
	
	

 
 
 
 
 
 
 

SEFİHLERE DİKKAT EDİN 
 

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 Azze ve Celle buyurdu:  

ً َوالَ تُْؤتُوْا  فَھَاء أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجَعَل ّهللاُ لَُكْم قِیَاما  السُّ
 

“Ve lâ tu’tûs sufehâe emvâlekumulletî cealallâhu lekum kıyâmen” (Nisa Suresi – 5) 
Allah Azze ve Celle diyor ki: “Sefihlere malınızı vermeyin. O ki sizi dünyada idare etsin 
diye verilmiş.” Mal dediğimiz, yiyecek, içecek ve diğer şeyler. Yani insanlara davranırken 
dikkatli olun, idareyi bilmeyen insanlara teslim olmayın diyor. Yani onlara evinizi, işinizi 
teslim etmeyin, iyi insanlarla olun. Çünkü onlara bir malınızı teslim ettiniz mi hem yoldan 
çıkıyorlar hem günaha giriyorlar hem o sizin rızkınızdı diyor Allah Azze ve Celle.  

Rızkınızı kime vereceğinize dikkat edin, kimden alacaksınız dikkat edin diyor. Sefih 
dediği, mesuliyetsiz, sorumsuz, hiçbir şeyi takmayan insanlara vermeyin diyor. Dikkat edin 
çünkü ahir zamandır her şeye dikkat etmek lazım. İnsanlara muamele ederken dikkat edin 
ki şimdi akıllı insanlar mallarını vermişler; “Karşılığında alacağız diye senelerdir peşinde 
koşturuyoruz, evrak var, şey var alamıyoruz.” diyorlar. Allah yardımcıları olsun. 

Dediğimiz gibi, insanlara verirken dikkat etmek lazım. Karşı taraf da günaha 
girmesin, karşı taraf da malın kıymetini bilsin ki aldığı gibi hemen har vurup, harman 
savurmasın. Yani insanlar haram yemesin. Karşı taraf da haram yedikçe zulmet artıyor, 
Allah’ın emrini yerine getirmemiş oluyoruz. 

Bu utanacak, sıkılacak bir şey değil. Kardeşim sen sefihsin, kusura bakma veremem, 
Allah öyle emretmiş, sen kendini düzelt, ondan sonra bakarız diyeceksin. Miras malı bile 
öyle insanlara azar azar verilir. Hiçbir kimse mağdur olmasın diye Allah Azze ve Celle her 
şeyi bize göstermiş. Allah kimseye mağdur olsun diye bir şey söylemez. Ona dikkat etmek 
lazım. İslam’a tabi olan, İslam’ı anlayan insan hiçbir zaman zarar görmez Allah’ın izniyle. 
Allah nefsimizin şerrinden muhafaza etsin, biz de sefih olmayalım, insanlar da bu şeyden 
kurtulsun inşallah. 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
   26 Haziran 2018 /12 Şevval 1439 Tarihli Sohbeti 
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