Çoklarının Dikkat Etmediği Mühim Bir
Nokta
Rabbine bile bile asi olan ve haramlar içinde debelenen, şüphesiz ki -isyanı
nispetinde- azgın ve taşkın bir mücrim… Ancak bu yaptığını Hak rızası için yapan yahut
öyle gösteren, günahında zirveye varan bir asi ve haydut.
Puta tapınan, beyinsiz ve ahmak… Lakin bu tapınmayı -devri saadetteki müşrikler gibiAllah rızası ve aşkı için yapan putperest, külliyen beyinsiz ve aptal.
Allah’tan korkmayan, tehlikeli ve berbat biri… Ama kendini O’ndan korkuyormuş gibi
gösteren, daha da tehlikeli ve berbat.
Namussuz, kendi de dahil her herkes için anlatılamayacak kadar büyük bir musıbet… Ama
iffet ve namus abidesi imiş gibi arz-ı endam eden bir namussuz, daha da korkunç bir
bela.
Fahişe, tüyleri ürpertecek ve tiksindirecek kadar kötü… Fakat tesettürlülerin arasında
bulunup kısmen ve hele tamamen onlar gibi giyinen fahişe, çok daha kötü.
Hırsız -bütün nevileriyle- çok fena… Lakin namazlı ve oruçlu hırsız, ondan -zararı
yanıyla- kat be kat fena.
Kibirli olan ve kendini beğenen biri, kelimenin tam manası ile bir alçak… Ancak bunu
tevazu veya vakar şalıyla örten mütekebbir, onunla kıyas edilemeyecek kadar düşük,
hatta çukur.
Cahil, başta kendi olmak üzere herkese ve her şeye son derece zararlı… Fakat ilim
adamı olduğunu zan veya iddia edip bilgiçlik taslayan cahil, ondan çok daha muzır,
hatta insanların ve diğer varlıkların tamamının başının belası.
Memleketini pazarlayan ve vatan haini olan nihayet mertebede düşük… Velakin böyle olup
da kendini vatansever gibi gösteren ondan çok daha aşağılık.
Meyli ve rağbeti -sadece yahut ağırlıklı olarak- dünyaya ve dünyalıklara olan bir ehli
dünya, süzme ve katıksız bir rezil… Ancak insanların önünde ahiret adamıymış gibi
duran ve kendini öyle pazarlayan bir ehli dünya, ondan çok daha rezil.
İslam’a ve daha çok Müslümanlara düşmanlık yapan, zarar veren bir kâfir çok tehlikeli…
Lakin Müslümanlara zararsız, hatta kârı varmış gibi görünen, belki de hakikaten bir
parça öyle olan ve İslam’a telafisi imkansız yahut tedariki hayli zor bir zarar veren
kafasına göre Müslüman, çok daha tehlikeli.
Küfrünün farkında olan bir kâfir müflis ve müfsit… Mümin olduğunu sanan kâfir ise
katmerli bir müflis ve bozguncu.

Evet, bir Mümin, bunlardan hiç biri olmamalı, kendini perişan etmemeli ve İslam’ı
lekelememeli. Ama bilhassa ikincisi olmayı asla göze almamalı ve Müslümanları
kandırmamalı.

