
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HASTALIK İMTİHANI 
 

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. 

Elhamdülillah ve şükrürillah. Allah’a şükürler olsun, bu imtihan geçti, Allah’a şükür. 
Hastalık da bir imtihandır, herkese olan şeydir, Allah’ın takdiridir. O nimettir, Allah’ın 
verdiği şeyler nimettir. Allah’a şükür, Allah sıhhat de verdi.  

Allah’ın hikmeti, en büyük şifa dualardır. Dua şifadır. Müminlerin dualarıyla, 
ihvanların dualarıyla Allah’a şükür sağlığımıza kavuştuk. Şükürler olsun, şükürle nimetler 
çoğalır. En büyük nimet de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği afiyettir, sıhhat ve 
afiyettir. Dua edeceğiniz vakit Allah’tan mağfiret dileyin, af ve afiyet dileyin diyor. Hasta 
olan o nimetin kıymetini daha iyi bilir, daha fazla şükreder. Çünkü Allah öyle bir nimet 
vermiş ama insanlar nankör, hiç kıymet bilmiyor. Bütün hayatın boyunca vücudundaki en 
ufak bir nimetin şükrünü yapsan, sıfır derece bir şükür yapmış olursun. 

Hâlbuki Allah cömerttir, bakmıyor, alın diyor. Dikkat edin, şükrünüzü yapın ki şükür 
ziyade olsun. Allahu Azimüşşan azametinden nimetleri öyle bir vermiş ki öyle bir 
cömertlikle vermiş ama insanlar nankördür, kıymet bilmiyorlar. O’na isyan edenler zaten 
hakikaten cehennemi hak ediyorlar, başka diyeceğimiz bir şey yok. Bu kadar imtihan 
arasında gene küfür zirve yapıyor, Allah’a isyan zirve yapıyor. Allah muhafaza etsin, Allah 
yardımcımız olsun, o insanlardan olmayalım çünkü o insanlar tövbe etmezlerse her türlü 
kötülüğe mazhar olacaklar. 

Müslümanlar sessiz ama Allah’a şükür şükürlerini yaparlar, Allah’ın verdiği nimetleri 
bilirler. Allah yardımcımız olsun, inşallah daima hakla beraber olalım, en mühim şey odur. 
İmtihanı kaybetmeyelim inşallah. “Mümin daima hayırdadır.” diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.), hasta olursa da iyi, olmazsa da hayırdadır. Hasta olunca Allah ona şükrünün sevabını 
veriyor. Böyle salgın hastalıktan vefat edenlere de şehit rütbesi oluyor.  

 
Allah müminlere her türlü hayrı vermiş, Allah’la beraber olun, hayır bulursunuz. 

Allah’a karşı olanlar, isterse bütün dünya değil, on tane dünya onlarla olsun, hiçbir kıymeti 
yok, faydası yok. Kendisine faydası olmayanın başkasına ne faydası olur?  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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