B i s m i l la h i r r ah m a n i r r a hi m
Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. "Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak gerekirse öyle
korkun ve siz ancak müslümanlar olarak ölünüz." (Al-i İmran; 3/103)
Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Muhammed
Sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. Salât ve selâm, alemlere rahmet olarak gönderilen
peygamber efendimize, temiz ehl-i beyti'ne ve ashabına olsun ! . . .

Bu Yahudiler bizim büyüttüğümüz gibi değildir.
Bu adamlar yani Yahudiler aslında bizlerin abarttığı gibi dünyanın en iyi dünyayı bilen adamları
değil, belki de dünyanın en kötü siyasetçileri, ticaretçileri veya dünyalıkçılarıdır...
Çünkü tarihe bakarsanız insanlık tarihinin en eski kavmi, milleti bu israiloğullarıdır. En eski millet
olmaları hasebiyle bugün sayılarının çok çok fazla olması gerekirdi. Ama dünya üzerindeki
sayılarına baktığımızda İspanyol Çingenelerinin sayısı kadar var veya yoktur tüm mevcutları…
Peki niye siyaset, ticaret, dünyayı bilmezler?

Çünkü insanların kanını emiyorlar, ellerindeki

avuçlarındakini alıyorlar, böyle olunca bir gün bütün dünya veya güçlü bir devlet ayağa kalkıyor ve
bunların neslini mahvediyor.
Mesala; Buhtunnasır dünya üzerinde tek Yahudi kalmayacak, tümünü öldüreceksiniz diye emir
vermiş ve askerleride bulabildikleri bütün Yahudileri öldürmüşlerdir. Fakat bu Yahudilerden kalan
küçük bir grup veya bir kadınla bir erkek gene bu Yahudi soyunu devam ettirmiş, derken bir zaman
sonra romalılar döneminde gene toplu kıyım yapılmış, en son olarak da almanlar yakmışlar.
Aslında bunlar zulüm gibi görünmekle birlikte, bu katliamlara kendileri sebep olmuşlar, kendilerinin
yaptıkları şeyler yüzünden bu katliamlar gerçekleşmiş, işte bunun için siyaset bilmemektedirler,
ticaret de bilmezler bana göre…
Amerika düşünüyor ve diyor ki eğer ortadoğu’ya kendisinden emin olabileceğim bir devlet
kurarsam o devlet benim ayağım olur, bu amaçla da İsrail devleti’ni filistine konduruyor.
Düşünün bir defa arabanız, paranız, eviniz var. Evinizin de 4 penceresi var ama her an pencereden
birinden namlu uzanacak korkusuyla yaşıyosunuz.
Tabii bu duruma düşmelerinin sebebi de Allah’ın ayetlerini değiştirmeleridir.
Bu Yahudilere korkularımıza uyarak, Mavi Marmara insani yardım gemimizde dahi uzlaşmayı teklif
etmeye gerek yok.
Bizler iman varsa imkan var bilincinde ve şuurunda olanlar olarak, onlarıda içlerine düştüğü bu kötü
durumdan kurtarmak üzere cihata ağırlık vererek, hicret ve fetihimizi gerçekleştirmeliyiz.

"Kim Allah'ın kelimesinin yücelmesi için savaşırsa o, Allah yolundadır"

(Buhârî, Cihâd, 15, III, 206)

“Şüphesiz iman edenler hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler; işte onlar Allah'ın
rahmetini umabilirler Allah bağışlayandır esirgeyendir ”

(Bakara Suresi/218)

