KÂFİRLERİN DUASI
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.
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim;
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“vemâ du’âu-lkâfirîne illâ fî dalâl” diyor Allah Azze ve Celle. Sadakallahulazim. (Ra’d
Suresi - 14) “Kâfirlerin duası daima boşa çıkar.” Dua, Allah’ın bize verdiği bir nimettir,
Müslümanlara hususidir. Kâfirlerin duasının hiçbir faydası yok. Onlar dua etmişler,
etmemişler fark etmez. Allah’ın emrini kabul etmedikleri için onlar istedikleri kadar dua
ediyoruz desinler, hiçbir hükmü yoktur, bir faydası yoktur.
Bu şeyi Allah Müslümanlara verdi, Allah’a iman edenlere silah olarak verilmiştir.
Onlar bir hayli silah yapıyorlar ama onların silahlarının dua karşısında bir faydası yoktur.
Bize verilen bu dua silahı kendimizi korumak içindir, zafer içindir. Daima hayır dua etmek
lazım. Ettim de olmuyor demeyin, Allah duayı muhakkak kabul eder, iman edenlerin
dualarını kabul eder. Tabi hepsi burada olmaz, kabul olmadı diye değil de onlar ahirete
bırakılır. Bugünlerde en çok ihtiyaç olan şey duadır, birbirimize dua etmemiz lazım.
Herkesten dua istemek insanlara büyük bir fayda sağlar.
Her şeyin esası duadır, ilacın da faydası gene duayla olur. Çoğu insan alıyor, “Bu ilaç
tesir etmedi.” diyor. Onun için; “Bu ilacın faydası Sendendir, bize bunun vasıtasıyla şifa ver,
bunun bir faydası yok ama vasıta olarak bize verdin, tesiri olsun.” diye dua edecek.
Hastalıklar gitsin diye, kötülükler gitsin diye, kötülükler uzak dursun, şerler uzak dursun diye
dua edecek. Dua her türlü şeye faydalıdır.
Allah Azze ve Celle bu nimeti Müslümanlara vermiş. Onun için, kâfirler istediği
kadar dua etsin, ne yaparsa yapsın bir faydası yoktur. İlk başta Allah’a iman edecekler,
Allah’ın emirlerini kabul edecekler, ondan sonra dualar kabul olur. İşin sırrı budur. Bazen
gayrimüslim olan insanlar gelip dua isterler. Ne için? Çünkü biliyorlar ki onların duaları fayda
vermiyor. Müslümanların dualarının kabul olduğunu duyuyorlar, “Böyle işittik.” diye daima
dua isterler.

Allah onlara da hidayet versin ki onların da duaları kabul olsun inşallah. İnsanlara
hayır isteyin diyoruz. İnsanlara en büyük hayır istemek, Allah’ı tanısınlar, Allah’ı kabul
etsinler, imana gelsinler. Allah imanımıza da kuvvet versin inşallah.
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