SÖZÜNDE DURMAYAN MÜNAFIKTIR
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya.
Şeyh Babamızın dediği gibi, bu hasbihaldir. Yani ne lüzumsa onu söylemek lazım.
İslam’da söz verdin mi onu yapman lazım. “Sözünde durmayan münafıktır.” diyor.
Münafığın özelliklerinden biri de sözünde durmamaktır.
Herhangi bir konuda söz verdin mi onu yapacaksan o sözü ver; yapamayacaksan,
“Yapamayacağım, söz vermiyorum.” dersin. Bu her şeyde böyledir. Alışverişte de öyle,
başka konularda da öyle. Yardım edeceksin, söz veriyorsun, yapmıyorsun. Her bakımdan
böyledir ama en çok, iş paraya gelince insanlar sözünden cayıyor, kaçıyor, sözünde
durmuyor, insanın hakkını vermiyor.
Şimdi bir ticaret var, ticaret yapılınca tabi pazarlık yaparsın, edersin, ne kadara
anlaşılırsa onu verirsin. Bir de ticaret yapmaya kendi kudreti yoktur, bir mal sahibini öteki
insanla tanıştırır, bunun neticesinde bir mal alınır, bunun karşılığında onun da hakkı vardır.
“Bana yüzde bir vereceksin, yüzde iki vereceksin…” diye anlaşır, o da onun hakkıdır. Haksız
değildir, rüşvet değil, o helal paradır. Çünkü yapamıyor, senden almasa bin tane adam
bekliyor ki malını satsın. Başkasına götürürdü, ondan parasını alabilirdi. Onun için bu haktır,
hakkı yiyen de hayır etmez, ahirette de sorulur. Sen bu insanın hakkını yemişsin, hırsızlık
yapmışsın, onun hesabını vermen lazım.
Yani bu dinde insanlar bazı şeyleri karıştırır, helali haramı karıştırırlar ama bu helaldir.
Tanıştırdığı, anlaştırdığı insanlar var; “Sana bu evi satıyorum, bu kadar yüzdesi bana, bu
araziyi satıyorum, bu malı satıyorum…” deyince o yüzdeyi vermemek hak yemektir, ona
muhakkak dikkat etmek lazım. Şimdi ahir zamanda millet her şeyi kar zannediyor, helal
zannediyor. Yok öyle bir şey. Adama söz verdin mi söz mal hususunda olduğu vakit yahut
öteki türlü söz verdin de yapmadın, gene ayıptır. Bunun hakkını yemiş, hırsızlık yapmış
olursun. Onun da hesabını ahirette verirsin, dünyada da senin işinde bereket kalmaz çünkü
beddua almış olursun. Yüzde bir vereceğine, Allah senin bütün malını alır. Allah muhafaza.
Onun için dikkat etmek lazım. Boş konuşmayın, yapamayacağınız şeyi söz vermeyin.
Allah (c.c.) insanlara başkalarının haklarına riayet etmeyi nasip etsin, bize de inşallah haram
yerdirmesin.
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