
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MÜSLÜMANLARA MÜJDE 
 

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. 

 Müjde verin diyor, korkutmayın. İnşallah Allah’ın kullarına, Allah’a itaat eden kullara 
müjdeler olsun. Her şey Allah’ın takdiriyledir. Yapılan her şeyin O’nun rızası için yapılması 
lazım. Öyle olunca insan kazançtadır. Allah rızası için yapılmayan iş istediği kadar büyük 
olsun, istediği kadar insanlığın gözünde çok büyük olsun, onun bir faydası yok. Bu dünya 
imtihan dünyasıdır, hiçbir insan imtihansız olmuyor. Onun için imtihanın Allah’tan geldiğini 
bilen insan rahattır ama bilmeyene zor. Bismillahirrahmanirrahim;  
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“yestevî-lleżîne ya’lemûne velleżîne lâ ya’lemûn” (Zümer Suıesi – 9) Allah Azze ve 
Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da bunu buyuruyor: “Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Olmaz. 
Allah her şeyi bildirmiş. Âdem Aleyhisselam’dan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e kadar her 
şeyi bildirmiş.  

İman edenlerin ona inanması lazım. İman sahibi insanlar ona inanıp amel ederse 
rahat olurlar. Yok, imansızlarla beraber olup da onların dediklerini yaparlarsa o vakit hiç 
rahat olmaz, huzur bulmazlar. Biz her şeyi Allah’tan biliyoruz. Allah Azze ve Celle’nin takdir 
ettiği şeylere boyun eğeceğiz, Allah’ın emrettiği şeyleri yerine getireceğiz, ondan sonrasını 
Allah’a bıraktık, Allah’a tevekkül ettik. Şeytan ve onun borazanları insanları istedikleri gibi 
yönlendiriyor. Bu dalganın içinde Müslümanlar da onlara tâbi olup kendi kendilerini rahatsız 
ediyorlar. Hâlbuki Allah Azze ve Celle vaad etmiş; zorluk olur, sonra güzellik olur.  
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“Fe-inne me’a-l’usri yusrâ. İnne me’a-l’usri yusrâ.” (İnşirah Suresi 5-6) İki defa diyor, 

ısrar ediyor ki zorluktan sonra kolaylık var, muhakkak bir kolaylık olacak, güzellik olacak. 
Onun için Müslümanlara müjde olsun. İmanlılar korkmayın, Allah bizimledir. Sen de 
Allah’la ol ki rahat edesin. Allah bize o hakiki imanı versin. Bu dünyada en güzel şey imandır. 
İmanlı olduktan sonra başka şeye ihtiyaç yoktur. Allah imanımızı kuvvetlendirsin. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                    Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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