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HANİFEN MÜSLİMEN

-BAKARA:”135. Ve dediler ki: Yahudi veya Hırıstiyan olunuz ki hidayete ermiş olasınız. De ki:
Biz hânif olarak İbrahim'in milletine tâbi bulunmaktayız. O müşriklerden değildir.

-ÂL-İ İMRAN:”67. Şüphe yok ki İbrahim, ne yahudî idi, ne de hıristiyan idi. Fakat o Hânif idi,
müslüman idi; müşriklerden de olmamıştı.

95. De ki: Allah Teâlâ doğru söylemiştir. Artık hanîf olan İbrahim milletine tabi olunuz. Ve o asla
müşriklerden olmamıştır

-NİSA:” 135. Ey imân edenler!. Adaletle hakkiyle kaim. Allah için şahit kimseler olunuz. İsterse
kendi şahıslarınızın veya ana-babanızın veya en yakınlarınızın aleyhine olsun, ister zengin veya
fakir bulunsun. Çünki Allah Teâlâ onlara daha yakındır. Artık haktan dönerek nefse tâbi
olmayınız. Ve eğer dilinizi eğer bükerseniz veya yüz çevirirseniz şüphe yok ki Allah Teâlâ
işlediğiniz şeyden hakkıyle haberdardır.

-EN’AM:” 79. Ben muhakkak bir hânif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaradana çevirdim ve ben
müşriklerden değilim.

161. De ki, şüphe yok ki Rab'bim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine. İbrahim'in hânif olan
dinine hidâyet buyurdu. Ve o ortak koşanlardan olmuş değildi.

-YUNUS.” 105. Ve yüzünü İslâmiyet'te sâbit (Hanif) olarak dine doğrult ve müşriklerden olma.

-NAHL:”120. Muhakkak ki İbrahim, -başlıca- bir ümmet idi. Allah'a itaat ediyordu, batıldan uzak
idi ve müşriklerden olmuş değildi.

123. Sonra sana vahyettik ki, İbrahim'in dinine doğru yola yönelerek tâbi ol. Ve -O- asla
müşriklerden olmadı.

RUM:”30. Artık yüzünü çevirerek -nezih bir müvehhit olarak- dine" Allah'ın yaradışına tut ki,
insanları onun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaradışı için değişiklik yoktur. İşte müstakîm olan din
o'dur. Velâkin insanların çokları bilmezler.

-HAC:” �31. Adil kimseler olduğunuz. Allah için ortak koşmamış bulunduğunuz halde -o
fenalıklardan kaçınınız- ve her kim Allah'a ortak koşarsa artık o sanki gökten düşmüşte
kendisini kuşlar kapışmıştır veya onu rüzgâr uzak bir yere atıvermiştir, gibi bulunur.

-BEYYİNE:”5. Halbuki, onlar emr olunmadılar, ancak dini O'na has kılarak, hanifler olarak ibadet
etsinler ve namazı dosdoğru kılsınlar ve zekâtı versinler -diye emrolunmuşlardır.- Ve işte en
doğru din de budur.
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