EN GÜZEL ŞEKİLDE
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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.
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya.
Allah Azze ve Celle, insanların yaptıkları işi en güzel şekilde yapmasını sever.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de hadisinde;

ُ ﯾُﺗْ ِﻘﻧَﮫ
diyor. “Biriniz bir iş yaptı mı en güzelini yapsın, elinden gelenin en iyisini yapsın.” diyor.
Oldu bitti olmasın, ne yaparsanız mükemmel yapmak güzeldir.
Dinimiz en mükemmel dindir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) en kâmil insandır.
Onlar örnektir, onlara layık olmak lazım, onların yolundan gitmek lazım. Herhangi bir iş,
en küçük yani insanın kıymet vermediği bir iş bile olsa, insan onu güzel yaparsa semeresini
alır. Burada da alır, ahirette de alır. Burada da insanlar “Bu adam işini güzel yapıyor, bu
aleti iyi yapıyor.” derler. Boyayı bile güzel yapan insan, bakarsın millet hususi onu çağırır.
Onu bırak, en hoşuna gitmediği iş bile olsa onu bile insanlar takdir eder. Yani kıymetsizdir
deyip de işe ehemmiyet vermemek o insanın zararına olur.
En hafif iş bile olsa, hiç kıymet verilmeyen iş bile olsa, elinden geldiği kadar en
iyisini yapmaya uğraşsın ki onun faydasını görsün. Yaptığı takdir olunur. Şimdi çoğu insan
yaptıkları işleri nasıl olsa kimse anlamıyor diye yapıyor. Anlamıyor değil, insanlar anlıyor, o
kendisi anlamıyor, yaptığı işin kıymetini anlamıyor. Onun için, yapılan herhangi bir işi,
küçük olsun, büyük olsun ehemmiyet verip de elinden gelenin en iyisini yapmak lazım.
Aceleye getirmemek, aç gözlülüğe getirmemek lazım. Böyle olursa hem kendisine hem
insanlara zarar olur.
O vakit Allah soracak: “Sen ne için bu insanlara bu kötülüğü yaptın, bu insanları
kandırdın?” Yani o da var, sırf bu dünya değildir bizim işimiz, ahiret de var. Allah
hepimize en iyisini yapmayı nasip etsin. Nefsimize uyup da hem kendimizi hem başkalarını
zarara sokmayalım inşallah.
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