
 
 

CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 

Esselatu Vesselamu ala Rasulüna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet ya Resulallah. Medet Ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani,  

Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbet vel hayru fi cemiyya. 

 

Bugün Cuma günü. Bugün mübarek bir gündür. Müslümanlar’ın bayram günüdür. 
Allah’ın yanında da en mübarek gündür. Allah(c.c.) bu günü Peygamber Efendimiz’e 
hediye olarak tahsis etti.  

Bu bereketli günde duaların kabul olunduğu bir saat vardır. Duanız o saate rastlarsa 
muhakkak kabul olur. Onun için Cuma günü ne kadar dua yaparsanız o kadar fayda 
bulursunuz.  

Cuma günü bir de Cuma namazı var. Onu kaçırmak, büyük bir faziletten mahrum 
olmaktır. Ona mazeretsiz gitmeyen günah işlemiş olur. Ama şimdiki zamanda bazen 
mazeret olabiliyor, kişilerin çalıştığı yerler izin vermeyebiliyor. Böyle bir mazereti olup da 
kişi gidemeyince mesuliyet izin vermeyenin üstündedir. Normalde insan Cuma günü 
Cumaya kalkıp da gitmezse büyük bir vebali vardır.  

Cuma günü başka sünnet olan şeyler de vardır. Onlardan birisi de Cuma gusülüdür. 
Yapabilen için tabi. Niyet edip Cuma günü gusül abdesti almak hem sünnettir hem de 
büyük sevaptır. Peygamber Efendimiz’in sünnetini yapmış olur ve mükafatlanır.  

Cuma günü bir hayli şeyler var. Yeni elbise giymek güzeldir. Yeni bir elbise yahut 
bir eşya alınırsa, Cuma gününe denk getirip onu o gün kullanılırsa, o da bereketli olur. 
Cuma gününü tazim etmiş olur. Sünnete uymuş olur.  

Bu, Allah’ın Müslümanlar’a, Ümmeti Muhammed’e ikramıdır. O gün her şey Allah 
için yapılsa o kadar çok Allah(c.c) mükafat verir. Cennette de Allah(c.c) Cuma günü 
görünecektir. Her Cuma günü cennette, cennet ehline görünür. O görülünce, cennetin 
bütün nimetleri insanların nazarında bir hiç kalır. İnsanlar orada o kadar güzel bir hal alır 
ki ikinci Cumayı beklerler. Cennette de demek ki günler var. Cuma gününün, en faziletlisi 
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olduğunu gösterecek olan Allah azze ve celle’nin tecellisi o gün zahir olur. Allah hepimize 
o günlerin faziletini ve hep beraber olmayı nasip etsin. Dünyada Cuma gününü tazim eden 
ahirette de mükafatını bulur. Allah’a şükür Cumaya yetiştik. Nice Cumalara yetişelim 
inşallah.  

El Fatiha. 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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