GÜNLÜK VAZİFELER HAKKINDA
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.
Bazı ihvanlar vazifeyi sorarlar; “Günlük vazifelerin hepsini yapamıyoruz, daha
sonra hepsini birden yapsak olur mu?” diyorlar. Olur da zaten baştan yapamadığı için
hepsi birden olursa daha zor olur, hiç yapamaz. Onun için, yapabildiği kadar yapsın
diyoruz.
Vazifeler farz değildir, vacip değildir, onlar nafiledir. Onlar Allah’a, Peygamber
(s.a.v.)’e daha yakın olmak için yapılan şeylerdir. Bunların bir cezası, günahı yoktur ama
gayret etmek lazım ki yapabildiği kadar yapsın. Yapamadığını da niyetine göre, onun
yapamadığını meşayihler tamamlar, evliyalar tamamlar, yaptırır. İlle de kendinizi suçlu
olarak görmeyin. Keşke yapabilsem deyince Allah niyetine göre o ecri, fazileti verir.
Yapabilen insanın yapması çok efdaldir, daha iyidir. Allah Azze ve Celle Hadis-i
Kutsi’de der ki: “Kulum bana nafilelerle yaklaşabilir, yanaşır, daha yakın olur.” Farz yapılır,
sünnet yapılır, vacip yapılır, ondan sonra nafileler gelir. Onlar da imanı daha fazla
kuvvetlendirmek için, Allah’a, Peygamber (s.a.v.)’e daha yakın olmak içindir. Yoksa başka
bir şey değil. Avam-ı nas zaten namazı bile zor yapıyor. Tarikat ehli, Allah’a yakın olmak
isteyen insanlardır.
Tabi bazı insanların hizmetleri oluyor, o hizmetler Allah için, ümmet için oluyor,
onların yaptığı hizmetler de o yapılacak vazifelerin yerine rahat geçiyor. Bunu meşayihler
söyledi, Şeyh Şerafettin Hazretleri, Şeyh Abdullah Dağıstanî Hazretleri söylediler. Çünkü
onlara hizmet eden insanlar vardı, hizmetten dolayı vakitleri olmuyordu. “Yaptığınız
hizmet o vazifenin yerine geçiyor.” diyor, rahat geçiyor. Onunla da Allah’a yaklaşabiliyor.
Allah bizi O’na yakın olan insanlardan eylesin. Ne gibi vazife varsa yahut Allah’a
yaklaştıracak ne gibi haller varsa bizi ondan yapsın çünkü en güzel şey Allah’la beraber
olmak, Peygamber (s.a.v.)’le beraber olmaktır. Onlarla olunca yükseliyorsun, bu dünyanın
halleri sana tesir etmiyor, seni bunaltmıyor. Bilakis sen yüksekte olunca hiçbir zararın
olmuyor, faydan oluyor Allah’ın izniyle.
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