EN BÜYÜK ZENGİNLİK
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, seferimiz (Almanya, Hollanda, İsviçre, Fransa) mübarek geçti, güzel
geçti. Oradaki ihvanlarımızla, merak eden insanlarla iyice görüştük. Allah her şeye bir
güzellik vermiş, iyilik vermiş, insan kıymetini bilirse daha da iyi olur. Oturup da başkasına
bakıp da onlarda iyidir, bizde iyi değil demek akıl işi değil. Bizde daha iyi, Allah bize daha
güzelini vermiş, daha kıymetlisini vermiş ama kıymet bilmek lazımdır. Kıymet bilmedikten
sonra bir faydası yok, ot gibi gelip, ot gibi gideriz.
Nerede olursa olsun Allah’a şükretmek lazım ki Allah nimetini çoğaltsın. Allah’ın
nimetlerine şükretmek büyük bir fazilettir, daimi şükürde olmamız lazım. Bu büyük bir
nimettir, Allah’ın sevdiği insanlar şükredenlerdir. Nerede olursa olsun, nerede olursan ol,
en kötü hal bile olsa insanın bir nefes alıp vermesi şükredecek büyük bir nimettir.
Dünyanın en zengin insanları oluyor ama nefes almaya kudretleri yok, makineye bağlı bir
şekilde, makineyle nefes alıp veriyor, yediğinin faydası yok.
Mühim olan Allah’ın nimetini tanımak, en büyük zenginlik odur. İnsanlar dünyanın
her tarafına gitmişler ama Allah için çalışanlar azdır. Az olunca bırakacak mı? Hayır. Azlık
olsa da Allah bereket veriyor, orada olan insanların da bereketleri olur, Allah’ın rahmeti
üzerlerine iniyor. Yoksa rahmet inmez, Allah’a inanan olmayan yerlerde rahmet olmaz.
Bu insanlar, kendileri karınca kararınca toplanıyorlar, istiyorlar ki çoluk çocukları da
bu yolda olsun. Dediğimiz gibi, çoğunluk dünya meşgalesinden dolayı unutuyor veyahut
halktan dolayı çekinip de yapmaya utanıyorlar. Utanmaya gerek yok, Allah’ın yolunda
gitmek en büyük şereftir. Utanılacak şey, Allah’ın emirlerini yapmamaktır. Utanacaksan,
kötülük yaparken utanacaksın. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda gitmeyince
utanman lazım. O yolda gitmek şereftir, fazilettir, hiçbir utanılacak tarafı yok.
Allah insanlara iyi düşünce versin, Allah akıl versin ki nerede olurlarsa olsunlar iyiyi
kötüden ayırsınlar inşallah.
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