MÜSLÜMANLIKTA MERHAMET VARDIR
Esselamu Aleykum
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Rasuluna 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.
Yeryüzündekilere rahmet ve merhamet gösterene Allah da merhamet
gösterir. İslam merhamet dinidir. İslam dışında olan insanlarda merhamet yoktur.
Müslümanım deyip de merhamet etmeyen insanlar da onlara benzer. Onların
merhametleri sırf gösteriş içindir. Esasen merhametleri yoktur. Eskiden insanlar her şeye
merhamet gösterirlerdi. Eski insanlar için “Karıncayı dahi ezmez!” derlerdi. Karıncaya bile
çok dikkat ederlerdi. Ezip de canını yakmayalım diye düşünürlerdi.
Müslüman olmayanlar, Müslümanları bir defa insandan saymıyorlar. Müslümanların
başına bir şey gelince “Oh!” diyorlar ve daha beter olmasını istiyorlar. Müslüman,
Müslüman kardeşine her zaman merhamet gösteriyor. Bir felaket, savaş gibi bir şey olduğu
zaman merhametinden dolayı acıyor, hemen yardıma koşuyor veya yardım gönderiyor.
Böyle de olması lazım. Müslümanlık dışında olan insanlar İslam’ın emirlerinden uzak
oldukları için birbirlerine karşı mesafelidirler. Bu yüzden de bu işler başlarına geliyor. Bu
yapılan şeyler, Müslümanlıkta yapılmaması lazım olan şeylerdir. Müslümanlıkta
merhamet vardır.
Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Bırak Müslümanı, gayrimüslimlerin de hakları
vardır. Onlara da yapılmaz, onlara da merhamet edilir. Sana kötülük yapan insana karşı
kendini müdafaa edebilirsin. Her şeyin bir ölçüsü, hududu var. Nereye kadar olacağını
İslam gösteriyor. İslam merhamet dinidir. Hak edilene cezası verilir. Hak etmeyene o ceza
verilmez. Bu işler kişinin kendi kafasına göre olmaz. Her şeyin usulü ve adabı vardır.
Dediğimiz gibi İslam merhamet dinidir.
Son zamanlarda olan olaylar Müslümanların arasında bulunan, Müslümanların
üzerine atılmak istenen ama Müslümanlıkla, İslam’la alakası olmayan olaylardır. Hepimiz
bu şeylerden mustaribiz, onları tasvip etmiyoruz. Onlardan biz beriyiz. En azından lisanla
söylemek lazım. İnsanlara tembih etmek lazım. Her zaman dediğimiz gibi, merhameti
olmayan Müslüman olamaz. Hadis-i Şerifte: “Kime benzerseniz, onlardan olursunuz.”
diyor. Müslümanım diye geçinen insanları Allah ıslah eylesin. Müslümanlara merhamet
göstermek mühim bir şeydir. Ondan ayrılmayın, inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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