FAYDASI OLMAYAN İŞLERİ TERK ET
Esselamu Aleyküm
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: "Min husn-i İslâmi'l mer'i terkuhu mâ
lâ yuğniyh." “Kendisine faydalı olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk
etmesi kişinin iyi ve güzel Müslüman olmasındandır. ” Kişi Müslümanların hayrına
olan işler için koştursun. Ama kendisini ilgilendirmeyen işlere bulaşmasın, arkasına
gitmesin. Hem vaktini boşa harcar, bilmediğinden dolayı da milletin kafasını karıştırır. Bu
durum insanlara zarar verebilir. En büyük zarar da farkında olmadan kendisine olur.
Kısaca vaktini harcar.
Herkes kendi işini yapsa hem kanaat etmiş hem de işini doğru dürüst yapmış olur.
Bilmediğin işlere karışma. Sana fayda bir getirmez. “Ma’la yuğniyh” diyor. Kendisini
ilgilendirmeyen şey demektir. Günümüzde insanlar her şeyi bildiklerini düşünüyorlar.
Halbuki hiç bir şey bilmiyorlar. Kişinin kendisini ilgilendiren en mühim şey
ibadetleridir, ailesidir, komşusudur. Onlara yardım etmektir. Siyasetle hiç alakası
olmayan kişi kalkıp da fikir verecek. Din üzerine hiçbir bilgisi olmayan kişi kalkıp da fikir
verecek. Bu davranış hiç güzel bir davranış değildir. Bilmediğin konuda yorum yapmak
Allah’ın, Peygamberin sevmediği bir davranıştır. Dinden hiçbir haberi olmayan
birçok insan var. Din konusunda bazı şeyleri beğenir bazı şeyleri beğenmez. Bu şekilde bir
davranış tehlikelidir. Bilmediğin şeylere karışma. Yapmıyorsun; bari itiraz etme, akıl verme.
Bu konular seni ilgilendirmez. İlgileneceksen öğreneceksin.
Öğrenmeden de kalkıp: “Niye kurban kesiyorsun? Hacca niye gidiyorsun? Başını
niye örtüyorsun?” diye insanların kafasını karıştırma. Bilmiyorsan bu konularda konuşma.
Öğrendikten sonra konuşursun. Hiçbir şey bilmediğin halde, “Şöyle oldu, böyle oldu…”
dersen iki misli hataya düşmüş olursun. Hiç olmazsa bilmiyorum de. Bilmediğin için
Allah seni affeder. Kalkıp da Allah’a karşı fikir yürütmek seni helake götürür. Onun için
bugün Peygamber Efendimizin(s.a.v.) bu güzel hadisini buradan sizlere aktardık.
Bu zamanın insanlarının çoğu bildiği bilmediği her şeye karışıyor. En mühim olanı
da kişinin din konusunda bilmediği şeylere karışmamasıdır. Madem ki karışacaksın; biraz
hocalardan, medreselerden, okullardan bir şeyler öğren. Onlara devam edebilirsin. Allah
hepimizi doğru yoldan ayırmasın.
Ve MinAllahu Tevfik
El Fatiha
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