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Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’şşeytâni’rracim 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. 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Herşeyi hayra yorun, hayır bulursunuz.” Her 
hayrı ve şerri Allah Azze ve Celle yarattı. O da kendine itaat edenlere hayır veriyor. İtaat etmeyen, 
yolun dışına çıkanlara da şer veriyor.  

Bugün Safer ayının son çarşambasıdır. Safer ayı ağır aydır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu ay 
için Safer-ül Hayr (Hayır ayı) olarak söylüyor ki hayır olsun. Allah’ın izniyle, Şeyh Efendi’nin (k.s.) 
talimatıyla yapılan şeyler hayra tebdil ediyor. Safer ayı boyunca 3 Kelime-i Şehadet, 300 Estağfirullah, 
7 Ayetel Kürsi, 7 Fil Suresi (elemtere) okuyup bir de sadaka verdin mi; hayrı bize, şerri onlara olsun 
derdi Şeyh Efendi (k.s.) 

Şer Allah’a isyan edenlere, insanlara eziyet verenlere, kötülük yapanlara gelir. Hayır bize gelir. 
Unutmayın, her şeyde hayrı isteyin, hayrı umun. Allah hayrını bize versin diye umun. Şerri, kendine 
isyan edip karşı gelenlere olsun. İslam’a zıt olanlara olsun. Hiçbir dakika yok ki şeytan uyumaz. 
Atalarımız, “Su uyur, düşman uyumaz.” derler. Aynı şekilde şeytanla beraber olanlar gece gündüz, 
“İslam’a karşı nasıl fitne yapacağız, nasıl kötülük yapacağız?” diye düşünüp durular. Biz de Allah’a 
şükür, Allah’a sığınmışız. Allah’ın yardımını, merhametini dileriz. O geri çevirmez. Hayır isteriz inşallah. 
Devamlı hayır gelsin bize. Hayır varsa hâsıl olsun, şerler varsa def olsun. Nefsi muhafazada olalım.  

Bizler saf olarak Allah’a sığınmışız. Allah bizi korur. İnancımız, itikadımız odur. Onlar kendi 
ellerinden gelecek kadar şeylerle uğraşıyorlar ama her şey Allah’ın elindedir. Allah şerlerinden 
muhafaza etsin. Ne gibi şer varsa muhafaza olsun. Bugünün de hayrı bize, şerri onlara olsun.  

Vemin Allahu Tevfik 
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