ONLAR ŞEYTAN GİBİDİR
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.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi vardı, Allah Azze ve Celle şeytanı
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kapısına gönderdi, o da çirkin bir suratla geldi. “Niye
geldin?” deyince, “Senin sorularına cevap vereyim diye Allah gönderdi” diye cevap vermiş.
İnsanlara, Müslümanlara ders olsun diye, şeytanın sevdiklerini sevmesinler, sevmediklerini
sevsinler diye yahut onun yapmadıklarını yapsınlar, yaptıklarını yapmasınlar diye Allah
Azze ve Celle göndermiş. “Mecburen geldim. Kendi keyfimle ben buraya gelmem” demiş
şeytan.
Epeyce bir sorular vardı da orada en mühim soru; “Dünyada en sevmediğin, en
nefret ettiğin kişi kimdir?” demiş Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Şeytan demiş ki: “Sensin”
Hakikati söylemesi lazım, Allah söylettiriyor. Peygamberimiz (s.a.v.)’e hürmet etmeyen,
O’nu sevmeyen, O’na itibar etmeyen insanlar da şeytandır, başka şey değildir. Çünkü
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgisi bize farzdır. O’nu sevmemiz bize en büyük kârdır,
kurtuluşumuzdur, başka şey değil. Çünkü kendi amelimizle, işimizle kurtulamayız.
Onun için “Bu âlimdir, Kur’an ezberlemiş, Hadis ezberlemiş…” derler ama
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmeyen kişiler şeytan gibidir. Onların yaptıklarına
uymamamız lazım, onların söylediklerine itibar etmeyin. Malum yerlerde insanlar oranın
hükmünü eline geçirmişler, bütün dünyaya bu fitneyi yaymışlar. Her tarafta var, burada da
âlim diye geçiniyor, çıkıyor konuşuyor. Onlara itibar yok. Allah’ın indinde itibarı olmayan
kişi istediği kadar okusun, istediği kadar bilgim var desin, hiçbir bilgisi yok, itibarı yok.
Cenab-ı Allah bir kimseye itibar verirse itibarlı olur ama itibar vermeyince elinden
geldiği kadar yapsın hiçbir faydası olmaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şefaati haktır,
O’nun şefaatiyle kurtuluruz inşallah. Allah hepimize O’nun şefaatinden nasip etsin.
Amelimizle hiçbir yere varamayız, bir şey edemeyiz. Cenab-ı Allah Müslümanları da ıslah
eylesin, akıl, düşünce versin ki böyle insanlara itibar etmesinler.
Adam televizyona çıktı mı bu evliyadır yahut peygamberdir, bunun söylediği
doğrudur zannediyorlar. Yok, böyle bir şey yok. En cahil olan insan bile Peygamber

Efendimiz (s.a.v.)’e itibar etmeyenlere itibar etmemesi lazım. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’e salât-u selam etsinler inşallah.
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