
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH İÇİN YARDIM 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. 

 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Allah kime yardım eder? Allah, 

mümine, Müslümana yardım eder.” İslam’da kardeşine yardım ettikçe, Allah da o insana 
yardım eder. İslam iyilik dinidir, yardım dinidir, yardımı da Allah için yapmasını emreder, 
menfaat için değil. Menfaat için olunca riya oluyor, Allah için olmuyor, o vakit de Allah’ın 
yardımı olmuyor.  

Allah’a şükür bizim atalarımız şimdiye kadar kendilerini bütün insanlığa yardım 
etmeye adamışlar, İslam’a yardım etmeye adamışlar, İslam’ın hizmetine yardım etmişler, 
Allah da onlara yardım ediyor. Yardım Allah’tandır, Allah’tan yardım olunca her şey iyi olur. 
Yardımı başkasından istersen bir faydası olmaz, rezil olursun, başka şey değil. Kâfirden 
yardım istenmez, Allah’tan istenir, Allah her şeyi musahhar eder, onun hizmetine verir, 
yardım etsin diye verir.  

Allah’a şükür hem atalardan gelme hem de şimdi bütün Müslümanlara, insanlara 
yardım oluyor. Hem tek tek insanlar olarak hem millet olarak hem devlet olarak nerede 
yardıma ihtiyacı olan insan varsa, onlara yardım ediliyor. Ondan dolayı Allah’ın yardımı 
bizimle beraberdir. O bize yardım ettikten sonra ondan başka ihtiyaç yoktur. Ne başka bir 
devlete ihtiyaç var ne başka bir şeye var, Allah hepsini senin ayağına getirir, sana hizmet 
ettirir. Sen hizmet edip de yardım ettikten sonra sana da muhakkak o hizmet gelecek, o 
yardım gelecek inşallah.  

O bakımdan Müslüman, mümin kişi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözünü müjde 
olarak bilmesi lazım, O’na inanması lazım. Sıkıntılar olur ama yardım olduktan sonra, 
Allah’ın yardımı olduktan sonra hepsi aşılır, zorluklar kolayca gider Allah’ın izniyle. Zor 
zaman diyoruz, Allah’ın yardımı olduktan sonra hiçbir şey zor değil. Allah’a inanın, Allah’a 
tevekkül edin, insanlara Allah rızası için yardım edin. Allah’ın yardımı için insanlara, 
birbirimize yardım edelim inşallah. Allah hepimizden razı olsun.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
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