Sevgili Peygamberim "aleyhisselatü vesselam"

Muhammed aleyhisselâma uymak, se'âdete kavuþdurur

CenÃ¢b-ý Hak, hepimizi dÃ¼nyÃ¢ ve Ã¢hýretin efendisi ve bÃ¼tÃ¼n insanlarýn her bakýmdan en yÃ¼kseði ve en iyisi olan,
Muhammed MustafÃ¢ya â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• tÃ¢biâ€™ olmak seâ€™Ã¢detiyle þereflendirsin. Ã‡Ã¼nki cenÃ¢b
olmaðý, Ona uymaðý Ã§ok sever. Ona uymanýn ufak bir zerresi, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyÃ¢ lezzetlerinden ve bÃ¼tÃ¼n Ã¢hýret
niâ€™metlerinden dahÃ¢ Ã¼stÃ¼ndÃ¼r. HakÃ®kÃ® Ã¼stÃ¼nlÃ¼k, Onun sÃ¼nnet-i seniyyesine tÃ¢biâ€™ olmakdýr ve insan
ve meziyyeti, Onun dÃ®nine uymakdýr. [SÃ¼nnet kelimesi, Ã¼Ã§ ayrý maâ€™nÃ¢ya gelir. Burada, (AhkÃ¢m-ý islÃ¢miyye)
demekdir.]

[Ona tÃ¢biâ€™ olmak, yaâ€™nÃ® Ona uymak, Onun gitdiði yolda yÃ¼rÃ¼mekdir. Onun yolu, Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®min gÃ¶ster
yola (DÃ®n-i islÃ¢m) denir. Ona uymak iÃ§in, Ã¶nce Ã®mÃ¢n etmek, sonra mÃ¼slimÃ¢nlýðý iyice Ã¶ðrenmek, sonra farzlarý e
edip harÃ¢mlardan kaÃ§ýnmak, dahÃ¢ sonra, sÃ¼nnetleri yapýp mekrÃ»hlardan kaÃ§ýnmak lÃ¢zýmdýr. Bunlardan sonra,
mubÃ¢hlarda da Ona uymaða Ã§alýþmalýdýr.]

ÃŽmÃ¢n etmek, Ona tÃ¢biâ€™ olmaða baþlamak ve seâ€™Ã¢det kapýsýndan iÃ§eri girmek demekdir. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ Onu, d
bÃ¼tÃ¼n insanlarý seâ€™Ã¢dete daâ€™vet iÃ§in gÃ¶nderdi ve Sebeâ€™ sÃ»resi, yirmisekizinci Ã¢yetinde meÃ¢len, (Ey sevg
Peygamberim â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•! Seni, dÃ¼nyÃ¢daki bÃ¼tÃ¼n insanlara ebedÃ® seâ€™Ã¢deti mÃ¼jdeleme
seâ€™Ã¢det yolunu gÃ¶stermek iÃ§in, beþeriyyete gÃ¶nderiyorum) buyurdu.]

MeselÃ¢, Ona uyan bir kimsenin, gÃ¼n ortasýnda bir parÃ§a uyumasý, Ona uymaksýzýn, birÃ§ok geceleri ibÃ¢detle
geÃ§irmekden, katkat dahÃ¢ kýymetlidir. Ã‡Ã¼nki, (KaylÃ»le) etmek, yaâ€™nÃ® Ã¶ðleden Ã¶nce biraz yatmak Ã¢det-i þerÃ®fe
MeselÃ¢, Onun dÃ®ni emr etdiði iÃ§in, bayram gÃ¼nÃ¼ oruc tutmamak ve yiyip iÃ§mek, Onun dÃ®ninde bulunmayýp
senelerce tutulan oruclardan dahÃ¢ kýymetlidir. Onun dÃ®ninin emri ile fakÃ®re verilen az bir þey ki, buna zekÃ¢t denir, kendi
arzÃ»su ile, dað kadar altýn sadaka vermekden dahÃ¢ efdaldir. EmÃ®r-Ã¼l-mÃ¼â€™minÃ®n Ã–mer â€œradýyallahÃ¼ anhâ€•
nemÃ¢zýný cemÃ¢â€™at ile kýldýkdan sonra, cemÃ¢â€™ate bakýp, bir kimseyi gÃ¶remeyince sordu: EshÃ¢bý dediler ki, gece
kadar ibÃ¢det ediyor. Belki þimdi uyku basdýrmýþdýr. EmÃ®r-Ã¼l-mÃ¼â€™minÃ®n buyurdu ki, (Keþki bÃ¼tÃ¼n gece uyuyup
sabÃ¢h nemÃ¢zýný cemÃ¢â€™at ile kýlsaydý, dahÃ¢ iyi olurdu). ÝslÃ¢miyyetden sapýtmýþ olanlar, sýkýntý Ã§ekip ve mÃ¼cÃ¢
nefslerini kÃ¶rletiyor ise de, bu dÃ®ne uygun yapmadýklarýndan kýymetsizdir ve hakÃ®rdir. Eðer bu Ã§alýþmalarýna Ã¼cret hÃ
olursa, dÃ¼nyÃ¢da birkaÃ§ menfeâ€™atden ibÃ¢ret kalýr. HÃ¢lbuki, dÃ¼nyÃ¢nýn hepsinin kýymeti ve ehemmiyyeti nedir ki, bu
bir kaÃ§ýnýn iâ€™tibÃ¢rý olsun. Bunlar, meselÃ¢ Ã§Ã¶pÃ§Ã¼ye benzer ki, Ã§Ã¶pÃ§Ã¼ler herkesden dahÃ¢ Ã§ok Ã§alýþýr ve
Ãœcretleri de herkesden aþaðýdýr. AhkÃ¢m-ý islÃ¢miyyeye tÃ¢biâ€™ olanlar ise, latÃ®f cevÃ¢hir ve kýymetli elmaslar ile meþg
mÃ¼cevherciler gibidir. Bunlarýn iþi az, kazanclarý pek Ã§okdur. Baâ€™zan bir sÃ¢atlik Ã§alýþmalarý, yÃ¼zbinlerce senenin ka
hÃ¢sýl eder. Bunun sebebi þudur ki, ahkÃ¢m-ý islÃ¢miyyeye uygun olan amel, Hak teÃ¢lÃ¢nýn makbÃ»lÃ¼dÃ¼r, mardÃ®sidir,
Ã§ok beðenir.
[BÃ¶yle olduðunu kitÃ¢býnýn Ã§ok yerinde bildirmiþdir. Ã‚l-i ÝmrÃ¢n sÃ»resi, otuzbirinci Ã¢yetinde meÃ¢len, (Ey sevgili
Peygamberim â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•! Onlara de ki, eðer AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢yý seviyorsanýz ve AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢nýn
sevmesini istiyorsanýz, bana tÃ¢biâ€™ olunuz! AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ bana tÃ¢biâ€™ olanlarý sever) buyuruldu.]
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