
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AF VE AFİYET 
 

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.) buyuruyor: “Af ve afiyet isteyin.” Allah’tan af dilemek, 
mağfiret dilemek, afiyet, sıhhat, sıhhatli olmak en mühim şeylerdir. İnsanlar için en mühim 
şey sıhhattir. Bu hayatta sağlam olup da hizmet etmen Allah’ın hoşuna gider. En mühim 
şeyler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bize tavsiye ettiği bu iki şeydir.  

Tabi insanoğlu muhakkak hastalanır. Hastalık da Allah’ın mümin kuluna bir 
faydasıdır. O insanın günahları affolur, mertebesi yükselir, ecri olur. Her hastalıkta 
yapamadığı şeyleri yapmış gibi kendisine sevap yazılır diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Ama gene de insanların hastalık olunca dikkat etmesi lazım. Onun tedavisi varsa bakacak, 
iyi araştıracak. Ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Hasta olmadan önce 
kendinize dikkat edin, yediğinize, içtiğinize dikkat edin.” Hasta olmamak için bu da yardımcı 
olur. Çünkü “Hastalığın yeri midedir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Fazla yemekten, 
lüzumsuz şeyler yemekten insanın vücudu hastalanıyor. Kâfi miktarda yiyecek, her şeyin 
fazlası zarardır. İnsan ona göre ayarlayıp, sıhhatine dikkat etmesi lazım.  

Hareket etmek lazım, en güzel hareketler de Allah’ın hikmeti namazdadır. İnsan 
namazda yapılan hareketleri yapsa hiçbir şikâyeti olmaz. İnsanlar yapmıyor, ondan sonra 
ayağım ağrıyor, belim ağrıyor diye şikayet ediyor. Bir de oruç var. Oruç da sıhhatin 
kaynağıdır. İslam dini, Allah’a şükür hem maneviyat bakımından hem maddiyat bakımından 
hem ruhu hem de cismi kuvvetlendirir. Allah’a şükretmemiz lazım ki her şey Müslümanın 
faydası içindir. Hastalık da iyilik de hepsi bizim faydamız içindir. 

Allah’a şükretmek lazım ki bizi Müslüman olarak yarattı, kendine asi insanlardan 
yaratmadı. Dünyayı görüyoruz, ahir zaman, insanlar insanlıktan çıkmış. İnsanlar Allah’a, Hz. 
Peygamber’e (s.a.v.), İslam’a saldırıyorlar. Allah bizi bu zamanda bu vaziyette yarattığı için 
hem maddi hem manevi olarak şükrümüzün büyük olması lazım.  
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