HAYRI BİZE ŞERRİ ONLARA
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.
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim

ْ ُﯾﻦ آ َﻣﻨ
ﺿ ﱠﻞ إِ َذا ا ْھﺘَ َﺪ ْﯾﺘُ ْﻢ
َ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬ
َ ﻮا َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ أَﻧﻔُ َﺴ ُﻜ ْﻢ ﻻَ ﯾَﻀُﺮﱡ ُﻛﻢ ﱠﻣﻦ
“Yâ eyyuhâllezîne âmenû aleykum enfusekum, lâ yadurrukum men dalle
izâhtedeytum” (Maide Suresi-105) Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da diyor: “Siz
hidayete erdikten sonra başkalarının zararı olmaz.” Dalalette olanların size zararı olmaz
Allah’ın izniyle. Şeyh Efendimiz de “Hayrı bize, şerri onlara.” derdi. Dalalette olanlara şer
var, iyilik yok; hidayette olanlara Allah’ın izniyle iyilik var. Çünkü Allah’ın sevdikleri
hidayette olanlardır.
Dalalette olanları, doğru yolda olmayanları Allah sevmez, onların işleri rast gitmez.
İmanda olanlar bu dünya ahvaline bakıp da bazen, “Ne oluyor?” diye soruyorlar. Allah’ın
istediği oluyor. Bu dünyanın ilelebet böyle gidecek hali yok. Onun da bir vakti var, zamanı
var. Onun da vakti yaklaştı. Onun için bu hal, ahval kötü görünse de iman edenlere,
hidayette olanlara zararı yok, faydası var Allah’ın izniyle. Allah’ın vaadi haktır. Muhakkak
hayırdayız, güzel bir halimiz var. En güzel halimiz imanda olmamızdır. Dünya batsa,
imanda olanlara, hidayette olanlara gene bir zararı olmaz çünkü onlar Allah ile beraberdir.
Allah Azze ve Celle her halde, her yerde mevcuttur. Onun için bir iyi olduğu vakit
de mevcuttur, imtihan vaktinde de beraberdir. Onu insan kalbine koyduktan sonra,
dediğimiz gibi o insana hiçbir şey tesir etmez. Müminlere iyisi de tesir etmez, kötüsü de
tesir etmez. Ama mümin olmayanlar en ufak bir şeyde telaşa kapılırlar, yeise kapılırlar,
korkuya, sıkıntıya düşerler. Allah bize daha kuvvetli iman versin ki ne iyisi ne kötüsü hiçbir
şey tesir etmesin inşallah. Daima hayırlı halde olalım inşallah.
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