MÜCADİLE SURESİ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪خ
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛع
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Mucadele 58/1)

ِۗ  هٌَِٝ اٟر َ ْؾز َ ۪ ۪ٓىَٚ بَٙ  ِخْٚ َ صٟ ر ُ َدب ِدٌُ َه ِفٟ ۪ َي اٌَّزْٛ ََّللاُ ل
َِّْ  َس ُو َّ ۜب اٚب
 هَٚ َِّللا
ع ِّ َع ه
َ لَ ْذ
ُ َ ْغ َّ ُع ر َ َس٠ َُّللا
ش١
ٌ  ٌع ثَ ۪ص١ّ۪ ع
ه
َ ََّللا
Kocası hakkında seninle çekişen ve Allah’a da yakınan kadının sözünü, Allah dinledi. Allah
ikinizin konuşmasını da dinledi. Çünkü Allah dinler ve görür.

(Mucadele 58/2)

َ ُ٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
ُْ ُٙ َِّٔاَٚ ُْ ۜ ُٙ ٌََٔ ْذَٚ ٟ ُْ ا ََِّّل ۪ٓاٌه ۪ـُٙ ُ برَٙ َِّ ُ  ۜ ُْ ا ِْْ اِٙ ب ِرَٙ َِّ ُ  ُْ َِب ُ٘ َّٓ اِٙ غ۪ٓب ِئ
َ ِٔ ْٓ ِِ ُْ َْ ِِ ْٕ ُىٚظب ِ٘ ُش
سٛ
ٌ ُ َغفٌّٛ َُّللاَ ٌَعَف
ا َِّْ هَٚ س ۜاٚ
ً  ُصَٚ  ِيْٛ ََْ ُِ ْٕ َى ًشا َِِٓ ْاٌمٌَُُٛٛم١ٌَ
İçinizden, eşleriyle zihâr yapanların eşleri, onların anaları değildir. Anaları, sadece kendilerini
doğuranlardır. Onlar kesinlikle, çirkin ve yalan sözler söylüyorlar. Ama Allah, kusurları
görmez ve çokça bağışlar.
(Ahzab 33/4)

َ ُ  رٟا َخ ُى ُُ ۪ٓاٌه ۪ـَٚ  َِب َخعَ ًَ ا َ ْصَٚ ٗۚ ۪ ِفْٛ  َخٟ ۪ ِْٓ ف١ََّللاُ ٌِ َش ُخ ًٍ ِِ ْٓ لَ ٍْج
َّٓ ُٙ ْٕ ِِ َْٚظب ِ٘ ُش
َِب َخعَ ًَ ه
ٞ ِذْٙ َ٠ َٛ ُ٘ َٚ  ُي ْاٌ َس َّكَُٛم٠ َُّللا
 هَٚ ُْ ۜ ا ِ٘ ُىَٛ ٌُ ُى ُْ ثِب َ ْفْٛ ََ۪ٓب َء ُو ُْ ا َ ْث َ۪ٕٓب َء ُو ۜ ُْ َٰر ٌِ ُى ُْ ل١ َِب َخعَ ًَ ا َ ْد ِعَٚ ُْ ۚ برِ ُىَٙ َِّ ُ ا
ًَ ١غ ۪ج
َّ ٌا
Allah bir adamın içine iki kalp koymamış, zihar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz yapmamış, evlatlıklarınızı da
sizin evladınız saymamıştır. Bunlar kendiniz söyleyip kendiniz inandığınız sözlerdir. Allah gerçeği söyler ve
doğru yolu gösterir.
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(Bakara 2/225)

ْ غ َج
ٌُ ١ ٍ۪س َزٛ
ِ ُ َإ٠ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ُْ  َّب ِٔ ُى٠ْ َ  آٟ۪ ۪ فِٛ َّللاُ ِثبٌٍَّ ْغ
ِ ُ َإ٠ ََّل
ٌ َُّللاُ َغف
 هَٚ ُْ ۜ ثُ ُىٍُُٛذ ل
اخزُ ُو ُُ ه
َ اخز ُ ُو ُْ ِث َّب َو
Allah, boş bulunarak yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz, ama bilinçli olarak yaptıklarınızdan
sorumlu tutar. Çokça bağışlayan ve yumuşak davranan Allah’tır.

(Bakara 2/226)

ٌُ ١س َس ۪زٛ
ُ  ُْ ر َ َشثِٙ ِغ۪ٓبئ
ٌ َُّللاَ َغف
 ۚ ٍش فَب ِْْ ۪ٓفَب ُ۫ ُؤ فَب َِّْ هُٙ ُّص ا َ ْس َث َع ِخ ا َ ْؽ
َ ِٔ ْٓ ِِ ٌَُْٛ ُْإ٠ َٓ٠ ٌٍَِّ۪ز
Eşiyle ilişkide bulunmamaya yemin edenler, onlardan en fazla dört ay uzak kalabilirler. Eğer yeminlerinden
dönerlerse, Allah bağışlar ve ikram eder.

(Bakara 2/227)

َّ اُِٛ َا ِْْ َعضَٚ
ٌُ ١ ٍ۪ ٌع َع١ّ۪ ع
اٌط ََلقَ فَب َِّْ ه
َ ََّللا
Onları boşamaya karar vermişlerse, Allah dinler ve bilir.

(Mucadele 58/3)

َ ُ٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
ع ۜب
َّ ز َ َّ۪ٓب٠َ ْْ َ ش َسلَ َج ٍخ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا٠
ُ ا فَز َ ْس ۪شٌَُْٛ ٌِ َّب لَبُٚدُٛع٠َ َُّ ُ  ُْ ثِٙ غ۪ٓب ِئ
َ ِٔ ْٓ ِِ َْٚظب ِ٘ ُش
ُ  َعَُٰٛر ٌِ ُى ُْ ر
ش١
ٌ َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاُ ثِ َّب ر َ ْع
 هَٚ ٗۜ ۪ َِْ ثٛظ
Eşleriyle zihâr yaptıktan sonra sözünden dönenler, eşleriyle ilişkiye girmeden önce bir esiri
özgürlüğüne kavuşturmalıdırlar. Bu size verilen öğüttür. Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Mucadele 58/4)

ْ َ ْغز َ ِط ْع فَب٠ ُْ ٌَ ْٓ َّ َع ۚب ف
َ َُ َب١ص
َٓ١ّ ِغعَب َُ ِع ۪ز
َّ َز َ َّ۪ٓب٠ ْْ َ  ِْٓ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا١َ ِْٓ ُِزَزَبثِع٠ َشْٙ ؽ
ِ ََ ِد ْذ ف٠ ُْ ٌَ ْٓ َّ َف
ۜ دُ هُٚرِ ٍْ َه ُزذَٚ ٗۜ ۪ ٌِ ٛع
ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ ََٓ َعز٠ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شَٚ َِّللا
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ا ِث هُِِٕٛ ًْٕ ۜب َٰر ٌِ َه ٌِزُإ١ِِ ْغ ۪ى
Esir bulamayan, eşiyle birleşmeden önce peş peşe iki ay oruç tutmalıdır. Buna gücü yetmeyen
altmış çaresizi doyurur. İşte bu, Allah'a ve elçisine inanıp güvenmeniz içindir. Bunlar Allah’ın
koyduğu sınırlardır; bunları görmezden gelen kâfirlere acıklı bir azap vardır.
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(Mucadele 58/5)

ٍ ۜ َِّٕب١َد ث
ٍ َب٠لَ ْذ ا َ ْٔضَ ٌْ َ۪ٕٓب َٰاَٚ ُْ ِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ذ اٌَّز
د
َ ِا َو َّب ُوجٌَُُٛٗ ُوجِزٛع
ُ  َسَٚ ََّللا
َْ هُُّٚ َ۪ٓسبد٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ٌ ۚ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
ٌ ََٓ َعز٠ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شَٚ
Allah’a ve elçisine sınır çizenler, kendilerinden öncekiler nasıl değersiz hale getirildilerse, öyle
değersiz hale getirileceklerdir. Biz, birbirini açıklayan ayetler indirdik. Ayetleri görmezlikten
gelen kâfirlerin hakkı alçaltıcı bir azaptır.
(Tevbe 9/62)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْا ُِإُُٖٛٔ ا ِْْ َوبٛظ
ُ ُ ْش٠ ْْ َ ٌُُ۪ٗٓ ا َ َز ُّك اٛع
ُ ُ ْش١ٌِ ُْ بّٰللِ ٌَ ُى
ُ  َسَٚ َُّللا
 هَٚ ُْ ۚ  ُوٛظ
َْ ِث هَُٛ ْس ٍِف٠
Sizi memnun etmek için “Biz de sizdeniz.” diye Allah’a yemin ederler. Eğer inanıp güvenmiş kimseler iseler,
Allah ve elçisi, onların memnun etmelerini daha çok hak eder.

(Tevbe 9/63)

ُُ ١ ْاٌعَ ۪ظٞ
ُ  َسَٚ ََّللا
ُ َسب ِد ِد ه٠ ْٓ َِ ََُّٗٔا اُّ۪ٛٓ ٍََ ْع٠ ُْ ٌََا
َ ٔ ٌَُٗ َّْ َ ٌَُٗ فَبٛع
ُ  ۜب َٰر ٌِ َه ْاٌ ِخ ْضَٙ ١ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذًا فَٙ َبس َخ
Allah’a ve elçisine sınır çizenlerin payına, içinde ölmemek üzere kalacakları alevli ateşin düştüğünü henüz
öğrenmediler mi? İşte bu, büyük bir yıkımdır.

(Mucadele 58/20)

َٓ١ٌّ۪ َ ْاَّلَرِٟ َٰ ٌ۪ٓئِ َه فٚ۬ ُ ٌَُ۪ٗٓ اٛع
ُ  َسَٚ ََّللا
َْ هُُّٚ َ۪ٓسبد٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Allah’a ve elçisine sınır çizenler var ya; işte onlar iyice alçalacak olanlardandır.

(Mucadele 58/21)

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

(Mucadele 58/6)

ۜ ٍُِّ  ُْ ِث َّب َعُٙ ُ َُٕجِّئ١َعًب ف١ّ۪ َّللاُ َخ
ٌ ذ١َ۪ٙ ءٍ ؽْٟ ؽ
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َّللاُ َع
ُ ََٔٚ َُّللا
 هَٚ ُٖۜ ٛغ
ُٗ ه١ َٰا ا َ ْزصٛ
 ُُ هُٙ ُ َ ْج َعث٠ ََ ْٛ َ٠
Onların hepsini dirilteceği gün, kendileri unutmuş olsalar bile, Allah dünyada neler yaptıklarını
onlara bildirecektir. Allah onların hesaplarını tam olarak bilir. Allah her şeye şahittir.
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(Nur 24/64)

ۜ ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
ُْ ُٙ ُ َُٕجِّئ١َ ِٗ ف١ْ ٌََِْ اُُٛ ْش َخع٠ ََ ْٛ ٠َ َٚ ِٗ ۜ ١ْ ٍَ ْعٍَ ُُ َِ۪ٓب ا َ ْٔز ُ ُْ َع٠َ ض لَ ْذ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟا َ ََّ۪ٓل ا َِّْ ِ هّٰللِ َِب ِف
ۜ ٍُِّ ِث َّب َع
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َعَٟ
 هَٚ اٛ
ْ َّللاُ ِث ُى ًِّ ؽ
Unutmayın ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Ne durumda olduğunuzu gayet iyi bilir. Ona
döndürüleceğiniz gün, yaptıklarınızı size bildirecektir. Allah her şeyi bilir.

(Lokman 31/23)

ۜ ٍُِّ  ُْ ِث َّب َعُٙ ُ  ُْ فََُٕٕ ِجّئُٙ َُٕب َِ ْش ِخع١ْ ٌََِ ْس ُض ْٔ َه ُو ْف ُش ُٖۜ ا٠  َِ ْٓ َوفَ َش فَ ََلَٚ
د
ِ  ٌُ ِثزَا١ ٍَّ۪للاَ َع
ا ا َِّْ هٛ
سُٚ
ُّ ٌا
ِ صذ
Kim görmezlikten gelirse onun görmemesi seni üzmesin. Sonunda bize dönecekler, biz de yaptıkları her şeyi
onlara haber vereceğiz. Herkesin içinde ne olduğunu Allah bilir.

(Yasin 36/12)

ٓ١
ُ ُ َٔ ْىزَٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟأَِّب ٔ َْس ُٓ ُٔ ْس
َ ءٍ ا َ ْزَٟ
َ َ  َٰاثَٚ اُِٛ َّت َِب لَذ
ٍ  اِ َِ ٍبَ ُِ ۪جَٟٕبُٖ ۪ ۪ٓف١ْ ص
ْ  ُو ًَّ ؽَٚ ُْ ۜ ُ٘ بس
Ölüleri biz dirilteceğiz. Yapıp ettiklerini ve arkalarına bıraktıklarını da yazmaktayız. Her şeyin kaydını, bir ana
kitapta tek tek tutuyoruz.

(Fussilet 41/50)

ًغب َعخَ ۪ٓلَب ِئ َّ ۙخ
ُ َ  َِ۪ٓب اَٚ ٟۙ ٌ۪ ٌَ َّٓ َٰ٘زَاُٛم١َ ٌَ ُْٗغز
َّ ٌظ ُّٓ ا
َّ َِ ظ َّ۪ٓشا َء
َ ٌَ ِئ ْٓ اَرَ ْلَٕبُٖ َس ْز َّخً َِِّٕب ِِ ْٓ َث ْع ِذَٚ
ۘ ٍُِّ ا ِث َّب َعَٚٓ َو َف ُش٠ ۪ فَ ٍََُٕٕ ِجّئ َ َّٓ اٌَّزٝۚ َٰٕ  ِع ْٕذَُٖ ٌَ ٍْ ُس ْغٟ ٌ۪ َِّْ  اّٟ َس ۪ ۪ٓثٌَِٰٝ  ٌَ ِئ ْٓ ُس ِخ ْعذُ اَٚ
ُْ ُٙ َّٕ َم٠ ٌَُ۪ٕزَٚ اٛ
ٍع١ ٍَ۪ة غ
ٍ ِِ ْٓ َعزَا
Başına gelen sıkıntıdan sonra ona ikramda bulunsak der ki: “Bu bana özeldir; artık geçti, kıyamet saati diye bir
şeyin olacağını da o günlerin bir daha geleceğini de sanmam. Rabbimin huzuruna çıkarılacak olsam bile benim
için çok güzel şeyler verilir.” Nankörlük edenlere, neler yaptıklarını elbette bildireceğiz, elbette onlara ağır bir
azap tattıracağız.

(Mucadele 58/7)

ُ َ ُى٠ ض َِب
ۜ ِ  ْاَّلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
َٛ ُ٘  ث َ ٍَٰث َ ٍخ ا ََِّّلَٰٜٛ ْ ِِ ْٓ ٔ َْدٛ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ْعٍَ ُُ َِب ف٠ ََّللا
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
َْٓ َِب٠َ ُْ اُٙ  َِ َعَٛ ُ٘  ََّ۪ٓل ا َ ْوث َ َش ا ََِّّلَٚ  ِِ ْٓ َٰر ٌِ َهَٰٝٔ  ََّ۪ٓل ا َ ْدَٚ ُْ ُٙ ع
ُ عب ِد
َ َٛ ُ٘ غ ٍخ ا ََِّّل
َ َّْ  ََّل خَٚ ُْ ُٙ َُسا ِثع
ۚ َُٔوب
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َعَٟ
 َّ ۜ ِخ ا َِّْ ه١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ اٍُِّٛ  ُْ ِث َّب َعُٙ ُ َُٕ ِجّئ٠ َُّ ُ ا ثٛ
ْ َّللاَ ِث ُى ًِّ ؽ
Allah’ın, göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini hiç görmedin mi? Üç kişi gizlice konuşsa
dördüncüsü O’dur. Beş kişi gizlice konuşsa altıncısı O’dur. Bundan daha az ya da daha çok
olsalar, her nerede bulunsalar, Allah onlarla birliktedir. Sonra yaptıkları her şeyi kıyamet günü
onlara bildirecektir. Allah, her şeyi bilir.
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(Nisa 4/108)

َٰ  ْش٠َ َْ َِب ََّلُّٛز١ِ َُج٠  ُْ اِ ْرُٙ  َِ َعَٛ ُ٘ َٚ َِّللا
َِِٓ ٝظ
َْ َِِٓ هَُٛ ْغز َ ْخف٠  ََّلَٚ بط
ِ ٌََّْٕ َِِٓ اُٛ ْغز َ ْخف٠َ
ً ١َْ ُِ ۪سٍَُّٛ  ْع٠َ َّللاُ ِث َّب
طب
 َوبَْ هَٚ  ۜ ِيْٛ َْاٌم
Onlar içlerinde olanı insanlardan saklamaya çalışırlar ama Allah’tan saklamayı düşünmezler. Gece, Allah'ın razı
olmadığı sözü kurarlarken O, onlarla beraberdi. Yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatan Allah’tır.

(Tevbe 9/78)

ة
ا َ َّْ هَٚ ُْ ُٙ ٠َٰٛ ٔ َْدَٚ ُْ ُ٘ َ ْعٍَ ُُ ِع َّش٠ ََّللا
ا ا َ َّْ هُّ۪ٛٓ ٍََ ْع٠ ُْ ٌََا
ِ ۚ ُٛ١َُّللاَ َع ََّل َُ ْاٌغ
Bilmiyorlar mı ki Allah onların sırlarını da gizli konuşmalarını da bilir! Allah, gizli saklı her şeyi çok iyi bilir.

(İbrahim 14/38)

ٟ ََّل ِفَٚ ض
َ ْٓ ِِ َِّللا
 هٍَٝ َعٝ ْخ َٰف٠َ  َِبَٚ ُٓ ۜ ٍِ  َِب ُٔ ْعَٚ ٟ َ۪سثَّ َ۪ٕٓب أَِّ َه ر َ ْعٍَ ُُ َِب ُٔ ْخف
ِ  ْاَّلَ ْسٟءٍ ِفْٟ ؽ
بء
َّ ٌا
ِ َّ۪ٓ غ
Rabbimiz! Biz neyi gizlesek ve neyi açığa vursak sen bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.

(Hadid 57/4)

ۜ ِ  ْاٌعَ ْشٍَٝ َعَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ث ُ َُّ ا ْعز٠َ ِعز َّ ِخ اٟ ۪ض ف
َ ٍِ ُح٠ َ ْعٍَ ُُ َِب٠ ػ
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َ  ْاَّلَ ْسَٚ د
َْٓ َِب٠َ َِ َع ُى ُْ اَٛ ُ٘ َٚ  ۜبَٙ ١ َ۪ ْع ُش ُج ف٠  َِبَٚ بء
َّ ٌَ ْٕ ِض ُي َِِٓ ا٠  َِبَٚ بَٙ ْٕ ِِ َ ْخ ُش ُج٠  َِبَٚ ض
ِ َّ۪ٓ غ
ِ  ْاَّلَ ْسِٟف
ش١
ٌ َْ ثَ ۪صٍَُّٛ َّللاُ ثِ َّب ر َ ْع
 هَٚ ُْ ۜ ُ ُو ْٕز
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve yönetime geçmiş olan O’dur. Yere ne girer ve
yerden ne çıkarsa, gökten ne iner ve göğe ne yükselirse onların hepsini bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle
birliktedir. Allah, yaptığınız her şeyi görür.

(Zuhruf 43/79)

ۚ ُِ ا ا َ ِْ ًشا فَ ِبَّٔب ُِج ِْشُِ۪ٛٓ ا َ َْ اَث َْش
َْٛ
Yoksa onlar işi sağlam mı tutmuşlar? Biz de sağlamcıyız.

(Zuhruf 43/80)

َُْٛ ْىزُج٠َ ُْ ِٙ ٠ْ َعٍَُٕب ٌَذ
ُ  ُسَٚ ٍَٰٝ  ۜ ُْ َثُٙ ٠َٰٛ ٔ َْدَٚ ُْ َُْ٘ أََّب ََّل َٔ ْغ َّ ُع ِع َّشُٛغج
َ  ْس٠َ َْ َ ا
Ya da sırlarını ve açığa vurduklarını dinlemediğimizi mi sanıyorlar? Elbette dinleriz, üstelik yanlarına
koyduğumuz elçilerimiz olup biteni kayda geçirirler.
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(Mülk 67/13)

سُٚ
ِ  ٌُ ِثزَا١ ٍ۪ا ِث ۪ ۜٗ أَُِّٗ َعٚ ُشَٙ اخ
ْ ِٚ َ ٌَ ُى ُْ اْٛ َا لٚا َ ِع ُّشَٚ
ُّ ٌد ا
ِ صذ
Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; O, içinizde olanları bilir.

(Mülk 67/14)

ش١
ُ ف ْاٌخ َ۪ج١
ُ  اٌٍَّ ۪طَٛ ُ٘ َٚ ََ ْعٍَ ُُ َِ ْٓ َخٍَ ۜك٠ ا َ ََّل
Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen O’dur.

(Mucadele 58/8)

ُِ ْبَّلث
ِ ْ َْ ِثْٛ زََٕب َخ٠َ َٚ ُْٕٗ ا َعُٛٙ ُٔ َْ ٌِ َّبُٚ دُٛع٠َ َُّ ُ  ثَٰٜٛ ا َع ِٓ إٌَّ ْدُٛٙ ُٔ َٓ٠ ۪ اٌَّزٌَِٝاٌََ ُْ ر َ َش ا
ۙ ّ َه ِث ِٗ ه١ِ ُ َس٠ ُْ ٌَ  َن ِث َّبَّْٛ ١اِرَا َ۪ٓخب ُ۫ ُؤ َن َزَٚ  ۘ ِيٛع
َْٟ ۪ ۪ٓفٌُُٛٛم٠َ َٚ َُّللا
ِ ١َ ص
ُ اٌش
َّ ذ
ِ  َِ ْعَٚ ْا
ِ َٚ  ْاٌعُ ْذَٚ
ش١
ْ َ٠ ُُ ۚ ََّٕٙ  ُْ َخُٙ ُ ۜ ُي َز ْغجَُّٛللاُ ثِ َّب َٔم
ُعَ ِزّثَُٕب ه٠  ََّلْٛ ٌَ ُْ ِٙ ا َ ْٔفُ ِغ
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
َ ْ ۚب فَجِئَٙ َْٔٛ ٍَص
Yasaklanmasına rağmen, yasağı çiğneyerek günah işleme, düşmanlık etme ve elçiye karşı gelme
konularında, aralarında gizlice konuşmaya devam edenleri hiç görmedin mi? Onlar, yanına
geldiklerinde Allah’ın selamlamadığı bir selamla seni selamlar ve birbirlerine şöyle derler:
“Söyleyip durduğumuz bu sözler yüzünden Allah bize azap etse ya!” Onların hakkından
Cehennem gelir. Onlar oraya gireceklerdir. Ne kötü hale gelmektir o.
(Enfal 8/31)

ش١
۪ ع
َ۪ٓ َٔ ْٛ ٌَ ع ِّ ْعَٕب
ُ بغ
َ َ ؾب ُء ٌَمُ ٍَْٕب ِِثْ ًَ َٰ٘ ۪ٓزَ ۙا ا ِْْ َٰ٘ ۪ٓزَا ا ََِّّ۪ٓل ا
َ ا لَ ْذٌُٛبرَُٕب لَب٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َعٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َْاَّل
Onlara ayetlerimiz okununca “Tamam dinledik, istesek bunun benzerini biz de söyleriz. Bu, öncekilerin yalan
yanlış yazılarından başka bir şey değildir.” dediler.

(Enfal 8/32)

ِٚ َ بء ا
َ  ْاٌ َس َّك ِِ ْٓ ِع ْٕذَٛ ُ٘  َُّ ا ِْْ َوبَْ َٰ٘زَاُٙ ا اٌٍهٌُٛاِ ْر لَبَٚ
َّ ٌبسح ً َِِٓ ا
ِ َّ۪ٓ غ
َ َٕب ِز َد١ْ ٍَِن فَب َ ِْ ِط ْش َع
ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ ائْزَِٕب ِث َعزَا
Bir keresinde de şöyle demişlerdi: “Allah’ım! Eğer bu Kur’ân senin katından bir gerçekse gökten üstümüze taş
yağdır ya da bizi acıklı bir azaba çarptır.”
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(Enfal 8/33)

َْٚ ْغز َ ْغ ِف ُش٠َ ُْ ُ٘ َٚ ُْ ُٙ َّللاُ ُِ َع ِزّ َث
َ ْٔ َ اَٚ ُْ ُٙ ُ َع ِزّ َث١ٌِ َُّللا
 َِب َوبَْ هَٚ ُْ ۜ ِٙ ١ ۪ذ ف
 َِب َوبَْ هَٚ
Halbuki sen aralarında iken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilediklerinde de azap edecek
değildir.

(Enbiya 21/3)

ِۗ ُّ ٍَظ
َ َٓ٠ ۪ اٌََّزِٜۗ َٰٛ ا إٌَّ ْدٚع ُّش
غ ِْس َش
ّ ٌَْ اُٛا ٘ ًَْ َٰ٘ ۪ٓزَا ا ََِّّل َثؾ ٌَش ِِثٍُْ ُى ۚ ُْ اَفَزَأْرٛ
َ َ اَٚ ُْ ۜ ُٙ ُثٍُُٛخً ل١َ ِ٘ ََّل
َْْٚص ُش
ِ ا َ ْٔز ُ ُْ رُجَٚ
Yanlışa dalan bu kimseler, eğlenmeyi içten içe yapıyor ve aralarında şöyle fısıldaşıyorlar: “Bu da sizin gibi bir
insandan başka nedir ki? Göz göre göre bu büyünün etkisine mi gireceksiniz?

(Enbiya 21/4)

ۘ ِ  ْاَّلَ ْسَٚ بء
ُُ ١ ٍ۪ ُع ْاٌ َع١ّ۪ غ
َّ ٌ اَٛ ُ٘ َٚ ض
َّ ٌ اِٟ َي فْٛ ََ ْعٍَ ُُ ْاٌم٠ ّٟلَب َي َس ۪ث
ِ َّ۪ٓ غ
De ki “Rabbim göklerde ve yerde söylenen her sözü bilir. Dinleyen ve bilen O’dur.”

(Mucadele 58/9)

 ِيٛع
ِ َ١ص
ُ اٌش
ِ ْ ا ِثْٛ ز ُ ُْ فَ ََل رَزََٕب َخ١ْ ا اِرَا رََٕب َخُٕ۪ٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َ۪ٓب ا٠َ
َّ ذ
ِ  َِ ْعَٚ ْا
ِ َٚ  ْاٌعُ ْذَٚ ُِ ْبَّلث
َْٚ ِٗ ر ُ ْسؾ َُش١ْ ٌَِ ا۪ٞٓ َّ۪للاَ اٌَّز
ا هُٛارَّمَٚ ٜۜ َٰٛ اٌز َّ ْمَٚ ا ثِ ْبٌجِ ِ ّشْٛ رََٕب َخَٚ
Ey inanıp güvenenler! Sakın günah, düşmanlık, elçiye karşı gelme konularında aranızda gizli
konuşma yapmayın. Ama iyilik ve takva konusunda yapabilirsiniz. Bir gün topluca huzuruna
çıkarılacağınız Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun.
(Nisa 4/114)

ۜ ِ ٌََّْٕٓ ا١ص ََلذٍ َث
بط
ْ ِ اْٚ َ فٍ اٚ َِ ْع ُشْٚ َ صذَلَ ٍخ ا
ٍ ۪ َوثٟ ۪ َْش ف١ََّل َخ
َ ِ ُْ ا ََِّّل َِ ْٓ ا َ َِ َش ثُٙ ٠َٰٛ ش ِِ ْٓ ٔ َْد١
 ًّب١ ِٗ ا َ ْخ ًشا َع ۪ظ١ ۪ف ُٔإْ ر
ِ ظب
د ه
َ  ْف َع ًْ َٰر ٌِ َه ا ْث ِز ۪ٓغَب َء َِ ْش٠َ ْٓ َِ َٚ
َ ََّللاِ ف
َ ْٛ غ
Yaptıkları gizli görüşmelerin çoğunun bir faydası yoktur. Ama sadaka verme, iyilik yapma ya da insanların
arasını düzeltme amacıyla yapanlarınki başka. Kim bunları Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa Allah ona
muazzam bir ödül verir.
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(Nisa 4/115)

َ َزَّجِ ْع٠َٚ ٜ َٰذُٙ ٌََّٓ ٌَُٗ ْا١َ َي ِِ ْٓ َث ْع ِذ َِب رَجٛع
 ٌِّ۪ٗ َِبَٛ ُٔ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ًِ ْاٌ ُّإ١ع ۪ج
ُ اٌش
َّ ك
َ  َْش١غ
ِ ُؾَب ِل٠ ْٓ َِ َٚ
ْ ع۪ٓب َء
شا١
ْ َُٔٚ ٌٝهَٛ َ ر
ً د َِ ۪ص
َ َٚ َُ ۜ ََّٕٙ ص ٍِ۪ٗ َخ
Doğru yol kendisi için apaçık belli olduktan sonra kim bu Elçiden ayrılır ve müminlerin yolundan başka yola
girerse onu, saptığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü hale gelmedir o!

(Mucadele 58/10)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌ َِِٓ اَٰٜٛ أَِّ َّب إٌَّ ْد
ۜ ْـًٔب ا ََِّّل ِث ِب ْر ِْ ه١ؽ
ٍَٝ َعَٚ َِّللا
َ ُْ ِ٘ ۪ٓبس
ِّ ع
َ ْظ ِث
َ ١ٌََٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ ْس ُضَْ اٌَّز١َ ٌِ ْب
ِ ط
َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ ز١َ ٍْ ََّللاِ ف
ه
Gizli konuşma şeytan işidir. O, bunu, inanıp güvenenleri üzmek için yapar. Oysa Allah’ın onayı
olmadan onlara hiç bir kötülük yapamaz. İnanıp güvenenler sadece Allah’a dayansınlar.
(Al-i İmran 3/176)

ًَ  ْد َع٠َ َّللاُ ا َ ََّّل
َ ََّللا
ُ ٠َ ْٓ ٌَ ُْ ُٙ َِّٔ ْاٌ ُى ْف ۚ ِش اَْٟ ِفُٛبسع
ذُ ه٠ُ ۪ش٠ ْـًٔ ۜب١ؽ
ا هٚع ُّش
َ ُ٠ َٓ٠ ۪ ْس ُض ْٔ َه اٌَّز٠َ  ََّلَٚ
ِ غ
َٰ ْ ٟظب ِف
ًّ  ُْ َزُٙ ٌَ
ٌُ ١اة َع ۪ظ
ٌ َ ُْ َعزُٙ ٌََٚ اَّل ِ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)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
َ ََّللا
۪ ْ ا ْاٌ ُى ْف َش ِثُٚ َٓ ا ْؽز َ َش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ٌ َ عز
ُ َ٠ ْٓ ٌَ ْب
ا هٚع ُّش
َ ُْ ُٙ ٌََٚ ْـًٔ ۚب١ؽ
ِ َّ ٠بَّل
İmanı verip kâfirliği alanlar, Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezler. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Nisa 4/113)

َ۪ٓ ذ
ْ َّّ َٙ ٌَ ُُٗ َس ْز َّزَٚ  َْه١ٍََّللاِ َع
ُْ ُٙ غ
ْ َ ََّل فْٛ ٌََٚ
َ ۜ ٍُّع
ع ًُ ه
ِ ُ٠  َِبَٚ نٛ
ِ ُ٠ ْْ َ  ُْ اُٙ ْٕ ِِ ٌغب ِئفَخ
َ َُْ ا ََِّّ۪ٓل ا َ ْٔفٍُّٛع
ُُ ۜ ٍَ َعٍَّ َّ َه َِب ٌَ ُْ ر َ ُى ْٓ ر َ ْعَٚ َ ْاٌ ِس ْى َّخَٚ بة
َ ْٓ ِِ ٔ ََهٚع ُّش
ُ ٠َ  َِبَٚ
ا َ ْٔضَ َي هَٚ  ۜ ٍءْٟ ؽ
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٍََّللاُ َع
 ًّب١ َْه َع ۪ظ١ٍََّللاِ َع
ْ َ َوبَْ فَٚ
ع ًُ 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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(Muhammed 47/32)

ْٓ ٌَ ٜۙ  َٰذُٙ ٌ ُُ ْاُٙ ٌَ ََّٓ١ َي ِِ ْٓ َث ْع ِذ َِب ر َ َجٛع
َ۪ٓ َٚ َِّللا
ُ اٌش
َّ اُّٛؽبل
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ْٓ ا َعُّٚصذ
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ُ ُ ْس ِج١ع
ُْ ُٙ ٌَػ ا َ ْع َّب
َ ََّللا
ُ ٠َ
ا هٚع ُّش
َ َٚ ْـًٔ ۜب١ؽ
Ayetleri görmezlikten gelenler ve Allah’ın yolundan engelleyenler, doğruları açıkça gördükleri halde Elçi’ye ters
düşenler, Allah’a zarar veremezler. Allah, onların işlerini boşa çıkaracaktır.

(Mucadele 58/11)

ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ ُْ ۚ َّللاُ ٌَ ُى
َّ َ ًَ ٌَ ُى ُْ رَف١ ۪ا اِرَا لُٕ۪ٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََ۪ٓب ا٠
غرِ ه
َ َ ْف٠ اٛ ْاٌ َّ َدب ٌِ ِظ فَب ْف َغ ُسِٟا فٛغ ُس
ُ ْٔ ا فَبٚؾ ُض
ُ ْٔ ا
ٍ ۜ ا ْاٌ ِع ٍْ َُ دَ َس َخبُٛرُٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪اٌَّزَٚ ُْ ۙ ا ِِ ْٕ ُىَُِٕٛ َٓ َٰا٠ َّ۪للاُ اٌَّز
َّللاُ ِث َّب
 هَٚ د
 ْشفَعِ ه٠َ اٚؾ ُض
ش١
ٌ َْ خ َ۪جٍَُّٛ ر َ ْع
Ey inanıp güvenenler! Size toplantılarda “Yer açın!” denince yer açın ki Allah da size yer açsın.
“Kalkın!” denince de kalkın ki Allah, içinizden inanıp güvenenler ile kendilerine ilim
verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Mucadele 58/12)

ُْ  ٌْش ٌَ ُى١صذَلَ ۜخً َٰر ٌِ َه َخ
ُ اٌش
َّ ُُ ُ ز١ْ ا اِرَا َٔب َخُٕ۪ٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َ۪ٓب ا٠َ
َ ُْ  ُى٠َٰٛ  ٔ َْدٞ
ْ َذ٠َ َْٓ١ا َثُِٛ ّ َي فَمَ ِذٛع
ْ َ اَٚ
ٌُ ١س َس ۪زٛ
ٌ َُّللاَ َغف
ا فَب َِّْ هُٚ ۜ ُش فَب ِْْ ٌَ ُْ ر َ ِدذَٙ غ
Ey inanıp güvenenler! Elçiyle özel görüşme yapacağınız zaman, bu görüşmeden önce sadaka
verin. Bu, sizin için daha hayırlıdır ve daha temizdir. Verecek bir şey bulamazsanız Allah
bağışlar, ikramda bulunur.
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(Mucadele 58/13)

ٍ ۜ صذَلَب
اُّٛ ١ ۪ ُى ُْ فَبَل١ْ ٍََّللاُ َع
بة ه
َ َ رَٚ اٍَُٛد فَ ِب ْر ٌَ ُْ ر َ ْفع
َ ُْ  ُى٠َٰٛ  ٔ َْدٞ
ْ ََذ٠ َْٓ١َا ثُِٛ َّءا َ ْؽفَ ْمز ُ ُْ ا َ ْْ رُمَ ِذ
َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
ٍََُّْٛ ش ِث َّب ر َ ْع١
ُ  َسَٚ ََّللا
َّ ٌا
ٌ َّللاُ خ َ۪ج
 هَٚ ُٗۜ ٌَٛع
ا هُٛع١ا َ ۪غَٚ َ حٛاٌض َٰو
Yapacağınız özel görüşmeden önce sadakalar vermeniz sizi rahatsız mı etti? Madem
vermediniz; Allah da bu konudaki tevbenizi kabul etti; öyleyse namazı tam kılın, zekatı verin,
Allah’a ve elçisine boyun eğin. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.
(Muhammed 47/33)

ُْ ا ا َ ْع َّبٌَ ُىٍُ۪ٛٓ  ََّل رُج ِْطَٚ  َيٛع
ُ اٌش
َّ اُٛع١ا َ ۪غَٚ ََّللا
ا هُٛع١ا ا َ ۪غُٕ۪ٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََ۪ٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler, Allah'a gönüllü olarak boyun eğin, Elçisinin getirdiğine gönüllü olarak boyun eğin.
Çalışmalarınızı değersizleştirmeyin.

(Hucurat 49/1)

ۜ ا هُٛارَّمَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
ٌُ ١ ٍ۪ ٌع َع١ّ۪ ع
ُ  َسَٚ َِّللا
َّللاَ ا َِّْ ه
 ِ هََٞذ٠ َْٓ١َا ثُِٛ ّا ََّل رُمَ ِذَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََ۪ٓب ا٠
َ ََّللا
Ey inanıp güvenenler! Allah’ın ve Elçisinin getirdiğinin önüne geçmeyin Allah’a karşı yanlış yapmayın. O dinler
ve bilir.

(Mucadele 58/14)

ٍََْٝ َعَُٛ ْس ٍِف٠َٚ ُْ ۙ ُٙ ْٕ ِِ  ََّلَٚ ُْ  ۜ ُْ َِب ُ٘ ُْ ِِ ْٕ ُىِٙ ١ْ ٍََّللاُ َع
ت ه
َ َع
ِ  ًِب غْٛ َا لْٛ ٌََّٛ َ َٓ ر٠ ۪ اٌَّزٌَِٝاٌََ ُْ ر َ َش ا
َُّْٛ ٍََ ْع٠ ُْ َُ٘ٚ ة
ِ ْاٌ َى ِ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.
(Nisa 4/142)

َُْ َ۪ٓشا ُ۫ ُؤ٠ ٝۙ ٌغ َٰب
ُ  خَب ِدَٛ ُ٘ َٚ ََّللا
َّ ٌ اٌَِٝا اُِ۪ٛٓ اِرَا لَبَٚ ُْ ۚ ُٙ ع
َْ هُُٛخَب ِدع٠ َٓ١ ۪ا َِّْ ْاٌ َُّٕبفِم
َ ا ُوُِٛ حِ لَبٍَٰٛ ص
ۘ ً ٍََّ۪للاَ ا ََِّّل ل
َل١
َْ هَٚ ْز ُو ُش٠  ََّلَٚ بط
َ ٌَّٕا
İkiyüzlüler Allah'a karşı oyun kurarlar, hâlbuki oyun kurmalarına imkân veren Allah’tır. Namaza kalkınca
insanlara gösteriş yaparak ağır davranırlar. Allah’ı ancak arada sırada hatırlarlar.
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(Nisa 4/143)

ً ع ۪ج
َل١
ْ ُ٠ ْٓ َِ َٚ  َٰ ۪ٓ٘ ۬ ُإ ََّ۪ٓل ۜ ِءٌَِٰٝ  ََّ۪ٓل اَٚ  َٰ ۪ٓ٘ ۬ ُإ ََّ۪ٓل ِءٌَِٰٝ َْٓ َٰر ٌِ ِۗ َه ََّ۪ٓل ا١َٓ َث١ُِزَ ْثزَ ۪ث
ع ٍِ ًِ ه
َ ٌَُٗ ََّللاُ فٍََ ْٓ ر َ ِدذ
Onlar iki arada bir derede kalır; ne onlarla ne de bunlarla olabilirler. Sen Allah’ın sapık saydığı kişiye bir çıkış
yolu bulamazsın.

(Mümtehine 60/13)

َٰ ْ َِِٓ اٛغ
ظ
ُ َِئ٠  ُْ لَ ْذِٙ ١ْ ٍََّللاُ َع
ت ه
َ َع
ِ  ًِب غْٛ َا لْٛ ٌََّٛ َ ا ََّل رَزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َ۪ٓب ا٠َ
َ  ِئ٠َ اَّل ِخ َشحِ َو َّب
سٛ
ْ َ بس ِِ ْٓ ا
ُ َّْاٌ ُىف
ِ ص َسب
ِ ُة ْاٌمُج
Ey inanıp güvenenler! Allah’ın öfkesini hak eden bir topluluğa yakınlık göstermeyin. Kâfirlerin kabirlerde
olanlardan umut kesmeleri gibi onlar da ahiretten umutlarını kesmişlerdir.

(Mucadele 58/15)

َ عزَاثًب
ٍََُّْٛ  ْع٠َ اُٛٔع۪ٓب َء َِب َوب
ا َ َعذَّ ه
َ ُْ ُٙ ٌَ َُّللا
َ ُْ ُٙ َِّٔذ ًۜا ا٠ ۪ؽذ
Allah, onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Onlar, gerçekten ne kötü işler yapıyorlar!

(Mucadele 58/16)

ٌ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
ٌ َ ُْ َعزُٙ ٍَََّللاِ ف
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ْٓ ا َعُّٚصذ
َ َ ُْ ُخَّٕخً فُٙ َٔ َّب٠ْ َ ا اُ۪ٚٓاِر َّ َخز
Onlar, yeminlerini kalkan olarak kullandılar da Allah’ın yolundan saptılar. Onlar için alçaltıcı
bir azap vardır.
(Münafikun 63/1)

ِۢ  ُي هٛع
َِّْ ذ ُ اَٙ َ ْؾ٠ َُّللا
ُ  ْعٍَ ُُ أَِّ َه ٌَ َش٠َ َُّللا
ُ ذُ أَِّ َه ٌَ َشَٙ ا َٔ ْؾٌَُْٛ لَبُٛاِرَا َ۪ٓخب َء َن ْاٌ َُّٕب ِفم
 هَٚ ُٗۜ ٌُٛع
 هَٚ َِّللا
ۚ َٓ ٌَ َىب ِرث١ ْ۪اٌ َُّٕب ِفم
َُْٛ
Münafıklar sana geldiklerinde derler ki "Biz şahidiz; gerçekten sen Allah'ın elçisisin." Allah, elbette senin
kendisinin elçisi olduğunu biliyor ama Allah şahit, münafıklar kesinlikle yalancıdırlar.

(Münafikun 63/2)

ۜ  ًِ ه١ع ۪ج
ٍََُّْٛ  ْع٠َ اُٛٔع۪ٓب َء َِب َوب
َ ُْ ُٙ ََِّّٔللاِ ا
َ ْٓ ا َعُّٚصذ
َ َ ُْ ُخَّٕخً فُٙ َٔ َّب٠ْ َ ا اُ۪ٚٓاِر َّ َخز
Bu gibi sözleri kalkan edinip Allah’ın yolundan çekilirler. Yapıp durdukları şey ne kötüdür!
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(Mucadele 58/17)

بَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
َ َِّللا
ُ ص َس
ْ َ  َٰ ٌ۪ٓئِ َه اٚ۬ ُ ْـًٔ ۜب ا١ؽ
 ََّلد ُ ُ٘ ُْ َِِٓ هْٚ َ  ََّ۪ٓل اَٚ ُْ ُٙ ٌُاَٛ ِْ َ  ُْ اُٙ ْٕ  َعٟ
ِ ۚ ٌَّٕبة ا
َ ٌَِٕ ْٓ ر ُ ْغ
َُْٚخَب ٌِذ
Onların malları da çocukları da Allah’tan gelecek olana karşı bir fayda sağlamaz. Onlar
cehennem ahalisidir. Orada ölümsüz olacaklardır.
(Al-i İmran 3/10)

ُدُٛلَٚ ُْ ُ٘  َٰ ٌ۪ٓئِ َهٚ۬ ُ اَٚ ْـًٔ ۜب١ؽ
َ َِّللا
 ََّلدُُ٘ ُْ َِِٓ هْٚ َ  ََّ۪ٓل اَٚ ُْ ُٙ ٌُاَٛ ِْ َ  ُْ اُٙ ْٕ  َعٟ
َ ِٕا ٌَ ْٓ ر ُ ْغَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
بس
ِ ۙ ٌَّٕا
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirlerin malları da çocukları da Allah’a karşı bir fayda sağlamaz. Onlar cehennem
yakıtıdırlar.

(Al-i İmran 3/116)

بة
َ َِّللا
ُ ص َس
ْ َ  َٰ ٌ۪ٓئِ َه اٚ۬ ُ اَٚ ْـًٔ ۜب١ؽ
 ََّلدُُ٘ ُْ َِِٓ هْٚ َ  ََّ۪ٓل اَٚ ُْ ُٙ ٌُاَٛ ِْ َ  ُْ اُٙ ْٕ  َعٟ
َ ِٕا ٌَ ْٓ ر ُ ْغَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ِ ۚ ٌَّٕا
Kâfirlikte direnenlerin malları da çocukları da Allah katında hiçbir işlerine yaramayacaktır. Onlar o ateşin
ahalisidir, orada ölümsüz olacaklardır.

(Mucadele 58/18)

ُْ ُٙ َِّٔ ۜ ٍء ا َ ََّ۪ٓل اْٟ ؽ
َ ٍَٰٝ  ُْ َعُٙ َََّْٔ اُٛغج
 ُُ هُٙ ُ َ ْج َعث٠ ََ ْٛ َ٠
َ َ ْس٠َٚ ُْ َْ ٌَ ُىَُٛ ْس ٍِف٠ َْ ٌَُٗ َو َّبَُٛ ْس ٍِف١َعًب ف١ّ۪ َّللاُ َخ
َُُْٛ٘ ُُ ْاٌ َىب ِرث
Allah onları, kabirlerinden kaldırdığı gün, ellerinde bir şey kaldığını sanarak size ettikleri yemin
gibi Allah’a da yemin edeceklerdir. Dikkatli olun, onlar yalancı kimselerdir.
(Enam 6/23)

َٓ١َّللاِ َسثَِّٕب َِب ُوَّٕب ُِ ْؾ ِش ۪و
 هَٚ اٌُٛ ُْ ا ََِّّ۪ٓل ا َ ْْ لَبُٙ ُ ث ُ َُّ ٌَ ُْ ر َ ُى ْٓ فِزَْٕز
Onları yakan şey şu sözleridir: “Rabbimiz olan Allah’a yemin ederiz ki biz şirk koşan kimseler değildik.”
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(Enam 6/24)

۪ٓ
ُ ْٔ ُ ا
َْٚ ْفز َ ُش٠َ اُٛٔ ُْ َِب َوبُٙ ْٕ ع
َ َٚ ُْ ِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍَٰٝ ا َعُْٛف َوزَث
َ ًَّ ظ
َ ١ظ ْش َو
Baksana; kendilerine karşı nasıl da yalan söylemişler? Ortak diye uydurdukları da kaybolup gidecektir.

(Rum 30/55)

ۙ ُِ ُ ْم ِغ ُُ ْاٌ ُّ ْد ِش٠ ُغب َعخ
َُْٛإْ فَ ُى٠ اُٛٔعب َع ۜ ٍخ َو َٰز ٌِ َه َوب
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ َ٠َٚ
َ  َْش١ا َغَُْٛ َِب ٌَ ِجثٛ
Kıyamet saati geldiği gün suçlular, dünyada bir saatten fazla kalmadık diye, yemin ederler. Onlar dünyada da bu
şekilde yanlışa sürüklenirlerdi.

(Kalem 68/8)

َٓ١فَ ََل ر ُ ِطعِ ْاٌ ُّ َىزّ ِ۪ث
Yalancıları dikkate alma!

(Kalem 68/9)

َُِْٕٛ٘ ُ ْذ١َ ر ُ ْذ ِ٘ ُٓ فْٛ ٌَ اُّٚدَٚ
Onlar çok isterler ki sen onlara yağcılık yapasın, onlar da sana yağcılık yapsınlar.

(Kalem 68/10)

ٓ١
ٍ ۙ ۪ٙ َِ ٍ ََّل ر ُ ِط ْع ُو ًَّ َز ََّلفَٚ
Yemin edip duran alçakların hiçbirini dikkate alma!

(Mucadele 58/19)

َ ١ْ ؾ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌة ا
َّ ٌ ُُ اِٙ ١ْ ٍَرَ َعَٛ اِ ْعز َ ْس
ۜ  ُْ ِر ْو َش هُٙ ١ َٰبْ فَب َ ْٔغ
ُ ط
ة
ُ  ٌَٰ۪ٓئِ َه ِز ْضٚ۬ ُ َّللاِ ا
َ بْ ا َ ََّ۪ٓل ا َِّْ ِز ْض
ِۜ ط
َ ١ْ ؾ
َّ ٌا
َْٚبْ ُ٘ ُُ ْاٌخَب ِع ُش
ِ ط
Şeytan, onları etkisi altına almış ve Allah’ın Zikrini unutturmuştur. Onlar, şeytandan
yanadırlar. Dikkatli olun; umduğunu bulamayacaklar şeytandan yana olanlardır.
(Nisa 4/120)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌَ ِعذُ ُ٘ ُُ ا٠  َِبَٚ ُْ ۜ ِٙ ١ّ َّ۪ٕ ُ٠َٚ ُْ ُ٘ َُ ِعذ٠
ُ بْ ا ََِّّل
ُ ط
ساٚ
ً غ ُش
O, onlara söz verir, onları beklenti içine sokar. Şeytan, sadece aldatmak için söz verir.
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(Fatır 35/5)

سٚ
غُ َّشَّٔ ُى ُْ ثِ ه٠َ  ََّلَٚ  ۠ب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ َّللاِ َز ٌّك فَ ََل رَغُ َّشَّٔ ُى ُُ ْاٌ َس
 ْعذَ هَٚ َِّْ بط ا
ُ بّٰللِ ْاٌغ َُش
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َ۪ٓب ا٠َ
Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz bütünüyle gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatan şeytan da
sizi Allah ile aldatmasın.

(Fatır 35/6)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌا َِّْ ا
ش١
َّ ٌة ا
ُ  ْذ٠َ  ۜا أَِّ َّبًُّٚ ُٖ َعذُٚ فَبر َّ ِخزٌُّٚ طبَْ ٌَ ُى ُْ َعذ
ْ َ ا ِِ ْٓ اُٛٔٛ ُى١َ ٌِ ُٗا ِز ْض َثٛع
ِ ص َسب
ِ ۜ غ ۪ع
Şeytan size düşmandır; onu düşman bilin. O, taraftarlarını sadece alevli bir ateşin arkadaşı olmaya çağırır.

(Zuhruf 43/36)

َ ١ْ ؽ
ٌ  ٌَُٗ لَ ۪شَٛ ُٙ َطبًٔب ف
ٓ٠
َ ٌَُٗ ط
ْ ّ١ِ َاٌش ْزَّٰ ِٓ ُٔم
َّ ؼ َع ْٓ ِر ْو ِش
ُ َ ْع٠ ْٓ َِ َٚ
Kim Rahman’ın Zikri’nden yüz çevirirse, başına bir şeytan sararız; o, onunla beraber olur.

(Zuhruf 43/37)

َُْٚزَذْٙ ُِ ُْ ُٙ َََّْٔ اُٛغج
َّ ٌ ُْ َع ِٓ اُٙ َُّٔٚصذ
ُ َ١ٌَ ُْ ُٙ َِّٔاَٚ
َ َ ْس٠َٚ ًِ ١غ ۪ج
Şeytanlar bu gibileri yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.

(Haşr 59/19)

َُْٛ َٰ ٌ۪ٓ ِئ َه ُ٘ ُُ ْاٌفَب ِعمٚ۬ ُ  ۜ ُْ اُٙ غ
ُ َٔ َٓ٠ ۪ا َوبٌَّزُٛٔٛ ََّل ر َ ُىَٚ
ا هٛغ
َ ُ ُْ ا َ ْٔفُٙ ١ ََّٰللاَ فَب َ ْٔغ
Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah böylelerine kendilerini unutturur. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.

(Mucadele 58/20)

َٓ١ٌّ۪ َ ْاَّلَرٟ َٰ ٌ۪ٓ ِئ َه ِفٚ۬ ُ ٌَ ُ۪ٓٗ اٛع
ُ  َسَٚ ََّللا
َْ هُُّٚ َ۪ٓسبد٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Allah’a ve elçisine sınır çizenler var ya; işte onlar iyice alçalacak olanlardandır.
(Mucadele 58/5)

ٍ ۜ َِّٕب١د َث
ٍ ب٠َ لَ ْذ ا َ ْٔضَ ٌْ َ۪ٕٓب َٰاَٚ ُْ ِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ذ اٌَّز
د
َ ا َو َّب ُو ِجٌَُُٛٗ ُو ِجزٛع
ُ  َسَٚ ََّللا
َْ هُُّٚ َ۪ٓسبد٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ٌ ۚ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
ٌ ََٓ َعز٠ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شَٚ
Allah’a ve elçisine sınır çizenler, kendilerinden öncekiler nasıl değersiz hale getirildilerse, öyle değersiz hale
getirileceklerdir. Biz, birbirini açıklayan ayetler indirdik. Ayetleri görmezlikten gelen kafirlerin hakkı alçaltıcı
bir azaptır.
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(Tevbe 9/63)

ُُ ١ ْاٌ َع ۪ظٞ
ُ  َسَٚ ََّللا
ُ َسب ِد ِد ه٠ ْٓ َِ ََُّٗٔا اُّ۪ٛٓ ٍَ ْع٠َ ُْ ٌََا
َ ٔ ٌَُٗ َّْ َ ٌَُٗ فَبٛع
ُ  ۜب َٰر ٌِ َه ْاٌ ِخ ْضَٙ ١ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذًا فَٙ َبس َخ
Onlar şunu hâlâ öğrenmediler mi! Kim Allah'a ve elçisine sınır çizmeye kalkarsa ona içinde ölümsüz olarak
kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu büyük bir rezilliktir.

(Mucadele 58/21)

ٌ  َع ۪ضٞ
ض٠
ُ  ُسَٚ َّللاُ ََّلَ ْغ ٍِجَ َّٓ أَ َ۬ب
 ا َِّْ هٟۜ ٍ۪ع
ت ه
َ َ َوز
ٌّ ِٛ ََّللاَ ل
Allah şöyle yazmıştır: “Ben, elçilerimle mutlaka galip gelirim.” Çünkü Allah güçlüdür, her işin
üstesinden gelir.
(Maide 5/56)

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

(Saffat 37/171)

ۚ ٍ۪ع
ْ َع َجم
َٓ١
َ ذ َو ٍِ َّزَُٕب ٌِ ِع َجب ِدَٔب ْاٌ ُّ ْش
َ ٌَمَ ْذَٚ
Elçilik yapan kullarımıza sürekli söylediğimiz şu söz vardır:

(Saffat 37/172)

َْٚسٛ
ُ ْٕ َّ ٌ ُُ ْاُٙ ٌَ ُْ ُٙ َِّٔا
ُ ص
“Siz kesinlikle yardım göreceksiniz.

(Saffat 37/173)

َُْٛ ُُ ْاٌغَب ٌِجُٙ ٌَ ا َِّْ ُخ ْٕذََٔبَٚ
Bizim askerlerimiz, kesinlikle galip geleceklerdir.”
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(Mucadele 58/22)

َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
اُ۪ٛٔٓ  َوبْٛ ٌََٚ ٌَُٗٛع
ُ  َسَٚ ََّللا
َْ َِ ْٓ َ۪ٓزبدَّ هُّٚادَ۪ٛٓ ُ٠ اَّل ِخ ِش
َْ ثِ هُِِٕٛ ُْإ٠  ًِبْٛ َََّل ر َ ِدذ ُ ل
۪ٓ
ُْ ََُّ٘ذ٠َاَٚ َْ َّب٠اَّل
۪ ْ ُُ ِٙ  ِثٍُُٛ لٟ ۪ت ف
َ َ  ٌَٰئِ َه َوزٚ۬ ُ  ۜ ُْ اُٙ َ شر١
َ ْٚ َ  ُْ اُٙ َٔاَٛ  ا ِْخْٚ َ  ا َ ْث َ۪ٕٓب َء ُ٘ ُْ اْٚ َ َٰاثَ۪ٓب َء ُ٘ ُْ ا
َ ع ۪ؾ
ٍ  ُْ َخَّٕبُٙ ٍُُ ْذ ِخ٠َٚ ُٗۜ ْٕ ِِ ٍذِٚث ُش
ُْ ُٙ ْٕ َّللاُ َع
 هٟ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَّلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْسزٞد ر َ ْد ۪ش
ِ  ۜب َسَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
َ ظ
ۜة ه
ََّْٛللاِ ُ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُس
ُ  َسَٚ
ُ  ٌَٰ۪ٓ ِئ َه ِز ْضٚ۬ ُ ا َع ْٕ ُۜٗ اٛظ
ة ه
َ َّللاِ ا َ ََّ۪ٓل ا َِّْ ِز ْض
Allah’a ve Ahiret Gününe inanıp güvenen bir topluluğun, Allah’a ve elçisine sınır koyanlarla
karşılıklı sevgi bağı içinde olduklarını göremezsin. Onlar, bunların babaları, oğulları, kardeşleri
veya içinde yaşadığı toplum da olsalar da 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.
(Nisa 4/139)

ۜ ِِ۪ٕ ْْ ْاٌ ُّإُٚ
َِْ ِع ْٕذَُ٘ ُُ ْاٌ ِع َّضح َ فَب َِّْ ْاٌ ِع َّضح َ ِ هّٰللُٛ ْجزَغ٠َ َ َٓ ا١
ِ ۪ٓب َء ِِ ْٓ د١َ ٌِ ْٚ َ َٓ ا٠َْ ْاٌ َىبفِ ۪شُٚز َّ ِخز٠َ َٓ٠ ۪اٌََّز
عً ۜب١ّ۪ َخ
Onlar, kâfirleri kendilerine müminlerden yakın konumda tutarlar. Kâfirlerin yanında üstünlük mü arıyorlar?
Oysa üstünlük tümüyle Allah’tadır.

(Mümtehine 60/13)

َٰ ْ َِِٓ اٛغ
ظ
ُ َِئ٠  ُْ لَ ْذِٙ ١ْ ٍََّللاُ َع
ت ه
َ َع
ِ  ًِب غْٛ َا لْٛ ٌََّٛ َ ا ََّل رَزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََ۪ٓب ا٠
َ َ ِئ٠ اَّل ِخ َشحِ َو َّب
سٛ
ْ َ بس ِِ ْٓ ا
ُ َّْاٌ ُىف
ِ ص َسب
ِ ُة ْاٌمُج
Ey inanıp güvenen müminler! Allah’ın öfkesini hak eden bir topluluğa yakınlık göstermeyin. Kâfirlerin
kabirlerde olanlardan umut kesmeleri gibi onlar da ahiretten umutlarını kesmişlerdir.

(Tevbe 9/23)

ْب
۪ ْ ٍَٝا ْاٌ ُى ْف َش َعُّ۪ٛٓب َء ا ِِْ ا ْعز َ َسج١َ ٌِ ْٚ َ أَ ُى ُْ اَٛ ا ِْخَٚ ُْ ا َٰا َث۪ٓب َء ُوُ۪ٚٓا ََّل رَز َّ ِخزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َ۪ٓب ا٠َ
ِ ۜ َّ ٠اَّل
َّ ُُ ُ٘  َٰ ٌ۪ٓئِ َهٚ۬ ُ  ُْ ِِ ْٕ ُى ُْ فَبُٙ ٌََّٛ َ ز٠َ ْٓ َِ َٚ
َُّْٛ ٌِ اٌظب
Ey inanıp güvenenler! Ayeti görmezlikten gelerek kâfirliği, inanıp güvenmeye tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve
kardeşlerinizi bile yakın dost edinmeyin. Kim onları dost edinirse, onlar kendilerine yazık etmiş olurlar.
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(Mümtehine 60/4)

ْ ٔلَ ْذ َوب
 ِِ َّّبَٚ ُْ  ُْ أَِّب ثُ َش َٰ ۪ٓء ۬ ُؤا ِِ ْٕ ُىِٙ ِِ ْٛ َا ٌِمٌَُٛٓ َِ َع ُۚٗ اِ ْر لَب٠ ۪اٌَّزَٚ ُ١
َ ح ٌ َزَٛ َذ ٌَ ُى ُْ ا ُ ْع
َ ۪٘ ِاث َْٰشٟ۪ٓ ۪غَٕخٌ ف
ۘ ْ هُٚ
إُِِٛ ْ رُإٝع۪ٓب ُء ا َ َثذًا َززه
َ  ْاٌ َج ْغَٚ ُ حَٕٚ ُى ُُ ْاٌ َعذَ َا١ْ َثَٚ ََٕٕب١ْ ثَذَا َثَٚ ُْ َّللاِ َوفَ ْشَٔب ِث ُى
ِ َْ ِِ ْٓ دُٚر َ ْعجُذ
 ۜ ٍء َسثََّٕبَٟ
 َِ۪ٓب ا َ ِْ ٍِهُ ٌَ َه َِِٓ هَٚ  ِٗ ََّلَ ْعز َ ْغ ِف َش َّْ ٌَ َه١ُ َِّلَ ۪ث١
ِث ه
ْ َّللاِ ِِ ْٓ ؽ
َ ۪٘ َي اِث َْٰشْٛ َ ْزذَ ُ۪ٖٓ ا ََِّّل لَٚ ِبّٰلل
ش١
ُ  َْه ْاٌ َّ ۪ص١ٌَِاَٚ  َْه أََ ْجَٕب١ٌَِاَٚ  َّو ٍَْٕبَٛ َ  َْه ر١ٍََع
İbrahim ve beraberinde olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Bir gün halklarına şöyle demişlerdi: “Bizim
sizinle ve Allah ile aranıza koyup kul olduklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Biz sizi tanımıyoruz. Tek ilah olan
Allah’a inanıp güvenene kadar aramızda düşmanlık ve nefret doğmuştur.1 Sadece İbrahim’in babasına söylediği:
“Allah’tan sana gelecek bir şeyi engellemeye gücüm yetmez ama senin bağışlanman için kesinlikle dua
edeceğim" sözü size örnek olmaz. "Rabbimiz! Biz sana dayandık ve sana yöneldik. Dönüp varılacak yer, senin
huzurundur.”

17

