
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ŞEYTANIN HİLESİ 
 

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. 

Bismillahirrahmanirrahim  
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“İnne keyde-şşeytâni kâne da’îfâ” (Nisâ Suresi - 76) Allah Azze ve Celle Kur’an’ı 
Azimüşşan’da buyuruyor: “Şeytanın hilesi zayıftır.” Şeytan uğraşır, uğraşır, uğraşır, insan 
kötülük yapar, şeytan tam insanı cehennemlik yaptım der, tövbe istiğfar edince bütün 
yaptıkları boşa gider, hiçbir kıymeti kalmaz, günahlar silinir, onların yerine sevaplar yazılır.  

Bu, Allah Azze ve Celle’nin bize müjdesidir. Allah’ın izniyle şeytanın kuvveti yoktur. 
Onun için, insanoğlunun Allah’a şükretmesi lazım ki şeytanın hilesini kuvvetli yapmadı. 
Şimdi bütün dünya fitneler içinde, kötülükler içinde. Onların Allah’ın iradesi karşısında 
kuvveti yoktur. Muhakkak onlar gider, Allah’ın yanında olan kazanır, karşı olan, şeytanla 
beraber o da silinip gider. Şeytanla beraber olmayın, Allah’la beraber olun, Allah Azze ve 
Celle size her türlü nimetleri vermiş, ahirette de her türlü güzellikler olacak inşallah.  

Şeytanın hilesine kanmayın, onun hilesinin bir kıymeti yoktur, faydası yoktur, zararı 
vardır. Zararda olmamak için ondan uzak durun, ondan medet ummayın. İnsanlar Allah’tan, 
Allah Azze ve Celle’den uzaklaştıkça şeytanları bir şey zanneder, kuvvetleri var zanneder, 
onlardan korkar, onlarla beraber olalım diye uğraşır. Hâlbuki onların hiçbir kuvveti yok, zayi 
gidecek, silinip gidecek, onlarla beraber olan da zararda olacak, silinip gidecek. Allah’la 
beraber olalım, inşallah bu mübarek günlerde daha fazla ibadet edip, Allah’a şükretmek 
lazım. Allah mübarek eylesin.  

Okunan Kur’an hatimleri var, 100, 101. Bütün dünyada Allah’a şükür tesbihattı, 
ayetler, sureler okuyanlar var, Allah kabul etsin. Hepsini evvela Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in ruhuna hediye ettik, vâsıl olsun. Cümle ali ashap, peygamberlerin ruhları için, 
cümlemizin, meşayihlerin ruhları için, o şeye ne gibi muhtaç olan insanlar varsa, onların da 
ruhları için, cümle Müslimin, Müslimat, müminin, müminatın ruhları için hediye ettik. Ne 
gibi hayır maksatlar varsa hâsıl olsun, dünya ahiret saadeti olsun, bu dünyanın şerlerinden 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
muhafaza olsun. Hastalara şifa olsun, dertlere deva olsun, hayırlara vesile olsun inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 13 Ağustos 2021/05 Muharrem 1443 Tarihli Sohbeti 
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