
ZOR OLANIN FAZİLETİ 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin 
Medet Ya Resulullah(S.A.V), 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.) hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: “İşlerin en 

hayırlısı, en zor ve sıkıntılı olanıdır”. Mesela ibadet yapmak normalde kolaydır. Nefis ve 
şeytan zor gösterir. Bu işler ne kadar zor olursa o kadar daha faziletli olur.  

Çoğu insan namaz kılamıyorum diye bizlere geliyor. Namazını kıl diyoruz. Ağırlık 
oluyor, zordur diyorlar. Aslında zor değildir. Lakin nefse zor geliyor. Aslında zor olanı 
yaparlarsa büyük bir fazilete kavuşacaklar. Zor diye sakın bırakmasınlar. Ahiret ve dünya 
işlerinde herkes aynı şekilde kolay iş istiyor. Hiçbir iş yapmadan kazanmak istiyorlar. İşte 
o zaman olmaz. Allah insanoğlunu çalışsın, ibadet etsin diye yaratmıştır. Tavsiyemiz hiç 
bir şeyi zor görmeyin. İbadetlerinizi aksatmayın. Ne kadar zor olursa fazileti, 
sevabı daha çok olur. Aslında zor değildir, sadece nefse çok zor gelir. Hayırlı ameli yapa 
yapa bir süre sonra insan alışır ve yoluna, hayırlı amel yapmaya devam eder. Sabretmek de 
çok zordur. Ama sabrede sabrede, o da zamanla kolay olur. Öfkelenmemek de zordur. 
Ona da bir süre sonra alışınca insan halim selim olur, her şeye öfkelenmez. İşleri daha çok 
yolunda gider ve insanlarla daha iyi anlaşır.  

Sabretmeyen insan kendisini helak eder, zararı kendisi görür. Kimsenin 
umurunda olmaz. Her şey böyledir. Zor görünen şeyin fazileti daha fazladır. Her işiniz 
Allah için olsun. Zor olsa da Allah için üstesinden gelirsiniz. Allah her işimizi kolay 
getirsin inşallah, zoru kolay getirsin. Efendimizin (s.a.v.) hadisi şerifidir. Dediğimiz gibi, 
zorluklarda çok büyük faziletler vardır. 

Ve Min Allahu Tevfik 

 El Fatiha  

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