
	
	

 
 
 
 
 
 
 

SABREDENLERİ MÜJDELE 
 

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  

 

	َوبَشِّرِ 	َوالثََّمَراتِ 	َواألنفُسِ 	األََمَوالِ 	مِّنَ 	َونَْقصٍ 	َواْلُجوعِ 	اْلَخوفْ 	مِّنَ 	بَِشْيءٍ 	َولَنَْبلَُونَُّكمْ 
ابِِرینَ   	الصَّ

 

“Ve le nebluvennekum bi şey’in minel havfi vel cûi ve naksın minel emvâli vel 
enfusi ves semerât, ve beşşiris sâbirîn” diyor Allah Azze ve Celle. “Andolsun ki sizi biraz 
korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri 
müjdele.” (Bakara Suresi-155) İnsanlar rahatlığa alışmışlardı, şimdi sıkıntı olunca ne 
yapacaklarını şaşırıyorlar. Allah Azze ve Celle; “Bazen sıkıntı oluyor, rızıkları azalıyor, 
hatta sıhhat, afiyette de sıkıntı oluyor, her türlü sıkıntı oluyor, onlara sabredenlere 
müjdeleyin.” diyor.  

Bu günlerde, bu memlekette herkese sıkıntı var, herkes endişe içinde. Endişe 
etmeye gerek yok, sabredeceğiz. “Sabrın sonu selamettir. Müjdeleyin onlara.” diyor Allah 
Azze ve Celle. Hem dünyada bu vaziyet kalkar inşallah hem ahiret için sabırlıdır diye 
onların ecrini Allah Azze ve Celle verir. İmanlı olan tabi bunu bilir, sıkıntı iman 
olmayandadır. O daha sıkıntılı olur, daha dertli olur, ne yapacağını bilmez. Zanneder ki 
kendisi bu yapacağı şeyle sıkıntıları aşar yahut büsbütün ümidini keser, o vakit daha da 
beter olur. Ama Allah’a inanan insanlar; “Muhakkak bu Allah’tan geliyor, Allah bize 
yardım eder inşallah.” der.  

Tövbe istiğfar edip, Allah’tan yardım talep etmek lazım diyor meşayihler bahusus 
Şeyh Efendi. Şeyh Babamız onu derdi, çıkıp da sokakta, orada burada bağırmaya gerek 
yok. Böyle bir şey olunca ya mescitlere gidin, orada dua edin yahut kendiniz de dua 
edebilirsiniz, Allah o sıkıntıları zail eder. Bunlar tabi imtihan, imtihana sabreden imtihanı 
kazanmış olur. Sabretmeyen de hem sıkıntısı daim olur hem ne yapacağını bilmez.  

 



	
	

 
 
 
 
 
Allah o sıkıntıları zail etsin, bizi imtihan etmesin, bize ihsan etsin. İhsan da var, 

imtihan da var. “İmtihan istemeyin” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Cenab-ı Allah 
ihsanından versin. Cenab-ı Allah’ın hazineleri bitmez tükenmez. Allah hepimize yardım 
etsin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  16 Eylül 2018 /06 Muharrem 1440 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


