“HASTA ZİYARETİ”
Hasta ziyareti yapmakta sayısız faydalar vardır. O ziyaretin faydası bilhassa hastaya
değil, ziyareti yapanadır. Bir faydası şudur ki, olur ki evliyadır, Allah dostudur, ulu bir sultandır.
Böyle ulu sultanları veli kullarım kalpleri, vücutları insanlık âlemi için define saklarlar. Dikkatli
olmalısın nasıl defineler, gizli kalmış hazineler, harbe ve viranelik olursa sende dış giyimi göze
hoş gelmiyor derviş kılıklı diye kişilerin huzurundan ve ziyaretinden mahrum kalma, onlar
harabe gibi görünse de içlerinden senin için define gizlerler, yakınlık kur ve cana can katan o
hazinelerden seni istifade ettirsinler.
Mademki dünyada defineler bulunmaktadır, o halde viraneleri ihmal etme boş geçme.
Her dervişe ziyadesiyle ihtimam göster. Onda defineye ait işaret ara. Bulunca da onun etrafını
tavaf etmekten geri durma. Senin gözün toprağın altını görüp hazineyi tespit etmekte
kifayetsizdir. Bunun gibi kerem sahiplerinin içini göremez, içlerindeki insanlık için fevkalade
değerli ve faydalı defineyi tespit edemezsin. Kıymetini bil.
Ziyaret ettiğin hasta kişi kutup değilse bile arkadaşın yoldaşındır. Yol arkadaşlarını
ziyaret etmek yardım edip gönlünü almak ne kadar güzeldir. Bu kişi belki düşmanındır.
Düşmanın bile olsa ihsanda ve iyilikte bulunmak yine iyidir. Çünkü güzel davranışla nice düşman
dost olmuştur. Dost olmasa bile kini ve düşmanlığı azalır. Güzel davranış, kin hastalığına, kin
yarasına en iyi ilaç ve merhemdir.
Cenabı- Allah(CC), Hz. Musa(AS)’a “Ey Musa ben hastalandım da sen niçin gelmedin?”
diye sordu. Hz. Musa(AS), “ Ya Rabb! Ben sende böyle bir noksanlık olduğunu bilmiyordum,
benim ilmim bu soruyu anlayıp cevaplamakta aciz ve çaresiz kaldı”dedi. Hak Teala Hazretleri:
“Benim seçkin ulu bir kulum hastalandı. O, benim; iyi bak o beni temsil eder. Onun özürlü olması
benim özürlü olmam, onun ihtiyaç sahibi olması benim ihtiyaç sahi olmamdır. Onun ihtiyaç ve
özürlerini gidermek, bana yapılan bir hizmettir.”buyurdu.
Hak ile birlikte olmak isteyen, erenlerin evliyanın huzurunda bulunsun. Şeytan kimi
kerem sahiplerinden ayırırsa onu yalnız yakalayıp kafasını yer. Cemaatten bir karış ayrılmak,
şeytanın hilesidir. Bunu iyi bil. Dinle ve tabi ol!

