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HİMMETİMİZ YÜKSEK OLSUN 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
یَمانِ   Temizlik imandandır.” manasına gelir. Şeyh“ (En-nezafetü mine’l iman) ِمَن اَلنََّظافَةُ  اْإلِ

Yahya Efendi Hazretleri’ni ziyaret ettik, orada yazıyordu. Eski insanlar duvarlara güzel 
yazılar yazmışlar. Bu Hadisi Şeriftir.  

Himmet dediğimiz zaman insanın gayretli olmasını, devamlı yüksek himmetli 
olmasını kastediyoruz. Tembel değil de onun tersidir. Çalışkan insan manasındadır. 
Himmet, ahiret için çalışan ve dünyada da çalışan demektir. Tembel insan, oturan insan iyi 
değildir. Yani makbul bir sıfat değildir.   

Yapılacak çok işler var. Allah’ın emrettiği birçok şey var. Allah seni boş oturmak 
için yaratmadı. Hiçbir şey yok desen de yine Allah bir şeyler vermiştir. Yapılacak işlere 
insanın ömrü yetmez. Tabi ki bir gün ömür bitecek, bu dünyadaki her şey bitecek. 
Hayattayken en önemli olan şey ahiret işidir. Dünya işi de önemlidir. Ailesine yardım 
etmek, bakmak yine sâlih ameldir. Sabah namazı niyetiyle abdestini alıp, namazını kılan ve 
Allah rızası için işine giden kimsenin işi gücü de ibadetten yazılır. Çünkü işe giderken 
niyeti Allah rızasıdır ve bu imanın yüksekliğine delalettir. Ne kadar tembel insan varsa 
durumları iyi değildir. Tembel olan insanın işleri rast gitmez. Hâlbuki Allah için 
başkasına yardım etse, Allah onun ücretini eksik bırakmaz. Hem dünyada hem 
ahirette verir. Dünyada bereket, ahirette sevap olarak hanesine yazılır.  

Boş adam, kahvede oturan insanlar şeytanın oyuncağı olmuşlardır. Boş adamdan 
her kötülük gelir. Çünkü vakti boş olduğundan “Ne yapacağım?” diye düşünür. Hâlbuki 
yapılacak o kadar iş vardır ki… Allah’ın emrettiği birçok şey vardır, insan hayatını ömür 
boyu doldurur. Kişi hiç bir eksiklik, boşluk sezmez. Boşum diyen insana, şeytan boş 
olduğunu sezdiriyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Orada mı vakit öldüreyim, şurada mı vakit 
öldüreyim diye düşünüp durur. Vakti öldürmeye gerek yok. Allah’ın emrettiklerine 
ne vakit ne de ömür yetmez. Onun için himmetimiz yüksek olsun. Şeyh Efendi 
Hazretleri’nin himmetleri üzerimizde derler ya, bu himmet imanın yükselmesi demektir. 
Allah insanlara güzel şeyler muvaffak etsin. 

 Ve Min Allahu Tevfik 

 El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.)  
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