
ZARAR MESCİT'LERİ VE MÜNAFIKLIK MERKEZLERİ - MART 2005 - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Diğer Yazarlar
29 Kasım 2006

    

  Bismillahirrahmanirrahim   

  

  1- &quot;(Haktan kopan ve dünyaya tapan)&quot;Onlara deki: Dilediğinizi yapın (Nefsinizin ve
Şeytani güçlerin emrinde çalışın) Yakında Allah, Resulü ve (Hak davada sebat eden sadık)
müminler amelinizi (hıyanet ve hakaretlerin sizi hangi akıbet ve rezaletlere sürükleyeceğini
dünyada) gösterecektir. Daha sonra da (zaten) gaybı da hazır olanı da bilen Allah'a
döndürüleceksiniz. O da size yapmış olduğunuzu haber verecek (ve hesaba çekecek) tir.&quot; 
 

        

  2- &quot;(Müslümanlara ve Hak dava mensuplarına) zarar vermek (ve zayıflatmak), Küfrü ve
(ve nifak cephesinin gücünü) artırmak, müminlerin (Hakka ve hayra hizmet cemaatinin) arasını
açmak ve daha önce (başından beri) Allah'a ve Resulüne (Hak dine ve Adalet düzenine) karşı
(açıkça) savaş açmış kimselerin (müşrik ve Masonik kesimlerin) desteğini gözetleyip (onlardan
makam, menfaat ve madalya ummak) için (ayrı) bir mescit (yeni bir merkez, mezhep
(Hizip-parti) meslek) Kuranlar da var ki:   

  

  &quot;(Biz bu yeni hizbi ve hareketi) yaparken; iyi ve güzel gayretlerden (ve hayırlı
hizmetlerden) başka bir şey amaçlamadık&quot; diye (yalan yere) yemin edeceklerdir.   

  

  Oysa Allah, kesinlikle biliyor (ve haber veriyor ki) onlar (yamuklaşmış ve İslam düşmanlarına
yanaşmış) yalancılardır.&quot;   

  

  3- &quot;(Ey Resulüm, sen ve kıyamete kadar sadık ümmetin) orada (İslami hareketi
yaralamak ve düşmana yaranmak üzere kurulan mescitte), sakın ve asla namaza durma!
(Ayrılık ve münafıklık merkezine, mezhebine ve partisine katılma!)   

  

  İlk gününden (ve temelinden) itibaren takva (ve hak dava) üzerine kurulan (ve bu farkını ve
faziletini koruyan) mescit (ve karargâh merkezinde ibadet ve hizmet niyetiyle sağlam ve sadık
dimdik ayakta) durmak (imana ve insanlığa) daha layıktır. (Çünkü) orada (ruhen ve ahlaken)
temizlenmeyi (Allah'ın rızasına ve rıdvanına erişmeyi) seven (Adalet düzeninin hâkimiyetini
gönülden isteyen mert ve metin) adamlar vardır. Allah ta, (küfürden, kötülükten ve nankörlükten)
temizlenenleri elbette sever&quot; ( Tevbe: 105 - 107 - 108 )   
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