HÂL SAHİPLERİ
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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.
Allah hepimize akıl versin, akıl mühim şeydir. Akıllı olan insan doğru yoldan
ayrılmaz, hak yolu bulur. Ama aklı iyi şeyler için kullanalım inşallah. İnsanlar akılsızların
peşinden gitmeyi daha fazla severler, nefislerine uyarlar. Doğru yolda olanlar bile meczup
yahut hâl sahibi birilerinin peşine gitmeyi severler.
Onların peşinden gitmek kolay olmaz. Onlara memur değiliz. Meşayıhlar onlara hâl
sahibi derler. Hâl sahibini kaldırmak kolay değildir. Onların yükleri ağırdır, o yüklerden
size verirlerse kaldırmanız zor olur. Bazen dua eder, bazen beddua eder, onlar hâl
sahibidir. Onlar mesul değil ama senin onun peşinden gitme mecburiyetin yok. Onlara
ikram edersin, şey yaparsın ama gitmeyin yahut onların peşinden gitmeye kendinizi
alıştırmayın. Alıştı mı mecbur olacaksınız, o vakit de dünyanız yani aileniz o şeyi
kaldıramaz, günah onlardan gitmiş olur.
Onlar hâl sahibi, Allah’ın insanları çeşit çeşit yarattığı gibi onlar da bir çeşittir.
Onlar mübareklerdir ama dediğimiz gibi onlara fazla yakınlık iyi değil çünkü herkes
kaldıramaz. İnsanlar lafta olunca kaldırabilirim diyor ama iş ciddiye binince zor olur. Allah
kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez, kendisi de yüklenmesin diyor. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) bir işin iki şıkkı varsa, kolayını alırdı, zorunu bırakırdı.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zorunu da yapabilirdi, çok rahat yapabilirdi ama
ümmete rahmet olarak, bize kolay olsun diye, bütün işlerimiz, ibadetlerimiz rahat olsun,
ağırlık olmasın, zorluk olmasın diye böyle yaptı. Çünkü şeytan en hafif ibadeti bile, hiç
ağırlığı olmayan şeyleri bile insanlara zor gösterir. Onun için fazla yük almayın,
ibadetlerimizi yapalım, zor olan, kaldıramayacağımız şeyleri istemeyelim. Allah
ibadetlerimizi yapmaya kolaylık versin, hafiflik versin inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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