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"Beş nevi muhabbete, Kur’ân-ı Hakîm, âyâtıyla işaret
ediyor." bu âyetlere misaller verir misiniz?
Mezkûr yerde ayetler verilmediği için tam tayin ve teşhis etmek mümkün
olmayabilir.
Tahminimizce tesbihle başlayan (yusebbihu, tusebbihu, sebbehe gibi) ayetler
Cenab-ı Hakk’ın hadsiz kemal ve cemaline işaret eden ayetlerdir. Ve kemaline,
cemaline karşı olan muhabbetini gösteriyor.
Ayrıca ayet sonlarında fezleke nev’inden esmasını zikretmesi de esmasına karşı olan
muhabbetini gösteriyor. (Alimen hakîme, semiun basir, gibi...)
Diğer muhabbetlere işaretler ise, aşağıda zikredilen ayetlerde olduğunu
düşünüyoruz:
"De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve
günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok
merhamet edendir."(Al-i İmran, 3/31)

"Hayır! (Gerçek, onların dediği değil.) Kim sözünü yerine getirir ve
Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları
sever." (Al-i İmran, 3/76)

"Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini
yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever." (Al-i
imran, 3/134)

"Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu
çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar,
zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever." (Al-i
İmran, 3/146)
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"Allah da onlara hem dünya nimetini, hem de ahiretin güzel
mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever." (Al-i İmran, 3/148)

"Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O bir ezadır
(rahatsızlıktır). Ay halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye
kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size
emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri
sever, çok temizlenenleri sever." (Bakara, 2/222)

"Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın.
Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp
giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile.
İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin
mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah,
tevekkül edenleri sever." (Al-i İmran, 3/159)

"Onlar, yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana
gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir.
Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler.
Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah,
âdil davrananları sever."(Maide, 5/42)

"İman edip salih ameller işleyenlere; Allah'a karşı gelmekten
sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a
karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a
karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce
tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri
sever. " (Maide, 5/93)
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"Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah
onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar
da Allah'ı severler. Onlar mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere
karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu
yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu,
Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır,
hakkıyla bilendir." (Maide, 5/54)

"Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resûlü yanında bir ahdi
nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle
antlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı
sürece, siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah kendine karşı
gelmekten sakınanları sever." (Tevbe, 9/7)

"Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva (Allah'a
karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba
mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada
temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları
sever." (Tevbe, 9/108)

"Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını
düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna
dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer (Allah'ın
emrine) dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin
ve (onlara) adaletli davranın. Çünkü Allah, âdaletli davrananları
sever." (Hucurat, 49/9)

"(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye
atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever." (Bakara,
2/195)

page 3 / 4

"Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da
çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan
men etmez. Şüphesiz Allah âdil davrananları sever." (Mümtehine,
60/8)

"Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine
kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever." (Saf,
61/4)
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