NEFİS MÜCADELESİ
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.
Bu günler mübarek günlerdir, Allah hepimize bu günlerin feyzinden versin inşallah.
Allah Azze ve Celle insanlara hayır diler, şeytan şer diler. Allah iyiliğe davet eder, şeytan
her türlü kötülüğe davet eder. İnsanların çoğu şerre meyillidir, şerre gider. Ne gibi kötülük
varsa ona gider. O da nedir? Nefis var diye.
Nefis kötülüğü sever, kötülüğe meyleder. Nerede iyi olmayan bir şey varsa oraya
doğru meyleder. Çoğu insan sorar: “Acaba bizim yola ne için gelmezler?” Çünkü senin
yolun hak yol olunca şeytan meneder, nefis meneder, sevmez. Ama kötü yol olunca oraya
meyleder. Seni oradan menetmez, oraya git der. Onun için nefsi terbiye etmek lazım,
nefsin istediğini vermemek lazım. Onu serbest bırakırsan seni iyiye götürmez, devamlı
kötüye götürür.

ﺲ َو َﻣﺎ َﺳ ﱠﻮاھَﺎ
ٍ َوﻧَ ْﻔ
“Ve nefsin ve mâ sevvâhâ.” (Şems Suresi – 7) Cenab-ı Allah; “Nefsi terbiye edin”
diyor. Nefsi Allah yarattı, iyiliği de ona gösterdi, kötülüğü de.

ﻗَ ْﺪ أَ ْﻓﻠَ َﺢ َﻣﻦ َز ﱠﻛﺎھَﺎ
“Kad efleha men zekkâhâ” (Şems Suresi – 9) “Onu tezkiye eden, terbiye eden
kazanmıştır.”

ﺎب َﻣﻦ َدﺳﱠﺎھَﺎ
َ َوﻗَ ْﺪ َﺧ
“Ve kad hâbe men dessâhâ” (Şems Suresi – 10) “Ona tâbi olan da kaybetmiştir.”
Sonu iyi olmaz. Onun için, Allah muhafaza etsin. Nefsini serbest bırakmayacaksın,
devamlı onu terbiye etmek için uğraşacaksın. Terbiye oldu da bırakayım demeyeceksin,
devamlı onun üstüne gideceksin.

Allah hepimize kuvvet versin, nefsimize tâbi olmayalım çünkü nefis çok
kuvvetlidir, çeker. Nefse nefes aldırmayacaksınız. Allah muhafaza etsin, Allah hepimizi
nefsimizin şerrinden muhafaza etsin inşallah.
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