
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SABAH NAMAZININ 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. 

 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  

,َع او'ظِفاَح
-

لَّصلا 
-

لَّصلاَو ِتاَو
4

لا ِةو
6

قَو ٰ:ْسُو
ُ

?ِ< اوُمو
ق ِ

َ
 CDEَ۪تِنا

 

“Hâfizû ‘alâ-ssalevâti ve-ssalâti-lvustâ vekûmû li(A)llâhi kânitîn” (Bakara Suresi – 
238) “Namazlara ve orta namaza devam edin, gönülden boyun eğerek Allah için namaza 
durun.” Ayet-i Kerime’de Allah Azze ve Celle buyuruyor: “Namazlarınızı muhafaza edin, 
hususi olarak orta namaz.” Bunun hangi vakit olduğunu âlimler tam kestiremedi ama 
ekseriyetle sabah namazı manasına gelir. Bazıları ikindi der ama ikindi daha şey değil, zor 
olan namaz sabah namazıdır. İnsanların kalkıp da vaktinde kılınan namaz sabah namazıdır.  

Salât-ı vüstâ, orta namaz, ortanca namaz demektir. “Allah’a kunut edin, Allah’a 
boyun eğin, başka şeye boyun eğmeyin.” diyor. Namaz buna yardım eder. Bahusus sabah 
namazı daha zor olduğu için ecri, sevabı o kadar fazla olur, bereket olur, işler rast gider. 
Namaz mühimdir, namazı ihmal etmeye gelmez. “İşim vardı, namaz kılamadım, 
yoruluyorum, namaz yerine dua yapıyorum…” O olmaz, namazın yerini hiçbir şey tutmaz. 
Allah’ın emridir. “Kılın, muhafaza edin” diyor, devamlı onu tembih ediyor. 

Namazlarımızın, niyazlarımızın Allah’a faydası yoktur, haşa! Faydası insanın 
kendisinedir. İbadetlerde en mühimi namazdır, nefse en ağır geleni de odur. “Nasıl 
kaçacağım?” diye şaşırıp kalır bazıları. Bazıları da sünnetleri kılmayın der. Sünnet de 
faydanadır, zararına bir şey yok. Onun için Allah bize bu nimeti vermiş. Büyük bir nimettir 
ama insanoğlu kadrini, kıymetini bilmiyor. Ya üşenerek yahut hiç kılmayarak hayatını geçirip 
gidiyor, sonra ahirette pişman olur. 

Bunların hesabını verecekler. Acısı, cezasını çekmekten beterdir. “Ben nasıl onu 
yapmadım!” diye ahirette pişman olacaklar. Onun çektiği eziyet, ızdırap, azap bu 
pişmanlığından daha hafiftir. Pişmanlık insana daha ağır gelir. Bu kadar hazineyi, bu kadar 
mücevheri bırakıp da boşu boşuna dolaşmışım diye insana zor gelir. Allah muhafaza etsin, 
Allah yardım etsin, kılmayanlara da hidayet versin, bu nimetten faydalansınlar inşallah. Allah 
imanımıza kuvvet versin inşallah. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  11 Haziran 2020/19 Şevval 1441 Tarihli Sohbeti 
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