GÜNLERİN EN GÜZELİ
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.
Allah’a şükürler olsun ki peygamberlerin en ulusuna ümmet olduk.
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“ve lekad faddalnâ ba’dan nebiyyîne alâ ba’dın” (İsra Suresi-55) “İnsanları da
peygamberleri de bazılarını bazılarından daha yüksek yaptık.” diyor Allah Azze ve Celle.
İnsanların en ulusu, en yükseği Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir. Allah’a şükürler olsun ki
O’nun ümmetinden olduk. Allah O’na her şeyin en yükseğini verdi. Cennete ilk giren de
kıyamette ilk kalkan da O olacak. O’ndan yüz çevirmek akılsızlık olur.
Allah (c.c.) günlerin en güzelini Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e verdi. Cuma günü
haftanın en faziletli günüdür. Onu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ayırmıştır. “O’na ve
ümmetine o gün bayramdır.” diyor. Gecesi de mübarek gecelerden birisidir. Sene içinde
mübarek geceler var ama her hafta Cuma gecesi mübarektir, Cuma günü mübarektir. “O
günde ölen için hesap sorulmaz.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O gün faziletli bir
gün olduğu için Allah (c.c.) o günde ölen için ayrı bir muamele yapıyor.
O gün ibadeti daha fazla yaparsınız daha faziletlidir, tesbihatı da daha fazla
yapıyoruz. Bir de vazifeleri var tabi, onları da yapmak sevaba nail olmaktır. Defterimiz o
sevaplarla çoğalsın. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e daha fazla salâvat getirin. O günde
gusül yapmak da sünnettir, “Onu yapın.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Her
yıkandığınız vakit onun sevabı çoktur. Bunları ihmal etmeyin. “Yeter bu kadar.” demeyin,
ne kadar yapabilirseniz yapın.
Bir de o günde icabet saati var; dua yaparlar, dualar makbul olur, o saate geldi mi
Allah duanızı kabul eder, istediğinizi verir. Zaten duaları makbul insanların bazen bu
dünyada, bazen ahirette duaları karşılık bulur. Ama Cuma günkü dualar daha makbuldür.
Onun için, o güne hürmet ederseniz, o günün bereketine istediğinize nail olursunuz.
Allah Azze ve Celle günleri de peygamberleri de birbirine daha faziletli kılmıştır.
Ama cahil insanlar “Hürmet etmeyin, hiçbir şey yapmayın.” diyor. “Ne güne hürmet edin,

ne aya, ne insana hürmet etmeyin!” diyorlar. Onları dinlemeyin, onlar cahildir. Şeytanın
istediğini yapıyorlar, şeytanın yapamadığını kendileri yapıyorlar. Allah onlardan, onların
şerrinden muhafaza etsin. Kendileri de ıslah olsun, Allah ıslah eylesin.
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