Nur
2. ZİNA eden kadın
ve zina eden erkekten her birine,
(hafif acıtan cinsten) yüzer değnek vurun.
Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız,
o ikisine olan acıma duygunuz,
sizi Allah’ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın.
Müminlerden bir topluluk da
onların cezalandırılmasına şahit olsun.
3. Zina eden erkek ancak zina eden bir kadınla
veya
Allah’a ortak koşan bir kadınla birlikte olur.
Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle
veya
Allah’a ortak koşan bir erkekle birlikte olur.
Bu müminlere haram kılınmıştır.
4. İFFETLİ kadınlara zina isnat edip,
sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun.
Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin.
İşte bunlar fâsık kimselerdir.
5. Ancak tövbe edip,
bundan sonra ıslah olanlar (düzelenler) müstesna!
Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
6. EŞLERİNE zina isnat edip de, kendilerinden başka şahitleri
7. olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği;
kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair,
Allah adına dört defa yemin ederek şahitlik etmesi,
beşinci defada da eğer yalancılardan ise,
Allah’ın lânetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle
yerine gelir.
8. Kocasının yalancılardan olduğuna dair
Allah’ı dört defa şahit getirmesi (Allah adına yemin etmesi),
9. beşinci defada da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise
Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi,
kadından cezayı kaldırır.
Nisa
15. KADINLARINIZDAN fuhuş yapanlara karşı
içinizden dört şahit getirin.
Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye
veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar
kendilerini evlerde (ev hapsinde) tutun.
Bakara
282.EY İMAN EDENLER!

Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman
(veya herhangi bir konuda birbirinize söz verdiğiniz zaman)
bunu yazın (noter huzurunda bu sözünüzü imza altına alın.)
Aranızda bir yazıcı (veya noter) adaletle yazsın.
Yazıcı, Allah’ın bildirdiği şekilde yazmaktan kaçınmasın.
Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve
Rabbi olan Allah’tan korkup sakınsın da,
borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin.
Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise
ya da
yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın.
(Bu işleme) şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği;
eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun.
Bu, onlardan biri unutacak olursa,
diğerinin ona hatırlatması içindir.
Şahitler çağırıldıkları zaman (gelmekten) kaçınmasınlar.
Az olsun,
çok olsun,
borcu süresine kadar yazmaktan çekinip üşenmeyin.
Bu, Allah katında adalete daha uygun,
şahitlik için daha sağlam,
şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir.
Yalnız, aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa,
onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur.
Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun.
Yazana da şahide de bir zarar verilmesin.
Eğer aksini yaparsanız,
bu sizin için günahkârca bir davranış olur.
Allah’a karşı gelmekten sakının.
Allah size öğretiyor.
Allah herşeyi bilir.

