Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

İman Ve Cihad

Hamd Allaha, salat ve selem efendimiz Hz. Muhammede, onun ailesine, arkadaşlarına ve onu dost
edinenlere olsun.
Bir fikir ancak kendisine olan inanç güçlü olduğu, yolunda samimiyetle çalışıldığı, bolca gayret sarf
edildiği, uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınılmadığı zaman başarıya ulaşır.
Bizler hiç şüphe duymaksızın ve tereddüt etmeksizin, kalplerimizin derinliklerinde yerleşmiş, dağlardan
daha sağlam bir imanla inanıyoruz ki, işkenceler içindeki bu dünyayı ve şaşkınlık içerisindeki insanları
kurtaracak, dosdoğru yola iletecek, ilanı uğrunda her türlü fedakârlığı yapmaya layık, insanların canları
ve mallarıyla yolunda çalışmaları, ucuz pahalı her şeyi feda etmeleri gereken sistem saf İslam fikridir. Ve
de bu sistemin uygulanmasında bir zorluk, bu sisteme tabi olmakta bir şer yoktur.
“ Allah, melekler ve adaleti uygulayan ilim sahipleri, Allah’dan başka ilah olmadığına
şahadet ederler. (Evet) Allah’tan başka ilah yoktur. O, Azizdir, Hakimdir. Allah indinde tek din
İslam’dır.” ( Al-i İmran, 18 )
“ Bu gün sizin dininizi mükemmel kıldım, sizin üzerinize olan nimetimi tamamladım ve
sizin için din olarak İslam’a razı oldum.” (Maide, 3 )
İşte bu nedenle bizim fikrimiz halis İslam’dır. İslam’a dayanın, ondan güç alın, onun ismini yüceltmek
için çalışın, İslam’a hiçbir sistemi denk tutmayın, ondan başkasını önünüze almayın, onun hükmünden
başka bir hükme razı olmayın.
“ Kim islam’dan Başka başka bir dine tabi olursa, bu ondan kabul edilmez. ”
( Al-i İmran, 85 )
İslam ve Müslümanların başından, uzun tarihleri boyunca önemli olaylar geçti, çeşitli zorluklarla
karşılaştılar. İslam düşmanları İslam’ın nurunu söndürmeye, güzelliğini gidermeye, sınırlarını çiğnemeye,
askerlerini zayıflatmaya, ilke ve hükümlerini bir yandan azaltarak, bir yandan başka yeni şeyler
ekleyerek, bir yandan da başka anlamlara tevil ederek bozmaya çalıştılar.
İslam’ın siyasi otoritesinin yıkılması, evrensel imparatorluğun dağılması, Muhammedi orduların
yenilmesi, ümmetin zelil bir şekilde kafirlerin sömürgelerine düşmeleri onların bu çabalarını daha da
kolaylaştırmıştır.
Ey Ümmet !, Allah sizi kendisi için seçmek, size kendi diniyle can katmak, sizi dünyada kendi vezirleri,
bütün insanlığa liderler yapmak suretiyle şereflendirmiştir.
“ Siz insanlar(a hayrı ulaştırmak) için seçilmiş bir ümmetsiniz. Marufu (hayır olan işleri)
emreder, münkerden (kötü olan işlerden) alıkorsunuz. Ve siz Allaha inanırsınız. “
( Al-i İmran, 110 )
“ İşte böylece insanlara gözeticiler olasınız diye sizi orta yollu bir ümmet kıldık. “
( Bakara, 143 )
Hanif İslam yolunu tutar, bunun dışında tüm fikirlerden yüz çevirir ve akideniz için tüm gayretinizi sarf
ederseniz bu sizin için her şeyden daha hayırlıdır.
Sizlerden İslam yolunda sadakatle çalışan her kişi bu çalışmasının, gayretinin ve uğraşısının ardından
razı olacağı bir sonuca mutlaka ulaşacaktır.
“ Yardım ancak, Aziz ve Hakim olan Allah katındandır. “

