
 

 
 
 
 
 
 

ZOR OLANIN MÜKÂFATI 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’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. 

 
 Efendimiz (s.a.v.) Hadis-i Şerifinde “Efdal amel eşakka” diyor. “En hayırlı, en 
sevap, en faziletli işler zor olan, zorlukla yapılandır.” Veyahut onu Allah’ın emridir diye 
yapan insan, o kadar fazla fazilet kazanmış oluyor.  
 

Bütün ibadetler nefse zor gelir ama nefsi dinlemeyip ibadeti yapmak Allah 
katında makbuldür, Allah Azze ve Celle daha fazla mükâfat verir. Bu yapılan 
ibadetlerin arasında en zor olan da Allah’ın hikmeti hacdır. Ne kadar da rahat gitsem 
desen de bir zorluk çıkar, o da Allah’ın hikmetidir.  

 
Hacılar çoğu zaman, “Biz başka türlü olsak daha kolay olacaktı, başka türlü bir 

organizasyon olsa daha iyi olacaktı.” diye düşünüyor. Hâlbuki Allah Azze ve Celle haccı 
zor yapmış. Buna karşılık o kadar da fazilet veriyor. Kâbe’de her namaza yüz bin kat 
fazilet veriyor; başka yerde kılınca fazileti, sevabı normal.  

 
Hacca yahut umreye giden insanlar bazen rahatlarına düşkün oluyor, oturdukları 

yerden namaz kılıyor. Rahatı tercih edip zorluk olmayınca, Allah Azze ve Celle sana bire 
bir veriyor. O’nun Beytinin yanında kılınan namaz yüz bin kat sevapsa, Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.v.) mescidinde kılınan namaz on bin kat sevaptır, o kadar faziletlidir. 
Dışarıda ise bire ondur.  

 
İnsanlar gene de rahatlarına düşkün oluyor. Rahatlarına bakıp, onu yapmıyorlar. 

Orası sıcaktır, kalabalıktır, bilmem ne, şuydu buydu diyerek oturdukları yerde kılıyorlar. 
Hâlbuki gidilen birkaç gündür. O bir kaç güne de sabretmiyor insan, daim kolay istiyor, 
kolaylık istiyor. 

 
Bazısı da namaz kılamıyorum, bana zor geliyor diyor. Zor gelir ama Allah da sana o 

kadar mükâfat verecek. Sana değil de nefsine zor geliyor, nefsin sana mani oluyor, şeytan 
mani oluyor.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Herkeste nefis var, şeytan var, men etmek isterler. Onun için onlara aldırmayıp da 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) dediği gibi, ne kadar zorlanırsan o kadar faziletli olursun, 
o kadar sevap kazanmış olursun. Allah hepimize kolaylık versin inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 

 
El Fatiha  
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