İmanın İmana Üstünlüğü Vardır
Çarşamba, 09 Mart 2016 18:35

Yazımızın başlığı olan bu ifade Elmalılı Merhum’a aittir. Orjinal şekliyle “Mü’menün bih’ten kat’i
nazarla, (inanılacak şeyler bir tarafa bırakılacak olursa)imanın imana galebesi vardır”
demektedir.

Etrafımıza bir bakalım, çevremizi bir kolaçan edelim. Dünyamıza atfı nazarda bulunalım. Ne
göreceğiz? Kan, zulüm, göz yaşı ... Bütün bunlar maalesef İslam coğrafyasında meydana
geliyor. Oluk oluk müslüman kanı akıyor. Her yerde zulüm var. Gözyaşının girmediği ev
kalmadı. Üstelik Müslümanlar birbirlerinin kanını akıtıyorlar. Mezhep kavgası körüklenmek
isteniyor. Çok yakın bir zamanda mezhep savaşı çıkarılarak, bu kaotik ortam daha da kötüye
gitsin isteniyor. Peki, bundan kim kârlı çıkar? Tabi ki küresel güçler. Özelikle Amerika ve İsrail…

Yahudiler ve Hıristiyanlar, tahrif olmuş kitaplarına (Tevrat-İncil), bizim tahrif olmamış, bizzat
korunmasını Rabbimizin üstlendiği Kitabımızdan (Kur’an) daha çok inanıyorlar. Onlar batıl,
yanlış, bozuk inançlarına bizden daha kuvvetle bağlılar. Biz hak davamıza, hak ve gerçek
olduğu yüzde yüz olan hakikate onlar kadar inanmıyoruz. Yani onlar mü’minlikte bizden öndeler.
Eğer önde olmasalardı dünya kan gölüne döner miydi? Dünyada 7 milyar insan yaşıyor, bunun
2.2 milyarı Hıristiyan, 1.7 milyarı Müslüman, 14 milyonu ise Yahudi. Yani yaşayan insanların
¼’ü Müslüman. Bu dörtte bir ne demek, biliyor musunuz? Mesela biz Hanefiler, abdest alırken
başımızın dörtte birine mesh veriyoruz. Bu meshi vermekle, başımızın tamamına mesh vermiş
gibi oluyoruz. Yani dünyanın tamamı, bizden sorulması gerekir. Dörtte bir Müslüman “gerçek”
Müslüman olsa, hakiki mü’min olsa, dünya böyle olmazdı. Dünyaya biz yön verecektik. Aynen
ecdadımız Osmanlının yaptığı gibi. Hak, huzur ve barış hakim olacaktı dünyaya…
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14 milyon Yahudi, şu anda dünyayı yönetiyor. Amerikan ekonomisinin birkaç Yahudi ailenin
elinde olduğunu bilmeyen yok. Ellerindeki yeşil kağıtla (dolar) dünyayı idare etmeye çalışıyorlar,
istedikleri devletleri, emr-ü kumandaları altına alıyorlar. Onların izni olmadan (lobi) başkan
seçimi dahil kuş uçurtmuyorlar. Savaşları onlar başlatıyor, silah ve ilaç sanayini ellerinde
tutuyorlar. Muharref Kitapları onlara “Siz dünyanın efendisisiniz. Sizin dışınızdakiler sizin
köleleriniz, gerekirse öldürebilirsiniz” diyor. Onlar da Filistin’i Gazze’yi kan gölüne çevirirken
“ibadet” ediyorum, düşüncesiyle yapıyorlar.(Tevrat, Hezekiel 9/5-6) Kendi peygamberlerini
öldürmeleri, Rabbimize isyan etmeleri, nankörlükte bulunmaları, fitne ve fesat çıkarmaları vb.
sebepler yüzünden “gazaba uğramış”, zillet ve meskenet onların ayrılmaz vasıfları olmuştur.
Bununla beraber, bu batıl itikatlarına samimiyet göstermişlerdir. Yahudiler, kitaplarına bizim
Kur’an’a olan imanımızdan daha fazla inanmıyorlar mı??? Bundan dolayı, imanın imana
üstünlüğü apaçık ortadadır.

20. Haçlı seferini başlatan Hıristiyanlar ise dünyada fesad çıkarmaya devam ediyorlar. Ahlak ve
maneviyattan yoksun bir cemiyet haline gelmişler, eşcinsel evliliğe onay verecek kadar dinden
uzaklaşan bir inanç, aynen Rabbimizin beyan buyurduğu “sapıtanlar” hitabına muhatap oldukları
gerçeğini adeta ispat ediyor. Sefahat diz boyu…

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ve Büyük İsrail Projesi’ni (BİP) adım adım uygulanmaya
çalışılıyor. 22 İslam Ülkesinin sınırı değiştirme hevesi, bir imanın ve inancın tezahürüdür.
Adamlar batıl ve boş iddialarına zemin hazırlamak adına vampirler gibi kan içmeye devam
ediyorlar.

Sadece Yahudilik ve Hıristiyanlık mı? Bütün …izmler, ideolojiler ve onların müntesipleri de o
batıl sistemlerine bizden daha çok inanıyorlar. Mesela, -30 ve -40 derecelerde dağlarda kış
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geçiren PKK’lı teröristler, yanlış ve batıl davalarına bizden daha sadıklar.

Şimdi uyanma ve ayağa kalkma zamanı!!!

“Yeryüzüne ancak salih kullarım varis olur” (Enbiya,105) hitabına ne zaman muhatap
olacağız?!!!

“Hak gelince batıl zail olur”(İsra,81) müjdesi ne zaman tecelli edecek?!!!

“İmanın imana üstünlüğü vardır” sözünü bir kere daha hatırlıyor, imanımızın galebe çaldığı;
yılları, ayları, günleri, saatleri, dakika ve saniyeleri bizlere nasip etmesini Rabbimden niyaz
ediyorum.
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