İŞLENEN GÜNAHLAR
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,
Kur’an’ı
Bismillâhirrahmânirrahim;

Azimüşşan’da

diyor:

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim
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“İkra/ kitâbeke kefâ binefsike-lyevme ‘aleyke hasîbâ” (İsra Suresi – 14) "Kitabını
oku, bugün, hesap görücü olarak sen kendine yetersin." “Yaptıklarını oku!” diyor. Hepsi
burada yazılı, bunlar sana şehadet edecek, ya iyilik yapmışsın ya kötülük. “Bu insan…” derdi
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), elini açar, okurdu. Ufak bir şey var, insanlar nasıl olacak diye
eskiden şaşırırdı ama Allah’ın hikmeti dersin, oluyor.
Şimdi onun şeyini yaptılar, ufacık bir şeyle bütün hayatını gösterebiliyorsun. İnsanlar
Kur’an’ın büyüklüğünü anlasın diye bu şeyler yapılıyor ama insanlar anlamayı bırak, daha da
azıyorlar. Azmaları kendilerinin aleyhine oluyor çünkü her şey kaydoluyor, her hareket
kaydolup kıyamet günü hepsi sorulacak. İyilik yaptın mı iyiliğe gidecek, kötülük yaptın mı
tövbe istiğfar da etmediysen onlar da sana ceza olacak. İnsanlar günah işleyip de aleni
söylemese utanmıştır, setrolmuştur, Allah kıyamet günü o günahı setreder, insanlar rezil
olmaz. Sen kitabını tek başına değil, odada değil, milyonlarca, milyarlarca insan içinde
okuyorsun, hem yaptıklarından utanıyorsun, rezil oluyorsun hem de cezasını çekiyorsun.
Dünyada utanıp da tövbe istiğfar edip de söylemesen, Allah bu kulum setrolmak
istiyor diye kıyamette de setreder. O mühim bir şeydir, her şey yazılıyor, her şey okunacak
ama Allah Azze ve Celle’nin setretmek istediği şeyler setrolur. Onun için, yapılan günahları
Allah bildikten sonra kuldan saklama diye yanlış bir laf var, lakırdı var, o şeytanın söylediği
şeydir. Allah’la aranda olsun, günahlardan tövbe etmişsin, zikretmeye, söylemeye gerek yok.
İşte bu cahil insanlar bilmiyorlar, bu yaptığımız şeyleri söylersek daha mı hafif oluyor diye
bir düşünceleri var ama o yanlış bir düşüncedir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Günahlara bulaşırsanız, setrolun, gizleyin,
söylemeyin, tövbe edin, istiğfar edin, Allah onları inşallah setreder.” Allah muhafaza etsin,
günahlardan muhafaza etsin, bizi affetsin inşallah.
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