KUR’AN’DA MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
"Mü'minler muhakkak kurtulmuşlardır." (Mü'minûn, 1)
"Onlar, namazlarında huşu (saygı ve tevazu ile Allah'a tam bir yöneliş)
içindedirler"(Mü'minûn,2)
"Onlar, boş ve yararsız şeylerden uzak dururlar" (Mü'minûn, 3)
"Onlar, zekatı verirler" (Mü'minûn, 4)
"Onlar, iffetlerini (namuslarını) korurlar" (Mü'minûn, 5)
"Onlar, emanetlerine riayet ederler" (Mü'minûn, 8)
"Ve ahitlerine (söz ve anlaşmalarına) riayet ederler" (Mü'minûn,8)
"Onlar, namazlarına devam ederler" (Mü'minûn, 9)
"Onlar, Rablerine olan saygıdan dolayı, kötülüklerden sakınırlar" (Mü'minûn , 57)
"Onlar, Rablerinin ayetlerine inanırlar" (Mü'minûn , 58)
"Onlar, Rablerine ortak koşmazlar" (Mü'minûn, 59)
" Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler,." (Mü’minûn, 60)
"İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar" (Mü'minûn, 61)
"Rahmanın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevâzu ile yürürler, kendini bilmez kimseler
onlara laf attığında (incitmeksizin) selam deyip (geçer)ler" (Furkan, 63)
"(Onlar) harcadıklarında ne israf, ne de cimrilik ederler; İkisi arasında orta bir yol tutarlar"
(Furkan, 67)
"Yine onlar, Allah ile beraber başka bir İlaha yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana
haksız yere kıymazlar ve zina etmezler" (Furkan, 68)
"O kullar, yalancı şahitlik etmezler, boş söz ve işlerle karşılaştıklarında, vakarla oradan
geçip giderler" (Furkan, 72)
"Kendilerine Rablerinin ayeti hatırlatıldığında; onlara karşı, sağır ve kör davranmazlar’
(Furkan, 73)
"(Ve o kullar) bize göz aydınlığı olacak eşler ve zürriyetler bağışla, ve bizi takva
sahiplerine önder kıl, derler" {Furkan, 74)
"Işte onlara sabretmelerine karşılık mükâfatları iki kez verilir. Onlar kötülüğü iyilikle
savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler." (Kasas, 54)
"Onlar, sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar."
(Ankebut, 59)
" Onlar büyük günahlardan ve çirkinliklerden kaçınırlar ve kızdıkları zaman
bağışlarlar. " (Şûra, 37)
"Onlar işlerini istişare(danışma) ile yürütürler" (Şûra, 38)
“Bir haksızlığa uğradıklarında, yardımlaşırlar" (Şûra, 39)
"Müminler ancak Allah'a ve resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye
düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak
onlardır." (Hucûrat, 15)
"Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde,
büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler."
(Secde, 15)
"Onların yanları (gece namazına kalkmak için) yataklarından uzaklaşır. Rablerine
korku ve umutla dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak
ederler (harcarlar)." (Secde , 16)
"Onlar, ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve
zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır" (Nur , 37)

