
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RÜYALARIN EN HAYIRLISI 
 

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 mübarek ayının sonuna yaklaştık. Bütün 
Müslümanlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i görmeyi arzular, O’nu görmek ister. Bir kere 
bile olsa rüyamızda görelim diye herkesin bu arzusu vardır. Bu güzel bir arzudur, rüyaların 
en hayırlısı da odur.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i rüyada görmek çok az insana nasip olur. “Ne yapalım, 
nasıl edelim de rüyamızda görelim?” derler. Fazla salavat çekerseniz hakikaten Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e bağlanmış olursunuz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet 
etmeyenler O’na ölü diyorlar. Allah Azze ve Celle şehitler için “Onlara ölü demeyin.” diyor, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nasıl ölü derler? Bir de “Kur’an’ı anlarız, bu bizim 
lisanımızdır.” diyen insanlar var. Bütün dünyaya şüphe verip, insanları yoldan çıkarıyorlar.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salavat getirdiniz mi o da size selamını veriyor, 
kimden geldiğini haber alıyor, O’na yetişiyor, memnun oluyor, onun karşılığını veriyor. 
Onun için, rüyada görsek çok güzel olur ama görmeyince o bağlantı yok demeyin. Bu, daha 
kuvvetli bir bağlantıdır. Salavat getirdiniz vakit, Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e bildirir. O da selamınıza daha fazlasıyla, daha güzeliyle yanıt verir. Bizim günahtan 
beş para etmeyen kelamımız O’nun kelamına karşı mukayese edilemez.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayı çıktı ama salavata devam, kesmeye gerek yok, 
her şeye faydadır. Bazı insanlar unutkanlık var diyor, unutkanlık için salavat getirin, hemen 
hatırlarsınız. Bir şey unuttun mu salavat getir, muhakkak hatırlarsın. Sıhhatine, afiyetine, 
bereketine, rızkına, her şeye faydası var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in faydası, en başta 
seni ateşten kurtarıyor, cehennemden kurtarıyor, bütün kötülüklerden kurtartıyor. 

Onun için, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ne kadar tazim ederseniz edin, bu 
şeytanları dinlemeyin. Şeytanların iki çeşidi var, cin şeytanları, insan şeytanları. İnsan 
şeytanları cinlerden de daha beter oluyor. İslam kisvesi altında da oluyorlar, her türlü çeşitte 
de oluyorlar. Onun için, onlara kulak vermeyin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i tazim edin. 
Ne kadar yükseltebilirseniz o kadar tazim edin, size o kadar fayda olur. Allah O’nunla 
beraber, O’nun civarında cennette olmamızı nasip etsin inşallah. 



 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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