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Risale-i Nur Risale-i Nur Mütalaası İbadet İhlâs Takva ve Amel-i Salih
Soru
Takva ve İbadet
Takva ehli ile normal bir ibadet edenlerin farkı var mıdır?

Cevap
Bugünlerde Kur'an-ı Hakîm'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve
amel-i sâlih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan (yasaklardan) ve günahlardan içtinab
etmek (sakınmak); ve amel-i sâlih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her
zaman def'-i şer, celb-i nef'a racih (şerleri def etmek, hayır işlemekten öncelikli) olmakla
beraber; bu tahribat (manevi yıkım) ve sefahet (günahlar) ve cazibedar
hevesat zamanında bu takva olan def'-i mefasid ve terk-i kebair (bozucu şeyleri def ve büyük
günahları terk) üss-ül esas (ana temel) olup, büyük bir rüchaniyet kesbetmiş (üstünlük).Bu
zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı en büyük
esastır. Farzlarını yapan, kebireleri (büyük günahları) işlemeyen, kurtulur.
Böyle kebair-i azîme içinde amel-i sâlihin ihlasla muvaffakıyeti pek azdır. Hem az bir amel-i
sâlih, bu ağır şerait (şartlar) içinde çok hükmündedir.Hem takva içinde bir nevi amel-i sâlih
var. Çünki bir haramın terki vâcibdir (burada farz manasındadır). Bir vâcibi işlemek, çok
sünnetlere mukabil sevabı var. Takva, böyle zamanlarda, binler günahın tehacümünde
(saldırısında) bir tek içtinab (sakınma), az bir amelle, yüzer günah terkinde, yüzer vâcib
işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle, takva nâmıyla ve günahtan kaçınmak
kasdıyla, menfî ibadetten (yapmamakla işlenen ibadet) gelen ehemmiyetli a'mal-i sâlihadır
(takva).Risale-i Nur şakirdlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara
karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada, şimdiki tarz-ı hayat-ı
içtimaiyede yüz günah insana karşı geliyor; elbette takva ile ve niyet-i içtinab ile yüz amel-i
sâlih işlemiş hükmündedir.
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Yukarıdaki izahtan da anlaşılacağı üzere şerleri def etmek hayır işlemekten önceliklidir.
Onun için bu asırda günahlar çokça hücum ettiği için takva sahibi olmak yani elden geldiği
kadar günahlardan uzak kalmak daha önemlidir. Zaten takva içinde de Salih amel var. Yani
takva sahibi olmaya çalışarak ibadet işlemiş oluyoruz.
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