ALLAH RIZASI
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.
Seyahat peygamberlerin sünnetidir. İnşallah bugün yine uzak bir yere seyahat
edeceğiz. (Şeyh Efendi Pakistan seferine çıkıyor.) Oradaki mübareklerin himmetleri olur
inşallah, ziyaretler makbul olur, faziletli bir yolculuk olur inşallah. Allah rızası için niyet ettik.
Her şeyi Allah rızası için yapmak lazım.
Maşallah, o memleket Müslüman memleketidir ama dünya olduğu için cennet de
değil. İstediği kadar Müslüman olsun, şeytan durmaz, daha fazla uğraşır ki millet sapıtsın.
Ama o mübareklerin, evliyaların hürmetine gene hak yolda olanlar daha fazladır, fitne
yapacak olanlar azdır. Fitne, şer yapmak kolaydır, daha kolaydır. Hayır yapacaksan daha zor
olur. Onun için inşallah bize de onlara da bir fayda olur inşallah. İkram ettiler, çok çağırdılar,
davet ettiler, ancak yirmi sene sonra nasip oluyor inşallah. İnşallah Recep’e de rastlıyor, üç
ayların başlangıcıdır.
Allah Azze ve Celle; “Recep Benim ayımdır.” diyor. Şaban, Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in ayı, Ramazan da ümmetin ayıdır. İnşallah bunlarda da büyük bir sevap olur.
Niyetimiz Allah rızası içindir. Öyle olunca her attığımız adıma Allah bize sevap yazar.
Boşuna dolaşmayalım, niyet Allah rızasını kazanmak olsun. Herkes için, büyüğümüz,
küçüğümüz, kim olursa olsun niyet nedir? Niyet demek Allah’ı unutmamak demektir, Allah’ı
zikretmektir, Allah’ı kalbimizde tutmak demektir. Yok, gidiyoruz geliyoruz, aklımıza bir şey
gelmezse o vakit boş yaşamışız.
Niyet zor değil, kolaydır. Her adımımıza, her nefesimize, her yediğimize, içtiğimize
Allah rızası için niyet ederiz, Allah da yardım eder. Hem sıhhat olur hem sevap kazanmış
oluruz hem derecelerimiz yükselmiş olur, imanımız da kuvvetlenmiş olur. Allah yardımcımız
olsun, size de inşallah hayırlı üç aylar olsun. Hepimize, ümmete, bu memlekete, İslam’a
nusret olsun. Mehdi Aleyhisselam’ın da gelmesini bekleriz, ona da niyet ettik.
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