
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SABRET 
 

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’a şükür Şaban ayının, mübarek ayın, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayının 
son Cuması bugün. Önümüzdeki Cuma inşallah Ramazan olmuş oluyor. Ramazanı Allah 
hepimize hayırlı etsin, imanımıza kuvvet versin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğu 
gibi: “Küllü atin karib” “Her gelecek yakındır.” Onun için şimdi bu Ramazan da gelir, ondan 
sonra da Allah kısmet ederse daha sonraları da gelir ama kısmet olmayacak şey varsa, o vakit 
uzak diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Allah’ın vaadi, sözü haktır.  

ف
َ

01ا َدْعَو َّنِا ِْ'&ْصا
 ٌّقَح ِ

 

“Fasbir inne va’da(A)llâhi hakk(un)” (Rum Suresi – 60) Sabret, Allah’ın sözü haktır, 
olacaktır. Nedir olacak olan? İşte bu hadiseler var, ondan sonra bütün dünya Müslüman 
olacak diyor. Allah’ın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e vaadi budur. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in sülalesinden gelen Mehdi Aleyhisselam, Hazret İsa Aleyhisselam’la beraber küfrü 
bu dünyadan kazıyacaklar, bu pisliği kaldıracaklar, temiz olacak. Bir müddet, tabi ondan 
sonra kıyamet kopacak. Kıyamet yaklaştı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi 
gelecek yakındır. Onun için sabretmek lazım. Sabrın da ecri büyüktür, hesapsızdır. Hesap 
etmeden Allah Azze ve Celle sabredenlerin ecirlerini verecek. Onun için mümin, Müslüman 
olan insan şanslıdır ki hiçbir şeyi boşa gitmiyor. Her şeyin ecri var, bazıları hesapla bire on, 
bire yüz, bazıları da hesapsız diyor.  

Onun için, Allah imanımıza kuvvet versin ki iman olduktan sonra her şey kolaydır. 
İman olmadıktan sonra hiçbir şey kolay değil, hiçbir şey bir işe yaramaz. İstediğin gibi “Ben 
şöyleyim, ben böyleyim…” de, hiçbir kıymeti yok. İmanla her şey kıymetlidir, imanla her 
şey güzeldir. Allah mübarek eylesin, Allah hepinize, hepimize iman kuvveti versin, bizleri 
doğru yoldan ayırmasın. 
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