İYİLİĞİ MEN ETMEK
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.
Tarikat, sohbet için, hayırlı insanların toplanması içindir. Tarikatlar bu yolu
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e kadar götüren yollardır. Tarikat yol demektir. Hayırlar için,
insanları irşat için olan ve şeytanın sevmediği bir yoldur. Allah’ın, Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in sevdiği yoldur.
Ahir zamanda “Emri bil maruf nehyi anil münker” değil de yani iyiliği emretmek,
kötülükten menetmenin tersi olur diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bu, ahir zamanın
işaretidir. İyilik yapma, kötülük yapacaksın diye, günahı işleyeceksin diye emrolur. Onun
için, şeytan fırsat buluyor, kuduz köpekler gibi ağızlarından salyalar akarak İslam’a, tarikata
saldırıyorlar; bunları kapatalım, men edelim diye uğraşıyorlar.
Nedir men ettikleri? İyiliği men ederler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
mucizelerindendir ki ahir zamanda kötülüğü emredecekler, iyiliği men edecekler diyor.
Bütün dünyada aynı. Şeytan ve avanesi İslam’a saldırmak için, Müslümanlara saldırmak
için her türlü vesileyi, her türlü şeyi kullanıyor. En büyük kalelere, İslam kalesine
saldırıyorlar. Şeriat, tarikat beraberdir, tek gitmez. Tek gidince, tek kanatlı kuş uçabilir mi?
Uçamaz, düşer. Onların da istediği öyledir. Şeriatı tarikattan ayırıp, ondan sonra da
istedikleri gibi yapmak için uğraşıyorlar.
Bu, Allah’ın bize verdiği bir nimettir. Allah korur inşallah, telâşe gerekmez. Her
şeyde bir hayır vardır. Ne kadar daha saldırırlarsa Allah da bizi o kadar korur inşallah.
Bizim maksadımız Allah’a halis olarak ibadet etmek, Allah’ın kullarına hizmet etmek,
İslam’a hizmet etmektir. Niyetimiz budur. Allah insana niyetine göre verir, niyeti kötüyse
sonu kötü olur. Onun için niyet çok mühimdir.
Çoğu zaman insanlar gelir; “Şöyle yapacağız, böyle yapacağız…” der. Sen
kalbindeki niyetini temiz tut diyoruz. Temiz olduktan sonra ötesi mühim değildir. Yok,
senin yüzün başka, kalbin başka, niyetin başkaysa, o vakit biz karışmayız, tokadı yersin,
rezil olursun.

Allah nefsimizin şerrinden muhafaza etsin. Zaten tarikat nefsi terbiye içindir, nefsi
kabartmak için değil. Nefis ne kadar kalkayım derse o kadar ezeceksin. Allah muhafaza
etsin, hizmetimiz daim olsun inşallah.
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