Hac Allah’ın Emridir
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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’ın emirlerini hafife almayınız. Allah Azze ve Celle Hazretleri’nin emirlerini kendi
kafanıza göre münakaşa edemezsiniz. Şu şöyle, bu böyle olsaydı diyemezsiniz. Allah’ın emriyse onu
mecburen yapacaksınız. Şimdi, “Demokraside her şeye karışılır.” diye yeni bir şey çıkmış. İki koyunu
güdemeyen adam kalkıp da memleketi idare edecek. Bu şekilde olmaz. Akıl fikir verebilir. Ben
şöyleyim, böyleyim; şu şöyle olsun, bu böyle olsun diyebilir. Onun da bir günahı yok. Herkes fikir
verebilir. Allah yine de başımıza bu işin erbaplarını koymuş, onlar işlerini yapıyorlar. Kimseleri de
dinlemiyorlar. İyi de yapıyorlar.
Allah’ın emirlerine kalkıp da “lüzum yok, gerekmez!” deyip, akıl vermek çok tehlikeli bir
şeydir. Dünyada ufak bir hata yaparsın, bazı yerde adam saniyeyle ölüp gider. Uçurumdan uçar,
arabanın altında kalır, ölür gider. Yani hayatı bitmiş olur. Lakin asıl hayat bu hayat değildir. Ondan
sonraki hayattır. Ebedi hayat için hata yapmamak lazım.
Son zamanlarda hac meselesi konuşuluyor. Hac için hiç gerekmez diyorlar. Nasıl gerekmez?
Adamın parası var, sıhhati yerinde, kurada da çıkmış. Hacca gitmeye kalkınca bazı akıllılar, “Ne gerek
var, Araplara para mı yedireceğiz? Sahte zemzem yapıyorlar.” diyerek bir hayli laf ediyorlar. Farkında
olmadan büyük bir günaha girmiş oluyorlar. Hac olayı İslam’ın rutinlerinden, yani emirlerinden
birisidir. Parası olup da imkânı olan gitmesi lazım. Gidemeyenler ise zorluk çıktığından dolayı yani
kurada çıkmadığı için gidemiyor. Bu olay başka bir meseledir. Bu kimseler kendi gitmiyor, gidene de
laf söylüyorlar. Laflarıyla memleketin ekonomisini kurtaracaklar. Hâlbuki kendisinin yaptığı harcama o
garip hacının yaptığı masrafın on katıdır.
Her hafta kumara gidiyorlar. Kumara giden insanlar her hafta bütün hacılar kadar para ziyan
ediyorlar, bu parayı pisletiyorlar. Ne kaybettikleri parada hayır var ne kazandıkları parada hayır var.
Onları düşünmüyorlar. Hacı iki kuruş para harcamış; Allah’ın emri ile, Allah’ın verdiğini Allah yolunda
harcamıştır. Hacıların arkasından konuşanlar ahirette de helak olur. Esas helak o vakittir.
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