MÜMİNLER KARDEŞTİR
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.
Bismillâhirrahmânirrahim
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“İnnemâ-lmu/minûne iḣvetun feaslihû beyne eḣaveykum(c) vettekû(A)llâhe
le’allekum turhamûn” diyor Allah Azze ve Celle. (Hucurat Suresi – 10) “Mü’minler ancak
kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size
merhamet edilsin.” “Müminler, Müslümanlar kardeştir. Kardeşler arasında ihtilaf varsa
onları barıştırın, onların arasını yapın. Size rahmet olur, Allah’ın rahmeti üzerinize olur.”
Allah’ın rahmeti müminlerin üzerinedir, kâfirlere rahmet yok, azap var. Müminlerin de
birbirlerini sevmesi lazım. Allah Azze ve Celle kardeştir diyor. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in bu hususta yüzlerce hadisi var.
Mümin, müminin kardeşidir, kendine ne severse onlara da sevmesi lazım. Ama
şeytan bunu istemiyor, bilakis araları bozuk olsun istiyor, birbirleriyle kavgalı olsunlar ki bu
rahmet üzerlerine inmesin. Onlar da birbirlerine eziyet verip, haset eder. Haset zaten
şeytanın özelliğidir, sıfatıdır, onda varsa olmasın diye ister. Hâlbuki sende de olsun, onda da
olsun, daha güzel olur, daha faydalı olur, rahat olursun. Şeytan insana kendi sıfatlarını
veriyor ki sonları cehennem olsun.
Müslüman merhametlidir, rahmet Allah’ın sıfatıdır, haset şeytanın sıfatıdır. İnsanın
ikisinden birini seçmesi lazım. Kâfir hasettir, zarardır, iyilik yapmaz, iyilik yapar gibi gözükse
bile onun maksadı başkadır, sonunda şer çıkar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda
olan, evliyaların yolunda olan insan daima insanlara hayır ister, herkese hayır ister.
Müslüman olsun, Müslüman olmasın onlara da hidayete vesile olur, dua eder ki onlar da
hidayet olsun, sonları hayır olsun.
Bundan daha büyük bir hayır olamaz. Küfürden kurtulsunlar ister ki küfürden
kurtulunca ilelebet kurtulmuş oluyor. Kurtulmazsa, o vakit ilelebet kurtulamamış olur,
şeytanla beraber olmuş oluyor. Allah insanlara akıl vermiş, Müslümanlara da kâfirlere de

herkese de akıl vermiş. O aklı kullanıp Müslüman olan, mümin olan söz dinleyecek, kendi
kafasına göre değil. “Ben bunu istemiyorum.” İstemiyorsan ne için istemiyorsun? Bu adam
kötüyse ona nasihat edeceksin, doğru yolu göstereceksin, değilse kendini doğrultacaksın,
kendin nefsine hâkim olacaksın.
“Bu mümindir, bunu seveceğim. Onu sevmesi Allah’ın emri, Hz. Peygamber
(s.a.v.)’in emri, İslam’ın emridir.” diye nefsini kıracaksın, kalbindeki buğzu, hasedi filan
kaldıracaksın. Onlar kalkınca rahat olursun. Çünkü onlar varken kalbinde Allah yeri olmaz.
Kalbinde Allah olunca onların yeri olmaz. Kalbin Allah’ın muhabbetiyle dolarsa bu kötü
sıfatlar kalmaz. Allah kalplerimize muhabbetini versin, imanımıza kuvvet olsun inşallah.
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