CUMA VAKTİNDE ALIŞVERİŞ
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.
Bugün Cuma günü, mübarek bir gündür, bayramımızdır inşallah. Peygamber
Efendimiz’in (s.a.v.) zamanında tatil filan yoktu. Hani şimdiki gibi cumadır tatil, pazardır
tatil, cumartesidir tatil diye bir şey yoktu. Cuma gününde bir vakit vardır ki Allah bütün
vakti güzel, bereketli, mübarek yapmış ama bir Cuma saatini alışveriş için yasaklamış. Cuma
gününün hürmetine, o namaz vaktinde alışveriş günahtır, yasaktır, yapmayın diye ayet de
var: Bismillâhirrahmânirrahim;
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“Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû iżâ nûdiye lissalâti min yevmi-lcumu’ati fes’ev ilâ
żikri(A)llâhi ve żerû-lbey’(a)(t) żâlikum ḣayrun lekum in kuntum ta’lemûn” (Cuma Suresi –
9) “Cuma günü ezan okunduğu vakit, Cumaya gidin, alışverişi bırakın. Bu sizin için daha
hayırlıdır.” diye Allah Azze ve Celle bildiriyor. İki kuruş kazanacağım diye bu kadar şeyi
reddetmiş oluyor, Allah’a asi gelmiş oluyor. Onun için, Cuma bütün gün çalışabilirsin,
edebilirsin ama alışveriş için o vakit, bir on dakika, on beş dakika sabretmen lazım. Alışveriş
yerinin sahibi olan insan orayı kapatıp, ben Cuma’ya gidiyorum diye yazardı. Öyle insanlar
çok var ama hiç haberi olmayıp da bunun ne faydası var diyen, o şeyden mahrum kalır,
bereketi de gider.
Onun için, Cuma gününün çok faziletleri var, Cuma günü yapılacak çok şeyler var.
Alışveriş yapma konusu da onlardan birisidir. Cuma, kadınlara farz değil, vacip değil ama
bu alışveriş emri onlar için de geçerlidir. Bütün Müslümanlar içindir, sırf erkeklere değil,
kadınlara da aynı şekilde. Kadınlar da Cuma vakti alışverişe gitmesinler, beklesinler, ondan
sonra gitsinler. Cumanın bereketi var, icabet saati var. Cuma günü icabet saatinde Allah
Teala’nın duaları kabul ettiği bir vakit var. 24 saatte ne zaman olduğu belli değildir. Onun
için Cuma günü devamlı dua etmek lazım. Hepimizin icabet saatine ihtiyacı var, inşallah
rastlarız. Allah imanımıza kuvvet versin, Allah muhafaza etsin, Müslümanlara hidayet versin
inşallah.

Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
11 Eylül 2020/23 Muharrem 1442 Tarihli Sohbeti
Akbaba Dergâhı Sabah Namazı

