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

َّ ُِ ثِ ْغ
ُ١ِ اٌش ِد
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْد
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Enfal 8/1)

ُْ ْۖ ِٕ ُى١ْ َاد ث
َ َا رٛط ٍِ ُذ
ْ َ اَٚ ََّللا
ُ اٌش
َّ َٚ ِٔ ََه َػ ِٓ ْاْلَ ْٔفَب ِۜ ِي لُ ًِ ْاْلَ ْٔفَب ُي ِ هّٰللٍََُٛٔ ْغـ٠
ا هُٛ ِۚ ِي فَبرَّمٛع
َٓ١ ِِ۪ٕ ٌَُُْٗٓ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ُِإٛع
ُ  َسَٚ ََّللا
ا هُٛؼ١ا َ ۪ؽَٚ
Sana enfali, savaş sonucu ele geçirilen kamu mallarını soruyorlar. De ki "savaş sonucu ele
geçirilen kamu malları bütünüyle Allah’ın ve elçisinindir.” Allah’tan sakının ve birbirinizle
aranızı düzeltin. Eğer inanıp güveniyorsanız, Allah’a ve elçisine gönülden boyun eğin.
(Enfal 8/46)

ِۜ طجِ ُش
َّللاَ َِ َغ
َ ا فَز َ ْفٛػ
ُ َ َْل رََٕبصَٚ ٌَُٗٛع
ْ اَٚ ُْ  ُذ ُى٠َت ۪س
ُ  َسَٚ ََّللا
ا ا َِّْ هٚ
ا هُٛؼ١ا َ ۪ؽَٚ
َ ٘ر َ ْزَٚ اٍُٛش
ِۚ ظبثِ ۪ش
َٓ٠
َّ ٌا
Allah‟a ve elçisine boyun eğin. Birbirinizle çekişmeyin yoksa telaşa kapılırsınız, hızınız kesilir. Sabırlı olun.
Allah, sabredenlerle beraberdir.

(Enfal 8/2)

ْ ١َ ٍِ ُ اِرَا رَٚ ُْ ُٙ ُثٍُُٛذ ل
ْ ٍَ ِجَٚ َُّللا
 َّبًٔب٠ ُْ ۪اُٙ ْبرُُٗ صَ ادَر٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَذ َػ
َٓ اِرَا رُ ِو َش ه٠ َْ۪ اٌَّزُِِٕٛ ْأَِّ َّب ْاٌ ُّإ
ِۚ ٍُ َّوَٛ َ َز٠ ُْ ِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ  َػَٚ
َْٛ
İnanıp güvenenler öyle kimselerdir ki Allah anılınca yürekleri titrer, Allah’ın ayetleri okununca
o ayetler, onların imanlarını artırır ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.
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(Tevbe 9/124)

ْ ٌَاِرَا َُِٓب ا ُ ْٔ ِضَٚ
ُْ ُٙ ْا فَضَ ادَرَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ َّبًٔ ِۚب فَب َ َِّب اٌَّز٠ُّ ُى ُْ صَ ادَرُْٗ َٰ٘ ِزٖ۪ ُٓ ۪ا٠َ ُي اُٛم٠َ ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِّ َسح ٌ فٛ
ُ ذ
َ ع
َْٚ ْغز َ ْجش ُِش٠َ ُْ ُ٘ َٚ  َّبًٔب٠۪ا
Bir sure indirilince bazıları: “Şimdi bu hanginizin imanını arttırdı ki?” der. O sure, inanıp güvenmiş olanların
güvenini artırır. Onlar o sureyi, birbirlerine müjdelerler.

(Tevbe 9/125)

َْٚ ُ٘ ُْ َوبفِ ُشَٚ اُٛ َِبرَٚ ُْ ِٙ  ِس ْج ِغٌَِٰٝ غب ا
ٌ  ُْ َِ َشِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
ً  ُْ ِس ْجُٙ ْع فَضَ ادَر
Kalplerinde hastalık olanların da pisliğine pislik katar. Onlar da kâfir olarak ölürler.

(Rad 13/28)

ْ َ َّللاِ ر
ْ َ رَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌََّز
ِۜ  ُْ ِث ِز ْو ِش هُٙ ُثٍُُٛط َّ ِئ ُّٓ ل
ةٛ
ُ ِۜ ٍُُط َّ ِئ ُّٓ ْاٌم
َّللاِ ا َ َْل ِث ِز ْو ِش ه
O‟na yönelenler, inanıp güvenen ve Allah'ın zikri ile kalpleri yatışanlardır. Kalpler ancak Allah'ın zikri ile
yatışır.

(Hac 22/35)

ْ ٍَ ِجَٚ َُّللا
 ِِ َّّبَٚ ِ ِۙحٍَٰٛ ظ
ِ ۪ ْاٌ ُّمَٚ ُْ ُٙ طب َث
َّ ٌ اّٟ١
َّ ٌاَٚ ُْ ُٙ ُثٍُُٛذ ل
َٓ اِرَا رُ ِو َش ه٠ ۪اٌََّز
َ َ  َُِٓب اٍَٰٝ َٓ َػ٠ظب ِث ۪ش
َُُْٛ ْٕ ِفم٠ ُْ ُ٘ َسصَ ْلَٕب
Onlar Allah anılınca yürekleri titreyen, başlarına gelenlere sabreden, namazı tam kılan ve kendilerine verdiğimiz
rızıktan hayra harcayan kimselerdir.

(Enfal 8/3)

ِۜ ُُ ْٕ ِفم٠ ُْ ُ٘  ِِ َّّب َسصَ ْلَٕبَٚ َ حٍَٰٛ ظ
َْٛ
َّ ٌَْ اُّٛ ١ ُ۪م٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
Namazlarını tam kılar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden hayra harcarlar.
(Şura 42/38)

ِۚ ُُ ْٕ ِفم٠ ُْ ُ٘  ِِ َّّب َسصَ ْلَٕبَٚ ُْ ْۖ ُٙ َٕ١ْ َ ثٜسٛ
ُ ُْ ُ٘ ا َ ِْ ُشَٚ َ  ْۖحٍَٰٛ ظ
َٰ ش
َْٛ
َّ ٌا اُِٛ اَلَبَٚ ُْ ِٙ ّا ٌِ َش ِثَُٛٓ ا ْعز َ َجبث٠ ۪اٌَّزَٚ
Onlar, Rablerinin çağrısına olumlu karşılık veren ve namazı tam kılan kimselerdir. İşlerini birbirlerine danışarak
yapar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayra harcarlar.
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(Hadid 57/7)

ُْ ُٙ ٌَ اُٛا َ ْٔفَمَٚ ُْ ا ِِ ْٕ ُىَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ ِۜ ِٗ فَبٌَّز١ َ۪ٓ ف١ ۪ا ِِ َّّب َج َؼٍَ ُى ُْ ُِ ْغز َ ْخٍَفُٛا َ ْٔ ِفمَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ا ِث هُِِٕٛ َٰا
ش١
ٌ ا َ ْج ٌش َو ۪ج
Siz, Allah‟a ve elçisine inanıp güvenin ve size verilen şeylerden hayra harcayın. İçinizden inanıp güvenen ve
hayra harcayanlar için büyük bir ödül vardır.

(Enfal 8/4)

ٌ  ُْ دَ َس َجُٙ ٌَ َْ َدمًّ ِۜبُِِٕٛ ْ َٰ ٌُٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّإٚ۬ ُ ا
ٌُ ِۚ ٠ ِس ْص ٌق َو ۪شَٚ ٌ  َِ ْغ ِف َشحَٚ ُْ ِٙ ِّبد ِػ ْٕذَ َسث
Gerçek müminler işte onlardır. Onlar için Rableri katında dereceler, bağışlanma ve bol rızık
vardır.
(Al-i İmran 3/173)

ْ َا ٌَ ُى ُْ فُٛبط لَ ْذ َج َّؼ
ا َد ْغجَُٕبٌُٛلَبَٚ  َّبًٔب٠ ُ٘ ُْ فَضَ ادَ ُ٘ ُْ ۪اَْٛ بخش
ُ ٌَّٕ ُُ اُٙ ٌَ َٓ لَب َي٠ ۪اٌََّز
َ ٌَّٕبط ا َِّْ ا
ًُ ١ ۪وَٛ ٌِٔ ْؼ َُ ْاَٚ َُّللا
ه
Bunlara bazı kimseler şöyle dediler: "İnsanlar, size karşı toparlandı, onlardan korkun". Bu söz Allah‟a olan
güvenlerini artırdı ve şöyle dediler: "Allah bize yeter. En iyi vekil O‟dur!"

(Al-i İmran 3/174)

ِۜ اَْ هَْٛ ا ِسػُٛارَّجَؼَٚ  ِۙ ٌءٛع
ًٍ ؼ
ْ َ فَُّٚللاُ ر
ْ َفَٚ َِّللا
ُُٓ ُْ ُٙ غ ْغ
 هَٚ َِّللا
ا ثِِٕ ْؼ َّ ٍخ َِِٓ هُٛفَب ْٔمٍََج
َ ّْ َ٠ ُْ ٌَ ًٍ ؼ
ُ١ٍ َػ ۪ظ
Sonra onlara bir kötülük dokunmadan, Allah‟ın nimeti ve ikramı ile geri döndüler. Onlar, Allah‟ın rızasının
peşindeydiler. Allah, büyük ikram sahibidir.

(Al-i İmran 3/175)

َ ١ْ ش
َّ ٌأَِّ َّب َٰر ٌِ ُى ُُ ا
ُ ط
َٓ١ ِِ۪ٕ ْْ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ُِإٛ
ُ َِٛ ّ ُخ٠ ْب
ِ ُخَبفَٚ ُْ ُ٘ ُُٛٓب َء ُْٖۖ فَ ََل رَخَبف١َ ٌِ ْٚ َ ف ا
O sözü söyleyen Şeytandır. O, kendi yandaşlarını korkutur. İnanıp güveniyorsanız onlardan korkmayın, Ben‟den
korkun.

(Enfal 8/74)

ُُ ُ٘  َٰ ٌُٓئِ َهٚ۬ ُ ا اٚظ ُُٓ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 ٌَ َْ َدمًّ ِۜبُِِٕٛ ْْاٌ ُّإ
İnanıp güvenerek hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ile bunları barındırıp yardım edenler var ya; işte
onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlama ve bol rızık vardır.
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(Enfal 8/5)

ِۙ ُ٘ بس
َْٛ
ِ َٓ ٌَ َى١ ِِ۪ٕ ْمًب َِِٓ ْاٌ ُّإ٠ا َِّْ فَ ۪شَٚ ك
ِ ّ ْۖ زِ َه ِث ْبٌ َذ١ْ ََو َُّٓب ا َ ْخ َش َج َه َسث َُّه ِِ ْٓ ث
Rabbinin seni gerçek bir sebeple evinden çıkardığı gün, inanıp güvenenlerin bir kısmı tam bir
hoşnutsuzluk içindeydiler.
(Bakara 2/216)

ْْ َ  اُٝٓ َٰ َػغَٚ ُْ ِۚ  ٌْش ٌَ ُى١ َخَٛ ُ٘ َٚ ْـًٔب١ش
َ اُٛ٘  ا َ ْْ ر َ ْى َشٝ ُٓ َٰػغ
َ َٚ ُْ ِۚ  ُو ْشٌٖ ٌَ ُىَٛ َُ٘ٚ  ُى ُُ ْاٌ ِمزَب ُي١ْ ٍَت َػ
َ ُِوز
َ اُّٛر ُ ِذج
َُّْٛ ٍَا َ ْٔز ُ ُْ َْل ر َ ْؼَٚ ُُ ٍََ ْؼ٠ َُّللا
 هَٚ ُْ ِۜ  ش ٌَّش ٌَ ُىَٛ ُ٘ َٚ ْـًٔب١ش
Savaş, hoşunuza gitmediği halde size, görev olarak yazıldı. Hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin iyiliğinize olabilir.
Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Bunları bilen Allah‟tır, siz bilmezsiniz.

(Tevbe 9/41)

ِۜ  ًِ ه١ع ۪ج
ُْ ُ  ٌْش ٌَ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز١َّللاِ َٰر ٌِ ُى ُْ َخ
َ ٟ ۪ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ فَٚ ُْ ا ٌِ ُىَٛ ِْ َ ا ثِبُٚ َجب ِ٘ذَٚ صِمَ ًبْلَٚ ا ِخفَبفًبٚاِ ْٔ ِف ُش
َُّْٛ ٍَر َ ْؼ
İster kolay, isterse ağır gelsin siz cihada çıkın. Allah yolunda malınızla, canınızla cihad edin. Sizin için hayırlı
olan budur. Bunu bir bilseniz.

(Enfal 8/6)

ِۜ ظ ُش
ُ ْٕ ٠َ ُْ ُ٘ َٚ د
َْٚ
ِ ْٛ َّ ٌ ْاٌََِْٝ اُٛغبل
َ ُ٠ ََّٓ َوبََّٔ َّب١ك َث ْؼذَ َِب ر َ َج
ِ ّ  ْاٌ َذِٟٔ ََه فٌُُٛ َجب ِد٠
Bütün gerçek ortaya çıktığı halde seninle çekişip duruyorlardı. Sanki göz göre göre ölüme
sürükleniyor gibiydiler.
(Muhammed 47/20)

ْ ٌَس ِۚح ٌ فَ ِب ُٓرَا ا ُ ْٔ ِضٛ
ْ ٌَ َْل ُٔ ِ ّضْٛ ٌَ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ ُي اٌَّزُٛم٠َ َٚ
ب ْاٌ ِمزَب ِۙ ُيَٙ ١ ۪رُ ِو َش فَٚ ٌسح ٌ ُِ ْذ َى َّخٛ
ُ ذ
ُ ذ
َ ع
َ ع
ُ ْٕ َ٠ ع
َ َٔ  َْه١ٌََِْ اٚظ ُش
ٌَٰٝ ْٚ َ د فَب
ِ ِۜ ْٛ َّ ٌ ِٗ َِِٓ ْا١ْ ٍَ ِ َػٟ
َ ٠ََسا
ٌ  ُْ َِ َشِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ْ۪ذ اٌَّز
ّ ظ َش ْاٌ َّ ْغ ِش
ُْ ِۚ ُٙ ٌَ
İnanıp güvenenler: "Keşke bir sure indirilse" derler ama hüküm bildiren bir sure indirilir ve içinde savaşma emri
olursa içlerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da
budur.
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(Muhammed 47/21)

َ
ُْ ِۚ ُٙ ٌَ  ًْشا١َّللاَ ٌَ َىبَْ َخ
ا هُٛطذَل
ٌ ٌ۠  ٌي َِ ْؼ ُشْٛ َلَٚ ٌؽب َػخ
َ ْٛ ٍََف فَ ِبرَا َػضَ ََ ْاْلَ ِْ ٌ۠ ُش فٚ
Oysa onlara düşen, boyun eğip uygun bir söz söylemektir. İş kesinleşince Allah'a verdikleri sözü yerine
getirirlerse elbette faydasını görürler.

(Enfal 8/7)

َُّٓ ََّٜللاُ ا ِْدذ
َّ ٌد ا
ُ  َو ِخ ر َ ُىْٛ ش
َ َّْ َ َْ اُّٚدَٛ َ رَٚ ُْ ب ٌَ ُىَٙ ََّٔ ِْٓ ا١َاٌطب ِئفَز
ُْ ْ ٌَ ُىٛ
ِ  َْش رَا١غ
 ِؼذُ ُو ُُ ه٠َ اِ ْرَٚ
ِۙ ط َغ دَاثِ َش ْاٌ َىبفِ ۪ش
َ َ ْم٠َٚ ُِ۪ٗ ِذ َّك ْاٌ َذ َّك ثِ َى ٍِ َّبر٠ ْْ َ َّللاُ ا
َٓ٠
ذُ ه٠ُ ۪ش٠َٚ
Allah, o iki topluluktan birinin sizin olacağına söz vermişti. Siz, güçsüz olanına
hevesleniyordunuz. Allah ise verdiği sözler sebebiyle gerçeği ortaya çıkarmak ve o kafirlerin
arkasını kesmek istiyordu.
(Al-i İmran 3/13)

ُْ ِٙ ١ْ ٍَْ ُْ ِِضُٙ َْٔٚ  َش٠َ ٌ  َوب ِف َشحٜا ُ ْخ َٰشَٚ َِّللا
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ۪ ِْٓ ْاٌزَمَز َ ِۜب ِفئَخٌ رُمَب ِر ًُ ف١َ ِفئَزٟ ۪خٌ ف٠َ لَ ْذ َوبَْ ٌَ ُى ُْ َٰا
ْ
بس
َُٓ َ٠ ْٓ َِ ۪ٖظ ِش
ْ َِّٕذ ُ ث٠ِ ُ َإ٠ َُّللا
 هَٚ ِْٓ ِۜ ١ ْاٌ َؼٞ
َ  ْاْلَ ْثٌِٟ ٚ۬ ُ َٰر ٌِ َه ٌَ ِؼج َْشح ً ِْلٟ ۪شب ِۜ ُء ا َِّْ ف
ِ ظ
َ َسأ
Karşı karşıya gelen iki toplulukta, sizin için bir belge vardır. Bir topluluk Allah yolunda savaşıyordu, diğeri ise
kâfirlerdi. Onlar kendilerini göz kararıyla diğerlerinin iki katı görüyorlardı. Allah, görevini yapanı yardımıyla
destekler. İleri görüşlüler için bunda bir ibret vardır.

(Enfal 8/42)

ُْ ُ ا َػ ْذرَٛ َ  رْٛ ٌََٚ ُْ ِۜ ت ا َ ْعفَ ًَ ِِ ْٕ ُى
ُ اٌش ْو
ْ ُ ِح ْاٌمَٚ  ُ٘ ُْ ِث ْبٌؼُ ْذَٚ ب١َ ْٔ ُّ ِح اٌذَٚ اِ ْر ا َ ْٔز ُ ُْ ِث ْبٌؼُ ْذ
َّ َٚ َٰٜٛ ظ
ِۙ ً َُّللاُ ا َ ِْ ًشا َوبَْ َِ ْفؼ
َّٕ ٍخ١ِ َ ٍِ َه َِ ْٓ ٍََ٘ َه َػ ْٓ ثْٙ ١َ ٌِ ْلٛ
 هٟ
ِ  ْم١َ ٌِ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ  َؼب ِِۙد١ّ۪ ٌ ْاَْٟل ْخزٍََ ْفز ُ ُْ ِف
َ ؼ
ٌُ ِۙ ١ ٍ۪ ٌغ َػ١ّ۪ غ
ا َِّْ هَٚ َِّٕ ِۜ ٍخ١ َػ ْٓ َثٟ
َ ٌَ ََّللا
َّ  َِ ْٓ َدٝ١َٰ  ْذ٠َ َٚ
O gün siz o vadinin alt tarafında, onlar vadinin üst tarafında, kervan ise sizden daha aşağıda idi. Sözleşmiş
olsaydınız, böyle denk getiremezdiniz. Ama Allah, olacağı belli şey olsun, kim etkisizleşecekse gerçeği görerek
etkisizleşsin, kim de yaşayacaksa gerçeği görerek yaşasın diye böyle yaptı. Allah elbette dinleyen ve bilendir.
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(Enfal 8/8)

ِۚ ُِ  َو ِشَٖ ْاٌ ُّ ْج ِشْٛ ٌََٚ ًَ بؽ
َْٛ
ِ َُج ِْط ًَ ْاٌج٠َٚ ُ ِذ َّك ْاٌ َذ َّك١ٌِ
O suçlular istemeseler bile gerçeği ortaya çıkarıp yanlışı ortadan kaldıracağını, bu şekilde
gösterecekti.
(Rum 30/2)

ُ
َُ ِۙ ٚاٌش
ِ َغ ٍِج
ُّ ذ
Romalılar yenildiler,

(Rum 30/3)

ِۙ َ ْغ ٍِج١ع
َُْٛ
ِ  ْاْلَ ْسَٝٔ ا َ ْدُٟٓ ۪ف
َ ُْ ِٙ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ َغٍَ ِجَٚ ع
Yenilgi yeryüzünün en çukur yerinde, Lut gölü yakınlarında oldu. Onlar, bu yenilginin ardından galip
geleceklerdir.

(Rum 30/4)

ِۙ ُِِٕ َْ ْف َش ُح ْاٌ ُّإ٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠َٚ ُ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِۜذَٚ ًُ َٓ ِ هّٰللِ ْاْلَ ِْ ُش ِِ ْٓ لَ ْج١
ِۜ ۪ٕ ثِؼْغ ِعٟ ۪ف
َْٛ
ِ
Birkaç yıl içinde,üç ile dokuz yıl arasında olacak. Öncesi de sonrası da Allah‟ın yetkisindedir emrindedir. O gün
müminler sevineceklerdir,.

(Rum 30/5)

ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ شب ِۜ ُء
ِۜ ظ ِش ه
ُُ ١اٌش ۪د
َُٓ َ٠ ْٓ َِ ظ ُش
ْ َِٕث
َّ ض٠
ُ ْٕ ٠َ َِّللا
Bu, Allah‟ın yapacağı yardımla olacaktır. O, gerekeni yapana yardım eder. O daima üstündür, ikramı boldur.

(Rum 30/6)

ِۜ  ْػذَ هَٚ
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ بط َْل
ف ه
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ َُٖ ْػذَٚ َُّللا
ُ ٍِ ُ ْخ٠ َّللاِ َْل
Bu Allah‟ın vaadidir! İnsanların çoğu bilmese de Allah vaadinden caymaz dönmez.

(Tevbe 9/14)

ِۙ ِِ۪ٕ ْ ٍَ ُِإْٛ َس لُٚ
َٓ١
ِ َ ْش٠َٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَظ ْش ُو ُْ َػ
 ُُ هُٙ ُ َؼ ِزّ ْث٠ ُْ ُ٘ ٍُِٛلَبر
ُ ف
ُ ْٕ ٠َ َٚ ُْ ِ٘ ُ ْخ ِض٠َٚ ُْ  ُى٠ ۪ذ٠ْ َ َّللاُ ِثب
َ طذ
Onlarla savaşın ki sizin ellerinizle Allah onlara azap etsin, onları parçalasın, size zafer versin ve inanıp
güvenenler topluluğunun içini rahatlatsın.
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(Tevbe 9/15)

َ ١ْ ُ ْزِ٘تْ َغ٠َٚ
ٌُ ١ ٌُ َد ۪ى١ ٍَّ۪للاُ َػ
َُٓ ٠َ ْٓ َِ ٍَٰٝ َّللاُ َػ
ُ ُ ز٠َ َٚ ُْ ِۜ ِٙ  ِثٍُُٛع ل
 هَٚ شب ِۜ ُء
ة هٛ
Bir de onların kalplerindeki öfkeyi gidersin ve gerekeni yapanın tevbesini kabul etsin. Allah bilir, doğru kararlar
verir.

(Enfal 8/9)

َٓ١ ۪ ُِ ِّذُّ ُو ُْ ثِب َ ٌْفٍ َِِٓ ْاٌ َّ َٰ ٍُٓئِ َى ِخ ُِ ْشدِفّٟ۪ٔ َ بة ٌَ ُى ُْ ا
َ َْ َسثَّ ُى ُْ فَب ْعز َ َجُٛض١اِ ْر ر َ ْغز َ ۪غ
O gün Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da “Bir biri ardınca bin melek ile size destek
veriyorum” diye cevap vermişti.
(Al-i İmran 3/123)

ِۚ
ََّْٚللاَ ٌَؼٍََّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُش
ا هُٛا َ ْٔز ُ ُْ اَرٌَِّخٌ فَبرَّمَٚ َّللاُ ثِ َج ْذ ٍس
ظ َش ُو ُُ ه
َ َٔ ٌَمَ ْذَٚ
Siz çaresiz bir duruma düşmüşken Allah, Bedir'de size yardım etti. Öyleyse Allah‟tan korkun ki O‟na karşı
görevlerinizi yerine getiresiniz.

(Al-i İmran 3/127)

َ ط َغ
َ  ْم١َ ٌِ
َٓ١ا َُٓخب ِئ ۪جَُٛ ْٕمَ ٍِج١َ ُْ فُٙ َ  ْى ِجز٠َ ْٚ َ ا اَٚٓ َوفَ ُُٓش٠ ۪ؽ َشفًب َِِٓ اٌَّز
Bu desteği, âyetleri görmezlikten gelen kâfirlerin bir bölümünü ayırıp atmak veya boyun eğdirmek için verir ki
kaybetmiş olarak geri dönsünler.

(Enfal 8/10)

ْ َ  ٌِزَٚ َّٜللاُ ا َِّْل ثُ ْش َٰش
ٌ َّللاَ َػ ۪ض
ِۜ ظ ُش ا َِّْل ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذ ه
ض٠
ْ ٌَّٕ َِب اَٚ ُْ ِۚ ثُ ُىٍُُٛط َّئِ َّٓ ِث۪ٗ ل
َّللاِ ا َِّْ ه
 َِب َج َؼٍَُٗ هَٚ
ٌُ ١َد ۪ى
Allah bunu size, sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa zafer, sadece
Allah katındandır. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.
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(Enfal 8/43)

ِۜ ً ٍََ۪بِ َه ل
َّٓ  ٌَٰ ِىَٚ  ْاْلَ ِْ ِشٌَِٟزََٕبصَ ْػز ُ ُْ فَٚ ُْ ُ شا ٌَفَش ٍِْز١
ِ َِٕ ٟ َّ۪للاُ ف
 ُُ هُٙ  َى٠ُ ۪ش٠ اِ ْر
ً ۪ ُْ َوضُٙ  َى٠ ا َ َٰسْٛ ٌََٚ َل١
سُٚ
ِ  ٌُ ِثزَا١ ٍ۪عٍَّ ِۜ َُ أَُِّٗ َػ
ُّ ٌد ا
ه
َ ََّللا
ِ ظذ
O gün rüyanda, Allah, onları sana az gösterdi. Eğer çok gösterseydi, telaşa düşer, o konuda çekişirdiniz. Ama
Allah, sizi bu hale düşmekten kurtardı. Çünkü O, içinizde olanları bilir.

(Enfal 8/44)

ً ٍَُِ۪ٕ ُى ُْ ل١ ا َ ْػٟز ُ ُْ ۪ ُٓف١ْ َ ُ٘ ُْ اِ ِر ْاٌزَمُّٛ  ُى٠ُ ۪ش٠ اِ ْرَٚ
ََّْللاُ ا َ ِْ ًشا َوب
 هٟ
ِ َ ْم١ٌِ ُْ ِٙ ُِٕ١ ا َ ْػُٟٓ ُ۪مَ ٍٍُِّ ُى ُْ ف٠َٚ َل١
َ ؼ
ِۜ ً َُِ ْفؼ
سٛ
 هٌَِٝاَٚ ْلٛ
ُ ُِ َُّللاِ ر ُ ْش َج ُغ ْاْل
Onlarla karşılaştığınızda da Allah, onları sizin gözünüze az göstermiş, sizi de onların gözlerine az göstermişti.
Allah, kesin karar verdiği sonucu ortaya çıkarmak için böyle yapmıştı. Her işin, Allah ile bağlantısı vardır.

(Enfal 8/11)

َ ُ١ٌِ بء َُِٓب ًء
ّ ۪ َُغ٠ اِ ْر
ُْ ػ ْٕ ُى
َّ ٌ ُى ُْ َِِٓ ا١ْ ٍَُٕ ِ َّض ُي َػ٠َٚ ُْٕٗ ِِ ًبط ا َ ََِٕخ
ِ َُّٓ غ
َ ت
َ ِ٘ ُ ْز٠َٚ ِ۪ٗ َش ُو ُْ ثّٙ ِ ط
َ  ُى ُُ إٌُّ َؼ١ش
َ َ ْش ِث١ٌِ َٚ ْب
َ ١ْ ش
َّ ٌِس ْجضَ ا
َا
َ ُّض َ ِج٠َٚ ُْ  ِث ُىٍُُٛ لٍَٰٝ ؾ َػ
ِ ط
َ ِۜ َذ ِث ِٗ ْاْلَ ْلذ
O gün güven duygusu vermek için sizi uykuya daldırmış, sizi arındırmak, sizden şeytanın
pisliğini gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için
üzerinize gökten yağmur yağdırmıştı.
(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 َ ْػ َّب
ُّٟ۪ٓٔ َِْ اْٚ  َِب َْل ر َ َشٜ ا َ َٰسُّٟ۪ٓٔ ِ ٌء ِِ ْٕ ُى ُْ اٞ ثَ ۪ ُٓشّٟ۪ٔ ِلَب َي اَٚ ِٗ ١ْ َ َػ ِمجٍَٰٝ ض َػ
ِ ر َ َُٓشا َء
َ بْ َٔ َى
ِ َ د ْاٌ ِفئَز
ِۜ َبف ه
ة
َ َُّللا
 هَٚ ََّللا
ِ ذ ُ ْاٌ ِؼمَب٠ ۪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.”

(Fetih 48/4)

ُدُٕٛ ِ هّٰللِ ُجَٚ ُْ ِۜ ِٙ ِٔ َّب٠ َّبًٔب َِ َغ ۪ا٠ا ۪اَُُٚٓ ْضدَاد١ٌِ َٓ١ ِِ۪ٕ ْة ْاٌ ُّإ
َّ ٌ ا َ ْٔضَ َي اُٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ ٍُُٛ لٟ َ۪ٕخَ ف١غ ۪ى
ِۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
 ًّ ِۙب١ ًّب َد ۪ى١ ٍَّ۪للاُ َػ
ِ اَٛ ََّّٰاٌغ
 َوبَْ هَٚ ع
Güvenlerine güven katmak için müminlerin içini rahatlatan da O‟dur. Göklerin ve yerin bütün orduları
Allah‟ındır. Allah bilir, doğru kararlar verir.
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(Fetih 48/7)

ً َّللاُ َػ ۪ض
ِۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
 ًّب١ضا َد ۪ى٠
ِ اَٛ ََّّٰد ُ اٌغُٕٛ ِ هّٰللِ ُجَٚ
 َوبَْ هَٚ ع
Göklerde ve yerde Allah‟ın orduları vardır. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

(Muhammed 47/7)

ْ ُّض َ ِج٠َٚ ُْ ظ ْش ُو
ُْ ذ ا َ ْلذَا َِ ُى
ا هٚظ ُش
ُ ْٕ َ٠ ََّللا
ُ ْٕ َ ا ا ِْْ رُُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler! Siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.

(Al-i İmran 3/160)

 هٍَٝ َػَٚ ِِٖۜ ۪ ظ ُش ُو ُْ ِِ ْٓ َث ْؼذ
ظ ْش ُو ُُ ه
ُ ْٕ ٠َ ٞ ۪ ْخزُ ٌْ ُى ُْ فَ َّ ْٓ رَا اٌَّز٠َ ِْْ اَٚ ُْ ِۚ ت ٌَ ُى
ُ ْٕ ٠َ ِْْ ا
َِّللا
َ ٌِ َّللاُ فَ ََل غَب
َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ ز١َ ٍْ َف
Allah yardım ederse, sizi kimse yenemez. Ya yüzüstü bırakırsa O‟na rağmen size kim yardım edebilir?
Müminler, yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.

(Enfal 8/63)

ف
َ ؼًب َُِٓب اٌََّ ْف١ّ۪ ع َج
َ  ا َ ْٔفَ ْمْٛ ٌَ ُْ ِۜ ِٙ ِثٍَُُْٛٓ ل١َف ث
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ُْ ِٙ ِثٍَُُْٛٓ ل١َذ ث
ِ  ْاْلَ ْسِٟذ َِب ف
َ ٌَََّّللاَ ا
َ ٌََّاَٚ
ٌ  ِۜ ُْ أَُِّٗ َػ ۪ضُٙ َٕ١ْ َث
ٌُ ١ض َد ۪ى٠
Müminlerin kalplerini O kaynaştırdı. Dünya kadar mal harcasaydın kalplerini kaynaştıramazdın. Ama Allah
onları kaynaştırdı. Üstün olan ve kararları doğru olan O‟dur.

(Enfal 8/12)

ِۜ َُِٕ َٓ َٰا٠ ۪ا اٌَّزُٛ َِ َؼ ُى ُْ فَضَجِّزّٟ۪ٔ َ  ْاٌ َّ َٰ ٍُٓ ِئ َى ِخ اٌَِٝ َسث َُّه اٟدٛ
اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ة اٌَّز
۪ ُ٠ اِ ْر
ِ ٍُُٛ لٟ ۪ فٟ ۪عب ُ ٌْم
َ اٛ
َْب
ُّ
َ اٌشػ
ٍ ِۜ َٕ ُْ ُو ًَّ ثُٙ ْٕ ِِ اُٛاػ ِْشثَٚ ق
ِ قَ ْاْلَ ْػَٕبْٛ َا فُْٛت فَبػ ِْشث
Meleklere de şunu vahyediyordu: “Ben sizinle beraberim, kâfirlerin yüreklerine korku
salacağım. Siz de müminleri cesaretlendirin. Öyleyse onların boyun köklerine ve parmaklarına
vurun!”
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(Al-i İmran 3/151)

َ ٍْ ع
طبًٔ ِۚب
ُ َُِ۪ٕٗ ِ ّض ْي ث٠ ُْ ٌَ بّٰللِ َِب
ُّ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ة اٌَّز
ا ِث هْٛت ِث َُّٓب ا َ ْش َش ُو
ِ ٍُُٛ لٟ ۪ فٟ ۪عُٕ ٍْم
َ اٌشػ
َ
َّ َٜٛ ْظ َِض
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ُ ِۜ ٌَّٕ ُُ اُٙ ٠َٰٚ ْ  َِأَٚ
َ ْثِئَٚ بس
Âyetleri görmezlikten gelenlerin kâfirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar, Allah‟ın indirdiği bir delile
dayanmadan O‟na ortaklar uydurmuşlardır. Varıp kalacakları yer cehennemdir. Bu yanlışı yapanların
yerleşecekleri yer ne kötüdür!

(Muhammed 47/8)

ُْ ُٙ ٌَػ ًَّ ا َ ْػ َّب
ً ا فَز َ ْؼَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
َ َ اَٚ ُْ ُٙ ٌَ غب
Ayetleri görmezlikten gelen kafirlerin hakkı yıkılıp gitmektir. Allah, onların işlerini hedefine ulaştırmaz.

(Muhammed 47/9)

َ ََّللاُ فَب َ ْدج
ُْ ُٙ ٌَؾ ا َ ْػ َّب
ا َُِٓب ا َ ْٔضَ َي هُٛ٘  ُْ َو ِشُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ثِب
Bu, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamalarına karşılıktır. Allah da işlerini boşa çıkarır.

(Enfal 8/13)

ِۚ ُ  َسٚ ََّللا
ة
َ ََّللا
َُٓ ُْ ُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِثب
ُ  َسَٚ ََّللا
ٌَُٗ فَب َِّْ هٛع
ك ه
ِ ذ ُ ْاٌ ِؼمَب٠ ۪شذ
ِ ُِشَبل٠ ْٓ َِ َٚ ٌَُٗٛع
َ ا هُّٛشبل
Öyle yapın çünkü onlar, Allah’ın ve elçisinin karşısında yer almışlardır. Kim Allah’ın ve
elçisinin karşısında yer alırsa Allah'ın ona vereceği ceza pek ağır olur.
(Muhammed 47/32)

ْٓ ٌَ ِٜۙ  َٰذُٙ ٌ ُُ ْاُٙ ٌَ ََّٓ١ َي ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َِب ر َ َجٛع
َُٓ َٚ َِّللا
ُ اٌش
َّ اُّٛشبل
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ْٓ ا َػُّٚطذ
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ُ ُ ْذ ِج١ع
ُْ ُٙ ٌَؾ ا َ ْػ َّب
َ ََّللا
ُ ٠َ
ا هٚؼ ُّش
َ َٚ ْـًٔ ِۜب١ش
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.

(Fetih 48/13)

شا١
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ُْ ٌَ ْٓ َِ َٚ
ً ع ۪ؼ
َ َٓ٠ ٌِ۪ٗ فَ ِب َُّٓٔب ا َ ْػز َ ْذَٔب ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شٛع
Kim Allah‟a ve elçisine güvenmezse bilsin ki kendini doğrulara kapatanlar için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
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(Enfal 8/14)

بس
َ ََٓ َػز٠ا َ َّْ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شَٚ ُُٖٛلَُٰٚر ٌِ ُى ُْ فَز
ِ ٌَّٕاة ا
Haydi tadın onu bakalım. Kafirler için bir de ateş azabı vardır.

(Enfal 8/15)

بس
َ ِۚ  ُ٘ ُُ ْاْلَ ْد َثٌَُّٛٛ ُ ا صَ ْدفًب فَ ََل رَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ز ُ ُُ اٌَّز١ ۪ا اِرَا ٌَمُُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler! Bir nizam halinde iken kâfirlerle karşılaşınca sakın arkanızı dönüp
kaçmayın.
(Al-i İmran 3/122)

ِۙ َ بْ ِِ ْٕ ُى ُْ ا َ ْْ ر َ ْفش
َُٓ ذ
ْ َّّ َ٘ اِ ْر
َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ َز١ٍْ ََّللاِ ف
 هٍَٝ َػَٚ  َّ ِۜبُٙ ُّ١ٌِ َٚ َُّللا
 هَٚ ََل
ِ َ ؽبئِفَز
Sizden iki bölük dağılmaya yüz tutmuştu. Halbuki onların velisi Allah‟tır. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar.

(Al-i İmran 3/144)

ْ ٍَ ِۚ ٌي لَ ْذ َخٛع
ُْ ِۜ  ا َ ْػمَب ِث ُىٍُٝٓ َٰ  لُزِ ًَ ا ْٔمٍََ ْجز ُ ُْ َػْٚ َ بد ا
َ َِ ْٓ ِع ِۜ ًُ اَفَ ۬بئ
ُ اٌش
ُ  َِب ُِ َذ َّّذٌ ا َِّْل َسَٚ
ُّ ِٗ ٍِ ذ ِِ ْٓ لَ ْج
َّ ٌَّللاُ ا
َ ََّللا
َٓ٠شب ِو ۪ش
ُ ٠َ ْٓ ٍََ ِٗ ف١ْ  َػ ِم َجٍَٰٝ  ْٕمَ ٍِتْ َػ٠َ ْٓ َِ َٚ
 هٞ ْج ِض١َ ع
ؼ َّش ه
َ َٚ ْـًٔ ِۜب١ش
Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önceki elçiler de yaşadı gitti. O ölse veya öldürülse, gerisin geri mi
döneceksiniz? Gerisin geri dönenin Allah'a bir zararı olmaz. Allah, görevini yapanları ödüllendirecektir.

(Al-i İmran 3/145)

 ِۚبَٙ ْٕ ِِ َِ۪ٗب ُٔإْ ر١ْٔ ُّاة اٌذ
َ ُّ َ  َِب َوبَْ ٌَِٕ ْف ٍظ ا َ ْْ رَٚ
د ا َِّْل ِث ِب ْر ِْ هٛ
َ َٛ َ ُ ِش ْد ص٠ ْٓ َِ َٚ َّللاِ ِوزَبثًب ُِ َإ َّج ً َِۜل
َٰ ْ اة
َّ ٌ اٞعٕ َْج ِض
َٓ٠شب ِو ۪ش
َ َٛ َ ُ ِش ْد ص٠ ْٓ َِ َٚ
َ َٚ  ِۜبَٙ ْٕ ِِ ِ۪ٗاْل ِخ َشحِ ُٔإْ ر
Allah'ın onayı olmadan kimse ölmez. Ecelleri/son yaşama tarihleri yazılıdır. Kim dünyalık isterse ona ondan
veririz. Kim ahiretlik isterse ona da ondan veririz. Biz, görevini yapanları ödüllendireceğiz.

(Al-i İmran 3/155)

ِۚ ُغج
َ ١ْ ش
َّ ٌ ُُ اُٙ ٌَّ َبْ أَِّ َّب ا ْعز َض
ُ ط
ٌَمَ ْذَٚ اٛ
ِ بْ ثِجَ ْؼ
َ غ َِب َو
ِ ِۙ َ ْاٌ َج ّْؼَٝ ََ ْاٌزَمْٛ َ٠ ُْ ا ِِ ْٕ ُىْٛ ٌََّٛ َ َٓ ر٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ََّللا
ٌُ ١ ٍ۪س َدٛ
ٌ ُغف
 ِۜ ُْ ا َِّْ هُٙ ْٕ َّللاُ َػ
َػفَب ه
İki ordunun karşılaştığı gün geri dönenler, yaptıkları bazı şeylerden dolayı şeytanın ayaklarını kaydırmak istediği
kimseleridir. Allah onları affetti. Çünkü Allah çokça bağışlar, yumuşak davranır.

11

(Muhammed 47/4)

ِۙ َ صَٛ ٌا ْاُّٚشذ
ُ َ ُ٘ ُْ فُّٛ ُ  اِ ُٓرَا اَصْ َخ ْٕزٝة َدزُٓه
ُبقَ فَ ِب َِّب ًَِّٕب َث ْؼذ
ِّ ة
ِ ِۜ اٌشلَب
َ َا فَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ز ُ ُُ اٌَّز١ ۪فَ ِبرَا ٌَم
َ ؼ ْش
اَٛ ۬ ٍُ ْج١َ ٌِ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ُْ ِۙ ُٙ ْٕ ِِ ظ َش
َُٓ ٠َ ْٛ ٌََٚ اس٘ َِۚب َٰر ٌِ ِۜ َه
ُ ؼ َغ ا ٌْ َذ ْش
شب ُء ه
َ َ  رٝاِ َِّب ِف ُٓذَا ًء َدزهَٚ
َ َ َّللاُ َْل ْٔز
َ َصْٚ َ ة ا
ِۜ ٍ ؼ ُى ُْ ثِ َج ْؼ
ُْ ُٙ ٌَؼ ًَّ ا َ ْػ َّب
 ًِ ه١ع ۪ج
َ َث ْؼ
ِ ُ٠ ْٓ ٍَََّللاِ ف
َ ٟ ۪ا فٍَُٛٓ لُ ِز٠ ۪اٌَّزَٚ غ
Ayetleri görmezlikte direnen kafirlerle savaşta karşılaşınca boyun köklerini vurun. Etkisiz hale getirince onları,
sıkı güvenlik çemberine alın. Sonra karşılıksız ya da fidye alarak serbest bırakın ki savaşın doğurduğu bir sıkıntı
kalmasın. Allah‟ın tercihi farklı olsaydı onların hakkından kendisi gelirdi. Böyle olması, birinizi diğerinizle
yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. Allah, kendi yolunda öldürülenlerin yaptıklarını karşılıksız bırakmaz.

(Saf 61/4)

ٌ َ١ْٕ ُ ُْ ثُٙ ََّٔطفًّب َوب
صٛ
ٌ ط
ا َِّْ ه
ُ بْ َِ ْش
َ ٟ َْ۪ فٍُُِٛمَبر٠ َٓ٠ ُ۪ ِذتُّ اٌَّز٠ ََّللا
َ ٍِ۪ٗ ١ع ۪ج
Allah, kendi yolunda kurşunla kenetlenmiş bir yapı gibi kenetlenerek savaşanları sever.

(Enfal 8/16)

ٍ ؼ
ت َِِٓ ه
َِّللا
َ َ فِئ َ ٍخ فَمَ ْذ ثَُٓب َء ثِغٌَِٰٝ ّ ًضا ا١ِ  ُِز َ َذْٚ َ  َِئِ ٍز دُثُ َشُُٖٓ ا َِّْل ُِز َ َذ ِ ّشفًب ٌِ ِمزَب ٍي اْٛ َ٠ ُْ ِٙ ٌِّ َٛ ُ٠ ْٓ َِ َٚ
ش١
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ظ
َ ْ ِثئَٚ ُُ ِۜ ََّٕٙ ُٗ َج٠َٰٚ ْ  َِأَٚ
Her kim böyle bir günde, savaş için mevzi tutmak ya da bir birliğin yanında yer almak dışında
bir sebeple arkasını dönerse, Allah’ın gazabına uğrar. Onun varacağı yer cehennem olur. Ne
kötü hale gelmektir o.
(Enfal 8/57)

ََْٚزَّ َّو ُش٠ ُْ ُٙ ٍَّ ُْ ٌَ َؼُٙ َ ُْ َِ ْٓ خ ٍَْفِٙ ِة فَش ِ َّش ْد ث
ِ  ْاٌ َذ ْشِٟ ُْ فُٙ ََّٕفَ ِب َِّب رَضْمَف
Onları savaşta yakalarsan öyle dağıt ki arkalarındakiler de dağılsınlar. Belki akıllarını başlarına alırlar.

(Muhammed 47/25)

ُٓ
َ ١ْ ش
َّ ٌ اِٜۙ َذُٙ ٌ ُُ ْاُٙ ٌَ ََّٓ١بس ِ٘ ُْ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َِب ر َ َج
ُ ط
ٍَٰٝ ِْ َ اَٚ ُْ ِۜ ُٙ ٌَ  َيَّٛ ع
ْ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ْب
ِ  ا َ ْد َثٍَٰٝ ا َػُّٚاسرَذ
ُْ ُٙ ٌَ
Doğruları bütün açıklığı ile gördükten sonra sırtlarını dönenleri Şeytan aldatmış ve onlara umut vermiştir.
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(Muhammed 47/26)

ُُ ٍَ  ْؼ٠َ َُّللا
 هَٚ غ ْاْلَ ِْ ِۚ ِش
ا َِب ٔ ََّض َي هُٛ٘ َٓ َو ِش٠ ۪ا ٌٍَِّزٌُٛ ُْ لَبُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِثب
ِ  َث ْؼٟ ۪ؼُ ُى ُْ ف١عُٕ ۪ط
َ َُّللا
ُْ ُ٘ اس
َ اِ ْع َش
Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere: "Bazı konularda size uyarız" derler. Allah onların gizli
konuşmalarını bilir.

(Muhammed 47/27)

ُٓ
ُْ ُ٘ بس
َ َا َ ْدثَٚ ُْ ُٙ َ٘ ٛ ُجُٚ ََُْٛؼ ِْشث٠ ُ ُُ ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخُٙ ْفَّزَٛ َ ْف اِرَا ر
َ ١فَ َى
Melekler, yüzlerine ve sırtlarına vurarak ruhlarını alırken halleri nice olur?

(Muhammed 47/28)

َ أَُٗ فَب َ ْد َجَْٛ ا ِسػُٛ٘  َو ِشَٚ ََّللا
َ ا َُِٓب ا َ ْع َخُٛ ُُ ار َّ َجؼُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِثب
ُْ ُٙ ٌَؾ ا َ ْػ َّب
ؾ ه
Böylece Allah'ı hiddetlendiren şeye uyup, onu razı edecek şeyden hoşlanmadıkları için Allah işlerini boşa
çıkarır.

(Enfal 8/17)

ُْٕٗ ِِ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٟ
َ ١َِ ْذ اِ ْر َس
َ ١َِ  َِب َسَٚ ُْ ْۖ ُٙ ٍَََّللاَ لَز
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ْذ
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ُْ ُ٘ ٍُُٛفٍََ ُْ ر َ ْمز
َ ٍِ ُ ْج١ٌِ َٚ ِٝۚ ََِّٰللاَ َس
ٌُ ١ ٍ۪ ٌغ َػ١ّ۪ ع
غًٕ ِۜب ا َِّْ ه
َ ََّللا
َ ثَ ََُٓل ًء َد
Onları öldüren siz değildiniz, onları öldüren Allah’tı. Attığın zaman da sen atmadın, Allah attı.
Bu, inanıp güvenenleri güzel bir sınamadan geçirmek içindi. Allah dinler ve bilir.
(Muhammed 47/31)

ِۙ ظبثِ ۪ش
ُْ بس ُو
َّ ٌاَٚ ُْ َٓ ِِ ْٕ ُى٠ ۪ َٔ ْؼٍَ َُ ْاٌ ُّ َجب ِ٘ذَّٝٔ ُى ُْ َدزهَٛ ٌٍََُٕ ْجَٚ
َ ا ا َ ْخ َجَٛ ۬ ٍَُٔ ْجَٚ َٓ٠
Şurası kesin ki içinizden cihad edenleri ve sabırlı davrananları öğreninceye ve gerçek yüzünüzü ortaya
çıkarıncaya kadar sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz.

(Al-i İmran 3/142)

َٓ٠ظب ِث ۪ش
َّ ٌ ْؼٍَ َُ ا٠َ َٚ ُْ ا ِِ ْٕ ُىَُٚٓ َجب َ٘ذ٠ َّ۪للاُ اٌَّز
 ْؼٍَ ُِ ه٠َ ٌَ َّّبَٚ َا ْاٌ َجَّٕخٍُٛا َ َْ َد ِغ ْجز ُ ُْ ا َ ْْ ر َ ْذ ُخ
Yoksa Allah, içinizden cihad edenleri bilmeden ve sabredenleri de bilmeden Cennete gireceğinizi mi hesap
etmiştiniz?
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(Enfal 8/18)

َٓ٠ ِذ ْاٌ َىبفِ ۪ش١ْ  ِ٘ ُٓ َوُِٛ ََّللا
ا َ َّْ هَٚ ُْ َٰر ٌِ ُى
Böyle olmasının nedeni Allah’ın o kafirlerin düzenini zayıflatmasıdır.
(Muhammed 47/10)

ُ ْٕ َ١َع ف
ُْ ْۘ ِٙ ١ْ ٍََّللاُ َػ
 ِۜ ُْ دَ َِّ َش هِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػبلِجَخُ اٌَّز
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فٚش١
ُ َ۪غ٠ ُْ ٍََاَف
َ ١ا َوٚظ ُش
بَٙ ٌَُٓ ا َ ِْضَب٠ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شَٚ
Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu düşünsünler. Allah onları bitirmiştir.
Ayetleri görmezlikten gelmiş bu kişilerin başlarına gelecek olan da onlarınkinin bir benzeridir.

(Muhammed 47/11)

ُْ ُٙ ٌَ ٌَٰٝ ْٛ َِ َٓ َْل٠ا َ َّْ ْاٌ َىب ِف ۪شَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٌَْٝٛ َِ ََّللا
َٰر ٌِ َه ِثب َ َّْ ه
Çünkü Allah, inanıp güvenenlerin dostudur. Ama ayetleri görmezlikten gelenlerin bir dostu olmaz.

(Enfal 8/19)

ِۚ
ِۚ
ٟ
َ ِٕ ٌَ ْٓ ر ُ ْغَٚ ا َٔؼُ ْذُٚدُٛا ِْْ رَؼَٚ ُْ ِۚ  ٌْش ٌَ ُى١ َخَٛ ُٙ َا فُٛٙ َ ا ِْْ ر َ ْٕزَٚ ا فَمَ ْذ َُٓجب َء ُو ُُ ْاٌفَزْ ُخٛا ِْْ ر َ ْغز َ ْفزِ ُذ
ْ ِۙ  َوض ُ َشْٛ ٌََٚ ْـًٔب١ش
َ ُْ َػ ْٕ ُى ُْ فِئَز ُ ُى
َٓ١ ِِ۪ٕ َّْللاَ َِ َغ ْاٌ ُّإ
ا َ َّْ هَٚ د
Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorsanız işte gerçek ortaya çıktı. Bu tavrınıza son verirseniz
sizin için iyi olur. Bunu tekrarlarsanız aynı karşılığı veririz. Sayınız çok da olsa bir işinize
yaramaz. Çünkü Allah inanıp güvenenlerin yanında yer alır.
(Tevbe 9/25)

ْـًٔب١ش
َ ُْ ػ ْٕ ُى
ِ َٛ َِ ٟ َّ۪للاُ ف
ظ َش ُو ُُ ه
َ ِٓ  ِۙ ٍْٓ اِ ْر ا َ ْػ َججَزْ ُى ُْ َوضْ َشر ُ ُى ُْ فٍََ ُْ ر ُ ْغ١َٕ ََ ُدْٛ َ٠َٚ ٍش ِۙح١
َ َٔ ٌَمَ ْذ
َ ۪اؽَٓ َوض
ِۚ ز ُ ُْ ُِ ْذ ِث ۪ش١ْ ٌََّٚ َُّ ُ ذ ص
ْ َع ِث َّب َس ُدج
ْ َػبل
َٓ٠
ُ  ُى ُُ ْاْلَ ْس١ْ ٍَذ َػ
َ َٚ
Allah birçok yerde sizi zafere ulaştırdı, Huneyn gününde de öyle oldu. Ama o gün sayıca çok olmanız sizi
şımartınca bir faydasını görememiştiniz. Onca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da geri dönüp
kaçmıştınız.
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(Tevbe 9/26)

ة
ُ  َسٍَٰٝ َٕزَُٗ َػ١ع ۪ى
ص ُ َُّ ا َ ْٔضَ َي ه
َ َّ َػزَٚ َ٘بْٚ دًا ٌَ ُْ ر َ َشُٕٛا َ ْٔضَ َي ُجَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍَٝ َػَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
َ َُّللا
ِۜ َٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّز
َٓ٠ َٰر ٌِ َه َج َُٓضا ُء ْاٌ َىب ِف ۪شَٚ اٚ
Sonra Allah, elçisine ve inanıp güvenenlere özgüven vermiş, görmediğiniz ordular indirmiş ve o kâfirleri
cezalandırmıştı. Kâfirlerin payına düşen işte budur.

(Maide 5/56)

ََُّْٛللاِ ُ٘ ُُ ْاٌغَب ٌِج
ُ  َسَٚ ََّللا
ة ه
 َّي هَٛ َ َز٠ ْٓ َِ َٚ
َ ا فَب َِّْ ِد ْضَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ٌَُٗٛع
Kim Allah‟ı, resulünü ve müminleri kendine dost edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar Allah‟tan yana
olanlardır.

(Muhammed 47/11)

ُْ ُٙ ٌَ ٌَٰٝ ْٛ َِ َٓ َْل٠ا َ َّْ ْاٌ َىبفِ ۪شَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٌَْٝٛ َِ ََّللا
َٰر ٌِ َه ثِب َ َّْ ه
Çünkü Allah, inanıp güvenenlerin dostudur. Ama ayetleri görmezlikten gelenlerin bir dostu olmaz.

(Enfal 8/20)

ِۚ ُا َ ْٔز ُ ُْ ر َ ْغ َّؼَٚ ُْٕٗ ا َػْٛ ٌََّٛ َ  َْل رَٚ ٌَُٗٛع
َْٛ
ُ  َسَٚ ََّللا
ا هُٛؼ١ا ا َ ۪ؽُُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َُٓب ا٠َ
Ey inanıp güvenenler, Allah’a ve Elçisine boyun eğin. Dinleyip dururken bari siz yüz
çevirmeyin.
(Al-i İmran 3/132)

ِۚ ُّ  َي ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْش َدٛع
َْٛ
ُ اٌش
َّ َٚ ََّللا
ا هُٛؼ١ا َ ۪ؽَٚ
Allah'a ve gönderdiği elçiye gönüllü olarak boyun eğin ki iyilik bulasınız.

(Enfal 8/46)

ِۜ طجِ ُش
َّللاَ َِ َغ
َ ا فَز َ ْفٛػ
ُ َ َْل رََٕبصَٚ ٌَُٗٛع
ْ اَٚ ُْ  ُذ ُى٠َت ۪س
ُ  َسَٚ ََّللا
ا ا َِّْ هٚ
ا هُٛؼ١ا َ ۪ؽَٚ
َ ٘ر َ ْزَٚ اٍُٛش
ِۚ ظبثِ ۪ش
َٓ٠
َّ ٌا
Allah‟a ve elçisine boyun eğin. Birbirinizle çekişmeyin yoksa telaşa kapılırsınız, hızınız kesilir. Sabırlı olun.
Allah, sabredenlerle beraberdir.
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(Maide 5/92)

ِۚ ادزَ ُس
ُ ٌَِٕب ْاٌ َج ََلؽٛع
ْ َٚ  َيٛع
ُ  َسٍَٰٝ ا أََّ َّب َػُُّٛٓ ٍَز ُ ُْ فَب ْػ١ْ ٌََّٛ َ ا فَب ِْْ رٚ
ُ اٌش
َّ اُٛؼ١ا َ ۪ؽَٚ ََّللا
ا هُٛؼ١ا َ ۪ؽَٚ
ُ ْاٌ ُّ ۪ج
ٓ١
Allah‟a gönüllü olarak boyun eğin, Resulüne gönüllü boyun eğin ve dikkatli olun. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki
Elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir.

(Muhammed 47/33)

ُْ ا ا َ ْػ َّبٌَ ُىٍُُٛٓ  َْل رُج ِْطَٚ  َيٛع
ُ اٌش
َّ اُٛؼ١ا َ ۪ؽَٚ ََّللا
ا هُٛؼ١ا ا َ ۪ؽُُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler, Allah'a gönüllü olarak boyun eğin, Elçisinin getirdiğine gönüllü olarak boyun eğin.
Çalışmalarınızı değersizleştirmeyin.

(Enfal 8/21)

ََُْٛ ْغ َّؼ٠  ُ٘ ُْ َْلَٚ ع ِّ ْؼَٕب
َ اٌَُٛٓ لَب٠ ۪ا َوبٌَّزُٛٔٛ َْل ر َ ُىَٚ
Dinleyip anlamadıkları halde “Dinleyip anladık” diyenler gibi de olmayın.
(Enam 6/25)

ِْْ اَٚ  ْل ًش ِۜاَٚ ُْ ِٙ ِٔ َٰارَاٟ ۪ ُٓفَٚ ُُٖٛٙ ََ ْفم٠ ْْ َ  ُْ ا َ ِوَّٕخً اِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ  َج َؼ ٍَْٕب َػَٚ  ِۚ َْه١ٌََِ ْغز َ ِّ ُغ ا٠ ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ
ا ا ِْْ َٰ٘ ُٓزَا ا َُِّْٓلَٚٓ َوفَ ُُٓش٠ ۪ ُي اٌَّزَُٛم٠ ٔ ََهٌُُٛ َجب ِد٠  اِرَا َُٓجب ُ۫ ُؤ َنٝ ِۜب َدزُٓهَٙ ا ِثُِِٕٛ ُْإ٠ َ ٍخ َْل٠ا ُو ًَّ َٰاْٚ َ َش٠
۪ ع
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َش ْاْل١
ُ بؽ
َ َا
Bunların içinde seni dinleyenler vardır ama Kur‟ân‟a yaklaşım biçimlerini kalpleri üzerinde örtülere ve
kulaklarında ağırlığa dönüştürmüş oluruz. Bütün âyetleri görseler inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle
çekişirler. Ayetleri görmezlikten gelen o kimseler derler ki “Bunlar, olsa olsa eskilerin masallarıdır.”

(Enfal 8/31)

ش١
۪ ع
َُٓ َٔ ْٛ ٌَ ع ِّ ْؼَٕب
ُ بؽ
َ َ شب ُء ٌَمُ ٍَْٕب ِِضْ ًَ َٰ٘ ُٓزَ ِۙا ا ِْْ َٰ٘ ُٓزَا ا َُِّْٓل ا
َ ا لَ ْذٌَُٛبرَُٕب لَب٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َْاْل
Onlara ayetlerimiz okununca “Tamam dinledik, gerekeni yapsak bunun benzerini biz de söyleriz. “Bu,
öncekilerin yalan yanlış yazılarından başka bir şey değildir.” dediler.
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(Muhammed 47/16)

ا ْاٌ ِؼ ٍْ َُ َِبرَا لَب َيُٛرُٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪ا ٌٍَِّزٌُِٛن لَب
َ ا ِِ ْٓ ِػ ْٕذٛ اِرَا خ ََش ُجٝ ِۚ َْه َدزُٓه١ٌَِ ْغز َ ِّ ُغ ا٠َ ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ
َ َٓ٠ ۪ َٰ ٌُٓ ِئ َه اٌَّزٚ۬ ُ َٰا ِٔفً ٌ۠ب ا
ُْ ُ٘ ا َءَُٛٓ ْ٘ َ ا اُٛار َّ َج ُٓؼَٚ ُْ ِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ َّللاُ َػ
ؽجَ َ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.

(Bakara 2/171)

ُْ ُٙ َ فٟ
ُ ٌُ ط ٌُّ ثُ ْى
ُ ِٔ ُٓذَا ِۜ ًءَٚ َ ْغ َّ ُغ ا َِّْل دُ َػُٓب ًء٠ َ ْٕ ِؼ ُك ِث َّب َْل٠ ٞ ۪ا َو َّض َ ًِ اٌَّزَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ َِض َ ًُ اٌَّزَٚ
ٌ ّْ ػ
ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ َْل
Kendilerini âyetlere kapatanların durumu, çağırma ve bağırma dışında bir anlam veremediği sese karşı öten
karganın durumu gibidir. Sağır, dilsiz ve kör kesilirler. Onlar akıllarını kullanmazlar.

(Enfal 8/22)

ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ َٓ َْل٠ ۪ظ ُُّ ْاٌجُ ْى ُُ اٌَّز
ُّ ٌَّللاِ ا
اةّ ِ ِػ ْٕذَ هََُّٚٓ ا َِّْ ش ََّش اٌذ
Allah katında canlıların en kötüsü, aklını kullanmayarak sağırlık ve dilsizlik edenlerdir.
(Enfal 8/55)

ِۚ ُِِٕ ُْإ٠  ُْ َْلُٙ َا فَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاِ اٌَّز
َْٛ
اةّ ِ ِػ ْٕذَ هََُّٚٓ ا َِّْ ش ََّش اٌذ
Allah katında canlıların en kötüsü ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerdir. Çünkü onlar, inanıp güvenmezler.

(Enfal 8/56)

َُْٛزَّم٠َ  ُ٘ ُْ َْلَٚ ٍ ُو ًِّ َِ َّشحٟ ۪ذَ ُ٘ ُْ فْٙ َْ َػُٛ ْٕمُؼ٠َ َُّ ُ  ُْ صُٙ ْٕ ِِ د
َ َٓ َػب َ٘ ْذ٠ ۪اٌََّز
Kendileriyle yaptığın her antlaşmadan sonra antlaşmalarını bozarlar. Onlar Allah‟tan çekinmezler.

(Enfal 8/23)

َُُْٛ٘ ُْ ُِ ْؼ ِشػَٚ اْٛ ٌََّٛ َ  ُْ ٌَزُٙ َ ا َ ْع َّؼْٛ ٌََٚ ُْ ِۜ ُٙ َ ًْشا َْلَ ْع َّؼ١ ُْ َخِٙ ١ َّ۪للاُ ف
 َػ ٍِ َُ هْٛ ٌََٚ
Allah, onlarda bir hayır görseydi elbette dinletirdi. Dinletseydi bile yine de yüz çevirirlerdi.
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(Kehf 18/101)

َُٓ  ِغٟ ۪ ُْ فُٙ ُُٕ١َذ ا َ ْػ
ْ َٔٓ َوب٠ ۪اٌََّز
ع ّْؼًب
َ َُْٛؼ١َ ْغز َ ۪ط٠ ا َْلُٛٔ َوبَٚ ٞطبءٍ َػ ْٓ ِر ْو ۪ش
Kafirler, gözleri perdeliymiş gibi zikrimden uzak duran ve onu dinlemeye bile dayanamayan kimselerdir.

(Fatır 35/22)

ِۜ ِْٛ َ َْل ْاْلٚ َُٓب ُء١ ْاْلَ ْدََٞٛ ْغز٠ ِبٚ
ِٟذ ثِ ُّ ْغ ِّغٍ َِ ْٓ ف
َُٓ َ٠ ْٓ َِ ُ ْغ ِّ ُغ٠ ََّللا
َ ْٔ َ  َُِٓب اَٚ شب ِۚ ُء
ادُ ا َِّْ ه
َ َ
ِ
َ
َ
سٛ
ِ ُْاٌمُج
Dirilerle ölüler bir olmaz. Allah, dinlemek isteyene dinletir. Sen, kabirlerde olanlara bir şey dinletemezsin.

(Enfal 8/24)

 ُيٛ ُذ٠َ ََّللا
ُ ٍش
َّ ٌِ َٚ ِا ِ هّٰللُٛج١ا ا ْعز َ ۪جَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َُٓب ا٠َ
ا ا َ َّْ هُُّٛٓ ٍَا ْػَٚ ُْ ِۚ  ُى١١۪ ُ ْذ٠  ِي اِرَا دَ َػب ُو ُْ ٌِ َّبٛع
َْٚ ِٗ ر ُ ْذش َُش١ْ ٌَِأََُُّٗٓ اَٚ ۪ٗلَ ٍْ ِجَٚ َْٓ ْاٌ َّ ْش ِء١َث
Ey inanıp güvenen müminler! Allah sizi hayat verecek şeye çağırdığı zaman Elçisi’nin çağrısına
uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Bir de hepiniz O’nun huzurunda
toplanacaksınız.
(Al-i İmran 3/193)

 َثَٕبُُٛٔا ِث َش ِثّ ُى ُْ فَ َٰب ََِّٕب َسثََّٕب فَب ْغ ِف ْش ٌََٕب رُِِٕٛ بْ ا َ ْْ َٰا
َ َسثَّ َُٕٓب إََِّٔب
ِ َّ ٠ ٌِ ْ َ۪لٞ َُ۪ٕبد٠ ًب٠ع ِّ ْؼَٕب َُِٕب ِد
فََّٕب َِ َغ ْاْلَث َْش ِۚ ِاسَٛ َ رَٚ ّـَٔب ِرَٕب١ِ ع
َ  َو ِفّ ْش َػَّٕبَٚ
Rabbimiz! Bize çağrıda bulunan birini işittik; „Rabbinize inanıp güvenin‟ diyerek imana çağırıyordu, hemen
inandık. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötü işlerimizi ört. Ruhumuzu iyilerin yanına al.

(Araf 7/35)

ف
ْ َ اَٚ ٝ فَ َّ ِٓ ار َّ َٰمِٟۙ َ۪بر٠ ُى ُْ َٰا١ْ ٍََْ َػٛظ
ُّ َُم٠ ُْ ع ًٌ ِِ ْٕ ُى
ُ ََّٕ ُى ُْ ُس١َِأْر٠  َٰادَ ََ اِ َِّبُٟٕ۪ٓ ََب ث٠
ٌ َْٛ طٍَ َخ فَ ََل خ
َُْٛٔ ََ ْذض٠ ُْ ُ٘  َْلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍََػ
Ey Âdem'in evlatları! Aranızdan ayetlerimi size anlatan elçiler geldiğinde kimler, Allah‟tan çekinerek kendisini
korur ve düzeltirse artık onların ne bir korkuları kalır ne de üzülürler.
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(Nur 24/51)

ع ِّ ْؼَٕب
ُُٓ َُٓ اِرَا د١ ِِ۪ٕ ْ َي ْاٌ ُّإْٛ َأَِّ َّب َوبَْ ل
ُ  َسَٚ َِّللا
 هٌَِٝا اٛػ
َ اٌَُُٛٛم٠ ْْ َ  ُْ اُٙ َٕ١ْ  ْذ ُى َُ َث١َ ٌِ ٌِ۪ٗ ٛع
َ َ اَٚ
َْٛ َٰ ٌُٓ ِئ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُذٚ۬ ُ اَٚ ؽ ْؼٕ َِۜب
Müminler ise, aralarında hüküm versin diye Allah‟a ve elçisine çağrıldıklarında sadece şu sözü söylerler
“dinledik ve boyun eğdik”. Umduklarına kavuşacak olanlar işte bunlardır.

(Ahkaf 46/32)

 َٰ ٌُٓ ِئ َهٚ۬ ُ َُٓب ِۜ ُء ا١ٌِ ْٚ َ ِ۪ٔٗ ُٓ اُٚ ْظ ٌَُٗ ِِ ْٓ د
 هٟ
ِ  ْاْلَ ْسِْٟظ ِث ُّ ْؼ ِج ٍض ف
َ ١ٌََٚ ع
َ ١ٍَََّللاِ ف
َ ُ ِجتْ دَا ِػ٠  َِ ْٓ َْلَٚ
ٓ١
َ ٟ ۪ف
ٍ ػ ََل ٍي ُِ ۪ج
“Ama kim, Allah‟a çağıran kişiye olumlu cevap vermezse bu topraklarda onun elinden kurtulamaz. Allah ile
arasına girecek dostları da olmaz. Böyleleri açık bir sapıklık içindedirler.”

(Enfal 8/25)

ِۚ ا ِ ْٕ ُىُ َُٓخبٍَّٛظ
ة
َ ََّللا
َّ
ا ا َ َّْ هُُّٛٓ ٍَا ْػَٚ ًطخ
ِ ذ ُ ْاٌ ِؼمَب٠ ۪شذ
ْ ِ ُ َ َٓ٠ ۪ َج َّٓ اٌَّز١ا ِفزَْٕخً َْل ر ُ ۪ظُٛارَّمَٚ
Öyle bir fitne ortamından çekinin ki sadece içinizdeki yanlış yapanlara dokunmakla kalmaz.
Bilin ki Allah'ın cezası, pek ağırdır.
(Tevbe 9/16)

 َْلَٚ َِّللا
ْ هُٚ
 ْؼٍَ ُِ ه٠َ ٌَ َّّبَٚ اٛا َ َْ َد ِغ ْجز ُ ُْ ا َ ْْ رُزْ َش ُو
ِ ا ِِ ْٓ دُٚز َّ ِخز٠َ ُْ ٌََٚ ُْ ا ِِ ْٕ ُىُٚ َٓ َجب َ٘ذ٠ َّ۪للاُ اٌَّز
ِۜ
ٍََُّْٛ ش ِث َّب ر َ ْؼ١
ُ َس
ٌ َّللاُ خ َ۪ج
 هَٚ ً َجخ١ ٌَ۪ٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َْل ْاٌ ُّإَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
Siz ne zannediyorsunuz? Allah içinizden cihad edenleri bilmeden, Allah‟tan, Elçisi‟nden ve inanıp
güvenenlerden başkasının en yakın dost edinmeyenleri bilmeden sizi rahat mı bırakacak sanıyorsunuz? Allah
yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Bakara 2/193)

ِۜ  ُٓ ِ ه٠َّْ اٌ ۪ذٛ ُى٠َ َٚ ٌَْ فِزَْٕخٛ َْل ر َ ُىٝ ُ٘ ُْ َدزهٍُِٛلَبرَٚ
ٍَٝاَْ ا َِّْل َػَٚ ػ ْذ
ُ ا فَ ََلْٛ َٙ َ ّٰللِ فَب ِِْ ا ْٔز
َّ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Savaşmaktan geri durmazlarsa onlarla savaşın ki fitne ateşi yok olsun ve Allah‟ın dini ile koyduğu düzen hâkim
olsun. Savaşmaktan geri dururlarsa yanlış yapanlardan başkasına düşmanlık edilmez.
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(Enfal 8/26)

َّ َزَخ٠ ْْ َ َْ اُٛع رَخَبف
ُْ  ُى٠َٰٚ بط فَ َٰب
ْ َ  ًٌ ُِ ْغز١ ٍَ۪ا اِ ْر ا َ ْٔز ُ ُْ لٚا ْر ُو ُُٓشَٚ
ِ  ْاْلَ ْسَِْٟ فُٛؼؼَف
ُ ٌََّٕطفَ ُى ُُ ا
َّ َِِٓ ُْ  َسصَ لَ ُىَٚ ۪ٖظ ِش
َْٚد ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُش
ِ ِّجَب١اٌط
ْ ََّٕذَ ُو ُْ ِث٠َاَٚ
Hatırlayın bir zamanlar siz, bulunduğunuz yerde ezilen bir azınlıktınız; insanların sizi kapıp
kaçırmasından korkuyordunuz. Allah, size yer yurt verdi, yardımı ile sizi destekledi, temiz
rızıklarla rızıklandırdı. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.
(Ankebut 29/67)

َّ ُزَخ٠َٚ ا أََّب َج َؼ ٍَْٕب َد َش ًِب َٰا ًِِٕبْٚ َ َش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
 ِثِٕ ْؼ َّ ِخَٚ َُِِْٕٛ ُْإ٠ ًِ بؽ
ِ َ ِۜ ُْ اَفَ ِج ْبٌجِٙ ٌِ ْٛ بط ِِ ْٓ َد
ُ ٌَّٕف ا
ُ َط
ََْٚ ْىفُ ُش٠ َِّللا
ه
Çevrelerinde insanlar kaçırılırken kendileri için saygın ve güvenli bir yer oluşturduğumuzu görmüyorlar mı?
Batıla inanacaklar da Allah‟ın iyilik ve ikramını görmezlikten mi gelecekler?

(Kasas 28/57)

َّ  َِ َؼ َه ُٔزَخٜ َٰذُٙ ٌا ا ِْْ َٔز َّ ِجغ ْاٌُُٛٓ لَبَٚ
ِٗ ١ْ ٌَِ اُٝ ْج َٰ ُٓج٠  ُْ َد َش ًِب َٰا ًِِٕبُٙ ٌَ ْٓ ٌَ ُْ ُٔ َّ ِ ّىَٚ َ ػٕ َِۜب ا
ْ َط
ِ ف ِِ ْٓ ا َ ْس
ِ
َٰ
َ ًِّ ص َ َّ َشادُ ُو
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ ٌ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش ُ٘ ُْ َْلَٚ ءٍ ِس ْصلًب ِِ ْٓ ٌَذَُّٔبْٟ ش
Size diyorlar ki; “Eğer doğru yola, seninle birlikte biz de girsek, yerimizden, yurdumuzdan ediliriz.”
Dokunulmaz ve güvenli olan bir bölgeye onları biz yerleştirmedik mi? Oraya her yerden her türlü ürün; ayrıca
katımızdan da bir rızık getirilir. Ancak, onların pek çoğu bunu bilmez.

(Kureyş 106/1)

َ ِ ْ۪ل
ِۙ ٍ ٠ف لُ َش
ْش
ِ َل٠
Kureyşliler, sıcak ilgi gördükleri için,

(Kureyş 106/2)

َ ۪ا
ّ ِ ٌ ُْ ِس ْدٍَخَ اِٙ َِلف٠
ْف
ِ َُٓشز
ِ ِۚ ١ظ
َّ ٌاَٚ بء
bu sıcak ilgiyi, kış ve yaz yolculuklarında da gördükleri için

(Kureyş 106/3)

ذ
ِ ِۙ ١ْ َا َسةَّ َٰ٘زَا ْاٌجُٚ ْؼجُذ١َ ٍْ َف
Bu Beyt'in Rabbine kulluk etsinler.
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(Kureyş 106/4)

ْ َ  اُٞٓ ۪اٌََّز
ٍفَْٛ  ُْ ِِ ْٓ خُٙ ََِٕ  َٰاَٚ ٍعٛ ُْ ِِ ْٓ ُجُٙ َّ ؽ َؼ
Onlara yiyecek verip aç bırakmayan, korkudan emin kılan Rablerine!

(Maide 5/11)

ُُٓ غ
ف
َ َّ ا ِٔ ْؼٚا ا ْر ُو ُشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
ُ َ ْج٠ ْْ َ  ٌَ اْٛ َ ُى ُْ اِ ْر َ٘ َُّ ل١ْ ٍََّللاِ َػ
ذ ه
َّ  ُْ فَ َىُٙ َ٠ ِذ٠ْ َ  ُى ُْ ا١ْ ٌَِا اٛط
ِۜ ا هُٛارَّمَٚ ُْ ِۚ  ُْ َػ ْٕ ُىُٙ َ٠ ِذ٠ْ َ ا
َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ َز١ٍْ ََّللاِ ف
 هٍَٝ َػَٚ ََّللا
Ey inanıp güvenenler, Allah‟ın üzerinizde olan nimetini hatırlayın; hani bir gün bir topluluk, içinize elini
sokmaya çalıştı da Allah onları engelledi. Siz Allah‟tan çekinin ve kendinizi koruyun. Müminler, yalnız Allah‟a
dayanıp güvensinler.

(Tevbe 9/40)

َبس اِ ْر
ظ َشُٖ ه
ُ ْٕ َ ا َِّْل ر
َ َٔ ُٖ فَمَ ْذٚظ ُش
ِ  ْاٌغِٟ ِْٓ اِ ْر ُ٘ َّب ف١َْٕ اصٟ
َ ِٔا صَبَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاُ اِ ْر ا َ ْخ َش َجُٗ اٌَّز
َ٘بْٚ  ٍد ٌَ ُْ ر َ َشَُّٕٛذَُٖ ثِ ُج٠َاَٚ ِٗ ١ْ ٍََٕزَُٗ َػ١ع ۪ى
ِ ظ
َّللاَ َِؼَٕ َِۚب فَب َ ْٔضَ َي ه
بدجِ۪ٗ َْل ر َ ْذضَ ْْ ا َِّْ ه
َ َُّللا
َ ٌِ  ُيَُٛم٠
ٌ َّللاُ َػ ۪ض
ٌُ ١ض َد ۪ى٠
ُّ ٌا اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ َجؼَ ًَ َو ٍِ َّخَ اٌَّزَٚ
 هَٚ َ ِۜب١ٍْ ُ ْاٌؼٟ
 َو ٍِ َّخُ هَٚ ِٝۜ ٍَٰ غ ْف
َ ِ٘ َِّللا
Ona yardım etmezseniz etmeyin; Allah yardımını yapmaktadır. Hani bir gün, kâfirler onu, arkadaşıyla birlikte
Mekke‟den çıkmak zorunda bırakmışlardı da mağarada arkadaşına şöyle demişti: “Üzülme; Allah bizimle
beraberdir.” Allah da onları rahatlatmış, görmediğiniz ordularla desteklemiş ve kâfirlerin sözünü yere
düşürmüştü. Zaten yüce olan söz, Allah‟ın sözüdür. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah‟tır.

(Enfal 8/27)

َُّْٛ ٍَا َ ْٔز ُ ُْ ر َ ْؼَٚ ُْ ا ا َ َِبَٔبرِ ُىُُٛٔٓ ٛر َ ُخَٚ  َيٛع
ُ اٌش
َّ َٚ ََّللا
ا هُٛٔٛا َْل ر َ ُخَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
Ey inanıp güvenenler, Allah’a ve bu elçiye karşı hainlik etmeyin. Emanetlerinize de bile bile
hainlik etmeyin.
(Nisa 4/71)

ٍ ا صُجَبٚا ِد ْز َس ُو ُْ فَب ْٔ ِف ُشُٚا ُخزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
ؼًب١ّ۪ ا َجٚ ا ْٔ ِف ُشِٚ َ د ا
Ey İnanıp güvenen müminler! Savaşa hazır olun da gerektiğinde bölükler halinde veya toplu olarak hızla
harekete geçin.
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(Nisa 4/74)

َٰ ْ ب ِث١َ ْٔ ُّح َ اٌذٛ١َٰ َْ ْاٌ َذٚ ْش ُش٠َ َٓ٠ َّ۪للاِ اٌَّز
 ًِ ه١ع ۪ج
 ًِ ه١ع ۪ج
َِّللا
َ ٟ ُ۪مَب ِر ًْ ف٠ ْٓ َِ َٚ بْل ِخ َش ِۜ ِح
َ ٟ ُ۪مَب ِر ًْ ف١ٍْ َف
 ًّب١ ِٗ ا َ ْج ًشا َػ ۪ظ١ ۪ف ُٔإْ ر
َ َ ْغ ٍِتْ ف٠َ ْٚ َ ُ ْمز َ ًْ ا١َف
َ ْٛ غ
Bu dünya hayatını öbür dünyaya karşılık satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da
öldürülür veya galip gelirse, Allah ona yakında büyük bir ödül verecektir.

(Nisa 4/75)

ْ َ  ْاٌ ُّ ْغزَٚ َِّللا
َٓ٠ ۪اْ اٌَّز
ِ غ
ّ ِ َِِٓ َٓ١ ۪ؼ َؼف
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ِّٕ ٌاَٚ اٌش َجب ِي
َ ٟ َْ۪ فٍُِٛ َِب ٌَ ُى ُْ َْل رُمَبرَٚ
ِ َ ٌْذِٛ ٌ ْاَٚ ُٓبء
َّ َ ِخ٠َْ َسثَّ َُٕٓب ا َ ْخ ِش ْجَٕب ِِ ْٓ َٰ٘ ِز ِٖ ْاٌمَ ْشٌَُُٛٛم٠
اج َؼ ًْ ٌََٕب
ْ َٚ  ًِّۚب١ٌِ َٚ اج َؼ ًْ ٌََٕب ِِ ْٓ ٌَذ ُ ْٔ َه
ْ َٚ  ِۚبَٙ ٍُْ٘ َ اٌظب ٌِ ُِ ا
ش ِۜا١
ً ِِ ْٓ ٌَذُ ْٔ َه ٔ َ۪ظ
Allah yolunda ve güçsüz bırakılmış çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda savaşmamak için ne gerekçeniz
olabilir? O ezilenler "Rabbimiz! Halkı yanlışlar içinde olan bu şehirden bizi çıkar, bize katından bir lider
gönder, bize katından bir yardımcı gönder." diye yalvarıp dururlar.

(Nisa 4/76)

َّ ًِ ١ع ۪ج
ُ اٌطب
ِۚ  ًِ ه١ع ۪ج
اٍُُٛٓ ِد فَمَبر
ِ ٛغ
َ ٟ َْ۪ فٍُُِٛمَبر٠ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ َِّللا
َ ٟ َْ۪ فٍُُِٛمَبر٠ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌََّز
َ ١ْ ش
َ ١ْ ش
َّ ٌذَ ا١ْ بْ ا َِّْ َو
َّ ٌَُٓب َء ا١ٌِ ْٚ َ ا
فًب١ػ ۪ؼ
َ َْبْ َوب
ِ ط
ِ ِۚ ط
İnanıp güvenen müminler Allah‟ın yolunda savaşırlar, âyetleri görmezden gelen kafirler ise o azgınların yolunda
savaşırlar. Öyleyse siz, Şeytanın dostlarıyla savaşın, çünkü şeytanın hilesi zayıftır.

(Nisa 4/84)

ِۚ ِِ۪ٕ ْع ْاٌ ُّإ
ِۚ  ًِ ه١ع ۪ج
ط
 هٝغ
َّ َ ُى٠ ْْ َ َّللاُ ا
ِ  َد ِ ّشَٚ غ َه
ُ ٍََّّللاِ َْل ر ُ َى
َ َٓ َػ١
َ ف ا َِّْل َٔ ْف
َ ٟ ۪فَمَبرِ ًْ ف
َ ْ ف ثَأ
ِۜ َٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّز
ً شذُّ ر َ ْٕ ۪ى
َل١
َ َ اَٚ عب
َ َ َّللاُ ا
ً ْ شذُّ ثَأ
 هَٚ اٚ
Allah yolunda savaşa gir; sen sadece kendinden sorumlusun. Müminleri de özendir ki Allah, o kâfirlerin
baskınını önlesin. Allah‟ın baskını daha güçlü, cezası daha ağırdır.

(Hac 22/38)

ِۜ َُِٕ َٓ َٰا٠ ُ۪ذَا ِف ُغ َػ ِٓ اٌَّز٠ ََّللا
سٛ
ا ا َِّْ هٛ
ا َِّْ ه
ٍ ُاْ َوف
ٍ ََّٛ ُ ِذتُّ ُو ًَّ خ٠ َّللاَ َْل
Muhakkak ki Allah, inanıp güvenenleri düşmanlarından korur. Allah, hainlikte direnip âyetleri görmezlikten
gelen hiç kimseyi sevmez.
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(Enfal 8/28)

ِۙ
ٌُ ١َّللاَ ِػ ْٕذَُُٖٓ ا َ ْج ٌش َػ ۪ظ
ا َ َّْ هَٚ ٌ َْلدُ ُو ُْ فِزَْٕخْٚ َ اَٚ ُْ اٌُ ُىَٛ ِْ َ ا أََّ َُّٓب اُُّٛٓ ٍَا ْػَٚ
Bilin ki mallarınız da çocuklarınız da imtihan içindir. Büyük ödül, yalnız Allah katındadır.
(Bakara 2/155 )

ّ َثَٚ د
ش ِِش
َ َِّٔ ُى ُْ ثَٛ ٌٍََُٕ ْجَٚ
ِ ِۜ اٌض َّ َّ َشاَٚ  ْاْلَ ْٔفُ ِظَٚ ا ِيَٛ ِْ َض َِِٓ ْاْل
ِ َْٛ ءٍ َِِٓ ْاٌخْٟ ش
ٍ َٔ ْمَٚ ِعٛ ْاٌ ُجَٚ ف
ِۙ ظبثِ ۪ش
َٓ٠
َّ ٌا
Mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksilterek, sizi biraz korku ve biraz açlıkla yıpratıcı bir
imtihandan geçireceğiz, bundan kaçış olmaz. Sen sabırlı davrananlara müjde ver.

(Bakara 2/156 )

ِۙ
ِۜ ُاجؼ
َْٛ
ِ  ِٗ َس١ْ ٌَِاِ َُّٓٔب اَٚ ِا أَِّب ِ هّٰللٌُُٛٓ  َجخٌ لَب١ ُْ ُِ ۪ظُٙ ْطب َثز
َ َ َٓ اِ ُٓرَا ا٠ ۪اٌََّز
Onlar, başlarına böyle bir şey gelince şöyle derler: “Biz, Allah‟a aitiz, biz O‟nun huzuruna çıkacağız”.

(Bakara 2/157 )

ُٓ
ٌ َٛ ٍَط
َُْٚ زَذْٙ ُّ ٌ ٌَُٰٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٚ۬ ُ اَٚ ٌ َس ْد َّخَٚ ُْ ِٙ ّاد ِِ ْٓ َس ِث
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ ٌَٰئِ َه َػٚ۬ ُ ا
Rablerinin sürekli desteği ve iyiliği onlaradır. Doğru yolda olanlar onlardır.

(Al-i İmran 3/186)

َٓ٠ ۪ َِِٓ اٌَّزَٚ ُْ بة ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرُٚ۫ ُ َٓ ا٠ ٌَ۪ز َ ْغ َّؼُ َّٓ َِِٓ اٌَّزَٚ ُْ ا َ ْٔفُ ِغ ُىَٚ ُْ ا ٌِ ُىَٛ ِْ َ  آُٟ ۪ َّْ فُٛ ٌٍََز ُ ْج
سٛ
ْ َ ا ِْْ رَٚ ش ِۜا١
ً ۪ َوضًٜا اَرٛا َ ْش َش ُُٓو
ِ ُِ ُا فَب َِّْ َٰر ٌِ َه ِِ ْٓ َػ ْض َِ ْاْلُٛرَزَّمَٚ اٚظ ِج ُش
Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceğiniz kesindir. Sizden önce kendilerine
kitap verilenlerden ve müşriklerden çok üzücü sözler işiteceğiniz de kesindir. Eğer duruşunuzu bozmaz,
yanlışlardan da sakınırsanız. Bilin ki bu, kararlılık gerektiren işlerdendir.

(Tevbe 9/41)

ِۜ  ًِ ه١ع ۪ج
ُْ ُ  ٌْش ٌَ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز١َّللاِ َٰر ٌِ ُى ُْ َخ
َ ٟ ۪ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ فَٚ ُْ ا ٌِ ُىَٛ ِْ َ ا ِثبُٚ َجب ِ٘ذَٚ صِمَ ًبْلَٚ ا ِخفَبفًبٚاِ ْٔ ِف ُش
َُّْٛ ٍَر َ ْؼ
İster kolay, isterse ağır gelsin siz sefere çıkın. Allah yolunda malınızla, canınızla cihad edin. Sizin için hayırlı
olan budur. Bunu bir bilseniz.
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(Kehf 18/46)

 ٌْش١ َخَٚ اثًبَٛ َ  ٌْش ِػ ْٕذَ َسثِّ َه ص١ظب ٌِ َذبدُ َخ
َّ ٌبدُ ا١َ  ْاٌ َجب ِلَٚ  ِۚب١َ ْٔ ُّ ِح اٌذٛ١َٰ َٕخُ ْاٌ َذ٠َْ ۪صُٕٛ ْاٌ َجَٚ ا َ ٌْ َّب ُي
ا َ َِ ًَل
Mal ve evlat, dünya hayatının çekici nimetleridir. Kalıcı olan iyi işler ise Rabbin katında sevap olarak da umut
olarak da daha hayırlıdır

(Sebe 34/37)

 َٰ ٌُٓ ِئ َهٚ۬ ُ طب ٌِ ًذ ْۘب فَب
َ ًَ ِّ  َػَٚ ََِٓ  ا َِّْل َِ ْٓ َٰاٝ رُمَ ِ ّشثُ ُى ُْ ِػ ْٕذََٔب ُص ٌْ َٰ ُٓفٟ ۪ َْلد ُ ُو ُْ ِثبٌَّزْٚ َ  َُْٓل اَٚ ُْ اٌُ ُىَٛ ِْ َ  َُِٓب اَٚ
َُِِْٕٛ د َٰا
ِ  ْاٌغُ ُشفَبِٟ ُ٘ ُْ فَٚ اٍُِّٛ ف ِث َّب َػ
ّ ِ ٌ ُْ َج َُٓضا ُء اُٙ ٌَ
ِ ؼ ْؼ
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.

(Enfal 8/29)

َُّللا
 هَٚ ُْ ِۜ  ْغ ِف ْش ٌَ ُى٠َ َٚ ُْ ّـَٔب ِر ُى١ِ ع
ا هُٛا ا ِْْ رَزَّمُُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َُٓب ا٠َ
َ ُْ ُ َى ِفّ ْش َػ ْٕ ُى٠َٚ  ْج َؼ ًْ ٌَ ُى ُْ فُ ْشلَبًٔب٠َ ََّللا
ُ١ِ ؼ ًِ ْاٌؼَ ۪ظ
ْ َ ْاٌفُٚر
Müminler! Allah’tan çekinerek kendinizi korursanız, O, sizde bir furkân, doğruyu yanlıştan
ayırma yeteneği oluşturur, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. İkramı büyük olan Allah’tır.
(Furkan 25/1)

ش ِۙا٠
ً َ۪ٓ َٔز١ّ۪ ٌََْ ٌِ ٍْؼَبَٛ ُى١ٌِ ۪ٖ َػ ْج ِذٍَٰٝ  ٔ ََّض َي ْاٌفُ ْشلَبَْ َػٞ ۪بس َن اٌَّز
َ َرَج
Kuluna bu Furkan‟ı , alemlerin uyarıcısı olsun diye indiren Allah, bereketin ve iyiliğin kaynağıdır.

(Hadid 57/28)

ساٛ
ُ ا ِث َشُِِٕٛ  َٰاَٚ ََّللا
ا هُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
ً ُٔ ُْ َ ْج َؼ ًْ ٌَ ُى٠َٚ ِ۪ٗ ِْٓ ِِ ْٓ َس ْد َّز١ٍَُإْ رِ ُى ُْ ِو ْف٠ ٌِ۪ٗ ٛع
ُ ّْ َ ر
ٌُ ِۙ ١س َس ۪دٛ
ٌ َُّللاُ َغف
 هَٚ ُْ ِۜ َ ْغ ِف ْش ٌَ ُى٠َٚ َْ۪ٗ ِثٛش
Ey inanıp güvenenler! Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun ve O‟nun elçisine tam güvenin ki size ikramından
iki pay versin, içinde yürüyeceğiniz bir nur oluştursun ve sizin durumunuzu düzeltsin. Allah bağışlar ve ikramı
boldur.
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(Enfal 8/30)

ِۜ َ ّْ ُى ُش ه٠َٚ ََْٚ ّْ ُى ُش٠َٚ نٛ
َ ِۜ ُ ْخ ِش ُج٠ ْٚ َ ن اٛ
َ ٍَُُ ْمز٠ ْٚ َ ن اٛ
َ ُ ُضْجِز١ٌِ اَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪ ّْ ُى ُش ثِ َه اٌَّز٠ اِ ْرَٚ
َُّللا
 هَٚ َُّللا
َٓ٠ ُْش ْاٌ َّب ِو ۪ش١َخ
Bir zamanlar, o kafirler, seni durdurmak, öldürmek ya da sürgün etmek için tuzak
kuruyorlardı. Allah da tuzak kuruyordu. En iyi tuzak kuran Allah’tır.
(İsra 17/76)

ً ٍََْ۪ ِخ ََلفَ َه ا َِّْل لَُٛ ٍْجَض٠ اِرًا َْلَٚ بَٙ ْٕ ِِ نٛ
َل١
َ ُ ْخ ِش ُج١ٌِ ع
ِ ٔ ََه َِِٓ ْاْلَ ْسَٚ ْغز َ ِف ُّض١ٌَ اُٚا ِْْ َوبدَٚ
Seni bu topraklardan çıkarmak için yerinden oynatmak üzereler. Çıkarırlarsa senden sonra burada fazla
kalamazlar.

(İsra 17/77)

ً ۪ٛ غَّٕزَِٕب ر َ ْذ
َل٠
ُ ٌِ ُ َْل ر َ ِجذَٚ ع ٍَِٕب
ُ ع ٍَْٕب لَ ْجٍَ َه ِِ ْٓ ُس
ُ
َ عَّٕخَ َِ ْٓ لَ ْذ ا َ ْس
Senden önce gönderdiğimiz elçilere uygulanan kanun budur. Bizim kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın.

(Rad 13/42)

ِ  ُْ َ ِ هِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪لَ ْذ َِ َى َش اٌَّزَٚ
ِۜ ٍ ِت ُو ًُّ َٔ ْف
بس
ُ َ ْؼٍَ ُُ َِب ر َ ْىغ٠ ؼً ِۜب١ّ۪ لِلَف ْاٌ َّ ْى ُش َج
ُ ََّ ْؼٍَ ُُ ْاٌ ُىف١ع
َ َٚ ظ
 اٌذ َِّاسَٝػ ْمج
ُ ْٓ َّ ٌِ
Bunlardan öncekiler oyunlar kurdular. Bütün oyunlar Allah‟ın elindedir. Kimin ne kazandığını bilir. Ayetleri
görmezlikten gelenler, son yurdun kimin olacağını öğreneceklerdir.

(İbrahim 14/46)

 َي ِِ ُْٕٗ ْاٌ ِججَب ُيٚا ِْْ َوبَْ َِ ْى ُش ُ٘ ُْ ٌِز َ ُضَٚ ُْ ِۜ ُ٘ َّللاِ َِ ْى ُش
 ِػ ْٕذَ هَٚ ُْ ُ٘ ا َِ ْى َشٚلَ ْذ َِ َى ُشَٚ
Onlar, kurdukları oyunlarını oynadılar. Oyunları, Allah‟ın denetimindedir; isterse oyunları dağları yerlerinden
kaldırmak için olsun.

(İbrahim 14/47)

ٌ َّللاَ َػ ۪ض
َ ا ْٔ ِز َم ِۜ ٍبُٚض ر٠
ُ  ْػ ِذٖ۪ ُسَٚ ف
عٍَ ُِۜٗ ا َِّْ ه
غ َج َّٓ ه
َ فَ ََل ر َ ْذ
َ ٍِ َّللاَ ُِ ْخ
Sakın Allah‟ın elçilerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah üstündür, hak edildiği kadar ceza verir.

25

(Yusuf 12/110)

ِۙ ْ َٔ ُْ ُ٘ ا َُٓجب َءُٛ ُْ لَ ْذ ُو ِزثُٙ ََّٔا إُُّٛٓ ظ
َ َٚ ًُ ع
ُُّ َشد٠  َْلَٚ شب ِۜ ُء
َُٓ َٔ ْٓ َِ ٟ
ُ اٌش
ُّ ظ
َ َْٔـ١َ اِرَا ا ْعزَٝدزُٓه
َ ظ ُشَٔب فَُٕ ِ ّج
َٓ١ِ۪  َِ ْاٌ ُّ ْج ِشْٛ َعَٕب َػ ِٓ ْاٌم
ُ ْ َثأ
O elçiler umutlarını kesmiş ve yalancı yerine konuldukları kanaatine varmışlarsa yardımımız gelir, sonra tercih
ettiğimizi kurtarırız. Azabımız, suçlular topluluğundan engellenemez.

(Enfal 8/31)

ش١
َُٓ َٔ ْٛ ٌَ ع ِّ ْؼَٕب
ُ عب ۪ؽ
َ َ شب ُء ٌَمُ ٍَْٕب ِِضْ ًَ َٰ٘ ُٓزَ ِۙا ا ِْْ َٰ٘ ُٓزَا ا َُِّْٓل ا
َ ا لَ ْذٌَُٛبرَُٕب لَب٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َْاْل
Onlara ayetlerimiz okununca “Tamam dinledik, gerekeni yapsak bunun benzerini biz de
söyleriz. “Bu, öncekilerin yalan yanlış yazılarından başka bir şey değildir.” dediler.
(Yunus 10/37)

ًَ ١ر َ ْف ۪ظَٚ ِٗ ٠ْ ََذ٠ َْٓ١َ ثٞ ۪كَ اٌَّز٠ ۪ظذ
ْ َ  ٌَٰ ِى ْٓ رَٚ َِّللا
ْ هُٚ
ِ  ِِ ْٓ دُٜ ْفز َ َٰش٠ ْْ َ  َِب َوبَْ َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰا ُْ اَٚ
ٌ۠ ّ۪ ٌَ ِٗ ِِ ْٓ َسةّ ِ ْاٌ َؼب١ ْ۪ت ف
َٓ١
ِ ْاٌ ِىزَب
َ ٠ة َْل َس
Bu Kur‟an, başkası tarafından uydurulup Allah‟a mal edilmiş değildir. Aksine önceki kitapları kendinde olanla
doğrulayan, o Kitapları açıklayan, içinde şüpheye yer olmayan ve varlıkların Rabbi tarafından indirilmiş olan
kitaptır.

(Yunus 10/38)

َ َ ا َِ ِٓ ا ْعزٛػ
ُْ ُ َّللاِ ا ِْْ ُو ْٕز
ُ ا ْدَٚ ٍِ۪ٗ ْسحٍ ِِضٛ
ُ ِا ثُٛ ُِۜٗ لُ ًْ فَأْر٠َْ ا ْفز َ َٰشٌَُُٛٛم٠ َْ َ ا
ْ هُٚ
َ غ
ِ ط ْؼز ُ ُْ ِِ ْٓ د
َٓ١ ۪طبدِل
َ
Yoksa onu o uydurdu mu diyorlar? De ki “Allah ile aranıza koyduklarınızdan çağırabileceğiniz herkesi çağırın
da onun dengi bir sure getirin. Samimiyseniz yaparsınız”

(İsra 17/88)

ْٛ ٌََٚ ٍِ۪ٗ َْْ ثِ ِّضَُٛأْر٠ ا ثِ ِّضْ ًِ َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰا ِْ َْلَُٛأْر٠ ْْ َ  اٍُٝٓ َٰ  ْاٌ ِج ُّٓ َػَٚ ظ
ِ َاجز َ َّؼ
ْ ِٓ ِلُ ًْ ٌَئ
ِْ ذ
ُ ْٔ اْل
َ غ
شا١
ُ َوبَْ ثَ ْؼ
ٍ  ُْ ٌِجَ ْؼُٙ ؼ
ً ۪ٙ ظ
De ki “Bu Kur‟ân‟ın bir benzerini getirmek için insanlar ve cinler toplansalar benzerini getiremezler. Bütün
güçlerini birleştirseler bile yapamazlar.”
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(Furkan 25/4)

ِۚ  ٌَ َٰاخ َُشْٛ َ ِٗ ل١ْ ٍَػبَُٔٗ َػ
ُ َْ فَمَ ْذ َُٓجب ُ۫ ُؤٚ
ظ ٍْ ًّب
َ َ اَٚ ُٗ٠ا ا ِْْ َٰ٘ ُٓزَا ا َُِّْٓل اِ ْف ٌۨ ٌه ا ْفز َ َٰشَٚٓ َوفَ ُُٓش٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
س ِۚاٚ
ً  ُصَٚ
Kendilerini doğrulara kapatanlar, “Bu sadece, Muhammed‟in uydurup Allah‟a mal ettiği şeydir. Başka bir ekip
de ona yardım ediyor” dediler. Böylece yanlışa ve yalana saptılar.

(Furkan 25/5)

ً ا َ ۪طَٚ ً  ِٗ ثُ ْى َشح١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ّْ ُ  رٟ
َل١
۪ ع
ُ بؽ
َ َ ا اٌُُٛٓ لَبَٚ
َ ِٙ َب فَٙ ََٓ ا ْوزَزَج١ ٌَّ۪ٚ َش ْاْل١
Bir de şunu dediler: “Bunlar eskilerin masallarıdır; yazdırılmış ve sabah akşam ona okutulup ezberletiliyor.”

(Furkan 25/6)

ِۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
 ًّب١سا َس ۪دٛ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟغ َِّش ِف
ّ ٌ ْؼٍَ ُُ ا٠َ ٞ ۪لُ ًْ ا َ ْٔضَ ٌَُٗ اٌَّز
ً ُع أَُِّٗ َوبَْ َغف
De ki: “Onu; göklerde ve yerdeki bütün sırları bilen Allah indirmiştir. O, çok bağışlar, ikramı da boldur.”

(Enfal 8/32)

ِٚ َ بء ا
َ  ْاٌ َذ َّك ِِ ْٓ ِػ ْٕذَٛ ُ٘  َُّ ا ِْْ َوبَْ َٰ٘زَاُٙ ا اٌٍهٌُٛاِ ْر لَبَٚ
َّ ٌبسح ً َِِٓ ا
ِ َُّٓ غ
َ َٕب ِد َج١ْ ٍَِن فَب َ ِْ ِط ْش َػ
ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ ائْزَِٕب ثِؼَزَا
Bir zamanlar da şöyle demişlerdi: “Ey Allah! Eğer bu senin katından bir gerçek ise durma;
gökten üstümüze taş yağdır, ya da bizi acıklı bir azaba çarptır.”
(Fussilet 41/52)

 ٍذ١ق ثَ ۪ؼ
ز ُ ُْ ا ِْْ َوبَْ ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذ ه٠ْ َ لُ ًْ ا َ َسا
َ َ َّللاِ ص ُ َُّ َوفَ ْشر ُ ُْ ثِ۪ٗ َِ ْٓ ا
ٍ  ِشمَبٟ ۪ فَٛ ُ٘ ْٓ َّّ ِِ ًُّ ػ
De ki “Düşünsenize, o Allah katındansa, siz de onu görmezlikten geliyorsanız; böyle derin bir ayrılık içinde
olandan daha şaşkını kim olabilir.”

(Ankebut 29/40)

ِۚ
ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ ُ َذخ١ْ ظ
َّ ٌ ُْ َِ ْٓ ا َ َخزَرُْٗ اُٙ ْٕ ِِ َٚ بطجً ِۚب
ِ  ِٗ َد١ْ ٍَع ٍَْٕب َػ
َ  ُْ َِ ْٓ ا َ ْسُٙ ْٕ ِّ َفَ ُى ًَّل ا َ َخ ْزَٔب ِثزَ ْٔ ِج ۪ ِۚٗ ف
ْ ١َ ٌِ َُّللا
ُْ ُٙ غ
 َِب َوبَْ هَٚ  ُْ َِ ْٓ ا َ ْغ َش ْلٕ َِۚبُٙ ْٕ ِِ َٚ ع
َ ُا ا َ ْٔفُُٛٓٔ ٌَٰ ِى ْٓ َوبَٚ ُْ ُٙ َّ ٍِ ظ
َ َخ
َ ِۚ غ ْفَٕب ِث ِٗ ْاْلَ ْس
ْ ٠َ
َُّْٛ ٍِ ظ
Bunların hepsini, işlediği günah yüzünden cezaya çarptırdık. Kimine taş yağdırdık. Kimi korkunç bir sese
tutuldu. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara yanlış yapmıyordu, yanlışı onlar,
kendilerine yapıyorlardı.
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(Fatır 35/44)

ُ ْٕ ١َ َع ف
ُْ ُٙ ْٕ ِِ َّشذ
َ َ ا اُُٛٔٓ  َوبَٚ ُْ ِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػب ِل َجخُ اٌَّز
ِ  ْاْلَ ْسٟا ِفٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َ ١ا َوٚظ ُش
ِۜ ِ  ْاْلَ ْسٟ َْل ِفَٚ د
شا٠
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟءٍ ِفَٟ
 َِب َوبَْ هَٚ ً  ِۜحَّٛ ُل
ً ۪ ًّب لَذ١ ٍ۪ع أَُِّٗ َوبَْ َػ
ْ ُ ْؼ ِجضَ ُٖ ِِ ْٓ ش١ٌِ َُّللا
Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar,
bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakabilecek yoktur. Bilen o, ölçü koyan odur.

(Fatır 35/45)

َ ٍَٰٝ ا َِب ر َ َش َن َػُٛغج
ٌُِٝٓ َٰ ُ َإ ِ ّخ ُش ُ٘ ُْ ا٠ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ  ِشَ٘ب ِِ ْٓ ُٓدَاثَّ ٍخْٙ ظ
ِ ُ َإ٠ ْٛ ٌََٚ
اخز ُ ه
َ بط ثِ َّب َو
َ ٌََّّٕللاُ ا
شا١
 ُْ فَب َِّْ هُٙ ٍُ فَ ِبرَا َُٓجب َء ا َ َجِٝۚ ًّّ غ
ً َّللاَ َوبَْ ِث ِؼجَب ِدٖ۪ ثَ ۪ظ
َ ُِ ًٍ ا َ َج
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.

(Tur 52/44)

ً ِعبل
ٌَ ٛبة َِ ْش ُو
ٌ ع َذ
َّ ٌا ِو ْغفًب َِِٓ اْٚ َ َش٠ ِْْ اَٚ
ِ َُّٓ غ
َ اٌَُُٛٛم٠ طب
َ بء
Gökten bir kütle düştüğünü görseler, “Bulut kümesi” derler!

(Tur 52/45)

ِۙ ُظ َؼم
َْٛ
ْ ُ٠ ِٗ ١ ۪ فٞ ۪ ُُ اٌَّزُٙ َِ ْٛ َ٠ اُُٛ ََلل٠ ٝفَزَ ْس ُ٘ ُْ َدزه
Onları kendi başlarına bırak; cezaya çarptırılacakları güne kadar böyle gitsin.

(Tur 52/46)

ِۜ ظ ُش
َ ُْ ُ٘ ُ ذ١ْ  ُْ َوُٙ ْٕ ػ
َْٚ
َ ٟ ُ۪ٕ ْغ٠  ََ َْلْٛ َ٠
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  َْلَٚ ـًٔب١ْ ش
O gün kurdukları oyun işlerine yaramayacak, yardım da görmeyeceklerdir.

(Tur 52/47)

َ َٓ٠ ۪ا َِّْ ٌٍَِّزَٚ
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ  ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َشُ٘ ُْ َْلَٚ َْ َٰر ٌِ َهُٚػزَاثًب د
َ اُّٛ ٍَظ
Yanlış yapanlar için bundan önce bir azap daha var, onların çoğu bunu bilmez.

(Enfal 8/33)

َْٚ ْغز َ ْغ ِف ُش٠َ ُْ ُ٘ َٚ ُْ ُٙ َّللاُ ُِ َؼ ِزّ َث
َ ْٔ َ اَٚ ُْ ُٙ ُ َؼ ِزّ َث١ٌِ َُّللا
 َِب َوبَْ هَٚ ُْ ِۜ ِٙ ١ ۪ذ ف
 َِب َوبَْ هَٚ
Sen aralarında iken Allah onlara azap edecek değildir. Bağışlanma isterlerken de azap
etmeyecektir.
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(Rad 13/40)

بة
ُ غ
َ َٕب ْاٌ ِذ١ْ ٍَ َػَٚ ُ َْه ْاٌ َج ََلؽ١ٍََّٕ َه فَ ِبَّٔ َّب َػ١َ َّفَٛ َ  َٔزْٚ َ  َٔ ِؼذُُ٘ ُْ اٞ ۪غ اٌَّز
َ َّٕ َه َث ْؼ٠َ ا ِْْ َِب ُٔ ِشَٚ
Onları tehdit ettiğimiz şeyin bir kısmını sana göstersek de seni vefat ettirsek de sana düşen yalnızca tebliğdir.
Hesabını sormak bizim işimizdir.

(Rad 13/41)

ْ َ ب ِِ ْٓ اَٙ ظ
َٛ ُ٘ َٚ ِٗۜ ۪ ِّ ت ٌِ ُذ ْى
 هَٚ  ِۜبَٙ ِؽ َشاف
ُ ُع َٔ ْٕم
َ ّ ْذ ُى ُُ َْل ُِ َؼ ِم٠َ َُّللا
َ  ْاْلَ ْسِٟا أََّب َٔأْرْٚ  َش٠َ ُْ ٌََٚ َ ا
ة
ِ غب
َ  ُغ ْاٌ ِذ٠ع ۪ش
َ
Onlar görmüyorlar mı ki yurtlarını çevresinden sürekli daraltıyoruz. Hükmü Allah verir. O‟nun hükmünü
bozacak yoktur. O, hesabı çok hızlı görür.

(Enfal 8/34)

 ُُ هُٙ َُ َؼ ِزّث٠  ُْ ا َ َّْلُٙ ٌَ  َِبَٚ
ُ َ٠ ُْ ُ٘ َٚ َُّللا
ُُٖٓ َُٓب ۬ ُؤ١ٌِ ْٚ َ َُٓب َء ُِٖۜ ا ِْْ ا١ٌِ ْٚ َ ا اُُٛٔٓ  َِب َوبَٚ ََْ َػ ِٓ ْاٌ َّ ْغ ِج ِذ ْاٌ َذ َش ِاُّٚظذ
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ  ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش ُ٘ ُْ َْلَٚ َُْٛا َِّْل ْاٌ ُّزَّم
Ne özellikleri var ki Allah, onlara azap etmesin? Yetkileri olmadığı halde sizi Mescid-i
Haram’dan engelliyorlar. Orada yetkili olanlar sadece Allah’tan çekinenlerdir. Ama onların
çoğu bunu bilmezler.
(Tevbe 9/17)

َ  َٰ ٌُٓئِ َه َد ِجٚ۬ ُ  ُْ ِث ْبٌ ُى ْف ِۜ ِش اِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍُٝٓ َٰ َٓ َػ٠ َّ۪للاِ شَب ِ٘ذ
ْ ط
ذ
بجذَ ه
َ َِ اَٚ ْؼ ُّ ُش٠ ْْ َ َٓ ا١َِب َوبَْ ٌِ ٍْ ُّ ْش ِش ۪و
ِ غ
َُْٚبس ُ٘ ُْ خَب ٌِذ
ِ ٌَّٕ اِٟفَٚ ُْ ِۚ ُٙ ٌُا َ ْػ َّب
Müşrikler, kendi kâfirliklerine kendileri şahitken, Allah‟ın mescitlerine hizmete yetkili değillerdir. Onların
çalışmaları boşunadır. Onlar hep ateş içinde ölümsüz olacaklardır.

(Tevbe 9/18)

َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
َّ َٝ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ظ
ُْ ٌََٚ َ حٛاٌض َٰو
َّ ٌبَ ا
َّللاِ َِ ْٓ َٰا ََِٓ ثِ ه
بجذَ ه
َ َِ َ ْؼ ُّ ُش٠ أَِّ َّب
ِ غ
َ َاَلَٚ اْل ِخ ِش
َٓ٠ ۪ز َذْٙ ُّ ٌا َِِٓ ْاَُٛٔٛ ُى٠ ْْ َ  ٌَُٰٓئِ َه اٚ۬ ُ  اَّٝللاَ فَؼَ َٰ ُٓغ
ش ا َِّْل ه
َ َ ْخ٠
Allah‟ın mescitlerine hizmeti sadece, Allah‟a ve ahiret gününe inanıp güvenen, namazı tam kılan, zekâtı veren
ve Allah‟tan başkasından korkmayanlar yapabilirler. Bunların doğru yolda olmaları umulur.
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(Hac 22/25)

ا ٌۨ ًءَُٛٓ ع
 ًِ ه١ع ۪ج
ُ ٠َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ِ ٌٍَِّٕ ُٖ َج َؼ ٍَْٕبٞ ۪ ْاٌ َّ ْغ ِج ِذ ْاٌ َذ َش ِاَ اٌَّزَٚ َِّللا
َ بط
َ ْٓ َْ َػُّٚظذ
ُ  ِٗ ِثب ٌِْ َذب ٍد ِث١ ُ۪ ِش ْد ف٠ ْٓ َِ َٚ  ْاٌ َجب ِۜ ِدَٚ ِٗ ١ ۪ف ف
ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ ظ ٍْ ٍُ ُٔ ِز ْلُٗ ِِ ْٓ َػزَا
ُ ْاٌ َؼب ِو
Ayetleri görmezlikte direnen, insanları Allah‟ın yolundan, bir de yerli-yabancı herkes eşit olsun diye
kurduğumuz Mescid-i Haram‟dan engelleyen ve yanlış yaparak orada yamukluk peşinde olanlara acıklı bir azap
tattıracağız.

(Enfal 8/35)

ِۜ
َْٚاة ثِ َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْىفُ ُش
ِ ١ْ َ ُْ ِػ ْٕذَ ْاٌجُٙ ُ ط ََلر
ْ َ رَٚ ذ ا َِّْل ُِ َُٓىب ًء
َ َا ْاٌؼَزُٛلَُٚخً فَز٠ظ ِذ
َ َْ َِب َوبَٚ
Onların, Beyt’in çevresindeki namazları, ıslık çalma ve el çırpmaktan başka bir şey değildir.
Kâfir olmanıza karşılık şimdi tadın bakalım bu azabı.
(Maun 107/1)

ٓ٠
َ ٠َا َ َسا
ُ ُّ َىز٠ ٞ ْ۪ذ اٌَّز
ِ ِۜ ِّة ِثبٌ ۪ذ
Dini yalanlayanı gördün mü?

(Maun 107/2)

ُّ ُ َذ٠ ٞ ۪فَ َٰز ٌِ َه اٌَّز
ُ١
َ ِۙ َ۪ز١ٌع ْا
O, yetimi itip kakar.

(Maun 107/3)

َ ٍَٰٝ غ َػ
ٓ١
ُّ  ُذ٠َ  َْلَٚ
ِ ِۜ ؽ َؼ ِبَ ْاٌ ِّ ْغ ۪ى
Çaresizi doyurmak için teşvikte bile bulunmaz.

(Maun 107/4)

ِۙ ٍّ۪ ظ
َٓ١
َ ُّ ٍْ ٌِ ًٌ ٠ْ َٛ َف
Namaz da kılan bu kişilerin çekecekleri var!

(Maun 107/5)

ِۙ ُ٘ عب
َْٛ
َ ُْ ِٙ ِط ََلر
َ ْٓ َٓ ُ٘ ُْ َػ٠ ۪اٌََّز
Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
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(Maun 107/6)

َِْۙ ُ َُٓشا ُ۫ ُؤ٠ ُْ ُ٘ َٓ٠ ۪اٌََّز
Onlar, gösteriş yaparlar.

(Enfal 8/36)

ِۜ  ًِ ه١ع ۪ج
ُْ ِٙ ١ْ ٍَ ُْ َػٛب ص ُ َُّ ر َ ُىَٙ َُُٔٛ ْٕ ِفم١غ
ُ َ١ٌِ ُْ ُٙ ٌَاَٛ ِْ َ َْ اُُٛ ْٕ ِفم٠ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ََّللاِ ف
َ ْٓ ا َػُّٚظذ
ِۙ ُ ْذش َُش٠ َُ ََّٕٙ  َجٌَِٰٝ ا اَٚٓ َوفَ ُُٓش٠ ۪اٌَّزَٚ َُْٛ
ِۜ ُ ْغٍَج٠ َُّ ُ َد ْغ َشح ً ص
َْٚ
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, mallarını, Allah yolundan engellemek için
harcamaktadırlar, harcamaya da devam edeceklerdir. Sonra o mallar onlar için bir yürek acısı
olacak ve mağlup olacaklardır. O kâfirler, Cehennem’de bir araya getirileceklerdir.
(Al-i İmran 3/116)

بة
َ َِّللا
ُ ط َذ
ْ َ  َٰ ٌُٓئِ َه اٚ۬ ُ اَٚ ْـًٔ ِۜب١ش
 َْلدُُ٘ ُْ َِِٓ هْٚ َ  َُْٓل اَٚ ُْ ُٙ ٌُاَٛ ِْ َ  ُْ اُٙ ْٕ  َػٟ
َ ِٕا ٌَ ْٓ ر ُ ْغَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ِ ِۚ ٌَّٕا
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirlerin malları da çocukları da Allah‟a karşı bir fayda sağlamaz. Onlar cehennem
ahalisidir, orada ölümsüz olacaklardır.

(Al-i İmran 3/117)

َ ٍَ ْٛ َس ل
َ ذ َد ْش
ْ َطبث
اُُّٛٓ ٍَظ
ِ بَٙ ١ ۪خٍ ف٠َب َو َّض َ ًِ ۪س١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  َٰ٘ ِز ِٖ ْاٌ َذٟ َْ۪ فُُٛ ْٕ ِفم٠ َِض َ ًُ َِب
َ َ ط ٌّش ا
ْ َ٠ ُْ ُٙ غ
َ  َِبَٚ ُِٗۜ ْ ُْ فَب َ ٍَْ٘ َىزُٙ غ
َُّْٛ ٍِ ظ
 ُُ هُٙ َّ ٍَظ
َ ُ ٌَٰ ِى ْٓ ا َ ْٔفَٚ َُّللا
َ ُا َ ْٔف
Bunların dünya hayatında yaptıkları harcama, kavurucu soğuk bir rüzgarın çarptığı ekin gibidir. O rüzgar
yanlışlara dalan bir topluluğun ekinini nasıl mahvederse bunların harcamaları da öylece mahvolur. Allah, onlara
zulmetmez, aksine yanlışı onlar kendilerine zulmederler.

(Enfal 8/37)

َّ َِِٓ ش١
َ َ ْج َؼ ًَ ْاٌخ َ۪ج٠َٚ ت
َ َّللاُ ْاٌخ َ۪ج
ؼًب١ّ۪ َ ْش ُو َُّٗ َج١َغ ف
ٍ  ثَ ْؼٍَٰٝ ؼُٗ َػ
ضَ ه١ّ۪ َ١ٌِ
ِ ّ١ِ اٌط
َ ش ثَ ْؼ١
َْٚ َٰ ٌُٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌخَب ِع ُشٚ۬ ُ َّٕ ِۜ َُ اَٙ  َجٟ ۪ ْج َؼٍَُٗ ف١َ َف
Bir araya getirilmeleri, Allah’ın iyiyi kötüden ayırması, bütün kötüleri toplayıp Cehennem’e
atması içindir. Umduğunu bulamayacaklar işte onlardır.
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(Al-i İmran 3/178)

ا اِصْ ًّ ِۚبُُٚٓ ْضدَاد١َ ٌِ ُْ ُٙ ٌَ ٟ ٍّْ۪ ُٔ  ِۜ ُْ أَِّ َّبِٙ  ٌْش ِْلَ ْٔفُ ِغ١ ُْ َخُٙ ٌَ ٟ ٍّْ۪ ُٔ ا أََّ َّبَٚٓ َوفَ ُُٓش٠ ۪غ َج َّٓ اٌَّز
َ  ْذ٠َ  َْلَٚ
ٌ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌََٚ
Ayetleri örten kâfirler, onlara fırsat vermemizin kendileri için bir iyilik olduğunu sanmasınlar. Fırsatı,
günahlarını artırsınlar diye veriyoruz. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.

(Furkan 25/34)

ُٓ
ً ع ۪ج
َل١
َ َ اَٚ  ٌَٰئِ َه ش ٌَّش َِ َىبًٔبٚ۬ ُ َّٕ ِۙ َُ اَٙ  َجٌَِٰٝ  ُْ اِٙ ِ٘ ٛ ُجُٚ ٍَٰٝ َْ َػُٚ ْذش َُش٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
َ ًُّ ػ
Başlarını öne eğmiş olarak cehennemde toplanmaya aday olan bu kimselerin konumu ne kötü, yolları ne sapıktır!

(Enfal 8/38)

ْ ؼ
َٓ١ ٌَّ۪ٚ َعَّٕذُ ْاْل
ُ ذ
َ َِ ا فَمَ ْذُٚدَُٛؼ٠ ِْْ اَٚ ف
َ  ُْ َِب لَ ْذُٙ ٌَ ُ ْغفَ ْش٠ اُٛٙ َ َ ْٕز٠ ِْْ ا اَٚٓ َوفَ ُُٓش٠ ۪لُ ًْ ٌٍَِّز
َ ِۚ ٍَع
Ayetleri görmezlikten gelen kafirlere de ki “O işe son verirlerse geçmiş günahları bağışlanır.
Aynı şeyi tekrar ederlerse eskilere uygulanmış olan yasa ortadadır.
(Tevbe 9/11)

َٰ ْ ًُ ظ
َّ اُٛ َ  َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ظ
ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ َب٠اْل
ّ ِ َُٔفَٚ ٓ٠
َّ ٌا اُِٛ اَلَبَٚ اُٛفَب ِْْ رَبث
ِ ِۜ ّ اٌ ۪ذِٟأُ ُى ُْ فَٛ ح َ فَب ِْخٛاٌض َٰو
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠
Eğer dönüş yapar, namazı kılar ve zekâtı verirlerse din kardeşleriniz olurlar. Biz ayetlerimizi bilenler topluluğu
için açıklarız.

(Tevbe 9/12)

َ َٚ ُْ ِ٘  ِذْٙ  ُْ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َػُٙ َٔ َّب٠ْ َ ا اُُٛٓ ا ِْْ َٔ َىضَٚ
َْ َّب٠ْ َ  ُْ َُْٓل اُٙ َِّٔا ا َ ِئ َّّخَ ْاٌ ُى ْف ِۙ ِش اٍُُٛٓ  ِٕ ُى ُْ فَمَب ِر٠ ۪ دٟ ۪ا فُٕٛؽ َؼ
َُْٛٙ َ َ ْٕز٠ ُْ ُٙ ٍَّ ُْ ٌَ َؼُٙ ٌَ
Eğer anlaştıktan sonra antlarını bozarlar ve dininize saldırırlarsa küfrün elebaşlarıyla o zaman savaşın. Çünkü
verdikleri antlar artık bitmiş olur. Böyle yapın ki belki vazgeçerler.
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(Enfal 8/39)

ِۚ ٓ ُوٍُُّٗ ِ ه٠
ُ َّْ اٌ ۪ذَٛ ُى٠َٚ ٌَْ فِزَْٕخٛ َْل ر َ ُىٝ ُ٘ ُْ َدزهٍُِٛلَبرَٚ
ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ َّللاَ ثِ َّب
ا فَب َِّْ هْٛ َٙ َ ّٰللِ فَب ِِْ ا ْٔز
ش١
ٌ ثَ ۪ظ
Onlarla savaşın ki fitne oluşmasın; din, bütünüyle Allah’ın dini olsun. Eğer savaşa son verirlerse
onların ne yaptıklarını gören Allah’tır.
(Bakara 2/193)

ِۜ  ُٓ ِ ه٠َّْ اٌ ۪ذَٛ ُى٠َٚ ٌَْ فِزَْٕخٛ َْل ر َ ُىٝ ُ٘ ُْ َدزهٍُِٛلَبرَٚ
ٍَٝاَْ ا َِّْل َػَٚ ػ ْذ
ُ ا فَ ََلْٛ َٙ َ ّٰللِ فَب ِِْ ا ْٔز
َّ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Onlarla savaşın ki fitne yok olsun ve Allah‟ın koyduğu düzen hâkim olsun. Savaşmaktan geri dururlarsa yanlış
yapanlardan başkasına düşmanlık edilmez.

(Bakara 2/194)

َّ ٌ ُش ْاٌ َذ َشا َُ ثِبْٙ ش
َّ ٌَا
ِٗ ١ْ ٍَا َػُٚ ُى ُْ فَب ْػزَذ١ْ ٍَ َػٜبص فَ َّ ِٓ ا ْػز َ َٰذ
ٌ ِۜ ظ
َ ِ ْاٌ ُذ ُش َِبدُ لَٚ َ ِش ْاٌ َذ َش ِاْٙ ش
َٓ١ َّ۪للاَ َِ َغ ْاٌ ُّزَّم
ا ا َ َّْ هُُّٛٓ ٍَا ْػَٚ ََّللا
ا هُٛارَّمَٚ ُْ ْۖ  ُى١ْ ٍَ َػٜثِ ِّضْ ًِ َِب ا ْػز َ َٰذ
Haram aya saygı, haram aya saygı duyanlara karşıdır; yasaklar karşılıklıdır. Size kim saldırırsa, o saldırıya denk
bir saldırı yapın. Allah‟a karşı yanlış yapmaktan kaçının. Bilin ki Allah, yanlışlardan kaçınanlarla beraberdir.

(Bakara 2/217 )

َّ ٌٔ ََه َػ ِٓ اٍَُٛٔ ْغـ٠َ
۪ٗ ُو ْف ٌش ِثَٚ َِّللا
 ًِ ه١ع ۪ج
ٌ ِۜ  ِٗ َو ۪ج١ ۪ ِۜ ِٗ لُ ًْ لِزَب ٌي ف١ ۪ ِش ْاٌ َذ َش ِاَ لِزَب ٍي فْٙ ش
َ ْٓ طذٌّ َػ
َ َٚ ش١
ِۚ ا ِْخ َشا ُط ا َ ْ٘ ٍِ۪ٗ ِِ ُْٕٗ ا َ ْو َج ُش ِػ ْٕذَ هَٚ َ ْاٌ َّ ْغ ِج ِذ ْاٌ َذ َش ِاَٚ
ٌَُْٛضَ ا٠َ  َْلَٚ ًِ ِۜ ْ ْاٌ ِفزَْٕخُ ا َ ْو َج ُش َِِٓ ْاٌمَزَٚ َِّللا
ِۜ ػ
َ َ ِٕ ُى ُْ ا ِِْ ا ْعز٠ ۪ ُو ُْ َػ ْٓ دُّٚ ُشد٠َ َٝٔ ُى ُْ َدزهٍُُِٛمَبر٠
ْ ُّ ١َ َِٕ۪ٗ ف٠ ۪ػ ْٓ د
ذ
ُ طب
َ ُْ  ْشر َ ِذ ْد ِِ ْٕ ُى٠َ ْٓ َِ َٚ اٛ
َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ اٌذِٟ ُْ فُٙ ٌُذ ا َ ْػ َّب
َ  َٰ ٌُٓئِ َه َد ِجٚ۬ ُ  َوبفِ ٌش فَبَٛ ُ٘ َٚ
ْ ط
بَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ط َذ
ْ َ  َٰ ٌُٓئِ َه اٚ۬ ُ اَٚ ِاْل ِخ َش ِۚح
ِ ِۚ ٌَّٕبة ا
َُْٚخَب ٌِذ
Sana haram ayını, o ayda yapılan savaşı soruyorlar. De ki: “O ayda savaş büyük suçtur. Ama Allah‟ın yolundan
engellemek, o yolu ve Mescid-i Haram‟ın kutsallığını görmezlikten gelmek ve halkını oradan çıkarmak, Allah
katında daha büyük suçtur. O fitne adam öldürmekten beterdir. Güçleri yetse, dininizden çevirinceye kadar
sizinle savaşırlar. Sizden, kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, yaptıkları şeyler dünyada da ahirette de
boşa gider. Onlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.”

33

(Hac 22/39)

ِۜ ُّ ٍِ ظ
ُ ُْ ُٙ َََّْٔ ِثبٍَُُٛمَبر٠ َٓ٠ ۪اُرَِْ ٌٍَِّز
ش٠
ْ َٔ ٍَٰٝ َّللاَ َػ
ٌ ِۙ ۪ظ ِش ِ٘ ُْ ٌَمَذ
ا َِّْ هَٚ اٛ
Kendilerine karşı savaş açılanlara savaşma izni verildi çünkü haksızlığa uğradılar. Allah, onlara yardım için
elbette bir ölçü belirlemiştir.

(Enfal 8/40)

ش١
ا ا َ َّْ هُُّٛٓ ٍَا فَب ْػْٛ ٌََّٛ َ ا ِْْ رَٚ
ُ ِٔ ْؼ َُ إٌَّ ۪ظَٚ ٌَٰٝ ْٛ َّ ٌ ُى ِۜ ُْ ِٔ ْؼ َُ ْا١ٌَٰ ْٛ َِ ََّللا
Savaşa son vermekten vazgeçerlerse bilin ki Allah sizin en yakınınızdır; O ne iyi yakın, ne iyi
yardımcıdır.

(Enfal 8/41)

ٝ ََِٰزَب١ٌ ْاَٚ ٝ ْاٌمُ ْش َٰثِٞ ٌِزَٚ  ِيٛع
ُ ٍش
َّ ٌِ َٚ ُٗغ
َ ُّ ءٍ فَب َ َّْ ِ هّٰللِ ُخَٟ
ْ ا أََّ َّب َغِٕ ّْز ُ ُْ ِِ ْٓ شُُّٛٓ ٍَا ْػَٚ
ََ ْٛ ٠َ ْب
َّ ٌاث ِْٓ اَٚ ٓ١
 ِۙ ًِ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ َٰا َِ ْٕز ُ ُْ ِث ه١غ ۪ج
َ َّ ٌ ْاَٚ
ِ َ ََ ْاٌفُ ْشلْٛ َ٠  َػ ْج ِذَٔبٍَٰٝ  َُِٓب ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َػَٚ ِبّٰلل
ِ غ ۪بو
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َّللاُ َػ
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ش
 هَٚ ْب
ِ ِۜ َ ْاٌ َج ّْؼَْٝاٌزَم
Eğer Allah’a inanıp güveniyor, doğru ile yanlışın ayrıldığı o gün, yani o iki ordunun çarpıştığı
gün, kulumuza indirdiğimize de inanıyorsanız, bilin ki aldığınız her ganimetin beşte biri
Allah’ın, elçisinin, elçinin en yakınlarının, yetimlerin, çaresizlerin ve yolcunundur. Allah, her
şeye bir ölçü koyar.

(Enfal 8/42)

ُْ ُ ا َػ ْذرَٛ َ  رْٛ ٌََٚ ُْ ِۜ ت ا َ ْعفَ ًَ ِِ ْٕ ُى
ُ اٌش ْو
ْ ُحِ ْاٌمَٚ  ُ٘ ُْ ِث ْبٌؼُ ْذَٚ ب١َ ْٔ ُّحِ اٌذَٚ اِ ْر ا َ ْٔز ُ ُْ ِث ْبٌؼُ ْذ
َّ َٚ َٰٜٛ ظ
ِۙ ً َُّللاُ ا َ ِْ ًشا َوبَْ َِ ْفؼ
َّٕ ٍخ١ِ َ ٍِ َه َِ ْٓ ٍََ٘ َه َػ ْٓ ثْٙ ١َ ٌِ ْلٛ
 هٟ
ِ  ْم١َ ٌِ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ  َؼب ِِۙد١ّ۪ ٌ ْاَِْٟل ْخزٍََ ْفز ُ ُْ ف
َ ؼ
ٌُ ِۙ ١ ٍ۪ ٌغ َػ١ّ۪ غ
ا َِّْ هَٚ َِّٕ ِۜ ٍخ١ َػ ْٓ َثٟ
َ ٌَ ََّللا
َّ  َِ ْٓ َدٝ١َٰ  ْذ٠َ َٚ
O gün siz o vadinin alt tarafında, onlar vadinin üst tarafında, kervan ise sizden daha aşağıda idi.
Sözleşmiş olsaydınız, böyle denk getiremezdiniz. Ama Allah, olacağı belli şey olsun, kim
etkisizleşecekse gerçeği görerek etkisizleşsin, kim de yaşayacaksa gerçeği görerek yaşasın diye
böyle yaptı. Allah elbette dinleyen ve bilendir.
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(Enfal 8/43)

ِۜ ً ٍََ۪بِ َه ل
َّٓ  ٌَٰ ِىَٚ  ْاْلَ ِْ ِشٌَِٟز ََٕبصَ ْػز ُ ُْ فَٚ ُْ ُ شا ٌَفَش ٍِْز١
ِ َِٕ ٟ َّ۪للاُ ف
 ُُ هُٙ  َى٠ُ ۪ش٠ اِ ْر
ً ۪ ُْ َوضُٙ  َى٠ ا َ َٰسْٛ ٌََٚ َل١
سُٚ
ِ  ٌُ ِثزَا١ ٍ۪عٍَّ ِۜ َُ أَُِّٗ َػ
ُّ ٌد ا
ه
َ ََّللا
ِ ظذ
O gün rüyanda, Allah, onları sana az gösterdi. Eğer çok gösterseydi, telaşa düşer, o konuda
çekişirdiniz. Ama Allah, sizi bu hale düşmekten kurtardı. Çünkü O, içinizde olanları bilir.

(Enfal 8/44)

ً ٍَُِ۪ٕ ُى ُْ ل١ ا َ ْػُٟٓ ۪ز ُ ُْ ف١ْ َ ُ٘ ُْ اِ ِر ْاٌزَمُّٛ  ُى٠ُ ۪ش٠ اِ ْرَٚ
ََّْللاُ ا َ ِْ ًشا َوب
 هٟ
ِ  ْم١َ ٌِ ُْ ِٙ ُِٕ١ ا َ ْػُٟٓ ُ۪مَ ٍٍُِّ ُى ُْ ف٠َٚ َل١
َ ؼ
ِۜ ً َُِ ْفؼ
سٛ
 هٌَِٝاَٚ ْلٛ
ُ ُِ َُّللاِ ر ُ ْش َج ُغ ْاْل
Onlarla karşılaştığınızda da Allah, onları sizin gözünüze az göstermiş, sizi de onların gözlerine
az göstermişti. Allah, kesin karar verdiği sonucu ortaya çıkarmak için böyle yapmıştı. Her işin,
Allah ile bağlantısı vardır.
(Enfal 8/65)

اُٛ ْغ ٍِج٠َ َْٚطب ِث ُش
ِ  َد ِ ّشٟ
َ َْٚ ُى ْٓ ِِ ْٕ ُى ُْ ِػ ْش ُش٠َ ِْْ  ْاٌ ِمزَب ِۜ ِي اٍََٝٓ َػ١ ِِ۪ٕ ْع ْاٌ ُّإ
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠َُٓب ا٠َ
َُْٛٙ َ ْفم٠َ  ٌَ َْلْٛ َ ُْ لُٙ ََّٔا ِثبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا ا َ ٌْفًب َِِٓ اٌَّزُٛ ْغ ٍِ ُٓج٠َ ٌ ُى ْٓ ِِ ْٕ ُى ُْ ِِبئَخ٠َ ِْْ اَٚ ِْٓ ِۚ ١َِِبئَز
Ey nebi! Müminleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı yirmi kişi olursa, iki yüz kişiyi yener. İçinizden sabırlı yüz
kişi de kâfirlerden bin kişiyi yener. Çünkü onlar, anlayışsız bir topluluktur.

(Enfal 8/66)

ِْٓ ِۚ ١َا ِِبئَزَُٛ ْغ ٍِج٠ ٌ طب ِث َشح
ف ه
َ ُْ  ُى١ ۪ َػ ٍِ َُ ا َ َّْ فَٚ ُْ َّللاُ َػ ْٕ ُى
َ ٌَ ُى ْٓ ِِ ْٕ ُى ُْ ِِبئَخ٠ ِْْ ػ ْؼفً ِۜب فَب
َ َّا َ ٌْ َٰـَٓ َخف
ِۜ  ِْٓ ِث ِب ْر ِْ ه١َا ا َ ٌْفَُٛ ْغ ٍِ ُٓج٠ ف
َٓ٠ظب ِث ۪ش
َّ ٌَّللاُ َِ َغ ا
 هَٚ َِّللا
ٌ ٌْ َ َ ُى ْٓ ِِ ْٕ ُى ُْ ا٠ ِْْ اَٚ
Şimdi Allah, sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı yüz kişi olursa iki yüz
kişiyi yener. Sizden bin kişi de Allah‟ın izniyle onlardan iki bin kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir.
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(Al-i İmran 3/13)

ُْ ِٙ ١ْ ٍَْ ُْ ِِضُٙ َْٔٚ  َش٠َ ٌ  َوب ِف َشحٜا ُ ْخ َٰشَٚ َِّللا
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ۪ ِْٓ ْاٌزَمَز َ ِۜب ِفئَخٌ رُمَب ِر ًُ ف١َ ِفئَزٟ ۪خٌ ف٠َ لَ ْذ َوبَْ ٌَ ُى ُْ َٰا
ْ
بس
َُٓ َ٠ ْٓ َِ ۪ٖظ ِش
ْ َِّٕذ ُ ث٠ِ ُ َإ٠ َُّللا
 هَٚ ِْٓ ِۜ ١ ْاٌ َؼٞ
َ  ْاْلَ ْثٌِٟ ٚ۬ ُ َٰر ٌِ َه ٌَ ِؼج َْشح ً ِْلٟ ۪شب ِۜ ُء ا َِّْ ف
ِ ظ
َ َسأ
Karşı karşıya gelen iki toplulukta, sizin için bir belge vardır. Bir topluluk Allah yolunda savaşıyordu, diğeri ise
kâfirlerdi. Göz kararıyla onları kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah, görevini yapanı yardımıyla destekler.
İleri görüşlüler için bunda bir ibret vardır.

(Rum 30/2)

ُ
َُ ِۙ ٚاٌش
ِ غ ٍِ َج
ُّ ذ
Romalılar yenildiler,

(Rum 30/3)

ِۙ َ ْغ ٍِج١ع
َُْٛ
ِ  ْاْلَ ْسَٝٔ ا َ ْدُٟٓ ۪ف
َ ُْ ِٙ ُِ٘ ُْ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ َغٍَجَٚ ع
Yenilgi çok yakın bir yerde oldu. Onlar, bu yenilginin ardından galip geleceklerdir.

(Rum 30/4)

ِۙ ُِِٕ ْ ْف َش ُح ْاٌ ُّإ٠َ  َِئِ ٍزْٛ َ٠َٚ ُ ِِ ْٓ َث ْؼ ِۜذَٚ ًُ َٓ ِ هّٰللِ ْاْلَ ِْ ُش ِِ ْٓ لَ ْج١
ِۜ ۪ٕ ِثؼْغ ِعٟ ۪ف
َْٛ
ِ
Birkaç yıl içinde olacak. Öncesi de sonrası da Allah‟ın yetkisindedir emrindedir. O gün müminler
sevineceklerdir,.

(Rum 30/5)

ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ شب ِۜ ُء
ِۜ ظ ِش ه
ُُ ١اٌش ۪د
َُٓ َ٠ ْٓ َِ ظ ُش
ْ َِٕث
َّ ض٠
ُ ْٕ َ٠ َِّللا
Bu, Allah‟ın yapacağı yardımla olacaktır. O, gerekeni yapana yardım eder. O daima üstündür, ikramı boldur.

(Enfal 8/45)

ِۚ شا ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْف ٍِ ُذ١
َْٛ
ا هٚا ْر ُو ُشَٚ اُٛز ُ ُْ فِئَخً فَبصْجُز١ ۪ا اِرَا ٌَمُُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
ً َّ۪للاَ َوض
Ey inanıp güvenenler, bir birlikle karşı karşıya gelince direnin ve Allah’ı çokça hatırlayın ki
başarıya ulaşasınız.
(Bakara 2/152)

ْٚ
۪ فَب ْر ُو ُش
ِ  َْل ر َ ْىفُ ُشَٚ ٟ ٌ۪ اٚا ْش ُى ُشَٚ ُْ  ا َ ْر ُو ْش ُوُٟٓٔٚ
Beni hatırlayın ki ben de sizi anayım! Bana karşı görevinizi yerine getirin, iyilikbilmez olmayın!
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(Bakara 2/153)

َٓ٠ظب ِث ۪ش
َّ ٌَّللاَ َِ َغ ا
َّ ٌاَٚ ظج ِْش
َّ ٌا ِثبُٕٛ١ا ا ْعز َ ۪ؼَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َُٓب ا٠َ
 ِۜ ِح ا َِّْ هٍَٰٛ ظ
Müminler! Sabırlı davranarak ve namaz kılarak yardım isteyin! Allah sabredenlerin yanındadır.

(Ahzab 33/41)

ش ِۙا١
ا هٚا ا ْر ُو ُشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
ً َّ۪للاَ ِر ْو ًشا َوض
Ey iman etmiş kişiler! Allah'ın zikrini,onun kitabını hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.

(Ahzab 33/42)

ً ا َ ۪طَٚ ً ُٖ ثُ ْى َشحٛع ِجّ ُذ
َل١
َ َٚ
Sabah akşam ona yönelin.

(Ahzab 33/43)

ُّ َِِٓ ُْ ُ ْخ ِش َج ُى١ٌِ ُُٗ َِ َٰ ٍُٓئِ َىزَٚ ُْ  ُى١ْ ٍَ َػٍّٟ۪ ظ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َوبَْ ثِ ْبٌ ُّإَٚ سٛ
ِ اٌظٍُ َّب
َ ُ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ِ ِۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
 ًّب١َس ۪د
Allah ve melekleri size sürekli destek verir ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. O, inanıp güvenenlere
daima ikramda bulunur.”

(Enfal 8/46)

ِۜ ط ِج ُش
َّللاَ َِ َغ
َ ا فَز َ ْفٛػ
ُ َ َْل رََٕبصَٚ ٌَُٗٛع
ْ اَٚ ُْ  ُذ ُى٠َت ۪س
ُ  َسَٚ ََّللا
ا ا َِّْ هٚ
ا هُٛؼ١ا َ ۪ؽَٚ
َ ٘ر َ ْزَٚ اٍُٛش
ِۚ ظبثِ ۪ش
َٓ٠
َّ ٌا
Allah’a ve elçisine boyun eğin. Birbirinizle çekişmeyin yoksa telaşa kapılırsınız, hızınız kesilir.
Sabırlı olun. Allah, sabredenlerle beraberdir.
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(Al-i İmran 3/152)

 ْاْلَ ِْ ِشِٟرََٕبصَ ْػز ُ ُْ فَٚ ُْ ُ  اِرَا فَش ٍِْزٝ ُْ ِث ِب ْر ِٔ ۪ ِۚٗ َدزُٓهُٙ َٔٛغ
ُّ  ْػذَ ُُٖٓ اِ ْر ر َ ُذَٚ َُّللا
طذَلَ ُى ُُ ه
َ ٌَمَ ْذَٚ
ِۜ  ُى ُْ َِب ر ُ ِذج٠ز ُ ُْ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َُِٓب ا َ َٰس١ْ ظ
َٰ ْ ُ ذ٠ُ ۪ش٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ ب١َ ْٔ ُّذ ُ اٌذ٠ُ ۪ش٠ ْٓ َِ ُْ َْ ِِ ْٕ ُىُّٛ
َُّ ُ اْل ِخ َش ِۚح َ ص
َ  َػَٚ
ْ َ فَُّٚللاُ ر
َٓ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍَٝؼ ًٍ َػ
 هَٚ ُْ ِۜ ٌَمَ ْذ َػفَب َػ ْٕ ُىَٚ ُْ ِۚ  ُى١َ ٍِ َ  ْجز١َ ٌِ ُْ ُٙ ْٕ ط َشفَ ُى ُْ َػ
َ
Bakın! Allah size verdiği sözü tuttu; O‟nun izniyle kâfirleri kırıp geçiriyordunuz. İstediğiniz zaferi
göstermesinden sonra gevşediniz, ne yapacağınız konusunda isyan ederek anlaşmazlığa düştünüz. Kiminiz
dünyayı istiyor, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi, yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için onların
karşısında galipken mağluba döndürdü. Allah'ın inanıp güvenenlere ikramı bol olduğu için yine de sizi affetti.

(Enfal 8/47)

َ بس ِ٘ ُْ َث
ِۜ  ًِ ه١ع ۪ج
ُ ٠َ َٚ بط
ِ ٌَّٕ ِسئَُٓب َء اَٚ ط ًشا
َِّللا
َ ْٓ َْ َػُّٚظذ
ِ ٠َ ا ِِ ْٓ ِدَٛٓ خ ََش ُج٠ ۪ا َوبٌَّزُٛٔٛ َْل ر َ ُىَٚ
ٌ َْ ُِ ۪ذٍَُّٛ  ْؼ٠َ َّللاُ ِث َّب
ؾ١
 هَٚ
Çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkan ve Allah’ın yolundan
engelleyenler gibi de olmayın. Allah, onların yaptığı her şeyi kuşatmaya almıştır.
(Muhammed 47/32)

ْٓ ٌَ ِٜۙ  َٰذُٙ ٌ ُُ ْاُٙ ٌَ ََّٓ١ َي ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َِب ر َ َجٛع
َُٓ َٚ َِّللا
ُ اٌش
َّ اُّٛشبل
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ْٓ ا َػُّٚطذ
َ َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ُ ُ ْذ ِج١ع
ُْ ُٙ ٌَؾ ا َ ْػ َّب
َ ََّللا
ُ ٠َ
ا هٚؼ ُّش
َ َٚ ْـًٔ ِۜب١ش
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.
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(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 َ ْػ َّب
ُّٟ۪ٓٔ َِْ اْٚ  َِب َْل ر َ َشٜ ا َ َٰسُّٟ۪ٓٔ ِ ٌء ِِ ْٕ ُى ُْ اٞ ثَ ۪ ُٓشّٟ۪ٔ ِلَب َي اَٚ ِٗ ١ْ َ َػ ِمجٍَٰٝ ض َػ
ِ ر َ َُٓشا َء
َ بْ َٔ َى
ِ َ د ْاٌ ِفئَز
ِۜ َبف ه
ة
َ َُّللا
 هَٚ ََّللا
ِ ذ ُ ْاٌ ِؼمَب٠ ۪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 ُْ ِۜ  َػ ْذر ُ ُى ُْ فَب َ ْخٍَ ْفز ُ ُىَٚ َٚ ك
 ْاْلَ ِْ ُش ا َِّْ هٟ
ِ ُبْ ٌَ َّّب ل
ِ ّ  ْػذَ ْاٌ َذَٚ ُْ  َػذَ ُوَٚ ََّللا
َ ؼ
َ ٍْ ع
غ ُى ِۜ ُْ َُِٓب أَ َ۬ب
ُ ْٓ ِِ ُْ  ُى١ْ ٍَ َػٟ
َ ُا ا َ ْٔفُُِٛٓ ٌَُٛٚ ٟ ُِ۪ٔٛ ٍَُٛ فَ ََل رِٟۚ ٌ۪ ُْ ُ ر ُ ُى ُْ فَب ْعز َ َج ْجزْٛ بْ ا َُِّْٓل ا َ ْْ دَ َػ
ٍ ط
َ ٌِ
َّ َِّْ ْ ِِ ْٓ لَ ْج ِۜ ًُ اٛ
ُْ ُٙ ٌَ َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ْ ُّ  َُِٓب ا َ ْٔز ُ ُْ ِثَٚ ُْ ظ ِش ِخ ُى
ْ ُّ ِث
ِ ُّ ُ  َوفَ ْشدُ ِث َُّٓب ا َ ْش َش ْوزّٟ۪ٔ ِ اٟ
َّ ِۜ ظ ِش ِخ
ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ ََػز
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.”

(Fatır 35/5)

سٚ
غُ َّشَّٔ ُى ُْ ثِ ه٠َ  َْلَٚ  ٌ۠ب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ َّللاِ َد ٌّك فَ ََل رَغُ َّشَّٔ ُى ُُ ْاٌ َذ
 ْػذَ هَٚ َِّْ بط ا
ُ بّٰللِ ْاٌغ َُش
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َُٓب ا٠َ
Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz bütünüyle gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatan şeytan da
sizi Allah ile aldatmasın.

(Fatır 35/6)

َ ١ْ ش
َّ ٌا َِّْ ا
ش١
َّ ٌة ا
ُ َ ْذ٠  ِۜا أَِّ َّبًُّٚ ُٖ َػذُٚ فَبر َّ ِخزٌُّٚ طبَْ ٌَ ُى ُْ َػذ
ْ َ ا ِِ ْٓ اَُٛٔٛ ُى١ٌِ َُٗا ِد ْضثٛػ
ِ ط َذب
ِ ِۜ غ ۪ؼ
Şeytan size düşmandır; onu düşman bilin. O, taraftarlarını sadece alevli bir ateşin arkadaşı olmaya çağırır.
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(Enfal 8/49)

ٌ  ُْ َِ َشِٙ ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ۪اٌَّزَٚ َُْٛ ُي ْاٌ َُّٕبفِمَُٛم٠ اِ ْر
 هٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ َز٠ ْٓ َِ َٚ ُْ ِۜ ُٙ ُٕ٠ ۪ع غ ََّش َٰ ُٓ٘ ۬ ُإ َُْٓل ِء د
َِّللا
ٌ َّللاَ َػ ۪ض
ٌُ ١ض َد ۪ى٠
فَب َِّْ ه
Hani münafıklar ile kalplerinde hastalık olanlar da “Bunları dinleri aldatmış!” diyorlardı. Ama
kim Allah’a güvenip dayanırsa görür ki Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.
(Bakara 2/9)

ِۜ َ ْشؼُ ُش٠  َِبَٚ ُْ ُٙ غ
ِۚ َُِٕ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ََّللا
َْٚ
َْ هُُٛخَب ِدػ٠
َ َُْ ا َُِّْٓل ا َ ْٔفَُٛ ْخذَػ٠  َِبَٚ اٛ
Allah‟a ve müminlere karşı oyun kurmaya çalışırlar. Onlar sadece kendilerini oyuna getirirler de farkına bile
varmazlar.

(Bakara 2/10)

ََُْٛ ْى ِزث٠ اُٛٔ ِۙ ٌُ ثِ َّب َوب١ ٌَ۪اة ا
ٌ َػز
ً َّللاُ َِ َش
ٌ ِۙ  ُْ َِ َشِٙ ِثٍُُٛ لٟ ۪ف
ع فَضَ ادَ ُ٘ ُُ ه
َ ُْ ُٙ ٌََٚ ػ ِۚب
Bunların kalplerinde bir hastalık oluşur; Allah onlara bir hastalık daha ilave eder. Yalan söylemelerine karşılık
hak ettikleri de acıklı bir azaptır.

(Enfal 8/50)

ُٓ ِۙ َٓ َوفَش٠ ۪ اٌَّزَّٝفَٛز٠  اِ ْرٜ ر َ َٰ ُٓشٌَٛٚ
اة
ُ
َ َ ػز
َ اُٛلُٚرَٚ ُْ ِۚ ُ٘بس
ْ َ
َ ا َ ْد َثَٚ ُْ ُٙ َ٘ ٛ ُجُٚ َُْٛؼ ِْشث٠َ ُا ْاٌ َّ ٍَٰ ِئ َىخٚ
َ َ
ك
ِ ٠ْاٌ َذ ۪ش
Melekler vefat ettirirken o kâfirleri bir görsen; yüzlerine ve arkalarına vurarak onlara: “Yangın
azabını tadın şimdi” derler.
(Muhammed 47/25)

ُٓ
َ ١ْ ش
َّ ٌ اِٜۙ َذُٙ ٌ ُُ ْاُٙ ٌَ ََّٓ١َبس ِ٘ ُْ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ َِب رَج
ُ ط
ٍَٰٝ ِْ َ اَٚ ُْ ِۜ ُٙ ٌَ  َيَّٛ ع
ْ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ْب
ِ َ ا َ ْدثٍَٰٝ ا َػُّٚاسرَذ
ُْ ُٙ ٌَ
Doğruları bütün açıklığı ile gördükten sonra sırtlarını dönenleri Şeytan aldatmış ve onlara umut vermiştir.
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(Muhammed 47/26)

ُُ ٍَ  ْؼ٠َ َُّللا
 هَٚ غ ْاْلَ ِْ ِۚ ِش
ا َِب ٔ ََّض َي هُٛ٘ َٓ َو ِش٠ ۪ا ٌٍَِّزٌُٛ ُْ لَبُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِثب
ِ  َث ْؼٟ ۪ؼُ ُى ُْ ف١عُٕ ۪ط
َ َُّللا
ُْ ُ٘ اس
َ اِ ْع َش
Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere: "Bazı konularda size uyarız" derler. Allah onların gizli
konuşmalarını bilir.

(Muhammed 47/27)

ُٓ
ُْ ُ٘ بس
َ َا َ ْدثَٚ ُْ ُٙ َ٘ ٛ ُجُٚ ََُْٛؼ ِْشث٠ ُ ُُ ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخُٙ ْفَّزَٛ َ ْف اِرَا ر
َ ١فَ َى
Melekler, yüzlerine ve sırtlarına vurarak ruhlarını alırken halleri nice olur?

(Nahl 16/28)

َ ُ ُُ ْاٌ َّ َٰ ٍُٓ ِئ َىخُٙ ١فهَٛ َ َٓ رَز٠ ۪اٌََّز
ٍ ِۜ ع
َّ ٌا اُٛ َ ْۖ ُْ فَب َ ٌْمِٙ  ا َ ْٔفُ ِغُّٟٓ ۪ ٌِ ظب
ُُٓ ْٓ ِِ ًُ َّ غٍَ َُ َِب ُوَّٕب َٔ ْؼ
 ا َِّْ هٍُٝٓ َٰ ء َثٛ
ََّللا
ٍََُّْٛ  ٌُ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١ ٍَ۪ػ
Kendilerini kötü duruma düşürmüşken, meleklerin vefat ettirdiği kimseler hemen teslimiyet gösterir ve “Kötü bir
şey yapmıyorduk ki!” derler. Allah ne yaptığınızı bilir.

(Nahl 16/29)

َٓ٠ ْاٌ ُّز َ َى ِجّ ۪شَٜٛ ْظ َِض
َ َْٛ ا اَثٍُُٛٓ فَب ْد ُخ
َ ْ ِۜب فٍََجِئَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذَٙ اة َج
“Haydi, girin Cehennem‟in kapılarından. Orada ölümsüz olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların
yerleşecekleri yer ne kötüdür!”

(Enfal 8/51)

َ ْظ ِث
ْ َِ ََّٰر ٌِ َه ِث َّب لَذ
 ِِۙذ١ظ ََّل ٍَ ٌِ ٍْؼَ ۪ج
ا َ َّْ هَٚ ُْ  ُى٠ ۪ذ٠ْ َ ذ ا
َ ١ٌَ ََّللا
Siz, ne ettiyseniz onu buldunuz. Allah, hiçbir kuluna haksızlık yapmaz.
(Yunus 10/27)

ِۜ
ٍُِۚ بط
ِ ّـَٔب١ِ غ
َّ ٌا اُٛغج
 ُْ َِِٓ هُٙ ٌَ  ُْ رٌَِّخٌ َِبُٙ ُر َ ْش َ٘مَٚ  ِۙبَٙ ٍِ ّْئ َ ٍخ ِث ِّض١ِ ع
ِ َّللاِ ِِ ْٓ َػ
َ د َج َُٓضا ُء
َ َٓ َو٠ ۪اٌَّزَٚ
ْ ُِ ًِ ١ْ ٌَّطؼًب َِِٓ ا
َ ِ ُْ لُٙ ُ٘ ٛ ُجُٚ ذ
ْ َ١َوبََّٔ َُّٓب ا ُ ْغ ِش
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ط َذ
ْ َ  َٰ ٌُٓئِ َه اٚ۬ ُ ظ ٍِ ًّ ِۜب ا
ِ ِۚ ٌَّٕبة ا
Kötü işlerle uğraşanların cezası o kötülüğün dengidir. Alçaklık onların her yanını sarar. Onları Allah‟tan
koruyacak kimseleri de olmaz. Yüzleri sanki gecenin karanlık parçaları ile örtülmüş gibidir. İşte bunlar
cehennem ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.
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(Hac 22/10)

َ ْظ ِث
ْ َِ ََّٰر ٌِ َه ِث َّب لَذ
 ِذ١ظ ََّل ٍَ ٌِ ٍْ َؼ ۪ج
َ َذ٠َ ذ
ا َ َّْ هَٚ ان
َ ١ٌَ ََّللا
“İşte bu senin ellerinle yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah hiçbir kuluna haksızlık yapmaz.”

(Enfal 8/52)

ٞ
ِ َب٠ا ِث َٰبٚ ِۜ ُْ َوفَ ُشِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪اٌَّزَٚ َِْۙ ْٛ ة َٰا ِي فِ ْش َػ
 ِۜ ُْ ا َِّْ هِٙ  ِثَُُّٛٔللاُ ِثز
َّللاِ فَب َ َخزَ ُ٘ ُُ ه
د ه
ِ َْوذَأ
ٌّ ِٛ ََّللاَ ل
ة
َ
ِ ذُ ْاٌ ِؼمَب٠ ۪شذ
Bunlara yapılan, tıpkı Firavun hanedanına ve daha önceki kâfirlere yapılan gibidir. Allah’ın
âyetlerini görmezlikten gelmişler, Allah da onları günahları sebebiyle yakalamıştır. Allah
güçlüdür, cezası da pek ağır olur.
(Kasas 28/39)

َ َٚ ك
َُُْٛ ْش َجؼ٠ َٕب َْل١ْ ٌَِ ُْ اُٙ ََّٔا إُُّٛٓ ظ
ِ  ْاْلَ ْسِٟدُُٖ فُٕٛ ُجَٚ َٛ ُ٘ ا ْعز َ ْى َج َشَٚ
ِ ّ  ِْش ْاٌ َذ١َع ِثغ
Hem Firavun, hem de orduları, hak etmedikleri halde o topraklarda büyüklük taslıyor, huzurumuza döneceklerini
asla beklemiyorlardı.

(Kasas 28/40)

َّ ُْف َوبَْ َػبلِجَخ
ُ ْٔ َ ِِۚ ُّ فَب١ٌ ْاِٟدَُٖ فََٕجَ ْزَٔب ُ٘ ُْ فُٕٛ ُجَٚ ُٖفَب َ َخ ْزَٔب
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ ١ظ ْش َو
Biz de onu alıp ordularıyla birlikte nehre gömdük. O zalimlerin sonunun nasıl olduğunu bir düşün.

(Kasas 28/41)

َْٚظ ُش
َ ْٕ ُ٠  َّ ِخ َْل١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ َٚ بس
ِ ِۚ ٌَّٕ اٌََِْٝ اُٛ ْذػ٠َ ً َج َؼ ٍَْٕب ُ٘ ُْ اَئِ َّّخَٚ
Onları, cehenneme çağıran önderlere dönüştürmüştük. Kıyamet gününde de yardım görmeyecekler.

(Kasas 28/42)

۪ ُ َّ ِخ ُ٘ ُْ َِِٓ ْاٌ َّ ْمج١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠َٚ ًَب ٌَ ْؼَٕ ِۚخ١ْٔ ُّ َٰ٘ ِز ِٖ اٌذٟ ۪اَرْجَ ْؼَٕب ُ٘ ُْ فَٚ
َٓ١دٛ
Bu dünyada dışlanmışlık peşlerini bırakmadı. Kıyamet günü de onlar çirkinleştirilmiş kimseler olacaklardır.
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(Enfal 8/53)

ا َ َّْ هَٚ ُْ ِۙ ِٙ ا َِب ثِب َ ْٔفُ ِغّٚ ُش١ِ َُغ٠ ٝ ٍَ َدزهْٛ َ لٍَٰٝ ب َػَٙ َّ َِّ ًشا ِٔ ْؼ َّخً ا َ ْٔؼ١ََهُ ُِغ٠ ُْ ٌَ ََّللا
َٰر ٌِ َه ثِب َ َّْ ه
ََّللا
ٌُ ِۙ ١ ٍ۪ ٌغ َػ١ّ۪ ع
َ
Bu bir kuraldır: Bir topluluk kendi özünü değiştirmezse Allah ona verdiği nimeti değiştirmez;
Allah, dinler ve bilir.
(Rad 13/11)

ُ ََ ْذف٠ ۪ٗ ِِ ْٓ خ ٍَْ ِفَٚ ِٗ ٠ْ ََذ٠ ِْٓ ١َبد ِِ ْٓ ث
ِۜ َُٔٗ ِِ ْٓ ا َ ِْ ِش هٛظ
ٌ ٌََُٗ ُِ َؼ ِمّج
ٝ ٍَ َدزهْٛ َّ ُش َِب ِثم١ِ َُغ٠ َّللاَ َْل
َّللاِ ا َِّْ ه
ا ٍيَٚ ْٓ ِِ ُِ۪ٗٔٚ ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ  َِبَٚ ُِٗۚ ٌَ َّ ًءا فَ ََل َِ َشدٛع
ُُٓ ٍَ ْٛ ََّللاُ ِثم
اِ ُٓرَا ا َ َسادَ هَٚ ُْ ِۜ ِٙ ا َِب ِثب َ ْٔفُ ِغّٚ ُش١ِ َُغ٠
Kişiyi önünden ve arkasından takip edenler vardır; Allah‟ın emriyle onu ve yaptıklarını koruma altına alırlar. Bir
toplum kendinde olanı bozmazsa, onu Allah da bozmaz. Allah bir topluma sıkıntı vermek isterse, kimse engel
olamaz. Onların Allah ile kendi aralarına girecek bir dostları yoktur.

(İsra 17/8)

شا١
ُ ُْ ُ ػ ْذر
ُ ِْْ اَٚ ُْ ِۚ َ ْش َد َّ ُى٠ ْْ َ  َسثُّ ُى ُْ اٝ ََٰػغ
ً َٓ َد ۪ظ٠َّٕ َُ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شَٙ  َجؼَ ٍَْٕب َجَٚ ػ ْذٔ َۢب
Umulur ki Rabbiniz size yine merhamet eder. Siz dönerseniz biz de döneriz. Cehennemi kâfirler için tıkılıp
kalma yeri yapmışızdır.

(Enfal 8/54)

ا َ ْغ َش ْل َُٕٓب َٰا َيَٚ ُْ ِٙ  ِثُُٛٔ ِۚ ُْ فَب َ ٍَْ٘ ْىَٕبُ٘ ُْ ِثزِٙ ّد َس ِث
ِ َب٠ا ِث َٰبُٛ ِۜ ُْ َوزَّثِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪اٌَّزَٚ َِْۙ ْٛ ة َٰا ِي فِ ْش َػ
ِ َْوذَأ
َ اُٛٔ ُو ًٌّ َوبَٚ َِْۚ ْٛ فِ ْش َػ
َٓ١ّ۪ ٌِ ظب
Bunlara yapılan Firavun hanedanına ve daha öncekilere yapılan gibidir. Onlar, Rablerinin
ayetleri karşısında yalana sarıldılar. Biz de onları günahlarına karşılık etkisiz hale getirdik.
Firavun hanedanını da suda boğduk. Hepsi de yanlış yoldaydı.
(Mümin 40/45)

ة
ِ ّـَٔب١ِ ع
ُُٓ َْْٛ  َدبقَ ِث َٰب ِي فِ ْش َػَٚ اٚد َِب َِ َى ُش
ُٗ ه١ َٰلَٛ َف
ِ ِۚ  ُء ْاٌ َؼزَاٛع
َ َُّللا
Allah o mümin kişiyi, kurdukları tuzağın kötü sonuçlarından korudu. Firavun ailesinin başına da kötü bir azap
geldi.
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(Mümin 40/46)

ٌ۠
ُ بَٙ ١ْ ٍََْ َػُُٛ ْؼ َشػ٠ بس
ة
َ َ َْ اْٛ ا َٰا َي ِف ْش َػٍُُٛٓ غب َػخُ ا َ ْد ِخ
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ ٠َ َٚ  ًِّۚب١ػ ِش
ُ ٌََّٕا
ِ شذَّ ْاٌ َؼزَا
َ َٚ اًُّٚ غذ
Ateş azabı … Sabah akşam sürekli onunla yüz yüze geliyorlardı. Kıyamet saati geldiğinde de "Firavun
hanedanını, suçları ile en orantılı olan azaba sokun!" denecektir.

(Enfal 8/55)

ِۚ ُِِٕ ُْإ٠  ُْ َْلُٙ َا فَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاِ اٌَّز
َْٛ
اةّ ِ ِػ ْٕذَ هََُّٚٓ ا َِّْ ش ََّش اٌذ
Allah katında canlıların en kötüsü ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerdir. Çünkü onlar, inanıp
güvenmezler.
(Beyyine 98/5)

َّ اُُٛإْ ر٠َٚ َ حٍَٰٛ ظ
َ حٛاٌض َٰو
َّ ٌا اُّٛ ١ ُ۪م٠َٚ َٓ ُدَٕ ُٓفَب َء٠َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١َّللاَ ُِ ْخ ٍِ ۪ظ
ا هُٚ ْؼجُذ١َ ٌِ ا ا َِّْلٚ َُِٓب ا ُ ِِ ُُٓشَٚ
ُ ۪ َٰر ٌِ َه دَٚ
ّ َّ ِۜ ِخ١ِ َٓ ْاٌم٠
Halbuki onlara, dine bir şey katmadan ve yanlış yola sapmadan Allah‟a kulluk etmeleri, namazı özenle sürekli
kılmaları ve zekâtı vermeleri dışında bir şey emredilmedi. Doğru din işte budur."

(Beyyine 98/6)

 َٰ ٌُٓئِ َه ُ٘ ُْ ش َُّشٚ۬ ُ  ِۜب اَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذَٙ َبس َج
ِ ا ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌ ِىزَبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ِ ٔ ٟ َ۪ٓ ف١ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وَٚ ة
َّ ِۜ ِخ٠ْاٌجَ ِش
Ehl-i kitaptan ve müşriklerden kâfir olanlar/âyetleri görmezlikte direnenler, ölmemek üzere Cehennem ateşine
gireceklerdir. İşte onlar yaratılmışların en şerlileridir.

(Enfal 8/56)

َُْٛزَّم٠َ  ُ٘ ُْ َْلَٚ  ُو ًِّ َِ َّش ٍحٟ ۪ذَ ُ٘ ُْ فْٙ َْ َػُٛ ْٕمُؼ٠َ َُّ ُ  ُْ صُٙ ْٕ ِِ د
َ َٓ َػب َ٘ ْذ٠ ۪اٌََّز
Kendileriyle yaptığın her antlaşmadan sonra antlaşmalarını bozarlar. Onlar Allah’tan
çekinmezler.
(Bakara 2/100 )

ٌ ذًا َٔجَزَُٖ فَ ۪شْٙ ا َػُٚ ُوٍَّ َّب َػب َ٘ذَٚ َ ا
َُِِْٕٛ ُْإ٠  ِۜ ُْ َث ًْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ َْلُٙ ْٕ ِِ ك٠
Bunlar ne zaman bir anlaşma yapsalar, içlerinden birtakımı, yükümlülüklerini üstünden atar; değil mi? Aslında
bunların çoğu inanıp güvenmezler.
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(Rad 13/25)

َ  ْم٠َ َٚ ۪ٗضَب ِل١ِ۪ َّللاِ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ
ًَ ط
َْ َُِٓب ا َ َِ َش هُٛطؼ
ذَ هْٙ َْ َػُٛ ْٕمُؼ٠َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
َ ُٛ٠ ْْ َ َّللاُ ِث۪ٗ ُٓ ا
ِۙ ِ  ْاْلَ ْسَْٟ ِفُُٚ ْف ِغذ٠َٚ
 ُء اٌذ َِّاسٛع
ُُٓ ُْ ُٙ ٌََٚ ُ ُُ اٌٍَّ ْؼَٕخُٙ ٌَ  َٰ ٌُٓ ِئ َهٚ۬ ُ ع ا
Allah'a kesin söz verdikten sonra cayan, Allah‟ın kurulmasını istediği bağı koparan ve doğal düzeni bozanlar var
ya; işte onların karşılığı dışlanmadır, yurdun en kötüsü onlarındır.

(Enfal 8/57)

َْٚزَّ َّو ُش٠َ ُْ ُٙ ٍَّ ُْ ٌَ َؼُٙ َ ُْ َِ ْٓ خ ٍَْفِٙ ة فَش ِ َّش ْد ِث
ِ  ْاٌ َذ ْشِٟ ُْ فُٙ ََّٕفَ ِب َِّب رَضْمَف
Onları savaşta yakalarsan öyle dağıt ki arkalarındakiler de dağılsınlar. Belki akıllarını başlarına
alırlar.
(Muhammed 47/4)

ِۙ َ صَٛ ٌا ْاُّٚشذ
ُ َ ُ٘ ُْ فُّٛ ُ  اِ ُٓرَا اَصْ َخ ْٕزٝة َدزُٓه
ُبقَ فَ ِب َِّب ًَِّٕب َث ْؼذ
ِّ ة
ِ ِۜ اٌشلَب
َ َا فَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ز ُ ُُ اٌَّز١ ۪فَ ِبرَا ٌَم
َ ؼ ْش
اَٛ ۬ ٍُ ْج١َ ٌِ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ُْ ِۙ ُٙ ْٕ ِِ ظ َش
َُٓ ٠َ ْٛ ٌََٚ اس٘ َِۚب َٰر ٌِ ِۜ َه
ُ ؼ َغ ْاٌ َذ ْش
شب ُء ه
َ َ  رٝاِ َِّب فِ ُٓذَا ًء َدزهَٚ
َ َ َّللاُ َْل ْٔز
َ َصْٚ َ ة ا
ِۜ ٍ ؼ ُى ُْ ثِجَ ْؼ
ُْ ُٙ ٌَؼ ًَّ ا َ ْػ َّب
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ثَ ْؼ
ِ ُ٠ ْٓ ٍَََّللاِ ف
َ ٟ ۪ا فٍَُِٛٓ لُز٠ ۪اٌَّزَٚ غ
Ayetleri görmezlikte direnen kafirlerle savaşta karşılaşınca boyun köklerini vurun. Etkisiz hale getirince onları,
sıkı güvenlik çemberine alın. Sonra karşılıksız ya da fidye alarak serbest bırakın ki savaşın doğurduğu bir sıkıntı
kalmasın. Allah‟ın tercihi farklı olsaydı onların hakkından kendisi gelirdi. Böyle olması, birinizi diğerinizle
yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. Allah, kendi yolunda öldürülenlerin yaptıklarını karşılıksız bırakmaz.

(Enfal 8/58)

َٓ١ ُ۪ٕ ِذتُّ ْاٌ َُٓخب ِئ٠ َّللاَ َْل
ٍ ِۜ َُٛٓ ع
اء ا َِّْ ه
َ ٍَٰٝ  ُْ َػِٙ ١ْ ٌََِبَٔخً فَب ْٔ ِج ْز ا١ ٍَ ِخْٛ َاِ َِّب رَخَبفَ َّٓ ِِ ْٓ لَٚ
Bir topluluğun hainlik yapacağından bilgiye dayalı olarak korkarsan, yaptıklarına karşılık
anlaşmayı bozduğunu hemen kendilerine bildir. Allah hainleri sevmez.
(Enfal 8/71)

ٌُ ١ ٌُ َد ۪ى١ ٍَّ۪للاُ َػ
 هَٚ ُْ ِۜ ُٙ ْٕ ِِ ََّٓللاَ ِِ ْٓ لَ ْج ًُ فَب َ ِْ َى
ا هُٛٔبَٔز َ َه فَمَ ْذ خَب١َ ا ِخُٚذ٠ُ ۪ش٠ ِْْ اَٚ
Sana hainlik etmek isterlerse daha önce Allah‟a da hainlik ettiler. Allah bilir, doğru kararlar verir.
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(Enfal 8/59)

ِۜ ُعجَم
َُْٚ ْؼ ِج ُض٠  ُْ َْلُٙ َِّٔا اٛ
َ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪غجَ َّٓ اٌَّز
َ َ ْذ٠  َْلَٚ
O kâfirler, kaçıp kurtulacaklarını sanmasınlar. Sizi çaresiz bırakamazlar.

(Enfal 8/60)

َ َ  ُْ َِب ا ْعزُٙ ٌَ اُّٚا َ ِػذَٚ
ُْ  ُوَُّٚ  َػذَٚ َِّللا
ِ َ ِِ ْٓ ِسثَٚ ٍحَّٛ ُط ْؼز ُ ُْ ِِ ْٓ ل
 هَُّٚ َْ ِث۪ٗ َػذُٛ ًِ ر ُ ْش ِ٘ج١ْ بؽ ْاٌ َخ
 ِۚ ُْ َ هُٙ َُّٔٛ ٍَ ِۚ ُْ َْل ر َ ْؼِٙ َُِٔٚٓ ِِ ْٓ د٠ َٰاخ َ۪شَٚ
ف
 ًِ ه١ع ۪ج
َّ َٛ ُ٠ َِّللا
َ ٟ ۪ءٍ فَٟ
ْ ا ِِ ْٓ شُٛ َِب ر ُ ْٕ ِفمَٚ ُْ ِۜ ُٙ ُّ ٍَ ْؼ٠َ َُّللا
ْ ُ ا َ ْٔز ُ ُْ َْل رَٚ ُْ  ُى١ْ ٌَِا
َُّْٛ ٍَظ
Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve atlı birlikler hazırlayın ki Allah’ın
düşmanını, kendi düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah’ın bildiği öbür düşmanları
korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız, size tam olarak ödenir. Haksızlığa uğratılmazsınız.
(Hadid 57/10)

ُ ش١
ِۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُى۪ٞٛ َ َ ْغز٠ ع َْل
ِ اَٛ ََّّٰاس اٌغ
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ۪ا فُٛ َِب ٌَ ُى ُْ ا َ َّْل ر ُ ْٕ ِفمَٚ
َ ِ۪ ِ ِ هّٰللَٚ َِّللا
ِۜ ٍَُلَبرَٚ ُا ِِ ْٓ ثَ ْؼذَُٛٓ ا َ ْٔفَم٠ ۪ظ ُُ دَ َس َجخً َِِٓ اٌَّز
َ  َٰ ٌُٓئِ َه ا َ ْػٚ۬ ُ لَبر َ ِۜ ًَ اَٚ ِا َ ْٔفَكَ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ْاٌفَزْخ
 ُو ًَّلَٚ اٛ
ش١
ٌ َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاُ ِث َّب ر َ ْؼ
 هَٚ ِٝۜ َٰٕ َّللاُ ْاٌ ُذ ْغ
 َػذَ هَٚ
Sizin neyiniz var ki Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Göklerde ve yerdeki her şey zaten Allah‟a
kalacaktır. Önünüzün açılmasından önce hayra harcayan ve savaşanların derecesi, daha sonra hayra harcayan ve
savaşanlarınki ile bir olmaz; öncekilerin derecesi daha yüksektir. Allah hepsine, yaptığının en güzeli ile
karşılama sözü vermiştir. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Hadid 57/11)

ٌُ ِۚ ٠ٌَ ُُٓٗ ا َ ْج ٌش َو ۪شَٚ ٌَُٗ َُٗؼب ِػف
ً َّللاَ لَ ْش
ُ ُ ْم ِش٠ ٞ َِ۪ ْٓ رَا اٌَّز
ع ه
َ ُ١َغًٕب ف
َ ػب َد
Allah‟a güzel ödünç verecek biri var mı ki Allah onu katlayarak geri versin? Onu cömertçe bir ödül
beklemektedir.
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(Enfal 8/61)

ِۜ  هٍَٝ َّو ًْ َػَٛ َ رَٚ بَٙ ٌَ بجٕ َْخ
ُُ ١ ٍَ۪ ُغ ْاٌؼ١ّ۪ غ
ْ َغ ٍْ ُِ ف
َّ ٌ اَٛ ُ٘ ََُِّّٗٔللاِ ا
َّ ٌٍِ اٛا ِْْ َجَٕ ُذَٚ
Eğer barışa yanaşırlarsa, sen de barıştan yana ol ve Allah’a güvenip dayan. Her şeyi dinleyen ve
bilen O’dur.
(Bakara 2/192)

ٌُ ١س َس ۪دٛ
ٌ َُّللاَ َغف
ا فَب َِّْ هْٛ َٙ َ فَب ِِْ ا ْٔز
Savaşmaktan geri dururlarsa Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Bakara 2/193)

ِۜ  ُٓ ِ ه٠َّْ اٌ ۪ذَٛ ُى٠َٚ ٌَْ فِزَْٕخٛ َْل ر َ ُىٝ ُ٘ ُْ َدزهٍُِٛلَبرَٚ
ٍَٝاَْ ا َِّْل َػَٚ ػ ْذ
ُ ا فَ ََلْٛ َٙ َ ّٰللِ فَب ِِْ ا ْٔز
َّ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Geri durmazlarsa onlarla savaşın ki fitne yok olsun ve Allah‟ın koyduğu düzen hâkim olsun. Savaşmaktan geri
dururlarsa zalimlerden başkasına düşmanlık edilmez.

(Enfal 8/62)

ِۜ ن فَب َِّْ َد ْغ َج َه هٛ
ِۙ ِِ۪ٕ ْ ِث ْبٌ ُّإَٚ ۪ٖظ ِش
َٓ١
َ ػ
ُ َ ْخذ٠َ ْْ َ ا اُُٚٓذ٠ُ ۪ش٠ ِْْ اَٚ
ْ ََّٕذَ َن ِث٠َ اُٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َُّللا
Sana oyun kurmak isterlerse Allah sana yeter. Seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen
O’dur.
(Nisa 4/45)

شا١
 ِث هٝ َو َٰفَٚ ًّب١ٌِ َٚ ِبّٰلل
 ِث هٝ َو َٰفَٚ ُْ ِۜ َّللاُ ا َ ْػٍَ ُُ ِثب َ ْػ ُٓذَائِ ُى
 هَٚ
ً بّٰللِ ٔ َ۪ظ
Düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Veli olarak Allah size yeter; yardımcı olarak da Allah yeter.

(Enfal 8/63)

ف
َ ؼًب َُِٓب اٌََّ ْف١ّ۪ ع َج
َ  ا َ ْٔفَ ْمْٛ ٌَ ُْ ِۜ ِٙ ِثٍَُُْٛٓ ل١َف ث
 ٌَٰ ِى َّٓ هَٚ ُْ ِٙ ِثٍَُُْٛٓ ل١َذ ث
ِ  ْاْلَ ْسِٟذ َِب ف
َ ٌَََّّللاَ ا
َ ٌََّاَٚ
ٌ  ِۜ ُْ أَُِّٗ َػ ۪ضُٙ َٕ١ْ َث
ٌُ ١ض َد ۪ى٠
Müminlerin kalplerini O kaynaştırdı. Dünya kadar mal harcasaydın kalplerini
kaynaştıramazdın. Ama Allah onları kaynaştırdı. Üstün olan ve kararları doğru olan O’dur.
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(Al-i İmran 3/103)

ْۖ ُ َْل رَفَ َّشلَٚ ؼًب١ّ۪ َّللاِ َج
 ُى ُْ اِ ْر ُو ْٕز ُ ُْ ا َ ْػ ُٓذَا ًء١ْ ٍََّللاِ َػ
َ َّ ا ِٔ ْؼٚا ْر ُو ُشَٚ اٛ
ذ ه
ا ِث َذ ْج ًِ هُّٛ ظ
ِ َ ا ْػزَٚ
ُْ بس فَب َ ْٔمَزَ ُو
َ ٍَٰٝ  ُو ْٕز ُ ُْ َػَٚ أً ِۚبَٛ طجَ ْذز ُ ُْ ِث ِٕ ْؼ َّ ِز۪ٗ ُٓ ا ِْخ
ْ َ  ِث ُى ُْ فَبٍَُُْٛٓ ل١ف َث
ِ ٌَّٕشفَب ُد ْف َش ٍح َِِٓ ا
َ ٌََّفَب
َُْٚزَذْٙ َ ب ِر۪ٗ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر٠َ َّللاُ ٌَ ُى ُْ َٰا
ّ ُٓ ه١ِ ُ َج٠  ِۜب َو َٰز ٌِ َهَٙ ْٕ ِِ
Allah'ın ipine hep beraber sıkı sarılın, ondan ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini aklınızdan çıkarmayın.
Bir zamanlar aranızda düşmanlıklar vardı; Allah, kalplerinizi birbirine ısındırdı da O‟nun nimeti sayesinde
kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi oradan O kurtardı. Allah, âyetlerini böyle açıklar ki
doğru yolu bulasınız.

(Enfal 8/64)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْ َِ ِٓ ارَّجَؼَ َه َِِٓ ْاٌ ُّإَٚ َُّللا
 َد ْغجُ َه هٟ
ُّ ِب إٌَّجَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
Ey nebi! Allah, sana da sana uyan müminlere de yeter.

(Enfal 8/65)

اَُٛ ْغ ٍِج٠ َْٚطب ِث ُش
ِ  َد ِ ّشٟ
َ ََْٚ ُى ْٓ ِِ ْٕ ُى ُْ ِػ ْش ُش٠ ِْْ  ْاٌ ِمزَب ِۜ ِي اٍََٝٓ َػ١ ِِ۪ٕ ْع ْاٌ ُّإ
ُّ ب إٌَّ ِجَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
َُْٛٙ َ ْفم٠َ  ٌَ َْلْٛ َ ُْ لُٙ ََّٔا ِثبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا ا َ ٌْفًب َِِٓ اٌَّزُٛ ْغ ٍِ ُٓج٠َ ٌ ُى ْٓ ِِ ْٕ ُى ُْ ِِبئَخ٠َ ِْْ اَٚ ِْٓ ِۚ ١َِِبئَز
Ey nebi! Müminleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı yirmi kişi olursa, ikiyüz kişiyi yener.
İçinizden sabırlı yüz kişi de kâfirlerden bin kişiyi yener. Çünkü onlar, anlayışsız bir topluluktur.

(Enfal 8/66)

ِْٓ ِۚ ١َا ِِبئَزُٛ ْغ ٍِج٠َ ٌ طب ِث َشح
ف ه
َ ُْ  ُى١ ۪ َػ ٍِ َُ ا َ َّْ فَٚ ُْ َّللاُ َػ ْٕ ُى
َ ٌ ُى ْٓ ِِ ْٕ ُى ُْ ِِبئَخ٠َ ِْْ ػ ْؼفً ِۜب فَب
َ َّا َ ٌْ َٰـَٓ َخف
ِۜ  ِْٓ ِث ِب ْر ِْ ه١َا ا َ ٌْفُٛ ْغ ٍِ ُٓج٠َ ف
َٓ٠ظب ِث ۪ش
َّ ٌَّللاُ َِ َغ ا
 هَٚ َِّللا
ٌ ٌْ َ  ُى ْٓ ِِ ْٕ ُى ُْ ا٠َ ِْْ اَٚ
Şimdi Allah, sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı yüz kişi
olursa iki yüz kişiyi yener. Sizden bin kişi de Allah’ın izniyle onlardan iki bin kişiyi yener. Allah
sabredenlerle beraberdir.
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(Enfal 8/67)

ِۜ ِ  ْاْلَ ْسُِٟضْ ِخَٓ ف٠ ٝ َدزهَْٜ ٌَُُٗٓ ا َ ْع َٰشَٛ ُى٠ ْْ َ  ٍ اٟ
َُّللا
 هَٚ َب١ْٔ ُّع اٌذ
َ َُْٚذ٠ع ر ُ ۪ش
َ ػ َش
ّ َِِب َوبَْ ٌَِٕج
َٰ ْ ُذ٠ُ ۪ش٠
ٌ َّللاُ َػ ۪ض
ٌُ ١ض َد ۪ى٠
 هَٚ َ اْل ِخ َش ِۜح
Savaş alanında düşmanı etkisiz hale getirmedikçe hiçbir nebînin esir almaya hakkı yoktur. Siz,
hemen elinize geçecek şeyler istiyorsunuz. Allah ise sonrasını istiyor. Üstün olan ve doğru
kararlar veren Allah’tır.
(Nisa 4/84)

ِۚ ِِ۪ٕ ْع ْاٌ ُّإ
ِۚ  ًِ ه١ع ۪ج
ط
 هٝغ
َّ َ ُى٠ ْْ َ َّللاُ ا
ِ  َد ِ ّشَٚ غ َه
ُ ٍََّّللاِ َْل ر ُ َى
َ َٓ َػ١
َ ف ا َِّْل َٔ ْف
َ ٟ ۪فَمَبرِ ًْ ف
َ ْ ف ثَأ
ِۜ َٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّز
ً شذُّ ر َ ْٕ ۪ى
َل١
َ َ اَٚ عب
َ َ َّللاُ ا
ً ْ شذُّ ثَأ
 هَٚ اٚ
Allah yolunda savaşa gir; sen sadece kendinden sorumlusun. Müminleri de özendir ki Allah, o kâfirlerin
baskınını önlesin. Allah‟ın baskını daha güçlü, cezası daha ağırdır.

(Muhammed 47/4)

ِۙ َ صَٛ ٌا ْاُّٚشذ
ُ  ُ٘ ُْ َفُّٛ ُ  ِا ُٓرَا اَصْ َخ ْٕزٝة َدزُٓه
ُبقَ فَ ِب َِّب ًَِّٕب َث ْؼذ
ِّ ة
ِ ِۜ اٌش َلب
َ ا َفَٚٓ َو َف ُش٠ ۪ز ُ ُُ اٌَّز١ ۪فَ ِبرَا ٌَم
َ ؼ ْش
اَٛ ۬ ٍُ ْج١َ ٌِ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ُْ ِۙ ُٙ ْٕ ِِ ظ َش
َُٓ ٠َ ْٛ ٌََٚ اس٘ َِۚب َٰر ٌِ ِۜ َه
ُ ؼ َغ ْاٌ َذ ْش
شب ُء ه
َ َ  رٝاِ َِّب ِف ُٓذَا ًء َدزهَٚ
َ َ َّللاُ َْل ْٔز
َ َصْٚ َ ة ا
ِۜ ٍ ؼ ُى ُْ ثِ َج ْؼ
ُْ ُٙ ٌَؼ ًَّ ا َ ْػ َّب
 ًِ ه١ع ۪ج
َ َث ْؼ
ِ ُ٠ ْٓ ٍَََّللاِ ف
َ ٟ ۪ا فٍَُٛٓ لُ ِز٠ ۪اٌَّزَٚ غ
Ayetleri görmezlikte direnen kafirlerle savaşta karşılaşınca boyun köklerini vurun. Etkisiz hale getirince onları,
sıkı güvenlik çemberine alın. Sonra karşılıksız ya da fidye alarak serbest bırakın ki savaşın doğurduğu bir sıkıntı
kalmasın. Allah‟ın tercihi farklı olsaydı onların hakkından kendisi gelirdi. Böyle olması, birinizi diğerinizle
yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. Allah, kendi yolunda öldürülenlerin yaptıklarını karşılıksız bırakmaz.

(Enfal 8/68)

ٌُ ١اة َػ ۪ظ
ٌ َ ػز
ٌ َ  َْل ِوزْٛ ٌَ
َّ َّ ٌَ َعجَك
بة َِِٓ ه
َ ُْ ُ  َُّٓب ا َ َخ ْزر١ ۪غ ُى ُْ ف
َ َِّللا
Allah’ın yazılı bir kararı olmasaydı, aldığınız esirlerden dolayı kesinlikle büyük bir azaba
çarptırılırdınız.”
(Rum 30/2)

ُ
َُ ِۙ ٚاٌش
ِ َغ ٍِج
ُّ ذ
Rumlar yenildiler,
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(Rum 30/3)

ِۙ  ْغ ٍِج١َ ع
َُْٛ
ِ  ْاْلَ ْسَٝٔ ا َ ْدُٟٓ ۪ف
َ ُْ ِٙ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َغٍَ ِجَٚ ع
Yenilgi çok yakın bir yerde oldu. Onlar, bu yenilginin ardından galip geleceklerdir.

(Rum 30/4)

ِۙ ُِِٕ َْ ْف َش ُح ْاٌ ُّإ٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠َٚ ُ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِۜذَٚ ًُ َٓ ِ هّٰللِ ْاْلَ ِْ ُش ِِ ْٓ لَ ْج١
ِۜ ۪ٕ ِثؼْغ ِعٟ ۪ف
َْٛ
ِ
Birkaç yıl içinde olacak. Öncesi de sonrası da Allah‟ın yetkisindedir emrindedir. O gün müminler
sevineceklerdir,.

(Rum 30/5)

ُ  ْاٌؼَ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ شب ِۜ ُء
ِۜ ظ ِش ه
ُُ ١اٌش ۪د
َُٓ َ٠ ْٓ َِ ظ ُش
ْ َِٕث
َّ ض٠
ُ ْٕ َ٠ َِّللا
Bu, Allah‟ın yapacağı yardımla olacaktır. O, yardımı hakedene yardım eder. O daima üstündür, ikramı boldur.

(Enfal 8/69)

ِۜ ا هُٛارَّمَٚ ّجً ْۘب١ِ ؽ
َ ا ِِ َّّب َغِٕ ّْز ُ ُْ َد ََل ًْلٍُٛفَ ُى
ٌُ ١س َس ۪دٛ
ٌ َُّللاَ َغف
َّللاَ ا َِّْ ه
Aldığınız ganimeti helali hoş olarak yiyebilirsiniz. Allah’tan çekinerek korunun. Allah bağışlar,
ikramı boldur.
(Fetih 48/20)

ًَخ٠َْ َٰاٛ ٌِز َ ُىَٚ ُْ ِۚ بط َػ ْٕ ُى
 َػذَ ُو ُُ هَٚ
َّ  َوَٚ ۪ٖب فَ َؼ َّج ًَ ٌَ ُى ُْ َٰ٘ ِزَٙ َُٔٚشح ً رَأ ْ ُخز١
ِ ٌَّٕ اِٞ
َ َّ۪للاُ َِغَبِٔ َُ َوض
َ ذ٠ْ َ ف ا
ً ط َشا
 ًّ ِۙب١ ۪ؽب ُِ ْغزَم
ِ ُْ َ ُى٠ ِذْٙ َ٠َٚ َٓ١ ِِ۪ٕ ٌِْ ٍْ ُّإ
Allah size alacağınız bir çok ganimeti daha söz vermektedir. Şimdilik bunları verdi ve insanların elini
üzerinizden çekti ki inanıp güvenenler için bir belge olsun, sizi doğru yola yönlendirsin.

(Fetih 48/21)

َ ب لَ ْذ ا َ َدبَٙ ١ْ ٍَا َػٚ ٌَ ُْ ر َ ْمذ ُِسٜا ُ ْخ َٰشَٚ
شا٠
 َوبَْ هَٚ  ِۜبَٙ َِّللاُ ث
ؽ ه
ً ۪ءٍ لَذَٟ
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ َّللاُ َػ
Hesaplamadığınız daha niceleri de var; Allah onların tamamını bilmektedir. Allah her şeye ölçü koyar.
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(Enfal 8/70)

 ًْشا١ُإْ رِ ُى ُْ َخ٠  ًْشا١ثِ ُى ُْ َخٍُُٛ لٟ َّ۪للاُ ف
َ ْؼٍَ ُِ ه٠ ِْْ  اِٜۙ  ُى ُْ َِِٓ ْاْلَ ْع َٰ ُٓش٠ ۪ذ٠ْ َ  آُٟ ۪ لُ ًْ ٌِ َّ ْٓ فٟ
ُّ ِب إٌَّجَٙ ُّ٠ََُٓب ا٠
ٌُ ١س َس ۪دٛ
ٌ َُّللاُ َغف
 هَٚ ُْ ِۜ َ ْغ ِف ْش ٌَ ُى٠َٚ ُْ ِِ َُّّٓب ا ُ ِخزَ ِِ ْٕ ُى
Ey nebi! Elinizdeki esirlere de ki “Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, sizden alınandan
daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah'ın bağışlaması çok ikramı boldur”

(Enfal 8/71)

ٌُ ١ ٌُ َد ۪ى١ ٍَّ۪للاُ َػ
 هَٚ ُْ ِۜ ُٙ ْٕ ِِ ََّٓللاَ ِِ ْٓ لَ ْج ًُ فَب َ ِْ َى
ا هَُٛٔبَٔز َ َه فَمَ ْذ خَب١ا ِخُٚذ٠ُ ۪ش٠ ِْْ اَٚ
Sana hainlik etmek isterlerse daha önce Allah’a da hainlik ettiler. Allah bilir, doğru kararlar
verir.
(Enfal 8/58)

َٓ١ ُِ۪ٕ ِذتُّ ْاٌ َُٓخبئ٠ َّللاَ َْل
ٍ ِۜ َُٛٓ ع
اء ا َِّْ ه
َ ٍَٰٝ  ُْ َػِٙ ١ْ ٌََِبَٔخً فَب ْٔ ِج ْز ا١ ٍَ ِخْٛ َاِ َِّب رَخَبفَ َّٓ ِِ ْٓ لَٚ
Bir topluluğun hainlik yapacağından bilgiye dayalı olarak korkarsan, yaptıklarına karşılık anlaşmayı bozduğunu
kendilerine bildir. Allah hainleri sevmez.

(Hac 22/38)

ِۜ َُِٕ َٓ َٰا٠ ُ۪ذَافِ ُغ َػ ِٓ اٌَّز٠ ََّللا
سٛ
ا ا َِّْ هٛ
ا َِّْ ه
ٍ ُاْ َوف
ٍ ََّٛ ُ ِذتُّ ُو ًَّ خ٠ َّللاَ َْل
Muhakkak ki Allah, inanıp güvenenleri düşmanlarından korur. Allah, hainlikte direnip âyetleri görmezlikten
gelen hiç kimseyi sevmez.

51

(Enfal 8/72)

اْٚ َٚ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ َِّللا
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ۪ ُْ فِٙ ا َ ْٔفُ ِغَٚ ُْ ِٙ ٌِ اَٛ ِْ َ ا ثِبُٚ َجب َ٘ذَٚ اَٚ٘ب َج ُشَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ِۜ ٍ َُٓب ُء ثَ ْؼ١ٌِ ْٚ َ  ُْ اُٙ ؼ
ُْ ِٙ َِز٠ َْلَٚ ْٓ ِِ ُْ ا َِب ٌَ ُىٚبج ُش
ُ  َٰ ٌُٓئِ َه ثَ ْؼٚ۬ ُ ا اٚظ ُُٓش
ِ َٙ ُ٠ ُْ ٌََٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ غ
َ ََٔٚ
ِۚ بج ُش
ٍَ ْٛ َ لٍَٰٝ ظ ُش ا َِّْل َػ
ْ ٌَّٕ ُى ُُ ا١ْ ٍََٓ فَؼ٠
َ ْٕ َ ا ِِْ ا ْعزَٚ اٚ
ِ َٙ ُ٠ ٝءٍ َدزهَٟ
ِ ّ اٌ ۪ذِٟ ُو ُْ فٚظ ُش
ْ ِِ ْٓ ش
ٌ ِۜ َ ض١ِ۪ ُْ ُٙ َٕ١ْ َثَٚ ُْ َٕ ُى١ْ َث
ش١
ٌ َْ ثَ ۪ظٍَُّٛ َّللاُ ثِ َّب ر َ ْؼ
 هَٚ بق
İnanıp güvenen, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücadele edenler ile onları
barındırıp yardım edenler; işte onlar birbirinin velisidir. İnanıp güvenenlerden hicret
etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar hiçbiriniz, hiçbir konuda onlardan sorumlu
değilsiniz. Eğer sizden dininizle ilgili yardım isterlerse, aranızda anlaşma bulunan bir topluluğa
karşı olmadığı sürece, yardım etmek üzerinize borçtur. Allah, yaptığınız her şeyi görür.

(Bakara 2/218)

ِۜ ذ ه
ِۙ  ًِ ه١ع ۪ج
َ َّ َْ َس ْدٛ ْش ُج٠َ  ٌَُٰٓئِ َهٚ۬ ُ َّللاِ ا
َُّللا
 هَٚ َِّللا
َ ٟ ۪ا فُٚ َجب َ٘ذَٚ اَٚٓ َ٘ب َج ُش٠ ۪اٌَّزَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ٌُ ١س َس ۪دٛ
ٌ َُغف
İnanıp güvenenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, Allah‟tan iyilik bekleyebilirler. Çokça
bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah‟tır.

(Enfal 8/73)

ِۜ ٍ َُٓب ُء ثَ ْؼ١ٌِ ْٚ َ  ُْ اُٙ ؼ
ش١
ُ ا ثَ ْؼَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
ٌ ِۜ غبدٌ َو ۪ج
ِ  ْاْلَ ْسُِٟٖ ر َ ُى ْٓ فِزَْٕخٌ فٍُٛغ ا َِّْل ر َ ْف َؼ
َ َفَٚ ع
Ayetleri görmezlikten gelen kafirlerin her biri diğerinin yakın dostudur. Siz burada emredileni
yapmazsanız orada fitne ve büyük bir fesat ortaya çıkar.
(Bakara 2/193 )

ِۜ ٓ ِ ه٠
ُ َّْ اٌ ۪ذَٛ ُى٠َٚ ٌَْ فِزَْٕخٛ َْل ر َ ُىٝ ُ٘ ُْ َدزهٍُِٛلَبرَٚ
ٍَٝاَْ ا َِّْل َػَٚ ػ ْذ
ُ ا فَ ََلْٛ َٙ َ ّٰللِ فَب ِِْ ا ْٔز
َّ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Sizinle savaşanlarla savaşın ki fitne yok olsun ve Allah‟ın dini hâkim olsun. Savaşmayı bırakırlarsa yanlış
yapanlardan başkasına düşmanlık yapılmaz.
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(Maide 5/51)

ُٓ َٰ ظ
ِۜ ٍ ُٓب ُء َث ْؼ١َ ٌِ ْٚ َ  ُْ اُٙ ؼ
ْٓ َِ َٚ غ
ُ ُٓب ۢ َء َث ْؼ١َ ٌِ ْٚ َ  اٜبس
َ ٌَّٕاَٚ َدُٛٙ ١َ ٌا ْاُٚا َْل رَز َّ ِخزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َُٓب ا٠َ
َّ ََ ْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ ٠َ َّللاَ َْل
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
 ِۜ ُْ ا َِّْ هُٙ ْٕ ِِ َُّٗٔ ُْ ِِ ْٕ ُى ُْ فَ ِبُٙ ٌََّٛ َ ز٠َ
Ey inanıp güvenenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost bilmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onları
dost edinirse o da onlardandır. Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.

(Casiye 45/19)

َّ َِّْ اَٚ ْـًٔ ِۜب١ش
ِۚ ٍ َُٓب ُء ثَ ْؼ١ٌِ ْٚ َ  ُْ اُٙ ؼ
ٟ
َ َِّللا
ُ َٓ ثَ ْؼ١ّ۪ ٌِ اٌظب
 هَٚ غ
ا َػ ْٕ َه َِِٓ هُُٕٛ ْغ٠ ْٓ ٌَ ُْ ُٙ َِّٔا
ُّ ٌِ َٚ َُّللا
َٓ١ ْ۪اٌ ُّزَّم
Onlar Allah‟tan gelecek hiçbir şeyi senden savamazlar. Yanlışlar içindeki o kimseler, birbirlerinin dostlarıdır.
Allah‟tan çekinerek kendini koruyanların dostu ise Allah‟tır.

(Enfal 8/74)

ُُ ُ٘  َٰ ٌُٓئِ َهٚ۬ ُ ا اٚظ ُُٓ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 ٌَ َْ َدمًّ ِۜبُِِٕٛ ْْ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 ِْدَُٛٓ ارَّجَؼ٠ ۪اٌَّزَٚ بس
َ ْٔ َ ْاْلَٚ َٓ٠بج ۪ش
ِ َٙ ُّ ٌَْ َِِٓ ْاٌَُّٛٚ ََْ ْاْلُٛغب ِثم
ٍ ِۙ غ
ِ ظ
َ ػ
ٍ  ُْ َجَّٕبُٙ ٌَ َّا َ َػذَٚ ُْٕٗ ا َػٛػ
 ُصْٛ َب اَثَذ ًِۜا َٰر ٌِ َه ْاٌفَُٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
ُ  َسَٚ ُْ ُٙ ْٕ َػ
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ َ  ر َ ْذزٞد ر َ ْج ۪ش
ُُ ١ْاٌ َؼ ۪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.
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(Enfal 8/75)

ُْ ُٙ ؼ
ُ ا ْاْلَ ْس َد ِبَ ثَ ْؼٌُٛٚ۬ ُ اَٚ ُْ ِۜ  َٰ ٌُٓئِ َه ِِ ْٕ ُىٚ۬ ُ ا َِؼَ ُى ُْ فَبُٚ َجب َ٘ذَٚ اَٚ٘ب َج ُشَٚ ُ ا ِِ ْٓ ثَ ْؼذَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ِۜ ة ه
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َػْٟ ش
َ ًِّ َّللاَ ِث ُى
ٍ  ِثجَ ْؼٌَٰٝ ْٚ َ ا
َّللاِ ا َِّْ ه
ِ  ِوزَبٟ ۪غ ف
Bundan sonra inanıp güvenen, hicret eden ve sizinle beraber mücadele edenler de sizdendir.
Allah'ın kitabına göre yakın akrabalardan birinin diğerine önceliği vardır. Allah, her şeyi bilir.
(Ahzab 33/6)

ٌَٰٝ ْٚ َ  ُْ اُٙ ؼ
ُ ا ْاْلَ ْس َد ِبَ ثَ ْؼٌُٛٚ۬ ُ اَٚ ُْ ِۜ ُٙ ُ برَٙ َِّ ُ ا ُجُُٗٓ اَٚ ا َ ْصَٚ ُْ ِٙ َٓ ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغ١ ِِ۪ٕ ْ ِث ْبٌ ُّإٌَٰٝ ْٚ َ  اٟ
ُّ إٌََّ ِج
فً ِۜبَُٚٓبئِ ُى ُْ َِ ْؼ ُش١ٌِ ْٚ َ  اٌُِٝٓ َٰ ا اٍُُٛٓ َٓ ا َُِّْٓل ا َ ْْ ر َ ْف َؼ٠بج ۪ش
ٍ ِثجَ ْؼ
ة ه
ِ  ِوزَبٟ ۪غ ف
ِ َٙ ُّ ٌ ْاَٚ َٓ١ ِِ۪ٕ َّْللاِ َِِٓ ْاٌ ُّإ
ُ ة َِ ْغ
ساٛ
ً ط
ِ  ْاٌ ِىزَبَِٟوبَْ َٰر ٌِ َه ف
Bu Nebi, müminler için kendi canlarından önce gelir; eşleri de onların anneleridir. Allah‟ın kitabında akrabalar
birbirlerine, mü'minlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza bir iyilik yapmanız bunun dışındadır.
Bu da zaten bu Kitapta yazılıdır."
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