
	
	

 
 
 
 
 
 
 

SAFER AYININ VAZİFELERİ 
 

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. 

Muharrem ayı bir gün sonra bitiyor, Safer ayı gelecek. Yarın inşallah biz de iki gün 
seferdeyiz. Safer ayı ağır aydır. Onun için, hayra vesile olsun diye “Safer-ul hayır” derler. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Hayırlı Safer ayı olsun.” diyor çünkü ağır bir aydır.  

Her şeyin bir hikmeti var. Allah Azze ve Celle insanlara doğru yolu tutsunlar diye, 
Allah’a yönelsinler diye bazen bazı şeyleri hikmetiyle yapıyor. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in hürmetine, o ayın şerri hayra tebdil olur. Her gün üç defa Kelime-i Şehadet, yüz 
defa Estağfirullah, yedi defa Fil suresi: “Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl”, bir 
de sadaka. Sadaka mühimdir, sadaka verince Allah muhafaza eder. Bunları ihmal etmemek 
lazım.  

Hayrı bize olsun, hayır bize olsun, şerri de kâfirlere olsun çünkü onların 
düşmanlıkları devamlı İslam’adır, Allah’adır. Allah inşallah onların müstahaklarını verir 
ama Müslümanın da dikkat etmesi lazım. Mübarek günler, mübarek aylar, ağır aylar, daha 
normal aylar hangisi diye bilmek lazım. Allah her şeyi bir hikmetle yaratmış, onlara dikkat 
edince hem sevap kazanıyorlar hem mertebeleri yükseliyor hem faydalanıyorlar. Maddi 
olarak da faydalanıyorlar, manevi olarak da. 

Bu ayda Kelime-i Şehadetler, tesbihatlar ve tövbe istiğfar yapınca, onun da bir 
faydası var demek. Normal ayda insanın aklına gelmez ama şimdi Safer ayıdır diye, aman 
bir şey olmasın diye muhakkak insan tesbihatını çeker, sadakasını verir. Böylece hem 
korunmuş olur hem sevap kazanmış olur. Bütün günler, aylar bize hayırlı olsun inşallah. 
Hayrı bize olsun, şerri İslam’a düşman olana, şeytana tâbi olana olsun. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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