HAŞR SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛع
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Haşr 59/1)

ُ  ْاٌ َع ۪ضَٛ ُ٘ َٚ ض
ِۚ ِ  ْاْلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
ُُ ١ض ْاٌ َح ۪ى٠
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟعجَّ َح ِ هّٰللِ َِب ِف
َ
Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'a boyun eğer. Üstün olan ve doğru kararlar veren O’dur.
(İsra 17/44)

ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ۪ٖغجِّ ُح ِث َح ّْ ِذ
َّ ٌادُ اَٛ ََّّٰغ ِجّ ُح ٌَُٗ اٌغ
ُ  ْاْلَ ْسَٚ غ ْج ُع
َ ُ٠ ءٍ ا َِّْلَٟ
َ ُر
ْ ا ِْْ ِِ ْٓ شَٚ َّٓ ِٙ ١ ۪ َِ ْٓ فَٚ ض
ساٛ
ً ُ ًّب َغف١ ٍ۪ ُْ أَُِّٗ َوبَْ َحُٙ  َح١َْ ر َ ْغ ۪جُٛٙ ََْل ر َ ْفم
Yedi gök, yeryüzü ve bunların içindeki her şey Allah’a boyun eğer. Her şeyi güzel yapmasına karşılık O’na
boyun eğmeyen tek varlık yoktur ama onların bu boyun eğişlerini siz kavrayamazsınız. O yumuşak davranır ve
çok bağışlar.

(Nur 24/41)

َّ َٚ ض
ٍ صَٓبفَّب
َُ ٍِ د ُو ًٌّ لَ ْذ َع
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟغجِّ ُح ٌَُٗ َِ ْٓ ِف
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ ُ٠ ََّللا
َ  ُْش١اٌط
ٍَُْٛ ْف َع٠َ  ٌُ ِث َّب١ ٍَّ۪للاُ َع
 هَٚ ُٗ َح١ر َ ْغ ۪جَٚ َُٗص ََلر
َ
Hiç görmedin mi, göklerde ve yerde kim varsa, kuş sürülerine varıncaya kadar Allah’a boyun eğerler. Her biri
duasını ve boyun eğmesi gerektiğini bilir. Allah onların yaptıkları her şeyi bilmektedir.

(Cuma 62/1)

ُ١ِ ض ْاٌ َح ۪ى٠
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟغ ِجّ ُح ِ هّٰللِ َِب ف
ِ ض ْاٌ َّ ٍِ ِه ْاٌمُذ
ِ  ْاْلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
َ ُ٠
ِ ط ْاٌ َع ۪ضُّٚ
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’na; bütün yetkiyi elinde tutan, yaptığını tertemiz yapan, daima üstün ve
bütün kararları doğru olan Allah’a boyun eğer.
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(Tegabun 64/1)

ُۘ
ِۚ ِ  ْاْلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
ٍءَٟ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟغ ِجّ ُح ِ هّٰللِ َِب ف
َ ُ٠
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ  َعَٛ ُ٘ َٚ ٌَُُٗ ْاٌ َح ّْذَٚ ُض ٌَُٗ ْاٌ ُّ ٍْه
ش٠
ٌ ۪لَذ
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.

(Haşr 59/2)

َ  ِي ْاٌ َح ْش ِش َِبَّٚ َبس ِ٘ ُْ ِْل
ْْ َ ظَٕ ْٕز ُ ُْ ا
ِ ا ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌ ِىزَبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ا َ ْخ َش َج اٌَّزَٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ َ٠ة ِِ ْٓ ِد
َ َٚ اَٛ ْخ ُش ُج٠
ُ ١َّللاُ ِِ ْٓ َح
اَُٛ ْحز َ ِغج٠ ُْ ٌَ ْث
 ُُ هُٙ ١َّللاِ فَب َ َٰر
 ُْ َِِٓ هُٙ ُٔٛص
ُ  ُْ ُحُٙ ُ  ُْ َِبِٔعَزُٙ ََّٔا إَُّٛٓ ظ
ٌِٟ ٚ۬ ُ ََٓب ا٠ اَٚٓ فَب ْعز َ ِج ُش١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإِٞذ٠ْ َ اَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ  ُْ ِثبُٙ َ رُٛ١َُْ ثُُٛ ْخ ِشث٠ ْت
ُّ ُُ ِٙ  ِثٍُُٛ لٟ ۪ف ف
َ اٌشع
َ َلَزَٚ
بس
َ ْاْلَ ْث
ِ ص
Ehl-i Kitaptan ayetleri görmezlikten gelen kâfirleri, ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur.
Siz, çıkacaklarını sanmıyordunuz; onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını
sanıyorlardı. Allah, kalplerine korku salarak onlara beklemedikleri yerden geldi. Evlerini kendi
elleriyle ve müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey ileri görüşlüler; bundan ders alın.
(Enfal 8/30)

َ ُ ْخ ِش ُج٠ ْٚ َ ن اٛ
َ ٍَُُ ْمز٠ ْٚ َ ن اٛ
َ ُ ُثْجِز١ٌِ اَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪ ّْ ُى ُش ِث َه اٌَّز٠ اِ ْرَٚ
َُّللا
 هَٚ َُّللا
َ ّْ ُى ُش ه٠َٚ ََْٚ ّْ ُى ُش٠َٚ نٛ
َٓ٠ ُْش ْاٌ َّب ِو ۪ش١َخ
Bir zamanlar, o kâfirler, seni durdurmak, öldürmek ya da sürgün etmek için tuzak kuruyorlardı. Allah da tuzak
kuruyordu. En iyi tuzak kuran Allah’tır.

(Münafikun 63/8)

ٌِ۪ٗ ٛع
ُ  ٌِ َشَٚ ُ  ِ هّٰللِ ْاٌ ِع َّضحَٚ ب ْاْلَرَ َّيَٙ ْٕ ِِ ع ُّض
َ َُ ْخ ِش َج َّٓ ْاْل١ٌَ َٕ ِخ٠ ۪ ْاٌ َّذٌََِْٝ ٌَئِ ْٓ َس َج ْع ََٕٓب اٌَُُٛٛم٠
َُّْٛ ٍََ ْع٠ َٓ َْل١ ۪ ٌَٰ ِى َّٓ ْاٌ َُّٕبفِمَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ٌِ ٍْ ُّإَٚ
Şunu bile demişlerdi: "Hele Medine'ye dönelim; biz üstünler, o alçakları elbette sürüp çıkaracağız." Oysa
üstünlük Allah'tadır, elçisindedir ve inanıp güvenenlerdedir. Ama münafıklar bunu bilmezler.
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(Ahzab 33/26)

َ َٓ٠ ۪ا َ ْٔضَ َي اٌَّزَٚ
ْت
۪ ١َ ص
ُّ ُُ ِٙ  ِثٍُُٛ لٟ ۪ف ف
ِ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌ ِىزَبٚظب٘ َُش
َ اٌشع
َ ْٓ ِِ ة
َ َلَزَٚ ُْ ِٙ ١بص
مً ِۚب٠َْ فَ ۪شٚرَأ ْ ِع ُشَٚ ٍَُُْٛمًب ر َ ْمز٠فَ ۪ش
Allah, kitap ehlinden, düşmana arka çıkanları da kalplerine korku salarak kalelerinden indirdi, onların kimini
öldürüyor, kimini de esir alıyordunuz.

(Maide 5/33)

ْٚ َ ا اٍَُٛٓ َّ ُمَز٠ ْْ َ غبدًا ا
ُ  َسَٚ ََّللا
َْ هُٛبسث
ِ  ْاْلَ ْسَِْٟ فْٛ ََ ْغع٠َٚ ٌَُٗٛع
َ َض ف
ِ ُ َح٠ َٓ٠ ۪أَِّ َّب َج َٰ َٓضؤُا اٌَّز
َّ َ رُمْٚ َ ا اُٛصٍَّ َٓج
ِٟ فٞ
ِ ا َِِٓ ْاْلَ ْسْٛ َُ ْٕف٠ ْٚ َ  ُْ ِِ ْٓ ِخ ََلفٍ اُٙ ٍُا َ ْس ُجَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ ط َع ا
َ ُ٠
ٌ  ُْ ِخ ْضُٙ ٌَ ض َٰر ٌِ َه
َٰ ْ ِٟ ُْ فُٙ ٌََٚ َب١ْٔ ُّاٌذ
ٌُ ١اة َع ۪ظ
ٌ َاْل ِخ َشحِ َعز
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.

(Haşr 59/3)

َٰ ْ ِٟ ُْ فُٙ ٌََٚ َب١ْٔ ُّ اٌذِٟ ُْ فُٙ َ ُُ ْاٌ َج َََٓل َء ٌَ َعزَّثِٙ ١ْ ٍََّللاُ َع
بس
ُ َاْل ِخ َشحِ َعز
ت ه
َ َ  ََْٓل ا َ ْْ َوزْٛ ٌََٚ
ِ ٌَّٕاة ا
Allah, sürgünü yazmasaydı, dünyada onlara başka şekilde azap ederdi. Onlara Ahirette ateş
azabı da vardır.

(Haşr 59/4)

ة
َ ََّللا
ََٓ ُ٠ ْٓ َِ َٚ ُِٗۚ ٌَٛع
ََٓ ُْ ُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِثب
ُ  َسَٚ ََّللا
َّللاَ فَب َِّْ ه
بق ه
ا هُّٛشبل
ِ ذ ُ ْاٌ ِعمَب٠ ۪شذ
ِّ ش
Bunun sebebi, Allah’ın ve Elçisinin karşısında yer almalarıdır. Kim Allah’ın karşısında yer
alırsa, Allah'ın ona vereceği ceza pek ağır olur.
(Enfal 8/14)

بس
َ ََٓ َعز٠ا َ َّْ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شَٚ ُُٖٛلَُٰٚر ٌِ ُى ُْ فَز
ِ ٌَّٕاة ا
Haydi, tadın onu bakalım. Kâfirler için bir de ateş azabı vardır.
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(Muhammed 47/32)

ْٓ ٌَ ٜ َٰذُٙ ٌ ُُ ْاُٙ ٌَ ََّٓ١ َي ِِ ْٓ َث ْع ِذ َِب ر َ َجٛع
ََٓ َٚ َِّللا
ُ اٌش
َّ اُّٛشبل
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ْٓ ا َعُّٚصذ
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ُ ُ ْح ِج١ع
ُْ ُٙ ٌَػ ا َ ْع َّب
َ ََّللا
ُ ٠َ
ا هٚع ُّش
َ َٚ ْـًٔب١ش
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.

(Haşr 59/5)

َ ََِب ل
َٓ١ ۪ ْاٌفَب ِعمٞ
ب فَجِ ِب ْر ِْ هَٙ ٌِ ٛص
ُ ُ  اٍَٝٓ َٰ َ٘ب َٓلَبئِ َّخً َعُّٛ ُ  ر َ َش ْوزْٚ َ َٕ ٍخ ا١ ٌ۪ ْٓ ِِ ُْ ُ ط ْعز
َ ُ ْخ ِض١ٌِ َٚ َِّللا
Onlara ait bir hurma ağacını kesmeniz veya kökleri üzerinde dikili bırakmanız, Allah'ın onayı
ile olmuştur. Bu, yoldan çıkanları cezalandırmak içindir.

(Haşr 59/6)

ُ ٍِّ غ
ػ
ُ  َسٍَٰٝ َّللاُ َع
ٍ  َْل ِس َوبَٚ ًٍ ١ْ  ِٗ ِِ ْٓ َخ١ْ ٍَ َج ْفز ُ ُْ َعْٚ َ  ُْ فَ ََّٓب اُٙ ْٕ ِِ ٌِ۪ٗ ٛع
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ة
 ََِٓب ا َ َٓفَب َء هَٚ
َ ُ٠ ََّللا
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َّللاُ َع
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ٍَٰٝ عٍَُٗ َع
ُ ُس
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ش
 هَٚ شب ُء
Ey inanıp güvenenler! Allah'ın elçisine fey olarak verdiği şeyler için siz, ne at ne de deve
koşturdunuz. Ama Allah, elçilerini, tercih ettiği kimselere üstün kılar. Allah, her şeye ölçü
koyar.

(Haşr 59/7)

ِ  َ ِ هٜ ٌِ۪ٗ ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌمُ َٰشٛع
ٝ ََِٰزَب١ٌ ْاَٚ ٝ ْاٌمُ ْش َٰثِٞ ٌِزَٚ  ِيٛع
ُ ٍش
ُ  َسٍَٰٝ َّللاُ َع
َّ ٌِ َٚ لِلَف
ََِٓب ا َ َٓفَب َء ه
 ُيٛع
َّ ٌاث ِْٓ اَٚ ٓ١
ِ َ١َِْٕٓ ْاْلَ ْغ١ٌََخً ثَُْٚ دَٛ ُى٠  َْلْٟ  ًِ َو١غ ۪ج
ُ اٌش
َّ ُُ  ُى١ ََِٓب َٰا َٰرَٚ ُْ َٓبء ِِ ْٕ ُى
َ َّ ٌ ْاَٚ
ِ غ ۪بو
ِۚ ُٙ َ  ُى ُْ َع ُْٕٗ فَب ْٔز١ ََٰٙٔ  َِبَٚ ُُٖٚفَ ُخز
ة
َ ََّللا
َّللاَ ا َِّْ ه
ا هُٛارَّمَٚ اٛ
ِ ذ ُ ْاٌ ِعمَب٠ ۪شذ
Allah'ın, o kentlerin halkından alıp Elçisine fey olarak verdiği şeyler; Allah için, elçisi ve
yakınları için, yetimler, çaresizler ve yolcular içindir. Böylece onlar, içinizden zenginler arasında
dolaşan bir servet haline gelmez. Elçi size ne verirse onu alın ve sizi neden men ederse ondan
geri durun. Allah'tan çekinerek korunun; Allah'ın cezası pek ağır olur.
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(Haşr 59/8)

ِ ٌِ ٍْفُمَ ََٓش
َْ فَع ًَْل َِِٓ هَُٛ ْجزَغ٠ ُْ ِٙ ٌِ اَٛ ِْ َ اَٚ ُْ ِ٘ بس
َِّللا
ِ َٙ ُّ ٌاء ْا
ِ َ٠ا ِِ ْٓ ِدَٛٓ ا ُ ْخ ِش ُج٠ َ۪ٓ اٌَّز٠بج ۪ش
ِۚ ُصب ِدل
َْٛ
َّ ٌ ٌََٰٓئِ َه ُ٘ ُُ اٚ۬ ُ ٌَُٗ اٛع
ُ  َسَٚ ََّللا
َْ هٚص ُش
ُ ْٕ َ٠َٚ أًبَْٛ  ِسظَٚ
O mallar, özellikle Allah’ın ikramını ve rızasını elde etme, bir de Allah’a ve Elçisine yardım
etme arzusu taşıdıklarından dolayı, yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan
muhacirler içindir. Özü sözü doğru olanlar işte onlardır.
(Enfal 8/74)

ُُ ُ٘  َٰ ٌَٓئِ َهٚ۬ ُ ا اٚص َُٓش
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ۪ا فُٚ َجب َ٘ذَٚ اَٚ٘ب َج ُشَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
َ ََٔٚ اْٚ َٚ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ َِّللا
ٌُ ٠ ِس ْص ٌق َو ۪شَٚ ٌ  ُْ َِ ْغ ِف َشحُٙ ٌَ َْ َحمًّبُِِٕٛ ْْاٌ ُّإ
İnanıp güvenerek hicret eden ve Allah yolunda mücadele edenler ile bunları barındırıp yardım eden ensar var ya;
işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlama ve bol rızık vardır.

(Tevbe 9/100)

َّ ٌاَٚ
َُّللا
 هٟ
ِ بْ َس
َ  ُ٘ ُْ ِثب ِْحَُٛٓ ار َّ َجع٠ ۪اٌَّزَٚ بس
َ ْٔ َ ْاْلَٚ َٓ٠بج ۪ش
ِ َٙ ُّ ٌَْ َِِٓ ْاٌَُّٛٚ ََْ ْاْلُٛغب ِثم
ٍ غ
ِ ص
َ ظ
ٍ  ُْ َجَّٕبُٙ ٌَ َّا َ َعذَٚ ُْٕٗ ا َعٛظ
 ُصْٛ َب ا َ َثذًا َٰر ٌِ َه ْاٌفََٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َع
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ َ  ر َ ْحزٞد ر َ ْج ۪ش
ُُ ١ْاٌ َع ۪ظ
Muhacir ve Ensâr’ın öncüleri ile onları güzel bir şekilde takip edenler var ya, Allah onlardan razı, onlar da
Allah’tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içlerinden ırmaklar akan bahçeler hazırlamıştır. Orada ölümsüz olarak
sonsuza dek kalacaklardır. Büyük başarı işte budur.

(Haşr 59/9)

ٟ َْ۪ فُٚ ِجذ٠َ  َْلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٌََِْ َِ ْٓ َ٘ب َج َش اُُّٛ ِحج٠ ُْ ِٙ ٍِ  َّبَْ ِِ ْٓ لَ ْج٠اْل
۪ ْ َٚ َّاس
َ  ُؤ اٌذَّٛ َٓ ر َ َج٠ ۪اٌَّزَٚ
َٓ
َقُٛ٠ ْٓ َِ َٚ ٌصخ
ُ
َ صب
َ  ُْ َخِٙ ِ َوبَْ ثْٛ ٌََٚ ُْ ِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍَٰٝ َْ َعُٚإْ ثِ ُش٠َٚ اُٛرٚ۫ ُ س ِ٘ ُْ َحب َجخً ِِ ََّّٓب اُٚ
ِ صذ
ِۚ  َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُحٚ۬ ُ ش َّح َٔ ْفغِ۪ٗ فَب
ُ
َْٛ
Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar, kendilerine
sığınanları severler; onlara verilen bu mallardan dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar.
Ellerinde bir şey olmasa bile onları kendilerine tercih ederler. İçlerinde olan kıskançlıklardan
korunanlar umduklarına kavuşacak olanlardır.
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(Tegabun 64/16)

َ َ َّللاَ َِب ا ْعز
ُ َقُٛ٠ ْٓ َِ َٚ ُْ  ًْشا ِْلَ ْٔفُ ِغ ُى١ا َخُٛا َ ْٔ ِفمَٚ اُٛع١ا َ ۪غَٚ اُٛا ْع َّعَٚ ُْ ُ ط ْعز
ِ۪ٗش َّح َٔ ْفغ
ا هُٛفَبرَّم
َْٛ َٰ ٌَٓ ِئ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُحٚ۬ ُ فَب
Siz, var gücünüzle Allah’tan çekinerek korunun. O’nu dinleyin ve O’na boyun eğin. Kendi iyiliğiniz için hayra
harcama yapın. İçlerindeki doyumsuzluktan korunanlar umduklarına kavuşacak olanlardır.

(İnsan 76/7)

شا١
ً  ًِب َوبَْ ش َُّشُٖ ُِ ْغز َ ۪طْٛ َ٠ ََُْٛخَبف٠َٚ َْ ِثبٌَّٕ ْز ِسُٛفُٛ٠
Onlar, verdikleri sözü tutan ve dehşeti her yeri kaplayacak bir günden korkan kullardır.

(İnsan 76/8)

ْ ُ٠َٚ
َّ َُّْٛ ط ِع
شا١
ً ا َ ۪عَٚ  ًّب١ َ۪ز٠َٚ ًٕب١ ُح ِجّ۪ٗ ِِ ْغ ۪ىٍَٰٝ بَ َع
َ اٌط َع
Çaresizleri, yetimleri ve esirleri, seve seve doyururlar.

(İnsan 76/9)

ْ ُٔ أَِّ َّب
ُ  َْلَٚ ذُ ِِ ْٕ ُى ُْ َج ََٓضا ًء٠َّللاِ َْل ُٔ ۪ش
ساٛ
 ْج ِٗ هَٛ ٌِ ُْ ط ِع ُّ ُى
ً ش ُى
“Biz sizi, sırf Allah yüzümüze baksın diye doyuruyoruz. Yoksa sizden bir karşılık da, teşekkür de
beklemiyoruz.”

(İnsan 76/10)

َ ّْ َعب ل
شا٠
ً ُٛ ًِب َعجْٛ َ٠ َبف ِِ ْٓ َس ِثَّٕب
ً ط ۪ش
ُ أَِّب َٔخ
Çünkü bizler, zor ve insanı iyice bunaltacak bir günde, Rabbimizden gelecek cezadan korkuyoruz.”

(Haşr 59/10)

 َْلَٚ ْب
۪ ْ َِٔب ثُٛعجَم
َ َٓ٠ ۪إَِٔب اٌَّزَٛ  ِ ِْل ْخَٚ َْ َسثََّٕب ا ْغ ِف ْش ٌََٕبٌَُُٛٛم٠ ُْ ِ٘ َٓ ََٓجب ۫ ُؤ ِِ ْٓ ثَ ْع ِذ٠ ۪اٌَّزَٚ
ِ َّ ٠بْل
ٌُ ١ف َس ۪ح
ٌ ا َسثَّ ََٕٓب أَِّ َه َس ۫ ُؤَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ثَِٕب ِغ ًَّل ٌٍَِّزٍُُٛ لٟ ۪ر َ ْج َع ًْ ف
Sonradan gelecek olanlar şöyle derler: "Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanıp güvenmiş olan
kardeşlerimizi bağışla; kalbimizde müminlere karşı bir kin oluşturma; Rabbimiz! Şüphesiz Sen
çok şefkatlisin ve ikramın boldur."
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(Haşr 59/11)

ُْ ُ ة ٌَئِ ْٓ ا ُ ْخ ِش ْجز
ِ ا ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌ ِىزَبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ُُ اٌَّزِٙ ِٔاَٛ َْ ِ ِْل ْخٌَُُٛٛم٠ اَُٛٓ َٔبفَم٠ ۪ اٌَّزٌَِٝاٌََ ُْ ر َ َش ا
ُْ ُٙ َِّٔذ ُ اَٙ َ ْش٠ َُّللا
 هَٚ ُْ ص َشَّٔ ُى
ُ ْٕ ٌََٕ ُْ ُ رِ ٍْزُٛا ِْْ لَٚ  ُى ُْ ا َ َحذًا اَثَذًا١ ۪ ُع ف١ َْل ُٔ ۪طَٚ ُْ ٌَٕ َْخ ُش َج َّٓ َِ َع ُى
ٌََُْٛ َىب ِرث
Münafıklık edenleri hiç görmedin mi; Ehl-i Kitaptan ayetleri görmezden gelen kardeşlerine
şöyle diyorlar: "Buradan siz çıkarılırsanız biz de sizinle çıkarız; sizin karşınızda yer alan
kimseye boyun eğmeyiz. Sizinle çatışmaya girilirse kesinlikle yanınızda oluruz." Allah şahittir ki
onlar yalancı kimselerdir.
(Nisa 4/141)

َٓ٠ا ِْْ َوبَْ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شَٚ ُْ ُۘ ا اٌََ ُْ َٔ ُى ْٓ َِ َع ُىٌَُٛٓ َّللاِ لَب
َْ ِث ُى ِۚ ُْ فَب ِْْ َوبَْ ٌَ ُى ُْ فَزْ ٌح َِِٓ هٛص
ُ ََّز َ َشث٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
 َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ َٕ ُى١ْ ََ ْح ُى ُُ ث٠ ُبّٰلل
ٌ ٔ َ۪ص
َٓ فَ ه١ ِِ۪ٕ ْٔ ََّْٕ ْع ُى ُْ َِِٓ ْاٌ ُّإَٚ ُْ  ُى١ْ ٍَ ْر َعِٛ ا اٌََ ُْ َٔ ْغز َ ْحٌَُٛٓ ت لَب١
ً ع ۪ج
َل١
َ ْج َع ًَ ه٠ ْٓ ٌََٚ
َ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍََٝٓ َع٠َّللاُ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش
Münafıklar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Allah size bir başarı nasip etse, "Biz de sizinle beraber değil
miydik?" derler. Ama eğer ayetleri görmezlikte direnen o kimselerin lehine bir durum meydana gelse bu defa da
onlara: "Sizin arkanızda değil miydik, sizi müminlerden korumadık mı?" derler. Nasıl olsa Allah, kıyamet günü
aranızda hükmünü verecektir. Allah kâfirlere, müminlerin aleyhine olacak bir yolu asla açmaz.

(Haşr 59/12)

َّٓ ٌَُّٛ ُ١ٌَ ُْ ُ٘ ٚص ُش
ُ ْٕ َ٠ ا َْلٍُٛ ِرٌَُٛ ِئ ْٓ لَٚ ُْ ِۚ ُٙ َْ َِ َعٛ ْخ ُش ُج٠َ ا َْلٌَٛ ِئ ْٓ ا ُ ْخ ِش ُج
َ َٔ ْٓ ٌَ ِئَٚ ُْ ِۚ ُٙ َٔٚص ُش
َْٚص ُش
َ ْٕ ُ٠ بس ث ُ َُّ َْل
َ َ۠ َْاْلَ ْدث
Onlar çıkarılsalar, bunlar onlarla beraber çıkmazlar. Onlarla çatışmaya girilse yanlarında yer
almazlar. Yanlarında yer alsalar geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de kimse yardım
etmez.
(Fetih 48/22)

شا١
ً  َْل ٔ َ۪صَٚ ًّب١ٌِ َٚ َُْٚ ِجذ٠َ بس ث ُ َُّ َْل
َ ا ْاْلَ ْد َثُٛ ٌََّٛ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ لَبرٍََ ُى ُُ اٌَّزْٛ ٌََٚ
Doğrulara kendini kapatanlar sizinle savaşsalar dönüp kaçarlar. Sonra kendileri için ne bir dost ne de yardımcı
bulabilirler.
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(Haşr 59/13)

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

(Haşr 59/14)

ٌذ٠ ۪شذ
َ ُْ ُٙ َٕ١ْ َ ُْ ثُٙ ع
ِ  ََٓسَٚ ْٓ ِِ ْٚ َ صَٕ ٍخ ا
ُ ْ اء ُجذ ٍُس ثَأ
َّ  ُِ َحٜ لُ ًشٟ ۪عًب ا َِّْل ف١ّ۪ َٔ ُى ُْ َجٍُُِٛمَبر٠ َْل
ِۚ ٍَُ ْع ِم٠  ٌَ َْلْٛ َ ُْ لُٙ ََّٔ َٰر ٌِ َه ِثبٝشزه
َ ُْ ُٙ ُثٍُُٛلَٚ عًب١ّ۪  ُْ َجُٙ ُغج
َْٛ
َ ر َ ْح
Onlar, surla çevrili yerlerde veya duvarların arkasında olmadıkça size karşı toplu halde
çatışmaya girmezler. Kendi aralarında şiddetli çekişme içindedirler. Onları birlikte sanırsın
ama gönülleri farklı farklıdır. Bu, akıllarını kullanmayan bir topluluk olmalarından dolayıdır.

(Haşr 59/15)

ٌُ ِۚ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ عز
َ ُْ ُٙ ٌََٚ ُْ ِۚ ِ٘ ثَب َي ا َ ِْ ِشَٚ اُٛجًب رَال٠ ُْ لَ ۪شِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ َ۪و َّث َ ًِ اٌَّز
Bunların davranışı, kendilerinden kısa bir süre önce yaptıklarının cezasını tadanların davranışı
gibidir. Bunların da hak ettiği acıklı bir azaptır.
(Al-i İmran 3/11)

ُ ذ٠ ۪شذ
َ َُّللا
 هَٚ ُْ ِٙ  ِثَُُّٛٔللاُ ِثز
َبرِٕ َِۚب فَب َ َخزَ ُ٘ ُُ ه٠ا ِث َٰبُٛ ُْ َوزَّثِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪اٌَّزَٚ َْْٛ ة َٰا ِي فِ ْش َع
ِ َْوذَأ
ة
ِ ْاٌ ِعمَب
Bunların tutumu, Firavun hanedanı ve daha öncekilerin tutumu gibidir. Onlar da ayetlerimiz karşısında yalana
sarılmışlar, bunu alışkanlık haline getirdiklerinde de Allah onları yakalamıştı. Allah cezayı, suçla orantılı olarak
verir.

(Al-i İmran 3/12)

ُ بدَٙ ِّ ٌظ ْا
َ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪لُ ًْ ٌٍَِّز
َ ْ ِثئَٚ َُ ََّٕٙ  َجٌَِٰٝ َْ اٚر ُ ْحش َُشَٚ َُْٛعز ُ ْغٍَج
Âyetleri örtenlere de ki: “Sonunda kaybedecek ve Cehennem’e toplanacaksınız! Orası ne kötü beşiktir!”
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(Haşr 59/16)

َ ١ْ ش
َّ ٌَو َّث َ ًِ ا
ََّّللاَ َسة
ِ ْ ٌِ بْ اِ ْر لَب َي
َبف ه
ُ  اَخَّٟ۪ٓٔ ِ ٌء ِِ ْٕ َه اٞ ثَ ۪ َٓشّٟ۪ٔ ِبْ ا ْوفُ ِۚ ْش فٍََ َّّب َوفَ َش لَب َي ا
َ ْٔ َل
ِ غ
ِ ط
َٓ١ّ۪ ٌَْاٌ َعب
Bunlar şeytan gibidirler; şeytan insana: "Görmezlikten gelerek kâfir ol.” der, o da görmezlikten
gelirse, bu kez şöyle demeye başlar: "Benim seninle ilgim olmaz; ben varlıkların Rabbi olan
Allah'tan korkarım."
(Enfal 8/48)

َ ١ْ ش
َّ ٌ ُُ اُٙ ٌَ ََّٓ٠ َاِ ْر صَٚ
ُ ط
بس ٌَ ُى ِۚ ُْ فٍََ َّّب
ٌ  َجّٟ۪ٔ ِاَٚ بط
ِ ٌَّٕ ََ َِِٓ اْٛ َ١ٌت ٌَ ُى ُُ ْا
َ ٌِ لَب َي َْل غَبَٚ ُْ ُٙ ٌَبْ ا َ ْع َّب
َّٟ۪ٓٔ َِْ اْٚ  َِب َْل ر َ َشٜ ا َ َٰسَّٟ۪ٓٔ ِ ٌء ِِ ْٕ ُى ُْ اٞ ثَ ۪ َٓشّٟ۪ٔ ِلَب َي اَٚ ِٗ ١ْ  َع ِم َجٍَٰٝ ص َع
ِ ر َ ََٓشا َء
َ بْ َٔ َى
ِ َ د ْاٌ ِفئَز
ة
َ َُّللا
 هَٚ ََّللا
َبف ه
ِ ذ ُ ْاٌ ِعمَب٠ ۪شذ
ُ اَخ
Şeytan, işlerini kendilerine güzel göstererek dedi ki: “Bugün bu insanlardan sizi yenecek yoktur; ben de
yakınınızdayım.” İki birlik birbirini görünce geri çekildi ve dedi ki: “Benim sizinle bir ilgim yok. Ben sizin
göremediğinizi görüyorum. Ben Allah’tan korkarım. Allah’ın cezası pek ağırdır.”

(İbrahim 14/22)

َ ١ْ ش
َّ ٌلَب َي اَٚ
ُ ط
َْ َِب َوبَٚ ُْ  َع ْذر ُ ُى ُْ فَب َ ْخٍَ ْفز ُ ُىَٚ َٚ ك
 ْاْلَ ِْ ُش ا َِّْ هٟ
ِ ُبْ ٌَ َّّب ل
ِ ّ  ْعذَ ْاٌ َحَٚ ُْ  َعذَ ُوَٚ ََّللا
َ ع
َ ٍْ ع
غ ُى ُْ ََِٓب أَ َ۬ب
ُ ْٓ ِِ ُْ  ُى١ْ ٍَ َعٟ
َ ُا ا َ ْٔفَُِٛٓ ٌَُٛٚ ٟ ُِ۪ٔٛ ٍَُٛ فَ ََل رِٟۚ ٌ۪ ُْ ُ ر ُ ُى ُْ فَب ْعز َ َج ْجزْٛ بْ ا ََِّْٓل ا َ ْْ دَ َع
ٍ ط
َ ٌِ
َّ َِّْ ْ ِِ ْٓ لَ ْج ًُ اٛ
ُْ ُٙ ٌَ َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ْ ُّ  ََِٓب ا َ ْٔز ُ ُْ ِثَٚ ُْ ص ِش ِخ ُى
ْ ُّ ِث
ِ ُّ ُ  َوفَ ْشدُ ِث ََّٓب ا َ ْش َش ْوزّٟ۪ٔ ِ اٟ
َّ ص ِش ِخ
ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ ََعز
İş bitince Şeytan der ki: “Allah’ın size verdiği söz doğru idi. Ben de söz verdim ama yalanım ortaya çıktı. Zaten
sizi zorlayacak bir üstünlüğüm gücüm, yetkim yoktu; sadece çağırdım, siz de hemen bana uyuverdiniz. Öyleyse
beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Dünyada beni
Allah’a ortak saymanızı da reddetmiştim. Yanlış yapanların payına düşen acıklı bir azaptır.

(Haşr 59/17)

َّ  َٰر ٌِ َه َج َٰ َٓضؤُاَٚ بَٙ ١ ۪ ِْٓ ف٠َبس خَب ٌِذ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ِ ٌَّٕ اِٟ َّب فُٙ ََّٔ ََّٓب اُٙ َ فَ َىبَْ َعبلِجَز
İkisinin de varacağı son yer cehennemdir; orada ölümsüz olacaklardır. Yanlış yapanların cezası
işte budur.

9

(Meryem 19/68)

َّ ٌاَٚ ُْ ُٙ َّٔش َش
ُ  َس ِثّ َه ٌَٕ َْحَٛ َف
 ًِّۚب١َِّٕ َُ ِجثَٙ  َي َجْٛ  ُْ َحُٙ َّٔع َش
۪ ١َ ش
ِ َٓ ث ُ َُّ ٌَُٕ ْح١بغ
Rabbine yemin olsun ki onları, şeytanlarıyla birlikte toplayacağız. Sonra alevli ateşin çevresinde diz
çöktüreceğiz.

(Meryem 19/69)

 ًِّۚب١ِاٌش ْحَّٰ ِٓ ِعز
َ َ  ُْ اُٙ ُّ٠َعَ ٍخ ا١ث ُ َُّ ٌََٕ ْٕ ِض َع َّٓ ِِ ْٓ ُو ًِّ ۪ش
َّ ٍَٝشذُّ َع
Sonra her sınıfın içinden Rahman’a en güçlü başkaldıranları çekip ayıracağız.

(Meryem 19/70)

ًّب١ٍِ ص
ِ بَٙ ِ ثٌَٰٝ ْٚ َ َٓ ُ٘ ُْ ا٠ ۪ث ُ َُّ ٌَٕ َْح ُٓ ا َ ْعٍَ ُُ ثِبٌَّز
Zaten Cehennemde sürekli kalmayı kimin hak ettiğini iyi biliriz"

(Meryem 19/71)

 ًِّۚب١ع
ِ  َس ِثّ َه َحزْ ًّب َِ ْمٍَٰٝ  ِاسدُ٘ َِۚب َوبَْ َعَٚ ا ِْْ ِِ ْٕ ُى ُْ ا َِّْلَٚ
Sizden oraya suya koşarcasına gitmeyecek yoktur. Bu, Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin hükümdür.

(Haşr 59/18)

ُ ْٕ َ  ٌْزَٚ ََّللا
ْ َِ َّظ َِب لَذ
ش ِث َّب١
ٌ َّللاَ خ َ۪ج
َّللاَ ا َِّْ ه
ا هُٛارَّمَٚ ذ ٌِغَ ٍِۚذ
ا هُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ٌ ظ ْش َٔ ْف
ٍََُّْٛ ر َ ْع
Ey inanıp güvenenler! Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun. Herkes yarın için ne
hazırladığına baksın; Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun çünkü Allah yaptıklarınızın iç
yüzünü bilir.
(Bakara 2/110)

َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
َّللاَ ِث َّب
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪اَلَٚ
َّللاِ ا َِّْ ه
ُٖ ِع ْٕذَ هُٚ ٍْش ر َ ِجذ١ا ِْلَ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ِِ ْٓ َخُِٛ ّ َِب رُمَ ِذَٚ َ حٛاٌض َٰو
ش١
ٌ َْ ثَ ۪صٍَُّٛ ر َ ْع
Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı da verin. Kendiniz için şimdi yaptığınız her iyiliğin karşılığını Allah
katında bulursunuz. Şüphesiz Allah, yaptığınız her şeyi daima görür.

10

(Maide 5/35)

َْٛ ٍِ۪ٗ ٌَ َعٍَّ ُى ُْ ر ُ ْف ٍِ ُح١ع ۪ج
ا هُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َ ٟ ۪ا فُٚ َجب ِ٘ذَٚ ٍََخ١ ۪عَٛ ٌ ِٗ ْا١ْ ٌَِا اُٛا ْثز َ َٓغَٚ ََّللا
Ey inanıp güvenenler ! Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun, O’na vesile arayın ve Allah yolunda cihad edin ki
umduğunuza kavuşasınız.

(İnfitar 82/4)

ْ س ثُ ْعثِ َشٛ
د
ُ ُاِرَا ْاٌمُجَٚ
Mezardakiler de çıkarılmış olunca,

(İnfitar 82/5)

ْ ا َ َّخ َشَٚ ذ
ْ َِ َّظ َِب لَذ
ْ َّ ٍِ َع
د
ٌ ذ َٔ ْف
Herkes önden ne gönderdiğini ve geride neler bıraktığını öğrenecektir.

(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.
(Tevbe 9/67)

فٚ
ُ  ْاٌ َُّٕب ِفمَبدُ َث ْعَٚ َُْٛا َ ٌْ َُّٕب ِفم
ِ ع ِٓ ْاٌ َّ ْع ُش
ٍ  ُْ ِِ ْٓ َث ْعُٙ ع
َ َْْٛ َٙ ْٕ ٠َ َٚ َْ ِث ْبٌ ُّ ْٕ َى ِشٚأ ْ ُِ ُش٠َ ط
ََُْٛٓ ُ٘ ُُ ْاٌفَب ِعم١ ۪ ُْ ا َِّْ ْاٌ َُّٕب ِفمُٙ ١َ َّللاَ فََٕ ِغ
ُ َٔ ُْ ُٙ ٠َ  ِذ٠ْ َ َْ اُٛ ْم ِجع٠َ َٚ
ا هٛغ
Münafık erkeklerle münafık kadınların birbirlerinden farkı yoktur. Onlar münkeri emreder, marufu da
yasaklarlar. Eli sıkı davranırlar. Onlar Allah’ı unuttular, Allah da onları unuttu. Münafıklar tam anlamıyla yoldan
çıkmış kimselerdir.

(Mucadele 58/19)

َ ١ْ ش
َ ١ْ ش
َّ ٌة ا
َّ ٌ ُُ اِٙ ١ْ ٍَرَ َعَٛ اِ ْعز َ ْح
ُ ط
ة
ُ  ٌََٰٓ ِئ َه ِح ْضٚ۬ ُ َّللاِ ا
 ُْ ِر ْو َش هُٙ ١ َٰبْ فَب َ ْٔغ
َ بْ ا َ ََْٓل ا َِّْ ِح ْض
ِ ط
َ ١ْ ش
َّ ٌ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.
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(Araf 7/51)

ا ٌِ َٓمَب َءٛغ
ُ َٔ  ُْ َو َّبُٙ ١ َٰ ََ َٔ ْٕغْٛ ١َ ٌ ِۚب فَ ْب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  ُُ ْاٌ َحُٙ ْغ ََّشرَٚ ٌَ ِعجًبَٚ اًٛ ْٙ ٌَ ُْ ُٙ َٕ٠ ۪ا دَُٚٓ ار َّ َخز٠ ۪اٌََّز
َُْٚ ْج َحذ٠َ ب ِرَٕب٠َ ا ثِ َٰبُٛٔ َِب َوبَٚ  ُْ َٰ٘زَاِٙ ِِ ْٛ ٠َ
Dünya hayatına aldanarak dinlerini oyuncak haline getirenlerin bugünkü karşılaşmayı unutup bile bile yalana
sarılmalarına benzer biçimde biz de bugün onları unuturuz.

(Secde 32/14)

ٍََُّْٛ اة ْاٌ ُخ ٍْ ِذ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْع
َ َ عز
َ اُٛلُٚرَٚ ُْ َٕب ُو١ ۪ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَ ِۚا أَِّب َٔغْٛ َ٠ ز ُ ُْ ٌِ َٓمَب َء١ا ِث َّب ٔ َ۪غُٛلُٚفَز
Onlara; "Bugünkü yüzleşmeyi umursamamanızın karşılığını görün; biz de sizi umursamıyoruz. Yaptıklarınıza
karşılık sizi hiç bir şekilde öldürmeyecek azabı tadın" deriz.

(Casiye 45/34)

َٓ٠َبص ۪ش
ُ ٌَّٕ ُى ُُ ا٠َٰٚ ْ  َِأَٚ  ِِ ُى ُْ َٰ٘زَاْٛ َ٠ ز ُ ُْ ٌِ َٓمَب َء١ ُى ُْ َو َّب ٔ َ۪غ١ َٰ ََ َٔ ْٕغْٛ َ١ٌ ًَ ْا١ ۪لَٚ
ِ ٔ ْٓ ِِ ُْ  َِب ٌَ ُىَٚ بس
Bugün size ilgi göstermeyeceğiz, zaten siz de bugünkü yüzleşmeye ilgi göstermiyordunuz. Varacağınız yer
ateştir. Size yardım edecek birileri de olmayacaktır.

(Casiye 45/35)

 َْلَٚ بَٙ ْٕ ِِ َُْٛ ْخ َش ُج٠  ََ َْلْٛ ١َ ٌ ِۚب فَ ْب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ غ ََّشرْ ُى ُُ ْاٌ َحَٚ اًٚ َّللاِ ُ٘ ُض
ِ ب٠َ َٰر ٌِ ُى ُْ ِثبََّٔ ُى ُُ ار َّ َخ ْزر ُ ُْ َٰا
د ه
َُُْٛ ْغز َ ْعزَج٠ ُْ ُ٘
Bu kararın sebebi şudur: Allah’ın ayetlerini hafife almıştınız. Yaşadığınız hayat sizi aldatmıştı. Bunlar oradan
çıkarılmayacaklar ve özür dilemeleri istenmeyecektir.

(Haşr 59/20)

َْٚبة ْاٌ َجَّٕ ِخ ُ٘ ُُ ْاٌ َٓفَبئِ ُض
ُ ص َح
ُ ص َح
ُ ص َح
ْ َ بة ْاٌ َجَّٕ ِخ ا
ْ َ اَٚ بس
ْ َ  اَ۪ٞٛٓ َ َ ْغز٠ َْل
ِ ٌَّٕبة ا
Ateş ahalisi ile cennet ahalisi bir değildir. Cennet ahalisinin tamamı başarılı olmuş kimselerdir.
(Casiye 45/21)

ا ًءََٛٓ ع
ِ صب ٌِ َحب
ِ ّـَٔب١ِ غ
ْ َٓ٠ ِ۪ت اٌَّز
َّ ٌا اٛاجز َ َش ُح
َّ ٌا اٍُِّٛ  َعَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ ُْ َوبٌَّزُٙ ٍَد ا َ ْْ ٔ َْج َع
َ ا َ َْ َحغ
َ د
َُّْٛ  ْح ُى٠َ عَٓب َء َِب
َ ُْ ُٙ ُ  َِ َّبرَٚ ُْ ُ٘ ب١َ َِ ْح
Yoksa kötü işler yapanlar, kendilerini, iyi işler yapanlarla bir tutacağımızı mı hesap ediyorlar? Hayatları ve
ölümleri eşit mi olacak? Ne kötü karar veriyorlar!
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(Sad 38/28)

ُۘ ِ  ْاْلَ ْسَِٟٓ ف٠ ۪د َو ْبٌ ُّ ْف ِغذ
َٓ١ ۪ض ا َ َْ ٔ َْج َع ًُ ْاٌ ُّزَّم
ِ صب ٌِ َحب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َعَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َ َْ ٔ َْج َع ًُ اٌَّز
بس
ِ َو ْبٌفُ َّج
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, doğal düzeni bozanlarla bir tutar mıyız? Ya da kendini bozmamış olanlarla,
günaha batanları bir mi tutarız?

(Mümin 40/58)

ً ٍَ۪ ُء لٟ َْل ْاٌ ُّ ۪ َٓغَٚ د
َل َِب١
ِ صب ٌِ َحب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َعَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ش١
ُ  ْاٌجَ ۪صَٚ ٝ َّْٰ ْاْلَعِٞٛ َ َ ْغز٠  َِبَٚ
َْٚرَزَزَ َّو ُش
Körle gören bir olmaz. İnanan ve iyi işler yapanlarla kötülük yapanlar da bir değildir. Bilginizi ne kadar az
kullanıyorsunuz?

(Kalem 68/34)

ُ١ِ د إٌَّ ۪ع
ِ  ُْ َجَّٕبِٙ َّٓ ِع ْٕذَ َس ِث١ ۪ا َِّْ ٌِ ٍْ ُّزَّم
Yanlışlardan korunanlar için Rableri katında nimetlerle dolu bahçeler vardır.

(Kalem 68/35)

َٓ١ِ۪ َٓ َو ْبٌ ُّ ْج ِش١ّ۪ ٍِ اَفَٕ َْج َع ًُ ْاٌ ُّ ْغ
Tam teslim olanları, hiç suçlularla bir tutar mıyız?

(Kalem 68/36)

ِۚ ُّ ْف ر َ ْح ُى
َْٛ
َ ١َِب ٌَ ُى َ۠ ُْ َو
Elinizde ne var? Ne biçim karar veriyorsunuz?

(Kalem 68/37)

َْٛع
ٌ َ ا َ َْ ٌَ ُى ُْ ِوز
ُ  ِٗ ر َ ْذ ُس١ ۪بة ف
Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyorsunuz?
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(Haşr 59/21)

رِ ٍْ َه ْاْلَ ِْثَب ُيَٚ َِّللا
ً ّص ِذ
َ ِخ ه١عب ِِ ْٓ َخ ْش
َ َْ ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰاْٛ ٌَ
َ َ زَُٗ خَب ِشعًب ُِز٠ْ َ  َججَ ًٍ ٌَ َشاٍَٰٝ ع
ََْٚزَفَ َّى ُش٠ ُْ ُٙ ٍَّبط ٌَ َع
ِ ٌٍَِّٕ بَٙ َُٔع ِْشث
Bu Kur'ân’ı bir dağa indirseydik Allah korkusundan baş eğip parça parça olduğunu görürdün.
Bunlar insanlar için oluşturduğumuz örneklerdir; belki düşünürler.
(Araf 7/171)

ُ ََُّٗٔ ُْ َوبُٙ َلْٛ َاِ ْر َٔز َ ْمَٕب ْاٌ َججَ ًَ فَٚ
َ َٚ ٌظٍَّخ
ا َِبٚا ْر ُو ُشَٚ ٍحَّٛ َُٕب ُو ُْ ِثم١ْ َ ا ََِٓب َٰارُٚ ِۚ ُْ ُخزِٙ الِ ٌع ِثَٚ ََُّٗٔا إَُّٛٓ ظ
َُْٛ ِٗ ٌَ َعٍَّ ُى ُْ رَزَّم١ ۪ف
Bir gün o dağı adeta bir gölgelik gibi üzerlerine kaldırdık; başlarına düşeceğini sandılar. “Size verdiğimizi sıkı
tutun. İçindekilerini düşünün ki kendinizi koruyabilesiniz.” dedik.

(Ahzab 33/72)

بَٙ ْٕ ِِ َٓا َ ْشفَ ْمَٚ بَٙ ٍَْٕ ِّ َ ْح٠ ْْ َ َْٓ ا١َ ْاٌ ِججَب ِي فَبَثَٚ ض
ْ أَِّب َع َش
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٍَٝظَٕب ْاْلَ َِبَٔخَ َع
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ً ُٙ  ًِب َجٍُٛظ
َ َْبْ أَُِّٗ َوب
ُ غ
ْلٛ
ِ ْ بَٙ ٍََّ  َحَٚ
َ ْٔ اْل
Biz emaneti; göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkup titrediler.
Onu insan yüklendi. O da çok zalimleşti ve kendine hakim olamadı.

(Haşr 59/22)

َّ ٌاَٚ ت
ُُ ١اٌش ۪ح
َّ ُٓ َّٰاٌش ْح
َّ َٛ ُ٘ بدَ ِۚ ِحَٙ ش
 هَٛ ُ٘
ِ ١ْ َ َعب ٌِ ُُ ْاٌغَٛ ِۚ ُ٘  ََْٓل ا ٌََِٰٗ ا َِّْلٞ َّ۪للاُ اٌَّز
O, Allah’tır; kendinden başka ilah olmayan, görülmeyeni de görüleni de bilendir. İyiliği sonsuz,
ikramı bol olan O’dur.
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(Haşr 59/23)

ُ  ِّْ ُٓ ْاٌعَ ۪ض١َٙ ُّ ٌغ ََل َُ ْاٌ ُّإْ ِِ ُٓ ْا
بس
َّ ٌط اُّٚ
 هَٛ ُ٘
ُ َّض ْاٌ َجج٠
ُ  ا َ ٌْ َّ ٍِهُ ْاٌمُذَٛ ِۚ ُ٘  ََْٓل ا ٌََِٰٗ ا َِّْلٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َُْٛ ْش ِش ُو٠ َّللاِ َع َّّب
ُ ْاٌ ُّز َ َى ِجّ ُش
ع ْج َحبَْ ه
O, Allah’tır; kendinden başka ilah olmayan, bütün yetkiyi elinde tutan, yaptığını tertemiz
yapan, esenlik ve güvenlik veren, güven veren, görüp gözeten, her şeyden üstün olan, buyruğunu
her şeye geçiren, büyüklenmeyi hak edendir. Allah, onların ortak saydıklarından uzaktır.

(Haşr 59/24)

ُ بس
د
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟغ ِجّ ُح ٌَُٗ َِب ف
 هَٛ ُ٘
َ ُ٠ َٰٕٝ  ُس ٌَُٗ ْاْلَ ْع ََّٓب ُء ْاٌ ُح ْغِٛ ّ ص
َ ُّ ٌئ ْا
ِ ََّللاُ ْاٌخَب ٌِ ُك ْاٌج
ُ  ْاٌ َع ۪ضَٛ ُ٘ َٚ ض
ِۚ ِ  ْاْلَ ْسَٚ
ُُ ١ض ْاٌ َح ۪ى٠
O, Allah’tır; yaratandır. Yarattığını farklı farklı yaratan ve şekil verendir. En güzel isimler
O’nundur. Göklerde ve yerde her şey, O'na boyun eğer. O üstündür, doğru kararlar verir.
(Araf 7/180)

اَُْٛٔ َِب َوبْٚ َُ ْجض١ع
ُ  فَب ْدَٰٕٝ  ِ هّٰللِ ْاْلَ ْع ََّٓب ُء ْاٌ ُح ْغَٚ
َ ِ۪ٗ ا َ ْع ََّٓبئَٟٓ َْ۪ فُُٚ ٍْ ِحذ٠ َٓ٠ ۪ا اٌَّزٚرَ ُسَٚ بَٙ ُٖ ِثٛع
ٍََُّْٛ َ ْع٠
En güzel isimler Allah’ın isimleridir. O’na, onlarla yalvarın. Allah’ın isimleri konusunda sınırları aşanları
bırakın. Onlar, ettiklerinin cezasını bulacaklardır.

(İsra 17/110)

ص ََلرِ َه
ُ ًّب َِب ر َ ْذ٠َاٌش ْحَّٰ َٓ ا
ُ  ا ْدِٚ َ َّللاَ ا
ُ لُ ًِ ا ْد
َّ اٛع
ا هٛع
َ ِ ْش ثَٙ  َْل ر َ ْجَٚ ِٝۚ َٰٕ ا فٍََُٗ ْاْلَ ْع ََّٓب ُء ْاٌ ُح ْغٛع
ً ع ۪ج
ْ ِ َْل رُخَبفَٚ
َل١
َ َْٓ َٰر ٌِ َه١َا ْثزَغِ ثَٚ بَٙ ِذ ث
De ki: “İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın, hangisiyle çağırırsanız çağırın en güzel isimler
Allah’a aittir.” Namazında sesini yükseltme, onu alçak sesle de yapma; ikisinin arasında bir yol tut.

(İsra 17/111)

ٌ  ُى ْٓ ٌَُٗ ش َ۪ش٠َ ُْ ٌََٚ ٌَذًاَٚ ز َّ ِخ ْز٠َ ُْ ٌَ ٞ ۪لُ ًِ ْاٌ َح ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزَٚ
َِِٓ ٟ
ٌّ ٌِ َٚ ٌَُٗ ْٓ َ ُى٠ ُْ ٌََٚ  ْاٌ ُّ ٍْ ِهٟه ِف٠
شا١
ً  َو ِجّ ْشُٖ ر َ ْى ۪جَٚ اٌزُّ ِّي
De ki: “Yaptığını güzel yapmak Allah’a mahsustur. Çocuk edinmemiştir. Yetki kullanmada ortağı yoktur.
İhtiyaçtan dolayı edindiği bir velisi de yoktur. O’nun büyüklüğünü iyi kavra. O’nu yücelttikçe yücelt.”
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(Meryem 19/65)

َ ص
ًّب١ِّ ع
ِ اَٛ َََّّٰسةُّ اٌغ
ْ اَٚ ُٖ َّب فَب ْعجُ ْذُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ ٌَُٗ ُُ ٍَطجِ ْش ٌِ ِعجَبدَرِ۪ٗ ٘ ًَْ ر َ ْع
O, göklerin, yerin ve onların arasında olanların Rabbidir. Sen O’na kulluk et ve kullukta sebat et. O’nun adını
taşımaya layık başka birini biliyor musun?

(Ta Ha 20/8)

َه
َٰٕٝ  ٌَُٗ ْاْلَ ْع ََّٓب ُء ْاٌ ُح ْغَٛ ُ٘ َّللاُ ََْٓل ا ٌََِٰٗ ا َِّْل
Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler onundur.
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