MÜMTEHİNE 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,

(Mümtehine 60/1)

اٚلَ ْذ َوفَ ُشَٚ دَّ ِحَٛ َّ ٌ ُْ ِث ْبِٙ ١ْ ٌََِْ اَُٛٓب َء ر ُ ٍْم١َ ٌِ ْٚ َ  ُو ُْ اَُّٚ  َعذَٚ ُّٞٚ ۪ ا َعذُٚا ََل رَز َّ ِخزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ُْ ُ بّٰللِ َس ِثّ ُى ْۜ ُْ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ خ ََش ْجز
ُ اٌش
َّ َُْٛ ْخ ِش ُج٠ ك
ا ثِ هُِِٕٛ َّْب ُو ُْ ا َ ْْ رُإ٠ِاَٚ  َيٛع
ِ ّ ثِ َّب ََٓجب َء ُو ُْ َِِٓ ْاٌ َح
 ََِٓبَٚ ُْ ُ ز١ْ َأَ َ۬ب ا َ ْعٍَ ُُ ثِ ََّٓب ا َ ْخفَٚ ِدَّ ِۗحَٛ َّ ٌ ُْ ِث ْبِٙ ١ْ ٌََِْ اٚ رُغ ُِّشٟ ۪ظبر
َ ا ْثزِ َٓغَب َء َِ ْشَٚ ٟ ٍ۪١ع ۪ج
َ ٟ ۪بدًا فَٙ ِج
ًِ ١غ ۪ج
َّ ٌا َء اََٛٓ ع
َ َ ْف َع ٍُْٗ ِِ ْٕ ُى ُْ فَمَ ْذ٠ ْٓ َِ َٚ ُْ ْۜ ُ ا َ ْعٍَ ْٕز
َ ًَّ ظ
Ey inanıp güvenen müminler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları, yakın dost
bilmeyin. Siz onlara karşı sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar, size gelen gerçeği görmezlikten
gelmişlerdir. Rabbiniz olan Allah’a inanıp güvendiniz diye hem elçiyi hem de sizi yurdunuzdan
çıkarmaktalar. Eğer benim yolumda ve benim rızamı kazanma arzusuyla cihad için çıktıysanız
böyle yapmayın. Onlara duyduğunuz sevgi sebebiyle sır veriyorsunuz. Ben, gizlediğinizi de açığa
vurduğunuzu da bilirim. Kim bunu yaparsa düz yoldan çıkmış olur.
(Al-i İmran 3/118)

ْۜ ً ََٔ ُى ُْ َخجٌَُْٛأ٠ ِٔ ُى ُْ ََلُٚطبَٔخً ِِ ْٓ د
َ ِا ثُٚا ََل رَز َّ ِخزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
د
ِ َا َِب َعِٕز ُّ ُْ لَ ْذ ثَذُّٚدَٚ بَل
َٰ ْ ُُ ََّّٕب ٌَ ُى١َس ُ٘ ُْ ا َ ْوجَ ْۜ ُش لَ ْذ ثُٚ
ٍَُْٛد ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْع ِم
ِ َب٠اَل
ُ ٟ ۪ َِب ر ُ ْخفَٚ ُْ ِٙ ِ٘ اَٛ عَٓب ُء ِِ ْٓ ا َ ْف
ُ صذ
َ ْاٌجَ ْغ
Ey Allah‟a inanıp güvenenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin, aklınızı çelmek için yapmadıklarını
bırakmazlar; işlerinizi çıkmaza sokacak şeyleri araştırırlar. Nefretleri sözlerinden belli olur. İçlerindeki nefret ise
daha büyüktür. Aklınızı kullanasınız diye onlarla ilgili ayetleri açıkça ortaya koyduk.
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(Al-i İmran 3/119)

اِرَاَٚ ا َٰا ََِّٕ ِۗبٌَُٛٓ  ُو ُْ لَبُٛاِرَا ٌَمَٚ ٍِّ۪ٗ ة ُو
ِ َْ ِث ْبٌ ِىزَبُِِٕٛ ْرُإَٚ ُْ َٔ ُىُُّٛ ِحج٠  ََلَٚ ُْ ُٙ َُّٔٛ َََٓل ِء ر ُ ِحجٚ۬ ُ ََٓ٘ب ا َ ْٔز ُ ُْ ا
سُٚ
ِ  ٌُ ِثزَا١ ٍَّ۪للاَ َع
ِ َٔ ُى ُُ ْاَل١ْ ٍَا َعُّٛا َععْٛ ٍََخ
ُّ ٌد ا
 ِْظ ُى ْۜ ُْ ا َِّْ ه١َا ِثغُٛرُِٛ ًْ ُ ْۜ ِْع ل١ََبِ ًَ َِِٓ ْاٌغ
ِ صذ
Bakın! Siz onları seven kimselersiniz ama onlar sizi sevmezler. Siz Kitabın tamamına inanırsınız oysa onlar
sizinle karşılaşınca “İnandık!” der, kendi başlarına kalınca öfkelerinden tırnaklarını yerler. Onlara de ki:
“Öfkenizle geberin.” Onların içinde neler olduğunu Allah bilir.

(Al-i İmran 3/120)

ا ََلُٛرَزَّمَٚ اٚص ِج ُش
ْ َ ا ِْْ رَٚ  ْۜبَٙ ا ِثَٛ ْف َش ُح٠ ٌِّئَخ١ع
ُ َ غَٕخٌ ر
ِ ُ ا ِْْ رَٚ ُْ ْۘ ُ٘ ْغإ
َ ُْ ص ْج ُى
َ غ ْغ ُى ُْ َح
َ ّْ َ ا ِْْ ر
ٌ َْ ُِ ۪حٍَُّٛ  ْع٠َ َّللاَ ِث َّب
ط١
َ ُْ ُ٘ ُ ذ١ْ ع ُّش ُو ُْ َو
ُ ٠َ
ْـًٔ ْۜب ا َِّْ ه١ش
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.

(Maide 5/51)

َٓ َٰ ص
ْۜ ٍ ََٓب ُء ثَ ْع١ٌِ ْٚ َ  ُْ اُٙ ع
ْٓ َِ َٚ ط
ُ ََٓب َء ثَ ْع١ٌِ ْٚ َ  اٜبس
َ ٌَّٕاَٚ َدُٛٙ َ١ٌا ْاُٚا ََل رَز َّ ِخزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َّ ََ ْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاَ ََل
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
 ْۜ ُْ ا َِّْ هُٙ ْٕ ِِ َُّٗٔ ُْ ِِ ْٕ ُى ُْ فَ ِبُٙ ٌََّٛ َ َز٠
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.

(Mümtehine 60/13)

َٰ ْ َِِٓ اٛغ
ظ
ُ َِئ٠  ُْ لَ ْذِٙ ١ْ ٍََّللاُ َع
ت ه
َ َع
ِ  ًِب غْٛ َا لْٛ ٌََّٛ َ ا ََل رَزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ َِئ٠ اَل ِخ َشحِ َو َّب
سٛ
ْ َ بس ِِ ْٓ ا
ُ َّْاٌ ُىف
ِ ص َحب
ِ ُ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.

(Nisa 4/144)

ْۜ ِِ۪ٕ ْْ ْاٌ ُّإُٚ
اٍَُْٛ ا َ ْْ ر َ ْج َعُٚذ٠َٓ اَر ُ ۪ش١
ِ َٓب َء ِِ ْٓ د١َ ٌِ ْٚ َ َٓ ا٠ا ْاٌ َىبفِ ۪شُٚا ََل رَز َّ ِخزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َ ٍْ ع
ًٕب١طبًٔب ُِ ۪ج
ُ ُْ  ُى١ْ ٍَِ هّٰللِ َع
Ey inanıp güvenenler! Müminleri bırakıp kâfirleri veli edinmeyin. Allah'a aleyhinize olacak açık bir delil mi
vermek istiyorsunuz?
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(Al-i İmran 3/28)

ْظ َِِٓ ه
َِّللا
َ ١ٍََ ْف َع ًْ َٰر ٌِ َه ف٠َ ْٓ َِ َٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْْ ْاٌ ُّإُٚ
ِ َٓب َء ِِ ْٓ د١َ ٌِ ْٚ َ َٓ ا٠َْ ْاٌ َىب ِف ۪شُِِٕٛ َْز َّ ِخ ِز ْاٌ ُّإ٠ ََل
ْۜ
ش١
 هٌَِٝاَٚ ُْٗۜ غ
ُ َحزّ ُِس ُو ُُ ه٠َٚ ًخ١ ُْ ر ُ َٰمُٙ ْٕ ِِ اُٛءٍ ا َََِّٓل ا َ ْْ رَزَّمَٟ
ُ َّللاِ ْاٌ َّ ۪ص
َ َّللاُ َٔ ْف
ْ  شٟ ۪ف
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.

(Tevbe 9/23)

ْب
۪ ْ ٍَٝا ْاٌ ُى ْف َش َعَُّٛٓب َء ا ِِْ ا ْعز َ َحج١َ ٌِ ْٚ َ أَ ُى ُْ اَٛ ا ِْخَٚ ُْ ا َٰا َثَٓب َء ُوَُٚٓا ََل رَز َّ ِخزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ِ ْۜ َّ ٠اَل
َّ ُُ ُ٘  َٰ ٌَٓئِ َهٚ۬ ُ  ُْ ِِ ْٕ ُى ُْ فَبُٙ ٌََّٛ َ ز٠َ ْٓ َِ َٚ
َُّْٛ ٌِ اٌظب
Ey inanıp güvenenler! Ayetleri görmezlikten gelerek kâfirliği, inanıp güvenmeye tercih ediyorlarsa, babalarınızı
ve kardeşlerinizi bile yakın dost edinmeyin. Kim onları dost edinirse, onlar kendilerine yazık etmiş olurlar.

(Mümtehine 60/2)

َُٓ غ
ْٛ ٌَ اُّٚدَٚ َٚ ءٛ
َُّٓ ٌ ُْ ِثبُٙ َ ا َ ٌْ ِغَٕزَٚ ُْ ُٙ ٠َ  ِذ٠ْ َ  ُى ُْ ا١ْ ٌَِا اٛط
ِ غ
ُ  ْج٠َ َٚ ا ٌَ ُى ُْ ا َ ْع َٓذَا ًءُٛٔٛ ُى٠َ ُْ  ُوُٛثْمَف٠َ ِْْ ا
ْۜ ر َ ْىفُ ُش
َْٚ
Ellerine bir fırsat geçse düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini size kötülük için kullanırlar. Kâfir
olmanızı da çok isterler.
(Bakara 2/109 )

ْٓ ِِ ُْ ِٙ غذًا ِِ ْٓ ِع ْٕ ِذ ا َ ْٔفُ ِغ
ٌ ۪دَّ َوثَٚ
ً َّ َّب ِٔ ُى ُْ ُوف٠َٔ ُى ُْ ِِ ْٓ َث ْع ِذ ۪اُّٚ ُشد٠َ ْٛ ٌَ ة
ِ ش ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌ ِىزَب١
َ بسا َح
ْ
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َّللاَ َع
ٍءْٟ ش
ْ اَٚ اُٛ ُُ ْاٌ َح ُّك فَب ْعفُٙ ٌَ ََّٓ١َث ْع ِذ َِب ر َ َج
َّللاُ ِثب َ ِْ ِش ۪ ْٖۜ ا َِّْ ه
 هٟ
َ أ ِر٠َ ٝا َحزهٛصفَ ُح
ش٠
ٌ ۪لَذ
Kitaplarında uzman olanların çoğu, inanıp güvenmenizden sonra sizi kâfirliğe döndürmeyi çok ister. Bunu,
gerçekler onlar için bütün açıklığı ile ortaya çıktıktan sonra, kendilerinde oluşan kıskançlıktan dolayı yaparlar.
Allah emrini verinceye kadar onlara göz yumun ve yeni bir sayfa açın. Şüphesiz Allah her şeye bir ölçü koyar.
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(Nisa 4/89)

اٚبج ُش
َ َُْٛٔٛا َفز َ ُىَْٚ َو َّب َو َف ُشٚ ر َ ْىفُ ُشْٛ ٌَ اُّٚدَٚ
ِ َٙ ُ٠ َٝٓب َء َحزه١َ ٌِ ْٚ َ  ُْ اُٙ ْٕ ِِ اُٚا ًء فَ ََل رَز َّ ِخزََٛٓ ع
ُ ١ ُ٘ ُْ َحٍُُٛا ْلزَٚ ُْ ُ٘ ُٚا فَ ُخزْٛ ٌََّٛ َ َّللاِ فَب ِْْ ر
ْۜ  ًِ ه١ع ۪ج
 ََلَٚ ًّب١ٌِ َٚ ُْ ُٙ ْٕ ِِ اُٚ ََل رَز َّ ِخزَٚ ُْ ْۖ ُُّ٘ٛ ُ  َج ْذرَٚ ْث
َ ٟ ۪ف
شا١
ً ٔ َ۪ص
Sizin de onlar gibi kâfir olmanızı ve kendileriyle eşit duruma düşmenizi çok isterler. Allah yolunda hicret
etmedikçe hiç birini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse o münafıkları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün.
Onlardan kendinize ne bir dost edinin ne de yardımcı.

(Mümtehine 60/3)

ش١
ٌ َْ َث ۪صٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْع
 هَٚ ُْ ْۜ َٕ ُى١ْ ص ًُ َث
ِ َ ْف٠  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ ُْ  ََلدُ ُوْٚ َ  َََٓل اَٚ ُْ ٌَ ْٓ ر َ ْٕفَ َع ُى ُْ ا َ ْس َحب ُِ ُى
Kıyamet gününde yakınlarınızın da çocuklarınızın da size bir faydası olmayacaktır. Allah
aranızda hükmünü verecektir. O, yaptığınız her şeyi görmektedir.
(Lokman 31/33)

ْ َٚ ُْ ا َسثَّ ُىُٛبط ارَّم
بص
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ٍ  َجَٛ ُ٘ ٌدٌُْٛٛ َِ  ََلَٚ ِْٖۘ ۪ ٌَذَٚ ْٓ ا ٌِذ ٌ َعَٚ ٞ ْج ۪ض٠َ  ًِب ََلْٛ ٠َ اَْٛ اخش
سٚ
َ ۪ٖا ٌِ ِذَٚ ْٓ َع
غُ َّشَّٔ ُى ُْ ِث ه٠َ  ََلَٚ  ۠ب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ َّللاِ َح ٌّك فَ ََل رَغُ َّشَّٔ ُى ُُ ْاٌ َح
 ْعذَ هَٚ َِّْ ْـًٔ ْۜب ا١ش
ُ بّٰللِ ْاٌغ َُش
Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ana babanın evladı için; evladın da anası ve babası için bir
ödeme yapamayacağı günden korkun. Allah'ın sözü gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O çok aldatan
da sizi Allah ile aldatmasın.

(Tevbe 9/24)

َ٘بُّٛ ُ ا ٌۨ ٌي ا ْلز َ َش ْفزَٛ ِْ َ اَٚ ُْ شر ُ ُى١
َ  َع ۪شَٚ ُْ ا ُج ُىَٚ ا َ ْصَٚ ُْ أُ ُىَٛ ا ِْخَٚ ُْ ا َ ْث ََٕٓب ۬ ُؤ ُوَٚ ُْ لُ ًْ ا ِْْ َوبَْ َٰا َثَٓب ۬ ُؤ ُو
ٟ ۪ب ٍد فَٙ  ِجَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
ُ  َسَٚ َِّللا
 ُى ُْ َِِٓ ه١ْ ٌَِب ا َ َحتَّ اََٙٓ َْٔٛ ظ
َ غب ِو ُٓ ر َ ْش
َ َِ َٚ غبدََ٘ب
َ َْ َوَْٛ بسح ٌ ر َ ْخش
َ  ِر َجَٚ
ْ
َٓ١ ۪ ََ ْاٌفَب ِعمْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاُ ََل
 هَٚ ْٖۜ ۪ َّللاُ ِثب َ ِْ ِش
 هٟ
ُ َّ ٍِ۪ٗ فَز َ َشث١ع ۪ج
َ
َ َأ ِر٠ ٝا َحزهٛص
De ki: “Atalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz topluluk, elde ettiğiniz mallar,
durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler eğer size Allah‟tan, elçisinden ve onun yolunda
cihad etmekten daha sevimli geliyorsa bekleyin, nasıl olsa Allah‟ın emri gelecektir. Allah, yoldan çıkan fasıklar
topluluğunu yola getirmez.”

(Sebe 34/37)

 َٰ ٌَٓ ِئ َهٚ۬ ُ صب ٌِ ًح ْۘب فَب
َ ًَ ِّ  َعَٚ ََِٓ  ا ََِّل َِ ْٓ َٰاٝ رُمَ ِ ّشثُ ُى ُْ ِع ْٕذََٔب ُص ٌْ َٰ َٓفٟ ۪ ََلد ُ ُو ُْ ثِبٌَّزْٚ َ  َََٓل اَٚ ُْ اٌُ ُىَٛ ِْ َ  ََِٓب اَٚ
َُِِْٕٛ د َٰا
ِ  ْاٌغُ ُشفَبِٟ ُ٘ ُْ فَٚ اٍُِّٛ ف ثِ َّب َع
ّ ِ ٌ ُْ َج ََٓضا ُء اُٙ ٌَ
ِ ع ْع
Size katımızda derece kazandıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ama kim inanıp güvenir ve iyi işler
yaparsa böylelerine yaptıklarının karşılığı katlanarak verilir. Onlar güven içinde ve üstün konumlarda olurlar.
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(Münafikun 63/9)

 َٰ ٌَٓ ِئ َهٚ۬ ُ َ ْف َع ًْ َٰر ٌِ َه فَب٠ ْٓ َِ َٚ َِّللا
 ََلد ُ ُو ُْ َع ْٓ ِر ْو ِش هْٚ َ  َََٓل اَٚ ُْ اٌُ ُىَٛ ِْ َ  ُى ُْ اِٙ ٍْ ُ ا ََل رَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َُْٚ٘ ُُ ْاٌخَب ِع ُش
Müminler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi, Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Bunu yapanlar umduğunu
bulamazlar.

(Tegabun 64/15)

ْۜ
ٌُ ١َّللاُ ِع ْٕذََُٖٓ ا َ ْج ٌش َع ۪ظ
 هَٚ ٌ ََلدُ ُو ُْ فِزَْٕخْٚ َ اَٚ ُْ اٌُ ُىَٛ ِْ َ أَِّ ََّٓب ا
Mallarınız ve çocuklarınız sadece sizi imtihan etmek içindir. Büyük ödül Allah katındadır.

(Mümtehine 60/4)

ْ ٔلَ ْذ َوب
 ِِ َّّبَٚ ُْ  ُْ أَِّب ثُ َش َٰ َٓء ۬ ُؤا ِِ ْٕ ُىِٙ ِِ ْٛ َا ٌِمٌَُٛٓ َِ َعُٗ اِ ْر لَب٠ ۪اٌَّزَٚ ُ١
َ ح ٌ َحَٛ َذ ٌَ ُى ُْ ا ُ ْع
َ ۪٘ اِث َْٰشَٟٓ ۪غَٕخٌ ف
ْۘ ْ هُٚ
إُِِٛ ْ رُإٝعَٓب ُء ا َ َثذًا َحزه
َ  ْ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 ِِ ْٓ ش
َ ۪٘ َي اِث َْٰشْٛ َ ْحذَ َُٖٓ 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. 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.”
(Tevbe 9/113)

 ِِ ْٓ َث ْع ِذ َِبٝ لُ ْش َٰثٟ ٌ۪ٚ۬ ُ ا اَُٛٔٓ  َوبْٛ ٌََٚ َٓ١ا ٌِ ٍْ ُّ ْش ِش ۪وٚ ْغز َ ْغ ِف ُش٠َ ْْ َ ا إَُٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ِ ٟ
ّ َِب َوبَْ ٌٍَِّٕ ِج
ُ١ِ بة ْاٌ َج ۪ح
ُ ص َح
ْ َ  ُْ اُٙ ََّٔ ُْ اُٙ ٌَ ََّٓ١ر َ َج
Cehennem ahalisi oldukları iyice belli olmuş olan müşriklerin bağışlanmalarını istemek ne Nebiye düşer ne de
müminlere; isterse en yakınları olsun.
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(Tevbe 9/114)

ُ َ َِب َوبَْ ا ْع ِز ْغفَٚ
ِ ِ هّٰللٌُّٚ ََّٓ ٌَ َُٓٗ أََُّٗ َعذ١ََّبُٖ فٍََ َّّب رَج٠ِ َعذَ ََٓ٘ب اَٚ  ِعذَ ٍحْٛ َِ ْٓ  ِٗ ا ََِّل َع١ُ َِلَ ۪ث١
َ ۪٘بس اِث َْٰش
ْۜ
ٌُ ١ ٍ۪اٌٖ َحَّٚ َُ ََل١
َ ۪٘ر َ َج َّشا َ ِِ ُْٕٗ ا َِّْ اِث َْٰش
İbrahim‟in babasının bağışlanmasını istemesi sadece ona verdiği sözden dolayı idi. Ama onun Allah‟a düşman
olduğunu iyice anlayınca o işten uzak durdu. İbrahim çok içli ve yumuşak huyludur.

(Mümtehine 60/5)

ُ ذ ْاٌعَ ۪ض
ُُ ١ض ْاٌ َح ۪ى٠
َ ْٔ َ ا ْغ ِف ْش ٌََٕب َسثََّٕب أَِّ َه اَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪سثََّٕب ََل ر َ ْجعَ ٍَْٕب فِزَْٕخً ٌٍَِّز
Ey Rabbimiz! Kâfirlere bizi ezdirme. Bizi bağışla. Rabbimiz! Üstün olan ve doğru kararlar
veren Sensin.”
(Yunus 10/85)

َّ َِ ْٛ َ َّو ٍَْٕب َسثََّٕب ََل ر َ ْجعَ ٍَْٕب فِزَْٕخً ٌِ ٍْمَٛ َ َّللاِ ر
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
 هٍَٝا َعٌُٛفَمَب
Dediler ki: “Biz Allah‟a dayandık. Rabbimiz! Bizi yanlışlar içindeki bu topluluk için bir imtihan vesilesi yapma.

(Yunus 10/86)

َٓ٠ َِ ْاٌ َىبفِ ۪شْٛ ََٔ ِ ّجَٕب ِث َش ْح َّزِ َه َِِٓ ْاٌمَٚ
Merhametinle bizi bu kâfirler topluluğundan kurtar.”

(Nuh 71/26)

َّبسا
ً ٠ََٓ د٠ض َِِٓ ْاٌ َىب ِف ۪ش
ِ  ْاَلَ ْسٍَٝ ٌح َسةّ ِ ََل رَزَ ْس َعُٛٔ لَب َيَٚ
Nuh şöyle seslendi: “Rabbim! Bu kâfirlerden yeryüzünde dolaşan kimseyi bırakma.

(Nuh 71/27)

بسا
ً َّبج ًشا َوف
ِ ُ٠ ُْ ُ٘ أَِّ َه ا ِْْ رَزَ ْس
ِ َا ا ََِّل فََُٚٓ ٍِذ٠  ََلَٚ ا ِعجَبدَ َنٍُّٛع
Eğer bırakırsan kullarını saptırırlar. Bunlardan doğacak olanlar da günahkâr ve kâfir olurlar.

(Al-i İmran 3/147)

ْ ّث َ ِجَٚ  ا َ ِْ ِشَٔبَٟٓ ۪اِ ْع َشافََٕب فَٚ  َثَٕبُُٛٔا َسثََّٕب ا ْغ ِف ْش ٌََٕب رٌُٛ ُْ ا َََِّٓل ا َ ْْ لَبُٙ ٌَْٛ َ َِب َوبَْ لَٚ
ذ ا َ ْلذَا ََِٕب
َٓ٠ َِ ْاٌ َىبفِ ۪شْٛ َ ْاٌمٍَٝص ْشَٔب َع
ُ ْٔ اَٚ
Onların söyledikleri sadece şuydu: "Rabbimiz! Günahlarımızı ve davranışlarımızdaki aşırılıkları bağışla! Sağlam
bir duruş göstermemizi nasip eyle! Şu kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”
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(Al-i İmran 3/148)

َٰ ْ ة
َٓ١ ُِ۪ٕ ِحتُّ ْاٌ ُّ ْحغ٠ َُّللا
 هَٚ اَل ِخ َش ْۜ ِح
 ُُ هُٙ ١فَ َٰب َٰر
ِ اَٛ َ  ُحغَْٓ ثَٚ ب١َ ْٔ ُّاة اٌذ
َ َٛ َ َّللاُ ث
Allah onlara dünyadan beklediklerini verdi. Ahiretten beklediklerinin de pek güzelini verdi. Allah, güzel
davrananları sever.

(Mümtehine 60/6)

َٰ ْ ََ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ََّللا
 َّي فَب َِّْ هَٛ َ َز٠ ْٓ َِ َٚ اَل ِخ ْۜ َش
ا هَٛ ْش ُج٠ َْغَٕخٌ ٌِ َّ ْٓ َوب
ََّللا
َ ح ٌ َحَٛ  ُْ ا ُ ْعِٙ ١ ٌَ۪مَ ْذ َوبَْ ٌَ ُى ُْ ف
ُ ذ١ّ۪  ْاٌ َحٟ
ُّ َِٕ ْاٌغَٛ ُ٘
Onlarda sizin için, Allah’tan ve ahiretten umudu olan herkes için, güzel bir örnek vardır. Kim
yüz çevirirse bilsin ki Allah’ın kimseye ihtiyacı olmaz, yaptığını da güzel yapar.
(Ahzab 33/21)

َٰ ْ ََ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ََّللا
ُ  َسٟ ٌَ۪مَ ْذ َوبَْ ٌَ ُى ُْ ف
رَ َو َش هَٚ اَل ِخ َش
ا هَٛ ْش ُج٠ َْغَٕخٌ ٌِ َّ ْٓ َوب
 ِي هٛع
ََّللا
َ ح ٌ َحَٛ َّللاِ ا ُ ْع
ش ْۜا١
ً َ۪وث
Sizin için, Allah'tan ve ahiret gününden umudu olanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah‟ın Elçisi‟nde
güzel örnek vardır.

(Hac 22/78)

َٓ ِِ ْٓ َح َش ْۜجٍ ٍَِِّخ٠
ْ َٛ ُ٘ ِْٖۜ ۪ بدَٙ َّللاِ َح َّك ِج
 هِٟا فُٚ َجب ِ٘ذَٚ
ِ ّ اٌ ۪ذِٟ ُى ُْ ف١ْ ٍَ َِب َجعَ ًَ َعَٚ ُْ  ُى١اجز َ َٰج
ُْ  ُى١ْ ٍَذًا َع١َ۪ٙ  ُي شٛع
ُ اٌش
َّ ََْٛ ُى١ٌِ  َٰ٘زَاٟ ۪فَٚ ًُ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج١ّ۪ ٍِ  ُى ُُ ْاٌ ُّ ْغ١ّع ه
َ َٛ ُ٘ ُ١
َ ْۜ ۪٘ ُى ُْ اِث َْٰش١ا َ ۪ث
َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
ُ اُٛٔٛر َ ُىَٚ
ْۜ ا ِث هُّٛ ص
ُْ  ُى١ٌَٰ ْٛ َِ َٛ ُ٘ ِبّٰلل
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪بط فَبَل
ِ ٌَّٕ اٍَٝ َٓذَا َء َعَٙ ش
ِ َ ا ْعزَٚ َ حٛاٌض َٰو
ش١
ُ  ِٔ ْع َُ إٌَّ ۪صَٚ ٌَٰٝ ْٛ َّ ٌفَ ِٕ ْع َُ ْا
Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Size fırsat veren O‟dur. Bu dinde size bir güçlük yüklememiştir. Babanız
İbrahim‟in şeriatına uyun. Allah size daha önce „Müslüman ‟ adını verdi. Bu kitapta da o adı verdi ki elçimiz size
örnek olsun. Siz de insanlara örnek olasınız. Namazı tam kılın, zekâtı verin ve Allah‟a sıkı sarılın. O sizin en
yakınınızdır; ne iyi dost ve ne iyi yardımcıdır.

(Mümtehine 60/7)

ٌُ ١س َس ۪حٛ
ٌ َُّللاُ َغف
 هَٚ ش٠
ٌ ْۜ َّ۪للاُ لَذ
 هَٚ ً دَّ ْۜحَٛ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ُْ ُ ز٠ْ ََٓ َعبد٠ َْ۪ٓ اٌَّز١َثَٚ ُْ َٕ ُى١ْ  ْج َع ًَ َث٠َ ْْ َ َّللاُ ا
 هٝغ
َ َع
Bakarsın Allah, düşmanlık ettiğiniz o kimselerle sizin aranızda bir sevgi bağı oluşturur. Allah,
her şeye ölçü koyar. Allah bağışlar, ikramı boldur.
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(Fussilet 41/34)

ْۜ َ
َّ
ُ
ٌ حَُٕٚٗ َعذَ َا١ْ  َثَٚ ٕ ََه١ْ َ ثٞ ۪غ ُٓ فَ ِبرَا اٌَّز
َ
ْ
ِ
٘
ٟ
ٌب
ث
ع
ف
د
ا
خ
ّئ١ِ غ
۪ز
ِ
َّ ٌ ََل اَٚ ُغَٕخ
ْ
َ  ا َ ْحٟ
َ  ْاٌ َحِٞٛ َ  ََل ر َ ْغزَٚ
ِ
َ
ٌُ ١ّ۪  َحٟ
ٌّ ٌِ َٚ َََُّٗٔوب
İyilikle kötülük bir olmaz; sen kötülüğü iyilikle sav. O zaman aranda düşmanlık olan kişinin can dostun
olduğunu görürsün.

(Fussilet 41/35)

ّ ٍ  َحُٚب ا ََِّل رََٙٓ ١ٍَُمه٠  َِبَٚ اٚصجَ ُش
ُ١ٍ ع َع ۪ظ
َ َٓ٠ ۪ب ا ََِّل اٌَّزََٙٓ ١ٍَُمه٠  َِبَٚ
Bu davranışı ancak sabırlı olanlar gösterebilirler. Bu başarı büyük bir seviye kazanmış olanlardan başkasına
verilmez.

(Mümtehine 60/8)

ُْ ُ٘ ٚبس ُو ُْ ا َ ْْ رَجَ ُّش
 ُى ُُ ه١ َْٰٕٙ َ٠ ََل
ِ َ٠ ُو ُْ ِِ ْٓ ِدُٛ ْخ ِش ُج٠ ُْ ٌََٚ ٓ٠
ِ ّ اٌ ۪ذِٟ ُو ُْ فٍُُِٛمَبر٠ ُْ ٌَ َٓ٠ َّ۪للاُ َع ِٓ اٌَّز
َُٓ ر ُ ْم ِغَٚ
َٓ١ُ ِحتُّ ْاٌ ُّ ْمغ ِ۪ط٠ ََّللا
 ْۜ ُْ ا َِّْ هِٙ ١ْ ٌَِا اٛط
Allah, dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışmamış ve sizi yaşadığınız yerlerden çıkarmamış
kimselere iyilik etmenizi ve değer vermenizi yasaklamaz. Allah değer bilenleri sever.

(Mümtehine 60/9)

َ َٚ ُْ بس ُو
ٍَٝٓ َٰ ا َعٚظب٘ َُش
 ُى ُُ ه١ َْٰٕٙ ٠َ أَِّ َّب
ِ ٠َ  ُو ُْ ِِ ْٓ ِدٛا َ ْخ َش ُجَٚ ٓ٠ّ
ِ ۪ اٌذٟ ُو ُْ ِفٍََُٛٓ لَبر٠ َّ۪للاُ َع ِٓ اٌَّز
َّ ُُ ُ٘  َٰ ٌَٓ ِئ َهٚ۬ ُ  ُْ فَبُٙ ٌََّٛ َ ز٠َ ْٓ َِ َٚ ُْ ُ٘ ْٛ ٌََّٛ َ اج ُى ُْ ا َ ْْ ر
َُّْٛ ٌِ اٌظب
ِ ا ِْخ َش
Allah’ın yasakladığı şey sadece, dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışanlara, sizi yaşadığınız
yerden çıkaranlara ve çıkarılmanıza destek verenlere yakınlık göstermenizdir. Onlara yakınlık
gösterenler yanlış yaparlar.
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(Mümtehine 60/10)

 ُ٘ ْۜ َّٓ َ هُٕٛبِز َ ِح
ٍ بج َشا
ِْْ  َّٓ فَبِٙ ِٔ َّب٠َّللاُ ا َ ْعٍَ ُُ ثِ ۪ب
ْ َد ف
ِ َٙ ُِ ُا اِرَا ََٓجب َء ُو ُُ ْاٌ ُّإْ َِِٕبدَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ٍ  ُ٘ َّٓ ُِإْ َِِٕبُّٛ ُ َع ٍِ ّْز
َّٓ ْۜ ُٙ ٌَ ٍََُّْٛ ِح٠ ُْ ُ٘  ََلَٚ ُْ ُٙ ٌَ ًٌّ بس ََل ُ٘ َّٓ ِح
ِ ْۜ َّ ْاٌ ُىفٌَِٝ ُ٘ َّٓ اُٛد فَ ََل ر َ ْش ِجع
ْۜ ُ ُ٘ ُْ ََِٓب ا َ ْٔفَمُٛ َٰارَٚ
اٛ ََل ر ُ ّْ ِغ ُىَٚ َّٓ ْۜ ُ٘ سٛ
َ ُ٘ َّٓ ا ُ ُجُّٛ ُ ز١ْ َ  ُ٘ َّٓ اِ َٓرَا َٰارٛ ُى ُْ ا َ ْْ ر َ ْٕ ِى ُح١ْ ٍَ ََل ُجَٕب َح َعَٚ اٛ
ْۜ ُا ََِٓب ا َ ْٔفَمٍَُٛ ْغـ١ٌْ َٚ ُْ ُ ا ََِٓب ا َ ْٔفَ ْمزٍُٛ ْعـَٚ ا ِف ِشَٛ ص ُِ ْاٌ َى
ْۜ ا َٰر ٌِ ُى ُْ ُح ْى ُُ هٛ
َُّللا
 هَٚ ُْ ْۜ َٕ ُى١ْ َ ْح ُى ُُ ث٠َ َِّللا
َ ِث ِع
َٔ
َٔ
ٌُ ١ ٌُ َح ۪ى١ ٍَ۪ع
Ey inanıp güvenen Müminler! Mümin kadınlar hicret ederek size gelirlerse onları imtihandan
geçirin. Onların imanlarını en iyi Allah bilir. Eğer mümin olduklarını anlarsanız, onları
kâfirlere geri çevirmeyin. Bu kadınlar onlara helal olmazlar. Onlar da bunlara helal olmazlar.
Onların bunlara harcadıklarını geri verin. Bu kadınların mehirlerini kendilerine verdiğiniz
zaman, onlarla evlenmenize engel yoktur. Ayrılmak isteyen kâfir kadınları engellemeyin; onlara
harcadığınızı isteyin. Onlar da harcadıklarını istesinler. Bu, Allah’ın size hükmüdür; aranızda o
hükmeder. Allah bilir, doğru karar verir.

(Mümtehine 60/11)

ْ َٓ رَ َ٘ َج٠ ۪ا اٌَّزُٛبس فَ َعب َل ْجز ُ ُْ فَ َٰبر
 ُْ ِِثْ ًَ ََِٓبُٙ ا ُجَٚ ذ ا َ ْص
ِ َٚ  ٌء ِِ ْٓ ا َ ْصَٟ
ِ َّ ْاٌ ُىفٌَِٝاج ُى ُْ ا
ْ ا ِْْ فَبر َ ُى ُْ شَٚ
ْۜ ُا َ ْٔفَم
َُِِْٕٛ ْ ا َ ْٔز ُ ُْ ثِ۪ٗ ُِإَٞٓ َّ۪للاَ اٌَّز
ا هُٛارَّمَٚ اٛ
Eşlerinizden biri kâfirlere kaçar, sonra o kâfirleri yenerseniz eşleri kaçıp gitmiş olanlara
harcadıkları kadar ödeme yapın. İnandığınız Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun.
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(Mümtehine 60/12)

َ ِبّٰلل
ََٓ ْغ ِش ْل٠  ََلَٚ ْـًٔب١ش
ُ ْش ِش ْوَٓ ثِ ه٠  ا َ ْْ ََلٍََٰٝٓ ِ ْعٕ ََه َع٠ُجَب٠ ُ اِرَا ََٓجب َء َن ْاٌ ُّإْ َِِٕبدٟ
ُّ ِب إٌَّجَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
 ََلَٚ َّٓ ِٙ ٍِ ا َ ْس ُجَٚ َّٓ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ َْٓ ا١ََُٕٗ ث٠َ ْفز َ ۪ش٠ ْب
ٍ َ زْٙ َُٓ ِثج١ َ۪أْر٠  ََلَٚ َّٓ ُ٘ َ ََلدْٚ َ َ ْمز ُ ٍَْٓ ا٠  ََلَٚ َٓ١ َ۪ٔ ْض٠  ََلَٚ
ْۜ  َّٓ هُٙ ٌَ ا ْعز َ ْغ ِف ْشَٚ َّٓ ُٙ  ْع٠ِ فٍ فَ َجبٚ َِ ْع ُشٟ ۪ٕ ََه ف١ ْع ۪ص٠َ
ٌُ ١س َس ۪حٛ
ٌ َُّللاَ َغف
َّللاَ ا َِّْ ه
Ey Nebi! Mümin kadınlar sana bağlanmak için geldiklerinde, hiçbir şeyi Allah'a ortak
koşmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleri ile
ayakları arasında bir iftira uydurup gelmemeleri ve marufta sana isyan etmemeleri şartı ile
onların bağlılıklarını kabul et. Allah'tan onların durumlarının düzeltilmesini bağışlanmasını
dile. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.
(Fetih 48/10)

ْۜ َْ هُٛع٠ِ ُجَب٠ ٔ ََه أَِّ َّبُٛع٠ِ ُجَب٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ُ َ ْٕ ُى٠ ث فَ ِبَّٔ َّب
َ  ُْ فَ َّ ْٓ َٔ َىِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ قَ اْٛ ََّللاِ ف
ٍَٰٝ ث َع
َذ ُ ه٠ ََّللا
 ًّب١ ِٗ ا َ ْج ًشا َع ۪ظ١ ُ۪إْ ر١غ
ُٗ ه١ْ ٍَعب َ٘ذَ َع
َ  ِث َّبٝ َٰفْٚ َ  َِ ْٓ اَٚ َِ۪ٗٔ ْفغ
َ ََّللاَ ف
Sana bağlılık sözleşmesi yapanlar, o sözleşmeyi aslında Allah ile yapmış olurlar. Allah‟ın eli onların elleri
üstündedir. Kim sözünden cayarsa kendi aleyhine caymış olur. Kim de Allah‟a karşı üstlendiği görevi yerine
getirirse, Allah ona büyük bir ödül verecektir.

(Mümtehine 60/13)

َٰ ْ َِِٓ اٛغ
ظ
ُ َِئ٠  ُْ لَ ْذِٙ ١ْ ٍََّللاُ َع
ت ه
َ َع
ِ  ًِب غْٛ َا لْٛ ٌََّٛ َ ا ََل رَزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
َ َ ِئ٠ اَل ِخ َشحِ َو َّب
سٛ
ْ َ بس ِِ ْٓ ا
ُ َّْاٌ ُىف
ِ ص َحب
ِ ُ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.
(Bakara 2/257)

ُّ َِِٓ ُْ ُٙ ُ ْخ ِش ُج٠ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٟ
َه
ُُ ُ٘ َٓب ۬ ُؤ١َ ٌِ ْٚ َ ا اَٚٓ َوفَ َُٓش٠ ۪اٌَّزَٚ سٛ
ِ اٌظٍُ َّب
ِ ْۜ ٌُّٕ اٌَٝ د ِا
ُّ ٌِ َٚ َُّللا
َّ
ُّ ٌَِٝس اٛ
ُ اٌطب
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ِ ْۜ اٌظٍُ َّب
ُ ص َح
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اٚ۬ ُ د ا
ِ ٌَّٕبة ا
ِ ٌُّٕ ُْ َِِٓ اُٙ َُٔٛ ْخ ِش ُج٠ ُدٛغ
İnanıp güvenenlerin en yakını Allah‟tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin en yakınları ise
tağutlardır; onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Onlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak
kalacaklardır.
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(Hicr 15/56)

ُ َٕ ْم٠َ ْٓ َِ َٚ لَب َي
ٌَُّْٛعب
ََّٓ ٌط ِِ ْٓ َس ْح َّ ِخ َس ِثّ۪ٗ َٓ ا ََِّل ا
Dedi ki: “Sapkınlar dışında kim Rabbinin ikramından umudunu keser?”

(Ankebut 29/23)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ِ َب٠ا ِث َٰبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
ٌ َ ُْ َعزُٙ ٌَ  َٰ ٌَٓئِ َهٚ۬ ُ اَٚ ٟ ۪ا ِِ ْٓ َس ْح َّزٛغ
ُ َِئ٠  َٰ ٌَٓئِ َهٚ۬ ُ  ٌِ َٓمَبئِ۪ٗ َٓ اَٚ َِّللا
د ه
Allah‟ın ayetlerini ve onunla yüzleşmeyi göz ardı edenler onun ikramından umut kesenlerdir. Onlar için acıklı
bir azap vardır.

(Mucadele 58/14)

ٍََْٝ َعَُٛ ْح ٍِف٠َٚ ُْ ُٙ ْٕ ِِ  ََلَٚ ُْ  ْۜ ُْ َِب ُ٘ ُْ ِِ ْٕ ُىِٙ ١ْ ٍََّللاُ َع
ت ه
َ َع
ِ  ًِب غْٛ َا لْٛ ٌََّٛ َ َٓ ر٠ ۪ اٌَّزٌَِٝاٌََ ُْ ر َ َش ا
َُّْٛ ٍَ ْع٠َ ُْ َُ٘ٚ 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.

(Mucadele 58/15)

َ عزَاثًب
ٍََُّْٛ  ْع٠َ اُٛٔعَٓب َء َِب َوب
ا َ َعذَّ ه
َ ُْ ُٙ ٌَ َُّللا
َ ُْ ُٙ َِّٔذ ًْۜا ا٠ ۪شذ
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
َ َ ُْ ُجَّٕخً فُٙ َٔ َّب٠ْ َ ا اَُٚٓاِر َّ َخز
Onlar, yeminlerini kalkan olarak kullandılar da Allah‟ın yolundan saptılar. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.
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