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Bismillahirrahmanirrahim

  

Allah'ım dualarımızı kabul buyurup, başta Hz. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam
Efendimizin, bütün Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, velilerin ervahına, sahabe-i kiramın,
evliya ve ulemanın ruhlarına; hassaten büyük İslam inkilabının şahsı manevisi ve Milli
Görüş Davamızın Aziz Lideri Erbakan Hocamızın ve muhterem yakınlarının makamına
hediye eyledik, vasıl eyle Ya Rabbi!

  

Kur'anı Kerim’in emrinde, Peygamber Efendimizin izinde ve Hocamızın İslami ve insani
prensipleri istikametinde, ibadet şuuruyla hizmet etmeyi ve O'nun kutlu projeleri
sayesinde zafere erişmeyi bize lütfeyle Ya Rabbi!

  

Her türlü nefsi hesaplardan, dünyevi çıkarlar için istismar ve suistimalden uzak bir
safiyet ve samimiyetle, dinimiz ve devletimiz uğrunda gayret ve fedakârlık göstermeyi,
Türkiye merkezli bir Adil Düzen Medeniyetini gerçekleştirmeyi, bizlere kolaylaştır ve
çabuklaştır Ya Rabbi!

  

Bu Aziz Milletimizi ve bütün insanlık alemini; din ve devrim simsarlarından, Ilımlı
İslamcılık safsatasından kurtarıp, İslami ve insani değerlerle barışık, gerçek bir
demokrasiye ve örnek bir Laikliğe ulaştırıp, Hocamızın kutlu hedeflerinin de hakikate
çevrildiği mutlu günleri bizlere göster Ya Rabbi!

  

Allah'ım bizlere İslami hidayet, insani basiret, siyasi feraset ve Milli bir dirayet verip;
Hocamızın da manevi himmet ve şefaati altında: Yaşanabilir bir Türkiye'yi, Yeniden
Büyük Türkiye'yi ve Yeni Bir Dünya Medeniyetini kurma yolunda, malıyla ve canıyla cihad
etme şerefini nasip eyle Ya Rabbi! Aynı inanç ve amaçla yaşayıp, sonunda sana
kavuşmayı ve Cennette buluşmayı lütfeyle Ya Rabbi!

  

Ey Aziz Ve muhterem Hocamız!
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Sizden Öğrendik ki:

  

"Ölüm Şeb-i Arus, yani Vuslat vasıtasıdır. Kabir, Rahmeti Rahmana ve Refik-i Alaya; (en
Yüce Dosta) açılan ebedi saadet kapısıdır!.. Allah yolunda iken hicret edenleri öldü
sananlar, aldanmaktadır!.. Yüksek ve Özgur Ruhlar, başka bir boyutta ve yücelik
diyarında, hakiki ve baki bir hayata ulaşmaktadır!.

  

Zatı Alinizle; ruhani ve kalbi irtibatımızı, manevi bağlılık ve sadakatimizi, ulvi aşkımızı ve
alakamızı devam ettirmek üzere, himmet ve duanızı ve şefaatinizi umuyoruz ve Hz.
Peygamber Efendimizin şu duasını tekrarlıyoruz:

  

"Allah'ım, bir göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa, bizi nefsimizin (dünyevi ve hayvani
heveslerimizin) elinde bırakma!"

  

Sadece müslümanların değil, bütün mazlumların; zulüm ve hıyanete bulaşmayan, farklı
din ve düşünceden bütün insanlığın; refah, huzur ve hürriyeti için çalışmaktan alıkoyacak
gaflet ve tembelliğe kaptırma!

  

Aziz Hocamız! "İslam: Halık-ı Taalaya-Yüce Yaratıcıya ta'zim ve hürmet; bütün mahlukata
ise şefkat ve merhametten ibarettir" buyurduğun gerçeğe uygun yaşamayı Rabbimizden
diliyor ve dualarımızın kabulü için amin demenizi umuyoruzl
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