
	
	

 
 
 
 
 
 
 

MUHARREM 10’UN ÖNEMİ 
 

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. 

 

Yarın Muharremin dokuzu, onu unutmayalım inşallah. Dokuzu ve onu oruç var. 
Onu hasta olmayan, yolculukta olmayan insanın muhakkak tutması lazım çünkü 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tavsiye ettiği bir şeydir. Farz değildir ama müekked sünnet 
sayıyorlar çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onu tutardı. Ramazan emri gelmeden önce 
farz Muharrem ayındaydı. Ondan sonra o farz kalktı da sünnet olarak kaldı.  

Muharremin onu aşuredir, o gün mübarek bir gündür. O gün boy abdesti alan 
insan, Allah’ın izniyle ağır bir hastalık geçirmez. Gözüne sürme süren, sürme dediğimiz illa 
kapkara yapmaya gerek yok, turp suyu bile sürme sayılır. O da gözün nurunu 
kuvvetlendirir, onu yapan bütün sene göz ağrısı, göz hastalığı görmez. O sene bolluk 
bereketle yaşamak için de ailesine, evine rızkını bol getirsin diyor. İnşallah bereketi olur. 
Öğlenden sonra da dört rekât namaz var, her birinde on bir İhlâsla kılınacak.  

Aşure günü bütün peygamberlerin, evliyaların feraha kavuştuğu bir gündür. Hazreti 
Hüseyin Efendimiz’in de (r.a.) şehadet, şehitlik mertebesine yani en yüksek mertebeye 
ulaştığı gündür. Mertebesi zaten yüksekti de daha da yükseldi. Hazreti Hüseyin Efendimiz 
(r.a.) ve yanındaki yoldaşları, arkadaşları da aynı şekilde. Onun için bu gün çok mübarek 
bir gündür, bütün Müslümanların tazim etmesi gerekir. Aşure deyince bir kısım 
Müslümanlar zannediyor ki bu sadece bizedir. Yok, bütün Müslümanlaradır.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle, Allah’ın emriyle bugünü tazim etmek 
lazım, bu güne hürmet etmek lazım. Tüm bereketi üzerimize gelir, dualar müstecap olur 
inşallah. Senede birkaç mübarek gün var, Aşure de onlardan bir tanesidir. Bütün 
Müslümanlara aittir. İyi bir şey olunca Allah’a şükür bütün Müslümanlar faydalanır. Ona 
hürmet eden, hürmet görür, bereketini görür. “Bu yoktur!” diyen, o da kendi bilir, zararı 
kendi görür.  

Allah Azze ve Celle bize senede birkaç gün ikram ediyor. Bu da o günlerden biridir. 
Allah mübarek eylesin. Allah Azze ve Celle İslam’a nusret versin, daha da iyi olalım  

 



	
	

 

 

 

 

inşallah. Bu günün hürmetine fitnelerden muhafaza olalım, fitneler sahiplerine makûs 
olsun inşallah.  

 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
28 Eylül 2017/08 Muharrem 1439 Tarihli Sohbeti 
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