HELAL KAZANÇ
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
Bismillâhirrahmânirrahim

Celle

buyuruyor

ki:

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim

ْ ُﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ُﻛﻠ
ْ ض َﺣﻼَﻻً طَﯿﱢﺒﺎ ً َوﻻَ ﺗَﺘﱠﺒِﻌ
ﺎن إِﻧﱠﮫُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ
ِ ُﻮا ُﺧﻄُ َﻮا
ِ َت اﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄ
ِ ْﻮا ِﻣ ﱠﻤﺎ ﻓِﻲ اﻷَر
ٌ َِﻋ ُﺪ ﱞو ﱡﻣﺒ
ﯿﻦ
“Yâ eyyuhen nâsu kulû mimmâ fîl ardı halâlen tayyiben, ve lâ tettebiû hutuvâtiş
şeytân, innehu lekum aduvvun mubîn” “Helalinden yiyin, şeytana tâbi olmayın.” diyor.
(Bakara Suresi-168) En büyük düşman şeytandır. Şimdi insanlar para nasıl kazanılacak diye
düşünüyorlar, helal mi haram mı diye düşünmüyorlar.
Haram yiyen zaten hayır etmez, kendi hayır etse çocukları hayır etmez, çocukları
hayır etse torunları etmez. Çünkü ondan muhakkak bir sakatlık çıkar. O çünkü pis paradır,
o parayla yenen zehir oluyor. Zehir bir insana girdi mi muhakkak zarar verecek. Onun için
helalini seçin diyor Allah Azze ve Celle. Helal bellidir, haram da bellidir. Yok, kendine
fetva çıkarıp da “Şunu yaparım, ederim…” diyen insanlar var. Onlar son zamanlarda çok
fazla olmuş yani insanlar hiç harama helale bakmıyor.
Allah Rezzak’tır. Allah helali de görür haramı da görür. Haramdan kaçınmak lazım.
Duamız her şeyin helalini, temizini bulup da almak. Temizler, temizlerle olur; habis olan,
pis, murdar, necis olanlarla olur, onlar kendileri gibileri bulur. Onun için dikkat etmek
lazım, devamlı temiz olalım ki temizlerle beraber olalım.
Eskiden bir hata yaptıysan, kul hakkı olmadıktan sonra onu Allah affeder. Bu
haram yiyenler kul hakkına da girmiş oluyorlar. Onun için helallik istemeleri lazım ki o
yükten kurtulsunlar, temize çıksınlar. İslam dini temiz dindir, İslam’da temizlik birinci
şarttır. Temizlik olmadıktan sonra hiçbir işin faydası yoktur, kıymeti yoktur. Üstün başın
pis olarak, kendin pis olarak, abdestsiz, gusülsüz namaza dursan bir işe yaramadığı gibi her
şeyde öyledir.

Allah bizi temizlerden eylesin, haramdan sakındırsın. Neredeyse, kimin yanındaysa,
her tarafta ondan sakındırsın, helalinden olsun. Allah her şeye kadirdir. Allah bize
helalinden daim versin inşallah, kimseye muhtaç etmesin.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
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