Bakara
Suresi

43. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de
Ayet rüku edin!

Bakara
Suresi

110. Namazı doğru kılın, zekatı verin, kendiniz için her ne hayır yapıp
Ayet gönderirseniz, Allah yanında onu bulursunuz. Her zaman Allah bütün
yaptıklarınızı görüyor!

Bakara
Suresi

177. Erginlik, yüzlerinizi bir doğu bir batı tarafına çevirmeniz değildir. Ancak
Ayet eren Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman
edip yakınlığı olanlara, öksüzlere, çaresizlere, yolda kalmışa,
dilenenlere ve esirler uğrunda seve seve mal veren, hem namazı
kılan, hem zekatı veren, sözleştikleri vakit sözlerini yerine getiren,
hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve savaşın kızıştığı anda sabır
gösterenlerdir. İşte bunlardır doğru olanlar ve bunlardır Allah'tan
korkup kötülüklerden sakınanlar.

Bakara
Suresi

277. İman edip iyi işler yapan ve namaz kılıp, zekat verenlerin, Rabblerinin
Ayet yanında, şüphesiz kendilerine ait mükafatları vardır. Onlara bir korku
yoktur ve hiç üzülmeyeceklerdir.

Nisa Suresi 77. Bakmaz mısın, o kendilerine: "Ellerinizi savaştan çekin, namaz kılın
Ayet ve zekat verin!" denilen kimselere? Şimdi üzerlerine savaş farz
kılınınca bazıları insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha fazla
korkmaya başladılar ve: "Ey bizim Rabbimiz, niçin bize bu savaşı farz
kıldın? Ne olurdu kısa bir süre daha bize mühlet verseydin!" dediler.
De ki: "Dünya zevki ne de olsa azdır; ahiret ise Allah'tan korkanlar için
sırf hayırdır. Hem kıl kadar hakkınız da yenmez."
Nisa Suresi 162. Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve inananlar, senden önce
Ayet indirilenle birlikte sana indirilene de iman ediyorlar. Özellikle namaza
devam edenlerle zekat verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar
yok mu, işte onlara yarın büyük bir mükafat vereceğiz.
Maide
Suresi

12. Andolsun ki, Allah, İsrail oğullarından söz almıştı, içlerinden on iki kefil
Ayet de göndermiştik ve Allah: "Haberiniz olsun Ben sizinle beraberim.
Andolsun ki, eğer siz namazı kılar, zekatı verir, peygamberime inanır,
kendilerine kuvvetle yardım eder ve Allah'a gönülden ödünç
verirseniz, kesinlikle günahlarınızı silerim ve sizi altından ırmaklar
akan cennetlere koyarım. Bundan sonra içinizden her kim nankörlük
edip küfre saparsa, artık düz yolun ortasından sapmış, kendini zayi
etmiş olur." diye buyurmuştu.

Maide
Suresi

55. Sizin dostunuz önce Allah, sonra peygamberi, sonra namaza devam
Ayet eden ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek zekat veren mü'minlerdir,

Bakara
Suresi

83. Ve bir vakit İsrailoğullarından şöyle söz almıştık: "Allah'tan başkasına
Ayet tapmayacaksınız, ana-babaya, yakınlığı olanlara, öksüzlere ve
biçarelere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı
kılın, zekatı verin." Sonra pek azınız müstesna olmak üzere
sözünüzden döndünüz, hala da dönüyorsunuz!

Araf Suresi 156. Ve bize bu dünyada da, ahirette de bir iyilik yaz! Biz gerçekten tevbe
Ayet edip sana yöneldik!" Buyurdu ki: "Azabıma, kimi dilersem onu
uğratırım; rahmetim ise herşeyi kapsamıştır. İleride onu özellikle,
kötülükten sakınanlara, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara
yazacağım.
Tevbe
Suresi

5.
O haram aylar çıkınca artık müşrikleri nerede bulursanız öldürün,
Ayet onları yakalayıp hapsedin ve bütün geçit başlarını tutun! Eğer tevbe

edip namaz kılar ve zekatı verirlerse, onları serbest bırakın; çünkü
Allah bağışlayan ve merhamet edendir.
Tevbe
Suresi

11. Eğer tevbe edip namazı kılar, zekatı verirlerse din kardeşiniz olurlar.
Ayet Bilecek bir topluluk için Biz ayetlerimizi daha çok açıklarız.

Tevbe
Suresi

18. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namaza
Ayet devam eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan
kimseler imar eder. İşte bunların başarıya ermişlerden olmaları
umulur.

Tevbe
Suresi

60. Sadakalar, ancak fakirler, miskinler, zekat toplama görevlileri, kalpleri
Ayet islamiyete ısındırılmak istenenler, köleler, borçlular, Allah yolundakiler,
yolda kalmışlar içindir. Allah tarafından kesin olarak böyle farz edildi.
Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Tevbe
Suresi

71. Erkek ve dişi bütün inananlar, birbirlerinin dostudurlar; iyiliği emreder,
Ayet kötülükten alıkoyarlar; namazı dürüst kılar, zekatı verirler; Allah'a ve
peygamberine itaat ederler. İşte bunları, Allah yarın rahmeti ile
bağışlayacaktır. Çünkü Allah, güçlüdür, hikmet sahibidir.

Tevbe
Suresi

75. Yine onlardan bir takımı "Allah bize bol lütufta bulunursa mutlaka
Ayet zekatını veririz ve dürüstlerden oluruz!" diye söz vermişlerdi.

Tevbe
Suresi

79. Sadakalarda farz olan zekattan başka mü'minlerden gönüllü olarak
Ayet teberruda bulunanlara bir türlü ve güçlerinin yettiğinden fazlasını
bulmayanlara da başka türlü laf atanlara, laf atarak onlarla eğlenenler
var ya, Allah, onları maskaraya çevirecektir; ayrıca onlara acı bir azap
vardır.

Meryem
Suresi

31. Beni her nerede olursam mübarek kıldı ve hayatta kaldığım müddetçe
Ayet bana namazı ve zekatı tavsiye buyurdu.

Meryem
Suresi

55. Ailesine namaz ve zekat emrederdi ve Rabbi katında hoşnutluğa
Ayet ermişti.

Enbiya
Suresi

73. Ve hepsini, emrimizle yol gösteren rehberler yaptık ve kendilerine
Ayet hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Hepsi
Bize kulluk eden kimselerdi.

Hacc
Suresi

41. Onlara ki, kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirdiğimiz
Ayet takdirde, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyilikle emir, kötülükten
nehyederler. Bütün işlerin sonu sadece Allah'a aittir.

Hacc
Suresi

78. Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin! Sizi O seçti, üzerinize dinde
Ayet hiçbir zorluk da yükletmedi. Haydi babanız İbrahim'in milletine!
Bundan önce ve bunda(Kur'an'da) size müslüman adını o Allah verdi
ki peygamber size şahid olsun, siz de bütün insanlara şahidler
olasınız. Şu halde namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sıkı tutunun ki,
sahibiniz O'dur. Artık O ne güzel bir sahip, ne güzel bir yardımcıdır.

Muminun
Suresi

4.
Onlar ki, zekat vermek için çalışırlar.
Ayet

Nur Suresi

37. Nice erler ki, ne ticaret, ne de alışveriş kendilerini Allah'ı anmaktan,
Ayet namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz; onlar, kalplerin ve
gözlerin kıvranacağı günden korkarlar.

Nur Suresi

56. Bir de namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete
Ayet erdirilesiniz

Neml
Suresi

3.
ki namazı dürüst kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak
Ayet inanırlar.

Rum Suresi 39. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz faiz, Allah katında
Ayet artmaz; Allah'ın yüzünü dileyerek verdiğiniz zekat ise, katlayanlar (kat
kat artıranlar) işte onlardır.
Lokman
Suresi

4.
ki (onlar) namazı kılar, zekatı verirler, ahirete de kesin inanç edinirler.
Ayet

Ahzab
Suresi

33. Hem vakarınızla evlerinizde durun da önceki cahiliyyet devri çıkışı gibi
Ayet süslenip çıkmayın, namaz kılın, zekat verin, Allah'a ve peygamberine
itaat edin! Ey Ehl-i Beyt (peygamberin ev halkı), Allah yalnızca sizden
kiri uzaklaştırıp tertemiz pampak etmek istiyor.

Ahzab
Suresi

35. Bütün müslüman erkekler, müslüman kadınlar, mümin erkekler,
Ayet mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, doğruluk
yapan erkekler, doğruluk yapan kadınlar, sabreden erkekler sabreden
kadınlar, mütevazi erkekler, mütevazi kadınlar, zekat veren erkekler,
zekat veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırzlarını
koruyan erkekler ve kadınlar, Allah'ı Çok anan erkekler ve kadınlar
yok mu, işte bunlara Allah bir bağışlama ve büyük bir mükafat
hazırlamıştır.

Fussilet
Suresi

7.
ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkar ediyorlar.
Ayet

Mücadele
Suresi

13. Yoksa fısıltınızdan önce sadaka vermekten korktunuz mu? Madem ki,
Ayet yapmadınız, Allah da size tevbe lütfetti, artık namaza devam edin,
zekatı verin ve Allah'a ve peygamberine itaat edin! Allah her ne
yaparsanız haberdardır.

Müzzemmil 20. Gerçekten Rabbin biliyor ki sen, muhakkak gecenin üçte ikisine
Suresi
Ayet yakınını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçiriyorsun, beraberinde
bulunan bir grup da (böyle yapıyor). Oysa geceyi, gündüzü Allah
takdir eder. Sizin bundan ötesini başaramayacağınızı bildiği için size
lütuf ile muamelede bulundu. Bundan böyle Kur'an'dan kolayınıza
geleni okuyun; O, içinizden hastaların olacağını, diğer bir kısmının
Allah'ın lütfundan bir kar aramak üzere yeryüzünde yol tepeceklerini,
diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bilmektedir; O
halde o (Kur'an)dan kolayınıza geleni okuyun; namazı kılın, zekatı
verin ve Allah'a karz-ı hasen verin! Kendi hesabınıza hayır olarak ne
(iyilik) yapıp gönderirseniz, onu Allah yanında daha hayırlı ve karşılık
olarak daha büyük bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin!
Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Beyyine
Suresi

5.
Oysa onlar, hakka tapan, Allah'ı birleyiciler olarak dini yalnızca Allah'a
Ayet tahsis edip Allah'a ibadet etsinler, namazı dosdoğru kılsınlar ve zekatı
versinler diye emrolunmuşlardı ancak. İşte odur dosdoğru din!

Maun
Suresi

7.
Ve yardımlığı sakınır (zekatı yemezler).
Ayet

