MÜNAFİKUN SURESİ
َ ْٞ ش
َّ بّٰللِ ٍَِِ اى
ٌٞاىش ۪ج
ُ َا
َّ ُب
ػ٘ر ِث ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Münafikun 63/1)

ِۢ ع٘ ُه ه
َُِّ َ ْش َٖذ ُ اٝ َُّللا
ُ  ْؼيَ ٌُ اَِّّ َل ىَ َشَٝ َُّللا
ُ اِرَا ََٓجب َء َك ْاى ََُْب ِفقَُُ٘ قَبىُ٘ا َّ ْش َٖذُ اَِّّ َل ىَ َش
ع٘ىُ ُُۜٔ َٗ ه
َّللاِ َٗ ه
ََُُِ٘ ىَ َنب ِرثٞ ْ۪اى ََُْبفِق
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.
(Enam 6/19)

ٌْ  َٰٕزَا ْاىقُ ْش َٰا ُُ ِِلُ ّْز َِس ُمٜ
َ ءٍ ا َ ْم َج ُشَٜ
ش َٖبدَ ُۜح قُ ِو ه
ُّ َ قُ ْو ا
ْ شٛ
َّ َ اِىٜ
َ َْ ُن ٌْ َٗا ُ ۫ٗ ِحْٞ  َٗ َثٜ َْْ۪ٞذٌ ثَٖ۪ٞ َّللاُ ش
ٌاحذ
ِ َٗ ٌٔ قُ ْو ََِٓل ا َ ْش َٖذُ قُ ْو اَِّّ ََب ُٕ َ٘ ا َِٰىُٙۜ َّللاِ َٰا ِى َٖخ ا ُ ْخ َٰش
ِث۪ٔ َٗ ٍَ ِْ َثيَ ُۜ َغ ا َ ِئَّْ ُن ٌْ ىَز َ ْش َٖذَُُٗ ا َ َُّ ٍَ َغ ه
ِۢ  ٌء ٍِ ََّب ر ُ ْش ِش ُمٛ َث ۪ َٓشٜ ََِّّْ۪ٗا
َُ٘
“En büyük şahit kimdir?” diye sor ve de ki: “Allah’tır. O, benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana vahiy
edildi ki sizi ve ulaştığı kişileri onunla uyarayım.” De ki: “Siz Allah ile birlikte başka ilahların olduğuna şahit
misiniz? Ben şahit değilim.” De ki: “O tek ilah’tır. Ben, sizin ona ortak saydıklarınızdan uzağım.”

(Al-i İmran 3/18)

ُ َّللاُ أََُّّ ََِٓل ا َِٰىَٔ ا َِِّل ُٕ َۙ َ٘ َٗ ْاى ََ َٰ َٓي ِئ َنخُ َٗا ُ ۬ٗىُ٘ا ْاى ِؼ ْي ٌِ َٓقَب ِئَب ِث ْبى ِق ْغ ُۜ ِػ ََِٓل ا َِٰىَٔ ا َِِّل ُٕ َ٘ ْاى َؼ ۪ض
ضٝ
َ
ش ِٖذَ ه
ٌُ ُۜ ْٞاى َح ۪ن
Allah’tan başka ilah olmadığına; Allah, melekler ve doğruluktan şaşmayan ilim sahipleri şahittir Evet, O’ndan
başka ilah yoktur. Daima üstün olan, bütün kararları doğru olan O’dur.
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(Münafikun 63/2)

ُۜ  ِو هٞع ۪ج
ََُُ٘ ْؼ ََيٝ عَٓب َء ٍَب َمبُّ٘ا
َ ٌْ ُٖ ََِّّّللاِ ا
َ ِْ صذُّٗا َػ
َ َ ََبَّ ُٖ ٌْ ُجَّْخ فْٝ َ اِر َّ َخزَُٓٗا ا
Yeminlerini kalkan edinip Allah’ın yolundan çekilirler. Yapıp durdukları şey ne kötüdür!
(Mucadele 58/16)

ٌ ٖ۪ ٍُ اة
ِٞ
ٌ ََّللاِ فَيَ ُٖ ٌْ َػز
 ِو هٞع ۪ج
َ ِْ صذُّٗا َػ
َ َ ََبَّ ُٖ ٌْ ُجَّْخ فْٝ َ اِر َّ َخزَُٓٗا ا
Onlar, yeminlerini kalkan olarak kullandılar da Allah’ın yolundan saptılar. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

(Mucadele 58/17)

 َٖبٞ ۪بس ُٕ ٌْ ف
َ َِّللا
ُ ص َح
ْ َ ْـًٔ ُۜب ا ُ ۬ٗ َٰ َٓىئِ َل اٞش
 َػ ْْ ُٖ ٌْ ا َ ٍْ َ٘اىُ ُٖ ٌْ َٗ ََِٓل ا َ ْٗ َِلد ُ ُٕ ٌْ ٍَِِ هٜ
ِ َّْبة اى
َ ِْىَ ِْ ر ُ ْغ
َُُٗخَب ِىذ
Onların malları da çocukları da Allah’tan gelecek olana karşı bir fayda sağlamaz. Onlar cehennem ahalisidir.
Orada ölümsüz olacaklardır.

(Mucadele 58/18)

ٌْ ُٖ َِّّ ُۜ ٍء ا َ ََِٓل اْٜ ش
َ ٚغجَُُ٘ اََّّ ُٖ ٌْ َػ َٰي
َ ْجؼَث ُ ُٖ ٌُ هٝ ًَ ْ٘ َٝ
َ َ ْحَٝٗ ٌْ َ ْح ِيفَُُ٘ ىَ ُنٝ َ ْح ِيفَُُ٘ ىَُٔ َم ََبَٞؼب فَ۪ٞ َّللاُ َج
َُُُٕ٘ ٌُ ْاى َنب ِ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.

(Mucadele 58/19)

َ ْٞ ش
َ ْٞ ش
َّ ة اى
َّ  ِٖ ٌُ اىْٞ َاِ ْعز َ ْح َ٘رَ َػي
ُۜ  ُٖ ٌْ ِر ْم َش هٞ َٰبُ فَب َ ّْغ
ُ ط
ة
ُ َّللاِ ا ُ ۬ٗ َٰىَٓ ِئ َل ِح ْض
َ بُ ا َ ََِٓل ا َُِّ ِح ْض
ِ ُۜ ط
َ ْٞ ش
َّ اى
َُٗبُ ُٕ ٌُ ْاىخَب ِع ُش
ِ ط
Şeytan, onları etkisi altına almış ve Allah’ın Zikrini unutturmuştur. Onlar, şeytandan yanadırlar. Dikkatli olun;
umduğunu bulamayacaklar şeytandan yana olanlardır.

(Münafikun 63/3)

ُ ََٰر ِى َل ِثبََّّ ُٖ ٌْ َٰا ٍَُْ٘ا ث ُ ٌَّ َمفَ ُشٗا ف
َُُٖ٘ َ ْفقَٝ  قُيُ٘ ِث ِٖ ٌْ فَ ُٖ ٌْ َِلٚط ِج َغ َػ َٰي
Kötü olan, önce inanmaları sonra ayetleri görmezlikten gelmeleridir. Ardından kalpleri
üzerinde yeni bir yapı oluşturulur; artık anlamazlar.
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(Bakara 2/10)

َُُ٘ ْن ِزثَٝ  َۙ ٌٌ ِث ََب َمبُّ٘اٞ ۪اة اَى
ٌ َػز
ٌ َۙ  قُيُ٘ ِث ِٖ ٌْ ٍَ َشٜ ۪ف
ض فَضَ ادَ ُٕ ٌُ ه
َ ٌْ ُٖ ََّللاُ ٍَ َشظب َٗى
Bunların kalplerinde bir hastalık oluşur; Allah onlara bir hastalık daha yalancılık hastalığını da ilave eder. Yalan
söylemelerine karşılık hak ettikleri de acıklı bir azaptır.

(Al-i İmran 3/90)

ْ ٌَّ ُ  ََبِّ ِٖ ٌْ ثَِٝ َمفَ ُشٗا َث ْؼذَ ۪اٝ ۪ا َُِّ اىَّز
َُُّ٘عبى
ََّٓ اصدَادُٗا ُم ْفشا ىَ ِْ ر ُ ْق َج َو ر َ ْ٘ثَز ُ ُٖ ٌْ َٗا ُ ۬ٗ َٰ َٓىئِ َل ُٕ ٌُ اى
İnanıp güvendikten sonra kâfir olan ve kâfirliği arttıranların tevbeleri kabul edilmeyecektir. İşte yoldan çıkanlar
onlardır.

(Al-i İmran 3/106)

ْ َِ ا ْع َ٘دٝ ۪ط ُٗ ُجٌ٘ٓ َٗر َ ْغ َ٘دُّ ُٗ ُجٌ٘ٓ فَب َ ٍَّب اىَّز
ٌْ  ََبِّ ُنَّٝد ُٗ ُج٘ ُٕ ُٖ ْ۠ ٌْ ا َ َمفَ ْشر ُ ٌْ ثَ ْؼذَ ۪ا
ُّ ََٞ ْ٘ ًَ ر َ ْجٝ
َُٗاة ثِ ََب ُم ْْز ُ ٌْ ر َ ْنفُ ُش
َ َفَزُٗقُ٘ا ْاى َؼز
Bazı yüzlerin ak olacağı, bazı yüzlerin de kararacağı günde, yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz inandıktan
sonra kâfir oldunuz, değil mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!”

(Nisa 4/137)

ْ ٌَّ ُ َِ َٰا ٍَُْ٘ا ث ُ ٌَّ َمفَ ُشٗا ث ُ ٌَّ َٰا ٍَُْ٘ا ث ُ ٌَّ َمفَ ُشٗا ثٝ ۪ا َُِّ اىَّز
 ْغ ِف َش ىَ ُٖ ٌْ َٗ َِلَٞ َّللاُ ِى
 ُن ِِ هَٝ ٌْ َاصدَادُٗا ُم ْفشا ى
ُۜ ع ۪ج
لٞ
َ ٌْ ُٖ َٝ  ْٖ ِذَٞ ِى
O kimseler ki önce inanıp güvendiler, sonra ayetleri görmezden gelip kâfir oldular, sonra tekrar inandılar, sonra
yine kâfir oldular, sonra da kâfirlikte ileri gittiler; Allah böylelerini ne bağışlayacak ne de yola getirecektir.

(Tevbe 9/87)

ُ َٗ ف
َُُٖ٘ َ ْفقَٝ  قُيُ٘ ِث ِٖ ٌْ فَ ُٖ ٌْ َِلٚغ ِج َغ َػ َٰي
ُ َس
ِ  ُنُّ٘٘ا ٍَ َغ ْاىخ ََ٘ا ِىَٝ ُْ َ ظ٘ا ِثب
Muhaliflerle birlikte kalmak onlara pek hoş gelir. Kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşur; artık anlayamazlar.

(Nahl 16/108)

َ َِٝ ۪ا ُ ۬ٗ َٰ َٓىئِ َل اىَّز
َُُ٘بس ِٕ ٌْ َٗا ُ ۬ٗ َٰ َٓىئِ َل ُٕ ٌُ ْاىغَبفِي
غجَ َغ ه
َ َُّللا
َ َٗ ٌْ ِٖ ِ قُيُ٘ثٚػ َٰي
َ ع َْ ِؼ ِٖ ٌْ َٗا َ ْث
ِ ص
Bunlar, kalpleri, dinleme ve görmeleri üzerinde Allah’ın yeni bir yapı oluşturduğu kimselerdir. Onlar, ne
yaptıklarının farkında değillerdir.

(Nahl 16/109)

َٰ ْ َِِٜل َج َش ًَ اََّّ ُٖ ٌْ ف
َُٗاِل ِخ َش ِح ُٕ ٌُ ْاىخَب ِع ُش
Zerre kadar şüphe yok ki ahirette onlar, umduğunu bulamayacaklardır.
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(Muhammed 47/16)

َِ ا ُ ۫ٗرُ٘ا ْاى ِؼ ْي ٌَ ٍَبرَا قَب َهٝ ِ۪ك قَبىُ٘ا ِىيَّز
َ  اِرَا خ ََش ُج٘ا ٍِ ِْ ِػ ْْذٚ َْل َحزَٓهَٞ ْغز َ َِ ُغ اِىَٝ ِْ ٍَ ٌْ ُٖ ْْ ٍِ َٗ
َ َِٝ َٰ۪ا ِّف ْ۠ب ا ُ ۬ٗ َٰ َٓى ِئ َل اىَّز
ٌْ ُٕ  قُيُ٘ ِث ِٖ ٌْ َٗار َّ َج َٓؼُ٘ا ا َ ْٕ ََٓ٘ا َءَّٚللاُ َػ َٰي
غجَ َغ ه
İçlerinde seni dinleyenler var. Onlar senin yanından çıkınca, bilgili olanlarına: "Az önce ne dedi?" diye sorarlar.
Sanki Allah onların kalplerini mühürlemiş de duygularına esir olmuşlardır.

(Münafikun 63/4)

ُ قُ٘ىُ٘ا ر َ ْغ ََ ْغ ِىقَ ْ٘ ِى ِٖ ُۜ ٌْ َمبََّّ ُٖ ٌْ ُخَٝ ُِْ غب ٍُ ُٖ ُۜ ٌْ َٗا
َُُ٘غج
ٌ ش
َ  ْحَٝ ٌ غَّْذَ ُۜح
َ ٍُ ت
َ ز َ ُٖ ٌْ ر ُ ْؼ ِججُ َل ا َ ْجْٝ َ َٗاِرَا َسا
ُۘ بحزَ ْس ُٕ ُۜ ٌْ قَبرَيَ ُٖ ٌُ ه
َُُ٘إْ فَ ُنٝ َّٚللاُ اَّه
ْ َ ِٖ ُۜ ٌْ ُٕ ٌُ ْاى َؼذ ُُّٗ فْٞ َ َح ٍخ َػيْٞ ص
َ ُم َّو
Onları gördüğünde kılık kıyafetlerine hayran kalırsın. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin.
Oysa duvara dayalı kalas gibidirler. Her gürültüyü aleyhlerine sanırlar. Asıl düşman onlardır;
onlara karşı dikkatli ol. Allah canlarını alsın! Bu yanlışa nasıl sürükleniyorlar?
(Bakara 2/204)

ُّ قَ ْي ِج ۪ َۙٔ َٗ ُٕ َ٘ اَىَذٜ ۪ ٍَب فَّٚللاَ َػ َٰي
ُ ْش ِٖذ ُ هَٝٗ بَٞ ّْ ُّ٘ ِح اىذَٰٞ  ْاى َحُٜ ْؼ ِججُ َل قَ ْ٘ىُُٔ ِفٝ ِْ ٍَ بط
ِ ََّْٗ ٍَِِ اى
ًص ِب
َ ْاى ِخ
İnsanlardan öylesi var ki dünya hayatıyla ilgili sözleri seni hayran bırakır. İçinde olana da Allah’ı şahit tutar ama
aslında o, pek inatçı bir hasımdır.

(Al-i İmran 3/119)

ة ُم ِئّ۪ َٗاِرَا ىَقُ٘ ُم ٌْ قَب َٓىُ٘ا َٰا ٍََّْ ۗب َٗاِرَا
ِ ُ ِحجَُّّ٘ ُن ٌْ َٗرُإْ ٍَُُِْ٘ ِث ْبى ِنزَبٝ ََٕٓب ا َ ّْز ُ ٌْ ا ُ ۬ٗ ََِٓل ِء ر ُ ِحجَُّّ٘ ُٖ ٌْ َٗ َِل
ُٗس
ِ  ٌٌ ِثزَاٞ َّ۪للاَ َػي
ِ َّ ُن ٌُ ْاِلْٞ ََخيَ ْ٘ا َػعُّ٘ا َػي
ُّ د اى
 ِْظ ُن ُۜ ٌْ ا َُِّ هَٞ ُۜ ِْع قُ ْو ٍُ٘رُ٘ا ِثغََٞبٍ َو ٍَِِ ْاىغ
ِ 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)

ص ِج ُشٗا َٗرَزَّقُ٘ا َِل
ْ َ َ ْف َش ُح٘ا ِث َٖ ُۜب َٗا ُِْ رٝ ٌِّئَخٞع
ُ َ غَْخٌ ر
ِ ُ غإْ ُٕ ُۘ ٌْ َٗا ُِْ ر
َ ٌْ ص ْج ُن
َ غ ْغ ُن ٌْ َح
َ َْ َ ا ُِْ ر
ٌ َ ْؼ ََيَُُ٘ ٍُ ۪حٝ َّللاَ ِث ََب
ػٞ
َ ٌْ ُٕ ُ ذْٞ ع ُّش ُم ٌْ َم
ُ َٝ
ْـًٔ ُۜب ا َُِّ هٞش
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.
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(Muhammed 47/30)

ٌْ  ْؼيَ ٌُ ا َ ْػ ََبىَ ُنَٝ َُّللا
ََٓ َّ ْ٘ ََٗى
 ىَ ْح ِِ ْاىقَ ْ٘ ُۜ ِه َٗ هٜ ۪ ُٖ ُۜ ٌْ َٗىَز َ ْؼ ِشفََّْ ُٖ ٌْ فٞ ََٰٞ َْ۪ب َم ُٖ ٌْ فَيَ َؼ َش ْفز َ ُٖ ٌْ ِثغْٝ شب ُء َِلَ َس
Tercihimiz farklı olsaydı onları sana gösterirdik, sen de yüzlerinden tanırdın. Ama onları, sözlerinin içeriğinden
tanıyabilirsin. Allah bütün işlerinizi bilir.

(Münafikun 63/5)

ٌْ ُٕ َٗ َُُّٗصذ
ُ َ ْغز َ ْغ ِف ْش ىَ ُن ٌْ َسٝ  َو ىَ ُٖ ٌْ ر َ َؼبىَ ْ٘اٞ َ۪ٗاِرَا ق
ع٘ ُه ه
ُ َٝ ٌْ ُٖ َ زْٝ َ ع ُٖ ٌْ َٗ َسا
َ َّللاِ ىَ َّ٘ ْٗا ُس ۫ ُؤ
ٍَُُٗ ْغز َ ْن ِج ُش
“Gelin, Allah’ın elçisi bağışlanmanız için dua etsin.” dense başlarını çevirirler. Bakarsın ki
kibirli bir halde geri çekiliyorlar.
(Nisa 4/61)

ػ ْْ َل
َ َٝع٘ ِه َسا
ُ اىش
َّ ََّٚللاُ َٗاِى
 ٍََٓب ا َ ّْضَ َه هٚ َو ىَ ُٖ ٌْ ر َ َؼبىَ ْ٘ا ا َِٰىٞ َ۪ٗاِرَا ق
ُ َٝ َِٞ ْ۪ذ ْاى ََُْب ِفق
َ َُُّٗصذ
صذُٗدا
ُ
Onlara "Allah'ın indirdiğine ve bu Elçi’ye gelin." dendiği zaman, o ikiyüzlülerin senden büsbütün
uzaklaştıklarını görürsün.

(Nisa 4/62)

ْ ٍَ َّجَخٌ ِث ََب قَذٞصبثَزْ ُٖ ٌْ ٍُ ۪ص
بّٰللِ ا ُِْ ا َ َس ْد ََّٓب ا ََِِّٓل
َ ْح ِيفَُُ٘ ِث هٝ  ِٖ ٌْ ث ُ ٌَّ ََٓجب ۫ ُؤ َكٝ ۪ذْٝ َ ذ ا
َ َ ْف اِ َٓرَا ا
َ ٞفَ َن
قبٞ ۪غبّب َٗر َ ْ٘ف
َ ا ِْح
Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir iş geldiğinde halleri ne olacak? O zaman sana gelip Allah’a
yemin ederek diyecekler ki “Biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istemiştik.”

(Nisa 4/63)

ْ ض َػ ْْ ُٖ ٌْ َٗ ِػ
 ا َ ّْفُ ِغ ِٖ ٌْ قَ ِْ٘لٜظ ُٖ ٌْ َٗقُ ْو ىَ ُٖ ٌْ ۪ َٓف
ْ  قُيُ٘ثِ ِٖ ٌْ فَبَػ ِْشٜ َّ۪للاُ ٍَب ف
َ ْؼيَ ٌُ هٝ َِٝ ۪ا ُ ۬ٗ َٰ َٓىئِ َل اىَّز
غبٞ ۪ثَي
Onlar var ya onlar! Onların kalplerinde olanı Allah bilir. Onlara karşı dikkatli ol, öğüt ver. Onların içlerine
işleyecek etkili sözler söyle.
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(Nisa 4/64)

َ َّللاِ َٗىَ ْ٘ اََّّ ُٖ ٌْ اِ ْر
َ ُٞع٘ ٍه ا َِِّل ِى
ُۜ ع ِث ِب ْر ُِ ه
غ ُٖ ٌْ ََٓجب ۫ ُؤ َك
ُ ع ْيَْب ٍِ ِْ َس
َ طب
َ ُظيَ ََُٓ٘ا ا َ ّْف
َ َٗ ٍََٓب ا َ ْس
َبَّٞللاَ ر َ َّ٘اثب َس ۪ح
ُ اىش
َّ ٌُ ُٖ ََّللاَ َٗا ْعز َ ْغفَ َش ى
ع٘ ُه ىَ َ٘ َجذُٗا ه
فَب ْعز َ ْغفَ ُشٗا ه
Biz hangi elçiyi gönderdiysek, bizim bilgimiz altında kendisine boyun eğilsin diye göndermişizdir. Onlar,
kendilerini kötü duruma düşürdüklerinde sana gelseler ve Allah’tan bağış dileselerdi, sen de onların
bağışlanması için dua etseydin, o zaman Allah’ın kendine yönelenlerin dönüşünü kabul ettiğini ve ne kadar
merhametli olduğunu elbette göreceklerdi.

(Münafikun 63/6)

ًَ ْ٘ َ ْاىقِٛ ْٖذَٝ َّللاَ َِل
َ  ِٖ ٌْ ا َ ْعز َ ْغفَ ْشْٞ َع ََٓ٘ا ٌء َػي
َّللاُ ىَ ُٖ ُۜ ٌْ ا َُِّ ه
 ْغ ِف َش هَٝ ِْ َد ىَ ُٖ ٌْ ا َ ًْ ىَ ٌْ ر َ ْغز َ ْغ ِف ْش ىَ ُٖ ُۜ ٌْ ى
َ
َِٞ ْ۪اىفَب ِعق
İster bağışlanmalarını dile ister dileme, fark etmez; Allah onları bağışlayacak değildir. Allah,
yoldan çıkmış durumda olanları yola getirmez.
(Tevbe 9/80)

ٌْ ُٖ َََّّّللاُ ىَ ُٖ ُۜ ٌْ َٰر ِى َل ِثب
 ْغ ِف َش هَٝ ِْ ََِ ٍَ َّشح فَيٞعج ْ۪ؼ
َ ٌْ ُٖ َاِ ْعز َ ْغ ِف ْش ىَ ُٖ ٌْ ا َ ْٗ َِل ر َ ْغز َ ْغ ِف ْش ىَ ُٖ ُۜ ٌْ ا ُِْ ر َ ْغز َ ْغ ِف ْش ى
َِٞ ۪ ْاىقَ ْ٘ ًَ ْاىفَب ِعقِٛ ْٖذَٝ َّللاُ َِل
ُ بّٰللِ َٗ َس
ع٘ ِى ۪ ُۜٔ َٗ ه
َمفَ ُشٗا ِث ه
Bağışlanmaları için ister talepte bulun, ister bulunma. Bağışlanmaları için yetmiş kere de yalvarsan Allah onları
asla bağışlamayacaktır. Bu böyledir. Çünkü onlar Allah’ı ve elçisini görmezlikten gelmişlerdir. Allah, yoldan
çıkan fasıklar topluluğunu yola getirmez.

(Münafikun 63/7)

ُۜ َ ْْفَعٝ َّٚللاِ َحزه
ُِ ُِّ٘ا َٗ ِ هّٰللِ خ َََٓضائ
ُ  ٍَ ِْ ِػ ْْذَ َسَٚقُ٘ىَُُ٘ َِل ر ُ ْْ ِفقُ٘ا َػ َٰيٝ َِٝ ُ۪ٕ ٌُ اىَّز
ع٘ ِه ه
َُُٖ٘ ََ ْفقٝ َِ َِلٞ ۪ض َٗ َٰى ِن َِّ ْاى ََُْبفِق
ِ اىغَََّٰ َ٘ا
ِ د َٗ ْاِلَ ْس
Onlar, şu sözü söyleyebilen kimselerdir: "Allah'ın elçisinin yanında yer alanlara bir şey
vermeyin ki dağılsınlar!" Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır, ama münafıklar bunu
anlamazlar.
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(İsra 17/100)

ُ غ
ُب
ِ ْ َُق َٗ َمب
ِ ْ َخَٞ غ ْنز ُ ٌْ َخ ْش
َ ّْ اِل
َ ٍْ َ اِرا َِلّٜقُ ْو ىَ ْ٘ ا َ ّْز ُ ٌْ ر َ َْ ِي ُنَُ٘ خ َََٓضا ِئَِ َس ْح ََ ِخ َس ۪ َٓث
ِ ُۜ اِل ّْفَب
قَزُ٘سا
De ki: “Rabbimin ikram edeceği hazineler elinizde olsa tükenir korkusuyla kimseye vermezsiniz.” Bu insanlar
çok cimridir.

(Sad 38/9)

ة
ِ ض ْاى َ٘ َّٕبٝ
ِ ا َ ًْ ِػ ْْذَ ُٕ ٌْ خ َََٓضائِ ُِ َس ْح ََ ِخ َس ِثّ َل ْاى َؼ ۪ض
Üstün ve çokça bağış yapan Rabbinin ikram hazinesi, yoksa onların yanında mı?

(Münafikun 63/8)

۪ٔع٘ ِى
ُ ػ ُّض ٍِ ْْ َٖب ْاِلَرَ ُۜ َّه َٗ ِ هّٰللِ ْاى ِؼ َّضح ُ َٗ ِى َش
َ َُ ْخ ِش َج َِّ ْاِلََْٞ ِخ ىٝ ۪ ْاى ََذََٚقُ٘ىَُُ٘ ىَئِ ِْ َس َج ْؼ ََْٓب اِىٝ
ََُُ٘ َ ْؼيَٝ َِ َِلٞ َِ۪ َٗ َٰى ِن َِّ ْاى ََُْبفِقٞ ٍِْ۪ َْٗ ِى ْي َُإ
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.
(Nisa 4/139)

ُۜ ٍِْ۪ ُُْٗ ْاى َُإ
َِ ْجزَغَُُ٘ ِػ ْْذَُٕ ٌُ ْاى ِؼ َّضح َ فَب َُِّ ْاى ِؼ َّضح َ ِ هّٰللََِٝ اٞ
ِ ََٓب َء ٍِ ِْ دَِٞ ا َ ْٗ ِىَٝز َّ ِخزَُُٗ ْاى َنبفِ ۪شٝ َِٝ ۪اَىَّز
ؼ ُۜبَ۪ٞ َج
Onlar, kâfirleri kendilerine müminlerden yakın konumda tutarlar. Kâfirlerin yanında üstünlük mü arıyorlar?
Oysa üstünlük tümüyle Allah’tadır.

(Fatır 35/10)

َّ ٌُ صؼَذُ ْاى َن ِي
ِ ذ ُ ْاى ِؼ َّضح َ َ ِ هُٝ ۪شٝ ٍََُ ِْ َمب
ُُٔۜ َُ ْشفَؼٝ صب ِى ُح
ُ ِّٞ اىط
ْ َٝ ِٔ ْٞ َؼ ُۜب اِىَ۪ٞ لِلَف ْاى ِؼ َّضح ُ َج
َّ ت َٗ ْاىؼَ ََ ُو اى
َٓ
٘س
َ اة
ِ ّـَٔبِٞ غ
ٌ َ ػز
َّ َ َْ ُن ُشَُٗ اىٝ َِٝ َ۪ٗاىَّز
ُ َُجٝ َ٘ ُٕ  ُۜذٌ َٗ ٍَ ْن ُش ا ُ ۬ٗ َٰىئِ َلٝ ۪شذ
َ ٌْ ُٖ َد ى
Kim güçlü olmak isterse bilsin ki, bütün güç Allah'ındır. Güzel sözler ona yükselir. O sözleri, yapılan iyi işler
yükseltir. Kötü oyun oynayanlar için de ağır bir azap vardır. Bunların oyunları boşa çıkacaktır.
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(Münafikun 63/9)

َ ْفؼَ ْو َٰر ِى َل فَب ُ ۬ٗ َٰ َٓى ِئ َلٝ ِْ ٍَ َٗ َِّللا
َِ َٰا ٍَُْ٘ا َِل ر ُ ْي ِٖ ُن ٌْ ا َ ٍْ َ٘اىُ ُن ٌْ َٗ ََِٓل ا َ ْٗ َِلد ُ ُم ٌْ َػ ِْ ِر ْم ِش هٝ ُّ۪ َٖب اىَّزَََٝٓب اٝ
َُُٕٗ ٌُ ْاىخَب ِع ُش
Müminler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi, Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Bunu yapanlar
umduğunu bulamazlar.
(Nur 24/37)

َّ بء
ََُُ٘خَبفٝ ِاىض َٰم٘ َۙح
ِ ََٓزٝص َٰي٘حِ َٗ ۪ا
َّ َّللاِ َٗاِقَ ِبً اى
ػ ِْ ِر ْم ِش ه
َ  ٌغْٞ َبسح ٌ َٗ َِل ث
َ  ِٖ ٌْ رِ َجٖ۪ٞ ِس َجب َۙ ٌه َِل ر ُ ْي
بس
ُ ُ ِٔ ْاىقُيٞ ۪ت ف
ُ ََّ ٍْ٘ب رَزَقَيٝ
ُ َۙ ص
َ ٘ة َٗ ْاِلَ ْث
Onlar 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.

(Tevbe 9/24)

شر ُ ُن ٌْ َٗا َ ٍْ َ٘ا ٌۨ ٌه ا ْقز َ َش ْفز ُ َُ٘ َٕبٞ
َ قُ ْو ا ُِْ َمبَُ َٰا َثَٓب ۬ ُؤ ُم ٌْ َٗا َ ْث ََْٓب ۬ ُؤ ُم ٌْ َٗا ِْخ َ٘اُّ ُن ٌْ َٗا َ ْص َٗا ُج ُن ٌْ َٗ َػ ۪ش
ٜ ۪ع٘ ِى۪ٔ َٗ ِج َٖب ٍد ف
ُ َّللاِ َٗ َس
 ُن ٌْ ٍَِِ هْٞ َظ َّْ٘ ََٖٓب ا َ َحتَّ اِى
َ غب ِم ُِ ر َ ْش
َ ٍَ َٗ غبدََٕب
َ بسح ٌ ر َ ْخش ََُْ٘ َم
َ َٗ ِر َج
ْ
َِٞ ۪ ْاىقَ ْ٘ ًَ ْاىفَب ِعقَِٛ ْٖذٝ َّللاُ َِل
َّللاُ ِثب َ ٍْ ِش ۪ ُۜٓ َٗ ه
 هٜ
ُ َّ ِئ۪ فَز َ َشثٞع ۪ج
َ
َ َأ ِرٝ ٚص٘ا َحزه
De ki: “Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, bağlı olduğunuz topluluk, elde ettiğiniz mallar,
durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler size, Allah’tan, elçisinden ve onun yolunda
cihaddan daha hoş geliyorsa Allah'ın sizi cezalandırma emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, yoldan çıkmış bir
topluluğu yola getirmez.”

(Münafikun 63/10)

ْ
ٚ ا َٰ َِٓىَْٜ۪ٓ َ قُ٘ َه َسةّ ِ ىَ ْ٘ ََِٓل ا َ َّخ ْشرَٞ َ ا َ َحذَ ُم ٌُ ْاى ََ ْ٘دُ فٜ
َ ِأرَٝ ُْ َ َٗا َ ّْ ِفقُ٘ا ٍِ ََّب َسصَ ْقَْب ُم ٌْ ٍِ ِْ قَ ْج ِو ا
َِٞصب ِى ۪ح
َّ صذَّقَ َٗا َ ُم ِْ ٍَِِ اى
َّ َ ت فَب
ٍ َۙ ٝا َ َج ٍو قَ ۪ش
Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcayın; yoksa ölüm gelip çatar da şöyle dersiniz:
"Rabbim! Ne olur; beni kısa bir süre daha yaşat da sadaka verip iyilerden olayım."
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(Müminun 23/99)

ُ٘
ْ ِ ّ اِرَا ََٓجب َء ا َ َحذَ ُٕ ٌُ ْاى ََ ْ٘دُ قَب َه َسةَٚحزَٓه
ِ َۙ ُاس ِجؼ
Onlardan birine ölüm geldi mi şöyle der: “Rabbim! Beni geri çeviriniz.

(Müminun 23/100)

ًِ ْ٘ َٝ ٚ ََب ر َ َش ْمذُ َم َّ ُۜل اَِّّ َٖب َم ِي ََخٌ ُٕ َ٘ َٓقَبئِيُ َٖ ُۜب َٗ ٍِ ِْ َٗ ََٓسائِ ِٖ ٌْ ثَ ْشصَ ٌخ ا َِٰىٞ ۪صب ِىحب ف
َ  ا َ ْػ ََ ُوّٜىَ َؼ ۪ َٓي
َُُُ٘ ْجؼَثٝ
Terk ettiğim dünyada iyi işler yapayım.” “Hayır, asla!” O, o sözü söyler ama önlerinde yeniden dirilecekleri
güne kadar bir engel vardır.

(Fatır 35/37)

َ ص
ٌْ  ُمَّْب َّ ْؼ ََ ُۜ ُو ا َ َٗىَ ٌْ ُّ َؼ ِ َّ ْش ُمٛ ۪ َْش اىَّزٞصب ِىحب َغ
ْ َٝ ٌْ ُٕ َٗ
َ  َٖب َسثَّ ََْٓب ا َ ْخ ِش ْجَْب َّ ْؼ ََ ْوٞ ۪ط ِش ُخَُ٘ ف
َّ ش فَزُٗقُ٘ا فَ ََب ِىٝ
شٞ
ُ ُۜ ۪ ِٔ ٍَ ِْ رَزَ َّم َش َٗ ََٓجب َء ُم ٌُ اىَّْزٞ ۪زَزَ َّم ُش فَٝ ٍَب
ٍ َِ ٍِ ِْ ّ َ۪صَ۪ٞ يظب ِى
Orada avazları çıktığınca bağırırlar; "Rabbimiz! Bizi çıkar; yaptığımızdan başka, yararlı iş işleyelim!" derler. O
zaman onlara: “Ders alacak kişinin, ders alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti.
Artık azabı tadın. Yanlış yapanlara yardım edecek kimse yok!" deriz.

(Bakara 2/254 )

ْ
 ِٔ َٗ َِل ُخيَّخٌ َٗ َِلٞ ۪ ٌغ فْٞ َ ْ٘ ًٌ َِل ثَٝ ٜ
َ أ ِرَٝ ُْ َ َِ َٰا ٍَ َُْٓ٘ا ا َ ّْ ِفقُ٘ا ٍِ ََّب َسصَ ْقَْب ُم ٌْ ٍِ ِْ قَ ْج ِو اٝ ُّ۪ َٖب اىَّزََٝٓب اَٝ
َّ ٌُ ُٕ َُٗشفَب َػ ُۜخٌ َٗ ْاى َنب ِف ُش
َ
ََُُ٘ اىظب ِى
Müminler! Size rızık olarak ne vermişsek, ondan hayra harcayın. Bunu; alışverişin, dostluğun ve şefaatin
olmayacağı gün gelmeden yapın. Bunları görmemekte direnenler yanlışlar içindedirler.

(Münafikun 63/11)

َُُ٘ش ِث ََب ر َ ْؼ ََيٞ
ٌ َّللاُ خ َ۪ج
َّللاُ َّ ْفغب اِرَا ََٓجب َء ا َ َجيُ َٖ ُۜب َٗ ه
ُ َإ ِ ّخ َش هٝ ِْ ََٗى
Bir kimsenin ömrü bitince Allah ona asla ek süre vermez. Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünü
bilir.
(Al-i İmran 3/145)

ب ُّإْ رِ۪ٔ ٍِ ْْ َٖبَٞ ّْ ُّاة اىذ
َ َُ َ َٗ ٍَب َمبَُ ِىَْ ْف ٍظ ا َ ُْ ر
٘د ا َِِّل ِث ِب ْر ُِ ه
َ َ٘ َ ُ ِش ْد ثٝ ِْ ٍَ َٗ َّللاِ ِمزَبثب ٍُ َإ َّج ُۜل
َٰ ْ اة
َّ  اىٛعْ َْج ِض
َِٝشب ِم ۪ش
َ َ٘ َ ُ ِش ْد ثٝ ِْ ٍَ َٗ
َ َٗ اِل ِخ َشحِ ُّإْ رِ۪ٔ ٍِ ْْ َٖ ُۜب
Allah'ın onayı olmadan kimse ölmez. Ecelleri yazılıdır. Kim dünyalık isterse ona ondan veririz. Kim ahiretlik
isterse ona da ondan veririz. Biz, görevini yapanları ödüllendireceğiz.
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(Fatır 35/45)

َ ٚغجُ٘ا ٍَب ر َ َش َك َػ َٰي
ُٚ َإ ِ ّخ ُش ُٕ ٌْ ا َٰ َِٓىٝ ِْ ظ ْٖ ِشَٕب ٍِ ِْ َٓدَاثَّ ٍخ َٗ َٰى ِن
ِ ُ َإٝ ْ٘ ََٗى
اخز ُ ه
َ بط ثِ ََب َم
َ ََّّْللاُ اى
شاَّٞللاَ َمبَُ ِث ِؼ َجب ِد۪ٓ َث ۪ص
 فَ ِبرَا ََٓجب َء ا َ َجيُ ُٖ ٌْ فَ ِب َُّ هًَّٚ غ
َ ٍُ ا َ َج ٍو
Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde tek bir hareketli canlı bırakmazdı.
Ama onları, o belirlenmiş ecellerine kadar erteler. Sürelerinin sonu gelince gereğini yapar. Allah kullarını
görmektedir.
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