İsra
19. Kim de ahireti isterse
ve
mümin olarak, ona uygun bir çaba ile çalışır, koşturursa;
işte bunlara çalışmalarının karşılığı verilmiş olur.
Bakara
253. İŞTE PEYGAMBERLER!
Biz, onlardan birine diğerinden farklı imkanlar verdik.
İçlerinden, Allah’ın konuştukları da vardır.
Bir kısmını da farklı kabiliyette yarattık.
Meryem oğlu İsa’ya ise açık deliller verdik
ve
onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik.
Eğer Allah dileseydi (hür irade vermeseydi),
bunların arkasından gelen(millet)ler,
kendilerine apaçık deliller geldikten sonra,
birbirlerini öldürmezlerdi.
Fakat ayrılığa düştüler.
Onlardan inananlar da vardı, inkâr edenler de.
Yine Allah dileseydi (hür, özgür bırakmasaydı),
birbirlerini öldürmezlerdi.
Lakin Allah dilediğini yapar.
Rum
1. Elif, Lâm, Mim.
2. RUMLAR/(Bizanslılar) yenildiler;
3. yakın bir yerde!
Ama onlar, bu mağlubiyetlerinin ardından galip geleceklerdir.
4. On yıldan önce/bir kaç yıl içinde!
Bundan önce de bundan sonra da,
emir/buyruk/takdir Allah’ındır.
İşte o gün inananlar sevinirler,
5. Allah’ın yardımına!..
O dilediğine/gereğini yapanlara yardım eder.
O üstündür, esirgeyendir.
Muhammed
4. İNKÂRDA diretip dayatanlar;
“Rabbimiz Allah” dediğiniz için,
size savaş açanlarla savaşta karşılaştığınızda,
onları etkisiz hale getirin.
Sonunda onları güçsüz bıraktığınızda onları esir alın.
Savaş sona erince; onları ya karşılıksız
ya da

fidye/bir bedel karşılığında salıverin.
Allah dilemiş olsaydı, onları başka türlü cezalandırabilirdi.
Bunun böyle olması, kiminizi kiminizle açığa çıkarmak içindir.
Allah, iman ettikleri için öldürülenlerin işlerini boşa çıkarmaz.
Enfal
5. NASIL Kİ, Rabbin seni haklı gerekçelerle evinden çıkarmıştı.
Müminlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi.
6. Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra,
sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi,
seninle o konuda tartışıyorlardı.
7. Hani Allah; size iki taifeden birini, o sizindir diye vadediyordu.
Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz.
Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak
ve
saldırgan kâfirlerin ardını kesmek istiyordu.
8. Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah’ın gerçeği ortaya çıkarması
ve
yanlış olanı ortadan kaldırması içindi.
67. YERYÜZÜNDE saldırganları/teröristleri tamamıyla sindirip;
güvenliği,
düzeni sağlamadıkça hiçbir peygambere,
(fidye almak için) esir almak yakışmaz.
Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz,
halbuki Allah ahireti (kazanmanızı) istiyor.
Allah; mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.
68. Eğer Allah’ın daha önce verilmiş bir sözü/hükmü olmasaydı,
aldığınız şey(fidye)den dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

