İYİLİKTE YARDIMLAŞMAK
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.
İslam’ın emirleri, güzel emirleri, Allah’ın emirleridir. Bismillâhirrahmânirrahim
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 ا ِﻻﺛِﻢ َواﻟُﻌﺪَواِن, َواﻟﺘﻘٰﻮ ى َوَل ﺗَﻌﺎَوﻧﻮا ﻋ0 ﱢ1ِ  اﻟ,َوﺗَﻌﺎَوﻧﻮا ﻋ

“vete’âvenû ‘alâ-lbirri ve-ttakvâ(s) velâ te’âvenû ‘alâ-l-iśmi vel’udvân” diyor. (Mâide
Suresi - 2) “İyilikte ve Allah’ın yasaklarından korkma hususunda birbirinize yardımcı olun.”
diyor. Müslümanlar, iyilik nerede varsa onu yapmaya koşun, birbirinize yardım edin çünkü
insan tek başına yaparsa fazla bir şey gözükmez ama cemaat olarak yapılınca meydana bir
şey çıkar. Onun için, kendi kendinize iyilik yapmaya ve birbirinize nasihat etmeye yardımcı
olun diyor Allah Azze ve Celle.
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 ا ِﻻﺛِﻢ َواﻟُﻌﺪَواِن,َوَل ﺗَﻌﺎَوﻧﻮا ﻋ

“velâ te’âvenû ‘alâ-l-iśmi vel’udvân” (Maide Suresi – 2) “Günah işlemeye, millete
düşmanlık yapmaya, birbirinize zulmetmeye yardımcı olmayın.” diyor. Günah işlemeye
yardımcı olmayın, günahtan uzak durun, günah için yardım isteyenlere de sakın yardım
etmeyin. Kötülük yapmaya, günah yapmaya, zulüm yapmaya, ne gibi iyi olmayan işler varsa,
o insanlardan uzak durun. “Gel yardım et, kazanırız, şey yaparız…” diye sizi kandırmasınlar.
Ondan fayda çıkmaz, zarardan başka bir şey çıkmaz. Allah Azze ve Celle İslam’ı bize iyilik
yapmak için, fayda sağlamak için vermiş, büyük bir nimettir. İyi olan insanlarla, birbirinize
yardım ederek, toplu olunca kuvvet olur. Birbirini görerek insan daha fazla ve rahat yapar,
tek başına olunca zor olur.
Onun için, iyilik yapmada birbirinize yardımcı olun, kötülükten kaçının, ona sakın
yaklaşmayın. Allah muhafaza etsin, şimdi kötü insanlar çok, nefsine uyan insan da çok. Bir
tamah ediyor, ondan sonra pişman oluyor. Allah pişman olanlardan eylemesin, ne dünyada
ne ahirette. Allah muhafaza etsin.
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