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َوَ�ْ�
fakat kim

�ْ�ُ�َْ�
ita'ate devam

eder

َ�ّ�ُ�ْ�ِ
sizden

ِ ّٰ�ِ
Allah'a

َوَرُ���ِ۪�
ve Resulüne

َو�َْ�َ�ْ�
ve yaparsa

�ً�ِ���َ
yararlı iş

�ٓ�َِ��ُْ�
ona veririz

اَْ�َ�َ��
mükafatını

ِۙ��َْ� َ�ّ�َ
iki kez

َواَْ�َ�ْ��َ�
ve

hazırlamışızdır

��ََ�
onun için

ِرْز�ً�
bir rızık

�ً���۪�َ
bol

�َ�
ey

�َِ�ٓ�َء
kadınları

ِ�ّ�ِ ا�ّ�َ
peygamber

َ�ّ�ُ�َْ�
siz değilsiniz

�ٍ�ََ��َ
herhangi biri

gibi

َ�ٓ�ِء ِ�َ� ا�ّ�ِ
kadınlardan

اِِن
eğer

اّ�ََ�ْ�ُ�ّ�َ
korunuyorsanız

�َ�ْ�َ�َْ� �َ�َ
yumuşak (kıvrak) bir

eda yapmayın

ِ��ْ�َ�ْ�ِل
sözde

�َ�َ�ْ�َ�َ
tamah etmesin

اّ�َ۪�ي
bulunan

�۪�ِ�ْ�َ ��۪
kalbinde

َ�َ�ٌض
hastalık

َوُ�ْ�َ�
söyleyin

�ً�ْ�َ
söz

َ�ْ�ُ�و�ً�ۚ
güzel

َوَ�ْ�َن
vakarla
oturun

َ�ّ�ُِ���ُ�ُ ��۪
evlerinizde

�َ�ْ َوَ� �ََ�ّ�َ
açılıp kırıtmayın

َج ُ�ّ�ََ�
açılıp

kırıtması
gibi

�ِ اْ�َ��ِ�ِ�ّ�َ
cahiliyenin

اْ�ُ۫وٰ��
ilk

َواَِ�ْ�َ�
ve kılın

ٰ��َة ا�ّ�َ
namazı

َوٰا۪��َ�
ve verin

ٰ��َة ا�ّ�َ
zekatı

َواَِ�ْ�َ�
ve ita'at edin

َ اّ�ٰ
Allah'a

َوَرُ���َۜ�ُ
ve Resulüne

اِّ�ََ��
şüphesiz

�ُ��ُ۪�
istiyor

ُ اّ�ٰ
Allah

�َ�ِ�ْ�ُِ�
gidermek

�ُ�ُ�ْ�َ
sizden

�َ�ْ ا�ّ�ِ
kiri

اَْ�َ� اْ�َ�ْ�ِ�
ey Ehl-i Beyt

�ْ�ُ�َ َو�َُ�ّ�ِ
ve sizi temizlemek

�َْ�۪���ًاۚ
tertemiz

َواْذُ�ْ�َن
hatırlayın

��ٰ�ُْ� ��َ
okunan

َ�ّ�ُِ���ُ�ُ ��۪
evlerinizde

ِ�ْ� ٰا�َ�ِت
ayetlerini

ِ اّ�ٰ
Allah

َواْ�ِ�ْ�َ�ۜ�ِ
ve hikmeti

اِّنَ
şüphesi

z

َ اّ�ٰ
Allah

َ��َن �َ۪���ً�
latiftir

َ�۪���ًا۟
haber alandır

اِّنَ
şüphesi

z

اْ�ُ�ْ�ِ�۪��َ�
müslüman erkekler

َواْ�ُ�ْ�ِ�َ��ِت
ve müslüman kadınlar

َواْ�ُ�ْ�ِ�۪��َ�
mü'min erkekler

َواْ�ُ�ْ�ِ�َ��ِت
ve mü'min kadınlar

َواْ�َ���ِ۪��َ�
ta'ate devam eden

erkekler

َواْ�َ���َِ��ِت
ve ta'ate devam eden

kadınlar

�ِد۪��َ� َوا�ّ�َ
doğru erkekler

�ِدَ��ِت َوا�ّ�َ
ve doğru kadınlar

�َ��۪�ِ� َوا�ّ�َ
sabreden erkekler

�ِ�َ�اِت َوا�ّ�َ
ve sabreden kadınlar

َواْ�َ��ِ�۪��َ�
saygılı erkekler

َواْ�َ��ِ�َ��ِت
ve saygılı kadınlar

�َ��۪ َواْ�ُ�َ�َ�ّ�ِ
sadaka veren erkekler

َ��ِت َواْ�ُ�َ�َ�ّ�ِ
ve sadaka veren kadınlar

�َ��ِ۪�� ٓ َوا�ّ�َ
oruç tutan erkekler

��َِ��ِت ٓ َوا�ّ�َ
ve oruç tutan kadınlar

َواْ�َ��ِ�۪��َ�
koruyan erkekler

ُ�ُ�وَ�ُ�ْ�
ırzlarını

َواْ�َ��ِ�َ��ِت
ve koruyan kadınlar

اِ�۪��َ� َوا�ّ�َ
zikreden erkekler

َ اّ�ٰ
Allah'ı

َ�۪���ًا
çok

اِ�َ�اِت َوا�ّ�َ
ve zikreden kadınlar

اََ�ّ�َ
hazırlamış

tır

ُ اّ�ٰ
Allah

�ْ�َُ�
bunlar

için

َ�ْ�ِ�َ�ًة
bağış

َواَْ��ًا
ve bir

mükafat

�ً���۪�َ
büyük
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