RÜYAYLA AMEL OLMAZ
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resulina 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.
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya.
İnsanlar rüya görür ama rüya, amel etmek için değildir. Rüyanın birkaç kısmı var.
Sadık rüya peygamberlere, salihlere yahut evliyalara olur. Normal insan ara sıra yani çok
nadir olarak öyle rüya görür. İnsan çoğu zaman bir günün tesirinde kalıp da bir rüya görür.
Sonra kalkıp da “Ben böyle gördüm, böyle yapacağım…” demek olmaz.
Rüyayla amel olmaz derler çünkü rüya şeriata muhalif olabilir. Yahut kendi kafasına
göre rüyada istediği bir şey görür, “Ben böyle yapacağım.” demek olmaz. Çoğu insan
“Rüyanın çok tesirinde kaldım, böyle yapacağım.” diyor. Yok, yapmaya gerek yok, şeriata
uymuyorsa gerekmez. Ama uyarsa, namaz kılmak istersen mani yok, oruç tutmak istersen
mani yok. Ama kalkıp da “Bunu vuracağım, bunu kıracağım…” dersen, öyle olmaz.
Bazı peygamberler için rüyalar vahiy yerine gelmiştir, vahiy gelmemiş ama rüyada
söylenmiştir. Bir de meşayıhlar var, onlar rüyada görünür, ondan sonra hakikatte insanın
karşısına çıkınca; “Bunu ben daha önce görmüştüm, beni çağırdı, etti…” denir. Yani
onların rüyada da tasarrufu oluyor. Şeytanın da rüyada tasarrufu vardır. Çoğu rüyalar
şeytanidir, onlara itibar etmemek lazım.
Rüyayı da herkese söylememek lazım çünkü Allah’ın hikmetidir, o da bir hikmettir,
tevil olduğu gibi, açıklandığı gibi olur. Onun için iyi rüya gördünüz mü Allah'a hamd edin,
kötü rüya gördünüz mü zaten onu söylemesen bir itibarı olmaz, bir zararı olmaz. Mühim
olan, herkese açıklanmaması. Açıklanacağı vakit, bildiğiniz, iyi bilen bir kimse varsa ona
söylersiniz. Eğer yoksa, sende kalsın daha iyi.
Allah’ın hikmetleri çoktur. Allah'ın yarattıkları, gördüğümüz, görmediğimiz çok
şeyler, güzel şeyler var. Onları da Allah’ın tarif ettiği gibi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in
lisanıyla yapmak lazım. Yaptın mı rahat olursun; yok, yapmadan hareket edersen o vakit
zarar görürsün. Allah muhafaza etsin, bu hususlara dikkat edelim. Başımıza böyle çok
geliyor. Rüyayla amel ede ede, en sonunda insan ya kafayı bozar yahut dini tamam olmaz.
Allah muhafaza etsin.
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