HAK İLE BERABER
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.
Dünya hali herkes için bazen çok sıkıntı olur, bazen rahatlık olur. İkisinde de Allah’a
şükretmek lazım, Allah’a hamdetmek lazım. Allah doğru insanla beraberdir. İnsanoğlu
kendim yaparım derse yanılmıştır. Muhakkak Allah’tan yardım istemesi lazım, Allah’a
yalvarması lazım ki bu hayatı en güzel şekilde geçirsin. En güzel şekil de Allah’a kulluktur.
En güzel şey altın, gümüş, para, pul değildir. Onların hepsi geçicidir, baki olan hayırlı
işlerdir. Onun için, dünyada hayatını en güzel şekilde geçiren insan Allah’tan korkan, Allah’a
itaat eden, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i seven, doğru yolda olan insandır. İnsanların
keyfine giderse hiçbir zaman faydası olmaz. Allah’ın sevdiği yola gideceksin ki faydası olsun.
Allah’la beraber oldun mu Allah muhakkak yardım eder, sonun hayrolur, dünyada da
meşakkatler kolay olur.
Allah’ın yardımıyla hak zahir olur, batıl batıl olur, insana zarar olmaz. Hak’la beraber
olduktan sonra hiçbir zaman korkma, sonunda kazanan sensin. Kaybetmiş gibi görünse bile
kazanan Allah’la beraber olanlardır. Çünkü öyle şeyler oluyor ki zulüm oluyor yahut hak,
batıl gibi gözüküyor, daha sonra Allah Azze ve Celle hakkı çıkarıyor, hak zahir oluyor. Hakla
beraber olanların o vakit şerefleri, haysiyetleri iade olmuş olur.
İnşallah Allah katında bizim şerefimiz, haysiyetimiz yüksek olsun. İnsanlar katında
mühim değildir. İnsanlar ayıp arıyor, “Bu insanı nasıl kötülerim?” diye bir şeyler ararlar.
İyiliği aramazlar, kötülüğü ararlar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Ölülerinizin iyiliklerini
söyleyin” der. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ölülere bile kötü söz söylemeyin, iyi bir şey
biliyorsanız onu söyleyin diyor. İnsanlar da nerede bir kötülük varsa onu çıkarmaya
uğraşıyor. Allah muhafaza etsin, Allah’la beraber olalım inşallah.
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