TEVBE SURESİ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤اُش ۪ع
ُ َا
َّ ٕب
ر ِث هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

(Tevbe 9/1)

َٖ٤ً۪  ْذر ُ ْْ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٛ َٖ َػب٣ ۪ اَُّز٠َُِ۪ َٓ اُِٚ ٞع
ُ  َسَٝ ِّٰللا
ثَ ََٓشا َءح ٌ َِٖٓ ه
Antlaşma yaptığınız müşriklere, Allah ve Elçisi tarafından ilişkiyi kesme duyurusudur:

(Tevbe 9/2)

ِۙ  ه١ ُْش ُٓ ْؼ ِغ ِض٤ا اََّٗ ٌُ ْْ َؿَُٞٔٓ َِا ْػَٝ  ٍشُٜ ك ا َ ْسثَ َؼخَ ا َ ْؽ
١ّٰللاَ ُٓ ْخ ِض
ا َ َّٕ هَٝ ِّٰللا
ِ  ْاْلَ ْس٢ِا كٞ ُؾ٤كَ ۪غ
َٖ٣ْاُ ٌَب ِك ۪ش
Bu topraklarda dört ay daha dolaşın. Bilin ki Allah’ı çaresiz bırakamazsınız. Ama Allah, ayeti
görmezlikten gelen kâfirleri rezil eder.

(Tevbe 9/3)

ِۙ ً۪  ٌء َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِش١ّٰللاَ َث ۪ َٓش
ٌ َاَرَٝ
َٖ٤
ُ  َسَٝ ِّٰللا
 َّ ْاُ َؾ ّظِ ْاْلَ ًْ َج ِش ا َ َّٕ هْٞ ٣َ بط
إ َِٖٓ ه
ِ َُّ٘ ا٠َُِ۪ َٓ اُِٚ ٞع
ّ  َثَٝ ِّٰللا
ؾ ِِش
ُ  َسَٝ
 ه١ ُْش ُٓ ْؼ ِغ ِض٤ا اََّٗ ٌُ ْْ َؿَُٞٔٓ َِز ُ ْْ كَب ْػ٤ْ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ ْْ ٌُ َُ  ٌْش٤ َخَٞ ُٜ َُ كَب ِْٕ ر ُ ْجز ُ ْْ كُُٚٞع
ْ٤ٍِۙ َُ۪ة ا
ٍ ا ِثؼَزَاَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّز
Bu büyük hac gününde Allah ve Elçisi tarafından bütün insanlara bildirilen şudur: Allah’ın o
müşriklere desteği yoktur; elçisinin de öyle. Ey müşrikler, dönüş yaparak tevbe ederseniz
hayrınıza olur. Sırt çevirirseniz bilin ki siz, Allah’ı çaresiz bırakamazsınız. Kafirlere acıklı bir
azabı müjdele!
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(Hud 11/20)

َٓ
ق
ٕ هُٝ
ِ  ْاْلَ ْس٢َٖ ِك٣ا ُٓ ْؼ ِغ ۪ضٌُُٞٗٞ ٣َ ْْ َُ ُ ِئ َيٝ۬ ُ ا
ُ نب َػ
َ ُ٣ َٓب َۢ َء٤َ ُِ ْٝ َ ّٰللاِ ِٓ ْٖ ا
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ َٕ َٓب ًَبَٝ ك
َْٕٝق ُش
َّ َُٕ اُٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ اُٞٗاة َٓب ًَب
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ َُ
ِ ُج٣ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ غ ْٔ َغ
Onlar yeryüzünde kimseyi çaresiz bırakacak değillerdir. Allah ile kendi aralarına girecek bir dostları da olmaz. O
azap onlar için ikiye katlanacaktır. Onlar seni dinlemeye dahi tahammül edemezler; görebilecek durumda da
değillerdir.

(Şura 42/31)

ش٤
ٕ هُٝ
ِ  ْاْلَ ْس٢َٖ ِك٣ ََٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ
ٍ  َْل ٗ َ۪قَٝ ٍ ٢
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ ك
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ ِّٰللا
Yeryüzünde O’nu çaresiz bırakamazsınız. Allah ile aranıza koyabileceğiniz, size yön verecek ve yardım edecek
biri de yoktur.

(Tevbe 9/4)

َ ُ٣ ْْ ََُٝ ْـًٔب٤ؽ
اَٞٔٓ ِ ٌُ ْْ ا َ َؽذًا كَب َر٤ْ َِا َػٝ ُشِٛ ظب
َ ْْ ًُ ٞق
ُ َُ ْ٘و٣ ْْ َُ َّْ ُ َٖ ص٤ً۪  ْذر ُ ْْ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٛ َٖ َػب٣ ۪ا َِّْل اَُّز
َٖ٤ ُ۪ ِؾت ْاُ ُٔزَّو٣ َّٰللا
 ْْ ا َِّٕ هِٜ  ُٓذَّ ِر٠ُِ ْْ اُٛ َذْٜ  ْْ َػِٜ ٤ْ َُِا
Bu duyuru, sizinle antlaşma yapmış ve daha sonra bir kusur işlememiş, size karşı kimseye
destek vermemiş müşrikleri kapsamaz. Onlara karşı olan anlaşmanızı süresinin sonuna kadar
koruyun. Allah kendisinden çekinerek korunanları sever.
(Mümtehine 60/8)

ْْ ُٛ ٝبس ًُ ْْ ا َ ْٕ ر َ َجش
 ٌُ ُْ ه٤ْٜ٘ َ٣ َْل
ِ ٣َ  ًُ ْْ ِٓ ْٖ ِدُٞ ْخ ِش ُع٣ ْْ ََُٝ ٖ٣
ِ ّ اُ ۪ذ٢ ًُ ْْ ِكُُِٞوَب ِر٣ ْْ َُ َٖ٣ ّٰ۪للاُ َػ ِٖ اَُّز
َُٓ ر ُ ْو ِغَٝ
َٖ٤ُ ِؾت ْاُ ُٔ ْوغ ِ۪ط٣ َّٰللا
 ْْ ا َِّٕ هِٜ ٤ْ َُِا اٞط
Allah, dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışmamış ve sizi yaşadığınız yerlerden çıkarmamış kimselere iyilik
etmenizi ve değer vermenizi yasaklamaz. Allah dengeli davrananları sever.

(Mümtehine 60/9)

َ َٝ ْْ ًُ بس
٠َِٓ ا َػٝ َُشٛظب
 ٌُ ُْ ه٤ْٜ٘ َ٣ اَِّٗ َٔب
ِ َ٣ ًُ ْْ ِٓ ْٖ ِدٞا َ ْخ َش ُعَٝ ٖ٣
ِ ّ ۪ اُذ٢ِ ًُ ْْ كََُِٖٞ هَبر٣ ّٰ۪للاُ َػ ِٖ اَُّز
َّ ُْ ُٛ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ  ْْ كَبُٜ ََُّٞ َ َز٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُٛ ْٞ ََُّٞ َ اع ٌُ ْْ ا َ ْٕ ر
َُٕٞٔ ُِ اُظب
ِ ا ِْخ َش
Allah’ın yasakladığı şey sadece, dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışanlara, sizi yaşadığınız yerden
çıkaranlara ve çıkarılmanıza destek verenlere yakınlık göstermenizdir. Onlara yakınlık gösterenler yanlış
yaparlar.
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(Tevbe 9/5)

ُ ٤َٖ َؽ٤ً۪ ا ْاُ ُٔ ْؾ ِشُُِٞ ُش ْاُ ُؾ ُش ُّ كَب ْهزُٜ غَِ َخ ْاْلَ ْؽ
ْْ ُٛ ٝق ُش
ْ َٝ ْْ ُٛ ُٝ ُخزَٝ ْْ ُُٛٞٔ ُ  َع ْذرَٝ ْش
ُ اؽ
َ ْٗ كَ ِبرَا ا
َّ اُٞ َ ارَٝ َ حِٞق
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ اُٞف ٍذ كَب ِْٕ رَبث
 ْْ ا َِّٕ هُٜ َِ٤ع ۪ج
َّٰللا
َ اَِٞح َ كَخًٞاُض
َ  ْْ ًُ ََّ َٓ ْشُٜ َُ اُٝا ْهؼُذَٝ
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ٌ َُؿل
Yasak aylar çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları kuşatın,
onlar için her gözetleme yerinde oturun. Ama dönüş yaparak tevbe eder, namazı kılar ve zekat
verirlerse yollarını açın. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Tevbe 9/6)

ُ ر ُِ َيََٚ٘ٓ ْ ُ َٓأّٰٚللاِ ص ُ َّْ ا َ ْث ِِ ْـ
َ ْغ َٔ َغ ًَ ََل َّ ه٣ ٠ُ َؽزهٙبس َى كَب َ ِع ْش
َ َٖ ا ْعز َ َغ٤ً۪ ا ِْٕ ا َ َؽذٌ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٝ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ٌّ َْلْٞ َ ْْ هُٜ ََِّٗثب
O müşriklerden biri senden güvence isterse ona güvence ver ki Allah’ın sözünü dinlesin. Sonra
onu, kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Böyle yap çünkü onlar bilgisiz bir topluluktur.
(Mümtehine 60/7)

ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ٌ ُّٰللاُ َؿل
 هَٝ ش٣
ٌ ّٰ۪للاُ هَذ
 هَٝ ً دَّحَٞ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُ ز٣ْ ََٖ َػبد٣ َْ۪ٖ اَُّز٤َثَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ ََ ْغ َؼ ََ ث٣ ْٕ َ ّٰللاُ ا
 ه٠غ
َ َػ
Bakarsın Allah, düşmanlık ettiğiniz o kimselerle sizin aranızda bir sevgi bağı oluşturur. Allah, her şeye ölçü
koyar. Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Tevbe 9/7)

ُ ٌُ َ٣ ْق
 ْذر ُ ْْ ِػ ْ٘ذَ ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذَٛ َٖ َػب٣ ۪۪ َٓ ا َِّْل اَُّزُِٚ ٞع
ُ  ِػ ْ٘ذَ َسَٝ ِّٰللا
ذٌ ِػ ْ٘ذَ هْٜ َٖ َػ٤ً۪ ٕ ُِ ِْ ُٔ ْؾ ِشٞ
َ ٤ًَ
َٖ٤ ُ۪ ِؾت ْاُ ُٔزَّو٣ َّٰللا
 ْْ ا َِّٕ هُٜ َُ اُٞٔ ٤ ۪ا َُ ٌُ ْْ كَب ْعزَوُٞٓ ْاُ َؾ َش ِاّ كَ َٔب ا ْعزَوَب
Mescid-i Haram yanında antlaşma yaptıklarınız hariç Allah katından ve Elçisi katından o
müşrikler lehine verilmiş bir söz nasıl olabilir? Bunlar size karşı doğru davrandıkça siz de
onlara karşı doğru davranın. Allah kendisinden çekinerek korunanları sever.
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(Tevbe 9/8)

ْ َ٣ ِْٕ اَٝ ْق
٠رَأْثَٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ َٗ ٌُ ْْ ثِب َ ْكٞم
ُ ُ ْش٣ ً َْل ِر َّٓخَٝ  ٌُ ْْ ا اِْل٤ ۪ا كَُٞ ْشهُج٣  ٌُ ْْ َْل٤ْ َِا َػٝ ُشَٜ ظ
َ ٤ًَ
َُٕٞ ْْ كَب ِعوُٛ ا َ ًْض َ ُشَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞه
Böyle bir söz nasıl olabilir ki? Bunlar sizi alt etseler ne bir antlaşma akıllarına gelir ne de size
karşı sorumlulukları. Onlar ağızlarıyla sizi memnun ediyorlar ama kalpleri bunu istemiyor.
Onların çoğu, yoldan çıkmış fasıklardır.

(Tevbe 9/9)

ً َِّٰ۪للاِ ص َ ًَٔ٘ب ه
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗعَٓب َء َٓب ًَب
ِ َب٣ا ِثبْٝ اِ ْؽز َ َش
د ه
َ ْْ ُٜ َِّ۪ٗ اِِٚ ٤ع ۪ج
َ ْٖ ا َػٝقذ
َ ََل ك٤
Allah’ın ayetlerini geçici bir çıkara karşılık satmış ve O’nun yolundan engellemişlerdi.
Yaptıkları iş ne kötüdür!

(Tevbe 9/10)

َُٕٝ ُْ ْاُ ُٔ ْؼزَذُٛ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ ً َْل ِر َّٓخَٝ  ُٓإْ ِٓ ٍٖ ا اِْل٢ َ۪ٕ كَُٞ ْشهُج٣ َْل
Hiçbir inanıp güvenen hakkında ne antlaşma akıllarına gelir ne de onlara karşı sorumlulukları.
İşte asıl saldırganlar onlardır.
(Enfal 8/55)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ َْلُٜ َا كَٖٝ ًَلَ ُش٣ ّٰ۪للاِ اَُّز
اةّ ِ ِػ ْ٘ذَ هَََّٝٓ ا َِّٕ ؽ ََّش اُذ
Allah katında canlıların en kötüsü ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerdir. Çünkü onlar, inanıp güvenmezler.

(Enfal 8/56)

َُٕٞزَّو٣َ  ْْ َْلُٛ َٝ ٍ ًُ َِّ َٓ َّشح٢ ۪ ْْ كُٛ َذْٜ َٕ َػُٞ ْ٘وُن٣َ َّْ ُ  ْْ صُٜ ْ٘ ِٓ د
َ  ْذَٛ َٖ َػب٣ ۪اََُّز
Kendileriyle yaptığın her antlaşmadan sonra antlaşmalarını bozarlar. Onlar Allah’tan çekinmezler.

(Enfal 8/57)

ََٕٝزَّ ًَّ ُش٣ ْْ ُٜ ََِّ ْْ َُؼُٜ َ ْْ َٓ ْٖ خ َِْلِٜ ِة كَؾ ِ َّش ْد ث
ِ  ْاُ َؾ ْش٢ِ ْْ كُٜ ََّ٘كَ ِب َّٓب رَضْوَل
Onları savaşta yakalarsan öyle dağıt ki arkalarındakiler de dağılsınlar. Belki akıllarını başlarına alırlar.
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(Enfal 8/58)

َٖ٤ ُ۪٘ ِؾت ْاُ ََٓخب ِئ٣ ّٰللاَ َْل
اءٍ ا َِّٕ هََٞٓ ع
َ ٠ِ ْْ َػِٜ ٤ْ ََُِبَٗخً كَب ْٗ ِج ْز ا٤ ٍّ ِخْٞ َاِ َّٓب ر َ َخبكَ َّٖ ِٓ ْٖ هَٝ
Bir topluluğun hainlik yapacağından bilgiye dayalı olarak korkarsan, yaptıklarına karşılık anlaşmayı bozduğunu
kendilerine bildir. Allah hainleri sevmez.

(Tevbe 9/11)

َّ اُٞ َ ارَٝ َ حِٞق
ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ ب٣َ ق َُ ْاْل
ّ ِ َُٗلَٝ ٖ٣
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ اُٞكَب ِْٕ رَبث
ِ ّ اُ ۪ذ٢ِاُٗ ٌُ ْْ كَٞ ح َ كَب ِْخًٞاُض
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ
Eğer dönüş yapar, namazı kılar ve zekâtı verirlerse din kardeşleriniz olurlar. Biz ayetlerimizi
bilenler topluluğu için açıklarız.
(Bakara 2/190)

َٖ٣ ُ۪ ِؾت ْاُ ُٔ ْؼز َذ٣ ّٰللاَ َْل
ا ا َِّٕ هُٝ  َْل ر َ ْؼزَذَٝ ْْ ٌُ َُُِٗٞوَب ِر٣ َٖ٣ ّٰ۪للاِ اَُّز
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا كُِٞهَب ِرَٝ
Allah yolunda, sizinle savaşanlarla savaşın ve haksız saldırı yapmayın. Allah, haksız saldırı yapanları sevmez.

(Tevbe 9/12)

َ َٝ ْْ ِٛ  ِذْٜ  ْْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َػُٜ َٗ َٔب٣ْ َ ا اَُٞٓ ا ِْٕ َٗ ٌَضَٝ
َٕ َٔب٣ْ َ  ْْ ََْٓل اُٜ َِّٗا ا َ ِئ َّٔخَ ْاُ ٌُ ْل ِۙ ِش اَُِٞٓ  ِ٘ ٌُ ْْ كَوَب ِر٣ ۪ د٢ ۪ا كُٞ٘ه َؼ
َُٕٜٞ َ َ ْ٘ز٣ ْْ ُٜ ََِّ ْْ َُؼُٜ َُ
Eğer anlaştıktan sonra anlaşmalarını bozarlar ve dininize saldırırlarsa küfrün elebaşılarıyla o
zaman savaşın. Çünkü yaptıkları anlaşma geçerliliğini yitirmiş olur. Böyle yapın ki belki
vazgeçerler.
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(Tevbe 9/13)

ٍ ٍَ َٓ َّشحَّٝ َ  ْْ ثَذَ ُ۫ ُؤ ًُ ْْ اُٛ َٝ ٍِ ٞع
ُ اُش
َّ ِا ثِب ِْخ َشاطََٞٔٛٝ ْْ ُٜ َٗ َٔب٣ْ َ ا اَُٞٓ ًٓب َٗ ٌَضْٞ ََٕ هُِِٞا َ َْل رُوَبر
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإَْٙٞ بّٰللُ ا َ َؽن ا َ ْٕ ر َ ْخؾ
 ْْ كَ هُٜ ََْٗٞ اَر َ ْخؾ
Anlaşmalarını bozan ve Elçiyi yurdundan çıkarmaya kararlı olan bir toplulukla savaşmayacak
mısınız? Hâlbuki sizden önce savaşı başlatan onlardır. Yoksa onlardan korkuyor musunuz?
Eğer inanıp güvenmiş kimselerseniz bilin ki Allah, kendisinden korkmanıza daha layıktır.
(Al-i İmran 3/172)

اْٞ َارَّوَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ اُٞ٘غ
ُ اُش
َّ َٝ ِا ِ هّٰللَُٖٞ ا ْعز َ َغبث٣ ۪اََُّز
َ َٖ ا َ ْؽ٣ ۪ ُْ ْاُوَ ْش ُػ َُِِّزُٜ َفبث
َ َ  ٍِ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ ََٓٓب اٞع
ٌْ ٤ا َ ْع ٌش َػ ۪ظ
Savaşta yara aldıktan sonra, Allah’ın ve Elçisinin çağrısına koşanlar; onların içinden güzel davranan ve Allah’tan
çekinerek korunanlar, büyük bir ödül alacaklardır.

(Al-i İmran 3/173)

ْ َا َُ ٌُ ْْ كُٞبط هَ ْذ َع َٔؼ
ا َؽ ْغجَُ٘بُُٞهَبَٝ  َٔبًٗ ۗب٣ ْْ ۪اُٛ َ ْْ كَضَ ادُٛ َْٞ بخؾ
ُ َُّ٘ ُْ اُٜ َُ ٍَ َٖ هَب٣ ۪اََُّز
َ َُّ٘بط ا َِّٕ ا
َُ ٤ً۪ َٞ ُ ِٗ ْؼ َْ ْاَٝ ُّٰ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)

ٍَ ن
ْ َ كُّٰٝللاُ ر
ْ َكَٝ ِّٰللا
َُٓ ْْ ُٜ غ ْغ
 هَٝ ِّٰللا
إَ هَْٞ ا ِسمُٞار َّ َجؼَٝ  ِۙ ٌءٞع
ا ِثِ٘ ْؼ َٔ ٍخ َِٖٓ هُٞكَب ْٗوََِج
َ ْٔ ٣َ ْْ َُ ٍَ ن
ْ٤ٍ َ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)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُاَِّٗ َٔب ر ُِ ٌُ ُْ ا
ُ ط
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْٕ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإٞ
ُ َِٞ ّ ُخ٣ ٕب
ِ ُخَبكَٝ ْْ ُٛ ُُٞ كَ ََل رَخَبكُٙۖ ََٓب َء٤ُِ ْٝ َ ف ا
O sözü söyleyen Şeytandır. O, kendi yandaşlarını korkutur. İnanıp güveniyorsanız onlardan korkmayın, Ben’den
korkun.
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(Tevbe 9/14)

ِۙ ِ۪٘ٓ ْ ٍّ ُٓإْٞ َس هُٝ
َٖ٤
ِ َ ْؾ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِق ْش ًُ ْْ َػ
 ُْ هُٜ ُؼَ ِزّ ْث٣ ْْ ُٛ ُِِٞهَبر
ُ ق
ُ ْ٘ َ٣َٝ ْْ ِٛ ُ ْخ ِض٣َٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ ّٰللاُ ثِب
َ فذ
Onlarla savaşın ki sizin ellerinizle Allah onlara azap etsin, onları rezil etsin, size zafer versin ve
inanıp güvenenler topluluğunun içini rahatlatsın.
(Bakara 2/191)

ُ ٤ ْْ ِٓ ْٖ َؽُٛ ٞا َ ْخ ِش ُعَٝ ْْ ُٛ ُٞٔ ُ ْش ص َ ِو ْلز
ُ ٤ ْْ َؽُٛ ُُِٞا ْهزَٝ
 َْلَٝ َِ ْ ْاُ ِلزَْ٘خُ اَؽَذ َِٖٓ ْاُوَزَٝ ْْ ًُ ْٞش ا َ ْخ َش ُع
 ْْ ًَز ُِ َي َع ََٓضا ُءُٛ ُُِٞ ًُ ْْ كَب ْهزَُِٞ كَب ِْٕ هَبرِٚ ٤ ۪ ًُ ْْ كُُِِٞوَبر٣ ٠ ْْ ِػ ْ٘ذَ ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذ ْاُ َؾ َش ِاّ َؽزهُٛ ُِِٞرُوَبر
َٖ٣ْاُ ٌَبكِ ۪ش
Savaşta onları tespit ettiğiniz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, siz de onları çıkarın. Bu fitne adam
öldürmekten ağır bir suçtur. Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın, kendileri savaş açarlarsa başka. Eğer
savaşırlarsa, onları öldürün. O kâfirlerin cezası işte böyledir.

(Bakara 2/192)

ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ٌ ُّٰللاَ َؿل
ا كَب َِّٕ هْٞ َٜ َ كَب ِِٕ ا ْٗز
Savaşmaktan geri dururlarsa Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Tevbe 9/15)

َ ٤ْ ِتْ َؿُٛ ْز٣َٝ
ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ ِّٰ۪للاُ َػ
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ٠ِّٰللاُ َػ
ُ ُ َز٣َٝ ْْ ِٜ  ِثُُِٞع ه
 هَٝ ؾب ُء
ة هٞ
Bir de onların kalplerindeki öfkeyi gidersin ve gerekeni yapanın tevbesini kabul etsin. Allah
bilir, doğru kararlar verir.

(Tevbe 9/16)

 َْلَٝ ِّٰللا
ٕ هُٝ
 ْؼَِ ِْ ه٣َ َُ َّٔبَٝ اًُٞ ا َ ّْ َؽ ِغ ْجز ُ ْْ ا َ ْٕ رُزْ َش
ِ ا ِٓ ْٖ دُٝز َّ ِخز٣َ ْْ ََُٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اُٝ ذَٛ َٖ َعب٣ ّٰ۪للاُ اَُّز
ََُِٕٞٔ ش ِث َٔب ر َ ْؼ٤
ُ َس
ٌ ّٰللاُ خ َ۪ج
 هَٝ ً َغخ٤ َُ۪ٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َْل ْاُ ُٔإَٝ ُِ۪ٚ ٞع
Yoksa siz rahat bırakılacağınızı mı hesap ediyorsunuz? Allah, içinizden cihad edenleri henüz
öğrenmedi ki! Elçisi’nin ve müminlerin dışında kimseyi yakın dost edinip edinmediğinizi de
öğrenmedi. Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.
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(Nisa 4/144)

إَُِٞ ا َ ْٕ ر َ ْغ َؼُٝذ٣َٖ اَر ُ ۪ش٤ ِ۪٘ٓ ْٕ ْاُ ُٔإُٝ
ِ َٓب َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ َٖ ا٣ا ْاُ ٌَب ِك ۪شُٝا َْل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣ََٓب ا٣َ
َ ِْ ع
ً٘ب٤طبًٗب ُٓ ۪ج
ُ ْْ ٌُ ٤ْ َِِ هّٰللِ َػ
Ey inanıp güvenenler! Müminleri bırakıp kâfirleri veli edinmeyin. Allah'a aleyhinize olacak açık bir delil mi
vermek istiyorsunuz?

(Ankebut 29/2)

ََُُٕٞ٘ ْلز٣  ْْ َْلُٛ َٝ ا ا ََّٓ٘بَُُٞٓ َُٞو٣ ْٕ َ ا اًَُٞٓ ُزْ َش٣ ْٕ َ بط ا
ُ َُِّ٘ت ا
َ ا َ َؽغ
Bu insanlar, inandık deyince rahat bırakılacaklarını, sıkıntıya sokulmayacaklarını mı sanıyorlar?

(Ankebut 29/3)

َٖ٤ ْؼَِ َٔ َّٖ ْاُ ٌَبر ِ۪ث٤َ ََُٝ اُٞفذَه
 ْؼَِ َٔ َّٖ ه٤َ ََِ ْْ كِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ َُ۪وَ ْذ كَزََّ٘ب اَُّزَٝ
َ َٖ٣ ّٰ۪للاُ اَُّز
Onlardan öncekilerini de sıkıntılara sokmuştuk. Allah kimlerin sadık olduğunu elbette bilecektir. Kimlerin
yalancı olduklarını da bilecektir.

(Al-i İmran 3/140)

ُّٰللا
 ْؼَِ َْ ه٤َ ُِ َٝ بط
َّ َٓ غ ْغ ٌُ ْْ هَ ْش ٌػ كَوَ ْذ
ِ ََُّْٖ٘ ا٤ب َثَٜ ُُِٝ َّب ُّ ُٗذَا٣َرِ ِْ َي ْاْلَٝ ُُِْٚ َّ هَ ْش ٌػ ِٓضْٞ َظ ْاُو
َ ْٔ ٣َ ِْٕ ا
ِۙ ۪ٔ ُِ اُظب
َّ ُ ِؾت٣ ّٰللاُ َْل
ُ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َز َّ ِخز٣َ َٝ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪اَُّز
َٖ٤
 هَٝ  َٓذَا َءَٜ ؽ
Siz bir yara aldıysanız, karşınızdaki topluluk da vaktiyle öyle bir yara aldı. Bu gibi günleri, insanlar arasında
döndürüp dururuz. Bu, Allah'ın inanıp güvenenleri bilmesi ve içinizden kimilerini şahit tutması içindir. Allah,
yanlış yapanları sevmez.

(Al-i İmran 3/141)

َٖ٣ ْٔ َؾنَ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٣َ َٝ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ّٰ۪للاُ اَُّز
ـ ه
َ ُ َٔ ِ ّؾ٤ُِ َٝ
Bunun bir sebebi de Allah’ın inanıp güvenenleri arındırması ve kâfirleri darlığa düşürmesi içindir.

(Al-i İmran 3/142)

َٖ٣قبثِ ۪ش
َّ َُ ْؼَِ َْ ا٣َٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اُٝذَٛ َٖ َعب٣ ّٰ۪للاُ اَُّز
َ ْؼَِ ِْ ه٣ َُ َّٔبَٝ َا ْاُ َغَّ٘خُِٞا َ ّْ َؽ ِغ ْجز ُ ْْ ا َ ْٕ ر َ ْذ ُخ
Yoksa Allah, içinizden cihad edenleri bilmeden ve sabredenleri de bilmeden Cennete gireceğinizi mi hesap
etmiştiniz?

(Al-i İmran 3/143)

ُ ْ٘ َ ا َ ْٗز ُ ْْ رَٝ ُُٙٞٔ ُ ز٣ْ َ ُ كَوَ ْذ َساُٙۖ ْٞ َد ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا َ ْٕ ر َ ِْو
َٕٝظ ُش
َ ْٞ َٔ َُٕ ْاْٞ ََّ٘ٔ َ َُوَ ْذ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رَٝ
Ölümle burun buruna gelinceye kadar, ölmek istiyordunuz. Ama ölümü görünce donup kaldınız!
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(Tevbe 9/17)

َ ِ َُٓئِ َي َؽجٝ۬ ُ  ْْ ثِ ْبُ ٌُ ْل ِش اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٓ َٖ َػ٣ ۪ذِٛ ّٰللاِ ؽَب
ْ ط
ذ
بعذَ ه
َ َٓ اَٝ ْؼ ُٔ ُش٣ ْٕ َ َٖ ا٤ً۪ َٓب ًَبَٕ ُِ ِْ ُٔ ْؾ ِش
ِ غ
َُٕٝ ْْ خَب ُِذُٛ بس
ِ َُّ٘ ا٢ِكَٝ ْْ ُٜ ُُ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)

َّ ٠َارَٝ َ حِٞق
ْْ ََُٝ َ حًٞاُض
َّ ُبّ ا
ّٰللاِ َٓ ْٖ ا ََٖٓ ثِ ه
بعذَ ه
َ َٓ َ ْؼ ُٔ ُش٣ اَِّٗ َٔب
ِ غ
َ َاَهَٝ  ِّ ْاْل ِخ ِشْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٔ ُا َِٖٓ ْاٌُُٞٗٞ َ٣ ْٕ َ َُٓئِ َي اٝ۬ ُ  ا٠ّٰللاَ كَ َؼ َٓغ
ؼ ا َِّْل ه
َ َ ْخ٣
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.

(Tevbe 9/19)

٢ ۪ذَ كَٛ  َعبَٝ  ِّ ْاْل ِخ ِشْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
بسح َ ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذ ْاُ َؾ َش ِاّ ًَ َٔ ْٖ ا ََٖٓ ِث ه
َ َٔ  ِػَٝ َِخَ ْاُ ََٓؾب ّط٣ا َ َع َؼ ِْز ُ ْْ ِعوَب
َۢ ۪ٔ ُِ اُظب
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ ٣َ ّٰللاُ َْل
َٖ٤
 هَٝ ِّٰللا
َٕ ِػ ْ٘ذَ هُٞ ُ۫ َ َ ْغز٣ ّٰللاِ َْل
 َِ ه٤ع ۪ج
َ
Siz, hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram’a hizmeti, Allah’a ve ahiret gününe inanıp güvenen
ve Allah yolunda cihad eden kimsenin yaptığı ile bir mi tutuyorsunuz? Bunlar, Allah katında bir
olmazlar. Allah yanlışlar içinde olan topluluğu yola getirmez.
(Araf 7/147)

َ بء ْاْل ِخ َشحِ َؽ ِج
ْ ط
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ إَُٞٗ ا َِّْل َٓب ًَبْٝ َُ ْغض٣ ََْ ٛ ْْ ُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ َ ُِ َٓوَٝ برَِ٘ب٣َ ا ِثبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
Ayetlerimizi ve Ahiretteki karşılaşmayı yalan sayanların yaptıkları iyilikler boşa çıkar. Onlar ettiklerinden
başkasını mı bulacaklar?”
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(Kehf 18/103)

َٖ ا َ ْػ َٔ ًبْل٣غ ۪ش
َ  ََْ َُٗ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث ْبْلَ ْخٛ َْ ُه
De ki "İşleri en büyük zararla kapanacakları size haber vereyim mi?

(Kehf 18/104)

ف ْ٘ؼًب
ُ َُُٕٞ٘ ْؾ ِغ٣ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َ َٖ٣ ۪اََُّز
َ َ ْؾ٣ ْْ ُٛ َٝ َب٤ْٗ حِ اُذٞ٤ ْاُ َؾ٢ِ ْْ كُٜ ُ٤ع ْؼ
َ ََّ م
Dünya hayatında güzel iş yaptıklarını sandıkları halde çalışmaları hedefinden şaşanlardır."

(Kehf 18/105)

َ ۪ كَ َؾ ِجِٚ ُِ َٓوَبئَٝ ْْ ِٜ ّد َس ِث
ْ ط
 ْصًٗبَٝ  َٔ ِخ٤ َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ْْ ُٜ َُ ُْ ٤ ۪ ْْ كَ ََل ُٗوُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ ب٣َ ا ِثبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َُٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
Onlar, Rablerinin âyetlerini ve O’nunla karşılaşmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden yaptıkları işler
boşa gider. Kıyamet gününde onlar için artık tartı kurmayız “

(Tevbe 9/20)

َ  ِۙ ْْ ا َ ْػِٜ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ ّٰللاِ ِثب
ظ ُْ دَ َس َعخً ِػ ْ٘ذَ ه
 َِ ه٤ع ۪ج
ِّٰللا
َ ٢ ۪ا كُٝذَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُشَٛٝ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪اََُّز
َُٕٝ ُْ ْاُ َٓلَبئِ ُضٛ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ
İnanıp güvenen, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerin Allah
katındaki dereceleri pek yüksektir. Başaranlar işte onlardır.
(Bakara 2/218)

ِۙ  َِ ه٤ع ۪ج
َ َٔ َٕ َس ْؽٞ ْش ُع٣َ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ّٰللاِ ا
ُّٰللا
 هَٝ ِّٰللا
ذ ه
َ ٢ ۪ا كُٝذَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُشٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ٌ َُؿل
İnanıp güvenenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, Allah’tan iyilik bekleyebilirler. Çokça
bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah’tır.

(Enfal 8/74)

ُْ ُٛ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ ا اٝق َُٓش
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا كُٝذَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُشَٛٝ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪اَُّزَٝ
َ ََٗٝ اْٝ َٝ َٖ ا٣ ۪اَُّزَٝ ِّٰللا
ٌْ ٣ ِس ْص ٌم ًَ ۪شَٝ ٌ  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ َُ َٕ َؽوابُِٞ٘ٓ ْْاُ ُٔ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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(Hucurat 49/15)

٢ ۪ ْْ كِٜ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ ا ِثبُٝذَٛ  َعبَٝ اُٞ ْشرَبث٣َ ْْ َُ َّْ ُ ۪ صُِٚ ٞع
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
ا ِث هَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ َ۪ٕ اَُّزُِٞ٘ٓ ْاَِّٗ َٔب ْاُ ُٔإ
َُٕٞقب ِده
َّ ُُ ُْ اٛ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ ّٰللاِ ا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ
İnanıp güvenenler sadece şunlardır: Allah’a ve elçisine güvenen, sonra güveninde şüpheye düşmeyen, Allah
yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir. Özü sözü doğru olanlar işte bunlardır.

(Nahl 16/41)

ُ ّٰللاِ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب
ِ َْلَ ْع ُش ْاْل ِخ َشحَٝ ًغَ٘خ
 ه٢ِا كَٝب َع ُشٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
َ َب َؽ٤ْٗ  اُذ٢ِ ْْ كُٜ ََّ٘ئِٞ ّ َا َُُ٘جُٞٔ ِِ ظ
ِۙ ُٔ ََِ ْؼ٣ اُٞٗ ًَبْٞ َُ ا َ ًْجَ َۢ ُش
َٕٞ
Haksızlığa uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel yerlere yerleştiririz. Bunun öbür
dünyadaki ödülü daha büyüktür. Keşke bilebilselerdi.

(Tevbe 9/21)

ّ َُج٣
ٍ  َعَّ٘بَٝ ٕا
ٌْ ِۙ ٤ ۪ ٌْ ُٓو٤ب ٗ َ۪ؼَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ د
ٍ َْٞ  ِسمَٝ ُْٚ٘ ِٓ  ْْ ثِ َش ْؽ َٔ ٍخُٜ ُ ْْ َسثٛؾ ُِش
Rableri onlara, kendi ikramını, rızasını ve kalıcı cennetleri müjdelemektedir.

(Tevbe 9/22)

ٌْ ٤َُٓ ا َ ْع ٌش َػ ۪ظَّٰٙللاَ ِػ ْ٘ذ
ب اَثَذًا ا َِّٕ هََٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Bunlar ölümsüz olarak hep orada kalacaklardır. Çünkü Allah katındaki ödül büyüktür.

(Tevbe 9/23)

ِٕ  َٔب٣اْل
۪ ْ ٠َِا ْاُ ٌُ ْل َش َػََٞٓب َء ا ِِٕ ا ْعز َ َؾج٤ُِ ْٝ َ اَٗ ٌُ ْْ اَٞ ا ِْخَٝ ْْ ًُ ا اثََٓب َءَُٝٓا َْل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣َََٓب ا٣
َّ ُْ ُٛ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ  ْْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَبُٜ ََُّٞ َ ز٣َ ْٖ َٓ َٝ
َُٕٞٔ ُِ اُظب
Ey inanıp güvenenler! Ayetleri görmezlikten gelerek kafirliği, inanıp güvenmeye tercih
ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile yakın dost edinmeyin. Kim onları dost edinirse,
onlar kendilerine yazık etmiş olurlar.
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(Mucadele 58/22)

اَُٞٗٓ  ًَبْٞ ََُٝ َُُٚٞع
ُ  َسَٝ َّٰللا
َٕ َٓ ْٖ ََٓؽبدَّ هٝادََٞٓ ُ٣  ِّ ْاْل ِخ ِشْٞ ٤َ ُ ْاَٝ ِبّٰلل
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ًٓبْٞ َْل ر َ ِغذ ُ َه
َٓ
ْْ ََُّٛذ٣َاَٝ َٕ َٔب٣اْل
۪ ْ ُْ ِٜ  ِثُُِٞ ه٢ ۪ت ك
َ َ ُ ِئ َي ًَزٝ۬ ُ  ْْ اُٜ َ شر٤
َ ْٝ َ  ْْ اُٜ َٗاَٞ  ا ِْخْٝ َ  ْْ اُٛ  ا َ ْث ََٓ٘ب َءْٝ َ  ْْ اُٛ ا َثَٓب َء
َ ػ ۪ؾ
ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ُُِ ْذ ِخ٣َٝ ُْٚ٘ ِٓ ٍػِٝث ُش
ْْ ُٜ ْ٘ ّٰللاُ َػ
 ه٢
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪ش
ِ ب َسَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
َ م
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ ِّٰللا
ُ  َسَٝ
ُ َُٓ ِئ َي ِؽ ْضٝ۬ ُ ُ اْٚ٘ ا َػٞم
ة ه
ة ه
َ ّٰللاِ ا َ ََْٓل ا َِّٕ ِؽ ْض
Allah’a ve Ahiret Gününe inanıp güvenen bir topluluğun, Allah’a ve elçisine sınır koyanlarla karşılıklı sevgi
bağı içinde olduklarını göremezsin. Onlar, bunların müminlerin babaları, oğulları, kardeşleri veya içinde
yaşadığı toplum da olsalar değişmez. Allah’ın kalplerine imanı yerleştirdiği, kendinden bir ruh ile desteklediği
ve içinden ırmaklar akan bahçelere, hiç ölmemek üzere koyacağı kimseler onlardır. Allah onlardan razı, onlar da
Allah’tan razıdır. Onlar, Allah’tan yanadırlar. Dikkatli olun; umduklarına kavuşanlar Allah’tan yana olanlardır.

(Mümtehine 60/1)

اٝهَ ْذ ًَلَ ُشَٝ ِدَّحَٞ َٔ ُ ْْ ِث ْبِٜ ٤ْ ََُِٕ اََُٞٓب َء ر ُ ِْو٤ُِ ْٝ َ  ًُ ْْ اَُّٝ  َػذَٝ ١ُّٝ ۪ ا َػذُٝا َْل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣َََٓب ا٣
ْْ ُ بّٰللِ َس ِثّ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ خ ََش ْعز
ُ اُش
َّ َُٕٞ ْخ ِش ُع٣ ن
ا ِث هُِٞ٘ٓ َّْب ًُ ْْ ا َ ْٕ رُإ٣ِاَٝ ٍَ ٞع
ِ ّ ِث َٔب ََٓعب َء ًُ ْْ َِٖٓ ْاُ َؾ
 ََٓٓبَٝ ْْ ُ ز٤ْ َاَٗ َ۬ب ا َ ْػَِ ُْ ثِ ََٓٔب ا َ ْخلَٝ ِدَّ ۗحَٞ َٔ ُ ْْ ثِ ْبِٜ ٤ْ ََُِٕ اٝ رُغِش٢ ۪مبر
َ ا ْثزِ َٓـَب َء َٓ ْشَٝ ٢ ِ۪٤ع ۪ج
َ ٢ ۪بدًا كَٜ ِع
َِ ٤غ ۪ج
َّ ُا َء اََٞٓ ع
َ ُ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَوَ ْذِْٚ ََ ْلؼ٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُ ا َ ْػَِ ْ٘ز
َ ََّ م
Ey inanıp güvenenler ! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları, dost bilmeyin. Siz onlara karşı sevgi
gösteriyorsunuz. Oysa onlar, size gelen gerçeği görmezlikten gelmişlerdir. Rabbiniz olan Allah’a inanıp
güvendiniz diye hem elçiyi hem de sizi yurdunuzdan çıkarmaktalar. Eğer benim yolumda ve benim rızamı
kazanma arzusuyla cihad için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara duyduğunuz sevgi sebebiyle sır veriyorsunuz.
Ben, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Kim bunu yaparsa düz yoldan çıkmış olur.

(Mümtehine 60/2)

َٓ  ْْ ِثُٜ َ ا َ ُْ ِغَ٘زَٝ ْْ ُٜ ٣َ  ِذ٣ْ َ  ٌُ ْْ ا٤ْ َُِا اٞط
َُٓ غ
ْٞ َُ اٝدَٝ َٝ ءٞ
ِ بُغ
ُ  ْج٣َ َٝ ا َُ ٌُ ْْ ا َ ْػ َٓذَا ًءٌُُٞٗٞ ٣َ ْْ ًُ ُٞضْوَل٣َ ِْٕ ا
َٕٝر َ ٌْلُ ُش
Ellerine bir fırsat geçse düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini size kötülük için kullanırlar. Kafir olmanızı da çok
isterler.

(Mümtehine 60/3)

ش٤
ٌ َٕ ثَ ۪قَُِٞٔ ّٰللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َق َُ ث
ِ َ ْل٣  َٔ ِخ٤ َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ًُ ُ َْلدْٝ َ  ََْٓل اَٝ ْْ ٌُ ُٓ َُ ْٖ ر َ ْ٘لَ َؼ ٌُ ْْ ا َ ْس َؽب
Kıyamet gününde yakınlarınızın da çocuklarınızın da size bir faydası olmayacaktır. Allah aranızda hükmünü
verecektir. O, yaptığınız her şeyi görmektedir.
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(Tevbe 9/24)

بَٛ ُٞٔ ُ ا ٌۨ ٌٍ ا ْهز َ َش ْكزَٞ ْٓ َ اَٝ ْْ ٌُ ُ شر٤
َ  َػ ۪ؾَٝ ْْ ٌُ ا ُعَٝ ا َ ْصَٝ ْْ ٌُ ُٗاَٞ ا ِْخَٝ ْْ ًُ ا َ ْث ََٓ٘ب ۬ ُؤَٝ ْْ ًُ هُ َْ ا ِْٕ ًَبَٕ اثََٓب ۬ ُؤ
٢ ۪ب ٍد كَٜ  ِعَٝ ُِ۪ٚ ٞع
ُ  َسَٝ ِّٰللا
 ٌُ ْْ َِٖٓ ه٤ْ َُِب ا َ َؽتَّ آََٜ َْٗٞ م
َ غب ًِ ُٖ ر َ ْش
َ َٓ َٝ َبَٛغبد
َ ًَ ََْٕٞ بسح ٌ ر َ ْخؾ
َ رِ َغَٝ
ْ
َٖ٤ ۪ َّ ْاُلَب ِعوْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ ّٰللاُ َْل
 هَٝ ّٰ۪ٙللاُ ثِب َ ْٓ ِش
 ه٢
ُ َّ۪ كَز َ َشثِِٚ ٤ع ۪ج
َ
َ َِأر٣ ٠ا َؽزهٞق
De ki “Atalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz topluluk, elde
ettiğiniz mallar, durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler eğer size
Allah’tan, elçisinden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli geliyorsa bekleyin, nasıl olsa
Allah’ın emri gelecektir. Allah, yoldan çıkanlar topluluğunu yola getirmez.”
(Al-i İmran 3/14)

َ ْ٘ ش ْاُ ُٔ َو٤
َّ ُبط ُؽت ا
ت
۪ ٘ ْاُ َوَٝ َٖ٤ َ۪٘ ْاُجَٝ َٓبء
ِ اَٞ َٜ ؾ
ِ غ
ِ َُِِّ٘ َّٖ٣ِ ُص
ِ َٛ َّط َشحِ َِٖٓ اُز
َ ُِّ٘د َِٖٓ ا
ِ َبه
ُٖ ُ ُؽ ْغَّٰٙللاُ ِػ ْ٘ذ
ُ س ر ُِ َي َٓزَب
ِ  ْاُ َؾ ْشَٝ ّ ْاْلَ ْٗ َؼ ِبَٝ  َٓ ِخَّٞ غ
َّ  ْاُ ِلَٝ
 هَٝ َب٤ْٗ حِ اُذٞ٤ع ْاُ َؾ
َ ُٔ ُ َِ ْا٤ْ  ْاُ َخَٝ ن ِخ
ة
ِ ْاُ َٔب
Kadınlar, çocuklar, yığınla altın ve gümüş, cins atlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ekinler insana, içi
gidecek kadar süslü gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Kalıcı güzellikler, Allah katındadır.

(Ahzab 33/6)

٠ُْٝ َ  ْْ اُٜ ن
ُ ا ْاْلَ ْس َؽ ِبّ ثَ ْؼُُٞٝ۬ ُ اَٝ ْْ ُٜ ُ برَٜ َّٓ ُ َُٓ اٚا ُعَٝ ا َ ْصَٝ ْْ ِٜ َٖ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغ٤ ِ۪٘ٓ ْ ثِ ْبُ ُٔإ٠ُْٝ َ  ا٢ِاََُّ٘ج
كًبََٝٓبئِ ٌُ ْْ َٓ ْؼ ُش٤ُِ ْٝ َ  ا٠َُِٓ ا اَُِٞٓ ََٖ ا ََِّْٓل ا َ ْٕ ر َ ْلؼ٣بع ۪ش
ٍ ثِجَ ْؼ
ة ه
ِ  ًِزَب٢ ۪ل ك
ِ َٜ ُٔ ُ ْاَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ّْٰللاِ َِٖٓ ْاُ ُٔإ
ُ ة َٓ ْغ
ساٞ
ً ط
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ًَِبَٕ ر ُِ َي ك
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."

(Tevbe 9/25)

ْـًٔب٤ؽ
َ ْْ ٌُ ْ٘ ػ
ِ َٞ َٓ ٢ ّٰ۪للاُ ك
ق َش ًُ ُْ ه
َ ِٖ  ِۙ ٍْٖ اِ ْر ا َ ْػ َغجَزْ ٌُ ْْ ًَضْ َشر ُ ٌُ ْْ كََِ ْْ ر ُ ْـ٤َ٘ َّ ُؽْٞ َ٣َٝ ٍش ِۙح٤
َ َٗ َُوَ ْذ
َ ۪اهَٖ ًَض
ْ َك ِث َٔب َس ُؽج
ْ َمبه
َٖ٣ز ُ ْْ ُٓ ْذ ِث ۪ش٤ْ ََُّٝ َّْ ُ ذ ص
ُ  ٌُ ُْ ْاْلَ ْس٤ْ َِ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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(Al-i İmran 3/121)

ُ ِٞ ّ  ِِ َي ر ُ َجْٛ َ د ِٓ ْٖ ا
ٌْ ِۙ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
َ ْٝ َاِ ْر َؿذَٝ
 هَٝ ٍِ َٖ َٓوَب ِػذَ ُِ ِْ ِوزَب٤ ِ۪٘ٓ ْئ ْاُ ُٔإ
َ ُّٰللا
Bir sabah evinden çıkmış, müminleri savaşacakları yerlere yerleştiriyordun. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah’tır.

(Al-i İmran 3/122)

ِۙ َ بٕ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا َ ْٕ ر َ ْلؾ
ََٓ ذ
ْ َّٔ َٛ اِ ْر
َُِٕٞ٘ٓ ْ ًَّ َِ ْاُ ُٔإَٞ َ َز٤ِْ َّٰللاِ ك
 ه٠َِ َػَٝ  َٔبُٜ ٤ُِ َٝ ُّٰللا
 هَٝ ََل
ِ َ هبئِلَز
Sizden iki bölük dağılmaya yüz tutmuştu. Hâlbuki onların velisi Allah’tır. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar.

(Al-i İmran 3/123)

َّٰٕٝللاَ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر َ ْؾ ٌُ ُش
ا هُٞا َ ْٗز ُ ْْ اَرَُِّخٌ كَبرَّوَٝ ّٰللاُ ثِ َج ْذ ٍس
ق َش ًُ ُْ ه
َ َٗ َُوَ ْذَٝ
Siz çaresiz bir duruma düşmüşken Allah, Bedir'de size yardım etti. Öyleyse Allah’tan korkun ki O’na karşı
görevlerinizi yerine getiresiniz.

(Enfal 8/15)

بس
َ  ُْ ْاْلَ ْد َثُٛ َُٞٞ ُ ا صَ ْؽلًب كَ ََل رَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ز ُ ُْ اَُّز٤ ۪ا اِرَا َُوَُٞ٘ٓ َٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣َََٓب ا٣
Ey inanıp güvenenler! Bir nizam halinde iken kâfirlerle karşılaşınca sakın arkanızı dönüp kaçmayın.

(Enfal 8/16)

ٍ ن
ت َِٖٓ ه
ِّٰللا
َ َ ِكئ َ ٍخ كَوَ ْذ َثَٓب َء ِثـ٠ُِّ ًضا ا٤ِ  ُٓز َ َؾْٝ َ َُٓ ا َِّْل ُٓز َ َؾ ِ ّشكًب ُِ ِوزَب ٍٍ اٙ َٓ ِئ ٍز دُثُ َشْٞ ٣َ ْْ ِٜ ُِّ َٞ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
ش٤
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ق
َ ْ ِثئَٝ ُْ ََّٜ٘ ُ َعٚ٣ْٝ َٓأَٝ
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 8/17)

ُْٚ٘ ِٓ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٢
َ ٤َٓ ْذ اِ ْر َس
َ ٤َٓ  َٓب َسَٝ ْْ ُۖ ُٜ ََِّٰللاَ هَز
ُ ٌِ َّٖ هَٝ ْذ
ُ ٌِ َّٖ هَٝ ْْ ُٛ ُُِٞكََِ ْْ ر َ ْوز
َ ِِ ُ ْج٤ُِ َٝ ٠ّٰٓللاَ َس
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
غً٘ب ا َِّٕ ه
َ َّٰللا
َ ثَ َََٓل ًء َؽ
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.

(Enfal 8/18)

َٖ٣ ِذ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٤ْ ًَ ُٖ ِٛ ُٞٓ َّٰللا
ا َ َّٕ هَٝ ْْ ٌُ ُِ ر
Böyle olmasının nedeni Allah’ın o kâfirlerin düzenini zayıflatmasıdır.
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(Enfal 8/19)

٢
َ ِ٘ َُ ْٖ ر ُ ْـَٝ ا َٗؼُ ْذُٝدُٞا ِْٕ رَؼَٝ ْْ ٌُ َُ  ٌْش٤ َخَٞ ُٜ َا كُٜٞ َ ا ِْٕ ر َ ْ٘زَٝ ا كَوَ ْذ ََٓعب َء ًُ ُْ ْاُلَزْ ُؼٞا ِْٕ ر َ ْغز َ ْل ِز ُؾ
ْ ِۙ  ًَض ُ َشْٞ ََُٝ ْـًٔب٤ؽ
َ ْْ ٌُ ُ َػ ْ٘ ٌُ ْْ ِكئَز
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ّْٰللاَ َٓ َغ ْاُ ُٔإ
ا َ َّٕ هَٝ 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.

(Ahzab 33/15)

ّٰللاِ َٓ ْغ ُ۫ ُإ ًْل
ذُ هْٜ  ًَبَٕ َػَٝ بس
ا هُٝذَٛ ا َػبَُُٞٗوَ ْذ ًَبَٝ
َ ََٕ ْاْلَ ْدثَُٞٞ ُ٣ ّٰللاَ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ َْل
Hâlbuki daha önce sırtlarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a kesin söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz
sorguya çekilmeyi gerektirir.

(Ahzab 33/16)

ً ََِ۪ٕ ا َِّْل هُٞاِرًا َْل ر ُ َٔزَّؼَٝ َِ ْ ْاُوَزِٝ َ د ا
َل٤
ِ ْٞ َٔ ُاس ا ِْٕ كَ َش ْسر ُ ْْ َِٖٓ ْا
ُ َ ْ٘لَ َؼ ٌُ ُْ ْاُ ِل َش٣ ْٖ َُ َْ ُه
De ki: "Ölümden yahut öldürülmekten kaçmanızın size faydası olmaz. Kaçsanız bile elinize çok az şey geçer."

(Ahzab 33/17)

َُٕٝ ِغذ٣َ  َْلَٝ ً ا َ َسادَ ِث ٌُ ْْ َس ْؽ َٔخْٝ َ  ًءا اٞع
َُٓ ْْ ٌُ ّٰللاِ ا ِْٕ ا َ َسادَ ِث
ق ُٔ ٌُ ْْ َِٖٓ ه
ِ  ْؼ٣َ ١ ۪هُ َْ َٓ ْٖ رَا اَُّز
شا٤
ٕ هُٝ
ً  َْل ٗ َ۪قَٝ اب٤ُِ َٝ ِّٰللا
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ
De ki: "Allah size bir kötülük istese veya ikramda bulunsa, Allah’a karşı kim önünüzde durabilir? Onlar, Allah
ile aralarına girecek dost da bulamazlar, yardımcı da."

(Tevbe 9/26)

ة
ُ  َس٠ُِ َػََٚ٘ز٤ٌ۪ ع
ص ُ َّْ ا َ ْٗضَ ٍَ ه
َ َّ َػزَٝ َبْٛٝ دًا َُ ْْ ر َ َشُٞ٘ا َ ْٗضَ ٍَ ُعَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠َِ َػَٝ ُِ۪ٚ ٞع
َ ُّٰللا
َٖ٣ر ُِ َي َع ََٓضا ُء ْاُ ٌَب ِك ۪شَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّز
Sonra Allah, elçisine ve inanıp güvenenlere özgüven vermiş, görmediğiniz ordular indirmiş ve o
kafirleri cezalandırmıştı. Kâfirlerin payına düşen işte budur.
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(Ahzab 33/9)

 ًؾب٣ ْْ ۪سِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
ا ِٗ ْؼ َٔخَ هٝا ا ْر ًُ ُشَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣ََٓب ا٣َ
َ د ٌ كَب َ ْسُٞ٘ ٌُ ْْ اِ ْر ََٓعب َءرْ ٌُ ْْ ُع٤ْ َِّٰللاِ َػ
شا٤
 ًَبَٕ هَٝ َبْٛٝ دًا َُ ْْ ر َ َشُٞ٘ ُعَٝ
ً َٕ َث ۪قَُِٞٔ ّٰللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
Müminler, Allah'ın size olan nimetini düşünün; hani üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine rüzgar ve
göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, sizin ne yaptığınızı görüyordu.

(Ahzab 33/10)

َبع َش
ِ َثََِـَٝ بس
ِ اِ ْر صَ ا َؿَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ََ َ ِٓ ْٖ ا َ ْعلَٝ ْْ ٌُ ِهْٞ َاِ ْر ََٓعب ُ۫ ُؤ ًُ ْْ ِٓ ْٖ ك
ُ ُُِذ ْاُو
ُ ق
ِ ٘ة ْاُ َؾٞ
َ ذ ْاْلَ ْث
ُ َ رَٝ
َٗبُٞ٘بّٰللِ اُظ
َٕ ِث هٞ٘ظ
Onlar size yukarınızdan ve aşağınızdan gelmişlerdi. Gözler yuvalarından fırlamış, yürekler ağızlara gelmişti;
Allah hakkında da farklı düşüncelere dalmıştınız.

(Ahzab 33/11)

ذًا٣ ۪ؽذ
َ ا ِص ُْضَ ًاْلُُٞ ُص ُْ ِضَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٢
َ ِِ ُ َ٘ب ُِ َي ا ْثزُٛ
İşte orada, inananlar denenmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı.

(Fetih 48/4)

ُدُٞ٘ ِ هّٰللِ ُعَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٔب٣ َٔبًٗب َٓ َغ ۪ا٣ا ۪اََُٝٓ ْضدَاد٤ُِ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْة ْاُ ُٔإ
َّ ُ ا َ ْٗضَ ٍَ ا١َٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ِ ُُِٞ ه٢ َ۪٘خَ ك٤ٌ۪ غ
 ًٔ ِۙب٤ٌ۪  ًٔب َؽ٤ ِّٰ۪للاُ َػ
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُا
 ًَبَٕ هَٝ ك
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
Güvenlerine güven katmak için müminlerin içini rahatlatan da O’dur. Göklerin ve yerin bütün orduları
Allah’ındır. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Tevbe 9/27)

ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ٠ِّٰللاُ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ ر ُِ َي َػ
ُ ُ َز٣ َّْ ُ ص
ٌ ُّٰللاُ َؿل
 هَٝ ؾب ُء
ة هٞ
Bütün bunların arkasından Allah, gerekeni yapanların tevbesini kabul etti. Allah bağışlar,
ikramı boldur.
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(Tevbe 9/28)

زَاٛ ْْ ِٜ ٓب
ِ اّ ثَ ْؼذَ َػ
ٌ َٕ َٗ َغًُٞ ا اَِّٗ َٔب ْاُ ُٔ ْؾ ِشَُٞ٘ٓ َٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣َََٓب ا٣
َ ا ْاُ َٔ ْغ ِغذَ ْاُ َؾ َشَُٞ ْو َشث٣ ظ كَ ََل
ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ ِّٰ۪للاَ َػ
ََٓ ِْٕ ۪ َٓ اِِٚ ن
ْ َّٰللاُ ِٓ ْٖ ك
ؽب َء ا َِّٕ ه
 ٌُ ُْ ه٤ ُ۪٘ ْـ٣ ف
َ ْْ ُ ا ِْٕ ِخ ْلزَٝ
َ ََِخً ك٤ْ ػ
َ ْٞ غ
Ey inanıp güvenenler! O müşrikler birer pisliktir; bu yıldan sonra Mescid-i Haram’a
yaklaşmasınlar. Eğer yoksul kalmaktan korkarsanız, gerekli görürse Allah ikramıyla sizi
zenginleştirecektir. Allah bilir, doğru kararlar verir.
(Al-i İmran 3/179)

َّ َِٖٓ ش٤
َ ضَ ْاُخ َ۪ج٤۪ٔ َ٣ ٠ َؽزهِٚ ٤ْ َِ ََٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ َػ٠َِٖ َػ٤ ِ۪٘ٓ َْزَ َس ْاُ ُٔإ٤ُِ ُّٰللا
َٕ َٓب ًَبَٝ ت
َٓب ًَبَٕ ه
ِ ّ٤ِ اُط
ْ ُ٤ُِ ُّٰللا
ِْٕ اَٝ ِِ۪ٚ ع
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ِِ۪ٚ ع
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
ُ  ِٓ ْٖ ُس٢َ ْغز َ ۪ج٣ َّٰللا
ا ثِ هُِٞ٘ٓ ؾب ُء كَب
ُ ٌِ َّٖ هَٝ ت
ه
ِ ٤ْ َ ْاُـ٠َِط ِِ َؼ ٌُ ْْ َػ
ٌْ ٤ا كََِ ٌُ ْْ ا َ ْع ٌش َػ ۪ظُٞرَزَّوَٝ اُِٞ٘ٓ ْرُإ
Allah, siz inanıp güvenenleri, bu halde bırakmayacak, temiz olanlarınızı o pisliklerden ayıracaktır. Allah, gizli
bilgilerini size açmaz ama elçilerinden tercih ettiğini seçer. Öyleyse siz, Allah'a ve elçilerine güvenin. Eğer
güvenir ve kendinizi de korursanız büyük bir ödülü hak edersiniz.

(Tevbe 9/29)

 َْلَٝ ُُُٚٞع
ُ  َسَٝ ُّٰللا
َٕ َٓب َؽ َّش َّ هُٞٓ ُ َؾ ِ ّش٣  َْلَٝ  ِّ ْاْل ِخ ِشْٞ َ٤ُ َْل ِث ْبَٝ ِبّٰلل
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪ا اَُّزُِِٞهَبر
ُ ُ ْؼ٣ ٠بة َؽزه
َٕٝفب ِؿ ُش
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ن َِٖٓ اَُّز
َ ْْ ُٛ َٝ َ ٍذ٣ ْٖ َخَ َػ٣ا ْاُ ِغ ْضٞط
ِ ّ َٖ ْاُ َؾ٣ َ۪ٕ دُٞ٘٣ َ۪ذ٣
Kendilerine Kitap verilmiş kimselerden Allah’a ve ahiret gününe inanıp güvenmeyen, Allah’ın
yani onun kitabının haram saydığını haram saymayan ve bu doğru dini din edinmeyen
kimselerle, küçük düşüp o cezayı elleriyle verecek hale gelinceye kadar savaşın.
(Tevbe 9/123)

َ ِْ  ٌُ ْْ ِؿ٤ ۪ا كَُٝ ِغذ٤ُْ َٝ بس
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِا ْػَٝ ًظخ
َّٰللا
ِ ََّٗ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ٌُلَُِٞ٣ َٖ٣ ۪ا اَُّزُِِٞا هَبرَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣َََٓب ا٣
َٖ٤ َ۪ٓ َغ ْاُ ُٔزَّو
Ey inanıp güvenenler! Yakınınızda bulunan kâfirlerle savaşın ki sizde sarsılmaz bir güç olduğunu görsünler.
Bilin ki Allah, kendisinden çekinerek korunanlarla beraberdir.
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(Enfal 8/57)

َٕٝزَّ ًَّ ُش٣َ ْْ ُٜ َِّ ْْ َُ َؼُٜ َ ْْ َٓ ْٖ خ َِْلِٜ ة كَؾ ِ َّش ْد ِث
ِ  ْاُ َؾ ْش٢ ْْ ِكُٜ ََّ٘كَ ِب َّٓب رَضْوَل
Onları savaşta yakalarsan öyle dağıt ki arkalarındakiler de dağılsınlar. Belki akıllarını başlarına alırlar.

(Muhammed 47/4)

ِۙ َ صَٞ ُا ْاٝؾذ
ُ َ ْْ كُٛ ُٞٔ ُ  اِ َٓرَا اَصْ َخ ْ٘ز٠ة َؽزَٓه
ُبمَ كَ ِب َّٓب َٓ٘اب ثَ ْؼذ
ِّ ة
ِ اُشهَب
َ َا كَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ز ُ ُْ اَُّز٤ ۪كَ ِبرَا َُو
َ ن ْش
اَٞ ۬ َُِ ْج٤ُِ ْٖ ٌِ َُٝ ْْ ِۙ ُٜ ْ٘ ِٓ ق َش
ََٓ َ٣ ْٞ ََُٝ َب ر ُِ َيٛاس
ُ ن َغ ْاُ َؾ ْش
ؾب ُء ه
َ َ  ر٠اِ َّٓب كِ َٓذَا ًء َؽزهَٝ
َ َ ّٰللاُ َْل ْٗز
َ َصْٝ َ ة ا
ْْ ُٜ َُن ََّ ا َ ْػ َٔب
ٍ ن ٌُ ْْ ثِجَ ْؼ
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ثَ ْؼ
ِ ُ٣ ْٖ ََِّٰللاِ ك
َ ٢ ۪ا كَُِِٖٞ هُز٣ ۪اَُّزَٝ ل
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

(Tevbe 9/30)

ْْ ِٜ ِٛ اَٞ  ْْ ِثب َ ْكُٜ ُُْٞ َّٰللاِ ر ُِ َي ه
ِ َُهَبَٝ ِّٰللا
ِ َُهَبَٝ
ُ ُدُٜٞ ٤َ ُذ ْا
 ُؼ اث ُْٖ ه٤ ْاُ َٔ ۪غٟبس
 ٌۨ ٌْش اث ُْٖ ه٣ َػض
َ َُّ٘ذ ا
َ ق
ُۘ  ُْ هُٜ ََِا ِٓ ْٖ هَ ْج َُ هَبرَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍَ اَُّزْٞ َ ُ۫ ُإَٕ هِٛ نب
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ ٠ّٰللاُ اَٗه
َ ُ٣
Yahudiler; “Üzeyir Allah’ın oğludur” dediler. Hristiyanlar da “Mesih Allah’ın oğludur” dediler.
Bunlar, onların dillerine doladıkları sözlerdir. Önceki kâfirlerin ağzı ile konuşuyorlar. Allah
canlarını alsın! Bu yanlışa nasıl sürükleniyorlar?
(Maide 5/17)

َ ِّٰللا
َْـًٔب ا ِْٕ ا َ َساد٤ؽ
 ْٔ ِِيُ َِٖٓ ه٣َ ْٖ َٔ َ َْ هُ َْ ك٣َ  ُؼ اث ُْٖ َٓ ْش٤ ْاُ َٔ ۪غَٞ ُٛ َّٰللا
ا ا َِّٕ هَُُٞٓ َٖ هَب٣ َُ۪وَ ْذ ًَلَ َش اَُّز
د
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اَٝ ؼًب٤۪ٔ ك َع
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓ ْٖ كَٝ َُّٚٓ ُ اَٝ َْ ٣َ  َؼ اثَْٖ َٓ ْش٤ ِِ َي ْاُ َٔ ۪غْٜ ُ٣ ْٕ َ ا
ش٣
ََٓ ٣َ َ ْخُِ ُن َٓب٣  َٔبُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ك
ٌ ۪ءٍ هَذ٢َ
 هَٝ ؾب ُء
ِ  ْاْلَ ْسَٝ
ْ  ًُ َِّ ؽ٠ِّٰللاُ َػ
“Meryem oğlu Mesih Allah’tır” diyenler kâfir oldular. De ki: “Allah; Meryem oğlu Mesih’i, anasını ve
yeryüzünde olan herkesi yok etmek isterse ona karşı koymaya kimin gücü yeter?” Göklerde, yeryüzünde ve bu
ikisinin arasında tüm yetkiler Allah'ın elindedir. O, gerekli gördüğünü yaratır. Allah, her şeye ölçü koyar.
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(Nahl 16/35)

 َْلَٝ  ََْٓل ا َثَٓب ۬ ُؤَٗبَٝ ُٖ ءٍ ٗ َْؾ٢َ
ََٓ ْٞ َُ اًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
ؽب َء ه
ْ ۪ ِٓ ْٖ ؽِٚٗ ُّٰٝللاُ َٓب َػ َج ْذَٗب ِٓ ْٖ د
ُع َِ ا َِّْل ْاُ َج ََلؽ
ُ  اُش٠َِ َْ َػَٜ َ ْْ كِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ءٍ ًَز ُِ َي كَ َؼ ََ اَُّز٢َ
ْ ۪ ِٓ ْٖ ؽِٚٗ َُٝؽ َّش َْٓ٘ب ِٓ ْٖ د
ُ ْاُ ُٔ ۪ج
ٖ٤
Müşrikler derler ki “Allah, gerekeni yapsaydı onunla aramıza herhangi bir şeyi koyup kulluk etmezdik; bunu ne
biz yapardık ne de atalarımız. Allah’ın haram kıldığından başkasını da haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de
böyle yapmışlardı. Elçilere düşen, açık bir tebliğden başka nedir ki?

(Enam 6/101)

ُ ٌُ ٣َ ٠ك اَٗه
َٞ ُٛ َٝ ٍء٢ْ ؽ
َ ََّ ًُ َ َخ َِنَٝ ٌبؽ َجخ
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُ ُغ ا٣ َ۪ثذ
ِ ف
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ َُُٚ ْٖ ٌُ َ َُ ْْ رَٝ ٌ َُذَٝ َُُٚ ٕٞ
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ ِث ٌُ َِّ ؽ
Gökleri ve yeri, örneği yokken yaratan O'dur. Eşi olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir. Her şeyi O yaratmıştır ve
her şeyi O bilir.

(Zümer 39/4)

َ ف
بس
ََٓ َ٣ َ ْخُِ ُن َٓب٣  ِٓ َّٔب٠طل
ِ َٞ ُّٰللاُ ْا
ْ َُذًا َْلَٝ ََز َّ ِخز٣ ْٕ َ ّٰللاُ ا
ُ ؾب ِۙ ُء
 هَٞ ُٛ َُٚٗع ْج َؾب
 ا َ َسادَ هْٞ َُ
ُ َّٜ َاؽذُ ْاُو
Allah çocuk edinmek istese, yarattıkları içinden beğendiğini seçerdi. O’nun çocuk edinmekle ilgisi olmaz. O, tek
olan Allah’tır, karşı konulmaz bir güce sahiptir.

(Tevbe 9/31)

ا ا َِّْلٝ ََٓٓب ا ُ ِٓ َُٓشَٝ َْ َ٣ َؼ اثَْٖ َٓ ْش٤ ْاُ َٔ ۪غَٝ ِّٰللا
ٕ هُٝ
َ َا ا َ ْؽجَُٝٓاِر َّ َخز
ِ  ْْ ا َ ْسثَبثًب ِٓ ْٖ دُٜ َٗجَبْٛ  ُسَٝ ْْ ُٛ بس
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣ ُ َػ َّٔبَٚٗع ْج َؾب
ِ َٝ بًٜ ُِا اََُٝٓ ْؼجُذ٤ُِ
ُ َٞ ُٛ َ ا َِّْلُِٚاؽذًا ََْٓل ا
Bilginlerini ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup rab edindiler. Meryem oğlu Mesih’i de
öyle. Oysa onlara verilen emir, sadece tek bir ilaha kul olmalarıdır. Ondan başka ilah yoktur.
Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
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(Nisa 4/171)

٠غ
 ه٠َِا َػُُُٞٞ َْل رَوَٝ ْْ ٌُ ِ٘ ٣ ۪ د٢ ۪ا كُِٞة َْل ر َ ْـ
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣َ
َ ٤ ُؼ ۪ػ٤ّٰللاِ ا َِّْل ْاُ َؾ َّن اَِّٗ َٔب ْاُ َٔ ۪غ
 َْلَٝ ِِ۪ٚ ع
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
ُ  َْ َس٣َ اث ُْٖ َٓ ْش
ا ِث هُِٞ٘ٓ ُ كَبُٚۘ ْ٘ ِٓ  ٌػٝ ُسَٝ َْ ٣َ  َٓ ْش٠ُِب آََٜ ٤ُ ا َ ُْوُٚ ًَ ِِ َٔزَٝ ِّٰللا
 ٍُ هٞع
٢ُ َٓب ِكَُٚ ٌَُ َۢذَٝ َُُٚ ٌَُٕٞ ٣َ ْٕ َ ُ اَٚٓ َٗع ْج َؾب
ِ َٝ ٌُِّٰٚللاُ ا
ُ ٌ اؽذ
 ًْشا َُ ٌُ ْْ اَِّٗ َٔب ه٤ا َخُٜٞ َ ا صَِضَخٌ اِ ْٗزُُُٞٞرَو
ً ً۪ َٝ ِبّٰلل
َل٤
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُا
 ِث ه٠ ًَلَٝ ك
ِ  ْاْلَ ْس٢ َٓب ِكَٝ د
Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırılık etmeyin, Allah hakkında sadece gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih,
başka değil, yalnızca Allah’ın elçisidir; Meryem’e ulaştırdığı “Ol” sözü ve kendinden bir ruhtur. Öyle ise Allah’a
ve elçilerine inanıp güvenin. “Tanrı üçtür” demeyin; bundan vazgeçin; bu sizin hayrınıza olur. Allah tek ilahtır,
başkası da yoktur. O’nun çocuğa ne ihtiyacı olur! Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O’nundur. Size Allah’ın
desteği yeter.

(Al-i İmran 3/64)

۪ٚ َْل ُٗ ْؾ ِش َى ِثَٝ َّٰللا
َ٘ ٌُ ْْ ا َ َّْل َٗ ْؼجُذَ ا َِّْل ه٤ْ َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ َاءٍ ثََٞٓ ع
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ََٓب ا٣ َْ ُه
َ  ًَ ِِ َٔ ٍخ٠ُِا اْٞ َُة ر َ َؼب
ا ِثبََّٗبُٝذَٜ ا ا ْؽُُُٞٞا كَوْٞ ََُّٞ َ ّٰللاِ كَب ِْٕ ر
َ
ً نَ٘ب ثَ ْؼ
ُ َز َّ ِخزَ ثَ ْؼ٣  َْلَٝ ْـًٔب٤ؽ
ٕ هُٝ
ِ نب ا َ ْسثَبثًب ِٓ ْٖ د
َُٕٞٔ ِِ ُٓ ْغ
De ki "Ey Ehl-i Kitap! Sizinle bizim aramızda ortak olan şu söze gelin: Allah'tan başkasına kul olmayalım. Ona
hiçbir şeyi ortak saymayalım. Birimiz, birilerini Allah ile araya koyarak rabler edinmesin.” Yüz çevirirlerse
deyin ki: "Şahit olun, biz Allah’a teslim olmuş kimseleriz."

(Tevbe 9/32)

ْ ُ٣ ْٕ َ َٕ اُٝذ٣ُ ۪ش٣
ََٕٝ ْاُ ٌَبكِ ُشٙ ًَ ِشْٞ ََُٝ ُٙسٞ
 ه٠ََأْث٣َٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ ّٰللاِ ِثب َ ْك
س هٞ
َ ُٗ َّْ ُِز٣ ْٕ َ ّٰللاُ ا ََِّْٓل ا
َ ُٗ ط ِل ُ۫ ُإا
Bunlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler
hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı değildir.
(Fussilet 41/26)

َُٕٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْـ ِِجِٚ ٤ ۪ا كَْٞ  ْاُـَٝ ِٕ زَا ْاُوُ ْشاُِٜ اُٞا َْل ر َ ْغ َٔؼَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
Ayetleri görmezlikten gelenler kâfirler şöyle derler: “Bu Kur’an’ı dinlemeyin, boş şeyler söyleyin, belki baskın
gelirsiniz.”

(Mümin 40/56)

َ ِْ ع
ْْ ُٛ  ْْ ا َِّْل ًِج ٌْش َٓبِٛ سُٝ
ِ َب٣ ا٢َٓ َ۪ٕ كُُُٞ َغب ِد٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ  ِْش٤َّٰللاِ ثِـ
د ه
ُ ٢ ۪ ِۙ ْْ ا ِْٕ كُٜ ٤بٕ اَر
ِ فذ
ٍ ط
ش٤
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّٚٗبّٰللِ ا
 كَب ْعز َ ِؼ ْز ثِ هِٚ ٤ثِجَب ُِ ۪ـ
ُ  ُغ ْاُجَ ۪ق٤۪ٔ غ
Ellerinde bir delil olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girenlerin göğüslerinde, asla ulaşamayacakları
bir büyüklük duygusu vardır. Sen Allah'a sığın. O dinler ve görür.
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(Al-i İmran 3/69)

ََٓ َّد
ْ دَٝ
َٕٝ ْؾؼُ ُش٣َ  َٓبَٝ ْْ ُٜ غ
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ هب ِئلَخٌ ِٓ ْٖ ا
ِ ُ٣  َٓبَٝ ْْ ٌُ َِٗٞن
ِ ُ٣ ْٞ َُ ة
َ َُٕ ا ََِّْٓل ا َ ْٗلِٞن
Ehlikitabın bir kesimi, “Sizi bir saptırabilsek!” diye çok ister. Sadece kendilerini saptırırlar ama anlamazlar.

(Al-i İmran 3/70)

َُٕٝذَٜ ا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؾَٝ ِّٰللا
ِ َب٣َٕ ِثبٝة ُِ َْ ر َ ٌْلُ ُش
د ه
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ََٓب ا٣
Ey ehlikitap! Gerçekliğine şahit olduğunuz halde ne diye Allah’ın ayetlerini görmezlikte direniyorsunuz?

(Al-i İmran 3/71)

َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؼَٝ َٕ ْاُ َؾ َّنُٞٔ ُ ر َ ٌْزَٝ َِ به
ِ َٕ ْاُ َؾ َّن ِث ْبُ َجٞغ
ُ ة ُِ َْ ر َ ِْ ِج
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣َ
Ey ehlikitap! Neden bile bile gerçeği gerçek dışı şeylerle karıştırıyor ve gerçeği gizliyorsunuz?

(Al-i İmran 3/72)

ََٓ ذ
ْ َُهَبَٝ
بس
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ هبئِلَخٌ ِٓ ْٖ ا
ِ َٜ ََُّ٘ اٚ ْعَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ اَُّز٠َِ ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػ١َٓ ۪ا ثِبَُّزُِٞ٘ٓ ة ا
ََُٕٞ ْش ِعؼ٣ ْْ ُٜ ََُِّ َُؼٙا ا ِخ َشٝا ًْلُ َُٓشَٝ
Ehlikitaptan, kitaplarında uzman olanlardan bir kesimi şöyle dedi: “Şu müminlere indirilene günün başında
inanın, sonunda inkâr edin; belki vazgeçerler.

(Al-i İmran 3/73)

ِۙ  هَُٟذٛ ٟذُٜ َُ٘ ٌُ ْْ هُ َْ ا َِّٕ ْا٣ ۪ا ا َِّْل ُِ َٔ ْٖ ر َ ِج َغ دَُٞ٘ٓ ِٓ ْ َْل رُإَٝ
ْٝ َ ز ُ ْْ ا٤ ۪رُٝ۫ ُ  ا َ َؽذ ٌ ِٓضْ ََ ََٓٓب ا٠َُٓإْ ر٣ ْٕ َ ّٰللاِ ا
ٌْ ٤ ِ۪ا ِع ٌغ َػَٝ ُّٰللا
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ ِٚ ٤ ُ۪إْ ر٣ ِّٰللا
ْ َ ًُ ْْ ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ ٌُ ْْ هُ َْ ا َِّٕ ْاُلُٞ ََٓؾبع٣
 هَٝ ؾب ُء
 ِذ ه٤َ ن ََ ِث
Sizin dininize uymuş olandan başkasına inanmayın!” Sen de ki: “Doğru yol, Allah’ın gösterdiği yoldur. ”Onlar:
“Size verilenin bir denginin başkasına da verildiğine veya Allah katında size karşı delil getireceklerine de
inanmayın!” Sen de de ki: “Lütuf Allah’ın elindedir. Onu, tercih ettiği kişiye verir. Allah, imkânları geniş olan
ve daima bilendir.”

(Muhammed 47/7)

ْ ُّض َ ِج٣َٝ ْْ ًُ ق ْش
ْْ ٌُ َٓ ذ ا َ ْهذَا
ا هٝق ُش
ُ ْ٘ َ٣ َّٰللا
ُ ْ٘ َ ا ا ِْٕ رَُٞ٘ٓ َٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣َََٓب ا٣
Ey inanıp güvenenler! Siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.

(Muhammed 47/8)

ْْ ُٜ َُم ََّ ا َ ْػ َٔب
ً ا كَز َ ْؼَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
َ َ اَٝ ْْ ُٜ َُ غب
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin hakkı yıkılıp gitmektir. Allah, onların işlerini hedefine ulaştırmaz.

21

(Muhammed 47/9)

َ ّٰللاُ كَب َ ْؽ َج
ْْ ُٜ َُو ا َ ْػ َٔب
ا ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞٛ  ْْ ًَ ِشُٜ ََّٗر ُِ َي ِثب
Bu, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamalarına karşılıktır. Allah da işlerini boşa çıkarır.

(Nisa 4/174)

ٌ ٛبط هَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ ثُ ْش
ً٘ب٤سا ُٓ ۪جٞ
ً ُٗ ْْ ٌُ ٤ْ َُِا َ ْٗضَ ُْ ََٓ٘ب اَٝ ْْ ٌُ َّبٕ ِٓ ْٖ َس ِث
ُ َُّ٘ب اَٜ ٣َََٓب ا٣
Ey insanlar! Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Size her şeyi açıklayan bir Nur indirdik.

(Nisa 4/175)

ِٚ ٤ْ َُِ ْْ اِٜ ٣ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ٍَ ِۙ ن
ْ َكَٝ ُْٚ٘ ِٓ  َس ْؽ َٔ ٍخ٢ ۪ ْْ كُٜ ُُِ ْذ ِخ٤غ
ا ِث هَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّز
َ َ۪ كٚا ِثُٞٔ ق
َ َ ا ْػزَٝ ِبّٰلل
ً ف َشا
 ًٔب٤ ۪هب ُٓ ْغزَو
ِ
Allah, kendisine inanıp güvenen ve o Nur’a sıkı sarılanları ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendine
götüren doğru bir yola yönlendirecektir.

(Maide 5/15)

اَُٞ ْؼل٣َٝ ة
ُ ة هَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ َس
ً ّ۪ ُٖ َُ ٌُ ْْ ًَض٤ِ َُج٣ َُُ٘بٞع
ِ َٕ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٞشا ِٓ َّٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر ُ ْخل٤
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ََٓب ا٣
ٌ ِۙ بة ُٓ ۪ج
ٖ٤
ٌ َ  ًِزَٝ سٞ
ٌ ُٗ ِّٰللا
ش هَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ َِٖٓ ه٤
ٍ َ۪ػ ْٖ ًَض
Ey Ehli Kitap! Size, Kitap’tan gizlediğiniz birçok şeyi ortaya çıkaran, birçoğuna da dokunmayan Elçimiz geldi.
Size Allah’tan bir nur ve açık bir kitap geldi.

(Nur 24/35)

َه
 ُص َعب َع ٍخ٢ ۪قجَب ُػ ك
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُس اٞ
ْ ِٔ ُْ َ قجَب ٌػ ا
ْ ِٓ بَٜ ٤ ۪حٍ كٌ۪ٞ ًَ ِٔ ْؾٙسٞ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ُ ُٗ ُّٰللا
ِ ُٗ َُ َ ك َٓض
َّ ِۙ ٍخ٤ َْل ؿ َْش ِثَٝ َّ ٍخ٤َِٗ ٍخ َْل ؽ َْشهُٞز٣ْ َبس ًَ ٍخ ص
َ ْٖ ِٓ ُهَذُٞ٣ ١
ٌ ًَ ْٞ ًَ بَٜ ََّٗاَُض َعب َعخُ ًَب
َ ؽ َغ َش ٍح ُٓ َج
ٌّ ت د ِ ُّس
ؾب ُء
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٙسٞ
 ه١ِذْٜ ٣َ سٞ
ٌ ُٗ َبس
ٌ ٗ ُٚغ ْغ
َٓ ۪ ُ٣ بَٜ ُ ز٣ْ َ ٌَبدُ ص٣َ
َ ْٔ َ  َُ ْْ رْٞ ََُٝ  ُء٢ن
ٍ ُٗ ٠ِس َػٞ
ِ ُُِ٘ ُّٰللا
ٌْ ِۙ ٤ ِ۪ػ
ُ ن ِْش٣َ َٝ
 هَٝ بط
ة ه
ِ َُِِّ٘ ٍَ ّٰللاُ ْاْلَ ْٓضَب
َ ٍء٢َ
ْ ّٰللاُ ِث ٌُ َِّ ؽ
Gökleri ve yeri aydınlatan Allah’tır. O’nun nuru, duvardaki bir oyuğa konmuş lamba gibi aydınlatır. Lamba,
camın içinde, cam da inciyi andıran yıldız gibidir. Yakıtı, doğu tarafına da batı tarafına da ait olmayan bereketli
zeytin ağacındandır. Yağı, ateş almamışken bile ışık saçar gibi parıldar. Nur üstüne nur! Allah, gerekeni yapanı
kendi ışığına, kitabına yöneltir. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilir.
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(Tevbe 9/33)

ْ ُ٤ُِ ن
ُ ع ََ َس
َ  ا َ ْس١َٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َٙ ًَ ِشْٞ ََُٝ ِٚۙ ۪ ِِّ ًُ ٖ٣
ِ ّ اُ ۪ذ٠َُِ َػٙ َشِٜ ظ
ِ ّ ٖ ْاُ َؾ٣
ِ ۪دَٝ ٟذُٜ ُُ ثِ ْبَُٚٞع
ًَُٕٞ ْاُ ُٔ ْؾ ِش
Dinini, bütün dinlere hâkim kılmak için Elçisini bu rehber ve gerçek din ile gönderen Allah’tır.
Varsın Allah’ı ikinci sıraya koyan müşrikler bundan hoşlanmasınlar.

(Tevbe 9/34)

َِ به
ِ َبط ِث ْبُج
ِ َُّ٘ا ٍَ اَٞ ْٓ َ َٕ اًُُِٞ ْ َأ٤َُ ٕب
ً ۪ا ا َِّٕ ًَضَُٞ٘ٓ َٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣َََٓب ا٣
ِ َشا َِٖٓ ْاْلَ ْؽج٤
ِ َجْٛ اُشَٝ بس
ِۙ  َِ ه٤ع ۪ج
َّ  ْاُ ِلَٝ َت
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ َ٣َٝ
ِّٰللا
َ ََّٕٛ اُزَٝ ٌِْ٘ ُض٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ ِّٰللا
َ ٢ ۪ب كَٜ َُُٗٞ ْ٘ ِلو٣  َْلَٝ َنخ
َ ْٖ َٕ َػٝقذ
ّ َكَج
ْ٤ٍِۙ َُ۪ة ا
ٍ  ْْ ِث َؼزَاُٛ ؾ ِْش
Ey inanıp güvenenler! Bilim adamlarının ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını haksız
yolla yer ve onları Allah’ın yolundan engellerler. Altını ve gümüşü kasalarda saklayıp da Allah
yolunda harcamayanları acıklı bir azap ile müjdele.
(Bakara 2/78)

ُ ٣َ  ْْ ا َِّْلُٛ ِْٕ اَٝ ٢
َٕٞ٘ظ
َ َ َٕ ْاُ ٌِزُٞٔ َِ ْؼ٣َ َٕ َْلٞ٤ّٓ ِ ُ  ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
َّ ِٗبة ا ََِّْٓل ا َ َٓب
Onların bir kısmı ümmîdir; kitabı bilmezler, Onlar sadece kurgularına dayanırlar.

(Bakara 2/79)

ً َِ۪۪ ص َ ًَٔ٘ب هِٚا ثَٝ ْؾز َ ُش٤ُِ ِّٰللا
َل٤
زَا ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ هٛ ََُُُٕٞٞو٣ َّْ ُ  ْْ صِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ بة ثِب
َ َ َٕ ْاُ ٌِزَُٞ ٌْزُج٣ َٖ٣ ۪ ٌَ َُِِّز٣ْ َٞ َك
ْ َ ْْ ِٓ َّٔب ًَزَجُٜ َُ ٌَ ٣ْ َٞ َك
ََُٕٞ ٌْ ِغج٣  ْْ ِٓ َّٔبُٜ َُ ٌَ ٣ْ َٝ َٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
Fakat elleriyle kitap yazan, sonra onunla geçici bir çıkar sağlamak için “Bu Allah katındandır!” diyenlerin
çekeceği var. Hem yazdıklarından dolayı çekecekleri var hem de kazandıklarından dolayı çekecekleri var!

(Bakara 2/80)

َّ َٔ َ ا َُ ْٖ رُُٞهَبَٝ
ق ه
دَح ً هُ َْ اَر َّ َخ ْزر ُ ْْ ِػ ْ٘ذَ هَُّٝب ًٓب َٓ ْؼذ٣َبس ا ََِّْٓل ا
َُٙٓ َذْٜ ّٰللاُ َػ
ُ َُّ٘غَ٘ب ا
َ ِِ ُ ْخ٣ ْٖ ََِذًا كْٜ ّٰللاِ َػ
َُٕٞٔ َِّٰللاِ َٓب َْل ر َ ْؼ
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞا َ ّْ رَو
Onlar “O ateş bize, sayılı birkaç günden fazla dokunmaz!” derler. De ki: “Allah katından söz mü aldınız? Eğer
öyleyse Allah sözünden dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?”
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(Bakara 2/81 )

َٓ ۪ ۪ خٚذ ِث
َ ا َ َؽبَٝ ًّئَخ٤ِ ع
ْ ه
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ُ ف َؾ
ْ َ  َُٓ ِئ َي اٝ۬ ُ ُ كَبُٚـَٔز٤َط
َ غ
َ ت
َ ًَ ْٖ َٓ ٠َِث
ِ َُّ٘بة ا
Hayır! Kötülük yapan ve günaha iyice batanlar o ateşin ahalisidir, onlar orada ölümsüz olarak kalırlar.

(Bakara 2/174)

ِۙ ً َِ۪۪ ص َ ًَٔ٘ب هَٕٚ ِثَٝ ْؾز َ ُش٣َٝ ة
٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ َأ٣  َُٓئِ َي َٓبٝ۬ ُ َل ا٤
َٕ ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞٔ ُ َ ٌْز٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ ّٰللاُ َِٖٓ ْاُ ٌِزَب
ُ ُث
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣  َْلَٝ  َٔ ِخ٤ َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ُّٰللا
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣  َْلَٝ بس
َ َُّ٘ ْْ ا َِّْل اِٜ ِٗٞط
Allah’ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında geçici bir çıkar kazananlar, karınlarına sadece ateş
doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Al-i İmran 3/23)

٠ُهَٞ َ َز٣ َّْ ُ  ْْ صُٜ َ٘٤ْ َ ْؾ ٌُ َْ ث٤َ ُِ ِّٰللا
ة ه
ِ  ًِزَب٠َُِٕ اْٞ ػ
ِ جًب َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤ا ٗ َ۪قُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
َ ُ ْذ٣ ة
ٌ كَ ۪ش
َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِشمُٛ َٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
Allah’ın kitabından kendilerine bir bilgi verilmiş olanları gözünde canlandırmaz mısın? Aralarında hüküm versin
diye Allah'ın kitabına çağrılırlar da sonra bir bölümü yüz çevirerek geri çekilir.

(Al-i İmran 3/24)

ٍ ُۖ دَاُٝ َّب ًٓب َٓ ْؼذ٣َبس ا ََِّْٓل ا
َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ ِ٘٣ ۪ د٢ ُ۪ ْْ كٛؿ ََّشَٝ د
َّ َٔ َ ا َُ ْٖ رُُٞ ْْ هَبُٜ ََّٗر ُِ َي ِثب
ُ َُّ٘غَ٘ب ا
Bunun sebebi, “O ateş bize, sayılı günler dışında dokunmayacak!” diyor olmalarıdır. Uydurdukları yalanlar,
dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır.

(Al-i İmran 3/77)

ً َِ۪ ْْ ص َ ًَٔ٘ب هِٜ ِٗ َٔب٣ْ َ اَٝ ِّٰللا
 َْلَٝ ِ ْاْل ِخ َشح٢ِ ْْ كُٜ َُ َ َُٓئِ َي َْل خ َََلمٝ۬ ُ َل ا٤
 ِذ هْٜ َٕ ِث َؼَٝ ْؾز َ ُش٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ ْ٘ َ٣  َْلَٝ ُّٰللا
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ ْْ ُۖ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣  َْلَٝ  َٔ ِخ٤ َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ِٜ ٤ْ َُِظ ُش ا
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣
Allah’a verdikleri sözü ve ettikleri yemini, geçici bir çıkara karşılık satanların ahirette alacağı bir şey olmaz.
Kıyamet günü Allah, onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Al-i İmran 3/78)

ة
ِ  َِٖٓ ْاُ ٌِزَبَٞ ُٛ  َٓبَٝ ة
ِ ُ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٙٞغج
ِ  ْْ ثِ ْبُ ٌِزَبُٜ َ َٕ ا َ ُْ ِغَ٘زُٞ ُ۫ ِْ َ٣ وًب٣ ْْ َُلَ ۪شُٜ ْ٘ ِٓ َِّٕ اَٝ
َ ة ُِز َ ْؾ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ْْ ُٛ َٝ ِة
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞو٣َ َٝ ِّٰللا
 ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ هَٞ ُٛ  َٓبَٝ ِّٰللا
 ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ هَٞ ُٛ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ
َ ّٰللاِ ْاُ ٌَز
Onlardan bir takımı okuduğunu Kitap’tan sanmanız için Kitap’tan okuyormuş gibi yapar ama Kitap’tan değildir.
“O Allah katındandır.” derler, ama Allah katından değildir. Allah’a karşı bile bile yalan söylerler.
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(Maide 5/63)

اُٞٗظ َٓب ًَب
َ  ُْ اُغ ْؾِٜ ِِ ًْ َ اَٝ َْ ْاْلص
ِ ْ ُْ ِٜ ُِ ْٞ َبس َػ ْٖ ه
َّ ُْ ُٜ ٤ْٜ٘ َ٣  َْلْٞ َُ
ُ  ْاْلَ ْؽ َجَٝ َٕٞ٤ِٗ اُشثَّب
َ ْذ َُ ِجئ
َُٕٞقَ٘ؼ
ْ ٣َ
Din adamları ve bilginleri, bunların günah söz söylemelerini ve haram yemelerini yasaklasalardı olmaz mıydı?
Onları ne kötü yetiştiriyorlar!

(Tevbe 9/35)

ُ َٝ ْْ ُٜ ُثُٞ٘ ُعَٝ ْْ ُٜ ُٛ ب ِعجَبَٜ  ِثٌْٟٞ ُ َّ٘ َْ كَزَٜ َبس َع
ْْ ُ زَا َٓب ًَ٘ َْضرٛ ْْ ُٛ سٞ
ُ ُٜ ظ
ِ ٗ ٢ ۪ب كَٜ ٤ْ َِ َػ٠ُٔ ْؾ٣ َّ ْٞ ٣َ
َٕٝا َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْ ِ٘ ُضُٞهُِْٝلَ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ كَز
O alevli ateş içinde kızdırılarak bu altın ve gümüşlerle alınlarının, sırtlarının ve yanlarının
dağlanacağı gün onlara şöyle denecektir. “İşte kendiniz için biriktirdikleriniz! Birikimlerinizin
tadına varın bakalım.”
(Bakara 2/267)

َ ْٖ ِٓ اُٞا ا َ ْٗ ِلوَُٞ٘ٓ َٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣ََٓب ا٣َ
ُۖ ِ  ِٓ ََّٓٔب ا َ ْخ َش ْعَ٘ب َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاْلَ ْسَٝ ْْ ُ غ ْجز
 َْلَٝ ك
ِ ِّ َجب٤ه
َ ًَ د َٓب
َ ا ْاُخ َ۪جُٞٔ َّٔ ٤َ َ ر
٢
ُ ِٔ  ا ََِّْٓل ا َ ْٕ ر ُ ْـِٚ ٣ َُ۪ ْغز ُ ْْ ِثب ِخزَٝ َُُٕٞ ر ُ ْ٘ ِلوْٚ٘ ِٓ ش٤
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِا ْػَٝ ِٚ ٤ ۪ا كٞن
ٌّ ِّٰ٘للاَ َؿ
ٌذ٤۪ٔ َؽ
Ey inanıp güvenenler! Kazandıklarınızın temizlerinden ve yerden sizin için çıkardığımız şeylerden hayra
harcayın! Gözünüzü yummadan almayacağınız kötü şeylerden vermeye kalkmayın! Bilin ki Allah’ın hiçbir şeye
ihtiyacı yoktur, ne yaparsa güzelini yapar.

(Bakara 2/268)

َ ٤ْ ؾ
َّ َُا
ُ ط
ا ِع ٌغَٝ ُّٰللا
ََٓ أ ْ ُٓ ُش ًُ ْْ ِث ْبُلَ ْؾ٣َ َٝ  ِؼذُ ًُ ُْ ْاُلَ ْو َش٣َ ٕب
ِ ؾ
 هَٝ كَن ًَْلَٝ ُْٚ٘ ِٓ ً  ِؼذُ ًُ ْْ َٓ ْـ ِل َشح٣َ ُّٰللا
 هَٝ بء
ٌْ ٤ َِ۪ػ
Şeytan sizi yoksul düşmekle korkutur ve çirkin işler yapmanızı ister. Allah ise suçunuzu bağışlama ve lütufta
bulunma sözü verir. Allah, imkânları geniş olan ve daima bilendir.
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(Al-i İmran 3/180)

ْْ ُٜ َُ  ؽ ٌَّشَٞ ُٛ َْ  ْْ َثُٜ َُ  ًْشا٤ َخَٞ ُٛ ِِ۪ٚ ن
ْ ّٰللاُ ِٓ ْٖ َك
 ُْ هُٜ ٤َٕ ِث ََٓٔب ارُِٞ ْج َخ٣َ َٖ٣ ۪غ َج َّٖ اَُّز
َ  ْؾ٣َ  َْلَٝ
َ ُ ٤ع
ُ ش٤
ََُِٕٞٔ ّٰللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُاس ا
 هَٝ ك
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ
َ ۪ٓ ِ ِ هّٰللَٝ  َٔ ِخ٤ َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ۪ٚا ِثَُِٕٞ َٓب َث ِخُٞهَّٞ ط
ش٤
ٌ خ َ۪ج
Allah'ın, kendi lütfuyla verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için iyi olduğunu sanmasınlar. Hayır,
bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolandırılacaktır. Göklerin ve yerin
bütün mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Tevbe 9/36)

ك
َ ػؾ ََش
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُ َّ َخَِنَ اْٞ َ٣ ِّٰللا
ة ه
س ِػ ْ٘ذَ هٞ
ِ  ًِزَب٢ ۪ ًشا كْٜ ؽ
َ ّٰللاِ اصَْ٘ب
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِ ُٜ ا َِّٕ ِػذَّح َ اُؾ
ْ َ ّ ُْ كَ ََل ر٤ِ َٖ ْاُو٣
ُ ّب ا َ ْس َث َؼخٌ ُؽ ُش ٌّ ر ُِ َي اُ ۪ذََٜٓ ْ٘ ِٓ
َٖ ًََٓبكَّخً ًَ َٔب٤ً۪ ا ْاُ ُٔ ْؾ ِشُِٞهَب ِرَٝ ْْ ٌُ غ
َ ُ َّٖ ا َ ْٗلِٜ ٤ ۪ا كُٞٔ ِِ ظ
َٖ٤ ّٰ۪للاَ َٓ َغ ْاُ ُٔزَّو
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِا ْػَٝ ًَٗ ٌُ ْْ ًََٓبكَّخُُِٞوَب ِر٣
Gökleri ve yeri yarattığı gün, Allah’ın Kitabında olan şudur: Allah katında ayların sayısı on
ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru hesap budur. Öyleyse siz bu aylarda
kendinizi kötü duruma düşürmeyin. O müşrikler, nasıl sizinle topyekûn savaşıyorlarsa siz de
onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendisinden çekinerek korunanlarla beraberdir.
(Bakara 2/194)

َّ ُ ُش ْاُ َؾ َشا ُّ ثِبْٜ ؾ
َّ َُا
ِٚ ٤ْ َِا َػُٝ ٌُ ْْ كَب ْػزَذ٤ْ َِ َػٟبؿ كَ َٔ ِٖ ا ْػزَذ
ٌ ق
َ ِ ْاُ ُؾ ُش َٓبدُ هَٝ ّ ِش ْاُ َؾ َش ِاْٜ ؾ
َٖ٤ ّٰ۪للاَ َٓ َغ ْاُ ُٔزَّو
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِا ْػَٝ َّٰللا
ا هُٞارَّوَٝ ْْ ُۖ ٌُ ٤ْ َِ َػٟثِ ِٔضْ َِ َٓب ا ْػزَذ
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)

َّ ُٗ ََي َػ ِٖ اَُِٞٔ ْغـ٣َ
۪ٚ ًُ ْل ٌش ِثَٝ ِّٰللا
 َِ ه٤ع ۪ج
ٌ  ًَ ۪جِٚ ٤ ۪ هُ َْ هِزَب ٌٍ كِٚ ٤ ۪ ِش ْاُ َؾ َش ِاّ هِزَب ٍٍ كْٜ ؾ
َ ْٖ فذٌّ َػ
َ َٝ ش٤
َُُٕٞضَ ا٣َ  َْلَٝ َِ ْ ْاُ ِلزَْ٘خُ ا َ ًْ َج ُش َِٖٓ ْاُوَزَٝ ِّٰللا
ُ ا َ ًْ َج ُش ِػ ْ٘ذَ هْٚ٘ ِٓ ِِ۪ٚ ْٛ َ ا ِْخ َشا ُط اَٝ ّ ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذ ْاُ َؾ َش ِاَٝ
َ َ ِ٘ ٌُ ْْ ا ِِٕ ا ْعز٣ ۪ ًُ ْْ َػ ْٖ دٝ ُشد٣َ ٠َٗ ٌُ ْْ َؽزهُُِِٞوَبر٣
ْ ُٔ ٤َ َ۪ كِٚ٘٣ ۪ػ ْٖ د
ذ
ُ طب
َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ْشر َ ِذ ْد٣َ ْٖ َٓ َٝ اٞػ
َ  َُٓئِ َي َؽ ِجٝ۬ ُ  ًَبكِ ٌش كَبَٞ ُٛ َٝ
ْ ط
بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ُ ف َؾ
ْ َ  َُٓئِ َي اٝ۬ ُ اَٝ ِ ْاْل ِخ َشحَٝ ب٤َ ْٗ  اُذ٢ِ ْْ كُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ َُّ٘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 ateşi 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.”
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(Tevbe 9/37)

ُ َػب ًٓبَُٚٗٞٓ ُ َؾ ِ ّش٣َٝ ُ َػب ًٓبَُِٚٗٞ ِؾ٣ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ اَُّزِٚ ِنَ ث
َ ُ٣  ْاُ ٌُ ْل ِش٢َِبدَح ٌ ك٣ ُء ِص٢اَِّٗ َٔب اَُّ٘ ۪ َٓغ
١ِذْٜ َ٣ ّٰللاُ َْل
ِ َٞ ُ٤ُِ
َُٓ ْْ ُٜ َُ َّٖ٣ِ ّٰللاُ ُص
 هَٝ ْْ ِٜ ُِ  ُء ا َ ْػ َٔبٞع
ا َٓب َؽ َّش َّ هُِٞ ِؾ٤َّٰللاُ ك
اه ُ۫ ُإا ِػذَّح َ َٓب َؽ َّش َّ ه
َٖ٣ َّ ْاُ ٌَب ِك ۪شْٞ َْاُو
Nesî işi, kâfirlik döneminde yapılan eklemeden başka bir şey değildir. Kâfir olanlar, onunla
şaşırtılmıştır. Onu, Hac ayı olan Zilhicceyi bir yıl helal, bir yıl haram kılarlar ki hem Allah’ın
haram kıldığının sayısına uygun getirsinler hem de Allah'ın haram kıldığını helâl kılsınlar. Kötü
işleri onlara güzel gösterilmiştir. Allah, o kâfirler topluluğunu yola getirmez.
(Bakara 2/189 )

ْٖ ِٓ دٞ
َ ُ٤ُا ْاُجُْٞظ ْاُجِش ثِب َ ْٕ رَأْر
ِ َُِِّ٘ ُذ٤ ۪اهَٞ َٓ ٢
َ ٤ََُٝ ِ ْاُ َؾ ّظَٝ بط
َ ِٛ َْ َُِّ ِخ هِٛ َٗ ََي َػ ِٖ ْاْلََُِٞٔ ْغـ٣
ُ
َّٰٕٞللاَ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾ
َ ُ٤ُا ْاُجُٞأْرَٝ ٠ُ ٌِ َّٖ ْاُجِ َّش َٓ ِٖ ارَّوَٝ َبٛسٞ
ا هُٞارَّوَٝ  ُۖبَٜ ِاثَْٞ د ِٓ ْٖ اَثٞ
ِ ُٜ ظ
Sana hilâlleri soruyorlar. De ki: “Onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik, evleri arkalarından
dolaşmanız değildir. Erdemli olan, yanlışlardan sakınan kişidir. Evlere kapılarından girin. Allah’a karşı yanlış
yapmaktan sakının ki umduğunuza kavuşasınız.

(Maide 5/2)

َّ ُ َْل اَٝ ِّٰللا
 ََْٓلَٝ َ َْل ْاُوَ َََٓلئِذَٝ ١
َ اِٞا َْل ر ُ ِؾَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣َََٓب ا٣
ؽ َٓؼَبئِ َش ه
َ  َش ْاُ َؾ َشْٜ ؾ
َ  ْذَٜ ُ َْل ْاَٝ ّا
َ ف
 َْلَٝ اُٝطبد
َ ٤ََٖ ْاُج٤ّٓ ۪ َٓا
ْ اِرَا َؽَِ ِْز ُ ْْ كَبَٝ اًٗبَْٞ  ِسمَٝ ْْ ِٜ َّٕ كَن ًَْل ِٓ ْٖ َس ِثَُٞ ْجزَـ٣ ّا
َ ْذ ْاُ َؾ َش
َۢ  ًُ ْْ َػ ِٖ ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذ ْاُ َؾ َش ِاّ ا َ ْٕ ر َ ْؼزَذٝفذ
 ْاُجِ ِ ّش٠َِا َػُٞٗٝرَؼَ َبَٝ اُٝ
َ ْْ ٌُ ََّ٘ٓ َ ْغ ِش٣
َ ْٕ َ  ٍّ اْٞ َؽَ٘ب ُٕ ه
ة
َ َّٰللا
ِ ْ ٠َِا َػُٞٗٝ َْل رَؼَ َبَٝ ُٟۖ ٞاُز َّ ْوَٝ
ّٰللاَ ا َِّٕ ه
ا هُٞارَّوَٝ ٕا
ِ ذُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪ؽذ
ِ ُۖ َٝ  ْاُؼُ ْذَٝ ِْ ْاْلص
Ey inanıp güvenenler! Allah’a kulluğun simgelerine, haram aylara, hacıların yanlarında getirdikleri kurbanlık
hayvanlara, onlara takılan gerdanlıklara, Rablerinin ikramını ve rızasını elde etmek için Kâbe’ye yönelenlere
saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram’a girmenizi engellediler diye bir
topluluğa olan nefretiniz, sizi aşırılığa sürüklemesin. Erdemli olma ve yanlışlardan korunma konusunda
birbirinizle yardımlaşın ama günah ve taşkınlık konusunda yardımlaşmayın. Allah’a karşı yanlış yapmaktan
sakının. Allah’ın cezalandırması çetindir.

(Maide 5/97)

َّ ُاَٝ بط
 ْاُوَ َََٓل ِئذَ ر ُِ َيَٝ ١
َ ٤ّٰللاُ ْاُ ٌَ ْؼ َجخَ ْاُ َج
َع َؼ ََ ه
ِ َُِِّ٘ ب ًٓب٤َ اّ ِه
َ  َش ْاُ َؾ َشْٜ ؾ
َ ْذ ْاُ َؾ َش
َ  ْذَٜ ُ ْاَٝ ّا
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢ْ ؽ
َ َِّ ٌُ ّٰللاَ ِث
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُ ا٢ ْؼَِ ُْ َٓب ِك٣َ َّٰللا
ا َ َّٕ هَٝ ك
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َُِِز َ ْؼ
ِ  ْاْلَ ْس٢ َٓب ِكَٝ د
Allah, dokunulmaz bina olan Kâbe’yi, insanlar için dirlik düzenlik sebebi kıldı. Haram aylarını, hacıların
yanlarında getirdikleri kurbanlık hayvanları ve onlara takılan gerdanlıkları da öyle. Bu, Allah’ın göklerde ve
yeryüzünde olan her şeyi bildiğini öğrenmeniz içindir. Her şeyi bilen Allah’tır.
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(Enam 6/96)

َّ ُاَٝ ع ًٌَ٘ب
ْ٤ِ ِ۪ض ْاُ َؼ٣
ْ اْل
ِ ْ كَب ُِ ُن
ُ ۪ ْاُوَ َٔ َش ُؽ ْغ َجبًٗب ر ُِ َي ر َ ْوذَٝ ظ
َ ََ ٤ْ َُّ َع َؼ ََ اَٝ ِف َجبػ
ِ ش ْاُ َؼ ۪ض٣
َ ْٔ ؾ
Sabahın alaca karanlığını yaran, geceyi dinlenme zamanı yapan, güneş ile ayı hesaba göre hareket ettiren odur.
Bunlar daima üstün ve bütün kararları doğru olanın koyduğu ölçüdür.

(Yunus 10/5)

َّ ُ َع َؼ ََ ا١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َٖ٤ ِ۪٘غ
ّ ُا َػذَدَ اُٞٔ ََِبص ٍَ ُِز َ ْؼ
ً ُٗ  ْاُوَ َٔ َشَٝ َٓب ًء٤َ م
ِ ظ
ِ َ٘ٓ ُٙهَذ ََّسَٝ ساٞ
َ ْٔ ؾ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ َب٣ق َُ ْاْل
ّ ِ َُل٣ ن
بة َٓب َخَِنَ ه
َ غ
َ  ْاُ ِؾَٝ
ِ ّ ّٰللاُ ر ُِ َي ا َِّْل ِث ْبُ َؾ
Güneşi ışık kaynağı, Ay’ı da ışığı yansıtan nur yapan odur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye onu menzil
menzil ölçülendirmiştir. Allah bütün bunları, gerçeği gösterir şekilde yaratmıştır. Ayetlerini, bilen bir topluluk
için ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

(Tevbe 9/38)

ك
 َِ ه٤ع ۪ج
ِ  ْاْلَ ْس٠َُِّٰللاِ اصَّبهَ ِْز ُ ْْ ا
َ ٢ ۪ا كٝ ََ َُ ٌُ ُْ ا ْٗ ِل ُش٤ ۪ا َٓب َُ ٌُ ْْ اِرَا هَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣ََٓب ا٣َ
ٌَ ٤ َِ۪ ْاْل ِخ َش ِح ا َِّْل ه٢ب ِك٤َ ْٗ  ِح اُذٞ٤ع ْاُ َؾ
ُ ب َِٖٓ ْاْل ِخ َش ِح كَ َٔب َٓزَب٤َ ْٗ  ِح اُذٞ٤ز ُ ْْ ِث ْبُ َؾ٤ا َ َس ۪م
Ey inanıp güvenenler! Neyiniz var ki “Allah yolunda sefere çıkın.” denince yere çakılıp
kaldınız? Ahiret değil de dünya hayatı mı hoşunuza gidiyor? Dünya hayatının menfaatleri
ahirettekinin yanında pek azdır.
(Al-i İmran 3/143)

ُ ْ٘ َ ا َ ْٗز ُ ْْ رَٝ ُُٙٞٔ ُ ز٣ْ َ ُ كَوَ ْذ َساُٙۖ ْٞ َد ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا َ ْٕ ر َ ِْو
َٕٝظ ُش
َ ْٞ َٔ َُٕ ْاْٞ ََّ٘ٔ َ َُوَ ْذ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رَٝ
Ölümle burun buruna gelinceye kadar, ölmek istiyordunuz. Ama ölümü görünce donup kaldınız!

(Enfal 8/5)

ِۙ ُٛ بس
َٕٞ
ِ ٌَ َُ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْوًب َِٖٓ ْاُ ُٔإ٣ا َِّٕ كَ ۪شَٝ ن
ِ ّ ُۖ زِ َي ثِ ْبُ َؾ٤ْ ًََ ََٓٔب ا َ ْخ َش َع َي َسث َي ِٓ ْٖ ث
Nitekim Rabbin, gerçekleşen o şey sebebiyle seni evinden çıkardığı sırada bile müminlerin bir kesimi tam bir
hoşnutsuzluk içinde idiler.

(Enfal 8/6)

ُ ْ٘ ٣َ ْْ ُٛ َٝ د
َٕٝظ ُش
ِ ْٞ َٔ ُ ْا٠ََُِٕ اُٞغبه
َ ُ٣ ََّٖ ًَبََّٗ َٔب٤ن َث ْؼذَ َٓب ر َ َج
ِ ّ  ْاُ َؾ٢ٗ ََي ِكُُُٞ َغب ِد٣
O gerçek bütünüyle ortaya çıktığı halde seninle çekişiyorlardı. Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyor
gibiydiler.
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(Tevbe 9/24)

بَٛ ُٞٔ ُ ا ٌۨ ٌٍ ا ْهز َ َش ْكزَٞ ْٓ َ اَٝ ْْ ٌُ ُ شر٤
َ  َػ ۪ؾَٝ ْْ ٌُ ا ُعَٝ ا َ ْصَٝ ْْ ٌُ ُٗاَٞ ا ِْخَٝ ْْ ًُ ا َ ْث ََٓ٘ب ۬ ُؤَٝ ْْ ًُ هُ َْ ا ِْٕ ًَبَٕ ا َثَٓب ۬ ُؤ
٢ ۪ب ٍد كَٜ  ِعَٝ ُِ۪ٚ ٞع
ُ  َسَٝ ِّٰللا
 ٌُ ْْ َِٖٓ ه٤ْ َُِب ا َ َؽتَّ آََٜ َْٗٞ م
َ غب ًِ ُٖ ر َ ْش
َ َٓ َٝ َبَٛغبد
َ ًَ ََْٕٞ بسح ٌ ر َ ْخؾ
َ  ِر َغَٝ
ْ
َٖ٤ ۪ َّ ْاُلَب ِعوْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ ّٰللاُ َْل
 هَٝ ّٰ۪ٙللاُ ِثب َ ْٓ ِش
 ه٢
ُ َّ۪ كَز َ َشثِِٚ ٤ع ۪ج
َ
َ َأ ِر٣ ٠ا َؽزهٞق
De ki “Atalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz topluluk, elde ettiğiniz mallar,
durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler eğer size Allah’tan, elçisinden ve onun yolunda
cihad etmekten daha sevimli geliyorsa bekleyin, nasıl olsa Allah’ın emri gelecektir. Allah, yoldan çıkan fasıklar
topluluğunu yola getirmez.”

(Tevbe 9/39)

َِّ ًُ ٠ِّٰللاُ َػ
َ ُٙٝنش
ُ َ  َْل رَٝ ْْ ًُ  َْش٤ ًٓب َؿْٞ ََ ْغز َ ْجذ ٍِْ ه٣َٝ  ًٔب٤ َُ۪ػزَاثًب ا
 هَٝ ْـًٔب٤ؽ
َ ْْ ٌُ ُؼَ ِزّ ْث٣ اٝا َِّْل ر َ ْ٘ ِل ُش
ش٣
ٌ ۪ءٍ هَذ٢َ
ْ ؽ
Eğer sefere çıkmazsanız, Allah sizi acıklı bir azapla cezalandırır ve yerinize başka bir topluluğu
getirir. Ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Allah her şeye bir ölçü koyar.
(Enfal 8/73)

ش٤
ُ ا ثَ ْؼَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ٍ ََٓب ُء ثَ ْؼ٤ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ ن
ٌ غبدٌ ًَ ۪ج
ِ  ْاْلَ ْس٢ُِ ر َ ٌُ ْٖ كِزَْ٘خٌ كُِٙٞل ا َِّْل ر َ ْل َؼ
َ َكَٝ ك
Kâfirlik edenlerden her biri de diğerinin koruyup kollayıcısıdır. Eğer bunu yapmazsanız orada fitne ve büyük bir
fesat ortaya çıkar.

(Enfal 8/74)

ُْ ُٛ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ ا اٝق َُٓش
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا كُٝذَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُشَٛٝ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪اَُّزَٝ
َ ََٗٝ اْٝ َٝ َٖ ا٣ ۪اَُّزَٝ ِّٰللا
ٌْ ٣ ِس ْص ٌم ًَ ۪شَٝ ٌ  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ َُ َٕ َؽوابُِٞ٘ٓ ْْاُ ُٔإ
İnanıp güvenen, hicret eden ve Allah yolunda ve cihad edenler ile bunları barındırıp yardım edenler var ya işte
onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.

(Enfal 8/24)

ٍُ ٞ ُؾ٣َ َّٰللا
ُ ِش
َّ ُِ َٝ ِا ِ هّٰللُٞج٤ا ا ْعز َ ۪غَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣َ َٓب ا٣َ
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِا ْػَٝ ْْ ٌُ ٤٤۪ ُ ْؾ٣  ٍِ اِرَا دَ َػب ًُ ْْ ُِ َٔبٞع
َٕٝ ر ُ ْؾؾ َُشِٚ ٤ْ ََُُِٓ اََّٚٗاَٝ ۪ٚهَ ِْ ِجَٝ َْٖ ْاُ َٔ ْش ِء٤َث
Ey inanıp güvenenler! Allah ve resulü sizi, size hayat verecek bir şeye çağırdığı zaman çağrısına uyun. Allah’ın,
kişi ile kalbi arasına girdiğini ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.
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(Enfal 8/25)

َ َٖ٣ ۪ َج َّٖ اَُّز٤ا ِكزَْ٘خً َْل ر ُ ۪قُٞارَّوَٝ
ة
َ َّٰللا
َّ ا ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ََٓخبُٞٔ َِظ
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِا ْػَٝ ًفخ
ِ ذ ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪ؽذ
İçinizden sadece yanlış yapanlara dokunmakla kalmayacak bir imtihan konusunda yanlış yapmaktan sakının.
Bilin ki Allah’ın cezalandırması çetindir.

(Al-i İmran 3/176)

ََ  ْغ َؼ٣َ ّٰللاُ ا َ َّْل
َ َّٰللا
ُ ٣َ ْٖ َُ ْْ ُٜ َِّٗ ْاُ ٌُ ْل ِش ا٢َِٕ كُٞبسػ
ذُ ه٣ُ ۪ش٣ ْـًٔب٤ؽ
ا هٝنش
َ ُ٣ َٖ٣ ۪ ْؾ ُض ْٗ َي اَُّز٣َ  َْلَٝ
ِ غ
 ْْ َؽ اُٜ َُ
ٌْ ٤اة َػ ۪ظ
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ ِ ْاْل ِخ َشح٢ِظب ك
Ayetleri örtme konusunda yarışanlar seni üzmesinler; Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah da onlara
ahirette bir pay vermemek ister. Onları bekleyen büyük bir azap vardır.

(Muhammed 47/32)

ْٖ َُ ِٟۙ ذُٜ ُ ُْ ْاُٜ َُ ََّٖ٤َ ٍَ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب رَجٞع
ََٓ َٝ ِّٰللا
ُ اُش
َّ اٞؽبه
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ْٖ ا َػٝفذ
َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ ُِ ْؾج٤ع
ْْ ُٜ َُو ا َ ْػ َٔب
َ َّٰللا
ُ َ٣
ا هٝنش
َ َٝ ْـًٔب٤ؽ
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.

(Tevbe 9/40)

َبس اِ ْر
ُ هٙق َش
ُ ْ٘ َ ا َِّْل ر
َ َٗ ُ كَوَ ْذٙٝق ُش
ِ  ْاُـ٢ِ َٔب كُٛ  ِْٖ اِ ْر٤َْ٘ اص٢
َ ِٗا صَبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ُ۪ اَُّزّٰٚللاُ اِ ْر ا َ ْخ َش َع
َبْٛٝ  ٍد َُ ْْ ر َ َشُُٞ٘ ثِ ُغََّٙذ٣َاَٝ ِٚ ٤ْ َُِ َػََٚ٘ز٤ٌ۪ ع
ِ ق
ّٰللاَ َٓؼََ٘ب كَب َ ْٗضَ ٍَ ه
۪ َْل ر َ ْؾضَ ْٕ ا َِّٕ هِٚبؽج
َ ُّٰللا
َ ُِ ٍُ َُٞو٣
ٌ ّٰللاُ َػ ۪ض
ٌْ ٤ٌ۪ ض َؽ٣
 هَٝ َب٤ِْ ُ ْاُؼ٢
 ًَ ِِ َٔخُ هَٝ ٠ِا اُغ ْلَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َعؼَ ََ ًَ ِِ َٔخَ اَُّزَٝ
َ ِٛ ِّٰ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 8/30)

َ ُ ْخ ِش ُع٣ ْٝ َ ى اٞ
َ َُُِ ْوز٣ ْٝ َ ى اٞ
َ ُ ُضْجِز٤ُِ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ َ۪ ْٔ ٌُ ُش ثِ َي اَُّز٣ اِ ْرَٝ
ُّٰللا
 هَٝ ُّٰللا
َ ْٔ ٌُ ُش ه٣َٝ ََٕٝ ْٔ ٌُ ُش٣َٝ ىٞ
َٖ٣ ُْش ْاُ َٔب ًِ ۪ش٤َخ
O kâfirler, bir zamanlar seni tutuklamak, öldürmek ya da sürgün etmek için plan kuruyorlardı. Allah da plan
kuruyordu. En iyi plan kuran Allah’tır.
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(Saffat 37/171)

ْ َع َجو
َٖ٤ ِ۪ع
َ ذ ًَ ِِ َٔزَُ٘ب ُِ ِؼ َجب ِدَٗب ْاُ ُٔ ْش
َ َُوَ ْذَٝ
Elçilik yapan kullarımıza sürekli söylediğimiz şu söz vardır:

(Saffat 37/172)

ُۖ سٞ
َٕٝ
ُ ْ٘ َٔ ُ ُْ ْاُٜ َُ ْْ ُٜ َِّٗا
ُ ق
“Siz kesinlikle yardım göreceksiniz.

(Mucadele 58/21)

ٌ  َػ ۪ض١
ض٣
ُ  ُسَٝ ّٰللاُ َْلَ ْؿ ِِ َج َّٖ اَٗ َ۬ب
 ا َِّٕ ه٢ ِ۪ع
ت ه
َ َ ًَز
ٌّ ِٞ َّٰللاَ ه
Allah şöyle yazmıştır: “Ben, elçilerimle mutlaka galip gelirim.” Çünkü Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.

(Tevbe 9/41)

ْْ ُ  ٌْش َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز٤ّٰللاِ ر ُِ ٌُ ْْ َخ
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ كَٝ ْْ ٌُ ُِ اَٞ ْٓ َ ا ثِبُٝذِٛ  َعبَٝ صِوَ ًبْلَٝ ا ِخلَبكًبٝاِ ْٗ ِل ُ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.
(Al-i İmran 3/156)

ك
ِ  ْاْلَ ْس٢ِا كُٞم َشث
َ  ْْ اِرَاِٜ ِٗاَٞ ا ِ ِْل ْخُُٞهَبَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا ًَبَُّزٌُُٞٗٞ َ ا َْل رَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣َََٓب ا٣
ُ اُٞٗ ًَبْٝ َ ا
ْْ ِٜ  ِثُُِٞ ه٢ ّٰ۪للاُ ر ُِ َي َؽ ْغ َشح ً ك
َ ْغ َؼ ََ ه٤ُِ اُِِٞ َٓب هُزَٝ اُٞا ِػ ْ٘ذََٗب َٓب َٓبرُٞٗ ًَبْٞ َُ ٟؿ اض
ش٤
ٌ َٕ ثَ ۪قَُِٞٔ ّٰللاُ ثِ َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ُذ٤۪ٔ ُ٣َٝ ٢
 هَٝ
۪ ُ ْؾ٣ ُّٰللا
Ey inanıp güvenenler! Âyetleri görmezlikten gelen kâfirler gibi olmayın. Onlar, yolculuğa çıkan veya savaşa
giden kardeşleri için "Yanımızda olsalardı ne ölür ne de öldürülürlerdi." derler. Bu, Allah’ın yüreklerinde acı
oluşturması içindir. Yaşatan da öldüren de Allah'tır. Allah, yaptığınız her şeyi görür.

(Al-i İmran 3/157)

ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣  ٌْش ِٓ َّٔب٤ َس ْؽ َٔخٌ َخَٝ ِّٰللا
 ُٓز ْْ َُ َٔ ْـ ِل َشح ٌ َِٖٓ هْٝ َ ّٰللاِ ا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ َُ۪ئِ ْٖ هُزِ ِْز ُ ْْ كَٝ
Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah’ın bağışlaması ve iyiliği, biriktirebileceğiniz her şeyden hayırlı
olur.
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(Tevbe 9/111)

 َِ ه٤ع ۪ج
ا َِّٕ ه
ِّٰللا
َ ٢ َ۪ٕ كُُِٞوَب ِر٣ َ ُْ ْاُ َغَّ٘خُٜ َُ َّٕ َ  ْْ ِثبُٜ َُاَٞ ْٓ َ اَٝ ْْ ُٜ غ
َ َُٖ ا َ ْٗل٤ ِ۪٘ٓ ْ َِٖٓ ْاُ ُٔإّٰٟللاَ ا ْؽزَش
َِٖٓ ۪ٙ ِذْٜ  ِث َؼ٠كْٝ َ  َٓ ْٖ اَٝ ِٕ  ْاُوُ ْشاَٝ َِ ٤اْل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ  ِخ٣سْٞ َّ  اُز٢ َؽواب ِكِٚ ٤ْ َِ ْػذًا َػَٝ ََُُِٕٞ ْوز٣َٝ َُُِٕٞ ْوز٤َ َك
ُْ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ ر ُِ َيَٝ ۪ٚ ْؼز ُ ْْ ِث٣َ  َثب١ ۪ ِؼ ٌُ ُْ اَُّز٤ْ ا ثِ َجّٰٝللاِ كَب ْعز َ ْجؾ ُِش
ه
Allah, inanıp güvenenlerin kendilerini ve mallarını Cennete karşılık satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar;
öldürürler ve ölürler. Bu Allah’ın Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da verdiği gerçek sözdür. Sözünü Allah’tan daha
iyi tutan kimdir? Öyleyse yaptığınız bu satıştan dolayı sevinin. Bu, büyük bir kurtuluştur.

(Tevbe 9/42)

ْ َُ ٌِ ْٖ ثَؼُذَٝ ىٞ
ََُٕٞ ْؾ ِِل٤ع
َ ُبفذًا َْلرَّجَؼ
ً  ًَبَٕ َػ َشْٞ َُ
ِ َعلَ ًشا ه
َ َٝ ُ ُْ اُؾوَّخِٜ ٤ْ َِد َػ
َ َٝ جًب٣مب هَ ۪ش
َ َ  ا ْعزِٞ َُ ِبّٰلل
َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِرثُٜ َِّٗ ْؼَِ ُْ ا٣َ ُّٰللا
 هَٝ ْْ ُٜ غ
ِث ه
َ َُٕ ا َ ْٗلٌُٞ ِِ ْٜ ُ٣ ْْ ٌُ ط ْؼَ٘ب َُخ ََش ْعَ٘ب َٓ َؼ
Kolay bir menfaat ya da alışılmış bir yolculuk olsaydı, arkandan gelirlerdi. Ama bu zorlu
yolculuk onlara pek uzun geldi. “Eğer gücümüz yetseydi elbette seninle birlikte çıkardık” diye
Allah’a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini tüketmektedirler. Allah biliyor ki onlar, kesinlikle
yalancıdır.
(Tevbe 9/81)

ْْ ِٜ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ ا ِثبُٝذِٛ ُ َغب٣ ْٕ َ ا اَُٞٛٓ  ًَ ِشَٝ ِّٰللا
ُ ف َس
 ٍِ هٞع
َ  ْْ ِخ ََلِٛ َٕ ِث َٔ ْو َؼ ِذُٞكَ ِش َػ ْاُ ُٔخََِّل
َُٕٜٞ ََ ْلو٣ اُٞٗ ًَبْٞ َُ َّ٘ َْ اَؽَذ َؽ اشاَٜ َبس َع
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ ٗ َْ ُ ْاُ َؾ ِ ّش ه٢ِا كٝا َْل ر َ ْ٘ ِل ُشُُٞهَبَٝ ِّٰللا
َ ٢ ۪ك
Muhalefete geçenler, bulundukları yerden Allah’ın elçisine karşı gelmelerine sevindiler ve mallarıyla, canlarıyla
Allah yolunda sefere çıkmaktan hoşlanmadılar. “Bu sıcakta orduyu çıkarmayın” dediler. De ki “Cehennemin
ateşi daha sıcaktır.” Bunu bir anlasalardı.

(Tevbe 9/82)

ً َِ۪ا هٌُٞ ن َؾ
ْ َ٤ِْ َك
ََُٕٞ ٌْ ِغج٣ اُٞٗشا َع ََٓضا ًء ِث َٔب ًَب٤
ً ۪ا ًَضٌُٞ َ ْج٤ُْ َٝ َل٤
Yapmakta olduklarının cezası olarak bundan sonra az gülsünler, çok ağlasınlar.

(Tevbe 9/43)

َٖ٤ر َ ْؼَِ َْ ْاُ ٌَبر ِ۪ثَٝ اُٞفذَه
َ ْٗ ّٰللاُ َػ ْ٘ َي ُِ َْ ا َ ِر
َػلَب ه
َ َٖ٣ ََّ۪ٖ َُ َي اَُّز٤َز َ َج٣ ٠ ْْ َؽزهُٜ َُ ذ
Allah seni affetsin, kimin özü sözü doğru olduğu senin için iyice ortaya çıkmadan ve kimin de
yalancı olduğunu iyice anlamadan onlara ne diye izin verdin?
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(Münafikun 63/4)

ُ  ْْ ُخُٜ ََّٗ ْْ ًَبِٜ ُِ ْٞ َا ر َ ْغ َٔ ْغ ُِوُُُٞٞو٣َ ِْٕ اَٝ ْْ ُٜ ُٓ غب
َُٕٞغج
ٌ ؾ
َ  ْؾ٣َ ٌ غَّ٘ذَح
َ ُٓ ت
َ  ْْ ر ُ ْؼ ِغجُ َي ا َ ْعُٜ َ ز٣ْ َ اِرَا َساَٝ
ُۘ  ُْ هُٜ ََِ ْْ هَبرُٛ بؽزَ ْس
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ ٠ّٰللاُ اَٗه
ْ َ كُُٝ ُْ ْاُ َؼذٛ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َؾ ٍخ َػ٤ْ ف
َ ََّ ًُ
Onları gördüğünde kılık kıyafetlerine hayran kalırsın. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Sanki duvara dayalı
kalas gibidirler. Her gürültüyü aleyhlerine sanırlar. Asıl düşman onlardır; onlara karşı dikkatli ol. Allah canlarını
alsın! Bu yanlışa nasıl sürükleniyorlar?

(Tevbe 9/101)

ْْ ُٜ ُٔ َِم َْل ر َ ْؼ
ِ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاْلَػ َْشاْٞ  ِٓ َّٔ ْٖ َؽَٝ
ِ  اُ ِّ٘لَب٠َِا َػَُٝ٘ ِخ َٓ َشد٣ ۪ َِ ْاُ َٔذْٛ َ  ِٓ ْٖ اَٝ َُٕٞة َُٓ٘ب ِكو
ْ٤ٍ ة َػ ۪ظ
ٍ  َػزَا٠َُِٕ اُٝ َشد٣ َّْ ُ  ِْٖ ص٤َ ْْ َٓ َّشرُٜ ُعُ٘ َؼ ِزّث
َ ْْ ُٜ ُٔ َِٗ َْؾ ُٖ َٗ ْؼ
Çevrenizdeki Araplardan iki yüzlü olanlar vardır. Medine halkından da münafıklıkta ustalaşmış olanlar vardır.
Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Onlara yakında iki kat azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba
itileceklerdir.

(Tevbe 9/44)

ٌْ ٤ ِّٰ۪للاُ َػ
 هَٝ ْْ ِٜ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ ا ِثبُٝذِٛ ُ َغب٣ ْٕ َ  ِّ ْاْل ِخ ِش اْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ٣ َ۪ ْغزَأ ْ ِرُٗ َي اَُّز٣ َْل
َٖ٤ ِ۪ث ْبُ ُٔزَّو
Allah’a ve ahiret gününe inanıp güvenenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad için
senden izin istemezler. Allah kendisinden çekinerek korunanları bilir.
(Tevbe 9/88)

ُۘ  َْش٤ْ ْاُ َخُٜ َُ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ اٝ ْْ ٜا َ ْٗلُ ِغٝ ْْ ُِٜ اْٞٓ َ ا ِثبُٝذَٛ ُ َعبٚا ٓؼَُٖٞ٘ٓ ا٣ ۪اَُّزٝ ٍُ ٞع
ُاد
َّ ِٖ ٌِ ُ
ُ
َ َ
َ
َ ِ
َ ِ َ
َ ُ اُش
َُٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾٛ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ
Ama bu Elçi ve onunla birlikte inanıp güvenmiş olanlar mallarıyla ve canlarıyla cihad etmişlerdir. Bütün iyilikler
işte bunlar içindir. Umduklarına kavuşacak olanlar da işte bunlardır.

(Tevbe 9/89)

ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ َُ ُّٰللا
ُْ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ َب ر ُِ َي ْاُلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
ا َ َػذَّ ه
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
Allah onlara, içinden ırmaklar akan cennetleri hazırlamıştır. Onlara orada ölümsüz olacaklardır. En büyük
kurtuluş işte budur.
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(Tevbe 9/45)

ْ َاسرَبث
ْْ ِٜ ِج٣ْ  َس٢ ۪ ْْ كُٜ َ ْْ كُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ َٝ  ِّ ْاْل ِخ ِشْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
َٕ ثِ هُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ َ۪ ْغزَأ ْ ِرُٗ َي اَُّز٣ اَِّٗ َٔب
ََُٕٝز َ َشدَّد٣
Senden izin isteyenler sadece Allah’a ve ahiret gününe inanıp güvenmeyenlerdir. Onların içleri
kuşkuludur. Onlar kuşkuları içinde gidip gelmektedirler.
(Tevbe 9/86)

َّ اُُٞٝ۬ ُ  ا ْعزَأْرَٗ ََي اِٚ ُِ ٞع
ْ َُاِ َٓرَا ا ُ ْٗ ِضَٝ
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٍِ ْٞ اُط
ُ ا َٓ َغ َسُٝ ذِٛ  َعبَٝ ِبّٰلل
ُ ذ
ا ِث هُِٞ٘ٓ سح ٌ ا َ ْٕ اٞ
َ ع
َٖ٣ ۪ا رَ ْسَٗب َٗ ٌُ ْٖ َٓ َغ ْاُوَب ِػذُُٞهَبَٝ
Allah’a inanıp güvenin, elçisiyle beraber cihad edin” diye bir sure indirilse onların varlıklı olanları hemen
senden izin ister ve “Bırak da oturanlarla birlikte biz de kalalım” derler.

(Tevbe 9/87)

ُ َٝ ق
َُٕٜٞ ََ ْلو٣  ْْ َْلُٜ َ ْْ كِٜ ِثُُِٞ ه٠ِهجِ َغ َػ
ُ َس
ِ ُِ اََٞ ا َٓ َغ ْاُخٌُُٞٗٞ َ٣ ْٕ َ ا ثِبٞم
Geride kalanlarla birlikte kalmak onlara pek hoş gelir. Kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşur; artık anlayamazlar.

(Tevbe 9/46)

َ َّ ْْ كَضَجُٜ َ ّٰللاُ ا ْٗ ِج َؼبص
ا َٓ َغُٝ ََ ا ْهؼُذ٤ ۪هَٝ ْْ ُٜ ط
ُ َُُٚ اٝ َط َْلَ َػذٝا ْاُ ُخ ُشُٝ ا َ َسادْٞ ََُٝ
َ هُٙ ٌِ ْٖ ًَ ِشَٝ ً ػذَّح
َٖ٣ ْ۪اُوَب ِػذ
Eğer çıkmak isteselerdi bir hazırlık yaparlardı. Ama Allah, tutumlarını çirkin buldu da onları
alıkoydu. Onlara: “Oturanlarla birlikte siz de oturun.” denildi.
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(Tevbe 9/47)

ْْ ٌُ ٤ ۪كَٝ ََٗ ٌُ ُْ ْاُ ِلزَْ٘خَُٞ ْجـ٣ ْْ ٌُ َُا ِخ ََلُٞمؼ
َ ْٝ َ  َ ْ۬لاَٝ  ًُ ْْ ا َِّْل َخجَ ًبْلُٝ  ٌُ ْْ َٓب صَ اد٤ ۪ا كٞ خ ََش ُعْٞ َُ
َّ  ٌْ ِث٤ ِّٰ۪للاُ َػ
َٖ٤۪ٔ ُِ بُظب
 هَٝ ْْ ُٜ َُ َُٕٞع َّٔبػ
َ
Sizinle birlikte çıksalardı, kafanızı karıştırma dışında bir katkıları olmazdı. Aranıza girer, fitne
çıkarmaya çalışırlardı. İçinizde onlara kulak verecek olanlar vardır. Allah yanlış yapanları bilir.
(Ahzab 33/13)

ََٓ ذ
ٌ َ ْغزَأْر ُِٕ كَ ۪ش٣َٝ اُٞبس ِعؼ
ْ َُاِ ْر هَبَٝ
٢
ْ َبّ َُ ٌُ ْْ ك
َ َضْ ِش٣ ََ ْٛ َ ََٓب ا٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٌهبئِلَخ
َّ  ُْ اَُّ٘ ِجُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
َ َة َْل ُٓو
اسا
ً َٕ ا َِّْل كِ َشُٝذ٣ُ ۪ش٣ ِْٕ  َسحٍ اْٞ  ِث َؼ٢
َ ِٛ  َٓبَٝ ٌ  َسحْٞ رََ٘ب َػُٞ٤َُٕ ا َِّٕ ثَُُُٞٞو٣
İçlerinden bir takımı da şöyle diyordu: "Ey Yesripliler! Tutunacağınız bir yer kalmadı, geri dönün!" Bir bölük de
"Evlerimiz korumasız!" diyerek Nebi’den izin istiyorlardı. Oysa evleri korumasız değildi. Tek istekleri savaştan
kaçmaktı.

(Ahzab 33/14)

َ  ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْهِٜ ٤ْ َِذ َػ
ْ َِ د ُِخْٞ ََُٝ
شا٤
ُ َّْ ُ َب صٛبس
ً َ ۪غ٣ ب ا َِّْلََٜٓ ا ِثُٞ َٓب رََِجَّضَٝ بَٛ ْٞ َ ا ْاُ ِلزَْ٘خَ َْلرُِِٞعئ
ِ ط
Yesrip çevresinden yanlarına kadar sızılsa da fitne çıkarmaları istense fazla gecikmez, kesin fitne çıkarırlardı.

(Ahzab 33/15)

ّٰللاِ َٓ ْغ ُ۫ ُإ ًْل
ذُ هْٜ  ًَبَٕ َػَٝ بس
ا هُٝذَٛ ا َػبَُُٞٗوَ ْذ ًَبَٝ
َ ََٕ ْاْلَ ْدثَُٞٞ ُ٣ ّٰللاَ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ َْل
Halbuki, daha önce sırtlarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a kesin söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz
sorguya çekilmeyi gerektirir.

(Ahzab 33/16)

ً ََِ۪ٕ ا َِّْل هُٞاِرًا َْل ر ُ َٔزَّؼَٝ َِ ْ ْاُوَزِٝ َ د ا
َل٤
ِ ْٞ َٔ ُاس ا ِْٕ كَ َش ْسر ُ ْْ َِٖٓ ْا
ُ َ ْ٘لَ َؼ ٌُ ُْ ْاُ ِل َش٣ ْٖ َُ َْ ُه
De ki: "Ölümden yahut öldürülmekten kaçmanızın size faydası olmaz. Kaçsanız bile elinize çok az şey geçer."

(Ahzab 33/17)

َُٕٝ ِغذ٣َ  َْلَٝ ً ا َ َسادَ ِث ٌُ ْْ َس ْؽ َٔخْٝ َ  ًءا اٞع
َُٓ ْْ ٌُ ّٰللاِ ا ِْٕ ا َ َسادَ ِث
ق ُٔ ٌُ ْْ َِٖٓ ه
ِ  ْؼ٣َ ١ ۪هُ َْ َٓ ْٖ رَا اَُّز
شا٤
ٕ هُٝ
ً  َْل ٗ َ۪قَٝ اب٤ُِ َٝ ِّٰللا
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ
De ki: "Allah size bir kötülük istese veya ikramda bulunsa, Allah’a karşı kim önünüzde durabilir? Onlar, Allah
ile aralarına girecek dost da bulamazlar, yardımcı da."
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(Ahzab 33/18)

ِۙ ً َِ۪ط ا َِّْل ه
َل٤
 ْؼَِ ُْ ه٣َ هَ ْذ
َ ْ َٕ ْاُجَأُٞأْر٣َ  َْلَٝ َ٘ب٤ْ َُُِِ َّْ اَٛ ْْ ِٜ ِٗ اَٞ َٖ ِ ِْل ْخ٤ ِ۪ ْاُ َٓوَب ِئَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٖ٤ ۪هِٞ ّ ّٰللاُ ْاُ ُٔ َؼ
Allah, içinizden size engel çıkaranlar ile dostlarına dönüp “bize katılın” diyenleri gayet iyi biliyor. Bunlar
çatışmaya pek az girerler.

(Ahzab 33/19)

ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٜ َ ز٣ْ َ ف َسا
ِٚ ٤ْ َِ َػ٠ُ ْـؾ٣ ١ ۪ ْْ ًَبَُّزُٜ ُُ٘٤س ا َ ْػُٝ
ُ  َْي رَذ٤ََُِٕ اٝظ ُش
ُ َْٞ  ٌُ ْْ َك ِبرَا ََٓعب َء ْاُخ٤ْ َِ ا َ ِؽ َّؾخً َػ
اُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ َُ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ  ِْش ا٤ ْاُ َخ٠َِ ًُ ْْ ِثب َ ُْ ِغَ٘ ٍخ ِؽذَا ٍد ا َ ِؽ َّؾخً َػُٞعَِو
ِ ْٞ َٔ َُِٖٓ ْا
ُ َْٞ َت ْاُخ
َ َٛد كَ ِبرَا ر
َ ف
َ َكَب َ ْؽج
شا٤
 ه٠َِ ًَبَٕ ر ُِ َي َػَٝ ْْ ُٜ َُّٰللاُ ا َ ْػ َٔب
و ه
ً َ ۪غ٣ ِّٰللا
Sizi kıskandıkları için böyle yaparlar. Korku ortamı oluşunca, ölüm baygınlığına girmiş gibi gözleri bir tarafa
kaymış olarak sana baktıklarını görürsün. Korkuları gidince de elinize geçeni kıskandıkları için sivri dilleriyle
sizi incitirler. Onlar inanmamış kimselerdir. Allah, ondan dolayı işlerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah’a kolaydır.

(Ahzab 33/20)

ة
ِ ْ َأ٣ ِْٕ اَٝ اُٞجَٛ َ ْز٣ ْْ َُ اة
ُ َد ْاْلَ ْؽض
ِ  ْاْلَػ َْشا٢َِٕ كُٝ ْْ ثَبدُٜ ََّٗ اْٞ َُ اٝدَٞ َ٣ اة
َ ََٕ ْاْلَ ْؽضُٞغج
َ َ ْؾ٣
ً َِ۪ا ا َِّْل هَُِٞٓ َ  ٌُ ْْ َٓب هَبر٤ ۪ا كُٞٗ ًَبْٞ ََُٝ ْْ ٌُ َِٕ َػ ْٖ ا َ ْٗجََٓبئََُِٞٔ ْغـ٣
َل٤
Düşman birliklerinin henüz çekilmediklerini sanıyorlar. Bu birlikler dönüp gelecek olsa bunlar çöllerde
bedevilerin arasında olup, uzaktan haberlerinizi sormayı tercih ederler. Zaten aranızda olsalar pek azı dışında hiç
biri savaşa girmez.

(Tevbe 9/48)

َ َٝ  ََٓعب َء ْاُ َؾن٠س َؽزهٞ
ْْ َُٛٝ ِّٰللا
 َش ا َ ْٓ ُش هَٜ ظ
َ ُٓ ُا َُ َي ْاْلُٞهََِّجَٝ َُ ا ْاُ ِلزَْ٘خَ ِٓ ْٖ هَ ْجَُٞ َُوَ ِذ ا ْثزَـ
َُٕٞٛ بس
ِ ًَ
Bunlar daha önce de fitne çıkarmaya çalışmış ve senden dolayı işleri altüst etmişlerdi. Onlar
hoşlanmasalar da sonunda hak yerini buldu ve Allah’ın buyruğu üstün geldi.
(İsra 17/81)

هًبُٞٛ َبه ََ ًَبَٕ ص
ِ به َُ ا َِّٕ ْاُ َج
ِ َنَ ْاُ َجٛ َصَٝ هُ َْ ََٓعب َء ْاُ َؾنَٝ
De ki “Gerçek geldi, uydurma yok oldu. Çünkü uydurma olan yok olup gider.”
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(Enbiya 21/18)

َُٕٞقل
ِ  ْاُ َج٠َِن َػ
ُ َث َْ َٗ ْوز
ِ َ  َُ ِٓ َّٔب ر٣ْ َٞ َُُ ٌُ ُْ ْاَٝ  ٌنِٛ  صَ اَٞ ُٛ ُ كَ ِبرَاُٚ ْذ َٓـ٤َ َبه َِ ك
ِ ّ ِف ِث ْبُ َؾ
Yok, bu gerçeği o uydurmanın tepesine indiririz de onun beynini dağıtır; o da beklenmedik bir şekilde yıkılıp
gider. Yaptığınız nitelemelerden dolayı çekeceğiniz var!

(Tevbe 9/49)

ٌطخ
ُ َعو
َ ٤َّ٘ َْ َُ ُٔ ۪ؾَٜ ا َِّٕ َعَٝ اٞط
َ  ْاُ ِلزَْ٘ ِخ٢ِ ا َ َْل ك٢ّ۪٘ ِ َْل ر َ ْلزَٝ ٢ ُ۪ ْٕ َ ٍُ ائْزَُٞو٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
َٖ٣ِث ْبُ ٌَبكِ ۪ش
Onlardan kimi de “Bana müsaade et de başım belaya girmesin” der. Bil ki, onlar belanın içine
zaten düşmüşlerdir. Alevli ateş, görmezlik eden o kâfirleri elbette kuşatacaktır.
(Kasas 28/57)

َّ  َٓ َؼ َي ُٗزَخٟذُٜ ُا ا ِْٕ َٗز َّ ِجغ ْاَُُٞٓ هَبَٝ
ِٚ ٤ْ َُِ ا٠ُ ْغ َٓج٣  ْْ َؽ َش ًٓب ا ًِٓ٘بُٜ َُ ْٖ ٌّ ِ َٔ ُٗ ْْ ََُٝ َ مَ٘ب ا
ْ َط
ِ ق ِٓ ْٖ ا َ ْس
ِ
َ َِّ ًُ ُص َ َٔ َشاد
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ َْلُٛ ُ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ ءٍ ِس ْصهًب ِٓ ْٖ َُذَُّٗب٢ْ ؽ
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.

(Kasas 28/58)

ً َِ۪ ْْ ا َِّْل هِٛ  ْْ َُ ْْ ر ُ ْغ ٌَ ْٖ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذُٜ ًُِ٘ غب
ْ َ ٍخ ثَ ِط َش٣َِ ٌَْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْشْٛ َ  ًَ ْْ اَٝ
َل٤
َ ٤د َٓ ۪ؼ
َ َٓ ب كَزِ ِْ َيَٜ َ ؾز
َٖ٤ ۪ ِاسصَٞ ُ ًَُّ٘ب ٗ َْؾ ُٖ ْاَٝ
Biz geçim bolluğu içinde şımarmış nice kentleri yok ettik. İşte oturdukları yerler! Onlardan sonra pek az
kullanıldı. Onların varisi biz olduk.

(Tevbe 9/50)

اْٞ ََُّٞ َ َز٣َٝ َُ ا هَ ْذ ا َ َخ ْز ََٓٗب ا َ ْٓ َشَٗب ِٓ ْٖ هَ ْجَُُُٞٞو٣ ٌجَخ٤قج َْي ُٓ ۪ق
ُ َ غَ٘خٌ ر
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ ْْ ُٛ ْغإ
ِ ُ ا ِْٕ ر
َ قج َْي َؽ
َٕٞ ْْ كَ ِش ُؽُٛ َٝ
Elinize bir iyilik geçse, bu onları üzer; kötü bir durumla karşılaşsanız “İyi ki önceden
tedbirimizi almışız” derler ve sevinç içinde dönüp giderler.
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(Al-i İmran 3/118)

َ ا ِثُٝا َْل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣ََٓب ا٣َ
د
ِ َا َٓب َػ ِ٘ز ْْ هَ ْذ ثَذٝدَٝ َٗ ٌُ ْْ َخ َج ًبْلُُْٞأ٣َ  ِٗ ٌُ ْْ َْلُٝطبَٗخً ِٓ ْٖ د
َُِٕٞد ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ ِو
ِ ب٣َ ََّّ٘ب َُ ٌُ ُْ ْاْل٤ ْْ ا َ ًْ َج ُش هَ ْذ َثُٛ سُٝ
ُ ٢ ۪ َٓب ر ُ ْخلَٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ نَٓب ُء ِٓ ْٖ ا َ ْك
ُ فذ
َ ْاُ َج ْـ
Ey Allah’a inanıp güvenenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin, aklınızı çelmek için yapmadıklarını
bırakmazlar; işlerinizi çıkmaza sokacak şeyleri araştırırlar. Nefretleri sözlerinden belli olur. İçlerindeki nefret ise
daha büyüktür. Aklınızı kullanasınız diye onlarla ilgili âyetleri açıkça ortaya koyduk.

(Al-i İmran 3/119)

اِرَاَٝ ا ا ََّٓ٘ ۗبَُُٞٓ  ًُ ْْ هَبُٞاِرَا َُوَٝ ِِّ۪ٚ ًُ ة
ِ َٕ ِث ْبُ ٌِزَبُِٞ٘ٓ ْرُإَٝ ْْ ٌُ َُٗٞ ِؾج٣  َْلَٝ ْْ ُٜ َٗٞ ََْٓل ِء ر ُ ِؾجٝ۬ ُ ب ا َ ْٗز ُ ْْ اََٛٓ
سُٝ
ِ  ٌْ ِثزَا٤ ِّٰ۪للاَ َػ
ِ َٗ ٌُ ُْ ْاْل٤ْ َِا َػٞا َػنْٞ ََِخ
 ِْظ ٌُ ْْ ا َِّٕ ه٤َا ِثـُٞرُٞٓ َْ ُ ِْع ه٤ََبٓ ََ َِٖٓ ْاُـ
ِ د اُقذ
Bakın! Siz onları seven kimselersiniz ama onlar sizi sevmezler. Siz Kitabın tamamına inanırsınız oysa onlar
sizinle karşılaşınca “İnandık!” der, kendi başlarına kalınca öfkelerinden tırnaklarını yerler. Onlara de ki:
“Öfkenizle geberin” . Onların içinde neler olduğunu Allah bilir.

(Al-i İmran 3/120)

ا َْلُٞرَزَّوَٝ اٝق ِج ُش
ْ َ ا ِْٕ رَٝ بَٜ ا ِثَٞ ْل َش ُؽ٣ ٌِّئَخ٤ع
ُ َ غَ٘خٌ ر
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ ْْ ُۘ ُٛ ْغإ
َ ْْ ٌُ ق ْج
َ غ ْغ ٌُ ْْ َؽ
َ ْٔ َ ا ِْٕ ر
ٌ َٕ ُٓ ۪ؾَُِٞٔ  ْؼ٣َ ّٰللاَ ِث َٔب
و٤
َ ْْ ُٛ ُ ذ٤ْ ًَ ْْ ًُ نش
ُ ٣َ
ْـًٔب ا َِّٕ ه٤ؽ
Size bir iyilik dokunsa onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse mutlu olurlar. Kendinizi koruyarak sabrederseniz
tuzaklarının size bir zararı olmaz. Yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatan Allah’tır.

(Tevbe 9/51)

َُِٕٞ٘ٓ ْ ًَّ َِ ْاُ ُٔإَٞ َ ز٤َ ِْ َّٰللاِ ك
 ه٠َِ َػَٝ َ٘ب٤ُْٞ َٓ َٞ ُٛ ّٰللاُ ََُ٘ب
ت ه
َ َ جَ ََٓ٘ب ا َِّْل َٓب ًَز٤ُ ۪ق٣ ْٖ َُ َْ ُه
De ki “Allah ne yazdıysa elimize geçen yalnız odur. O, bizim en yakınımızdır.” Müminler yalnız
Allah’a güvenip dayansınlar.
(Hadid 57/22)

َّٕ َِب اَٛة ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا َ ْٕ َٗج َْشا
ٍ  ًِزَب٢ ۪ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا َِّْل ك٢َٓ ۪ َْل كَٝ ك
ِ  ْاْلَ ْس٢ِجَ ٍخ ك٤بة ِٓ ْٖ ُٓ ۪ق
َ ف
َ َ ََٓٓب ا
ش٤
ٌ َ۪غ٣ ِّٰللا
 ه٠َِر ُِ َي َػ
Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen bir tek olay yoktur ki onu, ayrı bir varlık olarak yaratmamızın
öncesinde bir deftere kaydedilmiş olmasın. Bu, Allah’a göre kolaydır.
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(Hadid 57/23)

سٞ
 هَٝ ْْ ٌُ ٤ا ِث ََٓٔب ارٞ َْل ر َ ْل َش ُؽَٝ ْْ ٌُ َ  َٓب كَبر٠ِا َػْٞ ع
َ ْ  ََْل رَأ٤ٌَ ُِ
ٍ ِۙ ُ ِؾت ًُ ََّ ُٓ ْخزَب ٍٍ كَ ُخ٣ ّٰللاُ َْل
Bunun böyle olması, kaybettiğinize üzülmeyesiniz, Allah’ın verdiği şeyle de şımarmayasınız diyedir. Allah,
kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez.

(Tevbe 9/52)

ة
ٍ ّٰللاُ ِثؼَزَا
ُ ٗ َْؾ ُٖ َٗز َ َشثَٝ ِْٖ ٤٤َ َ٘ ْاُ ُؾ ْغََٟٕ ِث ََٓ٘ب ا ََِّْٓل ا ِْؽذٞق
 َج ٌُ ُْ ه٤ُ ۪ق٣ ْٕ َ َّـ ِث ٌُ ْْ ا
ُ َّ ََْ ر َ َشثٛ َْ ُه
َٕٞق
ُ ِّا اَِّٗب َٓ َؼ ٌُ ْْ ُٓز َ َشثٞق
َُٓ َّ٘ َُۘب كَز َ َشث٣ ۪ذ٣ْ َ  ِثبْٝ َ ۪ َٓ اِٙٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ
De ki “Bizim için iki iyilikten biri dışında bir beklentiniz mi var? Bu arada biz de ya kendi
katından ya da bizim elimizle Allah’ın sizi cezalandırmasını bekliyoruz. Haydi, bekleyin; sizinle
birlikte biz de bekliyoruz.”
(Tevbe 9/14)

ِۙ ِ۪٘ٓ ْ ٍّ ُٓإْٞ َس هُٝ
َٖ٤
ِ َ ْؾ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِق ْش ًُ ْْ َػ
 ُْ هُٜ ُ َؼ ِزّ ْث٣ ْْ ُٛ ُِٞهَب ِر
ُ ق
ُ ْ٘ ٣َ َٝ ْْ ِٛ ُ ْخ ِض٣َٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ ّٰللاُ ِثب
َ فذ
Onlarla savaşın ki sizin ellerinizle Allah onlara azap etsin, onları parçalasın, size zafer versin ve inanıp
güvenenler topluluğunun içini rahatlatsın.

(Tevbe 9/15)

َ ٤ْ ِتْ َؿُٛ ْز٣َٝ
ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ ِّٰ۪للاُ َػ
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ٠ِّٰللاُ َػ
ُ ُ َز٣َٝ ْْ ِٜ  ِثُُِٞع ه
 هَٝ ؾب ُء
ة هٞ
Bir de onların kalplerindeki öfkeyi gidersin ve gerekeni yapanın tevbesini kabul etsin. Allah bilir, doğru kararlar
verir.

(Hud 11/121)

ِۙ ُِٓب
َٕٞ
ِ  َٓ ٌَبَٗزِ ٌُ ْْ اَِّٗب َػ٠ِا َػَُِٞٔ َٕ ا ْػُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪هُ َْ َُِِّزَٝ
İnanmayanlara de ki “Kendi konumunuza uygun olanı yapın, biz de yapıyoruz.

(Hud 11/122)

َٕٝا اَِّٗب ُٓ ْ٘ز َ ِظ ُشٝا ْٗز َ ِظ ُشَٝ
Bir de neler olacağını gözleyin, biz de gözlüyoruz.”
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(Tevbe 9/53)

َ اُٞهُ َْ ا َ ْٗ ِلو
َٖ٤ ۪ ًٓب كَب ِعوْٞ َُزَوَجَّ ََ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ اَِّٗ ٌُ ْْ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ه٣ ْٖ َُ بًٛ  ًَ ْشْٝ َ ػب ا
ً ْٞ ه
De ki “Yaptığınız harcama ister gönüllü isterse zorunlu olsun; sizden asla kabul edilmeyecektir.
Çünkü yoldan çıkmış bir topluluk oldunuz.”
(Araf 7/147)

َ ِبء ْاْل ِخ َشحِ َؽج
ْ ط
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ إَُٞٗ ا َِّْل َٓب ًَبْٝ َُ ْغض٣ ََْ ٛ ْْ ُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ َ ُِ َٓوَٝ َبرَِ٘ب٣ا ثِبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
Ayetlerimizi ve Ahiretteki karşılaşmayı yalan sayanların yaptıkları iyilikler boşa çıkar. Onlar ettiklerinden
başkasını mı bulacaklar?”

(Hud 11/16)

َٓ
َ ِ َؽجَٝ بس
اُٞٗبه ٌَ َٓب ًَب
ِ َثَٝ بَٜ ٤ ۪ا كُٞفَ٘ؼ
ُ ُۘ َُّ٘ ْاْل ِخ َشحِ ا َِّْل ا٢ِ ْْ كُٜ َُ ْظ
َ و َٓب
َ ٤َُ َٖ٣ ُ۪ئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
Onlar ahirette, o ateşten başka alacağı kalmamış kimselerdir. Dünyada işledikleri yok olmuş ve bütün çalışmaları
boşa çıkmış olur.

(Tevbe 9/54)

ح َ ا َِّْلِٞق
َّ َُٕ اَُٞأْر٣  َْلَٝ ُِ۪ٚ ٞع
ُ  ِث َشَٝ ِبّٰلل
ا ِث هٝ ْْ ًَلَ ُشُٜ ََّٗ ْْ ا ََِّْٓل اُٜ ُ  ْْ َٗلَوَبرُٜ ْ٘ ِٓ ََ  ْْ ا َ ْٕ ر ُ ْو َجُٜ  َٓب ََٓ٘ َؼَٝ
َُٕٞٛ بس
َ ًُ ْْ ُٛ َٝ
ِ ًَ ْْ ُٛ َٝ َٕ ا َِّْلُُٞ ْ٘ ِلو٣  َْلَٝ ٠ُغب
Yaptıkları harcamaların kabulüne tek engel, Allah’ı ve Elçisini görmezlik etmeleri, üşenerek
namaza gelmeleri ve harcamalarını gönülsüzce yapmalarıdır.
(Nisa 4/142)

َُٕ ََٓشا ُ۫ ُؤ٣ ٠ِۙ ُغب
ُ  خَب ِدَٞ ُٛ َٝ َّٰللا
َّ ُ ا٠َُِا اَُٞٓٓ اِرَا هَبَٝ ْْ ُٜ ػ
َٕ هُُٞخَب ِدػ٣ َٖ٤ ۪ا َِّٕ ْاُ َُٔ٘بكِو
َ ًُ اُٞٓ حِ هَبِٞق
ُۘ ً َِّٰ۪للاَ ا َِّْل ه
َل٤
َٕ هَٝ ْز ًُ ُش٣  َْلَٝ بط
َ َُّ٘ا
Münafıklar, Allah'a karşı oyun kurarlar, hâlbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirir. Namaza kalkarken
üşenerek kalkar, insanlara gösteriş yaparlar. Allah’ı ancak arada sırada hatırlarlar.
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(Hadid 57/10)

ُ ش٤
ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ١۪ٞ َ َ ْغز٣ ك َْل
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُاس ا
 َِ ه٤ع ۪ج
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ ٢ ۪ا كُٞ َٓب َُ ٌُ ْْ ا َ َّْل ر ُ ْ٘ ِلوَٝ
َ ۪ٓ ِ ِ هّٰللَٝ ِّٰللا
َ  َُٓ ِئ َي ا َ ْػٝ۬ ُ هَبر َ ََ اَٝ ِا َ ْٗلَنَ ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ْاُلَزْؼ
 ًُ اَلَٝ اَُِٞهَبرَٝ ُا ِٓ ْٖ ثَ ْؼذَُٖٞ ا َ ْٗلَو٣ ۪ظ ُْ دَ َس َعخً َِٖٓ اَُّز
ش٤
ٌ َٕ خ َ۪جَُِٞٔ ّٰللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ٠ّٰ٘للاُ ْاُ ُؾ ْغ
 َػذَ هَٝ
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.

(Maun 107/1)

ٖ٣
َ ٣َا َ َسا
ُ ُّ ٌَز٣ ١ ْ۪ذ اَُّز
ِ ِّة ثِبُ ۪ذ
Dini yalanlayanı gördün mü?

(Maun 107/2)

ْ٤
َ ِۙ َ۪ز٤َُذ ُع ْا٣ ١ ۪كَز ُِ َي اَُّز
O, yetimi itip kakar.

(Maun 107/3)

َ ٠ِ ُؾل َػ٣َ  َْلَٝ
ٖ٤
ِ ٌ۪ ه َؼ ِبّ ْاُ ِٔ ْغ
Çaresizi doyurmak için teşvikte bile bulunmaz.

(Maun 107/4)

ِۙ ِّ۪ ق
َٖ٤
َ ُٔ ِْ ُِ ٌَ ٣ْ َٞ َك
Namaz da kılan bu kişilerin çekecekleri var!

(Maun 107/5)

ِۙ ُٛ عب
َٕٞ
َ ْْ ِٜ ِف ََلر
َ ْٖ  ْْ َػُٛ َٖ٣ ۪اََُّز
Onlar namaz kılarlarken akılları başka yerlerde olur.

(Maun 107/6)

َِٕۙ ُ ََٓشا ُ۫ ُؤ٣ ْْ ُٛ َٖ٣ ۪اََُّز
Onlar, gösteriş yaparlar.
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(Maun 107/7)

ََُٕٕٞ ْاُ َٔبػُٞ َْٔ٘ؼ٣َ َٝ
Ufak tefek yardımlara bile engel olurlar.

(Tevbe 9/55)

ََنٛر َ ْضَٝ َب٤ْٗ حِ اُذٞ٤ ْاُ َؾ٢ِب كَٜ  ْْ ِثُٜ َُ َؼ ِزّث٤ُِ ُّٰللا
ذُ ه٣ُ ۪ش٣  ْْ اَِّٗ َٔبُٛ ُ  َْلدْٝ َ  ََْٓل اَٝ ْْ ُٜ ُُاَٞ ْٓ َ كَ ََل ر ُ ْؼ ِغج َْي ا
َٕٝ ْْ ًَبكِ ُشُٛ َٝ ْْ ُٜ غ
ُ ُا َ ْٗل
Onların ne malları seni imrendirsin ne de evlatları. Allah ister ki yaşadıkları bu hayatta bunlar
sebebiyle onlara azap etsin ve ruhları, üzüntü içinde kâfir olarak çıksın.
(Al-i İmran 3/116)

بة
َ ِّٰللا
ُ ف َؾ
ْ َ  َُٓئِ َي اٝ۬ ُ اَٝ ْـًٔب٤ؽ
ُ ْْ َِٖٓ هُٛ َْلدْٝ َ  ََْٓل اَٝ ْْ ُٜ ُُاَٞ ْٓ َ  ْْ اُٜ ْ٘  َػ٢
َ ِ٘ا َُ ْٖ ر ُ ْـَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ِ َُّ٘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 ه
َ ذ َؽ ْش
ْ َفبث
اَُٞٔٓ َِظ
ِ بَٜ ٤ ۪ؼٍ ك٣َب ًَ َٔض َ َِ ۪س٤ْٗ حِ اُذٞ٤ ْاُ َؾِٙ  ِزٛ ٢ َ۪ٕ كُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٓض َ َُ َٓب
َ َ ف ٌّش ا
ْ َ٣ ْْ ُٜ غ
َ  َٓبَٝ َُِْٚ ٌَزْٛ َ  ْْ كَبُٜ غ
َُٕٞٔ ِِ ظ
 ُْ هُٜ َٔ َِظ
َ ُُ ٌِ ْٖ ا َ ْٗلَٝ ُّٰللا
َ ُا َ ْٗل
Bunların dünya hayatında yaptıkları harcamalar tıpkı, kendilerine yanlış yapmış bir topluluğun ekinini vuran
soğuk rüzgar gibidir. Allah onlara yanlış yapmaz, ama onlar yanlışı kendilerine yaparlar.

(Tevbe 9/56)

ََُٕٞ ْل َشه٣ ٌّ ْٞ َ ْْ هُٜ ٌَِّ٘ َُٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ْْ ُٛ  َٓبَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٔ َُ ْْ ُٜ َِّٗبّٰللِ ا
َٕ ثِ هَُٞ ْؾ ِِل٣َٝ
“Biz sizdeniz” diye Allah’a yemin ederler. Onlar sizden değildirler. Ama onlar korkaklar
topluluğudur.
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(Nisa 4/141)

َٖ٣ا ِْٕ ًَبَٕ ُِ ِْ ٌَب ِك ۪شَٝ ْْ ُۘ ٌُ ا اََُ ْْ َٗ ٌُ ْٖ َٓ َؼَُُٞٓ ّٰللاِ هَب
َٕ ِث ٌُ ْْ كَب ِْٕ ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ كَزْ ٌؼ َِٖٓ هٞق
ُ َّز َ َشث٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
 َٔ ِخ٤ َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  ْؾ ٌُ ُْ َث٣َ ُبّٰلل
ٌ ِۙ ٗ َ۪ق
َٖ كَ ه٤ ِ۪٘ٓ ْٗ ََْٔ٘ ْؼ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ُٔإَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِ ْر َػِٞ ا اََُ ْْ َٗ ْغز َ ْؾَُُٞٓ ت هَب٤
ً ع ۪ج
َل٤
 ْغ َؼ ََ ه٣َ ْٖ ََُٝ
َ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِٖ َػ٣ّٰللاُ ُِ ِْ ٌَب ِك ۪ش
Münafıklar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Allah size bir başarı nasip etse, "Biz de sizinle beraber değil
miydik?" derler. Ama eğer ayetleri görmezlikte direnen o kâfirlerin lehine bir durum meydana gelse bu defa da
onlara: "Sizin arkanızda değil miydik, sizi müminlerden korumadık mı?" derler. Nasıl olsa Allah, tekrar dirilip
kalkış günü aranızda hükmünü verecektir. Allah kâfirlere, müminlerin aleyhine olacak bir yolu asla açmaz.

(Nisa 4/143)

ً ع ۪ج
َل٤
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ  ۬ ُإ ََْٓل ِءَٛٓ ٠ُِ ََْٓل اَٝ  ۬ ُإ ََْٓل ِءَٛٓ ٠َُِْٖ ر ُِ ۗ َي ََْٓل ا٤ََٖ ث٤ُٓزَ ْثزَ ۪ث
ن ِِ َِ ه
َ َُُٚ َّٰللاُ كََِ ْٖ ر َ ِغذ
İki taraf arasında kalırlar. Ne onlardan olabilirler ne de bunlardan. Sen Allah’ın sapık saydığı kişiye bir çıkış
yolu bulamazsın.

(Tevbe 9/57)

ٍ َبسا
َٕٞ ْغ َٔ ُؾ٣َ ْْ ُٛ َٝ ِٚ ٤ْ َُِا اْٞ ََُّٞ َُ  ُٓذَّخ ًََلْٝ َ د ا
َ  َٓـْٝ َ َٕ َٓ ِْ َغـًٔب اُٝ ِغذ٣َ ْٞ َُ
Bir sığınak, bir kaç mağara, ya da girecek bir delik bulsalar döner, büyük bir sevinçle oraya
koşarlardı.

(Tevbe 9/58)

ُ د كَب ِْٕ ا ُ ْػ
َ ُ ْؼ٣ ْْ َُ ِْٕ اَٝ اٞم
ْْ ُٛ ب اِرَآََٜ ْ٘ ِٓ اْٞ ط
ِ قذَهَب
ُ ب َسَٜ ْ٘ ِٓ اٞط
َّ ُ ا٢َِ ِْ ِٔ ُض َى ك٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ُ َ ْغ َخ٣
َٕٞط
İçlerinde sadakalar konusunda sende kusur arayanlar vardır. Kendilerine verilse hoşlarına
gider, verilmezse anında sinirlenirler.
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(Tevbe 9/59)

ِِ۪ٚ ن
ْ َّٰللاُ ِٓ ْٖ ك
ُ  ْْ َسُٜ ََّٗ اْٞ ََُٝ
ُ  َسَٝ ُّٰللا
َ٘ب ه٤ ُ۪إْ ر٤ع
ا َؽ ْغجَُ٘ب هُُٞهَبَٝ ُُُٚٞع
 ُْ هُٜ ٤ا ََٓٓب ارٞم
َ ُّٰللا
َُّٰٕٞللاِ َسا ِؿج
ُ  َسَٝ
 ه٠ََُُِٓ اِ ََّٓٗب اِٚۙ ُُٞع
Keşke Allah’ın ve Elçisinin verdiğine razı olsalar da şöyle deselerdi: “Allah bize yeter, Allah
kendi lütfundan yine verir; Elçisi de öyle. Bütün umudumuz Allah’tadır.”
(Hud 11/86)

ٍع٤ ۪ ٌُ ْْ ِث َؾل٤ْ َِػ
َّذُ ه٤ثَ ِو
َ  ََٓٓب اَٗ َ۬بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ٌْش َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإ٤ّٰللاِ َخ
Eğer inanıyorsanız, sizin için hayırlı olan, Allah’ın size bıraktığı kadarıdır. Ben üzerinizde bir bekçi değilim.”

(Tevbe 9/60)

ة
ِ قذَهَبدُ ُِ ِْلُوَ ََٓش
ِ  ْاُ َؼَٝ ٖ٤
َّ ُاَِّٗ َٔب ا
ّ ِ ٢ ِكَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞ ْاُ ُٔ ۬ َإَُّلَ ِخ هَٝ بَٜ ٤ْ ََِٖ َػ٤ ِ۪ٓب
ِ اُشهَب
َ َٔ ُ ْاَٝ اء
ِ ًغ ۪ب
ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ ِّٰ۪للاُ َػ
َّ ُاث ِْٖ اَٝ ِّٰللا
 هَٝ ِّٰللا
نخً َِٖٓ ه
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٣ َِ كَ ۪ش٤غ ۪ج
َ ٢ ۪كَٝ َٖ٤۪ٓ َبس
ِ  ْاُـَٝ
Sadakalar sadece fakirler, çaresizler, bu işte çalışanlar ve kalpleri ısındırılanlar içindir. Bir de
esirler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalanlar uğrunda harcanır. Bunlar Allah
tarafından farz kılınmıştır. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Tevbe 9/61)

ُٖ ِٓ ُْإ٣َٝ ِبّٰلل
ُإْ ِٓ ُٖ ثِ ه٣ ْْ ٌُ َُ  ٍْش٤ اُرُ ٌٕ هُ َْ ا ُرُ ُٕ َخَٞ ُٛ ََُُُٕٞٞو٣َٝ ٢
َّ َِٕ اَُّ٘جُُٝإْ ر٣ َٖ٣ ۪ ُْ اَُّزُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ ِّٰللا
ُ َٕ َسُُٝإْ ر٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ َس ْؽ َٔخٌ َُِِّزَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُِْ ِْ ُٔإ
 ٍَ هٞع
İçlerinde “O her şeye kulak kesilir” diyerek Nebîyi üzenler vardır. De ki: “Kulak kesilmem
iyiliğiniz içindir. Ben Allah’a güvenirim. Müminlere de güvenirim. Dinliyor olmam müminler
için bir rahmettir.” Allah’ın Elçisini üzen kişilere acıklı bir azap vardır.
(Enbiya 21/107)

َٖ٤۪ٔ ََُبى ا َِّْل َس ْؽ َٔخً ُِ ِْ َؼب
َ ِْ٘ ع
َ  ََٓٓب ا َ ْسَٝ
Biz seni âlemler için sadece bir rahmet olarak elçi gönderdik.
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(Ahzab 33/57)

ً٘ب٤ٜ۪ ُٓ  ْْ َػزَاثًبُٜ َُ َّا َ َػذَٝ ِ ْاْل ِخ َشحَٝ َب٤ْٗ  اُذ٢ِّٰللاُ ك
ُ  َسَٝ َّٰللا
 ُْ هُٜ ََُ٘ َُؼَُٚٞع
َٕ هُُٝإْ ر٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
Allah'ı ve Elçisini üzenleri, Allah dünyada da ahirette de dışlar; onlara alçaltıcı bir azap hazırlar.

(Tevbe 9/62)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْا ُٓإُُٞٗ ا ِْٕ ًَبٙٞم
ُ ُ ْش٣ ْٕ َ َُٓ ا َ َؽن اُُٚٞع
ُ ُ ْش٤ُِ ْْ ٌُ َُ ِبّٰلل
ُ  َسَٝ ُّٰللا
 هَٝ ْْ ًُ ٞم
َٕ ثِ هَُٞ ْؾ ِِل٣
Sizi memnun etmek için “Biz de sizdeniz” diye Allah’a yemin ederler. Eğer inanıp güvenmiş
kimseler iseler, Allah ve elçisi, onların memnun etmelerini daha çok hak eder.

(Tevbe 9/63)

ُْ ٤ ْاُؼَ ۪ظ١
ُ  َسَٝ َّٰللا
ُ َؾب ِد ِد ه٣ ْٖ َٓ ََُّٚٗا اَُٞٔٓ ََِ ْؼ٣ ْْ ََُا
َ ٗ َُُٚ َّٕ َ ُ كَبَُٚٞع
ُ ب ر ُِ َي ْاُ ِخ ْضَٜ ٤ َّ۪٘ َْ خَب ُِذًا كَٜ َبس َع
Allah’a ve elçisine sınır çizenlerin payına, içinde ölmemek üzere kalacakları alevli ateşin
düştüğünü henüz öğrenmediler mi? İşte bu, büyük bir yıkımdır.
(Mucadele 58/5)

ٍ َِّ٘ب٤َد ث
ٍ َب٣هَ ْذ ا َ ْٗضَ ُْ ََٓ٘ب اَٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ذ اَُّز
د
َ ِا ًَ َٔب ًُجُُٞ ًُجِزَُٚٞع
ُ  َسَٝ َّٰللا
َٕ هُٝ ََٓؾبد٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ٌ ٜ۪ ُٓ اة
ٖ٤
ٌ ََٖ َػز٣ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪شَٝ
Allah’a ve elçisine sınır çizenler, kendilerinden öncekiler nasıl değersiz hale getirildilerse, öyle değersiz hale
getirileceklerdir. Biz, birbirini açıklayan ayetler indirdik. Ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin hakkı alçaltıcı
bir azaptır.

(Mucadele 58/6)

ٌ ذ٤َٜ۪ ءٍ ؽ٢ْ ؽ
َ َِّ ًُ ٠ِّٰللاُ َػ
ُ ََٗٝ ُّٰللا
 هَٝ ُٙٞغ
ُ هٚ٤ا ا َ ْؽقُِِٞٔ  ْْ ثِ َٔب َػُٜ ُ َُ٘جِّئ٤َؼًب ك٤۪ٔ ّٰللاُ َع
 ُْ هُٜ ُ َ ْجؼَض٣ َّ ْٞ َ٣
Onların hepsini dirilteceği gün, kendileri unutmuş olsalar bile, Allah dünyada neler yaptıklarını onlara
bildirecektir. Allah onların hesaplarını tam olarak bilir. Allah her şeye şahittir.
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(Tevbe 9/64)

ُ ْْ ِٜ ٤ْ ََِٕ ا َ ْٕ رُ٘ ََّض ٍَ َػَُٞ ْؾزَ ُس ْاُ َُٔ٘بكِو٣
 ِض ُ۫ ُؤا ا َِّٕ هْٜ َ  ْْ هُ َِ ا ْعزِٜ ِثُُِٞ ه٢ ۪ ْْ ثِ َٔب كُٜ ُ سح ٌ رَُ٘ ِجّئٞ
َّٰللا
َ ع
َُٕٝٓ ْخ ِش ٌط َٓب ر َ ْؾزَ ُس
Münafıklar, içlerindekini kendilerine bildirecek bir surenin indirilmesinden endişe duyarlar. De
ki “Siz hafife alın bakalım. Allah, endişelendiğiniz her şeyi ortaya koyacaktır.”
(Tevbe 9/86)

َّ اُُٞٝ۬ ُ  ا ْعزَأْرَٗ ََي اِٚ ُِ ٞع
ْ َُاِ َٓرَا ا ُ ْٗ ِضَٝ
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٍِ ْٞ اُط
ُ ا َٓ َغ َسُٝ ذِٛ  َعبَٝ ِبّٰلل
ُ ذ
ا ِث هُِٞ٘ٓ سح ٌ ا َ ْٕ اٞ
َ ع
َٖ٣ ۪ا رَ ْسَٗب َٗ ٌُ ْٖ َٓ َغ ْاُوَب ِػذُُٞهَبَٝ
“Allah’a inanıp güvenin ve elçisiyle birlikte cihada çıkın!” diye bir sure indirildiğinde münafıkların varlıklı
olanları senden izin ister ve “Bizi bırak da oturanların yanında kalalım.” derler.

(Tevbe 9/94)

ْْ ًُ بس
ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َُ ٌُ ْْ هَ ْذ َٗجَّبََٗب هٝ ْْ هُ َْ َْل ر َ ْؼزَز ُِسِٜ ٤ْ َُِ ٌُ ْْ اِرَا َس َع ْؼز ُ ْْ ا٤ْ ََُِٕ اَٝ ْؼزَز ُِس٣
ِ َّٰللاُ ِٓ ْٖ ا َ ْخج
َّ ُاَٝ ت
ْْ ُ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز٤َبدَحِ كَٜ ؾ
ُ  َسَٝ ْْ ٌُ ََِٔ ّٰللاُ َػ
 هَٟ َش٤ع
ِ ٤ْ َػب ُِ ِْ ْاُـ
َ ٠َُِٕ اُٝ ص ُ َّْ ر ُ َشدُُٚٞع
َ َٝ
ََُِٕٞٔ ر َ ْؼ
Geri döndüğünüzde size mazeret uyduracaklardır. De ki: “Hiç mazeret uydurmayın; size asla inanmayacağız.
Allah, haberlerinizi bize bildirdi. Şimdiden sonra ne yapacağınızı da Allah ve elçisi görecektir. Sonra gizliyi ve
gizli olmayanı bilen Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız. Yapmakta olduğunuz şeyleri size o bildirecektir.”

(Muhammed 47/29)

ْْ ُٜ َٗمـَب
ْ َ ّٰللاُ ا
ٌ  ْْ َٓ َشِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ِ۪ت اَُّز
ُ ْخ ِش َط ه٣ ْٖ َُ ْٕ َ ك ا
َ ا َ ّْ َؽغ
Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, içlerindeki kini Allah'ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlar?

(Muhammed 47/30)

ْْ ٌُ ََُ ْؼَِ ُْ ا َ ْػ َٔب٣ ُّٰللا
ََٓ َٗ ْٞ ََُٝ
 هَٝ ٍِ ْٞ َ َُ ْؾ ِٖ ْاُو٢ ۪ ْْ كُٜ َََُّ٘ز َ ْؼ ِشكَٝ ْْ ُٜ ٤ٔ٤ ۪ ْْ ِثغُٜ َ  ْْ كََِ َؼ َش ْكزُٜ ًَ َ٘ب٣ْ ؾب ُء َْلَ َس
Tercihimiz farklı olsaydı onları sana gösterirdik, sen de yüzlerinden tanırdın. Ama onları, sözlerinin içeriğinden
tanıyabilirsin. Allah bütün işlerinizi bilir.
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(Tevbe 9/65)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ ۪ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْغزُِٚ ٞع
ُ َٗ َِْؼَٝ كٞ
ُ  َسَٝ َِ۪ٚبر٣اَٝ ِبّٰلل
ُ ُُ َّٖ اَِّٗ َٔب ًَُّ٘ب َٗ ُخَُٞو٤َُ ْْ ُٜ َ عب َ ُْز
ت هُ َْ اَثِ ه
َ ْٖ َُِئَٝ
Ne yaptıklarını öğrenmek istesen “Dalıp gitmişiz, eğleniyoruz işte,” derler. De ki “Allah’ı mı,
ayetlerini mi, yoksa elçisini mi hafife alıyorsunuz?”
(Nisa 4/140)

اُٝب كَ ََل ر َ ْوؼُذَٜ ِضَ ا ُ ثْٜ َ ُ ْغز٣َٝ بَٜ ُِ ٌْلَ ُش ث٣ ِّٰللا
ِ َب٣ع ِٔ ْؼز ُ ْْ ا
د ه
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ِ ٌُ ْْ ك٤ْ َِهَ ْذ ٗ ََّض ٍَ َػَٝ
َ ة ا َ ْٕ اِرَا
ٍ ٣ ۪ َؽذ٢ ۪ا كٞم
َٖ٤ ۪بٓ ُغ ْاُ َُٔ٘بكِو
ُ َٞ ُخ٣ ٠ ْْ َؽزهُٜ ََٓؼ
ِ ّٰللاَ َع
 ْْ ا َِّٕ هُٜ ُِْ اَِّٗ ٌُ ْْ اِرًا ِٓضُٙۘ ۪  ِْش٤ش َؿ
ؼً ِۙب٤۪ٔ َّ٘ َْ َعَٜ  َع٢ َ۪ٖ ك٣ ْاُ ٌَبكِ ۪شَٝ
O, bu Kitapta size şunu indirmiştir: "Allah'ın ayetlerine görmezlik edildiğini ve hafife alındığını işittiğiniz zaman
onlarla oturmayın. Başka bir söze geçinceye kadar böyle yapın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz" Allah, bütün
ikiyüzlüleri ve inkâr edenleri cehennemde bir araya getirecektir.

(Tevbe 9/66)

ََٓ ْهب ِئلَ ٍخ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُٗؼَزِّة
ََٓ ْٖ ػ
اُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗهب ِئلَخً ِثب
ُ  َٔب ِٗ ٌُ ْْ ا ِْٕ َٗ ْؼ٣ا هَ ْذ ًَلَ ْشر ُ ْْ ثَ ْؼذَ ۪اَْٝل ر َ ْؼزَز ُِس
َ ق
َٖ٤۪ٓ ُٓ ْغ ِش
Sakın bahane üretmeyin; siz inanıp güvendikten sonra kâfir oldunuz. İçinizden bir kesimini
bağışlasak bile, bir kesimini cezalandıracağız. Çünkü onlar suçludurlar.
(Al-i İmran 3/105)

ْ َٝ اَُٖٞ رَلَ َّشه٣ ۪ا ًَبَُّزٌُُٞٗٞ َ  َْل رَٝ
اة
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ َُِّ٘بد٤َ ُْ ْاُجُٛ ا ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب ََٓعب َءُٞاخزََِل
ٌْ ِۙ ٤َػ ۪ظ
Kendilerine o açık belgeler geldikten sonra onlardan uzak duran ve ihtilaf çıkaranlar gibi olmayın. Onları
bekleyen büyük bir azap vardır.

(Al-i İmran 3/106)

ْ دَٞ َٖ ا ْع٣ ٌ۪ َكب َ َّٓب اَُّزٙٞ ُعُٝ دَٞ ر َ ْغَٝ ٌٙٞ ُعُٝ َل٤ َّ ر َ ْجْٞ ٣َ
ْْ ٌُ ِٗ  َٔب٣ ْ۠ ْْ ا َ ًَلَ ْشر ُ ْْ َث ْؼذَ ۪اُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ َّد
َٕٝاة ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْلُ ُش
َ َا ْاُ َؼزُٞهُٝكَز
Bazı yüzlerin ak olacağı, bazı yüzlerin de kararacağı günde, yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz inandıktan
sonra kâfir oldunuz, değil mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!”
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(Tevbe 9/67)

َۢ ٍ  ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼُٜ ن
فٝ
ُ  ْاُ َُٔ٘بكِوَبدُ ثَ ْؼَٝ َُٕٞا َ ُْ َُٔ٘بكِو
ِ ػ ِٖ ْاُ َٔ ْؼ ُش
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ َٕ ثِ ْبُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشَٝأ ْ ُٓ ُش٣ ل
َُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوُٛ َٖ٤ ۪ ْْ ا َِّٕ ْاُ َُٔ٘بكِوُٜ َ٤ّٰللاَ كََ٘ ِغ
ُ َٗ ْْ ُٜ َ٣ ِذ٣ْ َ َٕ اَُٞ ْو ِجن٣َٝ
ا هٞغ
Münafık erkekler ile münafık kadınların biri neyse diğeri de odur. Kötülüğü ister, iyiliği
engellerler. Elleri sıkı mı sıkıdır. Onlar Allah’ı unutmuş gibi davrandılar. Allah da onları
unutacaktır. Münafıklar aslında tam anlamıyla yoldan çıkmışlardır.
(Nisa 4/37)

ا َ ْػز َ ْذَٗبَٝ ۪ٚ ِِ ن
ْ َّٰللاُ ِٓ ْٖ ك
 ُْ هُٜ ٤َٕ ََٓٓب ارُٞٔ ُ َ ٌْز٣َٝ َِ بط ِث ْبُجُ ْخ
َ ََُّٕ٘ اَٝأ ْ ُٓ ُش٣َٝ ََُِٕٞ ْج َخ٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ً٘ب٤ٜ۪ ُٓ َٖ َػزَاثًب٣ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش
Onlar hem cimrilik ederler, hem insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın kendilerine yaptığı ikramı da
gizlerler. Biz, ayetleri görmezlikten gelenlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.

(Hadid 57/24)

ُذ٤۪ٔ  ا ُْ َؾ٢ِ٘ َ ْاُـَٞ ُٛ َّٰللا
 ٍَّ كَب َِّٕ هَٞ َ َز٣ ْٖ َٓ َٝ َِ بط ِث ْبُجُ ْخ
َ ََُّٕ٘ اٝأ ْ ُٓ ُش٣َ َٝ َُِٕٞ ْج َخ٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
Onlar, cimrilik eden ve insanlardan da cimrilik etmelerini isteyen kimselerdir. Allah'tan yüz çeviren çevirsin;
Allah’ın kimseye ihtiyacı yoktur, yaptığını da güzel yapar.

(Haşr 59/18)

ُ ْ٘ َ  ُْزَٝ َّٰللا
ْ َٓ َّظ َٓب هَذ
ش ِث َٔب٤
ٌ ّٰللاَ خ َ۪ج
ّٰللاَ ا َِّٕ ه
ا هُٞارَّوَٝ ذ ُِـَ ٍذ
ا هُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣ََٓب ا٣َ
ٌ ظ ْش َٗ ْل
ََُِٕٞٔ ر َ ْؼ
Ey inanıp güvenen müminler! Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın;
Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Haşr 59/19)

َُُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوٛ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ  ْْ اُٜ غ
ُ َٗ َٖ٣ ۪ا ًَبَُّزٌُُٞٗٞ َ  َْل رَٝ
ا هٞغ
َ ُ ْْ ا َ ْٗلُٜ ٤ّٰللاَ كَب َ ْٗغ
Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah böylelerine kendilerini unutturur. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.
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(Tevbe 9/68)

ِ  ْاُ َُٔ٘بكِوَبَٝ َٖ٤ ّٰ۪للاُ ْاُ َُٔ٘بكِو
ُّٰللا
 ُْ هُٜ َََُ٘ؼَٝ ْْ ُٜ ُ َؽ ْغج٢
 َػذَ هَٝ
َ ٗ بس
َ َّ ْاُ ٌُلَٝ د
َ ِٛ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ خَب ُِذَٜ َبس َع
ٌْ ِۙ ٤ ۪اة ُٓو
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ
Allah, ikiyüzlü erkekler ile ikiyüzlü kadınlara ve kâfirlere Cehennem ateşini vaat etmiştir.
Orada ölümsüz olacaklardır. Onların hakkından orası gelir. Allah onları lanetlemiştir. Onların
hak ettiği kalıcı bir azaptır.
(Ahzab 33/72)

بَٜ ْ٘ ِٓ َٖا َ ْؽ َل ْوَٝ بَٜ َِْ٘ ِٔ َ ْؾ٣ ْٕ َ َْٖ ا٤َ ْاُ ِغجَب ٍِ كَبَثَٝ ك
ْ اَِّٗب َػ َش
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُ ا٠َِمَ٘ب ْاْلَ َٓبَٗخَ َػ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِۙ ً ُٜ  ًٓب َعُِٞظ
َ َُٕ ًَبَِّٚٗبٕ ا
ُ غ
ْلٞ
ِ ْ بَٜ ََِٔ  َؽَٝ
َ ْٗ اْل
Biz emaneti; göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkup titrediler.
Onu insan yüklendi. O da çok zalimleşti ve kendine hâkim olamadı.
(Ahzab 33/73)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠َِّٰللاُ َػ
ِ  ْاُ ُٔ ْؾ ِش ًَبَٝ َٖ٤ً۪  ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٝ د
ِ  ْاُ َُٔ٘ب ِكوَبَٝ َٖ٤ ّٰ۪للاُ ْاُ َُٔ٘ب ِكو
ة هٞ
ِة ه
َ ُ ز٣َ َٝ د
َ ُّ َؼز٤ُِ
 ًٔب٤سا َس ۪ؽٞ
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ
 ًَبَٕ هَٝ د
ً ُّٰللاُ َؿل
Allah, ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etmek ve mümin
erkeklerle mümin kadınların da tevbesini kabul etmek için böyle yaptı. Allah’ın bağışlaması çok, ikramı boldur.

(Tevbe 9/69)

ْْ ِٜ ِا ِثخ َََلهُٞ َْلدًا كَب ْعز َ ْٔزَؼْٝ َ اَٝ  ًاْلَٞ ْٓ َ ا َ ًْض َ َش اَٝ ً حَّٞ ُؽذَّ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ه
َ َ ا اَُٞٗٓ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ًَب٣ ًَ۪بَُّز
اٞم
ْ  ُخَٝ ْْ ِٜ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ِثخ َََل ِه٣ ۪كَب ْعز َ ْٔز َ ْؼز ُ ْْ ِثخ َََل ِه ٌُ ْْ ًَ َٔب ا ْعز َ ْٔز َ َغ اَُّز
ُ  خَب١ ۪نز ُ ْْ ًَبَُّز
َ ِ َُٓئِ َي َؽجٝ۬ ُ ا
ْ ط
َٕٝ ُْ ْاُخَب ِع ُشُٛ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ ِ ْاْل ِخ َشحَٝ َب٤ْٗ  اُذ٢ِ ْْ كُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
Siz de öncekiler gibisiniz. Ama onlar sizden güçlüydüler. Malları ve evlatları daha çoktu. Kendi
paylarından yararlanmaya baktılar. Öncekiler kendi paylarından nasıl yararlandılarsa siz de
kendi payınızdan o şekilde yararlanmaya baktınız. Onların dalıp gittikleri gibi siz de dalıp
gittiniz. Yaptıkları, dünyada da ahirette de boşa gitti. Umduğunu bulamayacaklar. Zarar
edenler işte onlardır.
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(Hud 11/15)

َٕٞغ
ِ ّ َٞ ُٗ بَٜ َ َ٘ز٣ ۪صَٝ ب٤َ ْٗ ح َ اُذٞ٤ذ ُ ْاُ َؾ٣ُ ۪ش٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
ُ ُ ْج َخ٣ ب َْلَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبِٜ ٤ْ َُِف ا
Dünya hayatını ve süsünü isteyenlere yaptıkları işlerin karşılığını burada tamı tamına veririz. Burada onlardan
bir kesinti yapılmaz.

(Hud 11/16)

َٓ
َ  َؽ ِجَٝ بس
اُٞٗبه ٌَ َٓب ًَب
ِ  َثَٝ بَٜ ٤ ۪ا كُٞفَ٘ؼ
ُ ُۘ َُّ٘ ْاْل ِخ َشحِ ا َِّْل ا٢ِ ْْ كُٜ َُ ْظ
َ و َٓب
َ ٤َُ َٖ٣ ُ۪ئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
Onlar ahirette, o ateşten başka alacağı kalmamış kimselerdir. Dünyada işledikleri yok olmuş ve bütün çalışmaları
boşa çıkmış olur.

(Müddesir 74/42)

ع َو َش
َ ٢ ۪عَِ ٌَ ٌُ ْْ ك
َ َٓب
Onlara, “Sizi Sakar’a sürükleyen ne oldu?” diye sorarlar.

(Müddesir 74/43)

ِۙ ِّ۪ ق
َٖ٤
َ ُٔ ُا َُ ْْ َٗيُ َِٖٓ ْاُُٞهَب
Onlar da, “Biz namaz kılan kişiler değildik.” derler.

(Müddesir 74/44)

ِۙ ٌ۪ ط ِؼ ُْ ْاُ ِٔ ْغ
ْ ُٗ َُُ ْْ َٗيَٝ
َٖ٤
“Yoksulları doyurmazdık

(Müddesir 74/45)

ِۙ ك َٓ َغ ْاُ ََٓخبئِ ۪نٞ
َٖ٤
ُ  ًَُّ٘ب َٗ ُخَٝ
Dünyaya dalanlarla dalar giderdik.

(Müddesir 74/46)

ٖ٣ّ
ُ ّ ًَُّ٘ب ُٗ ٌَزَٝ
ِ ِۙ ۪ ِّ اُذْٞ َ٤ِة ِث
Hesap günü konusunda da yalan söylerdik.
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(Müddesir 74/47)

ُٖ ٤ ۪و٤َ َُ٘ب ْا٤ اَر٠َؽزَٓه
Sonunda ölüm geldi çattı.” derler.

(Tevbe 9/70)

ْ
ََٖ٣ة َٓ ْذ
ْ َ اَٝ ْ٤
ِ ف َؾب
َ ۪ٛ ِّ اِثْشْٞ َهَٝ َدُٞٔ َ صَٝ  َػب ٍدَٝ ٍػُٞٗ ِّ ْٞ َ ْْ هِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ ْْ َٗجَب ُ اَُّزِٜ َِأر٣ ْْ ََُا
ْ َ٣ ْْ ُٜ غ
ْ َ٤ُِ ُّٰللا
َُٕٞٔ ِِ ظ
ِ َِّ٘ب٤َ ْْ ِث ْبُجُٜ ُِع
ِ  ْاُ ُٔإْ ر َ ِل ٌَبَٝ
ُ  ْْ ُسُٜ ْد اَرَز
د كَ َٔب ًَبَٕ ه
َ ُا ا َ ْٗلَُٞٗٓ ُ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
Öncekilerin haberleri; Nuh’un, Ad’ın, Semud’un halkının, İbrahim halkının, Medyen’lilerin ve
altı üstüne getirilmiş yerlerin haberleri size ulaşmadı mı? Elçileri onlara o açık belgelerle
gelmişlerdi. Allah onlara yanlış yapmış değildir ama onlar yanlışı kendilerine yapmışlardı.
(İbrahim 14/9)

 ْْ ا َِّْلُٜ ُٔ ََِ ْؼ٣  ْْ َْلِٛ َٖ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ٣ ۪اَُّزَٝ َدُٞٔ َ صَٝ  َػب ٍدَٝ ٍػُٞٗ ِّ ْٞ ََٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ه٣ َ۪أْرِ ٌُ ْْ َٗجَ ۬ ُإا اَُّز٣ ْْ ََُا
ِ۪ٚا اَِّٗب ًَلَ ْشَٗب ثِ ََٓٔب ا ُ ْس ِع ِْز ُ ْْ ثَُُٞٓ هَبَٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ  ا َ ْك٢َٓ ۪ ْْ كُٜ َ٣ ِذ٣ْ َ ا اَٝٓد كَ َشد
ِ َِّ٘ب٤َ ْْ ثِ ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ّْٰللاُ ََٓعب َءر
ه
ت
ُ  ؽ ٍَّي ِٓ َّٔب ر َ ْذ٢ ۪اَِّٗب َُلَٝ
ٍ ٣ ُٓ ۪شِٚ ٤ْ ََُِٗ ََٓ٘ب اٞػ
Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud halklarının haberi size ulaşmadı mı? Onlardan sonrakilerin haberlerini ise
Allah’tan başkası bilmez. Elçileri onlara da açık belgelerle gelmişlerdi ama onlar, lafı ağızlarına tıkayarak şöyle
demişlerdi: “Sizin elçi olarak gönderilmeniz bizi hiç ilgilendirmiyor, bizi çağırdığınız şeyden dolayı da kuşku
veren bir şüphe içindeyiz.”

(Ankebut 29/40)

ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُ َؾخ٤ْ ق
َّ ُُ اْٚ ْْ َٓ ْٖ ا َ َخزَرُٜ ْ٘ ِٓ َٝ بفجًب
ِ  َؽِٚ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْسُٜ ْ٘ ِٔ َ۪ كٚكَ ٌُ اَل ا َ َخ ْزَٗب ِثزَ ْٗ ِج
ْ َ٤ُِ ُّٰللا
ْْ ُٜ غ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْؿ َش ْهَ٘بُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ك
َ ُا ا َ ْٗلَُُٞٓٗ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
َ َخ
َ  ْاْلَ ْسِٚ غ ْلَ٘ب ِث
ْ َ٣
َُٕٞٔ ِِ 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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(Tevbe 9/71)

َۢ ٍ ََٓب ُء ثَ ْؼ٤ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ ن
ِٖ َٕ َػْٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ فٝ
ُ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بدُ ثَ ْؼَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ
ِ َٕ ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُشَٝأ ْ ُٓ ُش٣ ل
َٓ
َّ َُُٕٞإْ ر٣َٝ َ حِٞق
ُّٰللا
ُ  َسَٝ َّٰللا
َّ َُٕ اُٞٔ ٤ ُ۪و٣َٝ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش
 ُْ هُٜ ُٔ َ ْش َؽ٤ع
َٕ هُٞؼ٤ُ ۪ط٣َٝ َ حًٞاُض
َ ُئِ َيٝ۬ ُ ُ اَُٚٞع
ٌ ّٰللاَ َػ ۪ض
ٌْ ٤ٌ۪ ض َؽ٣
ا َِّٕ ه
İnanıp güvenen mümin erkeklerle inanıp güvenen mümin kadınlardan her biri diğerinin yakın
dostudur. İyiliği emreder, kötülüğe engel olurlar. Namazı tam kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve
Elçisine de boyun eğerler. Allah, işte bunlara ikramda bulunacaktır. Allah güçlüdür, doğru
kararlar verir.
(Al-i İmran 3/104)

 َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ ػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش
ِ َٕ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشَٝأ ْ ُٓ ُش٣َٝ  ِْش٤ ْاُ َخ٠ََُِٕ اَُٞ ْذػ٣ ٌ ُْز َ ٌُ ْٖ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخَٝ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ فٝ
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ
İçinizde hayra çağıran; iyi şeylerin yapılmasını isteyen ve kötü şeylerden sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte
böyle topluluklar, umduklarına kavuşacak olanlardır.

(Al-i İmran 3/110)

ْ  َْش ا ُ َّٓ ٍخ ا ُ ْخ ِش َع٤ًُ ْ٘ز ُ ْْ َخ
ِ َٕ ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُشٝبط رَأ ْ ُٓ ُش
َٕ ثِ هُِٞ٘ٓ ْرُإَٝ َٕ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشْٞ َٜ ْ٘ َ رَٝ فٝ
ِ َُِِّ٘ ذ
ِبّٰلل
َُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوُٛ ا َ ًْض َ ُشَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ُْ ْاُ ُٔإُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُٜ َُ  ًْشا٤ة َُ ٌَبَٕ َخ
ِ  َُ ْاُ ٌِزَبْٛ َ  ا ََٖٓ اْٞ ََُٝ
Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en iyi topluluksunuz. Allah’a inanıp güvenerek iyi şeylerin yapılmasını ister
ve kötü şeylerden sakındırırsınız. Ehlikitap da inanıp güvense kendileri için iyi olur. İçlerinde inanıp güvenenler
var ama çoğu yoldan çıkmıştır.

(Al-i İmran 3/113)

ْ۠ َ ْغ ُغذ٣ ْْ ُٛ َٝ َِ ٤ْ َُّّٰللاِ ا ََٓٗب َء ا
َُٕٝ
ِ َب٣َٕ اَُِْٞز٣ ٌة ا ُ َّٓخٌ َٓهَبئِ َٔخ
ُ ٤ْ َُ
د ه
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ا ًء ِٓ ْٖ اََٞٓ ع
َ اٞغ
Hepsi bir değildir; ehlikitap içinde dosdoğru bir topluluk da vardır. Onlar gecenin bölümlerinde namaz kılarak
onun ayetlerini bağlantılarıyla birlikte okurlar.

(Al-i İmran 3/114)

٢َٕ ِكُٞبسػ
ِ َٕ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشٝأ ْ ُٓ ُش٣َ َٝ  ِّ ْاْل ِخ ِشْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣
َ ُ٣َٝ َٕ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشْٞ َٜ ْ٘ ٣َ َٝ فٝ
ِ غ
َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
ِ  َْشا٤ْاُ َخ
َّ ُ َُٓ ِئ َي َِٖٓ اٝ۬ ُ اَٝ د
Allah’a ve ahiret gününe inanıp güvenir, iyi şeylerin yapılmasını ister ve kötü şeylerden sakındırırlar. Hayırlı
işlerde de yarışırlar. İşte bunlar iyi olanlardandır.

52

(Maide 5/55)

َّ َُُٕٞإْ ر٣َٝ َ حِٞق
ْْ ُٛ َٝ َ حًٞاُض
َّ َُٕ اُٞٔ ٤ ُ۪و٣ َٖ٣ ۪ا اَُّزَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪اَُّزَٝ ُُُٚٞع
ُ  َسَٝ ُّٰللا
 ٌُ ُْ ه٤ُِ َٝ اَِّٗ َٔب
ََُٕٞسا ًِؼ
Sizin en yakınınız sadece Allah, resulü, namazını özenle ve sürekli kılan, Allah’a boyun eğerek zekatını veren
müminlerdir.

(Maide 5/56)

َُُٕٞ ُْ ْاُـَب ُِجٛ ِّٰللا
ُ  َسَٝ َّٰللا
ة ه
 ٍَّ هَٞ َ َز٣ ْٖ َٓ َٝ
َ ا كَب َِّٕ ِؽ ْضَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪اَُّزَٝ َُُٚٞع
Kim Allah’ı, resulünü ve müminleri kendine yakın dost edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar Allah’tan yana
olanlardır.

(Hac 22/41)

َّ اُٞ َ ارَٝ َ حِٞق
اْٞ َٜ ََٗٝ فٝ
ِ ا ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُشٝا َ َٓ ُشَٝ َ حًٞاُض
َّ ُا اُٞٓ ك اَهَب
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ ْْ كُٛ َٖ ا ِْٕ َٓ ٌََّّ٘ب٣ ۪اََُّز
سٞ
ِ ُٓ ُ ِ هّٰللِ َػبهِجَخُ ْاْلَٝ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش
Onlar; kendilerine yeryüzünde güç ve imkân versek namazı özenle ve sürekli kılan, zekatı veren, iyi şeylerin
yapılmasını isteyen, kötü şeylerden sakındıran kimselerdir. Her işin sonu Allah’a varır.

(Tevbe 9/112)

فٝ
َّ َُٕ اُٞاُشا ًِؼ
ََّٓ َُٕ اُٝبٓذ
ِ َٕ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشَٕٝ ْاْل ِٓ ُشُٝبعذ
ِ َٕ ْاُ َؾُٝ َٕ ْاُ َؼب ِثذُٞاَُزََّٓب ِئج
َّ َٕٞغب ِئ ُؾ
ِ غ
ُ  ْاُ َؾب ِكَٝ َٕ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشُٞٛ اَُّ٘بَٝ
ّ  َثَٝ ِّٰللا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْؾ ِِش ْاُ ُٔإ
 ِد هَُٕٝ ُِ ُؾذٞظ
Onlar tövbe eden, Allah’a kul olan, işlerini iyi yapan, gezip gerçekleri gören, rükû eden, secde eden, iyi şeyleri
isteyen, kötü şeylerden sakındıran ve Allah’ın koyduğu sınırları özenle koruyanlardır. Sen o müminlere müjde
ver.

(Tevbe 9/72)

ٍ د َعَّ٘ب
ًَِٖ غب
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ّْٰللاُ ْاُ ُٔإ
 َػذَ هَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪ش
َ َٓ َٝ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
َ
ٌ َْٞ  ِسمَٝ ٍٕ د َػ ْذ
ُْ ٤ ُص ْاُؼَ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ ّٰللاِ ا َ ًْجَ ُش ر ُِ َي
ِ  َعَّ٘ب٢ ّ۪جَخً ك٤ِ ه
إ َِٖٓ ه
Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara söz vermiştir; içinden ırmaklar akan cennetler, kalıcı
cennetlerdeki güzel konaklar onlarındır. Orada ölümsüz olacaklardır. Hepsinden önemlisi
Allah’ın rızasıdır. Büyük kurtuluş işte budur.
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(Saf 61/10)

ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ػزَا
َ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤بس ٍح ر ُ ْ٘ ۪غ
َ  ِر َغ٠ِ ََْ اَدُُ ٌُ ْْ َػٛ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣ََٓب ا٣َ
Ey inanıp güvenenler! Acıklı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

(Saf 61/11)

ِْٕ  ٌْش َُ ٌُ ْْ ا٤ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ر ُِ ٌُ ْْ َخَٝ ْْ ٌُ ُِ اَٞ ْٓ َ ّٰللاِ ِثب
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
 َِ ه٤ع ۪ج
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ْرُإ
َ ٢ َ۪ٕ كُٝذِٛ ر ُ َغبَٝ ُِ۪ٚ ٞع
ِۙ ُٔ ًَُِ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ
َٕٞ
O ticaret, Allah’a ve elçisine tam güvenmeniz, Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı ortaya koyarak cihad
etmenizdir. Bilseniz sizin için hayırlı olan budur.

(Saf 61/12)

َ ًَِٖ غب
ٍ ُ ْذ ِخ ِْ ٌُ ْْ َعَّ٘ب٣َٝ ْْ ٌُ  َثُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ر٣َ
د
ِ  َعَّ٘ب٢ ّ۪ َجخً ك٤ِ ه
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪ش
َ َٓ َٝ بس
ُْ ِۙ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ ََػ ْذ ٍٕ ر ُِ َي ْاُل
Bunlara karşılık Allah, günahlarınızı bağışlayacak ve sizi içinden ırmaklar akan bahçelere, güzel konaklara adn
cennetlerine yerleştirecektir. Büyük başarı işte budur.

(Saf 61/13)

ّ َثَٝ ت٣
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْؾ ِِش ْاُ ُٔإ
ٌ كَزْ ٌؼ هَ ۪شَٝ ِّٰللا
ْ َٗ بَٜ َٗٞ ر ُ ِؾجٟا ُ ْخشَٝ
ق ٌش َِٖٓ ه
Hoşunuza gidecek bir başarı da dünyada olacaktır: Allah’ın yardımı ve yakın zamanda bir fetih. İnanıp
güvenenleri bunlarla müjdele.

(Hadid 57/12)

َّ ْٞ َ٤ُ ٌُ ُْ ْا٣ ْْ ثُ ْؾشِٜ ِٗ َٔب٣ْ َ  ِثبَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ َْٖ ا٤َ ْْ ثُٛ سٞ
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإٟ َّ ر َ َشْٞ َ٣
ُ ُٗ ٠َ ْغؼ٣ د
ٌ ََّ٘ع
ُْ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ ب ر ُِ َيَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١بد ر َ ْغ ۪ش
Bir gün inanıp güvenen erkeklerle inanıp güvenen kadınların ışıklarının, önlerinden ve sağlarından saçıldığını
göreceksin. Onlara: “İçinden ırmaklar akan bahçeler bugün sizin müjdenizdir; orada ölümsüz olacaksınız” denir.
İşte bu, büyük bir kurtuluştur.

(Hadid 57/13)

ُ ْٗ ا اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ ْاُ َُٔ٘بكِ َوبدُ َُِِّزَٝ َُٕٞ ٍُ ْاُ َُٔ٘بكِوَُٞو٣ َّ ْٞ َ٣
اُٞاس ِعؼ
ْ ََ ٤ ۪س ًُ ْْ هٞ
ْ َِٗب َٗ ْوزَجٝظ ُش
ِ ُٗ ْٖ ِٓ ظ
َ َٝ ُاُش ْؽ َٔخ
ْٖ ِٓ ُٙ ُشِٛ ظب
ٌ َُ ثَُٚ سٞ
ُ َسا كٞ
ِ َبة ث
ُ ِ ْْ ثُٜ َ٘٤ْ َة ث
ُ ِٔ َ  ََٓسا َء ًُ ْْ كَ ْبُزَٝ
َّ ِٚ ٤ ُ۪ كُٚ٘به
ً ُٗ اٞغ
َ ن ِش
ٍ غ
اة
ُ َ ْاُؼَزِٚ ِِ َهِج
O gün ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlar, müminlere şöyle derler: “Bize bakın da ışığınızdan yararlanalım.”
Onlara: “Arkanıza dönüp kendinize ışık arayın.” denir. Sonra aralarına giriş kapısı olan bir duvar çekilir. İç
tarafında her türlü ikram, dış tarafında da azap olur.
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(Tevbe 9/73)

ْ ُِا ْؿَٝ َٖ٤ ۪ ْاُ َُٔ٘بكِوَٝ بس
ش٤
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ق
َ َّ ِذ ْاُ ٌُلِٛ  َعب٢ِب اَُّ٘جَٜ ٣َََٓب ا٣
َ ْثِئَٝ ُْ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣ْٝ َٓأَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِع َػ
Ey nebi! Kâfirler ve münafıklarla cihad et. Karşılarında dik dur. Onların varıp kalacakları yer
cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o!
(Münafikun 63/1)

َۢ  ٍُ هٞع
َِّٕ ذ ُ اَٜ َ ْؾ٣ ُّٰللا
ُ  ْؼَِ ُْ اَِّٗ َي َُ َش٣َ ُّٰللا
ُ ذُ اَِّٗ َي َُ َشَٜ ا َٗ ْؾَُُٕٞ هَبُٞاِرَا ََٓعب َء َى ْاُ َُٔ٘ب ِكو
 هَٝ ُُُٚٞع
 هَٝ ِّٰللا
ََُٕٖٞ َُ ٌَب ِرث٤ ْ۪اُ َُٔ٘ب ِكو
Münafıklar sana geldiklerinde derler ki "Biz şahidiz; gerçekten sen Allah'ın elçisisin." Allah, elbette senin
kendisinin elçisi olduğunu biliyor ama Allah şahit, münafıklar kesinlikle yalancıdırlar.

(Münafikun 63/4)

ُ  ْْ ُخُٜ ََّٗ ْْ ًَبِٜ ُِ ْٞ َا ر َ ْغ َٔ ْغ ُِوُُُٞٞو٣َ ِْٕ اَٝ ْْ ُٜ ُٓ غب
َُٕٞغج
ٌ ؾ
َ  ْؾ٣َ ٌ غَّ٘ذَح
َ ُٓ ت
َ  ْْ ر ُ ْؼ ِغجُ َي ا َ ْعُٜ َ ز٣ْ َ اِرَا َساَٝ
ُۘ  ُْ هُٜ ََِ ْْ هَبرُٛ بؽزَ ْس
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ ٠ّٰللاُ اَٗه
ْ َ كُُٝ ُْ ْاُ َؼذٛ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َؾ ٍخ َػ٤ْ ف
َ ََّ ًُ
Onları gördüğünde kılık kıyafetlerine hayran kalırsın. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Sanki duvara dayalı
kalas gibidirler. Her gürültüyü aleyhlerine sanırlar. Asıl düşman onlardır; onlara karşı dikkatli ol. Allah canlarını
alsın! Bu yanlışa nasıl sürükleniyorlar?

(Münafikun 63/7)

ُٖ ِ ِ هّٰللِ خ َََٓضائَٝ اَٞ ْ٘لَن٣ ٠ّٰللاِ َؽزه
ُ  َٓ ْٖ ِػ ْ٘ذَ َس٠ِا َػَُٕٞ َْل ر ُ ْ٘ ِلوَُُُٞٞو٣ َٖ٣ ۪ ُْ اَُّزُٛ
 ٍِ هٞع
َُٕٜٞ ََ ْلو٣ َٖ َْل٤ ُ۪ ٌِ َّٖ ْاُ َُٔ٘بكِوَٝ ك
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُا
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
Onlar, şu sözü söyleyebilen kimselerdir: "Allah'ın elçisinin yanında yer alanlara bir şey vermeyin ki dağılsınlar!"
Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır, ama münafıklar bunu anlamazlar.

(Münafikun 63/8)

ُِ۪ٚ ٞع
ُ  ُِ َشَٝ ُ  ِ هّٰللِ ْاُ ِؼ َّضحَٝ ٍَّ َب ْاْلَرَٜ ْ٘ ِٓ ػض
َ َُ ْخ ِش َع َّٖ ْاْل٤َُ َ٘ ِخ٣ ۪ ْاُ َٔذ٠ََُِٕ َُئِ ْٖ َس َع ْؼ ََٓ٘ب اَُُُٞٞو٣
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ َْل٤ ُ۪ ٌِ َّٖ ْاُ َُٔ٘بكِوَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإَٝ
Şunu bile demişlerdi: "Hele Medine'ye dönelim; biz üstünler, o alçakları elbette sürüp çıkaracağız." Oysa
üstünlük Allah'tadır, elçisindedir ve inanıp güvenenlerdedir. Ama münafıklar bunu bilmezler.

(Furkan 25/52)

شا٤
ً بدًا ًَ ۪جَٜ ۪ ِعُٚ ْْ ِثٛ ْذِٛ  َعبَٝ َٖ٣كَ ََل ر ُ ِطغِ ْاُ ٌَب ِك ۪ش
Öyleyse kendini doğrulara kapatan kâfirlere uyma; onlara karşı büyük bir cihada giriş.
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(Tegabun 64/10)

ش٤
ُ ف َؾ
ْ َ  َُٓ ِئ َي اٝ۬ ُ ب ِر ََٓ٘ب ا٣َ ا ثِبُٞ ًَزَّثَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ق
ِ َُّ٘بة ا
َ ْثِئَٝ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
Ayetleri görmezlikten gelen ve ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar cehennem ahalisidir. Onlar
oraya, ölmemek üzere gireceklerdir. Ne kötü hale gelmektir o!

(Tevbe 9/74)

اََُُٞ٘ب٣ ْْ َُ ا ثِ َٔبََٞٔٛٝ ْْ ِٜ ِٓ ا ثَ ْؼذَ اِ ْع ََلٝ ًَلَ ُشَٝ ا ًَ ِِ َٔخَ ْاُ ٌُ ْل ِشَُُُٞوَ ْذ هَبَٝ اُُٞبّٰللِ َٓب هَب
َٕ ثِ هَُٞ ْؾ ِِل٣
اْٞ ََُّٞ َ َز٣ ِْٕ اَٝ ْْ ُٜ َُ  ًْشا٤َيُ َخ٣ اُٞثَُٞز٣ ِْٕ ۪ كَبِِٚ ن
ْ َُ ِٓ ْٖ كُُٚٞع
ُ  َسَٝ ُّٰللا
 ُْ هُٜ ٤٘ا ا ََِّْٓل ا َ ْٕ ا َ ْؿَُٞٔٓ َ َٓب َٗوَٝ
ش٤
 ُْ هُٜ ُؼَ ِزّ ْث٣
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ ْْ كُٜ َُ  َٓبَٝ ِ ْاْل ِخ َشحَٝ َب٤ْٗ  اُذ٢ِ ًٔب ك٤ َُ۪ػزَاثًب ا
َ ُّٰللا
ٍ  َْل ٗ َ۪قَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ ك
Söylemediklerine dair Allah’a yemin ediyorlar ama kendilerini kâfir yapan o sözü gerçekten
söylediler ve Müslüman olmalarından sonra kâfir oldular. Üstelik başaramayacakları bir işe
giriştiler. O cezalandırma girişiminin sebebi, Allah’ın ve Elçisinin onları Allah’ın ikramıyla
cömertçe zenginleştirmesinden başka bir şey değildir. Tevbe edip dönerlerse kendileri için iyi
olur. Ama eğer yüz çevirmeye devam ederlerse Allah onları hem dünyada hem de ahirette acıklı
bir azaba uğratacaktır. Yeryüzünde onlar için artık ne bir dost ne de yardımcı bulunur.
(Fetih 48/11)

َ ة
ََُُُٕٞٞو٣ َٗب كَب ْعز َ ْـ ِل ْش ََُ٘بُِْٞٛ َ اَٝ اَُُ٘بَٞ ْٓ َ ؽـََِزْ ََٓ٘ب ا
ِ َٕ َِٖٓ ْاْلَػ َْشاُٞ ٍُ َُ َي ْاُ ُٔخََِّلَُٞو٤ع
َ
َ ِّٰللا
َ ا َ َسادْٝ َ م اشا ا
َ ْٔ ِِيُ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ه٣ ْٖ َٔ َ ْْ هُ َْ كِٜ ِثُُِٞ ه٢ ْ۪ظ ك
َ ْْ ٌُ ِْـًٔب ا ِْٕ ا َ َسادَ ث٤ؽ
َ ٤َُ  ْْ َٓبِٜ ِثِب َ ُْ ِغَ٘ز
شا٤
ِث ٌُ ْْ َٗ ْلؼًب َث َْ ًَبَٕ ه
ً َٕ خ َ۪جَُِٞٔ ّٰللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
Çöl Araplarından geride bırakılanlar sana şöyle diyeceklerdir: “Mallarımız ve ailemiz bütün vaktimizi aldı;
bizim için Allah’tan bağışlanma dileğinde bulun.” İçlerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki: “Allah size
kötülük yapmayı istese ya da onun isteği size iyilik yapmak olsa kim bunun önüne geçebilir?” Hayır; Allah
yaptığınız her şeyin içyüzünü bilir.

(Fetih 48/12)

َ َْ َث
ْْ ٌُ ِثُُِٞ ه٢ َّ۪ٖ ر ُِ َي ك٣ِ  ُصَٝ  ْْ اَثَذًاِٜ ٤ ِْ۪ٛ َ  ا٠ََُِٕٓ اُِٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ ٍُ ٞع
ُ اُش
َّ ت
َ ِِ ََ ْ٘و٣ ْٖ َُ ْٕ َ ظَ٘ ْ٘ز ُ ْْ ا
َ ْْ ُ ظَ٘ ْ٘ز
َ َٝ
ساٞ
َّ ُظ َّٖ ا
ً ُ ًٓب ثْٞ َ ًُ ْ٘ز ُ ْْ هَٝ  ِءْٞ غ
Aslında siz, bu Elçi’nin ve müminlerin, ailelerinin yanına bir daha dönemeyeceklerini tahmin etmiştiniz. Bu,
içinizi sevinçle doldurmuştu. Kötü düşüncelere kapılıp kendini bitirmiş bir topluluk haline geldiniz.
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(Tevbe 9/101)

ْْ ُٜ ُٔ َِم َْل ر َ ْؼ
ِ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاْلَػ َْشاْٞ  ِٓ َّٔ ْٖ َؽَٝ
ِ  اُ ِّ٘لَب٠َِا َػَُٝ٘ ِخ َٓ َشد٣ ۪ َِ ْاُ َٔذْٛ َ  ِٓ ْٖ اَٝ َُٕٞة َُٓ٘ب ِكو
ْ٤ٍ ة َػ ۪ظ
ٍ  َػزَا٠َُِٕ اُٝ َشد٣ َّْ ُ  ِْٖ ص٤َ ْْ َٓ َّشرُٜ ُعُ٘ َؼ ِزّث
َ ْْ ُٜ ُٔ َِٗ َْؾ ُٖ َٗ ْؼ
Hem çevrenizdeki Araplardan hem Medine halkından münafıklıkta uzmanlaşmış münafıklar vardır. Onları sen
bilmezsin, biz biliriz. Onları iki defa azaba uğratacağız. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir.

(Tevbe 9/102)

ُ َِ ْْ َخِٜ  ِثُُٞٗا ِثزَُٕٞ ا ْػز َ َشكٝاخ َُشَٝ
ْْ ِٜ ٤ْ َِة َػٞ
 ه٠غ
َ ُ َز٣ ْٕ َ ّٰللاُ ا
َ ّئًب َػ٤ِ ع
َ اخ ََشَٝ فب ُِ ًؾب
َ ا َػ َٔ ًَلٞط
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ٌ ُّٰللاَ َؿل
ا َِّٕ ه
İyi ile kötüyü karıştıranlardan bir kesimi de günahlarını itiraf ettiler. Allah da dönüşlerini kabul edebilir. Çünkü
Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Tevbe 9/103)

َ ُ فذَهَخً ر
ُّٰللا
 هَٝ ْْ ُٜ َُ ٌٖ ٌَ ع
َ ر َ َيِٞف
َ َِّٕ  ْْ اِٜ ٤ْ َِف َِّ َػ
َ َٝ بَٜ ِ ْْ ثِٜ ٤ًّ ۪ َرُضَٝ ْْ ُٛ  ُشّٜ ِ ط
َ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ ُخ ْز ِٓ ْٖ ا
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
َ
Mallarından sadaka al; böylece onları arındırmış ve geliştirmiş olursun. Onlara sürekli destek ol, senin desteğin
onları rahatlatır. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah’tır.

(Tevbe 9/104)

اة
ِ قذَهَب
ُ َّٞ َّ  اُزَٞ ُٛ َّٰللا
َّ َُأ ْ ُخزُ ا٣َٝ ۪ٙ َثخَ َػ ْٖ ِػ َجب ِدْٞ َّ  ْو َج َُ اُز٣َ َٞ ُٛ َّٰللا
ا َ َّٕ هَٝ د
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِ ْؼ٣َ ْْ ََُا
ُْ ٤اُش ۪ؽ
َّ
Bilmiyorlar mı ki kullarının tevbesini kabul eden de bu sadakaları alan da Allah’tır. Allah, kendine yönelenlerin
tevbesini kabul eder, ikramı boldur.

(Tevbe 9/105)

ت
ُ  َسَٝ ْْ ٌُ ََِٔ ّٰللاُ َػ
 هَٟ َش٤غ
ِ ٤ْ َ َػب ُِ ِْ ْاُـ٠َُِٕ اٝعز ُ َشد
َ َٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ ُُُٚٞع
َ َا كَُِٞٔ هُ َِ ا ْػَٝ
َّ ُاَٝ
ََُِٕٞٔ َُ٘جِّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤َبدَحِ كَٜ ؾ
De ki “Çalışın; çalışmanızı hem Allah, hem Elçisi hem de inanıp güvenenler görecektir. Sonra görünmeyeni ve
görüneni bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. O zaman size bütün çalışmanızı bildirecektir.”

(Tevbe 9/106)

ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ ِّٰ۪للاُ َػ
ُ ُ َز٣ اِ َّٓبَٝ ْْ ُٜ ُُؼَ ِزّث٣ ّٰللاِ اِ َّٓب
 هَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِة َػٞ
َٕ ِْلَ ْٓ ِش هْٞ َٕ ُٓ ْش َعٝاخ َُشَٝ
Bir kısmının işi de Allah’a kalmıştır, onları ya azaba uğratır ya da kayırır. Allah bilir, doğru kararlar verir.
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(Tevbe 9/75)

ْ ََ٘ب ِٓ ْٖ ك٤ّٰللاَ َُئِ ْٖ ار
َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
َّ ُٗ ََّٖ َِٖٓ اٌُٞ َََُ٘ٝ َّٖ َقذَّه
َّ ََُ٘ ِِ۪ٚ ن
ذَ هَٛ  ْْ َٓ ْٖ َػبُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
İçlerinden bir kısmı da Allah’a şöyle söz vermişlerdi: “Bize cömertçe verirsen elbette sadaka
vereceğiz ve iyilerden olacağız.”

(Tevbe 9/76)

ْ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٜ ٤كََِ ََّٓٔب ار
َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِشمُٛ َٝ اْٞ ََُّٞ َ رَٝ ۪ٚا ِثُِ۪ٞ ثَ ِخِِٚ ن
Allah cömertçe verince o mal onları cimrileştirdi. Yan çizerek yüz çevirdiler.

(Tevbe 9/77)

َُٕٞ ٌْ ِزث٣َ اُٞٗثِ َٔب ًَبَٝ ُُٙٝ َػذَٝ ّٰللاَ َٓب
ا هُُٞ ِث ََٓٔب ا َ ْخَِلَْٚٗٞ َ ِْو٣َ ِّ ْٞ ٣َ ٠ُِ ْْ اِٜ  ِثُُِٞ ه٢ ۪ ْْ ِٗلَبهًب كُٜ كَب َ ْػوَ َج
Allah da onları, kendine kavuşacakları güne kadar içlerinde kalacak bir münafıklıkla
cezalandırdı. Bunun sebebi ona verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeleridir.
(Al-i İmran 3/180)

ْْ ُٜ َُ  ؽ ٌَّشَٞ ُٛ َْ  ْْ َثُٜ َُ  ًْشا٤ َخَٞ ُٛ ِِ۪ٚ ن
ْ ّٰللاُ ِٓ ْٖ َك
 ُْ هُٜ ٤َٕ ِث ََٓٔب ارُِٞ ْج َخ٣َ َٖ٣ ۪غ َج َّٖ اَُّز
َ  ْؾ٣َ  َْلَٝ
َ ُ ٤ع
ُ ش٤
ََُِٕٞٔ ّٰللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُاس ا
 هَٝ ك
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ
َ ۪ٓ ِ ِ هّٰللَٝ  َٔ ِخ٤ َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ۪ٚا ِثَُِٕٞ َٓب َث ِخُٞهَّٞ ط
ش٤
ٌ خ َ۪ج
Allah'ın, fazlasıyla verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olacağını sanmasınlar. Hayır,
bu onların aleyhine olur. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolandırılır. Gökler ve yerin bütün
mirası Allah’ındır. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Tevbe 9/78)

ة
ا َ َّٕ هَٝ ْْ ُٜ ٣ٞٗ َْغَٝ ْْ ُٛ َ ْؼَِ ُْ ِع َّش٣ َّٰللا
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ ََِ ْؼ٣ ْْ ََُا
ِ ُٞ٤ُّٰللاَ َػ ََّل ُّ ْاُـ
Hala öğrenmediler mi ki Allah, onların sırlarını da gizli konuşmalarını da bilir. Allah, bütün
bilinmeyenleri bilir.
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(Fatır 35/38)

سُٝ
ِ  ٌْ ثِزَا٤ ُِ۪ َػَِّٚٗك ا
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُت ا
ا َِّٕ ه
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِ ٤ْ ّٰللاَ َػب ُِ ُْ َؿ
ِ د اُقذ
Allah, göklerin ve yerin gizli bilgilerini bilir. Kalplerde olanı bilen de odur.

(Zuhruf 43/79)

َُٕٞٓ ا ا َ ْٓ ًشا كَ ِبَّٗب ُٓج ِْشَُٞٓٓ ا َ ّْ اَث َْش
Yoksa onlar işi sağlam mı tutmuşlar? Biz de sağlamcıyız.

(Zuhruf 43/80)

َُٕٞ ٌْزُج٣َ ْْ ِٜ ٣ْ َعَُِ٘ب َُذ
ُ  ُسَٝ ٠ِ ْْ َثُٜ ٣ٞٗ َْغَٝ ْْ َُٕٛ اََّٗب َْل َٗ ْغ َٔ ُغ ِع َّشُٞغج
َ  ْؾ٣َ ّْ َ ا
Ya da sırlarını ve açığa vurduklarını dinlemediğimizi mi sanıyorlar? Elbette dinleriz, üstelik yanlarına
koyduğumuz elçilerimiz olup biteni kayda geçirirler.

(Kaf 50/16)

 ِذ٣ ۪سَٞ ُ ِٓ ْٖ َؽ ْج َِ ْاِٚ ٤ْ َُِة ا
ُ ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْه َشَٝ ُٚغ
ُ ۪ َٗ ْلٚط ِث
ِ ْ َُوَ ْذ َخَِ ْوَ٘بَٝ
ُ ِٞ  ْعَٞ ُ َٗ ْؼَِ ُْ َٓب رَٝ َٕغب
َ ْٗ اْل
İnsanı biz yarattık; içinden neler geçtiğini biliriz. Biz ona sinir uçlarından da yakınız.

(Tevbe 9/79)

َّ ُٔ َُٕ ْاَٝ ِْ ِٔ ُض٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ْْ ُٛ َذْٜ َٕ ا َِّْل ُعُٝ َ ِغذ٣ َٖ َْل٣ ۪اَُّزَٝ د
ِ قذَهَب
َّ ُ ا٢َِٖ ك٤ ِ۪٘ٓ َْٖ َِٖٓ ْاُ ُٔإ٤ ۪ػِٞ ّ ط
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ػز
ع ِخ َش ه
َ ْْ ُٜ ََُٝ ْْ ُۘ ُٜ ْ٘ ِٓ ُّٰللا
َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ََٕٝ ْغخ َُش٤َك
Müminlerden, sadakalarını canı gönülden verenler ile ancak bulabildikleri kadarını verenlere
laf dokunduran ve onları küçük görenleri Allah da küçük düşürür. Onların hak ettiği acıklı bir
azaptır.
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(Tevbe 9/80)

ْْ ُٜ ََّٗ ْْ ر ُِ َي ثِبُٜ َُ ُّٰللا
َ ْـ ِل َش ه٣ ْٖ َََِٖ َٓ َّشح ً ك٤عج ْ۪ؼ
َ ْْ ُٜ َُ  ْْ ا ِْٕ ر َ ْغز َ ْـ ِل ْشُٜ َُ  َْل ر َ ْغز َ ْـ ِل ْشْٝ َ  ْْ اُٜ َُ اِ ْعز َ ْـ ِل ْش
َٖ٤ ۪ َّ ْاُلَب ِعوْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ ّٰللاُ َْل
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
 هَٝ ُِ۪ٚ ٞع
ا ِث هًَٝلَ ُش
Bağışlanmaları için ister talepte bulun, ister bulunma. Bağışlanmaları için yetmiş kere de
yalvarsan Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu böyledir. Çünkü onlar Allah’ı ve elçisini
görmezlikten gelmişlerdir. Allah, yoldan çıkan fasıklar topluluğunu yola getirmez.
(Münafikun 63/5)

ْْ ُٛ َٝ َٕٝقذ
ُ َ ْغز َ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ َس٣ اْٞ َُ ْْ ر َ َؼبُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
 ٍُ هٞع
ُ َ٣ ْْ ُٜ َ ز٣ْ َ  َساَٝ ْْ ُٜ ع
َ ا ُس ُ۫ ُؤْٝ َّٞ َُ ِّٰللا
َُٕٝٓ ْغز َ ٌْجِ ُش
“Gelin, Allah’ın elçisi bağışlanmanız için dua etsin” dense başlarını çevirirler. Bakarsın ki kibirli bir halde geri
çekiliyorlar.

(Münafikun 63/6)

َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ ٣َ ّٰللاَ َْل
َ  ْْ ا َ ْعز َ ْـلَ ْشِٜ ٤ْ َِا ٌء َػََٞٓ ع
 ْْ ا َِّٕ هُٜ َُ ُّٰللا
 ْـ ِل َش ه٣َ ْٖ َُ ْْ ُٜ َُ  ْْ ا َ ّْ َُ ْْ ر َ ْغز َ ْـ ِل ْشُٜ َُ د
َ
َٖ٤ ْ۪اُلَب ِعو
İster bağışlanmalarını dile ister dileme, fark etmez; Allah onları bağışlayacak değildir. Allah, yoldan çıkmış
durumda olanları yola getirmez.

(Tevbe 9/81)

ْْ ِٜ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ ا ِثبُٝذِٛ ُ َغب٣ ْٕ َ ا اَُٞٛٓ  ًَ ِشَٝ ِّٰللا
ُ ف َس
 ٍِ هٞع
َ  ْْ ِخ ََلِٛ َٕ ِث َٔ ْو َؼ ِذُٞكَ ِش َػ ْاُ ُٔخََِّل
َُٕٜٞ َ ْلو٣َ اُٞٗ ًَبْٞ َُ َّ٘ َْ اَؽَذ َؽ اشاَٜ َبس َع
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ ٗ َْ ُ ْاُ َؾ ِ ّش ه٢ا ِكٝا َْل ر َ ْ٘ ِل ُشُُٞهَبَٝ ِّٰللا
َ ٢ ۪ك
Geride kalanlar, bulundukları yerden Allah’ın elçisine karşı gelmelerine sevindiler ve
mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda sefere çıkmaktan hoşlanmadılar. “Bu sıcakta orduyu
çıkarmayın” dediler. De ki: “Cehennemin ateşi daha sıcaktır.” Bunu bir anlasalardı.
(Ankebut 29/2)

ََُُٕٞ٘ ْلز٣  ْْ َْلُٛ َٝ ا ا ََّٓ٘بَُُٞٓ ُٞو٣َ ْٕ َ ا اًَُٞٓ ُزْ َش٣ ْٕ َ بط ا
ُ َُِّ٘ت ا
َ ا َ َؽغ
İnsanlar, sadece “inanıp güvendik” dediler diye zorlu imtihanlardan geçirilmeden kendi hallerine
bırakılacaklarını mı sanıyorlar?

60

(Ankebut 29/3)

َٖ٤ ْؼَِ َٔ َّٖ ْاُ ٌَبر ِ۪ث٤َ ََُٝ اُٞفذَه
 ْؼَِ َٔ َّٖ ه٤َ ََِ ْْ كِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ َُ۪وَ ْذ كَزََّ٘ب اَُّزَٝ
َ َٖ٣ ّٰ۪للاُ اَُّز
Biz kendilerinden öncekilerini de zorlu imtihanlardan geçirdik. Allah, özü sözü doğru olanları elbette bilecektir.
Elbette yalancı olanları da bilecektir.

(Ankebut 29/10)

ْٖ َُِئَٝ ِّٰللا
ة ه
 ه٢ِ ك١ِ
 ٍُ ا ََّٓ٘ب ِث هُٞو٣َ ْٖ َٓ بط
ِ َُّّٰ٘للاِ َع َؼ ََ كِزَْ٘خَ ا
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
ِ بط ًَ َؼزَا
َ رُٝ۫ ُ بّٰللِ كَ ِب َٓرَا ا
َٖ٤۪ٔ َُس ْاُ َؼبُٝ
ْ َٗ ََٓعب َء
ْظ ه
ُ ٢ ّٰ۪للاُ ِثب َ ْػَِ َْ ِث َٔب ك
ِ فذ
َ ٤ََُٝ َ ُُ َّٖ اَِّٗب ًَُّ٘ب َٓ َؼ ٌُ ْْ اَُٞو٤َُ ق ٌش ِٓ ْٖ َس ِثّ َي
İnsanlardan “Allah’a inanıp güvendik” diyenler vardır. Ama Allah uğrunda eziyet gördükleri zaman insanların
verdiği sıkıntıyı, Allah’ın azabıymış gibi sayarlar. Rabbinden bir yardım gelse o zaman da “Biz de sizinle
beraberiz!” derler. Allah, herkesin içinde olanı en iyi bilen değil midir?

(Ankebut 29/11)

َٖ٤ ۪ ْؼَِ َٔ َّٖ ْاُ َُٔ٘بكِو٤َ ََُٝ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ّٰ۪للاُ اَُّز
 ْؼَِ َٔ َّٖ ه٤َ ََُٝ
Allah inanıp güvenenleri elbette bilecektir. Münafıkları da bilecektir.

(Tevbe 9/41)

ْْ ُ  ٌْش َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز٤ّٰللاِ ر ُِ ٌُ ْْ َخ
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ كَٝ ْْ ٌُ ُِ اَٞ ْٓ َ ا ِثبُٝذِٛ  َعبَٝ  ِصوَ ًبْلَٝ ا ِخلَبكًبٝاِ ْٗ ِل ُ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.

(Tevbe 9/42)

ْ َُ ٌِ ْٖ َثؼُذَٝ ىٞ
َُٕٞ ْؾ ِِل٤َ ع
َ ُبفذًا َْلر َّ َجؼ
ً  ًَبَٕ َػ َشْٞ َُ
ِ َعلَ ًشا ه
َ َٝ ُ ُْ اُؾوَّخِٜ ٤ْ َِد َػ
َ َٝ جًب٣مب هَ ۪ش
َ َ  ا ْعزِٞ َُ ِبّٰلل
َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِرثُٜ َِّٗ ْؼَِ ُْ ا٣َ ُّٰللا
 هَٝ ْْ ُٜ غ
ِث ه
َ َُٕ ا َ ْٗلٌُٞ ِِ ْٜ ُ٣ ْْ ٌُ ط ْؼَ٘ب َُخ ََش ْعَ٘ب َٓ َؼ
Kolay bir menfaat ya da alışılmış bir yolculuk olsaydı, arkandan gelirlerdi. Ama bu zorlu yolculuk onlara pek
uzun geldi. “Eğer gücümüz yetseydi elbette seninle birlikte çıkardık” diye Allah’a ant içeceklerdir. Onlar
kendilerini tüketmektedirler. Allah biliyor ki onlar, kesinlikle yalancıdır.

(Tevbe 9/82)

ً َِ۪ا هٌُٞ ن َؾ
ْ ٤َ ِْ َك
َُٕٞ ٌْ ِغج٣َ اُٞٗشا َع ََٓضا ًء ِث َٔب ًَب٤
ً ۪ا ًَضٌُٞ َ ْج٤ُْ َٝ َل٤
Yapmakta olduklarının cezası olarak bundan sonra az gülsünler, çok ağlasınlar.
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(Necm 53/59)

ِۙ ش ر َ ْؼ َغج
َُٕٞ
ِ ٣ ۪زَا ْاُ َؾذٛ ْٖ ِٔ َاَك
Yoksa bu sözler sizi şaşırtıyor mu?

(Necm 53/60)

ِۙ ٌُ  َْل ر َ ْجَٝ ٌَُٕٞ ن َؾ
ْ َ رَٝ
َٕٞ
Ağlayacağınıza gülüyor musunuz?

(Necm 53/61)

َُٕٝبٓذ
ِ ع
َ ْْ ُ ا َ ْٗزَٝ
Üstelik dik kafalısınız.

(Necm 53/62)

اُٝا ْػجُذَٝ ِا ِ هّٰللُٝكَب ْع ُغذ
Hemen Allah’a secde edin ve kulluğu O’na yapın.

(Tevbe 9/83)

ََٓ ٠ُِّٰللاُ ا
ْٖ ََُٝ  ا َ َثذًا٢
َ َُٗ ْْ كَب ْعزَأْرُٜ ْ٘ ِٓ هبئِلَ ٍخ
كَب ِْٕ َس َع َؼ َي ه
َ ا َٓ ِؼٞطِ كَوُ َْ َُ ْٖ ر َ ْخ ُش ُعٝى ُِ ِْ ُخ ُشٞ
َٖ٤ ۪ا َٓ َغ ْاُخَب ُِلُٝ ٍَ َٓ َّش ٍح كَب ْهؼُذَّٝ َ  ِد اُٞز ُ ْْ ِث ْبُوُؼ٤ا اَِّٗ ٌُ ْْ َس ۪مُٝ َػذ ا٢
َ ا َٓ ِؼُِٞرُوَب ِر
Allah, seni onların bir kesimi ile karşılaştırır da seninle birlikte savaşa çıkmak için izin isterlerse
de ki “Artık siz benimle hiçbir zaman savaşa çıkamayacaksınız ve benimle birlikte hiçbir
düşmanla vuruşamayacaksınız. Baştan savaşa çıkmayıp oturmayı tercih eden sizdiniz. Öyleyse
varın, geride kalanlarla birlikte oturmaya devam edin.”
(Tevbe 9/45)

ْ اسرَب َث
ْْ ِٜ  ِج٣ْ  َس٢ ۪ ْْ كُٜ َ ْْ كُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ َٝ  ِّ ْاْل ِخ ِشْٞ ٤َ ُ ْاَٝ ِبّٰلل
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪ ْغزَأ ْ ِرُٗ َي اَُّز٣َ اَِّٗ َٔب
َُٕٝز َ َشدَّد٣َ
Senden izin isteyenler sadece Allah’a ve ahiret gününe inanıp güvenmeyenlerdir. Onların içleri kuşkuludur.
Onlar kuşkuları içinde gidip gelmektedirler.
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(Tevbe 9/46)

َ َّ ْْ كَضَجُٜ َ ّٰللاُ ا ْٗ ِج َؼبص
ا َٓ َغُٝ ََ ا ْهؼُذ٤ ۪هَٝ ْْ ُٜ ط
ُ َُُٚ اٝ َط َْلَ َػذٝا ْاُ ُخ ُشُٝ ا َ َسادْٞ ََُٝ
َ هُٙ ٌِ ْٖ ًَ ِشَٝ ً ػذَّح
َٖ٣ ْ۪اُوَب ِػذ
Eğer çıkmak isteselerdi bir hazırlık yaparlardı. Ama Allah, tutumlarını çirkin buldu da onları bocalattı. Onlara:
“Oturanlarla birlikte siz de oturun.” denildi.

(Tevbe 9/47)

ْْ ٌُ ٤ ۪كَٝ ََٗ ٌُ ُْ ْاُ ِلزَْ٘خَُٞ ْجـ٣ ْْ ٌُ َُا ِخ ََلُٞمؼ
َ ْٝ َ  َ ْ۬لاَٝ  ًُ ْْ ا َِّْل َخجَ ًبْلُٝ  ٌُ ْْ َٓب صَ اد٤ ۪ا كٞ خ ََش ُعْٞ َُ
َّ  ٌْ ِث٤ ِّٰ۪للاُ َػ
َٖ٤۪ٔ ُِ بُظب
 هَٝ ْْ ُٜ َُ َُٕٞع َّٔبػ
َ
Sizinle birlikte çıksalardı, kafanızı karıştırma dışında bir katkıları olmazdı. Aranıza girer, fitne çıkarmaya
çalışırlardı. İçinizde onlara kulak verecek olanlar vardır. Allah yanlış yapanları bilir.

(Tevbe 9/48)

َ َٝ  ََٓعب َء ْاُ َؾن٠س َؽزهٞ
ْْ َُٛٝ ِّٰللا
 َش ا َ ْٓ ُش هَٜ ظ
َ ُٓ ُا َُ َي ْاْلُٞهََِّجَٝ َُ ا ْاُ ِلزَْ٘خَ ِٓ ْٖ هَ ْجَُٞ َُوَ ِذ ا ْثزَـ
َُٕٞٛ بس
ِ ًَ
Bunlar daha önce de fitne çıkarmaya çalışmış ve senden dolayı işleri altüst etmişlerdi. Onlar hoşlanmasalar da
sonunda hak yerini buldu ve Allah’ın buyruğu üstün geldi.

(Tevbe 9/84)

ُِ۪ٚ ٞع
َ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ا َ َؽ ٍذ٠َِٓ ق َِّ َػ
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
ا ثِ هٝ ْْ ًَلَ ُشُٜ َِّ۪ٗ اٙ هَج ِْش٠ِػ
َ ْْ ُ َْل رَوَٝ بد اَثَذًا
َ ُ  َْل رَٝ
َُُٕٞ ْْ كَب ِعوَٛٝ اُٞ َٓبرَٝ
Onlardan ölen birine asla dua etme, namazını kılma. Mezarı başında da bulunma. Çünkü onlar,
Allah’ı ve elçisini göz ardı etmiş ve yoldan çıkarak ölmüşlerdir.

(Tevbe 9/85)

ْْ ُٜ غ
ُ َُنَ ا َ ْٗلٛر َ ْضَٝ َب٤ْٗ  اُذ٢ِب كَٜ  ْْ ِثُٜ َُ َؼ ِزّث٣ ْٕ َ ّٰللاُ ا
ذ ُ ه٣ُ ۪ش٣ ُ ْْ اَِّٗ َٔبُٛ َْلدْٝ َ اَٝ ْْ ُٜ ُُاَٞ ْٓ َ  َْل ر ُ ْؼ ِغج َْي اَٝ
َٕٝ ْْ ًَبكِ ُشُٛ َٝ
Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah ister ki yaşadıkları bu hayatta bunlar
sebebiyle onlara azap etsin ve ruhları, üzüntü içinde kâfir olarak çıksın.
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(Al-i İmran 3/116)

بة
َ ِّٰللا
ُ ف َؾ
ْ َ  َُٓ ِئ َي اٝ۬ ُ اَٝ ْـًٔب٤ؽ
ُ ْْ َِٖٓ هُٛ َْلدْٝ َ  ََْٓل اَٝ ْْ ُٜ ُُاَٞ ْٓ َ  ْْ اُٜ ْ٘  َػ٢
َ ِ٘ا َُ ْٖ ر ُ ْـَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ِ َُّ٘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 ه
َ ذ َؽ ْش
ْ َفبث
اَُٞٔٓ َِظ
ِ بَٜ ٤ ۪ؼٍ ك٣َب ًَ َٔض َ َِ ۪س٤ْٗ حِ اُذٞ٤ ْاُ َؾِٙ  ِزٛ ٢ َ۪ٕ كُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٓض َ َُ َٓب
َ َ ف ٌّش ا
ْ َ٣ ْْ ُٜ غ
َ  َٓبَٝ َُِْٚ ٌَزْٛ َ  ْْ كَبُٜ غ
َُٕٞٔ ِِ ظ
 ُْ هُٜ َٔ َِظ
َ ُُ ٌِ ْٖ ا َ ْٗلَٝ ُّٰللا
َ ُا َ ْٗل
Bunların dünya hayatında yaptıkları iyilikler, kavurucu soğuk bir rüzgârın çarptığı ekin gibidir. O rüzgar
yanlışlara dalan bir topluluğun ekinini nasıl mahvederse bunların iyilikler de öylece mahvolur. Allah, onlara
yanlış yapmaz, aksine yanlışı onlar kendilerine yaparlar.

(Tevbe 9/86)

َّ اُُٞٝ۬ ُ  ا ْعزَأْرَٗ ََي اِٚ ُِ ٞع
ْ َُاِ َٓرَا ا ُ ْٗ ِضَٝ
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٍِ ْٞ اُط
ُ ا َٓ َغ َسُٝ ذِٛ  َعبَٝ ِبّٰلل
ُ ذ
ا ثِ هُِٞ٘ٓ سح ٌ ا َ ْٕ اٞ
َ ع
َٖ٣ ۪ا رَ ْسَٗب َٗ ٌُ ْٖ َٓ َغ ْاُوَب ِػذُُٞهَبَٝ
Allah’a inanıp güvenin, elçisiyle beraber cihad edin” diye bir sure indirilse onların varlıklı
olanları hemen senden izin ister ve “Bırak da oturanlarla birlikte biz de kalalım” derler.

(Tevbe 9/87)

ُ َٝ ق
َُٕٜٞ ََ ْلو٣  ْْ َْلُٜ َ ْْ كِٜ  ِثُُِٞ ه٠ِه ِج َغ َػ
ُ َس
ِ ُِ اََٞ ا َٓ َغ ْاُخٌُُٞٗٞ َ٣ ْٕ َ ا ِثبٞم
Geride kalanlarla birlikte kalmak onlara pek hoş gelir. Kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşur;
artık anlayamazlar.
(Nahl 16/108)

َ َٖ٣ ۪ َُٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
َُِِٕٞ ُْ ْاُـَبكُٛ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ ْْ ِٛ بس
هجَ َغ ه
َ ُّٰللا
َ َٝ ْْ ِٜ  ِثُُِٞ ه٠ِػ
َ ا َ ْثَٝ ْْ ِٜ ع ْٔ ِؼ
ِ ق
Bunlar, kalpleri, dinleme ve görmeleri üzerinde Allah’ın yeni bir yapı oluşturduğu kimselerdir. Onlar, ne
yaptıklarının farkında değillerdir.
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(Münafikun 63/3)

ُ َا كٝا ص ُ َّْ ًَلَ ُشَُٞ٘ٓ  ْْ اُٜ ََّٗر ُِ َي ِثب
َُٕٜٞ َ ْلو٣َ  ْْ َْلُٜ َ ْْ كِٜ  ِثُُِٞ ه٠ِط ِج َغ َػ
Kötü olan, önce inanmaları sonra ayetleri görmezlikten gelmeleridir. Ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı
oluşturulur; artık anlamazlar.

(Tevbe 9/88)

ُۘ  َْش٤ْ ْاُ َخُٜ َُ  َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ اٝ ْْ ٜا َ ْٗلُ ِغٝ ْْ ُِٜ اْٞٓ َ ا ِثبُٝذَٛ ُ َعبٚا ٓؼَُٖٞ٘ٓ ا٣ ۪اَُّزٝ ٍُ ٞع
ُاد
َّ ُ ٌِ ِٖ ا
ُ
َ َ
َ
َ ِ
َ ِ َ
َ ُ ُش
َُٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾٛ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ
Ama bu Elçi ve onunla birlikte inanıp güvenmiş olanlar mallarıyla ve canlarıyla cihad
etmişlerdir. Bütün iyilikler işte bunlar içindir. Umduklarına kavuşacak olanlar da işte
bunlardır.

(Tevbe 9/89)

ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ َُ ُّٰللا
ُْ ٤ ُص ْاُؼَ ۪ظْٞ َب ر ُِ َي ْاُلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
ا َ َػذَّ ه
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
Allah onlara, içinden ırmaklar akan cennetleri hazırlamıştır. Onlara orada ölümsüz
olacaklardır. En büyük kurtuluş işte budur.

(Tevbe 9/90)

ت٤
ُ ُ ۪ق٤ع
ُ  َسَٝ َّٰللا
ا هَُٖٞ ًَزَث٣ ۪هَؼَذَ اَُّزَٝ ْْ ُٜ َُ ََُٕإْ ر٤ُِ ة
ِ َٕ َِٖٓ ْاْلَػ َْشاٝ ََٓعب َء ْاُ ُٔؼَزّ ُِسَٝ
َ َُُٚٞع
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َػزُٜ ْ٘ ِٓ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّز
Mazeret uyduran Araplar, kendilerine izin verilsin diye sana geldiler. Allah’a ve elçisine yalan
söyleyenler de oturup beklediler. İçlerinden kâfir olanlar yakında acıklı bir azaba
çarpılacaklardır.
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(Tevbe 9/45)

ْ اسرَب َث
ْْ ِٜ  ِج٣ْ  َس٢ ۪ ْْ كُٜ َ ْْ كُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ َٝ  ِّ ْاْل ِخ ِشْٞ ٤َ ُ ْاَٝ ِبّٰلل
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪ ْغزَأ ْ ِرُٗ َي اَُّز٣َ اَِّٗ َٔب
َُٕٝز َ َشدَّد٣َ
Senden izin isteyenler sadece Allah’a ve ahiret gününe inanıp güvenmeyenlerdir. Onların içleri kuşkuludur.
Onlar kuşkuları içinde gidip gelmektedirler.

(Tevbe 9/49)

ٌطخ
ُ َعو
َ ٤َّ٘ َْ َُ ُٔ ۪ؾَٜ ا َِّٕ َعَٝ اٞط
َ  ْاُ ِلزَْ٘ ِخ٢ِ ا َ َْل ك٢ّ۪٘ ِ َْل ر َ ْلزَٝ ٢ ُ۪ ْٕ َ ٍُ ائْزَُٞو٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
َٖ٣ِث ْبُ ٌَبكِ ۪ش
Onlardan kimi de “Bana müsaade et de başım belaya girmesin” der. Bil ki, onlar belanın içine zaten
düşmüşlerdir. Alevli ateş, görmezlik eden o kâfirleri elbette kuşatacaktır.

(Tevbe 9/91)

َٕ َؽ َش ٌط اِرَاُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٕ َٓبَُٝ ِغذ٣ َٖ َْل٣ ۪ اَُّز٠َِ َْل َػَٝ ٠ ْاُ َٔ ْشم٠َِ َْل َػَٝ بء
ِ َ اُن َؼ َٓل٠َِْظ َػ
َ ٤َُ
ٌْ ِۙ ٤س َس ۪ؽٞ
ُ  َسَٝ ِا ِ هّٰللٞق ُؾ
ٌ ُّٰللاُ َؿل
 هَٝ ٍَ ٤ع ۪ج
َ ْٖ ِٓ َٖ٤ ِ۪٘ ْاُ ُٔ ْؾغ٠َِ۪ َٓب َػُِٚ ٞع
َ َٗ
Allah’a ve Elçisine karşı samimi oldukları sürece güçsüzlerin, hastaların, harcayacak bir şey
bulamayanların kendilerini sıkıntıya sokmaları gerekmez. Güzel davranan kimselerin aleyhine
yapılacak bir şey yoktur. Allah bağışlar, ikramda bulunur.
(Fetih 48/17)

ِ  ْاُ َٔ ۪ش٠َِ َْل َػَٝ  ْاْلَػ َْشطِ َؽ َش ٌط٠َِ َْل َػَٝ  َؽ َش ٌط٠ْٔ ْاْلَػ٠َِْظ َػ
َ ٤َُ
ُِ ِطغ٣ ْٖ َٓ َٝ ل َؽ َش ٌط٣
ٍ ُ َعَّ٘بِْٚ ُ ْذ ِخ٣ َُُٚٞع
 ًٔب٤ َُُ۪ َػزَاثًب اُٚ َؼ ِزّ ْث٣ ٍَّ َٞ َ َز٣ ْٖ َٓ َٝ بس
ُ  َسَٝ َّٰللا
ه
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
Köre sıkıntı yok, topala sıkıntı yok, hastaya da sıkıntı yoktur. Kim Allah’a ve elçisine boyun eğerse onu,
içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu da acıklı bir azaba sokar.
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(Tevbe 9/92)

ْْ ُٜ ُُ٘٤ا َ ْػَٝ اْٞ ََُّٞ َ  رِٚ ُۖ ٤ْ َِذ ََْٓل ا َ ِعذُ ََٓٓب ا َ ْؽ ُِِٔ ٌُ ْْ َػ
َ ِْ ُ ْْ هُٜ َِِٔ  َى ُِز َ ْؾْٞ َ َٖ اِرَا ََٓٓب اَر٣ ۪ اَُّز٠َِ َْل َػَٝ
َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣ ا َٓبَُٝ ِغذ٣ ل َِٖٓ اُذ َّْٓغِ َؽضَ ًٗب ا َ َّْل٤
ُ ۪رَل
Bir bineğe bindiresin diye sana gelenler de var. “Sizi bindirecek binek bulamıyorum” dediğinde
onlar, harcayacak bir şey bulamadıkları için üzüntüden dolayı gözlerinden yaşlar akarak geri
dönmüşlerdi. Onlar da sorumlu tutulmayacaklardır.

(Tevbe 9/93)

َ َٝ ق
ه َج َغ
ُ ََٓب ُء َس٤ُِ٘ ْْ ا َ ْؿَٛٝ ٗ ََيَُٞٗ ْغزَأ ْ ِر٣ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َِ َُ َػ٤غ ۪ج
َّ ُاَِّٗ َٔب ا
ِ ِۙ ُِ اََٞ ا َٓ َغ ْاُخٌُُٞٗٞ َ٣ ْٕ َ ا ِثبٞم
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ َْلُٜ َ ْْ كِٜ  ِثُُِٞ ه٠ِّٰللاُ َػ
ه
Sorumlu tutulacak olanlar, imkânları olduğu halde senden izin isteyenlerdir. Geride kalanlarla
birlikte kalmak bunların hoşuna gitmişti. Allah bunların kalpleri üzerinde yeni bir yapı
oluşturdu; artık bilemezler.

(Tevbe 9/94)

ْْ ًُ بس
ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َُ ٌُ ْْ هَ ْذ َٗجَّبََٗب هٝ ْْ هُ َْ َْل ر َ ْؼزَز ُِسِٜ ٤ْ َُِ ٌُ ْْ اِرَا َس َع ْؼز ُ ْْ ا٤ْ ََُِٕ اٝ ْؼزَز ُِس٣َ
ِ ّٰللاُ ِٓ ْٖ ا َ ْخ َج
َّ ُاَٝ ت
ْْ ُ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز٤َبدَحِ كَٜ ؾ
ُ  َسَٝ ْْ ٌُ ََِٔ ّٰللاُ َػ
 هَٟ َش٤ع
ِ ٤ْ َػب ُِ ِْ ْاُـ
َ ٠َُِٕ اُٝ ص ُ َّْ ر ُ َشدُُٚٞع
َ َٝ
ََُِٕٞٔ ر َ ْؼ
Döndüğünüzde onlar size özür beyan edeceklerdir. De ki “Hiç özür beyan etmeyin; size asla
inanmayacağız. Allah, sizin haberlerinizi bize bildirdi. Allah ve Elçisi sizin yaptıklarınızı
görecektir. Sonra görünmeyeni de görüneni de bilen Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız; ne işler
yaptığınızı size o bildirecektir.”
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(Tevbe 9/95)

ظ
ُ  ْْ كَب َػ ِْشُٜ ْ٘ ا َػٞم
ُ  ْْ ُِز ُ ْؼ ِشِٜ ٤ْ َُِبّٰللِ َُ ٌُ ْْ اِرَا ا ْٗوََِ ْجز ُ ْْ ا
َٕ ثِ هَُٞ ْؾ ِِل٤ع
ٌ ُۘ  ْْ ِس ْعُٜ َِّٗ ْْ اُٜ ْ٘ ػ
َ اٞم
َ
ََُٕٞ ٌْ ِغج٣ اَُّٞٗ٘ ُْ َع ََٓضا ًء ثِ َٔب ًَبَٜ  ْْ َعُٜ ٣ْٝ َٓأَٝ
Dönüp yanlarına geldiğinizde, kendilerine ilişmeyesiniz diye Allah’a yemin edeceklerdir. Artık
onlarla ilginizi kesin. Çünkü her biri birer pisliktir. Hak ettikleri ceza, varıp kalacakları
cehennemdir.
(Tevbe 9/42)

ْ َُ ٌِ ْٖ ثَؼُذَٝ ىٞ
ََُٕٞ ْؾ ِِل٤ع
َ ُبفذًا َْلرَّجَؼ
ً  ًَبَٕ َػ َشْٞ َُ
ِ َعلَ ًشا ه
َ َٝ ُ ُْ اُؾوَّخِٜ ٤ْ َِد َػ
َ َٝ جًب٣مب هَ ۪ش
َ َ  ا ْعزِٞ َُ ِبّٰلل
َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِرثُٜ ََِّٗ ْؼَِ ُْ ا٣ ُّٰللا
 هَٝ ْْ ُٜ غ
ثِ ه
َ َُٕ ا َ ْٗلٌُٞ ِِ ْٜ ُ٣ ْْ ٌُ ط ْؼَ٘ب َُخ ََش ْعَ٘ب َٓ َؼ
Kolay bir menfaat ya da alışılmış bir yolculuk olsaydı, arkandan gelirlerdi. Ama bu zorlu yolculuk onlara pek
uzun geldi. “Eğer gücümüz yetseydi elbette seninle birlikte çıkardık” diye Allah’a ant içeceklerdir. Onlar
kendilerini tüketmektedirler. Allah biliyor ki onlar, kesinlikle yalancıdır.

(Tevbe 9/96)

َٖ٤ ۪ ِّ ْاُلَب ِعوْٞ َػ ِٖ ْاُو
 ْْ كَب َِّٕ هُٜ ْ٘ ا َػْٞ م
َ  ْْ كَب ِْٕ ر َ ْشُٜ ْ٘ ا َػْٞ م
َ َٕ َُ ٌُ ْْ ُِز َ ْشَُٞ ْؾ ِِل٣
َ ٠َ ْشم٣ ّٰللاَ َْل
Kendilerinden razı olasınız diye de yemin edeceklerdir. Siz razı olsanız bile yoldan çıkanlar
topluluğundan Allah razı olmayacaktır.
(Nisa 4/107)

 ًٔب٤ ۪اًٗب اَصََّٞ ُ ِؾت َٓ ْٖ ًَبَٕ خ٣ ّٰللاَ َْل
 ْْ ا َِّٕ هُٜ غ
َ َُٕ ا َ ْٗلَُٞٗ ْخزَب٣ َٖ٣ ۪ َْل ر ُ َغبد ٍِْ َػ ِٖ اَُّزَٝ
Kendilerinden beklenmeyen davranış gösteren hainlerden yana mücadeleye girme. Allah, hainlikte direnen
günahkârı sevmez.

(Nisa 4/108)

َِٖٓ ٠َ ْشم٣ َٕ َٓب َْلُّٞز٤ِ َُج٣  ْْ اِ ْرُٜ َ َٓؼَٞ ُٛ َٝ ِّٰللا
َٕ َِٖٓ هَُٞ ْغز َ ْخل٣  َْلَٝ بط
ِ ََُّٕ٘ َِٖٓ اَُٞ ْغز َ ْخل٣
ً ٤َٕ ُٓ ۪ؾَُِٞٔ َ ْؼ٣ ّٰللاُ ثِ َٔب
طب
 ًَبَٕ هَٝ ٍِ ْٞ َْاُو
Onlar insanlardan saklamaya çalışırlar ama Allah’tan saklamayı düşünmezler. Gece, Allah'ın razı olmadığı sözü
kurarlarken O, onlarla beraberdi. Yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatan Allah’tır.
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(Nisa 4/109)

ْٖ َٓ ّْ َ  َٔ ِخ ا٤ َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ ْ٘ ػ
ُ َغب ِد ٍُ ه٣ ْٖ َٔ َب ك٤َ ْٗ  ِح اُذٞ٤ ْاُ َؾ٢ ْْ ِكُٜ ْ٘  ۬ ُإ ََْٓل ِء َعبدَ ُْز ُ ْْ َػَٛٓ ْْ ُ ب ا َ ْٗزََٛٓ
َ َّٰللا
ً ً۪ َٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِٕ َػٞ
ُ ٌُ ٣َ
َل٤
Haydi, siz tuttunuz dünya hayatında onlardan yana mücadele verdiniz. Ya kıyamet günü onlardan yana Allah'a
karşı mücadeleyi kim verecek veya onların savunucusu kim olacak?

(Nisa 4/110)

ْ َ٣ ْٝ َ  ًءا اٞع
 ًٔب٤سا َس ۪ؽٞ
َُٓ َْ َٔ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ َٝ
َ ِغ ِذ ه٣ َّٰللا
َ ْغز َ ْـ ِل ِش ه٣ َّْ ُ ُ صٚغ
ً ُّٰللاَ َؿل
َ ظ ِِ ْْ َٗ ْل
Kim bir kötülük işler veya kendini yanlışa sürükler de Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ın bağışlamasının bol,
ikramının çok olduğunu görecektir.

(Mucadele 58/14)

٠ََِٕ َػَُٞ ْؾ ِِل٣َٝ ْْ ِۙ ُٜ ْ٘ ِٓ  َْلَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ْْ ُٛ  ْْ َٓبِٜ ٤ْ َِّٰللاُ َػ
ت ه
َ َن
ِ  ًٓب ؿْٞ َا هْٞ ََُّٞ َ َٖ ر٣ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ َُٛٝ ة
ِ ْاُ ٌَ ِز
Sen, Allah’ın gazabına uğrayan bir toplulukla iş birliği yapanları görmüyor musun? Bunlar, ne sizdendir ne de
onlardan. Bunlar, bile bile yeminlerini yalanlarına alet ederler.

(Mucadele 58/15)

َ ػزَاثًب
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اُٞٗعَٓب َء َٓب ًَب
ا َ َػذَّ ه
َ ْْ ُٜ َُ ُّٰللا
َ ْْ ُٜ َِّٗذًا ا٣ ۪ؽذ
Allah, onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Onlar, gerçekten ne kötü işler yapıyorlar!

(Mucadele 58/16)

ٌ ٜ۪ ُٓ اة
ٖ٤
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََِّٰللاِ ك
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ْٖ ا َػٝقذ
َ َ ْْ ُعَّ٘خً كُٜ َٗ َٔب٣ْ َ ا اَُٝٓاِر َّ َخز
Onlar, yeminlerini kalkan olarak kullandılar da Allah’ın yolundan saptılar. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

(Mucadele 58/17)

بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
َ ِّٰللا
ُ ف َؾ
ْ َ  َُٓئِ َي اٝ۬ ُ ْـًٔب ا٤ؽ
 ْْ َِٖٓ هُٛ ُ  َْلدْٝ َ  ََْٓل اَٝ ْْ ُٜ ُُاَٞ ْٓ َ  ْْ اُٜ ْ٘  َػ٢
ِ َُّ٘بة ا
َ َُِ٘ ْٖ ر ُ ْـ
َُٕٝخَب ُِذ
Onların malları da çocukları da Allah’tan gelecek olana karşı bir fayda sağlamaz. Onlar cehennem ahalisidir.
Orada ölümsüz olacaklardır.
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(Mucadele 58/18)

ْْ ُٜ َِّٗءٍ ا َ ََْٓل ا٢ْ ؽ
َ ٠ِ ْْ َػُٜ َََّٕٗ اُٞغج
 ُْ هُٜ ُ  ْج َؼض٣َ َّ ْٞ ٣َ
َ  ْؾ٣َ َٝ ْْ ٌُ َُ َُٕٞ ْؾ ِِل٣َ ُ ًَ َٔبَُٚ َُٕٞ ْؾ ِِل٤َ َؼًب ك٤۪ٔ ّٰللاُ َع
َُٕٞ ُْ ْاُ ٌَب ِرثُٛ
Allah onları, kabirlerinden kaldırdığı gün, ellerinde bir şey kaldığını sanarak size ettikleri yemin gibi Allah’a da
yemin edeceklerdir. Dikkatli olun, onlar yalancı kimselerdir.

(Tevbe 9/97)

ُ ا َ ْْلَػ َْش
ُّٰللا
ُ  َس٠ِّٰللاُ َػ
 هَٝ ُِ۪ٚ ٞع
دَ ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٝا ُؽذُٞٔ َِ ْؼ٣َ ا َ ْعذَ ُس ا َ َّْلَٝ ِٗلَبهًبَٝ اة اَؽَذ ًُ ْل ًشا
ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ َِ۪ػ
Bedevi Arapların kâfirliği ve münafıklığı pek güçlüdür. Allah’ın elçisine indirdiğinin sınırlarını
bilmemeleri onlardan beklenen bir şeydir. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Tevbe 9/98)

 ِءْٞ غ
َّ ُ ْْ َٓدَائِ َشح ُ اِٜ ٤ْ َِائِ َش َػَََّٝٓ َّـ ثِ ٌُ ُْ اُذ
ُ َز َ َشث٣َٝ ُ ْ٘ ِل ُن َٓ ْـ َش ًٓب٣ َز َّ ِخزُ َٓب٣ ْٖ َٓ ة
ِ  َِٖٓ ْاْلَػ َْشاَٝ
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
 هَٝ
َ ُّٰللا
Bedevi Araplar içinde öyleleri vardır ki savaş için yaptıkları harcamayı kayıp sayar, her şeyin
aleyhinize dönmesini beklerler. Bekledikleri kötü günler başlarına gelecektir. Her şeyi dinleyen
ve bilen Allah’tır.

(Tevbe 9/99)

ٍ ُ ْ٘ ِل ُن هُ ُش َثب٣ ز َّ ِخزُ َٓب٣َ َٝ  ِّ ْاْل ِخ ِشْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
د
ِ اَٞ َِف
د ِػ ْ٘ذَ ه
ُإْ ِٓ ُٖ ِث ه٣ ْٖ َٓ ة
ِ  َِٖٓ ْاْلَػ َْشاَٝ
َ َٝ ِّٰللا
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ُ اُش
َّ
ٌ ُّٰللاَ َؿل
۪ ا َِّٕ هِٚ َس ْؽ َٔز٢ ّٰ۪للاُ ك
 ُْ هُٜ ُُِ ْذ ِخ٤ع
َ ْْ ُٜ َُ ٌب هُ ْشثَخَٜ َِّٗ ٍِ ا َ ََْٓل اٞع
Bedevi Araplar arasında öylesi de vardır ki Allah’a ve Ahiret gününe inanıp güvenir, yaptığı
harcamayı Allah’a yakınlaşma ve elçinin desteğini alma vesilesi sayar. Bilin ki bu, onlar için bir
yakınlık sebebidir. Allah, onları ikramı ile kuşatacaktır. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.
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(Tevbe 9/100)

َّ ُاَٝ
ُّٰللا
 ه٢
ِ بٕ َس
َ  ْْ ثِب ِْؽُٛ َُٖٞ ارَّجَؼ٣ ۪اَُّزَٝ بس
َ ْٗ َ ْاْلَٝ َٖ٣بع ۪ش
ِ َٜ ُٔ َُٕ َِٖٓ ْاَُُّٞٝ ََٕ ْاْلُٞغبثِو
ٍ ِۙ غ
ِ ق
َ م
ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ َُ َّا َ َػذَٝ ُْٚ٘ ا َػٞم
 ُصْٞ َب اَثَذًا ر ُِ َي ْاُلََٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
ُ  َسَٝ ْْ ُٜ ْ٘ َػ
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ َ  ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
ُْ ٤ْاُ َؼ ۪ظ
Muhacirlerin ve Ensar’ın ilkleri ile onlara güzellikle uyanlar var ya, Allah onlardan razı, onlar
da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah, içinden ırmaklar akan cennetleri onlar için hazırlamıştır.
Orada ölümsüz olacaklardır. En büyük kurtuluş işte budur.
(Enfal 8/74)

ُْ ُٛ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ ا اٝق َُٓش
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا كُٝذَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُشَٛٝ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪اَُّزَٝ
َ ََٗٝ اْٝ َٝ َٖ ا٣ ۪اَُّزَٝ ِّٰللا
ٌْ ٣ ِس ْص ٌم ًَ ۪شَٝ ٌ  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ َُ َٕ َؽوابُِٞ٘ٓ ْْاُ ُٔ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.

(Haşr 59/7)

ِ  َ ِ هٟ َِ ْاُوُشْٛ َ ۪ ِٓ ْٖ اُِٚ ٞع
٠َٓزَب٤ُ ْاَٝ ٠ ْاُوُ ْشث١ِ ُِزَٝ ٍِ ٞع
ُ ِش
ُ  َس٠ِّٰللاُ َػ
َّ ُِ َٝ لِلَف
ََٓٓب ا َ َٓكَب َء ه
ٍُ ٞع
َّ ُاث ِْٖ اَٝ ٖ٤
ِ َ٤َِْٖ٘ ْاْلَ ْؿ٤ََُخً ثَُٕٝ دٌُٞ َ٣  َْل٢ْ ًَ َِ ِۙ ٤غ ۪ج
ُ اُش
َّ ُْ ٌُ ٤ ََٓٓب ارَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٓبء
َ َٔ ُ ْاَٝ
ِ ًغ ۪ب
ة
َ َّٰللا
ّٰللاَ ا َِّٕ ه
ا هُٞارَّوَٝ اُٜٞ َ ُ كَب ْٗزْٚ٘  ٌُ ْْ َػ٤َٜٗ  َٓبَٝ ُُٙٝكَ ُخز
ِ َۢ ذ ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪ؽذ
Allah'ın, o kentlerin halkından alıp Elçisine fey olarak verdiği şeyler; Allah için, elçisi ve yakınları için, yetimler,
çaresizler ve yolcular içindir. Böylece onlar, içinizden zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Elçi
size ne verirse onu alın ve sizi neden men ederse ondan geri durun. Allah'tan çekinerek korunun; Allah'ın cezası
pek ağır olur

(Haşr 59/8)

ِ ُِ ِْلُوَ ََٓش
َٕ كَن ًَْل َِٖٓ هَُٞ ْجزَـ٣ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ اَٝ ْْ ِٛ بس
ِّٰللا
ِ َٜ ُٔ ُاء ْا
ِ َ٣ا ِٓ ْٖ ِدَٖٞ ا ُ ْخ ِش ُع٣ َ۪ٖ اَُّز٣بع ۪ش
َُٕٞقب ِده
َّ ُُ ُْ اٛ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ُ اَُٚٞع
ُ  َسَٝ َّٰللا
َٕ هٝق ُش
ُ ْ٘ َ٣َٝ اًٗبَْٞ  ِسمَٝ
O mallar, özellikle Allah’ın ikramını ve rızasını elde etme, bir de Allah’a ve Elçisine yardım etme arzusu
taşıdıklarından dolayı, yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan muhacirler içindir. Özü sözü doğru
olanlar işte onlardır.
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(Haşr 59/9)

٢ َ۪ٕ كُٝ ِغذ٣َ  َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َُ َب َع َش ِاٛ ْٖ َٓ َُٕٞ ِؾج٣ ْْ ِٜ ِِ  َٔبَٕ ِٓ ْٖ هَ ْج٣اْل
۪ ْ َٝ َّاس
َ  ُؤ اُذَّٞ َٖ ر َ َج٣ ۪اَُّزَٝ
َٓ
َمُٞ٣ ْٖ َٓ َٝ ٌفخ
ُ
َ قب
َ  ْْ َخِٜ  ًَبَٕ ِثْٞ ََُٝ ْْ ِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٕ َػُٝإْ ِص ُش٣َٝ اُٞرُٝ۫ ُ  ْْ َؽب َعخً ِٓ ََّٓٔب اِٛ سُٝ
ِ فذ
َٓ
ُ
َُٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾٛ ُ ِئ َيٝ۬ ُ ۪ كَبِٚؽ َّؼ َٗ ْلغ
Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar, kendilerine sığınanları severler;
onlara verilen bu mallardan dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Ellerinde bir şey olmasa bile onları
kendilerine tercih ederler. İçlerinde olan kıskançlıklardan korunanlar umduklarına kavuşacak olanlardır.

(Tevbe 9/101)

ْْ ُٜ ُٔ َِم َْل ر َ ْؼ
ِ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاْلَػ َْشاْٞ  ِٓ َّٔ ْٖ َؽَٝ
ِ  اُ ِّ٘لَب٠َِا َػَُٝ٘ ِخ َٓ َشد٣ ۪ َِ ْاُ َٔذْٛ َ  ِٓ ْٖ اَٝ َُٕٞة َُٓ٘ب ِكو
ْ٤ٍ ة َػ ۪ظ
ٍ  َػزَا٠َُِٕ اُٝ َشد٣ َّْ ُ  ِْٖ ص٤َ ْْ َٓ َّشرُٜ ُعُ٘ؼَ ِزّث
َ ْْ ُٜ ُٔ َِٗ َْؾ ُٖ َٗ ْؼ
Hem çevrenizdeki Araplardan hem Medine halkından ikiyüzlülükte uzmanlaşmış münafıklar
vardır. Onları sen bilmezsin, biz biliriz. Onları iki defa azaba uğratacağız. Sonra da büyük bir
azaba itileceklerdir.
(Münafikun 63/4)

ُ  ْْ ُخُٜ ََّٗ ْْ ًَبِٜ ُِ ْٞ َا ر َ ْغ َٔ ْغ ُِوَُُُٞٞو٣ ِْٕ اَٝ ْْ ُٜ ُٓ غب
َُٕٞغج
ٌ ؾ
َ َ ْؾ٣ ٌ غَّ٘ذَح
َ ُٓ ت
َ  ْْ ر ُ ْؼ ِغجُ َي ا َ ْعُٜ َ ز٣ْ َ اِرَا َساَٝ
ُۘ  ُْ هُٜ ََِ ْْ هَبرُٛ بؽزَ ْس
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ ٠ّٰللاُ اَٗه
ْ َ كُُٝ ُْ ْاُ َؼذٛ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َؾ ٍخ َػ٤ْ ف
َ ََّ ًُ
Onları gördüğünde kılık kıyafetlerine hayran kalırsın. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Oysa duvara dayalı
kalas gibidirler. Her gürültüyü aleyhlerine sanırlar. Asıl düşman onlardır; onlara karşı dikkatli ol. Allah canlarını
alsın! Bu yanlışa nasıl sürükleniyorlar?

(Muhammed 47/30)

ْْ ٌُ َُ ْؼَِ ُْ ا َ ْػ َٔب٣َ ُّٰللا
ََٓ َٗ ْٞ ََُٝ
 هَٝ ٍِ ْٞ َ َُ ْؾ ِٖ ْاُو٢ ۪ ْْ كُٜ َََُّ٘ز َ ْؼ ِشكَٝ ْْ ُٜ ٤ٔ٤ ۪ ْْ ِثغُٜ َ  ْْ كََِ َؼ َش ْكزُٜ ًَ َ٘ب٣ْ ؾب ُء َْلَ َس
Tercihimiz farklı olsaydı onları sana gösterirdik, sen de yüzlerinden tanırdın. Ama onları, sözlerinin içeriğinden
tanıyabilirsin. Allah bütün işlerinizi bilir.

72

(Tevbe 9/102)

ُ َِ ْْ َخِٜ ِثُُٞٗا ثِزَُٕٞ ا ْػز َ َشكٝاخ َُشَٝ
ْْ ِٜ ٤ْ َِة َػٞ
 ه٠غ
َ ُ َز٣ ْٕ َ ّٰللاُ ا
َ ّئًب َػ٤ِ ع
َ اخ ََشَٝ فب ُِ ًؾب
َ ا َػ َٔ ًَلٞط
ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ٌ ُّٰللاَ َؿل
ا َِّٕ ه
İyi ile kötüyü birbirine karıştıranlardan bir kesimi de günahlarını itiraf ettiler. Tevbe edip
dönerlerse Allah da dönüşlerini kabul edebilir. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.
(Nisa 4/17)

َٓ ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ ّٰ۪للاِ َُِِّز
ةٞ
ُ ُ َز٣  َُٓئِ َيٝ۬ ُ ت كَب
ٍ ٣َٕ ِٓ ْٖ هَ ۪شُٞثَُٞز٣ َّْ ُ بَُ ٍخ صَٜ  َء ِث َغٞاُغ
 ه٠َِثَخُ َػْٞ َّ اَِّٗ َٔب اُز
 ًٔب٤ٌ۪  ًٔب َؽ٤ ِّٰ۪للاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِّٰللاُ َػ
ه
Allah’ın kabul sözü verdiği tövbe, kendini tutamayarak kötülük işleyen sonra vakit geçirmeden dönüş yapanların
tövbesidir. Allah, işte bu kişilerin tövbelerini kabul eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Nisa 4/18)

ُ ر ُ ْجذ٢ّ۪ٗ ِدُ هَب ٍَ اْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ َن َش ا َ َؽذ
ِ ّـَٔب٤ِ غ
ِ غ
َّ َُٕ اَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ ۪ثَخُ َُِِّزْٞ َّ ذ اُز
َ  اِرَا َؽ٠د َؽزَٓه
َ ٤ْ ََُٝ
َٓ ٌ َّْ ًُلُٛ ٝ َُٕٞرٞٔ٣ َٖ٣ ۪ َْل اَُّزٝ َْٖاُـ
 ًٔب٤ َُ۪ػزَاثًب ا
َ ْْ ُٜ َُ ُئِ َي ا َ ْػز َ ْذَٗبٝ۬ ُ بس ا
َُ
ْ َ
َ
Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm gelip çatınca da "Ben şimdi tövbe ettim." diyenler ile kâfir olarak
ölenlerin tövbesi, Allah’ın kabul edeceği tövbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.

(Tevbe 9/103)

َ ُ فذَهَخً ر
ُّٰللا
 هَٝ ْْ ُٜ َُ ٌٖ ٌَ ع
َ ر َ َيِٞف
َ َِّٕ  ْْ اِٜ ٤ْ َِف َِّ َػ
َ َٝ بَٜ ِ ْْ ثِٜ ٤ًّ ۪ َرُضَٝ ْْ ُٛ  ُشّٜ ِ ط
َ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ ُخ ْز ِٓ ْٖ ا
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
َ
Mallarından sadaka al; böylece onları arındırmış ve geliştirmiş olursun. Onlara sürekli destek
ol, senin desteğin onları rahatlatır. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah’tır.
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(Tevbe 9/104)

اة
ِ قذَهَب
ُ َّٞ َّ  اُزَٞ ُٛ َّٰللا
َّ َُأ ْ ُخزُ ا٣َٝ ۪ٙثَخَ َػ ْٖ ِػجَب ِدْٞ َّ َ ْوجَ َُ اُز٣ َٞ ُٛ َّٰللا
ا َ َّٕ هَٝ د
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ ََِ ْؼ٣ ْْ ََُا
ُْ ٤اُش ۪ؽ
َّ
Bilmiyorlar mı ki kullarının tevbesini kabul eden de bu sadakaları alan da Allah’tır. Allah,
kendine yönelenlerin tevbesini kabul eder, ikramı boldur.

(Tevbe 9/105)

ت
ُ  َسَٝ ْْ ٌُ ََِٔ ّٰللاُ َػ
 هٟ َش٤َ غ
ِ ٤ْ َ َػب ُِ ِْ ْاُـ٠َُِٕ اٝعز ُ َشد
َ َٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ ُُُٚٞع
َ َا كَُِٞٔ هُ َِ ا ْػَٝ
َّ ُاَٝ
ََُِٕٞٔ َُ٘جِّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤َبدَ ِح كَٜ ؾ
De ki “Çalışın; çalışmanızı hem Allah, hem Elçisi hem de inanıp güvenenler görecektir. Sonra
görünmeyeni ve görüneni bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. O zaman size bütün çalışmanızı
bildirecektir.”
(İsra 17/19)

َٓ
ساٞ
ً ٌُ  ْْ َٓ ْؾُٜ ُ٤ع ْؼ
َ َُٕئِ َي ًَبٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَبَٞ َُٛٝ بَٜ ٤َ ع ْؼ
َ بَٜ َُ ٠عؼ
َ َٝ َ  َٓ ْٖ ا َ َسادَ ْاْل ِخ َشحَٝ
Kim ahireti ister ve inanarak onun için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışması teşekküre değer.

(Necm 53/39)

٠ِۙ عؼ
ِ ْ ُِ ْظ
َ بٕ ا َِّْل َٓب
َ ْٗ َل
َ ٤َُ ْٕ َ اَٝ
ِ غ
İnsanın kendi çalışmasından başkası kendine ait değildir.

(Necm 53/40)

ُٟۖ ُش٣ ف
َ َُٚ٤ع ْؼ
َ َّٕ َ اَٝ
َ ْٞ ع
Çalışması yakında gözler önüne serilecektir.

(Necm 53/41)

٠ِۙ كْٝ َُ ْاُ َغ ََٓضا َء ْاْلٚ٣ُ ْغض٣ َّْ ُ ص
Sonra ona, yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir.
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(Tevbe 9/106)

ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ ِّٰ۪للاُ َػ
ُ ُ َز٣ اِ َّٓبَٝ ْْ ُٜ ُُؼَ ِزّث٣ ّٰللاِ اِ َّٓب
 هَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِة َػٞ
َٕ ِْلَ ْٓ ِش هْٞ َٕ ُٓ ْش َعٝاخ َُشَٝ
Bir kısmının işi de Allah’a kalmıştır, onları ya azaba uğratır ya da kayırır. Allah bilir, doğru
kararlar verir.
(Maide 5/118)

ُ ذ ْاُؼَ ۪ض
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َ ْٗ َ  ْْ كَ ِبَّٗ َي اُٜ َُ ا ِْٕ ر َ ْـ ِل ْشَٝ  ْْ ِػجَبد َُىُٜ َّٗ ْْ كَ ِبُٜ اِ ْٕ رُؼَ ِزّ ْث
Eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Ama bağışlarsan üstün olan sen, doğru kararlar veren sensin.”

(Tevbe 9/107)

ة
ً م َش
َ بس
ِ ا َٓ ْغ ِغذًاَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪اَُّزَٝ
َ ا ِْسَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْْٖ ْاُ ُٔإ٤وًب َث٣ر َ ْل ۪شَٝ  ًُ ْل ًشاَٝ اسا
َ فبدًا ُِ َٔ ْٖ َؽ
َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِرثُٜ َِّٗذ ُ اَٜ  ْؾ٣َ ُّٰللا
ُ  َسَٝ َّٰللا
 هَٝ ٠٘ ْؾ ِِلُ َّٖ ا ِْٕ ا َ َس ْد ََٓٗب ا َِّْل ْاُ ُؾ ْغ٤َ ََُٝ َُ ُ ِٓ ْٖ هَ ْجَُٚٞع
ه
Zarar vermek, kâfirlik etmek, müminlerin arasını açmak ve bir de daha önce Allah’a ve Elçisine
karşı savaşmış bir kişiyi beklemek için mescit edinmiş olanlar ise sana şöyle yemin edeceklerdir:
“Bizim sevap dışında bir beklentimiz yoktur” Allah şahittir ki onlar, kesinlikle yalancıdırlar.

(Tevbe 9/108)

ٌٍ  ِس َعبِٚ ٤ ۪ كِٚ ٤ ّ۪ كٞ
ّ ِ ُ  اَثَذًا َُ َٔ ْغ ِغذٌ اِٚ ٤ َْ۪ل رَوُ ْْ ك
َ ع
َ ُ ٍّ ا َ َؽن ا َ ْٕ رَوْٞ ٣َ ٍِ َّٝ َ  ِٓ ْٖ اٟٞ اُز َّ ْو٠َِظ َػ
َّ ُٔ ُُ ِؾت ْا٣ ُّٰللا
َ َ َز٣ ْٕ َ َٕ اُٞ ِؾج٣
َٖ٣ ۪شّٜ ِ ط
 هَٝ اٝ ُشَّٜ ط
Orada asla durma. Senin orada durmana layık olan Mescit ilk günden itibaren takva temeli
üzerine kurulmuş mescittir. Orada temizliği seven adamlar vardır. Allah, tertemiz olanları
sever.
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(Tevbe 9/109)

ؽلَب
َ ٠ُِ َػََٚٗب٤ْ٘ ُظ ث
َّ َ  ٌْش ا َ ّْ َٓ ْٖ ا٤إ َخ
َّ َ اَكَ َٔ ْٖ ا
 َِٖٓ هٟٞ ر َ ْو٠ُِ َػََٚٗب٤ْ٘ ُظ ث
ٍ َْٞ  ِسمَٝ ِّٰللا
َ ع
َ ع
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ ّٰللاُ َْل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 هَٝ َْ ََّٜ٘ َبس َع
ٍ ٛ ٍُع ُشف
َ َٜ ْٗ َبس كَب
ِ ٗ ٢ ۪۪ كٚبس ِث
Binasını takva ve Allah rızasını elde etme temeli üzerine kuran mı iyidir, yoksa binasını
kaymakta olan bir uçurumun kıyısına kurup da onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan
mı? Allah, yanlışlar içinde olan topluluğu yola getirmez.

(Tevbe 9/110)

َّ َ ْْ ا ََِّْٓل ا َ ْٕ رَوِٜ  ِثُُِٞ ه٢ ۪جَخً ك٣ا ۪سَْٞ َ٘ ث١ ۪ ُْ اَُّزُٜ َُٗب٤ْ٘ َُضَ ا ٍُ ث٣ َْل
ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ ِّٰ۪للاُ َػ
 هَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞط َغ ه
Kurdukları bina, kalpleri parçalanıncaya kadar içlerinden çıkmayacak bir şüphe kaynağı
olmaya devam edecektir; Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Tevbe 9/111)

 َِ ه٤ع ۪ج
ا َِّٕ ه
ِّٰللا
َ ٢ َ۪ٕ كُُِِٞوَبر٣ َ ُْ ْاُ َغَّ٘خُٜ َُ َّٕ َ  ْْ ِثبُٜ َُاَٞ ْٓ َ اَٝ ْْ ُٜ غ
َ َُٖ ا َ ْٗل٤ ِ۪٘ٓ ْ َِٖٓ ْاُ ُٔإّٰٟللاَ ا ْؽزَش
َِٖٓ ۪ٙ ِذْٜ  ِث َؼ٠كْٝ َ  َٓ ْٖ اَٝ ِٕ  ْاُوُ ْشاَٝ َِ ٤اْل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ  ِخ٣سْٞ َّ  اُز٢ِ َؽواب كِٚ ٤ْ َِ ْػذًا َػَٝ ََُُِٕٞ ْوز٣َٝ ََُُِٕٞ ْوز٤َك
ُْ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ ر ُِ َيَٝ َ۪ٚ ْؼز ُ ْْ ِث٣ ثَب١ ۪ ِؼ ٌُ ُْ اَُّز٤ْ َا ثِجّٰٝللاِ كَب ْعز َ ْجؾ ُِش
ه
Allah, inanıp güvenenlerin kendilerini ve mallarını Cennete karşılık satın almıştır. Allah
yolunda çarpışırlar; öldürürler ve ölürler. Bu Allah’ın Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da verdiği
gerçek sözdür. Sözünü Allah’tan daha iyi tutan kimdir? Öyleyse yaptığınız bu satıştan dolayı
sevinin. Bu, büyük bir kurtuluştur.
(Saf 61/10)

ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ػزَا
َ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤بسحٍ ر ُ ْ٘ ۪غ
َ  رِ َغ٠ِ ََْ اَدُُ ٌُ ْْ َػٛ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣ََٓب ا٣َ
Ey inanıp güvenenler! Acıklı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?
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(Saf 61/11)

ِْٕ  ٌْش َُ ٌُ ْْ ا٤ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ر ُِ ٌُ ْْ َخَٝ ْْ ٌُ ُِ اَٞ ْٓ َ ّٰللاِ ِثب
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
 َِ ه٤ع ۪ج
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ْرُإ
َ ٢ َ۪ٕ كُٝذِٛ ر ُ َغبَٝ ُِ۪ٚ ٞع
ِۙ ُٔ ًَُِ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ
َٕٞ
O ticaret, Allah’a ve elçisine tam güvenmeniz, Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı ortaya koyarak cihad
etmenizdir. Bilseniz sizin için hayırlı olan budur.

(Saf 61/12)

َ ًَِٖ غب
ٍ ُ ْذ ِخ ِْ ٌُ ْْ َعَّ٘ب٣َٝ ْْ ٌُ َثَُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ر٣
د
ِ  َعَّ٘ب٢ ّ۪جَخً ك٤ِ ه
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
َ َٓ َٝ بس
ُْ ِۙ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ ََػ ْذ ٍٕ ر ُِ َي ْاُل
Bunlara karşılık Allah, günahlarınızı bağışlayacak ve sizi içinden ırmaklar akan bahçelere, güzel konaklara adn
cennetlerine bozulmayan bahçelere yerleştirecektir. Büyük başarı işte budur.

(Saf 61/13)

ّ َثَٝ ت٣
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْؾ ِِش ْاُ ُٔإ
ٌ كَزْ ٌؼ هَ ۪شَٝ ِّٰللا
ْ َٗ بَٜ َٗٞ ر ُ ِؾجٟا ُ ْخشَٝ
ق ٌش َِٖٓ ه
Hoşunuza gidecek bir başarı da dünyada olacaktır: Allah’ın yardımı ve yakın zamanda bir fetih. İnanıp
güvenenleri bunlarla müjdele.

(Tevbe 9/112)

فٝ
َّ َُٕ اُٞاُشا ًِؼ
ََّٓ َُٕ اُٝبٓذ
ِ َٕ ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُشَٕٝ ْاْل ِٓ ُشُٝبعذ
ِ َٕ ْاُ َؾُٝ َٕ ْاُؼَبثِذُٞاَُزََّٓبئِج
َّ َٕٞغبئِ ُؾ
ِ غ
ُ ِ ْاُ َؾبكَٝ َٕ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشُٞٛ اَُّ٘بَٝ
ّ َثَٝ ِّٰللا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْؾ ِِش ْاُ ُٔإ
 ِد هَُٕٝ ُِ ُؾذٞظ
Tevbe edenler, Allah’a kul olanlar, işlerini iyi yapanlar, gezip görenler, rükû edenler, secde
edenler, iyiliği emredenler, kötülüğe engel olanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları koruyanlar var
ya; sen böylesi müminleri müjdele.
(Ahzab 33/47)

ّ َثَٝ
شا٤
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ َّٕ َ َٖ ثِب٤ ِ۪٘ٓ ْؾ ِِش ْاُ ُٔإ
ً ّٰللاِ كَن ًَْل ًَ ۪ج
Müminlere müjde ver; Allah tarafından onlar için büyük bir ikramiye hazırlanmıştır.
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(Bakara 2/25)

ّ  َثَٝ
ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ َُ َّٕ َ د ا
بس ًَُِّ َٔب
ِ قب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ؾ ِِش اَُّز
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
بََٜٓ ٤ ۪ ْْ كُٜ ََُٝ بًٜ ۪ ُٓزَؾَب ِثٚا ِثُٞاُرَٝ َُ  ُس ِص ْهَ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج١ ۪زَا اَُّزٛ اُُٞب ِٓ ْٖ ص َ َٔ َشحٍ ِس ْصهً ِۙب هَبَٜ ْ٘ ِٓ اُُٞس ِصه
َ ُٓ ا ٌطَٝ ا َ ْص
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ ٌ  َشحَّٜ ط
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara müjde ver: İçlerinden ırmaklar akan bahçeler onlar içindir. Ne zaman
onlara o bahçelerin bir ürünü, rızık olarak sunulsa “Bundan bize daha önce de sunulmuştu.” diyeceklerdir.
Aslında onlara öncekinin benzeri verilmiştir. Orada tertemiz eşleri de olur. Onlar orada ölümsüz olarak kalırlar.

(Tevbe 9/113)

 ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب٠ هُ ْشث٢ ُ۪ٝ۬ ُ ا اَُٞٗٓ  ًَبْٞ ََُٝ َٖ٤ً۪ ا ُِ ِْ ُٔ ْؾ ِشَٝ ْغز َ ْـ ِل ُش٣ ْٕ َ ا اَُٞ٘ٓ َٓ َٖ ا٣ ۪اَُّزَٝ ِ ٢
ّ َِٓب ًَبَٕ َُِِّ٘ج
ْ٤ِ بة ْاُ َغ ۪ؾ
ُ ف َؾ
ْ َ  ْْ اُٜ ََّٗ ْْ اُٜ َُ ََّٖ٤َرَج
Cehennem ahalisi oldukları iyice belli olmuş olan müşriklerin bağışlanmalarını istemek ne
Nebiye düşer ne de müminlere; isterse en yakınları olsun.
(Al-i İmran 3/85)

َٖ٣ ْاْل ِخ َشحِ َِٖٓ ْاُخَب ِع ۪ش٢ِ كَٞ َُٛٝ ُْٚ٘ ِٓ ََ َُ ْوج٣ ْٖ ًََِ٘ب ك٣ ۪اْل ْع ََل ِّ د
ِ ْ  َْش٤َ ْجزَؾِ َؿ٣ ْٖ َٓ َٝ
Kim İslam’dan başka bir din arayışına girerse asla kabul edilmez. O, ahirette kaybedenlerden olur.

(Al-i İmran 3/86)

َُّ٘بد٤ِ َ ُْ ْاُجُٛ  ََٓعب َءَٝ  ٍَ َؽ ٌّنٞع
َ َٝ ْْ ِٜ ِٗ  َٔب٣ا َث ْؼذَ ۪اٝ ًٓب ًَلَ ُشْٞ َّٰللاُ ه
ُ اُش
َّ َّٕ َ ا اَُٝٓذِٜ ؽ
 ه١ِذْٜ ٣َ ْق
َ ٤ًَ
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ ٣َ ّٰللاُ َْل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 هَٝ
Resulün hak olduğuna şahit olmuş, her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler kendilerine gelmiş ve onlara inanıp
güvenmiş sonra da kâfir olmuş bir topluluğu Allah nasıl yoluna kabul eder? Allah, bu yanlışın içinde olan
topluluğu yoluna kabul etmez.

(Al-i İmran 3/87)

َٓ
ِۙ بط ا َ ْع َٔ ۪ؼ
َٖ٤
 ْْ َُ ْؼَ٘خَ هِٜ ٤ْ َِ ْْ ا َ َّٕ َػُٛ  َُٓ ِئ َي َع ََٓضا ۬ ُؤٝ۬ ُ ا
ِ َُّ٘اَٝ  ْاُ َِٔ ِئ ٌَ ِخَٝ ِّٰللا
Onların cezası, Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından lanetlenmek, dışlanmaktır.

(Al-i İmran 3/88)

ِۙ ظ ُش
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  َْلَٝ اة
َٕٝ
ُ َ ُْ ْاُؼَزُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َخل٣ ب َْلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Sürekli lanet içinde kalacaklardır. Azapları ne hafifletilecek ne de kendilerine süre verilecektir.
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(Al-i İmran 3/89)

ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ْ َ اَٝ ا ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ ر ُِ َيَُٖٞ رَبث٣ ۪ا َِّْل اَُّز
ٌ ُّٰللاَ َؿل
ا كَب َِّٕ هٞفَِ ُؾ
Olup bitenden sonra tövbe edip kendini düzeltenler başka. Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Al-i İmran 3/90)

ْ َّْ ُ  ْْ صِٜ ِٗ َٔب٣ا ثَ ْؼذَ ۪اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٞنب
ََّٓ ُ ُْ اُٛ  َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ ْْ ُٜ ُ ثَزْٞ َ ا ًُ ْل ًشا َُ ْٖ ر ُ ْوجَ ََ رُٝاصدَاد
İnanıp güvendikten sonra kâfir olan ve kâfirlikte ileri gidenlerin tövbe kabul edilmeyecektir. Yoldan çıkanlar işte
onlardır.

(Al-i İmran 3/91)

ٟ ا ْكزَذِٞ ََُٝ جًبَٛ َك ر
ٌ َّ ْْ ًُلُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ  ْْ ِٓ َْ ُء ْاْلَ ْسِٛ ُ ْوجَ ََ ِٓ ْٖ ا َ َؽ ِذ٣ ْٖ ََِبس ك
َٓ
َٖ٣َبف ۪ش
ٌ َ ػز
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ ٌْ ٤ َُ۪اة ا
َ ْْ ُٜ َُ ُ ِئ َيٝ۬ ُ  ا۪ٚ ِث
Kâfir olan ve kâfir olarak ölenlerden herhangi biri, fidye olarak yeryüzünü dolduracak kadar altın verse bile
kabul edilmez. Onların hakkı acı veren bir azaptır. Kendilerine yardım edecek kimseleri de olmayacaktır.

(Nisa 4/137)

ْ َّْ ُ ا صٝا ص ُ َّْ ًَلَ ُشَُٞ٘ٓ ا ص ُ َّْ اٝا ص ُ َّْ ًَلَ ُشَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
 َْلَٝ ْْ ُٜ َُ  ْـ ِل َش٤َ ُِ ُّٰللا
 ٌُ ِٖ ه٣َ ْْ َُ ا ًُ ْل ًشاُٝاصدَاد
ً ع ۪ج
َل٤
َ ْْ ُٜ ٣َ  ِذْٜ ٤َ ُِ
Önce inanan, sonra kâfir olan, sonra tekrar inanan, arkasından yine kâfir olan sonra da kâfirliklerini sürekli
artıranlar var ya; Allah onları ne bağışlayacak ne de bir çıkış yolu gösterecektir.

(Tevbe 9/80)

ْْ ُٜ ََّٗ ْْ ر ُِ َي ِثبُٜ َُ ُّٰللا
َ ْـ ِل َش ه٣ ْٖ َََِٖ َٓ َّشح ً ك٤عج ْ۪ؼ
َ ْْ ُٜ َُ  ْْ ا ِْٕ ر َ ْغز َ ْـ ِل ْشُٜ َُ  َْل ر َ ْغز َ ْـ ِل ْشْٝ َ  ْْ اُٜ َُ اِ ْعز َ ْـ ِل ْش
َٖ٤ ۪ َّ ْاُلَب ِعوْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ ّٰللاُ َْل
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
 هَٝ ُِ۪ٚ ٞع
ا ثِ هًَٝلَ ُش
Bağışlanmaları için ister talepte bulun, ister bulunma. Bağışlanmaları için yetmiş kere de yalvarsan Allah onları
asla bağışlamayacaktır. Bu böyledir. Çünkü onlar Allah’ı ve elçisini görmezlikten gelmişlerdir. Allah, yoldan
çıkanlar topluluğunu yola getirmez.

(Tevbe 9/84)

ُِ۪ٚ ٞع
َ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ا َ َؽ ٍذ٠َِٓ ق َِّ َػ
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
ا ثِ هٝ ْْ ًَلَ ُشُٜ َِّ۪ٗ اٙ هَج ِْش٠ِػ
َ ْْ ُ َْل رَوَٝ بد اَثَذًا
َ ُ  َْل رَٝ
َُُٕٞ ْْ كَب ِعوَٛٝ اُٞ َٓبرَٝ
Onlardan ölen birinin namazını asla kılma, kabrinin başında da bulunma. Çünkü onlar, Allah’ı ve elçisinin
getirdiğini görmezlikte direnmiş kâfirlik etmişlerdir. Onlar yoldan çıkmış olarak ölmüşlerdir.
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(Tevbe 9/114)

ُ َ َٓب ًَبَٕ ا ْعزِ ْـلَٝ
ِ ِ هّٰللٌُّٝ ُ َػذَََُّٚٗٓ اَُٚ ََّٖ٤َُ كََِ َّٔب رَجَّٙب٣ِب اََٛٓ َ َػذَٝ ٍ ِػذَحْٞ َٓ ْٖ  ا َِّْل َػِٚ ٤ْ ِْلَ ۪ث٤
َ ۪ٛبس اِثْش
ٌْ ٤ ٌِ۪ َؽٙاَّٝ َْ َْل٤
َ ُ۪ٛ ا َِّٕ اِثْشْٚ٘ ِٓ َ رَجَ َّشا
İbrahim’in babasının bağışlanmasını istemesi sadece ona verdiği sözden dolayı idi. Ama onun
Allah’a düşman olduğunu iyice anlayınca o işten uzak durdu. İbrahim çok içli ve yumuşak
huyludur.
(Meryem 19/41)

اب٤وًب َٗ ِج٣ّف ۪ذ
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ِا ْر ًُ ْش كَٝ
ِ َُٕ ًَبَِّْٚٗ ا٤
َ ۪ٛة اِثْش
Bu kitapta İbrahim’i de anlat. O, özü sözü doğru biri ve bir nebî idi.

(Meryem 19/42)

ْـًٔب٤ؽ
َ ػ ْ٘ َي
ِ َٓب ا َ َث٣َ ِٚ ٤اِ ْر هَب ٍَ ِْلَ ۪ث
َ ٢ ُ۪٘ ْـ٣  َْلَٝ ْق ُش
ِ ُج٣  َْلَٝ  ْغ َٔ ُغ٣َ ذ ُِ َْ ر َ ْؼجُذ ُ َٓب َْل
Bir gün babasına dedi ki: “Ey babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve senin hiçbir ihtiyacını karşılamayan şeye
neden kulluk ediyorsun?

(Meryem 19/43)

ً ف َشا
اب٣ِٞ ع
ِ َََٓب اَث٣
َ ذْٛ َ  ا٢َٓ َ۪٘أْرِ َي كَبر َّ ِج ْؼ٣ ْْ َُ  َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ِْ َٓب٢ ۪ٗ هَ ْذ ََٓعب َء٢ّ۪ٗ ِذ ا
ِ ِى
َ هب
Ey babacığım! Sana gelmemiş olan bir bilgi bana geldi. Artık bana uy ki seni düzgün bir yola yönelteyim.

(Meryem 19/44)

َ ٤ْ ؾ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُطبَٕ ا َِّٕ ا
َّ ُذ َْل ر َ ْؼجُ ِذ ا
اب٤ق
ِ َٓب ا َ َث٣َ
َّ ُِ َٕطبَٕ ًَب
ِ ِش ْؽٔ ِٖ َػ
Ey Babacığım! Şeytana kulluk etme! Şeytan, Rahman’a karşı isyankardır.

(Meryem 19/45)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُِِ ٌَُٕٞ َ اُش ْؽٔ ِٖ كَز
اب٤ُِ َٝ ٕب
ِ َََٓب اَث٣
ٌ َغ َي َػز
َّ َٔ َ٣ ْٕ َ َبف ا
َّ َِٖٓ اة
ُ  اَخ٢َّ۪ٓٗ ِذ ا
ِ ط
Ey Babacığım! Rahman’dan gelecek bir azap seni yakalar da o zaman şeytanın dostu haline gelirsin diye
korkuyorum.”

(Meryem 19/46)

اب٤ِِ َٓ ٢ ۪ٗ ُغ ْشْٛ اَٝ  َْلَ ْس ُع ََّٔ٘ َيِٚ ۬ َ  ُْ َُ ِئ ْٖ َُ ْْ ر َ ْ٘ز٤ َ۪ٛٓب اِثْش٣َ ٢ ۪زَٜ ُِ ذ َػ ْٖ ا
َ ْٗ َ ت ا
ٌ هَب ٍَ ا َ َسا ِؿ
Babası dedi ki: “Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun İbrahim! Eğer vazgeçmezsen, kesinlikle seni taşa
tutarım! Uzunca bir süre benden uzak dur!”
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(Meryem 19/47)

اب٤ َؽ ِل٢ُ ًَبَٕ ۪ثَِّٚٗ ا٢ّعب َ ْعز َ ْـ ِل ُش َُ َي َس ۪ث
َ  َْي٤َِع ََل ٌّ َػ
َ ٍَ هَب
İbrahim dedi ki: “Esenlik ve güvenlik içinde kal! Rabbimden senin için bağışlanma dileyeceğim. O, bana çok
lütufkârdır.

(Şuara 26/83)

ِۙ قب ُِ ۪ؾ
َٖ٤
َّ ُ ِثب٢ ۪٘ا َ ُْ ِؾ ْوَٝ  ُؽ ٌْ ًٔب٢ ُ۪ َْتٛ ِ َّسة
Rabbim! Bana hikmet, doğru karar verme yeteneği ver ve beni iyiler arasına kat!

(Şuara 26/84)

ِۙ  ْاْل ِخ ۪ش٢ِم ك
َٖ٣
ْ َٝ
ِ َٕغب
َ ُِ ٢ ُ۪ َْ َاعؼ
ٍ ف ْذ
Gelecek nesiller içinde benim doğru anılmamı nasip eyle!

(Şuara 26/85)

ْ٤ِِۙ  َسص َ ِخ َعَّ٘ ِخ اَُّ٘ ۪ؼَٝ ْٖ ِٓ ٢ ِْ۪٘ اع َؼ
ْ َٝ
Beni nimetlerle dolu Cennet’in varislerinden eyle!

(Şuara 26/86)

ِۙ ُّن ۪ب
َٖ٤
ََّٓ ُُ ًَبَٕ َِٖٓ اَِّٚٗ ا٢ا ْؿ ِل ْش ِْلَ ۪ َٓثَٝ
Babamı da bağışla, çünkü o da yanlış yolda olanlardandır!

(Mümtehine 60/4)

ْ ٗهَ ْذ ًَب
 ِٓ َّٔبَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ْْ اَِّٗب ثُ َش َٓء ۬ ُؤاِٜ ِٓ ْٞ َا ُِوُُُٞ اِ ْر هَبََٖٚ َٓؼ٣ ۪اَُّزَٝ ْ٤
َ ح ٌ َؽَٞ َذ َُ ٌُ ْْ ا ُ ْع
َ ۪ٛ ِاثْش٢غَ٘خٌ ۪ َٓك
ُۘ ٕ هُٝ
اُِٞ٘ٓ ْ رُإ٠نَٓب ُء اَثَذًا َؽزه
َ  ْاُجَ ْـَٝ ُ حَٝ٘ ٌُ ُْ ْاُؼَذَ َا٤ْ َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ َثَذَا ثَٝ ْْ ٌُ ِّٰللاِ ًَلَ ْشَٗب ث
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝر َ ْؼجُذ
ءٍ َسثََّ٘ب٢َ
 ََٓٓب ا َ ْٓ ِِيُ َُ َي َِٖٓ هَٝ  َْلَ ْعز َ ْـ ِل َش َّٕ َُ َيِٚ ٤ْ ِْلَ ۪ث٤
ثِ ه
ْ ّٰللاِ ِٓ ْٖ ؽ
َ ۪ٛ ٍَ اِثْشْٞ ََُٓ ا َِّْل هَٙ ْؽذَٝ ِبّٰلل
ش٤
ُ  َْي ا ُْ َٔ ۪ق٤َُِاَٝ  َْي اََٗ ْجَ٘ب٤َُِاَٝ  ًَّ َِْ٘بَٞ َ  َْي ر٤ََِػ
İbrahim ve beraberinde olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Bir gün halklarına şöyle demişlerdi: “Bizim
sizinle ve Allah ile aranıza koyup kul olduklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Biz sizi tanımıyoruz. Tek ilah olan
Allah’a inanıp güvenene kadar aramızda düşmanlık ve nefret doğmuştur. Sadece İbrahim’in babasına söylediği:
“Allah’tan sana gelecek bir şeyi engellemeye gücüm yetmez ama senin bağışlanman için kesinlikle dua
edeceğim" sözü size örnek olmaz. İbrahim ve beraberindekiler şöyle dua ettiler: "Rabbimiz! Biz Sana dayandık
ve Sana yöneldik. Dönüp varılacak yer, senin huzurundur.”
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(Tevbe 9/115)

ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢ْ ؽ
َ َِّ ٌُ ِّٰللاَ ث
َٕ ا َِّٕ هَُٞزَّو٣  ْْ َٓبُٜ َُ َّٖ٤ِ َُج٣ ٠ ْْ َؽزهُٜ ٣َذٛ  ًٓب ثَ ْؼذَ اِ ْرْٞ َن ََّ ه
 َٓب ًَبَٕ هَٝ
ِ ُ٤ُِ ُّٰللا
Allah bir topluluğu yola gelmiş saydıktan sonra sakınmaları gereken şeyi açıkça bildirmedikçe
onları yoldan çıkmış saymaz. Allah her şeyi bilir.
(İsra 17/15)

 ْص َسِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ  َْل ر َ ِض ُسَٝ بَٜ ٤ْ َِنَ َػ
َ ْٖ َٓ َٝ ِ۪ٚ َُِ٘ ْلغ١ ۪ز َذْٜ َ٣  كَ ِبَّٗ َٔبٟزَذْٛ َٓ ِٖ ا
ِ َ٣ م ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
ً ع
َ َ َٗ ْجؼ٠َٖ َؽزه٤ َٓب ًَُّ٘ب ُٓؼَزّ ِ۪ثَٝ ٟا ُ ْخش
ْلٞ
ُ ش َس
Kim yola gelirse kendi yararına gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse kimsenin yükünü
çekmez. Biz bir elçi göndermeden azap etmeyiz.

(Tevbe 9/116)

 َْلَٝ ٍ ٢
ِ اَٞ ٔغ
َّ ُُ ُٓ ِْيُ اَُٚ َّٰللا
ٕ هُٝ
ا َِّٕ ه
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
۪ ُ ْؾ٣ ك
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ ُذ٤۪ٔ ُ٣َٝ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ ِّٰللا
ش٤
ٍ ٗ َ۪ق
Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’a aittir. Yaşatan O’dur, öldüren de O’dur. Sizin Allah’a
tercih edeceğiniz ne bir dostunuz ne de yardımcınız vardır.

(Tevbe 9/117)

ْٖ ِٓ ِعب َػ ِخ ْاُؼُ ْغ َشح
بة ه
َ َ َُوَ ْذ ر
َ ٢ ُ۪ كَُٖٙٞ ارَّجَؼ٣ ۪بس اَُّز
َ ْٗ َ ْاْلَٝ َٖ٣بع ۪ش
ِ َٜ ُٔ ُ ْاَٝ ِ ٢
ِ ق
ّ  اَُّ٘ ِج٠َِّٰللاُ َػ
ٌْ ِۙ ٤ف َس ۪ؽ
ُ ُُِ ُؾ ه٣َ ۪ض٣ َثَ ْؼ ِذ َٓب ًَبد
ٌ  ْْ َس ُ۫ ُؤِٜ ُ ِثَِّٚٗ ْْ اِٜ ٤ْ َِبة َػ
َ َ  ْْ ص ُ َّْ رُٜ ْ٘ ِٓ ن
ٍ ٣ة كَ ۪شٞ
Allah, Nebi’nin tevbesi ile zor zamanda ona uyan Muhacir ve Ensar’dan kalbi kaymak üzere
olan bir bölüğün tevbesini kabul etti. Onların tevbesini kabul etti çünkü Allah, onlara karşı çok
merhametlidir, ikramı da boldur.
(Tevbe 9/43)

َٖ٤ر َ ْؼَِ َْ ْاُ ٌَبر ِ۪ثَٝ اُٞفذَه
َ ْٗ ّٰللاُ َػ ْ٘ َي ُِ َْ ا َ ِر
َػلَب ه
َ َٖ٣ ََّ۪ٖ َُ َي اَُّز٤ََزَج٣ ٠ ْْ َؽزهُٜ َُ ذ
Allah seni affetsin! Doğru söyleyenler sana göre tam olarak ortaya çıkmadan, yalancıların kimler olduğunu da
öğrenmeden onlara niçin izin verdin?
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(Tevbe 9/106)

ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ ِّٰ۪للاُ َػ
ُ ُ َز٣ اِ َّٓبَٝ ْْ ُٜ ُُ َؼ ِزّث٣ ّٰللاِ اِ َّٓب
 هَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِة َػٞ
َٕ ِْلَ ْٓ ِش هْٞ َٕ ُٓ ْش َعٝاخ َُشَٝ
Bir kısmının işi de Allah’a kalmıştır. Onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah, daima bilen ve
kararları doğru olandır.

(Tevbe 9/118)

ْ َمبه
ْ ك ِث َٔب َس ُؽ َج
ْ َمبه
ْْ ِٜ ٤ْ َِذ َػ
ُ  ُْ ْاْلَ ْسِٜ ٤ْ َِذ َػ
َ َٝ ذ
َ  اِرَا٠ا َؽزَٓهَُٖٞ ُخ ِِّل٣ ۪ اُضَِّض َ ِخ اَُّز٠َِ َػَٝ
َ َٝ ْْ ُٜ غ
اة
ُ َّٞ َّ  اُزَٞ ُٛ َّٰللا
ُ ُا َ ْٗل
ا ا َِّٕ هُٞثُٞز٤َ ُِ ْْ ِٜ ٤ْ َِبة َػ
ا ا َ ْٕ َْل َٓ ِْ َغب َ َِٖٓ هَٞ٘ٓ ظ
َ َ  ص ُ َّْ رِٚ ٤ْ َُِّٰللاِ ا ََِّْٓل ا
ُْ ٤اُش ۪ؽ
َّ
Savaştan geri bırakılan üç kişinin tevbesini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü
onlara dar gelmiş, içleri iyice daralmıştı. Allah’tan kaçanın tek sığınağının yine Allah olduğunu
da anlamışlardı. Tevbe etsinler diye Allah onların yüzüne baktı. Çünkü Allah tevbeleri kabul
eder, ikramı da boldur.

(Tevbe 9/119)

َٖ٤ ۪قبدِه
َّ ُا َٓ َغ اًُُٞٗٞ َٝ َّٰللا
ا هُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣َََٓب ا٣
Ey inanıp güvenenler! Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun ve özü sözü doğru olanlarla
birlikte olun.
(Tevbe 9/38)

ك
 َِ ه٤ع ۪ج
ِ  ْاْلَ ْس٠َُِّٰللاِ اصَّبهَ ِْز ُ ْْ ا
َ ٢ ۪ا كٝ ََ َُ ٌُ ُْ ا ْٗ ِل ُش٤ ۪ا َٓب َُ ٌُ ْْ اِرَا هَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣َََٓب ا٣
ٌَ ٤ َِ۪ ْاْل ِخ َشحِ ا َِّْل ه٢َِب ك٤ْٗ حِ اُذٞ٤ع ْاُ َؾ
ُ َب َِٖٓ ْاْل ِخ َشحِ كَ َٔب َٓزَب٤ْٗ حِ اُذٞ٤ز ُ ْْ ثِ ْبُ َؾ٤ا َ َس ۪م
Ey inanıp güvenenler! Size ne oldu ki “Allah yolunda savaşa çıkın.” denince olduğunuz yerde çakılıp kaldınız?
Yoksa ahiret yerine dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının menfaati ahiret hayatının yanında çok
azdır.

(Tevbe 9/39)

َِّ ًُ ٠ِّٰللاُ َػ
َ ُٙٝنش
ُ َ  َْل رَٝ ْْ ًُ  َْش٤ ًٓب َؿْٞ ََ ْغز َ ْجذ ٍِْ ه٣َٝ  ًٔب٤ َُ۪ػزَاثًب ا
 هَٝ ْـًٔب٤ؽ
َ ْْ ٌُ ُؼَ ِزّ ْث٣ اٝا َِّْل ر َ ْ٘ ِل ُش
ش٣
ٌ ۪ءٍ هَذ٢َ
ْ ؽ
Eğer savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acıklı bir azapla cezalandırır, yerinize başka bir topluluğu getirir ve siz de
Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Allah her şeye bir ölçü koyar.
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(Tevbe 9/41)

ْْ ُ  ٌْش َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز٤ّٰللاِ ر ُِ ٌُ ْْ َخ
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ كَٝ ْْ ٌُ ُِ اَٞ ْٓ َ ا ِثبُٝذِٛ  َعبَٝ  ِصوَ ًبْلَٝ ا ِخلَبكًبٝاِ ْٗ ِل ُش
َُٕٞٔ َِر َ ْؼ
Size ağır gelse de gelmese de savaşa çıkın. Allah yolunda malınızla, canınızla cihad edin. Sizin hayrınıza olan
budur. Bilseniz bunu yaparsınız!

(Hucurat 49/15)

٢ ۪ ْْ كِٜ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ ا ِثبُٝذَٛ  َعبَٝ اَُٞ ْشرَبث٣ ْْ َُ َّْ ُ ۪ صُِٚ ٞع
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
ا ِث هَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ َ۪ٕ اَُّزُِٞ٘ٓ ْاَِّٗ َٔب ْاُ ُٔإ
َُٕٞقب ِده
َّ ُُ ُْ اٛ َُٓئِ َيٝ۬ ُ ّٰللاِ ا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ
İnanıp güvenen müminler sadece şunlardır: Allah’a ve elçisine güvenen, sonra güveninde şüpheye düşmeyen,
Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir. Özü sözü doğru olanlar işte bunlardır.

(Tevbe 9/120)

 َْلَٝ ِّٰللا
ُ ا َػ ْٖ َسَُٞزَخََِّل٣ ْٕ َ ة ا
 ٍِ هٞع
ِ  ْْ َِٖٓ ْاْلَػ َْشاُٜ َُْٞ  َٓ ْٖ َؽَٝ َ٘ ِخ٣ ۪ َِ ْاُ َٔذْٛ ََٓب ًَبَٕ ِْل
َ ْْ ُٜ ُج٤ُ ۪ق٣  ْْ َْلُٜ ََّ۪ٗ ر ُِ َي ثِبِٚ ْْ َػ ْٖ َٗ ْلغِٜ ا ثِب َ ْٗلُ ِغَُٞ ْش َؿج٣
٢ ۪قخٌ ك
ٌ ق
َ َٔ  َْل َٓ ْخَٝ ت
َ َٗ  َْلَٝ ٌ ظ َٔب
ُ ٤َ ۪ـ٣  ِهئًبْٞ َٓ َٕط ُ۫ ُإ
َ َ٣  َْلَٝ ِّٰللا
ِ۪ٚ ْْ ثُٜ َُ ت
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ِ ًَْل ا َِّْل ًُز٤َٗ ٍُٝ ّ َٕ ِٓ ْٖ َػذََُُٞ٘ب٣  َْلَٝ بس
َ
َ َّع ْاُ ٌُل
ِۙ ِ۪٘ ُغ ا َ ْع َش ْاُ ُٔ ْؾغ٤ُ ۪ن٣ ّٰللاَ َْل
َٖ٤
فب ُِ ٌؼ ا َِّٕ ه
َ ٌَ َٔ َػ
Medine halkının ve çevrelerindeki bedevi Arapların Allah’ın elçisine kayıtsız kalmaya hakları
yoktur. Kendilerini ona tercih de edemezler. Bunların Allah yolunda bir susuzluk, bir
yorgunluk ve bir açlık çekmeleri, kâfirleri öfkelendirecek bir adım atmaları ve düşmandan bir
kötülük görmeleri mutlaka lehlerine iyi bir iş olarak yazılacaktır. Çünkü Allah, güzel
davrananların ödülünü eksiltmez.

(Tevbe 9/121)

َ َ ْو٣  َْلَٝ ً شح٤
ُّٰللا
 ُْ هُٜ َ٣َ ْغ ِض٤ُِ ْْ ُٜ َُ ت
َ ًِب ا َِّْل ًُز٣ا ِدَٝ َُٕٞطؼ
َ ًَٕ َٗلَوَخُُٞ ْ٘ ِلو٣  َْلَٝ
َ  َْل ًَ ۪جَٝ ً شح٤
َ ف ۪ـ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗغَٖ َٓب ًَب
َ ا َ ْؽ
Az olsun, çok olsun yaptıkları her harcama ve aşıp geçtikleri her vadi mutlaka lehlerine yazılır.
Bu, Allah’ın onları, yaptıklarından en güzeli ile karşılaması içindir.

84

(Yunus 10/26)

بة ْاُ َغَّ٘ ِخ
ُ ف َؾ
ْ َ  َُٓئِ َي اٝ۬ ُ  َْل رَُِّخٌ اَٝ  ْْ هَز َ ٌشُٜ َٛ ٞ ُعُٝ  َُنٛ ْش٣َ  َْلَٝ ٌ بدَح٣َ  ِصَٝ ٠٘ا ْاُ ُؾ ْغُٞ٘غ
َ َٖ ا َ ْؽ٣ َُِِّ۪ز
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ
Güzel davrananlara daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzlerine kara, kendilerine aşağılanma bulaşmaz. İşte bunlar
cennet ahalisidir, onlar orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Nahl 16/96)

اُٞٗغ ِٖ َٓب ًَب
 َٓب ِػ ْ٘ذَ هَٝ ُ َ ْ٘لَذ٣ ْْ ًُ ََٓب ِػ ْ٘ذ
َ  ْْ ِثب َ ْؽُٛ ا ا َ ْع َشٝفجَ َُٓش
َ َٖ٣ َ۪ َّٖ اَُّز٣َُ٘ َْغ ِضَٝ م
ٍ ّٰللاِ ثَب
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
Sizin yanınızda olanlar tükenir, Allah’ın yanında olanlar ise kalıcıdır. Sabırlı davrananların ödülünü, kesinlikle
yaptıklarının en güzeline göre veririz.

(Nahl 16/97)

َ ً حٞ٤ُ َؽََّٚ٘٤ِ٤ ُٓإْ ِٓ ٌٖ كََُِ٘ ْؾَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗضْٝ َ فب ُِ ًؾب ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
ْْ ُٛ  ْْ ا َ ْع َشُٜ ََّ٘٣َُ٘ َْغ ِضَٝ ًّجَخ٤ِ ه
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗغ ِٖ َٓب ًَب
َ ثِب َ ْؽ
Erkek olsun, kadın olsun, kim inanıp güvenerek iyi iş yaparsa ona mutlaka güzel bir hayat yaşatırız. Ödüllerini
de kesinlikle yaptıklarının en güzeline göre veririz.

(Ankebut 29/7)

اُٞٗ ًَب١ ۪غَٖ اَُّز
ِ قب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪اَُّزَٝ
َ  ْْ ا َ ْؽُٜ َّ٘٣َ َُ٘ َْغ ِضَٝ ْْ ِٜ ّـَٔب ِر٤ِ ع
َ ْْ ُٜ ْ٘ د َُُ٘ ٌَ ِلّ َش َّٕ َػ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
İnanıp güvenen ve iyi işler yapmış olanların kötü işlerini örtecek ve onları, yaptıklarının en güzeli ile
ödüllendireceğiz.

(Tevbe 9/122)

ََٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  َْل َٗلَ َش ِٓ ْٖ ًُ َِّ كِ ْشهَ ٍخْٞ ََِا ًََٓبكَّخً كَٝ ْ٘ ِل ُش٤ُِ َُِٕٞ٘ٓ ْ َٓب ًَبَٕ ْاُ ُٔإَٝ
٢ِا كُٜٞ ََّزَلَو٤ُِ ٌهبئِلَخ
ََٕٝ ْؾزَ ُس٣ ْْ ُٜ َِّ ْْ َُ َؼِٜ ٤ْ َُِا اُٞ ْْ اِرَا َس َع َٓؼُٜ َٓ ْٞ َا هُٝ ْ٘ز ُِس٤ُِ َٝ ٖ٣
ِ ّاُ ۪ذ
Müminlerin tamamının savaşa çıkması gerekmez. Her kesimden bir takımı dini kavramak ve
geri döndüklerinde toplumlarını uyarmak için savaşa çıksa iyi olmaz mı? Böylece yanlışlardan
sakınabilirler.
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(Tevbe 9/123)

َ ِْ  ٌُ ْْ ِؿ٤ ۪ا كَُٝ ِغذ٤ُْ َٝ بس
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِا ْػَٝ ًظخ
َّٰللا
ِ ََّٗ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ٌُلَُِٞ٣ َٖ٣ ۪ا اَُّزُِِٞا هَبرَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ب اَُّزَٜ ٣َََٓب ا٣
َٖ٤ َ۪ٓ َغ ْاُ ُٔزَّو
Ey inanıp güvenenler! Yakınınızda bulunan kâfirlerle savaşın ki sizde sarsılmaz bir güç
olduğunu görsünler. Bilin ki Allah, kendisinden çekinerek korunanlarla beraberdir.
(Bakara 2/190)

َٖ٣ ُ۪ ِؾت ْاُ ُٔ ْؼز َذ٣ ّٰللاَ َْل
ا ا َِّٕ هُٝ  َْل ر َ ْؼزَذَٝ ْْ ٌُ َُُِِٗٞوَبر٣ َٖ٣ ّٰ۪للاِ اَُّز
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا كُِِٞهَبرَٝ
Size savaş açanlarla Allah yolunda savaşın ve haksız yere saldırı yapmayın. Allah, haksız yere saldırı yapanları
sevmez.

(Bakara 2/192)

ٌْ ٤س َس ۪ؽٞ
ٌ ُّٰللاَ َؿل
ا كَب َِّٕ هْٞ َٜ َ كَب ِِٕ ا ْٗز
Savaşmayı bırakırlarsa, şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Bakara 2/193)

٠َِإَ ا َِّْل َػَٝ ػ ْذ
ُ ا كَ ََلْٞ َٜ َ  ُٖ ِ هّٰللِ كَب ِِٕ ا ْٗز٣َّٕ اُ ۪ذٌُٞ َ٣َٝ ٌَٕ كِزَْ٘خٌُٞ َ  َْل ر٠ ْْ َؽزهُٛ ُِِٞهَبرَٝ
َّ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Sizinle savaşanlarla savaşın ki fitne yok olsun ve Allah’ın dini hâkim olsun. Savaşmayı bırakırlarsa yanlış
yapanlardan başkasına düşmanlık yapılmaz.

(Enfal 8/58)

َٖ٤ ُِ۪٘ ِؾت ْاُ ََٓخبئ٣ ّٰللاَ َْل
اءٍ ا َِّٕ هََٞٓ ع
َ ٠ِ ْْ َػِٜ ٤ْ ََُِبَٗخً كَب ْٗجِ ْز ا٤ ٍّ ِخْٞ َاِ َّٓب رَخَبكَ َّٖ ِٓ ْٖ هَٝ
Bir topluluğun hainlik yapacağından bilgiye dayalı olarak korkarsan, yaptıklarına karşılık anlaşmayı bozduğunu
kendilerine bildir. Allah hainleri sevmez.

(Enfal 8/59)

َُٕٝ ْؼ ِغ ُض٣  ْْ َْلُٜ َِّٗا اُٞع َجو
َ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪غ َج َّٖ اَُّز
َ  ْؾ٣َ  َْلَٝ
Kâfirlik edenler, kaçıp kurtulabileceklerini sanmasınlar; çünkü onlar sizi çaresiz bırakamazlar.
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(Enfal 8/60)

ْْ ًُ َُّٝ  َػذَٝ ِّٰللا
 هَُّٝ َػذ
ف
 َِ ه٤ع ۪ج
َّ َٞ ُ٣ ِّٰللا
َ ٢ ۪ك

َ َ  ْْ َٓب ا ْعزُٜ َُ اٝا َ ِػذَٝ
َ۪ٕٚ ِثُٞجِٛ  َِ ر ُ ْش٤ْ به ْاُ َخ
ِ  ِٓ ْٖ ِس َثَٝ ٍحَّٞ ُط ْؼز ُ ْْ ِٓ ْٖ ه
 ْْ َ هُٜ َُٗٞٔ َِ ْْ َْل ر َ ْؼِٜ ِٗ َُٖٝ ِٓ ْٖ د٣اخ َ۪شَٝ
ٍء٢َ
ْ ا ِٓ ْٖ ؽُٞ َٓب ر ُ ْ٘ ِلوَٝ ْْ ُٜ ُٔ َِ ْؼ٣َ ُّٰللا
ْ ُ ا َ ْٗز ُ ْْ َْل رَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِا
َُٕٞٔ َِظ

Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onlar ile Allah’ın düşmanını,
kendi düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah’ın bildiği öbür düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda ne
harcarsanız, size tam olarak ödenir, haksızlığa uğratılmazsınız.

(Enfal 8/61)

ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
ْ َغ ِْ ِْ ك
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّّٰٚٗللاِ ا
َّ ُِِ اٞا ِْٕ َعَ٘ ُؾَٝ
 ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ بَٜ َُ بع٘ َْؼ
Eğer düşmanlar barış için savaştan geri çekilirlerse sen de çekil ve Allah’a güvenip dayan. Her şeyi dinleyen ve
bilen odur.

(Tahrim 66/9)

ْ ُِا ْؿَٝ َٖ٤ ۪ ْاُ َُٔ٘بكِوَٝ بس
ش٤
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ق
َ َّ ِذ ْاُ ٌُلِٛ  َعب٢ب اَُّ٘ ِجَٜ ٣َََٓب ا٣
َ ْ ِثئَٝ ُْ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣ْٝ َٓأَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِع َػ
Ey Nebi! Ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerle ve münafıklarla mücadeleye devam et. Onlara karşı dik dur.
Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o!

(Saf 61/4)

ٌ َ٤ْ٘ ُ ْْ ثُٜ ََّٗفلاب ًَب
ؿٞ
ٌ ف
ا َِّٕ ه
ُ بٕ َٓ ْش
َ ٢ َ۪ٕ كُُِِٞوَبر٣ َٖ٣ ُ۪ ِؾت اَُّز٣ َّٰللا
َ ِِ۪ٚ ٤ع ۪ج
Allah, kendi yolunda kurşunla kenetlenmiş bir yapı gibi kenetlenerek savaşanları sever.

(Tevbe 9/124)

ْ َُاِرَا ََٓٓب ا ُ ْٗ ِضَٝ
ْْ ُٜ ْا كَضَ ادَرَُٞ٘ٓ َٖ ا٣ ۪ َٔبًٗب كَب َ َّٓب اَُّز٣۪ َٓ ۪اٙ ِزٛ ُْٚ ٌُ ْْ صَ ادَر٣َ ٍُ اَُٞو٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َسح ٌ كٞ
ُ ذ
َ ع
ََٕٝ ْغز َ ْجؾ ُِش٣ ْْ ُٛ َٝ  َٔبًٗب٣۪ا
Bir sure indirilince bazıları: “Şimdi bu hanginizin imanını arttırdı ki?” der. O sure, inanıp
güvenmiş olanların güvenini artırır. Onlar o sureyi, birbirlerine müjdelerler.
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(Enfal 8/2)

ْ ٤َ ِِ ُ اِرَا رَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ َِ ِعَٝ ُّٰللا
 َٔبًٗب٣ ْْ ۪اُٜ ُْ صَ ادَرُٚبر٣َ  ْْ اِٜ ٤ْ َِذ َػ
َٖ اِرَا رُ ًِ َش ه٣ َ۪ٕ اَُّزُِٞ٘ٓ ْاَِّٗ َٔب ْاُ ُٔإ
ًََُِّٕٞ َٞ َ ز٣َ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠ِ َػَٝ
İnanıp güvenenler öyle kimselerdir ki Allah anılınca yürekleri titrer, Allah’ın ayetleri okununca o ayetler, onların
imanlarını artırır ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.

(İsra 17/82)

ِۙ ِ۪٘ٓ ْ َس ْؽ َٔخٌ ُِ ِْ ُٔإَٝ  ِؽ َٓلَب ٌءَٞ ُٛ ُٗ٘ ِ َّض ٍُ َِٖٓ ْاُوُ ْشا ِٕ َٓبَٝ
َّ ُذ٣َ ۪ض٣  َْلَٝ َٖ٤
بسا
ً غ
َ َٖ ا َِّْل َخ٤۪ٔ ُِ اُظب
İnanıp güvenenler için şifa ve rahmet olan Kur’an’ı indiriyoruz. Bu Kur’an yanlış yapanların ise sadece kaybını
artırır.

(Tevbe 9/125)

َٕٝ ْْ ًَبكِ ُشُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ ْْ ِٜ  ِس ْع ِغ٠ُِغب ا
ٌ  ْْ َٓ َشِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪ا َ َّٓب اَُّزَٝ
ً  ْْ ِس ْعُٜ ْك كَضَ ادَر
Kalplerinde hastalık olanların da pisliğine pislik katar. Onlar da kâfir olarak ölürler.
(Yunus 10/100)

ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ َٖ َْل٣ ۪ اَُّز٠َِظ َػ
ّ ِ َُ َ ْغ َؼ٣َٝ ِّٰللا
 َٓب ًَبَٕ َُِ٘ ْل ٍظ ا َ ْٕ رُإْ َِٖٓ ا َِّْل ِث ِب ْر ِٕ هَٝ
َ اُش ْع
Allah’ın onayı olmadan kimse inanıp güvenmiş mümin sayılmaz. Allah, aklını kullanmayanların üzerinde pislik
oluşturur.

(Enam 6/125)

ّوًب٤ِ م
ِ ْ ُِ ُٙف ْذ َس
ُ ِش ِد ه٣ ْٖ َٔ َك
َ ُٙف ْذ َس
ِ ُ٣ ْٕ َ ُ ِش ْد ا٣ ْٖ َٓ َٝ ِّ َل ْع ََل
َ َْ ََ ْغؼ٣ َُِّٚن
َ َْ ْؾ َشػ٣ َُٚ٣ ِذْٜ َ٣ ْٕ َ ّٰللاُ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪ اَُّز٠َِظ َػ
َّ ُ ا٢ِقؼَّذُ ك
ِ ََٔٓ غ
َّ َ٣ َؽ َش ًعب ًَبََّٗ َٔب
ّ ِ ُّٰللا
َ ْغؼَ َُ ه٣ بء ًَز ُِ َي
َ اُش ْع
Allah, yola geldiğini onaylamak istediği kişinin gönlünü İslam’a açar. Yoldan saptığını onaylamak istediği
kişinin ise içinde sanki yükseklere çıkıyormuş gibi bunalma ve sıkıntı oluşturur. Allah, kendisine inanıp
güvenmeyenlerin üstünde pisliği işte böyle oluşturur.

(Tevbe 9/126)

ََٕٝزَّ ًَّ ُش٣ ْْ ُٛ  َْلَٝ َُٕٞثَُٞز٣  ِْٖ ص ُ َّْ َْل٤َ َٓ َّشرْٝ َ  ًُ َِّ َػ ٍبّ َٓ َّشح ً ا٢ َ۪ٕ كَُُٞ٘ ْلز٣ ْْ ُٜ َََّٕٗ اْٝ َ َش٣  َْلَٝ َ ا
Her yıl bir ya da iki kere sıkıntıya sokulduklarını görmüyorlar mı? Ama yine de tevbe
etmiyorlar ve akıllarını başlarına almıyorlar.
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(Enam 6/43)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َصَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ غ
ُ ط
اُٞٗبٕ َٓب ًَب
ُ ن َّش
ُ ْ  ْْ َثأُٛ  ََْٓل اِ ْر ََٓعب َءْٞ ََِك
َ َ عَ٘ب ر
َ َُ ٌِ ْٖ هَٝ اٞػ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
Verdiğimiz sıkıntılar başlarına gelince yalvarıp yakarsalardı olmaz mıydı? Ama kalpleri katılaştı ve yapmakta
olduklarını şeytan onlara güzel gösterdi.

(Secde 32/21)

َُٕٞ ْش ِعؼ٣َ ْْ ُٜ َِّة ْاْلَ ًْ َج ِش َُ َؼ
ِ َٕ ْاُ َؼزَاُٝ د٠ٗة ْاْلَ ْد
ِ  ْْ َِٖٓ ْاُؼَزَاُٜ ََّ٘و٣ َُُ۪٘زَٝ
Belki vazgeçerler diye büyük azaptan önce onlara kesinlikle küçük azaptan da tattıracağız.

(Tevbe 9/127)

َ َٗ ٌ سحٞ
ْ َُاِرَا ََٓٓب ا ُ ْٗ ِضَٝ
اُٞق َشك
ُ ظ َش ثَ ْؼ
ٍ  ثَ ْؼ٠ُِ ْْ اُٜ ن
ُ ذ
َ ْٗ  ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ َؽ ٍذ ص ُ َّْ ا٣َش٣ ََْ ٛ ل
َ ع
َُٕٜٞ ََ ْلو٣  ٌّ َْلْٞ َ ْْ هُٜ ََّٗ ْْ ِثبُٜ َثُُِّٰٞللاُ ه
ف ه
َ
َ ف َش
Bir sure indirilince biri diğerine bakar “Gören biri var mı?” der, sonra da dönüp giderler. Allah
da onların kalplerini döndürür. Çünkü onlar, anlayışsız bir topluluktur.
(Şuara 26/200)

َٖ٤۪ٓ ة ْاُ ُٔ ْغ ِش
ِ ُُِٞ ه٢ ُ۪ كٙعَِ ٌَْ٘ب
َ ًَز ُِ َي
Biz Kur’ân’ı suçluların kalplerine kadar işlettik.

(Muhammed 47/16)

ٍَ ا ْاُ ِؼ ِْ َْ َٓبرَا هَبُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ا َُِِّزُُِٞى هَب
َ ا ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ذٞ اِرَا خ ََش ُع٠ َْي َؽزَٓه٤َُِ ْغز َ ِٔ ُغ ا٣َ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
َ َٖ٣ ۪ َُٓ ِئ َي اَُّزٝ۬ ُ ا ِٗلً ْ۠ب ا
ْْ ُٛ ا َءََٞٓ ْٛ َ ا اُٞار َّ َج َٓؼَٝ ْْ ِٜ  ِثُُِٞ ه٠ِّٰللاُ َػ
هجَ َغ ه
İçlerinde seni dinleyenler var. Onlar senin yanından çıkınca, bilgili olanlarına: "Az önce ne dedi?" diye sorarlar.
Sanki Allah onların kalplerini mühürlemiş ve duygularına esir olmuşlardır.
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(Tevbe 9/128)

ٌ ُۘ  ٌٍ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ َػ ۪ضٞع
ف
ٌ  َٓب َػِ٘ز ْْ َؽ ۪شِٚ ٤ْ َِض َػ٣
ُ َُوَ ْذ ََٓعب َء ًُ ْْ َس
ٌ َٖ َس ُ۫ ُؤ٤ ِ۪٘ٓ ْ ٌُ ْْ ثِ ْبُ ُٔإ٤ْ َِـ َػ٣
ٌْ ٤َس ۪ؽ
İşte size içinizden bir elçi geldi. Sizi sıkıntıya sokan her şey, ona ağır gelir. O üstünüze titrer,
müminlere karşı pek nazik ve merhametlidir.
(Al-i İmran 3/164)

ً ع
َ َٖ اِ ْر ثَ َؼ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠َِّٰللاُ َػ
ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣َٝ َِ۪ٚبر٣ ْْ اِٜ ٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْْ ِٜ ْل ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغٞ
ُ  ْْ َسِٜ ٤ ۪ش ك
َُوَ ْذ َٓ َّٖ ه
ٖ٤
َ ٢ ۪ا ِٓ ْٖ هَ ْج َُ َُلُٞٗا ِْٕ ًَبَٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ ُٔ ِِّ ُ َؼ٣َٝ
ٍ م ََل ٍٍ ُٓ ۪ج
Allah, kendi içlerinden bir elçi çıkarmakla müminlere lütufta bulunmuştur. Bu elçi onlara Allah’ın ayetlerini
bağlantılarıyla okur, onları geliştirir, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Hâlbuki onlar daha önce açık bir sapıklık
içindeydiler.

(Şuara 26/3)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْا ُٓإٌُُٞٗٞ َ٣ غ َي ا َ َّْل
ِ ََُ َؼَِّ َي ث
َ بخ ٌغ َٗ ْل
İnanmayacaklar diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin.

(Kehf 18/6)

َٓ
علًب
ِ ٣ ۪زَا ْاُ َؾذٜا ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ َُ ِْٕ  ْْ اِٛ بس
ِ كََِ َؼَِّ َي َث
َ َش ا
َ بخ ٌغ َٗ ْل
ِ َ  اص٠ِغ َي َػ
Bu söze inanmıyorlar diye arkalarından üzülerek neredeyse kendini yiyip bitireceksin.

(Ta Ha 20/2)

٠ِۙ  َْي ْاُوُ ْشإَ ُِز َ ْؾو٤َََِٓٓب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َػ
Bu Kur’an’ı sana, sıkıntıya girmen için indirmedik.

(Tevbe 9/129)

ُۘ  ه٢ا كَوُ َْ َؽ ْغ ِجْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
ْ٤ِ  َسة ْاُ َؼ ْش ِػ ْاُ َؼ ۪ظَٞ ُٛ َٝ ُ ًَّ ِْذَٞ َ  رِٚ ٤ْ َِ َػَٞ ُٛ َ ا َِّْلُِّٰٚللاُ ََْٓل ا
َ
Eğer yüz çevirecek olurlarsa de ki “Allah bana yeter; O’ndan başka ilah yoktur. O’na güvenip
dayandım. Büyük arşın, yönetimin Rabbi O’dur.”
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(Bakara 2/137)

ُّٰللا
 ُْ هُٜ ٌَ ٤ ۪ ٌْل٤َ غ
َ َم ك
ٍ  ِؽوَب٢ ۪ ْْ كُٛ ا كَ ِبَّٗ َٔبْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ اْٝ َزَذْٛ ۪ كَوَ ِذ اٚا ِث ِٔضْ َِ ََٓٓب ا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ِثَُٞ٘ٓ كَب ِْٕ ا
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ
Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yola girmiş olurlar. Ama yüz çevirirlerse kesinlikle farklı
taraftadırlar. Onlara karşı sana Allah yetecektir. O, daima dinleyen ve her şeyi bilendir.

(Al-i İmran 3/20)

َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْاْلَٝ بة
َ َكب ِْٕ ََٓؽبع
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪هُ َْ َُِِّزَٝ ِٖ َ َٓ ِٖ ارَّجَؼَٝ ِ ِ هّٰلل٢
َ ِٜ  ْعَٝ ُى َكوُ َْ ا َ ْع َِ ْٔذٞ
ش ِث ْبُ ِؼجَب ِد٤
ٌ ّٰللاُ ثَ ۪ق
 هَٝ ُ َْي ْاُجَ ََلؽ٤َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ اْٝ َزَذْٛ ا كَوَ ِذ اُٞٔ ََِءا َ ْعَِ ْٔز ُ ْْ كَب ِْٕ ا َ ْع
Seninle tartışırlarsa de ki: “Ben Allah’a teslim oldum; beni izleyenler de öyle!” Kendilerine kitap verilenler ile
ilahi kitaptan bilgisi olmayanlara, "Siz de teslim oldunuz mu?" de. Eğer teslim olurlarsa yola gelmişlerdir; ama
yüz çevirirlerse, sana düşen sadece ayetleri bildirmektir. Allah kullarını daima görmektedir.

(Hud 11/56)

٠ِ َػ٢ّب ا َِّٕ َس ۪ثَٜ َِز٤َبف
 ه٠َِ ًَّ ِْذُ َػَٞ َ  ر٢ّ۪ٗ ِا
ِ ٘ ا ِخزٌ ِثَٞ ُٛ  َس ِثّ ٌُ ْْ َٓب ِٓ ْٖ َٓدَاثَّ ٍخ ا َِّْلَٝ ٢ّّٰللاِ َس ۪ث
ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ
“Ben, benim de rabbim/sahibim, sizin de rabbiniz olan Allah’a güvenip dayandım. Onun kontrolü altında
olmayan tek canlı yoktur. Benim Rabbim doğru yol üzerindedir.”

(Hud 11/57)

َُٚٗٝنش
ُ َ  َْل رَٝ ْْ ًُ  َْش٤ ًٓب َؿْٞ َ ه٢ّق َس ۪ث
ُ ِِ َ ْغز َ ْخ٣َٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ۪ َٓ اِٚا كَوَ ْذ ا َ ْثَِ ْـز ُ ٌُ ْْ ََٓٓب ا ُ ْس ِع ِْذُ ثْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
ٌ ۪ءٍ َؽل٢َ
ع٤
َ
ْ  ًُ َِّ ؽ٠ِ َػ٢ّْـًٔب ا َِّٕ َس ۪ث٤ؽ
“Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben bir elçi olarak bana söylenenleri size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka
bir topluluk getirir, onlara hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi korur.”
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