlış
yapanları sevmez.

(Şura 42/41)

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

(Şura 42/42)

ْ ٣َ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َِ َُ َػ٤غ ۪ج
ْْ ُٜ َُ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ن ا
َّ ُاَِّٗ َٔب ا
ِ  ْاْلَ ْس٢َِٕ كُٞ ْجـ٣َ َٝ بط
َ ََُّٕ٘ اُٞٔ ِِ ظ
ِ ّ ِۜ  ِْش ْاُ َؾ٤َع ِثـ
ْ٤ ََُ۪ػزَاة ا
Engel olunacaklar sadece, insanlara yanlış yapanlar ve orada haksız davranış peşinde olanlardır. Onlar için acıklı
bir azap vardır.

(Şura 42/43)

سٞ
َ ْٖ َٔ ََُٝ
ِ ُٓ ُ َؿلَ َش ا َِّٕ َٰر ُِ َي َُ ِٔ ْٖ َػ ْض ِّ ْاْلَٝ طجَ َش
Kim sabreder ve bağışlarsa, onun bu yaptığı kararlılık gerektiren işlerdendir.

(Maide 5/29)

ٌۚ ۪ٔ ُِ اُظب
َّ  َٰر ُِ َي َع َٰ َٓضؤُاَٝ بس
َٖ٤
ْ َ َٕ ِٓ ْٖ اٌُٞ َ اِصْ ِٔ َي كَزَٝ ٢۪ٔ ْا َ ِثبِصُٞذُ ا َ ْٕ ر َ َٓج٣ ا ُ ۪س٢َّ۪ٓٗ ِا
ِ ط َؾب
ِ ٌۚ َُّ٘ة ا
İsterim ki sen benim günahımı da kendi günahını yüklenesin de cehennem ahalisinden olasın.
Zalimlerin cezası budur.”
(Tevbe 9/109)

شلَب
َ ٠َِٰ ُ َػََٚٗب٤ْ٘ ُظ ث
َّ َ ْش ا َ ّْ َٓ ْٖ ا٤إ َخ
َّ َ اَكَ َٔ ْٖ ا
 َِٖٓ هَٰٟٞ  ر َ ْو٠َِٰ ُ َػََٚٗب٤ْ٘ ُظ ث
ٍ َْٞ  ِسػَٝ َِّللا
َ ع
َ ع
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ ٣َ َّللاُ َْل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 هَٝ َْ ِۜ ََّٜ٘ َبس َع
ٍ ٛ ٍُع ُشف
َ َٜ ْٗ َبس كَب
ِ ٗ ٢ ۪۪ كٚبس ِث
Binasını yanlışlardan korunma ve Allah rızasını elde etme temeli üzerine kuran mı iyidir, yoksa binasını çökmek
üzere olan bir uçurumun kıyısına kurup da onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah, yanlışlar
içinde olan topluluğu yola getirmez.
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(Fatır 35/18)

َ ُْٚ٘ ِٓ َْ َٔ ُ ْؾ٣ ب َْلَٜ ِِ ْٔ  ِؽ٠َُِٰ ع ُٓضْوََِخ ا
ُ ا ِْٕ ر َ ْذَٝ ِٟۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٝ  ِاص َسحَٝ  َْل ر َ ِض ُسَٝ
َٕ ًَبْٞ ََُٝ ء٢ْ ش
 كَ ِبَّٗ َٔب٠ً َٓ ْٖ ر َضَ هَٝ َ  ِۜحَِٰٞ ظ
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ ت
ِ ٤ْ َ ْْ ِث ْبُـُٜ ََّٕ َسثَْٞ َ ْخش٣ َٖ٣ ۪ اَِّٗ َٔب ر ُ ْ٘ز ُِس اَُّز٠ِۜ رَا هُ ْش َٰث
ش٤
 ه٠َُِاَٝ ِِٚۜ ۪  َُِ٘ ْلغ٠ًَز َضَ ه٣
ُ َّللاِ ْاُ َٔ ۪ظ
Kimse kimsenin yükünü çekmeyecektir. Yükü ağır olan, taşımak için yardım istese, en yakını bile onun bir
parçasının taşınmasına yardım etmez. Sen sadece, içinde Rabbinin korkusu olanları ve namazını tam kılanları
uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için yapmış olur; dönüş ancak Allah'adır.

(Maide 5/30)

َ َك
ْ  َػَّٞ ط
َٖ٣طجَ َؼ َِٖٓ ْاُخَب ِع ۪ش
ْ َ ُ كَبََِٚ كَوَزِٚ ٤ُ هَزْ ََ ا َ ۪خٚغ
ُ ُ َٗ ْلَُٚ ذ
Sonunda diğeri, kardeşini öldürme konusunda nefsine yenik düştü ve onu öldürdü. Böylece
kaybedenlerden oldu.
(Nisa 4/92)

َ  َٓ ْٖ هَز َ ََ ُٓإْ ًِٓ٘ب َخَٝ طـًٔ ٌۚب
َ َ ْوز ُ ََ ُٓإْ ًِٓ٘ب ا َِّْل َخ٣ ْٕ َ  َٓب ًَبَٕ ُِ ُٔإْ ِٓ ٍٖ اَٝ
ش َسهَجَ ٍخ ُٓإْ َِٓ٘ ٍخ٣
ُ طـًٔب كَز َ ْؾ ۪ش
ِۜ ُظذَّه
ش٣
َّ ٣َ ْٕ َ ۪ َٓ ا ََِّْٓل اِِٚ ْٛ َ  ا٠َُِٓ َٰ غَِّ َٔخ ا
ُ  ُٓإْ ِٖٓ كَز َ ْؾ ۪شَٞ ُٛ َٝ ْْ ٌُ َُ ٍٝ ّ ُ  ٍّ َػذْٞ َا كَب ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ هٞ
َ ُٓ خ٣َ  ِدَٝ
 ُش٣ر َ ْؾ ۪شَٝ ِِ۪ٚ ْٛ َ  ا٠َُِٓ َٰ غَِّ َٔخ ا
َ ُٓ خ٣َ ضَبم كَ ِذ٤۪ٓ ْْ ُٜ َ٘٤ْ  َثَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  ٍّ َثْٞ َا ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ هَٝ َسهَ َج ٍخ ُٓإْ َِٓ٘ ِۜ ٍخ
ِۜ ثَخً َِٖٓ هْٞ َ  ۘ ِْٖ ر٤َ ِْٖ ُٓزَزَبثِؼ٣ َشْٜ ش
 ًٔب٤ٌ۪  ًٔب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
َ ُّ َب٤ظ
 ًَبَٕ هَٝ َِّللا
ِ ََ ِغ ْذ ك٣ ْْ َُ ْٖ َٔ ََسهَجَ ٍخ ُٓإْ َِٓ٘ ٌۚ ٍخ ك
Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir; hata ile olmuşsa başka. Kim bir mümini hata ile
öldürürse, boyunduruk altındaki bir mümini özgürleştirmesi ve öldürülenin ailesine diyet vermesi gerekir; onlar
bağışta bulunurlarsa başka. Eğer öldürdüğü mümin, size düşman olan topluluktan ise boyunduruk altındaki bir
mümini özgürleştirmesi gerekir. Eğer aranızda anlaşma olan bir topluluktan ise ailesine diyet ödemesi ve
boyunduruk altındaki bir mümini özgürleştirmesi gerekir. Boyunduruk altında birini bulamayan kişi, art arda iki
ay oruç tutar. Bu, tövbesinin Allah tarafından kabul edilmesi içindir. Allah bilir ve daima doğru kararlar verir.

(Nisa 4/93)

َُُٚ َّا َ َػذَٝ ََُُٚ٘ َؼَٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ت ه
َ َؼ
ِ ؿَٝ بَٜ ٤ َّ۪٘ ُْ خَب ُِذًا كَٜ ُ َعٙ ْوز ُ َْ ُٓإْ ًِٓ٘ب ُٓز َ َؼ ِ ّٔذًا كَ َغ ََٓضا ۬ ُؤ٣َ ْٖ َٓ َٝ
 ًٔب٤َػزَاثًب َػ ۪ظ
Bir mümin bir mümini kasten öldürürse onun cezası, içinde ölmemek üzere kalacağı cehennemdir. Allah ona
öfkelenmiş, onu dışlamış ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
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(Maide 5/31)

ُ  ْج َؾ٣َ ؿ َشاثًب
ُ َُّللا
َ كَ َج َؼ
٠ََِٓ َٰز٣ْ َٝ ب٣َ ٍَ  هَبِٚ ِۜ ٤اَح َ ا َ ۪خْٞ ع
ش ه
ِ  ْاْلَ ْس٢ش ِك
َ ١ ۪اسَٞ ُ٣ ْق
َ ٤ًَ ُٚ٣َ ُ ِش٤ُِ ع
ٌۚ ِ۪ٓ طجَ َؼ َِٖٓ اَُّ٘بد
َٖ٤
ْ َ  كَب٢ٌۚ اَح َ ا َ ۪خْٞ ع
ِ زَا ْاُـُ َشاَٰٛ ََ َْٕ ِٓضًُٞ َ ا َ َػ َغ ْضدُ ا َ ْٕ ا
َ ١
َ  ِاسَٝ ُ ة كَب
Tam o sırada Allah, yeri eşeleyen bir karga gönderdi ki ona, kardeşinin cesedini nasıl
gömeceğini göstersin. O da, "Yazık bana, bu kadar mı acizim! Şu karga kadar olup kardeşimin
cesedini gömemedim!” dedi. Böylece yaptığına pişman olanlara katıldı.
(Nisa 4/17)

ةٞ
َُّٓ َُٕ اَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ َّ۪للاِ َُِِّز
ُ ُ َز٣  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ت كَب
ٍ ٣َٕ ِٓ ْٖ هَ ۪شُٞثَُٞز٣ َّْ ُ بَُ ٍخ صَٜ  َء ثِ َغٞغ
 ه٠َِثَخُ َػْٞ َّ اَِّٗ َٔب اُز
 ًٔب٤ٌ۪  ًٔب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ ْْ ِۜ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ه
Allah‟ın kabul sözü verdiği tevbe, kendini tutamayarak kötülük işleyen sonra vakit geçirmeden tevbe edenlerin
tevbesidir. Allah, onların tevbesini dönüşünü kabul eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Nisa 4/110)

ْ َ٣ ْٝ َ  ًءا اٞع
 ًٔب٤سا َس ۪ؽٞ
َُٓ َْ َٔ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ َٝ
َ ِغ ِذ ه٣ ََّللا
َ ْغز َ ْـ ِل ِش ه٣ َّْ ُ ُ صٚغ
ً َُّللاَ َؿل
َ ظ ِِ ْْ َٗ ْل
Kim bir kötülük işler veya kendini yanlışa sürükler de Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ın bağışlamasının bol,
ikramının çok olduğunu görecektir.

(Maide 5/32)

٢غب ٍد ِك
ً ُ َٓ ْٖ هَز َ ََ َٗ ْلََّٚٗ ََ ا٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َٓ َ۪٘ ث٠َِٰ ِٓ ْٖ ا َ ْع َِ َٰر ُِ ٌۚ َي ًَز َ ْجَ٘ب َػ
َ َ كْٝ َ  ِْش َٗ ْل ٍظ ا٤َغب ثِـ
ْْ ُٜ َُْوَ ْذ ََٓعب َءرَٝ ؼً ِۜب٤۪ٔ بط َع
ِ ْاْلَ ْس
َ َُّ٘ب ا٤َ َب كَ ٌَبََّٗ ََٓٔب ا َ ْؽٛب٤َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ ؼً ِۜب٤۪ٔ بط َع
َ َُّ٘ع كَ ٌَبََّٗ َٔب هَز َ ََ ا
َُٕٞع َُ ُٔ ْغ ِشك
ِ ۘ َّ٘ب٤ِ َعَُِ٘ب ثِ ْبُج
ُ ُس
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ ْْ ثَ ْؼذَ َٰر ُِ َي كُٜ ْ٘ ِٓ شا٤
ً ۪د ص ُ َّْ ا َِّٕ ًَض
Bu sebeple İsrailoğullarına şunu yazdık: Kim, adam öldürmemiş veya ortalığı birbirine
katmamış birini öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir hayatı kurtarırsa
bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Elçilerimiz onlara, açık belgelerle gelmişlerdi.
Buna rağmen onların çoğu aşırı davranışlar göstermişlerdi.
(Bakara 2/83)

٠ ْاُوُ ْش َٰث١ِرَٝ غبًٗب
َٕ ا َِّْل هُٝ ََ َْل ر َ ْؼجُذ٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َ۪ٓ٘ َضَبمَ ث٤۪ٓ  ِا ْر ا َ َخ ْزَٗبَٝ
َ  ِْٖ ا ِْؽ٣َا ُِذَٞ ُ ِث ْبَٝ ََّللا
َّ اُٞ َٰارَٝ َ حَِٰٞ ظ
ز ُ ْْ ا َِّْل٤ْ ََُّٞ َ  ِۜح َ ص ُ َّْ رًَٰٞ اُض
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ بط ُؽ ْغً٘ب
ِ َُِِّ٘ اُُُٞٞهَٝ ٖ٤
َ َٔ ُ ْاَٝ ٠ ََٰٓزَب٤ُ ْاَٝ
ِ ًغ ۪ب
ً َِ۪ه
َُٕٞا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْؼ ِشػَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َل٤
Bir gün İsrailoğullarından şöyle söz almıştık: “Allah‟tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz, ana ve babanıza,
yakınlarınıza, yetimlere ve çaresizlere iyi davranacaksınız. İnsanlarla güzel konuşacak, namazı düzgün ve sürekli
kılacak, zekâtı da vereceksiniz”. Pek azınız hariç, yüz çevirip sözünüzden dönmüştünüz.
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(Bakara 2/84)

ْْ ُ بس ًُ ْْ ص ُ َّْ ا َ ْه َش ْسر
َ َُٕ ا َ ْٗلٞ َْل ر ُ ْخ ِش ُعَٝ ْْ ًُ َٕ ِد ََٓٓب َءٌُٞ ضَبهَ ٌُ ْْ َْل ر َ ْغ ِل٤۪ٓ اِ ْر ا َ َخ ْزَٗبَٝ
ِ ٣َ غ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِد
َُٕٝذَٜ ا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْشَٝ
“Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, sizden olanları yurdunuzdan çıkarmayacaksınız!” diye bir söz daha
almıştık. Bunu da kabul etmiştiniz. Siz buna şahitsiniz.

(Bakara 2/85)

َ َ  ۘ ْْ رِٛ بس
ْْ ِٜ ٤ْ ََِٕ َػٝ َُشٛظب
َ َُٕ ا َ ْٗلُُِٞ ۬ ُإ ََْٓل ِء ر َ ْوزَٛٓ َٰ ْْ ُ ص ُ َّْ ا َ ْٗز
ِ ٣َ وًب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِد٣َٕ َك ۪شٞر ُ ْخ ِش ُعَٝ ْْ ٌُ غ
َُِٕٞ٘ٓ ْ ِۜ ْْ اَكَزُإُٜ  ٌُ ْْ ا ِْخ َشا ُع٤ْ َِ ُٓ َؾ َّشّ َػَٞ ُٛ َٝ ْْ ُٛ ُٝ رُلَبدٟع َٰبس
ِ ْ ِث
َ ُ  ًُ ْْ اَُٞأْر٣ ِْٕ اَٝ ٕا
ِ ِۜ َٝ  ْاُؼُ ْذَٝ ِْ ْبْلص
ٌۚ ٍ َٕ ِث َج ْؼٝر َ ٌْلُ ُشَٝ ة
 ِحٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ ِك١ ْل َؼ َُ َٰر ُِ َي ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا َِّْل ِخ ْض٣َ ْٖ َٓ غ كَ َٔب َع ََٓضا ُء
ِ ِث َج ْؼ
ِ غ ْاُ ٌِزَب
َ َ  ا٠َُِٓ َٰ َٕ اُُّٝ َشد٣  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣َٝ َ ٌۚب٤ْٗ ُّاُذ
ََُِٕٞٔ َّللاُ ِثـَبكِ ٍَ َػ َّٔب ر َ ْؼ
 َٓب هَٝ ة
ِ ِۜ ش ِذّ ْاُ َؼزَا
Artık siz öyle bir haldesiniz ki birbirinizi öldürüyor, içinizden birtakım insanları yurtlarından çıkarıyor, o
insanlara karşı günah işleme ve düşmanlık konusunda birbirinize destek veriyorsunuz. Esir olarak geldiklerinde
de fidye verip kurtarıyorsunuz. Oysa onları çıkarmanız size zaten yasaktır. Şimdi siz, o kitabın bir bölümüne
inanıyor, bir bölümünü görmezlikte direniyor musunuz? İçinizden bunu yapanın hak ettiği, şu hayatta rezil
olmaktan başka nedir. Böyleleri kıyamet günü de azabın en çetinine çarptırılırlar. Allah, yaptığınız hiçbir şeye
ilgisiz kalmaz.

(Nisa 4/85)

 ِۜبَٜ ْ٘ ِٓ َُ ًِ ْلَُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ًِّئَخ٤ع
َ َ ْشلَ ْغ٣ ْٖ َٓ َٝ  ٌۚبَٜ ْ٘ ِٓ ت٤ُ ٗ َ۪ظَُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ًغَ٘خ
َ َ ْشلَ ْغ٣ ْٖ َٓ
َ ًشلَب َػخ
َ شلَب َػخً َؽ
زًب٤ ۪ءٍ ُٓو٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ
İyi bir işe destek veren ondan bir pay alır; kötü bir işe destek veren de ondan dolayı bir sorumluluk üstlenir. Her
şeyi görüp gözeten Allah'tır.

(Maide 5/33)

ْٝ َ ا اَُِٞٓ َّ ُوَز٣ ْٕ َ غبدًا ا
ُ  َسَٝ ََّللا
َٕ هُٞبسث
ِ  ْاْلَ ْس٢َِٕ كْٞ ََ ْغؼ٣َٝ َُُٚٞع
َ َع ك
ِ ُ َؾ٣ َٖ٣ ۪اَِّٗ َٔب َع َٰ َٓضؤُا اَُّز
َّ َ رُوْٝ َ ا اُٞظَِّ َٓج
ِۜ ِ ا َِٖٓ ْاْلَ ْسْٞ َُ ْ٘ل٣ ْٝ َ  ْْ ِٓ ْٖ ِخ ََلفٍ اُٜ ُِا َ ْس ُعَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ط َغ ا
٢ ِك١ ْْ ِخ ْضُٜ َُ ع َٰر ُِ َي
َ ُ٣
َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ََُٝ َب٤ْٗ ُّاُذ
ْ٤اْل ِخ َشحِ َػزَاة َػ ۪ظ
Allah‟a ve elçisine karşı savaşan ve ortalığı birbirine katmaya çalışanların cezası öldürülmeleri
veya asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları
yerden sürülmeleridir. Bu, dünyada uğrayacakları rezilliktir. Ahirette ise onları büyük bir azap
beklemektedir.
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(Enfal 8/13)

ٌۚ ُ  َسٝ ََّللا
ة
َ ََّللا
ََٓ ْْ ُٜ َََّٰٗر ُِ َي ِثب
ُ  َسَٝ ََّللا
ُ كَب َِّٕ هَُٚٞع
ن ه
ِ ذ ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪شذ
ِ ُشَب ِه٣ ْٖ َٓ َٝ َُُٚٞع
َ ا هُّٞشبه
Çünkü bu kâfirler, Allah‟ın ve elçisinin karşısında yer aldılar. Kim Allah‟ın ve elçisinin karşısında yer alırsa
bilsin ki Allah‟ın cezalandırması çetindir.

(Tevbe 9/3)

َٖ٤ً۪ ء َِٖٓ ْاُ ُٔ ْش ِش١َّللاَ ثَ ۪ َٓش
ُ  َسَٝ َِّللا
 َّ ْاُ َؾ ّظِ ْاْلَ ًْجَ ِش ا َ َّٕ هْٞ َ٣ بط
اَرَإ َِٖٓ هَٝ
ِ َُّ٘ ا٠َُِ۪ َٓ اُِٚ ٞع
ّ  َثَٝ َِّللا
ِۜ  ه١ ُْش ُٓ ْؼ ِغ ِض٤ا اََّٗ ٌُ ْْ َؿَُٞٔٓ َِز ُ ْْ كَب ْػ٤ْ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ ْْ ٌۚ ٌُ َُ ْش٤ َخَٞ ُٜ َُ كَب ِْٕ ر ُ ْجز ُ ْْ كِٚۜ ُُٞع
ش ِِش
ُ  َسَٝ
ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ا ثِؼَزَاَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّز
Bu büyük hac gününde Allah ve elçisi tarafından bütün insanlara yapılan duyuru şudur: Allah‟ın ve elçisinin bu
müşriklerle ilişkisi kalmamıştır! Tevbe ederseniz sizin için iyi olur. Yüz çevirirseniz bilin ki Allah‟ı aciz
bırakamazsınız. Kâfirlik edenlere acıklı bir azabı müjdele!

(Tevbe 9/4)

َ ُ٣ ْْ ََُٝ ْـًٔب٤ش
اَُّٞٔٓ ِ ٌُ ْْ ا َ َؽذًا كَب َر٤ْ َِا َػٝ ُشِٛ ظب
َ ْْ ًُ ٞظ
ُ َُ ْ٘و٣ ْْ َُ َّْ ُ َٖ ص٤ً۪  ْذر ُ ْْ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْش ِشَٛ َٖ َػب٣ ۪ا َِّْل اَُّز
َٖ٤ ُ۪ ِؾتُّ ْاُ ُٔزَّو٣ ََّللا
 ِۜ ْْ ا َِّٕ هِٜ ِ ُٓذَّر٠َُِٰ  ْْ اُٛ َذْٜ  ْْ َػِٜ ٤ْ َُِا
Bu duyuru; sizinle antlaşma yapmış, sonra ona aykırı bir davranışta bulunmamış ve size karşı hiç kimseye
destek vermemiş müşrikleri kapsamaz. Onlarla yaptığınız antlaşmaya, süresi bitinceye kadar tam olarak uyun.
Allah yanlışlardan korunanları sever.

(Tevbe 9/5)

ُ ٤َٖ َؽ٤ً۪ ا ْاُ ُٔ ْش ِشُُِٞ ُش ْاُ ُؾ ُش ُّ َكب ْهزُٜ غَِ َخ ْاْلَ ْش
ْْ ُٛ ٝظ ُش
ْ َٝ ْْ ُٛ ُٝ ُخزَٝ ْْ ُُٛٞٔ ُ  َع ْذرَٝ ْش
ُ اؽ
َ ْٗ َك ِبرَا ا
َّ اُٞ َ  َٰارَٝ َ حَِٰٞ ظ
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ اُٞط ٌٍۚذ كَب ِْٕ رَبث
 ِۜ ْْ ا َِّٕ هُٜ َِ٤ع ۪ج
ََّللا
َ اَُِّٞح َ كَخًَٰٞ اُض
َ  ْْ ًُ ََّ َٓ ْشُٜ َُ اُٝا ْهؼُذَٝ
ْ٤س َس ۪ؽَُٞؿل
Bu haram aylar çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, kuşatın ve onlar için her
gözetleme yerinde bekleyin. Ama dönüş yapar, namazı özenle ve sürekli kılar ve zekâtı da verirlerse artık onları
serbest bırakın. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Tevbe 9/6)

ُ َٰر ُِ َيِٚۜ ََ٘ٓ ْ ُ َٓأَّٚللاِ ص ُ َّْ ا َ ْث ِِ ْـ
 ْغ َٔ َغ ًَ ََل َّ ه٣َ ٠ُ َؽزهٙبس َى كَب َ ِع ْش
َ َٖ ا ْعز َ َغ٤ً۪ ا ِْٕ ا َ َؽذ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْش ِشَٝ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ّ َْلْٞ َ ْْ هُٜ ََِّٗثب
O müşriklerden biri yanına gelmek isterse ona güvence ver ki gelsin, Allah‟ın kelâmını dinlesin. Sonra onu,
kendini güvende gördüğü bölgeye ulaştır. Böyle yap, çünkü onlar bilmeyen bir topluluktur.

(Tevbe 9/7)

ُ ٌُ ٣َ ْق
 ْذر ُ ْْ ِػ ْ٘ذَ ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذَٛ َٖ َػب٣ ۪۪ َٓ ا َِّْل اَُّزُِٚ ٞع
ُ  ِػ ْ٘ذَ َسَٝ َِّللا
ذ ِػ ْ٘ذَ هْٜ َٖ َػ٤ً۪ ٕ ُِ ِْ ُٔ ْش ِشٞ
َ ٤ًَ
َٖ٤ ُ۪ ِؾتُّ ْاُ ُٔزَّو٣ ََّللا
 ِۜ ْْ ا َِّٕ هُٜ َُ اُٞٔ ٤ ۪ا َُ ٌُ ْْ كَب ْعزَوُٞٓ ْاُ َؾ َش ٌِۚاّ كَ َٔب ا ْعزَوَب
Mescid-i Haram yanında yaptığınız antlaşmanın kapsamına girmeyen müşrikler lehine, Allah ve elçisi nezdinde
verilmiş bir söz nasıl olabilir ki! Antlaşma yaptıklarınızdan size karşı dürüst davranmaya devam edenlere siz de
dürüst davranın. Allah yanlışlardan sakınanları sever.
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(Tevbe 9/8)

ِۜ
ْ ٣َ ِْٕ اَٝ ْق
٠رَأ ْ َٰثَٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ َٗ ٌُ ْْ ِثب َ ْكٞػ
ُ ُ ْش٣ ً َْل ِر َّٓخَٝ  ٌُ ْْ ا ًِّْل٤ ۪ا كُٞ ْشهُج٣َ  ٌُ ْْ َْل٤ْ َِا َػٝ ُشَٜ ظ
َ ٤ًَ
ٌۚ ُ ْْ كَب ِعوُٛ ا َ ًْض َ ُشَٝ ْْ ٌۚ ُٜ ُثُُِٞه
َٕٞ
Öyle bir söz nasıl verilmiş olabilir! Onlar size üstün gelseler ne akrabalık bağlarını gözetirler ne
yükümlülüklerini! Kalpleri istemese de ağızlarıyla sizi razı etmeye çalışırlar. Onların çoğu, yoldan çıkmıştır.

(Tevbe 9/9)

ً ََِّ۪للاِ ص َ ًَٔ٘ب ه
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اُٞٗعَٓب َء َٓب ًَب
ِ ب٣َ ا ِث َٰبْٝ اِ ْشز َ َش
د ه
َ ْْ ُٜ َِّٗ اِٚۜ ۪ ِِ ٤ع ۪ج
َ ْٖ ا َػُّٝظذ
َ ََل ك٤
Onlar Allah‟ın ayetlerini geçici bir çıkar karşılığında satmış, böylece onun yolundan çıkmışlardır. Onların
yapmakta oldukları şey ne kötüdür!

(Tevbe 9/10)

َُٕٝ ُْ ْاُ ُٔ ْؼزَذُٛ  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ ً َْل ِر َّٓ ِۜخَٝ  ُٓإْ ِٓ ٍٖ ا ًِّْل٢ َ۪ٕ كُٞ ْشهُج٣َ َْل
Onlar herhangi bir mümine karşı ne akrabalık bağı gözetirler ne de yükümlülüklerini yerine getirirler! İşte sınırı
aşanlar onlardır.

(Tevbe 9/11)

َٰ ْ َُ ظ
َّ اُٞ َ  َٰارَٝ َ حَِٰٞ ظ
ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ َب٣اْل
ّ ِ َُٗلَٝ ٖ٣
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ اُٞكَب ِْٕ رَبث
ِ ِۜ ّ اُ ۪ذ٢ِاُٗ ٌُ ْْ كَٞ ح َ كَب ِْخًَٰٞ اُض
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ
Eğer tevbe eder, namazı özenle ve sürekli kılar, zekâtı da verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Biz
ayetlerimizi bilenler topluluğu için ayrıntılı olarak açıklarız.

(Maide 5/34)

ْ٤س َس ۪ؽَُّٞللاَ َؿل
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِ ٌۚ ْْ كَب ْػِٜ ٤ْ َِا َػٝا ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا َ ْٕ ر َ ْوذ ُِسَُٖٞ رَبث٣ ۪ا َِّْل اَُّز
Ele geçirmenizden önce dönüş yaparlarsa başka. Bilin ki Allah bağışlar, ikramı boldur.
(Furkan 25/70)

ٍ ِۜ غَ٘ب
َُّللا
 ًَبَٕ هَٝ د
ُجَ ِذّ ٍُ ه٣  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ طب ُِ ًؾب كَب
َ َ اِ َّْل َٓ ْٖ ر
َ  ْْ َؽِٜ ّـَٔب ِر٤ِ ع
َ َُّللا
َ  َػ ِٔ ََ َػ َٔ ًَلَٝ ََٖٓ  َٰاَٝ بة
 ًٔب٤سا َس ۪ؽٞ
ً َُؿل
Ancak dönüş yaparak tevbe eden, inanıp güvenen ve iyi iş yapan başka. Allah onların kötülüklerini iyiliğe
çevirir. Allah bağışlar, ikram eder.

(Furkan 25/71)

َّللاِ َٓزَبثًب
ُ ُ ز٣َ َُّٚٗطب ُِ ًؾب كَ ِب
 ه٠َُِة اٞ
َ َ  َٓ ْٖ رَٝ
َ ََ ِٔ  َػَٝ بة
Kim dönüş yapıp iyi iş yaparsa gerçekten Allah tevbesini kabul etmiş olur.
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(Maide 5/35)

َٕ۪ٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾِِٚ ٤ع ۪ج
ا هُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ ٢ ۪ا كُٝذِٛ  َعبَٝ ََِخ٤ ۪عَٞ ُ ْاِٚ ٤ْ َُِا اُٞا ْثز َ َٓـَٝ ََّللا
Ey inanıp güvenen müminler! Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun, O‟na vesile arayın ve
Allah yolunda cihad edin ki umduğunuza kavuşasınız.
(Bakara 2/218 )

ِۜ ذ ه
َ َٔ َٕ َس ْؽَٞ ْش ُع٣  ََُٰٓئِ َيٝ۬ ُ َّللاِ ا
َُّللا
 هَٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا كُٝذَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُشٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ْ٤س َس ۪ؽَُٞؿل
İnanıp güvenenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihada girenler, Allah‟tan iyilik bekleyebilirler. Çokça
bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah‟tır.

(Tevbe 9/41)

ِۜ  َِ ه٤ع ۪ج
ْْ ُ ْش َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز٤َّللاِ َٰر ُِ ٌُ ْْ َخ
َ ٢ ۪ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ كَٝ ْْ ٌُ ُِ اَٞ ْٓ َ ا ِثبُٝذِٛ  َعبَٝ  ِصوَب ًْلَٝ ا ِخلَبكًبٝاِ ْٗ ِل ُش
َُٕٞٔ َِر َ ْؼ
Size ağır gelse de gelmese de savaşa çıkın. Allah yolunda malınızla, canınızla cihad edin. Sizin hayrınıza olan
budur. Bilseniz bunu yaparsınız!

(Ankebut 29/6)

َٖ٤۪ٔ َُػ ِٖ ْاُ َؼب
 ا َِّٕ هِِٚۜ ۪ ذ ُ َُِ٘ ْلغِٛ ُ َغب٣ ذَ كَ ِبَّٗ َٔبَٛ  َٓ ْٖ َعبَٝ
َ ٢
ٌّ ََِّ٘للاَ َُـ
Cihad eden kendi için cihad eder. Allah‟ın kimseye ihtiyacı yoktur.

(Ankebut 29/7)

اُٞٗ ًَب١ ۪غَٖ اَُّز
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
َ  ْْ ا َ ْؽُٜ َّ٘٣َ َُ٘ َْغ ِضَٝ ْْ ِٜ ّـَٔب ِر٤ِ ع
َ ْْ ُٜ ْ٘ د َُُ٘ ٌَ ِلّ َش َّٕ َػ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
İnanmış ve iyi işler yapmış olanların kötülüklerini elbette örteceğiz. Elbette onları yaptıklarının en güzeli ile
ödüllendireceğiz.

(Maide 5/36)

ِّ ْٞ َ٣ ة
ِ  ْاْلَ ْس٢ ْْ َٓب ِكُٜ َُ َّٕ َ  اْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ ػزَا
َ ْٖ ِٓ ۪ٚا ِثُٝ ْلزَذ٤َ ُِ ُُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼًب٤۪ٔ ع َع
ْ٤ َُ۪ ْْ َػزَاة اُٜ ََُٝ ْْ ٌۚ ُٜ ْ٘ ِٓ ََ ّ َٔ ِخ َٓب رُوُ ِج٤َٰ ْاُ ِو
Ayetleri görmezden gelen kâfirlere gelince, yeryüzündeki her şey hatta bir o kadarı daha
ellerinde olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye olarak verseler kabul
edilmeyecektir. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.
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(Al-i İmran 3/91)

ٟ ا ْكز َ َٰذِٞ ََُٝ جًبَٛ َع ر
ِ  ْْ ِٓ َْ ُء ْاْلَ ْسِٛ ُ ْو َج ََ ِٓ ْٖ ا َ َؽ ِذ٣ ْٖ ََِ ْْ ًُلَّبس كُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َٓ
َٖ٣َبط ۪ش
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ ْ٤ َُ۪ػزَاة ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ  اِٚۜ ۪ ِث
Kâfir olan ve kâfir olarak ölenlerden hangisi, yeryüzünü dolduracak kadar altını fidye verse kabul edilmez.
Onların hak ettiği acıklı bir azaptır. Kendilerine yardım edecek bir kimseleri olmayacaktır.

(Yunus 10/54)

َ  ا َ َّٕ ُِ ٌُ َِّ َٗ ْل ٍظْٞ ََُٝ
ْ َع َْل ْكزَذ
ْ َٔ َِظ
اة
ِ  ْاْلَ ْس٢ِذ َٓب ك
َ ٌۚ َا ْاُ َؼزُٝ َ ا اَُّ٘ذَا َٓخَ َُ َّٔب َساٝع ُّش
َ َ اَٝ ِٚۜ ۪ د ِث
ْ ُ٣  ْْ َْلُٛ َٝ  ْْ ثِ ْبُ ِو ْغ ِؾُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
َُٕٞٔ َِظ
ِ ُهَٝ
َ ؼ
Yanlışlara dalmış her bir kişinin elinde yeryüzünün bütün malları olsa, o gün tereddüt etmeden fidye olarak
verirler. Azabı görünce için için pişmanlık duyacaklardır. Aralarındaki yargılama hakka uygun şekilde yapılmış
ve haksızlığa uğratılmamışlardır.

(Rad 13/18)

ع
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ ْْ َٓب كُٜ َُ َّٕ َ  اْٞ َُ َُُٚ اُٞج٤َ ْغز َ ۪غ٣ ْْ َُ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ ٠ِۜ َٰ٘  ُْ ْاُ ُؾ ْغِٜ ّا ُِ َش ِثَُٖٞ ا ْعز َ َغبث٣ َُِِّ۪ز
ُبدَٜ ِٔ ُظ ْا
َُٓ ْْ ُٜ َُ  ََُٰٓ ِئ َيٝ۬ ُ  اِٚۜ ۪ ا ِثْٝ َُ َْل ْكزَذُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼًب٤۪ٔ َع
ِ غب
َ  ُء ْاُ ِؾٞع
َ ْ ِثئَٝ ُْ ِۜ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ة
Rabbinin çağrısına uyanlar için en güzel karşılık vardır. Onun çağrısına uymayanlar ise yeryüzündeki her şey ve
onunla birlikte bir o kadarı daha onların olsa kesinlikle onu fidye olarak verip kurtulmak isterler. Onları kötü bir
hesaplaşma bekler. Varıp kalacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir!

(Zümer 39/47)

َ َٖ٣ ۪ ا َ َّٕ َُِِّزْٞ ََُٝ
ة
ِ ع
َُٓ ْٖ ِٓ ۪ٚا ِثْٝ َُ َْل ْكزَذُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼًب٤۪ٔ ع َع
ِ  ْاْلَ ْس٢ِا َٓب كُٞٔ َِظ
ِ ء ْاُ َؼزَاٞ
َُٕٞ ْؾز َ ِغج٣َ اٌُُٞٗٞ ٣َ ْْ َُ َّللاِ َٓب
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ  َثذَاَٝ  َٔ ِۜ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ
Yeryüzündeki her şey ve onunla birlikte bir o kadarı daha, yanlışlar içindeki kimselerin olsa kıyamet gününde o
kötü azaptan kurtulmak için kesinlikle hepsini verirler. O gün hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından
karşılarına çıkarılmış olur.

(Mearic 70/11)

ِٚ ٤ َ۪٘ ِٓئِ ٍز ثِجْٞ َ٣ ة
َّ َُج٣
ِ  ِٓ ْٖ َػزَا١ َ۪ ْلز َذ٣ ْٞ َُ ُّ دُّ ْاُ ُٔ ْغ ِشَٞ َ٣ ْْ ِۜ ُٜ َٗٝظ ُش
Birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan: “Keşke oğullarımı versem de bugünün azabından kurtulsam!” diye derin bir
istek duyar.

(Mearic 70/12)

ِٚ ٤ا َ ۪خَٝ ِ۪ٚبؽجَز
ِ ط
َ َٝ
Karısını, kardeşini,

(Mearic 70/13)

ِٚ ٣۪ٞ ْٔ رُـ٢ ۪ اَُّزِٚ َِِز٤كَ ۪ظَٝ
Kendini koruyan aşiretini,
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(Mearic 70/14)

ِٚ ٤ُ ْ٘ ۪غ٣ َّْ ُ ؼًب ص٤۪ٔ ع َع
ِ  ْاْلَ ْس٢ َٓ ْٖ ِكَٝ
Yeryüzünde olan herkesi fidye olarak verip canını kurtarmayı çok ister.

(Mearic 70/15)

٠ب َُ َٰظَٜ ًََِّٗ َّ َِۜل ا
Hepsi boş! Cehennem alevler saçar.

(Mearic 70/16)

َّ ُِِ ًٗ ََّضا َػخ
ٌٟۚ َٰٞ ش
Kavurduğu deriyi soyar.

(Mearic 70/17)

٠ُهَٞ َ رَٝ ا َٓ ْٖ ا َ ْدثَ َشٞػ
ُ ر َ ْذ
Doğrulara sırtını dönen ve yüz çeviren herkesi kendine çağırır.

(Mearic 70/18)

٠ َٰػْٝ َ  َع َٔ َغ كَبَٝ
Mal biriktirip saklayanı da!

(Maide 5/37)

ْ٤ ۪ػزَاة ُٓو
َ ْْ ُٜ ََُٝ  ۘبَٜ ْ٘ ِٓ َٖ٤َبس ۪ع
ِ ُ ْْ ِثخٛ  َٓبَٝ بس
ِ َُّ٘ا َِٖٓ اَٞ ْخ ُش ُع٣ ْٕ َ َٕ اُٝذ٣ُ ۪ش٣
O ateşten çıkmak isteyecekler ama çıkamayacaklardır. Onların hak ettiği kalıcı bir azaptır.

(Maide 5/38)

َ بسهَخُ كَب ْه
ِۜ غجَب َٗ ٌَ ًبْل َِٖٓ ه
ْ٤ٌ۪ ض َؽ٣َّللاُ َػ ۪ض
َّ ُاَٝ بس ُم
َّ ُاَٝ
 هَٝ َِّللا
َ ًَ  َٔب َع ََٓضا ًء ِث َٔبُٜ َ٣ ِذ٣ْ َ ا اُٞط َٓؼ
ِ غ
ِ غ
Erkek hırsız ile kadın hırsızın ellerini kesin ki kazandıklarına karşılık bir ceza, Allah tarafından
bir caydırma olsun. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah‟tır.
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(Maide 5/39)

ُ بة ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ
ْ٤س َس ۪ؽَُّٞللاَ َؿل
ُ ُ ز٣َ ََّللا
ْ َ اَٝ ِ۪ٚٔ ِْ ظ
 ا َِّٕ هِٚ ِۜ ٤ْ َِة َػٞ
طَِ َؼ كَب َِّٕ ه
َ َ كَ َٔ ْٖ ر
Kim, yaptığı bu yanlıştan sonra dönüş yapar ve kendini düzeltirse, Allah onun tevbesini kabul
eder. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.
(Nisa 4/17)

ةٞ
َُّٓ َُٕ اَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ َّ۪للاِ َُِِّز
ُ ُ َز٣  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ت كَب
ٍ ٣َٕ ِٓ ْٖ هَ ۪شُٞثَُٞز٣ َّْ ُ بَُ ٍخ صَٜ  َء ثِ َغٞغ
 ه٠َِثَخُ َػْٞ َّ اَِّٗ َٔب اُز
 ًٔب٤ٌ۪  ًٔب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ ْْ ِۜ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ه
Allah‟ın kabul sözü verdiği tevbe, kendini tutamayarak kötülük işleyen sonra vakit geçirmeden dönüş yapanların
tevbesidir. Allah, işte bu kişilerin tevbelerini kabul eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Nisa 4/18)

ُ ر ُ ْجذ٢ّ۪ٗ ِدُ هَب ٍَ اْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ َؼ َش ا َ َؽذ
ِ ٌۚ ّـَٔب٤ِ غ
ِ غ
َّ َُٕ اَُِٞٔ  ْؼ٣َ َٖ٣ ۪ َثخُ َُِِّزْٞ َّ ذ اُز
َ  اِرَا َؽ٠د َؽزَٓه
َ ٤ْ ََُٝ
َٓ
 ًٔب٤ َُ۪ػزَاثًب ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰئِ َي ا َ ْػز َ ْذَٗبٝ۬ ُ  ْْ ًُلَّ ِۜبس اُٛ َٝ َُٕٞرُٞٔ َ٣ َٖ٣ ۪ َْل اَُّزَٝ َْٖاُ َٰـ
Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm gelip çatınca da "Ben şimdi tevbe ettim" diyenler ile kâfir olarak
ölenlerin tevbesi, Allah‟ın kabul edeceği tevbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.

(Maide 5/40)

ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َ ْـ ِل ُش٣َٝ شب ُء
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ِة
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ََّللا
ُ ُّؼَز٣ ع
َُّللا
 هَٝ شب ِۜ ُء
اََُ ْْ ر َ ْؼَِ ْْ ا َ َّٕ ه
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢َ
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َػ
Göklerde ve yerde bütün yetkinin Allah‟ın elinde olduğunu bilmiyor musun? Allah, azabı hak
edene azap eder, affedilmeyi hak edeni de affeder. Her şeye bir ölçü koyan Allah‟tır.
(Bakara 2/284 )

ِۜ ِ  ْاْلَ ْس٢ َٓب ِكَٝ د
ِٚ ُ َؾب ِع ْج ٌُ ْْ ِث٣ ُُٙٞ ر ُ ْخلْٝ َ  ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا٢َٓ ۪ا َٓب كُٝ ا ِْٕ ر ُ ْجذَٝ ع
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ هّٰللِ َٓب ِك
ِۜ ه
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢َ
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ِة
ََٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َ ْـ ِل ُش٤ََّللاُ ك
ُ ُّ َؼز٣َٝ شب ُء
 هَٝ شب ِۜ ُء
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َّ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.

(Fetih 48/14)

ِۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ساٞ
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ ِة
ََٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ  ْـ ِل ُش٣َ ع
ِ اَٞ ََّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغَٝ
ُ ُّ َؼز٣َٝ شب ُء
 ًَبَٕ هَٝ شب ِۜ ُء
ً َُّللاُ َؿل
 ًٔب٤َس ۪ؽ
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.
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(Maide 5/41)

ْْ ِٜ ِٛ اَٞ ا َٰا ََّٓ٘ب ِثب َ ْكَُُٞٓ َٖ هَب٣ ۪ ْاُ ٌُ ْل ِش َِٖٓ اَُّز٢َِٕ كُٞبسػ
ُ اُش
َّ بَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ ُ٣ َٖ٣ ۪ ْؾ ُض ْٗ َي اَُّز٣َ  ٍُ َْلٞع
ِ غ
ىٞ
َ ِۜ ُ َأْر٣ ْْ َُ َٖ٣ ٍّ َٰاخ َ۪شْٞ ََٕ ُِوُٞع َّٔبػ
ِ َٕ ُِ ِْ ٌَ ِزُٞع َّٔبػ
َ ة
َ اَُٝبدٛ َٖ٣ ۪ َِٖٓ اَُّزَٝ ْْ ٌۚ ُٜ ُثَُُُِٞ ْْ رُإْ ِٓ ْٖ هَٝ
 ِۜاٝبؽزَ ُس
ْ َُ كْٙٞ َ ا ِْٕ َُ ْْ رُإْ رَٝ ُُٙٝزَا كَ ُخزَٰٛ ْْ ُ ز٤ ۪رٝ۫ ُ َٕ ا ِْٕ اُُُٞٞو٣َ ٌٚۚ ۪ اػ ِؼ
ِ َٞ َٓ َٕ ْاُ ٌَ ِِ َْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذُُٞ َؾ ِ ّشك٣
َ ُ٣ ْٕ َ َّللاُ ا
ْْ ِۜ ُٜ َثُُِٞ َش هّٜ ِ ط
َ َِّللا
ُ ِش ِد ه٣ ْْ َُ َٖ٣ ۪ َٰ َُٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ْـًٔ ِۜب ا٤ش
ُ َِٖٓ هَُٚ ُ كََِ ْٖ ر َ ْٔ ِِ َيََّٚللاُ كِزَْ٘ز
ُ ِش ِد ه٣ ْٖ َٓ َٝ
َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ََُٝ ١َب ِخ ْض٤ْٗ ُّ اُذ٢ِ ْْ كُٜ َُ
ْ٤اْل ِخ َشحِ َػزَاة َػ ۪ظ
Ey Elçi, içten güvenmedikleri halde ağızları ile “İnanıp güvendik!” diyenlerin ve Yahudilerin,
ayetlerin üstünü örtmede yarışması seni üzmesin. Onlar yalan için kulak kesilir, sana gelmeyen
bir topluluk için dinler, kelimelerin anlamlarını yerlerinden kaydırırlar. “Size şu verilirse alın,
verilmezse almayın” derler. Allah, kimi bozguna uğratmak isterse sen onun için Allah‟tan bir
yardım alamazsın. Onlar, Allah‟ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların payına
düşen dünyada rezil olmak, ahirette de şiddetli bir azaba çarpılmaktır.
(Al-i İmran 3/176)

ََ َ ْغ َؼ٣ َّللاُ ا َ َّْل
َ ََّللا
ُ َ٣ ْٖ َُ ْْ ُٜ َِّٗ ْاُ ٌُ ْل ٌۚ ِش ا٢َِٕ كُٞبسػ
ذُ ه٣ُ ۪ش٣ ْـًٔ ِۜب٤ش
ا هٝؼ ُّش
َ ُ٣ َٖ٣ َ۪ ْؾ ُض ْٗ َي اَُّز٣  َْلَٝ
ِ غ
َٰ ْ ٢ِظب ك
ًّ  ْْ َؽُٜ َُ
ْ٤ ْْ َػزَاة َػ ۪ظُٜ ََُٝ ِاْل ِخ َش ٌۚح
Ayetleri örtme konusunda yarışanlar seni üzmesinler; Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah da onlara
ahirette bir pay vermemek ister. Onları bekleyen büyük bir azap vardır.

(Al-i İmran 3/177)

ْ٤ َُ۪ػزَاة ا
َ ََّللا
۪ ْ ِا ْاُ ٌُ ْل َش ثُٝ َٖ ا ْشز َ َش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ َ٣ ْٖ َُ ٕب
ا هٝؼ ُّش
َ ْْ ُٜ ََُٝ ْـًٔ ٌۚب٤ش
ِ َٔ ٣بْل
İmanı verip kâfirliği alanlar, Allah‟a hiçbir şekilde zarar veremezler. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Nisa 4/46)

َ ا ْع َٔ ْغَٝ َ٘ب٤ْ ظ
 َْش٤ؿ
ِ َٞ َٓ ْٖ َٕ ْاُ ٌَ ِِ َْ َػُُٞ َؾ ِ ّشك٣ اَُٝبدٛ َٖ٣ َِ۪ٖٓ اَُّز
َ ََُُُٕٞٞو٣َٝ ۪ٚاػ ِؼ
َ  َػَٝ ع ِٔ ْؼَ٘ب
َ َ اَٝ ع ِٔ ْؼَ٘ب
َ َٝ ْْ ِٜ ًِّب ثِب َ ُْ ِغَ٘ز٤َُ  َسا ِػَ٘بَٝ ٍُٓ ْغ َٔغ
ا ْع َٔ ْغَٝ ؽ ْؼَ٘ب
َ اُُٞ ْْ هَبُٜ ََّٗ اْٞ ََُٝ ٖ٣
ِ ِۜ ّ اُ ۪ذ٢ِؽ ْؼً٘ب ك
ُ ْٗ اَٝ
ً ََِ۪ٕ ا َِّْل هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ كَ ََلِٛ َّللاُ ِث ٌُ ْل ِش
َل٤
 ُْ هُٜ ََ٘ َُٰ ٌِ ْٖ َُؼَٝ َّ َٞ ا َ ْهَٝ ْْ ُٜ َُ  ًْشا٤ظ ْشَٗب َُ ٌَبَٕ َخ
Kimi Yahudiler kelimeleri başka anlamlara çekerek: “
/semi‟nâ ve asaynâ” = dinledik sana
sarıldık/dinledik yakana sarıldık,
” isma‟ ğayre musmain” = Sana “dinle!” demek haddimize değil
ama dinle!/Dinlemezsin ya, dinle! bir de “
/râinâ” = bize çoban ol!” derler. Bunu dillerini sivriltip dine
saldırma maksadıyla yaparlar. Eğer bunların yerine "
/isma= bizi dinle!”, “
/semi‟nâ ve ata‟nâ =
Dinledik ve içten boyun eğdik”, bir de “
/unzurnâ = bizi gözet” deselerdi elbette daha iyi ve daha doğru
olurdu. Ama (âyetleri) görmezlikte direnmeleri sebebiyle Allah onları dışladı (lanetledi). Artık onların pek azı
inanıp güvenir.
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(Maide 5/13)

ٌۚ
اٞغ
ُ ََٗٝ ۪ٚاػ ِؼ
ِ َٞ َٓ ْٖ َٕ ْاُ ٌَ ِِ َْ َػُُٞ َؾ ِ ّشك٣ ًَخ٤ ْْ َهب ِعُٜ َثُُِٞ َع َؼ َِْ٘ب هَٝ ْْ ُٛ  ْْ َُؼََّ٘بُٜ ضَب َه٤۪ٓ ْْ ِٜ ؼ
ِ كَ ِج َٔب َٗ ْو
َّ َ  َْل ر َضَ ا ٍُ رَٝ ٌٚۚ ۪ ا ِثٝظب ِٓ َّٔب رُ ِ ًّ ُش
ًّ َؽ
ً َِ۪ ْْ ا َِّْل هُٜ ْ٘ ِٓ  ََٓخب ِئَ٘ ٍخ٠َِٰ ط ِِ ُغ َػ
ْْ ُٜ ْ٘ ْق َػ
ُ  ْْ كَبػُٜ ْ٘ ِٓ َل٤
َٖ٤ ُِ۪٘ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْؾغ٣ ََّللا
ْ اَٝ
طلَ ِۜ ْؼ ا َِّٕ ه
Sözlerinden caydıkları için onları dışladık, kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin anlamlarını yerlerinden
kaydırarak tahrif ederler. Kendilerine hatırlatılan gerçeklerden nasip almayı unuttular. Pek azı müstesna onların
yaptıkları bir hainliği haber alırsın. Yine de Onlara aldırma ve yeni bir sayfa aç. Allah, güzel davrananları sever.

(Maide 5/61)

اَُّٞٗللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب ًَب
 هَٝ ِٚۜ ۪ ا ِثٞ ْْ هَ ْذ خ ََش ُعُٛ َٝ ا ِث ْبُ ٌُ ْل ِشُِٞهَ ْذ دَ َخَٝ ا َٰا ََّٓ٘بَُُٞٓ اِرَا ََٓعب ۫ ُؤ ًُ ْْ هَبَٝ
َُٕٞٔ ُ َ ٌْز٣
Size geldiklerinde “İnanıp güvendik” derler, oysa yanınıza kâfir girer, kâfir çıkarlar. Allah onların ne
gizlediklerini çok iyi bilir.

(Maide 5/62)

اُٞٗظ َٓب ًَب
َ ِۜ غ ْؾ
ُّ ُ ُْ اِٜ ِِ ًْ َ اَٝ ٕا
ِ ْ ٢َِٕ كُٞبسػ
ً ۪ ًَضٟر َ َٰشَٝ
َ ُ٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ شا٤
ِ غ
َ ْذ َُ ِجئ
ِ َٝ  ْاُؼُ ْذَٝ ِْ ْاْلص
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
Onlardan çoğunun günah işleme, düşmanlık etme ve haram yeme konusunda yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları
ne kötüdür!

(Maide 5/42)

ِْٕ اَٝ ْْ ٌۚ ُٜ ْ٘ ع َػ
ِ ِۜ غ ْؾ
ْ َذ كَب ِْٕ ََٓعب ۫ ُؤ َى ك
ْ  اَػ ِْشْٝ َ  ْْ اُٜ َ٘٤ْ َبؽ ٌُ ْْ ث
ُّ ُِِ َُُٕٞة ا َ ًَّب
ِ َٕ ُِ ِْ ٌَ ِزُٞع َّٔبػ
َ
َ ىٝ
ُُّ ِؾت٣ ََّللا
ْ َذ ك
َ ْٔ ٌَ ا ِْٕ َؽَٝ ْـًٔ ِۜب٤ش
َ ؼ ُّش
ُ ٣َ ْٖ ََِ ْْ كُٜ ْ٘ ع َػ
ْ ر ُ ْؼ ِش
 ْْ ِث ْبُ ِو ْغ ِۜ ِؾ ا َِّٕ هُٜ َ٘٤ْ بؽ ٌُ ْْ َث
َٖ٤ْاُ ُٔ ْوغ ِ۪ط
Yalan için kulak kesilir, boyuna haram yerler. Sana başvururlarsa ister aralarında hakem ol,
ister ilgilenme. Onlarla ilgilenmezsen sana bir zarar veremezler. Eğer hakem olursan aralarında
hakça hüküm ver. Allah, hakka uygun davrananları sever.
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(Nisa 4/113)

ََٓ ذ
ْ َّٔ َٜ َُ ُُٚ َس ْؽ َٔزَٝ  َْي٤ََِّللاِ َػ
ْْ ُٜ غ
ْ َ َْل كْٞ ََُٝ
َ ِۜ ُِّؼ
ؼ َُ ه
ِ ُ٣  َٓبَٝ ىٞ
ِ ُ٣ ْٕ َ  ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ ؽب ِئلَخ
َ َُٕ ا ََِّْٓل ا َ ْٗلُِّٞؼ
ُْ ِۜ َِ َػَِّ َٔ َي َٓب َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ ر َ ْؼَٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
َ ْٖ ِٓ ٗ ََيٝؼ ُّش
ُ َ٣  َٓبَٝ
ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ  ِۜ ٍء٢ْ ش
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤ََِّللاُ َػ
 ًٔب٤ َْي َػ ۪ظ٤ََِّللاِ َػ
ْ َ ًَبَٕ كَٝ
ؼ َُ ه
Eğer Allah'ın sana lütfu ve ikramı olmasaydı, onların bir kesimi seni saptırmakta kararlıydı. Oysa onlar sadece
kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah, sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve bilmediğin
şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu muazzamdır.

(Nisa 4/161)

ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٖ٣ا َ ْػز َ ْذَٗب ُِ ِْ ٌَبكِ ۪شَٝ َِ ِۜ بؽ
ِ َبط ِث ْبُج
ّ ِ ُْ ِٛ ا َ ْخ ِزَٝ
ِ َُّ٘ا ٍَ اَٞ ْٓ َ  ْْ اِٜ ِِ ًْ َ اَٝ ُْٚ٘ ا َػُٜٞ ُٗ هَ ْذَٝ اٞاُش َٰث
 ًٔب٤ ََُ۪ػزَاثًب ا
Kendilerine yasak edildiği halde faiz alırlar ve insanların mallarını haksız yollarla yerler. Onların kâfir olanlarına
acıklı bir azap hazırlamışızdır.

(Maide 5/49)

غ ََٓٓب
َ َُِ٘ ْلز٣ ْٕ َ ُ ْْ اٛاؽزَ ْس
ْ َٝ ْْ ُٛ ا َءََٞٓ ْٛ َ  َْل رَزَّجِ ْغ اَٝ َُّللا
ْ ِٕ َ اَٝ
 ْْ ثِ ََٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َاؽ ٌُ ْْ ث
ِ ى َػ ْٖ ثَ ْؼٞ
شا٤
ذ ُ ه٣ُ ۪ش٣ ا كَب ْػَِ ْْ اََّٗ َٔبْٞ ََُّٞ َ  ِۜ َْي كَب ِْٕ ر٤ََُِّللاُ ا
ا َ ْٗضَ ٍَ ه
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ْْ ِۜ ِٜ  ِثُُٞٗغ ر
ِ  ْْ ِث َج ْؼُٜ  َج٤ُ ۪ظ٣ ْٕ َ َّللاُ ا
َُٕٞبط َُلَب ِعو
ِ ََُِّٖ٘ٓ ا
Aralarında Allah‟ın indirdiği ile hüküm ver; onların arzularına uyma. Onlara karşı dikkatli ol! Allah‟ın sana
indirdiklerinin herhangi birinden uzaklaştırıp seni sıkıntıya sokabilirler. Yüz çevirirlerse bil ki bazı günahları
sebebiyle Allah, onların başına bir iş gelmesini istiyordur. Zaten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

(Maide 5/50)

ِۜ ُ ْجـ٣َ َّ ِخ٤ِِ ِٛ اَكَ ُؾ ٌْ َْ ْاُ َغب
َُِٕٞ٘هُٞ٣ ٍّ ْٞ ََّللاِ ُؽ ٌْ ًٔب ُِو
غ ُٖ َِٖٓ ه
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ َٕٞ
Onlar cahiliye hükümlerini mi arıyorlar! Kesin bilgi peşinde olan bir topluluk için kimin hükmü Allah‟ın
hükmünden güzel olabilir!

(Maide 5/43)

 َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ  ََٓٓب اَٝ َٕ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٰر ُِ ِۜ َيْٞ ََُّٞ َ ز٣َ َّْ ُ َّللاِ ص
ب ُؽ ٌْ ُْ هَٜ ٤ ۪خُ ك٣ َٰسْٞ َّ  ُْ اُزُٛ َ ِػ ْ٘ذَٝ ٗ ََيُٞٔ ٌّ ِ ُ َؾ٣ ْق
َ ٤ًَ َٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ِْث ْبُ ُٔإ
Ellerinde Tevrat, içinde de Allah'ın hükmü varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyor sonra da
yüz çeviriyorlar? Bunlar inanıp güvenmiş kimseler değillerdir.

40

(Al-i İmran 3/23)

٠ُهَٞ َ َز٣ َّْ ُ  ْْ صُٜ َ٘٤ْ َ ْؾ ٌُ َْ ث٤َ ُِ َِّللا
ة ه
ِ  ًِزَب٠َُِٰ َٕ اْٞ ػ
ِ جًب َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤ا ٗ َ۪ظُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
َ ُ ْذ٣ ة
َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِشػُٛ َٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣كَ ۪ش
Allah‟ın Kitabı‟ndan bilgi sahibi olanları görmedin mi? Aralarında kararı Kitap versin diye Allah'ın Kitabına
çağrılınca onlardan bir bölümü yüz çevirerek geri çekiliyorlar.

(Nisa 4/65)

 ْْ َؽ َش ًعبِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢َٓ ۪ا كُٝ ِغذ٣َ  ْْ ص ُ َّْ َْلُٜ َ٘٤ْ ش َغ َش َث
َ  َٔب٤ ۪ى كٞ
َ ُٔ ٌّ ِ ُ َؾ٣ ٠َٕ َؽزهُِٞ٘ٓ ُْإ٣  َس ِثّ َي َْلَٝ كَ ََل
 ًٔب٤ ِْ۪ا رَغُٞٔ ِِّ غ
َ ٤ؼ
َ َِٓ َّٔب ه
َ ُ٣َٝ ْذ
Hayır! Rabbine yemin olsun ki bunlar anlaşamadıkları konularda seni hakem yapar, sonra verdiğin kararı,
içlerinde en küçük bir sıkıntı duymadan kabul etmeden tam olarak teslim olmuş sayılmazlar.

(Enam 6/114)

بة
َّ َبة ُٓل
 َْش ه٤َاَكَـ
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اَُّزَٝ ظ ً َِۜل
َ َ  ٌُ ُْ ْاُ ٌِز٤ْ َُِ ا َ ْٗضَ ٍَ ا١َٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ  َؽ ٌَ ًٔب٢َّللاِ ا َ ْثز َ ۪ـ
َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪شٌُٞ َ ن كَ ََل ر
ِ ّ ُ ُٓ٘ ََّضٍ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ثِ ْبُ َؾَََّٕٚٗ اُٞٔ ََِ ْؼ٣
"Allah'tan başka bir hakem mi ararım? Kitab'ı bize tüm ayrıntılarıyla açıklanmış yapıda indiren O'dur."
Kendilerine Kitap verdiklerimiz bilirler ki o, bütün gerçekleri gösterecek şekilde Rabbin tarafından indirilmiştir.
Sakın bu konuda tereddüt edenlerden olma.

(Araf 7/157)

َِ ۘ ٤اْل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  اُز٢ِ ْْ كُٛ َثًب ِػ ْ٘ذُُٞ َٓ ٌْزَُٚٗٝ َ ِغذ٣ ١ ۪ اَُّز٢
ُ اُش
َّ ََُٕٞز َّ ِجؼ٣ َٖ٣ ۪اََُّز
َّ ّٓ ِ ُ ْاْل٢
َّ  ٍَ اَُّ٘ ِجٞع
َّ ُْ ُٜ َُ َُّ ُ ِؾ٣َٝ  ْْ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشُٜ ٤ َْٰٜ٘ ٣َ َٝ فٝ
َ  ُْ ْاُ َخ َجَٓب ِئِٜ ٤ْ َُِ َؾ ِ ّش ُّ َػ٣َٝ د
ش
ِ ِّ َجب٤اُط
ِ  ْْ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشُٛ أ ْ ُٓ ُش٣َ
ْ ٗ ًَب٢ ۪ ْاْلَ ْؿ ََل ٍَ اَُّزَٝ ْْ ُٛ ط َش
ْ ِ ْْ اُٜ ْ٘ ؼ ُغ َػ
ُٙٝظ ُش
َ َ٣َٝ
َ ََٗٝ ُٙٝ َػ َّض ُسَٝ ۪ٚا ِثَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ِۜ ْْ كَبَُّزِٜ ٤ْ ََِذ َػ
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ َُٓ اَٚ ا ُ ْٗ ِض ٍَ َٓؼ١َٓ ۪س اَُّزٞ
َ ُُّ٘ا اُٞارَّجَؼَٝ
Onlar ümmi nebi olan bu elçiye uyan kimselerdir. Onun özelliğini yanlarındaki Tevrat‟ta ve İncil‟de yazılı
bulurlar. O Resul onlara, vahye uygun olanı emreder ve vahye aykırı olanı yasaklar. Temiz şeyleri helal, pis
şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükü kaldırıp atar. Kim ona inanır, onu destekler, ona yardım eder ve
onunla birlikte indirilen nûra uyarsa, işte onlar umduklarına kavuşacak olanlardır.”

(Maide 5/44)

ٌۚ َُٗٝ ًٟذُٛ بَٜ ٤ ۪خَ ك٣ َٰسْٞ َّ اِ ََّٓٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب اُز
اُٝ َبدٛ َٖ٣ ۪ا َُِِّزُٞٔ َِ َٖ ا َ ْع٣ َ۪ٕ اَُّزُّٞ٤ب اَُّ٘ ِجَٜ  ْؾ ٌُ ُْ ِث٣َ سٞ
ُ بس ثِ َٔب ا ْعز ُ ْؾ ِل
ُ ِٚ ٤ْ َِا َػُٞٗ ًَبَٝ َِّللا
اَُٞ  َٓذَا ٌۚ َء كَ ََل ر َ ْخشَٜ ش
َّ َٝ
ة ه
ُ َ ْاْلَ ْؽجَٝ َُّٕٞ٤ِٗاُشثَّب
ِ ا ِٓ ْٖ ًِزَبٞظ
ِۜ ً َِ۪ ص َ ًَٔ٘ب ه٢ َ۪بر٣ا ثِ َٰبٝ َْل ر َ ْشز َ ُشَٝ ِٕ َْٞ اخش
ْ َٝ بط
ُْ ُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ َّللاُ كَب
َ ْؾ ٌُ ْْ ثِ ََٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٣ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ َل٤
َ َُّ٘ا
َْٕٝاُ ٌَبكِ ُش
İçinde bir rehber ve nur olan Tevrat‟ı biz indirdik. Allah‟a teslim olmuş Nebiler, Yahudiler
arasında onunla hükmederlerdi. Kendilerini Rabbine adayanlar ve âlimler ise kendilerinden
Allah‟ın kitabını korumaları istenmesi sebebiyle onunla hükmederler ve ona şahit olurlardı. Siz,
insanlardan korkmayın; benden korkun. Ayetlerimi geçici bir bedelle değişmeyin. Allah'ın
indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler, kâfir olanlardır.
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(Bakara 2/41)

 ص َ ًَٔ٘ب٢ ۪بر٣َ ا ِث َٰبٝ َْل ر َ ْشز َ ُشَٝ ٚۖ ۪  ٍَ ًَب ِك ٍش ِثَّٝ َ ا اٌَُُٞٓٗٞ َ  َْل رَٝ ْْ ٌُ ظ ِذّهًب ُِ َٔب َٓ َؼ
َ ُٓ ُا ِث ََٓٔب ا َ ْٗضَ ُْذُِٞ٘ٓ  َٰاَٝ
ۘ ً َِ۪ه
ٕٞ
ِ ُ كَبرَّو١َّب
َ ٣ِاَٝ َل٤
Sizin yanınızda olanı onaylayıcı olarak indirdiğime inanın. Onu görmezlikten gelenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi
geçici bir çıkara karşılık satmayın! Yalnız benden çekinerek kendinizi koruyun!

(Bakara 2/174)

ً َِ۪۪ ص َ ًَٔ٘ب هَٕٚ ِثَٝ ْشز َ ُش٣َٝ ة
٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ أ٣َ  َٰ َُٓئِ َي َٓبٝ۬ ُ َل ا٤
َٕ ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞٔ ُ  ٌْز٣َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ َّللاُ َِٖٓ ْاُ ٌِزَب
ُ ُث
ْ٤ َُ۪ ْْ َػزَاة اُٜ ََُٝ ْْ ٌۚ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣  َْلَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ َُّللا
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣  َْلَٝ بس
َ َُّ٘ ْْ ا َِّْل اِٜ ِٗٞط
Allah‟ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında geçici bir çıkar kazananlar, karınlarına sadece ateş
doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Al-i İmran 3/173)

ْ َا َُ ٌُ ْْ كُٞبط هَ ْذ َع َٔؼ
ا َؽ ْغجَُ٘بُُٞهَبَٝ  َٔبًٗ َۗب٣ ْْ ۪اُٛ َ ْْ كَضَ ادُٛ َْٞ بخش
ُ َُّ٘ ُْ اُٜ َُ ٍَ َٖ هَب٣ ۪اََُّز
َ َُّ٘بط ا َِّٕ ا
َُ ٤ً۪ َٞ ُِٗ ْؼ َْ ْاَٝ َُّللا
ه
Bazı kimseler şöyle dediler: "İnsanlar, size karşı toparlandı, onlardan korkun". Bu söz Allah‟a olan güvenlerini
artırdı ve şöyle dediler: "Allah bize yeter. En iyi vekil O‟dur!"

(Al-i İmran 3/175)

َ ٤ْ ش
َّ ُاَِّٗ َٔب َٰر ُِ ٌُ ُْ ا
ُ ط
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْٕ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإٞ
ُ َِٞ ّ ُخ٣ ٕب
ِ ُخَبكَٝ ْْ ُٛ ُُٞ كَ ََل رَخَبكٙۖ ََٓب َء٤ُِ ْٝ َ ف ا
Şeytan, söylediği sözlerle sadece kendi yandaşlarını korkutur. İnanıp güveniyorsanız onlardan korkmayın,
Ben‟den korkun.

(Nisa 4/174)

ً٘ب٤سا ُٓ ۪جٞ
ً ُٗ ْْ ٌُ ٤ْ َُِا َ ْٗضَ ُْ ََٓ٘ب اَٝ ْْ ٌُ َّبٕ ِٓ ْٖ َس ِثٛبط هَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ ثُ ْش
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
Ey insanlar! Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Size her şeyi açıklayan bir Nur indirdik.

(Nisa 4/175)

ِٚ ٤ْ َُِ ْْ اِٜ ٣ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ٍَ ؼ
ْ َكَٝ ُْٚ٘ ِٓ  َس ْؽ َٔ ٍخ٢ ۪ ْْ كُٜ ُُِ ْذ ِخ٤غ
ا ِث هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّز
َ َ۪ كٚا ِثُٞٔ ظ
َ َ ا ْػزَٝ ِبّٰلل
ً ط َشا
 ًٔ ِۜب٤ ۪ؽب ُٓ ْغزَو
ِ
Allah, kendisine inanıp güvenen ve o Nur‟a sıkı sarılanları ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendine
götüren doğru bir yola yönlendirecektir.
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(Maide 5/45)

ِٕ ُ ْاْلُرَُٕ ثِ ْبْلُرَٝ ق
ِ ْٗ َق ثِ ْبْل
َ ْٗ َ ْاْلَٝ ِْٖ ٤ََْٖ ثِ ْبُؼ٤َ ْاُؼَٝ ظ ثِبَُّ٘ ْل ِظ
َ ب ا َ َّٕ اَُّ٘ ْلََٜٓ ٤ ۪ ْْ كِٜ ٤ْ َِ ًَز َ ْجَ٘ب َػَٝ
ِۜ ظ
َّ غ
 ْؾ ٌُ ْْ ِث ََٓٔب٣َ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ ُِٚۜ َُ بسح
ّ ُِٖ ِثب
ّ ُاَٝ
َ َ بص كَ َٔ ْٖ ر
َ  َػ ِهٝ ْاُ ُغ ُشَٝ ِِّٖ غ
َ َّ ًَلَٞ ُٜ َ۪ كٚظذَّمَ ِث
َّ ُْ ُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ َّللاُ كَب
َُٕٞٔ ُِ اُظب
ا َ ْٗضَ ٍَ ه
Onlara o kitapta şunu yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve her
yaraya karşılık kısas gerekir. Kim onu sadakasına sayarak bağışlarsa bu kendi için keffaret
olur. Kim Allah‟ın indirdiğine göre hükmetmezse onlar, yanlış yapan kimselerdir.
(Bakara 2/106)

ٍء٢َ
ِ ْ ب َٗأَٜ  ُٗ ْ٘ ِغْٝ َ َ ٍخ ا٣غ ْخ ِٓ ْٖ َٰا
 ِۜب اََُ ْْ ر َ ْؼَِ ْْ ا َ َّٕ هَٜ ِِ ْ ِٓضْٝ َ ب آََٜ ْ٘ ِٓ  ٍْش٤د ثِ َخ
َ ََّللا
َ ْ٘ َٗ َٓب
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ ػ
ش٣ ۪هَذ
Bir âyeti nesh eder veya unutturursak, yerine ya daha hayırlısını ya da dengini getiririz. Bilmez misin, her şeye
bir ölçü koyan Allah‟tır.

(Bakara 2/178)

٠ ْاْلُ ْٗ َٰضَٝ  ْاُ َؼ ْجذُ ِث ْبُ َؼ ْج ِذَٝ  ا َ ُْ ُؾ ُّش ِث ْبُ ُؾ ِ ّش٠ِۜ َِٰ ْ ْاُوَز٢بص ِك
ُ ظ
َ ِا ًُزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ  ٌُ ُْ ْاُ ِو٤ْ َِت َػ
بٕ َٰر ُِ َي
ػ ِل
ُ ْٖ َٔ َ ك٠ِۜ ِث ْبْلُ ْٗ َٰض
ِ ء كَبرِّجَبع ِث ْبُ َٔ ْؼ ُش٢َ
َ  ِثب ِْؽِٚ ٤ْ َُِا َ َٓدَاء اَٝ فٝ
ٍ ِۜ غ
ْ  شِٚ ٤ُ ِٓ ْٖ ا َ ۪خَُٚ ٢
َ
ْ٤ َُُ۪ َػزَاة اََِٚ َث ْؼذَ َٰر ُِ َي كٟ َس ْؽ َٔ ِۜخ كَ َٔ ِٖ ا ْػز َ َٰذَٝ ْْ ٌُ ّق ِٓ ْٖ َس ِث٤ ۪ر َ ْخل
Müminler! Öldürülenler konusunda size kısas farz kılındı. Hürü öldüren hür, esiri öldüren esir, kadını öldüren
kadın kısas edilir. Kim, öldürülenin kardeşi tarafından bir bedel karşılığı bağışlanırsa, gereğini vahye uygun
olarak yerine getirsin ve bedeli güzelce ödesin. Böyle olması, Rabbiniz tarafından yapılmış bir hafifletme ve bir
iyiliktir. Kim bundan sonra da düşmanlığı sürdürürse, ona acı bir azap vardır.

(Bakara 2/179)

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

(Nisa 4/92)

َ  َٓ ْٖ هَز َ ََ ُٓإْ ًِٓ٘ب َخَٝ طـًٔ ٌۚب
َ َ ْوز ُ ََ ُٓإْ ًِٓ٘ب ا َِّْل َخ٣ ْٕ َ  َٓب ًَبَٕ ُِ ُٔإْ ِٓ ٍٖ اَٝ
ش َسهَجَ ٍخ ُٓإْ َِٓ٘ ٍخ٣
ُ طـًٔب كَز َ ْؾ ۪ش
ِۜ ُظذَّه
ش٣
َّ َ٣ ْٕ َ ۪ َٓ ا ََِّْٓل اِِٚ ْٛ َ  ا٠َُِٓ َٰ غَِّ َٔخ ا
ُ  ُٓإْ ِٖٓ كَز َ ْؾ ۪شَٞ ُٛ َٝ ْْ ٌُ َُ ٍٝ ّ ُ  ٍّ َػذْٞ َا كَب ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ هٞ
َ ُٓ َخ٣ ِدَٝ
َٓ
ش٣
ُ ر َ ْؾ ۪شَٝ ِِ۪ٚ ْٛ َ  ا٠َُِٰ غَِّ َٔخ ا
َ ُٓ خ٣َ ضَبم كَ ِذ٤۪ٓ ْْ ُٜ َ٘٤ْ  َثَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  ٍّ َثْٞ َا ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ هَٝ َسهَ َج ٍخ ُٓإْ َِٓ٘ ِۜ ٍخ
ِۜ ثَخً َِٖٓ هْٞ َ  ۘ ِْٖ ر٤ ِْٖ ُٓزَزَبثِ َؼ٣ َشْٜ ش
 ًٔب٤ٌ۪  ًٔب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
َ ُّ َب٤ظ
 ًَبَٕ هَٝ َِّللا
ِ ََ ِغ ْذ ك٣ ْْ َُ ْٖ َٔ ََسهَجَ ٍخ ُٓإْ َِٓ٘ ٌۚ ٍخ ك
Bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı yoktur; yanlışlıkla olursa başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse,
bir mümin esiri özgürleştirmesi ve öldürülenin ailesine ödenecek diyet vermesi gerekir; öldürülenin yakınları
bağışlarlarsa başka. Eğer öldürülen mümin, size düşman olan topluluktan ise mümin bir esiri özgürleştirmek
gerekir. Eğer aranızda anlaşma olan bir topluluktan ise ailesine ödenecek diyet ve bir mümin esiri
özgürleştirmesi gerekir. Kim bulamazsa art arda iki ay oruç tutar. Bu Allah tarafından tevbesinin kabulü içindir.
Allah bilir, doğru kararlar verir.
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(Nisa 4/93)

َُُٚ َّا َ َػذَٝ ََُُٚ٘ َؼَٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ت ه
َ َؼ
ِ ؿَٝ بَٜ ٤ َّ۪٘ ُْ خَب ُِذًا كَٜ ُ َعٙ ْوز ُ َْ ُٓإْ ًِٓ٘ب ُٓز َ َؼ ِ ّٔذًا كَ َغ ََٓضا ۬ ُؤ٣َ ْٖ َٓ َٝ
 ًٔب٤َػزَاثًب َػ ۪ظ
Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ölmemek üzere kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş,
onu lanetlemiş ve onun için büyük azap hazırlamıştır.

(İsra 17/33)

ْ َٓ ََ ِ َٓ ْٖ هُزَٝ ن
َ ِْ ع
طبًٗب
ُ ّ۪ٚ٤ِ ُِ َٞ ُِ  ًٓب كَوَ ْذ َع َؼ َِْ٘بُِٞظ
 َؽ َّش َّ ه٢ ۪ظ اَُّز
َ ا اَُّ٘ ْلُُِٞ َْل ر َ ْوزَٝ
ِ ّ ِۜ َّللاُ ا َِّْل ِث ْبُ َؾ
ساٞ
ْ ُ ْغ ِش٣ كَ ََل
ُ ْ٘ َٓ َُٕ ًَبَِّٚٗ ْاُوَزْ ِۜ َِ ا٢ِف ك
ً ظ
Allah‟ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin; haklı sebeple olursa başka. Kim haksız yere öldürülürse onun en
yakınına yetki vermişizdir. O da katili öldürme işinde aşırıya kaçmasın çünkü o yardım görmüştür.

(Nahl 16/126)

َٖ٣ظب ِث ۪ش
ُ ا ِث ِٔضْ َِ َٓبُٞا ِْٕ َػبهَ ْجز ُ ْْ كَ َؼبهِجَٝ
َّ ُِِ ْش٤ َخَٞ ُٜ َُ ْْ ُ طجَ ْشر
َ ْٖ َُِئَٝ ِٚۜ ۪ هِ ْجز ُ ْْ ِثٞػ
Eğer ceza vermek isterseniz size ne yapıldıysa onun dengiyle ceza verin. Sabredecek olursanız kuşkusuz bu,
sabredenler için daha iyidir.

(Maide 5/46)

َٓ
ََ ٤اْل ْٗ ۪غ
ِ ْ َُٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ  ۖ ِخ٣ َٰسْٞ َّ  َِٖٓ اُزِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َظ ِذّهًب ُِ َٔب ث
َ ٤ ْْ ِث ۪ؼِٛ بس
َ ُٓ َْ َ٣ اث ِْٖ َٓ ْش٠غ
ِ َ  َٰاص٠َِٰ َ٘ب َػ٤ْ َّهَلَٝ
َ  ِػْٞ َٓ َٝ ًٟذُٛ َٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  َِٖٓ اُزِٚ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤ظ ِذّهًب ُِ َٔب َث
َٖ٤ ۪ظخً ُِ ِْ ُٔزَّو
َ ُٓ َٝ سَُٞٗٝ ًٟذُٛ ِٚ ٤ ۪ك
Sonra onların izinden Meryem oğlu İsa‟yı, önündeki Tevrat‟ı tasdik etsin diye gönderdik. Ona
da içinde bir rehber ve nur olan İncil‟i, önündeki Tevrat‟ı tasdik etsin, çekinerek koruyanlar
için bir rehber ve öğüt olsun diye verdik.
(Al-i İmran 3/3)

ََ ٤اْل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ َخ٣ َٰسْٞ َّ ا َ ْٗضَ ٍَ اُزَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤ظ ِذّهًب ُِ َٔب َث
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِٗ ََّض ٍَ َػ
َ ُٓ ن
ِ ّ بة ِث ْبُ َؾ
Gerçekleri içeren ve kendinden öncekileri tasdik eden bu Kitab‟ı sana, O indirmiştir. Tevrat‟ı ve İncil‟i de O
indirmiştir.

(Al-i İmran 3/50)

 ٍخ٣َ  ِعئْز ُ ٌُ ْْ ثِ َٰبَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِ ُؽ ِ ّش َّ َػ١ ۪غ اَُّز
َ  ِْلُ ِؽ ََّ َُ ٌُ ْْ ثَ ْؼَٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  َِٖٓ اُز١
َ ُٓ َٝ
َّ ََذ٣ َْٖ٤َظ ِذّهًب ُِ َٔب ث
ٕٞ
ا هُِٞٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ كَبرَّو
ِ ُؼ٤ا َ ۪ؽَٝ ََّللا
“Önümdeki Tevrat'ı onaylamak ve size haram kılınmış bazı şeyleri helâl kılmak için geldim. Size, Rabbinizin
belgesi ile geldim. Artık Allah'tan çekinin de bana gönülden uyun.
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(Maide 5/47)

ُْ ُٛ  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ َّللاُ كَب
ِ ْ َُ ْٛ َ  ْؾ ٌُ ْْ ا٤َ ُْ َٝ
 ْؾ ٌُ ْْ ِث ََٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٣َ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ ِٚ ِۜ ٤ َّ۪للاُ ك
 َِ ثِ ََٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٤اْل ْٗ ۪غ
َُْٕٞاُلَب ِعو
İncil‟i bilen Hristiyanlar, Allah'ın o kitapta indirdiği ile hüküm versinler. Allah‟ın indirdiği
hükümler ile hükmetmeyenler yoldan çıkmış kimselerdir.
(Bakara 2/121)

ُْ ُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ۪ كَبَٚ ٌْلُ ْش ِث٣ ْٖ َٓ َٝ ِٚۜ ۪ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ  اِٚۜ ۪ ِرَٝ ُ َؽ َّن رِ ََلََُِْٚٗٞز٣ بة
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
َْٕٝاُخَب ِع ُش
Kendilerine verdiğimiz Kitaba hakkıyla uyanlar bu Kitaba da inanırlar. Kaybedenler, bunu görmezlikte
direnenlerdir.

(Maide 5/14)

ًّ ا َؽٞغ
َٓ َٰ ظ
ُْ ُٜ َ٘٤ْ ََ٘ب ث٣ْ  كَب َ ْؿ َشٚۖ ۪ ِا ثٝظب ِٓ َّٔب رُ ِ ًّ ُش
ُ ََ٘ ْْ كُٜ َضَبه٤۪ٓ  ا َ َخ ْزَٗبٟبس
َ َٗ ا اَِّٗبَُُٞٓ َٖ هَب٣ ۪ َِٖٓ اَُّزَٝ
َُٕٞظَ٘ؼ
ْ ٣َ اَُّٞٗللاُ ِث َٔب ًَب
 ُْ هُٜ ُ َُ٘جِّئ٣ ف
َ  ْاُ َج ْـَٝ َ حْٝاُ َؼذَ َا
َ َٝ  َٔ ِۜ ِخ٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ٠َُِٰ ؼَٓب َء ا
َ ْٞ ع
Biz nasrânîyiz diyenlerden de söz aldık ama kendilerine hatırlatılan görevin bir kısmını unutmuş gözüktüler. Biz
de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve nefret yerleştirdik. Allah onlara neler yaptıklarını, günü
gelince bildirecektir.

(Maide 5/48)

ْْ ٌُ بؽ
ْ َ كِٚ ٤ْ َِ ًِْٔ٘ب َػ٤َٜ ُٓ َٝ ة
ِ  َِٖٓ ْاُ ٌِزَبِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َظ ِذّهًب ُِ َٔب ث
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِا َ ْٗضَ ُْ ََٓ٘ب اَٝ
َ ُٓ ن
ِ ّ بة ثِ ْبُ َؾ
ًن ُِ ٌُ ٍَّ َع َؼ َِْ٘ب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِش ْش َػخ
 ْْ ِث ََٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َث
ِ ّ ِۜ ُ ْْ َػ َّٔب ََٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ َؾٛا َءََٞٓ ْٛ َ  َْل رَزَّجِ ْغ اَٝ َُّللا
د
ََٓ ْٞ ََُٝ ب ًع ِۜبَٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ ِۜ  َْشا٤ا ا ُْ َخُٞ ٌُ ْْ كَب ْعز َ ِجو٤ ََٓٓب َٰا َٰر٢ ۪ ًُ ْْ كَٞ َُِ ْج٤ُِ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ً اؽذَح
ِ َٝ ًَّللاُ َُ َغ َؼَِ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخ
شب َء ه
َُٕٞ ر َ ْخز َ ِِلِٚ ٤ َُ۪٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤َؼًب ك٤۪ٔ َّللاِ َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ َع
 ه٠َُِا
Gerçekleri içeren bu Kitabı sana, önünde bulduğu Kitapları tasdik edici ve koruyucu özellikte
indirdik. O halde aralarında Allah‟ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen doğruları bırakıp onların
arzularına uyma. Sizden siz nebilerden her birine bir şeriat, kitap ve bir yöntem, hikmet verdik.
Allah, gerek görseydi sizi tek bir toplum tek bir nebinin ümmeti yapardı. Oysa verdiği şeylerle
sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için böyle yaptı. Öyleyse iyi işlerde yarışın. Hep birlikte
Allah‟ın huzuruna götürüleceksiniz. Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah size, o zaman
bildirecektir.
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(Bakara 2/120)

َٰ َُ ْٖ ر َ ْشَٝ
ِٟۜ  َٰذُٜ ُ ْاَٞ ُٛ َِّللا
 هَٟذُٛ َِّٕ  ِۜ ْْ هُ َْ اُٜ َ  رَز َّ ِج َغ َِِّٓز٠ َؽزهٟظ َٰبس
َ ٠ػ
َ َُّ٘ َْل اَٝ ُدُٜٞ ٤َ ُػ ْ٘ َي ْا
ش٤
َ َُئِ ِٖ ارَّجَ ْؼَٝ
 ََٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ِْ َٓب َُ َي َِٖٓ ه١ ُ۪ ْْ ثَ ْؼذَ اَُّزٛا َءََٞٓ ْٛ َ ذ ا
ٍ  َْل ٗ َ۪ظَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Dinlerine uyana kadar Yahudisi de Hristiyanı da senden asla hoşlanmaz. De ki: “Doğru yol Allah‟ın gösterdiği
yoldur.” Sana bu bilgi geldikten sonra tutar da onların isteklerine göre bir yol izlersen, Allah‟ın ne dostluğunu ne
de yardımını görürsün.

(Rad 13/36)

َْ ُُ هِٚۜ ؼ
ِ  َِٖٓ ْاْلَ ْؽضَ اَٝ  َْي٤ََُِٕ ِث ََٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اٞ ْل َش ُؽ٣َ بة
َ ُ ْ٘ ٌِ ُش َث ْؼ٣ ْٖ َٓ ة
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اَُّزَٝ
ة
ُ  ا َ ْدِٚ ٤ْ َُِ اِٚۜ ۪  ََْٓل ا ُ ْش ِش َى ِثَٝ ََّللا
اَِّٗ ََٓٔب ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ ه
ِ  َٓ َٰبِٚ ٤ْ َُِاَٝ اٞػ
Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenle sevinirler. İçlerinde onun bir kısmından hoşlanmayan
topluluklar vardır. De ki “Bana emredilen, yalnız Allah‟a kul olmam ve O‟na ortak oluşturmamamdır. Ben
insanları Allah‟a çağırırım; varıp gideceğim yer O‟nun huzurudur.

(Maide 5/49)

غ ََٓٓب
َ َُِ٘ ْلز٣ ْٕ َ ُ ْْ اٛاؽزَ ْس
ْ َٝ ْْ ُٛ ا َءََٞٓ ْٛ َ  َْل رَز َّ ِج ْغ اَٝ َُّللا
ْ ِٕ َ اَٝ
 ْْ ِث ََٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َاؽ ٌُ ْْ ث
ِ ى َػ ْٖ ثَ ْؼٞ
شا٤
ذ ُ ه٣ُ ۪ش٣ ا كَب ْػَِ ْْ اََّٗ َٔبْٞ ََُّٞ َ  ِۜ َْي كَب ِْٕ ر٤ََُِّللاُ ا
ا َ ْٗضَ ٍَ ه
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ْْ ِۜ ِٜ  ِثُُٞٗغ ر
ِ  ْْ ِث َج ْؼُٜ  َج٤ُ ۪ظ٣ ْٕ َ َّللاُ ا
َُٕٞبط َُلَب ِعو
ِ ََُِّٖ٘ٓ ا
Aralarında Allah‟ın indirdiği ile hükmet; onların arzularına uyma. Dikkatli ol! Allah‟ın
indirdiği emirlerin herhangi birinden seni şaşırtabilirler. Yüz çevirirlerse bil ki bazı günahları
sebebiyle Allah, kesinlikle onların başına bir kötülük gelmesini istiyordur. Zaten insanların çoğu
yoldan çıkmıştır.
(İsra 17/73)

ً َِ۪ى خٝ
َل٤
َ ُاِرًا َْلر َّ َخزَٝ َُٙۗ  َْش٤َ٘ب َؿ٤ْ َِ َػ١
َ ٗ ََيَُِٞ٘ ْلز٤َُ اُٝا ِْٕ ًَبدَٝ
َ  َْي ُِز َ ْلز َ ِش٤َُِ ََٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١َٓ ۪ػ ِٖ اَُّز
Başka bir şey uydurup üzerimize atasın diye sana sıkıntı verip az kalsın sana vahyettiğimiz şeyden ayıracaklardı.
O zaman seni dost edinirlerdi.

(İsra 17/74)

َۗ ً َِْ۪ـب ه٤ش
َل٤
َ َبى َُوَ ْذ ًِ ْذ
َ ْ٘ ََْٓل ا َ ْٕ صَجَّزْٞ ََُٝ
ًٔ َ ْْ ِٜ ٤ْ َُِد ر َ ْش ًَ ُٖ ا
Eğer seni sağlamlaştırmasaydık, az da olsa onlara meyledecek gibi olurdun.

(İsra 17/75)

شا٤
ِ ق ْاُ َٔ َٔب
َ ٘اِرًا َْلَرَ ْه
ً َ٘ب ٗ َ۪ظ٤ْ َِد ص ُ َّْ َْل ر َ ِغذُ َُ َي َػ
ِ َٝ ِحٞ٤َٰ ق ْاُ َؾ
ِ َبى
َ ػ ْؼ
َ ػ ْؼ
Meyletseydin sana hayatın iki kat cezası ile birlikte ölümün de iki kat cezasını tattırırdık. Sonra bize karşı sana
yardım edecek birini de bulamazdın.
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(Kalem 68/9)

َُِٕٞ٘ٛ ُ ْذ٤َ ُٖ كِٛ  ر ُ ْذْٞ َُ اُّٝدَٝ
Onlar çok isterler ki sen onlara yağcılık yapasın, onlar da sana yağcılık yapsınlar.

(Maide 5/50)

ِۜ ُ ْجـ٣َ َّ ِخ٤ِِ ِٛ اَكَ ُؾ ٌْ َْ ْاُ َغب
َُٕٞ٘ ِهُٞ٣ ٍّ ْٞ ََّللاِ ُؽ ٌْ ًٔب ُِو
غ ُٖ َِٖٓ ه
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ َٕٞ
Cahiliye hükümlerini mi arıyorlar? İkna olmak isteyen bir topluluk için kimin hükmü Allah‟ın
hükmünden güzel olabilir?
(Bakara 2/138)

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

(Enam 6/114)

بة
َّ َبة ُٓل
 َْش ه٤َاَكَـ
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اَُّزَٝ ظ ً َِۜل
َ َ  ٌُ ُْ ْاُ ٌِز٤ْ َُِ ا َ ْٗضَ ٍَ ا١َٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ  َؽ ٌَ ًٔب٢َّللاِ ا َ ْثز َ ۪ـ
َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪شٌُٞ َ ن كَ ََل ر
ِ ّ ُ َُٓ٘ َّضٍ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ِث ْبُ َؾَََّٕٚٗ اُٞٔ َِ ْؼ٣َ
"Allah'tan başka bir hakem mi ararım? Kitab'ı bize tüm ayrıntılarıyla açıklanmış yapıda indiren O'dur."
Kendilerine Kitap verdiklerimiz bilirler ki o, bütün gerçekleri gösterecek şekilde Rabbin tarafından indirilmiştir.
Sakın bu konuda tereddüt edenlerden olma.

(Maide 5/51)

َٓ َٰ ظ
ِۜ ٍ َٓب ُء َث ْؼ٤َ ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ ؼ
ْٖ َٓ َٝ غ
ُ َٓب ۢ َء َث ْؼ٤َ ُِ ْٝ َ  اٟبس
َ َُّ٘اَٝ َدُٜٞ ٤َ ُا ْاُٝا َْل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاَ َْل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 ِۜ ْْ ا َِّٕ هُٜ ْ٘ ِٓ َُّٚٗ ْْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَ ِبُٜ ََُّٞ َ َز٣
Ey inanıp güvenen müminler! Yahudileri ve Hristiyanları dost, veli bilmeyin. Onlar
birbirlerinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Allah, yanlışlar içinde
olan bir topluluğu yola getirmez.
(Bakara 2/120)

َٰ َُ ْٖ ر َ ْشَٝ
ِٟۜ  َٰذُٜ ُ ْاَٞ ُٛ َِّللا
 هَٟذُٛ َِّٕ  ِۜ ْْ هُ َْ اُٜ َ  رَز َّ ِج َغ َِِّٓز٠ َؽزهٟظ َٰبس
َ ٠ػ
َ َُّ٘ َْل اَٝ ُدُٜٞ َ٤ُػ ْ٘ َي ْا
ش٤
َ َُ ِئ ِٖ ار َّ َج ْؼَٝ
 ََٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ِْ َٓب َُ َي َِٖٓ ه١ ُ۪ ْْ ثَ ْؼذَ اَُّزٛا َءََٞٓ ْٛ َ ذ ا
ٍ  َْل ٗ َ۪ظَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Dinlerine uyana kadar Yahudisi de Hristiyanı da senden asla hoşlanmaz. De ki: “Doğru yol Allah‟ın gösterdiği
yoldur.” Sana bu bilgi geldikten sonra tutar da onların isteklerine göre bir yol izlersen, Allah‟ın ne dostluğunu ne
de yardımını görürsün.
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(Al-i İmran 3/28)

ٌۚ ِ۪٘ٓ ْٕ ْاُ ُٔإُٝ
ْظ َِٖٓ ه
َِّللا
َ ٤ََِ ْل َؼ َْ َٰر ُِ َي ك٣َ ْٖ َٓ َٝ َٖ٤
ِ َٓب َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ َٖ ا٣َٕ ْاُ ٌَب ِك ۪شُِٞ٘ٓ َْز َّ ِخ ِز ْاُ ُٔإ٣ َْل
ِۜ
ش٤
 ه٠َُِاَٝ ُِٚۜ غ
ُ َؾزّ ُِس ًُ ُْ ه٣َٝ ًخ٤ ْْ ر ُ َٰوُٜ ْ٘ ِٓ اُٞءٍ ا ََِّْٓل ا َ ْٕ رَزَّو٢َ
ُ َّللاِ ْاُ َٔ ۪ظ
َ َّللاُ َٗ ْل
ْ  ش٢ ۪ك
Müminler, kâfirleri kendilerine müminlerden yakın konumda tutmasınlar. Onlardan bir şekilde kendinizi
korumanız haricinde bunu yapanın Allah‟tan bir beklentisi olamaz. Allah, sizi kendine karşı uyarır. Dönüp
varacağınız yer, Allah‟ın huzurudur.

(Nisa 4/144)

ِۜ ِ۪٘ٓ ْٕ ْاُ ُٔإُٝ
إَُِٞ ا َ ْٕ ر َ ْغ َؼُٝذ٣َٖ اَر ُ ۪ش٤
ِ َٓب َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ َٖ ا٣ا ْاُ ٌَب ِك ۪شُٝا َْل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ ِْ ع
ً٘ب٤طبًٗب ُٓ ۪ج
ُ ْْ ٌُ ٤ْ َِِ هّٰللِ َػ
Ey inanıp güvenenler! Müminleri bırakıp kâfirleri veli edinmeyin. Allah'a aleyhinize olacak açık bir delil mi
vermek istiyorsunuz?

(Enfal 8/73)

ِۜ ٍ ََٓب ُء ثَ ْؼ٤ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ ؼ
ش٤ِۜ غبد ًَ ۪ج
ُ ا ثَ ْؼَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ِ  ْاْلَ ْس٢ُِ ر َ ٌُ ْٖ كِزَْ٘خ كُِٙٞغ ا َِّْل ر َ ْل َؼ
َ َكَٝ ع
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin her biri diğerinin yakın dostudur. Siz burada emredileni yapmazsanız
orada çatışma, fitne ve büyük bir bozulma ortaya çıkar.

(Maide 5/52)

 َجَ٘ب َٓدَائِ َش ِۜح٤ ا َ ْٕ ر ُ ۪ظ٠َٕ ٗ َْخ َٰ َٓشُُُٞٞو٣َ ْْ ِٜ ٤ َ۪ٕ كُٞبسػ
َ ُ٣  ْْ َٓ َشعِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪ اَُّزٟكَز َ َش
ِ غ
ْ
ْْ ِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢ا ۪ َٓكٝع ُّش
ْ ُ٤َ۪ كٙ ا َ ْٓ ٍش ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذْٝ َ  ِث ْبُلَزْؼِ ا٢
 ه٠غ
َ َ  ََٓٓب ا٠َِٰ ا َػٞظ ِج ُؾ
َ كَ َؼ
َ أ ِر٣َ ْٕ َ َّللاُ ا
ِۜ ِ۪ٓ َٗبد
َٖ٤
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.
(Muhammed 47/29)

ْْ ُٜ َٗػـَب
ْ َ َّللاُ ا
ُ ْخ ِش َط ه٣ ْٖ َُ ْٕ َ  ْْ َٓ َشع اِٜ ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ِ۪ت اَُّز
َ ا َ ّْ َؽغ
Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, içlerindeki kini Allah'ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlar?

(Tevbe 9/64)

ُ ْْ ِٜ ٤ْ ََِٕ ا َ ْٕ رُ٘ ََّض ٍَ َػَُٞ ْؾزَ ُس ْاُ َُٔ٘بكِو٣
 ِض ۫ ُؤ ٌۚا ا َِّٕ هْٜ َ  ِۜ ْْ هُ َِ ا ْعزِٜ ِثُُِٞ ه٢ ۪ ْْ ثِ َٔب كُٜ ُ سح رَُ٘ ِجّئٞ
ََّللا
َ ع
َُٕٝٓ ْخ ِشط َٓب ر َ ْؾزَ ُس
Münafıklar, içlerindekini kendilerine bildirecek bir surenin indirilmesinden endişe duyarlar. De ki “Siz hafife
alın bakalım. Allah, endişelendiğiniz her şeyi ortaya koyacaktır.”
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(Nisa 4/139)

ِۜ ِ۪٘ٓ ْٕ ْاُ ُٔإُٝ
ُِ ُْ ْاُ ِؼ َّضح َ كَب َِّٕ ْاُ ِؼ َّضح َ ِ هّٰللََٕٛ ِػ ْ٘ذُٞ ْجزَـ٣َ َ َٖ ا٤
ِ َٓب َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ َٖ ا٣َٕ ْاُ ٌَب ِك ۪شُٝز َّ ِخز٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
ؼً ِۜب٤۪ٔ َع
Onlar, ayeti görmezden gelenleri dost edinmeyi, müminlere tercih eden kimselerdir. Kâfirlerin yanında güç ve
kuvvet mi arıyorlar? Doğrusu bütün güç ve kuvvet, Allah'ın elindedir.

(Maide 5/80)

ِۜ َٖ ًَلَ ُش٣ َ۪ٕ اَُّزْٞ ََُّٞ َ ز٣َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ شا٤
َ ع ِخ
ْ َٓ َّظ َٓب هَذ
ْْ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ُ ُ ْْ ا َ ْٗلُٜ َُ ذ
ؾ ه
ً ۪ ًَضٟر َ َٰش
َ ْٕ َ  ْْ اُٜ غ
َ ْا َُ ِجئٝ
َُُٕٝ ْْ خَب ُِذٛ ة
ِ  ْاُؼَزَا٢ِكَٝ
Onların çoğunun, ayetleri görmezlikten gelen o kimselerle içli dışlı olduklarını göreceksin. Allah‟ı kızdırarak
kendileri için ne kötü bir gelecek hazırlarlar. Onlar sürekli azap içinde kalacaklardır.

(Maide 5/81)

ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ شا٤
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣ اُٞٗ ًَبْٞ ََُٝ
ً ۪ َُٰ ٌِ َّٖ ًَضَٝ ََٓب َء٤ُِ ْٝ َ  ْْ اُٛ ُٝ َٓب ار َّ َخزِٚ ٤ْ َُِ ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ ِ ٢
ّ اَُّ٘ ِجَٝ ِبّٰلل
َُٕٞكَب ِعو
Eğer Allah‟a, Nebi'ye ve ona indirilmiş olana inanıp güvenmiş olsalardı onları veli edinmezlerdi. Ama onların
çoğu yoldan çıkmıştır.

(Mucadele 58/14)

٠ََِٕ َػَُٞ ْؾ ِِل٣َٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  َْلَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ْْ ُٛ  ِۜ ْْ َٓبِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ت ه
َ َؼ
ِ  ًٓب ؿْٞ َا هْٞ ََُّٞ َ َٖ ر٣ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ْْ َُٛٝ ة
ِ ْاُ ٌَ ِز
Sen, Allah‟ın gazabına uğrayan bir toplulukla iş birliği yapanları görmüyor musun? Bunlar, ne sizdendir ne de
onlardan. Bunlar, bile bile yeminlerini yalanlarına alet ederler.

(Maide 5/53)

َ  ْْ َُ َٔ َؼ ٌُ ِۜ ْْ َؽ ِجُٜ َِّٗ ْْ اِٜ ِٗ  َٔب٣ْ َ ذَ اْٜ بّٰللِ َع
ْ ط
ْْ ُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ا ِث هُٞٔ غ
َ َٖ ا َ ْه٣ ۪ ۬ ُإ ََْٓل ِء اَُّزَٛٓ َٰ َ ا اَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ ٍُ اَُّزُٞو٣َ َٝ
َٖ٣ا خَب ِع ۪شٞطجَ ُؾ
ْ َ كَب
Müminler derler ki “Bunlar mı bizimle birlikte olduklarına dair Allah‟a yemin edip duranlar?”
Onların emekleri boşa gider ve hüsrana uğrarlar.
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(Nisa 4/141)

َٖ٣ا ِْٕ ًَبَٕ ُِ ِْ ٌَب ِك ۪شَٝ ْْ ۘ ٌُ ا اََُ ْْ َٗ ٌُ ْٖ َٓ َؼَُُٞٓ َّللاِ هَب
َٕ ِث ٌُ ٌۚ ْْ كَب ِْٕ ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ كَزْؼ َِٖٓ هٞظ
ُ َّز َ َشث٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
ِۜ ِ۪٘ٓ ْٗ ََْٔ٘ ْؼ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ُٔإَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِ ْر َػِٞ ا اََُ ْْ َٗ ْغز َ ْؾَُُٞٓ ت هَب٤ٗ َ۪ظ
 َٔ ِۜ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ٌُ َ٘٤ْ ََ ْؾ ٌُ ُْ ث٣ ُبّٰلل
َٖ كَ ه٤
ً ع ۪ج
َل٤
َ ْغؼَ ََ ه٣ ْٖ ََُٝ
َ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِٖ َػ٣َّللاُ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش
Onlar sizi gözetleyip dururlar. Allah size bir fetih nasip etse, "Sizinle beraber değil miydik?" derler. Ama eğer
ayeti görmezlikten gelen o kimseleri lehine bir durum olsa bu defa da onlara: "Sizi yönlendirip durmadık mı, siz
müminlerden uzaklaştırmadık mı?" derler. Nasıl olsa Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah,
müminler aleyhine kâfirler için bir yol açacak değildir.

(Ankebut 29/10)

ِۜ ة ه
ْٖ َُِئَٝ َِّللا
 ه٢ِ ك١ِ
 ٍُ َٰا ََّٓ٘ب ِث هَُٞو٣ ْٖ َٓ بط
ِ ََُّّ٘للاِ َع َؼ ََ كِزَْ٘خَ ا
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
ِ بط ًَ َؼزَا
َ رٝ۫ ُ بّٰللِ كَ ِب َٓرَا ا
َٖ٤۪ٔ َُس ْاُؼَبُٝ
ْ َٗ ََٓعب َء
ْظ ه
ُ ٢ َّ۪للاُ ثِب َ ْػَِ َْ ثِ َٔب ك
ِ طذ
َ ٤ََُٝ َ ُُ َّٖ اَِّٗب ًَُّ٘ب َٓؼَ ٌُ ِۜ ْْ اَُٞو٤َُ ظش ِٓ ْٖ َس ِثّ َي
Kimi insanlar “Allah‟a inandık.” derler ama Allah uğrunda eziyet gördüler mi, insanların verdiği sıkıntıyı,
Allah‟ın azabı gibi sayarlar. Rabbinden bir zafer gelse hemen; “Biz de sizinle beraberdik!” derler. Herkesin
içinde olanı en iyi bilen Allah değil midir?

(Ahzab 33/19)

ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٜ َ ز٣ْ َ ف َسا
ِٚ ٤ْ َِ َػ٠ُ ْـ َٰش٣ ١ ۪ ْْ ًَبَُّزُٜ ُُ٘٤س ا َ ْػُٝ
ُ  َْي رَذ٤ََُِٕ اٝظ ُش
ُ َْٞ  ٌُ ٌۚ ْْ َك ِبرَا ََٓعب َء ْاُخ٤ْ َِا َ ِش َّؾخً َػ
اُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ َُ  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ  ِۜ ِْش ا٤ ْاُ َخ٠َِ ًُ ْْ ِثب َ ُْ ِغَ٘ ٍخ ِؽذَا ٍد ا َ ِش َّؾخً َػُٞعَِو
ِ ٌۚ ْٞ َٔ َُِٖٓ ْا
ُ َْٞ َت ْاُخ
َ َٛد كَ ِبرَا ر
َ ف
َ َكَب َ ْؽج
شا٤
 ه٠َِ ًَبَٕ َٰر ُِ َي َػَٝ ْْ ِۜ ُٜ ََُّللاُ ا َ ْػ َٔب
ؾ ه
ً َ ۪غ٣ َِّ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.

(Hadid 57/14)

ُْ ٌُ ْؿ ََّشرَٝ ْْ ُ اسر َ ْجز
ْ َّر َ َشثَٝ ْْ ٌُ غ
ْ َٝ ْْ ُ ظز
َ ُ َُٰ ٌَِّ٘ ٌُ ْْ كَز َ ْ٘ز ُ ْْ ا َ ْٗلَٝ ٠َِٰ ا َثُُٞ ْْ اََُ ْْ َٗ ٌُ ْٖ َٓ َؼ ٌُ ِۜ ْْ هَبُٜ ََُُٗٝ٘بد٣
سٝ
ؿ ََّش ًُ ْْ ِث هَٝ َِّللا
 ََٓعب َء ا َ ْٓ ُش ه٠ َؽزه٢
ُ بّٰللِ ْاُـ َُش
ُّ ِْٗاْلَ َٓب
Münafıklar: “Sizinle beraber değil miydik?” diye bağırırlar. Müminler: “Evet ama siz kendinizi yaktınız. Bizi
gözlemlediniz, şüpheye düştünüz; kurduğunuz kurgular, Allah‟ın emri gelinceye kadar sizi aldattı. O çok aldatan
şeytan da sizi Allah ile aldattı.”
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(Maide 5/54)

ُ اَرَُِّ ٍخَٚٓ َُُّٗٞ ِؾج٣َٝ ْْ ُٜ ُُّ ِؾج٣ ٍّ ْٞ ََّللاُ ِثو
 ه٢أ ْ ِر٣َ ف
َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َّ ْشرَذ٣َ ْٖ َٓ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ َ۪ كِٚ٘ ٣ ۪ػ ْٖ د
َ ْٞ غ
ۘ  ْاُ ٌَبكِ ۪ش٠ََِٖ ا َ ِػ َّضحٍ َػ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِػ
ٍْ ِۜ ِ َٓخَ ََْٓلئْٞ َُ ََُٕٞخَبك٣  َْلَٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ َ۪ٕ كُٝذِٛ ُ َغب٣ َٖ٣
ْ٤ ِ۪ا ِعغ َػَٝ َُّللا
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ ُ۪إْ ر٣ َِّللا
ْ ََٰر ُِ َي ك
 هَٝ شب ِۜ ُء
ؼ َُ ه
Ey inanıp güvenenler! İçinizden dininden dönenler olursa bir süre sonra Allah, yerlerine sevdiği
bir topluluğu getirir. Bunlar Allah‟ı sever, inanıp güvenenlere saygı duyar, âyetleri görmezlikte
direnen kâfirlere karşı dik durur; Allah yolunda mücadele eder ve kınayanın kınamasından da
korkmazlar. İşte Allah‟ın lütfu budur; onu, gereğini yapana verir. Allah‟ın imkânları geniştir,
her şeyi bilir.
(Bakara 2/217)

َّ ُٗ ََي َػ ِٖ اََُِٞٔ ْغـ٣
۪ٚ ًُ ْلش ِثَٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ْٖ طذٌّ َػ
َ َٝ ش٤ِۜ  ًَ ۪جِٚ ٤ ۪ هُ َْ هِزَبٍ كِٚ ِۜ ٤ ۪ ِش ْاُ َؾ َش ِاّ هِزَب ٍٍ كْٜ ش
ٌۚ ُ ا َ ًْجَ ُش ِػ ْ٘ذَ هْٚ٘ ِٓ ِِ۪ٚ ْٛ َ ا ِْخ َشا ُط اَٝ ّ ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذ ْاُ َؾ َش ِاَٝ
ََُُٕٞضَ ا٣  َْلَٝ َِ ِۜ ْ ْاُ ِلزَْ٘خُ ا َ ًْجَ ُش َِٖٓ ْاُوَزَٝ َِّللا
ِۜ ػ
َ َ ِ٘ ٌُ ْْ ا ِِٕ ا ْعز٣ ۪ ًُ ْْ َػ ْٖ دُّٝ ُشد٣َ ٠َٗ ٌُ ْْ َؽزهُُِِٞوَبر٣
ْ ُٔ ٤َ َ۪ كِٚ٘٣ ۪ػ ْٖ د
ذ
ُ طب
َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ْشر َ ِذ ْد٣َ ْٖ َٓ َٝ اٞ
َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّ اُذ٢ِ ْْ كُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
َ ِ َٰ َُٓئِ َي َؽجٝ۬ ُ  ًَبكِش كَبَٞ ُٛ َٝ
ْ ط
بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ُ ط َؾ
ْ َ  َٰ َُٓئِ َي اٝ۬ ُ اَٝ ِاْل ِخ َش ٌۚح
ِ ٌۚ َُّ٘بة ا
َُٕٝخَب ُِذ
Sana haram aylarını, o aylarda yapılan savaşı soruyorlar. De ki: O aylarda savaş büyük suçtur. Ama Allah‟ın
yolundan engellemek, o yolu ve Mescid-i Haram‟ın kutsallığını görmezlikte direnmek ve halkını oradan
çıkarmak Allah katında daha büyük suçtur. O fitne adam öldürmekten beterdir. Güçleri yetse dininizden
çevirinceye kadar sizinle savaşırlar. Sizden kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse yaptıkları şeyler dünyada
da ahirette de boşa gider. Onlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Fetih 48/29)

ِۜ  ٍُ هٞع
ع َّغذًا
ُ  ْْ ُس ًَّؼًبُٜ ٣ ْْ ر َ َٰشُٜ َ٘٤ْ َبس ُس َؽ ََٓٔب ُء ث
ُ ُٓ َؾ َّٔذ َس
ِ َّ ْاُ ٌُل٠ََُِٓ ا َ ِشذََّٓا ُء َػََٖٚ َٓؼ٣ ۪اَُّزَٝ َِّللا
٢ ْْ ِكُٜ َُِ ِۜ ِد َٰر ُِ َي َٓضٞغ ُغ
ُّ ُ ْْ ِٓ ْٖ اَص َ ِش اِٜ ِٛ ٞ ُعُٝ ٢ ۪ ْْ كُٛ  َٔب٤اًٗ ۘب ۪عَْٞ  ِسػَٝ َِّللا
َٕ كَؼ ًَْل َِٖٓ هُٞ ْجزَـ٣َ
ْ  ۪۠ َِ ًَضَ ْسع ا َ ْخ َش َط ش٤اْل ْٗ ۪غ
َ َُِ كَب ْعز َ ْـُٙ كَ َٰبصَ َسٚ۫ ََٔطـ
ِ۪ٚهٞع
ُ ٠َِٰ  َػَٰٟٞ َ ع كَب ْعز
ِ ْ ٢ِ ْْ كُٜ َُِ َٓضَٝ  ٌۚ ِخ٣ َٰسْٞ َّ اُز
ٍ
َ ٤َ ۪ـ٤ُِ ع
ُّ ت
ً  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ ْ٘ ِٓ د
ِ ظب ُِ َؾب
ُ ُ ْؼ ِغ٣
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
 َػذَ هَٝ بس
َ اُض َّسا
َ ِۜ َّ ُْ ْاُ ٌُلِٜ ِع ث
 ًٔب٤ا َ ْع ًشا َػ ۪ظَٝ
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.
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(Maide 5/55)

َّ َُُٕٞإْ ر٣َٝ َ حَِٰٞ ظ
ْْ ُٛ َٝ َ حًَٰٞ اُض
َّ َُٕ اُٞٔ ٤ ُ۪و٣ َٖ٣ ۪ا اَُّزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ُُُٚٞع
ُ  َسَٝ َُّللا
ُّ ٌُ ُْ ه٤ُِ َٝ اَِّٗ َٔب
ََُٕٞسا ًِؼ
Sizin en yakınınız sadece Allah ve Elçisidir; bir de namazını tam kılan ve zekâtını veren ve rükû
eden müminlerdir.
(Al-i İmran 3/150)

َٖ٣بط ۪ش
ثَ َِ ه
ِ َُّ٘ ُْش ا٤ َخَٞ ُٛ َٝ ْْ ٌۚ ٌُ ٤َُٰ ْٞ َٓ َُّللا
Hayır! Sizin en yakınınız Allah‟tır. O, yardım edenlerin en iyisidir.

(Tevbe 9/71)

ۢ ٍ ََٓب ُء ثَ ْؼ٤ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ ؼ
ِٖ َٕ َػْٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ فٝ
ُ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بدُ ثَ ْؼَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ
ِ َٕ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشَٝأ ْ ُٓ ُش٣ غ
َٓ
ِۜ  ُْ هُٜ ُٔ َ ْش َؽ٤ع
َّ َُُٕٞإْ ر٣َٝ َ حَِٰٞ ظ
َُّللا
ُ  َسَٝ ََّللا
َّ َُٕ اُٞٔ ٤ ُ۪و٣َٝ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش
َٕ هُٞؼ٤ُ ۪ط٣َٝ َ حًَٰٞ اُض
َ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ُ اِٚۜ َُٞع
ْ٤ٌ۪ ض َؽ٣َّللاَ َػ ۪ض
ا َِّٕ ه
İnanıp güvenen mümin erkeklerle, inanıp güvenen mümin kadınlardan her biri diğerinin yakın dostudur. 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.

(Maide 5/56)

َُُٕٞ ُْ ْاُـَب ُِجٛ َِّللا
ُ  َسَٝ ََّللا
ة ه
 ٍَّ هَٞ َ ز٣َ ْٖ َٓ َٝ
َ ا كَب َِّٕ ِؽ ْضَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ َُُٚٞع
Kim Allah‟ı, Elçisini ve inanıp güvenen müminleri yakın dost edinirse bilsin ki zafer, Allah‟tan
yana olanlarındır.
(Muhammed 47/7)

ْ ُّض َ ِج٣َٝ ْْ ًُ ظ ْش
ْْ ٌُ َٓ ذ ا َ ْهذَا
ا هٝظ ُش
ُ ْ٘ ٣َ ََّللا
ُ ْ٘ َ ا ا ِْٕ رَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
Ey inanıp güvenenler! Siz Allah'a, O'nun dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam
bastırır.

(Muhammed 47/11)

ْْ ُٜ َُ ٠َُٰ ْٞ َٓ َٖ َْل٣ا َ َّٕ ْاُ ٌَبكِ ۪شَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز٠َُْٞ َٓ ََّللا
َٰر ُِ َي ثِب َ َّٕ ه
Çünkü Allah, inanıp güvenenlerin dostudur. Ama ayetleri görmezlikten gelenlerin bir dostu olmaz.

(Mucadele 58/21)

ض٣ َػ ۪ض١
ُ  ُسَٝ َّللاُ َْلَ ْؿ ِِجَ َّٖ اَٗ َ۬ب
 ا َِّٕ ه٢ِۜ ِ۪ع
ت ه
َ َ ًَز
ٌّ ِٞ ََّللاَ ه
Allah şöyle yazmıştır: “Ben, elçilerimle mutlaka galip gelirim.” Çünkü Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.
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(Mucadele 58/22)

َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْاَٝ ِبّٰلل
اَُٞٗٓ  ًَبْٞ ََُٝ َُُٚٞع
ُ  َسَٝ ََّللا
َٕ َٓ ْٖ ََٓؽبدَّ هُّٝادََٞٓ ُ٣ اْل ِخ ِش
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ًٓبْٞ َْل ر َ ِغذ ُ َه
َٓ
ْْ ََُّٛذ٣َاَٝ َٕ َٔب٣اْل
۪ ْ ُْ ِٜ  ِثُُِٞ ه٢ ۪ت ك
َ َ  َُٰئِ َي ًَزٝ۬ ُ  ِۜ ْْ اُٜ َ شر٤
َ ْٝ َ  ْْ اُٜ َٗاَٞ  ا ِْخْٝ َ  ْْ اُٛ  ا َ ْث ََٓ٘ب َءْٝ َ  ْْ اُٛ َٰاثََٓب َء
َ ػ ۪ش
ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ُُِ ْذ ِخ٣َٝ ُِٚۜ ْ٘ ِٓ ٍػٝثِ ُش
ْْ ُٜ ْ٘ َّللاُ َػ
 ه٢
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
ِ  ِۜب َسَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
َ ػ
ِۜ ة ه
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ َِّللا
ُ  َسَٝ
ُ  ََُٰٓئِ َي ِؽ ْضٝ۬ ُ ُ اِٚۜ ْ٘ ا َػٞػ
ة ه
َ َّللاِ ا َ ََْٓل ا َِّٕ ِؽ ْض
Allah‟a ve Ahiret Gününe inanıp güvenen bir topluluğun, Allah‟a ve elçisine sınır koyanlarla karşılıklı sevgi
bağı içinde olduklarını göremezsin. O sınır koyanlar, bu müminlerin babaları, oğulları, kardeşleri veya içinde
yaşadığı toplum da olsalar da bu değişmez. Allah‟ın kalplerine imanı yerleştirdiği, kendinden bir ruh ile
desteklediği ve içinden ırmaklar akan bahçelere, hiç ölmemek üzere koyacağı kimseler onlardır. Allah onlardan
razı, onlar da Allah‟tan razıdır. Onlar, Allah‟tan yanadırlar. Dikkatli olun; umduklarına kavuşanlar Allah‟tan
yana olanlardır.

(Maide 5/57)

بة
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ َُ۪ ِؼجًب َِٖٓ اَُّزَٝ اًٝ  ُضُٛ ْْ ٌُ َ٘٣ ۪ا دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪ا اَُّزُٝا َْل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َّْللاَ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإ
ا هُٞارَّوَٝ ََٓب ٌۚ َء٤ُِ ْٝ َ بس ا
َ َّ ْاُ ٌُلَٝ ْْ ٌُ ِِ ِٓ ْٖ هَ ْج
Ey inanıp güvenenler, sizden önce kendilerine Kitap verilenler arasından dininizi hafife alıp
oyun edinenleri ve ayetleri görmezlikten gelen diğerlerini yakın dost edinmeyin. İnanıp
güveniyorsanız Allah‟tan çekinin.
(Nisa 4/140)

اُٝب كَ ََل ر َ ْوؼُذَٜ ضَ ا ُ ِثْٜ َ ُ ْغز٣َٝ بَٜ ُ ٌْلَ ُش ِث٣ َِّللا
ِ َب٣ع ِٔ ْؼز ُ ْْ َٰا
د ه
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ِ ٌُ ْْ ك٤ْ َِهَ ْذ ٗ ََّض ٍَ َػَٝ
َ ة ا َ ْٕ اِرَا
ٍ ٣ ۪ َؽذ٢ ۪ا كٞػ
َٖ٤ ۪بٓ ُغ ْاُ َُٔ٘بكِو
ُ َٞ ُخ٣ ٠ ْْ َؽزهُٜ ََٓؼ
ِ َّللاَ َع
 ِۜ ْْ ا َِّٕ هُٜ ُِْ اَِّٗ ٌُ ْْ اِرًا ِٓضٙۘ ۪  ِْش٤ش َؿ
ؼًب٤۪ٔ َّ٘ َْ َعَٜ  َع٢ َ۪ٖ ك٣ ْاُ ٌَبكِ ۪شَٝ
O, bu Kitapta size şunu indirmiştir: "Allah'ın ayetlerine görmezlik edildiğini ve hafife alındığını işittiğiniz zaman
onlarla oturmayın. Başka bir söze geçinceye kadar böyle yapın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz" Allah, bütün
münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.

(Nisa 4/144)

ِۜ ِ۪٘ٓ ْٕ ْاُ ُٔإُٝ
إَُِٞ ا َ ْٕ ر َ ْغ َؼُٝذ٣َٖ اَر ُ ۪ش٤
ِ َٓب َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ َٖ ا٣ا ْاُ ٌَب ِك ۪شُٝا َْل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ ِْ ع
ً٘ب٤طبًٗب ُٓ ۪ج
ُ ْْ ٌُ ٤ْ َِِ هّٰللِ َػ
Ey inanıp güvenenler! Müminleri bırakıp kâfirleri yakın dost edinmeyin. Allah'a aleyhinize olacak açık bir delil
mi vermek istiyorsunuz?

53

(Enam 6/68)

ٍ ٣ ۪ َؽذ٢ ۪ا كٞػ
ِٙۜ ۪  ِْش٤ش َؿ
َ ٣َاِرَا َساَٝ
ُ ٞ ُخ٣َ ٠ ْْ َؽزهُٜ ْ٘ ع َػ
ْ برَِ٘ب كَبَػ ِْش٣َ  َٰا٢َٓ َ۪ٕ كُٞػٞ ُخ٣َ َٖ٣ ْ۪ذ اَُّز
َّ ِّ ْٞ َ َٓ َغ ْاُوٟبٕ كَ ََل ر َ ْوؼُ ْذ ثَ ْؼذَ اُ ِزّ ًْ َٰش
َ ٤ْ ش
َّ ََُّ٘ َي ا٤ُ ْ٘ ِغ٣ اِ َّٓبَٝ
ُ ط
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Ayetlerimiz hakkında haddini aşanları görürsen başka konuşmaya geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Şeytan
sana unutturursa hatırladıktan sonra artık yanlışlar içindeki o toplulukla bir arada olma.

(Mümtehine 60/13)

َٰ ْ َِٖٓ اٞغ
ظ
ُ َ ِئ٣  ْْ هَ ْذِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ت ه
َ َؼ
ِ  ًٓب ؿْٞ َا هْٞ ََُّٞ َ ا َْل رَزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ  ِئ٣َ اْل ِخ َش ِح ًَ َٔب
سٞ
ْ َ بس ِٓ ْٖ ا
ُ َّْاُ ٌُل
ِ ط َؾب
ِ ُة ْاُوُج
Ey inanıp güvenenler! Allah‟ın öfkesini hak eden bir topluluğa yakınlık göstermeyin. Kâfirlerin kabirlerde
olanlardan umut kesmeleri gibi onlar da ahiretten umutlarını kesmişlerdir.

(Maide 5/58)

َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ّ َْلْٞ َ ْْ هُٜ َََُّٗ ِؼجً ِۜب َٰر ُِ َي ِثبَٝ اًٝ  ُضُٛ َبُٛٝحِ ار َّ َخزَِٰٞ ظ
َّ ُ ا٠َُِز ُ ْْ ا٣ْ َاِرَا َٗبدَٝ
Birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu hafife alıp oyun edinirler. Bu, onların, aklını
kullanmayan bir topluluk olmaları sebebiyledir.
(Tevbe 9/65)

َٕ ِض ۫ ُؤْٜ َ ۪ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْغزُِٚ ٞع
ُ ِۜ َٗ َِْؼَٝ عٞ
ُ  َسَٝ َِ۪ٚبر٣ َٰاَٝ ِبّٰلل
ُ ُُ َّٖ اَِّٗ َٔب ًَُّ٘ب َٗ ُخَُٞو٤َُ ْْ ُٜ َ عب َ ُْز
ت هُ َْ اَثِ ه
َ ْٖ َُِئَٝ
Ne yaptıklarını öğrenmek istesen “Dalıp gitmişiz, eğleniyoruz işte,” derler. De ki “Allah‟ı mı, ayetlerini mi,
yoksa elçisini mi hafife alıyorsunuz?”

(Enam 6/70)

غ ََ َٗ ْلظ ِث َٔب
َ ۪ َٓ ا َ ْٕ ر ُ ْجٚرَ ِ ًّ ْش ِثَٝ ب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  ُْ ْاُ َؾُٜ ْؿ ََّشرَٝ اًٞ ْٜ َُ َٝ  ْْ َُ ِؼجًبُٜ َ٘٣ ۪ا دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪رَ ِس اَُّزَٝ
ٌۚ ۪ َْل شَلَٝ ٢
ْ َۗ َغج
 َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ  ِۜب اَٜ ْ٘ ِٓ ُإْ َخ ْز٣ ػ ْذ ٍٍ َْل
ٕ هُٝ
َ ََّ ًُ ٍِْ ا ِْٕ ر َ ْؼذَٝ غ٤
َ ًَ
َ ٤َُ ذ
ِ ب ِٓ ْٖ دَٜ َُ ْظ
ٌّ ُِ َٝ َِّللا
ٌۚ ُغج
ََٕٝ ٌْلُ ُش٣ اُْٞٗ ثِ َٔب ًَب٤ َُ۪ َػزَاة اَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ  ْْ ش ََشاة ِٓ ْٖ َؽُٜ َُ اٞ
َ ًَ ا ثِ َٔبَُِٖٞ ا ُ ْث ِغ٣ ۪اَُّز
Dünya hayatına aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri bırak. Ama onları Kur‟an ile uyar ki hiçbiri,
yaptığı şeyden dolayı mahrumiyet yaşamasın. Hiç kimsenin, Allah ile arasına girecek bir dostu ve bir şefaatçisi
olmaz. Bedel olarak ne verseler kabul edilmez. Yaptıkları sebebiyle mahrum edilecek olanlar onlardır. Ayetleri
görmezlikte direnmelerine karşılık hak ettikleri, kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azaptır.
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(Maide 5/59)

َُ  ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْجَٝ َ٘ب٤ْ َُِ ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ ِبّٰلل
َٕ ِٓ ََّٓ٘ب ا ََِّْٓل ا َ ْٕ َٰا ََّٓ٘ب ِث هُٞٔ  ََْ ر َ ْ٘ ِوٛ ة
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣َ َْ ُه
َُٕٞا َ َّٕ ا َ ًْض َ َش ًُ ْْ كَب ِعوَٝ
De ki: “Ey Kitaplarında uzman olanlar! Bize gösterdiğiniz tepkinin sebebi; Allah‟a, bize
indirilene ve bizden önce indirilene inanıp güvenmemiz ve çoğunuzun yoldan çıkmış olmasından
başka nedir ki?
(Bakara 2/98)

َٖ٣ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪شٌُّٝ َّللاَ َػذ
ُ  ُسَٝ ِ۪ٚ َٓ َٰ َِٓئِ ٌَزَٝ ِا ِ هّٰللًُّٝ َٓ ْٖ ًَبَٕ َػذ
 ٌَب ٍَ كَب َِّٕ ه٤۪ٓ َٝ ََ ٣ ِعج ْ۪شَٝ ِِ۪ٚ ع
Kim Allah‟a, meleklerine, elçilerine, Cebrail‟e ve Mikail‟e düşman olursa, Allah da o kâfirlere, ayetleri
görmezlikte direnenlere düşman olur.

(Bakara 2/99)

ٍ ٌۚ َّ٘ب٤ِ َد ث
ٍ َب٣ َْي َٰا٤ََُُِوَ ْذ ا َ ْٗضَ ُْ ََٓ٘ب اَٝ
َُٕٞب ا َِّْل ْاُلَب ِعوََٜٓ َ ٌْلُ ُش ِث٣  َٓبَٝ د
Sana açık ayetler indirdik. Yoldan çıkmışlar dışında hiç kimse onları görmezlikte direnmez.

(Bakara 2/100)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ َْلُٛ  ِۜ ْْ ثَ َْ ا َ ًْض َ ُشُٜ ْ٘ ِٓ ن٣ُ كَ ۪شَٙذًا َٗجَزْٜ ا َػُٝذَٛ  ًَُِّ َٔب َػبَٝ َ ا
Bunlar ne zaman bir söz verseler, içlerinden birtakımı onu kaldırıp atmadı mı? Aslında bunların çoğu inanıp
güvenmezler.

(Bakara 2/101)

بة
ُ  ْْ َسُٛ َُ َّٔب ََٓعب َءَٝ
ٍ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ هٞع
َ َۗ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ن َِٖٓ اَُّز٣ ْْ َٗجَزَ كَ ۪شُٜ ظذِّم ُِ َٔب َٓ َؼ
َ ُٓ َِّللا
ُ  ََٓسا َءَٝ َِّللا
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ َْلُٜ ََّٗ ْْ ًَبِٛ سٞ
بة ه
َ َ ًِز
ِ ُٜ ظ
Allah katından, yanlarında olanı tasdik eden bir elçi gelince, kitap verilenlerden bir kısmı Allah‟ın kitabını, sanki
hiç bilmiyorlarmış gibi kulak ardı ettiler.

(Maide 5/60)

ِۜ ثَخً ِػ ْ٘ذَ هُٞ ََْ اَُٗ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِثش ٍ َّش ِٓ ْٖ َٰر ُِ َي َٓضٛ َْ ُه
ُْ ُٜ ْ٘ ِٓ ََ  َع َؼَٝ ِٚ ٤ْ َِت َػ
ُ هََّٚ٘للاِ َٓ ْٖ َُ َؼ
َ َؼ
ِ ؿَٝ َُّللا
َٓ َ ِۜ ؿ
َّ َ َػجَذَٝ ش٣
ُ اُطب
َِ ٤غ ۪ج
َّ ُاء ا
ِ ََٞٓ ع
َ َ اَٝ  َُٰئِ َي ش ٌَّش َٓ ٌَبًٗبٝ۬ ُ د اٞ
َ ْٖ ػ َُّ َػ
َ  ْاُ َخ٘ َ۪بصَٝ َ ْاُ ِو َشدَح
De ki: Allah katında bundan daha kötü konumda olanları size bildireyim mi? Onlar Allah‟ın
öfkelendiği, dışladığı; kimini maymun, kimini de domuz gibi yaptığı kimseler ile azgınlara
boyun eğenlerdir. İşte bunlar daha kötü konumda ve doğru yoldan daha da sapmış olanlardır.”
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(Bakara 2/65)

ٌۚ ا ِه َشدَح ً خَب ِع ۪ـًُُٞٗٞ ْْ ُٜ َُ ذ كَوُ َِْ٘ب
َٖ٤
ِ غ ْج
َّ ُ ا٢ا ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِكْٝ ََٖ ا ْػزَذ٣ َُ۪وَ ْذ َػ ِِ ْٔز ُ ُْ اَُّزَٝ
İçinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Onlara “Aşağılık maymunlar gibi olun!” demiştik.

(Bakara 2/66)

َ  ِػْٞ َٓ َٝ بَٜ َ َٓب خ َِْلَٝ بَٜ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤َب َٗ ٌَ ًبْل ُِ َٔب َثٛكَ َغ َؼ َِْ٘ب
َٖ٤ ۪ظخً ُِ ِْ ُٔزَّو
Bunu, o gün yaşayanlara ve arkadan gelenlere ders ve kendini koruyanlara öğüt olsun diye yapmıştık.

(Araf 7/165)

َ َٖ٣ ۪ا َ َخ ْزَٗب اَُّزَٝ ءٞ
ة
َُّٓ ُػ ِٖ ا
ِ غ
ُ َٗ كََِ َّٔب
ٍ ا ثِؼَزَاُٞٔ َِظ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣ َٖ٣ َ۪٘ب اَُّز٤ْ ۪ َٓ ا َ ْٗ َغِٚا ثٝا َٓب رُ ِ ًّ ُشٞغ
َُٕٞغو
ُ  ْل٣َ اُٞٗظ ِث َٔب ًَب٤
ٍ َث ۪ـ
Ne zaman ki kendilerine verilen öğüdü dikkate almadılar, kötülüğe karşı mücadele verenleri kurtardık. O yanlışı
yapanları da yoldan çıkmalarına karşılık kötü bir azaba çarptırdık.

(Araf 7/166)

َٖ٤ا ِه َشدَح ً خَب ِع ۪ـًُُٞٗٞ ْْ ُٜ َُ ُ هُ َِْ٘بْٚ٘ ا َػُٜٞ ُٗ ا َػ ْٖ َٓبْٞ َ كََِ َّٔب َػز
Yapılan engellemelere başkaldırıp direnince onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” dedik.

(Nisa 4/60)

ْٕ َ َٕ اُٝ ذ٣ُ ۪ش٣  ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َيَٝ  َْي٤َُِا ثِ ََٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَُٞ٘ٓ  ْْ َٰاُٜ َََّٕٗ اُٞٔ ػ
ُ َ ْض٣ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
َّ ٠َُِا اَُٞٔٓ ًَ ز َ َؾب٣َ
َ ٤ْ ش
َّ ُذ ُ ا٣ُ ۪ش٣َٝ ِٚۜ ۪ ا ِثٝ ٌْلُ ُش٣َ ْٕ َ ا اٝهَ ْذ ا ُ ِٓ َُٓشَٝ د
ُ اُطب
ُ ط
ػ ََل ًْل
ِ ٞؿ
َ ْْ ُٜ َِّؼ
ِ ُ٣ ْٕ َ بٕ ا
ذًا٤ثَ ۪ؼ
Hem sana indirilene hem de senden önce indirilenlere inandığını iddia eden kişileri görmedin mi? Kendilerine
azgınları tanımama emri verildiği halde, hakemlik etsin diye azgınlara gitmek isterler. Şeytan ise bunları derin
bir sapıklığa düşürmek ister.

(Nisa 4/61)

ػ ْ٘ َي
َ ٣َ ٍِ َساٞع
ُ اُش
َّ ٠َُِاَٝ َُّللا
 ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٠َُِٰ ا اْٞ َُ ْْ ر َ َؼبُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
ُ َ٣ َٖ٤ ْ۪ذ ْاُ َُٔ٘بكِو
َ َُّٕٝظذ
د ًٌۚاُٝطذ
ُ
Onlara "Allah'ın indirdiğine ve Elçisi‟ne gelin" dendiği zaman o münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını
görürsün.
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(Maide 5/61)

اَُّٞٗللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب ًَب
 هَٝ ِٚۜ ۪ ا ِثٞ ْْ هَ ْذ خ ََش ُعُٛ َٝ ا ِث ْبُ ٌُ ْل ِشُِٞهَ ْذ دَ َخَٝ ا َٰا ََّٓ٘بَُُٞٓ اِرَا ََٓعب ۫ ُؤ ًُ ْْ هَبَٝ
َُٕٞٔ ُ َ ٌْز٣
Size geldiklerinde “İnanıp güvendik” derler, oysa kâfir girerler, kâfir çıkarlar. Allah onların
gizlediklerini daha iyi bilir.
(Bakara 2/14 )

ُٖ ا اَِّٗب َٓ َؼ ٌُ ْْ اَِّٗ َٔب ٗ َْؾَُُٞٓ  ْْ هَبِٜ ِ٘ ٤بؽ
۪ ٤َ ش
َ ٠َُِٰ ا اْٞ َِاِرَا َخَٝ ا َٰا ََّٓ٘ ٌۚبَُُٞٓ ا هَبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا اَُّزُٞاِرَا َُوَٝ
َٕ ِض ۫ ُؤْٜ َ ُٓ ْغز
İnanıp güvenenlerle yüz yüze gelince, “Biz de inanıp güvendik.” derler. Şeytanlarıyla baş başa kalınca da
“İnanın biz sizin yanınızdayız, biz onları sadece idare ediyoruz!” derler.

(Bakara 2/76 )

 ْْ ِث َٔب كَز َ َؼُٜ َُٗٞا اَر ُ َؾ ِذّصَُُٞٓ غ هَب
ُ اِرَا خ َََل َث ْؼَٝ ا َٰا ََّٓ٘ ٌۚبَُُٞٓ ا هَبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا اَُّزُٞاِرَا َُوَٝ
ٍ  َث ْؼ٠َُِٰ  ْْ اُٜ ؼ
َُِٕ۪ٞ ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ ٌُ ِۜ ْْ اَكَ ََل ر َ ْؼ ِوِٚ ًُ ْْ ثُٞ ََٓؾب ُّع٤ُِ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ه
Allah‟ın Kitabına inanıp güvenenlerle karşılaşınca “Biz ona güveniriz!” derler. Birbirleriyle baş başa kalınca da
şöyle derler: “Allah‟ın size gösterdiği şeyi, o Kitabın doğruluğunu onlara mı söylüyorsunuz? Rabbinizin katında
size karşı delil getirsinler diye mi? Hiç aklınızı çalıştırmaz mısınız?

(Bakara 2/77)

َُِِٕٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ َُٕٝغ ُِّش٣ َ ْؼَِ ُْ َٓب٣ ََّللا
َٕ ا َ َّٕ هُٞٔ ََِ ْؼ٣  َْلَٝ َ ا
Bilmezler mi? Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da!

(Hud 11/5)

ُ َ ْغز َ ْـ٣ َٖ٤ُ ا َ َْل ۪ؽِٚۜ ْ٘ ِٓ اُٞ ْغز َ ْخل٤َ ُِ ْْ ُٛ سُٝ
 َٓبَٝ َُٕٝغ ُِّش٣  ْؼَِ ُْ َٓب٣َ ْْ ُٜ ب َث٤َ َِٕ صٞش
ُ ََُْٕٞ٘ض٣ ْْ ُٜ َِّٗا َ ََْٓل ا
َ طذ
ٌۚ ُِِ٘ ُ ْؼ٣
سُٝ
ِ ْ ثِزَا٤ ُِ۪ َػََِّٕٚٗ اٞ
ُّ ُد ا
ِ ظذ
Bilin ki onlar, Allah‟ın Kitabından gizlenmek için göğüslerini iki büklüm ederler. Yine bilin ki örtülerine
büründükleri zaman neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını Allah bilir. Göğüslerde olanı da O bilir.

(Maide 5/62)

اُٞٗظ َٓب ًَب
َ ِۜ غ ْؾ
ُّ ُ ُْ اِٜ ِِ ًْ َ اَٝ ٕا
ِ ْ ٢َِٕ كُٞبسػ
ً ۪ ًَضٟر َ َٰشَٝ
َ ُ٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ شا٤
ِ غ
َ ْذ َُجِئ
ِ َٝ  ْاُؼُ ْذَٝ ِْ ْاْلص
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
Göreceksin; onlardan çoğu günah, düşmanlık ve haram yeme yarışına gireceklerdir. Yaptıkları
işler ne kötüdür.
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(Al-i İmran 3/176)

ََ  ْغ َؼ٣َ َّللاُ ا َ َّْل
َ ََّللا
ُ ٣َ ْٖ َُ ْْ ُٜ َِّٗ ْاُ ٌُ ْل ٌۚ ِش ا٢َٕ ِكُٞبسػ
ذُ ه٣ُ ۪ش٣ ْـًٔ ِۜب٤ش
ا هٝؼ ُّش
َ ُ٣ َٖ٣ ۪ ْؾ ُض ْٗ َي اَُّز٣َ  َْلَٝ
ِ غ
َٰ ْ ٢ِظب ك
ًّ  ْْ َؽُٜ َُ
ْ٤ ْْ َػزَاة َػ ۪ظُٜ ََُٝ ِاْل ِخ َش ٌۚح
Ayetleri örtme konusunda yarışanlar seni üzmesinler; Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah da onlara
ahirette bir pay vermemek ister. Onları bekleyen büyük bir azap vardır.

(Al-i İmran 3/177)

ْ٤ َُ۪ػزَاة ا
َ ََّللا
۪ ْ ا ْاُ ٌُ ْل َش ِثُٝ َٖ ا ْشز َ َش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ ٣َ ْٖ َُ ٕب
ا هٝؼ ُّش
َ ْْ ُٜ ََُٝ ْـًٔ ٌۚب٤ش
ِ َٔ ٣بْل
İmanı verip kâfirliği alanlar, Allah‟a hiçbir şekilde zarar veremezler. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Maide 5/41)

ْْ ِٜ ِٛ اَٞ ا َٰا ََّٓ٘ب ِثب َ ْكَُُٞٓ َٖ هَب٣ ۪ ْاُ ٌُ ْل ِش َِٖٓ اَُّز٢َِٕ كُٞبسػ
ُ اُش
َّ بَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ ُ٣ َٖ٣ ۪ ْؾ ُض ْٗ َي اَُّز٣َ  ٍُ َْلٞع
ِ غ
ىٞ
َ ِۜ ُ َأْر٣ ْْ َُ َٖ٣ ٍّ َٰاخ َ۪شْٞ ََٕ ُِوُٞع َّٔبػ
ِ َٕ ُِ ِْ ٌَ ِزُٞع َّٔبػ
َ ة
َ اَُٝبدٛ َٖ٣ ۪ َِٖٓ اَُّزَٝ ْْ ٌۚ ُٜ ُثَُُُِٞ ْْ رُإْ ِٓ ْٖ هَٝ
ِۜ بؽزَ ُس
اٝ
ْ َُ كْٙٞ َ ا ِْٕ َُ ْْ رُإْ رَٝ ُُٙٝزَا كَ ُخزَٰٛ ْْ ُ ز٤ ۪رٝ۫ ُ َٕ ا ِْٕ اُُُٞٞو٣َ ٌٚۚ ۪ اػ ِؼ
ِ َٞ َٓ َٕ ْاُ ٌَ ِِ َْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذُُٞ َؾ ِ ّشك٣
َ ُ٣ ْٕ َ َّللاُ ا
ْْ ِۜ ُٜ َثُُِٞ َش هّٜ ِ ط
َ َِّللا
ُ ِش ِد ه٣ ْْ َُ َٖ٣ ۪ َٰ َُٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ْـًٔ ِۜب ا٤ش
ُ َِٖٓ هَُٚ ُ كََِ ْٖ ر َ ْٔ ِِ َيََّٚللاُ كِزَْ٘ز
ُ ِش ِد ه٣ ْٖ َٓ َٝ
َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ََُٝ ١َب ِخ ْض٤ْٗ ُّ اُذ٢ِ ْْ كُٜ َُ
ْ٤اْل ِخ َشحِ َػزَاة َػ ۪ظ
Ey Elçi! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla “inandık!” diyenlerin ve Yahudilerin kâfirlikte yarışmaları seni
üzmesin. Onlar, yalan söylemek için kulak kesilir, sana gelmeyen başka topluluklara bilgi ulaştırmak için tüm
dikkatleri ile seni dinlerler. Kelimelerin asıl anlamlarını yerlerinden kaydırır; “Size şu hüküm verilirse kabul
edin, verilmezse kabul etmeyin” derler. Allah‟ın sıkıntıda kalmasını istediği bir kişi lehine Allah katında
yapabileceğin bir şey yoktur. İşte onlar Allah‟ın, kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Dünyada onların
payına düşen, rezillik; ahirette de büyük bir azaptır.

(Maide 5/42)

ِْٕ اَٝ ْْ ٌۚ ُٜ ْ٘ ع َػ
ِ ِۜ غ ْؾ
ْ َذ كَب ِْٕ ََٓعب ۫ ُؤ َى ك
ْ  اَػ ِْشْٝ َ  ْْ اُٜ َ٘٤ْ بؽ ٌُ ْْ َث
ُّ ُِِ َُُٕٞة ا َ ًَّب
ِ َٕ ُِ ِْ ٌَ ِزُٞع َّٔبػ
َ
َ ىٝ
ُُّ ِؾت٣ ََّللا
ْ َذ ك
َ ْٔ ٌَ ا ِْٕ َؽَٝ ْـًٔ ِۜب٤ش
َ ؼ ُّش
ُ َ٣ ْٖ ََِ ْْ كُٜ ْ٘ ع َػ
ْ ر ُ ْؼ ِش
 ْْ ِث ْبُ ِو ْغ ِۜ ِؾ ا َِّٕ هُٜ َ٘٤ْ َبؽ ٌُ ْْ ث
َٖ٤ْاُ ُٔ ْوغ ِ۪ط
Onlar yalan söylemek için kulak kesilen, haram yemeyi meslek edinen kimselerdir. Sana gelirlerse ister
aralarında hakemlik yap, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir şekilde zarar veremezler.
Hakemlik yapacak olursan aralarında hakka uygun hüküm ver. Allah, hakka uygun davrananları sever.

(Maide 5/63)

اُٞٗظ َٓب ًَب
َ ِۜ غ ْؾ
ُّ ُ ُْ اِٜ ِِ ًْ َ اَٝ َْ ْاْلص
ِ ْ ُْ ِٜ ُِ ْٞ َبس َػ ْٖ ه
َّ ُْ ُٜ ٤ َْٰٜ٘ َ٣  َْلْٞ َُ
ُ  ْاْلَ ْؽ َجَٝ َُّٕٞ٤ِٗ اُشثَّب
َ ْذ َُ ِجئ
َُٕٞظَ٘ؼ
ْ َ٣
Kendilerini Rabbine adayanlar ve âlimleri, bunların günah söz söylemelerini ve haram
yemelerini yasaklasalardı olmaz mıydı? Onları ne kötü yetiştiriyorlar!
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(Cuma 62/5)

ِّ ْٞ َظ َٓض َ َُ ْاُو
ً َ ْؾ ِٔ َُ ا َ ْعل٣َ بس
ِ َٔ َب ًَ َٔض َ َِ ْاُ ِؾُِِٛٞٔ  ْؾ٣َ ْْ َُ َّْ ُ خَ ص٣ َٰسْٞ َّ ا اُزُِّٞٔ ِ َٖ ُؽ٣ َ۪ٓض َ َُ اَُّز
َ ْبس ِۜا ِثئ
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاُ َْل
ِۜ د ه
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ِ َب٣ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّز
 هَٝ َِّللا
Kendilerine Tevrat bilgisi yüklenen ama onun hükümlerini yüklenmeyenler, kitap yüklü eşek gibidirler. Allah‟ın
ayetleri karşısında yalan yanlış şeylere sarılan bu topluluk, ne kötü örnektir. Allah, yanlışlar içinde olan
toplulukları yola getirmez.

(İbrahim 14/21)

َٕ َػَّ٘بُٞ٘ َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْـَٜ َا اَِّٗب ًَُّ٘ب َُ ٌُ ْْ ر َ َجؼًب كَٖٝ ا ْعز َ ٌْجَ َُٓش٣ ۪ؼ َؼ َٰ َٓل ۬ ُإا َُِِّز
ُّ ُؼًب كَوَب ٍَ ا٤۪ٔ ا ِ هّٰللِ َعٝ َث َش ُصَٝ
طجَ ْشَٗب َٓب
َ ْٖ ِٓ َِّللا
َ٘ب ه٣ َٰذَٛ ْٞ َُ اُُٞ ِۜ ٍء هَب٢ْ ش
ة ه
ِ ِٓ ْٖ َػزَا
َ ْْ ِۜ ًُ َ٘ب٣ْ َذَٜ َُ َُّللا
َ ّْ َ  ََٓ٘ب ا َ َع ِض ْػ ََٓ٘ب ا٤ْ َِاء َػََٞٓ ع
ض٤
ٍ ََُ٘ب ِٓ ْٖ َٓ ۪ؾ
Ahirette hepsi Allah‟ın huzuruna çıkarılır. Zayıflar, kendini büyük görenlere derler ki “Biz sizin arkanızdaydık.
Allah‟ın azabından bizi bir şekilde kurtarabilirsiniz, değil mi?” Onlar şöyle derler: “Allah bizi yola getirseydi biz
de sizi yola getirirdik. Artık sızlansak da bir, katlansak da... Bizim için bir kurtuluş yoktur.”

(Ahzab 33/67)

َ َ ا َسثَّ ََٓ٘ب اِ ََّٓٗب اُُٞهَبَٝ
َ غ ۪ج
َل٤
َّ َُٗب اُِّٞػ
َ َ  ًُجَ ََٓشا َءَٗب كَبَٝ عبدَرََ٘ب
َ ؽ ْؼَ٘ب
"Rabbimiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize boyun eğdik, onlar da bizi yoldan saptırdılar."

(Ahzab 33/68)

شا٤
ً  ْْ َُ ْؼً٘ب ًَ ۪جُٜ ْ٘  ْاُ َؼَٝ ة
ِ  ِْٖ َِٖٓ ْاُ َؼزَا٤َػ ْؼل
ِ ْْ ِٜ َِسثَّ ََٓ٘ب َٰار
"Rabbimiz! Onlara bu azabın iki katını ver; onları tamamen dışla" derler.

(Maide 5/64)

ۢ ُُا ثِ َٔب هَبُُُٞ٘ ِؼَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
َ ٞغ
ُ َُ ِۜخَُِّٞللاِ َٓ ْـ
ْ َِّؿ
ُ ْ٘ ِل ُن٣ ٕب
ِ َُهَبَٝ
ُ ُ َٓ ْجَٙذَا٣ َْ َا ثٞ
َذ ُ ه٣ ُدُٜٞ َ٤ُذ ْا
ِ َ ؽز
ُ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َي٤َُِ ْْ ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اُٜ ْ٘ ِٓ شا٤
ُْ ُٜ َ٘٤ْ ََ٘ب ث٤ْ َا َ ُْوَٝ  ًُ ْل ًش ِۜاَٝ بًٗب٤َ ؽ ْـ
ََٓ ٣َ ْق
ً ۪ذَ َّٕ ًَض٣ ۪ض٤َ ََُٝ شب ِۜ ُء
َ ٤ًَ
ْ َة ا
٢َِٕ كْٞ َ ْغ َؼ٣َٝ َُّللا
َب هَٛؽلَب
ً ٗ اُٝهَذْٝ َ  َٔ ِۜ ِخ ًَُِّ ََٓٔب ا٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ ؼَٓب َء ا
ِ َبسا ُِ ِْ َؾ ْش
َ  ْاُجَ ْـَٝ َ حْٝاُ َؼذَ َا
َٖ٣ ُ۪ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْل ِغذ٣ َّللاُ َْل
 هَٝ غبد ًِۜا
ِ ْاْلَ ْس
َ َع ك
Yahudiler “Allah‟ın eli sıkıdır” dediler. Sıkı olan onların elidir. Böyle dedikleri için
lanetlendiler. Hayır, Allah‟ın iki eli de açıktır; nasıl tercih ederse öyle verir. Rabbinin sana
indirdiği, onlardan birçoğunun azgınlığını ve kâfirliğini artıracaktır. Onların arasına, kıyamet
gününe kadar sürecek bir düşmanlık ve nefret sokmuşuzdur. Ne zaman bir savaş ateşi
tutuştursalar Allah söndürür. Onlar kurulu doğal düzeni bozmak için çaba gösterirler. Allah,
bozguncuları sevmez.
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(Nisa 4/37)

ا َ ْػز َ ْذَٗبَٝ ِٚۜ ۪ ِِ ؼ
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
 ُْ هُٜ ٤َٕ ََٓٓب َٰا َٰرُٞٔ ُ  ٌْز٣َ َٝ َِ بط ِث ْبُجُ ْخ
َ ََُّٕ٘ اٝأ ْ ُٓ ُش٣َ َٝ َُِٕٞ ْج َخ٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
ً٘ ٌۚب٤ٜ۪ ُٓ َٖ َػزَاثًب٣ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش
Onlar hem cimrilik ederler, hem insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın kendilerine yaptığı ikramı da
gizlerler. Biz, ayetleri görmezlikten gelenlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.

(Al-i İmran 3/180)

ْْ ِۜ ُٜ َُ  ش ٌَّشَٞ ُٛ َْ  ِۜ ْْ َثُٜ َُ  ًْشا٤ َخَٞ ُٛ ِِ۪ٚ ؼ
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
 ُْ هُٜ ٤َٕ ِث ََٓٔب َٰا َٰرُِٞ ْج َخ٣َ َٖ٣ ۪غ َج َّٖ اَُّز
َ  ْؾ٣َ  َْلَٝ
َ ُ ٤ع
ُ ش٤
ِۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ََُِٕٞٔ َّللاُ ثِ َٔب ر َ ْؼ
ِ اَٞ ََّٰٔاس اُغ
 هَٝ ع
َ
َ ۪ٓ ِ ِ هّٰللَٝ  َٔ ِۜ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ِ۪ٚا ثَُِٕٞ َٓب ثَ ِخُٞهَّٞ ط
ش٤خ َ۪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.

(Al-i İmran 3/181)

ُْ ُٜ َِْهَزَٝ اُُٞت َٓب هَب
ُ ُ عَ٘ ٌْز
ا ا َِّٕ هَُُٞٓ َٖ هَب٣ ۪ ٍَ اَُّزْٞ ََّللاُ ه
ع ِٔ َغ ه
َ ََٓب ۢ ُء٤ِ٘ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْؿَٝ ش٤ َّ۪للاَ كَو
َ َُوَ ْذ
ن
َ َا َػزُٞهُٝ ٍُ رَُٞٗوَٝ ن
ٍ ّ  ِْش َؽ٤ََٓب َء ِثـ٤َ ْاْلَ ْٗ ِج
ِ ٣اة ْاُ َؾ ۪ش
"Allah fakir, biz zenginiz!" diyenlerin sözünü, Allah elbette dinledi. Söyledikleri bu sözü, nebîlerini haksız yere
öldürme suçuna ekleyecek ve şöyle diyeceğiz: “Şu yakıcı ateş azabını tadın bakalım!

(Maide 5/14)

ًّ ا َؽٞغ
َٓ َٰ ظ
ُْ ُٜ َ٘٤ْ َ٘ب َث٣ْ  كَب َ ْؿ َشٚۖ ۪ ا ِثٝظب ِٓ َّٔب رُ ِ ًّ ُش
ُ ََ٘ ْْ كُٜ َضَبه٤۪ٓ  ا َ َخ ْزَٗبٟبس
َ َٗ ا اَِّٗبَُُٞٓ َٖ هَب٣ ۪ َِٖٓ اَُّزَٝ
َُٕٞظَ٘ؼ
ْ َ٣ اَُّٞٗللاُ ِث َٔب ًَب
 ُْ هُٜ ُ َُ٘جِّئ٣ ف
َ  ْاُجَ ْـَٝ َ حْٝاُ َؼذَ َا
َ َٝ  َٔ ِۜ ِخ٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ ؼَٓب َء ا
َ ْٞ ع
Biz Nasrani‟yiz diyenlerden de söz aldık ama kendilerine hatırlatılan görevin bir kısmını unutmuş gözüktüler.
Biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve nefret yerleştirdik. Allah onlara neler yaptıklarını,
günü gelince bildirecektir.

(Maide 5/65)

ْ٤ِ د اَُّ٘ ۪ؼ
ِ ُ ْْ َعَّ٘بٛ َْلَ ْدخ ََِْ٘بَٝ ْْ ِٜ ّـَٔب ِر٤ِ ع
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ  ا َ َّٕ اْٞ ََُٝ
َ ْْ ُٜ ْ٘ ا َُ ٌَلَّ ْشَٗب َػْٞ َارَّوَٝ اَُٞ٘ٓ ة َٰا
Eğer Kitap ehli inanıp güvense ve kendilerini korusalardı, günahlarını bağışlar, onları
nimetlerle dolu cennetlere sokardık.
(Bakara 2/62)

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
اْل ِخ ِش
َّ ُاَٝ ٟظ َٰبس
َٖ َٓ ْٖ َٰا ََٖٓ ثِ ه٤ظبثِ ۪ـ
َ َُّ٘اَٝ اَُٝبدٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٞٗ َ ْؾض٣َ ْْ ُٛ  َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػَْٞ  َْل خَٝ ْْ ۖ ِٜ ّ ْْ ِػ ْ٘ذَ َس ِثُٛ  ْْ ا َ ْع ُشُٜ ََِطب ُِ ًؾب ك
َ ََ ِٔ  َػَٝ
İman edenler ile Yahudi, Hristiyan ve Sabiîler‟den Allah'a ve Ahiret gününe inanan ve iyi işler yapanların
ödülleri Rableri katındadır. Onların üzerinde korku olmaz, üzüntü de çekmezler.
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(Al-i İmran 3/113)

۪۠  ْغ ُغذ٣َ ْْ ُٛ َٝ َِ ٤ْ ََُّّللاِ َٰا ََٓٗب َء ا
َُٕٝ
ِ ب٣َ َٕ َٰاُِْٞز٣َ ة ا ُ َّٓخ َٓهَب ِئ َٔخ
ُ ٤ْ َُ
د ه
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ا ِۜ ًء ِٓ ْٖ اََٞٓ ع
َ اٞغ
Hepsi bir değildir; ehlikitap içinde dosdoğru bir topluluk da vardır. Onlar gecenin bölümlerinde namaz kılarak
onun ayetlerini bağlantılarıyla birlikte okurlar.

(Al-i İmran 3/114)

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
٢َِٕ كُٞبسػ
ِ َٕ ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُشَٝأ ْ ُٓ ُش٣َٝ اْل ِخ ِش
َٕ ثِ هُِٞ٘ٓ ُْإ٣
َ ُ٣َٝ َٕ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشْٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ فٝ
ِ غ
َٖ٤ظب ُِ ۪ؾ
ِ ِۜ  َْشا٤ْاُ َخ
َّ ُ َٰ َُٓئِ َي َِٖٓ اٝ۬ ُ اَٝ د
Allah‟a ve ahiret gününe inanıp güvenir, iyi şeylerin yapılmasını ister ve kötü şeylerden sakındırırlar. Hayırlı
işlerde de yarışırlar. İşte bunlar iyi olanlardandır.

(Al-i İmran 3/115)

َٖ٤ ْ۪ ِث ْبُ ُٔزَّو٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ ُِٙۜ ُٝ ٌْلَ ُش٣ ْٖ ََِ ٍْش ك٤ا ِٓ ْٖ َخُِٞ ْل َؼ٣َ  َٓبَٝ
Bunların yaptığı hiçbir iyilik göz ardı edilmez. Allah, kendini yanlışlardan koruyanları bilir.

(Kalem 68/34)

ْ٤ِ د اَُّ٘ ۪ؼ
ِ  ْْ َعَّ٘بِٜ َّٖ ِػ ْ٘ذَ َس ِث٤ ۪ا َِّٕ ُِ ِْ ُٔزَّو
Yanlışlardan korunanlar için Rableri katında nimetlerle dolu bahçeler vardır.

(Maide 5/83)

ن
ُ اُش
ُ ۪ ْْ رَلُٜ َُ٘٤ ا َ ْػٟ ٍِ ر َ َٰ َٓشٞع
َّ ٠َُِا ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اُٞع ِٔؼ
َ اِرَاَٝ
ِ ّ ٌۚ ا َِٖٓ ْاُ َؾُٞغ َِٖٓ اُذ َّْٓغِ ِٓ َّٔب َػ َشك٤
َّ َُٕ َسثَّ ََٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب كَب ًْز ُ ْجَ٘ب َٓ َغ اُُُٞٞو٣َ
َٖ٣ ۪ذِٛ شب
Bu elçiye indirileni dinlediklerinde ona inen gerçeği tanımalarından dolayı onların gözlerinden yaşlar boşaldığını
görürsün. Derler ki: Rabbimiz! İnanıp güvendik; bizi buna şahit olanlarla birlikte yaz.

(Maide 5/84)

ْ َٗٝ ن
َٖ٤ظب ُِ ۪ؾ
َّ ُ ِّ اْٞ َُ ْذ ِخََِ٘ب َسثَُّ٘ب َٓ َغ ْاُو٣ ْٕ َ َط َٔ ُغ ا
 َٓب ََُ٘ب َْل ُٗإْ ِٓ ُٖ ِث هَٝ
ِ ّ  َٓب ََٓعب َءَٗب َِٖٓ ْاُ َؾَٝ ِبّٰلل
Rabbimizin bizi iyiler topluluğuna katmasını beklerken ne diye biz Allah‟a ve bize gelen bu gerçeğe inanıp
güvenmeyelim ki!"

(Maide 5/85)

ٍ ا َعَّ٘بَُُّٞللاُ ثِ َٔب هَب
 َٰر ُِ َي َع ََٓضا ُءَٝ  ِۜبَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
 ُْ هُٜ َكَبَصَبث
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
َٖ٤ ِْ۪٘اُ ُٔ ْؾغ
Böyle demelerinden dolayı Allah onlara sürekli kalmak üzere, içinden ırmaklar akan cennetler verecektir. Güzel
davrananların alacağı karşılık işte budur.
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(Maide 5/66)

ْٖ ِٓ َٝ ْْ ِٜ  ِهْٞ َا ِٓ ْٖ كًَُِٞ َ ْْ َْلِٜ ّ ْْ ِٓ ْٖ َس ِثِٜ ٤ْ َُِ ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ ََ ٤اْل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ َخ٣ َٰسْٞ َّ ا اُزُٞٓ  ْْ اَهَبُٜ ََّٗ اْٞ ََُٝ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ عَٓب َء َٓب
ِ ر َ ْؾ
ِ َ  ْْ ا ُ َّٓخ ُٓ ْوزُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ِۜ ِٜ ِِ ذ ا َ ْس ُع
َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ش٤ ۪ ًَضَٝ ظذَ ِۜح
Eğer onlar, Tevrat‟ı, İncil‟i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni uygulasalardı,
üstlerinden ve altlarından nimetlere boğulurlardı. Aralarında dengeli davranan bir toplum
vardır ama onlardan çoğunun davranışı ne kötüdür!
(Nuh 71/10)

بسا
ً َُّ ًَبَٕ َؿلَِّٚٗا َسثَّ ٌُ ْْ اٝكَوُ ِْذُ ا ْعز َ ْـ ِل ُش
Nuh: “Rabbinizden bağışlanma dileyin; o çok bağışlayıcıdır.” dedim.

(Nuh 71/11)

اسا
َّ ُُ ْش ِع َِ ا٣
ً  ٌُ ْْ ِٓ ْذ َس٤ْ َِغ ََٓٔب َء َػ
“Öyle yapın ki size gökten bereketli yağmurlar göndersin.

(Nuh 71/12)

ٍ َ ْغ َؼ َْ َُ ٌُ ْْ َعَّ٘ب٣َٝ َٖ٤ َ۪٘ثَٝ ٍٍ اَٞ ْٓ َ ُ ْٔ ِذ ْد ًُ ْْ ِثب٣َٝ
بس ِۜا
ً َٜ ْٗ َ َ ْغ َؼ َْ َُ ٌُ ْْ ا٣َٝ د
Mallarınıza mal, oğullarınıza oğul katsın. Sizin için bahçeler oluştursun; ırmaklar akıtsın.

(Araf 7/96)

ٍ  ْْ َث َش ًَبِٜ ٤ْ َِا َُلَز َ ْؾَ٘ب َػْٞ َارَّوَٝ اَُٞ٘ٓ  َٰاٟ ََ ْاُوُ َٰ َٓشْٛ َ  ا َ َّٕ اْٞ ََُٝ
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ع
َّ ُد َِٖٓ ا
ِ ََٔٓ غ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ بء
ََُٕٞ ٌْ ِغج٣ اُٞٗ ْْ ثِ َٔب ًَبُٛ ا كَب َ َخ ْزَٗبًَُٞزَّث
Eğer o kentlerin ahalisi, inanıp güvenerek Allah‟tan çekinselerdi, onlara, yerin ve göklerin bolluk ve bereketini
açardık. Fakat yalana sarıldılar. Biz de onları yapıp ettiklerine karşılık yakalayıverdik.

(Maide 5/67)

َ ا ِْٕ َُ ْْ ر َ ْلؼَ َْ كَ َٔب ثََِّ ْـَٝ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ ِۜ َي٤َُِ ٍُ ثَ ِِّ ْؾ ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اٞع
َُّللا
ُ اُش
َّ بَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
 هَٝ ُِٚۜ َ عبَُز
َ ذ ِس
ِۜ ِ َُّ٘ظ ُٔ َي َِٖٓ ا
َٖ٣ َّ ْاُ ٌَبكِ ۪شْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاَ َْل
بط ا َِّٕ ه
ِ َ ْؼ٣
Ey Elçi! Rabbinden sana ne indirildiyse onu tebliğ et. Tebliğ etmezsen vazifeni yapmış olmazsın.
Allah, seni insanlardan korur. Allah, kâfirler topluluğunu yola getirmez.
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(Bakara 2/137)

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

(Al-i İmran 3/20)

ِٜ  ْعَٝ ُى َكوُ َْ ا َ ْع َِ ْٔذٞ
َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْاْلَٝ بة
َ َكب ِْٕ ََٓؽب ُّع
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪هُ َْ َُِِّزَٝ ِٖ ِۜ َ َٓ ِٖ ار َّ َجؼَٝ ِ ِ هّٰلل٢
َ
ِۜ
ش ثِ ْبُ ِؼجَب ِد٤َّللاُ ثَ ۪ظ
 هَٝ ُ َْي ْاُجَ ََلؽ٤َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ  ٌۚاْٝ َزَذْٛ ا كَوَ ِذ اُٞٔ ََِءا َ ْعَِ ْٔز ُ ِۜ ْْ كَب ِْٕ ا َ ْع
Seninle tartışırlarsa de ki “Ben her şeyimle Allah‟a teslim oldum; beni izleyenler de öyle!” Kendine Kitap
verilenler ile önceki kitaplardan bilgisi olmayanlara de ki: "Siz de teslim oldunuz mu?" Eğer teslim olurlarsa,
yola gelmiş olurlar. Ama yüz çevirirlerse, sana düşen yalnızca ayetleri bildirmektir. Allah kullarını görür.

(Araf 7/158)

ٌۚ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ١ ۪ؼًب اَُّز٤۪ٔ  ٌُ ْْ َع٤ْ ََُِّللاِ ا
ََُِٰٚ ع ََْٓل ا
ُ  َس٢ّ۪ٗ ِبط ا
 ٍُ هٞع
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ َْ ُه
ۖ ۪ٔ ُ٣ٝ ٢
ِ۪ٚ ًَ ِِ َٔبرَٝ ِبّٰلل
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
ُإْ ِٓ ُٖ ثِ ه٣ ١ ۪ ِ اَُّز٢
ا ثِ هُِٞ٘ٓ ذُ كَ َٰب٤
ّ ّٓ ِ ُ ِ ْاْل٢
ّ ِ اَُّ٘جِٚ ُِ ٞع
َ ۪ ُ ْؾ٣ َٞ ُٛ ا َِّْل
َُٕٝزَذْٜ َ ُ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رُٙٞار َّ ِجؼَٝ
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; Nebi olan ümmi elçisine
de. O Resul de Allah‟a ve O‟nun sözlerine inanıp güvenir. Ona uyun ki doğru yolu bulasınız”

(Hicr 15/94)

َٖ٤ً۪ ع َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْش ِش
ْ اَػ ِْشَٝ طذَ ْع ثِ َٔب رُإْ َٓ ُش
ْ كَب
“Sana ne emredildiyse başlarını çatlatırcasına onlara bildir. Müşriklere de aldırma.

(Hicr 15/95)

َٖ٣ ِض ۪ءْٜ َ َبى ْاُ ُٔ ْغز
َ ٘٤ْ َاَِّٗب ًَل
Seni inceden inceye alaya alanlara karşı bizim desteğimiz yeterli olur.

(Nahl 16/82)

ُ  َْي ْاُجَ ََل٤َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
ُ ؽ ْاُ ُٔ ۪ج
ٖ٤
Yüz çevirirlerse sana düşen sadece her şeyi açıklayan bir tebliğdir.

(Nahl 16/83)

َٕٝ ُْ ْاُ ٌَبكِ ُشُٛ ا َ ًْض َ ُشَٝ بَٜ َُٗٝ ْ٘ ٌِ ُش٣ َّْ ُ َّللاِ ص
َ َٔ َٕ ِٗ ْؼَُٞ ْؼ ِشك٣
ذ ه
Allah‟ın nimetini bilirler ama itiraf etmezler. Onların çoğu kâfirdir.

(Ankebut 29/18)

ُ  ٍِ ا َِّْل ْاُجَ ََلؽُ ْاُ ُٔ ۪جٞع
ٖ٤
ُ اُش
َّ ٠َِ َٓب َػَٝ ْْ ِۜ ٌُ ِِ ة ا ُ َْٓ ِٓ ْٖ هَ ْج
َ َّا كَوَ ْذ ًَزُٞا ِْٕ ر ُ ٌَ ِزّثَٝ
Eğer yalanlarsanız bilin ki, sizden önceki toplumlar da yalanladılar. Elçiye düşen, açık tebliğden başka nedir ki!"
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(Cin 72/21)

شذًا
َ  َْل َسَٝ ػ ًّشا
َ ْْ ٌُ َُ ُ ََْٓل ا َ ْٓ ِِي٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
De ki “Size bir zarar verecek güçte olmadığım gibi sizi olgunlaştıracak güçte de değilim.”

(Cin 72/23)

ً ا َِّْل َث ََل
بََٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ خَب ُِذَٜ َبس َع
ُ  َسَٝ ََّللا
ض ه
ؿب َِٖٓ ه
ِ  ْؼ٣َ ْٖ َٓ َٝ ِٚۜ ۪ ع َبْل ِر
َ  ِسَٝ َِّللا
َ ٗ َُُٚ َِّٕ ُ كَبَُٚٞع
اَثَذ ًِۜا
Benim görevim, Allah'tan geleni, O‟nun gönderdiklerini tebliğden ibarettir. Kim Allah‟a ve elçisine karşı gelirse
yeri cehennem ateşidir. Onlar orada ölmezler, sonsuza dek kalırlar.

(Maide 5/68)

ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ ََ ٤اْل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ َخ٣ َٰسْٞ َّ ا اُزُٞٔ ٤ ۪ رُو٠ءٍ َؽزه٢َ
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣َ َْ ُه
ْ  ش٠َِٰ ة َُ ْغز ُ ْْ َػ
ُ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َي٤َُِ ْْ ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اُٜ ْ٘ ِٓ شا٤
ِّ ْٞ َ ْاُو٠َِط َػ
ً ۪ذَ َّٕ ًَض٣ ۪ض٤َ ََُٝ ْْ ِۜ ٌُ َّس ِث
َ ْ  ًُ ْل ًش ٌۚا كَ ََل رَأَٝ بًٗب٤َ ؽ ْـ
َٖ٣ْاُ ٌَبكِ ۪ش
De ki “Ey Kitap ehli, Tevrat‟ı, İncil‟i ve Rabbinizden size indirilmiş olanı tam olarak yerine
getirmedikçe temelsiz kalırsınız.” Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve
küfrünü arttıracaktır. Artık o kâfirler topluluğuna üzülme.
(Al-i İmran 3/86)

ِۜ ّ٘٤ِ َْ ْاُجُٛ  ََٓعبءٝ  ٍَ َؽ ٌّنٞع
َُبد
َ َٝ ْْ ِٜ ِٗ َٔب٣ا ثَ ْؼذَ ۪اٝ ًٓب ًَلَ ُشْٞ ََّللاُ ه
ُ اُش
َّ َّٕ َ ا اَُٝٓذِٜ ش
 ه١ِذْٜ َ٣ ْق
ُ َ َ
َ ٤ًَ
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ ٣َ َّللاُ َْل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 هَٝ
Elçinin hak olduğuna şahit olmuş, her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler kendilerine gelmiş ve onlara inanıp
güvenmiş sonra da kâfir olmuş bir topluluğu Allah nasıl yoluna kabul eder? Allah, zalimler topluluğunu yoluna
kabul etmez.

(Al-i İmran 3/87)

َٓ
َٖ٤بط ا َ ْع َٔ ۪ؼ
 ْْ َُ ْؼَ٘خَ هِٜ ٤ْ َِ ْْ ا َ َّٕ َػُٛ  َٰ َُٓئِ َي َع ََٓضا ۬ ُؤٝ۬ ُ ا
ِ َُّ٘اَٝ  ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخَٝ َِّللا
Onların cezası, Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından dışlanmaktır.

(Al-i İmran 3/88)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  َْلَٝ اة
َٕٝظ ُش
ُ َ ُْ ْاُؼَزُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َخل٣  ٌۚب َْلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Sürekli dışlanmışlık içinde kalacaklardır. Azapları ne hafifletilecek ne de kendilerine süre verilecektir.
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(Al-i İmran 3/89)

ْ٤س َس ۪ؽَُّٞللاَ َؿل
ْ َ اَٝ ا ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٰر ُِ َيَُٖٞ رَبث٣ ۪ا َِّْل اَُّز
ا كَب َِّٕ هٞطَِ ُؾ
Olup bitenden sonra tövbe edip kendini düzeltenler başka. Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Maide 5/69)

َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْاَٝ ِبّٰلل
اْل ِخ ِش
َّ ُاَٝ اَُٝبدٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
 َٓ ْٖ َٰا ََٖٓ ِث هٟظ َٰبس
َ َُّ٘اَٝ َٕظب ِث ۫ ُإ
َُٕٞٗ ََ ْؾض٣ ْْ ُٛ  َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػَْٞ طب ُِ ًؾب كَ ََل خ
َ ََ ِٔ  َػَٝ
İnanıp güvenenlerden; Yahudi olanlardan, Sabiî ve Hıristiyanlardan kim Allah'a ve Ahiret
gününe inanır ve iyi iş yaparsa, onlar ne bir korku duyar ne de üzülürler.
(Bakara 2/62)

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
اْل ِخ ِش
َّ ُاَٝ ٟظ َٰبس
َٖ َٓ ْٖ َٰا ََٖٓ ثِ ه٤ظبثِ ۪ـ
َ َُّ٘اَٝ اَُٝبدٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٞٗ َ ْؾض٣َ ْْ ُٛ  َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػَْٞ  َْل خَٝ ْْ ۖ ِٜ ّ ْْ ِػ ْ٘ذَ َس ِثُٛ  ْْ ا َ ْع ُشُٜ ََِطب ُِ ًؾب ك
َ ََ ِٔ  َػَٝ
İman edenler ile Yahudi, Hristiyan ve Sabiîler‟den Allah'a ve Ahiret gününe inanan ve iyi işler yapanların
ödülleri Rableri katındadır. Onların üzerinde korku olmaz, üzüntü de çekmezler.

(Hac 22/17)

َۗ ًُ َٖ ا َ ْش َش٣ ۪اَُّزَٝ طٞ
َِّٕ ا اٞ
َّ ُاَٝ اَُٝبدٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ َُّ٘اَٝ َٖ٤ظبثِ ۪ـ
َ  ْاُ َٔ ُغَٝ ٟظ َٰبس
ذ٤َٜ۪ ءٍ ش٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاَ َػ
 َٔ ِۜ ِخ ا َِّٕ ه٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َظ َُ ث
ه
ِ  ْل٣َ ََّللا
İnanıp güvenenler, Yahudi, Sabiî, Hıristiyan ve Mecusi olanlar bir de müşrikler var ya; Allah kıyamet günü
onların aralarını ayıracaktır. Allah, her şeye şahittir.

(Araf 7/156)

َٰ ْ ٢ ِكَٝ ًغَ٘خ
ْٖ َٓ ۪ٚت ِث٤
ُ  ا ُ ۪ط٢ػزَ ۪ َٓاث
َ ٍَ  ِۜ َْي هَب٤َُِ ْذ ََٓٗب اُٛ اْل ِخ َش ِح اَِّٗب
َ ب َؽ٤َ ْٗ ُّ اُذِٙ  ِزَٰٛ ٢ ۪ا ًْزُتْ ََُ٘ب كَٝ
َّ َُُٕٞإْ ر٣َٝ ََُٕٞزَّو٣ َٖ٣ ۪ب َُِِّزَٜ ُغب َ ًْزُج
ْ  ِع َؼَٝ ٢ ۪ َس ْؽ َٔزَٝ شب ٌۚ ُء
ْْ ُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ َ حًَٰٞ اُض
َ ََّ ًُ ذ
ََٓ َ ا
َ َ ِۜ ٍء ك٢ْ ش
ٌۚ ُِ٘ٓ ُْإ٣ ب ِرَ٘ب٣َ ِث َٰب
َٕٞ
Bu dünyada da Ahirette de bize güzel şeyler yaz; biz sana yöneldik.” Allah dedi ki “ hak ettiğine karar verdiğim
kişiyi azabıma çarptırırım, ikramım ise her şeyi kapsar. İkramımı, benden çekinerek kendini yanlışlardan
koruyanlar, zekât verenler ve ayetlerime güvenenler için ayıracağım.”
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(Araf 7/157)

َِ ۘ ٤اْل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  اُز٢ ْْ ِكُٛ َثًب ِػ ْ٘ذُُٞ َٓ ٌْزَُٚٗٝ  ِغذ٣َ ١ ۪ اَُّز٢
ُ اُش
َّ َُٕٞز َّ ِجؼ٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
َّ ّٓ ِ ُ ْاْل٢
َّ  ٍَ اَُّ٘ ِجٞع
َّ ُْ ُٜ َُ َُّ ُ ِؾ٣َٝ  ْْ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشُٜ ٤ َْٰٜ٘ َ٣َٝ فٝ
َ ِ ُْ ْاُ َخجََٓبئِٜ ٤ْ َُِ َؾ ِ ّش ُّ َػ٣َٝ د
ش
ِ ِّجَب٤اُط
ِ  ْْ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشُٛ َأ ْ ُٓ ُش٣
ْ ٗ ًَب٢ ۪ ْاْلَ ْؿ ََل ٍَ اَُّزَٝ ْْ ُٛ ط َش
ْ ِ ْْ اُٜ ْ٘ ؼ ُغ َػ
ُٙٝظ ُش
َ َ٣َٝ
َ ََٗٝ ُٙٝ َػ َّض ُسَٝ ِ۪ٚا ثَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ِۜ ْْ كَبَُّزِٜ ٤ْ ََِذ َػ
َٓ
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ َُٓ اٚ ا ُ ْٗ ِض ٍَ َٓ َؼ١َٓ ۪س اَُّزٞ
َ ُُّ٘ا اُٞار َّ َجؼَٝ
Onlar ümmi nebi olan bu Rasul‟e uyan kimselerdir. Onun özelliğini yanlarındaki Tevrat‟ta ve İncil‟de yazılı
bulurlar. O Resul onlara, vahye uygun olanı emreder ve vahye aykırı olanı yasaklar. Temiz şeyleri helal, pis
şeyleri haram kılar. Isr‟larını, üzerlerindeki ağır yükleri kaldırıp atar. Kim ona inanır, onu destekler, ona yardım
eder ve onunla birlikte indirilen nûra uyarsa, işte onlar umduklarına kavuşacak olanlardır.”

(Maide 5/70)

َٟٞٓ َٰ ْٜ َ ٍ ِث َٔب َْل رٞع
ُ  ْْ َسُٛ ع ً َِۜل ًَُِّ َٔب ََٓعب َء
ُ  ْْ ُسِٜ ٤ْ َُِع ِْ ََٓ٘ب ا
َ ا َ ْسَٝ ََ ٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َٓ ۪٘ضَبمَ َث٤۪ٓ َُوَ ْذ ا َ َخ ْزَٗب
ََُُِٕٞ ْوز٣ وًب٣كَ ۪شَٝ اُٞوًب ًَزَّث٣ ْْ كَ ۪شُٜ غ
ُ ُا َ ْٗل
İsrailoğulları‟ndan söz aldık, onlara resuller gönderdik. Ama bir resul onlara, ne zaman
hoşlanmadıkları bir şey getirse, kimini yalancı saydılar, kimini de öldürdüler.
(Bakara 2/84 )

ْْ ُ بس ًُ ْْ ص ُ َّْ ا َ ْه َش ْسر
َ َُٕ ا َ ْٗلٞ َْل ر ُ ْخ ِش ُعَٝ ْْ ًُ َٕ ِد ََٓٓب َءٌُٞ ضَبهَ ٌُ ْْ َْل ر َ ْغ ِل٤۪ٓ اِ ْر ا َ َخ ْزَٗبَٝ
ِ َ٣غ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِد
َُٕٝذَٜ ا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْشَٝ
Bir gün sizden yine “Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, kendinizden olanları yurdunuzdan
çıkarmayacaksınız!” diye söz aldık. Bunu kabul etmiştiniz; siz de buna şahitsiniz.

(Bakara 2/85 )

َ َ  ۘ ْْ رِٛ بس
ْْ ِٜ ٤ْ ََِٕ َػٝ َُشٛظب
َ َُٕ ا َ ْٗلُُِٞ ۬ ُإ ََْٓل ِء ر َ ْوزَٛٓ َٰ ْْ ُ ص ُ َّْ ا َ ْٗز
ِ َ٣وًب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِد٣َٕ كَ ۪شٞر ُ ْخ ِش ُعَٝ ْْ ٌُ غ
َُِٕٞ٘ٓ ْ ِۜ ْْ اَكَزُإُٜ  ٌُ ْْ ا ِْخ َشا ُع٤ْ َِ ُٓ َؾ َّشّ َػَٞ ُٛ َٝ ْْ ُٛ ُٝ رُلَبدٟع َٰبس
ِ ْ ِث
َ ُ  ًُ ْْ اُٞأْر٣َ ِْٕ اَٝ ٕا
ِ ِۜ َٝ  ْاُؼُ ْذَٝ ِْ ْبْلص
ٌۚ ٍ َٕ ثِجَ ْؼٝر َ ٌْلُ ُشَٝ ة
ِحٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ك١َ ْل َؼ َُ َٰر ُِ َي ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا َِّْل ِخ ْض٣ ْٖ َٓ غ كَ َٔب َع ََٓضا ُء
ِ ثِجَ ْؼ
ِ غ ْاُ ٌِزَب
َٓ
َ َ  ا٠َُِٰ َٕ اُُّٝ َشد٣  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ َٝ  ٌۚب٤َ ْٗ ُّاُذ
ََُِٕٞٔ َّللاُ ِثـَب ِك ٍَ َػ َّٔب ر َ ْؼ
 َٓب هَٝ ة
ِ ِۜ ش ِذّ ْاُ َؼزَا
Artık siz öyle bir haldesiniz ki birbirinizi öldürüyor, içinizden birtakımını yurtlarından çıkarıyor, onlara yapılan
kötülük ve düşmanlığa destek veriyorsunuz. Esir düştükleri haberi gelince de fidye verip kurtarıyorsunuz. Onları
sürgün etmek zaten size haramdır. Şimdi siz, o Kitab‟ın bir bölümüne inanıyor, bir bölümünü görmezlikten mi
geliyorsunuz? İçinizden bunu yapanın hak ettiği nedir? Şu hayatta rezil olmaktan başkası mı? Böylelerine
Kıyamet gününde en şiddetli azap verilir. Yaptığınız hiçbir şey, Allah‟ın dikkatinden kaçmaz.
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(Bakara 2/87 )

د
ِ َِّ٘ب٤ َْ ْاُ َج٣َ  اثَْٖ َٓ ْش٠غ
ُ بُش
ُّ ۪ ِثَٙ٘ب ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ٤ْ َّ َهلَٝ بة
َ َ  ْاُ ٌِز٠ع
َ ٤َ٘ب ۪ػ٤ْ َ  َٰارَٝ َِ ع
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ  َُ َو ْذ َٰارَٝ
وًب٣غ ٌُ ُْ ا ْعز َ ٌْجَ ْشر ُ ٌۚ ْْ كَلَ ۪ش
ُ ُ ا َ ْٗلَٟٞٓ َٰ ْٜ َ ٍ ِث َٔب َْل رٞع
ُ ػِ ْاُوُذ ِ ُِۜط اَكَ ٌَُِّ َٔب ََٓعب َء ًُ ْْ َسُٝ ِث ُشَّٙ ْذَٗب٣َاَٝ
َُُِٕٞوًب ر َ ْوز٣كَ ۪شَٝ ْْ ۘ ُ ًَزَّ ْثز
Musa‟ya o kitabı vermiş, ardından da onun izinden giden elçiler göndermiştik. Meryem oğlu İsa‟ya da açık
belgeler, mucizeler vermiş, onu Kutsal Ruh ile güçlendirmiştik. Hoşunuza gitmeyen bir şeyle gelen her elçiye
kafa mı tutmalıydınız? Kimini yalancı sayıp, kimini de öldürmeli miydiniz?

(Mümin 40/5)

ْ َّٔ َٛ َٝ ْْ ۖ ِٛ اة ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
ْ ًََزَّث
ُ َ ْاْلَ ْؽضَٝ ٍػُٞٗ ُّ ْٞ َ ْْ هُٜ َِذ هَ ْج
ُ ذ ًُ َُّ ا ُ َّٓ ٍخ ِث َش
َُُٙٝأ ْ ُخز٤ُِ ْْ ِٜ ُِ ٞع
ة
ُ ُ ْذ ِؽ٤ُِ َِ بؽ
ِ ا ِث ْبُ َجَُُٞ َعبدَٝ
ِ ْق ًَبَٕ ِػوَب
َ ٤ٌَ َ ۪۠ ْْ كُٜ ُ  ْاُ َؾ َّن كَب َ َخ ْزرِٚ ا ِثٞؼ
Onlardan önce Nuh‟un halkı ve arkalarından gelenler de yalana sarıldılar. Her toplum, kendi batıllarıyla bu hakkı
ortadan kaldırmak için mücadeleye girerek, kendilerine gelen elçiyi avuçlarının içine almaya çalıştılar. Ben de
onları oradan aldım. Cezalandırmam nasılmış?

(Maide 5/71)

ْْ ِۜ ُٜ ْ٘ ِٓ ش٤ ۪ا ًَضُّٞٔ ط
بة ه
َ َ ا ص ُ َّْ رُّٞٔ ط
َ َٝ اُٞٔ  ْْ ص ُ َّْ َػِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َٝ اُٞٔ ََٕ كِزَْ٘خ كَؼٌُٞ َ ا ا َ َّْل رُٞ َؽ ِغ َٓجَٝ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ ش ِث َٔب٤َّللاُ ثَ ۪ظ
 هَٝ
Zor bir imtihandan geçirilmeyeceklerini sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah,
tevbelerini kabul etti. Ama onların çoğu daha sonra yine de kör ve sağır kesildi. Allah, onların
yaptığı her şeyi görür.
(Bakara 2/51)

َ ْْ ُ ا َ ْٗزَٝ َِ۪ٙخً ص ُ َّْ ار َّ َخ ْزر ُ ُْ ْاُ ِؼ ْغ ََ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ٤ْ َُ َٖ٤ ا َ ْسثَ ۪ؼ٠ َٓ َٰعُٞٓ ػ ْذَٗب
َُٕٞٔ ُِ ظب
َ َٰٝ اِ ْرَٝ
Musa ile kırk geceliğine sözleştiğimizde onun arkasından buzağıyı ilah edinmiştiniz; yanlışlar içindeydiniz.

(Bakara 2/52)

ََٕٝٗب َػ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٰر ُِ َي َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْش ٌُ ُشْٞ َص ُ َّْ َػل
Ondan sonra da görevinizi yerine getirmeniz için sizi affetmiştik.

(Bakara 2/53)

َُٕٝزَذْٜ َ  ْاُلُ ْشهَبَٕ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَٝ بة
َ َ  ْاُ ٌِز٠ع
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ اِ ْر َٰارَٝ
Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa‟ya o kitabı, o Furkan‟ı vermiştik.
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(Bakara 2/54)

َ ْْ ٌُ َِّٗ ِّ اْٞ َب ه٣َ ِ۪ٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َٰعُٞٓ ٍَ اِ ْر هَبَٝ
ْْ ٌُ بس ِئ
َ ُظَِ ْٔز ُ ْْ ا َ ْٗل
ِ  َث٠َُِٰ ا اُٞ َٓثُٞغ ٌُ ْْ ِثب ِر ّخَب ِر ًُ ُْ ْاُ ِؼ ْغ ََ كَز
ُْ ٤اُش ۪ؽ
ُ َّٞ َّ  اُزَٞ ُٛ َُِّٚٗ ٌُ ِۜ ْْ ا٤ْ َِبة َػ
َّ اة
َ َ بسئِ ٌُ ِۜ ْْ كَز
َ ُا ا َ ْٗلَُِٞٓ ُ كَب ْهز
ِ َْش َُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذَ ث٤غ ٌُ ِۜ ْْ َٰر ُِ ٌُ ْْ َخ
Musa halkına şöyle seslenmişti: “Ey halkım! Boğayı ilah edinmekle kendinizi kötü duruma düşürdünüz. Her
birinizi farklı özelliklerde yaratana yönelerek tevbe edin de egolarınızı öldürün. Her birinizi farklı özelliklerde
yaratanın katında iyi olan budur.” Allah da tövbenizi kabul etmişti. Tövbeleri kabul eden, ikramı bol olan odur.”

(Bakara 2/63)

ُّ ُْ ٌُ َهْٞ َ َسكَ ْؼَ٘ب كَٝ ْْ ٌُ َضَبه٤۪ٓ اِ ْر ا َ َخ ْزَٗبَٝ
ْْ ٌُ َِّ َُ َؼِٚ ٤ ۪ا َٓب كٝا ْر ًُ ُشَٝ ٍحَّٞ َُ٘ب ًُ ْْ ِثو٤ْ َ ا ََٓٓب َٰارُٝس ُخزٞ
َ ِۜ اُط
َُٕٞرَزَّو
Bir gün üstünüze Tur‟u kaldırarak kesin söz almıştık: “Size verdiğimize sıkı sarılın, onda olanı aklınızdan
çıkarmayın ki kendinizi koruyabilesiniz!” demiştik.

(Bakara 2/64)

ْ َ َْل كْٞ ََِز ُ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٰر ُِ ٌۚ َي ك٤ْ ََُّٞ َ ص ُ َّْ ر
َٖ٣ُ َُ ٌُ ْ٘ز ُ ْْ َِٖٓ ْاُخَب ِع ۪شُٚ َس ْؽ َٔزَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ؼ َُ ه
Sonra bunun ardından yüz çevirmiştiniz. Eğer üzerinizde Allah‟ın ikramı ve iyiliği olmasaydı, kaybedenlere
karışır giderdiniz.

(Araf 7/155)

ْ َٝ
ذ
َ ْ ِشئْٞ َُ ِ ّبٍ َسة
َ َاُش ْعلَخُ ه
َّ ُْ ُٜ ْوَب ِر٘ ٌَۚب كَ َِ ََّٓٔب ا َ َخزَر٤۪ٔ ُِ َٖ َس ُع ًَل٤عج ْ۪ؼ
َ َُٚٓ ْٞ َ ه٠ َٰعُٞٓ بس
َ َ اخز
ٌۚ
ْٖ َٓ بَٜ ؼ َُّ ِث
ُّ ُ ِِ ٌَُ٘ب ِث َٔب كَ َؼ ََ اْٜ ُ  اَر١َّب
ِ ُ  ا َِّْل كِزَْ٘ز ُ ِۜ َي ر٢
َ ِۜ ٣ِاَٝ َُ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ْجُٜ َ َِ ٌْزْٛ َ ا
َ ِٛ ِْٕ ب ُء َِّٓ٘ب آََٜ َغل
ََٓ َ  َٓ ْٖ ر١ ۪ذْٜ َ رَٝ شب ُء
ََٓ َ ر
َٖ٣ ُْش ْاُـَب ِك ۪ش٤ذ َخ
َ ْٗ َ اَٝ اس َؽ َْٔ٘ب
َ ْٗ َ شب ِۜ ُء ا
ْ َٝ َُّ٘ب كَب ْؿ ِل ْش ََُ٘ب٤ُِ َٝ ذ
Musa belirlediğimiz gün için halkından yetmiş adam seçti. Bunlar depremle sarsılınca dedi ki “Rabbim! Gerek
görseydin onları da beni de daha önce yok ederdin. Aramızdaki akılsızların yaptıkları yüzünden bizi yok mu
edeceksin? Bu, senin imtihanından başka bir şey değildir. Böylece kimilerinin sapıklığına karar verir, kimilerinin
de yola gelmişliğini onaylarsın. Bizim velimiz sensin. Bizi bağışla, bize ikramda bulun. Bağışlamayı en güzel
yapan Sensin.

(Araf 7/163)

ْ ٗ ًَب٢ َ۪ ِخ اَُّز٣ ْْ َػ ِٖ ْاُوَ ْشُٜ ِْ َٔ ْعـَٝ
ْْ ُٜ ُٗزَب٤ ْْ ۪ؽِٜ ٤ ۪ذ اِ ْر رَأْر
ِ غ ْج
َّ ُ ا٢َِٕ كَُٝ ْؼذ٣ بػ َشح َ ْاُجَ ْؾ ۢ ِش اِ ْر
ِ َذ َؽ
ُ ْْ ِٜ ِع ْجز
َُٕٞغو
ً ش َّش
ُ َ ْل٣ اُٞٗ ْْ ثِ َٔب ًَبُٛ ُِٞ ٌۚ ْْ ًَ َٰز ُِ َي َٗ ْجِٜ ٤ َ۪ٕ َْل رَأْرَُٞ ْغجِز٣  َّ َْلْٞ َ٣َٝ ػب
َ َّ ْٞ َ٣
Onlara deniz kıyısındaki kenti sor; hani Cumartesi günü aşırılık ediyorlardı. Cumartesi günleri balıklar sürülerle
geliyor, diğer günlerde gelmiyorlardı. Yoldan çıktıkları için böylece onları, yıpratıcı bir imtihandan
geçiriyorduk.
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(Maide 5/72)

اُٝ ََ ا ْػجُذ٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َٓ َ۪٘ب ث٣َ  ُؼ٤ ۪هَب ٍَ ْاُ َٔغَٝ َْ ِۜ ٣َ  ُؼ اث ُْٖ َٓ ْش٤ ْاُ َٔ ۪غَٞ ُٛ ََّللا
ا ا َِّٕ هَُُٞٓ َٖ هَب٣ َُ۪وَ ْذ ًَلَ َش اَُّز
 َٓبَٝ بس
بّٰللِ كَوَ ْذ َؽ َّش َّ ه
ُ ْش ِش ْى ثِ ه٣ ْٖ َٓ َُِّٚٗ َسثَّ ٌُ ِۜ ْْ اَٝ ٢َّّللاَ َس ۪ث
ه
ُ ِۜ َُُّ٘ اٚ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ َ ْاُ َغَّ٘خِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َّ ُِ
بس
ٍ ظ
َ ْٗ َ َٖ ِٓ ْٖ ا٤۪ٔ ُِ ِظب
“Allah, Meryem oğlu Mesih‟tir” diyenler, kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey
İsrail oğulları, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah‟a kul olun. Kim Allah‟a ortak oluşturursa
Allah ona cenneti yasak eder. Onun gideceği yer cehennemdir. Yanlış yapanın yardımcısı
olmaz.”
(Maide 5/17)

َ َِّللا
َْـًٔب ا ِْٕ ا َ َساد٤ش
َ ْٔ ِِيُ َِٖٓ ه٣ ْٖ َٔ ََ ِۜ َْ هُ َْ ك٣ ُؼ اث ُْٖ َٓ ْش٤ ْاُ َٔ ۪غَٞ ُٛ ََّللا
ا ا َِّٕ هَُُٞٓ َٖ هَب٣ َُ۪وَ ْذ ًَلَ َش اَُّز
د
ِ اَٞ ََّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغَٝ ؼً ِۜب٤۪ٔ ع َع
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓ ْٖ كَٝ َُّٚٓ ُ اَٝ َْ َ٣ َؼ اثَْٖ َٓ ْش٤ ۪ ِِ َي ْاُ َٔغْٜ ُ٣ ْٕ َ ا
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢َ
ََٓ ٣َ َ ْخُِ ُن َٓب٣  َٔ ِۜبُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ع
 هَٝ شب ِۜ ُء
ِ  ْاْلَ ْسَٝ
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َّللاُ َػ
“Meryem oğlu Mesih Allah‟tır” diyenler kâfir oldular. De ki: “Allah; Meryem oğlu Mesih‟i, anasını ve
yeryüzünde olan herkesi yok etmek isterse ona karşı koymaya kimin gücü yeter?” Göklerde, yeryüzünde ve bu
ikisinin arasında tüm yetkiler Allah'ın elindedir. O, gerekli gördüğünü yaratır. Allah, her şeye ölçü koyar.

(Al-i İmran 3/79)

ْٖ ِٓ ٢ ُ۪ ا ِػ َجبدًاًُُٞٗٞ بط
ُ هٚ٤َ ُِإْ ر٣ ْٕ َ َٓب ًَبَٕ ُِ َجش ٍَش ا
ِ َُِِّ٘ ٍَ ُٞو٣َ َّْ ُ ح َ صَّٞ ُاُُّ٘جَٝ َْ ٌْ  ْاُ ُؾَٝ بة
َ َ َّللاُ ْاُ ٌِز
َٕٞع
ُ  ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْذ ُسَٝ بة
ٕ هُٝ
َ َ َٕ ْاُ ٌِزُٞٔ ِِّ َّٖ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر ُ َؼ٤۪ ِٗا َسثَّبًُُٞٗٞ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َِّللا
ِ د
Allah bir adama Kitap, hikmet ve Nebîlik versin; o da tutup insanlara “Allah‟tan önce bana kul olun!” desin.
Kimsenin buna hakkı yoktur. Onun diyeceği şudur: “Kitabı öğrenmeniz ve özümsemenize karşılık Rabbinizden
yana tavır koyan kimseler olun.”

(Al-i İmran 3/80)

َُٕٞٔ ِِ أ ْ ُٓ ُش ًُ ْْ ِث ْبُ ٌُ ْل ِش َث ْؼذَ اِ ْر ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْغ٣َ َ َّٖ ا َ ْس َثبثً ِۜب ا٤۪ اَُّ٘ ِجَٝ َا ْاُ َٔ َٰ َِٓ ِئ ٌَخُٝأ ْ ُٓ َش ًُ ْْ ا َ ْٕ رَز َّ ِخز٣َ  َْلَٝ
O kişi, melekleri ve Nebileri rabler edinmenizi de isteyemez. Siz Allah‟a teslim olduktan sonra o, âyetleri
görmemenizi mi isteyecek?

(Tevbe 9/31)

ا ا َِّْلٝ ََٓٓب ا ُ ِٓ َُٓشَٝ َْ ٌۚ َ٣ َؼ اثَْٖ َٓ ْش٤ ْاُ َٔ ۪غَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
َ َا ا َ ْؽجَُٝٓاِر َّ َخز
ِ  ْْ ا َ ْسثَبثًب ِٓ ْٖ دُٜ َٗجَبْٛ  ُسَٝ ْْ ُٛ بس
ًَُٕٞ ُ ْش ِش٣ ُ َػ َّٔبَٚٗع ْج َؾب
ِ َٝ بًٜ َُِٰ ا اَُٝٓ ْؼجُذ٤َ ُِ
ُ َٞ ِۜ ُٛ َ ا َِّْلَُِٰٚ اؽذ ًٌۚا ََْٓل ا
Âlimlerini ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup rab edindiler. Meryem oğlu Mesih‟i de öyle. Oysa onlara
verilen emir, sadece tek bir ilaha kul olmalarıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından
uzaktır.

69

(Maide 5/73)

ُ ُِ َّللاَ صَب
ا َػ َّٔبُٜٞ َ  ْ٘ز٣َ ْْ َُ ِْٕ اَٝ اؽ ِۜذ
ِ َٝ َُِٰٚ  ا ََِّْٓل اٍٚ َُِٰ  َٓب ِٓ ْٖ اَٝ ش ص َ َِٰض َ ۢ ٍخ
ا ا َِّٕ هَُُٞٓ َٖ هَب٣ َُ۪وَ ْذ ًَلَ َش اَُّز
ْ٤ َُ۪ ْْ َػزَاة اُٜ ْ٘ ِٓ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪غ َّٖ اَُّز
َّ َٔ َ٤َُ ََُُُٕٞٞو٣
”Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler gerçekten kâfir olmuşlardır. Hâlbuki bir tek ilah dışında
ilah yoktur. Böyle demeyi bırakmazlarsa bu kâfirleri acıklı bir azap saracaktır.
(Nisa 4/171)

٠غ
 ه٠َِا َػُُُٞٞ َْل رَوَٝ ْْ ٌُ ِ٘٣ ۪ د٢ ۪ا كُِٞة َْل ر َ ْـ
ِ  ََ ا ُْ ٌِزَبْٛ َ ََٓب ا٣
َ ٤ ُؼ ۪ػ٤َّللاِ ا َِّْل ْاُ َؾ ِۜ َّن اَِّٗ َٔب ْاُ َٔ ۪غ
 َْلَٝ ٌٚۚ ۪ ِِ ع
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
ُ  َْ َس٣َ اث ُْٖ َٓ ْش
ا ِث هُِٞ٘ٓ ُ كَ َٰبٚۘ ْ٘ ِٓ ػٝ ُسَٝ َْ ٣َ  َٓ ْش٠َُِٰ ب آََٜ ٤ُ ا َ ُْ َٰوٌٚۚ ُ  ًَ ِِ َٔزَٝ َِّللا
 ٍُ هٞع
ِۜ
٢ُِ َٓب كَُٚ َُ ۢذَٝ َُُٚ ٌَُٕٞ َ٣ ْٕ َ َُٓ اَٚٗع ْج َؾب
ِ َٝ َُِٰٚ َّللاُ ا
ُ اؽ ِۜذ
 ًْشا َُ ٌُ ِۜ ْْ اَِّٗ َٔب ه٤ا َخُٜٞ َ ا ص َ َِٰضَخ اِ ْٗزُُُٞٞرَو
ً ً۪ َٝ ِبّٰلل
ِۜ ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
َل٤
ِ اَٞ ََّٰٔاُغ
 ثِ ه٠ ًَ َٰلَٝ ع
Ey Kitaplarında uzman olanlar! Dininizde aşırılık etmeyin, Allah hakkında sadece gerçeği söyleyin. Meryem
oğlu İsa Mesih, başka değil, yalnızca Allah‟ın elçisidir; Meryem‟e ulaştırdığı “Ol” sözü ve kendinden bir ruhtur.
Öyle ise Allah‟a ve elçilerine inanıp güvenin. “Tanrı üçtür” demeyin; bundan vazgeçin; bu sizin hayrınıza olur.
Allah tek ilahtır, başkası da yoktur. O‟nun çocuğa ne ihtiyacı olur! Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi
O‟nundur. Size Allah‟ın desteği yeter.

(Nisa 4/172)

ِۜ  َْل ْاُ َٔ ََِٰٓئِ ٌَخُ ْاُ ُٔوَ َّشثَٝ َِٕ َػ ْجذًا ِ هّٰللٌُٞ ٣َ ْٕ َ  ُؼ ا٤ق ْاُ َٔ ۪غ
ْٖ ق َػ
ْ ٌِ ْ٘ َ  ْغز٣َ ْٖ َٓ َٝ َُٕٞ
َ ٌِ ْ٘ َ  ْغز٣َ ْٖ َُ
ُ َ ْؾ٤غ
ؼًب٤۪ٔ  َعِٚ ٤ْ َُِ ْْ اُٛ ش ُش
َ ََ ْغز َ ٌْجِ ْش ك٣َٝ ِِ۪ٚػجَبدَر
Mesih, Allah'a kulluktan geri durmuş değildir. Mukarreb melekler de öyle. Kim O‟na kulluktan geri durur da
büyüklük taslarsa Allah, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

(Maide 5/116)

ِۜ ٕ هُٝ
َ ِْ ُذ ه
َ ْٗ َ َ َْ َءا٣ اثَْٖ َٓ ْش٠غ
اِ ْر هَب ٍَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ ذ
َِّللا
َ ٤َب ۪ػ٣ َُّللا
ِ  ِْٖ ِٓ ْٖ د٤َٜ َُِٰ  ا٢
َ ّٓ ِ ُ اَٝ ٢ ُ۪ٗٝبط ار َّ ِخز
ُ ٌُ َ٣ ع ْج َؾبٗ ََي َٓب
ُ ر َ ْؼَِ ُْ َٓبِٚۜ َ ُ كَوَ ْذ َػ ِِ ْٔزُٚن ا ِْٕ ًُ ْ٘ذُ هُ ِْز
ُ ٍَ هَب
ٍ ّ ِۜ  ثِ َؾ٢ ُ۪ ْظ
َ ٤َُ  ٍَ َٓبُٞ ا َ ْٕ اَه٢َٓ ُ۪ ٕٞ
ة
َ ْٗ َ ِي اَِّٗ َي ا
َ ِۜ  َٗ ْلغ٢ ۪ ََْٓل ا َ ْػَِ ُْ َٓب كَٝ ٢ َٗ ْل ۪غ٢ ۪ك
ِ ُٞ٤ُػ ََّل ُّ ْاُـ
َ ذ
Bir gün Allah, şöyle diyecektir: “Meryem oğlu İsa! İnsanlara 'Beni ve anamı Allah ile aranıza iki tanrı olarak
koyun!' diyen sen misin?” İsa diyecek ki “Ben sana içten boyun eğerim. Benim doğru olmayanı söylemem
olacak şey değildir. Eğer söylediysem, zaten bilirsin. Sen, benim içimdekini bilirsin ama ben senin içindekini
bilmem. Bütün gizli bilgileri, her şeyin içyüzünü bilen sadece sensin.

(Maide 5/117)

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

70

(Maide 5/74)

ْ٤س َس ۪ؽَُّٞللاُ َؿل
 هَٝ ُِٚۜ ََٗٝ ْغز َ ْـ ِل ُش٣َٝ َِّللا
 ه٠ََُِٕ اُٞثُٞز٣َ اَكَ ََل
Allah‟a tevbe edip ondan bağışlanma dileseler olmaz mı? Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.
(Nisa 4/110)

ْ َ٣ ْٝ َ  ًءا اٞع
 ًٔب٤سا َس ۪ؽٞ
َُٓ َْ َٔ  ْؼ٣َ ْٖ َٓ َٝ
 ِغ ِذ ه٣َ ََّللا
 ْغز َ ْـ ِل ِش ه٣َ َّْ ُ ُ صٚغ
ً َُّللاَ َؿل
َ ظ ِِ ْْ َٗ ْل
Kim bir kötülük işler veya kendini yanlışa sürükler de Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ın bağışlamasının bol,
ikramının çok olduğunu görecektir.

(Zümer 39/53)

ُ َ٘ ْْ َْل ر َ ْوِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٓ َٰ ا َػَُٖٞ ا َ ْع َشك٣ ۪ اَُّز١ِ
ِۜ ا ِٓ ْٖ َس ْؽ َٔ ِخ هٞط
ةٞ
َّللاِ ا َِّٕ ه
َ َُُّٗ ْـ ِل ُش اُز٣ ََّللا
َ َب ِػجَبد٣ َْ ُه
ُْ ٤اُش ۪ؽ
َّ سٞ
ُ ُ ْاُـَلَٞ ُٛ َُِّٚٗؼً ِۜب ا٤۪ٔ َع
Onlara şu sözü söyle: “Ey kendilerini aşırı davranışlara sürüklemiş Allah kulları! Allah‟ın merhametinden umut
kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O, hem bağışlar hem de ikramda bulunur.

(Maide 5/75)

ٌۚ ع
ْ ٍَِ هَ ْذ َخٞ
ِٕ أ ْ ًُ ََل٣َ وَ ِۜخ ًَبَٗب٣ّط ۪ذ
ُ اُش
ُ  َْ ا َِّْل َس٣َ  ُؼ اث ُْٖ َٓ ْش٤َٓب ْاُ َٔ ۪غ
ُّ ِٚ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
ِ ُُّٚٓ ُ اَٝ َُ ِۜ ع
َٰ ْ ُْ ُٜ َُ ُٖ ِّ٤َْق ُٗج
َّ
ُ ْٗ د ص ُ َّْ ا
ُ ْٗ ُ بّ ا
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ ٠ظ ْش اَٗه
ِ َب٣اْل
َ ٤ًَ ظ ْش
َ ِۜ َاُطؼ
Meryem oğlu Mesih sadece elçidir. Böyle elçiler ondan önce de yaşadı gitti. Annesi dürüst bir
kadındı. İkisi de yemek yerdi. Sen şu ayetleri nasıl açıkladığımıza bak. Bir de onların nasıl
yanlışa sürüklendiklerine bak!
(Furkan 25/20)

َّ ًَُُِٕٞ ْ َأ٤َُ ْْ ُٜ ََِّٖٗ ا ََِّْٓل ا٤ ِ۪ع
ُ ْٔ َ٣َٝ ّب
 َعؼَ َِْ٘بَٝ م
َ ع َِْ٘ب هَ ْجَِ َي َِٖٓ ْاُ ُٔ ْش
َ  ََٓٓب ا َ ْسَٝ
ِ ِۜ اَٞ  ْاْلَ ْع٢َِٕ كٞش
َ َاُطؼ
ِۜ
ٌۚ ظ ِج ُش
شا٤
ْ َ غ كِزَْ٘خً اَر
ٍ ؼ ٌُ ْْ ُِ َج ْؼ
ً  ًَبَٕ َسث َُّي ثَ ۪ظَٝ َٕٝ
َ َث ْؼ
Senden önce gönderdiğimiz elçilerin hepsi de yer içer; çarşıda pazarda dolaşırdı. Sabrınızı denemek için birinizi
diğeriniz için sıkıntı kaynağı yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.

(Al-i İmran 3/144)

ٌۚ ع
ْ ٍَِ هَ ْذ َخٞ
ْْ ِۜ ٌُ  ا َ ْػوَب ِث٠َِٓ َٰ  هُ ِز ََ ا ْٗوََِ ْجز ُ ْْ َػْٝ َ بد ا
َ َٓ ْٖ ع ِۜ َُ اَكَ ۬ب ِئ
ُ اُش
ُ  َٓب ُٓ َؾ َّٔذ ا َِّْل َسَٝ
ُّ ِٚ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
َّ َُّللاُ ا
َ ََّللا
َٖ٣شب ًِ ۪ش
ُ َ٣ ْٖ ََِ كِٚ ٤ْ َ َػ ِوج٠َِٰ َ ْ٘وَ ِِتْ َػ٣ ْٖ َٓ َٝ
 ه١َ ْغ ِض٤ع
ؼ َّش ه
َ َٝ ْـًٔ ِۜب٤ش
Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önceki elçiler de yaşadı gitti. O ölse veya öldürülse, gerisin geri mi
döneceksiniz? Gerisin geri dönenin Allah'a bir zararı olmaz. Allah, görevini yapanları ödüllendirecektir.
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(Maide 5/76)

ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َُّللا
 هَٝ  َْل َٗ ْلؼً ِۜبَٝ ػ ًّشا
ٕ هُٝ
َ ْْ ٌُ َُ ُ ْٔ ِِي٣َ َّللاِ َٓب َْل
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝ هُ َْ اَر َ ْؼجُذ
De ki "Size zararı veya faydası olmayacak birini Allah ile kendi aranıza koyup ona kulluk mu
ediyorsunuz?" Allah, her şeyi dinleyen ve bilendir.
(Enbiya 21/52)

َُٕٞب َػب ًِلَٜ َُ ْْ ُ  ا َ ْٗز٢َٓ ۪ َُ اَُّز٤ ۪ اُز َّ َٔبصِٙ  ِزَٰٛ ۪ َٓبِٚٓ ْٞ َهَٝ ِٚ ٤اِ ْر هَب ٍَ ِْلَ ۪ث
Bir gün babasına ve halkına şöyle demişti: “Sizin şu karşılarında saygıyla durduğunuz heykeller nedir?”

(Enbiya 21/53)

َٖ٣ ۪ب َػب ِثذَٜ َُ  َع ْذ ََٓٗب َٰا َثَٓب َءَٗبَٝ اُُٞهَب
Dediler ki “Biz bildik bileli atalarımız onlara kulluk ederler.”

(Enbiya 21/54)

ٖ٤
َ ٢ ۪ َٰاثََٓب ۬ ُؤ ًُ ْْ كَٝ ْْ ُ هَب ٍَ َُوَ ْذ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ا َ ْٗز
ٍ ػ ََل ٍٍ ُٓ ۪ج
Dedi ki “Siz de sizin atalarınız da gerçekten açık bir sapkınlık içindesiniz.”

(Enbiya 21/55)

َٓ
َّ َِٖٓ ذ
َٖ٤اَُل ِػ ۪ج
َ ْٗ َ ن ا َ ّْ ا
ِ ّ ا ا َ ِعئْزََ٘ب ثِ ْبُ َؾُُٞهَب
Dediler ki “Sen ciddi misin yoksa bizimle eğleniyor musun?”

(Enbiya 21/56)

َ َ ك١ ۪ع اَُّز
َّ ُ َٰر ُِ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٠َِٰ اَٗ َ۬ب َػَٝ َّٖ ۘ ُٛ ط َش
َٖ٣ ۪ذِٛ شب
ِ اَٞ ََّٰٔهَب ٍَ ثَ َْ َسثُّ ٌُ ْْ َسةُّ اُغ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
İbrahim: “Hayır” dedi. “Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir, onları yaratandır. Ben buna şahitlik ederim.

(Enbiya 21/57)

َٖ٣ا ُٓ ْذ ِث ۪شَُُّٞٞ ُ طَ٘ب َٓ ٌُ ْْ ثَ ْؼذَ ا َ ْٕ ر
ْ َ ذَ َّٕ ا٤ً۪ َبّٰللِ َْل
ر َ هَٝ
Vallahi sizler çekilip gittikten sonra putlarınızdan kurtulacağım bir oyun oynayacağım.”

(Enbiya 21/58)

ََُٕٞ ْش ِعؼ٣ ِٚ ٤ْ َُِ ْْ اُٜ َِّ ْْ َُ َؼُٜ َُ شا٤
ً  ْْ ُعزَارًا ا َِّْل ًَ ۪جُٜ َِكَ َغ َؼ
Sonra onları param parça etti. Belki başvururlar diye büyük olanına dokunmadı.

(Enbiya 21/59)

َّ َِٖٔ َُ َُِّٚٗزِ ََٓ٘ب اَٜ ُِ زَا ِث َٰبَٰٛ ََ ا َٓ ْٖ كَ َؼُُٞهَب
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
“Bunu ilahlarımıza kim yaptı?” dediler; “O gerçekten zalimin tekidir.”
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(Enbiya 21/60)

ُْ ِۜ ٤ ُ۪ٛ اِث َْٰشَٚٓ َُ ٍُ ُوَب٣ ْْ ُٛ َ ْز ًُ ُش٣ ٠ًع ِٔ ْؼَ٘ب كَز
َ اُُٞهَب
“Bir delikanlının onları diline doladığını duyduk, dediler. Adına İbrahim diyorlar.”

(Enbiya 21/61)

َٓ
َُٕٝذَٜ  ْش٣َ ْْ ُٜ َِّبط َُ َؼ
ِ َُُّ٘ ِٖ ا٤ ا َ ْػ٠َِٰ ۪ َػٚا ِثُٞا كَأْرُُٞهَب
Diğerleri: “Getirin onu halkın önüne; belki bir gören olmuştur” diye karşılık verdi.

(Enbiya 21/62)

ُْ ِۜ ٤ ََ۪ٛٓب اِث َْٰش٣ زَِ٘بَٜ ُِ زَا ثِ َٰبَٰٛ ذ
َ ِْ َذ كَؼ
َ ْٗ َ ا َءاَُُٞٓ هَب
“Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın, İbrahim?” dediler.

(Enbiya 21/63)

ََُٕٞ ْ٘ ِطو٣ اُٞٗ ْْ ا ِْٕ ًَبُٛ َُِٞٔزَا كَ ْغـَٰٛ ْْ ُٛ ش٤
ُ ُ ًَ ۪جَٚۗ ََِهَب ٍَ ثَ َْ كَؼ
“Belki büyükleri, şu yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa parçalanmış olanlara sorun!” dedi.

(Enbiya 21/64)

َّ ُْ ُ ا اَِّٗ ٌُ ْْ ا َ ْٗزَُُٞٓ  ْْ كَوَبِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َُِٓ َٰ ا اُٞكَ َش َع َٓؼ
َُٕٞٔ ُِ اُظب
Bunun üzerine kendilerine geldiler de “Biz, gerçekten yanlış yoldayız” dediler.

(Enbiya 21/65)

ََُٕٞ ْ٘ ِطو٣  ۬ ُإ ََْٓل ِءَٛٓ َٰ ذ َٓب
َ ْٔ ِِ  ٌۚ ْْ َُوَ ْذ َػِٜ  ُس ۫ ُؤ ِع٠َِٰ ا َػٞغ
ُ ٌِ ُٗ َّْ ُ ص
Sonra başları önlerine eğildi de dediler ki “Sen de biliyorsun ki bunlar konuşmazlar.”

(Enbiya 21/66)

ْْ ِۜ ًُ ؼ ُّش
َ ْْ ٌُ َُ ْ٘لَؼ٣ َّللاِ َٓب َْل
ُ َ٣  َْلَٝ ْـًٔب٤ش
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝهَب ٍَ اَكَز َ ْؼجُذ
“Yani size faydası olmayan, zararı da olmayan şeyleri Allah‟a tercih ederek onlara kulluk mu ediyorsunuz?”
dedi.

(Enbiya 21/67)

ِۜ ٕ هُٝ
ََُِّٕٞللاِ اَكَ ََل ر َ ْؼ ِو
ٍّ ُا
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝ ُِ َٔب ر َ ْؼجُذَٝ ْْ ٌُ َُ ف
Size de Allah‟a tercih ederek kulluk ettiğiniz şeylere de yazıklar olsun. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?”

(Şuara 26/70)

َُٕ۪ٝ َٓب ر َ ْؼجُذِٚٓ ْٞ َهَٝ ِٚ ٤اِ ْر هَب ٍَ ِْلَ ۪ث
Bir gün İbrahim, babasına ve halkına; “Siz nelere kulluk ediyorsunuz?” diye sordu.

(Şuara 26/71)

َ ََ٘طَ٘ب ًٓب ك
َٖ٤ ۪ب َػب ًِلَٜ َُ َُّ ظ
ْ َ ا َٗ ْؼجُذ ُ اُُٞهَب
Dediler ki “Putlara kulluk ediyoruz. Onlara bağlı kalmaya da devam edeceğiz.”
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(Şuara 26/72)

ََُٕٞٗ ٌُ ْْ اِ ْر ر َ ْذػَُٞ ْغ َٔؼ٣ ََْ ٛ ٍَ هَب
“Yardım istediğinizde sizi duyuyorlar mı?” dedi.

(Şuara 26/73)

َٕٝؼ ُّش
ُ ٣َ ْٝ َ َٗ ٌُ ْْ اُٞ ْ٘لَؼ٣َ ْٝ َ ا
Size bir faydaları veya zararları oluyor mu?”

(Şuara 26/74)

َََُِٕٞ ْلؼ٣  َع ْذ ََٓٗب َٰاثََٓب َءَٗب ًَ َٰز ُِ َيَٝ َْ َا ثُُٞهَب
“Hayır” dediler; biz atamızdan babamızdan böyle gördük.”

(Şuara 26/75)

َُٕٝز ُ ْْ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼجُذ٣ْ َ هَب ٍَ اَكَ َشا
“Peki, neye kulluk ettiğinizin fakında mısınız?” dedi.

(Şuara 26/76)

َُٕٞٓ َ َٰاثََٓب ۬ ُؤ ًُ ُْ ْاْلَ ْهذَٝ ْْ ُ ا َ ْٗز
Sizi ve gelmiş geçmiş babalarınızı sorguladınız mı?

(Şuara 26/77)

َٖ٤۪ٔ َُ ا َِّْل َسةَّ ْاُ َؼب٢َٓ ُ۪ ٌُّٝ  ْْ َػذُٜ َّٗكَ ِب
Kulluk ettiklerinizden, Âlemlerin Rabbi dışında kalanlar benim için birer düşmandır.

(Şuara 26/78)

ٖ٣
ِ ۪ذْٜ َ٣ َٞ ُٜ َ ك٢ َ۪٘ َخَِو١ ۪اََُّز
Çünkü beni yaratan, bana doğru yolu gösteren Âlemlerin Rabbidir.

(Şuara 26/79)

ْ ُ٣ َٞ ُٛ ١ ۪اَُّزَٝ
ٖ٤
ِ َ۪غْو٣َٝ ٢ ُ۪٘ٔ ط ِؼ
Beni yediren ve içiren odur.

(Şuara 26/80)

ٖ٤
ْ اِرَا َٓ ِشَٝ
ِ ۖ ۪ ْشل٣َ َٞ ُٜ َػذُ ك
Hastalandığımda bana o şifa verir.

(Şuara 26/81)

ٖ٤
ِ ٤۪ ُ ْؾ٣ َّْ ُ  ص٢ ُ۪٘ز٤۪ٔ ُ٣ ١ ۪اَُّزَٝ
Beni öldürecek, sonra tekrar hayat verecektir.
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(Şuara 26/82)

ْ َ  ا١َٓ ۪اَُّزَٝ
َٓ ۪  خ٢ ُ۪  ْـ ِل َش٣َ ْٕ َ ؽ َٔ ُغ ا
ٖ٣
ِ ِۜ ّ َّ اُ ۪ذْٞ ٣َ ٢ ۪ـَٔز٤َط
Hesap günü yanlış davranışlarımı bağışlamasını beklediğim de odur.

(Maide 5/77)

َ ْْ ٌُ ِ٘٣ ۪ د٢ ۪ا كُِٞة َْل ر َ ْـ
ْٖ ِٓ اُِّٞػ
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ََٓب ا٣ َْ ُه
َ  ٍّ هَ ْذْٞ َا َء هََٞٓ ْٛ َ ا اُٞ َْل رَز َّ ِج َٓؼَٝ ن
ِ ّ  َْش ْاُ َؾ٤ؿ
َِ ٤غ ۪ج
َّ ُاء ا
ِ ََٞٓ ع
ً ۪ا ًَضُِّٞػ
َ َٝ شا٤
َ َ اَٝ َُ هَ ْج
َ ْٖ ا َػُِّٞػ
De ki “Ey Kitaplarında uzman olanlar! Dininizde, haksız yere sınırları aşmayın. Evvelce sapmış,
birçoklarını da saptırmış bir topluluğun arzusuna uymayın. Onlar, doğru yoldan sapmışlardır.
(Al-i İmran 3/64)

۪ٚ َْل ُٗ ْش ِش َى ِثَٝ ََّللا
َ٘ ٌُ ْْ ا َ َّْل َٗ ْؼجُذَ ا َِّْل ه٤ْ  َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ َاءٍ ثََٞٓ ع
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣َ َْ ُه
َ  ًَ ِِ َٔ ٍخ٠َُِٰ ا اْٞ َُة ر َ َؼب
ِۜ ٕ هُٝ
ا ِثبََّٗبُٝذَٜ ا ا ْشُُُٞٞا كَوْٞ ََُّٞ َ َّللاِ كَب ِْٕ ر
َ
ً ؼَ٘ب ثَ ْؼ
ُ َز َّ ِخزَ ثَ ْؼ٣  َْلَٝ ْـًٔب٤ش
ِ ؼب ا َ ْسثَبثًب ِٓ ْٖ د
َُٕٞٔ ِِ ُٓ ْغ
De ki: "Ey kitaplarında uzman kişiler! Sizinle bizim aramızda ortak olan şu söze gelin: Allah'tan başkasına
kulluk etmeyelim. Allah‟a hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Kimimiz, kimilerini Allah ile araya koyarak rabler
edinmesin.” Yüz çevirirlerse onlara deyin ki: "Şahit olun, biz Allah‟a teslim olmuş kimseleriz."

(Al-i İmran 3/69)

ََٓ َّد
ْ دَٝ
ََٕٝ ْشؼُ ُش٣  َٓبَٝ ْْ ُٜ غ
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ؽبئِلَخ ِٓ ْٖ ا
ِ ُ٣  َٓبَٝ ْْ ِۜ ٌُ َُِّٗٞؼ
ِ ُ٣ ْٞ َُ ة
َ َُٕ ا ََِّْٓل ا َ ْٗلُِّٞؼ
Onlardan bir kesimi, “Sizi bir saptırabilsek!” diye çok ister. Sadece kendilerini saptırırlar ama anlamazlar.

(Al-i İmran 3/70)

َُٕٝذَٜ ا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْشَٝ َِّللا
ِ َب٣َٕ ِث َٰبٝة ُِ َْ ر َ ٌْلُ ُش
د ه
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ََٓب ا٣
Ey kitaplarında uzman olanlar! Gerçekliğine şahit olduğunuz halde ne diye Allah‟ın ayetlerini görmezlikte
direniyorsunuz?

(Al-i İmran 3/71)

َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؼَٝ َٕ ْاُ َؾ َّنُٞٔ ُ ر َ ٌْزَٝ َِ بؽ
ِ ََٕ ْاُ َؾ َّن ِث ْبُجٞغ
ُ ة ُِ َْ ر َ ِْ ِج
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ََٓب ا٣
Ey kitaplarında uzman olanlar! Neden bile bile gerçeği gerçek dışı şeylerle karıştırıyor ve gerçeği gizliyorsunuz?
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(Maide 5/78)

 ِۜ َْ َٰر ُِ َي ِث َٔب٣َ  اث ِْٖ َٓ ْش٠غ
َ ٤ ۪ػَٝ َدٝبٕ دَ ۫ ُا
َ ُِ ٠َِٰ  ََ َػ٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َ۪ٓ٘ َا ِٓ ْٖ ثَٖٝ ًَلَ ُش٣ ُُ۪ ِؼَٖ اَُّز
ِ غ
َُٕٝ َ ْؼزَذ٣ اُٞٗ ًَبَٝ اْٞ ظ
َ َػ
İsrailoğulları‟ndan ayetleri görmezlikten gelerek kâfir olanlar, Davud‟un ve Meryem oğlu
İsa‟nın diliyle lânetlendiler. Bunun sebebi, isyan etmeleri ve saldırgan olmalarıydı.
(Al-i İmran 3/112)

ْ َػ ِشث
َِٖٓ ت
ُ
ٍ ؼ
ا ا َِّْل ِث َؾ ْج ٍَ َِٖٓ هَُْٖٞ َٓب ص ُ ِو َٓل٣َ ُْ اُزَُِّّخُ اِٜ ٤ْ َِذ َػ
ِ َُّ٘ َؽ ْج ٍَ َِٖٓ اَٝ َِّللا
َ َثََٓب ۫ ُؤ ِثـَٝ بط
ِۜ
ْ ػ ِش َث
َٓب َء٤َ َٕ ْاْلَ ْٗ ِجُُِٞ ْوز٣َ َٝ َِّللا
ِ ب٣َ َٕ ِث َٰبٝ ٌْلُ ُش٣َ اُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ ُْ ْاُ َٔ ْغ ٌََ٘خُ َٰر ُِ َي ِثبِٜ ٤ْ َِذ َػ
ُ َٝ َِّللا
د ه
ه
۪۠ َ ْؼزَذ٣ اُٞٗ ًَبَٝ اْٞ ظ
َُٕٝ
َ ن َٰر ُِ َي ِث َٔب
َ ػ
ٍ ّ ِۜ  ِْش َؽ٤َِثـ
Allah‟ın ipine veya insanların uzattığı ipe sarılanlar hariç bulundukları her yerde üzerlerine alçaklık çöker ve
Allah‟ın gazabına uğrarlar. Üzerlerine çaresizlik de çöker. Çünkü Allah'ın âyetlerini görmezlikte direnir ve
Nebilerini haksız yere öldürürler. Bu ceza, yaptıkları isyana ve aşırı davranışlarına karşılıktır.

(Maide 5/13)

ٌۚ
اٞغ
ُ ََٗٝ ۪ٚاػ ِؼ
ِ َٞ َٓ ْٖ َٕ ْاُ ٌَ ِِ َْ َػُُٞ َؾ ِ ّشك٣ ًخ٤َ  ْْ َهب ِعُٜ  َثُُِٞ َع َؼ َِْ٘ب هَٝ ْْ ُٛ  ْْ َُؼََّ٘بُٜ ضَب َه٤۪ٓ ْْ ِٜ ؼ
ِ كَ ِج َٔب َٗ ْو
َّ َ  َْل ر َضَ ا ٍُ رَٝ ٌٚۚ ۪ ا ِثٝظب ِٓ َّٔب رُ ِ ًّ ُش
ًّ َؽ
ً َِ۪ ْْ ا َِّْل هُٜ ْ٘ ِٓ  ََٓخبئَِ٘ ٍخ٠َِٰ ط ِِ ُغ َػ
ْْ ُٜ ْ٘ ْق َػ
ُ  ْْ كَبػُٜ ْ٘ ِٓ َل٤
َٖ٤ ُِ۪٘ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْؾغ٣ ََّللا
ْ اَٝ
طلَ ِۜ ْؼ ا َِّٕ ه
Verdikleri sözden dönmelerinden dolayı onları lanetledik, kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin asıl anlamlarını
yerinden kaydırıyor, akıllarında tutmaları istenen bilgilerin bir kısmını unutuyorlardı. Pek azı dışında onlardan
hep hainlik göreceksin. Sen onlara bakma ve yeni bir sayfa aç. Allah güzel davrananları sever.

(Bakara 2/159)

ة
ِ َِّ٘ب٤ََٕ ََٓٓب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َِٖٓ ْاُجُٞٔ ُ َ ٌْز٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ َُِِّ٘ ََُّّٙ٘ب٤َ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب ثٟ َٰذُٜ ُ ْاَٝ د
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ِبط ك
َّ ُْ ُٜ ُ٘ ِْ َؼ٣َ َٝ َُّللا
َُٕٞ٘اَُل ِػ
 ُْ هُٜ ُ٘ ِْ َؼ٣َ  َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ ا
İndirdiğimiz açık ve yol gösterici ayetleri, insanlar için bu kitapta açıkça ortaya koymamızdan sonra gizleyenler
var ya! Allah, işte onları lanetler. Lanet edecek olanlar da onları lanetlerler.

(Bakara 2/160)

ُْ ٤اُش ۪ؽ
ُ َّٞ َّ اََٗب اُزَٝ ْْ ٌۚ ِٜ ٤ْ َِة َػٞ
ُ ُ  َٰ َُٓئِ َي اَرٝ۬ ُ ا كَبَُّٞ٘٤َثَٝ اٞطَِ ُؾ
ْ َ اَٝ اَُٖٞ رَبث٣ ۪ا َِّْل اَُّز
َّ اة
Tevbe eden, kendini düzelten ve gizlediklerini açıklayanlar başka. Onların tövbesini kabul ederim. Ben, tevbeleri
kabul eden ve iyiliği bol olanım.

(Bakara 2/161)

َٓ
َٖ٤بط ا َ ْع َٔ ۪ؼ
 ْْ َُ ْؼَ٘خُ هِٜ ٤ْ َِ َٰ َُٓئِ َي َػٝ۬ ُ  ْْ ًُلَّبس اُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ َُّ٘اَٝ  ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخَٝ َِّللا
Ama ayetleri örten ve örtmüş olarak ölenleri Allah, melekler ve bütün insanlar dışlarlar.
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(Bakara 2/162)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  َْلَٝ اة
َٕٝظ ُش
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َخل٣  ٌۚب َْلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Onlar sürekli lanet içinde kalırlar. Azapları ne hafifletilir ne de yüzlerine bakılır.

(Maide 5/79)

َُِٕٞ ْل َؼ٣َ اُٞٗظ َٓب ًَب
َ ََْٕٞ ٛزََ٘ب٣َ ا َْلًَُٞٗب
َ ُْ َُ ِجئِٙۜ ُِٞػ ْٖ ُٓ ْ٘ ٌَ ٍش كَ َؼ
İşledikleri kötülüklerden dolayı biri diğerine karşı çıkmazdı. Yapmakta oldukları şey ne
kötüydü.
(Maide 5/63)

اُٞٗظ َٓب ًَب
َ ِۜ غ ْؾ
ُّ ُ ُْ اِٜ ِِ ًْ َ اَٝ َْ ْاْلص
ِ ْ ُْ ِٜ ُِ ْٞ َبس َػ ْٖ ه
َّ ُْ ُٜ ٤ َْٰٜ٘ َ٣  َْلْٞ َُ
ُ َ ْاْلَ ْؽجَٝ َُّٕٞ٤ِٗاُشثَّب
َ ْذ َُجِئ
َُٕٞظَ٘ؼ
ْ َ٣
Kendilerini Rabbine adayanlar ve âlimleri, bunların günah söz söylemelerini ve haram yemelerini yasaklasalardı
olmaz mıydı? Onları ne kötü yetiştiriyorlar!

(Araf 7/164)

ُ  ْْ ُِ َْ ر َ ِؼُٜ ْ٘ ِٓ ذ ا ُ َّٓخ
ً ا َٓ ْؼز َِسحُُٞذً ِۜا هَب٣ ۪شذ
ْ َُاِ ْر هَبَٝ
َ  ْْ َػزَاثًبُٜ ُ ُٓؼَ ِزّثْٝ َ  ْْ اُٜ ٌُ ِِ ْٜ ُٓ َُّللا
 ًٓب هْٞ ََٕ هٞظ
ََُٕٞزَّو٣ ْْ ُٜ ََُِّ َؼَٝ ْْ ٌُ ّ َس ِث٠َُِٰ ا
İçlerinden bir toplum şöyle demişti: “Allah‟ın etkisizleştireceği ya da ağır azaba uğratacağı bir topluluğa ne diye
öğüt veriyorsunuz?” Dediler ki “Rabbinize karşı mazeretimiz olsun diye. Belki de çekinip kendilerini korurlar”

(Araf 7/165)

َ َٖ٣ ۪ا َ َخ ْزَٗب اَُّزَٝ ءٞ
ة
َُّٓ ُػ ِٖ ا
ِ غ
ُ َٗ كََِ َّٔب
ٍ ا ِث َؼزَاُٞٔ َِظ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ ٣َ َٖ٣ َ۪٘ب اَُّز٤ْ ۪ َٓ ا َ ْٗ َغٚا ِثٝا َٓب رُ ِ ًّ ُشٞغ
َُٕٞغو
ُ َ ْل٣ اُٞٗظ ثِ َٔب ًَب٤
ٍ ثَ ۪ـ
Ne zaman ki kendilerine verilen öğüdü dikkate almadılar, kötülüğe karşı mücadele verenleri kurtardık. O yanlışı
yapanları da yoldan çıkmalarına karşılık kötü bir azaba çarptırdık.

(Hud 11/116)

ً َِ۪ع ا َِّْل ه
َل٤
ِ  ْاْلَ ْس٢ِغب ِد ك
َ ََٕ َػ ِٖ ْاُلْٞ َٜ ْ٘ َ٣ َّ ٍخ٤ا ثَ ِوُُٞٝ۬ ُ ٕ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ اٝ
ِ  َْل ًَبَٕ َِٖٓ ْاُوُ ُشْٞ ََِك
َ َٖ٣ ۪ار َّ َج َغ اَُّزَٝ ْْ ٌۚ ُٜ ْ٘ ِٓ َ٘ب٤ْ ِٓ َّٔ ْٖ ا َ ْٗ َغ
َٖ٤۪ٓ ا ُٓ ْغ ِشُٞٗ ًَبَٝ ِٚ ٤ ۪ا كُٞا ََٓٓب اُرْ ِشكُٞٔ َِظ
Sizden önceki dönemlerde bilgi birikimi olanlar o yerlerdeki bozulmalardan sakındırsalardı olmaz mıydı?
Kendilerini kurtardığımız az kimse dışında bunu yapan olmadı. Yanlış yapanlar, kendilerini şımartan şeylerin
ardına düştüler ve günahkârlar haline geldiler.
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(Maide 5/80)

ِۜ َٖ ًَلَ ُش٣ َ۪ٕ اَُّزْٞ ََُّٞ َ ز٣َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ شا٤
َ ع ِخ
ْ َٓ َّظ َٓب هَذ
ْْ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ُ ُ ْْ ا َ ْٗلُٜ َُ ذ
ؾ ه
ً ۪ ًَضٟر َ َٰش
َ ْٕ َ  ْْ اُٜ غ
َ ْا َُ ِجئٝ
َُُٕٝ ْْ خَب ُِذٛ ة
ِ  ْاُؼَزَا٢ِكَٝ
Onların çoğunun, ayetleri görmezlikten gelen o kimselerle içli dışlı olduklarını göreceksin.
Allah‟ı kızdırarak kendileri için ne kötü bir gelecek hazırlarlar. Onlar sürekli azap içinde
kalacaklardır.
(Muhammed 47/25)

َٓ
َ ٤ْ ش
َّ ُ اَٟذُٜ ُ ُْ ْاُٜ َُ ََّٖ٤َ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب رَجِٛ بس
ُ ط
٠َِٰ ْٓ َ اَٝ ْْ ِۜ ُٜ َُ ٍَ َّٞ ع
ْ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ ٕب
ِ َ ا َ ْدث٠َِٰ ا َػُّٝاسرَذ
ْْ ُٜ َُ
Doğruları bütün açıklığı ile gördükten sonra sırtlarını dönenleri Şeytan aldatmış ve onlara umut vermiştir.

(Muhammed 47/26)

ُْ َِ  ْؼ٣َ َُّللا
 هَٝ غ ْاْلَ ْٓ ٌۚ ِش
ا َٓب ٗ ََّض ٍَ هُٞٛ َٖ ًَ ِش٣ ۪ا َُِِّزُُٞ ْْ هَبُٜ َََّٰٗر ُِ َي ِثب
ِ  َث ْؼ٢ ۪ؼُ ٌُ ْْ ك٤عُ٘ ۪ط
َ َُّللا
ْْ ُٛ اس
َ اِ ْع َش
Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere: "Bazı konularda size uyarız" derler. Allah onların gizli
konuşmalarını bilir.

(Muhammed 47/27)

َٓ
ْْ ُٛ بس
َ ا َ ْد َثَٝ ْْ ُٜ َٛ ٞ ُعُٝ َُٕٞؼ ِْشث٣َ ُ ُْ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخُٜ ْكَّزَٞ َ ْق اِرَا ر
َ ٤ٌَ َك
Melekler, yüzlerine ve sırtlarına vurarak ruhlarını alırken halleri nice olur?

(Muhammed 47/28)

َ ُ كَب َ ْؽ َجَٚٗاَْٞ ا ِسػُٞٛ  ًَ ِشَٝ ََّللا
َ ا ََٓٓب ا َ ْع َخُٞ ُْ ار َّ َجؼُٜ َََّٰٗر ُِ َي ِثب
ْْ ُٜ َُؾ ا َ ْػ َٔب
ؾ ه
Böylece Allah'ı hiddetlendiren şeye uyup, onu razı edecek şeyden hoşlanmadıkları için Allah işlerini boşa
çıkarır.

(Maide 5/81)

ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ شا٤
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣ اُٞٗ ًَبْٞ ََُٝ
ً ۪ َُٰ ٌِ َّٖ ًَضَٝ َٓب َء٤َ ُِ ْٝ َ  ْْ اُٛ ُٝ َٓب ار َّ َخزِٚ ٤ْ َُِ ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ ِ ٢
ّ اَُّ٘ ِجَٝ ِبّٰلل
َُٕٞكَب ِعو
Eğer Allah‟a, Nebi'ye ve ona indirilmiş olana inanıp güvenmiş olsalardı onları yakın dost
edinmezlerdi. Ama onların çoğu yoldan çıkmıştır.
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(Maide 5/51)

َٓ َٰ ظ
ِۜ ٍ َٓب ُء َث ْؼ٤َ ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ ؼ
ْٖ َٓ َٝ غ
ُ َٓب ۢ َء َث ْؼ٤َ ُِ ْٝ َ  اٟبس
َ َُّ٘اَٝ َدُٜٞ ٤َ ُا ْاُٝا َْل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاَ َْل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 ِۜ ْْ ا َِّٕ هُٜ ْ٘ ِٓ َُّٚٗ ْْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَ ِبُٜ ََُّٞ َ َز٣
Ey inanıp güvenenler! Yahudileri ve Hristiyanları yakın dostlar edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden
kim onları veli edinirse o da onlardandır. Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.

(Maide 5/57)

بة
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ َُ۪ ِؼجًب َِٖٓ اَُّزَٝ اًٝ  ُضُٛ ْْ ٌُ َ٘٣ ۪ا دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪ا اَُّزُٝا َْل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َّْللاَ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإ
ا هُٞارَّوَٝ ََٓب ٌۚ َء٤ُِ ْٝ َ بس ا
َ َّ ْاُ ٌُلَٝ ْْ ٌُ ِِ ِٓ ْٖ هَ ْج
Ey inanıp güvenenler! Sizden önce kitap verilenlerden dininizi hafife alıp eğlenenleri ve diğer kâfirleri yakın
dost edinmeyin. İnanıp güveniyorsanız Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının.

(Maide 5/82)

ٌۚ ًُ َٖ ا َ ْش َش٣ ۪اَُّزَٝ َدُٜٞ ٤َ ُا ْاَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ح ً َُِِّزٝػذَ َا
ً دَّحَٞ َٓ ْْ ُٜ َُز َ ِغذَ َّٕ ا َ ْه َش َثَٝ اٞ
َ َ َُز َ ِغذَ َّٕ ا
ِ َُّ٘شذَّ ا
َ بط
۪ غ
 ْْ َْلُٜ ََّٗاَٝ جَبًٗبْٛ  ُسَٝ َٖ٤غ٤
ّ ۪ ِ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ َّٕ َ  َٰر ُِ َي ثِبِٟۜ ظ َٰبس
َ َٗ ا اَِّٗبَُُٞٓ َٖ هَب٣ ۪ا اَُّزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َُِِّ۪ز
ََٕٝ ْغز َ ٌْجِ ُش٣
Göreceksin, insanlar arasında inanıp güvenen müminlere ileri derecede düşman olanlar,
Yahudiler ile müşrikler olacaktır. Yine göreceksin, inanıp güvenenlere en yakın olanlar da biz
Nasranîyiz diyenler olacaktır. Bunun sebebi içlerinde büyüklük taslamayan araştırıcı âlimlerin
ve din adamlarının bulunmasıdır.
(Al-i İmran 3/113)

۪۠ َ ْغ ُغذ٣ ْْ ُٛ َٝ َِ ٤ْ ََُّّللاِ َٰا ََٓٗب َء ا
َُٕٝ
ِ َب٣َٕ َٰاَُِْٞز٣ ة ا ُ َّٓخ َٓهَبئِ َٔخ
ُ ٤ْ َُ
د ه
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ا ِۜ ًء ِٓ ْٖ اََٞٓ ع
َ اٞغ
Hepsi bir değildir; ehlikitap içinde dosdoğru bir topluluk da vardır. Onlar gecenin bölümlerinde namaz kılarak
onun ayetlerini bağlantılarıyla birlikte okurlar.

(Al-i İmran 3/114)

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
٢َِٕ كُٞبسػ
ِ َٕ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشٝأ ْ ُٓ ُش٣َ َٝ اْل ِخ ِش
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣
َ ُ٣َٝ َٕ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشْٞ َٜ ْ٘ ٣َ َٝ فٝ
ِ غ
َٖ٤ظب ُِ ۪ؾ
ِ ِۜ  َْشا٤ْاُ َخ
َّ ُ َٰ َُٓئِ َي َِٖٓ اٝ۬ ُ اَٝ د
Allah‟a ve ahiret gününe inanıp güvenir, iyi şeylerin yapılmasını ister ve kötü şeylerden sakındırırlar. Hayırlı
işlerde de yarışırlar. İşte bunlar iyi olanlardandır.
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(Maide 5/83)

ن
ُ اُش
ُ ۪ ْْ رَلُٜ َُ٘٤ ا َ ْػٟ ٍِ ر َ َٰ َٓشٞع
َّ ٠َُِا ََٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اُٞع ِٔؼ
َ اِرَاَٝ
ِ ّ ٌۚ ا َِٖٓ ْاُ َؾُٞغ َِٖٓ اُذ َّْٓغِ ِٓ َّٔب َػ َشك٤
َّ َُٕ َسثَّ ََٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب كَب ًْز ُ ْجَ٘ب َٓ َغ اَُُُٞٞو٣
َٖ٣ ۪ذِٛ شب
Bunlar, o elçiye indirileni işittiklerinde tanıdıkları o gerçeklerden dolayı gözleri yaşarır. Derler
ki "Rabbimiz! İnanıp güvendik; bizi şahitler arasına yaz.
(Kasas 28/52)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ُ۪ٚ ْْ ِثٛ ِِ۪ٚ بة ِٓ ْٖ هَ ْج
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz bu kitaba da inanacaklardır.

(Kasas 28/53)

َٖ٤۪ٔ ِِ ۪ ُٓ ْغِِٚ ُ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َسثِّ ََٓ٘ب اَِّٗب ًَُّ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْجَِّ۪ٚٗ َٓ اٚا َٰا ََّٓ٘ب ِثَُُٞٓ  ْْ هَبِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ اِرَاَٝ
Onlara okununca şöyle diyeceklerdir: Biz ona inandık; o Rabbimizden gelen gerçek kitaptır. Biz daha önce de
Rabbimize teslim olmuş kimselerdik.

(Maide 5/84)

ْ َٗٝ ن
َٖ٤ظب ُِ ۪ؾ
َّ ُ ِّ اْٞ َُ ْذ ِخََِ٘ب َسثَُّ٘ب َٓ َغ ْاُو٣ ْٕ َ َط َٔ ُغ ا
 َٓب ََُ٘ب َْل ُٗإْ ِٓ ُٖ ِث هَٝ
ِ ّ  َٓب ََٓعب َءَٗب َِٖٓ ْاُ َؾَٝ ِبّٰلل
Rabbimizin bizi iyiler topluluğuna katmasını beklerken, Allah‟a ve bize gelen bu gerçeğe biz
neden güvenmeyelim ki!"

(Maide 5/85)

ٍ ا َعَّ٘بَُُّٞللاُ ِث َٔب هَب
 َٰر ُِ َي َع ََٓضا ُءَٝ  ِۜبَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
 ُْ هُٜ َكَبَصَبث
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
َٖ٤ ِْ۪٘اُ ُٔ ْؾغ
Böyle demelerinden dolayı Allah da onlara, içinden ırmaklar akan ve ölmemek üzere
kalacakları cennetler verecektir. Güzel davrananların alacağı karşılık işte budur.
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(Maide 5/86)

ْ٤ِ بة ْاُ َغ ۪ؾ
ُ ط َؾ
ْ َ  َٰ َُٓ ِئ َي اٝ۬ ُ ب ِر ََٓ٘ب ا٣َ ا ثِ َٰبُٞ ًَزَّثَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
Ayetleri görmezden gelen kâfirler ve ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar,
cehennem ahalisidir.
(Hac 22/57)

َٓ
ٖ٤ٜ۪ ُٓ ػزَاة
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ َبرَِ٘ب كَب٣ا ثِ َٰبُٞ ًَزَّثَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
Ayetleri görmezlikten gelenlere ve ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlara gelince, işte onlar için
alçaltıcı bir azap vardır.

(Tegabun 64/10)

ش٤
ُ ط َؾ
ْ َ  َٰ َُٓئِ َي اٝ۬ ُ َبرِ ََٓ٘ب ا٣ا ثِ َٰبُٞ ًَزَّثَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ظ
ِ َُّ٘بة ا
َ ْثِئَٝ  ِۜبَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
Ayetleri görmezlikten gelen ve ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar cehennem ahalisidir. Onlar
oraya, ölmemek üzere gireceklerdir. Ne kötü hale gelmektir o!

(Maide 5/87)

ِۜ  َْل ر َ ْؼزَذَٝ ْْ ٌُ َُ َُّللا
َ اُٞٓ ا َْل ر ُ َؾ ِ ّشَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ِ ّ َجب٤ِ ؽ
ُُّ ِؾت٣ َّللاَ َْل
ا ا َِّٕ هُٝ
د ََٓٓب ا َ َؽ ََّ ه
َٖ٣ ْ۪اُ ُٔ ْؼز َذ
Ey inanıp güvenen müminler! Allah‟ın size helâl kıldığı şeylerden hoşunuza gidenleri kendinize
yasaklamayın. Aşırı da gitmeyin. Allah, aşırılık yapanları sevmez.
(Araf 7/32)

َّ َٝ ۪ٙ ا َ ْخ َش َط ُِ ِؼجَب ِد٢َٓ َّ۪للاِ اَُّز
٢ِا كَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َُِِّز٢
ِ ّجَب٤ِ اُط
ّ ِ َِٖٓ د
َ٘خَ ه٣هُ َْ َٓ ْٖ َؽ َّش َّ ۪ص
ِ ِۜ اُش ْص
َ ِٛ َْ ُم ه
َٰ ْ َُ ظ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ ب٣َ اْل
ّ ِ َ َٔ ِۜ ِخ ًَ َٰز ُِ َي ُٗل٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ًظخ
َ ُِ ب خَب٤َ ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ْاُ َؾ
De ki “Allah‟ın kulları için çıkardığı süsü, temiz rızıkları kim haram etti?” De ki “Bunlar dünyada esasen
müminler içindir; Kıyamet gününden itibaren sadece onlar için olacaktır.” Bilen bir topluluk için âyetlerimizi
böyle açıklarız.

(Tahrim 66/1)

ْ٤س َس ۪ؽَُّٞللاُ َؿل
َ ػ
 هَٝ اع ِۜ َي
 ُِ َْ ر ُ َؾ ِ ّش ُّ ََٓٓب ا َ َؽ ََّ ه٢
َ  َٓ ْش٢َّللاُ َُ ٌۚ َي ر َ ْجز َ ۪ـ
ِ َٝ بد ا َ ْص
ُّ ب اَُّ٘ ِجَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
Ey Nebi! Allah‟ın özel olarak sana helal kıldığını, neden kendine haram kılıyorsun? Eşlerinin gönlünü etmeye
çalışıyorsun. Neyse ki Allah bağışlar, ikramı boldur.
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(Maide 5/88)

َ َّللاُ َؽ ََل ًْل
َُِٕٞ٘ٓ ْ۪ ُٓإٚ ا َ ْٗز ُ ْْ ِث١َٓ َّ۪للاَ اَُّز
ا هُٞارَّوَٝ ّجً ۖب٤ِ ؽ
ا ِٓ َّٔب َسصَ هَ ٌُ ُْ هًُُِٞ َٝ
Allah‟ın size verdiği rızıkların helâl ve temiz olanından yiyin ve inanıp güvendiğiniz Allah‟tan
çekinin.
(Bakara 2/168)

ُ ا ُخُٞ َْل رَزَّجِؼَٝ ِّجً ۘب٤ؽ
َ ٤ْ ش
َ ع َؽ ََل ًْل
َّ ُد ا
ْْ ٌُ َُ َُِّٚٗبٕ ا
ِ اَٞ ط
ِ  ْاْلَ ْس٢ِا ِٓ َّٔب كًُُِٞ بط
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ِ ِۜ ط
ٖ٤ ُٓ ۪جٌُّٝ َػذ
Ey insanlar! Yeryüzündeki her şeyin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytan‟ın izinden gitmeyin! O sizin açık
düşmanınızdır

(Bakara 2/172)

َ ْٖ ِٓ اًُُِٞ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َُُٕٝ ر َ ْؼجُذَّٙب٣ِا ِ هّٰللِ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ اٝا ْش ٌُ ُشَٝ ْْ ًُ د َٓب َسصَ ْهَ٘ب
ِ ِّ َجب٤ؽ
Ey Allah‟a inanıp güvenenler! Allah‟ın size rızık olarak verdiği şeylerin temiz olanlarından yiyin! Yalnız
Allah‟a kulluk ediyorsanız, O‟na karşı görevinizi yerine getirin!

(Araf 7/31)

ٌۚ ُ َْل ر ُ ْغ ِشكَٝ اُٞا ْش َشثَٝ اًُُِٞ َٝ َ٘ز َ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذَ ًُ َِّ َٓ ْغ ِغ ٍذ٣ا ۪صُٝ َٰادَ َّ ُخز٢َٓ ۪٘ب َث٣َ
ُُّ ِؾت٣ ُ َْلَِّٚٗا اٞ
َٖ٤ ْ۪اُ ُٔ ْغ ِشك
Ey Âdem'in evlatları! Secde edilen her yerde süslerinizi giyinin. Yiyin, için ama israf etmeyin. Allah israf
edenleri sevmez.

(Ta Ha 20/81)

ْ َ  َْل رَٝ ْْ ًُ د َٓب َسصَ ْهَ٘ب
َ ْٖ ِٓ اًُُِٞ
ِٚ ٤ْ َِ ْؾ ِِ َْ َػ٣َ ْٖ َٓ َٝ ٢ٌۚ ؼ ۪ج
ِ ّ َجب٤ِ ؽ
َ  ٌُ ْْ َؿ٤ْ ََِ ِؾ ََّ َػ٤َ كِٚ ٤ ۪ا كَْٞ طـ
ََٰٟٞ ٛ  كَوَ ْذ٢ؼ ۪ج
َ َؿ
Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin ama taşkınlık etmeyin. Yoksa öfkemi hak edersiniz.
Kim gazabımı hak ederse yıkılıp gider.
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(Maide 5/89)

ٌۚ َٔ ٣ْ َاخز ُ ًُ ْْ ثِ َٔب َػوَّ ْذر ُ ُْ ْاْل
ْ َُٓ اُٚبسر
ُّ ِؽؼَب
ِ ُ َإ٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ٌُ ِٗ َٔب٣ْ َ  ا٢َٓ ۪ كِٞ َّللاُ ثِبَُِّ ْـ
ِ ُ َإ٣ َْل
اخزُ ًُ ُْ ه
َ َّبَٕ كَ ٌَل
ْ ُ ع ِؾ َٓب ر
 ِغ ْذ٣َ ْْ َُ ْٖ َٔ َش َسهَ َج ِۜ ٍخ ك٣
ُ  ر َ ْؾ ۪شْٝ َ  ْْ اُٜ ُ رَٞ  ًِ ْغْٝ َ  ٌُ ْْ ا٤ ِْ۪ٛ َ َٕ اُٞٔ ط ِؼ
َ ْٝ َ َٖ ِٓ ْٖ ا٤ًغ ۪ب
َ َٓ َػش ََش ِح
َُٓ َاؽل
ْْ ٌُ َُ َُّللا
ْ َٝ ْْ ِۜ ُ  َٔبِٗ ٌُ ْْ اِرَا َؽَِ ْلز٣ْ َ بسح ُ ا
ّ ُٖ ه٤ِ َُج٣  َٔبَٗ ٌُ ِۜ ْْ ًَ َٰز ُِ َي٣ْ َ ا اٞظ
ِ َك
َ َّ ِۜ ٍَّبّ َٰر ُِ َي ًَل٣ََب ُّ ص َ َِٰض َ ِخ ا٤ظ
َٕ۪ٝ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْش ٌُ ُشٚب ِر٣َ َٰا
Allah, düşünmeden ettiğiniz yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Ama yeminlerinizle bağladığınız
şeylerden dolayı sorumlu tutar. Onun keffâreti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on
çaresizi doyurmak veya giydirmek ya da bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Bunları
bulamayan üç gün oruç tutar. Bu, yemin bozmanın kefaretidir. Yeminlerinizi yerine getirin.
Allah, âyetlerini size böyle açıklar ki görevinizi yerine getiresiniz.
(Bakara 2/224)

ِۜ ِ ََُّْٖ٘ ا٤َا ثٞظ ِِ ُؾ
غ٤۪ٔ ع
ُ ََّللا
ْ ُ رَٝ اُٞرَزَّوَٝ اٝ َٔبِٗ ٌُ ْْ ا َ ْٕ رَجَ ُّش٣ْ َػخً ِْل
 هَٝ بط
ا هُِٞ َْل ر َ ْغ َؼَٝ
َ ػ ْش
َ َُّللا
ْ٤ َِ۪ػ
Yaptığınız yeminlerde, Allah‟ı, iyilik yapmanıza, takvanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel yapmayın.
Her şeyi dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Tahrim 66/2)

ُْ ٤ٌ۪  ُْ ْاُ َؾ٤ ِ۪ ْاُ َؼَٞ ُٛ َٝ ْْ ٌۚ ٌُ ٤َُٰ ْٞ َٓ َُّللا
 هَٝ ْْ ٌۚ ٌُ ِٗ َٔب٣ْ َ َّللاُ َُ ٌُ ْْ ر َ ِؾَِّخَ ا
ع ه
َ هَ ْذ كَ َش
Allah, bu tür yeminlerinizi bozmayı size farz kılmıştır. Allah sizin en yakınınızdır. Her şeyi bilen ve kararları
doğru olan O‟dur.

(Bakara 2/225)

ْ َغج
ْ٤ ِ۪س َؽَُّٞللاُ َؿل
ِ ُ َإ٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ٌُ ِٗ َٔب٣ْ َ  ا٢َٓ ۪ كِٞ َّللاُ ِثبَُِّ ْـ
ِ ُ َإ٣ َْل
 هَٝ ْْ ِۜ ٌُ ُثُُِٞذ ه
اخزُ ًُ ُْ ه
َ ًَ اخز ُ ًُ ْْ ِث َٔب
Allah, boş bulunarak yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz, ama bilinçli olarak yaptıklarınızdan
sorumlu tutar. Çokça bağışlayan ve yumuşak davranan Allah‟tır.

(Nahl 16/91)

ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاَ َػ
ُ ُ َْل ر َ ْ٘وَٝ ْْ ُ  ْذرَٛ َّللاِ اِرَا َػب
هَ ْذ َع َؼ ِْز ُ ُْ هَٝ َبٛ ِذ٤ً۪ ْٞ َ  َٔبَٕ َث ْؼذَ ر٣ْ َا ْاْلٞؼ
 ِذ هْٜ ا ِث َؼُٞكْٝ َ اَٝ
ِۜ ً ًَ۪ل
َََُِٕٞ ْؼَِ ُْ َٓب ر َ ْلؼ٣ ََّللا
َل ا َِّٕ ه٤
Sözleştiğiniz zaman Allah için verdiğiniz sözü yerine getirin ve bir de Allah‟ı kendinize kefil ederek
sağlamlaştırdığınız yeminlerinizi bozmayın. Allah ne yaptığınızı bilir.

(Nahl 16/92)

ْ ؼ
ْٕ َ َ٘ ٌُ ْْ ا٤ْ َ َٔبَٗ ٌُ ْْ دَخ ًََل ث٣ْ َ َٕ اُٝحٍ ا َ ْٗ ٌَبص ً ِۜب رَز َّ ِخزَّٞ ُب ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ هَٜ َُذ ؿ َْض
َ َ َٗو٢ ۪ا ًَبَُّزٌُُٞٗٞ َ  َْل رَٝ
ِٚ ٤ ۪ َٔ ِخ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ٌُ َُ ََّٖ ِّ٘٤َُج٤ََُٝ ِٚۜ ۪ َِّللاُ ث
 ًُ ُْ هَُِٞ ْج٣  ِٓ ْٖ ا ُ َّٓ ِۜ ٍخ اَِّٗ َٔب٠ ا َ ْس َٰث٢
َ ِٛ َٕ ا ُ َّٓخٌُٞ َ ر
َُٕٞر َ ْخز َ ِِل
Bir toplum, başka toplumdan üstün diye, yeminlerinizi bozulabilir sayıp ipliğini sağlam eğirdikten sonra çözüp
bozan kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi sınar. Kıyamet günü, aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz konuları
size elbette bildirecektir.
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(Nahl 16/94)

ْٖ ػ
َُّٓ ُا اُٞهُٝرَزَٝ بَٜ  ِرَُٞ٘ ٌُ ْْ كَز َ ِض ٍَّ هَذَّ َث ْؼذَ صُج٤ْ  َٔبَٗ ٌُ ْْ دَخ ًََل َث٣ْ َ ا اَُٝٓ َْل رَز َّ ِخزَٝ
َ ْْ ُ طذَ ْدر
َ  َء ِث َٔبٞغ
ٌۚ  َِ ه٤ع ۪ج
ْ٤ػزَاة َػ ۪ظ
َ ْْ ٌُ ََُٝ َِّللا
َ
Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat aracı yapmayın; yoksa ayağınız sağlam basmışken kayıverir de Allah‟ın
yolundan dönmenizin sıkıntısını çekersiniz. Bu, sizin için büyük bir ceza olur.

(Maide 5/90)

َِ َٔ  ْاْلَ ْص َْل ُّ ِس ْعظ ِٓ ْٖ َػَٝ بة
ُ ظ
َ ْٗ َ ْاْلَٝ غ ُِش٤ْ َٔ ُ ْاَٝ ا اَِّٗ َٔب ْاُخ َْٔ ُشَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ ٤ْ ش
َّ ُا
َُٕٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾُٙٞبعزَِ٘ج
ْ َبٕ ك
ِ ط
Ey inanıp güvenenler! Aklı örten kişiyi sarhoş edip uyuşturan şeyler, şans oyunları, sunaklar ve
çekilişle kısmet belirleme ve karar alma, şeytan işi zararlılardır. Onlardan uzak durun ki
umduğunuza kavuşasınız.
(Nahl 16/67)

ٍّ ْٞ َخً ُِو٣َ  َٰر ُِ َي َ َْٰل٢ ۪غً٘ ِۜب ا َِّٕ ك
ِ  ِٓ ْٖ ص َ َٔ َشاَٝ
ِ  ْاْلَ ْػَ٘بَٝ َِ ٤د اَُّ٘ ۪خ
َ  ِس ْصهًب َؽَٝ ع ٌَ ًشا
َ ُْٚ٘ ِٓ َُٕٝة رَز َّ ِخز
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣
Hurma ağaçlarının ürünlerinden ve üzümlerden, hem sarhoşluk veren içki hem de güzel rızık elde edersiniz.
Aklını kullanan bir topluluk için bunda kesin bir belge vardır.

(Bakara 2/219)

ۘ ِ َُِِّ٘  ََٓ٘بكِ ُغَٝ ش٤ ََٓٔب اِصْْ ًَ ۪جِٜ ٤ ۪غ ِۜ ِِش هُ َْ ك٤ْ َٔ ُ ْاَٝ ٗ ََي َػ ِٖ ْاُخ َْٔ ِشَُِٞٔ ْغـ٣َ
ْٖ ِٓ  ََٓٔب ا َ ًْ َج ُشُٜ ُٔ ْاِصَٝ بط
ِۜ ُُ ْ٘ ِلو٣ ٗ ََي َٓبرَاَُِٞ ْغـ٣َٝ  َٔ ِۜبِٜ َٗ ْل ِؼ
َٰ ْ ُْ ٌُ َُ َُّللا
َٕٝد َُؼََِّ ٌُ ْْ ر َزَلَ ٌَّ ُش
ِ َب٣اْل
ّ ُٖ ه٤ِ َُج٣  ًَ َٰز ُِ َيَٞ ِۜ َٕ هُ َِ ْاُؼَ ْلٞ
َٔ
Sana sarhoşluk veren ve uyuşturan maddeleri ve şans oyunlarını soruyorlar. De ki her ikisinde büyük zararlar ve
insanlar için yararlar da vardır. Ama bunlardaki günah, yararlarından büyüktür. Hayra neyi harcayacaklarını da
soruyorlar. De ki: Artanı! Allah, âyetlerini size böyle açıklar ki düşünesiniz.

(Nisa 4/43)

 َْل ُعُ٘جًبَٝ َُُُٕٞٞا َٓب رَوُٞٔ َِ  ر َ ْؼ٠ َؽزهٟع ٌَ َٰبس
ُ ْْ ُ ا َ ْٗزَٝ َ حَِٰٞ ظ
َّ ُا اُٞا َْل ر َ ْو َشثَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ِۜ ُِ ر َ ْـز َ ِغ٠ ٍَ َؽزه٤ع ۪ج
َٓ َٰ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْشَٝ اٞ
َِٖٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ََٓعب َء ا َ َؽذْٝ َ علَ ٍش ا
َ ٠َِٰ  َػْٝ َ  ا٠ػ
َ ١ا َِّْل َػبثِ ۪ش
َ ذًا٤ط ۪ؼ
ْْ ٌُ ِٛ ٞ ُعُٞ ا ِثٞغ ُؾ
ْ َّجًب ك٤ِ ؽ
َ ٓب
َ ُِّ٘ َُٰ َٔ ْغز ُ ُْ اْٝ َ ْاُ َٓـَبئِ ِؾ ا
َ اُٞٔ َّٔ ٤َ َ ا ََٓٓب ًء كَزُٝ غَٓب َء كََِ ْْ ر َ ِغذ
ساٞ
 ٌُ ِۜ ْْ ا َِّٕ ه٣ ۪ذ٣ْ َ اَٝ
ً ُا َؿلًّٞ َُّللاَ ًَبَٕ َػل
Ey inanıp güvenen müminler! Sarhoş olduğunuzda ne dediğinizi bilinceye kadar; cünüp iken de seyir halinde
olmanız dışında, yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Hasta veya yolcu olursanız veya sizden biri tuvaletten
gelirse yahut kadınlarınızla birlikte olur da su bulamazsanız temiz toprağa yönelin teyemmüm edin; onunla
yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Allah affeder ve bağışlar.
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(Fatır 35/6)

َ ٤ْ ش
َّ ُا َِّٕ ا
ش٤
َّ ُة ا
ُ  ْذ٣َ  ِۜا اَِّٗ َٔبًُّٝ ُ َػذُٙٝ كَبر َّ ِخزٌُّٝ طبَٕ َُ ٌُ ْْ َػذ
ْ َ ا ِٓ ْٖ اٌُُٞٗٞ ٤َ ُِ ُٚا ِؽ ْض َثٞػ
ِ ط َؾب
ِ ِۜ غ ۪ؼ
Şeytan size düşmandır; onu düşman bilin. O, taraftarlarını sadece alevli bir ateşin arkadaşı olmaya çağırır.

(Maide 5/91)

َ ٤ْ ش
َّ ُذ ُ ا٣ُ ۪ش٣ اَِّٗ َٔب
ُ ط
ْْ ًُ َّظذ
ُ ٣َ َٝ غ ِِش٤ْ َٔ ُ ْاَٝ  ْاُخ َْٔ ِش٢ؼَٓب َء ِك
َ  ْاُجَ ْـَٝ َ حَٝ٘ ٌُ ُْ ْاُ َؼذَ َا٤ْ  ِه َغ َثُٞ٣ ْٕ َ بٕ ا
َُٕٜٞ َ  َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْ٘زَٜ َ ٌۚحِ كَِٰٞ ظ
َّ ُ َػ ِٖ اَٝ َِّللا
َػ ْٖ ِر ًْ ِش ه
Şeytanın istediği tek şey, kişiyi sarhoş edip aklı uyuşturan şeyler ve şans oyunlarıyla aranıza
düşmanlık ve nefret sokmak bir de Allah‟ın Zikri Kur‟an‟dan ve namazdan sizi alıkoymaktır.
Artık vazgeçersiniz değil mi?
(Bakara 2/268 )

ِۜ ً كَؼَٝ ُْٚ٘ ِٓ ً َ ِؼذُ ًُ ْْ َٓ ْـ ِل َشح٣ َُّللا
َ ٤ْ ش
َّ َُا
ُ ط
ا ِعغَٝ َُّللا
ََٓ َأ ْ ُٓ ُش ًُ ْْ ثِ ْبُلَ ْؾ٣َٝ َ ِؼذُ ًُ ُْ ْاُلَ ْو َش٣ ٕب
ِ ٌۚ ش
 هَٝ َْل
 هَٝ بء
ْ٤ٌۚ َِ۪ػ
Şeytan sizi yoksul düşmekle korkutur ve taşkınlıklar yapmanızı ister. Allah ise suçunuzdan arındırma ve ikramda
bulunma sözü verir. İmkânları geniş olan ve her şeyi bilen Allah‟tır.

(Ankebut 29/45)

 ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِۜ ِشَٝ بء
ََٓ  َػ ِٖ ْاُلَ ْؾ٠ َْٰٜ٘ َ ح َ رَِٰٞ ظ
ِ ش
َّ ُ ِۜح َ ا َِّٕ اَِٰٞ ظ
َّ ُا َ ِه ِْ اَٝ ة
ِ  َْي َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤َُِ ا٢
َ  ِؽٝ۫ ُ اُرْ َُ ََٓٓب ا
َُٕٞظَ٘ؼ
ْ َ َ ْؼَِ ُْ َٓب ر٣ َُّللا
 هَٝ َّللاِ ا َ ًْجَ ِۜ ُش
َُ ِز ًْ ُش هَٝ
Sana vahyedilen bu Kitabı bağlantılarıyla birlikte oku, namazı da düzgün ve sürekli kıl. Namaz, taşkınlıklardan
ve kötü şeylerden sakındırır. Allah‟ın zikri elbette en önemlisidir. Allah, yaptığınız her işi bilir.

(Maide 5/92)

ٌۚ اؽزَ ُس
ُ َُِ٘ب ْاُجَ ََلؽٞع
ْ َٝ ٍَ ٞع
ُ  َس٠َِٰ ا اََّٗ َٔب َػَُٞٔٓ َِز ُ ْْ كَب ْػ٤ْ ََُّٞ َ ا كَب ِْٕ رٝ
ُ اُش
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪ؽَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤ا َ ۪ؽَٝ
ُ ْاُ ُٔ ۪ج
ٖ٤
Allah‟a gönüllü olarak boyun eğin, Elçisinin getirdiğine gönüllü boyun eğin ve dikkatli olun.
Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir.
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(Nisa 4/80)

ً ٤ ۪ ْْ َؽلِٜ ٤ْ ََِبى َػ
ٌۚ ع ه
َ َ  ٍَ كَوَ ْذ اٞع
ظ ِۜب
َ ِْ٘ ع
ُ اُش
َّ ُِ ِطغ٣ ْٖ َٓ
َ ؽب
َ  كَ ََٓٔب ا َ ْس٠ُهَٞ َ  َٓ ْٖ رَٝ ََّللا
Bu Elçi‟ye kim itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çeviren çevirsin; seni onlara bekçi olasın diye elçi
yapmadık.

(Nur 24/54)

ِْٕ اَٝ ْْ ِۜ ُ  ٌُ ْْ َٓب ُؽ ِ ّٔ ِْز٤ْ َِ َػَٝ ََ ّٔ ِ  َٓب ُؽِٚ ٤ْ َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ  ٌۚ ٍَ كَب ِْٕ رٞع
ُ اُش
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪ؽَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤هُ َْ ا َ ۪ؽ
ِۜ زَذْٜ َ ُ رُٙٞؼ٤ر ُ ۪ط
ُ  ٍِ ا َِّْل ْاُ َج ََلؽُ ْاُ ُٔ ۪جٞع
ٖ٤
ُ اُش
َّ ٠َِ َٓب َػَٝ اُٝ
De ki: “Allah‟a gönüllü olarak boyun eğin, Resulüne/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.

(Maide 5/93)

َ  َٔب٤ ۪د ُعَ٘بػ ك
اَُٞ٘ٓ  َٰاَٝ اْٞ َا اِرَا َٓب ارَّوَُٞٔٓ ؽ ِؼ
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز٠َِْظ َػ
َ ٤َُ
ِۜ ُ٘غ
َٖ٤ ُِ۪٘ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْؾغ٣ َُّللا
ِ ظب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ
 هَٝ اٞ
َ ا َ ْؽَٝ اْٞ َا ص ُ َّْ ارَّوَُٞ٘ٓ  َٰاَٝ اْٞ َد ص ُ َّْ ارَّو
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar, Allah‟a güvenerek kendilerini korur, güvenmeye ve iyi işler
yapmaya devam eder, inançlı kalarak daima korunur ve korunmayı sürdürerek davranışlarını
güzelleştirirlerse yediklerinden sorumlu tutulmazlar. Allah güzel davrananları sever.

(Nahl 16/119)

ْٖ ِٓ ا ا َِّٕ َسث ََّيٞطَِ َُٓؾ
َُّٓ ُا اُِِٞٔ َٖ َػ٣ ۪ص ُ َّْ ا َِّٕ َسث ََّي َُِِّز
ْ َ اَٝ ا ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٰر ُِ َيُٞبَُ ٍخ ص ُ َّْ رَبثَٜ  َء ِث َغٞغ
ْ٤س َس ۪ؽَُٞب َُـَلٛثَ ْؼ ِذ
Zaten senin Rabbin, bir cahillik ederek kötülük işleyen, ardından da dönüş yaparak tevbe eden ve yaptığı
yanlışları düzelenlerden yanadır. İşte senin Rabbin bütün bunların ardından o kişilerin kusurlarını örter ve onlara
ikramda bulunur.

(Ta Ha 20/82)

ٟز َ َٰذْٛ طب ُِ ًؾب ص ُ َّْ ا
َ َ  َُـَلَّبس ُِ َٔ ْٖ ر٢ّ۪ٗ ِاَٝ
َ ََ ِٔ  َػَٝ ََٖٓ  َٰاَٝ بة
Ben, dönüş yaparak tevbe eden, inanıp güvenen ve iyi iş yapan aynı zamanda doğru yola girmiş olanı elbette
bağışlarım.
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(Maide 5/94)

ْٖ َٓ َُّللا
َّ ُءٍ َِٖٓ ا٢َ
 ْؼَِ َْ ه٤َ ُِ ْْ ٌُ  ِس َٓب ُؽَٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ ُ اَٚٓ ُُ ِذ رََ٘ب٤ْ ظ
َّٗ ٌُ ُْ هَٞ َُِ ْج٤َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ْ َّللاُ ثِش
ْ٤ َُُ۪ َػزَاة اََِٚ ثَ ْؼذَ َٰر ُِ َي كٟت كَ َٔ ِٖ ا ْػز َ َٰذ
ِ ٌۚ ٤ْ َُ ثِ ْبُـَُٚخَبك٣
Ey inanıp güvenenler! Allah, ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşacağı şekilde tuzağınıza düşen
şeylerle sizi imtihandan geçirecektir. Allah bunu, içten içe kendinden korkanı bilmek için
yapacaktır. Bundan sonra kim aşırı giderse onun için acıklı bir azap vardır.
(Maide 5/4)

َّ ُْ ٌُ َُ ََّ  ِۜ ْْ هُ َْ ا ُ ِؽُٜ َُ ََّ ٗ ََي َٓب َٓرَا ا ُ ِؽََُِٞٔ ْغـ٣
َٖ٤ػ ُٓ ٌَ ِِّ ۪ج
ِ  ِاسَٞ  َٓب َػَِّ ْٔز ُ ْْ َِٖٓ ْاُ َغَٝ ُِّجَبد٤اُط
ۘ  َّٖ ِٓ َّٔب َػَِّ َٔ ٌُ ُْ هُٜ َُٗٞٔ ِِّ ر ُ َؼ
ِۜ ا هُٞارَّوَٝ ِٚ ۖ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ا ا ْع َْ هٝا ْر ًُ ُشَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِغ ٌَْٖ َػ
ََّللا
َ ْٓ َ ا ِٓ ََّٓٔب اٌُُِٞ ََّللاُ ك
ة
ا َِّٕ ه
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ ََّللا
Sana, kendileri için neyin helâl kılındığını soruyorlar. De ki “Temiz olanlar helâl kılındı.” Eğittiğiniz ve Allah‟ın
verdiği bilgi ile yetiştirdiğiniz avcı hayvanların, sizin için tuttuklarını “Bismillah ” diyerek yiyin. Allah‟tan
çekinerek kendinizi koruyun çünkü Allah, hesabı çabuk görür.

(En'am 6/119)

 ٌُ ْْ ا َِّْل َٓب٤ْ َِظ ََ َُ ٌُ ْْ َٓب َؽ َّش َّ َػ
َّ َهَ ْذ كَٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ا ِٓ َّٔب رُ ًِ َش ا ْع ُْ هًُُِٞ ْ  َٓب َُ ٌُ ْْ ا َ َّْل رَأَٝ
ُ ػ
ْ ا
َٖ٣ ۪ ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبُ ُٔ ْؼز َذَٞ ُٛ  ِْش ِػ ِْ ِۜ ٍْ ا َِّٕ َسث ََّي٤َ ْْ ِثـِٜ ِائََٞٓ ْٛ َ َٕ ِثبُِّٞؼ
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ِٚ ِۜ ٤ْ َُِط ِش ْسر ُ ْْ ا
ِ ُ٤َُ شا٤
Size ne oluyor ki üzerine Allah‟ın adı anılanlardan yemiyorsunuz! Oysa Allah, haram kıldığı her şeyi size
ayrıntılı olarak açıklamıştır; çaresiz kalıp yedikleriniz başka. Birçokları, bir bilgiye dayanmadan kendi arzularına
uyarak insanları saptırırlar. Rabbin, sınırları aşanları çok iyi bilir.

(Maide 5/95)

ُ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُٓز َ َؼ ِ ّٔذًا كَ َغ ََٓضاء ِٓضْ َُ َٓبََِٚ َٓ ْٖ هَزَٝ ِّۜ ا َ ْٗز ُ ْْ ُؽ ُشَٝ َذ٤ْ ظ
َّ ُا اُُِٞا َْل ر َ ْوزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ بسح
ْٝ َ َٖ ا٤ًغ ۪ب
َ َٓ ُّ ؽؼَب
َ َّ ًَلْٝ َ ًب ثَب ُِ َؾ ْاُ ٌَ ْؼجَ ِخ ا٣ ْذَٛ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٍٍ ا َػ ْذَٝ َ۪ رَِٚ ْؾ ٌُ ُْ ث٣ ِْ َهَز َ ََ َِٖٓ اَُّ٘ؼ
َُّللا
 هَٝ ُِٚۜ ْ٘ ِٓ َُّللا
َ ْ٘ز َ ِو ُْ ه٤َ َٓ ْٖ َػبدَ كَٝ ق
 َػلَب هِٙۜ ۪  َثب ٍَ ا َ ْٓ ِشَٝ َمُٝز٤َ ُِ ب ًٓب٤َ ط
ِ َػ ْذ ٍُ َٰر ُِ َي
َ َّللاُ َػ َّٔب
َ ِۜ َِع
ّ ا ْٗزِوَ ٍبُٝض ر٣َػ ۪ض
Ey inanıp güvenen müminler! İhramlıyken avı öldürmeyin. Hanginiz onu, bilerek öldürürse
öldürdüğüne denk bir hayvanı ceza kurbanı olarak Kâbe‟ye ulaştırması gerekir. Bu konudaki
kararı sizden güvenilir iki kişi verir. Ceza, yoksulları doyuracak keffaret, yahut suçu
dengeleyecek oruç şeklinde de olabilir. Bu, işlediği suçun cezasını çekmesi içindir. Allah,
öncekilerini bağışlamıştır. Bundan sonra o suçu kim tekrar işlerse Allah ona hak ettiği cezayı
verir. Üstün olan, hak edildiği kadar ceza veren Allah‟tır.
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(Maide 5/96)

َ َٝ ذ ُ ْاُ َج ْؾ ِش٤ْ ط
ْْ ُ ذُ ْاُ َج ِ ّش َٓب د ُْٓز٤ْ ط
َّ ُِِ َٝ ْْ ٌُ َُ ػب
ً ُ َٓزَبُٚٓ ؽ َؼب
َ ْْ ٌُ ٤ْ َِ ُؽ ِ ّش َّ َػَٝ َّبس ٌۚ ِح
َ ْْ ٌُ َُ ََّ ا ُ ِؽ
َ ٤غ
َٕٝ ر ُ ْؾش َُشِٚ ٤ْ َُِ ا١َٓ َّ۪للاَ اَُّز
ا هُٞارَّوَٝ ُؽ ُش ًٓ ِۜب
Siz ve yolcular yararlanın diye deniz avı ve yiyeceği size helal kılındı. Kara avı ise ihramda
olduğunuz sürece haram kılındı. Bir gün topluca huzuruna çıkarılacağınız Allah‟tan çekinerek
kendinizi koruyun.

(Maide 5/97)

َّ ُاَٝ بط
 ْاُوَ َََٓلئِ ِۜذَ َٰر ُِ َيَٝ ١
َ ٤ََّللاُ ْاُ ٌَ ْؼجَخَ ْاُج
َعؼَ ََ ه
ِ َُِِّ٘ َب ًٓب٤ِاّ ه
َ  َش ْاُ َؾ َشْٜ ش
َ ْذ ْاُ َؾ َش
َ  ْذَٜ ُ ْاَٝ ّا
ْ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣ ََّللا
ا َ َّٕ هَٝ ع
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َُِِز َ ْؼ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
ْ َّللاَ ِث ٌُ َِّ ش
Allah Kâbe‟yi; o saygıdeğer binayı, insanların dirliğine sebep kıldı. Haram ayını, boyunlarına
gerdanlık bağlanmış veya bağlanmamış kurbanları da öyle yaptı. Bu, Allah‟ın göklerde ve yerde
olan her şeyi bildiğini bilmeniz içindir. Allah, her şeyi bilir.
(Al-i İmran 3/96)

ٌۚ ۪ٔ َُ ُِ ِْ َؼبًٟذُٛ َٝ بس ًًب
ٍ ٤ْ  ٍَ َثَّٝ َ ا َِّٕ ا
َٖ٤
ِ َُِِّ٘ ػ َغ
ِ ُٝ ذ
َ  ِث َج ٌَّخَ ُٓ َج١ ۪بط ََُِّز
İnsanlar için kurulan ilk ev, elbette Mekke'de olandır. Bereketlidir ve herkese doğru yönü, kıbleyi göstersin diye
kurulmuştur.

(Al-i İmran 3/97)

ِٖ َٓ ذ
ِ ٤ْ بط ِؽ ُّظ ْاُ َج
ِ َُّ٘ ا٠َِ ِ هّٰللِ َػَٝ ُ ًَبَٕ َٰا ًِٓ٘ ِۜبَِٚ َٓ ْٖ دَ َخَٝ ْ٤
َ ٌۚ َّ۪ٛ٘بد َٓوَب ُّ اِث َْٰش٤ِ َبد ث٣َ  َٰاِٚ ٤ ۪ك
ِۜ ً ع ۪ج
َ َ ا ْعز
َٖ٤۪ٔ َُػ ِٖ ْاُ َؼب
 َٓ ْٖ ًَلَ َش كَب َِّٕ هَٝ َل٤
َ طب
َ ٢
َ ِٚ ٤ْ َُِع ا
ٌّ َِّ٘للاَ َؿ
Orada Makam-ı İbrahim'in apaçık göstergeleri vardır. Oraya giren kişi, güvende olur. Bir yolunu bulanların, o
Beyt‟te hac yapması, Allah‟ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim bunu görmezlikten gelirse bilsin ki Allah‟ın
hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.
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(Maide 5/2)

َّ ُ َْل اَٝ َِّللا
 ََْٓلَٝ َ َْل ْاُوَ َََٓل ِئذَٝ ١
َ اُِّٞا َْل ر ُ ِؾَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ش ََٓؼب ِئ َش ه
َ  َش ْاُ َؾ َشْٜ ش
َ  ْذَٜ ُ َْل ْاَٝ ّا
ِۜ طبد
َ ط
 َْلَٝ اُٝ
َ ٤ََٖ ْاُج٤ّٓ ۪ ََٰٓا
ْ اِرَا َؽَِ ِْز ُ ْْ كَبَٝ اًٗ ِۜبَْٞ  ِسػَٝ ْْ ِٜ َّٕ كَؼ ًَْل ِٓ ْٖ َس ِثَُٞ ْجزَـ٣ ّا
َ ْذ ْاُ َؾ َش
ۢ  ًُ ْْ َػ ِٖ ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذ ْاُ َؾ َش ِاّ ا َ ْٕ ر َ ْؼزَذُّٝطذ
 ْاُجِ ِ ّش٠َِا َػُٞٗٝرَؼَ َبَٝ اُٝ
َ ْْ ٌُ ََّ٘ٓ َ ْغ ِش٣
َ ْٕ َ  ٍّ اْٞ َش٘ ََٰب ُٕ ه
ِۜ ا هُٞارَّوَٝ ٕا
ة
َ ََّللا
ِ ْ ٠َِا َػُٞٗٝ َْل ر َ َؼ َبَٝ ٟۖ َٰٞ اُز َّ ْوَٝ
َّللاَ ا َِّٕ ه
ِ ذُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪شذ
ِ ۖ َٝ  ْاُؼُ ْذَٝ ِْ ْاْلص
Ey inanıp güvenenler! Allah‟a kulluğun simgelerini, haram aylarını, hedyi, gerdanlığı olan kurbanlıkları,
Rablerinin ikramını ve rızasını elde etmek için Kâbe‟ye yönelenleri basite almayın. İhramdan çıkınca
avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram‟a girmenizi engellediler diye bir topluluğa duyduğunuz öfke, sakın sizi aşırılığa
sevk etmesin. İyilikte ve yanlışlardan korunmada yardımlaşın ama günahta ve taşkınlıkta yardımlaşmayın.
Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun. Allah, suçla ceza arasında sıkı bağ kurar.

(Bakara 2/196 )

ِۜ  ْاُؼُ ْٔ َشح َ ِ هَٝ ا ْاُ َؾ َّظُّٞٔ ِاَرَٝ
ْْ ٌُ ع
ِ ّٰللِ كَب ِْٕ ا ُ ْؽ
َ ا ُس ۫ ُؤُٞ َْل ر َ ْؾ ِِوَٝ ِ ١ٌۚ  ْذَٜ ُغ َش َِٖٓ ْا
َ ٤ْ َ ظ ْشر ُ ْْ كَ َٔب ا ْعز
ّ ٍب٤َ ط
ً ٣ُ كَ َٔ ْٖ ًَبَٕ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َٓ ۪شِٚۜ َِّ َٓ ِؾ١
ِ ْٖ ِٓ خ٣َ ۪ كَ ِل ْذٚ ِٓ ْٖ َسأْ ِعًٟ۪ َٓ اَرٚ ِثْٝ َ ؼب ا
ُ  ْذَٜ ُ ْجُِ َؾ ْا٣َ ٠َؽزه
ْٖ َٔ َ ِ ك١ٌۚ  ْذَٜ ُغ َش َِٖٓ ْا
ُ ُٗ ْٝ َ طذَهَ ٍخ ا
َ ٤ْ َ  ْاُ َؾ ّظِ كَ َٔب ا ْعز٠َُِغ ٌۚيٍ كَ ِب َٓرَا ا َ ِٓ ْ٘ز ُ ۪۠ ْْ كَ َٔ ْٖ ر َ َٔز َّ َغ ِث ْبُؼُ ْٔ َشحِ ا
َ ْٝ َ ا
ِۜ
ْٖ ٌُ ٣َ ْْ َُ ْٖ َٔ ُِ بَِٓخ َٰر ُِ َي
ِ ًَ ػش ََشح
َ ع ْج َؼ ٍخ اِرَا َس َع ْؼز ُ ِۜ ْْ ِر ِْ َي
ِ َ ِغ ْذ ك٣َ ْْ َُ
َ َٝ ِ ْاُ َؾ ّظ٢ ٍَّبّ ِك٣َب ُّ ص َ َِٰض َ ِخ ا٤َ ظ
ة
َ ََّللا
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِا ْػَٝ ََّللا
ا هُٞارَّوَٝ ّ ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذ ْاُ َؾ َش ِۜ ِا١بػ ِش
ِ ذ ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪شذ
ِ ُ َؽُِْٚٛ َ ا
Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenecek olursanız, kolayınızda olan bir kurban kesin. Kurban
kesme zamanı gelinceye kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden biri hasta olur veya başında bir rahatsızlık
bulunur da tıraş olursa fidye olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güven
içinde olursanız, hacca kadar umreden yararlanan kişi, kolayında olan bir hedy keser. Bulamayan, üç gün hacda,
yedi gün de geri döndüğünde oruç tutar. Toplamı on gün eder. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar
içindir. Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının. Bilin ki Allah suçla ceza arasında sıkı bağ kurar.

(Maide 5/98)

ْ٤ِۜ س َس ۪ؽَُّٞللاَ َؿل
َ ََّللا
ا َ َّٕ هَٝ ة
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِاِ ْػ
ِ ذ ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪شذ
Bilin ki Allah'ın cezası pek ağırdır ve yine bilin ki Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Maide 5/99)

ُ ِۜ  ٍِ ا َِّْل ْاُجَ ََلٞع
َُٕٞٔ ُ  َٓب ر َ ٌْزَٝ َُٕٝ ْؼَِ ُْ َٓب ر ُ ْجذ٣َ َُّللا
ُ اُش
َّ ٠ََِٓب َػ
 هَٝ ؽ
Elçiye düşen açık bir tebliğdir, o kadar. Allah, açığa vurduğunuzu da gizlediklerinizi de bilir.
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(Nur 24/54)

ِْٕ اَٝ ْْ ِۜ ُ  ٌُ ْْ َٓب ُؽ ِ ّٔ ِْز٤ْ َِ َػَٝ ََ ّٔ ِ  َٓب ُؽِٚ ٤ْ َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ  ٌۚ ٍَ كَب ِْٕ رٞع
ُ اُش
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪ؽَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤هُ َْ ا َ ۪ؽ
ِۜ زَذْٜ َ ُ رُٙٞؼ٤ر ُ ۪ط
ُ  ٍِ ا َِّْل ْاُجَ ََلؽُ ْاُ ُٔ ۪جٞع
ٖ٤
ُ اُش
َّ ٠َِ َٓب َػَٝ اُٝ
De ki: “Allah‟a gönülden boyun eğin, elçisine gönülden boyun eğin! Yüz çevirirlerse elçi sadece kendine
yüklenenden sorumludur, siz de kendinize yüklenenden sorumlusunuz. Elçiye gönüllü olarak boyun eğerseniz
doğru yola girmiş olursunuz. Elçiye düşen sadece açık bir tebliğden ibarettir.

(Ankebut 29/18)

ُ  ٍِ ا َِّْل ْاُ َج ََلؽُ ْاُ ُٔ ۪جٞع
ٖ٤
ُ اُش
َّ ٠َِ َٓب َػَٝ ْْ ِۜ ٌُ ِِ ة ا ُ َْٓ ِٓ ْٖ هَ ْج
َ َّا كَوَ ْذ ًَزُٞا ِْٕ ر ُ ٌَ ِزّثَٝ
Eğer yalana sarılırsanız, sizden önceki toplumlar da yalana sarıldılar. Elçiye düşen, sadece açık bir tebliğden
ibarettir.

(Maide 5/100)

َّ َٝ ش٤
ُ  ْاُخ َ۪ج١ِٞ َ  ْغز٣َ هُ َْ َْل
ة
ِ ٌۚ ٤ ا َ ْػ َغ َج َي ًَضْ َشح ُ ْاُخ َ۪جْٞ ََُٝ ت
ُ ّ٤ِ اُط
ا هُٞش كَبرَّو
ِ  ْاْلَ ُْ َجب٢ُِ ٝ۬ ُ َٓب ا٣َ ََّللا
ََُٕٞؼََِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾ
De ki “Pis ile temiz bir olmaz” İsterse pis olanların çokluğu seni etkilemiş olsun. Ey sağlam
duruşlu olanlar, siz Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun ki umduğunuza kavuşasınız.
(Al-i İmran 3/179)

َّ َِٖٓ ش٤
َ ضَ ْاُخ َ۪ج٤۪ٔ َ٣ ٠ َؽزهِٚ ٤ْ َِ ََٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ َػ٠َِٰ َٖ َػ٤ ِ۪٘ٓ َْزَ َس ْاُ ُٔإ٤ُِ َُّللا
َٕ َٓب ًَبَٝ ت
َٓب ًَبَٕ ه
ِ ِۜ ِّ٤اُط
ْ ُ٤ُِ َُّللا
ِْٕ اَٝ ٌٚۚ ۪ ِِ ع
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ ِِ۪ٚ ع
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
ُ  ِٓ ْٖ ُس٢ ْغز َ ۪ج٣َ ََّللا
ا ِث هُِٞ٘ٓ شب ُء كَ َٰب
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ت
ه
ِ ٤ْ َ ْاُـ٠َِط ِِ َؼ ٌُ ْْ َػ
ْ٤ا كََِ ٌُ ْْ ا َ ْعش َػ ۪ظُٞرَزَّوَٝ اُِٞ٘ٓ ْرُإ
Allah, siz inanıp güvenenleri, bu halde bırakmayacak, temiz olanlarınızı o pisliklerden ayıracaktır. Allah, gizli
bilgilerini size açmaz ama onları bildirmek için elçilerinden tercih ettiğini seçer. Öyleyse siz, Allah'a ve
elçilerine güvenin. Eğer güvenir ve kendinizi de korursanız büyük bir ödülü hak edersiniz.

(Araf 7/157)

َِ ۘ ٤اْل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  اُز٢ِ ْْ كُٛ َثًب ِػ ْ٘ذُُٞ َٓ ٌْزَُٚٗٝ  ِغذ٣َ ١ ۪ اَُّز٢
ُ اُش
َّ َُٕٞز َّ ِجؼ٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
َّ ّٓ ِ ُ ْاْل٢
َّ  ٍَ اَُّ٘ ِجٞع
َّ ُْ ُٜ َُ َُّ ُ ِؾ٣َٝ  ْْ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشُٜ ٤ َْٰٜ٘ َ٣َٝ فٝ
َ ِ ُْ ْاُ َخجََٓبئِٜ ٤ْ َُِ َؾ ِ ّش ُّ َػ٣َٝ د
ش
ِ ِّجَب٤اُط
ِ  ْْ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشُٛ َأ ْ ُٓ ُش٣
ْ ٗ ًَب٢ ۪ ْاْلَ ْؿ ََل ٍَ اَُّزَٝ ْْ ُٛ ط َش
ْ ِ ْْ اُٜ ْ٘ ؼ ُغ َػ
ُٙٝظ ُش
َ ٣َ َٝ
َ ََٗٝ ُٙٝ َػ َّض ُسَٝ ۪ٚا ِثَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ِۜ ْْ كَبَُّزِٜ ٤ْ ََِذ َػ
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ َُٓ اٚ ا ُ ْٗ ِض ٍَ َٓ َؼ١َٓ ۪س اَُّزٞ
َ ُُّ٘ا اُٞارَّجَؼَٝ
Onlar ümmi nebi olan bu Rasul‟e uyan kimselerdir. Onun özelliğini yanlarındaki Tevrat‟ta ve İncil‟de yazılı
bulurlar. O Resul onlara, vahye uygun olanı emreder ve vahye aykırı olanı yasaklar. Temiz şeyleri helal, pis
şeyleri haram kılar. Isr‟larını, üzerlerindeki ağır yükleri kaldırıp atar. Kim ona inanır, onu destekler, ona yardım
eder ve onunla birlikte indirilen nûra uyarsa, işte onlar umduklarına kavuşacak olanlardır.”
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(Maide 5/101)

َٖ٤ب ۪ؽَٜ ْ٘ ا َػَُِٞٔا ِْٕ ر َ ْغـَٝ ْْ ٌۚ ًُ ْغإ
ُ َ َٓب َء ا ِْٕ ر ُ ْجذَ َُ ٌُ ْْ ر٤َ ا َػ ْٖ ا َ ْشَُِٞٔا َْل ر َ ْغـَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ْ٤ ِ۪س َؽَُّٞللاُ َؿل
 هَٝ  ِۜبَٜ ْ٘ َّللاُ َػ
ػلَب ه
َ ْْ ِۜ ٌُ َُ َُ٘ ََّض ٍُ ْاُوُ ْش َٰا ُٕ ر ُ ْجذ٣
Ey inanıp güvenenler! Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur‟an
indirilirken sorarsanız size açıklanır. Allah sizi onlardan sorumlu tutmamıştır. Allah bağışlar ve
yumuşak davranır.

(Maide 5/102)

َٖ٣ب ًَبكِ ۪شَٜ ِا ثٞطجَ ُؾ
ْ َ ّ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ص ُ َّْ اْٞ َب هَٜ ََُعب
َ هَ ْذ
Sizden önce bir topluluk böyle şeyler sormuşlar sonra o yüzden kâfir olmuşlardı.

(Maide 5/103)

ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َُٰ ٌِ َّٖ اَُّزَٝ ّ َْل َؽ ٍبَٝ َِ ٍخ٤ ۪طَٝ  َْلَٝ عَٓبئِجَ ٍخ
َٓب َعؼَ ََ ه
َ  َْلَٝ ٍشح٤
َ َّللاُ ِٓ ْٖ ثَ ۪ؾ
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣  ْْ َْلُٛ ا َ ًْض َ ُشَٝ ِة
 ه٠ََِػ
َ ِۜ َّللاِ ْاُ ٌَز
Allah ne Bahîre‟yi ne Sâibe‟yi ne Vasîle‟yi ve ne de Hâmî‟yi meşru kılmıştır. Fakat kâfirlik
edenler yalanlarını Allah‟a mal ediyorlar. Onların çoğu aklını kullanmaz.
(Enam 6/138)

ْ ٣َ  َؽ ْشس ِؽ ْغ ۘش َْلَٝ ّ۪ َٓ ا َ ْٗ َؼبٙ ِزَٰٛ اُُٞ َهبَٝ
ْ َٓ ا َ ْٗ َؼبّ ُؽ ِ ّشَٝ ْْ ِٜ ِْٔ شب ُء ِثضَ ػ
ذ
ََٓ َٗ ْٖ َٓ ب ا َِّْلََٜٓ ُٔ ط َؼ
ُ
ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اُٞٗ ْْ ثِ َٔب ًَبِٜ ٣َ ْغ ۪ض٤ع
َٕ ا ْع َْ هَٝ ْز ًُ ُش٣ ا َ ْٗؼَبّ َْلَٝ َبٛسٞ
ُ ُٜ ظ
َ ِٚ ِۜ ٤ْ َِب ا ْكزِ ََٓشا ًء َػَٜ ٤ْ ََِّللاِ َػ
Kesin bilgiye dayanmadan: “Şu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ve ekinler kutsaldır, Allah‟ın tercih ettikleri
dışında kimse onlardan yiyemez. Şu hayvanlara da yük yüklemek ve binmek haramdır.” derler. Kendi yalanlarını
Allah‟a mal ederek bir kısım hayvanları keserken de Allah'ın adını anmazlar. Allah onlara, bu iftiralarının
cezasını verecektir.
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(Araf 7/37)

َٓ
ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
ة
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
ِ ِۜ  ْْ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٜ ُج٤ ْْ ٗ َ۪ظُٜ َُُ٘ب٣َ  َُٰ ِئ َيٝ۬ ُ  اِٚۜ ۪ ب ِر٣َ ة ِث َٰب
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
َٓ
ِۜ ٕ هُٝ
اُِّٞػ
ُ  ْْ ُسُٜ ْ اِرَا ََٓعب َءر٠َؽزَٓه
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُْٖٞ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْذػ٣َا اُُٞ ْْ هَبُٜ َْٗٞ َّكَٞ َ َز٣ عَُِ٘ب
َ َٝ َػَّ٘ب
َٖ٣ا ًَبكِ ۪شُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٓ َٰ ا َػُٝ ذِٜ ش
Bir yalanı Allah‟a atfeden veya âyetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış yapan kim olabilir?
Defterlerinde yazılı suçlarının cezası onları bulacaktır. Elçilerimiz canlarını almaya gelince: “Hani o Allah‟tan
önce yardıma çağırdıklarınız?” diyecekler, onlar da “Kaybolup gittiler!” diye cevap vereceklerdir. Kendilerinin
kâfir olduklarına bizzat şahitlik edeceklerdir.

(Maide 5/104)

 َٰاثََٓب َءٗ َِۜبِٚ ٤ْ َِ َع ْذَٗب َػَٝ ا َؽ ْغجَُ٘ب َٓبُُٞ ٍِ هَبٞع
ُ اُش
َّ ٠َُِاَٝ َُّللا
 ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٠َُِٰ ا اْٞ َُ ْْ ر َ َؼبُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
َ َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ُ ْْ َْلٛ ًَبَٕ َٰاثََٓب ۬ ُؤْٞ ََُٝ َ ا
َُٕٝزَذْٜ َ٣  َْلَٝ ْـًٔب٤ش
Onlara: "Allah‟ın indirdiğine ve Elçisine gelin" dense, ”Atalarımızda gördüğümüz bize yeter”
derler. Ya ataları bir şeyi bilememiş ve doğru yolu bulamamışlarsa?
(Araf 7/28)

بء
ََٓ أ ْ ُٓ ُش ِث ْبُلَ ْؾ٣َ َّللاَ َْل
َ بؽ
ِ ِۜ ش
ِ َا كُِٞاِرَا كَ َؼَٝ
 ِۜب هُ َْ ا َِّٕ هَٜ َّللاُ ا َ َٓ َشَٗب ِث
 هَٝ ب َٰا َثَٓب َءَٗبََٜٓ ٤ْ َِ َع ْذَٗب َػَٝ اُُٞشخً هَب
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب َْل ر َ ْؼ
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞاَرَو
Onlar, çirkin bir iş yaptıkları zaman “Atalarımızı bu işi yaparken bulduk, bunu bize Allah emretmiştir.” derler.
De ki: “Allah çirkin davranışlar yapılmasını emretmez. Bilgisizce söylediklerinizi Allah‟a mı mâl ediyorsunuz?”

(Lokman 31/21)

َٕ ًَبْٞ ََُٝ َ  َٰاثََٓب َءٗ َِۜب اِٚ ٤ْ َِ َع ْذَٗب َػَٝ ا ثَ َْ َٗزَّجِ ُغ َٓبَُُّٞللاُ هَب
ا ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞ ُْ ار َّ ِجؼُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
َ ٤ْ ش
َّ ُا
ُ ط
ش٤
َّ ُة ا
ُ َ ْذ٣ ٕب
ِ  َػزَا٠َُِٰ  ْْ اُٛ ٞػ
ِ غ ۪ؼ
Onlara "Allah'ın indirdiğine uyun!" denilince "Hayır! Biz, atalarımızı hangi yol üzerinde bulduysak ona uyarız."
derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı?

(Zuhruf 43/22)

َٓ
َٓ
َُٕٝ زَذْٜ ُٓ ْْ ِٛ بس
ِ َ  َٰاص٠َِٰ اَِّٗب َػَٝ  ا ُ َّٓ ٍخ٠َِٰ  َع ْذ ََٓٗب َٰاثََٓب َءَٗب َػَٝ ا اَِّٗبَُُٞٓ ثَ َْ هَب
Aslında onların dedikleri şudur: “Biz atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk; biz onların izinden gidiyoruz.”

(Zuhruf 43/23)

٠َِٓ َٰ  َع ْذ ََٓٗب َٰاثََٓب َءَٗب َػَٝ ب اَِّٗبََٛٓ ُٞش ا َِّْل هَب ٍَ ُٓزْ َشك٣
َ  ًَ َٰز ُِ َي ََٓٓب ا َ ْسَٝ
ٍ َ۪ ٍخ ِٓ ْٖ َٗز٣ هَ ْش٢ ۪ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ك
َٓ
َُٕٝ ْْ ُٓ ْوزَذِٛ بس
ِ َ  َٰاص٠َِٰ اَِّٗب َػَٝ ا ُ َّٓ ٍخ
Hep böyle olmuştur; senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek onların şımarık olanları şöyle
demişlerdir: “Biz kalktık, atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk, biz onların izinden gideriz.”
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(Zuhruf 43/24)

َٕ۪ٝ ًَب ِك ُشِٚا اَِّٗب ِث ََٓٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ثَُُٞٓ  َٰا َثَٓب َء ًُ ِۜ ْْ هَبِٚ ٤ْ َِ َع ْذر ُ ْْ َػَٝ  ِٓ َّٔبٟ َٰذْٛ َ  ِعئْز ُ ٌُ ْْ ِثبْٞ ََُٝ َ هَب ٍَ ا
Uyarıda bulunan kişi de onlara: “Size getirdiğim, atalarınızı bağlı bulduğunuz dinden daha doğruysa ne olacak?”
deyince şöyle demişlerdir: “İşin doğrusu biz sizinle gönderilen dinin kâfirleriyiz.”

(Zuhruf 43/25)

ُ ْٗ  ْْ كَبُٜ ْ٘ ِٓ كَب ْٗزَوَ َْٔ٘ب
َٖ٤ْق ًَبَٕ َػبهِجَخُ ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
َ ٤ًَ ظ ْش
Bunun arkasından onlara hak ettikleri cezayı vermişizdir. Yalan söyleyip duran o insanların ne hale geldiklerini
bir düşün!

(Maide 5/105)

ْْ ٌُ َُّللاِ َٓ ْش ِعؼ
ُ َ٣ غ ٌُ ٌۚ ْْ َْل
 ه٠َُِز ُ ِۜ ْْ ا٣ْ َزَذْٛ ػ ََّ اِرَا ا
َ ْٖ َٓ ْْ ًُ ؼ ُّش
َ ُ ٌُ ْْ ا َ ْٗل٤ْ َِا َػَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ََُِٕٞٔ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤َؼًب ك٤۪ٔ َع
Ey inanıp güvenenler! Kendi işinize bakın. Siz doğru yolda olduktan sonra sapanların size
zararı olmaz. Hepinizin dönüşü Allah‟adır. O, yapıp ettiğiniz şeyleri size bildirecektir.
(Al-i İmran 3/120)

ا َْلُٞرَزَّوَٝ اٝظ ِج ُش
ْ َ ا ِْٕ رَٝ  ِۜبَٜ ا ِثَٞ ْل َش ُؽ٣ ِّئَخ٤ع
ُ َ غَ٘خ ر
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ ْْ ۘ ُٛ ْغإ
َ ْْ ٌُ ظ ْج
َ غ ْغ ٌُ ْْ َؽ
َ ْٔ َ ا ِْٕ ر
ؾ٤َٕ ُٓ ۪ؾَُِٞٔ َ ْؼ٣ َّللاَ ثِ َٔب
َ ْْ ُٛ ُ ذ٤ْ ًَ ْْ ًُ ؼ ُّش
ُ َ٣
ْـًٔ ِۜب ا َِّٕ ه٤ش
Size bir iyilik dokunsa onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse mutlu olurlar. Kendinizi koruyarak sabrederseniz
tuzaklarının size bir zararı olmaz. Yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatan Allah‟tır.

(Nisa 4/113)

ََٓ ذ
ْ َّٔ َٜ َُ ُُٚ َس ْؽ َٔزَٝ  َْي٤ََِّللاِ َػ
ْْ ُٜ غ
ْ َ َْل كْٞ ََُٝ
َ ِۜ ُِّؼ
ؼ َُ ه
ِ ُ٣  َٓبَٝ ىٞ
ِ ُ٣ ْٕ َ  ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ ؽبئِلَخ
َ َُٕ ا ََِّْٓل ا َ ْٗلُِّٞؼ
ُْ ِۜ َِ َػَِّ َٔ َي َٓب َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ ر َ ْؼَٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
َ ْٖ ِٓ ٗ ََيٝؼ ُّش
ُ ٣َ  َٓبَٝ
ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ  ِۜ ٍء٢ْ ش
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤ََِّللاُ َػ
 ًٔب٤ َْي َػ ۪ظ٤ََِّللاِ َػ
ْ َ ًَبَٕ كَٝ
ؼ َُ ه
Eğer Allah'ın sana lütfu ve ikramı olmasaydı, onlardan bir kesim seni yanıltmakta kararlıydı. Onlar
kendilerinden başkasını yanıltamaz ve sana bir zarar veremezler. Allah, sana Kitabı ve Hikmeti indirmiş ve
bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu büyüktür.
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(Maide 5/106)

ٍٍ ػ ْذ
َ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ ِ٘ ٌُ ْْ اِرَا َؽ٤ْ َبدَح ُ ثَٜ ش
َ اَٝ ََبٕ ر
ِ َٞ َُٖ ْا٤دُ ۪ؽْٞ َٔ ُؼ َش ا َ َؽذَ ًُ ُْ ْا
ِ َّْ٘ ِخ اص٤ط
د
ِ ِۜ ْٞ َٔ ُ َجخُ ْا٤طب َثزْ ٌُ ْْ ُٓ ۪ظ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِػ َش ْثز ُ ْْ ك
َ ْْ ُ  ِْش ًُ ْْ ا ِْٕ ا َ ْٗز٤إ ِٓ ْٖ َؿ
َ َ ع كَب
ِ  َٰاخ ََشْٝ َ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا
 ًَبَٕ رَاْٞ ََُٝ ۪ ص َ ًَٔ٘بٚ ِث١اسر َ ْجز ُ ْْ َْل َٗ ْشز َ ۪ش
ْ ِِٕ بّٰللِ ا
َّ ُ َٔب ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ اُٜ َٗٞغ
ُ ر َ ْؾ ِج
بٕ ِث ه
ِ َٔ ُ ْو ِغ٤َحِ كَِٰٞ ظ
َٰ ْ َِٖٔ َُ َّللاِ اِ ََّٓٗب اِرًا
َ ُْ ُ  َْل َٗ ٌْزَٝ ٠هُ ْش َٰث
َٖ٤۪ٔ اْل ِص
بدَح َ هَٜ ش
Ey inanıp güvenenler! Sizden birine ölüm hali gelir de vasiyet edecek olursa içinizden güvenilir
iki kişi aranızda şahit olsun. Eğer yolculuk yaptığınız sırada ölüm gelip çatarsa sizin dışınızdan
iki kişi de olabilir. Şahitlerden şüphelenirseniz namazdan sonra alıkoyar, şöyle yemin
ettirirsiniz: “Vallahi bu işten bir kazancımız yoktur, isterse en yakınımız olsun. Allah için
yapılan şahitliği de gizlemeyiz. Öyle olsa elbette günaha gireriz.”
(Bakara 2/282)

َٓ
َ٘ ٌُ ْْ ًَبرِت٤ْ ََ ٌْزُتْ ث٤ُْ َٝ ُِٙۜ ُٞ َكب ًْزُج٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ  ٍْٖ ا٣ََ ْ٘ز ُ ْْ ِثذ٣ا اِرَا رَذَاَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ن
ُ هَٚٔ َِّت ًَ َٔب َػ
َ ُ َ ٌْز٣ ْٕ َ ة ًَبرِت ا
َ ْ َأ٣  َْلَٝ ٍِ ۖ ثِ ْبُؼَ ْذ
ِ َّ َز٤ُْ َٝ  ْاُ َؾ ُّنِٚ ٤ْ َِ َػ١ ُ۪ ْٔ ِِ َِ اَُّز٤ُْ َٝ َْ ٌْز ُ ٌۚت٤ِْ ََّللاُ ك
 ُغ٤ ْغز َ ۪ط٣َ  َْلْٝ َ لًب ا٤ػ ۪ؼ
َ ُْٚ٘ ِٓ َظ
ْ َ ْجخ٣  َْلَٝ ََُّّٚللاَ َسث
ه
َ ْٝ َ ب اًٜ ٤ ۪عل
َ  ْاُ َؾ ُّنِٚ ٤ْ َِ َػ١ ْ۪ـًٔ ِۜب كَب ِْٕ ًَبَٕ اَُّز٤ش
ِْٖ ٤ََِٗب َس ُعٌُٞ َ٣ ْْ َُ ِْٕ  ِْٖ ِٓ ْٖ ِس َعب ُِ ٌُ ٌۚ ْْ كَب٣َذ٤َٜ۪ ا شُٝ ذِٜ ا ْعز َ ْشَٝ ٍِ ِۜ ُ ثِ ْبُ َؼ ْذُّٚ٤ُِ َٝ َْ ِِ ْٔ ُ٤ِْ َ كَٞ ُٛ ََّ ِٔ ُ٣ ْٕ َ ا
ُّ َُٕ َِٖٓ اْٞ ػ
 َٔبُٜ ٣ َٔب كَزُزَ ِ ًّ َش ا ِْؽ َٰذُٜ ٣ؼ ََّ ا ِْؽ َٰذ
ِ َ َٓذَٜ ش
َ بٕ ِٓ َّٔ ْٖ ر َ ْش
ِ َ اء ا َ ْٕ ر
ِ َ  ْآ َشاَرَٝ َكَ َش ُع
ِۜ ػ
ُّ ُة ا
٠َُِٓ َٰ شا ا٤
ُ ُ َٓذَا ُء اِرَا َٓب دَٜ ش
ً  ًَ ۪جْٝ َ شا ا٤
ً ط ۪ـ
َ ْ َأ٣  َْلَٝ ِٟۜ ْاْلُ ْخ َٰش
َ ُُٙٞا ا َ ْٕ ر َ ٌْزُجَُٞٔٓ َٔ َْل ر َ ْغـَٝ اٞ
ُ غ
َّ ُِِ ُّ َٞ ا َ ْهَٝ َِّللا
ً بسح
ؾ ِػ ْ٘ذَ ه
َ  َٰر ُِ ٌُ ْْ ا َ ْهِٚۜ ۪ ِِ ا َ َع
َ َٕ رِ َغٌُٞ َ ا ا ََِّْٓل ا َ ْٕ رُٞ ا َ َّْل ر َ ْشرَب َٓث٠ََٰٓٗ ا َ ْدَٝ ِبدَحَٜ ش
 َْلَٝ ْْ ۖ ُ  ْؼز٣َ ا اِرَا ر َ َجبَُٝٓذِٜ ا َ ْشَٝ  َِۜبُٛٞ ٌُ ْْ ُعَ٘بػ ا َ َّْل ر َ ٌْزُج٤ْ َِْظ َػ
ُ ۪بػ َشح ً رُذ
ِ َؽ
َ ٤َََِ٘ ٌُ ْْ ك٤ْ ب َثَٜ َٗٝش٣
ِۜ ُؼَ ِِّ ُٔ ٌُ ُْ ه٣َٝ ََّللا
ِۜ ا هُٞارَّوَٝ ْْ ِۜ ٌُ ِم ثٞغ
َِّ ٌُ َِّللاُ ث
ُ ُُ كَّٚٗا كَ ِبَُِٞا ِْٕ ر َ ْلؼَٝ ذ٤ِۜ َٜ۪  َْل شَٝ َٓبس ًَبرِت
َّ ؼ
 هَٝ َُّللا
َ ُ٣
ْ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ ش
Ey inanıp güvenenler! Birbirinize belli bir vadeye kadar borçlandığınızda borcu yazın. Bir yazıcı, aranızda doğru
olarak yazsın. Yazıcı, Allah‟ın bu ayette öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmayıp yazsın. Yazıyı borçlu yazdırsın.
Rabbi olan Allah‟a karşı yanlış yapmaktan çekinsin de borçtan bir şeyi eksiltmesin. Borçlu; sefih, güçsüz veya
söyleyip yazdıramayacak durumda ise velisi borcu doğru olarak yazdırsın. Erkeklerinizden iki kişiyi de şahit
tutun. İki erkek yoksa şahitliğini kabul edeceğiniz kişilerden bir erkek ile iki kadın da olur. Kadınlardan biri
unutur veya yanılırsa diğeri hatırlatır. Şahitler çağrıldıklarında kaçmasınlar. Borç, ister büyük ister küçük olsun,
vadesi ile birlikte yazmaya üşenmeyin. Allah katında böylesi daha düzgün, şahitlik için daha sağlam, şüpheye
düşmemeniz için daha uygundur. Aranızda yaptığınız ticaret peşin olursa onu yazmamanızın size bir günahı
olmaz. Alım satım yaptığınızda şahit tutun. Yazıcı da şahit de sizden bir zarar görmesin. Onlara zarar vermeniz,
yoldan çıkmanız olur. Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının. Bunları size Allah öğretiyor. Allah her şeyi bilir.
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(Bakara 2/283)

ِۜ َٞبٕ ٓ ْوجٛا ًَبرجب َكشَُُْٝ رَغذٝ  ع َلش٠َِٰ ا ِْٕ ًُ ْ٘زُْ ػٝ
ُّ َإ ِد٤ِْ َؼب ك
ً ؼ ٌُ ْْ َث ْؼ
ُ ػخ َكب ِْٕ ا َ َِٖٓ َث ْؼ
َ ُ َ
َ ْ
ِ ْ َ ٍ َ
ِ ًِ
َ
َّ ُا اُٞٔ ُ  َْل ر َ ٌْزَٝ ُِٚۜ ََّّللاَ َسث
َُّللا
 هَٝ ُِٚۜ َُُٓ َٰاصِْ هَ ِْجَّٚٗب كَ ِبَٜ ْٔ ُ َ ٌْز٣ ْٖ َٓ َٝ َ بدَ ِۜحَٜ ش
ن ه
ِ َّ َز٤ُْ َٝ َُٚ اؤْ ر ُ َِٖٔ ا َ َٓبَٗز١ِاَُّز
ْ٤ َِ۪ٕ َػَُِٞٔ ثِ َٔب ر َ ْؼ
Yolculukta olur da yazacak birini bulamazsanız, yapılacak olan rehin almaktır. Biriniz diğerine güvenirse,
kendine güvenilen kişi, Rabbi olan Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakınsın da güveni kötüye kullanmasın.
Şahitliği gizlemeyin. Kim gizlerse kalbi doğruluktan uzaklaşır. Yaptığınız her şeyi bilen Allah‟tır.

(Maide 5/107)

َٓ
ُْ ِٜ ٤ْ ََِٖ ا ْعز َ َؾ َّن َػ٣ ۪ َٔب َِٖٓ اَُّزُٜ َٓ بٕ َٓوَب
ُ ِْٕ كَب
ِ َٓ َُٞو٣ ٕا
ِ  َٔب ا ْعز َ َؾ َٓوَّب اِصْ ًٔب كَ َٰبخ ََشُٜ ََّٗ ا٠َِٰ ػضِ َش َػ
َّ َِٖٔ َُ ٘ َۘب اِ ََّٓٗب اِرًا٣ْ َ َٓب ا ْػزَذَٝ  َٔبِٜ ِبدَرَٜ ش
َ ْٖ ِٓ بدَر ُ ََٓ٘ب ا َ َؽ ُّنَٜ ش
َ َُ ِبّٰلل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
بٕ ِث ه
ِ َٔ ُ ْو ِغ٤َبٕ ك
ِ ٤َ َُْٝ َْاْل
Eğer şahitlerin, günaha girdikleri anlaşılırsa, haklarını yemek istedikleri kişilerden ikisi onların
yerine geçsin, şöyle yemin etsinler: “Vallahi, bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur,
biz kimsenin hakkını istemiyoruz. Öyle yaparsak elbette zalimlerden oluruz.”

(Maide 5/108)

َّ ُا ِثبُٞأْر٣َ ْٕ َ  ا٠َٗٓ َٰ َٰر ُِ َي ا َ ْد
اُٞارَّوَٝ ْْ ِۜ ِٜ ِٗ  َٔب٣ْ َ  َٔبٕ ثَ ْؼذَ ا٣ْ َ ا ا َ ْٕ ر ُ َشدَّ اُٞخَب َٓك٣َ ْٝ َ ب آََٜ ِٜ  ْعَٝ ٠َِٰ بدَ ِح َػَٜ ش
ِۜ ُا ْع َٔؼَٝ ََّللا
َٖ٤ ۪ َّ ْاُلَب ِعوْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاُ َْل
 هَٝ اٞ
ه
Böylesi gereği gibi şahitlik için yeterli, yeminlerinin daha sonra başka yeminlerle reddedilmesi
korkularını iyice azaltmak için uygun olur. Siz, Allah‟tan çekinin ve dinleyin. Allah, yoldan
çıkanlar topluluğunu doğru yola getirmez.
(Nisa 4/135)

ُ َٖ ثِ ْبُ ِو ْغ ِؾ٤ٓ ۪اَّٞ َا هًُُٞٗٞ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
ِْٖ ٣َا ُِذَٞ ُ ْاِٝ َ  ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا٠َِٓ َٰ  َػْٞ ََُٝ ِذََٓا َء ِ هّٰللَٜ ش
ٌۚ  ْاْلَ ْه َش ۪ثَٝ
ٌۚ ُُ ا َ ْٕ ر َ ْؼ ِذَٟٞٓ َٰ َٜ ُا ْاُٞ َٔب كَ ََل رَز َّ ِجؼِٜ  ِث٠َُٰ ْٝ َ بّٰللُ ا
اَُٞٓ ۫ ِْ َ ا ِْٕ رَٝ اٞ
شا كَ ه٤
ً ۪ كَوْٝ َ ًّب ا٤ِ٘ ٌُ ْٖ َؿ٣َ ِْٕ َٖ ا٤
شا٤
ُ  ر ُ ْؼ ِشْٝ َ ا
ا كَب َِّٕ هٞػ
ً َٕ خ َ۪جَُِٞٔ َّللاَ ًَبَٕ ِث َٔب ر َ ْؼ
Ey inanıp güvenen müminler! Allah için şahitlik yaparak hakkı ayakta tutan kişiler olun; ister kendiniz, ana
babanız veya yakınlarınız aleyhine olsun; isterse zengin veya fakir olsunlar, Allah, onlara sizin yakınlığınızdan
daha yakındır. Arzularınıza uymayın yoksa saparsınız. Ağzınızı eğip büker veya şahitlikten kaçarsanız bilin ki
Allah, yaptığınız her işin iç yüzünü bilir.
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(Maide 5/8)

ُ َِٖ ِ هّٰلل٤ٓ ۪اَّٞ َا هًُُٞٗٞ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
 ا َ َّْل٠َِٓ َٰ  ٍّ َػْٞ َش٘ ََٰب ُٕ ه
َ ْْ ٌُ ََّ٘ٓ  ْغ ِش٣َ  َْلَٝ  َٓذَا َء ِث ْبُ ِو ْغ ِۘؾَٜ ش
۪۠ ُُا اِ ْػ ِذٞ
ِۜ ُُر َ ْؼ ِذ
ِۜ ا هُٞارَّوَٝ ٟۘ َٰٞ ة ُِِز َّ ْو
ََُِٕٞٔ ش ِث َٔب ر َ ْؼ٤َّللاَ خ َ۪ج
ُ  ا َ ْه َشَٞ ُٛ اٞ
َّ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, dengeli olun; kendinizi korumak için uygun olan budur.
Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü Allah, yaptığınız şeyin iç yüzünü bilir.

(Maide 5/109)

ة
َ ْٗ َ ا َْل ِػ ِْ َْ َُ٘ َِۜب اَِّٗ َي اُُٞ ٍُ َٓب َٓرَا ا ُ ِع ْجز ُ ِۜ ْْ هَبُٞو٤َ َع ََ ك
ُ اُش
ُّ َُّللا
 ْغ َٔ ُغ ه٣َ َّ ْٞ ٣َ
ِ ُٞ٤ُػ ََّل ُّ ْاُـ
َ ذ
Allah, elçilerini bir araya toplayacağı gün onlara: “Nasıl karşılandınız?” diye soracak, onlar da
“Bizde bir bilgi olmaz; bütün gizli bilgileri, her şeyin iç yüzünü sen bilirsin” diyeceklerdir.
(Araf 7/6)

َٖ٤ ِ۪ع
َ ََُ٘ ْغـََِٔ َّٖ ْاُ ُٔ ْشَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََُِٖ ا ُ ْس ِع ََ ا٣ ۪كَََِ٘ ْغـََِٔ َّٖ اَُّز
Kendilerine elçi gönderilenlere elbette soracağız. Elbette elçilere de soracağız.

(Araf 7/7)

َٖ٤ َٓب ًَُّ٘ب ََٓؿبئِ ۪جَٝ ٍْ ِْ  ْْ ثِ ِؼِٜ ٤ْ َِظ َّٖ َػ
َّ ُكَََِ٘و
Yaptıklarını, bilgiye dayalı olarak onlara bir bir anlatacağız. Zaten onlara uzak değiliz.

(Kasas 28/65)

َٖ٤ ِ۪ع
َ  ٍُ َٓب َٓرَا ا َ َع ْجز ُ ُْ ْاُ ُٔ ْشَُٞو٤َ ْْ كِٜ ٣ َُ۪٘بد٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
Onlara seslendiği gün “Elçilere ne cevap verdiniz?” diye soracaktır.

(Kasas 28/66)

ْ َ٤ِٔ َكَؼ
َُُٕٞغَٓب َء
َ َ َز٣  ْْ َْلُٜ َ َٓئِ ٍز كْٞ َ٣  ُْ ْاْلَ ْٗجََٓب ُءِٜ ٤ْ َِذ َػ
O gün haber kaynakları tükenir. Birbirlerine bir şey de soramazlar.
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(Maide 5/110)

َٰ
ۢ
اِ ْر هَب ٍَ ه
َ ٢ ۪ َْ ا ْر ًُ ْش ِٗ ْؼ َٔز٣َ  اثَْٖ َٓ ْش٠غ
َ ٤ب ۪ػ٣َ َُّللا
ِػَّٝ ْذر ُ َي ِث ُش٣َا ُِذَ ِر َي اِ ْر اَٝ ٠ِ َػَٝ  َْي٤َِػ
ََ ٌۚ ٤اْل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ َخ٣ َٰسْٞ َّ اُزَٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
َ َ اِ ْر َػَِّ ْٔز ُ َي ْاُ ٌِزَٝ  ً ٌَۚلْٜ ًَ َٝ  ِذْٜ َٔ ُ ْا٢ِبط ك
َ َُّْ٘اُوُذ ُِط ر ُ ٌَ ِِّ ُْ ا
َّ ْـَٔ ِخ٤َٜ ًَ ٖ٤
ّ ۪ َِٖٓ اِ ْر ر َ ْخُِ ُنَٝ
َ ٕٞ
ُ ٌُ َ ب كَزَٜ ٤ ۪ كَز َ ْ٘لُ ُخ ك٢ ۪ٗ ِْش ثِ ِب ْر٤اُط
ُ رُج ِْشَٝ ٢ ۪ٗ ًْشا ثِ ِب ْر٤ؽ
ََٚٔ ًْ َئ ْاْل
ِ اُط
ْْ ُٜ َ  ََ َػ ْ٘ َي اِ ْر ِعئْز٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َٓ ۪٘اِ ْر ًَلَ ْلذُ َثَٝ ٢ٌۚ ۪ٗ ِث ِب ْر٠ َٰرْٞ َٔ ُاِ ْر ر ُ ْخ ِش ُط ْاَٝ ٢ٌۚ ۪ٗص ِث ِب ْر
َ  ْاْلَث َْشَٝ
ٖ٤ َٓزَا ا َِّْل ِع ْؾش ُٓ ۪جَٰٛ ِْٕ  ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪د كَوَب ٍَ اَُّز
ِ َّ٘ب٤ِ َثِ ْبُج
Bir gün Allah şöyle diyecektir: “Meryem oğlu İsa! Sana ve annene yaptığım iyilikleri hatırla!
Hani seni Kutsal Ruh‟la destekliyordum; beşikteyken de yetişkinken de insanlarla
konuşuyordun. Sana kitabı ve hikmeti, Tevrat'ı ve İncil‟i öğretmiştim. İznimle balçıktan kuş
şeklinde bir şey yaratır, sonra ona üflerdin de yine iznimle kuş olurdu. Anadan doğma körleri ve
alaca hastalarını iznimle iyileştirirdin. Yine iznimle ölüyü mezardan diri olarak çıkartırdın.
İsrailoğullarına senden el çektirmiştim, çünkü onlara açık belgelerle geldiğin halde içlerinden
bunu görmek istemeyenler „Bu açık büyüdür!‟ demişlerdi.”
(Meryem 19/29)

ْ َبس
ًّب٤ط ِج
َ  ِذْٜ َٔ ُ ْا٢ِْق ُٗ ٌَ ِِّ ُْ َٓ ْٖ ًَبَٕ ك
َ كَبَش
َ ٤ًَ اُُٞ هَبِٚ ۪۠ ٤ْ َُِد ا
Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret etti. Dediler ki “Beşikteki çocukla nasıl konuşalım?”

(Meryem 19/30)

۪۠  َػ ْجذ ُ ه٢ّ۪ٗ ِهَب ٍَ ا
ًّب٤ َٗ ِج٢ َِ۪٘ َع َؼَٝ بة
َ َ  ْاُ ٌِز٢
َ ِٗ َّللاِ َٰارَب
Çocuk şöyle dedi: “Ben Allah‟ın kuluyum. O, bana kitap verecek ve beni nebi yapacaktır.

(Meryem 19/31)

َّ َٝ  ِحَِٰٞ ظ
 ًّۖب٤ ِح َٓب د ُْٓذُ َؽًَٰٞ اُض
َّ ُ ِثب٢ ۪ٗطب
َ ْٝ َ اَٝ َُْٖ َٓب ًُ ْ٘ ۖذ٣َبس ًًب ا
َ  ُٓ َج٢ َِ۪٘ َع َؼَٝ
Nerede olursam olayım, beni bereketli kılacaktır. Hayatta olduğum sürece bana namaz ve zekât görevi
yükleyecektir.

(Saf 61/6)

١
ُ  َس٢ّ۪ٗ ِ ََ ا٣ اِ ْع ََٓش ۪اء٢َٓ ََ۪٘ب ث٣ َْ َ٣ اث ُْٖ َٓ ْش٠غ
 ٍُ هٞع
َ ٤اِ ْر هَب ٍَ ۪ػَٝ
َ ُٓ ْْ ٌُ ٤ْ ََُِّللاِ ا
َّ ََذ٣ َْٖ٤َظ ِذّهًب ُِ َٔب ث
ّ  ُٓ َجَٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ َِٖٓ اُز
اُُٞد هَب
ِ َِّ٘ب٤ ْْ ِث ْبُ َجُٛ َُٓ ا َ ْؽ َٔ ِۜذُ كََِ َّٔب ََٓعب َءُٚٔ  ا ْع١ِ ِٓ ْٖ َث ْؼذ٢ ۪أْر٣َ ٍٍ ٞع
ُ ش ًِشا ثِ َش
ٖ٤زَا ِع ْؾش ُٓ ۪جَٰٛ
Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Ben, Allah‟ın elçisiyim; size, önümde bulunan Tevrat‟tan
olanı onaylamak ve benden sonra gelecek ve ayırıcı özelliği Ahmed olan elçiyi müjdelemek için geldim.”
Muhammed onlara açık belgelerle gelince: “Bu, açık bir büyüdür” demişlerdi.
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(Maide 5/111)

َُٕٞٔ ِِ  ْذ ِثبَََّٗ٘ب ُٓ ْغَٜ ا ْشَٝ ا َٰا ََّٓ٘بَُُٞٓ  هَب٢ٌۚ ُ۪ٞع
ُ  ِث َشَٝ ٢ا ۪ثُِٞ٘ٓ َّٖ ا َ ْٕ َٰا٣۪  ِاسَٞ  ْاُ َؾ٠َُِذُ ا٤ْ  َؽْٝ َ اِ ْر اَٝ
Bir gün havarilere “Bana ve Elçime inanıp güvenin” diye vahyettim. Onlar da “İnanıp
güvendik; sen şahit ol bizler Allah‟a teslim olan kimseleriz” diye karşılık verdiler.
(Al-i İmran 3/52)

ِۜ  ه٠َُِ ا١بس
بس
َّ كََِ ََّٓٔب ا َ َؽ
ُ ظ
َ ْٗ َ َٕ ٗ َْؾ ُٖ اُّٞ٣ ِاسَٞ َّللاِ هَب ٍَ ْاُ َؾ
َٓ ۪ ظ
َ ْٗ َ  ُْ ْاُ ٌُ ْل َش هَب ٍَ َٓ ْٖ اُٜ ْ٘ ِٓ ٠ َٰغ٤ظ ۪ػ
ٌۚ َّللاِ َٰا ََّٓ٘ب ِث ه
ٌۚ ه
َُٕٞٔ ِِ  ْذ ِثبََّٗب ُٓ ْغَٜ ا ْشَٝ ِبّٰلل
İsa, âyetleri görmezlikten geldiklerini fark edince, "Allah yolunda bana kimler yardım eder?" dedi. Havariler:
"Allah için biz yardım ederiz. Allah'a inanıp güvendik. Şahit ol, biz O‟na teslim olmuş kimseleriz.” dediler.

(Al-i İmran 3/53)

َّ ُ ٍَ كَب ًْز ُ ْجَ٘ب َٓ َغ اٞع
َٖ٣ ۪ذِٛ شب
َ ُْ ََسثَّ ََٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب ِث ََٓٔب ا َ ْٗض
ُ اُش
َّ ار َّ َج ْؼَ٘بَٝ ذ
“Rabbimiz! İndirdiklerine inandık ve Elçinin yoluna girdik. Bizi buna şahitlik edenlerle birlikte yaz.”

(Maide 5/112)

َِٖٓ ً َ٘ب ََٓٓب ِئذَح٤ْ َُِ٘ ِ َّض ٍَ َػ٣ ْٕ َ  ُغ َسث َُّي ا٤ ْغز َ ۪ط٣َ ََْ ٛ َْ ٣َ  اثَْٖ َٓ ْش٠غ
َ ٤ب ۪ػ٣َ َُّٕٞ٣ ِاسَٞ اِ ْر هَب ٍَ ْاُ َؾ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َّْللاَ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإ
َّ ُا
ِ ِۜ ََٔٓ غ
ا هُٞبء هَب ٍَ ارَّو
O gün havariler dediler ki “Meryem oğlu İsa! Rabbinin bize, gökten sofra indirmeye gücü yeter
mi?” Dedi ki “Eğer inanıp güvenmiş kimseler iseniz Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun.”

(Maide 5/113)

ْ َ رَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ ََ ًُ ْ ذُ ا َ ْٕ َٗأ٣ا ُٗ ۪شُُٞهَب
َِٖٓ بَٜ ٤ْ ََِٕ َػٌُٞ ََٗٝ طذَ ْهزََ٘ب
َ َٗ ْؼَِ َْ ا َ ْٕ هَ ْذَٝ ثَُ٘بُُِٞط َٔئِ َّٖ ه
َّ ُا
َٖ٣ ۪ذِٛ شب
Dediler ki “Biz istiyoruz ki o sofradan yiyelim, içimiz rahatlasın, hem de senin doğru söylediğini
bilelim ve ona şahitler olalım.”
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(Maide 5/114)

 َُِ٘بَّٝ َذًا ِْل٤ ُٕ ََُ٘ب ۪ػٌُٞ َ بء ر
َّ َُ٘ب ََٓٓب ِئذَح ً َِٖٓ ا٤ْ َِ َّْ َسثَّ ََٓ٘ب ا َ ْٗ ِض ٍْ َػُٜ  َْ اُِه٣َ  اث ُْٖ َٓ ْش٠غ
ِ ََٔٓ غ
َ ٤هَب ٍَ ۪ػ
َٖ٤ ۪اُش ِاصه
َ ْٗ َ اَٝ اس ُص ْهَ٘ب
ْ َٝ َخً ِٓ ْ٘ ٌۚ َي٣ َٰاَٝ  َٰا ِخ ِشَٗبَٝ
َّ  ُْش٤ذ َخ
Meryem oğlu İsa dedi ki: “Ey Allah‟ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir. Öncülerimiz
ve arkadan gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir belge olsun. Bize rızık ver. Rızık
verenlerin en hayırlısı Sen‟sin.”
(Mümin 40/13)

ت٤
َّ ُُ٘ ِ َّض ٍُ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َٝ َِ۪ٚبر٣ ٌُ ْْ َٰا٣ُ ۪ش٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ُ ُ۪٘٣ ْٖ َٓ َزَزَ ًَّ ُش ا َِّْل٣  َٓبَٝ بء ِس ْصهً ِۜب
ِ ََٔٓ غ
Size ayetlerini gösteren, gökten sizin için rızık indiren O‟dur. Allah'a yönelenden başkası, bu bilgiyi doğru
kullanamaz.

(Casiye 45/5)

ْ َٝ
َّ َُّللاُ َِٖٓ ا
ِ ََٔٓ غ
َع ثَ ْؼذ
ِ اخزِ ََل
 ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ بس
َ  ْاْلَ ْسِٚ َب ِث٤م كَب َ ْؽ
ٍ بء ِٓ ْٖ ِس ْص
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ ٍّ ْٞ ََبد ُِو٣َبػِ َٰا٣اُش
ِ ظ ۪ش
ْ َ رَٝ بَٜ ِرْٞ َٓ
ّ ِ ق٣
Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah‟ın gökten indirdiği rızık kaynağında, onunla ölümünün ardından
toprağı diriltmesinde ve rüzgârların değişik yönlerden esmesinde aklını kullanan bir topluluk için belgeler vardır.

(Maide 5/115)

َِٖٓ ُ ا َ َؽذًاَٚٓ ُُ َػزَاثًب ََْٓل ا ُ َػ ِزّثُٚ ا ُ َػ ِزّث٢َّ۪ٓٗ  ٌْلُ ْش َث ْؼذُ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَ ِب٣َ ْٖ َٔ َ ٌُ ٌۚ ْْ ك٤ْ َِب َػَٜ ُُ ُٓ٘ ِ َّض٢ّ۪ٗ َِّللاُ ا
هَب ٍَ ه
َٖ٤۪ٔ َُْاُؼَب
Allah dedi ki: "O sofrayı size indiriyorum. Sizden kim, bundan sonra da görmezlikten gelir,
kâfirlik ederse ona bu âlemde kimseye vermediğim bir cezayı vereceğim.”

(Maide 5/116)

ِۜ ٕ هُٝ
َ ِْ ُذ ه
َ ْٗ َ َ َْ َءا٣ اثَْٖ َٓ ْش٠غ
اِ ْر هَب ٍَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ ذ
َِّللا
َ ٤َب ۪ػ٣ َُّللا
ِ  ِْٖ ِٓ ْٖ د٤َٜ َُِٰ  ا٢
َ ّٓ ِ ُ اَٝ ٢ ُ۪ٗٝبط ار َّ ِخز
ُ ٌُ َ٣ ع ْج َؾبٗ ََي َٓب
ُ ر َ ْؼَِ ُْ َٓبِٚۜ َ ُ كَوَ ْذ َػ ِِ ْٔزُٚن ا ِْٕ ًُ ْ٘ذُ هُ ِْز
ُ ٍَ هَب
ٍ ّ ِۜ  ثِ َؾ٢ ُ۪ ْظ
َ ٤َُ  ٍَ َٓبُٞ ا َ ْٕ اَه٢َٓ ُ۪ ٕٞ
ة
َ ْٗ َ ِي اَِّٗ َي ا
َ ِۜ  َٗ ْلغ٢ ۪ ََْٓل ا َ ْػَِ ُْ َٓب كَٝ ٢ َٗ ْل ۪غ٢ ۪ك
ِ ُٞ٤ُػ ََّل ُّ ْاُـ
َ ذ
Bir gün Allah, şöyle diyecektir: “Meryem oğlu İsa! İnsanlara 'Beni ve anamı Allah ile aranıza iki
tanrı olarak koyun?' diyen sen misin?” İsa diyecek ki “Ben sana içten boyun eğerim. Benim
doğru olmayanı söylemem olacak şey değildir. Eğer söylediysem, zaten bilirsin. Sen, benim
içimdekini bilirsin ama ben senin içindekini bilmem. Bütün gizli bilgileri, her şeyin iç yüzünü
bilen sadece sensin.
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(Furkan 25/17)

ُ َ ْؾ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ْْ ُٛ ّْ َ  ۬ ُإ ََْٓل ِء اَٛٓ َٰ ١ ۪ػَِ ِْز ُ ْْ ِػجَبد
ْ َ  ٍُ َءا َ ْٗز ُ ْْ اَُٞو٤ََّللاِ ك
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٝ ْؼجُذ٣  َٓبَٝ ْْ ُٛ ش ُش
ََ ِۜ ٤غ ۪ج
َّ ُا اُِّٞػ
َ
Hem onları, hem de Allah ile aralarına koyup kulluk ettikleri kimseleri topladığı gün, araya koyduklarına; “Şu
kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi saptılar?” diyecektir.

(Furkan 25/18)

ْْ ُٛ  َٰاثََٓب َءَٝ ْْ ُٜ َ  َُٰ ٌِ ْٖ َٓز َّ ْؼزَٝ ََٓب َء٤ُِ ْٝ َ ِٗ َي ِٓ ْٖ اُٝ  َُ ََٓ٘ب ا َ ْٕ َٗز َّ ِخزَ ِٓ ْٖ د٢َ ْ٘جَ ۪ـ٣ َٕع ْج َؾبٗ ََي َٓب ًَب
ُ اُُٞهَب
ساٞ
ُ َٗ ٠َؽزه
ً ُ ًٓب ثْٞ َا هُٞٗ ًَبَٝ ا اُ ِزّ ًْ ٌۚ َشٞغ
Onlar da, “Sana içten boyun eğeriz; seni bırakıp başka velilere tutunmak bize yakışmaz. Ama sen, onlara ve
babalarına nimetler verdin, o zikri unuttular ve bereketsiz bir topluma dönüştüler.”

(Maide 5/117)

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

(Maide 5/118)

ُ ذ ْاُ َؼ ۪ض
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َ ْٗ َ  ْْ كَ ِبَّٗ َي اُٜ َُ ا ِْٕ ر َ ْـ ِل ْشَٝ  ْْ ِػ َجبد ٌۚ َُىُٜ َّٗ ْْ كَ ِبُٜ ا ِْٕ ر ُ َؼ ِزّ ْث
Eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Ama bağışlarsan üstün olan sen, doğru kararlar
veren sensin.”
(Maide 5/40)

ََٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ  ْـ ِل ُش٣َ َٝ شب ُء
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ ِة
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ََّللا
ُ ُّؼَز٣ ع
َُّللا
 هَٝ شب ِۜ ُء
اََُ ْْ ر َ ْؼَِ ْْ ا َ َّٕ ه
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
Göklerde ve yerde bütün yetkinin Allah‟ın elinde olduğunu bilmiyor musun? Allah, azabı hak edene azap eder,
affedilmek için gerekeni yapanı da affeder. Her şeye bir ölçü koyan Allah‟tır.
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(Fetih 48/14)

ِۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ساٞ
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ ِة
ََٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ  ْـ ِل ُش٣َ ع
ِ اَٞ ََّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغَٝ
ُ ُّ َؼز٣َٝ شب ُء
 ًَبَٕ هَٝ شب ِۜ ُء
ً َُّللاُ َؿل
 ًٔب٤َس ۪ؽ
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.

(Maide 5/119)

َٖ٣ ۪بس خَب ُِذ
َّ ُ ْ٘لَ ُغ ا٣َ ُّ ْٞ ٣َ زَاَٰٛ َُّللا
هَب ٍَ ه
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١ ْْ َعَّ٘بد ر َ ْغ ۪شُٜ َُ ْْ ِۜ ُٜ ُط ْذه
ِ َٖ٤ ۪ظبدِه
ُْ ٤ ُص ْاُؼَ ۪ظْٞ َُ َٰر ُِ َي ْاُلِٚۜ ْ٘ ػ
ُ  َسَٝ ْْ ُٜ ْ٘ َّللاُ َػ
 ه٢
َ اٞػ
ِ ب اَثَذ ًِۜا َسََٜٓ ٤ ۪ك
َ ػ
Allah diyecek ki “Bugün doğruların doğruluklarından yararlanacağı gündür. İçinden ırmaklar
akan cennetler onlarındır ve ebediyen orada kalacaklardır. Allah onlardan razıdır, onlar da
Allah'tan razı olacaklardır. En büyük kurtuluş işte budur.”
(Al-i İmran 3/16)

بس
َ َهَِ٘ب َػزَٝ ثََ٘بَُُٕٞٗ َسثَّ ََٓ٘ب اَِّٗ ََٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب كَب ْؿ ِل ْش ََُ٘ب رَُُُٞٞو٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ِ ٌۚ َُّ٘اة ا
Onlar şöyle derler: "Rabbimiz! Biz sana inandık ve güvendik. Günahlarımızı bağışla, o ateşin azabından bizi
koru!"

(Al-i İmran 3/17)

بس
َّ ُاَٝ َٖ٣ظب ِث ۪ش
َّ َُا
ِ َٖ ِث ْبْلَ ْع َؾ٣ ْاُ ُٔ ْغز َ ْـ ِل ۪شَٝ َٖ٤ ۪ ْاُ ُٔ ْ٘ ِلوَٝ َٖ٤ ۪ ْاُوَبِٗزَٝ َٖ٤ ۪ظبدِه
Onlar sabreden, özü sözü doğru olan, Allah‟a içten boyun eğen, mallarından hayra harcayan ve seher
vakitlerinde bağışlanma dileyen kullardır.

(Ahzab 33/23)

َٰ َ ْْ َٓ ْٖ هُٜ ْ٘ ِٔ َ كِٚ ٌۚ ٤ْ ََِّللاَ َػ
ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُٚ ٗ َْؾ َج٠ؼ
ا هُٝ ذَٛ ا َٓب َػبُٞطذَه
َ ٍَٖ ِس َعب٤ ِ۪٘ٓ َِْٖٓ ْاُ ُٔإ
ً ۪ا ر َ ْجذَُُّٞ َٓب ثَذَٝ َ ْ٘ز َ ِظ ۘ ُش٣
َل٣
Müminlerden Allah'a verdikleri söze sadık kalan yiğitler vardır. Onların kimi canını vermiş, kimi de hazır
beklemektedir. Bunlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.

(Ahzab 33/24)

ََٓ ِْٕ َٖ ا٤ ِ۪ة ْاُ َُٔ٘بكِو
ََّٕللاَ ًَب
َّ َُّللاُ ا
 ِۜ ْْ ا َِّٕ هِٜ ٤ْ َِػ
 ه١
َ ةٞ
َ ُ َز٣ ْٝ َ شب َء ا
َ ُّ َؼز٣َٝ ْْ ِٜ ِظ ْذه
ِ َِٖ ث٤ ۪ظبدِه
َ َ ْغ ِض٤ُِ
 ًٔ ٌۚب٤سا َس ۪ؽٞ
ً َُؿل
Bütün bunlar Allah‟ın, sözlerine sadık kalanları sadakatleri sebebiyle ödüllendirmesi ve gerek görürse
münafıklara azap etmesi veya tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah, daima bağışlayan ve ikramı bol olandır.
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(Maide 5/120)

ش٣ ۪ءٍ هَذ٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ َّٖ ِۜ ِٜ ٤ ۪ َٓب كَٝ ع
ِ اَٞ ََِّٰٔ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
Göklerin, yerin ve onlardaki her şeyin hâkimi Allah‟tır. O, her şeye bir ölçü koymuştur.
(Tegabun 64/1)

ۘ
ٌۚ ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
ٍء٢َ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِغ ِجّ ُؼ ِ هّٰللِ َٓب ك
َ ُ٣
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ ُُ ْاُ َؾ ْٔذََُٚٝ ُُ ْاُ ُٔ ِْيَُٚ ع
ش٣ ۪هَذ
Göklerde ve yerde olan her şey Allah‟a boyun eğer. Bütün yetki O‟ndadır. Yaptığı her şeyi güzel yapmak O‟na
hastır. Her şeye bir ölçü koyan da O‟dur.

(Tegabun 64/2)

ش٤َٕ ثَ ۪ظَُِٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ِٖۜ ِٓ ْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُٓإَٝ  َخَِوَ ٌُ ْْ كَ ِٔ ْ٘ ٌُ ْْ ًَبكِش١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
Sizi yaratan O‟dur. Sonra kiminiz ayetleri görmezlikten gelir, kâfir olur. Kiminiz de Allah‟a güvenir, mümin
olur. Yaptığınız her şeyi gören Allah‟tır.

(Tegabun 64/3)

ش٤
ِ اَٞ َََّٰٔخَِنَ اُغ
ُ َٖغ
ُ  ْاُ َٔ ۪ظِٚ ٤ْ َُِاَٝ ْْ ٌۚ ًُ  َسَٞ ط
َ  َس ًُ ْْ كَب َ ْؽَّٞ ط
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ َٝ ن
ِ ّ ع ِث ْبُ َؾ
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmış, size özel şekil ve yetenekler vermiş, şekillerinizi ve
yeteneklerinizi güzel yapmıştır. Sonunda dönüş O‟nadır.

(Tegabun 64/4)

ِۜ ُِِ٘  َٓب ر ُ ْؼَٝ َٕٝ ْؼَِ ُْ َٓب رُغ ُِّش٣َ َٝ ع
د
ِ ْ ِثزَا٤ ِ۪ػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ ْؼَِ ُْ َٓب ِك٣َ
 هَٝ َٕٞ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ َُّللا
سُٝ
ُّ ُا
ِ ظذ
O, göklerde ve yerde olanı bilir. Neleri gizlediğinizi ve neleri açığa vurduğunuzu bilir. İçinizde olanı da bilen
Allah‟tır.
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