
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MUHARREM’İN BEREKETİ 
 

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. 

Yine inşallah on Muharrem Aşure oluyor, ona yaklaştık. Onu inşallah ibadetlerle 
değerlendiririz. Hususi, mübarek bir gündür, Allah katında kıymetli kılınmıştır. Allah Azze 
ve Celle onu bize hediye olarak verdi. Hediye bir gündür. Allah Azze ve Celle o günde 
peygamberlerin mertebelerini yükseltmiş, evliyaların mertebelerini yükseltmiş, şehitlerin en 
yücelerini o güne nasip etmiş. Mübarek bir gündür, Allah bize bereketini versin.  

Bu günlerde bütün dünya hem zahiri hem batıni olarak sıkıntıdadır ama bu sıkıntı 
bir şey değil. Ne kadar sıkıntı olursa en sonunda ferahlık olur, sıkıntı olmadan ferahlık 
olmaz. İlk başta sıkıntı, ondan sonra ferahlık. Bismillahirrahmanirrahim;  

ف
َ

لا َعَم َّنِا
,

اًْ/2ُ 1ْ/ُع
ۙ

لا َعَم َّنِا 
,

	5اًْ/2ُ 1ْ/ُع
 

“Fe-inne me’a-l’usri yusrâ. İnne me’a-l’usri yusrâ” (İnşirah Suresi – 5,6) İki defa 
tekrar ediyor Allah Azze ve Celle. Müslümanlara, iyi insanlara sıkıntı olur, sonra ferah olur. 
İyi olmayanlara tersine, ilk başta ferahlık olur, sonra sıkıntı olur. Dünyada ferahlık yaşar, 
dünyayı elimizde tuttuk zannederler, sonra birden hiçbir şeyleri kalmaz, yaptıkları bütün 
kötülükleri, yaptıkları bütün kötülük binalarını Allah Azze ve Celle bir anda silip süpürür, 
onların hepsini atar. 

Onlar nasipsiz insanlardır. Nasipli olan bu günlerden faydalanır, bu mübarek günleri 
Allah’ın rızası üzerine geçirir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in dediği gibi, oruç tutmak lazım. 
Sırf aşure günü, 10. gün değil de 9-10 yahut 10-11 yahut üçünü birden de olur. 9-10-11’i 
tutsa daha faziletli olur. O gün sadaka verip, evine, ailesine fazla rızık getirenin o senesi 
Allah’ın izniyle bereketli geçer. Sadaka veren, inşallah muhafaza altında olur. Bugünlerde 
felaketler çok fazla oluyor, onun ilacı da sadakadır. Sadakanın muhakkak her gün verilmesi 
lazım. Sadaka veremeyecek kadar fakir yok yani yarım lira, bir lira bile verse gene sadaka 
sayılır. Onu da veremeyen için Peygamber Efendimiz (s.a.v); “İki rekât kuşluk namazı kılsın, 
o namaz 360 azanızın yerine sadaka olarak geçer.” diyor.  

 



 
 

 

 

 

 

İslam’ın gösterdiği, şeriatın, tarikatın gösterdiği yol üzerine olun. Lüzumsuz olan 
şeyler çıkmış, ibadet diye insanlara gösteriliyor hâlbuki onun İslam’la yakından uzaktan bir 
alakası yoktur. İslam’da nefsini terbiye edeceksen, nefsine hâkim olacaksın. Kendine 
vurmakla, eziyet vermekle o nefis terbiyesi olmaz. O, eziyetten başka şey değil. Nefis 
terbiyesi başkadır, nefsine hâkim olacaksın, ibadetlerini yapacaksın, kimseye eziyet 
vermeyeceksin. Nefis terbiyesi odur, yoksa öteki türlü hem kendine zarar vermiş olursun 
hem başkasına zarar vermiş olursun, hiçbir sevap kazanmazsın, günahtan başka bir şey 
kazanmazsın.  

Allah doğru yoldan ayırmasın, Allah şaşırtmasın. Çok şaşkın insanlar var. 
Müslümanlık diye insanlara gösterilen şeylerin Müslümanlıkla hiç alakası yok. Müslümanlık 
dini merhamet dinidir, güzellik dinidir. O gün Allah’a yakınlık günüdür, o fırsatı elimizden 
kaçırmayalım inşallah. Allah hepimize bereketini versin, Muharrem’in bereketi üzerimize 
olsun.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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