TALAK SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ع
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ ِث ْس
ُ١ِ اٌش ِؽ
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْؽ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla

(Talak 65/1)

َ َسَٓب َء ف
َ  اِرَاٟ
َّللاَ َسثَّ ُى َۚ ُْ ََل
ا هُٛارَّمَٚ َ ا ْاٌ ِؼذَّ َۚحٛص
ُ ا َ ْؽَٚ َّٓ ِٙ  ُ٘ َّٓ ٌِ ِؼذَّ ِرُٛط ٍِّم
َ ِّٕ ٌطٍَّ ْمز ُ ُُ ا
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ٍۜ دُ هُٚرِ ٍْ َه ُؽذَٚ َِّٕ ٍۜ ٍخ١َش ٍخ ُِج
ْٓ َِ َٚ َِّللا
َ بؽ
ِ ََٓ ثِف١ َ۪أْر٠ ْْ َ َ ْخ ُش ْعَٓ ا َََِّٓل ا٠  ََلَٚ َّٓ ِٙ ِرُٛ١ُ ُ٘ َّٓ ِِ ْٓ ثٛر ُ ْخ ِش ُع
َ َّللاِ فَمَ ْذ
ُ ُ ْؾذ٠ ََّللا
ِس ثَ ْؼذَ َٰر ٌِ َه ا َ ِْ ًشا
 ٌَ َؼ ًَّ هٞس ٍُۜٗ ََل ر َ ْذ ۪س
دَ هَُٚز َ َؼذَّ ُؽذ٠
َ ظٍَ َُ َٔ ْف
Ey Nebî! Eşlerinizi boşadığınızda iddetleri içinde boşayın ve iddetlerini sayın. Rabbiniz
Allah’tan çekinin de açık bir fuhuş yapmamışlarsa onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da
çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa kötülüğü
kendine yapar. Bilemezsin, belki Allah bunun ardından yeni bir durum ortaya çıkarır.
(Bakara 2/228)

َ ُّ ٌ ْاَٚ
َّٟللاُ ۪ َٓف
ٍ ٍۜ  َّٓ ص َ ٍَٰضَخَ لُ َُٓشِٙ صَٓ ثِب َ ْٔفُ ِس
ْ ََّز َ َشث٠ ُطٍَّمَبد
َ ْىز ُ َّْٓ َِب َخٍَكَ ه٠ ْْ َ  َّٓ اُٙ ٌَ ًُّ َ ِؾ٠  ََلَٚ ءٚ
َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
اَُٚٓ َٰر ٌِ َه ا ِْْ ا َ َسادٟ ۪ َّٓ ا َ َؽ ُّك ثِ َش ِدّ ِ٘ َّٓ فُٙ ُ ٌَزُٛثُؼَٚ اَل ِخ ٍۜ ِش
ِ ا َ ْس َؽ
ُإْ ِِ َّٓ ثِ ه٠ َّٓ  َّٓ ا ِْْ ُوِٙ ِب
ٍۜ
ٌ َّللاُ َػ ۪ض
ٌُ ١ض َؽ ۪ى٠
ِ ِۖ  َّٓ ثِ ْبٌ َّ ْؼ ُشِٙ ١ْ ٍَ َػٞ ۪ َّٓ ِِضْ ًُ اٌَّزُٙ ٌََٚ ص ََل ًؽ ٍۜب
ْ ِا
ّ ِ ٌِ َٚ فٚ
 هَٚ ٌ َّٓ دَ َس َعخِٙ ١ْ ٍٍَش َعب ِي َػ
Kocaları tarafından boşanmış kadınlar, kendi başlarına üç kur’ temizlik dönemi beklerler. Allah’a ve ahiret
gününe inanmışlarsa, Allah’ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri helâl değildir. Kocaları arayı düzeltmek
isterse, bu süre içinde onlara dönme hakları vardır. Kur’ân ölçülerine göre kadınların erkekler üzerindeki hakkı,
erkeklerin kadınlar üzerindeki hakkı ile aynıdır. Erkeklerin boşanma konusunda onlara karşı bir basamak farkları
vardır. Üstün olan ve kararları doğru olan Allah’tır.
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(Bakara 2/229)

َّ َ ا
ٌ س
ا ِِ ََّّٓبُٚ ِؾ ًُّ ٌَ ُى ُْ ا َ ْْ رَأ ْ ُخز٠َ  ََلَٚ ْب
َ  ٌؼ ثِب ِْؽ٠ ر َ ْس ۪شْٚ َ فٍ اٚبن ِث َّ ْؼ ُش
َ ِِْ بْ َفب
ٍ ٍۜ س
ِ ِۖ َ ٌط ََل ُق َِ َّشر
ِۙ دَ هُٚ  َّب ُؽذ١ ُ۪م٠ َّللاِ فَب ِْْ ِخ ْفز ُ ُْ ا َ ََّل
ٍۜ دَ هُٚ َّب ُؽذ١ ُ۪م٠ َخَب َٓفَب ا َ ََّل٠ ْْ َ ْـًٔب ا َََِّٓل ا١ش
َّللاِ فَ ََل ُعَٕب َػ
َ َّٓ ُ٘ ُّٛ ُ ز١ْ َ َٰار
ْ َ َّب ا ْفزَذ١ ۪ َّب فِٙ ١ْ ٍََػ
ُُ ُ٘  َٰ ٌَٓ ِئ َهٚ۬ ُ َّللاِ فَب
دَ هُٚز َ َؼذَّ ُؽذ٠َ ْٓ َِ َٚ ٘ ََۚبَُّٚللاِ فَ ََل ر َ ْؼزَذ
دُ هُٚد ِث ۪ ٍۜٗ رِ ٍْ َه ُؽذ
َّ
َُّْٛ ٌِ اٌظب
O talak iki defa olur. Her birinden sonra kadını ya iyilikle tutmak ya da güzellikle ayırmak gerekir. İkinizin de
Allah’ın koyduğu sınırlarda duramayacağınızdan korkmanız dışında kadınlara verdiklerinizden bir şey almanız
size helâl olmaz. Eşlerin, Allah’ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından siz de korkarsanız, kadının fidye
verip kendini kurtarması her ikisi için de günah olmaz. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır; onları aşmayın.
Allah’ın koyduğu sınırları aşanlar, yanlış yapan kimselerdir.

(Bakara 2/230)

َ ِْْ  َْش ٍُٖۜ فَب١ ًعب َغْٚ َ ر َ ْٕ ِى َؼ صٝب فَ ََل ر َ ِؾ ًُّ ٌَُٗ ِِ ْٓ ثَ ْؼذ ُ َؽزهَٙ َطٍَّم
َ ِْْ فَب
ْْ َ  ََّٓب اِٙ ١ْ ٍَب َف ََل ُعَٕب َػ َػَٙ َطٍَّم
َ ِْْ َز َ َشا َع ََٓؼب ا٠
ٍۜ دَ هُٚ َّب ُؽذ١ ُ۪م٠ ْْ َ ظ ََّٕٓب ا
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ٍَ ْٛ َب ٌِمَٙ ُّٕ١ِ َُج٠ َِّللا
دُ هُٚ رِ ٍْ َه ُؽذَٚ َِّللا
Erkek üçüncü defa boşarsa, artık ona helal olmaz. Kadın başka bir eşle evlenir, o da boşarsa o zaman bakarlar,
eğer Allah’ın koyduğu sınırlarda duracakları kanaatine varırlarsa, tekrar birbirlerine dönmeleri günah olmaz.
Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Allah bunları, bilen bir topluluk için açıklamaktadır.

(Bakara 2/231)

َ اِرَاَٚ
ِۖ  ُ٘ َّٓ ِث َّ ْؼ ُشٛس ِ ّش ُؽ
 ََلَٚ ٍفٚ
َ ْٚ َ فٍ اٚ ُ٘ َّٓ ثِ َّ ْؼ ُشٛ َّٓ فَب َ ِْ ِس ُىُٙ ٍَسَٓب َء فَجٍََ ْغَٓ ا َ َع
َ ِّٕ ٌطٍَّ ْمز ُ ُُ ا
َۚ اسا ٌِز َ ْؼزَذ
َ َ ْف َؼ ًْ َٰر ٌِ َه فَمَ ْذ٠ ْٓ َِ َٚ اُٚ
 ۘاًٚ َّللاِ ُ٘ ُض
ِ َب٠ا َٰاَُٚٓ ََل رَز َّ ِخزَٚ ٍُٗۜ س
د ه
ً ض َش
ِ َّٓ ُ٘ ٛر ُ ّْ ِس ُى
َ ظٍَ َُ َٔ ْف
ُ َ ِؼ٠  ْاٌ ِؾ ْى َّ ِخَٚ ة
َ َّ ا ِٔ ْؼٚا ْر ُو ُشَٚ
ا هُٛارَّمَٚ ٍٗۜ ۪ ِظ ُى ُْ ث
ذ ه
ِ  ُى ُْ َِِٓ ْاٌ ِىزَب١ْ ٍَ ََِٓب ا َ ْٔضَ َي َػَٚ ُْ  ُى١ْ ٍََّللاِ َػ
ََّللا
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َػْٟ ش
َ ًِّ َّللاَ ثِ ُى
ا ا َ َّْ هَُّٛٓ ٍَا ْػَٚ
Kadınları boşadığınızda bekleme sürelerinin sonuna varırlarsa, ya iyilikle tutun ya da iyilikle ayırın. Onları,
haklarına girip zarara uğratmak için tutmayın. Bunu yapan, kendini kötü duruma sokar. Allah’ın âyetlerini hafife
almayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini aklınızdan çıkarmayın. O, indirdiği kitap ve hikmet ile size öğüt
vermektedir. Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakının. Bilin ki her şeyi bilen Allah’tır.
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(Talak 65/2)

ػ ْذ ٍي
َ ٞ
ْ َٚ َا رُٚذِٙ ا َ ْشَٚ ٍفٚ ُ٘ َّٓ ثِ َّ ْؼ ُشُٛبسل
ِ َ فْٚ َ فٍ اٚ ُ٘ َّٓ ثِ َّ ْؼ ُشٛ َّٓ فَب َ ِْ ِس ُىُٙ ٍَفَ ِبرَا ثٍََ ْغَٓ ا َ َع
َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
ُ  َػُٛ٠ ُْ ّٰللِ َٰر ٌِ ُى
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪اَلَٚ ُْ ِِ ْٕ ُى
ٍۜ بدَح َ ِ هَٙ ش
ك
ُإْ ِِ ُٓ ِث ه٠ َْع ِث۪ٗ َِ ْٓ َوب
ِ َّ َز٠ ْٓ َِ َٚ اَل ِخ ٍۜ ِش
 ْغ َؼ ًْ ٌَُٗ َِ ْخ َش ًع ِۙب٠َ ََّللا
ه
Sürelerinin sonuna geldiklerinde kadınları ya iyilikle tutun ya da iyilikle ayırın. İçinizden
güvenilir iki kişiyi şahit tutun; şahitliği Allah için tam yapın. İşte bu size, sizden Allah’a ve
Ahiret gününe inanan kimseye verilen öğüttür. Kim Allah’tan çekinerek kendini korursa Allah
bir çıkış yolu açar.
(Nisa 4/135)

ُ َٓ ِث ْبٌ ِم ْس ِظ١ِ ۪اَّٛ ا َلُٛٔٛا ُوَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ِْٓ ٠َا ٌِذَٛ ٌ ْاِٚ َ  ا َ ْٔفُ ِس ُى ُْ اٍَٝٓ َٰ  َػْٛ ٌََٚ ِ َٓذَا َء ِ هّٰللَٙ ش
َۚ  ْاَلَ ْل َش ۪ثَٚ
َۚ ٌُ ا َ ْْ ر َ ْؼ ِذَٜٛٓ َٰ َٙ ٌا ْاُٛ َّب فَ ََل رَز َّ ِجؼِٙ  ِثٌَٰٝ ْٚ َ بّٰللُ ا
اَُٛٓ ُٓ۫ ٍْ َ ا ِْْ رَٚ اٛ
شا فَ ه١
ً ۪ فَمْٚ َ ًّب ا١َِٕ ُى ْٓ َغ٠ ِْْ َٓ ا١
شا١
ُ  ر ُ ْؼ ِشْٚ َ ا
ا فَب َِّْ هٛض
ً َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاَ َوبَْ ِث َّب ر َ ْؼ
Ey inanıp güvenenler! Allah için şahitlik yaparak hakkı ayakta tutan kişiler olun; ister kendiniz, ana babanız
veya yakınlarınız aleyhine olsun; isterse zengin veya fakir olsunlar, Allah, onlara sizin yakınlığınızdan daha
yakındır. Arzularınıza uymayın yoksa saparsınız. Ağzınızı eğip büker veya şahitlikten kaçarsanız bilin ki Allah,
yaptığınız her işin iç yüzünü bilir.

(Bakara 2/232 )

َ اِرَاَٚ
اْٛ ض
ُ  َّٓ فَ ََل ر َ ْؼُٙ ٍَسَٓب َء فَ َجٍَ ْغَٓ ا َ َع
َ  َّٓ اِرَا ر َ َشاُٙ ا َعَٚ  ْٕ ِى ْؾَٓ ا َ ْص٠َ ْْ َ  ُ٘ َّٓ اٍُٛض
َ ِّٕ ٌطٍَّ ْمز ُ ُُ ا
َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
ُ  َػُٛ٠ ف َٰر ٌِ َهٚ
ٝاَل ِخ ٍۜ ِش َٰر ٌِ ُى ُْ ا َ ْص َٰو
ِ ٍۜ  ُْ ِث ْبٌ َّ ْؼ ُشُٙ َٕ١ْ َث
ُإْ ِِ ُٓ ِث ه٠ ُْ ع ِث۪ٗ َِ ْٓ َوبَْ ِِ ْٕ ُى
ْ َ اَٚ ُْ ٌَ ُى
َُّْٛ ٍَا َ ْٔز ُ ُْ ََل ر َ ْؼَٚ ُُ ٍَ ْؼ٠َ َُّللا
 هَٚ  ٍۜ ُشَٙ ط
Kadınları boşadığınızda bekleme sürelerinin sonuna varırlarsa, koca adaylarıyla vahye uygun olarak anlaştıkları
taktirde evlenmelerine engel olmayın. Bu, içinizden Allah'a ve Ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Sizin
için iyi ve temiz olan budur. Bunları bilen Allah'tır siz bilemezsiniz.

(Bakara 2/234 )

 َػ ْش ًش َۚا فَ ِبرَاَٚ  ٍشُٙ  َّٓ ا َ ْس َث َؼخَ ا َ ْشِٙ صَٓ ِثب َ ْٔفُ ِس
ْ َّز َ َشث٠َ ا ًعبَٚ َْ ا َ ْصٚزَ ُس٠َ َٚ ُْ َْ ِِ ْٕ ُىْٛ َّفَٛ َ ُز٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
ش١
ِ ٍۜ  َّٓ ِث ْبٌ َّ ْؼ ُشِٙ  ا َ ْٔفُ ِسَٟٓ ۪ َّب فَ َؼ ٍَْٓ ف١ ۪ ُى ُْ ف١ْ ٍَ َّٓ فَ ََل ُعَٕب َػ َػُٙ ٍََثٍَ ْغَٓ ا َ َع
ٌ َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
 هَٚ فٚ
Erkeklerinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına dört ay on gün beklesinler. Sürelerinin sonuna
vardıklarında, kendileri için vahye uygun olarak yaptıkları şeyin size bir günahı olmaz. Yaptığınız her şeyin iç
yüzünü bilen Allah’tır.
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(Bakara 2/235 )

ْ ضز ُ ُْ ِث۪ٗ ِِ ْٓ ِخ
ُْ َّللاُ أََّ ُى
ْ  َّب َػ َّش١ ۪ ُى ُْ ف١ْ ٍَ  ََل ُعَٕب َػ َػَٚ
ِ س
 ا َ ْٔفُ ِس ُى ٍۜ ُْ َػ ٍِ َُ هَٟٓ ۪ ا َ ْوَٕ ْٕز ُ ُْ فْٚ َ َٓبء ا
َ ِّٕ ٌط َج ِخ ا
َ ػ ْمذَح
ُ اُِٛ  ََل ر َ ْؼ ِضَٚ فً ٍۜبٚ ًَل َِ ْؼ ُشْٛ َا لٌُُٛٛ ُ٘ َّٓ ِس ًّشا ا َََِّٓل ا َ ْْ رَمُٚا ِػذَٛ ُ  ٌَٰ ِى ْٓ ََل رَٚ َّٓ ُٙ َٔٚسز َ ْز ُو ُش
َ
اَُّٛٓ ٍَا ْػَٚ َُٖۚ ٚبؽزَ ُس
ْ َ ا َ ْٔفُ ِس ُى ُْ فٟ ْؼٍَ ُُ َِب ۪ َٓف٠َ ََّللا
ُ َ  ْجٍُ َغ ْاٌ ِىز٠َ ٝاٌ ِّٕ َىبػِ َؽزه
ا ا َ َّْ هَُّٛٓ ٍَا ْػَٚ ٍُٗۜ ٍَبة ا َ َع
ٌُ ١ ٍ۪س َؽٛ
ٌ َُّللاَ َغف
ا َ َّْ ه
İddet bekleyen kadınlara üstü kapalı evlenme teklifi yapmanız veya niyetinizi içinizde saklamanız günah
değildir. Allah bilir ki siz bunu ileride onlara anlatacaksınız. Ama birbirinize gizlice söz vermeyin, vahye uygun
bir söz söylerseniz başka. Bu Kitap’ta belirlenmiş olan süre sona erinceye kadar, aranızda evlilik bağı kurma
kararı almayın. Bilin ki Allah içinizde olanı bilir. Öyleyse, ondan çekinin. Bilin ki Allah çok bağışlar, yumuşak
davranır.

(Talak 65/3)

ُ ١َ ْش ُص ْلُٗ ِِ ْٓ َؽ٠َٚ
َّللاَ ثَب ٌِ ُغ ا َ ِْ ِش ۪ ٍٖۜ لَ ْذ
ُ ٍۜ َ ْؾزَس٠ ْش ََل
 َؽ ْسجُ ٍُۜٗ ا َِّْ هَٛ ُٙ ََّللاِ ف
 هٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ َز٠ ْٓ َِ َٚ ِت
ءٍ لَ ْذ ًساَٟ
َع َؼ ًَ ه
ْ َّللاُ ٌِ ُى ًِّ ش
Beklemediği yerden ona rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. İşini tam yapan
Allah’tır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.
(Nisa 4/130)

 ًّب١ا ِسؼًب َؽ ۪ىَٚ َُّللا
 َوبَْ هَٚ ٍٗۜ ۪ ِسؼَز
ُ ْغ ِٓ ه٠ زَفَ َّشلَب٠َ ِْْ اَٚ
َ ْٓ ِِ َّللاُ ُو ًَّل
Eşler boşanacak olurlarsa Allah, her birine bir imkân vererek onu diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah’ın
imkânları geniştir ve doğru kararlar verir.

(Talak 65/4)

َٓ
ٍَْٓۜ َ ِؾض٠ ُْ ٌَ ٟ َٓاٌه ۪ـَٚ  ِۙ ٍشُٙ  َّٓ ص َ ٍَٰضَخُ ا َ ْشُٙ ُ اسر َ ْجز ُ ُْ فَ ِؼذَّر
ْ ِِْ سَٓبئِ ُى ُْ ا
ِ َئِسَْٓ َِِٓ ْاٌ َّ ۪ؾ٠ ٟاٌه ۪ـَٚ
َ ِٔ ْٓ ِِ ض١
ٍۜ
ُ ْس ًشا٠ ۪ٖ ْغ َؼ ًْ ٌَُٗ ِِ ْٓ ا َ ِْ ِش٠َ ََّللا
ك ه
َ ٠َ ْْ َ  َّٓ اُٙ ٍُ ََلدُ ْاَلَ ْؽ َّب ِي ا َ َعٚ۬ ُ اَٚ
ِ َّ ز٠َ ْٓ َِ َٚ َّٓ ُٙ ٍَّْ ض ْؼَٓ َؽ
Eşlerinizden adetten kesilmiş olanlar hakkında şüpheye düşerseniz iddetleri üç aydır; adet
görmeyenler de öyledir. Hamile olanların bekleme süreleri yapacakları doğumla biter. Kim
Allah’tan çekinerek kendini korursa Allah onun işini kolaylaştırır.
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(Talak 65/5)

ُ ْؼ ِظ ُْ ٌََُٗٓ ا َ ْع ًشا٠َٚ ِّ۪ٗـَٔبر١ِ س
ك ه
َٰر ٌِ َه ا َ ِْ ُش ه
َ ُ َى ِفّ ْش٠ ََّللا
َ ُْٕٗ ػ
ِ َّ َز٠ ْٓ َِ َٚ ُْ ٍۜ  ُى١ْ ٌََِّللاِ ا َ ْٔضَ ٌََُٗٓ ا
Bu Allah’ın emridir, onu size indirmiştir. Kim Allah’tan çekinerek kendini korursa Allah da
onun kabahatlerini örter ve alacağı ödülü arttırır.

(Talak 65/6)

ُ ١ ُ٘ َّٓ ِِ ْٓ َؽُٕٛا َ ْس ِى
َّٓ ا ِْْ ُوَٚ َّٓ ٍۜ ِٙ ١ْ ٍَا َػُّٛم١ِ ض
ُّ ض
َ ُ  ُ٘ َّٓ ٌِزَٚٓبس
َ ُ  ََل رَٚ ُْ  ْع ِذ ُوُٚ ْٓ ِِ ُْ ُ س َى ْٕز
َ ْش
َّٓ َۚ ُ٘ سٛ
ِ  ََلٚ۬ ُ ا
َ  َۚ َّٓ فَب ِْْ ا َ ْسُٙ ٍَّْ ض ْؼَٓ َؽ
َ ٠َ ٝ َّٓ َؽزهِٙ ١ْ ٍَا َػُٛد َؽ ّْ ًٍ فَب َ ْٔ ِفم
َ  ُ٘ َّٓ ا ُ ُعُٛض ْؼَٓ ٌَ ُى ُْ فَ َٰبر
َۚ َٕ ُى ُْ ِث َّ ْؼ ُش١ْ ا َثٚأْر َ ِّ ُشَٚ
ٍٜۜ ض ُغ ٌَ َُٓٗ ا ُ ْخ َٰش
ِ سز ُ ْش
َ َس ْشر ُ ُْ ف
َ ا ِْْ ر َ َؼبَٚ ٍفٚ
Boşadığınız kadınları gücünüze göre oturduğunuz yerin bir kısmında oturtun. Onlara evi dar
etmek için zarar vermeye kalkmayın. Hamile iseler, doğum yapıncaya kadar ihtiyaçlarını
karşılayın. Çocuğu sizin için emzirirlerse ücretlerini verin. İşleri aranızda vahye uygun
istişareyle yürütün. Karşılıklı olarak zorlanırsanız çocuğu bir başkası emzirecektir.
(Bakara 2/233 )

ٍَٝ  َػَٚ َضب َػ ٍۜخ
ِ  ِْٓ َو١ٌَْٛ  ََلدَ ُ٘ َّٓ َؽْٚ َ ض ْؼَٓ ا
َّ َُّ ُِز٠ ْْ َ  ِْٓ ٌِ َّ ْٓ ا َ َسادَ ا١ٍَِب
َ اٌش
ِ ُ ْش٠ ُا ٌِذَادَٛ ٌ ْاَٚ
ٌ ا ٌِذَحَٚ َٓبس
ِ ٍۜ  َّٓ ِث ْبٌ َّ ْؼ ُشُٙ ُ رَٛ  ِو ْسَٚ َّٓ ُٙ ُ ِد ٌَُٗ ِس ْصلٌُْٛٛ َّ ٌْا
َّ ض
ٌ ف َٔ ْف
َ ُ  َۚب ََل رَٙ  ْس َؼُٚ س ا ََِّل
ُ ٍَّف ََل ر ُ َىٚ
ٍ ا
ِ  ِاسَٛ ٌ ْاٍَٝ َػَٚ ٌَ۪ٖ ِذَٛ ِد ٌ ٌَُٗ ثٌُْٛٛ َِ  ََلَٚ ٌَ ِذَ٘بَٛ ِث
ٍ ص ًبَل َػ ْٓ ر َ َش
َ ِس ِِضْ ًُ َٰر ٌِ َۚ َه فَب ِْْ ا َ َسادَا ف
ُْ  ُى١ْ ٍَ ََلدَ ُو ُْ فَ ََل ُعَٕب َػ َػْٚ َ ا اُٛض َٓؼ
ِ ا ِْْ ا َ َس ْدر ُ ُْ ا َ ْْ ر َ ْسز َ ْشَٚ  َّ ٍۜبِٙ ١ْ ٍَ ٍس فَ ََل ُعَٕب َػ َػَٚب
ُ رَشَٚ  َّبُٙ ْٕ ِِ
ش١
ِ ٍۜ ز ُ ُْ ِث ْبٌ َّ ْؼ ُش١ْ َ سٍَّ ّْز ُ ُْ ََِٓب َٰار
ٌ َْ ثَ ۪صٍَُّٛ َّللاَ ِث َّب ر َ ْؼ
ا ا َ َّْ هَُّٛٓ ٍَا ْػَٚ ََّللا
ا هُٛارَّمَٚ فٚ
َ اِرَا
Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi tamamlamak isteyen içindir. Annelerin yiyeceğini ve
giyeceğinivahye uygun olarak karşılamak babaların görevidir. Kimseye gücünün üstünde yük yüklenmez.
Çocuğu yüzünden ne anne zarara sokulur ne de baba. Mirasçının sorumluluğu da aynıdır. Anne ve baba,
birbirlerine danışıp anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, ikisi için de günah olmaz. Çocuklarınıza sütanne
tutmak isterseniz, ücretini vahye uygun olarak ödedikten sonra, bunun da size bir günahı olmaz. Allah’a karşı
yanlış yapmaktan sakının. Bilin ki Allah, yaptığınız her şeyi daima görür.
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(Bakara 2/240)

 َْش١ ِي َغْٛ  ْاٌ َؾٌَِٝػب ا
ً  ُْ َِزَبِٙ اع
ِ َٚ ا ًع َۚبَٚ َْ ا َ ْصٚزَ ُس٠َ َٚ ُْ َْ ِِ ْٕ ُىْٛ َّفَٛ َ ُز٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
ِ َٚ َّخً َِلَ ْص١ص
ٌ َّللاُ َػ ۪ض
َۚ ا ِْخ َش
ٍۜ  َّٓ ِِ ْٓ َِ ْؼ ُشِٙ  ا َ ْٔفُ ِسٟ َِب فَؼَ ٍَْٓ ۪ َٓفٟ ۪ ُى ُْ ف١ْ ٍَاطٍ فَب ِْْ خ ََش ْعَٓ فَ ََل ُعَٕب َػ َػ
ض٠
 هَٚ ٍفٚ
ٌُ ١َؽ ۪ى
Vefat ettiğinde geride eş bırakacak olan erkekleriniz, eşlerinin, evden çıkarılmadan, bir yıla kadar geçimlerinin
sağlanmasını vasiyet etsinler. Kendileri çıkarlarsa, vahye uygun olarak yaptıkları şeyden dolayı size bir günah
olmaz. Üstün olan ve kararları doğru olan Allah’tır.

(Bakara 2/241)

َ ُّ ٍْ ٌِ َٚ
ٌ د َِزَب
َٓ١ ۪ ْاٌ ُّزَّمٍَٝف َؽمًّب َػٚ
ِ طٍَّمَب
ِ ٍۜ ع ِث ْبٌ َّ ْؼ ُش
Kocaları tarafından boşanmış kadınların da vahye uygun menfaatleri vardır. Bu, Allah’tan çekinenlerin üzerine
borçtur.

(Talak 65/7)

ٍۜ ُٗ ه١ُ ْٕ ِف ْك ِِ ََّّٓب َٰا َٰر١ٍْ َ ِٗ ِس ْصلُُٗ ف١ْ ٍَ َِ ْٓ لُذ َِس َػَٚ ٍٗۜ ۪ ِس َؼز
سب
ً َّللاُ َٔ ْف
ف ه
ُ ٍِّ ُ َى٠ َّللاُ ََل
َ ْٓ ِِ س َؼ ٍخ
َ ُُٚ ْٕ ِف ْك ر١ٌِ
ُ ْس ًشا٠ ػ ْس ٍش
ُ ََّللاُ َث ْؼذ
 ْغ َؼ ًُ ه١َ س
َ  ٍۜبَٙ ١ا ََِّل ََِٓب َٰا َٰر
Varlıklı olan, harcamayı varlığına göre yapsın. Darlıkta olan da Allah ne vermişse ondan yapsın.
Allah kimseye gücünün üstünde yük yüklemez. Allah, zorluğun ardından bir kolaylık
yaratacaktır.
(Bakara 2/236)

َ ِْْ  ُى ُْ ا١ْ ٍَََل ُعَٕب َػ َػ
َّٓ َۚ ُ٘ ُٛ َِ ِزّؼَٚ ًض َۚخ
ُ  ر َ ْف ِشْٚ َ ُ٘ َّٓ اٛس
ُّ َّ َ سَٓب َء َِب ٌَ ُْ ر
َ ٠ َّٓ فَ ۪شُٙ ٌَ اٛض
َ ٌِّٕطٍَّ ْمز ُ ُُ ا
َٓ١ ِ۪ٕ ْاٌ ُّ ْؾسٍَٝف َؽمًّب َػٚ
ً  ْاٌ ُّ ْمزِ ِش لَذَ ُس َُٖۚ َِزَبٍَٝػ
ِ َۚ ػب ِث ْبٌ َّ ْؼ ُش
َ َٚ ُٖ ِسغِ لَذَ ُسُّٛ ٌ ْاٍََٝػ
Kadınları, mehirlerini kesinleştirmeden ve ilişkiye girmeden boşamanızın size günahı olmaz. Onlara
yararlanacakları şeyler verin. İmkânı olan gücü ölçüsünde, darlık içinde olan da gücü ölçüsünde, vahye uygun
olarak versin. Bu, güzel davrananlar üzerine bir borçtur.

(Müminun 23/62)

ْ ُ٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ ك
َُّْٛ ٍَظ
ٌ َ َٕب ِوز٠ْ ٌََذَٚ بَٙ  ْس َؼُٚ سب ا ََِّل
ً ف َٔ ْف
ُ ٍِّ  ََل ُٔ َىَٚ
ِ ّ  ْٕ ِط ُك ِث ْبٌ َؾ٠َ بة
Kimseye, gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Gerçekleri anlatan tüm kayıtlar yanımızdadır. Kimseye
haksızlık yapılmaz.
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(İnşirah 94/5)

ُ ْس ًش ِۙا٠ فَب َِّْ َِ َغ ْاٌؼُ ْس ِش
Her güçlüğün yanında bir kolaylık vardır!

(İnşirah 94/6)

ُ ْس ًش ٍۜا٠ ا َِّْ َِ َغ ْاٌؼُ ْس ِش
Şurası bir gerçek ki o güçlüğün yanında bir kolaylık daha vardır.

(Talak 65/8)

ْ َ ػز
ػزَاثًب
َ سبثًب
ُ  ُسَٚ بَٙ ّذ َػ ْٓ ا َ ِْ ِش َس ِث
َ  َػزَّ ْثَٕبَ٘بَٚ ذًا٠ ۪شذ
َ  ٍخ٠َ ّ ْٓ ِِ ْٓ لَ ْش٠ِ َ  َوبَٚ
َ س ْجَٕبَ٘ب ِؽ
َ س ٍِ۪ٗ فَ َؾب
ُٔ ْى ًشا
Nice yerler var ki Rablerinin emrine ve elçilerine baş kaldırmış; biz de onları çetin bir hesaba
çekmiş, görülmemiş bir azap ile azaplandırmışızdır.
(Ahzab 33/36)

ْٓ ِِ ُ  َشح١َ  ُُ ْاٌ ِخُٙ ٌَ َْٛ ُى٠َ ْْ َ ٌُ َُٓٗ ا َ ِْ ًشا اٛس
ُ  َسَٚ َُّللا
 هٝض
َ  ََل ُِإْ َِِٕ ٍخ اِرَا َلَٚ ٍٓ ِِ ْ َِب َوبَْ ٌِ ُّإَٚ
ًٕب١ض ََل ًَل ُِ ۪ج
ُ  َسَٚ ََّللا
ص ه
ِ  ْؼ٠َ ْٓ َِ َٚ ُْ ٍۜ ِ٘ ا َ ِْ ِش
َ ًَّ ض
َ ٌَُٗ فَمَ ْذٛس
Allah ve Resulü bir işi kesinleştirmişse inanıp güvenmiş bir erkeğin ve kadının, o konuda tercih hakkı olmaz.
Kim, Allah'a ve Resulüne baş kaldırırsa açık bir şekilde sapmış olur.

(Nisa 4/14)

ٌٓ ١۪ٙ ُِ اة
ٌ ٌََُٗ َػزَٚ  ِۖبَٙ ١ َ۪بسا خَب ٌِذًا ف
ُ  َسَٚ ََّللا
ص ه
ً ٔ ٍُْٗ ُ ْذ ِخ٠ َُٖدَُٚز َ َؼذَّ ُؽذ٠َٚ ٌَُٗٛس
ِ َ ْؼ٠ ْٓ َِ َٚ
Kim koyduğu sınırları aşarak Allah'a ve resulüne baş kaldırırsa Allah onu, ölmemek üzere kalacağı bir ateşe
sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.
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(Nisa 4/42)

ُ اٌش
ُ ٍۜ  ُُ ْاَلَ ْسِٙ  ِثٜٛس ه
َّ اُٛ ص
َْ هُّٛ ُ  ْىز٠َ  ََلَٚ ٍ 
ََّللا
َ ُ  رْٛ ٌَ  َيٛس
َ  َػَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪دُّ اٌَّزَٛ ٠َ  َِ ِئ ٍزْٛ ٠َ
ضًب٠ َ۪ؽذ
Ayetleri görmezden gelen kâfirler ve elçiye baş kaldırmış bulunanlar, o gün toprağa karışıp kaybolmuş olmayı
ne kadar çok isterler. Çünkü Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir.

(Meryem 19/68)

َّ ٌاَٚ ُْ ُٙ َّٔش َش
ُ  َس ِثّ َه ٌَٕ َْؾَٛ َف
 ًَّۚب١َِّٕ َُ ِعضَٙ  َي َعْٛ  ُْ َؽُٙ َّٔض َش
۪ َ١ش
ِ َٓ ص ُ َُّ ٌَُٕ ْؾ١بط
Rabbine yemin olsun ki onları, şeytanlarıyla birlikte toplayacağız. Sonra alevli ateşin çevresinde diz
çöktüreceğiz.

(Meryem 19/69)

 ًَّۚب١ِاٌش ْؽَّٰ ِٓ ِػز
َ َ  ُْ اُٙ ُّ٠َؼَ ٍخ ا١ص ُ َُّ ٌََٕ ْٕ ِض َػ َّٓ ِِ ْٓ ُو ًِّ ۪ش
َّ ٍَٝشذُّ َػ
Sonra her sınıfın içinden Rahman’a en güçlü baş kaldıranları çekip ayıracağız.

(Meryem 19/70)

ًّب١ٍِ ص
ِ بَٙ  ِثٌَٰٝ ْٚ َ َٓ ُ٘ ُْ ا٠ ۪ص ُ َُّ ٌَٕ َْؾ ُٓ ا َ ْػٍَ ُُ ِثبٌَّز
Zaten Cehennemde sürekli kalmayı kimin hak ettiğini iyi biliriz.

(Meryem 19/71)

 ًَّۚب١ض
ِ  َس ِثّ َه َؽزْ ًّب َِ ْمٍَٰٝ  ِاسدُ٘ ََۚب َوبَْ َػَٚ ا ِْْ ِِ ْٕ ُى ُْ ا ََِّلَٚ
Sizden oraya suya koşarcasına gitmeyecek yoktur. Bu, Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin hükümdür.

(Talak 65/9)

ْ َفَزَال
 َوبَْ َػبلِجَخُ ا َ ِْ ِشَ٘ب ُخ ْس ًشاَٚ ثَب َي ا َ ِْ ِشَ٘بَٚ ذ
Böylece ettiklerini bulmuş, işlerinin sonu hüsran olmuştur.
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(Talak 65/10)

 ُى ُْ ِر ْو ًش ِۙا١ْ ٌََِّللاُ ا
َ ػزَاثًب
ا لَ ْذ ا َ ْٔضَ َي هَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ة اٌََّز
ا هُٛذًا فَبرَّم٠ ۪شذ
ا َ َػذَّ ه
ِ َۚ  ْاَلَ ٌْجَبٌِٟ ٚ۬ ُ ََٓب ا٠ ََّللا
َ ُْ ُٙ ٌَ َُّللا
Allah, onlar için şiddetli bir azap da hazırlamıştır. Ey inanıp güvenen sağlam duruşlular!
Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun. Allah, size aklınızdan çıkarmayacağınız bir Kitap
indirdi.
(Ahzab 33/34)

شا١
ِ َب٠رِ ُى َّٓ ِِ ْٓ َٰاُٛ١ُ ثٟ ۪ فٍَٰٝ ُْز٠ ا ْر ُو ْشَْ َِبَٚ
 ْاٌ ِؾ ْى َّ ٍۜ ِخ ا َِّْ هَٚ َِّللا
د ه
ً فًب خ َ۪ج١َّللاَ َوبَْ ٌَ ۪ط
Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti aklınızdan çıkarmayın. Allah en ince ayrıntıyı bilir, her şeyden
haberdardır.

(Ahzab 33/41)

ش ِۙا١
ا هٚا ا ْر ُو ُشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ً َّ۪للاَ ِر ْو ًشا َوض
Ey iman etmiş kişiler! Allah'ı hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.

(Talak 65/11)

ً س
ٍ َّٕب١ِ ََّللاِ ُِج
َِِٓ د
ِ صب ٌِ َؾب
ِ َب٠ ُى ُْ َٰا١ْ ٍَا َػٍَُْٛز٠ َلٛ
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ُ۪ ْخ ِش َط اٌَّز١ٌِ د
ُ َس
د ه
ُّ
ٍ ُ ْذ ِخ ٍُْٗ َعَّٕب٠ صب ٌِ ًؾب
بَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞد ر َ ْغ ۪ش
ِ اٌظٍُ َّب
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ سٛ
َ ًْ َّ َ ْؼ٠َٚ ِبّٰلل
ِ ٍۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
َّللاُ ٌَُٗ ِس ْصلًب
سَٓ ه
ُ َٙ ْٔ َْاَل
َ ب اَثَذ ًٍۜا لَ ْذ ا َ ْؽََٙٓ 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.
(Hadid 57/9)

ُّ َِِٓ ُْ ُ ْخ ِش َع ُى١ٌِ د
ٍ َّٕب١ِ َد ث
ٍ َب٠ػ ْج ِذٖ۪ َٓ َٰا
ُْ َّللاَ ِث ُى
ِ اٌظٍُ َّب
ا َِّْ هَٚ سٛ
َ ٍَٰٝ ُٕ ِ َّض ُي َػ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ ٍۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
ٌُ ١ف َس ۪ؽ
ٌ ٌَ َش ُ۫ٓ ُؤ
Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna birbirini açıklayan ayetleri indiren O’dur. Allah size karşı
şefkatlidir, ikramı boldur.
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(Cuma 62/2)

ً س
َ  َث َؼٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
بة
ُ َّٓ َس١۪ ِّ ِ ُ ْاَلٟش ِف
َ َ  ُُ ْاٌ ِىزُٙ ُّ ٍِّ ُ َؼ٠َٚ ُْ ِٙ ١ُضَ ۪ ّو٠َٚ ۪ٗب ِر٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَا َػٍَُْٛز٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َلٛ
َۗ
ٓ١
َ ٟ ۪ا ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ٌَفُٛٔا ِْْ َوبَٚ َ ْاٌ ِؾ ْى َّخَٚ
ٍ ِۙ ض ََل ٍي ُِ ۪ج
Ümmilerin içinden elçi çıkaran Allah’tır. Onlara, O’nun ayetlerini okur, Kitab’ı ve hikmeti öğreterek onları
geliştirir. Halbuki onlar daha önce açık bir sapkınlık içindeydiler.

(Cuma 62/3)

ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ َُ٘ٚ ُْ ٍۜ ِٙ ا ِثَُٛ ٍْ َؾم٠  ُْ ٌَ َّّبُٙ ْٕ ِِ َٓ٠ َٰاخ َ۪شَٚ
ُُ ١ض ْاٌ َؾ ۪ى٠
Bunları, henüz onlara katılmamış başkalarına da öğretecektir. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O’dur.

(Cuma 62/4)

ُ١ِ ض ًِ ْاٌ َؼ ۪ظ
ََٓ ٠َ ْٓ َِ ِٗ ١ ُ۪إْ ر٠ َِّللا
ْ َ ْاٌفَُّٚللاُ ر
ْ ََٰر ٌِ َه ف
 هَٚ شب ٍۜ ُء
ض ًُ ه
İşte bu, Allah’ın ikramıdır. O, ikramını, görevini yerine getiren kişiye yapar. Allah, büyük ikram sahibidir.

(Talak 65/12)

َه
ٍ اَٛ َّٰس
ا ا َ َّْ هَُّٛٓ ٍَ َّٓ ٌِز َ ْؼُٙ َٕ١ْ ََزَٕ ََّض ُي ْاَلَ ِْ ُش ث٠ َّٓ ٍۜ ُٙ ٍَْ ٍ ِِض
ِ  َِِٓ ْاَلَ ْسَٚ د
ََّللا
َ س ْج َغ
َ َ َخٍَكٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َّللاَ لَ ْذ ا َ َؽب
ءٍ ِػ ٍْ ًّبْٟ ش
َ ًِّ ط ِث ُى
ا َ َّْ هَٚ ش٠
ٌ ِۙ ۪ءٍ لَذَٟ
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ َػ
Yedi kat göğü ve yerden de onlar gibisini yaratan Allah’tır. İşler, bunlar arasında yürür.
Bilesiniz ki her şeye bir ölçü koyan Allah’tır. Bilgisi her şeyi kapsayan da Allah’tır.
(Rad 13/2)

َّ ٌس َّخ َش ا
َه
س
ِ اَٛ ََّّٰ َسفَ َغ اٌسٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َٚ  ْاٌ َؼ ْش ِشٍَٝ َػَٰٜٛ َ ب ص ُ َُّ ا ْسزَٙ َْٔٚ  ِْش َػ َّ ٍذ ر َ َش١َد ِثغ
َ ّْ ش
َٰ ْ ًُ ص
َُِْٕٛلُٛبء َس ِثّ ُى ُْ ر
ِ ب٠َ اَل
ِ َد ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ِث ٍِ َٓم
ّ ِ َُف٠ ُذَ ِثّ ُش ْاَلَ ِْ َش٠ ٍٝۜ ًّّ س
َ ُِ ًٍ  َِلَ َعٞ ْغ ۪ش٠َ ًٌّ  ْاٌمَ َّ ٍۜ َش ُوَٚ
Allah, gökleri görünür bir direk olmadan yükseltmiştir. Sonra yönetime geçmiş, güneş ve ayı düzenlemiştir. Her
biri, belli bir süreye kadar akar gider. İşi çekip çeviren ve bu âyetleri açıklayan O'dur. Belki Rabbinizle yüzleşme
konusunda kesin kanaate varırsınız.

10

(Secde 32/5)

سَٕ ٍخ ِِ َّّب
َّ ٌُذَ ِثّ ُش ْاَلَ ِْ َش َِِٓ ا٠
ِ ََّٓ س
ُ َ ٍَ َوبَْ ِِ ْمذْٛ َ٠ ٟ ۪ ِٗ ف١ْ ٌَِ ْؼ ُش ُط ا٠َ َُّ ُ  ٍ ص
ِ  ْاَلَ ْسٌَِٝبء ا
َ ف
َ ٌْ َ اس َُٖٓ ا
َُّْٚرَؼُذ
Gökten yere kadar olan bütün işleri Allah düzenler, sonra, işler sizin hesabınıza göre bin yılı bulan bir gün içinde
ona yükselir.

(Hadid 57/4)

ٍۜ ِ  ْاٌؼَ ْشٍَٝ َػَٰٜٛ َ َّ ٍبَ ص ُ َُّ ا ْسز٠َ ِسز َّ ِخ اٟ ۪ ٍ ف
َ ٍِ ُظ٠ َ ْؼٍَ ُُ َِب٠ ش
ِ اَٛ ََّّٰ َخ ٍَكَ اٌسٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َ  ْاَلَ ْسَٚ د
َْٓ َِب٠َ َِ َؼ ُى ُْ اَٛ ُ٘ َٚ  ٍۜبَٙ ١ َ۪ ْؼ ُش ُط ف٠  َِبَٚ بء
َّ ٌَ ْٕ ِض ُي َِِٓ ا٠  َِبَٚ بَٙ ْٕ ِِ َ ْخ ُش ُط٠  َِبَٚ ٍ 
ِ ََّٓ س
ِ  ْاَلَ ْسِٟف
ش١
ٌ َْ ثَ ۪صٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ُْ ٍۜ ُ ُو ْٕز
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve arşa geçmiş olan O’dur. Yere ne girer ve yerden ne
çıkarsa, gökten ne iner ve göğe ne yükselirse onların hepsini bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle birliktedir.
Allah, yaptığınız her şeyi görür.

(Hadid 57/5)

ٍۜ ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
سٛ
ِ اَٛ ٌَََُّّٰٗ ُِ ٍْهُ اٌس
 هٌَِٝاَٚ ٍ 
ُ ُِ َُّللاِ ر ُ ْش َع ُغ ْاَل
Göklerin ve yerin hakimiyeti O’nun elindedir. Bütün işler O’na arz edilir.
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