SAFER AYININ VAZİFELERİ
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.
Bugün Muharrem’in son günüdür. Hicri takvim üzerinden bir ay hemen geçti. Geçen
sene 1441, şimdi 1442. 1441 senesinde acayip şeyler oldu, Hacca da kimse gidemedi.
Gidenler, onlar sayılmaz, hac insanlara kapalıydı. Bu sene bakalım nasıl olacak, Allah’ın
takdiri nasıldır?
Yarın bizim takvimlere göre Safer ayının biridir. “Saferul hayır” diyor Peygamber
Efendimiz (s.a.v.). “Her şeyi hayra yorumlayın.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hiçbir şeyi şer olarak yorumlamazdı. Ne olursa hayır
yorumlayın, hayır olur. Bu ay ağır aydır ama Allah’ın izniyle zoru kolay yapan Allah Azze ve
Celle’dir. İnşallah hayırla geçer, hayrı bize, şerri kâfirlere, inançsızlara olur. Çünkü onlar
Allah’a karşı geliyor, Allah’la muharebe ediyor. Allah Azze ve Celle de onlara müstahaklarını
verir.
Onun için, bu Safer ayı inşallah rahat geçer. Onun da vazifeleri vardır, en mühim şey
de sadakadır. Sadaka mühimdir, ondan sonra 3 Kelime-i Şehadet, 70 Estağfirullah çekilir.
Çünkü tövbe edip de bilerek veya bilmeyerek yaptıklarımızdan ötürü Allah’tan mağfiret
dilemek lazım. Allah günahlarımızı affeder, siler. Silince de cezaya mazhar olmayız. Bir de 7
defa Elemtere Keyfe, Fil suresi var. O da her gün yedi defa okunacak. Sadakalar dediğimiz
gibi yapılacak. 3 Kelime-i Şehadet, 70 Estağfirullah, ondan sonra fazla lüzumsuz oraya
buraya ihtiyaç olmayınca gitmeye gerek yok. Bu mühimdir. Bunlar kolay şeylerdir. Allah bize
her şeyde kolaylık göstermiş, bunda da kolaylık olur Allah’ın izniyle. Safer ayı bize de
Ümmeti Muhammediye’ye de hayırlı olsun inşallah.
Her türlü musibetten, şerden, görünür görünmez kazalardan, cinden, sihirden,
büyüden Allah bizleri de Ümmeti Muhammediye’yi de muhafaza etsin. Allah bize sahip
göndersin inşallah. Dediğimiz gibi, geçen sene öyle geçti, her sene Mehdi Aleyhisselam’a,
ahirete yaklaşıyoruz. Ama biz ahir zamanda yaşadığımız için bu meseleler daha yakın oluyor.
Olan şeyler, insanlık tarihinde böyle az görünen şeyler olmuş. Bizim yaşadığımız halleri
Allah bize takdir etmiş. Onun da inşallah ecrini verecek, sabreden insanlar için ecri olacak.
İmanlılar için boşa gitmez ama Allah’a karşı olanlar hem eziyet çekerler hem hiçbir faydaları
olmaz. Allah hidayet versin, Allah bizim de imanımıza kuvvet versin inşallah.
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