
ZENGİN OLAN HAC VAZİFESİNİ YAPSIN 

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. 

 
Allah’a şükürler olsun bugün Zilhicce ayının biri. Hac yaklaştı. Hac ibadeti farzdır. 

Tabi günümüzde çoğu insan farkında olmuyor veya imkânı olmuyor. Hac vazifesi için 
yazılmıyor. Hac vazifesi için yazılan insana haccı çıkmazsa, o bir şey değildir. Önemli 
olan kişinin hac vazifesi için yazılmasıdır. Niyet mühimdir. Kişi o vakit hac niyetine, o 
yola girmiş olur. Allah etmesin yaştan dolayı bir vefat olursa, hac vazifesinden 
dolayı üzerinde bir mesuliyet kalmaz. Hac için yazılmışsın, niyetin hazır. 

Lakin parası, sıhhati yerinde olup hacca gitmeyen veya ehemmiyet vermeyen kişiye; 
nasıl namazın farzını yerine getirmediğinden dolayı cezası olacaksa, hacca gitmemenin de 
o şekilde cezası vardır. 

 Parası olmayıp da hacca borçla gideyim derse, gitmesi gerekmez. Parası var lâkin 
“Bugün yarın benim vaktim yok.” derse, o vakit vebaldedir. Hem cezası var, hem de 
büyük bir sevaptan mahrum oluyor. Nafile bir ibadeti yapmak, bir farza bedel değildir. 
Farzı yapmanın yüz bin tane sevabı vardır. Nafile yaptın yapmadın. Ne bir cezası ne de bir 
vebali var. Farz olan ibadeti yapmadın mı o zaman cezası var. Farz ibadetler Allah’ın 
emridir. Allah’ın emirlerini hafife almamak lazım. Çoğu insan Umreye gidiyor. Namaz 
her gün var. Ramazan, oruç senede bir ay yapılan bir ibadet. Hac ise ömürde bir sefer 
yapılan bir ibadet. İnsanlar bu ibadetin ömürde bir olmasının farkında değil. İnsanlar 
Umreye gidiyor. Umre nafile ibadettir. Aynı sene içerisinde parası olup Umreye giden bir 
kimse, yine aynı sene içerisinde hacca gitmesi lazım. Gitmezse daha da büyük bir vebale 
girmiş oluyor. Hac için sınırlı bir miktar alıyorlar, o da kimin şansına olursa.  

İbrahim(a.s.), İsmail(a.s.)’la birlikte Kabe’yi yaptıkları vakit Allah Azze ve Celle 
Hazretleri; “Ezan oku. Bu hac için herkes her taraftan gelir.” demiş. İbrahim (a.s.)ezanı 
okumuş. Kıyamete kadar gelecek insanlardan kim ezanı duymuşsa muhakkak hacca 
gitmiştir, hacı olmuştur. O da kısmettir. Kişi hacca gidemezse bile niyet mühimdir, 
niyet etsin. Kısmet varsa gider. Yoksa bir mani çıkar, bir şey olur gidemez; hac, 
vebalinden düşmüş olur. Allah herkese takati kadar ibadeti farz vermiş. Hasta insan oruç 
tutamaz. Parası olmayan insana hac farz değildir. Sıhhati yerinde olmayan insan için bu da 
bir mazerettir. O da gitmese olur. Böyle insanlar başkalarını, bedel olarak kendi yerine 
gönderebilir. Allah’ın emirlerini hafife almak doğru olmaz. Allah insanları dünyaya bina 
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yapsın, süslesin diye göndermedi. İbadet yapsın diye yarattı. Yine de ibadetin 
yanında başka işler de yapabilir. Esas olan Allah’a ibadet etmemizdir. 

Ve MinAllahu Tevfik 

 El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin (k.s.)  

28 Eylül 2014 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 
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