
EL HALİYM 
 
Açığa çıkan bir olaya ani ve fevrî tepki vermeyip, açığa çıkış amacı doğrultusunda değerlendirmeye alan. 
 
 

Bakara 225-) Allah bilmeyerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin (bilincinizin, haddi aşan) 
getirisinden muaheze eder. Allah Gafûr'dur, Halîm'dir. 

Bakara 
235-) (Bekleme sürecindeki) kadınlara evlenme isteğinizi hissettirmenizde veya içinizde saklamanızda bir suç yoktur. 
Allah bilir ki sizin onlara meyliniz olacaktır. Fakat örf dışında, gizlice beraberliğe yeltenmeyin. Bekleme süresi 
doluncaya kadar nikâh bağını kurmayın. Bilin ki Allah bilinçlerinizdekini bilir; bundan dolayı O'ndan sakının. Bilin ki 
Allah Gafûr'dur, Halîm'dir. 

Bakara  
263-) Bir güzel söz ve bir kusuru örtmek, ardından eziyet gelen bağıştan daha hayırlıdır. Allah Ganî'dir, Halîm'dir. 

Âl-i İmran 155-) İki ordu karşı karşıya geldiğinde sizden kaçanlar, bunu, şeytanın (vehmin) kendilerinde oluşmuş yanlış fikirleri 
tahrik etmesi sonucu ortaya koymuşlardır. Allah onları affetti. Allah Gafûr'dur, Halîm'dir. 

Nisa 

12-) (Erkekler); eğer çocukları yoksa karılarınızdan kalanın (miraslarının) yarısı sizindir; şayet çocukları varsa, 
içlerinden gelen şekilde yaptıkları vasiyetten ve borçlarından sonra (kalanın) dörtte biri sizindir... (Erkekler); eğer sizin 
çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri eşlerinizindir; şayet çocuğunuz varsa, içinizden doğan vasiyetten (hadise 
göre 1/3'ü aşmamalıdır vasiyet; Buhari, Müslim) ve borcunuzdan sonra (kalanın) sekizde biri onlarındır... Eğer (kendisine) 
vâris olunulan erkek veya kadın KELALE (ana-baba ve evlat mirasçısı yok) ise ve onun bir erkek veya bir kız kardeşi 
varsa, bu iki kardeşten her birine altıda birdir... (Kardeşler) bundan çok ise, (bu takdirde) onlar, içlerinden gelene göre 
yapılmış bulunan vasiyetten ve borçtan sonra (kalanın) üçte birinde ortaktırlar... (Bu taksim) zarar verici de 
olmamalıdır... Allah'tan bir vasiyettir (bu)... Allah Alîm'dir, Halîm'dir. 

Maide 
 
101-) Ey iman edenler... Size açıklandığında hoşlanmayacağınız şeylerden, soru sormayın! Eğer Kur'ân inzâl 
edilmekteyken cevabından hoşlanmayacağınız şeyleri sorarsanız, cevabı size açıklanır! Allah onları affetmiştir... Allah 
Gafûr'dur, Halîm'dir. 



Hud 87-) Dediler ki: "Yâ Şuayb... Yöneldiğin mi sana emrediyor, atalarımızın tapındıklarına tapınmamamızı ya da 
mallarımızda dilediğimiz gibi tasarruf etmememizi! Muhakkak ki sen Halîm'sin, Reşîd'sin." 

İsra 
44-) Yedi semâ, arz ve onların içindekiler O'nu tespih eder (Esmâ'sının özelliklerini açığa çıkaran işlevleriyle her an dönüp 
dururlar)! Hiçbir şey yok ki, O'nun Hamdı olarak, tespih etmesin! Fakat siz onların işlevini anlamıyorsunuz! Muhakkak 
ki O, Halîm'dir, Gafûr'dur. 

Hac  
59-) Onları razı olacakları yaşama dâhil eder... Muhakkak ki Allah Alîm'dir, Halîm'dir. 

Ahzab 
51-) Onlardan dilediğini geriye bırakırsın, dilediğini de yanına alırsın... Uzlet ettiğin (sırasını geri bıraktığın hanımlardan) 
kimi (tekrar yanına almak) istersen, sana bir vebal yoktur... Bu, onların gözlerinin aydın olmasına, mahzun 
olmamalarına ve kendilerine verdiğin ile hepsinin razı olmalarına en uygundur... Allah kalplerinizde olanı bilir... Allah 
Alîm'dir, Halîm'dir. 

Fatır 41-) Muhakkak ki Allah, semâları ve arzı, işlevlerini yitirmemeleri için ayakta tutuyor! Andolsun ki eğer işlevlerini 
yitirseler O'ndan sonra hiç kimse onları ayakta tutamaz... Muhakkak ki O, Halîm'dir, Gafûr'dur. 

Saffat 
 
101-) Bunun üzerine Onu Halîm bir oğul ile müjdeledik. 
 

Teğabün 
 
17-) Eğer Allah'a (Esmâ'sıyla var olmuş ihtiyaç sahiplerine) güzel bir ödünç verirseniz, verdiğinizi size katlayarak arttırır 
ve sizi mağfiret eder... Allah Şekûr'dur, Halîm'dir. 
 

 
 


