
	
	

 
 
 
 
 
 
 

MESCİD-İ AKSA 
 

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.) diyor ki: 

ثالثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ھذا والمسجد  ال تشد الرحال إال إلى
 األقصى.

 

Allah’a şükür bizim ihvanlar, çocuklar Kudüs’ü ziyarete gidip geldiler. Mescid-i 
Aksa’da namaz kılan beş yüz namaz kılmış gibi yani beş yüz defa daha fazla sevap alır. 
Mescid-i Kâbe’de yüz bin, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mescidinde bin defa daha fazla 
yani bir namaz bin namaz gibi oluyor, Mescid-i Aksa’da da beş yüz namaz muadili oluyor.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Miraca giderken, Mekke’den İsra hadisesi ile Mescid-i 
Aksa’ya geldi ve Mescid-i Aksa’da peygamberlere imamlık yapıp, ondan sonra da 
gökyüzüne miraç yaptı. Orada insanları şaşırtsınlar diye Kubbetüs Sahra diye o yuvarlak, 
kubbesi altın renginde olanı Mescid-i Aksa diye millete gösteriyorlar, esas Mescid-i Aksa’yı 
göstermiyorlar. O yandadır. 

Mescid-i Aksa’da namaz kılmak beş yüz defa daha efdaldir, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in hadisinde de söylediği odur. Sahra da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in üstüne 
çıktığı kayadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şey yapınca o da yeryüzünden kalktı, beraber 
miraç yapacaktı. O, “Sen burada dur” dedi. O yeryüzünden kesiktir ama altına bir şey 
koymuşlar ki millet şey yapmasın. Onun üstüne mescit yapılmış, o da mübarektir ama esas 
Mescid-i Aksa’dır, o da yanındadır. O eskiden beri mübarek bir yerdir, Süleyman 
Hazretleri oraya mabet yapmıştı. İşte bu aradıkları mabet onun altındadır.  

Onun için orası mübarektir ama onu unutturmak istiyorlar, bu millet de farkında 
değil. Oraya gidip ziyaret edebilen etsin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi var: “Üç 
tane mescid ziyaret edilir, onun için yolculuğa çıkabilirsiniz.” diyor. “Birisi Kâbe, Mescidil 
Haram, birisi benim mescidim, üçüncüsü de Mescid-i Aksa.” diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Allah kabul etsin, bize de nasip etsin inşallah.  

 



	
	

 
 
 
 
 
 
Tabi hepsi de meşakkat oluyor, bazı meseleler var, onlara girmeye gerek yok. Allah 

nasip etsin, biz de gidebilelim inşallah. Gidenleri de Allah kabul etsin, mübarek olsun.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  05 Aralık 2018 /27 Rebiyülevvel 1440 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


