
 ِبْســـِم هللِا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
َهَواِت َأْن َتِميُلوا َمْياًل َعِظيماً  ُ ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الهِذيَن َيتهِبُعوَن الشه  َوَّللاه

“Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister; şehvetlerine uyanlar (kötü arzuların esiri olanlar) 
ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.” [Nisa 27] 

 
Allah için Allah için onurlarınızı koruyun. Allah için Allah için kadınlarınızı koruyun. Allah 

için Allah için kız çocuklarınızı koruyun. Allah için Allah için erkek çocuklarınızı koruyun. 
 
İslam düşmanları ve onların ajanları, “kadını güçlendirmek”, “özgürlük ve eşitlik”, “kadın 

hakları”, “gençlik faaliyetleri ve girişimleri” ve diğer pek çok isimler adı altında ülkenin dört bir 
köşesinde ahlaksızlık ve çirkefliği yayan dernekler ve kurumlar yoluyla kadınlarınızı ve 
çocuklarınızı bozmak için hiçbir çabayı esirgemiyor. Eş zamanlı olarak erkekler ile kadınlar 
arasındaki engelleri kaldırıp karışık bir toplum yaratmak için üniversitelerde, okullarda ve 
kamusal alanlarda yoğun faaliyetler düzenleniyor. Rawabi’deki ahlaksızlık töreni, Ramallah’taki 
sirk gösterisi, üniversitelerdeki dans ve şarkı yarışmaları, Ramallah, Nablus, Beytüllahim ve El 
Halil’deki karışık maratonlar, yarışmalar ve festivaller buna sadece birer örnektirler... 

 
Kültür, Spor, Turizm ve Eğitim Bakanlıkları başta olmak üzere cani yönetim ve kurumları, 

yüzsüzlük ve ahlaksızlığın yayılmasında mızrak başıdır. Ahlaksız faaliyetlere milyonlarca para 
harcayan İslam düşmanlarının politikalarını uyguluyorlar.  

وا َعْن َسِبيِل ّللاَِّ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُيْنِفُقوَن َأمْ   Şüphe yok ki, inkâr edenler mallarını (insanları) Allah“  َواَلُهْم ِلَيُصدُّ

yolundan alıkoymak için harcarlar.” [Enfal 36] Şüphesiz Filistin Yönetimi, arazileri, onurları ve 
kutsalları zayi etmiş, müminleri bırakıp İslam düşmanı kafirleri dost edinmiştir.  

 
Ey kutsal toprakların insanları! 
 
Filistin Yönetimi ve liderleri, Filistin halkını boyun eğdirmek, işgal mızrakları altında onlara 

aşağılık bir hayatı kabullendirmek için Filistin halkına teslimiyetçi projelerin dayatılmasında kirli 
bir rol oynamışlardır. Düşmanlarınıza göre işgalin ayakta kalmasının tek güvencesi, oğullarınızı, 
kızlarınızı yozlaştırmak, dinden uzak ahlaksız ve soysuz nesiller yetiştirmek için “onları 
laikleştirmektir”. Eğer siz ve çocuklarınız dininizi yitirirseniz, işgal ateşi altında aşağılık bir 

hayattan başka geriye ne kalacaktır? İşte düşmanınız bunu istiyor.  ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن ُ َوّللاَّ
َهَواِت َأْن َتِميُلوا َمْياًل َعِظيماً   Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister; şehvetlerine uyanlar (kötü“  الشَّ

arzuların esiri olanlar) ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.” [Nisa 27] 
 
Ey mübarek toprakların halkı! 
 
Size Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın şu buyruğuyla sesleniyoruz:  

َ َما َأمَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكمْ  َرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ  َوأَْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد ََل َيْعُصوَن ّللاَّ   
“Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun 
başında, acımasız, güçlü, Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve 
emredildiklerini yapan melekler vardır.” [Tahrim 6] Size Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın şu buyruğuyla 
sesleniyoruz:  

ْيطَ  ْيَطاِن َفِإنَُّه َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ  !Ey iman edenler“  اِن َوَمْن َيتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّ

Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve 
kötülüğü emreder.” [Nur 21]  

 
Ey değerli veliler!  
 
Size Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu sözüyle sesleniyoruz:  
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ُ
ِدِه، َوِهَي َمْسئ  “Hepiniz 

çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz...Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da 
evinin ve çocuğunun çobanıdır.”  [Müslim] Çocuklarınızı İslam’a göre terbiye edin, onlara iffet ve 
hayayı öğretin. Kalplerine Allah ve Peygamber sevgisini aşılayın, kızlarınıza takva giysisini 
giydirin, onları iffet giysisiyle, cilbabla örtün. Çocuklarınıza onurları nasıl koruyacaklarını ve nasıl 
muhafaza edeceklerini öğretin, İslam düşmanlarının tuzaklarından, günahın akıbetinden ve 
Allah’ın gazabından onları sakındırın.  

 
Size Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu sözüyle sesleniyoruz:  
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 Kim kız çocuklarla sınanır (kime kız çocuğu verilir)“  َمْن َيِلي ِمْن َهِذِه الَبَناِت ش

de onlara güzel bakarsa onlar, onun için ateşe karşı koruyucu perde olurlar.” [Buhârî] 
 
Ey Müslüman kadınları!  
 
İslam, kalenizdir, Allah korkusu, giysinizdir, dolayısıyla kendiniz hakkında Allah’tan korkun. 

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:  

اِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ ّللاَُّ   İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması“  َفالصَّ

sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar.” [Nisa 34] Size Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın şu buyruğuyla 
sesleniyoruz:  

 ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوََل ُيْبِديَن َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوََل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإَلَّ َما َظَهرَ 
ِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما  ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِزيَنَتُهنَّ ِإَلَّ 

ْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النِ َساِء َوََل َيْضِرْبنَ َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعيَن غَ  َجاِل َأِو الطِ  ْرَبِة ِمَن الرِ  ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمْن  ْيِر ُأوِلي اْلِْ
ِ َجِميعًا َأيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتفْ  ِلُحوَن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى ّللاَّ  “Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan 

sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, ziynetlerini 
göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini, kocalarından 
yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey 
oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız 
kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden 
yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf 
olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye 
ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!” [Nur 

31] 
 
Ey Müslüman kadınları! 
 
Allah ve Rasûl’üne icabet edin.  

  َغُفورًا َرِحيماً ِلَك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن ّللاَُّ َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِِلَْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلِبيِبِهنَّ ذَ 
“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı 

çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi 
için en elverişli olan budur.” [Ahzab 59] 

 
Ey değerli veliler! 
 
Siz ümmetin hazinesisiniz, siz ümmetin kalkınmasının ve şanının yüceltilmesinin 

güvencesisiniz. İslam, dininiz ve inancınızdır, dünyanın her yerinde ona karşı azgınca bir savaş 
yürütülüyor. Kâfirlere ve suçlulara itaat etmeyin, Allah ve Rasûl’üne itaat edin.  

وُكْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم َفَتْنَقِلُبوا َخاِسِريَن * ُ َمْوََلُكْم َوُهَو َخْيُر النَّاِصِريَن  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا َيُردُّ َبِل ّللاَّ  “Ey iman 

edenler! Siz eğer kâfir olanlara uyarsanız sizi gerisin geriye (küfre) çevirirler de büsbütün 
hüsrana uğrarsınız. Hayır! Yalnız Allah yardımcınızdır. O, yardımcıların en hayırlısıdır.” [Ali 

İmran 149-150] 
 



Ey Müslüman gençlik!  
 
Varlık nedeniniz İslam’dır, sakın ondan şaşmayın, değilse helak olursunuz. Batı ve İslam 

düşmanları, sizi İslam’ın kavramları ve değerlerinden ayrıştırmak istiyor. Onurunuza olan 
düşkünlüğünüzü öldürmek istiyor. Kadınlarımızdan cilbablarını çıkarmalarını, avretlerini 
insanlara göstermelerini istiyor. Kızlarımızdan erkekler içerisine karışmalarını, hayadan 
soyutlanmalarını istiyor. Sizden de tüm pislikleri ile Batılı hayatı yaşamanızı istiyor... İşte 
Amerika, Avrupa ve İslam düşmanları gerçeği budur Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:  

َل َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َربِ ُكمْ َما َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل   Ehli Kitaptan kâfirler ve“  اْلِكَتاِب َوََل اْلُمْشِرِكيَن َأْن ُيَنزَّ

putperestler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler.” [Bakara 105] 
 
Mücrim Filistin Yönetimi ve İslam düşmanlarını İslam kızdırıyor, iffetli Müslüman kadınlar 

onları kızdırıyor, mümin kadınların şerefini koruyan şeri giysiniz onları kızdırıyor, İslam 
hükümlerine bağlılığınız onları kızdırıyor. Peki ne yapacaksınız? Allah ve Rasûl’üne mi itaat 
edeceksiniz yoksa suçlulara ve İslam düşmanlarına mı? 

 
Ey Filistin halkı! 
 
Kıskanç olun... Kıskanç olun... Kıskanç olun. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle 

buyurdu:  
 
ً
ْيرا

َ
دُّ غ

َ
ش

َ
اُر، َوهللُا أ

َ
ْؤِمُن َيغ

ُ ْ
اُر، اْل

َ
ْؤِمُن َيغ

ُ ْ
اُر، اْل

َ
ْؤِمُن َيغ

ُ ْ
 Mümin kıskanır, mümin kıskanır, mümin kıskanır. Allah“  اْل

ise daha kıskançtır.” [Ahmed] 
 
Ey kutsal topraklardaki halkımız ve kardeşlerimiz!  
 
Hakkı görmenizin ve ona göre çalışmanızın zamanı gelmedi mi? İzzet yolunda, Allah’ın rızası 

ve cennet uğrunda yürümenizin zamanı gelmedi mi? Zalimleri ve suçluları inkâr etmenizin, onlara 
engel olmanızın zamanı gelmedi mi? Allah’ın dinini ikame etmek ve Nübüvvet metodu üzere 
Râşidi Hilafet altında onu hâkim kılmak için İslam davasını taşımanızın zamanı gelmedi mi? 
Hilafet, ülkeyi gaspçıların iğrençliğinden kurtaracak, Müslümanların saflarını birleştirecek, 
onurlarınızı ve yurtlarınızı koruyacaktır...  

ِ َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحق ِ   İman edenlerin Allah’ı zikretmekten ve inen“  َأَلْم َيْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر ّللاَّ

haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi?” [Hadid 16] Evet, Vallahi 
gelmiştir... Evet, Vallahi gelmiştir... 

 
Allahım bizim ve Müslümanların gönüllerini Sana itaat için, rızan için ve dinine yardım için 

genişlet. Taşıdığımız iyiliğin yüreklere bir yol bulmasını sağla. Allahım Peygamberimiz 
Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e, Aline, sahabesine ve din gününe kadar ihsanla onlara 
uyanlara salat ve selam eyle. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun 
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