ZİKİR ODUR
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

ﱠ
ُ ِﷲُ َﺧﺎﻟ
ﻖ ُﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍء َوھُ َﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍء َو ِﻛﯿ ٌﻞ
“Allahu hâliku kulli şey’in ve huve alâ kulli şey’in vekîl” (Zümer Suresi - 62) “Allah,
her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir.” Her şeyi yaratan Allah Azze ve Celle’dir,
kudret sahibi Allah’tır. İnsanlar, Allah’ın azametinin karşısında sıfır yani çok küçük sayılır.
Buna rağmen Allah Azze ve Celle bize kıymet veriyor. “Yerlere ve göklere sığmadım,
ancak mü'min kulumun kalbine sığdım.” diyor Allah Azze ve Celle. Allah’ın azametinin
yanında kâinat, dünyalar bile gözükmez. Allah Azze ve Celle bize bu nimeti veriyor, bu
lütfu veriyor, insanlar da bir karış boylarıyla kalkıp Allah’a karşı geliyorlar. Allah
müminlere söyler:

ّ َو
ﯿﻦ
َ ِﷲُ ﯾ ُِﺤﺐﱡ ْاﻟ ُﻤﺤْ ِﺴﻨ
“vallâhu yuhibbul muhsinîn” diyor. “Allah muhsinleri sever” (Ali İmran Suresi 134) İmanı olan, Müslüman olan insanlara Allah’ın sevgisi var. Bu, insanlar için dünya
malından, kâinattan daha hayırlıdır. Sevilmeyen insanlardan olmayalım, Allah muhafaza.

ّ ﻓَﺈِ ﱠن
ﯾﻦ
َ ﷲَ ﻻَ ﯾ ُِﺤﺐﱡ ْاﻟ َﻜﺎﻓِ ِﺮ
“fe innallâhe lâ yuhibbul kâfirîn” diyor. (Ali İmran Suresi - 32) “Allah, kâfirleri,
fasıkları, müşrikleri sevmez.” Sevilen insanlar olalım inşallah. Allah Azze ve Celle’nin bu
kadar azameti varken, bizim kalbimizde olması büyük bir lütuftur. Onun için Allah Azze
ve Celle’yi kalbinden çıkarma, bir lahza bile unutma. Zikir işte odur. Allah’ı zikretmek,
Allah’ı kalbinde tutmaktır.

Allah Azze ve Celle kendi azametiyle bize bu şeyi söylemiş. “Müminin kalbindeyim,
onun kalbine sığarım.” demiş. Cenab-ı Allah iman sahiplerinden olmamızı daim etsin
çünkü imansız insanlar çok, onlar bedbahttır. Güzel bahtlı olan, şanslı olan insanlar biziz,
Allah’a şükür.
Ve Min Allahu Tevfik
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