
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ÂLEMLERE RAHMET 
 

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 Peygamberimiz (s.a.v.) için diyor ki:	Bismillahirrahmanirrahim 

 لِّْلَعالَِمینَ 	َرْحَمةً 	إِالَّ 	أَْرَسْلنَاكَ 	َوَما
 

 “Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn” (Enbiya Suresi-107) Allah Azze ve Celle 
Peygamberimiz (s.a.v.) için “Âlemlere rahmet olarak gönderdik.” diyor. O’nun rahmetiyle, 
merhametiyle, şefaatiyle hem dünyada kurtuluruz hem ahirette.  

Ahirette Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şefaati olmazsa işimiz zor değil, çok zor. 
En büyük âlim bile olsa insan nefsine uyuyor. İnsan her saat hata yapıyor, günah işliyor. 
Onları ancak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şefaati temizleyebilir. Onun için Allah Azze 
ve Celle’nin dediği “rahmeten lil âlemin” bütün âlemleredir. O’nun merhameti, şefaati 
herkese yeter. İstedikten sonra, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den istedikten sonra şefaat 
yeter. 

Ama bir kısım insanlar var, bütün İslam âlemini berbat ettiler. İçlerine nifak 
soktular, imanlarını zayıflattılar, bunu da Müslümanız adı altında yaptılar. Hâlbuki onlar 
Arapçayı da çok iyi bilirler, bizden daha iyi bilirler, her şeyi bilirler. Ama onlar nefislerini 
daha yüksek gördü, nefislerine tâbi oldular, kibir yaptılar. 1400 sene olduğu halde o kibir 
gitmedi bu heriflerden. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadisi var: “Kalbinde kibir olan 
cennete giremez.” diyor. İlk başta cehenneme girecek, o kibir yanacak ki ondan sonra 
cennete girsin. Yahut Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şefaatini talep edecek. Onlar da 
kibirlerinden onu istemiyorlar, cahil insanlara tesir edip, onları da cehennemlik ediyorlar.  

Peygamberimiz’in (s.a.v.) şefaati olmadıktan sonra muhakkak bir cehenneme 
gidecekler ki temizlensinler. Kısa yoldan şey varken ne için cehenneme gidelim? 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şefaatini dileyelim, Allah’ın söylediği söze tâbi olalım. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dünyaya, insanlara rahmet olarak gönderildi. Allah hepimizi 
şefaatine nail etsin inşallah.  
 



	
	

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  04 Ekim 2018 /24 Muharrem 1440 Tarihli Sohbeti 
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