
Nisa 

46. (Kur’an nazil olurken) Yahudiyim diyenlerden öyleleri var ki; 

(kelimeleri yerlerinden kaydırıp) tahrif ederek, 

onları anlamlarından uzaklaştırırlar. 

Dillerini eğip bükerek ve fanatiklik yaparak; 

“İşittik, karşı geldik”, 

“İşit, işitmez olası!” 

“Ra’ina” derler. Halbuki onlar; 

“İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize bak” deselerdi, 

bu kendileri için daha hayırlı olurdu. 

Fakat Allah; gerçeği anlayıp gizlemeleri yüzünden, 

kendilerini lânetlemiştir (azarlamıştır). 

Gerçekleri gizlemeleri yüzünden birçokları iman etmiyorlar. 

 

Ali İmran 

142. Yoksa siz; 

Allah içinizden cihat edenleri (açığa çıkararak) ayırt etmeden 

ve 

yine sabredenleri (açığa çıkararak) ayırt etmeden, 

cennete gireceğinizi mi sandınız? 

 

Muhammed 

31. Andolsun, içinizden mücadele verenleri ve sabredenleri, 

birbirinize göstermeye/şahit kılmaya devam edeceğiz. 

 

Bakara 

235. (Vefat iddeti beklemekte olan) kadınlara, 

kendileri ile evlenmek istediğinizi, 

üstü kapalı olarak anlatmanızda 

veya 

bu isteğinizi içinizde saklamanızda, 

sizin için bir günah yoktur. 

Allah biliyor ki, siz onlara (bunu er geç mutlaka) söyleyeceksiniz. 

Meşru sözler söylemeniz dışında, 

sakın onlarla gizliden gizliye buluşma yönünde sözleşmeyin. 

Bekleme müddeti bitinceye kadar da 

nikah yapmaya kalkışmayın. 

Şunu da bilin ki Allah içinizden geçeni hakkıyla bilir. 

Onun için Allah’a karşı gelmekten sakının 

ve yine şunu da bilin ki; 

Allah gerçekten çok bağışlayandır, halimdir. 

 

Maide 

3. ÖLMÜŞ HAYVAN, 



kan, 

domuz eti, 

Allah’tan başkası adına boğazlanan, 

(henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; 

boğulmuş, 

darbe sonucu ölmüş, 

yüksekten düşerek ölmüş, 

boynuzlanarak ölmüş 

ve 

yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile 

dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, 

bir de 

fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. 

İşte bütün bunlar fısk(Allah’a itaatten ayrılmak)tır. 

 

Araf 

142.MUSA’ya otuz gece için süre verdik, 

buna bir on (gece) daha ekledik. 

Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceye tamamlandı. 

Musa, kardeşi Harun’a dedi ki: 

“Kavmim içinde benim yerime geç ve ıslah et. 

Sakın bozguncuların/karışıklık çıkaranların yoluna uyma!” 

 

Fetih 

18. ŞÜPHESİZ ALLAH, 

ağaç altında sana biat ederlerken (söz verirlerken) 

inananlardan hoşnut olmuştur. 

Gönüllerinde olanı bilmiş, 

onlara huzur, güven duygusu vermiş 

ve onlara, 

yakın bir fetih (Hudeybiye Barış Sözleşmesini) vermiştir. 

 

 

 

 

 

 


