CUMA 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,

(Cuma 62/1)

ُ١ِ ض ْاٌ َح ۪ى٠
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟغ ِجّ ُح ِ هّٰللِ َِب ِف
ِ ض ْاٌ َّ ٍِ ِه ْاٌمُذ
ِ  ْاْلَ ْسٟ َِ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.
(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 ََّّٰ اٌغِٟغجِّ ُ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.
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(Cuma 62/2)

ً ع
َ َ ثَعٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ة
ُ َّٓ َس١۪ ِّ ِ ُ ْاْلِٟث ف
َ  ُُ ْاٌ ِىزَبُٙ ُّ ٍِّ َُع٠َٚ ُْ ِٙ ١ُضَ ۪ ّو٠َٚ َِ۪ٗبر٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَا َعٍَُْٛز٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ْلٛ
َۗ
ٓ١
َ ٟ ۪ا ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ٌَفُٛٔا ِْْ َوبَٚ َ ْاٌ ِح ْى َّخَٚ
ٍ ظ ََل ٍي ُِ ۪ج
Ümmilerin içinden elçi çıkaran Allah’tır. Onlara, O’nun ayetlerini okur, Kitab’ı ve hikmeti
öğreterek onları geliştirir. Hâlbuki onlar daha önce açık bir sapkınlık içindeydiler.
(Bakara 2/129 )

ً ع
ْ ا ْث َعَٚ َسثََّٕب
ُْ َّۜ ِٙ ١ُضَ ۪ ّو٠َٚ َ ْاٌ ِح ْى َّخَٚ بة
ُ  ُْ َسِٙ ١ ۪ث ف
َ َ  ُُ ْاٌ ِىزُٙ ُّ ٍِّ ُ َع٠َٚ َبرِ َه٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَا َعٍَُْٛز٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ْلٛ
ُ ذ ْاٌ َع ۪ض
ُُ ١ض ْاٌ َح ۪ى٠
َ ْٔ َ أَِّ َه ا
“Rabbimiz! Bunların içinden bir elçi çıkar da onlara senin âyetlerini bağlamlarında okusun! Kitabı ve hikmeti
öğretsin ve onları geliştirsin! Üstün olan, doğru karar veren Sen'sin!”

(Bakara 2/151 )

ً ع
َ ْاٌ ِح ْى َّخَٚ بة
ُ  ُى ُْ َس١ ۪ع ٍَْٕب ف
َ َ ُعَ ٍِّ ُّ ُى ُُ ْاٌ ِىز٠َٚ ُْ  ُى١ُضَ ۪ ّو٠َٚ َبرَِٕب٠ ُى ُْ َٰا١ْ ٍَا َعٍَُْٛز٠ ُْ ْل ِِ ْٕ ُىٛ
َ َو ََّٓب ا َ ْس
َّۜ ُّ ٍَا ر َ ْعُُٛٔٛعَ ٍِّ ُّ ُى ُْ َِب ٌَ ُْ ر َ ُى٠َٚ
َْٛ
Nitekim size içinizden size bir elçi gönderdim. O size âyetlerimizi okur, sizi geliştirir, size Kitab‟ı ve hikmeti
öğretir, size bilmediğinizi öğretir.

(Al-i İmran 3/164)

ً ع
َ َٓ اِ ْر َث َع١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍَٝ َّللاُ َع
ُْ ِٙ ١ُضَ ۪ ّو٠َٚ ِ۪ٗبر٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَا َعٍُْٛز٠َ ُْ ِٙ ْل ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغٛ
ُ  ُْ َسِٙ ١ ۪ث ف
ٌَمَ ْذ َِ َّٓ ه
َۚ
ٓ١
َ ٟ ۪ا ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ٌَفُٛٔا ِْْ َوبَٚ َ ْاٌ ِح ْى َّخَٚ بة
َ َ  ُُ ْاٌ ِىزُٙ ُّ ٍِّ ُ َع٠َٚ
ٍ ظ ََل ٍي ُِ ۪ج
Allah, kendi içlerinden bir elçi çıkarmakla müminlere lütufta bulunmuştur. Bu elçi onlara Allah‟ın ayetlerini
bağlantılarıyla okur, onları geliştirir, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Hâlbuki onlar daha önce açık bir sapıklık
içindeydiler.

(Talak 65/11)

ً ع
ٍ َّٕب١ِ ََّللاِ ُِج
َِِٓ د
ِ صب ٌِ َحب
ِ ب٠َ  ُى ُْ َٰا١ْ ٍَا َعٍُْٛز٠َ ْلٛ
َّ ٌا اٍُِّٛ  َعَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ُ۪ ْخ ِش َج اٌَّز١ٌِ د
ُ َس
د ه
ُّ
ٍ ُ ْذ ِخ ٍُْٗ َجَّٕب٠ صب ٌِ ًحب
بَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْحزٞد ر َ ْج ۪ش
ِ اٌظٍُ َّب
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ سٛ
َ ًْ َّ  ْع٠َ َٚ ِبّٰلل
ِ َّۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
َّللاُ ٌَُٗ ِس ْصلًب
غَٓ ه
ُ َٙ ْٔ َْاْل
َ ب اَثَذ ًَّۜا لَ ْذ ا َ ْحََٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪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.
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(Yasin 36/5)

ُ١ِ اٌش ۪ح
َّ ض٠
ِ  ًَ ْاٌ َع ۪ض٠ر َ ْٕ ۪ض
Bu daima üstün ve ikramı bol olan Allah‟ın indirdiği kitaptır.

(Yasin 36/6)

ٍَُِْٛ ُْ غَبفُٙ َ ًِب ََِٓب ا ُ ْٔز َِس َٰاثََٓب ُ۬ ُؤ ُ٘ ُْ فْٛ ٌَِز ُ ْٕز َِس ل
Ataları uyarılmadığından yanılgılar içerisinde kalmış bir topluluğu uyarman için indirilmiştir.

(Cuma 62/3)

ُ  ْاٌ َع ۪ضَٛ َُ٘ٚ ُْ َّۜ ِٙ ا ِثُٛ ٍْ َحم٠َ  ُْ ٌَ َّّبُٙ ْٕ ِِ َٓ٠ َٰاخ َ۪شَٚ
ُُ ١ض ْاٌ َح ۪ى٠
Bunları, henüz onlara katılmamış başkalarına da öğretecektir. Daima üstün ve bütün kararları
doğru olan O’dur.
(Araf 7/157)

ًِ ١اْل ْٔ ۪ج
ِ ْ َٚ  ِخ٠ َٰسْٛ َّ  اٌزِٟثًب ِع ْٕذَ ُ٘ ُْ فَُُٛٔٗ َِ ْىزُٚ  ِجذ٠َ ٞ ۪ اٌَّزٟ
ُ اٌش
َّ َُْٛز َّ ِجع٠َ َٓ٠ ۪اٌََّز
َّ ِّ ِ ُ ْاْلٟ
َّ  َي إٌَّ ِجٛع
َّ ُُ ُٙ ٌَ ًُّ ُ ِح٠َٚ  ُْ َع ِٓ ْاٌ ُّ ْٕ َى ِشُٙ ١ َْٰٕٙ ٠َ َٚ فٚ
َ ِ ُُ ْاٌ َخ َجَٓبئِٙ ١ْ ٍَُ َح ِ ّش َُ َع٠َٚ د
ث
ِ ِّ َجب١اٌط
ِ أ ْ ُِ ُش ُ٘ ُْ ِث ْبٌ َّ ْع ُش٠َ
ْ ٔ َوبٟ ۪ ْاْلَ ْغ ََل َي اٌَّزَٚ ُْ ُ٘ ص َش
ْ ِ ُْ اُٙ ْٕ ع ُع َع
ُٖٚص ُش
َ ٠َ َٚ
َ ََٔٚ ُٖٚ َع َّض ُسَٚ ۪ٗا ِثَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ َّۜ ُْ فَبٌَّزِٙ ١ْ ٍََذ َع
َْٛ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُحُٚ۬ ُ  ا ُ ْٔ ِض َي َِ َعَُٗٓ اَٞٓ ۪س اٌَّزٛ
َ ٌُّٕا اُٛار َّ َجعَٚ
Onlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil‟de yazılı bulacakları ümmi nebi olan bu resule uyanlardır. O resul onların iyi
şeyleri yapmalarını ister ve kötü şeylerden sakındırır. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Onların
ısrını ve üzerlerindeki prangaları kaldırır. Ona güvenen, onun değerini bilen, ona yardımcı olan ve onunla
birlikte indirilen nûra uyanlar var ya işte umduklarına kavuşacak olanlar onlardır.”

(Araf 7/158)

َۚ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ِ اَٛ ََّّٰ ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٌغٞ ۪عًب اٌَّز١ّ۪  ُى ُْ َج١ْ ٌََِّللاِ ا
ٌََِٰٗ ض ََْٓل ا
ُ  َسّٟ۪ٔ ِبط ا
 ُي هٛع
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ ًْ ُل
ُۖ ّ۪ ُ٠ٚ ٟ
۪ٗ َو ٍِ َّب ِرَٚ ِبّٰلل
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ُإْ ِِ ُٓ ِث ه٠ ٞ ۪ ِ اٌَّزٟ
ا ِث هُِِٕٛ ذُ فَ َٰب١
ّ ِّ ِ ُ ِ ْاْلٟ
ّ ِ ٌِ ِٗ إٌَّجٛع
َ ۪ ُ ْح٠ َٛ ُ٘ ا َِّْل
َُْٚزَذْٙ َ ُٖ ٌَ َعٍَّ ُى ُْ رُٛار َّ ِجعَٚ
De ki: “Ey insanlar! Ben Allah‟ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Göklerde ve yerde tüm yetkiler onundur. Ondan
başka ilah yoktur. Hayat veren de öldüren de odur. Öyleyse Allah‟a ve ümmi nebi olan resulüne güvenin. O,
Allah‟a ve onun sözlerine güvenir. Siz ona uyun ki doğru yola girmiş olasınız.”
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(Enbiya 21/106)

َّۜ ۪ ٍَ َعب ِثذْٛ َغب ٌِم
ً  َٰ٘زَا ٌَ َج ََلٟ ۪ا َِّْ ف
َٓ٠
İşte bu söz, kulluk edenler topluluğu için gerçek bir tebliğdir.

(Enbiya 21/107)

َٓ١ّ۪ ٌََبن ا َِّْل َس ْح َّخً ٌِ ٍْ َعب
َ ٍْٕ ع
َ  ََِٓب ا َ ْسَٚ
Seni elçi olarak göndermemiz çağdaşların için ve daha sonrakiler için bir ikramdır.

(Cuma 62/4)

ُ١ِ ع ًِ ْاٌ َع ۪ظ
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ِٗ ١ ُ۪إْ ر٠ َِّللا
ْ َ ْاٌفَُّٚللاُ ر
ْ ََٰر ٌِ َه ف
 هَٚ شب َّۜ ُء
ع ًُ ه
İşte bu, Allah’ın ikramıdır. O, ikramını, görevini yerine getiren kişiye yapar. Allah, büyük
ikram sahibidir.
(Yunus 10/57)

ٌ َس ْح َّخَٚ ًٜ ُ٘ذَٚ سُٚ
َ  ِعْٛ َِ ُْ بط لَ ْذ ََٓجب َءرْ ُى
ُّ ٌ اِٟ ِش َٓفَب ٌء ٌِ َّب فَٚ ُْ ظخٌ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ِ صذ
َٓ١ ِِ۪ٕ ٌِْ ٍْ ُّإ
Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, göğüslerde olana şifa, inanıp güvenenler için bir rehber ve ikram (olan
Kitap) gelmiştir.

(Yunus 10/58)

َّۜ  ْف َش ُح١َ ٍْ َ ِث َش ْح َّزِ۪ٗ فَ ِج َٰز ٌِ َه فَٚ َِّللا
ْ َلُ ًْ ِثف
َُْٛ ْج َّع٠َ  ٌْش ِِ َّّب١ َخَٛ ُ٘ اٛ
ع ًِ ه
“Onlara, Allah‟ın lütfunu ve ikramını anlat; içleri onunla rahatlasın. Bu, onların biriktirdiği her şeyden
değerlidir.”

(Fatır 35/31)

ش١
ٌ َّللاَ ِث ِع َجب ِدٖ۪ ٌَخ َ۪ج
 َّۜ ِٗ ا َِّْ ه٠ْ َذ٠َ َْٓ١ص ِذّلًب ٌِ َّب َث
ِ  َْه َِِٓ ْاٌ ِىزَب١ٌَِ ََٕٓب ا١ْ  َحْٚ َ  اَٞٓ ۪اٌَّزَٚ
َ ُِ  ْاٌ َح ُّكَٛ ُ٘ ة
ش١
ٌ ثَ ۪ص
Sana indirdiğimiz bu kitap tümüyle gerçeklerden oluşur ve öncekileri kendinde olanla tasdik eder. Elbette Allah,
kullarının içini bilir ve onları görür.
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(Fatır 35/32)

َ ُْ ُٙ ْٕ ِّ ََٕب ِِ ْٓ ِع َجب ِدٔ ََۚب ف١ْ َطف
َ ص
ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ ٌ ص َۚذ
ْ َٓ ا٠ ۪بة اٌَّز
ِ َ  ُْ ُِ ْمزُٙ ْٕ ِِ َٚ َٗۚ ۪ ظب ٌِ ٌُ ٌَِٕ ْف ِغ
َ َ  َسثَْٕب ْاٌ ِىزْٚ َ ث ُ َُّ ا
َّۜ د ِث ِب ْر ِْ ه
ش١
ْ َ ْاٌفَٛ ُ٘ َّللاِ َٰر ٌِ َه
ِ  َْشا١عب ِث ٌك ِث ْبٌ َخ
ُ َّۜ ع ًُ ْاٌ َى ۪ج
َ
Sonra kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri Allah'ın izniyle bu Kitaba mirasçı yaparız. Onlardan kimi kendine
kötülük yapar, kimi orta yolda gider, kimi de iyilikler konusunda en önde olur. İşte büyük üstünlük en önde
olmaktır.

(Cuma 62/5)

َِ ْٛ َظ َِث َ ًُ ْاٌم
ً َ ْح ِّ ًُ ا َ ْعف٠َ بس
ِ َّ َ٘ب َو َّث َ ًِ ْاٌ ِحٍُِّٛ  ْح٠َ ُْ ٌَ َُّ ُ خَ ث٠ َٰسْٛ َّ ا اٌزٍُّّٛ ِ َٓ ُح٠ َِ۪ث َ ًُ اٌَّز
َ ْبس َّۜا ِثئ
َّ ََ ْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاُ َْل
َّۜ د ه
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ِ َب٠ا ثِ َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪اٌَّز
 هَٚ َِّ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.
(Bakara 2/44)

ٍَُْٛبة اَفَ ََل ر َ ْع ِم
َ َّۜ َ َْ ْاٌ ِىزٍُْٛا َ ْٔز ُ ُْ رَزَٚ ُْ غ ُى
َ َُْ ا َ ْٔفْٛ غ
َ ْٕ َ رَٚ بط ثِ ْبٌجِ ِ ّش
َ ٌََّْٕ اٚاَرَأ ْ ُِ ُش
İnsanlara iyi olmayı emredip kendinizi unutuyorsunuz, öyle mi? Bir de Kitab‟ı okuyorsunuz. Hiç aklınızı
kullanmaz mısınız?

(Al-i İmran 3/187)

 ََٓسا َءَٚ َُُُٖٚٔٗ فََٕجَزُّٛ ُ  َْل ر َ ْىزَٚ بط
اِ ْر ا َ َخزَ هَٚ
ِ ٌٍَِّٕ َُُّّٕٕٗ١ِ بة ٌَز ُ َج
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪ثَبقَ اٌَّز١ِ۪ َُّللا
َّۜ ً ٍَ۪ا ِث۪ٗ ث َ ًَّٕب لْٚ ا ْشز َ َشَٚ ُْ ِ٘ سٛ
ُ
َْٚ ْشز َ ُش٠َ ظ َِب
ِ ُٙ ظ
َ َْل فَ ِجئ١
Allah, kendilerine kitap verilenlerden kesin söz aldığında “Bu Kitabı insanlara açık açık anlatacaksınız, asla
gizlemeyeceksiniz!” dedi. Verdikleri sözü göz ardı ettiler ve karşılığında geçici bir çıkar aldılar. Aldıkları o şey,
ne kötüdür!
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(Maide 5/44)

اُٚ َٓ َ٘بد٠ ۪ا ٌٍَِّزُّٛ ٍَ َٓ ا َ ْع٠ َْ۪ اٌَّزُّٛ١ب إٌَّ ِجَٙ  ْح ُى ُُ ِث٠َ سٛ
ٌ َۚ َُٔٚ ًٜب ُ٘ذَٙ ١ ۪خَ ف٠ َٰسْٛ َّ اِ ََّٓٔب ا َ ْٔضَ ٌَْٕب اٌز
ُ بس ثِ َّب ا ْعز ُ ْح ِف
ُ ِٗ ١ْ ٍَا َعُٛٔ َوبَٚ َِّللا
اَُٛ  َٓذَا َۚ َء فَ ََل ر َ ْخشَٙ ش
َّ َٚ
ة ه
ُ  ْاْلَ ْح َجَٚ َُّْٛ١ِٔ اٌشثَّب
ِ ا ِِ ْٓ ِوزَبٛظ
َّۜ ً ٍَ۪ ث َ ًَّٕب لٟ ۪بر٠َ ا ِث َٰبٚ َْل ر َ ْشز َ ُشَٚ ِْ َْٛ اخش
ْ َٚ بط
ُُ ُ٘  َٰ ٌَٓ ِئ َهُٚ۬ ُ َّللاُ فَب
 ْح ُى ُْ ِث ََّٓب ا َ ْٔضَ َي ه٠َ ُْ ٌَ ْٓ َِ َٚ َل١
َ ٌَّٕا
َْْٚاٌ َىب ِف ُش
İçinde bir rehber ve nur olan Tevrat‟ı biz indirdik. Allah‟a teslim olmuş nebîler, Yahudiler arasında onunla
hükmederlerdi. Hocalar 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.

(Maide 5/47)

ُُ ُ٘  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ َّللاُ فَب
ِ ْ ًُ ْ٘ َ َ ْح ُى ُْ ا١ٌْ َٚ
َ ْح ُى ُْ ثِ ََّٓب ا َ ْٔضَ َي ه٠ ُْ ٌَ ْٓ َِ َٚ ِٗ َّۜ ١ َّ۪للاُ ف
 ًِ ثِ ََّٓب ا َ ْٔضَ َي ه١اْل ْٔ ۪ج
َُْْٛاٌفَب ِعم
İncil‟i bilen Hristiyanlar, Allah'ın o kitapta indirdiği ile hüküm versinler. Allah‟ın indirdiği hükümler ile
hükmetmeyenler yoldan çıkmış kimselerdir.

(Maide 5/48)

ُْ بح ُى
ْ َ ِٗ ف١ْ ٍَ ًِّْٕب َع١َٙ ُِ َٚ ة
ِ  ِٗ َِِٓ ْاٌ ِىزَب٠ْ َذ٠َ َْٓ١ص ِذّلًب ٌِ َّب َث
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٌَِا َ ْٔضَ ٌْ ََٕٓب اَٚ
َ ُِ ك
ِ ّ بة ِث ْبٌ َح
ًك ٌِ ُى ًٍّ َج َع ٍَْٕب ِِ ْٕ ُى ُْ ِش ْش َعخ
 ُْ ِث ََّٓب ا َ ْٔضَ َي هُٙ َٕ١ْ َث
ِ ّ َّۜ ا َءُ٘ ُْ َع َّّب ََٓجب َء َن َِِٓ ْاٌ َحََٛٓ ْ٘ َ  َْل رَزَّجِ ْع اَٚ َُّللا
د
ََٓ ْٛ ٌََٚ ب ًج َّۜبَٙ ْٕ ِِ َٚ
ِ َّۜ  َْشا١ا ا ٌْ َخُٛ ُى ُْ فَب ْعز َ ِجم١ ََِٓب َٰا َٰرٟ ۪ ُو ُْ فَٛ ٍُ ْج١َ ٌِ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ً احذَح
ِ َٚ ًَّللاُ ٌَ َج َعٍَ ُى ُْ ا ُ َِّخ
شب َء ه
َُْٛ ِٗ ر َ ْخز َ ٍِف١ َُ۪ٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ف١َعًب ف١ّ۪ َّللاِ َِ ْش ِجعُ ُى ُْ َج
 هٌَِٝا
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 her birine
bir şeriat ve bir yöntem verdik. Allah, gerek görseydi sizi tek bir toplum 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.

(Maide 5/49)

ط ََِٓب
َ َُِٕ ْفز٠ ْْ َ احزَ ْسُ٘ ُْ ا
ْ َٚ ُْ ُ٘ ا َءََٛٓ ْ٘ َ  َْل رَزَّجِ ْع اَٚ َُّللا
ْ ِْ َ اَٚ
 ُْ ثِ ََّٓب ا َ ْٔضَ َي هُٙ َٕ١ْ َاح ُى ُْ ث
ِ ن َع ْٓ ثَ ْعٛ
شا١
ذ ُ ه٠ُ ۪ش٠ ا فَب ْعٍَ ُْ أََّ َّبْٛ ٌََّٛ َ  َّۜ َْه فَب ِْْ ر١ٌََِّللاُ ا
ا َ ْٔضَ َي ه
ً ۪ا َِّْ َوثَٚ ُْ َّۜ ِٙ ِثُُٛٔط ر
ِ  ُْ ثِجَ ْعُٙ َج١ُ ۪ص٠ ْْ َ َّللاُ ا
َُْٛبط ٌَفَب ِعم
ِ ٌََِِّٕٓ 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.
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(Maide 5/50)

َّۜ ُ ْجغ٠َ َّ ِخ١ٍِ ِ٘ اَفَ ُح ْى َُ ْاٌ َجب
َُْٕٛ ِلُٛ٠ ٍَ ْٛ ََّللاِ ُح ْى ًّب ٌِم
غ ُٓ َِِٓ ه
َ  َِ ْٓ ا َ ْحَٚ َْٛ
Cahiliye hükümlerini mi arıyorlar? İkna olmak isteyen bir topluluk için kimin hükmü Allah‟ın hükmünden güzel
olabilir?

(Maide 5/51)

َٓ َٰ ص
َّۜ ٍ َٓب ُء َث ْع١َ ٌِ ْٚ َ  ُْ اُٙ ع
ْٓ َِ َٚ ط
ُ َٓب َۢ َء َث ْع١َ ٌِ ْٚ َ  اٜبس
َ ٌَّٕاَٚ َدُٛٙ ١َ ٌا ْاُٚا َْل رَز َّ ِخزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َّ ََ ْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاَ َْل
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
 َّۜ ُْ ا َِّْ هُٙ ْٕ ِِ َُّٗٔ ُْ ِِ ْٕ ُى ُْ فَ ِبُٙ ٌََّٛ َ َز٠
Ey inanıp güvenenler! Yahudileri ve Hristiyanları yakın dost bilmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim
onları dost edinirse o da onlardandır. Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.

(Cuma 62/6)

ِْْ د ا
َ ْٛ َّ ٌا ْاُٛ ََّّٕ َ بط فَز
ِ ٌَّْٕ اُٚ
ِ ََٓب ُء ِ هّٰللِ ِِ ْٓ د١ٌِ ْٚ َ ا ا ِْْ صَ َع ّْز ُ ُْ أََّ ُى ُْ اََُٚٓٓ َ٘بد٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠ ًْ ُل
َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ُو ْٕز
De ki: “Ey Yahudiler! Sandığınız gibi siz, Allah’a diğer insanlardan daha yakınsanız, iddianızda
da samimi iseniz ölümünüzü isteyin.
(Maide 5/18)

 ِث ُى َّۜ ُْ ثَ ًْ ا َ ْٔز ُ ُْ ثَش ٌَشُُُٛٔ َع ِزّثُ ُى ُْ ثِز٠ َُ ٍِ َا َ ِح َٓجَّب ُ۬ ُؤ َُّٖۜ لُ ًْ فَٚ َِّللا
ِ ٌَلَبَٚ
 ٔ َْح ُٓ ا َ ْث ََٕٓب ُء هٜص َٰبس
َ ٌَّٕاَٚ ُدُٛٙ َ١ٌذ ْا
 َّبُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ِة
ََٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َ ْغ ِف ُش٠ َِِ َّّ ْٓ َخٍَ َّۜك
ِ اَٛ ََّّٰ ِ هّٰللِ ُِ ٍْهُ اٌغَٚ شب َّۜ ُء
ُ ُّ َعز٠َٚ شب ُء
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ش١
ُ  ِٗ ْاٌ َّ ۪ص١ْ ٌَِاَٚ
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 2/111)

ُْ ا ثُ ْشَ٘بَٔ ُىُٛ َّۜ ُْ لُ ًْ َ٘برُٙ ُّ١ِٔ  ِر ٍْ َه ا َ َِبَّٜۜ ص َٰبس
َ َٔ ْٚ َ دًا اُٛ٘ َْ ْذ ُخ ًَ ْاٌ َجَّٕخَ ا َِّْل َِ ْٓ َوب٠َ ْٓ ٌَ اٌُٛلَبَٚ
َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ا ِْْ ُو ْٕز
“Yahudiler, „Yahudi olandan başkası‟ veya Hristiyanlar, „Hristiyan olandan başkası Cennet‟e giremez.‟ dediler.
Bu onların kuruntusudur. De ki: “Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin!”
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(Bakara 2/112)

ٌ  ُِ ْحغَٛ ُ٘ َٚ ُِٗ ِ هّٰللَٙ  ْجَٚ َُ ٍَ َِ ْٓ ا َ ْعٍَٰٝ َث
ُْ ُ٘  َْلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَع
ٌ َْٛ  َْل خَٚ ُٗۖ ۪ ِّٓ فٍََ َُٓٗ ا َ ْج ُشُٖ ِع ْٕذَ َس ِث
َ ف
َُْٛٔ َ ْحض٠َ
Hayır! Güzel davranarak tam Allah‟ın istediği yöne yönelenin ödülü, Rabbinin katındadır. Onların üzerinde bir
korku olmaz, üzülmezler de.

(Bakara 2/94 )

َٰ ْ اس
ْ ٔلُ ًْ ا ِْْ َوب
ُْ ُ د ا ِْْ ُو ْٕز
َ ْٛ َّ ٌا ْاُٛ ََّّٕ َ بط فَز
اْل ِخ َشح ُ ِع ْٕذَ ه
ِ ٌَّْٕ اُٚ
ُ ََّذ ٌَ ُى ُُ اٌذ
َ ٌِ َّللاِ خَب
ِ صخً ِِ ْٓ د
َٓ١ ۪صبدِل
َ
De ki: “O son yurt Allah katında başka kimselere değil de yalnız size tahsis edilmişse ölümünüzü isteyin,
İddianızda haklıysanız istersiniz!”

(Cuma 62/7)

َّ ِ ٌُ ث١ ٍَّ۪للاُ َع
ْ َِ َََُّٔٗٓ اَثَذًا ِث َّب لَذْٛ ََّّٕ َ َز٠  َْلَٚ
َٓ١ّ۪ ٌِ بٌظب
 هَٚ ُْ َّۜ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ ذ ا
Yaptıkları şeyler sebebiyle ölümü hiç bir zaman istemezler. Yanlışlar içinde olanları bilen
Allah’tır.
(Bakara 2/96 )

ف
ِ ٌَّٕص ا
َ  ُْ ا َ ْح َشُٙ ٌَََّٔز َ ِجذَٚ
َ ٌْ َ ُ َع َّّ ُش ا٠ ْٛ ٌَ ُْ ُُ٘دُّ ا َ َحذَٛ َ٠ اَٛٓ ا َ ْش َش ُو٠ ۪ َِِٓ اٌَّزَٚ ٍ َۚحٛ١َٰ  َحٍَٰٝ بط َع
ٍََُّْٛ َ ْع٠ ش ِث َّب١
ٌ َّللاُ ثَ ۪ص
 هَٚ ُ َع َّّ َّۜ َش٠ ْْ َ ة ا
ِ  ِث ُّضَ ْح ِض ِح۪ٗ َِِٓ ْاٌ َعزَاَٛ ُ٘  َِبَٚ عَٕ َۚ ٍخ
َ
Kesin olarak göreceksin ki insanların içinde, yaşamaya en düşkün olanlar Yahudilerdir; müşriklerden bile!
İsterler ki ömürleri bin sene olsun! O kadar ömür verilse bile bu, onları azaptan uzaklaştıracak değildir.
Yaptıkları her şeyi gören Allah‟tır.

(Cuma 62/8)

َّ ٌاَٚ ت
َ ْٛ َّ ٌلُ ًْ ا َِّْ ْا
ِبدَحَٙ ش
ِ ١ْ َ َعب ٌِ ُِ ْاٌغٌَِٰٝ َْ اُّٚ ُى ُْ ث ُ َُّ ر ُ َشد١ َْ۪ ِِ ُْٕٗ فَ ِبَُّٔٗ ُِ ََللٚ ر َ ِف ُّشٞ ۪د اٌَّز
ٍََُّْٛ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْع١َف
De ki: “Kendisinden kaçtığınız ölüm sizi yakalayacaktır. Sonra, gizliyi de açıkta olanı da bilen
Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız. Yapıp ettiklerinizi size, O bildirecektir.”
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(Nisa 4/78)

اٌُُٛٛم٠َ ٌغَٕخ
َ ُِ ٍجٚ ثُ ُشٟ ۪ ُو ْٕز ُ ُْ فْٛ ٌََٚ ُدْٛ َّ ٌُ ْذ ِس ْو ُى ُُ ْا٠ اَُْٛٔٛٓ َِب ر َ ُى٠َا
ِ ُ ا ِْْ رَٚ َّذَ َّۜ ٍح١ش
َ  ُْ َحُٙ ص ْج
َّۜ ِن لُ ًْ ُو ًٌّ ِِ ْٓ ِع ْٕ ِذ ه
َۚ َٰ٘ ِزٖ۪ ِِ ْٓ ِع ْٕ ِذ ه
َّللاِ فَ َّب ِي
َ َّۜ ا َٰ٘ ِزٖ۪ ِِ ْٓ ِع ْٕذٌُُٛٛم٠َ ٌّئَخ١ِ ع
ِ ُ ا ِْْ رَٚ َِّللا
َ ُْ ُٙ ص ْج
ثًب٠ َْ۪ َحذُٛٙ َ ْفم٠َ َُْٚ َىبد٠َ  َِ َْلْٛ ََٰ َٓ٘ ُ۬ ُإ ََْٓل ِء ْاٌم
Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalayacaktır; isterse sağlam kaleler içinde olun. Onlara bir iyilik gelse: "Bu
Allah'tandır." derler. Bir kötülük gelse: "Bu da sendendir." derler. De ki: "Her şey Allah‟tandır.” Bu topluluğa ne
oluyor ki hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar?

(Ahzab 33/16)

ً ٍََْ۪ ا َِّْل لُٛاِرًا َْل ر ُ َّزَّعَٚ ًِ ْ ْاٌمَزِٚ َ د ا
َل١
ِ ْٛ َّ ٌاس ا ِْْ فَ َش ْسر ُ ُْ َِِٓ ْا
ُ َ ْٕفَ َع ُى ُُ ْاٌ ِف َش٠ ْٓ ٌَ ًْ ُل
De ki: "Ölümden yahut öldürülmekten kaçmanızın size faydası olmaz. Kaçsanız bile elinize çok az şey geçer."

(Cuma 62/9)

اٚرَ ُسَٚ َِّللا
َّ ٌٍِ ِٞ
 ِر ْو ِش هٌَِٰٝ ا اْٛ  َِ ْاٌ ُج ُّ َع ِخ فَب ْع َعْٛ َ٠ ْٓ ِِ ِحٍَٰٛ ص
َ دُٛٔ ا اِرَإَُٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َُّْٛ ٍَ ٌْش ٌَ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْع١ َّۜ َع َٰر ٌِ ُى ُْ َخ١ْ َْاٌج
Ey inanıp güvenenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında alışverişi bırakın; Allah’ın
zikrine koşun. Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
(Ta Ha 20/14)

ٞح َ ٌِ ِز ْو ۪شٍَٰٛ ص
َّ ٌاَلِ ُِ اَٚ ٟ َّ۪ٔللاُ ََْٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّْٓل أَ َُ۬ب فَب ْعجُ ْذ
 أََب هَٟٓ َِّ۪ٕٔا
Ben! Evet, ben Allah‟ım; benden başka ilah yoktur. Sen, bana kulluk et ve benim zikrim için namazı düzgün ve
sürekli kıl!

(Ankebut 29/45)

 ْاٌ ُّ ْٕ َى َّۜ ِشَٚ بء
ََٓ  َع ِٓ ْاٌفَ ْحٝ َْٰٕٙ َ ح َ رٍَٰٛ ص
ِ ش
َّ ٌ َّۜح َ ا َِّْ اٍَٰٛ ص
َّ ٌاَلِ ُِ اَٚ ة
ِ  َْه َِِٓ ْاٌ ِىزَب١ٌَِ اٟ
َ  ِحٚ۫ ُ اُرْ ًُ ََِٓب ا
َُْٛصَٕع
ْ َ َ ْعٍَ ُُ َِب ر٠ َُّللا
 هَٚ َّللاِ ا َ ْو َج َّۜ ُش
ٌَ ِز ْو ُش هَٚ
Bu Kitap‟tan sana vahyedilen her şeyi anlayarak oku ve namazı tam kıl. Namaz her çeşit fuhşu ve kötülüğü
engeller. Allah‟ın zikri en önemlisidir. Allah, yaptığınız her işi bilir.
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(Nur 24/37)

َّ بء
َُْٛخَبف٠َ  ِحٛاٌض َٰو
ِ ََٓز٠ ۪اَٚ  ِحٍَٰٛ ص
َّ ٌاِلَ ِبَ اَٚ َِّللا
ع ْٓ ِر ْو ِش ه
َ  ٌع١ْ  َْل َثَٚ ٌ بسح
َ  ُْ ِر َجِٙ ١۪ٙ ٍْ ُ ِس َجب ٌي َْل ر
بس
ُ ٍُُ ِٗ ْاٌم١ ۪ت ف
ُ ٍََّ ًِب رَزَمْٛ ٠َ
ُ ص
َ  ْاْلَ ْثَٚ ةٛ
Öyle adamlardır ki, onları ne ticaret, ne alış veriş onları Allah‟ın zikrinden, namazı tam kılmaktan ve zekâtı
vermekten alıkoyabilir. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden korkarlar.

(Nur 24/38)

ة
ََٓ َ٠ ْٓ َِ َ ْش ُص ُق٠ َُّللا
ْ َذَ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ ف٠َ ۪ض٠َٚ اٍُِّٛ غَٓ َِب َع
ٍ غب
 هَٚ َّٗۜ ۪ ٍِ ع
 ُُ هُٙ َ٠َ ْج ِض١ٌِ
َ  ِْش ِح١َشب ُء ِثغ
َ َّللاُ ا َ ْح
Allah‟ın, onları yaptıklarının en güzeli ile karşılaması ve ikramıyla daha da artırması için böyle yaparlar. Allah,
gerek gördüğü kişiye hesapsız rızık verir.

(Cuma 62/10)

شا١
ْ َا ِِ ْٓ فُٛا ْثزَغَٚ ض
ِ َ١ع
َّ ٌذ ا
ا هٚا ْر ُو ُشَٚ َِّللا
ع ًِ ه
ً َّ۪للاَ َوث
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فٚح ُ فَب ْٔزَش ُِشٍَٰٛ ص
ِ ُفَ ِبرَا ل
ٌََْٛ َعٍَّ ُى ُْ ر ُ ْف ٍِ ُح
Namazı bitirdiğinizde yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfunu arayın. Allah’ın sözlerini sık sık
hatırlayın ki umduğunuza kavuşasınız.
(Bakara 2/152 )

ْٚ
۪ فَب ْر ُو ُش
ِ  َْل ر َ ْىفُ ُشَٚ ٟ ٌ۪ اٚا ْش ُى ُشَٚ ُْ  ا َ ْر ُو ْش ُوَٟٓٔٚ
Beni zikredin ki ben sizi dikkate alayım! Bana karşı görevinizi yerine getirin, iyilik bilmez olmayın!

(Bakara 2/153 )

َٓ٠صب ِث ۪ش
َّ ٌَّللاَ َِ َع ا
َّ ٌاَٚ صج ِْش
َّ ٌا ِثبُٕٛ١ا ا ْعز َ ۪عَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
 َّۜ ِح ا َِّْ هٍَٰٛ ص
Müminler! Sabırlı davranarak ve namaz kılarak yardımı doğrudan Allah'tan isteyin! Allah sabredenlerin
yanındadır.
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(Cuma 62/11)

ِٛ ْٙ ٌٍَّ ٌْش َِِٓ ا١َّللاِ َخ
َُّٓ َا ا ْٔفًٛ ْٙ ٌَ ْٚ َ بسح ً ا
َ ر َ َش ُوَٚ بَٙ ١ْ ٌَِا اٛع
ن َٓلَبئِ ًّ َّۜب لُ ًْ َِب ِع ْٕذَ هٛ
َ ا رِ َجْٚ َ اِرَا َساَٚ
َٓ١ ۪اٌش ِاصل
َّ  ُْش١َّللاُ َخ
 هَٚ ِبس َّۜح
َ  َِِٓ اٌ ِز ّ َجَٚ
Bir kazancı veya eğlenceyi görünce bazıları seni ayakta bırakıp gittiler. De ki: “Allah’ın katında
olanlar, her türlü eğlence ve kazançtan iyidir. Rızık verenlerin en iyisi Allah’tır.”
(Kehf 18/103)

َّۜ ً َّ َٓ ا َ ْع٠غ ۪ش
بْل
َ لُ ًْ ٘ ًَْ َُٕٔ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث ْبْلَ ْخ
De ki "İşleri en büyük zararla kapanacakları size haber vereyim mi?

(Kehf 18/104)

ص ْٕعًب
ُ َُُْٕٛ ْح ِغ٠ ُْ ُٙ َََّْٔ اُٛغج
َ َٓ٠ ۪اٌََّز
َ  ْح٠َ ُْ ُ٘ َٚ ب١َ ْٔ ُّ ِح اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َحٟ ُْ ِفُٙ ُ١ع ْع
َ ًَّ ظ
Dünya hayatında güzel iş yaptıklarını sandıkları halde çalışmaları hedefinden şaşanlardır."
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