MÜNAFIKLAR
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.
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim;
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“kad tebeyyene-rruşdu mine-lġayy(i)(c) femen yekfur bi-ttâġûti veyu/min bi(A)llâhi
fekadi-stemseke bil’urveti-lvuśkâ lâ-nfisâme lehâ” diyor Allah Azze ve Celle. (Bakara Suresi
– 256) “Doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah’a
inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır.” Hak belli, batıl belli, Allah’a
inanan, Allah’a inanıp da bağlanan kazanmış olur. Tagut dediği küfür, zalimler demek.
Onlara boyun eğmeyip de onlara inanmayın, Allah’la beraber olanlar kazanır. Onların ipi
sağlamdır, o ipe sarılın ki siz de sonunda kazanmış olursunuz.
Zalimlerle beraber olan daima zarardadır, hem kendine zarar verirler, hem
başkalarına zarar verirler çünkü onlarda artık vicdan, iman, hiçbir şey yok. Kendi
maksatlarını yapsınlar diye, bütün insanlar gitse bile hiçbir şey onların umurlarında değil.
Kendi nefislerinden başka düşündükleri yok, bir de yanlış olarak şey yapıyorlar ki onlara
inananlar da onlarla beraber olanlar da münafıklardır.
Münafıklar Peygamber Aleyhisselam’ın zamanında da vardı. Onlar cehennemin en
dibinde olanlardır çünkü kâfiri biliyorsun, senin karşında. Ama münafık sen bilmeden, ne
yaparsan gidip düşmana, kâfire söyler, zararı çok daha büyüktür. Onun için Peygamber
(s.a.v.) bildiği halde Allah bunları açığa çıkarmak istemedi, kendileri tövbe etsin istedi. O
zamanda bile Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in karşısında vardı, şimdi onun yüz bin katı,
milyon katı daha fazla var. Bir şey kazanacağız zannediyorlar hâlbuki kaybediyorlar. Biz
Müslümanız diyorlar, münafıktır onlar.
Münafık, Müslümana zarar verendir. İslam’a zarar veremez de Müslümanlara zarar
verir, o zarar kendisine de zarardır. Müslümanlara yaptıkları eziyet Allah katında Müslümana
ecir olarak yazılır ama onlara günah olarak yazılır. Başkasına kanıp da münafıklık yapmayın,

sonunda dininiz boşa gitmesin. Çünkü bunun sonunda çok büyük veballer var, bu veballere
karşı dikkat etmek lazım. En önemli şey Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunu takip
etmektir, O’na karşı olanlara karşı olmak, onlara tâbi olmamaktır. Maalesef insanlar
kandırılıyor, kandırılınca da kendilerini haklı zannediyorlar. Hak zahirdir.
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“kad tebeyyene-rruşdu mine-lġayy” (Bakara Suresi – 256) “Artık hak ile batıl iyice
ayrılmıştır.” “Zahirdir, bellidir.” diyor Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da. Hak belli,
batıl belli. Bundan daha başka, hakkı batıl gören insan aptaldır, batılı hak gören insan, o da
akılsızdır. Hak güneş gibidir. Allah’a şükür, Allah bütün insanlığa göstermiş ama güneşi
görüp de gözünü kapatan, kör olan, güneş yok diyen insana tâbi olmayın. Allah muhafaza
etsin, Allah yardım etsin, Allah imanımıza kuvvet versin.
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