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YÂ SÎN SURESİ  

 يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 
ٍط ُمْسَتِقيٍم اَعَلى ِصرٰ  )3(ِإنََّك َلِمْن اْلُمْرَسِلَني  )2(َواْلُقْرآِن اْحلَِكيِم  )1( سۤ يٰ 

َلَقْد  )6(ِفُلوَن اُؤُهْم فـَُهْم غٰ أُنِذَر آابٰ  امٰ  اً ِلتُنِذَر قـَْوم )5(تَنزِيَل اْلَعزِيِز الرَِّحيِم  )4(
َفِهَي ِإَىل  الً الَ ِقِهْم َأغْ اِيف َأْعنٰ  اَجَعْلنٰ  ِإ�ّٰ  )7(ِمُنوَن يـُؤْ  الَ َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثرِِهْم فـَُهْم 

 اً َوِمْن َخْلِفِهْم َسدّ  اً ِمْن َبْنيِ أَْيِديِهْم َسدّ  اَوَجَعْلنٰ  )8(ِن فـَُهْم ُمْقَمُحوَن اْذقٰ األَ 
يـُْؤِمُنوَن   الَ َأْم ملَْ تُنِذْرُهْم ٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرهَتُْم اَوَسوٰ  )9(يـُْبِصُروَن  الَ ُهْم فـَُهْم ا ْغَشيْـنٰ افٰ 
َبشِّ اْكَر َوَخِشَي الرَّْمحٰتُنِذُر َمْن اتـََّبَع الذِّ  اِإمنَّٰ  )10( ْرُه ِمبَْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكرٍِمي َن اِبْلَغْيِب فـَ
ٍم اُه ِيف ِإمٰ انٰ رَُهْم وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيْـ َقدَُّموا َوآاثٰ  اَحنُْن ُحنِْي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب مٰ  ِإ�ّٰ  )11(

 اِإْذ َأْرَسْلنٰ  )13(اْلُمْرَسُلوَن  اَءهٰ اَب اْلَقْريَِة ِإْذ جٰ اَأْصحٰ  َواْضِرْب َهلُْم َمَثالً  )12(ُمِبٍني 
 أَنـُْتمْ  اُلوا مٰ اقٰ  )14(ِإَلْيُكْم ُمْرَسُلوَن  اٰـ ُلوا ِإنّ اِلٍث فـَقٰ ابِثٰ  فـََعزَّْز�ٰ  ااثـَْنْنيِ َفَكذَّبُومهُٰ  ِإَلْيِهمُ 

لُنٰ  الّ إِ   اُلوا رَبـُّنٰ اقٰ  *)15(َتْكِذبُونَ  ْن أَنـُْتْم ِإالّ ُن ِمْن َشْيٍء إِ أَنَزَل الرَّْمحٰ اَومٰ  اَبَشٌر ِمثـْ
 

* 1- Yâsîn, 2- Andolsun, beyanında hikmet, hükmünde metanet olan 
Kur'ân'a, 3- Şüphe yok ki sen, gönderilenlerdensin; 4- Doğru bir yoldasın. 
5- Üstün ve rahîm tarafından indirilmiştir, 6- Korkutman için, ataları kor-
kutulmamış topluluğu; onlardır gafil    olanlar. 7- Andolsun ki onların çoğu 
hakkında şu söz gerçekleşmiştir: Onlardır inanmayanlar. 8- Şüphe yok ki 
biz, boyunlarına lâleler vurduk, elleri, âdeta çenelerine kenetlendi lâleler-
le, bu yüzden onlar, başlarını dimdik tutarlar. 9- Ve önlerine bir set çektik, 
arkalarına bir set ve gözlerini bağladık da bu yüzden onlar, görmezler. 
10- Ve birdir onlara korkutsan da, korkutmasan da; onlar, inanmazlar. 
11- Sen, ancak Kur'ân'a uyan ve Rahman'dan, halk görmese de korkan 
kişiyi korkutabilirsin; müjdele onu yarlı-ganmayla ve güzelim bir mükâfat-
la. 12- Şüphe yok ki biz, ölüyü diriltiriz ve yazarız önceden, dünyâda yap-
tıklarını ve sonradan bıraktıkları izleri ve her şeyi apaçık bir kitapta sayıp 
yazdık, takdîr ettik. 13- Örnek getir onlara o şehir halkını; hani oraya 
peygamberler gelmişti. 14- Hani onlara iki kişi göndermiştik de onları ya-
lanlamışlardı, derken bir üçüncü kişiyle kuvvetlendirmiştik onları da şüp-
he yok ki demişlerdi, biz, size gönderilmiş peygamberleriz. 15- Onlar, siz 
demişlerdi, ancak bizim gibi insansınız ve Rahman da hiçbir şey indir-
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ْ�ٰ  ُلوا ِإ�ّٰ اٰ ق )17(ُغ اْلُمِبُني اْلَبالٰ  ِإالّ  اَعَليْـنٰ  اَومٰ  )16(ِإَلْيُكْم َلُمْرَسُلوَن  يـَْعَلُم ِإ�ّٰ   َتَطريَّ
ئِرُُكْم َمَعُكْم اُلوا طٰ اقٰ  )18(ٌب أَِليٌم اَعذٰ  اٰـ  تَنتَـُهوا َلنَـْرُمجَنَُّكْم َوَلَيَمسَّنَُّكْم ِمنّ ِبُكْم َلِئْن ملَْ 

َل اَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة رَُجٌل َيْسَعى قٰ اَوجٰ  )19(ْرُمتْ َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم ُمْسرُِفوَن أَِئْن ذُكِّ 
  ِيلَ اَومٰ  )21(َوُهْم ُمْهَتُدوَن  اً َيْسأَُلُكْم َأْجر  اتَِّبُعوا َمْن الٰ  )20(قـَْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلَني  �ٰ 
ُذ ِمنْ  )22(َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِين َوِإَلْيِه تـُْرَجُعوَن  الَ  ُن  الرَّْمحٰ  ُدونِِه آِهلًَة ِإْن يُرِْدنِ أََأختَِّ

 )24(ٍل ُمِبٍني الَ َلِفي ضَ  اً  ِإذِإّينِ  )23( ُذونِ نقِ يُ  الَ وَ  اً َعتـُُهْم َشْيئا َشفٰ تـُْغِن َعينِّ  الَ ِبُضرٍّ 
 )26(َلْيَت قـَْوِمي يـَْعَلُموَن  َل �ٰ ااْجلَنََّة قٰ  ِقيَل اْدُخلِ  )25( ُكْم َفاْمسَُعونِ  آَمْنُت ِبَربِّ ِإّينِ 
ِمْن بـَْعِدِه ِمْن ُجنٍد   َعَلى قـَْوِمهِ  اأَنَزْلنٰ  اَومٰ  )27( َوَجَعَلِين ِمْن اْلُمْكَرِمَني َغَفَر ِيل َريبِّ  امبِٰ 

ِمُدوَن اُهْم خٰ  اِحَدًة َفِإذٰ اَصْيَحًة وٰ  الَ َنْت إِ اِإْن كٰ  )28(ُمنزِِلَني  اُكنّٰ  اِء َومٰ اِمْن السَّمٰ 
َأملَْ  )30( َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُونَ  ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ  *َ�ْتِيِهمْ  اِد مٰ اَحْسَرًة َعَلى اْلِعبٰ  �ٰ  )29(

 
memiştir, siz, ancak yalan söylemektesiniz. 16- Rabbimiz bilir ki demiş-
lerdi, şüphe yok, biz size gönderildik elbet. 17- Ve bize düşen vazife, an-
cak   apaçık tebliğden ibâret. 
* 18- Demişlerdi ki: Gerçekten de sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğ-
ramadayız, andolsun ki bu işten vazgeçmezseniz elbette taşlarız sizi ve 
elbette bizden, elemli bir azâba uğrarsınız. 19- Onlar da, uğursuzluğunuz 
demişlerdi, kendinizden; öğüt verilirse de mi yapacaksınız bunu? Hayır, 
siz, haddi aşmış bir topluluksunuz. 20- Ve şehrin tâ öte ucundan birisi, 
koşarak gelmişti de ey kavmim demişti, uyun peygamberlere. 21- Uyun 
sizden hiçbir ücret istemeyenlere ve onlardır doğru yolu bulanlar. 22- Ve 
ne olmuş bana da beni yaratana kulluk etmeyecekmişim ve siz de, so-
nunda dönüp O'nun tapısına gideceksiniz. 23- O'nu bırakıp da başka 
mâbutlar mı kabul edeyim? Rahman, bana bir zarar vermeyi isterse onla-
rın şefâatleri, bana hiçbir fayda veremeyeceği gibi onlar, beni kurtara-
mazlar da. 24- O vakit şüphe yok ki apaçık bir sapıklık içinde kalırım el-
bet. 25- Şüphe yok ki ben, Rabbinize   inandım, duyun sözümü. 26- De-
nildi ki: Gir cennete. Ne   olurdu dedi, kavmim de bilseydi. 27- Ne yüzden 
Rabbimin beni yarlıgadığını ve yüce derecelere ermişler arasına kattığı-
nı. 28- Ve ondan sonra kavmine, gökten asker indirmedik ve helâk ettik-
lerimize bu çeşit asker de indirmemiştik zâten. 29- Azâbımız, ancak bir 
bağrıştan ibaretti, o anda hepsi de sönüp gitti. 30- Yazıklar olsun kullara, 
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ُْم ِإَلْيِهْم الَ ْم َأْهَلْكَنا قـَبْـَلُهْم ِمْن الْ يـََرْوا كَ  يٌع  )31(يـَْرِجُعوَن  ُقُروِن َأ�َّ َوِإْن ُكلٌّ َلمَّا مجَِ
َفِمْنهُ   اً ْرُض اْلَميْـَتُة َأْحيَـيْـَناَها َوَأْخَرْجَنا ِمنْـَها َحبّ َوآيٌَة َهلُْم األَ  )32(َلَديـَْنا ُحمَْضُروَن 

 )34(ِفيَها َجنَّاٍت ِمْن خنَِيٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّْرَ� ِفيَها ِمْن اْلُعُيوِن  َوَجَعْلَنا )33(�َُْكُلوَن 
اَج ْزوَ ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق األَ  )35(َيْشُكُروَن  ا َعِمَلْتُه أَْيِديِهْم َأَفالَ ِلَيْأُكُلوا ِمْن َمثَرِِه َومَ 
َوآَيٌة َهلُْم اللَّْيُل َنْسَلُخ  )36( يـَْعَلُموَن ِممَّا الْم وَ ْرُض َوِمْن أَنُفِسهِ ُكلََّها ِممَّا تـُْنِبُت األَ 

َوالشَّْمُس َجتِْري ِلُمْستَـَقرٍّ َهلَا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز   )37(ِمْنُه النـََّهاَر َفِإَذا ُهْم ُمْظِلُموَن 
 الشَّْمُس ال )39(اْلَقِدِمي َواْلَقَمَر َقدَّْرَ�ُه َمَناِزَل َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن  )38(اْلَعِليِم 

 )40( اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحوَن ا َأْن تُْدِرَك اْلَقَمَر َواليـَنْـَبِغي هلََ 
َوَخَلْقَنا َهلُْم ِمْن ِمْثِلِه َما   )41(يـَّتَـُهْم ِيف اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن َوآيٌَة َهلُْم َأ�َّ َمحَْلَنا ُذرِّ 

ُهْم َفال )42(رَْكُبوَن يَـ  َرْمحًَة ِمنَّا  ِإالَّ  )43( ُهْم يُنَقُذوَن َصرِيَخ َهلُْم َوال َوِإْن َنَشْأ نـُْغرِقـْ
اتـَُّقوا َما َبْنيَ أَْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم  َوِإَذا ِقيَل َهلُمُ  )44(ِحٍني  *ِإَىل  اً َوَمَتاع 

 
onlara hiçbir peygamber gelmedi ki onunla alay etmesinler. 31- Görmedi-
ler mi onlardan önce nice ümmetleri helâk ettik ki gerçekten de bir daha 
dünyâya dönmedi onlar. 32- Ve şüphesiz hepsi de tapımıza getirilmiştir 
onların. 33- Ve bir delildir onlara, ölü yeryüzünü dirilttik ve oradan taneler 
çıkardık da onları yerler. 
* 34- Ve orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler halkettik ve 
orada kaynaklar çıkarıp akıttık, 35- Yesinler diye kendi elleriyle meydana 
getirmedikleri o meyveleri, hâlâ mı şükretmezler? 36- Şânı yücedir, mü-
nezzehtir yerden bitirdiği şeyleri ve kendilerinden meydana gelen çocuk-
ları ve daha da bilmedikleri şeyleri çifter-çifter halk edenin. 37- Ve bir de-
lildir onlara gece; gündüzü ve güneşin ziyâsını çekip sıyırırız ondan da o 
anda karanlığa dalarlar; 38- Ve güneş de karâr edeceği yere kadar akıp 
gider bu, üstün, hüküm ve hikmet sâhibi mâbûdun takdîridir. 39- Ve ay 
için de muayyen zamanlarda konaklar takdîr ettik, her devrin sonunda, 
eski, kuru ve eğri hurma salkımının çöpüne döner. 40- Ne güneş, aya ye-
tişebilir ve ne gece, gündüzü geçebilir; hepsi de bir gökte yüzüp durur. 
41- Ve onlara bir delil de, soylarını, dopdolu gemide taşımamızdır. 42- 
Ve daha da buna benzer nice binecekleri şeyler yarattık onlara. 43- Di-
lersek sulara boğarız onları da ne bir imdatlarına yeten olur, ne de kurta-
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َوِإَذا   ) 46(َكانُوا َعنْـَها ُمْعِرِضَني  ْم ِإالَّ  ِمْن آيٍَة ِمْن آَ�ِت َرهبِِّ َوَما أَتْتِيِهمْ  )45(تـُْرَمحُوَن 
ُ َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنُْطِعُم َمْن َلْو َيَشاُء اهللَُّ  ْم أَنِفُقوا ِممَّا َرزََقُكمُ ِقيَل هلَُ  اهللَّ

َويـَُقوُلوَن َمَىت َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني   )47(ُمِبٍني ٍل ِيف َضال َأْطَعَمُه ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ 
َفال َيْسَتِطيُعوَن   )49(ُموَن َصْيَحًة َواِحَدًة أَتُْخُذُهْم َوُهْم خيَِصِّ  َما يَنظُُروَن ِإالَّ  )48(

ْجَداِث ِإَىل ُهْم ِمْن األَ وِر َفِإَذا َونُِفَخ ِيف الصُّ  )50( ِإَىل َأْهِلِهْم يـَْرِجُعوَن تـَْوِصَيًة َوال
َقاُلوا َ� َويـَْلَنا َمْن بـََعثـََنا ِمْن َمْرَقِدَ� َهَذا َما َوَعَد الرَّْمحَاُن َوَصَدَق   )51(ْم يَنِسُلوَن َرهبِِّ 

يٌع َلَديـَْنا ُحمَْضُروَن  ِإْن َكاَنْت ِإالَّ  )52(اْلُمْرَسُلوَن   )53(َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم مجَِ
ِإنَّ َأْصَحاَب اْجلَنَِّة  )54( َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن   ُجتَْزْوَن ِإالَّ َوال اً اْليَـْوَم ال تُْظَلُم نـَْفٌس َشْيئفَ 

 )56(رَاِئِك ُمتَِّكُئوَن َعَلى األَ  *لٍ ُهْم َوَأْزَواُجُهْم ِيف ِظال )55(اْليَـْوَم ِيف ُشُغٍل َفاِكُهوَن 
 

rılır onlar. 44- Ancak bizden bir rahmet olur ve bir zamana dek yaşayıp 
geçinmeleri takdîr edilmiş bulunursa o başka. 45- Ve onlara, önünüzde 
bulunanla ardınızda olan azaptan çekinin de rahmete erin dendi mi, 46- 
Ve onlara, Rablerinin delillerinden bir delil geldi mi ancak yüz çevirirler 
ondan. 47- Ve onlara, Allah'ın, sizi rızıklandırdığı şeylerin bir kısmını ha-
yır yoluna harcayın dendi mi kâfir   olanlar, inananlara derler ki: Dileseydi 
Allah doyururdu onu, biz mi doyuralım? Siz, ancak apaçık bir sapıklık     
içindesiniz. 48- Ve derler ki: Bu vait, ne vakit yerine gelecek doğru söylü-
yorsanız? 49- Bir tek bağrıştan başka bir şey beklemiyor onlar, ansızın 
helâk ediverir onları birbirleriyle düşmanlık edip dururlarken. 
* 50- Derken bir vasiyette bile bulunmaya imkân bulamazlar ve âilelerine 
bile dönemezler. 51- Ve Sûr üfürülmüştür de o anda kabirlerinden çıkıp 
Rablerinin tapısına koşuyorlar. 52- Ve demişlerdir ki: Yazıklar olsun bize, 
kim kaldırdı bizi uyuduğumuz yerden; bu, Rahmân'ın bize vaadettiği şey 
ve peygamberler gerçek söylemişler. 53- Bu, ancak bir bağrıştan ibâret, 
derken onların hepsi, tapımızda hazır bulunmadalar. 54- Gerçekten de 
bugün, hiç kimseye, hiçbir sûretle zulmedilmez ve size de, ancak yaptı-
ğınız şeylerin karşılığı verilir. 55- Şüphe yok ki cennet ehli bugün, nîmet-
ler içinde sevinç ve ferah içindedir. 56- Onlar da, eşleri de, gölgeliklerde, 
tahtlara oturup dayanmışlardır. 57- Onlarındır orada yemişler ve on-
larındır diledikleri her şey. 58- Onlara, rahîm Rabden söylenen söz de 
esenlik size sözüdür. 59- Ayrılın bugün ey suçlular. 60- Ey Âdem oğulla-
rı, sakın Şeytan'a kulluk etmeyin, şüphe yok ki o, apaçık bir düşmandır 
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َواْمَتازُوا  )58(ِمْن َربٍّ رَِحيٍم  َسالٌم قـَْوالً  )57(ا يَدَُّعوَن َهلُْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوَهلُْم مَ 
 تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَّهُ َلْيُكْم َ� َبِين آَدَم َأْن الَأملَْ َأْعَهْد إِ  )59(اْليَـْوَم أَيـَُّها اْلُمْجرُِموَن 

َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم   )61( ْسَتِقيٌم َوَأْن اْعُبُدوِين َهَذا ِصَراٌط مُ  )60(َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌني 
اْصَلْوَها   ) 63(َهِذِه َجَهنَُّم الَِّيت ُكنُتْم تُوَعُدوَن  )62(َأفـََلْم َتُكونُوا تـَْعِقُلوَن  اً َكِثري   ِجِبالًّ 

َواِهِهْم َوتَُكلِّ  )64(اْليَـْوَم ِمبَا ُكنُتْم َتْكُفُروَن  يِهْم َوَتْشَهُد ُمَنا أَْيدِ اْليَـْوَم َخنِْتُم َعَلى َأفـْ
َراَط َوَلْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا َعَلى َأْعيُِنِهْم َفاْستَـبَـُقوا الصِّ  )65(َأْرُجُلُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن 

 َوال اً َوَلْو َنَشاُء َلَمَسْخَناُهْم َعَلى َمَكانَِتِهْم َفَما اْسَتطَاُعوا ُمِضيّ  )66(َفَأىنَّ يـُْبِصُروَن 
ْعَر َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ  )68( يـَْعِقُلوَن ْسُه ِيف اْخلَْلِق َأَفالْرُه نـَُنكِّ َوَمْن نـَُعمِّ  )67(يـَْرِجُعوَن 

َوحيَِقَّ اْلَقْوُل  اً ِليـُْنِذَر َمْن َكاَن َحيّ  )69(ِذْكٌر َوقـُْرآٌن ُمِبٌني  َوَما يـَنْـَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإالَّ 
فـَُهْم َهلَا  ْوا َأ�َّ َخَلْقَنا َهلُْم ِممَّا َعِمَلْت َأْيِديَنا َأنـَْعاماً َأَوملَْ يـَرَ  )70(َعَلى اْلَكاِفرِيَن 

َها َمَناِفُع  َوَهلُْم ِفي )72(َوَذلَّْلَناَها َهلُْم َفِمنْـَها رَُكوهُبُْم َوِمنْـَها �َُْكُلوَن   *)71(َماِلُكوَن 
 

size diye emredip söz almadı mı sizden? 61- Ve bana kulluk edin ancak, 
budur doğru yol. 62- Ve andolsun ki sizden birçok halk yığınını doğru 
yoldan saptırdı o, aklınız mı yoktu da akıl edemediniz? 63- Budur o ce-
hennem ki size vaadedilmişti. 
* 64- Girin mutlaka oraya kâfir olduğunuza karşılık. 65- O gün, ağızlarını 
mühürleriz ve ne kazandılarsa elleri, söyler bize ve tanıklık eder ayakları. 
66- Ve dileseydik onları kör ederdik de doğru yolu ararlar, bulamazlardı, 
nasıl görebilirlerdi ki? 67- Ve dileseydik onları çarpıp, durdukları yerde bir 
başka şekle sokardık da kalakalırlardı, ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, 
ne geriye dönmeye. 68- Ve kimin ömrünü uzatırsak yaratılışta âdeta ge-
riye döndürürüz onu, çocuklaşır; hâlâ mı akıl etmezler? 69- Ve biz, ona 
şiir belletmedik ve bu, ona yakışmaz da; bu, ancak bir öğüttür ve her şeyi 
açıklayan Kur'ân, 70- Diri olanı korkutması ve kâfirler hakkındaki sözün 
gerçeğe çıkması için. 71- Görmediler mi ki kudretimizle yapıp meydana 
getirdiklerimizden davarlar halkettik onlara ve onlar da bu davarlara 
sâhib oldular. 72- Ve bu davarları onlara münkad ettik de binecekleri 
hayvanlar da onlardan ve onların bâzısını da yerler. 73- Ve daha da nice 
menfaatleri var onlarda ve içecekleri de onlardan meydana gelmede; hâ-
lâ mı şükretmezler? 74- Ve bir yardıma ermek için Allah'ı bırakırlar da 
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َُذوا ِمْن ُدوِن ا )73( َيْشُكُروَن َوَمَشاِرُب َأَفال  ال )74(هللَِّ آِهلًَة َلَعلَُّهْم يُنَصُروَن َواختَّ
 َحيْزُْنَك قـَْوُهلُْم ِإ�َّ نـَْعَلُم َما َفال )75(َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُهْم َوُهْم َهلُْم ُجنٌد ُحمَْضُروَن 

ُهَو َخِصيٌم نَساُن َأ�َّ َخَلْقَناُه ِمْن نُْطَفٍة َفِإَذا َأَوملَْ يـََر اإلِ  )76(يُِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن 
ُقْل   )78(َوَنِسَي َخْلَقُه َقاَل َمْن ُحيِْي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم  َوَضَرَب َلَنا َمَثالً  )77(ُمِبٌني 

َجَعَل َلُكْم ِمْن الَِّذي  )79(َخْلٍق َعِليٌم  ِبُكلِّ ُحيِْييَها الَِّذي أَنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو 
ِذي َخَلَق السََّماَواِت َأَوَلْيَس الَّ  )80(َفِإَذا أَنـُْتْم ِمْنُه تُوِقُدوَن  اً ْخَضِر َ�ر الشََّجِر األَ 

َلُهْم بـََلى َوُهَو اْخلَالَّ َواألَ  َا َأْمُرُه ِإَذا  )81(ُق اْلَعِليُم ْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َخيُْلَق ِمثـْ ِإمنَّ
َشْيٍء  ُكلِّ ْبَحاَن الَِّذي ِبَيِدِه َمَلُكوُت َفسُ  )82(َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن  اً َأرَاَد َشْيئ

  *)83(َوِإَلْيِه تـُْرَجُعوَن 
Yâ Sîn Suresinin Fazileti "Mefatihu'l-Necah"tan naklen-: Pey-

gamber efendimizden (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: "Kim Allah rızası 
için Yâs'in Suresini okursa Allah Teala onu bağışlar ve ona Kur'an'ı 
on iki defa hatmetmiş gibi bir mükafat verir. Herhangi bir hastanın 
yanında Yâsîn Suresi okunursa, onun her harfi karşısında on melek 
yere inerek karşısında sıraya geçer ve onun için bağışlanma dilerler; 
ruhu alınırken onun yanında olurlar ve cenazesinin yanında yer alır-

 
başka mâbutlar kabûl ederler. 75- Onların, güçleri yetmez yardım etmeye 
onlara ve asıl onlardır o uydurma mâbutların hizmetine hazırlanmış as-
kerler. 76- Mahzûn etmesin seni onların sözleri; şüphe yok ki biz, gizle-
diklerini de biliriz, açığa vurduklarını da. 
* 77- İnsan, kendisini, hiç şüphesiz bir katre sudan yarattığımızı görmedi 
mi de şimdi o, apaçık bir düşman olmaya kalkışmada. 78- Ve bize bir ör-
nek getirmede ve yaratılışını da unutmada, çürüyüp dağılmış kemikleri 
kim diriltir? demede. 79- De ki: Onu ilk defa yapıp meydana getiren diriltir 
ve O, her çeşit yaratmayı bilir. 80- Öyle bir mâbuttur ki size, yemyeşil 
ağaçtan ateş halketmiştir de  ateşlerinizi onunla yakarsınız. 81- Gökleri 
ve yeryüzünü yaratanın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? 
Evet ve O, her şeyi yaratan mâbuttur, her şeyi bilir. 82- Emri, bir şeyin 
yaratılmasına taalluk eder, birşeyi yaratmayı dilerse ona ol der, hemen 
oluverir. 83- Yücedir, münezzehtir O mâbut ki her şeyin tasarrufu ve ted-
bîri, O'nun elindedir ve hepiniz de dönüp O'nun tapısına varacaksınız. 
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lar, ona namaz kılar ve defnedilirken de onun yanında olurlar. Bir 
hasta bu sureyi ölüm sarhoşluğunda okursa veya bu sure böyle birinin 
yanında okunursa cennet görevlisi Rıdvan cennet sularından bir içim 
su getirip ona verir. O adam bu suyu içer ve suya doymuş olarak ölür; 
dirilip mezardan çıkınca da suya doymuş olarak dirilir ve suya 
doymuş olarak cennete girinceye kadar peygamberlerin havuzların-
dan hiç birine ihtiyaç duymaz." 

Yine şöyle rivayet edilmiştir: Yâsîn Suresi, sahibine dünya ve 
ahretin hayrını ulaştırır; ondan dünyanın eziyet ve belalarını, ahretin 
korkularını ve her şerri defeder ve onun her hacetini revâ eder. Kim 
bu sureyi okursa onun bu ameli yirmi hacca eşit sayılır. Kim bu sureyi 
dinlerse ona bin nur, bin yakin, bin bereket ve bin rahmet verilir ve 
ondan her türlü ezikliği çıkarır." 

Yine peygamber efendimizden (s.a.a) şöyle nakletilmiştir: "Kim 
mezarlığa gider de orada Yâsîn Suresini okursa Allah oradaki ölüle-
rin azabını azaltır ve onu için de onların sayısınca iyilik yazılır." 

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) ise şöyle rivayet edilmiştir: "Kim Yâsîn 
Suresini gündüz okursa gece çökünceye kadar rızıklanır ve korunur; 
kim de geceleyin uyumadan önce bu sureyi okursa Allah Teala onu 
her kovulmuş şeytanın şerrinden ve her afetten korumaları için bin 
meleği görevlendirir. Ve o günde ölecek olursa Allah Teala onu cen-
nete sokar…" 

RAHMÂN SURESİ 

 يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 
َياَن  )3(نَساَن َخَلَق اإلِ  )2(َعلََّم اْلُقْرآَن  )1(ُن الرَّْمحٰ  *ْمسُ الشَّ  )4(َعلََّمُه اْلبـَ

 
* Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Rahman. 2- Kur'ân'ı öğretti. 3- 

İnsânı halketti, 4- Ona dilleri, konuşmayı belletti. 5- Güneş ve ay, hesapla 
hareket eyler. 6- Ve gövdesiz bitki ve gövdeli    ağaç secde eder. 7- Ve 
göğü yüceltti ve ölçüyü koydu. 8- Ölçüde, tartıda insafsızlık etmeyin. 9- Te-
râziyi doğru tutun, adâletle tartın ve eksik tartmayın. 10- Yeryüzünü al-
çalttı halka. 11- Orada meyveler ve lifli, kabuklu hurmalar var. 12- Yap-
raklı tâneler var ve güzel kokulu otlar. 13- Artık Rabbinizin nîmetlerinden 
hangisini yalanlayabilirsiniz? 14- İyice pişmiş gibi kupkuru balçıktan, in-
sanı halketti. 15- Ve cinleri, coşup kaynayan    ateşten yarattı. 16- Artık 
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َوالسََّماَء رَفـََعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَن  )6(َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن  )5(َواْلَقَمُر ِحبُْسَباٍن 
 )9( ُختِْسُروا اْلِميَزاَن يُموا اْلَوْزَن اِبْلِقْسِط َوالَوَأقِ  )8(َتْطَغْوا ِيف اْلِميَزاِن  َأالَّ  )7(

َواحلَْبُّ ُذو   )11( ْكَمامِ َفاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت األَ  ِفيَها )10( َ�مِ َواَألْرَض َوَضَعَها ِلألَ 
نَساَن ِمْن َخَلَق اإلِ  )13(اَبِن ُكَما ُتَكذِّ ِء رَبِّ آال َفِبَأيِّ  )12(اْلَعْصِف َوالرَّْحيَاُن 
ُكَما  ِء رَبِّ آال  َفِبَأيِّ  )15(َوَخَلَق اْجلَانَّ ِمْن َمارٍِج ِمْن َ�ٍر  )14(َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّاِر 

َمَرَج  ) 18( اَبِن ُكَما تَُكذِّ ِء رَبِّ آال  َفِبَأيِّ  ) 17( َربُّ اْلَمْشرَِقْنيِ َوَربُّ اْلَمْغرَِبْنيِ  ) 16( اَبِن تَُكذِّ 
اَبِن ُكَما تَُكذِّ ِء رَبِّ آال َفِبَأيِّ  )20( يـَْبِغَياِن بـَيْـنَـُهَما بـَْرزٌَخ ال )19(اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَياِن 

َوَلُه  )23(اَبِن ُكَما تَُكذِّ ِء رَبِّ آال َفِبَأيِّ  )22(َخيُْرُج ِمنْـُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن  )21(
ُكلُّ َمْن   ) 25( اَبِن  ُكَما تَُكذِّ ِء رَبِّ آال َفِبَأيِّ  )24(ِم اْجلََواِر اْلُمنَشآُت ِيف اْلَبْحِر َكاَألْعال 

ُكَما ِء رَبِّ آال َفِبَأيِّ  )27(ْكَراِم َك ُذو اجلَْالِل َواإلِ رَبِّ َويـَبْـَقى َوْجُه  )26(َعَليْـَها َفاٍن 
  َفِبَأيِّ  )29(ْرِض ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأٍن ُه َمْن ِيف السََّماَواِت َواألَ َيْسأَلُ  )28(اَبِن تَُكذِّ 
ُكَما ِء رَبِّ آال ِبَأيِّ فَ  )31( *نِ ثـََّقالَسنَـْفرُُغ َلُكْم َأيـَُّها ال )30(اَبِن ُكَما تَُكذِّ ِء رَبِّ آال

 
Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlıyabilirsiniz? 17- Rabbidir iki 
doğunun ve Rabbidir iki batının. 18- Artık Rabbinizin nîmetlerinden han-
gisini yalanlayabilirsiniz?  
* 19- İki denizi salmıştır, nerdeyse karışacaklar. 20- Fakat aralarında bir 
berzah var, birbirlerine karışmazlar. 21- Artık Rabbinizin nîmetlerinden 
hangisini yalanlıyabilirsiniz? 22- Her ikisinden de inci ve mercan çıkar. 
23- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 24- Ve 
O'nundur denizde akıp giden dağlar gibi gemiler. 25- Artık Rabbinizin 
nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 26- Yerin üstünde ne varsa 
fânîdir. 27- Ve ancak ululuk ve kerem sahibi Rabbinin zâtıdır kalan. 28- 
Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 29- Ondan 
ister kim varsa göklerde ve yeryüzünde; O, her gün bir iştedir. 30- Artık 
Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 31- Ey iki ağır top-
luluk, insanlar ve cinler, yakında hesâbınıza bakacağız. 32- Artık Rabbi-
nizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 33- Ey cin ve insan top-
luluğu, ölümden kurtulmak için, göklerin ve yer yüzünün bucaklarından 
geçip kaçmaya gücünüz yeterse geçin, kaçın; fakat geçemezsiniz bir 
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ْن َأْقطَاِر السََّماَواِت نِس ِإْن اْسَتَطْعُتْم َأْن تَنُفُذوا مِ َواإلِ  َ� َمْعَشَر اجلِْنِّ  )32(اَبِن تَُكذِّ 
 )34(اَبِن ُكَما تَُكذِّ ِء رَبِّ آال َفِبَأيِّ  )33(ِبُسْلطَاٍن   تَنُفُذوَن ِإالَّ َواَألْرِض َفانُفُذوا ال

اَبِن ُكَما تَُكذِّ ِء رَبِّ آال َفِبَأيِّ  )35( تَنَتِصَراِن َواٌظ ِمْن َ�ٍر َوحنَُاٌس َفالْيُكَما شُ يـُْرَسُل َعلَ 
اَبِن ُكَما تَُكذِّ ِء رَبِّ آال َفِبَأيِّ  )37(َهاِن السََّماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّ  َفِإَذا انَشقَّتِ  )36(
اَبِن ُكَما ُتَكذِّ ِء رَبِّ آال َفِبَأيِّ  )39( َجانٌّ ِإنٌس َوالْسَأُل َعْن َذنِْبِه  يُ الفـَيَـْوَمِئٍذ  )38(
ِء  آال  َفِبَأيِّ  ) 41(ْقَداِم  فـَيـُْؤَخُذ اِبلنـََّواِصي َواألَ يـُْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُهمْ  )40(
َها َوَبْنيَ  يَ  ) 43( ُب هِبَا اْلُمْجرُِموَن َهِذِه َجَهنَُّم الَِّيت يَُكذِّ  ) 42( اَبِن ُكَما تَُكذِّ رَبِّ  نـَ طُوُفوَن بَـيـْ

يٍم آٍن   فَِبَأيِّ   ) 46( ِه َجنـََّتاِن َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِّ  ) 45( اَبِن ُكَما تَُكذِّ ِء رَبِّ آال  َفِبَأيِّ  ) 44( محَِ
َناٍن  َذَوااتَ  )47(اَبِن ُكَما تَُكذِّ ِء رَبِّ آال  )49(اَبِن ُكَما تَُكذِّ ِء رَبِّ آال َفِبَأيِّ  )48(َأفـْ
فَاِكَهٍة   ُكلِّ ِفيِهَما ِمْن  )51(اَبِن ُكَما تَُكذِّ رَبِّ  ءِ آال َفِبَأيِّ   *)50(َما َعيْـَناِن َجتْرَِ�ِن ِفيهِ 

 
kudret olmadıkça. 34- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanla-
yabilirsiniz? 35- Üstünüze bir ateş yalımı ve erimiş bakır gönderilir de ka-
çamazsınız. 36- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsi-
niz? 37- Derken gök yarılıp kırmızı bir gül rengine gelerek yağ gibi eriyin-
ce... 38- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 39- 
Ne insan, ne cin, artık o gün suçlu mudur, sorulmaz. 40- Artık Rabbinizin 
nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 41- Suçlular, yüzlerindeki 
alâmetten tanınırlar da perçemlerinden ve ayaklarından tutulurlar.  
* 42- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 43- İşte 
bu, suçluların yalanladıkları cehennem. 44- Cehennemle içecekleri kay-
nar suyun arasında dolanıp dururlar. 45- Artık Rabbinizin nîmetlerinden 
hangisini yalanlayabilirsiniz? 46- Rabbinin tapısına varmaktan korkana iki 
cennet var. 47- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsi-
niz? 48- İkisinde de türlü-türlü nîmetler var, çeşit-çeşit ağaçlar. 49- Artık 
Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 50- İkisinde de iki 
ırmak var, akar. 51- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabi-
lirsiniz? 52- İkisinde de her çeşit meyve, çifter-çifter var. 53- Artık Rabbi-
nizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 54- Öylesine döşemele-
re yaslanacaklar ki astarları kalın ipekten, her iki cennetin, devşirilip top-
lanacak meyveleri de ellerinin altında, pek yakın. 55- Artık Rabbinizin 
nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 56- O cennetlerde, gözlerini, 
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ُمتَِّكِئَني َعَلى فـُُرٍش َبطَائِنـَُها ِمْن   )53(اَبِن ُكَما تَُكذِّ آَالِء رَبِّ  َفِبَأيِّ  )52(َزْوَجاِن 
ِفيِهنَّ َقاِصَراُت  )55(اَبِن ُكَما تَُكذِّ آَالِء رَبِّ  َفِبَأيِّ  )54(ِإْسَتْربٍَق َوَجَىن اْجلَنـََّتْنيِ َداٍن 

ُهنَّ ِإْنٌس قـَبْـَلُهْم َوَال َجانٌّ   )57(اَبِن ُكَما تَُكذِّ آَالِء رَبِّ  َفِبَأيِّ  )56(الطَّْرِف ملَْ َيْطِمثـْ
ُنَّ اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُن  َهْل َجَزاُء  )59(اَبِن َكذِّ ُكَما تُ آَالِء رَبِّ  َفِبَأيِّ  )58(َكَأ�َّ

ْحَساُن  ْحَساِن ِإالَّ اْإلِ َوِمْن ُدوِ�َِما َجنـََّتاِن   )61(اَبِن ُكَما تَُكذِّ آَالِء رَبِّ  َفِبَأيِّ  )60(اْإلِ
اَبِن ُكَما ُتَكذِّ آَالِء رَبِّ  َفِبَأيِّ  )64(ُمْدَهامََّتاِن  )63(اَبِن ُكَما تَُكذِّ آَالِء رَبِّ  َفِبَأيِّ  )62(
ِفيِهَما َفاِكَهةٌ   )67(اَبِن ُكَما تَُكذِّ آَالِء رَبِّ  َفِبَأيِّ  )66(ِفيِهَما َعيْـَناِن َنضَّاَخَتاِن  )65(

 )70(ِفيِهنَّ َخْريَاٌت ِحَساٌن  )69(اَبِن ُكَما تَُكذِّ آَالِء رَبِّ  َفِبَأيِّ  )68(َوَخنٌْل َورُمَّاٌن 
ُكَما آَالِء رَبِّ  َفِبَأيِّ  )72(ُحوٌر َمْقُصورَاٌت ِيف اْخلَِياِم  )71(اَبِن ُكَما تَُكذِّ آَالِء رَبِّ  َفِبَأيِّ 
ُهنَّ ِإنٌس قـَبْـَلُهْم َوَال َجانٌّ  )73(اَبِن تَُكذِّ  اَبِن ُكَما تَُكذِّ آَالِء رَبِّ  َفِبَأيِّ  )74(ملَْ َيْطِمثـْ

َرٍف ُخْضٍر َوَعبْـَقِريٍّ ِحَساٍن  *ُمتَِّكِئنيَ  )75( اَبِن ُكَما تَُكذِّ آَالِء رَبِّ  َفِبَأيِّ  )76(َعَلى رَفـْ

 
eşlerinden ayırmayan ve eşlerinden önce ne bir insan tarafından doku-
nulmuş, ne bir cin tarafından dokunulmuş eşler var. 57- Artık Rabbinizin 
nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 58- O eşler, sanki yakut ve 
mercan.  
* 59- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 60- İyi-
liğin karşılığı, iyilikten başka bir şey olabilir mi? 61- Artık Rabbinizin nî-
metlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 62- Bu iki cennetten başka iki 
cennet daha var. 63- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlaya-
bilirsiniz? 64- İkisi de koyu yeşil. 65- Artık Rabbinizin nîmetlerinden han-
gisini yalanlayabilirsiniz? 66- İkisinde de iki pınar var, fışkırıp çıkar da 
akar. 67- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 68- 
Her ikisinde de meyveler ve hurma ve nar var. 69- Artık Rabbinizin nî-
metlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 70- O cennetlerde güzel huylu 
güzeller var. 71- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsi-
niz? 72- Beyaz tenli, kara gözlü, otağlarda hûriler. 73- Artık Rabbinizin 
nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 74- Eşlerinden önce ne bir 
insan dokunmuş onlara, ne bir cin. 75- Artık Rabbinizin nîmetlerinden 
hangisini yalanlayabilirsiniz? 76- Yeşil ipeklilerle döşenmiş sedirlere ve 
güzelim döşemelere yaslanırlar. 77- Artık Rabbinizin nîmetlerinden han-

 



 27 

 )78(َك ِذي اجلََْالِل َواْإلِْكَراِم تـََباَرَك اْسُم رَبِّ  )77(
 
 
Rahman Suresinin Fazileti: İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle 

nakledilmiştir: "Rahman Suresini okuyamı terk etmeyin; şüphesiz bu 
sure münafıkların kalbinde yer almaz. Kıyamet günü en güzel şekilde 
ve en güzel kokulu bir insan yüzünde gelerek Allah Teala'ya en yakın 
yerde durur. Sonra Allah Teala ona şöyle der: "Dünya hayatında se-
ninle meşgul olan ve seni sürekli okuyan kim var?" O da, "Ey Rabbim! 
Falanca ve filanca" der. Bunun üzerine onların yüzleri beyazlaşır. 
Sonra onlara der ki: "İstediğinize şefaat edin." Onlar da o kadar şefa-
at ederler ki artık şefaat etmek istediği bir kimse kalmaz. Allah Teala 
sonra onlara şöyle der: "Cennete girin ve istediğiniz yere yerleşin." 

Yine İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim 
Rahman Suresini okur da ayette 'Rabbinizin hangi nimetlerini 
yalanlıyorsunuz' cümlesi yerine 'Rabbimin nimetlerinden hiç birini 
yalanlamıyorum' derse, geceleyin okur da ölürse, şehid olarak ölmüş 
olur ve eğer gündüz okur da ölürse yine şehid olarak ölmüş olur." 

 
gisini yalanlayabilirsiniz? 78- Ululuk ve kerem sahibi Rabbinin adının 
şanı, pek yücedir. 
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VÂKIA SURESİ 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
َعِتَها َكاِذبٌَة  )1(اْلَواِقَعُة  ِإَذا َوقـََعتِ   ِإَذا رُجَّتِ  )3(َخاِفَضٌة رَاِفَعٌة  )2(َلْيَس ِلَوقـْ

 اً وَُكنُتْم َأْزَواج )6( اً َفَكاَنْت َهَباًء ُمنْـبَـثّ  )5( اً اْجلَِباُل َبسّ  سَّتِ بُ وَ  )4( اً ْرُض رَجّ األَ 
َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما   )8(َفَأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة  )7(ثًَة َثال

ِيف  )11(َك اْلُمَقرَّبُوَن أُْوَلئِ  )10(َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن  )9(َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة 
َعَلى ُسُرٍر  )14(ِخرِيَن َوَقِليٌل ِمْن اآل  )13(وَِّلَني ثـُلٌَّة ِمْن األَ  )12(َجنَّاِت النَِّعيِم 

 )17(َيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُخمَلَُّدوَن  )16(ُمتَِّكِئَني َعَليْـَها ُمتَـَقابِِلَني  )15(َمْوُضونٍَة 
َوَفاِكَهٍة   )19( يُنزُِفوَن ال ُيَصدَُّعوَن َعنْـَها َوال )18(يَق وََكْأٍس ِمْن َمِعٍني أبَِْكَواٍب َوَأاَبرِ 
ُوَن  َكَأْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ  )22(َوُحوٌر ِعٌني  )21(َوَحلِْم َطْريٍ ِممَّا َيْشتَـُهوَن  )20(ِممَّا يـََتَخريَّ

 ) 25( اً  أَتْثِيمَوال اً َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغو  ال )24(َجَزاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن  )23(اْلَمْكُنوِن 
ِيف ِسْدٍر  )27(اْلَيِمِني  *َوَأْصَحاُب اْلَيِمِني َما َأْصَحابُ  )26( اً َسالم اً َسالم ِإالَّ ِقيالً 

 
* Rahman Rahîm Allah adıyla. 1- Ansızın kopacak kıyâmet kopun-

ca. 2- Kopacağına dâir söylenen sözlerde yalan yok. 3- Halkı alçaltır, yü-
celtir. 4- Yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca. 5- Ve dağlar, param-
parça olunca. 6- Dağılmış zerre zerre toz haline gelince. 7- Artık üç bölük 
olursunuz siz. 8- Sağ taraf ehli, ama ne de sağ taraf ehli. 9- Ve sol taraf 
ehli, ama ne de sol taraf ehli.10- Ve bir de ileri geçenler ki herkesi geç-
mişlerdir. 11- Onlardır mâbutlarına yaklaştırılanlar. 12- Naîm cennetlerin-
de. 13- Öncekilerin birçoğu. 14- Sonra gelenlerdense azı onlardan. 15- 
Altınlarla, mücevherlerle bezenmiş tahtlarda otururlar. 16- Onlara yaslanır-
lar, birbirlerine karşı. 17- İhtiyarlamıyan delikanlı hizmetçiler dolaşır etrafla-
rında. 18- Kaynağından doldurulmuş şaraplarla dolu taslarla ve ibriklerle 
ve kadehlerle. 19- O şaraptan başları da ağrımaz ve sarhoş da olmazlar. 
20- Beğendikleri meyvelerden. 21- İstedikleri kuş etlerinden sunulur onla-
ra. 22- Ve onlara kara gözlü hûriler de var ki. 23- Sanki haznelerde sak-
lanmış inciler. 24- Yaptıklarına karşılık. 25- Orada boş ve çirkin bir söz de 
duymazlar, günaha âit bir söz de. 26- Ancak, esenlik size, esenlik denir. 27- 
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َوَفاِكَهٍة   )31(َوَماٍء َمْسُكوٍب  )30(َوِظلٍّ َممُْدوٍد  )29(َوطَْلٍح َمْنُضوٍد  )28(َخمُْضوٍد 
ِإ�َّ أَنَشْأَ�ُهنَّ ِإنَشاًء  )34(َوفـُُرٍش َمْرُفوَعٍة  )33( َممُْنوَعٍة ال َمْقطُوَعٍة َوال )32( َكِثريَةٍ 

َراابً  ُعُرابً  )36( اً َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكار  )35( ثـُلٌَّة ِمْن  )38(ْصَحاِب اْلَيِمِني ◌ِ ألَ  )37( أَتـْ
َماِل َماِل َما َأْصَحاُب الشِّ َأْصَحاُب الشِّ وَ  )40(ِخرِيَن َوثـُلٌَّة ِمْن اآل )39(وَِّلَني األَ 
يٍم  )41( ُْم َكانُوا  )44( َكِرٍمي ال اَبرٍِد َوال )43(َوِظلٍّ ِمْن َحيُْموٍم  )42(ِيف َمسُوٍم َومحَِ ِإ�َّ

 وََكانُوا يـَُقوُلونَ  )46(وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى اْحلِنِث اْلَعِظيِم  )45(قـَْبَل َذِلَك ُمْرتَِفَني 
ُقْل ِإنَّ   )48(وَُّلوَن َأْو آاَبُؤَ� األَ  )47(أَئِنَّا َلَمبْـُعوثُوَن  اً َوِعظَام أَئَِذا ِمتْـَنا وَُكنَّا تـَُراابً 

مثَُّ ِإنَُّكْم َأيـَُّها  )50(َلَمْجُموُعوَن ِإَىل ِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلوٍم  )49(ِخرِيَن اَألوَِّلَني َواآل
 *َفَماِلُئوَن ِمنْـَها  )52(ِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن زَقُّوٍم آل )51(بُوَن الضَّالُّوَن اْلُمَكذِّ 

 
Ve sağ taraf ehli, ama ne de sağ taraf ehli. 28- Dikensiz sedir ağaçlarıy-
la. 29- Ve meyveleri birbirine yaslanıp istiflenmiş muz ağaçlarıyla dolu bir 
yerdedir onlar.  
*  30- Ve uzayıp giden bir gölgelik. 31- Ve çağlaya-çağlaya akan sular. 
32- Ve birçok meyveler. 33- Ne biter, zamanları geçer, ne yiyene yeme 
denir, yeter. 34- Ve yüksek döşekler. 35- Şüphe yok ki biz, onların eşleri-
ni de yeniden yarattık. 36- Onları, kız oğlan kız olarak halkettik. 37- Cil-
veli, şirin sözlü, eşlerine âşık ve onlarla yaşıt kıldık. 38- Sağ taraf ehli 
için. 39- Onlarda, evvelkilerden de birçok topluluk var. 40- Ve sonra ge-
lenlerden de birçok topluluk. 41- Ve sol taraf ehli, ama ne de sol taraf eh-
li. 42- Onlar, iliklere kadar işleyen bir sam yeli içinde, kaynar sular içme-
deler. 43- Ve karardıkça kararan bir dumanın gölgesindeler. 44- Ne bir 
serinlik var, ne bir güzellik var. 45- Bundan önce onlar, nîmetler   için-
deydi. 46- Ve büyük günahları yapmada ısrâr ederlerdi. 47- Ve biz der-
lerdi, ölüp bir yığın toprak ve kemik olduktan sonra mı dirileceğiz? 48- 
Yoksa önceden gelip geçen   atalarımız mı dirilecek? 49- De ki: Şüphe 
yok, öncekiler de, sonra gelenler de. 50- Elbette bilinen günün muayyen 
ve mukadder vaktinde toplanacaksınız. 51- Sonra da siz ey yalanlayan 
sapıklar, şüphe yok ki, 52- Zakkum ağacının meyvesinden yiyeceksiniz 
elbet. 53- Derken karınlar, dolup şişecek. 54- Derken üstüne, kaynar su 
içeceksiniz. 55- Derken susuzluk illetine uğrayıp içecek-içecek de kan-
mayacaksınız. 56- Budur cezâ günü ziyâfetleri.  
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َهَذا  )55(َفَشارِبُوَن ُشْرَب اْهلِيِم  )54(َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمْن اْحلَِميِم  )53(اْلُبطُوَن 
 )58(ُتْم َما ُمتُْنوَن َأفـََرَأيْـ  )57(ُقوَن  ُتَصدِّ َحنُْن َخَلْقَناُكْم فـََلْوال )56(يِن نـُُزُهلُْم يـَْوَم الدِّ 

اْلَمْوَت َوَما َحنُْن ِمبَْسُبوِقَني  َحنُْن َقدَّْرَ� بـَيْـَنُكمُ  )59(أَأَنـُْتْم َختُْلُقونَُه َأْم َحنُْن اْخلَاِلُقوَن 
ْشَأَة النَّ  َوَلَقْد َعِلْمُتمُ  )61( تـَْعَلُموَن َلُكْم َونـُْنِشَئُكْم ِيف َما الَل َأْمثَاَعَلى َأْن نـَُبدِّ  )60(

أَأَنـُْتْم تـَْزرَُعونَُه َأْم َحنُْن الزَّارُِعوَن  )63(َأفـََرَأيـُْتْم َما َحتُْرثُوَن  )62( َتذكَُّروَن األُوَىل فـََلْوال
َبْل َحنُْن  )66(ِإ�َّ َلُمْغَرُموَن  )65(َفظَْلُتْم تـََفكَُّهوَن  اً َلْو َنَشاُء َجلََعْلَناُه ُحطَام )64(

َأأَنـُْتْم أَنَزْلُتُموُه ِمْن اْلُمْزِن َأْم َحنُْن  )68(فـََرَأيـُْتْم اْلَماَء الَِّذي َتْشَربُوَن أَ  )67(َحمُْروُموَن 
َأفـََرَأيـُْتْم النَّاَر الَِّيت  )70(  َتْشُكُروَن فـََلْوال اً ُء َجَعْلَناُه ُأَجاجَلْو َنَشا )69(اْلُمنزُِلوَن 

َحنُْن َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة   )72(ا َأْم َحنُْن اْلُمنِشُئوَن أَأَنـُْتْم َأنَشْأُمتْ َشَجَرهتََ  )71(تُورُوَن 
 أُْقِسُم ِمبََواِقِع النُُّجوِم َفال )74(َك اْلَعِظيِم ْح اِبْسِم رَبِّ َفَسبِّ  )73(ِلْلُمْقوِيَن  اً َوَمَتاع 

ِكَتاٍب َمْكُنوٍن   *ِيف  )77( ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِرٌمي  )76(َوِإنَُّه َلَقَسٌم َلْو تـَْعَلُموَن َعِظيٌم  )75(

 
* 57- Biz yarattık sizi, hâlâ mı gerçeklemezsiniz? 58- Görmez misiniz ra-
hîmlere döktüğüm bir katre suyu? 59- Siz mi yaratıyorsunuz onu, yoksa 
biz mi yaratmadayız? 60- Biz takdîr ettik aranızda ölümü ve kimse ge-
çemez önümüze bizim. 61- Sizin gibi bir topluluk yaratıp yerinize geçir-
mek istersek ve sizi de, bilmediğiniz bir şekle döndürmeyi dilersek. 62- 
Ve andolsun ki ilk yaratılışı biliyorsunuz, biliyorsunuz da ne diye düşün-
müyorsunuz? 63- Görmez misiniz ektiğiniz tohumu? 64- Siz mi bitiriyor-
sunuz onu, yoksa biz mi bitirmedeyiz? 65- Dilersek elbette onu kurutup 
çer-çöp haline getirirdik de şaşırır-kalır, nâdim olur-dururdunuz. 66- Ger-
çekten de biz derdiniz, ziyan ettik. 67- Hayır, biz mahrûm olduk. 68- 
Görmez misiniz içtiğiniz suyu? 69- Siz mi yağdırıyorsunuz onu buluttan, 
yoksa biz mi yağdırmadayız? 70- Dileseydik onu tuzlu, acı bir su hâline 
getirirdik, hâlâ mı şükretmezsiniz? 71- Görmez misiniz çakmakla çakıp 
yaktığınız ateşi? 72- Siz mi onun ağacını meydana getiriyorsunuz, yoksa 
biz mi meydana getirmedeyiz? 73- Biz onu, cehennem ateşini bir andır-
ma ve çöllerde konup göçenlere bir fayda olarak halkettik. 74- Artık pek 
ulu Rabbinin adını anarak tenzîh et onu. 75- Andolsun yıldızların yerleri-
ne. 76- Ve şüphe yok ki bu, elbette pek büyük bir anttır bilseniz. 77- 
Şüphe yok ki bu, pek güzel ve şerefli Kur'ân'dır. 78- Saklanmış bir kitap-
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َأَفِبَهَذا اْحلَِديِث  )80(اْلَعاَلِمَني  تَنزِيٌل ِمْن َربِّ  )79(اْلُمَطهَُّروَن   َميَسُُّه ِإالَّ ال )78(
اْحلُْلُقوَم  فَـَلْوال ِإَذا بـََلَغتِ  )82(بُوَن َوَجتَْعُلوَن ِرْزَقُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّ  )81(أَنـُْتْم ُمْدِهُنوَن 

رَ  )84(َوَأنـُْتْم ِحيَنِئٍذ تَنظُُروَن  )83(  )85( تـُْبِصُروَن ُب ِإَلْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن الَوَحنُْن َأقـْ
َفَأمَّا ِإْن َكاَن ِمْن  )87(تـَْرِجُعوَ�َا ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني  )86( ِإْن ُكنُتْم َغْريَ َمِديِنَني فـََلْوال

َوَأمَّا ِإْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمِني   )89(ٌن َوَجنَُّة نَِعيٍم فـََرْوٌح َوَرْحيَا )88(اْلُمَقرَِّبَني 
َني ِبَني الضَّالِّ َوَأمَّا ِإْن َكاَن ِمْن اْلُمَكذِّ  )91(ٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمِني َفَسال )90(
يٍم  )92(  )95( اْلَيِقِني ِإنَّ َهَذا َهلَُو َحقُّ  )94(َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم  )93(فـَنـُُزٌل ِمْن محَِ

  *)96(َك اْلَعِظيِم ْح اِبْسِم رَبِّ َفَسبِّ 
Vâkıa Suresinin Fazileti: Bir rivayette şöyle geçer: Osman b. Af-

fan, ölüm hastalığında olan Abdullah b. Mes'ud'un ziyaretine gittiği 
zaman ona, "Şikayetçi olduğun şey nedir?" diye sordu. Abdullah, 
"Günahlarımdan şikayetçiyim" cevabını verdi. Osman, "Canın ne 
istiyor?" diye sordu; Abdullah, "Allah'ın rahmetini" şeklinde karşılık 
verdi. Osman, "Sana tabib çağırayım mı?" dedi. Abdullah, "Tabib beni 
hasta etmiştir" dedi. Bu defa Osman, "Sana bir bağış vermelerini 
emrediyim mi?" dedi. Abdullah b. Mes'ud, "İhtiyacım olduğu zaman 
vermedin; şimdi ihtiyacım yokken mi veriyorsun!" dedi. Osman, "Ve-
receklerim kızlarının olsun" diyince; Abdullah, "Onların buna ihtiyacı 
yoktur; çünkü ben onlardan Vâkıa Suresini okumalarını istedim; Ben 

 
ta. 79- Ona, temiz olanlardan başkaları dokunamaz. 80- Alemlerin Rab-
binden indirilmiştir. 81- Artık siz, bu sözü mü yalanlayacaksınız? 82- Ve o 
kitaptan nasîbiniz, yalnız  onu yalanlamaktan ibâret mi olacak? 83- Hani 
can gırtlağa gelince. 
* 84- Siz de o sırada bakar durursunuz. 85- Ve biz, ona sizden daha ya-
kınız ve fakat göremezsiniz. 86- İnanmıyorsanız, cezâ görmeyeceğinizi 
sanıyorsanız, 87- O gırtlağa gelen canı geri çevirin bakalım doğru söylü-
yorsanız. 88- Artık o kişi yakınlaştırılanlardansa, 89- Artık ona huzur ve 
rahat ve rızık ve Naîm cenneti. 90- Ve ama sağ taraf ehlindense, 91- Ar-
tık esenlik sana sağ taraf ehlinden. 92- Ve ama yalanlayan sapıklardan-
sa, 93- Kaynar suyla ziyâfet ona, 94- Ve cehenneme atılma. 95- Şüphe 
yok ki bu, haktır, gerçeğin ta kendisidir. 96- Artık pek ulu Rabbinin adını  
anarak tenzîh et O'nu. 
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peygamber efendimizin (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum: "Kim her 
gece Vâkıa Suresini okursa hiçbir zaman perişan olmaz." 

Yine İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: "Kim her 
gece uyumadan önce Vâkıa Suresini okursa, yüzü dolunay gibi olduğu 
halde Allah Teala'yı mülakat eder." 

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) başka rivayet şöyle geçer: "Kim cenne-
te ve cennetin özelliklerine iştiyak duyuyorsa Vâkıa Suresini okusun." 

CUM'A SURESİ 
 يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 

 )1(ْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز اْحلَِكيِم ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف األَ  هلِلَِّ َماُح يَُسبِّ 
  ُمُهمُ يِهْم َويـَُعلِّ ِمنْـُهْم يـَتْـُلو َعَلْيِهْم آَ�تِِه َويـُزَكِّ  َني َرُسوالً يِّ مِّ ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف األُ 

َوآَخرِيَن ِمنْـُهْم َلمَّا  )2(ٍل ُمِبٍني قـَْبُل َلِفي َضال اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمنْ 
َذِلَك َفْضُل اهللَِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواهللَُّ ُذو  )3(يـَْلَحُقوا هِبِْم َوُهَو اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم 

ا َكَمَثِل احلَِْماِر َحيِْمُل ُلوا التـَّْورَاَة مثَُّ ملَْ َحيِْمُلوهَ َمَثُل الَِّذيَن محُِّ  )4(اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 
 )5(بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا آِبَ�ِت اهللَِّ َواهللَُّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني  اً َأْسَفار 

فـََتَمنـَّْوا اْلَمْوَت  *ُقْل َ� َأيـَُّها الَِّذيَن َهاُدوا ِإْن زََعْمُتْم أَنَُّكْم َأْوِلَياُء هلِلَِّ ِمْن ُدوِن النَّاسِ 

 
* Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Tenzîh eder ne varsa göklerde 

ve ne varsa yeryüzünde; her şeye sâhip ve mutasarrıf olan, ayıplardan 
ve noksanlardan arı bulunan üstün, hüküm ve hikmet sâhibi Allah'ı.   2- 
O, bir mâbuttur ki ümmiler (Mekkeliler) içinden, kendi cinslerinden bir 
peygamber göndermiştir; onlara âyetlerini okumaktadır ve onları tertemiz 
bir hale getirmektedir ve onlara kitabı ve şerîatlerin hikmetlerini öğret-
mektedir ve bundan önce onlar, elbette apaçık bir sapıklık içindeydiler.   
3- Ve onlardan başkalarına ki henüz onlara katılmamışlardır ve O'dur 
üstün olan hüküm ve hikmet sâhibi.  4- Bu, Allah'ın lûtfudur, ihsânıdır, 
dilediğine verir onu ve Allah, pek büyük bir lûtuf ve ihsân sâhibidir. 5- 
Kendilerine Tevrat yüklenenler, sonra da onunla amel etmeyenler, 
eşşeğe benzerler ki koca-koca kitaplar taşımada; Allah'ın delillerini 
yalanlayan topluluğa getirilen örnek, ne de kötü bir örnek ve Allah, zâlim 
topluluğu doğru yola sevketmez.  6- De ki: Ey Yahûdi olanlar, eğer 
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ُ َعِليٌم اِبلظَّاِلِمَني  اً  يـََتَمنـَّْونَُه أَبَدَوال )6(ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني   )7(ِمبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم َواهللَّ
 َوالشََّهاَدِة ِقيُكْم مثَُّ تـَُردُّوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيبِ َتِفرُّوَن ِمْنُه َفِإنَُّه ُمالَ ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي 

ِة ِمْن يـَْوِم  ِللصَّال َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِديَ  )8(ُئُكْم ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن فـَيـُنَـبِّ 
َفِإَذا  )9(اْجلُُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر اهللَِّ َوَذرُوا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخْريٌ َلُكْم ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن 

َلَعلَُّكْم  اً ْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اهللَِّ َواذُْكُروا اهللََّ َكِثري الصََّالُة َفانَتِشُروا ِيف األَ  ِضَيتِ قُ 
ُقْل َما ِعْنَد اهللَِّ  اً انَفضُّوا ِإَليْـَها َوتـَرَُكوَك َقائِم اً َوِإَذا رََأْوا ِجتَارًَة َأْو َهلْو  )10(تـُْفِلُحوَن 

ُ َخْريُ الرَّازِِقَني ِو َوِمْن التِّ َخْريٌ ِمْن اللَّهْ   )11(َجارَِة َواهللَّ
Cum'a Suresinin Fazileti: İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle riva-

yet edilmiştir: "Bizim Şiilerimizden olan her mümin Cuma gecesi, ge-
ce namazında Cuma ve A'la Suresini, öğle namazında da Cum'a ve 
Münafıkun surelerini okursa, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) amelini yapmış 
gibi olur; bunun Allah yanındaki sevap ve mükafatı cennettir." 

 

MÜLK SURESİ  

 يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 

 
gerçekten de öbür insanlar hâriç, kendinizi, Allah'ın dostları sanıyorsanız, 
sözünüz doğruysa isteyin ölümü. 7- Ve ebedîyen isteyemezler onu, 
elleriyle hazırladıkları şeyler yüzünden ve Allah, zâlimleri bilir. 8- De ki: 
Gerçekten de ondan kaçıp durduğunuz ölüm yok mu; hiç şüphe yok ki 
size ulaşacaktır o da sonra gizliyi de, görüneni de bilen mâbudun 
tapısına götürüleceksiniz, derken size, bütün yaptıklarınızı haber 
verecek. 9- Ey inananlar cumâ günü namaz için nidâ326 edilince size, 
hemen Allah'ı anmaya koşun ve bırakın alış-verişi; bu, daha da hayırlıdır 
size bilirseniz.  10- Namazı kıldınız mı da artık yeryüzüne dağılın ve 
Allah'ın lûtfunu, ihsânını arayın ve çok anın Allah'ı da kurtulup murâda 
erin.  11- Ve onlar, bir alış-veriş, yahut eğlence görünce ona gidip 
dağıldılar ve seni ayakta bıraktılar; de ki: Allah'ın katındaki daha da 
hayırlıdır alış-verişten ve eğlenceden ve Allah, rızık verenlerin en hayır-
lısıdır. 
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الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت  )1(َشْيٍء َقِديٌر  ُكلِّ تـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى 
الَِّذي َخَلَق َسْبَع  )2(َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر  وَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً َواْحلََياَة ِليَـبْـلُ 

ِن ِمْن تـََفاُوٍت َفاْرِجْع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن  َما تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحٰ اً َمسَاَواٍت ِطَباق
َوَلَقْد  )4(َوُهَو َحِسٌري  اً  اْرِجْع اْلَبَصَر َكرََّتْنيِ يَنَقِلْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسئمثَُّ  )3(ُفطُوٍر 

ِللشََّياِطِني َوَأْعَتْدَ� َهلُْم َعَذاَب السَِّعِري  اً زَيـَّنَّا السََّماَء الدُّنـَْيا ِمبََصابِيَح َوَجَعْلَناَها رُُجوم
ُعوا َهلَا  )6(ْم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِْئَس اْلَمِصُري َوِللَِّذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّ  )5( ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها مسَِ

َتَكاُد َمتَيـَُّز ِمْن اْلَغْيِظ ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأَهلُْم َخَزنـَتـَُها َأَملْ  )7(َوِهَي تـَُفوُر  اً َشِهيق
َنِذيٌر َفَكذَّبـَْنا َوقـُْلَنا َما نـَزََّل اهللَُّ ِمْن َشْيٍء ِإْن  َقاُلوا بـََلى َقْد َجاَء�َ  )8(َ�ِْتُكْم َنِذيٌر 

َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِيف َأْصَحاِب  )9(أَنـُْتْم ِإالَّ ِيف َضَالٍل َكِبٍري 
ِإنَّ الَِّذيَن َخيَْشْوَن   *)11(ِألَْصَحاِب السَِّعِري  اً َفاْعَرتَُفوا ِبَذنِْبِهْم َفُسْحق )10(السَِّعِري 

 
* Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Saltanat, tasarruf ve tedbîr, elin-

de olan mâbûdun şanı yücedir, münezzehtir ve O'nun her şeye gücü ye-
ter. 2- Öyle bir mâbuttur ki yaratmıştır ölümü ve dirimi, hanginiz daha gü-
zel işte bulunacak, sınamak için sizi ve O'dur üstün olan ve suçları örten. 
3- Öylesine ki birbiri üstünde olarak yedi kat göğü yaratmıştır; Rahmân'ın 
yaratışında hiçbir uygunsuzluk, aykırılık göremezsin; artık çevir gözünü 
de bak, görebilir misin bir yarık, bir çatlak? 4- Gene de gözünü çevir de 
bir daha, bir daha bak; aradığını bulamaz da gözün, mahrum bir halde 
sana döner ve yorgundur o, bitkindir. 5- Ve andolsun ki biz, en yakın olan 
dünyâ göğünü ışıklarla bezedik ve onları, Şeytanlara atılacak şeyler ola-
rak halkettik ve Şeytanlara, yakıp kavuran bir azaptır, hazırladık. 6- Ve 
Rablerine kâfir olanlara cehennem azâbı var ve cehennem, dönülüp varı-
lacak ne de kötü yer. 7- Oraya atıldılar mı duyarlar ki cehennem, kesik-
kesik nefes almada ve coşup kaynıyor o. 8- Neredeyse hışmından 
patlayıp dağılacak; ona, her bölük atıldıkça muhâfız memûrları onlara so-
rarlar: Size bir korkutucu gelmedi mi? 9- Evet derler, andolsun ki geldi bi-
ze korkutucu da yalanladık onu ve Allah dedik, hiçbir şeyi indirmemiştir; 
siz ancak, pek büyük bir sapıklığa düşmüşsünüz.10- Ve eğer derler, duy-
saydık, yahut akıl etseydik yakıp kavuran cehennem ehli olmazdık. 11- 
Derken suçlarını söylerler; artık ırak olsun yakıp kavuran cehennemin 
ehli. 12- Şüphe yok ki görmedikleri halde Rablerinden korkanlaradır 

 



 35 

ُْم اِبْلَغْيِب َهلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبٌري  َوَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم َأْو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم  )12(َرهبَّ
 ُهَو الَِّذي َجَعلَ  )14( يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبُري َأال )13(ِبَذاِت الصُُّدوِر 

َأَأِمنُتْم َمْن  )15(َفاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوِإَلْيِه النُُّشوُر  ْرَض َذُلوالً األَ  َلُكمُ 
َأْم َأِمنُتْم َمْن ِيف السََّماِء َأْن  )16(ِيف السََّماِء َأْن َخيِْسَف ِبُكْم اَألْرَض َفِإَذا ِهَي َمتُوُر 

َوَلَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم  )17(َفَستَـْعَلُموَن َكْيَف نَِذيِر  باً يـُْرِسَل َعَلْيُكْم َحاصِ 
َأَوملَْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ فـَْوقـَُهْم َصافَّاٍت َويـَْقِبْضَن َما ُميِْسُكُهنَّ  )18(َفَكْيَف َكاَن َنِكِري 

ْم ِمْن ْن َهَذا الَِّذي ُهَو ُجنٌد َلُكْم يَنُصرُكُ َأمَّ  )19(َشْيٍء َبِصٌري  ِبُكلِّ الرَّْمحَاُن ِإنَُّه  ِإالَّ 
َأمَّْن َهَذا الَِّذي يـَْرزُُقُكْم ِإْن َأْمَسَك  )20(ِيف ُغُروٍر  اْلَكاِفُروَن ِإالَّ  ِن ِإنِ ُدوِن الرَّْمحٰ

َأْهَدى َأمَّْن َميِْشي َعَلى َوْجِهِه  اً َأَفَمْن َميِْشي ُمِكبّ  * )21(ِرْزَقُه َبْل جلَُّوا ِيف ُعتـُوٍّ َونـُُفوٍر 
َوَجَعَل َلُكْم السَّْمَع  ُقْل ُهَو الَِّذي أَنَشَأُكمْ  )22(َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  َسِو�ًّ 

 
yarlıganma ve pek büyük bir mükâfat.  
* 13- Ve sözünüzü gizli tutun, yahut  açığa vurun onu, şüphe yok ki O, 
gönüllerde olanı bilir. 14- Hiç bilmez mi yaratan ve O'dur kullarına 
lûtfeden ve her şeyden haberdar olan. 15- O, öyle bir mâbuttur ki yeryü-
zünü, size karşı aşağı gönüllü, münkat ve sâkin bir halde yaratmıştır, kö-
şesinde, bucağında dolaşın artık ve yiyin mâbûdunuzun rızkından ve dö-
nüp gideceğiniz yer, gene O'nun tapısıdır. 16- Kudreti ve emri, gökte bu-
lunan, yüce olan mâbûdun, sizi yerle berâber batırmayacağından emin 
misiniz? O vakit görürsün ki o sâkin yeryüzü, çalkanıp durmada, titreyip 
kıvranmada. 17- Yoksa kudreti ve emri; gökte bulunan, yüce olan mâbû-
dun, size taşlar yağdıran bir rüzgâr yollamayacağından emin misiniz? 
Derken yakında bilirsiniz nasılmış benim korkutmam. 18- Ve andolsun ki 
onlardan öncekiler de yalanlamışlardı, derken nasıl da gelip çattı azâbım. 
19- Görmezler mi üstlerinde uçan kuşları? Kanatlarını açmada ve kapa-
mada onlar, onları gökte, ancak Rahman tutmada, şüphe yok ki O, her 
şeyi görür. 20- Yoksa sizi Rahman'dan kurtaracak ordunuz mu var? Kâ-
firler, ancak bir aldanışa dalmışlar. 21- Yoksa kimdir o ki mâbûdunuz, 
rızkınızı kısarsa sizi rızıklandıracak? Hayır, onları, azgınlık içinde, ger-
çekten tamâmıyla uzak bir halde inat edip durmadalar. 22- Artık yüzüstü 
sürünerek giden mi daha ziyâde doğru yolu bulur, yoksa doğru yolda 
dümdüz giden mi? 
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ْرِض َوِإَلْيِه ُهَو الَِّذي َذرََأُكْم ِيف األَ  ُقلْ  )23(َما َتْشُكُروَن  ْفِئَدَة َقِليالً ْبَصاَر َواألَ َواألَ 
َا اْلِعْلُم ِعْنَد  )25(ُلوَن َمَىت َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقَني َويـَُقو  )24(ُحتَْشُروَن  ُقْل ِإمنَّ

َا َأَ� نَِذيٌر ُمِبٌني  فـََلمَّا رََأْوُه زُْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل َهَذا  )26(اهللَِّ َوِإمنَّ
ُ َوَمْن َمِعيَ  َأيـُْتْم ِإْن َأْهَلَكِينَ ُقْل َأرَ  )27(الَِّذي ُكنُتْم ِبِه َتدَُّعوَن  َأْو َرِمحََنا َفَمْن جيُُِري   اهللَّ

َستَـْعَلُموَن  ُن آَمنَّا ِبِه َوَعَلْيِه تـَوَكَّْلَنا فَ ُقْل ُهَو الرَّْمحٰ )28(اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب أَِليٍم 
َفَمْن َ�ْتِيُكْم ِمبَاٍء  اً َبَح َماؤُُكْم َغْور ُقْل َأرَأَيـُْتْم ِإْن َأصْ  )29(ٍل ُمِبٍني َمْن ُهَو ِيف َضالَ 

 *)30(َمِعٍني 
 
Mülk Suresinin Fazileti: İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle nakle-

dilmiştir: "Kim uyumadan önce Mülk Suresini yazılı bir bir şeyin üze-
rinden okursa sabaha kadar Allah'ın güveninde olur ve kıyamet günü 
de cennete girinceye kadar Allah'ın güveninde olur." 

Kutb-i Ravendî, İbn Abbas'tan şöyle nakletmiştir: Adamın biri, 
mezar olduğunu bilmeden bir mezarın üzerinde çadır kurup Mülk Su-
resini okudu. Bunun üzerine, "Bu sure kurtarıcıdır" diye bir ses duydu. 
Adam durumu Resul-i Ekrem'e (s.a.a) bildirince, "Bu sure kabir 
zabından kurtarıcıdır." buyurdu. 

 
* 23-O, öyle bir mâbuttur ki sizi meydana getirmiştir ve sizin için kulak ve 
gözler ve gönüller halketmiştir, ne de az şükredersiniz. 24- De ki: O, öy-
lesine bir mâbuttur ki sizi yaratmıştır yeryüzünde ve gene de tapısında 
toplanacaksınız. 25- Ve derler ki: Bu vait, ne vakit yerine gelecek doğru 
söylüyorsanız. 26- De ki: Bilgi, ancak Allah katındadır ve ben, ancak 
apaçık bir korkutucuyum. 27- Azâbın yaklaştığını gördüler mi kâfir olanla-
rın yüzleri kararır ve işte denir, bu, isteyip durduğunuz şey. 28- De ki: 
Haber verin bana, Allah beni ve benimle berâber olanları helâk etse, ya-
hut da bize acısa bile kim kurtarabilir kâfirleri elemli azaptan? 29- De ki: 
O'dur Rahman, O'na  inandık ve O'na dayandık; artık yakında bilirsiniz, 
kimdir apaçık sapıklıkta. 30- De ki: Haber verin bana, suyunuz, tamâmıy-
la batıp çekiliverse artık kimdir size bir akarsu pınarı peydahlayacak? 
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NEBE' SURESİ 

 يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 
 َكالَّ  )3(الَِّذي ُهْم ِفيِه ُخمَْتِلُفوَن  )2(َعْن النـََّبِإ اْلَعِظيِم  )1(َ◌مَّ يـََتَساَءُلوَن عَ 

 ) 7( اً َواْجلَِباَل َأْواَتد )6( اً ْرَض ِمَهاداألَ  َأَملْ َجنَْعلِ  )5(َسيَـْعَلُموَن  مثَُّ َكالَّ  )4(ْعَلُموَن َسيَـ 
َوَجَعْلَنا  )10( اً َوَجَعْلَنا اللَّْيَل ِلَباس )9( َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَبااتً  )8( اً َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواج

 )13( اً َوهَّاج اً َوَجَعْلَنا ِسَراج )12( اً ِشَداد اً يْـَنا فـَْوَقُكْم َسْبعَوبـَنَـ  )11( اً النـََّهاَر َمَعاش
 اً َوَجنَّاٍت أَْلَفاف )15( َونـََبااتً  اً ِلُنْخرَِج ِبِه َحبّ  )14( اً َوأَنَزْلَنا ِمْن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاج

َواجيـَْوَم يُنَفُخ ِيف  )17( ِإنَّ يـَْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقااتً  )16(  )18( اً  الصُّوِر فـََتأْتُوَن َأفـْ
ِإنَّ َجَهنََّم  )20( اْجلَِباُل َفَكاَنْت َسَراابً  تِ َوُسريَِّ  )19( السََّماُء َفَكاَنْت أَبـَْواابً  َوفُِتَحتِ 

يَُذوُقوَن ِفيَها  الَ  )23( بِِثَني ِفيَها َأْحَقاابً ال )22( ِلْلطَّاِغَني َمآابً  )21( َكاَنْت ِمْرَصاداً 
يم ِإالَّ  )24( َشَراابً  ًا َوالَ بـَْرد ُْم َكانُوا الَ  )26( *اً َجَزاًء ِوَفاق )25( اً َوَغسَّاق اً محَِ  ِإ�َّ

 )29( وَُكلَّ َشْيٍء َأْحَصيْـَناُه ِكَتاابً  )28( وََكذَّبُوا آِبَ�تَِنا ِكذَّاابً  )27( يـَْرُجوَن ِحَساابً 
 

* Rahman ve Rahîm Allah Adıyla.  1- Neyi birbirlerine sorup dururlar?  
2- Pek ulu haberi. 3- Öylesine haber ki onlar, bu hususta aykırılığa 
düşmüşlerdir. 4- Hayır, bilirler yakında. 5- Gene de hayır, bilirler yakında.  
6- Yeryüzünü, hazır bir yaygı olarak yaymadık mı?  7- Ve dağları, çiviler 
gibi çaktık. 8- Ve sizi, çift-çift yarattık.  9- Ve uykunuzu, vakitli bir istirâhat 
zamânı kıldık.10- Ve geceyi, her şeyi örten bir örtü yaptık.11- Ve 
gündüzü de geçim zamânı.  12- Ve üstünüzde, yedi sağlam yapı kurduk. 
13- Ve yalım-yalım yanan bir kandil yarattık. 14- Ve sıkılan bulutlardan 
şarıl-şarıl sular akıttık.  15- Akıttık da o sâyede tohumları, otları, 16- Ve 
birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri, bağları meydana getirdik. 17- Şüphe 
yok ki ayırma gününün vakti de tâyin edilmiştir. 18- O gün Sûr üfürülür de 
gelirsiniz bölük-bölük. 19- Ve gök açılmış, kapılar haline gelmiştir. 20- Ve 
dağlar yürütülmüş, serâba dönmüştür.  21- Şüphe yok ki cehennem 
pusudadır.  22- Azanlara dönüp varılacak son yerdir. 23- Yıllar boyunca 
kalırlar orada.  24- Ne bir serinlik tadarlar, ne içilecek bir şey.  25- Ancak 
bir kaynar su, ancak bir kan ve irin.  26- Bir cezâdır ki tam uygun.  27- 
Şüphe yok ki onlar, hiçbir soru ummazlardı.  28- Ve delillerimizi boyuna 
yalanlarlardı. 
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 )32( َحَداِئَق َوَأْعَناابً  )31( اً ِإنَّ ِلْلُمتَِّقَني َمَفاز  )30( َعَذاابً  َفُذوُقوا فـََلْن نَزِيدَُكْم ِإالَّ 
َراابً   )35( ِكذَّاابً  َوالَ  اً َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغو  الَ  )34( اً ِدَهاق اً وََكْأس )33( وََكَواِعَب أَتـْ

 ِن النَـُهَما الرَّْمحٰيْـ السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما بَـ  َربِّ  )36( ِحَساابً  *َك َعطَاءً َجَزاًء ِمْن رَبِّ 
َمْن َأِذَن   يـََتَكلَُّموَن ِإالَّ ال اً ِئَكُة َصفّ ْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَماليَـ  )37( َميِْلُكوَن ِمْنُه ِخطَاابً 

ََذ ِإَىل رَبِّ  )38( ُن َوَقاَل َصَواابً َلُه الرَّْمحٰ �َّ إِ  )39( ِه َمآابً َذِلَك اْليَـْوُم اْحلَقُّ َفَمْن َشاَء اختَّ
يـَْوَم يَنظُُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت يََداُه َويـَُقوُل اْلَكاِفُر َ� َليْـَتِين ُكنُت  اً َقرِيب أَنَذْرَ�ُكْم َعَذاابً 

 )40( تـَُراابً 
 
Nebe' Suresinin Fazileti: Şeyh Saduk, İmam Cafer Sadık'tan 

(a.s) şöyle rivayet etmiştir: "Kim hergün Nebe' Suresini okursa o yıl-
dan çıkmadan Beytullah-i Haram'ı ziyaret eder." 

Şeyh Tabersî, "Mecmau'l-Beyan" adlı tefsirinde Ubey b. Ka'b ka-
nalıyla Resul-i Ekrem'den (s.a.a) şöyle nakletmiştir: "Kim A'la Suresi-
ni okursa Allah Teala kıyamet günü onu serin su ile doyurur." 

Ehl-i Beyt -Allah'ın selamı onların üzerine olsun- rivayetlerinde, "nebe'" 
(büyük haber)in velayet ve Hz. Emirulmüminin Ali (a.s) olduğu geç-
mektedir. 

 
29- Ve biz her şeyi bir-bir sayıp yazdık.*  30- Artık tadın, ancak azâbınızı 
arttırırız sizin.  31- Şüphe yok ki çekinenlere bir kurtuluş, bir kutluluk ve 
murâda eriş yeri var.  32- Bahçeler, üzümler.  33- Ve memeleri yeni 
sertleşmiş yaşıt kızlar.  34- Ve dopdolu kadeh.  35- Ne boş bir söz 
duyarlar orada, ne birbirlerini yalanlama. 36- Rabbinden, fazlasıyle bir 
lûtuf ve ihsân.  37- Göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin 
Rabbidir Rahman, O'nun hitâbına nâil olmazlar. 38- O gün, Rûh ve 
melekler, saf saf dururlar; konuşamazlar, ancak Rahmân'ın izin verdiği 
konuşur ve gerçek söyler. 39- Bugün, gerçektir, artık dileyen, dönüp 
Rabbinin tapısına varmaya bir vesîle edinir.  40- Şüphe yok ki biz sizi, 
yakın bir azapla korkutmadayız; o gün kişi, elleriyle hazırladığına bakar 
ve kâfir de ne olurdu der, keşke toprak olaydım. 
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A'LÂ SURESİ 

 يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 
 )3(َوالَِّذي َقدََّر فـََهَدى  )2(َسوَّى الَِّذي َخَلَق فَ  )1(ْعَلى َك األَ اْسَم رَبِّ  حِ َسبِّ 

ِإالَّ َما  )6( تَنَسى َسنـُْقرُِئَك َفال )5(َفَجَعَلُه غُثَاًء َأْحَوى  )4(َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى 
ْت ْر ِإْن نـََفعَ َفذَكِّ  )8(ُرَك ِلْلُيْسَرى َونـَُيسِّ  )7(َشاَء اهللَُّ ِإنَُّه يـَْعَلُم اْجلَْهَر َوَما َخيَْفى 

الَِّذي َيْصَلى النَّاَر  )11(ْشَقى َويـََتَجنـَّبـَُها األَ  )10(َسَيذَّكَُّر َمْن َخيَْشى  )9(ْكَرى الذِّ 
َلَح َمْن تـَزَكَّى  )13( ال َميُوُت ِفيَها َوال َحيَْىيٰ مثَُّ  )12(اْلُكْربَى  َوذََكَر اْسَم   )14(َقْد َأفـْ

ِإنَّ َهَذا  )17(ِخَرُة َخْريٌ َوأَبـَْقى َواآل )16(َياَة الدُّنـَْيا َبْل تـُْؤثُِروَن احلَْ  )15(ِه َفَصلَّى رَبِّ 
 * )19(ُصُحِف ِإبـَْراِهيَم َوُموَسى  )18(وَىل َلِفي الصُُّحِف األُ 

A'la Suresinin Fazileti: Şeyh Saduk, İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle 
rivayet etmiştir: "Kim farz veya müstehap namazda A'la Suresini okursa 
kıyamet günü ona, 'cennetin hangi kapısından istersen içeri gir' derler." 

 
* Rahman ve Rahîm Allah Adıyla.1- Tenzîh et yücelerden yüce Rab-

binin adını. 2- Bir Rab ki yarattı, derken düzüp koştu.  3- Bir Rab ki ölçüp 
biçti, derken doğru yolu buldurdu. 4- Bir Rab ki otlağı çıkardı.  5- Derken 
onu kapkara, kupkuru bir hale döndürdü. 6- Seni okutacağız da unutma-
yacaksın. 7- Ancak Allah dilerse o başka; şüphe yok ki O, açığa vurulanı 
da, gizli kalanı da bilir. 8- Ve sana, en kolay yolda başarı vereceğiz. 9- 
Artık öğüt ver, fayda verirse eğer. 10- Korkan, öğüt alır. 11- En kötü ve 
bahtsız olan, ondan sakınır. 12- Öyle bahtsız ki o, pek büyük ataşe atılır, 
yanar. 13- Sonra da orada ne ölür, ne dirilir. 14- Gerçekten de kurtulur, 
murâda erer kendini temizleyen.  15- Ve Rabbinin adını anıp da namaz 
kılan. 16- Hayır, siz dünyâ yaşayışını üstün tutarsınız. 17- Ahiretse daha 
hayırlıdır ve daha da sürekli. 18- Şüphe yok ki bu vardı, elbette daha ön-
ceki sahîfelerde. 19- İbrâhim'in ve Mûsa'nın sahîfelerinde. 
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ŞEMS SURESİ 

 يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 
َواللَّْيِل  )3(َها َوالنـََّهاِر ِإَذا َجالَّ  )2(َها َواْلَقَمِر ِإَذا َتال )1(َوالشَّْمِس َوُضَحاَها 

َونـَْفٍس َوَما  )6(ْرِض َوَما َطَحاَها َواألَ  )5(َوالسََّماِء َوَما بـََناَها  )4(َشاَها ِإَذا يـَغْ 
َلَح َمْن زَكَّاَها  )8(َفَأْهلََمَها ُفُجورََها َوتـَْقَواَها  )7(َسوَّاَها  َوَقْد َخاَب َمْن  )9(َقْد َأفـْ
فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل  )12(َعَث َأْشَقاَها ِإْذ انـْبَـ  )11(َكذََّبْت َمثُوُد ِبَطْغَواَها  )10(َدسَّاَها 

ُْم ِبَذنِْبِهْم َفَسوَّاَها  )13(اهللَِّ َ�َقَة اهللَِّ َوُسْقَياَها  َفَكذَّبُوُه فـََعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرهبُّ
 *)15( َخيَاُف ُعْقَباَها َوال )14(

 
 
Şems Suresinin Fazileti: "Mecmau'l-Beyan"da Ubey b. Ka'b'dan, 

peygamber efendimizden (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: "Kim Şems Su-
resini okursa, güneşin ışıdığı her şeye sadaka vermiş gbi olur." 

 
* Rahman ve Rahîm Allah Adıyla. 1- Andolsun güneşe ve ışığına. 2- 

Ve ondan ışık aldığı, ardına düşüp seyrettiği zaman aya. 3- Ve ışıdığı 
zaman güne. 4- Ve kapladığı zaman geceye. 5- Ve göğe ve onu kurana. 
6- Ve yere ve onu döşeyene. 7- Ve cana ve âzasını düzüp koşana. 8- 
Derken ona kötülüğünü de, çekinmesini de ilham etmiştir. 9- Andolsun ki 
kim, özünü iyice temizlemişse kurtulmuştur, murâdına ermiştir. 10- Ve 
andolsun ki kim, özünü kirletmiş, kötülüğe gömmüşse ziyana girmiştir. 
11- Semûd, azgınlığıyle yalanlamıştı. 12- O zaman ki en bahtsızları atıl-
mıştı da. 13- Derken Allah'ın Peygamberi3, bu demişti onlara, Allah'ın di-
şi devesi, çekinin ondan ve suvarılmasından. 14- Derken yalanlamışlardı 
onu da    ayaklarını kesip öldürmüşlerdi deveyi, derken Rableri de suçları 
yüzünden onları helâk etmişti de orasını düzleyivermişti. 15- Bu işin so-
nundan korkmazdı ki. 
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KADİR SURESİ 

يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ   
َليْـَلُة اْلَقْدِر َخْريٌ ِمْن  )2(َما َليْـَلُة اْلَقْدِر  َوَما َأْدرَاكَ  )1(ِإ�َّ أَنَزْلَناُه ِيف َليْـَلِة اْلَقْدِر 

ٌم ِهَي  َسال )4(َأْمٍر  ُكلِّ ْم ِمْن ِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها إبِِْذِن َرهبِِّ تـَنَـزَُّل اْلَمال )3(أَْلِف َشْهٍر 
  *)5(َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجِر 

Kadir Suresinin Fazileti: İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle riva-
yet edilmiştir: "Kim farz namazda Kadir Suresini okursa Allah tara-
fından bir nida eden şöyle nida eder: Allah senin geçmiş günahlarını 
bağışladı; amellerini baştan al." 

ZİLZÂL SURESİ 

 يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 
نَساُن َما َوَقاَل اإلِ  )2(ْرُض َأثـَْقاَهلَا َوَأْخَرَجْت األَ  )1(ُض زِْلَزاَهلَا رْ  األَ ِإَذا زُْلزَِلتْ 

يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس  )5(أبَِنَّ رَبََّك َأْوَحى َهلَا  )4(ُث َأْخَبارََها يـَْوَمِئٍذ ُحتَدِّ  )3(َهلَا 
َقالَ  )6(ِلُريَْوا َأْعَماَهلُْم  َأْشَتااتً  َقاَل   )7(يـََره  اً  َذرٍَّة َخريْ َفَمْن يـَْعَمْل ِمثـْ َوَمْن يـَْعَمْل ِمثـْ

 **)8(يـََره  اً َذرٍَّة َشرّ 
Zilzal Suresinin Fazileti: Peygamber efendimizden (s.a.a) şöyle 

 
* Rahman ve Rahîm Allah Adıyla.1 - Şüphe yok ki indirdik Kur'ân'ı 

Kadir gecesi. 2- Ve ne bildirdi sana, nedir Kadir gecesi? 3- Bin aydan da-
ha da hayırlıdır Kadir gecesi. 4- O gece melekler ve Rûh, takdîr edilen 
her iş için, Rablerinin izniyle inerler. 5- Esenliktir, o gece, gün ışığıncaya 
dek sürer. 

** Rahman ve Rahîm Allah Adıyla. 1- Yeryüzü, şiddetli bir depremle 
sarsılınca, 2- Ve yeryüzü, ağırlıklarını çıkarınca, 3- Ve insan, ne oluyor ki 
buna deyince, 4- O gün, bütün haberlerini anlatınca, 5- Çünkü Rabbin, 
vahyetmiştir, bildirmiştir ona. 6- O gün insanlar, gittikleri yerden gelirler, 
yaptıklarını görmek için. 7- Artık kim, bir zerre ağırlığı hayır yapmışsa gö-
rür onu; 8- Ve kim, bir zerre ağırlığı şer yapmışsa görür onu. 
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rivayet edilmiştir: "Kim dört defa Zilzal Suresini okursa Kur'an'ın tü-
münü okumuş gibi olur." 

ÂDİYÂT SURESİ 

 يـمِ حِ ◌َ ْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ بِ 
َفأَثـَْرَن ِبِه   )3( اً َفاْلُمِغريَاِت ُصْبح )2( اً َفاْلُمورَِ�ِت َقْدح )1( اً َواْلَعاِدَ�ِت َضْبح

َوِإنَُّه َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد  )6(ِه َلَكُنوٌد نَساَن ِلَربِّ ِإنَّ اإلِ  )5( اً فـََوَسْطَن ِبِه َمجْع )4( اً نـَْقع
َل َما َوُحصِّ  )9( يـَْعَلُم ِإَذا بـُْعِثَر َما ِيف اْلُقُبوِر َأَفال )8(اْخلَْريِ َلَشِديٌد  نَُّه ِحلُبِّ َوإِ  )7(

ُْم هِبِْم يـَْوَمِئٍذ َخلَِبٌري  )10(ِيف الصُُّدوِر    *)11(ِإنَّ َرهبَّ
Adiyat Suresinin Fazileti: Bir rivayette şöyle geçer: "Kim sürekli 

bu sureyi okursa Hz. Emirulmüminin Ali (a.s) ile haşrolur." 

KÂFİRÛN SURESİ 

 يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 
 أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد َوال )2( َأْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن ال )1(ُقْل َ� أَيـَُّها اْلَكاِفُروَن 

َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِديِن  )5(نـُْتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد  أَ َوال )4( َأَ� َعاِبٌد َما َعَبدمتُّْ َوال )3(
)6(**  

 
* Rahman ve Rahîm Allah Adıyla. 1- Andolsun soluya soluya koşan-

lara. 2- Tırnaklarıyle bastıkça taştan kıvılcım saçanlara. 3- Sabah çağı, 
düşmanı basanlara, derken her yanı toza, dumana boğanlara. 5- Derken 
düşman topluluğunun tâ ortasına dalanlara. 6- Şüphe yok ki insan, Rab-
bine karşı pek inatçıdır, pek nankördür. 7- Ve şüphe yok ki O, buna ta-
nıktır. 8- Ve şüphe yok ki insan, hayrına yarıyan mala-mülke karşı da pek 
düşkündür, pek nekestir. 9- Fakat bilmez mi ki kabirlerdekiler, dışarı çı-
kınca, 44 10- Ve gönüllerdekiler, meydana vurulup bilinince, 11- Şüphe 
yok ki Rabbin, o gün, onların her şeyini bilir elbette. 

** Rahman ve Rahîm Allah Adıyla. 1- De ki: Ey kâfirler! 2- Tapmam 
sizin taptıklarınıza, 3- Ve siz de tapmazsınız benim taptığıma, 4- Ve ne 
ben taparım sizin taptıklarınıza, 5- Ve ne siz taparsınız benim taptığıma. 

 



 43 

Kâfirun Suresinin Fazileti: Bir çok hadiste Kâfirun Suresini farz 
ve sünnet namazlarda okumanın fazileti beyan edilmiş ve bu sureyi 
okumanın Kur'an'ın çeyreği olduğu bildirilmiştir. 

NASR SURESİ 

 يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 
َواج )1(ِإَذا َجاَء َنْصُر اهللَِّ َواْلَفْتُح   )2( اً َورَأَْيَت النَّاَس يَْدُخُلوَن ِيف ِديِن اهللَِّ َأفـْ

  *)3( َك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّاابً ْح ِحبَْمِد رَبِّ َفَسبِّ 
 
Nasr Suresinin Fazileti: Farz ve Müstehap namazlarda Nasr Su-

resini okumak, düşmana karşı zafer kazanmaya neden olur. 

İHLAS SURESİ 

 يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 
 اً َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفو  )3(ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد  )2(اهللَُّ الصََّمُد  )1(ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد 

  **)4( َأَحدٌ 
 
İhlâs Suresinin Fazileti: İhlas Suresini okumak Kur'an'ın üçte bi-

rine eşittir. 

 
6- Size, sizin dîniniz, bana, benim dînim. 

* Rahman ve Rahîm Allah Adıyla. 1- Allah'ın yardımı ve fetih, gelip 
çattı mı? 2- Ve insanların, bölük-bölük, Allah dînine girdiğini gördün mü? 
3- Artık, Rabbine hamd ederek tenzîh et O'nu ve yarlıganma dile O'ndan; 
şüphe yok ki O, bütün tövbeleri kabûl eder. 

** Rahman ve Rahîm Allah Adıyla. 1- De ki: O Allah, birdir; 2- Her 
şey ve herkes, O'na muhtaçtır, O'nun zevali yoktur, birşeye muhtaç değil-
dir. 3- Doğurmaz ve doğmamıştır, 4- Ve O'na, bir tek eşit ve benzer 
olamaz, yoktur. 
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FELAK SURESİ 
 يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 

 ) 3(َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب  َوِمْن َشرِّ  )2(َما َخَلَق  ِمْن َشرِّ  )1(اْلَفَلِق  ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ 
 *)5(َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد  َوِمْن َشرِّ  )4(فَّااَثِت ِيف اْلُعَقِد النـَّ  َوِمْن َشرِّ 

NÂS SURESİ 

 يـمِ حِ ◌َ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 
اْلَوْسَواِس   ِمْن َشرِّ  )3(ِإَلِه النَّاِس  )2(َمِلِك النَّاِس  )1(النَّاِس  ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ 

 **)6(ِمْن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس  )5(وِر النَّاِس الَِّذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصدُ  )4(اْخلَنَّاِس 
 
Nâs Suresinin Fazileti: İnsan evinden dışarı çıkınca Felak ve Nâs 

surelerini okursa, kötü göz ona bir zarar vermez. Kim uykuda korkarsa 
uyuyunca bu iki sureyi ve ayete'l-kürsü'yü okusun inşallah. 

 

 
* Rahman ve Rahîm Allah Adıyla. 1- De ki: Sığınırım karanlığı yarıp 

ışıtan sabahın Rabbine, 2- Yarattığı mahlûkların şerrinden, 3- Çöküp 
etrafı kapladığı zaman karanlığın şerrinden, 4- Ve düğümlere üfleyen ka-
dınların şerrinden, 5- Ve hasetçinin haset ettiği zaman, şerrinden. 

** Rahman ve Rahîm Allah Adıyla. 1- De ki: Sığınırım insanların 
Rabbine, 2- İnsanların sâhibine, 3- İnsanların mâbûduna, 4- Gizlice, sin-
si-sinsi vesveseler verenin şerrinden. 5- Öylesine ki insanların gönülleri-
ne vesveseler sokar, 6- Cinden olsun, insandan olsun, bu çeşit kişilerin 
şerrinden. 
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ÖNSÖZ 

ْحلَْمُد هلل اّلذي َجَعَل اْحلَْمَد مْفَتاحاً لذِْكرِِه َوَخَلَق االْشَياَء َ�ِطَقًة َحبْمِده َوُشكرِِه  اَ 
ِه اْلَ◌ْحمُموِد َوَعلى آلِه  اْلُمشَتقِّ  ِه حمَُمَّدٍ َوالصَّالُة َوالسَّالُم َعلى نَِبيِّ  اْمسُُه ِمْن امسِْ

 الطَّاِهريَن اُوِيل اْلَمكارِِم َواْجلُِود
Bismillahirrahmanirrahim 

Hamd Allah'a mahsustur; O Allah'a ki hamdı zikrinin anahtarı kıl-
dı, varlıkları hamd ve şükrünü söyler halde yarattı. Salât ve selam, is-
mi O'nun Mahmud isminden alınan peygamberi Muhammed'e ve onun 
ahlaki güzellikler ve bağış sahibi tertemiz Ehl-i Beytine olsun. 

Ama sonra; bu elinde bir şey olmayan ve Resulullah'ın (s.a.a) Ehl-
i Beyt'inin (a.s) hadislerine sarılan bu fakir kul Abbas b. Muhammed 
Rıza el-Kummî -Allah onların sonunu iyilik ve saadet kılsın- der ki: 
Bazı mümin kardeşlerimiz halk arasında yaygın bulunan "Miftahu'l-
Cinan" kitabını inceleyip bu kitapta geçen ve senedi bulunan duaları 
zikretip, senedi olmayanları zikretmememi ve yine bu kitapta olmayan 
bazı muteber dua ve ziyaret metinlerini kaydetmemi istediler. Ben de 
onların ricasını kabul edip bu kitabı o şekilde topladım ve adını 
Mefatihu'l-Cinan bıraktım. Ben bu kitabı üç konuya ayırdım. Birinci 
konuda; namazlardan sonra okunan dualar, haftanın günlerinin duala-
rı, Cuma gecesi ve gününün amelleri, bazı meşhur dualar, Hamsete 
Aşer münacatı vs'ye yer verdim. İkinci konuda; yılın aylarının amel-
leri, Nevruz gününün fazilet ve amelleri ve Rumî aylarının amellerini 
zikrettim. Üçüncü konuda; ise ziyaretler ve onlarla ilgili şeyleri kay-
dettim. Mümin kardeşlerimizin buna uygun amel edip dua, ziyaret ve 
istiğfarlarında bu yüzü kara günahkâr kulu unutmamalarını ümit edi-
yorum. 
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BİRİNCİ KONU: 

Namazlarından Sonra Okunan Zikir Ve Dualar, 
Haftanın Günlerinin Duaları, Cuma Gecesi Ve Gün-
düzünün Amelleri, Bazı Meşhur Dualar, Hamsete 
Aşer Münacatı vs. Bunu Birkaç Bölümde İşleyeceğiz: 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bütün Namazlardan Sonra Okunan Zikir Ve Dualar 
Şeyh Mufid'in "Misbahu'l-Müteheccid" adlı kitabında ve diğer 

kaynaklarda nakledilen, bütün namazlardan sonra okunan dua ve zi-
kirleri ihtiva eder. 

Her namazın selamından sonra üç defa elleri kulakların hizasına 
kadar kaldırarak "Allah-u Ekber" dedikten sonra şu duayı oku: 

َه إالَّ ُهللا َوال نـَْعُبُد إّال ِاّ�ُه ِاهلًا واِحدًا َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن ال ِالٰـ  َه إالَّ هللاُ ال ِالٰـ 
َه َه ِاالَّ هللاُ رَبُّنا َوَربُّ آابئَنا اْالَ◌وَّلَني ال اِلٰـ ُه الّديَن َوَلْو َكَرَه اْلُمْشرُِكوَن ال ِالٰـ ُخمِْلصَني لَ 

ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه َوْحَدُه َوْحَدُه َاْجنََز َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوَاَعزَّ ُجْنَدُه َوَهَزَم اْالَ◌ْحزاَب 
َوُهَو َحىٌّ ال َميُوُت بَِيِدِه  ∗َلُه اْحلَْمُد ُحيْيي َوُمييُت َوُمييُت َوُحيْييَوْحَدُه فـََلُه اْلُمْلُك وَ 

 
∗ "Allah'tan başka ilâh yoktur. Yegâne ilâhtır O. Biz O'na (hükümleri-

ne) teslimiz. Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız O'na ibadet ederiz, dini 
O'na halis ve mahsus kılarız, müşrikler istemeseler bile. Allah'tan başka 
ilâh yoktur. Bizim ve ilk atalarımızın Rabb'idir O. Allah'tan başka ilâh yok-
tur. O tektir, O tektir, O tektir. Ahdine vefa etti; kuluna yardım etti, ordu-
suna izzet -ve zafer- verdi; tek başına muhalif güçleri bozguna uğrattı. 
Mülk ve tüm övgüler O'na mahsustur. Diriltir ve öldürür, öldürür ve diriltir. 
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 َشْيء َقديرٌ  ُكلِّ اْخلَْريُ َوُهَو َعلى  
Sonra şöyle de: 

 ∗َه ِاالّ ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم َواَتُوُب ِاَلْيهِ َاْستَـْغِفُر َهللا الَّذي ال ِالٰـ 
Peşinden de şöyle devam et:  

اَللّـُهمَّ اْهِدين ِمْن ِعْنِدَك َواَِفْض َعَليَّ ِمْن َفْضِلَك َواْنُشْر َعَليَّ ِمْن َرْمحَِتَك 
َه ِاالّ اَْنَت اْغِفْر يل ذُنُويب ُكلَّها َمجيعاً َفِانَُّه ال َواَْنِزْل َعَليَّ ِمْن بـَرَكاِتَك ُسْبحاَنَك ال ِالٰـ 

 .الّ اَْنتَ يـَْغِفُر الذُّنُوَب ُكلَّها َمجيعاً اِ 
َاحاَط  َشر ُكلِّ َاحاَط ِبِه ِعْلُمَك َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن  َخْريٍ  ُكلِّ اَللّـُهمَّ ِاّين أْسَأُلَك ِمْن 

  .∗∗ِبِه ِعْلُمكَ 
اِب ذَ عَ نيا وَ زي الدُّ من خِ  كَ ها وأعوُذ بِ ُكلِّ اَللّـُهمَّ ِاّين أْسأَُلَك عاِفيَـَتَك يف اُُموري 

ْجِهَك اْلَكرِمي َوِعزَِّتَك الَّيت ال تُراُم َوقُْدرَِتَك الَّيت ال َميَْتِنُع ِمْنها َشْيٌء ُوُذ ِبوَ أعَ ِة وَ رَ اآلخِ 
ٌذ آخِ  أنتَ  ةٍ ابَّ دٰ  كلِّ  ها ومن شرِّ ُكلِّ األْوجاِع  الدُّنْيا َواآلِخَرِة َوِمْن َشرِّ  ِمْن َشرِّ 

َة إالّ يم َوال َحْوَل َوالقِ تَ سْ مُ  ى صراطٍ لَ  عَ ّن ريبِّ ا اِ هَ تِ يَ اصِ نٰ بِ  اْلَعظيِم  اِبهلِل اْلَعِليِّ  ∗∗∗ قـُوَّ

 
O, diridir, hiç bir zaman ölmez. Bütün hayırlar O'nun elindedir ve O her 
şeye kadirdir." 

∗ "Hayy (diri) ve Kayyum olan (her şeyi ayakta tutan) Allah'tan başka 
ilâh yoktur ve ben -tövbeyle- O'na dönüyorum." 

∗∗ "Allah'ım! Kendi katından beni (kendine doğru) hidayet et; kendi 
fazl ve ihsanından bana feyiz ulaştır. Rahmetinden benim üzerime yay. 
Bana kendi bereketinden indir. -Bütün noksanlıklardan- münezzehsin 
Sen; Senden başka ilâh yoktur. Bütün günahlarımı bağışla; çünkü bütün 
günahları Senden başka kimse bağışlamaz. 

Allah'ım! İlminin kuşattığı her hayrı senden istiyorum; ilminin ihata et-
tiği her şerden sana sığınıyorum. 

∗∗∗ Allah'ım! Tüm işlerimde Senden afiyet diliyorum. Dünya rezilli-
ğinden ve ahiret azabından sana sığınıyorum. (Allah'ım!) Senin kerim 
veçhine (yüce zatına), ulaşılması mümkün olmayan izzetine, dünya ve 
ahiret şerrinden ve bütün dertlerin şerrinden [ve senin kontrol edebilece-
ğin bütün canlıların şerrinden] hiçbiri şeyin itaatsizlik edemeyeceği gücü-
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ملَْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا َوملَْ َيُكْن َلُه  الَّذيالَّذي ال َميُوُت َواْحلَْمُد هلِلِ◌  تـَوََّكْلُت َعَلى اْحلَيِّ 
 ُه َتْكبرياً وََكربِّْ  َشريٌك ِيف اْلُمْلِك َوَملْ َيُكْن َلُه َوِيلٌّ ِمَن الذُّلِّ 

Sonra Hz. Fatıma'nın (s.a) tesbihatını zikret. (34 defa "Allah-u 
Ekber", 33 defa "Elhamdulillah" ve 33 defa da "Subhanellah" de). Pe-
şinden yerinden hareket etmeden on defa şöyle de: 

ْردًا َصَمدًا َملْ ًا واِحدًا أَحدًا فَـ َه ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه ِاهلٰ َاْشَهُد َاْن ال ِالٰـ 
 ∗يـَتَِّخْذ صاِحَبًة َوال َوَلداً 

Yazar der ki: Bu tehlilin ("lâ ilâhe illellah…" demenin) fazileti 
oldukça çoktur; özellikle sabah ve akşam namazından sonra, güneş 
doğunca ve batınca okunması önemle tavsiye edilmiştir. Daha sonra 
şöyle de: 
ُسْبحاَن ِهللا ُكلَّما َسبََّح َهللا َشيٌء وََكما حيُِبُّ هللاُ َاْن يَُسبََّح وََكما ُهَو َاْهُلُه وَكما 

   .َجالِلهِ  يـَنْـَبغي ِلَكَرِم َوْجِهِه َوِعزِّ 
َد َهللا َشيٌء وََكما حيُِبُّ ُهللا َاْن ُحيَْمَد وََكما ُهَو َاْهُلُه  وََكما  َواْحلَْمُد هلِل ُكلَّما محَِ

َه ِاّال ُهللا ُكلَّما َهلََّل َهللا َشيٌء وََكما حيُِبُّ هللاُ َجالِلِه َوال ِالٰـ  يـَنْـَبغي ِلَكَرِم َوْجِهِه َوِعزِّ 
اَْكَربُ ُكلَّما َكربََّ   ∗∗َجالِلِه َوهللاُ  َاْن يـَُهلََّل وََكما ُهَو َاْهُلُه وََكما يـَنْـَبغي ِلَكَرِم َوْجِهِه َوِعزِّ 

 
ne sığınıyorum. [Gerçekten Rabbim doğru gidişat üzeredir.] Güç ve kud-
ret ancak Yüce ve Ulu Allah'tandır. Hiçbir zaman ölmeyecek diriye (Allah-
'a) tevekkül ettim. Hamd, kendine evlat edinmeyen, mülk ve saltanatta 
ortağı olmayan ve acizlikten ötürü bir dosta ihtiyacı olmayan Allah'a has-
tır ve O'nu büyük bir yüceltişle an. 

∗ "Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir; ortağı yoktur. 
Yegane, bir, tek, ihtiyaçsız, kendisine bir eş ve evlat edinmeyen ilâhtır 
O." 

∗∗ "Allah münezzehtir; her şey Allah'ı tesbih ettikçe ve Allah tesbih 
edilmeyi sevdiği gibi; nitekim O tesbihe ehildir ve veçhinin (zâtının) say-
gınlık ve yüceliğinin izzetine yakıştığı gibi. 

Hamd Allah'a mahsustur; her şey Allah'ı hamdettikçe ve Allah 
hamdedilmeyi istediği gibi; nitekim O hamda ehildir ve veçhinin saygınlık 
ve yüceliğinin izzetine yakıştığı gibi. Allah'tan başka ilâh yoktur; her şey 
Allah'ı tehlil ettiği ve Allah tek olarak zikredilmeyi sevdiği gibi; nitekim O 
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  ٌء وََكما حيُِبُّ ُهللا َاْن يَُكربََّ وََكما ُهَو َاْهُلُه وََكما يـَنْـَبغي ِلَكَرِم َوْجِهِه َوِعزِّ َهللا َشي
يَّ نِْعَمة اَنـَْعَم هِبا َعل  ُكلِّ َه ِاالَّ هللاُ َوهللاُ اَْكَربُ َعلى َجالِلِه ُسْبحاَن ِهللا َواْحلَْمُد هلِل َوال ِالٰـ 

 . ِه ِممَّْن كاَن أْو َيُكوُن ِاىل يـَْوِم اْلِقياَمةِ َاَحد ِمْن َخْلقِ  ُكلِّ َوَعلى  
َي َعلى حمَُمَّد َوآِل حمَُمَّد َوأْسأَُلَك ِمْن َخْريِ ما َأْرُجو  اَللّـُهمَّ ِاّين أْسأُلَك َاْن ُتَصلِّ 

  .ما ال أْحَذرُ  ما أْحَذُر َوِمْن َشرِّ  َوَخْريِ ما ال أْرُجو َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ 
Daha sonra "Fatiha Suresi"ni, "Ayete'l-Kursi"yi, -Âl-i İmran Sure-

sinin 18 ve 19. ayeti olan- "Şehidellah" ayetini,  -Âl-i İmran Suresi'nin 
26. ve 27. ayeti olan- "Kulillahumme malike'l-mulk-i" ayetini, -Araf 
Suresinin 54, 55 ve 56. ayetleri olan- Sehra ayetlerini ("İnne 
Rebbekumullah" diye başlar ve "mine'l-muhsinin" diye biter) oku ve 
daha sonra üç defa şöyle de:  

 اْلِعزَِّة َعّما َيِصُفوَن َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسلَني َواْحلَْمُد هلِل َربِّ  َك َربِّ ُسْبحاَن رَبِّ 
 *اْلعاَلمنيَ 

Sonra üç defa şöyle de: 
َواْرزُْقىن  **َعلى حمَُمَّد َوآِل حمَُمَّد َواْجَعْل يل ِمْن َاْمري فـََرجًا َوَخمَْرجاً  َصلِّ اَللّـُهمَّ 

 ِمْن َحْيُث َأْحَتِسُب َوِمْن َحْيُث ال أْحَتِسبُ 
 

tek olarak zikredilmeye ehildir ve veçhinin saygınlık ve yüceliğinin izzeti-
ne yakıştığı gibi. Allah -vasfedilmeyecek kadar- yücedir; her şey Allah'ı 
yücelttikçe ve Allah yüceltilmeyi istediği gibi; nitekim o yüceltilmeye ehil-
dir ve veçhinin saygınlık ve yüceliğinin izzetine yakıştığı gibi. Allah mü-
nezzehtir; hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur; bana ve 
geçmişte olan ve kıyamete kadar gelecek olan tüm yarattıklarına verdiği -
ve vereceği- her nimetten dolayı Allah yücedir. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne salat etmeni istiyorum; Sen-
den ümit ettiğim ve etmediğim -her- hayrı diliyorum; korktuğum ve kork-
madığım her şeyin şerrinden sana sığınıyorum." 

* "İzzet sahibi olan Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflar-
dan yücedir; münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. 
Alemlerin Rabb'i Allah'a hamd olsun." (Saffat, 180-182.) 

** "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet et; işimde bana bir 
kurtuluş ve çıkış -yolu- kıl; umduğum ve ummadığım yerden beni rızıklandır." 
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Bu, Cebrail'in Hz. Yusuf'a (a.s) hapisteyken öğrettiği duadır. Son-
ra sağ elinle sakalını tut ve sol elini de gökyüzüne doğru açarak yedi 
defa şöyle de: 

 *ْل فـََرَج آِل حمَُمَّدَوَعجِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َوآِل حمَُمَّد َصلِّ  � َربَّ حمَُمَّدٍ 
Yine aynı halde üç defa şöyle de:  

 **َوَاِجْرين ِمَن الّنارِ  َواْرَمحْين َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  � َذا اجلَْالِل َواِالْكراِم َصلِّ 
Sonra on iki defa "İhlas Suresi"ni oku ve peşinden şöyle de: 

َك اْلَمْكُنوِن اْلَ◌ْخمُزوِن الطّاِهِر الطُّْهِر اْلُمباَرِك َوأْسأَُلَك  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  اِبمسِْ
ا� َو� ُمْطِلَق اُالسارى َو� َفّكاَك ابِِْمسَك اْلَعظيِم َوُسْلطاِنَك اْلَقدِمي � واِهَب اْلَعط

َوْاَن تـُْعِتَق رَقـََبيت ِمَن الّناِر  َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ قاِب ِمَن الّناِر الرِّ 
وََّلُه َفالحاً َوَاْن ُختْرَِجين ِمَن الدُّنْيا ساِلمًا َوتُْدِخَلِين اْجلَنََّة آِمنًا َوَاْن َجتَْعَل ُدعآئي اَ 

 ***َوَاْوَسَطُه َجناحاً َوآِخَرُه َصالحاً ِانََّكَ◌ أْنَت َعّالُم اْلغُُيوبِ 
Sahife-i Aleviye'de bütün farz namazlardan sonra şu duanın 

okunması kaydedilmiştir: 
 *ْن ال يُْربُِمهُ طُُه الّسائُِلوَن َو� مَ � َمْن ال َيْشَغُلُه َمسٌْع عن مسع َو� َمْن ال يـَُغلِّ 

 
* "Ey Muhammed ve âl-i Muhammed'in (Ehl-i Beyt'inin) Rabbi! Mu-

hammed ve âl-i Muhammed'e rahmet et; ve âl-i Muhammed'in (Ehl-i 
Beyt'inin) ferahlık ve gamının giderilmesini) te'cil et." 

** "Ey celal ve ikram sahibi! Muhammed ve âl-i Muhammed'e 
rahmet eyle; ve bana merhamet et beni cehennem ateşinden koru." 

*** "Allah'ım! Örtülü, gizli, pâk, tertemiz ve mübarek ismin 
hürmetine senden diliyorum; yüce ismin, ezeli saltanatın hürmetine 
senden istiyorum; ey bağışları karşılıksız veren, ey esirleri azad eden, ey 
kulları cehennem ateşinden kurtaran! Senden Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ine rahmet etmeni, beni cehennem ateşinden kurtarmanı, beni 
dünyadan selametle çıkarmanı, emniyet ve güvenle cennete sokmanı 
duamın başını kurtuluş, ortasını zafer ve sonunu -halim için- salah 
kılmanı diliyorum; şüphesiz Sen gayıbları bilensin." 

* "Ey hiçbir şeyi duymak kendisini başka bir şeyi duymaktan alıkoy-
mayan, ey istekte bulunanlar kendisini hataya düşürmeyen ve ey ısrarda 
bulunan muhtaçların ısrarı kendisini yormayan! Bana afvının serinliğini 
(lezzetini), rahmet ve mağfiretinin tatlılığını tattır." 
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 َني َاِذْقين بـَْرَد َعْفِوَك َوَحالَوَة َرْمحَِتَك َوَمْغِفَرِتكَ ِاْحلاُح املُِلحِّ 
Sonra şöyle de: 

هي هذه َصاليت َصلَّيْـتُها ال حلاَجة مْنَك الْيها َوال رَْغَبة ِمْنَك فيها ِاالّ تـَْعظيماً ِالٰـ 
هي ِاْن كاَن فيها َخَلٌل َاْو نـَْقٌص ِمْن رُُكوِعها   ِبِه الٰـ َوطاَعًة َوِاجابًَة َلَك ِاىل ما َاَمْرَتين

 **أْو ُسُجوِدها َفال تؤاخذين َوتـََفضَّْل َعَليَّ اِبْلَقُبوِل َواْلغُْفراِن.
Ve yine Resulullah'ın (s.a.a) Emirulmüninin Ali'ye (a.s) öğrettiği 

şu hafıza duasını oku: 
َعلى أْهِل َممَْلَكِتِه ُسْبحاَن َمْن ال َ�ُخُذ َاْهَل اْالَ◌ْرِض يـَْعَتدي  َمْن ال ُسْبحانَ 

أبَْلواِن اْلَعذاِب ُسْبحاَن الرَّؤُوِف الرَّحيِم اَللّـُهمَّ ْاَجعْل يل يف قـَْلىب نُورًا َوَبَصرًا َوفـَْهماً 
 ***َشي َقديٌر.  ُكلِّ َوِعْلماً ِانََّك َعلى  

Misbahu'l-Kef'amî'de namazlardan sonra üç defa şu duanın okun-
ması bildirilmiştir: 

 َريبِّ  ****اُعيُذ نـَْفسي َوديين َوَاْهلي َومايل َوَوَلدي َوِاْخواين يف ديين َوما َرزََقين 
 

** "Allah'ım! İşte bu benim namazımdır; bunu senin ona ihtiyacın ve 
rağbetin olduğu için kılmadım. Sadece sana ta'zim, itaat ve emrine icabet 
etmek için kıldım. Allah'ım! Eğer kıldığım bu namazın rüku ve secdele-
rinde bir halel veya noksanlık varsa, -ondan dolayı- beni muaheze etme, 
kabul ve mağfiretinle bana lütuf ve ihsanda bulun." 

*** "Memleketinin halkına (alemdekilere) zulmetmeyen -Allah- mü-
nezzehtir; yeryüzü ehlini çeşitli azaplara duçar etmeyen -Allah- münez-
zehtir, şefkatli ve rahim olan Allah münezzehtir. Allah'ım! Benim için kal-
bimde bir nur, basiret, anlayış ve ilim kıl; şüphesiz senin her şeye gücün 
yeter." 

**** "Kendimi, dinimi, ailemi, malımı, evlatlarımı, din kardeşlerimi, 
Rabbimin bana rızık olarak verdiği şeyi, amelimin sonunu ve işi beni ilgi-
lendireni; doğmamış ve doğrulmamış ve hiçbir şey O'nun dengi olmamış 
yegane, tek ve ihtiyaçsız olan Allah'a, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıka-
ran Rabbe; yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin 
şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, haset 
ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine, insanların kalplerine 
vesvese sokan, pusuya çekilen cin, insan ve şeytanının şerrinden, insan-
ların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) ve insanla-
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َوَخواتيَم َعَملي َوَمْن يـَْعنيين َاْمُرُه اِبهلِل اْلواِحِد اَالَحِد الصََّمِد الَّذي ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد 
غاِسق ِاذا َوَقَب َوِمْن   ما َخَلَق َوِمْن َشرِّ  اْلَفَلِق ِمْن َشرِّ   َيُكْن َلُه ُكفوًا َاَحٌد َوِبَربِّ َوملَْ 
ِه  الّناِس َمِلِك الّناِس إلٰـ  ِاذا َحَسَد َوِبَربِّ  حاِسدٍ  النـَّّفااثِت ِيف اْلُعَقْد َوِمْن َشرِّ  َشرِّ 

يـَُوْسِوُس يف ُصُدوِر الّناِس ِمَن اْجلِنَِّة َوالّناِس  ذيالَّ اْلَوْسواِس اْخلَّناِس  الّناِس ِمْن َشرِّ 
. 

Şeyh-i Şehid'den ("Şehid-i Evvel" diye bilinen "Muhammed b. 
Mekkî") şöyle nakledilir: Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her 
kim Allah Teala'nın kıyamet günü kötü amellerini kendisine bildir-
memesini ve günah defterinin açmamasını dilerse her namazdan sonra 
şu duayı okusun: 
اَللّـُهمَّ إنَّ َمْغِفَرَتَك َاْرجى ِمْن َعَملى َوِانَّ َرْمحَِتَك أْوَسُع ِمْن َذْنيب اَللّـُهمَّ إن كاَن  

ـُهمَّ إْن ملَْ اَُكْن أْهًال أْن اَبـُْلَغ َرْمحَُتَك َذنيب ِعْنَدَك َعظيمًا فـََعْفُوَك َاْعَظُم ِمْن َذْنيب اَللّ 
ا َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ   ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ  فرمحتك َاْهٌل َاْن تـَبْـُلَغين َوَتَسَعين ِالَ◌�َّ

.* 
İbn Babeveyh'ten (r.a) şöyle nakledilmiştir: Hz. Fatıma'nın (s.a) 

tesbih zikrinden yaptıktan sonra şöyle de:  
اَللّـُهمَّ اَْنَت السَّالُم َوِمْنَك السَّالُم َوَلَك السَّالُم َوِاَلْيَك يـَُعوُد السَّالُم ُسْبحاَن  

اْلعاَلمَني  اْلِعزَِّة َعّما َيِصُفوَن َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسلَني َواْحلَْمُد هلِلِ◌ َربِّ  َك َربِّ رَبِّ 
السَّالُم َعَلى اْالَ◌ئِمَِّة  .َها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـُّ 

 
rın ilâhına sığındırıyorum." 

* "Allah'ım! Mağfiretin amelimden daha fazla umulmakta ve rahmetin 
günahımdan daha geniştir. Allah'ım! Eğer senin katında günahım büyük-
se, senin afvın benim günahımdan daha büyüktür. Allah'ım! Eğer ben 
senin rahmetine ulaşmaya lâyık değilsem, senin rahmetin bana ulaşma-
ya ve beni kapsamaya layıktır; çünkü senin rahmetin her şeyi kuşatmış-
tır. Rahmetinin hakkı için -duamı kabul et- ey merhametlilerin en merha-
metlisi!" 
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اَلسَّالُم َعلى َمجيِع اَنِْبيآِء ِهللا َورُُسِلِه َوَمالِئَكِتِه اَلسَّالُم َعَلْينا   .اْلَمْهِدّينيَ  اْهلادينَ 
ِمنَني اَلسَّالُم َعَلى احلََْسِن َوَعلى ِعباِد ِهللا الّصاِحلَني اَلسَّالُم َعلى َعِليٍّ َامِري اْلُمؤْ 

ْبِن اْحلَُسْنيِ زَْيِن  َدْي َشباِب َاْهِل اْجلَنَِّة َاْمجَعَني اَلسَّالُم َعلى َعِليِّ َواْحلَُسْنيِ َسيِّ 
اَلسَّالُم َعلى َجْعَفِر ْبِن  .اْلعاِبديَن اَلسَّالُم َعلى حمَُمَِّد ْبِن َعِليٍّ ابِقِر ِعْلِم النَِّبّينيَ 

ْبِن ُموَسى  مَّد الّصاِدِق اَلسَّالم َعلى ُموَسى ْبِن َجْعَفر اْلكاِظِم اَلسَّالُم َعلى َعِليِّ حمَُ 
اْهلادي  ْبِن حمَُمَّدٍ  ضا اَلسَّالُم َعلى حمَُمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْجلَواِد اَلسَّالُم َعلى َعِليِّ الرِّ 

ْسَكِرِي اَلسَّالُم َعَلى اْحلُجَِّة ْبِن احلََْسِن اْلعَ  اَلسَّالُم َعَلى احلََْسِن ْبِن َعِليٍّ الزَِّكيِّ 
  *.َصَلواُت ِهللا َعَلْيِهْم َاْمجَعنيَ  اْلقآئِِم اْلَمْهِديِّ 

Sonra Allah Teala'dan hacetlerini dile. 
Şeyh Kef'amî diyor ki: Namazlardan sonra şu duayı oku: 

َصلَّى ُهللا َعَلْيِه وآِلِه نَِبّيًا َوِبَعِليٍّ ِاماماً   َحمَّدٍ ْسالِم دينًا َومبُِ َرضيُت اِبهلِل َرابًّ واِبإل
َوَجْعَفر َوُموسى َوَعِليٍّ َوحمَُمَّد َوَعِليٍّ َواحلََْسِن  َواِبحلََْسِن َواْحلَُسْنيِ َوَعِليٍّ َوحمَُمَّدٍ 

 .◌ُ اُ اََتوّىل َوِمْن َاْعدآئِِهْم اََتَربَّ َواْخلََلِف الّصاِلِح َعَلْيِهُم السَّالُم اَئِمًَّة َوساَدًة َوقاَدًة هِبِْم 

 
* "Allah'ım! Sen Selam'sın, selam sendendir, selam senin içindir ve 

selam sana döner. İzzet sahibi Rabbin onların isnat etmekte oldukları 
vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen peygamberlere selam ol-
sun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ey Allah'ın Resulü! 
Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam olsun 
hidayet eden ve hidayet olunan imamlara. Selam olsun Allah'ın tüm nebi-
lerine, elçilerine ve meleklerine. Selam olsun biz müminlere ve Allah'ın 
salih kullarına. Selam olsun müminlerin emiri Ali'ye. Selam olsun cennet 
gençlerinin efendileri Hasan'a ve Hüseyin'e. Selam olsun ibadet edenle-
rin ziyneti Ali b. Hüseyin'e. Selam olsun peygamberlerin ilmini yaran Mu-
hammed b. Ali'ye. Selam olsun Cafer b. Muhammed-i Sadık'a. Selam ol-
sun Musa b. Cafer-i Kâzım'a. Selam olsun Ali b. Musa-i Rıza'ya, Selam 
olsun Muhammed b. Ali-yi Cevad'a. Selam olsun Ali b. Muhammed-i 
Hâdi'ye. Selam olsun Hasan b. Ali-yyi Zeki-yyi Askerî'ye. Selam olsun 
Hüccet b. Hasani'l-Kâimi'l-Mehdi'ye. Allah'ın selamı onların hepsinin üze-
rine olsun." 
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* 
Sonra üç defa şöyle de: 

 **ِ◌. ةِخرَ اْلُمعافاَة ِيف الدُّنْيا َواآلاْلَعْفَو َواْلعاِفَيَة وَ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

 
* "Razı oldum Rabb olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber 

olarak Muhammed'e (Allah'ın selamı onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine ol-
sun); imam olarak Ali'ye, imamlar, efendiler ve önderler olarak Hasan'a, 
Hüseyin'e, Ali'ye, Muhammed'e, Cafer'e, Musa'ya, Ali'ye, Muhammed'e, 
Ali'ye, Hasan'a ve onun salih oğlu Mehdi'ye -Allah'ın selamı onların üze-
rine olsun-. Onların velayetini kabul ediyorum, onların düşmanlarından 
teberi ediyorum." 

** "Allah'ım! Ben senden afv, afiyet, dünya ve ahirette -sürçmeler-
den- selametlik diliyorum." 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Namazlardan Sonra Okunan Özel Dualar: 

Öğle Namazından Sonra Okunan Dua (Muteheccid Kita-
bından) 

 َه ِاالَّ ُهللا َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرُمي َاْحلَْمُد هلِلِ◌ َربِّ َه ِاالَّ ُهللا اْلَعظيُم اْحلَليُم ال ِالٰـ ال ِالٰـ 
 اْلعاَلمنيَ 

بِرٍّ  ُكلِّ ُموِجباِت َرْمحَِتَك َو َعزائَِم َمْغِفَرِتَك َواْلَغنيَمَة ِمْن  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
 . ِامثْ  ُكلِّ لسَّالَمَة ِمْن  َوا

اَللّـُهمَّ ال َتدَْع يل َذنْبًا ِاّال َغَفْرَتُه َوال َمهًّا ِاّال فـَرَّْجَتُه َوال ُسْقمًا ِاّال َشَفيْـَتُه َوال   
تَ ء َعْيبًا ِاّال َسَرتَْتُه َوال ِرْزقًا ِاّال َبَسْطَتُه َوال َخْوفًا ِاّال  َوال  *هُ اَمنْـَتُه َوال ُسوءًا ِاّال َصَرفـْ

 
* "Azim ve Halim olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Yüce arşın Rabbi 

olan Kerim Allah'tan başka ilâh yoktur. Tüm övgüler âlemlerin Rabbi olan 
Allah'a mahsustur.  

Allah'ım; senden rahmetine sebep ve mağfiretine azimet (takviye) 
olan amel ve hasletleri, her hayırdan faydalanmayı ve her günahtan kur-
tulmayı istiyorum. 

Allah'ım; benim için, affetmediğin günah, gidermediğin keder, iyileş-
tirmediğin hastalık, örtmediğin kusur, çoğaltmadığın rızık, güvene çevir-
mediğin korku ve uzaklaştırmadığın fenalık bırakma. Senin rızana ve be-
nim de maslahatıma uygun olan her hacetimi yerine getir, ey merhametli-
lerin en merhametlisi. Duâmı kabul buyur, ey âlemlerin Rabbi!" 
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مَني َربَّ ءاحاَجًة ِهَي َلَك ِرضًا َوِيلَ فيها َصالٌح ِاّال َقَضيْـَتها � َاْرَحَم الرّاِمحَني 
 . اْلعاَلمنيَ 

Peşinden on defa şöyle de: 

 *. اِبهلِل اْعَتَصْمُت َواِبهلِل اَِثُق َوَعَلى ِهللا اَتـَوَكَّلُ 

Sonra şöyle de:  

اَْكَربُ َوِاْن داَم  ويب َفأَْنَت َاْعَظُم َوِاْن َكُربَ تـَْفريطي فأَْنتَ اَللّـُهمَّ ِاْن َعظَُمْت ذُنُ 
 .ُخبْلي َفأْنَت َاْجَودُ 

اَللّـُهمَّ اْغِفْر يل َعظيَم ذُنُويب ِبَعظيِم َعْفِوَك وََكثَري تـَْفريطي ِبظاِهِر َكَرِمَك َواْقَمْع 
َه ِاّال اَْنَت َاْستَـْغِفُرَك َواَتُوُب ة َفِمْنَك ال ِالٰـ ُخبْلى ِبَفْضِل ُجوِدَك اَللّـُهمَّ ما بِنا ِمْن نِْعمَ 

 **ِاَلْيَك .

İkindi Namazından Sonra Okunan Dua (Muteheccid Kita-
bından) 

اجلَْالِل  ***َه ِاّال ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم الرَّْمحُن الرَّحيُم ُذوَهللا الَّذي ال ِالٰـ  َاْستَـْغِفرُ 
 

* "Allah'a sığındım, Allah'a güveniyorum ve Allah'a tevekkül ediyo-
rum." 

** "Allah'ım; eğer günahlarım büyükse, Sen her şeyden daha büyük-
sün -Senin afvın günahlarımdan daha büyüktür-, eğer tefritim (kusurum) 
çoksa Senin rahmetin daha çoktur ve eğer cimriliğim daimi ise sen daha 
cömertsin( Senin bahşişin sonsuzdur).  

Allah'ım! Büyük günahlarımı, büyük affınla, kusurumun çokluğunu 
aşikâr kereminle bağışla ve cimriliğimi, bahşişinin üstünlüğü ile yok et. 
Allah'ım! Sahip olduğum her nimet Sendendir; Senden başka tapılacak 
bir mabud yoktur; Senden mağfiret diliyorum ve -Her kötülük ve günah-
tan tevbe ederek- sana yöneliyorum." 

*** "Allah'tan bağışlanma diliyorum; O Allah ki, O'ndan başka ilâh 
yoktur, diridir, her şeyi ayakta tutandır; Rahman ve Rahimdir, celal ve ik-
ram sahibidir. O'ndan, bu aciz, zelil, düşkün, fakir, perişan, miskin, hor-
hakir, sana sığınan, kendisi için hiçbir yarar ve zarara sahip olmayan, 
ölümü, hayatı ve tekrar dirilmesi iradesinin dışında olan şu kulunun töv-
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 خاِضع َفقري ابِئس ِمْسكنيٍ  َأْسأَلُُه َاْن يـَُتوَب َعَليَّ تـَْوبََة َعْبٍدِ◌ِ◌ٍ◌ َذليلٍ َواْالِ◌ْكراِم وَ 
 .ال َميِْلُك ِلنَـْفِسِه نـَْفعاً َوال َضرّاً َوال َمْواتً َوال َحياًة َوال نُُشوراً  ُمْسَتجريٍ  ُمْسَتكنيٍ 

Sonra şu duâyı oku: 
َتْشَبُع َوِمْن قـَْلب ال َخيَْشُع َوِمْن ِعْلٍم ال يـَنْـَفُع اَللّـُهمَّ ِاّين َاُعوُذ ِبَك ِمْن نـَْفس ال 

اْلُيْسَر بـَْعَد اْلُعْسِر  َاْسَأُلكَ ِو ِمْن صالٍة ال تـُْرَفُع َوِمْن ُدعآٍء ال يُْسَمُع اَللّـُهمَّ ِاّين 
ِة اَللّـُهمَّ ما بِنا ِمْن نِعْ َواْلَفَرَج بـَْعَد اْلَكْرِب َوالرَّخاَء بـَْعَد الشِّ  َه ِاالّ  َفِمْنَك ال ِالٰـ  َمةٍ دَّ

 *اَْنَت َاْستَـْغِفُرَك َواَتُوُب اَِلْيَك.
İmam Sadık'tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: "Kim ikindi namazın-

dan sonra yetmiş defa istiğfar ederek bağışlanma dilerse, Allah Teala 
onun yetmiş günahını bağışlar." 

İmam Muhammed Tâki'den (a.s) de şöyle rivayet edilmiştir: "Kim 
ikindi namazından sonra Kadir Suresini on defa okursa, kıyamet günü 
onun için kulların bugündeki amelleri kadar amel yazılır." 

Her sabah ve akşam Aşarat duasını okumak da müstehaptır; onun 
en faziletli zamanı Cuma günü ikindi vaktinden sonradır. O duayı 
bundan sonra zikredeceğiz. 

Akşam Namazından Sonra Okunan Dua (Misbahu'l-
Muteheccid Kitabından) 

Hz. Zehra'nın (s.a) tesbih zikrinden sonra şöyle de: 
ُموا ا الَّذيَن اَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِّ � اَيـُّهَ  ِانَّ َهللا َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّون َعَلى النَِّيبِّ 

 .*يَِّتِه َوَعلى َاهـِْل بَـْيتِـهِ َوَعلى ُذرِّ  النَِّيبِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  َتْسليماً اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 

besini kabul buyurmanı diliyorum." 
* "Allah'ım! Doymayan nefisden, huşu etmeyen kalpten, faydası ol-

mayan ilimden, yükselmeyen (kabul olunmayan) namazdan ve dinlenil-
meyen (icabete ulaşmayan) duâdan sana sığınıyorum. Allah'ım; senden, 
zorluktan sonra kolaylık, kederden sonra ferahlık ve darlıktan sonra bol-
luk istiyorum. Allah'ım; bizde bulunan her nimet sendendir; Senden baş-
ka ilâh yoktur. Senden mağfiret diliyor ve sana yöneliyorum." 

* "Allâh ve melekleri, Peygambere salât etmekteler. Ey inananlar, siz 
de ona salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah'ım! Pey-
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Sonra yedi defa şöyle de: 
َة ِاالّ اِبهلِل اْلَعلِ   **اْلَعظيمِ  يِّ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحِن الرَّحيِم َوال َحْوَل َوال قـُوَّ

Sonra üç defa şöyle de: 
 .***هلِلِ◌ الَّذي يـَْفَعُل ما َيشاُء َوال يـَْفَعُل ما َيشاُء َغْريُهُ  َاْحلَْمدُ 

Peşinden de şöyle devam et:  
ها  َه ِاالّ اَْنَت اْغِفْر يل ذُنُويب ُكلَّها َمجيعاً َفِانَُّه ال يـَْغِفُر الذُّنُوَب ُكلَّ ُسْبحاَنَك ال ِالٰـ 

 ****َمجيعاً ِاالّ اَْنَت .
Sonra da akşam namazının nafilesini yerine getir. Akşam namazı-

nın nafilesi dört rekâttır. İki selamla (ikişer rekâtlar halinde) kılınır. 
Kıldığın bu ikişer rekâtlik namazların arasında konuşma. 

Şeyh şöyle diyor: Birinci rekâtta Kafirun Suresi, ikinci rekâtta İh-
las Suresinin okunması ve sonraki iki rekâtta da kişinin istediği her-
hangi bir sureyi okuyabileceği rivayet edilmiştir. 

İmam Ali Naki'nin (a.s), üçüncü rekâtte Fatiha Suresini ve Hadid 
Suresinin başından itibaren " ُدورھُوَ   ayetine kadar " َعلیٌم بِذاِت الصُّ
okuduğu ve dördüncü rekâtta ise Fatiha Suresini ve Haşr Suresinin son 
kısmını, yani " َلَْو اَْنَزْلنا ھذا اْلُقْران" ayetinden surenin sonuna kadar 
okuduğu rivayet edilmiştir. Her gece ve özellikle Cuma gecesinde 
nafile namazların son secdesinde yedi defa şu duayı okumak 
müstehaptır: 

َك اْلَعظيِم َوُمْلِكَك اْلَقدِمي َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  َي ِبَوْجِهَك اْلَكرِمي َوامسِْ
 .*اْلَعظيَم ِاالَّ اْلَعظيمُ  َوآِلِه َوَاْن تـَْغِفَر يل َذْنِيبَ اْلَعظيَم ِانَُّه ال يـَْغِفرُ  َعلى حمَُمَّدٍ 

 
gamberin Muhammed'e, onun soyuna ve Ehl-i Beyt'ine (a.s) rahmet ey-
le." 

** "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güç ve kudret ancak 
yüce ve ulu olan Allah'tandır." 

*** "Bütün övgüler Allah'a hastır; o Allah ki dilediğini yapar ve 
O'ndan başkası dilediğini yapamaz." 

**** "Münezzehsin; senden başka ilâh yoktur; benim bütün 
günahlarımı, tümünü bağışla. Gerçekten bütün günahları senden başka 
kimse bağışlayamaz." 

* "Allah'ım! Senin kerim vechin (zatın), yüce ismin ve ezeli saltanatın 
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Akşamın nafilesini bitirdikten sonra istediğin zikir ve duaları et ve 
on defa şu zikri söyle:  

َة ِاّال اِبهلِل َاْستَـْغِفُر هللاَ    **.ما شاَء هللاُ ال قـُوَّ
Sonra şöyle devam et: 

ِمَن الّناِر َوِمْن  جاةَ َك َوَعزائِِم َمْغِفَرِتَك َوالنَّ ُموِجباِت َرْمحَتِ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين «
َعَلْيِه َوآِلِه  َك حمَُمَّدٍ ْضواِن يف داِر السَّالِم َوَجواِر نَِبيِّ بِِليَّة َواْلَفْوَز اِبْجلَنَِّة َوالرِّ  ُكلِّ 

 ***.»َاْستَـْغِفُرَك َواَتُوُب ِاَلْيكَ َه ِاّال اَْنَت َفِمْنَك ال ِالٰـ  اَلسَّالُم اَللّـُهمَّ ما بِنا ِمْن نِْعَمةٍ 
Sonra akşam namazıyla yatsı namazı arasında Gufeyle namazını 

kıl. Gufeyle namazı iki rekâttır. Birinci rekâtta Fatiha Suresinden son-
ra şu ayet okunur: 

الظَُّلماِت َاْن  َعَلْيِه َفنادى ِيف و َذا النُّوِن ِاْذ َذَهَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ َاْن َلْن نـَْقِدَر «
 اْلَغمِّ  ****َه ِاّال اَْنَت ُسْبحاَنَك ِاّين ُكْنُت ِمَن الظّاِلمَني َفاْسَتَجْبنا َلُه َوَجنّْيناُه ِمنَ ال ِالٰـ 

 .»وََكذِلَك نـُْنِجي اْلُمْؤِمننيَ 
İkinci rekâtta Fatiha Suresinden sonra şu ayet okunur: 

 
hürmetine senden Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet etmeni ve benim 
büyük günahlarımı bağışlamanı diliyorum; doğrusu büyüğü büyükten 
başkası bağışlamaz." 

** "Allah'ın dilediği olur; güç ancak Allah'tandır; Allah'tan 
bağışlanma diliyorum." 

*** "Allah'ım; senden rahmetine sebep ve mağfiretine azimet (takvi-
ye) olan şeyleri, ateşten ve her türlü beladan kurtuluşu, cennetine ulaş-
mayı, selam yurdunda ve peygamberin Muhammed'in (ona ve Ehl-i 
Beyt'ine selam olsun) civarında hoşnutluğu diliyorum. Allah'ım; bizde 
olan nimet sendendir; Senden başka ilâh yoktur; Senden mağfiret diliyor 
ve sana yöneliyorum." 

**** "Zünnun'u (balık karnına girmiş olan Yûnus b. Matta'yı) da an; 
zi-ra (o kavmine) öfkeli bir halde geçip gitmişti, bizim kendisini sıkıştırma-
yacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde: "Senden başka ilâh yok-
tur. Sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Gerçekten ben zalimlerden 
oldum" diye yalvardı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu kederden 
kurtardık. İşte biz inananları böyle kurtarırız." (Enbiyâ, 87 ve 88.) 
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اِتُح اْلَغْيِب ال يـَْعَلُمها ِاّال ُهَو َويـَْعَلُم ما ِيف اْلربَِّ َواْلَبْحِر َوما َتْسُقُط  َوِعْنَدُه ِمف«
ِاّال ِيف  َوال �ِبسٍ  يف ظُِلماِت اْالَ◌ْرِض َوال َرْطبٍ  ِاّال يـَْعَلُمها َوال َحبَّةٍ  ِمْن َورََقةٍ 

 *» ِكتاب ُمبني
Sonra kunut tutularak şu dua okunur:  

َي َعلى ِمبَفاِتِح اْلَغْ◌ِيِب الَّيت ال يـَْعَلُمها ِاّال اَْنَت َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ  ِاّين اَللّـُهمَّ «
 **»َوآِلِه َوَاْن تـَْفَعَل يب َكذا وََكذا حمَُمَّدٍ 

«َكذا َوَكذا»  kelimelerinin yerine hacetler istenir ve sonra şu dua oku-
nur:  

 حمَُمَّدٍ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ ْعَميت َواْلقاِدُر َعلى َطِلَبيت تـَْعَلُم حاَجيت فَ اَللّـُهمَّ اَْنَت َوِيلُّ نِ «
 ***» َوآِلِه َعَلْيِه َو َعَلْيِهُم السَّالُم َلّما َقَضيْـَتها يل

Peşinden de hacetler istenir. Bu konuda şöyle rivayet edilmekte-
dir: "Kim bu namazı kılar da hacetlerini istere Allah Teala onun ha-
cetlerini revâ eder." 

Yatsı Namazından Sonra Okunan Dua (Misbahu'l-Mutehec-
cid Kitabından): 

َختْطُُر َعلى قـَْليب   اَللّـُهمَّ ِانَُّه َلْيَس يل ِعْلٌم ِمبَْوِضِع ِرْزقي َوِامنَّا َاْطلُُبُه ِخبََطراتٍ «
َهُو َاْم يف  َسْهلٍ  ري َايفَفَاَ� فيما َاَ� طاِلٌب َكاْحلَْرياِن ال َادْ َفَاُجوُل ىف طََلِبِه اْلبـُْلداَن 

َوَعلى يََدْي َمْن َوِمْن ِقَبِل َمْن َوَقْد  َاْم يف بـَرٍّ َاْم يف َحبْرٍ  َاْم يف َمساءٍ  َاْم يف َاْرضٍ  َجَبلٍ 
 

* "Gaybın anahtarları O'nun yanındadır, onları O'ndan başkası bil-
mez. (O) karada ve denizde olan her şeyi bilir. O'nun ilmi dışında bir yap-
rak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi bile bilir. Yaş 
ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir Kitap'tadır." (En'am, 59) 

** "Allah'ım! Senden başka kimsenin bilmediği gaybın anahtarları 
(gizli sırların) hakkına senden Muhammed'e ve Ehl-i Beyti'ne rahmet et-
meni ve benim şu ve şu… hacetlerimi yerine getirmeni diliyorum. " 

*** "Allah'ım! Sen veli nimetimsin, isteklerimi yerine getirmeye kâdir-
sin ve hacetimi bilirsin. O hâlde, Muhammed ve Ehl-i Beyti (hepsine Al-
lah'ın selamı olsun) hürmetine senden hacetlerimi reva etmeni dilerim." 
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ُبُه تَـْقِسُمُه بُِلْطِفَك َوُتَسبِّ  َعِلْمُت َانَّ ِعْلَمُه ِعْنَدَك َوَاْسبابَُه بَِيِدَك َواَْنَت الَّذي
رِْزَقَك يل واِسعًا َوَمْطَلَبهُ   َعلى حمَُمَّد َوآِلِه َواْجَعْل � َربِّ  اَللّـُهمَّ َفَصلِّ  .ِبَرْمحَِتكَ 

ذايب  ْر يل فيِه ِرْزقًا َفِانََّك َغِىنٌّ َعْن عَ ين ِبطََلِب ما ملَْ تـَُقدِّ َسْهًال َوَمأَخَذُه َقريبًا َوال تـَُعنِّ 
َوآِلِه َوُجْد َعلى َعْبِدَك ِبَفْضِلَك ِانََّك ُذو  َعلى حمَُمَّدٍ  َوَاَ� َفقٌري ِاىل َرْمحَِتَك َفَصلِّ 

  *»َفْضل َعظيم.
Bu dua, rızık talebi için okunan dualardandır. Yine yatsı namazın-

dan sonra yedi defa Kadir Suresini okumak müstehaptır. Oturarak kı-
lınan iki rekat Vuteyre namazında Kur'an-ı Kerim'den yüz ayet oku-
mak veya yüz ayet yerine namazın bir rekâtında Fatiha'dan sonra 
Vakıa Suresini ve diğer rekatında ise İhlas suresini okumak müsteha-
ptır. 

Sabah Namazından Sonra Okunan Dua (Misbahu'l-Mute-
hec-id Kitabından) 

ابِِْذِنَك  َواْهِدين ِلَما اْختُِلَف فيِه ِمَن اْحلَقِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  عَلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 *ُمْسَتقيم ِانََّك هَتْدي َمْن َتشاُء ِاىل ِصراطٍ 

 
* "Allah'ım! Ben rızkımın nerde olduğunu bilmiyorum. Ben ancak, 

kalbimden geçenlerle rızkımı arıyorum; rızık elde etmek için şehirleri do-
laşıyorum. Peşinde olduğum şey hususunda şaşkın bir şahıs gibiyim. 
Bilmiyorum, rızkım çölde midir, dağda mıdır, yerde midir, gökte midir, ka-
rada mıdır, denizde midir, kimin elindedir ve kimin tarafındandır? Ama 
şunu biliyorum ki, onun bilgisi senin yanındadır ve sebepleri senin 
elindedir. Sensin lütfünle rızıkları taksim eden ve Sensin kendi rahmetin-
le sebepleri var eden. Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet 
eyle. Ey Rabbim; bana verdiğin rızkını bol, elde etme yolunu kolay ve 
elde edilecek yerini yakın kıl. Rızık olarak mukadder etmediğin şeyin 
peşine gitmek zahmetine beni düşürme. Şüphesiz senin beni azab 
etmeye ihtiyacın yoktur, ben ise senin rahmetine muhtacım. Öyleyse 
Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve kendi lütuf ve 
ihsanınla kuluna bahşişde bulun. Muhakkak ki sen büyük (sonsuz) fazl 
ve kerem sahibisin." 

* "Allah'ım! Muhammed ve âl-i Muhammed'e sâlat eyle. Beni kendi 
izninle hakkın ihtilaf konusu olduğu durumda hidayet et; gerçekten sen 
dilediğini doğru yola hidayet etmektesin." 
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Sonra on defa şöyle de: 
ِصياِء الرّاضَني املَْرِضّيَني اِبَْفَضِل  اْالَ◌وْ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

َصَلواِتَك َوابِرْك َعَلْيِهْم اِبَْفَضِل بـَرَكاِتَك َوالسَّالُم َعَلْيِهْم َوَعلى َاْرواِحِهْم َوَاْجساِدِهْم 
 **َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ 

 
Bu salavatın Cuma gününün ikindi vakitlerinde de okunması ve 

çok fazileti olduğu rivayet edilmiştir. Yine şöyle de: 
ْبَن َايب طاِلب َوَاِمْتين َعلى ما ماَت  اَللّـُهمَّ َاْحِيىن َعلى ما َاْحيَـْيَت َعَلْيِه َعِليِّ 

 ***(عليه السالم) َايب طاِلبٍ  َعَلْيِه َعِليُّ ابنُ 
Sonra yüz defa şöyle de: 

 َاْستَـْغِفُر َهللا َواَتُوُب ِاَلْيهِ 
"Allah'tan bağışlanma diliyor ve O'na dönüş yapıyorum." 
Sonra yüz defa şöyle de: 

   َأْسَأُل َهللا اْلعاِفَيةَ 
"Allah'tan afiyet diliyorum." 

Sonra da yüz defa de ki: 
 َاْسَتجُري اِبهلِل ِمَن الّنارِ 

"Cehennem ateşinden Allah'a sığınıyorum." 
Sonra da yüz defa de ki: 

 َوَأْسأَلُُه اْجلَنَّةَ 
"Allah'tan cenneti diliyorum." 

Yüz defa da şöyle de: 

 
** Allah'ım! Razı olan ve -halk tarafından- razı olunmuş vasiler olan 

Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine en üstün salâtınla salât eyle ve en üstün 
bereketlerinle onlara bereket ver. Selam olsun onlara, onların ruhlarına, 
onların bedenlerine. Allah'ın rahmeti ve bereketleri onların üzerine ol-
sun." 

*** "Allah'ım! Beni, Ali b. Ebutalib'i ihya ettiğin şey üzerine ihya et 
ve beni Ali b. Ebutalib -aleyhisselamın- öldüğü şey üzerine öldür." 
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 َأْسَأُل َهللا اْحلُوَر اْلعنيَ 
"Allah'tan hüri'l-ayn istiyorum." 

Yüz defa şöyle söyle: 
 َه ِاالَّ هللاُ اْلَمِلُك اْحلَقُّ اْلُمبنيُ ال ِالٰـ 

"Mutlak mâlik ve apaçık hak olan Allah'tan başka ilah yoktur." 
Yüz defa İhlas Suresi ve yüz defa: 

 َوآِل حمَُمَّد َصلَّى هللاُ َعلى حمَُمَّدٍ 
"Allah'ın salatı Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun." 

Yüz defa: 
َة ِاّال اِبهلِل َه ِاالَّ ُهللا َوَاهلُل اَكْ ُسْبحاَن ِهللا َوَاْحلَْمُد هلِل َوال ِالٰـ  َربُ َوال َحْوَل َوال قـُوَّ

 اْلَعظيمِ  اْلَعِليِّ 
"Münezzehtir Allah, bütün övgüler Allah'a mahsustur, Allah'tan başka 

ilah yoktur ve Allah vasfedilmeyecek kadar yücedir. Güç ve kuvvet ancak 
yüce ve ulu Allah'tandır." 

Yüz defa: 
َة ِاالّ اِبهلِل اْلَعِليِّ ما شاَء هللاُ   اْلَعظيمِ   كاَن َوال َحْوَل َوال قـُوَّ

"Allah'ın dilediği olur; güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu Allah'tandır." 
Sonra şöyle de: 
 َشرِّ  *َاْصَبْحُت اَللّـُهمَّ ُمْعَتِصمًا ِبِذماِمَك اْلَمنيِع الَّذي ال يُطاَوُل َوال ُحياَوُل ِمنْ 

 
* "Allah'ım! Her zalimin, gece gelenin, susan (dilsiz) ve konuşan 

diğer korkunç yaratıklarının şerrinden beni koruman ve Peygamberin 
Ehl-i Beyt'inin muhabbet elbisesiyle beni örtmen için senin yüce ve sağ-
lam ipine (tevhid) sarılarak sabahladım; şüphesiz ondan daha sağlam ve 
uzun bir ip yoktur. Ve bana eziyet etmeyi kastedenin şerrinden, Ehl-i 
Beyt'in hakkını ikrar edip onların ipine sarılarak ve hakkın onlardan yana, 
onlarla birlikte, onlarda olduğuna ve onların vesilesiyle hakka ulaşılabile-
ceğine yakin ederek ihlasın sağlam kalesine sığındım. Onların sevdiğini 
seviyorum ve onların uzak durduğundan uzak duruyorum. Allah'ım! O 
halde onların vesilesiyle beni korktuğum her şeyin şerrinden kendi sığı-
nağına al. Ey yüce Allah! Göklerin ve yerin yaratıcısı olman vesilesiyle 
düşmanlarımı benden defettin. -Sen buyurmuşsun ki:- Önlerinden bir sed 
ve arkalarından bir sed çektik de onları kapattık; artık göremezler." 
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ِمْن سائِِر َمْن َخَلْقَت َوما َخَلْقَت ِمْن َخْلِقَك الّصاِمِت َوالّناِطِق  َوطاِرقٍ  غاِشمٍ  ُكلِّ 
يل    قاِصدٍ  ُكلِّ َك ُحمَْتِجباً ِمْن َوالِء َاْهِل بـَْيِت نَِبيِّ  ساِبَغةٍ  بِِلباسٍ  َخمُوفٍ  ُكلِّ ِمْن  يف ُجنَّةٍ 

ِهْم َوالَّتَمسُِّك َحبَْبِلِهْم ُموِقناً  اْالِ◌ْعِرتاِف ِحبَقِّ  اْالِ◌ْخالِص ِيف  َحصنيٍ  ِجبِدارٍ  ِاىل َاِذيَّةٍ 
َانَّ اْحلَقَّ َهلُْم َوَمَعُهْم َوفيِهْم َوهِبِْم اُوايل َمْن واَلْوا َواُجاِنُب َمْن جانـَُبوا َفَاِعْذين اَللّـُهمَّ 

بَِبديِع السَّمواِت  ما اَتَّقيِه � َعظيُم َحَجْزُت اْالَ◌عاِدَي َعّين  ُكلِّ  هِبِْم ِمْن َشرِّ 
َواْالَ◌ْرِض ِاّ� َجَعْلنا ِمْن َبْنيِ اَْيديِهِم َسّدًا َوِمْن َخْلِفِهْم َسّدًا َفَاْغَشْيناُهْم فـَُهْم ال 

 يـُْبِصُروَن . 
Bu dua her gün sabah ve akşam okunur. Bu, Emirulmüminin Ali'-

nin Leyletu'l-Mebit (Resulullah'ın -s.a.a- yatağında yattığı hicret gece-
si)de okuduğu duadır.  

Tehzib'de şöyle rivayet edilmiştir: "Kim sabah namazından sonra 
on defa şu duayı okursa Allah Teala ona körlük, delilik, cüzam, fakir-
lik, evin başına yıkılması ve yaşlandığında saçmalamaktan koruyup 
afiyet verir: 

 ُسْبحاَن ِهللا اْلَعِظيِم َوِحبَْمِدِه َوال َحْوَل َوال قـَُوَة ِاالّ اِبهلِل اْلَعِلِي اْلَعِظيمِ 
"Münezzehtir yüce olan Allah ve ben O'na hamd ediyorum. Güç ve 

kuvvet ancak yüce ve ulu Allah'tandır." 
Şeyh Kuleynî İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: "Kim 

sabah ve akşam namazından sonra yedi defa şu duayı okursa, Allah 
Teala ondan yetmiş çeşit belayı def eder; bu belaların en küçüğü yel, 
cüzam ve deliliktir. Şakî olursa şakîlerden olduğu silinir ve saadete 
erenlerden yazılır: 

 ـِن الّرَحيـِم ال َحْوَل َوال قـَُوَة ِاالّ اِبهلِل اْلَعِلِى اْلَعِظيمِ ِبْسِم ِهللا الرَّمحْ 
"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güç ve kuvvet ancak yüce 

ve ulu Allah'tandır." 
Yine İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: "Dünya ve ahiret 

için ve yine göz ağrısını gidermek için sabah ve akşam namazından 
sonra şu duayı okusunlar: 

 َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َعَلْيَك َصلِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
 يف َعَملي َواْجَعِل النُّوَر يف َبَصري َواْلَبصريََة يف ديين َواْلَيقَني يف قـَْليب َواْالِ◌ْخالصَ 
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 *َوالسَّالَمَة يف نـَْفسي َوالسََّعَة يف ِرْزقي َوالشُّْكَر َلَك اََبداً ما َابـَْقيْـَتين. 
Şeyh İbn-i Fehd, "Uddetu'd-Dai" adlı kitabında İmam Rıza'dan 

(a.s) şöyle nakletmiştir: Her kim sabah namazından sonra şu duayı 
okur da peşinden bir hacette bulunursa, o hacete ulaşması kolaylaşır 
ve Allah Teala o konuda onun ihtiyacını giderir: 

ِاَىل ِهللا ِانَّ َهللا َبصٌري اِبْلِعباِد  ُض َاْمريوآِلِه َواُفـَوِّ  ِبْسِم ِهللا َوَصلَّى هللاُ َعلى حمَُمَّدٍ 
ْنَت ُسْبحاَنَك ِاّين ُكْنُت ِمَن الظّاِلمَني َه إّال أَ ئاِت ما َمَكُروا ال ِالٰـ فـََوقاُه ُهللا َسيِّ 

وََكذِلَك نـُْنِجي اْلُمْؤِمنَني َحْسبـَُنا ُهللا َونِْعَم اْلوَكيُل   َفاْسَتَجْبنا َلُه َوَجنَّْيناُه ِمَن اْلَغمِّ 
َة ِاّال ُهللا ال َحْوَل وَ  ملَْ َميَْسْسُهْم ُسوٌء ما شاءَ  ِمَن ِهللا َوَفْضلٍ  َفاْنـََقَلُبوا بِِنْعَمةٍ  ال قـُوَّ

الرَّبُّ ِمَن  **ما شاَء ُهللا ال ما شاَء الّناُس ما شاَء ُهللا َوِاْن َكرَِه الّناُس َحْسِيبَ  اِبهللِ 
اْلَمْربُوبَني َحْسِيبَ اْخلاِلُق ِمَن اْلَ◌خمُْلوقَني َحْسِيبَ الرّاِزُق ِمَن اْلَمْرزُوقَني َحْسِيبَ ُهللا 

 ُهَو َحْسيب، َحْسيب َمْن َملْ يـََزْل َحْسيب، َحْسيب َمْن كاَن ُمْذ َمنْ  اْلعاَلمَني َحْسيب َربُّ 

 
* "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin hürmetine senden istiyo-

rum ki Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat eyle; gözümde ışık, dinimde 
basiret, kalbimde yakin, amelimde ihlas, bedenimde sihhat, rızkımda bol-
luk ve beni yaşattığın müddetçe sana şükür etmeye muvaffak kıl." 

** "Allah'ın adıyla, Allah'ın sâlat ve rahmeti Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'inin üzerine olsun. Ben işimi Allah'a bırakıyorum, şüphesiz Allah kul-
ların hal ve hareketlerini görmektedir. Derken Allah onu, onların (Firavun-
'un taraftarlarının) hilesinin kötülüklerinden korudu. Senden başka ilâh 
yoktur; Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Gerçekten ben nefsi-
me zülmedenlerden oldum. Biz de duâsını kabul ettik, kendisini kederden 
kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Bize Allah yeter ve ne güzel 
vekildir O. (Buna inananlar) kendilerine hiç bir keder dokunmaksızın Al-
lah'tan bir nimet ve kazançla döndüler. Allah'ın dediği olur. Bütün güç ve 
kuvvet yalnız Allah'tandır. Allah'ın dediği olur, halkın dediği değil. Allah'ın 
dediği olur, halk hoşlanmasa bile. Kullar yerine Rabbim bana yeter; 
yaratıklar yerine yaratıcı bana yeter; rızk verilenler yerine rızık veren 
bana yeter; alemlerin Rabbi olan Allah bana yeter; bana yeterli olan bana 
yeter; sürekli bana yeten bana yeter; var oluşumdan beri bana yeten yine 
de bana yeter; kendisinden başka bir ilâh olmayan Allah bana yeter. O'na 
tevekkül ettim ve O, büyük arşın sahibidir." 
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َه ِاالّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظيِم ُكْنُت َملْ يـََزْل َحْسيب، َحْسِيبَ هللاُ الِالٰـ 
. 

Şeyhimiz Sıkatu'l-İslam Nurî (Allah mezarını nurlandırsın) 
"Daru's-Selam" adlı kitabında kendi şeyhi rabbanî alim merhum Mol-
la Fethali Sultanabadî'den şöyle nakletmiştir: Yüce alim ahund molla 
Muhammed Sadık-ı Irakî çok kötü ve perişan bir haldeydi ve hiçbir 
şekilde bu durumdan kurtulamıyordu. Nihayet bir gece, bir vadide 
kubbeli büyük bir çadırın kurulu olduğunu gördü. Onun kime ati ol-
duğunu sorduğunda; "Bu çadır, sağlam sığınak, sıkıntıda olan miskin-
lerin yardımcısı ve beklenilen İmam Hz. Mehdi'nin (a.f) çadırıdır" de-
diler. Bunun üzerine hemen Hazretin huzuruna koşup perişan duru-
munu ona bildirdi ve İmamdan işlerinin yoluna girmesi, üzüntülerinin 
giderilmesi için dua talep etti. Fakat İmam (a.s) kendi evlatlarından bir 
seyyidin çadırına işaret ederek onu o seyyide gönderdi. İşaret edilen 
çadıra bakınca çadırın içinde rabbanî alim Seyyid Muhammed 
Sultanabadî'nin seccadenin üzerinde oturduğunu, Kur'an okuyup Al-
lah'ı zikretmekle meşgul olduğunu gördü. İçeri girip selam verdikten 
sonra durumu kendisine anlattı. Bunun üzerine seyyid işlerinin yoluna 
girmesi ve rızkının artması için ona bir dua öğretti. O sırada uykudan 
uyandı ve o duanın aklında kaldığını gördü. Sonra seyyidin evine doğ-
ru yola koyuldu. Daha önce ahunt molla Muhammed Sadık-i Irakî, 
açıklamadığı bir nedenle seyyidi terk etmiş, ondan uzaklaşmıştı. 
Seyyidin huzuruna ulaşınca onu rüyadaki gibi seccadesinde oturmuş 
zikir ve istiğfarla meşgul olduğunu gördü. Selam verdi; seyyid onun 
selamını alarak olaydan haberi varmış gibi tebessüm etti.  Molla Mu-
hammed işlerinin yoluna girmesi için ondan bir dua istedi. Bunun üze-
rine seyyid rüya aleminde ona öğrettiği duayı öğretti. Molla Muham-
med Sadık, o duayı okuduktan sonra çok kısa bir zamanda dünya her 
taraftan ona yöneldi; böylece sıkıntı ve içinde bulunduğu zor durum-
dan kurtuldu. Merhum hacı Molla Fethali (r.a) Seyyid'i çok övüyordu; 
Molla Fethali onu görmüş ve bir süre de ondan ders almıştı. Seyyid'in 
rüya aleminde ve uyanıkken öğrettiği dua üç şeydi: Birincisi; şafak at-
tıktan sonra elini göğsünün üstüne koyarak yetmiş defa "Ya Fettah" 
söylemesi. İkincisi; Kâfi kitabında yer alan Resul-i Ekrem'in (s.a.a) 
perişan durumda olan bir sahabesine öğrettiği ve onu okuduktan sonra 
kısa bir zaman içinde perişanlıktan kurtulduğu şu duayı okumak: 
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َة ِاالّ اِبهلِل تـَوَكَّْلُت َعَلى احلَْيِّ  ملَْ  الَّذياْحلَْمُد هلِل ال َميُوُت وَ  الَّذي ال َحْوَل َوال قـُوَّ
 *ُه َتْكبريًا.وََكربِّْ  اْلُمْلِك َوَملْ َيُكْن َلُه َوِىلٌّ ِمَن الذُّلِّ  َشريٌك ِيف  يـَتَِّخْذ َوَلداً َوَملْ َيُكْن َلهُ 

Üçüncüsü, sabah namazlarından sonra -yukarıda- Şeyh İbn Fehd-
'den nakledilen duayı okumak. Bu zikir ve duaları ganimet bilerek onları 
okumaya titizlik gösterilmeli ve onun yararlarından gaflet edilmemelidir. 

Bil ki, müstehap namazlardan sonra şükür secdesi yapmak önemle 
vurgulanmıştır; secde halinde birçok dua ve zikir söylenmesi rivayet 
edilmiştir. İmam Sadık'tan (a.s), "İstersen yüz defa 'şükren, şükren' ve-
ya istersen yüz defa 'afven afven' söyle" şeklinde nakledilmiştir. Ve 
yine o hazretten şöyle nakledilmiştir: "Şükür secdesinde söylenebile-
cek en az şey üç defa, 'şükren lillah' zikridir." Ve yine güneş doğarken 
ve batarken Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamlarından (a.s) 
birçok dua ve zikirler nakledilmiş, ayet ve hadislerde bu dua ve zikir-
leri okumak için oldukça teşvik vardır. Biz burada o güvenilir dualar-
dan birkaçını zikretmekle yetiniyoruz: 

Birincisi: Muhaddisler muteber senetlerle İmam Sadık'tan (a.s) 
şöyle rivayet etmişlerdir: "Her Müslüman'ın on defa güneş doğmadan 
önce ve on defa güneş batmadan önce şu duayı okuması vaciptir: 

َلُه اْحلَْمُد ُحييي َوُمييُت َوُمييُت  َه ِاّال ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه َلُه اْلُمْلُك وَ ال ِالٰـ 
  *.َشيء َقديرٌ  ُكلِّ َوُهَو َعلى   َوُحيْيي َوُهَو َحيٌّ ال َميُوُت بَِيِدِه اْخلَْريُ 

Bazı rivayetlerde, "Bu dua terk edilirse kaza ediniz" diye 
geçmiştir. 

İkincisi: Yine İmam Sadık'tan (a.s) nakledilen muteber rivayet-
lerde, güneşin doğuşu ve batışından önce şu duanın on defa okunması 
bildirilmiştir: 
َاُعوُذ اِبهلِل السَّميِع اْلَعليِم ِمْن َمهَزاِت الشَّياطِني َوَاُعوُذ ابهلِل َاْن َحيُْضُروِن ِانَّ هللاَ  

 
* "Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Asla ölmeyecek olan diriye te-

vekkül ettim (işimi ona bıraktım). Hamd evlat edinmeyen, saltanatında or-
tağı olmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a mah-
sustur ve tekbir getirerek O'nun şanını yücelt." 

* "Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir, ortağı yoktur. Saltanat ve hamd 
O'na mahsustur. Diriltir ve öldürür; öldürür ve diriltir. O ölmeyecek diridir. 
Hayır O'nun eliyledir ve O her şeye kadirdir." 
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 **ُهَو السَّميُع اْلَعليُم .
Üçüncüsü: Yine İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: 

Her sabah ve akşam vakitleri üç defa şu duayı okumanızı engelleyen 
şey nedir:  

بـَْعَد ِاْذ  َعلى ديِنَك َوالتُزِْغ قـَْليب ْت قـَْليبَب اْلُقُلوِب َواالَْبصاِر ثـَبِّ اَللّـُهمَّ ُمَقلِّ 
ِمَن الّناِر ِبَرْمحَِتَك  َك اَْنَت اْلوّهاُب َوَاِجْريننَّ ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة اِ  َهَديـَْتىن َوْهْب يل

َتَك َوِاْن ُكْنُت  َرمحَْ  يَّ َواْنُشْر َعلَ  يىف ِرْزق يَّ َوَاْوِسْع َعلَ  يىف ُعْمر  ُهمَّ اْمُدْد يلاَللّـ
َوِعْنَدَك  ***ِبتُ َسعيداً َفِانََّك َمتُْحو ما َتشاُء َوتـُثْ  اْلِكتاِب َشِقّياً َفْاَجْعلين اُمِّ  ِعْنَدَك يف

 اُمُّ اْلِكتاِب .
 
Dördüncüsü: Yine İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: 

Her sabah ve akşam şu duayı oku:  
يـَْفَعُل ما َيشاُء َوال يـَْفَعُل ما َيشاُء َغْريُُه َاْحلَْمُد هلِل َكما حيُِبُّ هللاُ   الَّذيَاْحلَمُد هلِل 

َاْدَخْلَت فيِه حمَُمَّداً َوآَل  َخْريٍ  ُكلِّ  يف َاْهُلُه اَللّـُهمَّ َاْدِخْلين َد اْحلَْمُد هلِل َكما ُهوَ َاْن ُحيْمَ 
 َصلَّى ُهللا َعلى حمَُمَّدٍ  َشرٍّ َاْخَرْجَت ِمْنُه حمَُمَّدًا َوآَل حمَُمَّدٍ  ُكلِّ ِمْن  َوَاْخرِْجين حمَُمَّدٍ 

 *.وآِل حمَُمَّدٍ 
 

** "Şeytanların vesveselerinden duyan ve bilen Allah'a sığınıyorum; 
onların benim yanımda hazır olmasından Allah'a sığınıyorum. Şüphesiz 
Allah duyan ve bilendir." 

*** "Allah'ım! Ey kalpleri ve görüşleri döndüren! Kalbimi dininin üze-
rinde sabit kıl. Beni hidayet ettikten sonra kalbimi eğriltme, bana katından 
bir rahmet ver, kuşkusuz sen çok bağış yapansın ve beni rahmetinle ce-
hennem ateşinden koru. Allah'ım! Ömrümü uzat, rızkımı genişlet, rahme-
tini üzerime yay; eğer ben Ümmü'l-Kitap (Levh-i Mahfuz)da senin yanın-
da şakî (bedbaht) isem beni saadetli kıl; şüphesiz sen dilediğini silip yok 
eder ve (yerine başka bir şeyi) sabit kılarsın; Ümmü'l-Kitap (Levh-i Mah-
fuz) senin katındadır." 

* "Hamd Allah'a ki, kendi dilediğini yapar ve O'ndan başkası kendi 
dilediğini yapamaz. Hamd, Allah'ın hamdedilmeyi istediği şekilde O'na 
mahsustur. Hamd, Allah layık olduğu şekilde O'na mahsustur. Allah'ım! 
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Beşincisi: Her gün sabah ve akşamleyin on defa şu duayı oku: 
 **َه ِاالَّ هللاُ َوَاهللُ اَْكَربُ ُسْبحاَن ِهللا َوَاْحلَْمُد هلِل َوال ِالٰـ 

Bu iki zaman diliminde okunacak dualardan biri de ileride aktara-
cağımız Aşerat Duası'dır. 

 
Beni, Muhammed ve Ehl-i Beyt'ini dahil ettiğin bütün hayırlara dahil et ve 
beni, Muhammed ve Ehl-i Beyt'ini çıkardığın bütün şerlerden dışarı çıkar; 
Allah'ın salatı Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun." 

** "Allah münezzehtir; hamd Allah'a mahsustur; Allah'tan başka ilâh 
yoktur ve Allah -vasfedilmeyecek- kadar yücedir." 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Haftanın Günlerinin Duası: Sahife-i Seccadiye'nin 
Eklerinden Naklen 

Pazar Gününün Duası 

ال َاْرُجو ِاّال َفْضَلُه َوال َاْخشى ِاالّ َعْدَلُه َوال َاْعَتِمُد ِاالّ قـَْوَلُه َوال  الَّذيِبْسِم ِهللا 
 َواْلُعْدواِن َوِمْن ْضواِن ِمَن الظُّْلمِ الرِّ   اُْمِسُك ِاّال ِحبَْبِلِه ِبَك َاْسَتجُري � َذا اْلَعْفِو وَ 

ِة قـَْبَل التََّاهُِّب َريِ الزَّماِن َوَتواتُِر االَ غِ  ْحزاِن َوَطواِرِق اْحلََداثِن َوِمِن اْنِقضآِء اْلُمدَّ
ِة َوِاّ�َك َاْسرتَْ   وَ  ْقَرتُِن ِبِه  ْصالُح َوِبَك َاْسَتعُني فيما يَـ ِشُد ِلما فيِه الصَّالُح َواالِ اْلُعدَّ

ْجناُح َوِاّ�َك َاْرَغُب ىف ِلباِس اْلعاِفَيِة َوَمتاِمها َوُمشُوِل السَّالَمِة َوَدواِمها  الِ النَّجاُح َوا
 ِمْن َجْوِر السَّالطنيِ  *ِمْن َمهَزاِت الشَّياطِني َوَاْحَرتُِز ِبُسْلطاِنكَ  َوَاُعوُذ ِبَك � َربِّ 

 
* "Allah'ın adıyla; ben yalnız O'nun fazl ve rahmetini ümit ediyorum; 

yalnız O'nun adaletinden korkuyorum; yalnız O'nun sözüne itimat ediyo-
rum; yalnız O'nun ipine sarılıyorum. Ey af ve rızâ sahibi Allah; zulüm ve 
düşmanlıktan, zamanın değişiminden, ardı ardına gelen kederlerden, ge-
ce ve gündüzün afet ve felaketlerinden ahiret için hazırlıklı olmadan ve 
azık toplamadan tükenen ömürden sana sığınıyorum. Sadece senden, 
beni içerisinde salah ve ıslah olan şeylere yönlendirmeni istiyorum. Zafer 
ve galibiyetin birleşmesinde (başarı ve iyi sonuç elde etmek için) Senden 
yardım diliyorum. Yalnız senden beni, tamamen sağlık ve afiyet giysisine 
büründürmeni ve daima sağlıklı kılmanı istiyorum.   

Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınıyorum. Sultanla-
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  ا بـَْعَدُه اَْفَضَل ِمْن ساَعيت َوم يَ َواْجَعْل َغد يَوَصْوم فـَتَـَقبَّْل ما كاَن ِمْن َصاليت
َفاْنَت هللاُ َخْريٌ حاِفظاً   يَونـَْوم  ىف يـَْقَظيت َواْحَفْظين  يمىف َعشريَيت َوقـَوْ  َوَاِعزَّين يَويـَْوم

حاِد ِمَن  هذا َوما بـَْعَدُه ِمَن اآل يِاّىن اَبـَْرأ ِاَلْيَك ىف يـَْوماَللّـُهمَّ  .َواَْنَت َاْرَحُم الرّاِمحنيَ 
تـََعرُّضًا ِلْالِ◌جابَِة َواُقيُم َعلى طاَعِتَك رَجاًء  ي َواِالْحلاِد َواُْخِلُص َلَك ُدعائْركِ الشِّ 

ال  يَك الَّذَك َوَاِعزَّىن ِبِعزِّ َخْريِ َخْلِقَك الّداعى ِاىل َحقِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  ِلِالاثبَِة َفَصلِّ 
 يَو اِبْلَمْغِفَرِة ُعْمر  يِالْنِقطاِع ِاَلْيَك اَْمر  ابِ ال تَناُم َواْخِتمْ  ِبَعْيِنَك الَّيت ُيضاُم َواْحَفْظين

 ِانََّك اَْنَت اْلَغُفوُر الرَّحيُم .

Pazartesi Gününün Duâsı  

ََذ ُمعيناً ملَْ يُْشِهْد َاَحدًا حَني َفَطَر السَّمواِت َواْالَ◌ْرَض  الَّذيَاْحلَْمُد هلِلِ◌  َوالَاختَّ
يَِّة َوَملْ يُظاَهْر ِيف اْلَوْحدانِيَِّة َكلَِّت اْالَ◌ْلُسُن َعْن  هلِٰ  ِىف االِ نََّسماِت َملْ يُشاَركْ ال أَ حَني بـَرَ 

اْلُوُجوُه  *غايَِة ِصَفِتِه َواْلُعُقوُل َعْن ُكْنِه َمْعرَِفِتِه َوَتواَضَعِت اْجلَباِبَرُة ِهلَيْـَبِتِه َوَعَنتِ 

 
rın zulmünden Senin saltanatına sığınıyorum.  

O halde namaz ve orucumu kabul buyur. Yarınımı ve öbür günümü 
bu saatten ve bugünümden daha hayırlı kıl. Beni ailem ve kabilem ara-
sında aziz eyle. Uykuda ve uyanıklığımda beni (fenalıklardan) koru. Zira 
Sen en iyi koruyan ve sen merhametlilerin en merhametlisi. 

Allah'ım; ben bu pazar gününde ve gelecek pazar günlerinde şirk ve 
küfürden sana sığınıyorum. Duâmın icabete erişmesi için ihlasla duâ edi-
yorum. Sevap kazanmak ümidiyle itaatine duruyorum. O halde yaratıkla-
rın en üstünü olan ve halkı Senin hakkına (marifet ve tevhidine) davet 
eden Muhammed'e salât eyle. Eksilmeyen izzetinle beni aziz kıl. Uyuma-
yan gözlerinle beni koru. İşimi, başkalarından kopup sana yönelmekle 
sonuçlandır. Ömrümü mağfiretinle sona erdir. Şüphesiz Sen çok bağışla-
yan ve merhamet edensin." 

* "Hamd Allah'a mahsustur; O, gökleri ve yeri yarattığı zaman hiç 
kimseyi -istişare için- hazır etmedi. Canlı varlıkları yarattığında kendisine 
yardımcı tutmadı. İlahlığında ortağı olmamış ve birliğinde desteklen-
memiştir (her şeyi tek başına yaratmıştır). Diller O'nun vasfının nihaye-
tinden acizdir. Akıllar O'nun marifetinin künhünden dehşettedir. Zorbalar 
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ْمُد ُمَتواتِرًا ُمتَِّسقًا َوُمَتواِليًا ُمْستَـْوِسقاً ِلَعَظَمِتِه فـََلَك احلَْ  ِخلَْشَيِتِه َواْنقاَد ُكلُّ َعظيمٍ 
 َوَصَلواتُُه َعلى َرُسوِلِه اَبَداً َوَسالُمُه دائِماً َسْرَمداً 

هذا َصالحًا َوَاْوَسَطُه َفالحًا َوآِخَرُه َجناحًا َوَاُعوُذ ِبَك  يللّـُهمَّ اْجَعْل َاوََّل يـَْوماَ 
نََذرْتُُه  نَْذرٍ  ُكلِّ َاْستَـْغِفُرَك لِ  آِخُرُه َوَجٌع اَللّـُهمَّ ِاينّ وَسطُُه َجزٌَع َو اوَّلُُه فـَزٌَع َواَ  ِمْن يـَْومٍ 

 عاَهْدتُُه مثَُّ َملْ َاِف ِبهِ  َعْهدٍ  ُكلِّ َوَعْدتُُه وَ   َوْعدٍ  وَُكلِّ 
ماِئَك كاَنْت ِمْن اِ  ِمْن َعبيِدَك َاْو َاَمةٍ  ا َعْبدٍ َفَاميُّ  يَمظاملِِ ِعباِدَك ِعْند يف َاْسأَُلكَ وَ 
َاْهِلِه َوَوَلِدِه َاْو  ماِلِه َاْو يف ْرِضِه َاْو يفعِ  نـَْفِسِه َاْو يف َمْظِلَمٌة ظََلْمُتها ِاّ�ُه يف يَلُه ِقَبل

يَّةٍ  َاْو َهوًى َاْو اَنـََفةٍ  ِمبَْيلٍ  غيَبٌة اْغتَـبْـُتُه هِبا َاْو َحتاُمٌل َعَلْيهِ   َاْو َعَصِبيَّةٍ  َاْو ِر�ءٍ  َاْو محَِ
ها ِاَلْيِه َعْن َردِّ  يَوضاَق ُوْسع يتاً فـََقُصَرْت يَدغائِبًا كاَن َاْو شاِهداً َوَحّيًا كاَن َاْو َميِّ 

ُمْسَتجيَبٌة ِلَمِشيَِّتِه َوُمْسرَِعٌة ِاىل   يَ  َمْن َميِْلُك اْحلاجاِت َوهِ � َاْسأَُلكَ َواْلَتَحلُِّل ِمْنُه فَ 
ِمْن  َوهَتََب يل ِمبا ِشْئتَ  *َوَاْن تـُْرِضَيُه َعّين  َوآِل حمَُمَّدٍ  مَّدٍ ِاراَدتِِه َاْن ُتَصِليَّ َعلى حمَُ 

 
O'nun heybeti karşısında hor ve hakirdir. Yüzler O'nun korkusundan bo-
yun eğmiştir. Bütün büyükler O'nun azameti karşısında teslimdir. Öyleyse 
tüm övgüler, daimi, muntazam, peyderpey ve kamil olarak sana mahsus-
tur. Allah'ın sâlat ve selamı ebedi ve daimi olarak O'nun resulünün üzeri-
ne olsun. 

Allah'ım; bugünümün evvelini salâh, ortasını felâh ve sonunu necâh 
(gayeye varış) kıl. Allah'ım! Evveli korku, ortası sabırsızlanma ve sonu 
dert ve rahatsızlık olan bir günden sana sığınıyorum. 

Allah'ım! Nezredip de yerine getirmediğim her nezir, vaat edip de 
üzerinde durmadığım her vaat ve ahdedip de vefa etmediğim her ahit için 
Senden mağfiret diliyorum. 

* Allah'ım! Boynumda hakları olan kullarının hakları hususunda; her-
hangi bir kulunun veya cariyenin boynumda hakkı olur da canı veya hay-
siyeti veya malı veya ailesi hususunda ona zulmetmişsem veyahut heva 
ve heves veya tekebbür veya taassup veya riya veya asabiyet üzerine -
kullarından birinin- ister gaip ister hazır, ister diri ister ölü olsun gıybetini 
etmişsem veya ona ağır bir yük yüklemişsem, eğer o hakkı telafi etmeğe 
gücüm yetmemiş ve sahibinden helallik almamışsam; ey hacetleri reva 
eden Allah ve ey hacetler isteğiyle icabete ulaşan ve iradesiyle hemen 
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 .ِعْنِدَك َرْمحًَة ِانَُّه ال تـَنْـُقُصَك اْلَمْغِفَرُة َوال َتُضرَُّك اْلَمْوِهَبُة � َاْرَحَم الّراِمحنيَ 
َك َاوَِّلِه ِبطاَعتِ  َتْنيِ َسعاَدًة يف ِمْنَك ثِنْـ اثـَْنْنيِ نِْعَمَتْنيِ  يـَْومٍ  ُكلِّ  يف اَللّـُهمَّ َاْوِلين

 لُه َوال يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِسواُه .ْغِفَرِتَك � َمْن ُهَو االِ اِخرِِه مبَِ  َونِْعَمًة يف

Salı Gününün Duâsı  

ِانَّ  ينـَْفس َاْحلَْمُد هلِلِ◌ َواْحلَْمُد َحقُُّه َكما َيْسَتِحقُُّه َمحْدًا َكثرياً َوَاُعوُذ ِبِه ِمْن َشرِّ 
 يَزيُدين يالشَّْيطاِن الَّذ َوَاُعوُذ ِبِه ِمْن َشرِّ  وِء ِاّال ما َرِحَم َرّيب النـَّْفَس َالَ◌ّمارٌَة اِبلسُّ 

اَللّـُهمَّ  قاِهرٍ  َوَعُدوٍّ  جائِرٍ  َوُسْلطانٍ  فاِجرٍ  َجّبارٍ  ُكلِّ َوَاْحَرتُِز ِبِه ِمْن  َذنْبًا ِاىل َذْنيب
ُهُم  ِمْن ِحْزِبَك َفِانَّ ِحْزَبكَ  َك ُهُم اْلغاِلُبوَن َواْجَعْلين ُجْندَ ِمْن ُجْنِدَك َفِانَّ  اْجَعْلين

َزنُوَن  ُهْم حيَْ  *ِمْن َاْوِليآِئَك َفِانَّ أولياءك ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال اْلُمْفِلُحوَن َواْجَعْلين

 
tahakkuk bulan Allah; Senden Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salât etmeni 
ve boynumda hakkı olan kulunu dilediğin şekilde benden hoşnut etmeni 
ve katından bana rahmet bağışında bulunmanı istiyorum. Şüphesiz mağ-
firetin Senden bir şey eksiltmez, bahşişin sana zarar vermez; ey merha-
metlilerin en merhametlisi. 

Allah'ım; her pazartesi günü bana iki nimet ihsan eyle: Evvelinde sa-
na itaat etme mutluluğu ve sonunda mağfiretine nâil olma nimeti ver. Ey 
yegane mabud olan ve günahları kendisinden başkası bağışlayamayan 
Allah." 

* "Hamd Allah'a mahsustur. Hamd Allah'ın hakkıdır (O'na layıktır). 
Ni-tekim Allah çok hamda lâyıktır. Nefsimin şerrinden O'na sığınıyorum; 
şüphesiz nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder; Rabbimin merhamet buyu-
rarak koruduğu hariç. Günahıma günah ekleyen şeytanın şerrinden Al-
lah'a sığınıyorum. Her günahkâr zorbadan, zalim sultandan ve galip 
düşmandan O'na sığınıyorum. 

Allah'ım; beni kendi askerinden kıl; çünkü Senin askerlerin galiptir. 
Beni kendi partinden kıl; şüphesiz Senin partin zafere erendir. Beni kendi 
evliyandan et; gerçekten Senin evliyan ve dostların için (dünya ve 
ahirette) ne bir korku var ve ne de bir keder. 

Allah'ım; dinimi ıslah eyle; çünkü o işimi koruyandır. Ahiretimi ıslah 
eyle; çünkü orası mukim olacağım menzilimdir. Orası benim, kötülerle 
komşu olmaktan kaçıp sığınacağım yerimdir. Hayatı her hayırlı işte 
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ا داُر َمَقرّ  يتاِخرَ  َوَاْصِلْح يل يَفِانَُّه ِعْصَمُة َاْمر  ديين اَللّـُهمَّ َاْصِلْح يل َوِاَلْيها  يَفِا�َّ
 ُكلِّ ِمْن  َواْلَوفاَة راَحًة يل  َخْريٍ  ُكلِّ  يف َواْجَعِل اْحلَيوَة زِ�َدًة يل يئاِم َمَفرّ ِمْن ُجماَورَِة اللِّ 

ِة اْلُمْرَسلَني َوَعلى آِلهِ  َعلى حمَُمَّدٍ  َشرٍّ اَللّـُهمَّ َصلِّ  بَني  الطَّيِّ  خامتَِ النَِّبّيَني َو َمتاِم ِعدَّ
َذنْبًا ِاّال َغَفْرَتُه  الثُّالاثِء َثالاًث ال َتدَْع يل ِيف  نْـَتَجبَني َوَهْب يلالطّاِهريَن َوَاْصحاِبِه اْلمُ 

 َوال َغّمًا ِاّال َاْذَهبْـَتُه َوال َعُدّوًا ِاّال َدفـَْعَتُه بِِبْسِم ِهللا َخْريِ اْالَ◌ْمساِء ِبْسِم ِهللا َربِّ 
َاوَّلُهُ  َاوَّلُُه َسَخطُُه َوَاْسَتْجِلُب ُكلَّ َحمُْبوبٍ  سَّماِء َاْسَتْدِفُع ُكلَّ َمْكروهٍ اْالَ◌ْرِض َوال

 ِمْنَك اِبْلغُْفراِن � َوِيلَّ اْالِ◌ْحساِن .  ِرضاُه َفاْخِتْم يل

Çarşamba Gününün Duâsı  

َجَعَل النَّهاَر نُُشورًا َلَك َجَعَل اللَّْيَل ِلباسًا َوالنـَّْوَم ُسبااًت وَ  الَّذيَاْحلَْمُد هلِلِ◌ 
 يـَنْـَقِطُع اَبَداً َوَلْو ِشْئَت َجَعْلَتُه َسْرَمدًا َمحْدًا دائِمًا ال يِمْن َمْرَقد بـََعثـَْتين اْحلَْمُد َانْ 
 *َلُه اْخلَالِئُق َعَددًا اَللّـُهمَّ َلَك اْحلَْمُد َاْن َخَلْقَت َفَسوَّْيَت َوَقدَّْرتَ  يَوال ُحيْص

 
benim için fazlalık mayası kıl. Ölümü benim için kötülükten kurtulma vesi-
lesi kıl. Allah'ım; peygamberlerinin sonuncusu olan ve onların sayısını 
tamamlayan Muhammed'e ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'ine ve seçkin as-
habına salavat gönder. Bana, bu Salı gününde üç şey bağışla; affetme-
miş bir günah bırakma, (kalbimdeki) tüm hüzün ve kederleri yok et, tüm 
düşmanları defet. 

İsimlerin en güzeli olan Allah'ın ismiyle, yerin ve göğün Rabbi olan 
Allah'ın ismiyle, evveli O'nun gazabı olan sevilmeyecek her şeyi kendim-
den defediyorum ve evveli O'nun rızası olan sevilecek her şeyi talep edi-
yorum. O halde ey kerem ve ihsan sahibi (Allah); işimi mağfiretinle so-
nuçlandır." 

* "Hamd Allah'a mahsustur; O Allah ki, geceyi örtü, uykuyu bir din-
lenme, gündüzü de dağılıp çalışma (zamanı) kıldı. Uyuduğum yerden be-
ni kaldırdığın için sana hamd olsun. İsteseydin onu ebedi kılardın. Sana 
asla sonu kesilmeyen ve yaratıkların sayamayacağı kadar hamd olsun. 

Allah'ım! Sana hamd olsun; Sen (mahlukatı) yarattın, düzgün (ve 
dengeli) kıldın, takdir ettin, hüküm verdin, öldürdün, dirilttin, hasta ettin,  
şifa verdin, afiyet bağışladın, belaya düşürerek imtihan ettin ve arşa isti-
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َت َوَاَمتَّ َوَاْحيَـْيَت َوَاْمَرْضَت َوَشَفْيَت َوعافـَْيَت َواَبـَْلْيَت َوَعَلى اْلَعْرِش َوَقَضيْ 
اْستَـَوْيَت َوَعَلى اْلُمْلِك اْحتَـَوْيَت َاْدُعوَك ُدعاَء َمْن َضُعَفْت َوسيَلُتُه َوانـَْقَطَعْت حيَلُتهُ  

نْيا َاَمُلُه َواشْ  اْقَرتََب َاَجُلُه َوَتداىن ِيف وَ  َتدَّْت ِاىل َرْمحَِتَك فاقـَُتُه َوَعظَُمْت ِلتَـْفريِطِه  الدُّ
خامتَِ  َعلى حمَُمَّدٍ  َحْسَرتُُه َو َكثـَُرْت زَلَُّتُه َوَعثـَْرتُُه َوَخُلَصْت ِلَوْجِهَك تـَْوبـَُتُه َفَصلِّ 

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه  دٍ َشفاَعَة حمَُمَّ  بَني الطّاِهريَن َواْرزُْقينالنَِّبّيَني َوَعلى َاْهِل بـَْيِتِه الطَّيِّ 
عاِء َارْبَعًا اْالَ◌رْبَ  ِيف  الرّاِمحَني اَللّـُهمَّ اْقِض يلُصْحبَـَتُه ِانََّك اَْنَت َاْرَحُم  َوال َحتْرِْمين
فيما يُوِجُب  يَثواِبَك َوزُْهد يف ِعباَدِتَك َورَْغَبيت يف يطاَعِتَك َوَنشاط  يف ِاْجَعْل قـُوَّيت

 ِبَك ِانََّك َلطيٌف ِلما َتشاُء .اَليَم ِعقا يل

Perşembe Gününün Duâsı  

ُمْبِصرًا ِبَرْمحَِتِه  َاْذَهَب اللَّْيَل ُمْظِلمًا ِبُقْدرَتِِه َوجاَء اِبلنَّهارُ  يَاْحلَْمُد هلِلِ◌ الَّذ
 *َعَلى ْمثاِلِه َوَصلِّ ِال◌َ  َلُه َفاَْبِقين اَللّـُهمَّ َفَكما اَبـَْقيْـَتين نِْعَمِتهِ  َوَا� يف هُ ضياءَ  وََكساين

 
vâ ettin (onu hükmün altına aldın) ve mülke (varlık alemine) ihata ettin.  

Allah'ım! Seni, vesilesi zayıf, çaresi kesilen, eceli yaklaşan, dünyada 
arzusu azalan, rahmetine ihtiyacı çoğalan, hasreti kusurundan dolayı bü-
yük olan, sürçmesi ve kayması çok olan ve tövbesi sana hâlis olan bir 
kimse gibi çağırıyorum (sana yalvarıp yakarıyorum). Peygamberlerin so-
nuncusu olan Hz. Muhammed'e ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'ine salavat 
gönder, Hz. Muhammed'in (Allah'ın sâlat ve selamı ona ve Ehl-i Beyt'ine 
olsun) şefaatini bana nasip eyle ve onunla birlikte olmaktan beni mahrum 
eyleme. Kuşkusuz sen, merhametlilerin en merhametlisisin. 

Allah'ım! Çarşamba günüde benim için dört şeyi yerine getir: Güç ve 
kuvvetimi itaatinde, neşât ve enerjimi kulluğunda, rağbet ve isteğimi se-
vabında, zahitlik ve rağbetsizliğimi acıklı azabına sebep olacak şeylerde 
kıl. Şüphesiz Sen, istediğine latifsin." 

* "Hamd Allah'a mahsustur; O Allah ki, kendi kudretiyle karanlık ge-
ceyi götürür, kendi rahmetiyle ışıklı gündüzü getirir ve onun ışığını bana 
saçıyor, oysa ben O'nun nimeti içindeyim. 

Allah'ım! Beni bugüne dek yaşattığın gibi, diğer günler için de yaşat. 
Peygamberin Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Beni bugün-
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ّ�ِم اِبْرِتكاِب اْلَ◌حماِرِم َغْريِِه ِمَن اللَّياىل َواالَ  َوآِلِه َوال تـَْفَجْعىن فيِه َوىف حمَُمَّدٍ  النَّيبِّ 
َشرَُّه َوَشرَّ   ْريَ ما بـَْعَدُه َواْصِرْف َعّين َخْريَُه َوَخْريَ ما فيِه َوخَ  َواْكِتساِب اْلَمآمثِِ َواْرزُْقين

ِبِذمَِّة اْالِ◌ْسالِم اَتـََوسَُّل ِاَلْيَك َوِحبُْرَمِة اْلُقْرآِن َاْعَتِمُد   رَّما بـَْعَدُه اَللّـُهمَّ ِاينّ يِه َوشَ ما ف
 َفاْعِرِف اَللّـُهمَّ ِذمَِّيتَ  اْلُمْصَطفى َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه َاْسَتْشِفُع َلَدْيكَ  َعَلْيَك َوِمبَُحمَّدٍ 

اْخلَميِس َمخْساً ال  ِىف   اْقِض يل� َاْرَحَم الرّاِمحَني اَللّـُهمَّ  ا َقضاَء حاَجيترََجْوُت هبِ  الَّيت
يـَتَِّسُع َهلا ِاّال َكَرُمَك َوال يُطيُقها ِاّال نَِعُمَك َسالَمًة اَْقوى هِبا َعلى طاَعِتَك َوِعباَدًة  

َمواِقِف  يف ْزِق احلَْالِل َوَاْن تـُْؤِمَنينرِّ اْحلاِل ِمَن ال َاْسَتِحقُّ هِبا َجزيَل َمثُوبَِتَك َوَسَعًة ِىف 
 َعلى حمَُمَّدٍ  ِحْصِنَك َوَصلِّ  اِرِق اْهلُُموِم َواْلغُُموِم يفِمْن َطو  ْوِف ابَِْمِنَك َوَجتَْعَليناخلَْ 

 لّرِمحَني .اَمِة �ِفعاً ِانََّك اَْنَت َاْرَحُم ايِبِه شاِفعاً يـَْوَم اْلقِ  يَواْجَعْل تـََوسُّل َوآِل حمَُمَّدٍ 

 
de ve diğer gün ve gecelerde haram işler yapmakla ve günahlar kazan-
makla dert ve üzüntüye duçar kılma. Bugünün hayrını, bugünde olan 
hayrı ve sonrasında vuku bulacak hayrı bana nasip eyle. Bugünün şerri-
ni, bugünde olan şerri ve sonrasında meydana gelebilecek şerri benden 
uzak eyle. 

Allah'ım! Ben, İslam'a olan taahhütle (bağlılığımla) sana tevessül 
ediyorum. Kur'ân hürmetiyle sana dayanıyorum ve Muhammed Mustafa 
vasıtasıyla katında şefaat diliyorum. Allah'ım! Kendisiyle hacetimin karşı-
lanmasına ümitlendiğim taahhüdümü bana tanıt; ey merhametlilerin en 
merhametlisi! 

Allah'ım! Perşembe gününde beş hacetimi yerine getir; bu hacetleri 
ancak Senin keremin kapsayabilir ve onlara ve onlara ancak Senin -
sonsuz- nimetin güç yetirebilir: İtaatinde güçlü olmam için bana sağlık 
ver. Kendisiyle büyük sevabına lâyık olacağım bir ibadeti yapmaya mu-
vaffak eyle. Helal rızık vererek durumumu iyileştir. Kendi emniyetinle 
korkulu yerlerde beni emniyette kıl. Bana, hüzün ve kederin saldırıların-
dan kendi kalende yer ver. Muhammed ve âl-i Muhammed'e salavât 
gönder. Hz. Muhammed'e tevessül etmemi kıyamet gününde benim için 
şefaatçi ve faydalı kıl. Gerçekten de Sensin merhametlilerin en merha-
metlisi." 
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Cuma Gününün Duâsı  

اِء اْالَ◌ْشياِء اْلَعليِم ِخِر بـَْعَد َفنْحياِء َواآلْنشاِء َواالِ ِل قـَْبَل االِ وَّ َاْحلَْمُد هلِلِ◌ االَ 
َء ال يـَْنسى َمْن ذََكَرُه َوال يـَنْـُقُص َمْن َشَكَرُه َوال َخييُب َمْن َدعاُه َوال يـَْقَطُع رَجا يالَّذ

اُْشِهُدَك وََكفى ِبَك َشهيدًا َواُْشِهُد َمجيَع َمالِئَكِتَك َوُسّكاَن   ـُهمَّ ِاينّ َمْن رَجاُه اَللّ 
َمسواِتَك َو َمحََلَة َعْرِشَك َوَمْن بـََعْثَت ِمْن اَنِْبياِئَك َورُُسِلَك َواَْنَشْأَت ِمْن َاْصناِف 

 َوْحَدَك ال َشريَك َلَك َوال َعديَل َوال َه ِاالّ اَْنتَ َخْلِقَك َاّين َاْشَهُد اَنََّك اَْنَت هللاُ ال ِالٰـ 
ُخْلَف ِلَقْوِلَك َوال تـَْبديَل َوَانَّ حمَُمَّدًا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َعْبُدَك َوَرُسوُلَك َاّدى ما  

 َحقٌّ ِمَن  َمحَّْلَتُه ِاَىل الِعباِد َوجاَهَد ِيف ِهللا َعزَّ َوَجلَّ َحقَّ اجلِْهاِد َواَنَُّه َبشََّر ِمبا ُهوَ 
ْتين َعلى ديِنَك ما َاْحيَـيْـَتين َوال  الثَّواِب َواَْنَذَر ِمبا ُهَو ِصْدٌق ِمَن اْلِعقاِب اَللّـُهمَّ ثـَبِّ 

َعلى  تُزِْغ قـَْليب بـَْعَد ِاْذ َهَديـَْتين َوَهْب يل ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ِانََّك اَْنَت اْلَوّهاُب َصلِّ 
ْقين  َواْحُشْرين يف زُْمَرتِِه َوَوفِّ  *د َواْجَعْلين ِمْن اَْتباِعِه َوشيَعِتهِ َوَعلى آِل حمَُمَّ  حمَُمَّدٍ 

 
* "Hamd, varlık alemini vücuda getirmeden ve ihya etmeden önce 

evvel ve her şey helak olduktan sonra ahir olan Allah'a mahsustur. Ken-
disini ananları unutmayan alimdir; şükrünü yerine getirenlere nimetlerini 
azaltmaz, kendisini çağıranı mahrum etmez ve kendisine ümit bağlaya-
nın ümidini kesmez. 

Allah'ım! Seni şahit tutuyorum ve Sen şahit olarak yeterlisin; bütün 
melekleri ve göklerde sâkin olanları, arşını taşıyanları, meb'us kıldığın 
peygamber ve resullerini ve çeşitli kullarından yarattıklarını şahit tutuyo-
rum; şüphesiz ben şehadet ederim ki âlemin Allah'ı Sensin; Senden baş-
ka ilâh yoktur, yeganesin, ortak ve mislin yoktur; sözünde, hilaf ve deği-
şiklik olmaz ve şehadet ederim ki Muhammed (Allah'ın sâlat ve selamı 
ona ve Ehl-i Beyt'ine olsun) Senin kulun ve elçindir. Onun üzerine bırak-
tığın şeyleri kullara ulaştırdı. Allah-u Teâlâ yolunda hakkıyla çaba harca-
dı. Gerçekten o hak olan sevabı müjdeledi ve gerçek olan azapla korkut-
tu. 

Allah'ım! Yaşattığın sürece beni dininin üzerinde sabit kıl; hidayete 
kavuşturduktan sonra kalbimi eğriltme, katından bana rahmet bağışla; 
şüphesiz Sen çok bağışlayansın. Muhammed ve âl-i Muhammed'e salat 
eyle. Beni onun takipçilerinden ve şiilerinden kıl, kıyamet günü onun ce-
maatiyle mahşur eyle; Cuma günlerinin farizalarını ve o günlerde üze-
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ِالَ◌داِء فـَْرِض اْجلُُمعاِت َوما َاْوَجْبَت َعَليَّ فيها ِمَن الطّاعاِت َوَقَسْمَت ِالَ◌ْهِلها ِمَن  
 اْلَعطاِء يف يـَْوِم اْجلَزاِء ِانََّك اَْنَت اْلَعزيُز اْحلَكيُم .

Cumartesi Gününün Duâsı 

زيَن َوَاُعوُذ اِبهلِل َتعاىل ِمْن َجْوِر ِبْسِم ِهللا َكِلَمُة اْلُمْعَتِصمَني َوَمقاَلُة اْلُمَتَحرِّ 
اْجلائِريَن وََكْيِد اْحلاِسديَن َوبـَْغِي الظّاِلمَني َوَاْمحَُدُه فـَْوَق َمحِْد اْحلاِمديَن اَللّـُهمَّ اَْنَت 

ُمْلِكَك  ُحْكِمَك َوال تُنازَُع يف ال ُتضادُّ يف َمِلُك ِبال َمتْليكٍ اْلواِحُد ِبال َشريِك َوالْ 
 ُشْكِر نـُْعماَك ما تـَبْـُلُغ ِمنْ  َك َوَرُسوِلَك َوَاْن تُوزَِعينَي َعلى حمَُمَّد َعْبدِ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ 

ْحقاِق َمثُوبَِتَك بُِلْطِف  َعلى طاَعِتَك َولُُزوِم ِعباَدِتَك َواْستِ  غايََة ِرضاَك َوَاْن تُعيَنين يب
ِلما يـَنْـَفُعين ما اَبـَْقيْـَتين   َقين َوتـَُوفِّ  َعْن َمعاصيَك ما َاْحيَـيْـَتين يَك َوتـَْرَمحَين ِبَصدّ ِعنايَتِ 

  ديين  َمتَْنَحِينَ السَّالَمَة يفوَ  *َوَاْن َتْشَرَح ِبِكتاِبَك َصْدري َوَحتُطَّ بِِتالَوتِِه ِوْزري 

 
rime farz kıldığın itaatleri yerine getirmeğe muvaffak eyle ve mükafat gü-
nünde itaat ehlinin mükafatıyla mükafatlandır. Şüphesiz Sensin Aziz ve 
Hakim." 

* "Allah'ın adıyla başlıyorum; Allah'ın adı, sığınanların kelimesidir 
(onların dilinden düşmez), korunanların sözüdür. 

Zorbaların zorbalığından, hasetçilerin hilesinden ve zalimlerin azgın-
lığından Allah'a sığınıyorum. Ona, hamd edenlerin hamdından ziyade 
hamd ediyorum. 

Allah'ım; Sensin ortağı olmayan yegane ve hiç kimse mülk sahibi 
etmeksizin melik (sultan, padişah) olan. Hükmüne muhalefet edilmez ve 
mülkünde (saltanatında) münakaşa yapılmaz. (Allah'ım!) Senden, kulun 
ve elçin olan Hz. Muhammed'e salât etmeni, beni hoşnutluğunun nihaye-
tine ulaştıracak nimetlerinin şükrünü yerine getirmeğe muvaffak kılmanı, 
itaatinde bulunmak, kulluğunda durmak ve lütuf ve inayetinle katındaki 
sevaba lâyık olmak için bana yardımda bulunmanı, hayat verdiğin sürece 
sana isyan etmekten beni alıkoyarak bana merhamette bulunmanı, ya-
şattığın müddetçe faydama olan şeye beni muvaffak etmeni, Kitabınla 
göğsümü genişletmeni, onu okumakla günahımı dökmeni, dinim ve nef-
simde esenlik bağışlamanı, benimle dost ve arkadaş olanları benden ür-
kütmemeni ve geçmiş ömrümde bana ihsanda bulunduğun gibi, geriye 
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َكما   يِمْن ُعْمر  يَ َنَك فيما بَقِ َاْهَل اُْنسي َوتُِتمَّ ِاْحسا  يبَوال تُوِحشَ  يَونـَْفس
 َاْحَسْنَت فيما َمضى ِمْنُه � َاْرَحَم الرّاِمحَني .

 
kalan ömrümde de ihsanını hakkımda tamamlamanı senden diliyorum; 
ey merhametlilerin en merhametlisi." 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Cuma Gecesi ve Cuma Gününün Amelleri 
Cuma gecesi (Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece) ve Cuma gü-

nünün diğer gün ve gecelerden daha büyük bir fazileti vardır. Resul-i 
Ekrem'den (s.a.a) bu konuda şöyle rivayet edilmiştir: "Cuma gecesi ve 
Cuma günü -toplam- yirmi dört saattir ve her saatte Allah Teala altı 
yüz bin kişiyi cehennemden dışarı çıkarır."  

İmam Sadık'tan (a.s) ise şöyle rivayet edilmiştir: "Kim Perşembe 
gününün öğlesinden Cuma gününün öğlesine kadarki zaman diliminde 
ölürse Allah Teala onu kabir sıkmasından korur."  

Ve yine İmam Sadık'tan şöyle rivayet edilmiştir: "Cumanın çok 
büyük bir hakkı ve saygınlığı vardır. O halde onun saygınlığını zayi 
etme, o günde Allah Teala'nın ibadetlerinden herhangi birinde kusur 
yapma, iyi amellerle Allah'a yaklaşmaya çalış ve Allah'ın bütün ha-
ramlarını terk et; çünkü o günde Allah Teala ibadet ve itaatin sevabını 
artırır, günahların cezasını siler, dünya ve ahirette müminlerin dere-
cesini yükseltir. O gecenin fazileti gündüzüyle aynıdır. Cuma gecesini 
sabaha kadar namaz ve dua ile geçirebilecek durumda isen onu yap. 
Şüphesiz Alemlerin Rabbi Allah Cuma gecesi müminlerin iyiliklerini 
artırıp günahlarını silerek saygınlıklarının fazlalaştırmak için melek-
leri gökyüzünün birinci katına gönderir. Kuşkusuz Allah Teala bağışı 
geniş ve kerem sahibidir." 

Ve yine muteber bir hadiste o hazretten şöyle rivayet edilmiştir: 
"Bazen mümin bir hâcet için dua eder, ama Allah Teala onun hacetini 
Cuma günü reva etmek ve Cuma'nın fazileti nedeniyle istediği şeyleri 
kat-kat artırmak için duasını kabul etmeyi erteler." 

Yine buyurmuştur ki: "Hz. Yusuf'un (a.s) kardeşleri Hz. Yakup'tan 
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Allah'tan kendilerinin günahlarının bağışlamasını istemesini rica et-
tikleri zaman Hz. Yakub (a.s) "Yakında sizin için Rabbimden bağış-
lanma dileyeceğim" dedi. Hz. Yakub (a.s) duasının kabul olması için 
dua etmeyi Cuma gecesinin seher vaktine erteledi."  

Yine İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Cuma gecesi 
ulaşınca denizdeki balıklar başlarını sudan dışarı çıkarır ve çöldeki 
yabanî hayvanlar boyunlarını uzatarak Allah Teala'ya şöyle seslenir-
ler: Rabbimiz! İnsanların günahıyla bizi azaplandırma." 

İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) da şöyle rivayet edilmiştir: "Al-
lah Teala, her Cuma gecesi, gecenin evvelinden sonuna kadar arşın 
üstünden nida eden meleğe kendisi tarafından şöyle nida etmesini em-
reder: 'Güneş doğmadan önce ahireti ve dünyası için bana dua eden 
bir mümin var mı ki duasını kabul edeyim? Sabah olmadan önce gü-
nahından tövbe eden bir mümin var mı ki tövbesini kabul edeyim? 
Rızkını daralttığım ve sabah olmadan önce benden rızkını artırmamı 
isteyen bir mümin var mı ki rızkını artırayım? Sabah olmadan önce 
kendisine şifa vermemi isteyen hasta bir mümin var mı ki ona şifa ve-
reyim? Sabah olmadan önce kendisini zindandan kurtarıp üzüntüsünü 
gidermemi isteyen üzgün ve mahpus bir mümin var mı ki duasını kabul 
edeyim? Sabah olmadan önce kendisinden zalimin zulüm ve sitemini 
defetmemi isteyen mümin ve mazlum bir kul var mı ki onun intikamını 
alıp hakkını kendisine geri çevireyim?' O melek sabaha kadar sürekli 
bu şekilde dua eder." 

Hz. Emirulmüminin Ali'den (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Allah 
Teala Cumayı diğer günlerden seçmiş, gündüzünü bayram ve gecesini 
de gündüzü gibi kılmıştır. Cuma gününün faziletlerinden biri şudur: O 
gün Allah'tan istenen her hacet reva olur. Bir grup azabı hakketseler, 
Cuma gecesi ve Cuma gününe ulaşıp dua etseler Allah o azabı onlar-
dan geri çevirir. Allah Teala takdir edilen işleri Cuma gecesi sağlam-
laştırır. O halde Cuma gecesi gecelerin ve gündüzü de gündüzlerin en 
üstünüdür." 

İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Cuma gecesi gü-
nahlardan sakının; çünkü o gecede günahlar iki kat yazılır, nitekim 
sevabı da iki kat yazılır. Kim Cuma gecesi Allah'a karşı günah işleme-
yi terk ederse, Allah Teala onun geçmiş günahlarını affeder. Kim Cu-
ma gecesi açıkça günah işlerse, Allah Teala onu bütün ömrünün gü-
nahlarıyla azaplandırır ve o günahın azabını iki kat artırır." 

Muteber senetle İmam Rıza'dan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:  
“Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: Cuma günü günlerin efendisi ve 
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en büyüğüdür. Allah Teala o günde iyiliklerin sevabını iki kat artırır, 
günahları siler, dereceleri yükseltir, duaları kabul eder, zorluk ve 
gamları giderir, büyük hacetleri reva eder; artırma günü olan Cuma 
gününde Allah Teala kullarına rahmetlerini artırır ve cehennem ate-
şinden birçok insanı kurtarır; o halde o günde kim Allah'ı çağırır, O'-
nun hak ve hürmetinin bilincinde olursa, Allah Teala'ya onu cehen-
nem ateşinden kurtarmak bir hak olur. O halde Cuma günü veya Cu-
ma gecesinde ölecek olursa, şehidlere verilen sevabı alır ve kıyamet 
günü Allah'ın azabından güvencede olarak haşrolur. Kim de Cuma 
namazı kılmayarak veya Cuma gününde Allah'ın haram kıldığı şeyleri 
işleyerek Cuma gününün saygınlığını hafife alır ve onun hakkını zayi 
ederse, Allah'ın onu cehennem ateşinde yakması gerekir; ancak tövbe 
edecek olursa başka." 

Yine muteber senetlerle İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) şöyle 
rivayet edilmiştir: “Güneşin doğduğu Cuma gününden daha faziletli 
bir gün yoktur; Cuma gününde kuşlar birbirleriyle karşılaştıklarında 
birbirlerini selamlar ve bugün değerli bir gündür derler." 

Yine Muteber bir senetle İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) şöyle riva-
yet edilmiştir: “Kim Cuma gününe erişirse, o günde ibadetten başka 
bir işle uğraşmamalıdır; çünkü o günde Allah Teala kullarının günah-
larını bağışlar, onların üzerine rahmetini indirir." 

Cuma gecesi ve gününün faziletleri bu özet yazımızda anlatılma-
yacak kadar fazladır. 
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Cuma Gecesinin Amelleri 

Cuma gecesinin çok ameleri vardır. Biz burada onlardan sadece 
bazılarını zikretmekle yetineceğiz:  

1- Oldukça fazla "Subhanellahi vellahu ekberu ve la ilahe illel-
lahu" söylemek ve çok salavat getirmek. Nitekim şöyle rivayet 
edilmiştir: “Cuma'nın gecesi nurludur ve gündüzü çok aydınlıktır. O 
halde, "Subhanellahi vellahu ekberu ve la ilahe illellahu" zikrini 
çok söyleyin, Muhammed (s.a.a) ve Ehl-i Beytine (a.s) çok salavat 
gönderin."  

Başka bir rivayette, bu gecede en az yüz defa salavat getirilmesi, 
fakat daha fazla salavat getirmenin daha iyi olduğu geçer. İmam Ca-
fer-i Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: “Cuma gecesi Muhammed 
(s.a.a) ve Ehl-i Beytine (a.s) salavat getirmek yüz haseneye denktir; 
insanın yüz günahını siler ve makamını bin derece yükselir."  

Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehl-i Beytine (a.s) Perşembe günü ikin-
di namazından Cuma gününe kadar çok salavat göndermek 
müstehaptır. Sahih senetle İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet 
edilmiştir: “Perşembe günü ikindi vakti ulaşınca melekler altın kalem-
ler ve gümüş sahifelerle gökten yere iner ve Perşembe'nin ikindi vakti, 
Cuma gecesi ve Cuma günü güneş batıncaya kadar Hz. Muhammed 
(s.a.a) ve Ehl-i Beyt'ine (a.s) gönderilen salavattan başka bir şeyi 
yazmazlar."  

Şeyh Tusî diyor ki: Perşembe günü Resulullah'a (s.a.a) bin defa 
salavat göndermek ve yine salavatını şu cümlelerle dile getirmek 
müstehaptır:  

  َعُدوَُّهْم ِمَن اجلِْنِّ ْل فـََرَجُهْم َوَأْهِلكْ َوَعجِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
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 *ِخرينَ  ِمَن اْالَ◌وَّلَني َواآلَواِالْنسِ 
Perşembe günü ikindi vaktinden sonra Cuma gününün sonuna ka-

dar bu şekilde yüz defa salavât getirmek çok faziletlidir.  
Ve Şeyh Tusi şöyle demiştir: Perşembe gününün son vaktinde şu 

cümlelerle mağfiret dilemek müstehaptır: 

  خاِضعٍ  َه إّال ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم َواَتُوُب ِاَلْيِه تـَْوبََة َعْبدٍ َاْستَـْغِفُر َهللا الَّذي ال ِالٰـ 
ال َيْسَتطيُع ِلنَـْفِسِه َصْرفًا َوال َعْدًال َوال نـَْفعًا َوال َضرًّا َوال َحياًة  ُمْسَتكنيٍ  ِمْسكنيٍ 

ْخياِر االَْبراِر بَني الطّاِهريَن االَ َوِعْرتَتِِه الطَّيِّ  ْواًت َوال نُُشورًا َوَصلَّى ُهللا َعلى حمَُمَّدٍ َوال مَ 
 **َوَسلََّم َتْسليماً .

2- Cuma gecesinde her biri hakkında birçok yarar ve sevap rivayet 
edilen şu sureleri oku: 

İsrâ, Kehf, "Ta Sin"le başlayan üç sure (Şuara, Neml, Kasas), 
Secde, Yasin, Sâd, Ahkaf, Vakia, Fussilet, Duhan, Tur, Kamer ve 
Cuma. Eğer bunların hepsini okumaya fırsat bulamazsan, Vakiâ ve 
ondan önceki sureleri oku; çünkü İmam Sadık'dan (a.s) şöyle rivayet 
edilir: "Kim her Cuma gecesi İsrâ suresini okursa, Hz. Mehdi'nin (a.f) 
huzuruna çıkıp onun ashabından olmadan önce ölmez."  

Yine buyurmuştur ki: "Kim Cuma gecelerinde Kehf Suresini okur-
sa, şehid olarak dünyadan göçer ve Allah Teala kıyamet günü onu şe-
hitlerle haşreder ve onlarla birlikte tutar." 

Yine şöyle buyurmuştu: "Kim Cuma gecesi "Ta Sin"le başlayan 
Şuara, Neml, Kasas surelerini okursa, Allah Teala'nın dostlarından 
olur ve Allah'ın güven ve himayesine girer; dünyada fakir olmaz ve 

 
* "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat et. Onların kurtuluşla-

rını, çıkışını çabuklaştır; ilklerden sonlara kadar onların cinlerden ve in-
sanlardan olan düşmanlarını helak et." 

** "Kendisinden başka ilâh olmayan diri ve kayyum Allah'tan bağış-
lanma diliyorum ve -günahlardan tevbe ederek- O'na dönüyorum; kendi 
nefsinden kötülüğü gideremeyen, adaleti uygulayamayan, kendisine za-
rar, yarar dokunduramayan, hayat veremeyen, öldüremeyen ve dirilte-
meyen aciz, hakir ve huzu içerisindeki bir kulun tevbesiyle -tevbe ediyo-
rum- Allah'ın sâlatı ve selamı Muhammed ve onun tertemiz, pâk, seçilmiş 
ve iyi soyunun üzerine olsun." 
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ahrette de Allah Teala cennetten ona razı olacağı kadar verir ve hatta 
razı olduğundan fazlasını lütufta bulunur; ayrıca onu cennet hurile-
rinden yüz kadınla evlendirir." 

Yine buyurmuştur ki: "Kim her Cuma gecesi Secde suresini okur-
sa, Allah Teala kıyamet günü onun amel defterini sağ eline verir; onu 
amellerine göre hesaba çekmez ve Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehl-i 
Beyt'inin (a.s) arkadaşlarından olur." 

Muteber senetle İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) şöyle rivayet 
edilmiştir: "Kim Cuma gecesi Sâd suresini okursa, ona dünya ve 
ahiret hayrından ancak mürsel peygambere veya mukarreb meleğe ve-
rilen miktarda hayır verilir ve onu, ailesinden istediği herkesle birlik-
te, hatta -ailesinden ve onun şefaat edeceği seviyede olmasa bile- ken-
disine hizmet eden hizmetçiyle birlikte cennete sokarlar." 

İmam Sadık'tan (a.s) başka bir yerde de şöyle rivayet edilmiştir: 
"Kim Cuma gecesi veya gündüzü Ahkaf Suresini okursa, dünyada bir 
korkuyla karşılaşmaz; kıyamette ise o günün dehşet ve korkusundan 
güvende olur." 

Yine buyurmuştur ki: "Kim Cuma gecesinde Vakia Suresini okur-
sa, Allah onu sever, onu sevimli kılar; dünyada sıkıntı ve fakirlik gör-
mez; dünya afetlerinden hiç birisine tutulmaz ve Emirulmüminin Ali'-
nin (a.s) arkadaşlarından olur. Bu sure Emirulmüminin Ali'ye (a.s) 
mahsustur." 

Bir rivayette şöyle geçer: "Kim her Cuma gecesi Cuma Suresini 
okursa, o Cuma ile sonraki Cuma gününe kadar işlediği hataların ke-
fareti olur." 

Her Cuma gecesinde ve yine Cuma günü öğleden sonra ve ikindi 
vakti Kehf Suresini okuyanlar için de bu fazilet rivayet edilmiştir. 

Bil ki, Cuma gecesinde kılınacak birçok namaz rivayet edilmiştir. 
Onlardan biri Emirulmüminin Ali'nin (a.s) namazıdır; diğer biri her 
rekâtında Fatiha suresinden sonra on beş defa Zilzâl Suresi okunan iki 
rekâtlık namazdır; kim bu namazı kılacak olursa, Allah Teala onu ka-
bir azabından ve kıyamet gününün dehşetlerinden güvende kılar. 

3- Cuma'nın akşam ve yatsı namazlarının birinci rekâtında Cuma 
Suresini, akşam namazının ikinci rekâtında İhlas Suresini ve yatsı 
namazının ikinci rekâtında ise A'la Suresini okumak. 

4- Şiir okumayı terk etmek; çünkü bu konuda İmam Sadık'tan 
(a.s) sahih bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir: "Oruçlu kimsenin ve 
ihramda olanın Haremde şiir söylemesi ve yine Cuma günü ve gecele-
ri şiir rivayet etmek mekruhtur."  
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Ravi diyor ki,  bunun üzerine ben, "Hakk (ve olumlu) bir şiir olsa 
bile mi?" diye sordum. İmam (a.s), "Hak olsa bile" buyurdu.  

Muteber bir hadiste İmam Sadık'tan (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) şöy-
le buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kim Cuma gecesi veya Cuma günü 
bir şiir okursa, o gece ve gündüzde okumuş olduğu o şiirden başka bir 
yarar elde etmez, sevaba ulaşmaz."  

Başka bir muteber rivayette ise, "O gece ve gündüzünde namazı 
kabul olmaz" ifadesi geçer. 

5- Müminlerin hakkında çok dua etmek; nitekim Hz. Fatıma (s.a) 
böyle yapıyordu. Rivayete göre insan, ölen mümin kardeşlerinden on 
kişi hakkında bağışlanma dilerse, cennet ona farz olur." 

6- Cuma gecesi okunması rivayet edilen duaları okumak; bu 
gecede okunması rivayet edilen dualar oldukça fazladır. Biz onlardan 
bazılarını nakletmekle yetineceğiz: Sahih senetle İmam Cafer-i 
Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim Cuma gecesi akşam 
namazının nafilesinin son secdesinde yedi defa aşağıdaki duayı 
okursa, dua biter bitmez bağışlanır." 

Her akşam böyle yapması iyidir; dua şudur: 
َك اْلَعظيِم َاْن ُتَصلِّ  ُلكَ َاْسأَ اَللّـُهمَّ ِاّين  َوآِلِه  َي َعلى حمَُمَّدٍ ِبَوْجِهَك اْلَكرِمي َوامسِْ

 *َوَاْن تـَْغِفَر يل َذْنِيبَ اْلَعظيمَ 
Peygamber efendimizden (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim 

Cuma gecesi veya Cuma günü şu duayı yedi defa okursa, o gece veya 
o gün ölecek olursa cennete girer:" 

َه إّال اَْنَت َخَلْقَتين َوَاَ� َعْبُدَك َواْبُن َاَمِتَك َويف قـَْبَضِتَك  اَللّـُهمَّ اَْنَت َرّيب ال ِالٰـ 
 ِبِرضاَك ِمْن َشرِّ  **َو�ِصَييت بَِيِدَك َاْمَسْيُت َعلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت َاُعوذُ 

 
* "Allah'ım! Yüce veçhin (künhü) ve büyük ismin hürmetine senden 

Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat etmeni ve benim büyük günahımı ba-
ğışlamanı diliyorum." 

** "Allah'ım! Sen benim Rabbimsin, senden başka ilâh yoktur; beni 
sen yarattın, ben senin kulun ve cariyenin oğluyum, senin avucunun için-
deyim (güç ve kudretin altında zelilim), kâhkülüm (yularım) senin elinde-
dir. Gücüm yettiğince senin ahdin ve vaadin üzere akşamlıyorum, tüm 
yaptıklarımdan (kötülüklerimden) senin rızana sığınıyorum; sürekli nime-
tinle beraberim, -ama onu kötüye kullanarak- günahımla dönü-yorum. O 
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ِانَُّه ال  ذُنُويب ) َفاْغِفْر يل(ِبُذنُويب ْنيب) َواَبُوُء ِبذَ يبُوُء بِِنْعَمِتَك (ِبَعَمل اَ ما َصنَـْعتُ 
 يـَْغِفُر الذُّنُوَب إالّ اَْنَت.

Şeyh Tusî, Seyyid, Kef'amî ve Seyyid b. Bâkî şöyle demişlerdir: 
Cuma gecesi ve gündüzü ve yine Arefe gecesi ve gündüzü şu duayı 
okumak müstehaptır; biz duayı Şeyh'in Misbah kitabından naklediyo-
ruz:  

ِاىل َخمُْلوق رَجاَء رِْفِدِه َوطََلَب �ئِِلِه  اَللّـُهمَّ َمْن تـََعبََّأ َوهَتَّيَأ َوَاَعدَّ َواْستَـَعدَّ ِلِوفاَدةٍ 
ْفِوَك َوَطَلَب �ئِِلَك َوجائَِزِتَك َفال تـَْعِبَيىت َواْسِتْعدادي رَجاَء عَ  َوجائَِزتِِه َفِاَلْيَك � َربِّ 

ْب ُدعائي � َمْن ال َخييُب َعَلْيِه ساِئٌل (الّساِئُل) َوال يـَنْـُقُصُه �ِئٌل َفِاّين ملَْ آِتَك ُختَيِّ 
رََجْوتُُه اَتـَيْـُتَك ُمِقرًّا َعلى نـَْفسي  ثَِقًة ِبَعَمل صاِلح َعِمْلُتُه َوال ِلِوفاَدِة َخمُْلوقٍ 

 الَّذيِ◌ساءِة َوالظُّْلِم ُمْعَرتِفاً ابَِْن ال ُحجََّة يل َوال ُعْذَر اَتـَيْـُتَك َاْرُجو َعظيَم َعْفِوَك اِبالْ 
َعَفْوَت  ِبِه  َعِن اْخلاِطئَني (اْخلَطّائَني) فـََلْم َميْنَـْعَك طُوُل ُعُكوِفِهْم َعلى َعظيِم اْجلُْرِم  

ْن َرْمحَُتُه واِسَعٌة َوَعْفُوُه َعظيٌم � َعظيُم � َعظيُم � َاْن ُعْدَت َعَلْيِهْم اِبلرَّْمحَِة َفيا مَ 
َعظيُم ال يـَُردُّ َغَضَبَك إّال ِحْلُمَك َوال يـُْنجي ِمْن َسَخِطَك إالَّ التََّضرُُّع ِاَلْيَك فـََهْب 

ّمًا َحّىت هُتِْلْكين غَ  *هي فـََرجًا اِبْلُقْدرَِة الَّيت ُحتْيي هِبا َمْيَت اْلِبالِد َواليل � ِالٰـ 
 

halde günahlarımı bağışla; kuşkusuz senden başka kimse günahları 
bağışlayamaz." 

* "Allah'ım! Herkes yarattığın bir kişinin lütuf ve ihsanına ulaşmak, 
mükafat ve bağış almak ümidiyle onun huzuruna varmak için kendisini 
hazırlar. Ya Rabbi! Ben de senin affını ümit ederek, bağış ve mükafatına 
ulaşmayı dileyerek kendimi hazırladım. O halde ey hiçbir saili kapısından 
boş çevirmeyen ve ey bağışa ulaşan kendisinden bir şey eksiltemeyen! 
Duamı boşa çıkarma. Ben ne yaptığım iyi bir amelimle ve ne de bir yara-
tılmışın bağışını umarak sana geldim; ben kendi nefsime karşı kötülük ve 
zulüm yaptığımı ikrar ederek, günahıma hiçbir hüccet ve mazeretim ol-
madığını itiraf ederek geldim. Ben senin büyük affını ümit ederek geldim; 
sen o affınla suç işleyenleri affettin ve uzun bir zaman büyük günahlarına 
ısrar etmeleri onlara rahmetle dönmeni engellemedi. Ey rahmeti geniş ve 
affı büyük olan; ey yüce, ey yüce, ey yüce! Senin gazabını hilminden 
başka hiçbir şey geri çevirmez ve senin öfkenden sana tazarru etmekten 
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َاَجلي َوال  َفِين اِالجابََة يف ُدعائي َوَاِذْقين َطْعَم اْلعاِفَيِة إىل ُمنَـَتهىَتْسَتجيَب يل َوتـَُعرِّ 
هي) ِاْن َوَضْعَتين  ْنُه ِمْن ُعُنقي اَللّـُهمَّ (ِالٰـ طُه َعَليَّ َوال ُمتَكِّ َوال ُتسلِّ  يُتْشِمْت يب َعُدوّ 

َوِاْن رَفـَْعَتين َفَمْن َذا الَّذي َيَضُعين َوِاْن َاْهَلْكَتين َفَمْن َذا َفَمْن َذا الَّذي يـَْرفـَُعين 
ُحْكِمَك  ْيَس يفالَّذي يـَْعِرُض َلَك يف َعْبِدَك َاْو َيْسأَُلَك َعْن َاْمرِِه َوَقْد َعِلْمُت اَنَُّه لَ 

 َوِامنَّا َحيْتاُج ِاَىل الظُّْلِم نـََقَمِتَك َعَجَلٌة َوِامنَّا يـَْعَجُل َمْن َخياُف اْلَفْوتَ  ظُْلٌم َوال يف
  َاُعوُذ ِبَك َفَاِعْذين  ُلّوًا َكبريًا اَللّـُهمَّ ِاينّ هى َعْن ذِلَك عُ الضَّعيُف َوَقْد َتعاَلْيَت � ِالٰـ 

 َوَاستَـْنِصرَك َعلى َواَتـَوَكَُّل َعَلْيَك َفاْكِفين َوَاْسَرتْزُِقَك َفاْرزُْقين َوَاْسَتجُري ِبَك َفَاِجْرين
آمَني  َفاْغِفْر يل ِاٰهليَوَاْستَـْغِفُرَك �  َفَاِعّين َوَاْسَتعُني ِبَك  (عدّوك) َفاْنُصْرين يَعُدوّ 

 آمَني آمَني . 
7- Allah'ın izniyle bir sonraki bölümde aktaracağımız Kumeyl 

duasını okumak. 

 
başka hiçbir şey kurtarmaz. O halde ey ilâhım! Ölü şehirleri dirilttiğin güç 
ve kudretinle benim için bir kurtuluş bağışla; beni gam ve kederle öldür-
me; tâ ki duamı kabul edesin ve onun kabul olduğunu bana gösteresin. 
Hayatımın sonuna kadar bana -ahiret- afiyet ve sağlığın tadını tattır. Beni 
düşmanımın alayına muhatap etme; onu bana musallat etme ve ona 
üzerime çökme imkanı verme.  

Allah'ım! Sen beni alçaltacak olursan, kim beni yüceltebilir; sen beni 
yüceltecek olursan, kim beni alçaltabilir; beni helak edecek olursan, ku-
lun hakkında kim sana muhalefet edebilir veya kim onun işiyle ilgili sen-
den bir talepte bulunabilir? Gerçekten senin hükmünde hiçbir şekilde zu-
lüm ve haksızlık olmadığını; intikam ve cezalandırmada senin acele et-
meyeceğini ben biliyorum; çünkü ancak vaktin geçmesinden endişelenen 
acele eder ve zulme ancak zayıf olan bir kişi ihtiyaç duyar; oysa sen 
bundan çok yücesin ve büyüksün. 

Allah'ım! Ben sana sığınıyorum, bana sığınak ver; Senden aman di-
liyorum, bana aman ver; Senden rızık istiyorum, beni rızıklandır; Sana 
tevekkül ediyorum, o halde bana kifayet et; düşmanıma karşı senden 
yardım istiyorum, bana yardım et; Senden yardım diliyorum, bana yardım 
et; Senden bağışlanma diliyorum ey ilâhım, beni bağışla. Amin, amin, 
amin. 
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8- İleride aktaracağımızı Arefe gecesinde de okunan  » ُمَّ � اَللّـه
»َجنْوى ُكلِّ شاِهَد    duasını okumak. 

9- Sonra on defa şu duayı okumak: 
ِة � ابِسَط اْلَيَدْيِن اِبْلَعِطيَِّة � صاِحَب اْلَمواِهِب � دائَِم اْلَفْضِل َعلى اْلَربيِّ 

هِذِه  � َذا اْلُعلى يفَواْغِفْر َلنا َسِجيًَّة  ِه َخْريِ اْلَورىلِ َوآ دٍ َعلى حمَُمِّ  السَِّنيَِّة َصلِّ 
 *اْلَعِشيَّةِ 

Bu dua Ramazan Bayramı'nın gecesinde de okunur. 
10- Nar yemek; İmam Sadık (a.s) her Cuma gecesi nar yerdi; narı 

uyumak istediği zaman yemek daha iyidir; çünkü uyumak istediği 
zaman nar yiyen kimsenin sabaha kadar güvende olacağı rivayet edil-
miştir. Narın bütün tanelerini toplayıp yemek için yere bir bez parçası 
sermek ve narı kimseyle paylaşmamak daha uygundur. Şeyh Cafer b. 
Ahmed-i Kummî "Arus" adlı kitabında İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) 
şöyle rivayet etmiştir: "Kim sabah namazının nafilesiyle farzı arasın-
da yüz defa "Subhane rabbiye'l-azim-i ve bi-hamdih. Esteğfirullah-e 
rabbi ve etubu ileyh" derse Allah Teala cennette onun için bir ev di-
ker." 

Şeyh, Seyyid ve diğerleri Cuma gecesinin seherinde şu duayı 
okumanın müstehap olduğunu söylemişlerdir: 

َخْوَفَك  َغداَة ِرضاَك َوَاْسِكْن قـَْليبوآِلِه َوَهْب ِيلَ الْ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
وآِلِه  َعلى حمَُمَّدٍ  َواْقَطْعُه َعمَّْن ِسواَك َحّىت ال َاْرُجَو َوال َاخاَف إّال ِإّ�َك اَللّـُهمَّ َصلِّ 

َيقِني َوَحمَْض اِالْخالِص َوَشَرَف التـَّْوحيِد َوَدواَم اِالْسِتقَامة َوَمْعِدَن ثَباَت الْ  َوَهْب يل
ما يف  **ضا اِبْلَقضاِء َواْلَقَدِر � قاِضَي َحواِئِج الّسائِلَني � َمْن يـَْعَلمُ ْربِ والرِّ الصِّ 

 
* "Ey yarattıklarına lütufları sürekli olan, ey elleri kullarına bağışta 

bulunmak için açık olan, ey büyük bağışların sahibi! Yaratılışta varlıkların 
en üstünü olan Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat eyle; ey yüce makama 
sahip olan -Allah- bu gecede bizi bağışla." 

** "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat eyle ve bu sabah 
ba-na kendi rızanı bağışta bulun, kalbime kendi korkunu yerleştir ve onu 
kendinden başkasından kopar, tâ ki senden başkasını ümit etmeyeyim 
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َوَاْوِسْع ِرْزقي   َذْنيبَواْغِفْر  يمَّد وآِلِه َواْسَتِجْب ُدعائَعلى حمَُ  َضمِري الّصاِمتَني َصلِّ 
هي طُُموُح االماِل َقْد خاَبْت َواْقِض َحواِئجي يف نـَْفسي َوِاْخواين يف ديين َوَاْهلي ِالٰـ 

إّال َلَدْيَك َوَمعاِكُف اهلَِْمِم َقْد تـََعطََّلْت إّال َعَلْيَك َوَمذاِهُب اْلُعُقوِل َقْد َمسَْت إالّ 
ُؤول َهَرْبُت ِاَلْيَك َك اْلُمْلَتَجُأ � اَْكَرَم َمْقُصود َوَاْجَوَد َمسْ ِاَلْيَك َفاَْنَت الَّرجاُء َوِاَليْ 

ِاَلْيَك شاِفعاً  ُلها َعلى َظْهرى ال َاِجُد يل� َمْلَجَا اْهلارِبَني اِبَْثقاِل الذُّنُوِب َامحِْ  يبِنَـْفس
َرُب َمْن رَجاُه الطّاِلُبوَن َوَامََّل م اَلَدْيِه الرّاِغُبوَن � َمْن فـََتَق ِسوى َمْعرَِفيت اِبَنََّك اَقـْ

اْلُعُقوَل ِمبَْعرَِفِتِه َوَاْطَلَق اَالْلُسَن ِحبَْمِدِه َوَجَعَل َما اْمَنتَّ ِبِه َعلى ِعباِدِه يف ِكفاء ِلَتْاِديَِة 
بيًال َوال سَ  يَعْقل َعْل ِللشَّْيطاِن َعلىَعلى حمَُمَّد وآِلِه َوال جتَْ  ِه (َا�َل ِبِه َحّقه) َصلِّ َحقِّ 

 .ِلْلباِطِل على َعَملى َدليالً 
Cuma günü şafak atınca da şu duayı oku: 

َاْصَبْحُت ىف ِذمَِّة ِهللا َوِذمَِّة َمالِئَكِتِه َوِذَمِم اَنِْبيائِِه َورُُسِلِه َعَليِهُم السَّالُم َوِذمَِّة 

 
ve senden başkasından korkmayayım. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat eyle ve bana yakin se-
batı, ihlas halisliği, tevhid şerefi, istikamet ve direnişte süreklilik, sabır 
madeni, kaza ve kadere razı olma bağışında bulun. Ey saillerin hacetle-
rini reva eden, ey susanların kalbindekileri bilen! Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ine sâlat eyle, duamı kabul et, günahımı bağışla, rızkımı genişlet, 
benim, kardeşlerimin ve ailemin hacetlerini reva et.  

İlahi! Şüphesiz senin yanında olanları arzulamak dışında bütün arzu-
lar hırsı hüsrandır, sana yönelik olanları dışında bütün himmetler kesin-
likle boştur, sana giden yol dışında bütün akıl yolları kapalıdır. Sen yara-
tıkların ümidisin; yarattıklarının sığınağı sensin. Ey en değerli maksat ve 
ey kendisinden istenilen en cömert zat! Ey kaçanların sığınağı! Sırtımda 
taşıdığım günah yüküyle sana doğru kaçıyorum. Katına varmak için mari-
fetimden başka bir şefaatçi ve vasıta bulamıyorum; -o da şu ki:- şüphesiz 
Sen talep edenlerin ümit ettiği ve rağbet edenlerin katında olanları arzu-
ladığı en yakın zatsın. Ey marifetiyle akılların gözlerini açan ve hamdıyla 
dilleri çözen, herkesin hakkına ulaşacağı miktarda kullarına yeteri kadar 
nimet ve ihsanları veren! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat eyle; şeyta-
na aklıma musallat olması için bir yol ve batılı işime kılavuz kılma." 
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 *ْن آِل َحممَّد َعَلْيِهُم السَّالُم آَمْنتُ ُحممَّد َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َوِذَمِم اَالوصياِء مِ 
ُْم ىف ِعْلِم  ِبِسرِّ  آِل حمَُمَّد َعَلْيِهُم السَّالُم َوَعالنَِيِتِهْم َوظاِهرِِهْم َوابِطِنِهْم َوَاْشَهُد َا�َّ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وآِلِه . ِهللا َوطاَعِتِه َكُمَحمَّدٍ 
Cuma günü sabah namazından önce üç defa şu duayı okursa gü-

nahları deniz köpüklerinden fazla olsa bile bağışlanır: 
 **َه إالّ ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم َواَتُوُب ِاَلْيهِ َاْستَـْغِفُر َهللا الَّذي ال ِالٰـ 

 
* "Allah'ın zimmetinde, meleklerinin zimmetinde, peygamberlerinin 

ve elçilerinin -Allah'ın selamı onların üzerine olsun- zimmetinde ve Muham-
med'in -Allah'ın sâlatı onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- zimmetinde 
ve Muhammed'in Ehl-i Beyt'inden olan vasilerin -Allah'ın selamı onların 
üzerine olsun- zimmetinde sabahladım. Muhammed'in Ehl-i Beyt'inin -
Allah'ın selamı onların üzerine olsun- gizlisine ve açığına, zahirine ve ba-
tınına iman ettim. Şehadet ederim ki Muhammed -Allah'ın sâlatı onun ve 
Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- gibi onlar Allah'ın ilminde ve itaatindedirler." 

** "Kendisinden başka ilâh olmayan diri ve kayyum (her şeyi ayakta 
tutan) Allah'tan bağışlanma diliyor ve O'na dönüş yapıyorum." 
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Cuma Gününün Amelleri 

Cuma gününün amelleri oldukça fazladır. Biz onlardan sadece bazı-
larına değinmekle yetiniyoruz: 

1- Sabah namazının birinci rekâtında Cuma Suresini ve ikinci rekâ-
tında ise İhlas Suresini okumak. 

2- Sabah namazından sonra herhangi bir şey konuşmadan önce, ge-
lecek Cuma'ya kadar günahlarının kefareti olması için şu duayı okumak: 

َاْو َنَذْرُت  َاْو َحَلْفُت فيها ِمْن َحْلفٍ  هِذِه ِمْن قـَْولٍ  َعيتاَللّـُهمَّ ما قـُْلُت ىف مجُُ 
ِه َفما ِشْئَت ِمْنُه َاْن َيُكوَن كاَن َوما َملْ َتَشأْ ُكلِّ َفَمِشيـَُّتَك َبْنيَ يََدْي ذِلَك  فيها ِمْن نَْذرٍ 

َعَلْيِه َوَمْن   ْيَت َعَلْيِه َفَصاليتاَللّـُهمَّ َمْن َصلَّ  َوَجتاَوْز َعّين  يلملَْ َيُكن اَللّـُهمَّ اْغفْر ِمْنُه 
 *َلَعْنَت فـََلْعَنيت َعَلْيِه. 

En azından her ay bir defa bu ameli yapmak gerekir. Bir rivayette 
şöyle geçmektedir: "Cuma günü sabah namazından sonra oturup gü-
neş doğuncaya kadar namazdan sonraki dua, zikir ve diğer amelleri 
yapacak olursa, en yüce firdevste makamı yetmiş derece yükseltilir." 

Şeyh Tusî şöyle rivayet etmiştir: Cuma günü sabah namazından 
 

* "Allah'ım! Bu Cuma günü söylediğim her söz veya ettiğim her ye-
min ya da ettiğim her nezir, Senin meşiyyetine bağlıdır (gerçekleşmesi 
senin irade ve isteğine bağlıdır). O halde senin meşiyyetin ne ise gerçek-
leşsin ve senin meşiyyetin olmayan ise gerçekleşmesin. 

Allah'ım! Beni bağışla ve günahımdan geç. 
Allah'ım! Sen kime sâlat ediyorsan, benim selamım da onun üzerine 

olsun ve sen kime lanet ediyorsan benim lanetim de onun üzerine olsun." 
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sonra şu duayı okumak müstehaptır: 

 َوَمْسَكَنيت  َوفاَقيت يفـَْقر َواَنـَْزْلُت ِاَلْيَك اْليَـْوَم  اَجيتتـََعمَّْدُت ِاَلْيَك ِحب  اَللّـُهمَّ ِاينّ 
َوَلَمْغِفَرُتَك َوَرْمحَُتَك َاْوَسُع ِمْن ذُنُويب فـََتولَّ َقضاَء  يِلَعَمل َ� ِلَمْغِفَرِتَك َاْرجى ِمّين َفاَ 

َوِلَفْقري ِاَلْيَك َفِاّين َملْ حاَجة يل ِبُقْدرَِتَك َعَلْيها َوتَيسِري (َوتـََيَسر) ذِلَك َعَلْيَك  ُكلِّ 
 َوَلْسُت (َوَلْيَس)  َوملَْ َيْصِرْف َعّين ُسوءًا َقطُّ َاَحٌد ِسواكَ  ُاِصْب َخْريًا َقطُّ إّال ِمَنكَ 

يـَْوَم يـُْفرُِدين الّناُس يف ُحْفَريت َواُْفضي ِاَلْيَك  يَوُدنْياَي َوال ِليَـْوِم فـَْقر  ِخَريتَاْرُجو آل
 *ِبَذْنيب ِسواَك.

3- Bir rivayette şöyle geçer: "Kim Cuma günü ve yine diğer gün-
lerde öğle ve sabah namazından sonra "Allahumme salli ela 
muhammedin ve âl-i Muhammed ve eccil ferecehum"(Allah'ım! 
Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat et ve onların kurtuluşunu tacil et) 
derse, Hz. Mehdi'yi (a.f) görmeden ölmez. Kim bu sâlat zikrini yüz de-
fa söylerse, Allah Teala onun otuzu dünya hacetlerinden ve otuzu da 
ahiret hacetlerinden olmak üzere altmış hacetini reva eder." 

4- Sabah namazından sonra er-Rahman Suresini okumak ve "Fe-
bi eyyi âla-i rabbikuma tukezziban" (Şimdi Rabbinizin hangi ni-
metlerini yalanlıyorsunuz) ayetinden sonra, "Rabbim! Senin nimet-
lerinden hiçbirini yalanlamıyorum" demek. 

5- Şeyh Tusî şöyle diyor: Cuma günü sabah namazından sonra 
yüz defa İhlas Suresini okumak, yüz defa Muhammed (s.a.a) ve Ehl-i 
Beyt'ine (a.s) sâlat etmek, yüz defa istiğfar edip bağışlanma dilemek 
ve Nisâ, Hud, Kehf, Saffat ve Rahman surelerini birer defa okumak 
sünnettir. 

 
* "Allah'ım! Ben hacetimle senin katını amaçladım, fakir, yoksul ve 

zavallı olduğum bugünde sana geldim. Benim senin mağfiretine kendi 
amelimden daha fazla ümidim var; elbette senin mağfiret ve rahmetin 
benim günahlarımdan daha geniştir. Öyleyse bütün hacetlerimi reva et; 
senin hacetlerimi reva etmeye gücün yeter, onları reva etmek sana ko-
laydır ve ben ise sana muhtacım. Ben, Senden bana gelen hayırdan 
başka hiç bir hayır bulamadım ve senden başka hiç kimse benden kötü-
lüğü gidermedi. Ben ahiretim ve dünyam için ve yine insanların beni me-
zarımda yalnız bırakıp gidecekleri ve günahlarım sana götürüleceği muh-
taç günümde senden başak hiç kimseye ümit beslemiyorum." 
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6- Ahkaf ve Mü'minun surelerini okumak. İmam Cafer Sadık'tan 
(a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim Cuma gecesi veya gündüzünde 
Ahkaf suresini okursa dünyada bir korkuyla karşılaşmaz ve kıyametin 
de büyük korkusundan güvende olur." 

Yine o hazretten şöyle rivayet edilmiştir: "Kim Cuma günleri 
Mü'minun suresini okumaya devam ederse, Allah Teala onun amelle-
rini saadetle sonuçlandırır ve en yüce Firdevs cennetinde peygamber-
ler ve Allah'ın gönderilmiş elçileriyle bir yerde olur." 

7- Güneş doğmadan önce on defa Kafirun Suresini okumak ve du-
asının kabul olması için dua etmek. İmam Zeynulabidin'in (a.s) Cuma 
sabahı olunca öğleye kadar ayete'l-kürsi'yi okuduğu ve namazları bi-
tirdikten sonra Kadir Suresini okumaya başladığı rivayet edilmiştir. 
Cuma gününde ayete'l-kürsi'nin tenzilini5 okumanın çok fazileti oldu-
ğu rivayet edilmiştir. 

8- Resulullah'ın (s.a.a) sünnetlerinden biri olan Cuma guslü et-
mek; peygamber efendimizin (s.a.a) Emirulmüminin Ali'ye (a.s) şöyle 
buyurduğu rivayet edilmiştir: "Ey Ali! O günlük yiyeceğini satıp aç 
kalarak su satın almak pahasına olsa bile her Cuma günü guslet; çün-

 
5 - Allame Meclisi diyor ki: Ali b. İbrahim ve Kuyleynî'nin rivayet-

lerine göre ayete'l-kürsinin tenzili (ayetin manasını içeren nüzulü) şöy-
ledir: 

لَُّه َما ِيف السََّماَواِت َوَما  نـَْومٌ  َاهلّلُ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم َال أَتُْخُذُه ِسَنٌة َوالَ "
الرَِّحيُم َمن َذا   اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة الرَّْمحَنُ  الثـََّرى َعاملُِ  تَ حتَْ  َوَما بـَيْـنَـُهَما َوَما  اَألْرض  ِيف 

ْن َخْلَفُهْم َوَال حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء مِّ  َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ إبِِْذنِِه يـَْعَلُم َما َبْنيَ َأْيِديِهْم َوَما الَِّذي
اْلَعِليُّ  اَواِت َواَألْرَض َوَال يـَُؤوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهوَ ُكْرِسيُُّه السَّمَ  ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبَا َشاء َوِسعَ 

  َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت َويـُْؤِمنْ  َفَمنْ  يِن َقد تـََّبنيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َال ِإْكَراَه ِيف الدِّ  اْلَعِظيمُ 
يٌع َعِليمٌ  َال انِفَصاَم َهلَا اْلُوثـَْقىَ  اِبهللِّ فـََقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوةِ  اهلّلُ َوِيلُّ الَِّذيَن  َواهلّلُ مسَِ

َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْوِلَيآُؤُهُم الطَّاُغوُت ُخيْرُِجوَ�ُم  َن الظُُّلَماِت ِإَىل النـُُّورِ آَمُنوْا ُخيْرُِجُهم مِّ 
   ve sonra da "نَ ِإَىل الظُُّلَماِت أُْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدو  َن النُّورِ مِّ 
 "اْلَعاَلِمنيَ  بِّ اْحلَْمُد هللِّ رَ "
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kü hiçbir sünnet bundan daha büyük değildir." 
İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim Cuma 

günü gusledip şu duayı okursa, gelecek Cuma gününe kadar onun için 
temizlik olur" Yani günahlardan temizlenir veya amelleri manevî te-
mizlik taşır ve kabul olur:  

َه إّال ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه َوَاْشَهُد َانَّ حمَُمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ َاْشَهُد َاْن ال ِالٰـ 
 *. رينَ َواْجَعْلين ِمَن التـَّّوابَني واْجَعْلين ِمَن املَُتطَهِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

İhtiyat gereği mümkün oldukça Cuma guslünü terk etmemelidir. 
Onun zamanı ise şafak atmasının sonrasından öğleye kadardır; öğleye 
ne kadar yakın olursa o kadar iyidir; dua şöyledir: 

9- Başı hatmi gülüyle yıkamak; bu amel insanı abraş hastalığı ve 
delillikten kurtarır. 

10- Bugünde tırnağı almak ve bıyıkları kısaltmak çok faziletlidir; 
rızkı artırır ve gelecek Cuma'ya kadar insanı günahlardan temiz tutar; 
delilik, cüzam ve pisi** hastalığından korur. O zaman şu duayı oku:  

 ***َوآِل حمَُمَّد دٍ ِبْسِم ِهللا َواِبهلِل ِوعلى ُسنَِّة حمَُمَّ 
Tırnaklarını alırken sol elinin küçük parmağından başlamak ve 

sağ elinin küçük parmağında bitirmek. Ayak tırnaklarını alırken de 
böyle yapmak ve daha sonra aldığın tırnak parçalarını yere defnetmek. 

11- Güzel koku kullanıp temiz elbiseler giymek. 
12- Sadaka vermek; bir rivayete göre Cuma gecesi ve gündüzünde 

verilen sadaka diğer zamanlarda verilen sadakanın bin katıdır. 
13- Cuma gününün gelişine sevinmeleri için ailesine taze meyve, 

et ve diğer güzel şeyler satın almak. 
14- Sabahleyin aç karnına nar yemek, öğleden önce yedi hindiba 

yaprağı yemek. 
İmam Musa b. Cafer'den şöyle rivayet edilmiştir: "Kim Cuma gü-

 
* "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir; ortağı yoktur. 

Şehadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Allah'ım! Mu-
hammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat eyle ve beni tevbe edenlerden ve te-
mizlerden kıl." 

** - Bir tür deri hastalığı; bu hastalık sonucu deride beyaz lekeler 
oluşur. 

*** "Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla; Muhammed (s.a.a) ve Ehl-i 
Beyt'inin (a.s) sünneti üzere." 
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nü aç karnına bir tane nar yerse, kırk gün kalbini nurlandırır, iki nar 
yerse seksen gün, üç nar yerse yüz yirmi gün kalbini şeytanın vesvese-
sinden uzaklaştırır; her kimden şeytanın vesvesesi uzak olursa, Allah'a 
karşı günah işlemez; kim de Allah'a karşı günah işlemezse cennete gi-
rer." 

Şeyh "Misbah" kitabında şöyle der: Cuma gecesi ve Cuma gü-
nünde nar yemek konusunda birçok fazilet rivayet edilmiştir. 

15-  Dünya işlerini bırakıp vaktini dini meseleleri öğrenmekle ge-
çirmek; sırf seyahat, halkın tarla ve bağlarında gezinmek, rezil ve ha-
yâsız kişilerle düşüp kalkmak, maskaracılık yapmak, insanlara kusur 
bulmak, kahkahayla gülmek, şiir okumak, boş ve batıl işlerle uğraş-
mak vb. şeylerle vakit geçirmemelidir; bunların anlatılmayacak kadar 
çok olumsuz sonuçları vardır. 

İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) bu konuda şöyle rivayet edilmiştir: 
"Her haftanın Cuma gününü dini meselelerini öğrenmekle geçirmek 
için diğer işleri bırakmayan Müslüman'a yazıklar olsun." 

Resul-i Ekrem'den (s.a.a) ise şöyle rivayet edilmiştir: "Cuma günü 
yaşlı bir adamın halka cahiliyet ve küfür tarihlerini naklettiğini göre-
cek olursanız çakıl taşlarıyla taşlayın onu." 

16- Bin defa sâlavât getirmek. 
İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Cuma 

günü hiçbir ibadet benim yanımda Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine (Al-
lah'ın selamı onların üzerine olsun) sâlat göndermekten daha sevimli 
değildir." 

Fırsat bulamazsanız, kıyamet günü yüzünüzün nurlu olması için 
en azından yüz defa salavat getirmeyi terk etmemek gerekir. 

Bu konuda yine şöyle rivayet edilmiştir: "Kim Cuma gününde yüz 
defa salavat getirir, yüz defa "esteğfirullahe Rabbi ve etubu ileyh" 
söyler ve peşinden de İhlas Suresini okursa bağışlanır." 

Ve yine şöyle rivayet edilmiştir: "Öğle ile ikindi arasında Mu-
hammed (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'ine salavat getirmek yetmiş hacca eşit-
tir." 

17- Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamlarını (a.s) ziyaret 
etmek; bugünde o hazretlerin nasıl ziyaret edileceğine ileride deği-
neceğiz. 

18- Ölülerin, anne-babanın veya onlardan birinin mezarını ziyaret 
etmek de bugünde faziletli bir ameldir.  

İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) bu konuda şöyle rivayet edil-
miştir: "Cuma günü ölüleri ziyaret edin; onlar, ziyaretlerine gelenin 
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kim olduğunu bilir ve sevinirler." 
19- Dört bayramın amellerinden biri olan Nudbe duasını okumak; 

ilerideki sayfalarda Nudbe duasını okuyacaksınız inşallah. 
20- Cuma günü için, meşhur görüşe göre, fakihlerin kitaplarında 

veya Misbah kitaplarında zikredildiği şekilde altı rekâtı güneş yayıldı-
ğı zaman, altı rekâtı kuşluk çağında, altı rekâtı öğle vakti ve iki rekâtı 
da öğle vakti girdikten sonra farz namazı kılmadan önce kılınan veya 
ilk altı rekâtı Cuma ya da öğle namazından sonra kılınan yirmi rekât-
lık Cumanın nafilesinin dışında diğer namazlar da zikredilmiştir; çok 
sayıdaki bu namazlardan bazılarını burada kaydetmemiz yerinde ola-
caktır; bu namazların çoğu Cuma gününe mahsus olmamasına rağmen 
onların Cuma günü kılınması daha faziletlidir.  

Bunlardan biri Şeyh, Seyyid, Şehid, Allemle ve diğerlerinin çok 
sağlam senetlerle İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s), değerli babalarından, 
sevgili peygamberimizden (s.a.a) rivayet ettikleri şu namazdır: "Kim 
Cuma günü öğleden önce dört rekât namaz kılar da her rekâtta on de-
fa Fatiha Suresini, sonra Nass, Felak, İhlas, Kafirun Sureleriyle 
ayete'l-kürsiyi on defa okursa -ve başka bir rivayete göre de- Kadir 
Suresiyle Şehidellah ayetini de on defa okursa ve dört rekât namazı 
bitirdikten sonra yüz defa istiğfar eder ve yüz defa "Subhanellah, 
ve'l-hamdulillah, ve-lailahe illellah, vellah-u ekber, ve la havle ve-la 
kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim" derse ve bunun da peşinden yüz 
defa salavat getirirse, Allah Teala ondan gökyüzü ehlinin, yerdekile-
rin, şeytanın ve zalim padişahların şerrini defeder…"  

Bu rivayetin tümü bu namazın fazileti hakkındadır. 
Bugünde kılınması müstehap olan diğer bir namaz ise şöyledir: 

Haris-i Hemdanî Hz. Emirulmüminin Ali'den (a.s) şöyle rivayet etmiş-
tir: "Mümkün olursa Cuma günü on rekât namaz kıl; rüku ve secdele-
rini tam olarak yerine getir ve her iki rekâttan sonra yüz defa 
"Subhanellahi ve bi-hamdihi" söyle; bu, çok faziletli bir ameldir." 

Diğer biri namaz ise şöyledir: Muteber bir senetle İmam Cafer-i 
Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmişti: "Kim Cuma günü iki rekât na-
mazda İbrahim ve Hicr suresini okursa hiçbir zaman perişan ve deli 
olmaz ve ona hiçbir zaman bir bela ulaşmaz." 

Bu namazlardan biri de şudur: 

Peygamber Efendimizin (s.a.a) Namazı: 
Seyyid İbn Tavus (r.a) muteber senetle İmam Rıza'dan (a.s) Hz. 
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Cafer-i Tayyar namazını sorduklarında İmam'ın şöyle buyurduğunu 
rivayet etmiştir: "Neden Resulullah'ın (s.a.a) namazından gafilsin. 
Resulullah (s.a.a) hiçbir zaman Cafer'in namazını kılmamış olabilir ve 
Cafer de hiçbir zaman Resulullah'ın (s.a.a) namazını kılmamış olabi-
lir. 

Ravi, “Onu bana öğretir misiniz" dedi.  
Bunun üzerine İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Bu namaz iki rekât 

olarak kıl. Her rekâtta Fatiha suresinden sonra on beş defa Kadir Su-
resi oku. Yine rükuda, rükudan başı kaldırdıktan sonra, birinci sec-
dede ve secdeden başı kaldırdıktan sonra, ikinci secdede ve ikinci sec-
deden başı kaldırdıktan sonra on beş defa Kadir suresi oku. Sonra 
teşehhüd oku ve selam ver. Namaz bittikten sonra Allah Teala'ya karşı 
işlemiş olduğun bütün günahlar bağışlanır, tüm hacetlerin reva olur 
ve ondan sonra şu duayı oku: 

ًا واِحدًا َوَحنُْن َلُه َه إّال ُهللا ِاهلٰ َه إّال ُهللا رَبُّنا َوَربُّ آابئَِنا اَالوَّلَني ال ِالٰـ ال ِالٰـ 
يَن َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن ال ّ�ُه ُخمِْلصَني َلُه الدِّ َه إّال ُهللا ال نـَْعُبُد إّال اِ ُمْسِلُموَن ال ِالٰـ 

َه إّال ُهللا َوْحَدُه َوْحَدُه َوْحَدُه َاْجنََز َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوَاَعزَّ ُجْنَدُه َوَهَزَم اَالْحزاَب ِالٰـ 
 اَللّـُهمَّ اَْنَت نُوُر السَّمواِت َشيء َقديرٌ  ُكلِّ َوْحَدُه فـََلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد َوُهَو َعلى 

َواَالْرِض َوَمْن فيِهنَّ فـََلَك اْحلَْمُد َواَْنَت قـَّياُم السَّمواِت َواَالْرِض َوَمْن فيِهنَّ فـََلَك  
َحقٌّ َواْجلَنَُّة َحقٌّ  *اْحلَْمُد َواَْنَت اْحلَقُّ َوَوْعُدَك اْحلَقُّ (َحقٌّ) َوقـَْوُلَك َحقٌّ وِِاْجنازُكَ 

 
* "Allah'tan başka ilâh yoktur. Bizim ve ilk atalarımızın Rabbidir O; 

Allah'tan başka ilâh yoktur. Yegâne ilâhtır O. Biz O'na (hükümlerine) tes-
limiz. Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız O'na ibadet ederiz, başkasına 
değil; imanımız ihlasla O'nadır, müşrikler istemeseler bile. Allah'tan baş-
ka ilâh yoktur. O tektir, O tektir, O tektir. Ahdine vefa etti; kuluna yardım 
etti; ordusuna izzet -ve zafer- verdi; tek başına muhalif güçleri bozguna 
uğrattı. Saltanat ve tüm övgüler O'na mahsustur. O, her şeye kadirdir. 

Allah'ım! Sen göklerin, yerin ve onlardaki varlıkların nurusun; hamd 
sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve onlardaki varlıkların kıvamı ve 
onları ayakta tutansın; hamd sana mahsustur. Sen haksın, vaadın haktır; 
buyruğun haktır; gerçekleştirmen haktır; cennet haktır, cehennem haktır -
ve sen haksın-. 

Allah'ım! Ben sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim, 
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الّناُر َحقٌّ اَللّـُهمَّ َلَك َأْسَلْمُت َوِبَك آَمْنُت َوَعَلْيَك تـَوَكَّْلُت َوِبَك خاَصْمُت َوِاَلْيَك وَ 
ما َقدَّْمُت َوَاخَّْرُت َوَاْسَرْرُت َوَاْعَلْنُت اَْنَت  ِاْغِفْر يل � ربِّ  � َربِّ  حاَكْمُت � َربِّ 

َوُتْب َعَليَّ ِانََّك  َواْرَمحْين ّمد َوآِل حمَُمَّد َواْغِفْر يلَعلى حمَُ  َه إّال اَْنَت َصلِّ هي ال ِالٰـ ِالٰـ 
 .اَْنَت التَّواُب الرَّحيمُ 

"Misbahu'l-Muteheccid" kitabında, "et-tevvabu'r-rehim" (Tev-
beyi kabul eden ve şefkatlisin) yerine, "kerimun reufun rehim" keli-
mesi geçmiştir. 

Allame Meclisi şöyle diyor: Bu namaz meşhur namazlardan biri 
olup Ehl-i Sünnet ve Şia kendi kitaplarından rivayet etmişlerdir. Bazı-
ları bunu Cuma gününün namazlarından saymışlardır; fakat rivayetler-
den bu namazın Cuma gününe has bir namaz olduğu anlaşılmamakta-
dır ve görüldüğü kadarıyla diğer günlerde de kılınabilir. 

Emirulmüminin Hz. Ali'nin (a.s) Namazı 
Şeyh ve Seyyid İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmişlerdir: 

“Sizden her kim dört rekât Emirulmüminin Hz. Ali'nin (a.s) namazını 
kılacak olursa anadan doğduğu gün gibi günahlardan dışarı çıkar ve 
hacetleri reva olur. -Hz. Ali'nin (a.s) namazı şöyle kılınır: Her rekâtta 
bir defa Fatiha Suresi ve elli defa İhlas Suresi okunur. Namazdan son-
ra Hz. Ali'nin (a.s) tesbihi olan şu dua okunur: 

 *ُه ُسْبحاَن  َمْن ال تـَنْـُقُص َخزائُنُه ُسْبحاَن َمْن الَ ُسْبحاَن َمْن ال تَبيُد َمعاِلمُ 

 
senin yardımınla düşmana karşı mücadele ediyorum ve suçluyu senin 
huzuruna çağırıyorum (yargıyı sana bırakıyorum). Ey Rabb, ey Rabb, ey 
Rabb; geçmişteki, gelecekteki, gizli ve aşikar işlediğim günahlarımı ba-
ğışla. Sen benim ilâhımsın; senden başka ilâh yoktur; Muhammed ve 
Ehl-i Beyt'ine rahmet et; beni bağışla, bana merhamet et ve tevbemi ka-
bul buyur; gerçekten sen tevbeleri kabul eden ve şefkatlisin." 

* "Münezzehtir nişaneleri yok olup gitmeyen Allah, münezzehtir hazi-
neleri eksilmeyen Allah, münezzehtir iftiharları yok olmayan Allah, mü-
nezzehtir yanındaki -hayır ve nimetler- tükenmeyen Allah, münezzehtir -
saltanat- süresi bitmeyen, kesilmeyen Allah, münezzehtir işinde hiç kim-
se ortak olmayan Allah, münezzehtir kendisinden başka ilâh olmayan Al-
lah." 
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ِتِه  اْضِمْحالَل ِلَفْخرِِه ُسْبحاَن َمْن ال يـَنْـَفُد ما ِعْنَدُه ُسبحاَن َمْن َال اْنِقطاَع ِلُمدَّ
 .َه َغْريُهُ َاْمرِِه ُسْبحاَن َمْن ال ِالٰـ  ُسْبحاَن َمْن ال يُشاِرُك َاَحداً يف

Sonra dua ederek şöyle de: 
َاَ�  ينـَْفس يَحْم َعْبَدَك � َاهللُ، نـَْفسرْ � َمْن َعفا َعِن السَِّيئاِت َوملَْ ُجياِز هِبَا اِ 

ِبَكيْـُنونَِتَك � َاَمالُه � َرْمحا�ُه  يهداُه َاَ� َعْبُدَك َبْنيَ يََدْيَك � َراّبُه ِالٰـ ◌ِ َعْبُدَك � َسيّْ 
 حيَلَة َلُه � ُمنَتهى رَْغَبتاُه � ُجمِْرَي الدَِّم يف ُعُروقي � � ِغيااثُه َعْبُدَك َعْبُدَك ال

داُه � ماِلكاُه َا� ُهَو َا� ُهَو � َراّبُه، َعْبُدَك عبدك ال حيَلَة يل َوال ِغىن يب َعْن  َسيِّ 
َاْسباُب اْخلَداِئِع  نَفْسي َوال َاْسَتطيُع َهلا َضرًّا َوال نـَْفعًا َوال َاِجُد َمْن ُاصانُِعُه تَـَقطََّعتْ 

َرَدِين  َعّين َواْضَمَحلَّ ُكلُّ َمظُْنون ْهُر ِاَلْيَك فـَُقْمُت َبْنيَ يََدْيَك هَذا اْلَمقاَم،  ّعىن اَفـْ الدَّ
ـهى ِبِعْلِمَك كاَن هذا ُكلُُّه َفَكْيَف اَْنَت صاِنٌع يب َوَلْيَت ِشْعري َكْيَف تـَُقوُل � ِالٰ 

 � َعْويل يويْل *� ي� َويْل يَفيا َويْل ْم تـَُقوُل ال، َفِاْن قـُْلَت الِلُدعائي اَتـَُقوُل نـَْعَم اَ 
 

* "Ey günahları affeden ve onlardan dolayı -kullarını- cezalandırma-
yan! -Bu- kuluna merhamet et. Allah'ım! Merhamet et bana, merhamet et 
bana; ben senin kulunum. Ey efendim! Ben senin huzurunda duran kulu-
num; ya Rabbi, ya ilâhi! Senin zatının sırrının hürmetine. Ey benim aru-
zum, ey -yaratıklarına karşı- merhametli olan, ey -kullarının imdadına ko-
şan-! Ben senin kulunum, gücü olmayan bir kul; ey arzumun zirvesi, ey 
damarlarımda kanı akıtan, ey efendim, ey sahibim, ey hu, ey hu, ey 
Rabb, senin kulunum, kendimden hiçbir güce, hiçbir zenginliğe sahip ol-
mayan kendime bir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen, bana bir ça-
re gösterecek kimseyi bulamayan kulunum senin; bütün çare yoları ke-
silmiş benden. Bana faydası olabileceğini sandığım her şey ve herkes 
yok olup gitti. Zaman beni yalnız bırakarak sana yöneltti; derken senin 
huzurunda durdum. Ey ilâhım! Bütün bunlar senin ilmin çerçevesindedir; 
bana ne yapacaksın; keşke duama cevap olarak ne söyleyeceğini bil-
seydim; evet söyleyip duamı kabul mü edeceksin, yoksa hayır söyleyip 
red mi edeceksin?! Eğer hayır söyleyip reddedersen eyvahlar olsun ba-
na, eyvahlar olsun bana, eyvahlar olsun bana! Eyvahlar olsun yoksulluk 
ve zavallılığıma, eyvahlar olsun yoksulluk ve zavallılığıma, eyvahlar ol-
sun yoksulluk ve zavallılığıma; eyvahlar olsun şekavetliliğime, eyvahlar 
olsun şekavetliliğime, eyvahlar olsun şekavetliliğime, eyvahlar olsun zelil 
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ِاىل َمْن َوِممَّْن َاْو  � ُذّيل  � ُذّيل � ُذّيل  � ِشْقَويت � ِشْقَويت � ِشْقَويت � َعْويل � َعْويل
ِلِه ُجو َوَمْن َجيُوُد َعليَّ ِبَفضْ َشيء َاْجلَأ َوَمْن َارْ  ِعْنَد َمْن َاْو َكْيَف َاْو ماذا َاْو ِاىل َايِّ 

� واِسَع اْلَمْغِفَرِة، َوِاْن قـُْلَت نـََعْم َكما ُهَو الظَّنُّ ِبَك َوالرَّجاُء َلَك  حِني تـَْرُفُضين
ُم �ُمَرتَّئُف � َوَاَ� اْلَمْرُحوُم � ُمَرتَحِّ  َوَاَ� اْلَمْسُعوُد َفطُوىب يل َفطُوىب يل َاَ� السَّعيدُ 

ُ َعطِّ ُمتَـ  اَبـُْلُغ ِبِه َجناَح  ُك � ُمْقِسُط ال َعَمَل يل (� متحّنن) � ُمَتَملِّ ُف � ُمَتَجربِّ
َمْكُنوِن َغْيِبَك َواْستَـَقرَّ ِعْنَدَك َفال َخيُْرُج  ابِِْمسَك الَّذي َجَعْلَتُه يف َاْسأَُلكَ  حاَجيت

َفِانَُّه َاَجلُّ َوَاْشَرُف َاْمساِئَك ال ِبِه َوِبَك (بك وبه)  َاْسأَُلكَ ِمْنَك ِاىل َشيء ِسواَك 
 .َشيَء يل َغْريُ هذا َوال َاَحَد َاْعَوُد َعليَّ ِمْنكَ 

 *َعنْ  ِبطاَعِتِه � َمْن َ�اين نـَْفَسُه � َمْن َاَمَرين ُن � َمْن َعرََّفين� َكيْـُنوُن � ُمَكوِّ 
 

halime, eyvahlar olsun zelil halime, eyvahlar olsun zelil halime! Artık ki-
me gideyim ve kimden gideyim veya kimin yanına ve nasıl gideyim ya da 
hangi kapıya ve hangi şeye sığınayım?! Kimin bağışını umayım; sen beni 
reddedip -kereminden- kovunca kim lütfüyle bana bağışta bulunur?! Ey 
bağışı geniş olan! Evet der de duamı kabul edersen, nitekim sana karşı 
zannım ve ümidim budur, bu durumda ne mutlu bana! Artık ben mutlu 
olurum, saadete erişirim; bu durumda ne mutlu bana! Artık ben kendisine 
merhamet edilen bir kimse olurum. Ey çok merhamet eden, ey çok Rauf 
olan, ey çok şefkat eden, ey çok güçlü ve muktedir olan, ey adaletli dav-
ranan! Benim hacetimin reva olmasına neden olacak bir amelim yoktur; 
gayıpta gizlediğin, kendi yanında var olan ve senin yanından senden 
başka kimseye çıkmayan ismin hürmetine, o isminin hakkı için, kendi 
hakkın için, isimlerinin en yüce ve eşrefi olan o ismin hürmetine; o ismin 
hürmetine ki, ondan başka tevessül edeceğim bir isim yoktur ve senden 
başka hiç kimsenin bana bir yararı yoktur. 

* Ey sırf varlık, ey alemi var eden, ey bana kendisini tanıtan, ey ba-
na kendisine itaat etmeyi emreden, ey beni kendisine karşı günah işle-
mekten alıkoyan, ey herkes tarafından çağrılan, ey kendisinden istenilen, 
ey herkesin talebi! Bana yapmış olduğun tavsiyeni terk ettim ve itaat et-
medim; bana emrettiğin şeyde sana itaat edecek olsaydım her şey için 
sana gelseydim sen bana yeterdin; ben sana karşı işlemiş olduğum gü-
nahıma rağmen senin lütfünü umuyorum; o halde -hacetimi reva et,- be-
nimle ümitlerim arasında ayrılık düşürme. Ey bana çok şefkatli olan! Ö-
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َوَملْ  َاْوَصيْـَتين يتِاَلْيِه رََفْضُت َوِصيـََّتَك الَّ َمْعِصَيِتِه َو� َمْدُعوُّ � َمْسؤُوُل � َمْطُلواًب 
َلَك   َك فيِه َوَاَ� َمَع َمْعِصَييتما قُْمُت ِاَليْ  َلَكَفيْـَتين َلْو َاَطْعُتَك فيما َاَمْرَتيناُِطْعَك وَ 

َوِمْن   ي َوِمْن َخْلقَاِعْذين ِمْن َبْنيِ يََديَّ  ًا يلَوَبْنيَ ما رََجْوُت � ُمَرتَمحِّ  راج َفال َحتُْل بـَْيين 
 . ِجهاِت اِالحاَطِة يب ُكلِّ َوِمْن   ْن َحتْيتَومِ  يفـَْوق

َواِبْالَ◌ئَِمِة الرّاِشديَن َعَلْيِهُم السَّالُم اْجَعْل  يدي َوِبَعِليٍّ َوِليّ َسيِّ  اَللّـُهمَّ ِمبَُحمَّدٍ 
 ِرْزِقَك َواْقِض َعنَّا الدَّْيَن َوَمجيَع َعَليْـَنا َصَلواِتَك َورَْأفـََتَك َوَرْمحَتَك َوْأوِسْع َعَلْينا ِمنْ 

  َشْيء َقديٌر. ُكلِّ َحواِئِجنا � َاهللُ � َاهللُ � َاهللُ ِانََّك َعلى  
İmam (a.s) daha sonra şöyle devam etti: “Kim bu namazı kılar da 

peşinden bu duayı okursa, Allah Teala ile arasındaki bütün günahlar 
bağışlanır." 

Cuma gecesi ve Cuma gününde bu dört rekât namazı kılmanın fa-
zileti ile ilgili bir çok hadis rivayet edilmiştir. Namazdan sonra 
“Allahumme selli ele'n-nebiyyi'l-arabi ve âlihi=Allah'ım! Arap pey-
gambere ve onun Ehl-i Beytine sâlat et" derse, geçmişte işlediği ve 
gelecekteki günahları bağışlanır ve bu durumda Kur'an-ı Kerimi on iki 
defa hatmetmiş gibi olur ve Allah Teala ondan kıyamet gününün açlık 
ve susuzluğunu giderir. 

Hz. Fatıma'nın (s.a) Namazı 
Hz. Fatıma'nın (s.a) Cebrail'in kendisine öğrettiği iki rekât namaz 

kıldığı, birinci rekâtta Fatiha suresinden sonra yüz defa Kadir Suresini 
ve ikinci rekâtta ise Fatiha Suresinden sonra yüz defa İhlas Suresini o-
kuduğu ve namazın selamından sonra da şu duayı okuduğu rivayet 
edilmiştir: 

 
nümden, arkamdan, üstümden, altımdan ve her taraftan beni kuşatan kö-
tülüklerden beni kendi sığınak ve korumana al. 

Allah'ım! Mevlam Muhammed, velim Ali ve hidayet eden imamları-
mın -Allah'ın selamı onların hepsinin üzerine olsun- hakkı hürmetine sâ-
lat, şefkat ve rahmetini bizim üzerimize kıl. Rızkını bize artır, borcumuzu 
eda et ve bütün hacetlerimizi gider. Ey Allah, ey Allah, ey Allah! Gerçek-
ten senin her şeye gücün yeter." 
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الّشاِمِخ املُنيِف ُسبحاَن ِذي اجلَْالِل اْلباِذِخ اْلَعظيِم ُسبحاَن  ُسبحاَن ِذي اْلِعزِّ 
ِذي اْلُمْلِك اْلفاِخِر اْلَقدِمي ُسبحاَن َمْن َلِبَس اْلبَـْهَجَة َواْجلَماَل ُسبحاَن َمْن تـََرّدى  

 ى َوْقَع الطَّْريِ ِيف  َمْن يَر الصَّفا ُسبحانَ  َن َمْن يَرى اَثـََر الَّنْمِل يفاِبلنُّوِر َواْلَوقاِر ُسبحا
 *اْهلَواِء ُسبحاَن َمْن ُهَو هَكذا ال هَكذا َغْريُُه. 

Seyyid İbn Tavus diyor ki: Diğer bir rivayette şöyle geçer: Bu 
namazdan sonra Hz. Fatıma-i Zehra'nın (s.a) her namazdan sonra söy-
lenen meşhur tesbih zikrini söyle. Ondan sonra Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ine yüz defa salavat getir. 

Şeyh, "Misbahu'l-Muteheccid" kitabında şöyle demiştir: Hz. Fa-
tıma'nın (s.a) namazı iki rekâttır. Birinci rekâtta Fatiha Suresi ve yüz 
defa Kadir Suresi, ikinci rekâtta da Fatiha ve yüz defa İhlas Suresi 
okunur. Namazın selamından sonra Hz. Fatıma'nın (s.a) tesbih zikri 
yapılır. Ve sonra da “Subhane zi'l-izzi'ş-şâmih…" şeklinde başlayan 
dua okunur. 

Daha sonra diyor ki:  
Bu namazı kılan bir kimsenin tesbih zikirlerini yaptıktan sonra diz 

ve kollarını çıplak edip arada hiçbir engel ve örtü olmaksızın tüm sec-
de uzuvlarını yere yapıştırıp hacetlerini istemesi, dua etmesi ve secde 
halinde şu duayı okuması uygundur: 

  ٌه ُخيْشى، � َمْن لَْيَس ُدونَهُ ٰـ � َمْن لَْيَس َغْريَُه ُربٌّ يُْدعى، � َمْن لَْيَس فـَْوَقُه ِال 
َلْيَس   **َمِلٌك يـُتَّقى، � َمْن لَْيَس َلُه َوزيـٌْر يـُْؤتى، � َمْن لَْيَس َلُه حاِجٌب يـُْرشى، � َمنْ 

 
* "Münezzehtir izzet, yüce ve ulu makam sahibi -Allah-, münezzehtir 

yücelik, kibriya ve azamet sahibi; münezzehtir ezeli yüce saltanat sahibi, 
münezehtir iyilik ve güzellik elbisesi giyen, münezzehtir nur ve vakar el-
bisesi giyen, münezzehtir siyah kayanın üzerinde karıncanın ayak izini 
gören, münezzehtir gökyüzünde kuşun kanat çırpmasını gören, münez-
zehtir bu özelliklere sahip olan ve kendisinden başka bu özelliklere sahip 
bulunmayan -Allah-." 

** "Ey kendisinden başka dua edilen, çağrılan bir Rabb olmayan, ey 
kendisinin üstünde korkulacak bir ilâh olmayan, ey kendisinden başka 
sakınılacak bir padişah olmayan, ey kapısına gelinecek bir veziri olma-
yan, ey kendisine ulaşmak için rüşvet verilen bir perdecisi olmayan, ey 
kendisine ulaşmayı engelleyecek bir kapıcısı olmayan, ey kendisinden 
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َرِة   َرِة السُّؤاِل إّال َكَرمًا َوُجودًا َوَعلى َكثـْ َلُه بـَّواٌب يـُْغشى، � َمْن ال يـَْزداُد َعلى َكثـْ
عَ  َوآِل حمَُمَّدٍ  مَّدٍ َعلى حمَُ  الذُّنُوِب إّال َعْفواً َوُصْفحاً َصلِّ   .َكذا وََكذا  ْل يبَوافـْ

"Keza ve keza" (Şöyle şöyle) yerine Allah'tan hacetlerini iste.  
Şeyh ve Seyyid'in Safvan'dan rivayet ettikleri Hz. Fatıma-ı Zeh-

ra'nın (s.a) diğer bir namazı da şöyledir: Muhammed b. Ali Halebî 
Cuma günü İmam Sadık'ın (a.s) huzuruna vararak, “Bana bugünün en 
faziletli amelini öğretmenizi istiyorum" diye arzetti. İmam (a.s) şöyle 
buyurdu: “Ben Resulullah'ın (s.a.a) yanında Hz. Fatıma'dan (s.a) da-
ha büyük olan bir kişiyi ve Resulullah'ın (s.a.a) Fatıma'ya (s.a) öğret-
tiği amelden daha faziletli bir amel tanımıyorum. Buyurmuştur ki: 
Kim Cuma günü sabahlarsa gusül alsın; ayaklarını açarak iki selamla 
dört rekât namaz kılsın (iki tane ikişer rekâtlık namaz kılsın), birinci 
rekâtta Fatiha Suresinden sonra elli defa İhlas Suresini, ikinci rekâtta 
Fatiha suresinden sonra elli defa Adiyat Suresini, üçüncü rekâtta Fa-
tiha suresinden sonra elli defa Zilzal Suersini, dördünce rekâtta Fa-
tiha Suresinden sonra elli defa Kur'an-ı Kerim'in en son suresi olan 
Nasr Suresini okusun ve namazdan sonra da şu duayı okusun: 

 
دي َمْن هَتَيََّأ أو تـَعََّبأ َاْو َاَعدَّ َاِو اْستَـَعدَّ ِلِوفاَدِة َخمُْلوق رَجاَء رِْفِدِه هي َوَسيِّ � ِالٰـ 

َوِاْعدادي  *يت ئَ يت وتعبِ يئَ هي كاَنْتَ هتِ َوَفوائِِدِه َو�ئِِلِه َوَفواِضِلِه َوَجوائِزِِه َفِاَلْيَك � ِالٰـ 

 
çok istenmesi bahşis ve keremini ve günahların çokluğu aff ve bağışını 
artıran! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat eyle ve benim hakkımda şöyle 
şöyle yap." 

* "İlahım ve efendim! Herkes yarattığın bir kişinin lütuf, bağış, ihsan, 
menfaatlerine ulaşmak, mükafat ve bağış almak ümidiyle onun huzuruna 
girmek için zahmete katlanır ve kendisini hazırlar. Ya ilâhi! Benim de ha-
zırlığım, zahmete katlanışım senin bağış, ihsan, menfaat ve mükafatına 
ulaşmak içindir. O halde beni bu bağışlardan mahrum etme; ey hiçbir 
saili talebinde mahrum etmeyen ve ey bağışta bulunmak kendisinden bir 
şey eksiltemeyen! Ben daha önceden göndermiş olduğum salih amelle 
gelmedim sana, senin katına yaklaşmak için Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'inden -Allah'ın sâlatı onun ve ehlibeytinin üzerine olsun- başka hiç-
bir mahlukun şefaatiyle gelmedim sana; ömür boyu günah işlemeye ısrar 
eden ve uzun bir süre günah işlemeye ısrar etmeleri senin mağfiretinle 
onlara bağışta bulunmanı engellemeyen hata işleyenler için hazırladığın 
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ْبين ِمْن ذِلَك � َمْن  َواْسِتْعدادي رَجاَء َفواِئِدَك َوَمْعُروِفَك َو�ئِِلَك َوَجوائِِزَك َفال ُختَيِّ 
 صاِلحٍ  ملَْ آِتَك بَعَملٍ  نْـُقُصُه َعِطيَُّة �ِئل، َفاينّ ال َختيُب َعَلْيِه َمْسأَلُة الّساِئل َوال تَـ 

ْمُتُه َوال َشفاَعِة َخمُْلوق  رََجْوتُُه اَتـََقرَُّب ِاَلْيَك ِبَشفاَعِتِه إّال حمَُمَّدًا َوَاْهَل بـَْيِتِه   َقدَّ
َصَ◌واُتَك َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم اَتـَيْـُتَك َاْرُجو َعظيَم َعْفِوَك الَّذي ُعْدَت ِبِه َعَلى اْخلَطّائَني 

ْم َعَلى اْلَ◌حمارِِم َاْن ِعْنَد ُعُكوِفِهْم َعَلى اْلَ◌حمارِِم، فـََلْم َميْنَـْعَك طُوُل ُعُكوِفهِ 
 َاْسأَُلكَ َوَاَ� اْلَعّواُد اِبْخلَطاِء  دي اْلَعّواُد اِبلنـَّْعماءِ ُجْدَت َعَلْيِهْم اِبْلَمْغِفَرِة َواَْنَت َسيِّ 

َعظيُم وآِلِه الطّاِهرِيَن َاْن تـَْغِفَر يل َذْنيب اْلَعظيَم َفِانَُّه ال يـَْغِفُر اْلَعظيَم إّال الْ  حمَُمَّدٍ  ِحبَقِّ 
 � َعظيُم  � َعظيُم � َعظيُم � َعظيُم � َعظيُم � َعظيُم � َعظيُم. 

Seyyid İbn Tabus “Cemalu'l-Usbu'" adlı kitabında Ehl-i Beyt 
İmamlarından (a.s) her biri için duayla birlikte bir namaz kaydetmiştir. 
Onları burada kaydetmemiz uygun olacaktır: 

İmam Hasan'ın (a.s) Namazı 
İmam Hasan'ın (a.s) Cuma günü kılınan namazı dört rekât olup 

Emirulmüminin Hz. Ali'nin (a.s) namazı gibi kılınır. 
İmam Hasan'ın (a.s) Cuma gününde kılınan diğer bir namazı yine 

dört rekâttır. Her rekâtta bir defa Fatiha Suresi ve yirmi beş defa da İh-
las Suresi okunur.  

İmam Hasan'ın (a.s) duası şöyledir: 
 

َعْبِدَك َوَرُسوِلَك  اَلّلُهمَّ  ِاّين اَتـََقرَُّب ِاَلْيَك ِجبُوِدَك وََكَرِمَك َواََتقرَُّب ِاَلْيَك ِمبَُحمَّدٍ 
َعْبِدَك  َي َعلى حمَُمَّدٍ ِئَك َورُُسِلَك َاْن ُتَصلِّ َواَتـََقرَُّب ِاَلْيَك ِمبَالِئَكِتَك اْلُمَقرَّبَني َواَنِْبيا

َوَرُسوِلَك َوَعلى آِل حمَُمَّد َوْاَن تُقيَلين َعثـَْريت َوَتْسُرتَ َعَليَّ ُذنُويب َوتـَْغِفَرها يل َوتـَْقِضَي  
 

yüce affını dileyerek geldim sana. Sen benim efendimsin; nimetlerle ih-
sanda bulunmak senin adetindir, nitekim günah işlemek de benim 
adetim-dir. Muhammed ve tertemiz Ehl-i Beyt'inin hakkı hürmetine benim 
büyük günahlarımı bağışlamanı diliyorum. Gerçekten büyük -günahı- 
büyükten başkası bağışlamaz. Ey azim, ey azim, ey azim, ey azim, ey 
azim, ey azim, ey azim." 
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 ُكلِّ  على كاَن ِمّين َفِانَّ َعْفَوَك َوُجوَدَك َيَسُعين ِانَّكَ  ْبين ِبَقبيحٍ يل َحوائجي َوال تـَُعذِّ 
 *َشيء َقديٌر.

 

İmam Hüseyin'in (a.s) Namazı 
İmam Hüseyin'in (a.s) namazı da dört rakattır; her rekâtta elli defa 

Fatiha Suresi, elli defa İhlas Suresi, rükuda Fatiha ve İhlas Surelerini 
on defa okumak gerekir. Rükudan kalkınca yine Fatiha ve İhlas Sure-
lerini on defa, birinci secdede, iki secdenin arasında ve ikinci secdede 
bunların her biri on defa okunur. Bu şekilde dört rekâtlı namazı kılıp 
selam verdikten sora şu dua okunur: 

»َدَم َوَحّواءَ مَّ اَْنَت الَّذي اْسَتَجْبَت آلاَللّـهُ «  Bu duanın tamamı "Me-
fatihu'l-Cinan" kitabının ikinci ek bölümünde yer almıştır. Dua uzun 
olduğu için burada nakletmiyoruz. 

 

İmam Zeynulabidin'in (a.s) Namazı 
İmam Zeynulabidin'in namazı dört rekâttır; her rekâtta bir defa 

Fatiha ve yüz defa İhlas sureleri okunur.  
İmam Zeynulabidin'in (a.s) duası da şöyledir: 
 
 
ْرتَ � � َمْن َاْظَهَر اْجلَميَل َوَسَرتَ اْلَقبيَح � َمْن ملَْ يُؤاِخْذ اِبْجلَريَرِة َوملَْ يـَْهِتِك السِّ 

 � صاِحَب َعظيَم اْلَعْفِو � َحَسَن التَّجاُوِز � واِسَع اْلَمْغِفَرِة � ابِسَط اْلَيَدْيِن اِبلرَّْمحَةِ 

 
* "Allah'ım! Ben bağış ve kereminle sana yaklaşıyorum. Kulun ve 

resulün Muhammed'le sana yaklaşıyorum. Mukarreb meleklerin, pey-
gamberlerin ve elçilerinle sana yaklaşıyor, kulun ve resulün Muham-
med'e ve onun Ehl-i Beyt'ine sâlat etmeni, sürçmelerimden geçmeni, 
günahlarımın üzerini örtmeni, onları bağışlamanı, hacetlerimi reva et-
meni, kötü amellerimden dolayı beni azaplandırmamanı diliyorum. 
Gerçekten senin afv ve bağışın beni de kapsamına alır; gerçekten se-
nin her şeye gücün yeter." 
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َعِم َشْكوى � َكرَمي الصَّْفِح � َعظيَم الرَّجاِء � ُمبْـَتِداًئ اِبلنِّ  ُكلِّ  َجنْوى � ُمنْـَتهى ُكلِّ 
َي اَللّـُهمَّ  َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ َد� َوَمْوال� � غايََه رَْغَبِتنا قـَْبَل اْسِتْحقاِقها � رَبنا َوَسيِّ 

 *د.وآِل حمَُمَّ  َعَلى حمَُمَّدٍ 

İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) Namazı 
İki rekâttır; her rekâtta bir defa Fatiha Suresi ve yüz defa 

“Subhanellah-i ve'l-hamdulillah-i ve la-ilahe illellah-u vellah-u 
ekber" okunur.  

İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) duası ise şöyledir: 
َوما   ئايتَغُفوٌر َوُدوٌد َاْن تـََتجاَوَز َعْن َسيِّ  ُذو َا�ةٍ  � َحليمٌ  أَُلكَ َاسْ ُهمَّ ِاّين اَللّـ

  فيماَاْعطَيْـَتين  َوتـُْلِهَمين ِمْن َعطاِئَك ما َيَسُعين ِن ما ِعْنَدَك َوَاْن تـُْعِطَيينِحبُسْ  يِعْند
َك ما َاْستَـْوِجُب ِبِه َكراَمَتَك  ِمْن َعْفوِ  َعِة َرُسوِلَك َوَاْن تـُْعِطَييناْلَعَمَل فيِه ِبطاَعِتَك َوطا

ُاِصْب َخْريًا  **ما َاَ� َاْهُلُه َفِامنَّا َاَ� ِبَك َوملَْ  اَْنَت أْهُلُه َوال تـَْفَعْل يب ما يناَللّـُهمَّ َاْعطِ 
 

* "Ey güzeli açığa çıkaran ve çirkinliği örten, ey günahtan dolayı sor-
guya tabi tutmayan ve -günahkârların- perdesini yırtmayan; ey affı yüce 
olan ve -kötülerden- güzel bir şekilde geçen; ey mağfireti geniş ve elleri 
rahmetle açık olan; ey bütün fısıldanmalardan (sırlardan) haberdar olan, 
ey bütün şikayetlerin mercii, ey affı güzel, ey yüce ümit, ey nimetlere hak 
kazanılmadan veren, ey Rabbimiz, efendimiz ve mevlamız, ey rağbetimi-
zin nihayeti! Allah'ım! Senden Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat etmeni 
istiyorum." 

** "Allah'ım! Senden diliyorum; ey halim ve sabır sahibi, bağışlayan 
ve şefkatli: Benim günahlarımdan geç, benim yanımdaki kötülükleri kendi 
yanındaki iyiliklerle bağışla ve -sayısız- bağışından bana, beni genişliğe 
çıkaracak miktarda bağışla. Bana bağışta bulunduğun nimette sana ve 
peygamberine itaati içeren ameli ilham et. Affından bana senin keramet 
ve muhabbetine müstahak olacağım miktarda bağışta bulun. 

Allah'ım! Bana, senin bağışına layık olan şeyi bağışla ve benim layık 
olduğum şeyi değil. Ben yalnız sana tevessül ettim ve bana senden baş-
ka hiç kimsenden bir hayır ulaşmış değil. Ey görenlerin en iyi göreni, ey 
duyanların en iyi duyanı, ey hükmedenlerin en iyi hükmedeni, ey sığınan-
ların sığınağı, ey zavallıların duasını kabul eden! Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ine sâlat eyle." 
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اَر َقطُّ إّال ِمْنَك � اَْبَصَر االَْبَصريَن َو� َاْمسََع الّساِمِعَني َو� َاْحَكَم اْحلاِكمَني َو� ج
 َوآِل حمَُمَّد. َعلى حمَُمَّدٍ  اْلُمْسَتجرييَن َو� ُجميَب َدْعَوِة اْلُمْضَطّريَن َصلِّ 

İmam Cafer-i Sadık'ın (a.s) Namazı 
İki rekâttır; her rekâtta bir defa Fatiha ve “Şehidellah" ayeti yüz 

defa okunur.  
İmam Cafer-i Sadık'ın (a.s) duası ise şöyledir: 

َو� شاِهَد    َمالءٍ   ُكلِّ (َكْسر) َو� حاِضَر   َكسريٍ   ُكلِّ � جاِبَر   َمْصُنوعِ  ُكلِّ � صاِنَع  
َو� َقريُب   َو� شاِهُد َغْريُ غائب َوغاِلُب َغْريُ َمْغُلوبٍ  َخِفيَّةٍ  ُكلِّ َجنْوى َو� عاِملَ  ُكلِّ 

 ُكلِّ اْلَمْوتى َوُمميَت اَالْحياِء اْلقائُِم َعلى   يَ َو� َحيُّ ُحمْيِ  َوحيدٍ  ُكلِّ َو� ُموِنَس   َغْريُ بَعيدٍ 
 *َوآِل حمَُمَّد. َعلى حمَُمَّدٍ  ه إّال اَْنَت َصلِّ ٰـ ِمبا َكَسَبْت َو� َحّياً حَني ال َحيَّ ال إل نـَْفسٍ 

İmam Musa Kâzım'ın (a.s) Namazı 
İki rekâttır; her rekâtta bir defa Fatiha Suresi ve on iki defa İhlas 

Suresi okunur.  
İmam Musa Kâzım'ın (a.s) duası şöyledir: 
 

ِمْنَك  َخَشَعِت االْصواُت َلَك َوَضلَِّت اَالْحالُم فيَك َوَوِجَل ُكلُّ َشيءٍ  يهِالٰـ 
نُورَُك َفأَْنَت الرَّفيُع  ُكلَّ َشيءٍ  اَقِت اَالْشياُء ُدوَنَك َوَمألَ ِاَلْيَك َوض َوهَرَب ُكلُّ َشيءٍ 

ؤوُدَك ال يَ  يِتَك َواَْنَت الَّذَمجاِلَك َواَْنَت اْلَعظيُم ىف قُْدرَ  َجالِلَك َواَْنَت اْلَبِهيُّ يف يف
َه إّال َو� قاِضي حاَجيت َاْعِطين َمْسأََليت ِبال ِالٰـ  َج ُكْرَبيت� ُمَفرِّ  َشيٌء �ُمْنِزَل نِْعَميت

 
* "Ey bütün yaratılmışları yaratan, ey bütün kırılmış -yürekleri- ona-

ran, ey bütün topluluklarda hazır olan, ey bütün fısıldanmalara şahid 
olan, ey bütün gizlileri bilen, ey gayıp olmayan şahid, ey mağlup olmayan 
galip, ey uzak olmayan yakın, ey her yalnızın arkadaşı, ey ölüleri dirilten 
ve dirileri öldüren, her nefsi (şahsı) kazandığı şeyle ayakta tutan (koru-
yan) diri, ey hiçbir diri olmadığı zaman diri olan! Senden başka ilâh yok-
tur. Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat eyle." 
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ُت َعلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، اَْنَت آَمْنُت ِبَك ُخمِْلصًا َلَك ديين، َاْصَبحْ 
ِه َوَاْستَـْغِفُرَك ِمْن الذُّنُوِب الَّىت اليـَْغِفُرها َغْريَُك � َمْن ُهَو يف ُعُلوِّ ْعَمِة اَبُوُء َلَك اِبلنِّ 

  *ِه.َوآلِ  َعلى حمَُمَّدٍ   َويف ِاْشراِقِه ُمنٌري ويف ُسْلطانِِه َقِويٌّ َصلِّ  ِه عالٍ َويف ُدنـُوِّ  دانٍ 

İmam Rıza'nın (a.s) Namazı 
Altı rekâttır; her rekâtta bir defa Fatiha ve on defa da Dehr (İnsan) 

Suresi okunur.  
İmam Rıza'nın (a.s) duası şöyledir: 

َوِاْمساعيَل   **َه ِابْراهيمَ َوِالٰـ  يه، َو�ِالٰـ نِْعَميت  يف ي، َو� َوِليِّ � صاِحيب يف ِشدَّيت
� َاْحَسَن َمْن  َاْسأَُلكَ َواْلُقْرآِن اْحلَكيِم،  َويسۤ  صۤ عۤ يٰـ هٰ كۤ ْسحاَق َوْيعُقوَب، � َربَّ اِ وَ 

َي َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ ُسِئَل، َو� َخْريَ َمْن ُدِعَي، َو� َاْجَوَد َمْن َاْعطى، َو� َخْريَ ُمْرَجتى 
  وآِل حمَُمَّد. َعلى حمَُمَّدٍ 

 
* "İlahi! Sesler senin huzurunda huşu halindedir, akıllar senin yanında 

şaşkındır, tüm varlıklar senden korkmakta, her korkan sana koşmakta ve 
senden başka her şey (senin zikrin dışında) darlık içerisindedir; senin nu-
run her şeyi doldurmuştur. O halde sen yüceliğinde makamı yüksek olan 
yalnız sensin, cemalinde güzel olan yalnız sensin, güç ve kudretinde yü-
ce olan yalnız sensin, hiçbir şey kendisini usandırmayan yalnız sensin; 
ey nimetimi indiren, ey üzüntülerimi gideren, ey hacetlerimi reva eden, 
senden başka ilâh olmayışının hakkı için isteklerimi ver bana; ben dinim-
de ihlasla sana iman ettim, var gücümle senin ahdin ve vaadın üzerine 
sabahladım, edebildiğim kadar nimetle sana rücu ediyorum, senden baş-
kasının bağışlayamayacağı günahlarımdan bağışlanma diliyorum; ey yü-
ce makamına rağmen yakın olan ve yakınlığına rağmen yüce olan, nu-
runda aydın ve saltanatında güçlü olan; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâ-
lat eyle." 

** "Ey sıkıntılarımda arkadaşım, ey nimetlerimde dostum, ey benim 
ve İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ve Yakub'un ilâhı; ey Kaf, Hâ, Yâ, Ayn 
Sâd'ın ve Yâ Sîn ve'l Kur'anı'l-Hekim'in Rabbi! Senden istiyorum ey en iyi 
kendisinden istenilen, ey en hayırlı çağrılan, ey en cömert bağışta bulu-
nan ve ey en hayırlı ümit edilen zat! Senden Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ine sâlat eylemeni diliyorum." 
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İmam Cevad'ın (a.s) Namazı 
İki rekâttır; her rekâtta bir defa Fatiha ve yetmiş defa ise İhlas Su-

resi okunur. İmam Cevad'ın (a.s) duası şöyledir: 
ِبطاَعِة اَالْرواِح الرّاِجَعِة ِاىل  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ َربَّ اَالْرواِح اْلفانَِيِة َواَالْجساِد اْلباِلَيِة 

اَعِة اَالْجساِد اْلُمْلَتِئَمِة ِبُعُروِقها َوِبَكِلَمِتَك الّناِفَذِة بـَيْـنَـُهْم َوَاْخِذَك َاْجساِدها َوِبط
ُق َبْنيَ يََدْيَك يـَنْـَتِظُروَن َفْصَل َقضاِئَك َويـَْرُجوَن َرْمحََتَك َوَخياُفوَن  اْحلَقَّ ِمنْـُهْم َواْخلَالئِ 

 َبَصرى َواْلَيقَني ىف قـَْليب ْجَعِل النُّوَر يفَوا  وآِل حمَُمَّدٍ َعلى حمَُمَّدٍ  ِعقاِبَك، َصلِّ 
 *، َوَعمًال صاِحلاً َفاْرزُْقين. للَّْيِل َوالنَّهاِر على ِلساينَوِذْكَرَك ابِ 

İmam Hâdi'nin (a.s) Namazı 
İki rekâttır; birinci rekâtta Fatiha ve Yasîn Suresi ve ikinci rekâtta 

ise Fatiha ve er-Rahman Suresi okunur. İmam Hâdi'nin (a.s) duası 
şöyledir: 

 **َو� غاِلُب َغْريَ  بَعيدٍ  َو� َقريُب َغْريَ  غاِئبٍ  ُكلِّ � ابرُّ � َوُصوُل � شاِهَد 
اَلّلُهمَّ   َاْسأَُلكَ ُهَو إّال ُهَو � َمْن ال تـُبْـَلُغ قُْدرَتُُه  فَ يْ َو� َمْن ال يـَْعَلُم كَ  َمْغُلوبٍ 

 
* "Allah'ım! Ey (dünyada) fani olan ruhların ve çürümüş cesetlerin 

Rabbi! Emrinle bedenlerine dönecek olan ruhların itaatinin, -dağıldıktan 
sonra- damarlarıyla bir araya toplanacak bedenlerin itaatinin, onlar ara-
sında etkin olan sözün, varlıklar senin huzurunda rahmetini umarak ve 
azabından korkarak senin hükmünü beklerken onlardan alacağın hakkın 
hürmetine Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle, nuru gözümde, ya-
kini kalbimde, zikrini gece gündüz dilime kıl ve salih amelle rızıklandır 
beni." 

** "Ey iyi, ey çok bağlantılı ve bağışta bulunan, ey bütün gayıpların 
şahidi, ey uzak olmayan yakın, ey mağlup olmayan galip, ey kendisinin 
nasıl olduğunu kendisinden başka kimse bilmeyen, ey güç ve kudretinin 
künhüne varılamayan! 

Allah'ım! Dilediğin herkese örtülü, gizli, saklı tertemiz, pâk, mukad-
des, nurlu, kamil, diri, kayyum, azim, göklerin ve yerlerin nuru, gayp ve 
şehadeti bilen, büyük, yüce ve azim olan ismin hürmetine Muhammed ve 
Ehl-i Beyt'ine sâlat eyle." 
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َك اْلمَ  اِهِر اْلُمَطهَِّر اْلُمَقدَِّس النُّوِر طّ اْلَمْكُتوِم َعمَّْن ِشْئَت الْكُنوِن اْلَ◌ْخمُزوِن اِبمسِْ
اْلَقّيوِم اْلَعظيِم نُوِر السَّماواِت َونُوِر اَالَرضَني عاملِِ اْلَغْيِب َوالشَّهاَدِة  احلَْيِّ  الّتامِّ 

 آِل حمَُمَّد.وَ  َعلى حمَُمَّدٍ  اْلَكبِري اْلُمَتعاِل اْلَعظيِم َصلِّ 

İmam Hasan Askeri'nin (a.s) Namazı 
Dört rekâttır; birinci rekâtta Fatiha suresinden sonra on beş defa 

Zilzal Suresi ve ikinci rekâtta ise Fatiha Suresinden sonra on beş defa 
İhlas Suresi okunur. 

İmam Hasan Askeri'nin (a.s) duası şöyledir: 
ْبَل يَه إّال اَْنَت اْلَبدابَِنَّ َلَك اْحلَْمَد ال ِالٰـ  َاْسأَُلكَ لّـُهمَّ ِاّين اَل َشيء َواَْنَت  ُكلِّ ُء قـَ

َه إالّ َه إّال اَْنَت الَّذي ال يُِذلَُّك َشيٌء َواَْنَت ُكلَّ يـَْوم يف َشْان ال اِلٰـ اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم َوال ِالٰـ 
الِئَك آب َاْسأَُلكَ ء ِبَغْريِ تـَْعليم َشي ِبُكلِّ يُرى اْلعاِملُ  اَْنَت خاِلُق ما يُرى َوما ال

َه إّال اَْنَت الرَّْمحُن الرَّحيُم َوَأْسئأُلَك اِبَنََّك اْلواِحُد ال ِالٰـ  ْعماِئَك اِبَنََّك ُهللا الرَّبُّ َونَـ 
ُر اْلَفْرُد اَالَحُد الصََّمدُ اَْنَت ُهللا ال ِالٰـ  الَّذي ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد َوملَْ َيُكْن  *َه إّال اَْنَت اْلوِتـْ

 
* "Allah'ım! Ben senden diliyorum; hamd sana mahsustur, senden 

başka ilâh yoktur; her şeyden önce vardın sen; sen diri ve kayyumsun; 
senden başka ilâh yoktur; hiçbir şey seni zelil edemez; sen her gün bir iş-
tesin; senden başka ilâh yoktur; görülen ve görülmeyen her şeyin yaratı-
cısısın; bir kimseden öğrenmeden bütün varlıkları bilensin. Senin zahiri 
ve batıni nimetlerinin hakkı hürmetine senden diliyorum; sen kendisinden 
başka ilâh olmayan tek Rabsin, Rahman ve Rahimsin; Senden istiyorum; 
sen kendisinden başka ilâh olmayan, bir, tek, yegane, eşsiz, doğurma-
yan ve doğrulmayan, hiçbir şey O'nun dengi olmayan Allah'sın; senden 
diliyorum ki, senden başka ilâh yoktur; latif, -sırlara- habir, her canı ka-
zandığı şeyle koruyan, ayakta tutan; gözetleyici, koruyucusun; Senden 
diliyorum; ki sen Allah'sın, her şeyden önce evvelsin, her şeyden sonra 
ahirsin; her şeyin içinde gizlisin; zarar ve yarar senin elindedir, hekim ve 
bilensin sen. Senden diliyorum; ki sen kendisinden başka ilâh olmayan 
Allah'sın, diri ve kayyumsun, ölüleri diriltecek olan, bütün varlıkların mi-
rasçısı, şefkatli, nimet veren, göklerin ve yerin yaratıcısı, yücelik ve ikram 
sahibi, ihsan, izzet ve saltanat sahibisin; senden başka ilâh yoktur; ilmin 
her şeyi kuşatmıştır, her şeyin sayısını bilirsin; Muhammed ve Ehl-i 
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 ُكلِّ َه إّال اَْنَت اللَّطيُف اْخلَبُري اْلقائُِم َعلى اِبَنََّك ُهللا ال ِالٰـ  َاْسأَُلكَ َلُه ُكُفوًا َاَحٌد وَ 
َواالِخُر  َشيءٍ  ُكلِّ اِبَنََّك هللاُ اَالوَُّل قـَْبَل  َاْسأَُلكَ ِمبا َكَسَبْت الرَّقيُب اْحلَفيُظ، وَ  نـَْفسٍ 
اِبَنََّك  َاْسأَُلكَ الّضارُّ الّناِفُع اْحلَكيُم اْلَعليُم وَ  َشيءٍ  ُكلِّ َواْلباِطُن ُدوَن  َشيءٍ  ُكلِّ بـَْعَد 

َه إّال اَْنَت اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم اْلباِعُث اْلواِرُث اْحلَّناُن اْلَمّناُن بَديُع اَْنَت ُهللا ال ِالٰـ 
و اجلَْالِل َواِالْكراِم َوُذو الطَّوِل َوُذو اْلِعزَِّة َوُذو السُّْلطاِن ال السَّماواِت واَالْرِض ذُ 

 َعلى حمَُمَّدٍ  َعَددًا َصلِّ  ِعْلمًا َوَاْحَصْيَت ُكلَّ َشيءٍ  َشيءٍ  ِبُكلِّ َه إّال اَْنَت َاَحْطَت ِالٰـ 
 َوآِل حمَُمَّد.

Hz. Mehdi'nin -Allah zuhurunu yakınlaştırsın- Namazı 
İki rekâttır; her rekâtta Fatiha Suresi “İyyake na'budu ve iyyake 

nestain" ayetine kadar okunur ve bu ayete varıldığında bu ayet yüz 
defa tekrarlanır; sonra surenin geri kalan ayetleri okunarak bitirilir; 
peşinden bir defa İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra da şu dua 
okunur: 
اَللّـُهمَّ َعظَُم اْلَبالُء َوبَرَِح اْخلَفاُء َواْنَكَشَف اْلِغطاُء َوضاَقِت اَالْرُض ِمبا َوِسَعِت 

 اَللّـُهمَّ َصلِّ  *َدِة َوالرَّخاءِ اْلُمْشَتكى َوَعَلْيَك اْلُمَعوَُّل ِيف الشِّ  السَّماُء َوِاَلْيَك � َربِّ 
 

Beyt'ine sâlat eyle." 
* "Allah'ım! İmamımız Hz. Mehdi (a.f) aramızda aşikar olmadığı için 

bela büyüdü, gizlilik açığa çıktı, perde kenara çekildi, yeryüzü -tüm geniş-
liğine rağmen bize- daraldı, gökyüzünün rahmeti engellendi; ya Rabbi! -
bütün bu zorluklardan- şikayetimiz sanadır; sıkıntı ve genişlikte sana te-
vekkül edilir. 

Allah'ım! Kendilerine itaat etmemizi emrettiğin Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ine sâlat eyle. 

Allah'ım! Kâimlerinin vasıtasıyla onların kurtuluşlarını yakınlaştır ve 
onun izzetini açığa çıkar. Ya Muhammed, ya Ali; ya Ali, ya Muhammed! 
Yetin bana, gerçekten siz bana yetensiniz; ya Muhammed, ya Ali; ya Ali, 
ya Muhammed! Yardım edin bana, gerçekten siz benim yardımcılarımsı-
nız; ya Muhammed, ya Ali; ya Ali, ya Muhammed! Koruyun beni, gerçek-
ten siz benim koruyucularımsınız; ey mevlam, ey sahib-i zaman, ey 
mevlam, ey sahib-i zaman, ey mevlam, ey sahib-i zaman; yardım, yar-
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ل اَللّـُهمَّ فـََرَجُهْم ِبقائِِمِهْم َوَاْظِهْر الَّذيَن َاَمْرتَنا ِبطاَعِتِهْم َوَعجِّ  مَّدٍ َوآِل حمَُ  َعلى حمَُمَّدٍ 
ِاْعزازَُه � حمَُمَُّد � َعليُّ � َعِليُّ � حمَُمَُّد اِْكِفياين َفِانَُّكما كاِفياَي � حمَُمَُّد � َعليُّ � 

ِصراَي � حمَُمَُّد � َعليُّ � َعِليُّ � حمَُمَُّد ِاْحِفظاين َعِليُّ � حمَُمَُّد اُْنُصراين َفِانَُّكما �
َفِانَُّكما حاِفظاَي �َمْوالَي � صاِحَب الزَّماِن � َمْوالَي � صاِحَب الزَّماِن � َمْوالَي 

اَالماَن � صاِحَب الزَّماِن اْلَغْوَث اْلَغْوَث اْلَغْوَث، َاْدرِْكين اَْدرِْكين َاْدرِْكين، اَالماَن 
 اَالماَن. 

Hz. Cafer-i Tayyar Namazı 
Cafer-i Tayyar namazı kırmızı yakut ve iksir konumundadır; bu 

namaz çok muteber senetlerle ve oldukça fazla faziletlerle rivayet 
edilmiştir. Bu faziletlerin başında büyük günahların bağışlanması yer 
alıyor. Bu namazın en faziletli zamanı Cuma öğlesinin ilk vakitleridir. 

Bu namaz dört rekâttır; iki teşehhüd ve iki selamla kılınır. Birinci 
rekâtta Fatiha Suresinden sonra "Zilzal" Suresi ve ikinci rekâtta ise 
"Ve'l-Adiyat" Suresi okunur. Üçüncü rekâtta "Nasr" suresi ve dördün-
cü rekâtta ise "İhlas" Suresi okunur. Her rekâtta sureleri okuduktan 
sonra on beş defa “Subhanellahi ve'l-hamdulillah-i ve lailahe 
illellahu vellah-u ekber" zikri on beş defa, rükuda on defa okunur. 
Yine bu zikir rükudan doğrulduktan sonra kıyam halinde de on defa, 
birinci secdede on defa, başını secdeden kaldırdıktan sonra -iki secde-
nin arasında- on defa, ikinci secdede on defa ve ikinci secdeden sonra 
ve ayağa kalkmadan önce on defa okunur. Her dört rekâtta böyle yapı-
lır ve bu tesbihat zikri toplam üç yüz defa okunur. 

Şeyh Kuleynî Ebu Said-i Medainî'den şöyle rivayet etmiştir: 
İmam Sadık (a.s) bana, “Sana Cafer'in namazında söylemen için bir 
şey öğreteyim mi?" buyurdu. Ben, “Öğretin" diye arzettim. İmam (a.s) 
bunun üzerine şöyle buyurdu: “Dört rekat namazın son secdesine ula-
şıp tesbihat zikirlerini bitirdikten sonra şöyle de: 
ُسْبحاَن َمْن َلِبَس اْلِعزَّ َواْلَوقاَر ُسْبحاَن َمْن تـََعطََّف اِبْلَ◌ْجمِد َوَتَكرََّم ِبِه ُسْبحاَن 

 
dım, yardım; imdadıma yetiş, imdadıma yetiş, imdadıma yetiş; aman ver 
bana, aman ver bana, aman ver bana." 
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 ِعْلُمُه ُسْبحاَن ِذي اْلَمنِّ  َشْىءٍ  ُكلِّ َمْن ال يـَنْـَبِغي التَّْسبيُح إالّ َلُه ُسْبحاَن َمْن َاْحصى 
ِمْن َعْرِشَك  ِمبَعاِقِد اْلِعزِّ  َاْسأَُلكَ َعِم ُسْبحاَن ِذي اْلُقْدرَِة َواْلَكَرِم اَللّـُهمَّ ِاّين َوالنِّ 

َك اْالَ◌ْعَظمِ   َمتَّْت ِصْدقاً   وََكِلماِتَك الّتامَِّة الَّيتَوُمنْـتَـَهى الرَّْمحَِة ِمْن ِكتاِبَك َوامسِْ
َعْل ىب َعلى حمَُمَّدٍ  َوَعْدًال َصلِّ   *َكذا وََكذا َوَاْهِل بـَْيِتِه َوافـْ

»َكذا وََكذا«  (Şu şu) kelimesi yerine hacetlerini iste. 
Şeyh ve Seyyid Mufazzal b. Ömer'den şöyle rivayet etmiştir: 

Birgün İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Cafer-i Tayyar namazı kıldığını gör-
düm. İmam (a.s) ellerini kaldırarak nefesi tükeninceye kadar, “Ya 
Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi" dedi, yine nefesi tükeninceye kadar, 
“Ya Rabbah, ya Rabbah" dedi; bir nefes “Rabbi, Rabbi", bir nefes 
“Ya Allah, ya Allah", bir nefes “Ya Hayyu, ya Hayyu", bir nefes 
“Ya Rahimu, ya Rahimu", yedi defa “Ya Rahmanu, ya 
Rahmanu", yedi defa “Ya erheme'r-rahimin" söyledi ve sonra şu 
duayı okudu: 

َتِتُح اْلَقْوَل ِحبَْمِدَك َواَْنِطُق اِبلثَّناِء َعَلْيَك َواُجمَِّ  ُدَك َوالغايََة ِلَمْدِحَك اَللّـُهمَّ ِاّين اَفـْ
 َمْعرَِفِة َجمِْدَك َوَايُّ ْثين َعَلْيَك َوَمْن يـَبْـُلُغ غايََة ثَناِئَك َوَاَمَد َجمِْدَك َوَاّىن ِخلَليَقِتَك ُكْنُه َواُ 

ملَْ َتُكْن َممُْدوحًا ِبَفْضِلَك َمْوُصوفًا ِمبَْجِدَك َعّوادًا َعَلى اْلُمْذنِبَني ِحبِْلِمَك َختَلََّف  َزَمنٍ 
اَعِتَك َفُكْنَت َعَلْيِهْم َعطُوفًا ِجبُوِدَك َجوادًا ِبَفْضِلَك َعّوادًا ُسّكاُن َاْرِضَك َعْن ط 

  *َه إّال اَْنَت اْلَمّناُن ُذواجلَْالِل َواْالِ◌ْكراِم.ِبَكَرِمَك � ال ِالٰـ 
 

* "Münezzehtir izzet ve vakar elbisesi giyen -Allah-, münezzehtir ulu-
luk ve yüceliğiyle ihsan ve ikramda bulunan Allah, münezzehtir tesbih 
kendisinden başkasına layık olmayan -Allah-, münezzehtir ilmi her şeyi 
sayan (ihata eden) -Allah-, münezzehtir minnet ve nimet sahibi, münez-
zehtir güç ve bağış sahibi. 

Allah'ım! -İlminin esrarı olan- arşının izzetinin düğüm yerleri hürmeti-
ne, Kitabının rahmetinin nihayeti, en büyük ismin, sadakat ve adalet açı-
sından kamil kelimelerinin (peygamberler ve velilerin) hürmetine Mu-
hammed ve Ehl-i Beyt'ine (a.s) rahmet eyle ve benim şu şu hacetlerimi 
reva eyle." 

* "Allah'ım! Ben sana hamdederek söze başlıyorum, sana senâ edi-
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İmam (a.s) daha soran şöyle buyurdu: “Ey Mufazzal! Zaruri bir 
hacetin olduğu zaman Cafer-i Tayyar namazı kıl. Peşinden bu duayı 
okuyup Allah'tan hacetlerini iste; inşallah kabul olacaktır." 

Şeyh Tusî hacetlerin reva olması için İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) 
şöyle rivayet etmiştir: "Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tut. 
Perşembe günü gün bitiminde on miskine sadaka olarak 750 gr. Yiye-
cek ver. Cuma olunca gusül alarak çöle çık ve Cafer-i Tayyar namazı-
nı kıl; dizlerini sıvayarak yere yapıştır ve şu duayı oku: 

 يـَْهِتِك � َمْن َاْظَهَر اْجلَميَل َوَسَرتَ (َعليَّ) اْلَقبيَح � َمْن ملَْ يُؤاِخْذ اِبْجلَريَرِة َوملَْ 
� َعظيَم اْلَعْفِو � َحَسَن التَّجاُوِز � واِسَع اْلَمْغِفَرِة � ابِسَط اْلَيَدْيِن اِبلرَّْمحَِة �  ْرتَ السِّ 

الصَّْفِح �  **َشْكوى � ُمقيَل اْلَعَثراِت � َكرميَ  ُكلِّ  َجنْوى � ُمنْـَتهى ُكلِّ صاِحَب 
 .َعِم قـَْبَل اْسِتْحقاِقها � َراّبُه � َراّبُه � َراّبهُ � ُمبْـَتِدائً اِبلنِّ  َعظيَم اْلَمنِّ 

Sonra on defa “Ya Allah, ya Allah, ya Allah,", on defa, “ya 
Seyyidah, ya Seyyidah", on defa, “Ya mevlayah, ya mevlayah", on 
defa, “Ya recaah, ya recaah", on defa, “Ya ğıyasah, ya ğıyasah", 
on defa, “Ya ğayete rağbetah", on defa, “Ya Rahman", on defa, 
“Ya Rahim", on defa, “Ya mu'tiye'l-hayrat", on defa, “Salli ala 
Muhammedin ve âl-i Muhammedin kesiren, tayyiben, ke-efzal-i 
ma salleyte ala ehedin min halkik" söyle ve peşinden de hacetlerini 

 
yorum, seni övüp yüceltiyorum, senin methinin sonu yoktur; sana senâ 
ediyorum; senin övgü ve senânın gayetine kim ulaşabilir, senin yarattığın 
bir varlık senin övgünün marifetinin künhüne nasıl varabilir? Senin lütfün-
le medhedilmediğin, yücelik ve kerametinle sıfatlanmadığın hangi zaman 
var? Sen günahkarlara kendi hilminle çok ihsanda bulunansın; yeryü-
zündeki varlıklar he ne kadar senin itaatine muhalefet ettilerse de sen 
onlara karşı bağışınla şefkatte bulundun, lütfünle ihsanda bulundun, ke-
reminle bağış yaptın. Nimet veren, yücelik ve ikram sahibi olan senden 
başka ilâh yoktur." 

** "Ey güzeli açığa çıkaran ve çirkini (bana) örten, ey günahtan do-
layı kulları cezalandırmayan ve -günahkarların- perdesini yırtmayan; ey 
affı yüce olan, ey -kusurlardan- güzellikle geçen, ey mağfireti geniş olan, 
ey rahmet için elleri açık olan, ey bütün fısıldanmalardan haberdar olan, 
ey bütün şikayetlerin mercii, ey sürçmeleri affeden, ey affetmesi kerim 
olan, ey ihsanı büyük olan, ey kulları hakketmeden nimet veren, ey Rab-
bim, ey Rabbim, ey Rabbim." 
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iste. 
Bu üç günde oruç tutmanın ve hacetlerin reva olması için Cuma 

günü öğle vakti iki rekât namaz kılmak hakkında birçok rivayet nakle-
dilmiştir. 

21- Cuma gününün amellerinden biri de öğle vakti Muhammed b. 
Müslim'in İmam Sadık'tan (a.s) naklettiği duayı okumaktır. Şeyh'in 
Misbah kitabında bu dua şöyle geçmiştir: 

َه إّال هللاُ َوهللاُ اَْكَربُ َوُسْبحاَن ِهللا َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َملْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا َوَملْ َيُكْن َلُه ال ِالٰـ 
 *ُه َتْكبرياً وََكربِّْ  َشريٌك ِيف اْلُمْلِك َوَملْ َيُكْن َلُه َوِيلٌّ ِمَن الذُّلِّ 

Sonra şöyle de: 
الظَُّلِم � َذا  يَ � َعِليَّ اهلَِْمِم � ُمْغشِ  َقِم � ابِرَئ النََّسمِ َعِم � داِفَع النِّ � ساِبَغ النِّ 

َواَالملَِ � ُموِنَس اْلُمْستَـْوِحشَني ِيف الظَُّلِم � عاِلمًا ال  اْجلُوِد واْلَكَرِم � كاِشَف الضُّرِّ 
َعْل يب ما اَْنَت َاْهُلُه � َمِن اْمسُهُ  َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ  َعلى يـَُعلَُّم َصلِّ  َدواٌء َوِذْكُرهُ  **َوافـْ

َه إّال ِشفاٌء َوطاَعُتُه َغناٌء ِاْرَحْم َمْن رَأُس ماِلِه الرَّجاُء َوِسالُحُه اْلُبكاُء ُسْبحاَنَك ال ِالٰـ 
 َواَالْرِض � َذا اجلَْالِل َواِالْكراِم .اَْنَت � َحّناُن � َمّناُن � َبديَع السَّماواِت 

22- Cuma gününün öğle namazını "Cuma" ve "Münafıkun" Sure-
leriyle, ikindi namazını ise "Cuma" ve "İhlas" Sureleriyle okumak. 

Şeyh Saduk İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: 
“Şiimiz olan her müminin yapması gereken şeylerden biri de Cuma 
gecesi namazını Cuma ve A'la Sureleriyle, o günün öğle namazını 

 
* "Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah vasf edilmeyecek kadar yücedir, 

Allah münezzehtir; hamd kendisine evlat edinmeyen, saltanatında ortağı 
ve yardımcısı olmayan Allah'a mahsustur; onu yücelterek an." 

** "Ey nimetleri veren, ey belaları gideren, ey yaratılmışları yaratan, 
ey yüce himmet sahibi, ey karanlıkları örten, ey bağış ve ihsan sahibi, ey 
sıkıntı ve acıları gideren, ey karanlıklarda dehşete düşenlerin arkadaşı, 
ey öğrenmeden bilen! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat eyle. Bana kar-
şı sana nasıl yakışırsa öyle davran. Ey ismi deva olan, ey zikri şifa olan, 
ey itaati zenginlik olan! Sermayesi ümit, silâhı (vesilesi) ağlama olan 
kimseye (bu kuluna) merhamet et. Münezzehsin sen. Senden başka ilâh 
yoktur. Ey şefkatli ve ey minnet sahibi, ey gökleri ve yeri yaratan, ey yü-
celik ve ikram sahibi!" 
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Cuma ve Münafikun Sureleriyle kılmasıdır. Böyle yapacak olursa 
Resulullah (s.a.a) gibi amel etmiş olur. Böyle yapan kişinin sevap ve 
mükafatı cennettir." 

Şeyh Kuleynî hasen bir senetle* Halebî'den şöyle rivayet etmiştir: 
İmam Cafer Sadık'tan (a.s), “Cuma günü Cuma kılmayıp dört rekât 
öğle namazı kıldığımda yüksek sesle mi kılayım?" diye sordum. Bu-
nun üzerine İmam (a.s), “Evet" buyurdu, “Cuma gününde Cuma ve 
Münafikun sureleriyle oku." 

23- Şeyt Tusî “Misbah" adlı eserinde Cuma günü öğleden sonra 
okunan dua hakkında İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) şöyle buyurduğunu 
aktarmıştır: "Kim Cuma günü namazın selamından sonra yedi defa 
Fatiha ve yedi defa Nass, yedi defa Felak, yedi defa İhlas, yedi defa 
Kafirun Suresini ve Tevbe Suresinin “Lekad câekum resulun min 
enfusikum" diye başlayan son ayetini, Haşr Suresinin, “Lev enzelna 
haze'l-Kur'an'e" şeklinde başlayan son ayetlerinden bu surenin 
sonuna kadar, Âl-i İmrân Suresinin “İnne fi halki's-semavat-i ve'l-
arz"den, “İnneke la tuhlifu'l-miad"a kadarki beş ayetini okursa, bu 
Cumadan gelecek Cumaya kadar düşmanların şerrini ve belaları ön-
lemek için ona yeter." 

24- Yine İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: “Kim 
sabah veya öğle namazından sonra şu duayı okursa bir yıla kadar 
onun için bir günah yazılmaz: 

 * وآِل حمَُمَّد اَللّـُهمَّ اْجَعْل َصالَتَك َوَصالَة َمالئَكِتَك َورُُسِلَك على حمَُمَّدٍ 
Yine şöyle buyurmuştur: “Kim sabah ve öğle namazından sonra 

şu duayı okursa ölmeden önce Hz. Mehdi'yi (a.f) görür: 
 **م هُ جَ رَ ل فَـ جِّ عَ وَ  دٍ مَّ وآل حمَُ  دٍ مَّ على حمَُ  لِّ صَ للّـُهمَّ اَ 

 
Kim birinci duayı Cuma günü öğlenin farz na-mazından sonra 

okursa, gelecek Cuma'ya kadar emniyet ve güven içe-risinde olur. 
 

* - Ravileri İmamiyye'den olmayan, ama muvassak olan veya İmamiyye'den 
olup tevsiki değil, medhi bulunan bir rivayete "hasen rivayet" ve bu rivayetin sene-
dine de "hasen senet" denir. 

* "Allah'ım! Kendi salavatını, meleklerin ve resullerinin salavatlarını 
Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin üzerine kıl." 

** "Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e sâlat eyle; onların 
kurtuluşunu te'cil eyle." 
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Ayrıca şöyle rivayet edilmiştir: “Cuma günü iki namaz arasında 
Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat gönderen kimse, yetmiş rekât na-
mazın sevabını alır." 

   25- duasını ve yine  »� َمْن يـَْرَحُم َمْن ال تـَْرَمحُُه اْلِعبادُ « اَللّـُهمَّ هـذا يـَْوٌم  « 
»ُمباَركٌ   duasını okumak. Her iki dua, Sahife-i Seccadiye'nin 

dualarındandır. 
26- Şeyh “Misbah" adlı eserinde şöyle buyurmuştur: Ehl-i Beyt 

İmamlarından (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: “Cuma günü öğle nama-
zından sonra iki rekât namaz kılan ve her rekâtta Fatiha Suresinden 
sonra yedi defa İhlas Suresini okuyan ve sonra aşağıdaki duayı oku-
yan kimse, gelecek Cuma'ya kadar hiçbir bela ve fitneye uğramaz. Al-
lah Teala onu Muhammed (s.a.a) ve İbrahim'le (a.s) bir yere toplar:" 

نا اْلَربَكُة َوُعّمارَُها اْلَمالِئَكُة َمَع نَِبيِّ  اَللّـُهمَّ اْجَعْلين ِمْن َاْهِل اْجلَنَِّة الَّيت َحُشوَها
 ***َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه َواَبينا ِابراهيَم(عليه السالم) حمَُمَّدٍ 

Allame Meclisî der ki: Bu duayı seyit olmayan biri okursa 
 .babası" demesi gerekir=اَبِیھِ “ babamız" yerine=اَبِینَا“

27- Cuma gününde salavatın en iyi zamanı ikindi vaktinden sonra 
olduğu rivayet edilmiştir; bu vakitte yüz defa şu şekilde salavat getiri-
lir:  

 ْل فـََرَجُهمْ َوَعجِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
“Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sâlat gönder ve onların kutru-

luşunu yakınlaştır." 
Şeyh diyor ki: Yüz defa şöyle denmesi rivayet edilmiştir: 

 َوآِل حمَُمَّدٍ  َصَلواُت ِهللا َومالِئَكِتِه َواَنِْبيائِِه َورُُسِلِه َوَمجيِع َخْلِقِه َعلى حمَُمَّدٍ 
 *ْجساِدِهْم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه. َوالسَّالُم َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم َوَعلى َاْرواِحِهْم َواَ 

 
*** "Allah'ım! Beni, peygamberimiz Muhammed -Allah'ın sâlatı onun 

ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- ve babamız İbrahim -Allah'ın selamı onun 
üzerine olsun- ile birlikte içerisi hep bereket ve çalışanları melekler olan 
cennet ehlinden kıl." 

* "Allah'ın, meleklerinin, peygamberlerinin, resullerinin ve bütün kul-
larının sâlatı Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun; Allah'ın selamı, 
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Şeyh İbn İdris, “Serair" adlı eserinde Câmi Bezentî'den Ebu 
Basir'in şöyle dediğini nakletmiştir: İmam Cafer-i Sadık'ın (a.s) şöyle 
buyurduğunu duydum: “Öğle ile ikindi arasında Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ine salavat getirmek, yetmiş rekât namaza denktir. Kim Cuma 
günü ikindi vaktinden sonra şu duayı okursa, cin ve insanların ameli-
nin sevabı kadar sevap alır: 

اْالَ◌ْوِصياِء اْلَمْرضّيَني اِبَْفَضِل َصَلواِتَك  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َلْيِهْم اِبَْفَضِل بـَرَكاِتَك َوالسَّالُم َعَلْيِهْم َوَعلى َاْرواِحِهْم َوَاْجساِدِهْم َوَرْمحَةُ  َوابِرْك عَ 

 **ِهللا َوبـَرَكاتُهُ 
Bu salavat hadis bilginlerinin kitaplarında çok mutaber senetlerle 

ve bir çok faziletle nakledilmiştir. On defa, olmazsa yedi defa okumak 
daha faziletlidir; çünkü İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edil-
miştir: “Kim Cuma günü ikindi namazından sonra, namaz kıldığı yer-
den kalkmadan bu salavat zikrini on defa söylerse, bu Cumadan gele-
cek Cuma aynı saate kadar melekler ona salavat gönderirler."  

Yine İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: “Cuma 
günü ikindi namazını kıldıktan sonra yedi defa bu salavatı oku." 

Şeyh Kuleynî “Kafi" adlı eserinde şöyle rivayet etmiştir: Cuma 
günü namazını kıldıktan sonra şöyle de: 

اْالَ◌ْوِصياِء اْلَمْرضّيَني اِبَْفَضِل َصَلواِتَك  َعلى حمَُمَّد َوآِل حمَُمَّدٍ  َصلِّ  اَللّـُهمَّ 
 .*َوابِرْك َعَلْيِهْم اِبَْفَضِل بـَرَكاِتَك َوالسَّالُم َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ 

“İkindi namazından sonra bu salavatı kim okur ve yazarsa, Allah 
Teala onun için yüz bin hasene yazar ve onun yüz bin günahını siler. 
Onun yüz bin hacetini reva eder, onun derecesini yüz bin derece yük-

 
rahmet ve bereketleri ona ve Ehl-i Beyt'ine, onların ruhlarına ve bedenle-
rine olsun." 

** "Allah'ım! Muhammed ve onun beğenilmiş vasileri olan Ehl-i 
Beyt'ine en üstün salavatını gönder; onlara en üstün bereketlerini ver; Al-
lah'ın selamı, rahmet ve bereketleri onlara, onların ruhlarına ve bedenle-
rine olsun." 

* "Allah'ım! Muhammed ve beğenilmiş vasileri olan Ehl-i Beyt'ine en 
üstün salavatla sâlat eyle; en üstün bereketlerinle onlara bereket ver; Al-
lahın selamı, rahmet ve bereketleri onun ve onların üzerine olsun." 
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seltir." 
Yine şöyle buyurmuştur: “Kim bu salavat zikrini yedi defa söyler-

se, Allah Teala her bir kul karşısında ona bir hasene yazar ve o günde 
onun amelini kabul eder ve kıyamet günü iki kaşının arasında bir nur 
olduğu halde gelir." 

Arefe gününün amellerinde, okumakla Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ini -Allah'ın sâlat ve selamı onların üzerine olsun- mesrur eden 
salavatlara değineceğiz. 

28- Allah Teala günahlarını bağışlaması için ikindiden sonra yet-
miş defa, “Esteğfirullahe Rabbî ve etubu iley" söylemek.  

29- Yüz defa Kadir suresini okumak. İmam Musa Kâzım'dan (a.s) 
şöyle rivayet edilmiştir: 

“Cuma gününde Allah Teala'nın bin rahmet rüzgarı vardır; Allah 
Teala kullarından istediğine o rahmetlerden ihsan eder. O halde kim 
Cuma günü ikindi vaktinden sonra yüz defa Kadir Suresini okursa, Al-
lah o bin rahmeti artırır ve ona bağışta bulunur." 

30- Bundan sonra değineceğimiz Aşarat duasını okumak. 
31- Şeyh Tusî diyor ki: Duanın kabul edilme saati Cuma gününün 

son saatleridir; güneş batıncaya kadar da devam eder. O saatlerde daha 
fazla dua etmek uygundur. Duanın kabul edilme saatinin güneşin yarı-
sının battığı saat olduğu rivayet edilmiştir. Hz. Fatıma (s.a) o saatte 
dua ederdi. O halde duanın icabet olduğu o saatte dua etmek ve 
Resulullah'tan (s.a.a) rivayet edilen şu duayı okumak müstehaptır:  

ذا  َه إّال اَْنَت � َحّناُن � َمّناُن � بَديَع السَّماواِت َواْالَ◌ْرِض �ُسْبحاَنَك ال ِالٰـ 
 *اجلَْالِل َواْالِ◌ْكراِم.

Cuma gününün son saatlerinde ilerideki sayfalarda kaydedeceği-
miz Simat duasını oku. Cuma günü birkaç açıdan Hz. Mehdi'ye (a.f) 
mahsustur. Birincisi Hz. Mehdi'nin bu günde dünyaya gelmesidir. 
İkincisi o hazretin sevinç kaynağı olan zuhuru Cuma gününde gerçek-
leşecektir; onun için Cuma gününde Hz. Mehdi'nin (a.f) zuhuru diğer 
günlerden daha fazla beklenilir. Bu konuya Cuma gününde Hz. Meh-
di'nin (a.f) özel ziyaretinde değineceğiz:  

 
* "Münezzehsin sen; senden başka ilâh yoktur; ey şefkatli ve ey yara-

tıklara minnet bırakan, ey gökleri ve yeri yaratan ve ey yücelik ve ikram 
sahibi." 
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قَُّع فيِه ظُُهوُرَك َواْلَفَرُج فيِه ِلْلُمْؤِمنَني َعلى هذا يـَْوُم اْجلُُمَعِة َوُهَو يـَْوُمَك اْلُمتَـوَ 
 يَِدكَ 

(Bu Cuma günüdür; bu günde senin zuhurun ve senin elinle mümin-
lerin rahatlığa çıkmaları beklenmektedir.) 

Hatta Cuma gününün bayram olması ve bugünün dört gerçek bay-
ramdan biri sayılmasının sebebi yeryüzünü şirk, küfür, günahlar çir-
kinlikleri, zalimler, sapıklar, kafirler ve münafıklardan temizleyeceği, 
hak kelimesini açığa çıkarıp, dini ve iman yollarını yüceltip o günde 
özel müminlerin gözünü ve kalbini aydınlatıp sevindirmesidir. “Yer-
yüzü Rabbi'nin nuruyla aydınlanacak." O halde bugünde büyük sa-
lavat zikrini okumak ve İmam Rıza'nın (a.s) Hz. Mehdi (a.f) için 
okunmasını emrettiği “Allahumme, id'fa an veliyyike ve halifetike" 
duasını okumak gerekir. Buna Ziyaret bölümünde, serdabın amelle-
rinin sonunda değineceğiz inşallah. 

Yine Şeyh Ebu Amr'ın Ebu Ali b. Hemam'a imla edip Hz. Meh-
di'nin (a.f) gaybet döneminde okumalarını istediği duayı okumak. Bu 
salavatlar ve dua uzun olup kitabımızın kapasitesinin dışında olduğu 
için biz burada onlara yer vermedik. İsteyenler “Misbahu'l-
Muteheccid" ve “Cemalu'l-Usbu" kitabına müracaat edebilirler.  

Burada Şeyh ve Seyyid'in Cuma gününün ikindi vaktinin amelle-
rinde kaydettikleri Ebu'l-Hasan Zarrab-i İsfahanî'ye nispet verilen sa-
lavatları zikretmemiz uygun olacaktır. Seyyid demiştir ki: Bu salavat 
mevlamız Hz. Mehdi'den (a.f) rivayet edilmiştir. Bir mazeret nedeniy-
le Cuma günü ikindi vaktinin amellerini yapamazsan, Allah Teala'nın 
bize bildirdiği bir şey nedeniyle hiç olmazsa bu salavatı okumayı terk 
etme. 

Daha sonra onun senet silsilesini salavatın nüshasıyla birlikte nak-
letmiştir. Ancak Şeyh “Misbah" adlı eserinde şöyle demiştir: Hz. 
Mehdi'den (a.f) nakledilen bu salavat Mekke'de Ebu'l-Hasan Zarrab-i 
İsfahani'ye verilmiştir. Biz konunun üzerinden kısaca geçebilmek için 
bunun senedini kaydetmedik. Dua şöyledir: 

اْلعاَلمَني  َربِّ  ةَوخامتَِ النَِّبّيَني َوُحجَّ  ِد الُُمْرَسلنيَ َسيِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
  ُكلِّ ْن آَفة اْلَربيِء مِ  ُكلِّ الِل اْلُمَطهَِّر ِمْن اْلُمنْـَتَجِب يف اْلميثاِق اْلُمْصَطفى ِيف الظِّ 

ْف بـُْنيانَُه َعْيب اْلُمَؤمَِّل ِللنَّجاِة اْلُمْرَجتى ِللشَّفاَعِة اْلُمَفوَِّض ِاَلْيِه ديُن ِهللا، اَللّـُهمَّ َشرِّ 
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ْض َوْجَهُه َوَاْعِطِه اْلَفْضَل ُحجََّتُه َواْرَفْع َدرََجَتُه َوَاِضْئ نُورَُه َوبـَيِّ  جْ ْم بـُْرهانَُه َوَأْفلِ َوَعظِّ 
وَُّلوَن ِبطُُه ِبِه االَ ضيَلَة َواْلَمْنزَِلَة َواْلَوسيَلَة َوالَّدرََجَة الرَّفيَعَة َوابـَْعْثُه َمقاماً َحمُْموداً يـَغْ َواْلفَ 
ِد الُمَحجَّلَني َوَسيِّ  واِرِث اْلُمْرَسلَني َوقائِِد اْلغُرِّ وَ َعلى َامْريِ اْلُمْؤِمنَني  ِخُروَن َوَصلِّ َواآل

َعِليٍّ ِاماِم اْلُمْؤِمنَني َوواِرِث  *َعَلى احلََْسِن ْبنِ  اْلعاَلمَني، َوَصلِّ  ِة َربِّ اْلَوِصّيَني َوُحجَّ 
 

* "Allah'ım! Resullerin efendisi, peygamberlerin sonuncusu, Alemle-
rin Rabbinin hücceti, sözleşme günü Allah'ın seçtiği, lütfü sayesinde be-
ğendiği, bütün afetlerden tertemiz, bütün kusurlardan beri, -azaptan- kur-
tuluş için halkın güveni ve şefaat için umut edilen ve Allah'ın dini kendisi-
ne bırakılan (onun vesilesiyle tebliğ edilen) Muhammed'e sâlat eyle. 

Allah'ım! Onun temelini şereflendir, delilini yücelt, hüccetini aşikâr kıl, 
derecesini yükselt, nurunu aydınlat, yüzünü ak et, ona üstünlük, fazilet, 
makam, vesile ve yüksek bir derece ver; onu geçmiş ve gelecektekilerin 
gıpta etmesine neden olacak beğenilmiş makama yükselt.  

Peygamberlerin varisi, âlemdeki tertemiz insanların önderi, vasilerin 
efendisi ve âlemlerin rabbinin hücceti Emirulmüminine sâlat eyle.  

Müminlerin imamı, peygamberlerin varisi ve âlemlerin Rabbinin hüc-
ceti Hasan b. Ali'ye sâlat eyle. 

Müminlerin imamı, peygamberlerin varisi ve âlemlerin Rabbinin hüc-
ceti Hüseyin b. Ali'ye sâlat eyle.  

Müminlerin imamı, peygamberlerin varisi ve âlemlerin Rabbinin hüc-
ceti Ali b. Hüseyin'e sâlat eyle.  

Müminlerin imamı, peygamberlerin varisi ve âlemlerin Rabbinin hüc-
ceti Muhammed b. Ali'ye sâlat eyle.  

Müminlerin imamı, peygamberlerin varisi ve âlemlerin Rabbinin hüc-
ceti Cafer b. Muhammed'e sâlat eyle. 

Müminlerin imamı, peygamberlerin varisi ve âlemlerin Rabbinin hüc-
ceti Musa b. Cafer'e sâlat eyle. 

Müminlerin imamı, peygamberlerin varisi ve âlemlerin Rabbinin hüc-
ceti Ali b. Musa'ya salât eyle. 

Müminlerin imamı, peygamberlerin varisi ve âlemlerin Rabbinin hüc-
ceti Muhammed b. Ali'ye sâlat eyle. 

Müminlerin imamı, peygamberlerin varisi ve âlemlerin Rabbinin hüc-
ceti Ali b. Muhammed'e sâlat eyle. 

Müminlerin imamı, peygamberlerin varisi ve âlemlerin Rabbinin hüc-
ceti Hasan b. Ali'ye sâlat eyle. 
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َعَلى اْحلَُسْنيِ ْبِن َعِليٍّ ِاماِم اْلُمْؤِمنَني َوواِرِث  اْلعاَلمَني، َوَصلِّ  اْلُمْرَسلَني َوُحجَِّة َربِّ 
ْبِن اْحلَُسْنيِ ِاماِم اْلُمْؤِمنَني َوواِرِث  لى َعِليِّ عَ  اْلعاَلمَني، َوَصلِّ  اْلُمْرَسلَني َوُحجَِّة َربِّ 
َعلى حمَُمَِّد ْبِن َعِليٍّ ِاماِم اْلُمْؤِمنَني َوواِرِث   اْلعاَلمَني، َوَصلِّ  اْلُمْرَسلَني َوُحجَِّة َربِّ 
ُمْؤِمنَني َوواِرِث ِاماِم الْ  َعلى َجْعَفِر ْبِن حمَُمَّدٍ  اْلعاَلمَني، َوَصلِّ  اْلُمْرَسلَني َوُحجَِّة َربِّ 
ِاماِم اْلُمْؤِمنَني َوواِرِث  َعلى ُموَسى ْبِن َجْعَفرٍ  اْلعاَلمَني، َوَصلِّ  اْلُمْرَسلَني َوُحجَِّة َربِّ 
ْبِن ُموسى ِاماِم اْلُمْؤِمنَني َوواِرِث  َعلى َعِليِّ  اْلعاَلمَني، َوَصلِّ  اْلُمْرَسلَني َوُحجَِّة َربِّ 

َعلى حمَُمَِّد ْبِن َعِليٍّ ِاماِم اْلُمْؤِمنَني َوواِرِث   اْلعاَلمَني، َوَصلِّ  َربِّ  اْلُمْرَسلَني َوُحجَّةِ 
ِاماِم اْلُمْؤِمنَني َوواِرِث  ْبِن حمَُمَّدٍ  َعلى َعِليِّ  اْلعاَلمَني، َوَصلِّ  اْلُمْرَسلَني َوُحجَِّة َربِّ 
َسِن ْبِن َعِليٍّ ِاماِم اْلُمْؤِمنَني َوواِرِث َعَلى احلَْ  اْلعاَلمَني، َوَصلِّ  اْلُمْرَسلَني َوُحجَِّة َربِّ 
ِاماِم اْلُمْؤِمنَني   َعَلى اْخلََلِف اْهلاِدي اْلَمْهِديِّ  اْلعاَلمَني، َوَصلِّ  اْلُمْرَسلَني َوُحجَِّة َربِّ 

ِتِه اْالَ◌ئِمَِّة  وَاْهِل بـَيْ  َعلى حمَُمَّدٍ  اْلعاَلمَني، اَللّـُهمَّ َصلِّ  َوواِرِث اْلُمْرَسلَني َوُحجَِّة َربِّ 
َوَارْكاِن تـَْوحيِدَك َوَتراِمجَِة  كَ اْهلاديَن اْلُعَلماء الّصاِدقَني اْالَ◌ْبراِر املُتَّقَني َدعائِِم دينِ 

َاْرِضَك الَّذيَن اْخَرتهَْتُْم ِلنَـْفِسَك  يفَوْحِيَك َوُحَجِجَك َعلى َخْلِقَك َوُخَلفاِئَك 
َتَضيْـتَـُهْم ِلديِنَك َوَخَصْصتَـُهْم ِمبَْعرَِفِتَك َوَجلَّْلتَـُهْم  َواْصَطَفيْـتَـُهْم َعلى ِعباِدَك َوارْ 

تَـُهْم نُوَرَك ِبَكراَمِتَك َوَغشَّيْـتَـُهْم ِبَرْمحَِتَك َورَبـَّيْـتَـُهْم بِِنْعَمِتَك َوَغذَّيـْتَـُهْم ِحبِْكَمِتَك َواَْلَبسْ 
َك َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه، رَّفـْتَـُهْم بَِنِبيِّ َمَلُكوِتَك َوَحَفْفتَـُهْم ِمبَالِئَكِتَك َوشَ  َورَفـَْعتَـُهْم يف
  َبًة ال ُحييُط هِبا إالّ َوَعَلْيِهْم صالًة زاِكَيًة �ِمَيًة َكثريًَة دائَِمًة طَيِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

َك َعلى َوِليِّ  اَْنَت َوال َيَسُعها إّال ِعْلُمَك َوال ُحيْصيها َاَحٌد َغْريَُك، اَللّـُهمَّ َوَصلِّ 
ِاَلْيَك الدَّليِل َعَلْيَك، ُحجَِّتَك َعلى َخْلِقَك  يَك اْلقائِِم ابَِْمِرَك الّداعاْلُ◌ْحميي ُسنـَّتَ 

 
Müminlerin imamı, peygamberlerin varisi ve âlemlerin Rabbinin hüc-

ceti İmam Hâdi'nin evladı İmam Mehdi'ye sâlat eyle. 
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ِن ُعْمرِِه َوزَيِّ  مَّ َاِعزَّ َنْصَرُه َوُمدَّ يفَوَخليَفِتَك يف َاْرِضَك َوشاِهِدَك َعلى ِعباِدَك، اَللّـهُ 
اْلكائِديَن َواْزُجْر  اْحلاِسديَن َوَاِعْذُه ِمْن َشرِّ  *اَللّـُهمَّ اْكِفِه بـَْغيَ  اْالَ◌ْرَض ِبطُوِل بَقائِِه،

 
* Allah'ım! Muhammed'e ve onun hidayet imamları, sadık, iyi, mutta-

ki, dininin direkleri, tevhid temelleri, vahyin müfessirleri, kullarının hüccet-
leri ve yeryüzündeki halifelerin olan, kendin için seçtiğin, kulların için be-
ğendiğin, dinin için razı olduğun ve seni tam anlamıyla tanımak için mah-
sus kıldığın, lütfunla yücelttiğin, -engin- rahmetinle örttüğün, (özel) nime-
tinle terbiye ettiğin, hikmetinle beslediğin, nurunla elbise giydirdiğin, me-
lekutuna yükselttiğin, meleklerinle çevrelerini kuşattığın ve peygamberin-
le -Allah'ın salatı onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- şereflendirdiğin 
Ehl-i Beyt'ine salat eyle.  

Allah'ım! Muhammed'e ve onlara, kendinden başka kimsenin kuşa-
tamayacağı, senin ilminden başka kimsenin bilemeyeceği, senden başka 
kimsenin sayamayacağı kadar halis, artan, fazlalaşan, sürekli ve tertemiz 
salat eyle. 

Allah'ım! Senin sünnetini (şeraitini) ihya eden, senin emrine kıyam 
eden, insanları sana davet eden ve sana yönlendiren, kulların üzerindeki 
hüccetin, yeryüzündeki halifen ve kullarına şahidin olan kendi veline salat 
eyle. 

Allah'ım! Onun zaferini izzetli kıl, ömrünü uzat ve yeryüzünü onun 
orada uzun süre kalmasıyla süsle. 

Allah'ım! Onu kıskançların zulmünden koru, hilekârların şerrinden 
kendi korumana al, zalimlerin iradelerini ondan geri çevir ve onu zorbala-
rın ellerinden kurtar. 

Allah'ım! Onun kendisine, soyuna, şiilerine (izleyicilerine), raiyesine, 
özel ve genel dostlarına, hatta düşmanlarına ve yeryüzündeki bütün var-
lıklara onun güzünü aydınlatacak, onu sevindirecek şeyi ver ve onu dün-
ya ve ahirette en üstün arzusuna ulaştır; gerçekten senin her şeye gücün 
yeter. 

Allah'ım! Dininden yok edilen şeyleri onunla yenile, Kitabından değiş-
tirilen şeyleri onunla ihya et, dönüştürülen ve saptırılan hükümlerini onun-
la açığa çıkar; tâ ki, onun vesilesiyle dinin yeniden -asıl haline- dönsün 
ve onun eliyle kuruntulardan temizlenip halisleşsin de onda hiçbir şek ve 
şüphe, batıl ve bid'at kalmasın. 

Allah'ım! Onun nuruyla bütün karanlıkları aydınlat, onun gücüyle bü-
tün bid'atleri yerle bir et, bütün dalaletleri onun izzetiyle yok et, bütün 
zorbaları onun vesilesiyle kırıver, onun kılıcıyla bütün ateşleri söndür, 
onun adaletiyle bütün zalimlerin zulmünü yok et, onun hükmümü bütün 
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يَِّتِه ْصُه ِمْن اَْيِدي اْجلَّبارِيَن، اَللّـُهمَّ َاْعِطِه يف نـَْفِسِه َوُذرِّ َعْنُه ِاراَدَة الظّاِلمَني َوَخلِّ 
ِه َوَمجيِع َاْهِل الدُّنْيا ما تُِقرُّ ِبِه َعيْـَنُه َوَتُسرُّ ِبِه  وِّ َوشيَعِتِه َورَِعيَِّتِه َوخاصَِّتِه َوعامَِّتِه َوَعدُ 

َقديٌر اَللّـُهمَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ ِخَرِة ِانََّك َعلى ا َامََّلُه ِيف الدُّنْيا َواآلْغِه اَْفَضَل منـَْفَسُه َوبـَلِّ 
َ َل ِمْن كِ َاْحِي ِبِه ما بُدِّ وَ  ْ◌ ِبِه َما ْاَمَتحى ِمْن ديِنكَ دْ َجدِّ   ِمْن تاِبَك َوَاْظِهْر ِبِه ما ُغريِّ

ُحْكِمَك َحّىت يـَُعوَد ديُنَك ِبِه َوَعلى يََدْيِه َغّضًا َجديدًا خاِلصًا ُخمَْلصًا ال َشكَّ فيِه  
  ْر بُِنورِِه ُكلَّ ظُْلَمِة َوُهدَّ َوال ُشبْـَهَة َمَعُه َوال ابِطَل ِعْنَدُه َوال ِبْدَعَة َلَدْيِه، اَللّـُهمَّ نـَوِّ 

ْد ِبَسْيِفِه ُكلَّ �ر ِبرُْكِنِه ُكلَّ ِبْدَعة َواْهِدْم ِبِعزِّ  ِه ُكلَّ َضالَلة َواْقِصْم ِبِه ُكلَّ َجّبار َوَامخِْ
ُحْكم َوَاِذلَّ ِبُسْلطانِِه ُكلَّ  ُكلِّ ْجِر ُحْكَمُه َعلى أَ جائِر و  ُكلِّ َوَاْهِلْك ِبَعْدِلِه َجْوَر 

لَّ َمْن �واُه َوَاْهِلْك ُكلَّ َمْن عاداهُ َواْمُكْر ِمبَْن كاَدْه َواْسَتأِصْل  اَللّـُهمَّ َاِذلَّ كُ ، ُسْلطانٍ 
  َمْن َجَحَدُه َحقَُّه َواْسَتهاَن ابَِْمرِِه َوَسعى يف ِاْطفاِء نُورِِه َوَاراَد ِاْمخاَد ِذْكرِِه، اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ضا َواْحلَُسْنيِ َة الزَّْهراِء َواحلََْسِن الرِّ اْلُمْصَطفى َوَعِليٍّ اْلُمْرَتضى َوفاِطمَ  َعلى حمَُمَّدٍ 
اْلُمَصفَّى َوَمجيِع اْالَ◌ْوِصياِء َمصابيِح الدُّجى َوَاْعالِم اْهلُدى َوَمناِر التُّقى َواْلُعْرَوِة 

َك َوُوالِة َعْهِدَك  َعلى َوِليِّ  َوَصلِّ ، راِط اْلُمْسَتقيمِ اْلُوْثقى َواْحلَْبِل اْلَمتِني َوالصِّ 
ْغُهْم اَْقصى آماهلِِْم ديناً  َ◌ئِمَِّة ِمْن ُوْلِدِه َوُمدَّ يف َاْعمارِِهْم َوزِْد يف آجاهلِِْم َوبـَلِّ َواالْ 

 *َشيء َقديٌر .  ُكلِّ َوُدنْيا َوآِخَرًة ِانََّك َعلى  
 

hükümlerin üzerine hakim kıl, onun saltanatıyla bütün saltanatları zelil ve 
perişan et. 

* Allah'ım! Onunla muhalefet eden herkesi zelil et, ona düşmanlık 
edenleri helak et, ona hile yapanlara hileyle cezalandır, onun hakkını in-
kar edenleri, emrini hafife alan, nurunu söndürmek isteyen ve onun hatır 
ve anısını yok etmek isteyenleri yok et. 

Allah'ım! Muhammed Mustafa'ya, Ali-yi Murtaza'ya, Fatımatu'z-
Zehra'ya, Hasan-ı Rıza'ya (rıza makamına sahip), Hüseyin-i Musaffa'ya 
(seçilmiş makam sahibi), -karanlığın- aydın lambaları, hidayet nişaneleri, 
takva nişaneleri, sağlam kulplar, sapasağlam ipler ve sırat-ı müstakim 
olan bütün vasilere salat eyle. 
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-Ve yine- velin, ahdinin velileri ve onun evlatlarından olan imamlara 

salat eyle; onların ömürlerini uzat, yaşam sürelerini artır, onları en yüce 
dinî, dünyevî ve uhrevî arzularına ulaştır. Gerçekten senin her şeye gü-
cün yeter." 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Haftanın Günlerine Göre Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyt 
İmamlarının (a.s) İsimlerinin Tayini ve Haftanın Günlerinde 

Ziyaretleri 
İbn Babeveyh müsnet olarak Sakr b. Ebu Dulef'ten şöyle rivayet 

etmiştir: Mütevekkil, İmam Ali Naki'yi (a.s) Samerra'ya çağırttığı za-
man bir gün İmam'ın (a.s) durumunu sormak için huzuruna gittim. 
İmam'ı (a.s) Mütevekkil'in perdedarı Zeraki'nin gözetiminde zindana 
atmışlardı. Zeraki'nin yanına varınca bana, “Ne işin var benimle?" di-
ye sordu. Ben, “Sizi görmeye geldim" dedim. Bir süre birlikte oturup 
çeşitli konular üzerinde konuştuk. Nihayet halkı dağıttılar ve ortalık 
sakinleşince tekrar, “Niçin geldin?" diye sordu. Ben de aynı cevabı 
verdin. Mütevekkil'in perdedarı, “Mevlandan bir haber almaya mı gel-
din?" dedi. Ben korkarak, “Benim mevlam halifedir" dedim. Fakat o, 
“Sus" dedi, “Senin mevlan haktır; ben de seninle aynı inanca sahi-
bim." Bunun üzerine, “Elhamdulillah" dedim. Sonra, “Onun yanına 
gitmek istiyor musun?" dedi. Ben, “Evet" cevabını verdim. Bunun 
üzerine, “O zaman elçinin onun yanından dışarı çıkmasını bekle" dedi. 
Ben elçinin İmam'ın (a.s) yanından dışarı çıkıncaya kadar orada bek-
ledim. Elçi çıkıp gidince bir erkek çocuğunu beni İmam'ın (a.s) yanına 
götürmesi için görevlendirdi. İmam'ın (a.s) huzurunda varınca Hazre-
tin karşısında bir mezar kazılmış olduğu halde bir hasır üzerinde otur-
duğunu gördüm. Selam verdim. İmam (a.s) selamımı aldıktan sonra, 
“Otur" buyurdu ve sonra, “Niçin geldin?" diye sordu. Ben, “Sizin ha-
linizi sormak, durumunuzdan haberdar olmak için geldim" dedim. 
Gözlerim İmam'ın (a.s) önünde kazılmış olan mezara ilişince ağladım. 
İmam (a.s), “Ağlama; şimdi onlardan bana bir zarar ulaşmayacaktır" 
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buyurdu. Bunun üzerine, “Elhamdulillah" dedim. Daha sonra, “Efen-
dim!" dedim, “Resulullah'tan (s.a.a) manasını anlayamadığım bir ha-
dis rivayet edilmiştir" diye arzettim. İmam (a.s), “Hangi hadis?" diye 
sorunca "Günlere düşmanlık etmeyin; aksi durumda size düşmanlık 
ederler" hadisi diye arzettim. 

Bunun üzerine İmam (a.s) şöyle buyuru: "Günlerden maksat, gök-
ler ve yeryüzü ayakta durdukça bizleriz; Cumartesi Resulullah'ın 
(s.a.a) ismi, Pazar Emirulmüminin Ali'nin (a.s) ismi, Pazartesi Hasan 
ve Hüseyin'in (a.s) isimleri, Salı Ali b. Hüseyin, Muhammed b. Ali ve 
Cafer b. Muhammed'in (a.s) isimleri, Çarşamba Musa b. Cafer, Ali b. 
Musa, Muhammed b. Ali'nin (a.s) isimleri ve benim ismim, Perşembe 
oğlum Hasan-ı Askerî'nin ismi ve Cuma da oğlumun oğlu -İmam 
Medi'nin- (a.s) ismidir. Hak taraftarları onun etrafında toplanacak-
lar; günlerin anlamı budur. O halde dünyada onlara düşmanlık yap-
mayın; aksi durumda ahirette size düşmanlık yaparlar." Sonra şöyle 
buyurdu: "Vedalaşarak ayrıl git artık; senin güvende olmandan emin 
değilim, sana bir eziyetin dokunmasından endişeleniyorum." 

Seyyid daha sonra bu rivayeti Kutb-i Ravendi'den naklederek şöy-
le demiştir: 

Peygamberimize (s.a.a) Ait Olan Cu-martesi Gününde 
Efendimizin Ziyareti 

َه إّال هللاُ َوْحَدُه ال َشريَك َلُه َوَاْشَهُد اَنََّك َرُسولُُه َواَنََّك حمَُمَُّد ْبُن َاْشَهُد َاْن ال ِالٰـ 
َك َوَنَصْحَت ِالُ◌مَِّتَك َوجاَهْدَت ىف  َعْبِد ِهللا َوَاْشَهُد اَنََّك َقْد بـَلَّْغَت ِرساالِت رَبِّ 

َواَنََّك َقْد َرُؤْفَت  َعَلْيَك ِمَن اْحلَقِّ  يَنِة َوَادَّْيَت الَّذِة َواملَْوِعَظِة احلَْسَ َسبيِل ِهللا اِبحلِْْكمَ 
اِبْلُمْؤِمنَني َوَغَلْظَت َعَلى اْلكاِفريَن َوَعَبْدَت َهللا ُخمِْلصًا َحّىت أاتَك الَيقُني فـَبَـَلَغ ُهللا 

ْرِك َوالضَّالِل ِمَن الشِّ  *ِ◌ الَِّذي اْستَـنْـَقَذ� ِبكَ اْلُمَكرَّمَني َاْحلَْمُد هللِ  ،ِبَك اَشَرَف َحمَلِّ 
 

* Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir; ortağı yoktur. 
Şehadet ederim ki sen O'nun elçisisin ve sen Muhammed b. Abdullah'-
sın. Şehadet ederim ki sen Rabb'inim elçiliklerini ulaştırdın ve kendi üm-
metine nasihatte bulundun; Allah yolunda hikmet ve güzel nasihatle 
cihad ettin; üzerindeki hakkı eda ettin. Gerçekten sen müminlere karşı 
şefkatli, kafirlere karşı ise sert ve katıydın. Ölüm gelip seni yakalayıncaya 
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َوآِلِه َواْجَعْل َصَلواِتَك َوَصَلواِت َمالِئَكِتَك اْلُمَقرَّبَني   َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َح َلَك َرضَني َوَمْن َسبَّ َني َوَاْهِل السَّماواِت َواألَ َواَنِْبياِئَك اْلمـُْرَسلَني َوِعباِدَك الّصاحلِ 

َك َوَاميِنَك  َعْبِدَك َوَرُسوِِلَك َونَِبيِّ  ِخريَن َعلى حمَُمَّدٍ وَّلَني َواآلاألَ  َني ِمنَ � َربَّ اْلعاَلم
َك َوَصْفَوِتَك َوخاصَِّتَك َوخاِلَصِتَك َوِخَريَِتَك ِمْن َخْلِقَك َوجنَِيِبَك َوَحبيِبَك َوَصِفيِّ 

ِبطُُه ِبِه اْلَوسيَلَة َوالدَّرََجَة الرَّفيَعَة َوابـَْعْثُه َمقامًا َحمَْمُودًا يـَغْ َوَاْعِطِه اْلَفْضَل َواْلَفضيَلَة وَ 
ُْم ِاْذ ظََلُموا اَنـُْفَسُهْم جاؤوَك  ،ِخُرونَ اْالَ◌وَُّلوَن َواآل اَللّـُهمَّ ِانََّك قـُْلَت َوَلْو َا�َّ

فـََقْد اَتـَْيُت نَِبيََّك  يهَهللا تـَّواابً رَحيمًا ِالٰـ  َفاْستَـْغَفُروا َهللا َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا
َد� اَتـََوجَُّه ِبَك َعلى حمَُمَّد َوآِلِه َو ْاِغْفرها يل، � َسيِّ  َفَصلِّ  ْستَـْغِفرًا اتئِبًا ِمْن ذُنُويبمُ 

 . ِليَـْغِفَر يل  َك َوَرّيب َوابَِْهِل بـَْيِتَك ِاَىل ِهللا َتعاىل رَبِّ 
Daha sonra üç defa şöyle de: 

  ِاّ� هلِلِ◌ َوِاّ� ِاَلْيِه راِجُعونَ 
(Biz Allah içiniz ve biz O'na dönücüleriz). 

 
kadar sen ihlasla Allah'a ibadet ettin; böylece Allah da seni kendilerine ik-
ram edilenlerin en yüce mevkisine çıkardı. Senin vasıtanla bizi şirk ve 
delaletten kurtaran Allah'a Hamd olsun. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle; kendi rahmetle-
rini, meleklerinin, peygamberlerinin, elçilerinin, salih kullarının, gökyüzü 
ve yeryüzündeki varlıkların ve ey alemlerin Rabb'i, evvelkilerden sonraki-
lere kadar sana tesbih edenlerin sâlat ve selamını kulun, elçin, peygam-
berin, eminin, seçtiğin, habibin, arındırdığın, beğenip çıkardığın, kendine 
has ve halis kıldığın ve yaratıkların arasından seçtiğin Muhammed'e kıl; 
ona fazilet, üstünlük, vesile ve yüce derece ver ve onun evvellerden son-
rakilere herkesin gıpta edeceği beğenilmiş bir makama yükselt. 

Allah'ım! Sen dedin ki: "Eğer onlar kendi nefislerine zulmettikle-
rinde sana gelip de Allah'tan bağışlanma dileseler ve elçin de onlar 
için bağışlanma dilese, Allah'ı tövbeyi kabul eden ve şefkatli bulur-
lar." İlahi! Gerçekten ben bağışlanma dileyerek ve günahımdan tövbe 
ederek senin Peygamberine geldim; o halde Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ine rahmet eyle ve günahlarımı bağışla. Efendim! Senin ve Ehl-i 
Beyt'inin vasıtasıyla günahlarımı bağışlaması için senin ve benim Rab-
bim olan Allah'a yöneldim. 
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Sonra şöyle devam et: 
ُاِصْبنا ِبَك � َحبيَب قـُُلوبِنا َفما َاْعَظَم اْلُمصيَبَة ِبَك حَيْ◌ُث انـَْقَطَع َعّنا  

َد� � َرُسوَل ِهللا َصَلواُت  ِاَلْيِه راِجُعوَن � َسيِّ اْلَوْحُي َوَحْيُث فـََقْد�َك َفِاّ� هلِلِ◌ َوِا�ّ 
َك  ِهللا َعَلْيَك َوَعلى آِل بـَْيِتَك الطّاِهريَن هذا يـَْوُم السَّْبِت َوُهَو يـَْوُمَك َوَاَ� فيِه َضيْـفُ 

ِة َفَاِضْفين َوأْحِسْن جارَ ياَفَة َوَمْأُموٌر اِبالِ َفِانََّك َكرٌمي حتُِبُّ الضِّ  َوجارَُك َفَاِضْفىن َواِجْرين
ِضياَفىت َوَاِجْر� َوَاْحِسْن ِاجارَتَنا ِمبَْنزَِلِة ِهللا ِعْنَدَك َوِعْنَد آِل بـَْيِتَك َوِمبَْنزَِلِتِهْم ِعْنَدهُ  

 *ْكَرمَني. ْلِمِه َفِانَُّه اَْكَرُم األَ َوِمبا اْستَـْوَدَعُكْم ِمْن عِ 
Bu kitabı bir araya toplayan Abbas-i Kummi -Allah onu affetsin- 

diyor ki: Ben sürekli Resulullah'ı (s.a.a) bu ziyaret metniyle ziyaret 
etmek istediğim zaman önce İmam Rıza'nın (a.s) Benzenti'ye talim et-
tiği şekilde ziyaret ediyorum. Ondan sonra bu ziyareti okuyorum. Sa-
hih senetle rivayet edilen bu ziyaret şöyledir: İbn Ebi Nasr İmam Rı-
za'ya (a.s), “Namazdan sonra Resulullah'a (s.a.a) nasıl salat ve selam 
gönderilmesi gerekir?" diye sordu. İmam (a.s) şöyle buyurdu: 

ْبَن  **ْيَك � حمَُمَّدُ اَلسَّالُم َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا َوَرْمحُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه اَلسَّالُم َعلَ 
 

* "Sizden dolayı musibete uğradık ey kalbimizin sevgilisi; pek de bü-
yük bir musibete; -senin ayrılığınla- bizden vahiy kesildi. Şimdi seni kay-
bettiğimize göre İnna lillah ve inna ileyhi raciun (Biz Allah içiniz ve biz O'-
na dönücüleriz). Efendimiz, ya Resulullah! Allah'ın rahmeti senin ve terte-
miz Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun. Bu Cumartesi günü sana ait bir gündür 
ve ben ise bugünde senin misafirinim, senin komşunum. O halde beni 
misafirliğine kabul et ve bana sığınak ver. Gerçekten sen cömert ve mi-
safirperversin; -Allah tarafından insanlara- sığınak vermeye emredilmiş-
sin. O halde beni misafir et ve güzel bir şekilde ağırla. Bize iyi bir şekilde 
sığınak ver; Allah'ın senin ve Ehl-i Beyt'inin yanındaki makam ve mevkisi 
ve Ehl-i Beyt'inin de Allah katındaki makam ve mevkisi hürmetine ve Alla-
h'ın size verdiği ilmin hakkı için; gerçekten O cömertlerin en cö-merdidir." 

** "Selam olsun sana ey Allah'ın resulü; Allah'ın rahmet ve bereket-
leri senin üzerine olsun. Selam olsun sana ey Muhammed b. Abdullah; 
selam olsun sana ey Allah'ın seçtiklerinin en üstünü; selam olsun sana 
ey Allah'ın habibi; selam olsun sana ey Allah'ın seçtiği; selam olsun sana 
ey Allah'ın emini; şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün; şehadet 
ederim ki sen Abdullah oğlu Muhammed'sin; şehadet ederim ki sen ger-
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َعْبِد ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِخَريََة ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك � َحبيَب ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك � 
ِصْفَوَه ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَني ِهللا َاْشَهُد اَنََّك َرُسوُل ِهللا َوَاْشَهُد اَنََّك ُحممَُّد ْبُن 

ِك َوَعَبْدَتُه َحّىت َسبيِل رَبِّ  َصْحَت ِالُ◌مَِّتَك َوجاَهْدَت يفِهللا َوَاْشَهُد اَنََّك َقْد نَ  َعْبدِ 
َعلى  أاتَك اْلَيقُني َفَجزاَك ُهللا � َرُسوَل ِهللا َاْفَضَل ما َجزى نَِبّيًا َعْن اُمَِّتِه اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 َت َعلى ِاْبرِهيَم َوآِل إبراهيَم ِانََّك َمحيٌد َجميٌد.اَْفَضَل ما َصلَّيْ  دٍ وآِل حمَُمِّ  دٍ َحمَمِّ 

Hz. Ali'nin (a.s) Ziyareti -Pazar Günü- 
Ravi, Hz. Mehdi'nin (a.f) Emirulmüminin İmam Ali'yi (a.s) kendi 

günü olan Pazar gününde bu kelimelerle ziyaret ettiğine şahit olduğu-
nu söylüyor: 

يَِّة املُضيَئِة املُْثِمَرِة ابِ اَلسَّالُم عَ  لنـَّبـُوَِّة اْلُمونَِقِة  َلى الشََّجَرِة النـََّبوِيَِّة َوالدَّْوَحِة اْهلاِمشِ
ماَمِة َوَعلى َضجيَعْيَك آَدَم َونُوح َعَلْيِهَما السَّالُم، اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَعلى َاْهِل اِبالِ 

ِبَك َواْحلاّفَني  *ُم َعَلْيَك َوَعَلى اْلَمالِئَكِة اْلُ◌ْحمِدقنيَ بَني الطّاِهريَن، اَلسَّالبـَْيِتَك الطَّيِّ 

 
çekten ümmetine nasihatta bulundun, Rabb'inin yolunda cihad ettin ve 
yakin (ölüm) gelip seni buluncaya kadar O'na ibadet ettin; o halde Allah, 
ümmetinden dolayı bir peygamberini mükafatlandırdığı en üstün müka-
fatla seni mükafatlandırsın ey Allah'ın elçisi. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle; İbrahim ve İbra-
him oğullarına ettiğin rahmetin en üstünüyle; gerçekten Sen övgüye lâyık 
ve yücesin." 

* "Selam olsun nübüvvet şeceresine, Haşimoğullarının nübüvvet nur-
lu ve meyveli ve imametle süslü ağacına; selam seninle yan yana yatan 
Adem ve Nuh aleyhimasselama; selam olsun sana ve senin tertemiz Ehl-
i Beyt'ine. Selam olsun sana ve etrafını saran, kabrini çevreleyen melek-
lere. Ey mevlam, ey Emirulmüminin! Bu Pazar günü sana aittir; senin is-
mini taşır. Ben ise bugünde senin misafirinim, komşunum. O halde beni 
misafirliğine kabul et; ey mevlam ve bana sığınak ver. Gerçekten sen 
cömert ve misafirperverliği seviyorsun; -Allah tarafından insanlara- sığı-
nak vermeye emredilmişsin. O halde bugünde sana rağbet ettiğim ve 
senden ümit ettiğim şeyi yerine getir; senin ve Ehl-i Beyt'inin Allah katın-
daki makam ve mevkiiniz hürmetine ve O'nun da sizin yanınızdaki ma-
kam ve mevkisi hürmetine ve amcan oğlu Resulullah'ın -Allah'ın sâlat ve 
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َك َوَاَ� َضيْـُفَك   اْلُمْوِمنَني هذا يـَْوُم األِبَقْربَِك � َمْوالَي � َامريَ  َحِد َوُهَو يـَْوُمَك َواِبمسِْ
جارَِة  الِ ياَفَة َو َمْأُموٌر ابِ َفِانََّك َكرٌمي حتُِبُّ الضِّ  َوَاِجْرين يَ َاِضْفىن � َمْوالفيِه َو جارَُك فَ 

َعْل ما رَِغْبُت ِاَلْيَك فيِه َورََجْوتُُه ِمْنَك ِمبَْنزَِلِتَك َو آِل بـَْيِتَك ِعْندَ  ِهللا َوَمْنزَِلِتِه  َفافـْ
 . عنيَ َسلََّم َوَعَلْيِهْم َامجَْ هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه وَ  َك َرُسوِل ِهللا َصلَّىاْبِن َعمِّ  ِعْندَُكْم َوِحبَقِّ 

Hz. Fatıma-ı Zehra'nın (s.a) Ziyareti 

َخَلَقِك فـََوَجَدِك ِلَما اْمَتَحَنِك صاِبَرًة  يُممَْتَحَنُة اْمَتَحَنِك الَّذ اَلسَّالُم َعَلْيِك �
 ٌق صاِبٌر َعلى ما اَتى ِبِه اَبُوِك َوَوِصيُُّه َصَلواُت ِهللا َعَلْيِهما َوَاَ� َأْسأَُلكِ َاَ� َلِك ُمَصدِّ 

تُ  َاّىن ظاِهٌر  يَفاْشَهد يَهلُما ِلُتَسرَّ نـَْفس يبَِتْصديق ِك إّال َاْحلَْقِتينِاْن ُكْنُت َصدَّقـْ
 *. اُت ِهللا َعَلْيِهْم َاْمجَعنيَ ِبَواليَِتِك َوَواليَِة آِل بـَْيِتِك َصَلو 

Hz. Fatıma-ı Zehra'nın (s.a) Başka Bir Ziyareti 

َخَلَقِك قـَْبَل َاْن َخيُْلَقِك وَُكْنِت ِلما  يذَنُة ِاْمَتَحَنِك الَّ اَلسَّالُم َعَلْيِك � ُممَْتحَ 
ما اَتى ِبِه اَبُوِك َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ُكلِّ ُقوَن َولِ اْمَتَحَنِك ِبه صاِبَرًة َوَحنُْن َلِك َاوِلياُء ُمَصدِّ 

َن َو َحنُْن َنْسأَُلَك اَللّـُهمَّ ِاْذ ُكّنا  ُمو َوآِلِه َوَسلََّم َواَتى ِبِه َوِصيُُّه َعَلْيِه السَّالُم ُمَسلِّ 
َقْد َطُهْر�   َر اَنـُْفَسنا ابَِ�ّ قَني َهلُْم َاْن تـُْلِحَقنا بَِتْصديِقنا اِبلدَّرََجِة اْلعاِلَيِة ِلنـَُبشِّ ُمَصدِّ 

  *.اليَِتِهْم َعَلْيِهُم السَّالمُ ِبوَ 

 
selamı onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- hakkı hürmetine." 

* "Selam olsun sana ey imtihan edilmiş; seni yaratan seni imtihan etti 
ve seni imtihan ettiği şeyde sabırlı buldu. Ben senin -yüce makamını- 
tasdik ediyorum, babanın ve vasisinin -Allah'ın selamı onların üzerine ol-
sun- getirdiği şeye sabrediyorum. Ben senden diliyorum ki, ben senin -
makam ve mevkiini- tasdik ettiysem sen de bu tasdikim vesilesiyle beni o 
ikisine ulaştır ki gönlüm sevinsin ve şahid ol ki ben senin ve senin Ehl-i 
Beyt'inin -Allah'ın salatı onların hepsinin üzerine olsun- velayetine açıkça 
itiraf ediyorum." 

* "Selam olsun sana ey kendisini yaratan -Allah'ın- yaratmadan önce 
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Pazartesi Günü 
İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in -Allah'ın selamı onların üzerine ol-

sun- günleri. 

İmam Hasan'ın (a.s) Ziyareti 

اْلعاَلمَني اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني   اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن َرُسوِل َربِّ 
 اَلسَّالُم َعَلْيَك � اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن فاِطَمَة الزَّْهراِء اَلسَّالُم َعَلْيَك � َحبيَب هللاِ 

ِصْفَوَة ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَني ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك � 
نُوَر ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِصراَط ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك � بَياَن ُحْكِم ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك 

اْلَربُّ اْلَوِيفُّ  **َر ديِن ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها السَِّيُد الزَِّكيُّ اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها� �صِ 
مُني اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلعاِملُ اِبلتَّْأويِل اَلسَّالُم َعَلْيَك َلْيَك اَيـَُّها اْلقائُِم األَ اَلسَّالُم عَ 

ْلَمْهديُّ اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها الطّاِهُر الزَِّكيُّ اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها التَِّقيُّ اَيـَُّها اْهلاِدي ا
 

imtihan ettiği ve imtihan ettiği şeye sabırlı olan mümtehine (imtihan edi-
len)! Bizler senin dostun ve seni tasdik edicileriz; babana -Allah'ın salat 
ve selamı ona ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- ve onun vasisine -Allah'ın 
selamı onun üzerine olsun- gelen şeye teslim olmuşlarız. Allah'ım! Biz 
onları tasdik ettiysek, kendimize onların -Allah'ın selamın onların üzerine 
olsun- velayetiyle temizlendiğimizi müjdelemek için senden bizi tasdiki-
miz vesilesiyle yüce bir dereceye ulaştırmanı diliyoruz." 

** Selam olsun sana ey âlemlerin Rabbinin resulünün oğlu, selam ol-
sun sana ey Emirulmüminin'in oğlu, selam olsun sana ey Fatıma-i Zeh-
ra'nın oğlu, selam olsun sana ey Allah'ın habibi, selam olsun sana ey Al-
lah'ın halis kulu, selam olsun sana ey Allah'ın emini, selam olsun sana ey 
Allah'ın hücceti, selam olsun sana ey Allah'ın nuru, selam olsun sana ey 
Allah'ın sıratı, selam olsun sana ey Allah'ın hükmünün açıklayıcısı, selam 
olsun sana ey Allah'ın dininin yardımcısı, selam olsun sana ey tertemiz 
efendi, selam olsun sana ey çok hayır işleyen ve vefalı kişi, selam olsun 
sana ey -Allah'ın dininde- emin ve ayakda duran, selam olsun sana ey 
Kur'an'ın teviline alim olan, selam olsun sana ey hidayet eden ve hidayet 
olunan, selam olsun sana ey tertemiz ve -bütün kusurlardan- arınmış, se-
lam olsun sana ey çekinen ve tertemiz, selam olsun sana ey hak ve ha-
kikat, selam olsun sana ey şehid ve sıddık, selam olsun sana ey Eba 
Muhammed Hasan b. Ali; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine ol-
sun." 
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ّديُق اَلسَّالُم النَِّقيُّ السَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها احلَْقُّ اْحلَقيُق اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها الشَّهيُد الصِّ 
 . َو َرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ  ْبَن َعِليٍّ  احلََْسنَ  َعَلْيَك � َااب حمَُمَّدٍ 

İmam Hüseyin'in (a.s) Ziyareti 

اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن َرُسوِل ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني اَلسَّالُم 
َة َو آتـَْيَت الزَّكوَة َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني َاْشَهُد اَنـََّك اََقْمَت الصالَعَلْيَك َ�ْبَن َسيِّ 

َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف َوَ�َْيَت َعِن اْلُمْنَكِر َوَعَبْدَت َهللا ُخمِْلصًا َوجاَهْدَت ِيف ِهللا َحقَّ 
ِجهاِدِه َحّىت أاتَك اْلَيقُني فـََعَلْيَك السَّالُم ِمّين ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّْيُل َوالنَّهاُر َوَعلى 

ِل بـَْيِتَك ِسْلٌم ِلَمْن ساَلَمُكْم  � َمْوالَي َمْوًىل َلَك َوآلبَني الطّاِهريَن، َا�َ يِّ آِل بـَْيِتَك الطَّ 
َن ُهللا َاْعداءَُكْم َلعَ  *ُكْم َوَجْهرُِكْم َوظاِهرُِكْم َوابِطِنُكمْ َوَحْرٌب ِلَمْن حارََبُكْم ُمْؤِمٌن ِبِسرِّ 

َىل ِهللا َتعاىل ِمنْـُهْم � َمْوالَي � َااب حمَُمَّد � َمْوالَي � ِخريَن َواَنـَا أبـَْرأُ اِ وَّلَني َواآلِمَن األَ 
  نـَا فيِه َضيْـُفُكما َفَاضيفاين ثـَْنْنيِ َوُهَو يـَْوُمُكما َواِبْمسـُِكما َواَ اب َعْبِد ِهللا هذا يـَْوُم االِ اَ 

 
* "Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu, selam olsun sana ey 

Emirulmüminin'in oğlu, selam olsun sana ey alemdeki kadınların efendi-
sinin oğlu; şehadet ederim ki sen namazı ayakta tuttun, zekatı verdin, -
insanları- iyiliğe emrettin ve kötülükten sakındırdın; ihlasla Allah'a ibadet 
ettin; Allah yolunda hakkıyla cihad ettin; tâ ki (ölüm zamanı) yakin ma-
kamına ulaştın. O halde ben ve gece-gündüz kaldığı müddetçe benden 
sana ve senin tertemiz Ehl-i Beyt'ine selam olsun; Ey efendim! Ben se-
nin ve Ehl-i Beyti'nizin seveniyim; sizinle barışık olanlarla barışığım, si-
zinle savaş halinde olanlarla savaş halindeyim; sizin gizlinize ve açıkta 
olanınıza, zahirinize ve batınınıza inanıyorum. Allah sizin geçmişteki ve 
gelecekteki düşmanlarınıza lanet etsin. Ben onlardan Allah'a teberri edi-
yorum. Ey mevlam, ey Eba Muhammed, ey mevlam, ey Aba Abdullah! 
Bu pazartesi günü sizin gününüzdür, sizin isminize aittir; ben ise bugün-
de sizin misafirinizim; o halde beni misafirliğe kabul edin ve beni iyi misa-
fir edin; gerçekten siz en güzel misafirperverlersiniz. Ben ise bugünde si-
ze sığınanlardanım; o halde bana sığınak verin; şüphesiz siz ziyafet ve 
sığınak vermek üzere görevlendirilmişsinizdir. Allah'ın rahmeti sizin ve 
tertemiz Ehl-i Beyt'inizin üzerine olsun." 
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َفِانَُّكما  اين ِجوارُِكما َفَاجري َفِنْعَم َمِن اْسُتضيَف ِبِه اَنـُْتما َواَنـَا فيِه ِمنْ  َوَاْحِسنا ِضياَفيت
 . بنيَ ما َوآِلُكَما الطَّيِّ جارَِة َفَصلَّى هللاُ َعَلْيكُ ياَفِة َواالِ َمْأُموراِن اِبلضِّ 

Salı Günü 
Bugün İmam Zeynulabidin, İmam Muhammed Bâkır ve İmam 

Cafer-i Sadık'ın (a.s) adına aittir; bugünde bu üç imamı şöyle ziyaret 
et: 

اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َتراِمجََة َوْحِي ِهللا اَلسَّالُم  اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � ُخزّاَن ِعْلِم هللاِ 
َعَلْيُكْم � اَئِمََّة اْهلُدى اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َاْعالَم التُّقى اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َاْوالَد َرُسوِل  

 ِالَ◌ْوِلياِئُكْم ابَِيب ِالَ◌ْعداِئُكْم ُموالٍ  ُكْم ُمْستَـْبِصٌر ِبَشأِْنُكْم ُمعادٍ ِهللا َاَ� عاِرٌف ِحبَقِّ 
َواَبـَْرُأ  *اََتواىل آِخَرُهْم َكما َتواَلْيُت َاوََّهلُمْ   َعَلْيُكْم اَلّلُهمَّ ِاينّ َصَلواُت هللاِ  ياَنـُْتْم َواُمّ 

َوالطّاُغوِت َوالالِت َواْلُعّزى َصَلواُت ِهللا ُدوَ�ُْم َواَْكُفُر اِبْجلِْبِت  َوليَجةٍ  ُكلِّ ِمْن 
َد اْلعاِبديَن َوُسالَلَة اْلَوِصّيَني َعَلْيُكْم � َمواِيلَّ َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه اَلسَّالُم َعَلْيَك � َسيِّ 

قًا ِيف اْلَقْوِل اَلسَّالُم َعَلْيَك � ابِقَر ِعْلِم النَِّبّيَني اَلسَّالُم َعَلْيَك � صاِدقًا ُمَصدِّ 

 
* "Selam olsun size ey Allah'ın ilminin hazineleri; selam olsun size 

ey Allah'ın vahinin tercümanları, selam olsun size ey hidayet imamları, 
se-lam olsun size ey takva nişaneleri, selam olsun size ey Resulullah'ın 
ev-latları; Ben sizin hakkınızı (imametinizi) tanıyor, şanınızı biliyorum; 
ben sizin düşmanlarınıza düşman ve dostlarınıza ise dostum. Babam, 
anam size feda olsun. Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olsun. 

Allah'ım! Ben onların ilkini sevdiğim gibi sonuncusunu da seviyorum 
ve onların dışında her dost ve sırdaştan uzağım. Cibti, tağutu, Lat ve 
Uzza'yı inkar ediyorum. Allah'ın salatı, rahmet ve bereketleri sizin üzeri-
nize olsun ey Mevlalarım! Selam olsun sana ey ibadet edenlerin efendisi 
ve vasilerin soyu; selam olsun sana ey peygamberlerin ilmini yaran; se-
lam olsun sana ey sözünde ve davranışında doğru ve doğrulanmış olan. 
Ey Mevlalarım! Bugün sizin gününüzdür; bugün Salı günüdür. Ben ise 
bugünde sizin misafiriniz ve size sığınmaktayım. O halde Allah Teâlâ'nın 
ve tertemiz ve tahir Ehl-i Beyt'inizin sizin yanınızdaki makamları hürmeti-
ne size misafir olmamı ve sığınmamı kabul edin." 



 137 

َواْلِفْعِل � َمواِيلَّ هذا يـَْوُمُكْم َوُهَو يـَْوُم الثالاثء َوَاَ� فيِه َضْيٌف َلُكْم َوُمْسَتجٌري ِبُكْم 
 بَني الطّاِهريَن . َفَاضيُفوين َوَاجريُوين ِمبَْنزَِلِة ِهللا ِعْندَُكْم َوآِل بـَْيِتُكُم الطَّيِّ 

Çarşamba Günü 
Bugün İmam Musa Kâzım, İmam Rıza, İmam Cevad ve İmam Ali 

Naki'ye (a.s) aittir; bu günde bu dört imam şöyle ziyaret edilir: 
اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َاْوِلياَء ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � ُحَجَج ِهللا َالسَّالُم َعَلْيُكْم � نُوَر 

 َعَلْيُكْم َصَلواُت ِهللا َعَلْيُكْم َوَعلى آِل بـَْيِتُكُم ِهللا ىف ظُُلماِت اْالَ◌ْرِض اَلسَّالمُ 
َلَقْد َعَبْدُمتُ َهللا ُخمِْلصَني َوجاَهْدُمتْ ِيف ِهللا َحقَّ  ياَنـُْتْم َواُمّ  بَني الطّاِهريَن ابَِيبالطَّيِّ 

 * َاَمجَْعَني َوَاَ� اَبـَْرأُ َواْالِ◌ْنسِ  ِجهاِدِه َحّىت أاتكم اْلَيقُني فـََلَعَن ُهللا َاْعداءُكْم ِمَن اجلِْنِّ 
� َمْوالَي � َااَب  ِاَىل ِهللا َوِاَلْيُكْم ِمنْـُهْم، � َمْوالَي � َااب ِاْبراهيَم ُموَسى ْبَن َجْعَفرٍ 

حمَُمََّد ْبَن َعِليٍّ � َمْوالَي � َااَب احلََْسِن  احلََْسِن َعِليَّ ْبَن ُموسى � َمْوالَي � َااب َجْعَفرٍ 
ٌف ِبُكْم يف يـَْوِمُكْم هذا ُكْم َوَجْهرُِكْم ُمَتَضيِّ َاَ� َمْوًىل َلُكْم ُمْؤِمٌن ِبِسرِّ  يَّ ْبَن حمَُمَّدٍ َعلِ 

بيـَن  َوُهَو يـَْوُم اْالَ◌رْبَعاِء َوُمْسَتجٌري ِبُكْم َفَاضيُفوين َو َاجريُوين بِـآِل بـَْيتِـُكـُم الطَّيِّـ 
 الطّاِهـريـَن. 

 
* "Selam olsun size ey Allah'ın velileri; selam olsun size ey Allah'ın 

hüccetleri; selam olsun size ey yeryüzünün karanlıklarında Allah'ın nurla-
rı; Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun; Allah'ın rahmeti sizin ve tertemiz, 
tahir Ehl-i Beyt'inizin üzerine olsun; babam, anam size feda olsun. Ger-
çekten siz halis niyetlerle Allah'a ibadet ettiniz ve Allah yolunda hakkıyla 
cihad ettiniz; nihayet yakine ulaştınız (ölüm gelip sizi buldu). Allah sizin 
cin ve insanlardan olan bütün düşmanlarınıza lanet etsin. Ben onlardan 
Allah'a ve size doğru uzaklaşıyorum. Ey mevlam, ey Eba İbrahim Musa 
b. Cafer, ey mevlam, ey Ebe'l-Hasan Ali b. Musa, ey mevlam, ey Eba 
Cafer Muhammed b. Ali, ey mevlam, ey Eba Hasan Ali b. Muhammed! 
Ben sizin dostunuzum. Sizin saklınıza ve aşikarınıza inanıyorum. Sizin 
gününüz olan bu Çarşamba gününde sizin misafirinizim. Bugünde size 
sığındım. O halde beni misafirliğe ve sığınağınıza almaya kabul edin; ter-
temiz ve tahir Ehl-i Beyt'inizin hürmetine." 
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Perşembe Günü 
Bugün İmam Hasan Askerî'ye aittir; bu günde İmam Hasan Askerî 

(a.s) şöyle ziyaret edilir: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا َوخاِلَصَتُه، اَلسَّالُم َعَلْيَك 

عاَلمَني، َصلَّى هللاُ َعَلْيَك َوَعلى آِل الْ  � ِاماَم الْـُمْؤِمنَني َوواِرَث اْلُمْرَسلَني َوُحجََّة َربِّ 
ِل َعِليٍّ َاَ� َمْوًىل َلَك َوآلِ احلََْسَن ْبَن  بَني الطّاِهريَن، � َمْوالَي � َااب حمَُمَّدٍ الطَّيِّ  بـَْيِتكَ 

ْحِسْن بـَْيِتَك َوهذا يـَْوُمَك َوُهَو يـَْوُم اْخلَميِس َواَنـَا َضيْـُفَك فيِه َوُمْسَتجٌري ِبَك فيِه َفاَ 
 *بَني الطّاِهريَن. آِل بـَْيِتَك الطَّيِّ  ضيافيت وِاجاَريت ِحبَقِّ 

Cuma Günü 
Cuma günü Hz. Mehdi'ye (a.f) aittir; İmam Mehdi (a.s) bu günde 

zuhur edecektir. Bu günde İmam Mehdi (a.s) şöyle ziyaret edilir: 
ِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َعْنيَ ِهللا يف َخْلِقِه،  اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا يف َاْرضِ 

اَلسَّالُم َعَلْيَك � نُوَر ِهللا الَّذي يـَْهَتدي ِبِه اْلُمْهَتُدوَن َويـَُفرَُّج ِبِه َعِن اْلُمْؤِمنَني،  
لّناِصُح، اَلسَّالُم اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلُمَهذَُّب اْخلاِئُف، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَوِيلُّ ا

َعَلْيَك � َسفيَنَة النَّجاِة، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َعْنيَ اْحلَياِة، اَلسَّالُم َعَلْيَك َصلَّى هللاُ  
بَني الطّاِهريَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك َعجََّل ُهللا َلَك ما َوَعَدَك َعَلْيَك َوَعلى آِل بـَْيِتَك الطَّيِّ 

 اْالَ◌ْمِر، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي، َاَ� َمْوالَك عاِرٌف اِبُوالَك ِمَن النَّْصِر َوظُُهورِ 
َعلى  َواُْخراَك اَتـََقرَُّب ِاَىل ِهللا َتعاىل ِبَك َوآِبِل بـَْيِتَك، َواَنـَْتِظُر ظُُهوَرَك َوظُُهوَر احلَْقِّ 

 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın velisi, selam olsun sana ey Allah'ın 

hücceti ve halis kulu; selam olsun sana ey müminlerin imamı, elçilerin 
mirasçısı ve alemlerin Rabbinin hücceti! Allah'ın rahmeti senin, tertemiz 
ve tahir Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun. Ey mevlam, ey Eba Muhammed 
Hasan b. Ali! Ben sana ve Ehl-i Beyt'ine dostum. Bugün senin günündür; 
bugün Perşembe günüdür; ben ise bugünde senin misafirin ve sana sı-
ğınan bir kimseyim. O halde beni iyi bir şekilde misafir et ve güzel bir şe-
kilde sığınak ver; tertemiz ve tahir Ehl-i Beyt'inin hakkı hürmetine." 
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ِمَن اْلُمنْـَتِظريَن َلَك  َوَاْن َجيَْعَلين مَّدٍ َوآِل حمَُ  َي َعلى حمَُمَّدٍ يََدْيَك َوَأْسَأُل َهللا َاْن ُيَصلِّ 
َوالّتاِبعَني َوالّناِصريَن َلَك َعلى َاْعداِئَك َواْلُمْسَتْشَهديَن َبْنيَ َيَدْيَك يف ُمجَْلِة َاْوِلياِئَك، 

َعِة  بـَْيِتَك هذا يـَْوُم اْجلُمُ  *� َمْوالَي � صاِحَب الزَّماِن َصَلواُت ِهللا َعَلْيَك َوَعلى آلِ 
َوُهَو يـَْوُمَك اْلُمتَـَوقَُّع فيِه ظُُهورَُك َواْلَفَرُج فيِه ِلْلُمْؤِمنَني َعلى يََدْيَك َوقـَْتُل اْلكاِفريَن  
ِبَسْيِفَك َوَاَ� � َمْوالَي فيِه َضيْـُفَك َوجارَُك َواَْنَت � َمْوالَي َكرٌمي ِمْن َاْوالِد اْلِكراِم 

ِ◌جارَِة َفَاِضْفين َوَاِجْرين َصَلواُت ِهللا َعَلْيَك َوَعلى َاْهِل بـَْيِتَك  ياَفِة َواالْ َوَمْأُموٌر اِبلضِّ 
 الطّاِهريَن . 

 
 
Seyyid İbn Tavus demiştir ki: Ben bu ziyaretten sonra İmam 

 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın yeryüzündeki hücceti, selam olsun 

sana ey Allah'ın yaratıkları arasındaki gözü; selam olsun sana ey Allah'ın 
nuru; o nur ki hidayet bulanlar onun vasıtasıyla hidayet bulur ve onun va-
sıtasıyla müminlerden gam ve keder giderilir. Selam olsun sana ey (Al-
lah'tan) korkan ve temizlenmiş olan; selam olsun sana ey Allah'ın nasihat 
eden velisi; selam olsun sana ey kurtuluş gemisi; selam olsun sana ey 
hayat kaynağı; Allah'ın rahmeti senin üzerine ve senin tertemiz ve tahir 
Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun; Allah 
sana vaat ettiği yardımı ve imametin zuhurunu yakınlaştırsın; selam ol-
sun sana ey mevlam! Ben sizin köleniz ve sizi sevenlerdenim; sizin ilkini-
zin ve sonuncunuzun makamını tanıyanlardanım. Sizin ve Ehl-i 
Beyt'inizin vasıtasıyla Allah'a yaklaşıyor, senin zuhurunu ve hakkın senin 
elinle zuhurunu bekliyorum; Allah'tan Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rah-
met etmesini ve beni seni bakleyenlerden, sana tabi ve düşmanlarına 
karşı sana yardımcı olanlardan, sizin huzurunuzda ve sizin dostlarınız-
dan olarak şehadete ulaşmayı diliyorum. Ey mevlam, ey Sahibu'z-
Zaman! Allah'ın rahmeti senin ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun. Bu Cuma 
günüdür ve bugün senin günündür; bugünde senin zuhurun, senin elinle 
müminlerin kurtuluşu ve kılıcınla kafirlerin öldürülmesi beklenmektedir. 
Ey mevlam! Ben bu günde senin misafirin ve sana sığınan bir kimseyim. 
Ve sen ise ey mevlam! Kerimlerin evlatlarından olan kerim bir kişisin; mi-
safiri ağırlamak ve ona sığınak vermekle görevlisin. O halde beni misafir 
olarak ağırla ve bana sığınak ver. Allah'ın rahmeti senin ve tertemiz, tahir 
Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun." 
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Mehdi'ye (a.f) işaretle aşağıdaki şiiri okuyorum: 
 
Nereye yönelirse bineğim sana gelirim 
Hangi beldede olursam senin misafirinim 
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ALTINCI BÖLÜM 

BAZI MEŞHUR DUALAR 

Emirulmüminin Ali b. Ebutalib'in (a.s) 

Sabah Duâsı 

 ِبسِم ِهللا الَرمحِن الَرِحيم
اَللّـُهمَّ � َمْن َدَلَع ِلساَن الصَّباِح بُِنْطِق تـَبَـلُِّجِه، َوَسرََّح ِقَطَع الَّلْيِل اْلُمْظِلِم 

َقَن ُصْنَع اْلَفَلِك الدَّّواِر يف َمقاديِر َتَربُِّجِه، َوَشْعَشَع ِضياَء ِبَغياِهِب تَـ  َلْجُلِجِه، َواَتـْ
ِبذاتِِه َوتـَنَـزََّه َعْن ُجماَنَسِة َخمُْلوقاتِِه َوَجلَّ  ذاتِهِ  الشَّْمِس بُِنوِر اتََجُِّجِه، � َمْن َدلَّ َعلى

اْلُعُيوِن  *ِمْن َخَطراِت الظُُّنوِن َوبـَُعَد َعْن َحلَظاتِ  َعْن ُمالَءَمِة َكْيِفّياتِِه، � َمْن قـَُربَ 
 

* Bismillahirrahmanirrahim 
"Allah'ım! Ey sabahı apaçık aydınlığıyla aşikâr eden, gecenin karan-

lıklarını kendi haline salıveren, burçlardaki ölçülerinde gezegenlerine sa-
pasağlam bir yapı veren ve ışık saçan güneşin nurunu her tarafa yayan 
Allah. 

Ey varlığına, varlığı ile delil olan; yaratıklara benzemekten münezzeh 
ve yaratıkların niteliklerinden yüce olan Allah. 

Ey basiret gözü ve düşüncelere yakın, zahiri gözlerin bakışından 
uzak olan ve varlıkları yaratmadan önce onları bilen Allah. 

Ey huzur içinde beni uyutan, bana bağışlamış olduğu çeşitli nimet ve 
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َوَعِلَم ِمبا كاَن قـَْبَل َاْن َيُكوَن، � َمْن َاْرَقَدين يف ِمهاِد َاْمِنِه َوَامانِِه َواَيـَْقَظين ِاىل ما  
اللّـُهمَّ  ْلطانِِه، َصلِّ َمَنَحين ِبِه ِمْن ِمَنِنِه َوِاْحسانِِه وََكفَّ اَُكفَّ السُّوِء َعّين بَِيِدِه َوسُ 

ْطَوِل، َباِبَك ِحبَْبِل الشََّرِف األَ َعَلى الدَّليِل ِاَلْيَك ِيف اللَّْيِل اْالَ◌ْلَيِل، َواْلماِسِك ِمْن َاسْ 
ى زَحاليِفها ِيف الزََّمِن ْعَبِل، َوالثّاِبِت اْلَقَدِم َعلَسِب يف ِذْرَوِة اْلكاِهِل األَ َوالّناِصِع احلَْ 

َتِح اللّـُهمَّ َلنا َمصاريَع الصَّباِح ِر اْلُمْصَطِفْنيَ األَ ْخيا، َوَعلى آِلِه األَ وَّلِ األَ  ْبراِر، َوافـْ
ِمبَفاتيِح الرَّْمحَِة َواْلَفالِح، َواَْلِبْسِين اللّـُهمَّ ِمْن اَْفَضِل ِخَلِع اهلِْدايَِة َوالصَّالِح، َوَاْغِرِس 

 يَنابيَع اخلُُشوِع، َوَاْجِر اللّـُهمَّ ِهلَيْـَبِتَك ِمْن اماقي اللّـُهمَّ ِبَعَظَمِتَك يف ِشْرِب َجناين
ُموِع، َوَادِّ  هي ِاْن ملَْ تـَبْـَتِدئِين ِب اللّـُهمَّ نـََزَق اْخلُْرِق ِمّين ابَِزِمَِّة اْلُقُنوِع، ِالٰـ زََفراِت الدُّ

َلَمْتين  واِضِح الطَّريِق، َوِاْن َاسْ الرَّْمحَُة ِمْنَك ِحبُْسِن التـَّْوفيِق َفَمِن الّساِلُك يب ِاَلْيَك يف
اْهلَوى، َوِاْن َخَذَلين   تِ اْلُمقيُل َعَثرايت ِمْن َكَبواَمِل َواْلُمين َفَمِن َا�ُتَك ِلقائِِد األَ 

َنْصُرَك ِعْنَد ُحمارَبَِة النـَّْفِس َوالشَّْيطاِن فـََقْد وََكَلين ِخْذالُنَك ِاىل َحْيُث النََّصُب 

 
ihsanlarından yaralanmam için tekrar uykudan uyandıran, kendi eli ve 
egemenliğiyle kötülükleri benden uzaklaştıran Allah. 

Allah'ım! En karanlık gecede (delalet ve şirk karanlığında) halkı sana 
yönlendiren, üstün ve sağlam ipe (Kur'an'a) sarılan, kemalin zirvesinde 
hasebi (aile üstünlüğü) halis ve yüce olan, tâ başından ve cahiliyet dev-
rinde halkın sapmasına (şirk ve delalette olmalarına) rağmen Allah'a iba-
dette sebat gösteren Peygamber'ine ve onun tertemiz, şeçkin ve üstün 
Ehl-i Beyt'ine salat eyle. Allah'ım; sabahın kapılarını felah ve rahmet kilit-
leriyle yüzümüze aç. Allah'ım; en güzel salah ve hidayet giysisini bana 
giydir. Allah'ım; büyüklüğünle kalbimin derinliklerine huşu ve tevazu 
çeşmelerini yerleştir. Allah'ım; heybetin için göz pınarımdan gözyaşlarını 
akıt. Allah'ım; haddi aşan serkeşlik ve cahilliğimi kanaat yularıyla düzelt. 

Allah'ım; ilk başından güzel tevfikinle rahmetin beni sarmasaydı, 
apaçık doğru yolda kim beni sana yönlendirebilirdi? Eğer ağır davranman 
(mühlet vermen) sabrın beni batıl arzularımın çektiği yöne gitmekte beni 
kendi halime koyacak olsa, artık beni nefsin azgınlıklarından kim kutra-
rabilir? Eğer nefis ve şeytana karşı mücadelede yardımın benden esir-
gense, o zaman ben zorluk ve mahrumiyete duçar olurum.  
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ماِل َاْم َعِلْقُت ابَِْطراِف ِحباِلَك تـَيْـُتَك إّال ِمْن َحْيُث اآلهي اََتراين ما اَ ِالٰـ  َواحلِْْرماُن،
إّال حَني ابَعَدْتين ذُنُويب َعْن داِر اْلِوصاِل، َفِبْئَس اْلَمِطيَُّة الَّيت اْمَتَطْت نـَْفسي ِمْن 

ِدها َوَمْوالها ّبًا َهلا ِجلُْرَاهِتا َعلى َسيِّ َهواهـا َفواهًا َهلا ِلما َسوََّلْت َهلا ظُُنوُ�ا َوُمناها، َوتَـ 
هي قـََرْعُت ابَب َرْمحَِتَك بَِيِد رَجائي َوَهَرْبُت ِاَلْيَك الِجئًا ِمْن فـَْرِط َاْهوائي،  ِالٰـ 

، َفْاْصَفِح اللّـُهمَّ َعّما ُكْنُت (كاَن) َاْجَرْمُتُه ِمْن  يْطراِف ِحباِلَك َا�ِمَل َوالئَوَعلَّْقُت ابَِ 
دي َوَمْوالي َوُمْعَتَمدي َورَجائي زََللي َوَخطائي، َواَِقْلين ِمْن َصْرَعِة رِدائي َفِانََّك َسيِّ 

اْلَتَجأَ  َتْطُرُد ِمْسكينًا  هي َكْيفَ ، ِالٰـ يَ َوُمناي يف ُمنْـَقَليب َوَمْثواَواَْنَت غايَُة َمْطُلويب 
ُب ُمْسَرتِْشداً َقَصَد ِاىل َجناِبَك ساِعياً، َاْم َكْيَف  ِاَلْيَك ِمَن الذُّنُوِب هارابً، َاْم َكْيَف ُختَيِّ 

تـَُردُّ َظمآ�ً َورََد ِاىل ِحياِضَك شارابً َكالّ َوِحياُضَك ُمْرتََعٌة يف َضْنِك اْلُ◌ُحموِل، َوابُبَك  
هي ُموِل، ِالٰـ اْلَمأ *َوِ�ايَةُ  َمْفُتوٌح ِللطََّلِب َواْلُوُغوِل، َواَْنَت غايَُة اْلَمْسؤوِل (السُّْؤِل)

 
* Allah'ım; sen görüyorsun ki sadece ümitlerimle sana geldim ve gü-

nahlarım visal yurdundan beni uzaklaştırdığında çaresiz kalarak senin 
kerem ve lütuf iplerine tutundum. 

Nefsimi istediği yöne çekip götüren bu havâ ve heves bineği ne kötü 
bir binektir. Yazıklar olsun, batıl arzu ve hayallerle kendini aldatan ve 
mevlasına başkaldırmaya kalkışan nefse. 

Allah'ım; ümit eliyle rahmet kapını çaldım. Hava ve hevesin taşkınlığı 
yüzünden sana koştum. Dostluk parmaklarımı rahmet iplerine geçirdim. 
Allah'ım; artık günahımı, hatamı ve sürçmelerimi bağışla ve beni helak 
olmaktan koru. Çünkü sensin benim efendim, mevlam, ümidim ve güve-
nim. Sensin benim her iki dünyada en son arzum ve isteğim. 

Allah'ım; günahlardan kaçıp sana sığınan aciz kulunu nasıl kerem 
kapından kovarsın? Senin kapına koşarak gelen ve yol göstermeni iste-
yen kimseyi lütuf ve ihsanından nasıl mahrum edersin? Susamışlığını gi-
dermek için senin rahmet çeşmelerinin sahiline gelen kimseyi nasıl su-
samış olarak geri çevirirsin? Hayır; Oysa senin rahmet ve kerem çeşme-
lerin, kuru topraklarda da coşmaktadır, senin rahmet kapın, arayan ve tu-
feylilerin (herkesin) yüzüne açıktır, sensin en son arzu ve isteğim.  

Allah'ım! Bu nefsimin yularıdır; onu senin irade ve rıza ipine iyice 
bağladım; bu günah yüklerimdir, onu rahmet ve affına sığınarak üzerim-
den atıyorum; bu dalalete çeken nefsimdir, onu senin lütuf ve merhame-
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هِذِه َازِمَُّة نـَْفسي َعَقْلُتها ِبِعقاِل َمِشيَِّتَك َوهِذِه َاْعباُء ذُنُويب َدرَأهُتا ِبَعْفِوَك َوَرْمحَِتَك 
َوهِذِه َاْهواِئي اْلُمِضلَُّة وََكْلُتها ِاىل َجناِب ُلْطِفَك َورَأَفِتَك، َفاْجَعِل اللّـُهمَّ َصباحي 

نًَّة ِمْن َكْيِد اِء اْهلُدى َواِبلسَّالَمِة ِيف الّديِن َوالدُّنْيا، َوَمسائي جُ هذا ِ�زًال َعَلي ِبِضي
ْعداِء) َوِوقايًَه ِمْن ُمْرِد�ِت اْهلَوى ِاَنَك قاِدٌر َعلى ما َتشاُء تُؤِيت اْلُمْلَك اْلِعدى (األَ 

تُِذلُّ َمْن َتشاُء، بَِيِدَك اْخلَْريُ ِانـََّك َمْن َتشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتشاُء وَ 
َشْيء َقديٌر، تُوِلُج الَلْيَل يف النَّهاِر َوتُوِلُج النَّهاَر ِيف اللَّْيِل َوُختْرُِج اْحلَيَّ ِمَن  ُكلِّ َعلى 
 إّال اَْنَت هَ َت ِمَن اْحلَي َوتـَْرُزُق َمْن َتشاُء ِبَغْريِ ِحساب، ال ِالٰـ ِت َوُختْرُِج اْلَميِّ اْلَميِّ 

ُسْبحاَنَك اللّـُهمَّ َوِحبَْمِدَك َمْن ذا يـَْعِرُف َقْدَرَك َفال َخياُفَك، َوَمن ذا يـَْعَلُم ما اَْنَت 
 َفال يَهاُبَك، اَلَّْفَت ِبُقْدرَِتَك اْلِفَرَق، َوفـََلْقَت بُِلْطِفَك اْلَفَلَق، َواَنـَْرَت ِبَكَرِمَك َد�ِجيَ 

الصَّياخيِد َعْذاًب َواُجاجًا، َواَنـَْزْلَت ِمَن اْلُمْعِصراِت  ْلِمياَه ِمَن الصُّمِّ اْلَغَسِق، َوَاْ�َْرَت ا
ماًء َثّجاجًا، َوَجَعْلَت الشَّْمَس َواْلَقَمَر ِلْلَربِيَِّة ِسراجًا َوّهاجًا ِمْن َغْريِ َاْن ُمتاِرَس فيما 

َواْلَبقاِء، َوقـََهَر ِعباَدُه اِبْلَمْوِت  ْلِعزِّ ابـَْتَدأَت ِبِه لُُغواًب َوال ِعالجًا، َفيا َمْن تـََوحََّد ابِ 

 
tine bırakıyorum. 

Allah'ım! Bu sabahı, hidayet ışığı, dünya ve dinimde selametlikle ba-
na açılmasını mukadder eyle ve akşamımı, düşmanların hilesine siper ve 
nefsin helak edici heveslerine karşı bir koruyucu kıl. Gerçekten sen iste-
diğin her herşeyi yapmaya kadirsin, dilediğine mülk verirsin, dilediğinden 
mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Ha-
yır sadece senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi 
gündüze ve gündüzü de geceye sokarsın. Ölüden diri ve diriden de ölü 
meydana getirirsin, dilediğine de hesapsızca rızık verirsin. 

Senden başka tapılacak ma'bud yoktur. Sen her noksanlıktan mü-
nezzehsin; Allah'ım! hamd sana mahsustur. Kimdir senin yüceliğini bilip 
de senin celal ve azametinden korkmayan, kimdir seni hakkıyla tanıyıp 
da senin heybetinden titremeyen? 

Kendi kudretinle çeşitli fırkalar arasında dostluk meydana getirdin. 
Kendi lütfunla sabahı ağarttın. Kendi kereminle gecenin karanlığını ay-
dınlığa çevirdin. 
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ْق  َعلى حمَُمَّد َوآِلِه اْالَ◌ْتِقياِء، َواْمسَْع ِندائي َواْسَتِجْب ُدعائي َوَحقِّ  َواْلَفناِء َصلِّ 
  َويُْسرٍ  ُعْسرٍ  ُكلِّ َواْلَمأُموِل لِ  ِبَفْضِلَك َاَملي َورَجائي � َخْريَ َمْن ُدِعي ِلَكْشِف الضُّرِّ 

َمواِهِبَك خائِبًا � َكرُمي � َكرُمي � َكرميُ  ِبَك اَنـَْزْلُت حاَجيت َفال تـَُردَّين ِمْن َسِينِّ 
 .*ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحَني َوَصلَّى هللاُ َعلى َخْريِ َخْلِقِه حمَُمَّد َوآِلِه َاْمجَعنيَ 

Sonra secde et ve şöyle de: 
، َونـَْفسي َمْعُيوٌب، َوَعْقلي َمْغُلوٌب، َوَهوائي غاِلٌب، هي قـَْليب َحمُْجوبٌ ِالٰـ 

 **َوطاَعيت َقليٌل، َوَمْعِصَييت َكثٌري، َوِلساين ُمِقرٌّ اِبلذُّنُوِب َفَكْيَف حيَليت � َسّتارَ 
َوآِل  مَّدٍ اْلُعُيوِب َو� َعّالَم اْلغُُيوِب َو� كاِشَف اْلُكُروِب، ِاْغِفْر ذُنُويب ُكلَّها ِحبُْرَمِة حمَُ 

 .ِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ � َغّفاُر � َغّفاُر � َغّفاُر ِبَرمحَْ  حمَُمَّدٍ 

 
* Sarp kayaların ortasından acı ve tatlı sular akıttın. Sıkıştırılan bu-

lutlardan şarıl şarıl sular indirdin. Güneş ve ayı mahlukat için ışıklı çırağ 
yaptın. Yarattığın andan itibaren hiçbir zaman yorgunluk ve çaresizliğe 
düşmedin. 

Ey bekâ ve izzeti ile tekliği kendisine mahsus kılan, ölüm ve fenâ ile 
(öldürüp yok ederek) tüm kullarına galip gelen Allah; Muhammed ve 
onun takvada üstün olan Ehl-i Beyt'ine salat eyle. Allah'ım; lütfunla çağ-
rımı işit, duâmı kabul buyur, ümit ve arzumu gerçekleştir. 

Ey sıkıntının giderilmesi için çağrılanların en hayırlısı ve ey her zor-
luk ve kolaylık için ümit edilenlerin en hayırlısı; hacetimi senin kapına ge-
tirmişim. Beni güzel ihsanlarından mahrum olarak geri çevirme. Ey Ke-
rim, ey Kerim, ey Kerim. Rahmetin hürmetine ey merhametlilerin en mer-
hametlisi.  

Allah'ın salat ve selamı yarattıklarının en hayırlısı olan Muhammed 
ve onun Ehl-i Beyt'inin tümüne olsun." 

** "Allah'ım; kalbim günahlardan oluşan perdeler arkasında kalmış; 
nefsim kusurlanmış, aklım yenik düşmüş, hava ve hevesim ise galip ol-
muştur. İtaatim az, günahım çok ve dilim ise günahlarımı itiraf etmekte-
dir. Bu durumda çarem nedir, ey kusurları örten Allah, ey gaybı mutlak 
surette bilen Allah, ey kederleri gideren Allah, tüm günahlarmı bağışla, 
Muhammed ve Âl-i Muhammed hürmetine, ey çok bağışlayıcı, ey çok 
bağışlayıcı, ey çok bağışlayıcı, rahmetin hürmetine (duamı kabul et) ey 
merhametlilerin en merhametlisi." 
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Allame Meclisî bu duayı “Biharu'l-Envar" adlı kitabının dua kita-
bında ve salat kitabında kaydetmiş ve demiştir ki: "Bu dua meşhur du-
alardandır; ben bu duayı Seyyid b. Bâkî'nin (r.a) “Misbah" adlı kitabı 
dışında diğer muteber kitaplarda bulamadım." 

Ve yine demiştir ki: "Meşhur olan bu duayı sabahın farz namazın-
dan sonra okumaktır. Seyyid İbn Bâkî ise bunun sabah namazının na-
filesinden sonra okunmasını rivayet etmiştir; fakat hangisinden sonra 
okunursa okunsun iyidir." 
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Kumeyl Duası 

Kumeyl duası meşhur dualardan biridir. Allame Meclisi (r.a) di-
yor ki: Hızır (a.s) duası olan bu dua en güzel dualardandır. 

Emirulmüminin Hz. Ali (a.s) bu duayı özel ashabından olan 
Kumeyl b. Ziyad'a öğretmiştir. Bu dua Şaban ayının on beşinci gece-
sinde ve yine her Cuma gecesinde okunur; düşmanların zararından ko-
runmak, rızkın artması ve günahların bağışlanmasında önemli bir etki-
si vardır. Şeyh ve Seyyid bu duayı nakletmişlerdir ve ben ise onu 
“Misbahu'l-Müteheccid" kitabından naklediyorum: 

 

، َوِبُقوَِّتَك الَّيت  قـََهْرَت هِبا ِبَرْمحَِتَك الَّيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
َغَلْبَت هِبا  ، َوِجبََربُوِتَك الَّيتَوَذلَّ َهلا ُكلُّ َشيءٍ ، ◌ٍ ، َوَخَضَع َهلا ُكلُّ َشيء ُكلَّ َشْيءٍ 
،  ، َوِبِعزَِّتَك الَّيت ال يـَُقوُم َهلا َشيٌء، َوِبَعَظَمِتَك الَّيت َمَالَ◌ْت ُكلَّ َشيءٍ ُكلَّ َشيءٍ 

، َوأبَِْمساِئَك  َشيءٍ  ُكلِّ ، َوِبَوْجِهَك اْلباقي بـَْعَد َفناِء َوِبُسْلطاِنَك الَّذي َعال ُكلَّ َشيءٍ 
َوبُِنوِر َوْجِهَك  *،َشيءٍ  ِبُكلِّ َوِبِعْلِمَك الَّذي َاحاَط  ،َشيءٍ  ُكلِّ الَّيت َمَالَ◌ْت َارْكاَن 

 
* "Allah'ım! Sen'in her şeyi kaplayan rahmetin hakkına; ve kendisiyle 

her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği ve her şeyin 
ram olduğu gücün hakkına; ve her şeye galip geldiğin ceberut (ilâhi aza-
met) un hakkına; ve önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına ve 
her şeyi dolduran azametin hakkına; ve her şeye üstün gelen saltanatın 
hakkına; ve her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin (kün-
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، � نُوُر � قُدُّوُس، � َاوََّل اْالَ◌وَِّلَني َو� آِخَر اْالِخريَن، الَّذي َاضاَء َلُه ُكلُّ شيءٍ 
نُوَب الَّيت هَتِْتُك اْلِعَصَم، اَللّـُهمَّ اْغِفـْر ِيلَ  اَلّلُهمَّ اْغِفْر ِيلَ  نُوَب الَّيت تـُْنِزُل الذُّ  الذُّ

َعَم، اَللّـُهمَّ اْغِفْر يل الذُّنُوَب الَّيت َحتِْبُس  ـُر النِّ الذُّنُوَب الَّيت تـَُغيِّ  َقَم، اَلّلُهمَّ اْغِفْر ِيلَ النِّ 
َاْذنـَبْـتُُه،   ُكلَّ َذْنب الذُّنُوَب الَّيت تـُْنِزُل اْلَبالَء، اَلّلُهمَّ اْغِفْر يلَ  الدُّعاَء، اَللّـُهمَّ اْغِفْر ِيلَ 

اَلّلُهمَّ ِاّين اَتـََقرَُّب ِاَلْيَك ِبذِْكِرَك، َوَاْسَتْشِفُع ِبَك ِاىل نـَْفِسَك، ، وَُكلَّ َخطيَئة َاْخطَأهُتا
ِجبُوِدَك َاْن تُْدنَِيين ِمْن قـُْرِبَك، َوَاْن تُوزَِعين ُشْكَرَك، َوَاْن تـُْلِهَمين ِذْكَرَك،  َاْسأَُلكَ وَ 

َاْن ُتساِحمَين َوتـَْرَمحَين َوَجتَْعَلين   خاِشعٍ  لٍ ُمَتَذلِّ  ُسؤاَل خاِضعٍ  ْسَأُلكَ اَ اَلّلُهمَّ ِاّين 
ُسؤاَل َمِن  َاْسأَُلكَ ِبِقْسِمَك راِضيًا قانِعًا َويف َمجيِع اْالَ◌ْحواِل ُمَتواِضعًا، اَلّلُهمَّ وَ 

َم فيما ِعْنَدَك رَْغبَـُتُه، اَللّـُهمَّ اْشَتدَّْت فاقـَُتُه، َواَنـَْزَل ِبَك ِعْنَد الشَّداِئِد حاَجَتُه، َوَعظُ 

 
hün) hakkına; ve her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına; ve her 
şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hak-
kına, Senden niyaz ederim. 

Ey Nur, ey Kuddüs, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri! 
Allah'ım! Benim ismet perdesini yırtan günahlarımı bağışla. 
Allah'ım! Azaplar indiren günahlarımı bağışla. 
Allah'ım! Nimetleri değiştiren günahlarımı bağışla. 
Allah'ım! Duanın icabetini önleyen günahlarımı bağışla. 
Allah'ım! Belanın inmesine sebep olan günahlarımı bağışla. 
Allah'ım! İşlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları bağış-

la. 
Allah'ım! Ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve Sen'inle Sen'den 

şefaat diliyorum; ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve 
şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni isti-
yorum Sen'den. 

Allah'ım! Huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille, Sen'den (hatalarıma) 
göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaat 
eden ve her durumda mütevazı kılmanı dilerim. 

Allah'ım! İhtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar 
anında kapına getiren ve katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimse-
nin yalvarışı gibi Sana yalvarırım. 
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َمْكُرَك َوَظَهَر َاْمُرَك َوَغَلَب قـَْهُرَك َوَجَرْت  َعظَُم ُسْلطاُنَك َوَعال َمكاُنَك َوَخِفيَ 
قُْدرَُتَك َوال ُميِْكُن اْلِفراُر ِمْن ُحُكوَمِتَك، اَلّلُهمَّ ال َاِجُد ِلُذنُويب غاِفرًا، َوال ِلَقباِئحي 

َه إّال اَْنَت ُسْبحاَنَك ًال َغْريََك ال ِالٰـ ِمْن َعَمِلي اْلَقبيِح اِبحلََْسِن ُمَبدِّ  َوال ِلَشيءٍ  ساتِرًا،
َك َعَليَّ، َوِحبَْمِدَك ظََلْمُت نـَْفسي، َوَجتَرَّْأُت ِجبَْهلي َوَسَكْنُت ِاىل َقدِمي ِذْكِرَك يل َوَمنِّ 

وََكْم ِمْن فاِدح ِمَن اْلَبالِء اَقـَْلَتُه (َاَمْلَتُه) وََكْم ِمْن اَلّلُهمَّ َمْوالي َكْم ِمْن َقبيح َسَرتَْتُه 
َلْسُت َاْهًال َلُه َنَشْرَتُه،  َمجيلٍ  َدفـَْعَتُه، وََكْم ِمْن ثَناءٍ  َوقـَيْـَتُه، وََكْم ِمْن َمْكُروهٍ  ِعثارٍ 

َرَط يب ُسوُء حايل، َوَقُصَرْت (َقصََّرْت) يب َاْعمايل َوقـََعَدْت يب  اَلّلُهمَّ َعظَُم َبالئي َواَفـْ
، َوَحَبَسين َعْن نـَْفعي بـُْعُد َاَملي (آمايل)، َوَخَدَعْتِين الدُّنْيا ِبغُُروِرها، َونـَْفسي ْغاليلاَ 

ِبِعزَِّتَك َاْن ال َحيُْجَب َعْنَك ُدعائي  َاْسأَُلكَ دي فَ ِجبِنايَِتها (ِخبِيانَِتها) َوِمطايل � َسيِّ 
 *، َوال تُعاِجْلينياطََّلْعَت َعَلْيِه ِمْن ِسرّ َما   تـَْفَضْحين ِخبَِفيِّ ُسوُء َعَملي َوِفعايل، َوال

 
* Allah'ım! Sen'in sultanlığın azimdir, mekanın yücedir, tedbirin 

gizlidir, emrin aşikardır, kahrın galiptir, kudretin her yerde caridir ve senin 
hükümetinden kaçmak imkansızdır. 

Allah'ım! Sen'den başka günahlarımı bağışlayacak, kabahatlerimi 
öretecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. 

Sen'den başka ilâh yoktur; münezzehsin; Sana hamdederim. 
Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım ve 

beni (ta) eskiden beri unutmadığından ve bana lütuf ve ihsanında dolayı 
rahatladım (ve korkmadan Sana isyan ettim.) 

Allah'ım! Mevla'm! Nice kötülüklerimin üzerini örttün; nice şiddetli 
belaları benden geri çevirdin; nice sürçmelerden korudun beni; nice hoşa 
gitmeyen şeyleri benden uzaklaştırdın; layık olmadığım nice güzel 
övgüleri benim için yadın. 

Allah'ım! Belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış; amellerim 
beni aciz bırakmış, (heva ve heves) zincirlerim beni çökertmiş, yerlere 
sermiş; uzun arzularım beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya 
beni boş şeylerle aldatmış; ve nefsim, kendi cinayeti ve müsamahakarlı-
ğımla beni kandırmış. 

Ey Seyyidim! İzzetinin hakkına (Sen'den istiyorum ki); amelimin ve 
fiilimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı 
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اِبْلُعُقوبَِة َعلى ما َعِمْلتُُه يف َخَلوايت ِمْن ُسوِء ِفْعلي َوإساَءيت َوَدواِم تـَْفريطي َوَجهاَليت  
َرِة َشَهوايت َوَغْفَليت، وَُكِن الّلُهمَّ ِبِعزَِّتَك يل يف  َ◌ْحواِل (ِيف اْالَ◌ْحواِل االْ  ُكلِّ وََكثـْ

ي َوَرّيب َمْن يل َغْريَُك َأْسأَلُُه َكْشَف  ها) َرؤوفًا َوَعَلي يف َمجيِع اْالُ◌ُموِر َعطُوفًا ِاهلٰ ُكلِّ 
ُحْكمًا اِتـَّبَـْعُت فيِه َهوى نـَْفسي   ي َوَمْوالي َاْجَرْيَت َعَليَّ ُضّري َوالنََّظَر يف َاْمري، ِاهلٰ 

ْن تـَْزيِني َعُدّوي، فـََغرَّين ِمبا َاْهوى َوَاْسَعَدُه َعلى ذِلَك اْلَقضاُء َوملَْ َاْحَرتِْس فيِه مِ 
ِمْن ذِلَك بـَْعَض ُحُدوِدَك، َوخاَلْفُت بـَْعَض َاواِمِرَك فـََلَك   فـََتجاَوْزُت ِمبا َجرى َعَليَّ 

يِه َقضاُؤَك يف َمجيِع ذِلَك َوال ُحجََّة يل فيما َجرى َعَليَّ ف اْحلَْمُد (َاْحلُجَُّة) َعليَّ 
ي بـَْعَد تـَْقصريي َوِاْسرايف َعلى نـَْفسي َواَْلَزَمين ُحْكُمَك َوَبالُؤَك، َوَقْد اَتـَيْـُتَك � ِاهلٰ 

ُمْعَتِذرًا �ِدمًا ُمْنَكِسرًا ُمْسَتقيًال ُمْستَـْغِفرًا ُمنيبًا ُمِقرًّا ُمْذِعنًا ُمْعَرتِفًا ال َاِجُد َمَفّرًا ِممّا  
 َزعاً اَتـََوجَُّه ِاَلْيِه يف َاْمري َغْريَ قـَُبوِلَك ُعْذري َوِاْدخاِلَك ِاّ�َي يف َسَعةِ كاَن ِمّين َوال َمفْ 

 
açarak beni rezil etme; gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sü-
rekli tefritim ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzün-
den beni cezalandırmada acele etme. 

Allah'ım! İzzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bü-
tün işlerimde şefkatli ol. 

Mabudum, Rabbim! Sen'den başka kimim var ki; ondan, kötü duru-
mumu gidermesini ve işlerime nezaret etmesini isteyebileyim. 

Mabudum, Mevla'm! Sen bana hükmettin; bense onlar hususunda 
nefsime uydum; ve ben bu konuda düşmanım (şeytan)ın günahları be-
zemesinden korkmadım; böylece beni istediği gibi aldattı ve (özgürlük ve 
seçeneğim hususundaki) hükmün de bu işte ona yardımcı oldu; işte bu 
başıma gelenlerden dolayı bazı sınırlarını aştım; ve bazı emirlerine karşı 
çıktım; bütün bunlarda Sana hamdetmek benim vazifemdir. 

(Amellerim dolayısıyla) Hakkımda yürütülen kaza ve kaderim; ve be-
ni yakalayan hükmün ve imtihanın karşısında gösterecek hiç bir mazeret 
ve bahanem yoktur. 

Ve şu anda Sana yöneldim Ey Rabbim! Kendi hakkımda işlediğim 
kusur ve aşırılıktan sonra; özür dileyerek, pişman ve perişanlık içerisinde 
bağışlamanı ve mağfiret etmeni ümit ederek, tövbe edip tekrar (Sana) 
yöneldim ve günahımı ikrar ve itiraf ederek Senin huzuruna geldim.  
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َة ُضّري َوُفكَّين ِمْن َشدِّ (ِمْن) َرْمحَِتَك اَللّـُهمَّ (ِاهلٰ  َبْل ُعْذري َواْرَحْم ِشدَّ   ي) َفاقـْ
َة َعْظمي، � َمْن بََدَأ َخْلقي اْرَحْم َضْعَف َبَدين َورِقََّة ِجْلدي َوِدقَّ  َواثقي، � َربِّ 

 ِاٰهليَك يب � َوتـَْغِذَييت َهْبين ِالبـِْتداِء َكَرِمَك َوساِلِف ِبرِّ  َوِذْكري َوتـَْربَِييت َوِبّرى
يب بِناِرَك بـَْعَد تـَْوحيِدَك َوبـَْعَد َما اْنَطوى َعَلْيِه قـَْليب ِمْن  دي َوَرّيب، اَتُراَك ُمَعذِّ َوَسيِّ 

َك، َوبـَْعَد ِصْدِق هلََِج ِبِه ِلساين ِمْن ِذْكِرَك، َواْعتَـَقَدُه َضمريي ِمْن ُحبِّ َمْعرَِفِتَك وَ 
َع َمْن رَبـَّيْـَتُه َاْو اْعِرتايف َوُدعائي خاِضعًا ِلُربُوبِيَِّتَك، َهْيهاَت اَْنَت اَْكَرُم ِمْن َاْن ُتَضيِّ 

َتُه َاْو ُتَسلِّ آ َد َمنْ َد) َمْن َاْدنـَيْـَتُه َاْو ُتَشرِّ تـُْبِعَد (تـُبَـعِّ   َم ِاَىل اْلَبالِء َمْن َكَفيْـَتُه َوَرِمحَْتُه، َويـْ
َخرَّْت  ُط الّناَر َعلى ُوُجوهٍ َوَمْوالَي اَُتَسلِّ  ِاٰهليدي وَ َوَلْيَت ِشْعرى � َسيِّ 

 *َنَطَقْت بِتَـْوحيِدَك صاِدَقًة، َوِبُشْكِرَك ماِدَحًة،  ِلَعَظَمِتَك ساِجَدًة، َوَعلى اَْلُسنٍ 
 

* İşlediğim günahlardan kaçacak bir yer ve zor durumlarda sığına-
cak bir mekan bulamıyorum; mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahme-
tine dahil etmenden başka ümidim yok; o halde mazeretimi kabul eyle. 
Allah'ım; perişanlığımın şiddetine acı, (heva ve heves) zincirlerinden kur-
tar beni. 

Rabbim! Bedenimin zayıf, derimin ve kemiklerimin ince oluşuna acı.  
Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve 

rızk veren; bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hür-
metine beni affeyle. 

Ey Mabudum, Ey Seyyidim ve Rabbim! Vahdaniyetine inandıktan 
sonra; kalbim marifetinde aydınlandıktan sonra; dilim zikrinle meşgul ol-
duktan, muhabbetin içime işledikten, Rububiyet makamına boyun eğerek 
sadakatle (günahlarımı) itiraf edip, doğrulukla (Sana) dua ettikten sonra, 
beni cehennem ateşiyle azap etmen görülüp (inanılacak) şey mi? 

Böyle bir şey Sen'den uzaktır ve Sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi 
etmezsin; yakınlaştırdığın birisini uzaklaştırmazsın, barındırdığın birisini 
kovmazsın veya koruduğun ve kendisine merhamet ettiğin kimseyi bela-
lara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin. 

Keşke bir bilseydim, Ey Seyyidim, Mabudum ve Mevla'm! Azametin 
karşısında secdeye düşen yüzlere; sadakatle vahdaniyetine şehadet 
eden ve şükrün için metheden dillere; ilâhlığını gerçekten itiraf eden kalp-
lere, Senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara 
cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere mabetlere 
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َقًة، َوَعلى َضمائَِر َحَوْت ِمَن اْلِعْلِم ِبَك َحّىت  يَِّتَك حمَُقِّ اْعَرتََفْت ابِِهلِٰ  َعلى قـُُلوبٍ وَ 
صاَرْت خاِشَعًة، َوَعلى َجوارَِح َسَعْت ِاىل َاْوطاِن تـََعبُِّدَك طائَِعًة َوَاشاَرْت اِبْسِتْغفاِرَك 

َواَْنَت تـَْعَلُم   ِبَفْضِلَك َعْنَك � َكرُمي � َربِّ ُمْذِعَنًة، ما هَكَذا الظَّنُّ ِبَك َوال اُْخِربْ�
ِمْن َبالِء الدُّنْيا َوُعُقوابهِتا َوما َجيْري فيها ِمَن اْلَمكارِِه َعلى َاْهِلها،   َضْعفي َعْن َقليلٍ 

اْحِتمايل   َفَكْيفَ َعلى َانَّ ذِلَك َبالٌء َوَمْكُروٌه َقليٌل َمْكثُُه، َيسٌري بَقاُؤُه، َقصٌري ُمدَّتُُه 
ِخَرِة َوَجليِل (ُحُلوِل) ُوُقوِع اْلَمكارِِه فيها َوُهَو َبالٌء َتطُوُل ُمدَّتُُه َويَُدوُم ِلَبالِء اآل

َمقاُمُه َوال ُخيَفَُّف َعْن َاْهِلِه ِالَ◌نَُّه ال َيُكوُن إّال َعْن َغَضِبَك َواْنِتقاِمَك َوَسَخِطَك، 
ِدي َفَكْيَف يل (يب) َوَاَ� َعْبُدَك ْرُض � َسيِّ  َواألَ ُقوُم َلُه السَّمـاواتُ َوهذا ما ال تَـ 

ِدي َوَمْوالَي ي َوَرّيب َوَسيِّ الضَّعيـُف الـذَّليـُل اْحلَقيـُر اْلِمْسكيـُن اْلُمْسَتكُني، � ِاهلٰ 
، َاْم ُموِر ِاَلْيَك َاْشُكو َوِلما ِمْنها َاِضجُّ َواَْبكي ِالَ◌ليِم اْلَعذاِب َوِشدَّتِهِ االُ  ِالَ◌يِّ 

َْتىن ِلْلُعُقوابِت َمَع َاْعداِئَك َوَمجَْعَت بـَْيين َوَبْنيَ َاْهِل   ِلطُوِل اْلَبالِء َوُمدَّتِِه، فـََلِئْن َصريَّ
ِدي َوَمْوالَي َوَرّيب َوَسيِّ  ِاهلٰيَبالِئَك َوفـَرَّْقَت بـَْيين َوَبْنيَ َاِحّباِئَك َوَاْولياِئَك، فـََهْبين � 

 
koşan ve günahını itiraf ettiği halde Sen'den mağfiret dileyen uzuvları 
(azaba duçar eder misin?) 

Senin hakkında böyle düşünülemez; Senin fazl-u keremin bize böyle 
tanıtılmamıştır. ey kerem sahibi, ey Rab! 

Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim 
tahammülsüzlüğümü Sen biliyorsun; halbuki dünyadaki bela ve zorlukla-
rın devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır; o halde nasıl ta-
hammül edeyim ahiretteki belaya; orada meydana gelecek büyük zorluk 
ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun, kalışı süreklidir ve ehline bir 
hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap, Senin intikam ve hoşnutsuzluğun-
dan kaynaklanır. Bu ise göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey.  

Ey seyyidim! O zaman Senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare 
bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim? 

Ey Mabudum, Rabbim, seyyidim ve Ey Mevla'm! Hangi şeyden dola-
yı Sana şikayette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlanayım ben? 
Azabın elem ve şiddetine mi? Yoksa belanın devamı ve süresinin uzun-
luğuna mı?  
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 ) َصَربُْت َعلى َحرِّ ِاٰهليَك َفَكْيَف َاْصِربُ َعلى ِفراِقَك، َوَهْبين (� َصَربُْت َعلى َعذابِ 
�ِرَك َفَكْيَف َاْصِربُ َعِن النََّظِر ِاىل َكراَمِتَك َاْم َكْيَف َاْسُكُن ِيف الّناِر َورَجائي َعْفُوَك 

�ِطقًا ِالَ◌ِضجَّنَّ ِاَلْيَك َبْنيَ دى َوَمْوالَي اُْقِسُم صاِدقًا َلِئْن تـَرَْكَتين َفِبِعزَِّتَك � َسيِّ 
ِلمَني) َوَالَ◌ْصُرَخنَّ ِاَلْيَك ُصراَخ اْلَمْسَتْصرِخَني،  ِملَني (اآلْهِلها َضجيَج اآلاَ 

َوَالَ◌ْبِكَنيَّ َعَلْيَك بُكاَء اْلفاِقديَن، َوَالُ◌�ِديـَنََّك اَْيَن ُكْنَت � َوِيلَّ اْلُمْؤِمنَني، � غايََة 
َه اْلعاَلمَني، ، � ِغياَث اْلُمْسَتغيثَني، � َحبيَب قـُُلوِب الّصاِدقَني، َو� ِالٰ آماِل اْلعارِفنيَ 

ُمْسِلم ُسِجَن (يُْسَجُن)   َوِحبَْمِدَك َتْسَمُع فيها َصْوَت َعْبدٍ  ِاٰهلياََفُرتاَك ُسْبحاَنَك � 
 َاْطباِقها ِجبُْرِمِه َوَجريَرتِِه َوُهَو  فيها ِمبُخاَلَفِتِه، َوذاَق َطْعَم َعذاهِبا ِمبَْعِصَيِتِه َوُحِبَس َبْنيَ 

ِلَرْمحَِتَك، َويُناديَك بِِلساِن َاْهِل تـَْوحيِدَك، َويـَتَـَوسَُّل  لٍ َيِضجُّ ِاَلْيَك َضجيَج ُمَؤمِّ 
ِبُربُوبِيَِّتَك، � َمْوالَي َفَكْيَف يـَْبقى ِيف اْلَعذاِب َوُهَو يـَْرُجو ما َسَلَف ِمْن  *ِاَلْيكَ 

 
* Eğer bana ceza çektirmek için düşmanlarının yanında yer verirsen 

ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayı-
rırsan (o zaman nasıl bir duruma düşerim?) Ey Mabudum, Ey seyyidim, 
Mevla'm ve Rabbim! Faraza, azabına tahammül etsem bile, Senin ayrılı-
ğına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım, ama 
keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut af-
fını ümit ettiğim halde ateşe nasıl gireyim? 

İzzetin hakkına ey Seyyidim ve Mevla'm, sadakatle yemin ediyorum 
ki: Eğer konuşmama izin verirsen, cehennem ehli arasında ümitliler gibi 
sürekli dergahına yönelip inlerim; medet dileyenler gibi feryat edip yardım 
dilerim Sen'den; ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım Sana; ve 
Seni çağırıp "Neredesin ey Müminlerin Velisi! Ey ariflerin en yüce arzusu! 
Ey dileyenlerin imdadına yetişen! Ey sadık kalplerin dostu! Ve ey alemle-
rin ilâhı!" der dururum. 

Ey Mabudum! Münezzehsin Sen ve ben Sana hamdediyorum. Ola-
cak şey mi, Sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve güna-
hından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında, işlediği 
suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulun sesini duyasın 
da affetmeyesin, oysa o kul, rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve 
tevhit ehlinin diliyle Seni çağırmakta ve rububiyet makamını vasıta ede-
rek Sana el açmada. 
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َاْم َكْيَف تـُْؤِلُمُه الّناُر َوُهَو �َْمُل َفْضَلَك َوَرْمحََتَك َاْم َكْيَف ُحيْرِقُُه َهليبُها  ِحْلِمَك، 
َواَْنَت َتْسَمُع َصْوَتُه َوَترى َمكانَه َاْم َكْيَف َيْشَتِمُل َعَلْيِه زَفريُها َواَْنَت تـَْعَلُم َضْعَفُه، 

اَْنَت تـَْعَلُم ِصْدَقُه، َاْم َكْيَف تـَْزُجُرُه َزابنِيَـُتها َوُهَو َاْم َكْيَف يـَتَـَقْلَقُل َبْنيَ َاْطباِقها وَ 
يُناديَك � رَبَُّه، َاْم َكْيَف يـَْرُجو َفْضَلَك يف ِعْتِقِه ِمْنها فـََتْرتُُكُه فيها َهْيهاَت ما ذِلَك  

َك ديَن ِمْن ِبرِّ ُمَوحِّ الظَُّن ِبَك َوَال اْلَمْعُروُف ِمْن َفْضِلَك َوال ُمْشِبٌه ِلما عاَمْلَت ِبِه الْ 
َوِاْحساِنَك، َفِباْلَيقِني اَْقَطُع َلْوال ما َحَكْمَت ِبِه ِمْن تـَْعذيِب جاِحديَك، َوَقَضْيَت ِبِه 

فيها َمَقرّاً َوال  ِالَ◌َحدٍ  ها بـَْرداً َوَسالماً َوما كانَ ِمْن ِاْخالِد ُمعانِِديَك َجلََعْلَت الّناَر ُكلَّ 
دََّسْت َاْمساُؤَك اَْقَسْمَت َاْن َمتَْالَ◌ها ِمَن اْلكاِفريَن ِمَن اْجلِنَِّة َوالّناِس  ُمقامًا لِكنََّك تـَقَ 

َد فيَها اْلُمعانِديَن َواَْنَت َجلَّ ثَناُؤَك قـُْلَت ُمبْـَتِداًئ، َوَتَطوَّْلَت َاْمجَعَني، َوَاْن ُختَلِّ 
دى َوَسيِّ  ِاٰهليَن فاِسقًا ال َيْستَـُووَن، مًا اََفَمْن كاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن كا اِبًالِ◌ْنعاِم ُمَتَكرِّ 

ْيِه اِبْلُقْدرَِة الَّىت َقدَّْرهَتا، َواِبْلَقِضيَِّة الَّيت َحَتْمَتها َوَحَكْمَتها َوَغَلْبَت َمْن َعلَ  َاْسأَُلكَ فَ 

 
Ey Mevla'm! O, Senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde, 

nasıl azapta kalabilir? Ya da Senin fazl ve rahmetini ümit ettiği halde ateş 
onu nasıl incitebilir? Ya da Sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün 
halde ateş nasıl yakabilir onu? Ya da, Sen onun zaaf ve göçsüzlüğünü 
bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da Sen onun 
sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde, cehennemin tabakaları arasında 
nasıl kıvranıp kalır? Ya da, o, Seni "Ey Rabbim" diye çağırırken, cehen-
nemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kur-
tulmak için Senin fazl ve keremini dilediği halde onu nasıl bırakırsın? 

Senin hakkında bunlar düşünülemez; Senin fazlınla ilgili tanıtılan 
bunlar değildir; Senin muvahhid insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere 
benzeyen şeyler de değildir bunlar. Ve ben şüphesiz biliyorum ki, eğer 
inkarcılarına azap hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar 
etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin; 
ve onda hiç kimse yer almazdı. Ama Sen, isimleri mukaddes olansın! 
Cehennemi, insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları 
orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin. Ve sen, (ey) methi yüce 
olan! 
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  ُه، وَُكلَّ َذْنبٍ َاْجَرْمتُ  هِذِه اللَّيْـَلِة َويف هِذِه الّساَعِة ُكلَّ ُجْرمٍ  يف َاْجَريـَْتها َاْن هَتََب يل
َعِمْلتُُه، َكَتْمتُُه َاْو َاْعَلنْـُتُه َاْخَفيْـُتُه َاْو َاْظَهْرتُُه،   َاْذنـَبْـُتُه، وَُكلَّ َقِبيح َاْسَررْتُُه، وَُكلَّ َجْهلٍ 

ِمّين   َاَمْرَت ابِِثْباهِتَا اْلِكراَم اْلكاتِبَني الَّذيَن وَكَّْلتَـُهْم ِحبِْفِظ ما َيُكونُ  َئةٍ وَُكلَّ َسيِّ 
َوَجَعْلتَـُهْم ُشُهودًا َعَليَّ َمَع َجوارِحي، وَُكْنَت اَْنَت الرَّقيَب َعَليَّ ِمْن َورائِِهْم، 

َر َحّظي ِمْن َوالّشاِهَد ِلما َخِفَي َعنْـُهْم، َوِبَرْمحَِتَك َاْخَفيْـَتُه، َوِبَفْضِلَك َسَرتَْتُه، َوَاْن تـَُوفِّ 
َزْلَتُه (تـُنَـزِّ  َخْريٍ  ُكلِّ  َبَسْطَتُه  َفضَّْلَتُه َاْو ِبرٍّ َنَشْرَتُه (تـَْنُشُرُه) َاْو ِرْزقٍ  ُه) َاْو ِاْحسانٍ لُ اَنـْ

دي ي َوَسيِّ � ِاهلٰ  � َربِّ  � َربِّ  َتْسُرتُُه، � َربِّ  أتـَْغِفُرُه َاْو َخطَ  (تـَْبُسطُُه) َاْو َذْنبٍ 
، �  َكَنيت) َوَمسْ ي(ِبَفْقر  ي ًا ِبُضرّ � َعليم ، � َمْن بَِيِدِه �ِصَييتيَوَمْوالَي َوماِلَك رِقّ 

َك َوقُْدِسَك َوَاْعَظِم ِصفاِتَك ِحبَقِّ  *َاْسَأُلكَ  � َربِّ  � َربِّ  � َربِّ  َوفاَقيت يَخبرياً ِبَفْقر 
 

* Evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ih-
sanda bulunmuşsun ve buyurmuşsun ki: "Mümin olan bir kimse, fasık 
olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olmazlar." 

Mabudum, Seyyidim! Takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip ke-
sinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki, o hükmü kime uyguladınsa galip 
gelmişsin, bu gecede ve bu saatte işlediğim bütün suçları ve günahları 
ve gizlediğim bütün kötülükleri, yaptıktan sonra üzerini örttüğüm veya 
açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikar ettiğim bütün cahillikleri ve 
Kiramu'l-Katibin'e (amelleri yazmakla görevli melekleri) kaydetmelerini 
emrettiğin kötülükleri bağışla! Öyle melekler ki, onları benim yaptığım 
amellerimi zapt edip korumakla görevlendirdin, uzuvlarımla birlikte onları 
da bana gözetleyici kıldın ve kendin de bunların ardından gözetleyicim 
oldun, hatta onlara ve gizli kalan şeylere bile şahid oldun, rahmetinle giz-
ledin ve fazlınla örttün onları; indirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her 
ihsandan, yaydığın her iyilikten veya dağıttığın her rızktan veya bağışla-
dığın günahlardan veya örttüğün hatalardan nasibimi arttırmanı diliyo-
rum. 

Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim! 
Ey Mabudum, ey Seyyidim, ey Mevla'm ve ey Sahibim! 
Ey varlığımı elinde tutan! 
Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen! 
Ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan! 
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ْدَمِتَك  َوَاْمساِئَك َاْن َجتَْعَل َاْوقايت ِمَن (ِيف) اللَّْيِل َوالنَّهاِر ِبذِْكرَِك َمْعُمورًَة، َوِخبِ 
) ُكلُّها ِوْرداً (َوِاراَديت يّىت َتُكوَن َاْعمايل َوَاْورادِعْنَدَك َمْقُبوَلًة حَ  ُصوَلًة، َوَاْعمايلَموْ 

دي � َمْن َعَلْيِه ُمَعوَّيل � َمْن ِاَلْيِه َشَكْوُت ِخْدَمِتَك َسْرَمدًا، � َسيِّ  يف واِحدًا َوحايل
َواْشُدْد َعَلى اْلَعزميَِة  يِخْدَمِتَك َجوارِح َعلى ، قـَوِّ � َربِّ  � َربِّ  َاْحوايل � َربِّ 

صاِل ِخبِْدَمِتَك، َحّىت َاْسَرَح  تِّ ْشَيِتَك، َوالدَّواَم ِيف اإلِ َجواِحني َوَهْب ِيلَ اجلِْدَّ يف خَ 
ِبَك ِاَلْيَك يف َمياديِن الّساِبقَني َواُْسرَِع ِاَلْيَك ِيف اْلباِرزيَن (اْلُمباِدريَن) َوَاْشتاَق ِاىل قـُرْ 

 َة اْلُموِقنَني، َوَاْجَتِمَع يفِيف اْلُمْشتاقَني َوَاْدنـَُو ِمْنَك ُدنـُوَّ اْلُ◌خمِْلصَني، َوَاخاَفَك َخمافَ 
َفَارِْدُه َوَمْن كاَدين َفِكْدُه، َواْجَعْلين  ِجواِرَك َمَع اْلُمْؤِمنَني، اَلّلُهمَّ َوَمْن َاراَدين ِبُسوءٍ 

َرهِبِْم َمْنزَِلًة ِمْنَك، َوَاَخصِّ ِمْن َاْحَسِن َعبيِدَك َنصيبًا  ِهْم زُْلَفًة َلَدْيَك، َفِانَُّه ِعْنَدَك، َواَقـْ
  ال يُناُل ذِلَك إّال ِبَفْضِلَك، َوُجْد يل ِجبُوِدَك َواْعِطْف َعَليَّ ِمبَْجِدَك َواْحَفْظين 

مًا َوُمنَّ َعَليَّ ِحبُْسِن ِاجابَِتَك،  َك ُمتَـيَّ ِبذِْكِرَك هلََِجًا َوقـَْليب ِحبُبِّ  ِبَرْمحَِتَك، َواْجَعْل ِلساين
عاِئَك، َواَِقْلين َعثـَْريت َواْغِفْر زَلَّيت، َفِانََّك َقَضْيَت َعلى ِعباِدَك ِبِعباَدِتَك، َوَاَمْرهَتُْم ِبدُ 

 
Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim! 
Hakkın, kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine Sen'den dile-

ğim şudur: Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle bayındırlaştır 
ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde makbul buyur; 
öyle ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve 
bütün hallerim Senin hizmetinde geçsin. 

Ey Seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi arz 
ettiğim! 

Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim! 
Uzuvlarımı hizmetin için güçlendir ve Sana yönelmemde kalbime güç 

ve sebat ver, ve Sen'den korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öyle-
sine bir ciddiyet ver ki, yarış meydanlarında Sana doğru koşayım ve mü-
cadele verenler arasında Sana doğru hız alayım ve gönüllüler arasında 
Senin yakınlığına gönül vereyim ve ihlaslılar gibi yakınlaşayım Sana ve 
yakin ehlinin korktuğu gibi korkayım Senden ve indinde müminlerle birle-
şeyim. 
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 َمَدْدُت يَدي، َنَصْبُت َوْجهي َوِاَلْيَك � َربِّ  جابََة، َفِاَلْيَك � َربِّ َوَضِمْنَت َهلُُم االِ 
ْغين ُمناَي َوال تـَْقَطْع ِمْن َفْضِلَك رَجائي، َواْكِفين َفِبِعزَِّتَك اْسَتِجْب يل ُدعائي َوبـَلِّ 

ضا ِاْغِفْر ِلَمْن ال َميِْلُك إّال الدُّعاَء َفِانََّك ْنِس ِمْن َاْعدائي، � َسريَع الرِّ َواالِ  َشرَّ اجلِْنِّ 
َوِذْكُرُه ِشفاٌء َوطاَعُتُه ِغًىن، ِاْرَحْم َمْن رَْأُس ماِلِه فـَّعاٌل ِلما َتشاُء، � َمِن اْمسُُه َدواٌء 

َقِم، � نُوَر اْلُمْستَـْوِحشَني ِيف َعِم، � داِفَع النِّ الرَّجاُء َوِسالُحُه اْلُبكاُء، � سابِـَغ النِّ 
َعْل يب حمَُمَّدٍ  *َوآلِ  َعلى حمَُمَّدٍ  الظَُّلِم، � عاِلمًا ال يـَُعلَُّم، َصلِّ  ما اَْنَت َاْهُلهُ  َوافـْ

 . ِه) َوَسلََّم َتْسليماً َكثرياً ئِمَِّة اْلَميامَني ِمْن آِلِه (َاْهلِ ى هللاُ َعلى َرُسوِلِه َواالَوَصلَّ 
 

 
* Allah'ım! Bana kötülük yapmak isteyenin kötülüğünü geri çevir; ba-

na tuzak kuran kimseye tuzak kur ve beni, yanında en iyi pay alan ve 
Sana göre en yakın makama sahip olan ve Sana özel yakınlığı olan kul-
larından eyle. Gerçekten bunlara erişmek, ancak Senin lütuf ve keremin-
le gerçekleşebilir. 

Cömertliğinle bana bağışta bulun ve yüceliğinle bana teveccüh eyle. 
Rahmetinle koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi, kendi muhabbe-
tine tutsak kıl ve dualarımı iyi bir şekilde kabul etmekle beni minnettar ey-
le; sürçmelerimden geç ve hatalarımı bağışla; muhakkak ki Sen, kulları-
nın Sana ibadet etmelerine hükmettin; ve Sana dua etmelerini emredip, 
kabul etmeyi taahhüt ettin; o halde ey Rabbim! Yüzümü Sana çevirdim 
ve ellerimi Sana açtım; izzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma 
ulaştır beni; fazlın ve kereminden ümidimi kesme; insan ve cinlerden olu-
şan düşmanlarımın şerrini benden uzaklaştır. Ey çabuk razı olan! Dua-
dan başka bir şeye sahip olmayan -beni- bağışla; muhakkak ki sen her 
istediğini yaparsın. 

Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan! Sermayesi ümit ve si-
lahı ağlamak olana (bana) merhamet eyle. 

Ey nimetleri bol ve kamil olan. Ey zorlukları defeden! Ey kararlıklarda 
dehşete kapılanların nuru! Ey öğretilmeden bilen! Muhammed'e ve Al-i 
Muhammed'e rahmet et ve bana da Sana yakıştığı şekilde muamele et. 

Allah'ın rahmeti, Peygamberine ve O'nun soyundan gelen mübarek 
İmamlara olsun ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun." 
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Aşerat Duası 

Aşerat duası çok muteber dualardan biridir.Bu duanın nüshaları 
arasında ihtilaf vardır. Biz onu Şeyh'in “Misbah" kitabından aktarıyo-
ruz. Bu duayı her sabah ve akşam üzeri okumak müstehaptır; fakat bu 
duanın en faziletli zamanı Cuma günü ikindi vaktinden sonradır. 

 
 ِبسِم ِهللا الَرمحِن الَرحِيمِ 

َة إّال اِبهلِل َه إّال ُهللا َوُهللا اَكَربُ وَ ُسْبحاَن ِهللا َواْحلَْمُد هلِل َوال ِالٰـ  ال َحْوَل وال قـُوَّ
 اْلَعِظيم، ُسْبحاَن ِهللا آ�َء اللَّْيِل َوَاْطراَف النَّهاِر، ُسْبحاَن ِهللا اِبْلغُُدوِّ  اْلَعِليِّ 
بكاِر، ُسْبحاَن ِهللا حَني متُُْسوَن َوحَني ُتْصِبُحوَن َواالِ  صاِل، ُسْبحاَن ِهللا اِبْلَعِشيِّ َواآل

ِت  ْرِض َوَعِشيًَّا َوحَني تُْظِهُروَن، ُخيْرَِج اْحلَيَّ ِمَن اْلَميِّ الِيف السَّماواِت َواَوَلُه اْحلَْمُد 
َك ُختَْرُجوَن، ُسْبحاَن رَبِّ  *ْرَض بـَْعَد َمْوهِتا وََكذِلكَ َوُحيْيِي  اال َت ِمَن اْحلَيِّ َوُخيْرُِج اْلَميِّ 

 
* Bismilâhirrahmanirrahim 

Allah munezzehtir, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh 
yoktur, Allah vasfedilmeyecek kadar yücedir; güç ve kuvvet ancak ulu ve 
yüce Allah'tandır. Allah'ı tenzih ediyorum gece saatlerinde ve gündüz uç-
larında (başlangıçlarında). Allah'ı tenzih ediyorum sabah ve ikindi vakitle-
rinde; Allah'ı tenzih ediyorum Akşam ve sabahın ilk vakitlerinde. Allah'ı 
tenzih ediyorum  -kullar- akşamlayınca ve sabahlayınca. Göklerde, yer-
de, gece vakti ve gün ortaya varınca bütün hamdlar Allah'a mahsustur. 
Ölüden diriyi ve diriden ölüyü çıkarır; yeryüzünü ölümünden sonra diriltir; 
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اْلعاَلِمَني، ُسْبحاَن ِذي  ْرَسلَني َواْحلَْمُد هلِل َربِّ اْلِعزَِّة َعّما َيِصُفوَن َوَسالٌم َعَلى املُ  َربِّ 
ُسْبَحاَن ِذي اْلِكْربِ�ِء َواْلَعَظَمِة  ،املُْلِك َواْلَمَلُكوِت، ُسْبحاَن ِذي اْلِعزَِّة َواْجلََربُوتِ 

الَِّذي ال َميُوُت،  املَُهْيِمِن (اْلُمبِني) اْلُقدُّوِس، ُسْبحاَن هللا اْلَمِلِك اْحلَيِّ  اْلَمِلِك اْحلَقِّ 
اْلُقدُّوِس، ُسْبحاَن اْلقائِِم اْلّدائِِم، ُسْبحاَن اْلّداِئِم القائِِم،  ُسْبحاَن ِهللا اْلَمِلِك احلَْيِّ 

 َ َ ُسبَحاَن َريبِّ  الَقيُّوِم، ُسْبحاَن اْلَعِليِّ  ْعلى، ُسْبحاَن اْحلَيِّ  األَ  اْلَعظِيِم، ُسْبحاَن َريبِّ
َتعاىل، ُسبُّوٌح قُدُّوٌس رَبُّنا َوَربُّ اْلَمالِئَكِة َوالرُّوِح، ُسْبحاَن الّداِئِم ْعلى، ُسْبحانَُه وَ األَ 

وَما ال يُرى ُسْبحاَن  ، ، ُسْبحاَن خاِلِق ما يُرىَغْريِ اْلَغاِفِل، ُسْبحاَن اْلعاملِِ ِبَغْريِ تـَْعِليمٍ 
للَّطيُف اْخلَِبُري، اَللّـُهمَّ إّين َاْصَبْحُت الَّذي يُْدِرُك اْالَ◌ْبصاَر َوال تُْدرُِكُه اْالْبصاُر َوُهَو ا

َوآِلِه َوَامتِْْم َعَليَّ نِْعَمَتَك َوَخْريََك  َعلى حمَُمَّدٍ  َفَصلِّ  َوعاِفَيةٍ  َوبـَرََكةٍ  َوَخْريٍ  ِمْنَك يف نِْعَمةٍ 
َوَفْضَلَك وََكراَمَتَك  ِمَن اْلنَّاِر، َواْرزُْقِين ُشْكَرَك َوعاِفيَـَتكَ  َوبـَرَكاِتَك َوعاِفَيِتَك بَِنجاةٍ 

 
aynı şekilde siz de -ölümden sonra kabirlerinizden dışarı- çıkacaksınız 
(dirileceksiniz). İzzet sahibi Rabbin kulların vasfettikleri her şeyden mü-
nezzehtir. Selam olsun elçilere; bütün hamdlar Alemlerin Rabbi Allah'a 
mahsustur. Münezzehtir saltanat ve melekut sahibi, münezzehtir izzet ve 
iktidar sahibi, münezzehtir kibriya ve azamet sahibi, gerçek sultan ve 
mukaddes -Allah-, münezzehtir hiçbir zaman ölmeyecek olan, diri ve sal-
tanat sahibi Allah, münezzehtir mukaddes, diri ve mutlak malik olan Al-
lah, münezzehtir kâim ve ebedi -Allah-, münezzehtir ebedi ve kâim -yüce 
Allah-, münezzehtir benim yüce Rabbim, münezzehtir benim ulu Rabbim, 
münezzehtir diri ve kayyım -Allah-, münezzehtir en yüce makama sahip 
olan -Allah-, münezzehtir, yücedir, çok münezzehtir, mukaddes ve terte-
mizdir bizim, meleklerin ve Ruh'un Rabbi olan Allah, münezzehtir gafil 
olmayan sürekli -Allah-, münezzehtir öğrenmeden bilen -olan Allah-, mü-
nezzehtir görünen ve görünmeyen şeylerin yaratıcısı, münezzehtir kulları 
göre ve kulların gözleri kendisini görmeyen -Allah-; O Latif ve bilendir. 

Allah'ım! Ben senin lütfünle nimet, hayır, bereket ve afiyet içerisinde 
akşamı sabahladım. O halde Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, 
beni cehennem ateşinden kurtararak bana nimetini, hayrını, bereketlerini 
ve afiyetini tamamla; beni şükrün, afiyetin, lütfün ve yaşattığın sürece 
ebedi bağışınla beni rızıklandır. 
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اَبَدًا ما اَبـَْقيْـَتِين، اَللّـُهمَّ بُِنوِرَك اْهَتَدْيُت َوِبَفْضِلَك اْستَـْغنَـْيُت َوبِِنْعَمِتَك َاْصَبْحُت  
َك َورُُسَلَك َك واَنِْبياءَ  َشِهيدًا َواُْشِهُد َمالِئَكتَ َوَاْمَسْيُت، اَللّـُهمَّ ِاّين اُْشِهُدَك وََكفى ِبكَ 

َلَة َعْرِشَك َوُسكَّاَن َمساواِتَك َوَاْرِضَك (َوَاَرضيَك) َوَمجيَع َخْلِقَك اِبَنََّك اَْنَت ُهللا َومحََ 
َه إّال اَْنَت َوْحَدَك ال َشرِيَك َلَك وَانَّ حمَُمَّدًا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َعْبُدَك ال ِالٰـ 

يي َوُمتيُت َوُمتيُت وُحتْيي َوَاْشَهُد َانَّ اْجلَنََّة  َقِديٌر، حتُْ  َشيءٍ  ُكلِّ َوَرُسوُلَك َواَنََّك َعلى 
تَِيٌة ال رَْيَب فيَها، َوَانَّ هللاَ آَحقٌّ َوَانَّ النَّاَر َحقٌّ، َو (َانَّ) النُُّشوَر َحقٌّ، َواْلسَّاَعَه 

َوَانَّ   ِمِنَني َحّقًا َحّقاً،يـَبْـَعُث َمْن ِيف الُقُبوِر، َوَاْشَهُد َانَّ َعِليَّ ْبَن َايب طاِلب َامُري اْلُمؤْ 
ُْم ئمَُّة اهلُداُة اْلَمْهِديُّوَن َغْريُ الّضاّلَني َوَال املُِضلِّ ئِمََّة ِمْن ُوْلِدِه ُهُم األَ األَ  َني َوَا�َّ

َأْوِلياٌؤَك اْلُمْصَطَفْوَن َوِحْزُبَك اْلغاِلُبوَن َوِصْفَوُتَك َوِخَريَُتَك ِمْن َخْلِقَك َوجنَُباُؤَك  
َعلى ِعباِدَك،  *ِذيَن انـَْتَجبْـتَـُهْم ِلديِنَك َواْخَتَصْصتَـُهْم ِمْن َخْلِقَك، واْصَطْفيَـتَـُهمْ الَّ 

 
* Allah'ım! Ben senin nurun vesilesiyle hidayet buldum, lütfünle zen-

ginleştim, nimetinle sabahlayıp akşamladım. 
Allah'ım! Ben seni şahid tutuyorum ve senin şahitliğin de yeter; senin 

meleklerini, peygamberlerini, elçilerini, arşının hamillerini, göklerinde ve 
yerde sükunet edenleri ve senin bütün yarattıklarını şuna şahid tutuyo-
rum: Sen Allah'sın; senden başka ilâh yoktur, teksin, ortağın yoktur se-
nin; Muhammed -Allah'ın salatı onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- se-
nin kulun ve elçindir ve senin her şeye gücün yeter; diriltir ve öldürürsün, 
öldürür ve diriltirsin sen. 

Şehadet ederim ki cennet haktır, cehennem haktır, ölümden sonra 
dirilmek haktır, kıyamet haktır, onda hiçbir şüphe yoktur ve -şehadet ede-
rim ki- Allah kabirde olanları diriltecektir. Şehadet ederim ki, 
Emirulmüminin Ali b. Ebitalib hak üzeredir; onun soyundan gelen imam-
lar halkı hidayet eden ve hidayet olunan imamlardır, sapmış ve saptıran 
imamlar değillerdir; onlar senin seçkin velilerindirler, senin galip ve fatih 
hizbindirler; insanlar arasından halis kıldığın ve seçtiğin kişilerdir onlar; 
kendi dinin için seçtiğin ve halk arasından halis kıldığın, kulların üzerine 
seçtiğin, alemlere hüccet ettiğin kişilerdir; salavatın onların üzerine olsun; 
Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri onların üzerine olsun. 

Allah'ım! Bu şehadeti kıyamet günü benden razı olduğun halde beni 
onunla mülakat etmek için kendi yanında -amel defterime- yaz; gerçek-
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َوَجَعْلتَـُهْم ُحجًَّة َعَلى العاَلمَني َصَلواُتَك َعَلْيِهْم والسَّالُم َوَرْمحُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، اَللّـُهمَّ 
ِانََّك َعلى  ّنيهَا يـَْوَم اْلِقياَمِة َواْنَت َعّىن راضٍ تـَُلقِّ  اْكُتْب يل هِذِه الشَّهاَدَه ِعْنَدَك َحّىت 

ِخُرُه، اَللّـُهمَّ َلَك آما َتشاُء َقديٌر، اَللّـُهمَّ َلَك اْحلَمُد َمحدًا َيْصَعُد َاوَّلُُه َوال يـَنْـَفُد 
ْرُض َوَمْن َعَلْيها،  األَ ُح َلَك اْحلَمُد َمحْدًا َتَضُع َلَك السَّماُء َكنَـَفْيها (َكتْـَفْيها) َوُتَسبِّ 

َتهي اَللّـُهمَّ َلَك اْحلَْمُد َمحْدًا َسْرَمدًا اَبَدًا َال  َبغي َوِاَلْيَك يـَنـْ اْنِقطاَع َلُه َوال نَفاَد َوَلَك يـَنـْ
ِيفَّ َوَعَليَّ َوَلَديَّ َوَمعي َوقَـْبلي َوبـَْعدي َوَاماِمي َوفَـْوقي َوَحتْيت َوِاذا ِمتُّ َوبَقيُت فَـْردًا 

حيدًا مثَُّ َفنِيُت، َوَلَك اْحلَْمُد ِاذا ُنِشْرُت َوبُِعْثُت � َمْوالَي. اَللّـُهمَّ َوَلَك اْحلَْمُد َوَلَك وَ 
َتِهَي اْحلَْمُد ِاىل ما حتُِبُّ ُكلِّ ها َعلى َمجيِع نـَْعماِئَك ُكلِّ الشُّْكُر ِجبَميِع َحماِمِدَك  ها َحّىت يـَنـْ

  ُكلِّ َويف  َوَبْسَطةٍ  َوقَـْبَضةٍ  َوَبْطَشةٍ  َوِشربَةٍ  اَْكَلةٍ  ُكلِّ َك اْحلَْمُد َعلى رَبَّنا َوتَـْرضى، اَللّـُهمَّ لَ 
اَللّـُهمَّ َلَك اْحلَْمُد َمحْدًا خاِلدًا َمَع ُخُلوِدَك وَلَك اْحلَْمُد َمحْدًا ال  ، َمْوِضِع َشْعَرةٍ 

ُدوَن مشيَِّتَك، َوَلَك احلمُد أمَد لُه ال ُمنْـَتهى َلُه ُدوَن ِعْلِمَك َوَلَك اْحلَْمُد محدًا 

 
ten sen istediğin her şeye kadirsin. 

Allah'ım! Hamd sana mahsustur; öyle bir hamd ki ilki yükselir ve so-
nunun nihayeti yoktur. 

Allah'ım! Hamd sana mahsustur; öyle bir hamd ki, gökyüzü tevazu ile 
sana kanatlarını açar; yeryüzü ve ondaki varlıklar seni tesbih ederler. 

Allah'ım! Hamd sana mahsustur; öyle bir hamd ki ebedidir, sonsuz-
dur, hiçbir zaman kesilmez, tükenmek nedir bilmez; ancak sana layıktır 
ve ancak sana ulaşır; o hamd ve övgü bende, bana, benim yanımda, be-
nimle birlikte, benden önce, benden sonra, benim karşımda, benim üs-
tümde, benim altımda tecelli etsin ve ölüp tek ve yalnız kaldığım zaman, 
sonra fani olduğum zaman -her durumda sana hamdederim-; hamd ede-
rim sana yeniden dirilip kabrimden çıktığım zaman, ey mevlam.  

Allah'ım! Hamd sana mahsustur, şükür sena mahsustur tüm çeşitle-
riyle, bütün nimetlerin için; tâ ki ey Rabbimiz! Hamdım senin beğeni ve 
rızanı kazansın. 

Allah'ım! Hamd sana mahsustur, bütün doyasıya yemek, içmek, bilek 
gücü, tutmak ve bırakmak ve vücudumdaki bütün kıllar için. 
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َر لقائِلِه إّال ِرضاَك َوَلَك اْحلَْمُد َعلى ِحْلِمَك بـَْعَد ِعْلِمَك َوَلَك اْحلَْمُد جدًا ال أمحَ 
َعلى َعْفِ◌وَك بـَْعَد قُدرَِتَك َوَلَك اْحلَْمُد ابِعَث اْحلَْمِد َوَلَك اْحلَْمِد واِرَث اْحلَْمُد 

تـََهى اْحلَْمِد َوَلَك اْحلَْمِد ُمبَتدَِع اْحلَْمِد َوَلَك اْحلَْمُد  اْحلَْمُد بَديَع احلَْ وَلَك  ْمِد َوَلَك اْحلَْمُد ُمنـْ
ُمْشَرتَِي اْحلَْمِد َوَلَك اْحلَْمُد َوِيلَّ اْحلَْمِد َوَلَك اْحلَْمُد َقدَمي اْحلَْمِد َوَلَك اْحلَْمُد صاِدَق الَوْعِد  

َعواِت ُمنِزَل  ائَِم اْلَ◌ْجمِد َوَلَك اْحلَْمُد َرفيَع الدَّرَجاِت ُجميَب الدَّ َوِيفَّ اْلَعْهِد َعزيَز اجلُْنِد ق 
َمْن  وٌخمْرَِج  �ِت ِمْن فَـْوِق َسْبِع َمساوات َعظيَم اْلَربَكاِت ُخمْرَِج النُّوِر ِمَن الظُُّلماِت  (ُمنـَزَِّل) اآل 

، اَللّـُهمَّ َوجاِعَل احلََْسناِت َدرَجاتٍ  ، تٍ ئاِت َحَسنا َل السَّيِّ ِيف الظُُّلماِت ِاَىل النُّوِر، ُمَبدِّ 
َه إّال اَْنَت التـَّْوِب َشديَد اْلِعقاِب َذا الطَّْوِل، ال ِالٰـ  *َلَك اْحلَْمُد غاِفَر الذَّْنِب َوقاِبلَ 

 
* Allah'ım! Hamd sana mahsustur, senin ebediyetliğinle ebedileşe-

cek bir hamd. Hamd sana mahsustur, senin ilminden başka nihayeti ol-
mayacak bir hamd; hamd sana mahsustur, senin irade ve meşiyyetinden 
başka süresi olmayan bir hamd; hamd sana mahsustur, söyleyenin mü-
kafatı senin memnuniyet ve rızandan başka bir şey olmayacak bir hamd; 
hamd sana mahsustur, ilminden sonra hilmin için; hamd sana mahsustur, 
güç ve kudretinden sonra afvın için; hamd sana mahsustur, zira hamdı 
sen var ettin; hamd sana mahsustur, zira hamdın mirasçısı sensin (o sa-
na dönmektedir); hamdın başlangıcı ve nihayeti sana mahsustur; hamd 
sana mahsustur, zira hamdı icad eden sensin; hamd sana mahsustur, 
zira hamdın müşterisi sensin; hamd sana mahsustur, zira hamdın velisi 
sensin; hamd sana mahsustur, zira ezeli hamd senin içindir; hamd sana 
mahsustur, zira vaadın sadıktır, ahdin vefalı, ordun galip, yüceliğin sabit-
tir; hamd sana mahsustur, zira derecen yüce, duaları kabul eden, yüce 
ve bereketli ayetleri yedi kat göklerin üstünden indirensin sen; karanlık-
lardan nuru çıkaran, karanlıklardaki insanları nura çıkaran, günahları iyi-
liklere dönüştüren ve iyiliklere uygun dereceler veren sensin. 

Allah'ım! Hamd sana mahsustur; zira günahı bağışlayansın, tevbeyi 
kabul edensin, cezalandırması çetin olansın, lütuf sahibisin sen; senden 
başka ilâh yoktur; dönüş sanadır. 

Allah'ım! Hamd sana mahsustur geceleyin karanlık etrafı örttüğü 
zaman; hamd sana mahsustur gündüz aydınlandığı zaman; hamd sana 
mahsustur ahirette ve dünyada, hamd sana mahsustur yıldızların ve gök-
teki meleklerin sayısınca; hamd sana mahsustur toprak ve kumların ve 
tohumların sayısınca; hamd sana mahsustur gökyüzündeki varlıkların 
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ِر ِاذا ِاَلْيَك اْلَمصُري، اَللّـُهمَّ َلَك اْحلَْمُد ِيف الَّلْيِل ِاذا يـَْغشى، َوَلَك اْحلَْمُد ِيف النَّها
ِيف السَّماِء،  َوَمَلكٍ  َجنْمٍ  ُكلِّ وىل، َوَلَك اْحلَْمُد َعَدَد ِخَرِة َواألُ ِيف اآلَجتَّلى، َوَلَك اْحلَْمُد 

الَّسماِء،  َوَلَك اْحلَْمُد َعَدَد الثَّرى َواحلَْصى َوالنَّوى، َوَلَك اْحلَْمُد َعَدَد ما يف َجوِّ 
ْرِض، َوَلَك اْحلَْمُد َعَدَد َاْوزاِن ِمياِه اْلِبحاِر، َوَلَك األَ  ْحلَْمُد َعَدَد ما ىف َجْوفِ َوَلَك ا

ْرِض، َوَلَك اْحلَْمُد ْمُد َعَدَد ما َعلى َوْجِه األَ َوَلَك احلَْ ،  اْحلَْمُد َعَدَد َاْوراِق اْالَ◌ْشجارِ 
اْحلَْمُد َعَدَد  َعَدَد ما َاْحصى ِكتاُبَك، َوَلك اْحلَْمُد َعَدَد ما َاحاَط ِبِه ِعْلُمَك، َوَلَك 

بًا ُمباركًا ِفيِه َكما  باِع، َمحْدًا كثريًا طَيِّ َوالطَّْريِ َواْلَبهائِِم والسِّ  َواْهلَوامِّ  اْالِ◌ْنِس َواجلِْنِّ 
 َجالِلَك.  حتُِبُّ رَبَّنا َوتـَْرضى، وََكما يـَنْـَبغي ِلَكَرِم َوْجِهَك َوِعزِّ 

Daha sonra on defa şöyle de: 
 َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد َوُهَو اللَّطيُف اْخلَبُري.، هللاُ َوْحَدُه ال َشريَك َلهُ َه إالّ ال ِالٰـ 

"Allah'tan başka ilah yoktur; tektir, ortağı yoktur; saltanat onundur; 
hamd O'na mahsustur, O, latif ve bilendir." 

Sonra on defa şöyle de: 
َدُه ال َشريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد ُحيْيي َوُمييُت وُمييُت َه إّال ُهللا َوحْ ال ِالٰـ 

 َقديٌر.  َشيءٍ  ُكلِّ َوُحيْيي َوُهَو َحيٌّ ال َميُوُت بَِيِدِه اْخلَْريُ َوُهَو َعلى  
"Allah'tan başka ilah yoktur; tektir, ortağı yoktur; saltanat onundur; 

hamd O'na mahsustur, diriltir ve öldürür, öldürür ve diriltir ve o hiç ölme-
yen bir diridir; hayır O'nun elindedir ve O'nun her şeye gücü yeter." 

On defa: 

 
sayısınca; hamd sana mahsustur yerin kalbindeki olanların sayısınca; 
hamd sana mahsustur, denizlerdeki suların ağırlığınca; hamd sana mah-
sustur ağaçların yaprakları sayısınca; hamd sana mahsustur yeryüzün-
deki varlıkların sayısınca; hamd sana mahsustur Kitabının saydığı şeyle-
rin sayısınca; hamd sana mahsustur ilminin kuşattığı şeylerin sayısınca; 
hamd sana mahsustur insanların ve cinlerin, sürüngenlerin ve kuşların, 
otçul ve yırtıcı hayvanların sayısınca; çok fazla, güzel, bereketli ve senin 
sevdiğin ve memnun olduğun şekilde ey Rabbimiz ve yüce kerim veçhin, 
izzet ve yüceliğine yakışır bir hamd. 
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 َه إالّ ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم َواَتُوُب ِاَلْيِه.َاْستَـْغِفُر َهللا الَِّذي ال ِالٰـ 
"Diri ve kayyum olan Allah'tan bağışlanma diliyor ve -günahtan- ona 

dönüş yapıyorum." 
On defa: 

 � َاهللُ � َاهلُل،
"Ey Allah, ey Allah" 
On defa: 

 نُ ُن � َرْمحٰ� َرْمحٰ
"Ey Rahman, ey Rahman" 
On defa: 

 � رَحيُم � رَحيمُ 
"Ey Rahim, ey Rahim" 
On defa: 

 ْرضِ � بَديُع السَّماواِت َواألَ 
"Ey gökleri ve yeri yaratan." 
On defa: 

 ْكرامِ اجلَْالِل َواالِ  � َذا
"Ey yücelik ve ikram sahibi." 
On defa: 

 � َحّناُن � َمّنانُ 
"Ey şefkatli ve kulları üzerinde minnet sahibi" 
On defa: 

 � حيُّ � قـَيُّومُ 
"Ey diri, ey her şeyi ayakta tutan" 
On defa: 

 َه إالّ اَْنتَ ِالٰـ  � َحيُّ ال
"Ey kendisinden başka ilah olmayan diri" 
On defa: 

 َه إالّ اَْنتَ � َاهللُ � ال ِالٰـ 
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"Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah" 
On defa: 

 ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحٰ
"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" 
On defa: 

 َوآِل حمَُمَّد َعلى حمَُمَّدٍ  لِّ اَللّـُهمَّ صَ 
"Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle" 
On defa: 

َعْل يب ما اَْنَت َاْهُلهُ   اَللّـُهمَّ افـْ
"Allah'ım! Benim hakkımda sana yakışır şeyi yap" 
On defa: 

 ◌َ آمَني آمني 
"Kabul et, kabul et" 
On defa: 

 دٌ ُقْل ُهَو هللاُ َاحَ 
"De ki: Allah birdir" 
Sonra şöyle de: 

اَللّـُهمَّ اْصَنْع يب ما اَنَت َاْهُلُه َوال َتْصَنُع يب ما َاَ� َاْهُلُه َفِانََّك َاْهُل التـَّْقوى 
َوَاَ� َاْهُل الذُّنُوِب َواْخلَطا� َفاْرَمحْين � َمْوالَي َواَْنَت َاْرَحُم ، َوَاْهُل اْلَمْغِفَرةِ 

 *َني.الرّاِمح 
On defa: 

َه إالّ اِبهلِل تـَوَكَّْلُت َعَلى احلَْيِّ  الَّذي ال َميُُوُت َواْحلَْمُد هلِل الَّذي  ال َحْ◌َوَل َوال قـُوَّ
ُه وََكربِّْ  الذُّلِّ  ملَْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا َوملَْ َيُكْن َلُه َشريٌك يف اْلُمْلِك َوملَْ َيُكْن َلُه َوِيلٌّ ِمنَ 

 
* “Allah'ım! Benim hakkımda sana layık olanı yap ve benim hakkımda 

benim layık olduğumu yapma; gerçekten sen kendisinden çekinilen, ken-
disinden bağış dilenilensin; ben ise günah ve hata ehliyim. O halde bana 
merhamet et ey mevlam; sen merhametlilerin en merhametlisisin." 
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 *.َتْكبرياً 

 
* “Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur; hiçbir zaman ölmeyen 

diriye dayandım; hamd kendisine evlat edinmeyen, saltanatında ortağı 
olmayan ve gücünde dosta-yardımcıya ihtiyacı olmayan -Allah'a- mah-
sustur, O'nu yücelterek an." 
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Simat Duası 

Şebbur Duası diye de meşhur olan Simat duasının Cuma gününün 
son saatlerinde okunması müstehaptır. Geçmiş alimlerin çoğu meşhur 
dualardan olan Simat duasını okumaya özen gösterirlerdi. Bu dua 
Şeyh Tusî'nin “Misbah" adlı eserinde, Seyyid İbn Tavus'un “Cema-
lu'l-Usbu" adlı eserinde ve Kef'amî'nin kitaplarında muteber senetlerle 
Hz. Mehdi'nin (a.f) dört sefirinden biri olan Muhammed b. Osman-i 
Amri'den (r.a), yine İmam Muhammed Bâkır (a.s) ve İmam Cafer-i 
Sadık'tan (a.s) rivayet edilmiş ve Alame Meclisi onu şerhiyle birlikte 
“Biharu'l-Envar" adlı kitabında zikretmiştir. Şeyh'in "Misbah" adlı 
kitabında bu dua şöyle rivayet edilmiştir: 

 
َك اْلَعظيِم األَ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ  ِاذا  يْكَرِم الَّذاألَ  اْالَ◌َجلِّ  َعزِّ ْعَظِم األَ اِبمسِْ

ِه َعلى ِء ِلْلَفْتِح اِبلرَّْمحَِة انـَْفَتَحْت، َوِاذا ُدعيَت بِ اغاِلِق اَْبواِب السَّمُدعيَت ِبِه َعلى مَ 
ْرِض ِلْلَفَرِج انـَْفَرَجْت، َوِاذا ُدعيَت ِبِه َعَلى الُعْسِر ِلْلُيْسِر َمضآِئِق اَْبواِب األَ 

 *، َوِاذا ُدعيَت ِبِه َعلىْمواِت ِللنُُّشوِر انـَْتَشَرتْ تـََيسََّرْت، َوِاذا ُدعيَت ِبِه َعَلى األَ 
 

* "Allah'ım! Yüce, en yüce, en aziz, en ulu ve saygın ismin hürmeti-
ne senden diliyorum; o ismin hürmetine ki gökyüzünün kapalı kapılarına 
rahmet üzere açılmaları için okunduğunda açılıverir; yeryüzünü sıkıntıla-
rının kapısına rahatlık ve kurtuluşa erişilmesi için okunduğunda rahatlık 
ve kurtuluşa erişilir; zorlukların kolaylığa dönüşmesi için okunduğunda 
kolaylığa dönüşür; dirilmeleri için ölülere okunduğunda diriliverirler;  mu-
sibet ve kederlerin giderilmesi için okunduğunda musibet ve kederler gi-
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 َكْشِف اْلَبأسآِء َوالضَّّراِء اْنَكَشَفْت، َوِجبَالِل َوْجِهَك اْلَكرِمي اَْكَرِم اْلُوُجوِه َوَاَعزِّ 
ْصواُت قاُب َوَخَشَعْت َلُه األَ َعَنْت َلُه اْلُوُجوُه َوَخَضَعْت َلُه الرِّ  ياْلُوُجوِه الَّذ

َء َاْن تـََقَع َعَلى اهِبا متُِْسُك السَّم َك الَّيت َخماَفِتَك، َوِبُقوَّتِ َوَوِجَلْت َلُه اْلُقُلوُب ِمنْ 
داَن  تـَُزوال، َوِمبَِشيَِّتَك الَّيت ْرَض َانْ ْرِض إّال ابِِْذِنَك، َومتُِْسُك السَّماواِت َواألَ األَ 

َوِحبِْكَمِتَك  ْرَض،األَ َخَلْقَت هِبَا السَّماواِت وَ  َوِبَكِلَمِتَك الَّيت، (كاَن) َهلَا اْلعاَلُمونَ 
ِئَب َوَخَلْقَت هِبَا الظُّْلَمَة َوَجَعْلَتها َلْيًال َوَجَعْلَت اللَّْيَل َسَكناً  اَصنَـْعَت هِبَا اْلَعج الَّيت

(َمْسَكناً) َوَخَلْقَت هِبَا النُّوَر َوَجَعْلَتُه َ�ارًا َوَجَعْلَت النَّهاَر ُنُشورًا ُمْبِصرًا، َوَخَلْقَت هِبَا 
ًء، َوَخَلْقَت هِبَا اْلَقَمَر َوَجَعْلَت اْلَقَمَر نُورًا، َوَخَلْقَت االشَّْمَس َوَجَعْلَت الشَّْمَس ِضي

هِبَا اْلَكواِكَب َوَجَعْلَتها ُجنُومًا َوبـُُروجًا َوَمصابيَح َوزيَنًة َورُُجومًا، َوَجَعْلَت َهلا َمشاِرَق 
ِء االسَّم ًا َوَمسابِـَح َوَقدَّْرهَتا ِيف ِرَى، َوَجَعْلَت َهلا فـََلكَوَمغاِرَب َوَجَعْلَت َهلا َمطاِلَع َوَجما

َمناِزَل َفَاْحَسْنَت تـَْقديَرها، َوَصوَّْرهَتا َفَاْحَسْنَت َتْصويَرها َوَاْحَصيْـَتها ابَِْمسآِئَك 
ْلطاِن اللَّْيِل ِاْحصآًء َوَدبـَّْرهَتا ِحبِْكَمِتَك َتْدبريًا فأْحَسْنَت َتْدبريَها َوَسخَّْرهَتا ِبسُ 

 
derilir; en saygın ve en aziz ulu zatının yüceliği hürmetine, O ki yüzler 
onun karşısında zelil olur, boyunlar huzu eder, -heybetinden- sesler huşu 
eder (kesiliverir), kalpler ona muhalefet etmekten korkar; iznin olmaksızın 
gökyüzünü yere düşmekten, gökleri ve yeri yok olmaktan koruyan güç ve 
kuvvetin hürmetine, alemdekilerin karşısında alçaldıkları maşiyyetin hür-
metine, kendisiyle gökleri ve yeri yarattığın kelimen hürmetine, alemin 
hayret verici şeylerini meydana getirdiğin hikmetin hürmetine ki onunla 
karanlığı yarattın ve onu gece kıldın, geceyi ise sükunet  kıldın ve yine 
nur ve aydınlığı yarattın ve onu gündüz kıldın, gündüzü ise iş ve çalış-
mak için varlıklara görme sebebi kıldın, güneşi yaratıp onu aydınlık kıl-
dın, ayı yaratıp onu nur kıldın, yıldızları yaratıp onları belirginlik, burç, 
lamba, ziynet ve (kuruntuları) taşlama vesilesi kıldın, onun için doğular 
ve batılar kıldın, güneş için doğuş yerleri ve mecralar kıldın ve onun için 
medarlar ve yüzme yerleri belirttin. Gökyüzünde onlar için menziller tak-
dir ettin; sonra takdirini güzelleştirdin. Onları çeşitli şekillere soktun ve 
şekillerini güzelleştirdin! Onları kendi isimlerinle güzel bir şekilde saydın; 
hikmetinle tedbir ettin ve tedbirini güzelleştirdin! 
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نَني َواحلِْساِب، َوَجَعْلَت رُْؤيـََتها ِجلَميِع الّناِس َوُسْلطاِن النَّهاِر َوالّساعاِت َوَعَدَد السِّ 
 َكلَّْمَت ِبِه َعْبَدَك َوَرُسوَلَك ُموَسى ْبنَ  يالّلُهمَّ ِمبَْجِدَك الَّذ َاْسَأُلكَ َمْرًئ واِحدًا وَ 

اْلُمَقدَّسَني فـَْوَق ِاْحساِس اْلَكرُّوبَني (اْلَكرُّوبِّيَني) فـَْوَق   ِعْمراَن َعَلْيِه السَّالُم ِيف 
َجَبِل   َء َويفا(َوِاىل) طُوِر َسْين َعُموِد الّناِر َويف ِر فـَْوَق اتبُوِت الشَّهاَدِة يفَغمآئِِم النُّو 
ْميَِن ِمَن وِر اْال◌َ اْلبـُْقَعِة اْلُمبارََكِة ِمْن جاِنِب الطُّ  اْلواِد اْلُمَقدَِّس ِيف  ُحوريَث ِيف 
نات، َويـَْوَم فـََرْقَت ِلَبىن ِاْسرآئيَل اْلَبْحَر َوِىف َاْرِض ِمْصَر بِِتْسِع ا�ت بـَيِّ  الشََّجَرِة َويف

 َء اْلَبْحِر يفاَحبِْر ُسوف، َوَعَقْدَت م ىت َصنَـْعَت هِبَا اْلَعجآِئَب يفاْلُمنْـَبِجساِت الَّ 
ِاْسرائيَل اْلَبْحَر َوَمتَّْت َكِلَمُتَك اْحلُْسىن َعَلْيِهْم   بَِبين َوجاَوْزتَ قـَْلِب اْلَغْمِر َكاحلِْجارَِة، 

َوَاْغَرْقَت  ، ابرَْكَت فيها ِلْلعاَلمنيَ  ْرِض َوَمغاِرهَبَا الَّيت األَ ِمبا َصَربُوا َوَاْورَثـْتَـُهْم َمشاِرقَ 
َك الْ اْلَيمِّ  َن َوُجُنوَدُه َوَمراِكَبُه ِيف ِفْرَعوْ  ْكَرِم األَ  َجلِّ األَ  َعزِّ ْعَظِم األَ َعظيِم األَ ، و اِبمسِْ

 *طُوِر َسْيناَء، ى َكليِمَك َعَلْيِه السَّالُم يفَجتَلَّْيَت ِبِه ِلُموس يَوِمبَْجِدَك الَّذ
 

* Gecenin, gündüzün ve saatlerin sultasıyla onları musahhar ettin ve 
onlarla yılların sayısını ve günlerin hesabını -belirttin-, onları görmeyi bü-
tün insanlar için eşit kıldın. 

Allah'ım! Yakın meleklerinin idraki üstünde, nur bulutlarının üstünde, 
Turisina ve Huris dağında, o mukaddes vadide, mübarek kubbede, sağ 
taraftaki dağın yönünden, o ağacın içinden, -geceleyin lamba gibi ışık 
saçan- ateş sütununda şehadet sandığının üstünde, kuddüs meleklerin 
arasında kulun ve elçin Musa b. İmran aleyhisselam'la konuştuğun, Mı-
sır'da dokuz açık mucizeyle ve İsrailoğulları için denizi yardığın günün, 
Suf denizinde taştan fışkıran çeşmelerde meydana getirdiğin hayretlerde 
ve suyu denizin içinde taş gibi dondurup İsrail oğullarını denizden geçir-
diğin, sabretmelerinden dolayı onlara karşı tamamlanan güzel kelimen 
(hükmün), alemdekiler için bereketli kıldığın yeryüzünün doğularını ve 
batılarına onları mirasçı kıldığın, Firavun'u, askerlerini ve onların merkep-
lerini boğduğun yüceliğin hürmetine; yüce, en yüce, en aziz, en ulu, en 
saygın ismin hürmetine, kendisiyle Turisina'da kelimin olan Musa 
aleyhisselama ve daha önce Hiyf mescidinde Halil'in İbrahim aleyhisse-
lama, (ibadet yeri olan) Şiya kuyusunda seçkin kulun İshak aleyhissela-
ma, peygamberin Yakub aleyhiselama Beyt-i Îl'de tecelli ettiğin, İbrahim 
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َك َمْسِجِد اْخلَْيِف، َوِالِ◌ْسحَق َصِفيِّ  لسَّالُم َخليِلَك ِمْن قـَْبُل يفَوِالِ◌ْبراهيَم َعَلْيِه ا
، بـَْيِت ايلٍ  َك َعَلْيِه السَّالُم يف) َوِليَـْعُقوَب نَِبيِّ (َسْبعٍ  بِْئِر ِشيعٍ  الُم يفَعَلْيِه السَّ 

َوَاْوفـَْيَت ِالِ◌ْبراهيَم َعَلْيِه السَّالُم ِمبيثاِقَك َوِالِ◌ْسحَق ِحبَْلِفَك َوِليَـْعُقوَب ِبَشهاَدِتَك  
َظَهَر ِلُموَسى ْبِن  يذْبَت، َوِمبَْجِدَك الَّ َوِلْلُمْؤِمنَني ِبَوْعِدَك َوِللّداعَني ابَِْمساِئَك َفَاجَ 

َوقـََعْت َعلى َاْرِض  �ِتَك الَّيت (الزَّماِن) َوآبِ ِعْمراَن َعَلْيِه السَّالُم َعلى قـُبَِّة الرُّّمانِ 
ِة َوِبِعزَِّة اْلُقْدرَةِ  َعزيَزةٍ  �تٍ ِمْصَر ِمبَْجِد اْلِعزَِّة َواْلَغَلَبِة أبِ  َوِبَشْأِن اْلَكِلَمِة  َوِبُسْلطاِن اْلُقوَّ

ْرِض َوَاْهِل الدُّنْيا تـََفضَّْلَت هِبا َعلى َاْهِل السَّماواِت َواألَ  مَِّة، َوِبَكِلماِتَك الَّيتاالتّ 
 ْلِقَك، َواِبْسِتطاَعِتَك الَّيتَمنَـْنَت هِبا َعلى َمجيِع خَ  َوِبَرْمحَِتَك الَّيت ،ِخَرةِ َوَاْهِل اآل

َء، َوِبِعْلِمَك  اِمْن فـََزِعِه طُوُر َسْين َقْد َخرَّ  ياَلمَني، َوبُِنوِرَك الَّذاََقْمَت هِبا َعَلى اْلع
ْرُض َواْخنََفَضْت َهلَا ملَْ َتْسَتِقلََّها األَ  ِعزَِّتَك َوَجَربُوِتَك الَّيتِئَك وَ َوَجالِلَك وَِكْربِ�

ْ�اُر، َو َخَضَعْت َهلَا َواألَ ا اْلِبحاُر ْكَربُ، َورََكَدْت هلََ السَّماواُت َوانـَْزَجَر َهلَا اْلُعْمُق األَ 
ْرُض ِمبَناِكِبها، َواْسَتْسَلَمْت َهلَا اْخلَالِئُق ُكلُّها، َو َخَفَقْت َهلَا  اْجلِباُل َوَسَكَنْت َهلَا األَ 

 
aleyhisselama ahdinle, İshak'a yemininle, Yakub'a şehadetinle, müminle-
re vaadinle ve senin isimlerine davet edenlere icabet ederek vefa ettiğin 
yüceliğin hürmetine; Rumman kubbesinde Musa aleyhisselama zahir 
olan yüceliğin hürmetine, sağlam ayetlerle -düşmana- galebeyle ve izzet 
yüceliğiyle Mısır diyarında vuku bulan ayet-lerin hürmetine, güçlü 
saltanat, kudret izzeti, mükemmel kelimenin ("oluver" emri) şanı, gökyü-
zündekilere ve yerdekilere, dünya ve ahiret ehline lütufta bulunduğun 
kelimelerin hürmetine, bütün yaratıklarına minnet bıraktığın rahmetin 
hürmetine, alemdekilere -hüccet- ikame ettiğin gücün hürmetine, dehşeti 
Turisina dağının yıkılmasına neden olan nurun hürmetine, yeryüzünün 
dayanamadığı, göklerin tevazu ettiği, büyük derinliğin (uçsuz-bucaksız 
alem okyanusu) mustarip olduğu, denizlerin ve nehirlerin dalgalandığı, 
dağların huzu ve huşu ettiği, yeryüzünün tüm çalaçukurluklarına rağmen 
durup hareket etmediği, tüm yaratıkların teslim olduğu, esen rüzgarların 
perişan olduğu (durduğu), ateşkedelerde 
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َك ِبِه ُعرَِفْت لَ  يْوطاِ�ا، َوِبُسْلطاِنَك الَّذاَ  َوَمخََدْت َهلَا الّنرياُن يف، َجَر�ِ�ا �ُح يفالرِّ 
ْدَت ِبِه ِيف اْلَغَلَبُة َدْهرَ  ْدِق َرضَني، َوِبَكِلَمِتَك َكِلَمِة الصِّ السَّماواِت َواألَ   الدُُّهوِر َومحُِ

َغَلَبْت  ِبَكِلَمِتَك الَّيت َاْسَأُلكَ وَ يَِّتِه اِبلرَّْمحَِة َسبَـَقْت ِالَ◌بينا اَدَم َعَلْيِه السَّالُم َوُذرِّ  الَّيت
،  َجتَلَّْيَت ِبِه ِلْلَجَبِل َفَجَعْلَتُه دَّكًا َوَخرَّ ُموسى َصِعقاً  يلَّذُنوِر َوْجِهَك ا، َوبِ ءٍ يْ ُكلَّ شَ 

ْبَن َظَهَر َعلى طُوِر َسْينآَء َفَكلَّْمَت ِبِه َعْبَدَك َوَرُسوَلَك ُموَسى  يَوِمبَْجِدَك الَّذ
َرَبواِت اْلُمَقدَّسَني َوُجُنوِد  َجَبِل فاراَن بِ  ساعَري َوظُُهوِرَك يف ِعْمراَن، َوِبطَْلَعِتَك يف

ابرَْكَت فيها َعلى  َوِبَربَكاِتَك الَّيت، حنيَ اْلَمالِئَكِة الّصاّفَني َوُخُشوِع اْلَمالِئَكِة اْلُمَسبِّ 
َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوابرَْكَت ِالِ◌ْسحَق  اُمَِّة حمَُمَّدٍ   َخليِلَك َعَلْيِه السَّالُم يفِاْبراهيمَ 

اُمَِّة ُموسى  ْكَت ِليَـْعُقوَب ِاْسرآئيِلَك يفاُمَِّة عيسى َعَلْيِهَما السَّالُم، َوابَر  َك يفيِّ َصفِ 
يَِّتِه ِعْرتَِتِه َوُذرِّ  َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه يفَوابرَْكَت ِحلَبيِبَك حمَُمَّد ، َعَلْيِهَما السَّالمُ 

ذِلَك َوملَْ َنْشَهْدُه َوآَمّنا ِبِه َوملَْ نـََرُه ِصْدقًا َوَعْدًال َاْن  اَللّـُهمَّ وََكما ِغْبنا َعنْ  *َواُمَِّتِه، 
 

* ateşin söndüğü ilmin, yüceliğin, azametin, izzet ve haşmetin hürmetine, 
asırlar boyunca galebesi bilinen, göklerde ve yerlerde övülen saltanatın 
hürmetine, daha önce babamız Adem aleyhisselam ve rahmetinle onun 
soyundan gelenlere gerçekleşen (onlara keramet ve üstünlük tacı giydi-
ren) doğru kelimen hürmetine senden diliyorum. 

Her şeye galebe çalan kelimen hürmetine, dağa (Tur'a) tecelli etti-
ğin, dağın dağılmasına ve Musa'nın bayılarak yere düşmesine neden 
olan nurun hürmetine; Turisina'da gözüken, kendisiyle kulun ve elçin Mu-
sa b. İmran'la konuştuğun yüceliğin hakkı için, Sair'de (Hz. İsa'nın (a.s) 
münacat ettiği yer) parlayışın, mukaddes kişilerin sahip olduğu yüksek 
makamlarda, sıra sıra dizilen melekler ordusu, tesbih eden meleklerin 
huşusu karşısında -Mekke yakınlarında- Faran dağında -Resul-i Ekrem-
'e- zuhur edişin hürmetine, Muhammed sallallahu aleyhi ve âlihin ümme-
tinde İbrahim Halil aleyhisselama mübarek kıldığın, İsa aleyhisselamın 
ümmetinde seçkin kulun İshak aleyhisselama mübarek kıldığın, Musa 
aleyhisselamın ümmetinde halis kulun Yakub'a mübarek kıldığın, habibin 
Muhammed sallallahu aleyhi ve âlihi ve selem'in soyu, zürriyeti ve üm-
metinde ona mübarek kıldığın bereketlerin hürmetine senden diliyorum. 

Allah'ım! Biz bu olayların vuku bulduğu zamanlarda olmayıp tanık 
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 َوتـََرحََّم َعلى حمَُمَّدٍ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َوَاْن تُباِرَك َعلى حمَُمَّدٍ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َى َعلى حمَُمَّدٍ ُتَصلِّ 
َعلى ِاْبراهيَم َوآِل ِاْبراهيَم ِانََّك َكاَْفَضِل ما َصلَّْيَت َوابرَْكَت َوتـََرمحََّْت  َوآِل حمَُمَّدٍ 

 َقديٌر (َشهيٌد) .  ءٍ يْ شَ  ُكلِّ َمحيٌد َجميٌد فـَّعاٌل ِلما تُريُد َواَْنَت َعلى  
Daha sonra hacetlerini isteyip peşinden de şöyle de: 

تـَْفسريَها َوال يـَْعَلُم  ال يـَْعَلمُ  هِذِه اْالَ◌ْمسآِء الَّيت  هَذا الدُّعآِء، َوِحبَقِّ  اَللّـُهمَّ ِحبَقِّ 
َعْل يب َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ابِطَنها َغْريَُك َصلِّ  ما  ْنَت َاْهُلُه، َوال تـَْفَعْل يبما اَ  َوافـْ
َم ِمْنها َوما أتََخَّرَ  ِمْن ذُنُويب َاَ� َاْهُلُه َواْغِفْر يل ِمْن َحالِل ِرْزِقَك  يَّ ْع َعلَ َوَوسِّ ، ما تـََقدَّ

، ِانََّك َعلى ما َوُسْلطاِن َسْوءٍ  ،َوَقريِن َسْوءٍ  ،، َوجاِر َسْوءٍ نََة ِاْنساِن َسْوءٍ و َمؤُ  ينَواْكفِ 
 *. َعليٌم آمَني َربَّ اْلعاَلمنيَ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ ُء َقديٌر وَ اَتش

Bazı nüshalarda şöyle geçer:  

َقديرٌ  ءٍ يْ شَ  ُكلِّ َواَْنَت َعلى   = “Doğrusu senin her şeye gücün yeter" 

cümlesinden sonra hacetlerini iste ve sonra şöyle de: 

رِض، � َذا اجلَْالِل َواِالْكراِم، � اُن � بَديَع السَّماواِت َواألَ � َاهللُ � َحّناُن � َمنّ 
 *…ءِ اَهذا الدُّع َاْرَحَم الرّاِمحَني اَلّلُهمَّ ِحبَقِّ 

 
olmadığımız ve onları gözlerimizle görmediğimiz halde gerçek ve tam an-
lamıyla iman ettiğimiz gibi -senden diliyoruz ki- İbrahim ve İbrahim oğul-
larına ettiğin en üstün salat et ve bereket ver rahmetle Muhammed ve 
Ehl-i Beyt'ine salat eyle, Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine bereket ver, Mu-
hammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle. Doğrusu Sen övülmüş ve 
yücesin; dilediğini yapansın ve Senin her şeye gücün yeter." 

* "Allah'ım! Tefsirini ve batınını senden başka kimsenin bilmediği bu 
dua ve bu isimlerin hakkı hürmetine Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet 
eyle ve bana karşı kendine layık olan şekilde davran ve benim hakketti-
ğim şekilde değil. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla, helal 
rızkını bana genişlet; kötü insanın zahmetini, kötü komşuyu, kötü arka-
daşı, kötü yöneticiyi benden uzaklaştır; gerçekten sen dilediğin şeye ka-
dirsin ve her şeyi çok iyi bilensin. Ey alemlerin Rabbi -bu duamı- kabul 
et." 

* "Ya Allah, ey kullarını seven, ey onlara nimet veren, ey gökleri ve 
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Bu duayı sonuna kadar oku. Allame Meclisî, Seyyid İbn Bâkî'nin 
“Misbah" adlı eserinden Simat duasından sonra şu duanın okunmasını 
nakletmiştir: 

ال يـَْعَلُم تـَْفسريَها َوال أَتْويَلها   ِء الَّيتاهِذِه اْالَ◌مسْ  ِء َوِحبَقِّ اهَذا الدُّع اَللّـُهمَّ ِحبَقِّ 
َخْريَ  حمَُمَّد َوآِل حمَُمَّد َوَاْن تـَْرزَُقين َعلى يَ  ُتَصلِّ َوال ابِطَنها َوال ظاِهَرها َغْريَُك َانْ 

 **.ِخَرةِ الدُّنْيا َواآل
Daha sonra hacetlerini iste ve peşinden de şöyle de: 

َعْل يب ِمْن ُفالِن ْبِن   اَنـَا َاْهُلُه، َواْنَتِقْم يل ما اَْنَت َاْهُلُه َوال تـَْفَعْل يبما  َوافـْ
 ***. ُفالن

"Falan oğlu falan" yerine düşmanının ismini söyle. 
َم ِمنْ  ِمْن ذُنُويب َواْغِفْر يل َوِجلَميِع اْلُمْؤِمنَني  يَّ ها َوما أتََخََّر، َوِلواِلدَ ما تـََقدَّ

، نََة، ِاْنساِن َسْوء، َوجاِر َسْوءٍ و َمؤُ  ِمْن َحالِل ِرْزِقَك َواْكِفين يَّ ْع َعلَ َواْلُمْؤِمناِت، َوَوسِّ 
َوِممَّْن  ِممَّْن َيكيُدين ، َوانـَْتِقْم يل، َوساَعِة َسْوءٍ ، َويـَْوِم َسْوءٍ ، َوَقريِن َسْوءٍ َوُسْلطاِن َسْوءٍ 

ِمَن اْلُمْؤِمنَني   َوَقراابيت ****َوجرياين َوِاْخواين يَوَاْوالد يَوابَِْهل َويُريُد يب يَّ َعلَ  ييـَْبغ
 َعليٌم آمَني َربَّ اْلعاَلمَني . ءٍ يْ شَ  ِبُكلِّ ُء َقديٌر وَ اا َتشَواْلُمْؤِمناِت ظُْلماً ِانََّك َعلى م

 
yeri yoktan var eden, ey yücelik ve ikram sahibi, ey merhametlilerin en 
merhametlisi! Allah'ım! Bu duanın hakkı hürmetine..." 

** "Allah'ım! Tefsirini, tevilini, batınını ve zahirini senden başka 
kimse-nin bilmediği bu dua ve bu isimlerin hakkı hürmetine Muhammed 
ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve beni dünya ve ahiret hayrıyla rızıklandır." 

*** "Bana karşı kendine yakışır şekilde davran ve benim 
hakkettiğim şekilde değil. Ve falan oğlu falandan benim intikamımı al." 

**** "Benim, ebeveynimin, bütün erkek ve kadın müminlerin geçmiş 
ve gelecek günahlarımı bağışla, helal rızkından rızkımı genişlet; kötü in-
sanın zahmetini, kötü komşuyu, kötü yöneticiyi, kötü arkadaşı, kötü günü, 
kötü saati benden uzaklaştır; bana hile yapandan, bana zulmedenden, 
bana, aileme, çocuklarıma, kardeşlerime, komşularıma, erkek ve kadın-
lardan olan mümin akrabalarıma zulmetmek isteyen kimseden intikamımı 
al; gerçekten sen dilediğin şeye kadirsin ve her şeyi çok iyi bilensin. Ey 
alemlerin rabbi -bu duamı- kabul et." 
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Daha sonra şöyle de: 
ِء اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت اِبْلِغىن  اِء تـََفضَّْل َعلى فـَُقر اهَذا الدُّع اَللّـُهمَّ ِحبَقِّ 

َحِة، َوَعلى َاْحيآِء  َوالصِّ فآءِ َوالثـَّْرَوِة، َوَعلى َمْرَضى اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت اِبلشِّ 
اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت اِبللُّْطِف َواْلَكراَمِة، َوَعلى َاْمواِت اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت  

ِاىل َاْوطاِ�ِْم ساِلمَني  اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت اِبلرَّدِّ  ياِبْلَمْغِفَرِة َوالرَّْمحَِة، َوَعلى ُمساِفرِ 
خامتَِ النَِّبّيَني َوِعْرتَتِِه  ِد� حمَُمَّدٍ  ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحَني َوَصلَّى ُهللا َعلى َسيِّ غاِمننيَ 
 *. يَن َوَسلََّم َتْسليماً َكثرياً الطّاِهر 

Şeyh İbn Fehed diyor ki: Simat duasından sonra şöyle demek 
müstehaptır: 

ِء َوِمبا َيْشَتِمُل امسْ  ِمَن األَ فاَت ِمْنهُ  ِء َوِمبااِحبُْرَمِة  هَذا الدُّع َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 
 **.َكذا وََكذا  ُحييُط ِبِه ِاّال اَْنَت َاْن تـَْفَعَل يب ال يَعَلْيِه ِمَن التـَّْفسِري َوالتَّْدبِري الَّذ

"Şöyle şöyle" yerine hacetlerini iste. 

 
* "Allah'ım! Bu dua hürmetine fakir olan erkek ve kadın müminlere 

zenginlik ve servet, hasta olan  erkek ve kadın müminlere şifa ve sağlık, 
hayatta olan erkek ve kadın müminlere lütuf ve bağış, ölen erkek ve ka-
dın müminlere mağfiret ve rahmet, yolcu olan erkek ve kadın müminlere 
sağ-salim ve bir yarar etmiş olarak vatanlarına dönüş ver. Rahmetin 
hürmetine ey merhametlilerin en merhametlisi. Efendimiz, peygamberle-
rin sonuncusu Muhammed'e ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'ine rahmet ve 
çokça selam eyle." 

** "Allah'ım! Ben bu duanın hakkı hürmetine ve onda geçmeyen isim-
lerin hürmetine ve onların kapsadığı ve senden başka kimsenin bilmediği 
tefsir ve tedbir hürmetine benim hakkımda şöyle böyle et." 
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Meşlul Duası 

“Günahından Dolayı Cezalandırılan Gencin Duası" 
Bu dua Kef'amî'nin kitaplarından ve “Muhecu'd-Deavat kitabın-

dan nakledilmiştir. Bu duayı Emirulmüminin Hz. Ali (a.s), babasına 
karşı işlediği günah ve sitemden dolayı felç olan bir gence öğretmiştir. 
Genç bu duayı okuduktan sonra rüya aleminde Resulullah'ın (s.a.a) 
gelip elini onun bedenine sürdüğünü ve “Allah'ın ism-i a'zamını gözet; 
senin işin hayırla sonuçlanacaktır" buyurduğunu görüyor. Uykudan 
uyanınca iyileştiğini ve vücudunun sapasağlam olduğunu görüyor; bu 
dua şöyledir: 

َك ِبْسِم ِهللا الرَّْمحِن ال َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ   يُّ كراِم � حَ رَّحيِم � َذا اجلَْالِل َواالِ اِبمسِْ
َه ِاّال اَْنَت، � ُهَو � َمْن ال يـَْعَلُم ما ُهَو َوال َكْيَف ُهَو َوال َحْيُث ال ِالٰـ  يُّ � قـَيّـُوُم � حَ 

ِك َواْلَمَلكُوِت � َذا اْلِعزَِّة َواْجلََربُوِت، � َمِلُك � قُدُّوُس، � ُهَو ِاّال ُهَو، � َذا املُلْ 
 ُ �  رُ  � خاِلُق � ابِرُئ � مصوِّ َسالُم � ُمْؤِمُن � ُمَهْيِمُن � َعزيُز � َجّباُر � ُمَتَكربِّ

َحمُْموُد � َمْعبُوُد �  *ُر � َشديُد � ُمْبِدُئ � ُمعيُد � ُمبيُد � َوُدوُد �ُمفيُد � ُمَدبِّ 
 

* "Allah'ım! Ben senin “Bismillahirrahmanirrahim" ismin hürmetine 
senden diliyorum; ey yücelik ve ikram sahibi, ey diri ve varlıkları ayakta 
tutan, ey kendisinden başka ilâh olmayan diri, ya Hu, ey kendisinden 
başka kimse “Hu"nun ne demek, nasıl, nerede, hangi nitelikte olduğunu 
bilmeyen; ey saltanat ve melekut sahibi, ey izzet ve iktidar sahibi, ey -
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� َحسيُب � بَديُع � رَفيُع � منيٌع � َمسيُع � َعليُم  � رقيبُ  بَعيُد � َقريُب � جميبُ 
� َحليُم � َكرُمي � َحكيُم � َقدُمي � َعِلىُّ � َعظيُم � َحّناُن � َمّناُن � َدّ�ُن � 

ليُل �  يُل � كَفيُل � ُمقيُل � ُمنيُل � نَبيُل � دَ ُمْسَتعاُن � َجليُل � َمجيُل � وَك
ئُِم � عاِملُ � حاِكُم � ِخُر � ظاِهُر � ابِطُن � قآئُِم � دآآ� َاوَُّل �  ي� ابد يهاد
ُر � قاِدُر � ُمْقَتِدُر � َكبُري � � عاِدُل � فاِصُل � واِصُل � طاِهُر � ُمَطهِّ  يقاض

 ُ  � واِحُد � َاَحُد � َصَمُد � َمْن ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َاَحٌد َوملَْ ُمَتَكربِّ
ََذ َمَعُه ُمشريًا، َوَال اْحتاَج ِاىل َظهريٍ  َوال   َيُكْن َلُه صاِحَبٌة َوال كاَن َمَعُه َوزيٌر، َوَال اختَّ

وَن ُعُلّواً َكبرياً، � َه ِاالّ اَْنَت فـََتعاَلْيَت َعّما يـَُقوُل الظّاِلمُ لٰـ ه َغْريُُه، ال اِ كاَن َمَعُه ِمْن ِالٰـ 
ُج � �ِصُر � ُمنْـَتِصُر � � شاِمُخ � ابِذُخ � فـَّتاُح � نـَّفاُح � ُمْراتُح � ُمَفرِّ  يُّ َعلِ 

 
alemin- padişahı, ey bütün kusurlardan münezzeh, ey selametlik veren, 
ey gözetip kontrol eden, ey izzet ve kudret sahibi, ey azametli, ey yara-
tan, ey var eden, ey şekillendiren, ey yarar veren, ey düzen veren, ey 
şiddetli olan, ey icat eden, ey varlıkların mercii, ey -zalimleri- helak eden, 
ey iyilerin dostu, ey övülmüş, ey ma'bud, ey -herkesten- uzak, ey -
herkese- yakın, ey kabul eden, ey gözeten, ey hesaba çeken, ey icat 
eden, ey -makamı- yüce, ey mevkisi yüksek, ey duyan, ey bilen, ey ha-
lim, ey kerim, ey hekim, ey kadim, ey ulu, ey azim, ey şefkatli, ey nimet 
veren, ey mükafat veren, ey yardım dilenilen, ey yücelik sahibi, ey cemal 
sahibi, ey vekil, ey yeten, ey sürçmeleri bağışlayan, ey nimet ulaştıran, 
ey azamet sahibi zat, ey yol gösteren, ey hidayet eden, ey her şeyin baş-
langıcı, ey evvel, ey ahir, ey zahir, ey batın, ey ayakta duran (müstakil) 
tutan, ey sürekli, ey alim, ey hakim, ey yargılayan, ey adil, ey herkesten 
ayrı, ey herkes ve her şeyle birlikte olan, ey tertemiz, ey tertemiz eden, 
ey her şeye gücü yeten, ey iktidar sahibi, ey büyük, ey azamet sahibi, ey 
yegane, ey tek, ey ihtiyaçsız, ey doğurmayan ve doğrulmayan ve hiçbir 
şey O'nun dengi olmayan, -ey- eşi ve kendisiyle birlikte yardımcısı olma-
yan ve kendisine müşavir tutmayan, bir desteğe ihtiyacı olmayan ve ken-
disinden başka ilâh bulunmayan; senden başka ilâh yoktur;  sen zalimle-
rin söylediklerinden çok yüce ve büyüksün, ulusun. Ey yüce, ey makamı 
yüksek, ey şanı yüce, ey (müşkülleri) açan halleden, ey çok bağışta bu-
lunan, ey rahatlatan ve dinlendiren! Ey yardım eden, ey zalime karşı ge-
len, ey imdada yetişen, ey helak eden,  
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 � َمْن ال يـَُفوتُُه ُمْدِرُك � ُمْهِلُك � ُمنْـَتِقُم � ابِعُث � واِرُث � طاِلُب � غاِلبُ 
ْبواِب � َمْن َح األَ ْسباِب � ُمَفتِّ َب األَ هاِرٌب، � تـَّواُب � َاّواُب � َوّهاُب � ُمَسبِّ 

َر َحْيُث ما ُدِعَى َاجاَب، � َطُهوُر � َشُكوُر � َعُفوُّ � َغُفوُر � نُوَر النُّوِر � ُمَدبِّ 
ُر � فـَْرُد � اَبَ مُوِر � َلطيُف � َخبُري � جمُ األُ  ُد � َسَنُد ُري � ُمنُري � َبصُري � َكبُري � ِوتـْ

� ُحمِْسُن � ُجمِْمُل � ُمْنِعُم � ُمْفِضُل �  � ُمعايف � شاف � وايف � َصَمُد، � كايف
َن َفَخَربَ، � َمْن ُد، � َمْن َعال فـََقَهَر، � َمْن َمَلَك فـََقَدَر، � َمْن َبطَ ُم � ُمتَـَفرِّ ُمَتَكرِّ 

فـََغَفَر، � َمْن ال َحيْويِه اْلِفَكُر َوال يُْدرُِكُه َبَصٌر، َوال َخيْفى  يَ ُعصِ ُعِبَد َفَشَكَر، � َمْن 
رْكاِن � عاِىلَ اْلَمكاِن � َشديَد األَ ، � َقَدرٍ  ُكلِّ َر َعَلْيِه اَثـٌَر، � راِزَق اْلَبَشِر � ُمَقدِّ 

ْحساِن � َذا اْلِعزَِّة َوالسُّْلطاِن � رَحيُم َواالِ   � قاِبَل اْلُقْرابِن � َذا اْلَمنِّ َل الزَّمانِ ُمَبدِّ 
، � َعظيَم الشَّأِن � َمْن يـَُوم ىف َشْان � َمْن ال َيْشَغُلُه َشْاٌن َعْن َشْانٍ  ُكلِّ � َمْن ُهَو 

الطَِّلباِت �  َعواِت � ُمْنِجَح الدَّ  *ْصواِت � ُجميبَ ، � ساِمَع األَ َمكانٍ  ِبُكلِّ ُهَو 

 
* ey intikam alan, ey ölüleri dirilten, ey -insanlardan sonra âlemin- 

vârisi olan, ey talep eden, ey galip olan, ey kendisinden hiç kimse kaça-
mayan, ey tevbeleri kabul eden, ey inleyenlerin imdadına koşan, ey çok 
bağışlayan, ey sebepleri yaratan, ey -kapalı- kapıları açan, ey nerede 
çağrılırsa icabet eden, ey tertemiz, ey şükredenlere nimet veren, ey affe-
den, ey bağışlayan, ey nurun nuru, ey işleri düzene koyan, ey şefkatli, ey 
-her şeyden haberdar olan, ey sığınak veren, ey aydınlatan, ey basiret 
sahibi, ey destek veren, ey yüce, ey yegane, ey tek, ey ebedi, ey daya-
nak, ey ihtiyaçsız, ey yeten, ey şifa veren, ey vefâ eden, ey afiyet veren, 
ey ihsan eden, ey iyilik yapan, ey nimet veren, ey üstün, ey yüce, ey tek 
olan, ey yüce olup kahreden, ey malik olup güç yetiren, ey gizli olup her 
şeyden haberi olan, ey ibadet edilip mükafat veren, ey kendisine karşı 
günah işlenip bağışlayan, ey düşünceler kendisini ihata etmeyen, hiçbir 
göz kendisini göremeyen ve hiçbir şey kendisine gizli kalmayan, ey beşe-
re rızık veren, ey bütün kaderleri takdir eden, ey makamı yüce olan, ey 
erkanı sağlam olan, ey zamanı değiştiren, ey kurbanı kabul eden, ey ni-
met ve ihsan sahibi, ey izzet ve saltanat sahibi, ey Rahim ve ey Rahman, 
ey her gün bir işte olan, ey hiçbir şey kendisini başka bir şeyden alıkoy-
mayan, ey şanı yüce, ey her yerde hazır olan, ey bütün sesleri duyan, ey 
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� كاِشَف اْحلاجاِت � ُمْنِزَل اْلَربَكاِت � راِحَم اْلَعَرباِت � ُمقيَل اْلَعَثراِت  يَ قاضِ 
ْمواِت � األَ  يَ السُّْؤالِت � ُحمْيِ   راِفَع الدَّرَجاِت � ُمْؤِيتَ احلََْسناِت � اْلُكُرابِت � َوِيلَّ 

ْن ال َتْشَتِبُه َعَلْيِه  ّياِت � رادَّ ما َقْد فاَت � مَ ُمطَِّلعًا َعَلى النِّ جاِمَع الشَّتاِت � 
ْرِض � نُوَر األَ ، ْصواُت � َمْن ال ُتْضِجُرُه اْلَمْسَأالُت َوال تـَْغشاُه الظُُّلماتُ األَ 

 ِيفَ َمِم � شااالُ  ابِرَئ النََّسِم � جاِمعَ َقِم، � َعِم � داِفَع النِّ ماواِت � ساِبَغ النِّ والسِّ 
َقَدٌم، � َاْجَوَد  َرِم � َمْن ال َيطَأُ َعْرَشهُ السََّقِم � خاِلَق النُّوِر َوالظَُّلِم � َذا اْجلُوِد َواْلكَ 

ْكَرمَني � َاْمسََع الّساِمعَني � اَْبَصَر الّناِظريَن � جاَر ْجَوديَن � اَْكَرَم األَ األَ 
اْلُمْؤِمنَني � ِغياَث اْلُمْسَتغيثَني    َظْهَر الّالجَني � َوِيلَّ اْخلائِفَني �اْلُمْسَتجرييَن � َاماَن 

�  َطريدٍ  ُكلِّ ، � َمْلَجَا � ُمؤِنَس ُكِل َوحيدٍ  َغريبٍ  ُكلِّ � غايََة الطّاِلبَني � صاِحَب 
� راِزَق اّلِطْفِل  ، � راِحَم الشَّْيِخ اْلَكبِري، لَّةٍ اض  ُكلِّ � حاِفَظ  َشريدٍ  ُكلِّ َمْاوى 

ِئِس اْلَفقِري، � ِعْصَمَة  ااْلب ، � ُمْغِينَ َاسريٍ  ُكلِّ الصَّغِري � جاِبَر اْلَعْظِم اْلَكسِري � فاكَّ 

 
duaları kabul eden, ey talepleri yerine getiren, ey hacetleri reva eden, ey 
bereketleri indiren, ey gözyaşlarına acıyan, ey sürçmeleri affeden, ey sı-
kıntıları gideren, ey iyiliklerin dostu, ey dereceleri yükselten, ey istekleri 
veren, ey ölüleri dirilten, ey dağınıkları bir araya toplayan, ey niyetlerden 
haberdar olan, ey geçip gideni geri getiren, ey sesler kendisine karışma-
yan, ey istekler kendisini usandırmayan ve karanlıklar kendisini örtme-
yen, ey yerin ve göklerin nuru, ey nimetleri veren, ey ıstırapları gideren, 
ey insanları yaratan, ey ümmetleri bir araya toplayan, ey dertlere şifa ve-
ren, ey nur ve karanlıkları yaratan, ey bağış ve ihsan sahibi, ey arşına 
hiçbir adım ulaşmayan, ey cömertlerin en cömerdi, ey bağışta bulunanla-
rın en fazla bağışta bulunanı, ey duyanların en iyi duyanı, ey görenlerin 
en iyi göreni, ey kendisine sığınanları koruyan, ey korkanların güveni, ey 
sığınanların desteği, ey müminlerin dostu, ey yardım isteyenlerin imdadı-
na koşan, ey talep edenlerin maksadı, ey bütün gariplerin arkadaşı, ey 
bütün yalnızların munisi, ey avarelerin sığınağı, ey kaçanlara yer veren, 
ey bütün kaybolanları koruyan, ey yaşlı ihtiyarlara merhamet eden, ey 
küçük bebeğe rızık veren, ey kırılmış kemiği onaran, ey bütün esirleri 
kurtaran, ey fakir zavallıları zenginleştiren, ey korkup sığınanların koru-
yucusu,  
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اْخلاِئِف اْلُمْسَتجِري، � َمْن َلُه التَّْدبُري َوالتـَّْقديُر � ِمَن اْلَعسُري َعَلْيِه َسْهٌل َيسٌري، �  
َخبٌري  يءٍ شَ  ِبُكلِّ � َمْن ُهَو  َقديرٌ  ْشيءٍ  ُكلِّ ، � َمْن ُهَو َعلى ىل تـَْفسريٍ َمْن ال َحيْتاُج اِ 

ْرواِح ِلَق اْالِ◌ْصباِح � ابِعَث األَ �ِح � فاَبصٌري، � ُمْرِسَل الرِّ  يءٍ شَ  ِبُكلِّ � َمْن ُهَو 
 ُكلِّ � ساِبَق  َصْوتٍ  لِّ كُ ، � ساِمَع � َذا اْجلُوِد َوالسَّماِح � َمْن بَِيِدِه ُكلُّ ِمْفتاحٍ 

�  ىف ُغْرَبيت ي� حاِفظ ىف ِشدَّيت بـَْعَد املَْوِت، � ُعدَّيت نـَْفسٍ  ُكلِّ  يَ � ُحمْيِ  فـَْوتٍ 
 ُميناْلَمذاِهُب َوُتَسلِّ  حَني تـُْعييِين  ي� َكْهف ىف نِْعَميت ي� َوِليّ  ىف َوْحَديت يُمؤِنس

� ِعماَد َمْن ال ِعماَد َلُه، � َسَنَد َمْن ال َسَنَد َلُه، � ، ُكلُّ صاِحبٍ  قاِرُب َوَخيُْذُليناألَ 
ُذْخَر َمْن ال ُذْخَر َلُه، � ِحْرَز َمْن ال ِحْرَز َلُه، � َكْهَف َمْن ال َكْهَف َلُه، � َكنْـَز َمْن  

َمْن ال جاَر ال َكنْـَز َلُه، � رُُكَن َمْن ال رُْكَن َلُه، � ِغياَث َمْن ال ِغياَث َلُه، � جاَر 
يِق،  اِبلتَّْحقيِق، � َربَّ اْلبَـْيِت اْلَعت ِاٰهليَلُه، � جاِرَى اللَّصيَق، � رُْكِىنَ اْلَ◌وثيَق، � 

، ضيقٍ  *ُكلَّ َهمٍّ َوَغمٍّ وَ  َلِق اْلَمضيِق، َواْصِرْف َعّين ِمْن حَ  � َشفيُق � رَفيُق ُفكَّين

 
* ey tedbir ve takdir sahibi, ey zorlar kendisine çok kolay olan, ey açıkla-
maya ihtiyacı olmayan, ey her şeye kadir olan, ey her şeyden haberi 
olan, ey her şeyi gören, ey rüzgarları gönderen, ey sabahları yaran, ey 
ruhları -diriltip mezarlardan- dışarı çıkaran, ey bağış ve ikram sahibi, ey 
bütün -hacetlerin- anahtarları elinde olan, ey bütün sesleri duyan, ey ge-
çip giden hey şeyden önce olan, ey bütün canları ölümlerinden sonra di-
rilten, ey zor durumumda hazırlığım, ey gurbet (yalnızlık) zamanımda ko-
ruyucum, ey yalnızlık zamanımda can yoldaşım, ey nimetli zamanımda 
velinimetim, ey bütün yollar beni aciz bıraktığı (yüzüme kapandığı), akra-
balarım beni olayların kucağına teslim ettiği ve arkadaşlarım yardımlarını 
esirgeyerek beni yalnız bıraktığı zaman sığınağım, ey desteği olmayan-
ların desteği, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, ey birikimi olma-
yanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, ey koruyucusu olma-
yanların koruyucusu, ey hazinesi olmayanların hazinesi, ey dayanağı ol-
mayanların dayanağı, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı, 
ey komşusu olmayanların komşusu, ey sürekli yanımda olan komşum, ey 
sağlam dayanağım, ey yakin üzere benim ilâhım, ey çok eski Ka'be'nin 
Rabbi, ey şefkatli, ey arkadaş! Beni olayların zor zincirlerinden kurtar, 
benden bütün gam ve kederleri, fakirlik ve yoksulluğu gider, beni karşı-
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دَّ يُوُسَف َعلى يـَْعُقوَب، �  ا لى ما اُطيُق، � ر عَ  َشرَّ ما ال اُطيُق، َوَاِعّين  َواْكِفين
َميَ َو ُمْنِجَيُه ِمْن اَيُّوَب، � غاِفَر َذْنِب داُوَد، � راِفَع عيَسى ْبِن َمرْ  كاِشَف ُضرِّ 

ْلَكِلماِت، � ُموسى ابِ  يَ الظُُّلماِت، � ُمْصَطفِ  ِء يُوٌنَس ِيف ااْلَيهُوِد، � ُجميَب نِد ياَْيدِ 
َدَم َخطيـئَـَتُه َورََفَع ِاْدريَس َمكاً� َعِلّيًا ِبَرْمحَِتِه، � َمْن َجنّى نُوحًا ِمَن َر آلِ َمْن َغفَ 
ُْم كانُوا ُهْم  ُوىل َوَمثُوَد َفما اَْبقى َوقـَْوَم نوُحٍ � َمْن َاْهَلَك عادًا األُ  ،اْلَغَرقِ  ِمْن قـَْبُل ِا�َّ

َوَدْمَدَم َعلى قـَْوِم  � َمْن َدمََّر َعلى قـَْوِم لُوطٍ  َاْظَلَم َوَاْطغى، َواْلُمْؤَتِفَكَة َاْهوى
ََذ حمَُمَّدًا َصلَّى هللاُ  ُشَعْيبٍ  ََذ ُموسى َكليمًا َواختَّ ََذ ِاْبراهيَم َخليًال، � َمِن اختَّ ، � َمِن اختَّ

كاً  اْلواِهَب ِلُسَلْيماَن ُملْ لُْقماَن احلِْْكَمَة وَ  َاْمجَعَني َحبيباً، � ُمْؤِيتَ  َعَلْيِه َوآِلِه َوَعَلْيِهمْ 
ِمْن بـَْعِدِه، � َمْن َنَصَر َذا اْلَقْرَنْنيِ َعَلى اْلُمُلوِك اْجلَباِبَرِة، � َمْن  ِالَ◌َحدٍ  يال يـَنْـَبغ

الشَّْمَس بـَْعَد غُرُوهِبا � َمْن رََبَط َعلى  َاْعَطى اخلِْْضَر اْحلَيوَة، َورَدَّ ِلٌيوَشَع ْبِن نُونٍ 
ُموسى َوَاْحَصَن فـَْرَج َمْرَميَ ابـَْنِت ِعْمراَن، � َمْن َحصََّن َحيَْىي ْبَن زََكرِّ� ِمَن  قـَْلِب اُمِّ 

 
sında gücüm olmayan şerden koru ve gücüm yeten şeyde de bana yar-
dım et; ey Yusuf'u Yakub'a döndüren, ey Eyyub'un dert ve acısını gide-
ren, ey Davud'un hatasını affeden, ey İsa b. Meryem'i yükseltip Yahudile-
rin elinden kurtaran, ey -denizin- karanlıklarında Yunus'un nidasına ica-
bet eden, ey Musa'yı -vahiy- kelimelerini almak için seçen, ey Adem'in 
hatasını bağışlayan ve İdris'i rahmetiyle yüce makama yükselten, ey 
Nuh'u boğulmaktan kurtaran, ey ilk Ad kavmini ve onun peşinden Semud 
kavmini helak edip onların hiçbirini sağ bırakmayan, daha fazla zalim ve 
isyancı olup heveslerine uyan Nuh kavmini Ad ve Semud kavminden ön-
ce helak eden, ey Lut kavmini yok eden ve Şuayb kavmine öfkelenip 
kahreden, ey İbrahim'i kendisine Halil eden, ey Musa'yı kendisiyle ko-
nuşmak için seçen, ey Muhammed'i -Allah'ın salatı onun ve bütün Ehl-i 
Beyt'inin üzerine olsun- kendisine habip kılan, ey Lokman'a hikmet ve-
ren, Süleyman'a ondan sonra kimsenin layık olmadığı bir saltanat veren, 
ey zorba padişahlar karşısında Zulkarneyn'e yardım eden, ey Hızır'a ha-
yat veren, Yuşa b. Nun için güneşi battıktan sonra geri çeviren, ey Mu-
sa'nın annesinin kalbine ilgi yerleştiren ve İmran kızı Meryem'in rahmini 
temiz kılan, ey Zekeriya oğlu Yahya'yı günahtan koruyan, ey  
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الذَّْنِب َوَسكََّن َعْن ُموَسى اْلَغَضَب، � َمْن َبشََّر زََكرِّ� بَِيْحىي، � َمْن َفدا ِاْمساعيَل  
لى قابيَل، � هازَِم ابيَل َوَجَعَل اللَّْعَنَة عَ َعظيم، � َمْن َقِبَل قـُْرابَن ه  ِمَن الذَّْبِح ِبِذْبحٍ 

َو َعلى َمجيِع  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َصلِّ  ْحزاِب ِلُ◌َحممَّدٍ األَ 
َسأََلَك  َلةٍ َمْسأَ  ِبُكلِّ  َاْسأَُلكَ اْلُمْرَسلَني َوَمالِئَكِتَك اْلُمَقرَّبَني َوَاْهِل طاَعِتَك َاْمجَعَني، وَ 

� َرْمحُن � ، جابَِة � َاهلُل � َاهللُ � َاهللُ  َلُه َعَلى االِ هِبا َاَحٌد ِممَّْن َرضيَت َعْنُه، َفَحَتْمتَ 
ُكراِم � َذا اجلَْالِل َو رَحيُم، � َذا اجلَْالِل َواالِ َرمحُن � َرْمحُن، � رَحيُم � َرحيُم  � 

َمسَّْيَت ِبِه   اْسمٍ  ِبُكلِّ  َاْسأَُلكَ ْكراِم، ِبِه ِبِه ِبِه ِبِه ِبِه ِبِه ِبِه َواالِ  ْكراِم � َذا اجلَْاللِ االِ 
َزْلَتُه ىف َشْ◌يءٍ  ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك،  ِبَك َاِو اْسَتأثـَْرَت ِبِه ِيف ِمْن ُكتُ  نـَْفَسَك َاْو اَنـْ

اْالَ◌ْرِض  َانَّ ما ِيف  ِمْن ِكتاِبَك، َوِمبا َلْو ِمْن َعْرِشَك، َوِمبُنْـتَـَهى الرَّْمحَةِ  َوِمبَعاِقِد اْلِعزِّ 
ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبْـَعُة َاْحبُر ما نَِفَدْت َكِلماُت ِهللا ِانَّ َهللا  ِمْن َشَجَرةٍ  اَْقالٌم َواْلَبْحُر َميُدُّ

ُء امسْ َوهلِل األَ  ِكتاِبَك فـَُقْلتَ  نـََعتَّها يف ِئَك اْحلُْسَىن الَّيتاابَِمسْ  َاْسأَُلكَ َحكيٌم وَ  *َعزيزٌ 

 
* Musa'nın -kardeşi ve kavmine karşı- öfkesini yatıştıran, ey Zekeriy-

ya'ya Yahya'yı müjdeleyen, ey büyük bir kurbanlığı fidye vererek İsmail'i 
kurban kesilmekten kurtaran, ey Habil'in kurbanını kabul eden ve Kabil'in 
üzerine laneti kılan, ey Muhammed -Allah'ın salatı onun ve Ehl-i Beyt'inin 
üzerine olsun- fethi için orduları yenilgiye uğratan! Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ine, bütün peygamberlere, mukarreb meleklere ve sana itaat eden 
herkese salat eyle; senden, senin kendisinden razı olduğun bir kişinin 
senden istediği ve onları kabul etmeyi kendine kesin kıldığın bü-tün 
şeyleri istiyorum; ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey Rahman, ey Rahman, 
ey Rahman, ey Rahim, ey Rahim, ey Rahim, ey yücelik ve ikram sahibi, 
ey yücelik ve ikram sahibi, ey yücelik ve ikram sahibi; onun (yücelik ve 
ikramın) hürmetine, onun hürmetine, onun hürmetine, onun hürmetine, 
onun hürmetine, onun hürmetine, onun hürmetine; kendini isimlen-
dirdiğin veya kitaplarından birinde indirdiğin ya da kendi yanındaki gayb 
ilminde kendine mahsus kıldığın bütün isimlerin, arşının izzetli makamla-
rı, Kitabının rahmetinin nihayeti ve “Yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem 
olsa, deniz(ler) de (mürekkep olsa), arkasından yedi deniz (daha gelip) 
ona yardım etse de (Allâh'ın kelimeleri yazılsa), yine (bunlar tükenir), Al-
lâh'ın kelimeleri tükenmez. Allâh öyle üstündür, öyle hikmet sâhibidir" -
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 َعّين  يَوقـُْلَت َوِاذا َسأََلَك ِعباد ،َاْسَتِجْب َلُكمْ  ْدُعويناْحلُْسىن َفاْدعُوُه هِبا، َوقـُْلَت اُ 
اّلَذيَن َاْسَرفُوا َعلى  يَ ذا َدعاِن، َوقـُْلَت � ِعبادِ َفاّىن َقريٌب اُجيُب َدْعَوَة الّداِع اِ 

نُوَب َمجيعًا ِانَُّه ُهَو اْلَغُفوُر َ◌ُوا ِمْن َرمحَْ َنطُ اَنـُْفِسِهْم ال تـَقْ  ِة ِهللا ِانَّ َهللا يـَْغِفُر الذُّ
�  ِاجاَبيت دى َوَاْطَمُع يفَوَاْرُجوَك � َسيِّ  َوَاْدُعوَك � َربِّ  ِاٰهلي�  َاْسأَُلكَ الرَّحيُم، َوَاَ� 

َعْل  َقْد َدَعْوُتَك َكما َاَمْرَتين، وَ َكما َوَعْدَتين  يَ َمْوال ما اَْنَت َاْهُلُه � َكرُمي،   يب َفافـْ
 . َوآِلِه َاْمجَعنيَ  لى حمَُمَّدٍ اْلعاَلمَني َوَصلَّى هللاُ عَ  َواْحلَْمُد هلِلِ◌ َربِّ 

Sonra kendi hacetlerini iste; inşaallah kabul olunur. “Mehcu'd-
Deavat" kitabının rivayetine göre bu duanın ancak taharetli olarak 
okunacağı bildirilmiştir. 

 
buyruğunun- hürmetine senden istiyorum. Kitabında vasıflandırıp “En 
güzel isimler Allâh'ındır. O halde O'na o (güzel isim)lerle du'â edin", de-
diğin ve “Çağırın beni icabet edeyim size" dediğin ve “Kullarım, sana 
benden sorar(lar)sa (söyle): Ben (onlara) yakınım. Dua eden, bana dua 
ettiği zaman onun duasına karşılık veririm", dediğin ve “De ki: "Ey nefis-
lerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Al-
lâh bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir" 
dediğin güzel isimlerin hürmetine senden istiyorum. Allah'ım! Ben senden 
istiyorum, ya Rabbi sana dua ediyorum, ey efendim! Sana ümit besliyo-
rum ve ey mevlam, duamı kabul etmene tamah ediyorum. Çünkü sen 
bana vaat ettin ve ben emrettiğin gibi dua ettim; o halde benim hakkımda 
sana yakışır bir şekilde davran ey kerim; hamd alemlerin Rabbi Allah'a 
mahsustur. Allah'ın salatı Muhammed ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'inin 
üzerine olsun." 
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Yesteşir İsmiyle Bilinen Dua 

Seyyid b. Tavus “Mehcu'd-Deavat" adlı kitabında Hz. Emirulmü-
minin Ali aleyhi's-selâm'dan  şöyle naklediyor: “Bu duayı bana Hz. 
Resulullah sallâ'llâhu aleyhi ve alih,  öğretti ve ister zorlukta olsun ister rahat-
lıkta, bütün hallerde onu okumamı, kendimden sonraki imama da öğ-
retmemi ve Allah Teala'yı mulakat edinceye kadar hayatım boyunca 
onu terk etmememi emretti ve buyurdu ki: Ey Ali! Her sabah ve akşam 
arşın hazinelerinden bir hazine olan bu duayı oku." 

Bu arada Ubey b. Ka'b, Resulullah'tan (s.a.a) bu duânın faziletini 
bildirmesini rica edince Resulullah bu duanın sayısız sevabından bazı-
larını zikretti. İsteyenler daha geniş bilgi için söz konusu kitaba müra-
caat edebilirler. Dua şöyledir: 

 
 َرمحِن الَرِحيمِ ِبسِم ِهللا ال

 َه ِاّال ُهَو اْلَمِلُك احلَْقُّ اْلُمبُني اْلُمَدِبرُّ ِبال َوزير َوال َخْلقَاْحلَْمُد هلِل اَلذى ال ِالٰـ 
ِء اْخلَْلِق، ابـَْعَد َفن ي)، َواْلباق(َمْصُروفٍ   َمْوُصوفٍ وَُّل َغْريُ ِمْن ِعباِدِه َيْسَتشُري، األَ 

  َعَمدٍ  *َرضَني َوفاِطُرُمها َوُمبْـَتِدُعُهما ِبَغْريِ ُر السَّماواِت َواألَ يَِّة، نُو اْلَعظيُم الرُّبُوبِ 
 

* Bismillahirrahmanirrahim 
"Bütün övgüler Allah'a mahsustur; o Allah'a ki, O'ndan başka ilâh 

yoktur. Saltanat sahibidir, haktır, apaçıktır, bir veziri olmaksızın, kulların-
dan bir kimseyle istişare etmeksizin tedbir edendir. Vasfedilmeyen ilktir, 
mahlukat fani olduktan sonra bâki kalacak olandır, rububiyeti yücedir, 
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رَضُوَن  ئِعات ابَِْمرِِه َواْستَـَقرَِّت األَ اَخَلَقُهما َوفـَتَـَقُهما فـَْتقًا َفقاَمِت السَّماواُت ط 
اْلَعْرِش   اَلَّرْمحُن َعَلىالَسماواِت اْلُعلى  ِء، مثَُّ َعال رَبُّنا ِيف اْرِض) اِبَْواتِدها فـَْوَق اْلم (األَ 

ْرِض َوما بـَيْـنَـُهما َوما َحتَْت الثَّرى، فََاَ� َاْشَهُد  األَ  السَّماواِت َوما ِيف  اْسَتوى، َلُه ما ِيف 
اِبَنََّك اَْنَت ُهللا ال راِفَع ِلما َوَضْعَت، َوال واِضَع ِلما رَفـَْعَت، َوال ُمِعزَّ ِلَمْن َاْذَلْلَت،  

َواَْنَت ُهللا ال  ،ْن َاْعَزْزَت، َوال ماِنَع ِلما اَْعطَْيَت، َوال ُمْعِطَى ِلما َمنَـْعتَ َوال ُمِذلَّ ِلمَ 
ٌء َمْبِنيٌَّة َوال َاْرٌض َمْدِحيٌَّة َوال َمشٌْس ُمضيـَئٌة َوال اَه ِاّال َاْنَت ُكْنَت ِاْذ ملَْ َتُكْن مسَ ِالٰـ 

، َوال َقَمٌر ، َوال َجنٌْم سارٍ ىٌّ َوال َجَبٌل راسٍ  جلُِّ َلْيٌل ُمْظِلٌم، َوال َ�اٌر ُمضيـىٌء، َوال َحبْرٌ 
، َوال َسحاٌب َيْسُكُب، َوال بـَْرٌق يـَْلَمُع، َوال َرْعٌد ُيَسبِّ  ُح، َوال ُمنٌري، َوال ريٌح هَتُبُّ

 ءٍ يْ شَ  ٌء َيطَّرُِد ُكْنَت قَـْبَل ُكلِّ اِئٌر َيطُري، َوال �ٌر تـَتَـَوقَُّد، َوال مارُوٌح تَـنَـفَُّس، َوال ط 
َتَدْعَت ُكلَّ شَ  ءٍ يْ شَ  ُكلِّ وََكوَّْنَت ُكلَّ َشْ◌يء َوَقَدْرَت َعلى  ْيَت  ءٍ يْ َوابـْ َوَاْغنـَ
َقْرَت َوَاَمتَّ َوَاْحيَـْيَت َوَاْضَحْكتَ  َواَْبَكْيَت َوَعَلى اْلَعرِش اْستَـَوْيَت فَـَتبارَْكَت �  َوَافـْ

 
göklerin ve yerlerin nurudur, bir dayanağı olmaksızın onları yaratan ve 
yoktan varedendir. Onları yarattı ve onları birbirlerinden ayırdı. Sonra 
gökler O'nun emrine itaata durdular ve yerler kazıklarıyla suyun üzerinde 
istikrar buldular. Sonra Rahman olan Rabbimiz yüce göklere ve arşa 
(tüm varlık alemine) kudret ve hakimiyeti ile ihata etti. Göklerde, yerde, 
onların arasında ve yerin altında ne varsa hepsi O'nundur.  

Şehadet ederim ki, şüphesiz sensin Allah, senin düşürdüğünü kimse 
yüceltemez ve senin yücelttiğini kimse düşüremez. Senin zelil ettiğini 
kimse aziz kılamaz ve senin aziz kıldığını kimse zelil edemez. Senin 
verdiğne kimse engel olamaz ve senin menettiğine kimse veremez. 

Sen Allah'sın, senden başka ilâh yoktur. Henüz dikilen bir gök, seri-
len bir yer, nur saçan bir güneş, karanlık bir gece, aydın bir gündüz, en-
gin bir deniz, yüce bir dağ, hareket eden bir yıldız, aydınlık saçan bir ay, 
esen bir rüzgar, yağmur yağdıran bir bulut, ışık saçan bir şimşek, tesbih 
eden gök gürültüsü, nefes çeken bir can, uçan bir kuş, alevlenen bir ateş, 
akıp giden bir su yokken sen vardın. Sen herşeyden önce vardın. Her 
şeyi sen var ettin. Her şeye kudreti yeten sensin. Her şeyi yokken var 
eden sensin. Zengin ve fakir yapan sensin. Öldürüp dirilten sensin. 



 185 

َه ِاّال اَْنَت اْخلَّالُق اْلُمعُني (اْلَعليُم) َاْمُرَك غاِلٌب لٰـ ال اِ  يَتعاَلْيَت، اَْنَت ُهللا الَّذ َاهلُل وَ 
َوِعْلُمَك �ِفٌذ، وََكْيُدَك َغريٌب، َوَوْعُدَك صاِدٌق، َوقـَْوُلَك َحقٌّ َوُحْكُمَك َعْدٌل، 

،  وََكالُمَك ُهدًى، َوَوْحُيَك نُوٌر، َوَرْمحَُتَك واِسَعٌة، َوَعْفُوَك َعظيٌم، َوَفْضُلَك َكثريٌ 
َوَعطاُؤَك َجزيٌل، َوَحبْـُلَك َمتٌني، َوِاْمكاُنَك َعتيٌد، َوجارَُك َعزيٌز، َوابَُْسَك َشديٌد،  

َجنْوى،   ُكلِّ َوشاِهُد  َمألٍ  ُكلِّ َشْكوى حاِضُر  ُكلِّ َمْوِضُع  َمْكُرَك َمكيٌد، اَْنَت � َربِّ وَ 
اَماُن    هاِربٍ   ُكلِّ ِحْصُن   ِمْسكنيٍ  لِّ ) ِغىن كُ (َحزينٍ  ُحْزنٍ  ُكلِّ ُج  ُمَفرِّ  حاَجةٍ  ُكلِّ ُمنْـَتهى  

ِء ُمعُني الّصاِحلَني، ذِلَك هللاُ اُج اْلَغمّ ِء، ُمَفرِّ اِء َكنْـُز اْلُفَقر ا، ْحِرُز الضَُّعفِئفٍ اخ ُكلِّ 
ِمْن ِعباِدَك َمْن تـَوَكََّل َعَلْيَك َواَْنَت جاُر َمْن الَذ ِبَك  يَه ِاّال ُهَو، َتْكفنا ال ِالٰـ رَبُّ 
َضرََّع ِاَلْيَك ِعْصَمُة َمِن اْعَتَصَم ِبَك �ِصُر، َمِن انـَْتَصَر ِبَك تـَْغِفُر الذُّنُوَب ِلَمِن  َوتَ 

 ُد الّساداِت ُمْوَىل اْلَموايل ِء، َسيِّ اِء َكبُري اْلُكربَ ااْستَـْغَفَرَك، َجبّاُر اْجلَباِبَرِة، َعظيُم اْلُعَظم
يَن َاْمسَُع ْلَمْكرُوبَني، ُجميُب َدْعَوِة اْلُمْضطَرِّ ٌس َعِن ااْلُمْسَتْصرِخَني ُمنَـفِّ  *َصريخُ 

 
* Güldürüp ağlatan sensin. Arşa sulta kurdun. Sen azimsin, sen yü-

cesin ey Allah. 
Sen öyle bir Allah'sın ki, senden başka ilâh yoktur. Sen yaratan ve 

yardım edensin. Senin emrin galiptir. Senin ilmin geçerlidir. Senin tedbi-
rin eşsizdir. Senin vaadın sadıktır. Senin sözün haktır. Senin hükmün 
adalettir. Senin sözün hidayettir. Senin vahyin nurdur. Senin rahmetin 
geniştir. Senin affın büyüktür. Senin fazlın çoktur. Senin bahşişin çok 
büyüktür. Senin ipin (vesilen) sağlamdır. Halk için imkan ve yardımın ha-
zırdır. Sana yakın olan azizdir. Senin azabın şiddetlidir. Senin mekr ve 
muahezen şiddetlidir. 

Sensin ey Rabbim her şikayetin mercii, her toplulukta hazır, her fısıl-
dayışın şahidi, her hacetin nihayet, her hüznün gidericisi, her fakirin zen-
ginliği, her kaçanın kalesi, her korkanın güveni, zayıfların pusulası, fakir-
lerin hazinesi, hüzünlülerin kederini gideren ve salihlerin yardımcısı. 

Böyledir Rabbimiz Allah, O'ndan başka ilâh yoktur. Kullarından sana 
tevekkül edene sen yetensin. Sana sığınana ve sana yalvarana yardım 
edensin. Sana sarılanın tutanağısın, Senden mağfiret dileyenin günahla-
rını bağışlarsın, zorbaları kahredicisin, azametlilerin azametlisisin, büyük-
lerin büyüğüsün, efendilerin efendisisin, mevlaların mevlasısın, imdada 
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اِمحَني َخْريُ الّساِمعَني اَْبَصُر الّناِظريَن َاْحَكُم اْحلاِكمَني َاْسرَُع اْحلاِسبَني َاْرَحُم الرّ 
بُّ َه ِاّال اَْنَت رَ اْلُمْؤِمنَني ُمغيُث الّصاِحلَني اَْنَت ُهللا ال ِالٰـ  ِئجِ اَحو  يالغاِفريَن، قاض

اْلعاَلمَني، اَْنَت اْخلاِلُق َوَاَ� اْلَ◌خمْلُوُق َواَْنَت اْلماِلُك َوَاَ� اْلَمْملُوُك َواَْنَت الرَّبُّ َوَاَ� 
 ِئُل َواَْنَت اجلَْواُد َوَا�َ اَوَاَ� السّ  ياْلَمْرزُوُق َواَْنَت اْلُمْعط اْلَعْبُد َواَْنَت الّراِزُق َوَا�َ 

َوَاَ�   الذَّليُل، َواَْنَت اْلَغِينُّ َوَاَ� الضَّعيُف َواَْنَت اْلَعزيُز َوَا�َ  يُّ اْلَقوِ اْلَبخيُل، َواَْنَت 
ُد َوَاَ� اْلَعْبُد، َواَْنَت اْلغاِفُر َوَاَ� اْلُمسـيُئ َواَْنَت اْلعاِملُ َوَاَ� اْلَفقُري، َواَْنَت السَّيِّ 

َوَاَ�  اْلَمْرُحوُم، َواَْنَت اْلُمعايفُل، َواَْنَت الرَّْمحُن َوَاَ� اْجلاِهُل، َواَْنَت اْحلَليُم َوَاَ� اْلَعُجو 
، َوَاَ� َاْشَهُد أبَِ  َه ِاّال اَْنَت نََّك اَْنَت ُهللا ال ِالٰـ اْلُمبْـَتلى، َواَْنَت اْلُ◌جميُب َوَاَ� اْلُمْضَطرُّ

ُد الصََّمُد َحُد اْلُمتَـَفرِّ اْلواِحُد األَ  َك اَْنَت هللاُ ، َوَاْشَهُد ابَِنَّ ِعباَدَك ِبال ُسؤالٍ  ياْلُمْعط
 الطّاِهريَن َواْغِفْر يل بَني َوَاْهِل بـَْيِتِه الطَّيِّ  َوَصلَّى هللاُ َعلى حمَُمَّدٍ ، اْلَفْرُد َوِاَلْيَك اْلَمصريُ 

َتْح يل عيـُُويب يَّ َواْسُرتْ َعلَ  ذُنُويب ْرَحَم الرّاِمحَني ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة َوِرْزقًا واِسعًا � اَ  َوافـْ
 

çağıranların imdadına koşansın, üzüntülülere şenlik ve esenlik verensin, 
zorda kalanların çağrısına icabet edensin, en iyi işiten ve en iyi görensin, 
hükmedenlerin en iyi hükmedenisin, en çabuk hesaba çekensin, merha-
metlilerin en merhametlisisin, bağışlayanların en hayırlısısın, müminlere 
hacetlerini verensin, salihlerin yardımcısısın. 

Sen Allah'sın, Senden başka ilâh yoktur. Alemlerin Rabbisin. Sen ya-
ratansın ve ben yaratılan; Sen maliksin ve ben memluk (temellük edilen); 
Sen rabsin ve ben kul; Sen rızık verensin ve ben rızıklanan; Sen bağışta 
bulunansın ve ben isteyen, Sen cömertsin ve ben ise cimri; Sen güçlü-
sün ve ben zayıf; Sen azizsin ve ben zelil; Sen gânisin ve ben fakir; Sen 
efendisin ve ben köle; Sen bağışlayansın ve ben günahkâr; Sen âlimsin 
ve ben cahil; Sen hilim sahibisin ve ben acele eden; Sen merhamet 
edensin ve ben merhamet edilen; Sen afiyet verensin ve ben mübtela; 
Sen icabet edensin ve ben zorda kalıp seni çağıran. 

Şehadet ederim ki Sen Allah'sın, Senden başka ilâh yoktur, istemek-
sizin kullarına ihsan edensin. 

Şehadet ederim ki yegane Allah Sensin, yeganesin, eşsizsin, ihti-
yaçsızsın, teksin, dönüş sanadır. Allah'ın rahmet ve selamı Muhammed 
ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'ine olsun.    
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َة ِاالّ  َواْحلَْمُد هلِل َربِّ   يِّ  اِبهلِل اْلَعلِ اْلعاَلمَني َوَحْسبـَُنا هللاُ َوْنِعَم اْلوَكيُل َوال َحْوَل َوال قـُوَّ
 *. اْلَعظيمِ 

  

 
* (Ey Rabbim) günahlarımı bağışla, ayıplarımı ört, kendi katından 

benim için geniş bir rahmet ve rızık kapısı aç; ey merhametlilerin en 
merhametlisi. Tüm övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah 
bize yeter, ne güzel sahiptir O. Güç ve kuvvet ancak yücelik ve azamet 
sahibi Allah'ladır." 
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Mucir Duası 

Mucir duası Resulullah sallâ'llâhu aleyhi ve âlih'ten rivayet edilen şanı yü-
ce bir duadır; bu duayı Hazret Makam-ı İbrahim'de namaz kılarken 
Cebrail ona getirmiştir. Kef'amî “Beledu'l-Emin" ve “Misbah" adlı 
eserinde bu duayı kaydetmiş ve onun haşiyesinde onun faziletine de-
ğinerek bir yerde şöyle demiştir: Kim bu duayı Ramazan ayının on bi-
rinci, on ikinci ve on üçüncü günlerinde okursa, günahları, yağmur ta-
neleri, ağaçların yaprakları ve çölün kumlarının sayısınca olsa bile ba-
ğışlanır. Bu duayı hastanın şifa bulması, borcun ödenmesi, zengin ol-
mak, gam ve kederlerin giderilmesi için okumak etkilidir. Dua şöyle-
dir: 

 
 ِبسِم ِهللا الَرمحِن الَرِحيمِ 

ُسْبحاَنَك � َاهلُل َتعاَلْيَت � َرْمحُن َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َرحيُم 
ْر� َتعاَلْيَت � َكرُمي َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َمِلُك َتعاَلْيَت � ماِلُك َاجِ 

 *ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � قُدُّوُس َتعاَلْيَت � َسالُم َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري،
 

* Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla 
Münezzehsin ey Allah, yücesin ey Rahman, bizi cehennem ateşin-

den koru, ey koruyan. Münezzehsin ey Rahim, yücesin ey kerim bizi ce-
hennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey sultan, yücesin ey 
malik, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey 
kuddüs, yücesin ey esenlik veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey ko-
ruyan. Münezzehsin ey korkanlara güven veren, yücesin ey alemdekileri 
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ُسْبحاَنَك � ُمْؤِمُن َتعاَلْيَت � ُمَهْيِمُن َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َعزيُز  
ُ َتعاَلْيَت � َجّباُر َاِجْر� ِمَن الّناِر �  ُ ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ُمَتَكربِّ  َاِجْر�  َتعاَلْيَت � ُمَتَجربِّ

ُسْبحاَنَك � خاِلُق َتعاَلْيَت � ابِرُئ َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري،  ،ِمَن الّناِر � ُجمريُ 
 يَك � هادِر � ُجمُري، ُسْبحانَ ُر َاِجْر� ِمَن الّناُر َتعاَلْيَت � ُمَقدِّ ُسْبحاَنَك � ُمَصوِّ 

َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َوّهاُب َتعاَلْيَت � تـَّواُب َاِجْر�  يَت � ابقَتعاَليْ 
ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � فـَّتاُح َتعاَلْيَت � ُمْراتُح َاِجْر� ِمَن الّناِر  � ُجمُري، 

ي َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َقريُب دي َتعاَلْيَت �موالُسْبحاَنَك �سيِّ 
َتعاَلْيَت � رَقيُب َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ُمْبِدُئ َتعاَلْيَت � ُمعيُد َاِجْر� 

ُري،  ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َمحيُد َتعاَلْيَت � َجميُد َاِجْر� ِمَن الّناِر � جمُ 
ُسْبحاَنَك � َقدُمي َتعاَلْيَت � َعظيُم َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َغُفوُر 

َشهيُد َاِجْر�  َتعاَلْيَت � َشُكوُر َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � شاِهُد َتعاَلْيَت � 

 
kontrol eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin 
ey izzet ve iktidar sahibi, yücesin ey kahredici, bizi cehennem ateşinden 
koru, ey koruyan. Münezzehsin ey kibriya sahibi, yücesin ey ulu, bizi ce-
hennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey yaratan, yücesin 
ey var eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey 
şekillendiren, yücesin ey takdir eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey 
koruyan. Münezzehsin ey hidayet eden, yücesin ey bâkî olan, bizi ce-
hennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey bağışta bulunan, 
yücesin ey tövbeyi kabul eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koru-
yan. Münezzehsin ey -rahmet kapılarını- açan, yücesin ey rahatlık veren, 
bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey efendim, 
yücesin ey mevlam, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münez-
zehsin ey yakın, yücesin ey gözeten, bizi cehennem ateşinden koru, ey 
koruyan. Münezzehsin ey icat eden, yücesin ey -öldükten sonra- geri 
döndüren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey 
övülmüş, yücesin ey yücelik sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey ko-
ruyan. Münezzehsin ey kadim, yücesin ey azim, bizi cehennem ateşin-
den koru, ey koruyan. Münezzehsin ey günahları bağışlayan, yücesin ey 
şükredenlere nimet  
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َتعاَلْيَت � َمّناُن َاِجْر� ِمَن النّاِر � ُجمُري،  ُسْبحاَنَك � َحنّاُن ، ِمَن الّناِر � ُجمريُ 
  ي � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ُحمْي ُسْبحاَنَك � ابِعُث تَعالَْيَت � واِرُث َاِجْر� ِمَن الّنارِ 

ِمَن  َتعالَْيَت � ُمميُت َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َشفيُق تَعالَْيَت � رَفيُق َاِجْر� 
ِنُس َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك  ؤْ َنَك � اَنيُس تَعالَْيَت � م الّناِر � ُجمُري، ُسْبحا

� َجليُل َتعالَْيَت � َمجيُل َاِجْر� ِمَن النّاِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َخبُري تَعاَلْيَت � َبصُري  
َاِجْر� ِمَن النّاِر � ُجمُري،   يُّ َلْيَت � َملِ تَعا  يُّ َك � َحفِ ُسْبحانَ ،َاِجْر� ِمَن الّناِر � َجمريُ 

ُسْبحاَنَك � َمْعُبوُد تَعالَْيَت � َمُوُجوُد َاِجْر� ِمَن النّاِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َغّفاُر  
لَْيَت � َمْشُكوُر َاِجْر�  َتعالَْيَت � قـَّهاُر َاِجْر� ِمَن النّاِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َمْذُكوُر تَعا

ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َجواُد تَعالَْيَت � َمعاُذ َاِجْر� ِمَن النّاِر � ُجمُري،  
ُسْبحاَنَك � َمجاُل تَعالَْيَت � َجالُل َاِجْر� ِمَن النّاِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ساِبُق  

صاِدُق َتعاَلْيَت � فاِلُق َاِجْر�  *�  ُسْبحاَنكَ ،  َن النّاِر � ُجمريُ َتعالَْيَت � راِزُق َاِجْر� مِ 

 
* veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey ta-
nık, yücesin ey şahit, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münez-
zehsin ey şefkatli, yücesin ey lütufta bulunan, bizi cehennem ateşinden 
koru, ey koruyan. Münezzehsin ey -öldükten sonra- diriltip kabirden çıka-
ran, yücesin ey -alemdekiler öldükten sonra onların- varisi, bizi cehen-
nem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey dirilten, yücesin ey öl-
düren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey şef-
katli, yücesin ey refik, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Mü-
nezzehsin ey can dostu, yücesin ey munis, bizi cehennem ateşinden ko-
ru, ey koruyan. Münezzehsin ey ulu, yücesin ey cemal sahibi, bizi ce-
hennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey işlerden haberdar 
olan, yücesin ey -kulların durumunu- gören, bizi cehennem ateşinden ko-
ru, ey koruyan. Münezzehsin ey ikram sahibi, yücesin ey zengin, bizi ce-
hennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey ma'bud, yücesin 
ey mevcut, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey 
günahları bağışlayan, yücesin ey kahreden, bizi cehennem ateşinden ko-
ru, ey koruyan. Münezzehsin ey anılan, yücesin ey şükredilen, bizi ce-
hennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey cömert, yücesin ey 
kendisine sığınılan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münez-
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ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َمسيُع َتعاَلْيَت � َسريُع َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري،  
 � فـَّعاُل ُسْبحاَنَك � رَفيُع َتعاَلْيَت � بديُع َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنكَ 

َاِجْر�  يَتعاَلْيَت � راض يِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � قاضاِجْر� ِمَن الّنا ْيَت � ُمَتعالِ َتعالَ 
ُسْبحاَنَك � قاِهُر َتعاَلْيَت � طاِهُر َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ، ِمَن الّناِر � ُجمريُ 

ئُِم َتعاَلْيَت اِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � دُسْبحاَنَك � عاِملُ َتعاَلْيَت � حِكُم اَ 
ِجْر� ِمَن الّناِر  عاِصُم َتعاَلْيَت � قاِسُم اَ ِئُم َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك �ا� ق

 ، ُسْبحاَنَك � َوِيفُّ َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمريُ  َتعاَلْيَت � ُمْغين � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َغِينُّ 
َاِجْر� ِمَن  َتعاَلْيَت � شايف ِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � كايفَاِجْر� ِمَن الّنا يُّ َتعاَلْيَت � َقوِ 

ُر َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك ُم َتعاَلْيَت � ُمَؤخِّ الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ُمَقدِّ 
ُن َك � ظاِهُر َتعاَلْيَت � ابطِ ُسْبحانَ ، اَلْيَت � آِخُر َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمريُ � َاوَُّل َتع

 
zehsin ey güzellik sahibi, yücesin ey ulu, bizi cehennem ateşinden koru, 
ey koruyan. Münezzehsin ey tüm varlıklardan önce olan, yücesin ey rızık 
veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey vaadı 
sadık olan, yücesin ey aydınlığı yaran, bizi cehennem ateşinden koru, ey 
koruyan. Münezzehsin ey -kullarının duasını- duyan, yücesin ey çabuk -
kabul eden-, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey 
yüksek makam sahibi, yücesin ey yoktan var eden, bizi cehennem ate-
şinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey faal, yücesin ey ulu, bizi ce-
hennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey hüküm veren, yü-
cesin ey razı olan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münez-
zehsin ey galip, yücesin ey tertemiz, bizi cehennem ateşinden koru, ey 
koruyan. Münezzehsin ey bilen, yücesin ey hakim, bizi cehennem ate-
şinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey sürekli, yücesin ey kendiliğin-
den ayakta olan ve varlıkları ayakta tutan, bizi cehennem ateşinden koru, 
ey koruyan. Münezzehsin ey koruyan, yücesin ey bölen, bizi cehennem 
ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey zengin, yücesin ey zengin 
eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey vefa 
eden, yücesin ey güçlü, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Mü-
nezzehsin ey yeten, yücesin ey şifa veren, bizi cehennem ateşinden ko-
ru, ey koruyan. Münezzehsin ey öne geçiren, 
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ُء َتعاَلْيَت � ُمْرَجتى َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، اَاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � رَج
 يُّ  � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � حَ َاِجْر� ِمَن الّنارِ  َتعاَلْيَت � َذا الطَّْولِ  ُسْبحاَنَك � َذا اْلَمنِّ 

َتعاَلْيَت � قـَيّـُوُم َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � واِحُد َتعاَلْيَت � َاَحُد َاِجْر� 
ُري، ُد َتعاَلْيَت � َصَمُد َاِجْر� ِمَن الّناِر � جمُ ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َسيِّ 

َتعاَلْيَت  ِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � وايلَاِجْر� ِمَن الّنا َتعاَلْيَت � َكبْريُ  َقديرُ ُسْبحاَنَك � 
َتعاَلْيَت � َاْعلى َاِجْر� ِمَن الّناِر  يُّ � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َعلِ َاِجْر� ِمَن الّناِر  � ُمَتعايل

عاَلْيَت � َمْوىل َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ذاِرُئ  تَ  � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َوِيلُّ 
َتعاَلْيَت � ابِرُئ َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � خاِفُض َتعاَلْيَت � راِفُع َاِجْر� 

الّناِر � ُجمُري،  *نَ ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ُمْقِسُط َتعاَلْيَت � جاِمُع َاِجْر� مِ 

 
* yücesin ey geriye bırakan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. 
Münezzehsin ey varlığın başı, yücesin ey varlığın sonu, bizi cehennem 
ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey zahir, yücesin ey batın, bizi 
cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey ümit edenlerin 
ümidi, yücesin ey ümitlerin mercii, bizi cehennem ateşinden koru, ey ko-
ruyan. Münezzehsin ey nimet sahibi, yücesin ey ihsan sahibi, bizi cehen-
nem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey diri, yücesin ey ayakta 
tutan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey yega-
ne, yücesin ey tek olan -Allah-, bizi cehennem ateşinden koru, ey koru-
yan. Münezzehsin ey efendi, yücesin ey ihtiyaçsız, bizi cehennem ate-
şinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey kadir, yücesin ey büyük, bizi 
cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey vali (alemin sul-
tanı), yücesin ey üstün, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Mü-
nezzehsin ey yüce, yücesin ey en yüce, bizi cehennem ateşinden koru, 
ey koruyan. Münezzehsin ey emir sahibi, yücesin ey Mevla, bizi cehen-
nem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey yaratan, yücesin ey 
var eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey 
düşüren, yücesin ey yükselten, bizi cehennem ateşinden koru, ey koru-
yan. Münezzehsin ey adaletli, yücesin ey dağınıkları bir araya toplayan, 
bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey izzet veren, 
yücesin ey alçaltan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münez-
zehsin ey koruyucu, yücesin ey koruyan, bizi cehennem ateşinden koru, 
ey koruyan. Münezzehsin ey kudret sahibi, yücesin ey iktidar sahibi, bizi 
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ُسْبحاَنَك � ُمِعزُّ َتعاَلْيَت � ُمِذلُّ َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � حاِفُظ  
َتعاَلْيَت � َحفيُظ َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � قاِدُر َتعاَلْيَت � ُمْقَتِدُر َاِجْر� 

ْبحاَنَك � َعليُم َتعاَلْيَت � َحليُم َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري،  ِمَن الّناِر � ُجمُري، سُ 
 ي� ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ُمْعط ُسْبحاَنَك � َحَكُم َتعاَلْيَت � َحكيُم َاِجْر� ِمَن الّنارِ 

 �ِفُع َاِجْر� ِمَن رُّ َتعاَلْيَت �اَتعاَلْيَت � ماِنُع َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ض
، الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ُجميُب َتعاَلْيَت � َحسيُب َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمريُ 

ُسْبحاَنَك � عاِدُل َتعاَلْيَت � فاِصُل َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َلطيُف 
� ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َربُّ َتعاَلْيَت � َحقُّ َاِجْر� ِمَن َتعاَلْيَت � َشريُف َاِجْر� ِمَن الّناِر 

الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ماِجُد َتعاَلْيَت � واِحُد َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك 
ُع َتعاَلْيَت � ُسْبحاَنَك � واسِ ، � َعُفوُّ َتعاَلْيَت � ُمنْـَتِقُم َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمريُ 

ُع َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َرؤُوُف َتعاَلْيَت � َعطُوُف َاِجْر� ِمَن  ُمَوسِّ 
ُر َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك �  الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � فـَْرُد َتعاَلْيَت � ِوتـْ

 
cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey çok bilen, yüce-
sin ey çok sabırlı, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münez-
zehsin ey hakem, yücesin ey hekim, bizi cehennem ateşinden koru, ey 
koruyan. Münezzehsin ey bağışta bulunan, yücesin ey -bağışı- engelle-
yen, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey zarar 
veren, yücesin ey yarar veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koru-
yan. Münezzehsin ey duayı kabul eden, yücesin ey hesaba çeken, bizi 
cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey adil, yücesin ey 
ayıran, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey latif, 
yücesin ey şerif, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzeh-
sin ey Rabb, yücesin ey Hakk, bizi cehennem ateşinden koru, ey koru-
yan. Münezzehsin ey şanı yüce, yücesin ey tek olan, bizi cehennem ate-
şinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey affeden, yücesin ey intikam 
alan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey rah-
meti geniş olan, yücesin ey genişlik veren, bizi cehennem ateşinden ko-
ru, ey koruyan.  
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ِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � وَكيُل َتعاَلْيَت � َعْدُل  ُمقيُت َتعاَلْيَت � ُحميُط اَ 
َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ُمبُني َتعاَلْيَت � َمتُني َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري،  

ُسْبحاَنَك � َرشيُد َتعاَلْيَت  ُسْبحاَنَك � بـَرُّ َتعاَلْيَت � َوُدوُد َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري،
ُر َاِجْر� ِمَن الّناِر � � ُمْرِشُد َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � نُوُر َتعاَلْيَت � ُمنَـوِّ 

ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َنصُري َتعاَلْيَت � �ِصُر َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك �  
َتعاَلْيَت �  ي� ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ُحمْص َلْيَت � صاِبُر َاِجْر� ِمَن الّنارِ َصُبوُر َتعا

ُمْنِشُئ َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ُسْبحاُن َتعاَلْيَت � َدّ�ُن َاِجْر� ِمَن الّناِر 
ُسْبحاَنَك � ، ِمَن الّناِر � ُجمريُ � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � ُمغيُث َتعاَلْيَت � ِغياُث َاِجْر� 

واْجلَماِل  فاِطُر َتعاَلْيَت � حاِضُر َاِجْر� ِمَن الّناِر � ُجمُري، ُسْبحاَنَك � َذا اْلِعزِّ 
ُكْنُت    ِاّال َاْنَت، ُسْبحاَنَك ِاينّ هِ اْجلََربُوِت َواجلَْالِل، ُسْبحاَنَك ال ِالٰـ  *تَبارَْكَت � َذا

 
* Münezzehsin ey rauf, yücesin ey şefkatli, bizi cehennem ateşinden 

koru, ey koruyan. Münezzehsin ey bir olan, yücesin ey tek olan, bizi ce-
hennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey (herkesin sınırını) 
koruyan, yücesin ey kuşatan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. 
Münezzehsin ey -kulların işlerinin- vekili, yücesin ey adalet, bizi cehen-
nem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey aşikar, yücesin ey 
sağlam, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey ih-
san sahibi, yücesin ey çok seven, bizi cehennem ateşinden koru, ey ko-
ruyan. Münezzehsin ey reşid (doğru görüşlü), yücesin ey mürşid, bizi ce-
hennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey nur, yücesin ey 
nur verip aydınlatan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münez-
zehsin ey yardımcı, yücesin ey yardım eden, bizi cehennem ateşinden 
koru, ey koruyan. Münezzehsin ey çok sabırlı, yücesin ey sabreden, bizi 
cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey sayan, yücesin 
ey icat eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin 
ey arınmış, yücesin ey cezalandıran, bizi cehennem ateşinden koru, ey 
koruyan. Münezzehsin ey imdada koşan, yücesin ey varlıkların sığınağı, 
bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey yaratan, yü-
cesin ey hazır, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin 
ey izzet ve güzellik sahibi, yücesin ey iktidar ve yücelik sahibi. Münez-
zehsin, senden başka ilâh yoktur, münezzehsin, şüphesiz ben zâlimler-
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اْلُمؤِمنَني، َوَصلَّى هللاُ  يوََكذِلَك نـُْنج  َفاْسَتَجْبنا َلُه َوَجنَّْيناُه ِمَن اْلَغمِّ ِمَن الظّاِلمنيَ 
اْلعاَلمَني َوَحْسبـَُنا ُهللا َونِْعَم اْلوَكيُل  َوآِلِه َاْمجَعَني، َواْحلَْمُد هلِل َربِّ  ِد� حمَُمَّدٍ َعلى َسيِّ 

َة ِاالّ اِبهلِل اْلعَ   الَعظيِم . ليِّ َوال َحْوَل َوال قـُوَّ
 

 

 
dendim, biz de onun du'âsını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık. İşte 
biz, inananları böyle kurtarırız. Allah'ın salatı efendimiz Muhammed'e ve 
onun bütün Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a 
hastır; Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve 
ulu Allah'tandır. 
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Adile Duası 

 ِبسِم ِهللا الَرمحِن الَرِحيمِ 
َه ِاّال َه ِاّال ُهَو َواْلَمالِئَكُة َواُوُلوا اْلِعْلِم قآئِمًا اِبْلِقْسِط ال ِالٰـ َشِهَد ُهللا اَنَُّه ال ِالٰـ 
ُمْذِنُب ْبُد الضَّعيٌف الْ ْسالُم، َوَاَ� اْلعَ االِ  ِانَّ الّديَن ِعْنَد هللاِ ُهَو اْلَعزيُز اْحلَكيُم، 

َكما َشِهَد ِلذاتِِه   يَوُمْكرِم يَورازِق يَوخاِلق ي اْحلَقُري، َاْشَهُد ِلُمْنِعماْلُ◌ْحمتاجُ  يُ اْلعاصِ 
َعِم َه ِاّال ُهَو ُذو النِّ َوَشِهَدْت َلُه اْلَمالِئَكُة َواُوُلو اْلِعْلِم ِمْن ِعباِدِه اِبَنَُّه ال ِالٰـ 

،  يٌّ َسْرَمدِ ، َمْوُجوٌد يٌّ َاَحدِ  يٌّ ، حَ يٌّ ، عاِملٌ اَبَدِ ناِن، قاِدٌر َاَزِيلٌّ ْمتِ ْلَكَرِم َواالِ ْحساِن َواَواالِ 
َعلى ما ُهَو   *فات َوُهوَ َيْسَتِحقُّ هِذِه الصِّ ، يٌّ َمسيٌع َبصٌري ُمريٌد ُكارٌِه ُمْدِرٌك َصَمدِ 

 
* Bismillahirrahmanirrahim 

Allâh, adaleti ayakta tutarak şahitlik etmiştir (açıklamıştır) ki, kendi-
sinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sâhipleri de -buna şahitlik (ik-
rar) etmişlerdir. Evet- mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilâh 
yoktur. Allah nezdinde, hak din İslam'dır. Ben zayıf, günahkâr, isyan 
eden, muhtaç ve hakir bir kulum. Bana nimet veren, beni yaratan, bana 
rızık veren ve bana ikramda bulunan -Allah'ın birliğine- şehadet ediyo-
rum; nitekim O'nun kendisi de kendi -birliğine- şehadet etmiştir; yine me-
lekler, ilim sahibi olan kulları da şehadet etmişlerdir ki, O'ndan başka ilâh 
yoktur, O, nimet, ihsan, bağış ve nimet sahibidir; kadir, ezeli, alim, sürek-
li, diri, tek, ebedi bir varlıktır; duyan, gören, irade ve kerahet sahibidir; id-
rak eden, zengin ve bütün bu sıfatlara müstehaktır; bütün bu yüce sıfat-
larla birlikte güç ve kudret diye bir şey var olmadan önce güçlüydü; ilim 
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َة، وَكاَن َعليمًا قـَْبَل اجياِد  ِصفاتِِه، كاَن َقِو�ًّ قـَْبَل ُوُجوِد ا ِعزِّ  َعَلْيَه يف ْلُقْدرَِة َواْلُقوَّ
َزْل ُسْبحاً� َعلى َمجيِع اْلِعْلِم َواْلِعلَِّة، ملَْ يـََزْل ُسْلطاً� ِاْذ ال َممَْلَكَة َوال ماَل، َوملَْ يَـ 

ْريِ ِانِْتقال َوال ُؤُه بـَْعَد اْلبَـْعِد ِمْن غَ ازاِل َوبَققـَْبَل اْلَقْبِل ىف َاَزِل اآل ْحواِل ُوُجوُدهُ األَ 
َقِضيَِّتِه َوال  باِطِن َوالظّاِهِر، ال َجْوَر يفِىف الْ  ُمْستَـْغنٍ ،  ِخرِ اْالَ◌وَِّل َواآل ِيف  ، َغِينٌّ َزوالٍ 

َجَا ِمْن َسَطواِتِه تـَْقديرِِه َوال َمْهَرَب ِمْن ُحُكوَمِتِه، َوال َملْ  َمِشيَِّتِه، َوال ظُْلَم يف َمْيَل يف
ا طََلَبُه، َازاَح اْلِعَلَل ْن نَِقماتِِه، َسبَـَقْت َرْمحَُتُه َغَضَبُه َوال يـَُفوتُُه َاَحٌد ِاذمِ  ىً َوال َمْنج

َء اْلَمْاُموِر َوَسهََّل االتَّْكليِف َوَسوَّى التـَّْوفيَق َبْنيَ الضَّعيِف َوالشَّريِف، َمكََّن َاد ِيف 
َة ِاّال ُدْوَن اْلُوْسِع والطّاَقِة، ُسْبحانَُه ما ِف الطّاعَ َسبيَل اْجِتناِب اْلَ◌ْحمظُوِر، ملَْ يَُكلِّ 

َ انِْبيْعَظَم ِاْحسانَُه، بـََعَث األَ اَْبَنيَ َكَرَمُه َوَاْعلى َشأنَُه، ُسْبحانَُه ما َاَجلَّ نـَيْـَلُه َواَ   َء ِليـَُبنيِّ
ِء َوَخْريِ انِْبيِد األَ مَِّة َسيِّ َء ِلُيْظِهَر َطْوَلُه َوَفْضَلُه، َوَجَعَلنا ِمْن اُ اْوِصيَعْدَلُه َوَنَصَب األَ 

 ِبهِ َمّنا آَصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم،  ِء حمَُمَّدٍ ازِْكيِء َوَاْعَلى األَ اْصِفيِء َواَْفَضِل األَ اْوِلياألَ 

 
ve illet diye bir şey ortaya çıkmadan önce alimdi; memleket ve mal namı-
na bir şey olmadan önce sürekli sultandı; her önceden önce, her ezelin 
ezelinde, her durumda münezzehti; her sonradan, sonra hal değiştirme-
den ebediyen bâki kalacaktır; zatı yaratılışın başında ve sonunda zen-
gindir; batın ve zahirde hiçbir şeye ihtiyacı yoktur; O'nun hükmünde hiçbir 
zulüm yoktur ve meşiyyetinde özel bir eğilim yoktur; takdirinde zulüm ol-
maz, hükümetinden kaçılmaz, kahrından bir yere sığınılmaz; gazap ve 
intikamından kurtuluş yeri yoktur; rahmeti gazabından öne geçmiştir, 
rahmetini talep eden hiç kimse mahrum olmaz; kullarını kendine itaatle 
mükellef kılınca engelleri kaldırdı ve itaate muvaffak olmada zayıf ile güç-
lüyü eşit kıldı; herkesin emrine itaat etmesini mümkün kıldı, günahtan 
sakınmanın yolunu kolay kıldı, herkesi ancak güç ve kudretinin yettiği 
miktarda itaatiyle mükellef kıldı. Münezzehtir Allah; -insanlara- cömertliği 
ne kadar da açık, şanı ne kadar da yücedir! Münezzehtir Allah, bağışı ne 
kadar da fazla ve ihsanı ne kadar da yücedir O'nun! Adaletini beyan et-
meleri için peygamberler gönderdi, peygamberlerin vasilerini fazl ve ih-
sanını açığa çıkarması için atadı ve bizi, peygamberlerin efendisi, velile-
rinin en hayırlısı, has kullarının en üstünü, temiz kulların en üst makamı-
na sahip olan 
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َزَلُه َعَلْيِه َوِبَوِصيِّ  يَوِمبا َدعا� ِاَلْيِه َواِبْلُقْرآِن الَّذ َوَاشاِر   ْوَم اْلَغديرِ َنَصَبُه يَـ  الَّذيِه اَنـْ
ْخياَر بـَْعَد الرَُّسوِل َء األَ اْبراَر َواْخلَُلفئِمََّة األَ ِاَلْيِه، َوَاْشَهُد َانَّ األَ  يٌّ ِبَقْوِلِه هذا َعلِ 
مثَُّ َاُخُوه   يٍّ ُد َاْوالِدِه اْحلََسُن ْبُن َعلِ قاِمُع اْلُكّفاِر َوِمْن بـَْعِدِه َسيِّ  يٌّ اْلُ◌خمْتاِر، َعلِ 

، مثَُّ اْلباِقُر حمَُمٌَّد، مثَُّ الّصاِدُق  يٌّ ْبُط الّتاِبُع ِلَمْرضاِت ِهللا اْحلَُسْنيُ، مثَُّ اْلعاِبُد َعلِ السِّ 
 يُّ ، مثَُّ الزَّكِ يٌّ َعلِ  يُّ حمَُمٌَّد، مثَُّ النَّقِ  يُّ ، مثَُّ التَّقِ يٌّ ضا َعلِ َجْعَفٌر، مثَُّ اْلكاِظُم ُموسى، مثَُّ الرِّ 

بَِبقاِئِه  ياْلُمرَجى الَّذ يُّ ئُِم اْلُمنْـَتَظُر اْلَمْهدِ احلََْسُن، مثَُّ اْحلُجَُّة اْخلََلُف اْلقا يُّ اْلَعْسَكرِ 
نْيا، َوبُِيْمِنِه رُِزَق اْلَورى، َوِبُوُجوِدِه ثَبَتِت األَ  ُهللا  ُء َوِبِه َميْألُ اْرُض َوالسَّمبَِقَيِت الدُّ

َئْت ظُْلمًا َوَجْورًا، َوَاْشَهُد َانَّ اَْقواَهلُْم ُحجٌَّة َواْمِتثاَهلُْم ْرَض ِقْسطًا َوَعْدًال بـَْعَد ما ُملِ األَ 
َء هِبِْم ُمْنِجَيٌة، َوُخماَلَفتَـُهْم  اْقِتدْم الزَِمٌة َمْقِضيٌَّة، َواالِ َفرْيَضٌة َوطاَعتَـُهْم َمْفُروَضٌة َوَمَودَّهتَُ 

ْرِض َعَلى ُء يـَْوِم الّديِن َواَئِمَُّة َاْهِل األَ ا، َوُشَفعُمْرِديٌَة، َوُهْم ساداُت َاْهِل اْجلَنَِّة َاْمجَعنيَ 
َءَلَة اْلَقْربِ َحقٌّ اَوَاْشَهُد َانَّ اْلَمْوَت َحقٌّ َوُمس ،ِء اْلَمْرِضّينيَ اْوِصيَواَْفَضُل األَ  *اْلَيقِني، 

 
* Muhammed'in -Allah'ın salat ve selamı onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine 
olsun- ümmetinden kıldı. Biz de ona, bizi davet ettiği şeye, ona nazil etti-
ği Kur'an'a, Gadir-i Hum'da atadığı vasisine (Hz. Ali'ye) iman ettik. 
Şehadet ederim ki, muhtar peygamberden sonra iyilik sahibi imamlar ve 
seçilmiş halifelerin -ilki- kafirleri öldüren Ali'dir, ondan sonra evlatlarının 
büyüğü Hasan b. Ali'dir, sonra kardeşi ve Peygamber'in torunu, Allah'ın 
rızasına tabi olan Hüseyin'dir. Sonra -oğlu- Ali b. Hüseyin 
Zeynulabidin'dir, sonra Muhammed Bâkır, sonra Cafer Sadık, sonra Mu-
sa Kâzım, sonra Ali Rıza, sonra Muhammed Taki, sonra Ali Naki, sonra 
tertemiz olan Hasan Askeri, sonra âlemin ümidi, Allah'ın hücceti ve kâim 
olan halife, beklenilen Mehdi'dir; dünya onun kalmasıyla kalmakta, onun 
bereketiyle varlıklara rızık ulaşmakta, onun varlığıyla yer ve gök sabit 
kalmaktadır; Allah onun vesilesiyle yeryüzünü zulüm ve sitemle dolduk-
tan sonra adalet ve eşitlikle dolduracaktır. 

Şehadet ederim ki, onların buyrukları hüccet, onların emrini yerine 
getirmek ve onlara itaat etmek farz, onları sevmek Allah'ın ezeli hükmüy-
le gerekli, onları izlemek kurtuluş sebebi, onlara muhalefet etmek helaket 
nedenidir. Onların hepsi kesinlikle cennet ehlinin efendileri, kıyamet gü-
nünün şefaatçileri, yer ehlinin imamları ve Allah'ın razı olduğu vasilerin 
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حلِْساَب َحقٌّ،  َواْلميزاَن َحقٌّ، َوا، َحقٌّ  راطَ ز َوالصِّ  َواْلبَـْعَث َحقٌّ َوالنُُّشوَر َحقٌّ 
َوَانَّ َهللا ، تَِيٌة ال رَْيَب فيهاآَواْلِكتاَب َحقٌّ، َواْجلَنََّة َحقٌّ، َوالّناَر َحقٌّ، َوَانَّ الّساَعَة 

  ال َعَمَل يل  يوََكَرُمَك َوَرْمحَُتَك َاَمل يئااْلُقُبوِر، اَللّـُهمَّ َفْضُلَك رَج يـَبْـَعُث َمْن ِيف 
اْعتَـَقْدُت تـَْوحيَدَك  ْضواَن ِاّال َاّينِ َاْستَـْوِجُب هِبَا الرِّ  ال طاَعَة يلْ ، وَ َاْسَتِحقُّ ِبِه اْجلَنَّةَ 

َوآِلِه َمْن َاِحبَِّتَك  َتَشفَّْعُت ِاَلْيَك اِبلنَِّيبِّ وَ ، َوَعْدَلَك، َواْرَجتَْيُت ِاْحساَنَك َوَفْضَلكَ 
َوآِلِه َاْمجَعَني   نا حمَُمَّدٍ ى ُهللا َعلى نَِبيِّ ْكَرمَني َوَاْرَحُم الّراِمحَني، َوَصلَّ َواَْنَت اَْكَرُم األَ 

َة ِاالّ اِبهلِل اْلَعِلىِّ الطَّيِّ  اْلَعظيِم   بَني الطّاِهرْيَن َوَسلََّم َتْسليماً َكثرياً َكثرياً َوال َحْوَل َوال قـُوَّ
 َواَْنَت َخْريُ ُمْستَـْودَعٍ  هذا َوثَباَت ديين اَللّـُهمَّ � َاْرَحَم الرّاِمحَني ِاّىن َاْوَدْعُتَك يَقيين

 *ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحَني. َوْقَت ُحُضوِر َمْويت يَّ ِئِع فـَُردَُّه َعلَ اَوَقْد َاَمْرتَنا ِحبِْفِظ اْلَود
 

 
en üstünüdürler. 

Şehadet ederim ki ölüm haktır, kabirde sorguya tabi tutulmak haktır, 
ölülerin tekrar dirilmeleri haktır, mahşerde haşredilmek haktır, Sırat hak-
tır, terazi ve amellerin tartılması haktır, insanların hesaba çekilmesi hak-
tır, kitap ve amel defteri haktır, cennet haktır, cehennem haktır ve de kı-
yamet saati gelecektir; bunda hiçbir şüphe yoktur ve Allah kabirde olanla-
rı diriltip çıkaracaktır. 

Allah'ım! Senin lütuf ve keremine ulaşmak benim ümidimdir, ihsan ve 
rahmetine ulaşmak benim arzumdur; ne cenneti hak edeceğim bir ame-
lim ve ne de senin razı olmana neden olacak bir itaatim var. Ancak şu 
var ki, ben senin tevhid ve adaletine inanıyorum, senin ihsan ve lütfüne 
ümit besliyorum; sana, senin sevenlerinden olan Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ini şefaatçi olarak getirdim. Sen cömertlerin en cömerdi, merhametli-
lerin en merhametlisisin. Allah'ın salatı peygamberimiz Muhammed'e ve 
onun bütün tertemiz ve temizlenmiş Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun; onlara 
çok çok selam olsun. Güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah'tandır. 

Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ben -bu duada dile ge-
tirdiğim- yakin ve imanımı ve dinimde sebatımı senin yanında emanet bı-
rakıyorum; sen kendisine emanet bırakılanların en hayırlısısın; 
* sen bize emaneti korumayı emretmişsin; o halde ölüm vaktim gelip ça-
tınca onu bana geri ver; rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi." 
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Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamlarından (a.s) bize rivayet 
edilen dualarda şöyle geçer: “Allah'ım! Ben ölüm vaktinde adi-
le=dönüşten sana sığınıyorum." Burada geçen “Ölüm vaktinde dö-
nüş"ten maksat, ölüm anında haktan batıla dönüştür; şöyle ki: Şeytan 
ihtizar halindeki kişinin yanına gelir, onu imandan dışarı çıkarmak 
için vesvese ederek kalbine şüphe düşürür. İşte bu nedenledir ki dua-
larda bu durumdan Allah'a sığınılmıştır. 

"Fahru'l-Muhakkikin" şöyle demiştir: Bu durumdan güvende kal-
mak isteyen, iman delillerini ve usul-i dini kesin delillerle ikrar edip 
ölüm vaktinde kendisine vermesi için Allah Teala'ya emanet etsin; 
bunu şu cümlelerle yapsın: 

َواَْنَت َخْريُ  هذا َوثَباَت ديين َقْد َاْوَدْعُتَك يَقيين َم الّرِمحَني ِاينّ اَللّـُهمَّ � َاْرحَ 
 **َوْقَت ُحُضوِر َمْويت  يَّ ِظ اْلَوداِئِع فـَُردَُّه َعلَ َوَقْد َاَمْرتَنا ِحبِفْ  ُمْستَـْودَعٍ 

O halde Fahru'l-Muhakkikin'in dediğine göre "Adile" duasını 
okumak ve onun anlamını akılda canlandırmak ölüm anında dönüş 
tehlikesinden güvende kalmak için faydalıdır. Ancak bu duanın 
Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamlarından (a.s) rivayet edilen bir 
dua mı, yoksa ulemaya ait bir dua mı olduğu konusunda şunu demek 
gerekir ki: hadis ve rivayet ilminin uzmanı, Ehl-i Beyt İmamlarının 
(a.s) rivayetlerini bir araya toplayan büyük ve bilinçli alim, güçlü mu-
haddis saygın şeyhimiz Hacı Mirza Hüseyin Nurî (Allah mezarını nur-
landırsın) şöyle demiştir: “Meşhur Adile duasına gelince; bu dua ma-
sum önderlerimizden rivayet edilmemiş olup bazı ilim ehlinin telifle-
rindendir; bu dua muhaddislerin ve hadis uzmanlarının kitaplarında 
kaydedilmemiştir." 

Şeyh Tusî, Muhammed b. Süleyma-i Deylemî'den şöyle rivayet 
etmiştir: İmam Cafer-i Sadık'a (a.s) şöyle arzettim: “Sizin Şiileriniz 
imanın, birinin sabit ve diğeri ise emanet bırakılmak üzere iki kısım 
olduğunu söylüyorlar; bana okuduğumda imanımın kamil olacağı ve 
yok olup gitmeyeceği bir dua öğretin." Bunu üzerine İmam (a.s) şöyle 

 
** “Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ben -bu duada dile 

getirdiğim- yakin ve imanımı ve dinimde sebatımı senin yanında emanet 
bırakıyorum; sen kendisine emanet bırakılanların en hayırlısısın; sen bi-
ze emaneti korumayı emretmişsin; o halde ölüm zamanı gelip çatınca 
emanetimi bana geri ver." 
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buyurdu: Bütün farz namazlardan sonra şöyle de: 
 

َصلَّى ُهللا َعَلْيِه وآِلِه نَِبّيًا َواِبِالْسالِم دينًا َواِبْلُقرآِن  َرضيُت اِبهلِل َرابًّ َوِمبَُحمَّدٍ 
 ْبِن اْحلَُسْنيِ َوحمَُمَّدِ  يِّ َواْحلَُسْنيِ َوَعلِ مامًا َواِبحلََْسِن َوِلّيًا َواِ  يٍّ اِبْلَكْعَبِة ِقبْـَلًة َوِبَعلِ ِكتااًب وَ 
 يِّ َوَعلِ  يٍّ ْبِن َعلِ  ْبِن ُموسى َوحمَُمَّدِ  يِّ َوَعلِ  َوُموسى ْبِن َجْعَفرٍ  َوَجْعَفِر ْبَن حمَُمَّدٍ  يٍّ ْبِن َعلِ 

  ِهْم اَئمًَّة، اَللّـُهمَّ ِاينّ  َصَلواُت ِهللا َعَليْ َواحلََْسِن ْبِن َعِليٍّ َواْحلُجَِّة ْبِن احلََْسنِ  ْبِن حمَُمَّدٍ 
 *.َقديرٌ  َشيءٍ  ُكلِّ ِانََّك َعلى   َهلُمْ  ضيُت هِبِْم اَئِمًَّة َفاْرَضينرَ 

 
* "Razı oldum Rabb olarak Allah'a, peygamber olarak Muhammed'e 

(Allah'ın selamı onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun); din olarak İslam'a, 
kitab olarak Kur'an'a, kıble olarak Ka'be'ye, imam ve veli olarak Ali'ye ve 
sonraki imamlar olarak Hasan'a, Hüseyin'e, Ali b. Hüseyin'e, Muhammed 
b. Ali'ye, Cafer b. Muhammed'e, Musa b. Cafer'e, Ali b. Musa'ya, Mu-
hammed b. Ali'ye, Ali b. Muhammed'e, Hasan b. Ali'ye ve Hüccet b. Ha-
san'a -Allah'ın selamı onların üzerine olsun-. 

Allah'ım! Ben onların benim imamım olmasına razı oldum; sen de 
onları benden razı et. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter." 
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Cevşen-i Kebir Duası 

"Beledü'l-Emin" ve "Misbah-ı Kef'emî"nin nakline göre, bu duayı 
Hz. Seyyidu's-Sacidin İmam Zeynülabidin (a.s) babasından, o da de-
desi Resul-i Ekrem'den (s.a.a) nakletmiştir.  

Resul-i Ekrem, (s.a.a) savaşların birinde vücudunu rahatsız eden 
ağır bir zırh giymişti. O sırada Cebrail (a.s) nazil olarak Resulullah'a 
(s.a.a) şöyle arz etti: 

"Ey Muhammed, Rabbinin sana selâmı var. O zırhını çıkarıp bu 
duayı okumanı buyuruyor. Bu dua senin ve ümmetin için eman vesile-
sidir." 

Sonra duanın fazileti hakkında birtakım açıklamalarda bulundu; 
bu faziletlerin hepsini burada açıklamamız mümkün değil. Bunlardan 
bazıları şöyledir: 

"Kim bu duayı kefenine yazarsa, Allah onu (cehennem) ateşiyle 
azap etmekten hayâ eder. Kim bu duayı Ramazan ayının başında halis 
niyetle okursa Allah Teala ona Kadir gecesini nasip eder ve onun için 
Allah'ı tesbih ve tenzih eden ve bütün bunların sevabı duayı okuyan 
kişiye hediye eden yetmiş bin melek yaratır." 

Yine şöyle buyuruyor: 
"Kim bu duayı ramazan ayında üç defa okursa, Hak Teala cesedi-

ni cehennem ateşine haram kılar; cenneti ona vadeder; onu günahkâr-
lardan koruyacak iki melek görevlendirir ve hayatı boyunca Allah'ın 
emanında olur." 

Rivayetin sonunda İmam Hüseyin'in (a.s) şöyle buyurduğu nakle-
dilmiştir:  

"Babam Emirü'l-Müminin Ali (a.s) bana bu duayı hıfzetmemi, 
kendisinin kefenine yazmamı, onu aileme öğretmemi ve onları bu dua-
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yı okumaya teşvik etmemi vasiyet etti. Bu duada İsm-i Azam da olmak 
üzere bin isim vardır." 

Yazar der ki: Bu rivayetten iki nokta anlaşılmaktadır: 1- Bu duayı 
kefene yazmak müstehaptır; nitekim "Allame Bahru'l-Ulum" -Allah 
kabrini ıtırlandırsın- kendi "Dürre"sinde buna şöyle işaret etmektedir: 

 
Müstehaptır kefene yazılsın 
İslam ve imana şehadeti insanın 
Yine yazılsın ayetleri Kur'an'ın 
Azaptan aman olan Cevşen de anılsın 
 
2- Bu duayı Ramazan ayının ilkinde okumak müstehaptır. Ancak 

rivayetlerde bu duayı Kadir gecelerinde okumaya değinilmemiştir. 
Fakat Merhum Allâme Meclisî (r.a) "Zadü'l-Mead" kitabında, Kadir 
gecelerinin amellerini açıklarken şöyle demiştir: 

"Bazı rivayetlerde bu duanın Kadir gecesi olması muhtemel olan 
üç gecede okunması tavsiye edilmiştir."  

Bu konuda o yüce kişinin (r.a) buyrukları bizim için yeterlidir. 
Bu dua, yüz bölümden oluşur her bölümde on ilahi isim mevcuttur 

ki, her bölümün sonunda şu dua tekrarlanmalıdır: 
 *ْصنا ِمَن الّناِر � َربِّ َه إّال اَْنَت اْلَغْوَث اْلَغْوَث َخلِّ ُسْبحاَنَك � ال ِالٰـ 

"Beledü'l-Emin" kitabında ise, her faslın başında "Besmele" söy-
lenmesi ve faslın sonunda şu duanın tekrarlanması nakledilmiştir: 

ْصنا ِمَن َوآِلِه َخلِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  َه إّال اَْنَت اْلَغْوَث اْلَغْوَث َصلِّ ُسْبحاَنَك � ال ِالٰـ 
 **ْكراِم � أْرَحَم الرّاِمحَني .اجلَْالِل َواالِ  � َذا الّناِر � َربِّ 

 
* Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İm-

dat! Kurtar bizi ateşten ey Rabbim! 
** Münezzehsin sen ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İm-

dat! (Allah'ım) Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve bizi (cehen-
nem) ateşinden kurtar, ey Rabbim! Ey celal ve ikram sahibi, ey merha-
metlilerin en merhametlisi! 
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Cevşen-i Kebir Duasının Metni 

َك � َاهللُ � َرْمحُن � رَحيُم � َكرميُ � ُمقيُم � َعظيُم  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين ) 1( اِبمسِْ
اَْنَت اْلَغْوَث اْلَغْوَث َه إّال � َقدُمي � َعليُم � َحليُم � َحكيُم ُسْبحاَنَك � ال ِالٰـ 

 ْصنا ِمَن الّناِر � َربِّ َخلِّ 
َد الّساداِت � ُجميَب الدََّعواِت � راِفَع الدَّرَجاِت � َوِيلَّ احلََْسناِت � َسيِّ  )2(

ْصواِت � عاِملَ ِبَل التـَّْوابِت � ساِمَع األَ � غاِفَر اْخلَطيئاِت � ُمْعِطَي اْلَمْسَأالِت � قا
 . ِفّياِت � داِفَع اْلَبِلّياتِ اخلَْ 

 *� َخْريَ اْلغاِفريَن � َخْريَ اْلفاِحتَني � َخْريَ الّناِصريَن � َخْريَ اْحلاِكمَني � )3(

 
* 1- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) sen-

den diliyorum; ey Allah, ey dünyada hem mümine hem kâfire merhamet 
eden (Rahman), ey ahirette sadece müminlere merhamet edecek (Ra-
hîm), ey iyilik ve ikramı bol olan (Kerîm), ey her şeyi ayakta tutan (Mu-
kîm), ey azamet ve yücelik sahibi (Azîm), ey varlığının evveli olmayan 
(Kadîm), ey her şeyi bilen (Alîm), ey kullarını cezalandırmada acele et-
meyen hilim sahibi (Halîm), ey hikmet sahibi (Hekîm)! 

Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! 
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim! 

2- Ey efendilerin efendisi olan, ey duaları kabul eden, ey dereceleri 
yücelten, ey iyiliklerin sahibi olan, ey hataları bağışlayan, ey bütün istek-
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 اْلُمْنزِلَني � َخْريَ الّرازِقَني � َخْريَ اْلوارِثَني � َخْريَ اْحلاِمديَن � َخْريَ الّذاِكريَن � َخْريَ 
  .ِسننيَ حْ مُ َخْريَ الْ 
� َمْن َلُه اْلِعزَُّة َواْجلَماُل � َمْن َلُه اْلُقْدرَُة َواْلَكماُل � َمْن َلُه اْلُمْلُك  )4(

قاِل � َمْن ُهَو َشديُد َواجلَْالُل � َمْن ُهَو اْلَكبُري اْلُمَتعاُل � ُمْنِشىَء اْلسَّحاِب الثِّ 
 ُهَو َشديُد اْلِعقاِب � َمْن ِعْنَدُه ُحْسُن اْلِ◌حماِل � َمْن ُهَو َسريُع احلِْساِب � َمنْ 

 الثَّواِب � َمْن ِعْنَدُه اُمُّ اْلِكتاِب 
َك � َحّناُن � َمّناُن � َدّ�ُن � بـُْرهاُن � ُسْلطاُن �  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين ) 5( اِبمسِْ

 َواْلَبياِن  ِرْضواُن � ُغْفراُن � ُسْبحاُن � ُمْسَتعاُن � َذا اْلَمنِّ 
ِلُقْدرَتِِه � َمْن  ِلَعَظَمِتِه � َمِن اْسَتْسَلَم ُكلُّ َشْيءٍ  � َمْن َتواَضَع ُكلُّ َشْيءٍ  )6(

 
leri veren, ey tövbeleri kabul eden, ey bütün sesleri işiten, ey bütün gizli-
likleri / sırları bilen, ey belâları/felâketleri def eden! 

3- Ey bağışlayanların en iyisi, ey (müşkül meseleleri çözüp) açanla-
rın en iyisi, ey yardım edenlerin en iyisi, ey hükmedenlerin en iyisi, ey 
rızk verenlerin en iyisi, ey vârislerin en iyisi, ey övücülerin en iyisi, ey 
kendisini ananları en iyi anan, ey en iyi nazil eden, ey iyilik edenlerin en 
iyisi! 

4- Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi, ey kudret ve kemalin sahibi, 
ey mülk ve celalin sahibi, ey büyük ve yüce olan, ey ağır (yağmur yüklü) 
bulutları icat eden, ey kudret ve intikamı şiddetli olan, ey (mahlûkatın) 
hesabını süratle gören, ey şiddetli cezaya çarptıran, ey kendi katında en 
iyi sevabı bulunan, ey (yüce) katında Ümm'ül-Kitap (Levh-i Mahfuz) bu-
lunan! 

5- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) sen-
den diliyorum; ey şefkatli (Hannân), ey çok iyilik ve ihsan sahibi (Men-
nân), ey (hiçbir ameli) karşılıksız bırakmayan (Deyyân), ey (yolunu kay-
bedenler için delil) (Burhân), ey gerçek saltanat sahibi (Sultân), ey (sâlih 
kullarını) hoşnut eden (Rızvân), ey (günahları) bol bol bağışlayan (Guf-
rân), ey (bütün eksikliklerden kusurlardan) münezzeh olan (Sübhân), ey 
kendisinden yardım dilenen (Müsteân), ey ihsan ve beyan sahibi! 

6- Ey azametine her şeyin boyun eğdiği, ey kudretine her şeyin tes-
lim olduğu, ey izzetine karşı her şeyin zelil olduğu, ey heybetine karşı her 
şeyin eğildiği, ey korkusundan her şeyin ram olduğu, ey korkusundan  
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ِمْن َخْشَيِتِه    ِهلَيْـَبِتِه � َمِن اْنقاَد ُكلُّ َشْيءٍ  ِلِعزَّتِِه � َمْن َخَضَع ُكلُّ َشْيءٍ  َذلَّ ُكلُّ َشْيءٍ 
رِِه � َمِن اْستَـَقرَِّت  باُل ِمْن َخماَفِتِه � َمْن قاَمِت السَّماواُت ابَِمْ � َمْن َتَشقََّقِت اجلِْ 

 ُح الرَّْعُد ِحبَْمِدِه � َمْن ال يـَْعَتدي َعلى َاْهِل َممَْلَكِتِه َرُضوَن ابِِْذنِِه � َمْن يَُسبِّ األَ 
� ُجمِْزَل اْلَعطا� �  الرَّجا� ى� كاِشَف اْلَبال� � ُمنْـتَـهَ � غاِفَر اْخلَطا�  )7(

ِعَث اْلَربا� � واِهَب اْهلَدا� � راِزَق اْلَربا� � قاِضَي اْلَمنا� � ساِمَع الشَّكا� � اب
 سارىُمْطِلَق األُ 

ْجِد َوالسَّناِء � َذا اْلَعْهِد مَ ْلَفْخِر َوْالَبهاِء � َذا الْ �َذا اْحلَْمِد َوالثَّناِء � َذا ا )8( 
 َواْلَعطاِء � َذا اْلَفْضِل َواْلَقضاِء � َذا اْلِعزِّ  ضاِء � َذا اْلَمنِّ َوفاِء � َذا اْلَعْفِو َوالرِّ َوالْ 

 الِء َوالنـَّْعماِء اْجلُوِد َوالسَّخاِء � َذا اآلَواْلَبقاِء � َذا 
َك � ماِنُع � داِفُع � راِفُع �  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  )9( صاِنُع � �ِفُع � اِبمسِْ

 * .ساِمُع � جاِمُع � شاِفُع � واِسُع � ُموِسعُ 
 

* dağların yarılıp parçalandığı, ey emriyle göklerin ayakta durduğu, ey iz-
niyle yerlerin karar kıldığı, ey gök gürültüsünün kendisini hamd ile tesbih 
ettiği, ey memleketinin ehline (yaratıklarına) zulmetmeyen! 

7- Ey hataları bağışlayan, ey belâları bertaraf eden, ey ümitlerin son 
noktası, ey bağışları bol bol veren, ey hediyeleri inâyet eden, ey yaratık-
lara rızk veren, ey arzuları yerine getiren, ey (kullarından gelen) şikâyet-
leri işiten, ey yaratıkları (Kıyamet günü yeniden diriltip) ayağa kaldıran, 
ey esirleri azat edip hürriyetine kavuşturan! 

8- Ey hamd ve senanın sahibi, ey iftihar ve değerin sahibi, ey şeref 
ve yüceliğin sahibi, ey ahd ve vefanın sahibi, ey af ve rızanın sahibi, ey 
ihsan ve bağışın sahibi, ey kesin söz ve hükmün sahibi, ey izzet ve be-
kânın (sonsuzluğun) sahibi, ey cömertlik ve eli açıklığın sahibi, ey gizli ve 
açık nimetlerin sahibi! 

9- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) sen-
den diliyorum; ey (istemediği şeye) engel olan, ey (zararlı şeyleri ve en-
gelleri) defeden, ey yücelten, ey (her şeyi) sanatla yaratan, ey menfaat 
ve fayda veren, ey (bütün sesleri) işiten, ey (istediğini istediği şekilde) 
toplayan, ey (kullarına) şefaat eden (kulları hakkında şefaat izni veren ve 
yapılan şefaati kabul eden), ey (rahmeti) geniş olan, ey (başkalarına 
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� ماِلَك  َمْرزُوقٍ  ُكلِّ � راِزَق  َخمُْلوقٍ  ُكلِّ � خاِلَق  َمْصُنوعٍ  ُكلِّ � صاِنَع  )10(
� �ِصَر    َمْرُحومٍ  ُكلِّ � راِحَم  َمْهُمومٍ  ُكلِّ � فارَِج  َمْكُروبٍ  ُكلِّ � كاِشَف   َممُْلوكٍ  ُكلِّ 
 . َمْطُرودٍ  ُكلِّ � َمْلَجَأ   َمْعُيوبٍ  ُكلِّ � ساتَِر   َخمُْذولٍ  ُكلِّ 

� ُعدَّتى ِعْنَد ِشدَّيت � رَجائي ِعْنَد ُمصيَبيت � ُموِنسي ِعْنَد َوْحَشيت �  )11( 
�  ِعْنَد َحْريَيت � َدليلي ِعْنَد ُكْرَبيت  يِلّيي ِعْنَد نِْعَميت � ِغياثصاِحيب ِعْنَد ُغْرَبيت � وَ 

 ي. ِعْنَد َمْفَزع � ُمعيين ي� َملَجئي ِعْنَد اْضِطرار  يقار ِعْنَد اْفتِ  يَغنائ
� َعّالَم اْلغُُيوِب � َغّفاَر الذُّنُوِب � َسّتاَر اْلُعُيوِب � كاِشَف اْلُكُروِب  )12( 
َج وِب � اَنيَس اْلُقُلوِب � ُمَفرِّ َر اْلُقلُ َب اْلُقُلوِب � طَبيَب اْلُقُلوِب � ُمنَـوِّ � ُمَقلِّ 

 َس اْلغُُمومِ اْهلُُموِم � ُمنَـفِّ 
ابِِْمسَك � َجليُل � َمجيُل � وَكيُل � َكفيُل � َدليُل �  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّىن  )13( 

 َقبيُل � ُمديُل � ُمنيُل � ُمقيُل � ُحميلُ 
 

rahmet ve nimetini) genişletip bollaştıran! 
10- Ey her sanatın (icat edilenin) sanatkârı, ey her yaratılanın yaratı-

cısı, ey her rızıklananın rızk vereni, ey her sahip olunacak şeyin (gerçek) 
sahibi, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlilerin 
kederlerini gideren, ey bütün acınacak kimselerin (hâline) merhamet 
eden, ey bütün yalnızyardımsız kalanlara yardım eden, ey her kusur sa-
hibinin kusurunu örten, ey bütün kovulmuşların sığınağı olan! 

11- Ey zor durumumda hazırlığım/sermayem, ey musibet zamanım-
da ümidim, ey korku zamanımda can yoldaşım, ey yalnızlık/gurbet za-
manımda arkadaşım, ey nimetli zamanımda velinimetim, ey sıkıntılı za-
manımda imdadım, ey şaşkın hâllerimde kılavuzum, ey fakirlik/ihtiyaç 
zamanımda zenginliğim, ey perişanlık durumumda sığınağım, ey korktu-
ğum zamanlarda yardımcım! 

12- Ey "gayb" olanları bilen, ey günahları bağışlayan, ey ayıpları ör-
ten, ey sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalplerin tabibi olan, 
ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin arkadaşı, ey hüzünlere son veren, ey 
gamları yok eden! 

13- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) sen-
den diliyorum; ey celâl/yücelik sahibi (Celîl), ey cemal/güzellik sahibi  
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ياَث اْلُمْسَتغيثَني � َصريَخ اْلُمْسَتْصرِخَني � جاَر يَن � غِ � َدليَل اْلُمَتَحريِّ )14( 
اْلُمْسَتجرييَن � َاماَن اْخلائِفَني � َعْوَن اْلُمْؤِمنَني � راِحَم اْلَمساكَني � َمْلَجَأ اْلعاصَني 

 � غاِفَر اْلُمْذنِبَني � ُجميَب َدْعَوِة اْلُمْضَطّريَن  
ماِن � َذا  ْمِن َواألَ األَ ْمِتناِن � َذا  َذا اْلَفْضِل َواالِ ْحساِن �� َذا اْجلُوِد َواالِ )15(

ْضواِن � َذا اْحلُجَِّة  اْلُقْدِس َوالسُّْبحاِن � َذا احلِْْكَمِة َواْلَبياِن � َذا الرَّْمحَِة َوالرِّ 
 َذا الَعْفِو َواْلغُْفراِن َواْلُربْهاِن � َذا اْلَعَظَمِة َوالسُّْلطاِن � َذا الرَّْأَفِة َواْلُمْسَتعاِن � 

  ُكلِّ � َمْن ُهَو خاِلُق  َشيءٍ  ُكلِّ � َمْن ُهَو ِالـُه  َشْيءٍ  ُكلِّ � َمْن ُهَو َربُّ  )16(
 َشْيءٍ   ُكلِّ � َمْن ُهَو بـَْعَد   َشْيءٍ  ُكلِّ � َمْن ُهَو قـَْبَل   َشْيءٍ  ُكلِّ � َمْن ُهَو صاِنُع  َشْيءٍ 

  ُكلِّ  *� َمْن ُهَو قاِدٌر َعلى َشْيءٍ  ِبُكلِّ � َمْن ُهَو عاِملٌ  ْيءٍ شَ  ُكلِّ � َمْن ُهَو فـَْوَق 
 

* (Cemîl), ey (kullarının) işini yoluna koyan (Vekil), ey (kullarının gücü 
yetmeyen) işlerini kendi üzerine alan (Kefîl), ey (kullarına) yol gösteren 
(Delil), ey bütün istenilenlere kefil olan (Kabîl), ey çok (nimetleri ve...) el-
den ele dolaştıran (Mudîl), ey bağış ve lütuf sahibi (Munîl), ey (kullarının 
hata ve günahlarını) bağışlayan (Mukîl), ey (âlemde istediği her türlü) ta-
sarrufu yapabilen (Muhîl)!  

14- Ey şaşırıp kalanların yol göstericisi, ey yardım dileyenlere yardım 
eden, ey medet isteyenlere imdat eden, ey sığınak dileyenleri sığındıran, 
ey korkanların güvencesi, ey müminlerin yardımcısı, ey fakirle-
re/düşkünlere merhamet eden, ey (dönüş yapan) asilerin / günahkârların 
sığınağı olan, ey günahkârları bağışlayan, ey darda kalan / perişan olanla-
rın duasını kabul eden! 

15- Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey fazl u kerem ve lütuf sahibi, ey 
emniyet ve güven sahibi, ey kudsiyet sahibi ve her noksanlıktan münez-
zeh olan, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rızvan sahibi, ey kesin 
delil ve burhan sahibi, ey azamet ve saltanat sahibi, ey şefkat sahibi olan 
ve kendisinden yardım dilenen, ey af ve mağfiret sahibi olan! 

16- Ey her şeyin Rabbi, ey her şeyin ilâhı, ey her şeyin yaratıcısı, ey 
her şeyin icat edeni/sanatkârı, ey her şeyden önce olan, ey her şeyden 
sonra kalacak olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyi bilen, ey her 
şeye gücü yeten, ey her şey yok olduktan sonra kendisi baki kalan! 

17- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) 
senden diliyorum; ey emniyet ve güven veren (Mu'min), ey (her şeyi) 
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  .� َمْن ُهَو يـَْبقى َويـَْفىن ُكلُّ َشْيءٍ  َشْيءٍ 
َك � ُمْؤِمُن � ُمَهْيِمُن � ُمَكوِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  )17( ُ ُن � ُمَلقِّ اِبمسِْ  ُن � ُمَبنيِّ
 . مُ ُن � ُمْعِلُن � ُمَقسِّ ُن � ُمَزيِّ ُن � ممَُكِّ � ُمَهوِّ 
� َمْن ُهَو ىف ُمْلِكِه ُمقيٌم � َمْن ُهَو ىف ُسْلطانِِه َقدٌمي � َمْن ُهو ىف   ) 18( 

َعليٌم � َمْن ُهَو ِمبَْن  َشْيءٍ  ِبُكلِّ َجالِلِه َعظيٌم � َمْن ُهَو َعلى ِعباِدِه رَحيٌم � َمْن ُهَو 
ُصْنِعِه َحكيٌم � َمْن ُهَو ىف   ْن رَجاُه َكرٌمي � َمْن ُهَو يفُهَو مبَِ َعصاُه َحليٌم � َمْن 

   ُلْطِفِه َقدميٌ  ْكَمِتِه َلطيٌف � َمْن ُهَو يفحِ 
 � َمْن ال يـُْرجى إّال َفْضُلُه � َمْن ال يُْسَأُل إّال َعْفُوُه � َمْن ال يـُْنَظُر إالّ  )19(

ُلُه � َمْن ال يَُدوُم إّال ُمْلُكُه � َمْن ال ُسْلطاَن إّال ُسْلطانُُه ِبرُُّه � َمْن ال ُخياُف إّال َعدْ 
 َشْيءٍ  ِبُكلِّ َرْمحَُتُه � َمْن َسبَـَقْت َرْمحَُتُه َغَضَبُه � َمْن َاحاَط  � َمْن َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ 

َلهُ   ِعْلُمُه � َمْن َلْيَس َاَحٌد ِمثـْ

 
hükmü altına alan/koruyup gözeten (Müheymin), ey varlıkları yoktan var 
eden (Mükevvin), ey (yaratıklarına gerekenleri) öğretip telkin eden 
(Mülakkın), ey (açıklanması gerekenleri) açıklayan (Mübeyyin), ey (zor-
lukları) kolaylaştıran (Mühevvin), ey (kullarına gereken) güç ve imkânı 
sağlayan (Mümekkin), ey (her şeyi uygun bir şekilde) süsleyen 
(Müzeyyin), ey (kullarına gerekenleri) ilân eden (Mu'lin), ey (yaratıklar 
arasında, rızk vb. bölüştürülmesi gereken şeyleri) taksim eden (Mukas-
sim)! 

18- Ey mülkünde daim ve sabit olan, ey saltanatında kadîm ve ezelî 
olan, ey celâlinde azîm olan, ey kullarına karşı merhamet sahibi olan, ey 
her şeyi (en iyi) bilen, ey emirlerine uymayanlara karşı hilimli/sabırlı olan, ey 
kendisine ümit bağlayanlara karşı lütuf ve kerem sahibi olan; ey yaratılış 
sanatında hikmet sahibi olan, ey hikmetinde lütuf ve inâyet sahibi olan, 
ey lütfünde da kadîm ve ezelî olan! 

19- Ey ancak fazl u keremi ümit edilen, ey ancak affı dilenen, ey an-
cak iyiliği beklenen, ey ancak adaletinden korkulan, ey ancak kendi mül-
kü daim ve ebedi olan, ey (âlemde) kendi saltanatından başka hiçbir sal-
tanat ve hâkimiyet bulunmayan, ey rahmeti her şeyi kaplayan, ey rahmeti  
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� غاِفَر الذَّْنِب � قاِبَل التـَّْوِب � خاِلَق  اْلَغمِّ � كاِشَف  � فارَِج اْهلَمِّ ) 20(
 �ِم � راِزَق األَ  � فاِلَق احلَْبِّ  رِّ اْلَعْهِد � عاِملَ السِّ   � صاِدَق اْلَوْعِد � ُموِيفَ اْخلَْلقِ 
َك � َعِليُّ � َوِيفُّ � َغِينُّ � َمِليُّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  )21( � َحِفيُّ � َرِضيُّ اِبمسِْ

 � زَِكيُّ � بَِديُّ � َقِويُّ � َوِيلُّ 
� َمْن َاْظَهَر اْجلَميَل � َمْن َسَرتَ اْلَقبيَح � َمْن َملْ يُؤاِخْذ اِبْجلَريَرِة � َمْن َملْ  )22(

� ابِسَط اْلَيَدْيِن  ْرتَ � َعظيَم اْلَعْفِو � َحَسَن التَّجاُوِز � واِسَع اْلَمْغِفَرةِ يـَْهِتِك السِّ 
 َشْكوى  ُكلِّ َجنْوى � ُمنْـَتهى    ُكلِّ اِبلرَّْمحَِة � صاِحَب  

ْعَمِة الّساِبَغِة � َذا الرَّْمحَِة اْلواِسَعِة � َذا اْلِمنَِّة الّساِبَقِة � َذا � َذا النِّ  )23(
�  *جَِّة اْلقاِطَعِة � َذا اْلَكراَمِة الظّاِهَرةِ احلِْْكَمِة اْلباِلَغِة � َذا اْلُقْدرَِة اْلكاِمَلِة � َذا احلُْ 

 
* gazabının önüne geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, ey hiçbir şey kendisi 
gibi olmayan! 

20- Ey sıkıntıyı gideren, ey gam ve kedere son veren, ey günahı ba-
ğışlayan, ey tövbeyi kabul eden, ey yaratıkları yaratan, ey verdiği söze 
sadık kalan, ey ahdine vefa eden, ey gizliyi bilen, ey tohum tanesini yarıp 
filizlendiren, ey yaratıkları rızıklandıran! 

21- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) 
senden diliyorum; ey yüce, ey vefalı (ahdine sadık), ey (mutlak) zenginli-
ğe sahip olan, ey (kullarına) şefkatli davranan; ey (kullarına) ikram ve iyi-
likte bulunan, ey (kullarını) kendisinden razı eden, ey (bütün kusurlardan, 
eksikliklerden) münezzeh ve temiz olan, ey (yaratılışı) başlatan; ey güçlü, 
ey (müminlerin) velisi! 

22- Ey güzel (şeyleri) açığa çıkaran, ey kötü ve çirkin (şeylerin) üze-
rini örten, ey (suçluyu) suçu sebebiyle (hemen) cezalandırmayan, ey 
(günahkârların ayıplarının/günahlarının üzerindeki) perdeyi yırtmayan, ey 
affı büyük olan, ey güzel bağışlayan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmet 
ellerini (kullarına) sürekli açan, ey her sessiz yalvarışın sahibi (onu işiten, 
teveccüh eden), ey bütün şikâyetlerin ulaşacağı son nokta/son merci! 

23- Ey bol nimetin sahibi, ey geniş rahmetin sahibi, ey (insanlar var 
olmadan/onlar istemeden) önce (onlara yönelik) minnet/ihsan sahibi 
olan, ey eksiksiz hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin 
hüccet ve delil sahibi, ey (her şeyde, her yerde) açık lütuf sahibi, ey ebe-
di izzet sahibi; ey sarsılmaz kudret sahibi, ey yüce azamet sahibi! 
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ِة اْلَمتيَنِة � َذا اْلَعَظَمِة اْلَمنيَعةِ   . َذا اْلِعزَِّة الّدائَِمِة � َذا اْلُقوَّ
� بَديَع السَّماواِت � جاِعَل الظُُّلماِت � راِحَم اْلَعَرباِت � ُمقيَل  )24(

َف احلََْسناِت � �ِت � ُمَضعِّ ْمواِت � ُمْنِزَل اآل� ُحمِْيَي األَ  َر اْلَعْوراتِ اْلَعَثراِت � ساتِ 
 ئاِت � َشديَد النَِّقماتِ ماِحَي السَّيِّ 

َك � ُمَصوِّ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ  )25(  ُر  ُر � ُمنَـوِّ ُر � ُمَطهِّ ُر � ُمَدبِّ ُر � ُمَقدِّ اِبمسِْ
 رُ ُم � ُمَؤخِّ ِذُر � ُمَقدِّ ُر � ُمنْ ُر � ُمَبشِّ � ُمَيسِّ 
� َربَّ اْلبَـْيِت اْحلَراِم � َربَّ الشَّْهِر اْحلَراِم � َربَّ اْلبَـَلِد اْحلَراِم � َربَّ  ) 26(

َواْحلَراِم �  الرُّْكِن َواْلَمقاِم � َربَّ اْلَمْشَعِر اْحلَراِم � َربَّ اْلَمْسِجِد اْحلَراِم � َربَّ احلِْلِّ 
 �ِم  � َربَّ اْلُقْدرَِة ِيف األَ النُّوِر َوالظَّالِم � َربَّ التَِّحيَِّة َوالسَّالمِ َربَّ 

� َاْحَكَم اْحلاِكمَني � َاْعَدَل اْلعاِدلَني � َاْصَدَق الّصاِدقَني � َاْطَهَر  ) 27(
ِمعَني � اَْبَصَرالّناِظريَن � الطّاِهريَن � َاْحَسَن اْخلاِلقَني � َاْسرََع اْحلاِسبَني � َاْمسََع الّسا

 
24- Ey gökleri benzersiz yaratan, ey karanlıkları (âlemin düzenine) 

yerleştiren, ey göz yaşlarına acıyan, ey sürçmeleri affeden, ey ayıpların 
(kötülüklerin) üzerini örten, ey ölüleri dirilten, ey âyetleri indiren, ey se-
vapları kat kat artıran, ey kötülükleri silip yok eden, ey intikam ve ceza-
landırması şiddetli olan! 

25- Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyorum, (hacetlerimi) 
senden diliyorum; ey (varlıklara) şekil veren, ey (âlemin her şeyine) belli 
bir ölçü ve nizamı yerleştiren, ey (bütün âlemleri) tedbir edip yöneten, ey 
(lâyık kullarını pisliklerden) temizleyen, ey (âlemi) nurlandıran, ey (zorluk-
ları) kolaylaştıran, ey (iman ehlini) müjdeleyen, ey (günaha kapılanları) 
korkutan, ey (hak edenleri) öne geçiren, ey (hak etmeyenleri) geride bı-
rakan! 

26- Ey hürmetli evin (Kâbe'nin) Rabbi, ey hürmetli ayın (haram ayla-
rın) Rabbi, ey hürmetli beldenin (Mekkenin) Rabbi, ey (Kâbe'nin) rüknü-
nün ve Makam-ı İbrâhim'in Rabbi, ey Meş'ar'ül-Harâm'ın Rabbi, ey 
Mescid'ül-Haram'ın Rabbi, ey Hill'in (Harem dışının) ve Harem'in Rabbi, 
ey nur ve karanlığın Rabbi, ey tahiyyât ve selâmın Rabbi, ey yaratıklar-
daki kudretin Rabbi (yaratanı, büyüteni)! 

27- Ey hükmedenlerin hükmedicisi, ey âdillerin en adaletlisi, ey doğ- 
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 ْكَرمنيَ َع الّشاِفعَني � اَْكَرَم األَ َاْشفَ 
� ِعماَد َمْن ال ِعماَد َلُه � َسَنَد َمْن ال َسَنَد َلُه � ُذْخَر َمْن ال ُذْخَر َلهُ  ) 28(

َر َلُه � ِعزَّ َمْن � ِحْرَز َمْن ال ِحْرَز َلُه � ِغياَث َمْن ال ِغياَث َلُه � َفْخَر َمْن ال َفخْ 
 ال ِعزَّ َلُه � ُمعَني َمْن ال ُمعَني َلُه � اَنيَس َمْن ال اَنيَس َلُه � َاماَن َمْن ال َاماَن َلُه 

َك � عاِصُم � قائُِم � دائُِم � راِحُم � ساملُِ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ  ) 29( �  *اِبمسِْ
 اِبُض � ابِسطُ حاِكُم � عاِملُ � قاِسُم � ق

� عاِصَم َمِن اْستَـْعَصَمُه � راِحَم َمِن اْسَرتَْمحَُه � غاِفَر َمِن اْستَـْغَفَرُه �  )30(
�ِصَر َمِن اْستَـْنَصَرُه � حاِفَظ َمِن اْسَتْحَفَظُه � ُمْكرَِم َمِن اْسَتْكَرَمُه � ُمْرِشَد َمِن 

 � ُمعَني َمِن اْسَتعانَُه � ُمغيَث َمِن اْسَتغاثَُه  اْسَرتَْشَدُه � َصريَخ َمِن اْسَتْصَرَخهُ 
 

* ruların en doğrusu, ey temiz olanların en temizi, ey yaratıcıların en iyisi, 
ey hesaba çekenlerin en süratlisi, ey işitenlerin en iyi işiteni, ey bakanla-
rın en iyi göreni, ey şefaatçilerin en iyisi, ey kerem sahiplerinin en kerem-
lisi! 

28- Ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı bulunmayanların 
dayanağı, ey birikimi olmayanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sı-
ğınağı, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı, ey iftihar ede-
cek kimsesi olmayanların iftiharı, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardım-
cısı olmayanların yardımı, ey arkadaşı olmayanların arkadaşı, ey emni-
yeti olmayanların emânı! 

29- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) sen-
den diliyorum; ey (yaratılanları) koruyan, ey (başkasına muhtaç olmayan) 
zatıyla ayakta duran, ey ebedi ve daimî olan, ey merhamet eden, ey (her 
kusurdan noksanlıktan) münezzeh olan zat, ey (âleme) hükmeden, ey 
(her şeyi) bilen, ey (bölüştürülmesi gerekenleri yaratıkları arasında ada-
letle) taksim eden, ey (dilediğine rızkını, nimetlerini) kısan, ey (dilediğine) 
genişleten, bol veren! 

30- Ey kendisinden, (günahlardan) korunmayı dileyeni koruyan, ey 
merhamet dileyene merhamet eden, ey mağfiret dileyeni bağışlayan, ey 
yardım isteyenlere yardım eden; ey kerem ve lütuf dileyene ikramda bu-
lunan, ey irşat olmak isteyeni irşat eden, ey feryat edip kendisinden (yar-
dım) dileyenin yardımına koşan, ey kendisinden inayet isteyene inayet 
eden, ey kendisinden medet bekleyene imdat eden! 
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� َلطيفًا ال يُراُم � قـَيُّومًا ال يَناُم � دائِمًا ال يـَُفوُت �   � َعزيزًا ال ُيضامُ  )31(
 َحّيًا ال َميُوُت � َمِلكًا ال يـَُزوُل � ابِقيًا ال يـَْفىن � عاِلمًا ال َجيَْهُل � َصَمدًا ال يُْطَعمُ 

 � َقِوّ�ً ال َيْضُعُف 
َك � َاَحُد � واِحُد � شاِهُد � ماِجُد � حاِمُد �  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ  ) 32( اِبمسِْ

 راِشُد � ابِعُث � واِرُث � ضارُّ � �ِفعُ 
�   رَحيمٍ  ُكلِّ � َاْرَحَم ِمْن  َكرميٍ  ُكلِّ � اَْكَرَم ِمْن  َعظيمٍ  ُكلِّ � َاْعَظَم ِمْن  ) 33(

 ُكلِّ � اَْكَربَ ِمْن  َقدميٍ  ُكلِّ � اَْقَدَم ِمْن  َحكيمٍ  ُكلِّ � َاْحَكَم ِمْن  َعليمٍ  ُكلِّ َاْعَلَم ِمْن 
 . َعزيزٍ  ُكلِّ � َاَعزَّ ِمْن   َجليلٍ  ُكلِّ � َاَجلَّ ِمن   َلطيفٍ  ُكلِّ � اَْلَطَف ِمْن   َكبريٍ 

 *� َكثَري اْخلَْريِ � َقدَمي اْلَفْضِل � دائِمَ  نِّ � َكرَمي الصَّْفِح � َعظيَم اْلمَ  ) 34(
 

* 31- Ey mağlup ve zelil edilmeyen, Azîz, ey hakikati idrak edilme-
yen Latîf, ey (âlemleri) ayakta tutan ve hiçbir zaman uyumayan Kayyûm, 
ey yok olmayan ebedi, ey ölümsüz diri, ey saltanatı (hiçbir zaman) zevale 
uğramayacak Melik, ey asla fena bulmayacak Bâkî, ey kendisine (asla) 
cehalet arız olmayan Âlim, ey gıdaya muhtaç olmayan Samed, ey (hiçbir 
zaman) zaafa uğramayan Kavî! 

32- Allah'ım ben ismin hürmetine sana el açıyorm, (hacetlerimi) sen-
den diliyorum; ey tek olan (Ehad), ey yegâne olan (Vâhid), ey (her yerde) 
hazır ve nazır olan (Şâhid), ey şan ve yücelik sahibi olan (Mâcid), ey (ken-
di zatı mukaddesine) hamd-ü sena eden (Hâmid), ey (yaratıklarına) yol 
gösteren (Râşid), ey (ölüleri diriltip kabirlerden) ayağa kaldıran (Bâis), ey 
(yaratıklardan sonra baki kalarak kâinatı) miras alacak (Vâris), ey (hak 
edeni veya imtihan için maslahat gördüğünü zarar ve ziyana uğratan 
(Zârr), ey (uygun gördüğüne de) menfaat veren (Nâfi')! 

33- Ey her büyükten daha büyük olan, ey bütün cömertlerden daha 
cömert olan, ey bütün merhametlilerden daha merhametli olan, ey bütün 
bilgililerden daha bilgili olan, ey bütün hikmet sahiplerinden daha çok 
hikmetli olan, ey her kadîmden daha Kadîm olan, ey her büyükten daha 
büyük olan, ey her latiften daha latif olan, ey her yüceden daha yüce 
olan, ey her azizden daha çok izzet sahibi olan! 

34- Ey bağışlamada kerem ve lütfu bol olan, ey büyük iyilik ve nimet 
sahibi olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı/ ihsanı kadîm ve ezelî olan, ey 
lütfu ebedi olan, ey sanatı latif ve güzel olan, ey sıkıntıyı gideren, ey bela 

 



 214 

� ماِلَك اْلُمْلِك �  َس اْلَكْرِب � كاِشَف الضُّرِّ اللُّْطِف � َلطيَف الصُّْنِع � ُمنَـفِّ 
 . قاِضَي اْحلَقِّ 

وَّتِِه َعْهِدِه َوِيفٌّ � َمْن ُهَو يف َوفائِِه َقِويٌّ � َمْن ُهَو يف قُـ  � َمْن ُهَو يف ) 35(
ُلْطِفِه َشريٌف  قـُْرِبِه َلطيٌف � َمْن ُهَو يف ِه َقريٌب � َمْن ُهَو يفَعِليٌّ � َمْن ُهَو يف ُعُلوِّ 

ظََمِتِه َجميٌد � َمْن عَ  ِه َعظيٌم � َمْن ُهَو يفِعزِّ  َشَرِفِه َعزيٌز � َمْن ُهَو يف � َمْن ُهَو يف
 َجمِْدِه َمحيدٌ  ُهَو يف
�  ي� هاد � ُمعايف � وايف � شايف َك � كايفاِبمسِْ  َاْسأَُلكَ مَّ ِاّين اَللّـهُ  )36(

 .� عايل � ابقي ي� راض ي� قاض يداع
  خاِشٌع َلُه � َمْن ُكلُّ َشْيءٍ  خاِضٌع َلُه � َمْن ُكلُّ َشْيءٍ  � َمْن ُكلُّ َشْيءٍ  )37(

 ُمنيٌب ِاَلْيِه � َمْن ُكلُّ َشْيءٍ  َمْن ُكلُّ َشْيءٍ  َمْوُجوٌد ِبِه � كاِئٌن َلُه � َمْن ُكلُّ َشْيءٍ 
 صائٌِر ِاَلْيِه � َمْن ُكلُّ َشْيءٍ  قائٌِم ِبِه � َمْن ُكلُّ َشْيءٍ  خاِئٌف ِمْنُه � َمْن ُكلُّ َشْيءٍ 

 هاِلٌك إالّ َوْجَهُه  ُح ِحبَْمِدِه � َمْن ُكلُّ َشْيءٍ يَُسبِّ 
 

ve zorluklara son veren, ey (varlık) mülkünün sahibi, ey hak ve hakikat 
üzere hüküm veren! 

35- Ey ahdinde vefalı, ey vefakârlığı güçlü, ey kuvvetinde yüce, ey 
yüce olduğu hâlde yakın, ey yakın olduğu hâlde latif, ey lütfüyle birlikte 
şerif, ey şerefiyle birlikte aziz, ey izzetinde azim, ey azametinde yüce, ey 
yüceliğinde övgüye lâyık! 

36- Allah'ım ben (mübarek) ismin hürmetine (hacetlerimi) senden di-
liyorum; ey (kendisine güvenip yönelene) yeterli gelen, ey (bütün dertle-
re) şifa veren, ey (verdiği ahde) vefa eden, ey sıhhat ve afiyet veren, ey 
(yaratıkları) hidayet eden, ey (kullarını iyiliğe ve cennete) davet eden, ey 
(hak üzere) hüküm veren, ey (salih ve itaatkâr) kullarından hoşnut olan, 
ey (her şeyiyle) yüce ve âli olan, ey (ebediyyen) baki kalan! 

37- Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, ey her şeyin kendisinden 
korkup huşu gösterdiği, ey her şeyin kendisi için var olduğu, ey her şeyin 
kendisiyle vücut bulduğu, ey her şeyin kendisine döndüğü, ey her şeyin 
kendisinden korktuğu, ey her şeyin kendisiyle ayakta durduğu, ey her şe-
yin kendisine yöneldiği, hareket ettiği, ey her şeyin kendisini medh-u  
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إّال ِاَلْيِه �  َلْيِه � َمْن ال َمْفزََع إّال ِاَلْيِه � َمْن ال َمْقَصدَ اِ  � َمْن ال َمَفرَّ إالّ  )38(
َة إّال ِبِه �  ىً َمْن ال َمْنجَ  ِمْنُه إّال ِاَلْيِه � َمْن ال يـُْرَغُب إّال ِاَلْيِه � َمْن ال َحْوَل َوال قـُوَّ

ِه � َمْن ال يـُْرجى إّال ُهَو � َمْن ال َمْن ال يُْسَتعاُن إّال ِبِه � َمْن ال يـُتَـوَكَُّل إّال َعَليْ 
 يـُْعَبُد إالّ هو

� َخْريَ اْلَمْرُهوبَني � َخْريَ اْلَمْرُغوبَني � َخْريَ اْلَمْطُلوبَني � َخْريَ  )39(
اْلَمْسؤولَني � َخْريَ اْلَمْقُصوديَن � َخْريَ اْلَمْذُكوريَن � َخْريَ اْلَمْشُكوريَن � َخْريَ 

 ُبوبَني � َخْريَ اْلَمْدُعّويَن � َخْريَ اْلُمْسَتأِْنسنيَ اْلَ◌حمْ 
َك � غاِفُر � ساتُِر � قاِدُر � قاِهُر � فاِطُر �   َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  )40( اِبمسِْ

  *.كاِسُر � جاِبُر � ذاِكُر � �ِظُر � �ِصرُ 
 

* senasıyla tesbih ettiği, ey (Mukaddes vechinin) dışında her şeyin helâk 
olduğu! 

38- Ey (suçlular için) kendi dergâhından başka kaçılacak yer bulun-
mayan, ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, ey kendisinden 
başka varılacak hedef ve maksat bulunmayan, (kahr-u gazabından kur-
tulmak için) kendi dergâhından başka kurtuluş yeri olmayan, ey ancak 
kendisine rağbet edilen, ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı 
olabilecek kimse bulunmayan, ey kendisinden başka kimseden yardım di-
lenilmeyen, ey kendisinden başkasına tevekkül edilmeyen, ey kendisinden 
başkası ümit edilmeyen, ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen!  

39- Ey kendisinden korkulanların en iyisi, ey rağbet edilenlerin en 
iyisi, ey talep edilenlerin en iyisi, ey kendisinden istekte bulunulanların en 
iyisi, ey kendisine yönelinenlerin/maksûd olanların en iyisi, ey zikredilen-
lerin/anılanların en iyisi, ey şükredilenlerin en iyisi, ey sevilenlerin en iyisi, 
ey el açıp çağrılanların en iyisi, ey kendisine ünsiyet edilenlerin en iyisi! 

40- Allah'ım, ben, ismin hürmetine senden (hacetlerimi) diliyorum; ey 
(kullarının günahlarını) bağışlayan, ey (ayıpları, kötülükleri) örten, ey (her 
şeye) gücü yeten, ey (her şeye) galip gelen, ey (her şeyi yoktan var 
eden), ey (zalimlerin ihtişamını) kıran, ey (yaraları) saran, iyileştiren, ey 
(kendisini ananları) anan, ey (yaratıkların hâllerini) gören, ey (dostlarına) 
yardım eden! 

41- Ey yaratıp da her şeyi yerli yerine koyan düzelten, ey (her şeyi) 
belli ölçüler ve sınırlara tabi kılıp, varması gereken hedefi gösteren, ey 
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َر فـَهَ  َفَسّوى � � َمْن َخَلقَ  )41( دى � َمْن َيْكِشُف اْلبَـْلوى � َمْن َمْن َقدَّ
َيْسَمُع النَّْجوى � َمْن يـُْنِقُذ اْلَغْرقى � َمْن يـُْنِجي اْهلَْلكى � َمْن َيْشِفي اْلَمْرضى �  

 نْثى الزَّْوَجْنيِ الذََّكَر َواألُ  َمْن َاْضَحَك َواَْبكى � َمْن َاماَت َوَاْحىي � َمْن َخَلقَ 
�ِت اآل �تُُه � َمْن ِيف آفاِق  اآلَواْلَبْحِر َسبيُلُه � َمْن ِيف  َربِّ � َمْن ِيف الْ  )42(

بـُْرهانُُه � َمْن ِيف اْلَمماِت ُقْدرَتُُه � َمْن ِيف اْلُقُبوِر ِعْربَتُُه � َمْن ِيف اْلِقياَمِة ُمْلُكُه � َمْن 
ْن ِيف اْجلَنَِّة َثوابُُه � َمْن ِيف الّناِر ِيف احلِْساِب َهيْـبَـُتُه � َمْن ِيف اْلميزاِن َقضاُؤُه � مَ 

 ِعقابُهُ 
� َمْن ِاَلْيِه يـَْهَرُب اْخلائُِفوَن � َمْن ِاَلْيِه يـَْفزَُع اْلُمْذنُِبوَن � َمْن ِاَلْيِه يـَْقِصُد   )43(

وَن � َمْن ِبِه َيْسَتأِْنُس اْلُمنيُبوَن � َمْن ِاَلْيِه يـَْرَغُب الزّاِهُدوَن � َمْن ِاَلْيِه يـَْلَجأُ اْلُمَتَحريُِّ 
َعْفِوِه َيْطَمُع اْخلاِطُئوَن � َمْن ِاَلْيِه  اْلُمريُدوَن � َمْن ِبه يـَْفَتِخُر اْلُ◌ِحمبُّوَن � َمْن يف

 ُلوَن  َعَلْيِه يـَتَـوَكَُّل اْلُمتَـوَكِّ  َيْسُكُن اْلُموِقُنوَن � َمنْ 
� َحبيُب � طَبيُب � َقريُب � رَقيُب �  اِبمسِْكَ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ  )44(

 
belâyı kaldıran, ey gizli sırları, yakarışları işiten, ey (sapıklık girdabında) 
boğulanları kurtaran, ey helâk olanları necat veren, ey hastalara şifa ve-
ren, ey güldüren ve ağlatan, ey öldüren ve dirilten, ey erkek ve dişiden 
oluşan çiftler yaratan! 

42- Ey karada ve denizde yolu bulunan, ey dış âlemde ayet ve nişa-
neler sahibi olan, ey ayetler içinde delili olan, ey ölümde kudreti tecelli 
eden, ey kabirlerde alınacak ibret vesileleri bulunan, ey kıyamette salta-
nat sahibi olan, ey hesaba çekmede heybetli olan, ey mizanda hükmü ge-
çerli olan, ey cennette sevabı/mükâfatı bulunan, ey (cehennem) ateşinde 
ceza ve azap sahibi olan! 

43- Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkârların kendisine sı-
ğındığı, ey dönüş yapıp (tövbe edenlerin) yalnız kendine yöneldiği, ey 
zahitlerin ancak kendisine rağbet ettiği, ey şaşkınların kendisine iltica etti-
ği, ey müştak olanların yalnız kendisiyle ünsiyet bulduğu, ey sevenlerin 
kendisiyle iftihar ettiği, ey hatakârların affını arzuladığı, ey yakin ehli 
olanların (kalplerinin) ancak kendisiyle yatışıp huzur bulduğu, ey tevekkül 
edenlerin ancak kendisine güvendiği! 
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 َحسيُب � ُمهيُب � ُمثيُب � ُجميُب � َخبُري � َبصريُ 
َبصري  ُكلِّ َحبيب � اَْبَصَر ِمْن  ُكلِّ َقريب � َاَحبَّ ِمْن  ُكلِّ � اَقـََرَب ِمْن  )45(

رَفيع � اَْقوى ِمْن  ُكلِّ َفَع ِمْن َشريف � َارْ  ُكلِّ َخبري � َاْشَرَف ِمْن  ُكلِّ � َاْخَربَ ِمْن 
 َرؤُوف  ُكلِّ َجواد � َارَْاَف ِمْن   ُكلِّ َغِينٍّ � َاْجَوَد ِمْن   ُكلِّ َقِويٍّ � َاْغىن ِمْن   ُكلِّ 

� ماِلكًا  � خاِلقًا َغْريَ َخمُْلوقٍ  � صانِعاً َغْريَ َمْصُنوعٍ  � غاِلباً َغْريَ َمْغُلوبٍ ) 46(
� �ِصرًا  � حاِفظًا َغْريَ َحمُْفوظٍ  � راِفعًا َغْريَ َمْرُفوعٍ  � قاِهرًا َغْريَ َمْقُهورٍ  َغْريَ َممُْلوكٍ 

 .� َقريباً َغْريَ بَعيدٍ  � شاِهداً َغْريَ غاِئبٍ  َغْريَ َمْنُصورٍ 
 *َر النُّورِ دِّ َر النُّوِر � ُمقَ َر النُّوِر � خاِلَق النُّوِر � ُمَدبِّ � نُوَر النُّوِر � ُمنَـوِّ  )47(

 
* 44- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) 

senden diliyorum; ey (hakikat âşıklarının) sevgilisi, ey (bütün dertlerin) 
tabibi, ey (yarattıklarına) yakın, ey (kullarını) gözeten, ey (kulların amelle-
rinin) hesabını gören, ey heybet ve vakar sahibi olan, ey (iyi amellere) 
sevap veren, ey (duaları) icabet eden, ey (her şeyden) haberdar olan, ey 
(her şeyi) gören! 

45- Ey her yakından daha yakın, ey her sevilenden daha çok sevi-
len, ey her görenden daha iyi gören, ey haberdar olanların hepsinden 
daha çok bilgisi bulunan, ey bütün şereflilerden daha çok şerefli olan, ey 
her yüceden daha yüce, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey bütün 
zenginlerden daha zengin, ey bütün cömertlerden daha cömert, ey şef-
katlilerin hepsinden daha şefkatli olan! 

46- Ey (asla) mağlup olmayan galip, ey yaratılmış olmayan sanatkâr, 
ey mahlûk olmayan yaratan, ey kendisine sahip olunmayacak malik, ey 
mağlup ve zelil olunamayan kahir, ey yüceltilmeye ihtiyacı olmayan yüce, 
ey korunmaya ihtiyacı olmayan koruyucu, ey yardıma ihtiyacı olmayan 
yardımcı, ey (bir an bile gaip olmayan) şahit, ey (asla) uzaklaşmayan ya-
kın! 

47- Ey nurun nuru, ey nuru nurlandıran, ey nuru yaratan, ey nuru 
yöneten, ey nuru takdir edip ölçülendiren, ey her nurun nuru, ey her nur-
dan önce nur olan, ey her nurdan sonra nur olan, ey her nurun üstünde 
olan nur, ey hiçbir nurun kendisi gibi olmadığı nur! 

48- Ey bağışı şereflideğerli olan, ey fiili latif olan, ey lütfu daim ve 
ebedi olan, ey ihsanı kadîm ve ezelî olan, ey sözü hak olan, ey verdiği 
vaadi doğru olan, ey (kullarına) affı fazl u kereminden kaynaklanan, ey 
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� نُوراً  نُورٍ  ُكلِّ � نُوراً فـَْوَق  نُورٍ  ُكلِّ � نُورًا بـَْعَد  نُورٍ  ُكلِّ � نُوراً قـَْبَل  نُورٍ  ُكلِّ � نُوَر 
   .َلْيَس َكِمْثِلِه نُورٌ 

� َمْن َعطاُؤُه َشريٌف � َمْن ِفْعُلُه َلطيٌف � َمْن ُلْطُفُه ُمقيٌم � َمْن   )48(
َقدٌمي � َمْن قـَْولُُه َحقٌّ � َمْن َوْعُدُه ِصْدٌق � َمْن َعْفُوُه َفْضٌل � َمْن َعذابُُه  ِاْحسانُهُ 

  َعْدٌل � َمْن ِذْكُرُه ُحْلٌو � َمْن َفْضُلُه َعميمٌ 
َك � ُمَسهِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  )49( ُل ُل � ُمنَـزِّ ُل � ُمَذلِّ ُل � ُمَبدِّ ُل � ُمَفصِّ اِبمسِْ
 ُل � ُمْفِضُل � ُجمِْزُل � ممُِْهُل � ُجمِْملُ � ُمنَـوِّ 
ْهدى � َوال يُـ  يُق َوال ُخيَْلُق � َمْن يـَْهد� َمْن يَرى َوال يُرى � َمْن َخيْلُ  )50(

َوال ُجياُر  � َمْن َيْسَأُل َوال يُْسَأُل � َمْن يُْطِعُم َوال يُْطَعُم � َمْن ُجيريُ  َمْن ُحيْيي َوال ُحيْىيٰ 
َوال يـُْقضى َعَلْيِه � َمْن َحيُْكُم َوال ُحيَْكُم َعَلْيِه � َمْن ملَْ يَِلْد َوملَْ  يَعَلْيِه � َمْن يـَْقض

 يُوَلْد َوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َاَحٌد 
نِْعَم � نِْعَم احلَْسيُب � نِْعَم الطَّبيُب � نِْعَم الرَّقيُب � ِنْعَم اْلَقريُب �  )51(

 اْلمـٌجيُب � نِْعَم اْحلَبيُب � نِْعَم اْلَكفيُل � نِْعَم اَلوْكيُل � نِْعَم اْلَمْوىل � نِْعَم النَّصريُ 

 
azabı adalete dayanan, ey zikri tatlı olan, ey fazl u keremi (bütün yaratık-
lara) şamil olan! 

49- Allah'ım, ben, ismin hürmetine sana el açıyorum, (hacetlerimi) 
senden diliyorum; ey (müşkülleri) kolaylaştıran, ey (hakkı, batıldan iyiyi, 
kötüden, nuru zulmetten...) ayıran, ey (kötülüğü iyiliğe) çeviren, ey (ser-
keş ve asileri) ram eden, ey (rahmet ve nimetini) indiren, ey bol bol ba-
ğışta bulunan, ey fazl u kerem sahibi olan, ey büyük (nimetler) veren, ey 
(günahkârlara tövbe ve dönüş için) mühlet veren, ey (kullara) güzel dav-
ranan! 

50- Ey gören ve görünmeyen, ey yaratan ve yaratılmayan, ey hida-
yet edip de hidayete muhtaç olmayan ve ey hayat verip de kendisi hayat 
verilmeye muhtaç olmayan, ey sorgulanan fakat (başkaları tarafından) 
sorgulanmayan, ey (her şeyi) doyuran, fakat kendisi doyurulmaktan mü-
nezzeh olan, ey başkalarını (rahmetine) sığdıran, fakat sığdırılmaya 
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� ُسُروَر اْلعارِفَني � ُمَىن اْلُ◌ِحمّبَني � اَنيَس اْلُمريديَن � َحبيَب التـَّّوابَني  )52(
َعِن اْلَمْكُروبَني �   ساً َني � قـُرََّة َعْنيِ اْلعاِبديَن � ُمنَـفِّ � راِزَق اْلُمِقّلَني � رَجاَء اْلُمْذنِب

 ِخريَن وَّلَني َواآلَه األَ َعِن اْلَمْغُمومَني � ِالٰـ  اً جُمَفرِّ 
َك � رَبَّنا � ِاهلَنا � َسيِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  )53( َد� � َمْوال� � �ِصَر� � اِبمسِْ

 .َدليَلنا � ُمعيَننا � َحبيَبنا � طَبيَبناحاِفظَنا � 
ْخياِر � َربَّ اْجلَنَِّة َوالّناِر � ّديقَني َواألَ ْبراِر � َربَّ الصِّ � َربَّ النَّبّيَني َواألَ ) 54(

� َربَّ  *ْشجارِ ْ�اِر َواألَ ماِر � َربَّ األَ غاِر َواْلِكباِر � َربَّ اْحلُُبوِب َوالثِّ َربَّ الصِّ 
 

* muhtaç olmayan, ey (her şey hakkında) karar veren, fakat kendisi hak-
kında karar verilmeyen, ey herkese hüküm süren, fakat (asla) başkaları-
nın hâkimiyeti altına girmeyen, ey doğurmayan ve doğmayan ve asla eşi 
dengi bulunmayan! 

51- Ey güzel hesap gören, ey güzel Tabib, ey güzel gözetleyici, ey 
gü-zel yakın, ey güzel icabet eden, ey güzel sevgili, ey güzel Kefil, ey 
güzel Vekil, ey güzel Mevlâ, ey güzel yardımcı! 

52- Ey ariflerin sevinci, ey sevenlerin arzusu, ey kendisine müştak 
olanların arkadaşı, ey tövbekârların sevgilisi, ey muhtaçlara rızk veren, 
ey günahkârların ümidi, ey ibadet edenlerin göz nuru, ey sıkıntıda bulu-
nanların sıkıntısını gideren, ey hüzünlülerin hüznüne son veren, ey ev-
vellerin ve ahirlerin (bütün yaratıkların) ilâhı! 

53- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) 
senden diliyorum; ey bizim Rabbimiz, ey bizim ilâhımız, ey bizim efendi-
miz, ey bizim mevlâmız, ey bizim (düşmana karşı) yardımcımız, ey bizim 
koruyucumuz, ey bize yol gösteren, ey bizim yardımcımız, ey bizim 
habibimiz/sevgilimiz, ey bizim tabibimiz! 

54- Ey peygamberlerin ve iyilerin Rabbi, ey sıddıkların ve seçkinlerin 
Rabbi, ey cennet ve cehennemin Rabbi, ey küçüklerin ve büyüklerin 
Rabbi, ey tanelerin ve meyvelerin Rabbi, ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi, 
ey sahraların ve ıssız çöllerin Rabbi, ey karaların ve denizlerin Rabbi, ey 
gece ve gündüzün Rabbi, ey açıkların ve gizliliklerin Rabbi! 

55- Ey emri her şeyde geçerli olan, ey ilmi her şeyi kuşatan, ey gücü 
her şeye yeten, ey nimetlerini kulların sayamadığı, ey şükrünü yaratıkla-
rın (layıkıyla) yerine getirmediği, ey yüceliğini zihinlerin kavrayamadığı, 
ey idrak ve hayallerin künhüne varamadığı, ey örtüsü azamet ve kibriyâ 
olan, ey kesin olarak (takdir edip) hükme bağladığını kulların reddede-
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ْعالِن ْيِل َوالنَّهاِر � َربَّ االِ َواْلِقفاِر � َربَّ اْلَرباري َواْلِبحاِر � َربَّ اللَّ  يالصَّحار 
 ْسرارِ َواالِ 

ِعْلُمُه � َمْن بـََلَغْت  َشْيءٍ  ِبُكلِّ َاْمُرُه � َمْن حلََِق  َشْيءٍ  ُكلِّ � َمْن نـََفَذ يف  )55(
اْلِعباُد نَِعَمُه � َمْن ال تـَبْـُلُغ اْخلَالِئُق ُشْكَرُه �  ي ُحتْصِ قُْدرَتُُه � َمْن ال َشْيءٍ  ُكلِّ ِاىل 

ْوهاُم ُكنْـَهُه � َمِن اْلَعَظَمُة َواْلِكْربِ�ُء َجالَلُه � َمْن ال تَناُل األَ َمْن ال تُْدِرُك اْالَ◌ْفهاُم 
ْلُكُه � َمْن ال َعطاَء إّال ُردُّ اْلِعباُد َقضاَءُه � َمْن ال ُمْلَك إّال مُ يَـ رِداُؤُه � َمْن ال 

 َعطاُؤُه  
ِخَرُة فاُت اْلُعْليا � َمْن َلُه اآل� َمْن َلُه اْلَمَثُل اْالَ◌ْعلى � َمْن َلُه الصِّ ) 56(

ْمساُء اْحلُْسىن � ُت اْلُكْربى � َمْن َلُه األَ �نَُّة اْلَمْاوى � َمْن َلُه اآلوىل � َمْن َلُه اجلَْ َواألُ 
اْحلُْكُم َواْلَقضاُء � َمْن َلُه اْهلَواُء َواْلَفضاُء � َمْن َلُه اْلَعْرُش َوالثَّرى � َمْن َلُه  َمْن َلهُ 

 السَّماواُت اْلُعلى
َك � َعُفوُّ � َغُفوُر � َصُبوُر � َشُكوُر � َرؤوُف  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  )57( اِبمسِْ

 � ُسبُّوُح � قُدُّوُس  � َعطُوُف � َمْسؤوُل � َوُدوُد 
 َشْيءٍ  ُكلِّ ْرِض آ�تُُه � َمْن يف اِء َعَظَمُتُه � َمْن ِيف األَ � َمْن ِيف السَّم) 58(

َدالئُِلُه � َمْن ِيف اْلِبحاِر َعجائُِبُه � َمْن ِيف اْجلِباِل َخزائُِنُه � َمْن يـَْبَدُأ اْخلَْلَق مثَُّ يُعيُدُه 
 ُلْطَفُه � َمْن َاْحَسَن ُكلَّ َشْيءٍ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ْمُر ُكلُُّه � َمْن َاْظَهَر يفِجـُع األَ � َمْن ِاَلْيِه يـَرْ 

 
mediği, ey kendi saltanat ve mülkünden başka (hakiki) bir saltanat bu-
lunmayan, ey kendi bağışından başka (gerçek) bir bağış bulunmayan! 

56- Ey en güzel misalin sahibi, ey en yüce sıfatların sahibi, ey ahiret 
ve dünyanın sahibi, ey Cennet'ülMe'vâ'nın sahibi, ey en büyük ayetlerin 
sahibi, ey en güzel isimlerin sahibi, ey hüküm ve yargının sahibi, ey hava 
ve uzayın sahibi, ey Arş'ın ve yerin sahibi, ey yüce göklerin sahibi! 

57- Allah'ım, ben, ismin hürmetine sana el açıyorum, (hacetlerimi) 
senden diliyorum; ey çok affeden, ey çok bağışlayan, ey çok sabreden, ey 
(kullarının amellerini) karşılıksız bırakmayan, ey çok şefkatli olan, ey çok  
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 ِيف اْخلَالِئِق قُْدرَتُهُ  َخْلَقُه � َمْن َتَصرَّفُ 
� َحبيَب َمْن ال َحبيَب َلُه � طَبيَب َمْن ال طَبيَب َلُه � ُجميَب َمْن ال  )59(

ْن ال َشفيَق َلُه � رَفيَق َمْن ال َرفيَق َلُه � ُمغيَث َمن ال ُمغيَث َلُه ُجميَب َلُه � َشفيَق مَ 
� َدليَل َمْن ال َدليَل َلُه � اَنيَس َمْن ال اَنيَس َلُه � راِحَم َمْن ال راِحَم َلُه � صاِحَب 

 َمْن ال صاِحَب َلُه 
� كاِىلَء َمِن اْسَتْكالُه �  � كاِيفَ َمِن اْسَتْكفاُه � هاِدَي َمِن اْستَـْهداهُ  )60(

 *راِعَي َمِن اْسَرتْعاُه � شاِيفَ َمِن اْسَتْشفاُه � قاِضَي َمِن اْستَـْقضاُه � ُمْغِينَ َمنِ 
 

* merhametli olan, ey kendisinden dilekte bulunulan, ey (sâlih kullarını) 
çok seven/çok sevilen, ey münezzeh, ey mukaddes! 

58- Ey gökyüzünde azameti görülen, ey yeryüzünde ayetleri tecelli 
eden, ey her şeyde delilleri bulunan, ey denizlerde hayret verici (yaratık-
ları, sanatları) bulunan, ey dağlarda hazineleri yer alan, ey yaratılışı ilk 
defa başlatan (öldükten) sonra da tekrar dirilten, ey bütün işler kendisine 
dönen, ey her şeyden lütfunu aşikâr eden, ey her şeyi en güzel şekilde 
yaratan, ey kudreti mahlûkatını kuşatıp onda tasarruf eden! 

59- Ey sevgilisi olmayanın (gerçek) sevgilisi, ey tabibi olmayanların 
tabibi, ey (isteklerine) icabet edeni olmayanın icabet edeni, ey şefkat 
gösterecek kimsesi olmayanın şefkat göstereni, ey arkadaşı olmayanın 
arkadaşı, ey imdat edeni olmayanın imdatçısı, ey kılavuzu olmayanın kı-
lavuzu, ey ünsiyet kuracak kimsesi olmayanın enîsi /can yoldaşı, ey mer-
hamet edecek kimsesi olmayanın merhamet edeni, ey dostu olmayanın 
(gerçek) dostu! 

60- Ey kendisine yetmesini isteyene yeterli olan, ey kendisinden hi-
dayet dileyeni hidayet eden, ey kendisinden korunma dileyeni koruyan, 
ey hâlinin gözetilmesini isteyeni gözeten, ey şifa isteyene şifa veren, ey 
hükmetmesini isteyenler hakkında hükmünü veren, ey kendisinden zen-
ginlik dileyenleri zenginleştiren, ey sözünü yerine getirmesini isteyenlere, 
verdiği sözü yerine getiren, ey kendisinden güç, kuvvet dileyenleri güçlendi-
ren, ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dostu ve sahibi olan! 

61- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) 
senden diliyorum; ey yaratan, ey rızk veren, ey konuşan (sözleri, sesleri 
icat eden), ey (her şeyinde) doğru olan, ey (tohum ve taneyi) yarıp filiz-
lendiren, ey (birbirinden ayrılması gerekenleri) ayıran, ey (kapıları) açan, 
ey (açıkları) kapatan, ey (her şeyden) önce var olan, ey her şeyden yüce! 
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 .َي َمِن اْستَـْقواُه � َوِيلَّ َمِن اْستَـْوالهُ اْستَـْغناُه � ُموِيفَ َمِن اْستَـْوفاُه � ُمَقوِّ 
َك � خاِلُق � راِزُق � �ِطُق � صاِدُق � فاِلُق �  ُلكَ َاْسأَ اَللّـُهمَّ ِاّين  )61( اِبمسِْ

 فاِرُق � فاِتُق � راِتُق � ساِبُق � ساِمُق 
ْنواَر � َمْن َخَلَق َمْن َجَعَل الظُُّلماِت َواألَ  ُب اللَّْيَل َوالنَّهاَر �� َمْن يـَُقلِّ  ) 62(

َر اْخلَْريَ َوالشَّرَّ � َمْن َخَلَق لَّ َواْحلَُروَر � َمْن َسخََّر الالظِّ  شَّْمَس َواْلَقَمَر � َمْن َقدَّ
 � َمْن َلْيَس ْمُر � َمْن ملَْ يـَتَِّخْذ صاِحَبًة َوال َوَلداً  � َمْن َلُه اْخلَْلُق َواألَ اْلَمْوَت َواْحلَياةَ 

  لِّ اْلُمْلِك � َمْن َملْ َيُكْن َلُه َوِيلٌّ ِمَن الذُّ  َلُه َشريٌك ِيف 
� َمْن يـَْعَلُم ُمراَد اْلُمريديَن � َمْن يـَْعَلُم َضمَري الّصاِمتَني � َمْن َيْسَمُع  )63(

اَنَني اْلواِهنَني � َمْن يَرى بُكاَء اْخلائِفَني � َمْن َميِْلُك َحواِئَج الّسائِلَني � َمْن يـَْقَبُل 
ْحِسنَني � ْجَر اْلمُـ ْفِسديَن � َمْن ال ُيضيُع اَ ُعْذَر الّتائِبَني � َمْن ال ُيْصِلُح َعَمَل اْلمُ 

 ْجوديَن ِب اْلعارِفَني � َاْجَوَد األَ َمْن ال يـَبْـُعُد َعْن قـُُلو 
� دائَِم اْلَبقاِء � ساِمَع الدُّعاِء � واِسَع اْلَعطاِء � غاِفَر اْخلَطاِء � بَديَع  )64(

لثَّناِء � َقدَمي السَّناِء � َكثَري اْلَوفاِء � َشريَف السَّماِء � َحَسَن اْلَبالِء � َمجيَل ا
 اْجلَزاِء 

 
62- Ey gece ve gündüzü değiştiren, ey karanlıkları ve ışıkları (âlemin 

düzenine) yerleştiren, ey gölgeyi ve (güneşin) hararetini yaratan, ey gü-
neş ve ayı emri altına alan, ey hayır ve şerri mukadder kılan, ey ölüm ve 
hayatı yaratan, ey yaratmak ve emretmek kendisine mahsus olan, ey 
kendisine eş ve evlat edinmeyen, ey mülkünde ortağı bulunmayan, ey 
zillet (ve eksiklikten) kaynaklanan bir veli ve yardımcıya ihtiyacı olmayan! 

63- Ey müştak olanların maksadından haberdar olan, ey susanların 
içini bilen, ey (üzüntüsünden) kendinden geçenlerin inlemesini işiten, ey 
(kendisinden) korkanların ağlayışını gören, ey (kendisinden) dilekte bulu-
nanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey tövbe edenlerin mazeretini 
kabul buyuran, ey fitne ve fesatçıların işlerini düzeltmeyen, ey iyilikte bu-
lunanların ecrini zayi etmeyen, ey ariflerin kalplerinden uzaklaşmayan, ey 
cömertlerin cömerdi! 
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َك � َسّتاُر � َغّفاُر � قـَّهاُر � َجّباُر � َصّباُر �  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  )65( اِبمسِْ
 ابرُّ � ُخمْتاُر � فـَّتاُح � نـَّفاُح � ُمْراتُح 

� َمْن  َوَسقاين � َمْن َرزََقين َوَراّبين � َمْن َاْطَعَمين � َمْن َخَلَقىن َوَسّواين) 66(
� َمْن َحِفَظين وََكالىن � َمْن َاَعزَّىن َوَاْغناىن �  وََكفاين � َمْن َعَصَمين َاْد�ينوَ  قـَرََّبين

 َمْن َوفـََّقىن َوَهداىن � َمْن آَنَسىن َوآَواىن � َمْن َاماَتىن َوَاْحياىن 
ْن حيُِقُّ اْحلَقَّ ِبَكِلماتِِه � َمْن يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعباِدِه � َمْن َحيُوُل َبْنيَ  � مَ  )67(

َسبيِلِه  *اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه � َمْن ال تـَنْـَفُع الشَّفاَعُة إّال ابِِْذنِِه � َمْن ُهَو َاْعَلُم ِمبَْن َضلَّ َعنْ 
 

* 64- Ey ebediyen baki kalacak olan, ey duayı işitip (icabet eden), ey 
bağış ve ihsanı geniş olan, ey hatayı bağışlayan, ey gökyüzünü gü-
zel/emsalsiz yaratan, ey iyi imtihan eden, ey medh u senası güzel olan, 
ey (varlığının) parıltısı kadîm olan, ey vefası bol olan, ey mükâfatı şanlı, 
şerefli olan! 

65- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) sen-
den diliyorum; ey (ayıpları) örten, ey çok bağışlayan, ey (her şeye) galip 
gelen/(düşmanlarını) kahreden, ey (istediği her şeyi) zorla da olsa yaptı-
rabilen, ey çok sabırlı olan, ey çok iyilik eden, ey mutlak irade ve serbest-
liğe sahip olan (hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin etkisi ve baskısı altında 
olmayan), ey (zorlukları, düğümleri, kapalı kapıları) açan, ey çok bağışta 
bulunan, ey rahatlatan ve dinlendiren! 

66- Ey beni yaratıp (her şeyimi en güzel şekilde) düzene koyan, ey 
beni rızıklandırıp terbiye eden, ey beni yedirip içiren, ey beni (kendisine) 
yakınlaştırıp yakınlardan kılan, ey beni koruyan ve bana (her şeyde) kâfi 
gelen, ey beni koruyan ve gözeten, ey beni aziz kılan ve ihtiyaçlarımı gi-
deren, ey beni muvaffak kılan ve hidâyet eden, ey benimle ünsiyet kuran 
ve beni (rahmetine) sığındıran, ey beni öldüren ve dirilten! 

67- Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu ispat eden, ey kullarından 
tövbeyi kabul buyuran, ey kişi ile kalbi arasına giren, ey izni olmadan hiç 
bir şefaat fayda vermeyen, ey yolundan sapanları en iyi bilen, ey hükmü-
nü geciktirecek kimse bulunmayan, ey kazasını geri çevirecek kimse ol-
mayan, ey her şeyin emrine boyun ediği, ey kudretiyle gökler dürülmüş 
olan, rüzgârları rahmet (yağmurundan) önce müjdeci olarak gönderen! 

68- Ey yeryüzünü (insanlar için istirahat) beşiği yapan, ey dağları 
(yeryüzünün) kazıkları olarak karar kılan, ey güneşi kandil yapan, ey ayı 
aydınlık (vesilesi) kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü iaşe için çalı-
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ِالَ◌ْمرِِه � َمِن  ْن ال رادَّ ِلَقضائِِه � َمِن اْنقاَد ُكلُّ َشْيءٍ َب ِحلُْكِمِه � مَ � َمْن ال ُمَعقِّ 
 �َح بُْشراً َبْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه  السَّماواُت َمْطِوّ�ٌت بَِيميِنِه � َمْن يـُْرِسُل الرِّ 

ْرَض ِمهادًا � َمْن َجَعَل اْجلِباَل َاْواتدًا � َمْن َجَعَل � َمْن َجَعَل األَ ) 68(
شَّْمَس ِسراجًا � َمْن َجَعَل اْلَقَمَر نُورًا � َمْن َجَعَل اللَّْيَل لِباسًا � َمْن َجَعَل النَّهاَر  ال

ْشياَء َاْزواجًا َء بِناًء � َمْن َجَعَل األَ ا ُسبااتً � َمْن َجَعَل السَّمَمعاشاً � َمْن َجَعَل النـَّْومَ 
 � َمْن َجَعَل الّناَر ِمْرصاداً  

َك � َمسيُع � َشفيُع � رَفيُع � َمنيُع � َسريُع �  َاْسأَُلكَ للّـُهمَّ ِاّين اَ  )69( اِبمسِْ
 بَديُع � َكبُري � َقديُر � َخبُري � ُجمُري 

َحيٍّ � َحيُّ الَّذي َلْيَس َكِمثِْلِه َحيٌّ   ُكلِّ َحيٍّ � َحّياً بـَْعَد  ُكلِّ � َحّياً قـَْبَل   )70(
يُت ُكلَّ  ميُ  يتاُج ِاىل َحيٍّ � َحيُّ الَّذال حيَْ  ييُّ الَّذال يُشارُِكُه َحيٌّ � حَ  � َحيُّ الَّذي

ُحيِْيي  يياَة ِمْن َحيٍّ � َحيُّ الَّذيـَْرُزُق ُكلَّ َحيٍّ � َحّيًا ملَْ يَِرِث احلَْ  يَحيٍّ � َحيُّ الَّذ
 ْومٌ اْلَمْوتى � َحيُّ � قـَيُّوُم ال أَتُخُذُه ِسَنٌة َوال نَـ 

� َمْن َلُه ِذْكٌر ال يـُْنسى � َمْن َلُه نُوٌر ال يُْطفى � َمْن َلُه نَِعٌم ال تـَُعدُّ �  )71(

 
şıp çabalama zamanı kılan, ey uykuyu rahatlık ve huzur vasıtası yapan, 
ey göğü bina kılan, ey her şeyi çiftler halinde yaratan, ey (cehennem) 
ateşini (kâfirler-fâsıklar için kurulan) bir pusu yeri karar kılan! 

69- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) 
senden diliyorum; ey (her şeyi) duyan, ey (günahkârların) şefaatçisi (şe-
faatçilere onlar hakkında şefaat izni veren), ey (makamı yüce, ey metre-
besi üstün, ey süratle (icabet eden/hesaba çeken), ey emsalsiz yaratan, 
ey büyük, ey (her şeye) gücü yeten, ey (her şeyden) haberdar olan, ey 
(sığınak dileyenleri) sığındıran! 

70- Ey her diriden önce hayat sahibi olan, ey her diriden sonra ha 
yat sahibi bulunan, ey hiçbir şey kendisine benzemeyen gerçek hayat 
sahibi, ey hiçbir dirinin (hiçbir şeyine) ortak olmadığı diri, ey hiçbir diriye 
muhtaç olmayan diri, ey her diriyi öldüren diri, ey her diriye rızk veren di-
ri, ey hayatı hiçbir diriden miras almayan (kendi zatıyla) diri, ey ölüleri 
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َمْن َلُه ُمْلٌك ال يـَُزوُل � َمْن َلُه ثَناٌء ال ُحيْصى � َمْن َلُه َجالٌل ال يَُكيَُّف � َمْن َلُه 
 � َمْن َلُه ِصفاٌت ال تـَُبدَُّل � َمْن َلُه نـُُعوٌت َكماٌل ال يُْدَرُك � َمْن َلُه َقضاٌء ال يـَُردُّ 

 ال تـَُغريَُّ 
� َربَّ اْلعاَلمَني � ماِلَك يـَْوِم الّديِن � غاَيَة الطّاِلبَني � َظْهَر الّالجَني � )72(

ريَن �   اْلُمَتَطهِّ ُمْدِرَك اْهلارِبَني � َمْن حيُِبُّ الّصاِبريَن � َمْن حيُِبُّ التـَّّوابَني � َمْن حيُِبُّ 
 ِسنَني � َمْن ُهَو َاْعَلُم اِبْلُمْهَتديَن املُحْ َمْن حيُِبُّ 

َك � َشفيُق � رَفيُق � َحفيُظ � ُحميُط � ُمقيُت  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ  ) 73( اِبمسِْ
   *.� ُمغيُث � ُمِعزُّ � ُمِذلُّ � ُمْبِدُئ � ُمعيدُ 

 
* dirilten diri, ey hayat sahibi, ey (varlıkları) ayakta tutan, kendisini (hiçbir 
zaman) uyku basmayan ve uyumayan! 

71- Ey unutulmayan, unutturulmayan zikrin sahibi, ey söndürülemez 
nurun sahibi, ey sayılamaz nimetlerin sahibi, ey zeval bulmayan mülkün, 
saltanatın sahibi, ey hadde hesaba gelmez medh u senanın sahibi, ey belli 
bir keyfiyete sığdırılamaz celalin sahibi, ey idrak edilemez kemalin sahibi, 
ey reddedilemez kazâ ve hükmün sahibi, ey alternatifsiz sıfatların sahibi, 
ey değiştirilemez vasıfların sahibi! 

72- Ey âlemlerin Rabbi, ey amellerin karşılığının verildiği (Kıyamet) 
gününün sahibi, ey arayanların son maksadı, ey sığınanların destekçisi, 
ey kaçanları bulup yardımda bulunan, ey sabredenleri seven, ey tövbe 
edenleri seven, ey (maddi ve manevi pisliklerden) temizlenenleri seven, 
ey iyilikte bulunanları seven, ey hidayet olanları (herkesten) daha iyi bi-
len! 

73- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden 
diliyorum; ey şefkatli, ey (kullarıyla) arkadaş olan, ey (yaratıklarını) koru-
yan, ey (âlemi) kuşatan, ey (canlılara) yiyecek/rızk veren, ey imdat eden, 
ey izzet veren, ey zelil kılan, ey (her şeyin) yaratılışını başlatan, ey (her 
şeyi ölümden sonra) tekrar kendine döndüren! 

74- Ey zıddı olmayan Ehed, ey benzeri bulunmayan Ferd, ey herhan-
gi bir kusur ve ihtiyacı bulunmayan Samed, ey niteliği olmayan tek, ey zu-
lüm ve haksızlığı olmayan Kâdı, ey yardımcısı olmayan Rabb, ey zilleti 
bulunmayan Azîz, ey fakirliği olmayan Ganî, ey (kimsenin) azledemeye-
ceği Sultan, ey benzeri olmadan vasfedilen! 

75- Ey zikri, zikredenler için şeref olan, ey şükrü, şükredenler için kur-
 



 226 

 َاَحٌد ِبال ِضدٍّ � َمْن ُهَو فـَْرٌد ِبال ِندٍّ � َمْن ُهَو َصَمٌد ِبال َعْيبٍ � َمْن ُهَو )74(
� َمْن  � َمْن ُهَو َربٌّ ِبال َوزيرٍ  ِبال َحْيفٍ  � َمْن ُهَو قاضٍ  � َمْن ُهَو ِوتـٌْر ِبال َكْيفٍ 

� َمْن ُهَو   ِبال َعْزلٍ � َمْن ُهَو َمِلكٌ  ُهَو َعزيٌز ِبال ُذلٍّ � َمْن ُهَو َغِينٌّ ِبال فـَْقرٍ 
 . َمْوُصوٌف ِبال َشبيهٍ 

� َمْن ِذْكُرُه َشَرٌف ِللّذاِكريَن � َمْن ُشْكُرُه فـَْوٌز ِللّشاِكريَن � َمْن َمحُْدُه  )75(
  ِعزٌّ ِلْلحاِمديَن � َمْن طاَعُتُه َجناٌة ِلْلُمطيعَني � َمْن اببُُه َمْفُتوٌح ِللطّاِلبَني � َمْن َسبيُلهُ 
واِضٌح ِلْلُمنيبَني � َمْن آ�تُُه بـُْرهاٌن ِللّناِظريَن � َمْن ِكتابُُه َتْذِكَرٌة ِلْلُمتَّقَني � َمْن ِرْزقُهُ 

 ُعُموٌم ِللطّائِعَني َواْلعاصَني � َمْن َرْمحَُتُه َقريٌب ِمَن اْلمْحِسنَني 
ُه � َمنْ  )76( َه َغْريُُه � َمْن َجلَّ ثَناُؤهُ ال ِالٰـ  � َمْن تَباَرَك اْمسُُه � َمْن َتعاىل َجدُّ

� َمْن تـََقدََّسَت َاْمساُؤُه � َمْن يَُدوُم بَقاُؤُه � َمِن اْلَعَظَمُة هَباُؤُه � َمِن اْلِكْربِ�ُء رِداُؤُه 
 الُؤُه � َمْن ال تـَُعدُّ نـَْعماُؤهُ آ� َمْن ال ُحتْصى 

َك � ُمعُني � َامُني � ُمبُني � َمتُني � َمكُني � اِبمسِْ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين ) 77( 
 َرشيُد � َمحيُد � َجميُد � َشديُد � َشهيُد 

� َذا اْلَعْرِش اْلَ◌جميِد � َذا اْلَقْوِل السَّديِد � َذا اْلِفْعِل الرَّشيِد � َذا  )78(
ُهَو اْلَوِيلُّ اْحلَميُد � َمْن ُهَو فـَّعاٌل ِلما اْلَبْطِش الشَّديِد � َذا اْلَوْعِد َواْلَوعيِد � َمْن 

 
tuluş ve saadet vesilesi olan, ey hamdı, kendisini hamd edenler için izzet 
vesilesi olan, ey itaati, itaat edenler için kurtuluş vesilesi olan, ey kapısı, 
(kendisini) arayanlar için açık olan, ey yolu, dönüş yapıp (tövbe edenler) 
için aşikâr olan, ey ayetleri, (basiret gözüyle) bakanlar için delil olan, ey 
kitabı, takva sahipleri için öğüt ve ibret vesilesi olan, ey rızkı, itaatkâr ve-
ya âsî olan herkesi kapsayan, ey rahmeti, iyilik yapanlar için yakın olan! 

76- Ey ismi mübarek olan, ey şânı, makamı yüce olan, ey kendisin-
den başka ilâh bulunmayan, ey medh u senâsı yüce olan, ey isimleri mu-
kaddes olan, ey bekâsı devam eden, ey yücelik onun cemâl ve cilvesi 
olan, ey kibriyâ ve büyüklük libasına bürünen, ey gizli nimetlerinin haddi 
hesabı olmayan, ey zahiri nimetleri sayılmayan! 
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َشْيء َشهيٌد � َمْن ُهَو َلْيَس   ُكلِّ يُريُد � َمْن ُهَو َقريٌب َغْريُ بَعيد � َمْن ُهَو َعلى 
 ِبَظّالم ِلْلَعبيِد 

� َمْن ال َشريَك َلُه َوال َوزيَر � َمْن ال َشبيَه َلُه َوال َنظَري � خاِلَق   ) 79(
ْفِل الصَّغِري � راِحَم لشَّْمِس َواْلَقَمِر اْلُمنِري � ُمْغِينَ اْلباِئِس اْلَفقِري � راِزَق اْلطِّ ا

الشَّْيِخ اْلَكبِري � جاِبَر اْلَعْظِم اْلَكسِري � ِعْصَمَة اْخلآِئِف اْلُمْسَتجِري � َمْن ُهَو 
  .ء َقديرٌ َشيْ  ُكلِّ ِبِعباِدِه َخبٌري َبصٌري � َمْن ُهَو َعلى  

َعِم � َذا اْلَفْضِل َواْلَكَرِم � خاِلَق اللَّْوِح َواْلَقَلِم � ابِرَئ � َذا اْجلُوِد َوالنِّ ) 80(
رِّ  َواْالَ◌ملَِ  *َقِم � ُمْلِهَم اْلَعَرِب َواْلَعَجِم � كاِشَف الضُّرِّ َوالنََّسِم � َذا اْلَبْأِس َوالنِّ  الذَّ

 
* 77- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) sen-
den diliyorum; ey yardım eden, ey emin olan/emân veren, ey (açıklanma-
sı gerekenleri) açıklayan, ey (hiçbir şeyden) sarsılmayan, ey (her şeye) 
muktedir olan, ey (her şeyi) doğru ve kâmil olan, ey övgüye layık olan, ey 
azamet ve yücelik sahibi olan, (ey azap ve kahrı) şiddetli olan, ey âlemde 
(olup biten her şeye) şâhit olan! 

78- Ey yüce Arş'ın sahibi, ey sağlam sözün sahibi, ey dosdoğru ve 
eksiksiz fiilin sahibi, ey kıskıvrak yakalayan, şiddetli intikam sahibi olan, 
ey sevap vaat eden ve azap tehdidinde bulunan, ey övgüye layık veli, ey 
istediği her şeyi yapan, ey uzaklığı olmayan yakın, ey her şeye şahit ve 
nazır olan, ey kullarına hiçbir şekilde zulmetmeyen! 

79- Ey hiçbir ortağı ve yardımcısı olmayan, ey hiçbir benzeri ve den-
gi bulunmayan, ey güneşin ve nurlu ayın yaratıcısı, ey perişan hâlli faki-
rin ihtiyacını gideren, ey küçük yavrunun rızkını veren, ey yaşlı ihtiyara 
merhamet eden, ey kırılmış kemiği saran/iyileştiren (mağdur olanlara yar-
dımcı olan), ey korku içinde sığınak dileyenleri koruyan, ey kullarının (her 
şeyinden) haberdar olan/gören, ey her şeye gücü yeten! 

80- Ey cömertlik ve nimetler sahibi olan, ey fazl u kerem sahibi olan, 
ey Levh'i ve Kalem'i yaratan, ey küçük zerreyi/karıncayı ve insanları yok-
tan var eden, ey azap ve intikam sahibi olan, ey (iyilikleri) Arap ve aceme 
(bütün insanlara) ilham eden, ey zorluk ve acılara son veren, ey sırları ve 
niyetleri bilen, ey (Kâbe) evinin ve Harem'in Rabbi olan, ey her şeyi yok-
tan var eden! 

81- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) 
senden diliyorum; ey (âlemdeki her hayrın) faili olan, ey (her şeyi) yerli 
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 َمِم � َربَّ اْلبَـْيِت َواْحلََرِم � َمْن َخَلَق اْالَ◌شياَء ِمَن اْلَعَدِم َواهلِْ  رِّ � عاِملَ السِّ 
َك � فاِعُل � جاِعُل � قاِبُل � كاِمُل � فاِصُل �  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  )81( اِبمسِْ

 واِصُل � عاِدُل � غاِلُب � طاِلُب � واِهُب 
� َمْن اَْكَرَم ِجبُوِدِه � َمْن جاَد بُِلْطِفِه � َمْن تـََعزََّز  � َمْن اَنـَْعَم ِبَطْوِلهِ  )82(

َر ِحبِْكَمِتِه � َمْن َحَكَم بَِتْدبريِِه � َمْن َدبـََّر ِبِعْلِمِه � َمْن َجتاَوَز ِحبِْلِمِه  ِبُقْدرَتِِه � َمْن َقدَّ
 ِه ِه � َمْن َعال يف ُدنـُوِّ � َمْن َد� يف ُعُلوِّ 

َمْن َخيُْلُق ما َيشاُء � َمْن يـَْفَعُل ما َيشاُء � َمْن يـَْهدي َمْن َيشاُء � َمْن �  )83(
ُب َمْن َيشاُء � َمْن يـَْغِفُر ِلَمْن َيشآُء � َمْن يُِعزُّ َمْن َيشاِء ُيِضلُّ َمْن َيشاُء � َمْن يـَُعذِّ 

ما َيشاُء � َمْن َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن   ُر ِيف اْالَ◌ْرحامِ � َمْن يُِذلُّ َمْن َيشاُء � َمْن ُيَصوِّ 
 َيشاُء 
َشْيء َقْدرًا � َمْن ال  ُكلِّ � َمْن ملَْ يـَتَِّخْذ صاِحَبًة َوال َوَلدًا � َمْن َجَعَل لِ ) 84(

�  يُْشِرُك يف ُحْكِمِه َاَحدًا � َمْن َجَعَل اْلَمالِئَكَة رُُسًال � َمْن َجَعَل ِيف السَّماِء بـُُروجاً 
َشْيء َاَمدًا �  ُكلِّ َمْن َجَعَل اْالَ◌ْرَض َقرارًا � َمْن َخَلَق ِمَن اْلماِء َبَشرًا � َمْن َجَعَل لِ 

  َشْيء ِعْلمًا � َمْن َاْحصى ُكلَّ َشْيء َعَدداً  ِبُكلِّ َمْن َاحاَط 
 

yerinde karar kılan, ey (kulların mazeretini) kabul eden, ey her bakımdan 
eksiksiz ve kâmil olan, ey (hakkı batıldan) ayıran, ey kavuşturan, ey ada-
let sahibi olan, ey (istediğine) galip gelen, ey (sâlih kullarına) talip 
olan/(dergâhına) isteyen, ey karşılıksız bağışta bulunan! 

82- Ey ihsanıyla nimet veren, ey cömertliğiyle keremde bulunan, ey 
lütfuyla cömertlik eden, ey kudretiyle izzet bulan, ey hikmetiyle her şeyi 
takdir eden (ölçüp biçen), ey tedbiriyle hükmeden, ey ilmiyle tedbir 
eden/yürüten, ey hilmiyle (kulların günahlarından) vazgeçen, ey yüce ol-
duğu hâlde yakın olan, ey yakın olduğu hâlde yüce olan! 

83- Ey dilediğini yaratan, ey dilediğini yapan, ey dilediğini hidayet eden, 
ey dilediğini saptıran/sapıklıkta bırakan, ey dilediğini azap eden, ey diledi-
ğini bağışlayan, ey dilediğine izzet veren, ey dilediğini zelil kılan, ey dile-
ğini rahimlerde şekillendiren, ey rahmetini dilediğine tahsis eden. 
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َك � َاوَُّل � اِخُر � ظاِهُر � َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  )85( ابِطُن � بـَرُّ � َحقُّ  اِبمسِْ
ُر � َصَمُد � َسْرَمُد   � فـَْرُد � ِوتـْ

� َخْريَ َمْعُروف ُعِرَف � اَْفَضَل َمْعُبود ُعِبَد � َاَجلَّ َمْشُكور ُشِكَر �  )86(
َد � اَْقَدَم َمْوُجود طُِلَب � َاْرَفَع َمْوُصوف  َاَعزَّ َمْذُكور ذُِكَر � َاْعلى َحمُْمود محُِ

  .ُوِصَف � اَْكَربَ َمْقُصود ُقِصَد � اَْكَرَم َمْسؤول ُسِئَل � َاْشَرَف َحمُْبوب ُعِلمَ 
لَني � هاِدَي اْلُمِضّلَني � َوِيلَّ اْلُمْؤِمنَني  َد اْلُمتَـوَكِّ � َحبيَب اْلباكَني � َسيِّ ) 87(

لّصاِدقَني � اَْقَدَر اْلقاِدريَن � َاْعَلَم � اَنيَس الّذاِكريَن � َمْفزََع اْلَمْلُهوفَني � ُمْنِجَي ا
 *اْخلَْلِق َاْمجَعنيَ ِالـَٰه  اْلعاِلمَني �

 
* 84- Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen, ey her şey için belli bir ölçü ve 

hudut belirleyen, ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan, ey melekleri elçi 
yapan, ey gökyüzünde burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü salim ve 
barınmaya müsait kılan, ey (bir damla) sudan (nütfeden) insan yaratan, 
ey her şey için (sona erecek) belli bir zaman tayin eden, ey her şeyi il-
miyle kuşatan, ey her şeyin hesabını, sayısını bilen! 

85- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) 
senden diliyorum; ey evvel, ey ahir, ey zahir, ey batın, ey iyi olan/iyiliği 
seven, ey hak, ey yegâne, ey tek, ey ihtiyaçsız/eksiksiz, ey son-
suz/ebedi. 

86- Ey tanınanların en iyisi, ey ibadet edilen en üstün mabut, ey şük-
redilenlerin en yücesi, ey anılanların en izzetlisi/azizi, ey övülenlerin en 
ulusu, ey aranan en kadîm varlık, ey vasfedilen en yüce mevsûf, ey kast 
edilen/hedeflenen en büyük maksut, ey kendisinden dilenilenlerin en ke-
remlisi, ey bilinen en şerefli sevgili! 

87- Ey ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin efendisi, ey 
(doğru yoldan) sapanları hidayet eden, ey müminlerin velisi, ey kendisini 
zikredenlerin can yoldaşı, ey perişan ve zor durumda olanların sığınağı, 
ey doğruların kurtarıcısı, ey bütün güçlülerden daha güçlü olan, ey bütün 
ilim sahiplerinden daha bilgili olan, ey bütün yaratıkların ilâhı olan! 

88- Ey üstün olup da kahreden, ey sahip olup da güç yetiren, ey gizli 
olup da haberdar olan, ey ibadet edildiğinde karşılık veren, ey emrine 
itaatsizlik edildiğinde bağışlayan, ey fikirlere, düşüncelere sığmayan, ey 
hiçbir gözle görünmeyen, ey hiçbir (şeyin) eseri kendisine gizli kalmayan, 
ey bütün insanları rızıklandıran, ey bütün kaderleri takdir eden! 
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� َمْن َعال فـََقَهَر � َمْن َمَلَك فـََقَدَر � َمْن َبَطَن َفَخَربَ � َمْن ُعِبَد  )88(
يُْدرُِكُه َبَصٌر � َمْن ال َفَشَكَر � َمْن ُعِصَي فـََغَفَر � َمْن ال َحتْويِه اْلِفَكُر � َمْن ال 

 َقَدر ُكلِّ َر  َخيْفى َعَلْيِه اَثـٌَر � راِزَق اْلَبَشِر � ُمَقدِّ 
َك � حاِفُظ � ابِرُئ � ذاِرُئ � ابِذُخ � فارُِج �  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  )89( اِبمسِْ

  فاِتُح � كاِشُف � ضاِمُن � اِمُر � �هي
ْعَلُم اْلَغْيَب إّال ُهَو � َمْن ال َيْصِرُف السُّوَء إّال ُهَو � َمْن ال � َمْن ال يَـ  )90(

ْعَمَة إّال ُهَو � َمْن  َخيُْلُق اْخلَْلَق إّال ُهَو � َمْن ال يـَْغِفُر الذَّْنَب إّال ُهَو � َمْن ال يُِتمُّ النِّ 
ُل اْلَغْيَث إّال ْمَر إّال ُهَو � َمْن ال يـُنَـزِّ ُر اْال◌َ ُب اْلُقُلوَب إّال ُهَو � َمْن ال يَُدبِّ ال يـَُقلِّ 

 ْزَق إالّ ُهَو � َمْن ال ُحيِْيي اْلَمْوتى إّال ُهَو ُهَو � َمْن ال يـَْبُسُط الرِّ 
� ُمعَني اْلُضَعفاِء � صاِحَب اْلغَُرابِء � �ِصَر اْالَ◌ْوِلياِء � قاِهَر  )91(

نيَس اْالَ◌ْصِفياِء � َحبيَب اْالَ◌ْتِقياِء � َكنْـَز اْلُفَقراِء اْالَ◌ْعداِء � راِفَع السَّماِء � اَ 
 اْالَ◌ْغِنياِء � اَْكَرَم اْلُكَرماِء ِالـَٰه  �

َشْيء � َمْن ال يُْشِبُهُه َشْيٌء �  ُكلِّ َشْيء � قائِماً َعلى  ُكلِّ � كاِفياً ِمْن ) 92(
فى َعَلْيِه َشْيٌء � َمْن ال يـَنْـُقُص ِمْن َخزائِِنِه َمْن ال يَزيُد يف ُمْلِكِه َشْيٌء � َمْن ال خيَْ 

 
89- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) 

senden diliyorum; ey koruyan, ey yaratan, ey icat eden, ey yüce maka-
ma/mertebeye sahip olan, ey (üzüntüleri) gideren, ey (müşküllerin kapı-
sını) açan-halleden, ey (sıkıntılara) son veren, ey (kullarının) kefili olan, ey 
(iyiliklere) emreden, ey (kötülüklerden) nehyeden! 

90- Ey gaybı ancak kendisi bilen, ey kötülüğü (kullarından) ancak 
kendisi defeden, ey yaratıkları ancak kendisi yaratan, ey günahı ancak 
kendisi bağışlayan, ey nimeti ancak kendisi tamamlayan, ey kalpleri an-
cak kendisi değiştiren, ey işleri ancak kendisi tedbir eden-yöneten, ey 
yağmuru ancak kendisi yağdıran, ey rızkı ancak kendisi genişletip yayan, 
ey ölüleri ancak kendisi dirilten. 

91- Ey zayıfların yardımcısı, ey gariplerin arkadaşı, ey dostlara yar-
dımcı olan, ey düşmanlara galip gelip kahreden, ey göğü yükselten, 
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َشْيٌء � َمْن َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء � َمْن ال يـَْعُزُب َعْن ِعْلِمِه َشيٌء � َمْن ُهَو َخبٌري 
 َشْيء � َمْن َوِسَعْت َرْمحَُتُه ُكلَّ َشْيء  ِبُكلِّ 

 ُمْكرُِم � ُمْطِعُم � ُمْنِعُم � ُمْعطى � ُمْغين � اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسئَـُلَك اِبمسَِْك � )93(
 ُمْقين � ُمْفين � ُحمْيي � ُمْرضي � ُمْنجي 

َشْيء   ُكلِّ َشْيء َوَمليَكُه � َربَّ  ُكلِّ ِالـَٰه  َشْيء َوآِخَرُه � ُكلِّ � اَوََّل  )94(
َشْيء  ُكلِّ َشْيء َوابِسَطُه � ُمْبِدَئ  ُكلِّ َشْيء َوخاِلَقُه � قاِبَض  ُكلِّ َوصانَِعُه � ابِرَئ 

َشْيء  ُكلِّ َلُه � ُحمِْيَي َشْيء َوحمَُوِّ  ُكلِّ َن رَُه � ُمَكوِّ َشْيء َوُمَقدِّ  ُكلِّ َوُمعيَدُه � ُمْنِشَئ 
  *َشْيء َووارِثَهُ  ُكلِّ َوُمميَتُه � خاِلَق  

 
* ey seçilmiş (kulların) can yoldaşı, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey 

fakirlerin hazinesi, ey zenginlerin ilâhı, ey kerim olanların en keremlisi! 
92- Ey her şeyden taraf yeterli olan, ey her şeyi ayakta tutan, ey ken-

disine hiçbir şey benzemeyen, ey mülkünü hiçbir şey artırmayan, ey hiçbir 
şey kendisine saklı kalmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, 
ey hiçbir şey kendisi gibi olmayan, ey hiçbir şey bilgisi dışında kalmayan, 
ey her şeyden haberdar olan, ey rahmeti her şeyi kaplayan! 

93- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) 
senden diliyorum; ey ikram eden, ey gıda veren, ey nimet veren, ey ba-
ğışta bulunan, ey ihtiyaçları gideren, ey kazandıran, ey fânî kılan, ey diril-
ten, ey hoşnut eden, ey kurtuluşa erdiren! 

94- Ey her şeyin evveli ve sonu, ey her şeyin ilâhı ve sahibi, ey her 
şeyin Rabbi ve sanatkârı, ey her şeyi icat eden ve yaratan, ey her şeyi 
daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve (özelliklerini) takdir 
edip belirleyen, ey her şeye vücut veren ve (öldükten sonra) tekrar kendi-
sine döndüren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, ey her şeyi yaratan ve (öl-
dükten sonra) ona vâris olan! 

95- Ey en iyi anan ve anılan, ey en iyi şükreden (karşılık veren) ve 
şükredilen, ey en iyi öven ve övülen, ey en iyi şahit olan ve hakkında en 
iyi şahadet edilen, ey en iyi çağıran ve çağrılan, ey en iyi icabet eden ve 
icabet edilen, ey (insanla) en iyi ünsiyet kuran ve kendisiyle en iyi ünsiyet 
kurulan, ey en iyi arkadaş olan ve kendisiyle en iyi arkadaş olunan, ey en 
iyi maksut olan ve en iyi aranan, ey en iyi seven ve en iyi sevilen! 

96- Ey kendisine dua edene icabet eden, ey kendisine itaat edeni 
seven, ey sevdiğine yakın olan, ey kendisinden korunma dileyenleri gö-
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ُكور � َخْريَ حاِمد َوَحمُْمود � َوَمْذُكور � َخْريَ شاِكر َوَمشْ  � َخْريَ ذاِكر )95(
َواَنيس  َخْريَ شاِهد َوَمْشُهود � َخْريَ داع َوَمْدُعوٍّ � َخْريَ ُجميب َوُجماب � َخْريَ ُمؤِنس

 � َخْريَ صاِحب َوَجليس � َخْريَ َمْقُصود َوَمْطُلوب � َخْريَ َحبيب َوَحمُْبوب  
 َمْن ُهَو ِلَمْن َاطاَعُه َحبيٌب � َمْن ُهَو ِاىل � َمْن ُهَو ِلَمْن َدعاُه ُجميٌب � )96(

َمْن َاَحبَُّه َقريٌب � َمْن ُهَو ِمبَِن اْسَتْحَفظَُه رَقيٌب � َمْن ُهَو ِمبَْن رَجاُه َكرٌمي � َمْن ُهَو  
ْن ُهَو ِمبَْن َعصاُه َحليٌم � َمْن ُهَو يف َعَظَمِتِه رَحيٌم � َمْن ُهَو يف ِحْكَمِتِه َعظيٌم � مَ 

 يف ِاْحسانِِه َقدٌمي � َمْن ُهَو ِمبَْن َاراَدُه َعليٌم 
َك � ُمَسبِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  )97( ُب � ُب � ُمَعقِّ ُب � ُمَقلِّ ُب � ُمَرغِّ اِبمسِْ

ُ ُر � ُمَسخِّ ُر � ُمذَكِّ ُف � حمَُذِّ ُب � ُخمَوِّ ُمَرتِّ    ُر � ُمَغريِّ
ْلُمُه ساِبٌق � َمْن َوْعُدُه صاِدٌق � َمْن ُلْطُفُه ظاِهٌر � َمْن َاْمُرهُ  � َمْن عِ  )98(

غاِلٌب � َمْن ِكتابُُه ُحمَْكٌم � َمْن َقضاُؤُه كأِئٌن � َمْن قـُْرانُُه َجميٌد � َمْن ُمْلُكُه َقدٌمي � 
 َمْن َفْضُلُه َعميٌم � َمْن َعْرُشُه َعظيمٌ 

ُلُه َمسٌْع َعْن َمسْع � َمْن ال َميْنَـُعُه ِفْعٌل َعْن ِفْعل � َمْن ال � َمْن ال َيْشغَ  )99(
طُُه ُسؤاٌل َعْن ُسؤال � َمْن ال َحيُْجُبُه َشْيٌء َعْن يـُْلهيِه قـَْوٌل َعْن قـَْول � َمْن ال يـَُغلِّ 

 
zeten, ey kendisine ümit bağlayanlara kerim olan, ey emrine itaatsizlik 
edene hilim ve sabırla davranan, ey azametiyle birlikte merhametli olan, 
olan, ey hikmetiyle birlikte azametli olan, ey ihsanında kadîm olan, ey 
kendisine müştak olanlardan haberdar olan! 
97- Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum, (hacetlerimi) senden 
diliyorum; ey sebepleri takdir buyuran, ey (kullarını iyiliğe) teşvik eden, ey 
(kalpleri) halden hâle değiştiren, ey (âlemdeki işleri) takip eden, ey 
(âlemdeki işleri) düzene koyan, ey (kullarını) korkutan, ey (kullarını) sa-
kındıran, ey (unutulanları) hatırlatan, ey (âlemdeki güçleri) ram eden/elinde 
tutan, ey (durumları) değiştiren! 

98- Ey (her şeyi icat etmeden) bilen, ey verdiği söze sadık kalan, ey 
lütuf ve merhameti aşikâr olan, ey emri (her zaman) galip gelen, ey ki-
tabı sağlam olan, ey kazâ ve hükmü kesin olan, ey Kur'ân'ı yüce olan, ey  
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ُمريديَن � َمْن ُهَو َشْيء � َمْن ال يُْربُِمُه ِاْحلاُح اْلُمِلّحَني � َمْن ُهَو غايَُة ُمراِد الْ 
ُمنْـَتهى ِمهَِم اْلعارِفَني � َمْن ُهَو ُمنْـَتهى طََلِب الطّاِلبَني � َمْن ال َخيْفى َعَلْيِه َذرٌَّة ِيف 

 اْلعاَلمَني 
� َحليمًا ال يـَْعَجُل � َجوادًا ال يـَْبَخُل � صاِدقًا ال ُخيِْلُف � َوّهااًب ال  )100(

ْغَلُب � َعظيمًا ال يُوَصُف � َعْدًال ال َحييُف � َغِنّيًا ال يـَْفَتِقُر � َميَلُّ � قاِهرًا ال يُـ 
إّال اَْنَت اْلَغْوَث اْلَغْوَث ِالـَٰه  َكبريًا ال َيْصغُُر � حاِفظًا ال يـَْغُفُل ُسْبحاَنَك � ال 

  *.ْصنا ِمَن الّناِر � َربِّ َخلِّ 

 
* saltanatı kadîm ve ezelî olan, ey fazl u keremi (bütün mahlukatı) kap-
sayan, ey Arş'ı azametli olan! 

99- Ey bir (şeye) kulak vermesi, kendisini diğer bir işitmeden alıkoy-
mayan, ey bir fiili yapması, başka bir fiili yapmasına engel olmayan, ey 
bir söz, kendisini başka bir sözden gafil kılmayan, ey (kullarından) birisi-
nin isteği, onu başka (birisinin) isteğiyle karıştırmasına vesile olmayan, 
ey hiçbir şeyin, O'nun başka bir şeyi (görmesine, bilmesine) engel olma-
yan, ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı, kendisini usandırmayan, ey 
kendisini arzulayanların son ve en büyük arzusu, ey ariflerin himmet ve 
gayretlerinin son noktası, ey talep edenlerin talebinin nihayeti, ey âlem-
lerde bir zerre dahi kendisine gizli kalmayan! 

100- Ey (günahkârlara ceza vermede) acele etmeyen hilim ve sabır 
sahibi, ey cimrilik yapmayan cömert, ey verdiği vaade hilaf etmeyen Sa-
dık, ey bağıştan bıkmayan, usanmayan karşılıksız bağış ve ihsan sahibi, 
ey (hiçbir zaman) mağlup olmayan Kahir, ey (hakkıyla) vasfedilmeyecek 
azametli, ey haksızlık yapmayan Âdil, ey (hiçbir zaman) fakirleşmeyen 
Ganî, ey (asla) küçülmeyen büyük, ey gaflete düşmeyen koruyucu!  

Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilâh olmayan! İmdat! İmdat! 
Kurtar bizi ateşten ey Rabbim! 
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Cevşen-i Sağir 

Bu dua, muteber kitaplarda "Cevşen-i Kebir" duasından daha ge-
niş bir açıklamayla nakledilmiş ve Kef'amî "Beledu'l-Emin" kitabının 
haşiyesinde demiştir ki: Bu duanın şanı yüce ve makamı büyüktur. 
Musa Hâdî Abbasî, İmam Musa Kâzım'ı (a.s) öldürmek isteyince 
İmam (a.s) bu duayı okumuş ve rüya aleminde ceddi peygamber efen-
dimizin kendisine, "Allah Teala senin düşmanını öldürecektir" dediği-
ni görmüştür. Bu dua Seyyid b. Tavus'un "Mehcu'd-Deavat" kitabında 
da nakledilmiştir. Kef'amî ile Seyyid ibn Tavus'un nüshası arasında 
fark vardır. Biz bu duayı Kef'amî'nin "Beledu'l-Emin" adlı kitabına 
uygun olarak naklediyoruz. Dua şöyledir: 

 
 ِبسِم ِهللا الَرمحِن الَرِحيمِ 

اَوتِِه َوَشَحَذ يل ظَُبَة ُمْديَِتِه،  َعَليَّ َسيَف َعدٰ  انـَْتضىٰ  ٍ◌◌ّ هي ُكْم ِمْن َعُدوِالٰـ 
َد ِاَيلَّ (َحنْوي) َصوٰ قـَوٰ  َف ىلاِه، َودٰ ا َحدِّ َوَاْرَهَف يل َشبٰ  اِمِه اِئَب ِسهٰ اِتَل ُمسُوِمِه، َوَسدَّ

ارَتِِه اَف َمرٰ ُذعٰ  *َعين اَسِتِه، َوَاْضَمَر َاْن َيسْوَمَين اْلَمْكٌرْوَه َوجيَُرِّ َوملَْ تـََنْم َعّين َعْنيُ ِحرٰ 
 

* "İlahi! Nice düşmanlar vardı ki, bana karşı düşmanlık kılıcını çek-
miş, hançerlerinin ağzını bilemiş, mızraklarını sivriltmiş ve beni öldürmek 
için öldürücü zehirlerini hazırlamış, hedefine ulaşan oklarla beni nişan 
almış, beni gözetmek için gözünü kırpmamış, içinde beni işkenceye tabi 
tutmak ve ölümün acı şerbetini bana tattırmayı saklamıştır. -Allah'ım!- 
Sen benim güçsüzlük ve zayıflığıma baktın, onların zulüm ve sitemi kar-
şısında güçsüz olduğumu ve benimle savaşa geçen onlara karşı yardım 
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ِر ِممَّْن  اْجزي َعِن االْنِْتصٰ اِدِح َوعَ اِل اْلَفوٰ َضْعفى َعِن احِتمٰ  َنَظْرَت (فـََنظَْرَت) ِاىلٰ 
ملَْ اُْعِمْل ِفْكري يف  اىن وَاْرَصَد ىل فيـمٰ اوٰ رَبَِتِه َوَوْحَديت يف َكثري ِممَّْن �ٰ اَقَصدين ِمبُحٰ 

ُه (َشبٰ ، ِد َهلُْم ِمبِْثِلهِ ااْالْرصٰ    ا َفاَيَّْدَتىن ِبُقوَِّتَك َوَشَدْدَت َاْزري بُِنْصَرِتَك وفـََلْلَت يل َحدَّ
َسدََّد ِاَيلَّ   اِه) َوَخَذْلَتُه بـَْعَد َمجِْع َعديِدِه َوَحْشِدِه وَاْعَلْيَت َكْعىب َعَلْيِه َوَوجَّْهَت مٰ دِّ حَ 

ُت َغْيِظِه َوَقْد َعضَّ ازٰ ائِِدِه ِاَلْيِه، َوَرَدْدَتُه َعَلْيِه َوملَْ َيْشِف َغليَلُه َوملَْ َتْربُْد َحزٰ اِمْن َمكٰ 
ِمْن ُمْقَتِدر ال  َربِّ  ُه، فـََلَك اْحلَْمُد �ٰ �ٰ ايًا َقْد َاْخَفَقْت َسرٰ َاْدبـََر ُمَولِّ ِمِلِه وَ َعَليَّ َا�ٰ 

ِئَك ِمَن  اَعلى حمَُمَّد َوآِل حمَُمَّد َواْجَعْلين ِلنَـْعمٰ  ة ال يـَْعَجُل َصلِّ يـُْغَلُب َوذي َا�ٰ 
 ِكريَن، ا ِكريَن َوالالِئَك ِمَن الذّٰ ا الشّٰ 

ِيِدِه َووَكََّل ىب تـََفقَُّد  اَك َمصٰ ائِِدِه َوَنَصَب يل َاْشرٰ اين ِمبَكٰ اغ بـَغٰ ابٰ هي وََكْم ِمْن ٰـ ِال
َشَة اِز فـُْرَصِتِه َوُهَو يُْظِهُر َبشٰ ارًا ِالنِْتهٰ اَء السَُّبِع ِلَطريَدتِِه انِْتظٰ ايَِتِه، وَاضَبَأ ِاَيلَّ ِاْضبٰ ارِعٰ 

اْنَطوى   ا رَاَْيَت َدَغَل َسريَرتِِه َوقـُْبَح مَٰ  ا، فـََلمّٰ اْلَمَلِق، َويـَْبُسُط (ىل) َوْجهًا َغْريَ طَِلق
رَأِسِه واَتـَْيَت  َعَلْيِه ِلَشريِكِه ىف ِمّلِتِه وَاْصَبَح ُجمِْلبًا يل (ِاَيلَّ) يف بـَْغِيِه َارَْكْسَتُه الُمِّ 

 
almaktan aciz olduğumu, beni helak etmek için tasarladığı birçok şeyde 
yalnız olduğumu, onların tuzağına karşı misilleme yapmak için düşüne-
mediğim şeyde bana tuzak kuran kimse tarafından yalnızlığımı gördün 
de kendi gücünle beni destekledin, yardımınla sırtımı güçlendirdin, benim 
için düşmanın kılıcının keskinliğini körelttin ve ordusunu hazırlayıp 
teçhizatlandırdıktan sonra onu alçalttın ve beni ona üstün kıldın ve onun 
bana yönelttiği hileleri kendisine çevirdin ve kendi aleyhine döndürdün; 
fakat onun kin ateşi sönmedi, öfke alevi yatışmadı, benden dolayı bana 
karşı parmaklarını ısırdı da sırtını dönüp kaçmaya başladı, ordusu bir şey 
elde edemedi (mağlup bir duruma düştü). Ey Rabbim! Sen mağlup düş-
meyen güçlü ve acele etmeyen sabırlı oluşundan dolayı hamda sana 
mahsustur; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle. Beni senin nimetleri-
ne şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan kıl. 

İlahi! Nice zalimler var ki benim aleyhimde hileler yapmış, beni avla-
mak için tuzaklar kurmuş, beni aramak için vekil tayin etmiş ve avı için 
pusuya yatan yırtıcı bir hayvan gibi benim için pusuda fırsat kollamakta, 
beni aldatmak için dalkavuklukla gülümsemekte ve gerçeği  
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َيِتهِ  ِسِه َفَصَرْعَتُه يفانَُه ِمْن َاسٰ ابـُنْـيٰ  َتُه (َاْرَديـَْتهُ  زُبـْ ُه  ) يفَورَدَّيـْ َمْهوى ُحْفَرتِِه َوَجَعْلَت َخدَّ
بََدنِِه َوِرْزِقِه َوَرَميْـَتُه ِحبََجرِِه َوَخنَـْقَتُه ِبَوَترِِه َوذَكَّيْـَتهُ  ِب رِْجِلِه َوَشَغْلَتُه يفاطََبقًا ِلرتُٰ 

َمِتِه َوَفَسأَتهُ  اثـَْقَتُه) بَِندٰ ِقِصِه وََكبَـبْـَتُه ِلَمْنَخرِِه َورََدْدَت َكْيَدُه يف َحنْرِِه َورَبـَْقَتُه (َووَ اِمبَشٰ 
نَـيْـَتُه) ِحبَْسَرتِِه فَٰ  َلِتِه َذليًال َمأُسوراً اَءَل بـَْعَد َخنَْوتِِه وانـَْقَمَع بـَْعَد ْاسِتطٰ اْسَتْخَذأ َوَتضا(اَفـْ

 َوَقْد ِكْدُت �ٰ ، يـَْوَم َسْطَوتِهِ  افيهٰ  يناُل َاْن يـَرٰ َن يـَُؤمِّ ائِِلِه) الَّيت كٰ اَلِتِه (َحبٰ ايف رِْبِق ِحبٰ 
ِمْن ُمْقَتِدر ال  َربِّ  َحِتِه فـََلَك اْحلَْمُد �ٰ اَحلَّ ِبسٰ  اَلْوال َرْمحَُتَك َاْن َحيُلَّ يب مٰ  َربِّ 

ِئَك ِمَن  اِلنَـْعم َواْجَعلين َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ة ال يـَْعَجُل َصلِّ َا�ٰ  ييـُْغَلُب َوذ
 ِكريَن، ا الِئَك ِمَن الذّٰ ِكريَن وآلا الشّٰ 

َوَسَلَقىن  *ِبَغْيِظهِ  يَ ِه (ِحبََسِدِه) َوَعُدوٍّ َشجِ ِسد َشِرَق ِحبَْسَرتِ اوََكْم ِمْن حٰ  يهِالٰـ 
 

* olmayan güler yüz göstermekteydi; fakat sen -ey Allah'ım!- onun içinde 
gizlediği kini ve ihanetini, onunla aynı inancı paylaştığım halde bana kar-
şı içinde beslediği kötü niyetini ve bana karşı işlemeyi tasarladığı zulmü 
görünce sen de intikam için onu başı üzerine yere vurdun ve kökünü ka-
zıdın. Sonra onu helaket çukuruna ve azap kuyusuna düşürdün ve yüzü-
nü ayağının toprağıyla eş kıldın ve onu kendi bedeniyle ve rızkını temin 
etmekle meşgul etin. Ve yine zulmünün taşını onun kendisine fırlattın, 
zulmünün kirişiyle onun boğazını sıktın, kendi okuyla onu helak ettin, yü-
zü üstü onu yere serdin, hilesinin kemendiyle boğazını sıktın, onu piş-
man ettin, hasret ve pişmanlık duygusuna düşürdün; nitekim o kadar ki-
birden sonra zelil oldu, yücelik ve üstünlük iddiasından sonra alçaldı ve 
güç ve kuvvet sahibi olduğu dönemde benim esir görmeyi arzuladığı hile 
iplerine kendisi esir düştü. 

Allah'ım! Eğer senin rahmetin olmasaydı onun uğradığı acı ve ıstı-
raplar neredeyse benim başıma gelecekti; o halde sana hamd ediyorum 
Allah'ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir 
zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat 
eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan 
eyle. 

Allah'ım! Nice kıskançlar var ki hasretinden boğazı tıkandı, nice 
düşman var ki öfkesinden üzüntüye uğradı ve keskin diliyle beni incitti; 
beni gözünün parıltısıyla hor-hakir etti, hasiyetimi iftiralarına hedef kıldı 
ve bana karşı düşmanlık kemerini bağladı. Ve ben ey Rabbim, bu du-
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  ميِه، َوقـَلََّدين ا) َغَرضًا ِلمرٰ ِعْرِضيَ  (َوَجَعلَ  َزىن ِمبُوِق َعْيِنِه َوَجَعَليننِِه، َوَوخَ اِلسٰ  ِحبَدِّ 
بَِتَك اُمْسَتجريًا ِبَك واثِقًا ِبُسْرَعِة ِاجٰ  َربِّ  َدْيُت) �ٰ ا َك (فـَنٰ َديـْتُ ِخالًال ملَْ تـََزْل ِفيِه، �ٰ 

 ِلمًا اَنَُّه ال ُيْضَطَهُد َمْن َاوى ِاىلٰ اِعَك عٰ املَْ َاَزْل اََتعرَّفُُه ِمْن ُحْسِن ِدفٰ  اًال َعلى مٰ ُمتَـوَكِّ 
ِر ِبَك انِْتصٰ َمْعِقِل االِ  ِاىلٰ  أَ ِدُح) َمْن جلََ اِدُث (اْلَفوٰ اَكَنِفَك َوَلْن تـَْقرََع اْحلَوٰ  ِظلِّ 

ة ال  ِمْن ُمْقَتِدر ال يـُْغَلُب َوذي َا�ٰ  َربِّ  اَمْن أبِسِه ِبُقْدرَِتَك فـََلَك اْحلْمُد يٰـ  َفَحصَّنْـَتين
الِئَك ِمَن ِكريَن َوآلا ِئَك ِمَن الشّٰ اواْجَعْلين ِلنَـْعمٰـ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  يـَْعَجُل َصلِّ 

 ِكريَن، ا ذّٰ ال
َمَطْرهَتا (َاْمَطْرهَتا) َوَجداِوِل   َجلَّيْـَتها وَمسـاِء نِْعَمةٍ  وََكْم ِمْن َسحاِئِب َمْكروهٍ  يهِالٰـ 
اَْلَبْسَتها   َنَشْرهَتَا َوُجنَِّة عاِفَيةٍ  َطَمْسَتها و�ِشَئِة َرْمحَةٍ  َاْجَريـَْتها وَاْعُنيِ َاْحداثٍ  َكراَمةٍ 

َقدَّْرهَتا، َملْ تـُْعِجْزَك ِاْذ طََلبْـَتها َوَملْ َمتَْتِنْع ِمْنَك ِاْذ   جارِيَةٍ  ْفَتها واُُمورٍ َكشَ   َوَغواِمِر ُكُرابتٍ 
َعلى  ال تـَْعَجُل َصلِّ  ال يـُْغَلُب َوذي اَ�ةٍ  ِمْن ُمْقَتِدرٍ  َاَرْدهَتَا، فـََلَك اْحلَْمُد يـا َربِّ 

 الِئَك ِمَن الّذاِكريَن الّشاِكريَن َوآلَن ِئَك مِ اِلنَـْعم َوْاَجْعلين َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ 

 
rumda sana sığınarak, duamı hemen kabul edeceğine güvenerek, senin 
sürekli beni iyi bir şekilde savunacağına itimat ederek, senin savunma 
gölgene girenin hiçbir zaman mağlup düşmeyeceğini ve senden yardım 
dileme siperine sığınan kimsenin hiç bir zaman olayların taşı başına isa-
bet etmeyeceğini bilerek sürekli seni -yardıma- çağırdım; böylece sen de 
kendi kudretinle beni o düşmanların kötülüğünden korudun. O halde sa-
na hamd ediyorum Allah'ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar 
sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve 
Ehl-i Beyt'ine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsan-
larını ananlardan eyle. 

Allah'ım! Nice sıkıntı bulutları vardı ki sen onları giderdin, nimet se-
mandan rahmet yağmuru yağdırdın, bağış nehirlerinden rahmet suyu 
akıttın, olaylar çeşmelerini kör  ettin, büyüyen rahmetini yaydın, afiyet 
zırhı giydirdin, zor musibetleri giderdin, cari işleri takdir ettin, düzene sok-
tun, -dünyada- istediğin her şey seni aciz bırakmadı ve irade ettiğin za-
man iradene itaatsizlik etmedi. O halde hamd sana mahsustur Allah'ım! 
Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir 
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 فاِدَحةٍ  َجَربَْت َوِمْن َمْسَكَنةٍ  َحقَّْقَت َوِمْن َكْسِر ِاْمالقٍ  وَكْم ِمْن َظنٍّ َحَسنٍ  ِاٰهلي
َارَْحَت، ال ُتْسَأُل (�  نـََعْشَت (اَنـَْعْشَت) َوِمْن َمَشقَّةٍ  ُمْهِلَكةٍ  َحوَّْلَت َوِمْن َصْرَعةٍ 

ّما تـَْفَعُل َوُهْم يُْسأَُلوَن َوال يـَنْـُقُصَك ما اَنـَْفْقَت َوَلَقْد ُسِئْلَت َفَاْعطَْيَت َوملَْ دي) عَ َسيِّ 
ِاْنعامًا َوْاِمتناً� وإالّ  اَبـَْيَت إالّ ، ُتْسَأْل فاَبـَْتَدأَت َواْسُتميَح ابُب َفْضِلَك َفما اَْكَدْيتَ 

) إّال اْنِتهاكًا ِحلُُرماِتَك َوْاْجِرتاًء َعلى َربِّ َوِاْحساً�، واَبـَْيُت (�  َتَطوًُّال � َربِّ 
َك، ملَْ َميْنَـْعَك � َوَعُدوِّ  يَعْن َوعيِدَك َوطاَعًة ِلَعُدوّ ً� ِحلُُدوِدَك َوَغْفَلًة َمعاِصيَك َوتـََعدِّ 

كاِب ذِلَك َعِن ارْتِ  ْمتاِم ِاْحساِنَك َوَال َحَجَزينو�ِصري ِاْخاليل اِبلشُّْكِر َعْن اِ  ِاٰهلي
 َمساِخِطَك، 

نـَْفِسِه  *اَللّـُهمَّ َوهذا (َفهذا) َمقاُم َعْبد َذليل اْعَرتََف َلَك اِبلتـَّْوحيِد َواَقـَرَّ َعلى
 

* zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sa-
lat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan 
eyle. 

Allah'ım! Nice hüsn-i zanları gerçekleştirdin, nice fakirlikleri telafi edip 
giderdin, nice şiddetli fakirlikleri zenginliğe dönüştürdün, nice tehlikeli yı-
kılanları ayağa kaldırdın ve nice meşakkatlerden rahatlattın. Sen yaptık-
larından dolayı mesul değilsin fakat kullar -yaptıklarından- mesuldürler; 
bağışta bulunman senden bir şey eksiltmez; -kulların- senden istediler de 
sen bağışta bulundun; onlar istemediği zamanda ise sen istenmeden 
verdin. Senin ihsan kapın sürekli açıktı. Ey Rabbim! Sen nimet vermek, 
ihsanda ve bağışta bulunmaktan cimrilik etmedin, ondan sakınmadın; 
ben ise -cehaletle her şeyde- haramlarını çiğnemekten, sana karşı günah 
işlemeye cüret etmekten, senin sınırlarını aşmaktan, verdiğin azap vaa-
dinden gaflet etmekten, benim ve senin düşmanına itaat etmekten başka 
her şeyden sakındım. Allah'ım ve ey benim yardımcım! -Bütün bunlara 
rağmen- senin şükrünü yerine getirmemem bana karşı ihsanlarını ta-
mamlamaktan seni alıkoymadı ve benim nefsim seni öfkelendirecek hata 
ve günahları işlemekten vazgeçmedi. 

Allah'ım! Senin tevhid ve birliğini itiraf eden, kendi nefsinin senin -
itaat- hakkını eda etmek konusunda kusurlu olduğunu ikrar eden, nimet-
lerini kendisine tamamladığına ve kendisine karşı güzel bir adet ve ihsan 
sergilediğine şehadet eden zelil bir kulun konumu budur. O halde ey İla-
hım ve efendim! Bana, senin rahmetine ulaştırmaya vesile, rızana yük-
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َك َوَشِهَد َلَك ِبُسُبوِغ نِْعَمِتَك َعَلْيِه َوَمجيِل عاَدِتَك ِعْنَدُه َاداِء َحقِّ  اِبلتـَّْقصِري يف
ِدي ِمْن َفْضِلَك ما اُريُدُه (َسَببًا) ِاىل َرْمحَِتَك  َوَسيِّ  ٰهلياِ وِاْحساِنَك ِاَلْيِه فـََهْب يل � 

ُذُه ُسلَّمًا َاْعُرُج فيِه ِاىل َمْرضاِتَك َوآَمُن ِبِه ِمْن َسَخِطَك ِبِعزَِّتَك َوَطْوِلَك َوِحبَقِّ   وَاختَِّ
  ُب وذي أ�ةٍ لَ غْ يُـ ال  ِمْن مقتدرٍ  َصلى هللا عليه وآله فلك احلمد � ربِّ  َك َحمَمَّدٍ نَِبيِّ 
الِئَك ِمَن ماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوآلَواْجَعْلين ِلنَـعْ  دٍ حممَّ  لِ وآ دٍ على حممَّ  صلِّ  لُ جَ عْ يَـ ال 

 الّذاِكريَن، 
َاْمسى َوَاْصَبَح يف َكْرِب اْلَمْوِت َوَحْشَرَجِة الصَّْدِر َوالنََّظِر  وََكْم ِمْن َعْبدٍ  ِاٰهلي

ِه فـََلَك ُكلِّ جلُُلوُد َوتـَْفزَُع َلُه الُقُلوُب وَاَ� يف عاِفَية ِمْن ذِلَك ِاىل ما تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ا
 َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ال َجيَْعُل َصلِّ  ِمْن ُمْقَتِدر ال يـُْغَلُب َوذي َا�ةٍ  اْحلَْمُد � َربِّ 

 الِئَك ِمَن الّذاِكريَن، َنعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوآلَواْجَعْلين لِ 
ِه يـَتَـَقلَُّب يف َغمِّ  َوَعويلٍ  َاْمسى َوَاْصَبَح َسِقيمًا ُمْوِجعًا يف اَنَّةٍ  وََكْم ِمْن َعْبدٍ  ِاٰهلي

ِمَن  ِمَن اْلَبَدِن َوَسالَمةٍ  ◌ٍ ال جيَُِد َحميصًا َوال يُسيُغ َطعامًا َوال َشرااًب َوَاَ� يف ِصحَّة
ال يـَْعَجُل  ال يـُْغَلُب َوذي َا�ةٍ  ِمْن ُمْقَتِدرٍ  َربِّ اْلَعْيِش ُكلُّ ذِلَك ِمْنَك فـََلَك اْحلَْمُد � 

 
selmek için merdiven ve azabından güvende kalmak için vesile olacak 
ihsanınla bağışta bulun; izzet ve ihsanın hürmetine, peygamberin Mu-
hammed'in -Allah'ın salatı onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- hakkı 
hürmetine. O halde hamd sana mahsustur Allah'ım! Sen hiçbir zaman 
mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır 
sahibisin; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, beni senin nimetlerine 
şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle. 

Allah'ım! Nice kulların var ki, ölüm ve göğüs hırıltısı içerisinde ve 
karşısında bedenlerin titrediği ve kalplerin korktuğu ölüme bakarak ak-
şamlayıp sabahlarlar; ben ise bütün bunlardan afiyet içerisindeyim. O 
halde hamd sana mahsustur Allah'ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşme-
yen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Mu-
hammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenler-
den ve ihsanlarını ananlardan eyle. 

Allah'ım! Nice kulların var ki, akşam ve sabahlarını hastalık, acı, inilti 
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الِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوآل واْجَعْلين ِلنَـْعماِئَك ِمنَ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َصلِّ 
 الّذاِكريَن، 
يداً َأْمسى َوأْصَبَح خائِفًا َمْرُعواًب ُمْشِفقًا َوِجًال هاراًِب َطر  وََكْم ِمْن َعْبدٍ  ِاٰهلي

ْرُض ِبَرْحِبها ال جيَُِد خماِيب َقْد ضاَقْت َعَلْيِه األَ ِمَن اْل◌َ  ُمْنَجِحرًا يف َمضيق َوَخمَْبأةٍ 
ِه فـََلَك اْحلَْمُد  ُكلِّ حيَلًة َوال َمْنجًى َوال َمأوًى َوَاَ� يف َاْمن َوطَُمأنينة َوعاِفَية ِمْن ذِلَك 

 َعلى حمَُمَّد َوآِل حمَُمَّدٍ  ال يـَْعَجُل َصلِّ  ةٍ َا� يِمْن ُمْقَتدر ال يـُْغَلُب َوذ � َربِّ 
 الِئَك ِمَن الّذاِكرينَ  َوآلِلنَـْعماِئَك ِمَن الّشاِكرينَ  َوْاجَعْلين
َاْمسى َوَاْصَبَح َمْغُلوًال ُمَكبًَّال ِيف اْحلَديِد اِبَْيدي  دي وََكْم ِمْن َعْبدٍ َوَسيِّ  ِاٰهلي

يـَتَـَوقَُّع ُكلَّ  *ِمْن َاْهِلِه َوَوَلِدِه ُمنْـَقِطعًا َعْن ِاْخوانِِه َوبـََلدِه، اْلَعداِة ال يـَْرَمحُونَُه، َفقيدًا 
 

* ve feryat içerisinde geçirir, -hasta yatağında- üzüntü içerisinde sağa ve 
sola dönüp dururlar; ne bir kaçış yeri bulur, ne de yiyecek ve içecekler-
den lezzet alırlar; ben ise sıhhatli bir vücuda, sağlıklı ve huzurlu bir ya-
şama sahibim; bütün bunlar sendendir; o halde hamd sana mahsustur 
Allah'ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir 
zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat 
eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan 
eyle. 

Allah'ım! Nice kullar var ki korku, dehşet, ıstırap, tedirginlik, kaçış ve 
kovalanma içerisinde, sığınacak bir delik, gizlenecek dar bir yer arama 
halinde akşamlayıp sabahlar ve yer tüm genişliğiyle onlara dar gelir, bir 
çare, sığınak ve korunmak için bir mekan bulamazlar; ben ise bütün bun-
lardan emniyet, huzur ve afiyet içerisindeyim; o halde hamd sana mah-
sustur Allah'ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve 
hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine 
salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlar-
dan eyle. 

İlahım ve efendim! Nice kullar var ki, düşmanların elinde zincire bağ-
lanmış, demire vurulmuştur, kendisine merhamet edilip acınmaz, ailesin-
den, çoluk-çocuğundan mahrum bir halde akşamlayıp sabahlamaktadır, 
kardeşlerinden, vatanından bağlantısı kesilmiş, uzak düşmüş, her an 
kendisinin nasıl öldürüleceğini, vücudunun azalarını nasıl kesip kopara-
caklarını beklemektedir; ben ise bütün bunlardan afiyet içerisindeyim; o 
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َلةٍ  يـُْقَتُل َوابَِيِّ  ِقتْـَلةٍ  ابَِيِّ  ساَعةٍ  ِه فـََلَك اْحلَْمُد � ُكلِّ ِمْن ذِلَك  ُميَثَُّل ِبِه َوَاَ� يف عاِفَيةٍ  ُمثـْ
َواْجَعْلين  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  يـَْعَجُل َصلِّ  ال َا�ةٍ  يال يـُْغَلُب َوذ ِمْن ُمْقَتدرٍ  َربِّ 

 الِئَك ِمَن الّذاِكريَن، نَـْعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوآللِ 
بِنَـْفِسِه َقْد  َاْمسى َوَاْصَبَح يُقاِسي اْحلَْرَب َوُمباَشَرَة اْلِقتالِ  وََكْم ِمْن َعْبدٍ  ِاٰهلي

ِب يـَتَـَقْعَقُع ِيف اْحلَديِد رْ ماِح َوآَلِة احلَْ اِبلسُُّيوِف َوالرِّ  بٍ جانِ  ُكلِّ ْعداُء ِمْن َغِشيَـْتُه األَ 
طاً َقْد بـََلَغ َجمُْهوَدُه ال يـَْعِرُف حيَلًة َوال جيَُِد َمْهَراًب َقْد اُْدِنَف اِبجلِْراحاِت َاْو ُمَتَشحِّ 

ْو َنْظَرًة ِاىل َاْهِلِه َوَوَلِدِه ال يـَْقِدُر اَ  ْرُجِل يـََتَمّىن َشْربًَة ِمْن ماءٍ ِمِه َحتَْت السَّناِبِك َواألَ ِبدَ 
ال يـُْغَلُب َوذي   ِمْن ُمْقَتِدرٍ  ِه فـََلَك اْحلَْمُد � َربِّ ُكلِّ ِمْن ذِلَك  َعَلْيها َوَاَ� يف عاِفَيةٍ 

َوْاَجَعْلين ِلنَـْعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ال يـَْعَجُل َصلِّ  َا�ةٍ 
 الِئَك ِمَن الّذاِكريَن، آلوَ 

�ِح َاْمسى َوَاْصَبَح يف ظُُلماِت اْلِبحاِر َوَعواِصِف الرِّ  وكم ِمْن َعْبدٍ  ِاٰهلي
َاْو  ْمواِج يـََتوقَُّع الَغَرَق َواْهلَالَك ال يـَْقِدُر َعلى حيَلة َاْو ُمبْـَتلًى ِبصاِعَقةٍ ْهواِل َواألَ َواألَ 

 
halde hamd sana mahsustur Allah'ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşme-
yen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Mu-
hammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenler-
den ve ihsanlarını ananlardan eyle. 

Allah'ım! Nice kullar var ki, gece ve gündüzünü savaş meydanında 
düşmanla karşı karşıya olarak geçirmektedir; düşman kılıç, mızrak ve 
savaş aletleriyle kendisin her taraftan kuşatmıştır, demirler arasında 
acıyla feryat edip çaba harcamaktadır, bir çare ve kaçış bulamamaktadır; 
aldığı yaralar nedeniyle ağırlaşmış, atların tırnakları ve savaşçıların 
ayakları altında kan içinde çırpınır ve bir yudum su ister veya son bir defa 
ailesini ve çoluk-çocuğunu görmek ister de buna gücü yetmez; ben ise 
bütün bunlardan afiyet içerisindeyim; o halde hamd sana mahsustur Al-
lah'ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir 
zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat 
eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan 
eyle. 

Allah'ım! Nice kullar var ki gece ve gündüzünü denizlerin karanlıkla- 
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ِه  ُكلِّ ِمْن ذِلَك  عاِفَيةٍ  َوَاَ� ىف َاْو َقْذفٍ  َاْو َمْسخٍ  ْو َخْسفٍ اَ  َاْو َشْرقٍ  َاْو َحْرقٍ  َهْدمٍ 
َوآِل  َعلى حمَُمَّدٍ  ال يـَْعَجُل َصلِّ  ال يـُْغَلُب َوذي َا�ةٍ  ِمْن ُمْقَتِدرٍ  فـََلَك اْحلَْمُد � َربِّ 

 ، الِئَك ِمَن الّذاِكرينَ نَـْعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوآلَواْجَعلين لِ  حمَُمَّدٍ 
ًا ِيف  َاْمسى وَاْصَبَح ُمساِفرًا شاِخصًا َعْن َاْهِلِه َوَوَلِدِه ُمَتَحريِّ  وَكْم ِمْن َعْبدٍ  ِاٰهلي

َوِحيدًا َفريدًا ال يـَْعِرُف حيَلًة َوال يـَْهَتدي   اْلَمفاِوِز اتئِهًا َمَع اْلُوُحوِش َواْلَبهائِِم َواْهلَوامِّ 
َاْو َغْريِِه ِمَن الشَّدائِِد ِممَّا َاَ� ِمْنُه  َاْو ُعْريٍ  ْو َحرٍّ َاْو ُجوعٍ اَ  ً� ِبَربْدٍ َسبيًال، َاْو ُمَتَاذِّ 
ال   ال يـُْغَلُب َوذي َا�ةٍ  ِمْن ُمْقَتِدرٍ  ِه فـََلَك اْحلَْمُد � َربِّ ُكلِّ ِمْن ذِلَك  ِخْلٌو يف عاِفَيةٍ 

الِئَك ِمَن  ِمَن الّشاِكريَن وآلِلنعماِئكَ  واْجَعْلين َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  يـَْعَجُل َصلِّ 
 الّذاِكريَن، 
ُخمِْفقًا  *َاْمسى َوَاْصَبَح َفقريًا عاِئًال عاِرً� ُممِْلقاً  دي وَكْم ِمْن َعْبدٍ َوَسيِّ  ِاٰهلي

 
*rında, korkunç rüzgar ve tufanlarda, boğup öldürmesi beklenen dalgala-
rın arasında geçirmekte ve bir çare bulamamakta veya yıldırım, yıkık, 
yangın, güneş, deprem, yere gömülme, mesh olma (şekil değişimine uğ-
rama) veya iftiraya tutulmuştur; ben ise bütün bunlardan afiyet içerisin-
deyim; o halde hamd sana mahsustur Allah'ım! Sen hiçbir zaman mağlup 
düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibi-
sin; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, beni senin nimetlerine şük-
redenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle. 

Allah'ım! Nice kullar var ki, tek ve yalnız başına gece ve gündüzünü 
yolculukta ve sürekli çoluk-çocuğundan uzak, çöllerde şaşkın bir halde, 
yırtıcı, otlayan ve sürüngen hayvanlardan dehşet ederek geçirmekte, 
bundan kurtulmak için bir çare ve yol bulamamakta veya soğuk ya da sı-
caktan, açlık veya çıplaklıktan ya da diğer sıkıntılardan eziyet ve acı 
çekmektedir; ben ise bütün bu eziyetlerden afiyet içerisindeyim; o halde 
hamd sana mahsustur Allah'ım! Sen hiçbir zaman mağlup düşmeyen ik-
tidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muham-
med ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden 
ve ihsanlarını ananlardan eyle. 

Allah'ım! Nice kullar var ki, gece ve gündüzünü fakir, zavallı, çıplak, 
yoksul, felaket içerisinde, insanlar kendisinden uzaklaşmış, aç, susuz bir 
halde geçirmekte, haysiyeti dökülmeden birinin kendisine ihsan etmesini 
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َتِظُر َمْن يـَُعوُد َعَلْيِه ِبَفْضلٍ   َوجيهٍ  ، َاْو َعْبدٍ َمْهُجورًا (خاِئفًا) جاِئعًا َظمآَن يـَنْـ
َل ِثْقًال ِمْن َاْوَجُه ِمّين ِعْنَدَك َوَاشدُّ ِعباَدًة َلَك َمْغُلوًال َمْقُهورًا َقْد محُِّ  ِعْنَدَك ُهوَ 

ِة اْلُعُبوِديَِّة وَُكْلَفِة الرِّ  َعِب اْلَعناء َوِشدَّ  َشديدٍ  َوِثْقِل الضَّريَبِة َاْو ُمْبتلًى ِبَبالءٍ  قِّ تـَ
 اْلَمَكرَُّم يف ْخمُدوُم اْلُمنَـعَُّم اْلُمعاَىف َاَ� اْل◌َ َك َعَلْيِه و ِقَبَل َلُه (ِبِه) إّال ِمبَنِّ  ال

َلَك اْحلَْمُد َعلى ذِلَك  عاِفَيةٍ  ال  ال يـُْغَلُب َوذي َا�ةٍ  ِه ِمْن ُمْقَتدرٍ ُكلِّ ِممّا ُهَو فيِه فـَ
دٍ  َجيَْعُل َصلِّ  ِئَك النَـْعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوآلَوْاَجْعلين لِ  َوآِل ُحمَمَّدٍ  َعلى حمَُمَّ
 .نَ ِمَن الّذاِكري

ِنفًا َعلى َاْمسى َوَاْصَبَح َعليًال َمريضًا َسقيمًا ُمدْ  دي وَكم ِمْن َعْبدٍ َوَسيِّ  ِاٰهلي
ِة الطَّعاِم َوال  فـُُرِش الِعلَِّة َويف ِلباِسها يـَتَـَقلَُّب َميينًا وِمشاًال ال يـَْعِرُف َشْيئًا ِمْن َلذَّ

ِة الشَّراِب يـَْنظُُر اِ ِمْن  ْفِسِه َحْسرًة ال َيْسَتطيُع َهلا َضّرًا َوال نـَْفعًا َوَاَ� ِخْلٌو َلذَّ ىل نـَ
ال يـُْغَلُب  َه إّال َاْنَت ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتدرٍ ِه ِجبُوِدَك وََكَرِمَك َفال ِالٰـ ُكلِّ ِمْن ذِلَك 

دٍ  َعلى ُحمَمَّدٍ  َوذي َا�ة ال يـَْعَجُل َصلِّ   اْلعاِبديَن َلَك ِمنَ  وْاجَعْلين َوآِل ُحمَمَّ
 

beklemekte veya senin yanında nice haysiyetli kullar var ki -insanların 
kölesi olmasına rağmen- senin yanında -özgür bir insan olmama rağ-
men- benden daha haysiyetlidir; sana benden daha fazla ibadet etmek-
tedir; bağlanmış ve kahredilmiş bir halde ağır kölelik yükünü taşımakta, 
köleliğin zorluk ve külfetine rağmen zor işler yapmakta (ve aldığı ücreti 
sahibine vermekte) veya senin lütuf ve ihsanın olmaksızın kurtulamaya-
cağı şiddetli bir belaya tutulmuştur; ben ise hizmetçi ve köle değilim, ni-
met, huzur, ihsan ve afiyet içerisindeyim; onun içinde bulunduğu bütün o 
sıkıntılardan uzağım; o halde hamd sana mahsustur Allah'ım! Sen hiçbir 
zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etme-
yen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, beni senin 
nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle. 

Allah'ım ve efendim! Nice kullar var ki, gece ve gündüzünü rahatsız, 
şiddetli hasta, yatalak olarak ve hasta elbisesinde geçirmekte, hastalığın 
şiddetinden dolayı sağa ve sola dönmekte, ne yemeğin lezzetinden ve 
ne de suyun tatlılığından bir tat almaktadır; kendisine hasretle bakmakta; 
ne kendisine bir zarar verebilmekte ve ne de bir yarar ulaştırabilmektir;  
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الِئَك ِمَن الّذاِكريَن َواْرَمحْين ِبرْمحَِتَك � َاْرَحَم ِمَن الّشاِكريَن َوآلَوِلنَعماِئَك 
 الّراِمحَني،

ُه ِمْن َحْتِفِه  سى َوَاْصَبَح َوَقْد َد� َيْ◌ومُ َامْ  دي وََكْم ِمْن َعْبدٍ َمْوالي َوَسيِّ 
 يُعاِلُج َسَكراِت اْلَمْوِت َوِحياَضُه َتُدوُر َعْيناُه َمييناً  وَاْحَدَق ِبِه َمَلُك اْلَمْوِت يف َاْعواِنهِ 

َوِمشاًال يـَْنظُُر ِاىل َاِحّبائِِه َوَاِوّدائِِه وَاِخالّئِِه، َقْد ُمِنَع ِمَن الَكالِم َوُحِجَب َعِن اِخلطاِب 
ِه ِجبُوِدَك ُكلِّ  ِخْلٌو ِمْن ذِلَك يـَْنظُُر ِاىل نـَْفِسِه َحْسَرًة ال َيْسَتطيُع َهلا َضرًّا َوال نـَْفعًا َوَا�َ 

 ال يـَْعَجُل َصلِّ  ال يـُْغَلُب َوذي َا�ةٍ  َه إّال اَْنَت ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتِدرٍ وََكرِمَك َفال ِالٰـ 
الِئَك ِمَن الّذاِكريَن  نَـْعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوآلواْجَعْلين لِ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ 
 *َرْمحَِتَك � َاْرَحَم الّراِمحَني، َواْرَمحْين بِ 

 
* ben ise senin lütuf ve ihsanınla bütün bunlardan uzağım; o halde -
şükürler olsun sana-, senden başka ilâh yoktur. Sen münezzeh ve hiçbir 
zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etme-
yen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, beni sana 
ibadet edenlerden, senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını anan-
lardan eyle. Rahmetin hürmetine bana merhamet et, ey merhametlilerin 
en merhametlisi. 

Mevlam, efendim! Nice kullar var ki, akşam ve sabahını ölüm hasta-
lığı ulaştığı, ölüm meleği ve yardımcıları gözlerini ona diktikleri halde ge-
çirmektedir; ölüm sarhoşluğu ve ölümün onu kuşatmasından kurtulmak 
için bir çare ve ilaç aramakta, gözleri sağa ve sola dönmekte, sevenleri-
ne, dostlarına ve özel ashabına bakmakta, dilinin dönmesi engellenmiş 
ve konuşamamaktadır; o halde kendisine hasretle bakmakta, kendisine 
bir zarar verememekte ve bir yarar ulaştıramamaktadır. Ben ise senin lü-
tuf ve kereminle bütün bunlardan afiyet içerisindeyim. O halde senden 
başka ilâh yoktur; münezzehsin sen; hiçbir zaman mağlup düşmeyen ik-
tidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muham-
med ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, beni senin nimetlerine şükredenlerden 
ve ihsanlarını ananlardan eyle. Merhametin hürmetine bana merhamet 
et; ey merhametlilerin en merhametlisi. 

Mevlam ve efendim! Nice kullar var ki gece ve gündüzlerini zindan 
ve hapis sıkıntılarıyla, üzüntü ve zilletleriyle, demir ve zincirleriyle geçir-
mekteler; zindan görevlileri onu elden ele ve zindandan zindana aktar-
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َاْمسى َوَاْصَبَح يف َمَضاِئِق احلُُبوِس َوالسُُّجوِن   دي وَكم ِمْن َعْبدٍ َمْوالَي َوَسيِّ 
يـُْفَعُل ِبِه  ا َوَحديِدها يـََتداَولُُه َاْعواُ�ا َوَزابنِيَـُتها َفال يَْدري َايُّ حالٍ وَُكَرهِبا َوُذهلِّ 

َلةٍ ّ◌َ◌ َوَاي ِمَن اْحلَياِة يـَْنظُُر ِاىل نـَْفِسِه  ثَُّل ِبِه فـَُهَو يف ُضرٍّ ِمَن اْلَعْيِش َوضْنكٍ ميَُ  ُمثـْ
َه ِه ِجبُوِدَك وََكَرِمَك َفال ِالٰـ ُكلِّ َحْسَرًة ال َيْسَتطيُع َهلا َضرًّا َوال نـَْفعًا َوَاَ� ِخْلٌو ِمْن ذِلَك 

َوآِل   َعلى حمَُمَّدٍ  ال يـَْعَجُل َصلِّ  ذى َا�ةٍ ال يـُْغَلُب وَ  إّال اَْنَت ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتِدرٍ 
الِئَك ِمَن الذِّكريَن نَـْعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوآلوْاجَعْلين َلَك ِمَن اْلعاِبديَن ولِ  حمَُمَّدٍ 

 َواْرَمحْين ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الّراِمحَني، 
َقِد اْسَتَمرَّ َعَلْيِه الَقضاُء َوَاْحدَق  ِدي َوَمْوالَي وََكْم ِمْن َعْبد َاْمسى َوَاْصَبحَ َسيِّ 

 يسريًا َحقريًا َذليًال يف اَْيدِ َوَاْمسى اَ  َوَاِخّالَءهُ  َوَاِحّباَءهُ   اْلَبالُء َوفاَرَق َاِوّداَءهُ ِبهِ 
يِد ال َل اِبْحلَدْعداء يـََتداَوُلوَنُه َميينًا َوِمشاًال َقْد ُحِصَر ِيف اْلَمطامِري َوثـُقِّ األَ اْلُكّفاِر وَ 

يَرى َشْيئًا ِمْن ِضياِء الدُّنْيا َوال ِمْن َرْوِحها يـَْنظُُر ِاَىل نـَْفِسِه َحْسَرًة ال َيْسَتطيُع َهلا  
َه إالّ اَْنَت ُسْبحاَنَك ِمْن ِه ِجبُوِدَك وََكَرِمَك َفال ِالٰـ ُكلِّ َضرّاً َوال نـَْفعاً َوَاَ� ِخْلٌو ِمْن ذِلَك 

َعلى حمَُمَّد َوآِل حمَُمَّد وْاجَعْلين َلَك ِمَن  َا�ة ال يـَْعَجُل َصلِّ ُمْقَتِدر ال يـُْغَلُب َوذي 
 

maktalar ve kendisine ne yapacaklarını, vücudunun hangi uzvunu kese-
ceklerini bilmemektedir. Bu halde yaşamında sıkıntı ve hayatında darlık 
içerisindedir; kendisine hasretle bakmakta; kendine bir zarar veremediği 
gibi bir fayda da ulaştıramamaktadır. Ben ise senin bağış ve lütfünle bü-
tün bunlardan rahatlık içerisindeyim. Senden başka ilâh yoktur; münez-
zehsin sen; hiçbir zaman mağlup düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir 
zaman acele etmeyen sabır sahibisin; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat 
eyle, beni sana ibadet edenlerden, senin nimetlerine şükredenlerden ve 
ihsanlarını ananlardan eyle. Merhametin hürmetine bana merhamet et, 
ey merhametlilerin en merhametlisi. 

Efendim ve mevlam! Nice kullar var ki gece ve gündüzlerini peş peşe 
gökyüzünün kazasına tutulduğu, bela kendilerini kuşattığı, bütün dostları, 
arkadaşları ve özel ahbapları kendilerinden ayrılmış halde geçirmekteler; 
kafirler ve düşmanların ellerinde esir, hakir ve zelil bir halde sağa ve sola 
çekilerek günlerini akşam etmekteler; demirden zincirlerle bir zindanın  
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اْلعاِبديَن َوِلنَـْعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوالالِئَك ِمَن الّذاِكريَن َواْرَمحْين ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم 
َحنَْوَك  ينَّ َعَلْيَك َوَالَ◌ُمدَّنَّ يَدالرّاِمحَني َوِعزَِّتَك � َكرُمي َالْطُلَنبَّ ِممّا َلَدْيَك، َوَالُ◌ِحلَّ 

َفِبَمْن َاُعوُذ َوِمبَْن اَُلوُذ ال َاَحَد يل ِاّال اَْنَت اََفَرتُدَّين َواَْنَت  َمَع ُجْرِمها ِاَلْيَك � َربِّ 
َك الَّذي َوَضْعَتُه َعَلى السَّ  َاْسأَُلكَ ُمَعوَّيل َوَعَلْيَك ُمتََّكلي،  ْت َوَعَلى ماِء َفْاستَـَقلَّ اِبمسِْ

ْرِض فَاْستَـَقرَّْت َوَعلى اْجلِباِل فـََرَسْت َوَعَلى اللَّْيِل َفَاْظَلَم َوَعَلى النَّهاِر َفاْسَتناَر األَ 
َوَاْن تـَْقِضَي يل َحواِئجي ُكلَّها َوتـَْغِفَر يل ذُنُويب ُكلَّها   دٍ َوآِل حمَُمِّ  َي َعلى حمَُمَّدٍ َاْن ُتَصلِّ 

ِخَرِة � ُغين ِبِه َشَرَف الدُّنْيا َواآلْزِق ما تـُبَـلِّ َع َعَليَّ ِمَن الرِّ تـَُوسِّ وَ  *َصغريَها وََكبريَها، 

 
* siyah kuyusundan diğer bir karanlık zindana aktarılmakta, gözleri dün-
yanın aydınlığını ve esintisini görememektedir. Kendilerine hasretle 
bakmakta; kendine bir zarar veremedikleri gibi bir fayda da ulaştırama-
maktadırlar. Ben ise senin bağış ve lütfünle bütün bunlardan rahatım. O 
halde senden başka ilâh yoktur; sen münezzehsin; hiçbir zaman mağlup 
düşmeyen iktidar sahibisin ve hiçbir zaman acele etmeyen sabır sahibi-
sin; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, beni sana ibadet edenler-
den, senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsanlarını ananlardan eyle. 
Merhametin hürmetine bana merhamet eyle; ey merhametlilerin en mer-
hametlisi. Ve izzetine hürmetine ey Kerim! Ben ısrarla senin yanında 
olan şeyden talep ediyorum ve sana karşı suçlu ve günahkar olan elleri-
mi hacet için sana uzatıyorum. Rabbim! Kime sığınayım ve kimin koru-
masına gireyim; senden başka benim kimsem yoktur. Dayanağım sensin 
benim, sana tevekkül ettim, -buna rağmen- beni kovuyor musun? Gökyü-
züne bırakınca temelinin sağlamlaşmasına neden olan, yere bırakınca is-
tikrar bulmasına sebep olan, dağlara bırakınca dimdik durmasını sağla-
yan, geceye bırakınca kararmasına neden olan, gündüze bırakınca ay-
dınlanmasına sebep olan ismin hürmetine senden diliyorum: Muhammed 
ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, bütün hacetlerimi reva eyle, küçük-büyük bü-
tün günahlarımı bağışla, rızkımı dünya ve ahiret şerefine ulaşmamı sağ-
layacak kadar genişlet, ey merhametlilerin en merhametlisi. 

Mevlam! Yalnız senden yardım diledim. O halde Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ine salat eyle ve bana yardım et. Ben yalnız sana sığındım; o halde 
beni koru, sana itaat etmekle beni kullarının itaatinden ve Senden dile-
mekle kullarından dilemekten müstağni kıl. Beni fakirlik zilletinden zen-
ginlik izzetine, günahların zilletinden -sana- itaatin izzetine ulaştır. Şüp-
hesiz sen lütuf ve ihsanınla beni yarattıklarından birçoğundan üstün kıl-
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 َاْرَحَم الَّراِمحَني، 
، َوِبَك اْسَتَجْرُت  وَاِعّين  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َمْوالَي بَك ْاستَـَعْنُت َفَصلِّ 

َوِمبَْسأََلِتَك َعْن َمْسأََلِة َخْلِقَك َوانـُْقْلىن ِبطاَعِتَك َعْن طاَعِة ِعباِدَك  وَاْغِنين َفَاِجْرين
الطّاَعِة فـََقْد َفضَّْلَتين َعلى  ِاىل ِعزِّ  ياْلَمعاص اْلِغىن َوِمْن ُذلِّ  اْلَفْقِر ِاىل ِعزِّ  ِمْن ُذلِّ 

 ِمّين،  ِمْن َخْلِقَك ُجوداً ِمْنَك وََكَرماً ال اِبْسِتْحقاقٍ  َكثريٍ 
  وْاجَعْلين َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ِه َصلِّ ُكلِّ لى ذِلَك فـََلَك اْحلَْمُد عَ  ِاٰهلي

 الِئَك ِمَن الّذاِكريَن َواْرَمحْين ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحَني نَـْعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوآللِ 
Sonra secdeye giderek şöyle de: 

اْلفاين   ليِل، َسَجَد َوْجِهَي البايلَسَجَد َوْجِهَي الذَّليُل ِلَوْجِهَك اْلَعزيِز اجلَْ 
اْلَكبِري، َسَجَد َوْجهي  ِلَوْجِهَك الّدائِم اْلباقي، َسَجَد َوْجِهَي اْلَفقُري ِلَوْجِهَك اْلَغينِّ 

 ْرُض ِمّين هلل َربِّ َوَعْظمي َوما اَقـَلَِّت األَ  يدَوَمسْعي َوَبَصري َوَحلْمي َوَدمي َوِجلْ 
 *اْلعاَلمَني، 

 
dın; bu üstünlüğü ben hak etmemiştim -sen kendi kereminle verdin bu 
üstünlüğü-. 

Allah'ım! Bütün bunlardan dolayı sana hamdolsun. Muhammed ve 
Ehl-i Beyt'ine salat eyle; beni senin nimetlerine şükredenlerden ve ihsan-
larını ananlardan eyle." 

* "Benim zelil yüzüm senin yüce aziz veçhin karşısında secdeye ka-
panmıştır. Benim işten düşmüş fani yüzüm senin daimi olan bâki veçhin 
karşısında secdeye kapanmıştır. Benim fakir yüzüm senin yüce ve zen-
gin veçhin karşısında secde etmiştir. Benim yüzüm, kulağım, gözüm, 
etim, kanım, derim, kemiğim ve yeryüzündeki tüm uzuvlarım alemlerin 
Rabbi karşısında secde etmiştir. 

Allah'ım! Sabrınla cehaletime, zenginliğinle fakirliğime, izzet ve sal-
tanatınla zilletime, kudretinle zayıflığıma, güveninle korkuma, aff ve 
rahmetinle günah ve hatalarımdan dön (onlara teveccüh eyle) ey Rah-
man ve ey Rahim. 

Allah'ım! Falan oğlu falanın karşısında senin vesilenle kendimi sa-
vunuyor ve onun kötülüğünden sana sığınıyorum. O halde firavunlar ve 
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َك  ُعْد َعلى َجْهلي ِحبِْلِمَك، َوَعلى فـَْقري ِبِغناَك، َوَعلى ُذّيل ِبِعزِّ اَللّـُهمَّ 
َوُسْلطاِنَك، َوَعلى َضْعفي ِبُقوَِّتَك، َوَعلى َخْويف ابَِْمِنَك، َوَعلى ذُنُويب َوخطا�َي 

وَاُعُوذ  الن بن فالنفَاْدرَُأ ِبَك يف َحنِْر  محن � رَحيُم اَللّـُهمَّ ِاينّ ِبَعْفِوَك َوَرْمحَِتَك � رَ 
ِعباِدَك ِمْن    يِلياِءَك ِمْن َخْلِقَك َوصاحلِ ِه َفاْكِفنيِه ِمبا َكَفْيَت ِبِه اَنِْبياِءَك َوَاوْ ِبَك ِمْن َشرِّ 

َمجيِع َخْلِقَك ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الّراِمحَني ِانََّك  َفراِعَنِة َخْلِقَك َوطُغاِة ُعداِتَك َوَشرِّ 
 . بـَُنا هللاُ َونِْعَم اْلوَكيلُ َقديٌر َوَحسْ  ءٍ َشيْ  ُكلِّ َعلى  

 

 
düşmanın olan zalimler karşısında peygamberlerine, velilerine ve salih 
kullarına kifayet ettiğin gibi bana da kifayet et ve bütün yaratıklarının şer-
rinden -sana sığınıyorum-. Rahmetin hürmetine ey merhametlilerin en 
merhametlisi! Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Allah bize yeter ve 
O ne güzel vekildir." 
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Seyf-i Sağir Duası 

-"Kamus Duası" diye meşhurdur- 
Bu duayı Şeyh Sıkatu'l-İslam Nurî -Allah mezarını ıtırlandırsın- 

“Sahife-i Sâniye-i Aleviye"de naklederek demiştir ki: Tılsım ve teshir-
le uğraşanların sözlerinde bu dua hakkında acayip açıklamalar geçmiş 
ve çok büyük etkiler sıralanmıştır. Ben ona güvenmediğim için kay-
detmedim; fakat müsamaha ederek ve şanı yüce alimlere uyarak dua-
nın kendisini naklediyorum: 

 

 ِبسِم ِهللا الَرمحِن الَرِحيمِ 
ِة َسْطَوِة   ينَوْحدانِيَِّتَك، َوقـَوِّ   يف جلَُِّة َحبِْر َاَحِديَِّتَك، َوَطْمطاِم ميَِّ َاْدِخْلين َربِّ  ِبُقوَّ

ُسْلطاِن فـَْردانِيَِّتَك، َحّىت َاْخُرَج ِاىل َفضاِء َسَعِة َرْمحَِتَك َويف َوْجهي َلَمعاُت بـَْرِق  
ِمَك  بِتَـْعلي*ًال ُمَكرَّمًا ًا ِبِعنايَِتَك ُمَتَجلِّ اْلُقْرِب ِمْن آاثِر ِمحايَِتَك، َمهيبًا هِبَيْـَبِتَك َعزيز 

 
* "Bismillahirrahmanirrahim 

Rabbim! Beni kendi ahadiyet (marifet) denizinin derinliklerine sok ve 
vahdaniyet denizinde gark eyle ve ferdiyet iktidar ve saltanatının kuvve-
tiyle beni güçlendir; tâ ki himaye ve lütfünün eserlerinden sana yakınlık 
ışığı yüzümde belirdiği halde senin geniş rahmet alanına gireyim, senin 
heybetinle heybetleneyim, teveccühünle izzet sahibi olayım, senin talim 
ve tezkiyenle yüceltilmiş ve saygın olayım. Bana izzet ve makbuliyet el-
bisesi giydir. Sana bağlanma ve ulaşma yollarını bana kolaylaştır. Beni 
saygınlık ve vakar tacı giydir (yücelt). Dünya ve ahiret yurdunda benimle 
dostlarım arasında ülfet kur. İsminin nurundan bana rızık olarak azamet 
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َمناِهَج اْلُوْصَلِة واْلُوُصوِل،   ْل يلِخَلَع اْلِعزَِّة َواْلَقُبوِل َوَسهِّ  َوتـَزِْكَيِتَك، واَْلِبْسين
يا َوداِر اْلَقراِر، داِر الدُّنْ   بـَْيين َوَبْنيَ َاِحّباِئَك يففْ ْجين بِتاِج اْلَكراَمِة َواْلَوقاِر َواَلِّ َوتـَوِّ 

َك َهيْـَبًة َوَسْطَوًة  واْرزُْقين َضُع َلَديَّ ْرواُح، َوختَْ تـَْنقاُد ِيلَ اْلُقُلوُب َواألَ ِمْن نُوِر امسِْ
كاِسَرِة َخَضَعْت َلَدْيِه َاْعناُق األَ ْشباُح، � َمْن َذلَّْت َلُه رِقاُب اْجلَباِبَرِة وَ النـُُّفوُس َواألَ 

ِمْنَك إّال ِاَلْيَك، َوال ِاعانََة إّال ِبَك َوَال ِاّتكاَء إّال َعَلْيَك، اْدَفْع  ىً ْنجَ َوال مَ  أال َمْلجَ 
َعْرِشَك � اَْكَرَم  املُعانِديَن واْرَمحْين َحتَْت ُسراِدقاِت  َعّين َكْيَد اْحلاِسديَن َوظُُلماِت َشرِّ 

الِع َعلى ْليب َوِسّري ابْالِ◌طِّ ْر قَـ ْد ظاِهري يف َحتْصيِل َمراضيَك َونـَوِّ ْكَرمَني اَيِّ األَ 
ِمْنَك َوَقْد َوَرْدتُُه َعلى ثَِقة ِبَك،  َكْيَف َاْصُدُر َعْن ابِبَك ِخبَيْـَبةٍ  ِاٰهليَمناِهِج َمساعيَك، 

اِلَْيَك   ئٌ َ� ُمْقِبٌل َعَلْيَك ُمْلَتجِ ِبُدعاِئَك َوها اَ  َقْد َاَمْرَتينوََكْيَف تـُْؤِيُسين ِمْن َعطاِئَك وَ 
ْد بـَْيين َوبْنيَ َاْعدائي، َكما ابَعْدَت َبْنيَ َاْعدائي ِاْخَتِطْف اَْبصارَُهْم َعّين بُِنوِر ابعِ 

َعِم اْلُمَكرََّمِة ِلَمْن �جاَك قُْدِسَك َوَجالِل َجمِْدَك ِانََّك اَْنَت ُهللا املُْعطي َجالِئَل النِّ 
ِد� ْكراِم، َوصَّلى ُهللا َعلى َسيِّ َواالِ الِل بَِلطاِئِف َرْمحَِتَك، � َحيُّ � قـَيُّوُم � َذا اجلَْ 

 
ve heybet ver tâ ki kalpler ve ruhlar bana itaat etsin, yanımda canlar ve 
bedenler boyun eğsinler. 

Ey karşısında zorbalar zelil olan, ey yanında padişahların başları hu-
şu içerisinde eğilen. Sığınak ve kurtuluş ancak sanadır, yardım ancak 
seninledir, ancak sana dayanılır. Kıskançların hilesini, düşmanların şerri-
nin karanlığını benden defet; arşının perdeleri altında bana merhamet et. 
Ey cömertlerin en cömerdi! Senin razı olduğun şeyi yerine getirmede vü-
cudumu güçlü kıl; kalbimi ve içimi, sana doğru seyr-u sülük etmenin yol-
larını tanımak için nurlandır. 

Allah'ım! Sana güvenerek kapına geldikten sonra kapından nasıl 
meyus döneyim; sana dua etmeyi emrettiğin halde beni bağışından nasıl 
mahrum edersin. Şimdi ben senin katına yöneldim, sana sığındım. Be-
nimle düşmanlarım arasını uzaklaştır; benimle düşmanlarımın arasını 
uzaklaştırdığın gibi kutsiyet, yücelik ve azametin hürmetine onların gözü-
nü beni görmekten kör et. 
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 *. بَني الطّاِهرينَ عَني الطَّيِّ َوآِلِه َامجَْ  نا حمَُمَّدٍ َونَِبيِّ 

 
* Şüphesiz sen, seninle raz-u niyaz edenlere büyük nimetler veren Al-

lah'sın; Rahmetinin yumuşaklıkları hürmetine ey diri, ey her şeyi ayakta 
tutan, ey yücelik ve bağış sahibi! Allah'ın salatı efendimiz ve peygambe-
rimiz Muhammed'e ve onun bütün pâk ve temizlenmiş Ehl-i Beyt'inin üze-
rine olsun." 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Muteber Kitaplardan Seçtiğim Bazı Yararlı Kısa Dua ve 
Ayetler Hakkında 

1- Seyid Alihan-ı Şirazi (Allah ondan razı olsun) “Kelimu't-Tayyib" 
adlı kitabında şöyle nakletmiştir: Allah Teala'nın ism-i a'zamı “Allah" 
kelimesiyle başlayan ve “Hu" ile de biten, harfleri noktasız olan, iraplı 
ve ya irapsız okunuşu bir şeyi değiştirmeyen isimdir. Bu da Kur'an-ı 
Kerim'in beş suresinin beş ayetinde vardır. Bu sureler şöyledir: Baka-
ra, Âl-i İmrân, Nisâ, Tâhâ ve Teğabun. 

Şeyh Mağribi şöyle demiştir: Kim bu beş ayeti dilinden düşürmez 
ve her gün 11 defa okursa, her iş, ister büyük olsun, ister küçük en kı-
sa zamanda onun için kolaylaşır. Bu beş ayet şöyledir: 

 
اْلَقيُّوُم َال أَتُْخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْوٌم لَُّه َما ِيف السََّماَواِت  ِإالَّ ُهَو اْحلَيُّ ِالـَٰه  اهلّلُ الَ  )1(

 َبْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ  ِيف اَألْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ إبِِْذنِِه يـَْعَلُم َما َوَما
َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواَألْرَض َوَال  ِإالَّ ِمبَا َشاءَ  ْن ِعْلِمهِ َوَال حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء مِّ 

 تـََّبنيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  يِن َقدَال ِإْكَراَه ِيف الدِّ  .ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ  يـَُؤوُدهُ 
 َال انِفَصاَم َهلَا ْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقىاِبهللِّ فـََقِد اْستَ  ِت َويـُْؤِمنَفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّاُغو 

يٌع َعِليمٌ  َن الظُُّلَماِت ِإَىل النـُُّوِر َوالَِّذيَن ُخيْرُِجُهم مِّ  اهلّلُ َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنواْ  . َواهلّلُ مسَِ
النَّاِر  أُْوَلِئَك َأْصَحابُ  َن النُّوِر ِإَىل الظُُّلَماتِ م مِّ ُؤُهُم الطَّاُغوُت ُخيْرُِجو�َُ اَأْوِليَ  َكَفُرواْ 

 . ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
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“Allâh, ki O'ndan başka tanrı yoktur, dâimâ diri ve yaratıkla-
rını koruyup yöneticidir. Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku 
tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. O'nun izni 
olmadan kendisinin katında kim şefâat edebilir? Onların önlerin-
de ve arkalarında olanı bilir. O'nun ilminden, ancak kendisinin 
dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun Kürsü-
sü, gökleri ve yeri kaplamıştır (O yüce padişah, göklere, yere, bü-
tün kâinâta hükmetmektedir). Onları koru(yup gözet)mek, kendi-
sine ağır gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. 
Doğruluk, sapıklıktan seçilip belli olmuştur. Kim tâğût (şeytân)ı 
inkâr edip Allah'a inanırsa, muhakkak ki o, kopmayan, sağlam 
bir kulpa yapışmıştır. Allâh işitendir, bilendir. Allâh, inananların 
dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır; kâfirlerin 
dostları da tâğûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara çıka-
rır. Onlar ateş halkıdır, orada ebedi kalacaklardır." (Bakara, 255-
257) 

قًا ِلما َبْنيَ ُمَصدِّ  إّال ُهَو اَحليُّ الَقيُّوُم نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب اِبْحلَقِّ ِالـَٰه  ) َاهللُ ال2(
 ْجنيَل ِمْن قـَْبُل ُهدًى ِللّناِس َواَنـَْزَل اْلُفْرقانَ ِه واَنـَْزَل التـَّْوراَة َواالِ يََديْ 

“Allâh ki, O'ndan başka tanrı yoktur, dâimâ diri ve (yaratıklarını) 
koruyup yöneticidir. Sana Kitabı gerçek ile ve kendinden öncekini 
doğrulayıcı olarak indirdi. Tevrât ve İncil'i de indirmişti. Daha önce, 
insanlara yol gösterici olarak, Furkan (doğruyu ve eğriyi birbirinden 
ayırdeden Kitap)ı da indirdi." (Âl-i İmran, 2-4) 

َه إالّ ُهَو َلَيْجَمَعنَُّكْم ِاىل يـَْوِم اْلِقياَمِة ال رَْيَب فيِه َوَمْن َاْصَدُق ِمَن  ) َاهللُ ال ِالٰـ 3(
 ِهللا َحديثاً 

“Allâh -ki O'ndan başka tanrı yoktur- sizi, vukuunda asla şüphe 
olmayan kıyâmet (duruşma) gününde bir araya toplayacaktır. Allah'-
tan daha doğru sözlü kim olabilir?" (Nisa, 87) 

 ْمساُء اْحلُْسىنَه إّال ُهَو َلُه األَ ) َاهللُ ال ِالٰـ 4(
“Allâh ki, O'ndan başka tanrı yoktur. En güzel isimler O'nun-

dur." (Tâhâ, 8) 

  ُهَو َوَعَلى ِهللا فـَْليَـتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن . َه إالّ ) َاهللُ ال ِالٰـ 5(
“Allâh ki O'ndan başka tanrı yoktur. Mü'minler Allah'a dayansın-

lar." (Teğabun, 13) 
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2- Tevessül Duası 

Merhum Allame Meclisî şöyle nakleder: Bazı muteber kitaplarda 
Muhammed b. Babeveyh, Tevessül duasını masum Ehl-i Beyt İmam-
larından rivayet etmiş ve "Bu duayı okuduğum her işte, kısa zaman 
içerisinde hacetim reva oldu" demiştir. Bu dua şöyledir: 

 
َلْيِه َوآِلِه، َصلَّى ُهللا عَ  الرَّْمحَِة حمَُمَّدٍ  َك َنِيبِّ َواَتـََوجَُّه ِاَلْيَك بَِنِبيِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

َد� َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا  � َااَب اْلقاِسِم � َرُسوَل ِهللا � ِاماَم الرَّْمحَِة � َسيِّ 
ْمناَك َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا � َوجيهًا ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد  َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ

 ِهللا،
اَب احلََْسِن � َامَري اْلُمْؤِمنَني � َعِليَّ ْبَن َايب طاِلب، � ُحجََّة ِهللا َعلى َخْلِقِه � � اَ 

ْمناَك َبْنيَ يََدْي َسيِّ  َد� َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ
  َلنا ِعْنَد ِهللا،حاجاتِنا، � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفعْ 

ِاّ� َوَمْوالتَنا َدتَنا � قـُرََّة َعْنيِ الرَُّسوِل، � َسيِّ  � فاِطَمَة الزَّْهراُء � بِْنَت حمَُمَّدٍ 
ْمناِك َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا، � َوجيَهًة ِعْنَد  تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبِك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ

 *عي َلنا ِعْنَد ِهللا،ِهللا ِاْشفَ 
 

* "Allah'ım! Ben, rahmet peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve 
âlih'i huzuruna vasıta ederek niyaz ediyor ve sana yöneliyorum. Ya Eba'l-
Kasım, ey Allah'ın resulü, ey rahmet önderi, ey efendimiz ve mevlamız! 
Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik, senin 
vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne 
geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, Allah indinde bize şefaat eyle. 

Ya Eba'l-Hasan, ey Müminlerin Emiri, ey Ali b. Ebi Talib, ey Allah'ın 
yaratıkları üzerindeki hücceti, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz 
seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik, senin vesilenle Allah'a 
tevessül ettik ve hacetlerimizin kabulü için seni öne geçirdik; ey Allah ka-
tında şerefli olan, Allah indinde bize şefaat eyle. 

Ey Fatımetü'z-Zehra, ey Muhammed'in (s.a.a) kızı, ey Peygamber'in 
gözünün nuru, ey hanımefendimiz ve serverimiz! Gerçekten biz seni va-
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� َحَسَن ْبَن َعِليٍّ اَيـَُّها اْلُ◌ْجمَتىب َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، � ُحجََّة ِهللا  � َااب حمَُمَّدٍ 
ْمناَك  َعلى َخْلِقِه � َسيِّ  َد� َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ

   حاجاتِنا � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا،َبْنيَ يََديْ 
، اَيـَُّها الشَّهيُد َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا  � َااب َعْبِدِهللا � ُحَسْنيَ ْبَن َعِليٍّ

ْمناَك  َد� َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا بِ َعلى َخْلِقِه � َسيِّ  َك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ
 ، َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد هللاِ 

� َااَب احلََْسِن � َعِليَّ ْبَن اْحلَُسْنيِ، � زَْيَن اْلعاِبديَن َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا  
ْمناَك َد� َوَمْوال� اِ َعلى َخْلِقِه � َسيِّ  ّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا، َوَقدَّ

 َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا، � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا، 
 * َعلى� حمَُمََّد، ْبَن َعِليٍّ اَيـَُّها اْلباِقُر َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة هللاِ  � َااب َجْعَفرٍ 

 
sıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik, senin vesilenle Allah'a teves-
sül ettik ve hacetlerimizin kabulü için seni öne geçirdik; ey Allah katında 
şerefli olan, Allah indinde bize şefaat eyle. 

Ey Eba Muhammed, ey Hasan b. Ali, ey Mücteba, ey Peygamber'in 
torunu, ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! 
Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve senin 
vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne 
geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. 

* Ey Eba Abdillah, ey Hüseyin b. Ali, ey şehid, ey Peygamber'in toru-
nu, ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! 
Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve senin 
vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne 
geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. 

Ey Eba'l-Hasen, ey Ali b. Hüseyin, ey Zeynu'l-abidin, ey Peygamber-
'in torunu, ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve 
mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat dile-
dik ve senin vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi 
için seni öne geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şe-
faat eyle. 

Ey Eba Cafer, ey Muhammed b. Ali, ey İmam-ı Bâkır, ey Peygam-
ber'in torunu, ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve 
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ْمناَك َبْنيَ َخْلِقِه � َسيِّ  َد� َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا، َوَقدَّ
 يََدْي حاجاتِنا، � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا،

لّصاِدُق َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا ، اَيـَُّها ا� َااب َعْبِد ِهللا � َجْعَفَر ْبَن حمَُمَّدٍ 
ْمناَك  َعلى َخْلِقِه � َسيِّ  َد� َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ

 َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا، � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا،
، اَيـَُّها اْلكاِظُم َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا َسِن � ُموَسى ْبَن َجْعَفرٍ � َااَب احلَْ 

ْمناَك  َعلى َخْلِقِه � َسيِّ  َد� َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ
 ْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا،َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا، � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا اِ 

ضا َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا َعلى � َااَب احلََْسِن � َعِليَّ ْبَن ُموسى اَيـَُّها الرِّ 
ْمناَك َبْنيَ َخْلِقِه � َسيِّ  َد� َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْستْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ

 *جاتِنا، � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا،يََدْي حا
 

mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat dile-
dik ve senin vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi 
için seni öne geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şe-
faat eyle. 

Ey Eba Abdillah, ey Cafer b. Muhammed, ey İmam Sadık, ey Pey-
gamber'in torunu, ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve 
mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat dile-
dik ve senin vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi 
için seni öne geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şe-
faat eyle. 

* Ey Eba'l-Hasen, ey Musa b. Cafer, ey İmam-ı Kazım, ey Peygam-
ber'in torunu, ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve 
mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat dile-
dik ve senin vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi 
için seni öne geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şe-
faat eyle. 

Ey Eba'l-Hasen, ey Ali b. Musa, ey İmam Rıza ve ey Peygamber'in 
torunu, ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! 
Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve senin 
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� حمَُمََّد ْبَن َعِليٍّ اَيـَُّها التَِّقيُّ اجلَْواُد َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا  � َااب َجْعَفرٍ 
ْمناَك  َد� َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّلْ َعلى َخْلِقِه � َسيِّ  نا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ

 َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا، � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا،
� َااَب احلََْسِن � َعِليَّ ْبَن حمَُمَّد اَيـَُّها اْهلاِدي النَِّقيُّ َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا � ُحجََّة ِهللا 

ْمناَك  َد� َوَموْ َعلى َخْلِقِه � َسيِّ  ال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا َوَقدَّ
 َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا،

، اَيـَُّها الزَِّكيُّ اْلَعْسَكِريُّ َ� ْبَن َرُسوِل هللاِ  � َااب حمَُمَّدٍ   � ُحجََّة � َحَسَن ْبَن َعِليٍّ
َد� َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْستْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِاَىل ِهللا ِهللا َعلى َخْلِقِه � َسيِّ 

ْمناَك َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا ِاْشَفْع َلنا ِعْنَد ِهللا،  َوَقدَّ
 *َ� ْبَن َرُسولِ  يُّ قائُِم اْلُمنْـَتَظُر اْلَمْهدِ اَيـَُّها الْ � َوِصيَّ احلََْسِن َواْخلََلَف اْحلُجََّة 

 
vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne 
geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. 

Ey Eba Cafer, ey Muhammed b. Ali, ey İmam Takiy el-Cevad, ey 
Peygamber'in torunu, ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz 
ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat 
diledik ve senin vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi 
için seni öne geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şe-
faat eyle. 

Ey Eba'l-Hasen, ey Ali b. Muhammed, ye İmam Hâdi en-Naki, ey 
Peygamber'in torunu, ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz 
ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat 
diledik ve senin vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi 
için seni öne geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şe-
faat eyle. 

* Ey Eba Muhammed, Ey Hasen b. Ali, ey İmam Zekiy el-Askerî, ey 
Peygamber'in torunu, ey Allah'ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz 
ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah'a yöneldik, şefaat 
diledik ve senin vesilenle Allah'a tevessül ettik ve hacetlerimizin verilmesi 
için seni öne geçirdik; ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şe-
faat eyle. 

Ey İmam Hasenu'l-Askeri'nin vasisi, ey hüccet olan halef, ey kıyam 
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َد� َوَمْوال� ِاّ� تـََوجَّْهنا َواْسَتْشَفْعنا َوتـََوسَّْلنا ِبَك ِهللا � ُحجََّة ِهللا َعلى َخْلِقِه � َسيِّ 
ْمناَك َبْنيَ يََدْي حاجاتِنا � َوجيهاً ِعْنَد ِهللا اِ   .ْع َلنا ِعْنَد هللاِ ْشفَ ِاَىل ِهللا َوَقدَّ

 
Sonra hacetlerini iste; inşallah hacetlerin reva olacaktır. Başka bir 

rivayette ise şöyle geçer: Daha sonra şöyle de: 
 

� ساَديت َوَمواِيلَّ ِاّين تـََوجَّْهُت ِبُكْم اَئِمَّيت َوُعدَّيت ِليَـْوِم فـَْقري َوحاَجيت ِاَىل ِهللا،  
َواْسَتْشَفْعُت ِبُكْم ِاَىل ِهللا، َفاْشَفُعوا يل ِعْنَد ِهللا، َواْستَـْنِقُذوين  ، ْلُت ِبُكْم ِاَىل هللاِ َوتـََوسَّ 

ُكْم َوِبُقْرِبُكْم َاْرُجو َجناًة ِمَن ِهللا، ِمْن ذُنُويب ِعْنَد ِهللا، َفِانَُّكْم َوسيَليت ِاَىل ِهللا َوِحبُبِّ 
ساَديت � َاْوِلياَء ِهللا، َصلَّى ُهللا َعَلْيِهْم َاْمجَعَني َوَلَعَن هللاُ  َفُكونُوا ِعْنَد ِهللا رَجائي �

 . *ِخريَن آمَني َربَّ اْلعاَلمنيَ وَّلَني َواآلداَء ِهللا ظاِلميِهْم ِمَن األَ َاعْ 
 

 
etmesi beklenen Mehdi, ey Peygamber'in torunu, ey Allah'ın yarattıkları-
na hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta 
ederek Allah'a yöneldik, şefaat diledik ve senin vesilenle Allah'a tevessül 
ettik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik; ey Allah katında 
şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. 

* "Ey efendilerim ve mevlalarım, ben, ey İmamlarım olan, yoksulluk 
ve hacet günlerimde azığım olacak sizleri vasıta ederek Allah'a yöneldim 
ve sizinle Allah'a tevessül ettim ve sizin vesilenizle şefaat diledim. 

O halde Allah indinde şefaat edin bana ve Allah katında, günahla-
rımdan beni kurtarın; şüphesiz siz, benim Allah katındaki vesilemsiniz; 
sizi sevmek ve size yakınlaşmakla, Allah'tan kurtuluş ümit ediyorum. Öy-
leyse ey efendilerim, ey Allah'ın velileri! Allah katında benim ümit (ser-
mayem) olun. 

Allah'ın rahmeti onların hepsinin üzerine olsun. Allah'ın laneti evvel-
lerinden sonlarına kadar onlara zulüm edenlerin üzerine olsun; amin, ey 
Alemlerin Rabbi!" 
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Başka Bir Tevessul Duası 

Yazar şöyle diyor: Şeyh Kef'amî “Beledu'l-Emin" adlı eserinde 
Ferec Duası adında uzun bir dua nakletmiş ve bu Tevessül Duasını o 
duayla birlikte kaydetmiştir. Hace Nasıruddin'in “On İki İmam" dua-
sının Kef'amî'nin “Misba" adlı kitabının sonunda kaydettiği beliğ bir 
hutbede Allah'ın hüccetlerine salavatla birleştirilen bu Tevessül duası 
olduğunu sanıyorum . Seyyid Alihan “Kelimu't-Tayyib" adlı eserinde 
Şeyh Sahreştî'nin "Kabesu'l-Misbah"ından burada kaydedemeyeceği-
miz geniş bir izahla Tevessül duası aktarmıştır. O dua şöyledir: 

 
هِبِْم َاْن تُعيَنين َعلى  َاْسأَُلكَ ِته َوَعلى ابـْنَـْيها، وَ َوَعلى ِابـْنَ  دٍ َعلى حمَُمِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

َغين هِبِْم اَْفَضَل ما بـَلَّْغَت َاَحدًا ِمْن َاْوِلياِئَك ِانََّك َجواٌد طاَعِتَك َوِرْضواِنَك، وَاْن تـُبَـلِّ 
 َكرٌمي، 

 *طاِلب َعَلْيِه السَّالُم إالّ ْبِن َأيب  َامِري اْلُمْؤِمنَني َعِليِّ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
 

* "Allah'ım! Muhammed'e, onun kızına ve kızının iki oğluna salat ey-
le. Onların hakkı hürmetine sana itaat etme ve rızanı kazanma yolunda 
bana yardım etmeni ve beni onlarla birlikte evliyalarından birini ulaştırdı-
ğın en üstün makama ulaştırmanı diliyorum. Şüphesiz sen cömert ve ba-
ğış sahibisin. 

Allah'ım! Emirulmüminin Ali b. Ebutalib'in -Allah'ın selamı onun üzeri-
ne olsun- hakkı hürmetine, bana zulmeden, sitem eden, eziyet eden ve 
bunun için bir araya toplananlardan intikam al ve bana herkesin ulaşma-
sından yetiver; ey merhametlilerin en merhametlisi. 
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  ُكلِّ نََة و انـْتَـَقْمَت ِبِه ِممَّْن ظََلَمين َوَغَشَمين َوآذاين واَْنَطوى َعلى ذِلَك، وََكفيْـَتين ِبِه َمؤُ 
 � َاْرَحَم الرّاِمحَني، َاَحدٍ 

الُم إّال َكَفيْـَتين ِبِه  ْبِن اْحلَُسْنيِ َعَلْيِه السَّ  َك َعليِّ َوِليِّ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
بَِبْطَشِه َويـَنْـَتِصُر َعليَّ ِجبُْنِدِه  يـَتَـَقّوى َعِليِّ  َعنيدٍ  َوُسْلطانٍ  َمريدٍ  َشْيطانٍ  ُكلِّ نََة و َمؤُ 

 ، ِانََّك َجواٌد َكرٌمي � َوّهابُ 
َعَلْيِهَما السَّالم  حمَُمَّدٍ َوَجْعَفِر بِن  يٍّ َوِليـَّْيَك حمَُمَِّد ْبِن َعل ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

ِاّال َاَعنْـَتين هِبِما َعلى َاْمِر آِخَريت ِبطاَعِتَك َوِرْضواِنَك َوبـَلَّْغتِين هِبِما ما يـُْرضيَك ِانََّك 
 فـَّعاٌل ِلما تُريُد،
فـَيْـَتين ِبِه ِيف َعَلْيِه السَّالُم ِاّال عا َك ُموَسى ْبِن َجْعَفرٍ َوِليِّ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

 َمجيِع َجوارِحي ما َظَهَر ِمْنها َوما َبَطَن � َجواُد � َكرُِمي، 
ْبِن ُموسى َعَلْيِه السَّالُم إّال َسلَّْمَتين  يِّ ضا َعلِ َك الرِّ َوِليِّ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

ْوِديَِة َواْلِغياِض ِمْن ِل واْلِقفاِر واألَ ِر َواْجلِباِبِه ِيف َمجيِع َاْسفاِري ِيف اْلَرباري َواْلِبحا
 

Allah'ım! Velin Ali b. Hüseyin'in -ona selam olsun- hakkı hürmetine, 
senden bütün saptırıcı şeytanların, gücüyle bana zor kullanan ve bana 
karşı ordusundan yardım alan hak karşıtı sultanın ulaşmasından bana ki-
fayet et; şüphesiz sen cömert ve bağış sahibisin; ey çok bağışta bulunan. 

Allah'ım! Senin velin Muhammed b. Ali ve Cafer b. Muhammed'in -
onlara selam olsun- hakkı hürmetine, bunların vesilesiyle ahiret işimde 
sana itaat ve rızanı kazanma yönünde yardım etmeni ve bunların vesile-
siyle beni senin rızan olan şeye ulaştırmanı diliyorum; şüphesiz sen iste-
diğini yapansın. 

Allah'ım! Senin velin Musa b. Cafer'in -ona selam olsun- hakkı hür-
metine, bütün zahirî ve batınî uzuvlarıma afiyet vermeni diliyorum; ey 
cömert ve ey bağış sahibi. 

Allah'ım! Senin velin Ali b. Musa er-Rıza'nın -ona selam olsun- hakkı 
hürmetine, karalarda, denizlerde, dağlarda, çöllerde, vadilerde, orman-
larda yaptığım bütün yolculuklarımda beni korktuğum ve çekindiğim her 
şeyden selamet etmeni istiyorum; şüphesiz sen şefkatli ve merhametli-
sin. 
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 َمجيِع ما َاخافُُه َوَاْحَذرُُه ِانََّك َرؤوٌف رَحيٌم،
َعَلْيِه السَّالُم إّال ُجْدَت ِبِه َعَليَّ  يٍّ ْبِن َعلِ  َك ُحممَّدٍ َوِليِّ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

 ُوْسِعَك َوَوسَّْعَت َعَليَّ ِرْزَقَك َوَاْغنَـيْـَتين َعمَّْن  ِمْن َفْضِلَك َوتـََفضَّْلَت ِبِه َعليَّ ِمنْ 
 ِسواَك، َوَجَعْلَت حاَجيت ِاَلْيَك َوَقضاها َعَلْيَك ِانََّك ِلما َتشاُء َقديٌر،

َعلى  َعَلْيِهَما السَّالُم ِاّال َاَعنْـَتين ِبهِ  ْبِن حمَُمَّدٍ  يِّ َك َعلَوِليِّ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
ُرْنُه اِبْخلَْريِ َوَاِعّين َعلى َوَسهِّ ، ِاْخواِينَ اْلُمْؤِمننيَ  أَتِديَِة فـُُروِضَك َوِبرِّ  ْل ذِلَك يل َواقـْ

 طاَعِتَك ِبَفْضِلَك � رَحيُم،
ِبِه  َعَلْيِهَما السَّالُم ِاّال َاَعنْـَتين يٍّ َك اَحلَسِن ْبِن َعلِ َوِليِّ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

َعلى َاْمِر آِخَريت ِبطاَعِتَك َوِرْضواِنَك، َوَسَررَْتين ِيف ُمنْـَقَليب َوَمْثواَي ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم 
 الرّاِمحَني،

الزَّماِن َعَلْيِه السَّالُم إال َاَعنْـَتين  َك وُحجَِّتَك صاِحبِ َوِليِّ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
ِبِه، فـََقْد  *، وَاَعنْـَتين َوابغٍ  َوطاغٍ  ُمْوذٍ  ُكلِّ نََة و ُموري وََكَفيْـَتين ِبِه َمؤُ ِبِه َعلى َمجيِع اُ 

 
* Allah'ım! Senin velin Muhammed b. Ali'nin -ona selam olsun- hakkı 

hürmetine, onun vesilesiyle kereminden bana bağışta bulunmanı, geniş 
rahmetinle bana lütufta bulunmanı, rızkımı genişletmeni, kendin dışındaki 
herkesten beni ihtiyaçsız kılmanı, hacetimi ve onu reva etmeyi kendine 
kılmanı diliyorum; şüphesiz senin dilediğin her şeye gücün yeter. 

Allah'ım! Senin velin Ali b. Muhammed'in -onlara selam olsun- hakkı 
hürmetine, onun vesilesiyle senin farzlarını eda edebilmem, mümin kar-
deşlerime iyilikte bulunabilmem için bana yardım etmeni istiyorum; bu işi 
bana kolaylaştır, onu hayırlı kıl ve lütfünle bana sana itaat edebilmem 
için yardım et; ey merhametli. 

Allah'ım! Senin velin Hasan b. Ali'nin -onlara selamın olsun- hakkı 
hürmetine, onun vesilesiyle sana itaat ve rızanı kazanmak olan ahiret 
işimde bana yardım etmeni istiyorum; bu intikal menzilinde ve ebedi 
menzilimde beni mutlu ve mesrur et; rahmetin hürmetine, ey merhametli-
lerin en merhametlisi. 

Allah'ım! Senin velin ve hüccetin Sahib-i Zaman'ın -ona selam olsun- 
hakkı hürmetine, onun vesilesiyle bütün işlerimde bana yardım etmeni, 
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َوَعّين َوَعْن ُوْلدي َوَمجيِع َاْهِلي  بـََلَغ َجمُْهودي وََكفيْـَتين ِبِه ُكلَّ َعُدوٍّ َوَهمٍّ َوَغمٍّ َوَدْينٍ 
 . بَّ اْلعاَلمنيَ آمَني رَ  ،َوِاْخواِين َوَمْن يـَْعنيين َاْمُرُه َوخاصَّيت

3- Ferec Duası 
Şeyh Kef'amî “Beledu'l-Emin" adlı eserinde Emirulmüminin Ali'-

den (a.s) rivayet edilen bir duayı nakletmiştir; her hüzünlü, sıkıntılı, 
üzgün, problemi ve korkusu olan bu duayı okursa, Allah Teala onu, 
içinde bulunduğu bu dertlerden kurtarır; dua şöyledir: 

 
� ِعماَد َمْن ال ِعماَد َلُه، و� ُذْخَر َمْن ال ُذْخَر َلُه، َو� َسَنَد َمْن ال َسَنَد َلُه، 
و� ِحْرَز َمْن ال ِحْرَز َلُه، َو� ِغياَث َمْن ال ِغياَث َلُه، َو� َكنْـَز َمْن ال َكنْـَز َلُه، َو� ِعزَّ  

، � َكرَمي اْلَعْفِو، � َحَسَن التَّجاُوِز، � َعْوَن الضَُّعفاِء، � َكنْـَز اْلُفَقراِء، َمْن ال ِعزَّ َلهُ 
� َعظيَم الَّرجاِء، � ُمْنِقَذ اْلَغْرقى، � ُمْنِجَي اْهلَْلكى، � ُحمِْسُن، � ُجمِْمُل، � ُمْنِعُم،  

وُر النَّهاِر َوضْوُء اْلَقَمِر، َوُشعاُع  � ُمْفِضُل، اَْنَت الَّذي َسَجَد َلَك َسواُد الّلْيِل َونُ 
إّال اَْنَت  هَ ِالٰـ  *اْلماِء، � َاهلُل � َاهلُل � َاهلُل ال يُّ َوَدوِ ، الشَّْمِس، َوَحفيُف الشََّجرِ 

 
bütün eziyet eden, zalim, isyancıların ulaşmasından bana yetmeni ve 
onun vesilesiyle son derece zorlaşan işimde bana yardım etmeni, her 
düşmanın şerrini, her üzüntüyü, kederi, borcu benden, çocuklarımdan, 
ailemden, kardeşlerimden ve işi beni ilgilendirenden ve benimle özel 
bağları olanlardan gidermeni diliyorum; -bu duamı kabul et- ey alemlerin 
Rabbi!" 

* "Ey desteği olmayanların desteği, ey sermayesi olmayanların ser-
mayesi, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, ey muskası olmayanla-
rın muskası, ey imdada koşacak kimsesi olmayanın imdadına koşanı, ey 
hazinesi olmayanların hazinesi, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yücelikle 
affeden, ey güzel bağışlayan, ey zayıfların yardımcısı, ey fakirlerin hazi-
nesi, ey büyük ümit, ey boğulanları kurtaran, ey helak olanları kurtaran, 
ey ihsan eden, ey iyilikte bulunan, ey nimet veren, ey bağışta bulunan! 
Sen gecenin karanlığı ve gündüzün aydınlığı, ayın nuru, güneşin ışını, 
ağaçların sesi ve suyun gürültüsünün secde ettiği varlıksın. Ey Allah, ey 
Allah, ey Allah. Senden başka ilâh yoktur; teksin, ortağın yoktur. Ey Rab-

 



 263 

َعْل بِنا ما اَْنتَ  وآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َوْحَدَك ال َشريَك َلَك، � َراّبُه � َاهللُ، َصلِّ   َوافـْ
  .ُلهُ أهْ 

Sonra hacetlerini iste. 
 
Kurtuluş, sıkıntı ve üzüntülerin giderilmesi için İmam Cevad'ın 

(a.s) öğrettiği şu duayı okumak da etkilidir: 
 *َوال َيْكفي ِمْنُه َشيٌء، اِْكِفين ما َاَمهَّين .  َشيءٍ  ُكلِّ َ� َمْن َيْكفي ِمْن  

4- Zindandan Kurtulmak İçin Okunan Dua 
Seyyid İbn Tavus “Muhecu'd-Deavat" adlı kitabında şöyle diyor: 

Rivayet ediliyor ki: Uzun bir zaman Şam'da zindanda olan bir adam 
rüya aleminde Hz. Fatıma-ı Zehra'nın (s.a) kendisine aşağıdaki duayı 
okumasını söylediğini görüyor. Zindandaki adam bu duayı okuduktan 
sonra zindandan kurtulup evine gidiyor; dua şöyledir: 

 
َوَمْن نـَبَّاَُه،   النَِّيبِّ  َوَمْن َاْوحاُه، َوِحبَقِّ  اْلَوْحيِ  اْلَعْرِش َومْن َعالُه، َوِحبَقِّ  اللّـُهمَّ ِحبَقِّ 

، � ابِرَئ النـُُّفوِس  فـَْوتٍ  ُكلِّ ِمَع ، � جاَصْوتٍ  ُكلِّ اْلبَـْيِت َوَمْن بَناُه، � ساِمَع  َوِحبَقِّ 
اْلُمْؤِمناِت ِيف وَاْهِل بـَْيِتِه، وآتِنا َوَمجيَع اْلُمْؤِمنَني وَ  َعلى حمَُمَّدٍ  بـَْعَد اْلَمْوِت، َصلِّ 

 َه ِاالَّ هللاُ، وَانَّ ِالٰـ  **ْرِض َوَمغاِرهِبا فـََرجًا ِمْن ِعْنِدَك عاِجًال ِبَشهاَدِة َاْن الَمشاِرِق األَ 
 

bimiz, ey Allah! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle; bizim hakkımız-
da kendine yakışır şeyi yap." 

* "Ey her şeyden kifayet eden ve hiçbir şey kendisinden kifayet etme-
yen; işlerimde bana kifayet et." 

** "Allah'ım! Arş ve arşın üzerinde olan kimsenin hürmetine, vahiy ve 
kendisine vahyettiğin kimse hürmetine, Peygamber ve haberi ona ulaştı-
ran kimsenin hürmetine, Beyt ve onu bina edenin hürmetine; ey bütün 
sesleri duyan, ey bütün yok olup gidenleri bir araya toplayan, ey canları 
ölümlerinden sonra yaratan; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, bize 
ve yeryüzünün doğusunda, batısında olan bütün erkek ve kadın mümin-
lere kendi yanından acil bir kurtuluş ver; şu şehadet hürmetine: “Allah'tan 
başka ilâh yoktur, Muhammed senin kulun ve elçindir -Allah'ın salatı 
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يَن َوَسلََّم بَني الطّاِهرِ يَِّتِه الطَّيِّ حمَُمَّدًا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك َصّلى ُهللا َعلْيِه َوآِلِه َوَعلى ُذرِّ 
 . َتْسليماً َكثرياً 

5- Nur Duası (Hz. Fatıma'nın (s.a) Koruma Duası) 
Seyyid İbn Tavus'un “Muhecu'd-Deavat" kitabında Selman'dan 

naklettiği bir rivayetin sonunda şöyle yer almıştır: Hz. Fatıma (s.a) 
bana Resulullah'ın (s.a.a) öğrettiği, kendisinin de sabah akşam okudu-
ğu bir sözü öğretti ve buyurdu ki: "Dünyada hiçbir zaman ateşin olma-
sını istemiyorsan bu duayı sürekli oku; dua şöyledir: 

 
ِبْسِم ِهللا النُّوِر، ِبْسِم ِهللا نُوِر النُّوِر، ِبْسِم ِهللا نُوٌر الرَّمحِن الرَِّحيِم.  ِم ِهللا ِبسْ 

ُموِر، ِبْسِم ِهللا الَّذي َخَلَق النُّوَر ِمْن النُّوِر، ُر األُ َعلى نُور، ِبْسِم ِهللا الَّذي ُهَو ُمَدبِّ 
  النُّوِر، َواَنـَْزَل النُّوَر َعلى الطُّوِر، ِيف ِكتابٍ اْحلَْمُد هلِلِ◌ الَّذي َخَلَق النُّوَر ِمَن 

 ، اْحلَْمُد هلِلِ◌ الَّذي ُهَو اِبْلِعزِّ ، َعلى َنِيبٍّ َحمُْبورٍ َمْقُدورٍ  ، ِبَقَدرٍ ، ِرقٍّ َمْنُشورٍ َمْسطُورٍ 
 لى حمَُمَّدٍ  عَ َمْذُكوٌر، َواِبْلَفْخِر َمْشُهوٌر، َوَعَلى السَّرّاِء َوالضَّّراِء َمْشُكوٌر، َوَصَلّى هللاُ 

 *.َوآِلِه الطّاِهرينَ 
Selman diyor ki: Bu duayı Hz. Fatıma'dan (s.a) öğrendikten sonra 

Allah'a andolsun Mekke ve Medine halkından ateşe tutulan binden 
fazla kişiye öğrettim de hepsi Allah'ın izniyle şifa buldular. 

 
onun ve Ehl-i Beyt'inin ve onun tertemiz ve pak kılınmış soyunun üzerine 
olsun ve çok selam onların üzerine olsun." 

* Bismillahirrahmanirrahim. Nur olan Allah'ın adıyla, nurun nuru olan 
Allah'ın adıyla, nur üzerinde nur olan Allah'ın adıyla, işleri yoluna koyan 
Allah'ın adıyla, nuru nurdan yaratan Allah'ın adıyla; hamd, nuru nurdan 
yaratan, nuru (tecellisini) satır satır yazılmış kitapta (Tevrat) ve açılmış 
sahifede alim peygamberine takdir ettiği miktarda Tur-i Sina'ya indiren Al-
lah'a mahsustur. Bütün hamdlar, -tüm varlıklar yanında- izzetiyle anılan, 
iftiharıyla meşhur olan, rahatlık ve zorluk anında kendisine şükredilen Al-
lah'a mahsustur. Allah'ın salatı efendimiz Muhammed'e ve onun tertemiz 
Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun." 
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6- İmam Zeynulabidin'in (s.a) Koruma Duası 
Seyyid İbn Tavus “Muhecu'd-Deavat" kitabında, iki yerde şu de-

ğerli koruma duasını İmam Zeynulabidin'den (a.s) nakletmiştir: 
 

 الرَّمحِن الرَِّحيِم.ِبْسِم ِهللا 
، � َاْحَكَم اْحلاِكِمَني، � َاْمسََع الّساِمِعَني، � اَْبَصَر الّناِظريَن، � َاْسرََع احلاِسِبنيَ 

� خاِلَق اْلَ◌خمُْلوِقَني، � راِزَق اْلَمْرزُوقَني، � �ِصَر املَْنُصورِيَن، � َاْرَحَم الرّاِمحَني، � 
يَن، � ِغياَث اْلُمْسَتغيثَني َاِغْثين، � ماِلَك يـَْوِم الّديِن، ِاّ�َك نـَْعُبُد َدليَل اْلُمَتحريِّ 
يَن، اَْنَت ُهللا َربُّ ، � َصريَخ اْلَمْكُروبَني، � ُجميَب َدْعَوِة املُْضَطرِّ َوِاّ�َك َنْسَتعنيُ 

َه ِاّال اَْنَت اْلَمِلُك اْحلَقُّ اْلُمِبُني، اْلِكْربِ�ُء رِداُؤَك، اَللّـُهمَّ اْلعاَلمَني. اَْنَت ُهللا ال ِالٰـ 
َتضى َوفاِطَمَة الزَّْهراِء َوَخِدَجيَة اْلُكْربى اْلُمْصَطفى َوَعلى َعِليٍّ اْلُمرْ  َعلى حمَُمَّدٍ  َصلِّ 

ْبِن اْحلَُسْنيِ زَْيِن اْلعاِبديَن  َواحلََْسِن اْلُ◌ْجمَتىب َواْحلَُسْنيِ الشَِّهيِد ِبَكْرَبالَء َوَعِليِّ 
 اِظِم َوَعليِّ اْلك الّصاِدِق َوُموَسى ْبِن َجْعَفرٍ  دٍ حمَُمَّ  *َوحمَُمَِّد ْبِن َعليٍّ اْلباِقِر َوَجْعَفِر ْبنِ 

 
* "Bismillahirrahmanirrahim 

Ey işitenlerin en iyi işiteni, ey görenlerin en basiretlisi, ey hesaba çe-
kenlerin en sürâtlisi, ey hükmedenlerin en iyi hükmedicisi, ey mahlukları 
yaratan, ey rızıklananları rızıklandıran, ey yardım edilenlere yardım 
eden, ey merhametlilerin en merhametlisi, ey şaşırıp kalanların yol gös-
tericisi, ey yardım dileyenlerin yardımına koşan, benim yardımıma koş ey 
kıyamet günün sultanı; yalnız sana ibaet eder, yalnız senden yardım dile-
riz; ey gamlıların imdadına koşan, ey darda kalan- perişan olanların dua-
sını kabul eden! Sen âlemlerin Rabbi Allah'sın; sen Allah'sın, senden 
başka ilâh yoktur; âlemin gerçek sultanı ve gerçekleri açığa çıkaransın; 
kibirlenme senin elbisendir (sana mahsustur)" 

Allah'ım salat eyle Muhammed Mustafa'ya, Ali-i Murtaza'ya, Fatıma-i 
Zehra'ya, Hatice-i Kübra'ya, Hasan-ı Muctaba'ya, Kerbela şehidi Hüse-
yin'e, Zeynulabidin'e, Muhammed b. Ali el-Bâkır'a, Cafer b. Muhammed 
es-Sadık'a, Musa b. Cafer el-Kâzım'a, Ali b. Musa er-Rıza'ya, Muham-
med b. Ali et-Taki'ye, Ali b. Muhammed en-Naki'ye, Hasan b. Ali el-
Askeri'ye ve beklenilen imam Hüccet-i Kâim-i Mehdi'ye, Allah'ın salatı on-
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َواحلََْسِن بن َعليٍّ  النَِّقيِّ  ْبِن حمَُمَّدٍ  َوَعِليِّ  ضا َوحمَُمَِّد ْبِن َعليٍّ التَِّقيِّ ْبِ◌ن ُموَسى الرِّ 
 ماِم املُنْـَتَظِر، َصَلوُت ِهللا َعَلْيِهْم َاَمجَعَني، االِ  َواْحلُجَِّة اْلقائِِم اْلَمْهِديِّ  اْلَعْسَكِريِّ 

َمْن   َمْن واالُهْم، َوعاِد َمْن عاداُهْم، واْنُصْر َمْن َنَصَرُهْم، واْخُذلْ اَللّـُهمَّ واِل 
، ، وْانُصْر شيَعَة آِل حمَُمَّدٍ ْل فـََرَج آِل حمَُمَّدٍ َخَذَهلُْم، َواْلَعْن َمْن ظََلَمُهْم، َوعجِّ 

واْجَعْلين ِمْن اَْتباِعِه وَاْشياِعِه ، ، َواْرزُْقين رُْؤيََة قاِئِم آِل حمَُمَّدٍ َوَاْهِلْك َاْعداَء آِل حمَُمَّدٍ 
 .اِمحنيَ َوالرّاضَني ِبِفْعِلِه ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الرّ 

7- Mukatil b. Süleyman'ın Duası 
Şeyh Kef'amî “Beledu'l-Emin" adlı kitabında İmam Zeynulabi-

din'in (a.s) duasını naklederek şöyle demiştir: Bu duayı Mukatil b. Sü-
leyman İmamdan nakletmiş ve şöyle demiştir: "Kim bu duayı yüz defa 
okur da duası kabul olmazsa Mukatil'e lanet etsin." Dua şöyledir: 

 
ِاذا َملْ  ِاٰهلي َكْيَف َاْدُعوَك وَاَ� َاَ� وََكْيَف اَْقَطُع رَجائي ِمْنَك واَْنَت اَْنَت، ِاٰهلي

فـََتْسَتجيَب يل   *ِاذا ملَْ َاْدُعكَ  ِاٰهلي ْعطيين َفَمْن َذا الَّذي َاْسأَلُُه فـَيـُْعطيين،َاْساَْلَك فـَتُـ 
 

ların hepsinin üzerine olsun. 
Allah'ım! Onları seveni sev, onlara düşman olanlara düşman ol, on-

lara yardım edene yardım et, yardımlarını keserek onları hor-hakir edeni 
hor-hakir et, onlara zulmedenlere lanet et; Muhammed'in Ehl-i Beyt'inin 
kurtuluşunu yakınlaştır, Muhammed'in Ehl-i Beyt'inin Şiilerine yardım et; 
Âl-i Muhammed'in Kâimi'ni görmeyi bana nasip et; beni onun takipçilerin-
den, şiilerinden, onun yaptığına yazı olanlardan eyle, merhametin hürme-
tine ey merhametlilerin en merhametlisi. 

* "İlahi! Ben ben (günahkâr) olduğum halde nasıl seni çağırayım ve 
sen de sen olduğun halde nasıl senden ümidimi keseyim. İlahi! Senden 
bir şey istemediğim zaman sen bana bağışta bulunuyorsun; o halde iste-
diğim zaman bana -hemen- bağışta bulunacak kimdir?! İlahi! Seni çağır-
madığım zaman bile hacetimi reva ediyorsun; o halde çağırdığım zaman 
hacetimi -hemen- revâ edecek kimdir?! İlahi! Sana yalvarıp yakardığım 
zaman bana merhamet ediyorsun; o halde yalvarıp yakardığımda -
hemen- bana merhamet edecek kimdir? İlahi! Denizi Musa aleyhisselam 
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ين َفَمْن َذا   اََتضرَّْع ِاَلْيَك َفَرتْمحََ ِاذا ملَْ  ِاٰهلي يل، ا الَّذي َاْدُعوُه فـََيْسَتجيبُ َفَمْن ذَ 
ْقَت اْلَبْحَر ِلُموسى َعَلْيِه السَّالُم َوَجنَّيْـَتهُ  َفَكما فـَلَ  ِاٰهليالَّذي اََتضرَُّع ِاَلْيِه َفَريَْمحُين، 

َج َعّين فـََرجًا عاِجالً  َيين ِممّا َاَ� فيِه َوتـَُفرِّ َوآِلِه وَاْن تـَُنجِّ  َي َعلى حمَُمَّدٍ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ 
 َغْريَ آِجل ِبَفْضِلَك َوَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الّراِمحَني .

8- Cebrail'in Resulullah'a (s.a.a) Öğrettiği Dua 
Seyyid İbn Tavus “Muhecu'd-Deavat" kitabında İmam Muham-

med Bâkır'dan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: “Cebrail Resulullah'a 
(s.a.a), ey Allah'ın Resulü! Hiçbir peygamberi senin kadar sevmiş de-
ğilim. O halde şu duayı çok söyle: 

 
َلْيَك اْلُمنْـَتهى َوالرُّْجعى ْعلى، َوَانَّ اِ تُرى واَْنَت اِبْلَمْنَظِر األَ  اَللّـُهمَّ ِانََّك َترى َوال

َاُعوُذ ِبَك َاْن اَُذلَّ َاْو  وىل، وَانَّ َلَك اْلَمماَت َواْلَ◌ْحميا، َوَربِّ ِخَرَة َواالُ وَانَّ َلَك اآل
 *.ْخزىاُ 

9- Seriu'l-İcabe (Çabuk Kabul Olan) Dua 
“Beledu'l-Emin" kitabında İmam Musa Kâzım'dan (a.s) bir dua ri-

vayet edilmiş ve hakkında “Şanı yüce ve çabuk kabul olan duadır" 
denmiştir. O dua şöyledir: 

 ِيف اَبـَْغِض ملَْ َاْعِصكَ ْشياِء إلْيَك َوُهَو التـَّْوحيُد وَ األَ  اَللّـُهمَّ ِاّين َاَطْعُتَك ِيف َاَحبِّ 

 
için yarıp onu kurtardığın gibi senden Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat 
etmeni ve beni içinde bulunduğum halden kurtarmanı, bana gecikmeyen 
acil bir kurtuluş yolu göstermeni diliyorum; lütuf ve rahmetinle, ey mer-
hametlilerin en merhametlisi! 

* "Allah'ım! Sen görür, ama görünmezsin; sen yüce bir görme yerin-
desin; -bütün yarattıklarının- mesir ve dönüşü sanadır. Ahiret ve dünya 
sana aittir. Ölüm ve hayat senin elindedir. Allah'ım! Zelil olmaktan veya 
alçalmaktan sana sığınıyorum." 
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ْشياِء ِاَلْيَك َوُهَو اْلُكْفُر َفاْغِفْر يل ما بـَيْـنَـُهما � َمْن ِاَلْيِه َمَفّري آِمّين ِممّا َفزِْعُت  األَ 
 ِمْنه ِاَلْيَك، 

َبْل ِمينِّ   اْلَيسَري ِمْن طاَعِتَك � ُعدَّيت  اَللّـُهمَّ اْغِفْر ِيلَ اْلَكثَري ِمْن َمعاصيَك واقـْ
، َو� رَجائي َواْلُمْعَتَمَد، َو� َكْهفي َوالسََّنَد، َو� واِحُد � َاَحُد، � ُقْل ُهَو ُدوَن اْلُعَددِ 

َمِن  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ ُهللا َاَحٌد َاهلُل الصََّمُد ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َاَحٌد، 
َلُهْم َاَحدًا َاْن ُتَصلِّ  يف اْصَطَفيْـتَـُهْم ِمْن َخْلِقَك َوَملْ َجتَْعلْ  َوآِلِه  َي َعلى حمَُمَّدٍ َخْلِقَك ِمثـْ

 َوتـَْفَعَل يب ما اَْنَت َاْهُلُه،
اِبْلَوْحدانِيَِّة اْلُكْربى َواْلُ◌َحممََّديَِّة اْلبَـْيضاِء َواْلَعَلوِيَِّة اْلُعْليا  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
ْسِم الَِّذي َحَجبْـَتُه َعْن َخْلِقَك فـََلْم َخيُْرْج ِعباِدَك َواِبالِ ْجَت ِبِه َعلى َوِجبَميِع َما اْحَتجَ 

وَخمَرجًا َواْرزُْقين  *َوآِلِه َواْجَعْل يل ِمْن َاْمري فـََرجاً  دٍ َعلى حمَُمِّ  ِمْنَك ِاّال ِاَلْيَك، َصلِّ 
 .اُء ِبَغْريِ ِحسابِمْن َحْيُث َاْحَتِسُب َوِمْن َحْيُث ال َاْحَتِسُب، ِانََّك تـَْرُزُق َمْن َتش

 
* "Allah'ım! Ben senin yanında en sevimli şey olan tevhid konusunda 

sana itaat ettim ve en gazap edilmiş şey olan küfür konusunda sana kar-
şı isyan etmedim. O halde bu ikisinin arasında tüm yaptıklarımı bağışla; 
ey kaçışım kendisine olan! Bana korktuğum her şeyden emniyet ve gü-
ven ver. 

Allah'ım! Benim çok günahlarımı bağışla ve az itaatimi benden kabul 
buyur. Ey benim yegane hazırlığım, ey benim ümidim ve dayanağım, ey 
benim sığınağım ve desteğim, ey tek ve ey yegane olan; ey de ki: O Al-
lâh birdir; Allâh Samed'dir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir 
şeye muhtaç değildir); kendisi doğurmamıştır ve doğrulmamıştır; hiçbir 
şey O'nun dengi olmamıştır. Kulların arasından seçtiğin kimselerin hür-
metine, yaratışında hiç kimseyi kimsenin benzeri kılmamışsın, Muham-
med ve Ehl-i Beyt'ine salat et ve benim hakkımda sana layık olanı yap. 

Allah'ım! Ben senin yüce tevhidin, Hz. Muhammed'in nuru (parlak 
yüzü), Hz. Ali'nin yüce makamı, yarattıkların üzerine hüccet kıldığın bü-
tün şeylerin ve senden ancak yine sana gelen bütün kullarından gizledi-
ğin ismin hürmetine, Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, benim işim-
de çıkış ve kurtuluş ver; umduğum ve ummadığım yerden beni rızıklan-
dır; sen istediğine hesapsız rızık verirsin." 
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Sonra hacetlerini iste. 

10- İmam Hâdî'nin (a.s) Yese-i Kummî'ye Öğrettiği Dua 
Kef'amî, “Misbah" adlı eserinde bir dua naklederek şöyle demiş-

tir: Seyyid b. Tavus bu duayı sultan, bela ve düşmanların çıkışından, 
fakirlik korkusu ve sıkıntıdan güvende olmak için zikretmiştir. Bu dua 
Sahif-i Seccadiye'nin dualarındandır. Bu etkenlerden zarar görmekten 
korkan kimse bu duayı okusun: 

 
  � َمْن ُحتَلُّ ِبِه ُعَقُد اْلَمكارِِه، َو� َمْن يـُْفثَأُ ِبِه َحدُّ الشَّدائِِد، َو� َمْن يـُْلَتَمُس ِمْنهُ 

ْسباُب،  األَ عاُب، َوَتَسبـََّبْت بُِلْطِفَك اَلمْخَرُج ِاىل َرْوِح اْلَفَرِج، َذلَّْت ِلُقْدرَِتَك الصِّ 
ِمبَِشيَِّتَك ُدوَن قـَْوِلَك   َفِهيَ ،ْشياءُ ، َوَمَضْت َعلى ِاراَدِتَك األَ َوَجرى بُِقْدرَِتَك اْلَقضاءُ 

يف  َزِجَرٌة، اَْنَت اْلَمْدُعوُّ ِلْلُمِهّماِت، واَْنَت اْلَمْفزَعُ ُمْؤمتََِرٌة، َوإبِِراَدِتَك ُدوَن َ�ِْيَك ُمنْـ 
املُِلّماِت، ال يـَْنَدِفُع ِمْنها ِاّال ما َدفـَْعَت، َوال يـَْنَكِشُف ِمْنها ِاّال ما َكَشْفَت، َوَقْد  

، َوِبُقْدرَِتَك َاْوَرْدَتهُ  ما َقْد َتكأََّدين ثِْقُلُه، َوَاملََّ يب ما َقْد هَبََظين َمحُْلهُ  نـََزَل يب � َربِّ 
صاِرَف ِلما َوجَّْهَت،   *َعَليَّ، َوِبُسْلطاِنَك َوجَّْهَتُه ِاَيلَّ، َفال ُمْصِدَر ِلما َاْوَرْدَت، َوال 

 
* Ey (yüce Allah) ki, mihnet düğümleri seninle çözülür; ey ki, zorluk-

ların şiddeti seninle kolaylaşır; ey ki, kurtuluş ferahlığına seninle kavuşu-
lur! Kudretin karşısında güçlükler kolaylaşmış, lütfunla sebepler sebep 
oluvermiş, kudretinle kaza ve kaderin cari olmuş ve her şey iraden doğ-
rultusunda gelip geçmiştir. Her şey, söylemene gerek kalmadan sırf 
meşiyetinle emir almakta, nehyine ihtiyaç duyulmadan sakınmakta. 
Önemli işler için çağrılan sensin; musibetlerde sığınılacak sensin; fela-
ketleri defedecek olan sensin; sıkıntıları giderecek olan sensin. 

Ey Rabbim, ağırlığı altında ezildiğim felaketler üzerime çökmüş; ta-
hammülü çok güç olan musibetler gelip çatmış bana. Bunları kudretinle 
bana getirmiş, saltanatınla bana yöneltmişsin. Senin getirdiğini kimse gö-
türemez; senin yönelttiğini kimse geri çeviremez; senin kapattığını kimse 
açamaz; açtığını kimse kapatamaz; zorlaştırdığını kimse kolaylaştıra-
maz; hor ve zelil kıldığına kimse yardım edemez. 

O halde ey Rabbim, Muhammed ve âline salat eyle ve lütfunla kutru-
luş kapısını yüzüme aç; gücünle üzüntü ve kederin üzerimdeki sultasını 
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َر ِلما َعسَّْرَت، َوال �ِصَر َوال فاِتَح ِلما َاْغَلْقَت، َوال ُمْغِلَق ِلما فـََتْحَت، َوال ُمَيسِّ 
َتْح يل � َربِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  لِّ ِلَمْن َخَذْلَت، َفصَ  ابَب اْلَفَرِج ِبَطوِلَك، َواْكِسْر   وآِلِه، َوْافـْ
ِحبَْوِلَك، َواَنِْلين ُحْسَن النََّظِر فيـما َشَكْوُت، َوَاِذْقين َحالَوَة الصُّْنِع  َعّين ُسْلطاَن اْهلَمِّ 

نيئًا، َواْجَعْل يل ِمْن ِعْنِدَك َخمَْرجاً فيـما َساَْلُت ، َوَهْب يل ِمْن َلُدْنَك َرْمحًة َوَفرجًا هَ 
هِتماِم َعْن َتعاُهِد فـُُروِضَك، َواْسِتْعماِل ُسنَِّتَك فـََقْد ِضْقُت  ْلين اِبالِ َوِحّيًا، َوال َتْشغَ 

َذْرعًا، واْمَتألُت ِحبَْمِل ما َحَدَث َعليَّ َمهًّا، واَْنَت اْلقاِدُر َعلى  ِلما نـََزَل يب � َربِّ 
َعْل يب ذِلَك َوِاْن ملَْ َاْستَـْوِجْبُه ِمْنَك، َكْشِف  ما ُمنيُت ِبِه، َوَدْفِع ما َوقـَْعُت فيِه، فاَفـْ

ِمحَني، آمَني َربَّ اْلَكرِمي، َفاَْنَت قاِدٌر � َاْرَحَم الرّا � َذا اْلَعْرِش اْلَعظيِم، َوَذا اْلَمنِّ 
 . اْلعاَلمنيَ 

11- Ezume'l-Bela Duası 
Kef'amî “Beledu'l-Emin" adlı kitabında şöyle diyor: Bu, İmam 

Mehdi'nin (a.f) zindanda olan bir kişiye öğrettiği duadır; adam bu 
duayı okuyarak zindandan kurtuldu:  

َقَطَع الرَّجاُء، َوضاَقِت  َعظَُم الَْبالُء، َوبَرَِح اْخلَفاُء، َواْنَكَشَف اْلِغطاُء، َوانْـ  ِاٰهلي
واَْنَت اْلُمْسَتعاُن، َوِالَْيَك اْلُمْشَتكى، َوَعَلْيَك اْلُمَعوَُّل ِيف  ، ، َوُمِنَعِت السَّماءُ ْرضُ األَ 

 
kır; şikâyetçi olduğum hususta bana hüsn-ü zanda bulunmayı bağışla; di-
lendiğim konuda ihsanının tatlılığını bana tattır; bana kendi katından bir 
rahmet ve afiyet dolu bir rahatlık ver; bana kendi indinden acil bir kurtuluş 
yolu belirle; beni gamlanıp kederlenmekle meşgul ederek farzlarını yeri-
ne getirmekten, sünnetini uygulamaktan alıkoyma. 

Ey Rabbim, artık inen belalara dayanamaz oldum; gelip çatan musi-
betlere katlanmaktan üzüntüyle dolup taştım. Sen, duçar olduğum sıkın-
tıyı gidermeye, içine düştüğüm durumu ortadan kaldırmaya kadirsin. O 
halde, hakketmesem de bunu bana yap; ey büyük Arşın sahibi, ey bol 
nimetlerin sahibi! Senin (her şeye) gücün yeter; ey merhametlilerin en 
merhametlisi! Âmin, ya Rabbe'l-âlemin. 
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ْمِر الَّذيَن فـََرْضَت َعَلْينا  ، اُوِيل األَ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  دَِّة والرَّخاِء، اَللّـُهمَّ َصلِّ الشِّ 
َتنا بِذِلَك َمْنزِلَ  ِهْم فـََرجاً عاِجًال َقريباً َكَلْمِح اْلَبَصِر  ْج َعنا ِحبَقِّ تَـُهْم، فـََفرِّ طاَعتَـُهْم، َوَعرَّفـْ

َرُب، � حمَُمَُّد � َعِليُّ � َعِليُّ � حمَُمَُّد  اِْكِفياين فَِانَُّكما كاِفياِن، َواْنُصراين   َاْو ُهَو اَقـْ
 اْلَغْوَث اْلَغْوَث، اَْدرِْكين اَْدرِْكين  َفِانَُّكما �ِصراِن، � َمْوال� � صاِحَب الزَّماِن، اْلَغْوثَ 

  َاْدرِْكين، الّساَعَة الّساَعَة الّساَعَة، اْلَعَجَل اْلَعَجَل اْلَعَجل، � َاْرَحَم الرّاِمحَني، ِحبَقِّ 
 *. َوآِلِه الطّاِهرينَ  حمَُمَّدٍ 

12- Hz. Mehdi'nin (a.f) Duası 
Yine Kef'amî “Misabah" kitabında şöyle demiştir: Bu, İmam 

Mehdi'nin (a.f) duasıdır: 
 

،  يَِّة، َوِعْرفاَن اْحلُْرَمةِ اَللّـُهمَّ اْرزُْقنا تـَْوفيَق الطّاَعِة، َوبـُْعَد اْلَمْعِصَيِة، َوِصْدَق النِّ 
ُلوبَنا قُـ  واِب َواحلِْْكَمِة، َواْمـألْ ْد اَْلِسنَـَتنا اِبلصَّ َوَسدِّ ، ْسِتقاَمةِ َواَْكرِْمنا اِبْهلُدى َواالِ 

ْر بُطُونَنا ِمَن اْحلَراِم َوالشُّبْـَهِة، َواْكُفْف اَْيِديَنا َعِن الظُّْلِم اِبْلِعْلِم َواْلَمْعرَِفِة، َوَطهِّ 
 

* “Allah'ım! Bela (ve imtihan) büyümüş, gizlilik (çaresizlik) açığa çık-
mış, perdeler kalkmış, umutlar kesilmiş, yeryüzü daralmış, göğün rahmeti 
önlenmiş; ey Rabbim, yardım dilenilecek, kendisine şikayet götürülecek, 
zorlukta ve kolaylıkta dayanılacak olan sensin. 

Allah'ım! Muhammed ve Al-i Muhammed'e rahmet eyle; onlar, itaat-
lerini bizlere farz kıldığın ve bu vesileyle onların makamlarını bize tanıttı-
ğın emir sahipleridirler. Öyleyse onların hakkı hürmetine, göz yumup aç-
ma veya daha kısa bir zamanda gam ve üzüntüyü bizden gider. 

Ey Muhammed, ey Ali; ey Ali, ey Muhammed! -Sorunumun çözümü 
için- bana yetin çünkü siz yeterlisiniz; bana yardım edin çünkü siz yardım 
edensiniz.  

Ey Mevlam, ey zamanın sahibi olan İmam! İmdat, imdat, imdat, bana 
(feryadıma) yetiş, bana (feryadıma) yetiş, bana (feryadıma) yetiş; hemen, 
hemen, hemen, acil, acil, acil; ey merhamet edenlerin en merhametlisi. 
Hz. Muhammed'in ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'inin hürmetine -onun geli-
şini yakınlaştır-." 



 272 

َوالسَّرَِقِة، َواْغُضْض اَْبصاَر� َعِن اْلُفُجوِر َواْخلِيانَِة، َواْسُدْد َاْمساَعنا َعِن اللَّْغِو  
، مَني اِبْجلُْهِد َوالرَّْغَبةِ ُعَلمائِنا اِبلزُّْهِد َوالنَّصيَحِة، َوَعَلى اْلُمتَـَعلِّ  َواْلِغيَبِة، َوتـََفضَّْل َعلى
فاِء َوالرّاَحِة، باِع َواْلَمْوِعَظِة، َوَعلى َمْرَضى اْلُمْسِلمَني اِبلشِّ تِّ َوَعَلى اْلُمْسَتِمعَني اِبالِ 

كيَنِة، َوَعَلى الشَّباِب  اِخيِنا اِبْلَوقاِر َوالسَّ َوَعلى َمْواتُهْم اِبلرَّأَفِة َوالرَّْمحَِة، َوَعلى َمش
ْغِنياِء اِبلتَّواُضِع َوالسََّعِة، ياِء َواْلِعفَِّة، َوَعَلى األَ ساِء اِبحلَْ �بَِة َوالتـَّْوبَِة، َوَعَلى النِّ اِبالِ 

َسراِء َلَبِة، َوَعَلى األُ ِر َواْلغَ َوَعَلى اْلُفَقراِء اِبلصَّْربِ َواْلَقناَعِة، َوَعَلى اْلغُزاِة اِبلنَّصْ 
ْنصاِف َوُحْسِن ِة، َوَعَلى الرَِّعيَِّة اِبالِ َمراِء اِبْلَعْدِل َوالشََّفقَ ى األُ اِبْخلَالِص َوالرّاَحِة، َوَعلَ 

الّسريَِة، َوابِرْك ِلْلُحّجاِج َوالزُّّواِر ِيف الزّاِد َوالنـََّفَقِة، َواْقِض ما َاْوَجْبَت َعَلْيِهْم ِمَن 
 .� َاْرَحَم الرّاِمحنيَ  *ِتكَ َواْلُعْمَرِة، ِبَفْضِلَك َوَرمحَْ  جِّ احلَْ 

 
* "Allah'ım! Bize, sana itaat etmek muvaffakiyetini, isyandan uzak-

laşmayı, niyetin doğruluğunu ve saygısı korunması gereken kimseleri ta-
nımayı ihsan et; bize, hidayete erişmek ve onda sabit kalmakla ikramda 
bulun; dillerimizi doğruluk ve hikmetle güçlendir; kalplerimizi ilim ve mari-
fetle doldur; karınlarımızı haramdan ve şüpheli şeylerden arıt; ellerimizi 
zulüm ve tecavüzden alıkoy; gözlerimizi kötülüklerden ve hıyanetten ko-
ru; kulaklarımızı boş söz ve gıybete kapat. 

Âlimlerimize, dünyaya düşkün olmamayı ve hayırseverliği; öğrencile-
re ciddi çalışmayı ve rağbeti; dinleyenlere uymayı ve öğüt almayı ihsan 
et. 

Müslümanların hastalarına şifa ve rahatlık, ölülerine şefkat ve rah-
met, yaşlılarımıza vakar ve ağır başlılık, gençlerimize hakka dönüş ve 
tövbe, kadınlarımıza hayâ ve iffet, zenginlerimize alçak gönüllülük ve 
cömertlik, fakirlerimize sabır ve kanaat lütfet.  

Savaşçılarımıza zafer ve galibiyet, tutsaklara kurtuluş, emir sahiple-
rine adalet ve şefkat, emir altındakilere (halka) insaf ve güzel davranış 
nasip et. 

Hacıların, ziyaretçilerin, yol azıkları ve nafakalarını bereketli kıl; onla-
ra farz kıldığın hac ve umreyi eda etmelerini müyesser eyle; ey merha-
metlilerin en merhametlisi, fazlın ve rahmetinle dualarımızı kabul buyur." 
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13- İmam Mehdi'nin (a.f) Duası 
“Muhecu'd-Deavat" kitabında bu dua Hz. Mehdi'nin (a.f) duası 

olarak geçer:  
َوآِلِه  َعلى حمَُمَّدٍ  َواْلَبْحِر َصلِّ  َمْن َدعاَك ِيف اْلَربِّ  َمْن �جاَك َوِحبَقِّ  ِحبَقِّ  ِاٰهلي

َفضَّْل َعلى فـَُقراِء اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت اِبْلَغناِء َوالثـَّْرَوِة، َوَعلى َمْرَضى اْلُمْؤِمنَني تَـ و 
َحِة، َوَعلى َاْحياِء اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت اِبللُّْطِف َواْلَكَرِم  فاِء َوالصِّ واْلُمْؤِمناِت اِبلشِّ 

واِت اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت اِبْلَمْغِفَرِة َوالرَّْمحَِة، َوَعلى ُغَرابِء اْلُمْؤِمنَني  َوَعلى َامْ 
 *. َوآِلِه َاْمجَعنيَ   ِمبَُحمَّدٍ ِاىل َاْوطاِ�ِْم ساِلمَني غاِمننيَ  َواْلُمْؤِمناِت اِبلرَّدِّ 

14- Hz. Mehdi'den (a.f) Yardım Dileme 
Seyyid Alihan “Kelimu't-Tayyib" adlı eserinde şöyle diyor: Bu 

Hz. Mehdi'den (a.f) yardım dileme duasıdır. Nerede olursan ol, Fatiha 
ve herhangi bir sureyle iki rekat namaz kıl; açık havada kıbleye doğru 
dönerek şöyle de: 

 **ُه الّدائَِمُة َوبـَرَكاتُُه اْلقائَِمةُ َسالُم ِهللا اْلكاِمُل الّتامُّ الّشاِمُل اْلعامُّ، َوَصَلواتُ 
 

* "İlahi! Seninle münacat eden, karada ve denizde sana dua eden 
herkesin hakkı hürmetine Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle; erkek 
ve kadın olan mümin fakirlere zenginlik ve servet, erkek ve kadın olan 
mümin hastalara şifa ve sağlık, erkek ve kadın olan mümin dirilere lütuf 
ve kerem, erkek ve kadın olan mümin ölülere mağfiret ve rahmet, erkek 
ve kadın olan mümin gariplere sağ-salim ve menfaatle vatanlarına dönüş 
lütfeyle; Muhammed ve bütün Ehl-i Beyt'inin hürmetine." 

** "Allah'ın kamil, tam, kapsamlı ve genel selamı ve daimi rahmet, 
kalıcı ve tam bereketleri, Allah'ın hüccetinin, yeryüzünde ve beldelerdeki 
velisi, yarattıkları ve kullarına halifesi, nübüvvet sülalesi, itretin bâkiyesi 
ve seçkini, zamanın sahibi, imanı izhar eden, Kur'an hükümlerinin öğreti-
cisi, yeryüzünün temizleyicisi, enine-boyuna (dünyanın dört bir yanına) 
adaleti yayacak olan, Allah'ın beğendiği beklenilen İmam Kâim Hüccet 
Mehdi'ye, tertemiz imamların oğluna, hidayet edici seçkin vasilerin vasi-
sine, masum hidayet imamlarının oğlu olan masum -imam-ın üzerine ol-
sun. 

Selam olsun sana ey mustaz'af müminlere izzet verecek olan; selam 
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ِه يف َاْرِضِه َوِبالِدِه، َوَخليَفِتِه َعلى َخْلِقِه َوِعباِدِه، َوُسالَلِة الّتامَُّة َعلى ُحجَِّة ِهللا َوَوِليِّ 
ِة َوبَِقيَِّة اْلِعْرتَِة َوالصَّْفَوِة،  ِن َاْحكاِم قِّ َوُملَ ، ميانِ صاِحِب الزَّماِن َوُمْظِهِر اإلِ النـُّبـُوَّ

 ِة اْلقاِئِم اْلَمْهِديِّ ْرِض َو�ِشِر اْلَعْدِل ِيف الطُّوِل َواْلَعْرِض، َواْحلُجِّ ِر األَ اْلُقْرآِن، َوُمَطهِّ 
ْوِصياِء اْلَمْرِضّيَني اْبِن األَ  ئِمَِّة الطّاِهريَن اْلَوِصيِّ ، َواْبِن األَ ماِم اْلُمنْـَتَظِر اْلَمْرِضيِّ االِ 

ْعُصوِم اْبِن اْالَ◌ئِمَِّة اْهلُداِة اْلَمْعُصومَني، السَّالُم َعَلْيَك � ُمِعزَّ اْلُمْؤِمنَني  اْهلاِدي اْلمَ 
يَن الظّاِلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك اْلُمْسَتْضَعفَني، السَّالُم َعَلْيَك � ُمِذلَّ اْلكاِفريَن اْلُمَتَكربِّ 

ْيَك َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن � َمْوالَي � صاِحَب الزَّماِن، السَّالُم َعلَ 
لسَّالُم َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، اَ َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن فاِطَمَة الزَّْهراِء َسيِّ 

عَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك ماِم َعَلى اْخلَْلِق َامجَْ اْحلَُجِج اْلَمْعُصومَني َواالِ  ئِمَّةِ َعَلْيَك َ� ْبَن األَ 
 � َمْوالَي َسالَم ُخمِْلص َلَك ِيف اْلِواليَِة،

ْرَض ِقْسطاً َوَعْدًال األَ  ْعًال، َواَْنَت الَّذي َمتْألُ ماُم اْلَمْهِدىُّ قـَْوًال َوفِ َاْشَهُد اَنََّك االِ 
َزماَنَك  *َل َخمَْرَجَك َوقـَرَّبَ بـَْعَد ما ُمِلَئْت ظُْلمًا َوَجْورًا، فـََعجََّل ُهللا فـََرَجَك َوَسهَّ 

 
olsun sana zalim mütekebbir kafirleri zelil ve perişan edecek olan; selam 
olsun sana ey mevlam, ey Sahib-i Zaman; selam olsun sana ey 
Resulullah'ın oğlu; selam olsun sana ey Emirulmüminin'in oğlu; selam ol-
sun sana ey alemdeki kadınların efendisi Fatıma-i Zehra'nın oğlu; selam 
olsun sana ey masum hüccetler olan imamların oğlu ve bütün yaratılmış-
ların imamı; selam olsun sana ey mevlam; velayet ve imamet konusunda 
samimi olan bir kişinin selamı. 

* Şehadet ederim ki sen söz ve ameliyle hidayet olmuş ve doğru yo-
lu bulmuş bir imamsın; sen yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduktan 
sonra adalet ve eşitlikle dolduracaksın. Allah senin zuhurunu tacil etsin; 
çıkışını kolaylaştırsın, zamanını yakınlaştırsın; yar ve yardımcılarını artır-
sın ve sana vaat ettiği şeyi kesinleştirsin. Gerçekten O en doğru konu-
şandır: "Biz yeryüzünde zaafa uğratılanlara lütfedip, onları imamlar 
ve -yeryüzünün- mirasçılar kılmayı diliyoruz."  

Ey mevlam, ey Sahib-i Zaman, ey Resulullah'ın oğlu! Hacetlerim 
şunlar ve bunlardır. 
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وََكثـََّر اَْنصاَرَك َوَاْعواَنَك، َوَاْجنََز َلَك ما َوَعَدَك فـَُهَو َاْصَدُق اْلقائِلَني «َونُريُد َاْن َمنُنَّ 
� ْرِض َوَجنَْعَلُهْم اَئِمًَّة َوَجنَْعَلُهُم اْلوارِثَني» � َمْوالَي الَّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف األَ َعَلى 

  .صاِحَب الزَّماِن َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا حاَجيت َكذا وََكذا
Burada hacetlerini iste ve sonra şöyle devam et: 

َفاْشَفْع يل يف َجناِحها فـََقْد تـََوجَّْهُت ِاَلْيَك ِحباَجيت ِلِعْلمي َانَّ َلَك ِعْنَد ِهللا  
ِه، َواِبلشَّأِن َمِن اْخَتصَُّكْم ابَِْمرِِه َوارَْتضاُكْم ِلِسرِّ  قِّ َشفاَعًة َمْقُبوَلًة َوَمقاماً َحمُْمودًا، َفِبحَ 

الَّذي َلُكْم ِعْنَد ِهللا بـَيْـَنُكْم َوبـَيْـَنُه، َسِل َهللا َتعاىل يف ُجنِْح طَِلَبيت َوِاجابَِة َدْعَويت  
 *وََكْشِف ُكْرَبيت. 

Sonra hacetlerini iste; inşallah kabul olacaktır. 
 
Bu yardım dileme namazının birinci rekatında Fatiha suresinden 

sonra Fetih Suresini ve ikinci rekatında ise Nasr Suresini okumak daha 
iyidir. 

 
* O halde hacetlerimin reva olması için -Allah katında bana- şefaatçi 

ol. Hacetimin revası için sana yöneldim. Çünkü ben senin Allah katında 
kabul olan şefaate ve beğenilmiş bir makama sahip olduğunu biliyorum. 
O halde sizi işine (hilafetine) has kılan, sırrı için seçen zatın hakkı hürme-
tine ve sizin Allah katındaki sizinle O'nun arasındaki makam ve mevkiini-
zin hakkı hürmetine Allah'tan taleplerimin revâ, duamın kabul olmasını ve 
sıkıntımın giderilmesini iste." 
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ALTINCI BÖLÜM 

MÜNACATLAR 

İmam Zeynulabidin'den (A.S) Hamse Aşere Münacatı 
 
Allahe Meclisî “Biharu'l-Envar"da şöyle kaydetmişti: Ben bu 

münacatların ashabımızdan bazılarının kitaplarında rivayet edildiğini 
gördüm. 

1- Tevbe Edenlerin Münacaatı 

 َ◌يـمِ    ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرح
َنيت،  التَّباُعُد ِمْنَك ِلباَس  َمْسكَ   ثـَْوَب َمَذلَّيت، َوَجلََّلِين اَْلَبَسْتِىن اْخلَطا� ِاٰهلي

ِمْنَك � َاَملي َوبـُْغَييت َو� ُسْؤيل َوُمنْـَييت،   َوَاماَت قـَْليب َعظيُم ِجناَييت، َفَاْحِيِه بِتَـْوبَةٍ 
 *فـََو ِعزَِّتَك ما َاِجُد ِلُذنُويب ِسواَك غاِفرًا، َوال َارى ِلَكْسري َغْريََك جاِبرًا، َوَقدْ 

 
* Bismillahirrahmanirrahim 

Ey Rabb'im! Hata ve günahlar bana zillet elbisesini giydirdi ve sen-
den uzak oluşum üzerime acizlik perdesini örttü ve suçumun ağırlığı kal-
bimi öldürdü. 

Ey umudum ve arzum ve ey isteğim ve gayem! Nasip edeceğin bir 
tövbeyle şu ölü kalbimi yeniden dirilt! İzzetine andolsun ki, senden başka 
günahlarımı bağışlayacak ve yaramı saracak birini göremiyorum. Sana 
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ْسِتكانَِة َلَدْيَك، َفِاْن َطَرْدَتين ِمْن ابِبَك َفِبَمْن بَِة ِاَلْيَك، َوَعنَـْوُت اِبالِ �ْعُت اِبإلِ ضَ خَ 
اَُلوُذ، َوِاْن َرَدْدَتين َعْن َجناِبَك َفِبَمْن َاُعوُذ، َفوا َاَسفاُه ِمْن َخْجَليت َواْفِتضاحي، َووا 

ْنِب اْلَكبِري، َو� جا َاْسأَُلكَ َهلْفاُه ِمْن ُسوِء َعَملي َواْجِرتاحي،  ِبَر اْلَعْظِم � غاِفَر الذَّ
اْلَكسِري، َاْن هَتََب يل ُموِبقاِت اْجلَرائِِر، َوَتْسُرتَ َعَليَّ فاِضحاِت السَّرائِِر، َوال ُختِْلين 
يف َمْشَهِد اْلِقياَمِة ِمْن بـَْرِد َعْفِوَك، َوَغْفِرَك َوال تـُْعِرين ِمْن َمجيِل َصْفِحَك َوَسْرتَِك،  

َهْل  ِاٰهلي َرْمحَِتَك، َوَاْرِسْل َعلى ُعُيويب َسحاَب رَأَفِتَك ْل َعلى ذُنُويب َغمامَ ظَلِّ  ِاٰهلي
ِاْن كاَن   ِاٰهليِبُق ِاّال ِاىل َمْوالُه، َاْم َهْل ُجيريُُه ِمْن َسَخِطِه َاَحٌد ِسواُه، يـَْرِجُع اْلَعْبُد اآل

ْنِب تـَْوبًَة َفِاّين َوِعزَِّتَك مِ  ْسِتْغفاُر ِمَن اْخلَطيـَئِة  ْن كاَن االِ َن الّناِدمَني، َواِ النََّدُم َعَلى الذَّ
ِبُقْدرَِتَك َعَليَّ، ُتْب  ِاٰهليِحطًَّة َفِاّين َلَك ِمَن اْلُمْستَـْغِفريَن، َلَك اْلُعْتىب َحّىت تـَْرضى، 
، اْعُف َعّين َوِبِعْلِمَك يب، َاْرِفْق يب  اَْنَت الَّذي فـََتْحَت  ِاٰهليَعَليَّ َوِحبِْلِمَك َعىنِّ

 
dönerek teslim oldum ve zillet içinde sana boyun eğdim. Eğer kapından 
kovarsan kime sığınayım? Eğer beni nezdinden uzaklaştırırsan kime yö-
neleyim? Utancımdan ve ayıplarımdan dolayı eyvahlar olsun bana. Kötü 
hareketlerim ve kazancımdan dolayı yazıklar olsun baba! 

Ey büyük günahları bağışlayan ve ey kırılmış kemiği iyileştiren, karşı 
gelmelerimi görmezlikten gel, gizli olan ayıplarımı ört, kıyamet sahrasın-
da beni bağışından ayırma ve beni affından ve güzel örtünden mahrum 
eyleme. 

Ey Rabb'im! Günahlarımı rahmet bulutunun gölgesinde gizli tut, ku-
surlarıma ve kötü amellerime lütuf ve muhabbet yağmurunu yağdır. 

Ey Rabb'im! (Efendisinden) kaçmış köle efendisinden gayri kime dö-
nebilir? Ve efendisinin gazabından kim onu sakındırabilir? 

Ey Rabb'im! Eğer günahlarından pişman olmak, (senin katında) töv-
be etmekse, izzetine andolsun ki artık ben de pişman olanlardanım ve 
eğer istiğfar edip af dilemek hata ve günahların affedilmesine sebep olu-
yorsa ben de artık istiğfar edenlerdenim, razı oluncaya kadar beni muha-
faza etmeye (kınamana) hakkın var senin. 

Ey Rabb'im! Benim üzerimde olan kudretin hatırına tövbemi kabul et 
ve günahlarım karşısındaki sabrın hürmetine beni affet ve benim hak-
kımdaki ilmin hakkına bana muhabbet gözüyle bak! 
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ِدَك اباًب ِاىل َعْفِوَك َمسَّيْـَتُه التـَّْوبََة، فـَُقْلَت «تُوبُوا ِاَىل ِهللا تَـْوبًَة َنُصوحًا»، َفما ُعْذُر ِلِعبا
ِاْن كاَن قـَُبَح الذَّْنُب ِمْن َعْبِدَك فـَْلَيْحُسِن   ِاٰهليَمْن َاْغَفَل ُدُخوَل اْلباِب بـَْعَد فـَْتِحِه، 

َ� ابَِوَِّل َمْن َعصاَك فـَتـُْبَت َعَلْيِه، َوتـََعرََّض ِلَمْعُروِفَك ما اَ  ِاٰهلياْلَعْفُو ِمْن ِعْنِدَك، 
، � َعليمًا ِمبا ِيف � َعظيَم اْلِربِّ  ، � كاِشَف، الضُّرِّ َفُجْدَت َعَلْيِه، � ُجميَب اْلُمْضَطرِّ 

َوسَّْلُت ِجبَناِبَك  ْرتِ، ِاْسَتْشَفْعُت ِجبُوِدَك وََكَرِمَك ِاَلْيَك، َوتَـ ، � َمجيَل السِّ رِّ السِّ 
َك َلَدْيَك، َفاْسَتِجْب ُدعائي َوال ُختَيِّ  ْر  ْب فيَك رَجائي، َوتـََقبَّْل تـَْوَبيت وََكفِّ َوتـََرمحُِّ

  *. � َاْرَحَم الّراِمحنيَ َك َوَرْمحَِتكَ َخطيـَئيت ِمبَنِّ 

2- Şikayet Edenlerin Münacatı 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
 **ِاَلْيَك َاْشُكو نـَْفسًا اِبلسُّوِء َاّمارًَة، َوِاَىل اْخلَطيَئِة ُمباِدرًَة، َوِمبَعاصيكَ  ِاٰهلي

 
* Ey Rabb'im! Kullarına bağışlamak için onların yüzüne tövbe ismin-

de bir kapı açan ve onlara “Allah'ın katına yönelerek gerçekten tövbe 
edin" diyen sensin; öyleyse (günahlarım için) açtığın bu kapıdan girmek-
ten gafil olanların özrü nedir?! 

Ey Rabb'im! Kulunun günah işlemesi çirkinse, senin (günahkâr kulu-
nu) affetmen güzeldir. 

Ey Rabb'im! Ben, sana yönelip de kendisini affettiğin, kendisine ih-
sanda bulunduğun sana yönelen ilk günahkâr değilim. 

Ey darlığa düşenin imdadına koşan, ey belayı bertaraf eden, ey bü-
yük bağış sahibi, ey gizlileri bilen, ey günahları en güzel örten! Rahmet 
ver keremini aracı kılarak ve merhametini vasıta ederek kapına geldim; 
artık duamı kabul et ve senin lütfüne olan ümidimi boşa çıkarma; bağış 
ve merhametin hürmetine hatalarımı örtüver ve tövbemi kabul et; ey 
merhametlilerin en merhametlisi! 

 
** Bismillahirrahmanirrahim 

Ey Rabb'im! Var gücüyle kötülüğü emreden, hızla günaha koşan, 
(senin) emrinden çıkmaya düşkün olan, gazabına kendini hedef kılan şu 
nefsi sana şikayet ediyorum. O beni helak olma yollarına sürükleyerek 
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َضًة، َتْسُلُك يب َمساِلَك اْلَمهاِلِك، َوَجتَْعُلين ِعْنَدَك َاْهَوَن ُموَلَعًة، َوِلَسَخِطَك ُمتَـَعرِّ 
ا الشَّرُّ َجتْزَُع، َوِاْن َمسََّها اْخلَْريُ َمتَْنُع، َمِل، ِاْن َمسَّهَ ثريََة اْلِعَلِل، َطويَلَة األَ ، كَ هاِلكٍ 

ُفين َمّياَلًة ِاَىل اللَِّعِب َواَللَّْهِو َممُْلؤًة اِبْلَغْفَلِة َوالسَّْهِو، ُتْسرُِع يب ِاَىل اْحلَْوبَِة َوُتَسوِّ 
اِبْلَوْسواِس  ، َقْد َمألَ َشْيطاً� يـُْغويينَاْشُكو ِاَلْيَك َعُدّوًا ُيِضلُّين، وَ  ِاٰهلياِبلتـَّْوبَِة، 

ُن يل ُحبَّ الدُّنْيا َوَحيُوُل َصْدري، َوَاحاَطْت َهواِجُسُه ِبَقْليب، يُعاِضُد ِيلَ اْهلَوى، َويـَُزيِّ 
بًا،  ِاَلْيَك َاْشُكو قـَْلبًا قاِسيًا َمَع اْلَوْسواِس ُمتَـَقلِّ  ِاٰهليبـَْيين َوَبْنيَ الطّاَعِة َوالزُّْلفى، 

سًا، َوَعْينًا َعِن اْلُبكاِء ِمْن َخْوِفَك جاِمَدًة، ِو ِاىل ما َيٌسرُّها َوالطَّْبِع ُمتَـَلبِّ َواِبلرَّْيِن 
َة ِاّال ِبُقْدرَِتَك، َوال َجناَة يل ِمْن َمكارِِه الدُّنْيا ِاّال  ِاٰهليطاِحمًَة،  ال َحْوَل يل َوال قـُوَّ

فاِذ َمِشيَِّتَك، َاْن ال َجتَْعَلين ِلَغْريِ ُجْوِدَك ِبِعْصَمِتَك، َفَاْسأُلَك بَِبالَغِة ِحْكَمِتَك َونَ 
ْعداِء �ِصرًا، َوَعَلى اْلَ◌خمازي  َغَرضاً، وَُكْن يل َعَلى األَ ين ِلْلِفَنتِ ضًا، َوال ُتَصريَِّ ُمتَـَعرِّ 

َم َك � َاْرحَ َواْلُعُيوِب ساتِرًا، َوِمَن اْلَبالِء واِقيًا، َوَعِن اْلَمعاصي عاِصماً ِبَرْأَفِتَك َوَرْمحَتِ 

 
senin indinde en aşağılık halde helak olanlardan kılmaktadır. Hastalıkları 
çok, arzuları uzundur. Şerle karşılaştığında sabırsızlaşır, hayra ulaştığın-
da (onu diğerlerinden) esirger. Oyun ve eğlenceye düşkündür. Gaflet ve 
yanılma ondan ayrılmaz. Günahı görünce durmaz. Tövbe etmek istedi-
ğimde beni oyalar. 

Ey Rabb'im! Beni saptıran düşmanı ve beni aldatan şeytanı sana şi-
kayet ediyorum. O, kalbimi vesveseyle dolduruyor, gönlümü kuruntularıy-
la kuşatıyor, bana karşı heva ve hevese destekçi oluyor, dünya sevgisini 
gözümde cilvelendiriyor ve sana yakınlaşmama engel oluyor. 

Ey Rabb'im! Vesveselerle altüst olan, kir ve pas tutan şu katı kalbi ve 
senin korkundan ağlamayan, görüp hoşlandığı her şeye tamah eden şu 
(aç ve kuruyan) gözü sana şikayet ediyorum. 

Ey Rabb'im! Benim bir güç ve kuvvetim varsa, ancak senin kudretin-
ledir; senin koruman olmasa benim için dünya zorluklarından kurtuluş 
yoktur. O halde üstün hikmetin ve geçerli meşiyyetin hürmetine, beni 
kendi bağış ve kereminden başkasına yöneltme ve fitnelere hedef kılma; 
şefkat ve merhametin hürmetine düşmanlara karşı bana yardımcı ol,  
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 *.الرّاِمحنيَ 

3- Korkanların Münacatı 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
ُدين، َاْم َمَع رَجائي ُبين، َاْم بـَْعَد ُحّيب ِاّ�َك تـُبَـعِّ مياِن ِبَك تـَُعذِّ اََتراَك بـَْعَد اإلِ  ِاٰهلي

َعْفِوَك ُتْسِلُمين، حاشا ِلَوْجِهَك اْلَكرِمي ِلَرْمحَِتَك َوَصْفِحَك َحتْرُِمين، َاْم َمَع اْسِتجاَريت بِ 
َبين، َلْيَت ِشْعري اَِللشَّقاِء َوَلَدْتين اُّمي، َاْم ِلْلَعناِء رَبـَّْتين، فـََليْـَتها ملَْ تَِلْدين َوملَْ َاْن ُختَيِّ 

ِرَك َخَصْصَتين، فـََتِقرَّ  ين، َوَليْـَتين َعِلْمُت َاِمْن َاْهِل السَّعاَدِة َجَعْلَتين َوِبُقْرِبَك َوِجواتـَُربِّ 
ُد ُوُجوهاً َخرَّْت ساِجدًة ِلَعَظَمِتَك، َاْو َهْل ُتَسوِّ  ِاٰهليِبذِلَك َعْيين َوَتْطَمِئنَّ َلُه نـَْفسي، 

اْنَطَوْت  ُختِْرُس اَْلِسَنًة َنَطَقْت اِبلثَّناِء َعلى َجمِْدَك َوَجالَلِتَك، َاْو َتْطَبُع َعلى قـُُلوبٍ 
َذْت ِبَسماِع ِذْكِرَك يف ِاراَدِتَك، َاْو تَـ َعلى َحمَبَِّتكَ  ُغلُّ اَُكفَّاً  ، َاْو ُتِصمُّ َاْمساعًا تـََلذَّ
تُعاِقُب اَْبداً� َعِمَلْت ِبطاَعِتَك َحّىت حنََِلْت  **ماُل ِاَلْيَك رَجاَء رَأَفِتَك، َاوْ رَفـََعتْـَها اآل

 
* kusur ve ayıplarımı ört, beni belalardan koru, günahlardan sakındır; 

ey merhametlilerin en merhametlisi! 
** Bismillahirrahmanirrahim 

Ey Rabbim! Sana iman ettikten sonra beni azaplandıracak mısın?! 
Yoksa sana olan sevgimden sonra beni uzaklaştıracak mısın?! Yoksa 
merhamet ve affını ümit ediyorken beni mahrum edecek misin?! Yoksa 
affına sığınıyorken beni (ateşe) mi teslim mi edeceksin?! Haşa ki, ümidi-
mi boşa çıkarasın, senin kerim veçhinden uzaktır bu. Keşke bilseydim, 
annem beni bedbahtlık için mi doğurdu, yoksa güçlükler için mi büyüttü?! 
Eğer öyleyse, keşke hiç doğurup büyütmeseydi! Keşke, beni saadet eh-
linden mi kıldığını ve kendi kurbuna (yakınlığına) ve civarına (komşulu-
ğuna) mı mahsus ettiğini bilseydim? Keşke bilseydim de bununla gözüm 
aydınlansaydı, kalbim huzur bulsaydı. 

Ey Rabb'im! Azametin karşısında secdeye kapanan yüzleri siyah mı 
edeceksin?! Azamet ve yüceliğini öven dilleri lal mı edeceksin?! Muhab-
bet ve aşkınla dolan kalpleri mühürleyecek misin?! Zikrini (anılmanı) 
duymaktan zevk alan kulakları sağır mı edeceksin?! Merhametini ümit 
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ديَك ال تـُْغِلْق َعلى ُمَوحِّ  ِاٰهليباَدِتَك، ُب َاْرُجًال َسَعْت يف عِ يف ُجماَهَدِتَك، َاْو تـَُعذِّ 
نـَْفٌس   ِاٰهلياَْبواَب َرْمحَِتَك، َوال َحتُْجْب ُمْشتاقيَك َعِن النََّظِر ِاىل َمجيِل رُْؤيَِتَك، 

َاْعَزْزهَتا بِتَـْوحيِدَك َكْيَف تُِذهلُّا ِمبَهانَِة ِهْجراِنَك، َوَضمٌري انـَْعَقَد َعلى َمَودَِّتَك َكْيَف 
َاِجْرين ِمْن أليِم َغَضِبَك َوَعظيِم َسَخِطَك � َحّناُن �  ِاٰهليرِقُُه ِحبَرارَِة نرياِنَك، حتُْ 

ين ِبَرْمحَِتَك َمْن  َمّناُن، � رَحيُم � َرْمحُن، � َجّباُر � قـَّهاُر، � َغّفاُر � َسّتاُر، جنَِّ 
ْحواُل اِر، َوحاَلِت األَ ْشر ياُر ِمَن األَ خْ ِة اْلعاِر، ِاَذا اْمتاَز األَ َعذاِب الّناِر َوَفضيحَ 

ما  ْهواُل، َوقـَُرَب اْلُ◌ْحمِسُنوَن َوبـَُعَد اْلُمسيـُئوَن، َوُوفـَّيْت ُكلُّ نـَْفسٍ َوهاَلِت األَ 
 َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُموَن . 

 
ederek arzularla  sana doğru yükselen ellere zincir mi vuracaksın?! Sana 
itaat olan şeylerle uğraşıp, bu yolda zayıflayan bedenleri cezalandıracak 
mı-sın?! Sana ibadet etmek yolunda yürüyen ayakları azaplandıracak 
mısın?! 

Ey Rabb'im! Rahmet kapılarını muvahhidlerinin (vahdaniyetine, birli-
ğine inananların) yüzüne kapama; aşıklarının, senin cemalini müşahede 
etmelerine mani olma! 

Ey Rabb'im! Tevhid inancıyla aziz kıldığın bir nefsi nasıl hicranının 
sıkıntılarıyla zelil ve perişan edersin?! Sana sevgi besleyen bir kalbi nasıl 
cehennem ateşinde yakarsın?! 

Ey Rabb'im! Elemli ve büyük gazabından beni koru. 
Ey Hannan (şefkati çok olan), ey Mennan (pek çok ihsan eden), ey 

Rahim (bağışlayan), ey Rahman (esirgeyen), ey Cebbar (kırıkları ona-
ran), ey Kahhar (üstün güç ve iktidar sahibi), ey Gaffar (affı çok olan), ey 
Settar (kusurları örten) kendi merhametin hürmetine, iyilerin kötülerden 
ayrıldığı, hallerin değiştiği, korkuların her tarafı sardığı, iyilerin (kurb ve 
civarına) yaklaştığı, günahkârların (rahmet ve lütfünden) uzaklaştığı, hiç 
bir zulme uğramaksızın herkesin kazandığı tam olarak kendisine verile-
ceği günde beni kendi rahmetinle cehennem ateşinden ve utanç rezale-
tinden kurtar! 



 282 

4- Ümit Edenlerin Münacatı 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
َبَل َعَلْيِه � َمْن ِاذا َسأََلُه  َعْبٌد َاْعطاُه، َوِاذا َامََّل ما ِعْنَدُه بـَلََّغُه ُمناُه، َوِاذا اَقـْ

قـَرَّبَُه َوَاْد�ُه، َوِاذا جاَهَرُه اِبْلِعْصياِن َسَرتَ َعلى َذنِْبِه َوَغطّاُه، َوِاذا تـَوَكََّل َعَلْيِه َاْحَسَبُه 
سًا ِقراَك َفما قـََريـَْتُه، َوَمِن الَّذي َا�َخ بِباِبَك َمِن الَّذي نـََزَل ِبَك ُمْلَتمِ  ِاٰهليوََكفاُه، 

 َاْعِرُف ُمْرجتَِيًا نَداَك َفما َاْوَليْـَتُه، َاَحيُْسُن َاْن َاْرِجَع َعْن ابِبَك اِبْخلَيْـَبِة َمْصُروفًا َوَلْستُ 
ُل  ُه بَِيِدَك، وََكْيَف اَُؤمِّ ْحساِن َمْوُصوفًا، َكْيَف َاْرُجو َغْريََك َواْخلَْريُ ُكلُّ ِسواَك َمْوًىل اِبإلِ 

ْمُر َلَك، أَاَْقَطُع رَجائي ِمْنَك َوَقْد َاْوَليْـَتين ما ملَْ َاْسأَْلُه ِمْن َفْضِلَك ِسواَك َواْخلَْلُق َواألَ 
َيْشَق  َاْم تـُْفِقُرين ِاىل ِمْثلي َواَنـَا َاْعَتِصُم ِحبَْبِلَك، � َمْن َسِعَد ِبَرْمحَِتِه اْلقاِصُدوَن، َوملَْ 

بِِنْقَمِتِه اْلُمْستَـْغِفُروَن، َكْيَف اَْنساَك َوَملْ تـََزْل ذاِكري، وََكْيَف َاْهلُو َعْنَك َواَْنَت ُمراِقيب، 
َعطا�َك َبَسْطُت َاَملي، َفَاْخِلْصين ِخباِلَصِة  *ِبَذْيِل َكَرِمَك َاْعَلْقُت يَدي، َوِلنَـْيلِ  ِاٰهلي

 
* Bismillahirrahmanirrahim 

Ey istekte bulunduğu zaman kuluna bağışta bulunan ve kendisinden 
bir şey umanı ümidine kavuşturan, kendisine yöneleni kendine yakınlaştı-
ran, açıkça günah işleyenin günahını örtüp gizleyen, kendisine tevekkül 
edene yeten ve kâfi gelen (Allah). 

Ey Rabbim, sana gelerek ağırlamanı istediği halde ağırlamadığın 
kimse kimdir? Senin bağışını ümit ederek kapına geldiği halde kendisi-ne 
bağışta bulunmadığın kimse kimdir? Senin, kapından mahrum bir şekilde 
geri dönmem yakışır mı? Oysaki ben, senden başka lütuf ve bağışıyla 
tanınan bir mevla tanımıyorum.  

Bütün hayırlar senin elinde olduğu halde, senden başkasına nasıl 
ümit bağlayayım?!  Yaratmak ve hüküm sana mahsus olduğu halde, 
senden başkasını nasıl arzu edeyim?! 

İstemediğim şeyi, fazl ve kereminden bana ihsan ettiğin halde sen-
den umudumu mu keseyim?! Yoksa ipine sarıldığım halde beni, kendim 
gibi birisine mi muhtaç edeceksin?! 

Ey kendisine yönelenlerin, rahmeti sayesinde saadete kavuştuğu ve 
mağfiret dileyenlerin, intikam ve cezasına maruz kalmayıp bedbaht ol-
madığı zat! Her an beni andığın halde nasıl seni unutabilirim?! Sürekli 
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ْفَوِة َعبيِدَك، � َمْن ُكلُّ هاِرب ِاَلْيِه يـَْلَتِجُئ، وَُكلُّ طاِلب تـَْوحيِدَك، َواْجَعْلين ِمْن صَ 
ُب اِمَلُه، � ِاّ�ُه يـَْرَجتي، � َخْريَ َمْرُجوٍّ َو� اَْكَرَم َمْدُعوٍّ، َو� َمْن ال يـَُردُّ سائَِلُه َوال ُخيَيِّ 

ِبَكَرِمَك َاْن َمتُنَّ َعَليَّ ِمْن  َاْسَأُلكَ َمْن اببُُه َمْفُتوٌح ِلداعيِه، َوِحجابُُه َمْرُفوٌع ِلراجيِه، 
ُن ِبِه َعطاِئَك ِمبا َتِقرُّ ِبِه َعْيين، َوِمْن رَجاِئَك ِمبا َتْطَمِئنُّ ِبِه نـَْفسي، َوِمَن اْلَيقِني ِمبا هُتَوِّ 

َاْرَحَم  ِتَك �َعَليَّ ُمصيباِت الدُّنْيا، َوَجتُْلو ِبِه َعْن َبصَرييت َغَشواِت اْلَعمى، ِبَرمحَْ 
 .الرّاِمحنيَ 

5- Yönelenlerin Münacatı 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
ِاْن كاَن َقلَّ زادي ِيف اْلَمسِري ِاَلْيَك فـََلَقْد َحُسَن َظّين اِبلتـَّوَكُِّل َعَلْيَك، َوِاْن   ِاٰهلي

نِْقَمِتَك،   *ْمِن ِمنْ َعَرين اِبألَ  رَجائي َقْد َاشْ كاَن ُجْرمي َقْد َاخاَفين ِمْن ُعُقوبَِتَك َفِانَّ 

 
beni gözetlediğin halde nasıl senden gafil olabilirim?! 

Allah'ım, ben kerem ve lütfüne elimi açtım ve bağışlarına kavuşmak 
ümidini kalbime yerleştirdim. O halde halis tevhidinle beni (zâhirî ve 
bâtınî şirkten) temizle ve seçilmiş kullarından kıl beni. 

Ey her kaçanın, kendisine sığındığı ve her arayanın kendisine ümit 
bağladığı (Allah) 

Ey en iyi ümit edilen, ey kendisine el açılanların en kerim ve cömer-
di, ey kendisinden (bir şey) isteyeni reddetmeyen ve ümit edenin ümidini 
boşa çıkarmayan; ey kapısı kendisini çağıran için açık olan ve kendisine 
ümit edenlerden hicabını kaldırmış olan (yüce Allah), keremin hürmetine 
senden istiyorum ki, gözümü aydınlatacak bağışınla, gönlüme huzur ve-
recek ümidinle, dünya musibetlerini (tahammül etmeyi) kolaylaştıracak 
yakinle bana minnet et (lütufta bulun) ve basiretimden körlük perdesini al. 
Kendi rahmetin hürmetine, ey merhametlilerin en merhametlisi. 

* Bismillahirrahmanirrahim 
Ey Rabb'im! Sana doğru gelişimde azığım az da olsa ancak sana te-

vekkül etmekle iyimserim. Eğer suçum senin cezandan beni korkutuyor-
sa umudum, senin cezana karşı güvence veriyor. Eğer günahım beni se-
nin ateşine sunuyorsa, güzel güvenim sevabına yönlendiriyor. Eğer gaf-
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�َمْتِين َذَنين ُحْسُن ثَِقيت بَِثواِبَك، َوِاْن اَ آَوِاْن كاَن َذْنيب َقْد َعَرَضين ِلِعقاِبَك فـََقْد 
اْلَمْعرَِفُة ِبَكَرِمَك َوآالِئَك، َوِاْن َاْوَحَش   ِلِلقاِئَك فـََقْد نـَبـََّهْتِين ْسِتْعدادِ اْلَغْفَلُة َعِن االِ 

ْضواِن، ا بـَْيين َوبـَيْـَنَك فـَْرط اْلِعْصياِن َوالطُّْغياِن فـََقْد اَنَسين بُْشَرى اْلغُْفراِن َوالرِّ م
ِبُسُبحاِت َوْجِهَك َواِبَْنواِر قُْدِسَك، َواَبـَْتِهُل ِاَلْيَك ِبَعواِطِف َرْمحَِتَك َوَلطاِئِف  َاْسأَُلكَ 

ِمْن َجزيِل اِْكراِمَك، َوَمجيِل اِْنعاِمَك ِيف اْلُقْرىب ِمْنَك  ُلهُ َق َظّين ِمبا اَُؤمِّ َك َاْن ُحتَقِّ ِبرِّ 
ٌض ِلنَـَفحاِت َرْوِحَك َوَعْطِفَك،  اِبلنََّظِر ِاَلْيَك، َوها اَنـَا ُمتَـَعرِّ  َوالزُّْلفى َلَدْيَك َوالَّتَمُتعِّ 

ٌب ِمْنَك ِاَلْيَك،  َوُمنْـَتِجٌع َغْيَث ُجوِدَك َوُلْطِفَك، فارٌّ ِمْن َسَخِطَك ِاىل ِرضاَك، هارِ 
ما بََدْاَت ِبِه  ِاٰهليٌل َعلى َمواِهِبَك، ُمْفَتِقٌر ِاىل رِعايَِتَك، َاْحَسَن ما َلَدْيَك، ُمَعوِّ  راجٍ 

ْمُه، َوما َوَهْبَت يل ِمْن َكَرِمَك َفال َتْسلُْبُه، َوما َسَرتَْتُه َعَليَّ ِحبِْلِمَك ِمْن َفْضِلَك فـََتمِّ 
ِاْسَتْشَفْعُت ِبَك ِاَلْيَك،  ِاٰهليما َعِلْمَتُه ِمْن َقبيِح ِفْعلي َفاْغِفْرُه، َفال هَتِْتْكُه، وَ 

َواْسَتَجْرُت ِبَك ِمْنَك، اَتـَيْـُتَك طاِمعًا يف ِاْحساِنَك، راِغبًا ِيف اْمِتناِنَك، ُمْسَتسِقياً 
 َجناَبَك، وارِدًا واِبَل َطْوِلَك، ُمْسَتْمِطرًا َغماَم َفْضِلَك، طاِلبًا َمْرضاَتَك، قاِصداً 

 
let beni, likana hazırlanmaktan alı koyuyorsa senin kerem (lütuf) ve gizli 
nimetlerine olan marifet ve inancım beni uyandırıyor. Eğer günah ve az-
gınlığın aşırılığı beni senden uzaklaştırıyorsa mağfiret ve rızvan (hoşnut-
luk) müjdesi beni sana ısındırıyor. Cemalinin ve kudsiyetinin nurların 
hürmetine senden istiyorum; rahmet gölgeleri ve ihsanının incelikleri 
hürmetine sana yalvarıp yakarıyorum ki sana yakınlaşmada, indine var-
mada cemaline nazar etmekle büyük ikramına ve güzel nimetlerine olan 
zannımı gerçekleştir. 

Şimdi şefkat ve rahmet esintilerine kendimi hedef kılıyor, senin rah-
met ve bağış yağmurunu arıyorum. Senin gazabından rızana, senden 
sana kaçıyorum. Ümidim, senin indinde en iyi olan şeye kavuşmaktır. 
Bağışına güvenim var. Senin korumana muhtacım. 

Ey Rabb'im! İlk olarak fazl ve kereminle beni andın; öyleyse bu nime-
tini tamamla, kereminden bana yaptığın bağışı geri alma; kendi sabrınla 
günahlarımın üzerini örttün; bu perdeyi yırtma. Benden bildiğin çirkin 
amellerimi bağışla. 
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َشريَعَة رِْفِدَك، ُمْلَتِمسًا َسِينَّ اْخلَْرياِت ِمْن ِعْنِدَك، واِفدًا ِاىل َحْضَرِة َمجاِلَك، ُمريداً 
َعْل يب ما اَْنَت َاْهُلُه ِمَن  َوْجَهَك، طارِقًا ابَبَك، ُمْسَتكينًا ِلَعظََمِتَك َوَجالِلَك، َفافـْ

ال تـَْفَعْل يب ما َاَ� َاْهُلُه ِمْن اْلَعذاِب َوالنـَّْقَمِة ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم اْلَمْغِفَرِة َوالرَّْمحَِة وَ 
 *الرّاِمحَني .

6- Şükredenerin Münacatı 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
َك َاْذَهَلين َعْن ِاقاَمِة ُشْكِرَك تَتابُُع َطْوِلَك، َوَاْعَجَزين َعْن ِاْحصاِء ثَنائِ  ِاٰهلي

فـَْيُض َفْضِلَك، َوَشَغَلين َعْن ِذْكِر َحماِمِدَك َتراُدُف َعوائِِدَك، َوَاْعياين َعْن َنْشِر  
،  َعوارِِفَك َتوايل َا�ديَك، َوهذا َمقاُم َمِن اْعَرتََف ِبُسُبوِغ النـَّْعماِء َوقابـََلها اِبلتـَّْقصريِ 

الَّذي  **ْنَت الرَّؤوُف الرَّحيُم اْلربَُّ اْلَكرُمي،ْمهاِل َوالتَّْضييِع، َواَ َوَشِهَد َعلى نـَْفِسِه اِبإلِ 

 
* Ey Rabb'im! Senden sana şefaat talep ediyorum (kendin hakkına 

beni bağışlamanı istiyorum.) Senden sana sığınıyorum. İhsanına göz di-
kerek, nimetlerine meylederek, rahmet yağmurunla kanmayı ve fazilet 
bulutunda yağmuru yağdırmanı dileyerek, hoşnutluğunu talep ederek, 
cenabınıza yönelerek, bağış nehirlerinin kıyısına gelerek, indinde olan en 
yüce hayırları dileyerek, yüce cemaline gelerek, vechini (müşahede et-
meyi) isteyerek, kapını çalarak ve azamet ve celalinin karşısında eğilerek 
sana geldim. Bağış ve rahmetin hatırına benim hakkımda kendin layık 
olduğun şeyi yap, kendi rahmetin hatırına benim layık olduğum azap ve 
in-tikama beni müptela etme; ey merhametlilerin en merhametlisi! 

** Bismillahirrahmanirrahim 
Ey Rabb'im; bağışının peş-peşe aralıksız olması sana şükretmeyi 

unutturmuş ve kendime dalmışım, ihsanının sürekli bana yağması sena-
larını sayıp bitirmekten beni aciz bırakmıştır, nimetlerinin birbirini takip 
etmesi övgülerini anmaktan beni alıkoymuştur, kerem ve iyiliklerinin ard-
arda oluşu bunları açıp söylemekten beni aciz etmiştir. Ben, Senin bol 
nimetlerine karşılık kusurlu olduğunu itiraf eden, o nimetlerde ihmalkârlık 
yapmasından ve onları zayi etmesinden dolayı kendisi aleyhine tanıklık 
eden kimsenin halindeyim. 
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ِمليِه، ِبساَحِتَك َحتُطُّ رِحاُل الّراجَني، آُب قاِصديِه َوال َيْطُرُد َعْن ِفنائِِه ال ُخيَيِّ 
�ِس، َوال ماَلنا اِبلتَّْخييِب َواألَ آماُل اْلُمْسَرتِْفديَن، َفال تُقاِبْل آَوِبَعْرَصِتَك َتِقُف 

الِئَك ُشْكري َوَتضاَءَل آَتصاَغَر ِعْنَد َتعاظُِم  ِاٰهليْبالِس،  َواإلِ ْسنا ِسْرابَل اْلُقُنوطِ تـُْلبِ 
مياِن ُحَلًال، ْتين نَِعُمَك ِمْن اَْنواِر اإلِ يف َجْنِب اِْكراِمَك ِاّ�َي ثَنائي َوَنْشري، َجلَّلَ 

َوقـَلََّدْتين ِمنَـُنَك َقالئَِد ال ُحتَلُّ، َوَطوَّقـَْتين  ِكَلًال،  َوَضَرَبْت َعَليَّ َلطاِئُف ِبّرَك ِمَن اْلِعزِّ 
َاْطواقًا ال تـَُفلُّ َفآالُؤَك َمجٌَّة َضُعَف ِلساين َعْن ِاْحصائِها، َونـَْعماُؤَك َكثريٌَة َقُصَر  
فـَْهمي َعْن ِاْدراِكها َفْضًال َعِن اْسِتْقصائِها، َفَكْيَف يل بَِتْحصيِل الشُّْكِر َوُشْكري 

ِلذِلَك َاْن اَُقوَل َلَك اْحلَْمُد،  ، َفُكلَّما قـُْلُت َلَك اْحلَْمُد َوَجبَ  يـَْفَتِقُر ِاىل ُشْكرٍ ِاّ�كَ 
َعِم َواْدَفْع َعّنا ْم َعَلْينا َسوابِـَغ النِّ َفَكما َغذَّيـَْتنا بُِلْطِفَك َورَبـَّيْـَتنا ِبُصْنِعَك فـََتمِّ  ِاٰهلي

وِظ الّدارَْيِن َاْرفـََعها َوَاَجلَّها عاِجًال َوآِجًال، َوَلَك اْحلَْمُد َقِم، َوآتِنا ِمْن ُحظُ َمكارَِه النِّ 
َك اْلَعظيَم ِمْن ِبرِّ  يدًا يُواِفُق ِرضاَك، َوَميرتَِ َعلى ُحْسِن َبالِئَك َوُسُبوِغ نـَْعماِئَك محَْ 

 
Allah'ım; sen Rauf (şefkatli), Rahim, İhsan sahibi ve Kerim'sin; öyle 

ki sana yönelenleri ye'se düşürmez ve keremine ümidi olanları nezdinden 
kovmazsın. Ümit edenlerin yükü senin dergahına indirilir, yardım dileyen-
lerin arzuları senin kapında durur; öyleyse arzularımızı mahrumiyet ve 
ümitsizlikle karşılaştırma ve ümitsizlik elbisesini bize giydirme. 

İlahi, senin büyük nimetlerin karşısında benim şükrüm küçük kalır, ik-
ramın karşısında benim hamd-u senam naçiz görünür. İman nurundan 
olan nimetlerin beni süslemiş, izzetinden olan zarif ihsanların beni kap-
lamıştır, minnetlerin açılmayacak gerdanlıklar ve kırılmayacak tasmalar 
boynuma takmıştır. Nimetlerinin çokluğundan onları sayıp bitirmekten di-
lim aciz kalmış ve onları kuşatmak bir yana, idrak etmekten bile fikrim ye-
tersiz olmuştur. O halde nasıl şükrederim? Oysaki sana şükretmek için 
de bir şükür gerekir, ne zaman sana hamd etsem hamdım için de tekrar 
sana hamd etmem gerekir. 

İlahi; lütfünle rızıklandırdığın ve ihsanınla eğittiğin gibi bize bol nimet-
lerini tamamla, azabın çetinlik ve belalarını bizden uzaklaştır, her iki ci-
hanın en yüce ve en büyük payından bu dünyada ve ahirette bize nasip 
eyle.  
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 *.ِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ َونَداَك، � َعظيُم � َكرميُ ِبَرمحَْ 

7- İtaat Edenlerin Münacatı 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
ْر َلنا بـُُلوَغ ما نـََتَمّىن ِمِن ابِْتغاِء ْبنا َمْعِصيَـَتَك، َوَيسِّ اَلّلُهمَّ َاهلِْْمنا طاَعَتَك، َوَجنِّ 

رْتِياِب، َشْع َعْن َبصاِئرِ� َسحاَب اإلِ ِرْضواِنَك، َوَاْحِلْلنا ُحبُْبوَحَة ِجناِنَك، َواقْ 
اْكِشْف َعْن قـُُلوبِنا َاْغِشَيَة اْلِمْريَِة َواحلِْجاِب، َوَاْزَهِق اْلباِطَل َعْن َضمائِرِ�، َواَثِْبِت وَ 

رٌَة ِلَصْفِو اْلَمنايِـِح اْحلَقَّ يف َسرائِرِ�، َفِانَّ الشُُّكوَك َوالظُُّنوَن َلواِقُح اْلِفَنتِ، َوُمَكدِّ 
ْلنا يف ْعنا بَِلذيِذ ُمناجاِتَك، َوَاْورِْد� ِحياَض  ُسُفِن َجناِتَك َوَمتِّ َواْلِمَنِن، اَلّلُهمَّ امحِْ

َك َوقـُْرِبَك، َواْجَعْل ِجهاَد� فيَك، و َمهَّنا يف طاَعِتَك، َك، َوَاِذْقنا َحالَوَة ُودِّ ُحبِّ 
 ِاٰهلياَْنَت،  **الّ َوَاْخِلْص نِّياتِنا يف ُمعاَمَلِتَك، َفِاّ� ِبَك َوَلَك َوال َوسيَلَة َلنا ِاَلْيَك اِ 

 
* Güzel imtihanlarına ve bol nimetlerine karşılık, rızama uygun, bol 

bağış ve ihsanına sebep olacak bir şekilde sana hamdediyorum; ey 
azamet ve kerem sahibi, rahmetin hürmetine -duamı kabul eyle- ey mer-
hametlilerin en merhametlisi. 

** Bismillahirrahmanirrahim 
Allah'ım; itaatini bize ilham eyle. Sana karşı günah işlemekten bizi 

uzaklaştır. Temennimiz olan rızvanına ulaşmayı bize kolaylaştır. Bizi 
cennetlerin ortasına al. Şüphe bulutlarını gözlerimizin önünden dağıt. 
Kalplerimizden şek hicap ve perdelerini kaldır. Gönlümüzden batılı yok 
et. Batınımızda hakkı sabit kıl; zira şek ve zanlar, fitneleri aşılarlar, iyilik 
ve ihsanın halisliğini bulandırırlar.  

Allah'ım; bizi kurtuluş gemilerinde taşı. Tatlı münacatınla faydalandır. 
Sevginin havuzlarına sok. Sevgi ve kurbunun (yakınlığının) tadını bize 
tattır. Cihadımızı kendi yolunda, gayretimizi kendi itaatinde kıl ve seninle 
muamelede niyetlerimizi halis eyle. Şüphesiz biz Sendeniz ve Senin içi-
niz, Senden başka Sana bir vesilemiz yoktur. 

Allah'ım; bizi seçkinlerden, iyilerden kıl. Bizi salih ve iyi kimselerden 
ve bağışlara doğru gidenlerden, hayırlara doğru koşanlardan, bakiyat-i 
salihat için amel edenlerden ve yüce derecelere doğru çaba harcayan-
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ْبراِر، الّساِبقَني ِاَيل َوَاحلِْْقين اِبلّصاِحلَني األَ ْخياِر، ْلين ِمَن اْلُمْصَطَفْنيَ األَ ِاْجعَ 
اْلَمْكُرماِت اْلُمسارِعَني ِاَىل اْخلَْرياِت، اْلعاِملَني ِلْلباِقياِت الّصاِحلاِت، الّساعَني ِاىل  

جابَِة َجديٌر ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم إلِ َقديٌر، َوابِ  َشْيءٍ  لِّ كُ رَفيِع الدَّرَجاِت، ِانََّك َعلى 
 الرّاِمحَني .

8- Müridlerin Münacatı 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
ُسْبحاَنَك ما َاْضَيَق اْلطُُّرَق َعلى َمْن ملَْ َتُكْن َدليَلُه، َوما َاْوَضَح اْحلَقَّ ِعْنَد َمْن  

َرِب الطُُّرِق  َفاْسُلْك بِنا ُسُبَل اْلُوُصوِل ِاَلْيَك، َوَسريِّْ  ِاٰهليَلُه، َهَديـَْتُه َسبي � يف اَقـْ
ْل َعَليْـَنا اْلَعسَري الشَّديَد، َوَاحلِْْقنا ِبِعباِدَك ْب َعَليْـَنا اْلَبعيَد َوَسهِّ ِلْلُوُفوِد َعَلْيَك، قـَرِّ 

َبَك َعَلى الدَّواِم َيْطُرُقوَن، َوِاّ�َك ِيف اللَّْيِل الَّذيَن ُهْم اِبْلِبداِر ِاَلْيَك يُسارُِعوَن، َواب
َوالنَّهاِر يـَْعُبُدوَن، َوُهْم ِمْن َهيْـَبِتَك ُمْشِفُقوَن، الَّذيَن َصفَّْيَت َهلُُم اْلَمشاِرَب َوبـَلَّْغتَـُهُم 

آِرَب، َوَمَالْ◌َت َهلُْم الرَّغاِئَب، َوَاْجنَْحَت َهلُُم اْلَمطاِلَب، َوَقَضْيَت َهلُْم ِمْن َفْضِلَك اْلمَ 
ُمناجاِتَك  *َك، َوَروَّيـْتَـُهْم ِمْن صايف ِشْرِبَك، َفِبَك ِاىل َلذيذِ َضمائَِرُهْم ِمْن ُحبِّ 

 
lardan kıl. Şüphesiz Sen her şeye kadir ve icabet etmeye layıksın. Kendi 
rahmetin hürmetine ey merhametlilerin en merhametlisi. 

* Bismillahirrahmanirrahim 
Ey Rabb'im; sen münezzehsin. Senin kılavuz olmadığın kimselere 

yollar ne kadar da dardır. Hedefine hidayet ettiğin kimsenin yanında ise 
hak ne kadar da aşikardır. 

Allah'ım; bizi sana varacak yollara hidayet eyle, bizi sana kavuştura-
cak en yakın yolda hareket ettir. Uzağı bize yakınlaştır, zor ve çetini bize 
kolaylaştır, bizleri sana doğru koşan, gelip kapını çalan, gece-gündüz 
yalnız sana tapan ve azametinden korkan kullarından kıl. Kendileri için 
kaynakları arındırdığın, arzularına ulaştırdığın; maksatlarına kavuşturdu-
ğun, kendi fazlından ihtiyaçlarını giderip kalplerini sevginle doldurduğun, 
saf içeceklerinden kendilerini doyurduğun -kullarından eyle- onlar ki se-
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َوَصُلوا، َوِمْنَك اَْقصى َمقاِصِدِهْم َحصَُّلوا، َفيا َمْن ُهَو َعَلى اْلُمْقِبلَني َعَلْيِه ُمْقِبٌل،  
ُمْفِضٌل، َواِبْلغاِفلَني َعْن ِذْكرِِه رَحيٌم َرؤوٌف َوِجبَْذهِبِْم ِاىل ابِبِه َواِبْلَعْطِف َعَلْيِهْم عائٌِد 

َاْن َجتَْعَلين ِمْن َاْوَفرِِهْم ِمْنَك َحظًّا، َوَاْعالُهْم ِعْنَدَك َمْنزًِال،  َاْسأَُلكَ َوُدوٌد َعطُوٌف، 
َك َنصيبًا، فـََقِد انـَْقَطَعْت ِاَلْيَك ِمهَّيت، َك ِقْسمًا، َواَْفَضِلِهْم يف َمْعرَِفتِ َوَاْجَزهلِِْم ِمْن ُودِّ 

َواْنَصَرَفْت َحنَْوَك رَْغَبيت، َفاَْنَت ال َغْريَُك ُمرادي، َوَلَك ال ِلِسواَك َسَهري َوُسهادي،  
َوِلقاُؤَك قـُرَُّة َعْيين، َوَوْصُلَك ُمىن نـَْفسي، َوِاَلْيَك َشْوقي، َويف َحمَبَِّتَك َوَهلي، َوِاىل 

َصباَبيت، َوِرضاَك بـُْغَييت، َورُْؤيـََتَك حاَجيت َوِجوارَُك َطَليب، َوقـُْرُبَك غايَُة ُسْؤيل،  َهواَك 
َويف ُمناجاِتَك َرْوحي َوراَحيت، َوِعْنَدَك َدواُء ِعلَّيت َوِشفاُء غُلَّيت، َوبـَْرُد َلْوَعيت، 

غاِفَر زَلَّيت، َوقاِبَل تـَْوَبيت،  وََكْشُف ُكْرَبيت، َفُكْن اَنيسي يف َوْحَشيت، َوُمقيَل َعثـَْريت، وَ 
َوُجميَب َدْعَويت، َوَوِيلَّ ِعْصَميت، َوُمْغِينَ فاَقيت، َوال تـَْقَطْعين َعْنَك، َوال تـُْبِعْدين ِمْنَك،  

  *.ِخَريت، � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ � نَعيمي َوَجنَّيت، َو� ُدنْياَي َوآ
 

ninle münacatın lezzetine ulaştılar; en uzak amaçlarını senden aldılar.  
Ey kendisine yönelenlere yönelerek, onlara lütuf ve ihsan eden, zik-

rinden gafil olanlara merhametli ve şefkatli olan, kendi dergahına 
cezbetmek için onlara muhabbetli davranan! Beni senden en fazla  pay 
alan, senin katında en yüce olan, senin sevginden en çok hisse alan ve 
marifetinden en üstün nasibi olan kullarından kıl. 

Doğrusu bütün çabam sana yönelmiştir. Gayem yalnız sensin. Sen-
sin benim maksadım, başkası değil. Uyumam ve uyanmam yalnız senin 
içindir, senden başkası için değil. Beni ferahlatacak olan senin likana 
erişmektir. Gönlümün arzusu sana varmaktır. İştiyakım sana kavuşmak-
tır. Şaşkınlığım senin muhabbetinden dolayıdır. Aşkım senin muhabbe-
tindir. Rızan benim arzumdur. Hacetim seni görmektir. Talebim sana ya-
kın olmaktır. Sana yakın olmak nihai isteğimdir. Seninle münacat etmek 
sevinç ve huzurumdur. Hastalığıma ilaç, susuzluğuma şifa, aşk ateşime 
söndürücü ve üzüntümü giderici (şey) senin yanındadır. 

Öyleyse yalnızlığıma acıyıp beni bağışlayan, hatalarımı affeden, 
tövbemi kabul eden, duama icabet eden, temizliğimi koruyan ve ihtiyacı-
mı gideren Sen ol.  

* Beni kendinden koparma, uzaklaştırma; ey benim nimet ve cenne-
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9- Muhiblerin Münacaatı 

 ْمحـِن الّرَحيـمِ ِبْسِم ِهللا الرَّ 
َمْن َذا الَّذي ذاَق َحالَوَة َحمَبَِّتَك َفراَم ِمْنَك بََدًال، َوَمْن َذا الَّذي اَنـَِس   ِاٰهلي 

فَاْجَعْلنا ِممَِّن اْصطََفيْـَتُه ِلُقْرِبَك َوِواليَِتَك، َوَاْخَلْصَتهُ   ِاهلٰيِبُقْرِبَك َفابـَْتغى َعْنَك ِحَوًال، 
َك، َوَشوَّقـَْتُه ِاىل ِلقاِئَك، َوَرضَّيْـَتُه بَِقضاِئَك، َوَمَنْحَتُه اِبلنَّظَِر ِاىل َوْجِهَك،  َك َوَحمَبَّتِ ِلُودِّ 

ْدِق يف ِجواِرَك،  َوَحبَـْوتَُه بِِرضاَك، َواََعْذتَُه ِمْن َهْجرَِك َوِقالَك، َوبـَوَّأَتُه َمْقَعَد الصِّ 
َك، َوَهيَّْمَت قـَْلَبُه ِالِ◌راَدِتَك، َواْجتَـبَـيْـَتهُ  َوَخَصْصَتُه ِمبَْعرَِفِتَك، َواَهَّْلَتُه ِلِعباَدتِ 

َك، َورَغَّبْـَتُه فيـما ِعْنَدَك،  ِلُمشاَهَدِتَك، َوَاْخَلْيَت َوْجَهُه َلَك، َوفـَرَّْغَت ُفؤاَدُه ِحلُبِّ 
َْتُه ِمْن  صاِحلي بَرِيَِّتَك،  َوَاْهلَْمَتُه ِذْكَرَك، َواَْوزَْعَتُه ُشْكَرَك، َوَشَغْلَتُه ِبطاَعِتَك، َوَصريَّ

َدْأبُـهـُُم  َعْنَك، اَلّلُهمَّ اْجَعْلنا ِممَّْن    **يـَْقَطُعهُ  َواْخَرتْتَُه ِلُمناجاِتَك، َوَقطَْعَت َعْنهُ ُكلَّ َشْيءٍ 
 

tim; ey benim dünya ve ahiretim (ve ey merhametlilerin en merhametlisi!) 
** Bismillahirrahmanirrahim 

İlahi, kim senin muhabbetinin tadını alır da başkasına yönelir? Kim 
kurbuna alışır da senden ayrılmak ister? 

İlahi, bizi o kimselerden kıl ki, onları kurbun ve velayetin için seçtin, 
dostluğun ve sevgin için halis kıldın ve görüşmen için meyillendirdin! Ka-
za -ve kaderine- razı ettin, yüzüne bakmayı kendisine ihsan ettin, hoşnut-
luğunu ona bağışladın, uzaklaşman ve buğzundan korudun, indindeki 
doğruluk makamına yerleştirdin, marifetine mahsus ve ibadetine layık 
kıldın, kalbini aşık ettin, müşaheden için seçtin, yüzünü sadece kendine 
doğru yönelttin, kalbini sevgin için fariğ eyledin, nezdinde olana 
meyillendirdin, zikrini ilham ettin, şükrüne düşkün kıldın, itaatinle meşgul 
ettin, salih kullarından yaptın, münacatın için seçtin, senden koparacak 
her şeyden onu kopardın (uzaklaştırdın). Allah'ım! Bizleri öyle kimseler-
den kıl ki, seninle birlikte olmakla ve sana iştiyakla rahatlık bulmaya 
alışmışlar; ve zamanları ah etmekle geçen, alınları azametin için secde-
ye kapanan, gözleri hizmetinde uykusuz kalan, gözyaşları haşyetinden 
akan, kalpleri muhabbetine bağlı olan ve yürekleri senin heybetinden 
çarpanlardan kıl bizi. Ey kutsi nurları muhiplerinin gözlerini cilalandıran 
ve yüzünün azameti ariflerinin kalplerini cezbeden! Ey iştiyak sahiplerinin 
kalplerinin arzusu! Ey muhiplerin arzularının sonu! Senin sevgini ve seni 
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َرُة َواألَ رْتِياُح ِالَْيَك َواْحلَنُني، اإلِ  ْم  نُني، ِجباُهُهْم ساِجَدٌة ِلَعظََمِتَك، َوُعُيو�ُُ َوَدْهُرُهُم الزَّفـْ
َقٌة ِمبََحبَِّتَك،  ساِهَرٌة يف ِخْدَمِتَك، َوُدُموُعُهْم سائَِلٌة ِمْن َخْشَيِتَك، َوقـُُلوهُبُْم ُمتَـَعلِّ 

َواَفِْئَدهُتُْم ُمْنَخِلَعٌة ِمْن َمهابَِتَك، � َمْن اَْنواُر قُْدِسِه ِالَ◌ْبصاِر حمُِبّيِه رائَِقٌة، َوُسُبحاُت  
ِحّبَني،  ْشتاقَني، َو� غايََة آماِل املُ شائَِقٌة، � ُمىن قـُُلوِب اْلمُ َوْجِهِه ِلُقُلوِب عارِفيِه 

َعَمل يُوِصُلين ِاىل قـُْرِبَك، َوَاْن َجتَْعَلَك   ُكلِّ ُحبََّك َوُحبَّ َمْن حيُِبَُّك َوُحبَّ  َاْسأَُلكَ 
ِنَك، َوَشْوقي ِاَلْيَك ذائِداً  َاَحبَّ ِاَيلَّ ِممّا ِسواَك، َوَاْن َجتَْعَل ُحّيب ِاّ�َك قائِدًا ِاىل ِرْضوا
، َوال َتْصِرْف  َواْلَعْطِف ِاَيلّ  َعْن ِعْصياِنَك، َواْمُنْن اِبلنَّظَِر ِالَْيَك َعَليَّ، َواْنظُْر بَِعْنيِ اْلُودِّ 

 . نيَ ُجميُب � اَْرَحَم الرّاِمح   ْسعاِد َواْحلَْظَوِة ِعْنَدَك، �َك، َواْجَعْلين ِمْن اَْهِل االِ َعّين َوْجهَ 

10- Tevessül Edenlerin Münacatı 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
 *َلْيَس يل َوسيَلٌة ِاَلْيَك ِاّال َعواِطُف رَأَفِتَك، َوال يل َذريَعٌة ِاَلْيَك ِاالّ  ِاٰهلي

 
sevenin sevgisini, beni kurbana ulaştıracak her amelin sevgisini senden 
istiyorum. Yine, kendini benim kalbimde her şeyden daha sevimli kılma-
nı, sana olan sevgimi rızvanına sevkedici etmeni, sana olan şevkimi 
masiyetinden alı koyucu kılmanı senden istiyorum. Sana nazar etmek, 
sevgi ve teveccüh gözüyle bana bakmakla bana ihsan et. Yüzünü ben-
den çevirme. Beni saadet ehlinden ve nezdinde payı olanlardan kıl; ey 
icabet eden ve ey merhametlilerin en merhametlisi! 

* Bismillahirrahmanirrahim 
İlahi! Senin rafet ve şefkatin başka sana varacak bir vesilem, rahme-

tinin ihsanından ve rahmet Peygamberi olan, ümmeti -üzüntü- ve bela-
dan kurtaran Peygamberinin şefaatinden başka benim sana ulaşacak bir 
vasıtam yoktur. O halde bu ikisini (şefaat ve rahmet) benim için mağfire-
tine nail olacak bir sebep ve cennetine erişecek bir vesile kıl. Şüphesiz 
ümidim keremine ve tamahım da bağışına göz dikmiştir. Öyleyse arzu-
mu kendi hakkında gerçekleştir, amelimi hayırla sonuçlandır ve beni 
cennetine aldığın, keramet evine yerleştirdiğin, görüşme ve -kıyamet- 
günü gözlerini sana bakmakla aydınlattığın civarında sıdk menzillerini 
kendilerne bıraktığın seçkin kullarından kıl. 

 



 292 

اْلغُمَِّة، َفاْجَعْلُهما يل مَِّة ِمَن الرَّْمحَِة، َوُمْنِقِذ األُ  َك َنِيبِّ َعواِرُف َرْمحَِتَك، َوَشفاَعُة نَِبيِّ 
اْلَفْوِز ِبِرْضواِنَك، َوَقْد َحلَّ رَجائي  ُمها يل ُوْصَلًة ِاىلَسَببًا ِاىل نـَْيِل ُغْفراِنَك، َوَصريِّْ 

ْق فيَك َاَملي، َواْخِتْم اِبْخلَْريِ َعَملي، ِحبََرِم َكَرِمَك، َوَحطَّ َطَمعي ِبِفناِء ُجوِدَك، َفَحقِّ 
 َصْفَوِتَك الَّذيَن َاْحَلْلتَـُهْم ُحبُْبوَحَة جنَِّتَك، َوبوَّْأهَتُْم داَر َكراَمِتَك،  َواْجَعْلين ِمنْ 

َرْرَت َاْعيـُنَـُهْم اِبلنََّظِر ِاَلْيَك يـَْوَم ِلقاِئَك، َوَاْورَثـْتَـُهْم َمناِزَل الصِّ  ْدِق يف ِجواِرَك، � َواَقـْ
َوال جيَُِد اْلقاِصُدوَن َارَْحَم ِمْنُه، � َخْريَ َمْن َخال   َمْن ال يَِفُد اْلواِفُدوَن َعلى اَْكَرَم ِمْنُه،

ِبِه َوحيٌد، َو� َاْعَطَف َمْن َاوى ِاَلْيِه َطريٌد، ِاىل َسَعِة َعْفِوَك َمَدْدُت يَدي، َوِبَذْيِل 
اِن، � َمسيَع َكَرِمَك َاْعَلْقُت َكّفي، َفال تُوِلِين احلِْْرماَن، َوال تـُْبِلين اِبْخلَيْـَبِة َواْخلُْسر 

 الدٌّعاِء � َاْرَحَم الّرِمحَني .

 
 
 

11- Muhtaçların Münacatı 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
َكْسري ال َجيُْربُُه ِاّال ُلْطُفَك َوَحناُنَك، َوفـَْقري اليـُْغنيِه ِاّال َعْطُفَك   ِاٰهلي

، َوِذلَّيت ال يُِعزُّها ِاّال ُسْلطاُنَك، َواُْمِنيَّيت  َاماُنكَ إّال  ُنهاَوِاْحساُنَك، َوَرْوَعيت ال يَُسكِّ 

 
Ey gelenlerin kendisinden daha kerimine gelemediği ve kasidlerin 

kendisinden daha merhametlisini bulamadığı kimse! Ey tek başına ken-
disiyle halvet edilebilenlerin en hayırlısı! Ey her yerden kovulup kendisine 
sığınılanların en şefkatlisi! Senin geniş affına elimi açtım ve kereminin 
eteğine sarıldım; o halde, bana mahrumiyeti nasip etme ve beni hüsrana 
düşürme; ey duâyı işiten -kabul eden- ve ey merhametlilerin en merha-
metlisi!" 
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غُنيها ِاّال َفْضُلَك، َوَخلَّيت ال َيُسدُّها ِاّال َطْوُلَك، َوحاَجيت ال يـَْقضيها َغْريَُك، ال يـُبَـلِّ 
ُدها ِاالّ ربَِّ ُجُه ِسوى َرْمحَِتَك، َوُضّري ال َيْكِشُفُه َغْريُ رَأَفِتَك، َوغُلَّيت ال يُ وََكْريب ال يـَُفرِّ 

َوْصُلَك، َوَلْوَعيت ال يُْطفيها ِاالّ ِلقاُؤَك، َوَشْوقي ِاَلْيَك ال يـَبـُلُُّه إالّ النََّظُر ِاىل َوْجِهَك،  
رُّ ُدوَن ُدنـُّوي ِمْنَك، َوَهلَْفيت ال يـَُردُّها ِاّال َرْوُحَك، َوُسْقمي ال َيْشفيِه  َوَقراري ال يـَقِّ 

يُزيُلُه ِاّال قـُْرُبَك، َوُجْرحي ال يُْربِئُُه ِاّال َصْفُحَك، َورَْيُن قـَْليب ال  ِاّال ِطبَُّك، َوَغّمي ال
ِملَني، َو�  َفيا ُمنْـَتهى َاَمِل اآل *َجيُْلوُه ِاالّ َعْفُوَك، َوَوْسواُس َصْدري ال يُزُحيُه ِاالّ َاْمُرَك،

 
* Bismillahirrahmanirrahim 

Ey Rabb'im! Kırığımı senin lütuf ve şefkatinden başka bir şey ona-
ramaz; fakirliğimi senin teveccüh ve ihsanından başka bir şey zenginliğe 
dönüştüremez; korkumu senin güvencenden başka bir şey gideremez; 
horluğumu senin egemenliğinden başka bir şey onura çeviremez; arzu-
mu senin fazlından başka bir şey bana ulaştıramaz; ihtiyacımı senin ih-
sanından başka bir şey kapatamaz; hacetimi senden başka  kimse karşı-
layamaz; üzüntümü senin rahmetinden başka bir şey gideremez; derdi-
me senin şefkatinden başka bir şey çare olamaz; susuzluğumu sana ka-
vuşmaktan başka bir şey gideremez; ateşimi senin likandan başka bir 
şey söndüremez; sana olan iştiyakımı senin yüzüne bakmaktan başka bir 
şey gideremez; istikrarsızlığımı sana yakın olmaktan başka bir şey istik-
rara dönüştüremez; yakınmamı senin rahmet esintinden başka bir şey 
gideremz; hastalığımı senin dermanından başka bir şey iyileştiremez; 
gamımı sana yakınlıktan başka bir şey yok edemez; yaramı senin mağfi-
retinden başka bir şey iyileştiremez; kalbimin pasını senin affından başka 
bir şey cilalandıramaz; göğsümün vesvesesini senin emrinden başka bir 
şey gideremez. 

Öyleyse ey arzu edenlerin arzusunun sonu, ey isteyenlerin isteğinin 
nihayeti, ey taleplerin talebinin talebinin sonu, ey rağbet edenlerin rağbe-
tinin zirvesi, ey salihlerin velisi, ey korkanların güvencesi, ey çaresizlerin 
davetini icabet eden, ey yoksulların sermayesi. Ey felakete uğrayanların 
hazinesi, ey imdat dileyenlerin imdatçısı, ey fakirler ve miskinlerin ihtiyaç-
larını gideren, ey kerimlerin en keremi ve ey merhametlilerin en merha-
metlisi! Yalnız senin karşında eğilirim, yalnız senden isterim ve yalnız 
sana yalvarırım; senden rızvanının esintisinden bana ulaştırmanı, lütuf 
ve nimetlerini bana devam ettirmeni istiyorum. 

Şimdi ben senin kerem kapının önünde durmuş, ihsanının esintisine 
kendimi vermiş, sağlam ipine sarılmış, güvenilir kulpundan sımsıkı tut-
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� َاْعلى رَْغَبِة الرّاِغبَني، َو� َوِيلَّ  غايََة ُسْؤِل الّسائِلَني، َو� اَْقصى َطِلَبِة الطّاِلبَني، وَ 
الّصاِحلَني، َو� َاماَن اْخلائِفَني، َو� ُجميَب َدْعَوِة اْلُمْضَطّريَن، َو� ُذْخَر اْلُمْعِدمَني، َو�  

اْلَمساكَني، َو� َكنْـَز اْلباِئسَني، َو� ِغياَث اْلُمْسَتغيثَني، َو� قاِضَي َحواِئِج اْلُفَقراِء وَ 
ْكَرمَني، َو� َاْرَحَم الرّاِمحَني، َلَك َختَضُّعي َوُسؤايل، َوِاَلْيَك َتَضرُّعي َوابِْتهايل، كَرَم األَ اَ 

َاْن تُنيَلين ِمْن َرْوِح ِرْضواِنَك، َوتُدَمي َعَليَّ نَِعَم اْمِتناِنَك، َوها اَنـَا بِباِب  َاْسأَُلكَ 
ٌض، َوِحبَْبِلَك الشَّديِد ُمْعَتِصٌم، َوِبُعْرَوِتَك اْلُوْثقى رِّ َك ُمتَـعَ َكَرِمَك واِقٌف، َوِلنَـَفحاِت ِبرِّ 

ِاْرَحْم َعْبَدَك الذَّليَل َذا اّلِلساِن اْلَكليِل َواْلَعَمِل اْلَقليِل، َواْمُنْن َعَلْيِه   ِاٰهليٌك، ُمَتَمسِّ 
 يُل � َاْرَحَم الّراِمحَني .َك الظَّليِل، � َكرميُ � مجَ ِبَطْوِلَك اْجلَزيِل، َواْكنـُْفُه َحتَْت ِظلِّ 

 
muşum.  

Ey Rabb'im! Zelil, dili yorgun  (sözünü anlatamayan) ve ameli az 
olan kuluna acı, hesapsız ihsanla bağışta bulun, her şeyi kapsamına 
alan gölgenin altında onu koru; ey Kerim, ey Cemil, ey merhametlilerin 
en merhametlisi! 
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12- Ariflerin Münacatı 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
ْلُسُن َعْن بـُُلوِغ ثَناِئَك َكما يَليُق ِجبَالِلَك، َوَعَجَزِت اْلُعُقوُل َعْن  َقُصَرِت األَ  ِاٰهلي
 ِاىل ُسُبحاِت َوْجِهَك، َوملَْ َجتَْعْل  ْبصاُر ُدوَن النََّظرِ ِه َمجاِلَك، َواْحنََسَرِت األَ ِاْدراِك ُكنْ 

َفاْجَعْلنا ِمَن الَّذيَن  ِاٰهليِلْلَخْلِق َطريقًا ِاىل َمْعرَِفِتَك ِاّال اِبْلَعْجِز َعْن َمْعرَِفِتَك، 
 تـََرسََّخْت َاْشجاُر الشَّْوِق ِاَلْيَك يف َحداِئِق ُصُدورِِهْم، َوَاَخَذْت َلْوَعُة َحمَبَِّتَك ِمبَجاِمعِ 

ْفكاِر �َُْووَن، َويف رِ�ِض اْلُقْرِب َواْلُمكاَشَفِة يـَْرتـَُعوَن،  َاوْكاِر األَ  قـُُلوهِبِْم، فـَُهْم ِاىل
ِس اْلُمالَطَفِة َيْكَرُعوَن، َوَشرايِـَع اْلُمصافاِت يَرُِدوَن، َقْد  أَوِمْن ِحياِض اْلَ◌َحمبَِّة ِبكَ 

 ظُْلَمُة الرَّْيِب َعْن َعقائِِدِهْم َوَضمائِرِِهْم،  ُكِشَف اْلِغطاُء َعْن اَْبصارِِهْم، َواْجنََلتْ 
َعْن قـُُلوهِبِْم َوَسرائِرِِهْم، َواْنَشَرَحْت بَِتْحقيِق اْلَمْعرَِفِة   َوانـْتَـَفْت ُخماَجلَُة الشَّكِّ 

َمَلِة  ُصُدورُُهْم، َوَعَلْت ِلَسْبِق السَّعاَدِة ِيف الزَّهاَدِة ِمهَُمُهْم، َوَعُذَب يف َمعِني اْلُمعا
َوَاِمَن يف َمْوِطِن اْلَ◌خماَفِة ِسْرهُبُْم،  *ْنِس ِسرُُّهْم،َب يف َجمِْلِس األُ ِشْرهُبُْم، َوطا

 
* Bismillahirrahmanirrahim 

İlahi; diller, celaline yakışır bir şekilde seni övmekten ve akıllar ce-
malinin künhünü idrak etmekten acizdir ve gözler veçhinin nurlarına 
bakmaktan kalakalmıştır. Yaratılmışlara, künhünü tanımaktan acizli ol-
duklarına itiraf etmekten başka bir yol bırakmamışsın. 

İlahi; bizleri, şevk ağaçları göğüslerinin bahçelerinde kök salan ve 
muhabbetinin aşkı tüm kalplerini saran kimselerden kıl; bunlar o kimse-
lerdir ki fikirler yuvasına sığınıyorlar, kurb (yakınlık) ve mükaşefe bahçe-
lerinde yiyip gezinirler; mülatafat kasvesiyle muhabbet havuzundan içi-
yorlar, duru nehirlere girerler; şüphesiz perde onların gözlerinden kaldı-
rılmıştır; şüphe karanlığı, akaid ve zamairleinden aydınlığa kavuşmuştur; 
şek karşılığı kalp ve batinlerinden yokolmuştur; göğüsleri ma'rifet tahki-
kiyle genişlemiştir; himmetleri zahidliğin saadet yolunda öne geçmek için 
yücelmiştir; içecekler amelin akar sularında hoş olmuştur; sırlar, üns 
meclisinde güzel kokulu olmuştur; sürüleri, korku yerinde güvenliğe ka-
vuşmuştur; canları Rabb-ul erbaba dönmekle mutmain olmuştur (huzur 
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ْرابِب اَنـُْفُسُهْم، َوتـَيَـقََّنْت اِبْلَفْوِز َواْلَفالِح َاْرواُحُهْم، األَ  نَّْت اِبلرُُّجوِع ِاىل َربِّ َواْطَمأَ 
ْم َاْعيـُنـُُهْم، َواْستَـَقرَّ إِبْدراِك السُّْؤِل َونـَْيِل اْلَمْأُموِل َقرارُُهْم، َوقـَرَّْت اِبلنَّظَِر ِاىل َحمُْبوهبِِ 

ْهلاِم ِبذِْكِرَك َعَلى ما أََلذَّ َخواِطَر االِ  ِاٰهليِخَرِة ِجتاَرهُتُْم، ْت يف بـَْيِع الدُّنْيا اِبآلَوَرِحبَ 
 َمساِلِك اْلغُُيوِب، َوما َاْطَيَب َطْعَم ْوهاِم يفْحَلى اْلَمسَري ِاَلْيَك اِبألَ اْلُقُلوِب، َوما اَ 

 َك، َوما َاْعَذَب ِشْرَب قـُْرِبَك، َفَاِعْذ� ِمْن َطْرِدَك َوِاْبعاِدَك، َواْجَعْلنا ِمْن َاَخصِّ ُحبِّ 
عارِفيَك، َوَاْصَلِح ِعباِدَك، َوَاْصَدِق طائِعيَك، َوَاْخَلِص ُعّباِدَك، � َعظيُم � َجليُل، 

 َك � َاْرَحَم الّراِمحَني .ُمنيُل، ِبَرْمحَِتَك َوَمنِّ � َكرميُ � 

13- Zakirlerin Münacatı 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
َلْوَال اْلواِجُب ِمْن قـَُبوِل َاْمِرَك َلنَـزَّْهُتَك ِمْن ِذْكري ِاّ�َك َعلى َانَّ ِذْكري  ِاٰهلي

ِلتَـْقديِسَك،  *ْن يـَبْـُلَغ ِمْقداري َحّىت اُْجَعَل َحمَالًّ َلَك ِبَقْدري ال ِبَقْدِرَك، َوما َعسى اَ 
 

kavuşmuştur); ruhları feyz ve kurtuluşa yakin etmiştir; gözleri mahbubla-
rına bakmakla aydınlanmıştır; sakin olmaları soruyu idrak etmek ve mas-
kada ulaşmakla sabitleşmiştir; ticaretleri dünyayı ahirete satmada kâr 
etmiştir. 

İlahi; Seni anmak ilhamının anıları kalplere ne kadar da lezzetlidir; 
gaybet yollarında düşünceyle Sana doğru yola çıkmak ne kadar da tatlı-
dır; sevginin tadı ne kadar da hoştur; kurbunun su içilecek yeri ne kadar 
da güzeldir; öyleyse kovulmak ve uzaklaştırılmaktan bize sığınak ver. Bi-
zi, Seni tanıyanların en yakınından, kullarının en salihlerinden, Sana itaat 
edenlerin en doğrularından ve ibadet edenlerin en halislerinden kıl; ey 
Azim, ey Celil, ey Kerim, ey bağışta bulunan! kendi rahmet ve nimetinle; 
ey merhametlilerin en merhametlisi! 

* Bismillahirrahmanirrahim 
İlahi; eğer emrini kabul etmek farz olmasaydı Seni anmamda tenzih 

ederdim; Seni anmam kendi değerimin miktarıcadır, Senin değerinin mik-
tarınca değildir; benim değerim Seni takdis edebilecek bir dereceye ulaş-
ması gerekir. Bize nasib olan en büyük nimetlerden biri de Senin zikrinin 
bizim dilimizde söylenmesi ve Seni çağırmak tenzih ve tesbih etmek için 
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َعِم َعَلْينا َجَر�ُن ِذْكِرَك َعلى اَْلِسَنِتنا، َوِاْذُنَك َلنا ِبُدعاِئَك َوتـَْنزيِهَك  َوِمْن َاْعَظِم النِّ 
الِن عْ النَّهاِر، َواالِ وَ  َفَاهلِْْمنا ِذْكَرَك ِيف اْخلَالِء َواْلَمالِء َواللَّْيلِ  ِاٰهليَوَتْسبيِحَك، 

، ، َواْستَـْعِمْلنا اِبْلَعَمِل الزَِّكيِّ ْكِر اْخلَِفيِّ ْسراِر، َوِيف السَّرّاِء َوالضَّرّاِء، َوآِنْسنا اِبلذِّ َواالِ 
ِبَك هاَمِت اْلُقُلوُب اْلواِهلَُة، َوَعلى  ِاٰهلي، ، َوجازِ� اِبْلميزاِن اْلَوِيفِّ َوالسَّْعِي اْلَمْرِضيِّ 

َعِت اْلُعُقوُل اْلُمَتبايَِنُة، َفال َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ِاّال ِبذِْكراَك، َوال َتْسُكُن َمعْ  رَِفِتَك مجُِ
َزمان،   ُكلِّ َمكان، َواْلَمْعُبوُد يف  ُكلِّ النـُُّفوُس ِاّال ِعْنَد رُْؤ�َك، اَْنَت اْلُمَسبَُّح يف 

َجنان، َوَاْستَـْغِفُرَك  ُكلِّ ِلسان، َواْلُمَعظَُّم يف  لِّ ِبكُ َاوان، َواْلَمْدُعوُّ  ُكلِّ َواْلَمْوُجوُد يف 
ُسُرور ِبَغْريِ قـُْرِبَك،  ُكلِّ راَحة ِبَغْريِ اُْنِسَك، َوِمْن  ُكلِّ َلذَّة ِبَغْريِ ِذْكِرَك، َوِمْن  ُكلِّ ِمْن 

اَيـَُّها الَّذيَن اَمُنوا  اَْنَت قـُْلَت َوقـَْوُلَك احلَْقُّ «� ِاٰهليُشْغل ِبَغْريِ طاَعِتَك،  ُكلِّ َوِمْن 
ُحوُه بُْكَرًة َوَاصيًال» َوقـُْلَت َوقـَْوُلَك اْحلَقُّ «َفاذُْكُروين اذُْكُروا َهللا ِذْكرًا َكثريًا َوَسبِّ 

َاذُْكرُْكْم» َفَاَمْرتَنا ِبذِْكِرَك، َوَوَعْدتَنا َعَلْيِه َاْن َتْذُكَر� َتْشريفًا َلنا َوتـَْفخيمًا َوِاْعظاماً، 

 
bize vermiş olduğun iznidir. 

İlahi; zikrini yalnızlıkta ve toplumda, gece ve gündüzde, açıkta ve 
gizlide, mutlulukta ve mihnette bize ilham eyle. Bizi, gizli anmalarla 
me'nus kıl; temiz işte ve rızan olan çalışmalarda bizi çalıştır; ve tam bir 
şekilde bizi mükafatlandır. 

İlahi; aşık kalpler Sana susmuştur, çeşitli akıllar Senin marifetin üze-
re toplanmıştır; öyleyse kalpler ancak Seni anmakla tatmin olur ve canlar 
ancak Seni görünce (Sana yakın edince) sükunet bulur. Sen her mekan-
da tesbih edilensin, her zamanda ma'budsun, her vakitte mevcudsun, her 
dille çağıransın, her kalpte büyüksün; Senin zikrin olmayan her lezzetten, 
Senin ünsün olmayan her rahatlıktan, Senin yakınlığın olmayan her se-
vinçten ve Seninin itaatın olmayan her meşguliyetten bağışlanma diliyo-
rum. 

İlahi; Sen buyurmuşsun ve Senin buyruğun ise haktır: "Ey inanan-
lar, çokça zikretmek suretiyle Allah'ı zikredin (anın). Ve O'nu sabah 
ve akşam tesbih edin" (Ahzab, 42). Yine buyurmuşsun ve buyruğun ise 
haktır: "Öyleyse (yalnızca) beni anın, Ben de siz. anayım" (Baka-
ra,152). 
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ِكريَن َو� َاْرَحَم  َحنُْن ذاِكُروَك َكما َاَمْرتَنا، َفَاْجنِْز َلنا ما َوَعْدتَنا، � ذاِكَر الّذا  َوها
  *.الّرِمحنيَ 

14- Sığınanların Münacatı 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
ِلكَني، َو� عاِصَم ُهمَّ � َمالَذ الالّئِذيَن، َو� َمعاَذ اْلعائِذيَن، َو� ُمْنِجَي اْهلالّ اَل

اْلباِئسَني، َو� راِحَم اْلَمساكِني، َو� ُجميَب اْلُمْضَطّريَن، َو�َكنْـَز اْلُمْفَتِقريَن، َو� جاِبَر  
اْلُمْنَكِسريَن، َو� َمأَوى اْلُمنْـَقِطعَني، َو� �ِصَر اْلُمْسَتْضَعفَني، َو� ُجمَري اْخلائِفَني، َو� 

َو� ِحْصَن الّالجئَني ِاْن ملَْ َاُعْذ ِبِعزَِّتَك َفِبَمْن َاُعوُذ، َوِاْن ملَْ اَُلْذ ُمغيَث اْلَمْكُروبَني، 
ْذ�ِل َعْفِوَك، َوَاْحَوَجْتِىن  لذُّنُوُب ِاىل التََّشبُِّث أبَِ ْتِين اأَ ِبَمْن اَُلوُذ، َوَقْد َاجلَْ ِبُقْدرَِتَك فَ 

َك، �َخِة ِبِفناِء ِعزِّ ُة ِاَىل االِ ساءَ َعْتِىن االِ واِب َصْفِحَك َودَ اْخلَطا� ِاَىل اْسِتْفتاِح اَبْ 
َعْطِفَك، َوما َحقُّ َمِن   **َوَمحََلْتِىن اْلَ◌خماَفُة ِمْن نِْقَمِتَك َعَلى الَّتَمسُِّك ِبُعْرَوةِ 

 
* O halde kendini anmayı bize emretmişsin ve bunun üzerine bize, 

şeref olmamız ve yücelmemiz için bizi anmayı vaadetmişsin; biz şimdi 
emrettiğin şekilde Seni anmaktayız; öyleyse ey ananları anan, ve ey 
merhametlilerin en merhametlisi; bizi vaadettiğin şekilde mükafatlandır. 

** Bismillahirrahmanirrahim 
Ey Allah'ım! Ey sığınanların sığınağı, ey iltica edenlerin melcei, et 

helak olanları kurtaran, ey zavallıların koruyucusu, ey yoksullara merha-
met eden, ey çaresizlere icabet  eden, ey fakirlerin hazinesi, ey kırılanları  
onaran, ey korkanların korucusu, ey üzüntülerin imdadına yetişen, ey 
mültecilerin kalesi, eğer Sinin izzetine sığınmazsam, kime sığnayım,  
eğer Senin kudretine iltica etmezsem kime iltica edeyim. Günahlar, Senin 
affına sığınmaya beni mecbur etmiştir; hatalar, Senin bağış kapını çal-
maya beni muhtaç etmiştir, çirkin iş yapmak Senin izzet dergahına çök-
meye beni sevketmiştir; cezandan korkmak beni, Senin şefkat ipine sa-
rılmaya sürüklemiştir. Senin şefkat ipine sarılanın rezil olması hak değil-
dir; Senin izzetine sığınanı terkedilmesi veya kendi başına bırakılması 
layık değildir. 

İlahi; himayeni bizden esirgeme; gözetmenden bizi mahrum bırak-
 



 299 

َفال  ِاٰهلي، َك َاْن ُيْسَلَم َاْو يـُْهَملَ اْعَتَصَم ِحبَْبِلَك َاْن ُخيَْذَل، َوال يَليُق ِمبَِن اْسَتجاَر ِبِعزِّ 
َك َويف ُختِْلنا ِمْن ِمحايَِتَك َوال تـُْعرِ� ِمْن رِعايَِتَك، َوُذْد� َعْن َموارِِد اْهلََلَكِة، َفِاّ� ِبَعْينِ 

ْهِل خاصَِّتَك ِمْن َمالِئَكِتَك َوالّصاِحلَني ِمْن بَرِيَِّتَك َاْن َجتَْعَل  أبَِ  َاْسأَُلكَ َكَنِفَك َوَلَك، 
فاِت، َوتُِكنُّنا ِمْن َدواِهي  بُنا ِمَن اآلًة تـُْنجينا ِمَن اْهلََلكاِت، َوُجتَنِّ َعَلْينا واِقيَ 

ْنواِر َحمَبَِّتَك، َوَاْن  َي ُوُجوَهنا أبَِ اْلُمصيباِت، َوَاْن تـُْنِزَل َعَلْينا ِمْن َسكيَنِتَك، َوَاْن تـَُغشِّ 
اِف ِعْصَمِتَك، بَِرأَفِتَك َوَرْمحَِتَك � َاْرَحَم تـُْؤِويَنا ِاىل َشديِد رُْكِنَك، َوَاْن َحتْوِيَنا يف  اَْكن

 الرّاِمحَني .

15- Zahidlerin Münacatı 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الّرَحيـمِ 
  َاْسَكنْـَتنا دارًا َحَفَرْت َلنا ُحَفَر َمْكرِها، َوَعلََّقْتنا اِبَْيِدي اْلَمنا� يف َحباِئلِ  ِاٰهلي

ْغِرتاِر ِبَزخاِرِف ُ◌ ِمْن َمكائِِد ُخَدِعها، َوِبَك نـَْعَتِصُم ِمَن االِ ئُ جِ َغْدرِها، َفِاَلْيَك نـَْلتَ 
َا اْلُمْهِلَكُة ُطّالهَبَا، اْلُمْتِلَفُة حُ   *فاِت، اْلَمْشُحونَةُ الَّهلَا، اْلَ◌ْحمُشوَُّة اِبآلزيَنِتها، َفِا�َّ

 
ma, bizi helak yerlerinden çıkar. Çünkü biz Senin gözün önünde, Senin 
himayende ve Senin içiniz. Meleklerin katına yakın olanların hakkına; ve 
yarattıklarından salih olanların hakkına bize, bizi tehlikelerden kurtaracak 
muhafızlar kılmanı bizi afetlerden uzaklaştırmanı, bizi büyük müsübetler-
den korumanı, gönüllerimize huzur indirmeni, yüzlerimizi muhabbet nur-
larında örtmeni, bizi sağlam desteğine sığındırmanı, bizi ismet sığına-
ğında toplamanı (yer veresin) istiyoruz; kendi ra'fet ve rahmetin hürmeti-
ne; ey merhametlilerin en merhametlisi! 

* Bismillahirrahmanirrahim 
İlahi; bizi öyle bir yurtta yerleştirdin ki, bize hile kuyularını kazmış ve 

ölüm peçeleriyle tuzaklarına atmıştır; öyleyse onun aldatıcı hilelerinden 
sana sığınıyoruz ve onun yaldızlı zinetleriyle aldatmasından sana sığını-
yoruz. Şüphesiz bu yurt (dünya), arayanlarını helak etmektedir; kendisin-
de ikamet  edenleri yok etmektedir; öyle bir yurttur ki, afet ve musibetlerle  
doludur. 

İlahi; bizi bu yurtta (dünyada) zahid kıl, kendi tevfik ve ismetinle bizi 
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ْوفيِقَك َوِعْصَمِتَك، َوانـْزَْع َعّنا ْمنا ِمْنها بِتَـ ْد� فيها، َوَسلِّ فـََزهِّ  ِاٰهلياِبلنََّكباِت، 
َجالبيَب ُخماَلَفِتَك، َوتـََولَّ اُُموَر� ِحبُْسِن ِكفايَِتَك، َوَاْوِفْر َمزيَد� ِمْن َسَعِة َرْمحَِتَك، 
ْل ِصالتِنا ِمْن فـَْيِض َمواِهِبَك، َوَاْغِرْس يف اَْفِئَدتِنا َاْشجاَر َحمَبَِّتَك، َوَامتِْْم َلنا  َوَامجِْ
َة َمْغِفَرِتَك، َواَْقِرْر َاْعيـَُننا يـَْوَم ِلقاِئَك   اَْنواَر َمْعرَِفِتَك، َوَاِذْقنا َحالَوَة َعْفِوَك، َوَلذَّ

اِحلَني ِمْن َصْفَوِتَك، ِبُرْؤيَِتَك، َوَاْخرِْج ُحبَّ الدُّنْيا ِمْن قـُُلوبِنا َكما فـََعْلَت اِبلصّ 
 ْكَرمَني. الّراِمحَني َو� اَْكَرَم األَ   � َاْرَحمَ ْبراِر ِمْن خاصَِّتَك، ِبَرْمحَِتكَ َواألَ 

 
oradan salim kurtar, sana karşı muhalefet örtülerini bizden çıkar, hüsn'ü 
kifayetinle işlerimize idareci ol, payımızı geniş Rahmetinle çoğalt, sıla-i 
rahimlerimizi bağış ve feyzinden güzel eyle, kendi marifet nurlarını bizim 
için tamamla, bağış tadını ve mağfiret  lezzetini bize tattır, sana ka-
vuşacağımız  gün Seni görmekle gözlerimizi aydınlat, dünya sevgisini 
kalplerimizde çıkar; nitekim bunu seçkin, salih kulların ve yakınlarından 
olan ihsan sahibi sadık kişilerin hakkında yapmışsın; andolsun Rahmeti-
ne et merhametlerin en merhametlisi ve ey kerimlerin en kerimisi! 
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Hz. Emirulmüminin Ali b. Ebutalib'in (a.s) Manzum 
Münacatı 

-Sahife-i Aleviyye'den Naklen- 
 ِبْسِم اهللِّ الّرْمحِن الّرِحيمِ 

  ُ◌ � َذا اْجلُوِد َواْلَ◌ْجمدِ َلَك اْحلَْمد
 َواْلُعلى 

 ي َوَمْوئِلي ِاٰهلي َوَخالّقي َوِحْرز 
  َجلَّْت َوَمجَّْت َخطيَئيت ِاٰهلي َلِئنْ 

 َترى حايل َوفـَْقري َوفاَقيت  ِاٰهلي

 *تَبارَْكَت تـُْعطي َمْن َتشاُء َوَمتَْنعُ 
 ْعساِر َواْلُيْسِر اَفـْزَعُ ِاَلْيَك َلدى االِ 

 فـََعْفُوَك َعْن َذْنيب َاَجلُّ َواَْوَسعُ 
 ُمناجايت اخلَِفيََّة َتْسَمعُ  َواَْنتَ 

 ُفؤادي َفلي يف َسْيِب ُجوِدَك َمْطَمعٌ 

 
* Bismillahirrahmanirrahim 

Hamd sanadır ey bağış, ihsan ve yüce makam sahibi 
Yücesin sen, bağışta bulunursun dilediğine; vermezsin istediğine 
Allah'ım! Ey beni yaratan, ey koruyucum, sığınağım 
Zorlukta, kolaylıkta ve her durumumda sensin ağlayıp yalvardığım 
Allah'ım! Günahlarım büyüdüyse, biriktiyse eğer 
Senin, benim günahlarımı bağışlaman daha geniş ve büyüktür 
Allah'ım! Nefsimin isteklerine itaat ettiysem ben eğer 
Şimdi de bahçende pişmanlık diliyorum 
Allah'ım! Görüyorsun halimi, fakirlik ve yoksulluğumu 
Duyuyorsun sen gizli yaptığım raz-u niyazımı 
Allah'ım! Ümidimi kesme ve ümitsizlikle karartma kalbimi 
Senin sonsuz bağışına göz diktim ben 
Allah'ım! Beni ümitsizliğe düşürürsen veya katından kovarsan 
Kime ümit besleyeyim ve kimi sana şefaatçi getireyim 
Allah'ım! Azabından koru beni, sığınak ver 
Ben tutsağım, zelilim, korkuyorum, huzurunda huşu içindeyim 
Allah'ım! Öğret bana huzur bulup ünsiyet kuracağım bir hüccet 
O anda ki kabrim benim yatağım ve aşiyanem olacak 
Allah'ım! Eğer beni bin yıl azaplandıracak da olsan 
Yine ümit bağım kopmaz senden 
Allah'ım! Tattır bana affının şirinliğini o günde ki, 
Olmaz malın faydası ve evlatların 
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 َفال تـَْقَطْع رَجائي َوال تُزِغْ  ِاٰهلي
 َلِئْن َخيـَّبْـَتين َاْو َطَرْدَتين  ِاٰهلي
 َاِجْرين ِمْن َعذاِبَك ِانَّين ِاٰهلي
 َفآِنْسين بِتَـْلِقِني ُحجَّيت  ِاٰهلي
 ْن َعذَّبـَْتين اَْلَف ِحجَّةٍ َلئِ  ِاٰهلي
 َاِذْقين َطْعَم َعْفِوَك يـَْوَم ال ِاٰهلي

 َاِذْقِين َطْعَم َعْفِوَك َيوَم الِاٰهلي 
 َلِئْن ملَْ تـَْرَعين ُكْنُت ضائِعاً  ِاٰهلي
 إذا ملَْ تـَْعُف َعْن َغْريِ ُحمِْسنٍ  ِاٰهلي
 َلِئْن فـَرَّْطُت ِيف طََلِب التُّقى ِاٰهلي
 ُت َجْهًال َفطاَلما أْن َاْخطَلئِ  ِاٰهلي
 ذُنُويب بَذَِّت الطَّْوَد َوْاعتَـَلتْ  ِاٰهلي
 يـَُنّحي ِذْكُر َطْوِلَك َلْوَعيت ِاٰهلي
 اَِقْلين َعثـَْريت َواْمُح َحْوَبيت ِاٰهلي
 اَنِْلين ِمْنك َرْوحًا َوراَحةً  ِاٰهلي
 َلِئْن اَْقَصيْـَتين َاْو َاَهنْـَتين  ِاٰهلي

 عُ َفَمْن َذا اَّلذي َاْرُجو َوَمْن ذا اَُشفِّ 
 َاسٌري َذليٌل خاِئٌف َلَك َاْخَضعُ 
َوًى َوَمْضَجعٌ   ِاذا كاَن يل يف اْلَقْربِ َمثـْ
 َفَحْبُل رَجائي ِمْنَك ال يـَتَـَقطَّعُ 

 ا ِلَك يـَنْـَفعُ بـَُنوَن َوال ماٌل ُهن
 بـَُنوَن َوال ماٌل ُهناِلَك يـَنْـَفعُ 
 َوِاْن ُكْنَت تـَْرعاين فـََلْسُت ُاَضيَّعُ 

 اِبهلَوى يـََتَمتَّعُ  َفَمْن ِلُمسيءٍ 
َبعُ  ُفو َواَتـْ  َفها َاَ� ِاثـَْر اْلَعْفِو اَقـْ

 َحّىت قيَل ما ُهَو َجيْزَعُ رََجْوُتَك 
 عُ َوَصْفُحَك َعْن َذْنيب َاَجلُّ َوَاْرفَ 
 عُ َوِذْكُر اْخلَطاَ� اْلَعْنيَ ِمّين يَُدمِّ 
 عٌ َفِاّين ُمِقرٌّ خاِئٌف ُمَتَضرِّ 

 فـََلْسُت ِسوى اَْبواِب َفْضِلَك اَقـْرَعُ 
 َاْم َكْيَف َاْصَنعُ  َفما حيَليت � َربِّ 

 *ُعو َواْلُمَغفَُّل يـَْهَجعُ يُناجي َويَدْ 
 

* Allah'ım! Lütfünle halime riayet etmezsen olurum helak  
Lütfünle riayet etsen halimi hiçbir zaman olmam helak 
Allah'ım! İyi kullarından başkasını affetmezsen eğer 
Heveslerine uyan günahkarları bağışlayan olur mu meğer 
Allah'ım! Takva yolunda kusur ettiysem eğer 
Şimdi senin sonsuz aff ve bağışlamanı izliyorum 
Allah'ım! Cehaletle ve bilinçsizlikle günah işlediysem eğer 
Ne kadar korkusuzdur diyecekleri kadar ümit etmiştim rahmetini 
Allah'ım! Günahlarım yüce dağlardan daha büyüktür, yüksektir 
Fakat senin günahlarımı bağışlaman daha büyük ve yücedir 
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 يف اللَّْيِل ساِهرٌ  بِّ َحليُف احلُْ  ِاٰهلي
 َوهَذا اْخلَْلُق ما َبْنيَ �ِئمٍ  ِاٰهلي
 يَرُجو َنواَلَك راِجياً  لُُّهمُ وكُ 

 ُميَّنيين رَجاِئي َسالَمةً  ِاٰهلي
 َفِاْن تـَْعُفو فـََعْفُوَك ُمْنِقذي  ِاٰهلي

 يف َليْـَلِه يـََتَضرَّعُ  َوُمنْـَتبهٍ 
  اْلُعْظمى َوِيف اْخلُْلِد َيْطَمعُ ِلَرْمحَِتكَ 

 عُ َوقـُْبُح َخطيئاِيت َعَليَّ يَُشنِّ 
 ِر ُاْصرَعُ َوِاّال َفِبالذَّْنِب اْلُمَدمِّ 

 ُهُم َلَك ُخضَّعٌ  َوُحْرَمِة َاْطْ◌هارٍ 

 
Allah'ım! Senin lütfünü anmak huzur verir perişanlığıma 
Hata ve günahlarımı anmak da ağlatır gözlerimi 
Allah'ım! Geç sürçmelerimden, sil günahlarımı  
Ben günahlarımı ikrar ediyor, ondan koruyor, katına nale ediyorum 
Allah'ım! Kendi katından bana huzur ve rahatlık ver 
Çünkü ben senin kerem kapından başka bir kapı çalmıyorum 
Allah'ım! Eğer beni kerem kapından kovup zelil etsen 
Bu durumda nedir çarem, ben ne yaparım?! 
Allah'ım! Sana şevk besleyen bütün gece uyanıktır, 
Münacat ve dua eder, ama gafiller sabaha kadar uykudadır 
Allah'ım! Bu zayıf kulların uykuyla uyanıklık arasında 
Senin katına çok fazla tazarru ve nalan olur 
Allah'ım! Herkes göz dikmiş senin ihsanını ümit ederler 
Sonsuz rahmetini ve ebedi cennetine tamah ederler 
Allah'ım! Senin lütfuna ümidim, beni selametlikle müjdeliyor 
Amellerimin çirkinliği beni rüsvalık ve kınamaya itiyor 
Allah'ım! Eğer beni affedersen, affın kurtarır beni 
Yoksa helak edici günahla olurum helak 
Allah'ım! Haşimi peygamber Muhammed'in hakkı için 
Huzurunda huşu eden tertemiz kullarının hürmeti için 
Allah'ım! Mustafa'nın ve amcası oğlunun hakkı için 
Huzurunda baş eğen iyi kullarının hürmeti için 
Allah'ım! Ahmed'in dini üzere eyle mahşur, 
Katına nala, tövbe ederek, takva ve tevazu ile geleyim 
Allah'ım! Mahrum etme beni, ey ilâhım ve efendim 
Peygamberinin şefaat-i kübrasından, kabul olur şefaati 
Allah'ım! Eyle salat ona ve Ehl-i Beyt'ine mudam 
Salih kullar katına münacat ve rüku ettikçe her zaman 
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 حمَُمَّدٍ  اْهلاِمشيِّ  ِحبَقِّ  ِاٰهلي
 هِ اْلُمْصَطفى َواْبِن َعمِّ  ِحبَقِّ  ِاٰهلي
 َفاَْنِشْرين َعلى ديِن َاْمحَدٍ  ِاٰهلي

 ديَوَسيِّ  ِاٰهلي � ينِّ ـ َوال َحتْرِمَ 
 دٌ َعَلْيِهْم ما َدعاَك ُمَوحِّ  َوصلِّ 

 

 ُهُم َلَك ُخشَّعٌ  َوُحْرَمِة اَْبرارٍ 
 ُمنيبًا َتِقيًّا قانِتًا َلَك َاْخَضعُ 

 ذاَك اْلُمَشفَّعُ َشفاَعَتُه اْلُكْربى فَ 
 َو�جاَك َاْخياٌر بِباِبَك رُكَّعٌ 

 

Yine Hz. Ali'den (a.s) "Sahife-i Aleviye"de "Ya samie'd-dua" 
ibaresiyle başlayan başka bir manzum münacat da nakledilmiştir. Özet 
olarak kaydedilen bu münacat zor kelimeler içerdiği için biz burada 
ona değinmiyoruz. 

Hz. Emirulmüminin Ali'den (a.s) Üç Cümle 

َكفى يب ِعزًّا َاْن اَُكوَن َلَك َعْبدًا، وََكفى يب َفْخرًا َاْن َتُكوَن يل َرابًّ، اَْنَت  ِاٰهلي
 *. ِحبُّ َفاْجَعْلين َكما حتُِبُّ َكما اُ 

 

 
* Allah'ım! İzzet sahibi olmak için senin kulun olmam yeter. Allah'ım! 

İftihar edip övünmem için Rabbim sen olman yeter. Allah'ım! Sen benim 
istediğim gibisin; o halde beni kendi istediğin gibi yap." 
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İKİNCİ KONU: 

Bu Konu, Yılın Aylarının Amelleri, Nevruz Gününün Fa-
zilet Ve Amelleri, Rum Aylarının Amellerini İçermektedir. 
Bu Konuyu Birkaç Bölümde Aktaracağız: 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mübarek Receb Ayının Fazilet ve Amelleri 
Recep, şaban ve ramazan ayları şeref ve fazilette en doruk noktada 

bulunan ve diğer bütün aylardan üstün olan aylardır. Resul-i Ekrem'-
den nakledilen bir hadis-i şerifte Efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmakta-
dır: "Recep Allah'ın büyük ayıdır; hiç bir ay hürmet ve fazilette bu aya 
yetişemez. Bu ayda kâfirlerle savaşmak haramdır. Şunu bilin ki Recep, 
Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Kim 
Recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah'ın büyük rızasını kazan-
mış olur; Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından 
birisi onun yüzüne kapanır." 

İmam Musa Kâzım'dan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim recep-
ten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzak-
laşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur." 

Yine şöyle buyurmuştur: "Recep, cennette sütten beyaz ve baldan 
tatlı bir nehrin ismidir. Kim recep ayından bir gün oruç tutarsa, o ne-
hirden içer." 

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) nakledilen bir hadiste, İmam (a.s) Re-
sul-i Ekrem'den (s.a.a) şöyle rivayet etmiştir: "Recep, benim ümmetim 
için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin (tövbe edin ve bağış-
lanma dileyin.) Zira Hak Teâlâ, çok bağışlayan ve rahimdir. Recep 
ayına 'asabb' (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine 
çok rahmet dökülür. O hâlde şu zikri çok söyleyin: 
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 *. َهللا َوَاْسأَلُُه التـَّْوبَةَ  َاْستَـْغِفرُ 
(Esteğfirullahe ve es'eluhu't-tevbe)" 
Merhum İbn Babeveyh, muteber senetle Salim'den şöyle rivayet 

etmiştir: 
Ben recep ayının sonuna birkaç gün kala İmam Cafer Sadık'ın 

(a.s) yanına gitmiştim. Beni görür görmez şöyle buyurdu: "Ey Salim, 
Bu ayda hiç oruç tuttun mu?" "Hayır, vallahi!" dedim, "ey Resululla-
h'ın oğlu!" İmam (a.s) şöyle buyurdu: "O kadar sevap kaybetmişsin ki 
miktarını ancak Allah (c.c) bilir. Bu, Allah'ın üstün kıldığı ve hürmeti-
ni yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi ikram ve değer-
lendirmesine mazhar kılmayı kendisine farz kılmıştır."  

Salim diyor ki: Ben: "Ey Resulullah'ın oğlu, eğer bu ayın kalan 
günlerini oruç tutarsam, bu ayda oruç tutanların sevabının bir kısmını 
elde etmiş olabilir miyim?" diye sorduğumda, şöyle buyurdu:  

"Ey Salim, kim bu ayın sonundan bir gün oruç tutarsa, ölüm anın-
daki can çekişme ve rahatsızlıklardan, ölüm sonrasının dehşetinden ve 
kabir azabından kurtulur. Kim bu ayın sonundan iki gün oruç tutarsa, 
Sırat'tan kolaylıkla geçer ve kim bu ayın sonundan üç gün oruç tutar-
sa, kıyamet gününün büyük korkusu, dehşet ve zorluklarından kurtulur 
ve kendisine cehennem ateşinden kurtuluş beratı verilir." 

Kısacası recep ayının orucuyla ilgili pek çok fazilet ve sevap nak-
ledilmiştir. (Bazı mazeretlerden dolayı) recep ayının orucunu tutama-
yan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse, recep ayının orucunun 
sevabını (kısmen de olsa) idrak etmiş olur:   

  َعزِّ بيُح ِإّال َلُه، ُسْبحاَن األَ ِه اْجلَليِل، ُسْبحاَن َمْن ال يـَنْـَبغي التَّسْ ٰـ لُسْبحاَن االِ 
 **. َو َلُه َاْهلٌ َس اْلِعزَّ َوهُ ْكَرِم، ُسْبحاَن َمْن َلبِ األَ 

 
* Allah'tan bağışlanma ve O'ndan, tövbe (etme muvaffakiyeti) dilerim. 
** Münezzehtir yüce ilâh. Münezzehtir kendisinden başkasına tes-

bih ve takdis yakışmayan. Münezzehtir en büyük izzet ve kerem sahibi. 
Münezzehtir lâyık olduğu hâlde izzet libasını giyen (Allah). 
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RECEP AYININ AMELLERİ 
Recep ayının amelleri iki kısımdır: 

A) Recep Ayının Bütün Günlerinde Yapılacak Ameller 
Recep ayının belli bir gününe ait olmayıp her gününde okunan bu 

ameller şunlardır: 
1- İmam Zeynelabidin'den (a.s) nakledilen şu duayı her gün oku-

mak: 
ِمْنَك َمسٌْع  َمْسأََلةٍ  ُكلِّ � َمْن َميِْلُك َحواِئَج الّسائِلَني، ويـَْعَلُم َضمَري الّصاِمتَني، لِ 

َك ديَك الفاِضَلُة، وَرْمحَتُ �أَ  َو َموعيُدَك، الّصاِدَقُة، و حاِضٌر َوَجواٌب َعتيٌد، اَللّـُهمَّ 
نْيا وَاْن تـَقْ  َوآِل حمَُمَّدٍ   َعلى حمَُمَّدٍ يَ َصلِّ الواِسَعُة، فأْسأُلَك َاْن تُ  ِضَي َحواِئجي ِللدُّ

 *َقديٌر.  َشْيءٍ  ُكلِّ ِخَرِة، ِانََّك َعلى  َواآل
2- İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Recep ayının her gününde okuduğu 

şu duayı okumak: 
وَن ِإالّ مُّ ّال َلَك، َوضاَع املُلِ ُضوَن إِ خاَب الواِفُدوَن َعلى َغْريَِك، َوَخِسَر املُتَـَعرِّ 

ِبَك، َوَاْجَدَب اْلُمنْـَتِجُعوَن ِإّال َمِن انـَْتَجَع َفْضَلَك، ابُبَك َمْفُتوٌح ِللرّاِغبَني، َوَخْريَُك 
 

* Ey sâillerin hacetlerini elinde bulunduran ve susanların sırrını bilen 
(Allah)! Sen her isteği anında duyar ve her isteği yerine getirebilirsin. Al-
lah'ım! Senin vaatlerin sadık, nimetlerin bol ve rahmetin geniştir. O halde, 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve benim dünya ve ahiretle il-
gili hacetlerimi vermeni diliyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter." 
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ِملَني، َوِرْزُقَك َمْبُسوٌط  ائِلَني، َونـَيْـُلَك ُمتاٌح ِلآلَمْبُذوٌل ِللطّاِلبَني َوَفْضُلَك ُمباٌح ِللسّ 
،  ْحساُن ِاَىل اْلُمسيئنيَ ٌض ِلَمْن �واَك، عاَدُتَك اإلِ َعصاَك، َوِحْلُمَك ُمْعرتَِ ِلَمْن 

ْبقاُء َعَلى اْلُمْعَتديَن،ُ اَللّـُهمَّ َفاْهِدين ُهَدى اْلُمْهَتديَن، َواْرزُْقين اْجِتهاَد الِ َوَسبيُلَك ا
3-  .*واْغِفْر يل يـَْوَم الّدينِ  يَن،ْجَتِهديَن، َوال َجتَْعْلين ِمَن اْلغاِفلَني اْلُمبْـَعداملُ 

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) nakledilen şu duanın her gün okunması: 
اَللّـُهمَّ ِاّين َاساَُلَك َصْربَ الّشاِكريَن َلَك، َوَعَمَل اْخلائِفَني ِمْنك، َويَقَني اْلعاِبديَن 

َعْبُدَك اْلباِئُس اْلَفقُري، اَْنَت اْلَغِينُّ اْحلَميُد، َوَاَ� َوَاَ� ، َلَك، اَللّـُهمَّ اَْنَت اْلَعِليُّ اْلَعظيمُ 
َوآِلِه َوْاْمُنْن ِبِغناَك َعلى فـَْقري، َوِحبِْلِمَك َعلى  َعلى حمَُمَّدٍ  اْلَعْبُد الذَّليل، اَللّـُهمَّ َصلِّ 

َوآِلِه  لى حمَُمَّدٍ عَ  َجْهلي، َوِبُقوَِّتَك َعلى َضْعفي، � َقِويُّ � َعزيُز، اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 **ِخَرِة � َاْرَحَم الرّاِمحَني .آلَني، َواْكِفين ما َاَمهَّين ِمْن َاْمِر الدُّنْيا َواوصياِء اْلَمْرِضيِّ األَ 

4- Şeyh Tusî'nin naklettiğine göre, recep ayında her gün şu duanın 
okunması: 

 
* "Senden başkasının kapısına giden mahrum kalır; senden gayrisi-

ne yönelen ziyan eder; senin katından başkasına yönelen zayi olur ve 
senin fazl u kereminden başkasını uman kaybeder. Kapın talep edenlere 
açıktır; hayır ve ihsanın, arayanlara ulaşır. Fazl u keremin sâillere mu-
bah, bağışın ümit edenlere hazır, rızkın sana isyan eden lere (dahi) açık-
tır. Hilmin seni kastedenlere ulaşır. Kötülük edenlere iyilik etmek, senin 
sünnetin ve haddini aşanlarla müdara etmek senin yolundur. Allah'ım! O 
halde beni de hidayet edilmişlerin yoluna hidayet et. Bana da (itaatin yo-
lunda) çaba gösterenlerin çabasını nasip buyur; beni (rahmetinden) 
uzaklaştırılmış gafillerden eyleme ve ceza (Kıyamet) gününde beni ba-
ğışla." 

** "Allah'ım! Sana şükredenlerin sabrını, Senden korkanların amelini 
ve sana ibadet edenlerin yakinini diliyorum Senden. Allah'ım! Sen yüce-
sin, azamet sahibisin; bense Senin zavallı ve fakir bir kulunum. Sen gani 
ve güzel sıfatlara sahipsin, bense zelil bir kulum. Allah'ım! Muhammed ve 
Ehlibeyt'ine rahmet et ve zenginliğinle fakirliğime, hilim ve sabrınla cahil-
liğime, gücünle zayıflığıma acı; ey güçlü ve izzet sahibi! Allah'ım! Mu-
hammed'e ve onun beğenilmiş vasileri olan Ehlibeyt'ine rahmet et; dünya 
ve ahiretimle ilgili önemli sorunlarımı hallet, ey merhametlilerin en mer-
hametlisi!" 
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الِء اْلوازَِعِة، والرَّْمحَِة اْلواِسَعِة، َواْلُقْدرَِة آلا اْلِمَنِن الّساِبَغِة، َوااَللّـُهمَّ � ذَ 
�ِدي اْجلَميَلِة، واْلَعطاَ� اْجلَزيَلِة، اْلَمواِهِب اْلَعظيَمِة، َواألَ يَمِة، وَ َعِم اجلَْساْجلاِمَعِة، َوالنِّ 

َأْهلََم � َمْن َخَلَق فـََرَزَق وَ ، ، َوال يـُْغَلُب ِبَظهريٍ ، َوال ُميَثَُّل بَِنظريٍ � َمْن ال يـُنْـَعُت بَِتْمثيلٍ 
َقَن، َواْحَتجَّ أْحَسَن، َوَصوََّر فَ أَعال َفارْتـََفَع، َوَقدََّر فَ ْنَطَق، َوابـَْتدََع َفَشرََع، وَ أفَ  تـْ
َففاَت   ْفَضَل، � َمْن َمسا ِيف اْلِعزِّ أْجَزَل، َوَمَنَح فَ أْسَبَغ، َوَاْعطى فَ أبـَْلَغ، َواَنـَْعَم فَ أفَ 

ْفكاِر، � َمْن تـََوحََّد اِبْلُملِك َفال الُّلْطِف َفجاَز َهواِجَس األَ  ْبصاِر، َوَد� ِيف األَ َنواِظَر 
نِِه، � أالء َواْلِكِرب�ِء َفال ِضدَّ َلُه يف َجَربُوِت شَ َوتَفرََّد اِبآل، نِدَّ َلُه يف َمَلُكوِت ُسْلطانِهِ 
ِاْدراِك َعَظَمِتِه  ْوهاِم، َواْحنََسَرْت ُدونَ اِئِف األَ يْـَبِتِه َدقاِئُق َلطَمْن حاَرْت يف ِكْربِ�ِء هَ 

قاُب ِلَعَظَمِتِه،  �ِم، � َمْن َعَنِت اْلُوُجوُه ِهلَيْـَبِتِه، َوَخَضَعِت الرِّ ْبصاِر األَ أَ َخطاِئُف 
، َوِمبا  تـَنْـَبغي ِإّال َلكَ  *ُلَك هِبِذِه اْلِمْدَحِة الَّيت ال أَ اْلُقُلوُب ِمْن خيَفِتِه، َاس َووِجَلتِ 

 
* "Allah'ım! Ey bol bahşişlerin, çeşitli nimetlerin, geniş rahmetin, ek-

siksiz kudretin, büyük nimetlerin, azametli bağışların, güzel bahşişlerin, 
sayısız lütuf ve ihsanların sahibi! Ey misalle anlatılmayan ve benzeri dü-
şünülemeyen, hiçbir güce yenilmeyen (Allah)! Ey yaratıp da rızk veren, 
(manaları) ilham edip de konuşturan, örneği olmadan eşsiz bir yaratılışı 
başlatan, yücelip de (her türlü düşünce ve tasavvuru) aşan, her şeye bir 
ölçü koyup da en iyi şekilde takdir eden, her şeyi en sağlam ve mükem-
mel şekliyle tasvir eden, en açık ve net delilleri tebliğ eden, nimet verip 
de bollaştıran, bahşiş edip de çoğaltan, hadsiz hesapsız lütuf ve ihsanda 
bulunan (Allah)! Ey basiret gözlerinin idrak edemeyeceği izzet derecele-
rine yücelen, lütuf ve ihsanda düşünce ve hayallere sığmayacak kadar 
yakın olan (Rabbim)! Ey âlemin padişahlığını elinde bulunduran ve sul-
tanlığında hiçbir ortağı olmayan; ey nimet vermede eşi olmayan, celal ve 
ceberutunda zıddı bulunmayan; ey heybetinin yüceliğinde en dakik akıl-
ları dahi şaşkın bırakan; ey azametini idrak etmekte en ince basiret sa-
hiplerini dahi âciz bırakan; ey makam sahipleri heybeti karşısında alça-
lan, boyunlar, azameti karşısında eğilen ve kalpler, korkusundan titreyen 
(Rabbim)! Başkasına lâyık olmayan bu medh u senalar hürmetine, dua 
eden müminlere vermeyi kendine gerekli kıldığın ve onlara icabet etmeye 
kefil olduğun şeyler hakkına senden istiyorum.  

Ey en iyi duyan ve en iyi gören, ey en çabuk hesaba çeken; ey sağ-
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جابََة فيِه َعلى ُمْؤِمنَني، َوِمبا َضِمْنَت اإلَوأَْيَت ِبِه َعلى نـَْفِسَك ِلداعيَك ِمَن الْ 
ْسرََع اْحلاِسبَني، � َذا أَ ْمسََع الّساِمعَني، َواْبَصَر الّناِظريَن، وَ أَ نـَْفِسَك ِللّداعَني، � 

ِة اْلمَ  ِبّيَني، َوَعلى َاْهِل بـَْيِتِه، َواْقِسْم يل يف َشْهرِ� خامتَِ النَّ  َعلى حمَُمَّدٍ  تُني، َصلِّ اْلُقوَّ
هذا َخْريَ ما َقَسْمَت، َواْحِتْم يل يف َقضاِئَك َخْريَ ما َحَتْمَت، َواْخِتْم يل اِبلسَّعاَدِة 

اَْنَت  ِمْتين َمْسُرورًا َوَمْغُفورًا، َوتَولَّ أَ ما َاْحيَـيْـَتين َمْوُفورًا، وَ ْحِيين أَ وَ ، فيَمْن َخَتْمتَ 
راً َوَبشريًا، َواْجَعْل َجنايت ِمْن ُمساَءَلِة اْلَربْزَِخ، َواْدرَْأ َعّين ُمْنَكراً َوَنكريًا، َوَاِر َعْيين ُمَبشِّ 

َوآِلِه  َعلى حمَُمَّدٍ  يل ِاىل ِرْضواِنَك َوِجناِنَك َمصريًا، َوَعْيشاً َقريرًا، َوُمْلكاً َكبْريًا، َوَصلِّ 
 . َكثرياً 

 
 
5- Hz. Mehdi'nin (a.s) Ebu Cafer Muhammed İbn Osman İbn 

Said'e (r.a) recep ayının her gününde okunması için yazdığı dua: 
 
 

 ِبْسِم ِهللا الرَّْمحِن الرَّحيمِ 
َك،  ِسرِّ ُمونُوَن َعلى أ َك ِبِه ُوالُة َاْمِرَك، اْلمَ اَللّـُهمَّ ِاّين َاساَُلَك ِمبَعاين َمجيِع ما يَْدُعو 

ُلَك ِمبا نََطَق فيِهْم  أَ ْلُمعِلُنوَن ِلَعظََمِتَك، َاس اْلواِصُفوَن ِلُقْدرَِتَك ا، ْمرِكَ َن أبَِ اْلُمْستَـْبِشُرو 
ِمْن َمِشيَِّتَك، َفَجَعْلتَـُهْم َمعاِدَن ِلَكِلماِتَك، َواَرْكاً� لِتَـْوحيِدَك، َوآ�ِتَك َوَمقاماِتَك الَّيت  

 
lam ve eksiksiz kuvvet sahibi (Allah'ım)! Peygamberlerin sonuncusu olan 
Muhammed'e ve onun Ehlibeyti'ne rahmet et ve bu (mübarek) ayımızda 
en hayırlı kısmetini bana nasip buyur; kesinleştirdiğin en hayırlı hükmünü 
benim için takdir et ve sonunu hayırlı kıldığın kimseler içinde benim de 
sonumu saadetle sona erdir. Beni diri tuttuğun müddetçe bollukta yaşat; 
ölürken sevinçli ve bağışlanmış olarak öldür. Beni Berzah soruşturma-
sından kurtarmayı kendin üstlen; Münker ve Nekir'i benden uzaklaştır, 
Mübeşşir ve Beşir'i (müjdeci melekleri) benim gözüme göster; yolumu 
rızvan ve cennetine çıkar; bana hoş bir hayat ve büyük bir sultanlık nasip 
eyle. Muhammed ve Ehlibeyt'ine çok rahmet et. 
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ُْم  نٍ َمكا  ُكلِّ ال تـَْعطيَل َهلا يف  ، يـَْعرُِفَك هِبا َمْن َعَرَفَك، ال فـَْرَق بـَيْـَنَك َوبـَيْـَنها ِإّال َا�َّ
ُقها بَِيِدَك، بَْدُؤها ِمْنَك َوَعْوُدها ِالَيَك اَْعضاٌد وَاْشهاٌد   ِعباُدَك َوَخْلُقَك، فـَتْـُقها َورَتـْ

َه إالّ  َضَك َحّىت ظََهَر َاْن ال ِالٰـ َت َمسائَك َوَارْ َفظٌَة َورُّواٌد، فَِبهْم َمألْ وُمناٌة واَْذواٌد َوحَ 
َي َوَعالماِتَك َاْن ُتَصلِّ ِمْن َرْمحَِتَك، َوِمبَقاماِتَك  اَْنَت، فَِبذِلَك َاساَُلَك، َوِمبَواِقِع اْلِعزِّ 

َوآِلِه، وَاْن َتزيَدين إمياً� َوتـَْثبيتًا، � ابِطنًا يف ظُُهورِِه َوظاهرًا يف بُطُوِنِه  َعلى حمَُمَّدٍ 
، ، َوَمْعُروفًا ِبَغْريِ ِشْبهٍ ُكْنهٍ  قًا َبْنيَ النُّوِر َوالدَّْجيُوِر، � َمْوُصوفًا ِبَغْريِ َوَمْكُنونِِه، � ُمَفرِّ 

 ، َمْعُدودٍ  ُكلِّ  ، َوُحمِْصيَ َمْوُجودٍ  ُكلِّ َوُموِجَد ، َمْشُهودٍ  ُكلِّ ، َوشاِهَد َحمُْدودٍ  ُكلِّ حادَّ، 
، َاْهَل اْلِكْربِ�ِء َواْجلُوِد، � َمْن ال يَُكيَُّف َمْعُبودٍ  *َس ُدوَنَك ِمنْ لَيْ ،َمْفُقودٍ  ُكلِّ  َوفاِقدَ 
، َمْعُلومٍ  ُكلِّ ، � َدْميُوُم � قـَيُّوُم َوعاِملَ َعْنيٍ  ُكلِّ ، � ُحمَْتِجبًا َعْن ، َوال يـَُؤيَُّن اِبَْينٍ ِبَكْيفٍ 

َوَمالِئَكِتَك  ،  َجبَني، َوَبَشِرَك اْلُ◌ْحمَتِجبنيَ َوآِلِه، َوَعلى ِعباِدَك اْلُمنْـتَ  َعلى حمَُمَّدٍ  َصلِّ 
 

* Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 
Allah'ım! Sırrına emin kıldığın, emrine sevinen, kudretini vasfeden, 

azametini açıklayan emir sahiplerinin ettiği bütün duaların mana ve mef-
humu hakkına sana yalvarıyorum. Onlar hakkında geçerli kıldığın 
meşiyyetin hakkına sana el açıyorum; onlar öyle kimselerdir ki meşiyye-
tinle kendi kelimelerinin (sırlarının) madeni, tevhidinin, bütün mekânlar-
da geçerli olan ve seni tanımaya vesile olan ayetlerinin ve makamlarının 
rükünleri kıldın. Seninle onların arasındaki fark, onların senin kulların ve 
yaratıkların olmalarıdır. Onların her şeyi senin elindedir; başlangıçları 
senden ve dönüşleri de sanadır. Onlar (dininin) destekçileri, şahitleri, 
davetçileri, savunucuları, koruyucuları ve önderleridirler. Onlar vasıtasıyla 
yeri göğü doldurdun; böylece senden başka bir ilâh olmadığı (gerçeği) 
ortaya çıktı. O hâlde bütün bunların ve rahmetinin izzet mevkileri ve 
makamların ve nişanelerin hakkına senden Muhammed ve Ehlibeyt'ine 
rahmet etmeni ve iman ve (doğru yolda) sebatımı artırmanı diliyorum. Ey 
aşikâr olduğu hâlde gizli ve gizli olduğu halde aşikâr olan! Ey nurla 
zulmeti birbirinden ayıran, ey zatına varılmadan vasfedilen, benzeri 
olmadan tanınan! Ey mahdut olan her şeyin ölçü ve sınırını belirleyen ve 
ey şühud edilen her şeyin şâhidi; bütün varlıkları var eden, sayılan her 
şeyi sayan, olumsuz (selbî) sıfatlar kendisinde bulunmayan (Allah)! 
Senden başka bir mabud yoktur; yücelik ve cömertlik ehli sensin. 
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َوما   َلنا يف َشْهرِ� هَذا اْلُمَرجَِّب اْلُمَكرَّمِ  الّصاّفَني اْحلاّفَني، َوابِركْ  اْلُمَقرَّبَني، َواْلبـُْهمِ 
ا َلن رْ  اْلِقَسَم، َواَْبرِ َلنا فيهِ  َعَم، َوَاْجِزلْ ْشُهِر اْحلُُرِم، َوَاْسِبْغ َعَلْينا فيِه النِّ بـَْعَدُه ِمَن األَ 

َك األَ  ضاَء، َوَعلى أالنَّهاِر فَ  ىْكَرِم الَّذي َوَضْعَتُه َعلاألَ  َجلِّ ْعَظِم األَ فيِه اْلَقَسَم اِبمسِْ
َواْعِصْمنا ِمَن الذُّنُوِب َخْريَ ، ْظَلَم، َوْاغِفْر َلنا ما تـَْعَلُم ِمّنا َوما ال نـَْعَلمُ أاللَّْيِل فَ 

َوال ، ْكِفنا َكواِيفَ َقَدِرَك، وْامُنْن َعْلْينا ِحبُْسِن َنَظِرَك، َوال َتِكْلنا ِاىل َغْريِكَ اْلِعَصِم، َوا 
رِ�، اَك َوابِرَك َلنا فيما َكتَـبْـَتُه َلنا ِمْن َاْعمارِ�، وَاْصلْح لنا َخبيَئَة َاْسر َمتْنَـْعنا ِمْن َخريِْ 

ياِم َوما بـَْعَدُه ِمَن  ْغنا َشْهَر الصِّ ْمياِن َوبـَلِّ ِن اإلِ َوْاستَـْعِمْلنا ِحبُسْ ، مانَ وَاْعِطنا ِمْنَك األَ 
  *.ْكرامِ � َذا اجلَْالِل واإلِ  ْعوامِ ّ�ِم َواألَ األَ 

6- Hz. Mehdi'nin (a.s) Şeyh Ebulkasım'a (r.a) yazdığı şu duayı 
recep ayının her gününde okumak: 

ْبِن  ْيِن يف رََجب حمَُمَّد ْبِن َعليٍّ الثاين َوابِْنِه َعِليِّ ُلَك اِبْلَمْوُلودَ أَ اَللّـُهمَّ ِاّين َاس
، ِب، � َمْن ِاَلْيِه اْلَمْعُروُف طُِلبَ  هِبِما ِاَلْيَك َخْريَ اْلُقرَ اْلُمنْـَتَجِب، َواَتـََقرَّبُ  حمَُمَّدٍ 

ذُنُوبُُه، َوَاْوثـََقْتُه ُعُيوبُُه، َقْد َاْوبـََقْتُه  ُمْذِنبٍ  ُلَك ُسؤاَل ُمْقَرتِفٍ أَ َوفيـما َلَدْيِه رُِغَب، َاس

 
* Ey hiçbir keyfiyetle vasıflanmayan; hiçbir mekânda yer tutmayan; bütün 
gözlerden gizli kalan (Rabbim)! Ey ebedi varlık, ey varlıkları ayakta tutan 
ve bilinen her şeyi bilen, Muhammed ve Ehlibeyt'ine, seçilmiş kullarına, 
perde arkasında tuttuğun insanlara, yakın meleklerine ve emrine hazır 
dilsizlere rahmet et ve bu yüce recep ayımızı ve ondan sonra gelecek 
olan haram (hürmetli) ayları bizlere mübarek kıl. Bu ayda nimetlerini bize 
bollaştır; kısmetimizi çoğalt ve bereketli kıl; en azametli, en yüce ve de-
ğerli ismin hakkına; öyle bir isimdir ki o, gündüze koyduğunda aydınlandı; 
geceye koyduğunda karardı. (Allah'ım!) Senin bildiğin ve bizim bilmedi-
ğimiz kötü amellerimizi bağışla. Bizi en iyi şekilde günahlardan koru. 
Kendi takdirinle bize yeterli ol. Bize iyi bakışınla minnette bulun; bizi ken-
dinden başkasına bırakma; hayrına ulaşmamızı önleme; bizim için yaz-
dığın ömrümüzü bereketli kıl; içimizdeki kötülükleri ıslâh et; bizi kendi 
azap ve gazabından koru; bize iyi bir imanla amel etmeyi nasip buyur; 
bizi oruç ayına (ramazana) ve ondan sonra gelecek günler ve yıllara 
(sağlıkla) ulaştır ey celâl ve kerem sahibi (Allah)! 
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ْوبَِة ُلَك التـَّْوبََة َوُحْسَن األَ َفطاَل َعَلى اْخلَطا� ُدُؤوبُُه، َوِمَن الرَّزا� ُخطُوبُُه، َيْسأَ 
َبِتِه، َواْلَعْفَو َعّما يف رِبـَْقِتِه، فَاَْنَت َمْواليَ   والنـُّْزوَع َعِن اْحلَْوبَِة، َوِمَن الّناِر َفكاَك رَقـَ

اْلُمنيَفِة َاْن  كَ سائِِلَك الشَّريَفِة، َوَوسائِلِ ُلَك مبَِ أَ ِه، اَللّـُهمَّ وَاسَاْعَظُم َاَمِلِه َوثَِقتِ 
،  ِمبا َرزَقـَْتها قانَِعةٍ  َونـَْفسٍ ،  وازَِعةٍ  ، َونِْعَمةٍ ِمْنَك واِسَعةٍ  تـَتَـَغمََّدين يف هَذا الشَّْهِر ِبَرْمحَةٍ 

  *.ِخَرِة َوما ِهَي ِالَْيِه صائَِرةٌ اآل ِاىل نـُُزوِل احلاِفَرِة َوَحملِّ 
 
7- Yine Hz. Mehdi'nin (a.s) naibi Şeyh Ebulkasım Hüseyn İbn 

Ruh'tan (r.a) şöyle rivayet edilmiştir:  
Recep ayında ziyaretine gittiğin Allah'ın Masum Velileri'ni şu 

cümlelerle ziyaret et: 
 

ِهْم ما  ْشَهَد� َمْشَهَد َاْوِليائِِه يف رََجب، َوَاْوَجَب َعَلْينا ِمْن َحقِّ اْحلَْمُد هلِل الَّذي اَ 
اْلُمنْـَتَجِب، َوَعلى َاْوِصيائِِه اْحلُُجِب، اَللّـُهمَّ َفَكما   َقْد َوَجَب، َوَصلَّى ُهللا َعلى حمَُمَّدٍ 

يف داِر   َمْورَِدُهْم، َغْريَ حمَُلَّئَني َعْن ِوْردٍ  َاْشَهْدتَنا َمْشَهَدُهْم َفَاْجنِْز َلنا َمْوِعَدُهْم، َوَاْورِْد�
اْلُمقاَمِة واْخلُْلِد، َوالسَّالُم َعَلْيُكْم ِاّين َقَصْدتُُكْم َواْعَتَمْدتُُكْم ِمبَْسأََليت َوحاَجيت َوِهَي 

 
* Allah'ım! Recep ayında dünyaya gelen (iki yüce velin olan) ikinci 

Muhammed İbn Ali (İmam Muhammed Tâkî) ve onun seçilmiş oğlu Ali 
İbn Muhammed (İmam Ali Nakî) hürmetine sana yalvarıyor ve onlar 
vasıtasıyla sana en iyi şekilde yakınlaşmayı hedef ediniyorum. Ey 
kendisinden iyilik istenilen ve katında olana rağbet edilen zat! Günahlara 
boğulan, günahlarından dolayı helâk olup, kusurlarının elinde esir olan, 
bu yüzden uzun zaman hatalara alışan, bunun sıkıntı ve kederini çekip 
sonra (kapına) gelip tövbe edip kabulünü isteyen, günahlardan uzaklaş-
mayı, (cehennem) ateşinden kurtulmayı ve üzerinde bulunan vizr u veba-
linin affını dileyen birisi gibi sana yalvarıyor ve senden aynı şeyleri ben 
de diliyorum. Ey Mevla'm! Böyle birisinin ümit ve güvencesi ancak sen-
sin. 

Allah'ım! (yine) şerefli meselelerin ve yüce vesilelerin hürmetine 
senden, beni bu ayda geniş rahmetine ve çeşitli nimetlerine boğmanı, 
kabre inip âhiret yurduna varıncaya kadar bana, verdiğin rızka yetinen bir 
nefis bağışlamanı diliyorum. 
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ْبراِر، َوالسَّالُم اْلَقراِر َمَع شيَعِتُكُم األَ  َفكاُك رَقـََبيت ِمَن الّناِر، َواْلَمَقرُّ َمَعُكْم يف دارِ 
ِمبا َصَربُْمتْ َفِنْعَم ُعْقَىب الّداِر، َاَ� سائُِلُكْم َوآِمُلُكْم فيـما ِاَلْيُكُم التـَّْفويُض،  َعَلْيُكمُ 

ْرحاُم َوما  ى اْلَمريُض، َوما تـَْزداُد األَ َوَعَلْيُكْم التـَّْعويُض َفِبُكْم ُجيَْربُ اْلَمهيُض َويُْشفَ 
ٌم، َوَعَلى ِهللا ِبُكْم ُمْقِسٌم يف رَْجعي ُكْم ُمْؤِمٌن، َوِلَقْوِلُكْم ُمَسلِّ َتغيُض، ِاّين ِبِسرِّ 

،  َوِاْبراِحها، َوِبُشؤوين َلَدْيُكْم َوَصالِحها *ِحبَواِئجي َوَقضائِها َوِاْمضائِها َوِاْجناِحها 
 

* Bizi recep ayında kendi velilerinin türbelerinde hazır eden ve onla-
rın haklarını üzerimize farz kılan Allah'a hamdolsun. Allah, seçkin Mu-
hammed'e ve (değer ve faziletleri olduğu gibi) tanınmayan vasîlerine 
rahmet etsin. 

Allah'ım! Bizi (ziyaret için) onların türbelerinde hazır ettiğin gibi, (Kı-
yamet günü) onların varacağı yere de vardır; onların gireceği ebediyyet 
yurduna (cennete) bizleri de götür. 

Selâm olsun size (ey Allah'ın velileri), ben size yönelerek ve size gü-
venerek kendi dilek ve hacetimi (Allah'tan) istemeye geldim. Dilek ve ha-
cetim, ateşten kurtulmak ve ebediyyet yurdunda, iyi dostlarınızla birlikte 
sizlerin yanınızda yer almaktır. Selâm olsun size (Allah yolunda her türlü 
belâ ve zorluğa gösterdiğiniz) sabırdan dolayı. Ne de güzel yurttur ka-
zandığınız son yurt (cennet). Ben (Hak Teâlâ) tarafından görevlendirildi-
ğiniz ve yetki sahibi olduğunuz şeylerde size ümit besliyor, hacetimi siz-
den istiyorum. Kırık gönüller sizinle düzelir; hasta sizinle şifa bulur. Ra-
himler çok veya az doğurur. Ben sizin hakikatinize inanıyor ve sözlerinize 
boyun eğiyorum. Hacetlerimi isterken, onların hükme bağlanması, imza-
lanması, yerine gelmesi. büyümesi ve sizin yanınızdaki durumumun dü-
zelmesi için Allah'ı sizin (hürmet ve makamınıza) ant veriyorum. Sizi, ve-
da eden ve hacetlerini yanınızda emanet bırakıp (yerine gelmesini ümit 
eden), Allah'tan tekrar size dönmeyi ve ziyaretinizden kopmamayı dile-
yen birisi gibi selâmlıyorum. 

Allah'tan, huzurunuzdan döndüğümde beni hayır ve bereket dolu bir 
yere, ölünceye kadar bolluk ve rahatlık içinde geçecek bir hayata 
döndürmesini, ölünce de gidişimi hayırlı bir gidiş ve yerimi ezelî nimet-
lerle dolu, mutlu bir hayat, daimî yiyecekler, Rahîq ve Selsebîl gibi hiçbir 
zaman bıkkınlık ve rahatsızlık getirmeyen hoş içeceklerle donatılan bir 
yer kılmasını istiyorum. Yeniden huzurunuza dönünceye, dönüşünüzde 
saadete kavuşuncaya ve Kıyamet gününde safınızda haşredilinceye ka-
dar Allah'ın rahmeti, bereketleri ve selâmları sizlerin üzerinize olsun; 
(tekrar) Allah'ın rahmeti, bereketleri, rahmet ve selâmları sizin üzerinize 
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 َهللا ِاَلْيُكْم اْلَمْرِجَع َوَسْعُيُه ، َوَلُكْم َحواِئَجُه ُمودٌِع َيْسَألُ عٍ َوالسَّالُم َعَلْيُكْم َسالَم ُمَودِّ 
، َوَاْن يـَْرِجَعين ِمْن َحْضَرِتُكْم َخْريَ َمْرِجع ِاىل َجناب ممُْرِع، َوَخْفِض  ِاَلْيُكْم َغْريُ ُمنْـَقِطعٍ 

، يف النَّعيِم األَ َوحمََ  َجِل، َوَخْريِ َمصريٍ ِاىل حِني األَ  َوَمَهلٍ  ، َوَدَعةٍ ُمَوسَّعٍ َعْيٍش  ، َزلِ لٍّ
َم ِمْنهُ  ، ال َسأَ ُكِل، َوُشْرِب الرَّحيِق َوالسَّْلَسِل، َوَعلٍّ َوَ�َلٍ ِش اْلُمْقتَـَبِل َوَدواِم األُ َواْلَعيْ 

اْلَعْوِد ِاىل َحْضَرِتُكْم، واْلَفوِز يف  َوحتَِيّاتُُه َعَلْيُكْم َحّىتَ  َوال َمَلَل، َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ 
 يف زُْمَرِتُكْم، َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه َعَلْيُكْم َوَصَلواتُُه َوحتَِّياتُُه، َوُهَو  َواحلَْْشرِ ، َكرَِّتُكمْ 

  .كيلُ َحْسبُنا َونِْعَم اْلوَ 
8- Seyyid İbn Tâvûs, (r.a) Muhammed İbn Zekvân'dan (r.a) şöyle 

naklediyor: İmam Cafer Sadık'a (a.s); "Canım sana feda olsun, işte 
recep ayına girmiş bulunuyoruz; Allah'ın beni faydalandıracağı bir 
duayı bana öğretmenizi istiyorum." dedim.  

İmam (a.s), "Yaz" diye buyurdu: 
"Bismillahirrahmanirrahim" 
Recep ayının her gününde akşam, sabah, gece ve gündüz kıldığın 

namazların ardından şu duayı oku: 
 

َشرٍّ، � َمْن يـُْعِطي اْلَكثَري  ُكلِّ ، َوآَمَن َسَخَطُه ِعْنَد َخْريٍ  ُكلِّ َاْرُجوُه لِ  ◌ْ َ� َمن
ِمْنُه  *اِبْلَقليِل، � َمْن يـُْعطي َمْن َسَأَلُه � َمْن يـُْعطي َمْن ملَْ َيْسَأْلُه َوَمْن ملَْ يـَْعرِْفُه َحتَنُّناً 

َواْصِرْف َعّين  ، ِخَرةِ َخْريِ اآلَليت ِاّ�َك َمجيَع َخْريِ الدُّنْيا َوَمجيَع َوَرْمحًَة، َاْعِطين ِمبَْسأَ 
ما َاْعطَْيَت، َوزِْدين  ِخَرِة، َفِانَُّه َغْريُ َمنْـُقوصٍ اآل الدُّنْيا َوَشرِّ  ِمبَْسأََليت ِاّ�َك َمجيَع َشرِّ 

 ِمْن َفْضِلَك � َكرميُ. 
 

ol-sun. O bize yeter ve O ne güzel vekildir! 
* Ey her hayrını ümit ettiğim ve her kötülükte gazabından güvencede 

olmayı umduğum (Rabbim)! Ey aza karşılık çok veren; ey rahmet ve şef-
katinden dolayı isteyene de, istemeyene de veren. Sana yalvarıyorum, 
dünya ve âhiret hayrının hepsinden bana da nasip buyur. Bütün dünya 
ve âhiret şerrini benden uzaklaştır. Şüphesiz senin verdiğinde azalma 
olmaz. Kendi fazl u kereminden bana verdiğini artır; ey Kerim (Allah)! 
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Ravi şöyle devam ediyor: Sonra İmam (a.s) sol eliyle sakalını tut-
tuğu halde sağ işaret parmağını hareket ettirerek bu duayı okudu ve 
ardından şu cümleleri ekledi: 

ْم َشيْـَبيت  َوالطَّْوِل، َحرِّ  ْكراِم، � َذا النـَّْعماِء َواْجلُوِد، � َذا اْلَمنِّ � َذا اجلَْالِل َواالِ 
 *َعَلى الّناِر.

9- Resulullah'tan (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim Recep ayın-
da yüz defa: 

 **»َه ِإالّ ُهَو َوْحَدُه ال َشريَك َلُه َواَتُوُب ِاَلْيهِ ال ِالٰـ  َاْستَـْغِفُر هللاَ «
 söyler, ardından da sadaka verirse, Allah onun sonunu rahmet ve 
mağfiretle hatmeder. Kim dört yüz defa söylerse, Allah yüz şehidin se-
vabını kendisine verir." 

10- Yine Resul-i Ekrem'den (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim 
recep ayında bin defa: 'Lâ ilâhe illallah' söylerse, Allah-u Teâlâ onun 
için bin hasene yazar ve cennette yüz şehir bina eder." 

11- Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Kim recep ayında yetmiş 
defa sabahleyin, yetmiş defa da akşamleyin: 

 »َاْستَـْغِفُر َهللا َواَتُوُب ِاَلْيهِ «
"Allah'tan bağışlanma diler ve O'na tövbe ederim" 

diyerek Allah'tan mağfiret diler ve yetmişinci defanın ardından elleri-
ni kaldırarak: 

  »اَللّـُهمَّ اْغِفْر يل َوُتْب َعَليَّ «
"Allah'ım, bağışla beni ve tövbemi kabul eyle!" 

diye yalvarır ve recep ayında ölürse, Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak 
ölür ve recep ayının bereketiyle cehennem ateşine müptelâ olmaz." 

12- Bu ayda Rahim Allah'ın mağfiretini kazanmak için bin defa şu 
zikri söylemek: 

 *»اثمِ اِم ِمْن َمجيِع الذُّنُوِب َواآلْكر ِل َواالِ َاْستَـْغِفُر َهللا َذا اجلَْال«

 
* "Ey celâl ve kerem sahibi, ey (sonsuz) nimetler ve cömertlik sahibi, 

ey bağış ve ihsan sahibi, şu beyaz sakalımı (cehennem) ateşine haram 
kıl." 

** "Kendisinden başka ilâh olmayan, tek olup ortağı bulunmayan Al-
lah'tan, bağışlanma diliyor ve ona tövbe ediyorum." 
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13- Merhum Seyyid İbn Tâvûs (r.a) recep ayında İhlâs (Kul 
Huvellah-u Ehed) Suresi'ni on bin veya bin yahut da yüz defa okun-
ması için büyük sevap ve faziletler zikretmiştir. Bu cümleden şöyle ri-
vayet etmiştir: "Kim İhlâs Suresi'ni recep ayının cuma günü okursa, 
bu, kıyamet günü onu cennete cezp edecek bir nur olur." 

14- Yine Merhum Seyyid İbn Tâvûs (r.a) şöyle rivayet etmiştir. 
"Kim recep ayından bir gün oruç tutar ve dört rekât namaz kılarak bi-
rinci rekâtta (Fâtiha'dan sonra) yüz defa Âyete'l-Kürsî ve ikinci rekât-
ta da iki yüz defa İhlâs (Kul Huvellah-u Ehed) Suresi'ni okursa, mut-
laka ölmeden önce cennetteki yerini ya kendisi ya da  bir başkası gö-
rür." 

15- Seyyid (r.a) bir başka rivayeti ise, Resulullah'tan (s.a.a) şöyle 
nakletmiştir. "Kim recep ayının cuma günü, öğle ve ikindi namazları ara-
sında dört rekât namaz kılar da her rekâtta bir Fâtiha ve yedi defa 
Âyete'l-Kürsî ve beş defa İhlâs Suresi'ni okur ve namazını bitirdikten son-
ra da on defa: 

 **»َه ِإالّ ُهَو َوَاْسأَلُُه التـَّْوبَةَ الَّذي ال ِالٰـ  َاْستَـْغِفُر هللاَ «
söylerse, namazı kıldığı günden itibaren öleceği güne kadar Allah her 
günü için bin hasene yazar; okuduğu her ayet karşılığında cennette 
kırmızı yakuttan bir şehir ve her harfin karşılığında beyaz inciden bir 
saray verir; onu Huru'liyn ile evlendirir, ondan tamamen razı olur; 
(Allah katında) abitlerden yazılır ve akıbeti saadet ve mağfiretle sona 
erer..." 

16- Recep ayının Perşembe, cuma ve cumartesi günlerinin orucu 
da bu ayın çok faziletli amellerinden birisidir. Bir rivâyette: "Kim ha-
ram ayların perşembe, cuma ve cumartesi günlerini oruç tutarsa, ken-
disi için dokuz yüz yıl ibadetin sevâbı yazılır." diye nakledilmiştir. 

17- Resûlullah'tan (s.a.a) nakledilen bir hadiste şöyle denilmiştir: 
"Kim bu ayda her gece iki rekât olmak üzere altmış rekât namaz kılar 
ve her rekâtta bir defa 'Fâtiha', üç defa 'Kâfirûn' ve bir defa da 'İhlâs' 
Suresi'ni okur ve selam verdikten sonra ellerini gökyüzüne kaldırarak 
şu duâyı okur: 

 
* "Celâl ve ikram sahibi Allah'tan, bütün günahlar ve suçlar için mağfi-

ret diliyorum." 
** "Kendisinden başka ilâh olmayan, tek olup ortağı bulunmayan Al-

lah'tan, bağışlanma diliyor ve O'na tövbe ediyorum." 
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َه إالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد، ُحيْيي َوُمييُت، َوُهَو  ال ِالٰـ 
َقديٌر، َوِاَلْيِه اْلَمصُري، َوال َحْوَل َوال  ْيءٍ شَ  ُكلِّ َحيٌّ ال َميُوُت، بَِيِدِه اْخلَْريُ َوُهَو َعلى 

َة ِإالّ اِبهلِل اْلَعِليِّ   *َوآِلهِ  يِّ اْالُ◌مِّ  النَِّيبِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  اْلَعظيِم، اَللّـُهمَّ َصلِّ  قـُوَّ
sonra da ellerini yüzüne sürerse, Allah duasını kabul eder ve ona alt-
mış hac ve umre sevabı verir." 

18- Yine Resul-i Ekrem'den (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim 
recep ayının gecelerinden birinde, iki rekât namazda yüz defa İhlâs 
Suresi'ni okursa, Allah yolunda yüz yıl oruç tutmuş gibi olur ve Allah 
cennette her peygamberin komşuluğunda birer saray verir kendisine." 

19- Bir başka rivayette Allah Resulü'nden (s.a.a) şöyle nakledil-
miştir: "Recep gecelerinden birinde on rekât namaz kılarak, her rekât-
ta bir defa Fâtiha, bir defa Kâfirûn Suresi ve üç defa da İhlâs Suresi'-
ni okursa, Allah yaptığı günahları bağışlar." 

20- Merhum Allame Meclisî "Zâdü'l-Meâd" kitabında Emirü'l-
Mü'minin Hz. Ali (a.s) kanalıyla Resulullah'tan (s.a.a) şöyle naklet-
mektedir: "Kim recep, şaban ve ramazan ayının her gecesinde ve gün-
düzünde Âyete'l-Kürsî'yi, Kâfirûn, İhlâs, Felak ve Nâs surelerinin her 
birini üç defa okur, ardından üç defa: 

َة ِإّال اِبهلِل ُسْبحاَن ِهللا َواْحلَْمُد هلِل َوال ِالٰـ  َه إالَّ ُهللا َوُهللا اَْكَربُ، َوال َحْوَل َوال قـُوَّ
 *، اْلَعظيمِ  اْلَعِليِّ 

Üç defa: 
 ،◌ٍ مَّدحمَُ  َوآلِ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

(Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et.) 

 
* "Allah'tan başka bir ilâh yoktur; tektir ve ortağı yoktur; padişahlık ve 

hamd O'na mahsustur; diriltir ve öldürür; O ise diridir ve hiçbir zaman öl-
mez. Bütün hayırlar O'nun elindedir ve O'nun her şeye gücü yeter. Her 
şeyin dönüşü O'nadır. Yüce ve azametli Allah'a dayanmayan hiçbir güç 
ve kuvvet yoktur. Allah'ım! Ümmî peygamber Muhammed ve Ehlibeyt'ine 
rahmet et." 

* "Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Hamt, Allah'a mahsustur. 
Allah'tan başak ilâh yoktur, Allah en yücedir; Yüce ve ulu Allah'a dayan-
mayan hiçbir güç ve kuvvet yoktur." 
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Üç defa: 
 اَللّـُهمَّ اْغِفْر ِلْلُمؤِمنَني َواْلُمؤِمناِت، 

(Allah'ın bütün mümin erkek ve kadınları bağışla.) 
ve dört yüz defa da: 

 َواَتُوُب ِاَلْيهِ  َاْستَـْغِفُر هللاَ 
(Allah'tan bağışlanma diliyor ve O'na tövbe ediyorum.) 

söylerse, Allah günahlarını bağışlar. 
Yine Allâme Meclisî bu ayın her gecesinde bin defa şu zikri 

söylemenin sünnet olduğunu da nakletmiştir. 
 

 »إالَّ هللاُ َه ال ِالٰـ «
(Allah'tan başka ilâh yoktur.) 



 321 

RAGÂİB GECESİ (KANDİLİ) 

Recep ayının ilk cuma gecesine "Ragâib" gecesi (Ragâib Kandili) 
denir. Merhum Seyyid İbn Tâvûs'un "İkbal" kitabında ve Merhum Al-
lâme Meclisî'nin "İcazet-ü Benî Zühre"de rivayet ettikleri gibi, bu ge-
ceyle ilgili olarak Resul-i Ekrem'den (s.a.a) çok faziletli bir amel nak-
ledilmiştir. Bu amelin faziletlerinin en önemlisi, çok günahların bağış-
lanmasıdır.  

Yine kim bu namazı kılarsa, mezara koyulacağı ilk gece, Allah-u 
Teâlâ bu namazın sevabını, açık ve güzel bir yüz ve fasih bir dille 
onun yanına gönderir. Oraya vardığında, o adama hitaben şöyle der:  

"Müjdeler olsun sana ey dostum; her zorluktan kurtuldun artık." 
Adam: "Kimsin sen?" der; "Senin yüzünden daha güzel bir yüz gör-
medim ve senin sözünden daha tatlı bir söz duymadım; senin kokun-
dan daha hoş bir koku, koklamadım." cevabında: "Ey dostum!" der, 
"Ben senin falan gece, falan şehirde, falan yılda kıldığın namazın seva-
bıyım. İşte bu gece, hakkını eda etmeye, seni yalnızlıktan kurtarmaya, 
korkunu gidermeye geldim. Sur'a üflendiği zaman ise mahşerde üzerine 
gölge düşüreceğim. Artık sevin ve bil ki, hayrı kaybetmezsin hiçbir 
zaman." 

Bu amelin yapılış şekli şöyledir: 
Önce recebin ilk perşembesini oruç tutar; akşamleyin ise akşam ve 

yatsı namazı arasında iki rekât şeklinde on iki rekât namaz kılar ve her 
rekâtta Fâtiha Suresi'ni bir defa, Kadir Suresi'ni üç defa, İhlâs Suresi'ni 
on iki defa okur. Namazı bitirdikten sonra ise yetmiş defa şu zikri söy-
ler: 

 َوَعلى آِلهِ  يِّ مِّ األُ  النَِّيبِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
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(Allah'ım! Ümmî peygamber Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et) 
sonra da secdeye giderek yetmiş defa şu zikri söyler:  

 ُسبُّوٌح قُدُّوٌس َربُّ اْلَمالِئَكِة َوالرُّوحِ 
(Melekler ve Ruh'un Rabbi Allah, mukaddes ve bütün noksanlıklar-

dan münezzehtir.) 
secdeden kalktıktan sonra da yetmiş defa şöyle zikreder: 

 ْعَظمُ ألَ اْغِفْر َواْرَحْم َوَجتَاَوْز َعمَّا تـَْعَلُم، ِانََّك اَْنَت اْلَعِليُّ ا َربِّ 
(Allah'ım! Bağışla, merhamet et; hakkımızda bildiğin kötülüklerimiz-

den geç; doğrusu en yüce ve ulu ancak sensin.) 
sonra bir daha secdeye giderek yine yetmiş defa şöyle söyler: 

 ِئَكِة َوالرُّوحِ ُسبُّوٌح قُدُّوٌس َربُّ اْلَمالَ 
(Melekler ve Ruh'un Rabbi Allah, mukaddes ve bütün noksanlıklar-

dan münezzehtir.) 
sonra da hacetlerini ister; inşaallah icabet olur.  

Bu ayda özel bir fazilet ve sevabı olan amellerden birisi de, umre 
yapmaktır. Bir rivayette, "Sevabı haccın sevabının ardından gelir." 
şeklinde geçmektedir. Bir rivayette ise şöyle geçer:  

İmam Zeynülabidin (a.s) bir recep ayında umreye gitmişti. İmam 
(a.s) Kâbe-i Şerife'nin yanında namaz kılar ve gece gündüz secde ede-
rek şu zikri okurdu secdesinde: 

 اْلَعْفُو ِمْن ِعْنِدكَ  ◌ِ َعظَُم الذَّْنُب ِمْن َعْبِدَك فـَْلَيْحُسن
(Kulunun günahı büyüdü; o hâlde senin bağışlaman güzel olsun.) 
Yine bu ayda yapılmasının büyük meziyeti ve özel bir yeri olan ve 

Ehlibeyt İmamları tarafından tavsiye edilen amellerden birisi de İmam 
Rıza'nın (a.s) Meşhed'deki türbesini ziyaret etmektir. 
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B) Recep Ayının Bazı Gece Ve Gündüzlerine Ait Ameller 

 

Birinci Gece 
Recebin birinci gecesi, çok faziletli gecelerden birisidir. Bu gece-

lerde yapılması müstehab olan bazı önemli ameller şunlardır: 
 
1- Recep ayının hilâlini gördüğü zaman şu duayı okumak: 
 

ْسالِم َرّيب َورَبَُّك ُهللا ماِن َوالسَّالَمِة َواالِ ـيْمِن َواالِ ُه َعَلْينا اِبألَ اَللّـُهمَّ َاِهلَّ 
 *. َعزََّوَجلَّ 

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) de hilâli gördüğü zaman şu duayı okudu-
ğu nakledilmiştir: 

 
ياِم ْغنا َشْهَر َرَمضاَن، وَاِعّنا َعَلى الصِّ َوَشْعباَن، وبـَلِّ  اَللّـُهمَّ ابِرْك َلنا يف رََجبٍ 

 **اْلَبَصِر، َوال َجتَْعْل َحظَّنا ِمْنُه اْجلُوَع َواْلَعَطَش . ساِن، َوَغضِّ َواْلِقياِم َوِحْفِظ اللِّ 
 

2- Gusletmek. Bazı âlimler Resulullah'tan (s.a.a) şöyle rivayet 
etmişlerdir: "Kim recep ayını idrak edip de onun evvelinde, ortasında ve 

 
* "Allah'ım! Şu hilâli bize emniyet, iman, sağlık, telsimiyetle birlikte 

(geçireceğimiz bir ayın) başlangıcı kıl. (Ey ay) benim ve senin Rabbin 
olan Allah Azze ve Celle'dir." 

** "Allah'ım! Recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl; bizi rama-
zan ayına ulaştır ve bize bu ayın orucunu tutmada, hakkını yerine getir-
mede, (yasak kıldığın şeylerden) dilimizi korumada ve gözümüzü kapa-
mada yardımcı ol. Bu aydan bize sadece açlık ve susuzluk nasip etme." 
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sonunda gusül ederse, anasından yeni doğmuş gibi günahlarından temizle-
nir." 

3- İmam Hüseyin'inin (a.s) ziyaret etmek. 
4- Kim akşam namazından sonra ikişer ikişer yirmi rekât namaz 

kılınır; namazın her rekâtta bir defa Fâtiha ve bir defa da İhlâs Suresi'-
ni okunur: kim böyle yaparsa ailesi, malı ve evlâdı korunur; kabir aza-
bından kurtulur ve sırattan yıldırım hızıyla, hesapsız bir şekilde geçer. 

5- Bu gecenin bir diğer ameli de yatsı namazından sonra iki rekât 
namaz kılınmasıdır. Bu namazın kılınış şekli ise şöyledir: Birinci re-
kâtta bir defa "Fâtiha", bir defa "İnşirâh" (Elem Neşrah) ve üç defa İh-
lâs sureleri, ikinci rekâtta ise Fâtiha, İnşirâh, İhlâs, Felak ve Nâs sure-
lerinden her biri birer defa okunur, selâmdan sonra da otuz defa "Lâ 
ilahe illallah", otuz defa Resulullah'a (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine salâvat ge-
tirir.  

Kim böyle yaparsa günahları bağışlanır ve anadan yeni doğmuş 
insan gibi olur. 

6-  Bu gecenin bir ameli de otuz rekât namazdır; her rekâtta bir 
defa Fâtiha, bir defa Kâfirûn ve üç defa ise İhlâs Suresi okunur. 

7- Merhum Şeyh Tusî "Misbâhu'l-Müteheccid" kitabında kaydet-
tiği amelleri yapmak (receb ayının birinci gecesinin amelleri) yapmak. 
Şeyh demiştir ki: Ebu'l-Buhtera Veheb b. Veheb, İmam Cafer Sadık'-
tan (a.s), o da babalarından, Hz. Ali (a.s) hakkında şöyle rivayet etmiş-
tir:  

"Hz. Ali (a.s), yılın dört gecesinde ihya edip kendini (her işten 
ayırıp) ibadete vermeyi severdi: Recebin ilk gecesi, şabanın on beşinci 
gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi." 

Yine Merhum Şeyh Tusî, İmam Muhammed Takî'nin (a.s) şöyle 
buyurduğunu rivayet etmiştir: 

"Recebin ilk gecesinde yatsı namazından sonra şu duanın okun-
ması müstehaptır: 

ُمْقَتِدٌر، َواَنََّك ما َتشاُء   َشْيءٍ  ُكلِّ اَللّـُهمَّ ِاّين َاساَُلَك اِبَنََّك َمِلٌك، واَنََّك َعلى 
ِه ُهللا َعَليْ  *الرَّْمحَِة َصلَّى َنِيبِّ  َك حمَُمَّدٍ َيُكوُن، اَللّـُهمَّ ِاّين اََتوجَُّه ِاَلْيَك بَِنِبيِّ  ِمْن َأْمرٍ 

 
* "Allah'ım! Ben (her şeyi) senden diliyorum; çünkü (âlemlerin) sultanı 

sensin; sen her şeye kadirsin ve şüphesiz senin her istediğin olur. Allah'-
ım! Ben rahmet peygamberin Muhammed'i aracı kılarak sana yöneliyo-
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 ِليـُْنِجَح يل ِبَك َك َوَريبِّ َوآِلِه، � حمَُمَُّد � َرُسوَل ِهللا، ِاّين اََتوجَُّه ِبَك ِاَىل ِهللا رَبِّ 
ئِمَِّة ِمْن َاْهِل بـَْيِتِه َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم َاْجنِْح  َواألَ  َك حمَُمَّدٍ طَِلَبيت، اَللّـُهمَّ بَِنِبيِّ 

  . َبيتطَلِ 
Sonra da kendi hacetlerinizi isteyin. 
9- Yine Şeyh Tusî'nin nakline göre Ali İbn Hadîd şöyle rivayet 

etmiştir: İmam Musa Kazım (a.s) gece namazından sonra secde hâlinde 
şu duayı okurdu: 

َدُة أْن َاَطْعُتَك، َوَلَك اْحلُجَُّة أْن َعَصيْـُتَك، ال ُصْنعَ ◌َ َلَك اْلَ◌م  يل َوال محِْ
، َشْيءٍ  ُكلِّ َن ، َو� ُمَكوِّ  ءٍ َشيْ  ُكلِّ ِلَغْريي يف ِاْحسان ِإّال ِبَك، �كاِئن (كائنًا) قـَْبَل 

  َقديٌر، اَللّـُهمَّ ِاّين َاُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعديَلِة ِعْنَد اْلَمْوِت، َوِمْن َشرِّ   َشْيءٍ  ُكلِّ ِانََّك َعلى 
َوآِل  َي َعلى حمَُمَّدٍ ُلَك َاْن ُتَصلِّ أزَِفِة، َفَاسْ َن النَّداَمِة يـَْوَم األَ ، َومِ اْلَمْرِجِع ِيف اْلُقُبورِ 

وَاْن َجتَْعَل َعْيشي َعْيَشًة نَِقيًَّة َوميَتيت ميَتًة َسوِيًَّة، َوُمنْـَقَليب ُمنْـَقَلبًا َكرميًا، َغْريَ   ،حمَُمَّدٍ 
ْعَمِة النِّ  َواُوِيل  *، يَنابيِع احلِْْكَمةِ ئِمَّةآِلِه األَ وَ  َعلى حمَُمَّدٍ  ، اَللّـُهمَّ َصلِّ َوال فاِضحٍ  ُخمْزٍ 

 
rum (Allah'ın rahmeti onun ve Ehlibeyt'inin üzerine olsun). Ey Muham-
med! Ey Allah'ın Resulü! Ben, senin hürmetine isteğimi yerine getirmesi 
için seni aracı kılarak Rabbin ve Rabbim olan Allah'a yöneliyorum. Allah-
'ım! Peygamberin olan Muhammed'in ve onun Ehlibeyt'inden olan imam-
ların (Allah'ın rahmeti onun ve onların üzerine olsun) hürmetine dileğimi 
yerine getir. 

* (Allah'ım!) İtaat edersem, bunun hamd ve senası sana mahsustur. 
İsyan edecek olursam, beni (cezaya uğratacak) yeterli delil ve hüccet 
senin elindedir. Ben ve benim gibi herkes, yaptığımız her iyiliği, senin is-
tek ve yardımınla yapıyoruz. Ey her şeyden önce olan ve her şeyi icat 
eden! Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.  

Allah'ım! Ölüm anında (din ve imandan) dönmekten, kabirlere dönü-
şün şerrinden ve kıyamet gününün pişmanlığından sana sığınırım. Sana 
yalvararak, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni, bana temiz bir 
hayat, dengeli bir ölüm ve rezillik ve rüsvalıktan uzak şerefli bir dönüş ye-
ri nasip etmeni diliyorum.  

Allah'ım! Muhammed'e ve hikmet pınarları, nimet sahipleri ve ismet 
madenleri olan Ehlibeyt İmamları'na rahmet et. (Allah'ım!) Onların vası-
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، َوال َعلى ، َوال أَتُخْذين َعلى ِغرَّةٍ ُسوءٍ  ُكلِّ َوَمعاِدِن اْلِعْصَمِة، َوْاعِصْمين هِبِْم ِمْن 
مَني، َوَاَ� ، َوال َجتَْعْل َعواِقَب َاْعمايل َحْسرًة، َواْرَض َعّين َفِانَّ َمْغِفَرَتَك ِللظّالِ َغْفَلةٍ 

ِمَن الظّاِلمَني اَللّـُهمَّ اْغِفْر يل ما ال َيُضرَُّك، وَاْعِطين ما ال يـَنْـُقُصَك، َفِانََّك اْلوسيُع 
حََّة، َواْلُبُخوَع ْمَن َوالصِّ َعَة، واألَ َرْمحَُتُه، اْلبَديُع ِحْكَمُتُه، َوَاْعِطين السََّعَة َوالدِّ 

، ْدَق َعَلْيَك َوَعلى َاْوِلياِئكَ َوالصِّ ، عافاَة، والتـَّْقوى َوالصَّْربَ َواْلُقُنوَع، َوالشُّْكَر َواْلمُ 
َاْهلي َوَوَلدي َوِاْخواين فيَك َوَمْن َاْحبَـْبُت  َواْلُيْسَر َوالشُّْكَر، َوَاْعِمْم ِبذِلَك � َربِّ 

 اْلعاَلمَني . َوَاَحبَّين، َوَوَلْدُت َوَوَلَدين ِمَن اْلُمْسِلمَني َواْلُمْؤِمنَني � َربَّ 
İbn Uşeym, bu amelin yapılma şeklini şöyle beyan ediyor: Bu dua 

gece (teheccüd) namazının sekizinci rekâtından sonra okunur; ardın-
dan da üç rekât (şef'i ve bir rekât da) vitr namazını kıldıktan sonra otu-
rarak şu dua okunur: 

اْلَمعاِصَي  *ِاِن ارَْتَكْبتُ  الَّذي ال تـَنْـَفُد َخزائُِنُه، َوال َخياُف آِمُنُه، َربِّ َاْحلَْمُد هلِل 

 
tasıyla beni her kötülükten koru. Beni gurur ve gaflet üzere yakalama 
(bu kötü sıfatlardan arındır beni). Amellerimin sonunu, hasret ve te-
essüfle sonuçlandırma; benden razı ol (beni bağışla). Zira senin mağfiret 
ve affın, (nefsine) zulmedenler içindir; ben de (nefsine) zulmedenlerde-
nim. 

Allah'ım! Sana zararı dokunamayan (günahımı) bağışla ve hiç eksil-
meyen (rahmet ve nimet hazinenden) bana da bağışta bulun. Şüphesiz 
senin rahmetin geniş, hikmetin eşsiz ve benzersizdir. (Allah'ım!) Bana 
bolluk, rahatlık, emniyet, sıhhat, tevazu, yetinme, şükür, afiyet, takva, 
sabır, sana ve velilerine karşı sadakatli olma, kolaylık ve şükür ver. Ey 
Rabbim! Bütün bunlarda Müslüman ve mümin ailemi, çocuklarımı, din 
kardeşlerimi, benim sevdiklerimi, beni sevenleri, beni dünyaya getireni ve 
dünyaya getirdiğimi de ortak kıl; ey âlemlerin Rabbi!" 

* "Hamd Allah'a mahsustur; O'nun (rahmet) hazineleri bitmez; O'nun 
emniyet ve güvencesi altına giren korkmaz. Rabbim! Günahlara düştü-
ğümde, senin lütuf ve keremine güveniyorum. Şüphesiz sen kullarının 
tövbesini kabul eden, kötülüklerini affedip hatalarını bağışlarsın. Şüphe-
siz sen, seni çağırana cevap veren ve ona yakın olansın. Hatalarımdan 
sonra tövbe edip, bağışlarındaki nasibimi çoğaltmanı arzuluyorum.   

Ey varlıkları yaratan; ey beni her zorluktan kurtaran, ey beni her teh-
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ئاهِتِْم، َوتـَْغِفُر َفذِلَك ثَِقٌة ِمّين ِبَكَرِمَك ِانََّك تـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعباِدَك، َوتـَْعُفو َعْن َسيِّ 
، َوَاَ� اتِئٌب ِاَلْيَك ِمَن اْخلَطا�، َوراِغٌب  الزََّلَل، َوِانََّك ُجميٌب ِلداعيَك َوِمْنُه َقريبٌ 

، � َشديَدةٍ  ُكلِّ ِاَلْيَك يف تـَْوفِري َحّظي ِمَن اْلَعطا�، � خاِلَق اْلَربا�، � ُمْنِقذي ِمْن 
 ُموِر، َفاَْنَت هللاُ َر، َواْكِفين َشرَّ َعواِقِب األُ ْر َعَليَّ السُُّرو ، َوفِّ َحمُْذورٍ  ُكلِّ ُجمريي ِمْن 

 َخْري َمْذُخوٌر . ُكلِّ َعطاِئَك َمْشُكوٌر َولِ ِ◌  َعلى نـَْعماِئَك َوَجزيل
Hatırlatma: Âlimlerimiz bu ayın her gecesi için özel bir namaz 

da zikretmişlerdir. İsteyen daha geniş dua kitaplarına müracaat edebi-
lir. 

Birinci Gün 
Birinci gün çok değerli bir gündür. Bu günde şu amellerin yapıl-

ması müstepahtır: 
1- Oruç tutmak; Hz. Nuh'un (a.s) da bu günde gemisine bindiği ve 

yanındakilere o günü oruç tutmalarını emrettiği rivayet edilmiştir. Yi-
ne kim bu günü oruç tutarsa, (cehennem) ateşi bir yıllık bir mesafeyle 
ondan uzaklaşır. 

2- Gusletmek. 
3- Hz. İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmek; Şeyh Tusî, Beşiru'd-

Duhhân'dan o da İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: "Kim re-
cebin birinci günü İmam Hüseyin İbn Ali'yi (a.s) ziyaret ederse, Allah 
onu elbette bağışlar." 

4- Merhum Seyyid İbn Tâvûs'un "İkbal" kitabında naklettiği uzun 
duanın okunması. (isteyenler, o kitaba müracaat etsin.) 

5- Bu günden itibaren Hz. Selman (r.a) namazının kılınmasına 
başlanılması; Hz. Selman namazı otuz rekâttır, bu günde bunun on re-
kâtı kılınır; namaz iki rekât şeklinde kılınıp her rekâtta bir defa Fâtiha, 
üç defa İhlâs ve üç defa da Kâfirûn sureleri okunur. Selâm verdikten 
sonra ise, ellerini kaldırarak şöyle söyler: 

 
likeye karşı kendine sığındıran! Gurur ve sevincimi çoğalt; işlerin ve 
amellerin kötü sonucundan (korunmada) bana yeterli ol. Sen, nimetleri 
ve büyük bağışlarına karşılık şükredilen ve her hayırda (lütuf ve ihsanı) 
insanların birikimi olan Allah'sın." 
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اْحلَْمُد ُحيْيي َوُمييُت، َوُهَو  َه إالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلهُ ال ِالٰـ 
 *، َقديرٌ   َشْيءٍ  ُكلِّ َحيٌّ ال َميُوُت بَِيِدِه اْخلَْريُ َوُهَو َعلى  

Ardından da şu duayı okur: 
ِمْنَك  دِّ نَـْعَت، َوال يـَنْـَفُع َذا اجلِْ اَللّـُهمَّ ال ماِنَع ِلما َاْعطَْيَت، َوال ُمْعِطَي ِلما مَ 

 **، دُّ اجلِْ 
Ve ellerini yüzüne sürer. 
Bu namazın on rekâtı da recep ayının on beşinci günü kılınır. An-

cak namazdan sonra okuduğu ikinci zikirden sonra şu zikri söyler: 
 ***. َوَال َوَلداً ةً ْذ َصاِحبَ َاَحداً فـَْرداً َصَمداً َملْ يـَتَّخِ  اً َواِحد اً ِاهل

Diğer on rekât ise ayın son günlerinde açıkladığımız şekilde kılı-
nır. Fakat bu sefer yukarıdaki zikir yerine şöyle söyler: 

َة ِإّال اِبهلِل الَوَصلَّى ُهللا َعلى حمَُمَّد َوآِلِه الطّاِهريَن َوال َحْولَ   َعِليُّ  َوال قـُوَّ
 ****يمُ ْلَعظِ ا

Bu namazın çok faydaları vardır ve gaflet edilmemesi gereken bir 
ameldir. Bu gün için on rekât bir başka Hz. Selman namazı daha var-
dır. Her rekâtta bir Fâtiha, üç İhlâs Suresi okunarak kılınan bu nama-
zın büyük fazilet ve sevabı vardır. Günahların bağışlanmasına, kabir 
fitnesi ve kıyamet azabından korunmaya vesile olur. Bu namaz, kılan 
kimseden cüzam, sedef ve zat-ı cenb hastalıklarını uzaklaştırır. Bu gün 
için Merhum Seyyid (r.a) "İkbal" kitabında bir başka namazı da zik-
retmiştir ki, isteyen oraya müracaat edebilir. 

Bazı rivayetlere göre İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) mübarek 
 

* Allah'tan başka ilâh yoktur, tektir; ortağı yoktur; padişahlık O'na ait-
tir, hamd O'na mahsustur; diriltir ve öldürür; O ise diridir ve hiçbir zaman 
ölmez; bütün hayırlar O'nun elindedir ve O'nun her şeye gücü yeter. 

** Allah'ım! Senin verdiğin şeye kimse engel olamaz, engel olduğun 
şeyi de kimse veremez; mutluluk sahibine (sen istemezsen) mutluluğu 
hiçbir fayda veremez. 

*** "Öyle bir ilâhtır ki tektir, eşsizdir, yalnızdır ve ihtiyaçsızdır; ne 
zevcesi vardır, ne de evlâdı." 

**** "Allah'ın rahmeti Muhammed ve tertemiz Ehlibeyt'inin üzerine 
olsun. Yüce ve Ulu Allah'a dayanmayan hiçbir güç ve kuvvet yoktur." 
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doğumu da bu günde, Hicret'in 57. yılında gerçekleşmiştir.  
Fakat ben bu olayın safer ayının üçüncü gününde gerçekleştiğini 

nakleden rivayetleri daha isabetli buluyorum. 
Bazı rivayetlerde de, recep ayının 2. gününde, Hicret'in 212. yı-

lında İmam Ali Nakî'nin (a.s) doğduğu nakledilmiştir. Şehadeti ise, bu 
ayın 3. günü, Hicret'in 254. yılı Samerra şehrinde vuku bulmuştur. 

İbn Ayyâş'ın görüşüne göre bu ayın 10. günü ise İmam Muham-
med Taki'nin (a.s) mübarek doğumu gerçekleşmiştir. 

On Üçüncü Gece 
İmam Cafer Sadık'tan (a.s) nakledilen bir hadise göre, kim recep, 

şaban ve ramazan aylarının on üçüncü gecelerinde iki, on dördüncü 
gecelerinde dört ve on beşinci gecelerinde ise altı rekât namazı, ikişer 
rekât şeklinde kılar ve her rekâtta bir Fâtiha, bir Yâsîn, bir Mülk ve bir 
İhlâs surelerini okursa, şirk haricinde her günahı bağışlanır. 

On Üçüncü Gün 
Bu ve ardından gelen iki günün (14 ve 15. günün) orucu için çok 

fazla sevap rivayet edilmiştir. 
"Ümm-ü Davud" duasını (sonra açıklanacaktır) okumak isteyen 

kimse bu günden başlayarak üç gün peş peşe oruç tutmalıdır.  
Meşhur nakle göre; bu günde Emirü'l-Müminin Hz. Ali (a.s) Fil 

Senesi'nden otuz yıl sonra Kâbe-i Şerife'de dünyaya gelmişlerdir. 

On Beşinci Gece 
Bu gece çok değerli ve faziletli bir gecedir. Bu gece için nakle-

dilen en önemli ameller şunlardır: 
1- Gusletmek. 
2- Allâme Meclisî'nin açıkladığı gibi bu geceyi ihya etmek. (Sa-

baha kadar ibadetle geçirmek). 
3- İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmek. 
4- On üçüncü gecenin amellerini açıklarken zikrettiğimiz altı re-

kâtlık namazı kılmak. 
5- Her rekâtta bir defa Fâtiha ve on defa İhlâs surelerini okuyarak 

otuz rekât namaz kılmak. Merhum Seyyid İbn Tâvûs bu namazı Hz. 
Resulullah'tan (s.a.a) nakletmiş çok fazilet ve sevabı olduğunu açıkla-
mıştır. 

6- İkişer rekâtlar şeklinde on iki rekât namaz kılarak, her rekâtta 
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Fâtiha, İhlâs Felak ve Nâs surelerini, Âyete'l-Kürsî'yi ve Kadir Sure-
si'ni, her birini dört defa okumak ve namazı bitirdikten sonra da şu 
zikri söylemek: 

ُذ ِمْن ُدونِه َوِلّياً  َاهللُ َاهللُ َرّيب ال اُْشِرُك ِبهِ   .*َشْيئًا، َوَال َاختَِّ
Sonra da dilediği şeyleri Hak Teâlâ'dan istemek. 
Bu namazı açıkladığımız şekilde Merhum Seyyid, İmam Sadık'tan 

(a.s) nakletmiştir. Fakat Merhum Şeyh Tusî, Davut b. Serhân kanalıyla 
İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir. "Recebin on beşinci gecesi 
her rekâtta bir Fâtiha ve herhangi bir sureyi bir defa okuyarak on iki 
rekât kılarsın. Namaz bittikten sonra Fâtiha, Felak, Nâs, İhlâs sureleri-
ni ve Âyete'l-Kürsî'yi ardından da şu zikri dört defa okursun: 

 **َه إالَّ هللاُ َوهللاُ اَْكَربُ حاَن ِهللا َواْحلَْمُد هلِل َوال ِالٰـ ُسبْ 
Sonra da bir defa şu zikri söylersin: 

 ***. اْلَعظيمِ  َوما شاَء هللاُ ال قـُوََّة ِإالّ اِبهلِل اْلَعِليِّ ،  َاهللُ َاهللُ َرّيب ال اُْشرُِك بِِه َشْيئاً 
Recebin yirmi yedinci gecesinde de aynısını okursun. 

On Beşinci Gün 
Bu gün de mübarek bir gündür ve şu amellerin yapılması rivayet 

edilmiştir: 
1- Gusül. 
2- Hz. Hüseyn'in (a.s) ziyareti. Bu konuda Ebu Basir'in oğlu şöyle 

diyor:  
İmam Rıza'ya (a.s): "İmam Hüseyin'i (a.s) ne zaman ziyaret ede-

lim?" diye sorduğumda, "Recep ve şaban ayının on beşinde." diye bu-
yurdu. 

3- Birinci günün amelleri bölümünde açıkladığımız Hz. Selman 
namazının kılınması. 

4- Dört rekât namaz kıldıktan sonra selamın ardından elleri açarak 
 

* "Allah'tır, Allah'tır benim Rabbim; hiçbir şeyi O'na ortak koşmam ve 
O'ndan başkasını kendime veli edinmem." 

** "Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Hamd O'na mahsustur; 
Allah'tan başka ilâh yoktur. O en yücedir." 

*** "Allah'tır, Allah'tır benim Rabbim. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam. 
Allah'ın dilediği olur, Yüce ve Ulu Allah'a dayanmayan hiçbir kuvvet yok-
tur." 
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şu duanın okunması: 
  ، اَْنَت َكْهفي حَني تـُْعييِين َجّبار، َو� ُمِعزَّ اْلُمْؤِمننيَ  ُكلِّ � ُمِذلَّ  اَللّـُهمَّ 

اْلَمذاِهُب، َواَْنَت ابِرُئ َخْلقي َرْمحًَة يب َوَقْد ُكْنَت َعْن َخْلقي َغِنّياً، َوَلْوال َرْمحَُتَك  
ئي َوَلْوال َنْصُرَك ِاّ�َي َلُكْنُت دي اِبلنَّْصِر َعلى َاْعداَلُكْنُت ِمَن اْهلاِلكَني، َواَْنَت ُمَؤيِّ 

ِمَن اْلَمْفُضوحَني، � ُمْرِسَل الرَّْمحَِة ِمْن َمعاِدِ�ا، َوُمْنِشىَء اْلَربََكِة ِمْن َمواِضِعها، � َمْن 
َعِة، َفَاْوِلياُؤُه ِبِعزِّ َخصَّ نـَْفَسُه اِبلشُُّموِخ َوالرِّ   اْلُمُلوكُ  � َمْن َوَضَعْت َلهُ ِه يـَتَـَعزَّزُوَن، وَ فـْ

ُلَك ِبَكيْـُنونِيَِّتَك الَِّيت أَ ِمْن َسَطواتِِه خائُِفوَن، َاسنَري اْلَمَذلَِّة َعلى َاْعناِقِهْم، فـَُهْم 
ُلَك أَ َقْقَتها ِمْن ِعزَِّتَك، َوَاساْشتَـ  ُلَك ِبِكْربِ�ِئَك الَِّىت أَ َتها ِمْن ِكْربِ�ِئَك، َوَاساْشتَـَققْ 

ْيَت هِبا َعلى َعْرِشَك َفَخَلْقَت هِبا َمجيَع َخْلِقَك فـَُهْم َلَك ُمْذِعُنوَن ِبِعزَِّتَك الَِّيت اْستَـوَ 
 * . َوَاْهِل بـَْيِتهِ  َعلى حمَُمَّدٍ َي َاْن ُتَصلِّ 

Hadis-i şerifte şöyle geçer: "Sıkıntı ve müşküli olan bir kimse bu 
duayı okursa, Allah onun sıkıntısını giderir." 

 
5- Ümm-ü Davud duasının okunması. 
On beşinci günün en önemli ameli de budur. Hacetlerin yerine geti-

rilmesi, sıkıntıların giderilmesi, zalimlerin zulmünün uzaklaşması, bu 
duanın önemli sonuçlarındandır. Merhum Şeyh Tusî bu amelin yapılış 
şeklini "Misbâh" kitabında şöyle açıklamaktadır:  

 
* "Allah'ım! Ey her isyankâr ve gaddarı zelil, müminleri ise aziz eden! 

Farklı yollar ve görüşler beni bıktırıp usandırdığında sığınağım sensin. 
Sen, beni hiçbir ihtiyacın olmadığı halde sırf rahmetinden dolayı yarattın 
ve eğer rahmetin olmasaydı, ben helak olanlardan olurdum. Sen düş-
manlarıma karşı bana yardım ettin; senin yardımın olmasaydı, ben rezil-
rüsva olurdum. Ey rahmet madenlerinden rahmet eden, bereket yerlerin-
den bereket icat eden! Ey ihtişam ve yüceliği kendine has kılan; izzetiyle 
velilerini aziz eden! Ey karşısında, padişahların zillet halkasını boyunları-
na taktıkları ve heybetinden dehşete düştükleri (Allah)! Yücelik maka-
mından kaynaklanan icat edişin hakkına, izzetinden kaynaklanan yücelik 
makamın hakkına, Arş'ına istiva ettiğin ve onunla bütün varlıkları yaratıp 
ve onları itaatkâr kıldığın izzetin hakkına Muhammed ve Ehlibeyt'ine 
rahmet etmeni diliyorum." 
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Bu duayı okumak isteyen kimse, on üç, on dört ve on beşinci gün-
leri oruç tutması gerekir. On beşinci günün öğle vakti olduğu zaman 
gusleder, güneş eğildiği vakit ise öğle ve ikindi namazlarını teveccüh-
le huzûhuşu içinde kâmil bir şekilde kılar. Namazlarını kendisini meş-
gul edecek bir şeyin olmadığı ve kendisiyle kimsenin konuşmayacağı 
sakin bir yerde kılması uygundur. Namaz bittikten sonra kıbleye doğru 
dönerek yüz defa Fâtiha, yüz defa İhlâs ve on defa Âyete'l-Kürsî'yi 
okur. Sonra da En'âm, İsrâ, Kehf, Lokmân, Yâsîn, Sâffât, Fussilet, Şûrâ, 
Duhân, Fetih, Vâkıa, Mülk, Kalem, İnşikâk ve İnşirâh Suresi'nden son-
ra gelen sureleri okur. Ardından da şu duayı söyler: 

 
ْكراِم،  ، ُذو اجلَْالِل َواالِ َقيُّومُ َه ِإّال ُهَو اْحلَيُّ الْ َصَدَق ُهللا اْلَعظيُم الَّذي ال ِالٰـ 

اْلَبصُري   الَّذي َلْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَّميُع اْلَعليمُ ، الرَّْمحُن الرَّحيُم، اْحلَليُم اْلَكرميُ 
َه ِإالّ  لٰـ َه ِإّال ُهَو َواْلَمالئَِكُة َواُولُو اْلِعْلِم قائِمًا اِبْلِقْسِط ال اِ اْخلَبُري، َشِهَد ُهللا اَنَُّه ال ِالٰـ 

الّشاِهديَن، اَللّـُهمَّ َلَك   ُهَو اْلَعزيُز اْحلَكيُم، َوبـَلََّغْت رُُسُلُه اْلِكراُم َواََ� َعلى ذِلَك ِمنَ 
ْعَمُة، َوَلَك  َوَلَك النِّ  اْحلَْمُد، َوَلَك اْلَ◌ْجمُد، َوَلَك اْلِعزُّ، َوَلَك اْلَفْخُر، َوَلَك اْلَقْهُر،

ْمِتناُن،  َوَلَك اْلَبهاُء، َوَلَك االِ  َوَلَك السُّْلطاُن،، َوَلَك اْلَمهابَةُ ْمحَُة، اْلَعَظَمُة، َوَلَك الرَّ 
َوَلَك التَّْكبُري، َوَلَك ما يُرى،  *، َوَلَك التـَّْهليلُ   َوَلَك التـَّْقديُس،   َوَلَك التَّْسبيُح، 

 
* Doğru söyledi azîm Allah; öyle bir zattır ki, O'ndan başka ilâh yok-

tur; diri ve varlıkları ayakta tutandır; yüce ve bağış sahibidir; Rahman, 
Rahim, Halim (sabırlı) ve Kerim'dir; O'nun benzeri hiçbir şey yoktur; O, 
(her şeyi) duyan, bilen, gören ve (her şeyden) haberdar olandır. Allah, 
melekleri ve ilim sahipleri, O'ndan başka bir ilâh olmadığına; adaleti O'-
nun ayakta tuttuğuna şehadet eder. Ben de şehadet ederim ki, O'ndan 
başka bir ilâh yoktur; izzet ve hikmet sahibidir ve (gönderdiği) değerli 
peygamberler, (O'nun mesajlarını insanlara) tebliğ ettiler. 

Allah'ım! Hamd, yücelik, izzet, iftihar, galebe, nimet, azamet, rahmet, 
heybet, hâkimiyet, nurâniyet, ihsan, hep senindir. Tenzih ve takdis, tehlil 
("Lâ ilâhe illellah" söylemek) ve tekbir hep sana mahsustur. Görünen ve 
görünmeyen, yüce göklerin üstünden yerin altına ve en aşağı yerlere 
kadar her şey sana aittir. Dünya ve âhiret senindir. Beğendiğin hamd ve 
sena, şükür ve nimetler hepsi sana mahsustur.  
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َت الثَّرى، َوَلَك ما حتَْ  َوَلَك ما ال يُرى، َوَلَك ما فـَْوَق السَّمواِت اْلُعلى، َوَلكَ 
وىل، َوَلَك ما تـَْرضى ِبِه ِمَن الثَّناِء َواْحلَْمِد ِخَرُة َواألُ ُضوَن السُّْفلى، َوَلَك اآلرَ األَ 

َعلى  َعلى َجْربَئيَل َاميِنَك َعلى َوْحِيَك، َواْلَقِويِّ  َوالشُّكِر َو النـَّْعماِء، اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ِل ِلَكِلماِتَك الّناِصِر َكراماِتَك اْلُمَتَحمِّ  َك، َوَحمالِّ واتِ اَاْمِرَك، َواْلُمطاِع يف مسَ 

َعلى ميكائيَل َمَلِك َرْمحَِتَك، َواْلَ◌خمُْلوِق   ْعداِئَك، اَللّـُهمَّ َصلِّ ِر ألَ ِالَ◌نِْبياِئَك اْلُمَدمِّ 
ْسرافيَل حاِمِل  َعلى اِ  ْهِل طاَعِتَك، اَللّـُهمَّ َصلِّ َواْلُمْستَـْغِفِر اْلُمعِني ألَ  ،ِلَرْأَفِتكَ 

ْمِرَك، اْلَوِجِل اْلُمْشِفِق ِمْن خيَفِتَك، اَللّـُهمَّ ِحِب الصُّوِر اْلُمنْـَتِظِر ألَ َعْرِشَك، َوصا
بَني، َوَعلى َعلى َمحََلِة اْلَعْرِش الطّاِهريَن، َوَعلى السََّفَرِة اْلِكراِم اْلَربَرَِة الطَّيِّ  َصلِّ 

اِن، َوَمَلِك اْلَمْوِت ، َو َعلى َمالِئَكِة اْجلِناِن، َوَخَزنَِة الّنري َمالِئَكِتَك اْلِكراِم اْلكاتِبنيَ 
َعلى اَبينا آَدَم بَديِع ِفْطَرِتَك الَّذي  ْكراِم، اَللّـُهمَّ َصلِّ ْعواِن، � َذا اجلَْالِل َواإلِ َواألَ 

نا َحّواَء اْلُمَطهََّرِة َعلى اُمِّ  َوَاَحبَْتُه َجنـََّتَك، اَللّـُهمَّ َصلِّ ، َمالِئَكِتكَ  *َكرَّْمَتُه ِبُسُجودِ 

 
Allah'ım! Vahyinin emini olan, emrini yerine getirmede güçlü olup 

göklerinde itaat edilen keramet ve ikramlarına mazhar olan, sözlerini (va-
hiylerini) telakki eden, peygamberlerine yardımcı olan, düşmanlarını yok 
eden Cebrail'i rahmetine mazhar kıl. 

* Allah'ım! Rahmet meleğin olan, şefkatin için yaratılan, itaat ehli için 
mağfiret dileyen ve onlara yardımcı olan Mikâil'i rahmetine mazhar kıl. 

Allah'ım! Arş'ını yüklenen, (kıyametin kopması için) Sur'u üfürecek 
olan, emrine itaat etmeği bekleyen, korkundan muzdarip ve perişan olan 
İsrafil'i rahmetine mazhar eyle. 

Allah'ım! Arş'ını taşıyan pak meleklerine, değerli, iyi ve tertemiz elçile-
rine, amelleri yazmakla görevli değerli meleklerine, cennet ve cehen-
nemde görevli meleklerine, ölüm meleğine (Azrail'e) ve yardımcılarına 
rahmet et; ey celâl ve ikram sahibi! 

Allah'ım! Yaratışının muhteşem ve eşsiz örneği olan, karşısında me-
lekleri secdeye düşürerek yücelttiğin ve cenneti kendisine mubah kıldığın 
babamız Âdem'i rahmetine mazhar eyle. 

Allah'ım! Fenalıklardan temizlenen, pisliklerden arınan, insanlar içeri-
sinde üstün kılınan ve kudsiyete bürünmüş mekânlarda dolaşan annemiz 
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  َدِة َبْنيَ َحمالِّ اْلُمَرتَدِّ  ،ْنسِ َنِس، اْلُمَفضََّلِة ِمَن اإلِ ْجِس، اْلُمَصّفاِة ِمَن الدَّ ِمَن الرِّ 
َعلى هابيَل َوَشْيث َوِاْدريَس َونُوح َوُهود َوصاِلح َو ِاْبراهيَم  اْلُقْدِس، اَللّـُهمَّ َصلِّ 

َواَيُّوَب َوُموسى   َوُشَعْيبٍ  ْسباِط َوُلوطٍ يُوُسَف َواألَ ِاْسحاَق َويـَْعُقوَب وَ َوِاْمساعيَل وَ 
اْلَقْرَنْنيِ َويُوُنَس َوِاْلياَس َواْلَيَسَع َوِذي اْلِكْفِل  ي َوهارُوَن َويُوَشَع َوميشا َواخلِْْضِر َوذِ 

ورََخ َوَمّىت َوِاْرِميا َوَحيْـُقوَق َودانِياَل  َوطاُلوَت َوداُوَد َوُسَلْيماَن َوزََكرِّ� َوَشْعيا َوَحيْىي َوتُ 
َوَحْنظََلَة َولُْقماَن،   ْتباِع َوخاِلدٍ ْرجيَس َواْحلَوارِّيَني َواألَ َوُعَزْير َوعيسى َوَمشُْعوَن َوجِ 

َوآِل  مَّدٍ ، َوابِرْك َعلى حمَُ ، َواْرَحْم حمَُمَّداً َوآَل حمَُمَّدٍ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
، َكما َصلَّْيَت َوَرِمحَْت َوابرَْكَت َعلى ِاْبرهيَم َوآِل ِاْبرهيَم ِانََّك َمحيٌد َجميٌد، حمَُمَّدٍ 

َعَلى  َعَلى اْالَ◌ْوِصياِء َوالسَُّعداِء َوالشَُّهداِء َواَئِمَِّة اْهلُدى، اَللّـُهمَّ َصلِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ْجِتهاِد،  َواالِ  َواْلُعّباِد َواْلُ◌خمِْلصَني َوالزُّّهاِد َوَاْهِل اِجلدِّ سُّّياِح ْواتِد َوالْبداِل َواألَ األَ 

ْغ رُوَحُه َو َوبـَلِّ  ،اِبَْفَضِل َصَلواِتَك َوَاْجَزِل َكراماِتكَ  *َواْخُصْص حمَُمَّدًا َواَْهَل بـَْيِتهِ 
 

Havva'yı rahmetine mazhar kıl. 
* Allah'ım! Habil'e, Şeys'e, İdris'e, Nuh'a, Hud'a, Salih'e, İbrahim'e, 

İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yusuf'a, (Yakub'un) torunlarına, Lut'a, Şuay-
b'e, Eyyub'a, Musa'ya, Harun'a, Yuşa'a, Mişa'ya, Hızır'a, Zulkarneyn'e, 
Yunus'a, İlyas'a, Yesa'a, Zulkifl'e, Talut'a, Davud'a, Süleyman'a, Zekeriy-
ya'ya, Şe'ya'ya, Yahya'ya, Turah'a, Metta'ya, İrmiya'ya, Haykuk'a, Danyal'a, 
Üzeyr'e, İsa'ya, Şem'un'a, Circis'e, havarilere ve tâbi olanlara, Halid'e, 
Hanzala'ya ve Lokman'a rahmet et.  

Allah'ım! İbrahim ve soyuna rahmet edip onları rahmet ve bereketine 
mazhar kıldığın gibi, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; Muhammed 
ve Ehlibeyt'ine merhamet eyle; Muhammed ve Ehlibeyt'ine bereket ver; 
şüphesiz sen beğenilen ve yücesin. 

Allah'ım! (peygamberlerin) vasîlerine, saadetlilere, şehitlere ve hida-
yet imamlarına rahmet et. Allah'ım! Abdallara, evtadlara, (yeryüzünde Al-
lah'ın azamet ve kudretinin nişanelerini görmek ve geçmişlerin eserle-
rini görüp ibret almak için) seyahat edenlere, abitlere, ihlâslı insanlara, 
zahitlere ve Allah rızası uğruna ciddiyet gösterip çalışanlara rahmet et ve 
onların arasından Muhammed ve Ehlibeyt'ini en üstün rahmetine ve en 
büyük keramet ve ikramlarına mazhar kıl. Onun ruhuna, cesedine benim 
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َغُه َاْعلى َدرَجاِت َاْهِل َرماً، َحّىت تـُبَـلِّ َجَسَدُه ِمّين حتَِيًَّة َوَسالماً، َوزِْدُه َفْضًال َوَشَرفًا وَكَ 
َعلى َمْن َمسَّْيُت   فاِضِل اْلُمَقرَّبَني، اَللّـُهمَّ َوَصلِّ ِبّيَني َواْلُمْرَسلَني َواألَ الشََّرِف ِمَن النَّ 

َصَلوايت ِاَلْيِهْم  ِمْن َمالِئَكِتَك َواَنِْبياِئَك َورُُسِلَك َوَاْهِل طاَعِتَك، َوَاْوِصْل  َوَمْن ملَْ اَُسمِّ 
َوِاىل َاْرواِحِهْم، َواْجَعْلُهْم ِاْخواين فيَك َوَاْعواين َعلى ُدعاِئَك، اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسَتْشِفُع 
ِبَك ِاَلْيَك، َوِبَكَرِمَك ِاىل َكَرِمَك، َوِجبُوِدَك ِاىل ُجوِدَك، َوِبَرْمحَِتَك ِاىل َرْمحَِتَك، َوابَِْهِل 

ما َسأََلَك ِبِه َاَحٌد ِمنْـُهْم ِمْن َمْسأََلة َشريَفة َغْريِ  ِبُكلِّ َوَاساَُلَك الّلُهمَّ  طاَعِتَك ِاَلْيَك،
، �َاهلُل �َرْمحُن � رَحيُم � َكرُمي �  َغْريِ ُخمَيـََّبةٍ  ُجمابَةٍ  َمْرُدوَدة، َوِمبا َدَعْوَك ِبِه ِمْن َدْعَوةٍ 

ُجمُري � َخبُري � ُمنُري �  *ُل � وَكيُل � ُمقيُل �َعظيُم � َجليُل � ُمنيُل � َمجيُل � َكفي 
 

tahiyyât ve selâmımı ulaştır; onu, şeref ehli olan peygamber ve resullerin 
ve mukarrep olan faziletli kişilerin en üstün derecesine yükseltinceye ka-
dar, onun fazilet, şeref ve yüceliğini artır. 

* Allah'ım! Meleklerinden, nebi ve resullerinden ve sana itaat eden-
lerden, ismini andıklarımın veya anmadıklarımın hepsinin üzerine rahme-
tini gönder; benim selâmlarımı onlara ve onların ruhlarına ulaştır. Senin 
yolunda onları bana kardeş kıl ve sana dua etmemde onları bana yar-
dımcı eyle. Allah'ım! Seni vasıta kılarak sana, kereminle keremine, cö-
mertliğinle cömertliğine, rahmetinle rahmetine ve itaat ehlini şefaatçi edi-
nerek sana yöneliyorum. 

Allah'ım! (İsimlerini zikrettiğim o yüce insanlardan) her birinin senden 
diledikleri ve senin reddetmediğin, senden istedikleri ve senin kabul etti-
ğin her şeyi ben de senden istiyorum. 

Ey Allah, ey Rahman, ey Rahim, ey (günahkârlara karşı) tahammüllü 
olan, ey Kerim, ey azametli, ey celâl sahibi, ey bağış ve ihsan sahibi, ey 
güzel, ey kefil, ey tövbeleri kabul eden, ey (sığınak isteyenlere) sığınak 
veren, ey her şeyden haberdar olan, ey her yeri aydınlatan, ey (zalimleri) 
yok eden, ey menâet sahibi, ey devlet bahşeden, ey tedbir sahibi, ey yü-
ce, ey (her şeye) gücü yeten, ey (her şeyi) gören, ey şükreden (şükürlere 
karşılık veren), (iyilik yapanlara) karşılık verip mükâfatlandıran, ey birr 
(iyilik) sahibi, ey temizliğin özü/kaynağı, ey temiz, ey kahreden/galip ge-
len, ey (her şeyi) kuşatan, ey (her şeye) gücü yeten, ey koruyan, ey telafi 
eden, ey yakın, ey Mecid (yücelik ve izzet sahibi), ey (varlıkların hayatını) 
başlatan, ey (onları hesap için) geri döndürecek olan, ey (her şeye) şâhit 
olan, ey ihsan sahibi, ey müdara eden, ey nimet veren, ey bağış ve lütuf-

 



 336 

ُمبُري � َمنيُع � ُمديُل � ُحميُل � َكبُري � َقديُر � َبصُري � َشُكوُر � بـَرُّ � طُْهُر � 
 ُ  �  طاِهُر � قاِهُر � ظاِهُر � ابِطُن � ساتُِر � ُحميُط � ُمْقَتِدُر � َحفيُظ � ُمَتَجربِّ

َقريُب � َوُدوُد � َمحيُد � َجميُد � ُمْبِدُئ � ُمعيُد � َشهيُد � ُحمِْسُن � ُجمِْمُل � ُمْنِعُم 
ُد � ُمْعطي � ماِنُع � ُمْفِضُل � قاِبُض � ابِسُط � هادي � ُمْرِسُل � ُمْرِشُد � ُمَسدِّ 

اُب � تـَّواُب � فـَّتاُح � نـَّفاُح � � داِفُع � راِفُع � ابقي � واقي � َخّالُق � َوهّ 
ُمْراتُح � َمْن بَِيِدِه ُكلُّ ِمْفتاح، � نـَّفاُع � َرؤوُف � َعطُوُف � كايف � شايف � ُمعايف  

 ُ  � َسالُم � ُمْؤِمُن � َاَحُد � � ُمكايف � َوِيفُّ � ُمَهْيِمُن � َعزيُز � َجّباُر � ُمَتَكربِّ
ُر � قُدُّوُس � �ِصُر � ُمؤِنُس � ابِعُث � واِرُث نُوُر � ُمَدبِّ َصَمُد �  ُر � فـَْرُد � ِوتـْ

ُب � قاِئُم � داِئُم � ُم � ُمَتحَّبِّ ُر � ُمَسلِّ � عاِملُ � حاِكُم � ابدي � ُمَتعايل � ُمَصوِّ 
َعْدُل � فاِصُل � َدّ�ُن � َحّناُن َعليُم � َحكيُم � َجواُد � ابِرىُء � ابرُّ � سارُّ � 

ُر ُل � ُمَيسِّ � َمّناُن � َمسيُع � بَديُع � َخفُري � ُمعُني � �ِشُر � غاِفُر � َقدميُ � ُمَسهِّ 
ُب � ُمغيُث � ُمْغين � ُمْقين �  � ُمميُت � ُحمْيي � �ِفُع � راِزُق � ُمْقَتِدُر � ُمَسبِّ 

راِصُد � واِحُد � حاِضُر � جاِبُر � حاِفُظ � َشديُد � ِغياُث � عاِئُد � خاِلُق � 

 
ta bulunan, ey (istediğinden nimet ve ihsanını) kesen, ey (istediğine ni-
met ve lütuf kapılarını) açan, ey hidâyet eden, ey (elçiler) gönderen, ey 
irşâd eden, ey sağlamlaştıran, ey nimet veren, ey engel olan, ey defe-
den, ey yücelten, ey Bâki, ey koruyan, ey yaratan, ey karşılık bekleme-
den hibe ve bahşişte bulunan, ey hayır nefhalarının sahibi, ey fayda ve-
ren, ey bütün (hayır kapılarının) anahtarlarını elinde bulunduran, ey çok 
çok menfaat veren, ey çok merhametli, ey şefkatli, ey (her şeye) yeten, 
ey şifa veren, ey âfiyet ve sıhhat veren, ey mükafat veren, ey (verdiği va-
ade) sâdık kalan, ey sulta ve hâkimiyet sahibi, ey izzet sahibi, ey Cebbâr, 
ey Mütekebbir, ey Selâm, ey Mu'min, ey Ehed (eşsiz ve tek olan), ey hiç-
bir eksikliği bulunmayan, ey Nur, ey âlemleri idare eden, ey yegâne, ey 
eşi ve ortağı olmayan, ey Kuddüs, ey yardımcı, ey (yalnızların) munisi, 
ey ölüleri dirilten, ey (kullarının) mirasçısı olan, ey bilen, ey hâkimiyet sa-
hibi, ey her şeyin başlangıcı, ey yüce, ey (her şeyi) tasvir eden, ey selâ-
met veren, ey dost,  
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ْعلى، � َمْن قـَُرَب َفَد� َوبـَُعَد فـََنأى،  ْعلى َفكاَن اِبْلَمْنظَِر األَ قاِبُض، � َمْن َعال فَاْستَـ 
ُر، َو� َمِن اْلَعسُري َعَلْيِه َسْهٌل  رَّ َوَاْخفى، � َمْن ِاَلْيِه التَّْدبُري َوَلُه اْلَمقاديَوَعِلَم السِّ 

�ِح، � فاِلَق اِالْصباِح، � ابِعَث َيسٌري، � َمْن ُهَو َعلى ما َيشاُء َقديٌر، � ُمْرِسَل الرِّ 
ْمواِت، � جاِمَع  ما َقْد فاَت، � �ِشَر األَ ْرواِح، � َذا اْجلُوِد َوالسَّماِح، � رادَّ األَ 

شاُء َو� َذا َمْن َيشاُء ِبَغْريِ ِحساب، َو� فاِعَل ما َيشاُء، َكْيَف يَ الشَّتاِت، � راِزَق 
، � َحيُّ � ُحمِْيَي اْلَمْوتى �  *ْكراِم، �اجلَْالِل َواالِ  َحيُّ � قـَيُّوُم، � َحّيًا حَني ال َحيَّ
 َعلى حمَُمَّدٍ  دي َصلِّ َوَسيِّ ِاٰهلي ْرِض، � ْنَت بَديُع السَّماواِت َواألَ َه ِإّال اَ َحيُّ ال ِالٰـ 
َوآِل حمَُمَّد، َكما َصلَّْيَت   ، َوابِرْك َعلى حمَُمَّدٍ ، َواْرَحْم حمَُمَّدًا َوآَل حمَُمَّدٍ َوآِل حمَُمَّدٍ 

َوفاَقيت   َمحيٌد َجميٌد، َواْرَحْم ُذيلّ َوابرَْكَت َوَرِمحَْت َعلى ِاْبرهيَم َوآِل ِاْبرهيَم ِانَّكَ 

 
* Ey (kendi zâtı pâkıyla) ayakta duran, ey ebedi, ey çok bilen. Ey 

hikmet sahibi, ey cömert, ey yaratan, ey iyilik eden, ey gizli olan, ey adâ-
letin özü, ey (hakkı bâtıldan) ayıran, ey (amellere) karşılık veren, ey çok 
şefkatli, ey çok ihsanda bulunan, ey (her şeyi) duyan, ey taklitsiz yaratan, 
ey sığınak veren, ey yardımcı olan, ey yayan, ey bağışlayan, ey Kadim, 
ey kolaylaştıran, ey müyesser kılan, ey öldüren, ey dirilten, ey menfaat 
veren, ey rızıklandıran, ey her şeye güç yetiren, ey vesileleri oluşturan, 
ey imdada koşan, ey zenginleştiren, ey sermaye bağışlayan, ey yaratan, 
ey (her yerde) hazır olan, ey telâfi eden, ey koruyan, ey (zalim ve kâfirle-
re) şiddetli/sert olan, ey (mazlumların) sığınağı, ey menfaat ve ihsan sa-
hibi, ey (ruhları) alan! Ey yücelen ve (akla gelen her makamın) ötesine 
çıkan ve düşünülebilen her makamın zirvesinde bulunan, ey varlıklara 
(düşünülemeyecek kadar) yakın ve (hayallerden, tasavvurdan) son dere-
ce uzak olan, sırları bilen ve gizleyen, ey âlemin tedbir ve takdirlerini 
elinde tutan, ey zorluklar kendisine kolay ve basit gelen, ey istediği şeye 
güç yetiren, ey rüzgarı gönderen, ey sabahları getiren, ey ruhları hareke-
te geçirip (bedenlere) geri döndüren, ey cömertlik ve bağış sahibi, ey 
kaybedileni geri çeviren, ey ölüleri yayan (dirilten), ey dağılanları topla-
yan, ey istediğine hesapsız rızk veren, ey istediğini istediği şekilde yapa-
bilen, ey celâl ve ikram sahibi, ey diri, ey Kayyûm (varlıkları ayakta tu-
tan), ey hiçbir diri bulunmadığı zaman diri olan, ey ölüleri dirilten, ey diri! 
Senden başka bir ilâh yoktur; gökleri ve yeri yaratan sensin. 
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ي َوَوْحَديت َوُخُضوعي َبْنيَ يََدْيَك َواْعتِـمادي َعَلْيَك، َوَتَضرُّعي َوفـَْقري َواْنِفراد
ليِل اْخلاِشِع، اْخلاِئِف اْلُمْشِفِق اْلباِئِس، اْلَمهِني  ِاَلْيَك، َاْدُعوَك ُدعاَء اْخلاِضِع الذَّ

ُمْستَـْغِفِر ِمْنُه، اْلُمْسَتكِني  ِبَذنِْبِه الْ  اْحلَقِري، اْجلاِئِع اْلَفقِري، اْلعاِئِذ اْلُمْسَتجِري، اْلُمِقرِّ 
  َورََفَضْتُه َاِحبَـتُُّه، َوَعظَُمْت َفجيَعُتُه، ُدعاَء َحِرقٍ ، ُه ثَِقُتهُ تْ ِه، ُدعاَء َمْن َاْسَلمَ ِلَربِّ 

، اَللّـُهمَّ َوَاساَُلَك اِبَنََّك َمليٌك، ِبَك ُمْسَتجريٌ  ُمْسَتكنيٍ  ، ابِئسٍ ، َضعيف َمهنيٍ َحزينٍ 
َيُكوُن، َواَنََّك َعلى ما َتشاُء َقديٌر، َوَاساَُلَك ِحبُْرَمِة هَذا   َتشاُء ِمْن َاْمرٍ  َواَنََّك ما

 *الشَّْهِر اْحلَراِم، َواْلبَـْيِت اْحلَراِم، َواْلبَـَلِد اْحلَراِم، َوالرُّْكِن َواْلَمقاِم، َواْلَمشاِعِر اْلِعظاِم، 
َدَم ِشْيثًا، َوِالِ◌ْبراهيَم ِاْمساعيَل  لسَّالُم، � َمْن َوَهَب آلِ ِه اَعَلْيِه َوآلِ  َك حمَُمَّدٍ نَِبيِّ  َوِحبَقِّ 

َوِاْسحاَق، َو� َمْن َردَّ يُوُسَف َعلى يـَْعُقوَب، َو� َمْن َكَشَف بـَْعَد اْلَبالِء ُضرَّ اَيُّوَب،  
،   ُسَلْيمانَ ِه، َو زائَِد اخلِْْضِر يف ِعْلِمِه، َو� َمْن َوَهَب ِلداُودَ � رادَّ ُموسى َعلى اُمِّ 

ُموسى،  ، َو� كاِفَل َوَلِد اُمِّ َوِلزََكرِّ� َحيْىي، َوِلَمْرَميَ عيسى، � حاِفَظ بِْنِت ُشَعْيبٍ 
 

* Ey benim mabudum ve efendim!  İbrahim'i ve soyundan gelenleri 
kendi salât, bereket ve rahmetine mazhar kıldığın gibi Muhammed ve 
Ehlibeyt'ini rahmet ve selamına mazhar kıl; Muhammed ve Ehlibeyt'ine 
merhamet eyle ve Muhammed ve Ehlibeyt'ine bereket ver. Şüphesiz sen 
(her yönüyle) beğenilen ve yücesin. (Allah'ım!) Zilletime, yoksulluk ve fa-
kirliğime, yalnızlık ve kimsesizliğime, huzurunda eğilmeme, sana olan 
güvenime, yalvarış ve sızlayışlarıma acı. (Allah'ım!) Huzulu ve huşulu, 
zelil, korkmuş ve dehşete kapılmış, perişan, değersiz, hakir, aç, fakir, 
(Şeytan'dan) kaçıp sığınmak isteyen, günahını itiraf ve istiğfar eden, 
Rabbinin dergâhına çaresiz bir şekilde yönelen birisi gibi seni çağırıyor, 
dua ediyorum. Güvendiği kimseler kendisini bırakan, dostları kendisini 
terk eden, musibeti büyük, kalbi yanık, hüzünlü, zayıf, zelil, çaresiz, sana 
yönelen, sığınak isteyen birisinin duası gibi (dua ediyorum). 

Allah'ım! Sen (varlık âleminin) padişahısın; istediğin her şey olur ve 
istediğin her şeye gücün yeter; bu yüzden sana el açıyorum. Bu haram 
ayın (recebin) hürmetine, Beytü'l-Haram'ın (Kâbe'nin) ve Beledü'l-Harâm'ın 
(Mekke'nin) hürmetine, Rükün ve Makam'ın, yüce meş'arların ve Pey-
gamber'in Muhammed'in (ona ve Ehlibeyt'ine selâm olsun) hürmetine 
sana yalvararak el açıyorum. 
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، َوَاْن تـَْغِفَر ِيل ذُنُويب ُكلَّها، َوُجتَريين ِمْن  َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ َاساَُلَك َاْن ُتَصلِّ 
 َوَاماَنَك َوِاْحساَنَك َوُغْفراَنَك َوِجناَنَك، َوَاساَُلَك َاْن  َعذاِبَك، َوتُوِجَب يل ِرْضواَنكَ 

َ بـَْيين َوَبْنيَ َمْن يـُْؤذيين، َوتـَْفَتَح يل ُكلَّ اببٍ  تـَُفكَّ َعّين ُكلَّ َحْلَقةٍ   يل ُكلَّ  ، َوتـَُلنيِّ
، ُكفَّ َعّين ُكلَّ ابغٍ ِبَشرٍّ، َوتَ  ، َوُختِْرَس َعّين ُكلَّ �ِطقٍ َل يل ُكلَّ َعَسريٍ ، َوُتَسهِّ َصْعبٍ 

َحيُوُل  ، َوَتْكِفَيين ُكلَّ عاِئقٍ ، َوَمتَْنَع ِمّين ُكلَّ ظاملٍِ َوَتْكِبَت َعّين ُكلَّ َعُدوٍّ يل َوحاِسدٍ 
َطين َعْن ِعباَدِتَك، � َق بـَْيين َوَبْنيَ طاَعِتَك، َويـُثـَبِّ بـَْيين َوَبْنيَ حاَجيت، َوُحياِوُل َاْن يـَُفرِّ 

يَن، َوَردَّ الشَّياطِني، َوَاَذلَّ رِقاَب اْلُمَتَجربِّ  *ديَن، َوقـََهَر ُعتاةَ اجلِْنَّ اْلُمَتَمرِّ  َمْن َاْجلَمَ 
َعِن اْلُمْسَتْضَعفَني، َاساَُلَك ِبُقْدرَِتَك َعلى ما َتشاُء، َوَتْسهيِلَك ِلما  طنيَ َكْيَد اْلُمَتَسلِّ 

 .يما َتشاءُ َعَل َقضاَء حاَجيت فَتشاُء َكْيَف َتشاُء َاْن جتَْ 
Sonra da secde eder ve yüzünün iki tarafını toprağa sürerek şu 

cümleleri söyler: 

 
* Ey Âdem'e Şeys'i, İbrahim'e İsmail ve İshak'ı veren, ey Yusuf'u 

Yakub'a geri döndüren, ey belâya duçar ettikten sonra Eyyub'un sıkıntı 
ve zorluğunu gideren, ey Musa'yı annesine geri döndüren ve Hızır'ın il-
mini artıran, ey Davud'a Süleyman'ı, Zekeriyya'ya Yahya'yı ve Meryem'e 
İsa'yı bağışlayan, ey Şuayb'ın kızını koruyan, ey Musa'nın anasının yav-
rusuna kefalet eden (Rabbim)! Senden Muhammed ve Ehlibeyt'ine rah-
met etmeni, bütün günahlarımı bağışlamanı, beni azabından kurtarmanı, 
rızanı, emanını, ihsanını, mağfiret ve cennetini bana nasip etmeni diliyo-
rum. Sana el açarak, bana eziyet edenlerle aramızdaki düşmanlık ve kin 
bağlarını çözmeni, her kapıyı yüzüme açmanı; her katıyı yumuşatmanı, 
her zorluğu bana kolaylaştırmanı, kötü konuşan herkesi bana karşı sus-
turmanı, her azgının bana karşı (yapabileceği kötülükleri) engellemeni, 
bana düşmanlık besleyen ve haset eden kimseleri benden uzaklaştırma-
nı, bütün zalimleri benden defetmeni, benimle isteklerim arasına girmek 
isteyen, benimle sana itaatin arasını açmak ve beni senin ibadetinden alı 
koymak isteyen engelleri ortadan kaldırmanı diliyorum. 

Ey serkeş cinleri dizginleyen, isyankâr şeytanları ezen, zalimlerin 
boynunu alçaltıp zelil eden ve sultacı güçlerin hilesini müstaz'aflardan 
uzaklaştıran! İstediğin şeye kadir olduğun ve istediğin şeyi, istediğin şe-
kilde kolaylaştırdığın gücün hakkına senden, hacet ve arzumu kendi is-
tediğin şeyde kılmanı diliyorum. 
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َمْنُت، َفاْرَحْم ُذّيل َوفاَقيت، َواْجِتهادي َوَتَضرُّعي،  آاَللّـُهمَّ َلَك َسَجْدُت، َوِبَك 
 *.َنيت َوفـَْقرى ِاَلْيَك � َربِّ َوَمْسكَ 

İşte bu sırada ağlamaya ve bir iğne başı kadar da olsa gözünden 
yaş akıtmaya çalış; zira bu duanın kabul olma belirtisidir. 

Yirmi Beşinci Gün 
Recebin yirmi beşinci günü Hicret'in 183. yılında İmam Musa Kâ-

zım (a.s) 55 yaşında, Bağdat'ta Harun Reşit tarafından zehirlenerek 
şehit edilmiştir. Bu günde Âl-i Muhammed'in (a.s) ve dostlarının hü-
zün ve kederleri tazelenmektedir. 

Yirmi Yedinci Gece (Bi'set Gecesi) 
Bu gece bi'set gecesidir. Çok mübarek ve faziletli bir gecedir. Bu 

geceyle ilgili olarak şu amellerin yapılması rivayet edilmiştir: 
1- Merhum Şeyh Tusî, İmam Muhammed Takiden (a.s) şöyle ri-

vayet etmiştir:  
"Recep ayında bir gece vardır ki insanlar için, güneşin doğduğu 

her şeyden daha hayırlıdır. O da yirmi yedinci gecedir ki, Resulullah 
(s.a.a) o gecenin sabahında peygamberliğe erişmiştir."  

"Bu geceyi (ibadet, dua vb.) amellerle geçiren bir Şiamız için alt-
mış yıl yapılan amelin sevabının misli verilir." 

"Bu gecede yapılacak amel nedir?" diye sorulduğunda, şöyle bu-
yurdu:  

"Yatsı namazını kıldıktan sonra yatarsın ve gece yarısından sonra 
istediğin saatte uyanıp ikişer ikişer on iki rekât namaz kılarak, her re-
kâtta Fâtiha Suresi'ni ve Muhammed Suresi'nden itibaren Kur'ân'ın so-
nuna kadar olan surelerden birini okursun.  

Namazları bitirdikten sonra oturarak Fâtiha, Felak, Nâs, İhlâs, 
Kâfirûn ve Kadir surelerinin her birini yedişer defa okursun.  

Ardından da Âyete'l-Kürsî'yi yedi kez okuduktan sonra şu duayı 
okursun: 

 
* "Allah'ım! Senin için secde ettim; sana iman ettim; o hâlde zilletime, 

yoksulluğuma, telaş ve ciddiyetime, yalvarış ve yakarışıma, meskenet ve 
fakirliğime merhamet et, ey Rabbim!" 
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َاْحلَْمُد هلِل الَّذي ملَْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا َوملَْ َيُكْن َلُه َشريٌك يف اْلُمْلِك، َوملَْ َيُكْن َلُه َوِيلٌّ 
، َارْكاِن َعْرِشَك، َوُمنْـتَـَهى  يَّ َك َعلَ ُه َتْكبريًا اَللّـُهمَّ ِاّين َاساَُلَك ِمبَعاِقِد ِعزِّ وََكربِّْ  لذُّلِّ ِمَن ا

َك األَ الرَّْمحَِة   ْعَلىاألَ ْعَلى َوِذْكِرَك األَ ، ْعَظمِ ْعَظِم األَ ْعَظِم األَ ِمْن ِكتاِبَك، َواِبمسِْ
َوآِلِه، َوَاْن تـَْفَعَل يب ما اَْنَت  َي َعلى حمَُمَّدٍ  َاْن ُتَصلِّ ، َوِبَكِلماِتَك الّتاّماتِ ْعَلىاألَ 

 . *َاْهُلهُ 
Sonra da dilediğin şeyleri Hak Teâlâ'dan istersin. 
Bu gece gusletmek de müstehaptır. Bu gecenin amellerinden birisi 

de recebin 15. gecesiyle ilgili bölümde açıkladığımız namazın kılın-
masıdır. 

2- Bu gecenin en faziletli ameli, Emirü'l-Müminin Hz. Ali'nin 
(a.s) ziyaretidir.  

Bu geceye ait üç ziyaret metni rivayet edilmiştir ki isteyen 
"Mefatihü'l-Cinân" kitabının ziyaretler bölümüne müracaat edebilir. 

Burada bu ziyaretin önemini belirtmek amacıyla, Ehl-i Sünnet 
âlimlerinden olan ve altı asır önce yaşayan Ebu Abdullah Muhammed 
bin Batuta'nın "Rıhlet-u İbn-i Batuta" adlı meşhur seyahatnamesinin 
bir bölümünde Mekke'den dönerken Irak'ın Necef kentinde yazdığı 
hatıralarının bir bölümünü aktarmakta yarar görüyoruz. O şöyle yazı-
yor: 

"Bu kentte (Necef) yaşayanların hepsi Rafızî'dir (Şiî'dir). Bu şe-
hirde bulunan Hz. Ali'nin (a.s) türbesinde birçok kerametler vuku 
bulmuştur. Mesela İhya Gecesi diye bilinen recebin 27. gecesinde vu-
ku bulan kerametleri buna örnek verebiliriz. Bu gecede Irakeyn, Hora-
san, Fars ve Rum beldelerinden felç ve sakat olan hastalar o türbede 
toplanıyorlar. Bunların sayısı en az otuzkırk kişiye ulaşıyor. Yatsı na-

 
* "Hamd, kendisine evlât edinmeyen ve hâkimiyetinin bir ortağı bu-

lunmayan, kendisini zilletten kurtarıp (izzete vardıracak) bir yardımcıya 
da ihtiyacı olmayan Allah'a mahsustur. O'nu büyüklükle an. Allah'ım! Arş-
'ının rükünleri üzerine yerleşen izzetinin hakikatine, kitabında (Levh-i 
Mahfuz'da) yazılan rahmetinin doruğuna, İsm-i A'zam'ına, yüce zikrine ve 
eksiksiz kelimelerine ant vererek senden Muhammed ve Ehlibeyt'ine 
rahmet etmeni ve bana, büyüklüğüne yakışır şekilde davranmanı diliyo-
rum." 
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mazından sonra bu hastaları türbenin mukaddes parmaklıklarının ya-
nına getiriyorlar. Halk ise toplanıp onların iyileşip kalkmasını bekli-
yorlar; bu arada bazısı namaza, bazısı zikre, bazısı Kur'ân okumaya, 
bazısı ise mukaddes türbeyi seyretmeye dalıp meşgul oluyorlardı. Ge-
cenin yarısı veya üçte ikisi geçince bu hastaların hepsi sapasağlam bir 
şekilde ayağa kalkıyor ve 'Lâ ilâhe illallah, Muhammedun resulullah, 
Aliyyun veliyyullah' diye sesleniyorlardı. Bu oldukça yaygın ve meş-
hur bir şeydir onların arasında. Ben güvenilir kimselerden bunu duy-
dum. O gece ben orada bulunamadım, Fakat Hz. Ali'nin misafirhanesi 
olarak kullanılan medresede, Rum, İsfahan ve Horasan bölgelerinden 
getirilmiş ve harekât edemeyen üç felç insanı gördüm; onlara 'Siz ne-
den iyileşmemişsiniz ve neden buradasınız?' diye sordum. Şöyle cevap 
verdiler. 'Biz yirmi yedinci gece buraya yetişemedik. Şifa bulmak için 
gelecek yılın recep ayının 27. gecesini bekliyoruz.' Bu gece için, çeşit-
li şehirlerden gelen insanlardan kalabalık bir topluluk oluşuyor ve on 
güne kadar devam eden büyük bir pazar oluşturuyorlar." 

İbn Batuta'nın bu naklettikleri yadırganmamalıdır; zira bu mukad-
des türbelerde gerçekleşen ve mütevatir olarak bize sabit olan kera-
metler sayılamayacak kadar fazladır. Mesela geçen yıl Şevval ayında 
(kitabın yazıldığı tarih olan H. 1343 yılı) Hz. İmam Rıza'nın (a.s) mü-
barek türbesine gelen ve felç vb. rahatsızlıklardan dolayı yürüyeme-
yen ve gittikleri bütün doktorlardan olumsuz cevap alan üç kadın şifa 
buldular. Bu olay kimsenin inkâr edemeyeceği şekilde o kadar yayıldı 
ki, hatta önceden başvurdukları doktorlar dahi, son derece titiz olmala-
rına rağmen bu olayı tasdik ettiler. Hatta bazıları bu olayı yazılı olarak 
da tasdik edip açıkladılar. Eğer sözün uzamasından ve konu dışına 
fazlasıyla çıkma endişesi olmasaydı, bu olayı bütün teferruatıyla nak-
lederdim. Onun için bu bölümü burada noktalıyoruz. 

3- Merhum Kef'emî "Beledü'l-Emin" kitabında, bi'set gecesinde şu 
duanın okunmasını tavsiye ediyor: 

 
َعظَِّم  ْعَظِم يف هِذِه اللَّيْـَلِة ِمَن الشَّْهِر اْلمُ ي األَ مَّ ِاّين َاساَُلَك اِبلتََّجلِّ اَللّـهُ 

َوآِلِه، َوَاْن تـَْغِفَر َلنا ما اَْنَت ِبِه ِمّنا َاْعَلُم، �  َي َعلى حمَُمَّدٍ َواْلُمْرَسِل اْلُمَكرَِّم َاْن ُتَصلِّ 
ساَلِة َفضَّْلَتها، َمْن يـَْعَلُم َوال نـَْعَلُم، اَللّـُهمَّ ابِرْك َلنا يف َليْـَلِتنا هِذِه الَّيت ِبَشَرِف الرِّ 

الشَّريِف َاْحَلْلَتها، اَللّـُهمَّ َفِاّ� َنْسأَُلَك اِبْلَمبْـَعِث   َاْجَلْلَتها، َواِبْلَ◌َحملِّ َوِبَكراَمِتكَ 
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َوآِلِه، َو َاْن  َي َعلى حمَُمَّدٍ ِد اللَّطيِف، َواْلُعْنُصِر اْلَعفيِف، َاْن ُتَصلِّ َوالسَّيِّ ، الشَّريفِ 
َمْغُفورًَة، َوَحَسناتِنا  ِر اللَّيايل َمْقُبوَلًة، َوذُنُوبَنا َجتَْعَل َاْعماَلنا يف هِذِه اللَّيْـَلِة َويف سايِ 

َواَْرزاقَنا ِمْن َلُدْنَك  ، ئاتِنا َمْسُتورًَة، َوقـُُلوبَنا ِحبُْسِن اْلَقْوِل َمْسُرورَةً َمْشُكورًَة، َوَسيِّ 
، َوِانَّ ِاَلْيَك  ْعَلىاألَ ِر اِبْلَمْنظَ  اِبْلُيْسِر َمْدرُورًَة، اَللّـُهمَّ ِانََّك َترى َوال تُرى، َواَْنتَ 

وىل، اَللّـُهمَّ ِاّ�  َواألُ  ِخَرةَ  َواْلَ◌ْحميا، َوِانَّ َلَك اآلالرُّْجعى َواْلُمنْـَتهى، َوِانَّ َلَك اْلَمماتَ 
َرْمحَِتَك،  اَللّـُهمَّ ِاّ� َنْسأَُلَك اْجلَنََّة بِ  *نـَُعوُذ ِبَك َاْن نَِذلَّ َوَخنْزى، َوَاْن َ�ِيتَ ما َعْنُه تـَْنهى 

َوَنْسَتعيُذ ِبَك ِمَن الّناِر َفَاِعْذ� ِمْنها ِبُقْدرَِتَك َوَنْسأَُلَك ِمَن اْحلُوِر اْلعِني َفاْرزُْقنا 
نا، َوَاْحَسَن َاْعماِلنا ِعْنَد اْقِرتاِب آجاِلنا، ِبِعزَِّتَك، َواْجَعْل َاْوَسَع َاْرزاِقنا ِعْنَد ِكَربِ ِسنِّ 

ُب ِاَلْيَك َوُحيْظي ِعْنَدَك َويـُْزِلُف َلَدْيَك َاْعماَر�، َوَاْحِسْن َوما يـَُقرِّ َوَاِطْل يف طاَعِتَك 

 
* Allah'ım! Yüce (recep) ayının bu gecesinde medyana gelen büyük 

tecellinin ve gönderilen değerli peygamberinin hürmetine, Muhammed ve 
Ehlibeyt'ini rahmetine mazhar kılmanı ve bizden daha iyi bildiğin günah-
larımızı bağışlamanı diliyorum senden. Ey biz bilmediğimiz hâlde bilen 
Allah'ım! Peygamberlik şerefiyle üstün kıldığın, kendi keremlerinle yücelt-
tiğin ve şerefli bir derece verdiğin bu geceyi bize mübarek kıl.  

Allah'ım! Şerafet ve fazilet dolu bi'set (peygamberliğe seçiliş) hürme-
tine, lütuf sahibi ve iffet unsuru efendinin hakkına senden Muhammed ve 
Ehlibeyt'ine rahmet etmeni, bu gecede ve diğer gecelerde amellerimizi 
kabul buyurmanı, günahlarımızı affetmeni, iyiliklerimize mükâfat vermeni, 
kötülüklerimizi örtmeni, kalplerimizi iyi söz (müjde) ile sevindirmeni ve 
rızklarımızı kendi indinden kolaylıkla çoğaltmanı istiyoruz. 

Allah'ım! Sen görürsün, fakat görülmezsin. Basiretlerin varabileceği 
en doruk nokta sensin; (her şeyin) dönüşü ve sonu sensin. Öldürmek ve 
diriltmek sana mahsustur. Dünya ve âhiret senindir. Allah'ım! Zelil ve rezil 
olmaktan ve senin nehyettiğin şeyleri yapmaktan sana sığınırız.  

Allah'ım! Rahmetinle senden cennet istiyoruz ve (cehennem) ateşin-
den sana sığınıyoruz; kudretinle bizi ondan kurtar. (Allah'ım!) Bize (cen-
net) hurilerinden (vermeni) istiyoruz; izzetinle (bunu) bize nasip buyur. En 
geniş rızklarımızı bize yaşımız ilerlediği (ihtiyarladığımız) zamanda ihsan 
eyle ve en iyi amellerimizi, ecellerimizin yakınlaştığı zamanda vaki kıl. 
İtaatin yolunda ve bizi sana yakınlaştıracak, indinde bizi faydalandırıp 
mukarreb kılacak istikamette ömrümüzü uzat.  
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ِمْن َخْلِقَك فـََيُمنَّ َعَلْينا،  َوال َتِكْلنا ِاىل َاَحدٍ ، يف َمجيِع َاْحواِلنا َواُُموِر� َمْعرِفـََتنا
نْيا َواآلَوتـََفضَّْل َعَلْينا َجبم  ابئِنا َواَبْنائِنا َوَمجيِع ِاْخوانَِنا َواْبَدأ آبِ ِخَرِة، يِع َحواِئِجنا ِللدُّ

َك  اْلُمْؤِمنَني يف َمجيِع ما َسأَْلناَك ِالَ◌نـُْفِسنا � َاْرَحَم الرّاِمحَني، اَللّـُهمَّ ِاّ� َنْسأَُلَك اِبمسِْ
ْغِفَر َلَنا الذَّْنَب ، َوَاْن تَـ َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ اْلَعظيِم، َوُمْلِكَك اْلَقدِمي، َاْن ُتَصلِّ 

اْلَعظيُم، اَللّـُهمَّ َوهذا رََجٌب اْلُمَكرَُّم الَّذي اَْكَرْمَتنا  إّال  اْلَعظيَم ِانَُّه ال يـَْغِفُر اْلَعظيمَ 
، َمِم، فـََلَك اْحلَْمُد � َذا اْجلُوِد َواْلَكَرمِ َرْمَتنا ِبِه ِمْن َبْنيِ األُ ِبِه، َاوَُّل َاْشُهِر اْحلُُرِم، اَكْ 

ْكَرِم، الَّذي َخَلْقَتُه َفاْستَـَقرَّ  األَ  َجلِّ ْعَظِم األَ ْعَظِم األَ ْعَظِم األَ َك األَ ِبِه َواِبمسِْ  َاْسأَُلكَ فَ 
َوَاْهِل بـَْيِتِه الطّاِهريَن،   َي َعلى حمَُمَّدٍ َك َفال َخيُْرُج ِمْنَك ِاىل َغْريَِك، َاْن ُتَصلِّ يف ِظلِّ 

ِملَني فيِه ِلَشفاَعِتَك، اَللّـُهمَّ اْهِد� ِاىل  َواآل لَني فيِه ِبطاَعِتَك،َجتَْعَلنا ِمَن اْلعامِ  *َوَانْ 
، َفِانََّك َجزيلٍ  كٍ ، َوُملْ ، يف ِظلٍّ َظليلٍ َسواِء السَّبيِل، َواْجَعْل َمقيَلنا ِعْنَدَك َخْريَ َمقيلٍ 

 
* Bütün durumlarımızda ve işlerimizde marifet ve basiretimizi iyileştir. 

Yaratıklarından, bize minnet bırakacak hiçbir kimseye bırakma bizi. Dün-
ya ve ahiretimizle ilgili bütün hacetlerimizi lütfeyle bize. Kendimiz için is-
tediğimiz her şeyi önce babalarımız, evlâtlarımız ve bütün mümin kardeş-
lerimiz için yerine getir; ey merhametlilerin en merhametlisi! 

Allah'ım! Yüce ismin ve kadim mülkün ile sana yalvarıyorum; Mu-
hammed ve Ehlibeyt'ine rahmet ve selâm gönder ve bizim büyük güna-
hımızı bağışla; çünkü büyüğü ancak büyük bağışlar. 

Allah'ım! İşte bu, bize lütuf ve keremde bulunduğun haram aylarının 
birincisi olan recep ayıdır. Bu ayı ümmetler arasında bize lütfettin. Sana 
hamdolsun ey cömertlik ve kerem sahibi. O halde bu ayın ve senin en 
azametli, en büyük ve en değerli ismin... hürmetine senden Muhammed 
ve tertemiz Ehlibeyt'ine rahmet (ve selâm) göndermeni, bu ayda bizi, 
kendi itaatin için amel edenlerden ve şefaatini umanlardan kılmanı isti-
yorum. Allah'ım! Bizi doğru yola hidayet et ve indinde yerleşeceğimiz ye-
ri, ebedi (rahmet) gölgenin altında ve büyük mülkünde en iyi bir yer karar 
kıl. Şüphesiz sen bize yetersin ve sen ne güzel vekilsin! 

Allah'ım! Bizi kurtuluşa ermiş, mutluluğu yakalamış, gazap edilmemiş 
ve sapmamış bir şekilde kendi indine geri döndür; ey merhametlilerin en 
merhametlisi! 



 345 

َعَلْينا َوال  َغْريَ َمْغُضوبٍ  َحْسبُنا َونِْعَم اْلوَكيُل، اَللّـُهمَّ اْقِلْبنا ُمْفِلحَني ُمْنِجحنيَ 
ُلَك ِبَعزائِِم َمْغِفَرِتَك، َوِبواِجِب أضاّلَني، ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الّراِمحَني، اَللّـُهمَّ ِاّين َاس

َن  ِبرٍّ، َواْلَفْوَز اِبْجلَنَِّة َوالنَّجاَة مِ  ُكلِّ َواْلَغنيَمَة ِمْن  ،◌ٍ ِامثْ  ُكلِّ َرْمحَِتَك، السَّالَمَة ِمْن 
الّناِر، اَللّـُهمَّ َدعاَك الّداُعوَن َوَدَعْوُتَك، َوَسأََلَك الّسائُِلوَن َوَسأَْلُتَك َوطََلَب ِاَلْيَك 

َوِاَلْيَك ُمنْـتَـَهى الرَّْغَبِة ِيف ، َقُة َوالرَّجاءُ الطّاِلُبوَن َوطََلْبُت ِاَلْيَك، اَللّـُهمَّ اَْنَت الثِّ 
َوآِلِه، َواْجَعِل اْلَيقَني يف قـَْليب، َوالنُّوَر يف َبَصري،   لى حمَُمَّدٍ عَ  الدُّعاِء، اَللّـُهمَّ َفَصلِّ 
  َوِذْكَرَك اِبللَّْيِل َوالنَّهاِر َعلى ِلساين، َوِرْزقًا واِسعًا َغْريَ َممُْنونٍ ، َوالنَّصيَحَة يف َصْدري

 يف نـَْفسي، َورَْغَبيت فيما  َفاْرزُْقين، َوابِرْك يل فيما َرزَقـَْتين، َواْجَعْل ِغنايَ  َوال َحمْظُورٍ 
  *.ِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ ِعْنَدَك ِبَرمحَْ 

 
Sonra secde ederek yüz defa şöyle söylersin: 

َاْحلَْمُد هلِلِ◌ الَّذي َهدا� ِلَمْعرَِفِتِه، َوَخصَّنا ِبِواليَِتِه، َوَوفـََّقنا ِلطاَعِتِه، ُشْكرًا 
 *.ُشْكراً 

 
* Allah'ım! Dönüşü olmayan mağfiretin ve kendine farz kıldığın rah-

metin hakkına senden, her günahtan selâmette kalmayı, her iyilikten na-
sip almayı, cenneti kazanıp ateşten kurtulmayı diliyorum. 

Allah'ım! Seni çağıran herkes gibi ben de seni çağırdım; sana el 
açan herkes gibi ben de sana el açtım. Senden talep eden herkes gibi 
ben de (hacetlerimi) senden talep ettim. Allah'ım! Güvenilecek ve ümit 
edilebilecek olan sensin. Son derece rağbetle dua edilip çağrılacak olan, 
sensin. Allah'ım! O hâlde Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et. Kalbime 
yakin, gözüme nur, göğsüme hayırseverlik ve sadakat, dilime de gece 
gündüz seni zikretmeği yerleştir. Bana minnetsiz ve tehlikesiz geniş rızk 
nasip eyle ve verdiğin rızkı bereketli kıl. Zenginliğimi nefsimde kıl ve (an-
cak) indinde olana rağbet göstermemi sağla; rahmetinle ey merhametlile-
rin en merhametlisi! 

* "Hamd, bizi kendini tanımaya hidayet eden, kendi velâyetine mah-
sus kılan ve kendi itaatine muvaffak eden Allah'a mahsustur. O'na şükür-
ler olsun; O'na şükürler olsun." 
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Sonra da başını secdeden kaldırıp şu duayı okursun: 
اَللّـُهمَّ ِاّين َقَصْدُتَك ِحباَجيت، َواْعَتَمْدُت َعَلْيَك ِمبَْسأََليت، َوتـََوجَّْهُت ِاَلْيَك  

  ِهم، َوَاْورِْد� َمْورَِدُهْم، َواْرزُْقنا ُمرافـََقتَـُهْم، َوَاْدِخْلَنا ئِمَّيت َوساَديت، اَللّـُهمَّ انـَْفْعنا ِحبُبِّ أبَِ 
 **. ِتَك � َاْرَحَم الّراِمحنيَ اْجلَنََّة يف زُْمَرهِتِْم، ِبَرمحَْ 

Bu duayı Merhum Seyyid İbn Tâvûs, Bi'set günüyle ilgili olarak 
zikretmiştir. 

Yirmi Yedinci Gün 
Bu gün büyük bayramlarımızdan birisidir. Bu günde Resulullah 

(s.a.a) Hz. Cebrail'in (a.s) kendisine Hak tarafından risaleti indirme-
siyle peygamberliğe seçilmiştir. Bu gün için şu ameller rivayet edil-
miştir: 

1- Gusletmek. 
2- Oruç tutmak. Bu günün orucu, yıl içerisinde özel bir önem ve 

fazilete sahip olan dört günün orucundan birisidir ve yetmiş yılın oru-
cuna bedeldir. 

3- Bu günde Resulullah'a (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine (a.s) salâvat ge-
tirmek. 

4- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) ve Hz. Ali'nin (a.s) ziyaretleri. 
5- Merhum Şeyh Tusî "Misbah" kitabında şöyle nakleder: Rayyân 

İbn Salt'tan rivayet edildiğine göre, İmam Muhammed Takî (a.s) rece-
bin on beşinci ve yirmi yedinci günleri oruç tuttu ve bütün yakınları da 
oruç tuttular. İmam (a.s) bize on iki rekât namaz kılarak, her rekâtta 
bir Fâtiha ve bir sure okumamızı, namaz bittikten sonra da dört defa 
Fâtiha, dört defa Felak ve dört defa Nâs surelerini okumamızı, ardın-
dan da dört defa:  

َة ِإّال اِبهلِل ال ِالٰـ  َه ِإّال ُهللا وُهللا اَْكَربُ، َوُسْبحاَن ِهللا َواْحلَْمُد هلِل، َوال َحْوَل َوال قـُوَّ

 
** "Allah'ım! Hacetimi sana getirdim; dileğimde sana güvendim. 

İmamlarım ve efendilerim vasıtasıyla sana yöneldim. Allah'ım! Onların 
sevgisinden bizi yararlandır; onların gireceği yere bizi de yerleştir; onlarla 
arkadaşlık yapmayı bize nasip eyle; onların safında bizi cennete götür; 
ey merhametlilerin en merhametlisi!" 
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 *.اْلَعظيم اْلَعِليِّ 
Dört defa:  

 **. ُك ِبِه َشْيئاً  ال اُْشرِ َريبِّ  هللاُ هللاُ 
Dört defa:  

 ***. َاَحداً ال اُْشِرُك ِبَريبِّ 
zikirlerini söylememizi emretti. 

6- Yine merhum Şeyh Ebulkasım Hüseyin İbn Ruhtan (r.a) şöyle 
rivayet etmiştir: Bu günde (27 recep) on iki rekât namazı, her rekâtta 
bir Fâtiha ve surelerden kolay olanını okuyacak şekilde kılar ve teşeh-
hüt ve selâmdan sonra, her iki rekât arasında oturarak şu duayı okursun: 
َاْحلَْمُد هلِل الَّذي ملَْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا، َوَملْ َيُكْن َلُه َشريٌك يف اْلُمْلِك، َوملَْ َيُكْن َلُه َوِيلٌّ ِمَن 

�  **** َتْكبرياً، � ُعدَّيت يف ُمدَّيت، � صاِحيب يف ِشدَّيت، � َولّيي يف نِْعَميت، هُ وََكربِّْ  الذُّلِّ 
َبيت، � كايفَّ يف َوْحَديت، � اُْنسي   ِغياثي يف رَْغَبيت، � َجناحي يف حاَجيت، � حاِفظي يف َغيـْ

َواَْنَت  ، يُل َعثـَْريت فـََلَك اْحلَْمدُ يف َوْحَشيت، اَْنَت الّساتُِر َعْوَريت فـََلَك اْحلَْمُد، واَْنَت اْلُمق
 

* "Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah uludur ve bütün övgüler Allah-
'a mahsustur. Yüce ve azametli Allah'a dayanmayan hiçbir güç ve kuvvet 
yoktur." 

** "Allah'tır, Allah'tır Rabbim ve ben hiçbir şeyi O'na ortak koş-
mam." 

*** "Ben hiçbir kimseyi Rabbime ortak koşmam." 
**** "Bütün övgüler kendisine evlât edinmeyen, mülkünde hiçbir or-

tağı bulunmayan ve (yaratıkların) yardımına muhtaç olmayan Allah'a 
mahsustur. O'nu büyüklükle an. Ey bütün ömrümde birikimim olan (Rab-
bim), ey zor günlerimde yanımda olan, ey velinimetim, ey isteklerimde 
imdadım, ey hacetlerimi gideren, ey yokluğumda beni koruyan, ey yalnız-
lığımda bana yeten, ey korkulu anlarımda yanımda olan (teselli kayna-
ğım)! Kusurumun üstünü örten sensin; o hâlde sana hamdolsun. Hatala-
rımı affeden sensin; öyleyse sana hamd olsun. Düşeceğim yerde bana 
yardımcı olan sensin; o hâlde sana hamdolsun. (Allah'ım!) Muhammed 
ve Ehlibeyt'ine rahmet ve selâm gönder; ayıplarımı ört; korkumu emniye-
te çevir; hatamı affet; suçumu bağışla; kötülüklerimden geç ve kendileri-
ne sadık bir vaatle cennet sözü verilen cennet ehlinin arasında (bana da 
yer ver)."  
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َواْسُرتْ َعْوَريت، َوآِمْن َرْوَعيت،  َوآِل ُحمَمَّدٍ  َعلى ُحمَمَّدٍ  اْلُمْنِعُش َصْرَعيت فـََلَك اْحلَْمُد، َصلِّ 
ْدِق  صِّ ئايت يف َاْصحاِب اْجلَنَِّة َوْعَد ال َواَِقْلين َعثـَْريت، َواْصَفْح َعْن ُجْرمي، َوَجتاَوْز َعْن َسيِّ 

 الَّذي كانُوا يـَُوَعُدوَن. 
Namaz ve duayı bitirdikten sonra ise yedi defa Fâtiha, İhlâs, 

Felak, Nâs, Kâfirûn ve Kadir surelerini, yedi defa da Âyete'l-Kürsî'yi 
okur ve ardından yedi defa: 

َة ِإالّ اِبهللِ  َه إالَّ هللاُ وهللاُ اَْكَربُ َوُسْبحاَن ِهللا َوالال ِالٰـ   *َحْوَل َوال قـُوَّ
Ve yedi defa da: 

 .** ال اُْشِرُك ِبِه َشْيئاً َريبِّ  هللاُ هللاُ 
zikirlerini söylersin ve dilediğin şeyleri Hak Teâlâ'dan istersin. 
7- "İkbal" kitabında ve "Misbâh" kitabının bazı nüshalarında şu 

duanın da bu günde okunmasının müstehap olduğu nakledilmiştir: 
� َمْن َاَمَر اِبْلَعْفِو َوالتَّجاُوِز، َوَضمََّن نـَْفَسُه اْلَعْفَو َوالتَّجاُوَز، � َمْن َعفا َوَجتاَوَز، 

   َواْلَمْذَهُب، اُْعُف َعّين َوَجتاَوْز � َكرُمي اَللّـُهمَّ َوَقْد اَْكَدى الطََّلُب، َوَاْعَيِت اْحليَلةُ 
اَللّـُهمَّ ِاّين  ***ماُل، َوانـَْقَطَع الرَّجاُء ِاّال ِمْنَك َوْحَدَك ال َشريَك َلَك،َوَدَرَسِت اآل

َاِجُد ُسُبَل اْلَمطاِلِب ِاَلْيَك ُمْشَرَعًة، َومناِهَل الرَّجاِء َلَدْيَك ُمْرتََعًة، واَْبواَب الدُّعاِء 
َمِن اْسَتعاَن ِبَك ُمباَحًة، َوَاْعَلُم اَنََّك ِلداعيَك تََّحًة، َواِالْسِتعانََة لِ ِلَمْن َدعاَك ُمفَ 

، َوَانَّ ِيف اللَّْهِف ِاىل ُجوِدَك َوالظَّماِن ، َوللّصارِِخ ِاَلْيَك ِمبَْرَصِد ِاغاثَةٍ ِمبَْوِضِع ِاجابَةٍ 
يَن، َواَنََّك ال اْلُمْسَتأثِر  يِبِعَدِتَك ِعَوضًا ِمْن َمْنِع اْلباِخلَني، َوَمْنُدوَحًة َعّما يف اَْيدِ 

 
* "Allah'tan başka ilâh yoktur ve bütün övgüler Allah'a mahsustur. 

Yüce ve azametli Allah'a dayanmayan hiçbir güç ve kuvvet yoktur." 
** "Allah'tır, Allah'tır benim Rabbim ve ben hiçbir şeyi O'na ortak 

koşmam." 
*** "Ey (insanlara) affetmeyi, hatalardan geçmeği emreden ve kendisi 

de buna kefil olan; ey affeden ve bağışlayan (Rabbim)! Beni affet ve gü-
nahlarımdan geç ey Kerim! Allah'ım! Arayışım beni zahmete düşürmüş, 
çare ve çıkış yolu bulamıyorum. Arzular yok olmuş; ümit kesilmiş; tek 
ümidim sensin; senin ortağın yoktur. 
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ْعماُل ُدوَنَك، َوَقْد َعِلْمُت َانَّ اَْفَضَل زاِد ُهُم األَ ِقَك ِإّال َاْن َحتُْجبَـ َحتَْتِجُب َعْن َخلْ 
  ِبُكلِّ َخيْتارَُك هِبا، َوَقْد �جاَك ِبَعْزِم اِالراَدِة قـَْليب، َوَاساَُلَك  الرّاِحِل ِاَلْيَك َعْزُم ِاراَدةٍ 

  ِاَلْيَك َاَغْثَت َصْرَخَتُه، َاْو َمْلُهوفٍ  َاْو صارِخٍ  ،بـَلَّْغَتُه َاَمَلهُ  ا راجٍ َدعاَك هبِ  َدْعَوةٍ 
َغَفْرَت َلُه َاْو ُمعاًىف َاْمتَْمَت نِْعَمَتَك َعَلْيِه،  خاِطئٍ  فـَرَّْجَت َكْربَُه، َاْو ُمْذِنبٍ  َمْكُروبٍ 
ِة َعَلْيَك َحقٌّ َوِعْنَدَك َمْنزَِلٌة، ِإّال َصلَّْيَت  َاْهَدْيَت ِغناَك ِاَلْيِه، َوِلِتْلَك الَّدْعوَ  َاْو َفقريٍ 

ِخَرِة، َوهـذا رََجٌب واِئجي َحواِئَج الدُّنْيا َواآل، َوَقَضْيَت حَ َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ  َعلى
َمِم، �   َبْنيِ األُ َرْمَتنا ِبِه ِمنْ َاْشُهِر اْحلُُرِم، اَكْ  *اْلُمَرجَُّب اْلُمَكرَُّم الَّذي اَْكَرْمَتنا ِبِه َاوَّلُ 

َك األَ َذا اْجلُوِد َواْلَكَرِم، فـَنَ  ْكَرِم، األَ  َجلِّ ْعَظِم األَ ْعَظِم األَ ْعَظِم األَ ْسأَُلَك ِبِه َواِبمسِْ
َواَْهِل   َي َعلى حمَُمَّدٍ َك َفال َخيُْرُج ِمْنَك ِاىل َغْريَِك، َاْن ُتَصلِّ الَّذيَ َخَلْقَتُه َفاْستَـَقرَّ يف ِظلِّ 

ِملَني فيِه ِبَشفاَعِتَك، اَللّـُهمَّ  ِه الطّاِهريَن، َوَجتَْعَلنا ِمَن اْلعاِملَني فيِه ِبطاَعِتَك، َواآل بـَْيتِ 
، فَِانََّك  ، يف ِظلٍّ ظَليلٍ بيِل، َواْجَعْل َمقيَلنا ِعْنَدَك َخْريَ َمقيلٍ َواْهِد� ِاىل َسواِء السِّ 

 
* Allah'ım! Sana bütün taleplerin yolu açıktır; sana olan ümit kaynak-

ları doludur; seni çağıranlar için dua kapıları açıktır ve senden yardım di-
leyene yardımın hazırdır. (Allah'ım!) Seni çağırana karşı icabete hazır ol-
duğunu, feryat edip yardım dileyecek kimseye imdat etmeği beklediğini 
biliyorum. Senin kerem ve cömertliğine yalvarmak ve verdiğin vaadin kesin 
gerçekleşeceğine inanmak, cimrilerin cimriliğine ve zenginlerin elindekilere 
muhtaç olmaya (en iyi) alternatiftir. (Allah'ım!) Sen yaratıklarından uzak 
değilsin; onları senden uzaklaştıran, yaptıkları (kötü) amellerdir. Şunu 
kesin olarak bildim ki sana yürüyen yolcunun en iyi azığı, seni seçecek 
sağlam iradesidir. İşte benim kalbim de sağlam bir iradeyle seninle mü-
nacat ve niyaz ediyor. 

(Allah'ım!) Arzusuna kavuşturduğun her ümitlinin duasıyla, imdadına 
yetiştiğin her feryat edenin çağrısıyla, sıkıntısını giderdiğin her perişan ve 
kederlinin yalvarışıyla, bağışladığın her hatakâr ve günahkârın duasıyla, 
sıhhat ve selâmet vererek nimetini tamamladığın kimsenin çağırışıyla, 
kabul etmeği üzerine bir hak bilip değer biçtiğin ve zenginleştirdiğin her 
fakirin duasıyla; evet; bütün bu dua ve yalvarışlarla ben de sana yalvarı-
yor ve Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet ve selam göndermeni, dünya 
ve âhiret hacetlerimi yerine getirmeni diliyorum. 
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َاْمجَعَني، اَللّـُهمَّ  باِدِه املُْصَطِفْنيَ، َوَصَلواتُُه َعَلْيِهْم َحْسبُنا َونِْعَم الوَكيُل، َوالسَّالُم َعلى عِ 
ْعلى  األَ َواِبْلَمْنِزِل اْلعظيِم ، َلنا يف يـَْوِمنا َهَذا الَّذي َفضَّْلَتُه، َوِبَكراَمِتَك َجلَّْلَتهُ  َوابِركْ 

  اَللّـُهمَّ َصلِّ  اْلَكرِمي َاْحَلْلَتُه، َحملِّ َعلى َمْن فيِه ِاىل ِعباِدَك َاْرَسْلَتُه، َوابْل◌َ  اَنـَْزْلَتُه، َصلِّ 
َعَلْيِه َصالًة دائَِمًة َتُكوُن َلَك ُشْكرًا َولنا ُذخرًا، َواْجَعْل لَنا ِمْن اَْمرِ� يُسراً، َواْخِتْم َلنا  

اَْفَضَل  *َرْمحَِتكَ بِ  اِبلسَّعاَدِة ِاىل ُمنْـَتهى آجالِنا، َوَقْد َقِبْلَت الْيسَري ِمْن اَْعمالِنا، َوبـَلَّْغَتنا
 .َوآِلِه َوَسلَّم َعلى حمَُمَّدٍ  َقديٌر، َوَصلَّى هللاُ  َشيءٍ  ُكلِّ آماِلنا، ِانََّك َعلى  

Bu duayı, İmam Musa Kazım (a.s) recebin 27. günü Bağdat'a gö-
türüldüğü zaman okumuştur ve recep ayında okunan en önemli dua-
lardan birisidir. 

8- Yirmi yedinci gecenin üçüncü amelinde zikrettiğimiz duayı 
Merhum Seyyid İbn Tâvûs, yirmi yedinci günde okunmasını tavsiye 
etmiştir. Bu dua Kef'amî'nin rivayeti ile bu günün gecesinin amelle-
rinde geçti.  

 
* İşte bu, kendisiyle bize kerem ve lütufta bulunduğun, haram 

aylarının ilki değerli ve yüce recep ayıdır. Ümmetler içinde bize bu ay 
vasıtasıyla özel ikram ve ihsanda bulundun. Ey cömertlik ve kerem 
sahibi! Bu ayın ve en azametli, en yüce ve en değerli ismin... hürmetine 
senden, Muhammed ve pâk Ehlibeyt'ine rahmet (ve selâm) göndermeni 
ve bu ayda bizi itaatin için amel eden ve şefaatini ümit edenlerden 
kılmanı diliyoruz.  

Allah'ım! Bizi doğru yola hidayet et, bizi kendi indinde daimî (rahmet) 
gölgende en iyi yere yerleştir. Muhakkak sen bize yetersin ve sen ne 
güzel velisin. O'nun selâm ve salâvatı, seçilmiş kullarının hepsinin üzerine 
olsun. 

Allah'ım! Üstün kıldığın ve kereminle yücelttiğin, azametli ve yüce bir 
derece verdiğin bu günde bize bereket ver. Bu günde kullarına gönderdi-
ğin ve değerli bir makama ulaştırdığın Peygamber'ine rahmet ve selâm 
eyle. Allah'ım! Sana şükür ve bize (manevî) birikim vesilesi olacak daimî 
bir rahmet et ona. (Allah'ım!) İşimizi kolaylaştır ve ecelimiz bitinceye dek 
hayatımızı saadetle sona erdir. Böylece az amellerimizi kabul et ve kendi 
rahmetinle bizi en iyi arzularımıza ulaştır. Muhakkak senin her şeye gü-
cün yeter. Allah'ın rahmet ve selâmı Muhammed ve Ehlibeyt'inin üzerine 
olsun. 
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Recep Ayının Son Günü 
Bu gün için gusledilme rivayet edilmiştir. Bu günün orucu günah-

ların bağışlanmasına vesile olur. Bu günün diğer bir ameli de birinci 
günün amellerinde zikrettiğimiz şekilde Hz. Selman (r.a) namazının 
kılınmasıdır. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

Mübarek Şaban Ayının Fazilet Ve Amelleri 
Şaban ayı da, oldukça fazilet ve şerefle dolu ve Resulullah'a 

(s.a.a) intisap edilen bir aydır. Peygamber efendimiz (ona ve Ehlibeyt-
'ine salât ve selâm olsun) bu ayı oruç tutar ve ramazan ayının orucuna 
birleştirir ve şöyle buyururdu: "Şaban benim ayımdır; kim benim 
ayımdan bir gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur." 

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 
İmam Seccâd (a.s) (Zeynülabidin) şaban ayı girdiği zaman ashabını 
toplar ve onlara şöyle buyururdu:  

"Ey ashabım (dostlarım), bu ayın ne olduğunu biliyor musunuz? 
Bu, Şaban ayıdır. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 'Şaban, benim 
ayımdır.' Bu ayı, Peygamberinizin sevgisi ve Rabbinize yaklaşmak için 
oruç tutun; canımı elinde tutan (Allah'a) andolsun ki, babam İmam 
Hüseyin'den (a.s) duydum ki şöyle derdi: Emirü'l-Mu'minin Ali'den 
(a.s) şöyle buyurduğunu duydum: Kim şaban ayını Resulullah'a (s.a.a) 
olan sevgisinden dolayı ve Allah'a yakınlaşmak için oruç tutarsa, Al-
lah onu sever, kendi ikram ve yüceliğine yakınlaştırır ve cenneti ona 
farz kılar." 

Merhum Şeyh Tusî (r.a), Safvanü'l-Cemmâl'ın şöyle dediğini nak-
letmiştir:  

İmam Sadık (a.s) bana buyurdu ki: "Nahiyende ve etrafında olan 
kimseleri şaban ayının orucuna teşvik et." Ben, "Canım sana feda ol-
sun, bunda bir şey mi görüyorsun?" dedim, İmam (a.s) "Evet." buyurdu. 
"Resulullah (s.a.a) şaban ayının hilâlini gördüğü zaman Medine hal-
kına birisinin şöyle seslenmesini emrederdi: Ey Yesrib (Medine) ehli, 
ben Allah Resulü'nün size elçisiyim. (Resulullah buyuruyor ki:) Şunu 
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bilin ki şaban, benim ayımdır. Kim benim ayım hakkında bana yar-
dımcı olursa (onu oruç tutarsa), Allah ona rahmet etsin!"  

İmam Cafer Sadık (a.s) sonra Emirü'l-Müminin Hz. Ali'nin (a.s) 
şöyle buyurduğunu açıkladı:  

"Resulullah'ın elçisinin (çağrısını) duyduğumdan beri şabanın 
orucunu hiçbir zaman ihmal etmemişimdir. Ömür boyunca da ihmal 
etmeyeceğim, inşaallah."  

Emirü'l-Müminin (a.s) yine şöyle buyurdu:  
"İki ayı (şaban ve ramazanı) art arda oruç tutmak, Allah'tan (na-

sip) olan bir tövbe ve mağfirettir." 
İsmail İbn Abdü'l-Halik diyor ki:  
İmam Sadık'ın (a.s) yanında bulunduğum bir sırada, şaban ayının 

orucu söz konusu edildi. Bunun üzerine İmam Sadık (a.s) şöyle buyur-
du:  

"Şaban ayının fazileti şöyledir, böyledir." (Sonra şöyle buyurdu:) 
"Hatta haram bir kanı döken kimse dahi (pişman olup tövbe ettikten 
ve üzerine düşen diyeti verdikten sonra) şaban ayının orucunu tutmak-
la bağışlanır." 

Bu değerli ayla ilgili olarak yapılması rivayet edilen ameller de iki 
kısımdır. Bir kısmı, bu ayın bütün günlerinde yapılan amellerdir. Bir 
kısmı ise, bu ayın bazı günleri veya gecelerine has amellerdir. 

A) Şaban Ayının Bütün Günlerinde Yapılan Ameller 
Şaban ayının bütün günlerinde yapılan ameller şunlardan ibarettir: 
1- Her gün yetmiş defa şu zikri söylemek: 

 *.َاْستَـْغِفر َهللا َوَاْسأَلُُه التـَّْوبََة 
2- Yine yetmiş defa şu şekilde Allah'tan mağfiret dilemek: 

 **◌ِ َه ِاالَّ ُهَو الرَّْمحُن الرَّحيُم اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم َواَتُوُب ِالَْيهاّلذي ال ِالٰـ   َاْستـَْغِفر هللاَ 
Bazı rivayetlerde "el-Hayyu'l-Kayyûm" kelimesi "er-Rahmâ-

nu'r-Rahîm" kelimesinden önce zikredilmiştir. Her ikisine de amel 

 
* Allah'tan bağışlanma ve O'ndan, tövbe (etme tevfikini) dilerim. 
** "Kendisinden başka ilâh olmayan; Rahman, Rahim, diri ve varlık-

ları ayakta tutan Allah'tan mağfiret diliyorum ve O'na tövbe ediyorum." 
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etmek iyidir.  
Rivayetlerden de anlaşıldığı gibi, bu ayın en faziletli dua ve zikri, 

istiğfar yani "Allah'tan mağfiret dilemek"tir. Evet, bu ayda her gün 
yetmiş defa istiğfar eden kimse, diğer aylarda yetmiş bin defa istiğfar 
etmiş gibidir. 

3- Bu ayda yarım hurmayla da olsa (sadece bu miktara güç yeti-
renler için) sadaka vermek; bunu yapan kimsenin cesedini, Allah (ce-
hennem) ateşine haram kılar.  

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) rivayet edilen bir hadiste, İmam'a (a.s) 
recep ayının orucu hakkında sorulduğunda, o Hazret: "Neden şabanın 
orucundan gafilsiniz?" buyurdu.  

Ravi: "Ey Resulullah'ın (s.a.a) oğlu, şabandan bir gün oruç tutanın 
sevabı nedir?" diye sorunca, "Cennettir, vallahi!" buyurdu.  

Ravi tekrar: "Şaban ayında yapılan en faziletli amel nedir?" diye 
sordu. İmam (a.s) şöyle buyurdu:  

"Sadaka vermek ve mağfiret dilemektir. Kim, şaban ayında bir sa-
daka verirse, Allah-u Teâlâ onu sizin deve yavrusunu büyüttüğünüz 
gibi büyütür ve bilâhare kıyamet gününde Uhut dağı kadar büyümüş 
bir halde sahibine ulaşır." 

4- Şaban ayında bin defa şu zikri söylemek: 
 *َوال نـَْعُبُد ِإالّ ِاّ�ُه ُخمِلصَني َلُه الّديَن َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ  هللاُ  َه إالَّ ال ِالٰـ 

Bu değerli amelin büyük sevabı vardır. Kim bunu yerine getirirse, 
bin yılın ibadeti(nin sevabı) kendisi için yazılır. 

5- Şabanın her perşembe günü iki rekât namaz kılarak, her rekâ-
tında bir defa Fâtiha ve yüz defa İhlâs Suresi'ni okumak. Namazı bitir-
dikten sonra da yüz defa Resulullah'a (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine (a.s) salâ-
vat getirmek. Allah, bunu yapan kimsenin, dinî ve dünyevî hacetlerini 
yerine getirir. Şabanın perşembe günlerinin orucu da müstehaptır. Bir 
hadiste şöyle rivayet edilmiştir:  

"Şabanın her perşembe günü gökler süslenir ve melekler şöyle 
dua ederler: Ey Mabudumuz, bu günü oruç tutanı bağışla ve duasını 
kabul et."  

Yine Nebevî bir hadiste şöyle geçer:  
"Allah şabanın pazartesi ve perşembe günlerini oruç tutan kimse-

 
* "Allah'tan başka bir mabut yoktur. Biz, dini O'na halis kılarak sadece 

O'na taparız. Müşrikler istemese bile." 
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nin, yirmi dünyevi ve yirmi uhrevi hacetini yerine getirir." 
6- Bu ayda Muhammed (s.a.a) ve Âl-i Muhammed'e (a.s) çok sa-

lavât getirmek. 
7- Şabanın her öğle vakti ve on beşinci gecesinde İmam 

Zeynülabidin'den (a.s) rivayet edilen şu salâvat-ı şerifeyi okumak: 
 

ِة، َوَمْوِضِع الرِّ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ  َوُخمْتَـَلِف ساَلِة، ، َشَجَرِة النـُّبـُوَّ
  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ، اَللّـُهمَّ َصلِّ يْلِم، َوَاْهِل بـَْيِت اْلَوحْ اْلَمالِئَكِة، َوَمْعِدِن اْلعِ 

ُم َهلُْم  اْلُفْلِك اْجلارِيَِة ِيف اللَُّجِج اْلغاِمَرِة، �ََْمُن َمْن رَِكَبها، َويـَْغَرُق َمْن تـَرََكَها، اْلُمتَـَقدِّ 
َوآِل  َعلى حمَُمَّدٍ  ُر َعنْـُهْم زاِهٌق، َوالّالزُِم َهلُْم الِحٌق، اَللّـُهمَّ َصلِّ اْلُمَتَاخِّ ماِرٌق، وَ 

اْلُمْسَتكِني، َوَمْلَجِأ اْهلارِبَني، َوِعْصَمِة  اْلَكْهِف احلَْصِني، َوِغياِث اْلُمْضَطرِّ  ،حمَُمَّدٍ 
 َصالًة َكثريًَة، َتُكوُن َهلُْم ِرضًا َوِحلَقِّ  ِل حمَُمَّدٍ َوآ َعلى حمَُمَّدٍ  اْلُمْعَتِصمَني، اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ةٍ  َاداًء َوَقضاًء، ِحبَْولٍ  َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ  َعلى  اَللّـُهمَّ َصلِّ ، � َربَّ اْلعاَلمنيَ  ِمْنَك َوقـُوَّ
َت ُحُقوقـَُهْم، َوفـََرْضَت  ْخياِر، الَّذيَن َاْوَجبْ ْبراِر األَ األَ  *بنيَ ، الطَّيِّ َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ 

 
* Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; onlar nübüvvetin ağ-

acı, risaletin (lâyık) mekânı, meleklerin (sürekli) uğradıkları, ilmin madeni 
ve vahyin Ehlibeyt'idirler.  

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; onlar derin girdap-
larda yüzen (hidayet ve irfan) gemileridirler; o gemlilere binen kurtulur, 
binmeyen ise boğulur. Onlardan öne geçen (hidayet çizgisinden) dışarıya 
çıkar; onlardan geriye kalanın (amelleri) yok olur. Onlardan ayrılmayan 
ise, onlara kavuşur. Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; onlar 
(ümmetin) sağlam kalesi, perişan ve çaresiz insanların imdatçısı, kaçanla-
rın sığınağı ve korunmak isteyenlerin koruyucusudurlar. Allah'ım Mu-
hammed ve Ehlibeyt'ine öyle çok rahmet et ki onları hoşnut etsin, Mu-
hammed ve Ehlibeyt'inin hakkının eda edilmesine vesile olsun; kendi güç 
ve kuvvetinle ey âlemlerin Rabbi!  

Allah'ım! Muhammed'e ve haklarını (ümmetin) üzerine farz kıldığın, 
itaat ve velayetlerini farz ettiğin tertemiz, iyi ve seçkin Ehlibeyt'ine rahmet 
et. Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et. İtaatinle kalbimi şen-
lendir. Sana karşı yaptığım günahlarla beni rezil eyleme. Rızkını dar tut-
tuğun (fakir) kimselerin sıkıntısını paylaşmayı bana nasip et; zira kendi 
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ِبطاَعِتَك، َوال  ، َواْعُمْر قـَْليبَوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  طاَعتَـُهْم َوِواليـَتَـُهْم، اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ُختِْزين ِمبَْعِصَيِتَك، َواْرزُْقين ُمواساَة َمْن َقرتََّْت َعَلْيِه ِمْن ِرْزِقَك ِمبا َوسَّْعَت َعَليَّ ِمْن 

ِد  َك َسيِّ َك، َوهذا َشْهُر نَِبيِّ َك، َوَنَشْرَت َعَليَّ ِمْن َعْدِلَك، َوَاْحيَـيْـَتين َحتَْت ِظلِّ َفْضلِ 
ْضواِن، الَّذي كاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى رُُسِلَك، َشْعباُن الَّذي َحَفْفَتُه ِمْنَك اِبلرَّْمحَِة َوالرِّ 

ه َوِقياِمه يف َلياليِه َوَاّ�ِمه ُخبُوعًا َلَك يف اِْكراِمه ُب يف ِصيامِ أَ ُهللا َعَلْيِه َوآِله َوَسلََّم َيدْ 
ْسِتناِن ِبُسنَِّته فيِه، َونـَْيِل الشَّفاَعِة  اَللّـُهمَّ َفَاِعنّا َعَلى االِ ِمحاِمِه،  َوِاْعظاِمه ِاىل َحمَلِّ 

اً، َواْجَعْلين َلُه ُمتَِّبعًا َحّىت َلَدْيِه، اَللّـُهمَّ َواْجَعْلُه يل َشفيعًا ُمَشفَّعًا َوَطريقًا ِاَلْيَك َمهيع
اَْلقاَك يـَْوَم اْلِقياَمِة َعّين راِضيًا، َو َعْن ذُنُويب غاِضياً، َقْد َاْوَجْبَت يل ِمْنَك الرَّْمحََة  

  .ْخيارِ اْلَقراِر َوَحمَلَّ األَ ْضواَن، َواَنـَْزْلَتين داَر َوالرِّ 
8- Merhum İbn Haleveyh'in rivayetine göre Emirü'l-Mu'minin'in 

(a.s) ve diğer Ehlibeyt İmamları'nın (a.s) Şaban ayında okudukları ve 
"Münacat-ı Şabaniye" diye meşhur olan şu münacatı okumak: 

Münacat-ı Şabaniye 

ْع نِدائي ، َواْمسَْع ُدعائي ِاذا َدَعْوُتَك، َوْامسَ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 
fazl u kereminden bana bolluk gösterdin; beni adaletine mazhar kıldın ve 
kendi gölgende beni ihya ettin. (Allah'ım!) Bu ay peygamberlerinin efen-
disi olan Peygamberin (Muhammed)in ayı şabandır. Öyle bir aydır ki onu 
rahmet ve rızana büründürdün. (Allah'ım!) Resulullah (s.a.a), bu ayın ge-
ce ve gündüzlerinde, sonuna kadar oruç ve ibadete son derece özen 
gösteriyor ve bu aya değer verip tazim etmekte sana karşı mütevazı ol-
mayı yeğliyordu.  

Allah'ım! Bize de bu ayda onun sünnetine uymak ve şefaatine nail 
olmak için yardımcı ol. Allah'ım! Onu benim için şefaati makbul bir şefaat-
çi ve sana götürecek pürüzsüz bir yol karar kıl. Allah'ım! Kıyamet gü-
nünde benden razı olduğun, günahlarıma göz yumduğun, rahmet ve rı-
zanı benim için kesinleştirdiğin, beni ebediyet yurdu ve seçkin insanların 
yeri olan (cennete) yerleştirdiğin bir halde sana kavuşuncaya kadar, 
Peygamber'inin izinden gitmeği bana nasip eyle. 
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ِاذا �َديـُْتَك، َواَْقِبْل َعليَّ ِاذا �َجيْـُتَك، فـََقْد َهَرْبُت ِاَلْيَك، َوَوقـَْفُت َبْنيَ يََديَك  
عًا ِاَلْيَك، راِجيًا ِلما َلَدْيَك َثوايب، َوتـَْعَلُم ما يف نـَْفسي، َوَختُْربُ ُمْسَتكيناً، َلَك ُمَتضرِّ 

 ئَ َاْن اُْبدِ فى َعَلْيَك َاْمُر ُمنْـَقَليب َوَمْثواَي، َوما اُريُد حاَجيت، َوتـَْعِرُف َضمريي، َوال خيَْ 
هَ  ِبِه ِمْن طَِلَبيت، َوَاْرُجوُه ِلعاِقَبيت، َوَقْد َجَرْت َمقاديُرَك َعليَّ �  ِبِه ِمْن َمْنِطقي، واَتـََفوَّ

بَِيِدَك ال بَِيِد َغْريَِك دي فيما َيُكوُن ِمّين ِاىل آِخِر ُعْمري ِمْن َسريَريت َوَعالنَِييت، وَ َسيِّ 
ِاْن َحَرْمَتين َفَمْن َذا الَّذي يـَْرزُُقين، َوِاْن  ِاٰهليّري، زِ�َديت َونـَْقصي َونـَْفعي َوضَ 

 ِاٰهليَاُعوُذ ِبَك ِمَن َغَضِبَك َوُحُلوِل َسَخِطَك،  ِاٰهليَخَذْلَتين َفَمْن َذا الَّذي يـَْنُصُرين، 
َكَأّين   ِاٰهليِلَرْمحَِتَك َفاَْنَت َاْهٌل َاْن َجتُوَد َعليَّ ِبَفْضِل َسَعِتَك، ِهل أْ ِاْن ُكْنُت َغْريَ ُمْست

اَْنَت َاْهُلُه  *بِنَـْفسي واِقَفٌة َبْنيَ يََدْيَك َوَقْد َاظَلَّها ُحْسُن تـَوَكُّلي َعَلْيَك، فـَُقْلَت ما
 

* Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve seni çağırdı-
ğımda duamı icabete eriştir; seni nida ettiğimde, nidamı duy; sana yalvarıp 
yakardığımda bana (lütuf gözüyle) bak. Ben sana doğru yönelmiş, sana 
boyun eğip yalvararak ve katındaki sevabı dileyerek huzurunda durmu-
şum. İçimde olanı biliyorsun; ihtiyacımdan haberdar ve kalbimdekine va-
kıfsın. Dönüşüm ve döneceğim yer, söylemek istediğim söz, dile getirmek 
istediğim ihtiyaç ve akıbetim için umduklarım sana gizli değildir.  

Ey Sahibim! Senin takdir ve hükmün, ömrümün sonuna dek benden 
vuku bulacak her şeyde, zahir ve batınımda caridir. Kemal ve eksikliğim, 
yarar ve zararım başkasının değil, senin elindedir. 

Allah'ım! Rızkımı sen vermezsen, kim verir! Eğer bana, yardım etme-
yerek yalnız bırakırsan, kim yardım eder! Allah'ım! Gazabından ve aza-
bından sana sığınırım. 

Allah'ım! Eğer ben rahmetine lâyık değilsem, sen geniş fazlın ve rah-
metinle bana bağışta bulunmaya lâyıksın. Allah'ım! (Kıyamet kopup da) 
yalnız başıma huzurunda durmuş gibiyim; sana olan güzel tevekkülüm 
bana gölge etmiş, kerem ve ihsanına layık olanı yapmışsın ve affınla gü-
nahlarımı örtmüşsün. 

Allah'ım! Beni bağışlarsan ne güzel, zaten bağışlamaya senden da-
ha layık olan var mı? Eğer ecelim gelip çatmış da amelim beni sana yak-
laştırmamışsa, günahlarımı itiraf etmeyi affına vesile kılıyorum. 

Allah'ım! Nefsime yönelmekle kendime zulmettim; eğer beni affet-
mezsen, yazıklar olsun bana! Allah'ım! Bu güne kadar ihsanını benden 
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َك ِبذِلَك، َوِاْن كاَن َقْد َد� َاَجلي ِاْن َعَفْوَت َفَمْن َاْوىل ِمنْ  ِاٰهليَوتـََغمَّْدَتين ِبَعْفِوَك، 
ْنِب ِاَلْيَك َوسيَليت َقْد ُجْرُت   ِاٰهلي ،َوملَْ يُْدِنين ِمْنَك َعَملي فـََقْد َجَعْلُت اِالْقراَر اِبلذَّ

َاّ�َم  ملَْ يـََزْل ِبرَُّك َعَليَّ  ِاهلٰيَعلى نـَْفسي يف النََّظِر َهلا، فـََلها اْلَوْيُل ِاْن ملَْ تـَْغِفْر َهلا، 
َكْيَف آَيُس ِمْن ُحْسِن َنَظِرَك يل بـَْعَد َممايت،   ِاٰهلي َحيايت َفال تـَْقَطْع ِبرََّك َعّين يف َممايت، 

تـََولَّ ِمْن َاْمري ما اَْنَت َاْهُلُه، َوُعْد َعَليَّ  ِاٰهلياْجلَميَل يف َحيايت،  ين إالّ َواَْنَت ملَْ تـَُولِّ 
نْيا َوَاَ�  ِاٰهليَمَرُه َجْهُلُه، ِبَفْضِلَك َعلى ُمْذِنب َقْد غَ  َقْد َسَرتَْت َعَليَّ ذُنُواًب يف الدُّ

ْخرى، ِاْذ ملَْ تُْظِهْرها ِالَ◌َحد ِمْن ِعباِدَك  َسْرتِها َعَليَّ ِمْنَك يف األُ َاْحَوُج ِاىل 
َك َبَسَط ُجودُ  ِاٰهليْشهاِد،  اْلِقياَمِة َعلى رُُؤوِس األَ تـَْفَضْحين يـَْومَ  الّصاِحلَني، َفال

َفُسرَّين بِِلقاِئَك يـَْوَم تـَْقضي فيِه َبْنيَ ِعباِدَك،   ِاٰهليَاَملي، َوعْفُوَك اَْفَضُل ِمْن َعَملي، 
َبْل ُعْذري � اَْكَرَم  ِاٰهلي اْعِتذاري ِاَلْيَك اْعِتذاُر َمْن ملَْ َيْستَـْغِن َعْن قـَُبوِل ُعْذرِِه، َفاقـْ

تـَْقَطْع  *ْب َطَمعي، َوال الَ تـَُردَّ حاَجيت، َوال ُختَيِّ  ِاٰهليوَن، َمِن اْعَتَذَر ِاَلْيِه اْلُمسيئُ 
 

esirgemedin, ölümle başlayan hayatımda da kesme. Allah'ım! Nasıl ölü-
mümden sonra, senin bana olan hüsn-ü nazarından ümidimi keserim, oy-
sa sen hayatımda iyilikten başka bir şey yapmadın bana!  

* Allah'ım! Sana yakışır şekilde işlerimi yoluna koy ve cehalet batak-
lığına batmış bir günahkâra kendi lütuf ve fazlın ile merhamet eyle. Allah-
'ım! Dünyada birçok günahımı gizli tuttun, ahirette onları gizli tutmana da-
ha muhtacım. Allah'ım! Günahlarımı salih kullarına açmayarak lütfettin 
bana; öyleyse kıyamet günü bütün yaratıkların karşısında rüsva etme 
beni. Allah'ım! Bağışın arzumu çoğalttı; affın ise amelimden daha üstün-
dür.  

Allah'ım! Kullarının arasında hükmettiğin gün, huzuruna çıkmakla beni 
mesrur eyle. Allah'ım! Senden özür dilemem, mazeretinin kabul olmasın-
dan müstağni olmayan (çaresiz) kimsenin özür dilemesi gibidir. Öyleyse, 
ey günahkârların kendisinden özür dilediği en keremli zat, mazeretimi 
kabul buyur. 

Allah'ım! Hacetimi reddetme; dileğimi boşa çıkarma; lütuf ve kere-
minden ümidimi kesme. Allah'ım! Eğer aşağılığımı isteseydin, beni hida-
yet etmezdin; eğer rezil olmamı irade etseydin, beni kurtarmazdın. Allah-
'ım! Senden isteyerek ömrümü tükettiğim ihtiyacımı reddedeceğini hiç 
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َلْو َاَرْدَت َهواين ملَْ هَتِْدين، َوَلْو َاَرْدَت َفضيَحيت ملَْ تُعاِفين،  ِاٰهليِمْنَك رَجائي َوَاَملي، 
نَـْيُت ُعْمري يف طََلَبها ِمنْ  ما َاظُنَُّك تـَُردُّين يف حاَجةٍ  ِاٰهلي فـََلَك اْحلَْمُد   ِاٰهليَك، َقْد اَفـْ

ِاْن َاَخْذَتين ِجبُْرمي   ِاٰهلييَزيُد َوال يَبيُد َكما حتُِبُّ َوتـَْرضى، ، اَبَدًا اَبَدًا دائِمًا َسْرَمداً 
َاَخْذُتَك ِبَعْفِوَك، َوِاْن َاَخْذَتين ِبُذنُويب َاَخْذُتَك ِمبَْغِفَرِتَك، َوِاْن َاْدَخْلَتين الّناَر َاْعَلْمُت 

ِاْن كاَن َصغَُر يف َجْنِب طاَعِتَك َعَملي فـََقْد َكُربَ يف َجْنِب   ِاٰهليْهَلها َاّين اُِحبَُّك، اَ 
كيف اَنـَْقِلُب ِمْن ِعْنِدَك اِبَخلْيَبِة َحمْروماً، َوَقْد كاَن ُحْسُن َظّين   ِاٰهليرَجاِئَك َاَملي، 

نَـْيُت ُعْمري يف ِشرَِّة السَّْهِو َعْنَك،   ِاٰهليِجبُوِدَك َاْن تـَْقِلَبين اِبلنَّجاِة َمْرُحومًا،  َوَقْد اَفـْ
فَلْم َاْستَـْيِقْظ اَّ�َم اْغِرتاري ِبَك َورُُكوين  ِاٰهليَواَبـَْلْيُت َشبايب يف َسْكَرِة التَّباُعِد ِمْنَك، 

ٌل ِبَكَرِمَك  َوسِّ ُمتَـ ، َوَاَ� َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك قاِئٌم َبْنيَ َيَدْيكَ  ِاٰهليِاىل َسبيِل َسَخِطَك، 
ُكْنُت اُواِجُهَك ِبِه ِمْن ِقلَِّة اْسِتْحيائي ِمْن  *َاَ� َعْبٌد اَتـََنصَُّل ِاَلْيَك، ِممَّا  ِاٰهليِاَلْيَك، 

 
sanmıyorum. Allah'ım! Hamd sanadır daima, ezelden ebede kadar; artar 
eksilmez; sevdiğin ve razı olduğun gibi. Allah'ım! Eğer suçumdan ötürü 
beni alıkorsan, affına, günahlarımdan ötürü alıkorsan, mağfiretine sarılı-
rım. Eğer beni ateşe atarsan, "Seni seviyorum!" diye haykırırım ateş ehli-
ne. 

* Allah'ım! Eğer amelim, sana itaatin yanında küçükse, sana olan 
ümidin yanında şüphesiz arzum büyüktür. Allah'ım! Nasıl ayrılayım huzu-
rundan mahrum ve nasipsiz? Oysaki lütfünle bağışlanmış ve kurtulmuş 
olarak geri döndürmeni güzelce ummaktayım. 

Allah'ım! Ömrümü gaflet pisliğinde tükettim, gençliğimi de senden 
uzak kalma sarhoşluğuyla geçirdim. Allah'ım! Verdiğin nimetle mağrur ol-
duğum ve gazabına doğru gittiğim günlerde gaflet uykusundan uyanama-
dım.  

Allah'ım! Ben senin kulunum ve kulunun oğluyum, huzurunda durmuş 
ve kereminle sana tevessül etmiş bulunuyorum. Allah'ım! Kulun olarak 
huzurunda, hayâmın azlığından yaptığım kötü amellerimden sıyrılarak 
sana yöneliyor ve senden af talep ediyorum; çünkü af, senin kerem ve 
lütfunun özelliğidir. Allah'ım! Beni muhabbetin için uyarmadan önce, sana 
isyan etmekten beni alıkoyacak bir gücüm yoktu. (Muhabbet ışığın kal-
bimde yandıktan sonra ise) nasıl olmamı istediysen öyle oldum; beni ke-
rem ve lütfuna dâhil ettiğinden ve kalbimi senden gaflet etme kirlerinden 
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َتِقَل أَ ملَْ َيُكْن يل َحْوٌل فَ  ِاٰهليَوَاْطُلُب اْلَعْفَو ِمْنَك ِاِذ اْلَعْفُو نـَْعٌت ِلَكَرِمَك، ، َنَظِركَ  نـْ
َمْعِصَيِتَك ِإّال يف َوْقت اَيـَْقْظَتين ِلَ◌َحمبَِّتَك، وََكما َاَرْدَت َاْن اَُكوَن ُكْنُت،   ِبِه َعنْ 

اُْنظُْر  ِاٰهليَفَشَكْرُتَك ابِِْدخايل يف َكَرِمَك، َوِلَتْطهِري قـَْليب ِمْن َاْوساِخ اْلَغْفَلِة َعْنَك، 
َتُه َفَاجاَبَك، َوْاستَـْعَمل ُه ِمبَعونَِتَك َفَاطاَعَك، � َقريبًا ال يـَبْـُعُد َعِن تَ ِاَيلَّ َنَظَر َمْن �َديـْ

َهْب يل قـَْلبًا يُْدنيِه ِمْنَك َشْوقُهُ   ِاٰهليَو� َجوادًا اليـَْبَخُل َعمَّْن رَجا َثوابَُه،  ،ِبهِ  املُْغَرتِّ 
 َمْن تـََعرََّف ِبَك َغْريُ  إنَّ  ِاٰهليبُُه ِمْنَك َحقُُّه، َوِلساً� يـُْرَفُع ِاَلْيَك ِصْدقُُه، َوَنَظرًا يـَُقرِّ 

بَـْلَت َعَلْيِه َغْريُ َممُْلولٍ َوَمْن الَذ ِبَك َغْريُ َخمُْذولٍ  َجمُْهولٍ  ِانَّ َمن انـْتَـَهَج  ِاٰهلي، ، َوَمْن اَقـْ
  ْب َظّين َفال ُختَيِّ  ِاٰهليِبَك َلُمْسَتنٌري وِِانَّ َمِن اْعَتَصَم ِبَك َلُمْسَتجٌري، َوَقْد لُْذُت ِبَك � 

اَِقْمين يف َاْهِل ِواليَِتَك ُمقاَم َمْن رََجا  ِاٰهليِمْن َرْمحَِتَك، َوال َحتُْجْبين َعْن رَأَفِتَك، 
ِذْكِرَك َوَمهَّيت يف َرْوِح َجناِح  َوَاهلِْْمين َوَهلًا ِبذِْكِرَك ِاىل *ِاٰهلي ، �َدَة ِمْن َحمَبَِّتكَ الزِّ 

َاْهِل طاَعِتَك َواْلَمْثوَى  َك َعَلْيَك إّال َاْحلَْقَتين ِمبََحلِّ بِ  ِاٰهليقُْدِسَك،  َاْمساِئَك َوَحمَلِّ 
َاَ�  ِاٰهلي، الّصاِلِح ِمْن َمْرضاِتَك، َفِاّين ال اَْقِدُر ِلنَـْفسي َدْفعًا، َوال َاْمِلُك َهلا نـَْفعاً 

 
temizlediğin için sana şükrediyorum. Allah'ım! Bana çağırdığında seni 
icabet eden ve yardımını istediğinde sana itaat kimse gibi bak. 

* Allah'ım! Ey aldanandan uzak olmayan yakın! Ey mükâfatını ümit 
edenden esirgemeyen cömert! Kendisini çağırdığında, sana icabet eden ve 
yardımınla amele sevk ettiğinde, sana itaat eden kimseye baktığın gibi 
bana bak.  

Mabudum! İştiyakla sana yaklaşan bir kalp, doğruluğu sana yükselen 
bir dil ve değeri, sana yaklaşmaya vesile olan bir bakış bana bağışla. 

Allah'ım! Seninle tanınan, şöhretsiz; sana sığınan, zelil ve kendisine 
teveccüh ettiğin kimse de başkalarına köle olmaz. 

Allah'ım! Senin yoluna yönelen aydınlanır ve sana sığınan korunur; 
ey Mevla'm, ben sana sığındım; rahmetine olan ümidimi boşa çıkarma, 
rafet (ve lütfünden) beni mahrum etme. 

Allah'ım! Beni, kendi dostlarının arasında; rahmetinin artmasını ümit 
eden kimsenin ikamet ettiği yerde yerleştir. Allah'ım! Seni sürekli anma 
istek ve aşkını bana ilham eyle (kalbime yerleştir) ve bana, isimlerine ve 
kudsünün mahalline ulaşma gayret ve neşesi ver. 
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َصَرفَت َعْنُه َوْجَهَك،  َعْبُدَك الضَّعيُف اْلُمْذِنُب، َوَممُْلوُكَك اْلُمنيُب، َفال َجتَْعْلين ِممَّْن 
َهْب يل َكماَل االْنِقطاِع ِاَلْيَك، َواَنِْر اَْبصاَر قـُُلوبِنا  ِاٰهليَوَحَجَبُه َسْهُوُه َعْن َعْفِوَك، 

ِبِضياِء َنَظِرها ِاَلْيَك، َحّىت َختِْرَق اَْبصاُر اْلُقُلوِب ُحُجَب النُّوِر فـََتِصَل ِاىل َمْعِدِن  
َتُه َفَاجاَبَك،  ِاٰهليقُْدِسَك،  َاْرواُحنا ُمَعلََّقًة ِبِعزِّ اْلَعَظَمِة، َوَتصَري  َوْاَجَعْلين ِممَّْن �َديـْ

َعلى ُحْسِن  طْ َملْ اَُسلِّ  ِاٰهليَوالَحْظَتُه َفَصِعَق ِجلَالِلَك، َفناَجيْـَتُه ِسرّاً َوَعِمَل َلَك َجْهرًا، 
ِاْن كاَنِت اْخلَطا�  ِاٰهلييِل َكَرِمَك، �ِس، َوَال انـَْقَطَع رَجائي ِمْن مجَ َظّين قـُُنوَط اإلِ 

ِاْن َحطَّْتين الذُّنوُب  ِاٰهليَاْسَقطَْتين َلَدْيَك، َفاْصَفْح َعّين ِحبُْسِن تـَوَكُّلي َعَلْيَك،  *َقدْ 
 

* Allah'ım! Kendi yüce zatın hürmetine beni de sana itaat edenlerin 
mahalline ve razı olduklarının güzel menziline kavuştur. Çünkü ben, nef-
simi savunmaya kadir değilim; ona bir yarar vermeye de gücüm yetmez. 
Allah'ım! Ben senin günahkâr ve zayıf bir kulun ve sana yönelen kölenim. 
Öyleyse beni, kendilerinden yüz çevirdiğin ve gafletleri kendilerini, affından 
alıkoymuş kimselerden kılma. 

Allah'ım! Her şeyden kopup sana yönelmeyi bana bağışla. Kalp gözle-
rimizi, sana bakmak nuruyla aydınlat; öyle aydınlat ki kalp gözlerimiz, nur 
engellerini aşsın ve azamet madenine ulaşsın, ruhlarımız da kudsünün 
izzetine bağlansın. Allah'ım! Beni, çağırdığında sana icabet eden, tevec-
cüh ettiğinde celâl ve azametin için kendinden geçen ve gizlide kendisiyle 
münacat ettiğin, açıkta da senin için amel eden kimselerden kıl. 

Allah'ım! Yeis ve ümitsizliği hüsn-ü zannıma galip kılmadım ve ümidi-
mi kereminin güzelliğinden kesmedim. Allah'ım! Eğer hatalarım beni, se-
nin yanında küçük düşürüp zelil etmişse, o hâlde beni, sana olan hüsn-ü 
tevekkülümle affet. (Sana gönül bağladığım için beni bağışla.)  

Allah'ım! Eğer günahlarım beni, lütfunun güzelliklerinden uzaklaştır-
mışsa, şüphesiz şefkatinin güzelliğine olan yakinim, beni (sana yönelmek 
için) uyarmıştır. Allah'ım! Eğer gaflet, sana kavuşmaya hazırlanmaktan 
beni uyutmuşsa (alıkoymuşsa), değerli nimetlerini tanımak beni uyandırmış-
tır. Allah'ım! Eğer büyük azabın beni ateşe çekiyorsa, büyük mükâfatın da 
beni cennete doğru çekiyor.  

Allah'ım! Öyleyse senin -rızana kavuşmak için- istiyorum ve sana 
yalvarıp niyaz ediyorum; senden Muhammed ve Ehlibeyti'ne rahmet et-
meni ve beni, daima seni anan, ahdini bozmayan, sana şükretmekten gafil 
olmayan ve emrini hafife almayan kimselerden kılmanı istiyorum. 

Allah'ım! Beni, seni tanımam, senden gayrisinden yüz çevirmem, yal-
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َلُة َعِن اْلَغفْ  ِاْن َاَ�َمْتِين  ِاهلٰي، ِمْن َمكارِِم ُلْطِفَك، فـََقْد نـَبـََّهين اْلَيقُني ِاىل َكَرِم َعْطِفكَ 
ِاْن َدعاين ِاىل الّناِر  ِاٰهليين، اْلَمْعرَِفُة ِبَكَرِم آالِئَك، تْ داِد ِلِلقاِئَك، فـََقْد نـَبـَّهَ عْ االْستِ 

 اَبـَْتِهُل فـََلَك َاْسَأُل َوِاَلْيكَ  ِاٰهليَعظْيُم ِعقاِبَك، فـََقْد َدعاين ِاَىل اْجلَنَِّة َجزيُل َثواِبَك 
، َوَاْن َجتَْعَلين ِممَّْن يُدُمي ِذَكَرَك،  َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ  ُتَصلِّ ُلَك َانْ أَوَاْرَغُب، َوَاس

َوَاحلِْْقين بُِنوِر   ِاٰهليَوال يـَنْـُقُض َعْهَدَك، َواليـَْغُفُل َعْن ُشْكِرَك، َوال َيْسَتِخفُّ ابَِْمِرَك، 
ُمراِقبًا، �  ْنَحرِفاً، َوِمْنَك خائِفًا هْبَِج، َفاَُكوَن َلَك عارِفًا، َوَعْن ِسواَك مُ َك األَ ِعزِّ 

يَن َوَسلََّم َتْسليماً َرُسوِلِه َوآِلِه الطّاِهر  حمَُمَّدٍ  ْكراِم، َوَصلَّى ُهللا َعلىَذاجلَْالِل َواإلِ 
 . َكثرياً 

Bu, bütün Ehlibeyt İmamları'na mensup yüce ve derin manaları 
içeren bir münacattır ve huzur-i kalp hâsıl olan her zamanda okunması 
iyidir. 

B) Şaban Ayının Bazı Gün Veya Gecelerine Ait Ameller 

Birinci Gece 
Merhum Seyyid İbn Tâvûs "İkbâl" kitabında bu geceyle ilgili 

olarak birçok namaz rivayet etmiştir, ezcümle her rekâtında bir Fâtiha 
ve on bir defa İhlâs sureleri okunan ve ikişer ikişer kılınan on iki 
rekâtlık bir namazdır. 

Birinci Gün 
Bu günün orucunun çok fazileti vardır. İmam Cafer Sadık'tan (a.s) 

şöyle rivayet edilmiştir:  
"Şaban ayının ilk gününü oruç tutan kimseye, cennet elbet farz 

olur."  
Yine Seyyid İbn Tâvûs (r.a), bu ayın ilk üç gününü oruç tutan ve 

gecelerinde, iki rekât namaz kılarak her rekâtta bir defa Fâtiha ve on 
 

nız senden korkmam ve emirlerini gözetmem için izzetinin güzel nuruna 
kavuştur; ey celâl ve ikram sahibi Allah. Ve Allah, Resulü Muhammed'e 
ve onun tertemiz Ehlibeyti'ne salât ve çokça selâm eylesin." 
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bir defa İhlâs surelerini okuyan kimse için Resulullah'tan (s.a.a) büyük 
sevaplar nakletmiştir. 

İmam Hasan Askerî'ye (a.s) mensup tefsirde, şaban ayının ve 
özellikle bu ayın ilk gününün faziletiyle ilgili büyük faydaları içeren 
bir rivayet nakledilmiştir. Bu rivayeti, Merhum Sikatü'l-İslâm Şeyh 
Nurî (r.a) "Kelime-i Tayyibe" adlı Farsça kitabının sonunda tercüme-
sini zikretmiştir. Rivayet çok uzun olduğu için biz burada özetini 
sunmaya çalışacağız. Mezkûr rivayette şöyle diyor:  

Emirü'l-Müminin Ali (a.s), şaban ayının ilk gününde bir camide 
oturup yüksek sesle, hararetli hararetli kader vb. bazı konularda 
cedelleşen bir gurup Müslümana rastladı. Yanlarında durup onlara se-
lâm verdi, cevabını vererek ayağa kalktılar ve yanlarında oturmasını 
rica ettiler. İmam (a.s) bu isteklerini kabul etmeyip şöyle buyurdu: 

"Ey faydasız şeyler hakkında konuşan topluluk! Biliyor musunuz 
ki Allah'ın nice kulları vardır ki ne konuştuklarından âcizdirler, ne de 
dilsiz; ancak onları susturan, Allah korkusudur. Evet, onlar Allah'ın 
azametini hatırladıkları zaman dilleri kırılır, yürekleri kopar, akılları 
kaybolur ve şaşırıp kalırlar; Allah'ın izzet, azamet ve celalinin karşı-
sında. Bu haletten çıktıklarında ise temiz amellerle Allah'a yönelirler. 
Taksir veya tefrit (ihmal) ehli olmadıkları hâlde kendi nefislerini zalim 
ve suçluların zümresinde sayarlar. Onlar Allah için aza kani değiller 
ve çok amelleri Allah için çok görmezler. Onlar sürekli Allah için olan 
amellerle meşguldürler. Onları sürekli korku ve ıstırap hâlinde ibadet 
ederken görürsün. Siz nerdesiniz, onlar nerde!" 

"Ey acemiler gurubu! Kader hakkında en çok bilenin o konuda en 
çok susan kimse olduğu ve en çok konuşanın o konuda en cahil kimse 
olduğunu bilmiyor musunuz? " 

"Ey acemiler gurubu! İşte bu, yüce şabanın başlangıcıdır. Rabbi-
miz bunu şaban diye adlandırmıştır; zira hayırlar onda şube şube da-
ğılmıştır. Rabbimiz, cennetin kapılarını bu ayda açmış ve onun saray-
larını ve hayırlarını en ucuz fiyatlar ve en kolay ameller karşılığında 
sizlere sunmuştur; alın onları. Şeytan ise şer, kötülük ve belâların şu-
belerini sizin yüzünüze açmıştır; siz de sürekli dalalet ve isyanda çaba-
layıp duruyorsunuz. Şeytan'ın açtığı şubelere yönelip yüzünüze açılan 
hayır şubelerine sırtınızı dönüyorsunuz. İşte şabanın başlangıcı; onun 
hayır şubeleri namaz, zekât, maruf'a emretmek, münkerden nehyetmek, 
anne-babaya, yakınlara ve komşulara iyilik etmek, müminlerin arasını 
ıslah etmek, fakir ve düşkünlere sadaka vermekten ibarettir." 

"Sizler üzerinizden kaldırılan şeylerle (kaza ve kaderle) nehyedildi-



 364 

ğiniz hâlde uğraşma külfetini üzerinize çekiyorsunuz. İlâhî sırların keş-
fine dalıyorsunuz. Hâlbuki kim bunları teftişe durursa, helâk olur. 
Eğer siz bu günde ilâhî itaatlerle meşgul olan kimseler için Rabbinizin 
neler hazırladığını bilseydiniz, bulunduğunuz bu durumdan sakınır ve 
emredildiğiniz şeylere başlardınız." 

"Ey Emire'l-Müminin, Allah bu günde kendisine itaat ve kullukla 
meşgul olan kimseler için neler hazırlamıştır?" diye sorduklarında, 
İmam (a.s) cevaplarında, Resulullah'ın (s.a.a) kâfirlerle cihat için gön-
derdiği ordunun öyküsünü onlara anlattı ve şöyle buyurdu: 

"Kâfirler, geceleyin İslâm ordusuna saldırıya geçtiler. Gecenin 
şiddetli karanlığı her tarafa çökmüş ve Müslümanların da hepsi uyku-
ya dalmışlardı. Aralarından sadece Zeyd İbn Hârise, Abdullah İbn 
Ravâha, Katâde, İbn Nu'mân ve Kays İbn Asmi'l-Minkarî uyanık olup 
her biri ordunun bir tarafında namaz kılıyor veya Kur'ân okuyorlardı. 
Karanlıkta düşmanı göremedikleri için kendilerini koruyamayan Müs-
lümanlar, düşmanın ok yağmuruna uğrayıp helâk olacakları sırada 
aniden, o dört kişinin ağızlarından ışıklar yükselerek Müslümanların 
karargâhlarını aydınlattı ve onların cesaret ve güç kazanmalarına ve-
sile oldu. Kılıçlarına sarılan Müslümanlar, düşmana saldırarak, bir 
kısmını öldürüp bir kısmını yaraladılar. Bir kısmını da esir aldılar ve 
böylece düşmanı yenilgiye uğrattılar." 

"Dönüşlerinde olup bitenleri Resulullah'a (s.a.a) anlatınca, Haz-
ret (s.a.a): 'Bu nurlar o kardeşlerinizin şabanın başlangıcında yaptık-
ları amellerden kaynaklanmıştır.' buyurdu. Sonra da o amelleri birer 
birer anlatarak şöyle devam etti Allah Resulü: Şabanın ilk günü oldu-
ğunda, İblis, askerlerini yeryüzünün dört bir yanına dağıtarak onlara 
şöyle der: 'Allah'ın kullarından bazısını (da olsa) bu günde kendinize 
çekmeye çalışın.' Allah (azze ve celle) de meleklerini yeryüzünün dört 
bir yanına dağıtarak onlara şöyle buyurur: 'Benim kullarımı koruyun 
ve irşat edin. Onların hepsi sizin vasıtanızla mutlu olurlar; (Allah'ın 
emir ve nehiylerini kabul etmekten) çekinen ve isyan eden kimseler ha-
riç. Onlar da İblis'in hizbi ve askerlerinin safına katılmış olurlar.' Şa-
banın ilk günü olduğunda Allah (azze ve celle) cennet kapısına (açıl-
ması için) emreder, o da açılır. Sonra da Tuba ağacına, dallarını bu 
dünyaya yakınlaştırması için emreder. Sonra da Rabbimiz tarafından 
bir münadi şöyle seslenir: Ey Allah'ın kulları, bunlar Tuba ağacının 
dallarıdır; bu dallara tutunun ki sizi cennete yükseltsin, bunlar ise 
Zakkum ağacının dallarıdır. Bunlardan daima uzak durun ki sizi ce-
henneme sürüklemesinler." 
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"Daha sonra Resulullah (s.a.a) şöyle devam etti: Beni peygamber-
liğe seçen (Allah'a) andolsun ki, kim bu ayda bir hayır ve iyilik kapı-
sına yönelirse, Tuba ağacının dallarından birisine tutunmuştur ve o, 
onu cennete ulaştırır. Kim de bir şer kapısına yönelirse, bu günde, 
Zakkum ağacının bir dalına tutunmuştur ve o, onu ateşe götürecektir." 

"Sonra şöyle buyurdu: Kim bu günde müstehap bir namaz kılarsa, 
Tuba ağacının bir dalından tutmuştur. Kim bu günü oruç tutarsa, bir 
başka dalını daha tutmuştur. Kim bir karı ile kocanın, baba ile evlâ-
dın, akraba ile akrabanın, komşu ile komşunun, hatta iki yabancının 
arasını ıslah eder, onları barıştırırsa, yine Tuba ağacının bir dalını 
tutmuştur. Yine bir kimse, zor durumda olan birisinin borcunu öder 
veya hafifletirse, Tuba'nın bir dalını tutmuştur. Kim bir yetimin kefale-
tini boynuna alırsa, onun bir dalını tutmuştur. Kim ahmak ve haylaz 
birisinin şerrinden mümin birisinin ırz ve haysiyetini korursa, Tuba'nın 
bir dalını daha tutmuştur. Kim Hak Teâlâ'ya şükür maksadıyla oturur 
da O'nu ve nimetlerini zikrederse, yine Tuba'nın bir dalından tutmuş-
tur. Kim bir hastanın ziyaretine giderse, Tuba dalını tutmuştur. Kim 
bu günde baba ve annesine veya onlardan birisine iyilik ederse, Tuba 
dalını tutmuştur. Önceden anne ve babasını rahatsız eden bir kimse bu 
günde onları razı ederse, yine Tuba'nın bir dalını tutmuştur. Kısacası 
diğer hayır kapılarından hangisine yönelir ve onu yerine getirirse, bu 
günde Tuba ağacının bir dalından tutmuş olur." 

"Ardından Resulullah (s.a.a) şöyle devam etti: Beni peygamberli-
ğe hak olarak seçen (Allah'a) andolsun ki, kim de bu günde şer ve gü-
nah kapılarından birine yönelir de onu yerine getirirse, onu cehenne-
me kadar itecek olan Zakkum ağacının bir dalını tutmuş olur."  

"Sonra şöyle buyurdu: Kim farz namazı hakkında ihmalkârlık ya-
par ve onu zayi ederse, Zakkum'un bir dalını tutmuş olur. Bu günde 
bir kimseye, zor ve kötü durumundan haberdar olduğu zayıf bir fakir 
uğrar ve o da kendisi mağdur olmadan onun durumunu iyileştirmeye 
gücü yeter, onun vazifesini yapacak başka birisi de olmazsa, buna 
rağmen o fakiri kendi hâline bırakır ve ona yardımcı olmayarak zayi 
olmasına ve ezilmesine seyirci kalırsa, Zakkum ağacının bir dalını 
tutmuş olur. Kendisine haksızlık yapan birisi, yaptığından dolayı özür 
dileyip affını ister, fakat o, özrünü kabul etmemekle kalmayıp ona faz-
lasıyla karşılık verirse, Zakkum ağacının bir dalından tutmuş olur." 

"Bir kimse karı ile kocasının, baba ile evlâdının, kardeş ile kadre-
şinin, akrabayla akrabanın, iki komşunun, iki dostun veya iki bacının 
arasını bozar ve fitnecilik yaparsa, Zakkum ağacının bir dalına tu-
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tunmuş olur. Kim (kendisine) borçlu olan birisinin zor durumda oldu-
ğunu ve imkânsızlığını bildiği hâlde, ona yüklenir ve baskı yapar ve 
böylece onun rahatsızlık ve sıkıntısını bir kat daha artırırsa, Zakkum 
ağacının dalından tutmuş olur. Kim üzerine olan borcu inkâr eder ve 
borç sahibine borcundan vazgeçmesi için baskı ve taşkınlık yaparsa, 
Zakkum'un bir dalını tutmuştur." 

"Kim bir yetime cefa ve eziyet eder ve onun malını zayi ederse, o 
ağacın bir dalını tutmuş olur. Kim mümin bir kardeşinin ırz ve haysi-
yetine dokunur ve başkalarını da buna teşvik ederse, yine zakkum 
ağacının bir dalından tutmuş olur. Kim insanları günah ve isyana ite-
cek şekilde onlara şarkı türkü söylerse, o ağacın bir dalını tutmuştur. 
Kim oturur da çeşitli haksız savaş ve kavgalarda yaptığı kötülükleri ve 
Allah'ın kullarına yaptığı çeşitli zulümleri anlatır ve bunlarla iftihar 
ederse, yine Zakkum ağacının bir dalından tutmuş demektir." 

"Bir kimsenin komşusu vefat ettiğinde, onu küçümseyip hakir gör-
düğü için cenaze merasimine katılmazsa, Zakkum'un bir dalından tut-
muş olur. Bir musibet ve belâya müptela olan bir kimseye, sırt çeviren 
ve ondan uzak duran birisi, Zakkum ağacının dalından tutmuştur. Kim 
baba ve annesine veya onlardan birisine haksızlık eder ve onlara karşı 
görevini yapmazsa, Zakkum'un bir dalını tutmuştur. Önceden bu ko-
numa sahip olup da bu günde imkânı olduğu hâlde onları razı etmeye 
çalışmayan kimse, yine o ağacın bir dalını tutmuş demektir." 

"Kısacası, kötülük ve şer kapılarından herhangi birisine yönelip 
de onu yerine getiren bir kimse, Zakkum ağacının bir dalını tutmuş 
olur." 

"Beni hak olarak peygamberliğe seçen (Allah'a) andolsun ki, Tu-
ba ağacının dallarına tutunan kimseleri, o dallar cennete yükseltecek-
tir." 

"Sonra Resulullah (s.a.a) güler bir yüzle ve sevinçli bir hâlde ba-
şını kaldırarak biraz gökyüzüne baktı. Sonra başını yere eğerek bu 
sefer rahatsız ve asık suratlı bir pozisyona girdi. Ardından ashabına 
dönerek şöyle buyurdu: Muhammed'i hak olarak peygamberliğe seçen 
(Allah)'a andolsun ki, Tuba ağacının dallarını ve dallarına tutunan 
kimseleri cennete doğru yükselttiğini gördüm. Bu arada yaptıkları 
amellere göre, bazısının bir, bazısının iki ve bazısının da birçok 
dallardan tuttuğunu gördüm. Zeyd İbn Hârise'yi görüyorum ki bu 
ağacın bütün dallarından tutmuş ve o dallar onu cennetin en yüksek 
mertebelerine doğru yükseltiyor. İşte bunu gördüğümden dolayı, 
güldüm ve sevindim."  
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Sonra yere baktım. Beni peygamberliğe hak olarak seçen (Allah)'a 
andolsun ki, Zakkum ağacını gördüm ki, dalları iniyor ve kendisiyle 
birlikte dallara tutunanları da cehenneme doğru indiriyor. Bu arada 
gördüm ki, yaptıkları kötülüklere göre bazısı, bu ağacın bir, bazısı iki 
ve bazısı ise birçok dallarından asılmışlardı. Ve ben bazı münafıkları 
görüyorum ki, bu ağacın bütün dallarını tutmuşlar ve o dallar onları 
cehennemin en aşağı mertebesine doğru indiriyorlar; işte bundan 
dolayı da rahatsız oldum ve suratım asıldı." 

 

Üçüncü Gün 
Bu gün oldukça mübarek bir gündür. Merhum Şeyh Tusî "Mis-

bâh" kitabında şöyle yazıyor:  
Bu günde İmam Hüseyin (a.s) dünyaya gelmiştir. İmam Hasan 

Askerî'nin (a.s) vekili olan Ebulkasım İbn Alâi'l-Hamadânî'ye Hz. 
Mehdi (a.s) tarafından şöyle bir yazı gelmiştir:  

Mevlâmız Hüseyin (a.s) şabanın üçü olan bir perşembe gününde 
dünyaya gelmiştir. Bu günü oruç tut ve şu duayı oku: 

ْوِم، اْلَمْوُعوِد ِبَشهاَدتِِه قَـْبَل ْاسِتْهالِلِه  قِّ اَللّـُهمَّ ِاّين َاساَُلَك ِحبَ  اْلَمْوُلوِد يف هَذا اْليـَ
ْيها َواألَ ،  َوَمْن فيها  َوِوالَدتِِه. َبَكْتُه السَّماءُ  اْلَعْربَِة،   َقتيلِ  *ْرُض َوَمْن َعَلْيها، َوَلّما َيطَْأ البـَتـَ

ئِمََّة ِمْن قـَْتِلِه َانَّ األَ َم اْلَكرَِّة، اْلُمَعوَِّض ِمْن ْسَرِة، اْلَمْمُدوِد اِبلنُّْصَرِة يـَوْ ِد األُ َوَسيِّ 

 
* Allah'ım! Henüz dünyaya gelmeden şehit olacağı haber verilen ve 

henüz yeryüzüne ayak basmadan gök ve gökyüzünde olanlarla yer ve 
yeryüzünde bulunanların, (mazlumiyetine) ağladıkları, bu (mübarek) 
günde dünyaya gelen kişinin (Hz. Hüseyin'in) hakkına sana el açıyorum. 
O, (her müminin) kendisine ağlayacağı şehittir. (Ehlibeyt) ailesinin efen-
disi ve rec'at gününde (düşmanlarından intikam alarak) zafer bulacak 
kimsedir. Şehadetine karşılık, (Masum) İmamlar onun neslinde karar-
laştırılmış, türbesinin toprağı şifa vesilesi kılınmıştır. Kâim-i Ehlibeyt'in 
(Hz. Mehdi'nin) gaybet ve zuhurundan sonra onun ve soyundan olan 
vasîlerin dönüşünde (asıl) zafer ve kurtuluş gerçekleşecek; zâlimlerden 
intikam alıp Cebbâr Allah'ı hoşnut edecekler ve dinin en iyi yardımcıları 
olacaklardır. Gece ve gündüz devam ettiği müddetçe Allah'ın salât ve 
selâmı onların üzerine olsun. 
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ِمْن ِعْرتَِتِه بـَْعَد قائِِمِهْم  ِصياءَ و َز َمَعُه يف َاْوبَِتِه، واألَ فاَء يف تـُْربَِتِه، واْلَفوْ َنْسِلِه، َوالشِّ 
ا اْجلَّباَر، َوَيُكونُوا َخْريَ اَْنصار، ْواتَر، َويـَْثَأرُوا الثّاَر، َويـُْرُضو يْـَبِتِه َحّىت يُْدرُِكوا األَ َوغَ 

ِهْم ِاَلْيَك اَتـََوسَُّل َوَاْسَأُل َصلَّى ُهللا َعَلْيِهْم َمَع ْاخِتالِف اللَّيِل َوالنَّهاِر، اَللّـُهمَّ َفِبَحقِّ 
َك اْلِعْصَمَة ِاىل نـَْفِسِه، ِممَّا فـَرََّط يف يـَْوِمِه َوَاْمِسِه َيْسأَلُ  ُمسيئٍ  ُمْعَرتفٍ  ُسؤاَل ُمْقَرتفٍ 

ْئنا َمَعُه داَر َوبـَوِّ  ،َوِعْرتَتِِه، َواْحُشْر� يف زُْمَرتِهِ  َعلى حمَُمَّدٍ  َرْمِسِه، اَللّـُهمَّ َفَصلِّ  ِاىل َحمَلِّ 
نا ُمرافـََقَتُه اْلَكراَمِة، َوَحمَلَّ اِالقاَمِة، اَللّـُهمَّ وََكما اَْكَرْمَتنا ِمبَْعرِفَِتِه َفاَْكرِْمنا ِبُزْلَفِتِه، َواْرزُقْ 

ْمرِِه َويُْكِثُر الصَّالَة َعَلْيِه ِعْنَد ِذْكرِِه، َوَعلى َمجيِع  ُم ألَ َوساِبَقَتُه، َواْجَعْلنا ِممَّْن يَُسلِّ 
َعَشَر، الّنُجوِم الزُّهِر،  ْثَينْ ودِيَن ِمْنَك اِبْلَعَدِد، اإلِ َاْوِصيائِِه َوَاْهِل َاْصِفيائِِه اْلَمْمدُ 

، َوَاْجنِْح َلنا  اْلَبَشِر، اَللّـُهمَّ َوَهْب َلنا يف هَذا اْليَـْوِم َخْريَ َمْوِهَبةٍ  *ى َمجيعِ َواْحلَُجِج َعل
ِه َوعاَذ ُفْطُرُس ِمبَْهِدِه، فـََنْحُن  َجدِّ  ِلُ◌َحممَّدٍ  َكما َوَهْبَت اْحلَُسْنيَ  ةٍ فيِه ُكلَّ طَِلبَ 

 .آمَني َربَّ اْلعاَلمنيَ  ، َونْنظُر َاْوبـََتُه،عائُِذوَن ِبَقْربِِه ِمْن بـَْعِدِه، َنْشَهُد تـُْربـََتهُ 

 
* Allah'ım! O hâlde onların hakkını sana aracı kılıyorum ve gece-

gündüz yaptığı aşırılıklarla kendi nefsine kötülük eden, fakat yaptıklarını 
itiraf eden ve ölünceye dek imanının korunmasını senden dileyen bir 
günahkâr olarak sana el açıyor, yalvarıyorum. Allah'ım! O hâlde Mu-
hammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; bizi onun safında haşredip keramet 
evi ve ebediyet yurdu olan cennette onun yanına yerleştir.  

Allah'ım! Onu tanımayı bize lütfettiğin gibi, ona yakın-laşmayı da bize 
ihsan eyle; bize onunla birlikte en önde olmayı nasip buyur. Bizleri onun 
emrine teslim olan, (mübarek ismi) anıldığında ona ve sayıları on iki 
olarak belirlenmiş parlak yıldızlar ve bütün insanların üzerine (Allah'ın) 
hüccetleri ve delilleri olan bütün vasîlerine ve seçkin Ehlibeyt'ine çok 
salât ve selâm eden kimselerden kıl. 

Allah'ım! Hüseyn'i, ceddi Muhammed'e (s.a.a) bağışladığın gibi bu 
günde en iyi bağışını bize bağışla ve bü-tün dileklerimize kavuştur bizi. 
(Bu günde) Fütrus (melek) onun beşiğine sığındı (ve onun hürmetine 
önceki ma-kamına tekrar kavuştu.) Biz de şehit olduktan sonra mezarına 
sığınıyor, türbesinde (ziyaret için) hazır bulunuyor ve dönüşünü 
bekliyoruz. Duamızı kabul buyur ey âlemlerin Rabbi!" 
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Bu duanın ardından, İmam Hüseyin'in (Kerbelâ'da) düşmanlarının 
çoğaldığı Aşura gününde okuduğu şu duayı okursun: 
اَللّـُهمَّ اَْنَت ُمَتعاِيل اْلَمكاِن، َعظيُم اْجلََربُوِت، َشديُد اِلمحاِل، َغِينٌَّ عِن 

الِيِق، َعريُض اْلِكْربِ�ِء، قاِدٌر َعلى ما َتشاُء، َقريُب الرَّْمحَِة، صاِدُق اْلَوْعِد، ساِبُغ اخلَْ 
قاِبُل التُّوبَِة َلَمْن اتَب ، ْعَمِة، َحَسُن اْلَبالِء، َقريٌب إذا ُدعيَت، ُحميٌط ِمبا َخَلْقتَ النِّ 

َت، َوَشُكوٌر ِاذا ُشِكْرَت، َوذَُكوٌر ِاذا ما َاَرْدَت، َوُمْدِرُك ما طََلبْ  ِاَلْيَك، قاِدٌر َعلى
َاْدُعوَك ُحمْتاجًا، َوَارَْغُب ِاَلْيَك َفقريًا، َواَفـْزَُع ِاَلْيَك خائِفًا، واَْبكي ِاَلْيَك  ،ذُِكْرتَ 

ُْم  َمْكُرواًب، َوَاْسَتعُني ِبَك َضعيفًا، َواَتوَكَُّل َعَلْيَك كاِفياً، اُْحُكْم بـَيْـَننا َوَبْنيَ قـَْوِمنا  َفِا�َّ
َك، َوَوَلُد َحبيِبَك حمَُمَِّد ْبِن َغرُّو� َوَخَدُعو� َوَغَدروا بِنا َوقـَتَـُلو�، وَحنُْن ِعْرتَُة نَِبيِّ 

َتَمنْـَتُه َعلى َوْحِيَك،َعْبِدِهللا، الَّذي اصَطَفيْـَتُه اِبلرِّ  َفاْجَعْل َلنا ِمْن َاْمرِ�  *ساَلِة، َوائـْ
 .ِمحنيَ ِتَك � َاْرَحَم الرّافـََرجاً َوَخمْرجاً ِبَرمحَْ 

İbn Ayyâş diyor ki:  
Ben Hüseyin İbn Ali İbn Süfyân el-Bezuferî'den duydum ki, o, 

"İmam Sadık'ın (a.s) bu duayı bu günde okuduğunu duydum." dedi ve 
şöyle devam etti:  

 
* "Allah'ım! Sen makamı yüce, celâl ve ceberutu ulu, tedbiri sağlam, 

yaratıklara hiçbir ihtiyacı olmayan, Kibriyalığı geniş, istediği her şeye 
kadir, rahmeti yakın, vaadine sadık, nimeti bol, imtihanı iyi, çağrıldığında 
(kuluna) yakın olan, yarattıklarını kuşatan, tövbe dileyenin tövbesini 
kabul eden, istediği (her) şeye gücü yeten, talep ettiği her (şeyi) elde 
eden, şükredildiğinde karşılık veren, (kulu tarafından) hatırlandığında 
(onu) hatırlayan (ilâhsın). Muhtaç bir şekilde seni çağırıyorum, fakir bir 
hâlde sana yöneliyorum, korkar bir vaziyette sana yalvarıyor, kederli bir 
şekilde katında ağlıyorum. Zaaf ve bitkinlik hâliyle senden yardım diliyor 
ve seni yeterli bilerek sana tevekkül ediyorum. (Allah'ım!) Bizimle şu 
kavmimiz arasında sen hükmet. Zira onlar bizi aldatılar, bize hile yaptılar, 
bizi yalnız bıraktılar, bize karşı namertlik yapıp bizi şehit ettiler; hâlbuki 
biz, Peygamber'inin Ehlibeyt'i ve peygamberliğe seçtiğin ve vahyine emin 
kıldığın habibin Muhammed İbn Abdullah'ın evlâtlarıyız. O hâlde sorunu-
muzu hallet ve çıkış yolunu göster bize; rahmetin hakkına ey merhametli-
lerin en merhametlisi!" 
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"Bu dua şabanın üçüncü gününün dualarındandır. Bu gün İmam 
Hüseyin'in (a.s) doğum günüdür." 

On Üçüncü Gece 
Bu gece, Recep ayında olduğu gibi üç gece olan "Biyz" geceleri-

nin ilkidir. Bu gecelerde kılınan namazların keyfiyeti, recep ayının 
amelleri zikredilirken açıklandı. 

On Beşinci Gece 
Bu gece, son derece faziletli ve değerli bir gecedir. İmam Sadık'-

tan (a.s) rivayet edildiğine göre, bu gecenin fazileti hakkında İmam 
Bâkır'a (a.s) sorulduğunda, İmam (a.s) şöyle buyurmuştur:  

"Bu gece, Kadir Gecesi'nden sonra, en faziletli gecedir. Bu gecede 
Allah kullarına kendi fazlından lütfeder ve kendi minnetiyle onları 
bağışlar. O hâlde bu gecede Allah'a yakınlaşmaya çalışın. Zira Allah 
(azze ve celle) kendi mukaddes zatına ant içmiştir ki, bu gecede günah 
olan şeyleri isteyen hariç kendisine yalvaran hiçbir kimseyi eli boş 
geri çevirmesin. Allah, Kadir Gecesi'ni Hz. Peygamber (s.a.a) için 
kararlaştırdığı gibi, bu geceyi de (şabanın on beşinci gecesini) biz 
Ehlibeyt için kararlaştırmıştır. Allah'a dua ve O'nu medh u sena etme-
ye çalışın." 

Bu gecenin en büyük bereketlerinden birisi, "Veliyy-i Asr, İmam-ı 
Zaman,  Hz. Mehdi"nin (a.s) bu gecenin seher vakti, Hicret'in 255. 
yılında Sâmerra'da dünyaya gelmesidir. Bu ise bu gecenin şeref ve 
faziletini kat kat artırmıştır. 

Bu gece için şu ameller rivayet edilmiştir: 
1- Gusletmek. Bu, günahların hafiflemesine vesile olur. 
2- Bu geceyi namaz, dua ve istiğfar ile geçirip sabahlamak. İmam 

Zeynülabidin'in de (a.s) bu geceyi bu şekilde geçirdiği rivayet edilmiş-
tir. Yine rivayet edilmiştir ki: "Bu geceyi sabahlayan kimsenin kalbi, 
kalplerin öldüğü (kıyamet) günde ölmez." 

3- Bu gecenin en faziletli ameli İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretidir. 
Rivayette şöyle geçmektedir: "Kim 124 bin peygamberin ruhunun 
kendisiyle müsafaha etmesini istiyorsa, bu gecede İmam Hüseyin'i 
(a.s) ziyaret etsin. İmam Hüseyn'in (a.s) en kısa ziyareti, bir çatının 
üzerine çıkarak, önce sağa ve sola bakmak, sonra da başını gökyüzüne 
kaldırarak şu cümlelerle İmam'ı (a.s) ziyaret etmektir: 
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 *. هُ اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِد ِهللا، السَّالُم َعَلْيَك َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُ 
İmam Hüseyin'in (a.s) bu geceye ait ziyaretinin metni Mefâtihü'l-

Cinân kitabının ziyaretler bölümünde zikredilmiştir. 
4- Merhum Şeyh Tusî (r.a) ve Merhum Seyyid İbn Tâvûs'un 

naklettikleri ve Hz. Mehdi'nin (a.s) ziyareti mesabesinde olan şu duayı 
okumak: 

َليْـَلِتنا َوَمْوُلوِدها، َوُحجَِّتَك َوَمْوُعوِدها، الَّيت قـََرْنَت ِاىل َفْضِلها،  اَللّـُهمَّ ِحبَقِّ 
�ِتَك، نُوُرَك َب آلِ َل ِلَكِلماِتَك، َوال ُمَعقِّ َفْضًال فـََتمَّْت َكِلَمُتَك ِصْدقًا َوَعْدًال ال ُمَبدِّ 

ْجيُوِر، اْلغاِئُب اْلَمْسُتوُر، ُق، َوِضياُؤَك اْلُمْشِرُق، لِّ أَ اْلُمتَ  َواْلَعَلُم النُّوُر يف َطْخياِء الدَّ
،  ُدُه، ِاذا آن ميعاُدهُ َم َحمِْتُدُه، َواْلَمالِئَكُة ُشهَُّدُه، َوُهللا �ِصُرُه َوُمَؤيِّ َجلَّ َمْوِلُدُه وََكرُ 

 َوُذو اْحلِْلمِ  **لَّذي ال َخيُْبو، َواْلَمالِئَكُة َاْمداُدُه، َسْيُف هللا الَّذي ال يـَنْـُبو، َونُورُُه ا
ْمِر، َواْلُمنَـزَُّل َعَلْيِهْم ما  واميُس اْلَعْصِر، َوُوالُة األَ ْهِر، َونَ دَّ الَّذي ال َيْصُبو، َمداُر ال

ِيِه، َتراِمجََة َوْحِيِه، َوُوالُة َاْمرِِه َو�َْ ، يـَتَـنَـزَُّل يف َليْـَلِة اْلَقْدِر، َوَاْصحاُب احلَْْشِر َوالنَّْشرِ 
َعواِلِمِهْم، اَللّـُهمَّ َوَاْدِرَك بِنا َأّ�َمُه َعْن َوقائِِمِهْم اْلَمْسُتوِر   َعلى خاِمتِهمْ  اَللّـُهمَّ َفَصلِّ 

 
* "Selâm olsun sana ey Eba Abdillah (İmam Hüseyin -a.s-) Allah'ın 

selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun." 
** "Allah'ım! Bu gecemizin, onda doğan ve senin vaat edilmiş 

hüccetin olan (Hz. Mehdi) hakkına; ona fazilet üstüne fazilet ekledin; 
böylece doğruluk ve adalet açısından (tevhit ve din) kelimen tamamlandı. 
Kimse senin kelimelerini değiştiremez ve kimse ayetlerini takip edemez. 
(Hz. Mehdi) senin parlak nurun, her yeri aydınlatan ışığın ve karanlık 
gecede bir nur sütunudur. Gözlerden kayıp, perde arkasında, doğumu 
azametli ve zuhur ettiği soy değerlidir. Melekler onun şahitleri ve (zuhur 
edip) döneceği vakit Allah onun yardımcı ve teyitçisi, melekler de 
yardımcıları olacaktır. O Allah'ın körelmeyen kılıcı ve sönmeyen nurudur. 
Hiçbir zaman vakarını kaybetmeyen hilim sahibidir. Zaman onların 
erafına döner; asrın koruyucuları onlardır. Emir sahipleri onlardır; Kadir 
Gecesi'nde inen şey, onlara iner. (Halkın) haşir ve neşri (Allah'ın izniyle) 
onların elindedir. Onlar İlahî vahyin tercümanları, ilâhî emir ve nehiy-
lerin sahipleridirler. Allah'ım! (Ehlibeyt İmamları'nın) sonuncusu ve Kâim-
'leri olan ve gaybette yaşayan (Hz. Mehdi'ye) salât ve selam eyle.  
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َوظُُهورَُه َوِقياَمُه، َواْجَعْلنا ِمْن اَْنصارِِه، َواْقِرْن اثَر� بِثارِِه، َواْكتـُْبنا يف َاْعوانِِه 
ِه قائِمَني، َوِمَن السُّوِء يف َدْوَلِتِه �ِعمَني، َوِبُصْحَبِتِه غاِمنَني َوِحبَقِّ  َوُخَلصائِِه، َوَاْحِينا

 ِد� حمَُمَّدٍ اْلعاَلمَني َوَصَلواتُُه َعلى َسيِّ  ساِلمَني، � َاْرَحَم الرّاِمحَني، َواْحلَْمُد هلِل َربِّ 
َواْلَعْن َمجيَع  ، لّصاِدقَني َوِعْرتَتَِه الّناِطقنيَ خامتَِ النَِّبّيَني َواْلُمْرَسلَني، َوَعلى َاْهِل بـَْيِتِه ا

  *.نَـُهْم � َاْحَكَم اْحلاِكمنيَ الظّاِلمَني، واْحُكْم بـَيْـَننا َوبـَيْـ 
 
5- Yine Merhum Şeyh Tusî'nin rivayet ettiğine göre İsmail İbn 

Fazli'l-Hâşimî şöyle diyor:  
İmam Sadık (a.s) şabanın on beşinci gecesinde okumam için şu 

duayı bana öğretti: 
 
 

اَللّـُهمَّ اَْنَت احلَْيُّ اْلَقيُّوُم، اْلَعِليُّ اْلَعظيُم، اْخلاِلُق الّراِزُق، اْلُ◌ْحمِيي اْلُمميُت، 
اْلَبديُء اْلَبديُع، َلَك اجلَْالُل، َوَلَك اْلَفْضُل، َولَك اْحلَْمُد، َوَلَك اْلَمنُّ، َوَلَك اْجلُوُد، 

ْمُر، َوَلَك اَلمْجُد، َوَلَك اْلشُّْكُر، َوْحَدَك ال َشريَك َلَك، � َوَلَك اْلَكَرُم، َوَلَك األَ 
َعلى  واِحُد � َاَحُد، � َصَمُد، � َمْن ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َاَحٌد، َصلِّ 

ْع َعليَّ ين، َواْكِفين ما َاَمهَّين، َواْقِض َدْيين، َوَوسِّ ، َوْاغِفْر يل َواْرمحَْ َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ 
تـَْفُرُق، َوَمْن َتشاُء ِمْن خْلِقَك تـَْرُزُق،  َحكيمٍ  يف ِرْزقي، َفِانََّك يف هِذِه اللَّيْـَلِة ُكلَّ َاْمرٍ 

 
* Allah'ım! Bizi onun zamanına, zuhur ve kıyamına ulaştır. Bizi onun 

yardımcılarından kıl ve onunla birlikte (din düşmanlarından) intikam al-
maya muvaffak et. Bizleri onun yarenleri ve halis dostlarından yaz. Onun 
hâkimiyetinde bize gurur ve nimet dolu bir hayat bahşet; onun birlikte-
liğinden bizi yararlandır. Bizi onun hakkını ayakta tutan ve kötülüklerden 
salim kalan kimselerden olmaya muvaffak et, ey merhametlilerin en 
merhametlisi! Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun; O'nun salât ve 
selâmı, peygamberlerin ve resullerin sonuncusu olan efendi miz Muham-
med'in, onun sadık Ehlibeyt'inin ve (daima hakkı) konuşan itretinin üze-
rine olsun. Bütün zalimlere lanet eyle ve bizimle onların arasında (hak ve 
adalet üzere) hükmet, ey hükmedenlerin en iyisi!" 
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َهللا  ا الّناِطقَني واْسأَُلو َفاْرزُْقين َواَْنَت َخْريُ الرّازِقَني، َفِانََّك قـُْلَت َواَْنَت َخْريُ اْلقائِلنيَ 
َك اْعَتَمْدُت، َوَلَك  ِمْن َفْضِلِه، َفِمْن َفْضِلَك أْسَأُل، َوِاّ�َك َقَصْدُت، واْبَن نَِبيِّ 

  *.َمحْين � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ رََجْوُت، َفارْ 
6- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) bu gecede okuduğu şu duayı okumak: 

َننا َوَبْنيَ َمْعِصَيِتَك، َوِمْن ْطاَعِتَك ما تـُبـَلِّ اَللّـُهمَّ اقْ  غُنا ِسْم ِمْن َخْشَيِتَك ما َحيُوُل بـَيـْ
نْيا، اَللّـُهمَّ َاْمِتْعنا  ابَِْمساِعنا   **ِبِه ِرْضواَنَك، َوِمَن اْلَيقِني ما يـَُهوُن َعَلْينا ِبِه ُمصيباُت الدُّ

واْجَعْل أثَر� َعلى َمْن ظََلَمنا،  ، اْجَعْلُه اْلواِرَث ِمّناَواَْبصارِ� َوقـُوَّتِنا ما َاْحيَـيْـَتنا، وَ 
نا، َواْنُصر� َعلى َمْن عادا�، َوال َجتَْعْل ُمصيبَـَتنا يف ديِننا، َوال َجتَْعِل الدُّنْيا اَْكَربَ مهَِّ 

 
* "Allah'ım! Sen, diri, varlıkları ayakta tutan, yüce, azametli, yaratan, 

rızk veren, dirilten, öldüren, benzersiz ve taklitsiz yaratansın. Yücelik, fazl-
u kerem, hamd, ihsan, cömertlik ve kerem sana mahsustur. Emir sana 
aittir; üstünlük ve şükür sana lâyıktır. Teksin ve ortağın yoktur. 

Ey eşsiz, ey tek, ey eksiksiz, ey doğurmayan ve doğmayan ve kendi-
sine kimsenin eş olamayacağı (Allah)! Muhammed ve Ehlibeyt'ine salât 
ve selâm eyle ve beni bağışla; bana merhamet et. Önemli sorunlarımda 
bana yeterli ol; borcumu karşıla; rızkımı bol eyle. Çünkü sen, bu gecede 
hikmetli işleri belirler ve yaratıklarından istediğine rızk verirsin; o hâlde 
beni de rızıklandır; sen, en iyi rızk verensin; en iyi söz söyleyen sensin; 
(Kur'ân'da) şöyle buyurmuşsun: "Allah'ın fazl-u kereminden dilediğiniz 
(her şeyi) isteyin." Ben de (hacetlerimi) senin fazl-u kereminden diliyor 
ve sana yöneliyorum. Peygamber'inin evladına güveniyor ve ümidimi 
sana bağlıyorum; o hâlde bana merhamet et, ey merhametlilerin en mer-
hametlisi!" 

** "Allah'ım! Günahla aramızda engel olacak derecede bize korku 
ve haşyet nasip et. Rızanı kazanmaya vesile olacak ölçüde bizi itaatine 
muvaffak et. Dünyanın belâ ve zorluklarını bize kolaylaştıracak ölçüde 
yakin nasip et. Allah'ım! Yaşadığımız müddetçe bizi kulaklarımız, 
gözlerimiz ve gücümüzden yararlandır; bizden sonra da vârislerimize 
ulaştır. Bize zulmedenlerden intikamımızı al; bize düşmanlık besleyen-
lere karşı bizi muzaffer kıl. Musibet ve belamızı dinimizde kılma. En 
büyük gayret ve telaşımızı dünyamız için yapmaktan bizi koru. İlmimizi 
dünyayla sınırlandırma. Bize acımayanları bize musallat etme; rahmetin 
hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi!" 
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  .ْرَحَم الرّاِمحنيَ ِتَك � اَ ْط َعَلْينا َمْن ال يـَْرَمحُنا، ِبَرمحَْ َوال َمبْـَلَغ ِعْلِمنا، َوال ُتَسلِّ 
Bu da oldukça kapsamlı ve kâmil bir duadır ve onu başka 

zamanlarda da okumak iyidir. Nitekim "Evâli'l-Leâli" kitabında naklet-
tiğine göre Hz. Resulullah'ın (s.a.a) bu duayı her zaman okuduğu riva-
yet edilmiştir. 

7- Şaban ayının bütün günlerinin amelleri bölümünde yedinci 
amel olarak her gün öğle vakti okunması için naklettiğimiz salâvat-ı 
şerifeyi bu gece (on beşinci gece) de okumak. 

8- Kumeyl duasının da bu gece okunmasının müstehap olduğu 
rivayet edilmiştir. 

9- "Subhanellah", "el-hamdulillah", "Ellahu Ekber" ve "Lâ 
ilâhe İllallah" zikirlerinin her birini yüz defa söylemek. Bu zikirleri 
bu gecede söylemek, geçmiş günahların bağışlanmasına, dünyevî ve 
uhrevî hacetlerin yerine gelmesine vesiledir inşallah. 

10- Şeyh Tusî'nin (r.a) el-Misbâh kitabındaki rivayetine göre Ebu 
Yahya, İmam Sadık'a (a.s): "Bu, (on beşinci) gecede okunan en iyi 
dua nedir?" diye sorduğunda, İmam (a.s) şöyle cevap verdi:  

Yatsı namazını kıldıktan hemen sonra, iki rekât namaz kılıp 
birinci rekâtında bir defa "Fâtiha" ile bir defa Kâfirûn yani "Kul ya 
eyyuhe'l-kâfirun" diye başlayan sureleri, ikinci rekâtta ise bir defa 
Fâtiha ile bir defa İhlâs, yani "Kul huvellahu ehad"le başlayan sureleri 
oku. Namazın selâmını verdikten sonra da otuz defa "Subhenallah", 
otuz defa "el-hamdulillah" ve otuz defa da "Ellahu Ekber" zikirlerini 
söyleyip ardından şu duayı okursun: 

� َمْن ِاَلْيِه َمْلَجُأ اْلِعباِد يف اْلُمِهّماِت، َوِاَلْيَه يـَْفزَُع اْخلَْلُق ِىف اْلُمِلّماِت، �  
ْوهاِم َوَتَصرُُّف اْخلََطراِت، � ِه َخواِطُر األَ  َختْفى َعَليْ عاِملَ اْجلَْهِر َواْخلَِفّياِت، � َمْن ال

َه َرضَني َوالسَّماواِت، اَْنَت ُهللا ال ِالٰـ � َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت األَ َربَّ اْخلَالِيِق َواْلَربِّ�ِت، 
ين يف ِهِذِه اللَّيْـَلِة َه ِاّال اَْنَت اْجَعلْ َه ِإّال اَْنَت، َفيا ال ِالٰـ ِإّال اَْنَت، َاُمتُّ ِاَلْيَك ِبال ِالٰـ 

ْعَت ُدعاَءُه َفَاَجبْـَتُه، َوَعِلْمَت اْسِتقاَلَتُه َفاَقـَْلَتُه، َوَجتاَوْزَت   ِممَّْن َنَظْرَت ِاَلْيِه فـََرِمحَْتُه َومسَِ
َعْن ساِلِف َخطيَئِتِه َوَعظيِم َجريَرتِِه، فـََقِد اْسَتَجْرُت ِبَك ِمْن ذُنُويب، َوَجلَأُت ِاَلْيَك يف 

ْرتِ ُعُيويب، اَللّـُهمَّ َفُجْد َعَليَّ ِبَكَرِمَك َوَفْضِلَك، َواْحُطْط َخطا�َي ِحبِْلِمَك َوَعْفِوَك،  سَ 
َوتـََغمَّْدين يف هِذِه اللَّيْـَلِة ِبساِبِغ َكراَمِتَك، َواْجَعْلين فيها ِمْن َاْوِلياِئَك الَّذيَن 
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ِتَك، َوَجَعْلتَـُهْم خاِلَصَتَك َوِصْفَوَتَك، اَللّـُهمَّ  اْجتَـبَـيْـتَـُهْم ِلطاَعِتَك، واْخَرتهَْتُْم ِلِعبادَ 
ُه، َوتـََوفـََّر ِمَن اْخلَْرياِت َحظُُّه، َواْجَعْلين ِممَّْن َسِلَم فـََنِعَم، َوفاَز  اْجَعْلين ِممَّْن َسَعَد َجدُّ

ْب ِاَيلَّ  َك، َوَحبِّ زِد�ِد يف َمْعِصَيتِ َواْعِصْمين ِمَن اال، فـََغِنَم، َواْكِفين َشرَّ ما َاْسَلْفتُ 
دي ِاَلْيَك يـَْلَجُأ اْهلاِرُب، َوِمْنَك ِمْنَك َويـُْزِلُفين ِعْنَدَك، َسيِّ  *ُبين طاَعَتَك َوما يـَُقرِّ 

َكرُِّم، ُل اْلُمْستَـْقِيُل الّتاِئُب، َادَّْبَت ِعباَدَك ابلتَّ يـَْلَتِمُس الطّاِلُب، َوَعلى َكَرِمَك يـَُعوِّ 
 ْكَرمَني، َوَاَمْرَت اِبْلَعْفِو ِعباَدَك َواَْنَت اْلَغُفوُر الَّرحيُم، اَللّـُهمَّ َفالَواَْنَت اَْكَرُم األَ 

ْبين ِمْن َجزيِل  َحتْرِْمين ما رََجْوُت ِمْن َكَرِمَك، َوال تـُْؤِيْسين ِمْن ساِبِغ نَِعِمَك، َوال ُختَيِّ 
ِاْن  يف ُجنَّة ِمْن ِشراِر بَرِيَِّتَك، َربِّ  ْهِل طاَعِتَك، َواْجَعْلين◌َ ِمَك يف هِذِه اللَّيْـَلِة ألِ ِقسَ 

 
* "Ey önemli sorunlarda kulların sığındığı ve musibet ve belalarda 

yaratıkların kendisine yalvarıp sızladığı (Allah)! Ey aşikâr ve gizlileri 
bilen, ey hayal ve akıllardan geçenleri dahi bilen, ey mahlûkat ve yara-
tıkların Rabbi, ey yerlerin ve göklerin melekûtunu elinde tutan! Allah 
sensin; senden başka bir ilâh yoktur. Ben (tevhit kelimesi olan) "Lâ İlâhe 
İllallah" kelimesiyle sana iman edip yöneldim; ey kendisinden başka ilâh 
olmayan (Rabbim)! Bu gece beni, (lütuf gözüyle) bakıp da merhamet 
ettiğin, duasını duyup da kabul buyurduğun, tövbe ettiğini bilip de töv-
besini kabul buyurduğun, geçmiş hatasını ve büyük günahını bağış-
ladığın kimselerden kıl. Ben günahlarımdan sana sığınıyorum ve 
kusurlarımı örtesin diye sana iltica ediyorum. Allah'ım! Fazl u kereminle 
bana cömert davran; hilim ve affınla hatalarımı temizle; bu gecede beni 
bol kerametine büründür. Bu gecede beni itaat ve ibadetin için seçtiğin 
ve kendine halis kılıp ayırdığın velilerinden kıl. 

Allah'ım! Beni saadete eren ve hayırlardan bol pay almış kimse-
lerden eyle. Bana selametle birlikte nimet ve kurtuluşla birlikte menfaat 
nasip eyle. Geçmişte yaptığım kötülüklerin şerrinden beni koru ve sana 
karşı daha fazla günah yapmama engel ol. İtaatini ve beni sana 
yakınlaştıracak şeyleri bana sevdir. Ey efendim! (Günah ve şeytandan) 
kaçan sana sığınır, arayanlar sana el açıp yalvarır; tövbe edip bağış-
lanmasını dileyen kimse, senin kerem ve lütfuna güvenir. Sen kullarına 
kerem ve bağış ehli olmalarını öğütledin, kendin ise cömertlerin en 
cömerdisin. Kullarına affetmeyi emretmişsin, kendin ise çok çok bağışla-
yan ve Rahim'sin.   
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ْهُلُه أَ ، َوُجْد َعَليَّ ِمبا اَْنَت ْهِل ذِلَك َفاَْنَت َاْهُل اْلَكَرِم َواْلَعْفِو َواْلَمْغِفَرةِ أَ ملَْ اَُكْن ِمْن 
سي ِبَكَرِمَك، ال ِمبا َاْسَتِحقُُّه، فـََقْد َحُسَن َظّين ِبَك، َوَحتَقََّق رَجائي َلَك، َوَعِلَقْت نـَفْ 

ِمَك،  ْصين ِمْن َكرِمَك ِجبَزيِل ِقسَ ْكَرمَني، اَللّـُهمَّ واْخصُ ُم الّراِمحَني َواَْكَرُم األَ َفاَْنَت َاْرحَ 
ُق  َوَاُعوُذ ِبَعْفِوَك ِمْن ُعُقوبَِتَك، َواْغِفر ِيلَ الَّذْنَب الَّذي َحيِْبُس َعَليَّ اْخلُُلَق، َوُيَضيِّ 

َوَاْسَعَد ِبساِبِغ  *ىت اَُقوَم ِبصاِلِح ِرضاَك، َواَنـَْعَم ِجبَزيِل َعطاِئَك، ْزَق، حَ َعليَّ الرِّ 
نـَْعماِئَك، فـََقْد لُْذُت ِحبََرِمَك، َوتـََعرَّْضُت ِلَكَرِمَك، وَاْستَـَعْذُت ِبَعْفِوَك ِمْن ُعُقوبَِتَك،  

ُلَك ِبَك ال  أَ ْسُت ِمْنَك، َاسْل َما اْلَ◌متَ نِ أَ َفُجْد ِمبا َسأَْلُتَك وَ  ،َوِحبِْلِمَك ِمْن َغَضِبكَ 
 . َو َاْعَظُم ِمْنكَ هُ  ِبَشيءٍ 

Duayı okuduktan sonra secdeye giderek yirmi defa "Ya Rabbi", 
yedi defa "Ya Allah", yedi defa "Lâ havle vela quvvete illa billah", 
on defa "Maşaallah" ve on defa da "Lâ quvvete illa billah" zikir-
lerini söyler, sonra da Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine (a.s) sala-
vât getirerek hacetlerini Allah'tan istersin.  

Allah'a andolsun ki, bu amel vasıtasıyla yağmur damlaları kadar 

 
* Allah'ım! Cömertliğinden ümit ettiğim şeyleri benden esirgeme; 

bol nimetlerinden ümidimi kesme; bu gecede itaat ehli için ayırdığın 
büyük kısmetlerden beni de nasipsiz bırakma. Beni yaratıklarının 
şerrinden koru. Ey Rabbim! Eğer ben bütün bunlara lâyık değilsem, sen 
cömertlik, af ve mağfiret sahibisin; sana yakışır bir şekilde bana cömert 
davran, benim hak ettiğim şekilde değil. (Allah'ım!) Sana karşı iyi zannım 
var; ümidim sanadır ve canım cömertliğine bağlanmıştır. Merhametlilerin 
en merhametlisi ve cömertlerin en cömerdi sensin.  

Allah'ım! Büyük kısmetinden cömertliğinle bana özel bir pay ayır. 
(Allah'ım!) Vereceğin cezadan affına sığınıyorum. (Allah'ım!) Rızana 
yakışır bir şekilde amel edip büyük bağışına mazhar olmam ve bol 
nimetinle mutluluğa kavuşmam için ahlâkımı kötüleştiren ve rızkımı 
daraltan günahlarımı bağışla. 

(Allah'ım!) Şüphesiz eşiğine sığındım; keremine sarıldım; vereceğin 
cezadan affına ve gazabından hilmine sığındım. O hâlde dilediğimi bana 
bağışla; istediğim şeylere beni ulaştır. (Allah'ım!) Seni aracı ederek 
(hacetlerimi senden) diliyorum, senden büyük olan bir şeyi (aracı ederek) 
değil." 
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hacet istersen, Allah (azze ve celle) geniş keremi ve sonsuz fazl ve 
rahmetiyle onları yerine getirir. 

11- Şeyh Tusî (r.a) ve Kef'emî (r.a), şu duanın da bu gece okun-
masını rivayet etmişlerdir: 

مََّل َفْضَلَك أَ ، َوَقَصَدَك اْلقاِصُدوَن، وَ ُضونَ تـََعرََّض َلَك يف هَذ اللَّْيِل اْلُمتَـَعرِّ  ِاٰهلي
َلَك يف هَذا الّلْيِل نـََفحاٌت َوَجوائُِز َوَعطا� َوَمواِهُب َمتُنُّ هِبا  َوَمْعُروَفَك الطّاِلُبوَن، وَ 

َمْن َتشاُء ِمْن ِعباِدَك، َوَمتْنَـُعها َمْن َملْ َتْسِبْق َلُه اْلِعنايَُة ِمْنَك، َوها َاَ� ذا ُعبَـْيُدَك  َعلى
َت � َموالَي تـََفضَّْلَت يف هِذِه ْن ُكنْ إِ ُل َفْضَلَك َوَمْعُروَفَك، فَ اْلَفقُري ِاَلْيَك، اْلُمَؤمِّ 

 َعلى حمَُمَّدٍ  َعْطِفَك، َفَصلِّ  *ِمنْ  َاَحد ِمْن َخْلِقَك، َوُعْدَت َعَلْيِه ِبعائَِدةٍ  اللَّيْـَلِة َعلى
يَن اْلفاِضلَني، َوُجْد َعَليَّ ِبَطوِلَك َوَمْعُروِفَك � بَني الطّاِهريَن، اْخلَريِّ الطَّيِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ 

خامتَِ النَّبّيَني َوآِلِه الطّاِهريَن َوَسلََّم َتْسليمًا، ِانَّ    اْلعاَلمَني، َوَصلَّى هللاُ َعلى حمَُمَّدٍ َربَّ 
َت ِانََّك ال َهللا َمحيٌد َجميٌد، اَللّـُهمَّ ِاّين َاْدُعوَك َكما َاَمْرَت َفاْسَتِجْب يل َكما َوَعدْ 

  .اْلميعادَ  ُختِْلفُ 
Bu dua seher vakitleri teheccüd namazında şef'i namazının ardın-

dan okunan duadır. 
12- Resulullah'ın (s.a.a) bu gecede yaptığı secdeleri yapmak ve 

secdede okuduğu duaları okumak. 

 
* "Ey mabudum! Yönelmek isteyenler bu gecede sana yöneldiler; seni 

kendilerine maksat edinenler bu gecede senin kapına geldiler; arayanlar 
senin fazl u ihsanına ulaşmayı arzuladılar. Bu gecede senin nice 
lütufların, ödüllerin, bağış ve hibelerin vardır ki onları kullarından iste-
diğine verirsin, esirgersin. İşte huzurunda duran ben, sana muhtaç olan, 
fazl u ihsanını arzulayan bir kulunum. Eğer bu gecede yaratıklarından 
birisine ihsanda bulunacak ve şefkatinden kaynaklanan bir ödül vere-
ceksen, o hâlde (önce) Muhammed'e ve onun pâk, tertemiz, hayır ve 
fazilet ehli olan Ehlibeyt'ine rahmet et; lütuf ve ihsanınla bana cömert 
davran, ey alemlerin Rabbi! Allah'ın rahmeti ve çok selâmı peygam-
berlerin sonuncusu Muhammed'in ve onun tertemiz Ehlibeyt'inin üzerine 
olsun. Şüphesiz Allah beğenilen ve yücedir. Allah'ım! Bana emrettiğin 
gibi sana dua ediyorum; o hâlde sen de vaat ettiğin gibi duamı kabul 
buyur. Doğrusu sen (hiçbir zaman) vaadine hilâf etmezsin." 
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Merhum Şeyh Tusî'nin nakline göre Hammâd İbn İsa, İmam Sadık-
'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: 

"Bir şaban ayının on beşinci gecesi, Hz. Resulullah (s.a.a) zevcesi 
Âişe'nin yanındaydı. Gece yarısı olduğunda Resulullah (s.a.a) ibadet 
için yataktan kalktı. Eşi Âişe, uyandığında Resulullah'ı yatağında 
göremeyince, efendimizi diğer hanımlarının yanında zannederek 
kıskançlık duygusu kabardı ve yatağından kalkıp diğer hanımların 
odasına başvurarak, Resulullah'ı aramaya koyuldu. Bir miktar aradık-
tan sonra, Resulullah'ı yere yapışmış bir elbise gibi secde hâlinde 
buldu. Resul-i Ekrem'e (s.a.a) yaklaştığında secdede şu duayı okudu-
ğunu duydu: 

 ىَجنَـيْـتُُه َعل ادي، هِذِه يََداَي َوَماؤَ َسَجَد َلَك َسَوادي َوَخَيايل، َوآَمَن ِبَك فُـ 
، ِاْغِفْر ِيلَ اْلَعظيَم َفِانَُّه الَيـَْغِفُر الذَّْنَب اْلَعظيَم ◌ٍ َعظيم ُكلِّ لِ  ىنـَْفسي، َ� َعظيُم تـُْرج

 . *ِاالَّ الرَّبُّ اْلَعظيمُ 
Sonra başını secdeden kaldırıp tekrar secdeye gitti; bu sefer şu 

duayı okuduğunu duydu: 
َلهُ  َرُضوَن، واْنَكَشَفتْ ضاَءْت َلُه السَّماواُت َواألَ َاُعوُذ بـُُنوِر َوْجِهَك الَّذي اَ 

 نِْقَمِتَك، َوِمْن َحتْويِل ِخريَن، ِمْن ُفْجَأةِ وَّلَني َواآلْيِه َامُر األَ الظُُّلماُت، َوَصَلَح َعلَ 
بَرً� ال كاِفراً  ْركِ عاِفَيِتَك، َوِمْن َزواِل نِْعَمِتَك، اَللّـُهمَّ اْرزُْقين قـَْلباً َتِقّياً نَِقّيًا، َوِمَن الشِّ 

 *. َوال َشِقياً 
Sonra da yüzünün sağ ve sol taraflarını toprağa koyarak şöyle 

söyledi: 

 
* "(Allah'ım!) Bütün vücudum ve hayalim sana secde eder ve gönlüm 

sana inanır. İşte ellerim ve işte nefsime karşı işlediğim cinayetler. Ey 
büyük işlerde kendisine ümit bağlanan büyük, benim büyük günahlarımı 
bağışla; çünkü büyük günahı ancak büyük Rab bağışlar." 

* "(Allah'ım!) Gökleri ve yerleri aydınlatan, karanlıkları yok eden, 
baştaki ve sondakilerin işini ıslâh edip onları ani azabından, (verdiğin) 
afiyet ve selametin değişmesinden ve nimetin yok olmasından koruyan 
Vech'inin nuruna sığınıyorum. Allah'ım! Bana takvalı, temiz, şirkten uzak 
olan, kâfir ve bedbaht olmayan bir kalp nasip eyle." 
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 ** الُرتاِب َوُحقَّ يل َاْن َاْسُجَد َلَك،َعفَّْرُت َوْجهي ِيف 
Resulullah (s.a.a) geri dönmek istediği zaman, zevcesi Âişe, 

aceleyle yatağa döndü. Hz. Resulullah (s.a.a) yanına geldiğinde, 
Âişe'nin hızlı soluk alıp verdiğini görünce, şöyle buyurdu:  

"Nedir bu hızlı solumalar? Bu gecenin hangi gece olduğunu 
biliyor musun? Bu, şabanın on beşinci gecesidir. Bu gecede rızklar 
bölünür; eceller yazılır; hacca gidecekler kaydedilir. Hiç şüphesiz bu 
gecede Allah, Kelb kabilesindeki keçilerin kıllarının sayısı kadar 
yarattıklarını bağışlar ve meleklerini gökyüzünden, yeryüzünde 
bulunan Mekke'ye gönderir." 

14- Bu gecede Cafer-i Tayyar namazının kılınmasını, Merhum 
Şeyh Tusî, İmam Rıza'dan (a.s) rivayet etmiştir. Bu namazın kılınış 
şekli "Mefâtihü'l-Cinân" kitabının ilk bölümünde açıklanmıştır. 

15- Bu gece için rivayet edilen namazları kılmak. Ezcümle Ebu 
Yahya San'anî ve otuz güvenilir kişi İmam Muhammed Bâkır (a.s) ve 
İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmişlerdir: Şaban ayının on 
beşinci gecesi olduğunda, her rekâtta Fâtiha ve İhlâs Suresi'ni yüz defa 
okuma suretiyle dört rekât namaz kıl ve namaz bittikten sonra ise şu 
duayı oku: 

ِل امسي، اَللّـُهمَّ ِاّين ِاَلْيَك َفقٌري، َوِمْن َعذِابَك خاِئٌف ُمْسَتجٌري، اَللّـُهمَّ ال تـَُبدِّ 
 ْ ِمْت يب َاْعدائي، َاُعوُذ ِبَعْفِوَك ِمْن ِعقاِبَك،  ِجْسمي، َوالَجتَْهْد َبالئي، َوالُتشْ َوال تـَُغريِّ

َوَاُعوُذ ِبَرْمحَِتَك ِمْن َعذاِبَك، َوَاُعوُذ ِبِرضاَك ِمْن َسَخِطَك، َواُعوُذ ِبَك ِمْنَك، َجلَّ  
 *.  مايـَُقوُل اْلقائُِلونَ نـَْفِسَك َوفـَْوقَ  ثَناُؤَك، اَْنَت َكما اَثـْنَـْيَت َعلى

 
** "Yüzümü (secde) toprağına sürdüm; zaten bana yakışan da sana 

secde etmekti." 
* "Allah'ım! Ben sana muhtacım; azabından korkup (sana) sığını-

yorum. Allah'ım! İsmimi değiştirme; cismimde değişiklik meydana getir-
me; beni zor imtihan ve belâya tâbi tutma; düşmanlarımı bana karşı 
sevindirme.  

(Allah'ım!) vereceğin cezadan affına, azabından rahmetine, gazabın-
dan hoşnutluğuna ve senden sana sığınıyorum. Senin (medh ü) senan 
yücedir; sen, kendini methettiğin gibisin ve bütün vasfedenlerin vasfından 
ötesin." 
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Bu gecede yüz rekât namaz kılmak hakkında da hadis-i şerifte çok 
fazilet zikredilmiştir. Bu yüz rekât namaz, her rekâtta bir Fâtiha ve on 
İhlâs okunarak kılınır.  

Bu gece her rekâtta, Fâtiha, Yâsin, Tebâreke ve İhlâs sureleri 
okunarak kılınan bir de altı rekâtlık bir namaz vardır ki, kılınış şekli 
detaylı olarak, recep ayının amellerinin on üç, on dört ve on beşinci 
gecelerinin amelleri bölümünde zikredilmiştir. 

On Beşinci Gün 
Bugün Milâd (Doğum) bayramıdır. Bu gün mevlamız ve efendi-

miz, on ikinci imamımız, Hz. Mehdi Hüccet-İbn'il-Hasan, Sahibü'z-
Zaman'ın mübarek doğum günüdür. (Ona ve babalarına Allah'ın salât 
ve selâmı olsun).  

Hiç şüphesiz Allah'ın emriyle bir gün zuhur ve kıyam edip bütün 
dünyayı adaletle dolduracaktır.  

Bu günde ve her zaman ve her mekânda o yüce İmam'ı ziyaret 
etmek ve zuhuru için dua etmek müstehaptır. 

Bu Ayın Diğer Günlerine Ait Ameller 
İmam Rıza'dan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: 
"Kim şabanın son üç gününü oruç tutup, ramazan ayına birleşti-

rirse, Allah-u Teâlâ onun için iki ay ardarda tutulan orucun sevabını 
yazar."  

Yine İmam Rıza'nın (a.s) ashabından olan Eba Salt-i Hirevî'den 
rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Şabanın son cumasında İmam 
Rıza'nın (a.s) yanına gittim; İmam (a.s) bana buyurdu ki:  

"Ey Eba Salt, şabanın çoğu bitti ve işte bu onun son cumasıdır. Şu 
geriye kalan günlerde geçmiş ihmalkârlıklarını telâfi etmeye çalış; 
seni ilgilendiren faydalı şeylerle meşgul olmaya koyul; çok dua ve 
istiğfar et; çok Kur'ân oku ve günahlarından tövbe et; öyle ki ramazan 
ayı geldiğinde artık Allah'a muhlis bir hâle gelesin (ve o hâl üzere 
ramazan ayına giresin). O hâlde, boynunda yerine ulaştırmadığın bir 
emanet kalmasın; kalbinde herhangi bir mümine karşı çıkarmadığın 
bir kin bulunmasın. Önceden yaptığın bütün günahlardan uzaklaşma-
lısın. Gizli ve aşikâr her şeyinde Allah'tan kork ve ona tevekkül et. 
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"Kim Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter." Bu ayın geriye kalan 
zamanlarında şu duayı çok oku: 

 *اَللّـُهمَّ ِاْن َملْ َتُكْن َغَفْرَت لَنا فيما َمضى ِمْن َشْعباَن فَاْغِفْر لَنا فيما بَِقَي ِمْنهُ 

Şaban Ayının Son Gecesinin Amelleri 
Merhum Şeyh Tusî Haris b. Muğiratü'n-Nasrî'-den şöyle rivayet 

etmiştir:  
İmam Sadık (a.s) şabanın son ve ramazanın ilk gecesinde şu duayı 

okurdu: 
َل ُهدًى ِللّناِس اَللّـُهمَّ ِانَّ هَذا الشَّْهَر اْلُمباَرَك الَّذي اُْنِزَل فيِه اْلُقرآُن َوُجعِ 

  ْمُه ِمّنا يف يُْسرٍ ْمنا فيِه َوَسلَّْمُه َلنا َوَتَسلِّ ِمَن اْهلُدى َواْلُفْرقاِن َقْد َحَضَر َفَسلِّ  ناتٍ َوبـَيِّ 
َبلْ ِمْنَك وعاِفَيةٍ   اْلَيسَري، اَللّـُهمَّ ِاّين ِمىنِّ  ، � َمْن َاَخَذ اْلَقليَل، َوَشَكَر اْلَكثَري، ِاقـْ

 **ما ال حتُِبُّ مانِعًا، � َاْرَحمَ  ُكلِّ َخْري َسبيًال، َوِمْن  ُكلِّ َجتَْعَل يل ِاىل  َاساَُلَك َانْ 
ئاِت، � َمْن ملَْ يُؤاِخْذين الرّاِمحَني، � َمْن َعفا َعّين َوَعّما َخَلْوُت ِبِه ِمَن السَّيِّ 

فـََلْم اَتَِّعْظ، َوزََجْرَتين  ظَتينَوعَ  ِاٰهلياِبرِْتكاِب اْلَمعاصي، َعْفَوَك َعْفَوَك َعْفَوَك �َكرُمي، 
َعْن َحمارِِمَك فَلْم اَنـَْزِجْر، َفما ُعْذري، َفاْعُف َعّين � َكرميُ، َعْفَوَك َعْفَوَك، اَللّـُهمَّ ِاّين  

 
* "Allah'ım! Eğer şabanın geçmiş günlerinde bizi affetmemiş isen, 

geriye kalmış günlerinde bizi bağışla." 
** "Allah'ım! İşte halkı hidayet etmek, hidayet için açık delilleri 

açıklamak ve hakkı batıldan ayırmak için Kur'ân'ı indirdiğin mübarek ay 
gelip çattı. (Allah'ım!) Bu ayda bizi sağlık ve selamet içerisinde tut; bu ayı 
bizim için selamet eyle ve (sonunda) onu bizden rahatlık ve afiyet içinde 
teslim al. Ey az olanı kabul edip karşılığında çok mükâfat veren! (Şu) az 
amelimi benden kabul buyur. Allah'ım! Benim için her hayra doğru bir yol 
açmanı ve sevmediğin her şeyden beni alıkoyacak bir engel çıkarmanı 
diliyorum senden, ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey beni ve gizlide 
yaptığım kötülükleri affeden, ey yaptığım günahlardan dolayı beni (he-
men) cezalandırmayan! Affını diliyorum, affını diliyorum, affını diliyorum, 
ey Kerim (Allah)! Ey benim ilâhım! Sen bana öğüt verdin, (ama) ben 
öğüdünü tutmadım; haram kıldığın şeylerden beni sakındırdın, (ama) ben 
sakınmadım. Huzuruna sunacak bir mazeretim var mı artık?! Sen beni 
affet, ey Kerim; affını diliyorum, affını diliyorum.  
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َاساَُلَك الّراَحَة ًعْنَد اْلَمْوِت، َواْلَعْفَو ِعْنَد احلِْساِب، َعظَُم الذَّْنُب ِمْن َعبِدَك 
 التَّجاُوُز ِمْن ِعْنِدَك، � َاْهَل التـَّْقوى َو� َاْهَل اْلَمْغِفَرِة، َعْفَوَك َعْفَوَك،  فـَْلَيْحُسنِ 

اَللّـُهمَّ ِاّين َعْبُدَك اْبُن َعْبِدَك وابُن َاَمِتَك، َضعْيٌف َفقٌري ِاىل َرْمحَِتَك َواَْنَت ُمْنِزُل اْلِغىن 
َوَقَسْمَت َاْرزاقـَُهْم، َوَجَعْلتَـُهْم  ، َاْحَصْيَت َاعماَهلُمْ  واْلَربََكِة َعَلى اْلِعباِد قاِهٌر ُمْقَتِدرٌ 

يـَْعَلُم اْلِعباُد ِعْلَمَك، َوال يـَْقِدُر  ، َوالُخمَْتِلَفًة اَْلِسنَـتـُُهْم َواَْلواُ�ُْم َخْلقًا ِمْن بـَْعِد َخْلقٍ 
 َوْجَهَك، واْجَعْلين ِمْن اْلِعباُد َقْدَرَك، وَُكلُّنا َفقٌري ِاىل َرْمحَِتَك، َفال َتْصِرْف َعّين 

اَللّـُهمَّ اَْبِقين َخْريَ اْلَبقاِء،  *َمِل َواْلَقضاِء َواْلَقَدِر،اْلَعَمِل َواألَ يف  ي َخْلِقكَ صاحلِِ 
ِة َاْعداِئَك، والرَّْغَبِة ِاَلْيَك، والرَّْهَبِة اَواَِفنين َخْريَ اْلَفناِء َعلى ُمواالِة َاْوِلياِئَك َوُمعاد

َوالتَّْسليِم َلَك َوالتَّْصديِق ِبِكتاِبَك َواتّباِع ُسنَِّة َرُسوِلَك،  اْخلُُشوِع َواْلَوفاءِ ِمْنَك وَ 
َاْو  َاْو بََذخٍ  َاْو فـََرحٍ  َاْو قـُُنوطٍ  َاْو ُجُحودٍ  اَللّـُهمَّ ما كاَن يف قـَْليب ِمْن َشكٍّ َاْو رَيـَْبةٍ 

َاْو  َاْو ِعْصيانٍ  اَْو ُفُسوقٍ  َاْو ُكْفرٍ  َاْو نِفاقٍ   ِشقاقٍ َاوْ  َاْو ُمسَْعةٍ  َاْو ِر�ءٍ  َاْو ُخَيالءٍ  َبَطرٍ 
َلين َمكاَنُه امياً� ِبَوْعِدَك، َوَوفاًء أْن تـَُبدِّ  � َربِّ  َاْسأَُلكَ ال حتُِبُّ فَ  َاْو َشيءٍ  َعَظَمةٍ 

نْيا، َورَْغَبًة فيما ِعْنَدَك، وَ  اَثـََرًة َوطَُمأنيَنًة  ِبَعْهِدَك، َوِرضًا ِبَقضاِئَك، َوزُْهدًا ِيف الدُّ
 

* Allah'ım! Ben, ölüm anında rahatlık ve hesap sırasında affını diliyo-
rum senden. Kulunun günahı büyüktür, senin affın iyi olsun, ey takva ve 
ey mağfiret ehli olan (Rabbim)! Affını diliyorum, affını diliyorum. Allah'ım! 
Ben senin kulun ve senin kulun olan bir (babanın) ve cariyen olan (bir 
annenin) oğluyum; zayıfım ve rahmetine muhtacım; sen ise zenginlik ve 
bereketi kullarına indirensin. Kahreden ve muktedir yine sensin. Kulla-
rının amellerini saymış, rızklarını bölmüş, dillerini ve renklerini farklı 
kılmış ve onları ardı ardına yaratmışsın. (Allah'ım!) Kullar senin bildiğini 
bilemez, (yüce) kadrini ölçemezler. Hepimiz senin rahmetine muhtacız. 
(Allah'ım!) Yüzünü benden çevirme; beni, amel, arzu, kaza ve kader 
açısından yaratıklarının en iyilerinden kıl. Allah'ım! Beni en iyi hâlde yaşat 
ve en iyi hâlde öldür. Evet, dostlarına dost, düşmanlarına düşman olduğum, 
sana kavuşmaya müştak ve gazabından korktuğum bir hâlde, huşulu, 
ahdine sâdık kalmış, sana teslim olmuş, kitabını tasdik etmiş ve Peygam-
ber'inin sünnetine uymuş bir şekilde (sana kavuşmamı sağla.) 
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اَْنَت ِمْن ِحْلِمَك تـُْعصى، َوِمْن   ِاٰهليَوتـَْوبًَة َنُصوحًا َاساَُلَك ذِلَك � َربَّ اْلعاَلمَني، 
نََّك ملَْ تـُْعَص َوَاَ� َوَمْن ملَْ يـَْعِصَك ُسّكاُن َاْرِضَك، َفُكْن أَ َكَرِمَك َوُجوِدَك تُطاُع، َفكَ 

َوآِلِه  ًا، َواِبْخلَْريِ َعّوادًا � َاْرَحَم الرّاِمحَني، َوَصلَّى ُهللا َعلى حمَُمَّدٍ اِبْلَفْضِل َجواد َعَلْينا
 *.ْريَُك � َاْرَحَم الّراِمحنيَ َصالًة دائَِمًة ال ُحتْصى َوال تـَُعدُّ َوال يـَْقِدُر َقْدرَها غَ 

 

 
* Allah'ım! Kalbimde şüphe, tereddüt, inkâr, yeis, (günah) sevinci, 

isyan, ayyaşlık, azgınlık, kibir, riya, götseriş, fitne, nifak, küfür, fısk, günah, 
böbürlenmek veya sevmediğin herhangi bir şey varsa, ey Rabbim, (onları 
kalbimden silip) yerine, vaadine iman, ahdine sadakat, kaza (ve kaderime) 
razı olmayı, dünyada züht ile yaşamayı, indinde olana rağbet göstermeyi, 
bilinç ve gönül rahatlığını, ihlâslı bir tövbeyi yerleştir; bütün bunları 
senden diliyorum ey Âlemlerin Rabbi! Ey mabudum! (Sen o kadar hilim 
ve tahammül sahibisin ki, kulların,) hilmine güvenerek sana karşı günah 
işliyorlar; senin kerem ve cömertliğine güvenerek sana itaat ediyorlar; 
ama sen onlara, hiç günah işlememişler gibi davranıyorsun. (Allah'ım!) 
Sana karşı günah işlemeyenlerle ben, yarattığın aynı yeryüzünde 
yaşamaktayız. O hâlde bize karşı kendi fazl u kereminle cömert davran 
ve sürekli bize hayır ve ihsanlar lütfeyle; ey merhametlilerin en 
merhametlisi! Allah'ın, daimî rahmeti Muhammed ve Ehlibeyt'inin üzerine 
olsun; öyle bir rahmet ki sayı ve miktarını senden başka kimse 
ölçemesin, ey merhametlilerin en merhametlisi!" 
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 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

MÜBAREK RAMAZAN AYININ FAZİLET VE 
AMELLERİ 

-Ramazan Ayının Faziletleri- 
Merhum Şeyh Sadûk, muteber bir senet ile İmam Rıza'dan (a.s), o 

da babalarından, onlar da Hz. Emirü'l-Muminin Ali'den (a.s) şöyle 
rivayet etmişlerdir, buyurdu:  

Hz. Resulullah (s.a.a) bir gün bize hutbe okuyarak şöyle buyurdu: 
"Ey insanlar, Allah'ın ayı bereket, rahmet ve mağfiret ile size 

doğru gelmekte; öyle bir ay ki Allah katında en üstün aydır. Onun 
günleri, en faziletli günler, geceleri, en faziletli geceler ve saatleri, en 
faziletli saatlerdir. Bu ayda siz, Allah'ın ziyafetine davet edilmiş ve 
Allah'ın değer verdiği kimselerden sayılmışsınız. Nefesleriniz bu ayda 
tesbih (zikir) ve uykunuz ibadet sayılır. Amelleriniz kabul ve duala-
rınız icabet edilir. O hâlde doğru niyetler ve temiz kalplerle Allah'tan 
isteyin ki sizi bu ayın orucunu tutmaya ve kendi kitabını (Kur'ân'ı) 
okumaya muvaffak eylesin; zira hiç şüphesiz gerçek bedbaht (kim-
seler), bu yüce ayda Allah'ın mağfiretinden mahrum kalan kimseler-
dir. Bu ayda açlık ve susuzluğunuzla kıyamet gününün açlık ve susuz-
luğunu hatırlayın. Fakir ve düşkünlerinize sadaka verin. Büyüklerinize 
saygılı ve küçüklerinize karşı şefkatli olun; yakınlarınıza sılayı rahim 
yapın; dilinizi koruyun gözlerinizi haram olan şeylere yumun ve 
kulaklarınızı haram olan şeylere tıkayın; halkın yetimlerine şefkatli 
davranın ki sizin yetimlerinize de şefkatli davranılsın; günahlarınız-
dan Allah'a tövbe edin. Ve namaz vakitleri en faziletli vakitlerdir; o 
vakitlerde Allah, kullarına rahmet gözüyle bakar; O'nunla münacat 
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ettiklerinde cevap verir; O'nu çağırdıklarında lebbeyk der ve O'na dua 
ettiklerinde icabet eder." 

"Ey insanlar, canlarınız amellerinizin elinde rehindir. Onları 
istiğfar dileyerek kurtarın; sırtlarınız vizr u vebaliniz ile ağırlaşmıştır; 
uzun secdelerinizle onları hafifletmeye çalışın. Şunu bilin ki hiç şüp-
hesiz, şanı yüce Allah, namaz kılan ve secde edenleri azap etmemeğe, 
insanlar Rabbü'l-Alemin'in huzurunda durup (hesap verecekleri) sıra-
da onları korkutmamaya dair kendi izzetine ant içmiştir. Ey insanlar 
kim bu ayda mümin bir oruçluya iftar yemeği verirse, Allah katında 
bir köle azat etmenin sevabını alır ve geçmiş günahlarının bağışlan-
masına vesile olur." 

"Ya Resulallah, hepimizin buna gücü yetmiyor!" denilince, Resu-
lullah (s.a.a) şöyle buyurdu:  

"Bir yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunmaya 
çalışın. Bir içim suyla da olsa cehennem ateşinden korunmaya çalışın. 
Zira Allah-u Teâlâ bu azı yapan kimseye de aynı mükâfatı verir, eğer 
ondan fazlasına gücü yetmez ise." 

"Ey insanlar, içinizden kim bu ayda ahlakını güzelleştirirse, bu, 
ayakların kaydığı günde sırattan (rahatlıkla) geçmesini sağlar."  

"Kim bu ayda, eli altında olanlara (hizmetçilerine, ailesine, çoluk 
çocuğuna ve...) kolaylık sağlar ve yüklerini hafifletirse, Allah da onun 
hesabını hafifletir. Kim bu ayda (başkalarına karşı yapabileceği) şer ve 
kötülüklerinin önünü alırsa, Allah da onu, kendisini mülakat edeceği 
günde, ona karşı gazabının önünü alır. Kim bu ayda, bir yetime değer 
verir, ona ikram ederse, Allah da kıyamette ona değer verir, merhamet 
eder. Bu ayda yakınlarına sılayı rahimde bulunan kimseyi Allah, 
kendisini mülakat edeceği günde rahmetine kavuşturur, akrabalarıyla 
ilişkisini kesen kimseyi de Allah kıyamet gününde kendi rahmetinden 
mahrum kılar." 

"Bu ayda, müstehap bir namaz kılanın Allah, cehennem ateşinden 
kurtuluşunu yazar. Kim bu ayda, farz bir namazı kılarsa, diğer 
aylarda kıldığı yetmiş farzın sevabını almış olur. Kim bu ayda, bana 
çok salât u selam ederse, terazilerin hafif olacağı günde Allah onun 
(amel) terazisini ağırlaştırır. Bu ayda Kur'ân'dan bir ayet okuyan kimse, 
diğer aylarda bir Kur'ân hatmetmenin sevabını alır." 

"Ey insanlar, cennetin kapıları bu ayda açıktır; Rabbinizden 
isteyin ki, onları yüzünüze kapatmasın. Cehennem kapıları ise 
kapalıdır; Rabbinizden dileyin ki, onları sizin yüzünüze açmasın. 
Şeytanlar da bu ayda bağlanmışlardır; Rabbinizden dileyin ki onları 
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size musallat etmesin..." 
Yine Merhum Şeyh Saduk'un nakline göre Resulullah (s.a.a) 

Ramazan ayı girdiğinde ellerinde bulunan bütün esirleri azat eder ve 
her sâile bağışta bulunurdu. Mefâtihü'l-Cinân kitabının yazarı Merhum 
Şeyh Abbas Kummî şöyle devam ediyor:  

Ramazan ayı, âlemlerin Rabbi Allah-u Teâlâ'nın ayıdır ve ayların 
en faziletlisi ve en üstünüdür. Öyle bir aydır ki sema kapıları, cennet 
kapıları ve Allah'ın rahmet kapıları onda açılır ve cehennem kapıları 
kapanır; bu ayda, öyle bir gece vardır ki, onda Allah'a yapılan ibadet, 
bin ayda yapılandan daha hayırlıdır. O hâlde bu mübarek ayda 
gafletten kaçın ve gece gündüzlerini nasıl değerlendireceğine, kendini 
ve uzuvlarını, Allah'ın masiyet ve günahından nasıl koruyacağına 
dikkat et. Sakın gecelerini uykuyla, gündüzlerini ise Hakk'ın zikrinden 
gafil olarak geçirme. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: 
"Ramazan ayının her günü, iftar vaktinde Allah bir milyon insanı 
cehennem ateşinden azat eder. (Ramazanın) cuma gecesi ve gündüzü 
olduğunda ise, bütün ramazanda azat olanların sayısı kadar insan 
azaptan kurtulur." 

O hâlde ey aziz, sakın ramazan ayı geçip de bir günahı bile kalan 
kimselerden, istiğfar ve duadan mahrum sayılan günahkârlardan olma. 
Zira İmam Sadıktan (a.s.) şöyle rivayet edilmiştir:  

"Ramazan ayında bağışlanmayan kimse, artık gelecek Ramazana 
kadar bağışlanmaz; Arafat çölünde bulunmaya muvaffak olup da 
(orada istiğfar ve tövbe eden) kimseler hariç." 

Evet, nefsini Allah'ın haram ettiği şeylere bulaşmaktan ve haram 
şeylerle iftar etmekten koru ve İmam Sadık'ın (a.s) şu tavsiyelerine 
amel etmeyi ihmal etme; buyuruyor ki: 

"Oruçlu olduğun zaman, kulağın, gözün, tüylerin, derin ve bütün 
uzuvların da (günahlara ve hatta mekruhlara karşı) oruç tutsun."  

Yine buyuruyor ki: "Oruçlu olduğun gün ile oruçlu olmadığın gün 
aynı olmasın."  

Bir başka hadisinde de şöyle buyuruyor:  
"Oruç, sadece yemek ve içmeye karşı değildir. Oruç tuttuğunuz 

vakit, dillerinizi yalandan koruyun ve gözlerinizi Allah'ın haram kıl-
dığı şeylere kapayın, birbirinizle çekişmeyin, birbirinize haset etmeyin, 
birbirinizin aleyhine (yalan yere, hatta doğru yere) ant içmeyin, 
birbirinize sövmeyin-küfürleşmeyin." 

"Birbirinize zulmetmekten, akılsız davranışlarda bulunmaktan ve 
eziyet etmekten kaçının; Allah'ın zikrinden ve namazdan gaflet etme-
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yin; susmayı (boş yere konuşmamayı), sabır ve doğruluğu, kötü 
insanlardan kaçınmayı, kendinize düstur edinin; batıl sözlerden, 
yalan, iftira, düşmanlık, kötü zanda bulunmak, gıybet, söz taşımak gibi 
(kötü amellerden) kaçının." 

"Her an ahirete meyleden ve kurtuluş günlerinizi (Hz. Mehdi'nin -
a.s- zuhurunu) ve Allah'ın vaat ettiklerini gerçekleştirmesini bekleyen 
ve Allah'ın likasına hazırlanan kimselerden olun. Sukûnet, vakar, 
(Allah'a karşı) huşu ve huzûyu elden bırakmayın ve Allah karşısında, 
efendisinden korktuğu halde onun şefkatine ümit bağlayan ve ona 
karşı kendisini zelil ve hakir gören köleler gibi olun." 

"Ey oruçlu olan! Kalbin ayıplardan, batının habasetten, cismin 
kir ve pislikten temizlensin. Allah'tan gayri her şeyden berî olup, 
velâyeti Allah'a halis kılmaya çalış ve Allah'ın nehyettiği şeylerden, 
gizlide ve aşikârda oruçlu ol (onlardan kaçın). Gizli ve aşikârda 
Allah'tan korkup oruç günlerinde kendi nefsini O'na (Allah'a) hediye 
et. Kalbini, tamamıyla O'na ayır ve nefsini Allah'ın emir ve nehiylerini 
yerine getirmeye ada."  

"Bütün bu zikrettiklerimden hangisini eksik edersen, orucunda da 
o kadar eksiklik meydana getirmiş olursun. Babam (a.s) şöyle söyle-
miştir: 'Resulullah (s.a.a), oruçlu bir kadının, cariyesine küfür ettiğini 
görünce, bir miktar yemek isteyerek kadına, 'Hadi ye!' buyurdu. 
Kadın, 'Ben oruçluyum ya Resulullah!' deyince, Resulullah (s.a.a), 
'Cariyene küfür ettiğin halde nasıl oruçlu olabilirsin?!' diye buyurdu."  

"Oruç sadece yememek ve içmemek değildir. Allah orucu aslında 
yemek ve içmek dışında olan fiilî ve sözlü kötülüklerden uzak durmak 
için engelleyici bir vesile olsun diye emretmiştir.  

"Evet, ne azdır oruç tutunlar; ne çoktur aç kalanlar!" 
Emirü'l-Müminin Hz. Ali (a.s) da şöyle buyurmuştur:  
"Nice oruç tutanlar vardır ki orucundan, susuzluktan başka bir 

şey nasip alamaz ve nice gece ibadete duranlar vardır ki yorgunluktan 
başka bir nasibi olmaz. Ne güzeldir akıllıların uykusu ve oruç 
tutmaları (onların uykusu ahmakların orucu ve gece ibadetlerinden 
daha hayırlıdır)!" 

Cabir b. Yezid, İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) şöyle rivayet 
etmiştir: Resulullah (s.a.a), Cabir b. Abdullah'a şöyle buyurdu:  

"Ey Cabir, işte bu ramazan ayıdır; kim bu ayın gündüzünü oruç 
tutup gecesinin bir miktarını ibadetle geçirir, midesini ve cinsel 
organını haramdan korur ve diline hâkim olursa (onları haram ve boş 
şeylerden korursa), ramazandan çıktığı gibi günahlarından da çıkar." 
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Cabir: "Ya Resulullah, ne güzeldir bu hadis!" deyince, Resul-i Ekrem 
(s.a.a) de: 'Ne de zordur bu şartlar!' buyurdu." 
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-RAMAZAN AYININ AMELLERİ- 

A) RAMAZAN AYININ MÜŞTEREK AMELLERİ 
Bu ameller dört kısma ayrılmaktadır: 

1- Bütün Gündüz ve Gecelerde Yapılan Ameller 
Merhum Seyyid İbn Tâvûs, İmam Sadık (a.s) ve İmam Musa 

Kâzım'dan (a.s) şöyle rivayet etmektedir:  
Ramazan ayının başından sonuna kadar her farz namazdan sonra 

şu duayı oku: 
 ما اَبـَْقيْـَتين يف يُْسرٍ  عامٍ  ُكلِّ اَللّـُهمَّ اْرزُْقين َحجَّ بـَْيِتَك اْحلَراِم ِيف عامي هذا َويف 

 ُختِْلين ِمْن تِْلَك اْلمواِقِف اْلَكرميَِة، َواْلَمشاِهِد ، َوال، َوَسَعِة ِرْزقٍ ِمْنَك َوعاِفَيةٍ 
نْيا َواآلَك َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه، َويف َمجيِع َحواِئِج االشَّريَفِة، َوزِ�رَِة َقْربِ نَِبيِّ  ِخَرِة لدُّ

 . َفُكْن يل
 *ْحمُتوِم يف َليْـَلِة اْلَقْدِر،ُر ِمَن اَالْمِر اْل◌َ ُلَك فيـما تـَْقضي َوتـَُقدِّ أَ اَللّـُهمَّ ِاّين َاس

 
* "Allah'ım! Beni yaşattığın müddetçe Beytü'l-Haram'ının (Kâbe'nin) 

haccını bu yıl ve her yıl kolaylık, sağlık ve bolluk içinde bana nasip eyle. 
Beni o değerli mekânlardan, faziletli ziyaretgâhlardan ve Peygamber'inin 
ziyaretinden (salâvatın onun ve Ehlibeyt'inin üzerine olsun) mahrum 
kılma ve bütün dünya ve âhiret hacetlerinde bana yardımcı ol.  

Allah'ım! Senden, Kadir gecesinde hükme bağlayıp takdir ettiğin 
kesin, değişmez ve dönüşü olmayan şeyler arasında, beni de Beytüllahi'l-
Haram'ın, hacları beğenilen, çabaları mükâfatlandırılan, günahları affedi-
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ِمَن اْلَقضاِء الَّذي ال يـَُردُّ َوال يـَُبدَُّل، َاْن َتْكتـَُبين ِمْن ُحّجاِج بـَْيِتَك اْحلَراِم، اْلَمْربُوِر  
ا  ئاهُتُْم، واْجَعْل فيـمَحجُُّهْم، اْلَمْشُكوِر َسْعيـُُهْم، اْلَمْغُفوِر ذُنُوهُبُْم، اْلُمَكفَِّر َعنْـُهْم َسيِّ 

َعّين َاماَنيت َوَدْيين  يَع َعَليَّ ِرْزقي، َوتُؤدِّ ُر، َاْن تُطيَل ُعْمري، َوتـَُوسِّ تـَْقضي َوتـَُقدِّ 
 آمَني َربَّ اْلعاَلمني.

Yine her farizadan sonra şu duayı okursun: 
ٌء  َكِمثِْلِه َشيْ َ� َعِليُّ َ� َعظيُم، َ� َغُفوُر َ� رَحيُم، اْنَت الرَّبُّ اْلَعظيُم الَّذي َلْيسَ 

َتُه َوَفضَّْلَتُه َعلَ َوُهَو السَّميُع اْلَبصُري، َوهَذا َشْهٌر َعظَّْمَتُه وََكرَّْمَتهُ  ، ◌ِ الشُُّهور ى، َوَشرَّفـْ
َشْهُر َرَمَضاَن، الَّذي اَنـَْزْلَت فيِه  َوُهَو الشَّْهُر الَّذي فـََرْضَت ِصَياَمُه َعَليَّ، َوُهوَ 

، ، َوَجَعْلَت فيِه َليْـَلَة اْلَقْدرِ َواْلُفْرَقانِ  ىِمَن اْهلُد َناتٍ ـَوبـَيِّ  لنَّاسِ لِ  ىً ُهدَ ، نَ آاْلُقرْ 
َوَال ُميَنُّ َعَلْيَك، ُمنَّ َعَليَّ ِبَفَكاِك َرقـََبيت  ، فـََيا َذا اْلَمنِّ َوَجَعْلتَـَها َخْريًا ِمْن اَْلِف َشْهرٍ 

 .*اْجلَنََّة ِبَرْمحَِتَك َ� َاْرَحَم الرَّاِمحنيَ  َعَلْيِه، َوَاْدِخْلِين   َمتُنُّ فيَمْن  ِمَن النَّارِ 
Merhum Kef'emî "Misbâh" ve "el-Beledü'l-Emin" kitabında, Şeyh-

i Şehit (r.a) ise kendi Mecmua'sında Resul-i Ekrem'den (s.a.a) şöyle 
rivayet etmişlerdir:  

"Kim ramazan ayında her farizadan sonra şu duayı okursa, Allah 
onun günahlarını bağışlar: 

 
len ve kötülükleri bağışlanan ziyaretçilerinden yazmanı, ömrümü uzat-
mayı, rızkımı çoğaltmayı, emanetimi ve borcumu ödemeyi kesin hükmüne 
bağlayıp takdir etmeni diliyorum; âmin ey âlemlerin Rabbi!" 

* "Ey yüce, ey ulu, ey çok çok bağışlayan, ey Rahim; hiçbir eşi ve 
benzeri olmayan ve (her şeyi) duyan ve (her şeyi) gören ulu Rab sensin. 
Bu, yücelttiğin, değer verdiğin, şereflendirdiğin ve bütün aylardan üstün 
kıldığın bir aydır. O, orucunu bana farz kıldığın aydır. İşte o, ramazan 
ayıdır ki onda Kur'ân'ı, halkı hidayet etmek, hidayet yolunu açıklamak ve 
hakkı batıldan ayırmak için indirdin; Kadir gecesini o aya yerleştirdin ve o 
geceyi bin aydan hayırlı ve üstün kıldın. Ey (yaratıklarına) minnet hakkı 
olan ve kimsenin onun üzerinde minnet hakkı bulunmayan (Allah), 
minnettar ettiklerin arasında beni de minnettar kılıp vücudumu (cehen-
nem) ateşinden kurtarıp cennetine yerleştir; rahmetin hakkına, ey merha-
metlilerin en merhametlisi!" 
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، اَللّـُهمَّ َاْشِبْع ُكلَّ  اَللّـُهمَّ َاْدِخْل َعلى َاْهِل اْلُقُبوِر السُُّروَر اَللّـُهمَّ َاْغِن ُكلَّ َفقريٍ 
 ُكلِّ َعْن  جْ ، اَللّـُهمَّ فـَرِّ َمدينٍ  ُكلِّ ، اَللّـُهمَّ اْقِض َدْيَن ، اَللّـُهمَّ اْكُس ُكلَّ ُعْر�نٍ جاِئعٍ 

ِمْن   ، اَللّـُهمَّ َاْصِلْح ُكلَّ فاِسدٍ ، اَللّـُهمَّ ُفكَّ ُكلَّ َاسريٍ ، اَللّـُهمَّ رُدَّ ُكلَّ َغريبٍ َمْكُروبٍ 
 ُسوَء ، الّلُهمَّ ُسدَّ فـَْقَر� ِبِغناَك، اَللّـُهمَّ َغريِّ اُُموِر اْلُمْسِلمَني، اَللّـُهمَّ اْشِف ُكلَّ َمريضٍ 

 َشيءٍ  ُكلِّ حاِلَك، اَللّـُهمَّ اْقِض َعنَّا الدَّْيَن َوَاْغِننا ِمَن اْلَفْقِر، ِانََّك َعلى  حاِلنا ِحبُْسنِ 
 *َقديٌر .

Merhum Kuleynî'nin el-Kâfi'de Ebu Basir'den nakline göre, İmam 
Cafer Sadık (a.s) ramazan ayında şu duayı okurdu: 

الّناِس َفِاّين ال   ىلَ ُب حاَجيت، َوَمْن طََلَب حاَجًة اِ اَللّـُهمَّ ِاّين ِبَك َوِمْنَك َاْطلُ 
ُلَك ِبَفْضِلَك َوِرْضواِنَك َاْن أَ َوْحَدَك ال َشريَك َلَك، َوَاسَاْطُلُب حاَجيت إّال ِمْنَك 

وأْهِل بـَْيِتِه، َوَاْن َجتَْعَل يل يف عامي هذ ِاىل بـَْيِتَك اْحلَراِم َسبيًال  َي َعلى حمَُمَّدٍ ُتَصلِّ 
 **ِحجًَّة َمْربُورًَة ُمَتقبـََّلًة زاِكَيًة خاِلَصًة، َلَك تـََقرُّ هِبا َعْيين، َوتـَْرَفُع هِبا َدرََجيت، 

 
* "Allah'ım! Kabir ehlini sevindir. Allah'ım! Bütün fakirleri zenginleştir. 

Allah'ım! Bütün açları doyur. Allah'ım! Bütün çıplakları giyindir. Allah'ım! 
Bütün borçluların borcunu eda eyle. Allah'ım! Sıkıntısı olanların sıkın-
tısını gider. Allah'ım! Bütün garipleri (vatanlarına) geri döndür. Allah'ım! 
Bütün esirleri azat eyle. Allah'ım! Müslümanların bozulan durumlarını 
/fasit olan işlerini ıslah eyle. Allah'ım! Bütün hastalara şifa ver. Allah'ım! 
Bizim fakirliğimizi kendi zenginliğinle engelle. Allah'ım! Bizim kötü 
hâlimizi kendi iyi hâlinle değiştir. Allah'ım! Borcumuzu eda eyle; fakirlik ve 
ihtiyacımızı gider; muhakkak senin her şeye gücün yeter." 

** Allah'ım! Seni vasıta kılarak hacetimi senden diliyorum. Kim 
hacetini insanlardan dilerse (dilesin, fakat) ben hacetimi ancak senden 
dilerim. Sen teksin ve ortağın yoktur. Lütuf ve hoşnutluğun hakkına 
senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu yıl Beytullahi'l-
Haram'ın ziyareti için yolumu açmanı diliyorum; bana öyle beğenilmiş, 
kabul edilmiş, temiz ve senin için halis kılınan bir hac nasip et ki, onunla 
gözümü aydınlat, derecemi yükselt ve gözümü (haramlara) kapamayı, 
iffetimi korumayı ve bütün haramlardan kendimi korumayı bana nasip et; 
öyle ki, benim için sana itaat etmekten, senden korkmaktan ve senin 
sevdiğin şeyleri yerine getirip sevmediğin şeyleri terk etmekten daha 
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ْرجي، َوَاْن اَُكفَّ هِبا َعْن َمجيِع َحمارَِمَك،  َوتـَْرزَُقين َاْن َاُغضَّ َبَصري، َوَاْن َاْحَفَظ فَـ 
ِْك  َحّىت الَيُكوَن َشيٌء آثـََر ِعْندي ِمْن طاَعِتكَ  َوَخْشَيِتَك، َواْلَعَمِل ِمبا َاْحبَـْبَت، َوالرتَّ

َوما اَنـَْعْمَت ِبِه َعَليَّ،   عاِفَيةٍ و ويسار  ِلما َكرِْهَت َوَ�َْيَت َعْنُه، َواْجَعْل ذِلَك يف يُْسرٍ 
َاْن  َاْسأَُلكَ ، وَ َك َمَع َاْوِلياِئكَ َوَاساَُلَك َاْن َجتَْعَل َوفايت قـَْتًال يف َسبيِلَك، َحتَْت رايَِة نَِبيِّ 

َاْن تُْكرَِمين هِبَواِن َمْن ِشْئَت ِمْن   َاْسأَُلكَ َك َوَاْعداَء َرُسوِلَك، وَ تـَْقُتَل يب َاْعداءَ 
اَللّـُهمَّ اْجَعْل يل َمَع الرَُّسوِل َسبيًال،  .ِمْن َاْوِلياِءكَ  َخْلِقَك، َوال هتُِّين ِبَكراَمِة َاَحدٍ 

 . َحْسِيبَ هللاُ ما شاَء هللاُ 
Bu duanın ismine "Hac Duası" denir. Merhum Seyyid İbn Tâvûs bu 

duayı "el-İkbal" kitabında ramazan ayı gecelerinde akşam namazından 
sonra okunmasını İmam Cafer Sadık'tan (a.s) rivayet etmiştir. Merhum 
Kef'emî ise "el-Beledü'l-Emin" kitabında bu duanın ramazanın her 
günü ve ilk gecesinde okunmasının müstehap olduğunu, Merhum 
Şeyh Müfid de "el-Muhriç" kitabında bu duanın ramazanın ilk gece-
sinde akşam namazından sonra okunmasının müstehap olduğunu 
nakletmiştir. 

Ramazan ayının gece ve gündüzlerinin en faziletli ameli Kur'ân 
okumaktır. Evet, mümkün mertebe bu ayda bol, bol Kur'ân okumak 
gerekir; zira Kur'ân bu ayda inmiştir. Hadis-i şerifte, "Her şeyin bir 
baharı vardır, Kur'ân'ın da baharı ramazan ayıdır." buyrulmaktadır. 
Diğer aylarda her ay bir Kur'ân hatmi müstehaptır. Bazı rivayetlerde ise 
en az altı günde bir hatim rivayet edilmiştir. Fakat ramazan ayında sünnet 
olan her üç günde bir Kur'ân hatmidir. Hatta her gün bir hatim yapılırsa, 
daha iyidir. Merhum Allâme Meclisî, bazı Ehlibeyt İmamları'nın (a.s) bu 

 
sevimli hiçbir şey olmasın. Bütün bunları kolaylık, bolluk sıhhat ve 
verdiğin nimetlerle beraber bana nasip et. (Allah'ım!) Senden 
Peygamber'inin sancağı altında, velilerinle birlikte yolunda şehit olarak 
ölmeyi diliyorum. Yine senden, kendi düşmanlarının ve Peygamber'inin 
düşmanlarının ölümünü benim elimle gerçekleştirmeni niyaz ediyorum. 
(Yalvararak) senden (rezil etmek) istediğin (kötü kullarından) birisini rezil 
etmekle beni yüceltmeni ve hiçbir zaman velilerinden herhangi birisini 
yüceltmeği benim rezil ve rüsva olmama vesile kılmamanı istiyorum. 
Allah'ım! Peygamber'le birlikte olma yolunu benim üzerime aç. Allah 
bana yeter ve ancak Allah'ın dediği olur." 
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ayda kırk, hatta daha fazla hatim yaptıklarını rivayet etmiştir. Eğer insan 
yaptığı hatimleri On Dört Masum'un (a.s) mukaddes ruhlarına (her 
Masum'a bir hatim olmak üzere) hediye ederse, daha fazla sevap alır. 
Bazı rivayetlerden bu hatimleri onlara hediye eden kimsenin kıyamet 
gününde onlarla birlikte olacağı anlaşılıyor. 

Yine bu ayda çok dua etmek, namaz kılmak, Allah'tan mağfiret 
dilemek ve bol bol "lâ ilâhe illallah" zikrini söylemek sünnettir. İmam 
Zeynülabidin'in (a.s) ramazan ayı girdiğinde dua, zikir, istiğfar ve 
tekbirden başka bir şey konuşmadığı, rivayet edilmiştir. 

Evet, bu ayda hadisler yoluyla nakledilen ibadetler ve müstehap 
amellere çok önem vermeliyiz. 

 

2- Ramazan Gecelerinde Müstehap Olan Ameller 
1- İftar etmek. Şiddetli halsizlik ve iftar için kendisini bekleyen 

birileri olmadığı takdirde akşam namazını kıldıktan sonra iftar etmek 
müstehaptır. 

2- Haram ve şüpheli olmayan helâl şeylerle, özellikle helâl hur-
mayla iftar etmek, insanın kıldığı namazın sevabını dört yüz kat artırır. 
Rüteb (bir hurma çeşidi), helva, nöbet şekeri, sıcak su gibi şeylerle de 
iftar etmek iyidir. 

3- İftar ederken rivayet edilen iftar dualarını okumak; meselâ şu 
duayı: 

 *اَللّـُهمَّ َلَك ُصْمُت، َوَعلى ِرْزِقَك اَْفَطْرُت، َوَعَلْيَك تـَوَكَّْلتُ 
 
Bu duayı, iftar vakti okuyan kimseye Allah, o gün oruç tutanların 

sevabını bahşeder. 
Bazı rivayetlerde Hz. Emirü'l-Müminin'in (a.s) iftar edeceği zaman 

şu duayı okuduğu nakledilmiştir: 
 

َت السَّميُع ِبْسِم ِهللا اَللّـُهمَّ َلَك ُصْمنا َوَعلى ِرْزِقَك اَْفَطْر� فـَتَـَقبَّْل ِمّنا ِانََّك اَنْ 

 
* "Allah'ım! Senin için oruç tuttum; senin rızkınla iftar edip sana 

tevekkül ettim." 
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 *.اْلَعليُم 
4- İlk aldığı lokmada; 

 **ِاْغِفْر يل،  َحيـِم، � واِسَع اْلَمْغِفَرةِ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحـِن الرّ 
derse, Allah-u Teâlâ'nın mağfiretine mazhar olur. Hadis-i şerifte şöyle 
geçer:  

"Allah-u Teâlâ, ramazan ayının her gününün son saatinde bir 
milyon insanı (azaptan) azat eder. Allah-u Teâlâ'dan dile ki, seni de 
onlardan saysın." 

5- İftar vakti Kadir (İnna Enzelnahu) Suresi'ni okumak. 
6- İftar vakti sadaka vermek ve oruçlu müminlere iftar vermek, 

hatta bir kaç hurma veya bir içim suyla bile olsa (gücü yetmeyenler 
için). 

Resul-i Ekrem'den (s.a.a) bu konuda şöyle rivayet edilmiştir: "Kim 
bir oruçlu (mümine) iftar verirse, onun (oruç) sevabının aynısını iftar 
veren de alır; elbette oruç tutanın sevabından bir şey eksilmeksizin. 
Yine o yemeğin gücüyle yaptığı her amelin sevabının aynısı, iftar 
veren için de yazılır." 

Merhum Ayetullah Allâme Hillî, "Risâletü's-Sa'diye" kitabında 
İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir:  

"Bir mümin, ramazan ayında bir mümine bir lokma yemekle (dahi 
iftar) verirse, Allah onun için otuz mümin köleyi azat etmenin sevabını 
yazar ve Allah katında bir duası kabul olur." 

7- Ramazan ayının her gecesinde bin defa Kadir Suresi'ni okumak 
da, rivayet edilen ameller arasındadır. 

8- İmkânı olan kimse için her gece yüz defa Duhân Suresi'ni 
okuması sünnettir. 

9- Merhum Seyyid İbn Tâvûs, günahların bağışlanması için her 
gece şu duanın okunmasını rivayet etmiştir: 

 
اَللّـُهمَّ َربَّ َشْهِر َرَمضاَن الَّذي اَنـَْزْلَت فيِه اْلُقْرآَن، َواْفَرتَْضَت على ِعباِدَك فيِه  

 
* "Allah'ın adıyla. Allah'ım! Senin için oruç tuttuk ve senin rızkınla iftar 

ettik. O hâlde bizden kabul buyur. Muhakkak sen duyan ve bilensin." 
** "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey mağfireti geniş olan 

(Rabbim), bağışla beni." 
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، َواْرزُْقين َحجَّ بـَْيِتَك اْحلَراِم يف عامي هذا َويف َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ياَم، َصلِّ الصِّ 
 *، َواْغِفْر يل تِْلَك الذُّنُوَب اْلِعظاَم، َفِانَُّه ال يـَْغِفُرها َغْريَُك � َرْمحُن � َعّالُم .عامٍ  ُكلِّ 

10- Akşam namazından sonra birinci bölümde geçen "Hac 
Duası"nı okumak. 

11- Ramazanın her gecesinde "İftitâh Duası" diye meşhur olan şu 
duayı okumak: 

İFTİTAH DUASI 

َتِتُح الثَّناَء ِحبَْمِدَك، َواَْنَت ُمَسدِّ  ٌد ِللصَّواِب ِمبَِّنَك، َواَيـَْقْنُت اَنََّك اَللّـُهمَّ ِاّين اَفـْ
 يف َمْوِضِع اْلَعْفِو َوالرَّْمحَِة، َوَاَشدُّ اْلُمعاِقبَني يف َمْوِضِع النَّكاِل اَْنَت َاْرَحُم الرّاِمحنيَ 

 . ِضِع اْلِكْرب�ِء َواْلَعَظَمةِ يَن يف َموْ َوالنَِّقَمِة، َوَاْعَظُم اْلُمَتَجربِِّ 
ْب � رَحيُم  اَللّـُهمَّ َاِذْنَت يل يف ُدعاِئَك َوَمْسأََلِتَك َفاْمسَْع � َمسيُع ِمْدَحيت، َوَاجِ 

َقْد  **ِمْن ُكْربَة َقْد فـَرَّْجَتها َوُمهُوم ِاٰهلي َدْعَويت، َواَِقْل � َغُفوُر َعثـَْريت، َفَكْم � 
 

* "Allah'ım! Ey Kur'ân'ı indirdiğin ve orucunu kullarına farz kıldığın 
ramazan ayının Rabbi, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; bu yıl ve 
her yıl Beytullahi'l-Harâm'ın haccını bana nasip eyle. İşlediğim o büyük 
günahları bağışla; zira onları senden başkası bağışlamaz, ey Rahman ve 
çok bilen (Allah)!" 

** "Allah'ım! hamd ile seni sena etmeye başlıyorum; sen kendi 
lütfunla doğru olanı yapmaya muvaffak kılansın. Senin, af ve rahmette, 
rahmet edenlerin en merhametlisi, ceza ve intikamda cezalandıranların en 
şiddetlisi, ululukta güçlülerin en büyüğü olduğuna yakin ettim. Allah'ım! 
Sana dua etme ve senden bir şey dileme hususunda bana izin verdin; 
öyleyse ey işiten, ey Rahim, çağrıma icabet et; ey bağışlayan, sürçmele-
rimi bağışla.  

Ey Rabbim! Nice gamları giderdin, nice zorlukları yok ettin; nice 
sürçmeleri affettin; nice rahmetler yaydın ve nice belâ halkasını kırdın.  
Hamd Allah'a ki, eş ve oğul edinmemiştir; saltanatta ortağı yoktur; kim-
seyi acze düştüğü için dost edinmemiştir ve O pek yücedir. Bütün 
nimetleri için tüm övgülerle hamd olsun Allah'a. Hamd o Allah'a ki, salta-
natında zıddı, işlerinde O'na karşı koyan yoktur. Hamd, yaratıklarında 
ortağı, azametinde bir benzeri olmayan Allah'a olsun. Hamd, emri mah-
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َرةٍ  َقْد َفَكْكَتها، َاْحلَْمُد هلِل  َقْد َنَشْرهَتا، َوَحْلَقِة َبالءٍ  َقْد اَقـَْلَتها، َوَرْمحَةٍ  َكَشْفَتها، َوَعثـْ
ِمَن  َوِيلٌّ  صاِحَبًة َوال َوَلدًا، َوَملْ َيُكْن َلُه َشريٌك يف اْلُمْلِك، َوَملْ َيُكْن َلهُ  الَّذي َملْ يـَتَِّخذْ 

ها َاْحلَْمُد هلِل  ُكلِّ َها، َعلى َمجيِع نَِعِمِه ُكلِّ ُه َتْكبريًا، َاْحلَْمُد هلِل ِجبَميِع َحماِمِدِه وََكربِّْ  الذُّلِّ 
ال ُمنازَِع َلُه يف َاْمرِِه، َاْحلَْمُد هلِل الَّذي  ال َشريَك َلُه الَّذي ال ُمضادَّ َلُه يف ُمْلِكِه، وَ 

يف َخْلِقِه، َوال َشبيَه َلُه يف َعَظَمِتِه، َاْحلَْمُد هلِل اْلفاشي يف اْخلَْلِق َاْمُرُه َوَمحُْدُه، الظّاِهِر  
َرُة اْلَعطاِء اِبْلَكَرِم َجمُْدُه، اْلباِسِط اِبْجلُوِد يََدُه، الَّذي  ال تـَنْـُقُص خَ  زائُِنُه، َوال َتزيُدُه َكثـْ

 . نَُّه ُهَو اْلَعزيُز اْلَوّهابُ إالّ ُجوداً وََكَرمًا، اِ 
َقليًال ِمْن َكثري، َمَع حاَجة يب ِاَلْيِه َعظيَمة َوِغناَك َعْنُه َقدٌمي،   َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

 . َسْهٌل َيسريٌ  َوُهَو ِعْندي َكثٌري، َوُهَو َعَلْيكَ 
اَللّـُهمَّ ِانَّ َعْفَوَك َعْن َذْنيب، َوَجتاُوَزَك َعْن َخطيـَئيت، َوَصْفَحَك َعْن ظُْلمي 

ئي  َوِسْرتََك َعْن َقبيِح َعَملي، َوِحْلَمَك َعْن َكثِري ُجْرمي، ِعْنَد ما كاَن ِمْن َخطَ 
َرْمحَِتَك،   *ذي  َرزَقـَْتين ِمنْ َوَعْمدي، َاْطَمَعين يف َاْن َاْسأََلَك ما ال َاْستَـْوِجُبُه ِمْنَك، الَّ 

 
lûkat arasında apaçık, övgüsü aşikâr, kerametiyle izzeti belli, eli bağışa 
açık, rahmet hazineleri eksilmez, çok bağışı, (O'ndan bir şey eksiltmeyip) 
sadece cömertlik ve kerametini artıran Allah'a olsun. O çok izzetli ve çok 
bağışlayandır. 

* Allah'ım! İhtiyacım fazla olmasına rağmen çok kerem ve merhame-
tinden azını istiyorum; benim bu az merhamete ihtiyacım çoktur ve sen 
ezelden beri ondan müstağnisin. O, merhametinle ihtiyacımı karşılaman 
benim yanımda büyüktür; oysa o sana çok kolaydır. 

Allah'ım! Günahımı affetmen, hatamdan geçmen, yaptığım zulmü 
bağışlaman, kötü amelimi örtmen, bilerek veya bilmeyerek işlediğim çok 
suçlara karşı hilimli davranman, lâyık olmadığım şeyleri senden istemeğe 
meyillendirdi beni. Sen ki, rahmetinden dolayı beni rızıklandırdın, kudre-
tini bana gösterdin, çağrıma icabet ettiğini bana bildirdin; bundan dolayı 
güvenle seni çağırıyorum, korkmadan ve çekinmeden samimiyet ve ünsi-
yetle senden istekte bulunuyorum, her zaman isteğimi sana açıyorum. 
İstediğim şeyleri geciktirdiğin takdirde, cahillikle darılıyorum. Oysa işlerin 
sonunu bildiğinden dolayı onları geciktirmen, benim için şayet daha 
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 َاْسأَُلكَ َوَارَيـَْتين َمْن قُْدرَِتَك، َوَعرَّفـَْتين ِمْن ِاجابَِتَك، َفِصْرُت َاْدُعوَك آِمناً، وَ 
ْن اَْبطَأ َعّين إيـما َقَصْدُت فيِه ِاَلْيَك، فَ ُمْسَتأِنسًا، ال خائِفًا َوال َوِجًال، ُمِدالًّ َعَلْيَك ف

ُموِر، فـََلْم  يل ِلِعْلِمَك ِبعاِقَبِة األُ لي َعَلْيَك، َوَلَعلَّ الَّذي اَْبطَأ َعّين ُهَو َخْريٌ َعتَـْبُت ِجبَهْ 
، ِانََّك َتْدُعوين َفاَُوّيل َعْنَك، ِمْنَك َعَليَّ � َربِّ  َلئيمٍ  َاَر َمْوًال َكرميًا َاْصَربَ َعلى َعْبدٍ 

َبُل ِمْنَك، كَ  َوتـَتَـَودَُّد ِاَيلَّ ِاَلْيَك،  َوتـََتَحبَُّب ِاَيلَّ َفاَتـَبَـغَّضُ  نَّ ِيلَ التََّطوَُّل َعَلْيَك، أَ َفال اَقـْ
ْحساِن ِاَىلَّ، َوالتـََّفضُِّل َعَليَّ ِجبُوِدَك وََكَرِمَك، َك ِمَن الرَّْمحَِة يل، َواإلِ فـََلْم َميْنَـْعَك ذلِ 

 . ِانََّك َجواٌد َكرميٌ  ْحساِنكَ َفاْرَحْم َعْبَدَك اْجلاِهَل َوُجْد َعَلْيِه ِبَفْضِل اِ 
ْصباِح، َدّ�ِن  �ِح، فاِلِق اإلِ ِر الرِّ َاْحلَْمُد هلِل ماِلِك اْلُمْلِك، ُجمِْري اْلُفْلِك، ُمَسخِّ 

اْلَعاَلمَني، َاْحلَْمُد هلِل َعلى ِحْلِمِه بـَْعَد ِعلِمِه، َواْحلَْمُد هلِل َعلى َعْفِوِه بـَْعَد  الّديِن، َربِّ 
َاْحلَْمُد هلِل . يُريدُ  *َوُهَو قاِدٌر َعلى ماْمُد هلِل َعلى طُوِل َا�تِِه يف َغَضِبِه، قُْدرَتِِه، َواحلَْ 

ْنعاِم، ْكراِم َواْلَفْضِل َواإلِ اإلِ ْصباِح ِذي اجلَْالِل وَ ْزِق، فِالِق َاإلِ خاِلِق اْخلَْلِق، ابِسِط الرِّ 
 . َرَك َوَتعاىل النَّْجوى تَباالَّذي بـَُعَد َفال يُرى، َوقـَُرَب َفَشِهدَ 

 
hayırlıdır. O hâlde, hakir olan şu kula, senden daha sabırlı ve kerim bir 
Mevlâ göremiyorum. Ey Rabbim! Sen beni çağırıyorsun, bense Sen'den 
yüz çeviriyorum; Sen bana muhabbet ediyorsun ben ise San'a buğz ve 
inat ediyorum. Sen kendini bana sevdirmek istiyorsun, ben ise kabul 
etmiyorum; sanki benim San'a bir üstünlüğüm vardır; bu nankörlüğüm, 
lütuf ve kereminden olan rahmet ve ihsanını benden alıkoymuyor. 
Öyleyse cahil kuluna rahmet et; fazl ve ihsanınla bana bağışta bulun; 
şüphesiz Sen çok bağışlayan ve kerimsin. 

* Hamd Allah'a ki, evrenin sahibi, gemiyi yürüten, rüzgârları estiren, 
sabahı karanlıktan yarıp çıkaran, din gününün (Kıyamet gününün) hâkimi 
ve âlemlerin Rabbidir. Bilmesine rağmen yumuşaklığı; kudretiyle birlikte 
affı; gazabıyla birlikte büyük sabrı olan Allah'a hamd olsun; oysaki O 
istediği her şeye kadirdir. Hamd yaratan, rızkı veren, sabahı karanlıktan 
yarıp çıkaran, celal ve ikram, fazl ve ihsan sahibi olan Allah'adır; O, öyle-
sine uzaktır ki, kimse O'nu göremez; öylesine de yakındır ki, fısıltılara şa-
hit olur; O, pek yüce ve uludur.  
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اِضُدُه َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َلْيَس َلُه ُمنازٌِع يُعاِدلُُه، َوال َشبيٌه يُشاِكُلُه، َوال َظهٌري يُع
ِعزّاَء، َوَتواَضَع ِلَعَظَمِتِه اْلُعظَماُء، فـَبَـَلَغ ِبُقْدرَتِِه ما َيشاُء، َاْحلَْمُد هلِل قـََهَر ِبِعزَّتِِه األَ 

 يَّ ْعَمَة َعلَ ُم اْلنِّ َوَاَ� َاْعصيِه، َويـَُعظِّ  اُ�ديِه، َوَيْسُرتُ َعَليَّ ُكلَّ َعورَةٍ  الَّذي ُجييُبين حنيَ 
 َقْد َكفاين، َوهَبَْجةٍ  َخمُوَفةٍ  َقْد َاْعطاين، َوَعظيَمةٍ  َهنيَئةٍ  َفال اُجازيِه، َفَكْم ِمْن َمْوِهَبةٍ 

 . حاً ذُْكُرُه ُمَسبِّ دًا، َواَ َقْد َاراين، َفاُْثين َعَلْيِه حامِ  ُمونَِقةٍ 
َاْحلَْمُد هلِل الَّذي ال يـُْهَتُك ِحجابُُه، َوال يـُْغَلُق اببُُه، َوال يـَُردُّ سائُِلُه، َوال ُخيَيَُّب 

اْلُمْسَتْضَعفَني،   الّصاِحلَني، َويـَْرَفعُ  يآِمُلُه، َاْحلَْمُد هلِل الَّذي يـُْؤِمُن اْخلائِفَني، َويـَُنجِّ 
يـُْهِلُك ُمُلوكًا َوَيْسَتْخِلُف آَخريِن، َواْحلَْمُد هلِل قِاصِم اجلَّباريَن، و يَن،َوَيَضُع اْلُمْسَتْكِرب 

َمْوِضِع  *ُمبِري الظّاِلمَني، ُمْدِرِك اْهلارِبَني، َنكاِل الظّاِلمَني َصريِخ اْلُمْسَتْصرِخَني، 
 

* Hamd Allah'a ki, O'na denk olan, karşı koyan, O'na benzeyen ve 
O'na yardım eden birisi yoktur; izzetiyle izzetlileri mağlup etmiştir; aza-
metliler O'nun azameti karşısında boyun eğmiştir; O kudretiyle istediğine 
yetişmiştir. Hamd Allah'a ki, O'nu çağırdığımda icabet eder; O'na isyan 
ettiğimde ayıplarımı örter; (verdiği nimetlere karşılık) O'na şükrede-
mediğim halde bana büyük nimetler bağışlar. Bana nice değerli nimetler 
bağışlamıştır; nice korkunç belâlardan beni korumuştur, nice sevindirici 
olaylarla beni karşılaştırmıştır; O'na hamd ediyor ve tesbih ederek O'nu 
anıyorum. 

Hamd Allah'a ki, O'nun perdesi yırtılmaz; (lütuf) kapısı kapanmaz; 
O'ndan bir şey dileyen reddedilmez; O'na ümit eden ümitsiz bırakılmaz. 
Hamd Allah'a ki, korkanlara güven bağışlar; salihleri kurtarır; mustaz-
'afları yüceltir ve müstekbirleri zelil kılar; nice padişahları helâk eder ve 
diğerlerini onların yerine geçirir. Hamd Allah'a ki, zorbaların (belini) kırar; 
zalimleri yok eder; kaçanları yakalar; zalimleri cezalandırır; imdat dileyen-
lerin imdadına yetişir; muhtaçların mercisi ve müminlerin güvencesidir.  
Hamd Allah'a ki, O'nun korkusundan gök ve sakinleri titrer; yer ve ehli 
korkar; deniz ve derinliklerinde yüzmekte olanlar çalkalanır. Bizi bu 
dereceye erdiren Allah'a hamd olsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi, 
biz kendiliğimizden bu dereceye eremezdik. Hamd Allah'a ki, yaratır, 
yaratılmamıştır, rızk verir rızıklandırılmamıştır; yedirir, yedirilmemiştir; 
dirileri öldürür, ölüleri diriltir; kendisi her zaman diridir; hayır O'nun 
elindedir; O her şeye kadirdir. 
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ُء َخْشَيِتِه تـَْرَعُد السَّماحاجاِت الطّاِلبَني، ُمْعَتَمِد اْلُمْؤِمنَني، َاْحلَْمُد هلِل الَّذي ِمْن 
ْرُض َوُعّمارُها، َوَمتُوُج اْلِبحاُر َوَمْن َيْسَبُح يف َغَمراهِتا، َاْحلَْمُد َوُسّكاُ�ا، َوتـَْرُجُف األَ 

هلِل الَّذي َهدا� ِهلذا َوما ُكنّا ِلنَـْهَتِدَي َلْوال َاْن َهداَ� اهلّلُ، َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َخيُْلُق، َوملَْ 
حياَء َوُحيِْيي اْلَمْوتى َوُهَو َحيٌّ ُم، َوال يُْطَعُم َوُمييُت األَ َلْق َويـَْرُزُق، َوال يـُْرَزُق َويُْطعِ خيُْ 

 .َقديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ َوُهَو َعلى   ال َميُوُت، بَِيِدِه اْخلَْريُ 
َوَحبيِبَك،   َك،َعْبِدَك َوَرُسوِلَك، َوَاميِنَك، َوَصِفيِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ  َصلِّ 

ِغ ِرساالِتَك، اَْفَضَل َوَاْحَسَن، َوَاْمجََل َك، َوُمبَـلِّ َوِخَريَِتَك َمْن َخْلِقَك، َوحاِفِظ ِسرِّ 
َواَْكَمَل، َوَازْكى َوَاْمنى، َوَاْطَيَب َوَاْطَهَر، َوَاْسىن َواَْكثـََر ما َصلَّْيَت َوابرَْكَت َوتـََرمحََّْت،  

َكراَمِة ِمن ِعباِدَك َواَنِْبياِئَك َورُُسِلَك، َوِصْفَوِتَك َوَاْهِل الْ  لى َاَحدٍ َوَحتَنـَّْنَت َوَسلَّْمَت عَ 
 . َعَلْيَك ِمن َخْلِقكَ 
َعْبِدَك  *اْلعاَلمَني، َرُسوِل َربِّ  َعلى َعليٍّ َامِري اْلُمْؤِمنَني، َوَوِصيِّ  اَللّـُهمَّ َوَصلِّ 

ْلِقَك، َوآيَِتَك اْلُكْربى، َوالنَّبِأ اْلَعظيِم، َك، َوَاخي َرُسوِلَك، َوُحجَِّتَك َعلى خَ َوَوليِّ 
 

* Allah'ım! Kulun, resulün, eminin, yaratıklar arasından seçtiğin, dost 
ve habibin olan, sırrını koruyan ve risaletini ulaştıran Muhammed'e salât 
ve selâm eyle. Öyle bir salât ve selâm ki kullarına, peygamberlerine, 
elçilerine, dergâhına yakın olanlara, yaratıklarından sana keramet ehli 
olanlara gönderdiğin salât ve selâmdan daha üstün, daha güzel, daha iyi, 
daha kâmil, daha temiz, daha artan, daha güzel kokulu, daha parlak ve 
daha çok olsun. 

Allah'ım! Müminlerin emiri, âlemlerin Rabbinin elçisinin vârisi, kulun, 
velin ve resulünün kardeşi, yaratıklarına hüccetin, büyük nişanen ve 
(yaratılış âleminin) büyük haberi olan Ali'ye salâ eyle. Dünya kadınlarının 
efendisi, Sıddîka ve Tâhirâ olan Fâtıma'ya salât eyle. Rahmet peygam-
berinin iki torunu, iki hidayet imamı ve cennet gençlerinin efendileri olan 
Hasan ve Hüseyin'e salât eyle. Müslümanların imamları, Sen'in kullarına 
olan hüccetlerine, beldelerindeki eminlerin Ali b. Hüseyin, Muhammed b. 
Ali, Cafer b. Muhammed, Musa b. Cafer, Ali b. Musa, Muhammed b. Ali, 
Ali b. Muhammed, Hasan b. Ali ve onun halefi olan hidayet bulmuş 
hidayetçi imama (Mehdi'ye) çok ve sürekli salât eyle. 
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َعلى  َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، َوَصلِّ َسيِّ اْلزَّْهراِء ّديَقِة الطّاِهَرِة فاِطَمَة َعَلى الصِّ   َوَصلِّ 
  ، َوَصلِّ َدْي َشباِب َاْهِل اجلََّْنةِ ِسْبَطِي الرَّْمحَِة َوِاماَمِي اْهلُدى، احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ َسيِّ 

، َوَجْعَفِر ْبِن حمَُمَّد،  َعلى اَئِمَِّة اْلُمْسِلمَني، َعِليِّ  ْبِن اْحلَُسْنيِ، َوحمَُمَِّد اْبِن َعِليٍّ
، َوَعِليِّ  ، َوَعِليِّ َوُموَسى ْبِن َجْعَفرٍ  ، َواحلََْسِن ْبِن مَّدٍ ْبِن حمَُ  ْبِن ُموسى، َوحمَُمَِّد ْبِن َعِليٍّ

ًة ، َواَُمناِئَك يف ِبالِدَك َصالَ ، ُحَجِجَك َعلى ِعباِدكَ ْهلادي اْلَمْهِديِّ ، َواْخلََلِف ايٍّ َعلِ 
 . َكثريًَة دائَِمةً 

َاْمِرَك اْلقائِِم اْلُمَؤمَِّل، َواْلَعْدِل اْلُمنْـَتظَِر، َوُحفَّهُ   َعلى َوِىلِّ  اَللّـُهمَّ  َوَصلِّ 
ُدِس � َربَّ اْلعاَلمَني، اَللّـُهمَّ اْجَعْلُه الّداِعَي ِاىل ْدُه ِبُروِح اْلقُ ِمبَالِئَكِتَك اْلُمَقرَّبَني، َواَيِّ 

ْرِض َكما اْسَتْخَلْفَت الَّذيَن ِمْن قـَْبِلِه، َتْخِلْفُه يف األَ ِكتاِبَك، َواْلقائَِم ِبديِنَك، ِاسْ 
ْعُبُدَك ال يُْشِرُك ِبَك ْن َلُه ديَنُه الَّذي ارَْتَضيْـَتُه َلُه، اَْبِدْلُه ِمْن بـَْعِد َخْوِفِه َاْمنًا يَـ َمكِّ 

َشْيئًا، اَللّـُهمَّ َاِعزَُّه َوَاْعِزْز ِبِه، َواْنُصْرُه َوانـَْتِصْر ِبِه، َواْنُصْرُه َنْصرًا َعزيزًا، َوْافَتْح َلُه 
  *.ِمْن َلُدْنَك ُسْلطا�ً َنصرياً فـَْتحاً َيسريًا، َواْجَعْل َلُه 

، َخماَفَة اْحلَقِّ  ِمنَ  َك، َحّىت ال َيْسَتْخِفَي ِبَشْىءٍ َة نَِبيِّ اَللّـُهمَّ َاْظِهْر ِبِه ديَنَك، َوُسنَّ 
 .ِمَن اْخلَْلقِ  َاَحدٍ 

فاَق ْسالَم َوَاْهَلُه، َوتُِذلُّ هِبَا النِّ تُِعزُّ هِبَا االِ  َكرميَةٍ  اَللّـُهمَّ ِاّ� نـَْرَغُب ِاَلْيَك يف َدْوَلةٍ 

 
* Allah'ım! Arzu edilen Kaim ve beklenilen adalet (vesilesi) olan 

veliyy-i emrine salât eyle; onu dergâhına yakın olan meleklerle kuşat, 
Ruhu'l-Kudüs'le teyit et, ey âlemlerin Rabbi olan Allah! Allah'ım! Onu 
kitabına davetçi ve dinini ayakta tutan kıl; ondan öncekileri halife kıldığın 
gibi onu da yeryüzünde halifen kıl; onun için razı olduğun dinini 
(korumayı) mümkün kıl; korkusunu güvene dönüştür; tâ ki San'a ibadet 
etsin, hiçbir şeyi San'a şirk koşmasın. Allah'ım! Onu aziz kıl ve onunla 
bize izzet ver; ona yardım et ve onun vesilesiyle bize yardımda bulun; 
ona izzetli bir zafer bağışla ve kolay bir genişlik ona aç; kendi katından 
ona bir güç ve kudret ver. 
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ا هِبا َكراَمَة  ِاىل طاَعِتَك، َواْلقاَدِة ِاىل َسبيِلَك، َوتـَْرزُقُن الدُّعاةِ  َوَاْهَلُه، َوَجتَْعلُنا فيها ِمنَ 
َتنا ِمن اْحلَقِّ الدُّنْيا َواآل  . ْغناهُ ا َقُصْر� َعْنُه فـَبَـلِّ ْلناُه، َومَفَحمِّ  ِخَرِة، اَللّـُهمَّ  ما َعرَّفـْ

ِبِه ِقلََّتنا،  رْ ِه فـَتْـَقنا، وََكثِّ اَللّـُهمَّ اْلُمْم ِبِه َشَعثَنا، َواْشَعْب ِبِه َصْدَعنا، َوارُْتْق بِ 
ِبِه فـَْقَر�، َوُسدَّ ِبِه  َوَاْعِزْز ِبِه ِذلََّتنا، َوَاْغِن ِبِه عائَِلنا، َواَْقِض ِبِه َعْن َمْغَرِمنا، َواْجربُْ 

ِبِه طَِلبَـَتنا، َوَاْجنِْز ْض ِبِه ُوُجوَهنا، َوُفكَّ ِبِه َاْسَر�، َوَاْجنِْح ْر ِبِه ُعْسَر�، َوبـَيِّ َخلََّتنا، َوَيسِّ 
ِخَرِة ْغنا ِبِه ِمَن الدُّنْيا َواآلِبِه َمواعيَد�، َواْسَتِجْب ِبِه َدْعَوتَنا، َوَاْعِطنا ِبِه ُسْؤَلنا، َوبـَلِّ 

ِاْشِف ِبِه  *آماَلنا، َوَاْعِطنا ِبِه فـَْوَق رَْغَبِتنا، � َخْريَ اْلَمْسؤولَني َوَاْوَسَع اْلُمْعطَني، 
ْذِنَك، ِانََّك إبِِ  �، َوَاْذِهْب ِبِه َغْيَظ قـُُلوبِنا، َواْهِد� ِبِه ِلَما اْختُِلَف فيِه ِمَن اْحلَقِّ ُصُدورَ 

  َه اْحلَقِّ � ِالٰـ َعُدوِّ َك وَ ، َواْنُصْر� ِبِه َعلى َعُدوِّ ُمْسَتقيمٍ  هَتْدي َمْن َتشاُء ِاىل ِصراطٍ 

 
* Allah'ım! Onun vesilesiyle dinini ve Peygamber'inin sünnetini 

aşikâr et; öyle ki hak ve hakikatten hiçbir şey, yaratıkların korkusundan 
dolayı insanlara gizli kalmasın.  

Allah'ım! Biz Sen'den İslâm ve ehline izzet bağışlayacağın; nifak ve 
ehlini zelil edeceğin onurlu bir devletin tahakkuk bulmasını istiyoruz. Öyle 
bir devlet ki, bizi o devlette, itaatine davet edenlerden ve hidayet yolunun 
öncülerinden kılasın; onun vesilesiyle dünya ve ahiret kerametini bize 
ihsan edesin. Allah'ım! Hak olan şeylerden bize tanıttığını taşımaya mu-
vaffak et; eksiğimiz olan (tanımadığımız) şeye de bizi ulaştır (bizi ondan 
haberdar kıl). 

Allah'ım! Onun (Hz. Mehdi'nin) vesilesiyle dağınıklığımızı topla, 
ayrılığımızı birleştir; açığımızı kapat; azlığımızı çoğalt, zilletimizi izzete 
dönüştür; muhtaç olanımızı onunla müstağni kıl; borcumuzu eda et; 
fakirlik ve ihtiyacımızı gider; zorluğumuzu kolaylaştır, yüzlerimizi ak eyle; 
esirlerimizi esaret zincirinden kurtar; isteklerimizi karşıla; (zuhuru için) bize 
verdiğin sözü yerine getir; dualarımızı kabul eyle, istediğimiz şeyleri bize 
inayet eyle; bizi dünya ve ahiret arzularımıza ulaştır ve istediğimizden 
daha fazla bize bağışta bulun. Ey istenilen ve bağışta bulunanların en 
hayırlısı! Onun vesilesiyle göğüslerimize şifa ver; kalplerimizin öfkesini 
gider; bütün ihtilaflara rağmen bizi hakka hidayet et; şüphesiz Sen, 
istediğini doğru yola hidayet edersin. Yine onun vesilesiyle düşmanına ve 
düşmanımıza karşı bize yardımda bulun, ey hak olan Allah! İlâhî âmin. 
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 . آمنيَ 
َرَة نا َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه، َوَغيْـَبَة َوِليِّ ْقَد نَِبيِّ اَللّـُهمَّ ِاّ� َنْشُكو ِاَلْيَك فَـ  نا، وََكثـْ

 َعلى حمَُمَّدٍ  �، َوِقلََّة َعَدِد�، َوِشّدَة اْلِفَنتِ بِنا، َوَتظاُهَر الزَّماِن َعَلْينا، َفَصلِّ َعُدوِّ 
تُِعزُُّه َوُسْلطاِن   ْكِشُفُه، َوَنْصرٍ ُلُه، َوِبُضرٍّ تَ َوآِلِه، َوَاِعّنا َعلى ذِلَك ِبَفْتح ِمْنَك تـَُعجِّ 

ِمْنَك تـُْلِبُسناها، ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحَني  لُناها َوعاِفَيةٍ ِمْنَك َجتَلِّ  َحقٍّ تُْظِهُرُه، َوَرْمحَةٍ 
.* 

12- Yine her gece şu duanın okunması müstehaptır: 
  ِمْن َمعنيٍ  ّيَني َفاْرفـَْعنا، ِوَبَكأسٍ َاْدِخْلنا، َويف ِعلِّ اَللّـُهمَّ ِبَرْمحَِتَك ِيف الّصاِحلَني فَ 

ْجنا، َوِمَن اْلوِْلداِن فاْسِقنا، َوِمَن اْحلُوِر اْلعِني ِبَرْمحَِتَك فـََزوِّ  َسْلَسبيلٍ  ِمْن َعْنيٍ 
ُْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنوٌن َفَاْخِدْمنا، َوِمْن ِمثاِر اْجلَنَِّة َوحلُُ  الطَّْريِ َفَاْطِعْمنا،  **ومِ اْلُ◌خمَلَّديَن َكَا�َّ

 
* Allah'ım! Peygamber'imizin (Sen'in salât ve selâmın ona ve 

Ehlibeyt'ine olsun) yanımızda olmamasından, İmam'ımızın gaybetinden, 
düşmanımızın çok ve sayımızın azlığından, fitnelerin bize olan şiddetin-
den ve zamanın şartlarının bizi güçsüz düşürmesinden Sana şikâyet 
ediyoruz. Muhammed ve Ehlibeyt'ine salât eyle; katından olan acil bir 
zaferle, zorlukları gidermenle, güçlü bir yardımınla, aşikâr kıldığın hak bir 
saltanatla, bizleri kapsayan geniş bir rahmetinle, bizleri örten bir afiyetle 
bize yardımda bulun; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merha-
metlisi!" 

** "Allah'ım! Rahmetin hürmetine, bizi salih kulların arasına kat. Bizi 
İlliyyîn makamına yücelt. Selsebîl pınarı kaynağından (doldurulmuş) 
kadehlerle susuzluğumuzu gider. Rahmetin hürmetine bizi hurilerle 
evlendir. (Gençlik ve dinçlikleri) ebedi kılınmış (her biri) sedefte saklı bir 
inci gibi olan tertemiz, pırıl pırıl hizmetçi civanları bizim hizmetimize ver. 
Bizi cennet meyveleri ve kuş etleriyle rızıklandır. Bize hafif ipek ve ağır 
işlenmiş atlastan elbiseler giydir. Bizi Kadir Gecesi'ni idrak etmeye, 
Beytullahi'l-Haram'ı ziyaret etmeye ve senin yolunda şehit olmaya 
muvaffak kıl. Hakkımızda hayır dua ve yakarışı kabul et. Kıyamet 
gününde ilk insanlarla sonrakileri bir araya topladığında bize merhamet 
et. Bizim hakkımızda ateşten kurtuluşu yaz. Bizi cehennemde zincirleme. 
Bizi azap ve alçaklığa düşürme. Bize Zakkum ve cehennemin acı bitkisini 
yedirme. Bizi şeytanlarla bir araya toplama. Bizi yüzüstü ateşe atma. 
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ِوِمْن ثِياِب السُّْنُدِس َواْحلَريِر َواِالْسَتْربَِق َفاَْلِبْسنا، َوَليْـَلَة اْلَقْدِر َوَحجَّ بـَْيِتَك اْحلراِم، 
ِاذا َمجَْعَت  ْق َلنا، َوصاِلَح الدُّعاِء َواْلَمْسأَلِة فاْسَتِجْب َلنا، وَ َوقـَْتًال يف َسبيِلَك َفوفِّ 

ِخريَن يـَْوَم اْلِقياَمِة فَاْرَمحْنا َوبَراَءًة ِمَن الّناِر َفاْكُتْب َلنا، َويف َجَهنََّم َفال لَني َواآلاَالوَّ 
تـَغُلَّنا، َويف َعذاِبَك َوَهواِنَك َفال تـَبْـَتِلنا، َوِمَن الزَّقُّوِم َوالضَّريِع َفال تُْطِعْمنا، َوَمَع 

ّناِر َعلى ُوُجوِهنا َفال َتْكبـُْبنا، َوِمْن ثِياِب الّناِر َوَسرابيِل الشَّياطِني َفال َجتَْعْلَنا، َوِيف ال
 .ناإّال اَْنَت فـََنجِّ ِالـَٰه  ال إّال اَْنَت ِحبَقِّ  هَ ٰـ لُسوء � ال اِ  ُكلِّ اْلَقِطراِن َفال تـُْلِبْسنا، َوِمْن  

13- Şu duanın da okunması İmam Cafer Sadık'tan (a.s) rivayet 
edilmiştir: 

اَالْمِر   ِمَن اَالْمِر اْلَ◌ْحمُتوِم ِيف رُ َاْن َجتَْعَل فيـما تـَْقضي َوتـَُقدِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
اْحلَكيِم، ِمَن اْلَقضاِء الَّذي ال يـَُردُّ َوال يـَُبدَُّل َاْن َتْكتـَُبين ِمْن ُحّجاِج بـَْيِتَك اْحلَراِم، 

ئاهِتِْم، َوأْن  َسْعيـُُهْم ،اْلَمْغُفوِر ذُنُوهُبُْم، اَْلُمَكفَِّر َعْن َسيِّ اْلَمْربُوِر َحجُُّهْم، اْلَمْشُكوِر 
َع يف َوتـَُوسِّ  *، َوعاِفَيةٍ  ُر، َاْن تُطيَل ُعْمري يف َخْريٍ َجتَْعَل فيـما تـَْقضي َوتـَُقدِّ 

  . َك َوال َتْستَـْبِدْل يب َغْرييِرْزقي،َ َوَجتَْعَلين ِممَّْن تـَْنتِصُر ِبِه ِلدينِ 
14- "Enisü's-Sâlihin" kitabında ramazan ayının her gecesinde 

şöyle dua edilmesi rivayet edilmiştir: 
َاُعوُذ ِجبَالِل َوْجِهَك اْلَكرِمي َاْن يـَنْـَقِضَي َعّين َشْهُر َرَمضاَن، َاْو َيْطُلَع اْلَفْجُر ِمْن 

 *.ُبين َعَلْيهِ ذِّ ْو َذْنٌب تـُعَ َليْـَليت هِذِه، َوَلَك ِقَبلي تَِبَعٌة اَ 
 

Bize ateş ve katrandan elbise giydirme; ey kendisinden başka ilâh 
olmayan! Senden başka bir ilâh olmayışı hakkına, bizi bütün kötülükler-
den kurtar." 

* "Allah'ım! Senden kesin olarak hükme bağladığın ve takdir ettiğin 
hikmetli, dönüşü ve değişimi olmayan şeyler arasında beni de hacları 
beğenilir, çabaları mükâfatlandırılır, günahları bağışlanır ve kötülükleri 
affedilir olan Beytullahi'l-Harâm'ın hacılarından yazmanı diliyorum. Yine 
benim için hayır ve sıhhatle geçecek uzun bir ömür ve geniş bir rızk 
takdir buyurmanı niyaz ediyorum. Beni dinine yardım eden kimselerden 
kıl; bu konuda başkasını bana tercih etme." 

* "(Allah'ım!) Ramazan ayı geçer veya bu gecem sabah olur da 
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15- Merhum Kef'emî, Seyyid İbn Baki'den şöyle nakletmektedir: 
"Kim ramazan ayının her gecesinde iki rekât namaz kılarak, her 
rekâtta Fâtiha Suresi'ni ve İhlâs Suresi'ni üç defa okur, selâm verdikten 
sonra da şu zikri okur: 

ُهَو َحفيٌظ ال يـَْغُفل، ُسبحاَن َمْن ُهَو رَحيٌم ال يـَْعَجُل، ُسْبحاَن َمْن   ُسْبحاَن َمنْ 
**ُهَو قا ئٌِم ال َيْسُهو، ُسْبحاَن َمْن ُهَو دائٌِم ال يـَْلُهو، 

 
Sonra da yedi defa tesbihat-ı erbaayı okuyup ardından şu zikri söyler: 

 .***ظيُم اْغِفْر ِيلَ الذَّْنَب اْلَعظيمَ ، َ� عَ ُسْبَحاَنكَ  ُسْبَحاَنكَ  ُسْبَحاَنكَ 
Ve bilâhare Resulullah'a (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine on defa salavât 
getirirse, Allah günahlarını bağışlar..." 

16- Hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:  
"Ramazan ayının her gecesinde Fetih Suresi'ni sünnet bir 

namazda okuyan kimse, o yıl korunmuş olur." 
17- Ramazan ayı gecelerinin bir ameli de gecelere bölünerek 

kılınan bin rekâtlık namazdır. Fıkıh ve dua kitaplarında bu namaz, 
genişçe zikredilmiştir. Namazın kılınış şeklinde ise ihtilâf vardır. İbn 
Ebî Kurra'nın İmam Muhammed Takî'den (a.s) naklettiği ve Şeyh 
Müfid'in ve ulemanın çoğunun kabul ettiği kılınış şekli şöyledir:  

İlk yirmi günde her gece yirmi rekât olmak üzere sekiz rekâtı 
akşam namazından sonra, on iki rekâtı ise yatsı namazından sonra ikişer 
ikişer kılınır. Son on günde ise her gece otuz rekât olmak üzere yine 
sekiz rekâtı akşam namazından sonra, geri kalanı ise yatsı namazından 
sonra kılınır. Böylece yedi yüz rekâtı kılınmış olur. Geri kalan üç yüz 
rekâtı ise Kadir gecelerinde (on dokuz, yirmi bir ve yirmi üçüncü 
geceler) her gece yüz rekât olmak üzere kılınır. 

18- Ramazan ayında sünnet namazlardan sonra şu duanın okun-

 
üzerimde sana karşı bir suçum veya beni karşılığında azap edeceğin bir 
günah kalırsa, bundan Kerim Vech'inin yüceliğine sığınırım." 

** "Münezzehtir gaflet etmeyen asıl koruyucu. Münezzehtir (kullarına 
ceza vermede) acele etmeyen merhametli. Münezzehtir her zaman kaim 
ve sabit olan ve (hiçbir zaman kullarını) unutmayan. Münezzehtir ebedi 
ve boş şeylerden uzak olan (Rab)." 

*** "Her eksiklikten münezzehsin sen. Her eksiklikten münezzehsin 
sen. Her eksiklikten münezzehsin sen. Ey azametli ve yüce (Allah)! Be-
nim büyük günahımı bağışla." 
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ması rivayet edilmiştir: 
ْمِر اْلَ◌ْحمُتوِم، َوفيـما تـَْفُرُق ِمَن اَالْمِر ُر ِمَن األَ اَللّـُهمَّ اْجَعْل فيـما تـَْقضي َوتـَُقدِّ 

، يف َليْـَلِة اْلَقْدِر، َاْن َجتَْعَلين ِمْن ُحّجاِج بـَْيِتَك اْحلَراِم، اْلَمْربُوِر َحجُُّهُم اْحلَكيمِ 
َع َاْن تُطيَل ُعْمري يف طاَعِتَك، َوتـَُوسِّ  َمْغُفوِر ذُنُوهُبُُم، َوَاْسأَُلكَ اْلَمْشُكوِر َسْعيـُُهْم، الْ 

 *. نيَ يل يف ِرْزقي، � َاْرَحَم الّراِمح 

3- Ramazan Ayının Sahur Vakti Amelleri 
1- Az da olsa sahurda bir şeyler yemek müstehaptır. Bir hadis-i 

şerifte şöyle rivayet edilmiştir:  
"Allah ve melekleri sahur vakitlerinde istiğfar eden ve sahur 

yeme-ği yiyen kimselere salâvat getirirler." 
2- Sahur ve iftar vakitlerinde Kadir Suresi'ni okumak. 
3- İmam Rıza'dan (a.s) İmam Bâkır'ın (a.s) sahurlarda okuduğu 

rivayet edilen "Seher Duası" isimli şu değerli ve derin muhtevalı duayı 
okumak: 

SEHER DUASI 

بَِبهاِئَك  ، اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَُلكَ يٌّ  هبَِ ِمْن هَباِئَك ابَِهْباُه وَُكلُّ هَباِئكَ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
  َاْسأَُلكَ ِمْن َمجاِلَك ابَِْمجَِلِه وَُكلُّ َمجاِلَك َمجيٌل، اَللّـُهمَّ  ِاّين  َاْسأَُلكَ ِه، اَللّـُهمَّ  ِاّين ُكلِّ 

اَللّـُهمَّ ِاّين  َجليٌل، َجالِلكَ ِه وَُكلُّ ِمْن َجالِلَك ابََِجلِّ  ِه، اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَُلكَ ُكلِّ ِجبَماِلَك 
ِمْن َعَظَمِتَك ابَِْعَظِمها وَُكلُّ َعَظَمِتَك   َاْسأَُلكَ  ِه، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِجبَالِلَك  َاْسأَُلكَ 

رِِه وَُكلُّ َاَسَأُلَك ِمْن نُوِرَك اِبَنـْوَ  ها، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِبَعَظَمِتَك  يَمٌة، اَللّـُهمَّ  ِاّين َاْسأَُلكَ َعظَ 

 
* "Allah'ım! Kadir Gecesi'nde hükmettiğin ve takdir buyurduğun kesin 

emirlerin ve belirlediğin hikmetli işlerin arasında beni de hacları dosdoğru 
olan, çabaları mükâfatlandırılan ve günahları bağışlanan Beytullahi'l-
Haram'ın hacılarından kıl. Senden itaatin yolunda ömrümü uzatmanı ve 
rızkımı genişletmeni diliyorum, ey merhametlilerin en merhametlisi!" 
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 ٌ  .هِ ُكلِّ بُِنوِرَك    َاْسأَُلكَ ، اَللّـُهمَّ ِاينّ نُوِرَك َنريِّ
 َاْسأَُلكَ ِمْن َرْمحَِتَك ابَِْوَسِعها وَُكلُّ َرْمحَِتَك واِسَعٌة، اَللّـُهمَّ ِاّين   اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَُلكَ 

  *.ِلماِتَك اتمَّةٌ ها وَُكلُّ كَ اِتَك ابَِمتَِّ ِمْن َكِلم َاْسأَُلكَ  ها، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِبَرْمحَِتَك  
ِمْن َكماِلَك ابَِْكَمِلِه وَُكلُّ   َها، اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَُلكَ ُكلِّ ِبَكِلماِتَك  اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَُلكَ 

ِمْن َامساِئَك  كَ ِه، اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَلُ ُكلِّ ِبَكماِلَك  اِمٌل، اَللّـُهمَّ  ِاّين َاْسأَُلكَ َكماِلَك ك 
 .ها ُكلِّ ابَِْمساِئَك    َاْسأَُلكَ ابَِْكَربِها وَُكلُّ َاْمساِئَك َكبريٌَة، اَللّـُهمَّ ِاّين 

 َاْسأَُلكَ ها وَُكلُّ ِعزَِّتَك َعزيَزٌة، اَللّـُهمَّ ِاّين ِمْن ِعزَِّتَك اَبَعزِّ  اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَُلكَ 
 

* "Allah'ım! Aydınlığının en aydın mertebesini vasıta kılarak sana el 
açıyorum. Elbette senin aydınlığının bütün mertebeleri parlaktır. Allah'ım! 
Aydınlığının bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. 
Allah'ım! Cemalinin en güzel mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. 
Elbette senin cemalinin bütün mertebeleri güzeldir. Allah'ım! Cemalinin 
bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! 
Celalinin en yüce mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette 
senin celalinin bütün mertebeleri yücedir. Celalinin bütün mertebeleri 
hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Azametinin en büyük 
mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin azametinin 
bütün mertebeleri büyüktür. Allah'ım! Azametinin bütün mertebeleri hakkına 
(hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Nurunun en nurlu mertebesini vasıta 
kılarak sana el açıyorum. Elbette senin nurunun bütün mertebeleri 
nurludur. Allah'ım! Nurunun bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) 
senden diliyorum. 

Allah'ım! Rahmetinin en geniş mertebesini vasıta kılarak sana el 
açıyorum. Muhakkak senin rahmetinin bütün mertebeleri geniştir. 
Allah'ım! Rahmetinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden 
diliyorum. Allah'ım! Kelimelerinin en mükemmelini vasıta kılarak sana el 
açıyorum. Elbette senin kelimelerinin hepsi mükemmeldir. 

Allah'ım! Bütün kelimelerin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. 
Allah'ım! Kemalinin en kâmil mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. 
Elbette senin kemalinin bütün mertebeleri kâmildir. Allah'ım! Bütün kemal 
mertebelerinin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! İsimle-
inin en büyüğünü vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin bütün 
isimlerin büyüktür. Allah'ım! Bütün isimlerinin hakkına (hacetlerimi) sen-
en diliyorum. 
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ِضَيٌة، اَللّـُهمَّ  ما *ِمْن َمِشيَِّتَك ابَِْمضاها وَُكلُّ َمِشيَِّتكَ   ِاّين َاْسأَُلكَ ها، اَللّـُهمَّ ُكلِّ ِبِعزَِّتَك 
ِمْن قُْدرَِتَك اِبْلُقْدرَِة الَّيت اْسَتطَْلَت هِبا  َاْسأَُلكَ  ها، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِمبَِشيَِّتَك  ِاّين َاْسأَُلكَ 

ها، اَللّـُهمَّ  ِاّين ُكلِّ ِبُقْدرَِتَك  يَلٌة، اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَُلكَ طَشْيء وَُكلُّ قُْدرَِتَك ُمْستَ  ُكلِّ َعلى 
 . هِ ُكلِّ ِبِعْلِمَك    َاْسأَُلكَ ِمْن ِعْلِمَك اِبَنـَْفِذِه وَُكلُّ ِعْلِمَك �ِفٌذ، اَللّـُهمَّ ِاينّ   َاْسأَُلكَ 

 َاْسَأُلكَ ْوِلَك َرِضيٌّ، اَللّـُهمَّ ِاّين ِمْن قـَْوِلَك ابَِْرضاُه وَُكلُّ قَـ   اَللّـُهمَّ  ِاّين َاْسَأُلكَ 
ها ِاَلْيَك وَُكلُّ َمسائِِلَك ِاَلْيَك ِمْن َمسائِِلَك ابََِحبِّ  ِه، اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَُلكَ ُكلِّ ِبَقْوِلَك 

 . هاُكلِّ ِمبَسائِِلَك   َاْسأَُلكَ َحبيَبٌة، اَللّـُهمَّ  ِاّين 
 َشريٌف، اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَُلكَ َشَرِفَك ابَِْشَرِفِه وَُكلُّ َشَرِفَك ِمْن  اَللّـُهمَّ  ِاّين َاْسأَُلكَ 

دائٌِم، اَللّـُهمَّ ِمْن ُسْلطاِنَك ابَِْدَوِمِه وَُكلُّ ُسلطاِنَك  ِه، اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَُلكَ ُكلِّ ِبَشَرِفَك 
ِمْن ُمْلِكَك اِبَْفَخرِِه وَُكلُّ ُمْلِكَك  كَ ِه، اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَلُ ُكلِّ ِبُسْلطاِنَك  ِاّين َاْسأَُلكَ 

  .هِ ُكلِّ ِمبُْلِكَك    َاْسأَُلكَ فاِخٌر، اَللّـُهمَّ ِاينّ 
َك ِبُعُلوِّ  َك عال، اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَُلكَ َك ابَِْعالُه وَُكلُّ ُعُلوِّ ِمْن ُعُلوِّ  اَللّـُهمَّ ِاّين َاْسأَُلكَ 

َك ِمبَنِّ  أَُلكَ َاسْ َك َقدٌمي، اَللّـُهمَّ ِاّين َك اِبَْقَدِمِه وَُكلُّ َمنِّ ِمْن َمنِّ   أَُلكَ َاسْ ِه، اَللّـُهمَّ ِاّين ُكلِّ 
 َاْسأَُلكَ ِمْن ا�ِتَك ابَِْكَرِمها وَُكلُّ آ�ِتَك َكرميٌَة، اَللّـُهمَّ ِاّين  َاْسأَُلكَ ِه، اَللّـُهمَّ  ِاّين ُكلِّ 

 
* Allah'ım! İzzetinin en yüce mertebesini vasıta kılarak sana el açı-

orum. Elbette senin izzetinin bütün mertebeleri yücedir. Allah'ım! Bütün 
izzet mertebelerin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! 
Meşiyyetinin en etkili mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette 
senin meşiyyetinin bütün mertebeleri etkili ve kesindir. Allah'ım! Meşiy-
etinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! 
Kudretinin her şeyi kuşatan mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. 
Elbette senin kudretinin bütün mertebeleri (her şeyi) kuşatıcıdır. Allah'ım! 
Kudretinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. 
Allah'ım! İlminin en etkili mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. 
Elbette senin ilminin bütün mertebeleri etkilidir. Allah'ım! İlminin bütün 
mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.  
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 ِبُكلِّ  َاْسأَُلكَ َواْجلََربُوِت، وَ  *ِمبا اَْنَت فيِه ِمَن الشَّأنِ  ْسأَُلكَ اَ ها، اَللّـُهمَّ ِاّين ُكلِّ آِب�ِتَك 
َفَاِجْبين  َاْسأَُلكَ ِمبا ُجتيُبين ِبِه حَني  َاْسَأُلكَ َجَربُوت َوْحَدها، اَللّـُهمَّ ِاّين و  َوْحَدهُ  نٍ َشأ

  .� َاهللُ 
4- Merhum Şeyh Tusî, "el-Misbâh" kitabında Ebu Hamza Sumâ-

î'den şöyle nakletmiştir:  
İmam Zeynülabidin (a.s) ramazan ayında gecenin büyük bir kıs-

ını namaz kılmakla geçirir, sahur vakti olduğunda ise şu duayı okurdu: 
 

Ramazan Ayının Sahur Vakitlerinde Okunan Ebu Hamza 
 

* Allah'ım! En beğenilmiş sözünü vasıta kılarak sana el açıyorum. 
Elbette senin bütün sözlerin beğenilmiş ve güzeldir. Allah'ım! Bütün 
sözlerin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Mes'elelerinin 
en sevilenini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin bütün 
mes'elelerin sevilendir. Allah'ım! Bütün mes'elelerin hakkına (hacetlerimi) 
senden diliyorum. 

Allah'ım! Şerefinin en üstün mertebesini vasıta kılarak sana el 
açıyorum. Elbette senin şerefinin bütün mertebeleri şeriftir. Allah'ım! 
Şerefinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. 
Allah'ım! En sürekli saltanat ve hâkimiyetin hakkına sana el açıyorum. 
Elbette senin saltanat ve hâkimiyetinin hepsi sürekli ve ebedidir. Allah'ım! 
Hâkimiyet ve saltanatının hepsi hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. 
Allah'ım! En muhteşem mülkünün hakkına sana el açıyorum. Elbette 
senin bütün mülkün muhteşemdir. Allah'ım! Bütün mülkün hakkına 
(hacetlerimi) senden diliyorum. 

Allah'ım! Ululuğunun en yüce mertebesi hakkına sana el açıyorum. 
Elbette senin ululuğunun bütün mertebeleri yücedir. Allah'ım! Ululuğunun 
bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! İhsa-
ının en kadimi hakkına sana el açıyorum. Elbette senin bütün ihsanların 
kadimdir. Allah'ım! Bütün ihsan ve lütufların hakkına (hacetlerimi) senden 
diliyorum. Allah'ım! Ayetlerinin en değerlisi hakkına sana el açıyorum. 
Elbete senin bütün ayetlerin değerlidir. Allah'ım! Bütün ayetlerin hakkına 
(hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Sahip olduğun şan ve ceberutun 
hakkına sana yalvarıyorum. Başlı başına bütün şan ve bütün ceberutlar 
hakkına senden (hacetlerimi) diliyorum. Allah'ım! Reddetmeyeceğin ve 
kabul edeceğin şeyleri vasıta kılarak sana el açıyorum. O hâlde 
(dualarımı) kabul buyur ya Allah!" 
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Sumâlî Duası 

َوال  ِتَك، َوال َمتُْكْر يب يف حيَلِتَك، ِمْن اَْيَن ِيلَ اْخلَْريُ � َربِّ ْبين ِبُعُقوبَ ي ال تـَُؤدِّ ِاهلٰ 
يُوَجُد إّال ِمْن ِعْنِدَك، َوِمْن اَْيَن ِيلَ النَّجاُة َوال ُتْسَتطاُع إّال ِبَك، َال الَّذي َاْحَسَن 

ْيَك َوملَْ يـُْرِضَك َخَرَج َعْن اْستَـْغىن َعْن َعْوِنَك َوَرْمحَِتَك، َوَال الَّذي َاساَء َواْجَرتََأ َعلَ 
  *.� َربِّ  � َربِّ  قُْدرَِتَك، � َربِّ 

Duanın "Ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi" cümleleri, nefes kesilin-
eye kadar tekrarlanır. 

ُتَك َواَْنَت َدَلْلَتين َعَلْيَك َوَدَعْوَتين ِاَلْيَك، َوَلْوال اَْنَت ملَْ َاْدرِ  ما اَْنَت،  ِبَك َعَرفـْ
َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َاْدعُوُه فـَُيجيُبين َوِاْن ُكْنَت بَطيـئًا حَني يَْدعُوين، َوَاْحلَْمُد هلِل الَّذي 
َاْسأَلُُه فـَيـُْعطيين َوِاْن ُكْنُت َخبيًال حَني َيْستَـْقِرُضين، َواْحلَْمُد هلِل الَّذي اُ�ديِه ُكلَّما 

يل حاَجيت،  يفـَيَـْقض ي ِبَغْريِ َشفيعٍ  َحْيُث ِشْئُت، ِلِسرِّ ِشْئُت ِحلاَجيت، َوَاْخُلو ِبهِ 
َاْحلَْمُد هلِل الَّذي ال َاْدُعو َغْريَُه َوَلْو َدَعْوُت َغْريَُه ملَْ َيْسَتِجْب يل ُدعائي، َواْحلَْمُد هلِل 

هلِل الَّذي وََكَلين ِاَلْيِه ْخَلَف رَجائي، َواْحلَْمُد ُه َوَلْو رََجْوُت َغْريَُه ألَ الَّذي ال َاْرُجو َغريَْ 
َوُهَو َغِينٌّ َعّين،  ُد هلِل الَّذي َحتَبََّب ِاَيلَّ َفاَْكَرَمين َوَملْ َيِكْلين ِاَىل الّناِس فـَُيهيُنوين، َواْحلَمْ 

 ء ِعْندي، َوَاَحقُّ يْ ّين ال َذْنَب يل، فـََرّيب َاْمحَُد شَ أَ الَّذي َحيُْلُم َعّين َحّىت كَ َواْحلَْمُد هلِل 
 . ِحبَْمدي

اِء ِاَلْيَك ُمْرتََعًة،  اَللّـُهمَّ ِاّين َاِجُد ُسُبَل اْلَمطاِلِب ِاَلْيَك ُمْشَرَعًة، َوَمناِهَل الرَّج

 
* "Allah'ım! Cezalandırarak beni edeplendirme ve tedbirinin tuzağına 

düşürme. Ey Rabbim! Nerden hayır elde edebilirim; oysaki senin katınan 
başka kimseden hayır gelmez?! Kurtuluşa nasıl erebilirim; oysaki ancak 
senin lütfunla kurtuluşa erişilir?! Ne iyi amel sahibi, senin yardım ve 
rahmetinden ganidir ve ne de kötü işler yapıp sana karşı gelen ve senin 
hoşnutluğunu kazanmayan, senin kudret ve saltanatından çıkabilir. Ey 
Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim!" 
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َمْفُتوَحًة،   *ْسِتعانََة ِبَفْضِلَك ِلَمْن َامََّلَك ُمباَحًة، َواَْبواَب الدُّعاِء ِاَلْيَك ِللّصارِخنيَ َواالِ 
ِمبَْوِضِع ِاجابَة، َوِلْلَمْلُهوفَني ِمبَْرَصِد ِاغاثَة، َوَانَّ ِيف اللَّْهِف ِاىل  جنيَ َوَاْعَلُم اَنََّك ِللّرا

لَني، َوَمْنُدوَحًة َعّما يف اَْيدي ضا ِبَقضاِئَك ِعَوضًا ِمْن َمْنِع اْلبِاخِ ُجوِدَك َوالرِّ 
 

* "Seni, seninle tanıdım. Sen, beni kendine yönlendirdin ve kendi 
(kapına) çağırdın. Eğer sen olmasaydın, senin kim olduğunu bilemezdim. 
Hamd, beni çağırdığında gevşek davrandığım hâlde, ben O'nu 
çağırdığımda bana icabet eden Allah'a mahsustur. Hamd, benden borç 
talep edince (kullarına borç vermemi isteyince), cimrilik ettiğim hâlde, 
bana istediğimi veren Allah'a mahsustur. Hamd, istediğim zaman 
hacetim için kendisine yakardığım ve sırrımı vasıtasız olarak açtığım 
zaman hacetimi veren Allah'a mahsustur. Hamd, kendisinden gayrisini 
çağırmadığım Allah'a mahsustur; eğer O'ndan gayrisini çağırsaydım, 
duamı kabul etmezdi. Hamd, kendisinden gayrisine ümit bağlamadığım 
Allah'a mahsustur; eğer ondan gayrisine ümit bağlasaydım, ümidimi boşa 
çıkarırdı. Hamd, işimi kendi üzerine alan ve bana izzet veren, beni halka 
terk etmemekle, halkın küçümsemelerinden kurtaran Allah'a mahsustur. 
Hamd, bana ihtiyacı olmadığı halde beni dostluğa kabul eden Allah'a 
mahsustur. Hamd, hiç günah işlememişim gibi bana hilmiyle (yumuşak) 
davranan Allah'a mahsustur. Rabbim, benim nezdimde en beğenilir ve 
övgüme en lâyık olandır. 

Allah'ım! Ben, istekleri sana yöneltmenin yolunu açık görüyorum. 
Sana doğru coşan ümit pınarlarını dolu buluyorum. Sana ümit besleye-
nin, senin lütfundan yardım alması kolaydır. Seni çağıranların yüzüne 
dua kapıları açıktır. Senin geçekten de ümit edenlerin hacetini yerine 
getirdiğini, perişanların hallerini gözettiğini biliyorum. Senin kerem ve 
ihsanın için yakarmanın, kaza ve kaderine rıza göstermenin cimrilerin 
tutumları karşısında bana bir mükâfat ve dünya taliplerinin sahip oldukları 
şeylerden ihtiyaçsızlık olduğunu biliyorum. Sana doğru hareket edenin 
mesafesi yakındır. Muhakkak kullarınla senin aranda bir engel yoktur 
(onlar seni basiret gözüyle müşahede edebilirler); fakat ne var ki, onların 
amelleri kendileriyle senin aranda engel oluşturmaktadır. Fakat ben, 
katında duamın kabul edilmesine ve senin affına mazhar olmaya lâyık 
olmadığım hâlde isteğimi senin kapına getirmişim; hacetimi sana bildi-
riyorum; sana sığınıyorum; sana yakarışımı aracı kılıyorum. Çünkü ben 
senin keremine güveniyor, vaadinin doğruluğuyla huzur buluyorum; 
birliğine olan imanım, senden başka bir rabbim olmayışına yakin ve 
marifetimle sana yöneliyorum; senden başka tapılacak bir mabut yoktur; 
teksin ve ortağın yoktur. 
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 ال َحتَْتِجُب َعْن َخْلِقَك إّال اْلُمْسَتأثِريَن، َوَانَّ اِلراِحَل ِاَلْيَك َقريُب اْلَمساَفِة، َواَنَّكَ 
عماُل ُدوَنَك، َوَقْد َقَصْدُت ِاَلْيَك ِبطَِلَبيت، َوتـََوجَّْهُت ِاَلْيَك ِحباَجيت، َحتُْجبَـُهُم األَ  َانْ 

ِالْسِتماِعَك ِمّين، َوالَ   َوَجَعْلُت ِبَك اْسِتغاَثيت، َوِبُدعاِئَك تـََوسُّلي ِمْن َغْريِ ِاْسِتْحقاقٍ 
 َوْعِدَك، َوَجلَائي ِاَىل  َعْفِوَك َعّين، َبْل ِلِثَقيت ِبَكَرِمَك، َوُسُكوين ِاىل ِصْدقِ اْستيجاب لِ 

اَْنَت  َه إالّ مياِن بِتَـْوحيِدَك، َويَقيين ِمبَْعرَِفِتَك ِمّين َاْن ال َربَّ يل َغْريَُك، َوال ِالٰـ اإلِ 
 .َوْحَدَك ال َشريَك َلكَ 

َهللا ِمْن َفْضِلِه ِاَن َهللا   او ُلَك َحقٌّ، َوَوْعُدَك ِصْدٌق (َواْسأَلُ اَللّـُهمَّ اَْنَت اْلقاِئُل َوقـَوْ 
َوَلْيَس ِمْن ِصفاِتَك � َسّيدي ِاْن أَتُمَر اِبلسُّؤاِل َوَمتَْنَع اْلَعِطيََّة، كاَن ِبُكْم رَحيمًا)، 

  *. ْيِهْم بَِتَحنُِّن رَأَفِتكَ َواَْنَت اْلَمّناُن اِبْلَعِطّياِت َعلى َاْهِل َممَْلَكِتَك، َواْلعائُِد َعلَ 

ي رَبـَّيْـَتين يف نَِعِمَك َوِاْحساِنَك َصغريًا، َونـَوَّْهَت ابِِْمسي َكبريًا، َفيا َمْن راَّبين ِيف ِاهلٰ 
ِخَرِة ِاىل َعْفِوِه وََكَرِمِه، َمْعرَِفيت � َونَِعِمِه، َوَاشاَر يل ِيف اآلالدُّنْيا ابِِْحسانِِه َوتـََفضُِّلِه 

الَي َدليلي َعَلْيَك، َوُحّيب َلَك َشفيعي ِاَلْيَك، َوَاَ� واِثٌق ِمْن َدليلي ِبَدالَلِتَك،  َموْ 
  .ٌن ِمْن َشفيعي ِاىل َشفاَعِتكَ َوساكِ 

َقْد َاْوبـََقُه  اُ�جيَك ِبَقْلبٍ  َقْد َاْخَرَسُه َذنـُْبُه، َربِّ  دي بِِلسانٍ َاْدُعوَك � َسيِّ 
 

* Allah'ım! (Kur'ân'da) "Allah'ın fazlından (hacetlerinizi) isteyin; 
Allah size karşı daima şefkatlidir/merhametlidir." buyuran sensin; sö-
zün haktır ve vaadin doğrudur. Ey Mevla'm! Kullarına, hacetlerini senden 
istemeyi emrettiğin hâlde onları bahşişinden mahrum etmen senin 
şanından uzaktır. Sen, kullarına sayısız bahşişlerde bulunansın. Kulla-
rına sürekli şefkat ve sevgiyle yaklaşansın.  

Allah'ım! Küçüklüğümde beni nimet ve ihsanınla terbiye ettin/ 
büyüttün ve büyüdüğümde ise ismimi yücelttin. Ey dünyada ihsan ve 
lütfüyle beni terbiye eden ve ahiret için kendi af ve keremine ümitlendiren 
(Rabbim)! Ey Mevla'm! Beni sana yönlendiren, sana olan marifetimdir; 
sana olan sevgim, katında benim şefaatçimdir. Ben, kılavuz ve şefaatçi-
min doğruluğundan eminim. 
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باً، راِجيًا خائِفاً، ِاذا رَاَْيُت َمْوالَي ذُنُويب َفزِْعُت،  غِ راِهبًا را ُجْرُمُه، اَْدعُوَك � َربِّ 
 .َوِاْن َعذَّْبَت فـََغْريُ ظاملٍِ ، َوِاذا رَاَْيُت َكَرَمَك َطِمْعُت، َفِاْن َعَفْوَت َفَخْريُ راِحمٍ 

وُدَك وََكَرُمَك، ُحجَّيت � َاهلُل يف ُجْرَأيت َعلى َمْسأََلِتَك، َمَع ِاْتياين ما َتْكَرُه، جُ 
 *َوُعدَّيت يف ِشدَّيت َمَع ِقلَِّة َحيائي رَأفـَُتَك َوَرْمحَُتَك، َوَقْد رََجْوُت َاْن ال َختيَب َبْنيَ 

ْع ُدعائي � َخْريَ َمْن َدعاُه داعٍ َذْيِن َوَذْيِن ُمنْـَييت، َفَحقِّ  ، َواَْفَضَل َمْن ْق رَجائي، َوَامسِْ
دي َاَملي، َوساَء َعَملي، َفَاْعِطين ِمْن َعْفِوَك ِمبِْقداِر َاَملي، ، َعظَُم � َسيِّ رَجاُه راجٍ 

  ي أبَِْسَوِء َعَملي، َفِانَّ َكَرَمَك جيَِلُّ َعْن ُجمازاِة اْلُمْذنِبَني، َوِحْلَمَك َيْكربُُ ـَوال تُؤاِخْذن
 . رينَ َعْن ُمكافاِة اْلُمَقصِّ 

ٌز ما َوَعْدَت ِمَن  ِمْنَك ِاَلْيَك، ُمتَـَنجِّ دي عاِئٌذ ِبَفْضِلَك، هاِرٌب َوَاَ� � َسيِّ 
َوما َخَطري، َهْبين ِبَفْضِلَك، َوَتَصدَّْق  الصَّْفِح َعمَّْن َاْحَسَن ِبَك ظَّنًا، َوما َاَ� � َربِّ 

َع ْلين ِبَسْرتَِك، َواْعُف َعْن تـَْوبيخي ِبَكَرِم َوْجِهَك، فـََلِو اطَّلَ َجلِّ  َعَليَّ ِبَعْفِوَك َاْي َربِّ 
 

* Ey Mevla'm! Günahıyla konuşmaz hâle gelmiş bir dille seni çağı-
rıyorum. Ey Rabbim! Günahtan dolayı helakete doğru giden bir kalple 
sana niyaz ediyorum. Ey Rabbim! (Gazabından korktuğum için) korkulu 
bir hâlle ve (keremini ümit ettiğim için) ümitli bir hâlle çağırıyorum seni. 
Ey Mevla'm! Günahlarıma baktığımda figan, ediyorum; ama senin kere-
mine baktığımda umutlanıyorum. Eğer beni affedersen, bu senin 
merhametlilerin en üstünü olduğun içindir (rahmetinin gereğidir) ve eğer 
beni cezalandırırsan hakkımda haksızlık etmiş olmazsın. 

Allah'ım! Hoşlanmadığın şeyleri yapmama rağmen, bana, senden 
(hacetimi) dileme cüretini veren, senin bahşiş ve keremindir. Günah 
etmekten çekinmediğim halde zor anımda dayanağım senin rahmet ve 
şefkatindir. Günahkâr olmama rağmen benim ümidimi boşa çıkarmaya-
cağını, arzumu gerçekleştireceğini ümit ediyorum. Öyleyse ümidimi 
gerçekleştir ve duamı kabul et, ey dergâhına niyazda bulunulanların en 
hayırlısı ve ey ümit edilmeye lâyık olanların en üstünü! Ey Mevla'm! 
Arzum büyük, amelim ise kötüdür; affından bana, arzumun miktarıca  
bağışta bulun ve beni kötü amelimden dolayı hesaba çekme; çünkü 
senin keremin, günahkârları cezalandırmaktan üstündür ve senin hilim ve 
sabrın hata işleyenleri cezalandırmaktan daha büyüktür. 
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نََّك ◌َ ُقوبَِة َالْجتَـنَـبْـُتُه، ال ألِ اْليَـْوَم َعلى َذْنيب َغْريَُك ما فـََعْلُتُه، َوَلْو ِخْفُت تـَْعجيَل اْلعُ 
َخْريُ الّساتِريَن،  � َربِّ نََّك ◌َ ألِ ، َبْل َعَليَّ  َوَاَخفُّ اْلُمطَِّلعنيَ ِايلَّ َاْهَوُن الّناِظريَن 

ْكَرمَني، َسّتاُر اْلُعُيوِب، َغّفاُر الذُّنُوِب، َعّالُم اْلغُُيوِب،  األَ ُم اْحلاِكمَني، َواَْكَرُم َوَاْحكَ 
  * .ُر اْلُعُقوبََة ِحبِْلِمكَ َؤخِّ َتْسُرتُ الذَّْنِب ِبَكَرِمَك، َوتُـ 

ْدرَِتَك، َوَحيِْمُلين فـََلَك اْحلَْمُد َعلى ِحْلِمَك بـَْعَد ِعْلِمَك، َوَعلى َعْفِوَك بـَْعَد قُ 
لى َمْعِصَيِتَك ِحْلُمَك َعّين، َويَْدُعوين ِاىل ِقلَِّة اْحلَياِء ِسْرتَُك َعَليَّ، َويُْسرُِعين  ُئين عَ َوجيَُرِّ 

 .  َرْمحَِتَك، َوَعظيِم َعْفِوكَ ِاَىل التـََّوثُِّب َعلى َحمارِِمَك َمْعرَِفيت ِبِسَعةِ 
َل التـَّْوِب، � َعظيَم � َحليُم � َكرميُ، � َحيُّ � قـَيُّوُم، � غاِفَر الذَّْنِب، � قابِ 

حساِن، اَْيَن ِسَ◌تـُْرَك اْجلَميُل، اَْيَن َعْفُوَك اْجلَليُل، اَْيَن فـََرُجَك ، � َقدَمي اإلِ اْلَمنِّ 
َك اْلواِسَعِة، اَْيَن َعطا�َك اْلفاِضَلُة، اَْيَن اُثَك السَّريُع، اَْيَن َرْمحَتُ اْلَقريُب، اَْيَن ِغي
ْيَن َصنائُِعَك السَِّنيَُّة، اَْيَن َفْضُلَك اْلَعظيُم، اَْيَن َمنَُّك اجلَْسيُم، اَْيَن َمواِهُبَك اْهلَنيَئُة، اَ 

َفاْستَـْنِقْذين، َوِبَرْمحَِتَك  َوِمبَُحمٍَّد وآِل حمَُمٍَّد ِاْحساُنَك اْلَقدُمي، اَْيَن َكَرُمَك � َكرُمي، ِبِه 
� ُمْفِضُل، َلْسُت اَتَِّكُل ِيف النَّجاِة ِمْن ِعقاِبَك  ْصين، � ُحمِْسُن � ُجمِْمُل، � ُمْنِعُم َفَخلِّ 

 
* Ey Mevla'm! Senin büyüklüğüne sığınıyorum. Gazabından lütfuna 

koşuyorum. Affın hususunda iyi kanaate sahip olana, affın kesindir. Ey 
Rabbim! Ben kim oluyorum ki benden intikam alasın? Değerim nedir ki?! 
Yüceliğinle günahımdan geç; affınla bana lütufta bulun. Ey Rabbim! Kötü 
amelimin üzerine perde çek; zatının yüceliği hakkına, günahımı affet. 
Eğer bugün günahımı senden başkası bilseydi, o günahı işlemezdim; 
günahımdan dolayı hemen azaba tutulacağımdan korksaydım, o 
günahtan kaçınırdım. Elbette, bu (başka birisi günahımı bildiği için günah 
işlemekten kaçınmam), senin, gözetenlerin en değersizi ve en bilgisizi 
olduğun anlamına gelmez. Ey Rabbim! (böyle bir telakki) senin, kusurları 
örtenlerin en hayırlısı, hüküm verenlerin en iyisi ve kerem sahiplerinin en 
üstünü olduğun, insanların kusurlarını örten, günahlarını affeden ve 
mutlak surette gaybı bilen olduğun içindir. Kereminle insanların günah-
larını örter ve sabır ve hilminle cezalarını geciktirirsin.  
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اْلَمْغِفَرِة تـُْبِدُئ  *التـَّْقوى َوَاْهلَ  َاْهلُ نََّك ◌َ ألِ َعلى َاْعماِلنا، َبْل ِبَفْضِلَك َعَلْينا، 
ْنُشُر، اَْم ْحساِن نَِعمًا، َوتـَْعُفو َعِن الذَّْنِب َكَرماً، َفما نَْدري ما َنْشُكُر، َاَمجيَل ما تَـ اِبإلِ 

 .  َجنَّْيَت َوعافـَْيتَ َقبيَح ما َتْسُرتُ، َاْم َعظيَم ما اَبـَْلْيَت َوَاْوَلْيَت، َاْم َكثَري ما ِمْنهُ 
� َحبيَب َمْن َحتَبََّب ِاَلْيَك، َو� قـُرََّة َعْنيِ َمْن الَذ ِبَك َوانـَْقَطَع ِاَلْيَك، اَْنَت  

َعْن َقبيِح ما ِعْنَد� ِجبَميِل ما ِعْنَدَك،  اَوْز � َربِّ َن فـََتجئو ياْلُ◌ْحمِسُن َوَحنُْن اْلُمسِ 
َاْطَوُل ِمْن َا�ِتَك، َوما َقْدُر َاْعماِلنا   ال َيَسُعُه ُجوُدَك، َاْو َايُّ َزمانٍ  � َربِّ  َوَايُّ َجْهلٍ 

َف َيضيُق َعَلى  يف َجْنِب نَِعِمَك، وََكْيَف َنْسَتْكِثُر َاْعماًال نُقاِبُل هِبا َكَرَمَك، َبْل َكيْ 
 .  ما َوِسَعُهْم ِمْن َرْمحَِتكَ اْلُمْذنِبنيَ 

 
* Her şeyi bildiğin hâlde hilminden dolayı ve her şeye gücün yettiği 

hâlde affından dolayı hamdolsun sana. Senin hilmin, benim günah 
işlemeğe cüret bulmama sebep oluyor. Kusurlarımı örtmen, hayâmın az 
olmasına neden oluyor. Affının büyüklüğünü ve rahmetinin genişliğini 
bilmem, benim günah işlemeğe cüret bulmama sebep oluyor. Kusurla-
rımı örtmen, hayâmın az olmasına neden oluyor; affının büyüklüğüne ve 
rahmetinin genişliğine olan marifetim, beni günah işlemeye sevk ediyor. 

Ey Halîm, ey Kerim, ey (ebediyen) diri olan, ey yaratıkları ayakta 
tutan, ey günahları affeden, ey tövbeleri kabul eden, ey bahşişi büyük ve 
ey ihsanı sürekli olan! Hani en güzel şekilde kusurları örtmen? Hani o 
büyük affın? Hani yakın kurtuluşun? Hani anında yardıma koşman? Hani 
geniş rahmetin? Hani güzel bahşişlerin? Hani güzel bağışların? Hani 
sonsuz lütufların? Hani büyük fazlın? Hani büyük nimetlerin? Hani kadim 
ve ezelî ihsanın? Hani keremin? Ey Kerim! Kereminin hürmetine beni 
kurtuluşa kavuştur. Rahmetin hakkına beni (her türlü helaket ve 
esirlikten) kurtar; ey her işi iyi ve güzel olan, ey nimet veren ve ey lütuf 
sahibi! Senin azabından kurtulmak için amellerime değil, senin bize olan 
lütuf ve ihsanına güveniyorum. Çünkü sensin kendisinden korkulmaya 
layık olan ve sensin affetmeye layık olan. Önce kullarına nimetler vererek 
ihsanda bulunur, sonra kereminle günahlarını affedersin. Bilmem 
hangisinin şükrünü yerine getireyim; hakkımda açığa vurduğun güzel-
liklerin mi? Üzerine perde çektiğin kötü yönlerimin mi? Kolaylaştırdığın ve 
çoğundan beni güzel bir şekilde kurtardığın zor imtihanlarımın mı? 
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دي، َلْو َ�َْرَتين ما  � واِسَع اْلَمْغِفَرِة، � ابِسَط اْلَيَدْيِن اِبلرَّْمحَِة، فـََو ِعزَِّتَك � َسيِّ 
رَِفِة ِجبُوِدَك  ِمَن اْلَمعْ  لُِّقَك، ِلَما انـَْتهى ِاَيلَّ بَرِْحُت ِمْن ابِبَك، َوال َكَفْفُت َعْن متََ 
َوتـَْرَحُم  *ُب َمْن َتشاُء ِمبا َتشاُء َكْيَف َتشاُء،وََكرَِمك، َواَْنَت اْلفاِعُل ِلما َتشاُء تـَُعذِّ 

ُع يف ُمْلِكَك، َوال  َأُل َعْن ِفْعِلَك، َوال تُنازَ َمْن َتشاُء ِمبا َتشاُء َكْيَف َتشاُء، ال ُتسْ 
َتْدبِريَك، َلَك ُحْكِمَك، َوال يـَْعَرتُِض َعَلْيَك َاَحٌد يف  ُتشاَرُك يف َاْمِرَك، َوال ُتضادُّ يف

 ْمُر، تَباَرَك هللاُ َربُّ اْلعاَلمَني،اْخلَْلُق َواألَ 

هذا َمقاُم َمْن الَذ ِبَك، َواْسَتجاَر ِبَكَرِمَك، َواَِلَف ِاْحساَنَك َونَِعَمَك  � َربِّ 
َوال يـَنْـُقُص َفْضُلَك، َوال َتِقلُّ َرْمحَُتَك، َوَقْد  َواَْنَت اْجلَواُد الَّذي ال َيضيُق َعْفُ◌وَك، 

 تـََوثـَّْقنا ِمْنَك اِبلصَّْفِح اْلَقدِمي، َواْلَفْضِل اْلَعظيِم، َوالرَّْمحَِة اْلواِسَعِة، اََفَرتاَك � َربِّ 
َوال هذا فيَك  ْب آماَلنا، َكّال � َكرُمي، فـََلْيَس هذا ظَنُّنا ِبَك، ُختِْلُف ظُُنونَنا، َاْو ُختَيِّ 

ِانَّ َلنا فيَك َاَمًال َطويًال َكثريًا، ِانَّ َلنا فيَك رَجاًء َعظيمًا، َعَصْيناَك  َطَمُعنا � َربِّ 
 

* Ey sana sevgi besleyenin habibi; ey sana sığınanın ve herkesten 
bağlarını koparıp sadece sana bağlananın gözünün nuru! Sen ihsan 
sahibisin, biz ise günahkâr; öyleyse ey Rabbim, kendi güzelliğinle kötü-
lüklerimizi bağışla. Ey Rabbim! Hangi cehalet senin lütuf ve ihsanının 
kapsamına girmez? Hangi zaman senin hilim ve ihsanını tüketir?! 
Nimetlerinin karşısında amellerimizin ne değeri var?! Sonsuz kereminin 
karşısında amellerimizi nasıl çok sayabiliriz? Ey Rabbim! Sonsuz merha-
metin günahkârları nasıl kapsamına almaz?! 

Ey mağfireti hesapsız olan; ey rahmet eli daima açık olan; ey 
efendim! İzzetine andolsun, eğer beni katından ve rahmet kapından 
uzaklaştıracak olursan, kesinlikle senin kapından yüz çevirmem ve sana 
yalvarmaktan vazgeçmem; çünkü senin kerem ve ihsan sahibi olduğunu 
iyice biliyorum. Sen istediğini yaparsın, istediğini (istediğin kadar ve istedi-
ğin şekilde) azaplandırırsın. İstediğine (istediğin kadar ve istediğin şekil-
de) merhamet edersin. Yaptıklarından dolayı kimse seni sorguya çeke-
mez. Mülkünde sana karşı gelinmez. Yönetiminde ortaklık olmaz. 
Hükmüne muhalefet olunmaz. Tedbirinde hiç kimse sana itiraz edemez. 
Yaratmak ve hüküm sana mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı 
yücedir. 
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ْق رَجاَء� َوَحنُْن نـَْرُجو َاْن َتْسُرتَ َعَلْينا، َوَدَعْو�َك َوَحنُْن نـَْرُجو َاْن َتْسَتجيَب َلنا، َفَحقِّ 
َنْستَـْوِجُب ابَِْعماِلنا، َولِكْن ِعْلُمَك فينا َوِعْلُمنا اِبَنََّك ال  َمْوال�، فـََقْد َعِلْمنا ما

َجتُوَد َعَلْينا َوَعَلى  *َتْصرِفُنا َعْنَك َوِاْن ُكّنا َغْريَ ُمْستَـْوِجبَني ِلَرْمحَِتَك، َفاَْنَت َاْهٌل َانْ 
ِاّ� ُحمْتاُجوَن ِاىل ُلُه، َوُجْد َعَلْينا فَ اْلُمْذنِبَني ِبَفْضِل َسَعِتَك، َفاْمُنْن َعَلْينا ِمبا اَْنَت َاهْ 

 . نـَْيِلكَ 
نا  َاْصَبْحنا َوَاْمَسْينا، ذُنُوبُ � َغّفاُر بُِنوِرَك اْهَتَديْنا، َوِبَفْضِلَك اْستَـْغنَـْينا، َوبِِنْعَمِتَك 

َعِم َونُعاِرُضَك ا اِبلنِّ َبْنيَ يََدْيَك َنْستَـْغِفُرَك الّلُهمَّ ِمْنها َونـَُتوُب ِاَلْيَك، تـََتَحبَُّب ِاَلْين
� ِاَلْيَك صاِعٌد، َوَملْ يـََزْل َوال يَزاُل َمَلٌك َكرميٌ َ�تيَك  رُّ َخْريَُك ِاَلْينا �ِزٌل، َوشَّ  اِبلذُّنُوِب،
 . تـَتَـَفضََّل َعَلْينا آِبالِئكَ ، َفال َميْنَـُعَك ذِلَك ِمْن َاْن َحتُوطَنا بِِنَعِمَك، وَ َقبيحٍ  َعّنا ِبَعَملٍ 

ُسْبحاَنَك ما َاْحَلَمَك َوَاْعَظَمَك َواَْكَرَمَك ُمْبِداًئ َوُمعيدًا، تـََقدََّسْت َاْمساؤَك فَ 
ي َاْوَسُع َفْضًال، َوَاْعَظُم ِحْلمًا ِمْن َاْن َوَجلَّ ثَناُؤَك، وََكُرَم َصنائُِعَك َوِفعاُلَك، اَْنَت ِاهلٰ 

دي، اَللّـُهمَّ دي َسيِّ دي َسيِّ َو اْلَعْفَو، َسيِّ تُقاِيَسين ِبِفْعلي َوَخطيـَئيت، َفاْلَعْفَو اْلَعفْ 

 
* Ey Rabbim! Sana yönelen, keremine sığınan, ihsan ve nimetlerini 

tanıyan bir kulun olarak kapına gelmişim. Affını günahkârlara çok 
görmeyen, fazlı noksanlaşmayan ve rahmeti azalmayan cömert sensin. 
Biz, senin kadim ve ezeli affına ve sonsuz lütuf ve rahmetine 
güveniyoruz. Ey Rabbim! Acaba bize, sana olan iyi kanaatimizin aksine 
davranır mısın hiç?! Veya umutlarımızı boşa çıkarır mısın hiç? Hayır; 
kesinlikle ey Rabbim, senin hakkında böyle bir zannımız yoktur; senin 
katına olan ümidimiz bu değil. Senden arzumuz uzun ve beklentimiz çok 
büyüktür. Sana karşı günah işledik de, günahlarımızı örtmeni arzuladık. 
Seni çağırdık da, çağrımıza cevap vermeni ümit ettik. Ey Mevla'mız! 
Arzumuzu gerçekleştir. Yaptıklarımızın karşısında hak ettiğimiz şeyi 
biliyoruz. Ama sen, halimizi biliyorsun. Katından bizleri eli boş geri 
çevirmeyeceğini biliyoruz. Biz senin rahmetine layık olmasak da, sen, 
sonsuz lütfun gereği bize ve günahkârlara ihsanda bulunmaya layıksın. 
Layık olduğun şeyin hakkına bize ihsanda bulun. Bize ihsan ve bağışta 
bulun; çünkü senin bağışına muhtacız biz. 
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َمواِهِبَك،   *اْشَغْلنا ِبذِْكِرَك، َوَاِعْذ� ِمْن َسَخِطَك، َوَاِجْر� ِمْن َعذاِبَك، َواْرزُْقنا ِمنْ 
 َوَرْمحَُتَك َك َصَلواُتكَ َواَْنِعْم َعَلْينا ِمْن َفْضِلَك، َواْرزُْقنا َحجَّ بـَْيِتَك، َوزِ�رََة َقْربِ نَِبيِّ 

َوَمْغِفَرُتَك َوِرْضواُنَك َعَلْيِه َوَعلى َاْهِل بـَْيِتِه ِانََّك َقريٌب ُجميٌب، َواْرزُْقنا َعَمالً  
َك َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، اَللّـُهمَّ اْغِفْر يل ِبطاَعِتَك، َوتـََوفَّنا َعلى ِملَِّتَك، َوُسنَِّة نَِبيِّ 

ئاِت  اِن ِاْحساً� َواِبلسَّيِّ سَ حْ ًا، ِاْجِزمها اِبإلِ ما َكما رَبَّياين َصغري َوِلواِلَديَّ َواْرَمحْهُ 
، َواتِبْع بـَيْـَننا تِ وامْ ياِء ِمنْـُهْم َواألَ حْ ُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت األَ ُغْفراً�، اَللّـُهمَّ اْغِفْر ِللْ 

 . َوبـَيْـنَـُهْم اِبْخلَْرياتِ 
�  ِتنا، َوشاِهِد� َوغائِِبنا، ذََكرِ� َواُنْثا�، َصغريِ� وََكبريِ�، ُحرِّ نا َوَميِّ اَللّـُهمَّ اْغِفْر ِحلَيِّ 

 .، َوَخِسُروا ُخْسرا�ً ُمبيناً َوَممُْلوِكنا، َكَذَب اْلعاِدُلوَن اِبهلِل َوَضلُّوا َضالًال بَعيداً 
 

* Ey çok bağışlayan! Nurunla hidayete erdik, fazl ve ihsanınla zengin 
olduk, nimetinle sabahlayıp akşamladık. Günahlarımız sana aşikârdır.  
Allah'ım! Günahlarımızdan dolayı senden af diliyor ve tekrar sana dönü-
yoruz. Sen çeşitli nimetler vererek bize şefkat ederken, biz bunun karşı-
sında günah işliyoruz. Hayrın daima bize inmektedir, bizim kötülüğümüz 
ise sana doğru gelmekte. Kerim bir melek, her zaman kötü amelimizi 
senin huzuruna getiriyor; ama bu (kötü amelimiz), bize çok miktarda 
zahirî ve batinî nimetler vermeni engellemiyor.  

Her şeyden münezzehsin. Yarattığında ve tekrar dirilttiğinde, hilmin, 
keremin ve lütfun sonsuzdur. İsimlerin mukaddestir, medhin yücedir. 
Tüm eser ve nişanelerin güzeldir. Allah'ım! Lütuf ve hilmin hiçbir zaman 
benim amel ve hatamla değerlendirmeyecek kadar büyük ve çoktur. Ey 
efendim, ey efendim, ey efendim! Bağışla, bağışla, bağışla. 

Allah'ım! Bizi, seni anmaya muvaffak eyle. Bizi gazabından koru, bizi 
azabından uzaklaştır, bahşişlerinden bize de nasip eyle; bize, evinin 
(Kâbe'nin) ve Peygamber'inin (rahmet, mağfiret ve hoşnutluğun ona ve 
Ehlibeyt'ine olsun) kabrinin ziyaretini nasip et; muhakkak sen (kullarına) 
yakın ve dualarını kabul edensin. (Allah'ım!) İtaatin olan (şeylere) amel 
etmeyi bana nasip eyle. Bizi, kendi dinin ve Peygamber'inin sünneti 
üzere öldür. Beni, annemi ve babamı bağışla; onlara merhamet et; beni 
onlar büyüttü; hakkımdaki ihsanlarına karşılık olarak onlara ihsanda 
bulun; günahlarını bağışla. Mümin erkekleri ve kadınları, onların dirilerini 
ve ölülerini bağışla; bizlerle onların arasını hayırlarla birleştir. 
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اْكِفين ما َاَمهَّين ِمْن َاْمِر ، وَ ، َواْخِتْم يل ِخبَْريٍ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ْط َعَليَّ َمْن ال يـَْرَمحُين، َواْجَعْل َعَليَّ ِمْنَك واِقَيًة ابِقَيًة، َوال ُدنْياَي َوآِخَريت َوال ُتَسلِّ 

  *.باً ْزقًا واِسعاً َحالًال طَيِّ َتْسلُْبين صاِلَح ما اَنـَْعْمَت ِبِه َعَليَّ، َواْرزُْقين ِمْن َفْضِلَك رِ 
ين ِبِكالئَِتَك، َواْرزُْقين َحجَّ  َواْحَفْظين ِحبِْفِظَك، َواْكألْ ـُهمَّ اْحُرْسين ِحبَراَسِتَك، اَللّ 

ئِمَِّة َعَلْيِهُم السَّالُم، َك َواألَ ، َوزِ�رََة َقْربِ نَِبيِّ عامٍ  ُكلِّ بـَْيِتَك اْحلَراِم يف عاِمنا هذا َويف 
 .َفِة، َواْلَمواِقِف اْلَكرميَةِ ِد الشَّريِمْن تِْلَك اْلَمشاهِ  َوال ُختِْلين � َربِّ 

اَللّـُهمَّ ُتْب َعَليَّ َحّىت ال َاْعِصَيَك، َوَاهلِْْمِينَ اْخلَْريَ َواْلَعَمَل ِبِه، َوَخْشيَـَتَك اِبللَّْيِل 
 . بـَْقيْـَتين � َربَّ اْلعاَلمنيَ َوالنَّهاِر ما اَ 

َوتـََعبَّأُت َوقُْمُت ِللصَّالِة َبْنيَ يََدْيَك َو�َجيْـُتَك   اَللّـُهمَّ ِاّين ُكلَّما قـُْلُت َقْد هَتَيَّأتُ 
، مايل ُكلَّما  َك ِاذا َاَ� �َجْيتُ َصلَّْيُت، َوَسَلبْـَتين ُمناجاتَ اَْلَقْيَت َعَليَّ نُعاسًا ِاذا َاَ� 

يل بَِليَّةٌ  َحْت َسريَريت، َوقـَُرَب ِمْن َجماِلِس التـَّّوابَني َجمِْلسي، َعَرَضْت قـُْلُت َقْد َصلُ 
 

* Allah'ım! Dirimizi, ölümüzü, huzurda olanımızı ve olmayanımızı, er-
keğimizi, kadınımızı, çocuğumuzu, büyüğümüzü, efendimizi ve kölemizi 
affet. Allah'tan dönenler yalan dediler de dönüşü zor bir sapıklığa 
düştüler ve açıkça (iki dünyada) hüsrana uğradılar.  

Allah'ım! Muhammed'e ve Ehlibeyti'ne rahmet et. İşimi hayırla sonuç-
landır. Önemli dünya ve ahiret işlerimde bana yardımcı ol. Bana 
merhamet etmeyeni, bana musallat eyleme. Kendi katından bana daima 
bir koruyucu ver. Verdiğin güzel nimetleri elimizden alma. Kendi lütuf ve 
kereminden bize bol, helal ve temiz rızk nasip et.  

Allah'ım! Beni kendi korumana al; her çeşit beladan beni koru; beni 
kendi himayene al; bana kendi evinin (Kâbe'nin) ziyaretini bu yıl ve her yıl 
nasip eyle. Peygamber'inin (s.a.a) ve İmamlar'ın (Allah'ın rahmet ve 
selâmı onların üzerine olsun) kabirlerinin ziyaretini bana nasip eyle. Ey 
Rabbim! O kutsal ve şerefli yerlerden beni mahrum etme.  

Allah'ım! Bana, bir daha günah işlememek üzere tövbe etmeyi nasip 
et. Kalbime, iyi iş yapmağı ilham et; bana iyi olana amel etmeyi, gece 
gündüz ve beni yaşattığın sürece senden korkmayı nasip et, ey âlemlerin 
Rabbi! 
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 . َازاَلْت َقَدمي، َوحاَلْت بـَْيين َوَبْنيَ ِخْدَمِتكَ 
 *دي َلَعلََّك َعْن ابِبَك َطَرْدَتين، َوَعْن ِخْدَمِتَك َحنَّيْـَتين َاْو َلَعلََّك رَاَيـَْتينَسيِّ 

َتين، َاْو َلَعلََّك َك َفاَْقَصيْـَتين، َاْو َلَعلََّك رَاَيـَْتين ُمْعِرضًا َعْنَك فـََقَليْـ ُمْسَتِخّفًا ِحبَقِّ 
ِلنَـْعماِئَك  َوَجْدَتين يف َمقاِم اْلكاِذبَني فـََرَفْضَتين، َاْو َلَعلََّك رَاَيـَْتين َغْريَ شاِكرٍ 

 ، َاْو َلَعلََّك رَاَيـَْتين ِيف َفَحَرْمَتين، َاْو َلَعلََّك فـََقْدَتين ِمْن َجماِلِس اْلُعَلماِء َفَخَذْلَتين
ِتَك آَيْسَتين، َاْو َلَعلََّك رَاَيـَْتين آلَف َجماِلِس اْلَبطّالَني فـَبَـْيين َوبـَيْـنَـُهْم  اْلغاِفلَني َفِمْن َرمحَْ 

َخلَّيْـَتين، َاْو َلَعلََّك ملَْ حتُِبَّ َاْن َتْسَمَع ُدعائي َفباَعْدَتين، َاْو َلَعلََّك ِجبُْرمي َوَجريَريت  
  .يـَْتينجازَ كافـَيْـَتين، َاْو َلَعلََّك ِبِقلَِّة َحيائي ِمْنَك 

جيَِلُّ   نَّ َكَرَمَك َاْي َربِّ َعِن اْلُمْذنِبَني قـَْبلي، ألَ  َفطاملا َعَفْوتَ  َفِاْن َعَفْوَت � َربِّ 
ٌز ما َوَعْدَت  ريَن، َوَاَ� عائٌِذ ِبَفْضِلَك، هاِرٌب ِمْنَك ِاَلْيَك، ُمتَـَنجِّ َعْن ُمكافاِت اْلُمَقصِّ 

 .ظَّناً ِح َعمَّْن َاْحَسَن ِبَك ِمَن الصَّفْ 

 
* Allah'ım! Sana ibadet etmeye hazırlanıp, namaz kılmak için sana 

yöneldiğimde bana dalgınlık ve uyku verdin; ibadet ve münacat hâlini 
benden aldın. (Allah'ım!) Neden böyle bir duruma düştüm?! Ne zaman 
ıslah olduğumu ve tövbe edenlerin topluluğuna katılmaya yakın olduğu-
mu sandıysam, azmimi kıran ve sana kulluk etmeye engel olan önemli 
bir olayla karşılaştım.   

Ey efendim! Yoksa beni kapından kovmuş ve hizmetinden kenara mı 
itmişsin?! Veya hakkını hafife aldığımı gördüğün için beni rahmet kapın-
dan mı uzaklaştırmışsın?! Veya senden yüz çevirdiğimi gördüğün için ba-
na gazap mı etmiş veya beni yalancılardan sayıp ilgini mi kesmişsin 
benden?! Veya nimetlerinin şükrünü yerine getirmeyen bir kul olduğumu 
görüp beni mahrum mu etmişsin?! Veya âlimlerin topluluğundan uzak 
olduğumdan beni aşağılamış veya beni gafillerden sayıp rahmetinden 
ümidimi kesmiş misin?! Veya gafillerin topluluklarına meylettiğimi görüp 
beni onların arasında mı bırakmışsın?! Veya duamı duymak istemediğin 
için beni katından uzaklaştırmış mısın?! Veya suç ve günahım ve sen-
den utanmadığım için mi beni cezalandırmışsın? 
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ي اَْنَت َاْوَسُع َفْضًال، َوَاْعَظُم ِحْلمًا ِمْن َاْن تُقاِيَسين ِبَعَملي َاْو َاْن َتْسَتزِلَّين ِاهلٰ 
 *دي، َوَتَصدَّْق َعَليَّ دي َوما َخَطري، َهْبين ِبَفْضِلَك َسيِّ ِخبَطيَئيت، َوما َاَ� � َسيِّ 

 . تـَْوبيخي ِبَكَرِم َوْجِهكَ  َعنْ ْلين ِبَسْرتَِك، َواْعُف ِبَعْفِوَك، َوَجلِّ 
دي َاَ� الصَّغُري الَّذي رَبـَّيْـَتُه، َوَاَ� اْجلاِهُل الَّذي َعلَّْمَتُه، َوَاَ� الّضالُّ الَّذي َسيِّ 

َهَديـَْتُه، َوَاَ� اْلَوضيُع الَّذي رَفـَْعَتُه، َوَاَ� اْخلاِئُف الَّذي آَمنْـَتُه، َواْجلاِيُع الَّذي َاْشبَـْعَتُه،  
ْلَعْطشاُن الَّذي َاْرَويـَْتُه، َواْلعاري الَّذي َكَسْوَتُه، َواْلَفقُري الَّذي َاْغنَـيْـَتُه، َوالضَّعيُف  َوا

الَّذي قـَوَّيـَْتُه، َوالذَّليُل الَّذي َاْعَزْزَتُه، َوالسَّقيُم الَّذي َشَفيْـَتُه، َوالّساِئُل الَّذي 
َواْخلاِطُئ الَّذي اَقـَْلَتُه، َوَاَ� اْلَقليُل الَّذي َكثـَّْرَتُه، َاْعطَيْـَتُه، َواْلُمْذِنُب الَّذي َسَرتَْتُه، 

 .َ� الطَّريُد الَّذي آَويـَْتهُ َواْلُمْسَتْضَعُف الَّذي َنَصْرَتُه، َواَ 
اْخلَالِء، َوملَْ اُراِقْبَك ِىف اْلَمالِء، َاَ� صاِحُب  الَّذي ملَْ َاْسَتْحِيَك ِيف  َاَ� � َربِّ 

ِدِه اْجَرتى، َاَ� الَّذي َعَصْيُت َجّباَر السَّماِء، ُعْظمى، َاَ� الَّذي َعلى َسيِّ الدَّواِهي الْ 

 
* Ey Rabbim! Beni affedecek olursan, (bu sana yaraşır,) nitekim 

benden önce de nice günahkârları affetmişsin. Çünkü ey Rabbim, senin 
lütuf ve keremin, günah işleyen kulları cezalandırmaktan yücedir; ben 
senin lütfuna sığınıyorum. Gazabından kaçıp lütfuna yöneliyorum. Affın  
hakkında iyi kanaate sahip olana mağfiretinden kesinlikle eminim. 

Allah'ım! Senin fazl ve hilmin hiçbir zaman benim amelimle kıyaslan-
mayacak ve günahımdan dolayı benim ayağımı kaydırmayacak kadar 
büyük ve geniştir. Ey seyidim! Ben neyim ve değerim ne olabilir ki?! Ey 
efendim! Lütuf ve kereminin hakkına, beni bağışla. Affınla bana ihsan 
buyurup kusurlarımı ört. Zatının azameti hakkına günahımdan geç. 

Ey efendim! Senin büyüttüğün küçüğüm ben; senin ilim bahşettiğin 
cahilim ben; senin hidayet ettiğin sapmış kulum ben; senin yücelttiğin 
değersizim; güvence verdiğin korkağım; doyurduğun açım; suya doyur-
duğun susuzum; giyindirdiğin çıplağım; zenginleştirdiğin fakirim; kuvvetlen-
dirdiğin zayıfım; aziz ettiğin zelilim; şifa verdiğin hastayım; bağışta 
bulunduğun sailim; günahını örttüğün günahkârım; hatasını bağışladığın 
hatakârım, (neslini) çoğalttığın azım; yardım ettiğin mustaz'afım; huzu-
runa kabul ettiğin perişanım. 
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ْرُت هِبا َخَرْجُت اْجلَليِل الرُّشا، َاَ� الَّذي حَني بُشِّ  ي الَّذي َاْعطَْيُت َعلى َمعاصِ َا�َ 
َعَليَّ َفَما اْسَتْحيَـْيُت،  ِاَلْيها َاْسعى، َاَ� الَّذي َاْمَهْلَتين َفما اْرَعَوْيُت، َوَسَرتْتَ 

َفِبِحْلِمَك  *َوَعِمْلُت اِبْلَمعاصي فـَتَـَعدَّْيُت، َوَاْسَقطَْتين ِمْن َعْيِنَك َفما ابَلْيُت،
َحّىت  نََّك َاْغَفْلَتين، َوِمْن ُعُقوابِت اْلَمعاصي َجنـَّبْـَتين أَ ِبِسْرتَِك َسَرتَْتين َحّىت كَ َاْمَهْلَتين وَ 

 . يْـَتين َكاَنََّك اْسَتْحيَـ 
، َوال ِاٰهلي  ملَْ َاْعِصَك حَني َعَصيْـُتَك َوَاَ� ِبُربُوبِيَِّتَك جاِحٌد، َوال ابَِْمِرَك ُمْسَتِخفٌّ

، َوال ِلَوعيِدَك ُمَتهاِوٌن، لِكْن َخطيَئٌة َعَرَضْت َوَسوََّلْت يل نـَْفسي،  ِلُعُقوبَِتَك ُمتَـَعرِّ  ضٌّ
َك  ، فـََقْد َعَصيْـتُ يَّ َك اْلُمْرخى َعلَ ْقَويت، َوَغرَّين ِسرتُْ َوَغَلَبين َهواَي، َوَاعاَنين َعَلْيها شِ 

 
* Ey Rabbim! Ben gizlide senden hayâ etmeyen (utanıp çekinme-

yen) ve açıkta da seni göz önünde bulundurmayan biriyim. Büyük musi-
betlerle başbaşayım Efendisine karşı cüret eden bir kimseyim. Gökyüzü-
nün güçlü Rabbine isyan eden biriyim. Büyük günahları işlemek için rüş-
vet veren (para harcayan) ve o büyük günahların haberini aldığımda he-
men onlara doğru koşan biriyim. Bana mühlet verdin, kendime gelmedim. 
Günahlarımı örttün, yine utanmadım; çekinmedim. Günah işlemekte haddi 
aştım ve sen beni gözünden düşürdün, ama ben umursamadım. Bir daha 
hilminle bana mühlet verdin, kereminle kusurlarımı örttün. Bana karşı 
kusurlarımı hiç görmemiş gibi davrandın. Benden (beni cezalandırmak-
tan) hayâ ediyormuşsun gibi günahlarımın azabını benden uzaklaştırdın. 

Allah'ım! Sana isyan ve günah işlemem, senin rububiyetini inkâr 
ettiğim, emrini hafife aldığım, azabına göğüs gerdiğim ve tehdidini 
umursamadığım anlamında değildir; ben bunlardan dolayı günah 
işlemedim. Bir Hataydı, oldu artık; nefsim onu bana güzel gösterdi; heva 
ve hevesim, bana galip geldi. Bedbahtlığım (bu duruma düşmeme) 
yardımcı oldu. (Diğer taraftan) kusurlarımı örtmen, bana zaman 
kazandırdığı için, daha da kibirlenerek rahat bir şekilde sana isyan edip 
emrine muhalefet etmeye başladım. Şimdi senin azabından kim 
kurtaracak beni?! Yarın düşmanlardan kim savacak beni? Eğer 
tutunacağım ipini çekip koparırsan, kimin ipine tutunurum ben? Kitabın 
amellerimi sayacağı gün, vay hâlime! Eğer kerem ve sonsuz rahmetini 
ümit etmeseydim ve rahmetinden ümit kesmemi yasaklamasaydın, 
yaptıklarımı hatırladığımda tamamen ümidimi keserdim. Ey çağırılanların 
en hayırlısı ve ey ümit edilenlerin en üstünü!   



 422 

َصماِء َغدًا ِمْن َن ِمْن َعذاِبَك َمْن َيْستَـْنِقُذين، َوِمْن اَْيدي اخلُْ َوخاَلْفُتَك ِجبَْهدي، َفاآل 
َعلى ما َاْحصى َوِحبَْبِل َمْن اَتَِّصُل ِاْن اَْنَت َقَطْعَت َحبْـَلَك َعّين، َفواَسْوَاات  ُصينُخيَلِّ 

ِكتاُبَك ِمْن َعَمِلَي الَّذي َلْوال ما َاْرُجو ِمْن َكَرِمَك َوَسَعِة َرْمحَِتَك َوَ�ِْيَك ِاّ�َي َعِن 
 . ، َواَْفَضَل َمْن رَجاُه راجٍ داعٍ اْلُقُنوِط َلَقَنْطُت ِعْنَدما اََتذَكَُّرها، � َخْريَ َمْن َدعاُه 

 
َ َعَلْيكَ ِم اَتـََوسَُّل ِاَلْيَك، َوِحبُْرَمِة اْلُقْرآِن َاْعَتِمُد اَللّـُهمَّ ِبِذمَِّة اْالِ◌ْسال  النَِّيبَّ  ، َوِحبُّيبِ

يَّ اْلَمَدِينَّ َاْرُجو الزُّْلَفَة َلَدْيَك، َفال هاِميَّ اْلَمكِّ يَّ اْلُقَرِشيَّ اْهلاِمشِيَّ اْلَعَرِيبَّ التِّ مِّ االُ 
َثوايب َثواَب َمْن َعَبَد ِسواَك، َفِانَّ قـَْومًا آَمُنوا مياين، َوال َجتَْعْل إتُوِحِش اْستيناَس 

ا ِبَك اِبَْلِسَنِتنا َوقـُُلوبِنا نّ رَُكوا ما َامَُّلوا،َ َوإّ� آماِبَْلِسَنِتِهْم ِلَيْحِقُنوا ِبِه ِدماَءُهْم َفَادْ 
ال تُزِْغ قـُُلوبَنا بـَْعَد ِاْذ  ْت رَجاَءَك يف ُصُدورِ�، وَ ِلتَـْعُفَو َعّنا، َفاَْدرِْكنا ما َامَّْلنا، َوثـَبِّ 

  .َوّهابُ َهَديـَْتنا، َوَهْب َلنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ِانََّك اَْنَت الْ 
فـََوِعزَِّتَك َلِو انـْتَـَهْرَتين ما بَرِْحُت ِمْن ابِبَك، َوال َكَفْفُت َعْن َمتَلُِّقَك ِلما اُهلَِْم 

َرْمحَِتَك، ِاىل َمْن يَْذَهُب اْلَعْبُد إّال ِاىل َمْوالُه، َوِاىل   قـَْليب ِمَن اْلَمْعرَِفِة ِبَكَرِمَك َوَسَعةِ 
َتين َسيْـَبَك  ْصفاِد، َوَمنَـعْ ِاٰهلي َلْو قـََرنـَْتين اِبألَ َمْن يـَْلَتِجُئ اْلَ◌خمُْلوُق إّال ِاىل خاِلِقِه، 

َت يب ِاَىل الّناِر، َوُحلْ ْشهاِد، َوَدَلْلَت َعلى َفضاِحيي ُعُيوَن اْلِعباِد، َوَاَمْرَت ِمْن َبْنيِ األَ 
ِلْلَعْفِو َعْنَك، َوال  *ْبراِر، ما َقَطْعُت رَجائي ِمْنَك َوما َصَرْفُت أَتميليبـَْيين َوَبْنيَ األَ 

 
* Allah'ım! İslâm'a olan bağlılığımla sana yöneliyorum. Kur'ân'ın 

hürmetine sana güveniyorum. Ummî, Kureyşî, Hâşimî, Arabî, Tihamî, 
Mekkî ve Medenî olan Peygamber'in aşkına, sana yaklaşmayı ümit 
ediyorum. (Allah'ım!) İmanla olan üns ve alışkanlığımı vahşete çevirme. 
Mükâfatımı, senden başkasına ibadet eden kimsenin mükâfatı gibi etme. 
Çünkü bir grup kanlarının dökülmesini önlemek için dilleriyle iman ettiler 
de arzularına yetiştiler. Biz ise, bizi bağışlayıp rahmetine kavuşturasın, 
diye sana dilimiz ve kalbimizle iman ettik; öyleyse bizi de arzumuza 
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نْيا  .َخَرَج ُحبَُّك ِمْن قـَْليب، َاَ� ال اَْنسى َا�ِدَيَك ِعْندي، َوِسْرتََك َعَليَّ يف داِر الدُّ
نْيا ِمْن قـَْليب، َواْمجَْع بـَْيين َوَبْنيَ اْلُمْصَطفى َوآِلِه ِخَريَِتَك دي َاْخرِْج ُحبَّ الدُّ َسيِّ 

َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوانـُْقْلين ِاىل َدرََجِة الَّتْوبَِة  ِمْن َخْلِقَك َوخامتَِ النَِّبّيَني حمَُمَّدٍ 
نَـْيُت ابِ  ِاَلْيَك، َوَاِعّين اِبْلُبكاِء َعلى نـَْفسي، فـََقدْ  َوَقْد   ماِل ُعْمري،لتَّْسويِف َواآلاَفـْ

ِيسَني ِمْن َخْريي، َفَمْن َيُكوُن َاْسَوأ حاًال ِمّين إْن َاَ� نُِقْلُت َعلى ِمْثِل نـََزْلُت َمْنزَِلَة اآل
ُرْشُه اِبْلَعَمِل الّصاِلِح ِلَضْجَعيت، َومايل ال  حايل ِاىل َقْربي، ملَْ اَُمهِّ  ْدُه ِلَرْقَديت، َوملَْ اَفـْ

ْبكي َوال َاْدري ِاىل ما َيُكوُن َمصريي، َوَارى نـَْفسي ُختاِدُعين، َوَاّ�مي ُختاتُِلين، َوَقْد اَ 
َخَفَقْت ِعْنَد رَأسي َاْجِنَحُة اْلَمْوِت، َفمايل ال اَْبكي اَْبكي، ِلُخُ◌روِج نـَْفسي، اَْبكي 

َوَنكري ِاّ�َي، اَْبكي  ِلُسؤاِل ُمْنَكر *ِلظُْلَمِة َقْربي، اَْبكي ِلضيِق َحلَدي، اَْبكي
 

kavuştur; sana olan ümidimizi kalbimizde sabitleştir; bizi hidayete kavuş-
turduktan sonra kalbimizi saptırma; kendi katından bize rahmet et; 
şüphesiz sen çok çok bağışlayansın. 

Andolsun izzetine, eğer beni lütuf kapından uzaklaştırsan, kesinlikle, 
senin kapından başka bir yere adım atmayacağım ve sana yalvarmaktan 
vazgeçmeyeceğim. Çünkü ey efendim, senin kerem ve rahmetinin 
sonsuzluğunu tanımak kalbime ilham olmuştur. (Allah'ım!) Kul, mevlası-
nın kapısından başka kimin kapısına gidebilir? Yaratılan, kendisini yara-
tandan başka kime sığınabilir? Allah'ım! Beni, ağır zincirlere vurup 
insanların arasında ihsanını benden kessen, insanların gözlerini kusurla-
rımı görmeğe çevirsen, ateşe sürüklenmemi emretsen ve benimle iyi 
kulların arasında ayrılık düşürsen, yine de senden ümit kesmem; affına 
olan arzumdan vazgeçmem; senin sevgin hiçbir zaman kalbimden çık-
maz; hiçbir zaman verdiğin nimet ve ihsanlarını ve dünyada kusurla-rımı 
örtmeni unutmam.   

* Ey Mevla'm! Dünya sevgisini kalbimden çıkar. Beni, peygamberle-
rinin sonuncusu (Muhammed) Mustafa ve onun seçkin Ehlibeyt'iyle (Alla-
h'ın selâmı onun ve onların üzerine olsun) bir araya getir. Beni, tövbe ehli 
ve gerçekten sana yönelenlerin makamına ulaştır. Beni kendi hâlime 
ağlamağa muvaffak eyle. Gerçekten ömrümü boşuna ve boş arzularla 
geçirdim. Nefsinin ıslahından ümit kesenlerin durumuna düş-tüm. Ne 
yazık! Eğer bu hâlimle kabre intikal edecek olursam, bu durumda, hâli 
benden daha kötü olan kim olabilir?! Çünkü ben orayı dinlenebileceğim 
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ِخلُُروجي ِمْن َقْربي ُعْر�ً� َذليًال حاِمًال ثِْقلي َعلى َظْهري، اَْنظُُر َمرًَّة َعْن َمييين  
َشأٌن   ِمنْـُهْم يـَْوَمِئذٍ  اْمِرئٍ  ُكلِّ َغْريِ َشأين (لِ  َواُْخرى َعْن ِمشايل، ِاِذ اْخلَالِئِق يف َشأنٍ 

َعَلْيها َغَربٌَة *  ُمْسِفَرٌة * ضاِحَكٌة ُمْستَـْبِشَرٌة * َوُوجُوٌه يـَْوَمِئذٍ  يـُْغنيِه * ُوجُوٌه يـَْوَمِئذٍ 
 . )َوِذلَّةٌ   تـَْرَهُقها َقَرتَةٌ 

دي َعَلْيَك ُمَعوَّيل َوُمْعَتَمدي َورَجائي َوتـَوَكُّلي، َوِبَرْمحَِتَك تـََعلُّقي، ُتصيُب َسيِّ 
، فـََلَك اْحلَْمُد َعلى ما نـَقَّْيَت ِمَن ِبَرْمحَِتَك َمْن َتشاُء َوهَتْدي ِبَكراَمِتَك مَ  ْن حتُِبُّ

َاْشُكُرَك، َاْم  ْرِك قـَْليب، َوَلَك اْحلَْمُد َعلى َبْسِط ِلساين، اََفِبِلساين هَذا اْلكالِّ الشِّ 
يف َجْنِب ُشْكِرَك، َوما َقْدُر  ِبغايَِة ُجْهدي يف َعَملي اُْرضيَك، َوما َقْدُر ِلساين � َربِّ 

 .َجْنِب نَِعِمَك َوِاْحساِنكَ  يفَعَملي 
دي ِاَلْيَك رَْغَبيت، َوِاَلْيَك ِانَّ ُجوَدَك َبَسَط َاَملي، َوُشْكَرَك َقِبَل َعَملي، َسيِّ ِاٰهلي 

رَْهَبيت، َوِاَلْيَك أَتميلي، َوَقْد ساَقين ِاَلْيَك َاَملي، َوَعَلْيَك � واِحدي َعَكَفْت ِمهَّيت، 
أَِنَسْت َحمَبَّيت،  *ْت رَْغَبيت، َوَلَك خاِلُص رَجائي َوَخْويف، َوِبكَ َوفيـما ِعْنَدَك انـَْبَسطَ 

 
bir yer haline getirmiş değilim; orada yatmak için salih amelle bir sergi 
sermiş değilim. Gidişimin nereye varacağını bilmezken neden ağlamaya-
yım?! Nefsimin beni aldattığını ve her geçen günlerimin benim aleyhime 
olduğunu, ölümün (kartal gibi) başım üzerinde kanat açtığını görüyorum; 
(o hâlde) neden ağlamayayım?! Ruhumun bedenden ayrılacağı ana 
ağlıyorum; kabrimin karanlık durumuna ağlıyorum; lahidimin dar oluşuna 
ağlıyorum, Münker ve Nekir'in beni sorguya çekmelerine ağlıyorum; 
kabirden çıplak ve zelil bir vaziyette çıkacağım ana ağlıyorum. O an, 
yaptıklarımın ağır yükünü sırtımda taşıdığım hâlde bazen sağıma ve 
bazen de soluma bakacağım. Çünkü o zaman, herkes bana ilgi göster-
meden kendi işiyle meşgul olur. O gün, herkesin kendine yetecek bir işi 
vardır. Bazılarının yüzleri o gün parıldar, güler, sevinir. Nice yüzler de 
vardır ki o gün üzerlerinde toztoprak var. Onları karanlık ve zillet kaplar. 

* Ey Mevla'm! Güvenim, dayanağım, ümidim ve tevekkülüm sanadır. 
Senin rahmetine bağlanıyorum; sen istediğini rahmetine ulaştırırsın ve 
istediğini kerametinle hidayet edersin. Allah'ım! Kalbimi her türlü şirkten 
temizlediğin için sana hamd olsun ve dilimi seni anmaya açtığın için sana 
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َوِاَلْيَك اَْلَقْيُت بَِيدي، َوِحبَْبِل طاَعِتَك َمَدْدُت رَْهَبيت، � َمْوالَي ِبذِْكِرَك عاَش قـَْليب، 
ْق َو� ُمنْـَتهى ُسْؤيل فـَرِّ َوِمبُناجاِتَك بـَرَّْدُت َاملََ اْخلَْوِف َعّين، َفيا َمْوالَي َو� ُمَؤمَّلي 

ِلَقدِمي الرَّجاِء فيَك،  َاْسأَُلكَ بـَْيين َوَبْنيَ َذْنِيبَ اْلماِنِع يل ِمْن لُُزوِم طاَعِتَك، فَِامنَّا 
ْمُر َلَك، لرَّأَفِة َوالرَّْمحَِة، َفاألَ َوَعظيِم الطََّمِع ِمْنَك، الَّذي َاْوَجبْـَتُه َعلى نـَْفِسَك ِمَن ا

خاِضٌع َلَك  ءٍ  َويف قـَْبَضِتَك، وَُكلُّ َشيْ َشريَك َلَك َواْخلَْلُق ُكلُُّهْم ِعياُلكَ  َوْحَدَك ال
 .اْلعاَلمنيَ  تَبارَْكَت � َربَّ 

اْرَمحْين ِاَذا انـَْقَطَعْت ُحجَّيت وََكلَّ َعْن َجواِبَك ِلساين، َوطاَش ِعْنَد ُسؤاِلَك ِاٰهلي 
ْبين ِاَذا اْشَتدَّْت فاَقيت، َوال تـَُردَّين ِجلَْهلي، َوال  يِّ ِاّ�َي ُلّيب، َفيا َعظيَم رَجائي ال ختَُ 

 .  ِلَفْقري َواْرَمحْين ِلَضْعفي َمتْنَـْعين ِلِقلَِّة َصْربي، َاْعِطين

 
hamd olsun. Acaba ben, bu kusurlu dilimle senin şükrünü yerine geti-
rebilir miyim?! Her ne kadar iyi amel etmeye gayret göstersem de, senin 
rızanı kazanabilir miyim?! Ey Rabbim! Senin şükrünü yerine getirmekte 
dilim çok acizdir ve senin ihsan ve nimetlerin karşısında amelim bir hiç 
gibidir. 

Allah'ım! Senin bahşiş ve keremin arzumu açmıştır; senin lütuf ve 
kabul edişin, amelimin kabul olmasına sebep olmuştur. Ey Mevla'm! 
Sana yöneliyorum, senden korkuyorum ve sadece senin katından arzu 
ediyorum. Ümidim, beni senin katına yöneltmiştir. Ey yegâne Allah'ım! 
Sadece sana himmet bağladım. Senin katında olana rağbetim kanat açtı. 
En samimi ümit ve korkum ancak sanadır, kalbimdeki sevgi seninle 
ünsiyet bulmuştur. Sana el açtım. Korkumu, senin itaat ipine bağladım. 
Ey Mevla'm! Seni anmakla kalbim ihya oluyor. Sana yakarmakla 
korkumu yeniyorum. Ey Mevla'm! Ey kalbimin arzusu ve ey en son 
isteğim! Benimle, daima senin itaatinde olmama engel olan günahlarım 
arasına ayrılık düşür. Sana her zamanki ümidimi ve senin katına olan 
büyük tamahımı göz önünde bulundurarak hacetimi senden istiyorum. 
Sen, kullarına karşı şefkatli ve merhametli olmayı kendi üzerine farz 
kılmışsın. Hüküm ve ferman mutlaka senindir. Ortağın yoktur. Yaratıkla-
rının hepsi senin kudretin altında olup senin rızkından yiyorlar. Her şey 
senin karşında boyun eğmektedir. Sen yücesin ey âlemlerin Rabbi! 
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َوِبَفناِئَك   *دي َعَلْيَك ُمْعَتَمدي َوُمَعوَّيل َورَجائي َوتـَوَكُّلي، َوِبَرْمحَِتَك تـََعلُّقي،َسيِّ 
اْستَـْفِتُح ُدعائي، َوَلَدْيَك  وِدَك اَْقِصُد طَِلَبيت، َوِبَكَرِمَك َاْي َربِّ َاُحطُّ رَْحلي، َوِجبُ 

َعْفِوَك ِقيامي، َوِاىل ُجوِدَك وََكَرِمَك  َاْرُجو فاَقيت، َوِبِغناَك َاْجُربُ َعيْـَليت، َوَحتَْت ِظلِّ 
لّناِر َواَْنَت َمْوِضُع َاَملي، َوال َاْرَفُع َبَصري، َوِاىل َمْعُروِفَك اُدُمي َنَظري، َفال ُحتْرِْقين ابِ 

  .ِويََة َفِانََّك قـُرَُّة َعْيين اْهلا ُتْسِكينِّ 
ْب َظّين ابِِْحساِنَك َوَمْعُروِفَك َفِانََّك ثَِقيت، َوال َحتْرِْمين َثواَبَك دي ال ُتَكذِّ � َسيِّ 

فـََقْد  ْبين ِمْنَك َعَملي يـَُقرِّ ِاْن كاَن َقْد َد� َاَجلي َوملَْ ِاٰهلي َفِانََّك اْلعاِرُف ِبَفْقري، 
 .َلْيَك ِبَذْنيب َوساِئَل ِعَلليْعِرتاَف اِ َجَعْلُت االِ 
ِاْن َعَفْوَت َفَمْن َاْوىل ِمْنَك اِبْلَعْفِو، َوِاْن َعذَّْبَت َفَمْن َاْعَدُل ِمْنَك ِيف ِاٰهلي 

ِت ُكْرَبيت، َوِيف اْلَقْربِ َوْحَديت، َوِيف اْحلُْكِم، اْرَحْم يف هِذِه الدُّنْيا ُغْرَبيت، َوِعْنَد اْلَموْ 
اْغِفْر يل ما َخِفَي اللَّْحِد َوْحَشيت، َوِاذا نُِشْرُت ِلْلِحساِب َبْنيَ َيَدْيَك ُذلَّ َمْوِقفي، وَ 

 
* Allah'ım! Hüccetim kesilip delilsiz kalacağım, dilimin sana cevap 

vermekten aciz kalacağı ve senin sorgun karşısında aklımın mustarip 
olacağı gün (Kıyamet günü) bana merhamet et. Ey büyük ümidim! Muh-
taçlığımın en şiddetli anında, kereminden beni mahrum eyleme. Ceha-
letimden dolayı beni katından kovma. Sabrımın azlığından dolayı lütfunu 
benden kesme. Fakirliğimden dolayı bana ihsan eyle. Güçsüzlüğümden 
dolayı bana merhamet et.    

Ey efendim! Güvenim, dayanağım, ümidim ve tevekkülüm sanadır. 
Senin rahmetine bağlandım. (Niyaz) yükünü senin ihsan kapına indiri-
yorum. Senin kerem ve bağışını göz önünde bulundurarak hacetimi sana 
bildiriyorum. Ey Rabbim! Keremini ümit ederek sana yakarıyorum; 
ihtiyacım için senin katına ümit bağlıyorum; fakirliğimi senin zenginliğinle 
gideriyorum; senin affınla ayakta duruyorum; senin kerem ve bahşişine 
göz dikiyorum; senin daima hakkımda ihsan buyurmanı göz önünde 
bulunduruyorum; öyleyse beni ateşte yakma; sensin benim ümidim; beni 
cehenneme yerleştirme; sensin benim gözümün ışığı. 
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اْلِفراِش  *َدِمّيَني ِمْن َعَملي، َوَاِدْم يل ما ِبِه َسَرتَْتين، َواْرَمحْين َصريعًا َعَلى َعَلى اآل
ُبين صاِلُح جَرييت، ين اَْيدي َاِحبَّيت، َوتـََفضَّْل َعَليَّ َممُْدودًا َعَلى اْلُمْغَتَسِل يـَُقلِّ بُ تـَُقلِّ 

ناَزيت، َوُجْد َعَليَّ َمنْـُقوًال َقْد نـََزْلُت ْقِرابُء َاْطراَف جَ  َحمْمُوًال َقْد تَناَوَل األَ َوَحتَنَّْن َعَليَّ 
ّىت ال َاْسَتاِْنَس  ذِلَك اْلبَـْيِت اْجلَديِد ُغْرَبيت، حَ ِبَك َوحيدًا يف ُحْفَريت، َواْرَحْم يف 

  .ِبَغْريِكَ 
ْن ملَْ تُِقْلين  دي َفِبَمْن َاْسَتغيُث اِ دي ِاْن وََكْلَتين ِاىل نـَْفسي َهَلْكُت، َسيِّ � َسيِّ 
ْس ُئ ِاْن َملْ تـُنَـفِّ ىل َمْن اَفـْزَُع ِاْن فـََقْدُت ِعنايـََتَك يف َضْجَعيت، َوِاىل َمْن اَْلَتجِ إِ َعثـَْريت، فَ 

ُل ِاْن َعِدْمُت دي َمْن يل َوَمْن يـَْرَمحُين ِاْن ملَْ تـَْرَمحْين، َوَفْضَل َمْن اَُؤمِّ ُكْرَبيت َسيِّ 
 .الذُّنُوِب ِاَذا انـَْقضى َاَجليَفْضَلَك يـَْوَم فاَقيت، َوِاىل َمِن اْلِفراُر ِمَن 

َرَة  َحقِّ ي ِاهلٰ ْبين َوَاَ� َاْرُجوَك، دي ال تـَُعذِّ َسيِّ  ْق رَجائي، َوآِمْن َخْويف، َفِانَّ َكثـْ

 
* Ey Mevla'm! İhsanına olan iyi kanaatimi yalana çıkarma; gerçekten 

güvenebileceğim tek merci sensin; benim fakir olduğumu (senin lütfuna 
muhtaç olduğumu) çok iyi bildiğin hâlde katındaki sevaptan beni mahrum 
eyleme. Allah'ım! Ecelim yaklaşmış olur da amelim beni sana yakınlaş-
tırmamış olursa, (bu durumda) günahımı itiraf edişimi senin katında 
mazeretime vesika olarak sunuyorum. 

Allah'ım! Eğer affedecek olursan, affetmeye senden layık kim var ki? 
Ve eğer azaplandırırsan, hükümde senden daha adil kim olabilir ki? 
Allah'ım! Bu dünyada garipliğime, ölüm anında kederime, kabirde yalnız-
lığıma ve (mezar) lahidinde vahşetime merhamet et. Hesap vermek için 
huzuruna vardığımda zelilliğime acı. İnsanların bilmediği günahlarımı 
bağışla. Her zaman kusurlarımı ört. Ölüm döşeğine düştüğümde, dostlar 
başıma toplanıp beni sağa, sola hareket ettirdiklerinde bana merhamet 
et. Gusül için yatırılıp salih komşularım tarafından sağa sola çevrildi-
ğimde bana lütufta bulun (beni bağışla), cenazem, akrabalarım tarafın-
dan taşındığında, bana merhamet et. Bu dünyadan ayrıldığımda ve senin 
huzuruna varmak için tek başıma kabre koyulduğumda bana ihsan bu-
yur. Yeni evimde (kabirde), yalnızlığıma acı; böylece senden başkasıyla 
ünsiyet kurmamamı sağla. 
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 *ما ال َاْسَتِحقُّ َواَْنَت َاْهلُ  َاْسَأُلكَ دي َاَ� ذُنُويب ال َاْرُجو فيها إّال َعْفُوَك، َسيِّ 
عاِت،  التـَّْقوى َوَاْهُل اْلَمْغِفَرِة، َفاْغِفْر يل َواَْلِبْسين ِمْن نََظِرَك ثـَْواًب يـَُغّطي َعَليَّ التَّبِ 

 . َكرميٍ   ، َوَجتاُوزٍ َوَصْفح َعظيمٍ  ،َوتـَْغِفُرها يل َوال اُطاَلُب هِبا، ِانََّك ُذو َمنٍّ َقدميٍ 
اَْنَت الَّذي تُفيُض َسيْـَبَك َعلى َمْن ال َيْسأَُلَك َوَعَلى اْجلاِحديَن ِبُربُوبِيَِّتَك،  ِاٰهلي 
ْمَر ِاَلْيَك، تَبارَْكَت َوَتعاَلْيَت � ْلَق َلَك، َواألَ َن َانَّ اخلَْ دي ِمبَْن َسأََلَك َواَيـْقَ َفَكْيَف َسيِّ 

دي َعْبُدَك بِباِبَك أقاَمْتُه اْخلَصاَصُة َبْنيَ يََدْيَك يـَْقرَُع ابَب َربَّ اْلعاَلمَني، َسيِّ 
َبْل ِمّين ما اَُقوُل، فـََقدْ ِبَوْجِهَك اْلَكرِمي َعّين، َواِاْحساِنَك ِبُدعائِِه، َفال تـُْعِرْض    قـْ

اَْنَت ِاٰهلي َدَعْوُت هِبَذا الدُّعاِء َوَا� َاْرُجو َاْن ال تـَُردَّين، َمْعرَِفًة ِمّين ِبَرأَفِتَك َوَرْمحَِتَك، 
 . ما تـَُقوُل َوفـَْوَق ما نـَُقولُ الَّذي ال ُحيْفيَك ساِئٌل، َوال يـَنْـُقُصَك �ِئٌل، اَْنَت كَ 

َوفـََرجًا َقريباً، َوَقوًال صاِدقًا، َوَاْجرًا َعظيماً،  َصْربًا َمجيًال،  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
ِمْن َخْريِ ما  *الّلُهمَّ  َاْسأَُلكَ ِه ما َعِلْمُت ِمْنُه َوما َملْ َاْعَلْم، ُكلِّ ِمَن اْخلَْريِ  � َربِّ  َاْسأَُلكَ 

 
* Ey Mevla'm! Beni kendi başıma bırakacak olursan helak olurum. Ey 

Mevla'm! Hatalarımı bağışlamadığın takdirde kime sığınayım? Ölüm 
döşeğinde senin inayetine ulaşamadığım takdirde kime yakarayım? 
Kederimi gidermediğin takdirde kime iltica edeyim? Ey Mevla'm! Senden 
başka kimsem yok benim. Eğer sen bana merhamet etmezsen, kim bana 
merhamet eder? Yoksulluk günümde, senin fazl ve ihsanın beni kapsa-
mına almazsa, kimin fazl ve ihsanını ümit edeyim? Ecelim yetiştiğinde, 
günahlarımın affı için hangi kapıyı çalayım?   

Ey Mevla'm! Sadece sana ümit ettiğim hâlde beni azabına duçar 
etme. Allah'ım! Ümidimi gerçekleştir; korkumu emniyete çevir; günahla-
rımın çokluğundan dolayı sadece senin affını ümit ediyorum. Ey Mevla'm! 
Hak etmediğim şeyi senden talep ediyorum. Sen takva ve mağfiret ehlisin 
(senden çekinilmeli ve senin affına sığınılmalıdır); öyleyse beni affet. 
Lütfundan bana kötü yönlerimi örtecek bir elbise giyindir. Hatalarımı bir 
daha onlardan dolayı hesaba çekilmemek üzere bağışla. Şüphesiz, senin 
ihsanın kadimdir. Affın büyüktür ve büyüklüğünle kullarının hatalarından 
geçersin. 

* Allah'ım! Sen öyle bir kerimsin ki, ihsanın istemeyenlere ve hatta 
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طى، َاْعِطين ُسْؤيل يف َسأََلَك ِمْنُه ِعباُدَك الّصاِحلُوَن، � َخْريَ َمْن ُسِئَل، َوَاْجَوَد َمْن َاعْ 
نـَْفسي َوَاْهلي َوواِلديَّ َوَوَلدي َوَاْهِل ُحزاَنيت َوِاْخواين فيَك، َوَاْرِغْد َعْيشي، َوَاْظِهْر 
ُمُروَّيت، َوَاْصِلْح َمجيَع َاْحوايل، َواْجَعْلين ِممَّْن َاَطْلَت ُعْمَرُه، َوَحسَّْنَت َعَمَلُه، َوَاْمتَْمَت 

َبًة يف َاْدَوِم السُُّروِر، َوَاْسَبِغ اْلَكراَمِة، ، َوَرضيَت َعْنُه َوَاْحيَـيْـَتُه َحياًة طَيِّ َعَلْيِه نِْعَمَتكَ 
 .اْلَعْيِش، ِانََّك تـَْفَعُل ما َتشاُء َوال تـَْفَعُل ما َيشاُء َغْريُكَ  َوَامتَِّ 

اَتـََقرَُّب ِبِه يف آ�ِء اللَّْيِل اَللّـُهمَّ ُخصَّين ِمْنَك ِخباصَِّة ِذْكِرَك، َوال َجتَْعْل َشْيئًا ِممّا 
 . اْجَعْلين َلَك ِمَن اْخلاِشعنيَ َوَاْطراِف النَّهاِر رِ�ًء َوال ُمسَْعًة َوال َاَشرًا َوال َبَطرًا، وَ 

ْهِل  ، َوقـُرََّة اْلَعْنيِ ِيف األَ ْمَن ِيف اْلَوَطنِ ْزِق، َواألَ َعَة ِيف الرِّ اَللّـُهمَّ أْعِطِىن السِّ 
َة  حََّة ِيف اْلَوَلِد، َواْلُمقاَم يف نَِعِمَك ِعْندي، َوالصِّ َواْلماِل وَ  ِيف اْلَبَدِن،  اجلِْْسِم، َواْلُقوَّ

 
senin rabliğini inkâra kalkışanlara bile daima ulaşır. Öyleyse Ey Mevla'm! 
Senden isteyeni, yaratma ve işleri yönetmenin sana mahsus olduğuna 
inananı, kapından nasıl boş çevirirsin?! Bereket sendendir; sen yücesin ey 
âlemlerin Rabbi. Ey Mevla'm! Aciz kulun, senin kapına dayanmıştır. 
Muhtaçlık onu, senin huzuruna dikmiştir. Dua etmekle senin ihsan kapını 
çalıyor. Lütuf ve keremin hürmetine benden yüz çevirme. Dile 
getirdiklerimi kabul buyur. Seni çağırdığım gibi beni reddetmeyeceğini 
umuyorum. Çünkü senin çok şefkat ve rahmet sahibi olduğunu biliyorum. 
Allah'ım! Sen, isteyene vermekten yorulmayan bir kerimsin ve vermek 
senden bir şeyi eksiltmez. Sen, kemal sıfatlarında buyurduğun gibisin ve 
bizim dediğimizden yücesin. 

Allah'ım! Senden, güzel sabır, yakın kurtuluş, doğru konuşan dil ve 
büyük mükâfat istiyorum. Ey Rabbim! Bildiğim ve bilmediğim her hayrı 
senden istiyorum. Allah'ım! Senden salih kullarının istedikleri şeylerin en 
hayırlısını istiyorum. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve ey bahşiş edenlerin 
en çok bahşiş edeni! Kendim, ailem annem, babam, çocuklarım, 
yakınlarım ve din kardeşlerimle ilgili isteklerime kavuştur beni. Yaşayışı-
mı güzel kıl. Yiğitliğimi aşikâr et. Bütün hallerimi ıslah et. Beni ömrü 
uzun, ameli iyi, nimetini kendisine tamamladığın, kendisinden hoşnut 
olduğun ve baştanbaşa mutluluk, keramet ve güzellik bahşeden temiz bir 
hayatla yaşattığın kimselerden kıl; sen dilediğini yaparsın. Senden baş-
kası her istediğini yapamaz. 
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 ُهللا َعَلْيهِ  *َصلَّى يِن، َواْستَـْعِمْلين ِبطاَعِتَك َوطاَعِة َرُسوِلَك حمَُمَّدٍ الدِّ  َوالسَّالَمَة ِيف 
َزْلَتهُ   ُكلِّ ِمْن َاْوَفِر ِعباِدَك ِعْنَدَك َنصيبًا يف ين، َواْجَعْلين تَ َوآِلِه اََبدًا َما اْستَـْعَمرْ  َخْري اَنـْ

  ِمْن َرْمحَةٍ  َسَنةٍ  ُكلِّ َوتـُْنزِلُُه يف َشْهِر َرَمضاَن يف َليْـَلِة اْلَقْدِر، َوما اَْنَت ُمْنزِلُُه يف 
تـََتجاَوُز  ئاتٍ ها، َوَسيِّ تـَتَـَقبـَّلُ  َتْدفـَُعها، َوَحَسناتٍ  تـُْلِبُسها، َوبَِليَّةٍ  تـَْنُشُرها، َوعاِفَيةٍ 

واِسعاً ِمْن ، َواْرزُْقين ِرْزقاً عامٍ  ُكلِّ َعْنها، َواْرزُْقين َحجَّ بـَْيِتَك اْحلَراِم يف عاِمنا هذا َويف 
 .َفْضِلَك اْلواِسعِ 

َ دي األَ َواْصِرْف َعّين � َسيِّ  ْينَ ْسواَء، َواْقِض َعينِّ  َوالظُّالماِت، َحّىت ال  الدَّ
ِمْنُه، َوُخْذ َعّين ابَِْمساِع َواَْبصاِر َاْعدائي َوُحّسادي َواْلباغَني َعَليَّ،   ءٍ ِبَشيّذى َاأتََ 

ْح قـَْليب، َواْجَعْل يل ِمْن َمهّي وََكْريب فـََرجًا َوَخمَْرجًا، َواْنُصْرين َعَلْيِهْم، َواَِقرَّ َعْيين َوفـَرِّ 
َحتَْت َقَدَميَّ، َواْكِفين َشرَّ الشَّْيطاِن، َوَشرَّ َواْجَعْل َمْن َاراَدين ِبُسوء ِمْن َمجيِع َخْلِقَك 

ها، َوَاِجْرين ِمَن الّناِر ِبَعْفِوَك، ُكلِّ ْرين ِمَن الذُّنُوِب ئاِت َعَملي، َوَطهِّ السُّْلطاِن، َوَسيِّ 

 
* Allah'ım! Beni senin tarafından özel bir şekilde anılmaya mazhar 

eyle. Gece ve gündüzleri sana yakın olmak için yaptığım amelleri, riya ve 
gösteriş için ve faydasız kılma. Beni sana eğilen ve huşu eden kulların-
dan eyle.  

Allah'ım! Rızkıma bolluk ve vatanda emniyet nasip eyle bana. 
Ailemi, evlâdımı ve mal varlığımı benim için göz ışığı kıl. Bana verdiğin 
nimetleri elimden alma. Cismime sağlık ve bedenime kuvvet ver. Dinim-
de selametlik nasip et. Beni yaşattığın müddetçe kendi itaatine ve pey-
gamber'in Hazreti Muhammed'in (Allah'ın rahmet ve selâmı ona ve 
Ehlibeyt'inin üzerine olsun) itaatine muvaffak eyle. Beni kendi katından 
indirdiğin her çeşit hayır ve bereketten fazlasıyla nasibini alan kullarından 
kıl. Beni (özellikle) Kadir gecesinde indirdiğin hayır ve bereketten en çok 
nasibini alan kullarından eyle. Her yıl kullarına indirdiğin rahmet ve 
giydirdiğin afiyet giysisinden bana da nasip eyle. Beni, üzerlerinden belâları 
kaldırdığın, ihsanlarını kabul buyurduğun ve fenalıklarına göz yumduğun 
kullarından eyle. Bu yıl ve her yıl bana, Beytü'l-Harâm (Kâbe) ziyaretini 
nasip eyle. Sonsuz fazlından bana bol rızk ver.   
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ْوِلياِئَك ين أبَِ َوَاحلِْقْ  *ْجين ِمَن اْحلُوِر اْلعِني ِبَفْضِلَك، َوَاْدِخْلِىن اْجلَنََّة ِبَرْمحَِتَك، َوَزوِّ 
ْخياِر َصَلواُتَك َعَلْيِهْم َوَعلى بَني الطّاِهريَن األَ ْبراِر الطَّيِّ َوآِلِه األَ  الّصاِحلَني حمَُمَّد

 َاْجساِدِهْم َوَاْرواِحِهْم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه. 

ِلبَـنََّك ِبَعْفِوَك، َوَلِئْن  طاَلِئْن طاَلبَـْتين ِبُذنُويب ألُ دي َوِعزَِّتَك َوَجالِلَك َوَسيِّ ِاٰهلي 
ْخِربَنَّ َاْهَل الّناِر ِحبُّيب ِئْن َاْدَخْلَتِىن الّناَر ألُ طاِلبَـنََّك ِبَكَرِمَك، َولَ ْتين بُِلْؤمي ألُ طاَلبَـ 

ىل َمْن يـَْفزَُع إِ ِلياِئَك َوَاْهِل طاَعِتَك فَ وْ ◌َ ْن ُكْنَت ال تـَْغِفُر إّال ألِ دي اِ َوَسيِّ ِاٰهلي َلَك، 
ِاْن  ِاٰهلي ْذنُِبوَن، َوِاْن ُكْنَت ال تُْكرُِم إالّ َاْهَل اْلَوفاِء ِبَك َفِبَمْن َيْسَتغيُث اْلُمْسيُؤَن اْلمُ 

َك، َك، َوِاْن َاْدَخْلَتِىن اْجلَنََّة َففي ذِلَك ُسُروُر نَِبيِّ َاْدَخْلَتِىن الّناَر َففي ذِلَك ُسُروُر َعُدوِّ 
 

* Ey Mevla'm! Tüm fenalıkları benden defet. Eziklik duymamam için 
borcumu ve üzerimde olan kul haklarını eda eyle. Bana zulmetmeğe kal-
kışanların, düşmanlarımın ve beni çekemeyenlerin gözlerini ve kulak-
larını üzerimden kaldır. Beni onlara galip eyle. Gözümü ışıklı ve kalbimi 
mutlu kıl. Hüzün ve kederimi, rahatlık ve ferahlığa çevir. Ve bana bir çıkış 
yolu göster. Yaratıklarından, bana kötülük etmeğe kalkışanı ayaklarım 
altına düşür (zelil eyle). Beni, şeytanın, sultanın ve kötü amellerimin 
fenalıklarından koru; beni tüm günahlardan arındır; affınla beni, cehen-
nem ateşinden kurtar; rahmetinle beni cennete götür. Fazlınla cennet 
hurileriyle evlenmeği bana nasip et. Beni salih evliyan Muhammed ve 
onun temiz, üstün ve seçkin Ehlibeyti'yle birlikte haşreyle. Rahmet ve 
selamın onların üzerlerine olsun. Rahmet ve bereketin onların 
cesetlerine ve ruhlarına olsun. 

Allah'ım ve Mevla'm! Andolsun izzet ve celaline; eğer beni 
günahlarımdan dolayı hesaba çekecek olursan, ben de senin affını öne 
sürerim. Eğer beni cimriliğimden dolayı hesaba çekecek olursan, ben de 
senin keremine sığınırım. Eğer beni ateşe atarsan, ben de cehennem 
ehline seni sevdiğimi söylerim. Allah'ım ve Mevla'm! Eğer mağfiretin itaat 
ehli ve evliyana has olursa, günahkârlar kime yakarsınlar?! Sâdık 
kimselerden başka, hiç kimseye ikram ve ihsan etmeyecek olursan, kötü 
insanlar kime sığınsınlar? Allah'ım! Eğer beni cehenneme atacak 
olursan, bundan düşmanın sevinir. Ve eğer beni cennete götürürsen, 
bundan Peygamber'in hoşnut olur. Allah'a andolsun, Peygamber'inin 
hoşnutluğunun, düşmanının sevincinden sana daha sevimli olduğunu 
biliyorum. 
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 َك،َك َاَحبُّ ِاَلْيَك ِمْن ُسُروِر َعُدوِّ ُروَر نَِبيِّ َوَاَ� َوِهللا َاْعَلُم َانَّ سُ 
َك، َوَتْصديقًا ِبِكتاِبَك، قـَْليب ُحّبًا َلَك، َوَخْشَيًة ِمنْ  َاْن َمتْألَ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

ِلقاِءَك  َيلَّ ْب اِ ْكراِم َحبِّ َلْيَك، � َذا اجلَْالِل َواالِ مياً� ِبَك، َوفـََرقًا ِمْنَك، َوَشْوقًا اِ إِ وَ 
 *َوَاْحِبْب ِلقائي، َواْجَعْل يل يف ِلقاِئَك الرّاَحَة َواْلَفَرَج َواْلَكراَمَة،

اَللّـُهمَّ َاحلِْْقين ِبصاِلِح ِمْن َمضى، َواْجَعْلين ِمْن صاِلِح َمْن َبقي َوُخْذ يب َسبيَل 
َعلى اَنـُْفِسِهْم، َواْخِتْم َعَملي الّصاِحلَني، َوَاِعّين َعلى نـَْفسي ِمبا تُعُني ِبِه الّصاِحلَني 

ْتين � ْحَسِنِه، َواْجَعْل َثوايب ِمْنُه اْجلَنََّة ِبَرْمحَِتَك، َوَاِعّين َعلى صاِلِح ما َاْعطَيْـَتين، َوثـَبِّ أبَِ 
 .اْلعاَلمنيَ  ين ِمْنُه � َربِّ اْستَـنْـَقْذتَ  ، َوال تـَُردَّين يف ُسوءٍ َربِّ 

مياً� ال َاَجَل َلُه ُدوَن ِلقاِئَك، َاْحِيين ما َاْحيَـيْـَتين َعَلْيِه  إِ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
 �ِء َوالشَّكِّ َوتـََوفَّين ِاذا تـََوفـَّيْـَتين َعَلْيِه، َوابـَْعْثين ِاذا بـََعثـَْتين َعَلْيِه َواَْبِرىْء قـَْليب ِمَن الرِّ 

 .لي خاِلصاً َلكَ َوالسُّْمَعِة يف ديِنَك، َحّىت َيُكوَن َعمَ 
اَللّـُهمَّ َاْعِطين َبصريًَة يف ديِنَك، َوفـَْهمًا يف ُحْكِمَك، َوِفْقهًا يف ِعْلِمَك، وَِكْفَلْنيِ 

ْض َوْجهي بُِنوِرَك، َواْجَعْل رَْغَبيت ِمْن َرْمحَِتَك، َوَورَعًا َحيُْجُزين َعْن َمعاصيَك، َوبـَيِّ 
 . * َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلهِ َة َرُسوِلكَ فيـما ِعْنَدَك، َوتـََوفَّين يف َسبيِلَك، َوَعلى ِملَّ 

 
* Allah'ım! Kalbimi, sana sevgi, senden korku, kitabına tasdik, kâmil 

iman ve sana kavuşma sevinci ile doldurmanı niyaz ediyorum; ey celal 
ve kerem sahibi. Sana kavuşmayı bana sevimli kıl ve benim de sana 
varmamı kendine sevimli kıl. Sana vardığımda bana rahatlık, kurtuluş ve 
keramet nasip et.  

Allah'ım! Beni geçmiş salihlere kavuştur ve kalan salihlerden eyle; 
salihlerin yolundan gitmeyi bana nasip et. Salihleri kendi nefislerine galip 
eylediğin gibi beni de kendi nefsime galip et. Amelimi en iyi şekilde 
sonuçlandır. Rahmetinle amelimin mükâfatını cennet kıl. Beni, bana 
verdiğin şeylerden, razı olduğun şekilde yararlanmaya muvaffak eyle. Bana 
dinde sebat ver. Ey Rabbim! Beni kurtardığın fenalığa bir daha döndürme. 
Ey âlemlerin Rabbi! 

* Allah'ım! Senden ancak, sana kavuşmakla son bulan iman gücü 
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َواْجلُْنبِ َواْلُبْخِل َواْلَغْفَلِة  اَللّـُهمَّ ِاّين َاُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َواْلَفَشِل َواْهلَمِّ 
َوما َبَطَن،   ، َواْلَفواِحِش ما َظَهَر ِمْنهابَِليَّةٍ  ُكلِّ َواْلَقْسَوِة َواْلَمْسَكَنِة َواْلَفْقِر َواْلفاَقِة وَ 
ال يُْسَمُع  ال َخيَْشُع، َوُدعاءٍ  ال َيْشَبُع، َوقـَْلبٍ  َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن نـَْفس ال تـَْقَنُع، َوَبْطنٍ 

َعلى نـَْفسي َوديين َومايل َوَعلى َمجيِع ما َرزَقـَْتين  ال يـَنْـَفُع، َوَاُعوُذ ِبَك � َربِّ  َوَعَملٍ 
  .َت السَّميُع اْلَعليمُ َك اَنْ ِمَن الشَّْيطاِن الرَّجيَم ِانَّ 

اَللّـُهمَّ ِانَُّه ال ُجيريُين ِمْنَك َاَحٌد َوال َاِجُد ِمْن ُدوِنَك ُمْلَتَحداً، َفال َجتَْعْل نـَْفسي  
 . اَليمٍ  ة َوال تـَُردَّين ِبَعذابٍ ِمْن َعذاِبَك، َوال تـَُردَّين هِبََلكَ  ءٍ يف َشي

، َواْرَفْع َدرََجيت، َوُحطَّ ِوْزري، َوال َتْذُكْرين ِخبَطيَئيت،  اَللّـُهمَّ تَـَقبَّْل ِمّين َوَاْعِل ِذْكري 
َمجيَع   َواْجَعْل َثواَب َجمِْلسي َوَثواَب َمْنِطقي َوَثواَب ُدعائي ِرضاَك َواْجلَنََّة، َوَاْعِطين � َربِّ 

 .ْلُتَك، َوزِْدين ِمْن َفْضِلَك، ِاّين ِاَلْيَك راِغٌب � َربَّ اْلعاَلمنيَ أَ ما سَ 
َاْن نـَْعُفَو َعمَّْن ظََلْمنا، َوَقْد ظََلَمنا اْلَعْفَو َوَأْمْرتَنا اَللّـُهمَّ ِانََّك اَنـَْزْلَت يف ِكتاِبَك 

 
istiyorum. Beni yaşattığın sürece böyle bir imanla yaşat; böyle bir 
imanla öldür ve böyle bir imanla haşret. Amelimde ihlâslı olmam için 
kalbimi riyadan, şüpheden ve dinde gösterişten uzak tut. 

Allah'ım! Bana dinde basiret, hüküm ve ilmini anlama gücü ver ve 
rahmetinden iki kat nasip eyle. (Her iki dünyada beni rahmetinden 
yararlandır.) (Dünya ve ahirette) nurunla yüzümü ak eyle. Katında olana 
beni rağbetli kıl. Beni kendi yolunda ve Peygamber'inin dini üzere öldür. 
Allah'ın rahmet ve selamı ona ve onun Ehlibeyt'inin üzerine olsun. 

Allah'ım! Tembellikten, yorgunluktan, hüzünden, korkudan, cimrilikten, 
gafletten, katı kalplilikten, zilletten, düşkünlükten, fakirlikten, her türlü be-
lâdan, gizli ve açık kötülüklerden sana sığınırım. Kanaat etmeyen nefis-
ten, doymayan karından, huşu etmeyen kalpten, kabul olunmayan dua-
dan, faydası olmayan amelden sana sığınırım. Ey Rabbim! Nefsim, di-
nim, dünyam ve bana verdiğin tüm nimetler hususunda senin rahmetin-
den kovulmuş Şeytan'ın şerrinden sana sığınıyorum. Muhakkak sen 
işiten ve bilensin.  

Allah'ım! Senin kahrından hiç kimse kurtaramaz beni. Senden başka 
sığınılacak birini bulamıyorum ben. Bu durumda, beni hiçbir azabına 
duçar eyleme. Beni helaket ve acı azabına taraf sürükleme. 



 434 

اَْبوابِنا َوَقْد  *اَنـُْفَسنا َفاْعُف َعّنا َفِانََّك َاْوىل ِبذِلَك ِمّنا، َوَاَمْرتَنا َاْن ال نـَُردَّ ساِئًال َعنْ 
ما َمَلَكْت َاْميانُنا  ْحساِن ِاىلَّ اِء حاَجيت، َوَاَمْرتَنا اِبإلِ ُردَّين إّال ِبَقضِجئْـُتَك ساِئًال َفال تَـ 

َوَحنُْن َارِقّاؤَك َفَاْعِتْق رِقابَنا ِمَن الّناِر، � َمْفَزعي ِعْنَد ُكْرَبيت، َو� َغْوثي ِعْنَد ِشدَّيت،  
ِبِسواَك َوال َاْطُلُب اْلَفَرَج إّال ِمْنَك، ِاَلْيَك َفزِْعُت َوِبَك اْستَـَغْثُت َولُْذُت، ال اَُلوُذ 

َبْل ِمىنِّ � َمْن يـَُفكُّ األَ  ْج َعّين َفَاِغْثين َوفـَرِّ   اْلَيسَري َواْعُف سَري، َويـَْعُفو َعِن اْلَكثِري ِاقـْ
 .َك اَْنَت الرَّحيُم اْلَغُفورُ اْلَكثَري ِانَّ  َعينِّ 

ما إّال  اَنَُّه َلْن ُيصيَبين قـَْليب َويَقينًا َحّىت َاْعَلمَ  ُر ِبهِ مياً� تُباشِ إِ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
   .ين ِمَن اْلَعْيِش ِمبا َقَسْمَت يل � َاْرَحَم الّراِمحنيَ َكتَـْبَت يل َوَرضِّ 

 
5- Yine Şeyh Tusî (r.a), sahur vakti için şu duayı rivayet etmiştir: 

 
* Allah'ım! (Amellerimi) kabul eyle. İsim ve şanımı yücelt. Günahla-

rımı dök. Hatamı bana hatırlatma. Meclisimin sevabını, konuşma ve 
duamın mükâfatını kendi rızan ve cennetin kıl. Senden niyaz ettiklerimin 
hepsini bana nasip eyle ey Rabbim! Fazl ve rahmetini bana artır. Benim 
sana rağbetim çoktur ey âlemlerin Rabbi!  

Allah'ım! Sen kitabında, bize haksızlık yapanı affetmemizi buyurmuş-
sun; gerçekten biz kendimize zulmettik; O hâlde bizi affet; şüphesiz sen 
affetmeye bizden daha layıksın. Sen bize, saili kapımızdan boş 
çevirmememizi emrettin; ben de bir sail olarak kapına geldim; hacetimi 
vermeden beni geri çevirme. Ve yine bize, elimizin altında olanlara iyilik 
yapmamızı emrettin; biz de senin kullarınınız; bizi cehennem ateşinden 
kurtar. Ey kederli anımda sığınağım; ey zor anlarımda elimden tutan 
(Allah!) Sana sığınıyorum ve senden yardım bekliyorum. Sadece sana 
sığındım; sadece senden kurtuluş ve ferahlık niyaz ediyorum; bana 
yardımcı ol ve kederlerimi kalbimden gider. Ey esirleri kurtaran ve ey çok 
günahları affeden (Allah)! Az itaatimi kabul eyle ve çok günahlarımı 
bağışla. Sensin merhametli ve çok bağışlayan.  

Allah'ım! Senden, kalbimden hiçbir zaman çıkmayan kâmil ve sabit 
iman, hakkımdaki takdirlerinden başka hiçbir şeyin bana ulaşamayaca-
ğını bilmeme sebep olacak kâmil bir yakin niyaz ediyorum. Yaşamımda 
bana verdiğin şeylere beni razı ve hoşnut eyle; ey merhametlilerin en 
merhametlisi!  
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يف ِشدَّيت، َو� َوِلّيي يف نِْعَميت، َو� غاَييت يف  � ُعدَّيت يف ُكْرَبيت، َو� صاِحيب 
 .طيَئيترَْغَبتـي، اَْنَت الّساتُِر َعْوَريت، َواْلُمْؤِمُن َرْوَعيت، َواْلُمقيُل َعثـَْريت، َفاْغِفْر يل خَ 

* 
َاَحُد  ِيف الّناِر، � واِحُد � مياِن قـَْبَل ُخُشوِع الّذلِّ ُخُشوَع اإل َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

� َصَمُد � َمْن ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد َوملَْ َيُكْن َلُه ُكفوًا َاَحٌد، � َمْن يـُْعطي َمْن َسأََلُه َحتَنُّناً 
 ِمْنُه َوَرْمحًَة، َويـَبْـَتِدُئ اِبْخلَْريِ َمْن ملَْ َيْسأَْلُه تـََفضًُّال ِمْنُه وََكَرمًا، ِبَكَرِمَك اّلدائِِم َصلِّ 

نْيا َواآلخَ  ، َوَهْب يل َرْمحًَة واِسَعًة جاِمَعًة اَبـُْلُغ هِباَوآِلِ◌ حمَُمَّدٍ  مَّدٍ َعلى حمَُ   .ِخَرةِ ْريَ الدُّ
 َخْريٍ  ُكلِّ اَللّـُهمَّ ِاّين َاْستَـْغِفُرَك ِلما تـُْبُت ِاَلْيَك ِمْنُه مثَُّ ُعْدُت فيِه، َوَاْستَـْغِفُرَك لِ 

 َعلى حمَُمَّد َوآِلِ◌ حمَُمَّدٍ  ما َلْيَس َلَك، اَللّـُهمَّ َصلِّ  َاَرْدُت ِبِه َوْجَهَك َفخاَلَطين فيهِ 
َواْعُف َعْن ظُْلمي َوُجْرمي ِحبِْلِمَك َوُجوِدَك � َكرميُ، � َمْن ال َخييُب سائُِلُه، َوال  

وآِل  مَّدٍ َعلى حمَُ  يـَنْـَفُد �ئُِلُه، � َمْن َعال َفال َشْيَء فـَْوَقُه، َوَد� َفال َشيَء ُدونَُه، َصلِّ 
، الّساَعَة الّساَعَة َواْرَمحْين، � فاِلَق اْلَبْحِر ِلُموسى، اللَّيَلَة اللَّيْـَلَة اللَّيْـَلةَ  حمَُمَّدٍ 

 .الّساَعةَ 
َوَعْيين  *�ِء، َوِلساين ِمَن اْلَكِذِب،فاِق، َوَعَملي ِمَن الرِّ ْر قـَْليب ِمَن النِّ اَللّـُهمَّ َطهِّ 

 
* Ey sıkıntılı günlerimde azığım, ey zor günlerimde yaverim, ey 

nimetli günlerimde velinimetim ve ey arzu ve iştiyakımın son noktası olan 
(Rabbim)! Sensin kusurumu örten, korktuğum şeylerden beni emniyete 
alan, sürçmemi affeden. Benim hata ve günahımı bağışla. 

Allah'ım! Senden (cehennem) ateşindeki zilletten kaynaklanan huşuya 
tutulmadan önce senden, imandan kaynaklanan bir huşu diliyorum. Ey 
yegâne, ey tek, ey noksansız ve ihtiyaçsız, ey doğurmayan ve doğma-
yan, ey hiçbir dengi olmayan, ey dileyen herkese şefkat ve rahmetinden 
dolayı veren ve dilemeyenlere de dilemedikleri halde lütuf ve kereminden 
dolayı hayır veren ve daimi kereminden ihsan eden, Muhammed ve 
Ehlibeyt'ine rahmet et ve beni dünya ve ahiret hayrına ulaşabileceğim 
geniş ve kapsamlı bir rahmete mazhar kıl.  

* Allah'ım! Tövbe ettiğim hâlde tekrar işlediğim günahlardan dolayı 
 



 436 

هذا َمقاُم اْلعائِِذ  � َربِّ  ،ْعُنيِ َوما ُختِْفي الصُّدورِ َك تـَْعَلُم خائَِنَة األَ ِانَّ ِمَن اْخلِيانَِة، فَ 
ِبَك ِمَن الّناِر، هذا َمقاُم اْلُمْسَتجِري ِبَك ِمَن النَّاِر، هذا َمقاُم اْلُمْسَتغيِث ِبَك ِمَن  

يـَُبوُء َلَك ِخبَطيَئِتِه َويـَْعَرتُِف الّناِر، هذا َمقاُم اْهلاِرِب ِاَلْيَك ِمَن الّناِر، هذا َمقاُم َمْن 
ِه، هذا َمقاُم اْلباِئِس اْلَفقِري، هذا َمقاُم اْخلاِئِف اْلُمْسَتجِري، هذا ِبَذنِْبِه َويـَُتوُب ِاىل رَبِّ 

َمقاُم اْلَ◌ْحمُزوِن اْلَمْكُروِب، هذا َمقاُم اْلَمْغُموِم اْلَمْهُموِم، هذا َمقاُم اْلَغريِب 
قاُم اْلُمْستَـْوِحِش اْلَفِرِق، هذا َمقاُم َمْن ال جيَُِد ِلَذنِْبِه غاِفرًا َغْريََك، َوال اْلَغريِق، هذا مَ 

 .ِسواكَ جاً ِه ُمَفرِّ �ً ِاالّا اَْنَت، َوال ِهلَمِّ ِلَضْعِفِه ُمَقوِّ 

 
senden mağfiret diliyorum. Yine sadece senin rızan için yapmayı amaçla-
dığım, fakat (heva ve hevesim yüzünden) senin rızanın dışında olan 
niyetleri de karıştırdığım bütün hayırlardan dolayı da senden mağfiret 
diliyorum. Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve benim zulüm 
ve suçumu kendi hilim ve cömertliğinle bağışla; ey kerem sahibi; ey 
kendisine el açanı mahrum etmeyen, bağış ve ihsanı son bulmayan!  

Ey her şeyden daha yüce ve her şeyden daha yakın olan (Rabbim)! 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bana merhamet eyle; bu gece, 
bu gece, bu gece; şu anda, şu anda, şu anda, ey denizi Musa için yaran 
(Rabbim)! 

Allah'ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riya ve gösterişten, dilimi 
yalandan, gözümü ihanetten temizle. Şüphesiz sen gözlerin ihanetli 
bakışlarından ve gözlerin gizlediği şeylerden haberdarsın. Ey Rabbim! 
Bu, (cehennem) ateşinden sana sığınan kimsenin (perişan) hâlidir. Bu, 
ateşten (kurtulmak) için senden sığınak isteyen kimsenin hâlidir. Bu, 
ateşe karşı senden imdat isteyen kimsenin hâlidir. Bu, ateşten sana 
kaçan kimsenin hâlidir. Bu, suçunu yüklenip sana getiren, günahını itiraf 
eden ve Rabbine tövbe eden kimsenin hâlidir. Bu, fakir ve perişan 
kimsenin hâlidir. Bu, korkan ve sığınak isteyen kimsenin hâlidir. Bu, 
hüzünlü ve çilekeş birinin hâlidir. Bu, gamlı ve kederli kimsenin hâlidir. 
Bu, senden başka günahını bağışlayacak, güç katacak ve sıkıntısını 
giderecek birisini bulamayan birisinin hâlidir.   

Allah'ım! Ey cömertlik sahibi, benim sana hiçbir minnetim olamaya-
cağı gibi, bana hamd, minnet ve ihsan hakkın olan sana secde edip 
yüzümü toprağa sürmemden sonra yüzümü (cehennem) ateşiyle yakma. 
Bana merhamet eyle; ey Rabbim, ey Rabbim, Ey Rabbim...! 
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 ِمّين � هللاُ � َكرُمي، ال ُحتِْرْق َوْجهي اِبلّناِر بـَْعَد ُسُجودي َلَك َوتـَْعفريي ِبَغْريِ َمنٍّ 
  ...َاْي َربِّ   َعَلْيَك، َبْل َلَك اْحلَْمُد َواْلَمنُّ َوالتـََّفضُُّل َعليَّ اْرَحْم َاْي َربِّ 

 
 
Duanın "Ya Rabbi, ya Rabi, ya Rabbi" bölümü nefes kesilinceye 

kadar tekrarlanır. 
َد َاْوصايل َوتَن اثـَُر َحلْمي َوِجْسمي  َضْعفي َوِقلََّة حيَليت َورِقََّة ِجْلدي َوتـََبدُّ

 . َوَجَسدي، َوَوْحَديت َوَوْحَشيت يف َقْربي، َوَجَزعي ِمْن َصغِري اْلَبالءِ 
ْض َوْجِهي � قـُرََّة اْلَعْنيِ، َواِالْغِتباَط َيوَم احلَْْسَرِة َوالنَّداَمِة، بـَيِّ  � َربِّ  َاْسأَُلكَ 

اْلُبْشرى يـَْوَم تـَُقلَُّب  َاْسَأُلكَ ْكَربِ، زَِع األَ وُه، آِمّين ِمَن اْلفَ يـَْوَم َتْسَودُّ اْلُوجُ  َربِّ 
 .ُبْشرى ِعْنَد ِفراِق الدُّنْيااْلُقُلوُب َواْالَ◌ْبصاُر، َوالْ 

ُه ُذْخرًا ِليَـْوِم فاَقيت، َاْحلَْمُد هلل  َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َاْرُجوُه َعْوً� يف َحيايت، َواُِعدُّ
ُه َولْو َدَعْوُت َغْريَُه َخلَيََّب ُدعائي، َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َاْرُجوُه الَّذي َاْدُعوُه َوال َاْدُعو َغريَْ 

ْحِسِن مُ َاْحلَْمُد هلِل اْلُمْنِعِم الْ ْخَلَف رَجائي، ُه َوَلْو رََجْوُت َغْريَُه ألَ َوال َاْرُجو َغريَْ 
َحَسَنة،   ُكلِّ ، َوصاِحُب نِْعَمة ُكلِّ ْجِمِل اْلُمْفِضِل ِذي اجلَْالِل واِالْكراِم َوِيلُّ الُمْ 

 .حاَجة ُكلِّ رَْغَبة، َوقاضي   ُكلِّ َوُمنْـَتهى  
َواَثِْبْت  *ِبَك، َواْرزُْقين اْلَيقَني ُوحْسَن الظَّنِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 
* Zayıflığıma, çaresizliğime, derimin inceliğine, eklemlerimin ayrılı-

şına, etimin dökülüşüne, cismime, cesedime, yalnızlığıma, kabirdeki 
vahşetime ve küçük belâlara (dahi) tahammülsüzlüğüme merhamet eyle. 

Ey Rabbim! Senden, teessüf ve pişmanlık günü (olan kıyamette) 
bana göz aydınlığı ve gıpta edilecek bir hâl nasip etmeni diliyorum. Ey 
Rabbim! Yüzlerin karardığı günde benim yüzümü beyazlaştır ve 
mahşerin büyük dehşetinden beni emniyete al. (Allah'ım!) Kalpler ve 
gözler altüst olduğu vakit ve dünyadan ayrılma zamanım geldiğinde 
senden (rahmet ve mağfiret) müjdesi diliyorum. 

Hamd, hayatımda yardımını umduğum ve yoksulluk günümde 
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 ِبَك �  َوال اَِثَق ِاالّ َغْريَكَ  رَجاِءَك يف قـَْليب، َواْقَطْع رَجائي َعمَّْن ِسواَك، َحّىت ال َاْرُجوَ 
  . َاْحوايل ِمبا حتُِبُّ َوتـَْرضى ُطْف يل يف َمجيعِ لَلطيفاً ِلما َتشاُء اُ 

اْرَحْم ُدعائي َوَتضرُّعي   ْبين ابلّناِر، � َربِّ ِاّين َضعيٌف َعَلى الّناِر َفال تـَُعذِّ  � َربِّ 
نْيا ِاّين َضعيٌف َعْن طََلِب الدُّ  َربِّ �  .سَكَنيت َوتـَْعويذي َوتـَْلوِيذيَوَخْويف َوُذّيل َومْ 
 . َواَْنَت واِسٌع َكرميٌ 

ِبُقوَِّتَك َعلى ذِلَك َوقُْدرَِتَك َعَلْيِه َوِغناَك َعْنُه َوحاَجيت ِاَلْيِه َاْن   َاْسأَُلُك � َربِّ 
ْن قًا تـُْغنيين ِبِه عَ تـَْرزَُقين يف عامي هذا َوَشْهري هذا َويـَْومي هذا َوساَعيت هِذِه ِرزْ 

 . بِ  ِرْزِقَك احلَْالِل الطَّيِّ ما يف اَْيدي الّناِس ِمنْ  َتَكلُّفِ 
ِمْنَك َاْطُلُب َوِاَلْيَك َاْرَغُب وِاّ�َك َاْرُجو َواَْنَت َاْهل ذِلَك، ال َاْرُجو   َاْي َربِّ 

ِفْر يل َواْرَمحْين ْاغظََلْمُت نـَْفسي فَ  َغْريََك َوال اَِثُق إّال ِبَك � َاْرَحَم الرّاِمحَني، َاْي َربِّ 
  .َوعاِفين 

 
kendime birikim olarak gördüğüm Allah'a mahsustur. Hamd; başkasına 
değil, sadece kendisine dua ettiğim Allah'a mahsustur. Eğer O'ndan 
başkasına dua etseydim, dileğimden yoksun bırakırdı beni. Hamd, ancak 
kendisine umut bağladığım Allah'a mahsustur. Eğer umudumu ondan 
başkasına bağlasaydım beni umutsuz kılardı. Hamd, nimet veren, iyilik 
eden, güzel davranan, fazl ve ihsan sahibi, celal ve kerem sahibi, her 
nimetin velisi, her iyiliğin sahibi, her rağbet ve iştiyakın doruk noktası ve 
her haceti yerine getiren Allah'a mahsustur. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; bana yakin ve sana 
karşı iyi zanda bulunmayı nasip et. (Rahmetine) olan umudumu kalbimde 
sabitleştir. Başkasına umut bağlamamam ve güvenmemem için senden 
başkasından umudumu kes. Ey istediğine lütufla davranan (Allah)! Bütün 
hallerimde sevdiğin ve razı olduğun şekilde bana da lütufla davran. 

Ey Rabbim! Ben (cehennem) ateşine karşı zayıfım; beni ateşle 
azaplandırma. Ey Rabbim! Duama, yakarışıma, korku, zillet ve meskene-
time, sığınak ve imdat isteyişime acı. Ey Rabbim! Ben dünyanın talebin-
den aciz ve zayıfım, sen ise (lütfu) geniş ve kerem sahibisin.  
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�   *، َو� ابِرَئ النـُُّفوِس بـَْعَد اْلَمْوِت، فـَْوتٍ  ُكلِّ ، َو� جاِمَع َصْوتٍ  ُكلِّ � ساِمَع 
، ْصواُت، َوال َيْشَغُلُه َشيٌء َعْن َشيءٍ ، َوال َتْشَتِبُه َعَلْيِه األَ َمْن ال تـَْغشاُه الظُُّلماتُ 

 َعَلْيِه وآِلِه اَْفَضَل ما َسأََلَك َوَاْفَضَل ما ُسِئْلَت َلُه، َواَْفَضَل ما َاْعِط حمَُمَّدًا َصلَّى هللاُ 
َئين اْلَمعيَشَة، َواْخِتْم يل اَْنَت َمْسُؤوٌل َلُه ِاىل يـَْوِم اْلِقياَمِة، َوَهْب ِيلَ اْلعاِفَيَة َحّىت هُتَنِّ 

 .َحّىت ال َتُضرَِّين الذُّنُوبُ  ِخبَْريٍ 
  ِمبا َقَسْمَت يل َحّىت ال َاْسَأَل َاَحدًا َشْيئًا، اَللّـُهمَّ َصّل َعلى حمَُمَّدٍ يناَللّـُهمَّ َرضِّ 

َتْح يل َخزاِئَن َرْمحَِتَك، َواْرَمحْين َرْمحًَة ال تـَُعذِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َدها اَبَدًا ِيف الدُّنْيا ُبين بـَعْ َوافـْ
بـَْعَدهُ   بًا ال تـُْفِقُرين ِاىل َاَحدٍ قًا َحالًال طَيِّ ِخَرِة، َواْرزُْقين ِمْن َفْضِلَك اْلواِسِع ِرزْ َواآل

 . مَّْن ِسواَك ِغناً َوَتعفُّفاً ِسواَك، َتزيُدين ِبذِلَك ُشْكرًا َوِاَلْيَك فاَقًة َوفـَْقرًا، َوِبَك عَ 
آِل وَ  َعلى حمَُمَّدٍ  � ُحمِْسُن � ُجمِْمُل، � ُمْنِعُم � ُمْفِضُل، � َمليُك � ُمْقَتِدُر َصلِّ 

 
* Ey Rabbim! Buna olan güç ve kuvvetin hakkına, buna sen değil 

ben muhtaç olduğum için, senden bu yılımda, bu ayımda, bu günüm ve 
bu saatimde bana, halkın elindeki şeylere muhtaç olma yükünden beni 
kurtaracak helâl ve temiz rızk ihsan etmeni diliyorum. 

Ey Rabbim! Senden niyaz ediyorum; iştiyakım ve umudum sanadır; 
sen ise buna layıksın; ey merhametlilerin en merhametlisi! Senden 
başkasına umut bağlayamam ve senden başkasına güvenemem. Ey 
Rabbim! Nefsime zulmettim, bağışla beni, bana merhamet et ve bana 
afiyet ver.  

Ey her sesi işiten, ey her elden gideni toplayan, ey canları ölümden 
sonra yaratan, ey zulmetlere bürünmeyen, seslerin (teşhisinde) hata 
yapmayan ve hiçbir şey kendisini meşgul edip başka bir şeyden alı 
koymayan (Allah)! Muhammed'e (Allah'ın salât ve selâmı onun ve Ehli-
beyt'inin üzerine olsun) kendisinin istediği ve onun için senden başka-
larının istediği veya Kıyamet gününe kadar isteyecekleri, en faziletli 
şeyleri ihsan eyle. Bana da sıhhat ve afiyet vererek hayatı bana hoş ve 
tatlı kıl. Günahların bana zarar vermemesi için sonumu hayırla bitir. 
Allah'ım! Kimseden bir şey istememem için bana kısmet ettiğin şeylere 
beni razı kıl. 
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وري، َواْقِض اُمُ  *َواْكِفين اْلُمِهمَّ ُكلَُّه، َواْقِض يل اِبْحلُْسىن، َوابِرْك يل يف َمجيعِ  حمَُمَّدٍ 
  .يل َمجيَع َحواِئجي

ْر يل ما َاخاُف تـَْعسريَُه، َفِانَّ تـَْيسَري ما َاخاُف تـَْعسريَُه َعَلْيَك َسْهٌل  اَللّـُهمَّ َيسِّ 
يَقُه، وَُكفَّ َعّين ما ْس َعّين ما َاخاُف ضَ ُف ُحزونـََتُه، َونـَفِّ ْل يل ما َاخاَيسٌري، َوَسهِّ 

  .َتُه، � َاْرَحَم الرَّاِمحنيَ َاخاُف َمهَُّه، َواْصِرْف َعّين ما َاخاُف بَِليـَّ 
مياً� ِبَك، وفـََرقاً إقَـْليب ُحّبًا َلَك، وَخْشَيًة ِمْنَك، َوَتْصديقًا َلَك، وَ  ـاَللّـُهمَّ اْمل

 
* Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve rahmet hazine-

lerini benim yüzüme aç. Bana, dünya ve ahirette, beni hiçbir zaman azap 
etmemene sebep olacak şekilde merhamet et. Bana geniş fazl ve 
kereminden, kendin dışında hiç kimseye beni muhtaç kılmayacak helâl 
ve temiz rızk nasip et. Bu vesileyle şükrümü, sana olan ihtiyaç ve 
fakirliğimi artır, kendi vasıtanla beni başkalarından ihtiyaçsız kılıp bana 
iffet nasip eyle. 

Ey ihsan eden, ey iyi davranan, ey nimet veren, ey fazl ve kerem 
sahibi, ey hâkimiyet sahibi ve ey muktedir! Muhammed ve Ehlibeyt'ine 
rahmet et ve önemli sorunlarımın hepsinin halli için bana yeterli ol; 
sonumu hayırla bitir; bütün işlerimde bana bereket ver ve bütün hacet-
lerimi gider. 

Allah'ım! Zorluğundan korktuğum şeyi bana kolaylaştır. Zira 
zorluğundan korktuğum şeyi kolaylaştırmak, şüphesiz senin için kolay ve 
basittir. Yine çözümsüzlüğünden korktuğum şeyi bana kolaylaştır. Darlı-
ğından korktuğum şeyi bana kolaylaştır. Darlığından korktuğum şeyi bana 
genişlet. Sıkıntısından korktuğum şeyin bana ulaşmasını engelle ve 
belâsından korktuğum şeyi benden uzaklaştır; ey merhametlilerin en 
merhametlisi! 

Allah'ım! Kalbimi kendine sevgi, sana karşı olan korku, sana olan 
tasdik ve iman, sana karşı çekingenlik ve sana şevk ve iştiyakla doldur; 
ey yücelik ve cömertlik sahibi!  

Allah'ım! Üzerimde birçok hakkın vardır senin, onları bana bağışla. 
İnsanlara karşı da yaptığım birçok haksızlıklar vardır, onları da benden 
taraf telafi eyle. Sen her misafiri ağırlamayı farz kıldın; (ya Rabbi!) ben de 
senin bir misafirinim. Beni de bu gece cennetinle ağırla. Ey (minnetsiz) 
cennet bağışlayan, ey mağfiret ihsan eden (Allah)! Sana dayanmayan 
hiçbir güç ve kuvvet yoktur." 
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 .ْكرامِ اجلَْالِل َواإل َوَشْوقاً ِاَلْيَك � َذا ِمْنَك، 
اَللّـُهمَّ ِانَّ َلَك ُحُقوقًا فـََتَصدَّْق هِبا َعَليَّ، َوِللّناِس ِقَبلي تَِبعاٌت فـََتحمَّْلها َعّين،  

َوّهاَب ِقرًى، َوَاَ� َضيْـُفَك، َفْاجَعْل ِقراَي اللَّيْـَلَة اْجلَنََّة، �  َضْيفٍ  ُكلِّ َوَقْد َاْوَجْبَت لِ 
َة إالّ ِبَك .   اْجلَنَِّة � َوّهاَب اْلَمْغِفَرِة، َوال َحْوَل َوال قـُوَّ

 
6- "el-İkbal" kitabında rivayet edilen ve sahur vaktinin en kısa 

duası sayılan şu duayı okumak: 
َوِبَك اْستَـَغْثُت، ِاَلْيَك َفِزْعُت،  ،� َمْفَزعي ِعْنَد ُكْرَبيت، َو� َغْوثي ِعْنَد ِشدَّيت

ْج َعّين، � َمْن َوِبَك لُْذُت ال اَُلوُذ ِبِسواَك َوال َاْطُلُب اْلَفَرَج إّال ِمْنَك، َفَاِغْثين َوفـَرِّ 
َبْل ِمينِّ   اْلَكثَري، ِانََّك اَْنَت  اْلَيسَري َواْعُف َعينِّ يـَْقَبُل اْلَيسَري، َويـَْعُفو َعِن اْلَكثِري، ِاقـْ

 .حيمُ اْلَغُفوُر الرَّ 
ين إّال ما بَ ّىت َاْعَلَم اَنَُّه َلْن ُيصيِبِه قـَْليب، َويَقينًا حَ  مياً� تُباِشرُ إ َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
 . ْمَت يل � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ ين ِمَن اْلَعْيِش ِمبا َقسَ َكتَـْبَت يل، َوَرضِّ 

ّيي يف نِْعَميت، َو� غاَييت يف  � ُعدَّيت يف ُكْرَبيت، َو� صاِحيب يف ِشدَّيت، َو� َول
طيَئيت � ِمُن َرْوَعيت، َواْلُمقيُل َعثـَْريت، َفاْغِفْر يل خَ ْنَت الّساتُِر َعْوَريت، َواآلرَْغَبيت، اَ 

  * .َاْرَحَم الرّاِمحنيَ 
 

* Ey belâ ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında 
imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum; senden imdat diliyor ve sana sığı-
nıyorum, başkasına değil. (Sıkıntı ve zorluklardan) çıkışı, ancak senden 
diliyorum. O hâlde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az 
(ameli) kabul edip çok (günahı) affeden! Benim az (amelimi) kabul et ve 
çok (günahımı) bağışla; şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. 

Allah'ım! Senden kalbimle bütünleşen bir iman diliyorum ve ancak 
bana yazdığın şeylerin bana ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir ya-
kin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana 
kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. 

Ey sıkıntılı anımda birikimim, ey zorluk zamanımda yaverim; ey 
nimetli günümde velinimetim ve ey rağbet ve iştiyakımın doruk noktası 
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7-  Yine "el-İkbal" kitabında nakledilen şu tesbih ve zikirleri oku-
mak: 

نُوِب، ُسْبحـاَن  ُسْبحـاَن َمْن يـَْعَلمُ   َجوارَِح اْلُقُلوِب، ُسْبحـاَن َمْن ُحيْصي َعَدَد الذُّ
اْلَوُدوِد،   **َرضَني، ُسْبحـاَن الرَّبِّ  خاِفَيٌة ِيف السَّماواِت َواألَ َمْن ال َخيْفى َعَلْيهِ 
دي َعلى َاْهِل ْعَظِم، ُسْبحـاَن َمْن ال يـَْعتَ ْتِر، ُسْبحـاَن اْلَعظيِم األَ ُسْبحـاَن اْلَفْرِد اْلوِ 

ْلواِن اْلَعذاِب، ُسْبحـاَن اْحلَّناِن اْلَمّناِن،  ْرِض أبَِ َن َمْن ال يُؤاِخُذ َاْهَل األَ َممَْلَكِتِه، ُسْبحـا
ُسْبحـاَن الرَُّؤوِف الرَّحيِم، ُسْبحـاَن اْجلَّباِر اْجلَواِد، ُسْبحـاَن اْلَكرِمي اْحلَليِم، ُسْبحـاَن  

ْبحـاَن اْلَبصِري اْلواِسِع، ُسْبحـاَن ِهللا َعلى ِاْقباِل النَّهاِر، ُسْبحـاَن  اْلَبصِري اْلَعليِم، سُ 
ِهللا َعلى ِاْدابِر النَّهاِر، ُسْبحـاَن ِهللا َعلى ِاْدابِر اللَّْيِل وِاقْباِل النَّهاِر، َوَلُه اْحلَْمُد 

َق يف  َسبَ  َلْ◌َحمةٍ  ُكلِّ ، وَ َطْرَفِة َعْنيٍ  ُكلِّ ، وَ نـََفسٍ  ُكلِّ ُد َواْلَعَظمُة َواْلِكربِ�ُء َمَع َواْلَ◌جمَْ 
ْبحاَنَك ُسْبحاَنَك  ما َاْحصى ِكتاُبَك، ُسْبحاَنَك زِنََة َعْرِشَك، سُ  ِعْلِمِه ُسْبحاَنَك، ِمألَ 

 . ُسْبحاَنكَ 

 
olan (Rabbim)! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek 
ve sürçmemi affedecek olan; o hâlde benim hatamı bağışla, ey merha-
metlilerin en merhametlisi!" 

** Münezzehtir kalplerdeki teessürleri bilen. Münezzehtir günahların 
sayısından haberdar olan. Münezzehtir göklerde ve yerlerde hiçbir sır 
kendisine gizli olmayan. Münezzehtir şefkatli Rab. Münezzehtir tek ve 
eşsiz (Allah). Münezzehtir büyük ve en yüce olan (Allah). Münezzehtir 
kendi memleketinin ehline (yaratıklarına) zulmetmeyen (Allah). 
Münezzehtir yer ehlini çeşitli azaplarla cezalandırmayan (Allah). Münez-
zehtir çok şefkatli ve çok ihsan sahibi olan (Allah). Münezzehtir şefkatli 
ve Rahim (Allah). Münezzehtir Cabbar, cömert, kerem ve hilim sahibi 
(Allah). Münezzehtir gören ve bilen (Allah). Münezzehtir geniş basiret 
sahibi olan (Allah). Münezzehtir gündüzü getirmede; münezzehtir gün-
düzü götürmede; Münezzehtir geceyi götürüp gündüzü getirmede. Allah'ı 
tenzih eder, överim. Hamd, yücelik, azamet ve kibriya O'na mahsustur. 
O, her nefes alma, göz kırpma ve ilminde geçen her işaretle birliktedir. 
(İlim) kitabını dolduracak kadar münezzehsin; Arş'ının ağırlığınca mü-
nezzehsin. Münezzehsin sen, münezzehsin sen, münezzehsin sen. 
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Orucun Niyeti  
Oruç niyetini ulemanın da zikrettiği gibi, sahur yemeğinin ardın-

dan yapmak iyidir. Fakat gecenin hangi diliminde niyet edilirse, caiz 
ve doğrudur.  

Niyyet etmede, insanın yarını Allah rızası için oruç tutacağını bil-
mesi ve farkında olması yeterlidir.  

Seher vakitlerinde gece namazını ve teheccüdü, mümkün mertebe 
kaçırmamak gerekir. 

4- Ramazan Ayının Gündüzlerine Ait Ameller 
1- Merhum Şeyh Tusî'nin de rivayet ettiği şu duayı her gün oku-

mak: 
ِمَن   ناتٍ اَللّـُهمَّ هذا َشْهُر َرَمضاَن الَّذي اَنـَْزْلَت فيِه اْلُقرآَن ُهدًى ِللنَّاِس َوبـَيِّ 

ْهُر اْلِقياِم، َوهذا َشْهُر اِال�بَِة، َوهذا ياِم، َوهذا شَ اْهلُدى َواْلْفرقاِن، وهذا َشْهُر الصِّ 
َشْهُر التـَّْوبَِة، َوهذا َشْهُر اْلَمْغِفَرِة َوالرَّْمحَِة، َوهذا َشْهُر اْلِعْتِق ِمَن الّناِر َواْلَفْوِز اِبْجلَنَِّة، 

 .  ِهَي َخْريٌ ِمْن اَْلِف َشْهرٍ َوهذا َشْهٌر فيِه َليْـَلُة اْلَقْدِر الَّيت
ْمُه يل  ين َعلى ِصياِمِه َوِقياِمِه، َوسلِّ ، َوَاعِّ وآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ   َفَصلِّ اَللّـُهمَّ 

ْقين فيِه ِلطاَعِتَك َوطاَعِة َرُسوِلَك  ْمين فيِه، َوَاِعّين َعَلْيِه اِبَْفَضِل َعْوِنَك، َوَوفِّ َوَسلِّ 
باَدِتَك َوُدعاِئَك َوِتالَوِة ِكتاِبَك، َوَاْعِظْم ْغين فيِه ِلعِ وَاْولياِئَك َصلَّى ُهللا َعَلْيِهْم، َوفـَرِّ 

يل فيِه اْلَربََكَة، َوَاْحِسْن يل فيِه اْلعاِفَيَة، َوَاِصحَّ فيِه َبَدين، َوَاْوِسْع يل فيِه ِرْزقي، 
  * .ْغين رَجائيفيِه ُدعائي، َوبـَلِّ َواْكِفين فيِه ما أَمهَّي َواْسَتِجْب 

 
* Allah'ım! İşte bu, insanları hidayet etmek, hidayet delillerini açık-

lamak ve hakkı batıldan ayırmak için Kur'ân'ı indirdiğin ramazan ayıdır. 
Bu, oruç ayıdır; bu, (ibadet ve itaat için) kıyam ayıdır; bu, dönüş ve tövbe 
ayıdır; bu, mağfiret ve rahmet ayıdır; bu, (cehennem) ateşinden kurtulma 
ve cenneti kazanma ayıdır; bu, bin aydan üstün olan Kadir gecesinin 
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، وَاْذِهْب َعّين فيِه النُّعاَس َواْلَكَسَل َوالسَّاَمَة َوآِل حمَُمَّدٍ  دٍ اَللّـُهمَّ َصّل َعلى حمَُمَّ 
ْبين فيِه اْلِعَلَل َواَالْسقاَم َواْهلُُموَم َواَالْحزاَن َواْلَفْرتََة َواْلَقْسَوَة َواْلَغْفَلَة َواْلِغرََّة، َوَجنِّ 

ِرْف َعّين فيِه السُّوَء َواْلَفحشاَء َواَالْعراَض َواَالْمراَض َواْخلَطا� َوالذُّنُوَب، َواصْ 
 .ِعناَء ِانََّك َمسيُع الدُّعاءِ َواْجلَْهَد َواْلَبالء َوالتـََّعَب َوالْ 

ْيطاِن الرَّجيِم َوَمهْزِِه َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ  ، َوَاِعْذين فيِه ِمَن الشَّ
َسِتِه َوتـَْثبيِطِه َوَبْطِشه وََكْيِدِه َوَمْكرِِه َوحبائِِلِه َوُخَدِعِه َوَلْمزِِه َونـُْفِثِه َونـُْفِخِه َوَوْسوَ 

ُشرَكائِِه َوَمجيِع ِه َوُغُرورِِه َوِفتْـَنِتِه َوَشرَِكِه َوَاْحَزاِبِه َواَْتباِعِه وَاْشياِعِه َوَاْوِليائِِه وَ َوَامانِيِّ 
 . َمكائِِدهِ 

، َواْرزُْقنا ِقياَمُه َوِصياَمُه َوبـُُلوَغ اَالَمِل فيِه َويف  مَّدٍ َوآِل حمَُ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 
bulunduğu aydır.  

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bu ayın orucunu 
tutmak ve ibadetine kalkmak için bana yardımcı ol. Bu ayı benim için, 
beni de bu ayda selamet kıl ve onun (hakkını eda etmek) için bana en iyi 
yardımını lütfeyle. Bu ayda sana, Resul'üne ve velilerine (Allah'ın salâtı 
onların üzerine olsun) itaat etmeye beni muvaffak kıl. Bu ayda zamanımı, 
sana ibadet ve dua etmeğe ve Kitab'ını (Kur'ân'ı) okumaya ayırmamı 
sağla. Bu ayda bana büyük bereket, iyi afiyet, sıhhatli beden ve geniş 
rızk nasip eyle. Önemli sorunlarımda bana yeterli ol; duamı kabul buyur 
ve arzuma ulaştır beni. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bu ayda, hâlsizliği, 
tembelliği, gevşekliği, durgunluğu, kalp katılığını, gaflet ve gururu benden 
gider. Hastalıklardan, rahatsızlıklardan, sıkıntı ve hüzünlerden, kötü 
olaylardan, dertlerden, hatalar ve günahlardan beni uzaklaştır. Kötülük, 
çirkeflik, meşakkatli ve tahammülü zor işlerden, bela ve eziyetten beni 
alıkoy. Şüphesiz sen duayı işiten (kabul eden)sin. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bu ayda beni 
kovulmuş Şeytan'ın şerrinden, onun arkadan ve karşıdan kınama ve 
çekiştirmesinden, kötü telkin ve vesvesesinden, (hayırlara karşı) gevşet-
mesinden, hile, aldatma ve tuzaklarından, entrikaları, yalan vaatleri, al-
datmaları ve fitnesinden, işbirlikçileri, hizipleri, tabileri, takipçileri, dostları 
ve ortaklarından ve bütün hilelerinden beni koru. 
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مياً� َوَيقيناً، مثَُّ تـََقبَّْل ذِلَك ِمّين  إِقياِمِه، َواْسِتْكماَل ما يـُْرضيَك َعّين َصْرباً َوْاحِتساابً وَ 
  .اْلَعظيِم � َربَّ اْلعاَلمنيَ  اِبَالْضعاِف اْلَكثريَِة، واَالْجرِ 

َواالْجِتهاَد  *دَّ َواْرزُْقين احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة واجلِ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ُهمَّ َصلِّ اَللّـ
َة والنَّشاَط واِال�بََة والتـَّْوبََة وِللتوفْيق واْلُقْربََة واْخلَْريَ اْلَمْقُبوَل َوالرَّْغَبَة والرَّْهَبَة  َواْلُقوَّ

ساِن، َواْلَوَجَل ِمْنَك،  يََّة الّصاِدَقَه، َوِصْدَق اللِّ قََّة، والنِّ لرِّ َوالتََّضرَُّع واْخلُُشوَع َوا
َقَة ِبَك، َواْلَورََع َعْن َحماِرِمَك، َمَع صاِلِح اْلَقْوِل، َوالرَّجاَء َلَك، َوالتـَّوَكَُّل َعَلْيَك، َوالثِّ 

ِة، َوال َحتُْل بـَْيين َوَبْنيَ شيء ِمْن  َوَمْقُبوِل السَّْعي، َوَمْرُفوِع اْلَعَمِل، َوُمْسَتجاِب الدَّْعوَ 
، َبْل اِبلتَّعاُهِد ِنْسيانٍ  َوال َوال َهمٍّ َوال َغمٍّ َوال ُسْقم َوال َغْفَلةٍ  َوال َمَرضٍ  ذِلَك بـََعَرضٍ 

َم ِتَك � َاْرحَ َك، َواْلَوفاِء بـََعْهِدَك َوَوْعِدَك ِبَرمحَْ عايَِة ِحلَقِّ والتََّحفُِّظ َلَك َوفيَك، َوالرِّ 
 .الرّاِمحنيَ 

َواْقِسْم يل فيِه اَْفَضَل ما تـَْقِسُمُه ِلعباِدَك   َوآِل حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصّل َعلى حمَُمَّدٍ 

 
* Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; bu ayın ibadetine 

ve orucunu tutmaya bizleri muvaffak kıl; bu ayda arzumuza ulaştır bizi. 
Bu ayda (itaatin için) harekete geçmeği ve seni razı edecek şeyleri sabır, 
ihlâs, iman ve yakin içinde, en mükemmel şekliyle yerine getirmeyi 
bizlere nasip eyle ve bütün bunları kat kat değerlendirerek büyük bir 
sevap ve karşılıkla kabul buyur, ey âlemlerin Rabbi! 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; bana hac ve umre, 
(itaatin için) çalışma azmi, kuvvet, gayret, şevk, dönüş, tövbe, 
yakınlaşma, kabul olmuş hayır, (sevabına) rağbet, (azabına) karşı korku,  
yakarış ve huşu hâli, yumuşak kalp, doğru niyet, doğru dil nasip et bana. 
Salih söz, kabul olmuş çaba, dergâhına yücelen amel ve kabul olmuş 
duayla birlikte senden korkmaya, sana umut bağlamaya, sana tevekkül 
etmeye, sana güvenmeye, haramlarından çekinmeye beni muvaffak kıl 
ve herhangi bir olay, hastalık, sıkıntı, keder, rahatsızlık, gaflet ve 
unutkanlıkla bunlara ulaşmamı engelleme; aksine sana karşı ve senin 
rızan için sorumlu ve dikkatli davranarak, hakkına riayet etmek, ahdine ve 
vaadine sadık kalmakla bunlara ulaşmamı sağla, rahmetinle ey 
merhametlilerin en merhametlisi.   
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الّصاِحلَني، َوَاْعِطين فيِه اَْفَضَل ما تـُْعطي َاْوِلياَءَك اْلُمَقرَّبَني، ِمَن الرَّْمحَِة َواْلَمْغِفَرِة 
ْلَعْفِو َواْلَمْغِفَرِة الّدائَِمِة، َواْلعاِفَيِة َواْلُمعافاِة، َواْلِعْتِق ِمَن الّناِر، والتََّحنُِّن َواِالجابَِة َوا

  .ِخَرةِ َوَخْريِ الدُّنْيا َواآلَواْلَفْوِز اِبْجلَنَِّة، 
َوَرْمحََتَك   *، َواْجَعْل ُدعائي فيِه ِاَلْيَك واِصًال،َوآِل حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصّل َعلى حمَُمَّدٍ 

فيه �زًِال، َوَعَملي فيِه َمْقُبوًال، َوَسْعيي فيِه َمْشُكورًا، َوَذْنيب فيِه َمْغُفورًا،   َخْريََك ِاَيلَّ وَ 
 . ْكثـََر، َوَحّظي فيِه اَالْوفـَرَ َحّىت َيُكوَن َنصييب فيِه االَ 

 ِر َعلى اَْفَضِل حالٍ ْقين فيِه ِلَليْـَلِة اْلَقدْ ، َوَوفِّ َوآِل حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصّل َعلى حمَُمَّدٍ 
حتُِبُّ َاْن َيُكوَن َعَلْيها َاَحٌد ِمْن َاْوِلياِئَك، َوَاْرضاها َلَك، مثَُّ اْجَعْلها يل َخْريًا ِمْن اَْلِف 

، َواْرزُْقين فيها اَْفَضَل ما َرزَْقَت َاَحدًا ِممَّْن بـَلَّْغَتُه ِاّ�ها َواَْكَرْمَتُه هِبا، َوْاجَعْلين  َشْهرٍ 
ْن ُعَتقاِئَك ِمْن َجَهنََّم، وطَُلقاِئَك ِمَن الّناِر، َوُسَعداِء َخْلِقَك ِمبَْغِفَرِتَك فيها مِ 

 .واِنَك � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ َوِرضْ 
، َواْرزُْقنا يف َشْهرِ� هَذا اجلِْدَّ َواالْجِتهاَد،  َوآِل حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصّل َعلى حمَُمَّدٍ 

 
* Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et. Ramazan ayında 

salih kullarına kısmet ettiğin şeylerin en iyisini bana ayır. Mukarreb 
velilerine nasip ettiğin rahmet, mağfiret, şefkat, duanın kabulü, af, daimi 
mağfiret, afiyet, rahatlık, (cehennem) ateşinden kurtuluş, cenneti kazan-
ma, dünya ve ahiret hayrı gibi lütufların en iyisini bana nasip eyle. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bu ayda en çok 
nasibi ve en kâmil faydayı elde etmem için duamın sana ulaşmasını, 
rahmet ve hayrının bana inmesini, amelimin kabul olmasını, çabamın 
karşılık bulmasını, günahımın bağışlanmasını sağla.  

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve velilerinden birisinin 
Kadir gecesini nasıl geçirmesini istiyorsan, bana da aynı şekilde ve razı 
olduğun en iyi hâlde, Kadir gecesini geçirmeyi (feyizlerinden feyiz 
almayı) nasip eyle; bu geceyi benim için bin aydan daha hayırlı kıl ve o 
gecede yaşama nimetine layık kıldığın birisine verdiğin şeylerin en iyisini 
bana da ver. Bu gecede beni cehennemden ve (gazap) ateşinden 
kurtardığın kimselerden, mağfiret ve hoşnutluğunla saadete erdirdiğin 
yaratıklarından kıl, ey merhametlilerin en merhametlisi!   
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َة َوا   .َوما حتُِبُّ َوتـَْرضى لنَّشاَط، واْلُقوَّ
َعْشر، َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر، َوربَّ َشْهِر َرَمضاَن، َوما   اَللّـُهمَّ َربَّ اْلَفْجِر َوَليالٍ 

 *اَنـَْزْلَت فيِه ِمَن اْلُقرآِن، َوَربَّ َجْربَئيَل َوميكائيَل وِاْسرافيَل َوِعْزرائيَل َوَمجيعِ 
ِاْبراهيَم َوِاْمساعيَل َوِاْسحـاَق َويـَْعُقوَب، َوربَّ ُموسى  اْلَمالِئَكِة اْلُمَقرَّبَني، َوربَّ 

َني َصَلواُتَك َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم  خامتَِ النَِّبيِّ  َومجيِع النَِّبّيَني َواْلُمْرَسلَني، َوربَّ حمَُمَّدٍ  َوعيسى
َك اْلَعظيِم َلّما َصلَّْيَت َعَلْيِه ِهْم َعَلْيَك، َوِحبَقِّ َك َعَلْيِهْم َوِحبَقِّ ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ َاْمجَعَني، وَ 

َوآِلِه َوَعَلْيِهْم َاْمجَعَني، َوَنَظْرَت ِاَيلَّ َنْظَرًة رَحيَمًة تـَْرضى هِبا َعّين ِرضًى ال َسَخَط َعَليَّ 
ْكَرهُ  بـَْعَدُه اَبَدًا، َوَاْعطَيْـَتين َمجيَع ُسْؤيل َورَْغَبيت َواُْمِنيَّيت َوِاراَديت، َوَصَرْفَت َعّين ما اَ 

 . يتيَّ َوَاْحَذُر َوَاخاُف َعلى نـَْفسي َوما ال َاخاُف، َوَعْن َاْهلي َومايل َوِاْخواين َوُذرِّ 
اَللّـُهمَّ ِاَلْيَك فـََرْر� ِمْن ذُنُوبِنا فَـاِو� اتئِبَني َوُتْب َعَلْينا ُمْستَـْغِفريَن، َواْغِفْر َلنا 

ْر� ُمْسَتْسِلمَني، َوال َختُْذْلنا راِهبَني، وآِمّنا راِغبَني،  ذيَن، َوَاِعْذ� ُمْسَتجرييَن، َوَاجِ ُمَتعوِّ 
 .َمسيُع الدُّعاِء َقريٌب ُجميبٌ  ْعنا سائِلَني، َوَاْعِطنا ِانَّكَ َوَشفِّ 

 
* Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bu (mübarek) 

ayımızda bize ciddiyet, gayret, kuvvet, şevk, sevdiğin ve razı olduğun 
şeyleri nasip eyle. 

Allah'ım! Ey fecrin, on gecenin, çiftin ve tekin Rabbi! Ey ramazan 
ayının ve onda nazil ettiğin Kur'ân'ın Rabbi! Ey Cebrail'in, Mikail'in, 
İsrafil'in, Azrail'in ve bütün mukarreb meleklerin Rabbi! Ey İbrahim'in, 
İsmail'in, İshak'ın ve Yakub'un Rabbi! Ey Musa'nın, İsa'nın, bütün nebile-
rin ve resullerin Rabbi! Ey Hâtemü'n-Nebiyyin Muhammed'in Rabbi! 
Senin salâvatın onun ve hepsinin üzerine olsun. (Allah'ım!) Senin onların 
üzerinde olan hakkın, onların senin üzerindeki hakları ve senin büyük 
hakkın hürmetine, Muhammed ve Ehlibeyt'ine ve bütün peygamberlere 
rahmet etmeni, bana, benden razı olup hiçbir zaman bana gazap 
etmeyeceğin ve beni bütün dilek, istek, arzu ve niyetlerime ulaştıracağın 
veya hoşlanmadığım, kaçındığım, kendim için korktuğum ve korkma-
dığım şeylerden beni, ailemi kardeşlerimi ve zürriyetimi uzaklaştıracağın 
rahmet bakışıyla bana bakmanı istiyorum.   
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 ِمثـَْلكَ  * َوَاَ� َعْبُدَك َوَاَحقُّ مْن َسَأَل اْلَعْبُد رَبَُّه َوملَْ َيْسَأِل اْلْعبادُ اَللّـُهمَّ اَْنَت َريبِّ 
الّسائِلَني، َو� ُمنْـَتهى حاَجِة الرّاِغبَني، َو� ِغياَث   ىَ ًا َوُجودًا، � َمْوِضَع َشْكو َكَرم

يَن، َو� َمْلَجَا اْهلارِبَني، َو� َصريَخ اْلُمْسَتغيثَني، َو� ُجميَب َدْعَوِة اْلُمْضَطرِّ 
 ِب اْلَمْكُروبَني، َو� فارَِج َهمِّ اْلُمْسَتْصرِخَني، َو� َربَّ اْلُمْسَتْضَعفَني، َو� كاِشَف َكرْ 

 . اْلَمْهُمومَني، َو� كاِشَف اْلَكْرِب اْلَعظيمِ 
،  َعْنيٍ  ُكلِّ ِمْن  � َاهلُل � َرْمحُن � رَحيُم � َاْرَحَم الرّاِمحَني (َو� َاهلُل املَْكُنونُ 

ْغِفْر يل ذُنُويب َوُعُيويب َوِاساَءيت ، َواَوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ْلُمْرَتدي اِبْلِكْربِ�ِء) َصلِّ ا
َوظُْلمي َوُجْرمي َوِاْسرايف َعلى نـَْفسي، َواْرزُْقين ِمْن َفْضِلَك َوَرْمحَِتَك َفِانَُّه ال َميِْلُكها 
َغْريَُك، َواْعُف َعّين َواْغِفْر يل ُكلَّ ما َسَلَف ِمْن ذُنُويب، َواْعِصْمين فيـما بَِقَي ِمْن 

 َعَليَّ َوَعلى واِلديَّ َوَوَلدي َوقراَبيت َوَاْهِل ُحزاَنيت َوَمْن كاَن ِمّين  ُعْمري، َواْسرتُْ 
ِخَرِة َفِانَّ ذِلَك ُكلَُّه بَِيِدَك َواَْنَت واِسُع ْلُمْؤِمناِت يف الدُّنْيا َواآلِبَسبْيل ِمَن اْلُمْؤِمنَني َوا

عائي َوال يَدي ِاىل َحنْري َحّىت تـَْفَعَل ذِلَك دي، َوال تـَُردَّ دُ ْبين � َسيِّ اْلَمْغِفَرِة، َفال ُختَيِّ 

 
* Allah'ım! Günahlarımızdan sana kaçtık; (rahmet katında) 

tövbekârlar olarak bizlere yer ver; mağfiret dileyenler olarak tövbemizi 
kabul buyur; sana sığınan bizleri bağışla; senden sığınak dileyen bizlere 
sığınak ver; (artık emrine) teslim olan bizleri (rahmetine) sığındır; (kahr u 
gazabından) korkan bizleri rezil ve rüsva eyleme; (sana) müştak olan 
bizlere eman ver; sana el açan bizlere şefaatçi olup lütuf ve ihsanına 
mazhar kıl; muhakkak sen duayı duyan, yakın ve icabet edensin. 

Allah'ım! Sen benim Rabbim, ben ise senin kulunum. Kula yakışan, 
Rabbine el açmasıdır. Kullar (asla) senin kadar kerim ve cömert birisine 
el açmamışlardır (el açacak böyle birisini asla bulamazlar). Ey saillerin 
şikâyetlerini arz edeceği yer, ey müştak insanların en büyük dilekleri, ey 
yardım dileyenlerin imdadı, ey perişan kimselerin duasını kabul eden, ey 
(Şeytan ve zalimlerden) kaçanların sığınağı, ey yardım çığlıkları atanların 
yardımcısı, ey mustaz'afların Rabbi, ey çilekeşlerin keder ve çilelerini yok 
eden, sıkıntılı kimselerin sıkıntısını gideren, ey büyük üzüntüyü gideren!  
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 َشيءٍ  ُكلِّ َفْضِلَك َفِانََّك َعلى  *يب، َوَتْسَتجيَب يل َمجيَع ما َسأَْلُتَك، َوَتزيَدين ِمنْ 
 . ٌر، َوَحنُْن ِاَلْيَك راِغُبونَ َقدي

َك  َاْسأَُلكَ الُء، ُء َواآلاْلُعْليا، َواْلِكْربِ�اَللّـُهمَّ َلَك اَالْمساُء اْحلُْسىن، َواَالْمثاُل  اِبمسِْ
ِبْسِم هللا الرَّْمحـِن الرَّحيِم ِاْن ُكْنَت َقَضْيَت يف هِذِه اللَّيْـَلِة تـَنَـزَُّل اْلَمالِئَكِة َوالرُّوِح 

، َوَاْن َجتَْعَل اْمسي ِيف السَُّعداِء، َورُوحي َمَع َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ فيها َاْن ُتَصلِّ 
ّيَني، َوِاساَءيت َمْغُفورًَة َوَاْن هَتََب يل يَقينًا تُباِشُر ِبِه قـَْليب، َهداِء، َوِاْحساين يف ِعلِّ الشُّ 
، َوِرضًى ِمبا َقَسْمَت يل، َوآَواِ  اآلِخَرِة  ِتين يف الدُّنْيا َحَسَنًة َوِيف مياً� ال َيُشوبُُه َشكٌّ

 ِئَكةُ  َقَضْيَت يف هِذِه اللَّيْـَلِة تـَنَـزَُّل اْلَمالَ َعذاَب الّناِر، َوِاْن ملَْ َتُكنْ  َحَسَنًة َوِقين
ْرين ِاىل ذِلَك، َواْرزُْقين فيها ِذْكَرَك َوُشْكَرَك َوطاَعَتَك َوُحْسَن فيها َفَاخِّ  َوالرُّوحُ 

  .اِبَْفَضِل َصَلواِتَك � َاْرَحَم الّراِمحنيَ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ِعباَدِتَك وَصلِّ 
ُتْل  ، اْغَضِب اْليَـْوَم ِلُ◌َحممَّدٍ ، � َربَّ حمَُمَّدٍ � َصَمدُ  َحدُ � اَ  َوِالَ◌ْبراِر ِعْرتَتِِه واقـْ

 *َاْعداَءُهْم َبَددًا، َوَاْحِصِهْم َعَددًا، َوال َتدَْع َعلى َظْهِر اَالْرِض ِمنْـُهْم َاَحدًا، َوال
 

* Ey Allah, ey Rahman, ey Rahim, ey merhametlilerin en merhametlisi, 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; günahlarımı, kusurlarımı, kötülüğü-
mü, nefsime karşı zulmümü, suçumu ve aşırılığımı bağışla. Kendi fazl u 
rahmetinden beni rızıklandır; çünkü buna senden başkası malik değildir. 
Beni affet; geçmiş bütün günahlarımı bağışla ve geri kalmış ömrümde 
beni (bütün günahlardan) koru. Dünya ve ahirette benim, anne ve 
babamın, çocuklarımın, yakınlarımın, akrabalarımın ve benimle aynı 
yolda yürüyen mümin erkek ve kadınların hepsinin kötülüklerinin üzerini 
ört; çünkü bütün bunlar senin elindedir; sensin mağfireti geniş olan; şu 
halde ey benim efendim, beni (mağfiret ve rahmetinden) mahrum 
eyleme; duamı reddetme ve (sana yalvarmak için) kaldırdığım elimi 
indirmeden bunları benim hakkımda yerine getir; senden dilediğim her 
şeyi kabul buyur ve hakkımda fazl u keremini artır. Şüphesiz senin her 
şeye gücün yeter ve biz sana müştak ve (muhtacız). 

* Allah'ım! Güzel isimler, yüce misaller, kibriyalık ve çeşitli nimetler 
sana mahsustur. "Bismillahirrahmanirrahim"de olan ismin hakkına sen-
den istiyorum; bu gecede meleklerin ve Ruh'un inmesine hükmettiysen, 
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َة النَِّبّيَني اَْنَت َاْرَحُم الرّاِمحَني اْلَبديُء تـَْغِفْر َهلُْم اَبَدًا، � َحَسَن الصُّْحَبِة � َخليفَ 
اْلَبديُع الَّذي َلْيَس َكِمْثِلَك َشيٌء، َوالّداِئُم َغْريُ اْلغاِفِل، َواحلَْيُّ الَّذي ال َميُوُت، اَْنَت 

َاْن  ْسأَُلكَ اَ ، ُل حمَُمَّدٍ ُمَفضِّ ، وَ ، َو�ِصُر حمَُمَّدٍ حمَُمَّدٍ   يـَْوم يف َشأن، اَْنَت َخليَفةُ ُكلَّ 
َصَلواُتَك  حمَُمَّدٍ  ، َواْلقائَِم اِبْلِقْسِط ِمْن َأْوِصياءِ ، َوَخليَفَة حمَُمَّدٍ تـَْنُصَر َوِصيَّ حمَُمَّدٍ 

 َه إّال اَْنَت، َصلِّ ال ِالٰـ  َه إّال اَْنَت، ِحبَقِّ َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم، ِاْعِطْف َعَلْيِهْم َنْصَرَك � ال ِالٰـ 
نْيا َواآل، َواْجعَ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ِخَرِة، َواْجَعْل عاِقَبَة َاْمري ِاىل ْلين َمَعُهْم يف الدُّ

دي اِبللَّطيِف، ُغْفراِنَك َوَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحَني، وََكذِلَك َنَسْبَت نـَْفَسَك � َسيِّ 
  .َواْلُطْف يب ِلما َتشاءُ  مَّدٍ حمَُ  *َوآلِ  َعلى حمَُمَّدٍ  بَلى ِانََّك َلطيٌف، َفَصلِّ 

 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve benim ismimi saadetli insanların 
ve ruhumu şehitlerin arasında yaz; iyiliğimi yüce derecelere ulaştır; 
kötülüğümü bağışla; bana kalbimle bütünleşen bir yakin, şüpheden arın-
mış bir iman, kısmet ettiğin şeye rıza göstermeği armağan et; dünyada 
da bana iyilik ver, âhirette de; beni ateşin azabından koru. Bu gecede 
meleklerin ve Ruh'un inmesine hükmetmediysen, benim ecelimi de 
(inecekleri) geceye kadar geciktir ve o gecede bana zikrini, şükrünü, itaat 
ve güzel ibadetini nasip et ve Muhammed ve Ehlibeyt'ine en faziletli 
salâtlarınla rahmet et ey merhametlilerin en merhametlisi. 

Ey tek, ey eksiksiz-ihtiyaçsız, ey Muhammed'in Rabbi! Bugün Muham-
med ve onun Ehlibeyt'inden olan (o) iyi kimseler için (düşmanlarına) 
gazap et; onların düşmanlarının hepsini birer birer sayarak öldür; yeryü-
zünde onlardan bir kişi dahi bırakma; onları hiçbir zaman bağışla-ma. Ey 
güzel yaver; ey peygamberlerin halifesi (peygamberlerin ardın-dan 
onların risalet ve hedeflerini koruyan); sensin merhametlilerin en 
merhametlisi; sensin hiçbir benzeri olmayan yaratıcı; sensin yepyeni bir 
şekilde icat eden; sensin gaflete düşmeyen ebedî ve hiçbir zaman 
ölmeyen diri; sen her gün yeni bir iştesin; sensin Muhammed'in halifesi 
(onun ardından onun dinini ve hedeflerini koruyan); Muhammed'in yar-
dımcısı ve Muhammed'i üstün kılan.  

* Senden, Muhammed'in vasîsi, halifesi olan ve onun adaleti 
(dünyada) hâkim kılacak vasîsi (Hz. Mehdi'ye) (salavatın onun ve bütün 
vasîlerinin üzerine olsun) yardım etmeni diliyorum. Yardımını onlara (Hz. 
Muhammed'in vasilerine) lütfeyle. Ey kendisinden başka ilâh olmayan 
(Allah)! "Senden başka bir ilâh yoktur" gerçeği hakkına Muhammed ve 
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، َواْرزُْقِىن احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة يف عاِمنا هذا،  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
  .ِخَرِة َوالدُّنْياَعَليَّ ِجبَميِع َحواِئجي ِلآل َوَتَطوَّلْ 

Sonra üç defa şöyle söylersin: 
 َواَتُوُب ِاَلْيِه  َقريٌب ُجميٌب، َاْستَـْغِفُر َهللا َريبِّ وُب ِاَلْيِه ِانَّ َريبِّ  َواَتُ َاْستَـْغِفُر َهللا َريبِّ 

 َواَتُوُب ِاَلْيِه ِانَُّه كاَن َغّفاراً اَللّـُهمَّ اْغِفْر يل ِانََّك ِانَّ َرّيب رَحيٌم َوُدوٌد، َاْستَـْغِفُر َهللا َريبِّ 
وءًا َوظََلْمُت نـَْفسي َفاْغِفْر يل ِانَُّه ال يـَْغِفُر ِاّين َعِمْلُت سُ  َاْرَحُم الّراِمحَني، َربِّ 

َه إّال ُهَو اْحلَيُّ، اْلَقيُّوُم اْحلَليُم اْلَعظيُم الذُّنُوَب إّال اَْنَت، َاْستَـْغِفُر َهللا الَّذي ال ِالٰـ 
 * .  َهللا كاَن َغُفوراً رَحيماً اْلَكرُمي، اْلَغّفاُر ِللذَّْنِب اْلَعظيِم َواَتُوُب ِاَلْيِه، َاْستَـْغِفُر َهللا ِانَّ 

Ardından da şu duayı okursun: 
، َوَاْن َجتَْعَل فيـما تـَْقضي َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ اَللّـُهمَّ إّين َاْسأُلَك َاْن ُتَصلِّ 

ذي ال يـَُردُّ َوال  ُر ِمَن اَالْمِر اْلَعظيِم اْلَ◌ْحمُتوِم يف َليْـَلِة اْلَقْدِر ِمَن اْلَقضاِء الَّ َوتـَُقدِّ 

 
Ehlibeyt'ine rahmet et ve dünya ve ahirette onlarla birlikte olmamı sağla 
ve işimin (ömrü mün) sonunu mağfiret ve rahmetin olarak kararlaştır; ey 
merhametlilerin en merhametlisi. Yine sen kendine lütuflu olmayı isnad 
etmişsin; evet sen lütuf sahibisin; şu hâlde Muhammed ve Ehlibeyt'ine 
rahmet et ve bana lütufta bulun; kuşkusuz sen istediğin şeyi ihsan 
edersin. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bana bu yıl hac ve 
umre nasip et; beni dünya ve ahiretle ilgili bütün hacetlerime ulaştır. 

* Rabbim olan Allah'tan mağfiret diliyor ve O'na tövbe ediyorum; 
muhakkak ki Rabbim yakın ve icabet edendir. Rabbim olan Allah'tan 
mağfiret diliyor ve O'na tövbe ediyorum; şüphesiz Rabbim merhametli ve 
şefkatlidir. Rabbim olan Allah'a istiğfar ve tövbe ediyorum; şüphesiz O, 
bağışlayan ve tövbeyi kabul edendir. 

Allah'ım! Beni affet; muhakkak ki sen merhametlilerin en merhametli-
sisin. Rabbim! Ben kötülük ederek nefsime zulmettim; beni bağışla; çünkü 
günahları senden başka kimse bağışlayamaz. Kendisinden başka ilâh 
olmayan Allah'tan mağfiret diliyorum; diridir O; varlıkları ayakta tutan 
O'dur; hilim sahibidir, azametlidir, cömerttir; büyük günahı bağışlayan 
O'dur, ben O'na tövbe ediyorum. Allah'tan mağfiret diliyorum; kuşkusuz 
Allah bağışlayan ve Rahimdir. 
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يـَُبدَُّل، َاْن َتْكتـَُبين ِمْن ُحّجاِج بـَْيِتَك اْحلَراِم، اْلَمْربُوِر َحجُُّهْم، اْلَمْشُكورِ 
َسْعيـُُهْم،   **

ُر َاْن، تُطيَل  ئاهُتُْم، َوَاْن َجتَْعَل فيـما تـَْقضي َوتـَُقدِّ اْلَمْغُفوِر ذُنُوهُبُْم، اْلُمَكفَِّر َعنْـُهْم َسيِّ 
 . َدْيين، آمَني َربَّ اْلعاَلمنيَ ي َعّين َاماَنيت وَ َع ِرْزقي، َوتـَُؤدِّ تـَُوسِّ ُعْمري وَ 

اَللّـُهمَّ اْجَعْل يل ِمْن َاْمري فـََرجًا َوَخمَْرجًا، َواْرزُْقين ِمْن َحْيُث َاْحَتِسُب َوِمْن  
َعلى   َرتُِس َوَصلِّ َحْيُث ال َاْحَتِسُب، َواْحُرْسين ِمْن َحْيُث َاْحَرتُِس، َوِمْن َحْيُث ال َاحْ 

 . ْم َكثرياً َوَسلِّ  آِل حمَُمَّدٍ وَ  حمَُمَّدٍ 
2- Merhum Şeyh Tusî yine ramazanın gündüzleri için, on 

bölümden oluşan ve her bölümde on tesbih bulunan şu zikri rivayet 
etmiştir: 

ِر، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق اَالْزواِج وِّ ُسْبحـاَن ِهللا ابِرِئ النََّسِم، ُسْبحـاَن ِهللا املُصَ  )1(
َوالنَّوى،  ها، ُسْبحـاَن ِهللا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحـاَن ِهللا فاِلِق احلَْبِّ ُكلِّ 

، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق ما يُرى، َوما ال يُرى ُسْبحـاَن ِهللا َشيءٍ  ُكلِّ ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق 
اْلعاَلمَني، ُسْبحـاَن ِهللا السَّميِع الَّذي َلْيَس َشيٌء  ُسْبحـاَن ِهللا َربِّ ِمداَد َكِلماتِِه، 

 َاْمسََع ِمْنُه، َيْسَمُع ِمْن فـَْوِق َعْرِشِه ما َحتَْت َسْبِع َاَرضَني، َوَيْسَمُع ما يف ظُُلماِت اْلَربِّ 
َوَاْخفى، َوَيْسَمُع َوساِوَس رَّ السِّ  *َواْلَبْحِر، َوَيْسَمُع االَنَني َوالشَّْكوى َوَيْسَمعُ 

 
** Allah'ım! Senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni dili-

yorum. Senden, Kadir gecesinde kesin olarak takdir edip hükme bağladı-
ğın reddedilmez ve değişmez olan kesin ve büyük kararların arasında, 
beni de hacları doğru ve kâmil olan, çabaları mükâfatlandırılan, günahları 
bağışlanan ve kötülüklerinin üstü örtülen Beytullahi'l-Harâm'ın hacıların-
dan yazmanı diliyorum. Yine hükmedip takdir buyurduğun şeyler ara-
sında, ömrümü uzatmanı, rızkımı bollaştırmanı, emanet ve borcumu eda 
etmeni istiyorum. Âmin ey âlemlerin Rabbi! 

Allah'ım! İşlerimi hallet ve çıkış yolunu bana göster; umduğum ve 
ummadığım yerden beni rızıklandır. Kendimi korumak için tedbir aldığım 
veya almadığım her yerde beni koru ve Muhammed ve Ehlibeyt'ine çok 
çok rahmet et." 

* (1) Münezzehtir varlıkları yaratan Allah. Münezzehtir varlıkları 
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 .) َوال ُيِصمُّ َمسَْعُه َصْوتٌ ِفي الصُُّدورُ الصُُّدوِر (َويـَْعَلُم خائَِنَة اَالْعُنيِ َوما ختُْ 
ِر، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق اَالْزواِج ُسْبحـاَن ِهللا ابِرِئ النََّسِم، ُسْبحـاَن ِهللا الُمَصوِّ  )2(

َوالنَّوى،  ِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحـاَن ِهللا فاِلِق احلَْبِّ ها، ُسْبحـاَن ِهللا جاُكلِّ 
، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق ما يُرى َوما ال يُرى، ُسْبحـاَن ِهللا َشيءٍ  ُكلِّ ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق 

َلْيَس َشيٌء اْلعاَلمَني، ُسْبحـاَن ِهللا اْلَبصِري الَّذي  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحـاَن ِهللا َربِّ 
 اَْبَصَر ِمْنُه، يـُْبِصُر ِمْن فـَْوِق َعْرِشِه ما َحتَْت َسْبِع َاَرضَني، َويـُْبِصُر ما يف ظُُلماِت اْلَربِّ 

 يْغشَ ُهَو اللَّطيُف اْخلَبُري، ال تُـ ْبصاُر َوُهَو يُْدِرُك اَالْبصاَر وَ َواْلَبْحر، ال تُْدرُِكُه األَ 
َتَرتُ ِمْنِه ِبِسْرت، َوال يُواري ِمْنُه ِجداٌر، َوال يَغيُب َعْنُه بـَرٌّ َوال  َبَصَرُه الظُّْلَمُة، َوال يُسْ 

َحبٌْر، َوال َيُكنُّ ِمْنُه َجَبٌل ما يف َاْصِلِه، َوال قـَْلٌب ما فيِه، َوال َجْنٌب ما يف قـَْلِبِه، َوال 
ِصَغرِِه، َوال َخيْفى َعَلْيِه  ُ◌ َصغٌري لِ *َيْسَتِرتُ ِمْنُه َصغٌري َوال َكبٌري، َوال َيْسَتْخفي ِمْنه 

 
şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftleri yaratan Allah. Münezzehtir 
karanlıkları ve nuru (âlemin düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir tane 
ve çekirdeği yaran Allah. Münezzehtir görünen ve görünmeyen şeyleri 
yaratan Allah. Münezzehtir Allah (sonsuz) kelimeleri kadar. Münezzehtir 
âlemlerin Rabbi Allah. Münezzehtir duyan Allah; O'ndan daha iyi duyan 
yoktur; Arş'ının üstünden, yedi yerin altına kadar (her şeyi) duyar; kara 
ve denizin karanlıklarında duyar; (inleyenlerin) iniltisini ve (şikâyet eden-
lerin) şikâyetini duyar; en gizli sırları ve göğüslerdeki vesveseleri (dahi) 
duyar; hiçbir ses O'nun duyum alanının dışında kalmaz." 

* (2) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzehtir şekillendiren 
Allah. Münezzehtir bütün çiftleri yaratan Allah. Münezzehtir karanlıkları 
ve nuru (âlemin düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir taneyi ve 
çekirdeği yaran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. Münezzehtir 
görünen ve görünmeyen (her şeyi) yaratan Allah. Münezzehtir Allah, 
(sonsuz) kelimeleri kadar. Münezzehtir âlemlerin Rabbi olan Allah. 
Münezzehtir her şeyden daha iyi gören Allah; Arş'ının üstünden, yedi 
yerin altına kadar (her şeyi) görür; kara ve denizin karanlıklarında olan 
şeyleri (dahi) görür; "Gözler O'nu göremez; ama O gözleri görür. O, latif 
ve her şeyden haberdardır." Karanlık O'nun görüşüne engel olamaz; 
hiçbir duvar O'nun görüşünü önleyemez; ne bir kara O'nun görüş 
alanından kaybolur, ne bir deniz; ne bir dağın içinde bulunan (hazineler, 
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َه رُُكْم ِيف اَالْرحاِم َكْيَف َيشاُء، ال ِالٰـ َشيٌء ِيف اَالْرِض َوال ِيف السَّماِء، ُهَو الَّذي ُيَصوِّ 
  .إالّ ُهَو اْلَعزيُز اْحلَكيمُ 

ِق اَالْزواِج ِر، ُسْبحـاَن ِهللا خالِ ُسْبحـاَن ِهللا ابِرِئ النََّسِم، ُسْبحـاَن ِهللا الُمَصوِّ  )3(
َوالنَّوى،  ها، ُسْبحـاَن ِهللا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحـاَن ِهللا فاِلِق احلَْبِّ ُكلِّ 

، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق ما يُرى، َوما ال يُرى ُسْبحـاَن ِهللا َشيءٍ  ُكلِّ ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق 
َلمَني، ُسْبحـاَن ِهللا الَّذي يـُْنِشُئ السَّحاَب اْلعا ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحـاَن ِهللا َربِّ 

ُح الرَّْعُد ِحبَْمِدِه، َواْلَمالِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه، َويـُْرِسُل الصَّواِعَق فـَُيصيُب هِبا  قاَل، َويَُسبِّ الثِّ 
السَّماِء ِبَكِلَمِتِه ُل اْلماَء ِمَن �َح بُْشرًا َبْنيَ يََدي َرْمحَِتِه، َويـُنَـزِّ َمْن َيشاُء، َويـُْرِسُل الرِّ 

َويـُْنِبُت النَّباَت ِبُقْدرَتِِه، َوَيْسُقُط اْلَوَرُق ِبِعْلِمِه، ُسْبحـاَن ِهللا الَّذي ال يـَْعُزُب َعْنهُ 
 ِيف اَالْرِض َوال ِيف السَّماِء، َوال َاْصَغُر ِمْن ذِلَك َوال اَْكَربُ إّال يف ِكتابٍ  ِمْثقاُل َذرَّةٍ 

  .ُمبنيٍ 
خاِلِق  *ِر، ُسْبحـاَن هللاِ اَن ِهللا ابِرِئ النََّسِم، ُسْبحـاَن ِهللا الُمَصوِّ ُسْبحـ )4(

 
madenler ve ...) ondan gizli kalır, ne bir kalpte (saklı) olan (sırlar) ve ne 
de bir vücudun içindekiler; büyük-küçük hiçbir şey ondan saklı kalamaz. 
Evet, küçük olan hiçbir şey küçüklüğünden dolayı O'ndan gizli kalmaz; ne 
yeryüzünde bir şey O'na örtülü kalır, ne de gökyüzünde; O'dur sizi 
(anaların) rahimlerinde istediği şekilde şekillendiren; izzet ve hikmet 
sahibi olan O'ndan başka bir ilâh yoktur. 

* (3) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzehtir (varlıkları) 
şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftleri yaratan Allah. Münezzehtir 
karanlıkları ve nuru (âlemin düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir 
taneyi ve çekirdeği yaran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. 
Münezzehtir görünen ve görünmeyen şeyleri yaratan Allah. Münezzehtir 
Allah, (sonsuz) kelimeleri kadar. Münezzehtir âlemlerin Rabbi olan Allah. 
Münezzehtir ağır bulutları oluşturan Allah; şimşek O'na hamd eder ve 
melekler O'ndan korkar. O, yıldırımları gönderir ve istediğine isabet ettirir. 
Rüzgarları rahmetinden önce müjdeci olarak gönderir. Kendi kelimesiyle 
gökten su (yağmur) indirir; kendi kudretiyle bitkileri yeşertir. Yapraklar 
onun bilgisiyle dökülür. Yerde ve gökte bir zerre, zerreden daha küçük 
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 ها، ُسْبحـاَن ِهللا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحـاَن ِهللا فاِلِق احلَْبِّ ُكلِّ اَالْزواِج 
ى، َوما ال يُرى ، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق ما يُر َشيءٍ  ُكلِّ َوالنَّوى، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق 

اْلعاَلمَني، ُسْبحـاَن ِهللا الَّذي يـَْعَلُم ما  ُسْبحـاَن ِهللا ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحـاَن ِهللا َربِّ 
ِعْنَدُه ِمبِْقدار، عاِملُ اْلَغْيِب  َحتِْمُل ُكلُّ اُنْثى َوما َتغْيُض اَالْرحاُم َوما تـَْزداُد وَُكلُّ َشْيءٍ 

 اْلُمَتعاِل، َسواٌء ِمْنُكْم َمْن َاَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه، َوَمْن ُهَو  َوالشَّهاَدِة اْلَكبْريُ 
باٌت ِمْن َبْنيِ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َحيَْفظُونَُه ِمَن اِبللَّْيِل َوساِرٌب اِبلنَّهاِر، َلُه ُمَعقِّ  ُمْسَتْخفٍ 

اْلَمْوتى، َويـَْعَلُم ما تـَنْـُقُص اَالْرُض  ي، َوُحيْيِ ذي ُمييُت اَالْحياءَ َاْمِر ِهللا، ُسْبحاَن ِهللا الَّ 
  .ُمَسّمىً  ِمنْـُهْم، َويُِقرُّ ِيف اَالْرحاِم ما َيشاُء ِاىل َاَجلٍ 

ِر، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق اَالْزواِج ُسْبحـاَن ِهللا ابِرِئ النََّسِم، ُسْبحـاَن ِهللا الُمَصوِّ  )5(
َوالنَّوى،  الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحـاَن ِهللا فاِلِق احلَْبِّ  ها، ُسْبحـاَن ِهللا جاِعلِ ُكلِّ 

، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق ما يُرى َوما ال يُرى، ُسْبحـاَن ِهللا َشيءٍ  ُكلِّ ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق 
ِتى اْلُمْلَك ماِلِك اْلُمْلِك تـُؤْ  *اْلعاَلمَني، ُسْبحـاَن هللاِ  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحـاَن ِهللا َربِّ 

 
veya daha büyük hiçbir şey sultası ve ilminin dışında kalmayan Allah 
münezzehtir ve her şey açık bir kitapta yazılıdır. 

(4) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzehtir (varlıkları) 
şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftleri yaratan Allah. Münezzehtir 
karanlıkları ve nuru (âlemin düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir 
tohumu ve çekirdeği yaran Allah! Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. 
Münezzehtir görünen ve görünmeyen şeyleri yaratan Allah. Münezzehtir 
Allah, (sonsuz) kelimeleri kadar. Münezzehtir âlemlerin Rabbi Allah. 
Münezzehtir her dişinin (karnında) taşıdığını ve rahimlerde azalıp 
çoğalanı bilen Allah. Her şeyin onun yanında bir ölçüsü vardır. Görüneni 
ve görünmeyeni bilen, büyük ve yücedir. Birinizin gizli veya açık 
konuşması, gecenin karanlığında olsun veya gündüzün aydınlığında 
(O'nun için fark etmez; O, hepsini bilir.) Allah'ın onu (insanı) önden veya 
arkadan takip edip emriyle onu koruyacak takipçileri vardır. Münezzehtir 
dirileri öldüren ve ölüleri dirilten Allah. Yeryüzünden eksilenleri (ölüp 
gidenleri) bilir ve istediğini belli bir zamana kadar rahimlere yerleştirir. 

* (5) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzehtir (varlıkları) 
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َمْن َتشاُء، َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتشاُء، َوتُِعزُّ َمْن َتشاُء، َوتُِذلُّ َمْن َتشاُء، بَِيِدَك اْخلَْريُ 
ِيف اللَّْيِل، ُختْرُِج َقديٌر، تُوِلُج اللَّْيَل ِيف النَّهاِر، َوتُوِلُج النَّهاَر  َشيءٍ  ُكلِّ ِانََّك َعلى 

 ٍب.ُزُق َمْن َتشاُء ِبَغْريِ ِحسا، َوتـَرْ َت ِمَن اْحلَيِّ ِت، َوُختْرُِج اْلَميِّ َميِّ ِمَن الْ  يَّ احلَْ 
ِر، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق اَالْزواِج ُسْبحـاَن ِهللا ابِرِئ النََّسِم، ُسْبحـاَن ِهللا الُمَصوِّ  )6(

َوالنَّوى،   فاِلِق احلَْبِّ ها، ُسْبحـاَن ِهللا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحـاَن هللاِ ُكلِّ 
، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق ما يُرى َوما ال يُرى، ُسْبحـاَن ِهللا َشيءٍ  ُكلِّ ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق 

اْلعاَلمَني، ُسْبحـاَن ِهللا الَّذي ِعْنَدُه ُمفاِتُح اْلَغْيِب ال  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحـاَن ِهللا َربِّ 
 إالَّ يـَْعَلُمها، َوال َحبَّةٍ  َواْلَبْحِر، َوما َتْسُقُط ِمْن َورََقةٍ  َويـَْعَلُم ما ِيف اْلَربِّ  يـَْعَلُمها إّال ُهوَ 

 . ُمبني إالّ يف ِكتابٍ  َوال �ِبسٍ  يف ظُُلماِت اَالْرِض َوال َرْطبٍ 
 خاِلقِ  *ِر، ُسْبحـاَن هللاِ ُسْبحـاَن ِهللا ابِرِئ النََّسِم، ُسْبحـاَن ِهللا الُمَصوِّ  )7(

 
şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftleri yaratan Allah. Münezzehtir 
karanlıkları ve nuru (âlemin düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir 
taneyi ve çekirdeği yaran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. 
Münezzehtir görünen ve görünmeyenleri yaratan Allah. Münezzehtir 
Allah (sonsuz) kelimeleri kadar. Münezzehtir âlemlerin Rabbi Allah. 
Münezzehtir (varlık) mülkünün sahibi Allah; mülkü, istediğine verir, istedi-
ğinden de alır; istediğini aziz eder, istediğini de zelil eder. Bütün hayırlar 
O'nun elindedir ve O'nun her şeye gücü yeter. (Allah'ım!) Sen geceyi 
gündüze ve gündüzü de geceye sokarsın; diriyi ölüden ve ölüyü diriden 
çıkarırsın ve istediğine hadsiz hesapsız rızk verirsin. 

* (6) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzehtir (varlıkları) 
şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftleri yaratan Allah. Münezzehtir 
karanlıkları ve nuru (âlemin düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir 
taneyi ve çekirdeği yaran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. 
Münezzehtir görünen ve görünmeyen (her şeyi) yaratan Allah. Münez-
zehtir Allah (sonsuz) kelimeleri kadar. Münezzehtir âlemlerin Rabbi Allah. 
Münezzehtir gaybın anahtarları elinde olan ve gaybı kendisinden başkası 
bilmeyen Allah. Karada ve denizde bulunan şeyleri ve düşen her yaprağı 
mutlaka bilir O. Yerin karanlıklarında bulunan bir taneden dahi haberi 
var. İster kuru, ister yaş (her şey) apaçık bir kitapta yazılıdır (O, her 
şeyden haberdardır). 
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 ها، ُسْبحـاَن ِهللا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحـاَن ِهللا فاِلِق احلَْبِّ ُكلِّ اَالْزواِج 
، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق ما يُرى َوما ال يُرى، َشيءٍ  ُكلِّ َوالنَّوى، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق 

مَني، ُسْبحـاَن ِهللا الَّذي ال ُحيْصي اْلعالَ  ُسْبحـاَن ِهللا ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحـاَن ِهللا َربِّ 
ِمْدَحَتُه اْلقائُِلوَن، َوال َجيْزي بِـآالئِِه الّشاِكُروَن اْلعاِبُدوَن، َوُهَو َكما قاَل َوفـَْوَق ما  

 ِمبا شاءَ  ِمْن ِعْلِمِه ِاالّ  يءٍ َوال ُحييطوَن ِبشَ  ،نـَُقوُل، َوهللاُ ُسْبحانَُه َكما اَْثىن َعلى نـَْفِسهِ 
  .ُدُه ِحْفظُُهما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعظيمُ و  ُكْرِسيُُّه السَّماواِت َواَالْرَض َوال يـَؤُ َوِسعَ 

ِر، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق اَالْزواِج ُسْبحـاَن ِهللا ابِرِئ النََّسِم، ُسْبحـاَن ِهللا الُمَصوِّ  )8(
َوالنَّوى،  اَن ِهللا فاِلِق احلَْبِّ ها، ُسْبحـاَن ِهللا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحـُكلِّ 

، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق ما يُرى َوما ال يُرى، ُسْبحـاَن ِهللا َشيءٍ  ُكلِّ ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق 
 الَّذي يـَْعَلُم ما يَِلُج ِيف  *اْلعاَلمَني، ُسْبحـاَن هللاِ  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحـاَن ِهللا َربِّ 

 
(7) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzehtir (varlıkları) 

şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftleri yaratan Allah. Münezzehtir 
karanlıkları ve nuru (âlemin düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir 
taneyi ve çekirdeği yaran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. 
Münezzehtir görünen ve görünmeyen (her şeyi) yaratan Allah. 
Münezzehtir Allah, (sonsuz) kelimeleri kadar. Münezzehtir âlemlerin 
Rabbi Allah. Münezzehtir Allah; konuşanlar O'nun medhini (layıkıyla) 
sayıp bitiremezler; şükreden âbidler nimetlerinin karşılığını veremezler. 
O, kendi söylediği gibidir; bizim söylediğimizin üstündedir (daima). 
Münezzeh olan Allah, kendini medh u senâ ettiği gibidir. Kendisinin 
istediği hariç, kimse O'nun bir ilmine ihata edemez. O'nun kürsüsü 
gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup (gözetmek) kendisine ağır 
gelmez. O, yücedir, büyüktür. 

* (8) Münezzehtir varlıkları yaratan Allah. Münezzehtir (varlıkları) 
şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftleri yaratan Allah. Münezzehtir 
karanlıkları ve nuru (âlemin düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir 
taneyi ve çekirdeği yaran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. 
Münezzehtir görünen ve görünmeyen şeyleri yaratan Allah. Münezzehtir 
Allah -sonsuz- kelimeleri kadar. Münezzehtir âlemlerin Rabbi Allah. 
Münezzehtir yeryüzüne gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona 
yükseleni de bilen Allah. Yeryüzüne girip çıkanlar, O'nu gökten inip 
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 ِمْنها َوما يـَْنِزُل ِمَن السَّماِء َوما يـَْعُرُج فيها، َوال َيْشَغُلُه ما يَِلُج ِىف  ْرِض َوما َخيُْرجُ األَ 
اَالْرِض َوماَخيُْرُج ِمْنها َعّما يـَْنِزُل ِمَن السَّماِء َوما يـَْعُرُج فيها، َوال َيْشَغُلُه ما يـَْنِزُل 

 ِعْلُم ما َخيُْرُج ِمْنها، َوال َيْشَغُلهُ ِمَن السَّماِء َوما يـَْعُرُج فيها َعّما يَِلُج ِىف اَالْرِض وَ 
َوال َيْشَغُلُه َخْلُق َشْىء َعْن َخْلِق َشْيء، َوال ِحْفُظ َشْيء، َعْن  يءٍ شَ َعْن ِعْلِم  يءٍ شَ 

ِحْفِظ َشْيء َوال يُساويِه َشْيٌء َوال يـَْعِدلُُه َشْيٌء َلْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَّميُع 
 اْلَبصريُ 
ِر، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق اَالْزواِج حـاَن ِهللا ابِرِئ النََّسِم، ُسْبحـاَن ِهللا الُمَصوِّ ُسبْ  )9(

َوالنَّوى،  ها، ُسْبحـاَن ِهللا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحـاَن ِهللا فاِلِق احلَْبِّ ُكلِّ 
رى َوما ال يُرى، ُسْبحـاَن ِهللا ، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق ما يُ َشيءٍ  ُكلِّ ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق 

اْلعاَلمَني، ُسْبحـاَن ِهللا فاِطِر السَّماواِت َواَالْرِض،  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحـاَن ِهللا َربِّ 
اْخلَْلِق ما َيشاُء ِانَّ  ىن َوثُالَث َورابَع، يَزيُد ِيف ، َمثْ جاِعِل اْلَمالِئَكِة رُُسًال اُويل َاْجِنَحةٍ 

َفال ممُِْسَك َهلا، َوما ُميِْسُك   ِمْن َرْمحَةٍ  *َقديٌر، ما يـَْفَتِح هللاُ ِللّناسِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َهللا َعلى

 
yükselen şeylerden gafil etmez. Gökten inip O'na yükselen şeyler de 
O'nu, yeryüzüne girip çıkanlardan gafil etmez. Evet; bir şeyi bilmesi O'nu 
başka bir şeyi bilmesinden, bir şeyi yaratması O'nu başka bir şeyi 
yaratmasından ve bir şeyi koruması da O'nu başka bir şeyi korumasın-
dan gafil etmez. Hiçbir şey O'na eşit ve denk olamaz. Çünkü hiçbir şey 
onun gibi değildir; O, duyan ve görendir. 

* (9) Münezzehtir varlıkları yaratan Allah. Münezzehtir (varlıkları) 
şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftleri yaratan Allah. Münezzehtir 
karanlıkları ve nuru (âlemin düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir 
taneyi ve çekirdeği yaran Allah. Münezzehtir her şeyi yaratan Allah. 
Münezzehtir görünen ve görünmeyen (her şey)i yaratan Allah. Münez-
zehtir Allah (sonsuz) kelimeleri kadar. Münezzehtir âlemlerin Rabbi Allah. 
Münezzehtir gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, 
dörder kanatlı elçiler yapan Allah. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüp-
hesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah insanlara bir rahmet (kapısı) açtı 
mı onu kimse tutamaz (kapatamaz). O'nun tuttuğunu (kapattığını) da 
O'ndan sonra kimse Salıveremez (açamaz). O, izzet ve hikmet sahibidir. 
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  .َفال ُمْرِسَل َلُه ِمْن بـَْعِدِه َوُهَو اْلَعزيُز اْحلَكيمُ 
ِر، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق ُسْبحـاَن ِهللا ابِرىِء النََّسِم، ُسْبحـاَن ِهللا الُمَصوِّ  )10(

 ها، ُسْبحـاَن ِهللا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحـاَن ِهللا فاِلِق احلَْبِّ ُكلِّ واِج اَالزْ 
، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق ما يُرى َوما ال يُرى، َشيءٍ  ُكلِّ َوالنَّوى، ُسْبحـاَن ِهللا خاِلِق 

 اَن ِهللا الَّذي يـَْعَلُم ما ِيف ُسْبحـاْلعاَلمَني،  ُسْبحـاَن ِهللا ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحـاَن ِهللا َربِّ 
 ِاالّ  إّال هَو راِبُعُهْم، َوال َمخَْسةٍ  ْرِض، ما َيُكوُن ِمْن َجنْوى َثالثَةٍ األَ  لسَّماواِت َوما ِيف ا

ا ئـُُهْم مبِ ُهَو ساِدُسُهْم، َوال َاْدىن ِمْن ذِلَك َوال اَْكثـََر إّال ُهَو َمَعُهْم اَيـَْنما كانُوا، مثَُّ يـُنَـبِّ 
  *.َعليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ نَّ َهللا َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقياَمِة اِ 

3- Yine Şeyh Tusî (r.a) her gün şu cümlelerle Resul-i Ekrem'e 
(s.a.a) salât u selâm etmeyi rivayet etmiştir: 

 
ُموا ُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِّ � اَيـَُّها الَّذيَن آمَ  ِانَّ َهللا َوَمالِئَكَتُة ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ 

 . َوَسْعَدْيَك َوُسْبحاَنكَ  َربِّ ، َلبـَّْيَك � َتْسليماً 
َكما   **،َوآِل حمَُمَّدٍ  ، َوابِرَك َعلى حمَُمَّدٍ َوآِل حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصّل َعلى حمَُمَّدٍ 

 
* (10) Münezzehtir yaratıkları yaratan Allah. Münezzehtir (varlıkları) 

şekillendiren Allah. Münezzehtir bütün çiftleri yaratan Allah. Münezzehtir 
karanlıkları ve nuru (âlemin düzenine) yerleştiren Allah. Münezzehtir 
taneyi ve çekirdeği yaran Allah. Münezzehtir her şeyin yaratıcısı olan 
Allah. Münezzehtir görünen ve görünmeyen (her şeyi) yaratan Allah. 
Münezzehtir Allah (sonsuz) kelimeleri kadar. Münezzehtir âlemlerin 
Rabbi Allah. Münezzehtir göklerde ve yerde olanları bilen Allah; üç kişi 
gizli konuşsa mutlaka dördüncüleri O'dur. Beş kişi gizli konuşsa mutlaka 
altıncıları O'dur. Bundan az, bundan çok da olsalar, nerede bulunsalar 
mutlaka O da, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını 
haber verir. Çünkü kuşkusuz Allah her şeyi bilendir. 

** Kuşkusuz Allah ve melekleri Peygamber'e salât etmektedir. Ey 
iman edenler siz de ona (kâmil bir) selâm edin. Emrin baş üstüne ey 
Rabbim! Senden saadet dilerim. Sen münezzehsin.  

Allah'ım! İbrahim ve İbrahim'in soyundan gelenlere rahmet edip bereket 
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 .َجميدٌ  ْبراهيَم ِانََّك َمحيدٌ َصلَّْيَت َوابرَْكَت َعلى ِاْبراهيَم َوآِل اِ 
 . َكما َرِمحَْت اِْبراهيَم وآَل ِاْبراهيَم ِانََّك َمحيٌد َجميدٌ   اَللّـُهمَّ اْرَحْم ُحمَمَّداً َوآِل ُحمَمَّدٍ 

 . ِىف اْلعاَلمَني، َكما َسلَّْمَت َعلى نُوحٍ   َوآِل حمَُمَّدٍ  ْم َعلى حمَُمَّدٍ اَللّـُهمَّ َسلِّ 
 . ُموسى َوهارُونَ  ا َمنَـْنَت َعلىَكم  حمَُمَّدٍ َوآِل  اَللّـُهمَّ اْمُنْن َعلى حمَُمَّدٍ 
َتنا ِبِه اَلّلُهمَّ َصّل َعلى حمَُمَّدٍ  َوآِل حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصّل َعلى حمَُمَّدٍ  َوآِل   َكما َشرَّفـْ

َعْثُه َمقاماً حمَْ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َديـَْتنا ِبِه، اَللّـُهمَّ َصلِّ َكما هَ  حمَُمَّدٍ  ْغِبطُهُ  ُموداً يَـ َوابـْ
َوآِلِه السَّالُم ُكلَّما طََلَعْت َمشٌْس َاْو َغَرَبْت، َعلى  ِخُروَن، َعلى حمَُمَّدٍ ِبِه اَالوَُّلوَن َواآل

َوآِلِه السَّالُم ُكلَّما ذُِكَر   وآِلِه السَّالُم ُكلَّما َطَرَفْت َعْنيٌ َاْو بـََرَقْت، َعلى حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ 
 َوآِلِه السَّالُم ُكلَّما َسبََّح َهللا َمَلٌك َاْو َقدََّسُه، السَّالُم َعلى حمَُمَّدٍ  لى حمَُمَّدٍ السَّالُم، عَ 

آِلِه وَ  ِخرِيَن، َوالسَّالُم َعلى حمَُمَّدٍ اآل َوآِلِه ِيف  اَالوَّلَني، والسَّالُم َعلى حمَُمَّدٍ  َوآِلِه ِيف 
  .ِخَرةِ ِيف الدُّنْيا َواآل

 
verdiğin gibi Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle; Muhammed ve 
Ehlibeyt'ine bereket ver; şüphesiz sen beğenilen ve yücesin. Allah'ım! 
İbrahim ve İbrahim'in soyundan gelenlere merhamet ettiğin gibi Muham-
med ve Ehlibeyt'ine merhamet et. Şüphesiz sen beğenilen ve yücesin. 

Allah'ım! Âlemlerde Nuh'a selâm ettiğin gibi, Muhammed ve Ehlibey-
t'ine selâm eyle. Allah'ım! Nimet ve ihsanını Musa ve Harun'a esirgeme-
diğin gibi Muhammed ve Ehlibeyt'ine de esirgeme. 

Allah'ım! Bizi kendisiyle şereflendirdiğin gibi Muhammed ve Ehlibey-
t'ine rahmet eyle. Allah'ım! Bizi kendisiyle hidayete eriştirdiğin gibi 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle. Allah'ım! Muhammed ve Ehli-
beyt'ine rahmet eyle ve onları evvelkilerle sonrakilerin (bütün insanların) 
imreneceği beğenilmiş bir makama ulaştır. Güneş doğup battığı müddet-
çe Muhammed ve Ehlibeyt'ine selâm olsun. 

Gözler kapanıp açıldığı müddetçe, Muhammed ve Ehlibeyt'ine selâm 
olsun. İnsanların dilinden selâm düşmedikçe, Muhammed ve Ehlibeyt'ine 
selâm olsun. Melekler Allah'ı tenzih ve takdis ettiği müddetçe, Muham-
med ve Ehlibeyt'ine selâm olsun. Muhammed ve Ehlibeyt'ine selâm 
olsun ilklerde; Muhammed ve Ehlibeyt'ine selâm olsun sonlarda; Muham-
med ve Ehlibeyt'ine selâm olsun dünyada ve âhirette. 
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دًا َواْحلَراِم، اَبِْلْغ حمَُمَّ  اْلبَـَلِد اْحلراِم َوَربَّ الرُّْكِن َواْلَمقاِم، َوَربَّ احلِْلِّ  اَللّـُهمَّ َربَّ 
 . نَبيََّك َعنَّا السَّالمَ 

اَللّـُهمَّ َاْعِط حمَُمَّدًا ِمَن اْلَبهاِء َوالنَّْضَرِة َوالسُُّروِر َواْلَكراَمِة َواْلِغْبَطِة َواْلَوسيَلِة 
َعِة َوالشَّفاَعِة ِعْنَدَك يـَْوَم اْلِقياَمِة اَْفَضَل ما تـُْعطي   َواْلَمقاِم َوالشََّرِف َوالرِّ َواْلَمْنزَِلةِ  فـْ

َاَحدًا ِمْن َخْلِقَك، َوَاْعِط حمَُمَّدًا فـَْوَق ما تـُْعِطي اْخلَالِئَق ِمَن اْخلَْريِ َاْضعافًا َكثريًَة ال 
َاْطَيَب َوَاْطَهَر َوأزْكى َوَاْمنى  َوآِل حمَُمَّدٍ  مَّدٍ َعلى حمَُ  ُحيْصيها َغْريَُك، اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ْلِقَك � ِمْن خَ  ِخريَن، َوَعلى َاَحدٍ ِمَن اَالوَّلَني َواآل َواَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ 
 .َاْرَحَم الرّاِمحنيَ 

َمْن عاداُه َوضاِعِف  َعلى َعليٍّ َامِري اْلُمْؤِمنَني َوواِل َمْن واالُه َوعاِد  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َعَلْيِه  َك حمَُمَّدٍ َعلى فاِطَمَة بِْنِت نَبيِّ  اْلَعذاَب َعلى َمْن َشِرَك يف َدِمِه، اَللّـُهمَّ َصلِّ 

َعلى َمن ظََلَمها  َمْن واالها وعاد َمْن عاداها وضا ِعِف الَعذابَ  َوآِلِه السَّالُم َووالِ 
  * .ك فْيهاذى نَبيَّ آواَلَعْن َمْن 

 
* Allah'ım! Ey hürmetli beldenin (Mekke'nin) Rabbi; Rükün ve 

Makam'ın Rabbi; Hill ve Harem'in Rabbi! Peygamberin Muhammed'e biz-
den selâm ilet.  

Allah'ım! Yaratıklarından birisine verebileceğin ihtişam, nur, gurur, 
değer, imrenilecek hâl, vesile olma, derece, makam, şeref, yücelik ve 
kıyamet günü huzurunda şefaat etme hakkının en üstününü Muham-
med'e ver. Varlıklara verdiğin hayrın senden başkasının sayamayacağı 
kat kat fazlasını Muhammed'e ver. Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine, 
evvelkilerden, sonrakilerden ve yaratıklarından birisine ettiğin en güzel, 
en temiz, en çok artan, en çok büyüyen ve en üstün rahmet gibi rahmet 
eyle; ey merhametlilerin en merhametlisi! 

Allah'ım! Müminlerin emiri Ali'ye rahmet eyle; onu seveni sev, ona 
düşmanlık besleyene düşman ol ve onun kanının dökülmesinde ilişkisi 
olanların azabını kat kat artır. Allah'ım! Peygamber'in Muhammed'in 
(O'na ve Ehlibeyt'ine selâm olsun) kızı Fâtıma'ya rahmet eyle ve onu 
inciterek Peygamberini incitmiş olanlara lanet eyle.  

Allah'ım! Müslümanların iki imamı Hasan ve Hüseyin'e rahmet eyle; 
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َوعاِد  َعَلى احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ ِاماَمِى اْلُمْسِلمَني، َوواِل َمْن واالُمها ـُهمَّ َصلِّ اَللّ 
 َعلى َعِليِّ  َمْن عاداُمها، َوضاِعِف اْلَعذاَب َعلى َمْن َشِرَك يف ِدمائِِهما، اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ِف اْلَعذاَب َعلى َمْن عاداُه َوضاعِ  ْبِن اْحلَُسْنيِ ِاماِم اْلُمْسِلمَني َوواِل َمْن واالُه َوعادِ 
 .َمْن ظََلَمهُ 

بِن َعِليٍّ ِاماِم اْلُمْسِلمَني َوواِل َمْن واالُه َوعاِد َمْن   َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ِاماِم  َعلى َجْعَفِر ْبِن حمَُمَّدٍ  عاداُه َوضاِعِف اْلَعذاَب َعلى َمْن ظََلَمُه، اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ِلمَني َوواِل َمْن واالُه َوعاِد َمْن عاداُه َوضاِعِف اْلَعذاَب َعلى َمْن ظََلَمُه، اْلُمسْ 
ِاماِم اْلُمْسِلمَني َوواِل َمْن واالُه َوعاِد َمْن عاداُه  َعلى ُموَسى ْبِن َجْعَفرٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ْبِن ُموسى ِاماِم  َعِليِّ  َعلى َوضاِعِف اْلَعذاَب َعلى َمْن َشِرَك يف َدِمِه، اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ذاَب َعلى َمْن َشِرَك يف اْلُمْسِلمَني َوواِل َمْن واالُه َوعاِد َمْن عاداُه َوضاِعِف اْلعَ 

  * .َدِمهِ 
 

onları sevenleri sev, onlara düşmanlık besleyenlere düşman ol ve onların 
şehadetine vesile olanların azabını kat kat artır. Allah'ım! Müslümanların 
imamı Ali ibn'il-Hüseyin'e (İmam Zeynülabidin'e) rahmet eyle; onu seveni 
sev, ona düşman olana düşman ol ve ona zulmedenin azabını kat kat 
artır. 

* Allah'ım! Müslümanların imamı Muhammed ibn-i Ali'ye (İmam 
Bâkır'a) rahmet eyle; onu seveni sev, ona düşmanlık besleyene düşman 
ol ve ona zulmedenin azabını kat kat artır. Allah'ım! Müslümanların 
imamı Cafer ibn-i Muhammed'e (İmam Sâdık'a) rahmet eyle; onu seveni 
sev, ona düşman olana düşman ol ve ona zulmedenin azabını kat kat 
artır. Allah'ım! Müslümanların imamı Musa ibn-i Cafer'e (İmam Kazım'a) 
rahmet eyle; onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol ve onun 
şehadetine vesile olanların azabını kat kat artır. Allah'ım! Müslümanların 
imamı Ali ibn-i Musa'ya (İmam Rıza'ya) rahmet eyle; onu seveni sev, ona 
düşmanlık besleyene düşman ol ve onun şehadetine vesile olanların 
azabını kat kat artır. 

Allah'ım! Müslümanların imamı Muhammed ibn-i Ali'ye (İmam Mu-
hammed Takî'ye) rahmet eyle; onu seveni sev, ona düşman olana 
düşman ol ve ona zulmedenin azabını kat kat artır. Allah'ım! Müslü-
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ْبِن َعِليٍّ ِاماِم اْلُمْسِلمَني َوواِل َمْن واالُه َوعاِد َمْن   َعلى حمَُمَّدِ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ِاماِم  ْبِن حمَُمَّدٍ  َعلى َعِليِّ  ى َمْن ظََلَمُه، اَللّـُهمَّ َصلِّ عاداُه َوضاِعِف اْلَعذاَب َعل

اْلُمْسِلمَني َوواِل َمْن واالُه َوعاِد َمْن عاداُه َوضاِعِف اْلَعذاَب َعلى َمْن ظََلَمُه، 
ْن عاداهُ  َعَلى احلََْسِن ْبِن َعِليٍّ ِاماِم اْلُمْسِلمَني َوواِل َمْن واالُه َوعاِد مَ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

َعَلى اْخلََلِف ِمْن بـَْعِدِه ِاماِم  َوضاِعِف اْلَعذاَب َعلى َمْن ظََلَمُه، اَللّـُهمَّ َصلِّ 
  اْلُمْسِلمَني َوواِل َمْن واالُه َوعادِ  َمْن عاداُه َوَعجِّ ْل فـََرَجهُ .

َك َعَلى رُقـَيََّة بِْنِت نَِبيِّ  لِّ َك، اَللّـُهمَّ صَ َعَلى اْلقاِسِم َوالطّاِهِر ِاْبَين نَِبيِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َك َواْلَعْن َمْن آذى  ُكْلثُوَم بِْنِت نَِبيِّ  َعَلى اُمِّ  َواْلَعْن َمْن آذى نَِبيََّك فيها، اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 . كَ يَِّة نَِبيِّ َلى ُذرِّ عَ  نَِبيََّك فيها، اَللّـُهمَّ َصلِّ 
اَالْرِض، اَللّـُهمَّ اْجَعْلنا  ْن َهلُْم ِيف ِه، اَللّـُهمَّ َمكِّ اَللّـُهمَّ اْخُلْف نَِبيََّك يف َاْهِل بـَْيتِ 

اْطُلْب  *َواْلَعالنـََيِة، اَللّـُهمَّ  رِّ ِىف السِّ  ِمْن َعَدِدِهْم َوَمَدِدِهْم َواَْنصارِِهْم َعَلى اْحلَقِّ 
 

manların imamı Ali ibn-i Muhammed'e (İmam Ali Nakî'ye) rahmet eyle; 
onu seveni sev, ona düşmanlık besleyene düşman ol ve ona zulmedenin 
azabını kat kat artır. Allah'ım! Müslümanların imamı Hasan ibn-i Ali'ye 
(İmam Hasan Askerî'ye) rahmet eyle; onu seveni sev, ona düşman olana 
düşman ol ve ona zulmedenin azabını kat kat artır. Allah'ım! İmam 
Hasan Askerî'den sonra Müslümanların imamı olan (Hz. Mehdi'ye) 
rahmet eyle; onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol; onun 
kurtuluş ve zuhurunu yakınlaştır. 

* Allah'ım! Peygamber'inin iki oğlu Kasım ve Tâhir'e rahmet eyle. 
Allah'ım! Peygamber'inin kızı Rukkayye'ye rahmet eyle ve onu inciterek 
Peygamberini incitmiş olana lânet eyle. Allah'ım! Peygamber'inin kızı 
Ümm-ü Külsüm'e rahmet eyle ve onu inciterek Peygamber'ini incitmiş 
olana lânet eyle. Allah'ım Peygamber'inin soyuna rahmet eyle.  

Allah'ım! Ehlibeyt'i hakkında Sen Peygamber'inin halifesi (vekili) ol. 
Allah'ım! Yeryüzünde onları imkân ve iktidar sahibi kıl. Allah'ım! Gizlide 
ve aşikârda bizi hak üzere onların safında, onların imdatçıları ve 
yardımcıları kıl. Allah'ım! Onların intikamını al ve kanlarını yerde bırakma. 
Bizden, onlardan ve kadın-erkek bütün müminlerden, tüm zalim ve 
zorbaların zulüm ve şerlerini ve hayatı elinde olan her canlının zarar ve 
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 ابغٍ  ُكلِّ أَبَس  َوُمْؤِمَنةٍ  ْؤِمنٍ مُ  ُكلِّ ْحِلِهْم َوِوْترِِهْم َوِدمائِِهْم وَُكفَّ َعّنا َوَعنْـُهْم َوَعْن ِبذَ 
  اَْنَت آِخٌذ بِناِصَيِتها ِانََّك َاَشدُّ أَبساً َوَاَشدُّ تَـْنكيًال. دابَّةٍ  ُكلِّ وَ  َوطاغٍ 

Ardından da Merhum Seyyid İbn Tâvûs'un nakline göre şu dua 
okunur: 

ّيي يف نِْعَميت، َو� غاَييت يف  � ُعدَّيت يف ُكْرَبيت، َو� صاِحيب يف ِشدَّيت، َو� َولِ 
رَْغَبيت، اَْنَت الّساتُِر َعْوَريت، َواْلُمْؤِمُن َرْوَعيت، َواْلُمقيُل َعثـَْريت، َفاْغِفْر يل َخطيَئيت � 

 *.َاْرَحَم الرّاِمحنيَ 
Ve şu duayla devam edilir: 

ال  ال تُناُل إّال ِبَك، َوِلَكْربٍ  ْمحَةٍ ُجُه َغْريَُك، َوِلرَ اَللّـُهمَّ ِاّين َاْدُعوَك ِهلَمٍّ ال يـَُفرِّ 
 .ال يـَْقضيها إالّ اَْنتَ  ِحلاَجةٍ ال تـُبْـَلُغ إالّ ِبَك، وَ  َيْكِشُفُه إالّ اَْنَت، َوِلَرْغَبةٍ 

اَللّـُهمَّ َفَكما كاَن ِمْن َشأِنَك ما َاِذْنَت يل ِبِه ِمْن َمْسأََلِتَك َوَرِمحَْتين ِبِه ِمْن 
دي اِالجابَُة يل فيـما َدْعَوُتَك، َوَعوائُِد اِالْفضاِل فيـما  ِمْن َشأِنَك َسيِّ ِذْكِرَك، فـَْلَيُكنْ 

َرْمحََتَك َفِانَّ  **رََجْوُتَك، َوالنَّجاُه ِممّا َفزِْعُت ِاَلْيَك فيِه، َفِاْن ملَْ اَُكْن َاْهًال َاْن اَبـُْلغَ 
 

ziyanını uzaklaştır. Şüphesiz en şiddetli korkuyu ve cezayı veren ancak 
sensin." 

* "Ey sıkıntılı günlerimde hazırlığım; ey zor günlerimde arkadaşım; ey 
nimetli günlerimde veli nimetim ve ey iştiyakımın doruk noktası! Sensin 
kusurlarımı örten, korkumu yatıştırıp beni rahatlatan; sensin sürçmemi 
affeden; o hâlde hatamı bağışla, ey merhametlilerin en merhametlisi!" 

** Allah'ım! Sana dua edip ancak senin giderebileceğin üzüntülerimi 
gidermeni diliyorum; senden, ancak senin lütfunla erişilebilecek rahmetini 
istiyorum; senden ancak senin son verebileceğin sıkıntılarıma son 
vermeni diliyorum; ancak seninle ulaşılabilecek arzuları talep ediyorum 
ve senden ancak senin verebileceğin hacetleri istiyorum. 

Allah'ım! Sana el açmama izin vermeği ve seni zikretmekle bana 
merhamet etmeği kendine layık gördüğün gibi, dualarımı kabul etmek, 
fazl u kereminden bana ümit ettiğim şeyleri vermek ve korkup da sana 
yalvardığım şeylerden beni kurtarmak sana layıktır; eğer ben rahmetine 
erişmeye layık değilsem, rahmetin bana ulaşmaya ve beni kapsamağa 
layıktır. Eğer ben icabet edilmeye (duamın kabul olmasına) lâyık değil-
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جابَِة َاْهًال َفاَْنَت َاْهُل اْلَفْضِل، اَُكْن ِلإل َعين، َوِاْن ملَْ َرْمحََتَك َاْهٌل َاْن تـَبْـُلَغين َوَتسَ 
 . ، فـَْلَتَسْعين َرْمحَُتكَ َشْيءٍ  َوَرْمحَُتَك َوِسَعْت ُكلَّ 

َوَاْهِل بـَْيِتِه، َوَاْن   َي َعلى حمَُمَّدٍ ِبَوْجِهَك اْلَكرِمي َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ � َكرُمي  ِاٰهلي� 
 َوَغّمي، َوتْرَمحَين ِبَرْمحَِتَك، َوتـَْرزَُقين ِمْن َفْضِلَك ِانََّك َج َمهّي، َوَتْكِشَف َكْريبتـَُفرِّ 

  َمسيُع الدُّعاِء َقريٌب ُجميٌب .
4- Merhum Seyyid ve Merhum Şeyh şu duanın da her gün 

okunmasını rivayet etmişlerdir: 
 

َفْضِلَك فاِضٌل، اَللّـُهمَّ  ِاّين   ِمْن َفْضِلَك اِبَْفَضِلِه وَُكلُّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ  ِاّين 
ِه وَُكلُّ ِرْزِقَك عامٌّ، اَللّـُهمَّ  ِمْن ِرْزِقَك ابََِعمِّ  َاْسأَُلكَ ه، اَللّـُهمَّ ِاّين ُكلِّ ِبَفْضِلَك  َاْسأَُلكَ 

لُّ َعطائَك َهينٌء،  ِمْن َعطاِئَك أبَِْهَنِئِه وَكُ  َاْسأَُلكَ ِه، اَللّـُهمَّ  ِاّين ُكلِّ ِبِرْزِقَك  َاْسأَُلكَ ِاّين 
ِمْن َخْريَِك ابَِْعَجِلِه وَُكلُّ َخْريَِك  َاْسأَُلكَ ه، اَللّـُهمَّ  ِاّين ُكلِّ ِبَعطاِئَك  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

ِه ِمْن ِاْحساِنَك ابَِْحَسنِ  َاْسأَُلكَ  *اَللّـُهمَّ ِاينّ  ،هِ ُكلِّ ِخبَْريَِك  َاْسأَُلكَ عاِجٌل، اَللّـُهمَّ ِاّين 

 
sem, sen fazl u kerem sahibisin ve rahmetin her şeyi kaplamıştır. Şu 
hâlde rahmetin beni de kaplasın. 

Ey mabudum; ey kerem ve lütuf sahibi! Kerim olan zatın hakkına 
sana el açıyor ve Muhammed ve Ehlibeyt'ine salât etmeni, hüznümü 
gidermeni, sıkıntı ve gamıma son vermeni, kendi rahmetinle bana 
merhamet etmeni ve fazl u kereminden beni rızıklandırmanı diliyorum; 
kuşkusuz sen duayı duyansın, yakınsın ve (duayı) kabul edensin." 

* "Allah'ım! Senden fazl u kereminin en iyisini diliyorum; elbette se-
nin bütün fazl u keremin iyidir; Allah'ım! Ben, fazl u kereminin hepsinden 
diliyorum. Allah'ım! Senden en kapsamlı rızkını diliyorum; elbette senin 
rızkının hepsi kapsamlıdır. Allah'ım! Ben rızkının hepsinden diliyorum. 
Allah'ım! Senden bağışının en afiyetlisini diliyorum; elbette senin bütün 
bağışların afiyetlidir. Allah'ım! Senin bütün bağışlarından diliyorum. 
Allah'ım! Senden hayırlarının en acilini diliyorum; elbette senin bütün 
hayırların acildir. Allah'ım! Ben bütün hayırlarından diliyorum. Allah'ım! 
Senden ihsanının en güzelini diliyorum; şüphesiz senin bütün ihsanların 
güzeldir. Allah'ım! Senden bütün ihsanını diliyorum. 
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 . هِ ُكلِّ ابِِْحساِنَك   َاْسأَُلكَ وَُكلُّ ِاْحساِنَك َحَسٌن، اَللّـُهمَّ ِاّين 
  َعلى حمَُمَّدٍ  َفَاِجْبين � َاهلُل، َوَصلِّ  َاْسأَُلكَ ِمبا ُجتيُبين ِبِه حَني  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ  ِاّين 

َك ُدوَن َخْلِقَك َوَجنيِبَك ِمْن َعْبِدَك اْلُمْرَتضى، َورُسوِلَك اْلُمْصَطفى، َوَاميِنَك َوجنَِيِّ 
َعلى َرُسوِلَك َوِخَريَِتَك ِمَن اْلعاَلمَني،   ْدِق، َوَحبيِبَك، َوَصلِّ َك اِبلصِّ ِعباِدَك، َونَِبيِّ 

راِج اْلُمنِري، َوعلى َاْهِل بـَْيِتِه اَالْبراِر الطّاِهريَن، َوَعلى َمالِئَكِتَك  اْلَبشِري الَّنذيِر السِّ 
ْخَلْصتَـُهْم ِلنَـْفِسَك، َوَحَجبْـتَـُهْم َعْن َخْلِقَك، َوَعلى اَنِْبياِئَك الَّذيَن يُنِبُئوَن  الَّذيَن اْستَ 
ْدِق، َوَعلى رُُسِلَك الَّذيَن َخَصْصتَـُهْم ِبَوْحِيَك، َوَفضَّْلتَـُهْم َعَلى اْلعاَلمَني َعْنَك اِبلصِّ 

ْلتَـُهْم يف َرْمحَِتَك، االَئِمَِّة اْلُمْهَتديَن ِبِرساالِتَك، َوَعلى ِعباِدَك الّصاِحلَني الَّذيَن َاْدخَ 
الرّاِشديَن، َوَاْوِلياِئَك اْلُمَطهَّريَن، َوَعلى َجْربَئيَل َوميكائيَل َوِاْسرافيَل َوَمَلِك اْلَمْوِت، 

، خاِزِن الّناِر، َورُوِح اْلُقُدِس َوالرُّوِح اَالمنيِ  ِرْضواَن خاِزِن اْجلِناِن، َوَعلى ماِلكٍ  َوَعلى
َوَمحََلِة َعْرِشَك اْلُمَقرَّبَني، َوَعلى اْلَمَلَكْنيِ اْحلاِفَظْنيِ َعَليَّ اِبلصَّالِة الَّيت حتُِبُّ َاْن  

َبًة َكثريًة ُمبارََكًة زاِكَيًة  السَّماواِت َوَاْهُل اَالَرضَني َصالًة طَيِّ  *َي هِبا َعَلْيِهْم َاْهلُ ُيَصلِّ 

 
* Allah'ım! Sana, aracı ettiğimde isteğimi hemen kabul edeceğin şeyi 

vasıta kılarak sana el açıyorum; şu halde ey Allah (duamı ve dileğimi) 
kabul buyur ve beğenilmiş kulun, seçilmiş resulün, bütün varlıklarının 
içerisinden emin ve sırdaş olarak seçtiğin, kullarının soylusu, sadık 
peygamberin ve habibin Muhammed'e rahmet eyle. Yine resulün ve 
âlemdekiler arasından seçtiğin müjdeci, korkutucu ve nurlu (hidayet) 
çırağı olan (o yüce şahsiyete) ve onun (Hakka) itaatkâr, tertemiz Ehlibey-
t'ine, kendin için halis kıldığın ve yaratıklarından gizli tuttuğun melek-
lerine, senden (insanlara) doğru haber veren peygamberlerine, vahyine 
mahsus kıldığın ve risaletlerinle âlemdekilerden üstün kıldığın resulleri-
ne, rahmetine mazhar kıldığın hidayet bulmuş ve kemale ermiş imamlara 
ve tertemiz velilerin olan salih kullarına, Cebrail'e, Mikail'e, ölüm mele-
ğine (Azrail'e), cennet bekçisi Rızvan'a, cehennem bekçisi Malik'e, 
Ruhu'l-Kudüs'e, Ruhu'l-Emin'e, Arş'ını taşıyan mukarrep (meleklerine) ve 
beni koruyan iki meleğe, göklerde ve yerlerde bulunanların onlara 
etmesini istediğin, onların ilk ve son (bütün) insanlara üstün olduklarını  
açıklayacağın tertemiz, çok, bereketli, (sürekli) artan, büyüyen, gizli ve 
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ُ ضِ يَفًة فا�ِمَيًة ظاِهَرًة ابِطَنًة َشر   .ِخرِينَ َعَلى اَالوَّلَني َواآل  هِبا َفْضَلُهمْ َلًة، تـَُبنيِّ
ْعِط حمَُمَّدًا اْلَوسيَلَة َوالشََّرَف َواْلَفضيَلَة واْجزِِه َخْريَ ما َجَزْيَت نَِبّيًا َعْن أَ اَللّـُهمَّ 

  َوسيَلةٍ  ُكلِّ زُْلَفًة، َوَمَع  زُْلَفةٍ  ُكلِّ  َمَع اُمَِّتِه، اَللّـُهمَّ  َوَاْعِط حمَُمَّدًا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلهِ 
 . َشَرَفاً  َشَرفٍ  ُكلِّ َفضيَلًة، َوَمَع   َفضيَلةٍ  ُكلِّ َوسيَلًة، َوَمَع  

ًا ِمَن اَالوَّلَني اَللّـُهمَّ أْعِط حمَُمَّدًا َوآَلُه يـَْوَم اْلِقياَمِة اَْفَضَل ما َاْعطَْيَت َاَحد
 .ِخرِينَ واآل

َك َجمِْلسًا،  َواْجَعْل حمَُمَّدًا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه وآِلِه َاْدَىن اْلُمْرَسلَني ِمنْ اَللّـُهمَّ  
َرهَبُْم ِاَلْيَك َوسيَلًة، َوْاْجَعْلُه َاوََّل شاِفعٍ  َوأْفَسَحُهْم ِيف  ، َوَاوََّل اْجلَنَِّة ِعْنَدَك َمْنزًِال، َواَقـْ

ْغِبطُُه ِبِه  ، َوابـَْعْثُه اْلَمقاَم اْلَ◌ْحمُموَد الَّذي يَـ لٍ ، َوَاْجنََح سائِ ، َوَاوََّل قاِئلٍ ُمَشفَّعٍ 
 .َم الرّاِمحنيَ ِخُروَن � َاْرحَ اَالوَُّلوَن واآل

َدْعَويت،   *َي َعلى حمَُمَّد َوآِل حمَُمَّد َوَاْن َتْسَمَع َصْويت َوُجتيبَ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ وَ 
 

aşikâr olan, şerefli ve faziletli bir rahmetle rahmet eyle. 
* Allah'ım! Muhammed'e vesile (şefaat hakkı) ver; şeref ve fazilet 

inayet et; ona, ümmetinden taraf bir peygambere verdiğin en iyi mükâfatı 
ver. Allah'ım! Muhammed'e yakınlık üstüne yakınlık, vesile üstüne vesile, 
fazilet üstüne fazilet, şeref üstüne şeref lütfeyle. Allah'ım! Kıyamet 
gününde gelip geçen (insanlardan) birisine vereceğinin en iyisini Muham-
med ve Ehlibeyt'ine ver. 

Allah'ım! Peygamberler arasında Muhammed'i, sana en yakın maka-
mı olan, cennette huzurunda en geniş menzilde yer alan ve sana en yakın 
vesileye sahip bulunan kimse kıl. Yine onu ilk şefaat eden, şefaati ilk 
kabul olan, ilk konuşan ve dilediği en çok kabul olan kimse kıl ve onu 
gelmiş geçmiş (bütün insanların) gıpta edeceği beğenilmiş makama 
ulaştır; ey merhametlilerin en merhametlisi. 

(Allah'ım!) Senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine salât etmeni ve sesi-
mi duymanı, duamı kabul buyurmanı, hatamdan geçmeni, (nefsime) yap-
tığım zulmüme göz yummanı, beni dileğime ulaştırmanı, hacetimi 
vermeni, bana vaat ettiğin şeyleri yerine getirmeni, sürçmemi ve 
günahlarımı bağışlamanı, suçumu affetmeni, bana teveccüh ederek ben-
den yüz çevirmemeni, beni merhametine mazhar kılarak azap etmemeni, 
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ظُْلمي، َوتـُْنِجَح طَِلَبيت، َوتـَْقِضَي حاَجيت،  َتجاَوَز َعْن َخطيَئيت، َوَتْصَفَح َعْن تَـ وَ 
َوتـُْنِجَز يل ما َوَعْدَتين، َوتُقيَل َعثـَْريت، َوتـَْغِفَر ذُنُويب، َوتـَْعُفَو َعْن ُجْرمي، َوتـُْقِبَل َعَليَّ 

ْزِق َن الرِّ َبين َوتُعاِفَيين َوال تـَبْـَتِلَيين، َوْترزَُقين مِ تـُْعِرَض َعّين، َوتـَْرَمحَين َوال تـَُعذِّ  َوال
ْلين ما  َواْقِض َعّين َدْيين، َوَضْع َعّين ِوْزري، َوال ُحتَمِّ  َاْطيَـَبُه َوَاْوَسَعُه َوال َحتْرِْمين � َربِّ 

، َاْدَخْلَت فيِه حمَُمَّدًا وآَل حمَُمَّدٍ  َخْريٍ  ُكلِّ َمْوالَي َاْدِخْلين يف  ال طاَقَة يل ِبِه، �
، َصَلواُتَك َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم، َاْخَرْجَت ِمْنُه حمَُمَّدًا َوآَل حمَُمَّدٍ  ُسوءٍ  ُكلِّ َوَاْخرِْجين ِمْن 

 .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َوالسَّالُم َعَلْيِه َوَعَلْيِهمْ 
Sonra üç defa şu cümle okunur: 

 *. اَللّـُهمَّ  ِاّين َاْدُعوَك َكما َاَمْرَتين َفاْسَتِجْب يل َكما َوَعْدَتين 
Sonra da şöyle devam edilir: 

، َوِغناَك َعْنُه َقدٌمي،  يب ِاَلْيِه َعظيَمةٍ  َمَع حاَجةٍ  َقليًال ِمْن َكثريٍ  َاْسَأُلكَ اَللّـُهمَّ  ِاّين 
  َشيءٍ  ُكلِّ َوُهَو ِعْندي َكثٌري، َوُهَو َعَلْيَك َسْهٌل َيسٌري، َفاْمُنْن َعَليَّ ِبِه ِانََّك َعلى 

 **. اْلعاَلمنيَ  ديـٌْر، آمَني َربَّ قَ 
5- Şu duayı okumak: 

 
bana afiyet vererek (belâya) müptela etmemeni, beni en temiz ve en 
geniş rızkınla rızıklandırarak mahrum kılmamanı diliyorum. Ey Rabbim! 
Borcumu eda eyle, vizr u vebalimin yükünü üzerimden kaldır (beni 
bağışla ve) güç yetiremeyeceğim şeyleri bana yükleme. Ey Mevla'm! 
Muhammed ve Ehlibeyt'ini dâhil ettiğin bütün hayırlara beni de dâhil et; 
Muhammed ve Ehlibeyt'ini çıkardığın bütün kötülüklerden beni de çıkar. 
Senin rahmetin onun ve onların üzerine olsun. Yine selâm, Allah'ın 
rahmet ve bereketleri onun ve onların üzerine olsun." 

* "Allah'ım! Bana emrettiğin gibi seni çağırıyor, dua ediyorum; sen 
de bana vaad ettiğin gibi duamı kabul buyur." 

** "Allah'ım! Büyük ihtiyacım olduğu hâlde çoktan azını istiyorum; 
hâlbuki ezelden beri senin ona ihtiyacın yoktu. (Bu isteğim) bana göre 
çoktur, fakat sana göre kolay ve azdır; şu halde dileğimi bana ihsan et; 
şüphesiz senin her şeye gücün yeter; amin (kabul buyur) ey âlemlerin 
Rabbi!" 
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 * َاْدُعوَك َكما َاَمْرَتين َفاْسَتِجْب يل َكما َوَعْدَتين اَللّـُهمَّ ِاّينِ 
6- Şeyh Mufid (r.a) "el-Muknia" kitabında Ali b. Mehziyâr'dan, o 

da İmam Muhammed Taki'den (a.s) şu zikir ve duaların Ramazanın 
başından sonuna kadar gece ve gündüzleri, çok okunmasının müste-
hap olduğunu rivayet etmiştir: 

، ، مثَُّ يـَْبقى َويـَْفىن ُكلُّ َشيءٍ ، مثَُّ َخَلَق ُكلَّ َشيءٍ َشيءٍ  ُكلِّ � َذا الَّذي كاَن قـَْبَل 
اْلُعلى، َوال ِىف  ، َو� َذا الَّذي َلْيَس ِيف السَّماواتِ ا الَّذي َلْيَس َكِمْثِلِه شيءٍ � ذَ 

ٌه يـُْعَبُد َغْريُُه َلَك اْحلَْمُد اَالَرضَني الُسْفلى، َوال َفوقـَُهنَّ َوال َحتْتَـُهنَّ، َوال بـَيْـنَـُهنَّ ِالٰـ 
َصالًة ال    دٍ َوآِل حمَُمِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  َمحْدًا ال يـَْقوى َعلى ِاْحصائِِه إّال اَْنَت، َفَصلِّ 

 **.اَْنتَ  وى َعلى ِاْحصائِها إالّ يـَقْ 
7- Merhum Kef'emî "Beledu'l-Emin" ve "Misbah" adlı kitapların-

da "Seyyid İbn Bâkî'nin "İhtiyar"ından şöyle nakletmiştir: Allah Tea-
la, Ramazan ayında her gün aşağıdaki duayı okuyan kimsenin kırk 
yıllık günahı affeder: 

َمضاَن الَّذي اَنـَْزْلَت فيِه اْلُقْرآَن، َواْفَرتَْضَت َعلى ِعباِدَك فيِه  اَللّـُهمَّ َربَّ َشْهِر رَ 
نُوَب  ***، َواْغِفْر ِيلَ عامٍ  ُكلِّ ياَم، اْرزُْقين َحجَّ بـَْيِتَك اْحلَراِم يف هَذا اْلعاِم َويف الصِّ  الذُّ

 .ْكرامِ � َذا اجلَْالِل َواالِ  اْلِعظاَم َفِانَُّه ال يـَْغِفُرها َغْريُكَ 

 
* "Allah'ım! Bana emrettiğin gibi seni çağırıyor, dua ediyorum; sen de 

bana vaad ettiğin gibi duamı kabul buyur." 
** "Ey her şeyden önce var olan; sonra her şeyi yaratan ve her şey 

fani olduktan sonra bakî kalacak olan; ey hiçbir şeye benzemeyen; ey ne 
yüce göklerde, ne aşağı yerlerde, ne onların üstünde, ne altında, ne de 
aralarında kendisinden başka tapılan bir ilâh olmayan (yüce Allah!) Sana 
hamdolsun; saymaya (miktarını belirlemeye) senden başkasının güç 
yetiremeyeceği bir hamd olsun. Şu hâlde Muhammed ve Ehlibeyt'ine 
senden başkasının sayamayacağı bir rahmet et." 

*** "Allah'ım! Ey Kur'ân'ı indirdiğin ve orucunu kullarına farz kıldığın 
ramazan ayının Rabbi! Bu yıl ve her yıl Beytü'l-Harâm'ının haccını bana 
nasip et ve büyük günahlarımı bağışla; çünkü kuşkusuz onları senden 
başkası bağışlayamaz, ey büyüklük ve yücelik sahibi!" 
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8-  Merhum Feyz-i Kâşanî "Hulasetu'l-Ezkar" adlı eserinde şu 

zikirlerin her gün yüz defa okunmasını nakletmiştir: 
ْعلى، األَ  ، ُسْبحاَن اْلَعِليِّ الّناِفِع، ُسْبحاَن اْلقاضي ابْحلَقِّ  ُسْبحاَن الّضارِّ 

  *.ُسْبحانَُه َوِحبَْمِدِه، ُسْبحانَُه َوَتعاىل

 
9- Merhum Şeyh Müfid "el-Müknia" kitabında şöyle demiştir: 

Ramazan ayının sünnetlerinden birisi de her gün yüz defa Resulullah'a 
(s.a.a) salât u selâm etmektir. Bu sayıyı ne kadar artırırsa, fazileti de o 
kadar artar. 

 
* "Münezzehtir (hak edene) zarar ve (hak edene) menfaat veren 

(Allah)! Münezzehtir hak üzere hüküm veren. Münezzehtir yüceler yücesi 
(Allah)! Münezzehtir O ve ben O'na hamd ediyorum. Münezzehtir O ve 
(her şeyden) yücedir." 
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B) RAMAZAN AYININ GECE VE GÜNDÜZLERİNE 
AİT AMELLER 

Birinci Gecenin Amelleri 
1- Ramazanın hilalini aramak. (Bazı müctehidler bunu farz bilmiş-

lerdir.) 
2- Ramazan ayının hilali göründüğü zaman ona işaret edilmez. 

Kıbleye dönülerek eller gökyüzüne kaldırılıp hilale hitaben şöyle söy-
lenir: 

ْمِن َواِالمياِن، َوالسَّالَمِة ُهمَّ َاِهلَُّه َعَلْينا اِبألَ بَُّك ُهللا َربُّ اْلعاَلمَني، اَللّـَرّيب َورَ 
َواِالْسالِم، َواْلُمسارََعِة ِاىل ما حتُِبُّ َوتـَْرضى، اَللّـُهمَّ ابِرْك َلنا يف َشْهرِ� هذا، َواْرزُْقنا 

 *. َشرَُّه َوبالَءُه َوِفتْـنَـَتهُ َخْريَُه َوَعْونَُه، َواْصِرْف َعّنا ُضرَُّه وَ 
Resul-i Ekrem'in de (s.a.a) ramazan ayının hilalini gördüğü vakit 

yüzünü kıbleye dönerek şu duayı okuduğu rivayet edilmiştir: 
اْلُ◌َجملََّلِة ْمِن واِالمياِن، َوالسَّالَمِة َواِالْسالِم، َواْلعاِفَيِة ُهمَّ َاِهلَُّه َعَلْينا اِبألَ اَللّـ

ْمنا ِة اْلُقرآِن، اَللّـُهمَّ َسلِّ ياِم َواْلِقياِم َوِتالوَ َوِدفاِع اَالْسقاِم، َواْلَعْوِنَ َعَلى الصَّالِة َوالصِّ 
ْمنا فيِه َحّىت يـَنْـَقِضَي َعّنا َشْهُر َرَمضاَن َوَقْد نا، َوَسلِّ ْمُه مِّ ِلَشْهِر َرَمضاَن َوَتَسلَّ 

 **. ْرَت َلنا َوَرِمحَْتنا ا َوَغفَ َعَفْوَت َعنّ 
Yine İmam Cafer Sâdık'tan (a.s) hilal göründüğü vakit şu duanın 

 
* "Benim ve senin Rabbin, âlemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah'ım! Şu 

(hilali) bize emniyetle, imanla, sağlıkla, teslimiyetle, sevdiğin ve razı 
olduğun şeylere koşmakla birlikte (geçireceğimiz bir ayın) başlangıcı kıl. 
Allah'ım! Şu ayımızı bize bereketli kıl ve bize onun hayır ve yardımını 
nasip et; onda (olabilecek) zararı, şerri, belâ ve fitneyi bizden uzaklaştır." 

** "Allah'ım! Şu (hilali) bize emniyetle, imanla, sağlıkla, teslimiyetle, 
mükemmel bir afiyetle birlikte, tutulacağımız hastalıklardan uzak kalaca-
ğımız, namaza, oruca, gece ibadetine ve Kur'ân okumaya (senin) 
yardımınla (güç bulacağımız bir ayın) başlangıcı kıl. Allah'ım! Ramazan 
ayını geçirinceye kadar bizi Ramazan ayı için sağlıklı kıl ve onu (kabul 
olmuş bir şekilde) bizden teslim al; bizi affetmiş, bağışlamış ve merhame-
tine mazhar kılmış olarak sağlıklı tut." 
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okunması rivayet edilmiştir: 
اَللّـُهمَّ َقْد َحَضَر َشْهُر َرَمضاَن، َوَقِد اْفَرتَْضَت َعَلْينا ِصياَمُه، َواَنـَْزْلَت فيِه 

 اْهلُدى َواْلُفْرقاِن، اَللّـُهمَّ َاِعّنا َعلى ِصياِمِه َوتـََقبـَّْلُه ِمنَ  ناتٍ اْلُقرآَن ُهدًى ِللّناِس َوبـَيِّ 
 ءٍ َشيْ  ُكلِّ ِانََّك َعلى  ِمَنَك َوعاِفَيةٍ  َلنا يف يُْسرٍ  هُ مْ ْمنا ِمْنُه َوَسلِّ ْمنا فيِه، َوَسلِّ ِمّنا، َوَسلِّ 

 *.َقديٌر، � َرْمحُن � رَحيمُ 
3- Hilal göründüğü vakit okunması müstehap olan dualardan birisi 

de İmam Zeynülabidin'in (a.s) "Sahife-i Seccâdiye" adlı kitabında top-
lanan duaların kırk üçüncü duasıdır. 

Evet Merhum Seyyid İbn Tâvûs'un nakline göre İmam Zeynüla-
bidin (a.s) bir gün yoldan geçerken ramazan ayının hilaline bakarak 
şu duayı okudu: 

ُف يف  ُد يف َمناِزِل التـَّْقديِر، اْلُمَتَصرِّ اَيـَُّها اْخلَْلُق اْلُمطيُع الّداِئُب السَّريُع، اْلُمَرتَدِّ 
آَمْنُت ِمبَْن نـَوََّر ِبَك الظَُّلَم، َوَاْوَضَح ِبَك اْلبـَُهَم، وَجَعَلَك آيًَة ِمْن  فـََلِك التَّْدبِري،

الَمًة ِمْن َعالماِت ُسْلطانِِه، َفَحدَّ ِبَك الزَّماَن، واْمتَـَهَنَك اِبْلَكماِل آ�ِت ُمْلِكِه، َوعَ 
ذِلَك اَْنَت َلُه ُمطيٌع،   ُكلِّ َوالنـُّْقصاِن، َوالطُُّلوِع واالُُفوِل، َواِال�رَِة واْلُكُسوِف، يف 
 **، َواَْلَطَف ما َصَنَع يفَوِاَىل ِاراَدتِِه َسريٌع، ُسْبحانَُه ما َاْعَجَب ما َدبـََّر ِمْن َاْمِركَ 

 
* "Allah'ım! İşte Ramazan ayı girmiş bulunuyor; sen bu ayın orucunu 

bize farz kıldın. Halkı hidayet etmek, hidayet delillerini açıklamak ve 
hakkı batıldan ayırmak için onda Kur'ân'ı indirdin. Allah'ım! Onun 
orucunu tutmak için bize yardımcı ol; onu bizden kabul buyur; bizi onda 
ve ondan taraf sağlıklı kıl ve onu da bizim için kolaylık ve afiyetle birlikte 
selâmet eyle. Muhakkak senin her şeye gücün yeter, ey Rahman, ey 
Rahim!" 

** Ey belirlenen yörüngelerde hızla dolaşan itaatkâr mahlûk! Seninle 
karanlıkları aydınlatan, belirsizleri ortaya çıkaran, seni, mülkünün 
ayetlerinden bir ayet ve saltanatının alametlerinden bir alamet kılan, 
büyüyüp küçülmen, doğup batman, ışık vermen ve kararman ile seni 
hizmete alan kimseye inandım ben. Münezzehtir O! Seninle ilgili tedbiri 
ne kadar ilginçtir; hakkında öngördüğü düzen ne kadar incedir! O, seni 
yeni bir iş için, yeni bir ayın anahtarı kılmıştır. Benim ve senin Rabbimiz 
olan, beni ve seni yaratan, beni ve seni takdir edip yöneten, beni ve seni 
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 َورَبََّك، َوخاِلقي ، َفَاسَأُل َهللا َريبِّ حاِدثٍ  َالْمرٍ  حاِدثٍ  َشأِنَك، َجَعَلك ِمْفتاَح َشْهرٍ 
، وآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ َرَك َاْن ُيَصلِّ ري َوُمَصوِّ َرَك، َوُمَصوِّ ري َوُمَقدِّ َوخاِلَقَك، َوُمَقدِّ 

ِمَن  اثُم، ِهالَل َاْمنٍ ُسَها اآلال تَُدنِّ  ُم، َوَطهارَةٍ ال َمتَْحُقها اَال�ّ  ِهالَل بـَرَكةٍ  َوَاْن َجيَْعاَلك
 ال َنَكَد َمَعُه، َويُْسرٍ  ُميْنٍ و ال َحنَْس فيِه  ئاِت، ِهالَل َسْعدٍ ِمَن السَّيِّ  االفاِت، َوَسالَمةٍ 

  َوَسالَمةٍ  َوِاْحسانٍ  ةٍ َونِْعمَ  َواميانٍ  َاْمنٍ  ال َيُشوبُُه َشرٌّ، ِهاللَ  ال ُميازُِجُه ُعْسٌر، َوَخْريٍ 
 .◌ٍ َوِاْسالم

، َواْجَعْلنا ِمْن َاْرضى َمْن َطَلَع َعَلْيِه، َوَازْكى َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ِللطّاَعِة َوالتـَّْوبَِة، ْقَنا اَللّـُهمَّ فيِه َمْن َنَظَر ِاَلْيِه، َوَاْسَعَد َمْن تـََعبََّد َلَك فيِه، َوَوفِّ 

ْعَمِة، واَْلِبْسنا فيِه ُجَنَن  اثِم َواْحلَوبَِة، َوَاْوزِْعنا فيِه ُشْكَر النِّ آلَواْعِصْمنا فيِه ِمَن ا
اْلعاِفَيِة، َوَامتِْْم َعَلْينا اِبْسِتْكماِل طاَعِتَك فيِه اْلِمنََّة، ِانََّك اَْنَت اْلَمّناُن اْحلَميُد، 

بَني، َواْجَعْل َلنا فيِه َعوً� ِمْنَك َعلى ما نََدبـَْتنا ِاَلْيِه وآِلِه الطَيِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  َوَصلَّى هللاُ 
، رَحيمٍ  ُكلِّ ِمْن  *، َواَالْرَحمُ َكرميٍ  ُكلِّ ِمْن ُمْفَرتَِض طاَعِتَك، َوتـََقبـَّْلها ِانََّك االَْكَرُم ِمْن 

 
şekillendiren Allah'tan, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmesini ve 
seni, günlerin yok edemeyeceği bir bereket ve günahların kirleteme-
yeceği bir temizlik hilali, içinde uğursuzluk bulunmayan bir mutluluk, 
beraberinde zahmet getirmeyen bir bolluk, zorlukla karışmamış kolaylık, 
şerre bulaşmamış hayır hilali, emniyet, iman, nimet, ihsan, sağlık ve telsi-
miyet hilali kılmasını diliyorum.   

* Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve bizleri 
üzerlerine hilal doğan en hoşnut, hilale bakan en temiz ve bu ayda sana 
kulluk eden en mutlu kimselerden kıl. Ey Allah'ım! Bu ayda bizleri 
tövbeye muvaffak et; günahtan ve emirlerine karşı gelmekten koru; bizi 
nimetlerine şükretmeye alıştır; bizleri (günahlara karşı) bağışıklık 
kalkanlarıyla donat ve en mükemmel şekilde sana itaat etmeye muvaffak 
ederek nimetini bizlere tamamla. Şüphesiz sen, çok nimet verensin; 
övgüye layıksın. Allah, Muhammed'e ve onun pâk ve tertemiz Ehlibey-
t'ine rahmet etsin. (Allah'ım!) Bu ayda, yapmamız için çağrıda bulundu-
ğun farz itaatini yerine getirmemiz için bize yardımcı ol ve bunu bizden 
kabul buyur; kuşkusuz sen, bütün cömertlerden daha çok cömertsin; 
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 . آمَني آمَني َربَّ اْلعاَلمنيَ 
4- Ramazan ayının ilk gecesinde müstehap olan bir diğer amel de, 

insanın kendi helaliyle cinsel münasebette bulunmasıdır. Bu sadece 
ramazan ayına mahsus bir şeydir. Yoksa diğer aylarda ayın ilk günün-
de bu, mekruhtur. 

5- Bu gecenin bir ameli de gusüldür; bazı hadislerde, ramazan 
ayının ilk gecesinde gusül yapan kimsenin gelecek ramazan ayına 
kadar vücudunda kaşıntı olmayacağı rivayet edilmiştir. 

6- Akar suda gusletmek ve başına otuz avuç su dökmek; kim 
böyleyapacak olursa gelecek ramazan ayına kadar manevi taharet 
içerisinde olur. 

7- Bu gecenin amellerinden birisi de İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret 
etmektir. Kim böyle yapacak olursa günahları dökülür ve o yılda hac 
ve umre yapanların sevabını alır. 

8- Önceden de değindiğimiz bin rekâtlık namazı kılmak isteyenler, bu 
geceden itibaren başlamalıdırlar. 

9- Bu gecenin bir diğer ameli ise iki rekât namazı, her rekâtta 
Fâtiha ve En'âm Surelerini okumak suretiyle kılmak ve ardından da 
Allah-u Teâlâ'dan kendisine yardımcı olmasını, korkulardan ve 
rahatsızlıklardan korumasını dilemektir. 

10- Şaban ayının son gecesinin amelini açıklarken naklettiğimiz 
duayı bu gece de okumak sünnettir. 

11- "el-İkbal" kitabında İmam Muhammed Taki'den (a.s), bu 
gecenin akşam namazından sonra elleri kaldırarak şu duanın okunması 
rivayet edilmiştir: 

َقديٌر، � َمْن يـَْعَلُم خائَِنَة  َشيءٍ  ُكلِّ  � َمْن َميِْلُك التَّْدبَري َوُهَو َعلى اَللّـُهمَّ 
َوجتُِنُّ الضَّمُري َوُهَو اللَّطيُف اْخلَبُري، اَللّـُهمَّ اْجَعْلنا ِممَّْن   ْعُنيِ َوما ُختِْفي الصُُّدورُ االَ 

يـَتَِّكُل،  *، َوال ِممَّْن ُهَو َعلى َغْريِ َعَملٍ فـََعِمَل، َوال َجتَْعْلنا ِممَّْن َشِقَي َفَكِسلَ  َنوى
 

bütün merhametlilerden daha merhametlisin; âmin ey alemlerin Rabbi!" 
* Allah'ım! Ey her şeye gücü yeten ve (âlemin) tedbir ve yönetimini 

elinde tutan; ey Latif ve her şeyden haberdar olan ve hain gözleri, 
sinelerin sakladığını ve batınların sırrını bilen Allah! Allah'ım! Bizi, niyet 
edip ardından amel eden kimselerden kıl; bedbaht olup tembelliğe duçar 
olan veya amelden başka şeye yaslanan kimselerden kılma. Allah'ım! Bu 
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ْح اَْبدانَنا ِمَن اْلِعَلِل، َوَاِعّنا َعلى ما اْفَرتَْضَت َعَلْينا ِمَن اْلَعَمِل، َحّىت اَللّـُهمَّ َصحِّ 
 . يْنا َمْفُروَضَك فيِه َعَلْينا يـَنْـَقِضَي َعّنا َشْهُرَك هذا َوَقْد َادَّ 

طْنا فيِه ِللصَّالِة، َوال َحتُْجْبنا ِمَن  ْقنا ِلِقياِمِه، َوَنشِّ ى ِصياِمِه، َوَوفِّ اَللّـُهمَّ َاِعّنا َعل
ْط َعَلْينا َوَصبًا َوال تـََعبًا َوال َسَقماً  ْل َلنا فيِه ايتاَء الزَّكاِة، اَللّـُهمَّ ال ُتَسلِّ اْلِقراَءِة، َوَسهِّ 

ْل َلنا فيِه ما َقَسْمَتُه ِرْزِقَك اْحلالِل، اَللّـُهمَّ َسهِّ  َوال َعطَباً، اَللّـُهمَّ اْرزُْقنا اِالْفطاَر ِمنْ 
اثِم خاِلصاً  بًا نَِقّيًا ِمَن اآلْر ما َقدَّرَْتُه ِمْن َاْمِرَك، َواْجَعْلُه َحالًال طَيِّ ِمْن ِرْزِقَك، َوَيسِّ 

 .صاِر َواَالْجرامِ ِمَن اآل
، َواْجَعْل ِرْزَقَك َلنا َحالًال ال َوال َحرامٍ  يثٍ بًا َغْريَ َخباَللّـُهمَّ ال تُْطِعْمنا ِاّال طَيِّ 

ًال َعلى ِعباِدِه  َكِعْلِمِه اِبِالْعالِن، � ُمتَـَفضِّ  رِّ َيُشوبُُه َدَنٌس َوال َاْسقاٌم � َمْن ِعْلُمُه اِبلسِّ 
نا ِذْكَرَك  َاهلِْمْ  ،َعليٌم َخبريٌ  َشيءٍ  ِبُكلِّ َقديٌر وَ  َشيءٍ  ُكلِّ اِبِالْحساِن، � َمْن ُهَو َعلى 

َواْعِصْمنا ِمَن  *ْقنا ِللسَّداِد،ْبنا ُعْسَرَك، َواَنِْلنا يُْسَرَك، َوَاْهِد� ِللرَّشاِد، َوَوفِّ َوَجنِّ 
 

(ramazan) ayının bitiminde, üzerimizde olan farzlarını eda etmiş olmamız 
için bedenlerimizi hastalıklardan uzaklaştırıp sağlıklı tut; üzerimize farz 
kıldığın amelleri yerine getirmemiz için bize yardımcı ol.  

Allah'ım! Bu ayın orucunu tutmak için bize yardım et; (geceleri) 
ibadet etmeye bizi muvaffak et; (hakkıyla) Kur'ân okumaktan bizi mahrum 
etme. Bu ayda zekât vermeyi bizlere kolaylaştır. Allah'ım! Ağrı, yorgunluk, 
hastalık ve bozgunluğu bize musallat kılma. Allah'ım! Helal rızkından iftar 
etmeyi bizlere nasip et. Allah'ım! Bu ayda bizim için ayırdığın rızkı elde 
etmeyi ve bizim için takdir buyurduğun emri (yerine getirmeği) kolaylaştır. 
Onu helal-tertemiz, günahlardan, engellerden ve hatalardan arınmış bir 
şekilde bize nasip buyur.  

* Allah'ım! Bize ancak temiz şeylerden yedir; iğrenç ve haram olan 
şeylerden değil. Bize vereceğin rızkı, pisliğe ve hastalıklara karışmamış 
helal rızk eyle. Ey gizliyi de açık şeyler gibi bilen; ey kullarına iyilikle 
lütufta bulunan; ey her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve her şeyden 
haberdar olan (Yüce Allah)! Bize zikrini ilham et; bizi zor kıldığın 
şeylerden uzaklaştırıp kolay kıldığın şeylere ulaştır; bizi rüşt ve doğru-
luğa hidayet et; doğruluklara muvaffak kıl; bizi belalardan koru; günah ve 
hatalardan muhafaza et.  



 476 

 . ّنا ِمَن اَالْوزاِر َواْخلَطا�اْلَبال�، َوصُ 
َحَم � َمْن ال يـَْغِفُر َعظيَم الذُّنُوِب َغْريُُه، َوال َيْكِشُف السُّوَء إّال ُهَو، � َارْ 

بَني، َواْجَعْل ِصياَمنا َوَاْهِل بـَْيِتِه الطَّيِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  الرّاِمحَني، َواَْكَرَم االَْكَرمَني، َصلِّ 
َوالتـَّْقوى َمْوُصوًال، وََكذِلَك َفاْجَعْل َسْعَينا َمْشُكورًا َوِقياَمنا َمْربُورًا،  َمْقُبوًال، َواِبْلِربِّ 

ْر� بْـَنا اْلُعْسرى، َوَيسِّ عاَء� َمْسُموعًا، َواْهِد� ِلْلُحْسىن، َوَجنِّ َوقـُْرآنَنا َمْرُفوعًا، َودُ 
َبْل ِمنَّا الصَّْوَم َوالصَّالَة،  ِلْلُيْسرى، َوَاِعْل َلَنا الدَّرَجاِت، َوضاِعْف َلنا احلََْسناِت، َواقـْ

ئاِت، َواْجَعْلنا ِمَن ا السَّيِّ واْمسَْع ِمنَّا الدََّعواِت، َواْغِفْر َلَنا اْخلَطيئاِت، َوَجتاَوْز َعنَّ 
اْلعاِملَني اْلفائِزيَن، َوال َجتَْعْلنا ِمَن اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الّضاّلَني، َحّىت يـَنْـَقِضَي  
َشْهُر َرَمضاَن َعّنا َوَقْد َقِبْلَت فيِه ِصياَمنا َوِقياَمنا، َوزَكَّْيَت فيِه َاْعماَلنا، َوَغَفْرَت فيِه  

، ُه اْلُ◌جميُب، َوالرَّبُّ اْلَقريبُ لٰـ َنصيَبنا، َفِانََّك االِ  َخْريٍ  ُكلِّ ا، َوَاْجَزْلَت فيِه ِمْن ذُنوبَن
  *.ُحميطٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ َواَْنَت 

12- "el-İkbal" kitabında İmam Cafer Sadık'tan (a.s) rivayet edilen 
şu dualar da bu gecenin müstehap amellerinden birisidir: 

 

 
* Ey büyük günahları kendisinden başkası bağışlamayan ve kötülüğü 

kendisinden başkası gidermeyen; ey merhametlilerin en merhametlisi ve 
yücelerin en yücesi! Muhammed ve tertemiz Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve 
orucumuzu kabul buyur; bizi iyilik ve takvaya bağlı kıl. Çabamızı 
mükâfatlandır; ibadet ve namazımızı kabul eyle; okuduğumuz Kur'ân'ı 
dergâhına yücelt; duamızı dinleyip (kabul buyur); bizi iyiliğe hidayet eyle; 
zorluklardan uzaklaştırıp, kolaylıklara kolayca ulaşmamızı sağla; iyi 
amellerimizi kat kat artır; oruç ve namazımızı kabul eyle; dualarımızı 
dinleyip (kabul buyur); hatalarımızı bağışla; kötülüklerimizi affet; bizi 
kurtuluşa ermiş amel edenlerden kıl; kendilerine gazap ettiğin ve doğru 
yoldan sapanlardan değil. Nihayet ramazan ayı geçip gidinceye kadar 
orucumuzu, ibadet ve namazımızı kabul buyur; amellerimizi temizle, 
günahlarımızı bağışla ve her hayırdan nasibimizi artır. Kuşkusuz sen, 
duaları kabul eden ilâh ve (kullarına) yakın olan Rabsin. Sen her şeyi 
kuşatansın." 
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َل اْلُقْرآِن، هذا َشْهُر َرَمضاَن الَّذي اَنـَْزْلَت فيِه اَللّـُهمَّ َربَّ َشْهِر َرَمضاَن، ُمنَـزِّ 
ِمَن اْهلُدى َواْلُفْرقاِن، اَللّـُهمَّ اْرزُْقنا ِصياَمُه، َوَاِعّنا   ناتٍ بـَيِّ  اْلُقْرآَن، َواَنـَْزْلَت فيِه آ�تٍ 

، ِمَنَك َوُمعافاةٍ  ْمنا فيِه َوَتَسلَّْمُه ِمّنا يف يُْسرٍ  َلنا َوَسلِّ ْمهُ َعلى ِقياِمِه، اَللّـُهمَّ َسلِّ 
ُر ِمَن اَالْمِر اْلَ◌ْحمُتوِم َوفيـما تـَْفُرُق ِمَن اَالْمِر اْحلَكيِم يف َواْجَعْل فيـما تـَْقضي َوتـَُقدِّ 

تـَُبين ِمْن ُحّجاِج بـَْيِتَك اْحلَراِم َليْـَلِة اْلَقْدِر ِمَن اْلَقضاِء الَّذي ال يـَُردُّ َوال يـَُبدَُّل، َاْن َتكْ 
ئاهُتُْم،  اْلَمْربُوِر َحجُُّهُم، اْلَمْشُكوِر َسْعيـُُهُم، اْلَمْغُفوِر ذُنُوهُبُُم، اْلُمَكفَِّر َعنْـُهْم َسيِّ 

 *ْزِق احلَْالِل .َع َعليَّ ِمَن الرِّ ُر َاْن تُطيَل ُعْمري َوتـَُوسِّ َواْجَعْل فيـما تـَْقضي َوتـَُقدِّ 

13- Sahife-i Seccadiyye'nin kırk dördüncü duasını okumak. 
14- Seyyid İbn Tavus'un "el-İkbal" adlı eserine naklettiği şu uzun 

duayı okumak:  
 ... اَللّـُهمَّ ِانَّ هذا َشْهُر َرَمضانَ 

15- Bir hadiste Resul-i Ekrem'in (s.a.a) ramazan ayı girdiğinde şu 
duayı okuduğu rivayet edilmiştir: 

اَللّـُهمَّ َربَّ َشْهِر َرَمضاَن، الَّذي اَنَزْلَت فيِه  .َشْهُر َرَمضانَ  َدَخلَ  َقدْ  ِانَّهُ اَللّـُهمَّ 
ِمَن اْهلُدى َواْلُفْرقاِن، اَللّـُهمَّ َفباِرْك َلنا يف َشْهِر َرَمضاَن،   ناتٍ اْلُقْرآَن، َوَجَعْلَتُه بـَيِّ 

 *. ِمِه َوَصَلواتِِه َوتـََقبـَّْلُه ِمّنا َوَاِعّنا َعلى ِصيا

 
* "Allah'ım! Ey ramazan ayının Rabbi, ey Kur'ân'ı indiren; işte bu, 

Kur'ân'ı indirdiğin, onda, hidayeti beyan eden ve hakkı batıldan ayıran 
ayetleri nazil ettiğin ramazan ayıdır. Allah'ım! Bu ayın orucunu bizlere 
nasip et ve bu ayın (ibadet ve namazını) yerine getirmemize yardımcı ol. 
Allah'ım! Bu ayı bizim için selâmet kıl; bizi bu ayda sağlıklı et ve bu ayı 
kolaylık ve afiyet içinde bizden teslim al. Kadir gecesinde hükme 
bağladığın, takdir buyurduğun ve belirlediğin, kesin, dönüşü ve değişimi 
olmayan hikmetli hükümler arasında, beni de hacları kabul olan, çabaları 
mükâfatlandırılan, günahları bağışlanan ve kötülüklerinin üstü örtülen 
Beytü'l-Harâm'ının hacılarından yaz. Yine hükmettiğin ve takdir buyurdu-
ğun şeyler arasında ömrümü uzatmayı ve bana bol helal rızk nasip 
etmeyi kararlaştır."  

* "Allah'ım' Hiç şüphesiz ramazan ayı girmiş bulunuyor. Allah'ım! Ey 
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16- Yine Resul-i Ekrem'in (s.a.a) ramazan ayının ilk gecesinde 
şöyle dua ettiği rivayet edilmiştir: 

� َعلى ِصياِمنا  َاْحلَْمد هلِل الَّذي اَْكَرَمنا ِبَك اَيـَُّها الشَّهُر اْلُمباَرُك، اَللّـُهمَّ فـََقوِّ 
ْت اَْقداَمنا َواْنُصْر� َعَلى اْلَقْوِم اْلكاِفريَن، اَللّـُهمَّ اَْنَت اْلواِحُد َفال َوَلَد َوثبِّ  َوِقياِمنا،

َلَك، واَْنَت الصََّمُد فال ِشْبَه َلَك، واَْنَت اْلَعزيُز َفال يُِعزَُّك َشْيٌء، َواَْنَت اْلَغِينُّ َوَاَ� 
ُد، واَْنَت اْلغُفوُر َوَا� اْلُمْذِنُب، َواَْنَت الرَّحيُم َوَاَ� اْلَفقري، َواَْنَت اْلَمْوىل َوَا� اْلَعبْ 

ِبَرْمحَِتَك   َاْسأَُلكَ ُت، اْلُ◌ْخمِطُئ، َواَْنَت اْخلاِلُق َوَاَ� اْلَ◌خمُْلوُق، َواَْنَت اْحلَيُّ َوَاَ� اْلَميِّ 
 **. َقديرٌ  ْيءٍ شَ  ُكلِّ ِانََّك َعلى  جاَوَز َعّين تَ َاْن تـَْغِفَر يل َوتـَْرَمحَين، َوتَـ 

17- Birinci bölümde, ramazan ayının ilk gününde Cevşen-i Kebir 
duasını okumanın müstehap olduğu geçti. 

18- Ramazan amellerinin başlarında zikrettiğimiz "Hac Duası"nın 
bu gecede okunması müstehaptır. 

19- Önceden de zikrettiğimiz gibi bu ayın en faziletli amellerinden 
birisi de, çok Kur'ân okumaktır. 

Rivayet edildiğine göre, İmam Cafer Sadık (a.s) Kur'ân okumaya 
başlamadan önce şu duayı okurdu: 
 اَللّـُهمَّ ِاّين َاْشَهُد َانَّ هذا ِكتاُبَك اْلُمنْـَزُل ِمْن ِعْنِدَك َعلى َرُسوِلَك حمَُمَِّد ْبنِ 

َك، َجَعْلَتُه هاِدً� ِمْنَك  َعْبِدِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وآِلِه، وََكالُمَك الّناِطُق َعلى ِلساِن نَِبيِّ 
 

ramazan ayının Rabbi! Öyle bir ay ki, onda Kur'ân'ı indirdin ve onda 
hidayeti beyan eden ve hakkı batıldan ayıran açıklamalarda bulundun. 
Allah'ım! Ramazan ayını bizim için bereketli kıl ve onun orucunu tutmada 
ve namazını kılmada bize yardımcı ol ve onu bizden kabul buyur." 

** "Ey mübarek ay, seninle bizi yücelten Allah'a hamdolsun. Allah'ım! 
Oruç tutmamız (ve gece ibadetlerine) kalkmamız için bizi güçlendir; 
ayaklarımıza sebat ver ve bizi kâfirler topluluğuna karşı muzaffer eyle. 
Allah'ım! Sen teksin; evladın yoktur. Sen noksansız-ihtiyaçsızsın; benze-
rin yoktur. Sensin aziz; başka bir şey sana izzet veremez. Sen zenginsin, 
ben ise fakir; sen mevlasın, ben ise kul; sen bağışlayansın, ben ise 
günahkâr; sen Rahim'sin, ben ise hatakâr; sen yaratansın, ben ise yaratı-
lan; sen dirisin, ben ise ölü; rahmetin hakkına senden, beni bağışlamanı, 
bana merhamet etmeni ve beni affetmeni diliyorum. Muhakkak senin her 
şeye gücün yeter." 
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ِاىل َخْلِقَك، َوَحْبًال ُمتَِّصًال فيـما بـَيْـَنَك َوَبْنيَ ِعباِدَك، اَللّـُهمَّ ِاّين َنَشْرُت َعْهَدَك 
ري فيِه ِعباَدًة، َوِقراَءيت فيِه ِفْكرًا، َوِفْكري فيِه اْعِتبارًا، وَِكتاَبَك، اَللّـُهمَّ َفاْجَعْل َنظَ 

َك، َوال َتْطَبْع ِعْنَد ِقراَءيت َواْجَعْلين ِممَّْن اتـََّعَظ بَِبياِن َمواِعِظَك فيِه، َواْجتَـَنَب َمعاصيَ 
ًة ال َتَدبـَُّر فيها، َعلى َمسْعي، َوال َجتَْعْل َعلى َبَصري ِغشاَوًة، َوال َجتَْعْل ِقراَءيت ِقراءَ 

َبِل اْجَعْلين اََتَدبـَُّر آ�تِِه َوَاْحكاَمُه، آِخذًا ِبَشراِيِع ديِنَك، َوال َجتَْعْل َنَظري فيِه َغْفَلًة،  
 *.َك اَْنَت الرَّؤوُف الرَّحيمُ َوال ِقراَءيت َهَذرًا، ِانَّ 

Bitirdiği vakit ise şu duayı: 
َك الّصاِدِق  َقَضْيَت ِمْن ِكتاِبَك الَّذي اَنـَْزْلَتُه َعلى نَِبيِّ  اَللّـُهمَّ ِاّين َقْد قـََرأُت ما

ُم َحراَمُه،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه، فـََلَك اْحلَْمُد رَبَّنا، اَللّـُهمَّ اْجَعْلين ِممَّْن حيُِلُّ َحالَلُه، َوحيَُرِّ 
 يف َقْربي، َواُْنسًا يف َحْشري، َواْجَعْلين  َويـُْؤِمُن ِمبُْحَكِمِه َوُمَتشاهِبِه، َواْجَعْلُه يل اُْنساً 

 **ّيَني، آمَني َربَّ اْلعاَلمَني.قـََرأها َدرََجًة يف اَْعال ِعلِّ  آيَةٍ  ِبُكلِّ ِممَّْن تـُْرقيِه 

 
* "Allah'ım! Şehadet ederim ki bu, Resul'ün Muhammed ibn Abdul-

lah'a (s.a.a) inen kitabın ve Peygamber'inin diline dökülen kelmındır. O, 
senin yaratıklarına (gönderdiğin) bir hidayet vesilesi ve seninle kulların 
arasına uzanan bir bağlantı ipidir. Allah'ım! Ben fermanın ve kitabın olan 
(Kur'ân'ı) açtım (yüzüme). Allah'ım! Ona bakışımı ibadet, onu okuyuşumu 
tefekkür ve tefekkürümü ibret vesilesi kıl. Beni, öğütlerinin beyanından 
öğüt alan ve günahlarından kaçınanlardan kıl. (Kur'ân) okurken kulağımı 
mühürleme; gözüme perde çekme. Okuyuşumu tefekkürsüz bir okuyuş 
kılma. (Kur'ân'ın) ayetleri ve ahkâmı üzerinde düşünüp, dinin kurallarını 
uygulamaya beni muvaffak kıl. (Kur'ân'a) bakışımı, gaflet bakışı ve 
okuyuşumu faydasız bir okuyuş kılma. Kuşkusuz sen çok şefkatli ve 
Rahim'sin."  

** "Allah'ım! Ben, sadık Peygamber'ine (s.a.a) indirdiğin kitabından 
mu-kadder kıldığın kadar okudum. Hamd sana ey Rabbimiz. Allah'ım! 
Beni onun (Kur'ân'ın) helalini helal ve haramını haram bilen, muhkemine 
de müteşâbihine de iman eden kimselerden kıl. Kabirde ve haşredildiğim 
günde (Kur'ân'ı) bana arkadaş kıl. Beni, okuduğu her ayet karşılığında 
yüce makamlarda bir derece yücelttiğin kimselerden et. Âmin ey 
âlemlerin Rabbi!"   
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Birinci Günün Amelleri 
1- İmkân olursa, akarsuda gusledip, başa otuz avuç su dökmek; 

bunu yapan bir kimse o yılın rahatsızlık ve hastalıklarından emanda 
olur. 

2- Bu günde yüzünü bir avuç gülsuyu ile yıkayan kimse, zillet ve 
perişanlıktan kurtulur. Biraz da başına döken kimse göğüs hastalığın-
dan da emanda olmuş olur. 

3- Her ayın başında olduğu gibi, bu ayın başında da iki rekât na-
maz kılıp ardından da sadaka vermek sünnettir. 

4- Bu günde iki rekât namazı, birinci rekâtta Fâtiha ve Fetih, 
ikincide ise Fâtiha ve istediği bir sureyi okumak suretiyle kılan kimse 
gelecek yıla kadar Allah'ın koruması altında olur. 

5- Şafak söktüğü vakit şu duayı okumanın müstehap olduğunu 
rivayet etmişlerdir: 
اَللّـُهمَّ َقْد َحَضَر َشْهُر َرَمضاَن، َوَقِد اْفَرتَْضَت َعَلْينا ِصياَمُه، َواَنـَْزْلَت فيِه 

لى ِصياِمِه، َوتـََقبـَّْلهُ  ِمَن اْهلُدى َواْلُفْرقاِن، اَللّـُهمَّ َاِعّنا عَ  ناتٍ اْلُقرآَن ُهدًى ِللّناِس َوبـَيِّ 
 *.َقديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ ِانََّك َعلى   ِمَنَك َوعاِفَيةٍ  ْمُه َلنا يف يُْسرٍ ِمّنا َوَتَسلَّْمُه ِمّنا َوَسلِّ 

6- Sahif-i Seccadiye'nin 44. duasını bu günün akşamında okuma-
mışsa bugün okumak. 

7- Merhum Allâme Meclisî "Zâdü'l-Meâd" adlı kitabında şöyle 
diyor: "Merhum Kuleynî, Merhum Şeyh Tusî ve diğerleri sahih bir 
sened ile İmam Musa Kâzım'dan (a.s) şöyle rivayet etmişlerdir: "Ra-
mazan ayının ilk gününde bu duayı okuyun. Kim fasit amaçlar gütme-
den ve riya yapmadan Allah rızası için bu duayı okursa o yılda ona 
fitne, sapıklık, dinine veya bedenine zarar verecek bir afet ulaşmaz ve 
Allah Teala onu o yıl vuku bulacak olan belalardan korur; dua şöyl-
edir: 

ـُهمَّ ِاّين  لّل ُه ُكلُّ َشْيءٍ  َاْسَأُلكَ َا َك الَّذي داَن َل الَّيت  ، َوِبَرْمحَِتكَ إِبمسِْ
 

* "Allah'ım! (İşte) ramazan ayı girmiş bulunmaktadır; sen bu ayın 
orucunu bize farz kıldın; bu ayda hidayet etmek, hidayeti açıklamak ve 
hakkı batıldan ayırmak için insanlara Kur'ân'ı indirdin. Allah'ım! Onun 
(ramazan ayının) orucunu tutmak için bize yardımcı ol; onu bizden kabul 
buyurarak teslim al. Bu ayı kolaylık ve afiyet içerisinde bizim için selâmet 
tut. Muhakkak senin her şeye gücün yeter." 
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َعَظَمِتَك الَّيت َتواَضَع َهلا ُكلُّ َشْيءٍ َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ  ِعزَِّتَك الَّيت ، َوِب ، َوِب
َهَرْت ُكلَّ َشْيءٍ  َك الَّيت َخَضَع َهلا ُكلُّ َشْيءٍ قـَ ِت ُقوَّ َك الَّيت ، َوِب ، َوِجبََربُوِت

َلَبْت ُكلَّ شَ  ْلِمَك الَّذي َاحاَط ءٍ يْ َغ ِع وُس، � ، ءٍ َشيْ  ِبُكلِّ ، َوِب � ُنوُر � ُقدُّ
ْعَد َشْيءٍ  ُكلِّ قْبَل  َاوَّلُ  َعلى  ، � َاهلُل � َرْمحُن، َصلِّ َشْيءٍ  ُكلِّ ، َو� ابِقيًا بـَ

دٍ  دٍ  ُحمَمَّ ُ َوآِل ُحمَمَّ نُوَب الَّيت تـَُغريِّ نُوَب  النِّ ، َواْغِفْر ِيلَ الذُّ ، َواْغِفْر ِيلَ الذُّ َعَم
ْنِزُل النِّ  نُوَب الَّيت َقمَ الَّيت تـُ ، َواْغِفْر َيل ، َواْغِفْر ِيلَ الذُّ ْقَطُع الرَّجاَء نُوَب اتـَ لذُّ

عاَء، َواْغِفْر ِيلَ  ُردُّ الدُّ نُوَب الَّىت تـَ ، َواْغِفْر ِيلَ الذُّ الَّيت ُتديُل اَالْعداَء
نُوَب الَّ  ْسَتَحقُّ هِبا نـُُزوُل اْلَبالِء َواْغِفْر ِيلَ الذُّ نُوَب الَّيت ُي يت َحتِْبُس َغْيَث الذُّ

نُوَب الَّيت  نُوَب الَّيت َتْكِشُف اْلِغطاَء، َواْغِفْر ِيلَ الذُّ ماِء، َواْغِفْر ِيلَ الذُّ السَّ
نُوَب تـَُعجِّ  ُنوَب الَّيت ُتوِرُث النََّدَم، َواْغِفْر ِيلَ الذُّ َفناَء، َواْغِفْر ِيلَ الذُّ ُل اْل

ِبْسين  ْل ِعَصَم، َوَا َة الَّيت ال ُتراُم، َوعاِفين ِمْن َشرِّ  *ِدْرَعكَ الَّيت هَتِْتُك اْل  احلَْصيَن
ْقبَ ما ُاحاِذُر اِبللَّْيِل َوالنَّها  .ِل َسَنيت هِذهِ ِر يف ُمْستَـ

 
* "Allah'ım! Her şeyin itaat ettiği ismin, her şeyi kaplayan rahmetin, 

karşısında her şeyin alçaldığı azametin, her şeye üstün gelen izzetin, 
karşısında her şeyin teslim olduğu kuvvetin, her şeye galip gelen 
ceberutun ve her şeyi kuşatan ilmin hakkına sana el açıyorum ben; ey 
Nur; ey Kuddüs; ey her şeyden önce ilk ve ey her şeyden sonra bâki 
olan! Ya Allah, ya Rahman! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve 
nimetleri değiştiren günahlarımı bağışla; belaların inmesine yol açan 
günahlarımı bağışla; ümidi kesen günahlarımı bağışla; düşmanları başı-
ma dolaştırıp duran günahlarımı bağışla; duanın kabulünü önleyen 
günahlarımı bağışla; belanın inmesini hak ettiren günahlarımı bağışla; 
gökten yağmurun inmesini önleyen günahlarımı bağışla; kötülüklerimin 
üzerini açan günahlarımı bağışla; fena ve yokluğumu çabuklaştıran 
günahlarımı bağışla; pişmanlığa yol açan günahlarımı bağışla; ismet per-
delerini yırtan günahlarımı bağışla. (Düşmanın) nüfuz edemeyeceği sağ-
lam zırhını bana giydir. Bu yılımın gelecek (günlerinde), gece ve gündüz 
çekindiğim şeylerin şerrinden beni koru. 
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اَللّـُهمَّ َربَّ السَّماواِت السَّْبِع، َوَربَّ اَالَرضَني السَّْبِع َوما فيِهنَّ َوما بـَيْـنَـُهنَّ،  
َوَربَّ الْسْبِع اْلَمثاين، َواْلُقْرآِن اْلَعظيِم، َوَربَّ ِاْسرافيَل  َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعظيِم، 

ِد اْلُمْرَسلَني َوخامتَِ النَِّبّيَني،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه َسيِّ  َوميكائيَل َوَجْربائيَل، َوَربَّ حمَُمَّدٍ 
اِبْلَعظيِم، َوَتْدَفُع ُكلَّ  ذي َمتُنُّ � َعظيُم، اَْنَت الَّ بَك َوِمبا َمسَّْيَت بِه نـَْفَسَك  َاْسأَُلكَ 
، َوُتضاِعُف احلََْسناِت اِبْلَقليِل َواِبْلَكثِري، َوتـَْفَعُل ما َتشاُء ، َوتـُْعطي ُكلَّ َجزِيلٍ َحمُْذورٍ 

َوَاْهِل بـَْيِتِه، َواَْلِبْسين يف ُمْستَـْقَبِل َسَنيت   َعلى حمَُمَّدٍ  ، َصلِّ � َقديُر � َاهلُل � َرْمحنُ 
ْغين ِرْضواَنَك، َوَشريَف ْر َوْجهي بُِنوِرَك، َوَاِحبَّين ِمبَحبَِّتَك، َوبـَلِّ ِذِه ِسْرتََك، َوَنضِّ ه

َكراَمِتَك، َوَجسيَم َعِطيَِّتَك، َوَاْعِطين ِمْن َخْريِ ما ِعْنَدَك َوِمْن َخْريِ ما اَْنَت ُمْعطيِه  
 . َتكَ َاَحداً ِمْن َخْلِقَك، َواَْلِبْسين َمَع ذِلَك عاِفيَـ 

داِفَع ما  *، َو� َخِفيَّةٍ   ُكلِّ َجنْوى، َو� عاِملَ   ُكلِّ َشْكوى، َو� شاِهَد  ُكلِّ � َمْوِضَع 
، � َكرَمي اْلَعْفِو، � َحَسَن التَّجاُوِز، تـََوفَّين َعلى ِملَِّة ِاْبراهيَم َوِفْطَرتِِه،  َتشاُء ِمْن بَِليَّةٍ 

 
* Allah'ım! Ey yedi göğün, yedi yerin, onların içinde ve arasında 

bulunanların Rabbi; ey büyük Arş'ın Rabbi; ey Fâtiha Suresi'nin ve büyük 
Kur'ân'ın Rabbi; ey İsrafil'in, Mikail'in ve Cebrail'in Rabbi; ey resullerin 
efendisi ve peygamberlerin sonuncusu Muhammed'in (sallallahu aleyhi 
ve alihi) Rabbi! Mukaddes zatın ve kendini adlandırdığın isimlerin hak-
kına senden dileniyorum. Ey yüce! Sensin büyük nimet veren; korkulan-
sakınılan şeyleri defeden; bol nimetleri veren; az olanın da karşılığında 
iyilikleri kat kat artırırsın, çok olanın da. Sen istediğin şeyi yaparsın; ey 
kudret sahibi; ey Allah; ey Rahman! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet 
eyle; bu yılımın gelecek (günlerinde kusurlarımı örtecek) örtünü bana giy-
dir; nurunla yüzümü aydınlat; muhabbetinle beni sev; beni rızana (veya 
Rızvan cennetine), değerli lütuf ve keremine ve büyük bağışına ulaştır. 
Bana indinde olanın en iyisini ve yaratıklarından birisine verdiğinin en 
hayırlısını ver ve bana afiyet libası giydir.  

Ey her şikâyetin (edileceği) yer; ey her gizli konuşmaya şahit olan; 
ey her gizliyi bilen; ey istediği belâyı uzaklaştıran; ey yüce affın sahibi; ey 
güzel bağışlayan! Ölümümü İbrahim'in (a.s) milleti, tevhid fıtratı ve 
Muhammed'in (s.a.a) dini ve sünneti üzere ve en iyi ölümle, dostlarına 
dost, düşmanlarına düşman olduğum hâlde gerçekleştir. 
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َلْيِه وآِلِه َوُسنَِّتِه، َوَعلى َخْريِ اْلَوفاِة، فـَتَـَوفَّين ُمواِلياً َصلَّى ُهللا عَ  َوَعلى ديِن حمَُمَّدٍ 
 . اِئَك، َوُمعاِد�ً ِالَ◌ْعداِئكَ ِالَ◌وِلي

يُباِعُدين ِمْنَك،   َاْو ِفْعلٍ  َاْو قـَْولٍ  ْبين يف هِذِه السََّنِة ُكلَّ َعَملٍ اَللّـُهمَّ َوَجنِّ 
ُبين ِمْنَك يف هِذِه السََّنِة � َاْرَحَم يـَُقرِّ  َاْو ِفْعلٍ  َاْو قـَْولٍ  َعَملٍ  ُكلِّ َوَاْجِلْبين ِاَىل 

َعَمل َاْو قـَْول َاْو ِفْعل َيُكوُن ِمّين َاخاُف َضَرَر عاِقَبتِه،   ُكلِّ الرّاِمحَني، َواْمنَـْعين ِمْن 
ِجَب ِبِه  َوَاخاُف َمْقَتَك ِاّ�َي َعَلْيِه ِحذاَر َاْن َتْصِرَف َوْجَهَك اْلَكرَمي َعّين َفَاسَتو 

   .نـَْقصاً ِمْن َحظٍّ يل ِعْنَدَك � َرؤوُف � رَحيمُ 
اَللّـُهمَّ اْجَعْلين يف ُمْستَـْقَبِل َسَنيت هِذِه يف ِحْفِظَكَ ويف ِجواِرَك َويف َكَنِفَك،  

َك،  َه َغريُْ ْلين ِسْرتَ عاِفَيِتَك، َوَهْب يل َكراَمَتَك، َعزَّ جارَُك َوَجلَّ ثَناُؤَك َوال ِالٰـ َوَجلِّ 
اَللّـُهمَّ اْجَعلين اتِبعًا ِلصاِحلي َمْن َمضى ِمْن َاْوِلياِئَك، َوَاحلِْْقين هِبِْم َوَاْجَعْلين ُمْسِلمًا 

يب َخطيَئيت َوظُْلمي   *ْدِق َعَلْيَك ِمنْـُهْم، َوَاُعوُذ ِبَك اَللّـُهمَّ َاْن ُحتيطَ ِلَمْن قاَل اِبلصِّ 

 
* Allah'ım! Bu yıl içerisinde beni senden uzaklaştıracak amel, söz 

veya fiillerden beni uzak tut. Yine bu yılda beni sana yakınlaştıracak 
amel, söz veya fiillere sevk et; ey merhametlilerin en merhametlisi! 

(Allah'ım!) Akıbetinden çekindiğim veya seni gazaplandırarak Kerim 
Vech'ini benden çevirmene ve böylece indinde olan bir nasibimi kaybet-
meme vesile olmasından korktuğum amel, söz ve fiillerden beni alıkoy; 
ey çok şefkatli, ey Rahim! 

Allah'ım! Bu yılımın gelecek (günlerinde) beni koru; beni kendi civa-
rına ve himayene al; afiyet örtünle beni ört; lütuf ve keremini bana ihsan 
eyle. Senin civarında yer alan azizdir; senin medh u senan yücedir ve 
senden başka bir ilâh yoktur. Allah'ım! Beni geçmiş velilerinden olan 
salihlerin takipçisi kıl; beni onlara kavuştur; hakkında doğru konuşan 
(velilerine) teslimiyet arz edenlerden kıl. Allah'ım! Hatalarımın, nefsime 
ettiğim zulüm ve aşırılığın, heva ve hevesime uymamın ve şehvetlerime 
kapılmamın, beni kuşatıp da rahmet ve rızvanına ulaşmama engel 
olması ve böylece indinde unutulmama, gazap ve azabına duçar olmama 
sebep olmasından sana sığınırım. Allah'ım! Seni benden hoşnut edecek 
amellere beni muvaffak kıl ve beni kendine yakınlaştır. 
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واَي، واْشِتغايل ِبَشَهوايت، فـََيُحوُل ذِلَك بـَْيين َوَبْنيَ  باعي هلَِ َوِاْسرايف َعلى نـَْفسي، َواتِّ 
ْقين ضًا ِلَسَخِطَك َونِْقَمِتَك، اَللّـُهمَّ َوفِّ َرْمحَِتَك َوِرْضواِنَك َفاَُكوُن َمْنِسّيًا ِعْنَدَك، ُمتَـَعرِّ 

 .ْبين ِاَلْيَك زُْلفى، َوقـَرِّ تـَْرضى ِبِه َعّين  صاِلحٍ  َعَملٍ  ُكلِّ لِ 
ِه، َوفـَرَّْجَت َمهَُّه،  مَّ َكما َكَفْيَت نَبيََّك حمَُمَّداً َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وآِلِه َهْوَل َعُدوِّ اَللّـهُ 

َتهُ وَ  َوْعَدَك، َوْاَجنْزَت َلُه َعْهَدَك، اَللّـُهمَّ َفِبذِلَك َفاْكِفين َهْوَل   َكَشْفَت َغمَُّه، َوَصَدقـْ
تْـنَـَتها َوُشُرورَها َوَاحزاَ�ا َوضيَق اْلَمعاِش فيها،  هذِه السََّنِة َوآفاهِتا َوَاسقاَمها َوفِ 

  َاْسأَُلكَ ْعَمِة ِعْندي ِاىل ُمنْـَتهى َاَجَلي، ْغين ِبَرْمحَِتَك َكماَل اْلعاِفَيِة بَِتماِم َدواِم النِّ َوبـَلِّ 
ضى ِمَن  َك َاْن تـَْغِفَر يل ما مَ ْسَتكاَن َواْعَرتََف، َوَاْسأَلُسؤاَل َمْن َاساَء َوظََلَم َوا

الذُّنُوِب الَّيت َحْصَرهَتا َحَفظَُتَك َوَاْحَصْتها ِكراُم َمالِئَكِتَك َعَليَّ، َوَاْن تـَْعِصَمين � 
َاَجلي، � َاهلُل � َرْمحُن � رَحيُم،  ِمَن الذُّنُوِب فيـما بَِقَي ِمْن عْمري ِاىل ُمنْـَتهى ِاٰهلي
َورَِغْبُت ِاَلْيَك فيِه، َفِانَك  *، َوآِتين ُكلَّ ما َساَْلُتكَ دٍ َوَاْهِل بـَْيِت حمَُمَّ  َعَلى ُحممَّدٍ  َصلِّ 

 . جابَِة � َاْرَحَم الّراِمحنيَ َاَمْرَتين اِبلدُّعاِء َوَتَكفَّْلَت يل اِبالِ 
Bu duayı Merhum Seyyid İbn Tâvûs ramazanın birinci gecesi için 

nakletmiştir. 

 
* Allah'ım! Peygamber'in Muhammed'in (s.a.a) (içinden) düşmanları-

nın korkusunu yok etmede, sıkıntısını gidermede, kederine son vermede 
yeterli olduğun ve ona verdiğin vaadi doğruladığın ve ahdini yerine 
getirdiğin gibi, bu yılın korku ve afetlerine, hastalıklarına, fitnesine, kötü-
lüklerine, kederlerine ve dar geçimine karşı bana da yeterli ol; kendi 
rahmetinle beni ölünceye kadar sürekli ve eksiksiz nimet ile içice olan, 
kâmil bir afiyete ulaştır. Ben, kötülük yapmış, zulüm etmiş ve zelil bir 
şekilde günahını itiraf etmiş birisi gibi sana el açıyorum; senden, geçmiş-
te yaptığım ve koruyucu meleklerinin kaydettiği ve değerli meleklerin 
saydığı günahlarımı bağışlamanı ve kalan ömrümde, beni günahlardan 
korumanı diliyorum, ey mabudum, ey Allah, ey Rahman, ey Rahim! 
Muhammed ve Muhammed'in Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve senden 
dilediğim ve verilmesi için sana yöneldiğim şeyleri bana lütfeyle; çünkü 
sen bana dua etmemi emrettin ve dualarımın kabulüne kefil oldun; ey 
merhametlilerin en merhametlisi!" 
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Altıncı Gün 
H.k. 201 yılında halk bu günde Hz. İmam Rıza'ya (a.s) biat etti. 

Seyyid İbn Tavus, bu nimetin şükrünü yerine getirmek için bu günde 
iki rekat namaz kılınmasını ve her rekatta Fatiha Suresinden sonra 25 
defa İhlas Suresinin okunmasını rivayet etmiştir. 

On Üçünçü Gece 
Bu gece "Biyz" gecelerinin ilkidir. Bu gecede üç amel müstehap-

tır: 
1- Gusletmek. 
2- Dört rekât namazı her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi beş İhlâs 

Suresi'ni okumak suretiyle kılmak. 
3- Recep ve şabanın on üçüncü gecelerinin amellerinde işaret 

ettiğimiz gibi her rekâtında Fâtiha'dan sonra, Yâsin, Tebâreke (Mülk) 
ve İhlâs Sureleri okunan iki rekâtlık namazı kılmak sünnettir. 

On Dördüncü Gece 
Bu gecede, on üçüncü gecede değindiğimiz namaz, ikişer ikişer 

dört rekât olarak kılınır. On üç, on dört ve on beşinci gecelerde yapıl-
ması müstehap olan bir amel de "Mucîr" duasının okunmasıdır. Kim bu 
duayı okursa, günahları yağmur taneleri, ağaçların yaprakları ve çölün 
kumları kadar çok olsa bile bağışlanır. 

On Beşinci Gece 
Oldukça mübarek bir gece olan bu gecede şu ameller sünnettir: 
1- Gusletmek. 
2- İmam Hüseyin'in (a.s) ziyareti. 
3- Altı rekât namaz kılmak. İkişer ikişer kılınan bu namazın her 

rekâtında Fâtiha, Yâsin, Tebâreke (Mülk) ve İhlâs Sureleri okunur. 
4- Bu gecenin bir ameli de her rekâtında Fâtih'adan sonra on defa 

İhlâs Suresi'nin okunması suretiyle ikişer ikişer kılınan yüz rekât 
namazdır. Merhum Şeyh Müfid "el-Muknia" kitabında Emirü'l-
Mu'minin Ali'den (a.s) bu konuda şöyle rivayet etmiştir: "Kim bu 
ameli yerine getirirse, Allah-u Teâlâ, cinlerden ve insanlardan olan 
düşmanlarına karşı onu koruyacak on meleği görevlendirir. Öleceği 
vakit ise onu ateşten koruyacak otuz melek görevlendirir." 

5- Bir rivayette şöyle geçer: İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) 
"Ramazan ayını on beşinci gecesi İmam Hüseyin'in (a.s) kabrinin 
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yanında olan kimse hakkında ne buyuruyorsunuz?" diye sordukları 
zaman İmam şöyle buyurdu: "Ramazan ayının on beşinci gecesi İmam 
Hüseyin'in (a.s) kabrinin yanında yatsı namazından sonra gece 
namazının nafilesi dışında on rekat namaz kılan ve her rekatta Fatiha 
Suresinden sonra on defa İhlas Suresini okuyan ve cehennem 
ateşinden Allah Tealaya sığınan kimseye ne mutlu. -Kim böyle 
yaparsa- Allah Teala onu cehennem ateşinden kurtulmuş diye yazar 
ve rüyada bir meleğin kendisine cenneti müjdelediğini ve bir meleğin 
de onu cehennem ateşinden güvende kıldığını görmedikçe dünyadan 
göçmez." 

On Beşinci Gün 
Bu günde Hicret'in ikinci yılında İmam Hasan Mücteba (a.s) 

dünyaya gelmiştir. Merhum Şeyh Müfid'in nakline göre, İmam 
Muhammed Taki'nin (a.s) doğumu da Hicret'in 195. yılında, bu günde 
gerçekleşmiştir. Ancak Meşhur görüş İmam Muhammed Takî'nin (a.s) 
recebin 10. gününde dünyaya geldiğidir. Her hâlükârda bu gün değerli 
bir gündür. Özellikle bu günde sadaka vermenin ve hayır işlemenin 
çok fazileti vardır. 

On Yedinci Gece 
Bu gece de çok mübarek ve değerli bir gecedir. Bu gecede Kureyş 

müşriklerinin hazırladığı orduyla, İslam ordusu karşı karşıya geldiler. 
Bu gecenin gündüzünde ise Bedir Savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaşta 
Allah-u Teâlâ İslâm ordusuna müşriklere karşı büyük bir zafer nasip 
etmiş ve bu zafer İslam'ın en büyük fethi olmuştur. Onun için 
âlimlerimiz bugünde çok sadaka verip şükürde bulunmanın müstehap 
olduğunu söylemişlerdir. On yedinci gecede gusül ve ibadetin de çok 
büyük fazileti vardır. 

Bir çok rivayette şöyle geçer: Bedir savaşı gecesi peygamber 
efendimizin (s.a.a), ashabına, "Kim bu gece gidip kuyudan bizim için 
su çekip getirebilir?" diye buyurdu. Ashap sustu ve kimse bu işe 
girişmedi. Emirulmüminin Hz. Ali (a.s) bir su kırbası alarak su 
getirmek için dışarı çıktı. O zifri karanlık gece çok soğuktu; rüzgar da 
esiyordu. Hz. Ali (a.s) su kuyusunun başına ulaştı. O kuyu çok derin 
ve karanlıktı. Hz. Ali (a.s) kuyudan su çekebilmek için bir kova 
bulamadı. Çaresiz, kendisi kuyuya indi; su kırbasını su ile doldurup 
dışarı çıktı. Geri dönmek için hareket edince şiddetli bir rüzgar 
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esmeye başladı. Hazret rüzgar kesilinceye kadar oturup bekledi. Sonra 
kalkıp yeniden hareket edince yine şiddetli bir rüzgarla karşılaştı. 
Hazret yine oturup rüzgarın geçmesini bekledi. Üçüncü defa kalkıp 
hareket edince yine aynı olay yaşandı ve Hz. Ali (a.s) yine oturup 
bekledi. Rüzgar kesildikten sonra kalkıp kendisini peygamer 
efendimize ulaştırdı. Efendimiz (s.a.a), "Ey Ebe'l-Hasan! Neden 
geciktin?" diye sordu. Bunun üzerine Hz. Ali (a.s), "Üç defa vücu-
dumu titreten şiddetli bir rüzgarla karşılaştım. Ben bu rüzgarların 
kesilmesi için bekledim" diye arzetti. Efendimiz, "Ey Ali! O rüzgar-
ların ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ali (a.s), "Hayır" ceva-
bını verdi. Efendimiz buyurdu ki: "Birinci rüzgar bin melekle birlikte 
seni selamlayan Cebrail'di. İkincisi bin melekle birlikte seni selamla-
yan Mikail'di, üçüncüsü ise bin melekle birlikte seni selamlayan 
İsrafildi. Bu melekler bize yardım etmek için yere indiler." 

"Emirulmüminin Ali'nin (a.s) bir gecede üç bin üç fazileti var" 
sözü de buna işarettir. Nitekim Seyyid Himyerî Hz. Ali'nin (a.s) med-
hinde okuduğu şiirinde buna işaret etmektedir: 

 
Andolsun Allah'a ve nimetlerine 
Sorumludur söylediklerinden her insan 
Gerçekten Ali b. Ebutalib 
Takva ve hayırla donanmış bir insan 
Başlayınca savaş mızraklarla 
Kaçtılar cesaretli kişiler korkudan 
Yürüyor düşman üzerine  
Keskin kılıç var elinde her zaman 
Avlanmak için yavrularını dışarı çıkaran aslanın 
Yavruları arasında yürüyüşü gibi 
Ve Ali öyle bir kişidir ki bir gecede  
Selamladı onu Mikail ile Cebrail. 
Mikail bin melekle, Cebrail bin melekle 
Onların peşi sıra İsrafil bin melekle 
Bedir gecesi yardım için geldiler 
Ebabil kuşları gibi yere indiler. 

On Dokuzuncu Gece 
Bu gece kadir gecesi olma ihtimali olan üç gecenin ilkidir; diğer 

iki gece ise 21 ve 23. gecedir. Kadir gecesi öyle bir gecedir ki, onun 



 488 

fazilet ve değerine hiçbir gece ulaşamaz. O gecede yapılan amel, bin 
ayda yapılan amelden daha hayırlıdır. O gecede yılın mukadderatı 
takdir edilir. Melekler ve büyük Ruh, Allah'ın izniyle bu gecede yer-
yüzüne iner ve zamanın hücceti ve velâyet sahibine inerek takdir edi-
len şeyleri ona sunarlar. 

Kadir gecelerinin amelleri iki kısımdır: Bir kısmı her üç gecede 
yapılan amellerdir; bir kısmı ise her gecenin kendisine ait amellerdir. 

Kadir Gecelerinin Müşterek Amelleri 
1- Gusül yapmak. Merhum Allâme Meclisî bu guslün güneş batacağı 

sırada yapılıp onunla akşam namazının kılınmasının daha efdal oldu-
ğunu yazmıştır. 

2- İki rekât namazı, her rekâtta Fâtiha'dan sonra yedi defa İhlâs 
Suresi'ni okuyarak kılmak; namazın ardından da yetmiş defa: "Esteğ-
firullahe ve etûbu ileyh" söyleyerek Allah'tan mağfiret dilemek ve 
tövbe etmek. Resul-i Ekrem (s.a.a) kendisinden nakledilen bir hadiste 
şöyle buyurmaktadır. "Kim bu ameli yaparsa, yerinden kalkmadan 
önce Allah onu ve anne-babasını bağışlar." 

3- Bir amel de şudur: Kur'ân-ı Kerim'i açıp önüne kor ve şu duayı 
okursun: 

ِبِكتاِبَك َوما فيِه َوفيِه اْمسَُك االَْكَربُ َوَاْمساُؤَك اْحلُْسىن، َوما   َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
 *. جى َاْن َجتَْعَلين ِمْن ُعَتقاِئَك ِمَن الّنارِ ُخياُف َويـُرْ 

Ve bu duanın ardından da hacet ve dileklerinizi Hak Teâlâ'dan 
istersiniz. 

4- Bu gecelerde yapılan bir amel de şöyledir: Kur'ân'ı alıp başınıza 
kor ve şöyle dua edersiniz: 

َمَدْحَتُه فيِه،  ُمْؤِمنٍ  ُكلِّ  َمْن َاْرَسْلَتُه ِبِه، َوِحبَقِّ  ، َوِحبَقِّ هَذا اْلُقْرآنِ  اَللّـُهمَّ ِحبَقِّ 
 *. َك ِمْنكَ َك َعَلْيِهْم، َفال َاَحَد َاْعَرُف ِحبَقِّ َوِحبَقِّ 

 
* "Allah'ım, indirdiğin kitabın ve onda bulunan büyük ismin ve güzel 

isimlerin hürmetine ve kitabındaki korkutan veya ümit veren (ayetlerin) 
hürmetine, beni cehennem ateşinden azat ettiğin kimselerden kılmanı 
dilerim senden." 

* "Allah'ım! Bu Kur'ân ve onu gönderdiğin kimsenin ve onda 
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Sonra da on defa: Bike ya Ellah 
On defa: Bi-Muhammedin 
On defa: Bi- Eliyyin 
On defa: Bi-Fatimete 
On defa: Bil-Haseni 
On defa: Bil-Hüseyni 
On defa: Bi-Eliyyibnil Hüseyin 
On defa: Bi-Muhammed İbn Eliyyin 
On defa: Bi-Ce'fer İbn Muhammed 
On defa: Bi-Musa İbn Ce'fer 
On defa: Bi-Eliyyİbn Musa 
On defa: Bi-Muhammed İbn Eliyyin 
On defa: Bi-Eliyyİbn Muhammed 
On defa: Bil-Hasen İbn Eliyyin 
On defa: Bil-Hucceti 
  

söyleyip hacetlerinizi istersiniz. Bu duada önce Allah-u Teâlâ'yı, Kur'-
ân-ı Kerim'e ve O'nun gönderdiği Peygamber'ine (s.a.a) ve Kur'ân'ın 
methettiği müminlere sonra da Allah'u Teâlâ'yı kendi mukaddes zatına 
ve Ehlibeyt'ten olan On Dört Masum'un her birinin hürmetine ant 
vererek hacet ve dileklerinizi Hak Teâlâ'dan diliyorsunuz. 

5- Bu gecenin bir ameli de imkânı olanlar için İmam Hüseyin'in 
(a.s) mukaddes türbesini ziyaret etmektir. Uzakta olanlar da uzaktan 
İmam'ı (a.s) selâmlayarak ziyaret edebilirler. 

6- Bu üç gecede ihya tutmak (bu geceleri yatmadan sabahlamak) 
da müstehaptır. Bir hadis-i şerifte şöyle geçer: "Kadir gecesinde ihya 
tutan kimsenin günahlarını, Allah bağışlar." 

7- Her üç gecede de yüz rekât namaz kılmanın çok fazileti vardır. 
Bu namazlarda her rekâtta Fâtiha'dan sonra on defa İhlâs Suresi 
okunursa, daha faziletli olur. 

8- Şu duanın okunması da bu üç gecenin müşterek amelidir: 
 

ال َضرًّا، َوال اَللّـُهمَّ ِاّين َاْمَسْيُت َلَك َعْبدًا داِخرًا ال َاْمِلُك ِلنَـْفسي نـَْفعًا وَ 

 
methettiğin bütün müminlerin hakkına ve senden başka hiç kimsenin 
tanıyamayacağı onlar üzerindeki hakkına (sana yalvarıyorum)." 
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َاْصِرُف َعْنها ُسوءًا، َاْشَهُد ِبذِلَك َعلى نـَْفسي، َوَاْعَرتُِف َلَك ِبَضْعِف قـُوَّيت، َوِقلَِّة 
، َوَاْجنِْز يل ما َوَعْدَتين َوَمجيَع اْلُمْؤِمنَني َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ  َعلى حيَليت، َفَصلِّ 

ِه اللَّيْـَلِة، َوَامتِْْم َعَليَّ ما آتـَيْـَتين َفِاّين َعْبُدَك اْلِمْسكُني َواْلُمْؤِمناِت ِمَن اْلَمْغِفَرِة يف هذِ 
اْلُمْسَتكُني الضَّعيُف اْلَفقُري اْلَمهُني، اَللّـُهمَّ ال َجتَْعْلين �ِسيًا ِلذِْكِرَك فيـما َاْوَليْـَتين،  

 ءٍ ِاْن اَْبطََأَت َعّين، يف َسرّاَوال ِالِ◌ْحساِنَك فيـما َاْعطَيْـَتين، َوال آِيسًا ِمْن ِاجابَِتَك وَ 
ةٍ َاْو َضّراءٍ  ِانََّك َمسيُع  ْعماءٍ َاْو نَـ  ، َاْو بـُْؤسٍ َاْو َبالءٍ  ، َاْو عاِفَيةٍ َاْو رَخاءٍ  ، َاْو ِشدَّ

  *.الدُّعاءِ 

Bu duayı Merhum Kef'emî, İmam Zeynülabidin'den (a.s) 
nakletmiş ve şöyle demiştir:  

"İmam (a.s) bu duayı, Kadir gecelerinde hem ayak üstü, hem otu-
rarak, hem rükûda ve hem de secdede okurdu." 

Merhum Meclisî bu gecelerin en değerli ve faziletli amellerini 
şöyle sıralamıştır: 

İstiğfar etmek, zikir, kendimizin, anne-babamızın akraba ve mümin 
kardeşlerimizin dünya ve ahiretleri ile ilgili hacetlerini istemek, 
Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine mümkün olduğu kadar salât u selam 
etmek; bazı rivayetlere göre Cevşen-i Kebir duasının da bu üç gecede 
okunması müstehaptır.  

Bir rivayette şöyle geçer:  
"Resulullah'a (s.a.a) "Kadir gecesine girdiğimizde (o gecede), ne 

 
* "Allah'ım! Menfaat veya zararı elinde olmayan ve kö tülüğü kendi-

sinden uzaklaştıramayan değersiz bir kulun olarak akşamladım. Ben 
kendi nefsime bunu şehadet ediyor, gücümün zayıflığı ve çaremin 
azlığını sana itiraf ediyorum. Şu hâlde Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet 
eyle ve bu gecede bana ve bütün mümin erkek ve kadınlara vaat ettiğin 
mağfireti gerçekleştir ve bana verdiğin (nimetlerini) tamamla. Çünkü ben 
senin, miskin, düşkün, zayıf, fakir ve aşağılık bir kulunum. Allah'ım! İster 
geciksin (ister gecikmesin), ister rahatlıkta olayım isterse sıkıntıda, ister 
zorlukta olayım, isterse kolaylıkta, ister afiyet içinde olayım, ister belada, 
ister yoksulluk içinde olayım isterse nimet (ve bollukta), lütfettiğin 
şeylerde zikrini bana unutturma; verdiğin (nimetlerde) iyiliğinden beni 
gafil etme ve icabetinden ümidimi kesme. Kuşkusuz sen duayı işiten 
(kabul eden)sin."  
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isteyelim Hak Teâlâ'dan?" diye sorulduğunda, Resulullah (s.a.a): "Afi-
yet dileyin." buyurdu. 

Kadir Gecelerinin Özel Amelleri 

On Dokuzuncu Gece 
1- Yüz defa:  

 .اَتُوُب ِاَلْيهِ وَ  ّيب رَ َاْستَـْغِفُر َهللا 
(Rabbim olan Allah'tan mağfiret diler ve ona tövbe ederim.) 
demek. 
2- Emirü'l-Müminin Ali'nin (a.s) Kufe mescidinin mihrabında İbn 

Mülcem tarafından vurulmasının bu geceye tekabül etmesi münasebe-
tiyle yüz defa: 

 .  اَللّـُهمَّ اْلَعْن قـَتَـَلَة َامِري اْلُمؤِمننيَ 

(Allah'ım! Emirü'l-Müminin Ali'nin (a.s) katillerine lânet et.) 
söylemek müstehaptır. 
3- Önceden ramazan ayının gündüzleri için altıncı amel olarak 

zikrettiğimiz duayı, bu gece de okumak sünnettir. 
4- Bu gecenin bir ameli de, şu duayı okumaktır: 

اَالْمِر  *ُر ِمَن اَالْمِر اْلَ◌ْحمُتوِم، َوفيـما تـَْفُرُق ِمنَ مَّ ْاْجَعْل فيـما تـَْقضي َوتـَُقدِّ اَللّـهُ 
ْل، َاْن َتْكتـَُبين ِمْن ُحّجاِج  احلَكيِم يف َليْـَلِة اْلَقْدِر، َوِيف اْلَقضاِء الَّذي ال يـَُردُّ َوال يـَُبدَّ

َمْشُكوِر َسْعيـُُهُم، اْلَمْغُفوِر ذُنُوهُبُُم اْلُمَكفَِّر َعنْـُهْم بـَْيِتَك اْحلَراِم، اْلَمْربُوِر َحجُُّهُم، الْ 
َع َعَليَّ يف ِرْزقي، َوتـَْفَعَل ُر َاْن تُطيَل ُعْمري َوتـَُوسِّ ئاهُتُْم َواْجَعْل فيـما تـَْقضي َوتـَُقدِّ َسيِّ 

 . يب َكذا وََكذا
 

* "Allah'ım! Kadir gecesinde hükmedip mukadder buyurduğun, hik-
met üzere kararlaştırdığın, değişmeyen, dönüşü olmayan hükümlerin 
arasında beni de Beytü'l-Haram'ının, hacları kabul olan, çabalarının 
karşılığı verilen, günahları affedilen, kötülüklerinin üstü örtülen hacıların-
dan yaz. Ömrümün uzamasını ve rızkımın çoğalmasını mukadder buyur. 
Ve benim şu, şu... hacetlerimi yerine getir."  
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Uyarı: "Keza ve keza" (Şu, şu hacetlerim…) cümlesi yerine hacet-
ler zikredilir. 

Yirmi Birinci Gece 
Bu gece on dokuzuncu geceden daha faziletlidir. Bu gecede de üç 

gecenin müşterek amellerini yerine getirmekle birlikte bu gece ve 
yirmi üçüncü gecenin gusül, ihya ve ibadetine daha çok önem veril-
mesi, hadislerde üstelenmiş ve Kadir gecesinin bu iki geceden birisi 
olduğu vurgulanmıştır.  

Muhtelif hadislerde nakledildiğine göre, Ehlibeyt İmamları'ndan 
birisine, Kadir gecesinin bu iki geceden hangisi olduğu sorulduğunda, 
"İstediğini bu iki geceden birisinde (her iki gecenin amellerini yerine 
getirerek) bulman kolaydır." veya "Neden her iki gecede de hayır 
amel işlemeyesin?!" şeklindeki cevaplarla yetinmiş ve kesin belirle-
memişlerdir. 

Merhum Şeyh Sadûk'un: "Bu iki geceyi ilâhî olan ilmî müzakere-
lerle geçirmek daha faziletlidir." dediği nakledilmiştir. 

Bu geceden itibaren ramazanın son on günlerine ait duaların okun-
masına da başlanılır. O dualardan birisi, Merhum Kuleynî'nin İmam 
Cafer Sadık'tan (a.s) naklettiği duadır. İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: 
Ramazan ayının son on gününde, her gece şöyle söylersin: 
َاُعوُذ ِجبَالِل َوْجِهَك اْلَكرِمي أْن يـَْنِقضَي َعّين َشْهُر َرَمضاَن اَْو َيْطُلَع اْلَفْجُر ِمْن 

 *. ُبين َعَلْيهِ  تَِبَعٌة تـَُعذِّ َليْـَليت هِذِه َوَلَك ِقَبلي َذْنٌب َاوْ 
Merhum Kef'emî'nin "Beledu'l-Emin" adlı eserin haşiyesindeki 

nakline göre İmam Cafer Sadık (a.s), ramazan ayının son on gecesinde 
farz ve sünnet namazlardan sonra şöyle dua ederdi: 

َعّنا َحقَّ ما َمضى ِمْن َشْهِر َرَمضاَن، َواْغِفْر َلنا تـَْقصريَ� فيِه، َوَتَسلَّْمُه  اَللّـُهمَّ َادِّ 
َجتَْعْلنا  َوال تُؤاِخْذ� ابِِْسراِفنا َعلى اَنـُْفِسنا، َواْجَعْلنا ِمَن اْلَمْرُحومَني َوال ِمّنا َمْقُبوالً 

  *.ِمَن اْلَ◌ْحمُرومنيَ 

 
* "(Ey Rabbim!) Ramazan ayının bitmesi veya bu gecenin sabah 

olmasıyla henüz üzerimde azaba vesile olacak bir günahın kalması 
hâlinde, bundan Kerim Vech'inin yüceliğine sığınırım." 

* "Allah'ım! Ramazan ayının geçmiş (günlerinin) hakkını bizden taraf 
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İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim bu duayı okursa, Allah bu 
aydaki geçmiş kusurlarını bağışlar ve geriye kalan günlerinde ise, onu 
günahtan korur." 

Yine Seyyid İbn Tâvûs'un (r.a) "İkbal" kitabında İbn Ebi Umeyr'-
den, Murazim'den nakline göre, İmam Sadık (a.s) ramazan ayının son 
on gününde, her gece şu duayı okurdu: 

 

اُْنِزَل فيِه اْلُقْرآُن اَللّـُهمَّ ِانََّك قـُْلَت يف ِكتاِبَك اْلُمنْـَزِل:(َشْهُر َرَمضاَن الَّذي 
ِمَن اْهلُدى َواْلُفْرقاِن) َفعظَّْمَت ُحْرَمَة َشْهِر َرَمضاَن مبا اَنـَْزْلَت  ناتٍ ُهدًى ِللّناِس َوبـَيِّ 

، اَللّـُهمَّ َوهِذِه فيِه ِمَن اْلُقرآِن، َوَخَصْصَتُه بَِليْـَلِة اْلَقْدِر َوَجَعْلَتها َخْريًا ِمْن اَْلِف َشْهرٍ 
ِمْنُه ِاىل ما  ِاٰهليْهِر َرَمضاَن َقِد انـَْقَضْت، َوَلياليِه َقْد َتَصرََّمْت، َوَقْد ِصْرُت � َاّ�ُم شَ 

َسأَلَك ِبِه  **ِمبا َاْسأَُلكَ اَْنَت َاْعَلُم ِبِه ِمّين َوَاْحصى ِلَعَدِدِه ِمَن اْخلَْلِق َاْمجَعَني، فَ 
 َي َعلى حمَُمَّدٍ َسُلوَن، َوِعباُدَك الّصاِحلُوَن، َاْن ُتَصلِّ َمالِئَكُتَك اْلُمَقرَّبُوَن َواَنِْبياُؤَك اْلُمرْ 

َوأَن تـَُفكَّ رَقـََبيت ِمَن الّناِر، َوتُْدِخَلِىن اْجلَنََّة ِبَرْمحَِتَك، َوَاْن تـَتَـَفضََّل َعليَّ  َوآِل حمَُمَّدٍ 
 

eda et. Ona karşı yaptığımız kusur ve ihmali bağışla. Onu bizden kabul 
buyur. Nefsimize yaptığımız zulümden dolayı bizi cezalandırma. Bizi 
rahmetine mazhar olanlardan kıl; mahrum olanlardan değil." 

** Allah'ım! İndirilen kitabın (Kur'ân)'da şöyle buyurdun: "Ramazan 
ayı, ki insanlara yol gösterici, (hakkı batıldan) ayırt edip açıklayıcı olarak 
Kur'ân o ayda indirilmiştir..." Kur'ân'ı böylece ramazan ayında indirerek, 
Kadir gecesini bu aya has kılıp bu ayın hürmetini yücelttin.  

Allah'ım! İşte ramazan ayının günleri bitmek ve gece leri geçmek 
üzeredir. Ey mabudum! (Bu günler ve gecelerde) ulaştığım durumu sen 
benden daha iyi bilirsin; sen (itaat veya günahlarımın) sayısına bütün 
yaratıklardan daha çok vakıfsın. Şu hâlde mukarreb meleklerinin, gönde-
rilmiş peygamberlerinin ve salih kullarının senden dilerken vasıta kıldık-
ları şeyleri, ben de vasıta kılarak senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine 
rahmet etmeni, vücudumu (cehennem) ateşinden kurtarmanı, rahmetinle 
beni cennete yerleştirmeni, affın ve kereminle bana lütufta bulunmanı, 
(sana) yakınlaşmak için (yaptığım amelleri) kabul buyurmanı, duamı 
kabul etmeni ve korku günü olan Kıyamet günü için öngördüğün bütün 
korku ve dehşetlerden beni emniyete alarak minnetine mazhar kılmanı 
diliyorum. 
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 وفِ اخلَ  يومَ  منِ ابأل َعليَّ ِبَعْفِوَك وََكَرُمَك و تـََتقبَّل تـََقريب َو َتْسَتجْيَب ُدعائي وَمتُنَّ 
َوَاُعوُذ ِبَوْجِهَك اْلَكرِمي َوِجبَالِلَك اْلَعظيِم َاْن  ِاٰهليَاْعَدْدَتُه ِلَيوِم اْلِقياَمِة،  َهْولٍ  ُكلِّ ِمْن 

يـَنْـَقِضَي َاّ�ُم شْهِر َرَمضاَن َوَلياليِه َولَك ِقَبلي تَِبَعٌة َاْو َذْنٌب تُؤاِخُذين ِبِه َاْو َخطيَئٌة 
َه إّال اَْنَت دي أسأُلك � ال ِالٰـ دي َسيِّ دي  َسيِّ ريُد َاْن تـَْقَتصََّها ِمّين َملَْ تـَْغِفْرها يل َسيِّ تُ 

َه إّال اَْنَت ِاْن ُكْنَت َرَضْيَت َعين يف هَذا الشَّْهِر َفْازَدْد َعّين ِرضاً، َوِاْن َملْ ِاْذ ال ِالٰـ 
َعّين � َاْرَحَم الرّاِمحَني، � َاهلُل � َاَحُد � َصَمُد  َن َفاْرضَ  َفِمَن اآلَتُكن َرَضْيَت عينِّ 

  *.� َمْن َملْ يَِلْد َوملْ يُوَلْد َوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َاَحدٌ 
 
Peşinden şu duanın sık sık tekrarlanması tavsiye edilmiştir: 

 َ  الَضّر والُكَرِب الِعظام َعن ايّوبَ  اْحلَديِد ِلداُوَد َعَلْيِه السَّالُم � كاِشَف � ُمَلنيِّ
يُوُسَف َعَلْيِه   َس َغمِّ يـَْعُقوَب َعَلْيِه السَّالُم، َاْي ُمنَـفِّ  َج َهمِّ َاي ُمَفرِّ  ،(عليه السالم)

َعْل َكما اَْنَت َأْهلُه َاْن ُتَصلِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  السَّالُم َصلِّ  َي َعَلْيِهْم َاْمجَعَني َوافـْ
  *. تـَْفَعْل يب ما َاَ� َاْهُلهُ ما اَْنَت َاْهُلُه َواليب 

"el-Kâfî", "el-Muknia" ve "el-Misbâh" kitaplarında, yirmi birinci 
 

* Ey mabudum! Ramazan ayının gündüz ve geceleri geçer de 
üzerimde beni cezalandırmana sebep olacak bir suç ve günah veya 
benden kısasını alacağın bir yanlışım kalır ve onu bağışlamazsan, 
bundan (ancak) Kerim Vech'ine ve yüce celaline sığınırım. Ey efendim; 
ey efendim; ey efendim; ey (yüce Allah)! Senden başka ilâh yoktur; 
çünkü senden gayri bir mabut olamaz; sana yalvarıyorum; bu ayda 
benden razı olduysan, rızanı daha da artır ve eğer razı olmadıysan, şu 
anda benden razı ol; ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey Allah, ey 
tek, ey noksansız-ihtiyaçsız, ey doğmayan ve doğurmayan ve hiçbir şey 
kendisine denk olmayan (Rabbim)!" 

* "Ey Davud aleyhisselâm için demiri yumuşatan; ey Eyyup aleyhis-
selâm'ın büyük sıkıntı ve kederini gideren; ey Yakup aleyhisselâm'ın 
üzüntüsüne son veren; ey Yusuf Aleyhisselâm'ın gamını bertaraf eden 
(Yüce Allah)! Muhammed ve Ehlibeyt'inin hepsine, sana yakışır şekilde 
rahmet eyle; bana, kendine yakışır şekilde muamele et, benim hak 
ettiğim şekilde değil."  
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gece için şu dua nakledilmiştir: 
 

ِت، َميِّ ِمَن الْ  � ُموِلَج اللَّْيِل ِيف النَّهاِر، َوُموِلَج النَّهاِر ِيف اللَّْيِل، َوُخمْرَِج احلَْيِّ 
، � َاهلُل � َرْمحـُن، � َاهلُل � ، � راِزَق َمْن َيشاُء ِبَغْريِ ِحسابٍ ِت ِمْن اْحلَيِّ َوُخمْرَِج اْلَميِّ 

الُء، اْلُعْليا، َواْلِكْربِ�ُء َواآلرَحيُم، � َاهلُل � َاهلُل � َاهلُل َلَك اَالْمساُء اْحلُْسىن، َواَالْمثاُل 
، َوَاْن َجتَْعَل اْمسي يف هِذِه اللَّيْـَلِة ِيف َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ لِّ َاْن ُتصَ  َاْسأَُلكَ 

ّيَني، َوِاساَءيت َمْغُفورًَة، َوَاْن هَتََب يل السَُّعداِء، َورُوحي َمَع الشَُّهداِء، َوِاْحساين يف ِعلِّ 
ِيف ، َوتـُْرِضَيين ِمبا َقَسْمَت يل، َوآتِنا يَقيَنًا تُباِشُر ِبِه قـَْليب، َوِامياً� يُْذِهُب الشَّكَّ َعّين 

َعذاَب الّناِر اْحلَريِق، َواْرزُْقين فيها ِذْكَرَك  **ِخَرِة َحَسَنًة، َوِقناالدُّنْيا َحَسَنًة َوِيف اآل
َعَلْيِه  دٍ َلُه حمَُمَّدًا وآَل حمَُمَّ  َوالتـَّْوفيَق ِلما َوفـَّْقتَ  ةَ لرَّْغَبَة ِاَلْيَك َواِال�بَ َوُشْكَرَك، َوا

 . َوَعَلْيِهُم السَّالمُ 

Yirmi İkinci Gecenin Duası 
Şu dua bu gece için rivayet edilmiştir: 
 

ها  الشَّْمِس ِلُمْستَـَقرِّ  � ساِلَخ النَّهاِر ِمَن اللَّْيِل َفِاذا َحنُْن ُمظِْلمُوَن َوُجمِْريَ 
 

**"Ey geceyi gündüze ve gündüzü geceye dâhil eden; diriyi ölüden 
ve ölüyü diriden çıkaran; ey istediğine hesapsız rızk veren; ya Allah, ya 
Rahman; ya Allah, ya Rahim; ya Allah, ya Allah, ya Allah! Güzel isimler, 
yüce örnekler, yücelik ve nimetler sana mahsustur. Senden, Muhammed 
ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu gecede benim ismimi saadetli 
insanların isimleri arasına, ruhumu ise şehidlerin ruhlarının yanına 
yerleştirmeni, iyiliğimi illiyyîn makamına (kabul derecesine) ulaştırmanı, 
kötülüğümü bağışlamanı diliyorum. Bana kalbimle bütünleşen (hiçbir 
zaman ayrılmayan) bir yakin; şüpheyi benden uzaklaştıracak bir iman 
lütfetmeni ve benim için kısmet ettiğin şeylere beni razı kılmanı diliyorum 
senden. (Allah'ım!) Dünyada da bize iyilik nasip et, âhirette de. Bizi, 
yakıcı ateşin azabından koru. Bu gecede bana zikrini, şükrünü, sana 
yönelmeyi, tövbe etmeyi nasip et ve Muhammed ve Ehlibeyt'ini (ona ve 
Ehlibeyt'ine selâm olsun) muvaffak kıldığın şeylere beni de muvaffak kıl." 
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ِر َمناِزَل َحّىت عاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقدِمي، � نُوَر  َر اْلَقمَ بِتَـْقديرَِك، � َعزيُز � َعليُم، َوُمَقدِّ 
، � َاهلُل � َرْمحـُن، � َاهلُل � قُدُّوُس، �  نِْعَمةٍ  ُكلِّ ، َوَوِيلَّ رَْغَبةٍ  ُكلِّ نُور، َوُمنْـَتهى  ُكلِّ 

، َواَالْمثاُل اْلُعْليا،  َاَحُد � واِحُد، � فـَْرُد � َاهلُل � َاهلُل � َاهللُ، َلَك اَالْمساُء اْحلُْسىن 
َواَْهِل بـَْيِتِه، َوَاْن َجتَْعَل اْمسي يف هِذِه   َي َعلى حمَُمَّدٍ الِء، َاْسأَلَك َاْن ُتَصلِّ �ُء َواآلَواْلِكربِْ 

ّيَني، َوِاساَءيت َمْغُفورًَة، َوَاْن  َورُوحي َمَع الشَُّهداِء، َوِاْحساين يف ِعلِّ  اللَّيْـَلِة ِيف السَُّعداِء،
هَتََب يل يَقينًا تُباِشُر ِبِه قـَْليب، َوامياً� يُْذِهُب الشَّكَّ َعّين، َوتـُْرِضَيين ِمبا َقَسْمَت يل،  

َعذاَب الّناِر اْحلَريِق، َواْرزُْقين فيها   *ِخَرِة َحَسَنًة َوِقنا اآل َوِيف  َوآتِنا ِيف الدُّنْيا َحَسنةً 
  اِال�بََة َوالتَّوفيَق ِلما َوفـَّْقَت َلُه حمَُمَّدًا وآَل حمَُمَّدٍ ِذْكَرَك َوُشْكَرَك َوالرََّغَبَة ِالَْيَك وَ 

 َعَلْيِهُم السَّالُم. 

Yirmi Üçünçü Gece 
 

ِل  ، َوَربَّ اللَّْيِل والنَّهاِر، َواْجلِبا� َربَّ َليْـَلِة اْلَقْدر َوجاِعَلها َخْريًا ِمْن اَْلِف َشْهرٍ 

 
* "Ey gündüzü geceden söküp çıkaran ve aniden bizi karanlıkta 

bırakan; takdiriyle güneşi kendisi için (tespit ettiği) bir karar yerine doğru 
akıtıp götüren! Ey izzet ve ilim sahibi; ey ay için sonunda eski bir hurma 
dalı gibi (ilk menziline) dönünceye kadar, bir takım uğrak yerleri takdir 
eden. Ey nurun nuru; ey her arzunun son noktası ve her nimetin velisi! 
Ey Allah, ey Rahman, ey Allah, ey Kuddüs, ey tek, ey bir, ey eşsiz, ey 
Allah, ey Allah, ey Allah! Güzel isimler, yüce örnekler, yücelik ve nimetler 
sana mahsustur. Senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine salât etmeni ve bu 
gecede benim ismimi saadetlilerin ismiyle ve ruhumu şehitlerin (ruhuyla) 
birlikte kılmanı, iyiliğimi illiyyîn makamına (kabul derecesine) yüceltmeni, 
kötülüğümü bağışlamanı diliyorum. Bana kalbimle bütünleşen bir yakin, 
şüpheyi benden uzaklaştıracak bir iman nasip etmeni, benim için kısmet 
ettiğin şeye beni razı kılmanı istiyorum. (Allah'ım!) Dünyada da bize iyilik 
ver, ahirette de ve bizi yakıcı ateşin azabından koru. Bu (gecede) zikrini, 
şükrünü, iştiyakla sana yönelmeyi ve tövbe etmeği bize nasip et. 
Muhammed ve Ehlibeyt'ini (ona ve Ehlibeyt'ine selâm olsun) muvaffak 
kıldığın şeylere bizleri de muvaffak kıl." 
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ُر، � َحّناُن � َمّناُن،  ْرِض َوالسَّماِء، � ابِرُئ � ُمَصوِّ َواألَ ْنواِر، واْلِبحاِر، والظَُّلِم واألَ 
 اْالَ◌ْمساُء اْحلُْسىن، � َاهلُل � َرْمحُن، � َاهلُل � بَديُع، � َاهلُل � َاهلُل � َاهلُل، َلكَ 

، َوَاْن  َوآِل حمَُمَّدٍ  مَّدٍ َي َعلى حمَُ َاْن ُتَصلِّ  َاْسَأُلكَ الُء، اْلُعْليا، َواْلِكْربِ�ُء َواآلْمثاُل َواألَ 
ّيَني، السَُّعداِء، َورُوحي َمَع الشَُّهداِء َوِاْحساين يف ِعلِّ   اْمسي يف هِذِه اللَّيْـَلِة ِيف َجتَْعلَ 

مياً� يُذِهُب الشَّكَّ َعّين، َوِاساَءيت َمْغُفورًَة، َوَاْن هَتََب يل يَقينًا تُباِشُر ِبِه قـَْليب َواِ 
ِخَرِة َحَسَنًة، َوِقنا َعذاَب اآل *ا َقَسْمَت يل، َوآتِنا ِيف الدُّنْيا َحَسَنًة َوِيف َوتـُْرِضَيين مبِ 

�بََة والتَّوبََة والتـَّْوفيَق الّناِر اْحلَريِق، َواْرزُْقين فيها ِذْكَرَك َوُشْكَرَك َوالرَّْغَبَة ِاَلْيَك َواالِ 
 .ْيِهُم السَّالمُ َعلَ   حمَُمَّدٍ ِلما َوفـَّْقَت َلُه حمَُمَّداً َوآلَ 

Muhammed b. İsa kendi senediyle Ehlibeyt İmamlarından -
Allah'ın selamı onların üzerine olsun- şöyle nakletmiştir: Ramazan 
ayının yirmi üçüncü gecesi aşağıdaki duanın secdede, oturarak, ayakta 
ve kısacası ramazan ayı boyunca mümkün olduğu kadar çeşitli 
hallerde sık sık tekrarlanması iyidir. Allah Teala'ya hamd ve sena edip 
yücelttikten ve peygamber efendimize (s.a.a) salavat gönderdikten 
sonra şöyle de: 

 
* "Ey Kadir gecesinin Rabbi ve onu bin aydan hayırlı ey gece ve 

gündüzün, dağların ve denizlerin, karanlıkların ve nurların, yerin ve gö-
ğün Rabbi; ey yaratan; ey (varlıkları) şekillendiren; ey şefkatli; ey nimet 
verip ihsanda bulunan, ey Allah, ey Rahman; ey Allah, ey Kayyum (var-
lıkları ayakta tutan); ey Allah, ey örneği olmadan yaratan; ya Allah, ya Al-
lah, ya Allah! Güzel isimler, yüce örnekler, kibriya ve nimetler sana mah-
sustur. (Allah'ım!) Senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve 
bu gecede benim ismimi saadetli kimselerin isimleri arasına ve ruhumu 
şehitlerin ruhunun yanına yerleştirmeni, iyiliğimi illiyyîn makamına (kabul 
derecesine) ulaştırmanı ve kötülüğümü bağışlamanı diliyorum. Bana, 
kalbimle bütünleşecek (ondan hiçbir zaman ayrılmayacak) bir yakin, (her 
türlü) şüpheyi benden uzaklaştıracak bir iman ver ve bana kısmet ettiğin 
şeylere beni razı kıl; dünyada da bize iyilik ver ahirette de ve bizi yakıcı 
ateşin azabından koru. Bu (gecede) zikrini, şükrünü, iştiyakla sana 
yönelmeyi, tövbe edip sana dönmeği bana nasip et ve Muhammed ve 
Ehlibeyt'ini (ona ve Ehlibeyt'ine selâm olsun) muvaffak kıldığın şeylere 
beni de muvaffak kıl." 
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 فالن بن فالن  كَ اَللّـُهمَّ ُكْن ِلَوِليِّ 
 

"Fulan ibn fulan" yerine şöyle de: 
 ساَعةٍ  ُكلِّ يف هِذِه السَّاَعِة َويف  ِة ْبِن احلََْسِن َصَلواُتَك َعَلْيِه َوَعلى آابئِهِ اْحلُجَّ  

َعُه فيها َحّىت ُتْسِكَنُه َاْرَضَك َطْوعًا َوُمتَتِّ  َوِلّيًا َوحاِفظًا َوقائِدًا َو�ِصرًا َوَدليًال َوَعْيناً 
 *.َطويالً 

Ve yine şu duayı oku: 
َ َر االُُمورِ � ُمَدبِّ   اْحلَديِد ، � ابِعَث َمْن ِىف اْلُقُبوِر، � ُجمِْرَي اْلُبُحوِر، � ُمَلنيِّ
َعْل يب َكذ وََكذا.  َوآل حمَُمدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ِلداُوَد َصلِّ   **وافـْ

»َكذ َوَكذا«  yerine hacetlerini iste. -sonra- şöyle de:  
 »اللَّيْـَلَة اللَّيْـَلةَ «

Bu dua okunurken eller gökyüzüne kaldırılarak dua sonuna kadar 
okunur. Bu duanın bu gece rükû ve secde hâlinde, oturarak, ayakta ve 
kısacası çeşitli hallerde sık sık tekrarlanması iyidir. Bu duanın rama-
zan ayının son gecesinde de okunması tavsiye edilmiştir. 

Yirmi Dördüncü Gecenin Duası 

ُحْسباً�، � َعزيُز �   َواْلَقَمرَ  ِل َسَكنًا، َوالشَّْمسَ ْصباِح، َوجاِعَل اللَّيْ � فاِلَق االِ 
ةِ  َعليُم، � َذا املَنِّ  ْكراِم، � ْنعاِم، َواجلَْالِل َواالِ َواْحلَْوِل، َواْلَفْضِل واالِ  َوالطَّْوِل، َواْلُقوَّ

ُر، � َاهللُ � ظاِهُر � ابِطُن، � َحيُّ ال ِالٰـ  َاهللُ � َرْمحـُن، � َاهللُ � َه إالّ اَْنَت، فـَْرُد � ِوتـْ

 
* "Allah'ım! Velin Hüccet ibn-il Hasan'ı (Hz. Mehdi'yi); salâvatın onun 

ve babalarının üzerine olsun, (insanların) teslimiyetiyle birlikte yeryüzüne 
yerleştirip (hâkim kılıp) uzun zaman orada faydalandırıncaya kadar, onun 
şimdi ve her zaman dostu, koruyucusu, rehberi, yardımcısı, kılavuzu ve 
gözü ol." 

** "Ey işleri tedbir eden, ey kabirdekileri dirilten, ey denizleri akıtan, 
ey demiri Davud'a yumşatan! Muhammed ve âl-i Muhammed'e salat eyle 
ve bana şöyle şöyle yap." 
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َي َعلى َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ الُء، اْلُعْليا، َواْلِكْربِ�ُء َواآلْمثاُل ْمساُء اْحلُْسىن، َواألَ َلَك األَ 
يْـَلِة ِيف السَُّعداِء، َورُوحي َمَع ْمسي يف هِذِه اللَّ ، َوَاْن َجتَْعَل اِ َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ 

ّيَني، َوِاساَءيت َمْغُفورًَة، َوَاْن هَتََب يل يَقينًا تُباِشُر ِبِه قـَْليب،  الشَُّهداِء، َوِاْحساين يف ِعلِّ 
ِيف الدُّنْيا َحَسَنًة َوِيف َعّين، َوِرضًى ِمبا َقَسْمَت يل، َوآتِنا  مياً� يَْذَهُب اِبلشَّكِّ َواِ 
 َحَسَنًه، َوِقنا َعذاَب الّناِر اْحلَريِق، َواْرزُْقين فيها ِذْكَرَك َوُشْكَرَك َوالرَّْغَبَة  ِخَرةِ اآل

َلواُتَك َعَلْيِه َوآَل حمَُمَّد صَ  *�بََة َوالتـَّْوبََه َوالتـَّْوفيَق ِلما َوفـَّْقَت َلُه حمَُمَّداً ِاَلْيَك، َواالِ 
 . َوَعَلْيِهمْ 
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ْرِض ِمهادًا، َواْجلِباِل َاْواتدًا، � َاهللُ ، َواألَ � جاِعَل اللَّْيِل ِلباسًا، َوالنَّهاِر َمعاشاً 
�  � قاِهُر، � َاهللُ � َجّباُر، � َاهلُل � َمسيُع، � َاهلُل � َقريُب، � َاهلُل � ُجميُب، � َاهللُ 

 
* "Ey sabahı yarıp çıkaran, geceyi huzur ve sükûnet vesilesi kılan, 

güneş ve ayı (belli) bir hesap üzere (cereyan) ettiren, ey izzet sahibi, ey 
(her şeyi) bilen, ey nimet ve bağış sahibi; ey kuvvet ve kudret sahibi; ey 
(kullarına) lütfedip nimet veren; ey celal ve yücelik sahibi; ey Allah, ey 
Rahman, ey Allah, ey eşsiz, ey tek, ey Allah, ey aşikâr ve gizli, ey diri 
olan! Senden başka bir ilâh yoktur. Güzel isimler, yüce örnekler, yücelik 
ve nimetler sana mahsustur. (Allah'ım!) Senden Muhammed ve 
Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu gecede benim ismimi mutlu insanların 
isimleri arasına ve ruhumu şehitlerin ruhları yanına yerleştirmeni, iyiliğimi 
illiyyîn makamına (kabul derecesine) yükseltmeni, kötülüğümü bağışlamanı, 
bana kalbimden (hiçbir zaman) ayrılmayacak bir yakin ve şüpheyi benden 
uzaklaştıracak bir iman vermeni, bana kısmet ettiğin şeye beni razı 
kılmanı diliyorum. Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de ve bizi ateşin 
yakıcı azabından koru. Bu (gecede), zikrini, şükrünü, iştiyakla sana yöne-
lmeyi, dönüp tövbe etmeği bana nasip et ve Muhammed ve Ehlibeyt'ini 
(ona ve Ehlibeyt'ine selâm olsun) muvaffak kıldığın şeylere beni de 
muvaffak kıl."  



 500 

َاْن  َاْسَأُلكَ الُء، آل، َواْالَ◌ْمثاُل اْلُعْليا، َواْلِكْربِ�ُء َواْمساُء اْحلُْسىنَاهلُل � َاهللُ، َلَك األَ 
، َوَاْن َجتَْعَل اْمسي يف هِذِه اللَّيْـَلِة ِيف السَُّعداِء، َورُوحي َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ ُتَصلِّ 

َب يل يَقينًا تُباِشُر ِبِه ّيَني، َوِاساَءيت َمْغُفورًة، َوَاْن هتََ َمَع الشَُّهداِء، َوِاْحساين يف ِعلِّ 
ِيف الدُّنْيا َحَسَنًة َوِيف مياً� يُْذِهُب الشَّكَّ َعّين، َوِرضًى ِمبا َقَسْمَت يل، َوآتِنا قـَْليب، َواِ 

 َوالرَّْغَبَة  ِخَرِة، َحَسَنًة َوِقنا َعذاَب الّناِر اْحلَريِق، َواْرزُْقين فيها ِذْكَرَك َوُشْكَركَ اآل
  *َعَلْيِهُم السَّالُم . �بََة َوالتـَّْوبََة والتـَّْوفيَق ِلما َوفـَّْقَت َلُه َحمَمَّداً َوآَل حمَُمَّدٍ ِاَلْيَك َواالِ 

Yirmi Altıncı Gecenin Duası 

� جاِعَل اللَّْيِل َوالنَّهاِر آيَتْنيِ، � َمْن َحما آيََة اللَّْيِل َوَجَعَل آيََة النَّهاِر ُمْبِصَرًة  
تـَْفصيًال، � ماِجُد � َوّهاُب، �  َشْيءٍ  ُكلِّ َل ْضًال ِمْنُه َوِرْضواً�، � ُمَفصِّ ِلتَـبْـتَـُغوا فَ 

اْلُعْليا، َواْلِكْربِ�ُء ْمثاُل ْمساُء اْحلُْسىن، َواألَ � َاهلُل � َاهللُ، َلَك األَ  َاهلُل � َجواُد، � َاهللُ 
يْـَلِة  ، َوَاْن َجتَْعَل اْمسي يف هِذِه اللَّ َوآِل حمَُمدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ الُء، َواآل

ّيَني، َوِاساَءيت َمْغُفورًَة، َوَاْن هَتََب ِء، َورُوحي َمَع الشَُّهداِء َوِاْحساين يف ِعلِّ اِيف السَُّعد
َت يل، َوآتِنا مياً� يُْذهُب الشَّكَّ َعّين، َوتُرِضَيين ِمبا َقَسمْ يل يَقينًا تُباِشُر ِبِه قـَْليب، َواِ 

 
* "Ey geceyi bir örtü, gündüzü bir geçim zamanı, yeryüzünü beşik ve 

dağları birer kazık yapan; ey Allah, ey Kahir (her şeye galip gelen); ey 
Allah, ey Cabbâr; ey Allah, ey duyan; ey Allah, ey yakın; ey Allah, ey 
(duaları) kabul eden; ya Allah, ya Allah, ya Allah! Güzel isimler, yüce 
örnekler, yücelik ve nimetler sana mahsustur. Senden, Muhammed ve 
Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu gecede benim ismimi saadetli kimse-
lerin isimleri arasına ve ruhumu şehitlerin ruhlarının yanına yerleştirmeni, 
iyiliğimi illiyyîn makamına (kabul derecesine) ulaştırmanı ve kötülüğümü 
bağışlamanı diliyorum. Bana kalbimle bütünleşecek (hiçbir zaman ondan 
ayrılmayacak) bir yakin, şüpheyi benden uzaklaştıracak bir iman nasip 
etmeni ve bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kılmanı istiyorum. 
(Allah'ım!) Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de ve bizi ateşin yakıcı 
azabından koru. Bana bu gecede zikrini, şükrünü, iştiyakla sana 
yönelmeyi, dönüp tövbe etmeği nasip eyle; Muhammed ve Ehlibeyt'ini 
(üzerlerine selâm olsun) muvaffak kıldığın şeylere beni de muvaffak kıl."  
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نْيا َحَسَنًة  َوِيف اآلِيف  ِخَرِة َحَسنًة، َوِقنا َعذاَب النَّاِر اْحلَريِق، َواْرزُْقين فيها ِذْكَرَك  الدُّ
 �بََة َوالتـَّْوبََة َوالتـَّْوفيَق ِلما َوفـَّْقَت َلُه حمَُمَّدًا َوآَل حمَُمَّدٍ  َوالرَّْغَبَة ِاَلْيَك َواالِ َوُشْكَركَ 

 *.  َعَلْيِه َوَعَلْيِهمْ ى هللاُ َصلَّ 
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َوَلْو ِشْئَت َجلََعْلَتُه ساِكنًا، َوَجَعْلَت الشَّْمَس َعَلْيِه َدليًال مثَُّ قـََبْضَتهُ   لِّ � مادَّ الظِّ 
إّال اَْنَت عاِملُ َه الِء، ال ِالٰـ اْجلُوِد َوالطَّْوِل َواْلِكْربِ�ِء َواآلا ِالْيَك قـَْبضًا َيسريًا، � ذَ 

 إّال اَْنَت � قُدُّوُس � َسالُم � ُمْؤِمُن �ِالـَٰه  اْلَغْيِب َوالشَّهاَدِة الرَّْمحُن الرَّحيُم، ال
 ُ ُر، � َاهلُل � َاهلُل �  � َاهلُل � خاِلُق � ابِرُئ � ُمَصوِّ ُمَهْيِمُن � َعزيُز �َجّباُر � ُمَتكربِّ

َي َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ الُء، ْمثاُل اْلُعْليا، َواْلِكْربِ�ُء َواآلاُء اْحلُْسىن، َواألَ مسْ َاهللُ، َلَك األَ 
، َوَاْن َجتَْعَل اْمسي يف هِذِه اللَّيْـَلِة ِيف السَُّعداِء، َورُوحي َمَع َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ 

ًة، َوَاْن هَتََب يل يَقينًا تُباِشُر ِبِه قـَْليب،  ّيَني، َوِاساَءيت َمْغُفور الشَُّهداِء، َوِاْحساين يف ِعلِّ 
مياً� يُْذِهُب الشَّكَّ َعّين، َوتـُْرِ◌ضَيين ِمبا َقَسْمَت يل، َوآتِنا ِيف الدُّنْيا َحَسَنًة َوِيف َواِ 

 
* Ey geceyle gündüzü iki âyet kılan, kendisinden fazl ve rızvan 

aranması için gece âyetini silip gündüz âyetini aydınlatıcı kılan; ey her 
şeyi en iyi şekilde açıklayan; ey şeref ve yücelik sahibi; ey karşılıksız 
lütufta bulunan; ey cömert; ya Allah, ya Allah, ya Allah! Güzel isimler, 
yüce örnekler, ululuk ve nimetler sana mahsustur. (Allah'ım!) Senden 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu gecede benim ismimi 
mutlu insanların isimleri arasına ve ruhumu şehitlerin ruhlarının yanına 
yerleştirmeni diliyorum. İyiliğimi illiyyîn makamına yüceltmeni ve kötülü-
ğümü bağışlamanı senden istiyorum. (Allah'ım!) Bana, hiçbir zaman 
kalbimden ayrılmayacak bir yakin, (her türlü) şüpheyi benden 
uzaklaştıracak bir iman ver; bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl; bize 
dünyada da iyilik ver, ahirette de ve bizi yakıcı ateşin azabından koru; bu 
(gecede) bana zikrini, şükrünü, iştiyakla sana yönelmeyi, dönüp tövbe 
etmeği nasip et; Muhammed ve Ehlibeyt'ini (Allah'ın salâtı onun ve 
onların üzerine olsun) muvaffak kıldığın şeylere beni de muvaffak kıl." 
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 ِاَلْيَك  َوالرَّْغَبةَ ِخَرِة َحَسَنًة َوِقنا َعذاَب الّناِر اْحلَريِق، َواْرزُْقين فيها ِذْكَرَك َوُشْكَركَ اآل
 *. ْيِهمْ َصّلى هللاُ َعَلْيِه َوَعلَ  �بََة َوالتـَّْوبََة والتـَّْوفيَق ِلما َوفـَّْقَت َلُه َحمَمَّداً َوآَل حمَُمَّدٍ َواالِ 

Yirmi Sekizinci Gecenin Duası 
 

تـََقَع َعَلى  � خاِزَن اللَّْيِل ِىف اْهلَواِء، َوخاِزَن النُّوِر ِىف السَّماِء، َوماِنَع السَّماِء َأنْ 
ْرِض إّال ابِِْذنِِه َوحاِبَسُهما َاْن تـَُزوال، � َعليُم � َعظيُم، � َغُفوُر � دائُِم، � َاهللُ � األَ 

ْمثاُل ْمساُء اْحلُْسىن، َواألَ � َاهلُل � َاهللُ، َلَك األَ  واِرُث، � ابِعَث َمْن ِيف اْلُقُبوِر، � َاهللُ 
، َوَاْن َجتَْعَل اْمسي  َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ الُء، ُء َواآلاْلُعْليا، َواْلِكْربِ�

ّيَني، َوِاساَءيت  يف هِذِه اللَّيْـَلِة ِيف السَُّعداِء، َورُوحي َمَع الشَُّهداِء، َوِاْحساين يف ِعلِّ 
ميا�ً يُْذِهُب الشَّكَّ َعّين، َوتـُْرِ◌ضَيين ِمبا َمْغُفورًة، َوَاْن هَتََب يل يَقيناً تُباِشُر ِبِه قـَْليب َواِ 
ِخَرِة َحَسَنًة َوِقنا َعذاَب الّناِر اْحلَريِق، َقَسْمَت يل، َوآتِنا ِيف الدُّنْيا َحَسَنًة َوِيف اآل
 

* Ey gölgeyi uzatan; eğer isteseydin onu durdururdun. Güneşi ona 
bir delil kıldın; sonra da onu tutup kendine ağır ağır çektin. Ey cömertlik, 
bağış, yücelik ve nimetmetlerin sahibi! Senden başka mabut yoktur; sen 
görüneni de bilirsin, görünmeyeni de; Rahman ve Rahim'sin; senden 
başka ilâh yoktur; ey çok mukaddes; ey Selâm (esenlik veren); ey 
Mu'min (güvenlik veren), ey gözetip koruyan, ey izzet sahibi, ey Cebbâr 
(istediğini zorla yaptırabilen); ey Mütekebbir (çok ulu); ey Allah, ey 
yaratan; ey var eden; ey (varlıkları) şekillendiren; ya Allah, ya Allah, ya 
Allah! Güzel isimler, yüce örnekler, yücelik ve nimetler sana mahsustur. 
(Allah'ım!) Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu gecede 
benim ismimi saadetli insanların isimleri arasına ve ruhumu şehitlerin 
ruhlarının yanına yerleştirmeni diliyorum senden; iyiliğimi illiyyîn 
makamına yükseltmeni ve kötülüğümü bağışlamanı istiyorum. Bana, 
kalbimle bütünleşecek (ondan asla ayrılmayacak) bir yakin, (her türlü) 
şüpheyi benden uzaklaştıracak bir iman ver. (Allah'ım!) Bana kısmet 
ettiğin şeylere beni razı kıl; dünyada da bize iyilik ver, âhirette de ve bizi 
ateşin yakıcı azabından koru. Bu (gece) zikrini, şükrünü, iştiyakla sana 
yönelmeyi, dönüp tövbe etmeği bana nasip eyle; Muhammed ve 
Ehlibeyt'ini (Allah'ın salâtı onun ve onların üzerine olsun) muvaffak 
kıldığın şeylere beni de muvaffak kıl." 
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ا َوفـَّْقَت َلُه �َبَة َوالتـَّْوبََة والتـَّْوفيَق ِلم َوالرَّْغَبَة ِاَلْيَك َواالِ َواْرزُْقين فيها ِذْكَرَك َوُشْكَركَ 
 *. ّلى هللاُ َعَلْيِه َوَعَلْيِهمْ صَ  َحمَمَّداً َوآَل حمَُمَّدٍ 
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َر النَّهاِر َعَلى اللَّْيِل، � َعليُم � َحكيُم � َر اللَّْيِل َعَلى النَّهاِر، َوُمَكوِّ � ُمَكوِّ 
َرَب ِاَيلَّ ِمْن َحْبِل اْلَوريِد، � َاهللُ َه ِالٰـ  َد الساداِت، الَربَّ اَالْرابِب َوَسيِّ   إّال اَْنَت � اَقـْ

َاْن  َاْسأَُلكَ الُء اْلُعْليا، َواْلِكْربِ�ُء َواآلْمثاُل ْمساُء اْحلُْسىن، َواألَ � َاهلُل � َاهللُ، َلَك األَ 
اللَّيْـَلِة ِيف السَُّعداِء، َورُوحي ، َوَاْن َجتَْعَل اْمسي يف هِذِه َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ ُتَصلِّ 

ّيَني، َوِاساَءيت َمْغُفورًة، َوَاْن هَتََب يل يَقينًا تُباِشُر ِبِه َمَع الشَُّهداِء، َوِاْحساين يف ِعلِّ 
ِيف الدُّنْيا َحَسَنًة قـَْليب، َوامياً� يُْذِهُب الشَّكَّ َعّين، َوتـُْرِ◌ضَيين ِمبا َقَسْمَت يل، َوآتِنا 

 َوالرَّْغَبَة ِخَرِة َحَسَنًة، َوِقنا َعذاَب الّناِر اْحلَريِق، َواْرزُْقين فيها ِذْكَرَك َوُشْكَركَ َوِيف اآل
ّلى ُهللا َعَلْيِه  صَ  �بََة َوالتـَّْوبََة والتـَّْوفيَق ِلما َوفـَّْقَت َلُه َحمَمَّدًا َوآَل حمَُمَّدٍ ِاَلْيَك َواالِ 

 
* "Ey geceyi havada ve ışığı gökyüzünde tutan; izni olmadan 

gökyüzünün yere düşmesine engel olan ve yerle göğün yok olmasını 
önleyen; ey (her şeyi) bilen; ey azamet sahibi; ey bağışlayan; ey ebedi, ey 
Allah; ey (her şeyin ardından hayatına devam edip yaratıkların) vârisi 
olan; ey kabirlerde yatan (insan)ları (diriltip) ayağa kaldıran. Ya Allah, ya 
Allah, ya Allah! Güzel isimler, yüce örnekler, kibriyalık ve nimetler sana 
mahsustur. (Allah'ım!) Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu 
gecede benim ismimi mutlu insanların isimleri arasına ve ruhumu 
şehitlerin ruhlarının yanına yerleştirmeni, iyiliğimi illiyyîn makamına yük-
seltmeni ve günahımı bağışlamanı diliyorum senden. (Allah'ım!) Bana, 
kalbimle bütünleşecek (ondan asla ayrılmayacak) bir yakin, (her türlü) 
şüpheyi benden uzaklaştıracak bir iman ver. Bana kısmet ettiğin şeylere 
razı kıl beni; bize dünyada da iyilik ver, ahirette de ve bizi ateşin yakıcı 
azabından koru. Bu (gecede) bana zikrini, şükrünü, şevkle sana 
yönelmeği; dönüp tövbe etmeyi nasip eyle. Muhammed ve Ehlibeyt'ini 
(Allah'ın salâtı onun ve onların üzerine olsun) muvaffak kıldığın şeylere 
beni de muvaffak kıl." 
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 *. َوَعَلْيِهمْ 

Otuzuncu Gecenin Duası 
 

َجالِلِه وََكما ُهَو   اْحلَْمُد هلِل ال َشريَك َلُه، اْحلَْمُد هلِل َكما يـَنْـَبغي ِلَكَرِم َوْجِهِه َوِعزِّ 
َاْهُلُه، � قُدُّوُس � نُوُر � نُوَر اْلُقْدِس، � ُسبُّوُح � ُمنْـَتهى التَّْسبيِح، � َرْمحـُن �  

بُري، � َاهلُل � َلطيُف � َجليُل، � َاهلُل � َمسيُع � فاِعَل الرَّْمحَِة، � ُهللا � َعليُم � كَ 
ْمثاُل اْلُعْليا، َواْلِكْربِ�ُء ْمساُء اْحلُْسىن، َواألَ � َاهلُل � َاهللُ، َلَك األَ  َبصُري، � َاهللُ 

ي يف هِذِه اللَّيْـَلِة ِيف َوَاْهِل بـَْيِتِه، َوَاْن َجتَْعَل امسْ  َي َعلى حمَُمَّدٍ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ الُء، َواآل
ّيَني، َوِاساَءيت َمْغُفورًة، َوَاْن هَتََب يل السَُّعداِء، َورُوحي َمَع الشَُّهداِء، َوِاْحساين يف ِعلِّ 

يَقينًا تُباِشُر ِبِه قـَْليب، َوامياً� يُْذِهُب الشَّكَّ َعّين، َوتـُْرِ◌ضَيين ِمبا َقَسْمَت يل، َوآتِنا 
ِخَرِة َحَسَنًة، َوِقنا َعذاَب الّناِر اْحلَريِق، َواْرزُْقين فيها ِذْكَرَك ًة َوِىف اآلِيف الدُّنْيا َحَسنَ 

 �بََة َوالتـَّْوبََة والتـَّْوفيَق ِلما َوفـَّْقَت َلُه َحمَمَّدًا َوآَل حمَُمَّدٍ َك َوالرَّْغَبَة ِاَلْيَك َواالِ َوُشْكرَ 

 
* "Ey geceyi gündüzün üstüne, gündüzü de, gecenin üstüne sarıp 

örten; ey (her şeyi) bilen; ey hikmet sahibi; ey padişahlar padişahı; ey 
efendiler efendisi! Senden başka ilâh yoktur; ey şah damarımdan bana 
daha yakın olan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Güzel isimler, yüce örnek-
ler, yücelik ve nimetler sana mahsustur. (Allah'ım!) Senden, Muhammed 
ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni, bu gecede benim ismimi mutlu insanların 
isimleri arasına ve ruhumu şehidlerin ruhlarının yanına yerleştirmeni 
diliyorum; iyiliğimi illiyyîn makamına ulaştırmanı ve kötülüğümü bağışla-
manı istiyorum senden. (Allah'ım!) Bana, kalbimle bütünleşecek (asla 
ondan ayrılmayacak) bir yakin ve (her türlü) şüpheyi benden uzaklaştı-
racak bir iman ver. (Allah'ım!) Bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl; 
bize dünyada da iyilik ver, ahirette de ve bizi ateşin yakıcı azabından 
koru. Bu (gece) de zikrini, şükrünü, şevkle sana yönelmeği; dönüş yapıp 
tövbe etmeği bana nasip eyle. Muhammed ve Ehlibeyt'ini (Allah'ın salâtı 
onun ve onların üzerine olsun) muvaffak kıldığın şeylere, beni de muvaf-
fak kıl." 
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 *َصّلى هللاُ َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم . 

Yirmi Birinci Gecenin Özel Amelleri 
Merhum Kef'emî Seyyid İbn Bâkî'den naklen yirmi birinci gecede 

okunması için şu duayı da rivayet etmiştir: 
 

َعلى حمَُمَّد، َوآِل حمَُمَّد َواْقِسْم يل ِحْلمًا َيُسدُّ َعّين ابَب اْجلَْهِل،  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
، َوقـُوًَّة تـَُردُّ هِبا فـَْقرٍ  ُكلِّ ، َوِغًىن َتُسدُّ ِبِه َعّين ابَب َضالَلةٍ  ُكلِّ َليَّ ِمْن َوُهدًى َمتُنُّ ِبِه عَ 
َعًة تـَْرفـَُعين هِبا َعْن  ُكلِّ ، َوِعزًّا تُْكرُِمين ِبِه َعْن َعّين ُكلَّ َضْعفٍ  ، َورِفـْ ،  َضَعةٍ  ُكلِّ ُذلٍّ

، َوِعْلمًا تـَْفَتُح يل ِبِه َبالءٍ  ُكلِّ ًة َتْسُرتُين هِبا َعْن ، َوعاِفيَ َوَاْمنًا تـَُردُّ ِبِه َعّين ُكلَّ َخْوفٍ 
، َوُدعاًء تـَْبُسُط يل ِبِه اِالجابََة يف هِذِه ُكلَّ يَقنيٍ  ، َويَقينًا تُْذِهُب ِبِه َعّين ُكلَّ َشكٍّ

ْنُشُر يل ِبِه ُكلَّ  اللَّيْـَلِة، َويف هِذِه الّساَعِة، الّساَعَة الّساَعَة الّساَعَة � َكرُمي، َوَخْوفًا تَـ 
، َوِعْصَمًة َحتُوُل هِبا بـَْيين َوَبْنيَ الذُّنُوِب، َحّىت اُْفِلَح هِبا ِعْنَد اْلَمْعُصوُمَني ِعْنَدَك،  َرْمحَةٍ 

 
* "Hamd, ortağı olmayan Allah'a mahsustur. Kerim Vech'ine, izzetli 

celaline ve zat-ı mukaddesine yakışır şekilde Allah'a hamdolsun. Ey çok 
mukaddes, ey nur; ey kudsiyet nuru; ey (her kusurdan) münezzeh, ey 
tenzihin en son merhalesine layık, ey Rahman; ey rahmeti icat eden, ey 
Allah, ey (her şeyi) bilen; ey yüce, ey Allah; ey Latif; ey yüce; ey Allah; ey 
duyan; ey gören! Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Güzel isimler, yüce 
örnekler, yücelik ve nimetler sana mahsustur. (Allah'ım!) Muhammed ve 
Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu gece benim ismimi saadetli kimselerin 
isimleri arasına ve ruhumu şehitlerin ruhlarının yanına yerleştirmeni 
diliyorum senden. (Allah'ım!) İyiliğimi illiyyîn makamına ulaştırmanı, 
kötülüğümü bağışlamanı istiyorum senden. (Ya Rabbi!) Bana, kalbimle 
bütünleşecek (asla ondan ayrılmayacak) bir yakin; (her türlü) şüpheyi 
benden uzaklaştıracak bir iman ver. (Allah'ım!) Bana kısmet ettiğin 
şeylere beni razı kıl; dünyada da bize iyilik ver, ahirette de ve bizi yakıcı 
ateşin azabından koru. Bu (gece) bana zikrini, şükrünü, şevkle sana 
yönelmeyi, dönüş yapıp tövbe etmeyi nasip eyle. Muhammed ve 
Ehlibeyt'ini (Allah'ın salâtı onun ve onların üzerine olsun) muvaffak 
kıldığın şeylere beni de muvaffak kıl." 
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 *.ِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ ِبَرمحَْ 
Şöyle rivayet edilmiştir: Hammâd b. Osman ramazan ayının yirmi 

birinci gecesi İmam Cafer Sadık'ın (a.s) yanına gittiği zaman İmam 
(a.s), 'Ey Hammâd, gusül etmiş misin?' diye sordu. Hammad, 'Evet, 
canım sana feda!' diye cevap verdi. İmam (a.s) bir hasır istedi ve Ham-
mad'ı yanına çağırarak namaza durdu. Böylece bir müddet İmam'la (a.s) 
birlikte namaz kıldılar. Ve bilahare namazlarımızı bitirdiler. Sonra 
İmam (a.s) dua etmeye başladı; Hammad da 'Amin!' diyordu. Bu 
durum şafak atıncaya kadar devam etti; sonra İmam (a.s) hizmetçi-
lerinden bazılarını da çağırdı. İmam öne geçti; ezan ve kamet okudu 
ve birlikte sabah namazını kıldılar. Birinci rekâtta Fâtiha, Kadir, ikinci 
rekâtta ise Fâtiha ve İhlâs Surelerini okudu. 

Hak Teâlâ'ya, tesbih, tahmid, takdis, sena ve Resulullah'a salât u 
selamdan ve bütün müminlere ve Müslümanlara dua ettikten sonra, 
İmam (a.s) uzun bir zaman secdeye kapandı ve ben onun nefesinden 
başka bir şey duyulmuyordu. Sonra "el-İkbal" kitabındaki şu duayı 
sonuna kadar okudu: "La ilahe illa ent; mukallibe'l-kulub-i ve'l-
ebsar…"  

Merhum Kuleynî'nin nakline göre İmam Bâkır (a.s) 21. ve 23. gece-
ler olduğunda, gece yarısına kadar dua eder, ondan sonra da namaza 
dururdu. Ramazan ayının son on gününde her gece gusletmek müste-
haptır. Resulullah'ın (s.a.a) ramazan ayının son on gününde her gece 

 
* "Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve bana, 

cahilliğin kapısını (yüzüme) kapatacak hilim, beni her türlü sapıklıktan 
koruyacağın bir hidayet, yüzüme fakirliklerin kapısını kapatacağın bir 
zenginlik, benden güçsüzlükleri gidereceğin bir kuvvet, beni her türlü 
zilletten kurtarıp yücelteceğin bir izzet, beni her türlü aşağılıktan 
kurtaracağın bir üstünlük, benden her türlü korkuyu gidereceğin bir 
emniyet, beni her çeşit beladan alıkoyacağın bir afiyet, yüzüme her çeşit 
yakin (kapısını) açacağın bir ilim, benden her çeşit şüpheyi uzaklaş-
tıracak bir yakin ver ve bana icabet (duaların kabul olması) (kapısını) 
açacak bir dua nasip et; bu gece, şu an, şimdi, şimdi, şimdi; ey kerem 
sahibi (Allah)! Yine bana katında masum olanların huzurunda kurtuluşa 
ermem için, hakkımda her rahmete vesile kılacağın bir korku ve günahla 
aramda engel kılacağın bir korunma nasip et. Rahmetin hakkına ey 
merhametlilerin en merhametlisi!" 
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guslettiği rivayet edilmiştir. Bu on günde i'tikaf etmek müstehaptır ve 
çok fazileti vardır; i'tikaf için en faziletli günler bu günlerdir ve 
sevabının iki hac ve iki umreye bedel olduğu rivayet edilmiştir. Yine 
Resulullah'ın (s.a.a) bu on günde mescitte i'tikaf ettiği ve yatağını top-
layıp ibadete meşgul olduğu rivayet edilmiştir. 

Bu gecenin (21. gecenin) bir başka hususiyeti de, Emirü'l-
Müminin Hz. Ali'nin (a.s) Hicret'in 40. yılında, ramazan ayının 19. 
gecesinde yaralanıp bu gecede şehadete erişmesidir. Rivayetlerde 
şöyle nakledilmiştir: "O gece, Hz. Hüseyin'in (a.s) şehadetinde olduğu 
gibi kaldırılan her taşın altında taze kan görüldü."  

Evet, bu gecede Âl-i Muhammed'in (a.s) ve dostlarının hüzünleri 
yenilenmektedir. Bu yüzden Merhum Şeyh Müfid şöyle demiştir:  

Muhammed ve Âl-i Muhammed'e çok salavât getirin ve Âl-i Mu-
hammed'e zulmedenleri ve Emirü'l-Müminin'in (a.s) katilini lanetle-
yin. 

Ramazan ayının yirmi birinci günü Emirü'l-Müminin'in (a.s) şeha-
det günü olduğu için Hz. Ali'yi (a.s) ziyaret etmek ve bugünde Hazreti 
ziyaret etme konumunda olan Hızır'ın (a.s) söylediği sözleri dile 
getirmek uygundur. 

Yirmi Üçüncü Gecenin Özel Amelleri 
"Hediyyetu'z-Zair" kitabında şöyle geçer: Bu gece diğer iki 

geceden (19. ve 21. gecelerden) daha faziletlidir. Birçok hadisten, bu 
gecenin Kadir gecesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu gecede bütün işler 
hikmete uygun olarak takdir edilir. Bu gecenin zikrettiğimiz müşterek 
amellerin yanı sıra birçok özel amelleri de vardır: 

1- Ankebût ve Rûm surelerini okumak. İmam Cafer-i Sadık'tan 
(a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Bu iki sureyi bu gecede okuyan kimse, 
cennet ehlinden olur." 

2- Duhân Suresini okumak. 
3- Bin defa Kadir Suresini okumak. 
4- Bu gecede hatta her zaman Allah'a hamd u senadan sonra Hz. 

İmam Zaman (Mehdi a.s) hakkında nakledilen şu duayı okumak 
sünnettir: 

 ... كَ للّـُهمَّ ُكْن ِلَوِليِّ اَ 
Bu duayı, ramazan ayını son on gününün dualarını zikrederken, 

yirmi üçüncü günün duasından sonra kaydettik. 
5- Şu duayı okumak: 
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ْغين  اَللّـُهمَّ اْمُدْد يل يف ُعْمري، َوَاْوِسْع يل يف ِرْزقي، َوَاِصحَّ يل ِجْسمي، َوبـَلِّ 
ْشِقياِء، َواْكتـُْبين ِمَن السَُّعداِء، َفِانََّك ْشِقياِء َفْاُحمين ِمَن األَ ْنُت ِمَن األَ ي، َوِاْن كُ َاَمل

َك اْلُمْرَسِل َصَلوُتَك َعَلْيِه َوآِلِه:(َميُْحو هللاُ ما َيشاُء نَِبيِّ  قـُْلَت يف ِكتاِبَك اْلُمنْـَزِل َعلى
 *َويـُْثِبُت َوِعْنَدُه اُمُّ اْلِكتاِب). 

6- Ve şu duayı okumak: 
ْمِر اْلَ◌ْحمُتوِم، َوفيـما تـَْفُرُق ِمَن  ُر ِمَن األَ اَللّـُهمَّ اْجَعْل فيـما تـَْقضي َوفيـما تـَُقدِّ 

ْمِر اْحلَكيِم يف َليْـَلِة اْلَقْدِر، ِمَن اْلَقضاِء الَّذي ال يُردُّ َوال يـَُبدَُّل َاْن َتْكتـَُبين ِمْن األَ 
َسْعيـُُهُم، اْلَمْغُفوِر  **اِم يف عامي هذا اْلَمْربُوِر َحجُُّهْم اْلَمْشُكورِ ُحّجاِج بـَْيِتَك اْحلَر 

ُعْمري ُر َاْن تُطيَل ئاهُتُْم، َواْجَعْل فيـما تـَْقضي َوتـَُقدِّ ذُنُوهُبُُم، اْلُمَكفَِّر َعنْـُهْم َسيِّ 
 .َع يل يف ِرْزقيَوتـَُوسِّ 

7- Merhum Seyyid'in "el-İkbâl" kitabında naklettiği şu dua da bu 
gecede okunur: 
� ابِطنًا يف ظُُهورِِه، َو� ظاِهرًا يف بُطُونِِه َو� ابِطنًا َلْيَس َخيْفى، َو� ظاِهرًا َلْيَس 

َمْوُصوٌف َوال َحدٌّ َحمُْدوٌد، َو� غائِبًا َغْريَ َمْفُقود،  ِتهِ وفًا ال يـَبْـُلُغ ِبَكيْـُنونَ يُرى، � َمْوصُ 
ْرِض ْريَ َمْشُهود، يُْطَلُب فـَُيصاُب، َوملَْ َخيُْل ِمْنُه السَّماواُت َواألَ َو� شاِهدًا غَ 

َت نُوُر النُّوِر َوال ِحبَْيث، اَنْ  َوال يـَُؤيَُّن اِبَْينٍ  ُك ِبَكْيفٍ نَـُهما َطْرَفَة َعْني، ال يُْدرَ َومابـَيْـ 

 
* "Allah'ım! Ömrümü uzun ve rızkımı bol et. Cismimi sıhhatli tut; beni 

arzuma ulaştır. (Yaptığım amellerden dolayı) bedbaht insanlardan olmuş 
isem, beni bedbahtların arasından silip, mesut insanların arasına yaz. 
Şüphesiz sen gönderdiğin Peygamber'e (salâvatın onun ve Ehlibeyt'inin 
üzerine olsun) indirdiğin kitabında şöyle buyurmuşsun: Allah istediğini 
siler, istediğini sabit bırakır; ana kitap ise O'nun indindedir." 

** "Allah'ım! Kadir gecesinde hükmedip mukadder buyurduğun ve 
hikmet üzere kararlaştırdığın, değişmeyen, dönüşü olmayan hükümlerin 
arasında, beni de hacları kabul olan, çabalarının karşılığı verilen, günah-
ları affedilen ve kötülüklerinin üstü örtülen, Beytü'l-Haram'ının hacıların-
dan yaz. Ömrümün uzamasını ve rızkımın çoğalmasını mukadder buyur." 
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ْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّميُع ْرابِب، َاَحْطَت ِجبَميِع االُُموِر، ُسْبحاَن َمْن لَ َوَربَّ األَ 
 *. ُهَو هَكذا َوال هَكذا َغْريُهُ  اْلَبصُري ُسْبحاَن َمنْ 

Duanın ardından da hacetlerinizi dileyin. 
8- Gecenin başında olduğu gibi sonunda da gusletmek, bu geceye 

has bir ameldir. 
Bu gecede gusletmek, bu gecede uyanık kalıp ibadetle geçirmek, 

İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmek ve yüz rekat namaz kılmak çok  
faziletli olup önemle vurgulanmıştır. 

Merhum Şeyh Tusî, "Tehzib" kitabında Ebu Basir'den şöyle 
rivayet etmiştir:  

İmam Sadık (a.s) bana şöyle buyurdu: "Kadir gecesi olması ümit 
edilen (şu gecede) yüz rekât namaz kılarak her rekâtta Fâtiha'dan 
sonra on defa İhlâs Suresi'ni oku." Ben, "Canım sana feda olsun, bu 
namazları ayaküstü kılamaz isem ne yapayım?" dediğimde, "Oturarak 
kıl." buyurdu. "Buna da gücüm yetmez ise, ne yapayım?!" diye sordu-
ğumda ise, "Yatağına uzandığın hâlde kılmaya çalış." buyurdu. 

"Deâimü'l-İslâm" kitabında şöyle rivayet eder:  
"Ramazan ayının son on günü olduğunda, Resulullah (s.a.a) 

yatağını dürer, ibadet için kemerini sıklardı. Yirmi üçüncü gece aile 
fertlerini uyandırır ve uyuyanların yüzüne su serperdi." 

Hz. Fâtıma (a.s) bu gecede aile fertlerinin uyumasına izin 
vermezdi. Bunu da onlara az yemek vermek ve gündüzler uyumakla 
sağlamaya çalışır ve şöyle buyururdu: "Asıl mahrum ve yoksun kimse, 
bu gecenin hayrından yoksun kalan kimsedir." 

Rivayet edildiğine göre İmam Cafer Sadık (a.s) bir ara şiddetli bir 
şekilde hastalanmıştı. Buna rağmen ramazan ayının 23. gecesi oldu-
ğunda akrabalarından kendisini camiye götürmelerini istedi ve o gece 

 
* "Ey aşikâr olduğu hâlde gizli ve ey gizli olduğu hâlde aşikâr olan; 

ey görünmemesine rağmen gizli olmayan ve ey aşikâr olmasına rağmen 
görünmeyen; ey zatının künhüne hiçbir vasıfla, hiçbir tarif ve (medihle) 
varılamayan; ey gözden kayıp olduğu hâlde hazır bulunan; hazır olduğu 
hâlde görünmeyen; arandığında bulunan; göklerden, yerden ve (bu 
ikisinin) arasından bir an dahi kaybolmayan; belli bir keyfiyetle algılan-
mayan ve herhangi bir mekânda veya yönde yer tutmayan (Rabbim)! 
Sen nurun nurusun; efendilerin efendisisin; her şeyi kuşatmışsın. Münez-
zehtir misli olamayan, duyan ve gören (Allah)." 
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sabaha kadar camide kaldı! 
Merhum Allâme Meclisî şöyle demiştir: "Bu gecede Kur'ân'ı 

mümkün mertebe çok okumaya ve "Sahife-i Seccadiye"nin dualarını, 
özellikle "Mekarimu'l-Ahlak" duasını ve tövbe duasını okumaya ve 
amelleri yapmaya özen gösterin." 

Hatırlatma: Kadir gecesinin gündüzü de gecesi gibi değerlidir ve o 
günde Kur'ân okumak, dua ve ibadetle meşgul olmak iyidir; çünkü 
hadislerde Kadir gecesinin gündüzünün de gecesi gibi faziletli olduğu 
geçmektedir. 

Yirmi Yedinci Gecenin Özel Amelleri 
Bu gece için özellikle gusül rivayet edilmiştir.  
Yine bir rivayette İmam Zeynülabidin'in (a.s) bu gecenin başından 

sonuna kadar şu duayı sık sık okuduğu nakledilmiştir: 
 

اَللّـُهمَّ اْرزُْقين التَّجاِيفَ َعْن داِر الغُُروِر، َواِال�بََة ِاىل داِر اْخلُُلوِد، َواالْسِتْعداَد  
*َمْوِت قـَْبَل ُحُلوِل اْلَفْوِت. ِللْ 

 

Son Gecenin Amelleri 
Çok mübarek olan bu gece için de birçok amel rivayet edilmiştir: 
1- Gusletmek. 
2- İmam Hüseyin'in (a.s) ziyareti. 
3- En'am, Kehf ve Yasin surelerini okumak ve yüz defa: "Esteğ-

firullahe rabbi ve etûbu ileyhi" söylemek. 
4- Merhum Şeyh Kuleynî'nin İmam Cafer Sadıktan (a.s) naklettiği 

şu duayı okumak: 
 

اَللّـُهمَّ هذا َشْهُر َرَمضاَن الَّذي اَنـَْزْلَت فيِه اْلُقْرآَن، َوَقْد َتَصرََّم َوَاُعوُذ ِبَوْجِهَك 
َليت هِذِه، َاْو يـََتَصرََّم َشْهُر َرَمضاَن َوَلَك ِقَبلي أْن َيْطُلَع اْلَفْجُر ِمْن َليْـ  اْلَكرِمي � َربِّ 

 
* "Ey Allah! Gurur ve aldatılış evinden (dünyadan, kalben) uzaklaş-

mayı ve ebediyet evine yönelmeyi ve vakit geçmeden ölüme hazırlan-
mayı bana nasip buyur." 
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 *.َبين ِبِه يـَْوَم اَْلقاكَ َعذِّ تَِبَعٌة َاْو َذْنٌب تُريُد َاْن تُـ 
5- Ramazan ayını yirmi üçüncü gecesinin amellerinde geçen şu 

duayı okumak: 
 ...» َر االُُمورِ � ُمَدبِّ «

6- Şeyh Kuleynî, Şeyh Saduk, Şeyh Mufid, Şeyh Tusî ve Seyyid 
İbn Tavus'un (r.a) naklettikleri veda dualarını okuyarak ramazan ayı 
ile vedalaşmak. Bu duaların en iyisi "Sahife-i Seccadiye"nin 45. 
duasıdır. Seyyid İbn Tavus İmam Cafer Sadık'tan (a.s) ramazan ayının 
son gecesinde bu aya şu cümlelerle veda ettiğini rivayet etmiştir: 
اَللّـُهمَّ ال َجتَْعْلُه آخَر اْلَعْهِد ِمْن ِصيامي ِلَشْهِر َرَمضاَن َواَُعوُذ ِبَك َاْن َيْطُلَع 

 **. َفجُر هِذِه اللَّيْـَلِة إالّ َوَقد َغَفْرَت يل
Kim ramazan ayının son gecesinde bu ay ile vedalaşarak şu duayı 

okursa Allah Teala, sabah olmadan onu bağışlar ve ona tövbe etmeyi 
nasip eder; 

Merhum Seyyid İbn Tâvûs ve Şeyh Saduk, Cabir İbn Abdullah'tan 
şöyle rivayet etmişlerdir:  

Rramazan ayının son cumasında Resul-i Ekrem'in (a.s.a) huzuruna 
gitmiştim. Hazret beni gördüğünde şöyle buyurdu: "Ey Cabir! İşte bu 
ramazanın son cumasıdır. O hâlde bu aya şu cümlelerle veda et: 
اَللّـُهمَّ ال َجتَْعْلُه اخَر اْلَعْهِد ِمْن ِصياِمنا ِاّ�ُه َفِاْن َجَعْلَتُه َفاْجَعْلين َمْرُحومًا َوال 

 *. َجتَْعلين َحمُْروماً 
Kim bu günde bu duayı okursa, gelecek ramazana ulaşır veya 

ölürse, Allah'ın mağfiret ve sonsuz rahmetine kavuşur." 
 

* "Allah'ım! İşte bu, Kur'ân'ı indirdiğin ramazan ayıdır. Ve bitmek 
üzeredir. Ya Rabbi, bu gecem sabah olur veya ramazan ayı biter de, 
henüz boynumda sana karşı bir vebal ve kıyamet gününde beni kendi-
siyle azap edeceğin bir günah kalırsa, bundan Kerim Vech'ine sığınırım." 

** "Allah'ım! Bu orucumu, ramazan ayında tuttuğum son orucum 
kılma. (Ya Rabbi!) Bu gecem sabah oluncaya kadar beni bağışlamanı 
diler, (aksinin olmasından) sana sığınırım." 

* "Allah'ım! Bu orucu, ramazan ayında tuttuğumuz son orucumuz kıl-
ma; eğer böyle yapmayı (takdir etmiş isen) beni rahmetine kavuşanlar-
dan kıl, mahrum kalanlardan değil." 
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Merhum Seyyid ve Kef'amî Resul-i Ekrem'den (s.a.a) şöyle 
rivayet etmişlerdir: "Kim ramazan ayının son gecesinde, her rekâtta 
bir Fâtiha, on İhlâs okumak suretiyle ikişer, ikişer on rekât namaz 
kılar, rükû ve secdelerde de on defa Tesbihât-ı Erbaa'yı (Subhanel-
lahi vel-hamdulillahi, ve-la ilahe ilellahu vellahu ekber) okur ve 
namazları bitirdikten sonra da bin defa istiğfar eder ve istiğfardan 
sonra başını secdeye koyup şu zikri söylerse: 

نْيا َواآل� ِحيُّ � قـَيُّوُم، � َذا اجلَْالِل َواِالكْ  ِخَرِة َورَحيَمُهما، � رام، � ِرْمحَن الدُّ
ِخريَن، ِاْغِفْر َلنا ذُنُوبَنا، َوتـََقبَّْل ِمّنا َصالتَنا  اَالوَّلَني َواآلِالـَٰه  َاْرَحَم الرّاِمحَني، �

 **.نا َوِقياَمناَوِصيامَ 
başını secdeden kaldırmadan Allah onu bağışlar, ramazanını kabul 
eder ve günahlarını affeder. Beni hak olarak peygamberliğe seçen 
(Allah)a andolsun ki, bunu bana Cebrail (a.s) İsrafil'den (a.s) o da Hak 
Teâlâ'dan nakletti." 

Aynı namaz bayram gecesi için de rivayet edilmiştir; ancak 
bayram gecesi ile ilgili rivayette ruku ve secdede, rukü ve secde 
zikirleri yerine tesbihat-ı erbaanın okunması bildirilmiştir. Ve "iğfir 
lena zunubena" cümlesinin yerine şu cümle geçmektedir:    

 » ويب َوتـََقبَّْل َصْومي َوَصاليت َوِقياميِاْغِفْر يل ذُنُ «

Otuzuncu Gün 
1- Merhum Seyyid İbn Tâvûs bugün için "Ella-humme inneke 

Erhemu'r-Rahimin…" cümleleriyle başlayan bir dua zikretmiştir ki 
isteyen "İkbal" kitabına müracaat edebilir. 

2- Bu günde çoğu müminler genellikle Kur'ân hatmettikleri için 
hatim duası okunması sünnettir. Bunun en münasip duası, Sahife-i 
Seccâdiye kitabının 42. duasıdır. Dua çok uzun olduğu için nakletmi-
yoruz. İsteyen o kitaba müracaat edebilir. Burada Merhum Şeyh 
Tusî'nin Emirü'l-Müminin Hz. Ali'den (a.s) naklettiği kısa duayı ver-

 
** Ey diri, ey (varlıkları) ayakta tutan; ey celal ve ke-rem sahibi; ey 

dünya ve âhirette Rahman ve Rahim olan; ey merhametlilerin en 
merhametlisi; ey ilklerin ve sonların (bütün insanların) ilâhı! Günah-
larımızı bağışla; namazımızı, orucumuzu ve gece ibadetlerimizi kabul 
buyur. 
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mekle yetiniyoruz: 
ْر اِبْلُقرآِن َبَصري، اَللّـُهمَّ اْشَرْح اِبْلُقْرآِن َصْدري َواْستَـْعِمْل اِبْلُقرآِن بََدين، َونـَوِّ 

 *.َة إالّ ِبكَ َوَاْطِلْق اِبْلُقرآِن ِلساين، َوَاَعّين َعَلْيِه ما اَبـَْقيْـَتين، َفِانَُّه ال َحْوَل َوال قـُوَّ 

3- Bugün Hz. Emirü'l-Müminin'den (a.s) nakledilen şu duayı 
okumak müstehaptır: 

ْبراِر، اْلُموِقنَني، َوُمرافـََقَة األَ ِاْخباَت اْلُ◌خمِْبتَني، َوِاْخالَص  َاْسأَُلكَ  ِاّينِ  اَللّـُهمَّ 
، َوُوُجوَب  ِامثٍْ  ُكلِّ ِبرٍّ، َوالسَّالَمَة ِمْن  ُكلِّ َواْسِتْحقاَق َحقاِئِق اِالمياِن، َواْلَغنيَمَة ِمْن 

 **. ئَِم َمْغِفَرِتَك، َواْلَفْوَز اِبْجلَنَِّة َوالنَّجاَة ِمَن الّنارِ اَرْمحَِتَك، َوَعز 

 
* "Allah'ım! Kur'ân ile göğsümü genişlet; bedenimden Kur'ân'ın 

(gösterdiği istikamette) yararlanmamı sağla; gözümü Kur'ân ile nurlandır; 
dilimi Kur'ân ile konuştur ve Kur'ân'ı (okuyup amel etmede) ömrümün 
sonuna kadar bana yardımcı ol. Çünkü sana dayanmayan hiçbir hareket 
ve kuvvet yoktur." 

** "Allah'ım! Senden temiz kalpli, mütevazı insanların tevazusunu, 
yakîn ehli olanların ihlasını, iyi insanların arkadaşlığını, iman hakikatle-
rine ulaşmayı hak etmeyi, her iyilikten nasip almayı, bütün günahlardan 
selâmette kalmayı, rahmetini bana farz kılmanı, mağfiretini bana 
kesinleştirmeni, cenneti kazanmayı ve ateşten kurtulmayı diliyorum." 
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Ramazan Ayının Her Gecesinin Özel Namazı 
Merhum Meclisî bu namazları ve bundan sonra zikredeceğimiz 

her günün kısa ve özel duasını "Zâdü'l-Meâd" kitabında şöyle rivayet 
etmiştir: 

  
1. Gecenin Namazı: Dört rekâttır. Her rekâtta bir Fâtiha, on beş 

defa İhlâs Suresi okunur. 
2. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, yirmi 

defa Kadir Suresi okunur. 
3. Gecenin Namazı: On rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, elli defa 

İhlâs Suresi okunur. 
4. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, yirmi 

defa Kadir Suresi okunur. 
5. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, elli defa 

İhlâs Suresi okunur. Namazın selamından sonra da yüz defa 
"Allahumme salli elâ Muhammed'in ve Âl-i Muhammed" diyerek 
salâvat getirilir. 

6. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve bir 
defa da Mülk (Tebâreke) Suresi okunur. 

7. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve on üç 
defa Kadir Suresi okunur. 

8. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve on defa 
İhlâs Suresi okunur. Namazın selamından sonra da bin defa 
"Subhanellah" zikri söylenir. 

9. Gecenin Namazı: Altı rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve altı 
defa Âyete'l-Kürsî okunur. Namazı bitirdikten sonra "elli defa salâvat" 
getirilir. Bu namazlar akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınır. 

10. Gecenin Namazı: Yirmi rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve otuz 
defa İhlâs Suresi okunur. 

11. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi 
defa Kevser Suresi okunur. 

12. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve otuz 
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defa Kadir Suresi okunur. 
13. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi 

defa İhlâs suresi okunur. 
14. Gecenin Namazı: Altı rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve otuz 

defa Zilzâl (İzâ Zulzilet) Suresi okunur. 
15- Gecenin Namazı: Dört rekâttır; ilk iki rekâtın her rekâtında 

bir Fâtiha ve yüz defa İhlâs; diğer iki rekâtta ise her rekâtta bir Fâtiha 
ve elli defa İhlâs Suresi okunur. 

16. Gecenin Namazı: On iki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve on 
iki defa Tekâsür Suresi okunur. 

17. Gecenin Namazı: İki rekâttır; birinci rekâtta bir Fâtiha ve bir 
defa da istediği her hangi bir sureyi, ikinci rekâtta ise bir Fâtiha ve yüz 
defa İhlâs Suresi okunur ve namazın selamından sonra yüz defa "La 
ilâhe illallah" zikri söylenir. 

18. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi 
beş defa Kevser Suresi okunur. 

19. Gecenin Namazı: Elli rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve elli 
defa Zilzâl (İzâ zülzilet) Suresi okunma suretiyle kılınır. Burada 
maksat her halde her rekâtta Fâiha'dan sonra bir defa Zilzâl Suresi'nin 
okunmasıdır. Zira her rekâtta elli defa okunması kastedilirse, o zaman 
2500 defa okunması gerekir, bu da oldukça zor, belki de imkânsız bir 
şeydir. 

20.21.22.23.24. Gecelerin Namazı: Bu gecelerin her birinde 
sekiz rekât; her rekâtta bir Fâtiha ve istediği her hangi bir sureyi 
okuyabilir. 

25. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve on 
defa İhlâs Suresi okunur. 

26. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yüz 
defa İhlâs Suresi okunur. 

27. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta imkânı olduğu 
takdirde bir Fâtiha ve bir Mülk (Tebâreke) Suresi, mümkün olmadığı 
takdirde ise, Mülk Suresi'nin yerine yirmi beş defa İhlâs Suresi'ni 
okuyabilir. 

28. Gecenin Namazı: Altı rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha, yüz defa 
Âyete'l-Kürsî, yüz defa İhlâs ve yüz defa Kevser sureleri okunur. 
Namazdan sonra da yüz defa "Salavât" getirilir.  

Bu gecenin namazını bu şekliyle Merhum Meclisî nakletmiştir. 
Fakat Merhum Şeyh Abbas Kummî'nin tahkikine göre bu gecenin 
namazı şöyledir: Altı rekât, her rekâtta bir Fâtiha ve on defa Âyete'l-
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Kürsî, on defa Kevser ve on defa da İhlâs okunur. Namazdan sonra da 
yüz defa Resulullah'a salâvat getirilir. 

29. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve yirmi 
defa İhlâs okunur. 

30. Gecenin Namazı: On iki rekâttır; her rekâtta bir Fâtiha ve 
yirmi defa İhlâs suresi okunur. Namazdan sonra ise yüz defa 
Resulullah'a (s.a.a) salâvat getirilir. 

Bilindiği gibi bütün namazlar ikişer, ikişer rekâtlar şeklinde 
(sabah namazı gibi) kılınır. 
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Ramazan Ayının Her Gününün Kısa Ve Özel Duası 
Aşağıdaki dualar büyük fazilet ve sevaplarla İbn Abbas kanalıyla 

Resulullah'tan (s.a.a) nakledilmiştir: 
1. Günün Duası:  

ْهين  اَللّـُهمَّ اْجَعْل ِصيامي فيِه ِصياَم الّصائِمَني، َوِقيامي فيِه قياَم اْلقائِمَني، َونـَبِّ 
� عاِفياً اْلعاَلمَني، َواْعُف َعّين ِالـَٰه  فيِه َعْن نـَْوَمِة اْلغاِفلَني، َوَهْب ىل ُجْرمي فيِه �

 َعْن اْلُ◌ْجمرِمَني . 
"Allah'ım! Bu günde tutuğum orucu (gerçek) oruç tutanların orucu 

gibi ve ibadetimi (gerçek) ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni 
gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin 
ilahı! Affet beni, ey suçluları affeden (Rabbim)!" 

 
2. Günün Duası: 

ْقين  ْبين فيِه ِمْن َسَخِطَك َونَِقماِتَك، َوَوفِّ ْبين فيِه ِاىل َمْرضاِتَك، َوَجنِّ اَللّـُهمَّ قـَرِّ 
 يـاِتَك ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحَني .آفيِه ِلِقرآَءِة 

"Allah'ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp gazap ve 
azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; 
rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi." 

 
3. Günün Duası: 

َعْل  ْمويِه، َواجْ تَّ الين فيِه ِمَن السَّفاَهِة وَ ْهَن َوالتـَّْنبيَه، َوابِعدْ اَللّـُهمَّ اْرزُْقين فيِه الذِّ 
 .  ْجَودينَ تـُْنِزُل فيِه، ِجبُوِدَك � َاْجَوَد األَ  َخْريٍ  ُكلِّ َنصيباً ِمْن   يل

"Allah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil 
olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde 
indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey 
cömertlerin en cömerdi!" 

 



 518 

4. Günün Duası: 
ين فيِه َعلى ِاقاَمِة َاْمِرَك، َوَاِذْقين فيِه َحالَوَة ِذْكِرَك، َوَاْوزِْعين فيِه  اَللّـُهمَّ قـَوِّ 

 ِظَك َوَسْرتَِك، � اَْبَصَر الّناِظريَن.ِالَ◌داِء ُشْكِرَك ِبَكَرِمَك، َواْحَفْظين فيِه ِحبِفْ 
"Allah'ım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde 

zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda 
etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) 
koru; ey basiretlilerin en basiretlisi!" 

 
5. Günün Duası: 

اَللّـُهمَّ اْجَعْلين فيِه ِمْن اْلُمْستَـْغِفريَن، َواْجَعْلين فيِه ِمْن ِعباِدَك الّصاِحلَني  
 اْلقانِتَني، َواْجَعلين فيِه ِمْن َاْوِلياِئَك اْلُمَقرَّبَني، ِبَرْأَفِتَك � َاْرَحَم الّراِمحَني .

"Allah'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden 
salih kullarından ve mukarrep velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkına ey 
merhametlilerin en merhametlisi!" 

 
6. Günün Duası: 

ْبين ِبِسياِط نَِقَمِتَك،  َتْضرِ  اَللّـُهمَّ ال َختُْذْلين فيِه ِلتَـَعرُِّض َمْعِصَيِتَك، َوال 
 َك َوَا�ديَك � ُمنْـَتهى رَْغَبِة الرّاِغبَني . َوزَْحزِْحين فيِه ِمْن ُموِجباِت َسَخِطَك، ِمبَنِّ 

"Allah'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız 
bırakma; azap kırbacınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile 
olacak şeylerden beni uzaklaştır; (sonsuz) lütfun ve nimetlerin hakkına, 
ey şevkli insanların en büyük arzusu." 

 
7. Günün Duası: 

ْبين فيِه ِمْن َهَفواتِِه َوآاثِمِه، َواْرزُْقين اَللّـُهمَّ َاِعّين ِفيِه َعلى ِصياِمِه َوِقياِمِه، َوَجنِّ 
 ِبَدواِمِه، بِتَـْوفيِقَك � هاِدَي اْلُمِضّلَني .  فيِه ِذْكَركَ 

"Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı 
ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli 
olarak seni zikretmeyi bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşıranları 
hidayet eden." 

 
8. Günün Duası: 
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اَللّـُهمَّ اْرزُْقين فيِه َرْمحََة اْالَ◌يْتاِم، َوِاْطعاَم اَلطَّعاِم، َوِاْفشاَء السَّالِم، َوُصْحَبَة 
 . ِملنيَ اآل أاْلِكراِم، ِبَطوِلَك � َمْلجَ 

"Allah'ım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, (fakirlerin) karnını 
doyurmayı, karşıma çıkan herkese selâm vermeyi ve değerli insanlarla 
oturup kalkmayı bana nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerin 
sığınağı." 

 
9. Günün Duası: 

َك اَللّـُهمَّ اْجَعْل يل فيِه َنصيبًا ِمْن َرْمحَِتَك اْلواِسَعِة، َواْهِدين فيِه ِلَرباهينِ 
 الّساِطَعِة، َوُخْذ بِناِصَييت ِاىل َمْرضاِتَك اْجلاِمَعِة، ِمبََحبَِّتَك � َاَمَل اْلُمْشتاقَني . 

"Allah'ım! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsiz bırakma; açık 
delil ve burhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğuna 
götür; muhabbetinle, ey şevkli insanların arzusu!" 

 
10. Günün Duası: 

لَني َعَلْيَك، َواْجَعْلين فيِه ِمَن اْلفائِزيَن َلَدْيَك، اَللّـُهمَّ اْجَعْلين فيِه ِمَن اْلُمتَـوَكِّ 
 َواْجَعْلين فيِه ِمَن اْلُمَقرَّبَني ِاَلْيَك، ابِِْحساِنَك � غايََة الطّاِلبَني .

"Allah'ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre 
saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey 
arayanların en büyük talebi!" 

 
11. Günün Duası: 

ْم َعَليَّ ، َوَحرِّ ْه ِاَيلَّ فيِه اْلُفُسوَق َواْلِعْصيانَ ْحساَن، وََكرِّ ْب ِاَيلَّ فيِه االِ اَللّـُهمَّ َحبِّ 
 . ِنَك � ِغياَث اْلُمْسَتغيثنيَ فيِه السََّخَط َوالّنرياَن ِبَعوْ 

Allah'ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni 
nefret ettir; gazabını ve (cehennem) ateşini bana haram kıl; yardımınla, 
ey medet dileyenlerin imdadı! 

 
12. Günün Duası: 

ْرتِ َواْلَعفاِف، َواْسُرتْين فيِه بِِلباِس اْلُقُنوِع َواْلَكفاِف، ّين فيِه اِبلسِّ اَللّـُهمَّ زَيِّ 
لْ  ما َاخاُف، ِبِعْصَمِتَك �   ُكلِّ ْنصاِف، َوآِمّين فيِه ِمْن ين فيِه َعَلى اْلَعْدِل َواالِ َوامحِْ
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 ِعْصَمَة اْخلائِفَني. 
"Allah'ım! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve 

elde olana yetinme libasını bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa 
sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle; 
ey korkanları koruyan (Rabbim)!" 

 
13. Günün Duası: 

ْقداِر، ين فيِه َعلى كائِناِت األَ ْقذاِر، َوَصربِّْ ين فيِه ِمَن الدََّنِس َواألَ رْ ـُهمَّ َطهِّ اَللّ 
 .  � قـُرََّة َعْنيِ اْلَمساكنيَ ْبراِر، ِبَعْوِنكَ  فيِه ِللتُّقى َوُصْحَبِة األَ ْقينَوَوفِّ 

"Allah'ım! Bu günde beni (maddî ve manevî bütün) kir ve pisliklerden 
temizle; bu günde olması takdir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu 
günde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak 
eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru!" 

 
14. Günün Duası: 

  اِبْلَعَثراِت، َواَِقْلين فيِه ِمَن اْخلَطا� َواْهلََفواِت، َوال َجتَْعْلين اَللّـُهمَّ ال تُؤاِخْذين فيِه 
 . زَِّتَك � ِعزَّ اْلُمْسِلمنيَ فاِت، ِبعِ فيِه َغَرضاً ِلْلَبال� َواآل

"Allah'ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; 
hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni belâ ve afetlerin hedefi 
haline getirme; izzetinle, ey Müslümanların izzeti!" 

 
15. Günün Duası: 

ماِنَك ْخِبتَني، ابَِ مُ الْ  َرْح فيِه َصْدري ابِِ�َبةِ اَللّـُهمَّ اْرزُْقين فيِه طاَعَة اْخلاِشعَني، َواشْ 
 . � َاماَن اْخلائِفنيَ 

"Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı 
insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; emanınla, ey 
korkanların emanı/güveni!" 

 
16. Günün Duası: 

يِه ْشراِر، َوآِوين فُمرافـََقَة األَ  ْبين فيهِ ْبراِر، َوَجنِّ ْقين فيِه ِلُموافـََقِة األَ اَللّـُهمَّ َوفِّ 
 .اْلعاَلمنيَ ِالـَٰه  َك �تِ هلٰيَّ ِبَرْمحَِتَك ِاىل داِر اْلَقـراِر، ابِِ 

"Allah'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl 
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ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana 
ebediyet ve sükûnet yurdu olan (cennette) yer ver; ilâhlığın hakkına, ey 
âlemlerin ilâhı!" 

 
17. Günün Duası: 

ماَل، � َمْن ال اْقِض يل فيِه اْحلَواِئَج َواآلْعماِل، وَ مَّ اْهِدين فيِه ِلصاِلِح األَ اَللّـهُ 
َوآِلِه  مَّدٍ لى حمَُ عَ  َحيْتاُج ِاَىل التـَّْفسِري َوالسُّؤاِل، � عاِلمًا ِمبا يف ُصُدوِر اْلعاَلمَني، َصلِّ 

 . الطّاِهرينَ 
"Allah'ım! Bu günde beni salih amellere hidayet et; bu günde beni 

hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı 
olmayan; ey âlemdekilerin göğsünde bulunanları (içinde geçenleri) bilen 
(Rabbim)! Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyt'ine rahmet et." 

 
18. Günün Duası: 

 ِبُكلِّ ْر فيِه قـَْليب ِبضياِء اَْنوارِِه، َوُخْذ ْهين فيِه ِلَربَكاِت َاْسحارِِه، َونـَوِّ اَللّـُهمَّ نـَبِّ 
 .َر قـُُلوِب اْلعارِفنيَ  ُمنَـوِّ باِع آاثرِِه، بُِنوِرَك �َاْعضائي ِاَىل اتِّ 

"Allah'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni 
uyandır; nurlarının ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün 
eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile ey ariflerin gönüllerini 
aydınlatan!" 

 
 
 
19. Günün Duası: 

ْل َسبيلي ِاىل َخْرياتِِه، َوال َحتْرِْمين قـَُبوَل  ْر فيِه َحّظي ِمْن بـَرَكاتِِه، َوَسهِّ اَللّـُهمَّ َوفِّ 
 . اْلُمبنيِ  اْحلَقِّ  َحَسناتِِه، � هاِد�ً ِاَىل 

"Allah'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına 
ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum 
bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden (Rabbim)!" 

 
20. Günün Duası: 

َتْح يل فيِه اَْبواَب اْجلِناِن، َوَاْغِلْق َعّين فيِه اَْبواَب الّنرياِن، َوَوفِّ  ْقين فيِه اَللّـُهمَّ افـْ
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 . ننيَ قـُُلوِب اْلُمْؤمِ  كيَنِة يفِلِتالَوِة اْلُقْرآِن، � ُمْنِزَل السَّ 
"Allah'ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem 

kapılarını (yüzüme) kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kıl; 
ey mu'minlerin kalplerine sükûnet ve huzur indiren (Yüce Allah)!" 

 
21. Günün Duası: 

َسبيًال،  ضاِتَك َدليًال، َوال َجتَْعْل ِللشَّْيطاِن فيِه َعَليَّ اَللّـُهمَّ اْجَعْل ىل فيِه ِاىل َمرْ 
  . � قاِضَي َحواِئِج الطّاِلبنيَ  َمْنزًِال َوَمقيًال، َواْجَعِل اْجلَنََّة يل

"Allah'ım! Bu günde bana, beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz 
nasip et; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim 
yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların 
hacetlerini yerine getiren (Rabbim)!" 

 
22. Günün Duası: 

َتْح يل ْقين فيِه  فيِه اَْبواَب َفْضِلَك، َواَْنِزْل َعَليَّ فيِه بـَرَكاِتَك، َوَوفِّ  اَللّـُهمَّ افـْ
 . ُجميَب َدْعَوِة اْلُمْضَطّرينَ  ْرضاِتَك، َوَاْسِكّين فيِه ُحبُْبوحاِت َجّناِتَك، �ِلُموِجباِت مَ 

"Allah'ım! Fazl u rahmetinin kapılarını bu günde yüzüme aç; bu 
günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak 
şeylere muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların 
duasını kabul eden (Allah)!" 

 
23. Günün Duası: 

نُوِب، َوَطهِّ  ْرين فيِه ِمَن اْلُعُيوِب، َواْمَتِحْن قـَْليب فيِه  اَللّـُهمَّ اْغِسْلين فيِه ِمَن الذُّ
  . ُمقيَل َعَثراِت اْلُمْذنِبنيَ بِتَـْقَوى اْلُقُلوِب، �

"Allah'ım! Bu günde beni günah ve kusurlardan yıkayıp temizle; 
kalbimin imtihanında bana kalplerin takvasını ver; ey günahkârların 
sürçmelerini bağışlayan (Rabbim)!" 

 
24. Günün Duası: 

التـَّْوفيَق  أَُلكَ َاسْ ِبَك ِممّا يـُْؤذيَك، وَ  فيِه ما يـُْرضيَك، َوَاُعوذُ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
 .َك، � َجواَد الّسائِلنيَ ْعصيَ فيِه ِالَ◌ْن اُطيَعَك َوال اَ 

"Allah'ım! Bu günde seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve seni 
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rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. (Allah'ım!) Bu günde sana 
itaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum; ey el 
açıp dilenenlere cömert davranan (Rabbim)!" 

 
25. Günün Duası: 

اَللّـُهمَّ اْجَعْلين فيِه حمُِبًَّا ِالَ◌ْوِلياِئَك، َوُمعاِدً� ِالَ◌ْعداِئَك، ُمْستَـّنًا ِبُسنَِّة خامتَِ  
 . � عاِصَم قـُُلوِب النَِّبّينيَ  اَنِْبياِئَك،

"Allah'ım! Beni, bu günde velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık 
besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu (Muhammed Mustafa'nın -s.a.a-
) sünnetine uyan kimselerden kıl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan 
(Yüce Allah)!" 

 
26. Günün Duası: 

ي فيِه َمْشُكورًا، َوَذْنيب فيِه َمْغُفورًا َوَعَملي فيِه َمْقُبوًال، َوَعْييب  اَللّـُهمَّ اْجَعْل َسْعي
 .ُتورًا، � َاْمسََع الّساِمعنيَ فيِه َمسْ 

"Allah'ım! Bu günde çabamı mükâfatlandır; günahımı bağışla; 
amelimi kabul buyur ve kusurumun üzerini ört; ey duyanların en iyi 
duyanı!" 

 
27. Günün Duası: 

 ْ  اُُموري فيِه ِمَن اْلُعْسِر ِاَىل اْلُيْسِر، اَللّـُهمَّ اْرزُْقين فيِه َفْضَل َليْـَلِة اْلَقْدِر، َوَصريِّ
َبْل َمعاذيري، َوُحطَّ َعينِّ الذَّْنَب َواْلِوْزَر، �  . َرؤوفاً ِبِعباِدِه الّصاِحلنيَ  َواقـْ

"Allah'ım! Bu günde bana Kadir gecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi 
zorluktan kolaylığa dönüştür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr u 
vebalı üzerimden kaldır; ey salih kullarına şefkatli olan!" 

 
28. Günün Duası: 

ْب فيِه  ْحضاِر اْلَمساِئِل، َوقـَرِّ ْر َحّظي فيِه ِمَن النَّواِفِل، َواَْكرِْمين فيِه ابِِ اَللّـُهمَّ َوفِّ 
  . ْشَغُلُه ِاْحلـاُح اْلُمِلّحنيَ َوسيَلىت ِاَلْيَك ِمْن َبْنيِ اْلَوساِئِل، � َمْن ال يَ 

"Allah'ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; 
(dünya ve ahrette) sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve 
bağışta bulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır 
bana; ey ısrarla (yalvaranların) ısrarı kendisini (başkalarıyla ilgilenmekten) 
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alıkoymayan (Rabbim)!" 
 
29. Günün Duası: 

ْر قـَْليب ِمْن  ْوفيَق َواْلِعْصَمَة، َوَطهِّ ين فيِه اِبلرَّْمحَِة، َواْرزُْقين فيِه التـَّ اَللّـُهمَّ َغشِّ 
 . حيماً ِبِعباِدِه اْلُمْؤِمننيَ َغياِهِب التـُّْهَمِة، � رَ 

"Allah'ım! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana (iyi 
amelleri yapmak için) tevfik ve (kötü amellerden) korunma (gücü) lütfeyle 
ve beni şüphe ve suç unsuru addedilebilecek şeylerin karanlığından 
temizle; ey mümin kullarına merhametli olan (Rabbim)!" 

 
30. Günün Duası: 

ُل،  اَللّـُهمَّ اْجَعْل ِصيامى فيِه اِبلشُّْكِر َواْلَقُبوِل َعلى ما تـَْرضاُه َويـَْرضاُه الرَُّسو 
 ْحلَْمُد هلِل َربِّ َوآِلِه الطّاِهريَن، َوا ِد� حمَُمَّدٍ َسيِّ  قِّ ُصوِل، ِحبَ ُحمَْكَمًة فـُُروُعُه اِبألُ 

  . اْلعاَلمنيَ 
"Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve Resul'ün beğendiği 

şekilde mükâfatlandırıp kabul buyur ve onun furuunu (iman ve ihlâs olan) 
usulüyle pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyt'i 
hakkına. Ve bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur." 
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Şevval Ayının Amelleri 

-Ramazan Bayramı Gecesinin Amelleri- 

Birinci Gece 
Çok değerli ve faziletli gecelerden birisi de, ramazan bayramı 

gecesidir. Bu gecenin ibadet ve ihyası konusunda birçok hadis zikre-
dilmiştir. Hatta bazı hadislerde bu gecenin faziletinin Kadir gecesin-
den az olmadığı vurgulanmıştır. Bu gece için şu ameller rivayet 
edilmiştir: 

1- Güneş battığı sırada gusletmek. 
2- Geceyi sabaha kadar ihya edip, namaz, dua istiğfar ile meşgul 

olmak ve (mümkün) mertebe geceyi camide geçirmek. 
3- Akşam namazı, yatsı namazı, sabah namazı ve bayram nama-

zının ardından şu zikrin okunması: 
 اَْكَربُ َوهلِل اْحلَْمُد، اْحلَْمُد هلِل َعلى إّال هللاُ َوهللاُ اَْكَربُ، هللاُ ِالـَٰه  هللاُ اَْكَربُ هللاُ اَْكَربُ ال

 *.ما َهدا� َوَلُه الشُّْكُر على ما َاْوال�
4- Akşam namazı ve sünnetini kıldıktan sonra elleri göğe kaldı-

rarak şu zikri söylemek: 

 َعلى حمَُمَّدٍ  ِصَرُه، َصلِّ � َذا اْجلُوِد، � ُمْصَطِفَي حمَُمَّد َو� َوالطَّْولِ  � َذا اْلَمنِّ 
 **.ُمبنيٍ  ُهَو ِعْنَدَك يف ِكتابٍ  اوَ  َاْحَصيْـَتهُ  ، َواْغِفْر يل ُكلَّ َذْنبٍ َوآل حمَُمَّدٍ 

 
* "Allah en büyüktür; Allah en büyüktür. Allah'tan baş-ka ilâh yoktur ve 

Allah en büyüktür. Allah en büyüktür ve bütün hamd ve övgüler Allah'a 
mahsustur. Bizi hidayet ettiği için Allah'a hamdolsun ve bize verdiği 
(nimet ve lü-tuflarından) dolayı O'na şükürler olsun." 

** "(Allah'ım!) Ey nimet ve ihsan sahibi; ey cömertlik sahibi; ey 
Muhammedi seçen ve ona yardımda bulunan, Muhammed ve Ehlibey-
t'ine rahmet et; benden saydığın ve indinde açık bir kitapta kaydedilen 
bütün günahlarımı bağışla." 
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Sonra da secdeye kapanıp yüz defa "Etûbu ilallah" (Allah'a tövbe 
ediyorum) söyler ve ardından da hacetlerini Hak Tealâ'dan isterse, 
inşallah kabul olur. 

Merhum Şeyh Tusî, bu ameli biraz değişiklikle şöyle rivayet et-
miştir: Akşam namazından sonra secdeye gidilirken şu zikir söylenir: 

حمَُمٍَّد َوآِل  َعلي ْصَطِفيًا حمَُمَّدًا َوَ�ِصَرُه، َصلِّ َ� َذا اْحلَْوِل َ� َذا الطَّْوِل، َ� مُ 
 *.مٍَّد، َواْغِفْريل ُكلَّ َذْنٍب َاْذنـَبْـُتُه َوَنسيُتُه َا�َ َوُهَو ِعْنَدَك يف ِكَتاٍب ُمبنيٍ حمَُ 

Ardından yüz defa "Etûbu ilallah" söylenir. 
5- Bu gecede İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmenin çok fazileti 

vardır. Bu geceye ait ziyareti, kitabımızın ziyaretlerle ilgili bölümünde 
kaydedeceğiz inşallah. 

6- On defa Cuma gününün amellerinde geçen şu zikri söylemek: 

َ� َصاِحَب اْلَمَواِهِب  ، َ� اَبِسَط اْلَيَدْين اِبْلَعِطيَّةِ  ،ةِ اْلَربيَّ  ىَ� َدائَِم اْلَفْضل َعل

هِذِه  يف ىَواْغِفْر َلَنا َ� َذا اْلُعل ، ـيَّةً ◌ِ َسج ىاْلَور  َخْريِ َوآِلِه  دٍ حمَُمَّ  ىَعل َصلِّ  ، السَِّنيَّةِ 
 **.اْلَعِشيَّةِ 

7- Ramazanın son gecesinin amellerinde zikrettiğimiz, on rekâtlık 
namazı bu gecede de kılmak. 

8- İki rekât namaz kılmak. Bu namazın kılınış şekli şöyledir: 
Birinci rekâtta Fâtiha'dan sonra bin defa, ikinci rekâtta ise bir defa 
İhlâs Suresi okunur. Selâm verdikten sonra da secdeye kapanarak yüz 
defa "Etûbu ilallah" (Allah'a tevbe ediyorum) söylenir, ardından da şu 
dua okunur: 

  َعلى حمَُمَّدٍ  َصّلى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َصلِّ  دٍ َوالطَّْوِل، � ُمْصَطِفَي حمَُمَّ  � َذا اْلَمنِّ 

 
* "(Allah'ım!) Ey hareket/güç sahibi; ey ihsan sahibi; ey Muhammed'i 

seçen ve ona yardımda bulunan, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; 
yaptığım ve unuttuğum, fakat indinde açık bir kitapta kaydedilmiş olan 
bütün günahlarımı bağışla." 

** "Ey yaratıklarına sürekli fazl u keremde bulunan; ey (kullarına) 
lütuf ve bağış ellerini açan; ey büyük bağışların sahibi! (Güzel) vasıflarda 
varlıkların en üstünü olan Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve bizi 
bu gece bağışla; ey yücelik sahibi (Rabbim)!" 
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َعْل يب َكذا وََكذا  *.َوآِلِه َوافـْ
Uyarı: "Keza ve keza (şu, ve şu)" kelimeleri yerine hacetler iste-

nir. 
Bir rivayette de şöyle nakledilmiştir: 
Hz. Emirü'l-Müminin Ali (a.s) bu namazı bu şekilde kıldıktan 

sonra başını secdeden kaldırıp şöyle buyurdu: "Canımı yedi kudre-
tinde tutan Allah'a and olsun ki, kim bu namazı kılarsa, Allah her 
hacetini yerine getirir ve günahlarını bağışlar." 

Merhum Şeyh ve Merhum Seyyid, bu namazdan sonra şu duanın 
da okunmasını rivayet etmişlerdir: 

 

� َاهللُ � َاهللُ � َاهللُ، � َرْمحُن � َاهللُ، � رَحيُم � َاهللُ، � َمِلُك � َاهللُ، � قُدُّوُس 
� َاهللُ، � َسالُم � َاهللُ، � مْؤِمُن � َاهللُ � ُمَهْيِمُن � َاهللُ، � َعزيُز � َاهللُ، � َجّباُر � 

ُ َاهللُ، � مُ  ُر � َاهللُ، � عاِملُ �   � َاهللُ، � خاِلُق � َاهللُ، � ابِرُئ � َاهللُ، � ُمَصوِّ َتَكربِّ
َاهللُ، � َعظيُم � َاهللُ، � َعليُم � َاهللُ، � َكرُمي � َاهللُ، � َحليُم � َاهللُ، � َحكيُم � 

� َقريُب � َاهللُ، � ُجميُب � َاهللُ، � َجواُد � َاهللُ، � َمسيُع � َاهللُ، � َبصُري � َاهللُ، 
قاضي �  **َاهللُ، � ماِجُد � َاهللُ، � ِمليُّ � َاهللُ، � َوِيفُّ � َاهللُ، � َمْوىل � َاهللُ، �

 
* Ey nimet ve cömertlik sahibi, ey nimet ve ihsan sahibi; ey Mu-

hammed'i (sallallahu aleyhi ve alih) seçen, Muhammed ve Ehlibeyt'ine 
rahmet et ve benim şu, şu hacetlerimi yerine getir. 

** Ya Allah! ya Allah! ya Allah! Ey Rahman, ya Allah! Ey Rahim, ya 
Allah! Ey (kâinatın) padişahı, ya Allah! Ey çok mukaddes, ya Allah! Ey 
esenlik veren, ya Allah! Ey eman ve güven veren, ya Allah! Ey koruyup 
gözeten, ya Allah! Ey izzet sahibi, ya Allah! Ey Cebbâr, ya Allah! Ey 
Mütekebbir, ya Allah! Ey yaratan, ya Allah! Ey var eden, ya Allah! Ey 
(varlıkları) şekillendiren, ya Allah! Ey (her şeyi) bilen, ya Allah! Ey azamet 
sahibi, ya Allah! Ey (her şeyden) bilen, ya Allah! Ey azamet sahibi, ya 
Allah! Ey (her şeyden) haberdar, ya Allah! Ey kerem sahibi, Ya Allah! Ey 
hilim sahibi, ya Allah! Ey hikmet sahibi, ya Allah! Ey (her şeyi) duyan, ya 
Allah! Ey (her şeyi) gören, ya Allah! Ey yakın, ya Allah! Ey (duaları) kabul 
eden, ya Allah! Ey asalet ve şeref sahibi, ya Allah! Ey dost, ya Allah! Ey 
(ahdine) vefa eden, ya Allah! Ey Mevla, ya Allah! Ey (hacetleri) veren, ya 
Allah! Ey (istediğini) hemen yapabilen, ya Allah! Ey şiddet sahibi, ya Allah! 
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َجميُد � َاهللُ، � َسريُع � َاهللُ، � َشديُد � َاهللُ، � َرؤوُف � َاهللُ، � رَقيُب � َاهللُ، � 
َد الّساداِت � َاهللُ، � َاوَُّل � َاهللُ، � َاهللُ، � َحفيُظ � َاهللُ، � ُحميُط � َاهللُ، � َسيِّ 

اِخُر � َاهلُل � ظاِهُر � َاهللُ، � ابِطُن � َاهللُ، � فاِخُر � َاهللُ، � قاِهُر � َاهللُ، � َراّبهُ  
 � َراّبُه � َاهللُ،  � َوُدوُد � َاهللُ، � نُوُر � َاهللُ، � راِفُع � َاهللُ، � � َاهللُ � َراّبُه � َاهللُ 

ماِنُع � َاهللُ، � داِفُع � َاهللُ، � فاِتُح � َاهللُ، � نـَّفاُح � َاهللُ، � َجليُل � َاهللُ، � 
، � ُمغيُث � َاهللُ، � َحبيُب � َاهللُ، � َمجيُل � َاهللُ، � َشهيُد � َاهللُ، � شاِهُد � َاهللُ 

� َاهللُ، �  ُر � َاهللُ، � َمِلُك � َاهللُ، � ُمْقَتِدُر � َاهللُ، � قاِبضُ فاِطُر � َاهللُ، � ُمَطهِّ 
 .ابِسُط � َاهللُ 

، � ُمعطي � � ِحميي � َاهلُل، � ُمميُت � َاهلُل � ابِعُث � َاهلُل، � واِرُث � َاهللُ 
ُب � َاهللُ، � ُمْفِضُل � َاهلُل، � ُمْنِعُم � َاهللُ، � َحقُّ � َاهللُ، � ُمبُني � َاهللُ، � طَيِّ 

َاهللُ، � ُحمِْسُن � َاهللُ، � ُجمِْمُل � َاهللُ، � ُمْبِدُئ � َاهللُ، � ُمعيُد � َاهللُ، � ابِرُئ � 
� َاهللُ،  يُّ ، � شايف � َاهللُ، � َعلِ َاهللُ، � هادي � َاهللُ، � كايف � َاهللُ َاهللُ، � َبديُع � 

َعظيُم � َاهللُ، � َحّناُن � َاهللُ، � َمّناُن � َاهللُ، � َذا اْلطَّْوِل � َاهللُ، � ُمَتعايل �  *�
 

Ey şefkat sahibi, ya Allah! Ey gözetleyen, ya Allah! Ey (her şeyi) kuşatan, 
ya Allah! Ey efendiler efendisi, ya Allah! Ey (her şeyden) evvel (var olan), 
ya Allah! Ey (her şeyden) sonra (bâki kalan), ya Allah! Ey zâhir, ya Allah! 
Ey bâtın, ya Allah! Ey iftihar eden, ya Allah! Ey (her şeye) galip gelen, ya 
Allah! Ey Rabbim, ya Allah! Ey Rabbim, ya Allah! Ey Rabbim, ya Allah! 
Ey çok sevençok sevilen, ya Allah! Ey Nur, ya Allah! Ey yücelten, ya 
Allah! Ey mani olan, ya Allah! Ey defeden, ya Allah! Ey açan, ya Allah! 
Ey menfaat veren, ya Allah! Ey celal sahibi, ya Allah! Ey cemal sahibi, ya 
Allah! Ey tanık olan, ya Allah! Ey tanıklık yapan, ya Allah! Ey icat eden, 
ya Allah! Ey temizleyen, ya Allah! Ey (kâinatın) hâkimi/padişahı, ya Allah! 
Ey iktidar sahibi, ya Allah! Ey tutan/toplayan, ya Allah! Ey açıp dağıtan, ya 
Allah! 

* Ey dirilten, ya Allah! Ey öldüren, ya Allah! Ey (kabirlerden ölüleri) 
ayağa kaldıran, ya Allah! Ey (varlıklardan sonra onlara) vâris olan, ya 
Allah! Ey Hak, ya Allah! Ey aşikâr, ya Allah! Ey tertemiz, ya Allah! Ey 
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� صاِدُق � َاهللُ، � َصُدوُق � َاهللُ، � َاهللُ، � َعْدُل � َاهللُ، � َذا اْلَمعارِِج � َاهللُ، 
َدّ�ُن � َاهللُ، � ابقي � َاهللُ، � واقي � َاهللُ، � َذا اجلَْالِل � َاهللُ، � َذا اِالْكراِم � 

ُن � وِّ َاهللُ، � َحمُْموُد � َاهللُ، � َمْعُبوُد � َاهللُ، � صاِنُع � َاهللُ، � ُمعُني � َاهللُ، � ُمكَ 
َاهللُ، � فـَّعاُل � َاهللُ، � َلطيُف � َاهللُ، � َغُفوُر � َاهللُ، � َشُكوُر � َاهللُ، � نُوُر � 
 َاهللُ، � َقديُر � َاهللُ، � َراّبُه � َاهللُ � َراّبُه � َاهللُ � َراّبُه � َاهللُ � َراّبُه � َاهللُ � َراّبُه �

َي َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ اّبُه � َاهلُل � َراّبُه � َاهللُ � َراّبُه � َاهللُ � َراّبُه � َاهلُل � َراّبُه َاهللُ � رَ 
َع َعَليَّ ِمْن  ، َوَمتُنَّ َعَليَّ ِبِرضاَك، َوتـَْعُفَو َعّين ِحبِْلِمَك، َوتـَُوسِّ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ 

ِب، َوِمْن َحْيُث َاْحَتِسُب َوِمْن َحْيُث ال َاْحَتِسُب، َفِاّين َعْبُدَك ِرْزِقَك احلَْالِل الطَّيِّ 
َة إالّ  َلْيَس يل َاَحٌد ِسواَك، َوال َاَحٌد َاْسأَلُُه َغْريَُك � َاْرَحَم الرّاِمحَني، ما شاَء هللاُ ال قـُوَّ

 اْلَعظيمِ  اِبهلِل اْلَعِليِّ 
Sonra secdeye kapanarak şöyle devam edilir: 

 
(yaratılışı) başlatan, ya Allah! Ey (varlıkları) tekrar (kendisine) geri 
döndüren, ya Allah! Ey (yoktan) var eden, ya Allah! Ey örneksiz yepyeni 
yaratan, ya Allah! Ey hidayet eden, ya Allah! Ey yeten, ya Allah! Ey şifa 
veren, ya Allah! Ey ulu, ya Allah! Ey büyük, ya Allah! Ey şefkatli, ya Allah! 
Ey ihsan eden, ya Allah! Ey nimet sahibi, ya Allah! Ey yüceler yücesi, ya 
Allah! Ey adaletin özü, ya Allah! Ey yücelikler sahibi, ya Allah! Ey Sâdık, 
ya Allah! Ey doğru söyleyen, ya Allah! Ey karşılık veren, ya Allah! Ey 
celal sahibi, ya Allah! Ey kerem sahibi, ya Allah! Ey beğenilen, ya Allah! 
Ey yardımcı, ya Allah! Ey (yaratışı) oluşturan, ya Allah! Ey fa'âl, ya Allah! 
Ey Latif, ya Allah! Ey bağışlayan, ya Allah! Ey (amelleri) karşılıksız 
bırakmayan, ya Allah! Ey Nur, ya Allah! Ey (her şeye) gücü yeten, ya 
Allah! Ey Rabbim, ya Allah! Ey Rabbim, ya Allah! Ey Rabbim, ya Allah! 
Ey Rabbim, ya Allah! Ey Rabbim, ya Allah! Ey Rabbim, ya Allah! Ey 
Rabbim, ya Allah! Ey Rabbim, ya Allah! Senden Muhammed ve Ehlibey-
t'ine rahmet etmeni, hoşnutluğunla bana minnette bulunmanı, hilminle 
beni bağışlamanı, umduğum ve ummadığım yollardan bana helâl ve 
temiz rızkını çoğaltmanı diliyorum. Çünkü ben, senin kulunum; senden 
başka kimsem yoktur; senden başka el açacağım birisini tanımıyorum; 
ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ın dilediği olur. Yüce ve ulu 
Allah'a dayanmayan hiçbir güç ve kuvvet yoktur." 
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، � َاهلُل � َاهلُل � َاهللُ، � َربُّ َربُّ َربُّ � ُمْنِزَل اْلَربَكاِت ِبَك تـُنْـَزُل ُكلُّ حاَجةٍ 
ْمساِء اْلَمْشُهورِة ِعْنَدَك، اْلَمْكُتوبَِة  وِن اْلَغْيِب ِعْنَدَك، َواألَ يف َخمْزُ  اْسمٍ  ِبُكلِّ  َاْسأَُلكَ 

، َوَاْن تـَْقَبَل ِمّين َشْهَر  َوآِل حمَُمَّدٍ   َعلى حمَُمَّدٍ يَ َعلى ُسراِدِق َعْرِشَك، َاْن ُتَصلِّ 
َرَمضاَن، َوَتْكتـَُبين ِمَن اْلواِفديَن ِاىل بـَْيِتَك اْحلَراِم، َوَتْصَفَح يل َعِن الذُّنُوِب اْلِعظاِم،  

 * . ُكُنوَزَك � َرْمحـنُ   � َربِّ  َوَتْسَتْخرَِج يل
9- On dört rekât namaz. Her rekâtta bir Fâtiha, bir Âyete'l-Kürsî 

ve üç İhlâs Suresi okunur. Kim bu namazları kılarsa, kırk yıl ibadetin 
sevabını ve ramazan ayında oruç tutanların sevabını almış olur, 
inşaallah.  

10- Merhum Şeyh, "Misbah" adlı eserinde gecenin sonlarına doğ-
ru gusledip ibadet mihrabında oturmanın sünnet olduğunu da rivayet 
etmiştir. 

 
* "Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi! Ey 

bereketleri indiren! Her hacet seninle iner; indinde gayb hazinesinde 
bulunan bütün isimler, indinde meşhur olan ve Arş'ının perdesine yazılan 
isimlerin hakkına senden, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni, 
ramazan ayını benden kabul buyurmanı, beni Beytü'l-Harâm'ına giden 
ziyaretçilerden yazmanı, büyük günahlarıma göz yummanı ve hazinele-
rini benim için meydana çıkarmanı diliyorum; ey Rabbim, ey Rahman!" 
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Ramazan Bayramı Gününün Amelleri 
Bugün için de şu ameller rivayet edilmiştir: 
1- Bayram gecesinde farizalardan sonra okunan tekbirleri sabah 

namazı ve bayram namazından sonra da okumak. 
2- Sabah namazından sonra Seyyid İbn Tavus'un rivayet ettiği şu 

duayı okumak:  
 ... َامامي اَللّـُهمَّ ِاّين تـََوجَّْهُت ِاَلْيَك ِمبَُحمَّدٍ 

Şeyh Tusî bu duayı bayram namazından sonra zikretmiştir. 
3- Fitre zekâtını bayram namazından önce ayırmak gerekir. Adam 

başına 3 kilogram yiyecek ve gıda sayılan  (buğday, arpa, hurma, 
pirinç, ekmek, un, vb.) şeylerin kendisini veya fiyatını öğleye kadar 
(mümkün olduğu takdirde) fakire ulaştırması gerekir. Bu konuda 
detaylı bilgi edinmek isteyenler, ilmihâl kitaplarına müracaat etmeli-
dirler. Evet, fitre zekâtı müekket bir farizadır ve ramazan orucunun 
kabul olması için gerekli bir şarttır. Gelecek yıla kadar insanın belâ-
lardan korunmasına da vesile olur. Ve Allah Teala, "Doğrusu, mut-
luluğa ermiştir zekât veren; Rabbinin adını anıp namaz kılan" 
(A'la, 14-15) ayetlerinde zekatı namazdan öne geçirmiş -ve böylece 
bunun önemini bildirmiştir-. 

4- Gusletmek. (Bu guslün mümkün olduğu takdirde nehir suyunda 
yapılması daha iyidir.) Guslün vakti ise sabah ezanından başlayıp 
Bayram Namazı öncesine kadar devam eder. Bir rivayette ise şöyle 
geçmektedir: Guslü çatılı bir yerde yap ve gusletmek istediğin vakit 
ise şu duayı oku: 

َصّلى ُهللا َعَلْيِه  دٍ َك حمَُمَّ اَللّـُهمَّ ِامياً� ِبَك َوَتْصديقًا ِبِكتاِبَك، َواتّباَع ُسنَِّة نَبيِّ 
  *.َوآِلهِ 

 
* "Allah'ım! Sana iman, kitabını tasdik ve Peygamber'in Muhamme-
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Sonra da "Bismillah" deyip guslet ve gusülden sonra da şöyle 
dua et: 

 *.  الدََّنسَ ْر ديين، اَللّـُهمَّ َاْذِهْب َعينِّ اَللّـُهمَّ اْجَعْلُه َكّفارًَة ِلُذنُويب َوَطهِّ 
5- Güzel elbise giymek, güzel koku sürmek ve açık bir alanda 

namaz kılabilmek için çöl ve sahraya gitmek. 
6- Günün başında namaz kılmadan önce iftar etmek. Bu, hurma 

veya tatlı bir şeyle olursa, daha iyi olur. Merhum Şeyh Müfid, çok az 
bir miktarda, Hz. Hüseyin'in (a.s) mübarek türbetinden şifa maksadıyla 
yemenin müstehap olduğunu söylemiştir. 

7- Namaza güneş doğduktan sonra çıkmak ve dışarı çıkmadan 
önce Seyyid İbn Tavus'un "İkbal" adlı kitabında naklettiği duaları 
okumak. Bunlardan biri Seyyid'in, Ebu Hamza Sumalî kanalıyla İmam 
Muhammed Bâkır'dan (a.s) rivayet ettiği duadır; İmam buyurmuştur 
ki: Ramazan ve Kurban bayramında ve de Cuma günü namaz için 
hazırlandıktan sonra dışarı çıkmadan önce şu duayı oku: 

 
رَجاَء   ِاىل َخمُْلوقٍ  اَللّـُهمَّ َمْن هَتَيََّأ يف هَذا اْليَـْوِم َاْو تـََعبََّأ َاْو َاَعدَّ َواْستَـَعدَّ ِلِوفاَدةٍ 

دي هَتِْيَئيت َوتـَْعِبَئيت َوِاْعدادي اِفِلِه َوَفواِضِلِه َوَعطا�ُه، َفِانَّ ِاَلْيَك � َسيِّ رِْفِدِه َوَنو 
َواْسِتْعدادي رَجاَء رِْفِدَك َوَجوائِِزَك َوَنواِفِلَك َوَفواِضِلَك َوَفضائِِلَك َوَعطا�َك، َوَقْد 

َصَلواُت ِهللا َعَلْيِه َوَعلى آِلِه، َوملَْ اَِفْد  َك حمَُمَّدٍ ِمْن َاْعياِد اُمَِّة نَبيِّ  َغَدْوُت ِاىل عيدٍ 
ْمُتُه، َوال تـََوجَّْهتُ  صاِلحٍ  ِاَلْيَك اْليَـْوَم ِبَعَملٍ  َامَّْلُتُه، َولِكْن   ِمبَْخُلوقٍ  **اَِثُق ِبِه َقدَّ

 
d'in (Allah'ın rahmeti onun ve Ehlibeyt'inin üzerine olsun) sünnetine uy-
mak üzere (gusül yapıyorum)." 

* "Allah'ım! Bu guslü günahlarımın kefareti kıl; dini-mi tertemiz kıl ve 
her türlü pisliği benden uzaklaştır." 

** "Allah'ım! Kim bugünde senin yarattığın birinin ihsan ve bağışını 
umarak, bahşiş ve ihsanını arzulayarak ona gitmeye hazırlanırsa hazır-
lansın, ey efendim ben senin ihsanını, ödüllerini, fazl u keremini, fazilet 
ve bağışını umarak sana gelmeye hazırlandım. Bu sabah Peygamber'in 
Muhammed'in (ona ve Ehlibeyt'ine Allah'ın selâmı ve rahmeti olsun) 
ümmetinin bir bayramına girmiş bulunuyorum. Ben daha önce yapmış 
olduğum iyi bir amele güvenerek veya yarattığın herhangi bir kula 
güvenerek sana gelmedim; ey yüce, ey yüce, ey yüce (Rabbim)! Büyük 
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ُم ِاْغِفْر اَتـَيْـُتَك خاِضعًا ُمِقرًّا ِبُذنُويب َوِاساَءيت ِاىل نـَْفسي، َفيا َعظيُم � َعظيُم � َعظي
اَْنَت، � إّال ِالـَٰه  ِيلَ اْلَعظيَم ِمْن ذُنُويب، َفِانَُّه ال يـَْغِفُر الذُّنُوَب اْلِعظاَم إّال اَْنَت � ال

 .َاْرَحَم الرّاِمحنيَ 
8- Bayram namazı kılmak. İki rekat olan bu namaz şöyle kılınır: 

Birinci rekâtta Fâtiha Suresi'nden sonra A'lâ Suresi okunur ve beş 
tekbir alınır ve her tekbirden sonra kunut tutarak şu dua okunur: 
اَللّـُهمَّ َاْهَل اْلِكْربِ�ِء َواْلَعَظَمِة، َوَاْهَل اْجلُوِد َواْجلََربُوِت، َوَاْهَل اْلَعْفِو َوالرَّْمحَِة، 

هَذا اْلَيوِم الَّذي َجَعْلَتُه ِلْلُمْسِلمَني عيدًا،   قِّ ِحبَ  َاْسأَُلكَ َوَاْهَل التـَّْقوى َواْلَمْغِفَرِة، 
َوآِل  َي َعلى حمَُمَّدٍ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه ُذْخرًا َوَشَرفًا َوَمزْيدًا، َاْن ُتَصلِّ  َوِلُ◌َحممَّدٍ 

  ُكلِّ َوَاْن ُختْرَِجين ِمْن   ،َاْدَخْلَت فيِه حمَُمَّداً َوآَل حمَُمَّدٍ  َخْريٍ  ُكلِّ ، َوَاْن تُْدِخَلين يف حمَُمَّدٍ 
َخْريَ  َاْسأَُلكَ َصَلواُتَك َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم، اَللّـُهمَّ ِاّين  َاْخَرْجَت ِمْنُه حمَُمَّدًا َوآَل حمَُمَّدٍ  ُسوءٍ 

 *ما َسأََلَك ِمْنُه ِعباُدَك الّصاِحلُوَن، َوَاُعوُذ ِبَك ِممَّا اْستعاَذ ِمْنُه ِعباُدَك اْلّصاِحلُوَن. 
Sonra altıncı tekbir de söylenip rükûa gidilir, rükû ve secdeden 

sonra ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta Fâtiha suresinden sonra 
"Şems Suresi" okunur; sonra da dört tekbir getirilir ve her tekbirin ara-
sında kunut tutularak, birinci rekâtta okunan dua okunur; bitirdikten 
sonra beşinci tekbir alınıp rükûa gidilir ve namaz bittiken sonra, Hz. 
Fatıma (a.s) tesbihi söylenir. 

 
günahlarımı bağışla; çünkü kuşkusuz büyük günahları ancak sen bağış-
larsın; ey kendisinden başka bir ilâh olmayan; ey merhametlilerin en mer-
hametlisi!" 

* "Allah'ım! Ey ululuk ve azamet sahibi; ey cömertlik ve ceberût 
sahibi; ey af ve rahmet sahibi; ey takva ve mağfiret sahibi! Müslümanlar 
için bayram ve Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlih) için birikim, şeref ve 
artış vesilesi kıldığın bu gün hakkına senden Muhammed ve Ehlibeyt'ine 
rahmet etmeni, Muhammed ve Ehlibeyt'ini soktuğun her hayıra beni de 
sokmanı ve Muhammed ve Ehlibeyt'ini (Allah'ın selâm ve rahmeti ona ve 
onların hepsine olsun) çıkardığın her kötülükten beni de çıkarmanı 
diliyorum. Allah'ım! Senden, salih kullarının istediği şeylerin en iyisini 
istiyorum ve salih kullarının sana sığındığı şeylerden ben de sana sığını-
yorum." 
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Bayram namazının ardından okunması için birçok dua rivayet 
edilmiştir. Belki de bu duaların en mükemmeli Sahife-i Seccâdiye'nin 
46. duasıdır. Bayram namazının çatısız bir alanda, her hangi bir sergi 
olmaksızın yer üzerinde kılınması ve dönüşte gidilen yoldan değil, 
başka bir yoldan dönülmesi ve mümin kardeşlerin amellerinin kabulü 
için dua edilmesi müstehaptır. 

8- İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmek. 
10- İleride kaydedeceğimiz meşhur "Nüdbe" duasının okunması. 

Merhum Seyyid'in rivayetine göre bu duadan sonra secdeye gidilerek 
şöyle söylenir: 

 *.َحرُّها ال َيْطفى، َوَجديُدها ال يـَْبلى، َوَعْطشاُ�ا ال يـُْروى َاُعوُذ ِبَك ِمْن �رٍ 
Sonra sağ yüz toprağa koyularak şöyle söylenir: 

ْب َوْجهي يف الّناِر بـَْعَد ُسُجودي َوتـَْعفريي َلَك ِبَغْريِ َمنٍّ ِمّين َعَلْيَك  ال تـَُقلِّ ِاٰهلي 
 **.َبْل َلَك اْلَمنُّ َعَليَّ 

Ardından sol yüz toprağa koyularak şu dua söylenir: 

 ***.ْسَتكاَن َواْعَرتَفَ ِاْرَحْم َمْن َاساَء َواْقَرتََف َوا
Sonra tekrar secde haline dönüp şu cümlelerle Allah'a yalvarılır: 

، َعظَُم   ◌ِ الذَّْنُب ِمْن َعْبِدَك فـَْلَيْحُسنان ُكْنُت بِْئَس اْلَعْبُد َفاَْنَت نِْعَم الرَّبُّ
 ****. اْلَعْفُو ِمْن ِعْنِدَك َ� َكرميُ 

Ardından yüz defa "el-af" (af diliyorum ya Rabbi) diye Hak 
Teâlâ'ya yalvarılır. 

Merhum Seyyid İbn Tâvûs bayram amellerinin sonunda şu 
 

* "(Allah'ım!) Ateşi sönmeyen, yenisi eskimeyen ve susamışının 
susuzluğu (hiçbir zaman) giderilmeyen (cehennem) ateşinden sana 
sığınırım." 

** "Ey mabudum! Sana secde edip yüzümü toprağa sürdükten 
sonra, yüzümü ateşte çalıp çevirme; sana hiçbir minnet hakkım yoktur 
benim; aksine, sen, benim üzerimde minnet hakkına sahipsin." 

*** "(Allah'ım!) Kötülük yapıp günaha düşen; ardından kendini zelil 
görüp itiraf eden (bu kuluna) merhamet eyle." 

**** "(Allah'ım!) Ben kötü kulun olsam da sen çok iyi bir Rabsin. 
Kulunun günahı büyüdü; şu halde senin affın güzel olsun, ey cömert 
(Allah)!" 
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cümleleri de kaydeder:  
"Ey Müslüman! Bu gününü, Lehv-u la'b ve boş şeylerle geçirmek-

ten kaçın; zira sen Hak'kın huzurunda kabul veya reddedildiğini 
nerden biliyorsun; eğer kabul olmuş isen buna güzel bir şükür ile 
karşılık vermen lâzım. Eğer reddedilmiş isen o halde de çok büyük 
imkân ve fırsatları kaçırdığın için uzun uzun üzülmen lâzım." 

Yirmi Beşince Gün 
Bazılarının dediğine göre, h.k. 148 yılında bugün İmam Cafer 

Sadık (a.s) şehid olmuştur. Diğer bazıları da İmam'ın (a.s) Receb 
ayının onbeşinde şehid olduğunu bildirmişlerdir. İmam'ın (a.s) şehit 
olmasına sebep olan etken ise ona yedirilen zehirli üzümdür. Rivayette 
şöyle geçer: İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şehadet vakti yaklaşınca 
gözlerini açıp, "Akrabalarımı çağırın" buyurdu. Herkes toplanınca, 
onlara bakarak şöyle dedi: "Bizim şefaatimiz namazı hafife alana ve 
önemsemeyene ulaşmayacaktır." 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Zilkaada Ayının Amelleri 
Bu ay Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği haram 

ayların ilkidir. Seyyid İbn Tavus, "Zilkade ayı, sıkıntı, şiddetle 
karşılaştığında duaların icabet olduğu zamandır" diye bir rivayet 
nakletmiştir. Resulullah'tan (s.a.a) bu ayın Pazar gününde kılınması 
için çok faziletli bir namaz rivayet etmiştir. Bu rivayetin özeti 
şöyledir: "Kim bu namazı kılarsa tevbesi kabul olur, günahları bağış-
lanır, kıyamet gününde hasımları ondan razı olurlar; iman üzere ölür; 
dinini yitirmez, mezarı geniş ve nurlu olur, ebeveyni ondan razı 
olurlar; ebeveyni ve çocukları Allah'ın mağfiretini kazanırlar, rızkı 
artar, ölüm anında ölüm meleği ona iyi davranır ve kolay can verir." 

Bu namaz şöyle kılınır: Pazar günü gusül ve abdest alınıp 
peşinden dört rekat namaz kılınır; her rekatta bir defa Fatiha, üç defa 
İhlas Suresini, bir defa Felak ve Nass Sureleri okunur; sonra yetmiş 
defa istiğfar eder ve istiğfardan sonra da şöyle denir: 

َة إالّ اِبهلِل اْلَعليِّ   اْلَعظيمِ  ال َحْوَل َوال قـُوَّ
Peşinden şöyle denir: 

ذُنُوَب َمجيِع املؤِمنَني َواْلُمؤِمناِت َفِانَُّه ال يـَْغِفُر  � َعزيُز � َغّفاُر اْغِفْر يل ذُنُويب وَ 
 *. الذُّنُوَب إّال اَْنتَ 

 
* "Ey aziz, ey çok bağışlayan; benim günahlarımı, bütün erkek ve 

kadın müminlerin günahlarını bağışla; gerçekten günahları senden başka 
kimse bağışlamaz." 
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Bu istiğfar ve ondan sonraki duayı namazdan sonra okumak 
gerekir. 

Bir rivayette şöyle geçer: "Kim haram ayların birinde Perşembe, 
Cuma ve Cumartesi günlerini arka arkaya oruç tutarsa onun için 
dokuz yüz senenin ibadetinin sevabı yazılır." 

Şeyh Ali b. İbrahim-i Kummî şöyle der: Haram aylarda günahlar 
iki kat yazıldığı gibi iyi ameller de iki kat yazılır. 

On Birinci Gün: 
Hicri 148 yılında, Zilkade ayının on birinci gününde İmam Rıza 

(a.s) dünyaya gelmiştir. 

On Beşinci Gece: 
Çok mübarek bir gecedir. Bu gecede Allah Teala, mümin 

kullarına rahmet gözüyle bakar. Kim bu geceyi Allah'a ibadetle geçi-
rirse, Peygamber efendimizden nakledilen bir rivayette geçtiği üzere, 
Allah'a karşı bir an bile günah işlememiş cami ehli olan yüz oruçlu 
kişi kadar mükafat alır. O halde bu geceyi ganimet bilip ibadet, itaat, 
namaz ve Allah'tan hacet isteyerek geçirmek gerekir. Bu konuda şöyle 
rivayet edilmiştir: "Kim bu gecede Allah Teala'dan bir hacet isterse, 
haceti revâ olur." 

Yirmi Üçüncü Gün: 
Bir rivayete göre hicri 203 yılında, bugünde İmam Rıza (a.s) 

şahadet şerbetini içmiştir. Bugünde, İmam Rıza'yı (a.s) uzaktan veya 
yakındandan ziyaret etmek müstehaptır. 

Seyyid İbn Tavus "İkbal" adlı kitabında şöyle diyor: 
Ashabımızdan Arap olmayan bazılarının kitaplarında (Allah 

onlardan razı olsun) Zilkade ayının yirmi üçüncü günü mevlamız 
İmam Rıza'yı (s.a.a) yakından veya uzaktan, halk arasında bilinen bir 
ziyaret metniyle veya mesela rivayetlerde geçen ziyaret metinleriyle 
ziyaret etmenin müstehap olduğunu gördüm. 

Yirmi Beşinci Gece: 
Bugün Dahvu'l-Arz (Yerin Kabe'nin altından suyun üstüne doğru 

yayıldığı) gecesidir. Bu gece mübarek bir gecedir. Bu gecede Allah'ın 
rahmeti iner; bu geceyi ibadetle geçirmenin çok büyük bir sevabı 
vardır. Hasan b. Ali Veşşa'dan şöyle rivayet edilmiştir: Çocuklu-
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ğumda, Zilkade ayının yirmi beşinci gecesinde babamla birlikte İmam 
Rıza'nın (a.s) huzurunda akşam yemeği yedik. İmam (a.s), "Bu gecede 
Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsa (a.s) dünyaya gelmiş ve yeryüzü Ka'be'nin 
altından yayılmıştır. O halde kim bugünün gündüzünde oruç tutarsa 
altmış ay oruç tutmuş gibi olur." Başka bir rivayete göre de, "Bugünde 
Hz. Kâim (İmam Mehdi) -a.f- kıyam edecektir" buyurdu. 

Yirmi Beşinci Gün: 
Bugün Dahvu'l-Arz günüdür. Yılın, oruç tutulması çok faziletli 

olan dört seçkin gününden biridir. Bir rivayette "Bugünde oruç 
tutmak, yetmiş yılın orucuna bedeldir" ve başka bir rivayette, "Bugün-
de oruç tutmak yetmiş yılın kefaretidir" tabiri geçer. Kim bugünün 
gündüzünde oruç tutar ve gecesini ibadetle geçirirse, onun için yüz 
yılın ibadeti yazılır. Bugünde oruç tutan kimsenin hakkında gökteki ve 
yerdeki tüm varlıklar bağışlanma dilerler. Bugünde Allah'ın rahmeti 
yayılır; bugünde ibadet ve Allah'ı zikretmek için toplan-manın çok 
büyük sevabı vardır. Bugünde oruç, ibadet, Allah'ı zikret-mek ve 
gusletmek dışında iki amel daha rivayet edilmiştir:  

1- Kum Şiilerinin kitaplarında kaydedilen namaz; bu namaz iki 
rekat olup kuşluk vaktinde kılınır. Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 
beş defa Şems Suresi okunur ve namazın selamından sonra da şu dua 
okunur: 

َة إالّ اِبهلِل اْلَعلال َحْوَل وَ   اْلَعظيمِ  يِّ ال قـُوَّ
"Güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah'ladır." 
Sonra dua edilip şöyle denir: 

رَ   ساِمَع يت، � ُجميَب الدََّعواِت َاِجْب َدْعَويت، �� ُمقيَل الَعَثراِت اَِقْلين َعثـْ
دي � َذا اجلَْالِل ئايت َوما ِعنْ ْصواِت ِاْمسَْع َصْويت َواْرَمحْين َوَجتاَوْز َعْن َسيِّ األَ 
  *.ْكرامِ َواإلِ 

2- Şeyh Tusî "Misbah" adlı kitabında, şu duanın okunmasının 

 
* "Ey sürçmeleri affeden! Benim sürçmemi affet. Ey duaları kabul 

eden! Benim duamı kabul et. Ey sesleri duyan! Benim sesimi duy; bana 
merhamet et, benim günah ve kötülüklerimden ve bendeki çirkinliklerden 
geç. Ey yücelik ve ikram sahibi!" 
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müstehap olduğunu söylemiştir: 
 

 َاْسأَُلكَ ، ُكْربَةٍ  ُكلِّ اَللّـُهمَّ داِحَي اْلَكْعَبِة، َوفاِلَق اْحلَبَِّة، َوصاِرَف اللَّْزبَِة، وَكاِشَف 
يف هَذا اْليَـْوِم ِمْن َاّ�ِمَك الَّيت َاْعَظْمَت َحقَّها، َواَْقَدْمَت َسبْـَقها، َوَجَعْلَتها ِعْنَد  

َعْبِدَك  َي َعلى حمَُمَّدٍ ، َوِبَرْمحَِتَك اْلَوسيَعِة َاْن ُتَصلِّ اْلُمْؤِمنَني َوديَعًة، َوِاَلْيَك َذريَعةً 
، َوَعلى َحقٍّ   ُكلِّ ِاىل   رَْتق، َوداعٍ  ُكلِّ اْلُمنْـَتَجِب ِىف اْلميثاِق اْلَقريِب يـَْوَم التَّالِق، فاِتِق 

نَِّة َوالّناِر، َوَاْعِطنا يف يـَْوِمنا  ْطهاِر اْهلُداِة اْلَمناِر َدعائِِم اْجلَّباِر، َوُوالِة اجلَْ َاْهِل بـَْيِتِه األَ 
ِبِه التـَّْوبََة َوُحْسَن  ، َجتَْمُع َلناَوال َممْنوُعٍ  هذا ِمْن َعطاِئَك اْلَ◌ْخمزُوِن َغْريَ َمْقطوُعٍ 

 يل َمْرُجوٍّ، � َكِفيُّ � َوِيفُّ � َمْن ُلْطُفُه َخِفيٌّ اُْلُطفْ  � َخْريَ َمْدُعوٍّ، َواَْكَرمَ  ْوبَِة،األَ 
ْدين بَِنْصِرَك، َوال تـُْنِسين َكرَمي ِذْكِرَك ِبُوالِة َاْمِرَك،  بُِلْطِفَك، َوَاْسِعْدين ِبَعْفِوَك، َواَيِّ 

ْهِر ِاىل يـَْوِم احلَْْشِر َوالَوَحَفَظِة ِسرِّ  نَّْشِر، َوَاْشِهْدين  َك، َواْحَفْظين ِمْن َشواِئِب الدَّ
 .َعَملي، َواْنِقضاِء َاَجلي *طاعِ ُحُلوِل َرْمسي، َواْنقِ َك ِعْنَد ُخُروِج نـَْفسي، وَ َاْوِلياءَ 

 
* "Allah'ım! Ey Ka'be'nin yerini yayan, tohumu yaran, şiddetleri 

bertaraf eden ve bütün sıkıntıları gideren! Hakkını yücelttiğin, -üstünlük 
bakımından diğer günlerden- öne geçirdiğin, müminlerin yanında emanet 
bıraktığın, sana ulaşmak için vesile kıldığın bugünde geniş rahmetinin 
hürmetine senden diliyorum ki, görüşme gününe yakın olan ahdinde 
seçkin kılınan, kapalı olanı kullarına açan ve herkesi hakka davet eden 
kulun Muhammed'e ve hidayet edici, -ilim ve marifet- kandili, Allah'ın -
hidayet- direkleri, cennet ve cehennemin emir sahipleri olan onun 
tertemiz Ehl-i Beyt'ine salat eyle. Bugünümüzde bize hiçbir zaman 
kesilmeyen ve engellenmeyen bağış hazinenden bağışta bulun ve bu 
bağışına ek olarak da tövbe ve güzel bir dönüş ihsanda bulun; ey 
kendisinden istenilenlerin en üstünü, ey ümit edilenlerin en yücesi; ey -
kulların işlerine- yeten, ey vefakar, ey lütfü gizli olan! Kendi lütfünle bana 
lütufta bulun, affınla beni mesut et, yardımınla beni teyit et; emir 
sahiplerin ve sırrının koruyucuları vesilesiyle yüce zikrini bana unutturma. 
Kıyamet ve mahşer gününe kadar beni zamanın şaibelerinden koru. 
Ruhum bedenimden çıktığı, ölüm günüm çattığı, amelimin kesildiği ve 
ecelimin geldiği günde, evliyan ve dostlarını başımın üzerinde hazır et (ki 
onları görerek dünyadan göçeyim). 
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الّناُسوَن    َاْطباِق الثَّرى، َوَنِسَيِين اَللّـُهمَّ َواذُْكْرين َعلى طُوِل اْلِبلى ِاذا َحَلْلُت َبْنيَ 
 ُمراِفقي ْئين َمْنِزَل اْلَكراَمِة، َواْجَعْلين ِمنْ ِمَن اْلَورى، َواْحِلْلين داَر اْلُمقاَمِة، َوبـَوِّ 

 اْلَعَمِل ْك يل يف ِلقاِئَك، َواْرزُْقين ُحْسنَ َاْوِلياِئَك َوَاْهِل اْجِتباِئَك َواْصَطفاِئَك، َوابرِ 
 . َن الزََّلِل َوسُوِء اْخلََطلِ َجِل، بَريئاً مِ قـَْبَل ُحُلوِل األَ 

آِلِه، َواْسِقين ِمْنُه َمْشَرابً َصلَّى ُهللا َعَلْيِه وَ  َك حمَُمَّدٍ اَللّـُهمَّ َوَاْورِْدين َحْوَض نَِبيِّ 
،  ِوْرَدُه َوال َعْنُه اُذاُد، َواْجَعْلُه يل َخْريَ زادٍ  َاْظَمُأ بـَْعَدُه َوال اَُحألُ َرِو�ًّ سائِغًا َهنيئًا ال 

 . ْشهادُ يـَْوَم يـَُقوُم األَ  يعادٍ َوَاْوىف م
 . ُقوِق َاْوِلياِئَك اْلُمْسَتأثِرِينَ ِخريَن، َوِحبُ وَّلَني َواآلُهمَّ َواْلَعْن َجباِبَرَة األَ اَللّـ

 *ْل َمهاِلَكُهْم، اَللّـُهمَّ َواْقِصْم َدعائَِمُهْم َوَاْهِلْك َاْشياَعُهْم َوعاِمَلُهْم، َوَعجِّ 

 
* Allah'ım! Uzun süre toprak tabakaları arasında giriftar olduğum ve 

peşimden insanlar beni unuttukları vakit sen beni hatırla ve an; beni 
ikamet yurduna sok ve keramet menziline yerleştir; beni senin velilerinin, 
seçtiğin ve kendine has kıldığın kişilerin dostlarından kıl ve o günde 
kendinle mülakat etmeyi bana mübarek kıl. Ecelim gelip çatmadan önce 
beni sürçmelerden, çirkin söz ve ahmaklıklardan arınmış iyi amelle 
rızıklandır. 

Allah'ım! Beni peygamberin Muhammed'in -Allah'ın salatı ona ve 
Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- havuzuna sok ve o tatlı ve lezzetli sudan 
öyle bir içir ki artık hiçbir zaman susamayayım, artık o havuzdan 
reddedilmeyeyim, kovulmayayım. Orasını benim için şahitlerin şehadet 
için ayağa kalktıkları günde en iyi azık ve en mükemmel menzil kıl. 

Allah'ım! İlk ve son zorbalara ve senin velilerinin haklarını yağmala-
yanlara lanet et. 

Allah'ım! Onların -zulümlerinin- temellerini yık, takipçilerini ve onlar 
için çalışanları helak et. helak olmalarını tacil et, ülkelerini onlardan al, 
yollarını daralt, onların amellerinde payı olanlara ve ortaklarına da lanet 
et. 

Allah'ım! Velilerinin zuhur ve kurtuluşunu acele et, onların haklarını 
onlara geri çevir, onların Kâim olan imamlarını hak üzere zahir eyle; onu 
senin dinine yardımcı kıl, düşmanların üzerinde hüküm sürmek için ona 
iktidar ver. 
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ْق َعَلْيِهْم َمساِلَكُهْم، َواْلَعْن ُمساِمهَُهْم َوُمشارَِكُهْم، اَللّـُهمَّ َواْسلُبْـُهْم َمماِلَكُهْم، َوَضيِّ 
قائَِمُهْم، َواْجَعْلُه  ْل فـََرَج َاْوِلياِئَك، َواْرُدْد َعَلْيِهْم َمظاِلَمُهْم، َوَاْظِهْر اِبْحلَقِّ جِّ َوعَ 

ا اَْلَقْيَت ِلديِنَك ُمنْـَتِصرًا، َوابَِْمِرَك يف َاْعداِئَك ُمْؤمتَِرًا اَللّـُهمَّ اْحُفْفُه ِمبَالِئَكِة النَّْصِر َومبِ 
 َليْـَلِة اْلَقْدِر، ُمنْـَتِقمًا َلَك َحّىت تـَْرضى َويَعُوَد ديُنَك ِبِه َوَعلى يََدْيِه ْمِر يفِاَلْيِه ِمَن األَ 

َعَلْيِه َوَعلى  َجديدًا َغّضًا، َوَميَْحَض اْحلَقَّ َحمْضًا، َويـَْرُفَض اْلباِطَل رَْفضًا، اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ابـَْعْثنا يف َكرَّتِِه َحّىت َنُكوَن يف َزماِنِه ِمْن َمجيِع آابئِِه، َواْجَعْلنا ِمْن َصْحِبِه َواُْسَرتِِه، وَ 

َعَلْيِه َواْرُدْد ِاَلْينا َسالَمُه،   َاْعوانِِه، اَللّـُهمَّ َاْدِرْك بِنا ِقياَمُه، َوَاْشِهْد� َاّ�َمُه، َوَصلِّ 
 *.  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َوالسَّالُم َعَلْيهِ 

 
Mir Damad "Risale-i Erbaa"sında Dahvu'l-Arz gününün amelleri 

hakkında şöyle demiştir: Bugünde İmam Rıza'yı (a.s) ziyaret etmek 
müstehap amellerin en faziletlisi ve günümüze kadar süregelen edep-
lerin en önemlilerindedir. Yine o hazreti Receb ayının ilk gününde 
ziyaret etmek de önemle vurgulanmıştır. 

Zilkade Ayının Son Günü: 
Meşhur görüşe göre, hicri iki yüz yirmi yılında, Zilkaade ayının 

son gününde İmam Mumammed Taki (a.s) Bağdat'ta, Me'mun'un 
ölümünden yaklaşık iki buçuk sene sonra Abbasî halifesi Mu'tesim 
tarafından zehirlenerek şehid edilmiştir. Nitekim o hazretin kendisi de, 

 
* Allah'ım! Meleklerle ona yardım et ve Kadir gecesi takdir ettiğin 

emirle onu düşmanlardan intikam almaya yönelt ki razı olasın ve -
zayıflayan- dinin onun vesilesiyle ve onun eliyle yenilensin, hakkı 
tamamen halis ve pâk kılsın, batılı tamamen yok etsin. 

Allah'ım! Ona ve onun bütün babalarına salat eyle; bizi onun 
ashabından ve ordusundan kıl, onun ric'atinde bizi de diriltip dünyaya 
döndür ki onun -hükümeti- döneminde onun yarenlerinden olalım. 

Allah'ım! Onun kıyamında bizi onun huzurunu idrak etmeye muvaffak 
eyle, onun -hükümet- günlerini bize göster, ona salat eyle, onun selamını 
bize ulaştır. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri onun ve tertemiz 
babalarının üzerine olsun." 
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"Me'mun'dan sonra kurtuluş otuz aydır" buyurmuştur. İmam'ın (a.s) 
bu buyruğu Hazret'in Me'mun tarafından fevkalade eziyet edildiğini 
göstermektedir; işte bu nedenle ölümünü kurtuluş olarak addediyor; 
nitekim değerli babası İmam Rıza (a.s) da veliahtlık döneminde böyle 
bir durumdaydı; her Cuma günü merkez camiden dönerken o 
toztoprak içerisinde ve terli haliyle ellerini kaldırarak, "Allah'ım! 
Kurtuluşum ölümümdeyse şu anda ölümümü ulaştır" diyordu ve 
şehadet şerbetini içinceye kadar sürekli gam ve üzüntü içerisindeydi. 
İmam Muhammed Tâki (a.s) şehid olunca yirmi beş yaşından birkaç 
ay almıştı; kabr-i şerifi dedesi Musa b. Cafer'in Kazimeyn'deki 
mezarının arka tarafındadır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Zilhicce Ayının Amelleri 
Bu ay mübarek aylardan biridir. Bu ay girince salih sahabe ve 

tabiin bu ayın ibadetine çok fazla önem verirlerdi. Bu ayın ilk on günü 
Kur'an-ı Kerim'de Hac Suresinin 28. ayetinde "Belli günlerde Allah'-
ın adını ansınlar" şeklinde zikri geçen malum günler olup çok 
faziletli ve bereketlidir.  

Resulullah'tan (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: "Allah Teala 
katında hiçbir günde yapılan hayır amel ve ibadet bu on günde 
yapılan amel ve ibadetlerden daha sevimli değildir." Bu ayın ilk on 
gününün amelleri şöyledir: 

1- Bütün ömür boyu tutulan orucun sevabına sahip olan bu ayın 
ilk dokuz gününde oruç tutmak. 

2- İlk onu günün her gecesinde akşamla yatsı namazı arasıda iki 
rekat namaz kılmak, her rekatta Fatiha Suresinden sonra bir defa İhlas 
Suresini ve sonra da şu ayeti okumak:  

ِه َارْبَعَني َليْـَلًة َوقاَل فـََتمَّ ميقاُت رَبِّ  َوواَعْد� ُموسى َثالثَني َليْـَلًة َوَاْمتَْمناها ِبَعْشرٍ «
 *»َوَاْصِلْح َوال تـَتَِّبْع َسبيَل اْلُمْفِسدينَ  يقـَْوم يف وسى ِالَ◌خيِه هارُوَن اْخُلفينمُ 

Kim bu şekilde yaparsa hacıların sevabına ortak olur. 
3- Birinci günden Arefe (dokuzuncu) gününün ikindi vaktine 

 
* "Musa ile otuz gece (bana ibadet etmesi için) sözleştik ve ona 

on gece daha ilave ettik; böylece Rabb'inin tayin ettiği vakit, kırk 
geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: Kavmim içinde benim 
yerime geç, ıslah et, bozguncuların yoluna uyma." (A'raf, 142) 
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kadar sabah namazından sonra ve akşam namazından önce Şeyh Tusi 
ve Seyyid İbn Tavus'un İmam Cafer Sadık'tan (a.s) rivayet ettikleri şu 
duayı okumak: 

 
َتهاْلَتها َعَلى األَ َفضَّ   الَّيتّ�مُ اَللّـُهمَّ هِذِه األَ  َك  َقْد بـَلَّْغَتنيها ِمبَنِّ و  ،ّ�ِم َوَشرَّفـْ

 .  َعَلْينا فيها ِمْن نـَْعمآِئكَ َوَرْمحَِتَك، َفاَْنِزْل َعَلْينا ِمْن بـَرَكاِتَك، َوَاْوِسعْ 
ها ِلَسبيِل َوَاْن هَتِْديَنا في َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  يَ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

 . بُّ َوتـَْرضىاْهلُدى َواْلِعفاِف وِاْلِغىن َواْلَعَمِل فيها ِمبا حتُِ 
  ُكلِّ َجنْوى، َو� شاِهَد  ُكلِّ َشْكوى، َو� ساِمَع  ُكلِّ � َمْوِضَع  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

، َوَاْن َتْكِشَف َعّنا فيَها مَّدٍ َوآِل حمَُ  َعلى حمَُمَّدٍ  يَ َاْن ُتَصلِّ  َخِفيَّةٍ  ُكلِّ ، َو� عاِملَ َمَالءٍ 
َقنا فيها ِلما حتُِبُّ رَبَّنا يَنا فيها َوتُعيَننا َوتـَُوفِّ اْلَبالَء، َوَتْسَتجيَب َلنا فيَها الدُّعآَء، َوتـَُقوِّ 

 .  َرسُوِلَك َوَاْهِل َواليَِتكَ َوتـَْرضى َوَعلى َما اْفَرتَْضَت َعَلْينا ِمْن طاَعِتَك َوطاَعةِ 
َوَاْن  *،َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  يَ � َاْرَحَم الرّاِمحَني َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ  مَّ ِاينّ اَللّـهُ 

 
* "Allah'ım! Bugünler, diğer günlerden faziletli kıldığın ve üstün 

ettiğin, kendi lütfün ve rahmetinle beni onlara ulaştırdığın günlerdir. O 
halde kendi bereketlerinden bize indir ve bugünlerde bize nimetlerini 
artır. 

Allah'ım! Senden diliyorum ki: Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet 
eyle, bugünlerde bizi hidayet, iffet, ihtiyaçsızlık yoluna, senin sevdiğin ve 
hoşnut olduğun şeyleri yapmaya yönelt. 

Allah'ım! Senden diliyorum ey bütün şikayetlerin mercii, ey bütün 
fısıltıları duyan, ey bütün topluluklara tanık olan, ey bütün gizlileri bilen! 
Senden istiyorum ki: Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle, bugün-
lerde bizlerden belayı gider, bugünlerde bizlerden duayı kabul et, 
bugünlerde bizleri güçlendir ve bize yardım et; Rabb'imiz, bizi, senin 
sevdiğin ve hoşnut olduğun şeyleri yapmaya, sana, Resulün'e ve senin 
velayet ehline itaatten ibaret olan bize farz kıldığın şeyleri yerine getir-
meye muvaffak eyle. 

Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi; senden istiyorum ki: 
Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve bugünlerde bizlere rıza ve 
hoşnutluk makamı bağışla; doğrusu sen duayı duyansın; bugünlerde 
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ِء، اِء، َوال َحتْرِْمنا َخْريَ ما تـُْنِزُل فيها ِمَن السَّماضا ِانََّك َمسيُع الدُّعهَتََب َلنا فيَها الرِّ 
 . ِجْب َلنا فيها داَر اْخلُلُودِ ، َوَاوْ َوَطهَّْر� ِمَن الذُّنُوِب � َعّالَم اْلغُيُوبِ 

، َوال َتْرتُْك َلنا فيها َذنْبًا ِاّال َغَفْرَتُه، َوال َمهّاً  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَلّلهمَّ َصلِّ 
ِج الدُّنْيا  ِمْن َحوائِ ِاّال فـَرَّْجَتُه، َوال َديْنًا ِاّال َقَضيْـَتُه، َوال غائِبًا ِاّال َادَّيـَْتُه، َوال حاَجةً 

 .َقديرٌ  ءٍ يْ شَ  ُكلِّ ِانََّك َعلى  ِخَرِة ِاالّ َسهَّْلَتها َوَيسَّْرهَتا َواآل
َرضَني يَب الدََّعواِت، � َربَّ األَ اَللّـُهمَّ � عاِملَ اْخلَِفّياِت، � راِحَم اْلَعَرباِت، � جمُ 

، َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ْصواِت، َصلِّ ْن ال تـََتشابَُه َعَلْيِه األَ َوالسَّماواِت، � مَ 
ِئَك ِمَن الّناِر، َواْلفائِزيَن ِجبَنَِّتَك َوالّناجَني ِبَرْمحَِتَك � اِئَك َوطَُلقاَواْجَعْلنا فيها ِمْن ُعَتق

 . َوآِلِه َاْمجَعنيَ  � حمَُمَّدٍ دِ َسيِّ  ىاِمحَني، َوَصلَّى هللاُ َعلَ َاْرَحَم الرّ 
 
4- Bu ayın ilk on gününde, Hz. Cebrail'in bu on günde okuması 

için Allah Teala'dan Hz. İsa'ya (a.s) hediye olarak getirdiği şu beş 
duayı her gün okumak: 

ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد، بَِيِدِه ِالـَٰه  ) َاْشَهُد َاْن ال1(
 َقديرٌ  ءٍ يْ شَ  ُكلِّ لى  اْخلَْريُ َوُهَو عَ 

 
gökten indirdiğin hayır şeylerden bizi mahrum eyleme, bizi günahlardan 
temizle, ey gaypları çok iyi bilen; bugünlerde ebediyet yurdunu (cenneti) 
bize farz kıl. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle, bugünlerde 
bizden bağışlamadığın bir günah, gidermediğin bir sıkıntı, ödemediğin bir 
borç, ulaştırmadığın bir gayıp, kolaylaştırmadığın ve reva etmediğin bir 
dünya ve ahiret ihtiyacı bırakma; doğrusu senin her şeye gücün yeter. 

Allah'ım! Ey gizlileri bilen, ey göz yaşlarına merhamet eden, ey 
duaları kabul eden, ey yerlerin ve göklerin Rabbi, sesler kendisine 
karışmayan! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle, bugünlerden 
beni, ateşten kurtardıklarından, serbest bıraktıklarından, cennetine ula-
şanlardan ve merhametinle kurtuluşa erenlerden eyle; ey merhametlile-
rin en merhametlisi; efendimiz Muhammed ve onun bütün evlatlarına 
rahmet eyle." 
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ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َاَحدًا َصَمدًا ملَْ يـَتَِّخْذ ِالـَٰه  ) َاْشَهُد َاْن ال2(
 صاِحَبًة َوال َوَلداً 

ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه َاَحدًا َصَمدًا ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد ِالـَٰه  ) َاْشَهُد َاْن ال3(
  َيُكْن َلُه ُكُفواً َاَحدٌ َوملَْ 

ُد ُحيْىي  ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَمْ ِالـَٰه  ) َاْشَهُد َاْن ال4(
 َقديرٌ  ءٍ يْ شَ  ُكلِّ ال َميُوُت، بَِيِدِه اْخلَْريُ َوُهَو َعلى   يٌّ َوُمييُت َوُهَو حَ 

َع هللاُ  ) َحْسِيبَ 5( َء ِهللا ُمنْـَتهى، َاْشَهُد هلِل ِمبا ا ِلَمْن َدعا، َلْيَس َور ُهللا وََكفى مسَِ
 *.وىلِخَرَة َواألُ َأ َوَانَّ هلِلِّ اآلٌء ِممَّْن َتَربَّ يَدعا َواَنَُّه بَر 

 
Hz. İsa (a.s), bu beş duanın her birini yüz defa okumak için çok 

sevap rivayet etmiştir. Nitekim Alemle Meclisî de şöyle demiştir: Bu 
dualardan her birini günde on defa okuyan bir kimsenin rivayete 
uymuş olması uzak bir ihtimal değildir. Her gün her birini yüz defa 
okuyacak olursa daha iyi olur. 

5- Bu on günde her gün Hz. Ali'den (a.s) rivayet edilen ve çok 
sevabı olan şu duayı okumak; ancak günde on defa okumak daha iyi-
dir: 

 
* 1- "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir; ortağı 

yoktur; saltanat ve hamd ona hastır; hayır onun elindedir ve onun her 
şeye gücü yeter." 

2- "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir; ortağı 
yoktur; birdir; ihtiyaçsızdır; kendisine eşi ve çocuk edinmemiştir." 

3- "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir; ortağı 
yoktur; birdir, ihtiyacı yoktur, doğmamış ve doğrulmamıştır; hiçbir şey 
onun dengi değildir." 

4- "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir; ortağı 
yoktur; saltanat ve hamd ona hastır; diriltir ve öldürür; O ölmeyen diridir; 
hayır O'nun elindedir; O'nun her şeye gücü yeter." 

5- "Allah bana yeter ve kafidir, Allah dua edenin duasını duymak-
tadır; Allah'ın ötesinde nihayet yoktur. Allah için davet ettiği şeye şehadet 
ederim; O teberri edenlerden beridir; ahiret ve dünya Allah'a hastır." 
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ِالـَٰه  ِاالَّ ُهللا َعَدَد َاْمواِج اْلُبُحوِر، الِالـَٰه  َوالدُُّهوِر، ال ِاالَّ ُهللا َعَدَد اّلَليايلِالـَٰه  ال
ِاالَّ ِالـَٰه  الشََّجِر، الو َدَد الشَّْوِك ِاالَّ ُهللا عَ ِالـَٰه  ِاالَّ ُهللا و َرْمحَُتُه َخْريٌ ِمما َجيَْمُعوَن، ال

ِاالَّ ُهللا َعَدَد ِالـَٰه  ِاالَّ ُهللا َعَدَد احلََْجِر َواْلَمَدِر، الِالـَٰه  ُهللا َعَدَد الشَّْعِر َواْلَوبَِر، ال
ِاالَّ ِالـَٰه  نَـفََّس، الاّلَلْيِل ِاذا َعْسَعَس َوالصُّْبِح ِاذا تَـ  ِاالَّ ُهللا ِيف ِالـَٰه  َلْمِح اْلُعُيوِن، ال

يَـْوِم ِاىل يـَْوِم يـُنْـَفُخ  ِاالَّ ُهللا ِمَن الْ ِالـَٰه  �ِح ِىف اْلَربارى َوالصُُّخوِر، الُهللا َعَدَد الرِّ 
 *الصُّوِر . ِيف 

Birinci Gün: 
Bu ayın ilk günü çok mübarek bir gündür; bugünün birkaç ameli 

vardır: 
1- Bugünde oruç tutmak seksen ayın sevabını taşır. 
2- Hz. Fatıma'nın (s.a) namazını kılmak. Şeyh Tusî diyor ki: Bu 

namazın dört rekat olduğu rivayet edilmiştir. Hz. Ali'nin (a.s) namazı 
gibi iki selamla kılınır. Her rekatta bir defa Fatiha ve elli defa İhlas 
Suresi okunur. Selamdan sonra da Hz. Fatıma'nın (s.a) tesbih zikri 
yapılır ve peşinden de şu dua okunur: 

 **اجلَْالِل اْلباِذِخ اْلَعظيِم، يلّشاِمِخ اْلُمنيِف، ُسْبحاَن ذِ ا اْلِعزِّ  يُسْبحاَن ذِ 

 
* "Allah'tan başka ilâh yoktur geceler ve zamanların sayısınca; 

Allah'tan başka ilâh yoktur denizlerin dalgalarının sayısınca; Allah'tan 
başka ilâh yoktur ve O'nun rahmeti onların topladıklarından daha 
hayırlıdır; Allah'tan başka ilâh yoktur dikenler ve ağaçların sayısınca; 
Allah'tan başka ilâh yoktur tüyler ve kılların sayısınca; Allah'tan başka 
ilâh yoktur taşlar ve keseklerin sayısınca; Allah'tan başka ilâh yoktur göz 
kırpışların sayısınca, Allah'tan başka ilâh yoktur geçtiği vakit gecede ve 
ortaya çıktığı vakit sabahta; Allah'tan başka ilâh yoktur çöldeki ve 
kayalardaki rüzgarların sayısınca, Allah'tan başka ilâh yoktur bugünden 
Sur'a üfürülecek güne kadar." 

** "Münezzehtir yüce izzet ve büyük makam sahibi (Allah), münez-
zehtir ulu ve yüce celal sahibi, münezzehtir ezeli ve iftihar kaynağı sal-
tanat sahibi, münezzehtir kayanın üzerinde karıncanın ayak izini gören, 
münezzehtir kuşun gökte kanat çırpmasını gören; münezzehtir böyle 
olan ve O'ndan başka böyle olan yoktur." 
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ِة ِىف الصَّفا، ُسْبحاَن  ُسْبحاَن ِذى اْلُملِك اْلفاِخِر اْلَقدِمي، ُسْبحاَن َمْن يَرى اَثـََر الَّنْملَ 
 َكذا َغْريُُه .ْبحاَن َمْن ُهَو َهَكذا َوال هَ ِء، سُ ااْهلَو  َمْن يَرى َوْقَع الطَّْريِ ِيف 

3- Öğleden yarım saat önce iki rekat namaz kılmak; her rekatta bir 
defa Fatiha Suresi, her biri on defa olmak üzere İhlas Suresi, Ayete'l-
kursi ve Kadir Suresi okunur. 

4- Kim bir zalimden korkar da bugünde şu zikri söylerse, Allah 
Teala onu o zalimin şerrinden korur: 

 *. ِعْلُمَك ِحبايل  ِمْن ُسؤايل َحْسيب َحْسيب َحْسيب
Bugün, Halil-i Rahman Hz. İbrahim'in (a.s) doğum günü ve Şey-

heyn'in rivayetine göre Hz. Fatıma-i Zehra'yla (s.a) Ali b. Ebutalib'in 
evlilik günüdür.  

Yedinci Gün: 
Hicri yüz on dört yılında, bugünde İmam Muhammed Bâkır (a.s) 

Medine'de şehid olmuştur; bu nedenle Şia aleminin hüzün günüdür. 

Sekizinci Gün: 
Tevriye günüdür; bugünde oruç tutmak çok faziletlidir; bugünde 

oruç tutmak altmış yılın kefareti olduğu rivayet edilmiştir. Şeyh-i 
Şehid bugünde gusletmeyi müstehap bilmiştir. 

Dokuzuncu Gece (Arefe Gecesi): 
Bu gece mübarek gecelerdendir; hacetleri reva eden Allah 

Teala'yla münacat gecesidir. Bu gecede tövbe kabul olur ve dua 
müstecap olur. Bu geceyi ibadetle geçiren kimse, yüz yetmiş yıllık 
ibadet sevabı alır. Bu gecenin birkaç ameli vardır: 

1- Aşağıdaki duayı okumak. Bu konuda şöyle rivayet edilmiştir: 
"Kim bu duayı Arefe gecesi veya Cuma geceleri okursa, Allah Teala 
onun günahlarını affeder: 

  ُكلِّ ، َوُمنْـَتهى  َخِفيَّةٍ  ُكلِّ َشْكوى، َوعاِملَ  ُكلِّ َجنْوى، َوَمْوِضَع  ُكلِّ اَللّـُهمَّ � شاِهَد 

 
* "(Allah'ım!) Senin halimi bilmen, senden istemekten yeter, yeter, 

yeter bana." 
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ُوِز، � َجواُد � َعِم َعَلى اْلِعباِد، � َكرَمي اْلَعْفِو، � َحَسَن التَّجا، � ُمبْـَتِداًئ اِبلنِّ حاَجةٍ 
، َوال ظَُلٌم ذاُت ٌء ذاُت اَْبراجٍ ا، َوال َحبٌْر َعّجاٌج، َوال مسَ َمْن ال يُواري ِمْنُه َلْيٌل داجٍ 

َجتَلَّْيَت ِبِه  ينُوِر َوْجِهَك اْلَكرِمي الَّذبِ  َاْسأَُلكَ ٌء، ا، � َمِن الظُّْلَمُة ِعْنَدُه ِضيارْتِتاجٍ 
رَفـَْعَت ِبِه السَّماواِت ِبال  يَك الَّذًا َوَخرَّ مُوسى َصِعقاً، َوابِِمسِْ ِلْلَجَبِل َفَجَعْلَتُه دَكَّ 

 .َمجَدٍ  ْرَض َعلى َوْجِه ماءٍ َوَسَطْحَت ِبِه األَ  ،َعَمدٍ 
َك اْلَ◌ْخمزُوِن اْلَمْكنوُ  ِاذا ُدعيَت ِبِه َاَجْبَت،  يِن اْلَمْكتُوِب الطّاِهِر الَّذَوابِِمسِْ

َك السُّبوُِح اْلُقدُّوِس اْلُربْهاِن الَّ َوِاذا ُسِئْلَت ِبِه اعَ    ُكلِّ ُهَو نُوٌر َعلى  يذْطَيْت، َوابِِمسِْ
ْرَض اْنَشقَّْت، َوِاذا بـََلَغ ، ِاذا بـََلَغ األَ ُه ُكلُّ نُورٍ ُيضُىي ِمنْ  َونُوٌر ِمْن نُورٍ  نُورٍ 

َك الَّ السَّماواِت فُِتَحْت، َوِاذا بـََلَغ اْلَعرْ  ، َوابِِمسِْ تـَْرَتِعُد ِمْنُه َفراِئُص  يذَش اْهتَـزَّ
  *.َجْربَئيَل َوميكائيَل َوِاْسرافيلَ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ َمالِئَكِتَك، وَ 

َمجيِع ِء وَ انِْبيآِلِه َوَعلى َمجيِع األَ اْلُمْصَطفى َصلَّى ُهللا َعَلْيِه وَ  حمَُمَّدٍ  َوِحبَقِّ 
لى َجَدِد ِء َكما َمشى ِبِه عَ ا َعلى قـَُلِل اْلمَمشى ِبِه اخلِْْضرُ  يْسِم الَّذاْلَمالِئَكِة، َواِبالِ 

 
* "Allah'ım! Ey bütün fısıltıların tanığı, bütün şikayet ve yakarışların 

mercii, bütün gizlileri bilen ve bütün hacetlerin amacı; ey kulları 
istemeden onlara nimet veren, ey keremiyle affeden, güzellikle hatalar-
dan geçen, ey cömert; ey karanlık gece, tufanlı deniz, direksiz gökyüzü 
ve örten karanlıklar hiçbir şeyi kendisinden gizleyemeyen; ey karanlıklar 
kendisine aydınlık olan! Dağa tecelli ederek darmadağın edip Musa'yı 
baygın düşüren kerim veçhinin nuru hürmetine; gökleri direksiz olarak 
yükselttiğin ve yeryüzünü katılaşmış su üzerinde yaydığın ismin hürme-
tine.  

Dua edildiğinde duayı kabul ettiğin ve vasıta kılınarak istendiğinde 
verdiğin gizli, saklı, yazılmış ve pâk ismin hürmetine; yere ulaştığında 
yerin yarıldığı ve göklere ulaştığında göklerin açıldığı, arşa ulaştığında 
arşın titrediği bütün nurların üstündeki nur, nurdan olan bir nur ve bütün 
nurların kendisiyle aydınlandığı bir nur olan subbuh, kuddus ve burhan 
ismin hürmetine; kendisiyle -onu duymakla- meleklerin cüsselerini titre-
yen ismin hürmetine senden diliyorum ve -yine- Cebrail, Mikail ve İsrafil'-
in hakkı hürmetine. 
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َك الَّذاألَ  فـََلْقَت ِبِه اْلَبْحَر ِلمُوسى، َوَاْغَرْقَت ِفْرَعْوَن َوقـَْوَمُه َوَاْجنَْيَت   يْرِض، َوابِِمسِْ
َك الَّذِبِه مُوَسى ْبَن ِعْمراَن وَ   ْمران ِمنْ َدعاَك ِبِه مُوَسى ْبُن عِ  يَمْن َمَعُه، َوابِِمسِْ

َك الَّذْلَقْيَت َعَلْيِه َحمَبَّ أَ ْبَت َلُه وَ ْميَِن َفاْسَتجَ جاِنِب الطُّوِر األَ  ِبِه َاْحىي  يًة ِمْنَك، َوابِِمسِْ
 .بـَْرَص ابِِْذِنكَ ْكَمَه َواألَ َمْهِد َصِبّياً َواَبـَْرَأ األالْ  َميَ اْلَمْوتى، َوَتَكلََّم ِيف عيَسى ْبُن َمرْ 

َك الَّذ ِاْسرافيُل َوَحبيِبَك  ئيُل وَ اَك ِبِه َمحََلُة َعْرِشَك َوَجْربَئيُل َوميكَدعا يَوابِِمسِْ
ُؤَك اْلُمْرَسلُوَن َوِعباُدَك اَك اْلُمَقرَّبُوَن َواَنِْبي َعَلْيِه َوآِلِه َوَمالِئَكتُ َصلَّى هللاُ  حمَُمَّدٍ 

َك الَّذِمْن َاْهِل السَّماواِت َواألَ  الّصاِحلُونَ  َدعاَك ِبِه ذُو النُّوِن ِاْذ   يَرضَني، َوابِِمسِْ
ِاّال اَْنَت  *هَ الظُُّلماِت َاْن ال ِالٰـ  ْن نـَْقِدَر َعَلْيِه َفنادى ِيف َذَهَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ َاْن لَ 

 يوََكذِلَك نـُْنجِ  ُكْنُت ِمَن الظّاِلمَني َفاْسَتَجْبَت َلُه َوَجنَّيْـَتُه ِمَن اْلَغمِّ  ُسْبحاَنك ِاينّ 
َك اْلَعظي  اْلُمْؤِمنَني،  . َدعاَك ِبِه داُوُد َوَخرَّ َلَك ساِجداً فـََغَفْرَت َلُه َذنـَْبهُ  يِم الَّذَوابِِمسِْ

 
* Muhammed Mustafa'nın -salat ve selamın onun ve Ehl-i Beyt'inin, 

bütün peygamberlerin ve meleklerin üzerine olsun- hakkı hürmetine; 
kendisiyle Hızır'ın düz yeryüzünde yürüdüğü gibi suyun dalgalarının 
üzerinde yürüdüğü ismin hürmetine; kendisiyle denizi Musa'ya yardığın, 
Firavun ve kavmini boğduğun, Musa b. İmran'ı ve onunla birlikte olanları 
kurtardığın ismin hürmetine; Musa b. İmran'ın Eymen dağında kendisiyle 
seni çağırdığı, senin de kendisine icabet ettiğin ve ona kendi sevgini ilkâ 
ettiğin ismin hürmetine; İsa b. Meryam'in kendisiyle ölüleri dirilttiği, 
beşikteki bir bebekken konuştuğu, senin izninle anadan doğma köre ve 
çiçek hastasına şifa veren ismin hürmetine; arşını taşıyanların, Cebrail, 
Mikail, İsrafil, habibin Muhammed'in -Allah'ın selat ve selamı ona ve Ehl-i 
Beyt'ine olsun-, mukarreb meleklerinin, gönderilmiş elçilerinin, göklerdeki 
ve yerlerdeki salih kullarının kendisiyle seni çağırdıkları ismin hürmetine. 

Kavmine kızarak giden ve bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi 
sanan, nihayet karanlıklar içinde, senden başka ilâh yoktur, senin şanın 
yücedir, ben zalimlerden oldum diye yalvaran ve sen de duasını kabul 
edip onu tasadan kurtardığın, inananları böyle kurtardığın Zünnun'un -
balık karnına girmiş Yusun b. Mutta- kendisiyle seni çağırdığı ismin 
hürmetine; Davud'un kendisiyle seni çağırdığı ve senin için secdeye 
kapandığı ve böylece kusurunu bağışladığın ismin hürmetine. 
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َك الَّذ ِعْنَدَك بـَْيتاً  اْبِن يل َدَعْتَك ِبِه آِسَيُة اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن ِاْذ قاَلْت َربِّ  يَوابِِمسِْ
َءها  اا ُدعِمَن اْلَقْوِم الظّاِلمَني، َفاْسَتَجْبَت هلَ  ينَوجنَِّ  ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه، يناْجلَنَِّة َوجنَِّ  ِيف 

َك الَّذ َلُهْم َمَعُهْم  يَوابِِمسِْ َدعاَك ِبِه اَيُّوُب ِاْذ َحلَّ ِبِه اْلَبالُء َفعافـَيْـَتُه َوآتـَيْـَتُه َاْهَلُه َوِمثـْ
َك الَّذَرْمحًَة ِمْن ِعْنَدَك َوِذْكرى لِ  َدعاَك ِبِه يـَْعقُوُب فـََرَدْدَت َعَلْيِه   يْلعاِبديَن، َوابِِمسِْ

َك الَّذَبَصَرُه َوقـُرََّة َعْيِنِه يُوُسَف َوَمجَعْ  َهْبَت َلهُ  َدعاَك ِبِه ُسَلْيماُن فـَوَ  يَت َمشَْلُه، َوابِِمسِْ
 .ِمْن بـَْعِدِه ِانََّك اَْنَت اْلَوّهابُ  ِالَ◌َحدٍ  يُمْلكاً ال يـَنْـَبغ
َك  ْذ قاَل َم اِ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلِّ   ِبِه اْلُرباَق ِلُ◌َحممَّدٍ َسخَّْرتَ  الَّذيَوابِِمسِْ

صى، قْ اْحلراِم ِاَىل اْلَمْسِجِد األَ َاْسرى ِبَعْبِدِه َلْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد  يَتعاىل: ُسْبحاَن الَّذ
نْـَقِلبُوَن،  َلمُ  *ناِاّ� ِاىل رَبِّ َسخََّر َلنا هذا َوما ُكّنا َلُه ُمْقرِنَني وَ  يَوقـَْولُُه: ُسْبحاَن الَّذ

َك الَّذ َك الَّذَصلَّى ُهللا َعَليْ  تـَنَـزََّل ِبِه َجْربَئيُل َعلى حمَُمَّدٍ  يَوابِِمسِْ  يِه َوآِلِه، َوابِِمسِْ
 

* Firavun'un eşi Asiye'nin, kendisiyle, "Rabb'im! bana katında, cen-
netin içinde bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun (kötü) işinden kurtar. Ve 
beni şu zalimler topluluğundan kurtar!" diye çağırdığı ve sen de duasını 
kabul ettiğin ismin hürmetine; Eyyub'un belaya tutulduğu zaman, 
kendisiyle seni çağırdığında ona kendi tarafından bir rahmet ve ibadet 
edenler için bir öğüt olarak kendisine ailesini ve onlarla beraber bir katını 
daha verdiğin ismin hürmetine; Yakub'un kendisiyle seni çağırdığı ve sen 
de gözünü ve gözünün nuru Yusuf'u ona geri verdiğin ve perişan gönlünü 
yatıştırdığın ismin hürmetine; Süleyman'ın kendisiyle seni çağırdığı ve 
böylece ona ondan sonra kimseye vermediğin mülk ve saltanatı verdiğin 
ismin hürmetine ki gerçekten sen çok bağışta bulunansın. 

Kendisiyle Burak'ı Muahmmed'in -Allah'ın salat ve selamı ona ve 
Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- hizmetine geçirdiğin ve sonra "eksiklikten 
uzaktır o ki geceleyin kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya 
götürdü" buyurduğun ve yine "Bunu bizim hizmetimize veren (Allah)ın 
şanı yücedir, yoksa biz bunu (hizmetimize) yanaştıramazdık. Biz elbette 
Rabb'imize döneceğiz" buyurduğun ismin hürmetine; Cebrail'in kendisiyle 
Muhammed'e -Allah'ın salatı Muhammed'in ve Ehl-i Beyt'inin üzerine 
olsun- indiği ismin hürmetine; Adem'in kendisiyle seni çağırdığı ve böyle-
ce onun kusurunu bağışlayıp cennetine yerleştirdiğin ismin hürmetine 
senden istiyorum. 
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 . َدعاَك ِبِه آَدُم فـََغَفْرَت َلُه َذنـَْبُه َوَاْسَكنْـَتُه َجنـََّتكَ 
 ِاْبرهيَم، َوِحبَقِّ  خاِمتَ النَِّبّيَني، َوِحبَقِّ  حمَُمَّدٍ  ظيِم، َوِحبَقِّ اْلُقْرآِن اْلعَ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ وَ 

 اْلَموازيَن ِاذا ُنِصَبْت، َوالصُُّحِف ِاذا نُِشَرْت، َوِحبَقِّ  ِء، َوِحبَقِّ اَفْصِلَك يـَْوَم اْلَقض
َتُه َعلى ُسراِدِق اْلَعْرِش َكتَـبْـ  يْسِم الَّذاالِ  اْلَقَلِم َوما َجرى، َواللَّْوِح َوما َاْحصى، َوِحبَقِّ 

ِاالَّ هللاُ ِالـَٰه  عام، َوَاْشَهُد َاْن ال يْ الشَّْمَس َواْلَقَمَر اِبَْلفَ قـَْبَل َخْلِقَك اْخلَْلَق َوالدُّنْيا وَ 
َك اْلَ◌ْخمُزوِن ىف   َاْسأَُلكَ َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َوَانَّ حمَُمَّدًا َعْبُدُه َوَرسُولُُه، وَ  ابِِمسِْ

ال ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك ملَْ َيْظَهْر َعَلْيِه َاَحٌد ِمْن َخْلِقَك  ْرَت ِبِه يفاْسَتأثَـ  الَّذيئِِنَك از خَ 
َك الَّذ َاْسأَُلكَ ُمْرَسٌل َوال َعْبٌد ُمْصَطفًى، وَ  َمَلٌك ُمَقرٌَّب َوال َنِيبٌّ  َشَقْقَت ِبِه  يابِِمسِْ

،  السَّْبِع اْلَمثاين َوِحبَقِّ  *ْختَـَلَف ِبِه اللَّْيُل َوالنَّهاُر، اْلِبحاَر، َوقاَمْت ِبِه اْجلِباُل، َوا
  ، َوِحبَقِّ قۤ سۤ عۤ َوٰمحۤ  صۤ عۤ يٰـ هٰ وَكۤ  سۤ َويٰ  هٰ ٰـ ط  اْلِكراَم اْلكاتِبَني، َوِحبَقِّ  َواْلُقْرآِن اْلَعظيِم، َوِحبَقِّ 

لَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َوَعلى صَ  تـَْوراِة مُوسى َوِاْجنيِل عيسى َوزَبُوِر داُوَد َوفـُْرقاِن حمَُمَّدٍ 

 
* Yüce Kur'an'ın hakkı hürmetine, peygamberlerin sonuncusu Mu-

hammed'in hakkı hürmetine, İbrahim'in hakkı hürmetine, kaza (kıyamet) 
günündeki faslın (hakkı batıldan ayırma) hakkı hürmetine, kurulduğunda 
terazilerin, açıldığında Suhufların hakkı hürmetine, kalemin ve cereyan 
ettiği şeyin, Levh'in ve saydığı şeylerin hakkı hürmetine, varlıkları, 
dünyayı, güneşi ve ayı yaratmadan iki bin yıl önce arşın gölgeliklerine 
yazdığın isim hürmetine senden diliyorum: Şehadet ederim ki Allah'tan 
başka ilâh yoktur; tektir ortağı yoktur, Muhammed onun kulu ve elçisidir; 
seçip kendi yanındaki gaybî ilminde sakladığın ve yaratıklarından ne 
mukarreb meleğin, ne gönderilmiş peygamberin ve ne de seçilmiş kulun, 
hiç kimsenin bilmediği (yüce) ismin hürmetine senden diliyorum; 
kendisiyle denizleri yardığın, kendisiyle dağların ayakta durduğu, geceyle 
gündüzün hareket ettiği ismin hürmetine ve Fatiha't-ul Kitab ve Kur'an-il 
Azim'in hakkı hürmetine, Kirame'l-Katibin'in hakkı hürmetine, Tâ Hâ, Yâ 
Sîn, Kaf Hâ Yâ Ayn Sad, Hâ Mîm Ayn Sîn Qâf'ın hakkı hürmetine, 
Musa'nın Tevrat'ı, İsa'nın İncil'i, Davud'un Zebur'u, Muhammed'in -
Allah'ın salatı onun, Ehl-i Beyt'inin ve bütün peygamberlerin üzerine 
olsun- Furkan'ı ve senin yüce sürekliliğinin hakkı hürmetine senden dili-
yorum. 



 553 

 . َمجيِع الرُُّسِل ِوَ◌ابِهّياً َشراِهّياً 
راَن  كاَنْت بـَيْـَنَك َوَبْنيَ مُوَسى ْبِن َعمْ  تِْلَك اْلُمناجاِة الَّيت ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّىن 

َك الَّذ َاْسأَُلكَ َء، وَ افـَْوَق َجَبِل طُوِر َسْين ْرواِح، َقْبِض األَ ُه َمَلَك اْلَمْوِت لِ َعلَّْمتَ  يابِِمسِْ
َك الَّذ َاْسأَُلكَ وَ  ُن ِلِتْلَك اْلَورََقِة ُكِتَب َعلى َوَرِق الزَّيْتُوِن َفَخَضَعِت الّنريا يابِِمسِْ

َك الَّذ َاْسأَُلكَ بـَْردًا َوَسالمًا، وَ  � �ُر كُوين فـَُقْلتَ  َكتَـبْـَتُه َعلى ُسراِدِق   يابِِمسِْ
ِئٌل، � َمْن ِبِه يُْسَتغاُث، َوِاَلْيِه ِئٌل، َوال يـَنْـُقُصُه �اال ُحيْفيِه ساْلَكراَمِة � َمْن اْلَ◌ْجمِد وَ 

َك األَ ِمْن َعْرِشَك َوُمنْـتَـَهى الرَّْمحَِة مِ  ِمبَعاِقِد اْلِعزِّ  َاْسأَُلكَ يـُْلَجأُ،  ْعَظِم  ْن ِكتاِبَك، َوابِِمسِْ
 .اِت اْلُعلىمّ اْعلى وََكِلماِتَك التّ َك األَ َوَجدِّ 

ْرِض َوما اَقـَلَّْت، ِء َوما َاَظلَّْت، َواألَ ا�ِح َوما َذَرْت، َوالسَّماَللّـُهمَّ َربَّ الرِّ 
 َوِحبَقِّ  *َحقٍّ ُهَو َعَلْيَك َحقٌّ،  ُكلِّ  َوالشَّياطِني َوما َاَضلَّْت، َواْلِبحاِر َوما َجَرْت، َوِحبَقِّ 

 
* Allah'ım! Tur-i Sina dağının başında seninle Musa b. İmran'ın ara-

sındaki bu münacatların hakkı hürmetine senden niyaz ediyorum, ruhları 
alması için ölüm meleğine öğrettiğin ismin hürmetine senden istiyorum, 
zeytin yaprağına yazılmış olan ve ateşin bu yaprak karşısında huzu ve 
huşu ettiği ve "ey ateş soğuk ve esenlik ol" diye buyurduğun ismin 
hürmetine senden istiyorum; yücelik ve keramet perdelerine yazdığı is-
min hürmetine senden niyaz ediyorum, ey sail-in istemesi- kendisini 
incitmeyen, bağışta bulunmakta eksilmeyen, ey kendisinden yardım 
istenilen ve kendisine sığınılan; arşının izzet mekanları, Kitabının rahmet 
amacı, en yüce ismin, ulu makamın, yüce ve mükemmel kelimelerin 
hürmetine senden niyaz ediyorum. 

Allah'ım! Ey rüzgarların ve -rüzgarların esişiyle aleme- dağılan, 
göğün ve -göklerin- gölge düşürdüğü, yerin ve -yerlerin- kapsadığı şey-
lerin, şeytanların ve -onların- saptırdıkları kimselerin, denizlerin ve onla-
rın üzerinde hareket eden şeylerin Rabb'i! Üzerinde hakkın olduğu bütün 
hakikatlerin hakkı hürmetine, gece gündüz yorulmadan seni tesbih eden 
kerrub, ruhani ve mukarreb meleklerin hakkı hürmetine, Halilin İbrahim'in 
hakkkı hürmetine, Safa'yla Merve arasında seni çağıran, dualarını icabet 
ettiğin bütün velilerinin hürmetine; ey kulların duasına icabet eden zat! 
Bu isimler ve bu dualar hürmetine senden niyaz ediyorum: Geçmişteki ve 
gelecekteki, batındaki, zahirdeki, açığa vurduğumuz ve gizlediğimiz ve 
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حَني َلَك اِبللَّْيِل َوالنَّهاِر ال حانِّيَني َواْلَكرُوبِّيَني َواْلُمَسبِّ اْلَمالِئَكِة اْلُمَقرَّبَني َوالرَّو 
َمْرَوِة يُناديَك َبْنيَ الصَّفا َوالْ  َوِيلٍّ  ُكلِّ  ِاْبرهيَم َخليِلَك، َوِحبَقِّ  يـَْفَرتُوَن، َوِحبَقِّ 

هِبِذِه الدََّعواِت َاْن تـَْغِفَر ْمساِء وَ هِذِه األَ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ َءُه � ُجميُب اَوَتْسَتجيُب َلُه ُدع
ْمنا َوما َاخَّْر� َوما َاْسَرْر� َوما َاْعَلّنا َوما اَْبَديْنا َوما َاْخَفْينا َوما اَْنَت َاْعَلُم ِبِه  َلنا ما َقدَّ

 . َقديٌر ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الّراِمحنيَ  ْيءٍ شَ  ُكلِّ ِمّنا ِانََّك َعلى  
َة َوحيدٍ  ُكلِّ ، � مُوِنَس َغريبٍ  ُكلِّ � حاِفَظ   ُكلِّ ، � �ِصَر َضعيفٍ  ُكلِّ ، � قـُوَّ

، � ُمساِفرٍ  ُكلِّ ، � صاِحَب ُمْستَـْوِحشٍ  ُكلِّ ، � مُوِنَس َحمْرُومٍ  ُكلِّ � راِزَق  َمْظلُومٍ 
 ، � ِغياَث اْلُمْسَتغيثَني، � َصريخَ َوَخطيَئةٍ  َذْنبٍ  ُكلِّ ، � غاِفَر حاِضرٍ  ُكلِّ ِعماَد 

، � بَديَع اْلَمْهمُومنيَ  اْلُمْسَتْصرِخَني، � كاِشَف ُكَرِب اْلَمْكرُوبَني، � فارَِج َهمِّ 
الطّاِلبَني، � ُجميَب َدْعَوِة اْلُمْضَطّريَن، � َاْرَحَم  َرضَني، � ُمنْـَتهى غايَةِ السَّماواِت َواألَ 

  *.الرّاِمحنيَ 
 

senin bizden daha iyi bildiğin günahlarımızı bağışla; doğrusu senin her 
şeye gücün yeter; rahmetin hürmetine ey merhametlilerin en merhamet-
lisi. 

* Ey bütün garipleri koruyan, ey bütün yalnızların enisi-dostu, ey 
bütün zayıfların güç ve kuvveti, ey bütün mazlumların yardımcısı, ey 
bütün mahrumları rızıklandıran, ey bütün dehşete düşenlerin dostu, ey 
bütün yolcuların arkadaşı, ey bütün hazırda olanların -yolcu olmayan-
ların- dayanağı, ey bütün günah ve hataları bağışlayan, ey yardım 
dileyenlerin yardımına koşan, ey inleyenlerin iniltisine koşan, ey sıkıntıya 
düşenlerin sıkıntısını gideren, ey üzüntüsü olanları neşelendiren, ey 
gökleri ve yerleri yaratan, ey talep edenlerin son amacı, ey zora düşen-
lerin duasını kabul eden, ey merhametlilerin en merhametlisi . 

Ey alemlerin Rabb'i, ey kıyamet gününün hakimi, ey cömertlerin en 
cömerdi, ey bağışta bulunanların en çok bağışta bulunanı, ey duyanların 
en iyi duyanı, ey görenlerin en iyi göreni, ey güçlülerin en güçlüsü! 
Nimetleri değiştiren günahlarımı bağışla, pişmanlık getiren günahlarımı 
bağışla, hastalıklara neden olan günahlarımı bağışla, masumiyet per-
demi yırtan günahlarımı bağışla, duamı geri çeviren günahlarımı bağışla, 
gökyüzünün damlasını (yağmur yağmasını) önleyen günahlarımı bağışla, 
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ْكَرِمَني، � � اَْكَرَم األَ  ْجَوديَن،ألَ الّديِن، � َاْجَوَد ا يـَْومِ  ، � َدّ�نَ � َربَّ اْلعاَلمنيَ 
ُ  الذُّنُوَب الَّيت َدَر اْلقاِدريَن، ِاْغِفْر ِيلَ َاْمسََع الّساِمعَني، � اَْبَصَر الّناِظريَن، � اَقْ   تـَُغريِّ

نُوَب الَّىت تُوَرُث ال ُوِرُث النََّدَم، َواْغِفْر ِيلَ ت الذُّنُوَب الَّيت َعَم، َواْغِفْر ِيلَ النِّ  سََّقَم، الذُّ
َء، َواْغِفْر الذُّنُوَب الَّىت تـَُردُّ الدُّعا ِتُك اْلِعَصَم، َواْغِفْر ِيلَ هتَْ  الذُّنُوَب الَّيت َواْغِفْر ِيلَ 

َواْغِفْر  َء،اُل اْلَفنتـَُعجِّ  الذُّنُوَب الَّيت ِيلَ ِء، َواْغِفْر اَحتِْبُس َقْطَر السَّم الذُّنُوَب الَّيت ِيلَ 
  ِيلَ َء، َواْغِفْر اتُْظِلُم اْهلَو  الذُّنُوَب الَّيت ِيلَ َء، َواْغِفْر اَجتِْلُب الشَّق الذُّنُوَب الَّيت ِيلَ 

نُوَب الَّيت ِيلَ َء، َواْغِفْر اَتْكِشُف اْلِغط الذُّنُوَب الَّيت ال يـَْغِفُرها َغْريَُك � َاهلُل،  الذُّ
ْل َعّين  فـََرجاً َوَخمَْرجاً َويُْسرًا،  يِمْن َاْمر  ِمْن َخْلِقَك، َواْجَعْل يل ِالَ◌َحدٍ  ُكلَّ تَِبَعةٍ  َوامحِْ

 . َحّىت ال َاْرُجَو َغْريَكَ  قـَْليب َءَك يفا، َورَجيَواَْنِزْل يَقيَنَك ىف َصْدر 
 يَّ َوِمْن َبْنيِ يَدَ  يَوَ�ار  يَلْيل يف َواْصَحْبين يَمقام يف اَللّـُهمَّ اْحَفْظىن َوعاِفين

 *السَّبيَل،  ِيلَ ْر ، َوَيسِّ َوِمْن َحتْيت يَوِمْن فـَْوق َوَعْن ِمشايل َوَعْن َمييين يَوِمْن َخْلف
ِاىل  � َخْريَ َدليل، َوال َتِكْلين اْلَعسِري، َواْهِدين ِيف  التـَّْيِسَري، َوال َختُْذْلين ِيلَ َوَاْحِسْن 

 
yok olmamızı yakınlaştıran günahlarımı bağışla, kalbimi katılaştıran 
günahlarımı bağışla, havayı siyahlaştıran günahlarımı bağışla, -
kötülüklerimin üzerinden- perdeleri kaldıran günahlarımı bağışla, senden 
başkasının bağışlayamayacağı günahlarımı bağışla ey Allah; üzerimdeki 
kullarının hakkını omuzlarımdan kaldır, işimde kurtuluş, çıkış ve kolaylık 
kıl, göğsüme yakin ve kalbime kendi ümidini indir ki senden başkasına 
ümitlenmeyeyim. 

* Allah'ım! Bu alemde beni koru, bana afiyet ver, gecemde, gündü-
zümde, önümde, arkamda, sağımda, solumda, üstümde, altımda (her 
yerde) benimle birlikte ol, -ahiret ve kurtuluş- yolunu bana kolaylaştır, bu 
dünyanın işlerini kolay tutmayı bana güzelleştir, zorluklarda beni perişan 
ve yalnız etme; ey en hayırlı kılavuz, beni hidayet et -doğru yolu göster-, 
işlerde beni kendi başıma bırakma, beni bütün hoşnutluklara kavuştur, 
beni dünya ve ahirette, kurtuluş ve mutlulukla aileme döndür; senin her 
şeye gücün yeter; kendi lütfünden beni rızıklandır, tertemiz rızıklarını 
bana artır, beni kendi itaatine geçir, azabından ve ateşinden bana 
sığınak ver, beni öldürdükten sonra kendi rahmetinle cennetine yerleştir. 
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 اِبْلَفالِح َوالنَّجاِح َحمْبُورًا ِيف  يِاىل َاْهل ِلْبينُكلَّ ُسرُور، َواقْ  ينمُوِر، َوَلقِّ األُ  ِيف  ينـَْفس
ِمْن  يَّ ِمْن َفْضِلَك، َوَاْوِسْع َعلَ  َقديٌر، َواْرزُْقين ءٍ يْ شَ  ُكلِّ ِل ِانََّك َعلى جِ اْلعاِجِل َواآل

ِاذا  ينِمْن َعذاِبَك َو�ِرَك، َواْقِلبْ  طاَعِتَك، َوَاِجْرين يف باِت ِرْزِقَك، َواْستَـْعِمْلينطَيِّ 
 . ِاىل َجنَِّتَك ِبَرْمحَِتكَ  تـََوفـَّيْـَتين

َاعُوُذ ِبَك ِمْن َزواِل نِْعَمِتَك، َوِمْن َحتْويِل عاِفَيِتَك، َوِمْن ُحلُوِل  اَللّـُهمَّ ِاينّ 
 ِء، َوِمْن ُسوءِ اقنَِقَمِتَك َوِمْن نُزُوِل َعذاِبَك، َوَاعُوُذ ِبَك ِمْن َجْهِد اْلَبالِء، َوَدَرِك الشَّ 

اْلِكتاِب  ما ِيف  ِء، َوِمْن َشرِّ اما يـَْنِزُل ِمَن السَّم ِء، َوِمْن َشرِّ اْعدِء، َوَمشاَتِة األَ ااْلَقض
 . اْلُمنْـَزلِ 

ُصْحَبَة   ْشراِر، َوال ِمْن َاْصحاِب الّناِر، َوال َحتْرِْمينِمَن األَ  اَللّـُهمَّ ال َجتَْعْلين
 ُمرافـََقةَ  اِبالَْبراِر، َواْرزُْقين َبًة تـُْلِحْقينَوفاًة طَيِّ  تـََوفَّينَبًة وَ َحياًة طَيِّ  ْخياِر، َوَاْحِييناألَ 
  *.ُمْقَتِدرٍ  َمْقَعِد ِصْدق ِعْنَد َمليكٍ  ِء يفانِْبياألَ 

ْسالِم َك، َوَلَك اْحلَْمُد َعَلى االِ اَللّـُهمَّ َلَك اْحلَْمُد َعلى ُحْسِن َبالِئَك َوُصْنعِ 
ْمنا، َوَلَك  َكما َهَديـْتَـُهْم ِلديِنَك َوَعلَّْمتَـُهْم ِكتاَبَك َفاْهِد� َوَعلِّ  بِّ � رَ  ،باِع السَُّنةِ َواتِّ 

،  يَفَاْحَسْنَت َخْلق صًَّة َكما َخَلْقَتيناخ ياْحلَْمُد َعلى ُحْسِن َبالِئَك َوُصْنِعَك ِعْند
َك اْحلَْمُد َعلى ، فـَلَ َفَاْحَسْنَت ِهداَييت ، َوَهَديـَْتينيَفَاْحَسْنَت تـَْعليم َوَعلَّْمَتين

 
* Allah'ım! Nimetlerinin ve afiyetinin yok olmasından, hastalıklarının 

gelmesinden, azaplarının inmesinden sana sığınıyorum; belanın zorlu-
ğundan, kalbimin katılaşmasından, kötü kazadan, düşmanların kınama-
sından, gökten inen -belaların- şerrinden, nazil olan Kitab'ta geçen şeyle-
rin şerrinden sana sığınıyorum. 

Allah'ım! Beni kötülerden ve cehennem ehlinden kılma, beni iyilerle 
birlikte olmaktan mahrum eyleme; beni tertemiz bir hayatla yaşat, ter-
temiz bir ölümle de öldür ve iyilere kavuştur; beni güçlü saltanat sahibinin 
yanında sıdk ve hakikat menzilinde peygamberlere arkadaşlık etmekle 
rızıklandır. 
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َقْد فـَرَّْجَتُه، وََكْم ِمْن َغمٍّ �  يد� َسيِّ  َقدميًا َوَحديثًا، َفَكْم ِمْن َكْربٍ  يَّ ِاْنعاِمَك َعلَ 
َقد  يد� سيِّ  َقد َكَشفَته، وََكم َمْن َبالءٍ  يد� سيِّ   نـَفَّْسَتُه، َو َكْم ِمْن َهمٍّ َقدْ  يدَسيِّ 

  ُكلِّ  يف  حالٍ  ُكلِّ َقْد َسَرتَْتُه، فـََلَك اْحلَْمُد َعلى  يد َسيِّ � َصرفـََته وََكْم ِمْن َعْيبٍ 
 . حال ُكلِّ ، َوَعلى هِذِه اْحلاِل وَ َوَمقامٍ  َوُمنْـَقَلبٍ  َمْثوًى َوَزمانٍ 

تـَْقِسُمُه َاْو ُضرٍّ  هَذا اْليَـْوِم ِمْن َخْريٍ  ِمْن اَْفَضِل ِعباِدَك َنصيبًا يف اَللّـُهمَّ اْجَعْلين
 تـَْنُشُرها َاْو عاِفَيةٍ  َتسُوقُُه َاْو َرْمحَةٍ  َتْدفـَُعُه َاْو َخْريٍ  َتْصرِفُُه َاْو َبالءٍ  ُه َاْو ُسوءٍ َتْكِشفُ 

 َواَْنتَ  *ْرِض،ِئُن السَّماواِت َواألَ اَقديٌر َوبَِيِدَك َخز  ءٍ يْ شَ  ُكلِّ تـُْلِبُسها، َفِانََّك َعلى 
ئُِلُه، َوال ئُِلُه، َوال ُخيَيَُّب آِمُلُه، َوال يـَنْـُقُص �ا سال يـَُردَّ  يالَّذ ياْلواِحُد اْلَكرُمي اْلُمْعطِ 

 
* Allah'ım! Güzel imtihanın ve tedbirinden dolayı sana hamdolsun, 

İslam ve -peygamberinin- sünnetine uymaktan dolayı sana hamdolsun; 
ey Rabbim! Onları -geçmiştekileri- kendi dinine hidayet ettiğin ve onlara 
Kitabını öğrettiğin gibi bizi de hidayet et ve bize de öğret; hakkımdaki 
güzel imtihanın ve tedbirinden dolayı sana hamdolsun; özellikle beni 
yarattığın ve yaratılışımı güzel yaptığın, öğrettiğin, öğrenimimi güzelleş-
tirdiğin, hidayet ettiğin ve hidayet oluşumu güzelleştirdiğin için; o halde 
geçmişte ve şimdi beni nimetlendirmenden dolayı sana hamdolsun. Ey 
seyyidim, benim nice sıkıntılarımı giderdin! Ey mevlam, nice üzüntülerimi 
mutluluğa dönüştürdün! Ey mevlam, nice kederlerimi bertaraf ettin! Ey 
mevlam, nice belaları benden çevirdin! Ey mevlam, nice kusurlarımın 
üzerini örttün. O halde her durumda, her zaman ve her yerde, her 
mekanda ve makamda, bu halde ve her halde sana hamdoldun.   

Allah'ım! Bugünde taksim ettiğin hayırdan, giderdiğin sıkıntıdan, 
çevirdiğin kötülükten, defettiğin beladan, gönderdiğin hayırdan, yaydığın 
rahmetten, giydirdiğin afiyetten yararlanmada en üstün kullarından 
olmayı nasip eyle; doğrusu senin her şeye gücün yeter; göklerin ve yerin 
hazineleri senin elindedir, sen öyle bir tek, kerim ve bağışta bulunansın ki 
kendisinden isteyeni reddetmez, kendisine ümit besleyenin ümidini boşa 
çıkarmazsın; kim ne isterse eksiksiz bulur, katındaki mülkün bağışla 
tükenmez; -rahmetin sonsuz olduğundan- çokluk, güzellik, bağış ve 
cömertlik bakımından sürekli artar; beni yok olmayan hazinelerinden ve 
geniş rahmetinden rızıklandır; doğrusu senin bağışın hiç kimseden 
engellenmez; senin her şeye gücün yeter; rahmetin hürmetine ey merha-
metlilerin en merhametlisi."   
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َرًة َوطَيِّ  ال  ئِِنَك الَّيتاِمْن َخز  ًء َوجُودًا، َواْرزُْقينابًا َوَعط يـَنْـَفُد ما ِعْنَدُه َبْل يـَْزداُد َكثـْ
َقديٌر  ءٍ يْ شَ  ُكلِّ اَْنَت َعلى َءَك َملْ َيُكْن َحمْظُورًا، وَ اتـَْفىن، َوِمْن َرْمحَِتَك اْلواِسَعِة ِانَّ َعط

 ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحَني .
2- Seyyid İbn Tavus'un zikrettiği ve Arefe Gününün Amelleri'nde 

değineceğimiz on tesbihat zikrini bin defa okumak. 
3- Cuma günün amellerinde değindiğimiz Arefe gününde, ayrıca 

Cuma gecesi ve gündüzünde okunan,   َ َ َوتََھیّأ -duasını oku اَللّـُھمَّ َمْن تَعَبَّأ
mak. 

4- O yılın şerrinden güvenden olmak için İmam Hüseyin (a.s) ve 
Kerbela'yı ziyaret etmek ve bayram gününe kadar orada kalmak. 

Dokuzuncu Gün (Arefe Günü): 
Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Arefe günü, her ne kadar 

bayram diye tanıtılmamışsa da büyük bayramlardan biridir. Bugünde, 
Allah Teala kullarını kendine ibadet ve itaate davet etmiş, onlara lütuf 
ve ihsan sofrası açmıştır; kovulmuş şeytan bugünde her zamankinden 
daha fazla hakir ve öfkeli olur.  

Bir rivayette şöyle geçer: İmam Zeynulabidin (a.s) Arefe gününde 
bir dilencinin insanlardan hacet istediğini duyunca ona hitaben şöyle 
buyurdu: "Yazıklar olsun sana! Bugünde Allah'tan başkasından mı 
istiyorsun; halbuki bugünde anne rahminde olan bebeklerin de 
Allah'ın lütunun kapsamına girip saadete ermesi ümit ediliyor?!" 

Bugünün birkaç ameli vardır: 
1- Gusletmek. 
2- İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmek. Bugünde İmam Hüseyin'i 

(a.s) ziyaret etmenin bin hac, bin umre ve bin cihad ve hatta bundan 
daha fazla sevabı vardır. Bugünde İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etme-
nin ne kadar fazla sevabı olduğunu bildiren rivayetler mütevatirdir. 
Eğer insan bugünde İmam Hüseyin'in (a.s) türbesinin kubbesi altında 
olmaya muvaffak olursa, sevabı, Arafat'ta bulunan kişilerin sevabın-
dan az değildir; hatta bunun sevabı daha fazla ve önceliklidir; İmam 
Hüseyin'in (a.s) nasıl ziyaret edilmesi gerektiğine ileride Ziyaretler 
Bölümü'nde değinceğiz inşallah. 

3- İkindi namazından sonra Arafe dualarını okumaya başlamadan 
önce Arafat'ın sevabına ulaşmak ve günahlarının bağışlanması için 
açık havada iki rekat namaz kılıp Allah Teala'nın huzurunda günah-
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larını itiraf ve ikrar etmek. Daha sonra Arefenin amellerini yapıp Ehl-i 
Beyt İmamlarından (a.s) rivayet edilen Arefe dualarını okumak. Bu 
dualar bu özet kitabımızda kaydedemeyeceğimiz kadar fazladır. Fakat 
buna rağmen kitabımızın kapasitesinin aldığı kadarıyla onları naklede-
ceğiz:  

ْرِض ُحْكُمُه، ُسْبحاَن  األَ  ِيف  يِء َعْرُشُه، ُسْبحاَن الَّذاالسَّم ِيف  يُسْبحاَن الَّذ
الّناِر  ِيف  ياْلَبْحِر َسبيُلُه، ُسْبحاَن الَّذ ِيف  يُؤُه، ُسْبحاَن الَّذااْلُقبُوِر َقض ِيف  يالَّذ

اْلِقياَمِة َعْدلُُه، ُسْبحاَن   ِيف  ياْجلَنَِّة َرْمحَُتُه، ُسْبحاَن الَّذ ِيف  يُسْلطانُُه، ُسْبحاَن الَّذ
 ىال َمْنجوَ  أَ ال َمْلجَ  يْرَض، ُسْبحاَن الَّذَبَسَط االَ  ي، ُسْبحاَن الَّذءَ ارََفَع السَّم يالَّذ

  *.الّ ِاَلْيهِ إِمْنُه 
Bu duadan sonra yüz defa şu zikri söylemek: 

 **.ِاالَّ هللاُ َوهللاُ اَْكَربُ ِالـَٰه  ُسْبحاَن ِهللا َواْحلَْمُد هلِل َوال
 
Sonra yüz defa "İhlas" suresi, yüz defa "Ayete'l-Kürsi" okumak, 

yüz defa "Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine" salavat göndermek ve daha 
sonra da on defa şu duayı okumak: 

َوُمييُت َوُمييُت   يْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد ُحيْيِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه َلُه اِالـَٰه  ال
 *. َقديرٌ  ءٍ يْ شَ  ُكلِّ  َوُهَو َعلى  ال َميُوُت بَِيِدِه اْخلَْريُ  يٌّ َوُهَو حَ  يَوُحيْي

Sonra on defa: 

 
* "Münezzehtir arşı gökte olan -Allah-, münezzehtir hükmü yerde 

olan, münezzehtir kazası kabirlerde olan, münezzehtir denizde yolu olan, 
münezzehtir ateşte iktidarı olan, münezzehtir rahmeti cennette olan, mü-
nezzehtir adaleti kıyamette olan, münezzehtir göğü yükselten, münez-
zehtir yeri yayan, münezzehtir kendisinden başka bir sığınak ve kurtuluş 
olmayan -Allah-." 

** "Allah münezzehtir, hamd O'na mahsustur, O'ndan başka ilâh 
yoktur, O tavsif edilmeyecek kadar yücedir." 

* "Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir, ortağı yoktur; saltanat ve hamd 
O'na mahsustur; diriltir ve öldürür, öldürür ve diriltir; O ölmeyen bir diridir; 
hayır O'nun elindedir ve O'nun her şeye gücü yeter." 
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 **.»اْلَقيُّوُم َواَتُوُب ِاَلْيهِ  يُّ ِاالّ ُهَو احلَْ ِالـَٰه  ال الَّذيَاْستَـْغِفُر َهللا «
Ve yine şu zikirlerin her birini onar defa söylemek: 
 

 »� َاهللُ «
 »� َرْمحنُ «
  »� رَحيمُ «
 .»ْرِض � َذا اجلَْالِل َواِالْكرامِ ِت َواألَ � بَديُع السَّماوا«

"Ey gökleri ve yeri yaratan, ey celal ve ikram sahibi" 
 .»� قـَيُّومُ  يُّ � حَ «

"Ey diri, ey Kayyım." 
 .» � َحّناُن � َمّنانُ «

"Ey bağışlayan ve minnet bırakan." 
 .»ِاالّ اَْنتَ ِالـَٰه  � ال«

"Ey kendisinden başka ilah olmayan". 
 .» آمنيَ «

Sonra şu duayı okumak: 
َرُب ِاَيلَّ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ  ِمْن َحْبِل اْلَوريِد، � َمْن َحيُوُل َبْنيَ اْلَمْرِء  � َمْن ُهَو اَقـْ

ُن َعَلى اْلَعْرِش ُفِق اْلُمبِني، � َمْن ُهَو الرَّمحْ ْعلى َواِبألُ � َمْن ُهَو اِبْلَمْنظَِر األَ َوقـَْلِبِه، 
َعلى  يَ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ ٌء َوُهَو السَّميُع اْلَبصُري، يْ اْسَتوى، � َمْن َلْيَس َكِمْثِلِه شَ 

 *.َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ 

 
** "Kendisinden başka ilâh olmayan Diri ve Kayyım Allah'tan bağış-

lanma diliyor ve O'na dönüş yapıyorum." 
* "Allah'ım! Ey bana şah damarımdan daha yakın olan, ey insanla 

kalbi arasında mesafe düşüren, ey en yüce yerde ve apaçık ufukta olan, 
ey arşa istiva eden Rahman, ey hiçbir şey kendisi gibi olmayan duyan ve 
gören -Allah-! Muhammed ve Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle." 
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Sonra hacetler istenir. Yine İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) şöyle 
rivayet edilmiştir: Hz. Muhammed ve onun Ehl-i Beyt'ini hoşnut 
etmek isteyen, onların hakkında şu şekilde salavat göndersin: 

 
 .اَللّـُهمَّ � َاْجَوَد َمْن َاْعطى، َو� َخْريَ َمْن ُسِئَل، َو� َاْرَحَم َمِن اْسُرتِْحمَ 

ِخريَن، اآل َوآِلِه ِيف  دٍ َعلى حمَُمَّ  وَّلَني، َوَصلِّ األَ  َوآِلِه ِيف  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 .اْلُمْرَسلنيَ  َوآِلِه ِيف  مَّدٍ َعلى حمَُ  ْعلى، َوَصلِّ اْلَمَالِء األَ  َوآِلِه ِيف  َعلى حمَُمَّدٍ  َوَصلِّ 

 .َعَة َوالدَّرََجَة اْلَكبريَةَ اَللّـُهمَّ َاْعِط حمَُمَّداً َوآَلِه اْلَوسيَلَة َواْلَفضيَلَة َوالشََّرَف َوالرَّفْـ 
اْلِقياَمِة   ِيف  ِه َوملَْ َارَُه َفال َحتْرِْمينَصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآلِ  آَمْنُت ِمبَُحمَّدٍ  مَّ ِاينّ اَللّـهُ 

ئِغًا اَرِو�ًّ س **رُْؤيـََتُه، َواْرزُْقىن ُصْحبَـَتُه َوتـََوفَّىن َعلى ِملَِّتِه، َواْسِقىن ِمْن َحْوِضِه َمْشَرابً 
 .ء َقديرٌ يْ شَ  ُكلِّ ِانََّك َعلى  داً َهنيئاً ال َاْظَمأُ بـَْعَدُه اَبَ 

 . اْجلِناِن َوْجَههُ  ِيف   ْفينرِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه َوَملْ َارَُه فـَعَ  آَمْنُت ِمبَُحمَّدٍ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 
 .حتَِيًَّة َكثريًَة َوَسالماً  ْغ حمَُمَّداً َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه ِمّين اَللّـُهمَّ بـَلِّ 

Sonra Receb ayında kaydettiğimiz Ümm-ü Davud duasını oku; 
 

** "Allah'ım! Ey bağışta bulunanların en cömerdi, ey dilekte bulunu-
lanların en hayırlısı ve ey merhamet dilenilenlerin en merhametlisi.  

Allah'ım! Öncekiler arasında Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, 
sonrakiler arasında Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle; en yüce 
makamlarda Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, peygamberler 
arasında Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine vesile, fazilet, şeref, yücelik 
ve büyük bir derece ver. 

Allah'ım! Ben Hz. Muhammed'i görmediğim halde ona iman ettim. 
Kıyamet gününde onu görmeği ve onunla sohbet arkadaşı olmayı bana 
nasip et. Beni onun dini üzerine öldür ve bir daha asla susamamak üzere 
onun havuzundan bana içir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. 

Allah'ım! Ben Hz. Muhammed'i -Allah'ın salat ve selamı ona ve Ehl-i 
Beyt'ine olsun- görmediğim halde ona iman ettim. Onun yüzünü cennette 
bana tanıt. 

Allah'ım! Hz. Muhammed'e -Allah'ın salat ve selamı ona ve Ehl-i 
Beytine olsun- benden çokça salat ve selam ulaştır."   
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peşinden sayılmayacak kadar çok sevabı olan ve kısaca değinmek 
istediğimiz için burada ayrıntılı olarak sevabına yer vermediğimiz şu 
tesbih zikirleri söyle: 

 
  ُكلِّ ، َوُسْبحاَن َهللا َمَع َاَحدٍ  ُكلِّ َن ِهللا بـَْعَد ، َوُسْبحاَاَحدٍ  ُكلِّ ُسْبحاَن َهللا قـَْبَل 

، َوُسْبحاَن ِهللا َتْسبيحًا يـَْفُضُل َتْسبيَح  ، َوُسْبحاَن َهللا يـَْبقى رَبُّنا ويـَْفىن ُكلُّ أَحدٍ َاَحدٍ 
بيَح  ، َوُسْبحاَن ِهللا َتْسبيحًا يـَْفُضُل َتسْ َاَحدٍ  ُكلِّ حَني َفْضًال َكثريًا قـَْبَل اْلُمَسبِّ 
، َوُسْبحاَن ِهللا َتْسبيحًا يـَْفُضُل َتْسبيَح  َاَحدٍ  ُكلِّ حَني َفْضًال َكثريًا بـَْعَد اْلُمَسبِّ 
، َوُسْبحاَن ِهللا َتْسبيحًا يـَْفُضُل َتْسبيَح  َاَحدٍ  ُكلِّ حَني َفْضًال َكثريًا َمَع اْلُمَسبِّ 
 *، َوُسْبحاَن ِهللا َتْسبيحًا ال َاَحدٍ  ُكلُّ َويـَْفىن  يَنا اْلباقحَني َفْضًال َكثريًا ِلَربِّ اْلُمَسبِّ 

ُحيْصى َوال يُْدرى َوال يـُْنسى َوال يـَْبلى َوال يـَْفىن َوَلْيَس َلُه ُمنْـَتهى، َوُسْبحاَن ِهللا 
اْلعاَلمَني َوُشهُوِر الدُّهُوِر َوَاّ�ِم الدُّنْيا  ِسِينِّ  ئِِه يفاَتْسبيحًا يَدُوُم ِبَدواِمِه َويـَْبقى بَِبق

ِه اْلَعَدُد َوال َبِد ِممّا ال ُحيْصيبَِد َوَمَع األَ ُسْبحاَن ِهللا اََبَد األَ ساعاِت اللَّْيِل َوالنَّهاِر، وَ وَ 
 بَُد، َوتَباَرَك هللاُ َاْحَسُن اْخلاِلقَني .َمُد َوال يـَْقَطُعُه األَ يـُْفنيِه األَ 

 
* "Münezzehtir herkesten önce olan Allah, münezzehtir herkesten 

sonra olan Allah, münezzehtir herkesle birlikte olan Allah; münezzehtir 
Allah, Rabbimiz bâki kalacak ve -O'ndan başka- herkes fani olacaktır; 
münezzehtir Allah, tesbih edenlerin tesbihinden çok daha üstün olan bir 
tesbihle herkesten önce; münezzehtir Allah, tesbih edenlerin tesbihinden 
çok daha üstün olan bir tesbihle herkesten sonra; münezzehtir Allah, 
tesbih edenlerin tesbihinden çok daha üstün olan bir tesbihle herkesle 
birlikte; münezzehtir Allah, tesbih edenlerin, bâki olan ve Ondan başka 
herkesin fani olacağı Rabbimiz için ettikleri tesbihinden çok daha üstün 
olan bir tesbihle; münezzehtir Allah, sayılmayan ve sayısı bilinmeyen, 
unutulmayan, eskimeyen, fani olmayan, sonu ve nihayeti bulunmayan bir 
tesbihle. Münezzehtir Allah, alemdekilerin yılları, zamanın ayları, dünya-
nın saatleri, gece ve gündüzün saatleriyle kendisi devam ettikçe devam 
eden, bâki kaldıkça bâki kalacak bir tesbihle; münezzehtir sürekli ebedi 
olan, sürekliliği sayıyla sayılmayan, zamanın geçmesi sürekliliğini yok 
etmeyen ve ebediyetliğini kesmeyen Allah. En üstün yaratıcı olan Allah 
yücedir." 
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Sona şöyle de: 
 *. ..َاَحد ُكلِّ ُد هلِل بـَْعَد  مْ َاَحد َواحلَْ  ُكلِّ َواْحلَْمُد هلِل قـَْبَل  

Bu dua sonuna kadar okunur. Fakat "subhanallah" yerine "el-
hamdulillah" denir ve "Ahsenu'l-halikin"e ulaşınca "la ilahe illel-
lah-u kabl-e kulli ahad" söylenir ve sonuna kadar duayı böyle oku-
nur; yani "subhanellah" yerine, "la ilahe illellah" ve sonra da "Vel-
lah-u ekber-u kabl-e kulli ahed" söyle ve duanın sonuna kadar böy-
lece "subhanellah" yerine, "ellah-u ekber" söyle. Bunun da peşin-
den Cuma gecesinin amellerinde kaydettiğimiz "Allahumme men 
teabbee ve teheyyee" duasını oku ve sonra Şeyh Tusî'nin "Misbahu'l-
Müteheccid" adlı kitabında kaydettiği "Allahumme entellah-u rab-
bu'l-alemin" duasını oku. 

Bu dua Arafat vakfesinde okunduğu için ve ayrıca çok uzun 
olması sebebiyle burada kaydetmedik. 

Yine bugünde kalp huzuru, huzu ve huşu içerisinde İmam'ın 
"Sahife-i Seccadiye"deki dünya ve ahret hacetlerini içeren 47. duasını 
oku.  

 
* "Hamd Allah'a mahsustur herkesten önce, hamd Allah'a mahsustur 

herkesten sonra…" 
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Arafe Duası 

Bugünde okunan meşhur dualardan biri de Seyyid-i Şuheda İmam 
Hüseyin'in (a.s) duasıdır. Galib Esedî'nin Bişr ve Beşir adındaki iki 
oğlu şöyle rivayet etmişlerdir: Arefe günü -Arafat'ta- İmam Hüseyin'in 
(a.s) huzurundaydıdık; İmam (a.s), beraberinde ailesi, çocukları ve 
takipçilerinden bir grup olduğu halde gayet huşu ve vakar içerisinde 
çadırından dışarı çıkıp Arafat dağının sol tarafında durarak yüzünü 
Ka'be'ye çevirdi ve yiyecek isteyen bir sail gibi ellerini yüzünün hiza-
sına kaldırarak şu duayı okumaya başladı: 

ئِِه داِفٌع، َوال ِلَعطائِِه ماِنٌع، َوال َكُصْنِعِه ُصْنُع صانِع،  اَلْيَس ِلَقض الَّذيْمُد هلِل َاحلَْ 
َقَن ِحبِْكَمِتِه الصَّناِئَع، ال َختْفى َعَلْيِه  َوُهَو اْجلَواُد اْلواِسُع، فَ  َطَر َاْجناَس اْلَبداِئِع، واَتـْ

  ُكلِّ ، َوراِحُم  قانعٍ  ُكلِّ صاِنع، َوراِئُش  ُكلِّ  يضيُع ِعْنَدُه اْلَوداِئُع، جاز الطَّالِئُع، َوال تَ 
َوُهَو ِللدََّعواِت ساِمٌع،  *ِع،، َوُمْنِزُل اْلَمناِفِع َواْلِكتاِب اْجلاِمِع، اِبلنُّوِر الّساطِ ضارِعٍ 

 
* "Hamd Allah'a mahsustur; öyle bir zattır ki O'nun hükmünü geri 

çeviren, verdiğini engelleyen olmaz. Hiçbir zanaatçının yaptığı O'nun 
yaptığı şey gibi değildir. O, büyük cömerttir. Her çeşit mahluk yaratarak 
hikmetiyle yarattıklarını sağlam kıldı. Hiçbir sır O'na gizli kalmaz. Onun 
katında emanetler (ameller) asla zayi olmaz. Herkesi yaptığına karşılık 
mükafatlandıran; kanat edenin işini düzene koyandır; kendisine yakarana 
merhamet eden, -kullarına- yararlı şeyleri ve kapsamlı Kitab'ı (Kur'an'ı) 
yayılan nuruyla indirendir. Duaları duyan (kabul eden), kederleri gideren, 
dereceleri yükselten ve zorbaların kökünü kazıyandır. O'ndan başka ilâh 

 



 565 

َء يَغْريُُه، َوال شَ ِالـَٰه  َوِلْلُكُرابِت داِفٌع، َوِللدَّرَجاِت راِفٌع، َوِلْلَجباِبَرِة قاِمٌع، َفال
  ُكلِّ ، َوُهَو َعلى ٌء، َوُهَو السَّميُع اْلَبصُري، اللَّطيُف اْخلَبريُ يِدلُُه، َوَلْيَس َكِمْثِلِه شَ يـَعْ 
 .َقديرٌ  ءٍ يشَ 

،  ي، ِاَلْيَك َمَردّ  َلَك، ُمِقّرًا اِبَنََّك َرّيب َاْرَغُب ِإَلْيَك، َوَاْشَهُد اِبلرُّبُوبِيَّةِ  اَلّلُهمَّ ِاينّ 
اِب، مثَُّ َاْسَكنْـَتِين ِمنَ  َمذكورًا، َوَخَلْقَتين بِِنْعَمِتَك قـَْبَل َاْن اَُكوَن َشْيئاً  ِابـَْتَدأَتين   الرتُّ

 .ننيَ اْخِتالِف الدُُّهوِر والسِّ ْيِب اْلَمُنوِن، وَ اْالَ◌ْصالَب، آِمناً ِلرَ 
وِن  ّ�ِم اْلماِضَيِة، َواْلُقرُ ِمَن األَ  ، ىف تَقاُدمٍ ِاىل رَِحمٍ  فـََلْم َاَزْل ظاِعنًا ِمْن ُصْلبٍ 

اْلُكْفِر الَّذيَن  ، ىف َدْوَلِة اَئِمَِّة ، َوِاْحساِنَك ِاَيلَّ ، َولُْطِفَك يل ِلَرأفَِتَك يب  اْخلالَِيِة، َملْ ُختْرِْجين
َلُه   يِمَن اْهلُدى، الَّذ  َسَبَق يل يللَّذ  رُُسَلَك، لِكنََّك َاْخَرْجَتين  نـََقُضوا َعْهَدَك، وََكذَّبُوا

ِغ نَِعِمَك،  ِجبَميِل ُصْنِعَك، َوَسوابِ  َرُؤْفَت يبذلك ، َوِمْن قـَْبِل ، َوفيِه اَْنَشأَْتين َيسَّْرَتين 
،  َوِجْلدٍ  َوَدمٍ  *مٍ ىف ظُُلمات َثالث، َبْنيَ حلَْ  ُميْىن، َوَاْسَكنْـَتين ِينّ ِمْن مَ  يفابـَْتَدْعَت َخْلق 

 
yoktur. Hiçbir şey O'na denk olamaz. Eşi ve benzeri yoktur. İşitendir, 
görendir, latif ve habirdir (hiçbir şey O'na gizli kalmaz ve her şeyin inceli-
ğinden haberdardır, agâhtır). 

* Allah'ım! Ben sana yöneliyorum; rabbaniyetine şehadet ediyor ve 
ikrar ediyorum ki, Rabb'im sensin, dönüşüm sanadır; ben anılacak bir 
şey değilken kendi nimetinle beni var ettin. Beni topraktan yarattın; sonra 
beni sulplere yerleştirdin. Beni -var olmamı engelleyebilecek- her türlü 
vakıa, dönemlerin ve yılların değişimi ve olaylarından korudun.   

Böylece asırlar boyu beni baba sulbünden anne rahmine aktardın. 
Şefkat, lütuf ve ihsanınla beni, senin ahdini bozan ve peygamberlerini 
yalanlayan küfür ve dalalet önderlerinin saltanat sürdükleri bir zamanda 
dünyaya getirmedin. Sen beni, senden şefkat ve bana da lütuf olsun 
diye, hidayette benden öne geçenlerin (Hz. Muhammed'in -s.a.a-) 
zamanında dünyaya getirdin, hidayetini bana kolaylaştırdın ve bu 
hidayetle beni yoğurdun. Bundan önce de, güzel yaratılışın ve bol 
nimetlerinle bana şefkat gösterdin. Beni -ikinci merhalede- nütfeden 
yarattın. Et, kan ve deriden ibaret olan üç zulmet arasına yerleştirdin. 
Yaratılışımı bana göstermedin ve bu hususta bana hiçbir şey bırak-
madın. Sonra beni, önceden gerçekleştirdiğin hidayet için tam ve 
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ِمَن   َسَبَق يل يِللَّذ  مثَُّ َاْخَرْجَتين، ي َشْيئًا ِمْن َاْمر  ، َوملَْ َجتَْعْل ِاَيلَّ ي َخْلق ملَْ ُتْشِهْدين
ناً  ِء لَبَ اِطْفًال َصِبيّاً، َوَرزَقـَْتىن ِمَن اْلِغذ اْلَمْهدِ  ِيف  ّمًا َسِوّ�ً، َوَحِفْظَتيناْهلُدى ِاَىل الدُّنْيا ات 
َتىن ِمْن  مَّهاِت الرَّواِحَم، وََكأل االُ  وَب اْحلَواِضِن، وََكفَّْلَتِين قـُلُ  يَّ َمرِّ�ً، َوَعطَْفَت َعلَ 

 . �َدِة َوالنـُّْقصانِ ِمَن الزِّ   ، َوَسلَّْمَتيننِّ ا َطواِرِق اجلْ 
 يَّ اِبْلَكالِم، َاْمتَْمَت َعلَ  ُن، حّىت ِاَذا اْستَـْهَلْلُت �ِطقاً فـََتعاَلْيَت � رَحيُم � َرمحْ 

ِفْطَرتى، َواْعَتَدَلْت  ، َحّىت إَذا اْكَتَمَلتْ عامٍ  ُكلِّ  ِيدًا يفزاْنعاِم، َورَبـَّيْـَتىن َسواِبَغ اإل
ِتَك، ِبَعجاِيِب ِحْكمَ  َتينَمْعرِفَـَتَك، َوَروَّعْ  ُحَجتََّك، ابَِْن َاْهلَْمَتين يَّ ، َاْوَجْبَت َعلَ ِمرَّيت

ْهَتينِئَك َوَاْرِضَك ِمْن امسَ  ِلما َذرَأَت يف َواَيـَْقْظَتين بـَّ  ِلُشْكِرَك، َبداِئِع َخْلِقَك، َونـَ
ْت ِبِه ُرُسُلَك، ما جاءَ  طاَعَتَك َوِعباَدَتَك، َوفـَهَّْمَتين يَّ َوِذْكِرَك، َوَاوَجْبَت َعلَ 

ُلْطِفَك، مثَُّ ِاْذ َمجيِع ذِلَك ِبَعوِنَك وَ  يف يَّ َك، َوَمنَـْنَت َعلَ َل َمْرضاتِ تَـَقبُّ  َوَيسَّْرَت يل
ِمْن َانواِع  ْعَمًة ُدوَن ُاخرى، َوَرَزقْـَتيننِ  ِاٰهلي�   َخْريِ الثَّرى، ملَْ تـَْرَض يلِمنْ  َخَلْقَتين

، اِنَك اْلَقدِمي ِايلَّ ، َوِاْحسيَّ َعلَ  *ْعَظمِ َك اْلَعظيِم األَ �ِش ِمبَنِّ اْلَمعاِش، َوُصُنوِف الرِّ 

 
mükemmel bir yaratılışla dünyaya getirdin. Beşikte küçük bir çocuk iken 
beni her türlü tehlikeden korudun. Beni, en temiz gıda maddesi olan 
anne sütüyle rızıklandırdın. Koruyucuların kalplerini bana şefkatli kıldın. 
Şefkatli anneleri beni korumakla görevlendirdin, her türlü tehlike ve 
cinlerin nüfuzundan beni muhafaza ettin. 

* Beni kusur ve noksanlıktan salim kıldın. Şanın yücedir ey Rahim 
ve Rahman; konuşmaya başladığımda bana bol nimetlerini tamamladın, 
her geçen yıl beni daha fazla eğittin; yaratılışım kemale ulaşıp aklım 
mutedil olunca, hüccetini bana farz kıldın; şöyle ki seni tanımayı kalbime 
ilham ettin ve beni kendinin ilginç hikmetlerine hayran bıraktın. Gökte ve 
yerde yarattığın varlıklar hakkında beni şuurlandırdın, bilinçlendirdin. 
Bana, şükrünü ve zikrini yerine getirmeği tembih ettin; sana itaat ve 
ibadet etmeği üzerime farz kıldın. Bana peygamberlerinin vasıtasıyla 
gönderdiğin hakikatleri anlama gücü verdin. Rıza ve teslim makamını 
kabullenmeyi (bu makama ulaşmayı) bana kolaylaştırdın. Bu hususlarda, 
bana yardım edip lütufta bulunarak üzerime minnet bıraktın. Sonra beni 
en üstün topraktan yaratınca, benim için sadece bir çeşit nimete razı 
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ْعَك َجْهلُكلَّ النِّ  َعِم، َوَصَرْفَت َعّين َمجيَع النِّ  يَّ َعلَ َحّىت ِاذا َاْمتَْمَت   يَقِم، ملَْ َميْنـَ
َك، َفِاْن َلَديْ  ِلما يـُْزِلُفين ِاَلْيَك، َووفـَّْقَتين ُبينِاىل ما يـَُقرِّ  َعَلْيَك َاْن َدَلْلَتين َوُجْرَأيت

، َوِاْن َشَكْرُتَك ، َوِاْن َاَطْعُتَك َشَكْرَتينُتَك َاْعطَيْـَتين، َوِاْن َسَألْ بْـَتينَدْعَوُتَك َاجَ 
حاَنَك ُسْبحاَنَك، ، َفُسبْ ، َوِاْحساِنَك ِاَيلَّ يَّ َعلَ ، ُكلُّ ذِلَك اِْكماٌل ِالَ◌نـُْعِمَك زِْدَتين

َسْت َامسْ جميدٍ  ، َمحيدٍ ُمعيدٍ  يءٍ ِمْن ُمْبدِ   .ْت آالُؤكَ ُؤَك، َوَعظُمَ ا، تَـَقدَّ
 يَ َك َأُقوُم هِبا ُشْكرًا، َوهِ َعطا� يُّ َعَددًا َوِذْكرًا، َأْم اَ  ياُْحص ِاٰهلينَِعِمَك �  يُّ َفأَ 
ّدُوَن، َأْو يـَبْـُلَغ ِعْلمًا هِبَا اْحلاِفظُوَن، مثَُّ ما َصَرْفَت  ااَْكثُر ِمْن َاْن ُحيِْصيَـَها اْلع � َربِّ 

  .ءِ اِمَن اْلعاِفَيِة َوالسَّرّ  ِء، َأْكثـََر ِممّا َظَهَر يلاَوالضَّرّ  َن الُضرِّ َوَدرَْأَت َعّىن اَلّلُهمَّ مِ 
 *، َوخاِلِص َصريحِ ، َوَعْقِد َعَزماِت يَقيينِحبَقيَقِة امياين  ِاٰهليَوَاَ� َاْشَهُد � 

 
olmadın; en yüce lütufla ve sonsuz ihsanınla çeşitli geçim vesileleri, 
nimet ve yiyeceklerle beni rızıklandırdın. Bana tüm nimetlerini tamam-
layıp benden bütün belaları uzaklaştırdığında yine de cehaletim ve sana 
karşı cüretim, beni sana yaklaştıracak vesileyi bana göstermene ve beni, 
katına yaklaştıracak şeye muvaffak etmene engel olmadı. Seni 
çağırdığımda bana icabet ettin, hacet istediğimde hacetimi verdin, sana 
itaat ettiğimde beni mükafatlandırdın, şükrettiğimde bana nimetini artır-
dın. Bütün bunların nedeni bana nimetini tamamlayıp lütufta bulunman-
dır. Sen her türlü kusur ve noksanlıktan münezzehsin, münezzehsin; 
varlıkları yaratan ve meydana getiren ve tekrar kendine döndüren sensin. 
Hamda lâyık olan sensin; şanın yücedir; isimlerin mukaddestir; nimetlerin 
büyüktür. 

* Allah'ım! Hangi nimetini sayabilirim, hangisini hatırlayabilirim?! 
Veya hangi bağışlarının şükrünü yerine getirebilirim?! Ey Rabb'im! Senin 
bana nimetlerin, sayanların sayıp bitiremeyeceği ve bilmek isteyenlerin 
bilemeyeceği kadar çoktur. Allah'ım! Benden giderdiğin ve uzaklaştırdı-
ğın zorluk, zarar ve ziyanlar, sahip olduğum nimet ve afiyetten de çoktur.    

İlahi! Ben imanımın hakikatiyle, kalbimde yer eden yakinle, ihlaslı 
tevhidimle, içimde saklı hakikatlerle, gözümün nurunun mecrasının bağ-
larıyla, anlımın safhasının hatlarıyla, solunum yolumun delikleriyle, bur-
numun yumuşak kemiğiyle, kulak perdemin ses algılayan organıyla, 
dudaklarımın içinde gizli olan şeyle, dilimin ses hareketiyle, üst ve alt 
çenemin irtibat merkezleriyle, dişlerimin çıktığı yerlerle, yiyecek ve 
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َحِة  ، َوَاساريِر َصفْ ينُوِر َبَصر  ي، َوَعالِئِق َجمار ي، َوابِطِن َمْكُنوِن َضمري يتـَْوحيد
، َوما ي، َوَمساِرِب ِمساِخ َمسْع، َوَخذاريِف ماِرِن ِعْرنَيينيَمساِرِب نـَْفس، َوُخْرِق َجبيين 
، ي َوَفكّ  ي، َوَمْغَرِز َحَنِك َفم، َوحرِكاِت َلفِظ ِلساينيَ ْت َوَاطبَـَقْت َعَلْيِه َشَفتاُضمَّ 

 فارِِغ حباِئِل  ، َوبـُُلوغِ يرَْأس اُمِّ ، َوِمحاَلِة َوَمْشَريب ي، َوَمساِغ َمْطَعميَوَمناِبِت َاْضراس
،  ، َونِياِط ِحجاِب قـَْليب ، َومحاِئِل َحْبِل َوتيين ياْشَتَمَل َعلْيِه اتُموُر َصدر  ، َوَمايُعُنق

، َوقَبُض  ي، َوِحقاُق َمفاِصليَوما َحَوْتُه َشراسيُف َاْضالع ،يَكِبد يَوَأْفالِذ َحواش
،  َوَقَصيب  ، َوَعَصيبيَوَبَشر  ي، َوَشْعر يَوَدم يمَوحلَْ  ي، َوَاطراُف َا�ِمليَعواِمل

 ،ي، َوَمجيُع َجوارِحيَوُعُروق يَوخمُّ  يَوِعظام
  َويَقَظيت  ي، َونـَْومْرُض ِمّين ، َوما اَقلَِّت األَ يَوَما انـَْتَسَج َعلى ذِلَك َاّ�َم َرِ◌ضاع

 عصارِ األَ  *ْدُت َمَدى، َاْن َلْو حاَوْلُت َواْجتَـهَ يَوُسُجود يَوحرَكاِت رُُكوع َوُسُكوين
ِمْن َأنـُْعِمَك َما اْسَتَطْعُت ذِلَك ِاّال  ُشْكَر واِحَدةٍ  يَ ْرهُتا َاْن أَُؤدِّ ْحقاِب َلْو ُعمِّ َواألَ 
 .ًء طارِفاً َعتيداً اديدًا، َوثَنِبِه ُشْكَرَك اََبداً جَ  يَّ َك اْلُموَجِب َعلَ ِمبَنِّ 

 
içeceklerimi tatma duyumla, beynimi kapsayan kafatasımla, boyun 
damarlarımla, göğüs kafesimin kapsadığı organlarla, şah damarımla, 
kalbimin perdesinin avizesiyle, ciğerimin kenarına bitişen parçalarla, 
kaburgalarımın kapsadığı şeylerle, kaslarımın bağlandığı yerle, uzuvla-
rımın açılıp kapanışıyla, parmaklarımın ucuyla, etimle, kanımla, saçımla, 
derimle, sinirimle, bağırsağımla, kemiğimle, beynimle, damarlarımla, tüm 
uzuvlarımla ve bebek oluşumdan itibaren oluşan uzuvlarımla, 
yeryüzünün benden aldığı şeylerle, uykumla, uyaklığımla, sükunetimle ve 
yine rüku ve secdelerimin hareketleriyle tanıklık ediyorum ki, eğer asırlar 
boyu yaşasam ve senin nimetlerinden birinin şükrünü yerine getirmeye 
çalışsam, yerine getiremem; bunu ancak seni lütfünle yerine getirebilirim 
ki bunun kendisi de yeni, ebedi ve köklü bir şükrü gerektirmektedir. 

* Evet, ben ve sayanlar senin geçmiş ve gelecek nimetlerini sayma-
ya veya nimetlerinin zamanlarını hesaplamaya çalışsak hiçbir zaman 
sayamayız. Ben kim senin nimetlerini saymak kim? Oysa sen konuşkan 
Kitab'ında ve sadık haberinde, "Allah'ın nimetlerini saymaya çalışsanız, 
sayıp bitiremezsiniz" buyurmuşsun. 
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َمدى ِاْنعاِمَك، ساِلِفِه  يَ ْن َا�ِمَك، َأْن ُحنْصِ دُّوَن مِ اَاَجْل َولْو َحَرْصُت َاَ� َواْلع
  ذِلَك َواَْنَت اْلُ◌ْخمِربُ يفَوآنِِفِه ما َحَصْر�ُه َعَددًا، َوال َاْحَصيناُه َاَمدًا، َهْيهاَت أىنّ 

  .َمَة ِهللا ال ُحتُْصوهاِكتاِبَك الّناِطِق، َوالنـََّبِأ الّصاِدِق، َوِاْن تـَُعدُّوا نِعْ 
ُؤَك َورُُسُلَك، ما اَنـَْزْلَت َعَلْيِهْم ِمْن اُؤَك، َوبـَلََّغْت اَنِْبياتاُبَك اَلّلُهمَّ َوِانْبَصَدَق كِ 

، يَوِجدّ  يَاْشَهُد ِبَجُ◌ْهد ِاٰهلي�  هِبِْم ِمْن ديِنَك، َغْريَ َأينّ َوْحِيَك، َوَشَرْعَت َهلُْم وَ 
َملْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا فـََيُكوُنَ◌   ي، َاْحلَْمُد هلِل الَّذ، َوَأُقوُل ُمْؤِمنًا ُموِقناً ي َوُوْسع َوَمبْـَلِغ طاَعيت

َفُريِْفَدُه  ِمَن الذُّلِّ  دُُّه فَيما ابـَْتدََع، َوال َوِيلٌّ اُمْلِكِه فـَُيض ، َوَملْ َيُكْن َلُه َشريٌك يفَمْورُواثً 
  .َفَسَدات َوتـََفطََّراتلَ   هللاُ فيما َصَنَع، َفُسْبحانَُه ُسْبحانَُه، َلْو كاَن فيِهما آِهلٌَة ِاالَّ 

ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد، َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفواً  يَحِد الصََّمِد الَّذُسْبحاَن ِهللا اْلواِحِد األَ 
ئِِه اْلُمْرَسلَني، َوَصلَّى هللاُ اِتِه اْلُمَقرَّبَني، َواَنِْبيَاَحٌد، َاْحلَْمُد هلِل َمحْدًا يُعاِدُل َمحَْد َمالِئكَ 

  *.اِهريَن اْلُ◌خمَلصَني َوَسلَّمَ خامتَِ النَِّبّيَني، َوآِلِه الطَِّيبَني الطّ  ى ِخَريَتِِه حمَُمَّدٍ َعل
Sonra İmam (as) gözlerinden yaşlar aktığı halde daha fazla bir 

rağbetle şöyle devam etti: 
 

ِمبَْعِصَيِتَك،   قوايَك، َوال ُتْشِقينبِتَ  َاراَك، َوَاْسِعْدين ينّ أَ لّلُهمَّ اْجَعْلىن َاْخشاَك كَ اَ 
 

* Allah'ım! Peygamberlerin ve elçilerine iblağ edilen ve vahiyle onla-
ra indirdiğin ve bu vasıtayla dini onlara yasadığın Kitab'ın ve haberlerin 
doğrudur. Ancak ben tüm çabam ve gayretimle kapasitemce inanarak ve 
yakin ederek diyorum ki: Hamd ve övgü, kendine miras alacak bir evlat 
edinmeyen, yaratılışta kendisine muhalefet edecek mülkünde ortağı 
olmayan ve dünyayı yaratışında kendisine yardım edecek bir yardımcısı 
olmayan Allah'a mahsustur. Münezzehtir, münezzehtir -çocuğu ve ortağı 
olmaktan-. Eğer o ikisinde -gökte ve yerde- Allah'tan başka bir ilâh olsay-
dı, fesat çıkardı ve dağılırlardı. 

Tek, bir, ihtiyacı olmayan, doğmayan ve doğrulmayan, eşi ve benzeri 
olmayan Allah münezzehtir.  Allah'a hamdolsun; öyle bir hamd ki yakın-
laştırılmış meleklerin ve gönderilmiş peygamberlerin hamdına denktir. 
Allah'ın salat ve selamı seçtiği kulu, peygamberlerin sonuncusu Muham-
med'e ve onun tertemiz, arınmış ve muhlis kılınmış Ehl-i Beyt'ine olsun." 
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َقَدِرَك، َحّىت ال ُأِحبَّ تـَْعجيَل ما َاخَّْرَت َوال  يف ِئَك، َوابِرْك يلاَقض يف يل  َوِخرْ 
 ْخالَص يف ، َواالِ قـَْليب ، َواْلَيقَني يفي نـَْفس يف يَ ْلَت، اَلّلُهمَّ اْجَعْل ِغناأَتخَري ما َعجَّ 

 ي، َواْجَعْل َمسْعيِجبَوارِح ْعين، َوَمتِّ ييند ، َواْلَبصريََة يفيَبَصر  ، َوالنُّوَر يفيَعَمل
، َواَِقرَّ  ِريباَومَ  يفيِه اثَْر  ، َوَاِرينَعلى َمْن ظََلَمين ، َواْنُصْريناْلوارَِثْنيِ ِمّين  يَ َوَبَصر 

 . ِبذِلَك َعْيين
، َوُفكَّ  ، َواْخَسْأ َشْيطاينيتَخطيئَ  ، َواْغِفْر يل، َواْسُرتْ َعْوَريتاَللَُّهمَّ اْكِشْف ُكْرَبيت 

 َلَك اْحلَْمُد َكما ْوىل، اَلّلُهمَّ ِخَرِة َواالُ اآل الدَّرََجَة اْلُعْليا ِيف  ِاٰهلي�  ، َوْاَجْعْل يلِرهاين 
َخْلقًا َسِو�ًّ َرْمحًَة   َفَجَعْلَتين َوَلَك اْحلَْمُد َكما َخَلْقَتينَمسيعًا َبصريًا،  َفَجَعْلَتين َخَلْقَتين

 ِمبا اََنَشْأَتين ، َربِّ ِفْطَريت *فـََعدَّْلتَ  ِمبا بـََرْأَتْين  َغِنّيًا، َربِّ  يْن َخْلق، َوَقْد ُكْنَت عَ يب
  ِمبا َكالََتين  ، َربِّ عافـَيْـَتين ينـَْفس َويف ِمبا َاْحَسْنَت ِاَيلَّ  ، َربِّ َفَاْحَسْنَت ُصوَريت

 . َوَوفـَّْقَتين 
 

* "Allah'ım! Seni görüyormuşum gibi beni kendinden korkut ve beni 
takvayla saadete kavuştur; sana karşı günah işleyerek kalbimi katılaş-
tırma, takdirlerinde bana hayır ve bereket ver ki geciktirdiğin şeyin bana 
acele verilmesini ve acele verdiğin şeyin de geciktirilmesini istemeyeyim. 
Allah'ım! Nefsime zenginlik, kalbime yakin, amelime ihlas, gözüme nur, 
dinimde basiret ve bilinç ver ve azalarımı güçlü kıl, kulağımı ve gözümü 
(işiten ve gözümün nuru çocuklarımı) benim iki mirasçım kıl ve hakkımda 
zulmedene karşı bana yardım et ve bunda intikam ve galibiyetimi bana 
göster ve gözlerimi aydınlat.  

Allah'ım! Sıkıntımı gider, kusurumu ört, hatalarımı bağışla, şeytanımı 
benden uzaklaştır, zimmetimi serbestliğe çıkar (üzerimde hiçbir hak 
kalmasın); ve ey Rabb'im, dünya ve ahirette benim için yüksek bir derece 
ver. Allah'ım! Beni yaratıp, duyan ve gören yaptığın için sana hamd 
olsun. Beni yaratmaya ihtiyacın olmadığı halde hakkımda bir rahmet 
olarak beni yarattığın ve azalarımı birbirine uygun, düzgün kıldığın için 
sana hamdolsun. Rabb'im; beni icat ettiğin ve yaratılışımı dengeli kıldığın 
gibi; Rabb'im, beni yarattığın ve yüzümü güzel kıldığın gibi; Rabb'im, 
bana ihsanda bulunduğun ve afiyet verdiğin gibi; Rabb'im, afetlerden 
koruduğun ve muvaffak kıldığın gibi. 
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  ، َربِّ َخْري َاْعطَيْـَتين ُكلِّ َوِمْن  ْوَليْـَتين ِمبا اَ  ، َربِّ َديـَْتينفـَهَ  يَّ ِمبا اَنـَْعَمَت َعلَ  َربِّ 
نَـيْـَتين  ِمبا َاْغنَـيْـَتين ، َربِّ َوَسَقيْـَتين  ِمبا َاْطَعْمَتين ِمبا  ، َربِّ َوَاْعَززَْتين ِمبا َاَعنْـَتين ، َربِّ َواَقـْ

َوآِل   َعلى حمَُمَّدٍ  ، َصلِّ َك اْلكايفِمْن ُصْنعِ  ، َوَيسَّْرَت يلِمْن ِسْرتَِك الّصايف اَْلَبْسَتين
ْهواِل الدُّنْيا ِمْن اَ  ينّ�ِم، َوجنَِّ وِر، َوُصُروِف اللَّياىل َواألَ َعلى َبواِئِق الدُّهُ  ، َوَاِعّين حمَُمَّدٍ 

 .ْرضِ األَ  َمُل الظّاِلُموَن ِيف َشرَّ ما يـَعْ  ِخَرِة، َواْكِفينوَُكُرابِت اآل
  ، َويف َفاْحُرْسين َوديين ينـَْفس ، َويفِقين، َوما َاْحَذُر فَ ِفيناَلّلُهمَّ ما َاخاُف َفاكْ 

 ينـَْفس ، َويفَفباِرْك يل ما َرزَقـَْتين ، َويفَفاْخُلْفين َومايل يَاْهل ، َويفَفاْحَفْظين يَسَفر 
َفال  ِبُذنُويب، وَ ْمينْنِس َفَسلِّ َواالِ  اجلِْنِّ  ، َوِمْن َشرِّ ْمين َاْعُنيِ الّناِس فـََعظِّ  ، َويفْلينَفذلِّ 

 *، َوِالى، َونَِعَمَك َفال َتْسلُْبينَفال تـَْبَتِ◌ْلين ي، َوِبَعَملَفال ُختِْزين َوِبَسريَريت ْحينتـَْفضَ 

 
* Rabb'im, nimet verdiğin ve hidayet ettiğin gibi; Rabb'im, seçtiğin ve 

bütün hayırlardan verdiğin gibi; Rabb'im, beni yedirdiğin ve içirdiğin gibi; 
Rabb'im, ihtiyaçsız kıldığın ve hoşnut ettiğin gibi; Rabb'im, bana yardım 
ettiğin ve izzet verdiğin gibi; Rabb'im, bana keramet elbisesi giydirdiğin 
ve yarattığın şeylerden yeteri kadar bana verdiğin gibi Muhammed ve 
Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve bana zamanın sıkıntıları, gece ve gündüzün 
çekişmeleri karşısında yardım et. Beni dünyanın ıstıraplarından ve 
ahiretin kederlerinden kurtar ve yeryüzünde zalimlerin yaptıkları -kötülük-
lerden beni koru. 

Allah'ım! Endişelendiğim şeylerden bana güven ver, korktuğum 
şeylerden beni koru, nefsimi ve dinimi koru, yolculuğumda beni koru, mal 
ve ailemde benden geriye salih bir evlat bırak. Bana verdiğin rızklara 
bereket ver. Beni kendi yanımda alçak gönüllü kıl ve halkın gözünde ise 
yücelt; cinlerin ve insanların kötülüğünden beni selamet kıl; günahımdan 
dolayı beni rezil etme, içimde gizli olan şeyden dolayı beni cezalandırma, 
amelimden dolayı beni (azap ve belalara) müptela etme, nimetlerini 
benden alma ve beni kendinden başkasına bırakma. Rabb'im! Beni kime 
bırakıyorsun? Akrabalık bağını koparacak olan bir akrabaya mı? Yoksa 
bana öfkelenen uzak ve yabancıya mı? Ya da beni zayıf düşürecek olan 
birine mi? Oysa sen benim Rabb'imsin, işlerimin sahibisin; garipliğimi, 
kimsesizliğimi ve menzilimin uzaklığını ve işlerimin sahibi kıldığın kimse 
karşısında zilletimi sana şikayet ediyorum.  
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  ، فـَيَـَتَجهَُّمين  َاْم ِاىل بَعيدٍ  ،فـََيقَطُعين ِاىل َقريبٍ  ِاىل َمْن َتِكُلين ِاٰهليَغْريَِك َفال َتِكْلىن، 
،  يَوبـُْعَد دار  ، َاْشُكو ِاَلْيَك ُغْرَبيتيَمليُك َاْمر وَ  ، َواَْنَت َرّيب يل فنيَ َاْم ِاَىل اْلُمْسَتْضعِ 

 .يَعلى َمْن َملَّْكَتُه َاْمر  ينَوَهوا
 ُسْبحاَنَك َغْريَ  َفال اابيل يَّ ْن َملْ َتُكْن َغِضْبَت َعلَ َغَضَبَك، َفاِ  يَّ َفال ُحتِْلْل َعلَ  ِاٰهلي

ْرُض َاْشَرَقْت َلُه األَ  يوِر َوْجِهَك الَّذبِنُ  � َربِّ  ْسأَُلكَ اَ ، فَ َانَّ عاِفيَـَتَك َاْوَسُع يل
 ِخرِيَن، َاْن ال ُمتيَتىنوَّلَني َواآلِبِه َاْمُر األَ  َوالسَّماواُت، وَُكِشَفْت ِبِه الظُُّلماُت، َوَصُلحَ 

ْرضى قـَْبَل َلَك اْلُعْتىب َحّىت تَـ  ،َسَخَطَك، َلَك اْلُعْتىب َعلى َغَضِبَك، َوال تـُْنِزْل يب
 يِاّال اَْنَت، َربَّ اْلبَـَلِد اْحلَراِم َواْلَمْشَعِر اْحلَراِم، َواْلبَـْيِت اْلَعتيِق الَّذِالـَٰه  ذِلك، ال

  .َوَجَعْلَتُه ِللّناِس َاْمَناً  َاْحَلْلَتُه اْلَربََكَة،
َء ِبَفْضِلِه، � َمْن ا� َمْن َعفا َعْن َعظيِم الذُّنُوِب ِحبِْلِمِه، � َمْن َاْسَبَغ النـَّْعم 

،  ُكْرَبيت يف ي، � ِغياثَوْحَديت يف ، � صاِحيبفى ِشدَّيتيَاْعَطى اْجلَزيَل ِبَكَرِمِه، � ُعدَّت
َويـَْعُقوَب، َوَربَّ  *ِاْبراهيَم َوِاْمساعيَل َوِاْسحاقَ  يَوِالَه آابئ ِاٰهلي، � نِْعَميت يف ي� َوِليّ 

 
* Allah'ım! Gazabını bana helal kılma; eğer sen bana gazap 

etmezsen başkalarından endişem olmaz.  ünezzehsin sen. Senin bana 
afiyetin geniştir; o halde senden diliyorum ki ey Rabb'im, yeryüzünün ve 
göklerin kendisiyle aydınlandığı, karanlıkların aydınlığa kavuştuğu ve 
öncekilerin ve sonrakilerin kendisiyle ıslah olduğu veçhinin nuru hürme-
tine beni gazabın üzerine öldürme, öfkeni benim üzerime indirme, 
kötülükten vazgeçmek ve hoşnutluk sana aittir; bundan (ölmeden) önce 
benden razı olabilirsin. Senden başka hah yoktur. Mekke'nin, Meş'aru'l-
Ham'ın, bereketli ve insanlar için güvenli kıldığın Beyt-ul Atik'in Rabb'isin. 

Ey sabrıyla çok günahları bağışlayan, ey lütfüyle nimetleri indiren, ey 
kendi keremiyle çok büyük bağışta bulunan, ey zor günlerimde dayana-
ğım, ey yalnızlığımda arkadaşım, ey sıkıntılarımda imdadıma koşan ve 
ey veli nimetim benim! Ey Rabb'im ve babalarım İbrahim, İsmail, İshak ve 
Yakub'un Rabb'i ve ey Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabb'i ve ey 
peygamberlerin sonuncusu Muhammed'in ve onun seçkin Ehl-i Beyt'inin 
Rabb'i ve ey Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan'ı  (Kur'an'ı) indiren, Kâf Ha Ya 
Ayn Sâd, Tâ Hâ, Ya Sîn ve Kur'an-ı Hekim'in Rabb'i! Yollar tüm geniş-
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َني، ُمْنِزَل  خامتَِ النَِّبيّيَني َوآِلِه اْلُمنْـَتَجب فيَل، َوربَّ حمَُمَّدٍ َجْربَئيَل َوميكائيَل َوِاْسرا
ُقرآِن اْحلَكيِم، ، َوالْ سۤ ، َوطه َويٰ صۤ عۤ َل كهيۤـ ْجنيَل، َوالزَّبُوِر َواْلُفْرقاِن، َوُمنَـزِّ التَّوراِة َواالِ 
اْالَ◌ْرُض ِبُرْحِبها، َوَلْوال  َسَعِتها، َوَتضيُق ِيبَ  اْلَمذاِهُب يف حَني تُعييِين  ياَْنَت َكْهف

َلُكْنُت ِمَن  يَ ، َوَلْوال َسْرتَُك ِا�ّ ِلكَني، َواَْنَت ُمقيُل َعثـَْريتَرْمحَُتَك َلُكْنُت ِمَن اْهلا
َلُكْنُت ِمَن  يَ ، َوَلْوال َنْصُرَك ِا�ّ يئااِبلنَّْصِر َعلى َاْعدي داْلَمْفُضوِحَني، َواَْنَت ُمَؤيِّ 

 .اْلَمْغُلوبنيَ 
َعِة، َفاَْوِليَوالرِّ  َمْن َخصَّ نـَْفَسُه اِبْلسُُّموِّ  � ِه يـَْعتَـزُّوَن، � َمْن َجَعَلْت َلهُ  ؤُه ِبِعزِّ افـْ

ْعُنيِ  ئُِفوَن، يـَْعَلُم خائَِنَة األَ اْلُمُلوُك َنَري اْلَمَذلَِّة َعلى َاْعناِقِهْم، فـَُهْم ِمْن َسَطواتِِه خا
ْزِمَنُة َوالدُُّهوُر، � َمْن ال يـَْعَلُم َكْيَف ُهَو ِاّال ِبِه األَ  ما أَتِيت الصُُّدوُر، َوَغْيَب  يَوما ُختْفِ 

ِاّال ُهَو � َمْن َكَبَس   يـَْعَلُمُه،ما ُهَو، � َمْن ال يـَْعَلُم ما ُهَو ِاّال ُهَو، � َمْن ال يـَْعَلم 
اْلَمْعُروِف  *ِء، � َذاامسْ ْكَرُم األَ ِء، � َمْن َلُه اَ اَء اِبلسَّماِء، َوَسدَّ اْهلَو اْرَض َعَلى اْلماألَ 

 
liğine rağmen bana zorlaşınca ve yer tüm bolluğuyla bana daralınca 
sığınağım sensin; eğer senin rahmetin olmasaydı kesinlikle ben helak 
olanlardan olurdum. Beni hatalardan alıkoyan sensin; eğer benim -
günahlarımın- üzerini örtmeseydin kesinlikle rezil olanlardan olurdum. 
Yardımınla düşmanlarıma karşı beni destekleyen sensin; eğer senin 
yardımın olmasaydı mağlup düşenlerden olurdum.   

* Ey yücelik ve üstünlüğü kendine has kılan, izzetiyle dostları aziz 
olan, ey padişahların boynuna zillet halkasını geçiren ve heybetinden 
padişahların kendisinden korktuğu zat; ey gözlerin ihanetini ve göğüsler-
de gizli olanı, zaman ve asırların geleceklerini bilen; ey nasıl olduğunu 
kendisinden başka hiç kimse bilmeyen, ey ne olduğunu kendisinden baş-
kası bilmeyen, ey yeryüzünü su üstüne sıkıştıran ve gökyüzüyle (uzun 
tabakasıyla) havayı kapatan, ey en güzel isimler kendisinin olan, ey 
hiçbir zaman kesilmeyen ihsan sahibi, ey -Mısır- kervanını Yusuf-u 
kurtarmak- için Kafr çölünde tutup onu kuyudan çıkaran, ey Yusuf'u 
kölelikten sonra padişah yapan, ey üzüntüden gözleri ağardıktan sonra 
üzüntüsünü sabırla gizleyen Yakub'a Yusuf'u döndüren, ey Eyyub'tan 
zorluk ve sıkıntıyı gideren ve yaşlandıktan sonra -çocuk sahibi olan- 
İbrahim'in elini, oğlunu kesmekten alıkoyan, ey Zekeriyya'nın duasını 
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 اْلبَـَلِد اْلَقْفِر، َوُخمْرَِجُه ِمَن اْجلُبِّ  َض الرَّْكِب ِلُيوُسَف ِيف ال يـَنْـَقِطُع اَبَدًا، � ُمَقيِّ  يالَّذ
َن اْحلُْزِن دَُّه َعلى يـَْعُقوَب بـَْعَد َاِن ابـَْيضَّْت َعْيناُه مِ اَوجاِعَلُه بـَْعَد اْلُعبوِديَِّة َمِلكًا، � ر 

ِاْبرهيَم َعْن َذْبِح  يْ َواْلبَـْلوى َعْن اَيُّوَب، َوممُِْسَك يَدَ  فـَُهَو َكظيٌم، � كاِشَف الضُّرِّ 
ِء ُعُمرِِه، � َمِن اْسَتجاَب ِلزََكرِّ� فـََوَهَب َلُه َحيْىي، َوملَْ يََدْعُه اِه، َوَفنابِْنِه بـَْعَد ِكَربِ ِسنِّ 

ئيَل اِاْسر  � َمْن فـََلَق اْلَبْحَر ِلَبين  َاْخَرَج يُوُنَس ِمْن َبْطِن اْحلُوِت،فـَْردًا َوحيدًا، � َمنْ 
رات َبْنيَ �َح ُمَبشِّ َفَاْجناُهْم، َوَجَعَل ِفْرَعْوَن َوُجُنوَدُه ِمَن اْلُمْغَرقَني، � َمْن َاْرَسَل الرِّ 

 . َرْمحَِتهِ  يْ يَدَ 
 َخْلِقِه، � َمِن اْستَـنْـَقَذ السََّحَرَة ِمْن بـَْعِد � َمْن ملَْ يـَْعَجْل َعلى َمْن َعصاُه ِمنْ 

نِْعَمِتِه َ�ُكُلوَن ِرْزَقُه، َويـَْعُبُدوَن َغْريَُه، َوَقْد حادُّوهُ  ِل اْجلُُحوِد، َوَقْد َغَدْوا يفطُو 
ئِمًا ال نـََفاَد  ادَلَك، �  ال نِدَّ  اً � بَديع يُ َو�دُّوُه وََكذَّبُوا رُُسَلُه، � َاهلُل � َاهللُ، � بَد

 *ِمبا  نـَْفسٍ  ُكلِّ ئٌِم َعلى ا، � ُحمِْىيَ اْلَمْوتى، � َمْن ُهَو قيَّ � َحّيًا حَني ال حَ  َلَك،
 ينا ، َورَ فـََلْم يـَْفَضْحين ، َوَعظَُمْت َخطيَئيتفـََلْم َحيْرِْمين  يَبْت، � َمْن َقلَّ َلُه ُشْكر َكسَ 

 .فـََلْم َيْشَهْريني َلى اْلَمعاصعَ 

 
kabul ederek ona Yahya'yı veren ve onu yalnız ve kimsesiz bırakmayan, 
ey Yunus'u balığın karnından dışarı çıkaran, ey denizi İsrailoğulları için 
yarıp onları kurtaran, Firavun ve ordusunu boğan, ey rüzgarları rahmet -
yağmuru- müjdeleyicisi olarak gönderen. 

* Ey kendine karşı günah işleyen kullarını cezalandırmada acele 
etmeyen, ey sürekli senin nimetlerinle nimetlendikleri ve senin rızkını 
yedikleri halde diğerlerine tapmakta olan sihirbazları, uzun bir zaman 
inkâr edip sürekli kendisine düşmanlık etmeleri, karşı çıkmaları ve 
peygamberlerini yalanlamalarından sonra kurtaran; ya Allah, ya Allah; ey 
kainatı yoktan var eden, ey eşi olmayan yaratıcı, ey hiçbir zaman fani 
olmayacak sürekli, ey hiçbir diri olmadığı zaman diri olan, ey ölüleri 
dirilten, ey herkesin başına kazandığını getiren, ey kendisine az şükret-
tiğim halde beni mahrum etmeyen, hatalarım çok olmasına rağmen beni 
rezil etmeyen, beni günah işlerken gördüğü halde insanlara tanıtarak 
haysiyetimi dökmeyen. 
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ال  ي، � َمْن َا�ديِه ِعْنديِكربَ  يف ، � َمْن َرزََقينير ِصغَ  يف َمْن َحِفَظين �
ِة  ساءَ ْحساِن، َوعاَرْضُتُه اِبالِ اِبْخلَْريِ واالِ  ُمُه ال ُجتازى، � َمْن عاَرَضينُحتْصى، َونِعَ 

َدَعْوتُهُ  ْمِتناِن، � َمْن ْبِل َاْن َاْعِرَف ُشْكَر االِ مياِن ِمْن قَـ ِلالِ  َواْلِعْصياِن، � َمْن َهداين
، َوَذليالً  ، َوَعْطشاً� َفَاْرواين، َوجائِعًا َفَاْشبَـَعين، َوُعْر�ً� َفَكساينَمريضًا َفَشفاين

، َوُمنْـَتِصراً ، َوُمِقالًّ َفَاْغناين ، َوغائِبًا فـََردَّين، َوَوحيدًا َفَكثـََّرين، َوجاِهًال فـََعرََّفينَفَاَعزَّين
 .َعْن َمجيِع ذِلَك َفابـَْتَدَاين، َوَاْمَسْكُت َيْسلُْبينَوَغِنيّاً فـََلْم   ،فـََنَصَرين

،  ، َوَاجاَب َدْعَويت، َونـَفََّس ُكْرَبيت شُّْكُر، � َمْن اَقاَل َعثـَْريت فـََلَك اْحلَْمُد َوال
ِاْن َاُعدَّ نَِعَمَك ، وَ يَعلى َعُدوّ  ، َوَنَصَرينطَِلَبيت ، َوبـَلََّغين، َوَغَفَر ذُنُويب َوَسَرتَ َعْوَريت 

  *. وََكرائَِم ِمَنِحَك ال اُْحصيهاَوِمنَـَنَك 

 
* Ey küçüklüğümde beni koruyan, ey büyüdüğümde beni rızıklan-

dıran, ey bana sayısız bağışlarda bulunan ve nimetlerini telafi edemedi-
ğim; ey bana hayır ve ihsanla yönelen, benim ise kendisine günah ve 
isyanla yöneldiğim, ey nimetine şükretmeyi öğrenmeden beni imana 
hidayet eden, ey hastayken çağırdığımda bana şifa veren, çıplakken beni 
giydiren, açken beni doyuran, susuzken beni suya doyuran, zelilken 
bana izzet veren, cahilken beni bilgilendiren, yalnızken -yalnızlığımı- 
çokluğa dönüştüren, gayıp ve vatanımdan uzakken beni geri döndüren, 
fakirken beni zenginleştiren, yardım istediğimde bana yardım eden, 
zenginken nimetini benden almayan ve bütün bunları senden istemekten 
sakındığım halde kendiliğinden vermeye başlayan. 

O halde hamd ve şükür sana mahsustur; ey sıkıntılarımı gideren, 
duamı kabul eden, kusur ve ayıbımı örten, günahımı bağışlayan, beni is-
teklerime kavuşturan ve düşmanıma karşı zafere ulaştıran; eğer senin 
nimetlerini, bağışlarını ve değerli ihsanlarını saymaya kalkışsam, sayıp 
bitiremem. 

Ey mevlam! Minnet bırakan sensin, nimet veren sensin, ihsanda 
bulunan sensin, güzelleştiren sensin, üstün kılan sensin, mükemmel-
leştiren sensin, rızıklandıran sensin, muvaffak kılan sensin, bağışta 
bulunan sensin, zengin yapan sensin, sermaye veren sensin, sığınak  
veren sensin, yeterli olan sensin, hidayet eden sensin, -hatalardan- 
koruyan sensin, -ayıbımı- örten sensin, bağışlayan sensin, mazeretimi 
kabul eden sensin, güç veren sensin, izzet veren sensin, yardım eden 
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َاْحَسْنَت، اَْنَت  ياَنـَْعْمَت، اَْنَت الَّذ يَمنْـْنَت، اَْنَت الَّذ ياَْنَت الَّذ يَ � َمْوال
، اَْنَت َرزَْقتَ  يالَّذاَْكَمْلَت، اَْنَت  يالَّذاَْفَضْلَت، اَْنَت  يَاْمجَْلَت، اَْنَت الَّذ يالَّذ
نَـْيَت، اَْنَت  يَاْغنَـْيَت، اَْنَت الَّذ يَاْعطَْيَت، اَْنَت الَّذي َوفـَّْقَت، اَْنَت الَّذ يالَّذ اَقـْ
َعَصْمَت، اَْنَت  يَهَدْيَت، اَْنَت الَّذي َكَفْيَت، اَْنَت الَّذ يآَوْيَت، اَْنَت الَّذ يالَّذ
َمكَّْنَت، اَْنَت  ياَقـَْلَت، اَْنَت الَّذ يالَّذَغَفْرَت، اَْنَت  يَسَرتَْت، اَْنَت الَّذ يالَّذ
اَيَّْدَت، اَْنَت  يَعَضْدَت، اَْنَت الَّذ يَاَعْنَت، اَْنَت الَّذ يَاْعَزْزَت، اَْنَت الَّذ يالَّذ
اَْكَرْمَت،  يعافـَْيَت، اَْنَت الَّذ يَشَفْيَت، اَْنَت الَّذ يَنَصْرَت، اَْنَت الَّذ يالَّذ

 .َلَك الشُّْكُر واِصباً اَبَداً ئِمًا، وَ اَلْيَت، فـََلَك اْحلَْمُد دتَبارَْكَت َوَتعا
 يَاَسأُت، َاَ� الَّذ ي، َاَ� الَّذَفاْغِفْرها يل اْلُمَعَرتُِف ِبُذنُويب ِاٰهليمثَُّ َاَ� � 

َسَهْوُت،  يالَّذَغِفْلُت، َاَ�  الَّذيَجِهْلُت، َاَ�  الَّذيَمهَْمُت، َاَ�  الَّذيَاْخطَأُت، َاَ� 
َاْخَلْفُت، َاَ�  الَّذيَوَعْدُت، َوَاَ�  الَّذيتـََعمَّْدُت، َاَ�  الَّذياْعَتَمْدُت، َاَ�  الَّذيَاَ� 

َرْرُت، َاَ�  الَّذيَنَكْثُت، َاَ�  الَّذي ، َواَبُوُء يَوِعْند يَّ اْعَرتَْفُت بِِنْعَمِتَك َعلَ  الَّذياَقـْ
َعْن طاَعِتِهْم،   *نُوُب ِعباِدِه، وُهَو اَلَغِينُّ َمْن ال َتُضرُُّه ذُ  ، �َفاْغِفْرها يل  ِبُذنُويب

 
sensin, destek veren sensin, teyit eden sensin, zafer veren sensin, şifa 
veren sensin, afiyet veren sensin, ikram eden sensin, üstünsün, yücesin; 
o halde hamd sürekli sana hastır, sabit ve ebedi şükür sana mahsustur. 

* Ben ise ya Rabb'im! Günahlarımı itiraf ediyorum, günahlarımı 
bağışla; kötü yapan benim, hata yapan benim, günahına ısrar eden 
benim, cahillik yapan benim, gaflet eden benim, yanlışlık yapan benim, 
kendine dayanan benim, -günahında- kasıtlı olan benim, söz veren ve 
sözünde durmayan benim, ahdini bozan benim, -misakını- ikrar eden 
benim, nimetlerini itiraf eden ve sonra yine günahlarına dönen benim; o 
halde günahlarımı bağışla; ey kullarının günahları kendisine zarar 
vermeyen, kullarının itaatine ihtiyacı olmayan ve kullarından iyi amel 
yapanı kendi yardım ve rahmetiyle ona muvaffak kılan! 

O halde hamd sana mahsustur ey Rabb'im ve mevlam. Ey Rabb'im! 
Sen bana emrettin, ben ise sana itaatsizlik ettim; sen beni sakındırdın, 
ben ise senin sakındırdığın şeyi işledim; şimdi ise artık ne mazeret 
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 . ِه َوَرْمحَِتهُق َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمنْـُهْم ِمبَُعونَتِ َواْلُمَوفِّ 
َفارَْتَكْبُت َ�َْيَك،  فـََعَصيْـُتَك، َوَ�َيْـَتين َاَمْرَتين ِاٰهلي، يدَوسيِّ  ِاٰهليفـََلَك اْحلَْمُد 

ةٍ  َفَاْعَتِذُر، َوال َءة يلاُت ال ذا بَر َفَاْصَبحْ  ء َاْستَـْقِبُلَك � يشَ  ، فَِبَأىِّ َفاَنـَْتِصرُ  ذا قـُوَّ
، اََلْيَس ُكلُّها نَِعَمَك يَاْم ِبرِْجل ي، َاْم بَِيد،َ ْام بِِلساينيَاْم بَِبَصر  ي، اَِبَسْمعيَ َمْوال
ِمَن  ، � َمْن َسَرتَينيَّ جَُّة َوالسَّبيُل َعل، فـََلَك احلُْ يَ ها َعَصيْـُتَك � َمْوالِبُكلِّ ، وَ يِعند

َن السَّالطِني ، َومِ وين ْخواِن َاْن يـَُعريُِّ ، َوِمَن اْلَعشائِِر َواالِ مَّهاِت َاْن يَزُجُرويناْالابِء َواالُ 
،  ُروينِاذًا ما اَْنظَ  َعلى َما اطََّلْعَت َعَلْيِه ِمّين  يَ َوَلِو اطََّلُعوا � َمْوال ،َاْن يُعاِقُبوين

 . َوَقَطُعوين  َوَلَرَفُضوين
  َءةٍ اخاِضٌع َذليٌل، َحصٌري َحقٌري، ال ُذو بَر  ي دَبْنيَ يََدْيَك � َسيِّ  ِاٰهليَفها َاَ� ذا � 

َفَاْحَتجُّ، هِبا، َوال قاِئٌل ملَْ َاْجَرتِْح، َوملَْ َاْعَمْل   ، َوال ُحجَّةٍ فَاَنـَْتِصرُ  َفاَْعَتِذَر، َوال ُذو قـُوَّةٍ 
ذِلَك  *، َكْيَف َوَاىنّ يـَنْـَفُعين  يَ وُد َوَلْو َجَحْدُت � َمْوالاً، َوما َعَسى اْجلُحُ ء ُسو 

 
gösterebileceğim bir bahanem var ve ne de yardım alabileceğim bir 
desteğim. O halde hangi vesileyle sana geleyim ey mevlam?! Kulağımla 
mı, gözümle mi, dilimle mi, elimle mi, ayağımla mı? Bunların hepsi, 
kendileriyle sana karşı itaatsizlik ettiğim senin nimetin değil mi?! Ey 
mevlam! Sen hücceti tamamladın ve yolu ben kendime kapadım -
haklısın ve ben sorumluyum-. Ey günahımı babalardan ve analardan 
örterek onların bana eziyetini önleyen, akrabalarımdan ve kardeş-
lerimden örterek beni kınamalarını engelleyen, sultanlardan örterek beni 
cezalandırmalarına mani olan! Ey mevlam! Eğer senin benim hakkımda 
bildiğin şeyi onlar da bilseydiler bir daha bana bakmaz, beni kendilerin-
den uzaklaştırır ve ilişkilerini benden keserlerdi. 

* Ey Rabb'im, şimdi ben ey mevlam, senin huzurunda huzu içinde, 
zelil, çaresiz ve hakirim; ne mazeret getireceğim bir bahanem, ne yardım 
alabileceğim bir desteğim, ne sebep gösterebileceğim bir delil var; ne de 
günah işlemediğimi ve çirkin bir iş yapmadığımı söyleyebilirim ve eğer 
inkar edecek olsam da ey mevlam, bunun bir yararı olmaz bana! Nasıl 
yapabilirim ki bunu, oysa tüm uzuvlarım aleyhime tanıktırlar ve ben 
kesinlikle biliyorum ki büyük günahlarımdan dolayı sen beni sorguya 
çekersin; sen zulmetmeyen adil bir hakimsin; senin adaletin beni helak 
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َشكٍّ اَنََّك  يُت، َوَعِلْمُت يَقينًا َغْريَ ذِمبا َقْد َعِملْ  يَّ ُكلُّها شاِهَدٌة َعلَ  يَوَجوارِح
،  يَك ُمْهِلكال َجتُوُر، َوَعْدلُ  الَّذيُموِر، َواَنََّك اْحلََكُم اْلَعْدُل ِمْن َعظائِِم االُ  يئِلاس

، َوِاْن تـَْعُف يَّ بـَْعَد ُحجَِّتَك َعلَ  َفِبُذنُويب ِاٰهلي�  ْبين، َفِاْن تـَُعذِّ َعْدِلَك َمْهَريب  ُكلِّ َوِمْن 
ُكْنُت ِمَن الظّاِلمَني،   ِاّال اَْنَت ُسْبحاَنَك ِاينّ ِالـَٰه  َفِبِحْلِمَك َوُجوِدَك وََكَرِمَك، ال َعّين 

 ِاّال اَْنَت ُسْبحاَنَك ِاينّ ِالـَٰه  ُكْنُت ِمَن اْلُمْستَـْغِفريَن، ال ُسْبحاَنَك ِاينّ ِاّال اَْنَت ِالـَٰه  ال
ِاالّ ِالـَٰه  ُكْنُت ِمَن اْخلائِفَني، ال ِاّال اَْنَت ُسْبحاَنَك ِاينّ ِالـَٰه  ديَن، الُكْنُت ِمَن اْلُمَوحِّ 

ُكْنُت ِمَن   ِاّال اَْنَت ُسْبحاَنَك ِاينّ ِالـَٰه   اْلَوِجلَني، الُكْنُت ِمنَ  اَْنَت ُسْبحاَنَك ِاينّ 
ِاّال اَْنَت ُسْبحاَنَك ِالـَٰه  ِاّال اَْنَت ُسْبحاَنَك ِاّىن ُكْنُت ِمَن الرّاِغبَني، الِالـَٰه  الَّراجَني، ال

ِاّال اِلـَٰه    ُكْنُت ِمَن الّسائِلَني، ال ِاالّ اَْنَت ُسْبحاَنَك ِاينّ ِالـَٰه  لَني، الُكْنُت ِمَن اْلُمَهلِّ  ِاينّ 
ُكْنُت ِمَن   ِاّال اَْنَت ُسْبحاَنَك ِاينّ ِالـَٰه  حَني، الاْلُمَسبِّ  *ُكْنُت ِمنَ  اَْنَت ُسْبحاَنَك ِاينّ 

 .وَّلنيَ األَ  يَ َوَربُّ آابئِ  ِاالّ اَْنَت ُسْبحاَنَك َرّيب ِالـَٰه  يَن، الاْلُمَكربِّ 

 
eder; ben senin adaletinden sana sığınıyorum. Rabb'im! Bana hücceti 
tamamladıktan sonra beni cezalandıracak olursan, bu benim günahla-
rımdan dolayıdır ve eğer beni affedecek olursan, bu da senin sabrın, 
bağışın ve ihsanından dolayıdır. Senden başka ilâh yoktur, tenzih ederim 
seni, ben zalimlerden oldum; senden başka ilâh yoktur, tenzih ederim 
seni, ben bağışlanma dileyenlerden oldum; senden başka ilâh yoktur, 
tenzih ederim seni, ben seni tek bilenlerden oldum;  

* Senden başka ilâh yoktur, tenzih ederim seni, ben korkanlardan 
oldum; senden başka ilâh yoktur, tenzih ederim seni, ben -senin 
azabından- endişe edenlerden oldum; senden başka ilâh yoktur, tenzih 
ederim seni, ben ümit edenlerden oldum; senden başka ilâh yoktur, 
tenzih ederim seni, ben yönelenlerden oldum; senden başka ilâh yoktur, 
tenzih ederim seni, ben "lâ ilâhe illallah" söyleyenlerden oldum; senden 
başka ilâh yoktur, tenzih ederim seni, ben isteyenlerden oldum; senden 
başka ilâh yoktur, tenzih ederim seni, ben tesbih edenlerden oldum; 
senden başka ilâh yoktur, tenzih ederim seni, ben tekbir söyleyenlerden 
oldum; senden başka ilâh yoktur, tenzih ederim seni; sen benim Rabb'im 
ve geçmiş babalarımın Rabb'isin. 
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آِبالئَك  يدًا، َوِاْقرار ِبذِْكِرَك ُمَوحِّ  يَوِاْخالصدًا، َعَلْيَك ممَُجِّ  ياَلّلُهمَّ هذا ثَنائ
َرهِتا َوُسبوِغها، َوَتظاُهرِها َوَتقاُدِمها ِاىل  ًا، َوِاْن ُكْنُت ُمِقرًّا َاينّ دَمَعدِّ  ملَْ اُْحِصها ِلَكثـْ
اْلُعْمِر، ِمَن ِمْن َاوَِّل  َرأَتينَوبَـ  ِبِه َمَعها ُمْنُذ َخَلْقَتين ث، ما ملَْ تـََزْل تـَتَـَعهَُّدينحادِ 
يِج اْلَكْرِب،  ، َوَتْسِبيِب اْلُيْسِر، َوَدْفِع اْلُعْسِر، َوَتفر ِء ِمَن اْلَفْقِر، وََكْشِف الضُّرِّ اْغناالِ 

ِتَك َمجيُع َعلى َقْدِر ِذْكِر نِْعمَ  الّديِن، َوَلْو رََفَدين اْلَبَدِن، َوالسَّالَمِة ِيف  َواْلعاِفَيِة ِيف 
ُهْم َعلى ذِلَك، تـََقدَّْسَت َوَتعاَلْيَت  ِخريَن،، ما َقَدْرُت َوالوَّلَني َواآلاْلعاَلمَني ِمَن األَ 

ُؤَك، اُؤَك، َوال تُكاىف نـَْعما، ال ُحتْصى آالُؤَك، َوال يـُبْـَلُغ ثَنرَحيمٍ  ، َعظيمٍ ِمْن َربٍّ َكرميٍ 
  ْبحاَنَك ال َلْينا نَِعَمَك، َوَاْسِعْد� ِبطاَعِتَك، سُ ، َوَامتِْْم عَ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َفَصلِّ 
 .ِاالّ اَْنتَ ِالـَٰه 

، َوَتْكِشُف السُّوَء، َوتُغيُث اْلَمْكُروَب، َوَتْشفِ   *ي اَللَُّهمَّ ِانََّك ُجتيُب اْلُمْضَطرَّ
 

* Allah'ım! Bu, seni ululayan senamdır, senin tekliğini anmak da 
benim ihlasımdır, senin saydığım nimetlerine ikrarımdır; her ne kadar 
ikrar etsem de onların çokluğundan, fazlalığından, açıklığından ve varlık-
larının benden önceliğinden dolayı onları saymaya gücüm yetmez; beni 
yarattığın andan itibaren onların tümü için benden ahd aldın ve 
hayatımın başından beni fakirlikten zenginliğe ulaştırdın, ben -kendime 
zulmedenlerden oldum; sıkıntımı giderdin, kolaylık ve rahatlığa sebep 
oluşturdun, zorlukları defettin, çaresizliğimi giderdin, bedenime sağlık 
verdin, dinime selamet verdin ve eğer nimetlerini saymam için dünyanın 
başından sonuna kadar bütün herkes bana yardımcı olsa, ne ben ve ne 
de onlar nimetlerini sayıp bitirmeye gücümüz yetmez. Sen mukaddes ve 
yücesin; kerim, ulu ve Rahim bir Rabb'sin. Nimetlerin sayılmaz, senaların 
söylenip bitirilmez, ihsanların telafi edilmez; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine 
rahmet eyle ve bize nimetlerini tamamla, sana itaatle bizi saadete erdir; 
Sen münezzehsin, senden başka ilâh yoktur. 

Allah'ım! Sen sıkıntısı olanlara icabet edersin, kötülüğü giderirsin, 
kederi olanlara yardım edersin, hastaya şifa verirsin, fakiri zenginleştirir-
sin, kırığı onarırsın, küçüğe merhamet edersin, büyüğe yardım edersin; 
senden başka destek yoktur, senden üstün bir kudret yoktur, sen yüce-
sin, büyüksün; ey esirleri kurtaran, ey küçük çocuğa rızk veren, ey 
korkup sığınak dileyenlerin sığınağı, ey ortağı ve veziri olmayan! 
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 اْلَكبَري، َوَلْيَس ُدوَنَك  اْلَفقَري، َوَجتُْربُ اْلَكسَري، َوتـَْرَحُم الصَّغَري، َوتُعنيُ  السَّقيَم، َوتـُْغِين 
سِري، � راِزَق ِل األَ اْلَكبُري، � ُمْطِلَق اْلُمَكبَّ  يُّ َقَك َقديٌر، َواْنَت اْلَعلِ َظهٌري، َوال فـَوْ 

  ِئِف اْلُمْسَتجِري، � َمْن ال َشريَك َلُه َوال َوزيَر، َصلِّ اْفِل الصَّغِري، � ِعْصَمَة اخلْ الطِّ 
هِذِه اْلَعِشيَِّة، اَْفَضَل ما َاْعطَْيَت َواَنـَْلَت َاَحدًا  يف ، َوَاْعِطينحمَُمَّدٍ  َوآلِ  َعلى حمَُمَّدٍ 

  َتْكِشُفها، َوَدْعَوةٍ  َتْصرِفُها، وَُكْربَةٍ  ُدها، َوبَِليَّةٍ ُجتَدِّ  ِمْن ِعباِدَك، ِمْن نِْعَمة تُوليها، َوآالءٍ 
  ُكلِّ بٌري، َوَعلى تَـَغمَُّدها، ِانََّك َلطيٌف ِمبا َتشاُء خَ تَـ  َئةٍ تـَتَـَقبـَُّلها، َوَسيِّ  َتْسَمُعها، َوَحَسَنةٍ 

  .َشىء َقديرٌ 
َرُب َمْن ُدعِ اَللَّهُ  ، َوَاْسرَُع َمْن َاجاَب، َواَْكَرُم َمْن َعفى، َوَاْوَسُع َمْن يمَّ ِانََّك اَقـْ

ْيَس َكِمْثِلَك َمْسؤوٌل،  ِخَرِة َورحيُمُهما، لَ ِئَل، � َرمحَن الدُّنْيا واآلَاْعطى، َوَاْمسَُع َمْن سُ 
،  ، َورَِغْبُت ِاَلْيَك فـََرِمحَْتين، َوَسأَْلُتَك َفَاْعطَيْـَتين َوال ِسواَك َمأُموٌل، َدَعْوُتَك َفَاَجبْـَتين

  *.َفزِْعُت ِاَلْيَك َفَكَفيْـَتين، وَ َوَوثِْقُت ِبَك فـََنجَّيْـَتين 
بَني الطّاِهريَن َك، َوَعلى آِلِه الطَّيِّ َك َونَِبيِّ َعْبِدَك َوَرُسولِ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللَُّهمَّ َفَصلِّ 

الِئَك ذاِكريَن،  َواْكتـُْبنا َلَك شاِكريَن، َوآلِ َءَك، اْئنا َعطَءَك، َوَهنِّ اْم َلنا نـَْعمَاْمجَعَني، َومتَِّ 

 
Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve bu ikindi vakti kullarından 
birine verdiğin nimetlerin en üstününü bana ver. Kullarına verdiğin zahiri 
nimetlerden ve sürekli yenilediğin batini nimetlerden, bertaraf ettiğin bela-
lardan, giderdiğin sıkıntılardan, duyduğun (kabul ettiğin) dualardan, kabul 
ettiğin iyiliklerden ve örttüğün günahlardan (bana bu nimetlerden ver); 
gerçekten sen lütuf sahibisin, her şeyden haberin var ve sen her şeye 
kadirsin. 

* Allah'ım! Sen kendisinden istenilen en yakın zatsın, en çabuk ica-
bet edensin, en cömert affedensin, en fazla bağışta bulunansın, kendi-
sinden istenileni en iyi duyansın; ey dünya ve ahiretin esirgeyen ve 
bağışlayanı; senin gibi bir istenilen yoktur, senden başka bir hedef ve 
arzu yoktur. Çağırdığımda bana icabet edersin, senden istediğimde bana 
verirsin, sana yöneldiğimde bana şefkat gösterirsin, sana yakardığımda 
bana yetersin. 
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َفَسَرتَ،   يَ َر، َوَقَدَر فـََقَهَر، َوُعصِ آمَني آمَني َربَّ اْلعاَلمَني، اَلّلُهمَّ � َمْن َمَلَك فـََقدَ 
 ِبُكلِّ َواْستـُْغِفَر فـََغَفَر، � غايََة الطّاِلبَني الرّاِغبَني، َوُمنْـَتهى َاَمِل الّراجَني، � َمْن َاحاَط 

هِذِه اْلَعِشيَِّة   ِاّ� نـَتَـَوجَُّه ِاَلْيَك يفِعْلمًا، َوَوِسَع اْلُمْسَتقيلَني رَأَفًة َوِحْلمًا، اَلّلُهمَّ  ءٍ يشَ 
َك َوَرُسوِلَك، َوِخَريَِتَك ِمْن َخْلِقَك، َوَاميِنَك َعلى نَِبيِّ  َتها َوَعظَّْمَتها ِمبَُحمَّدٍ َشرَّفْـ  الَّيت

َعْلَتُه اَنـَْعْمَت ِبِه َعَلى اْلُمْسِلمَني، َوجَ  الَّذيراِج اْلُمنِري، َوْحِيَك، اْلَبشِري النَّذيِر، السِّ 
 . َرْمحًَة ِلْلعاَلمنيَ 

  ، َكما حمَُمٌَّد َاْهٌل ِلذِلَك ِمْنَك � َعظيُم َفَصلِّ َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ َعلى  اَللَُّهمَّ َفَصلِّ 
َعّنا، َفِاَلْيَك   بَني الطّاِهريَن َاْمجَعَني، َوتـََغمَّْد� ِبَعْفِوكَ َعَلْيِه َوَعلى آِلِه، اْلُمنْـَتَجبَني الطَّيِّ 

  ُكلِّ اَلّلُهمَّ ىف هِذِه اْلَعِشيَِّة َنصيباً ِمْن ْصواُت ِبُصُنوِف اللُّغاِت، َفاْجَعْل َلنا َعجَِّت األَ 
 تـُْنزُِهلا، َوعاِفَيةٍ  *تـَْنُشُرها، َوبـَرََكةٍ  هَتْدى ِبِه، َوَرْمحَةٍ  تـَْقِسُمُه َبْنيَ ِعباِدَك، َونُورٍ  َخْريٍ 
 . ُسطُُه، � َاْرَحَم الّراِمحنيَ تـَبْ  ُلها، َوِرْزقٍ ُجتَلِّ 

 
* Allah'ım! Kulun, elçin ve peygamberin Muhammed'e ve onun terte-

miz Ehl-i Beyt'inin tümüne rahmet eyle, nimetlerini bize tamamla, 
bağışlarını bize tatlı kıl, bizi sana şükredenlerden ve senin nimetlerini 
ananlardan yaz; amin ey alemlerin Rabb'i. Allah'ım! Ey malik olan ve güç 
yetiren, güç yetiren ve kahreden, kendisine karşı günah işlenen ve -
günahı- örten, kendisinden bağışlanma dilenen ve bağışlayan, ey talep 
eden yönelenlerin hedefi, ümit edenlerin ümidinin zirvesi, ey ilmi her şeyi 
kuşatan ve rafeti, şefkati ve sabrı özür dileyenleri kapsayan. Allah'ım! 
Peygamberin, elçin, yaratıklarının arasından seçtiğin, vahyine emin kıldı-
ğın, müjdeleyici ve korkutucu, parlak -hidayet- lambası olan ve kendisiyle 
Müslümanlara minnet bıraktığın ve alemlere rahmet kıldığın Muham-
med'le şereflendirdiğin ve yücelttiğin bu ikindi vakti sana yöneliyoruz. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle; nitekim Muham-
med senin rahmetine lâyıktır; ey yüce. Ona ve seçkin, tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine rahmet eyle ve bizi af hediyenle ört. Feryat ve figanlar çeşitli 
dillerle sana yükselmektedir. O halde Allah'ım, bu ikindi vakti kulların 
arasında taksim ettiğin bütün hayırlardan, hidayet ettiğin nurdan, yaydı-
ğın rahmetten, giydirdiğin afiyet elbisesinden ve yaydığın rızktan bize de 
pay ver; ey merhametlilerin en merhametlisi. 
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ْلَوْقِت ُمْنِجحَني ُمْفِلحَني َمْربُوريَن غاِمنَني، َوال َجتَْعْلنا ِمَن هَذا ا اَللَُّهمَّ اْقِلْبنا يف
ُلُه ِمْن َفْضِلَك، َوال َجتَْعْلنا ِمْن  اْلقاِنطَني، َوال ُختِْلنا ِمْن َرْمحَِتَك، َوال َحتْرِْمنا ما نـَُؤمِّ 

طَني، َوال تـَُردَّ� خائِبَني َوال ِئَك قانِ اُلُه ِمْن َعطَرْمحَِتَك َحمُْرومَني، َوال ِلَفْضِل ما نـَُؤمِّ 
بَـْلنا ُموِقنَني،   اَالْجَوديَن، َواَْكَرَم األَ ِمْن ابِبَك َمْطُروديَن، � َاْجَودَ  ْكَرمَني، ِاَلْيَك اَقـْ

َوِلبَـْيِتَك اْحلَراِم آّمَني قاِصديَن، َفَاِعّنا َعلى َمناِسِكنا، َواَْكِمْل َلنا َحجَّنا، َوْاْعُف َعّنا  
 وَمٌة، اَللَُّهمَّ َفَاْعِطنا يف ْعِرتاِف َمْوسُ ِبِذلَِّة االِ  يَ اَْيديَنا َفهِ ا، فـََقْد َمَدْد� ِاَلْيَك َوعاِفن

َلنا ِسواَك، َوال َربَّ َلنا  َما اْسَتْكَفْيناَك، َفال كاِيفَ هِذِه اْلَعِشيَِّة ما َسأَْلناَك، َواْكِفنا 
ُؤَك، ِاْقِض َلَنا اْخلَْريَ،  اِعْلُمَك، َعْدٌل فينا َقض َغْريَُك، �ِفٌذ فينا ُحْكُمَك، ُحميٌط بِنا

 .اْجَعْلنا ِمْن َاْهِل اْخلَْريِ وَ 
َواْغِفْر َلنا  *ْجِر، وََكرَمي الذُّْخِر، َوَدواَم اْلُيْسِر، ِجْب َلنا ِجبُوِدَك َعظيَم األَ اَللَُّهمَّ َاوْ 

 
* Allah'ım! Bu anda bizi kurtuluşa ermiş, saadete kavuşmuş, iyiliğe 

ulaşmış ve faydalanmış kıl; bizi ümitsizliğe kapılanlardan kılma, bizi rah-
metinden mahrum etme, bizi arzuladığımız lütfünden nasipsiz etme, bizi 
rahmetinden mahrum etme, ihsanından ümit ettiğimiz lütfünü bizden 
engelleme, bizi meyus geri çevirme, kapından kovulmuşlardan etme; ey 
cömertlerin en cömerdi ve ey kerimlerin en kerimi! Yakinle sana yüz 
tuttuk, Beyt-i Haram'ına davetine lebbeyk dedik ve onun ziyaretini 
kastettik; o halde onun amellerinde bize yardımcı ol, haccımızı kemale 
erdir, bizi affet ve bize afiyet ver; elimizi sana uzattık ve zilletle günah-
larımızı itiraf etmekteyiz. Allah'ım! Bu ikindi vakti senden istediğimiz şeyi 
bize ver ve senden yapmanı niyaz ettiğimiz şeyi yap; bize senden başka 
yetecek yoktur, senden başka Rabb'imiz yoktur; hükmün hakkımızda 
geçerlidir, ilmin bizi kuşatmıştır, hakkımızda hükmün adalettir; bizim için 
hayrı takdir et ve bizi hayır ehlinden kıl. 

Allah'ım! Cömertliğinle bize büyük mükafat, iyi birikim ve sürekli 
huzur ver; bizim tüm günahlarımızı bağışla, bizi helak olanlarla helak 
etme, rahmetini ve rafetini bizden çevirme; ey merhametlilerin en merha-
metlisi. Allah'ım! Bu anda bizi, senden hacet istediklerinde hacetlerini 
verdiklerinden, sana şükrettiklerinde onlar için nimetlerini artırdıklarından, 
sana tövbe ettiklerinde tövbelerini kabul ettiklerinden, bütün günahların-
dan uzaklaştıklarında bağışladıklarından eyle; ey celal ve ikram sahibi. 
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َوال َتْصِرْف َعّنا رَأفـََتَك َوَرْمحََتك، � َاْرَحَم  ذُنُوبَنا َاْمجَعَني، َوال هُتِْلْكنا َمَع اْهلاِلكَني،
َلَك َفَاْعطَيْـَتُه، َوَشَكَرَك َفزِْدَتُه، َواتَب  أَ هَذا اْلَوْقِت ِممَّْن سَ  ا يفالرّاِمحَني، اَلّلُهمَّ اْجَعْلن

 .ْكرامِ  َذاجلَْالِل َواالِ ُه �ها فـََغَفْرهَتا لَ ُكلِّ ِاَلْيَك فـََقِبْلَتُه َوتـََنصََّل ِاَلْيَك ِمْن ذُنُوِبِه  
َبْل َتَضرَُّعنا، � َخْريَ َمْن ُسِئَل، َو� َاْرَحَم َمِن اْسُرتِْحَم، نا َوَسدِّ اَلّلُهمَّ َونـَقِّ  ْد� واقـْ

� َمْن ال َخيْفى َعَلْيِه ِاْغماُض اْجلُُفوِن،َ وال حلَُْظ اْلُعُيوِن، َوال َما اْستَـَقرَّ ِىف اْلَمْكُنوِن، 
اْنَطَوْت َعَلْيِه ُمْضَمراُت اْلُقُلوِب، َاال ُكلُّ ذِلَك َقْد َاْحصاُه ِعْلُمَك، َوَوِسَعهُ   َوال َما

 السَّماواُت ُح َلكَ ِحْلُمَك، ُسْبحاَنَك َوَتعاَلْيَت َعّما يـَُقوُل الظّاِلُموَن ُعُلّواً َكبرياً، ُتَسبِّ 
ُح ِحبَْمِدَك، فـََلَك اْحلَْمُد ِاّال يَُسبِّ  ءٍ يَوَمْن فيِهنَّ، َوِاْن ِمْن شَ  َرُضونَ السَّْبُع، َواألَ 

اجلِْساِم،   ي�دِ نْعاِم، َواألَ ْكراِم، َواْلَفْضِل َواالِ ، � َذاجلَْالِل َواالِ َواْلَ◌ْجمُد، َوُعُلوُّ اْجلَدِّ 
  ين حلَْالِل، َوعافِ ِمْن ِرْزِقَك ا يَّ ُم، اَللَُّهمَّ َاْوِسْع َعلَ َواَْنَت اْجلَواُد اْلَكرُمي، الرَُّؤوُف الرَّحي

، َوال ّناِر، اَلّلُهمَّ ال َمتُْكْر يبِمَن ال رَقـََبيت *، َواْعِتقْ ، َوآِمْن َخْويف َوديين ىف بََدين
 .ْنسِ َواالِ   َفَسَقِة اجلِْنِّ َشرَّ  ، َواْدرَأ َعّين ، َوال َختَْدْعين َتْسَتْدرِْجين

Sonra İmam, mübarek başını gök yüzüne doğru kaldırdı ve gözle-
rinden yaşlar aktığı bir halde yüksek sesle şöyle devam etti: 

 
* Allah'ım! Bize başarı ve güç ver; ey kendisinden istenilenlerin en 

hayırlısı, yakarışımızı kabul et, ey merhamet  dilenilenlerin en merhamet-
lisi. Ey kirpiklerin kapanışı, gözlerin kırpışı, içlerde gizli olan ve kalplerde 
saklı olanlar kendisine gizli olmayan; evet, senin ilmin bütün bunları 
saymış ve hilmin kapsamıştır; sen zalimlerin söylediklerinden münezzeh 
ve çok yücesin. Yedi kat gökler, yerler ve bunların arasındakiler seni 
tesbih etmekteler; seni tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. O halde 
hamd, yücelik ve üstünlük senindir, ey celal ve ikram sahibi, ey lütuf ve 
ihsanların ve büyük bağışların sahibi! Sen cömert ve kerimsin, şefkatli ve 
rahimsin. Allah'ım! Helal rızkını bana artır, vücuduma ve dinime afiyet 
ver, korkuma emniyet ver ve beni cehennem ateşinden kurtar. Allah'ım! 
Beni hilene müptela etme (tedbirinle beni cezalandırma), ansızın gelen 
azaba duçar etme, beni rezil etme; cinlerin ve insanların kötülüğünü ben-
den uzaklaştır." 
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� َاْمسََع الّساِمعَني، � اَْبَصَر الّناِظريَن، َو� َاْسرََع اْحلاِسبَني، َو� َاْرَحَم الرّاِمحَني، 
ْن اِ  يتاَّل مَّ حاَجِيت اَللَّهُ  َاْسأَُلكَ الّساَدِة اْلَميامَني، وَ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َصلِّ 

َفكاَك  َاْسأَُلكَ ، ما َاْعطَيْـَتين  ْن َمنَـْعَتنيها ملَْ يـَنْـَفْعين، َواِ ما َمنَـْعَتين  َاْعطَيْـَتنيها ملَْ َيُضرَّين
ِاّال اَْنَت، َوْحَدَك ال َشريَك َلَك، َلَك اْلُمْلُك، َوَلَك اْحلَْمُد، ِالـَٰه  ِمَن الّناِر، ال رَقـََبيت
  *.َقديٌر، � َربُّ � َربُّ  ءٍ يشَ  ُكلِّ َعلى  َواَْنَت 

 
 
İmam (a.s) "ya Rabb'i, ya Rabb'i" kelimesini tekrarlarken 

beraberinde bulunanlar "amin" diyor ve göz yaşı döküyorlardı. Hicaz 
güneşi Arafat tepelerinin ardından yavaş yavaş batmak üzereydi. 
İmam Hüseyin (a.s) beraberinde bulunanlarla birlikte Arafat tepesinin 
eteğinden yavaşça aşağı indi ve Arafat çölünü Meş’ar-ı Haram'a doğru 
terk etti. 

Kef'amî, "Beledu'l-Emin" adlı kitabında İmam Hüseyn'in (a.s) 
duasını buraya kadar naklediyor. Allame Meclisî de "Zadu'l-Mead" 
adlı kitabında bu duayı Kef'amî'nin rivayetine göre naklediyor. Fakat 
Seyyid İbn Tavus "İkbal" adlı kitabında "ya Rabbi, ya Rabbi, ya 
Rabbi" sözlerinden sonra şunu da ekliyor: 

 

 ُل يفَاَ� اْجلاهِ  يِاهلٰ ، يفـَْقر  َفَكْيَف ال اَُكوُن َفقريًا يف يَ َاَ� اْلَفقُري ىف ِغنا ِاٰهلي
ِء اِانَّ اْخِتالَف َتْدبِريَك، َوُسْرَعَة َطو  ِاٰهلي، يَجْهل َفَكْيَف ال اَُكوُن َجُهوًال يف يِعْلم

َبالء،  ، َواْليْأِس ِمْنَك يفءٍ اَمقاديِرَك، َمَنعا ِعباَدَك اْلعارِفَني ِبَك َعْن السُُّكوِن ِاىل َعط

 
* "Ey duyanların en iyi duyanı, ey görenlerin en iyi göreni, ey en sür-

atli hesaba çeken ve ey merhametlilerin en merhametlisi! Muhammed'e 
ve değerli ve kutlu Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle. Allah'ım! Senden, bana 
verdiğinde, benden alıkoyduğun şeylerin artık bana zarar dokundurma-
yacağı ve benden alıkoyduğunda artık verdiğin şeylerin bana yararı 
olmayacağı hacetimi istiyorum. Beni cehennemden kurtar; senden başka 
ilâh yoktur; teksin, ortağın yoktur; mülk senindir, hamd sana mahsustur 
ve senin her şeye gücün yeter; ya Rabb'i, ya Rabb'i, ya Rabb'i!" 
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 . ِمْنَك ما يَليُق ِبَكَرِمكَ وَ  يما يَليُق بُِلُؤم ِمّين  ِاٰهلي
ِمنْـُهما   ، اَفـََتْمنَـُعينيقـَْبَل ُوُجوِد َضْعف  َك اِبللُّْطِف َوالرَّْأَفِة يلَوَصْفَت نـَْفسَ  ِاٰهلي

، يَّ ِلَك، َوَلَك اْلِمنَُّة َعلَ َفِبَفضْ  ِاْن َظَهَرِت اْلَ◌حماِسُن ِمّين  ِاٰهلي .يفبـَْعَد ُوُجوِد َضعْ 
َوَقْد  َكْيَف َتِكُلين ِاٰهلييَّ َك، َوَلَك اْحلُجَُّة َعلَ َفِبَعْدلِ  ِمّين  يُ او َوِاْن َظَهْرِت اْلَمس

، ها َاَ� يب يُّ ْيَف َاخيُب َواَْنَت اْحلَفِ ، َاْم كَ َف ُاضاُم َواَْنَت الّناِصُر يل، وََكيْ َتَكفَّْلَت يل
ْم  ِمبا ُهَو َحماٌل َاْن َيِصَل ِاَلْيَك، اَ ِاَلْيَك، وََكْيَف اَتـََوسَُّل ِاَلْيكَ  ياَتـََوسَُّل ِاَلْيَك ِبَفْقر 

َوُهَو ِمَنَك بـََرٌز  َاْم َكْيَف اُتـَْرِجُم ِمبَقايل َوُهَو ال َخيْفى َعَلْيَك، َكْيَف َاْشُكو ِاَلْيَك حايل
 ُحتِْسُن َاْحوايل *َقْد َوَفَدْت ِاَلْيَك، َاْم َكْيَف ال يَ َوهِ  ُب آمايلِاَلْيَك، َاْم َكْيَف ُختَيِّ 

 . َوِبَك قاَمتْ 
ما  ِاٰهلي، يَمَع َقبيِح ِفْعل ، َوما َاْرَمحََك يبيَمَع َعظيِم َجْهل ما اَْلَطَفَك يب ِاٰهلي 

 
* "İlahi! Ben zenginliğimde fakirim (sana muhtacım); o halde 

fakirliğimde nasıl fakir (muhtaç) olmayayım? İlahi! Ben bilgimde cahilim, 
o halde cahilliğimde nasıl cahil olmayayım? İlahi! Tedbirinin farklı ve 
takdirlerinin süratli oluşu, seni tanıyan kullarının senin bağışın sakin ve 
karşısında rahat olmalarına ve bela karşısında senden ümit kesmelerine 
engel olmuştur. İlahi! Kınanmama neden olan şey benden, senin bağış 
ve keremine yakışan şey ise sendendir. 

İlahi! Benim zayıf varlığımı yaratmadan önce kendini bana rahmet ve 
keremle tavsif ettin; şimdi zayıf bir vücuda sahip olduktan sonra lütuf ve 
şefkatini engelleyecek misin?! İlahi! Eğer benden güzellikler görünse, bu 
senin bana ihsan ve lütfündendir ve eğer bende çirkinlikler belirse bu da 
senin adaletinden ve bana hücceti tamamlamandandır. İlahi! Nasıl kendi-
me bırakırsın beni, oysa işlerimi sen üstlendin ve nasıl biri bana 
zulmedebilir, oysa yarımcım sensin veya lütfünden nasıl mahrum olurum, 
oysa hakkımda şefkatlisin. Evet, ben sana muhtaç olduğum halde sana 
tevessül ediyorum, beni sana ulaştırması imkansız olan bir şeye nasıl 
tevessül edeyim? Veya halim sana gizli olmadığı halde onu sana nasıl 
şikayet edeyim? Sözüm sana açık olduğu halde onu sana nasıl açıklaya-
yım? Veya arzularım sana ulaşmışken nasıl ümitsizliğe düşeyim? Halle-
rim senin vasıtanla oluştuğu halde onları nasıl iyileştirmezsin?  
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َرَبَك ِمّين  َعِلْمُت  ِاٰهليَعْنَك،  َحيُْجُبين الَّذيَفَما  َعْنَك، َوما َارْاََفَك يب َواَبـَْعَدين اَقـْ
،  ءٍ يشَ  ُكلِّ  يف َاْن تـَتَـَعرََّف ِاَيلَّ  َك ِمّين واِر، َانَّ ُمرادَ طْ اثِر، َوتَنقُّالِت األَ ابِِْخِتالِف اآل

 َكَرُمَك، وَُكلَّما آَيَسْتين اَْنَطَقين  يُلْؤم ُكلَّما َاْخَرَسين ِاٰهلي، ءٍ يشَ  َحّىت ال َاْجَهَلَك يف
َتُكوُن ُمساويِه  ، َفَكْيَف اليَ َمْن كاَنْت َحماِسُنُه َمساوِ  ِاٰهليِمنَـُنَك،  َاْطَمَعْتين َاْوصايف

 . يَ َدعاوِ  ، َفَكْيَف ال َتُكوُن َدعاِويَهِ يَ َمْن كاَنْت َحقاِيُقُه َدعاوِ ، وَ يَ ساوِ مَ 
 يَمقاًال، َوال ِلذ َمقالٍ  ي اْلقاِهَرُة ملَْ َيْرتُكا ِلذُحْكُمَك الّناِفُذ، َوَمِشيـَُّتكَ  ِاٰهلي

َعَلْيها   يْعِتمادَشيَّْدهُتا، َهَدَم اِ  ةٍ بـَنَـيْـتُها، َوحالَ  َكْم ِمْن طاَعةٍ  ِاٰهليحاًال،  حالٍ 
ِفْعًال  *َوِاْن ملَْ َتُدِم الطّاَعُة ِمّين  ِانََّك تـَْعَلُم َاينّ  ِاٰهليِمْنها َفْضُلَك،  َعْدُلَك، َبْل اَقاَلين

 
* İlahi! Cehaletimin büyük olmasına rağmen bana ne kadar da 

lütufta bulunuyorsun, amellerim kötü olduğu halde bana karşı ne kadar 
da şefkatlisin?! İlahi! Sen bana ne kadar da yakınsın, oysa ben senden 
ne kadar uzağım. Bana karşı o kadar şefkatli olmana rağmen beni 
senden alıkoyan şey nedir.?! İlahi! Etkilenmelerden ve etraftaki 
değişimlerden her şeyde kendini bana tanıtmak istediğini ve böylece 
hiçbir şeyde senden gafil olmamamı istediğini anladım. İlahi! Her ne 
kadar zilletim beni dilsizleştirse de kerem ve bağışın beni 
konuşturmaktadır ve her ne kadar sıfatlarım beni ümitsizliğe düşürse de 
ihsan ve nimetlerin beni tamahlandırmaktadır. İlahi! İyilikleri kötülük olan 
kimsenin kötülükleri nasıl kötü olmasın?! Gerçekleri batıl olan birinin batıl 
davaları nasıl batıl olmasın?! 

İlahi! Geçerli hükmün ve galip meşiyyetin ne konuşana konuşma ve 
ne de hal sahibine sabit bir hal yeri bırakır. İlahi! Nice zamanlar bir itaate 
karar verdim ve azmettim de -evrenin düzeninin hayrına olan- senin 
adaletin ona güvenimi yıktı; hatta lütfün beni ondan geri çevirdi. İlahi! 
Sen iyi biliyorsun ki eğer sürekli sana itaat etmesem de kalbimde sürekli 
muhabbet ve itaat azmi var. İlahi! Sen kahırken ben nasıl azmedeyim ve 
sen emrettiğin halde ben nasıl -senin itaatine- azmetmeyeyim?! İlahi! 
Teker teker tüm nişanelerine bakmam, sana ulaşmamın uzamasına 
neden oluyor; o halde beni sana ulaştıracak bir hizmet ver bana. Kendi 
varlığında sana muhtaç olan bir şey senin varlığına nasıl delil olsun ki?! 
Acaba senin zuhur etmediğin bir zuhur ve açıklık var mı ki seni zahir 
etsin?! Sen ne zaman gayıptın ki seni açığa çıkaracak bir delile ihtiyaç 
olsun? Sen ne zaman uzaktın ki nişaneler sana ulaştırsın? Sürekli 
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َاْعزُِم َواَْنَت َكْيَف ال َكْيَف َاْعزُِم َواَْنَت اْلقاِهُر، وَ  ِاٰهلي َجْزمًا فـََقْد داَمْت َحمَبًَّة َوَعْزمًا، 
  تُوِصُلين  َعَلْيَك ِخبِْدَمةٍ  ُب بـُْعَد اْلَمزاِر، َفاْمجَْعين اثِر يُوجِ اآل ِيف  يتـََردُّد ِاٰهليِمُر، اآل

ُوُجوِدِه ُمْفَتِقٌر ِاَلْيَك، اََيُكوُن ِلَغْريَِك ِمَن  ْسَتَدلُّ َعَلْيَك ِمبا ُهَو يفِاَلْيَك، َكْيَف يُ 
 ، َحّىت َيُكوَن ُهَو اْلُمْظِهَر َلَك، َمىت ِغْبَت َحّىت َحتْتاَج ِاىل َدليلٍ الظُُّهوِر ما َلْيَس َلكَ 

تُوِصُل ِاَلْيَك، َعِمَيْت َعْنيٌ ال   الَّيت يَ اثُر هِ َمىت بـَُعْدَت َحّىت َتُكوَن اآليَُدلُّ َعلْيَك، وَ 
َاَمْرَت  ِاٰهليَك َنصيبًا، ْن ُحبِّ ملَْ َجتَْعْل َلُه مِ  َتراَك َعَلْيها رَقيبًا، َوَخِسَرْت َصْفَقُة َعْبدٍ 

ْسِتبصاِر، َحّىت َاْرَجَع ْنواِر، َوِهدايَِة االِ ِاَلْيَك ِبِكْسَوِة األَ  اثِر َفَاْرِجْعيناِبلرُُّجوِع ِاَىل اآل
ِة  َمْرُفوَع اهلِْمَّ َعِن النََّظِر ِاَلْيها، وَ  رِّ ِاَلْيَك ِمْنها َكما َدَخْلُت ِاَلْيَك ِمْنها، َمُصوَن السِّ 

ِهٌر َبْنيَ يََدْيَك، ظا هذا ُذّيل  ِاٰهليَقديٌر،  ءٍ يشَ  ُكلِّ ْعِتماِد َعَلْيها، ِانََّك َعلى َعِن االِ 
َاْسَتِدلُّ َعَلْيَك،  ال َخيْفى َعَلْيَك، ِمْنَك َاْطُلُب اْلُوُصوُل ِاَلْيَك،َ ِوَبكَ  َوهذا حايل

ِمْن ِعْلِمَك   ْمينَعلِّ  ِاٰهلياْلُعُبوِديَِّة َبْنيَ يََدْيَك،  *ِبِصْدقِ  بُِنوِرَك ِاَلْيَك، َواَِقْمين َفاْهِدين

 
gözettiğin halde seni görmeyen göz kör olsun, senin aşk ve sevginden 
bir pay almayan bir kul ziyan görsün. 

* İlahi! -Seni tanımak için- nişanelerine müracaat etmeyi emretmiş-
sin; ancak beni nurlarının tecellisine ve müşahede kılavuzluğuna götür ki 
onları görerek sana döneyim (seni müşahede edeyim) ve onların vasıta-
sıyla senin (marifet sınırına) girdiğimde kalp gözüm onlara teveccüh 
etmekten masun ve onlara güvenmekten yüce olsun; her şeye ancak sen 
kadirsin. İlahi! Huzurunda açık olan zelilliğim budur; sana gizli olmayan 
halim budur; sana ulaşmayı senden diliyorum ve senin varlığına senden 
delil istiyorum; o halde beni kendi nurunla sana yönlendir; halis ve 
samimi bir kullukla beni kendi huzurunda sabit kıl. İlahi! Bana gizli 
ilminden öğret, korunmuş örtünle beni koru. 

İlahi! Ruhumu sana yakın olan kullarının gerçekleriyle donat ve 
cezbolanların gidişatında götür beni. İlahi! Kendi tedbirinle, tedbirime ve 
kendi ihtiyarınla öz ihtiyarıma ihtiyacımı gider (beni kendime bırakma) ve 
ıstırar durumlarına beni vakıf kıl. İlahi! Beni nefisimin zilletinden çıkar; 
ölümüm gelip çatmadan beni sana karşı şirk ve şüpheden temizle. 
Senden yardım diliyorum; o halde bana yardım et. Sana tevekkül 
ediyorum; beni kendime bırakma. Senden diliyorum; ümidimi kesme. 

 



 588 

 . ِبِسْرتَِك اْلَمُصونِ  ، َوُصّين اْلَ◌ْخمُزونِ 
 َاْغِنين ِاٰهليَمْسَلَك َاْهِل اْجلَْذِب،   َاْهِل اْلُقْرِب، َواْسُلْك يبِحبَقاِئقِ  ْقينَحقِّ  ِاٰهلي

، يَعلى َمراِكِز اْضِطرار  ، َوَاْوِقْفين ي َعِن اْخِتيار ، َواِبْخِتياِركَ يَعْن َتْدبري  بَِتْدبِريَك يل
، ِبَك يقـَْبَل ُحُلوِل َرْمس يَوِشرْك يِمْن َشكّ  ْرين، َوَطهِّ ينـَْفس ِمْن ُذلِّ  َاْخرِْجين ِاٰهلي

َفْضِلَك  ، َويفْبين ، َوِاّ�َك َاْسَأُل َفال ُختَيِّ َلْيَك اَتـَوَكَُّل َفال َتِكْلين، َوعَ اَنـَْتِصُر َفاْنُصْرين
 ِاٰهلي، بِباِبَك اَِقُف َفال َتْطُرْدين، وَ اِبَك اَنـَْتِسُب َفال تـُْبِعْدين، َوِجبَنال َحتْرِْمينَاْرَغُب فَ 

 اَْنَت اْلِغينُّ  ِاٰهلي، ْيَف َيُكوُن َلُه ِعلٌَّة ِمّين تـََقدََّس ِرضاَك َاْن َيُكوَن َلُه ِعلٌَّة ِمْنَك، َفكَ 
َء اِانَّ اْلَقض ِاٰهلي، َكْيَف ال َتُكوُن َغِنّيًا َعّين ْيَك النـَّْفُع ِمْنَك، فَ ِبذاِتَك َاْن َيِصَل ِالَ 

 .ِبَواثِئِق الشَّْهَوِة َاَسَرين، َوِانَّ اْهلَوى َواْلَقَدَر ُميَّنيين
 ِبَفْضِلَك َحّىت َاْستَـْغِينَ  ، َوَاْغِنينَرين َوتـَُبصِّ  ، َحّىت تـَْنُصَرينَفُكْن اَْنَت النَّصَري يل

 *ِئَك َحّىت َعَرُفوكَ اقـُُلوِب َاْوِلي ْنواَر يفَاْشَرْقَت األَ  الَّذي، اَْنَت َك َعْن طََليببِ 
ْغياَر َعْن قـُُلوِب َاِحّباِئَك َحّىت ملَْ حيُِبُّوا ِسواَك، َوملَْ َازَْلَت األَ  الَّذيَوَوحَّدوَك، َواَْنَت 

 
Lütuf ve fazlına yöneliyorum; beni mahrum etme. Kulluğumu sana nispet 
veriyorum; beni uzaklaştırma. Senin kerem kapında durdum; beni 
kovma. İlahi! Rızan, kendi tarafından bir kusuru olmaktan münezzehtir; o 
halde benim tarafımdan nasıl bir kusuru olabilir?! İlahi! Sen kendi zatında 
sana bir yarar ulaşmasına muhtaç değilsin; o halde bana nasıl ihtiyacın 
olsun?! İlahi! Kaza ve kader beni arzulandırmakta, nefsimin hevesleri 
beni şehvet bağlarına esir etmektedir. 

* O halde sen benim yardımcım olarak nefsime karşı beni zafere 
ulaştır, bana basiret ver. Kendi lütfünle beni zenginleştir ki senin lütfünle 
isteklerime ihtiyacım olmasın. Velilerinin kalplerine nurları ışıldatan, böy-
lece seni tanımalarını, bir ve tek bilmelerini sağlayan sensin. Sevgilileri-
nin kalbinden senden başkalarını çıkartan ve böylece senden başkalarını 
sevmemelerini ve senden başkasına sığınmamalarını sağlayan sensin. 
Varlıklar dehşete düşürdüğünde onların munisi sensin. Bütün nişaneler-
den uzak olduklarında onları hidayet eden sensin. Seni kaybeden neyi 
bulmuştur! Seni bulan neyi kaybetmiştir?! 
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َهَديـْتَـُهْم  الَّذيْيُث َاْوَحَشتْـُهُم اْلَعواِملُ، َواَْنَت يـَْلَجأوا ِاىل َغْريَِك، اَْنَت اْلُمْوِنُس َهلُْم حَ 
 .فـََقَد َمْن َوَجَدكَ  الَّذيَما َحْيُث اْسَتباَنْت َهلُُم اْلَمعاِملُ، ماذا َوَجَد َمْن فـََقَدَك، وَ 

َف  ًال، َكيْ َلَقْد خاَب َمْن َرِضَى ُدوَنَك بََدًال، َوَلَقْد َخِسَر َمْن بَغى َعْنَك ُمَتَحوِّ 
ْحساَن، وََكْيَف يُْطَلُب ِمْن َغْريَِك َواَْنَت ما بَدَّْلَت اَْنَت ما َقَطْعَت االِ يـُْرجى ِسواَك وَ 

قَني،  َءُه َحالَوَة اْلُمؤاَنَسِة، َفقاُموا َبْنيَ يََدْيِه ُمَتَملِّ اْمِتناِن، � َمْن َاذاَق َاِحبّ عاَدَة اْال◌ِ 
َل   َهيْـَبِتِه، َفقاُموا َبْنيَ يََدْيِه ُمْستَـْغِفريَن، اَْنَت الّذاِكُر قـَبْ َو� َمْن اَْلَبَس َاْوِلياَءُه َمالِبسَ 

ِء قـَْبَل اَن، َواَْنَت اْجلَواُد اِبْلَعطْحساِن قـَْبَل تـََوجُِّه اْلعاِبدياِبالِ  ئُ الّذاِكريَن، َواَْنَت اْلباد
 اُْطلُْبين ِاٰهلي. ِمَن اْلُمْستَـْقِرضنيَ َت َلنا طََلِب الطّاِلبَني، َواَْنَت اْلَوّهاُب مثَُّ ِلما َوَهبْ 

 .اُْقِبَل َعَلْيكَ  *َك َحّىت نِّ مبَِ  ّىت َاِصَل ِاَلْيَك، َواْجِذْبينِبَرْمحَِتَك حَ 
َوِاْن  ال يُزايُِلين ْن َعَصيْـُتَك، َكما َانَّ َخْويفال يـَنْـَقِطُع َعْنَك َواِ  يئاِانَّ رَج ِاٰهلي

 
* Senin yerine bir bedel dileyen mahrum olmuştur. Senden yüz çevi-

rip istemeyen zarar etmiştir. İhsan ve bağışını hiçbir zaman kesmediğin 
halde senden başkasına nasıl ümit beslenebilir?! Sen nimet verme 
alışkanlığını değiştirmediğin halde senden başkasından nasıl istenebilir?! 
Ey muhiplerine ünsiyetinin tadını tattıran ve böylece sadece kendi 
huzurunda sevgilerini dile getirmelerini sağlayan! Ey velilerine heybetinin 
elbisesini giydiren ve böylece istiğfar dilemelerine neden olan! Ananlar 
seni anmadan sen onları anarsın. Abidler sana yönelmeden sen onlara 
ihsanda bulunmaya başlarsın. Talep edenler talep etmeden, onlara 
bağışta bulunan cömert sensin. Sen karşılıksız bağışlayan ve sonra bize 
bağışta bulunduğu şeyden borç isteyensin. İlahi! Sana ulaşmam için beni 
merhametinle talep et, sana yönelmem için nimetlerine çek beni. 

İlahi! Sana karşı itaatsizlik etsem bile senden ümidim kesilmez; nite-
kim sana itaat etsem bile içimden senin korkun çıkıp gitmez; tüm âlem 
beni sana doğru itiyor; kerem ve yüceliğin hakkında bilgim beni senin hu-
zuruna sürüklüyor. İlahi! Sen benim arzum olduğun halde nasıl ümidimi 
keseyim veya sana tevekkül ettiğim halde bana nasıl ihanet edilebilir?! 
İlahi! Beni zillette tuttuğun halde nasıl izzet davasında bulunabilirim veya 
kendimi senin kulun saydığım halde nasıl izzet davasında bulunmaya-
yım?! 
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َكْيَف  ِاٰهليِبَكَرِمَك َعَلْيَك،  يِعْلم َك، َوَقْد َاْوقـََعيناْلَعواِملُ ِاَليْ  ِين تْ َاَطْعُتَك، فـََقْد َدفـَعَ 
لَِّة الذِّ  َكْيَف َاْسَتِعزُّ َوِيف  ِاٰهلي ، يْيَف اُهاُن َوَعَلْيَك ُمَتكَّل، َاْم كَ يَاخيُب َواَْنَت َاَمل

 . ْسَتِعزُّ َوِاَلْيَك َنَسبْـَتين ، َاْم َكْيَف ال اَ َارَْكْزَتين
َتِقُر َواَْنَت  ٰهلياِ  َتِقُر َواَْنَت ِء اََقْمَتينااْلُفَقر  ِيف  الَّذيَكْيَف ال اَفـْ ، َاْم َكْيَف اَفـْ
َفما َجِهَلَك  ءٍ يشَ  ُكلِّ َغْريَُك تـََعرَّْفَت لِ ِالـَٰه  ال الَّذي، َواَْنَت ِجبُوِدَك َاْغنَـيْـَتين الَّذي

، َواَْنَت ءٍ يشَ  ُكلِّ  ُتَك ظاِهرًا يف، فـََراَيْـ ءٍ يشَ  لِّ كُ  يف تـََعرَّْفَت ِاَيلَّ  الَّذي، َواَْنَت ءٌ يشَ 
ذِاتِِه، َحمَْقَت  ِتِه َفصاَر اْلَعْرُش َغْيبًا يف، � َمِن اْسَتوى ِبَرْمحانِيَّ ءٍ يشَ  ُكلِّ الظّاِهُر لِ 

 ْنواِر، � َمِن اْحَتَجَب يفْغياَر ِمبُحيطاِت اَْفالِك األَ اثِر، َوَحمَْوَت األَ اثَر اِبآلاآل
 *ئِِه، فـََتَحقَّقتْ ا، � َمْن َجتَّلى ِبَكماِل هبَ ْبصارُ َعْن َاْن تُْدرَِكُه األَ  ُسراِدقاِت َعْرِشهِ 

َء، َكْيَف َختْفى َواَْنَت الظّاِهُر، َاْم َكْيَف َتغيُب َواَْنَت الرَّقيُب اْسِتو االِ  نَ َعَظَمُتُه مِ 
 ْمُد هلِل َوْحَدُه . ، َواحلَْ َقديرٌ  ءٍ يشَ  ُكلِّ اْحلاِضُر، ِانََّك َعلى  

 
Kısacası, bugünde Arafat'da olmaya muvaffak olan kimsenin 

yapması gereken birçok amel ve dualar vardır; bugünde en iyi amel 
dua etmektir. Bütün yıl boyunca bu mübarek günün dua açısından 

 
* İlahi! Beni muhtaçlar arasında tuttuğun halde nasıl muhtaç olma-

yayım veya kendi zenginliğinle beni zenginleştirdiğin halde nasıl muhtaç 
olabilirim?! Sen kendisinden başka bir ilâh olmayan zatsın. Sen kendini 
her şeye tanıdın ve hiçbir şey seni tanımaktan cahil değildir. Sen bütün 
şeylerde -tecelli ederek- kendini bana tanıttın ve böylece her şeyde seni 
aşikâr gördüm; her şeyde aşikâr olan sensin. Ey geniş rahmetiyle tüm 
aleme ihata eden ve arş kendi zatında gizli kalan! Varlık nişanelerini 
başka varlık nişaneleriyle yok ettin ve nurlarının tecellisinin ihatasıyla 
gayrileri mahvettin. Ey arşının galip nurunun perdelerinde gözlerin 
görmesinden gizli kalan! Ey mükemmel nuruyla tecelli eden ve azameti 
tüm varlık alemini kapsayan! Yegane apaçık olduğun halde nasıl gizli 
olursun sen veya hazırdaki gözetici olduğun halde nasıl gayıp olursun 
sen?! Doğrusu senin her şeye gücün yeter. Hamd yalnız tek olan Allah'a 
hastır." 
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seçkin bir özelliği vardır. Bugünde ölmüş ve yaşayan mümin kardeşler 
için çok dua etmek gerekir. Arafat vakfesinde Abdullah b. Cundeb 
hakkında nakledilen rivayet ve onun mümin kardeşleri hakkındaki 
duası meşhurdur. Yine Zeyd-i Nursî'nin sıka ravilerden olan Muaviye 
b. Veheb'in Arafat'daki durumu ve afaktaki kişilerin her biri hakkın-
daki duasıyla ilgili rivayeti ve yine onun bu işin fazileti hakkında 
İmam Cafer-i Sadık'tan naklettiği rivayeti gerçekten okumaya değer. 
Benim din kardeşlerimden ricam bu yüce kişileri takip ederek duada 
müminleri kendilerinden öne geçirmeleri ve yüzü siyah olan bu 
günahkâr kulu da onların arasında saymaları, hayatta ve öldükten 
sonra hayır dualarından unutmamalarıdır. Bugünde Üçüncü Camia 
ziyaretini ve Arefe gününün son vakitlerinde ise şu duayı oku: 

ما ال   ال تـَنْـُقُصَك، َفَاْعِطين َمْغِفَرَتَك يلَتُضرَُّك، َوِانَّ  انَّ ذُنُوىب ال � َربِّ 
  *. ما ال َيُضرُّكَ  يـَنْـُقُصَك، َواْغِفْر يل

Yine şöyle de:  
 بِتَـَعيب  َفِاْن َاْنَت ملَْ تـَْرَمحْين يما ِعْند َخْريَ ما ِعْنَدَك ِلَشرِّ  اَللّـُهمَّ ال َحتْرِْمين

 ** .ْجَر اْلُمصاِب َعلى ُمصيَبِتهِ اَ  َفال َحتْرِْمين َوَنَصيب
Seyyid İbn Tabus Arefe gününün duaları arasında şöyle demiştir: 

Güneşin batışına yakın şöyle de: "Bismillah ve billah ve 
subhanellah ve'l-hamdulillah…" Bu daha önce zikrettiğimiz Aşarat 
duasıdır. O halde her sabah ve akşamleyin okunması müstehap olan 
Aşarat dua-sını Arafat gününün son saatlerinde okumayı terk etmemek 
gerekir. Kef'amî'nin naklettiği bu zikirler Seyyid İbn Tavus'un 
naklettiği Aşarat duasının son bölümündeki zikirlerdir. 

Onuncu Gece: 
İhya edilmesi müstehap olan dört mübarek geceden biridir. Bu 

 
* "Ey Rabbim! Benim günahlarım sana bir zarar vermez, beni 

bağışla-man senden bir şey eksiltmez. O halde bana senden bir şey 
eksiltmeyen şeyi lütfet ve benim için sana zarar vermeyen şeyi bağışla." 

** "Allah'ım! Benim yanımdaki şer nedeniyle senin yanındaki hayır-
dan beni mahrum etme. Eğer sen benim çektiğim zorluk ve zahmetlerime 
merhamet etmezsen, o halde beni musibete uğrayanın musibetine karşı-
lık verdiğin mükafattan mahrum etme." 
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gecede göklerin kapıları açılır. Bu gecede İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret 
etmek ve Cuma gecesi duaları arasında zikri geçen şu duayı okumak 
müstehaptır: 

 ...   ةِ � دائَِم اْلَفْضِل َعلى اْلَربيِّ  

Onuncu Gün: 
Kurban bayramı günü olup çok faziletli bir gündür. Bugünün bazı 

amelleri şunlardır: 
1- Gusletmek; bazı alimler bugünde gusletmeyi farz bilmişlerdir. 
2- Ramazan bayramında söylediğimiz şekilde Kurban bayramı 

namazı kılmak; fakat kurban bayramında namazdan sonra kurban 
etiyle iftar etmek müstehaptır. 

3- Bayram namazından önce ve sonra "İkbal" kitabında okunması 
rivayet edilen duaları okumak; bugünde okunması en uygun olan 
duanın "Sahife-i Seccadiye"nin  ٌاَللُهَم هذا َيوٌم ُمبارَک  diye başlayan 48. 

duası olduğunu söyleyebiliriz. Bunun peşinden aynı kitabın � َْحُم  رْ يَـ   َمن
َمحُُه الِعبادُ رْ يَـ ال  َمنْ    diye başlayan 46. duasını okumak. 

4- İleride değineceğimiz "Nudbe Duası"nı okumak. 
5- Önemle vurgulanan sünnetlerden biri olan kurban kesmek. 
6- Minâ'da olan kimsenin ilki Kurban bayramının öğle namazıyla 

başlayıp Zilhicce ayının on üçüncü gönünün sabah namazıyla tamam-
lanan on beş namazdan sonra tekbirleri söylemek; diğer şehirlerde 
onalar ise bayram gününün öğle namazından itibaren Zilhicce ayının 
on ikinci gününün sabah namazına kadarki on namazın peşinden tek-
birleri söylemek. Bu tekbirler Kâfi kitabında nakledilen sahih rivayete 
göre şöyledir: 

ُهللا اَْكَربُ وهلِل اْحلَْمُد، هللاُ  ُهللا اَْكَربُ ، ِاالَّ هللاُ، َوُهللا اَْكَربُ ِالـَٰه  ال ُهللا اَْكَربُ  ُهللا اَْكَربُ 
 َعلى ما َهدا�، َاهلُل اَْكَربُ َعلى ما َرَزَقنا ِمْن هَبيَمِة االَْنعاِم، َواْحلَْمُد هلِل َعلى ما اَْكَربُ 
 *.اَْبال�

 
* "Allah yücedir, Allah yücedir, Allah'tan başka ilâh yoktur ve Allah 

yücedir, Allah yücedir, hamd Allah'a mahsustur, Allah yücedir bizi hidayet 
 



 593 

Bu tekbirleri mümkün olduğu kadar namazlardan sonra tekrarla-
mak ve nafile namazlarından sonra söylemek müstehaptır. 

On Beşinci Gün: 
Hicri iki yüz on iki yılının Zilhiccesinin on beşinde İmam Ali 

Nâki (a.s) dünyaya gelmiştir. 

On Sekizinci Gece: 
Gadir-i Hum bayramının gecesi olup çok mübarek bir gecedir. 

Seyyid İbn Tavus "İkbal" adlı kitabında bu gece için özel bir şekilde 
bir selamla kılınan on iki rekatlık namaz ve dua nakletmiştir. 

On Sekizinci Gün: 
Gadir-i Hum bayramı, Allah'ın en büyük bayramı ve Resulullah'ın 

Ehl-i Beyt'inin (a.s) bayram günü olup bayramların en büyüğüdür. 
Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler bugünü bayram etmiş, 
bugünün saygınlığını korumuştur. Bu bayramın adı gökyüzünde "Vaat 
edilen Ahd Günü" ve yerde ise "Misak Alma Günü ve Meşhur Top-
lanma Günü"dür. 

İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s), "Acaba Müslümanların Cuma, Kur-ban ve 
Ramazan bayramı dışında bir bayramı var mıdır?" diye sorduk-larında 
"Evet" buyurdu, "Hepsinden daha saygın olan bir bayramı var 
Müslümanların." Ravi, "Hangi bayramdır?" diye sorunca İmam (a.s) şöyle 
buyurdu: "O gün Resulullah'ın (s.a.a) Emirulmüminin Ali'-yi (a.s) kendisine 
halife tayin ettiği gündür. O günde Resulullah, "Ben kimin mevlasıysam Ali 
de onun mevlası ve imamıdır" buyurdu. O gün Zilhicce ayının on sekizinci 
günüdür." Ravi, "Bugünde ne yapılması gerekir?" diye sorunca İmam (a.s) 
şöyle buyurdu: "O günde oruç tutup ibadet etmeniz, Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ini (a.s) anıp onlara salavat göndermeniz gerekir. Resulullah (s.a.a) 
Emirulmüminin Ali'ye (a.s) bugünü bayram etmesini vasiyet etti. Nitekim her 
peygamber kendi vasisine bugünü bayram olarak kutlamasını vasiyet 
ediyordu." 

İbn Ebi Nasr-i Bezentî'nin İmam Rıza'dan (a.s) naklettiği rivayette 
şöyle geçer: "Ey Ebi Nasr'ın oğlu! Nerede olrusan Gadir-i Hum 

 
ettiği şey üzere, Allah yücedir dört ayaklı hayvanlardan bizi rızıklandırdığı 
şeye üzere; hamd Allah'a mahsustur bizi imtihan ettiği şey üzere." 
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bayramında Hz. Emirulmüminin Ali'nin (a.s) tertemiz türbesinin 
yanında olmaya çalış. Gerçekten Allah Teala bugünde her mümin 
erkek ve kadının altmış yıllık günahını bağışlar; bugünde, Ramazan 
ayı, Kadir gecesi ve Ramazan bayramı gecesinde cehennem ateşinden 
kurtardıklarının iki katını cehennem ateşinden kurtarır. Bugünde 
mümin kardeşlerine verdiğin bir dirhem diğer zamanlarda verdiğin bin 
dirheme eşittir. Bugünde mümin kardeşlerine ihsanda bulun, mümin 
erkek ve kadınları sevindir. Allah'a andolsun eğer insanlar bugünün 
faziletini bilecek olsalar, melekler her gün on defa onlarla musafaha 
ederler." Kısacası bu mübarek günü yüceltmek gerekir; bugünün 
amelleri şunlardan ibarettir: 

1- Oruç tutmak. Bugünde oruç tutmak altmış yıllık günahların 
kefaretidir. Bir rivayete göre de bugünde oruç tutmak dünyanın ömrü-
nün orucuna, yüz hac ve yüz umreye bedeldir. 

2- Gusül yapmak. 
3- Hz. Ali'yi (a.s) ziyaret etmek. İnsan her nerede olursa kendisini 

Emirulmüminin Ali'nin (a.s) mezarına ulaştırması yakışır. Bugünde 
Emirulmüminin Ali (a.s) için üç özel ziyaret nakledilmiştir. Onlardan biri 
"Eminullah Ziyareti" diye meşhur olup uzaktan ve yakından oku-nan 
ziyaretnamedir; bu ziyaretname, aynı zamanda mutlak camia ziya-retlerinden 
biridir; biz bu ziyaretnameye Ziyaretler Bölümünde deği-neceğiz inşallah. 

4- Seyyid İbn Tavus'un "İkbal" adlı kitabında Resulullah'tan 
(s.a.a) rivayet ettiği sığınma duasını okumak. 

5- İki rekat namaz kılmak, namazdan sonra secdeye vararak yüz defa 
Allah'a şükretmek ve sonra başını secdeden kaldırıp şu duayı okumak: 

ابَِنَّ َلَك اْحلَْمَد َوْحَدَك ال َشرِيَك َلَك، َواَنََّك واِحٌد َاَحٌد  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاّينِ 
َوَرُسوُلَك  *َوملَْ َيُكْن َلَك ُكُفوًا َاَحٌد، َوَانَّ حمَُّمدًا َعْبُدكَ َصَمٌد ملَْ تَِلْد َوملَْ تُوَلْد 

 
* "Allah'ım! Ben senden diliyorum; (şu şahadetle ki,) Sana hamdol-

sun, sen teksin, ortağın yoktur, sen birsin, teksin, hiçbir şeye ihtiyacın 
yoktur, doğmadın ve doğrulmadın ve senin hiçbir benzerin yoktur. 
Muhammed senin kulun ve elçindir -rahmetin onun ve Ehl-i Beyt'inin 
üzerine olsun-, ey her gün bir işte ve şanda olan, nitekim bana lütufta 
bulunmak da senin şanındandır, şöyle ki beni kendinin icabet ehlinden, 
dininin ehlinden, davetinin ehlinden kıldın; kendi lütuf, kerem ve bağışınla 
yaratılışımın başından beni buna muvaffak ettin, sonra rafet ve 
rahmetinle lütfüne başka bir lütuf, keremine başka bir kerem ve bağışına 
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َشأِنَك َاْن تـََفضَّْلَت َكما كاَن ِمْن  َشأنٍ  ِه، � َمْن ُهَو ُكلَّ يـَْوم يفَصَلواُتَك َعَلْيِه َوآلِ 
ِلذِلَك  ْعَوِتَك، َوَوفـَّْقَتينِمْن َاْهِل ِاجابَِتَك، َوَاْهِل ِديِنَك، َوَاْهِل دَ  ابَِْن َجَعْلَتين يَّ َعلَ 
تـََفضًُّال ِمْنَك وََكَرمًا َوُجودًا، مثَُّ َاْرَدْفَت اْلَفْضَل َفْضًال، َواْجلُوَد  يُمبْـَتَدِء َخْلق يف

ِديدًا بـَْعَد جتَْ  ذِلَك اْلَعْهَد يل  َوَرْمحًَة ِاىل َاْن َجدَّْدتَ ُجودًا، َواْلَكَرَم َكَرمًا رَأَفًة ِمْنكَ 
  َت نِْعَمَتَك ابَِْن ذَكَّْرَتين ، وَُكْنُت َنْسياً َمْنِسّياً �ِسياً ساِهياً غاِفًال، َفَاْمتَمْ يِدَك َخْلقَجتِدي

َاْن   يَ َوَموال يدَوَسيِّ  ِاٰهليَلُه، َفلَيُكْن ِمْن َشأِنَك �  ، َوَهَديـَْتينيَّ ذِلَك َوَمنَـْنَت ِبِه َعلَ 
، َفِانََّك َاَحقُّ  راضٍ  َواَنَت َعّين  َعلى ذِلكَ   تـَتَـَوفّاين َتْسلُْبنيِه َحّىت ذِلَك َوال تُِتمَّ يل

 . يَّ  َاْن تُِتمَّ نِعَمَتَك َعلَ املُنِعِمنيَ 
ْعنا َوَاَطْعنا َوَاَجْبنا داِعَيَك ِمبَنِّ  َك، فـََلَك اْحلَْمُد غُْفراَنَك رَبَّنا َوِاَليَك اَللّـُهمَّ مسَِ

ِه، َوآلِ  *َصلَّى ُهللا َعَلْيهِ  يَك َلُه، َوِبَرُسوِلِه حمَُمَّدٍ املَصُري، آَمّنا اِبهلِل َوحَدُه ال َشر 

 
başka bir bağış ekledin ve nihayet yaratılışımı yeniledikten sonra bana 
bu ahdi yeniledin, oysa ben tamamen onu unutmuştum, yanılmıştım ve -
nimetlerinden- gaflet etmiştim. Sonra sen nimetini bana tamamladın; 
şöyle ki bunu bana hatırlattın, bununla bana lütufta bulundun ve beni ona 
hidayet ettin; o halde ey ilâhi, ey seyyidim ve mevlam! -Gelecekte de- 
bunu bana tamamlaman ve bununla (iman nimetiyle) beni öldürünceye 
dek bunu benden almaman ve böylece benden razı olman da senin 
şanındandır; doğrusu sen nimetini tamamlamak hususunda nimet veren-
lerden daha lâyıksın. 

* Allah'ım! Senin lütfünle çağıranı duyduk, itaat ettik ve olumlu cevap 
verdik. O halde Rabb'imiz, bağışlamandan dolayı sana hamdolsun; dö-
nüşümüz sanadır; tek ve ortağı olmayan Allah'a ve elçisi Muhammed'e -
Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyt'ine olsun- iman ettik, onu (peygam-
berliğini) doğruladık, Allah'a çağırmakta ona icabet ettik, bizim mevlamız 
ve tüm müminlerin mevlası Emirulmüminin Ali b. Ebutalib'i sevmekte 
Resulullah'ı izledik; o Allah'ın kulu, Resulullah'ın kardeşi, en büyük sıd-
dık, Allah'ın yaratılmışlara hüccetidir; onunla peygamberini, hak ve 
apaçık dinini teyit etti; o Allah'ın dininin nişanesi, ilminin mahzeni, Allah'ın 
gaybının sandığı, Allah'ın sırrının yeri, Allah'ın kulları üzerindeki emini ve 
kulları arasındaki tanığıdır. 
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   َوَمْوَىل اْلُمْؤِمنَني َامريِ ُمواالِة َمْوال� ، َواتـَّبَـْعنا الرَّسُوَل يفهللاِ  يَ َوَصدَّْقنا َوَاجْبنا داعِ 
ْكَربِ، َواحلُجَِّة َعلى  األَ ّديقِ َرسُوِلِه َوالصِّ  يِهللا َوَاخ َعْبدِ  طاِلبٍ  يبأْبِن  يِّ املُْؤِمنَني َعلِ 
ِد ِبِه نَِبيَُّه َوديَنُه اْحلَقَّ اْلُمبَني، َعَلماً ِلديِن ِهللا، َوخازِ�ً ِلِعْلِمِه، َوَعيْـَبَة َغْيِب بَرِيَِّتِه، املَُؤيِّ 

ـُهمَّ رَبَّنا ِانَّنا اَللّ (بَرِيَِّتِه،   َعلى َخْلِقِه، َوشاِهَدُه يف ِهللا، َوَامَني هللاِ  ِهللا، َوَمْوِضَع ِسرِّ 
ْر َعّنا  َمّنا رَبَّنا َفاْغِفْر َلنا ذُنُوبَنا وََكفِّ اُكْم فَ مياِن َاْن آِمُنوا ِبَربِّ ِلإل يْعنا ُمناِدً� يُنادمسَِ 
ِة  ْبراِر، رَبَّنا َوآتِنا ما َوَعْدتَنا َعلى رُُسِلَك َوال ُختْزِ� يـَْوَم اْلِقيامَ ئاتِنا َوتـََوفَّنا َمَع األَ َسيِّ 

َك، َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل، َك َوُلْطِفَك َاَجبنا داعيَ َفِاّ� � رَبَّنا ِمبَنِّ  )ِانََّك ال ُختِْلُف اْلميعادَ 
ْقنا َمْوَىل اْلُمْؤِمنَني، وََكَفْر� اِبجلِْبِت َوالطّاُغوتِ  ْقناُه َوَصدَّ  . َوَصدَّ

ُموَن  ا َفِاّ� هِبِْم ُمْؤِمُنوَن ُموِقُنوَن، َوَهلُْم ُمَسلِّ نا ما تـََولَّْينا، َواْحُشْر� َمَع اَئِمََّتنفـََولِّ 
ِتِهْم، َوَرضينا هِبِْم اَئِمًَّة َوقاَدًة ِهْم َوَميِّ ِهْم َوَعالنَِيِتِهْم َوشاِهِدِهْم َوغائِِبِهْم َوَحيِّ آَمّنا ِبِسرِّ 

بََدًال، َوال نـَتَِّخُذ ِمْن  *هِبِمْ  ينـَبْـَتغ ِهللا ُدوَن َخْلِقِه الَوساَدًة، َوَحْسبُنا هِبِْم بـَيْـَننا َوَبْنيَ 

 
* Allah'ım! Rabb'imiz, biz, Rabb'inize inanın diye imana çağıran bir 

davetçi işittik, hemen inandık. Rabb'imiz, bizim günahlarımızı bağışla, 
kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabb'imiz bize, elçilerine 
vadettiğini ver, kıyamet günü bizi rezil, perişan etme. Zira sen verdiğin 
sözden caymazsın. Ey Rabb'imiz, biz senin lütuf ve ihsanınla sana çağı-
rana (peygamberine) icabet ettik, peygamberini izledik ve onu doğruladık 
ve müminlerin mevlasını da doğruladık, tağut ve putu reddettik.  

O halde iman ve velayetimizi koru ve bizi imamlarımızla haşreyle; 
doğrusu biz onlara inanıyor, yakin ediyoruz, onların emrine teslimiz; 
onların gizlilerine ve açıklarına, tanıklarına ve gayıplarına, dirilerine ve 
ölülerine inandık ve onların imamlığına, önderliğine ve rehberliğine razı 
olduk; diğer kullar olmaksızın Allah'la aramızda onların vasıta olması 
bize yeter; onların yerine başkasını istemiyor, onlardan başkasını vasıta 
ve sırdaş kılmıyoruz; onlara düşmanlık edip savaş açan ilkler ve sonlar 
arasındaki insanlar ve cinlerden uzaklaşıp Allah'a yöneliyorum; put, tağut 
(onların düşmanları), dört putu, onları izleyenleri, onlara uyanları, geç-
mişten kıyamete kadar insan ve cinlerden onları sevenleri reddedi-
yorum. 
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اِالْنِس ِمَن وَ  َمْن َنَصَب َهلُْم َحْراًب ِمَن اجلِْنِّ  ُكلِّ ُدوِ�ِْم َوليَجًة، َوبَرِْئنا ِاَىل ِاهلل ِمْن 
 َواَْتباِعِهْم،  رْبـََعِة َوَاْشياِعِهمْ واثِن األ اِبْجلِْبِت َوالطّاُغوِت َواألِخرِيَن، وََكَفْر�اَالوَّلَني َواآل

 .ْنِس ِمْن َاوَِّل الدَّهِر ِاىل آِخرِهِ َواالِ  َمْن واالُهْم ِمَن اجلِْنِّ  ُكلِّ وَ 
َصّلى ُهللا َعَلْيِه  اَللّـُهمَّ ِاّ� نُْشِهُدَك َاّ� نَديُن ِمبا داَن ِبِه حمَُمٌَّد َوآَل حمَُمَّدٍ 

ِبِه ِدّ�، َوما  اوا ِبِه، ما قاُلوا ِبِه قـُْلنا، َوما دانُو َوَعَلْيِهْم، َوقـَْولُنا ما قاُلوا َودينُنا ما دانُ 
اَْنَكُروا اَْنَكْر�، َوَمْن واَلْوا واَلْينا، َوَمْن عاُدوا عاَديْنا، َوَمْن َلَعُنوا َلَعّنا، َوَمْن َتَربَُّؤا ِمنُه 

َوَسلَّْمنا َوَرضينا َواتـَّبَـْعنا َموالينا  َتَربَّأ� ِمْنُه، َوَمْن تـََرمحَُّوا َعَلْيِه تـََرمحَّْنا َعَلْيِه آَمّنا 
 .َصَلواُت ِهللا َعَلْيِهمْ 

ْم َلنا ذِلَك َوال َتْسلُْبناُه، َواْجَعْلُه ُمْسَتِقرًّا اثبِتًا ِعْنَد�، َوال َجتَْعْلهُ  اَللّـُهمَّ َفِتمِّ 
َ�َمتُّ  *آُل حمَُمَّد اَئِمََّتنا َفِبِهمْ  ،ا َعَلْيهِ ُمْسَتعارًا، َوَاْحِينا ما َاْحيَـيْـَتنا َعَلْيِه، َوَاِمْتنا ِاذا َاَمتَّن

ِخَرِة، َوِمَن الدُّنْيا َواآل ، َفاْجَعْلنا َمَعُهْم ِيف يَعُدوَُّهْم َعُدوَّ ِهللا نُعاد، وَ َوِاّ�ُهْم نُوايل
 اْلُمَقرَّبَني َفِاّ� ِبذِلَك راُضوَن � َاْرَحَم الرّاِمحَني .

Sonra yine secdeye giderek yüz defa "elhamdulillah", yüz defa da 

 
* Allah'ım! Senin tanık tutuyoruz ki biz, Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin 

-Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- dinine girdik, 
sözümüz onların söyledikleri, dinimiz onların dinidir; onların söylediklerini 
söyledik, onların boyun eğdiğine boyun eğdik, onların inkar ettiğini inkar 
ettik, onların sevdiğini sevdik, düşman olduklarına düşman olduk, onların 
lanet ettiklerine lanet ettik, onların uzak olduklarından uzak olduk, onların 
merhamet ettiklerine merhamet ettik, biz -onlara- iman ettik, -emirlerine- 
teslim olduk, -rızalarına- razı olduk ve mevlalarımıza -Allah'ın selamı 
onların üzerine olsun- uyduk.   

Allah'ım! O halde bunu (imanımızı) tamamla ve bunu bizden alma, bu 
imanı bizde istikrarlı ve sabit kıl, geçici kılma; bizi yaşattığın sürece 
bununla (bu imanla) yaşat, öldürdüğünde de bununla öldür. Muhamme-
d'in Ehl-i Beyt'i bizim imamlarımızdırlar; biz onlara uyuyoruz, onları 
seviyoruz, Allah'ın düşmanı olan onların düşmanlarına da düşmanız. O 
halde dünya ve ahirette bizi kendine mukarreb olanlardan ve onlarla bir-
likte kıl. Gerçekten biz buna razıyız, ey merhametlilerin en merhametlisi." 
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"şükren lillah" söylenir. Bir rivayette şöyle geçer: "Kim böyle yapacak 
olursa, Gadir-i Hum gününde Hz. Resulullah'ın (s.a.a) huzurunda yer 
alan ve Emirulmüminin Ali'ye (a.s) imam olarak biat eden kimsenin 
sevabını alır." Bu namazı öğleye yakın kılmak daha faziletlidir; çünkü 
Resulullah (s.a.a) Gadir-i Hum'da Hz. Ali'yi bu saatte (a.s) insanlara 
imam ve halife olarak atamıştır. Bu namazın birinci rekatında Fatiha 
suresinden sonra Kadir suresini ve ikinci rekatında ise İhlas suresi 
okunur.  

6- Gusledip öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak; her 
rekatta bir defa Fatiha suresi ve on defa İhlas suresi, on defa Ayete'l-
Kürsi ve on defa da Kadir suresi okunur; bu amel yüz bin hac, yüz bin 
umreye eşit olup, Allah Teala'nın insanın dünya ve ahiret hacetlerini 
rahat bir şekilde reva etmesine, ona afiyet vermesine neden olur. 
"İkbal" kitabında bu namazın keyfiyetinde Kadir suresi Ayete'l-
Kürsü'den önce zikredilmiş, Allame Meclisî "Zadu'l-Mead" adlı kita-
bında "İkbal"a uyarak Kadir suresini öne geçirmiştir; nitekim bu hakir 
kul da diğer kitaplarında böyle yapmıştır. Fakat şimdi araştırınca 
Ayete'l-Kürsi'nin Kadir suresinden daha fazla öne geçirildiğini gör-
düm. "İkbal" kitabında Seyyid İbn Tavus veya onun üzerinden nüsha 
çıkaranların bu namazın hem Fatihasının sayısında ve hem de Kadir 
Suresini Ayete'l-Kürsiye öne geçirmede hata etmiş olmaları veya 
bunun o namazdan farklı ve ayrı bir amel olması uzak bir ihtimaldir. 
Yine de doğrusunu Allah bilir. Bu namazdan sonra şu duayı sonuna 
kadar okumak. 

عنا ُمنادِ  رَبَّنا  ...  �ً ِانَّنا مسَِ
7- Nudbe duasını okumak. 
8- Seyydi İbn Tavus'un Şeyh Mufid'den rivayet ettiği şu duayı 

okumak: 
ذي اَلَّ  رِ اْلَقدْ وَ  َوليُّك َو الَشأنِ  يٍّ َك، َوَعلِ نَِبيِّ  حمَُمَّدٍ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

 َخْريٍ  ُكلِّ  َوَاْن تـَْبَدَأ هِبِما يف يٍّ علوَ  َعلى حمَُمَّدٍ  يَاْن ُتَصلّ ا ِبه دوَن َخلِقَك مَخَصَصتْـهُ 
 . عاِجلٍ 

النُُّجوِم  ئِمَِّة اْلقاَدِة، َوالدُّعاِة الّساَدِة، وَ األ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ِهَرِة، َوساَسِة اْلِعباِد، َوَارْكاِن اْلِبالِد، َوالّناَقِة اْلُمْرَسَلِة، ْعالِم اْلباالزّاِهَرِة، َواألَ 
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 . اْللَُّجِج اْلغاِمَرةِ  يَِة ِيف َوالسَّفيَنِة الّناجَيِة اْجلارِ 
ئِِم ا، َوَارْكاِن تـَْوِحيِدَك، َوَدعُخزّاِن ِعْلِمكَ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ِء اْتِقيِخَريَِتَك ِمْن َخْلِقَك، األَ عاِدِن َكراَمِتَك َوِصْفَوِتَك ِمْن بَرِيَِّتَك وَ ديِنَك، َومَ 
  .َااتهُ َجنى َوَمْن َاابُه َهوى ْبراِر، َواْلباِب اْلُمبْـَتلى ِبِه الّناُس، َمنْ ِء األَ اِء النَُّجباْنِقياألَ 

 يَوَذوِ  *ْكِر الَّذيَن َاَمْرَت ِمبَْسأََلِتِهْم، الذِّ َاْهِل  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َمعاَد َمِن اقـَْتصَّ  اْلُقْرىب الَّذيَن َاَمْرَت ِمبََودَّهِتِْم، َوفـََرْضَت َحقَُّهْم، َوَجَعْلَت اْجلَنَّةَ 

  .آاثرَُهمْ 
ْوا َعْن َمْعِصَيِتَك،  َكما َامَرُوا ِبطاَعِتَك، َو�ََ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 . ا ِعباَدَك َعلى َوْحدانِيَِّتكَ َوَدلُّو 

 
* "Allah'ım! Peygamberin Muhammed ve velin Ali'nin ve diğer 

kullarına değil, sadece bu ikisine has kıldığın makam ve mevkinin hakkı 
için Muhammed ve Ali'ye rahmet eyle ve bütün hayırları onlara vermekle 
başla. 

Allah'ım! Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle; onlar ki imam-
lar, önderler, davet edenler, dinin önde gelenleri, parlak yıldızlar, açık 
nişaneler, kulların eğiticileri, şehirlerin (tevhid şehrinin) direkleri, gönde-
rilmiş azad kişiler, engin denizde hareket eden kurtuluş gemisidirler. 

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e rahmet eyle; onlar ki se-
nin ilminin mahzenleri, tevhidinin rükünleri, dininin direkleri, kerametle-
rinin madenleri, kulların arasından kas ve halis kıldıkların ve yaratıkların 
arasından seçtiklerin, takvalılar, temizler, saygınlar, iyilerdirler; onlar 
halkın müptela olanlarının kapısıdırlar, kim o kapıya giderse kurtulur ve 
kim de sakınırsa helak olur. 

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e rahmet eyle; onlar ki ken-
dilerinden sorulmalarına emrettiğin zikir ehlidirler, sevilmelerine emret-
tiğin, haklarını gözetmeyi farz kıldığın, cenneti onları izleyenlere yurt 
kıldığın Resulullah'ın yakınlarıdırlar. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle; -insanlara- sana 
itaat etmeyi emrettikleri, sana karşı günah işlemekten nehyettikleri ve 
kullarını vahdaniyyetine hidayet ettikleri gibi. 
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َك َوَجنيِبَك َوَصْفَوِتَك َوَاميِنَك َوَرُسوِلَك ِاىل نَِبيِّ  حمَُمَّدٍ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 
  يِّ اْلُ◌َحمجَّلَني، اْلَوصِ  َامِري اْلُمْؤِمنَني، َويـَْعُسوِب الّديِن، َوقائِِد اْلُغرِّ  َخْلِقَك، َوِحبَقِّ 

 لِّ ِطِل، َوالّشاِهِد َلَك، َوالّداَواْلبا ْكَربِ، َواْلفارُوِق َبْنيَ اْحلَقِّ ّديِق األَ ، َوالصِّ اْلَوِيفِّ 
َسبيِلَك، ملَْ أَتُخْذُه فيَك َلْوَمُة الئِِم، َاْن  مجاِهِد يف، َوالّصادِِع ابَِْمِرَك، َوالْ َعَلْيكَ 

َك َعَقْدَت فيِه ِلَوِليِّ  الَّذيهَذا اْليَـْوِم  يف َوَاْن َجتَْعَلين، َوآِل حمَُمَّدٍ  مَّدٍ َى َعلى حمَُ ُتَصلِّ 
َاْعناِق َخْلِقَك، َواَْكَمْلَت َهلُُم اّلديَن ِمَن اْلعارِفَني ِحبُْرَمِتِه، َواْلُمِقّريَن ِبَفْضِلِه   اْلَعْهَد يف
 . َعمِ النِّ ي حاِسد يب *ُتْشِمتْ  ِئَك َوطَُلقاِئَك ِمَن الّناِر، َوالاِمْن ُعَتق

  َم اْلَعْهِد اْلَمْعُهوِد، َوِيف ِء يـَوْ اْكَربَ، َوَمسَّيْـَتُه ِىف السَّم َفَكما َجَعْلَتُه عيَدَك األَ اَللّـُهمَّ 

 
* Allah'ım! Senin peygamberin, seçtiğin, halis kıldığın, eminin, kulla-

rına elçin olan Muhammed'in ve dinin önderi, iyiler silsilesinin rehberi, -
peygamberin- sadık vasisi, en büyük sıddık, hakla batılı ayıran, senin 
tanığın, -kullarını- sana hidayet eden, senin emrini açıklayan, senin yo-
lunda cihad eden ve senin yolunda kınayanın kınamasından korkmayan 
Emirulmüminin (Ali'nin) hakkı hürmetine senden niyaz ediyorum: Muham-
med ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle, Emirulmüminin velayetini kullarının 
boynunda bıraktığın ve dini kendilerine tamamladığın bugünde beni onun 
saygınlığını tanıyanlardan ve faziletini ikrar edenlerden eyle, beni -
cehennem- ateşinden serbest bıraktıklarından ve kurtardıklarından eyle 
ve -bana vermiş olduğun- nimetlerini kıskananları bana güldürme. 

Allah'ım! Bugünü en büyük bayramın kıldığın, göklerde ahid ve yer-
de ise söz alınan gün ve sorgu günü diye adlandırdığın gibi Muhammed 
ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle, onunla gözümüzü aydınlat, onunla 
dağınıklığımızı bir araya topla, bizi hidayet ettikten sonra saptırma, bizi 
senin nimetlerine şükredenlerden kıl, ey merhametlilerin en merhametlisi; 
hamd bugünün faziletini bize tanıtan, saygınlığına bilinçlendiren, bugünle 
bize ikramda bulunan, bugünü tanımakla bizi şereflendiren ve bugünün 
nuruna bizi hidayet eden Allah'a mahsustur. 

Ya Resulullah, ya Emirelmüminin! Size, sizin evlatlarınıza, sizi 
sevenlere gece ve gündüz kaldığı müddetçe benden en üstün selam 
olsun; sizi vasıta kılarak isteklerimin verilmesi, hacetlerimin reva olması 
ve işlerimin kolaylaşması için benim ve sizin Rabb'iniz olan Allah'a yöne-
liyorum. 
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، َوَاْقِرْر َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ُخوِذ َواجلَْمِع املَْسؤوِل َصلِّ ْرِض يـَْوَم اْلميثاِق اْلَمااألَ 
ِه ُعُيونَنا، َواْمجَْع ِبِه َمشَْلنا، َوال ُتِضلَّنا بـَْعَد ِاْذ َهَديـَْتنا، َواْجَعْلنا ِالَ◌نـُْعِمَك ِمَن بِ 

َعرََّفنا َفْضَل هَذا اْليَـْوِم، َوَبصََّر�  الَّذيالّشاِكريَن � َاْرَحَم الّراِمحَني، اْحلَْمُد هلِل 
 . ْعرِفَِتِه، َوَهدا� بُِنورِهِ ُحْرَمَتُه، وََكرََّمنا ِبِه، َوَشرََّفنا مبَِ 

  يُكما ِمّين � َرُسوَل ِهللا � َامِري اْلُمْؤِمنَني َعَلْيُكما َوَعلى ِعْرتَِتُكما َوَعلى حمُِبِّ 
َجناِح  ُكما يفَورَبِّ  ما اَتـََوجَُّه ِاَىل ِهللا َريبِّ الّلْيُل َوالنَّهاُر، َوِبكُ  يَ اَْفَضُل السَّالِم ما بَقِ 

 . ي، َوتـَْيسِري اُُمور يِئجاِء َحو اَوَقض، طَِلَبيت
، َوَاْن َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  يَ َاْن ُتَصلِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

ِرَك، ِء نُو اتـَْلَعَن َمْن َجَحَد َحقَّ هَذا اْليَـْوِم، َواَْنَكَر ُحْرَمَتُه َفَصدَّ َعْن َسبيِلَك ِالْطف
 .  ِاالّ َاْن يُِتمَّ نُورَهُ َفَاَىب هللاُ 

اْلُمْؤِمِنَني   *َعنِ َك، َواْكِشْف َعنْـُهْم َوهِبِْم نَِبيِّ  ْج َعْن َاْهِل بـَْيِت حمَُمَّدٍ اَللّـُهمَّ فـَرِّ 
  .اْلُكُرابتِ 

َهلُْم ما َوَعْدهَتُْم  ْرَض هِبِْم َعْدًال َكما ُمِلَئْت ظُْلمًا َوُجْورًا، َوَاْجنِزألَ ال اَللّـُهمَّ اْمأل
 .  ِانََّك ال ُختِْلُف اْلميعادَ 

Mümkün olursa Seyyid İbn Tavus'un "İkbal" adlı kitabında riva-
 

* Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin hakkı hürmetine senden 
diliyorum: Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle ve inat yüzünden 
bugünün (Gadir-i Hum'un) hakkını inkar edenlere ve hürmetini 
gözetmeyip böylece senin nurunu söndürmek için dininin yolunu 
insanlara kapatanlara lanet et; Allah da -vahiy ve hüccetinin- nurunu 
tamamlamak dışında bir şey yapmaktan sakınır.  

Allah'ım! Muhammed'in Ehl-i Beyt'i için bir kurtuluş ve çıkış yolu kıl, 
oların sıkıntı ve üzüntüsünü gider ve onların vesilesiyle müminlerin üzün-
tü ve kederlerini de gider. 

Allah'ım! Zulüm ve sitemle dolmuş olan yeryüzünü onların vesilesiyle 
adaletle doldur; onlara vaat ettiğin şeyi (ilâhi kurtuluş ve saltanatı) ger-
çekleştir; gerçekten sen vaadına aykırı davranmazsın." 
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yet ettiği geniş duayı oku. 
9- Mümin kardeşlerin birbirlerini görünce yekdiğerini şu şekilde 

tebrik etmeleri: 
كَني ِبِواليَِة َامِري اْلُمْؤِمنَني َواالَئِمَِّة َعَلْيِهُم نا ِمَن اْلُمَتَمسِّ َجَعلَ  يَاْحلَْمُد هلِل اّلذ

 *.السَّالمُ 
Ve yine şöyle demek: 

ْهِدِه ِاَلْينا َوميثاِقِه  ، ِبعَ نيَ اَْكَرَمنا هِبَذا اْليَـْوِم َوَجَعَلنا ِمَن اْلُموف الَّذيَاْحلَْمُد هلِل 
ِة ُوالِة َاْمرِِه َواْلَقّواِم ِبِقْسِطِه، َوملَْ َجيَْعْلنا ِمَن اْجلاِحديَن واثـََقنا ِبِه ِمْن ِواليَ  ياّلذ

 **. ينِ بَني بِيَـْوِم الدِّ َواْلُمَكذِّ 
10- Yüz defa şöyle demek: 

 َايبْبِن  يِّ اليَِة َامِري اْلُمؤِمنَني َعلَجَعَل َكماَل ديِنِه َوَمتاَم نِْعَمِتِه ِبوِ  يَاْحلَْمُد هلِل اّلذ
 ***.َعَلْيِه السَّالمُ  اِلبٍ ط 

Bu mübarek günde güzel elbiseler giymek, süslenmek, güzel koku 
kullanmak, şâd olmak, Hz. Emirulmüminin Ali'nin (a.s) Şiilerini şad 
etmek, onların kusurlarını affetmek, ihtiyaçlarını gidermek, sıla-i 
rahim, aile bireylerine geniş tutmak, müminleri yedirmek, oruçlulara 
iftarlık vermek, müminlerin arasını bulmak, onları ziyaret etmek, yüz-
lerine karşı tebessüm etmek, onlara hediye göndermek, büyük velayet 
nimetinden dolayı Allah'ın şükrünü yerine getirmek, çok salavat gön-
dermek, çok fazla ibadet ve itaat etmek; bunların her birinin çok 
büyük bir fazileti vardır. Bugünde kişinin mümin kardeşine verdiği bir 
dirmeh diğer günlerde verilen yüz bin dirmehe bedeldir. Bugünde bir 
mümine yemek vermek, bütün peygamberler ve sıdıklara yemek ver-

 
* "Bizi Emirulmüminin ve Ehl-i Beyt İmamlarının velayetine 

sarılanlar-dan eden Allah'a hamd olsun." 
** "Bugünle bize ikramda bulunan, bizi, bize bıraktığı ahdine vefa 

edenlerden ve adaleti ayakta tutacak olan emir sahiplerinin velayeti ko-
nusunda bizden aldığı ahde sadık kalanlardan kılan ve bizi kıyamet 
gününü inkâr eden ve yalanlayanlardan kılmayan Allah'a hamd olsun." 

*** "Dininin kemalini ve nimetinin tamamlanmasını Emirulmüminin 
Ali b. Ebitalib'in (a.s) velayeti kılan Allah'a hamdolsun." 
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mek gibidir. Hz. Emirulmüminin Ali'nin (a.s) Gadir-i Hum günündeki 
hutbesinde şöyle geçer: "Kim akşamleyin iftar vaktinde oruçlu bir 
mümine iftarlık verirse, on fiama iftarlık vermiş gibi olur." Biri 
kalkarak, "Ey Emirelmüminin! Fiam nedir?" diye sorunca buyurdu ki: 
"Yüz bin peygamber, sıdık, şehittir; o halde bir grup mümin erkek ve 
kadınlara kefalet eden kimse ne kadar çok fazilet elde eder; ben Allah 
Teala huzurunda böyle birinin küfr ve fakirliğe düşmekten güvende 
olması için onun kefiliyim…" 

Kısacası bu mübarek günün fazileti anlatılmayacak kadar fazladır; 
bugün Şiilerin amellerinin kabul olma, üzüntü ve kederlerinin 
giderilme günüdür. Bugünde Hz. Musa (a.s) sihirbazlara galip gelmiş, 
Allah Teala ateşi Hz. İbrahim'e (a.s) soğuk ve esenlik kılmış, Hz. 
Musa (a.s) Yuşa' b. Nun'u kendine vasi etmiş, Hz. İsa (a.s) Şem'unu's-
Sefa'yı kendisine vasi tayin etmiş, Hz. Süleyman (a.s) emri altında-
kileri Asif b. Berhiya'nın hilafetine şahid tutmuş, Resulullah (s.a.a) 
ashabı arasında kardeşlik oluşturmuştur; dolayısıyla bugünde mümin-
ler aralarında kardeşlik akdi okumak yakışık bir iştir. Kardeşlik akdi 
şeyhimizin "Müstedreku'l-Vesail" kitabında "Zadu'l-Firdevs" kitabın-
dan naklettiğine göre şöyle okunur: Kardeşlik akdi okumak için insan 
sağ elini kardeşinin sağ elini tutup şöyle der: 

ِهللا، َوعاَهْدُت هللاَ   ِهللا، َوصاَفْحُتَك ِيف  ِهللا، َوصافـَيْـُتَك ِيف  َخيْـُتَك ِيف اوَ 
 *ِانْ  َعَلْيِهُم السَّالُم َعلى َاينّ  ئِمََّة اْلَمْعُصومنيَ َءُه َواألَ اَوَمالِئَكَتُه وَُكتـَُبُه َورُُسَلُه َواَنِْبي

 .ي َاْدُخُلها ِاالّ َواَْنَت َمعابَِْن َاْدُخَل اْجلَنََّة ال  َوالشَّفاَعِة َواُِذَن يلُكْنُت ِمْن َاْهِل اْجلَنَّةِ 
Diğeri de karşılığında der ki: 

 .َقِبْلتُ 
"Kabul ettim." 
Ve sonra şöyle devam eder: 

 
* "Allah yolunda seni kardeş ettim, Allah yolunda seninle halis dost 

oldum ve Allah yolunda senin elini tuttum ve Allah, melekleri, kitapları, 
elçileri, peygamberleri ve masum İmamlarla -Allah'ın selamı onların 
üzerine olsun- ahdettim ki, eğer ben cennet ehli ve şefaat ehli olursam ve 
de cennete girmeme izin verilirse, sen de benimle birlikte olmadıkça 
cennete girmeyeceğim." 
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ِة ما َخَال الشَّفاَعَة َوالدُّع  *.�رَةَ َء َوالزِّ اَاْسَقْطُت َعْنَك َمجيَع ُحُقوِق اُالُخوَّ
Muhaddis Feyz de "Hulasatu'l-Ezkar" adlı eserinde kardeşlik 

akdini buna yakın bir şekilde zikrettikten sonra şöyle demiştir: Sonra 
karşı taraf kendisi veya müvekkili için kabul ettiğini belirten bir söz-
cükle kabul eder ve taraflar dua ve ziyaret dışında birbirleri üzerindeki 
bütün kardeşlik haklarını düşürürler. 

Yirmi Dördüncü Gün: 
Meşhur görüşe göre Resulullah'ın (s.a.a) Necran Hıristiyanları ile 

mübahele yaptığı (lanetleşmeye çıktığı) gündür. Efendimiz mübahele 
çıkmadan önce abasını mübarek omuzlarına aldı, Hz. Emirulmüminin 
Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'i (Allah'ın selamı onların üzerine ol-
sun) abanın altına alarak şöyle dedi: "Allah'ım! Her peygamberin 
kendisine mahsus olan bir Ehl-i Beyt vardı; bunlar da benim Ehl-i 
Beyt'imdirler. O halde onlardan şüphe ve günahı gider ve onları terte-
miz kıl." Bunun peşinden Cebrail nazil olup Tathir ayetini (Ey Ehl-i 
Beyt! Allah sizden her türlü çirkinliği giderip sizi tertemiz kılmayı 
diliyor) getirdi. Resulullah (s.a.a) o dört yüce kişiyi de mübahele için 
götürdü. Hıristiyanlar onları görünce, o nurlu çehrelerinde hak üzere 
oluşlarının belirtilerini ve kendilerine azabın inişinin nişanelerini 
müşahede ederek mübaheleden sakındılar ve anlaşma talebinde bulu-
narak cizye vermeye rıza gösterdiler. 

Bugünde yine Emirulmüminin Ali (a.s), rüku halinde yüzüğünü 
saile vermesi üzerine hakkında şu ayet nazil oldu: 

"Sizin veliniz ancak Allah, Resulü ve namaz kılıp rüku 
halinde zekat veren müminlerdir." 

Kısacası, bugün mübarek bir gündür; bugünde şu amellerin yapıl-
ması müstehaptır: 

1- Gusletmek. 
2- Oruç tutmak.  
3- İki rekat namaz kılmak. Bu namaz, zaman, kılınış şekli ve 

sevap bakımından Gadir-i Hum gününün namazı gibidir. Ancak 
mübahele namazında ayete'l-kursi " فیھا خاِلدُونَ  ◌ْ ھُم " cümlesine kadar 
okunur.  

 
* "Şefaat, dua ve ziyaret dışında senin üzerinden bütün kardeşlik 

haklarını düşürdüm." 
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4- Ramazan ayının Seher duasına benzeyen Mubahale Duasını 
okumak. Mübahele duasını hem Şeyh Tusî ve hem de Seyyid İbn 
Tavus rivayet etmişlerdir. Fakat onların rivayetleri arasında çok fazla 
bir ihtilaf vardır. Ben Şeyh Tusî'nin "Misbah" kitabında naklettiği 
rivayeti seçtim. Seyh Tusî "Mishab" kitabında şöyle diyor: Mübahele 
Duası, İmam Sadık'tan (a.s) faziletiyle rivayet edilmektedir; bu dua 
şöyledir: 

 
َك ئِ ابَِبه َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ  ،يٌّ ِئَك هبَِ اِئَك ابَِهْباُه وَُكلُّ هبَ اِمْن هبَ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

 َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ . َجليلٌ  ِه وَُكلُّ َجالِلكَ ِمْن َجالِلَك ابََِجلِّ  َاْسأَُلكَ  ينّ ِه، اَللّـُهمَّ اِ ُكلِّ 
 اِلَك َمجيٌل، اَللّـُهمَّ ِاينّ ِمْن َمجاِلَك ابَِْمجَِلِه وَُكلُّ مجَ  َاْسأَُلكَ  ِه، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِجبَالِلَك 
  *.هِ ُكلِّ اِلَك  ِجبَم َاْسأَُلكَ 

ِمْن   َاْسأَُلكَ  ، اَللّـُهمَّ ِاينّ َكما َوَعْدَتين  َفاْسَتِجْب يل َاْدُعوَك َكما َاَمْرَتين مَّ ِاينّ اَللّـهُ 
ها، اَللّـُهمَّ ُكلِّ ِبَعَظَمِتَك  َاْسأَُلكَ  َك َعظَيَمٌة، اَللّـُهمَّ ِاينّ َعَظَمِتَك ابَِْعظَِمها وَُكلُّ َعظََمتِ 

ٌ َاَسأَ  ِاينّ  ِه، اَللّـُهمَّ ُكلِّ بُِنوِرَك  َاْسأَُلكَ  ، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُلَك ِمْن نُوِرَك اِبَنـَْورِِه وَُكلُّ نُوِرَك َنريِّ
ِبَرْمحَِتَك  َاْسأَُلكَ  ِتَك واِسَعٌة، اَللّـُهمَّ ِاينّ ِمْن َرْمحَِتَك ابَِْوَسِعها وَُكلُّ َرمحَْ  َاْسأَُلكَ  ِاينّ 
 . َكما َوَعْدَتين  َفاْسَتِجْب يل َتينَاْدُعوَك َكما َاَمرْ  ينّ ها، اَللّـُهمَّ اِ ُكلِّ 

 َاْسأَُلكَ  ماِلَك كاِمٌل اَللّـُهمَّ ِاينّ ِمْن َكماِلَك ابَِْكَمِلِه وَُكلُّ كَ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 
 ـُهمَّ ِاينّ مٌَّة، اَللّ َكِلماِتَك اتها وَُكلُّ ِمْن َكِلماِتَك ابَِمتَِّ  َاْسأَُلكَ  ِه، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِبَكماِلَك 

 
* "Allah'ım! Aydınlığının en aydın mertebesini vasıta kılarak sana el 

açıyorum. Elbette senin aydınlığının bütün mertebeleri parlak ve güzeldir. 
Allah'ım! Aydınlığının bütün mertebeleri hakkına -hacetlerimi- senden 
diliyorum. Allah'ım! Celalinin en yüce mertebesini vasıta kılarak sana el 
açıyorum. Elbette senin celalinin bütün mertebeleri yücedir. Allah'ım! 
Celalinin bütün mertebeleri hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum. 
Allah'ım! Cemalinin en güzel mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. 
Elbette senin cemalinin bütün mertebeleri güzeldir. Allah'ım! Cemalinin 
bütün mertebeleri hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum. 
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ِئَك َكبريٌَة،  اِئَك ابَِْكَربِها وَُكلُّ َامسْ اِمْن َامس َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ . َهاُكلِّ ِبَكِلماِتَك  َاْسأَُلكَ 
َكما   ْسَتِجْب يل َفا َاْدُعوَك َكما اََمْرَتين ها، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِئَك اابَِمسْ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

  *.ينَوَعْدتَ 
 َاْسأَُلكَ  ِتَك َعزيَزٌة، اَللّـُهمَّ ِاينّ ها وَُكلُّ ِعزَّ ِمْن ِعزَِّتَك اَبَعزِّ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

ـُهمَّ ِتَك ماِضَيٌة، اَللّ ِمْن َمِشيَِّتَك ابَِْمضاها وَُكلُّ َمِشيَّ  َاْسَأُلكَ  ها، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِبِعزَِّتَك 
 ُكلِّ اْسَتطَْلَت هِبا َعلى  ِبُقْدرَِتَك الَّيت َاْسأَُلكَ  ها، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِمبَِشيَِّتَك  َاْسأَُلكَ  ِاينّ 
َاْدُعوَك  ها، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِبُقْدرَِتَك  َاْسأَُلكَ  ُمْسَتطيَلٌة، اَللّـُهمَّ ِاينّ  وَُكلُّ قُْدرَِتكَ  ءٍ يْ شَ 

 . ْدَتين َكما َوعَ   َفاْسَتِجْب يل ينَكما َاَمْرتَ 
 َاْسأَُلكَ  ْلِمَك �ِفٌذ، اَللّـُهمَّ ِاينّ ِمْن ِعْلِمَك اِبَنـَْفِذِه وَُكلُّ عِ  َاْسَأُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

 
* Allah'ım! Bana emrettiğin gibi sana dua ediyorum, o halde bana 

vaat ettiğin gibi icabet et. Allah'ım! Azametinin en büyük mertebesini 
vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin azametinin bütün metre-
beleri büyüktür. Allah'ım! Azametinin bütün mertebeleri hakkına -hacetle-
rimi- senden diliyorum. Allah'ım! Nurunun en nurlu mertebesini vasıta 
kılarak sana el açıyorum. Elbette senin nurunun bütün mertebeleri nurlu-
dur. Allah'ım! Nurunun bütün  mertebeleri hakkına -hacetlerimi- senden 
diliyorum. Allah'ım! Rahmetinin en geniş mertebesini vasıta kılarak sana 
el açıyorum. Muhakkak senin rahmetinin bütün mertebeleri geniştir. 
Allah'ım! Rahmetinin bütün mertebeleri hakkına -hacetlerimi- senden 
diliyorum. Allah'ım! Bana emrettiğin şekilde sana dua ediyorum; o halde 
vaat ettiğin gibi duamı icabet et. 

Allah'ım! Kemalinin en kamil mertebesini vasıta kılarak sana el açı-
yorum. Elbette senin kemalinin bütün mertebeleri kamildir. Allah'ım! 
Bütün kemal mertebelerinin hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum. 
Allah'ım! Kelimelerinin en mükemmelini vasıta kılarak sana el açıyorum. 
Elbette senin kelimelerinin hepsi mükemmeldir. Allah'ım! Bütün kelime-
lerin hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum. Allah'ım! İsimlerinin en 
büyüğünü vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin bütün isimlerin 
büyüktür. Allah'ım! Bütün isimlerinin hakkına -hacetlerimi- senden diliyo-
rum. Allah'ım! Bana emrettiğin şekilde sana dua ediyorum; o halde vaat 
ettiğin gibi duamı icabet et.   
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 ِاينّ  ، اَللّـُهمَّ يٌّ ْرضاُه وَُكلُّ قـَْوِلَك َرضِ ِمْن قـَْوِلَك ابَِ  َاْسأَُلكَ  ِه، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِبِعْلِمَك 
ْيَك َحبيبٌة،  وَُكلُّها ِالَ  اهئِِلَك ابََِحبِّ اِمْن َمس َاْسأَُلكَ  ِه، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِبَقْوِلَك  َاْسأَُلكَ 

َكما    َكما اََمْرَتىن َفاْسَتِجْب يلها، اَللّـُهمَّ ِاّىن َاْدُعوكَ ُكلِّ ئِِلَك اِمبَس َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 
  *.َوَعْدَتين
 َاْسأَُلكَ  َرِفَك َشريٌف، اَللّـُهمَّ ِاينّ ِمْن َشَرِفَك ابَِْشَرِفِه وَُكلُّ شَ  َاْسأَُلكَ  ـُهمَّ ِاينّ اَللّ 

 
* Allah'ım! İzzetinin en yüce mertebesini vasıta kılarak sana el açı-

yorum. Elbette senin izzetinin bütün mertebeleri yücedir. Allah'ım! Bütün 
izzet mertebelerin hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum. Allah'ım! 
Meşiyyetinin en nüfuz edeni mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. 
Elbette senin meşiyyetinin bütün mertebeleri nüfuzludur. Allah'ım! Meşiy-
yetinin bütün mertebeleri hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum.  
Allah'ım! Her şeyi kuşatan kudretini vasıta kılarak sana el açıyorum. 
Elbette senin bütün kudretin -her şeyi- kuşatıcıdır. Allah'ım! Bütün kudre-
tinin hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum. Allah'ım! Bana emrettiğin 
şekilde sana dua ediyorum; o halde vaat ettiğin gibi duamı icabet et. 

Allah'ım! İlminin en etkili mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. 
Elbette senin ilminin bütün mertebeleri etkilidir. Allah'ım! İlminin bütün 
mertebeleri hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum. Allah'ım! En beğenil-
miş sözünü vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin bütün sözlerin 
beğenilmiş ve güzeldir. Allah'ım! Bütün sözlerin hakkına -hacetlerimi- 
senden diliyorum. Allah'ım! Meselelerinin en sevilenini vasıta kılarak 
sana el açıyorum. Elbette senin bütün mes'elelerin sevilmiştir. Allah'ım! 
Bütün meselelerin hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum. Allah'ım! Bana 
emrettiğin şekilde sana dua ediyorum; o halde vaat ettiğin gibi duamı ica-
bet et. 

Allah'ım! Şerefinin en üstün mertebesini vasıta kılarak sana el açı-
yorum. Elbette senin şerefinin bütün mertebeleri şeriftir. Allah'ım! Şere-
finin bütün mertebeleri hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum. Allah'ım! 
En sürekli saltanat ve hakimiyetin hakkına sana el açıyorum. Elbette 
senin saltanat ve hakimiyetinin hepsi sürekli ve ebedidir. Allah'ım! Haki-
miyet ve saltanatının hepsi hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum.  
Allah'ım! En muhteşem mülkünün hakkına sana el açıyorum. Elbette 
senin bütün mülkün muhteşemdir. Allah'ım! Bütün mülkün hakkına -
hacetlerimi- senden diliyorum. Allah'ım! Bana emrettiğin şekilde sana 
dua ediyorum; o halde vaat ettiğin gibi duamı icabet et. 
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ئٌِم، اَللّـُهمَّ اْدَوِمِه وَُكلُّ ُسلطاِنَك دِمْن ُسْلطاِنَك ابَِ  َاْسأَُلكَ  ِه، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِبَشَرِفَك 
ْلِكَك ِمْن ُمْلِكَك اِبَْفَخرِِه وَُكلُّ مُ  َاْسأَُلكَ  ِه، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِبُسْلطاِنَك  َاْسأَُلكَ  ِاينّ 

  َفاْسَتِجْب يل  َاْدُعوَك َكما َاَمْرَتين ِه، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِمبُْلِكَك  َاْسأَُلكَ  فاِخٌر، اَللّـُهمَّ ِاينّ 
 . َكما َوَعْدَتين 

 َاْسأَُلكَ  ، اَللّـُهمَّ ِاينّ ْعالُه وَُكلُّ َعالِئَك عالٍ ِمْن َعالِئَك ابَِ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 
 ِتَك َعجيَبٌة، اَللّـُهمَّ ِاينّ ِمْن آ�ِتَك ابَِْعَجِبها وَُكلُّ آ� َاْسأَُلكَ ِه، اَللّـُهمَّ ِاّىن ُكلِّ ِبَعالِئَك 
َك َقدٌمي، اَللّـُهمَّ ْقَدِمِه وَُكلُّ َمنِّ َك ابَِ ِمْن َمنِّ  َاْسَأُلكَ  ها، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ اِب�ِتَك  َاْسأَُلكَ 

  *.َكما َوَعْدَتين  َفاْسَتِجْب يل َاْدُعوَك َكما َاَمْرَتين ِه، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ َك  ِمبَنِّ  َاْسأَُلكَ  ِاينّ 
 ِبُكلِّ  أَُلكَ َاسْ  اْجلََربُوِت، اَللّـُهمَّ ِاينّ ِن وَ أِمبا اَْنَت فيِه ِمَن الشَّ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

ِاّال ِالـَٰه  ، � َاهللُ � الَاْسَأُلكَ ِبِه حَني  ِمبا ُجتيُبين َاْسأَُلكَ  ، اَللّـُهمَّ ِاينّ َجَربُوتٍ  ُكلِّ وَ  َشْأنٍ 
ِاّال ِالـَٰه  ِجبَالِل ال َاْسأَُلكَ ِاّال اَْنَت ِالـَٰه  ِاّال اَْنَت، � الِالـَٰه  ِء الابَِبه َاْسأَُلكَ اَْنَت، 

  َاْدُعوَك َكما َاَمْرَتين  ِاّال اَْنَت، اَللّـُهمَّ ِاينّ ِالـَٰه  ِبال َاْسَأُلكَ ِاّال اَْنَت ِالـَٰه  ْنَت، � الاَ 
 . َكما َوَعْدَتين  َفاْسَتِجْب يل

ِرْزِقَك بِ  َاْسأَُلكَ  مُّ، اَللّـُهمَّ ِاينّ اِه وَُكلُّ ِرْزِقَك عِمْن ِرْزِقَك اَبَعمِّ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 
 َاْسأَُلكَ  ِئَك َهنٌئ، اَللّـُهمَّ ِاينّ اِئَك ابَِْهَنِإِه وَُكلُّ َعطاِمْن َعط َاْسأَُلكَ   ِاينّ ِه، اَللّـُهمَّ ُكلِّ 
 ْريَِك عاِجُل، اَللّـُهمَّ ِاينّ ِمْن َخْريَِك اَبْعَجِلِه وَُكلُّ خَ  َاْسأَُلكَ  ِه، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِئَك اِبَعط

 
* Allah'ım! Ululuğunun en yüce mertebesi hakkına sana el açıyorum. 

Elbette senin ululuğunun bütün mertebeleri yücedir. Allah'ım! Ululuğunun 
bütün mertebeleri hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum. Allah'ım! Ayet-
lerinin en hayret vericisi hakkına sana el açıyorum. Elbette senin bütün 
âyetlerin hayret vericidir. Allah'ım! Bütün âyetlerin hakkına -hacetlerimi- 
senden diliyorum. Allah'ım! İhsanının en kadimi hakkına sana el açıyo-
rum. Elbette senin bütün ihsanların kadimdir. Allah'ım! Bütün ihsan ve lü-
tufların hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum. Allah'ım! Bana emrettiğin 
şekilde sana dua ediyorum; o halde vaat ettiğin gibi duamı icabet et. 
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،  ْضِلَك فاِضلٌ ِمْن َفْضِلَك اِبَْفَضِلِه وَُكلُّ فَ  َاْسأَُلكَ  مَّ ِاينّ ِه، اَللّـهُ ُكلِّ ِخبَْريَِك  َاْسأَُلكَ 
َكما   َفاْسَتِجْب يل َاْدُعوَك َكما َاَمْرَتين ِه، اَللّـُهمَّ ِاينّ ُكلِّ ِبَفْضِلَك  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

  *.َوَعْدَتين
مياِن ِبَك، َوالتَّْصديِق َعَلى االِ  ْثين، َوابـْعَ َوآِل حمَُمَّدٍ  دٍ َعلى حمَُمَّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ِه َءِة ِمْن َعُدوِّ ا، َواْلربَ طاِلبٍ  أيبْبِن  يِّ السَّالُم، َواْلِوالَيِة ِلَعلِ ِبَرُسوِلَك َعَلْيِه َوآِلِه 
 .َقْد َرضيُت ِبذِلَك � َربِّ  َعَلْيِهُم السَّالُم َفِإينّ  ئِمَِّة ِمْن آِل حمَُمَّدٍ يِتماِم اِبألَ َواالِ 

 ِيف  َعلى حمَُمَّدٍ  اْالَ◌وَّلَني، َوَصلِّ  َعْبِدَك َوَرُسوِلَك ِيف  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 .اْلُمْرَسلنيَ  ِيف  َعلى حمَُمَّدٍ  ْعلى، َوَصلِّ األَ  اْلَمأل ِيف  َعلى حمَُمَّدٍ  ِخرِيَن، َوَصلِّ اآل

  اْلَوسيَلَة َوالشََّرَف َواْلَفضيَلَة َوالدَّرََجَة اْلَكبريََة، اَللّـُهمَّ َصلِّ  اً اَللّـُهمَّ َاْعِط حمَُمَّد
 يف  ، َواْحَفْظينفيـما آتـَيْـَتين ، َوابِرْك يلِمبا َرزَقـَْتين ْعينَوقـَنِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ 

  .غاِئب ُهَو يل ُكلِّ وَ  َغيْـَبيت
 

* Allah'ım! Sahip olduğun şan ve ceberutun hakkına sana yalvarıyo-
rum. Başlı başına bütün şan ve bütün ceberutlar hakkına senden -
hacetlerimi- diliyorum. Allah'ım! Dilediğimde reddetmeyeceğin ve kabul 
edeceğin şeyleri vasıta kılarak sana el açıyorum. Ey Allah, ey kendisin-
den başka ilâh olmayan zat! "La ilâhe illallah"ın yüceliği hakkına senden -
hacetlerimi- diliyorum. Ey kendisinden başka ilâh olmayan! "La ilâhe illal-
lah"ın hakkı için senden -hacetlerimi- diliyorum. Allah'ım! Bana emrettiğin 
şekilde sana dua ediyorum; o halde vaat ettiğin gibi duamı icabet et. 

Allah'ım! Rızkının en kapsamlısı hakkına sana el açıyorum. Elbette 
senin bütün rızkların kapsamlıdır. Allah'ım! Bütün rızkının hakkına -
hacetlerimi- senden diliyorum. Allah'ım! Bağışının en lezzetlisi hakkına 
sana el açıyorum. Elbette senin bütün bağışların lezzetlidir. Allah'ım! 
Bütün bağışların hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum. Allah'ım! En acil 
hayrın hakkına sana el açıyorum. Elbette senin bütün hayırların acildir. 
Allah'ım! Bütün hayırların hakkına -hacetlerimi- senden diliyorum. 
Allah'ım! En üstün fazlın hakkına sana el açıyorum. Elbette senin bütün 
fazlın üstündür. Allah'ım! Bütün fazlın hakkına -hacetlerimi- senden 
diliyorum. Allah'ım! Bana emrettiğin şekilde sana dua ediyorum; o halde 
vaat ettiğin gibi duamı icabet et. 
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مياِن ِبَك، َوالتَّْصديِق االِ َعَلى  َوابـَْعْثين آِل حمَُمَّدٍ وَ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َخْريَ اْخلَْريِ ِرْضواَنَك َواْجلَنََّة،  َاْسأَُلكَ وَ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ  ِبَرُسوِلَك،

 َوآِل حمَُمَّدٍ  *حمَُمَّدٍ  َعلى َسَخِطَك َوالّناِر، اَللّـُهمَّ َصلِّ  الَشرِّ  َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ 
  ُكلِّ َوِمْن  ِفتْـَنةٍ  ُكلِّ ، َوِمْن ُعُقوبَةٍ  ُكلِّ ، َوِمْن بَِليَّةٍ  ُكلِّ ، َوِمْن ُمصيَبةٍ  ُكلِّ ِمْن  ينَواْحَفظْ 

، نـََزَلْت َاْو آَفةٍ  ُكلِّ ، َوِمْن ُمصيَبةٍ  ُكلِّ ، َوِمْن َمْكُروهٍ  ُكلِّ ، َوِمْن َشرٍّ  ُكلِّ ، َوِمْن َبالءٍ 
 هَذا اْلَيوِم، َويف هِذِه الّليْـَلِة، َويف هِذِه الّساَعِة، َويف ْرِض يفِء ِاَىل األَ اِزُل ِمَن السَّمتـَنْ 

 
* Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle. Beni sana 

iman etme, Resulünü doğrulama -ona ve Ehl-i Beyt'ine selam olsun-, Ali 
b. Ebutalib'in velayetine, onun düşmanlarından beraate, Muhammed'in 
Ehl-i Beyt'inden olan İmamları izlemeye -onlara selam olsun- sevk et. Ey 
Rabbim! Ben gerçekten buna razı oldum. 

Allah'ım! İlkler arasında kulun ve elçin Muhammed'e rahmet eyle, 
sonlar arasında Muhammed'e rahmet eyle, en yüce makamda Muham-
med'e rahmet eyle ve gönderilmiş resuller arasında Muhammed'e rahmet 
eyle. 

Allah'ım! Muhammed'e vesile, şeref, fazilet ve büyük derece ver.  
Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle, bana verdiğin rızkla 
yetinme ihsan eyle; bana verdiğin şeyleri benim için mübarek kıl, beni 
kendi gıyabımda ve benden gayıpta olan şeylerden (benden saklı olan 
her türlü kötülükten) koru. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle. Beni sana iman 
ve Resulünü tasdike sevk et. Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine 
rahmet eyle. Bana en hayırlı rızvan ve cennet hayrını ver; öfkenin ve 
cehennem ateşinin kötülüğünün kötülüğünden sana sığınıyorum. Allah'-
ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle. Beni bu anda, bu gecede, 
bugünde, bu ayda, bu yılda gökten yere inen veya inecek olan bütün 
musibetlerden ve bütün belalardan, bütün cezalardan, bütün fitnelerden, 
bütün imtihanlardan, bütün kötülüklerden, bütün hilelerden, bütün felaket-
lerden, bütün afetlerden koru. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle. Bana bu anda, 
bu gecede, bugünde, bu ayda, bu yılda gökten yere inen veya inecek 
olan bütün sevinçlerden, bütün mutluluklardan, bütün istikametlerden, 
bütün kurtuluşlardan, bütün afiyetlerden, bütün selametliklerden, bütün 
kerametlerden, bütün tertemiz helal geniş rızıklardan, bütün nimetlerden 
ve bütün rahatlıklardan nasip et. 
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 . هِذِه السََّنةِ  هَذا الشَّْهِر، َويف
،  هَبَْجةٍ  ُكلِّ ، َوِمْن ُسُرورٍ  ُكلِّ َواْقِسْم ىل ِمْن  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

  ُكلِّ ، َوِمْن َسالَمةٍ  ُكلِّ ، َوِمْن عاِفَيةٍ  ُكلِّ ، َوِمْن فـََرجٍ  ُكلِّ ، َوِمْن اْسِتقاَمةٍ  لِّ كُ َوِمْن 
نـََزَلُت َاْو  َسَعةٍ  ُكلِّ ِوَمْن  نِْعَمةٍ  ُكلِّ ، َوِمْن بٍ طَيِّ  َحاللٍ  واِسعٍ  ِرْزقٍ  ُكلِّ ، َوِمْن َكراَمةٍ 

 يَـْوِم َويفهَذا الْ  هِذِه الّليْـَلِة َويف ّساَعِة َويفهِذِه ال ْرِض يفِء ِاَىل األَ اتـَْنِزُل ِمَن السَّم
 .هِذِه السََّنةِ  هَذا الشَّْهِر َويف

َوبـَيْـَنَك،  ِعْنَدَك، َوحاَلْت بـَْيين يَقْد َاْخَلَقْت َوْجه اَللّـُهمَّ ِاْن كاَنْت ذُنُويب
َحبيِبَك  َوِبَوْجِه حمَُمَّدٍ  يُْطَفأُ  ال الَّذيبُِنوِر َوْجِهَك  َاْسَأُلكَ  ِعْنَدَك َفِاينّ  َوَغريََّْت حايل

انـَْتَجبْـتَـُهْم َاْن   *ِئَك الَّذينَ اَاْوِلي اْلُمْرَتضى، َوِحبَقِّ  يٍّ َك َعلِ اْلُمْصَطفى، َوِبَوْجِه َوِليِّ 
فيما  ، َوَاْن تـَْعِصَمينما َمضى ِمْن ذُنُويب ، َوَاْن تـَْغِفَر يلَوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  يَ ُتَصلِّ 

 .يِمْن ُعْمر  يَ قِ بَ 
َحّىت   َمعاصيَك اَبَدًا ما اَبـَْقيْـَتينِمْن  ءٍ يْ شَ  َوَاُعوُذ ِبَك اَللّـُهمَّ َاْن َاُعوَد يف

  ابَِْحَسِنِه، َوَجتَْعَل يل  يَعَمل ، َوَاْن َختِْتَم يل راضٍ  َاَ� َلَك ُمطيٌع َواَْنَت َعّين ، وَ تـَتَـَوفّاين 
َعلى   ما اَْنَت َاْهُلُه � َاْهَل التـَّْقوى َو� َاْهَل اْلَمْغِفَرِة، َصلِّ   يب اْجلَنََّة، َوَاْن تـَْفَعلَ َثوابَهُ 

 
* Allah'ım! Eğer günahlarım senin katında benim çehremi karalayıp 

benimle senin aranda engel oluşturmuşsa ve halimi senin huzurunda 
değiştirmişse; bu durumda ben senin veçhinin sönmeyen nurunun hakkı 
hürmetine, habibin Muhammed Mustafa'ın hakkı için, velin Ali Murtaza'-
nın hakkı için ve seçtiğin velilerinin hakları için Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ine rahmet eyle; benim geçmiş günahlarımı bağışla; ömrümün geri-
ye kalan süresinde beni günahlardan koru.  

Allah'ım! Beni yaşattığın sürece ebediyen sana karşı günahlardan 
birine dönmekten sana sığınıyorum; tâ ki sana itaat ettiğim ve sen de 
benden razı olduğun halde canımı alasın; amellerimi hayırla sonuçlandı-
rıp sevabını cennet kılasın ve bana karşı kendine yakışır bir şekilde 
davranasın. Ey takva ve mağfiret ehli! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine 
rahmet ve bana merhamet et; ey merhametlilerin en merhametlisi." 
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 .ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ  َواْرِمحْين َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ 
 
5- İki rekat namaz ve yetmiş defa istiğfar diledikten sonra Şeyh 

Tusî ve Seyyid İbn Tavus'un rivayet ettikleri " اْلعاَلمني اْحلَْمُد هلِل َربِّ  " 
diye başlayan duayı okumak. Bugünde bütün müminlerin emiri olan 
Hz. Ali'ye (a.s) uyarak fakirlere sadaka vermek, o hazreti ziyaret et-
mek beğenilen amellerdendir. Fakat Camia Ziyaretini okumak daha 
uygundur. 

Yirmi Beşinci Gün: 
Münbarek bir gündür; bugünde Ehl-i Beyt (a.s) hakkında "İnsan= 

Dehr" suresi nazil olmuştur. Ehl-i Beyt üç gün oruç tutmuş, birinci 
gün iftar vakti yemeklerini miskine, ikinci gün yetime ve üçüncü gün 
de esire vermiş, kendileri de su ile iftar etmişler, bunun üzerine onla-
rın hakkında bu sure nazil olmuştur; dolayısıyla Ehl-i Beyt takipçile-
rine onların bu güzel davranışlarını izleyerek bugünlerde ve özellikle 
yirmi beşinci gecede imkan dahilinde miskinlere ve yetimlere sadaka 
vermeleri, onları doyurmaya çalışmaları, bugünde oruç tutmaları yakı-
şır. Çünkü ulemadan bazıları bugünü Mübahale günü bildikleri için 
bugünde Camia Ziyaretini ve Mübahale Duasını okumak da uygun 
olur. 

Zilhicce Ayının Son Günü: 
Bugün hicri kameri yılının son günüdür. Seyyid İbn Tavus "İk-

bal" adlı kitabında bir rivayete dayanarak şöyle demiştir: Bugünde iki 
rekat namaz kılınır. Her rekatta bir defa Fatiha suresi, on defa İhlas 
suresi, on defa ayete'l-kursi okunur ve namazdan sonra da şu dua oku-
nur: 

ُه َوَملْ َعْنُه َوملَْ تـَْرَضُه َوَنسيتَ  َ�َيْـَتين هِذِه السََّنِة ِمْن َعَملٍ  ْلُت يفما َعمِ اَللّـُهمَّ 
 ْستَـْغِفُرَك ِمْنُه َفاْغِفر يلاَ  َعَلْيَك اَللّـُهمَّ َفِاينّ  يَىل التـَّْوبَِة بـَْعَد اْجِرتائاِ  تـَْنَسُه َوَدَعْوَتين

بَـْلُه ِمّين ِاَلْيَك فَ  ُبينيـَُقرِّ  َوما َعِمْلُت ِمْن َعَملٍ   *ئى ِمْنَك � َكرميُ . اَوال تـَْقَطْع رَج اقـْ

 
* "Allah'ım! Senin beni sakındırdığın ve yapmama razı olmadığın 
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Bunu söyleyince şeytan der ki: Eyvahlar olsun bana! Bu sözlerle 
bu yıl onun hakkında çektiğim tüm zahmetleri heder etti ve geçen yıl, 
onun için, o yılını hayırla geçirdiğine dair şahadet edecektir. 

 
halde benim bu yıl yaptığım ve unuttuğum, fakat senin unutmadığın ve 
sana karşı bu cüretimden sonra beni tevbe etmeye davet ettiğin amelle-
rim var; Allah'ım! Ben o amellerimden dolayı bağışlanma diliyorum; o 
halde beni bağışla; yaptığım ve beni sana yakınlaştıracak amelimi ben-
den kabul et; ümidimi senden kesme ey kerim!" 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Muharrem Ayının Amelleri 
Muharrem, Ehl-i Beyt (a.s) Şiilerinin keder ve üzüntü ayıdır. 

İmam Rıza'dan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Muharrem ayı girince 
hiç kimse babamın güldüğünü göremez, keder ve üzüntü yüzünden 
eksik olmazdı; Aşura gününe kadar hep böyle olurdu. Aşura günü ise 
babamın musibet, hüzün ve ağlama günüydü; o gün babam, 'Bugün 
Hüseyin'in (a.s) şahadet günüdür' diyordu." 

Birinci Gece: 
Seyyid İbn Tavus "İkbal" adlı kitabında bu gece için birkaç na-

maz kaydetmiştir: 
1- Yüz rekat namaz; her rekatta Fatiha ve İhlas sureleri okunur. 
2- İki rekat namaz; birinci rekatta Fatiha ve En'am suresi, ikinci 

rekatta Fatiha ve Yâsîn suresi okunur. 
3- İki rekat; her rekatta bir Fatiha ve on bir defa İhlas suresi 

okunur.  
Resulullah'tan (s.a.a) nakledilen bir rivayette şöyle geçmektedir: 

"Kim bu gecede bu iki rekat namazı kılar da yılın ilk günü olan 
gündüzünde oruç tutarsa, bütün yıl boyu hayır işler yapan bir kimse 
gibi olur ve o yıl boyunca korunur; ölecek olsa da cennete girer." 

Yine Seyyid İbn Tavus bu ayın hilalini görmek için uzun bir dua 
nakletmiştir.* 

 
* - Mümkün olursa bu geceyi ihya etmek, dua okumak, namaz kılmak ve 

Kur'an okuyarak geçirmek gerekir. 
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Birinci Gün: 
Muharrem ayının ilk günü yıl başıdır ve bugünde iki amel yapılır: 
1- Oruç tutmak.  
Reyyan b. Şebib İmam Rıza'dan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: "Kim 

bugünde oruç tutar ve Allah'a dua ederse, Allah Teala Zekeriyya'nın 
duasını kabul ettiği gibi onun duasını kabul eder." 

2- İmam Rıza'dan (a.s) şöyle nakledilmiştir: Resulullah (s.a.a) 
Muharrem ayının ilk günü iki rekat namaz kılar, namazdan sonra 
ellerini kaldırarak üç defa şu duayı okurdu: 

 
َفَاْسئَـُلَك فيَها اْلِعْصَمَة ِمَن  َجديَدةٌ  ْالِ◌لُه اْلَقدُمي َوهِذِه َسَنةٌ اَللّـُهمَّ اَْنَت ا

َة َعلى هِذِه النـَّْفِس األَ الشَّْيطاِن َواْلقُ   ِاَلْيَك � ُبينْشِتغاَل ِمبا يـَُقرِّ ّمارَِة اِبلّسوِء َواالِ وَّ
ِعماَد َمْن ال ِعماَد َلُه � َذخريََة َمْن ال َذخريََة َلُه �  ْكراِم �َكرُمي � َذا اجلَْالِل َواالِ 

ِحْرَز َمْن ال ِحْرَز َلُه � ِغياَث َمْن ال ِغياَث َلُه � َسَنَد َمْن ال َسَنَد َلُه � َكنْـَز َمْن ال 
 يَ ْلَغْرقى � ُمْنجِ ِء � ُمْنِقَذ ااالرَّجاِء � ِعزَّ الضَُّعف ُه � َحَسَن اْلَبالِء � َعظيمَ َكنْـَز لَ 

َسَجَد َلَك َسواُد اللَّْيِل َونُوُر  الَّذياْهلَْلكى � ُمْنِعُم � ُجمِْمُل � ُمْفِضُل � ُحمِْسُن اَْنَت 
ِء َوَحفيُف الشََّجِر � َاهللُ ال َشريَك ااْلم يُّ ُشعاُع الشَّْمِس َوَدوِ النَّهاِر َوَضْوُء اْلَقَمِر وَ 

  *.َلكَ 

 
* "Allah'ım! Sen kadim olan ilâhsın; bu ise yeni bir yıldır. O halde bu 

yeni yılda senden şeytandan korunmayı, sürekli kötülüğü emreden bu 
nefsime karşı güçlü olmayı ve beni sana yakınlaştıracak şeyle meşgul 
olmayı diliyorum; ey Kerim, ey yücelik ve ikram sahibi, ey desteği 
olmayanların desteği, ey zahiresi olmayanın zahiresi, ey koruması 
olmayanların koruması, ey sığınağı olmayanların sığınağı, ey dayanağı 
olmayanların dayanağı, ey birikimi olmayanların birikimi, ey güzel imtihan 
-eden-, ey büyük ümit, ey zayıfların izzeti, ey boğulanları kurtaran, ey 
helak olanları necat veren, ey nimet veren, ey güzel yapan, ey bağışta 
bulunan, ey ihsanda bulunan! Sen öyle bir ilâhsın ki gecenin karanlığı, 
gündüzün aydınlığı, ayın nuru, güneşin ışıltısı, suyun gürültüsü, ağacın -
yapraklarının- hışıltısı sana secde eder. 

Allah'ım! Bizi -insanların- sandıklarından daha hayırlı ve üstün kıl ve 
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اِخْذ� ِمبا يـَُقوُلوَن ْجَعْلنا َخْريًا ِممّا َيظُنُّوَن َواْغِفْر َلنا ما ال يـَْعَمُلوَن َوال ُتؤ اَللّـُهمَّ ا
ِاّال ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظيِم آَمّنا ِبِه كلٌّ ِمْن ِعْنِد  ِالـَٰه  هللاُ ال ِحْسِيبَ 

ْلباِب رَبَّنا ال تُزِْغ قـُُلوبَنا بـَْعَد ِاْذ َهَديـَْتنا َوَهْب َلنا ِمْن األَ  ا يَذَّكَُّر ِاّال اُوُلوانا َومرَبِّ 
 .ًة ِانََّك اَْنَت اْلَوّهابُ َلُدْنَك َرمحَْ 

 
Şeyh Tusî şöyle diyor: Muharrem ayının ilk on gününde oruç 

tutmak müstehaptır. Fakat Aşura günü öğleden sonraya kadar yemek 
ve içmekten sakınılmalıdır; ikindiden sonra ise çok az bir miktarda 
türbet yenir. 

Seyyid İbn Tavus, bu ay boyunca her gün oruç tutmanın faziletli 
olduğunu ve bu ayda oruç tutmanın, oruçlu kimseyi bütün günahlar-
dan koruyacağını rivayet etmiştir. 

Üçüncü Gün: 
Bugünde Hz. Yusuf (a.s) zindandan kurtulmuştur; kim bugünde 

oruç tutarsa, Allah Teala zor işleri onun için kolaylaştırır, ondan üzün-
tüyü giderir ve Resulullah'tan (s.a.a) nakledilen bir rivayete göre duası 
kabul olur. 

Dokuzuncu gün: 
Tasua günü olan dokuzuncu gün. İmam Sadık'tan (s.a.a) şöyle 

rivayet edilmiştir: "Tasua, İmam Hüseyin'le (a.s) yarenlerinin Kerbe-
la'da kuşatıldığı, Şam ordusunun o hazreti öldürmek için bir araya 
toplandığı gündür. O gün İbn Mercane'yle Ömer-i Sa'd etraflarında 
toplanan ordunun çokluğu nedeniyle sevinip İmam Hüseyin'le (a.s) 
yarenlerini zayıf saydılar, kimsenin İmam Hüseyin'e (a.s) yardım 
etmek için gelmeyeceğine ve Iraklıların o hazreti yalnız bırakacağına 
emin oldular." İmam (a.s) sonra, "Babam feda olsun o zayıf garibe" 

 
-insanların- bilmedikleri -kötülüklerimizi- bağışla ve onların söyledikleri 
şeyden dolayı bizi cezalandırma. Allah bana yeter. Allah'tan başka ilâh 
yoktur; O'na tevekkül etti; O yüce arşın Rabbi'dir; O'na iman ettik, her şey 
Rabbimizin indindendir; akıl sahiplerinden başkası anmazlar. Rabbimiz, 
bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir 
rahmet ver, kuşkusuz sen çok bağışta bulunansın." 
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buyurdu. 

Onuncu Gece: 
Onuncu gece Aşura gecesidir; Seyyid İbn Tavus "İkbal" adlı ese-

rinde bu gece için çok sayıda ve çok faziletli dua ve namazlar rivayet 
etmiştir. Bunlardan biri yüz rekatlık namazdır; bu namazların her 
rekatında Fatiha suresinden sonra üç defa İhlas suresi okunur ve 
namazları bitirdikten sonra da yetmiş defa şu zikir söylenir. 

َة ِاّال اِبهلِل ِاالَّ ُهللا َوُهللا اَْكَربُ َوال َحْوَل وَ ِالـَٰه  َوال ُسْبحاَن ِهللا َواْحلَْمُد هللِ  ال قـُوَّ
 . اْلَعظيمِ  يِّ اْلَعل

Diğer bir rivayette "el-aliyyu'l-azim"den sonra "istiğfar ederek 
bağışlanma dileyin" geçmiştir. 

Yine gecenin son vakitlerinde dört rekat namaz kılmak, her rekat-
ta Fatiha suresinden sora ayete'l-kursi, İhlas, Felak ve Nass surelerinin 
her birini on defa okumak ve selamdan sonra yüz defa İhlas suresini 
okumak bu gecenin müstehap amellerindendir. 

Ayrıca bu gecede dört rekat namaz kılmak, her rekatta Fatiha 
suresinden sonra elli defa İhlas suresini okumak da müstehaptır; bu 
namaz çok büyük bir fazileti olan Emirulmüminin Ali'nin (a.s) nama-
zına uygundur. Namazdan sonra Allah Teala çok zikredilir, Resululla-
h'a (s.a.a) çok salavat gönderilir ve mümkün olduğu kadar o hazretin 
düşmanlarına lanet edilir.  

Bu gecede ihya etmenin fazileti hakkında ise şöyle rivayet 
etmiştir: Bütün meleklerin yaptığı ibadet kadar ibadet etmiş olur; o 
gecede ibadet etmek yetmiş yılın ibadetine bedeldir. Kim bu gecede 
Kerbele'da olup İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmeye ve geceyi o 
hazretin yanıbaşında geçirmeye muvaffak olursa Allah Teala, şehitler 
arasında İmam Hüseyin'in (a.s) kanına bulanmış olduğu halde o 
hazretle birlikte mahşere çıkarır. 

Aşura Günü: 
Bugün şehitler serveri İmam Hüseyin'in (a.s) şehadet günü olup 

Ehl-i Beyt İmamlarıyla (a.s) Şiilerinin hüzün ve yas günüdür. 
Müslümanların bugünde dünya işleriyle uğraşmayı bırakıp evlerine bir 
şey biriktirmemeleri, ağlayıp feryad-u figan etmeleri, en aziz evlat ve 
akrabalarına yas tuttukları gibi yas tutmaları, İmam Hüseyin (a.s) için 
matem ve taziye merasimleri düzenlemeleri, ileride değineceğimiz 
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Aşura ziyaretiyle o hazreti ziyaret etmeleri, o hazretin katillerini 
lanetleyip onlara karşı nefretlerini dile getirmeleri, o hazretin musibe-
tinden dolayı birbirlerine şu şekilde başsağlığı dilemeleri gerekir: 

نا َوِاّ�ُكْم ِمَن الطّاِلبَني  َجَعلَ ْنيِ َعَلْيَه السَّالُم وَ َاْعَظَم ُهللا اُُجوَر� ِمبُصابِنا اِبْحلُسَ 
 *.َعَلْيِهُم السَّالمُ  ِمْن آِل حمَُمَّدٍ  يِّ ِه اِالماِم اْلَمْهدبِثارِِه َمَع َوِليِّ 

Bugünde maktel ve mersiye okuyup birbirini ağlatmak da yakışır 
amellerdendir. Bu konuda şöyle rivayet edilmiştir: 

Hz. Musa (a.s) Hz. Hızır'la görüşüp ondan ilim almakla görevlen-
dirilince görüşmelerinde Hz. Hızır ilk olarak Hz. Muhammed'in (a.s) 
Ehl-i Beyt'inin (a.s) başına gelecek bela ve musibetleri anlattı ve her 
ikisi şiddetli bir şekilde ağladılar. 

İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: "Zi-Kar"da Hz. Emirulmü-
minin Ali'nin (a.s) huzuruna çıktım. Resulullah'ın (s.a.a) imlası ve 
kendi hattıyla yazılmış olan bir sayfayı çıkarıp ondan bir miktarını 
bana okudu. O sayfada İmam Hüseyin'in (a.s) makteli ve o hazretin 
nasıl şehit edileceği, kimin şehid edeceği, kimin ona yardım edeceği 
ve kimlerin onunla birlikte öldürülecekleri yazılmıştı. Bunun üzerine 
Hz. Emirulmüminin Ali (a.s) çok şiddetli bir şekilde ağladı ve beni de 
ağlattı.   

Uygun olsaydı İmam Hüseyin'in (a.s) maktelinden bir kısmını 
burada anlatırdım; fakat kitabımızın kapasitesi buna uygun olmadığın-
dan bu konuda bilgi edinmek isteyenler maktel kitabımıza müracaat 
etsinler.  

Kısacası; kim bugünde İmam Hüseyin'in (a.s) türbesinin yanıba-
şında olur da halka su verirse, o hazretle birlikte Kerbela'da bulunmuş 
ve İmam'ın (a.s) ordusuna su vermiş gibi olur. Bugünde bin defa İhlas 
suresini okumak çok faziletlidir. Bir rivayette "Rahman Allah ona 
rahmetle bakar" diye geçmiştir. 

Seyyid İbn Tavus bugün için Aşerat duasına benzer bir dua riva-
yet etmiştir; hatta bazı rivayetlerden bu duanın aynısı olduğu anlaşıl-
maktadır.  

 
* "Allah -İmam- Hüseyin'in -selam olsun ona- musitebinden dolayı 

ecir ve mükafatımızı artırsın, bizi ve sizi, Allah'ın velisi Hz. Muhammed'in 
evlatlarından İmam Mehdi ile birlikte -Allah'ın selamı onların üzerine 
olsun- onun kanını talep edenlerden kılsın." 
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Şeyh Tusî, Abdullah b. Sinan kanalıyla İmam Sadık'tan (a.s) 
bugünde, kuşluk vaktinde dört rekat namaz kılınmasını ve bir de dua 
okunmasını rivayet etmiştir. Biz uzamaması için onları burada 
kaydetmedik. (İsteyenler "Zadu'l-Mead" kitabına müracaat edebilir-
ler). Ve yine bugünde Şiilerin oruç niyeti etmeden yemek ve içmekten 
sakınmaları ve ikindi vaktinden sonra günün sonunda yoğurt ve süt 
gibi musibete uğramış kimselerin yedikleri yemekten biraz yemeleri, 
lezzetli yemekler yemekten sakınmaları, temiz elbiseler giymeleri ve 
elbiselerin bağlarını açmaları, musibete uğramışlar gibi kollarını 
çemremeleri yakışır. 

Allame Meclisî "Zadu'l-Mead" kitabında şöyle demiştir: Muhar-
rem ayının dokuzuncu ve onuncu gününde oruç tutmamak daha 
uygundur; çünkü bu iki günde Emeviler İmam Hüseyin'i (a.s) öldür-
melerinden dolayı mübarek bir gündür diye oruç tutuyorlardı. İşte bu 
nedenle bugünün ve bugünlerde oruç tutmanın fazileti konusunda 
Resulullah'ın (s.a.a) dilinden bir çok hadis uydurmuşlardır. Halbuki 
Ehl-i Beyt (a.s) kanalından bu iki günde, özellikle Aşura gününde oruç 
tutmayı kınayan bir çok hadisler rivayet edilmiştir. 

Yine Ümeyye oğulları -Allah onlara lanet etsin- bereket için yıllık 
azıklarını Aşura gününde evlerinde biriktirirlerdi; işte bu nedenle 
İmam Rıza'dan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: 

"Kim Aşura günü kendi ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaz ve işe 
gitmezse, Allah Teala onun dünya ve ahiret ihtiyaçlarını giderir. 
Aşura günü her kimin, matem, keder ve ağlamak günü olursa, Allah 
Teala kıyamet gününü onun için sevinç ve kurtuluş günü kılar, 
cennette gözleri bizimle aydınlanır; kim de Aşura gününü bereket 
günü sayar, o günde kendisi için bir şey biriktirirse, Allah Teala, 
biriktirdiği o şeyi onun için bereketli kılmaz ve kıyamet gününde 
Yezid, Ubeydullah b. Ziyad ve Ömer b. Sa'd'la birlikte mahşere çıkar." 

O halde Aşura gününde dünya işleriyle uğraşmamak, o günü 
ağlamak, yas tutmak ve mersiye okumakla geçirmek, ev halkından en 
azizinin evlat ve akrabalarına matem tutuyormuş gibi İmam Hüseyin 
(a.s) için taziye ve matem tutmalarını emretmek, adak vb. bir şeyle illa 
da o günde tutulması farz olan bir orucu yoksa, o günde oruç niyeti 
etmeksizin yemek ve içmekten sakınmak, ikindiden sonra günün son 
vaktinde bir yudum suyla da olsa iftar etmek ve günü oruçlu olarak 
geçirmemek, o günde evde azık biriktirmemek, gülmemek, boş ve 
beyhude işlerle uğraşmamak, bin defa, "Ellahummel'an katalete'l-Hü-
seyni aleyhisselam (Allah'ım! Hüseyin aleyhisselamın katiline lanet et) 
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diyerek o hazretin katillerine lanet etmek gerekir. 
Hazretin sözlerinden, Aşura gününün fazileti ile ilgili Resulullah'a 

(s.a.a) isnat edilen hadislerin uydurma oldukları anlaşılmaktadır. 
"Şifau's-Sudur" kitabının sahibi Aşura ziyaretinin, "Ellahumme inne 
haza yevmun teberreket bihi benu umeyye" (Allah'ım! Bugün Ümmeyye 
oğullarının mübarek saydığı gündür) cümlesinin şerhinde geniş bir 
açıklama yapmıştır; özeti şöyledir: 

Ümeyye oğulları bu uğursuz günü birkaç şekilde bereketli 
saymışlardır: Birincisi; bugünde azık biriktirmeyi sünnet sayıp o azığı 
gelecek seneye kadar saadet ve mutluluğa, rızkın artmasına ve hoş bir 
hayat sürmeye sebep bilmişlerdir. Nitekim Ehl-i Beyt (a.s) rivayet-
lerinde onlara karşılık olarak defalarca bu amellerden sakındırılmıştır. 
İkincisi; yeni elbiseler giyip ailelerine yiyecek alarak, saç-sakallarını 
kısaltıp tırnaklarını alarak ve birbirleriyle görüşüp tebrik ederek 
bayram etmişlerdir. Üçüncüsü; bugünde oruç tutmaya özen göstermiş, 
bugünde oruç tutmanın fazileti hakkında birçok hadisler uydurmuşlar-
dır. Dördüncüsü; bugünde dua etmeyi ve Allah'tan hacet dilemeyi 
müstehap bilmiş, bugün için fazilet ve menkıbeler uydurmuş, işin 
anlaşılmaması için birkaç dua düzenleyip günahkâr kişilere öğretmiş-
lerdir; öyle ki kendi diyarlarında bugünde okudukları hutbelerde 
Nemrud'un ateşinin sönmesi, Nuh'un geminsin karaya oturması, Fira-
vun'un ordusunun suda boğulması, İsa'nın Yahudiler tarafından dara 
çekmekten kurtulması gibi her peygamber için bir şeref ve üstülük 
vesilesi sayarak bunların tümünün bugünde gerçekleştirdiğini uydur-
muşlardır.  

Nitekim Şeyh Saduk, Cebele-i Mekkiyye'den şöyle nakletmiştir: 
Meysem-i Temmar'ın (r.a) şöyle dediğini duydum: "Vallahi bu ümmet 
kendi peygamberlerinin oğlunu Muharrem ayının onuncu gününde 
öldürecek ve Allah düşmanları bugünü hayır ve bereket günü sayacak-
lardır; bu iş olacaktır; Allah'ın ilminde bu haber daha vuku bulmadan 
önce vardır. Ben bunu efendim Hz. Emirulmüminin Ali'den (a.s) bana 
ulaşan bir ahitten biliyorum." Cebele, "Hüseyin'in (a.s) öldürüldüğü 
günü nasıl bereket günü edecekler?" diye sorunca, Meysem ağlayarak 
şöyle dedi: "Bir hadis uydurarak "Allah bugünde Hz. Adem'in tövbe-
sini kabul etti" diyecekler. Oysa Allah Teala Adem'in tövbesini Zilhic-
ce ayında kabul etmiştir. Allah Teala'nın bugünde Hz. Yunus'u balığın 
karnından kurtardığını sanacaklar, oysa Allah Teala Yunus'u Zilkade 
ayında balığın karnından kurtarmıştır. Hz. Nuh'un gemisinin bugünde 
Cudi dağının başına oturduğunu sanacaklar, oysa Nuh'un gemisi 
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Zilhicce ayının on sekizinci gününde karaya oturmuştur. Allah Teala-
'nın bugünde denizi Hz. Musa'ya (a.s) yardığını sanacaklar, oysa bu iş 
Rebiulevvel ayında gerçekleşmiştir." 

Meysem'in rivayetindeki bu kadar tekit ve vurgular ve gayptan 
verilen haberler, gerçekte nübüvvet ve imametin belirtileri ve Şia'nın 
yolunun doğruluğunun göstergesidir. Bu rivayetin içeriğinin gerçekle 
tamamen örtüştüğü gözler önündedir; bu yalanlara uygun olarak bir 
duanın düzenlenip bazı gafillerin kitaplarında yer alıp avam halka 
aktarılması gerçekten şaşırtıcıdır. Elbette ki bu duayı okumak bidat ve 
haramdır; dua şöyledir:  

ضا اْلِميزاِن َوُمنْـتَـَهى اْلِعْلِم َوَمبْـَلَغ الرِّ  ِمألَ  ُسْبحاَن هللاَ ِبسِم ِهللا الرَّمحِن الرَِّحيِم. 
 .َوزِنََة اْلَعْرشِ 

Birkaç satır sonra şöyle diyor: On defa salavat gönder ve sonra da 
şöyle de:  

َء � اِء يـَْوَم عاُشور اَء � راِفَع ِاْدريَس ِاَىل السَّماآَدَم يـَْوَم عاُشور  � قاِبَل تـَْوبَةِ 
َء � ِغياَث ِاْبرهيَم ِمَن الّناِر يـَْوَم ايـَْوَم عاُشور  يِّ َعَلى اْجلُودِ  ُمْسِكَن َسفيَنِة نُوحٍ 

 .ءَ اعاُشور 
Şüphesiz bu duayı Medine'deki nasibi veya haricilerden biri ya da 

bunun gibi kişiler uydurarak Ümeyye oğullarının zulmünü devam 
ettirmişlerdir. -"Şifau's-Sudur" kitabının müellifinin sözünün özeti 
burada bitiyor.- 

Kısacası, Aşura gününün sonunda İmam Hüseyin'in (a.s) haremi-
nin, bu zamanda Kerbela'da düşmanların elinde esir olan, üzüntü ve 
gözyaşlarına gark olan kızlarının, çocuklarının halini hatırlamamız 
yerinde olacaktır; hiç kimsenin aklından bile geçmeyecek, kalemin 
yazmaya gücü yetmeyecek musibetler geldi başlarına. Şair bu konuda 
diyor ki: 

 
Öyle bir musibet ki yazmak istesem 
Kısaca ansam, insanlara anlatayım desem  
Akar da gözyaşlarım engel olurlar 
Gözümle sayfalar arasında mani olurlar 
Kalbim diyor ki: Merhamet et, acı bana 
Sert bir taş değilim andolsun Allah'ıma 



 622 

Ağladı yer ve sonra gök o faciaya 
Ve gökle yer arasındakiler kan yaşlarıyla 
 
Bu üzüntüyü yazmaya gücüm yetmez 
Ateş verdi tasavvuru, yaktı kalbimi 
Seninse dinlemeye gücün yetmez  
Duymak görmekle mukayese edilmez. 
 
Sonra ayağa kalkarak Resulullah, Ali-i Murtaza, Fatıma-i Zehra, 

Hasan-i Muctaba ve şehitler efendisi İmam Hüseyin'in (a.s) soyundan 
gelen diğer imamlara selam vererek bu büyük musibetten dolayı yanık 
yürek ve ağlar gözlerle onlara baş sağlığı dile ve şu ziyareti oku: 

 
ِهللا  َنِيبِّ  ُم َعَلْيَك � واِرَث نُوحٍ اَلسَّال ،َوِة هللاِ اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث آَدَم ِصفْ 

 ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ُموسى َكليِم هللاِ  ،اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ِاْبراهيَم َخليِل هللاِ 
  ، بيِب هللاِ حَ  اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث حمَُمَّدٍ  ،اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث عيسى رُوِح هللاِ 

اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث احلََْسِن  ،هللاِ  َامِري اْلُمْؤِمنَني َوِيلِّ  يٍّ َعَلْيَك � واِرَث َعلِ اَلسَّالُم 
اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن  ،اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َرُسوِل هللاِ  ،الشَّهيِد ِسْبِط َرُسوِل هللاِ 

ِء اَدِة ِنساَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن فاِطَمَة َسيِّ  ،نيَ ِد اْلَوِصيِّ َن َسيِّ اْلَبشِري النَّذيِر َوابْ 
ِخَريَِتِه  *اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِخَريََة ِهللا َواْبنَ  ،اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِد هللاِ  .اْلعاَلمنيَ 

 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın seçkin kulu Adem'in varisi. Selam 

olsun sana ey Allah'ın Peygamberi Nuh'un varisi. Selam olsun sana ey 
İbrahim Halilullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Musa Kelimullah'ın 
varisi. Selam olsun sana ey İsa Ruhullah'ın varisi. Selam olsun sana ey 
Muhammed Habibullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Emirulmüminin Ali 
Veliyyullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Resulullah'ın torunu Hasan-ı 
şehidin varisi. Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu. Selam olsun sana 
ey müjdeleyici ve korkutucu kişinin oğlu ve ey vasilerin efendisinin oğlu. 
Selam olsun sana ey alemdeki kadınların en üstünü Fatıma'nın oğlu. 
Selam olsun sana ey Eba Abdullah. Selam olsun sana ey Allah'ın seçtiği 
ve seçtiği kişinin oğlu. Selam olsun sana ey intikamını Allah'ın alacağı ve 
ey intikamı alınacağın oğlu ve ey zulme uğrayıp yalnız kalan. Selam 
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اَلسَّالُم  اْلَمْوتُورُ  رُ َلْيَك اَيـَُّها اْلوِتْـ اَلسَّالُم عَ  ،اَلسَّالُم َعَلْيَك � اثَر ِهللا َواْبَن اثرِهِ 
ِجواِرَك  ِئَك َواَقاَمْت يفاَوَعلى َاْرواح َحلَّْت ِبِفن يُّ الزَّكِ  يْيَك اَيـَُّها اْالِ◌ماُم اْهلادِ َعلَ 

َقْد فـَلَ  .اللَّْيُل َوالنَّهارُ  يَ ما بَقيُت َوبَقِ  اَلسَّالُم َعَلْيَك ِمينِّ  ،َوَوَفَدْت َمَع زُّواِركَ 
ْهِل السَّمواِت اَ  ُمْؤِمنَني َواْلُمْسِلمَني َويفالْ  َوَجلَّ اْلُمصاُب ِيف  َعظَُمِت ِبَك الرَّزِيَّةُ 

َرضَني َفِاّ� هلِل َوِاّ� ِاَلْيِه راِجُعوَن َوَصَلواُت ِهللا َوبـَرَكاتُُه َوحتَِّياتُُه اِن األَ ُسكّ  َاْمجَعَني َويف
 ،بَني اْلُمنْـَتَجَبَني َوَعلى َذراريِهُم اْهلُداِة اْلَمْهِدّينيَ ريَن الطَّيِّ ِئَك الطّاهِ َعَلْيَك َوَعلى آاب

َوَعَلْيِهْم َوَعلى رُوِحَك َوَعلى َاْرواِحِهْم َوَعلى تـُْربَِتَك َوَعلى  يَ اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوال
 . تـُْربَِتِهمْ 

� َااب  يَ َمْوال اَلسَّالُم َعَلْيَك � ،ْحيا�ً ِهْم َرْمحًَة َوِرْضواً� َوَرْوحًا َورَ اَللّـُهمَّ َلقِّ 
ِء اْلعاَلمَني اَلسَّالُم اِنس َدةِ ِد اْلَوِصّيَني َوَ�ْبَن َسيِّ َعْبِدِهللا َ� ْبَن خامتَِ النَِّبّيَني َوَ� ْبَن َسيِّ 

  *.ءِ اَعَلْيَك � َشهيُد َ� ْبَن الشَّهيِد � اََخ الشَّهيِد � َااَب الشَُّهد
 

olsun sana ey tertemiz hidayet imamı ve selam olsun sana ve yanına 
inen, civarında kalan ve ziyaretçilerinle birlikte sana gelen ruhlara 
(Kerbela şehitlerine). Selam olsun sana benden taraf yaşadığım sürece, 
gece ve gündüz devam ettiği müddetçe. 

* -Ey Eba Abdullah Hüseyin!- Senin musibetin ve sana yapılan 
şiddetli zulüm bütün müminlere ve Müslümanlara ve yine bütün gök 
ehline ve yerde yaşayanlara çok büyük geldi. Gerçekten biz Allah içiniz 
ve Allah'a dönücüleriz; Allah'ın salavatı, bereketleri ve selamları senin ve 
tertemiz kılınmış, tahir ve seçkin babalarının ve onların hidayet eden ve 
hidayet bulan evlatlarının üzerine olsun. Selam olsun sana ey mevlam; 
onlara, senin ruhuna, onların ruhuna, senin türbetine ve onların türbetine 
-selam- olsun. 

Allah'ım! Onlarla rahmet, rızvan, merhamet ve şefkatle karşılaş. 
Selam olsun sana ey Eba Abdullah, ey peygamberlerin sonuncusunun 
oğlu, ey vasilerin en üstününün oğlu, ey alemdeki kadınların en üstünü-
nün oğlu! Selam olsun sana ey şehid ve şehidin oğlu, ey şehidin kardeşi 
ve ey şehitlerin babası! 

Allah'ım! Bu saatte, bugünde, bu zaman diliminde ve her zaman 
benden taraf ona çok selam ve tahiyyet ulaştır. Ey alemdeki varlıkların 
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َوْقت   ُكلِّ  هَذا اْلَوْقِت َويف هَذا اْليَـْوِم َويف هِذِه الّساَعِة َويف يف ْغُه َعّين ـُهمَّ بـَلِّ اَللّ 
ِد اْلعاَلمَني َوَعَلى َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه َ� ْبَن َسيِّ  َسالُم ِهللا َعَلْيكَ  ،حتَِيًَّة َكثريًَة َوَسالماً 

ُم َعَلى اْحلَُسْنيِ السَّال ،ِصًال َما اتََّصَل اللَّْيُل َوالنَّهارُ اْلُمْسَتْشَهديَن َمَعَك َسالمًا ُمتَّ 
اَلسَّالُم َعَلى اْلَعّباِس ْبِن  ،ْبِن اْحلَُسْنيِ الشَّهيدِ  يِّ الشَّهيِد السَّالُم َعلى َعلِ  يِّ ْبِن َعلِ 

اَلسَّالُم َعَلى  ، اْلُمْؤِمننيَ ِء ِمْن ُوْلِد َاِمريِ االسَّالُم َعَلى الشَُّهد ،َامِري اْلُمْؤِمنَني الشَّهيدِ 
السَّالُم َعَلى  ،ِء ِمْن ُوْلِد اْحلَُسْنيِ ااَلسَّالُم َعَلى الشَُّهد ،ِء ِمْن ُوْلِد احلََْسنِ االشَُّهد
 . َمَعُهْم ِمَن اْلُمْؤِمننيَ  ُمْسَتْشَهدٍ  ُكلِّ اَلسَّالُم َعلى   ،َوَعِقيلٍ  ِء ِمْن ُوْلِد َجْعَفرٍ االشَُّهد

حتَِيًَّة َكثريًَة َوَسالمًا اَلسَّالُم  ْغُهْم َعّين َوبـَلِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ   َصلِّ اَللّـُهمَّ 
اَلسَّالُم َعَلْيِك �  ،َوَلِدَك اْحلَُسْنيِ  َء يفاَاْحَسَن ُهللا َلَك اْلَعز  ،َعَلْيَك � َرُسوَل هللاِ 

  ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَري اْلُمْؤِمننيَ  ،اْحلَُسْنيِ  َوَلِدكِ  َء يفااْلَعز  َاْحَسَن ُهللا َلكِ  ،فاِطَمةُ 
 ، احلََْسنَ  *اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب حمَُمَّدٍ  ،َوَلِدَك اْحلَُسْنيِ  َء ِيف اَاْحَسَن ُهللا َلَك اْلَعز 

 
efendisi! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin ve seninle birlikte 
şahadete kavuşanların üzerine olsun; öyle bir selam ki gece ve gündü-
zün sürekliliği devam ettikçe sürekli olsun. Selam olsun şehid olan 
Hüseyin b. Ali'ye. Selam olsun şehid olan Ali b. Hüseyin'e. Selam olsun 
şehid olan Abbas b. Emirulmüminin'e. Selam olsun Emirulmüminin'in 
şehid olan evlatlarına. Selam olsun -İmam- Hasan'ın evlatlarından şehid 
olanlara. Selam olsun -İmam- Hüseyin'in evlatlarından şehid olanlara. 
Selam olsun Cafer ve Akil'in evlatlarından şehid olanlara. Selam olsun 
onlarla birlikte şehid olan bütün müminlere. 

* Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle. Onlara benden 
taraf çok tahiyyet ve selam ilet. Selam olsun sana ya Resulellah! Oğlun 
Hüseyin için Allah sana güzel sabır versin. Selam olsun sana ya Fatıma! 
Oğlun Hüseyin için Allah sana güzel sabır versin. Selam olsun sana ya 
Emirelmüminin Ali! Oğlun Hüseyin için Allah sana güzel sabır versin. 
Selam olsun sana ya Eba Muhammed Hasan! Kardeşin Hüseyin için 
Allah sana güzel sabır versin. Selam olsun sana ya Eba Abdullah! Ben 
Allah'ın ve senin misafirinim, Allah'a ve sana sığınmış bir kimseyim. Her 
misafir ve sığınanı ise ağırlamak gerekir. Şu anda benim ağırlanmam, 
Allah Teâlâ'dan beni cehennem ateşinden kurtarmasını istemendir; ger-
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 ِاهللِ  فُ يْ ضَ  � َااب َعْبِدِهللا َا�َ  يَ � َمْوال ،َاخيَك اْحلَُسْنيِ  يف ءَ اَاْحَسَن ُهللا َلَك اْلَعز 
هَذا اْلَوْقِت َاْن  يف يَ ِقرًى َوِقرا َوجارٍ  َضْيفٍ  ُكلِّ َضيْـُفَك َوجاُر ِهللا َوجارَُك َولِ وَ 

ِء َقريُب اَمسيُع الدُّع ِمَن الّناِر ِانَّهُ  َفكاَك رَقـََبيت حانَُه َوَتعاىل َاْن يـَْرزَُقينَتْسَئَل َهللا ُسبْ 
 . ُجميبُ 

Yirmi Beşinci Gün: 
Ulemadan bir grubunun dediğine göre, "Fakihler Yılı" denilen hicri 94 

yılında bugünde veya 95 yılının 12'sinde İmam Zeynulabidin (a.s) dünya-
dan göçmüştür. 

 
çekten O, duayı duyan, yakın ve duayı kabul edendir. 



 626 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Safer Ayının Amelleri 
Bu ay uğursuzluk ayı diye meşhurdur ve uğursuzluğu gidermek 

için de hiçbir şey sadaka vermek ve yine Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i 
Beyt'inden (a.s) rivayet edilen dualardan daha etkili değildir. Kim bu 
ayda inen belalardan güvende olmak isterse Muhaddis Feyz ve 
diğerlerinin naklettiği şu duayı her gün on defa okusun: 

َمِتَك اْلُقوى َو� َشديَد اْلِمحاِل � َعزيُز � َعزيُز � َعزيُز َذلَّْت ِبَعظَ  � َشديدَ 
ِاّال ِالـَٰه  َشرَّ َخْلِقَك � ُحمِْسُن � ُجمِْمُل � ُمْنِعُم � ُمْفِضُل � ال َمجيُع َخْلِقَك َفاْكِفين

  ي وََكذِلَك نـُْنجِ   َوَجنَّْيناُه ِمَن اْلَغمِّ َلهُ  ِمَن الظّاِلمَني فَاْسَتَجْبناُكْنُت  اَْنَت ُسْبحاَنَك ِاينّ 
 *. بَني الطّاِهرينَ آِلِه الطَّيِّ وَ  اْلُمْؤِمنَني َوَصلَّى هللاُ َعلى حمَُمَّدٍ 

Seyyid İbn Tavus bu ayın hilali göründüğünde okunması için bir 
dua rivayet etmiştir. 

 
* "Ey şiddetli güç sahibi, ey şiddetli kudret sahibi ( şiddetle muahaza 

eden, cezalandıran), ey aziz, ey aziz, ey aziz; bütün yarattıkların senin 
azametin karşısında zelil ve hakirdirler; o halde yarattıklarının şerri 
karşısında bana yet, ey ihsan eden, ey güzel iş yapan, ey nimet veren, 
ey lütufta bulunan, ey ki senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü 
eksiklikten münezzehsin. Şüphesiz ben zalimlerdendim. Derken, biz de 
onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık. İşte biz inananları 
böyle kurtarırız. Muhammed'e ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'ine salat eyle." 
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Birinci Gün: 
Hicri 37 yılında Sefer ayının birinci gününde Sıffin savaşı başladı 

ve yine bir görüşe göre hicri 61 yılında Seyyid-i Şüheda İmam 
Hüseyin'in (a.s) mübarek başı Dimaşk'a götürüldü ve Ümeyyeoğulları 
bundan dolayı bugünü bayram ilan ettiler. Bugünde hüzünler yenile-
nir. 

 
Irak'ın kederli günleri ve gam  
Ettiler Emeviler Şam'da bayram 
 
Hicretin 121. yılında bugünde ve bir rivayete göre de üçüncü gün-

de Zeyd b. Ali b. Hüseyin şehid oldu. 

Üçüncü Gün: 
Seyyid İbn Tavus biz İmamiyye'nin kitaplarından şöyle nakletmiş-

tir: Bugünde iki rekat namaz kılmak, birinci rekatta Fatiha ve Fetih 
suresini okumak, ikinci rekatta ise Fatiha ve İhlas suresini okumak ve 
namazın selamından sonra da yüz defa salavat göndermek ve yüz defa 
"Ellahummel'an Âl-e Ebusüfyan" (Allah'ım! Ebu Süfyan Oğullarına 
lanet et) demek, yüz defa istiğfar edip bağışlanma dilemek ve sonra da 
Allah'tan hacet istemek müstehaptır. 

Yedinci Gün: 
Şehid, Kef'amî ve diğerlerinin dediğine göre bugün ve Şeyh Mu-

fid ve Şeyh Tusi'nin görüşüne göre de hicretin 50. yılının 28. gününde 
İmam Hasan (a.s) şehid olmuştur ve yine hicretin 128. yılında Mekke 
ve Medine arasında yer alan Ebva menzilinde İmam Musa b. Cafer 
(a.s) dünyaya gelmiştir. 

Yirminci Gün: 
İmam Hüseyin'in (a.s) Erbain günüdür. Şeyh Mufid ve Şeyh 

Tusi'nin görüşüne göre de İmam Hüseyin'in (a.s) ailesinin Şam'dan 
Medine'ye dönüş günüdür. Ve yine Cabir b. Abdullah-i Ensarî'nin 
İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaret etmek için Kerbela'ya geliş günüdür; 
Cabir İmam Hüseyin'i (a.s) ilk ziyaret eden kişidir. Bugünde İmam 
Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmek müstehaptır. 

Bu konuda İmam Hasan Askerî'den (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: 
"Müminin alameti beştir: Bir gün içerisinde elli bir rekat farz ve 
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müstehap namaz kılmak, Erbain ziyareti yapmak, sağ ele yüzük 
takmak, namazda alnı toprağa bırakmak ve -namazda- "Bismillahir-
rah-manirrahim"i sesli söylemek."  

Şeyh "Tehzib" ve "Misbah" kitaplarında, Şeyh Saduk'tan (a.s) 
bugün için özel ziyaret nakletmiştir. Biz bu ziyareti kitabımızın Ziya-
retler Bölümünde aktaracağız. 

Yirmi Sekizinci Gün: 
Hicretin on birinci yılında Pazartesi günü peygamberlerin sonun-

cusu Resul-i Ekrem (s.a.a) 63 yaşında vefat etmiştir. Kırk yaşında 
kendisine peygamberlik verilmiş, Mekke'de 13 yıl halkı İslam dinine 
davet ettikten sonra 53 yaşında Medine'ye hicret etmiş ve hicretin 
onuncu yılında Hakk'ın davetine icabet etmiştir. Emirulmüminin Ali 
(a.s) o hazrete gusül verip kefenledikten sonra namaz kıldı. Sonra da 
ashap grup grup gelerek başlarında imam olmaksızın Resulullah'a 
(s.a.a) namaz kıldılar. Emirulmüminin Ali (a.s) Resul-i Ekrem'i (s.a.a) 
odasında, vefat ettiği yere defnetti. Enes b. Malik'ten şöyle rivayet 
edilir: Resulullah'ı (s.a.a)  defnettikten sonra Fatıma (s.a) bana doğru 
gelerek, "Ey Enes!" dedi, "Allah Resulünün yüzüne toprak dökmeye 
nasıl dayandınız?!" Sonra ağlayarak şu beyti okudu: 

 
İcabet etti babam kendisini davet eden Rabbine  
Yaklaştı yaklaştıkça canım babam Rabbine 
 
Ne güzel demiştir: 
Ey iki cihan neden toprak altındasın? 
Toprak değilsin, neden toprakta oturmaktasın? 
 
Muteber bir rivayetle Hz. Zehra (s.a) Resul-i Ekrem'in (s.a.a) pâk 

toprağından bir avuç alarak gözlerine bırakıp şu beyitleri okudu: 
 
Bilin ki Ahmed'in türbetini koklayana ne gam? 
Uzun bir zaman güzel koku koklamasa da 
Gelseydi zamana bana gelen musibetler 
Görürdün gecelere dönüşürdü gündüzler 
 
Şey Yusuf Şamî "Durru'n-Nazim"de Hz. Fatıma'nın (s.a) babas-

ının mateminde bu beyitleri okuduğunu nakletmiştir: 
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Söyle şu toprağı elbise edinip gizlenene 
Feryatlarımı duyuyorsa kulak versin seslenene 
Gelseydi zamana bana gelen musibetler 
Görürdün gecelere dönüşürdü gündüzler 
Himayesindeydim Muhammed'in onun sayesinde 
Zulümden korkmuyordum onun himayesinde 
Bu gün aşağılanıp zulme uğramaktan korkuyorum 
Bana zulmedeni ridamla defediyorum 
Kumru geceleri ağlıyorsa ağaçların dallarında 
Ben gündüz ağlıyorum gök kubbenin altında 
Senden sonra gam ve üzüntü sırdaşım oldu 
Sana gözyaşı döküp hakkımı aramak gayretim oldu 

Sefer Ayının Son Günü: 
Şeyh Tusî ve İbn Esir'in dediğine göre hicri 203 yılında, bugünde 

İmam Rıza (a.s) 55 yaşında üzümle zehirlenerek şehid edildi ve 
Tus'un Senebad denilen bölgesinde Hamid b. Kahtabe'nin evine defne-
dildi. Harun-u Reşid'in kabri de o evdedir.  
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Rabiulevvel Ayının Amelleri 

Birinci Gece: 
Bi'setin on üçüncü yılında Rabiulevvel ayının ilk gecesinde 

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (a.s) Mekke'den Medine'ye 
hicret etmiştir. O gece Sevr mağarasına saklandı. O gece Emirulmü-
minin Hz. Ali (a.s) müşriklerin kabilelerinin kılıçlarından korkmadan 
canını efendimize feda ederek onun yatağına yatarak diğer insanlardan 
üstünlüğünü, efendimiz için can ve malını vermekten çekinmediğini 
ve onunla kardeşliğini apaçık bir şekilde ortaya koydu. Ve bu konuda 
onun hakkında "İnsanlardan öylesi var ki, kendisini Allâh'ın rızâ-
sın(ı kazanmay)a satar." (Bakara, 207) ayeti nazil oldu. 

Birinci Gün: 
Ulema demişlerdir ki, bugünde Resulullah (s.a.a) ve Emirulmüm-

inin Ali'nin (a.s) sağ ve selamet olmaları nimetinden dolayı şükür 
orucu tutmak müstehaptır. Bugünde Peygamber efendimiz ve Hz. 
Ali'yi -Allah'ın selamı onların üzerine olsun- ziyaret etmek uygundur. 
Seyyit "İkbal" adlı kitabında bugün için bir dua nakletmiştir. Şeyh ve 
Kef'emî'nin dediğine göre bugünde Hz. İmam Hasan Askerî (a.s) şehit 
olmuştur. Fakat meşhur olan İmam'ın sekizinci günde şehit olduğudur. 
Bugün İmam'ın (a.s) hastalığının başlangıcı olabilir. 

Sekizinci Gün: 
Hicri 260 yılında, Rabiulevvel ayının 8. gününde İmam Hasan 

Askeri (a.s) Samerra şehrinde şehid olmuş ve peşinden zamanın ima-
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mı Hz. İmam Mehdi (a.f) imamet makamına ulaşmıştır. 

Dokuzuncu Gün: 
Büyük bayram ve Bagr bayramı günüdür. Bu konudaki geniş 

ayrıntılar yerinde geçti. Bir rivayette şöyle geçmiştir: "Kim bugünde 
bir şey infak ederse günahı bağışlanır." İnsanın bugünde mümin 
kardeşlerine yemek vermesi, onları sevindirmesi, ailesinin nafakasını 
çoğaltması, yeni elbiseler giymesi, Allah'a şükür ve ibadet etmesi 
müstehaptır. Bugün gam ve kederlerin yok olduğu gündür, çok 
mübarek bir gündür denilmiştir. Ayın sekizinde İmam Hasan Askerî 
(a.s) şahadet mertebesine ulaştığı için bugün zamanın imamı Hz. 
Mehdi'nin (alemdekilerin ruhu ona feda olsun) imametinin ilk günü 
olması nedeniyle de bugün daha fazla bir yücelik kazanıyor. 

On İkinci Gün: 
Rahmetli Kuleyni ve Mes'udî'nin dediğine göre ve yine Ehl-i 

Sünnet arasında meşhur olduğu üzere Peygamber efendimiz (s.a.a) 
bugünde dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla bugünde iki rekat namaz 
kılmak, birinci rekatta Fatiha suresinden sonra üç defa Kafirun 
Suresini okumak ikinci rekatta ise Fatiha Suresinden sonra üç defa 
İhlas Suresini okumak müstehaptır. Bugünde Peygamber efendimiz 
(s.a.a) Medine'ye girmiştir. Şeyh diyor ki: Hicri 132 yılında, böyle bir 
günde Mervanoğullarının yönetimi son bulmuştur. 

On Dördüncü Gün: 
Hicri 64 yılında Yezid b. Muaviye cehenneme vasıl olmuştur. 

"Ahbaru'd-Dovel" kitabında şöyle kaydedilmiştir: Yezid Zatu'l-Cenb 
hastalığıyla Havran'da öldü. Cenazesini Dimaşk'a getirip Babu's-
Sagir'de defnettiler. Günümüzde mezarı çöplük olarak kullanılmakta-
dır. Yezid 37 yaşında öldü. Onun hilafeti üç yıl dokuz ay sürdü. 

On Yedinci Gece: 
Peygamberlerin sonuncusu Resul-i Kibriya Hz. Muhammed'in 

(s.a.a) doğum gecesi olup çok mübarek bir gecedir. Seyyit diyor ki: 
Hicretten bir yıl önce bu gecede efendimiz miraca çıkmıştır. 

On Yedinci Gün: 
İmamiye Şiası arasındaki meşhur görüşe göre, bugünde Hazreti 
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Resul-i Ekrem Muhammed b. Abdullah -Allah'ın selam ve rahmeti 
ona ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- Fil yılında ve İran padişahı adil 
Enuşirvan'ın saltanatı döneminde Cuma günü şafak atınca Mekke-i 
Muazzama'daki kendi evinde dünyaya gelmiştir. 

Birinci Meclisî "Men La Yehzuruhu'l-Faki" kitabının şerhinde 
şöyle buyurmuştur: Peygamber efendimiz (s.a.a) alemlere rahmet 
olduğu için onun varlığı Enuşirvan'ın adaletinde etki bırakmış, böyle-
ce onun adaleti halkın rahatlamasına neden olmuştur. 

Ve yine bugünde, hicri 83 yılında İmam Cafer Sadık (a.s) dünyaya 
gelmiş, bugünün fazilet ve şerefinin artmasına neden olmuştur. Kısa-
cası bugün çok mübarek bir gündür. Bugünde şu amellerin yapılması 
müstehaptır: 

1- Gusletmek. 
2- Oruç tutmak. Bugünde oruç tutmanın çok fazileti vardır. 

Rivayette, kim bugün oruç tutarsa Allah Teala onun hakkında bir yıl 
tutulan orucun sevabını yazar, diye geçmektedir. Bugün, yıl boyunca 
fazilet bakımından seçkin olan dört günden birisidir. 

3- Resulullah'ı (s.a.a) yakından veya uzaktan ziyaret etmek. 
4- İmam Cafer Sadık'ın (a.s) okuduğu ve Muhammed b. Müslim'e 

öğrettiği ziyaretle Emirulmüminin Ali'yi ziyaret etmek; bu ziyarete 
kitabımızın ziyaretler bölümünde değineceğiz. 

5- Gün yükselince iki rekat namaz kılmak, her rekatta Fatiha 
suresinden sonra on defa Kadir suresini ve on defa da İhlas Suresini 
okumak. Namazın selamından sonra namaz  kıldığı yerde oturarak, 
"Ellahumme ente heyyun la yemut" duasını okumak. Bu uzun bir 
duadır. Fakat senedinin masum zatlardan birine vardığını görmeyince, 
özetle yetinmeye de uygun olduğu için burada yer vermedim; 
isteyenler "Zadu'l-Mead" kitabına müracaat edebilirler. 

6- Müslümanlar bugünü yüceltsinler; sadaka verip hayır amellerde 
bulunsunlar. Müminleri sevindirsinler ve mübarek haremlerin ziyaret-
lerine gitsinler. Seyyit "İkbal" adlı kitabında bugünü yüceltmenin 
gerekliliğini açıklayarak şöyle buyurmuştur: Ben Hıristiyanların ve 
Müslümanlardan bir grubunun Hz. İsa'nın (a.s) doğum gününü yücelt-
tiklerini gördüm. Ben Müslümanların kendi peygamberlerini peygam-
berlerin en yücesi olmasına rağmen onun doğum gününün Hz. İsa'nın 
(a.s) doğum gününden daha sade kutlamalarına şaşırdım. 
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ONUNCU BÖLÜM 

Rabiussani, Camadiulevvel Ve Cemadiussani Aylarının 
Amelleri 

Seyyid İbn Tavus bu üç ayın birinci günleri için bir dua nakletmiş, 
Şeyh Mufid ise şöyle buyurmuştur: Hicri 232 yılının Rabiussani 
ayının onuncu gününde İmam Hasan Askerî (a.s) dünyaya gelmiştir. 
Bugün çok güzel ve mübarek bir gündür. Bu büyük nimetten dolayı 
oruç tutmak müstehaptır. Cemazilevvel ayının on üçüncü, on dör-
düncü ve on beşinci günlerinde Hz. Fatıma Zehra selamullahi aleyhayı 
ziyaret etmek ve onun için matem tutmak münasip bir davranıştır; 
çünkü sahih rivayetlerde Hz. Fatıma'nın (s.a.a) değerli babası Pey-
gamber efendimizin vefatından yetmiş beş gün sonra dünyadan 
göçtüğü bildirilmektedir. Peygamber efendimizin vefatını Safer ayının 
28. günü olarak bildiren meşhur görüşe göre Hz. Fatıma'nın (s.a) bu üç 
günden birinde dünyadan göçmüş olması gerekiyor. Yine hicri 36 
yılında bugünün ortasında Hz. Ali (a.s) Basra'yı fethetmiş ve yine 
İmam Zeynulabidin (a.s) dünyaya gelmiştir; dolayısıyla bugünde her 
iki imamı ziyaret etmek uygundur. 

Cemadiussani Ayının Amelleri 
Seyyit İbn Tavus şöyle nakletmiştir: Bu ayda insan istediği zaman 

ikişer rekat halinde dört rekat namaz kılınır. Birinci rekatta Fatiha 
Suresinden sonra bir defa ayete'l-kürsi ve yirmi beş defa da Kadir 
Suresi, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra bir defa Tekasür Suresi 
ve yirmi beş defa İhlas Suresi, üçüncü rekatta Fatiha Suresinden sonra 
bir defa Kafirun Suresi ve yirmi beş defa Felak Suresi ve dördüncü 
rekatta ise Fatiha suresinden sonra bir defa Nasr Suresi ve yirmi beş 
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defa Nass Suresi okunur. Dördüncü rekatın selamından sonra da yet-
miş defa: 

 ِاالَّ هللاُ َوهللاُ اَْكَربُ ِالـَٰه  ُسْبحاَن ِهللا َواْحلَْمُد هلِل َوال
 "Münezzehtir Allah, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilah 

yoktur. Allah vasfedilmeyecek kadar yücedir." 
Yetmiş defa: 

 َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  لِّ اَللّـُهمَّ صَ 
 "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle." 
Üç defa:  

 اَللّـُهمَّ اْغِفْر ِلْلُمؤِمنَني َواْلُمؤِمناتِ 
"Allah'ım! Mümin erkek ve kadınları bağışla."  
Sonra secdeye giderek üç defa: 

 ُن � رَحيُم � َاْرَحَم الّراِمحنيَ ْكراِم � َرْمحٰيُّوُم � َذا اجلَْالِل َواالِ � قَـ  يُّ � حَ 
"Ey diri, ey kayyum, ey yücelik ve ikram sahibi, ey Allah, ey rahman, 

ey rahim, ey merhametlilerin en merhametlisi." 
Sonra Allah Teala'dan hacetlerini istemeli. Kim böyle yapacak 

olursa, Allah gelecek yıla kadar onun kendisini, malını, eşlerini, 
çocuklarını, dinini ve dünyasını korur ve o yıl içerisinde ölecek olursa 
şehitlerin sevabını alır. 

Üçüncü Günü: 
Hicretin on birinci yılında bugünde Hz. Fatıma-i Zehra (s.a) dün-

yadan göçmüştür. O halde bugünde Müslümanlar onun için yas ve 
matem merasimleri düzenlenmeli, onu ziyaret etmeli, ona zulmeden 
ve hakkını gasbedenlere lanet göndermelidirler. 

Merhum Seyyid İbn Tavus "İkbal" adlı kitabında Hz. Fatıma-i 
Zehra'nın (s.a) bugünde dünyadan göçtüğünü kaydettikten sonra onun 
için şu ziyareti nakletmiştir: 

ِء اْلعاَلمَني اَلسَّالُم َعَلْيِك � واِلَدَة اْحلَُجِج َعَلى اَدَة ِنساَلسَّالُم َعَلْيِك � َسيِّ 
 *. ُلوَمُة اْلَمْمُنوَعُة َحقَّهاُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها اْلَمظْ الّناِس َاْمجَعَني. اَلسَّال

 
* "Selam olsun sana ey alemdeki kadınların en üstünü, selam olsun 

sana ey Allah'ın insanların üzerine hüccetlerinin annesi, selam olsun 
 



 635 

Sonra şöyle de: 

َك َصالًة تـُْزِلُفها فـَْوَق زُْلفى نَِبيِّ  يِّ َوصِ  ةِ َك َوَزْوجَ نَِبيِّ  ةِ َعلى َاَمِتَك َوابـْنَ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 * .َرضنيَ َاْهِل السَّمواِت َوَاْهِل األَ ِعباِدَك اْلُمَكرَّمَني ِمْن 
Rivayet edilmiştir ki: "Kim bu ziyaretle Hz. Fatıma'yı (s.a) ziyaret 

eder de Allah'tan bağışlanma talep ederse, Allah Teala günahlarını 
bağışlar ve onu cennete sokar." 

Seyyit İbn Tavus'un oğlu da bu ziyareti "Zevaidu'l-Fevaid" adlı 
kitabında naklederek bu ziyaretin Hz. Fatıma'nın (s.a) vefat günü olan 
Cemadiulahire ayının üçüncü gününe mahsus olduğunu söylemiş ve 
bu ziyaretin şöyle yapılması gerektiğini bildirmiştir: Ziyaret namazı 
veya Hz. Fatım'nın (s.a) kendisinin namazını kıl; iki rekat olan Hz. 
Fatım'nın (s.a) namazının her rekatında Fatiha Suresinden sonra altmış 
defa İhlas Suresi okunur. Bunu yapmak mümkün olmazsa birinci 
rekatta Fatiha Suresinden sonra İhlas Suresi ve ikinci rekatta ise Fatiha 
Suresinden sonra Kafirun Suresi okunur ve selamdan sonra "es-
selamu aleyke…" diye başlayıp yukarıdaki ziyaret okunur. 

Yirminci Günün: 
Bi'setin (Peygamber efendimizin peygamberliğe seçilişi) beşinci 

veya ikinci yılında bugünde Hz. Fatıma-i Zehra selamullahi aleyha 
dünyaya gelmiştir. Bugünde birkaç amelin yapılması müstehaptır: 

1- Oruç tutmak. 
2- Müminlere hayrat ve sadaka vermek. 
3- İki alemin hatunu Hz. Fatıma'yı (s.a) ziyaret etmek. Hz. 

Fatıma'nın (s.a) ziyaretine ilerideki sayfalarda değineceğiz. 

 
sana ey hakkı engellenen zulme uğramış kadın." 

* "Allah'ım! Cariyene, Peygamberinin kızına, Peygamberinin vasisi-
nin eşine, onu göklerdeki ve yelerdeki saygın kullarının yakınlığının üs-
tünde bir yakınlığa ulaştıracak rahmet eyle." 
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ON BİRİNCİ BÖLÜM 

Her Yeni Ayın, Nevruz Bayramı Gününün ve Miladî 
Ayların Amelleri 

Yeni giren her ayın amelleri şunlardır:  
1- Hilali görünce okunması rivayet edilen duaları okumak; bunla-

rın en iyisi Ramazan ayının amellerinin başında zikrettiğimiz Sahife-i 
Seccadiye'nin kırk üçüncü duasıdır. 

2- Göz ağrısını defetmek için yedi defa Fatiha Suresini okumak. 
3- Birazcık peynir yemek; bu konuda şöyle rivayet edilmiştir: 

"Kim sürekli her ayın başında peynir yemeye dikkat ederse, o ayda 
hacetinin reddedilmemesi ümit edilir." 

4- Birinci gecede iki rekat namaz kılıp, her rekatta Fatiha Sure-
sinden sonra En'am Suresini okuyarak Allah Teala'dan onu bütün kor-
ku ve ağrılardan güvende tutmasını ve o ayda hoşlanmadığı bir şeyle 
karşılaşmamayı istemek. 

5- Ayın birinci gününde iki rekat namaz kılıp birinci rekatta 
Fatiha suresinden sonra otuz defa İhlas Suresini ve ikinci rekatta 
Fatiha suresinden sonra otuz defa Kadir Suresini okumak; namazdan 
sonra sadaka vermek; böyle yapacak olursa o ayda sağlığını Allah 
Teala'dan satın almış olur. Bazı rivayetlerde de namazdan sonra şu 
duayı okuması rivayet edilmiştir: 

 *ّال َعَلى ِهللا ِرْزقُها َويـَْعَلمُ ْرِض اِ األَ  ِيف  يِم َوما ِمْن دابَّةٍ ِبْسِم ِهللا الرَّْمحِن الرَّح
 

* "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde hiçbir canlı 
yoktur ki, rızkı Allah'a âid olmasın. (Allah) onun durduğu ve emânet 
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ِن الرَّحيِم َوِاْن ُميَْسْسَك . ِبْسِم ِهللا الرَّمحْٰ ُمبنيٍ  ِكتابٍ  تَـْوَدَعها ُكلٌّ يف ُمْستَـَقرَّها َوُمسْ 
ُء اَفال رادَّ ِلَفْضِلِه ُيصيُب ِبِه َمْن َيش  كاِشَف َلُه ِاّال ُهَو َوِاْن يُرِْدَك ِخبَْريٍ هللاُ ِبُضرٍّ َفال

  ِبْسِم ِهللا الرَّْمحِن الرَّحيِم َسَيْجَعُل ُهللا بـَْعَد ُعْسرٍ  .الرَّحيمُ ِمْن ِعباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر 
َة ِاّال اِبهلِل َحْسبُـ ايُْسرًا ما ش ِاَىل ِهللا ِانَّ  يُض َاْمر َنا ُهللا َونِْعَم اْلوَكيُل َواُفـَوِّ َء ُهللا ال قـُوَّ

ِلما  ِاينّ  ِمْن الظّاِلمَني َربِّ  ُكْنتُ  ِاّال اَْنَت ُسْبحاَنَك ِاينّ ِالـَٰه  َهللا َبصٌري اِبْلِعباِد ال
 . وارِثنيَ داً َواَْنَت َخْريُ الْ فـَرْ  ال َتَذْرين َفقٌري َربِّ  ِمْن َخْريٍ  اَنـَْزْلَت ِاَيلَّ 

 
Nevruz Bayramı Gününün Amelleri: 
İmam Cafer Sadık (a.s) Mualla b. Huneys'e şöyle talim vermiştir: 

Nevruz bayramı günü guslet, en temiz elbiselerini giy, en güzel 
kokularını sürün ve o gün oruç tut. Nafileleri ve öğle ve ikindi namaz-
larını kıldıktan sonra ikişer rekatler halinde dört rekat namaz kıl. 
Birinci rekatta Fatiha Suresinden sonra on defa Kadir Suresini, ikinci 
rekatta Fatiha Suresinden sonra on defa Kafirun Suresini, üçüncü 
rekatta Fatiha Suresinden sonra on defa İhlas Suresini ve dördüncü 
rekatta Fatiha Suresinden sonra on defa Felak ve Nass Surelerini oku. 
Namazdan sonra şükür secdesi yap ve şu duayı oku: 

 

 
bırakıldığı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Rahman ve 
Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah sana bir zarar dokundursa onu, 
yine O'ndan başka giderecek yoktur ve eğer sana bir hayır dilese, O'nun 
keremini de geri çevirecek yoktur. Hayrını, kullarından dilediğine verir. O, 
bağışlayandır, esirgeyendir. (Yunus, 107). Rahman ve Rahim olan 
Allah'ın adıyla. Allâh, bir güçlükten sonra bir kolaylık verecektir. Allâh'ın 
dilediği olur). Kuvvet yalnız Allâh iledir! Allâh bize yeter, O, ne güzel 
vekildir. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allâh, kulları görür. 
Senden başka tanrı yoktur. Sen münezzehsin; şüphesiz ben zâlimlerden 
oldum! Rabbim, doğrusu bana indireceğin bir hayra muhtacım. Rabbim, 
beni tek bırakma! Sen, vârislerin en iyisisin." 
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يِع ِء اْلَمْرِضيِّ اْوِصياألَ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ  ِئَك ااَنِْبيَني َوَعلى مجَِ
َعلى َاْرواِحِهْم  َلواِتَك َوابِرَك َعَلْيِهْم اِبَْفَضِل بـَرَكاِتَك َوَصلِّ َورُُسِلَك اِبَْفَضِل صَ 

 . َوَاْجساِدِهمْ 
َفضَّْلَتُه وََكرَّْمَتهُ   الَّذييـَْوِمنا هَذا  َوابِرْك َلنا يف َوآِل حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ ابِرْك َعلى حمَُمَّدٍ 

َتُه َوَعظَّْمَت َخَطَرهُ   . َوَشرَّفـْ
 يف يَّ ْع َعلَ َحّىت ال َاْشُكَر َاَحدًا َغْريََك َوَوسِّ  يَّ َت ِبِه َعلَ فيـما اَنـَْعمْ  ِرْك يلاَللّـُهمَّ اب

 .� َذا اجلَْالِل َواْالِ◌ْكرامِ  يِرْزقِ 
َفال  ءٍ يْ ِحْفُظَك َوما فـََقْدُت ِمْن شَ َعْوُنَك وَ  َفال يَغيَنبَّ َعّين  اَللّـُهمَّ ما غاَب َعّين 

 *.� َذا اجلَْالِل َواْالِ◌ْكرامِ  َلْيِه َحّىت ال اََتَكلََّف ما ال َاْحتاُج ِاَلْيهِ َعْوَنَك عَ  تـُْفِقْدِين 
Meşhur olmayan kitaplarda ise yıl dönümünde bu duanın çok 

okunmasını rivayet etmişler, bazıları da bunun 366 defa okunması 
gerektiğini söylemişlerdir: 

 **ل َحاَلَنا ِالَی َاحَسِن احلَال. َواَالحَواِل َحوِّ َل احلَولِ حمَُوِّ  �َ 
Başka bir rivayete göre de şöyle demek gerekiyor: 

 *َل... َر الَليِل َوالنـََّهاِر. َ� حمَُوِّ ، َ� ُمَدبِّ ْت قـَْليبْبصاِر ثـَبِّ َب اْلُقُلوِب َواألَ � ُمَقلِّ 
 

* "Allah'ım! Muhammed'e, beğenilmiş vasiler olan onun Ehl-i Beyt'-
ine, bütün peygamberlerin ve elçilerine en üstün rahmetlerinle rahmet 
eyle; onlara en üstün bereketlerinle bereket ver; onların ruhlarına ve 
bedenlerine rahmet eyle. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine bereket ver, üstün ve saygın 
kıldığın, şereflendirdiğin ve değerini yücelttiğin bugünde bize bereket ver. 

Allah'ım! Senden başka kimseye şükretmemem için bu vesileyle beni 
nimetlendirdiğin şeyde bana bereket ver ve bana rızkını genişlet ey 
yücelik ve ikram sahibi. 

Allah'ım! İhtiyacım olmayan şeyde zorluk ve sıkıntıya düşmemem 
için bana gizlenen hiçbir şeyde yardım ve korumanı benden gizleme, 
kaybettiğim şeyde Sen yardımını kaybetme; ey yücelik ve ikram sahibi." 

** "Ey yılı ve halleri dönüştüren! Bizim halimizi en güzel hale dönüş-
tür." 
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Zadu'l-Mead'da da böyle geçmiştir. Böyle yapacak olursan elli yıl-
lık günahların bağışlanır. Sonra da çokça şöyle de:  

 . ْكرامِ � َذا اجلَْالِل َواالِ 

Miladi Aylarının Amelleri: 
Biz burada, "Zadu'l-Mead" kitabında geçenlerle yetineceğiz. De-

ğerli Seyyit Ali b. Tavus (r.a) şöyle rivayet etmiştir: Bir gün ashaptan 
bir grubunun oturduğu bir sırada Peygamber efendimiz (s.a.a) içeri 
girip onlara selam verdi. Onlar efendimizin selamını aldıktan sonra 
efendimiz şöyle buyurdu: "Size, tabiplerin davasına ihtiyaç duyma-
mam için Cebrail'in bana öğrettiği bir devayı öğretmek istiyorum." 
Bunun üzerine Emirulmüminin Ali (a.s), Selman ve diğerleri, "O deva 
nedir?" diye sordular. Peygamber efendimiz (s.a.a) Emirulmüminin 
Ali'ye (a.s) şöyle buyurdu: "Miladi aylarından olan Nisan ayında 
yağmur suyunu alıp Fatiha Suresini, ayete'l-kürsiyi, İhlas, Felak, Nass 
ve Kafirun Surelerinin her birini yetmiş defa oku, -diğer bir rivayete 
göre- Kadir Suresini de yetmiş defa oku, yetmiş defa "Allah-u Ekber" 
ve yetmiş defa "La İlahe İlellah" zikirlerini söyle. Yetmiş defa 
Muhamed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Sonra yedi gün sabahları 
ve akşamları o sudan iç. Beni hak üzere insanlara peygamber 
gönderen Allah'a andolsun ki Cebrail şöyle dedi: "Kim bu suyu içerse 
Allah Teala onun bedenindeki her derdi giderip ona selametlik verir. 
Onun bedeninden ve kemiklerinden ağrıları çıkarır. Levh-i Mahfuzda 
onun hakkında bir dert yazılmışsa, Allah o derdi siler." Beni hak üzere 
gönderen Allah'ın hakkına andolsun, eğer çocuğu olmayan ve çocuk 
isteyen bir kişi Nisan yağmurunun suyunu bu niyetle içerse çocuğu 
olur. Kadın kısır olur da çocuk doğuramazsa, o niyetle bu sudan 
içerse çocuk doğurur. Bir erkek veya kadın erkek veya kız çocuğu 
isterler de bu sudan içerlerse niyetlerine ulaşırlar. Nitekim Allah 
Teala şöyle buyurmuştur: "Dilediğine dişiler (kız çocukları) bah-
şeder, dilediğine de erkekler (erkek çocukları) bahşeder. Yahut 
onları çift yapar: Hem dişi, hem erkek (verir). Dilediğini de kısır 
yapar." (Şura, 49-50) Bir kimsede baş ağrısı olur da bu sudan içerse, 
Allah'ın gücüyle baş ağrısı diner; göz ağrısı olur da gözlerine bu 

 
* "Ey kalpleri ve bakışları değiştiren, ey geceyi ve gündüzü tedbir 

eden, ey halleri dönüştüren! Bizim halimizi en güzel hale dönüştür." 
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sudan bir damla damlatır, içerse ve gözlerini onunla yıkarsa, Allah'ın 
izniyle şifa bulur. Bu sudan içmek dişin köklerini sağlamlaştırır, ağza 
güzel koku verir, diş köklerinin salyasını azaltır, balgamı azaltır, 
yemek yeme ve su içme nedeniyle hazımsızlık ve tıkanma sorununu 
giderir, kulunç ve benzeri şişkinliklerinden rahatsız olmaz, sırt ağrısı, 
karın ağrısı görmez. Nezleden rahatsız olmaz, diş ağrısı görmez, mide 
ağrısı ve mide kurtçuğunu giderir, hacamat yaptırmaya ihtiyaç 
duymaz. Basur, kaşınma, çiçek hastalığı ve kabarcık, delilik, miskin ve 
pisi hastalığı, burun kanaması ve kusmadan kurtulur; kör, dilsiz, sağır 
ve kötürüm olmaz, gözlerine kara su inmez, orucu yemesine, namazın 
eksik olmasına sebep olan dertlere duçar olmaz, cinlerin ve şeytan-
ların vesvesesinden eziyet olmaz." Sonra Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: 
"Cebrail dedi ki: Kim bu sudan içerse, insanlardaki bütün dertlere 
tutulmuş olsa bile hepsinden şifa bulur. Seni hak üzere peygamber 
gönderen Allah'a andolsun ki, kim bu ayetleri bu suya okuduktan 
sonra onu içerse, Allah Teala onun kalbini nurla doldurur, onun kal-
bine aydınlık ve ihamını indirir. Diline hikmet akıtır. Kalbini anlayışla 
ve bilinçle doldurur. Ona alemdekilerden hiç kimseye vermediği kera-
metler verir. Onun için bin mağfiret ve bin rahmet gönderir. Onun 
kalbinden hile, ihanet, gıybet, haset, zulüm ve sapıklık, kibir, cimrilik, 
hırs ve öfkeyi çıkarır, insanlara düşmanlık gütmekten ve onların hak-
kında kötü sözler söylemekten kurtulur ve bütün hastalıklarının şifa 
bulmasına neden olur." 

Bu meşhur rivayet, Abdullah b. Ömer'e ulaştığı için senedi zayıf-
tır. Ben Şeyh-i Şehid'in el yazısıyla bu rivayeti bu özellik ve okunması 
belirtilen surelerle İmam Cafer Sadık'tan (a.s) rivayet ettiğini gördüm. 
Fakat ayet ve zikirleri şöyle rivayet etmişti: Nisan yağmuru suyuna 
Fatiha Suresi, ayete'l-kürsü, Kafirun, A'la, Felak, Nass, İhlas sureleri-
nin her birini yetmiş defa okuduktan sonra yetmiş defa "La ilahe 
illellah", yetmiş defa, "Allah-u ekber", yetmiş defa "Allahumme 
salli ala Muhammedin ve ali Muhammed", yetmiş defa, "Subha-
nellahi ve'l-hamdulilahi ve la ilahe illellahu vellahu ekber" oku. 

Bunun özellikleri hakkında şöyle denilmiştir: İnsan zindanda olur 
da bu sudan içerse zindandan kurtulur, soğuk almaz ve yukarıdaki 
rivayette geçen özelliklerin çoğu bu rivayette de geçmiştir. Yağmur 
suyu ister Nisan'da yağsın ister diğer aylarda mutlak olarak mübarek 
ve yararlıdır. Nitekim Emirulmüminin Ali'den (a.s) nakledilen 
muteber bir hadiste şöyle geçmektedir: "Gökyüzü suyunu içiniz; gök 
suyu bedeninizi temizleyici ve dertleri gidericidir. Nitekim Allah 
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Teala şöyle buyurmuştur: "Üzerinize sizi temizlemek, şeytânın pisli-
ğini (içinize attığı kötü düşünceleri) sizden gidermek, kalplerinizi 
(birbirine) bağlamak ve ayakları(nızı) pekiştirmek için üzerinize 
gökten bir su indiriyordu." (Enfal, 11) 

Nisan amelini bir grup toplu olarak yapıyorsa, herkesin o sure ve 
zikirlerin her birini yetmiş defa okumaları daha iyidir. Bu sure ve 
zikirleri okuyanlar için fayda ve sevabı daha fazladır. Bu yıllarda 
Nevruz bayramından yirmi üç gün sonra Miladi aylardan olan Nisan 
ayına giriyoruz. Nisan ayı da otuz gündür. 

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Haziran ayı-
nın altısında hacamat yap. Mümkün olmazsa Haziranın on dördünde 
yap." Haziranın ilk günü yaklaşık olarak Nevruzun seksen dördüncü 
gününe tekabül ediyor. Haziran ayı da otuz gündür. Haziran uğursuz 
bir aydır; nitekim mutaber bir hadiste şöyle geçmektedir: İmam Cafer 
Sadık'ın (a.s) huzurunda Haziran ayının sözü geçti. Bunun üzerine 
İmam (a.s), "Hz. Musa (a.s) bu ayda İsrailoğullarına beddua etti ve 
bir gece gündüz içinde onlardan üç yüz bin kişi öldü." 

Yine muteber bir senetle İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle nakle-
dilmiştir: "Allah Teala Haziran ayında ecelleri yaklaştırır; -yani bu 
ayda ölüm çok olur-." 

Miladi (Rum) ayları güneşin hareketiyle belirlenir. Sayıları on iki 
olan bu aylar şunlardan ibarettir: Tişrin-i Evvel (Ekim), Teşrin-i Ahir 
(Kasım), Kanun-i Evvel (Aralık), Kanun-i Ahir (Ocak), Şubat, Azar 
(Mart), Nisan, Eyyar (Mayıs), Huzeyran, Temmuz, Ab (Ağustos), 
Eylül. Tişrin-i Ahir (Kasım), Nisan, Haziran ve Eylül ayları otuz gün, 
Şubat ayı dışındaki yedi ay otuz bir gün, Şubat ayı ise üç yıl peş peşe 
yirmi sekiz gün ve kebise günü olan dördüncü yılda yirmi dokuz gün 
olarak hesaplanır. Miladi (Rum) yılı üç yüz altmış beş gün altı saattir. 
Miladi ayların başlangıcı olan Birinci Tişrin bu yıllarda Mizan'ın 
(Nücum hesabında) 19. gününe tevafuk etmektedir. Konunun ayrıntısı 
Biharu'l-Envar kitabında açıklanmıştır. Hadislerde bu aylara geçtiği 
için burada da kısaca değindik. 
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ÜÇÜNCÜ KONU: 

 

ZİYARETLER 
Bu konuyu bir giriş, birkaç bölüm ve bir de bitiş altında ele alaca-

ğız. 

Giriş: Yolculuk Adabı 
Yolculuğa çıkmak isteyen bir kişinin Çarşamba, Perşembe ve 

Cuma günleri oruç tutması, yolculuk için Cumartesi, Salı veya Per-
şembe gününü seçmesi, Pazartesi, Çarşamba günleri ve Cuma günü 
öğleden önce yolculuğa çıkmaktan sakınması iyidir. Ve yine aşağıdaki 
beytte yer alan günlerde yolculuk yapmamak daha uygundur:  

 
Her ayda uğursuzdur yedi gün 
Bundan sakın ki görmeyesin sen hüzün: 
Üç, beş, on üç, on altıncı günler 

Bunu yirmi bir*, yirmi dört ve yirmi beş izler 
 
Yine ayın son üç gününde ve ay Akrep burcundayken yolculuktan 

sakınmak iyidir; ancak eğer bugünlerde illa da yolculuk yapması gere-
kiyorsa yolculuk dualarını okuyarak sadaka vermek gerekir.  

Bir rivayette şöyle geçer: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'ın 

 
* - Bazı rivayetlerde ayın yirmi birinci gününde yolculuk yapmanın iyi olduğu, 

fakat sekizinci ve yirmi üçüncü günlerde ise yolculuk yapmanın iyi olmadığı 
geçmektedir. 



 644 

ashabından bir kişi yolculuğa çıkmak istediğinde vedalaşmak için o 
hazretin huzuruna çıktı; İmam'ın ona, "Babam Ali b. Hüseyin, bazı 
emlakına gitmek için yolculuğa çıkmak istediğinde, ayağını üzengisine 
bıraktığında imkanı dahilinde olan bir şeyi sadaka vererek sağlığını 
Allah Teala'dan satın alırdı ve yolculuktan döndüğünde de Allah 
Teala'ya şükrederek yine imkanı dahilinde olan bir şeyi sadaka 
verirdi" buyurdu. Adam İmam'la vedalaşarak o hazretin buyurdukla-
rını yerine getirmeden yolculuğa çıktı ve yolda öldü. Bu haber İmam'a 
ulaşınca, "Bu adama nasihat edilmişti; kabul etmesi gerekirdi" buyur-
du. 

Yine insan yolculuğa çıkmadan önce gusletmesi, sonra ailesini 
yanına toplayarak iki rekat namaz kılması ve Allah'tan kendisi için 
hayır dilemesi, Ayete'l-Kürsü okuması, Allah'a hamd ve şükretmesi, 
Resulullah'a (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'ine salat etmesi ve peşinden de şöyle 
demesi iyidir:  

 
 َوَاْهلي َومايل َوُوْلدي َوَمْن كاَن ِمّين ِبَسبيل،  ُهمَّ ِاّين َاْستَـْوِدُعَك اْليَـْوَم نـَْفِسياَللّـ

 .الّشاِهَد ِمنْـُهْم َواْلغاِئبَ 
 . ْمياِن َواْحَفْظ َعَلْينااالِ  اَللّـُهمَّ اْحَفْظنا ِحبِْفظِ 

 . ِاَلْيَك راِغُبونَ ْضَلَك ِا�ّ اَللّـُهمَّ اْجَعْلنا يف َرْمحَِتَك َوال َتْسلُْبنا فَ 
، َوُسوِء اْلَمْنَظِر  بَِة اْلُمنْـَقَلبِ آاَللّـُهمَّ ِاّ� نـَُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثاِء السََّفِر، وَك

نْيا َواآل ِيف ْهِل َواْلماِل َواْلَوَلِد األَ  ِيف    .ِخَرةِ الدُّ
  *.ضاِتَك َوتـََقرُّابً ِاَلْيكَ رْ اَللّـُهمَّ ِاّين اَتـََوجَُّه ِاَلْيَك هَذا التـََّوجَُّه طََلباً ِلمَ 

 
* Allah'ım! Bugün ben kendimi, ailemi, malımı, evlatlarımı ve benimle 

bir bağlantısı olanları -ister hazır olsunlar ister gayıp- sana emanet 
ediyorum. 

Allah'ım! Bizi iman korumasıyla koru; bizi koru. 
Allah'ım! Bizi kendi rahmetinde kıl; fazlını bizden esirgeme; bizler 

sana rağbet edicileriz. 
Allah'ım! Yolculuğun zorluğundan ve dönüşte üzüntülü olmaktan, 

dünya ve ahirette ailemde, malımda, evlatlarımda kötü bir manzarayla 
karşılaşmaktan sana sığınıyoruz. 
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 . ياِئَك � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ ُلُه َوَاْرُجوُه فيَك َويف َاْولِ ْغين ما اَُؤمِّ اَللّـُهمَّ فـَبَـلِّ 
Sonra ailesiyle vedalaşması ve yerinden kalkarak evin kapısında 

durması, Hz. Fatıma'nın (s.a) tesbih zikrini okuması, Fatiha Suresini 
ön, sağ ve sol tarafına okuması ve yine Ayet-el Kürsi'yü üç tarafına 
okuması ve peşinden de şöyle demesi iyidir:  
اَللّـُهمَّ ِاَلْيَك َوجَّْهُت َوْجهي، َوَعَلْيَك َخلَّْفُت اَْهلي َومايل َوما َخوَّْلَتين، َوَقْد  

 . ُع َمْن َحِفَظهُ ، َوال ُيَضيِّ ُب َمْن اَراَدهُ َمْن ال ُخيَيِّ ْبين � َوثِْقُت ِبَك َفال ُختَيِّ 
َوآِلِه َواْحَفْظين فيـما ِغْبُت َعْنُه، َوال َتِكْلين ِاىل نـَْفسي �  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 *الرّاِمحَني ... َاْرَحَم 
Daha sonra on bir defa İhlas suresini, bir defa Kadir Suresini, 

Ayete'l-Kürsü'yü, Nas ve Felak suresini okuması, sonra elini 
bedeninin her tarafına sürmesi ve verebileceği bir şeyi sadaka vermesi 
ve peşinden de şöyle demesi uygundur: 

ي، اَللّـُهمَّ اَللّـُهمَّ ِاّين اْشَرتَْيُت هِبِذِه الصََّدَقِة َسالَميت َوَسالَمَة َسَفِري َوما َمع
بَِبالِغَك  ْغ ما َمِعيَ ْغين َوبـَلِّ ْم ما َمِعَي، َوبـَلِّ ْمين َوَسلِّ اْحَفْظين َواْحَفْظ ما َمِعَي َوَسلِّ 

 **. احلََْسِن اْجلَميلِ 
Yolcu yanına acı badem ağacından bir asa almalıdır. Bir rivayette 

şöyle geçer: "Kim yolculuğa çıktığında yanına acı badem ağacından 

 
Allah'ım! Ben senin rızanı talep etmek ve sana yaklaşmak için sana 

yöneliyorum; o halde arzuladığım, senden ve evliyandan umduğum şeyi 
bana ulaştır; ey merhametlilerin en merhametlisi!" 

* "Allah'ım! Yüzümü sana çevirdim, geriye ailemi, malımı ve bana 
verdiğin şeyleri bıraktım, sana güvendim; o halde ümidimi kesme; ey 
kendisini amaçlayanın ümidini kesmeyen ve koruduğunu zayi etmeyen!" 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle. Kendisinden 
gayıp olduğum şeyden beni koru ve beni kendi başıma bırakma; ey 
merhametlilerin en merhametlisi!" 

** "Allah'ım! Ben bu sadakayla kendi sağlığımı, yolculuğumun ve 
benimle birlikte olan şeylerin selametliğini satın aldım. Allah'ım! Beni ve 
benimle birlikte olanı koru; beni ve benimle birlikte olanı esen kıl; iyi ve 
güzel bir şekilde beni ve benimle birlikte olan şeyleri ulaştır." 
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bir asa alır da Kasas Suresinin 22. ayetinden 28. ayetine kadar okur-
sa, Allah Teala, evine dönünceye kadar onu bütün zararlı canlılardan, 
zalim hırsızlardan ve zehirli hayvanlardan korur; evine dönüp asayı 
bırakıncaya kadar yetmiş yedi melek onunla birlikte olur ve onun için 
Allah'tan bağışlanma diler." Hırsızdan, boğulmaktan ve yanmaktan 
korunmak için dışarıya imameyle çıkmak ve imamenin baş tarafını 
boğazın altından geçirerek sırtına atmak ve biraz İmam Hüseyin 
aleyhisselam'ın türbetinden almak ve türbeti alırken şu duayı okumak 
da müstehaptır: 

َْذهُتا ِحْرزًا ِلما َك َواْبِن َوِليِّ اَللّـُهمَّ هِذِه طيَنُة َقْربِ اْحلَُسْنيِ َعَلْيِه السَّالُم َوِليِّ  َك اختَّ
 *.َاخاُف َوما ال َاخافُ 

Yine yanına akik ve firuze taşı olan yüzük almalı, özellikle akik 
taşı sarı olan ve bir tarafına "maşaellah, la kuvvete illa billah, esteğfi-
rullah", diğer tarafına ise, "Muhammed ve Ali" yazılan bir yüzük 
bulundurmalıdır. 

Seyyid b. Tavus "Emanu'l-Ahtar" adlı kitabında Ebu Muhammed 
Kasım b. Ala aracılığıyla İmam Ali en-Naki'nin (a.s) hizmetçisi 
Safi'den şöyle rivayet etmiştir: İmam'dan, dedesi İmam Rıza'nın (a.s) 
ziyaretine gitmek için izin istediğim zaman İmam (a.s) şöyle buyurdu: 
"Yanında kaşı sarı akik olan ve akik taşının bir tarafına "maşaellah, la 
kuvvete illa billah, esteğfirullah", diğer tarafına ise, "Muhammed ve 
Ali" yazılan bir yüzük bulundur. Bu yüzüğü yanında bulundurduğun 
müddetçe hırsızlarla soyguncuların kötülüğünden güvende olursun. 
Sağlığın için daha mükemmel olur ve dinini daha iyi korur." 

Hizmetçi der ki: "Ben dışarı çıkıp İmam'ın (a.s) buyurduğu gibi 
bir yüzük ayarlayıp vedalaşmak için geri döndüm. Nihayet İmam'la 
(a.s) vedalaşıp ayrıldım; bir miktar uzaklaşmıştım. İmam (a.s) beni 
geri çevirmelerini emretmiş. Geri döndüğümde İmam (a.s), "Ey Safi!" 
buyurdu. Ben, "Lebbeyk efendim" dedim. İmam (a.s), "Yanında firuze 
taşı olan bir yüzük daha bulundurmalısın" buyurdu, "Tus'la Nişabur 
arasında karşına bir arslan çıkıp kafilenin hareket etmesini 
engelleyeek. O zaman sen ileri çık ve bu yüzüğü arslana gösterip, 

 
* "Allah'ım! Bu, , senin velin ve velinin oğlu Hüseyin aleyhisselam'ın 

toprağıdır; bunu, korktuğum ve korkmadığım şeylerden sığınağım olması 
için yanıma aldım." 
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mevlan yoldan çekil diyor söyle. O yüzük taşının bir tarafına 
"Allahu'l-Melik" ve diğer tarafına ise, "el-Mulk-u lillahi'l-vahidi'l-
kahhar" yazmalısın. Çünkü Emirulmüminin Ali'nin yüzüğünün yazısı 
"Allahu'l-Melik"ti. Hilafet Emirulmüminin Ali'ye geri dönünce 
yüzüğüne, "el-Mulk-u lillahi'l-vahidi'l-kahhar" yazdı. O yüzüğün taşı 
firuze idi. Böyle bir yüzük insanı yırtıcı hayvanlardan korur, savaşlar-
da düşmana karşı zafer elde etmeye neden olur." 

Safi diyor ki: Ben yolculuğa çıktım ve Allah'a oldulsun ki 
İmam'ın (a.s) buyurduğu yerde karşımıza bir asrslan çıktı. Ben de 
İmam'ın (a.s) buyruduğu gibi yapınca aralan geri döndü. Ben ziya-
retten döndükten sonra başımdan geçenleri İmam'a (a.s) anlattım. 
İmam (a.s) "Söylemediğin bir şey kaldı; istersen ben anlatayım" 
buyurdu. Ben, "Efendim, unutmuş olabilirim" dedim. İmam (a.s) şöyle 
buyurdu: "Bir gece Tus'ta geceyi kabr-i şerif'in yanında geçiriyordun. 
O sırada cinlerden bir grup İmam Rıza'nın (a.s) mezarını ziyarete 
gelmişlerdi. Senin elindeki yüzüğü görüp kaşındaki yazıyı okuyunca 
onu senin elinden çıkarıp bir hastalarının yanına götürdüler. O 
yüzüğü bir kabın içinde yıkayıp o suyu hastalarına içirdiler. Bunun 
üzerine hastaları iyleşti. Sonra yüzüğü sana  geri getirdiler. Sen 
yüzüğü sağ eline takmıştın; fakat onlar sol eline taktılar. Sen buna çok 
şaşırdın ve nedenini de bilmedin. Sonra yanıbaşında bir yakut bulup 
aldın. Şimdi o yakut senin yanındadır. Onu alıp pazara götür. Onu 
seksen akçeye satacaksın. Bu yakut o cinlerin sana getirdiği bir 
hediyedir." 

Safi diyor ki: Ben yakutu alıp pazara götürdüm ve İmam'ın (a.s) 
buyurduğu gibi seksen akçeye sattım. 

İmam Sadık aleyhisselam'dan şöyle rivayet edilir: "Kim yolculuk-
ta her akşam Ayete'l-Kürsü'yü okursa, o ve beraberinde olan her şey 
selamet olur." 

Sonra şöyle demeli:  
 *. اَللّـُهمَّ اْجَعْل َمسريي ِعَرباً َوَصْميت تـََفكُّراً وََكالمي ِذْكراً 

İmam Zeynelabidin aleyhisselam'dan şöyle rivayet edilir: "Bütün 
insanlar ve cinler bana bir zarar ulaştırmak için toplanmış olsalar 
bile, bu kelimeleri söyledikten sonra hiçbir şeyden çekinmem: 

 
* "Allah'ım! Gezmemi ibret, susmamı düşünme ve konuşmamı zikir 

eyle." 
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 ِبْسِم ِهللا َواِبهلِل َوِمَن ِهللا َوِاَىل ِهللا َويف َسِبيِل ِهللا، اَللّـُهمَّ ِاَلْيَك َاْسَلْمُت نـَْفِسي
 يَّ ْمياِن ِمْن َبْنيِ يَدَ ، َفاْحَفْظين ِحبِْفِظ االِ يرِ َوِاَلْيَك َوجَّْهُت َوْجهي، َوِاَلْيَك فـَوَّْضُت َامْ 

في، َوَعْن َمييين َوَعْن ِمشاِيل، َوِمْن فـَْوقي َوِمْن َحتْيت َواْدَفْع َعّين ِحبَْوِلَك َوِمْن َخلْ 
َة إالّ اِبهلَل اْلَعِليِّ فإنَُّه َوقـُوَِّتَك   *اْلَعظيِم . ال َحْوَل َوال قـُوَّ

Yolculuk adabı ve duaları oldukça fazladır ve biz burada bunlar-
dan bir kaçını zikretmekle yetiniyoruz:  

1- Bineğe bindiğinde "Bismillah"ı terk etmemek.  
2- Nafakasını sağlam bir yerde korumalı; çünkü yolcunun nafaka-

sını koruması onun bilinçli oluşundandır.  
3- Yolculukta arkadaşlarına yardım etmeli, onlara hizmet etmek-

ten ve ihtiyaçlarını gidermekten çekinmemelidir; böyle yapacak olursa 
Allah Teala ondan yetmiş üç üzüntüyü giderir, dünyada onu gam ve 
kederden korur ve ondan kıyamet gününün büyük üzüntüsünü giderir. 
Dolayısıyla, İmam Zeynelabidin aleyhisselam'ın, yolda yol arkadaşla-
rına yardım edebilmek için sürekli tanımadığı kişilerle yolculuk 
yaptığı rivayet edilir. Çünkü eğer kendisini tanıyacak olsalardı o 
hazretin bir iş yapmasına engel olurlardı. Yine Resulullah'ın (s.a.a) 
güzel ahlakından şöyle nakledilir: O hazret ashabıyla bir yolculukta 
bir koyun kesmek istediklerinde biri, koyunu ben keserim, diğeri, ben 
de soyarım, üçüncüsü, ben de pişiririm dedi. O sırada Resulullah 
(s.a.a), "Ben de odun toplarım", buyurdu. Bunun üzerine ashap, ya 
Resulullah, bu işi de biz yaparız; siz zahmet etmeyin, dediler. Fakat 
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: "Bunu da sizin yapacağınızı biliyo-
rum; fakat ben sizden bir farkım olmasından hoşlanmıyorum. Çünkü 
Allah Teala, bir kulunun kendisini arkadaşlarından üstün görmesin-
den hoşlanmaz. Bilin ki, yolculukta arkadaşları arasında en ağır kişi, 
uzuvları sağlam olduğu halde tembellik yapıp bir iş yapmayan ve 
işlerini arkadaşlarının yapmasını bekleyen kişidir." 

 
* "Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, Allah'tan, Allah'a doğru ve 

Allah yolunda. Allah'ım! Canımı sana teslim ettim, yüzümü sana 
çevirdim, işimi sana bıraktım; o halde önümden, arkamdan, sağımdan, 
solumdan, üstümden ve altımdan iman koruyuşuyla beni koru; kendi güç 
ve kudretinle benden defet; şüphesiz güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu 
Allah'ladır." 
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4- Bağışta bulunmada kendisi gibi olan birisiyle yolculuk yap-
malı. 

5- Her menzile vardığında o menzilin suyunu bir önceki menzilin 
suyuyla karıştırmadan içmemeli. Yolcunun yanına kendi beldesinin 
toprağından ve üzerinde terbiye olduğu çamurdan alması ve indiği her 
menzilde o topraktan biraz alıp bir kaba dökük karıştırması, sonra ber-
raklaşması için bir süre bekleyip onu içmesi uygundur. 

6- Ahlakını güzelleştirerek, sabrı kendine ziynet edinmeli. Bu 
konuda söylenmesi uygun olan şeyleri İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaret 
adabı bölümünde kaydedeceğiz. 

7- Yolculuk için azık almalı; özellikle Mekke yolculuğu için güzel 
bir azık olması insanın şeref ve yüceliğindendir. Fakat İmam Hüseyn 
aleyhisselam'ın ziyareti için yapılan yolculukta azık olarak kebap ve 
helva gibi lezzetli şeyler almak uygun değildir. Buna İmam Hüseyin'in 
(a.s) ziyaret adabı bölümünde değineceğiz. İbn A'sem bu konuda şöyle 
demiştir: 

 
İzzetli bir insanın yolculukta, 
Çok ve güzel azık almalı. 
İnsan yolculukta ahlakını 
Vatanından daha güzel yapmalı 
Açılınca sofra yolboyunca, 
Din kardeşlerini sofraya çağırmalı 
Şaka ve mizahı artırdıkça artırmalı, 
Allah'ı öfkelendirip kardeşini kızdırmamalı 
Bir şehre gelen kardeş orada, 
Göçene dek olur din kardeşlerinin mihmanı 
İki gece misafirdir konaklanır; sonra, 
Normal rızıklanır; evin diğer fertleri gibi. 
 
8- Her şeyden önemlisi farz namazları gözeterek tüm şartları ve 

sınırlarıyla ilk vakitlerinde yerine getirmek. Çünkü birçok hacı ve 
ziyaretçilerin, yolculukta farizalarını vaktinde yerine getirmemeleri 
nedeniyle namazlarını zayi etmişlerdir veya bineğin üzerinde veya 
teyemmümle ve bedenleri veya elbiseleri necis olduğu halde yerine 
getirişlerdir. Bütün bunlar namazı hafife almak ve önemsememekten 
kaynaklanmaktadır. Oysa İmam Sadık aleyhisselam'dan nakledilen 
rivayette şöyle geçer: "Farz namaz, yirmi hacdan ve bir hac da bir ev 
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dolusu altını sadaka vermekten daha hayırlıdır." 
Yolcu namazlarından sonra otuz defa söylenmesi vurgulanan 

"Subhanellah, vel'hamdulillah ve la ilahe illellah vellahu ekber" 
tesbihlerini söylemeyi terk etme. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Ziyaret Adabı 
Ziyaret adabı oldukça fazladır; biz burada onlardan sadece bazıla-

rına değiniyoruz: 
1- Ziyaret yolculuğuna çıkmadan önce gusül yapmak. 
2- Boş ve yararsız şeyler konuşmamak ve yolda tartışmamak.  
3- Her İmamın ziyareti için ayrı bir gusül yapmak ve Varis 

ziyaretinin başında zikredeceğimiz rivayet edilen duayı okumak.  
4- Büyük ve küçük abdesten temizlenmek.  
5- Temiz, yeni ve beyaz elbiseler giymek.  
6- Mübarek türbeye gidildiğinde küçük adımlar atmak, yavaş ve 

vakarla, huzu ve huşu içerisinde hareket etmek, başı aşağı dikmek, 
yukarıya ve etrafa dikkat etmemek.  

7- İmam Hüseyin aleyhisselam'ın ziyareti dışında diğer yerlerde 
güzel koku sürmek.  

8- Mübarek türbeye giderken zikir, hamd, tesbih ve tehlil (la ilahe 
illellah demek)le meşgul olmak ve Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehl-i 
Beyt'ine (a.s) salat ve selam göndermek.  

9- Türbenin kapısında durarak giriş izni almak, o türbenin 
sahibinin makam ve mevkisinin azamet ve yüceliğini, giriş izni 
okuduğunda şehadet ettiği gibi onun kendisini gördüğünü, sözlerini 
duyduğunu, selamını aldığını düşünerek kalbi yumuşatmaya, huzu ve 
huşu kazanmaya çalışmak, onların, kendi izleyicilerine ve ziyaretçile-
rine sevgi ve lütuflarını düşünmek, kendi halinin bozukluklarını ve 
hazretlere karşı yaptığı aykırı hareketleri, buyruklarına karşı gelişle-
rini, onlara veya onların ilgi duydukları dost ve izleyicilerine yaptığı 
eziyetleri ve bu eziyetlerin sonuçta o yüce şahıslara döndüğünü düşün-
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mek... Gerçekten kendisine bakarsa ayakları hareket etmez; kalbi 
korkar ve gözleri ağlar olur. Bu, bütün ziyaret adabının özüdür.  

Bu konuda Sehavî'nin şiirlerini ve Allame Meclisi'nin, "Biharu'l-
Envar" kitabının "Uyunu'l-Mu'cizat" bölümünde kaydettiği bir riva-
yeti nakletmemiz yerinde olacaktır. O hal içerisinde bu şiirleri okumak 
uygundur: 

 
"Dediler ki, yarın onların haremlerine varılacak, 
Kafile emniyet ve güven diyarına ulaşacak. 
Onlara itaat eden herkes, 
Onları görerek sevinecek. 
Dedim: Günahkarım ben, çarem nedir? 
Hangi yüzle onlar mülakat edilir? 
Dediler ki: Afv onlara yakışmaz mı? 
Ümit besleyenleri affetmek yaraşmaz mı?! 
Gittim yanlarına, koştum kapılarına, 
Bazen korkarak, bazen bağışlarını umarak." 
 
O rivayet de şöyledir: Şiilerden biri olan İbrahim Cemmal, bir gün 

Ali b. Yaktin'in huzuruna çıkmak istedi. İbrahim sıradan bir deve-
ciydi; Ali b. Yaktin ise Harun Reşid'in veziriydi. Görünüşte İbrahim'in 
Ali b. Yaktin'in huzuruna çıkabilecek seviyede olmadığından onu en-
gelledi. Tesadüfen o yıl Ali b. Yaktin Hacc'a gitti. Bu yolculuğunda 
Medine'de İmam Musa b. Cafer'in (a.s) huzuruna çıkmak istedi; fakat 
İmam (a.s) onu huzura kabul etmedi. İkinci gün İmam'ın (a.s) evinin 
dışında o hazreti ziyaret ederek, "Efendim! Suçum neydi, neden içeri 
girmeme müsaade etmediniz?" diye arzetti.  

İmam, "Çünkü sen kardeşin İbrahim Cemmal'ı içeri kabul etmedin 
ve İbrahim seni affetmedikçe Allah Teala senin çabanı kabul etmekten 
sakındı" buyurdu.  

Ali, "Ey mevlam! Şimdi ben İbrahim'i nereden bulayım? Ben 
Medine'deyim, o ise Kufe'de!" dedi. Bunun üzerine İmam (a.s) buyur-
du ki: "Akşam olunca hiç kimse fark etmeden gizlice Bâki mezarlığına 
git. Orada eyerlenmiş bir deve bulacaksın. O deveye binerek Kufe'ye 
git."  

Akşam olunca Ali b. Yaktin Kufe'ye gitti; o deveye binerek çok 
kısa bir zaman içerisinde İbrahim Cemmal'ın evine ulaştı. Deveyi 
yatırarak kapıyı çaldı. İbrahim'in içeriden, "Kimsin sen?" diye sorması 
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üzerine, "Ali b. Yaktin'im" cevabını verdi. İbrahim hayretle, "Ali b. 
Yaktin'in benim evimin kapısında ne işi var?!" diye sordu. Ali b. 
Yaktin, "dışarı çık; büyük bir problemim var" dedi ve içeri girmesine 
müsaade etmesi için onu yemine verdi. İçeri girince, "Ey İbrahim! Sen 
beni affetmediğin müddetçe mevlam benim amelimi kabul etmekten 
çekindi." İbrahim, "Allah bağışlasın seni" dedi. Bunu üzerine Ali 
yüzünü toprağa bırakarak ayağını yüzüne bırakması ve ayağının altını 
yüzüne sürmesi için onu yemine verdi. İbrahim bu işten çekindiyse de 
Ali b. Yaktin ısrar etti. Sonunda İbrahim ayağını Ali b. Yaktin'in yü-
züne bırakarak ayağının altını yüzüne sürdü. Ali b. Yaktin "Allah'ım 
şahid ol" dedi. Sonra dışarı çıkarak o deveye binerek aynı gece 
Medine'ye geri döndü. Deveyi İmam Musa b. Cafer'in evinin önünde 
yatırdı. İmam'ın (a.s) yanına varması için kendisine izin verildi ve 
İmam (a.s) da onu kabul etti. 

Bu rivayetten kardeş haklarının ne kadar büyük olduğu anlaşıl-
maktadır. 

10- Mübarek türbeyi ve türbenin eşiğini öpmek. Şeyh Şehid der 
ki: Eğer insan, kendisini o mekana ulaştırdığı için Allah'a şükretmek 
amacıyla secde ederse daha iyidir. 

11- Türbeye girerken camiye girer gibi sağ ayakla girmek ve sol 
ayakla çıkmak. 

12- Kendini mezara yapıştıracak kadar mezara yaklaşmak; mezar-
dan uzakta durmanın saygı olduğu sanısı bir hatadır. İçeri girince 
mezara yapışmak ve onu öpmek ile ilgili rivayet vardır. 

13- Ziyaret edince arkası kıbleye gelecek şekilde yüzünü mezara 
dönmeli; bu saygının sadece masumlara has olduğu sanılmaktadır. 
Ziyaret duasını okuduktan sonra yüzün sağ tarafını mezara yapıştıra-
rak tazarruyla dua etmek, sonra yüzün sol tarafını yapıştırıp Allah 
Teala'dan o mezarın sahibinin hürmetine, o yüce zatları kendisi hak-
kında şefaatçi kılmasını istemek, çokça dua etmek ve yakarmak, sonra 
da mezarın baş tarafına gidip kıbleye doğru durup dua etmek önemle 
vurgulanmıştır. 

14- Eğer zaaf, bel ve ayak ağrısı gibi bir mazereti yoksa dua oku-
nurken ayakta durmak. 

15- Mezarı görünce ziyaret duasını okumaya başlamadan önce 
tekbir getirmek. Bir hadiste şöyle geçer: "Kim İmam'ın (a.s) 
karşısında tekbir getirir de "lâ ilahe illellah vehdehu lâ şerike leh" 
derse onun için Allah'ın büyük rıdvanı yazılır." 

16- Ehl-i Beyt İmamlarından (a.s) rivayet edilen ziyaret duasını 
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okumak ve avam halktan bazılarının bazı ziyaretlerden alarak uydur-
dukları ve cahil insanları onlarla meşgul ettikleri ziyaret duaları 
okumaktan çekinmek. Şeyh Kuleynî, Abdurrahim Kasir'den şöyle 
rivayet eder: İmam Cafer Sadık'ın (a.s) huzuruna giderek, "Fedanız 
olayım; ben kendi yanımdan bir dua yazdım" dedim. Bunun üzerine 
İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Kendin yazdığın duayı bırak; bir sıkıntıyla 
karşılaştığında Resulullah'a (s.a.a) sığın. İki rek'at namaz kıl ve onun 
sevabını o hazrete hediye et..." 

17- Ziyaret namazı kılmak; en az ziyaret namazı iki rekattır. Şeyhi 
Şehid der ki: "Resulullah (s.a.a) ziyaret edilirse ziyaret namazı türbe-
nin içinde kılınmalıdır ve eğer Ehl-i Beyt İmamlarından (a.s) biri 
ziyaret edilirse ziyaret namazı mezarın baş tarafında kılınmalıdır. Zi-
yaret namazının türbenin camisinde de kılmak câizdir." Allame 
Meclisi der ki: "Bence ziyaret ve diğer namazları mezarın arka 
tarafında ve baş tarafında kılmak daha iyidir." 

Allame Behru'l-Ulum da "Durre" kitabında şöyle demiştir: 
 
Kerbale ve Ka'be hadisinden anlaşılır: 
Kerbela'nın çok yüce makamı, mevkii var 
Onun dışındaki diğer türbelerin 
Birçok nakillerle, şahitlerle ona benzerliği var 
Riayet etmek gerekir onların hepsinde  
Yaklaşıp kabre, yanlarında namaz kılmanın sevabı var 
Sahihtir namaz; kıl mezarın arkasında, 
Bunun müstehap oluşunda birçok açık nasslar var 
Bu mezarlarla diğerleri arasındaki fark: 
Tur dağının başındaki nur gibidir, açık nişanesi var 
O halde yanlarında namaz kılmak müstehaptır 
Yaklaşıp mezara yapışmamız için emir var 
 
18- Ettiği ziyaret için özel bir namaz şekli rivayet edilmemişse, 

ziyaret namazının birinci rek'atinde Yâsîn suresini ve ikinci rek'atinde 
Rahman suresini okumak. Namazdan sonra o hususta rivayet edilen 
dua varsa o duayı okumak, eğer rivayet edilen dua yoksa dini ve 
dünyası için aklına gelen duayı etmek ve duanın alanını genişletmek; 
çünkü bu duanın icabet edilme ihtimali daha fazladır. 

19- Şeyhi Şehid der ki: İnsan mukaddes hareme girdiğinde cemaat 
namazı kılındığını veya namaz vaktinin girmiş olduğunu görürse, önce 
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namaz kılmalı, aksi durumda önce ziyaret etmek daha iyidir; çünkü 
oraya ziyaret için gitmiştir. Eğer ziyaret esansında namaz kılınırsa 
ziyaretçinin ziyareti bırakarak namaza durması müstehaptır ve o 
esnada namaz kılmaması mekruhtur; türbenin görevlilerinin de halkı 
namaza davet etmeleri gerekir. 

20- Şeyhi Şehid, mübarek mezarların türbelerinde Kur'an tilavet 
ederek onun sevabını ziyaret ettiği zatın ruhuna hediye etmenin de 
ziyaret adabından olduğunu vurgulamış, bunun sevabının ziyaretçiye 
döndüğünü ve ziyaret edilen kişinin de yücelmesine neden olduğunu 
söylemiştir. 

21- Yakışmayan ve boş sözler konuşmamak, dünya sohbetleriyle 
uğraşmamak; dünya sohbetleriyle ve boş sözlerle uğraşmak her zaman 
ve her yerde kınanmış, çirkin bilinmiş, rızk için engel ve kalbin katı-
laşmasının nedeni bilinmiştir; özellikle Allah Teala'nın Nur suresinde 
"Allah'ın, onların yüceltilmesine ve isminin zikredilmesine izin 
verdiği evlerdir..." (Nur/36) şeklinde yüceliklerini bildirdiği o 
mukaddes türbelerde. 

22- Ziyaret esnasında sesi yükseltmemek. 
23- Şehirden dışarı çıkarken İmam'la (a.s), rivayet edilen veya 

edilmeyen bir şekilde vedalaşmak. 
24- Günahlardan dolayı tövbe ve istiğfar etmek. Ziyaretten sonra 

daha önce sahip olduğu ahlak, davranış ve konuşmasını düzeltmek. 
25- Mümkün olduğu kadar türbenin hizmetçilerine infak etmek. 

Bu mübarek yerlerin hizmetçilerinin hayır ve iyilik sever, dindar, gör-
gülü olmaları, ziyaretçilerden gördüklerine tahammül etmeleri, onlara 
öfkelenmemeleri, sert davranmamaları, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını 
gidermeye çalışmaları, yolunu kaybeden gariplere kılavuzluk etmeleri 
uygundur; kısacası hizmetçilerin o mekanları temiz tutma, koruma, 
ziyaretçileri koruma gibi gerekli tüm işleri en iyi şekilde yapmaları 
gerekir. 

26- Etraftaki fakirlere ve ziyaretgâhın bulunduğu şehirdeki iffetli 
yoksullara, özellikle Allah'ın nişanelerini yücelten seyitlere, ilim 
ehline, gurbet ve düşkünlüğe duçar olanlara, para ve mallarını çaldıran 
kimselere infak ve ihsan etmek. 

27- Şeyhi Şehid der ki: Ziyaret adabından biri, ziyaretten payını 
aldıktan sonra daha fazla yüceltmek, saygı göstermek ve tekrar dön-
mek için dışarı çıkmakta acele etmektir. Yine buyurmuştur ki: Kadın-
lar ziyaret etmek istediklerinde erkeklerden ayrılmalı ve yalnız ziyaret 
etmelidirler. Ancak akşam ziyaret etmeleri daha iyidir. Yine durumla-
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rını değiştirmeleri, yani tanınmamak için iyi ve şık elbiseleri çıkarıp 
normal ve düşük bir elbise giymeli ve kendilerini daha az insanın 
görüp tanıması için gizlice dışarı çıkmalıdırlar; kadınların erkeklerle 
birlikte ziyaret etmeleri de mekruh olmasına rağmen câizdir. 

Buradan anlaşılıyor ki, bu konuda oldukça kınanan nokta, 
normalde kadınların ziyaret adına kendilerini süsleyerek güzel 
elbiselerle evden dışarı çıkmaları, ziyaretgâhlarda erkeklere engel 
olmaları veya kendilerini mezara yapıştırarak veya erkeklerin karşı-
sında oturarak ziyaret etmeleri, insanların dikkatini dağıtmaları, ziya-
ret edenlere, namaz kılanlara, dua edenlere, ağlayanlara ve münacat 
edenlere engel olmaları ve insanları Allah yolundan engelleyenlerin 
çerçevesine girmeleridir. Ve gerçekte bu tür kadınların ziyareti ibadet 
değil ilahi yasak ve haramlardan, Allah'a yaklaşma vesilesi değil 
Allah'tan uzaklaşma vesilesi sayılmalıdır. 

İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan, İmam Ali aleyhisselam'ın 
Irak halkına şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: "Ey Irak halkı! 
Bana, kadınlarınızın yolda erkeklere ulaştıklarını (yabancı erkeklerle 
karşılaştıklarını) haber verdiler; hiç utanmıyor musunuz?! Allah, 
utanmayanlara lanet etsin." 

Esbağ b. Nubate İmam Ali aleyhisselam'dan şöyle nakleder: "En 
kötü dönem olan ahir zamanda ve kıyametin yaklaştığı bir dönemde 
kadınlar açılacak, çıplak olacak, dinden çıkıp fitnelere girecek, 
şehvetlere yönelecek, lezzet ve ayyaşlığa koşacak, haramları helal 
sayacaklar ve onlar cehennemde ebedi kalacaklardır." 

28- Ziyaretçiler çok olduğu zaman mezara ulaşanlar, diğerlerinin 
de kendileri gibi mezara ulaşmaları için ziyaretlerini kısaltarak dışarı 
çıkmaları uygundur.  

İmam Hüseyin aleyhisselam'ın ziyareti bölümünde ziyaretçilerin 
adabına değineceğiz inşallah. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Mübarek Haremlerden Her Birine Giriş İzni 

Birinci Giriş İzni: 
Şeyh Kef'emi der ki: Hz. Resulullah'ın (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamla-

rının (a.s) haremine girmeden önce şu dua okunarak izin alınmalıdır: 
َك َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه، َوَقْد ِمْن اَْبواِب بـُُيوِت نَِبيِّ  اَللّـُهمَّ ِاّين َوقـَْفُت َعلى اببٍ 

َمنَـْعَت الّناَس َاْن يَْدُخُلوا إّال ابِِْذنِِه، فـَُقْلَت � اَيُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بـُُيوَت 
 يف إّال َاْن يـُْؤَذَن َلُكْم، اَللّـُهمَّ ِاّين َاْعَتِقُد ُحْرَمَة صاِحِب هَذا اْلَمْشَهِد الشَّريفِ  النَّيبِّ 

َغيْـَبِتِه َكما َاْعَتِقُدها يف َحْضَرتِِه، َوَاْعَلُم َانَّ َرُسوَلَك َوُخَلفاَءَك َعَلْيِهُم السَّالُم َاْحياٌء 
َك َحَجْبَت  ِعْنَدَك يـُْرزَُقوَن، يـََرْوَن َمقامي، َوَيْسَمُعَون َكالمي، َويـَُردُّوَن َسالمي، َواَنِّ 

 َاْسَتأِذُنَك � َربِّ  *َب فـَْهمي بَِلذيِذ ُمناجاهِتِْم، َوِاينّ اب َعْن َمسْعي َكالَمُهْم، َوفـََتْحتَ 
 

* "Allah'ım! Ben Peygamberin -rahmetin ona ve Ehl-i Beyti'nin üzeri-
ne olsun- evlerinin kapılarından birisinin karşısında durmuşum ve sen 
insanların izin almaksızın içeri girmelerini engellemiş ve buyurmuşsun ki: 
"Ey iman edenler size izin vermesi dışında peygamberin evlerine 
girmeyin."  

Allah'ım! Ben bu mübarek türbenin sahibinin hayatta saygınlığına 
inandığım gibi gaybetinde de saygınlığına inanıyorum. Biliyorum ki elçin 
ve halifelerin -selamın onların üzerine olsun- diridirler ve senin yanında 
rızıklanmaktadırlar, benim makamımı görüyorlar, sözümü duyuyorlar ve 
selamımın cevabını veriyorlar. Sen benim onların sözlerini duymamı en-
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ماَم ، َوَاْسَتأِذُن َخليَفَتَك االِ وًَّال َوَاْسَتأِذُن َرُسوَلَك َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه اثنِياً اَ 
 (ُفالَن ْبَن ُفالن)  اْلَمْفُروَض َعَليَّ طاَعُتهُ 

 "Falan oğlu falan" yerine ziyaret etmekte olduğun imamı ve 
babasının ismini söyle. Örneğin eğer İmam Hüseyin aleyhisselamı 
ziyaret ediyorsan "Hüseyin ibn Ali" (Ali oğlu Hüseyin) söyle ve sonra 
şöyle devam et: 

ُخُل � َرُسوَل ِهللا، أََاْدُخُل �  َواْلَمالِئَكَة اْلُموَكَّلَني هِبِذِه اْلبـُْقَعِة اْلُمبارََكِة اثِلثًا، أََادْ 
ُحجََّة ِهللا أََاْدُخُل � َمالِئَكَة ِهللا اْلُمَقرَّبَني اْلُمقيمَني يف هَذا اْلَمْشَهِد، َفأَذْن يل � 

ذِلَك ِمْن َاْوِلياِئَك، َفِاْن ملَْ اَُكْن َاْهًال لِ  َمْوالَي يف الدُُّخوِل اَْفَضَل ما اَِذْنَت ِالَ◌َحدٍ 
 *.َت َاْهل ٌ ِلذِلكَ َفاَنْ 

Sonra içeri girerek şöyle söyle: 
ِهللا َواِبهلِل َويف َسبيِل ِهللا َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه اَللّـُهمَّ  ِبْسمِ 

 **اْغِفْر يل َواْرَمحْين َوُتْب َعَليَّ ِانََّك اَْنَت التـَّّواُب الرَّحيُم.

İkinci Giriş İzni: 
Bu giriş iznini Allame Meclisî (r.a) ashabımızın eserlerinin eski 

 
gellemişsin; ancak, onların münacatının lezzetiyle idrak kapımı açmışsın. 

Allah'ım! Ben birinci olarak senden izin istiyorum ve ikinci olarak 
Resulün'den -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- ve 
üçüncü olarak da itaati bize farz edilen (falan oğlu falan) imam ve 
halifeden. 

* Ve bu mübarek hareme vekil edilen meleklerden izin istiyorum.  
Girebilir miyim ya Resulellah? Girebilir miyim ey Allah'ın hücceti? 

Girebilir miyim ey bu haremde ikamet eden Allah'ın mukarreb (yakınlaş-
tırılmış) melekleri? 

Ey mevlam! Dostlarından birisine verdiğin en üstün izinle bana izin 
ver; eğer ben buna layık olmasam da sen buna layıksın." 

** "Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, Allah yolunda ve Resululla-
h'ın -Allah ona ve Ehl-i Beyti'ne rahmet etsin- dini üzere. Allah'ım! Beni 
bağışla, bana merhamet et ve tövbemi kabul et; doğrusu sen tövbeyi çok 
kabul eden ve şefkatlisin." 
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nüshasından kutlu Serdab'a ve Ehl-i Beyt imamlarının (Allah'ın selamı 
onların üzerine olsun) münevver türbelerine girmek için nakletmiştir; 
bu giriş izni şöyledir: 

 
هِذِه بـُْقَعٌة َطهَّْرهَتا، َوَعْقَوٌة َشرَّفـَْتها، َوَمعاِملُ زَكَّيْـَتها، َحْيُث َاْظَهْرَت  اَللّـُهمَّ ِانَّ 

فيها َاِدلََّة التـَّْوحيِد، َوَاْشباَح اْلَعْرِش اْلَ◌جميِد، الَّذيَن اْصَطَفيْـتَـُهْم ُمُلوكًا حلِِْفِظ  
تَـُهْم ِلِقياِم اْلِقْسِط ِيف �ِم، َوبَـ هَتُْم رَُؤساَء ِجلَميِع األَ ظاِم، َواْخرتَْ النِّ  ِء اْلُوُجوِد ِاىل اابِْتد َعثـْ

يـَْوِم اْلِقياَمِة مثَُّ َمنَـْنَت َعَلْيِهْم اِبْسِتنابَِة اَنِْبياِئَك حلِِْفِظ َشراِيِعَك َوَاْحكاِمَك، َفاَْكَمْلَت 
ِر اْلُمَكلَّفَني، َفُسْبحاَنَك  اِبْسِتْخالِفِهْم ِرساَلَة اْلُمْنِذريَن، َكما َاْوَجْبَت رِ�َستَـُهْم يف ِفطَ 

ما َاْعَدَلَك، َحْيُث طاَبَق ُصنْـُعَك ما  إّال اَْنَت ِمْن َمِلكٍ ِالـَٰه  ه ما َارْاََفَك، َوالِمْن ِالٰـ 
َفَطْرَت َعَلْيِه اْلُعُقوَل، َوواَفَق ُحْكُمَك ما قـَرَّرَْتُه ِيف اْلَمْعُقوِل َواْلَمنْـُقوِل، فـََلَك اْحلَْمُد 

تـَْقديِرَك احلََْسِن اْجلَميِل، َوَلَك الشُّْكُر َعلى َقضاِئَك اْلُمَعلَِّل ابَِْكَمِل التـَّْعليِل،  َعلى 
َفُسْبحاَن َمْن ال يُْسَأُل َعْن ِفْعِلِه، َوال يُنازُِع يف َاْمرِِه، َوُسْبحاَن َمْن َكَتَب َعلى نـَْفِسِه 

يـَُقوُموَن َمقاَمُه َلْو كاَن   الَّذي َمنَّ َعَلْينا ِحبُّكامٍ  *هللِ  الرَّْمحََة قـَْبَل ابِْتداِء َخْلِقِه، َواْحلَْمدُ 
 

* "Allah'ım! Burası senin tevhid delilerini, yüce arşının timsallerini 
sergilediğin tertemiz kıldığın türbe, şereflendirdiğin yer ve arındırdığın 
nişanelerdir. Öyle kimselerin yeri ki yaratılış düzenini korumak için 
padişah, bütün varlıklara önder seçtin ve yaratılışın başından kıyamet 
gününe kadar onları adaleti uygulamaları için gönderdin. Sonra onları 
senin kanun ve hükümlerini korumaları için peygamberlerinin halifeleri 
olmakla nimetlendirdin; böylece onların hilafetiyle uyarıcı olarak gelen 
peygamberlerin risaletini kemale erdirdin. Nitekim mükelleflerin fıtratına 
da onların imametini farz kıldın. Münezzehsin sen; ne kadar da şefkatli 
ilâhsın sen?! Senden başka ilâh yoktur; ne kadar da adil bir sultansın?! 
Zira ki yaratışın yarattığın akıllara, hükmün de akıl ve naklin algılamasına 
uygundur. O halde güzel ve iyi takdirinden dolayı hamd sana mahsustur; 
en mükemmel delille delillenen kazandan (hükmünden) dolayı şükür 
sana mahsustur. O halde münezzehtir yaptığı fiilden dolayı sorgulan-
mayan ve işinde tartışılmayan zat. Münezzehtir yaratmasından önce 
kullarına rahmeti kendisine farz kılan zat. Hamd, halifeleri olan hüküm 
sahipleriyle bize minnet bırakan Allah'a mahsustur; eğer Allah bir yerde 
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 ُكلِّ ِاالَّ ُهللا الَّذي َشرََّفنا ابَِْوِصياَء َحيَْفظُوَن الشَّراِيَع يف  هَ حاِضرًا ِيف اْلَمكاِن، َوال ِالٰـ 
   َعنْـَها الثـََّقالِن، ال َحْوَل َوال يـَْعَجزُ  ْزماِن، َوُهللا اَْكَربُ الَّذي َاْظَهَرُهْم َلنا ِمبُْعِجزاتٍ األَ 

َة إالّ اِبهلِل اْلَعلِ   . َمِم الّساِلفنيَ ِيف األُ  اْلَعظيِم، الَّذي َاْجرا� َعلى َعوائِِدِه اْجلَميَلةِ  يِّ قـُوَّ
ما ، وَكَ يُّ َوْجِهَك اْلَبقاُء السَّْرَمدِ َكما َوَجَب لِ  يُّ اْحلَْمُد َوالثَّناُء اْلَعلِ اَللّـُهمَّ فـََلَك 

َعَلى  َجَعْلَت نَِبيَّنا َخْريَ النَِّبّيَني، َوُمُلوَكنا اَْفَضَل اْلَ◌خمُْلوقَني، َواْخَرتهَْتُْم َعلى ِعْلمٍ 
َاْرواَحنا حتَِنُّ إَىل   ِاىل اَْبواهِبُِم اْلعاِمَرِة ِاىل يـَْوِم الّديِن، َواْجَعلْ  يْقنا لِلسَّعْ اْلعاَلمَني، َوفِّ 

نـُُفوَسنا هَتِْوى النََّظَر ِاىل َجماِلِسِهْم َوَعرصاهِتِْم، َحّىت َكاَنَّنا ُخناِطبـُُهْم اَْقداِمِهْم، وَ  ئِ َمْوطِ 
  طاِهريَن،  غائِبَني، َوِمْن ُسالَلةٍ  يف ُحُضوِر َاْشخاِصِهْم، َفَصلَّى ُهللا َعَلْيِهْم ِمْن ساَدةٍ 

 . َمْعُصومنيَ  َوِمْن اَئمَّةٍ 
َرضَني األَ  *ِه اْلَعَرصاِت الَّيت اْستَـْعَبْدَت ِبِز�َرهِتا َاْهلَ اَللّـُهمَّ َفأَذْن َلنا ِبُدُخوِل هذِ 

 
olsaydı, onlar O'nun yerinde olurlardı. Bütün zamanlarda ilâhi kanunları 
koruyan vasilerle bizi şereflendiren Allah'tan başka ilâh yoktur. Onları, 
insanların ve cinlerin aciz kaldığı mucizelerle bizim için açığa çıkaran 
Allah vasfedilmeyecek kadar yücedir; O ki, geçmiş ümmetler arasında 
ihsanlarını bize de bağışladı. Güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah'la-
dır. 

* Allah'ım! Hamd ve yüce övgü sana mahsustur; nitekim senin veç-
hinin ebedi kalması zorunludur; nitekim peygamberimizi peygamberlerin 
en üstünü ve imamlarımızı yaratıklarının en üstünü kıldın; onları ilim 
üzere âlemlere tercih ettin. Bizi, kıyamet gününe kadar onların mamur 
(rahmet) kapılarına ulaşmak için çaba harcamaya muvaffak kıl, ruhumu-
zu onların ayaklarının izine iştiyaklı et, bizi onların olduğu yerleri 
görmeye (türbelerini ziyaret etmeye) muvaffak kıl; tâ ki -ziyaret ederken- 
sanki biz onların huzurunda durup kendileriyle muhatap olup sohbet 
ediyormuş gibi olalım. Allah'ın salâtı o gayıpların efendisi, tertemiz 
sülalesi ve masum imamların üzerine olsun. 

Allah'ım! Yerlerdeki ve göklerdeki varlıklara ziyaret etmeyi gerekli 
kıldığın bu yerlere girmemize izin ver, yücelikleri karşısında huşumuzdan 
dolayı göz yaşlarımızı akıt, kulluk zilletiyle ve -o imamlara- itaatin farz 
oluşuyla uzuvlarımızı huşu içinde kıl; tâ ki onların -mükemmel- sıfatlarına 
ikrar edip A'raf (kıyamet) gününde terazi kurulunca onların varlıkların 
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ِة َوفـَْرِض اْلُعُبوِديِّ  ْل َجوارَِحنا ِبُذلِّ َوالسَّماواِت، َوَاْرِسْل ُدُموَعنا ِخبُُشوِع اْلَمهابَِة، َوَذلِّ 
ُْم ُشَفعاَء اْخلَالِيِق ِاذا ْوصاِف، َونـَْعَرتُِف  ِمبا جيَُِب َهلُْم ِمَن األَ الطّاَعِة، َحّىت نُِقرَّ  اِبَ�َّ

فى ْعراِف، َواْحلَْمُد هلِل َوَسالٌم َعلى ِعباِدِه الَّذيَن اْصطَ َبِت اْلَموازيُن يف يـَْوِم األَ ُنصِ 
 . َوآِلِه الطّاِهرينَ  حمَُمَّدٍ 

Sonra türbeyi öperek huzu ve huşu içerisinde ve ağlar gözlerle 
içeri gir. Bu sözcükler o yüce zatlardan (Allah'ın selamı onların üze-
rine olsun) giriş iznidir. 

 
şefaatçileri olduklarını itiraf edelim. Hamda Allah'a mahsustur; selam 
olsun Allah'ın seçtiği kulları Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyt'ine. 



 662 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hz. Resulullah'ın, Hz. Fatıma'nın ve Bâkiy Mezarlığına 
Defnedilen İmamların (Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun) 

Ziyaretlerinin Fazileti 
İnasların, özellikle hacıların fahr-ı kainat, peygamberlerin efendisi 

Muhammed b. Abdullah'ın (s.a.a) türbesini ziyaret etmeleri önemle 
vurgulanan bir müstehaptır ve o hazretin ziyaretini terk etmek kıyamet 
günü onun hakkında işlenen bir cefâ sayılır. 

Şeyh-i Şehid der ki: İnsanlar Resul-i Ekrem'i (s.a.a) ziyaret etmeyi 
terk ederlerse imam onları ziyarete zorlamalıdır. Çünkü hazretin 
ziyaretini terk etmek, onun hakkında cefâ etmeye sebep olur; bu ise 
haramdır.  

Şeyh Saduk, İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan şöyle rivayet 
eder: "Sizden biriniz hac yaptığında haccını bizim ziyaretimizle bitir-
melidir; çünkü hac bu amelle tamamlanır." 

Yine İmam Ali aleyhisselamdan şöyle rivayet eder: "Hacc'ınızı 
Resulullah'ı ziyaretle tamamlayın; Hac'dan sonra o hazreti ziyaret 
etmemek cefâ ve saygısızlıktır; size buna emretmişlerdir ve yine Allah 
Teala'nın haklarını gözetmeyi ve ziyaretlerini size gerekli kıldığı 
kişilerin mezarlarını ziyaret edin ve onların mezarının yanı başında 
Allah Teala'dan rızkınızı isteyin." 

Eba Salt-i Herevî, İmam Rıza aleyhisselam'dan şöyle rivayet eder: 
"...Ey Eba Selt! Allah Teala, peygamberi Muhammed'i (s.a.a) diğer 
peygamberlerinden, meleklerinden ve bütün yaratıklarından üstün 
kıldı ve ona itaati kendine itaat ve ona biati kendine biat saydı ve 
onun ziyaretini kendi ziyareti kabul etti; nitekim buyurmuştur ki: 
"Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir." Ve yine buyurmuştur 
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ki: "Şüphesiz, sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmişlerdir. 
Allah'ın eli, onların ellerinin üzerindedir." Ve Resulullah (s.a.a) 
buyurmuştur ki: "Kim beni hayatımda veya ölümünden sonra ziyaret 
ederse Allah Teala'yı ziyaret etmiş gibi olur..." 

Himyerî "Kurbu'l-İsnad" adlı eserinde İmam Cafer Sadık 
aleyhisselam'dan şöyle rivayet eder: "Resulullah (s.a.a), kim haya-
tımda veya ölümümden sonra beni ziyaret ederse kıyamet günü ona 
şefaatçi olurum, buyurmuştur..." 

Şeyh Tusî, "Tehzib" adlı eserinde Yezid b. Abdulmelik'ten, o da 
babasından şöyle rivayet eder: Hz. Fatıma'nın (s.a) huzuruna gittim. O 
hazret önce bana selam verdi, sonra "Niçin geldin?" diye sordu. Ben, 
"Bereket ve sevap talep etmek için" dedim. Bunun üzerine buyurdu ki: 
"Babam bana; kim ona ve bana üç gün selam verirse Allah'ın cenneti 
ona farz edeceğini haber verdi ve şimdi kendisi de şahittir buna." Ben, 
"Onun ve sizin hayatınızda mı?" diye sorduğumda, "Evet, ölümümüz-
den sonra da aynıdır" buyurdu. 

Allame Meclisî diyor ki: Abdullah b. Abbas'ın Resulullah'tan 
(s.a.a) rivayet ettiği hadiste şöyle geçer: "Kim Bâki mezarlığında 
İmam Hasan'ı (a.s) ziyaret ederse, Sırat köprüsünde ayakların 
titrediği günde ayakları titremez." 

"Muknia"da İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kim beni 
ziyaret ederse, günahları bağışlanır, fakir ve perişan bir halde ölmez." 

Şeyh Tusî "et-Tehzib" adlı kitabında İmam Hasan Askeri'den (a.s) 
şöyle rivayet eder: "Kim İmam Sadık (a.s) ve babası İmam Bâkır'ı 
(a.s) ziyaret ederse, göz ağrısı çekmez, hastalık ve derde düşmez; bir 
hastalıkla ölmez." 

İbn-i Kuluveyh "el-Kamil" adlı eserinde Hişam b. Salim vasıta-
sıyla İmam Cafer Sadık'tan (a.s) naklettiği uzun bir hadisin bir 
bölümünde şöyle geçer: Birsi İmam Sadık'ın (a.s) huzuruna giderek, 
"Babanızı ziyaret etmek gerekir mi?" diye sordu. İmam (a.s), "Evet" 
buyurdu. Adam, "Babanızı ziyaret edenin mükafatı nedir?" diye 
arzetti. İmam (a.s), "Eğer babamın imametine inanır da ona uyarsa 
cennet ona farz olur." Adam, "Onu ziyaret etmeyenin cezası nedir?" 
diye sorunca İmam (a.s), "Kıyamet günü olan hasret günü, hasret 
eder..." buyurdu. 

Bu konuda çok sayıda hadis vardır; fakat biz burada bu kadarıyla 
yetiniyoruz. 
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Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Ziyareti 
Medine'ye girince ziyaret için gusül yap ve Mescid-un Nebi'ye 

girmeden önce giriş izni duası oku, sonra çok edepli bir halle Cebrail 
Kapısı'ndan Mescidunnebi'ye gir ve önce sağ ayağını atmaya önem 
ver. Sonra 100 kere tekbir getirip "Allah-u ekber" de. Tekbirleri 
tamamladıktan sonra iki rekat cami tehiyyat namazı kıl ve namazdan 
sonra makber-i şerife'ye doğru ilerle, önüne gelince dur, elini sürerek 
öp ve şu duayı oku: 

، اَلسَّالُم َعَلْيَك � حمَُمََّد اَلسَّالُم َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َنِيبَّ هللاِ 
ساَلَة، َواََقْمَت ْبَن َعْبِد ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � خاَمتَ النَِّبّيَني، َاْشَهُد اَنََّك َقْد بـَلَّْغَت الرِّ 

 الصَّالَة، َوآتـَْيَت الزَّكاَة، َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف، َوَ�َْيَت َعِن اْلُمَنَكِر، َوَعَبْدَت هللاَ 
 *. ُخمِْلصاً َحّىت َااتَك اْلَيقُني، َفَصَلواُت ِهللا َعَلْيَك َوَرْمحَُتُه َوَعلى َاْهِل بـَْيِتَك الطّاِهرينَ 

Sonra, sol omuzun makber-i şerife, sağ omuzun minber tarafına 
gelecek şekilde dur; Hz. Resulullah'ın (s.a.a) başının bulunduğu 
taraftır bu; öylece durup şu duayı oku: 

ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َوَاْشَهُد َانَّ حمَُمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ِالـَٰه  َاْشَهُد َاْن ال
َوَاْشَهُد اَنََّك َرُسوُل ِهللا، َواَنََّك حمَُمَُّد ْبُن َعْبِد ِهللا، َوَاْشَهُد اَنََّك َقْد بـَلَّْغَت ِرساالِت 

َحّىت َااتَك اْلَيقُني  **َك، َوَنَصْحَت ِالُ◌مَِّتَك، َوجاَهْدَت يف َسبيِل ِهللا، َوَعَبْدَت هللاَ بِّ رَ 

 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın resulü. Selam olsun sana ey Al-

lah'ın peygamberi. Selam olsun sana ey Abdullah oğlu Muhammed. 
Selam olsun sana ey peygamberlerin sonuncusu. Şehadet ederim ki sen 
risaletini ulaştırdın, namazı ayakta tuttun, zekatı verdin, marufu emrettin 
ve münkerden sakındırdın. Ve ölüm gelip sana ulaşıncaya kadar ihlaslı 
bir kul olarak Allah'a itaat ettin. O halde Allah'ın salatı ve rahmeti senin 
ve tertemiz Ehl-i Beytin'in üzerine olsun. 

** "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir; ortağı yok-
tur. Ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Şehadet e-
derim ki sen Allah'ın elçisisin ve sen Abdullah oğlu Muhammed'sin. Şe-
hadet ederim ki sen Rabbinin risaletlerini ulaştırdın; ümmetine nasihatte 
bulundun, Allah yolunda cihad ettin; Allah'a ibadet ettin; tâ ki hikmet ve iyi 
bir nasihatle yakine ulaştın. Ve üzerine bırakılan hakkı yerine getirdin. 
(Şehadet ederim ki) sen müminlere karşı yumuşak ve şefkatli, kafirlere 
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، َواَنََّك َقْد َرُؤْفَت اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة، َوَادَّْيَت الَّذي َعَلْيَك ِمَن اْحلَقِّ 
اْلُمَكرَّمَني،   ، فـَبَـلََّغ ُهللا ِبَك اَْفَضَل َشَرِف َحمَلِّ اِبْلُمْؤِمنَني، َوَغُلْظَت َعَلى اْلكاِفرينَ 

 .ْرِك َوالضَّالَلةِ َك ِمَن الشِّ َاْحلَْمُد هلِل الَّذي ِاْستَـنْـَقَذ� بِ 
اَللّـُهمَّ َفاْجَعْل َصَلواِتَك، َوَصَلواِت َمالِئَكِتَك اْلُمَقرَّبَني، َواَنِْبياِئَك اْلُمْرَسلَني، 

� َربَّ اْلعاَلمَني ِمَن  َرضَني، َوَمْن َسبََّح َلكَ لسَّماواِت َواألَ ِحلَني، َوَاْهِل اَوِعباِدَك الّصا
َك َوَحبيِبَك  َك َواَميِنَك َوجنَِيِّ َعْبِدَك َوَرُسوِِلَك َونَِبيِّ  ِخريَن َعلى حمَُمَّدٍ وَّلَني َواآلاألَ 

ِقَك، اَللّـُهمَّ َاْعِطِه الدَّرََجَة الرَّفيَعَة، َك َوخاصَِّتَك َو َصْفَوِتَك َوِخَريَِتَك ِمْن َخلْ َوَصِفيِّ 
ِخُروَن، اَللّـُهمَّ  وَُّلوَن َواآلِبطُُه ِبِه األَ َوآتِِه اْلَوسيَلَة ِمَن اجلََّْنِة، َوابـَْعْثُه َمقامًا َحمُْمودًا يـَغْ 

ُْم ِاْذ ظََلُموا اَنـُْفَسُهْم جاُؤَك َفاْستَـْغَفرُ  وا َهللا َواْستَـْغَفَر َهلُُم  ِانََّك قـُْلَت: (َوَلْو َا�َّ
اتئِبًا ِمْن ذُنُويب، َوِاّين اَتـََوجَّهُ   اً الرَُّسوُل َلَوَجُدوا َهللا تـَّوااًب رَحيمًا) َوِاّين اَتـَيْـُتَك ُمْستَـْغِفر 

  * .َك ِليَـْغِفَر يل ذُنُويبَورَبِّ ِبَك ِاَىل ِهللا َرّيب 
 
Bu duayı bitirdikten sonra bir hacetin varsa kabr-i mutahhar 

 
karşı ise sert davrandın. Böylece Allah seni ikram edilmişlerin en üstün 
şeref makamına ulaştırdı. Senin vasıtanla bizleri şirk ve dalaletten kutra-
ran Allah'a hamdolsun.  

* Allah'ım! Kendi salatını, mukarreb meleklerinin, gönderilen pey-
gamberlerinin, salih kulların, göktekilerle yerdekilerin ve ey alemlerin 
Rabb'i, öncekilerden sonrakilere kadar seni tenzih edenlerin salatını ku-
lun, elçin, peygamberin, emin kıldığın, seçtiğin, habibin, tertemiz ettiğin, 
kendine has kıldığın ve yaratıklarının arasından seçip çıkardığın Muham-
med'in üzerine kıl. Allah'ım! Ona yüce bir makam ver. Ona cennetten bir 
vesile ver. Onu, öncekilerle sonrakilerin gıpta edecekleri seçkin bir maka-
ma yücelt. Allah'ım! Sen buyurmuşsun ki: "Onlar kendi nefislerine 
zulmettiklerinde şayet sana gelip Allah'tan bağışlama dileselerdi ve 
peygamber de onlar için bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tevbe-
leri kabul eden, esirgeyen olarak bulurlardı." Şimdi ben de bağışlama 
dileyerek ve günahlarımdan tevbe ederek sana geldim ve günahlarımı 
bağışlaması için seni vasıta kılarak Rabb'im ve Rabb'in olan Allah'a 
yöneldim." 
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omzunun arkasına gelecek şekilde kıbleye doğru dur ve ellerini açıp 
hacetlerini iste; umulur ki  hacetin reva olur inşaallah. 

İbn Kavulveyh mutaber bir senetle Muhammed b. Mes'ud'dan 
şöyle rivayet etmiştir: İmam Sadık'ın (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) meza-
rının yakınına giderek mübarek ellerini efendimizin mezarına bırakıp 
şöyle dediğini gördüm: 

 *.َي َعَلْيكَ ُل َهللا الَّذي اْجَتباَك َواْختاَرَك َوَهداَك َوَهدى ِبَك َاْن ُيَصلِّ أَ َاسْ 
Sonra şöyle buyurdu: 

ُموا � اَيُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِّ  َعَلى النَِّيبِّ َكَتُه ُيَصلُّوَن ِانَّ َهللا َوَمالئِ 
 **.َتْسليماً 

Şeyh "Misbah" adlı eserinde şöyle demiştir: Kabr-i Şerif'in yanın-
da dua ettikten sonra minberin yanına git ve minberin aşağı tarafındaki 
nar gibi olan iki kubbeyi tut, yüzünü ve gözünü ona sür; çünkü ona 
göz için şifa vardır. Sonra minberin yanında durarak Allah'a hamd ve 
sena ederek hacetlerini iste. Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: 
"Mezarla minber arasında cennet bahçelerinden bir bahçe var ve 
benim minberim, cennet kapılarından birinin üzerindedir." Sonra 
Resulullah'ın (s.a.a) makamına giderek istediğin kadar namaz kıl; 
Resulullah'ın (s.a.a) mescidinde çok namaz kılmaya özen göster; orada 
kılınan namaz bin namaza bedeldir. Her zaman Resulullah'ın (s.a.a) 
mescidine girdiğinde ve oradan çıktığında o hazrete salat ve selam et. 
Ve Hz. Fatıma'nın (s.a) evinde namaz kıl. Sonra oluğun altındaki 
Cebrail makamına git; Cebrail, Resulullah'tan (s.a.a) giriş izni 
istediğinde orada dururdu. Sonra şöyle de:  

 ***. بَعيُد َاْن تـَُردَّ َعَليَّ نِْعَمَتكَ  يْ اَ َقريُب  يْ اَ َكرميُ   يْ اَ َجواد  يْ اَ  َاْسأَُلكَ 
Sonra Resulullah'ın (s.a.a) ravzasının yanından Hz. Fatıma'yı (s.a) 

 
* "Seni seçen, tercih eden, hidayet eden ve senin vesilenle -kulları- 

hidayet eden Allah'tan sana salat etmesini diliyorum." 
** "Allâh'ı ve melekleri, Peygambere salât etmekte (onun şerefini 

gözetmeğe, şânını yüceltmeğe özen göstermekte)dir. Ey inananlar, siz 
de ona salât edin, (onun şânını yüceltmeğe özen gösterin); içtenlikle 
selâm edin (ona esenlik dileyin)." 

*** "Ey Cömert, ey Kerim, ey Yakın, ey Uzak! Senden nimetini bana 
çevirmeni istiyorum." 
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ziyaret et.  
Hz. Fatıma'nın (s.a) mezarının nerede olduğu konusunda ihtilaf 

var. Bazıları onun ravzada, kabr-i şerifle minber arasında defnedildi-
ğini söylerken bazıları da kendi evinde defnedildiğini, üçüncü bir grup 
ise Bâki mezarlığında toprağa verildiğini söylemişlerdir. Fakat bizim 
ashabımızın çoğusunun görüşü Hz. Fatıma-ı Zehra'nın (s.a) ravzanın 
yanında ziyaret edilmesi yönündedir. Ancak her üç yerde ziyaret edil-
mesi daha faziletlidir. Hz. Fatıma'yı (s.a) ziyaret etmek için bu yerler-
de durduğun zaman şöyle de: 
� ُممَْتَحَنُة اْمَتَحَنِك ُهللا الَّذي َخَلَقِك قـَْبَل َاْن َخيُْلَقِك، فـََوَجَدِك ِلَما اْمَتَحَنِك 

ما َاات� ِبِه اَبُوِك َصلَّى ُهللا  ُكلِّ ُقوَن َوصاِبُروَن لِ اِبَرًة، َوزََعْمنا َاّ� َلِك َاْوِلياُء َوُمَصدِّ ص
َعَلْيِه َوآِلِه َواَتى ِبِه َوِصيُُّه، َفِاّ� َنْسأَُلِك ِاْن ُكّنا َصدَّْقناِك إّال َاْحلَْقِتنا بَِتْصديِقنا َهلُما 

 *.ّ� َقْد َطُهْر� ِبَواليَِتكِ ابَِ َر اَنـُْفَسنا ِلنـَُبشِّ 
Sonra şöyle demek müstehaptır: 

ِهللا، اَلسَّالُم  سَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت َنِيبِّ اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت َرُسوِل ِهللا، اَل
ْنَت َعَلْيِك � بِ  َعَلْيِك � بِْنَت َحبيِب ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت َخليِل ِهللا، اَلسَّالمُ 

ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت َامِني ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت َخْريِ َخْلِق ِهللا،  يِّ َصف
 **اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت اَْفَضِل اَنِْبياِء ِهللا َوُرُسِلِه َوَمالِئَكِتِه، اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنتَ 

 
* "Ey imtihan edilen! Seni yaratan Allah yaratmadan önce seni imti-

han etti ve imtihan ettiği şeye sabırlı buldu! Bizler senin dostun olduğu-
muzu, babanın -Allah ona ve Ehl-i Beyti'e rahmet etsin- ve onun vasisinin 
bize getirdiklerini tasdik edici ve sabrediciler olduğumuzu sanıyoruz. Biz 
seni tasdik ettiğimiz zaman senin velayetinle kendimize, temizlendiğimizi 
müjdelemek için bizi o ikisinin -Resulullah ve vasisinin- tasdikine ulaştır-
manı istiyoruz." 

** "Selam olsun sana ey Resulullah'ın kızı. Selam olsun sana ey 
Allah'ın peygamberinin kızı. Selam olsun sana ey Allah'ın habibinin kızı. 
Selam olsun sana ey Allah'ın halilinin kızı. Selam olsun sana ey Allah'ın 
seçkin kulunun kızı. Selam olsun sana ey Allah'ın emininin kızı. Selam 
olsun sana ey Allah'ın kullarının en hayırlısının kızı. Selam olsun sana ey 
Allah'ın peygamberlerinden, elçilerinden ve meleklerinden daha üstün 
olanın kızı. Selam olsun sana ey halkın en hayırlısının kızı. Selam olsun 
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ِخريَن، اَلسَّالُم وَّلَني َواآلَة ِنساِء اْلعاَلمَني ِمَن األَ دَ يَِة، اَلسَّالُم َعَلْيِك � ِسيِّ َخْريِ اْلربَِّ 
ِهللا َوَخْريِ اْخلَْلِق بـَْعَد َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيِك � اُمَّ احلََْسِن  َعَلْيِك � َزْوَجَة َوِيلِّ 

ّديَقُة الشَّهيَدُة، ْجلَنَِّة، اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها الصِّ َشباِب اَْهِل ا يْ دَ َواْحلَُسْنيِ َسيِّ 
اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها الرَِّضيَُّة اْلَمْرِضيَُّة، اَلسـَّالُم عـََلْيِك اَيَّتـَُها اْلفاِضلـَُة الزَِّكيـَُّة،  

الُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها التَِّقيَُّة النَِّقيَُّة، اَلسَّالُم ْنِسيَُّة، اَلسـَّ ِك اَيَّتـَُها اْحلَْوراُء االِ اَلسـَّالُم عـََليْ 
َعَلْيِك اَيـَّتـَُها اْلُ◌َحمدَّثَُة اْلَعليَمُة، اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها اْلَمْظُلوَمُة اْلَمْغُصوبَُة، اَلسَّالُم 

 � فاِطَمُة بِْنَت َرُسوِل ِهللا َوَرْمحَُة َعَلْيِك اَيـَّتـَُها اْلُمْضَطَهَدُة اْلَمْقُهورَُة، اَلسَّالُم َعَلْيكِ 
 . ْيِك َوَعلى رُوِحِك َوبََدِنكِ ِهللا َوبـَرَكاتُُه، َصلَّى هللاُ َعلَ 

ِك، َوَانَّ َمْن َسرَِّك فَـَقْد َسرَّ َرُسوَل ِهللا َنة ِمْن رَبِّ َاْشَهُد اَنَِّك َمَضْيِت َعلى بـَيِّ 
 *ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوَمنْ  ِهللا َصلَّى فاِك فـََقْد َجفا َرُسولَ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوَمْن جَ 

 
sana ey ilklerin ve sonların alemlerindeki kadınların efendisi. Selam 
olsun sana ey Allah'ın velisinin ve Resulullah'tan (s.a.a) sonra insanların 
en hayırlısının eşi. Selam olsun sana ey cennet gençlerinin efendileri 
olan Hasan ve Hüseyin'in annesi. Selam olsun sana ey şehit olan sıddıka 
kadın. Selam olsun sana ey Rabb'inden hoşnut ve Rabb'i de ondan 
hoşnut olan. Selam olsun sana ey tertemiz faziletli kadın. Selam olsun 
sana ey insan hurisi. Selam olsun sana ey takvalı tertemiz kadın. Selam 
olsun sana ey bilgili muhaddes -melekler vasıtasıyla kendisine haber 
verilen- kadın. Selam olsun sana ey hakkı gasp edilen mazlum kadın. 
Selam olsun sana ey düşmanlarına mağlup düşen sitem görmüş kadın. 
Selam olsun sana; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun ey 
Resulullah'ın kızı Fatıma. Allah'ın rahmeti senin, senin ruhunun ve senin 
bedeninin üzerine olsun.  

* Şehadet ederim ki sen Rabb'inden açık bir delil üzere hareket ettin. 
Seni hoşnut eden Resulullah'ı -Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyti'ne 
olsun- hoşnut etmiştir, sana zulmeden Resulullah'a -Allah'ın rahmeti ona 
ve Ehl-i Beyti'ne olsun- zulmetmiştir, sana eziyet eden Resulullah'a -
Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyti'ne olsun- eziyet etmiştir, seninle 
bağlantıyı gözeten Resulullah'la -Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyti'ne 
olsun- bağlantı ve ilişkiyi gözetmiştir. Senden kopan Resulullah'tan -
Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyti'ne olsun- kopmuştur; çünkü sen onun 
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آذاِك فـََقْد آذى َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوَمْن َوَصَلِك فـََقْد َوَصَل َرُسوَل 
ى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوَمْن َقَطَعِك فـََقْد َقَطَع َرُسوَل ِهللا َصلَّ 

 . َبْنيَ َجنْـبَـْيهِ  وُحُه الَّذيِالَ◌نَِّك ِبْضَعٌة ِمْنُه َورُ 
َعمَّْن َرَضيِت َعْنُه، ساِخٌط َعلى َمْن   اُْشِهُد َهللا َورُُسَلُه َوَمالِئَكَتُه َاّين راضٍ 

ِلَمْن عاِدْيِت،   اَلْيِت، ُمعادٍ ِلَمْن و  ىٌء ِممَّْن َتَربَّْأِت ِمْنُه، ُموالٍ َسِخْطِت َعَلْيِه ُمَتربَِّ 
 َوَحسيبًا َوجازِ�ً ُمْبِغٌض ِلَمْن اَبـَْغْضِت، حمُِبٌّ ِلَمْن َاْحبَـْبِت، وََكفى اِبهلِل َشهيداً 

  *.َوُمثيباً 
Sonra da Hz. Resulullah'a (s.a.a) tertemiz imamlara salat gönder. 
Biz Cemadilahire'nin üçüncü gününün amellerinde Hz. Fatıma 

(Allah'ın salatı onun üzerine olsun) hakkında başka bir ziyaret daha 
naklettik. Ulema da o mazlum kadın için uzunca bir ziyaret nakletmiş-
lerdir; bu ziyaret, Şeyh'ten naklettiğimiz, "es-selamu aleyki ya binte 
resulillah…" (Selam olsun sana ey Resulullah'ın kızı) diye başlayan ve 
"uşhidullahe ve rusulehu ve melaiketehu…" (Allah, elçileri ve me-
leklerini şahit tutuyorum) diye devam eden ziyaret gibidir. Bu ziyaretin 
geri kalan bölümü ise şöyledir: 

 
 
 

َمْن واالِك، َوَعُدوٌّ ِلَمْن عاداِك، َوَحْرٌب ِلَمْن  َاّين َوِيلُّ لِ  اُْشِهُد َهللا َوَمالِئَكَتهُ 
ئِمَِّة ِمْن ُوْلِدِك ُموِقٌن، َوِبِواليَِتِهْم ِك َواِبَبيِك َوبـَْعِلِك َواألَ حارََبِك، َاَ� � َمْواليت بِ 

 
vücudunun bir parçasısın ve onun ruhusun. -Nitekim o -Allah'ın selam ve 
rahmeti onun üzerine olsun- böyle buyurmuştur.- 

* Allah'ı, peygamberlerini ve melekleri şahit tutuyorum ki ben senin 
razı olduğun kimseden razıyım, senin öfkelendiğin kimseye öfkeliyim, 
senin uzak olduğunu ilan ettiğin kimseden uzak olduğumu ilan ediyorum, 
senin dost olduğun kimseye dostum, senin düşman olduğun kimseye 
düşmanım, senin gazap ettiğin kimseye gazaplıyım, senin sevdiğin 
kimseyi seviyorum. Şahit, hesap görücü, ceza ve mükafat verici olarak 
Allah yeter." 
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 . ِمٌن، َوِلطاَعِتِهْم ُمْلَتزِمٌ ُمؤْ 
َوُهْم َقد بـَلَُّغوا َعِن ِهللا َعزََّوَجلَّ،   َاْشَهُد َانَّ الّديَن دينـُُهْم، َواْحلُْكَم ُحْكُمُهْم،

، ِهللا َلْوَمُة الئِمٍ  َوَدَعْوا ِاىل َسبيِل ِهللا اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة ال أَتُخُذُهْم ِيف 
 . ئِمَِّة الطّاِهرينَ ِتِك األَ يَّ َوَصَلواُت ِهللا َعَلْيِك َوَعلى اَبيِك َوبـَْعِلِك َوُذرِّ 

ديَقِة  َعَلى اْلبَـُتوِل الطّاِهَرِة الصِّ  َوَاْهِل بـَْيِتِه، َوَصلِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  ُهمَّ َصلِّ اَللّـ
اْلَمْعُصوَمِة التَِّقيَِّة النَِّقيَِّة الرَِّضيَِّة اْلَمْرِضيَِّة الزَِّكيَِّة الرَّشيَدِة اْلَمْظُلوَمِة اْلَمْقُهورَِة  

ِة ِارْثـََها، اْلَمْكُسورَِة ِضْلَعَها، اْلَمْظُلوِم بـَْعُلَها، اْلَمْقُتوِل  اْلَمْغُصوبَِة َحقََّها، اْلَمْمُنوعَ 
َوَلُدها فاِطَمَة بِْنِت َرُسوِلَك، َوِبْضَعِة َحلِْمِه، َوَصميِم قـَْلِبِه، َوِفْلَذِة َكِبِدِه، َوالنُّْخَبِة  

 *ْصَطفى، َوَقريَنِة اْلُمْرَتضى،ِمْنَك َلُه َوالتُّْحَفِة، َخَصْصَت هِبا َوِصيَُّه، َوَحبيَبِة اْلمُ 
 

* "Allah ve meleklerini şahit tutuyorum ki ben senin dostlarınla dost, 
düşmanlarına düşmanım. Seninle savaşanla savaş halindeyim. Ey efen-
dim! Ben sana, senin babana, kocana, senin evlatlarından olan imamlara 
yakin etmişim, onların velayet ve imametlerine inanmışım ve onların 
itaatine bağlıyım. 

Şehadet ederim ki din onların dinidir, hüküm onların hükmüdür; onlar 
Allah'ın -hükmünü kullara- ulaştırdılar, -insanları- delil ve güzel nasihatle 
Allah'ın yoluna davet ettiler; hiçbir kınayıcının kınaması onları Allah 
yolunda çaba harcamaktan alıkoymadı. Allah'ın salatı senin ve babanın, 
kocanın ve tertemiz imamlar olan soyunun üzerine olsun. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle; Betul, Tahire, Sıd-
dıka, Masume, arınmış, tertemiz, Allah'tan razı olan ve Allah'ın da 
kendisinden razı olduğu, temizlenen, rüşte eren, zulüm ve kahra uğra-
yan, hakkı gasp edilen, mirası engellenip kendisine verilmeyen, kabur-
gası kırılan, kocası zulme uğrayan, oğlu öldürülen Resulünün kızı, vücu-
dunun parçası, kalbinin içi, çiğerinin paresi Fatıma'ya salat eyle; senin 
peygamberin için seçtiğin, peygamberinin vasisine mahsus kıldığın 
hediyen, -Muhammed- Mustafa'nın sevgilisi, -Ali- Murtaza'nın arkadaşı, 
kadınların efendisi, evliyanın müjdeleyicisi, takva ve züht ile birleşmiş, 
bütünleşmiş, doğumunu cennet kadınlarından üstün kıldığın, onun 
soyundan Ehl-i Beyt imamlarının nurunu getirdiğin ve karşısına nübüvvet 
perdesini astığın firdevs ve ebedi cennet bağının elması -Fatıma'ya salat 
eyle-. 
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ْوِلياِء، َحليَفِة اْلَورَِع َوالزُّْهِد، َوتـُّفاَحِة الِفْرَدْوِس َواْخلُْلِد،  َرِة األَ ساِء، َوُمَبشِّ َدِة النِّ َوَسيِّ 
ُدوَ�ا َت ئِمَِّة، َوَاْرَخيْ َوَسَلْلَت ِمْنها اَْنواَر األَ الَّيت َشرَّْفَت َمْوِلَدها بِِنساِء اْجلَنَِّة، 

 . ِحجاَب النـُّبـُوَّةِ 
ها ِعْنَدك َوَشَرِفها َلَدْيَك، َوَمْنزَِلِتها ِمْن َعَلْيها َصالًة َتزيُد يف َحمَلِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ها َفْضًال َوِاْحساً� َوَرْمحًَة تِنا ِمْن َلُدْنَك يف ُحبِّ اْغها ِمّنا حتَِيًَّة َوَسالمًا، وَ ِرضاَك، َوبـَلِّ 
 .ِانََّك ُذو اْلَعْفِو اْلَكرميِ َوُغْفراً�، 

Şeyh "Tehzib" kitabında şöyle demiştir: Hz. Fatıma-ı Zehra'nın 
(s.a) ziyaretinin faziletleri sayılmayacak kadar çoktur. Allame Meclisî 
"Misbahu'l-Envar"dan, Hz. Fatıma'nın (Allah'ın selamı onun üzerine 
olsun) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Babam bana buyurdu ki: 
"Kim sana salat ederse Allah Teala onu bağışlar ve onu cennette, 
nerede olursam olayım bana ulaştırır." 

Resulullah'ın (s.a.a) Uzaktan Ziyareti 
Allame Meclisi, "Zadu'l-Mead" adlı eserinde şöyle der: Şeyh 

Müfid, Şehid, Seyyid b. Tavus -Allah onlara rahmet etsin- demişlerdir 
ki: Medine-i Münevvere'nin dışında Hz. Resulullah'ı (s.a.a) ziyaret 
etmek istediğinizde, ziyaret guslü edip önünüzde sembolik bir kabir 
yapın; yaptığınız sembolik kabir üzerine Peygamber'in (s.a.a) mübarek 
ismini yazın; onun karşısında durup kalbinizi Resulullah'a (s.a.a) 
yönelterek şöyle deyin: 

 
ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َوَاْشَهُد َانَّ حمَُمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ِالـَٰه  َاْشَهُد َاْن ال

َعَلْيِه   نِْبياِء َواْلُمْرَسلَني، اَللّـُهمَّ َصلِّ ُد األَ ِخريَن، َواَنَُّه َسيِّ آلَوا وَّلنيَ ُد األَ َوَاْشَهُد اَنَُّه َسيِّ 

 
Allah'ım! Ona senin yanında makamını yükseltecek, şerefini 

artıracak, senin rıza makamına ulaştıracak bir salat eyle. Ona bizden 
tehiyyet ve selam ulaştır. Bize, onu sevmemizden dolayı kendi yanından 
bir fazilet, ihsan, rahmet ve bağışlanma ver; gerçekten sen değerli bir 
bağışlama sahibisin." 
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 *. بنيَ ْيِتِه االَئِمَِّة الطَّيِّ َوَعلى َاْهِل بَـ 
Sonra şöyle deyin: 

َنِيبَّ َخليَل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك �  اَلسَّالُم َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك �
ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َصِفيَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َرْمحََة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِخَريََة  
ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َحبيَب ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َجنيَب ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � 

َد اْلُمْرَسلَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � قائِمًا اِبْلِقْسِط، ُم َعَلْيَك � َسيِّ خاَمتَ النَِّبّيَني، اَلسَّال
اَلسَّالُم َعَلْيَك � فاِتَح اْخلَْريِ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْعِدَن اْلَوْحِي َوالتـَّْنزيِل، اَلسَّالُم 

راُج اْلُمنُري، اَلسَّالُم َعَلْيَك � السِّ غًا َعِن ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها َعَلْيَك � ُمبَـلِّ 
ُر، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َنذيُر، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُمْنِذُر، َالسَّالُم َعَلْيَك � نُوَر ِهللا ُمَبشِّ 

بَني الطّاِهريَن اْهلاديَن  الَّذي يُْسَتضاُء ِبِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَعلى َاْهِل بـَْيِتَك الطَّيِّ 
 **َك َعْبِد املُطَِّلِب، َوَعلى اَبيَك ِعْبِد ِهللا،اْلَمْهِدّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَعلى َجدِّ 

 
* "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur, tektir, ortağı yoktur 

ve şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisi, geçmiş ve gele-
cektekilerin efendisi, bütün peygamberler ve elçilerin efendisidir. Allah'ım! 
Ona ve Ehl-i Beyti olan pâk imamlara rahmet et." 

** "Selam olsun sana ey Allah'ın resulü! Selam olsun sana ey Alla-
h'ın halili! Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi! Selam olsun sana 
ey Allah'ın seçkini! Selam olsun sana ey Allah'ın rahmeti! Selam olsun 
sana ey Allah'ın seçtiği zat! Selam olsun sana ey Allah'ın habibi! Selam 
olsun sana ey Allah'ın en şerefli kulu! Selam olsun sana ey peygam-
berlerin sonuncusu! Selam olsun sana ey elçilerin efendisi! Selam olsun 
sana ey adaleti ayakta tutan! Selam olsun sana ey hayırların fatihi! 
Selam olsun sana ey vahyin ve ayetlerin indirilme madeni! Selam olsun 
sana ey Allah'ın hükümlerinin tebliğcisi! Selam olsun sana ey aydınlık 
saçan meşale! Selam olsun sana ey rahmet müjdecisi! Selam olsun sana 
ey -insanları Allah'ın azabından- korkutan! Selam olsun sana ey -
ümmeti- uyaran! Selam olsun sana ey ışığıyla aydınlanılan Allah'ın nuru! 
Selam olsun sana ve hidayet eden ve hidayete eren tertemiz Ehl-i 
Beyt'ine. Selam olsun sana, deden Abdulmuttalib'e ve baban Abdullah'a. 
Selam olsun annen Veheb kızı Amine'ye . Selam olsun şehitler efendisi 
amcan Hamza'ya. Selam olsun amcan Abbas b. Abdulmuttalib'e. Selam 
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ِد الشَُّهداِء، َك َمحَْزَة َسيِّ َك آِمَنَة بِْنِت َوَهب، اَلسَّالُم َعلى َعمِّ اَلسَّالُم َعلى اُمِّ 
َك وََكفيِلَك أيب ِلِب، اَلسَّالُم َعلى َعمِّ َك اْلَعّباِس ْبِن َعْبِد املُطَّ اَلسَّالُُم َعلى َعمِّ 

الطَّّياِر يف ِجناِن اْخلُْلِد، اَلسَّالُم َعَلْيَك �  َك َجْعَفرٍ ، اَلسَّالُم َعلى اْبِن َعمِّ طاِلبٍ 
 .حمَُمَُّد اَلسَّالُم َعَلْيَك � َاْمحَدُ 

 َوالّساِبُق ِاىل طاَعِة َربِّ  َخرينَ وَّلَني َواآلَك � ُحجََّة ِهللا َعَلى األَ اَلسَّالُم َعَليْ 
اْلعاَلمَني، َواْلُمَهْيِمُن َعلى رُُسِلِه، َواْخلاَمتُ ِالَ◌نِْبيائِِه، َوالّشاِهُد َعلى َخْلِقِه، َوالشَِّفيُع 

َحمَُّد ِلساِئِر مُ ْوصاِف، الْ ْمحَُد ِمَن األَ اْلُمطاُع يف َمَلُكوتِِه، األَ ِاَلْيِه، َواْلَمكُني َلَدْيِه، وَ 
باِق، َواْلفاِئُت ، َواْلُمَكلَُّم ِمْن َوراِء اْحلُُجِب، اْلفائُِز اِبلسِّ ْشراِف، اْلَكرميُ ِعْنَد الرَّبِّ األَ 

 ُمْنَكرٍ   يف ِقياِمِه ِبواِجِبَك، َغْريِ اِبلتـَّْقصريِ  َك ُمْعَرتِفٍ ِحبَقِّ  حاِق، َتْسليَم عاِرفٍ َعِن اللِّ 
َك، ُمْؤِمن اِبْلِكتاِب اْلُمنْـَزِل  اِبْلَمزيداِت ِمْن رَبِّ  نٍ َما انـَْتهى ِاَلْيِه ِمْن َفْضِلَك، ُموقِ 

  * .َحراَمكَ  َحالَلَك، حمَُرَّمٍ  لٍ َعَلْيَك، حمَُلِّ 
، اَنََّك َقْد بـَلَّْغَت جاِحدٍ  ُكلِّ ، َوَاَحتَمَُّلها َعْن شاِهدٍ  ُكلِّ َاْشَهُد � َرُسوَل ِهللا َمَع 

 
olsun amcan ve kefilin Ebutalib'e. Selam olsun ebediyet cennetinde uçan 
amcan oğlu Cafer'e. Selam olsun sana ey Muhammed! Selam olsun sa-
na ey Ahmed!  

* Selam olsun sana ey geçmiştekilerin ve gelecektekilerin hücceti, 
ey alemlerin Rabbine itaatte herkesten öne geçen, bütün elçilerden üstün 
olan, peygamberlerin sonuncusu, Allah'ın bütün varlıklara şahidi,  mahlu-
katın Allah indindeki şefaatçisi, O'nun yanında mevki sahibi, O'nun 
melekut aleminde meleklerin itaat ettiği, Allah yanında en beğenilir 
sıfatların, en üstün şeref ve kerametin sahibi! Allah'ın nur perdeleri 
ardından kendisiyle konuştuğu ve herkesten ileri geçen ve hiç kimsenin 
ulaşamayacağı zat! Senin makam ve hakkını bilen, senin hakkını yerine 
getirmede kusur ettiğine itiraf eden, bütün fazilet ve üstünlüklerin nihai 
noktası olan faziletini inkar etmeyen, -Allah Teâlâ'nın- hakkınızdaki 
inayetlerini artıracağına yakin eden, sana inen kitaba iman eden, senin 
helal ettiğini helal bilen ve haram ettiğini de haram bilen bir kimsenin 
selamıyla selamlıyorum seni. 
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ابَِْمرِِه،   َك، وَصَدْعتَ ِتَك، َوجاَهْدَت يف َسبيِل رَبِّ َك، َوَنَصْحَت ِالُ◌مَّ ِرساالِت رَبِّ 
ذى يف َجْنِبِه، َوَدَعْوَت ِاىل َسبيِلِه اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة اْجلَميَلِة،  َواْحَتَمْلَت األَ 

َوَغُلْظَت َعَلى  َوَادَّْيَت اْحلَقَّ الَّذي كاَن َعَلْيَك، َواَنََّك َقْد َرُؤْفَت اِبْلُمْؤِمنَني، 
 اْلكاِفريَن، َوَعَبْدَت َهللا ُخمِْلصًا َحّىت َااتَك اْلَيقُني، فـَبَـَلَغ ُهللا ِبَك َاْشَرَف َحمَلِّ 
اْلُمَكرَّمَني، َوَاْعلى َمناِزِل اْلُمَقرَّبَني، َوَاْرَفَع َدرَجاِت اْلُمْرَسلَني، َحْيُث ال يـَْلَحُقَك 

ال َيْسِبُقَك ساِبٌق، َوال َيْطَمُع يف ِاْدراِكَك طاِمٌع، َاْحلَْمُد  الِحٌق، َوال يـَُفوُقَك فاِئٌق، وَ 
هلِل الَّذي اْستَـنْـَقَذ� ِبَك ِمَن اْهلََلَكِة، َوَهدا� ِبَك ِمَن الضَّالَلِة، َونوََّر� ِبَك ِمَن  

ًا َعْن اُمَِّتِه، اَْفَضَل ما جازى نَِبيَّ  الظُّْلَمِة، َفَجزاَك ُهللا � َرُسوَل ِهللا ِمْن َمبْـُعوثٍ 
  .وًال َعمَّْن اُْرِسَل ِاَلْيهِ َوَرسُ 

ُمْستَـْبِصراً  *َك، ُمِقرًّا ِبَفْضِلَك، ابََيب اَْنَت َواُّمي � َرُسوَل ِهللا، زُرُْتَك عارِفًا ِحبَقِّ 
 

* Ya Resulellah! Ben bütün şahitlerle birlikte ve her inkarcının ezi-
yetlerine tahammül ederek şehadet ederim ki sen Rabbinin risaletlerini 
tebliğ ettin, ümmetine nasihatte bulundun, Rabb'inin yolunda cihad ettin, 
O'nun emrini gür bir sesle ilettin, Allah yolunda insanların eziyetine 
tahammül ettin, hikmetle, güzel ve iyi nasihatla Allah'ın yoluna davet 
ettin, vazifeni hakkıyla yerine getirdin; -yine şahadet ederim ki sen 
müminlere karşı şefkatli ve kafirlere karşı ise katı ve sert davrandın, 
Rabb'ine kavuşuncaya kadar ihlasla Allah'a ibadet ettin. Sonra Allah seni 
keramet ehlinin en yüce makamına ve mukarreblerin en üstün mevkisine 
ulaştırdı, peygamberlerinin en yüksek derecesine yükseltti; artık kimse 
senin makamına ulaşamaz, yüce makama sahip olan hiç kimse senden 
daha yüce makama çıkamaz, hiç kimse senden öne geçemez, hiç kimse 
sana ulaşmaya tamah edemez. Senin vasıtanla bizi helaketten kurtaran, 
senin vasıtanla bizi sapıklıktan kurtarıp hidayet eden ve senin vasıtanla 
bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkaran Allah'a hamdolsun. Ey 
Resulullah! Seni gönderen Allah, bir peygamber ve elçinin ümmetini ter-
biye etmesinden dolayı aldığı en mükemmel mükafatla mükafatlandırsın 
seni. 

Anam-babam sana feda olsun ey Resulullah! Makamını bilen, üstün-
lüğünü ikrar eden, sana ve Ehl-i Beyt'ine muhalefet edenin sapıklıkta 
olduğunu bilen, sizin halkın kılavuzları olduğunuzu bilen bir kimse olarak 
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ابَِيب اَْنَت ِبَضالَلِة َمْن خاَلَفَك َوخاَلَف َاْهَل بـَْيِتَك، عارِفًا اِبْهلَُدى الَّذي اَْنَت َعَلْيِه، 
َواُّمي َونـَْفسي َوَاْهلي َومايل َوَوَلدي، َاَ� ُاَصّلي َعَلْيَك َكما َصلَّى هللاُ َعَلْيَك، َوَصّلى 
َعَلْيَك َمالِئَكُتُه َواَنِْبياُؤُه َورُُسُلُه، َصالًة ُمَتتاِبَعًة واِفَرًة ُمَتواِصَلًة َال اْنِقطاَع َهلا َوال َاَمَد 

ُتْم َاْهُلهُ بَني الطّ ى هللاُ َعَلْيَك َوَعلى َاْهِل بـَْيِتَك الطَّيِّ َوال َاَجَل، َصلَّ   . اِهريَن َكما اَنـْ
Daha sonra ellerini açarak şöyle devam et:  

اَللّـُهمَّ اْجَعْل َجواِمَع َصَلواِتَك، َوَنواِمَي بـَرَكاِتَك، َوَفواِضَل َخْرياِتَك، َوَشراِئَف 
 وََكراماِتَك َوَرَمحاِتَك َوَصَلواِت َمالِئَكِتَك اْلُمَقرَّبَني، َواَنِْبياِئَك حتَِّياِتَك َوَتْسليماِتكَ 

َرضَني، ، َوَاْهِل السَّماواِت َواألَ اْلُمْرَسلَني، َواَئِمَِّتَك اْلُمنْـَتَجبَني، َوِعباِدَك الّصاِحلنيَ 
َعْبِدَك َوَرُسوِلَك  ، َعلى حمَُمَّدٍ ِخرينَ وَّلَني َواآل� َربَّ اْلعاَلمَني ِمَن األَ  َوَمْن َسبََّح َلكَ 
َك َوَجنيِبَك َوَحبيِبَك َوَخليِلَك َك َونَذيِرَك َوَاميِنَك َوَمكيِنَك َوجنَِيِّ َوشاِهِدَك َونَِبيِّ 

 َوَخْريِ ِخَريَِتَك ِمْن َخْلِقَك، َنِيبِّ  *َك َوَصْفَوِتَك َوخاصَِّتَك َوخاِلَصِتَك َوَرْمحَِتكَ َوَصفيِّ 
 

seni ziyaret ettim. Anam, babam, ruhum, ailem, malım ve çocuklarım 
sana feda olsun. Allah'ın, meleklerinin, peygamberlerinin ve elçilerinin 
selamladıkları gibi ben de sana selam göndermekteyim; sürekli, çok, 
kesilmeyen, durmayan ve sınırsız bir selamla selamlıyorum. Selam olsun 
sana ve tertemiz Ehl-i Beyt'ine; nitekim siz bunun ehlisiniz (siz buna 
layıksınız)." 

* "Allah'ım! Bütün salatlarını, artan bereketlerini, hayırlarının en üs-
tününü, selamlarının, tehiyyetlerinin, keramet ve rahmetlerinin en iyisini, 
yakın meleklerinin, gönderdiğin peygamberlerinin, seçkin imamlarının, 
salih kullarının, gök ve yeryüzündekilerin ve ey alemlerin Rabbi geçmiş-
ten gelecektekilere kadar tüm seni tesbih edenlerin selamlarını Muham-
med'in üzerine kıl! O, senin kulun, peygamberin, şahidin, resulün, kor-
kutucun, eminin, mevki sahibin, kurtarıcın, necibin, habibin, halilin, hali-
sin, seçkinin, kendine has ve halis kıldığın, rahmetin, kulların arasından 
seçtiğin en üstün rahmet peygamberi, mağfiret hazinesi, hayır ve bereket 
kaynağı, izninle kulları helaketten kurtarıcı, emrinle onları senin değerli 
dinine davet edici, ahid açısından peygamberlerin birincisi ve gönderilme 
bakımından onların sonuncusudur; onu fazilet denizine daldırdın, 
azametli mevkiye ve yüce dereceye, üstün mertebeye çıkardın; ona 
lütufta bulunarak ve inayet ederek -nurunu- pâk sülblere bıraktın ve 
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، َوخاِزِن اْلَمْغِفَرِة، َوقائِِد اْخلَْريِ َواْلَربََكِة، َوُمْنِقِذ اْلِعباِد ِمَن اْهلََلَكِة ابِِْذِنَك، الرَّْمحَةِ 
ِم ابَِْمِرَك، َاوَِّل النَّبّيَني ميثاقاً، َوآِخرِِهْم َمبْـَعثًا، الَّذي َغَمْسَتُه َوداعيِهْم ِاىل ديِنَك اْلَقيِّ 
، َوَاْوَدْعَتهُ ةِ ْنزَِلِة اْجلَليَلِة، َوالدَّرََجِة الرَّفيَعِه، َواْلَمْرتـََبِة اْخلَطريَ يف َحبِْر اْلَفضيَلِة َواْلمَ 

ْرحاِم اْلُمَطهََّرِة، ُلْطفًا ِمْنَك َلُه َوَحتَنُّنًا ِمْنَك  َونـََقْلَتُه ِمْنها ِاَىل األَ  ْصالَب الطّاِهَرَة،األَ 
ِه َوِحْفِظِه َوِحياطَِتِه ِمْن قُْدرَِتَك َعْينًا عاِصَمًة،  َعَلْيِه، ِاْذ وَكَّْلَت ِلَصْونِِه َوِحراَستِ 

فاِح، َحّىت رَفـَْعَت ِبِه َنواِظَر اْلِعباِد، َحَجْبَت هِبا َعْنُه َمداِنَس اْلُعْهِر، َوَمعاِئَب السِّ 
َواَْلَبْسَت  ْستاِر،ْن نُوِر ِوالَدتِِه ظَُلَم األَ َوَاْحيَـْيَت ِبِه َمْيَت اْلِبالِد، ابَِْن َكَشْفَت عَ 

 .ْنوارِ َرَمَك ِبِه ُحَلَل األَ حَ 
اَللّـُهمَّ َفَكما َخَصْصَتُه ِبَشَرِف هِذِه اْلَمْرتـََبِة اْلَكرميَِة َوُذْخِر هِذِه اْلَمنْـَقَبِة  

ِبَعْهِدَك، َوبـَلََّغ ِرساالِتَك، َوقاَتَل َاْهَل اْجلُُحوِد َعلى   َعَلْيِه َكما َوىف الَعِظْيَمة، َصلِّ 
ْلبَـْلوى يف ُجماَهَدِة  يِدَك، َوَقَطَع رَِحَم اْلُكْفِر يف ِاْعزاِز ديِنَك، َوَلِبَس ثـَْوَب اتـَْوح
 *َاَحسَّ ِبِه ِمَن اْلِفَئِة الَّيت حاَوَلتْ  َاَذًى َمسَُّه َاْو َكْيدٍ  ِبُكلِّ ِئَك، َوَاْوَجْبَت َلُه اَاْعد

 
oradan da tertemiz rahimlere intikal ettirdin. Kendi kudretinle onu 
korumak, hıfzetmek, ahdi bozma kötülüğü ve zina çirkinliğinden uzak 
tutmak için ona bir koruyucu, bir gözetici atadın. Böylece kullara onun 
yüce makamını gösterdin, onunla şehirlerin ölülerini dirilttin; onun 
veladetinin nuruyla örtülerin karanlıklarını giderdin ve onunla haremine 
nur elbiseleri giydirdin.  

* Allah'ım! Onu, bu yüce derecenin şerefine ihtisas ettiğin ve bu yü-
ce dereceye hazine kıldığın gibi ona rahmet et. Nitekim o, senin ahdine 
vefa etti, risaletlerini tebliğ etti, senin tevhidini tanıtma yolunda kafirlerle 
savaştı, senin dinini yüceltme uğrunda kafirlerle akrabalık ilişkilerini kesti, 
düşmanlarınla savaşta her türlü belanın elbisesini giydi. Sen de onun 
çektiği her türlü eziyetlere ve onu öldürmeyi amaç edinen grupların her 
türlü hilelerine karşılık ona faziletlerin en üstününü verdin ve ona büyük 
bir bağışta bulundun. O keder, hasret ve acısını kalbinde gizliyordu ve 
senin vahyinin kendisine ulaştırdığı şeyden asla sapmıyordu. Allah'ım! 
Ona ve Ehl-i Beyti'ne onlar için razı olacağın bir selamla selam et ve 
onlara bizden çokça selam ulaştır. Kendi katından bizlere onları sev-
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ا اْجلَزيَل ِمْن َنواِلَك، َوَقْد َاَسرَّ احلَْْسَرَة،  قـَتْـَلُه َفضيَلًة تـَُفوُق اْلَفضاِئَل، َوَميِْلُك هبَِ 
َرَة، َوَجتَرََّع اْلُغصََّة، َوَملْ يـََتَخطَّ ما َمثََّل َلُه َوْحُيَك، اَللّـُهمَّ َصلِّ  َعَلْيِه َوَعلى  َوَاْخَفى الزَّفـْ

ًة َوَسالمًا، َوآتِنا ِمْن َلُدْنَك يف ْغُهْم ِمّنا حتَِيًَّة َكثريَ َاْهِل بـَْيِتِه َصالًة تـَْرضاها َهلُْم، َوبـَلِّ 
 . ِانََّك ُذو اْلَفْضِل اْلَعظيمِ ُمواالهِتِْم َفْضًال َوِاْحساً� َوَرْمحًَة َوُغْفراً�، 

Sonra dört rekat ziyaret namazı kıl. Bu namazda istediğin sureyi 
okuyabilirsin. Namaz bittikten sonra Hz. Fatıma aleyha selam'ın tesbi-
hatını söyle. Peşinden de şöyle devam et: 

ُْم ِاْذ ظََلُموا  َك حمَُمَّدٍ اَللّـُهمَّ ِانََّك قـُْلَت ِلَنِبيِّ  َصّلى ُهللا َعَلْيه َوآِلِه: (َوَلْو َا�َّ
ااًب رَحيمًا) َوَملْ اَنـُْفَسُهْم جاُءوَك َفاْستَـْغَفُروا َهللا َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا َهللا تـَوّ 

ِئ َاْحُضْر َزماَن َرُسوِلَك َعَلْيِه َوآِلِه السَّالُم، اَللّـُهمَّ َوَقْد زُْرتُُه راِغبًا اتئِبًا ِمْن َسيِّ 
هًا ِاَلْيَك  َعَملي، َوُمْستَـْغِفرًا َلَك ِمْن ذُنُويب وُمِقرًّا َلَك هِبا َواَْنَت َاْعَلُم هِبا ِمّين، َوُمتَـَوجِّ 

َوَاْهِل بـَْيِتِه ِعْنَدَك  ِمبَُحمَّدٍ  *الرَّْمحَِة َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه، َفاْجَعْلين اَللّـُهمَّ  َك َنِيبِّ بَِنِبيِّ 
 . ِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّبنيَ آلالدُّنْيا َوا َوجيهاً ِيف 

تـََوجَُّه ْلِق ِهللا، ِاّين اَ َد خَ � حمَُمَُّد � َرُسوَل ِهللا، ابَِيب اَْنَت َواُّمي � َنِيبَّ ِهللا � َسيِّ 

 
mekte fazilet, ihsan, rahmet ve bağışlanma ver. Doğrusu sen yüce fazilet 
sahibisin." 

* "Allah'ım! Sen peygamberin Muhammed'e -ona ve Ehl-i Beyti'ne 
selam olsun- buyurdun ki: "Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde 
sana gelip Allah'tan bağışlama dileselerdi ve Peygamber de onlar 
için bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri kabul eden, esir-
geyen olarak bulurlardı." Fakat ben Resulünün -ona ve Ehl-i Beyti'ne 
selam olsun- zamanını idrak edemedim. Allah'ım! -Şimdi- ben kötü 
amelimden tövbe ederek, günahlarımdan dolayı senden bağışlanma 
dileyerek, günahlarımı itiraf ederek Resulünü rağbetle ziyaret ettim; 
doğrusu sen günahlarımı benden daha iyi bilirsin. Ben rahmet 
peygamberi olan elçini -selamın onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- 
vasıta kılarak sana yöneldim. Allah'ım! O halde Muhammed ve Ehl-i 
Beyti'nin yüzünün suyu hürmetine beni dünya ve ahirette kendi yanında 
haysiyetli, saygın ve senin katında yakın olanlardan kıl. 
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َك َوَرّيب ِليَـْغِفَر يل ذُنُويب، َويـَتَـَقبََّل ِمّين َعَملي، َويـَْقِضَي يل َحواِئجي،  ِهللا رَبِّ  ِبَك ِاىل
َك َوَرّيب، َفِنْعَم اْلَمْسُؤوُل اْلَمْوىل َرّيب، َونِْعَم الشَّفيُع اَْنَت � َفُكْن يل َشفيعًا ِعْنَد رَبِّ 

 .َعلى َاْهِل بـَْيِتَك السَّالمُ ، َعَلْيَك وَ حمَُمَّدُ 
َب الّناِفَع، َكما  ْزَق اْلواِسَع الطَّيِّ اَللّـُهمَّ َوَاْوِجْب يل ِمْنَك اْلَمْغِفَرَة َوالرَّْمحََة َوالرِّ 

ِبُذنُوِبِه  َاْوَجْبَت ِلَمْن اَتى نَِبيََّك حمَُمَّدًا َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه َوُهَو َحيُّ، َفاَقـَرَّ َلهُ 
 . ِتَك � َاْرَحْم الّراِمحنيَ َواْستَـْغَفَر َلُه َرُسوُلَك َعَلْيِه َوآِلِه السَّالُم، فـََغَفْرَت َلُه ِبَرمحَْ 

اَللّـُهمَّ َوَقْد َامَّْلُتَك َورََجْوُتَك َوقُْمُت َبْنيَ يََدْيَك، َورَِغْبُت اَِلْيَك َعمَّْن ِسواَك، 
، َواتِئُب ِاَلْيَك ِممَّا اْقَرتَْفُت، َوعائٌِذ  واِبَك، َوِاّين َلُمِقرٌّ َغْريُ ُمْنِكرٍ َوَقْد َامَّْلُت َجزيَل ثَ 

فيها َوَ�َيْـَتين َعْنها،   *ْعماِل اليتَّ تـََقدَّْمَت ِاَيلَّ قاِم ِممّا َقدَّْمُت ِمَن األَ ِبَك يف هَذا اْلمَ 
 

* Ey Muhammed, ey Allah'ın resulü! Anam-babam sana feda olsun. 
Ey Allah'ın peygamberi, ey Allah'ın yaratıklarının efendisi! Ben seni 
vasıta kılarak günahlarımı bağışlaması, amellerimi kabul etmesi ve 
hacetlerimi gidermesi için Rabb'in ve Rabb'im olan Allah'a yöneldim. O 
halde Rabb'in ve Rabb'imin yanında bana şefaatçi ol. Doğrusu Rabbim 
olan Mevlam, kendisine el açılan ne güzel bir mevladır. Sen ise ey 
Muhammed, -sana ve Ehl-i Beytin'e selam olsun- ne güzel bir şefaatçi-
sin! 

Allah'ım! Bana, kendi katından mağfiret, rahmet, geniş, iyi ve faydalı 
rızk vermeyi gerekli kıl; aynen resulün Muhammed'in -onun ve Ehl-i 
Beyti'nin üzerine selam olsun- hayatı döneminde onun yanına gelerek 
günahlarını itiraf eden, Peygamberinin -onun ve Ehl-i Beyti'ne selam 
olsun- kendisi için bağışlanma dilediği ve senin de bağışladığın kimse 
gibi, rahmetin hürmetine ey merhametlilerin en merhametlisi! 

Allah'ım! Şüphesiz ben, seni arzuladım, sana ümit ettim, senin 
karşında durdum, senden başkalarından sana yöneldim, büyük sevabını 
arzuladım. Ben inkar etmiyorum, itiraf ediyorum, işlediğim amellerden 
sana tövbe ediyorum. Bu makamda, senin sakındırdığın ve işleyenlerini 
cezalandıracağını söylediğin halde yaptığım amellerden sana sığınıyo-
rum. Perdelerin yırtılıp sırların ortaya çıkacağı, omuzların titreyeceği 
hasret ve pişmanlık gününde, iftiraların ve çirkinliklerin ortaya çıkacağı, 
insanların amellerinin sonucunu tanıyacağı zarar ve ayrılık günü, ceza ve 
mükafat günü, uzunluğu elli bin yıl olan gün, Sûr'a üfürülecek gün, 
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يـَْوَم  َوالذُّلِّ  يَمقاَم اخلِْزْ ِهَك َاْن تُقيَمين َوَاْوَعْدَت َعَليْـَها اْلِعقاَب، َوَاُعوُذ ِبَكَرِم َوجْ 
ْسرار َواْلَفضاِئُح، َوتـَْرَعُد فيِه اْلَفراِئُص، يـَْوَم ْستاُر، َوتـَْبُدو فيِه األَ هُتَْتُك فيِه األَ 

يـَْوَم اْجلَزاِء، زَِفِة، يـَْوَم التَّغابُِن، يـَْوَم اْلَفْصِل، ِفَكِة، يـَْوَم اآلَرِة َوالنَّداَمِة، يـَْوَم اآلاحلَْسْ 
، يـَْوَم النـَّْفَخِة، يـَْوَم تـَْرُجُف الرّاِجَفُة تـَتْـبَـُعَها يـَْومًا كاَن ِمْقدارُُه َمخْسَني اَْلَف َسَنةٍ 

اْلعاَلمَني، يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء  ، يـَْوَم يـَُقوُم الّناُس ِلَربِّ ْوَم النَّْشِر، يـَْوَم اْلَعَرضِ الرّاِدَفُه، يَـ 
ْرُض َواَْكناُف السَّماِء، يـَْوَم أَتيت َوبَنيِه، يـَْوَم َتَشقَُّق األَ ِه َواَبيِه َوصاِحَبِتِه َواُمِّ ِمْن َاخيِه 

ئـُُهْم ِمبا َعِمُلوا، يـَْوَم ال يـُْغين يـَُردُّوَن ِاَىل ِهللا فـَيـُنَـبِّ  س ُجتاِدُل َعْن نـَْفِسها، يـَْومَ ُكلُّ نـَفْ 
 .نَُّه ُهَو اْلَعزيُز الرَّحيمُ يـُْنَصُروَن إالّ َمْن رَِحَم هللاُ اِ َمْوًىل َعْن َمْوًىل َشْيئاً َوال ُهْم 

 يـَْوَم يـَْوَم يـَُردُّوَن ِاىل عاملِِ اْلَغْيِب َوالشَّهاَدِة، يـَْوَم يـَُردُّوَن ِاَىل ِهللا َمْوالُهُم اْحلَقُّ 
ُْم ِاىل ُنُصبٍ َخيُْرُجوَن ِمَن األَ  ُْم َجراٌد ُمنْـَتِشٌر  يُوِفُضوَن، وَكَ  ْجداِث ِسراعًا َكَا�َّ َا�َّ

َتُكوُن السَّماُء  *ْرُض َرّجًا، يـَْومَ جُّ األَ رَ ، يـَْوَم اْلواِقَعِة، يـَْوَم تُـ ُمْهِطعَني ِاَىل الّداِع ِاَىل هللاِ 
ْسَأُل َمحيٌم َمحيمًا، يـَْوَم الّشاِهِد َواْلَمْشُهوِد،   اْجلِباُل َكاْلِعْهِن، َوال يَ َكاْلُمْهِل، َوَتُكونُ 

 
dünyanın titreyeceği gün, haşır ve neşir günü, insanın yaptıklarının sunu-
lacağı gün, insanların alemlerin Rabb'inin karşısında duracakları gün, 
insanın kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve evlatlarından 
kaçacağı gün, yer ve gökyüzünün etrafının yarılacağı gün, herkesin 
ancak kendisini savunacağı gün, insanların Allah'a döndürüleceği ve 
yaptıklarının haber verileceği gün, Allah'ın merhamet ettiği dışında hiç 
kimsenin, hiç kimsenin ihtiyacını gideremeyeceği ve birbirlerine yardım 
edemeyeceği gün senin zatı kerem ve lütfüne sığınıyorum. Şüphesiz O, 
güçlü ve merhametlidir.  

* Yine insanların gaybı ve şehadeti bilen Allah'a döndürülecekleri 
gün, hak olan Mevlalarına döndürülecekleri gün, putlarına doğru koşar-
casına aceleyle başlarını kabirlerinden çıkaracakları, çekirge gibi yayıla-
cakları ve aceleyle Allah'a çağırana doğru gidecekleri gün, büyük olay 
günü, yerin şiddetli bir depreme tutulacağı gün, gökyüzünün kızarmış 
bakır gibi olacağı gün, dağların açılmış yün gibi olacağı gün, hiç bir 
dostun, dostunun halini sormayacağı gün, şahid ve meşhud günü ve 
meleklerin saf saf sıralara geçtiği gün -senin şefkatine sığınırım-. 
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 . وُن اْلَمالِئَكُة َصّفاً َصّفاً ْوَم َتكُ يَـ 
اَللّـُهمَّ اْرَحْم َمْوِقفي يف ذِلَك اْليَـْوِم ِمبَْوِقفي يف هَذا اْليَـْوِم، َوال ُختِْزين يف ذِلَك  

يف ذِلَك اْليَـْوِم َمَع َاْوِلياِئَك  اْلَمْوِقِف ِمبا َجنَـْيُت َعلى نـَْفسي، َواْجَعْل � َربِّ 
َوَاْهِل بـَْيِتِه َعَلْيِهُم السَّالُم َحمَْشري، َواْجَعْل َحْوَضُه  ْمَرِة حمَُمَّدٍ ُمْنطََلقي، َويف زُ 

بَِيميين َحّىت اَُفوَز ِحبََسنايت،   اْلِكراِم َمْصَدري، َوَاْعِطين ِكتاِيب  َمْورِدي، َوِيف اْلغُرِّ 
اين، َوَاْمِضَي َمَع اْلفائِزيَن ِمْن َح ِبِه ميز َر ِبِه ِحساِيب، َوتـَُرجِّ َض ِبِه َوْجهي، َوتـَُيسِّ َوتـُبَـيِّ 

 .اْلعاَلمنيَ ِالـَٰه   َوِجناِنكَ ِعباِدَك الّصاِحلَني ِاىل ِرْضواِنكَ 
اَللّـُهمَّ ِاّين َاُعوُذ ِبَك ِمْن َاْن تـَْفَضَحين يف ذِلَك اْليَـْوِم َبْنيَ َيَدِي اْخلَالِيِق ِجبَريَريت، 

ئاِيت َعلى َحَسنايت، َاْو َاْن  ِخبَطيَئيت، َاْو َاْن تُْظِهَر فيِه َسيِّ َاْو َاْن اَْلَقى اخلِْْزَي َوالنَّداَمةَ 
َه َبْنيَ اْخلَالِئِق اِبْمسي، � َكرُمي � َكرميُ، اْلَعْفَو اْلَعْفَو، السَّْرتَ السَّْرتَ، اَللّـُهمَّ َوَاُعوُذ تـُنَـوِّ 

ْشقياِء في، َاْو يف َمقاِم األَ َمْوقِ  *رارِ شْ ِلَك اْليَـْوِم يف َمواِقِف األَ ِبَك ِمْن َاْن َيُكوَن يف ذ

 
* Allah'ım! O günkü durumumu bugünki durumum gibi (rahat) kıl, 

kendi nefsime karşı işlediğim o kadar cinayet ve çirkinliklerimle o günde 
beni alçaltma. O günde benim gidişimi evliyalarınla birlikte kıl, beni 
Muhammed ve Ehl-i Beyti'nin -ona ve Ehl-i Beyti'ne selam olsun- safında 
haşreyle; girişimi onun havuzu (Kevser'i) kıl; yerimi izzet yeri et; iyi 
amellerimle saadete ermem, yüzümün ak olması, hesabımın kolaylaş-
ması, iyilik terazimin ağır olması, salih kullarından kurtuluşa erenlerle bir-
likte kendi rıdvanın ve cennetlerine sokmak için kitabımı sağ elime ver; 
ey alemlerin Rabb'i!  

Allah'ım! O günde beni suçumdan dolayı insanların karşısında rezil 
etmenden veya hatalarımdan dolayı alçalma ve pişmanlığa düşürmeden 
veya günahlarımı iyi amellerime galip etmenden veya insanlar arasında 
ismimi kötüye çıkarmandan sana sığınırım; ey kerim, ey kerim, affet, 
affet, günahlarımı ört, günahlarımı ört. Allah'ım! O günde kötülerin 
yerinde olmaktan veya mutsuzların yerinde bulunmaktan sana sığınırım. 
İnsanları birbirlerinden ayırdığında herkesi amellerinden dolayı kendi 
menziline sürdüğünde, rahmetin hürmetine beni salih kulların ve takvalı 
evliyanın safında cennetlerine sür, ey alemlerin Rabb'i!" 
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َمقامي، َوِاذا َميـَّْزَت َبْنيَ َخْلِقَك َفُسْقَت ُكالًّ ابَِْعماهلِِْم زَُمَرًا ِاىل َمنازِهلِِْم َفُسْقين 
َجّناِتَك � َربَّ  ِبَرْمحَِتَك يف ِعباِدَك الّصاِحلَني، َويف زُْمَرِة َاْوِلياِئَك اْلُمتَّقَني ِاىل

 . عاَلمنيَ الْ 
Sonra Peygamber'le vedalaşarak şöyle de:  

اَلسَّالُم َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَبشُري النَّذيُر، اَلسَّالُم َعَلْيَك 
ِقِه، َاْشَهُد � راُج اْلُمنُري، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها السَّفُري َبْنيَ ِهللا َوَبْنيَ َخلْ اَيـَُّها السِّ 
ْسَك ْرحاِم اْلُمَطهََّرِة، ملَْ تـَُنجِّ ْصالِب الّشاِخمَِة، َواألَ األَ  اَنََّك ُكْنَت نُورًا ِيف  َرُسوَل هللاِ 

 َاّين ُمْؤِمٌن اْجلاِهِليَُّة ابَِْجناِسها، َوملَْ تـُْلِبْسَك ِمْن ُمْدَهلَّماِت ثِياهِبا، وَاْشَهُد � َرُسوَل هللاِ 
ُمْؤِمٌن، َوَاْشَهُد َانَّ  ئِمَِّة ِمْن َاْهِل بـَْيِتَك ُموِقٌن ِجبَميِع ما اَتـَْيَت ِبِه راضٍ ألَ ِبَك َوابِ 

 .ئِمََّة ِمْن َاْهِل بـَْيِتَك َاْعالُم اْهلُدى، َواْلُعْرَوُة اْلُوثقى، َواْحلُجَُّة َعلى َاْهِل الدُّنْيااألَ 
تـََوفـَّيْـَتين  *َك َعَلْيِه َوآِلِه السَّالُم، َوِانْ زِ�رَِة نَِبيِّ اَللّـُهمَّ ال َجتَْعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن 

 
* "Selam olsun sana ey Resulullah! Selam olsun sana ey müjdeleyici 

ve korkutucu! Selam olsun sana ey parlak meşale! Selam olsun sana ey 
Allah Teâlâ'yla kulları arasındaki sefir! Ey Allah'ın resulü! Şehadet ederim 
ki sen yüce sülblerde ve tertemiz rahimlerde bir nurdun. Cahiliye bütün 
kötülüklerine rağmen seni kötüleyemedi. Cahiliye dönemi karanlık 
giysisini sana giydiremedi. Ya Resulullah! Şahadet ederim ki ben sana, 
Ehl-i Beyt'inden olan imamlara iman ettim, getirdiğin her şeye yakin 
ettim, bunların hepsine razı olup iman ettim. Şehadet ederim ki senin 
Ehl-i Beyt'inden olan imamlar hidayet nişaneleri, Allah'ın sağlam ipleri ve 
dünya ehline hüccetleridirler.  

Allah'ım! Bunu, benim, peygamberini -ona ve Ehl-i Beyti'ne selam 
olsun- son ziyaretim etme. Eğer beni öldürecek olursan doğrusu ben 
hayatımda şehadet ettiğim şeye ölümümde de şehadet ederim ki; sen 
Allah'sın, senden başka ilâh yoktur; teksin, ortağın yoktur; Muhammed 
senin kulun ve elçindir ve onun Ehl-i Beyti'nden olan imamlar senin 
evliyan, yardımcıların, kullarına hüccetlerin, kulların arasında halifelerin, 
şehirlerinde nişanelerin, ilminin hazineleri, sırrının koruyucuları ve 
vahyinin mütercimleridirler.  

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne salat ve selam gönder. Bu 
saatte ve bütün saatlerde peygamberin Muhammed ve Ehl-i Beyti'nin 
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إّال اَْنَت ِالـَٰه  َفِاّين َاْشَهُد يف َممايت َعلى ما َاْشَهُد َعَلْيِه يف َحيايت اَنََّك اَْنَت ُهللا ال
مََّة ِمْن َاْهِل بـَْيِتِه  ئِ ُدَك َوَرُسوُلَك، َوَانَّ األَ َوْحَدَك ال َشريَك َلَك، َوَانَّ حمَُمَّدًا َعبْ 

َاْوِلياُؤَك َواَْنصاُرَك َوُحَجُجَك َعلى َخْلِقَك، َوُخَلفاُؤَك يف ِعباِدَك، َوَاْعالُمَك يف 
 . َك، َوَتراِمجَُة وْحِيكَ  ِسرِّ ِبالِدَك، َوُخزّاُن ِعْلِمَك، َوَحَفَظةُ 

َوآِلِه يف ساَعيت هِذِه   َك حمَُمَّدٍ َح نَِبيِّ ْغ رُو ، َوبـَلِّ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
حتَِيًَّة ِمّين َوَسالمًا، َوالسَّالُم َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه،  ساَعةٍ  ُكلِّ َويف 

 . هللاُ آِخُر َتْسليمي َعَلْيكَ ال َجَعَلهُ 
 

Şeyh Tusî "Misbah" adlı kitabında ve Seyyid "Cemalu'l-Usbu'" 
adlı eserinde, Cuma gününün amelerinde, Cuma gününde Resulullah 
(a.s) ve Ehl-i Beyt İmamlarını (a.s) ziyaret etmenin müstehap 
olduğunu söylemiş ve İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet 
etmişlerdir: "Kim kendi şehrinde olduğu halde Resulullah, Emirulmü-
minin, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve diğer Ehl-i Beyt İmamlarının 
mezarlarını ziyaret etmek isterse, Cuma günü gusül alıp iki temiz elbi-
se giyinip çöle (diğer bir rivayette, "evin damına") çıksın. Sonra dört 
rekat namaz kılsın. Namazda Fatiha Suresinden sonra istediği sureyi 
okusun. Namazın teşehhüd ve selamını okuduktan sonra ayağa 
kalkarak kıbleye dönüp şöyle desin: 

 
 

 ُم َعَلْيَك اَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، اَلسَّال ُم َعَلْيَك اَيـَُّها النَِّيبُّ اَلسَّال
ْبطاِن َدُة الزَّْهراُء، َوالسِّ َدُة اْلُكْربى، َوالسَّيِّ اْلُمْرَتضى، َوالسَّيِّ  يُّ اْلُمْرَسُل، َواْلَوصِ 
َمناُء اْلُمنْـَتَجُبوَن، ِجْئُت ِاْنِقطاعًا ِاَلْيُكْم َوِاىل ْعالُم، َواألُ ْوالُد األَ اْلُمنْـَتَجباِن، َواألَ 

 
ruhuna benden tahiyyet ve selam gönder. Allah'ın selamı, rahmet ve 
bereketleri senin üzerine olsun ey Resulullah! Allah bunu sana son sela-
mım etmesin." 
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ٌة، ْليب َلُكْم ُمَسلِّ ، فـَقَ آابِئُكْم َوَوَلدُِكُم اْخلََلِف، َعلى بـَرََكِة اْحلَقِّ  ٌم َوُنْصَريت َلُكْم ُمَعدَّ
ُكْم، ِاّين َلِمَن اْلقائِلَني ِبَفْضِلُكْم، َحّىت َحيُْكَم ُهللا ِبديِنِه، َفَمَعُكْم َمَعُكْم ال َمَع َعُدوِّ 

 ِذي اْلُمْلِك ُمِقرٌّ ِبَرْجَعِتُكْم، ال اُْنِكُر هلِل قُْدرًَة َوال َاْزُعُم إّال ماشاَء ُهللا ُسْبحاَن هللاِ 
ُح َهللا ابَِْمساِئِه َمجيُع َخْلِقِه، َوالسَّالُم َعلى َاْرواِحُكْم َوَاْجسادُِكْم، َواْلَمَلُكوِت، يَُسبِّ 
 *.  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َوالسَّالُم َعَلْيُكمْ 

Birçok rivayette şöyle geçer: "Resulullah'a (s.a.a) nereden salat 
ve selam gönderilirse gönderilsin ona ulaşır." 

Bir rivayette şöyle beyan edilmektedir: "Her mümin "Allah'ın sa-
lat ve selamı Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'ine olsun" derse, görevlen-
dirilmiş bir melek de ona karşılık "Senin de üzerine olsun" der. Daha 
sonra o melek Resulullah'a (s.a.a), "Ey Allah'ın Resulü! Falan şahıs 
size selam gönderdi" der. Bunun üzerine Resulullah (s.a.a), "Onun da 
üzerine selam olsun" şeklinde karşılık verir." 

Muteber bir rivayete Resulullah'tan (s.a.a) şöyle aktarılır: "Kim 
ölümünden sonra benim mezarımı ziyaret ederse, hayatımda bana 
doğru hicret eden kimse gibi olur. O halde benim mezarımı ziyaret 
etmek için gelmeye gücünüz yetmezse bana selam gönderin; sizin bu 
selamınız bana ulaşır." 

Bu anlamda çok sayıda rivayetler vardır. Biz birici bölümde, 

 
* "Selam olsun sana ey peygamber; Allah'ın rahmet ve bereketleri 

senin üzerine olsun. Selam olsun sana ey gönderilmiş peygamber ve ey 
razı olunmuş vasiy (Hz. Ali) ve ey seyyide-i Kübra (Hz. Fatıma) ve 
seyyide-i Zehra, ve iki seçilmiş toruna (Hasan ve Hüseyin), Allah'ın nişa-
neleri olan evlatlara ve seçilmiş emin kişilere! 

Ben her ketsen ümit keserek Allah'ın bereketi size, sizin babalarınıza 
ve halefiniz olan oğlunuza geldim. Allah kendi dinine hükmedinceye 
kadar kalbim size teslim olmuş ve size yardım için hazırdır. O halde ben 
sizinleyim, sizinleyim, sizin düşmanlarınızla değilim. Ben sizin fazilet ve 
üstünlüğünüzü inananlardan, ricat ve dönüşünüzü ikrar edenlerdenim; 
Allah'ın hiçbir güç ve kudretini inkar etmiyor ve Allah'ın maşiyyetinden 
başka bir şeyin olacağına inanmıyorum. Mülk ve melekutun sahibi olan 
Allah münezzehtir. Allah'ın bütün yarattıkları Allah'ı isimleriyle çağırıyor. 
Allah'ın selamı sizin ruhlarınıza ve bedenlerinize olsun. Allah'ın selamı, 
rahmet ve bereketleri sizin üzerinize olsun." 
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haftanın günlerinde tertemiz Ehl-i Beyt İmamlarının ziyaretinde 
Cumartesi gününde Resulullah (s.a.a) için iki ziyaret naklettik. İste-
yenler oraya müracaat edip bu ziyareti okumanın faziletine ulaşa-
bilirler* Resulullah'a (s.a.a), Hz. Emirulmüminin Ali'nin (a.s) Cuma 
günündeki hutbelerinden birinde ona gönderdiği salat gibi salat gön-
dermek daha uygundur. Nitekim "Ravza-i Kâfi"de şöyle geçmektedir: 

 
وا مُ � اَيُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِّ  ِانَّ َهللا َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ 

 .َتْسليماً 
، َوَحتَنَّْن َعلى  َوآِل حمَُمَّدٍ  ، َوابِرْك َعلى حمَُمَّدٍ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

، َكاَْفَضَل ما َصلَّْيَت َوابرَْكَت  َوآِل حمَُمَّدٍ  ْم َعلى حمَُمَّدٍ ، َوَسلِّ َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ 
 . َسلَّْمَت َعلى ِاْبراهيَم َوآِل ِاْبراهيَم ِانََّك َمحيٌد َجميدٌ َوتـََرمحََّْت َوَحتَنـَّْنَت وَ 

  .**اْلَوسيَلَة َوالشََّرَف َواْلَفضيَلَة َواْلَمْنزَِلَة اْلَكرميَةَ  اً اَللّـُهمَّ َاْعِط حمَُمَّد
َرهَبُْم ِهْم َشَرفًا يـَوْ ُكلِّ َاْعَظَم اْخلَالِئِق  اَللّـُهمَّ اْجَعْل حمَُمَّدًا َوآَل حمَُمَّدٍ  َم اْلِقياَمِة، َواَقـْ

 
* - İleride Hz. Emirulmüminin Ali'nin (a.s) ziyaretinde, hazretin mutahhar 

türbesine girme izninde Resulullah'tan (s.a.a) kısa bir ziyaret beyan edilmiştir. 
** "Gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat eder. Ey iman 

edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam edin." 
Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, Muhammed ve 

Ehl-i Beyt'ine bereket ver, Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine sevgi göster, 
Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine selam gönder; İbrahim ve İbrahim oğulla-
rına ettiğin en üstün salat, verdiğin bereket, ettiğin merhamet, gösterdiğin 
şefkat ve ettiğin selam gibi. Gerçekten sen övülmüş ve yücesin. 

Allah'ım! Muhammed'e vesile, şeref, fazilet ve değerli bir makam ver. 
Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ini kıyamet günü şeref ve üstün-

lük bakımından yaratılmışların en üstünü, oturmada sana en yakın olanı, 
kıyamet günü katında herkesten daha haysiyetli olanı, mevki ve nasip-
lenme bakımından en faziletlisi kıl. 

Allah'ım! Muhammed'e en üstün makamı, selam armağanı ve İslam 
şefaatini ver. 

Allah'ım! Bizi, rezil olmadan, ahdimizi bozmadan, pişman olmadan 
ve hak ilâhı değiştirmeden ona ulaştır; amin." 
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 .  ِعْنَدَك َمْنزَِلًة َوَنصيباً ِمْنَك َمْقَعدًا، َوَاْوَجَهُهْم ِعْنَدَك يـَْوَم اْلِقياَمِة جاهاً َواَْفَضَلُهمْ 
 . ْسالمِ سَّالِم، َوَشفاَعَة االِ اَللّـُهمَّ َاْعِط حمَُمَّداً َاْشَرَف اْلَمقاِم، َوِحباَء ال

 . آمنيَ  اْحلَقِّ ِالـَٰه  لَني،دِّ ْقنا ِبِه َغْريَ َخزا� َوال �ِكثَني َوال �ِدمَني َوال ُمبَ اَللّـُهمَّ َوَاحلِْ 
 
Ziyaretler bölümünün sonunda Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'ine 

salavat göndermek gelecektir. 

Bâki Mezarlığındaki Ehl-i Beyt İmamlarının Ziyareti 
Bâki mezarlığındaki Ehl-i Beyt İmamlarının ziyaret etmek 

istediğinizde, "Ziyaret Adabı" bölümünde söylediğimiz gusül, taharet, 
temiz elbiseler giymek, güzel koku sürünmek ve giriş izni istemek 
gibi amelleri yerine getir ve sonra şöyle de: 

ليُل َبْنيَ اَْيديُكْم، � َمواِيلَّ � اَبْناَء َرسُ  وِل ِهللا، َعْبدُُكْم َواْبُن َاَمِتُكُم الذَّ
ُكْم، جاءَُكْم ُمْسَتجريًا ِبُكْم، قاِصدًا ِاىل َقْدرُِكْم، َواْلُمْعَرتُِف ِحبَقِّ  َواْلُمْضِعُف يف ُعُلوِّ 

َأْدُخُل أَ  *َأْدُخُل � َمواِيلَّ، أَ ْم، ًال ِاَىل ِهللا َتعاىل ِبكُ اًب ِاىل َمقاِمُكْم، ُمتَـَوسِّ َحَرِمُكْم، ُمتَـَقرِّ 
  .اْلُمقيمَني هِبَذا اْلَمْشَهدِ  ْحِدقَني هِبَذا اْحلََرمِ ْدُخُل � َمالِئَكَة ِهللا املُ أَ أَ � َاْوِلياَء ِهللا، 

Tam bir huzu, huşu ve kalbi bağlılıkla sağ adımını atarak içeri gir 
ve şöyle de: 

َفْرِد ريًا، َواْحلَْمُد هلِل َكثريًا، َوُسْبحاَن ِهللا بُْكَرًة َوَاصيًال، َواْحلَْمُد هلِل الْ َاهللُ اَْكَربُ َكب
ِل اْحلَّناِن الَّذي َمنَّ ِبَطْوِلِه، َوَسهََّل  ِل اْلَمّناِن، اْلُمَتَطوِّ َحِد اْلُمتَـَفضِّ الصََّمِد اْلماِجِد األَ 

 *. ُنوعاً َبْل َتَطوََّل َوَمَنحَ ْلين َعْن زِ�َرهِتِْم ممَْ زِ�رََة سادايت ابِِْحسانِِه، َوَملْ َجيْعَ 

 
* "Ey mevlalarım, ey Resulullah'ın oğulları, köleniz ve cariyenizin 

oğlu zelil bir vaziyette karşınızdadır, sizin yüce mertebeniz karşısında 
zayıf düşmüştür ve hakkınızı itiraf etmektedir, sığınarak size gelmiştir, 
sizin hareminize yönelmiştir, sizin makamınıza yakın olmayı dilemektedir, 
sizin vasıtanızla Allah Teâlâ'ya tevessül etmektedir. Girebilir miyim ey 
mevlalarım, girebilir miyim ey Allah'ın velileri, girebilir miyim ey Allah'ın 
bu türbede ikamet eden, bu haremi çevreleyen melekleri?" 

* "Allah yücedir tam bir yücelikle, hamd O'na olsun, çokça, sabah ve 
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Daha sonra mukaddes mezarlarına yaklaş ve sırtın kıbleye ve 
yüzün onların türbesine doğru şöyle de: 

اَيـَُّها  ْيُكمْ اَلسَّالُم َعَلْيُكْم اَئِمََّة اْهلُدى، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم َاْهَل التـَّْقوى، اَلسَّالُم َعلَ 
اْحلَُجُج على َاْهِل الدُّنْيا، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم اَيـَُّها اْلُقّواُم يف اْلَربِيَِّة اِبْلِقْسِط، اَلسَّالُم 
َعَلْيُكْم َاْهَل الصَّْفَوِة، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم آَل َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم َاْهَل النَّْجوى، 

ُتْم َوُاسيَء ِاَلْيُكْم وَُكذِّ ُكْم َقْد بـَلَّْغُتْم َوَنَصْحُتْم َوَصَربُْمتْ يف ذاِت ِهللا، َاْشَهُد اَنَّ  بـْ
ُة الّراِشُدوَن اْلُمْهَتُدوَن، َوَانَّ طاَعَتُكْم َمْفُروَضٌة، َوَانَّ ُمتْ، َوَاْشَهُد اَنَُّكُم األَ فـََغَفرْ  ئِمَّ

َلْم ُجتابُواْدُق، َوَانَُّكْم َدْعَومتُْ قـَْوَلُكُم الصِّ  عاِئُم َوَاَمْرُمتْ فـََلْم تُطاُعوا، َوَانَُّكْم دَ  **، فـَ
 

akşam Allah'ı tesbih ve tenzih ederim. Hamd tek ve ihtiyaçsız olan, fazl 
sahibi, yegane ve yücelik sahibi, çok iyilik ve ihsan sahibi, nimet 
bağışlayan ve çok şefkatli Allah'a mahsustur ki ihsanıyla minnet bıraktı, 
ihsanıyla efendilerimin ziyaretlerini kolaylaştırdı ve beni onların ziyaret-
lerinden mahrum etmedi; aksine ihsanda ve bağışta bulundu." 

** "Selam olsun siz hidayet imamlarına, selam olsun siz takva ehli-
ne, selam olsun dünya ehline hüccet olan sizlere, selam olsun halk içeri-
sinde adaleti uygulayan sizlere, selam olsun siz seçkinlere, selam olsun 
siz Resulullah'ın Ehl-i Beyti'ne, selam olsun siz necva ehline (Allah'ın 
kendileriyle özel konuştuğu kimselere). Şehadet ederim ki siz Allah için 
tebliğ ettiniz, nasihat ettiniz ve Allah yolunda sabrettiniz, yalanlandınız, 
size karşı kötü davranıldı, ama siz affettiniz. Şehadet ederim ki siz rüşde 
ermiş ve hidayet olmuş imamlarsınız. Size itaat farzdır, sözünüz doğru-
dur, siz davet ettiniz de icabet edilmediniz, emrettiniz de itaat edilmedi-
niz; doğrusu siz dinin direkleri ve yeryüzünün rükünlerisiniz. Sürekli Alla-
h'ın gözündesiniz, O sizi bütün temiz insanların sülbünden geçirdi ve 
temiz kadınların rahimlerinden intikal ettirdi, cahillerin cehaleti sizi kirlete-
medi, heveslerin fitneleri sizde ortak olamadı, kendiniz pâksınız ve 
kaynağınız da pâkdır, dini yaratan sizin vasıtanızla bizim üzerimize min-
net bıraktı, böylece sizi(n zikrinizi) kendisinin yükseltilmesine ve içlerinde 
adının alılmasına izin verdiği evlerde kıldı, size salatımızı bizim için 
rahmet ve günahlarımız için keffaret kıldı; çünkü Allah sizi bizim için 
seçti, sizin velayetinizle bize minnet bırakarak yaratılışımızı tertemiz kıldı 
ve adımız O'nun yanında sizi tanıyan olarak geçmiş, sizleri tasdikimizle 
O'nun yanında itiraf edenler olarak yer almıştır. Bu, aşırı giden, hata 
eden, çaresiz kalan, cinayetlerini ikrar ederek size gelen, size gelişiyle 
kurtulmayı ve sizin hürmetinize helak olanları helaketten kurtaran Allah'ın 
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، ُمطََّهرٍ  ُكلِّ ْرِض، ملَْ َتزاُلوا ِبَعْنيِ ِهللا يـَْنَسُخُكْم ِمْن َاْصالِب الّديِن َوَارْكاُن األَ 
ُكْم ِفَنتُ ْهالُء، َوملَْ َتْشَرْك فيْسُكُم اْجلاِهِليَُّة اجلَْ َويـَنْـُقُلُكْم ِمْن َاْرحاِم اْلُمَطهَّراِت، ملَْ تَُدنِّ 

ْهواِء، ِطبْـُتْم َوطاَب َمنْـبَـُتُكْم، َمنَّ ِبُكْم َعَلْينا َدّ�ُن الّديِن، َفَجَعَلُكْم يف بـُُيوت األَ 
نُوبِنا، تَنا َعَلْيُكْم َرْمحًَة َلنا وََكّفارًَة ِلذُ َر فيَها اْمسُُه، َوَجَعَل َصالَاِذَن ُهللا َاْن تـُْرَفَع َويُْذكَ 

َني  ِاِذ اْختارَُكُم ُهللا َلنا، َوطَيََّب َخْلَقنا ِمبا َمنَّ َعَلْينا ِمْن ِواليَِتُكْم، وَُكّنا ِعْنَدُه ُمَسمِّ 
َواْسَتكاَن َواَقـَرَّ  أَ َمقاُم َمْن َاْسَرَف َوَاْخطَ  ِبِعْلِمُكْم، ُمْعَرتِفَني بَِتْصديِقنا ِاّ�ُكْم، َوهذا

قاِمِه اْخلَالَص، َوَاْن َيْستَـْنِقَذُه ِبُكْم ُمْستَـْنِقُذ اْهلَْلكى ِمَن الرَّدى،  ِمبا َجىن َورَجا مبَِ 
َُذوا آ�ِت  َفُكونُوا يل ُشَفعاَء، فـََقْد َوَفْدُت ِاَلْيُكْم ِاْذ رَِغَب َعْنُكْم َاْهُل الدُّنْيا، َواختَّ

 ِهللا ُهُزواً َواْسَتْكَربُوا َعْنها
Sonra başını yukarı yaldırarak şöyle de: 

 *َلَك اْلَمنُّ ِمبا ،ءٍ يْ شَ  ِبُكلِّ � َمْن ُهَو قائٌِم ال َيْسُهو، َودائٌِم ال يـَْلُهو، َوُحميٌط 
َوفـَّْقَتين َوَعرَّفـَْتين ِمبا اََقْمَتين َعَلْيِه، ِاْذ َصدَّ َعْنُه ِعباُدَك، َوَجِهُلوا َمْعرِفـََتُه، َواْسَتَخفُّوا  

َخَصْصتَـُهْم ِمبا َخَصْصَتين   ِمْنَك َعَليَّ َمَع اَْقوامٍ  اْلِمنَّةُ  ِسواُه، َفكاَنتِ  ِه، َوماُلوا ِاىلِحبَقِّ 
ِبِه، فـََلَك اْحلَْمُد ِاْذ ُكْنُت ِعْنَدَك يف َمقامي هذا َمْذُكورًا َمْكُتواًب، َفال َحتْرِْمين ما  

 
kendisini kurtarmasını ümit eden bir kimsenin halidir; o halde benim için 
şefaatçiler olun. Dünya ehli sizden yüzlerini çevirirken, Allah'ın ayetleriyle 
alay ederken, o ayetlere sırtlarını çevirirken ben size taraf yöneldim." 

* "Ey hiçbir zaman yanılmayan kâim ve sabit, ey boş şeylerden uzak 
ebedi ve her şeyi kuşatan zat! Kulların engelleyip tanımadıkları, hakkını 
hafife aldıkları ve başkalarına yöneldikleri halde beni muvaffak 
etmenden, beni üzerine ikame ettiğin şeyi bana tanıtmandan dolayı sana 
hamdolsun; benim üzerimde ve bana verdiğin şeyi kendilerine de 
verdiğin kavim üzerinde minnet sahibisin sen. O halde sana hamd olsun; 
çünkü ben senin yanında bu makamımla anılıp yazıldım. O halde ümit 
ettiğim şeyden beni mahrum etme. Çağırdığım şeyde beni ümitsiz etme; 
Muhammed ve pâk Ehl-i Beyti'nin hürmeti hakkı için; Allah Muhammed 
ve Ehl-i Beyti'ne rahmet etsin." 
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  َعلى حمَُمَّدٍ ِه الطّاِهريَن، َوَصلَّى هللاُ َوآلِ  ْبين فيـما َدَعْوُت، ِحبُْرَمِة حمَُمَّدٍ رََجْوُت، َوال ُختَيِّ 
 .َوآِل حمَُمَّدٍ 

Sonra kendin için istediğin duayı et. 
Şeyh Tusî "Tehzib" adlı eserinde  der ki: Sonra her imam için 

ikişer rek'at olacak şekilde sekiz rekat ziyaret namazı kıl . 

Bâki Kabristanındaki Ehl-i Beyt İmamlarını Veda Ziyareti 
Merhum Şeyh Tusî ve Seyid İbn-i Tavus derler ki: Bâki kabristan-

lığındaki Ehl-i Beyt İmamlarıyla -aleyhimusselam- vedalaşmak isteyince 
şöyle de: 

َرُأ َعَلْيُكُم اَلسَّالُم َعَلْيُكْم اَئِمََّة اْهلُدى َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، َاْستَـْوِدُعكُ  ُم َهللا َواَقـْ
َمَع  السَّالَم، آَمّنا ابِِهلِل َواِبلرَُّسوِل، َوِمبا ِجئْـُتْم ِبِه َوَدَلْلُتْم َعَلْيِه، اَللّـُهمَّ َفاْكتـُْبنا 

  *.الّشاِهدينَ 
Daha sonra çokça dua et ve Allah'tan sana bir daha onların ziyare-

tini nasip etmesini ve bunun senin son ahdin ve son ziyaretin olmama-
sını dile. 

Allame Meclisî "Biharu'l-Envar"da eski bir nüshadan geniş bir 
ziyaret kaydetmiştir. Ama Allame'nin ve diğerlerinin dediğine göre 
Bâkî mezarlığındaki imamları ziyaret etmek için en iyi ziyaret metni 
Camiatu'l-Kebire ziyaretidir. İnşallah ileride onlardan bazılarına yer 
vereceğiz. Biz burada sadece bu ziyaretle yetindik. Kitabımızın birinci 
bölümünde haftanın günlerinde tertemiz Ehl-i Beyt İmamlarının 
(Allah'ın selamı onların üzerine olsun) ziyaretlerinde bir ziyaret İmam 
Hasan (a.s) için ve bir ziyaret de Bâki'deki diğer üç imam için 
naklettik; bu ziyaretlerden de gaflet edilmesin. Haftanın günlerinde 
tertemiz Ehl-i Beyt İmamlarının (Allah'ın selamı onların üzerine 
olsun) ziyaretlerinde, Bâki mezarlığındaki imamlar (Allah'ın selamı 
onların üzerine olsun) dışında Ehl-i Beyt İmamlarının her birinin 
ziyaretinden sonra ziyaret edilen imam için bir de salavat duası 

 
* "Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri sizin üzerinize olsun ey 

hidayet imamları; sizi Allah'a ısmarlıyorum ve size selam ediyorum. 
Allah'a, Resulullah'a, sizin getirdiklerinize ve kılavuzluk ettiğiniz şeylere 
iman ettik. Allah'ım! Bizi şahitlerle birlikte yaz." 



 689 

kaydettik. Bu yüce kişilere salavat duası olarak da kitabımızın 
ziyaretler bölümünde kaydettiğimiz salavat duasıyla yetiniyoruz; 
isteyenler oraya müracaat edip bu yüce imamlara salavat getirerek iyi 
amellerini ağırlaştırsınlar. 

Ehl-i Beyt İmamlarının (Allah'ın selamı onların üzerine olsun) 
meddahı Şeyh Uzrî Fazıl Evhedi'nin (r.a) bu yüce imamlar hakkında 
Arapça mısralarının sonu "Ha" harfiyle biten bir kadisesi var. 

"Cevahir" kitabının yazarı yüce fakihlerin şeyhi ve müçtehidlerin 
sonuncusu Şeyh Muhammed Hasan'dan nakledildiğine göre, Şeyh 
Uzrî, bu kasidenin amel defterine yazılmasını arzuluyordu. Şeyh 
Cevahir, Uzrî'nin amel defterine yazılmaısnı istediği birkaç şiiri 
zikretmiştir. Bu içi buruk kulun, o yüce türbelere duyduğu fevkalade 
iştiyak, beni, bu şiirleri burada kaydetmeye sevketti. Şiir şöyledir: 

 
Bu kalpler iştiyaktan perişandır 
Bu gözler ağlamaktan kızıl kanadır 
En zor sıkıntılarım ağlatmaz beni 
Aşktan ağlayan gözlerim perişandır 
Her gün doludur üzücü olaylarla  
Rezva dağının karşılaşmaya gücü yetmez onlarla. 
Olmazsa resullerin efendisi Tâhâ'nın sayesi 
Bütün bu olaylardan kurtulmanın yoktur imkanı 
Korkanların korkulardan sığındığı kaleydi o 
Araplar içinde ahde vefanın örneğiydi o 
İlmin kaynağı ancak onun yanındadır 
Yaratılışın başından bütün bilgiler ondadır 
Varlıklara ondan yağdı, hem ilim ve hem hilim 
Akıllar bu ikisinden aldı akletmeyi 
İsmiyle gökler yüceldi, yer de yükseldi 
Sabah vakitleri ıtrı etrafı sardı 
Onun faziletleri her yere yayıldı 
Bütün dillere, tüm kavimlere vardı 
Onun ismiyle toprak harekete geçti  
Yerin altı göğün zirvesine vardı  
Mukaddes zatının cevherinden geçti zatıyla 
Elçilerin düşüncesi onun manasında tıpkı seraptır 
Muhammed'in sıfatları hakkında düşünme 
Çünkü o gözlere görülmeyen bir zattır. 
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Allah yanında ondan daha yüce kim var 
Bütün varlıkların yaratılış nedeni odur. 
İki alemin varlıklarına baktı da 
Ahmed'in zatını görüp, aralarından onu seçti. 
Onun mukaddes mevkilerini unutamam 
Temelini takvayla dökmüş, sonra akılla yükseltmiştir 
Öyle yüce kişiler ki evlerinde 
Allah izniyle sahipleri yükseldi 
Öyle efendiler ki, istemezler Allah'ın rızasından başka  
Allah da istemez onların rızasından başka 
Mahsus kıldı kemaline manaları 
Ve onu en yüce isimleriyle adlandırdı 
Arşta hazinelerden başkasının yeri yok 
Münezzeh perdelerde saklı onları var eden 
Nice dillerle Allah'tan haber verir 
Onu hikmet kalemleri eyler ayan 
Sahih gözleridir onlar hakkın  
Kör gözlerini hidayet ederler insanların 
Alimdirler, imamdırlar, hekimdirler 
Yol bulur yıldız onları izlemekle 
İlimleri öncüdür, görüşleri isabetli 
Duyulacak, hikmetle görülecek yerdeler belli 
Gökler yere düşse de gam yemem 
Velayetlerine ulaştıktan sonra dert etmem. 
 

Resulullah'ın (s.a.a) Oğlu İbrahim'in Ziyareti 
Kabrinin yanı başında durarak şöyle de: 
 

يِب ِهللا، ِهللا، اَلسَّالُم َعلى َحب اَلسَّالُم َعلى َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعلى َنِيبِّ 
ِد ِهللا، اَلسَّالُم َعلى حمَُمَِّد ْبِن َعْبِد ِهللا َسيِّ  ِهللا، اَلسَّالُم َعلى جنَِيِّ  يِّ اَلسَّالُم َعلى َصفِ 

نِْبياِء، َوخامتَِ اْلُمْرَسلَني، َوِخَريَِة ِهللا ِمْن َخْلِقِه يف َاْرِضِه َوَمسائِِه، اَلسَّالُم َعلى َمجيِع األَ 
، اَلسَّالُم َعَلْينا َوَعلى اَنِْبيائِِه َورُُسِلِه، اَلسَّالُم َعَلى الشَُّهداِء َوالسَُّعداِء َوالّصاِحلنيَ 

ِعباِد ِهللا الّصاِحلَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَّتـَُها الرُّوُح الزّاِكَيُة، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَّتـَُها  
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النـَّْفُس الشَّريَفُة، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَّتـَُها السُّالَلُة الطّاِهَرُة، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَّتـَُها 
 َمُة الزّاِكَيُة، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن َخْريِ اْلَورى، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن الَنِيبِّ النَّسَ 

اْلُ◌ْجمَتىب، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن اْلَمبْـُعوِث ِاىل كافَِّة اْلَورى، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن 
، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن اْلُمَؤيَِّد راِج اْلُمنريِ اْلَبشِري النَّذيِر، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن السِّ 

، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن اِبْلُقرآِن، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن اْلُمْرَسِل ِاَىل اِالْنِس َواْجلانِّ 
 *اَلسَّالُم َعَلْيكَ  صاِحِب الرّايَِة َواْلَعالَمِة، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن الشَّفيِع يـَْوَم اْلِقياَمِة،

 .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َ�ْبَن َمْن َحباُه هللاُ اِبْلَكراَمِة، اَلسَّالُم َعَلْيكَ 
َاْشَهُد اَنََّك َقِد اْختاَر ُهللا َلَك داَر ِاْنعاِمِه قـَْبَل َاْن َيْكُتَب َعَلْيَك َاْحكاَمُه َاْو 

 
* "Selam olsun Allah'ın Resulüne. Selam olsun Allah'ın peygambe-

rine. Selam olsun Allah'ın habibine. Selam olsun Allah'ın halis kuluna. 
Selam olsun Allah'ın sırdaşına. Selam olsun peygamberlerin efendisi, 
elçilerin sonuncusu, Allah'ın yeryüzünde ve gökteki yaratıkları arasından 
seçtiği Muhammed b. Abdullah'a. Selam olsun O'nun (Allah'ın) bütün 
peygamberlerine ve elçilerine. Selam olsun şehitlere, mesutlara ve 
salihlere. Selam olsun bize ve Allah'ın salih kullarına. Selam olsun sana 
ey arınmış ruh (İbrahim)! Selam olsun sana ey şerefli can! Selam olsun 
sana ey tertemiz sülale! Selam olsun sana ey tertemiz insan! Selam 
olsun sana ey halkın en hayırlısının oğlu! Selam olsun sana ey seçkin 
peygamberin oğlu! Selam olsun sana ey bütün halk için gönderilen 
elçinin oğlu! Selam olsun sana ey müjdeleyici ve uyarıcının oğlu! Selam 
olsun sana ey parlak çırağın oğlu! Selam olsun sana ey Kur'an'la teyit 
edilenin oğlu! Selam olsun sana ey insanlar ve cinler için gönderilenin 
oğlu! Selam olsun sana ey sancak ve nişane sahibinin oğlu! Selam olsun 
sana ey kıyamet gününün şefaatçisinin oğlu! Selam olsun sana ey 
Allah'ın kerametle kendisine bağışta bulunduğu kişinin oğlu! Allah'ın 
selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. 

Şehadet ederim ki Allah sana hükümlerini farz kılmadan veya helali 
ve haramıyla seni mükellef etmeden önce sana nimetlerinin evini seçti. 
Sonra seni tertemiz, arınmış, beğenilmiş, her türlü necisten pâk ve her 
türlü kirden takdis edilmiş olarak oraya intikal etti. Seni cennetu'l-
me'va'ya yerleştirdi ve yüce derecelere yükseltti. Allah sana rahmet 
eylesin; öyle bir rahmet ki onunla Resulünün gözü aydınlansın ve onu en 
büyük arzusuna ulaştırsın. 
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، ُمَقدَّساً  َجنَسٍ  ُكلِّ اً طاِهراً ِمْن باً زاِكياً َمْرِضيِّ َلَك ِاَلْيِه طَيِّ َفَك َحالَلُه َوَحراَمُه، فـَنَـقَ يَُكلِّ 
، َوبـَوََّأَك َجنََّة اْلَمأوى، َورَفـََعَك ِاَىل الدَّرَجاِت اْلُعلى، َوَصلَّى هللاُ َعَلْيَك َدَنسٍ  ُكلِّ ِمْن 

 . ُموِلهِ غُُه اَْكَربَ َمأتـُبَـلِّ َصالًة تـََقرُّ هِبا َعْنيُ َرُسوِلِه، وَ 
اَللّـُهمَّ اْجَعْل اَْفَضَل َصَلواِتَك َوَازْكاها، َوَاْمنى بـَرَكاِتَك َوَاْوفاها، َعلى َرُسوِلَك 

بَني،  خامتَِ النَِّبّيَني، َوَعلى َمْن َنَسَل ِمْن َاْوالِدِه الطَّيِّ  َك َوِخَريَِتَك ِمْن َخْلِقَك حمَُمَّدٍ َونَِبيِّ 
 . ِتَك � َاْرَحَم الّراِمحنيَ تِِه الطّاِهريَن، ِبَرمحَْ َوَعلى َمْن َخلََّف ِمْن ِعرتَْ 

َك، َاْن َجتَْعَل َسْعيي هِبِْم َك، َوِاْبراِهيَم َجنِْل نَِبيِّ َصِفيِّ  حمَُمَّدٍ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
ي هبم جوائِ وحَ  *وعاقبيت هبم محيدةً  َمْشكورًا َوَذْنيب هَبم َمغفورًا وحيايت هبم سعيدةً 

َمْقِضيًَّة، َواَْفعاِيل هِبِْم َمْرِضيًَّة، َواُُموري هِبِْم َمْسُعوَدًة، َوُشُؤوين هِبِْم َحمُْموَدًة، اَللّـُهمَّ 
 . َوضيقٍ   ُكلَّ َهمٍّ ْس َعينِّ نـَفِّ َوَاحِسْن ِيلَ التـَّْوفيَق، وَ 

ناَنَك، َواْرزُْقين ِرْضواَنَك  جِ ْبين ِعقاَبَك، َواْمَنْحين َثواَبَك، َوَاْسِكينِّ اَللّـُهمَّ َجنِّ 
ُمؤِمنَني َواملُْؤِمناِت، َوَوَلدي َوَمجيَع الْ  يَّ ْك يل يف صاِلح ُدعائي واِلدَ َوَاماَنَك، َوَاْشرِ 

 
* Allah'ım! En üstün ve en temiz rahmetlerini, en çok ve en artımlı 

bereketlerini resulünün, peygamberinin, yaratıkların arasından seçtiğin 
peygamberlerinin sonuncusu Muhammed'in ve onun soyundan gelen 
tertemiz evlatlarının ve onun tertemiz itretinin bâki kalanlarının üzerine 
eyle; rahmetin hürmetine, ey merhametlilerin en merhametlisi. 

Allah'ım! Seçtiğin Muhammed'in ve peygamberinin oğlu İbrahim'in 
hakkı hürmetine senden, onların -ziyareti yolunda- çabamı mükafatlan-
dırmanı, onlar vasıtasıyla günahlarımı bağışlamanı, hayatımı saadetli ve 
akibetimi övgülü kılmanı, hacetlerimi karşılamanı, amellerimi beğenilmiş 
kılmanı, işlerimi saadet yolunda ve şanımı övülmüş kılmanı istiyorum. 

Allah'ım! Bana güzel muvaffakiyet ver, bütün keder ve sıkıntılarımı 
gider. 

Allah'ım! Benden azabını uzaklaştır, bana mükafatını bağışla, beni 
cennetine yerleştir, beni rıdvanın ve emanınla rızıklandır, hayır duama 
annemi, babamı, evlatlarımı, ölü veya diri olan bütün mümin erkek ve 
kadınları ortak kıl. Doğrusu sen kalıcı iyi amlellerin velisisin; -duamı- 
kabul buyur ey alemlerin Rabb'i!" 
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 .ِحلاِت، آمَني َربَّ اْلعاَلمنيَ ْمواَت ِانََّك َوِيلُّ اْلباِقياِت الّصاْحياَء ِمنْـُهْم َواألَ األَ 
Sonra hacetlerini iste ve iki rekat ziyaret namazı kıl. 

Fatıma Bint Esed'in Ziyareti 
Emirulmüminin Hz. Ali'nin (a.s) annesi Fatıma bint Esed'i ziyaret 

etmek için mezarının yanı başında durarak şöyle de: 
 

ِد  َسيِّ  حمَُمَّدٍ ِهللا، اَلسَّالُم َعلى َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعلى  اَلسَّالُم َعلى َنِيبِّ 
ِخريَن، ِد اآلَسيِّ  وَّلَني، اَلسَّالُم َعلى حمَُمَّدٍ ِد األَ َسيِّ  اْلُمْرَسلَني، اَلسَّالُم َعلى حمَُمَّدٍ 

اَلسَّالُم َعلى َمْن بـََعَثُه ُهللا َرْمحًَة ِلْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها النَِّيبُّ َوَرْمحَُة ِهللا 
يَِّة، اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها الصِّ  لسَّالُم َعلى فاِطَمَة بِْنِت َاَسدٍ َوبـَرَكاتُُه، اَ   *ّديَقةُ اْهلاِمشِ

ُة،  اْلَمْرِضيَُّة، اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها التَِّقيَُّة النَِّقيَُّة، اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها اْلَكرميَُة الرَِّضيَّ 
ِد اْلَوِصّيَني،  خامتَِ النَِّبّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيِك � واِلَدَة َسيِّ  َلَة حمَُمَّدٍ اَلسَّالُم َعَلْيِك � كافِ 

ِك � اَلسَّالُم َعَلْيِك � َمْن َظَهَرْت َشَفَقُتها َعلى َرُسوِل ِهللا خامتَِ النَّبّيَني، اَلسَّالُم َعَليْ 
َعَلْيِك َوَعلى رُوِحِك َوبََدِنِك الطّاِهِر، اَلسَّالُم مِني، اَلسَّالُم ِهللا األَ  َمْن تـَْربِيَـتُها ِلَوِيلِّ 

 .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َعَلْيِك َوَعلى َوَلِدكِ 
 

* "Selam olsun Allah'ın peygamberine. Selam olsun Allah'ın elçisine. 
Selam olsun elçilerin efendisi Muhammed'e. Selam olsun öncekilerin 
efendisi Muhammed'e. Selam olsun sonrakilerin efendisi Muhammed'e. 
Selam olsun Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği kişiye. Allah'ın 
selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun ey Allah'ın elçisi! 
Selam olsun sana ey Fatıma binti Esed-i Haşimi! Selam olsun sana ey 
beğenilmiş sıddıka kadın! Selam olsun sana ey tertemiz ve arınmış 
kadın! Selam olsun sana ey razı olan yüce kadın! Selam olsun sana ey 
peygamberlerin sonuncusu Muhammed'in (s.a.a) bakımını yapan! Selam 
olsun sana ey vasilerin efendisinin annesi! Selam olsun sana ey 
peygamberlerin sonuncusu Resulullah'a şefkat gösteren! Selam olsun 
sana ey Allah'ın emin velisini terbiye eden! Selam olsun sana, senin 
tertemiz ruhuna ve bedenine. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri sana 
ve senin oğluna olsun. 
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مانََة، َواْجتَـَهْدِت يف َمْرضاِت ِهللا،  اْلِكفاَلَة، َوَادَّْيِت األَ َاْشَهُد اَنَِّك َاْحَسْنتِ 
ِه، ُمْؤِمَنًة ِبِصْدِقِه، ُمْعَرتَِفًة بِنـُبـُوَّتِِه، ُمْستَـْبِصَرًة ِحبَقِّ َوابَلْغِت يف ِحْفِظ َرُسوِل ِهللا، عارَِفًة 

 . ى ِخْدَمِتِه، ُخمْتارًَة ِرضاهُ بِِنْعَمِتِه، كاِفَلًة ِبَرتْبَِيِتِه، ُمْشِفَقًة َعلى نـَْفِسِه، واِقَفًة َعل
ْد�ِن، راِضَيًة َمْرِضيًَّة   األَ َوالَّتَمسُِّك ابَِْشَرفِ  ْميانِ ُد اَنَِّك َمَضْيِت َعَلى االِ َوَاْشهَ 

  *طاِهَرًة زَِكيًَّة َتِقيًَّة نَِقيًَّة، فـََرِضَي هللاُ َعْنِك َوَاْرضاِك، َوَجَعَل اْجلَنََّة َمْنزَِلِك َوَمأواكِ 
َوال   ْتين َعلى َحمَبَِّتها،َوانـَْفْعين ِبزِ�َرهِتا، َوثـَبِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

  يَِّتها، َواْرزُْقين ُمرافـََقَتها، َواْحُشْرين َمَعها ئِمَِّة ِمْن ُذرِّ فاَعَة األَ َحتْرِْمين َشفاَعَتها، َوشَ 
  .َوَمَع َاْوالِدَها الطّاِهرينَ 

 اَللّـُهمَّ ال َجتَْعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن زِ�َريت ِاّ�ها، َواْرزُْقِين اْلَعْوَد ِاَلْيها اَبَدًا ما
ِتَك � َاْرَحَم اَبـَْقيْـَتين، َوِاذا تـََوفـَّيْـَتين َفاْحُشْرين يف زُْمَرهِتا، َوَاْدِخْلين يف َشفاَعِتها، ِبَرمحَْ 

  .الرّاِمحِنيَ 
َوِجلَِميِع اْلُمْؤِمنَني   يَّ ْيَك، ِاْغِفْر يل َوِلواِلدَ ها ِعْنَدَك َوَمْنزَِلَتها َلدَ اَللّـُهمَّ ِحبَقِّ 

  *.نا ِبَرْمحَِتَك َعذاَب الّنارِ ِخَرِة َحَسَنًة َوقِ َوِيف اآلَوآتِنا ِيف الدُّنْيا َحَسَنًة َواْلُمْؤِمناِت، 

 
* Şehadet ederim ki sen çok güzel bakıcılık yaptın, emaneti eda ettin, 

Allah'ın rızası doğrultusunda çalıştın, Allah'ın resulünü korumada olduk-
ça fazla çaba harcadın; bütün bunları onun hakkını bilerek, doğruluğuna 
inanarak, peygamberliğini itiraf ederek, varlığının nimetinin bilincinde 
olarak, işlerini üstlenerek, özüne şefkat besleyerek, hizmetinde olarak, 
rıza ve memnuniyetini arayarak yaptın. 

Şehadet ederim ki sen iman üzerine -bu dünyadan- geçip gittin, 
memnun ve hoşnut olarak, beğenilerek, tertemiz ve arınmış, halis 
kılınmış ve pâk olarak dinlerin en üstününe sarıldın. Dolayısıyla Allah da 
senden razı oldu ve seni razı ve memnun etti. Senin yerini ve yurdunu 
cennet etti. 

* Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine rahmet ey-
le. Beni onun (Fatıma binti Esed'in) ziyaretinden yararlandır. Beni onun 
muhabbetinde sabit kıl. Beni onun ve onun soyundan gelen İmamların 
şefaatinden mahrum etme. Beni onun yanında olmakla rızıklandır. Beni 
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Sonra iki rek'at namaz kılarak hacetlerini istedikten sonra geri 
dön. 

Şeyyidu'ş-Şuheda Hamza'nın Ziyareti 
Şehitler efendisi Hz. Hamza'nın ziyaretine gidince mezarının yanı 

başında durarak şöyle de: 
 

اَلسَّالُم َعَلْيَك � َعمَّ َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِله، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َخْريَ 
الشَُّهداِء، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َاَسَد ِهللا َوَاَسَد َرُسوِلِه، َاْشَهُد اَنََّك َقْد جاَهْدَت ِيف ِهللا 

َوَجلَّ، َوُجْدَت بِنَـْفِسَك، َوَنَصْحَت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه، وَُكْنَت فيـما   َعزَّ 
  .ِعْنَد ِهللا ُسْبحانَُه راِغباً 

راِغباً   ، اًب ِاىل َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه بِذِلكَ يب اَْنَت َواُّمي اَتـَيْـُتَك ُمتَـَقرِّ أبَ 
اْسَتَحقَّها   ذًا ِبَك ِمْن �رٍ  الشَّفاَعِة، اَبـَْتغي بِزِ�رَِتَك َخالَص نـَْفسي، ُمتَـَعوِّ ِاَلْيِك ِيف 

ِمثْلي ِمبا َجنَـْيُت َعلى نـَْفسي، هارابً ِمْن ذُنُوِيبَ الَّيت اْحَتطَبْـتُها َعلى ظَْهري، َفزِعاً ِالَْيَك  
طالِبًا َفكاَك رَقـََبيت ِمَن الّناِر، َوَقْد َاْوقـََرْت   بَعيَدةٍ  رَجاَء َرْمحَِة َرّيب، اَتـَيْـُتَك ِمْن ُشقَّةٍ 

اَفـْزَُع ِاَلْيِه َخْريًا يل ِمْنُكْم اَْهَل   اً َظْهري ذُنُويب، َواَتـَْيُت ما َاْسَخَط َرّيب، َوملَْ َاِجْد َاَحد
َحمُْزو�ً، َواَتـَيْـُتَك  بـَْيِت الرَّْمحَِة، َفُكْن يل َشفيعًا يـَْوَم فـَْقري َوحاَجيت، فـََقْد ِسْرُت ِالَْيَك 

َمْكُروابً، َوَسَكْبُت َعْربَيت ِعْنَدَك ابِكياً، َوِصْرُت ِالَْيَك ُمْفَردًا، َواَْنَت ِممَّْن َاَمَرِين هللاُ  

 
onunla ve onun tertemiz evlatlarıyla birlikte haşret. 

Allah'ım! Bu ziyaretimi, onu son ziyaretim etme. Hayatta olduğum 
sürece sürekli onun ziyaretine dönmeyi bana rızık et. Beni öldürdüğünde 
onun zümresinde haşret. Beni onun şefaatine sok; rahmetinin hakkı 
hürmetine; ey merhametlilerin en merhametlisi! 

Allah'ım! Onun senin yanındaki hakkı ve katındaki makamı hürme-
tine beni, annemi, babamı ve bütün mümin erkek ve kadınları bağışla ve 
bize dünya ve ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru." 
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  َورَغََّبين ِيف اْلوِفاَدِة ِاَلْيِه،  *ِه، ِه، َوَدلَّين َعلى َفْضِلِه، َوَهداين ِحلُبِّ ِبِصَلِتِه، َوَحثَّين َعلى بِرِّ 
ال َيْشقى َمْن تـََوالُّكْم، َوال َخييُب َمْن   َوَاْهلََمين طََلَب اْحلَواِئِج ِعْنَدُه، اَنـُْتْم اَْهُل بـَْيتٍ 

 َااتُكْم، َوال َخيَْسُر َمْن يـَْهواُكْم َوال َيْسَعُد َمْن عاداُكْم. 

Sonra kıbleye doğru dönerek iki rek'at ziyaret namazı kıl, 
namazdan sonra kendini mezara yapıştırarak şöyle de: 

 
، اَللّـُهمَّ ِاّين تـََعرَّْضُت ِلَرْمحَِتَك بُِلُزومي ِلَقْربِ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ْكثـُُر  تَ  َك يف يـَْومٍ َك َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه ِلُيجَريين ِمْن نِْقَمِتَك َوَسَخِطَك َوَمْقتِ نَِبيِّ  َعمِّ 
ِمبا َقدََّمْت، َوُجتاِدُل َعْن نـَْفِسها، َفِاْن تـَْرَمحِْين   ْصواُت، َوَتْشَغُل ُكلُّ نـَْفسٍ فيِه األَ 

اْليَـْوَم َفال َخْوٌف َعَليَّ َوال ُحْزٌن، َوِاْن تُعاِقْب َفَمْوًىل َلُه اْلُقْدرَُة َعلى َعْبِدِه، َوال 

 
* "Selam olsun sana ey Resulullah'ın (s.a.a) amcası! Selam olsun 

sana ey şehitlerin en üstünü! Selam olsun sana ey Allah'ın ve Resulünün 
aslanı! Şehadet ederim ki sen şanı yüce Allah'ın yolunda cihad ettin ve 
canını verdin ve Resulullah'ın hayrını istedin, Allah Teâlâ katındaki şeye 
rağbet ettin. 

Anam, babam sana feda olsun. Resulullah'a (s.a.a) yaklaşmayı 
dileyerek ve şefaat hususunda sana rağbet ederek senin ziyaretine 
geldim. Senin ziyaretinle nefsime karşı işlediğim cinayetten dolayı benim 
gibisinin layık olduğum -cehennem- ateşinden sana sığınarak, sırtıma 
topladığım günahlarımdan kaçarak, Rabb'imin rahmetinin ümidiyle senin 
kapında tazarru ederek canımın kurtuluşunu istiyorum. Günahlarım 
sırtıma ağırlık yapmış olduğu halde ateşten kurtuluşum talebiyle uzak bir 
yoldan senin ziyaretine geldim. Rabb'imi öfkelendirecek bir şeyle geldim 
ve kendisine tazarru edecek siz rahmet Ehl-i Beyt'inden daha üstün bir 
kimseyi bulamadım. O halde yoksulluk ve hacet günümde bana şefaatçi 
ol; ben hüzünlü bir halde sana doğru hareket ettim; sıkıntılı olarak sana 
geldim ve senin yanında ağlayarak gözyaşımı döktüm. Sana yalnız 
geldim; sen, Allah'ın ulaşmamı emrettiği, beni iyiliğine teşvik ettiği, bana 
faziletini gösterdiği, beni sevgisine hidayet ettiği, huzuruna gelmeyi teşvik 
ettiği, kendisinden hacetlerimi istemeyi ilham ettiği kişilerdensin. Siz öyle 
bir Ehl-i Beyt'siniz ki sizi izleyen hiçbir zaman şaki olmaz, size gelenin 
ümidi kesilmez, size gönül bağlayan zarar etmez ve size düşman olan 
hiçbir zaman saadete ulaşmaz." 
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َك، َوتـََقرَّْبُت نَِبيِّ  ْفين ِبَغْريِ حاَجيت، فـََقْد َلِصْقُت ِبَقْربِ َعمِّ ْبين بـَْعَد اْليَـْوِم، َوال َتْصرِ ُختَيِّ 
ِبِه ِاَلْيَك ابِْتغاَء َمْرضاِتَك، َورَجاَء َرْمحَِتَك، فـَتَـَقبَّْل ِمّين، َوُعْد ِحبِْلِمَك َعلى َجْهلي، 

َولِكْن  ْن َتْظِلَميناَ  *َوِبَرأَفِتَك َعلى ِجنايَِة نْفسي، فـََقْد َعظَُم ُجْرمي، َوما َاخافُ 
 .َاخاُف ُسوَء احلِْسابِ 

ْب  الّناِر َوال ُختَيِّ َك، َفِبِهما ُفكَّين ِمنَ نَِبيِّ  َفاْنظُِر اْليَـْوَم تـََقلُِّىب َعلى َقْربِ َعمِّ 
َوال يـَُهوَننَّ َعَلْيَك ابِْتهايل، َوال َحتُْجَنبَّ َعْنَك َصْويت، َوال تـَْقِلْبين ِبَغْريِ ، َسْعيي

جًا َعِن اْلَمْلُهوِف اْحلَْرياِن اْلَغريِق َوَحمُْزون، َو� ُمَفرِّ  َمْكُروبٍ  ُكلِّ اِئجي، � ِغياَث َحو 
، َواْنظُْر ِاَيلَّ َنْظَرًة ال َاْشقى َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اْلُمْشِرِف َعَلى اْهلََلَكِة، َفَصلِّ 

 َواْنِفرادي، فـََقْد رََجْوُت ِرضاَك، َوَحتَرَّْيُت اْخلَْريَ بـَْعَدها اَبَدًا، َواْرَحْم َتَضرُّعي َوَعْربَيت
 . ، َفال تـَُردَّ َاَمليالَّذي ال يـُْعطيِه َاَحٌد ِسواكَ 

اَللّـُهمَّ ِاْن تُعاِقْب َفَمْوًىل َلُه اْلُقْدرَُة َعلى َعْبِدِه، َوَجزائُِه ِبُسوِء ِفْعِلِه، َفال َاخيَنبَّ 
َنبَّ ُشُخوصي َوِوفاَديت، فـََقْد اَنـَْفْدُت نـََفَقيت،  ِبَغْريِ حاَجيت، َوال ُختَيِّ  اْليَـْوَم، َوال َتْصرِْفين

 
 
* "Allah'ım! Muhammed ve Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle. 

Allah'ım! Ben, Peygamberin -Allah'ın rahmet ve selamı onun ve Ehl-i 
Beyti'nin üzerine olsun- amcasının mezarının yanında yer alarak, ses-
lerin çok olduğu ve herkesin -kendisi için- önceden gönderdiğiyle uğraş-
tığı ve kendisiyle mücadele ettiği günde beni belalarından koruyasın diye 
kendimi senin rahmetine sundum. Dolayısıyla, eğer o gün bana 
merhamet edecek olursan, benim hiçbir korkum ve hüznüm olmaz ve 
eğer beni cezalandıracak olursan, bu durumda sen kuluna gücü yeten 
mevlasın -buna gücün yeter-. O halde o günde -rahmetine- benim 
ümidimi kesme; hacetimi vermeden beni geri çevirme; doğrusu ben 
rızanı talep ederek ve rahmetini ümit ederek Peygamberinin (s.a.a) 
amcasının mezarına yapıştım ve onunla sana yaklaştım; o halde benden 
kabul et ve kendi sabrınla benim cehaletime, şefkatinle kendime karşı 
ettiğim cinayetime dön. Doğrusu benim suçum büyüktür ve senin bana 
zulmedeceğinden korkmuyorum; fakat hesabımın kötü olmasından kor-
kuyorum.  
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َعْبُت بََدين، َوَقَطْعتُ  ْهَل َواْلماَل َوما َخوَّْلَتين، َوآثـَْرُت ما   اْلَمفازاِت، َوَخلَّْفُت األَ َواَتـْ
َوآِلِه، َوتـََقرَّْبُت ِبِه ابِْتغاَء  * َعَلْيهِ َك َصلَّى هللاُ نَِبيِّ  ِعْنَدَك َعلى نـَْفسي، َولُْذُت ِبَقْربِ َعمِّ 

َمْرضاِتَك، فـَُعْد ِحبِْلِمَك َعلى َجْهلي، َوِبَرأَفِتَك َعلى َذْنيب، فـََقْد َعظَُم ُجْرمي  
  .َرْمحَِتَك � َكرميُ � َكرميُ بِ 

Hz. Hamza'nın (Allah'ın selamı onun üzerine olsun) methiyeleri ve 
ziyaretinin fazileti burada anlatılmayacak kadar fazladır. Fahru'l-
Muhakkikin (r.a), "Fahriye" risalesinde diyor ki: Hz. Hamza'nın ve 
diğer Uhud şehitlerinin ziyaretleri müstehaptır; çünkü Resulullah'tan 
(s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim beni ziyaret eder de amcam 
Hamza'yı ziyaret etmezse, bana zulmetmiş olur."  

"Beytu'l-Ahzan fi Mesaib-i Seyyidet-in Nisvan" kitabında, Hz. 
Fatıma selamullahi aleyha'nın, babasının ölümünden sonra her hafta 
Pazartesi ve Perşembe günleri Hz. Hamza'yı ve diğer Uhut şehitlerini 

 
* O halde bugünde benim Peygamberinin amcasının mezarına 

yönelişime -lütuf- gözüyle bak ve bu ikisinin (Peygamberinin ve amcası-
nın) hürmeti için beni ateşten kurtar. Çabamı boşa çıkarma; katında 
tazarru ve iniltimi değersiz sayma; sesimin katına -yükselmesini- 
engelleme ve hacetlerimi vermeden beni geri çevirme; ey her sıkıntılı ve 
üzgünün imdadına koşan, ey her şaşkın, zavallı, boğulan ve helaketin 
eşiğinde olanın sorunlarını çözen! Muhammed ve Muhammed'in Ehl-i 
Beyt'ine rahmet eyle. Bana öyle bir nazar et (bak) ki ondan sonra hiçbir 
zaman bedbaht olmayayım. Tazarru ve göz yaşıma ve yalnızlığıma 
merhamet et; doğrusu ben senin rızanı ümit ettim, senden başkasının 
veremeyeceği hayrı istedim; o halde, arzumu reddetme. 

Allah'ım! Eğer beni cezalandıracak olursan, bu durumda sen kulunu 
cezalandırmaya gücü olan mevlasın ve kulunu kötü amelinden dolayı 
cezalandırmış olursun. O halde -ey mevlam!- bugün beni -rahmetinden- 
mahrum etme; bana hacetimi vermeden geri çevirme; -bu dergâhta- 
duruşumu ve girişimi boşa çıkarma; şüphesiz ben nafakamı tükettim, 
bedenimi zahmete düşürdüm, çölleri katettim; ailemi, malımı ve bana 
verdiğin şeyleri bıraktım, kendime senin yanında olanı tercih ettim ve 
Peygamberinin -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- 
amcasının mezarına sığındım ve senin rızanı talep ederek onunla -sana- 
yaklaştım. O halde, sabrınla cehaletime ve şefkatinle günahıma dön; 
doğrusu benim suçum büyüktür; rahmetinin hakkı için (günahlarımı affet); 
ey Kerim, ey Kerim!" 
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ziyaret ettiğini, orada namaz kılarak dua ettiğini ve ölünceye kadar bu 
ameli terk etmediğini nakletmiştik. 

Muhammed b. Lübeyd der ki: Hz. Fatıma (s.a) Hz. Hamza'nın 
mezarının yanı başına giderek ağlıyordu. Ben bir gün Hz. Hamza'nın 
ziyaretine gittiğimde Hz. Fatıma'nın Hz. Hamza'nın mezarının üzeri-
nde ağladığını gördüm. Ben o hazretin susmasını bekledim. Sonra 
yaklaşarak selam verdim ve "Ey kadınların efendisi! Allah'ın hakkına 
andolsun ki, bu ağlayışınla kalbimin damarlarını kopardın" dedim. 
Bunun üzerine Hz. Fatıma (s.a), "Ey Eba Amr! Bana ağlamak yakışır; 
çünkü bana babaların en iyisi olan Resulullah'ın musibeti ulaşmıştır" 
buyurdu ve sonra, "Eyvahlar olsun! Ne de iştiyakım var Resulullah'a" 
dedi ve şu şiiri okudu. 

 
Bir insan ölünce artık az anılır, fakat  
Babamın anısı ölüdükten sonra arttı 
 
Şeyh Mufid der ki: "Resulullah (s.a.a) hayattayken Hz. Hamza'nın 

(a.s) mezarını ziyaret etmeyi emretmişti. O hazret Hz. Hamza'nın ve 
diğer şehitlerin mezarlarının ziyaretine gidiyordu. Hz. Fatıma da (s.a) 
Resulullah'ın (s.a.a) vefatından sonra sürekli sabahları Hz. Hamza'nın 
(a.s) mezarına gidiyordu. Müslümanlar da sürekli Hz. Hamza'nın (a.s) 
mezarını ziyarete gidip bir süre orada kalıyorlardı." 

Uhud Şehidlerinin (Allah onlardan razı olsun) Mezarlarının 
Ziyareti 

Uhud şehitlerini ziyaret ederken şöyle de: 
بِن َعْبِدِهللا،   ِهللا، اَلسَّالُم َعلى حمَُمَّدٍ  اَلسَّالُم َعلى َرُسول ِهللا، اَلسَّالُم َعلى َنِيبِّ 

اَلسَّالُم َعلى َاْهِل بـَْيِتِه الطّاِهريَن، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم اَيـَُّها الشَُّهداُء اْلُمْؤِمُنوَن، اَلسَّالُم 
مياِن َوالتـَّْوحيِد، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � اَْنصاَر ديِن ِهللا َواَْنصاَر ُكْم � َاْهَل بـَْيِت االِ َعَليْ 

 .ُعْقَىب الّدارِ  َرُسوِلِه َعَلْيِه َوآِلِه السَّالُم، َسالٌم َعَلْيُكْم ِمبا َصَربُْمتْ َفِنْعمَ 
َوَاْشَهُد اَنَُّكْم َقْد جاَهْدُمتْ ِيف ،  ِلَرُسوِلهِ ِنِه، َواْصَطفاُكمْ َاْشَهُد َانَّ َهللا اْختارَُكْم ِلدي

ِه، َوُجْدُمتْ اِبَنـُْفِسُكْم ُدونَُه، َوَاْشَهُد ِهللا َحقَّ ِجهاِدِه، َوَذبـَبْـُتْم َعْن ديِن ِهللا َوَعْن نَِبيِّ 
ْسالِم َوَاْهِلِه ِن االِ ِه َوعَ اَنَُّكم قُِتْلُتْم َعلى ِمْنهاِج َرُسوِل ِهللا، َفَجزاُكُم ُهللا َعْن نَِبيِّ 
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النَِّبّيَني   *ِرْضوانِِه، َوَمْوِضِع اِْكراِمِه، َمعَ  اَْفَضَل اْجلَزاِء، َوَعرََّفنا ُوُجوَهُكْم يف َحمَلِّ 
  .َني َوَحُسَن اُولِئَك رَفيقاً ّديقَني َوالشَُّهداِء َوالّصاحلِ َوالصِّ 

َن اْلُمَقرَّبَني مِ ُكْم فـََقْد حاَرَب َهللا، َواَنَُّكْم لَ َاْشَهُد اَنَُّكْم ِحْزُب ِهللا، َوَانَّ َمْن حارَبَ 
ْم يـُْرزَُقوَن، فـََعلى َمْن قـَتَـَلُكْم َلْعَنُة ِهللا َواْلَمالِئَكِة اْلفائِزيَن الَّذيَن ُهْم َاْحياٌء ِعْنَد َرهبِِّ 

ْم عارِفًا، ِوِبزِ�رَِتُكْم ِاَىل ِهللا كُ َوالّناِس َاْمجَعَني، اَتـَيْـُتُكْم � َاْهَل التـَّْوحيِد زائِرًا، َوِحبَقِّ 
ْفعاِل عاِلمًا، فـََعَلْيُكْم َسالُم ِهللا األَ  ْعماِل َوَمْرِضيِّ َوِمبا َسَبَق ِمْن َشريِف األَ  ابً،ُمتَـَقرِّ 

 . َوَغَضُبُه َوَسَخطُهُ َوَرْمحَتُُه َوبـَرَكاتُُه، َوَعلى َمْن قـَتَـَلُكْم َلْعَنُة هللاِ 
ْتين َعلى َقْصِدِهْم، َوتـََوفَّين َعلى ما تـََوفـَّيْـتَـُهْم َعَلْيِه،  ْعين ِبزِ�َرهِتِْم، َوثـَبِّ اَللّـُهمَّ انـْفَ 

َرٌط َوَحنُْن ِبُكْم داِر َرْمحَِتَك، َاْشَهُد اَنَُّكْم َلنا فَـ  َواْمجَْع بـَْيين َوبـَيْـنَـُهم يف ُمْستَـَقرِّ 
  *.الِحُقونَ 

 
* "Selam olsun Allah'ın resulüne, selam olsun Allah'ın peygamberi-

ne, selam olsun Muhammed b. Abdullah'a, selam olsun onun tertemiz 
Ehl-i Beyt'ine. Selam olsun size ey iman eden şehitler. Selam olsun size 
ey iman ve tevhid ehlibeyti. Selam olsun size ey Allah'ın dininin ve 
Resulünün yardımcıları -Allah'ın selamı ona ve Ehl-i Beyt'inin üzerine 
olsun-. Selam olsun size sabretmenizden dolayı; ne güzeldir -bu sabrı-
nızdan dolayı varacağınız ahiret yurdu. 

Şehadet ederim ki Allah, sizi dini için seçti ve Resulü için beğendi. 
Şehadet ederim ki siz, Allah yolunda hakkıyla cihad ettiniz, Allah'ın dinini 
ve peygamberini savundunuz ve onun için canınızı feda ettiniz. Şehadet 
ederim ki siz Resulullah'ın yolu üzerine öldürüldünüz. Allah; peygam-
berden, İslam ve Müslümanlardan taraf sizi en üstün mükafatla mükafat-
landırsın; rızvan cennetinde ve saygınlık yerine peygamberlerle, sıdık-
larla, şehitlerle ve salihlerle birlikte -olmamız için- sizin mevkilerinizi bize 
tanıtsın; ne güzel arkadaşlardır onlar. 

* Şehadet ederim ki siz Allah'ın hizbisiniz, sizinle savaşan kimse 
Allah ile savaşmış olur ve siz diri olup Allah katında rızınlanmakta olan 
mukarreplerden, saadete erenlerdensiniz. O halde Allah'ın meleklerinin 
ve bütün insanların laneti sizi öldürenlerin üzerine olsun. Ey tevhid ehli! 
Ben sizin hakkınızı tanıyarak, sizi ziyaret etmekle Allah'a yaklaşmayı 
dileyerek, geçmişteki iyi amelleri ve beğenilen amelleri bilerek sizin ziya-
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Sonra okuyabildiğin kadar "Kadir Suresi"ni oku. Bazıları diyorlar 
ki ziyaret ettiğin herkesin yanıbaşında iki rekat ziyaret namazı kıl ve 
ondan sonra geri dön diyorlar. 

Medine-i Münevvere'deki Yüce Mescidler 
Medine'deki camilerden biri, ilk günden takva üzerine bina edilen 

"Kuba Camii"dir. Rivayet edilmiştir ki, kim bu camiye giderek orada 
iki rak'at namaz kılarsa, Umre sevabıyla geri döner. Dolayısıyla bu 
camiye giderek iki rek'at cami tahiyyet namazı kıl ve Hz. Zehra'nın 
(s.a) tesbih zikrini yerine getir. Sonra "es-selamu ala evliyaillah" 
diye başlayan, kendi bölümünün sonlarında ilk camia ziyaret olarak 
zikredeceğimiz "Camia Ziyareti"ni oku inşaalah. Sonra da "ya kainen 
gable kulli şey" duasını oku. Bu, oldukça uzun bir duadır; kitabımızın 
özet hazırlanışına ters düştüğü için onu burada nakletmiyoruz; 
isteyenler "Biharu'l-Envar" kitabının ziyaretler bölümüne müracaat 
etsinler. Sonra Resulullah'ın (s.a.a) namaz kıldığı yer olan oğlu İbra-
him'in annesinin odasında ve Kuba mecsidinin yakınındaki "Reddu'ş-
Şems" de denilen Fuzeyh Mescidi'nde ve Ahzab Mescidi de denilen 
Fetih Mescidinde namaz kıl. Fetih mescidinde namaz kıldıktan sonra 
şöyle dua et: 
� َصريَخ اْلَمْكُروبَني، َو� ُجميَب َدْعَوِة اْلُمْضَطّريَن، َو� ُمغيَث اْلَمْهُمومَني، 

َك َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه  نَِبيِّ  اْكِشْف َعّين ُضّري َوَمهّي وََكْريب َوَغّمي َكما َكَشْفَت َعنْ 
ِخَرِة، � َاْرَحَم ين ِمَن َأْمِر الدُّنْيا َواآلِه، َواْكِفين ما َاَمهَّ َمهَُّه، وََكَفيْـَتُه َهْوَل َعُدوِّ 

  *.الرّاِمحنيَ 

 
retinize geldim. O halde Allah'ın selam, rahmet ve bereketleri sizin üzeri-
nize olsun ve Allah'ın laneti, gazabı ve öfkesi sizi öldürenlerin üzerine 
olsun. 

Allah'ım! Onların ziyaretinden beni faydalandır, onların -tertemiz- 
maksatları üzere beni sabit kıl, onları öldürdüğün şey (din) üzerine beni 
de öldür. Rahmet yurdunda benimle onları bir araya getir. Şehadet ede-
rim ki siz biziden öne geçtiniz ve biz de size kavuşacağız. 

* "Ey kederli olanların imdadına yetişen, ey durumu kötü olanların 
duasını kabul eden, ey üzüntülü olanların feryadına yetişen benim 
sıkıntımı, kederimi, üzüntümü ve gamımı gider; Peygamberinin -Allah'ın 
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Yine İmam Zeynulabidin aleyhiselam ve İmam Cafer Sadık 
aleyhisselam'ın evinde, Selman mescidinde ve Hz. Hamza'nın mezarı-
nın hizasında olan Emirulmüminin Ali aleyhisselam mescidinde ve 
Mubahele mescidinde kılabildiğin kadar namaz kıl ve istediğin her 
hususta dua et.   

Resulullah'ı (s.a.a) Veda Ziyareti 
Medine-i Münevvere'den arılmak istediğinde guslet, Resulullah'ın 

(s.a.a) kabrinin yanına git, önceleri yaptığın amelleri yerine getir ve 
Hz. Peygamber'le vedalaşarak şöyle de: 
َرُأ َعَلْيَك السَّالُم،  اَلسَّالُم َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا، َاْستَـْوِدُعَك َهللا َوَاْسَرتْعيَك َواَقـْ

ِمبا ِجْئَت ِبِه َوَدَلْلَت َعَلْيِه، اَللّـُهمَّ ال َجتَْعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمّين ِلزِ�رَِة َقْربِ آَمْنُت اِبهلِل وَ 
َك، َفِاْن تـََوفـَّيْـَتين قـَْبَل ذِلَك َفِاّين َاْشَهُد يف َممايت َعلى ما َشِهْدُت َعَلْيِه يف َحيايت  نَِبيِّ 

  *. َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلهِ داً َعْبُدَك َوَرُسوُلكَ إّال اَْنَت َوَانَّ حمَُمَّ ِالـَٰه  َاْن ال
İmam Cafer Sadık (a.s) peygamberimizin mezarıyla vedalaşmak 

konusunda Yunus b. Yakub'a şöyle demesini buyurmuştur:  
 **. َصلَّى هللاُ َعَلْيَك، السَّالُم َعَلْيَك ال َجَعَلُه هللاُ آِخَر َتْسليمي َعَلْيكَ 

Ziyaretçilerin Medine'de Vazifeleri 
Biz "Hediyyetu'z-Zairin" adlı kitabımızda, Medine'de ziyaretçile-

rin vazifeleri konusunda şunları dedik ki, ziyaretçilerin yapmaları 

 
rahmeti onun ve Ehl-i Beytinin üzerine olsun- kederini giderip düşma-
nının korkusuna karşı ona yettiğin gibi. Dünya ve ahiret işlerinden benim 
için önemli olan şeylerde bana yet; ey merhametlilerin en merhametlisi!" 

* "Selam olsun sana ey Allah'ın resulü! Seni Allah'a ısmarlıyor ve 
senin riayetini istiyorum. Seni selamlıyorum. Allah'a, senin getirdiğin ve 
yönlendirdiğin şeye iman ettim. Allah'ım! Bunu benim için peygamberinin 
kabrini son ziyaretim etme. Eğer ondan önce benim canımı alacak 
olursan, diriliğimde şehadet ettiğim şeye ölümünde de şehadet ediyorum 
ki, Senden başka ilâh yoktur, Muhammed senin kulun ve elçindir; Allah'ın 
salatı onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun." 

** "Allah'ın salatı senin üzerine olsun. Selam olsun sana. Allah bunu 
sana son selamım etmesin." 



 703 

gereken önemli amellerden birisi, Medine'de oldukları süre içerisinde 
fırsatı ganimet bilerek Mescid-i Nebi'de oldukça fazla namaz kılmak-
tır; orada kılınan bir namaz diğer yerlerde kılınan on bin namaza eşit-
tir. Namaz için bu mescidin en faziletli yeri, kabirle minber arasında 
yer alan Ravza'dır. Şeyh'imizin "Tehiyyet"de söylediğine göre, Resu-
lullah'ın ve Ehl-i Beyt İmamlarının mübarek bedenlerinin yattığı 
küçük bir yerin Ka'be'den üstün olduğu konusunda bütün fakihler 
ittifak etmişlerdir. Nitekim Şehid de "Kavaid" adlı kitabında buna 
tasrih etmiştir. Harezmi'den rivayet edilen bir hadiste şöyle geçer: 
İmam Sadık aleyhisselam bana Mescid-i Nebi'de oldukça fazla namaz 
kılmamı emretti ve "Her zaman bu mübarek mekana gelemeyecek-
sin..." buyurdu. Şeyh Tusî, "Tehzib" adlı kitabında muteber senediyle 
Merazim'den, İmam Sadık aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu nakle-
der: "Medine'de oruç tutmak ve sütunların yanında namaz kılmak farz 
değildir; farz olan beş vakit namaz ve Ramazan ayının orucudur; 
fakat kim oruç tutmak isterse bu onun için daha hayırlıdır. Bu 
mübarek mescidde kılabildiğiniz kadar çok namaz kılın; bu sizin için 
daha hayırlıdır. Bazen birisi dünya işlerinde çalışkan olur ve insanlar, 
"Falanca ne kadar çalışkandır!" diye onu överler; o halde sen de 
ahiret işlerinde çalışkan olan birisi gibi ol. Mümkün olduğu kadar her 
gün defalarca Resulullah'ı (s.a.a) ve Baki'deki Ehl-i Beyt İmamlarını 
(a.s) ziyaret et. Resulullah'ın (s.a.a) odasını görünce o hazrete selam 
et ve Medine'de olduğun sürece dikkatli ol ve kendini günahlardan, 
insanlara zulmetmekten koru, oranın yüceliğini düşün, özellikle 
Resulullah'ın (s.a.a) mübarek ayaklarının değdiği mekan olan Mesci-
d'un Nebi'de; Resulullah (s.a.a) Medine'nin pazar ve sokaklarından 
geçmiş, mescidinde namaz kılmıştır. Orası vahiy ve Kur'an'ın indiği 
yerdir. Hz. Cebrail ve Allah'ın yakın melekleri oraya inerlerdi. Şair 
onun hakkında ne güzel demiş: 

 
Öyle bir yer ki Cebrail orada gezmiş 
Arzını ve semasını Allah şereflendirmiş 
 
İmkanın olduğu kadar Medine'de sadaka ver, özellikle mescitte ve 

bilhassa seyitlere ve Resulullah'ın soyundan gelenlere; bil ki bu sada-
kanın büyük sevabı ve mükafatı vardır." Allame Meclisi der ki: Mute-
ber bir rivayette, orada sadaka verilen bir dirhem paranın diğer yerler-
de verilen on bin dirhem paraya eşit olduğu geçer. Eğer mümkünse o 



 704 

tertemiz beldenin yakınında ikamet edin; çünkü Medine'nin yakınında 
ikamet etmek müstehaptır ve bunun fazileti hakkında birçok hadis 
nakledilmiştir. 

 
Yağdırsın Medine'deki mezara rahmet yağmuru  Rabbi 
Emniyet orada oluştu, indi bereketlerli 
Rahmet gönderdi hidayet peygamberine melekleri 
Ulaştırsın bizden pak ruhuna selam hediyeleri 
Allah ona salat etsin gün ışıyınca 
Ve geceleyin gökte yıldızlar çıkınca. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mevlamız Emirulmüminin Hz. Ali'nin (a.s) Ziyaretinin 
Fazile ve Niteliği 

Bunu birkaç başlıkta ele alacağız: 

1- Hz. Ali Aleyhisselam'ın Ziyaretinin Fazileti 
Şeyh Tusî, sahih bir senetle Muhammed b. Müslim kanalıyla 

İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan şöyle rivayet eder: "Allah Teala 
meleklerden daha çok bir varlık yaratmamıştır. Her gün yetmiş bin 
melek nazil olur ve Beyt-ul Me'mur'a gelerek onun etrafını tavaf 
ederler, sonra Ka'be'ye giderler. Ka'be'yi de tavaf ettikten sonra 
Resulullah'ın mezarına gider, o hazrete selam ederler. Daha sonra 
Hz. Ali'nin mezarına giderek ona selam ederler. Sonra da Hüseyin'in 
mezarına giderek ona da selam ettikten sonra göğe çıkarlar ve 
kıyamete kadar her gün onlar gibi bu kadar melek nazil olur." Sonra 
şöyle buyurdu: "Her kim Hz. Ali'nin hakkını bilerek, yani o hazrete 
itaati farz ve onu Resulullah'tan sonraki halife bilerek onu ziyaret 
ederse, zorla ve kibirle ziyarete gitmemiş olursa, Allah onun için yüz 
bin şehid sevabı yazar, günahlarını affeder ve gelecek günahlarını 
bağışlar ve kıyamet günü, o günün korkunç durumlarından güvende 
olarak dirilir, hesabı kolay olur ve melekler onu karşılamaya gelirler. 
Hz. Ali'nin ziyaretinden dönünce de melekler onu kendi evine kadar 
uğurlarlar, hasta olursa onun ziyaretine giderler, ölürse mezara 
kadar cenazesine eşlik eder ve onun için bağışlanma dilerler."  

Seyyid Abdulkerim b. Tavus, "Ferhatu'l-Ğera" adlı kitabında 
İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: "Kim yaya olarak Emi-
rulmüminin Ali aleyhisselam'ın ziyaretine giderse, Allah Tela, attığı 
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her adıma bir Hac ve bir Umre sevabı yazar ve eğer yaya olarak da 
geri dönerse, attığı her adıma iki Hac ve iki Umre sevabı yazar."  

Ve yine İbn-i Marid'e İmam'ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet 
eder: "Ey Marid'in oğlu! Kim dedem Emirulmüminin'in hakkını bile-
rek onu ziyaret ederse, Allah Teala onun her adımına karşılık, kabul 
olmuş bir Hac ve beğenilmiş bir Umre sevabı yazar. Ey Marid'in oğlu! 
Vallahi, ister yaya olarak, ister süvari Emirulmüminin Ali'nin ziyare-
tinde tozlanan ayağa cehennem ateşi değmeyecektir. Ey Marid'in oğlu 
bu hadisi altın suyuyla yaz."  

Yine İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan şöyle rivayet eder: "Biz 
diyoruz ki Kufe'nin arkasında bir mezar var; kimin derdi olur da o 
mezara sığınırsa, Allah Teala onun derdine şifa verir." 

Muteber rivayetlerden anlaşılan şudur: "Allah Teala, Emirulmü-
minin Ali aleyhisselamın ve onun tertemiz evlatlarının türbelerini kor-
kanların ve sıkıntısı olanların sığınağı ve yeryüzündekilerin aman yeri 
kılmıştır. Onun ziyaretine giden her gamlının gamı giderilir, kendisini 
o mezara süren her derdi olanın derdi şifa bulur ve ona sığınan güven-
de olur."  

Seyyid Abdulkerim b. Tavus, Muhammed b. Ali Şeybayi'den 
şöyle rivayet etmiştir: "Hicretin ikiyiz altmış küsur yılında babam ve 
amcam Hüseyin'le birlikte geceleyin gizlice Emirulmüminin Ali 
aleyhisselam'ın ziyaretine gittik. Ben o zaman küçük bir çocuktum. O 
hazretin mezarına ulaştığımızda mezarın etrafına siyah taşların bırakıl-
mış olduğunu ve üzerine bina yapılmadığını gördük. Mezara yaklaştık 
aramızdan bazıları Kur'an okumaya, bazıları namaz kılmaya, bazıları 
ziyaret etmeye başladılar. Tam o sırada bir aslanın bize doğru gel-
mekte olduğunu gördük. Bize yaklaşınca biz oradan bir mızrak boyu 
uzaklaştık. Aslan mezara yaklaştı ve ön ayaklarını mezara sürmeye 
başladı. Aramızdan biri yaklaşarak onu seyretmeye başladı; aslan ona 
dokunmadı. O adam yanımıza dönerek aslanın durumunu anlattı. 
Bunun üzerine korkumuz kalmadı. Böylece hepimiz yaklaşarak aslana 
baktık, yaralı ayağını o hazretin mezarına sürüyordu. Bir saat sonra 
aslan gidince biz yine namaz, ziyaret ve Kur'an okumakla meşgul 
olduk." 

Şeyh Mufid şöyle nakleder: Bir gün Harun Reşid av avlama kas-
tıyla Kufe'den dışarı çıkarak Gariyyeyn ve Seviyye'ye doğru hareket 
etti. Orada birkaç ceylan görünce av kuşlarını ve terbiye edilmiş 
köpeklerini onları avlamak için saldı. Bu hayvanları ceylanları kovma-
ya başladılar. Ceylanlar bir tepeye sığınarak orada dinlenmeye baş-
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ladılar. Av kuşları bir bölgede yere düştüler ve tazılar da yığılıp 
kaldılar. Harun Reşid bu manzaraya şaşırıp kaldı. Sonra ceylanlar 
tepeden aşağı inmek istediler. Av hayvanları tekrar onları kovmaya 
başlayınca ceylanlar tekrar o tepeye sığındılar ve eğitilmiş hayvanlar 
da onların peşini bıraktılar. Bu olay üç defa tekrarlandı. Harun Reşid 
hayretler içinde kölelerini çağırarak o yerden haberi olan birisini 
bulup getirmelerini emretti. Köleler giderek Esedoğulları kabilesinden 
yaşlı bir adamı getirdiler. Harun, yaşlı adamdan o tepenin kıssasını 
sorunca, adam, aman verirseniz bu tepenin kıssasını söylerim dedi. 
Harun, "Sana bir zarar vermeyeceğime dair Allah'a söz veriyorum; 
şimdi bildiklerini söyle" dedi. Adam dedi ki: "Babam babalarından 
Emirulmüminin Ali aleyhisselam'ın mezarının bu tepede olduğunu ve 
Allah Teala'nın burayı aman ve emniyet yeri kıldığını ve buraya 
sığınanın amanda olacağını nakletmiştir." 

Araplarda "Falanca kendisine sığınanı çekirgelerin sığındığı 
kişiden daha fazla korur" anlamında meşhur bir söz var. Bunun kıssası 
şöyledir: Tayy kabilesinden Mudlic b. Suveyd isminde göçebe bir 
adam bir gün kendi çadırında oturduğu bir sırada Tay kabilesinden 
yanlarında çuval ve tabaklar olan bir grubun gelmekte olduğunu 
görünce, "Ne oldu?" diye sordu. Bunun üzerine, "çadırınızın etrafına 
çok sayıda çekirge toplanmış, onları tutmaya geledik" dediler. Mudlic 
bunu duyunca hemen kalkıp atına bindi ve mızrağını da eline alarak, 
"Vallahi kim bu çakirgelere dokunursa onu öldürürüm, bu çekirgeler 
benim etrafımdan olacaklar da siz onları tutmaya mı kalkışacaksınız? 
Kesinlikle böyle bir şey olamaz" dedi. Hava ısındıktan sonra 
çekirgeler uçup gidinceye kadar Mudlic öylece onları savunmaya 
devam etti. Çekirgeler gidince, "Artık çekirgeler etrafımdan çekip 
gittiler; şimdi onlara istediğinizi yapabilirsiniz" dedi. 

Kamus kitabının yazarı şöyle demiştir: "Zu'l-A'vad, çok saygın bir 
kişinin lakabıydı; bazıları onun Eksem b. Sayfi'nin dedesi olduğunu 
söylemişlerdir. Muzar kabilesi her yıl ona bir miktar haraç verir; 
yaşlandığı vakitte ise onu bir tahtta oturtup haraç toplamak için onu 
kabileler ve Araplar arasında tavaf ettirirlerdi (gezdirirlerdi). O, o 
kadar aziz ve saygın bir kişiydi ki korkan bir kişi kendisini onun 
tahtına ulaştırsaydı güvende olurdu, her zelil ve alçak birisi onun 
tahtının yanına gelseydi aziz ve değerli olurdu; yanına ulaşan her aç 
açlıktan kurtulurdu." 

O halde bir Arabın tahtı böyle bir izzet ve saygınlığa ulaşabil-
diğine göre Allah Teala'nın tahtını Cebrail, Mikail, İmam Hasan ve 
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İmam Hüseyin'in (Allah'ın selamı onların üzerine olsun) taşıdığı kendi 
velisinin mezarını korkanların yurdu, kaçanların sığınağı, zavallıların 
imdadı ve dertlilerin derdinin şifası kılmasının ne sakıncası olabilir 
ki?! O halde nerede olursan ol, kendini ona ulaştır ve mümkün olduğu 
kadar kendini ona yapıştır, feryadına yetişip seni dünya ve ahrette 
helak olmaktan kurtarıncaya kadar talebinde ısrar et. 

 
Cömertliğine sığın; göreceksin ki o kefildir, 
Kıyamette günahkârları kurtarmak için. 
Arzulayanlara yönelip cevap verecektir 
Onların fısıldayışlarını duyandır. 
"Daru's-Selam"da Şeyh Deylemî'den şöyle nakledilmiştir: Necef-i 

Eşref'in salih kişilerinden bir grubu şöyle rivayet etmişlerdir: Adamın 
biri rüya âleminde, o mübarek türbede ve onun dışında yer alan 
mezarların her birinden Allah'ın sağlam ipi müminlerin emiri Hz. 
Ali'nin (Allah'ın selamı onun üzerine olsun) türbesinin üzerindeki kubbeye 
bir ip bağlandığını gördü. Bunun üzerine şu beytleri okudu: 

 
Ölünce beni Haydar'ın yanıbaşına defnedin 
İkram edin ona; babasıdır Şubber ile Şubeyr'in 
Onun yanında korkmam ateşinden cehennemin 
Çekinmem sorgusundan Münker ile Nekir'in 
Çünkü ardır himaye edene himaye ederken 
Kaybolunca devesinin bağı himayesindekinin 

2- Hz. Ali aleyhisselam Nasıl Ziyaret Edilir? 
Emirulmüminin Ali aleyhisselam için nakledilen ziyaretler iki 

kısımdır: Biri belli bir zamanı olmayan mutlak ziyaret ve diğeri ise 
belli bir zamanı olan ziyaret: 

A) Hz. Ali'nin Mutlak Ziyaretleri: 
Emirulmüminin Ali aleyhisselam'ın mutlak ziyareti oldukça fazla-

dır ve biz burada onlardan sadece bir kaçını zikretmekle yetineceğiz:  
1- Şeyh Mufid, Şehid, Seyid b. Tavus ve diğerlerinin zikrettikleri 

bu ziyaretlerden biri şöyledir: Emirulmüminin Ali aleyhisselam'ı 
ziyaret etmek istediğinde guslet, iki temiz elbise giy ve eğer olursa 
güzel koku sürün. Ziyaret için evden dışarı çıkınca şöyle de: 
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َك َصَلواُتَك اَللّـُهمَّ ِاّين َخَرْجُت ِمْن َمْنِزيل اَْبغي َفْضَلَك، َوَازُوُر َوِصيَّ نَِبيِّ 

يت َوُحزاَنيت ِب اْلَمزاَر َلُه، َواْخُلْفين يف عاِقبَ ْر ذِلَك يل، َوَسبِّ َعَلْيِهما، اَللّـُهمَّ فـََيسِّ 
 *ابَِْحَسِن اخلِْالَفِة � َاْرَحَم الرّاِمحَني.

Daha sonra "Elhamdulillah, subhanellah ve lâ ilahe illellah" 
söyleyerek hareket et ve Kufe hendeğine ulaşınca dur ve şöyle de: 

 
 َواْلَعَظَمِة، َاهلُل اَْكَربُ َاْهَل التَّْكبري  َاهلُل اَْكَربُ َاهلُل اَْكَربُ، َاْهَل اْلِكْربِ�ِء َواْلَ◌ْجمدِ 

الِء، َاهلُل اَْكَربُ ِممّا َاخاُف َوَاْحَذُر، َاهلُل اَْكَربُ ِعمادي َوَعَلْيِه التَّقْديِس َوالتَّْسبيِح َواآلوَ 
 .َربُ رَجائي َوِاَلْيِه اُنيبُ اَتـَوَكَُّل، َاهللُ اَكْ 

َواْلقاِدُر َعلى طَِلَبيت، تـَْعَلُم حاَجيت َوما ُتْضِمُرهُ   اَللّـُهمَّ اَْنَت َوِىلُّ نِْعَميت،
اْلُمْصَطَفى الَّذي َقَطْعَت ِبِه  ِمبَُحمَّدٍ  َاْسأَُلكَ َهواِجُس الصُُّدوِر، َوَخواِطُر النـُُّفوِس، فَ 

َحتْرِْمين َثواَب ُحَجَج اْلُ◌ْحمَتّجَني، َوُعْذَر اْلُمْعَتِذريَن، َوَجَعْلَتُه َرْمحًَة ِلْلعاَلمَني، َاْن ال 
الّصاِحلَني  **َك َامِري اْلمْؤِمنَني َوَقْصَدُه، َوَجتَْعَلين ِمْن َوْفِدهِ َك َوأخي نَِبيِّ زِ�رَِة َوِليِّ 

 
* "Allah'ım! Ben, senin fazlını talep etmek, peygamberinin vasisini -

rahmetin onların üzerine olsun- ziyaret etmek için evimden dışarı çıktım. 
O halde bunu bana kolaylaştır, onun ziyaretini gerçekleştir, akıbetimde 
benim halifem ol ve yakınlarımda en iyi halife ol; ey merhametlilerin en 
merhametlisi." 

** "Allah -tavsif edilmeyecek kadar- büyüktür, Allah büyüktür, 
yücelik, izzet ve azamet sahibidir. Allah büyüktür, tekbir, takdis, tesbih ve 
nimet-ler sahibidir; Allah, korkup çekindiklerimden daha büyüktür. Allah 
büyük-tür, benim dayanağımdır; ben ona tevekkül ederim. Allah 
büyüktür; O benim ümidimdir ve ben O'na dönüş yapıyorum. 

Allah'ım! Sen benim velinimetimsin, talebimi vermeye kadirsin, hacet 
ve ihtiyacımı, göğsümde geçen ve kalplerde gizli olanı biliyorsun; o 
halde, kendisiyle, delil isteyenlerin delilini ve mazeret gösterenlerin 
mazeretini kestiğin ve alemlere rahmet kıldığın Muhammed Mustafa'nın 
hakkı hürmetine senden beni velin ve peygamberinin kardeşi Emirul-
müminin'in ziyaretinin sevabından ve onun amacından mahrum etme-
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 .ِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ َوِشيَعِتِه اْلُمتَّقَني، ِبَرمحَْ 
Emirulmüminin Ali aleyhisselam'ın mübarek kubbesini görünce 

şöyle de: 
ْكرامًا ِبِه ِمْن َاْحلَْمُد هلِل َعلى َما اْخَتصَّين ِبِه ِمْن طيِب اْلَمْوِلِد، َواْسَتْخَلَصين اِ 

ْعالِم، اَللّـُهمَّ فـَتَـَقبَّْل َسْعيي ِاَلْيَك،  ْطهاِر، َواْخلََريَِة األَ األَ ْبراِر السََّفَرِة ُمواالِة األَ 
ْنَت ُهللا اْلَمِلُك  الذُّنُوَب الَّيت ال َختْفى َعَلْيَك، ِانََّك اَ َوَتَضرُّعي َبْنيَ يََدْيَك، َواْغِفْر ِيلَ 

 *.اْلَغّفارُ 
Ziyaretçi, Emirulmüminin Ali aleyhisselam'ın türbesinin kubbe-

sini görünce sevinir, mutlu olur ve o anda bütün dikkatini o hazrete 
yöneltmek ve mümkün bir dille o hazreti övmek, medhetmek ister; 
özellikle eğer ziyaretçi ilim ve kemal ehli olursa, o hazret hakkında 
güzel bir şiir zihninde olursa onu okumak ister. Bu nedenle Uzri'nin 
kasidesinden burada uygun olan birkaç şiirini nakletmeyi uygun 
gördüm. Bunun, kalp sayfası siyahlaşmış bu kuldan o beyaz kubbe 
sahibine, o yüce zata bir selam olmasını ve o yüce zatın hayır dua-
sından beni unutmamasını ümit ediyorum; şiirler şöyledir: 

 
Ey hızlı süvari ver bir fırsat  
Halden hale giren kalplere nazar at 
 
Belirince Necef şehri uzaktan 
Huzu et, çıkar ayakkabını kutsal vadiye varmadan 
 
Kubbesi alemin kamaştırır gözlerini 
Rabbinin nurları örter kubbesini 

 
meni ve beni onun ziyaretine gelen salihlerden ve takvalı izleyicilerinden 
kılmanı niyaz ediyorum; rahmetin hürmetine (hacetimi reva et); ey 
merhametlilerin en merhametlisi." 

* "Beni tertemiz bir doğuma has kılmasından ve beni bir lütuf olarak 
tertemiz, iyilerin, elçilerin -fazilet ve hakikat- nişanelerinin, seçkinlerinin 
sevgisiyle halis kıldığı için Allah'a hamdolsun. Allah'ım! Sana doğru olan 
çabamı ve huzurunda yakarışımı kabul et. Sana gizli olmayan günahları-
mı bağışla; doğrusu sen çok bağış sahibi olan Allah'sın." 
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Saygıyla eğil; mukaddes arzına 
Eflak buse vurur toprağına 
 
Söyle ona: Kanlı yaşlar akar gözlerden 
Aşkıyla alevlenen kalbin ateşinden 
 
Resulün amca oğlu yedullahsın sen ey 
Elinden alır âta yaratılmış her şey 
 
Sensin Kur'an-ı Kadimi yaratanın 
Vahyettiği ayetleri senin vasfın 
 
Seni Allah has kıldı faziletlere 
Sayı gibi nihayeti gelmez ele 
 
Keşke bir göz görseydi senin ravzandan başka 
Dikenle dolar da sürekli kalır orda 
 
Üstünsün sen nebiden sonra insanlardan 
Gökteki her şeyden, güneşten ve aydan 
 
Sen nebinin öz canısın, hem nefsisin 
Olmasaydın sen olmazsı ona kardeş bilesin 
 
Her ikiniz bir göğüsten süt içtiniz, birleştiniz. 
O yemeğin aslındandır tecelliniz 
 
Ey Mustafa'nın kardeşi omzumda günah yüküm 
Dikendir gözlerimde; bak günahım dökülsün 
 
Allah yanında senin derecen çok yüce 
Ulaşamaz ayağına hiçbir hece 
 
Yoğurmuş canını lütuf madeninden hüda  
Etmiş Allah her nefsi ona feda 
 
Necef şehrinin girişine ulaştığında şöyle de:  
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َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َهدا� ِهلذا َوما ُكّنا ِلنَـْهَتِدَي َلْوال َاْن َهداَ� هللاُ، َاْحلَْمُد هلِل الَّذي 
 اْلَ◌ْحمذُوَر،  ِه، َوَطوى ِيلَ اْلَبعيَد، َوَصَرَف َعينِّ َسريََّين يف ِبالِدِه، َوَمحََلين َعلى َدوابِّ 

 *.ى هللاُ َعَلْيِه َوآِلهِ  اْلَمْكُروَه، َحّىت اَْقَدَمين َحَرَم َاخي َرُسوِلِه َصلَّ ينِّ َوَدَفَع عَ 
Sonra şehre girerek şöyle de:  

َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َاْدَخَلين هِذِه اْلبـُْقَعَة اْلُمبارََكَة الَّيت ابَرَك ُهللا فيها، َواْختارَها  
 **.  َفاْجَعْلها شاِهَدًة يلـُهمَّ ِه، اَللّ نَِبيِّ  ِلَوِصيِّ 

Birinci dergâha ulaşınca şöyle de: 
اَللّـُهمَّ بِباِبَك َوقـَْفُت، َوِبَفناِئَك نـََزْلُت، َوِحبَْبِلَك اْعَتَصْمُت، ِوِلَرْمحَِتَك تـََعرَّْضُت،  

 ***. عاًء ُمْسَتجاابً ْقُبوَلًة، َودُ َك َصَلواُتَك َعَلْيِه تـََوسَّْلُت، َفاْجَعلها زِ�رًَة مَ َوِبَوِليِّ 
Türbenin avlusunun kapısına ulaşınca şöyle de: 

اَللّـُهمَّ ِانَّ هَذا اْحلََرَم َحَرُمَك، َواْلَمقاَم َمقاُمَك َوَاَ� َاْدُخُل ِاَلْيِه اُ�جيَك ِمبا اَْنَت 
الَّذي ِمْن  ****لِ َمّناِن اْلُمَتَطوِّ ي َوَجنْواَي، َاْحلَْمُد هلِل اْحلَّناِن الْ َاْعَلُم ِبِه ِمّين َوَمْن ِسرِّ 

 
* "Beni buna hidayet eden Allah'a hamdolsun; eğer Allah bizi hidayet 

etmeseydi, biz buna hidayet olmazdık; O, öyle bir Allah'tır ki beni belde-
lerinde gezdirdi, hayvanlarının sırtında taşıdı, uzak yolu bana katettirdi, 
benden kendisinden kaçınılan şeyi giderdi, sevilmeyecek şeyleri benden 
bertaraf etti, tâ ki beni Resulullah'ın -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i 
Beyt'inin üzerine olsun- kardeşinin türbesine götürdü." 

** "Beni bu mübarek türbeye sokan Allah'a hamdolsun; Allah onu 
mübarek kılmış ve peygamberinin vasisi için seçmiştir. Allah'ım! Onu 
bana şahid kıl." 

*** "Allah'ım! Ben senin kapında durdum, senin kapının eşiğine 
vardım, senin sağlam ipine sarıldım, kendimi senin rahmetine sundum ve 
senin velini -rahmetin onun üzerine olsun- aracı kıldım; o halde, bu 
ziyaretimi kabul olmuş bir ziyaret kıl, duamı kabul et." 

**** "Allah'ım! Bu harem senin haremindir, bu makam senin maka-
mındır; ben, senin benden daha iyi bildiğin sırrım ve gizli şeylerim husu-
sunda seninle raz-u niyaz etmek için buraya giriyorum. Çok şefkatli, çok 
nimet veren ve çok ihsan sahibi Allah'a hamdolsun; onun ihsanından biri 
de kendi lütfüyle mevlamın ziyaretini bana kolaylaştırması ve beni onun 
ziyaretinden mahrum etmeyişi, beni onun velayetinden uzaklaştırmayışı, 
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َتَطوُِّلِه َسهََّل يل زِ�رََة َمْوالَي ابِِْحسانِِه، َوملَْ َجيَْعْلين َعْن ِز�رَِتِه َممُْنوعاً، َوال َعْن ِواليَِتِه 
 . ُفوعًا، َبْل َتَطوََّل َوَمَنحَ َمدْ 

َعِتِه،  ين ِمْن شيَعِتِه، َوَاْدِخْلِين اْجلَنََّة ِبَشفااَللّـُهمَّ َكما َمنَـْنَت َعَليَّ ِمبَْعرَِفِتِه َفاْجَعلْ 
 . � َاْرَحَم الّراِمحنيَ 

Sonra türbenin avlusuna girerek şöyle de:  
َاْحلَْمُد هلِل الَّذي اَْكَرَمين ِمبَْعرَِفِتِه َوَمْعرَِفِة َرُسوِلِه، َوَمْن فـََرَض َعَليَّ طاَعَتُه َرْمحًَة 

ْمياِن، اْحلَْمُد هلِل الَّذي َاْدَخَلين َحَرَم َاخي يَّ اِبالِ ًال ِمْنُه َعَليَّ، َوَمنَّ َعلَ ِمْنُه يل، َوَتَطوُّ 
 . َرُسوِلهِ  ّواِر َقْربِ َوِصيِّ ، َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َجَعَلين ِمْن زُ َرُسوِلِه، َوَارانيِه يف عاِفَيةٍ 

يَك َلُه، َوَاْشَهُد َانَّ حمَُمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشر ِالـَٰه  َاْشَهُد َاْن ال
ِمْن ِعْنِد ِهللا، َوَاْشَهُد َانَّ َعِليًَّا َعْبُد ِهللا َوَاُخو َرُسوِل ِهللا، َاهلُل اَْكَربُ َاهللُ  جاَء اِبْحلَقِّ 

ما َدعا َوتـَْوفيِقِه لِ  *ْمُد هلِل َعلى ِهدايَِتهِ ِاالَّ هللاُ، َوهللاُ اَْكَربُ، َواحلَْ ِالـَٰه  اَْكَربُ َاهلُل اَْكَربُ ال

 
aksine, bana lütuf ve ihsanda bulunmasıdır. 

Allah'ım! Onu tanımakla bana minnet bıraktığın gibi, beni onun 
izleyicilerinden kıl ve onun şefaatiyle beni cennete sok; ey merhametlile-
rin en merhametlisi." 

* "Kendisinden bana olan rahmet ve ihsanıyla kendisini tanımakla, 
Resulünü ve itaatini bana farz kıldığı kimseyi (imamı) tanımakla ikramda 
bulunan ve imanla bana minnet bırakan Allah'a hamdolsun. Beni Resu-
lünün kardeşinin haremine sokan ve afiyet içerisinde o türbeyi bana 
gösteren Allah'a hamdolsun. Beni Resulullah'ın vasisinin kabrinin ziyaret-
çilerinden kılan Allah'a hamdolsun.   

Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir, ortağı yoktur. 
Şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. O (Muhammed) 
Allah tarafından hak üzere gelmiştir. Şehadet ederim ki Ali Allah'ın kulu 
ve Resulullah'ın kardeşidir. 

Allah (tavsif edilmeyecek kadar) yücedir, Allah yücedir, Allah yücedir. 
Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah yücedir. Bizi davet ettiği yoluna (dinine) 
hidayet ve muvaffak ettiği için Allah'a hamdolsun. 

Allah'ım! Sen en üstün amaçsın ve kendisine gidilen en değerli zat-
sın. Ben, rahmet peygamberi olan elçin ve kardeşi Emirulmüminin Ali b. 
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  .ِاَلْيِه ِمْن َسبيِلهِ 
 َك َنِيبِّ اًب ِاَلْيِك بَِنِبيِّ َوَقْد اَتـَيْـُتَك ُمتَـَقرِّ  ، َواَْكَرُم َمأِيتٍّ ُل َمْقُصودٍ اَللّـُهمَّ ِانََّك اَْفضَ 

 َعلى حمَُمَّدٍ   طاِلب َعَلْيِهَما السَّالُم، َفَصلِّ ْبِن َايب يٍّ خيِه َامِري اْلُمْؤِمنَني َعلِ الرَّْمحَِة، َوابَِ 
ْب َسْعيي، َواْنظُْر ِاَيلَّ َنْظَرًة رَحيَمًة تـَنْـَعُشين هِبا، َواْجَعْلين ِعْنَدَك ، َوال ُختَيِّ َوآِل حمَُمَّدٍ 

 . ِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّبنيَ آلَوجيهاً ِيف الدُّنْيا َوا
Türbenin balkonuna ulaşınca da şöyle de: 

اَلسَّالُم َعلى َرُسوِل ِهللا َامِني ِهللا َعلى َوْحِيِه َوَعزاِئِم َاْمرِِه، اْخلامتِِ ِلما َسَبَق، 
ِه َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، السَّالُم َعلى ُكلِّ َواْلفاِتِح ِلَما اْستـُْقِبَل، َواْلُمَهْيِمِن َعلى ذِلَك 

ى اْلَمْدُفوِن اِبْلَمديَنِة، السَّالُم َعَلى اْلَمْنُصوِر اْلُمَؤيَِّد، صاِحِب السَّكيَنِة، السَّالُم َعلَ 
  *. َرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ السَّالُم َعلى َاِيب اْلقاِسِم حمَُمَِّد ْبِن َعْبِدِهللا وَ 

Daha sonra sağ ayağınla hareme gir ve haremin kapısında durarak 
şu duayı oku: 

ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َوَاْشَهُد َانَّ حمَُمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ِالـَٰه  ال َاْشَهُد َانْ 
ِمْن ِعْنِدِه َوَصدََّق اْلُمْرَسلَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا، اَلسَّالُم  جاَء اِبحلَْقِّ 

ْبِدِهللا َوَاخي اَلسَّالُم َعلى َامِري اْلُمْؤِمنَني عَ  َعَلْيَك � َحبيَب ِهللا َوِخَريََتُه ِمْن َخْلِقِه،
 

Ebitalib -Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun- vasıtasıyla sana yaklaş-
mayı amaçlayarak sana geldim; o halde Muhammed ve âl-i Muhamme-
d'e rahmet et ve benim çabamı boşa çıkarma, bana rahmet nazarıyla bak 
ki o bakışla canlandırasın beni (hayatımı sana olan bir aşkla geçireyim), 
beni kendi yanında dünya ve ahirette haysiyetli ve sana yakın olanlardan 
kıl." 

* "Selam olsun Resulullah'a; o, vahiy ve önemli emirleri ve sırları 
hakkında Allah'ın eminidir. İlahi risaletleri ve makamları sona erdiren, 
gelecek için ilim kapılarını açan ve başlatan ve hepsinin koruyucusu ve 
üstünüdür; Allah'ın rahmet ve bereketleri onun üzerine olsun. Selam 
olsun sükunet ve güven sahibine. Selam olsun Medine'de defnedilene. 
Selam olsun teyit edilen ve yardım edilene. Selam olsun Ebi-l Kasım 
Muhammed b. Abdullah'a; Allah'ın rahmet ve bereketleri onun üzerine 
olsun." 
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 .َرُسوِل هللاِ 
� َمْوالَي � َامَري اْلُمْؤِمنَني، َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن َاَمِتَك، جاَءَك ُمْسَتجرياً 

 َتعاىل ِبَك، هللاِ  ًال ِاىلهًا ِاىل َمقاِمَك، ُمتَـَوسِّ ِبِذمَِّتَك، قاِصدًا ِاىل َحَرِمَك، ُمتَـَوجِّ 
أََاْدُخُل � َمْوالَي، أََاْدُخُل � َامَري اْلُمْؤِمنَني، أََاْدُخُل � ُحجََّة ِهللا، أََاْدُخُل � َامَني ِهللا 
َءَاْدُخُل � َمالِئَكَة ِهللا اْلُمقيمَني يف هَذا اْلَمْشَهِد، � َمْوالَي َااتََْذُن يل اِبلدُُّخوِل 

 *.َاْهًال َفاَْنَت َاْهٌل ِلذِلكَ ِالَ◌َحد ِمْن َاْوِلياِئَك، َفِاْن َملْ اَُكْن َلُه  اَْفَضَل ما َاِذْنتَ 
Sonra haremin ilk girişini öperek sağ ayağınla içeri gir ve hareket 

halinde şöyle de: 
َلْيِه َوآِلِه، اَللّـُهمَّ ِبْسِم ِهللا َواِبهلِل َويف َسبيِل ِهللا َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا عَ 

 **.َك اَْنَت التـَّّواُب الرَّحيمُ اْغِفْر يل َواْرَمحْين َوُتْب َعَليَّ، ِانَّ 
Sonra türbenin hizasında duracak şekilde ilerle ve türbeye varma-

dan dur ve şöyle de: 
 َعلى َوْحِيِه َوِرساالتِِه، َوَعزاِئِم َرُسوِل ِهللا َامِني هللاِ  اَلسََّالُم ِمَن ِهللا َعلى حمَُمَّدٍ 

 
* Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir, ortağı yoktur 

ve şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. O, Allah 
tarafından hak üzere gelmiş ve önceki elçileri doğrulamıştır. Selam olsun 
sana ey Allah'ın resulü. Selam olsun sana ey Allah'ın habibi ve yaratıkları 
arasından seçtiği. Selamı olsun Allah kulu ve Resulullah'ın kardeşi olan 
müminlerin emirine. 

Ey mevlam, ey emirulmüminin! Kölen, kölenin oğlu ve cariyenin oğlu 
senin ahdine sığınarak, haremini amaçlayarak, senin makamına yönele-
rek ve seni Allah Teâlâ'ya vasıta kılarak sana geldi. Girebilir miyim ey 
mevlam, girebilir miyim ey müminlerin emiri, girebilir miyim ey Allah'ın 
hücceti, girebilir miyim ey Allah'ın emini, girebilir miyim ey bu şehadet 
yerindeki Allah'ın melekleri? Ey mevlam! Dostlarından birine verdiğin en 
iyi izini benim girmem için de veriyor musun? Eğer ven buna ehil olma-
sam da sen bu lütufta bulunmaya ehilsin. 

** Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, Allah'ın yolunda ve Resulullah 
sallallahu aleyhi ve âlih'in dini üzere. Allah'ım! Beni bağışla, bana merha-
met et ve tövbemi kabul et; doğrusu sen tövbeyi kabul edensin, merha-
metlisin." 



 716 

َاْمرِِه، َوَمْعِدِن اْلَوْحِي َوالتـَّْنزيِل، اْخلامتِِ ِلما َسَبَق، َواْلفاِتِح ِلَما اْستـُْقِبَل، َواْلُمَهْيِمِن  
هللاُ   َوَرْمحَةُ راِج اْلُمنِري، َوالسَّالُم َعَلْيهِ ِه، الّشاِهِد َعَلى اْخلَْلِق، السِّ ُكلِّ َعلى ذِلَك 

 . َوبـَرَكاتُهُ 
َوَاْهِل بـَْيِتِه اْلَمْظُلومَني اَْفَضَل َواَْكَمَل َوَاْرَفَع َوَاْشَرَف ما  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 . ْصِفياِئكَ َصلَّْيَت َعلى َاَحد ِمْن اَنِْبياِئَك َورُُسِلَك َواَ 
َك، َوَاخي   َخْلِقَك بـَْعَد نَِبيِّ َعلى َامِري اْلُمْؤِمنَني َعْبِدَك َوَخْريِ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َتهُ   الَّذيَحبيِبَك،  َرُسوِلَك، َوَوِصيِّ  انـَْتَجبْـَتُه ِمْن َخْلِقَك، َوالدَّليِل َعلى َمْن بـََعثـْ

 ِبِرساالِتَك، َوَدّ�ِن الّديِن ِبَعْدِلَك، َوَفْصِل َقضاِئَك َبْنيَ َخْلِقَك، َوالسَّالُم َعَلْيهِ 
  *.بـَرَكاتُهُ َوَرْمحَُة ِهللا وَ 

 
* "Allah tarafından Muhammed'e selam olsun; o Allah'ın resulü ve 

elçisidir; vahyine ve risaletlerine, önemli emirlerine ve sırlarına Allah'ın 
eminidir; vahiy ve tenzilin madenidir; ilâhi risaletleri ve makamları sona 
erdiren, geçecek için ilim kapılarını açan ve başlatan ve hepsinin 
koruyucusu ve üstünüdür; yaratıklara şahittir ve aydınlatıcı meşaledir; 
ona selam olsun; Allah'ın rahmet ve bereketleri onun üzerine olsun. 

Allah'ım! Muhammed'e ve mazlum Ehl-i Beyti'ne peygamberlerinden, 
elçilerinden ve seçkin kıldıklarından birisine ettiğin en üstün, en mükem-
mel, en yüce ve en şerif rahmeti eyle. 

Allah'ım! Müminlerin emirine rahmet eyle; Peygamberin'den sonra 
senin has kulun ve yaratıklarının en hayırlısıdır; peygamberinin kardeşi-
dir ve yaratıkların arasından seçtiğin habibinin vasisidir; risaletlerini tebli-
ği etmek için seçtiğin kimseye kılavuzdur; senin adaletin üzere dini uygu-
layandır; yaratıkların arasında hükmünle kadılık yapandır; belirleyici ve 
son sözü konuşandır; ona selam olsun; Allah'ın rahmet ve bereketleri 
onun üzerine olsun. 

Allah'ım! Onun evlatlarından olan imamlara rahmet eyle; onlar ondan 
sonra Senin emrinle yönetici ve dinin koruyucularıdır; dinine yardımcılar, 
sırrına koruyucular, yaratıklarına şahitler ve kullarına hidayet nişaneleri 
olmalarına razı olduğun -bütün pisliklerden- arındırılmış zâtlardır; rahmet-
lerin onların hepsinin üzerine olsun. Selam olsun müminlerin emiri Ali b. 
Ebutalib'e. O, Resulullah'ın (s.a.a) vasisi ve halifesidir, Resulullah'tan 
(s.a.a) sonra dinin koruyucusudur; vasilerin efendisidir; Allah'ın rahmet 
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ئِمَِّة ِمْن ُوْلِدِه اْلَقّوامَني ابَِْمِرَك ِمْن بـَْعِدِه، اْلُمَطهَّريَن الَّذيَن ى األَ َعلَ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َك، َوُشَهداَء َعلى َخْلِقَك، َوَاْعالمًا ِلِعباِدَك، ارَْتَضيْـتَـُهْم اَْنصارًا ِلديِنَك، َوَحَفَظًة ِلِسرِّ 

 ْبِن َايب طاِلب َوِصيِّ  يِّ  اْلُمْؤِمنَني َعلِ  َاْمجَعَني، اَلسَّالُم َعلى َامِريِ َصَلواُتَك َعَلْيِهمْ 
 . َوبـَرَكاتُهُ  ِد اْلَوِصّيَني َوَرْمحَُة هللاِ َرُسوِل ِهللا َوَخليَفِتِه َواْلقائِِم ابَِْمرِِه ِمْن بـَْعِدِه، َسيِّ 

َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني،  َعَلْيِه َوآِلِه َسيِّ اَلسَّالُم َعلى فاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ 
ْمجَعَني، اَلسَّالُم َدْي َشباِب َاْهِل اْجلَنَِّة ِمَن اْخلَْلِق اَ اَلسَّالُُم َعَلى احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ َسيِّ 

َة َلى األَ ْرَسلَني، اَلسَّالُم عَ نِْبياِء َواْلمُ اِشديَن، اَلسَّالُم َعَلى األَ ئِمَِّة الرّ َعَلى األَ  َ◌ئِمَّ
َني، اَلسَّالُم اْلُمْستَـْوِدعَني، اَلسَّالُم َعلى خاصَِّة ِهللا ِمْن َخْلِقِه، اَلسَّالُم َعَلى اْلُمتَـَومسِّ 

َعَلى اْلُمْؤِمِنَني الَّذيَن قاُموا ابَِْمرِِه َوواَزرُوا َاْوِلياَء ِهللا، َوخاُفوا ِخبَْوِفِهْم، اَلسَّالُم َعَلى 
  *. َوَعلى ِعباِد ِهللا الّصاِحلنيَ ِة اْلُمَقرَّبَني، اَلسَّالُم َعَلْينا اْلَمالِئكَ 

Sonra mezarın karşısında durarak şöyle de:  
اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َحبيَب ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك 

َك � َوِيلَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك  � َصْفَوَة ِهللا، اَلسَّالُم َعَليْ 
� ِاماَم اْهلُدى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َعَلَم التُّقى، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَوِصيُّ اْلَربُّ التَّقيُّ 

ِن َواْحلَُسْنيِ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َعُموَد َوالنَّقيُّ اْلَوِيفُّ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااَب احلَْسَ 
 

ve bereketleri onun üzerine olsun. 
* Selam olsun âlemdeki kadınların efendisi olan Resulullah'ın -sallal-

lahu aleyhi ve âlih- kızı Fatıma'ya. Selam olsun bütün yaratıkları arasın-
da cennet gençlerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyin'e. Selam olsun -
doğru yola- kılavuzluk eden imamlara. Selam olsun peygam-berlere ve 
elçilere. Selam olsun nübüvvet emanetleri yanlarında bulunan imamlara. 
Selam olsun yaratıkları arasındaki Allah'ın has kuluna. Selam olsun zeki 
kullara (Ehl-i Beyt imamlarına). Selam olsun O'nun emri (dinine yardım) 
için kıyam eden, Allah'ın velilerine yardım eden ve onların korkmasıyla 
korkan müminlere. Selam olsun mukarreb (Allah'a yakınlaştırılmış) 
meleklere. Selam olsun bize (ziyaret eden şiilere) ve Allah'ın salih kulla-
rına." 
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اْلعاَلمَني، َوَدّ�َن يـَْوِم الّديِن،  َد اْلَوِصّيَني، َوَامَني َربِّ الّديِن، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َسيِّ 
 ْكَمِة َربِّ ّديقَني، َوالصَّْفَوَة ِمْن ُسالَلِة النَِّبّيَني، َوابَب حِ َد الصِّ َوَخْريَ اْلُمْؤِمنَني، َوَسيِّ 

ِلَرُسوِلِه،  ِه، َوالّتايلَ اْلعاَلمَني، َوخاِزَن َوْحِيِه، َوَعيْـَبَة ِعْلِمِه، َوالّناِصَح ِالُ◌مَِّة نَِبيِّ 
 .َعلى ُسنَِّتهِ  ِتِه، َواْلماِضيَ ِاىل َشرِيعَ  َلُه بِنَـْفِسِه، َوالّناِطَق ِحبُجَِّتِه، َوالّداِعيَ  َواْلُمواسيَ 

َل، َورَعى َما اْسُتْحِفَظ، َوَحِفَظ  ْشَهُد اَنَُّه َقْد بـَلََّغ َعْن َرُسوِلَك ما محُِّ اَللّـُهمَّ ِاّين اَ 
الّناِكثَني يف  *َما اْسُتودَِع، َوَحلََّل َحالَلَك، َوَحرََّم َحراَمَك، َواَقاَم َاْحكاَمَك، َوجاَهدَ 

 أَتُخُذهُ  صاِبرًا ُحمَْتِسبًا الَسبيِلَك، َواْلقاِسطَني يف ُحْكِمَك، َواْلمارِقَني َعْن َاْمِرَك، 
 .فيَك َلْوَمُة الئِمٍ 
اِئَك َوَاْوِصياِء ِمْن َاْوِلياِئَك َوَاْصِفي َعَلْيِه اَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 
* "Selam olsun sana ey müminlerin emiri! Selam olsun sana ey 

Allah'ın habibi! Selam olsun sana ey Allah'ın seçtiği! Selam olsun sana 
ey Allah'ın velisi! Selam olsun sana ey Allah'ın hücceti! Selam olsun 
sana ey hidayet imamı! Selam olsun sana ey takva nişanesi! Selam 
olsun sana ey en iyi, takvalı, temiz ve vefalı vasi! Selam olsun sana ey 
Hasan ve Hüseyin'in babası! Selam olsun sana ey dinin direği! Selam 
olsun sana ey vasilerin efendisi, alemlerin rabbinin emini, -Allah'ın 
izniyle- kıyamet gününün hakimi, müminlerin en hayırlısı, sıddıkların 
efendisi, peygamberlerin sülalesinden seçilen, alemlerin rabbinin hikmet 
kapısı, vahyinin mahzeni, ilminin hazinesi, peygamberinin ümmetinin 
nasihatçisi, peygamberinin derecesinin izleyicisi (peygamberden sonra 
birinci derecede yer alan), kendi canıyla peygambere yardım eden, onun 
hüccetini konuşan, onun gitirmiş olduğu şeriata davet eden ve onun 
sünneti üzere giden! 

Allah'ım! Şehadet ederim ki, o, peygamberin tarafından sırtına yükle-
nen şeyi (ilimleri) ulaştırdı, korunması gerekeni riayet etti, emanet aldı-
ğını korudu, Senin helalini helal ve haramını haram saydı, hükümlerini 
ayakta tuttu, senin yolundaki ahitlerini bozanlarla (Talha, Zübeyr ve 
arkadaşlarıyla) savaştı, hükmünde zulüm edenlerle (Hariciler'le) ve em-
rinden çıkanlarla (Muaviye ve taraftarlarıyla) savaştı. O bu hususta sabır-
lı davrandı; bütün bunlara senin rızan için katlandı ve senin hakkında 
hiçbir kınayanın kınamasından çekinmedi. 
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 .اَنِْبياِئكَ 
 ِعباِدَك  َك الَّذي فـََرْضَت طاَعَتُه، َوَجَعْلَت يف َاْعناقِ اَللّـُهمَّ هذا َقْربُ َوِليِّ 

ُمبايـََعَتُه، َوَخليَفِتَك الَّذي ِبِه أَتُخُذ َوتـُْعطي، َوِبِه تُثيُب َوتُعاِقُب، َوَقْد َقَصْدتُُه َطَمعاً 
ِلما َاْعَدْدَتُه ِالَ◌ْوِلياِئَك، َفِبَعظِيِم َقْدرِِه ِعْنَدَك، َوَجليِل َخَطرِِه َلَدْيَك، َوقـُْرِب َمْنزَِلِتِه 

، َوافـَْعْل يب ما اَْنَت َاْهُلُه َفِانََّك َاْهُل اْلَكَرِم َوآِل حمَُمَّدٍ  مَّدٍ َعلى حمَُ  ِمْنَك، َصلِّ 
  *.تُهُ َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكا َواْجلُوِد، َواَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي َوَعلى َضجيَعْيَك آَدَم َونُوحٍ 

Sonra türbeyi öperek baş tarafında dur ve şöyle de: 
 

َي ِاَلْيَك ُوُفودي، َوِبَك اَتـََوسَُّل ِاىل َرّيب يف بـُُلوِغ َمْقُصودي، َوَاْشَهُد َانَّ � َمْوال
إّال ِبَقضاِء  ، َوالطّاِلَب ِبَك َعْن َمْعرَِفة َغْريُ َمْردُودٍ َل ِبَك َغْريُ خاِئبٍ اْلُمتَـَوسِّ 

َحواِئجي، َوتـَْيسِري اُُموري،  َك َوَرّيب يف َقضاءِ َحواِئِجِه، َفُكْن يل َشفيعًا ِاَىل ِهللا رَبِّ 
ِء ُسْؤيل يف  وََكْشِف ِشدَّيت، َوُغْفراِن َذْنيب، َوَسَعِة ِرْزقي، َوَتْطويِل ُعْمري، َوِاْعطا

 . آِخَريت َوُدنْيايَ 
، اَ  ُهمَّ للّـاَللّـُهمَّ اْلَعْن قـَتَـَلَة َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَللّـُهمَّ اْلَعْن قـَتَـَلَة احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ

بُُه َاَحدًا ِمَن اْلعاَلمَني، َعذااًب َكثريًا الَ هْبُْم َعذااًب اَليمًا ال تـَُعذِّ ئِمَِّة َوَعذِّ اْلَعْن قـَتَـَلَة األَ 
ِمْن  حتُِلَُّه ابََِحدٍ اْنِقطاَع َلُه َوال َاَجَل َوال َاَمَد ِمبا شاقُّوا ُوالَة َاْمِرَك، َوَاِعدَّ َهلُْم َعذااًب َملْ 

 
* Allah'ım! Evliyandan, seçtiklerinden ve peygamberlerinin vasilerin-

den birisine ettiğin en üstün rahmetle ona rahmet eyle.  
Allah'ım! Bu, itaatini -bize- farz kıldığın, kullarının boynuna biatini -

hilafetini- bıraktığın velinin türbesidir. Bu, onun velayetiyle aldığın ve 
verdiğin, mükafatlandırdığın ve cezalandırdığın halifenin türbesidir. Bu 
ziyarete karşılık evliyana hazırladığın sevaba ulaşmak amacıyla ziyarete 
geldim. O halde, senin yanındaki kadrinin yüceliği, azameti ve makamı-
nın sana yakınlığı hakkı hürmetine Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet 
eyle ve hakkımda kendinin ehil olduğun şeyi yap. Doğrusu sen kerem ve 
cömertlik sahibisin. Selamı olsun sana ve iki komşun Adem ve Nuh'a; ey 
mevlam! Allah'ın rahmet ve bereketleri sizin üzerinize olsun." 
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  .َخْلِقكَ 
اَللّـُهمَّ َوَاْدِخْل َعلى قـَتَـَلِة اَْنصاِر َرُسوِلَك، َوَعلى قـَتَـَلِة َامري اْلُمْؤِمنَني، َوَعلى  
قـَتَـَلِة احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ، َوَعلى قـَتَـَلِة اَْنصاِر احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ، َوقـَتَـَلِة َمْن قُِتَل يف 

ُخيَفَُّف  *ِمَن اجلَْحيِم، ال  اَليمًا ُمضاَعفًا يف َاْسَفِل َدَركٍ  َاْمجَعَني َعذاابً  ِواليَِة آِل حمَُمَّدٍ 
ْم، َقْد عايـَُنوا َعنْـُهُم اْلَعذاُب َوُهْم فيِه ُمْبِلُسوَن َمْلُعونُوَن، �ِكُسوا رُُؤوِسِهْم ِعْنَد َرهبِِّ 

ُهْم ِمْن ِعباِدَك   َواَْتباعَ النَّداَمَة َواخلِْْزَي الطَّويَل ِلَقْتِلِهْم ِعْرتََة اَنِْبياِئَك َورُُسِلكَ 

 
* "Ey mevlam! Gelişim sanadır, maksadıma ulaşmak için Allah'a se-

ni vasıta kılıyorum ve şehadet ederim ki seni vasıta kılan mahrum kal-
maz; senin vasıtanla bilinçli olarak Allah'tan isteyen, hacetleri verilmeden 
geri çevrilmez. O halde hacetlerimin verilmesi, işlerimin kolaylaşması, sı-
kıntımın giderilmesi, günahımın bağışlanması, rızkımın bol olmasını, öm-
rümün uzaması, ahirette ve dünyada isteklerimin verilmesi için benim ve 
senin rabbin olan Allah yanında bana vasıta ve şefaatçi ol. 

Allah'ım! Emirulmüminin'in katillerine lanet et. Allah'ım! Hasan ve 
Hüseyin'in katillerine lanet et. Allah'ım! Ehl-i Beyt İmamlarının katillerine 
lanet et ve gerçek emir sahiplerine zulüm ettikleri için onları dünyada-
kilerden hiç birini azaplandırmadığın acı, kesilmek bilmeyen, süresi ve 
miktarı olmayan bir azapla çokça azaplandır ve onlara yaratıklarından hiç 
birisine yapmadığın bir azap hazırla. 

Allah'ım! Peygamberinin dostlarının katillerini, Emirulmüminin -Ali'-
nin- katillerini, Hasan ve Hüseyin'in katillerini, Hasan ve Hüseyin'in dost-
larının katillerini ve Peygamberin'in Ehl-i Beyti'nin velayeti uğrunda 
öldürülenlerin katillerini tümüyle cehennemin en alt tabakasında sürekli 
artan acı azaba sok; öyle ki, onlardan azap hiç azalmasın. O acı azapta 
ümitsiz, -Allah'ın rahmetinden- uzak ve Rablerinin huzurunda başları 
aşağı olsunlar. Peygamberlerinin ve elçilerinin itretini ve salih kullarından 
olan onların izleyicilerini öldürmüş olmalarından dolayı orada pişmanlık 
duysunlar ve uzun zilleti tatsınlar. 

Allah'ım! Gizlinin gizlisi âlemde ve zâhir âlemde, yeryüzü ve göğün-
de onlara lanet et. 

Allah'ım! Evliyan hakkında benim için doğru makam kıl (bana sabit 
iman ver). Beni onlara kavuşturuncaya kadar ve beni dünya ve ahirette 
onlara tabi kılasın diye onların türbelerini ve durdukları yeri bana sevdir; 
ey merhametlilerin en merhametlisi." 
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 . الّصاِحلنيَ 
 . النَِيِة يف َاْرِضَك َوَمساِئكَ ، َوظاِهِر اْلعَ رِّ السِّ  اَللّـُهمَّ اْلَعنْـُهْم يف ُمْسَتِسرِّ 

ْب ِاَيلَّ َمشاِهَدُهْم َوُمْستَـَقرَُّهْم اَللّـُهمَّ اْجَعْل يل َقَدَم ِصْدق يف َاْوِلياِئَك، َوَحبِّ 
 . ِخَرِة، � َاْرَحَم الّراِمحنيَ نْيا َواآلين هِبِْم، َوَجتَْعَلين َهلُْم تـََبعاً ِيف الدُّ َحّىت تـُْلِحقَ 

Sonra türbeyi öperek İmam Hüseyin aleyhisselam'ın türbesinin 
olduğu yöne doğru dön ve şöyle de: 

َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن 
َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، َ�ْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�ْبَن فاِطَمَة الزَّْهراِء َسيِّ 

ْمَعِة  اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااَب اْالَ◌ئِمَِّة اْهلاديَن اْلَمْهِدّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َصريَع الدَّ
َك ّساِكَبِة، اَلسَّالُم َعَلْيَك � صاِحَب اْلُمصيَبِة الرّاتَِبِة، اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَعلى َجدِّ ال

 *َك َوَاخيَك، اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَعَلى اْالَ◌ئِمََّة ِمنْ َواَبيَك، اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَعلى اُمِّ 
 . يَِّتَك َوبَنيكَ ُذرِ 

اَب، َوَاْوَضَح ِبَك اْلِكتاَب، َوَجَعَلَك َوَاابَك َوَجدَّكَ َاْشَهُد َلَقْد طَيََّب هللاُ بِ   َك الرتُّ
ْطياِب، الّتالَني اْلِكتاَب، األَ  باِب، َ�ْبَن اْلَميامنيَ لْ األَ  ُوِيل ◌ُ َوَاخاَك َوبَنيَك ِعْربًَة ألِ 

 
* "Selam olsun sana ey Eba Abdullah! Selam olsun sana ey Resu-

lullah'ın oğlu! Selam olsun sana ey Emirulmüminin'in oğlu! Selam olsun 
sana ey alemlerin kadınların efendisi Fatıma-ı Zehra'nın oğlu! Selam ol-
sun sana ey hidayet üzere olan hidayet edici imamların babası! Selam 
olsun sana ey gözlerden yaşlar akıtan! Selam olsun sana sürekli musibe-
tin sahibi! Selam olsun sana, dedene ve babana. Selam olsun sana, 
annene ve kardeşine. Selam olsun sana ve senin soyundan ve evlatla-
rından olan Ehl-i Beyt imamlarına. 

Şehadet ederim ki Allah seninle toprağa güzel koku verdi, Kitab'ı 
(Kur'an'ı) seninle açıkladı; seni, babanı, dedeni, kardeşini ve senin oğul-
larını akıl sahipleri için ibret -ve hidayet vesilesi- kıldı. Ey kitabı (Kur'an'ı) 
tilavet eden iyi ve temiz kişilerin oğlu (Hüseyin)! Selamımı sana yönelt-
tim. Allah'ın rahmetleri ve selamı senin üzerine olsun. (Allah) insanların 
kalbini sana yöneltsin. Seni vasıta kılan ve sana sığınan mahrum bırakıl-
maz." 
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ِمَن الّناِس هَتْوي  َوجَّْهُت َسالمي ِاَلْيَك، َصَلواُت ِهللا َوَسالُمُه َعَلْيَك، َوَجَعَل اَْفِئَدةً 
 ِاَلْيَك. أَ اَب َمْن َمتَسََّك ِبَك َوجلََ ِاَلْيَك، ما خ

Sonra mezarın ayak tarafında durarak şöyle de: 
ِة، اَلسَّالُم َعلى بـُوَِّة، َواْلَ◌ْخمُصوِص اِبألُ ئِمََّة، َوَخليِل النـُّ اَلسَّالُم َعلى َاِىب األَ  ُخوَّ

ِب ْعماِل، َوُمَقلِّ ى ميزاِن األَ ِن، اَلسَّالُم َعلاِن، وََكِلَمِة الرَّْمحٰميْ يِن َواالِ يـَْعُسوِب الدِّ 
ْحواِل، َوَسْيِف ِذي اجلَْالِل، َوساِقي السَّْلَسبيِل الزُّالِل، اَلسَّالُم َعلى صاِلِح األَ 

لى َشَجَرِة التـَّْقوى،  يِن، اَلسَّالُم عَ اْلُمْؤِمنَني، َوواِرِث ِعْلِم النَِّبّيَني، َواْحلاِكِم يـَْوَم الدِّ 
ِة ِهللا اْلباِلَغِة، َونِْعَمِتِه الّساِبَغِة، َونِْقَمِتِه َوساِمِع السِّ  ِر َوالنَّْجوى، اَلسَّالُم َعلى ُحجَّ

�ِد الّناِصِح، َوالزِّ  *مامِ ، َوالنَّْجِم الالِّئِح، َواالِ راِط اْلواِضحِ الّداِمَغِة، اَلسَّالُم َعَلى الصِّ 
 . َرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ ، وَ اْلقاِدحِ 

Sonra şöyle devam et: 
ِه َو�ِصرِِه  َك َوَوِليِّ ْبِن َايب طاِلِب َاخي نَِبيِّ  َعلى َامِري اْلُمْؤِمنَني َعِليِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ِق ِحبُجَِّتِه،  ِه، َوابِب ِحْكَمِتِه، َوالّناطِ ِه َوَوزِيرِِه، َوُمْستَـْودَِع ِعْلِمِه، َوَمْوِضِع ِسرِّ َوَوِصيِّ 
ِج اْلَكْرِب َعْن َوْجِهِه، قاِصِم اْلَكَفَرِة، َوالّداعي ِاىل َشريَعِتِه، َوَخليَفِتِه يف اُمَِّتِه، َوُمَفرِّ 

  .ِمبَْنزَِلِة هارُوَن ِمْن ُموسىَك َوُمْرِغِم اْلَفَجَرِة الَّذي َجَعْلَتُه ِمْن نَِبيِّ 
ْن عاداُه، َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه، َواْخُذْل َمْن َخَذَلُه، اَللّـُهمَّ واِل َمْن واالُه، َوعاِد مَ 

 
* "Selam Ehl-i Beyt imamlarının babasına ve nübüvvet makamının 

haliline ve Peygamber'le kardeşliğe has kılınana. Selam olsun din ve 
imanın önde gelenine ve Rahman'ın kelimesine (nişanesine). Selam 
olsun amellerin mizanına, durumları değiştirene, celal sahibinin (yüce 
Allah'ın) kılıcına ve berrak Selsebil kaynaklarından insanları suya doyu-
rana. Selam olsun müminlerin salihine, peygamberlerin ilminin mirasçısı-
na ve kıyamet gününün hakimine. Selam olsun takva şeceresine, sırrı ve 
fısıltıyı duyana. Selam olsun Allah'ın yetkin hüccetine, geniş nimetine ve 
-düşman saflarını- mehvedici azabına. Selam olsun açık yola, parlak 
yıldıza, nasihat eden imama ve aydınlatan çakmaklara. Allah'ın rahmet 
ve bereketleri onun üzerine olsun." 
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 َعَلْيِه اَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ  ِخريَن، َوَصلِّ وَّلَني َواآلَعْن َمْن َنَصَب َلُه ِمَن األَ َوالْ 
  *.ِبياِئَك، � َربَّ اْلعاَلمنيَ ِمْن َاْوِصياِء اَنْ 

Sonra Hz. Adem aleyhisselam ve Hz. Nuh aleyhisselam'ı ziyaret 
etmek için mezarın baş tarafına dön ve Hz. Adem aleyhisselamın ziya-
retinde şöyle de: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � َصِفيَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َحبيَب ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � 

 ** ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َخليَفَة ِهللا يف َاْرِضِه،َنِيبَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامنيَ 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااَب اْلَبَشِر، اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَعلى رُوِحَك َوبََدِنَك، َوَعَلى الطّاِهريَن  

 . ْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ  َورَ يَِّتَك، َوَصلَّى هللاُ َعَلْيَك َصالًة ال ُحيْصيها إالّ ُهوَ ِمْن ُوْلِدَك َوُذرِّ 
Hz. Nuh aleyhisselam'ın ziyaretinde ise şöyle de: 

اَلسَّالُم َعَلْيَك � َنِيبَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َصِفيَّ، ِهللا َالسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ 
َخ اْلُمْرَسلَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َحبيَب ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َشيْ 

� َامَني ِهللا يف َاْرِضِه، َصَلواُت ِهللا َوَسالُمُه َعَلْيَك َوَعلى رُوِحَك َوبََدِنَك، َوَعَلى 

 
* "Allah'ım! Emirulmüminin Ali b. Ebitalib'e rahmet et; o, Peygambe-

rinin kardeşi, dostu, yardımcısı, vasisi, veziri, ilminin emanetçisi, sırrının 
yeri, hikmetinin kapısı, onun hüccetini konuşan, şeriatının davetçisi, üm-
metine halifesi, yüzünden üzüntüyü gideren, kafirleri darmadağın eden, 
facirlerin burnunu yere süren, peygamberine karşı Harun'un Musa'ya 
menzilesinde kıldığın zâttır. 

Allah'ım! Onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol, ona yardım 
edene yardım et, ona yardımı terk edene yardımını kes. İlklerden ve 
sonlardan ona düşmanlık edene lanet et. Peygamberlerinin vasilerinden 
birine ettiğin en üstün rahmetle ona rahmet et; ey âlemlerin Rabb'i!" 

** "Selam olsun sana ey Allah'ın seçtiği, selam olsun sana ey 
Allah'ın habibi, selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi, selam olsun 
sana ey Allah'ın emini, selam olsun sana ey Allah'ın yeryüzündeki 
halifesi, selam olsun sana ey beşerin babası, selam olsun sana, senin 
ruhuna, bedenine, senin soyundan ve evlatlarına olan tertemiz insanlara. 
Allah'ın kendisinden başka sayamayacağı salatı, rahmet ve bereketleri 
senin üzerine olsun." 
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  *. َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ الطّاِهريَن ِمْن ُوْلِدكَ 
Daha sonra altı rekat namaz kıl. Bu namazın iki rekatını Emirul-

müminin Ali aleyhisselam için kıl; birinci rekatta Fatiha suresinden 
sonra "er-Rahman" suresini ve ikinci rekatta ise "Yâsîn Suresini" oku. 
Namazdan sonra Hz. Zehra selamullahi aleyha'nın tesbihini yerine 
getir. Allah'tan bağışlanma dile, kendin için dua et ve de ki: 

َك، َوَاخي دي َوَمْوالَي َوِليِّ اَللّـُهمَّ ِاّين َصلَّْيُت هاَتْنيِ الرَّْكَعَتْنيِ َهِديًَّة ِمّين ِاىل َسيِّ 
اُت ِهللا َعَلْيِه َصَلو  ْبِن َايب طاِلبٍ  ِد اْلَوِصّيَني، َعِليِّ َرُسوِلَك َامِري اْلُمْؤِمنَني، َوَسيِّ 

  **.َوَعلى آِلهِ 
َعلى ذِلَك َجزاَء ، َوتـََقبـََّلها ِمّين، َواْجِزين َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ُهمَّ َفَصلِّ اَللّـ 

 . اْلُ◌ْحمِسننيَ 
اَللّـُهمَّ َلَك َصلَّْيُت، َوَلَك رََكْعُت، َوَلَك َسَجْدُت، َوْحَدَك ال َشريَك َلَك،  

إّال ِالـَٰه  َت ُهللا الّال َلَك، ِالَ◌نََّك اَنْ ِالَ◌نَُّه ال َتُكوُن الصَّالُة َوالرُُّكوُع َوالسُُّجوُد إ
 

* "Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi, selam olsun sana ey 
Allah'ın seçtiği, selam olsun sana ey Allah'ın velisi, selam olsun sana ey 
Allah'ın habibi, selam olsun sana ey peygamberlerin yaşlısı, selam olsun 
sana ey Allah'ın yeryüzündeki emini; Allah'ın salatı, selamı, rahmet ve 
bereketleri sana, senin ruhuna, senin bedenine ve senin tertemiz evlat-
larına olsun." 

** "Allah'ım! Ben bu iki rekat namazı, kendimden taraf; efendim, 
mevlam, senin velin ve peygamberinin kardeşi Emirulmüminin ve 
vasilerin efendisi Ali b. Ebutalib'e -rahmetin onun ve evlatlarının üzerine 
olusun- hediye olarak kıldım. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle, bu namazı ben-
den kabul et ve buna karşılık beni ihsanda bulunanların mükafatıyla 
mükafatlandır. 

Allah'ım! Senin için namaz kıldım, senin için rüku yaptım ve senin 
için secde ettim; sen teksin; ortağın yoktur; çünkü namaz, rüku ve secde 
senden başkasına olmaz; çünkü sen Allah'sın, Senden başka ilâh yoktur. 

Allah'ım! Muhammed ve âl-i Muhammed'e rahmet eyle, benim ziya-
retimi kabul buyur, bana isteğimi ver; Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin 
hürmetine (duamı kabul eyle)." 
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 .اَْنتَ 
 ْعِطين ُسْؤيل ِمبَُحمَّدٍ أ، َوتـََقبَّْل ِمّين زِ�َريت، وَ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ  

 . َوآِلِه الطّاِهرينَ  ِل حمَُمَّدٍ َوآ
Altı rekat namazın geri kalan dört rekatını Hz. Adem ve Nuh 

aleyhimaselam'a hediye et. Sonra şükür secdesi yap ve secdede şöyle 
de: 

اَللّـُهمَّ اَْنَت ثَِقيت  َصْمُت، َوَعَلْيَك تـَوَكَّْلتُ اَللّـُهمَّ ِاَلْيَك تـََوجَّْهُت، َوِبَك اْعتَ 
 ِمّين، َعزَّ جارَُك، َوَجلَّ َورَجائي َفاْكِفين ما َاَمهَّين َوما ال يُِهمُّين، َوما اَْنَت َاْعَلُم ِبهِ 

 *. ْب فـََرَجُهمْ ، َوقـَرِّ حمَُمَّدٍ  َوآلِ  َعلى حمَُمَّدٍ  َغْريَُك، َصلِّ ِالـَٰه  ثَناُؤَك، َوال
Sonra yüzünün sağ tarafını yere bırakarak şöyle de: 

َواُْنسي ِبَك، � ِاْرَحْم ُذّيل َبْنيَ يََدْيَك، َوَتَضرُّعي ِاَلْيَك، َوَوْحَشيت ِمَن الّناِس، 
 *. َكرميُ � َكرميُ � َكرميُ 

Sonra yüzünün sol tarafını yere bırakarak şöyle de: 
تـََعبُّدًا َورِقًّا، اَللّـُهمَّ ِانَّ  إّال اَْنَت َرّيب َحّقًا َحّقًا، َسَجْدُت َلَك � َربِّ ِالـَٰه  ال

 **. َكرميُ   َعَملي َضعيٌف َفضاِعْفُه يل، � َكرميُ � َكرميُ �
Daha sonra secdeye giderek yüz defa "Şükren" söyle ve hacetleri 

istemek yeri olan orada fazla dua etmeye çaba harca, günahların 
 

* "Allah'ım! Ben sana yöneldim, sana sığındım ve sana tevekkül et-
tim. 

Allah'ım! Sen benim güvencem ve ümidimsin. Benim için önemli olan 
ve önemli olmayan ve senin benden daha iyi bildiğin şey hususunda 
bana kifayet eyle. Sana sığınan azizdir, senin övgün yücedir, senden 
başka ilâh yoktur. Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve onların 
ferecini (kurtuluş ve rahatlığa ermelerini) yakınlaştır." 

* "Senin huzurunda benim düşüklüğüme, sana yakarışıma, insanlar-
dan vahşetime ve sana ünsiyetime merhamet eyle; ey kerim, ey kerim, 
ey kerim." 

** "Senden başka ilâh yoktur; sen gerçekten hak olarak benim 
Rabb'imsin; ya Rabb! Kul ve köle olarak sana secde ettim. Allah'ım! Be-
nim amelim zayıftır; onu benim için artır; ey kerim, ey kerim, ey kerim." 
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bağışlanma yeri olan orada oldukça fazla bağışlanma dile ve duanın 
icabet makamı olan orada hacetlerini iste. 

Seyid b. Tavus ziyarette ve diğerleri demişlerdir ki, ister farz ol-
sun, ister müstehap, Necef'te kıldığın her namazdan sonra şöyle dua 
et:  

 َحْوَل َوال ِرَك، َوالبُدَّ ِمْن َقضاِئَك، َوال َاْمِرَك، َوال بُدَّ ِمْن َقدَ اَللّـُهمَّ ال بُدَّ ِمنْ 
َة إالّ ِبكَ   .قـُوَّ

ْرَت َعَلْينا ِمْن َقَدر، فَ اَللّـُهمَّ َفما َقَضْيَت َعَلْينا ِمْن َقضاءِ  ْعِطنا َمَعهُ أ، َاْو َقدَّ
َصْربًا يـَْقَهُرُه َويَْدَمغُُه، َواْجَعْلُه َلنا صاِعدًا يف ِرْضواِنَك يـُْنمي يف َحَسناتِنا َوتـَْفضيِلنا  

ِخَرِة، َوال تـَنْـُقْص ِمْن َكراَمِتنا ِيف الدُّنْيا َواآلوَ َوُسْؤَدِد� َوَشَرِفنا َوَجمِْد� َونـَْعمائِنا 
  ***.ناَحَسناتِ 

 
*** "Allah'ım! Emrin (bütün aleme) gereklidir, kazan ve kaderin zaru-

ridir. Güç ve kuvvet ancak seninledir. 
Allah'ım! Bize takdir ettiğin kazan ve dilediğin kaderin karşısında bize 

sabır ver; öyle bir sabır ki o kaza ve kadere galip gelsin. Onu bizim için 
rıdvanına yüceliş vesilesi kıl ki dünya ve ahirette iyiliklerimizi, üstünlü-
ğümüzü, yüceliğimizi, şerefimizi, değerimizi, nimetlerimizi ve kerameti-
mizi artırsın ve bizim iyiliklerimizi eksiltme. 

Allah'ım! Bize bağışladığın bağış, bize verdiğin fazilet ve bize 
lütfettiğin keramet karşısında onunla galip ve üstün gelen bir şükür ver. 
Onu bizim için rıdvanına yükseltici, dünya ve ahirette iyiliklerimizi, 
büyüklüğümüzü, yüceliğimizi, şerefimizi, değerimizi, nimetlerimizi ve 
kerametimizi artırıcı kıl. -Allah'ım!- Onu (bu nimetleri) bize taşkınlık, 
azgınlık, fitne, kızma, dünya ve ahirette azap ve aşağılık vesilesi kılma. 

Allah'ım! Biz, dilin sürçmesinden, yerin kötülüğünden ve terazinin 
hafifliğinden sana sığınırız. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle. Ölümümüzde 
bize iyiliklerimizi göster ve hasret ve pişmanlık vesilesi olan amellerimizi 
gösterme, kazanda (hükmünde) bizi zelil etme, seni mülakat ettiğimizde 
çirkin amellerimizle rüsvay etme; seni mülakat edeceğimiz güne 
(mahşere) kadar kalplerimizin seni anmasını, seni unutmamasını, seni 
görüyormuş gibi senden korkmasını sağla, Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine 
rahmet eyle, kötü amellerimizi iyiliklere dönüştür. İyiliklerimizi, derecemi-
zin yükselişi ve derecemizin yükselişini cennet odaları, cennet odalarını 
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، َاْو اَْكَرْمَتنا ِبِه ِمْن  ، َاْو َفضَّْلَتنا ِبِه ِمْن َفضيَلةٍ اَللّـُهمَّ َوما َاْعطَيْـَتنا ِمْن َعطاءٍ 
نا صاِعدًا يف ِرْضواِنَك َويف ، َفأْعِطنا َمَعُه ُشْكرًا يـَْقَهُرُه َويَْدَمغُُه، َواْجَعْلُه لَ َكراَمةٍ 

ِخَرِة، َوال َجتَْعْلُه َلنا َاَشرًا َكراَمِتَك ِيف الدُّنْيا َواآلَحَسناتِنا َوُسْؤَدِد� َوَشَرِفنا َونـَْعماِئَك وَ 
  .ِخَرةِ ْز�ً يف الدُّنْيا َواآلَوال َبَطراً َوال ِفتْـَنًة َوال َمْقتاً َوال َعذاابً َوال خِ 

َرِة اللِّ اَللّـُهمَّ ِا�ّ   .ميزانِ ساِن، َوُسوِء اْلَمقاِم، َوِخفَِّة الْ  نـَُعوُذ ِبَك ِمْن َعثـْ
نا َحَسناتِنا ِيف اْلَمماِت، َوال تُرِ� َاْعماَلنا ، َوَلقِّ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

تِنا يـَْوَم نـَْلقاَك، َواْجَعْل قـُُلوبَنا ئا، َوال ُختْزِ� ِعْنَد َقضاِئَك، َوال تـَْفَضْحنا ِبَسيِّ َحَسراتٍ 
ا َتراَك َحّىت نـَْلقاَك، َوَصلِّ  ، َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َتْذُكُرَك َوال تـَْنساَك، َوَختْشاَك َكَا�َّ

، َواْجَعْل  تٍ ، َواْجَعْل َدرَجاتِنا ُغُرفا ، َواْجَعْل َحْسناتِنا َدرَجاتٍ ئاتِنا َحَسناتٍ ْل َسيِّ َوبَدِّ 
 .َعِة ما َقَضْيَت َعلى نـَْفِسكَ اَللّـُهمَّ َوأْوِسْع ِلَفقريِ� ِمْن سَ  .ُغُرفاتِنا عاِلياتٍ 
، َوُمنَّ َعَلْينا اِبْهلُدى ما اَبـَْقيْـَتنا، َواْلَكراَمِة ما َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

َتنا،  َاْحيَـيْـَتنا، َواْلَكراَمِة ِاذا تـََوفـَّيْـَتنا، َواحلِْ  ْفِظ فيـما بَِقَي ِمْن ُعْمرِ�، َواْلَربََكِة فيـما َرزَقـْ
َتنا، َوال تُؤاِخْذ� ِبظُْلِمنا، َوال تُقاِيْسنا  َواْلَعْوِن َعلى ما َمحَّْلَتنا، َوالثَّباِت َعلى ما َطوَّقـْ

ًا يف قـُُلوبِنا َواْجَعْلنا ِجبَْهِلنا، َوال َتْسَتْدرِْجنا ِخبَطا�� َواْجَعْل َاْحَسَن ما نـَُقوُل اثبِت
ُعَظماَء ِعْنَدَك َوَاِذلًَّة يف اَنـُْفِسنا َوانـَْفْعنا ِمبا َعلَّْمَتنا َوزِْد� ِعْلمًا �ِفعًا، َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن 

 ال تـُْقَبُل، َاْجرِ� ِمْن ُسوِء اْلِفَنتِ � ال َتْدَمُع، َوِمْن َصالةٍ  ال َخيَْشُع، َوِمْن َعْنيٍ  قـَْلبٍ 
  *.ِخَرةِ ِيلَّ الدُّنْيا َواآلوَ 

 
en yüce makamlar kıl. Allah'ım! Fakirlerimize, kendine farz kıldığın geniş 
rahmetinden -nimetlerini- artır. 

* Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle, -bizi dünyada- 
bâki kıldığın sürece bizlere hidayetle, yaşattığın sürece kerametle, 
öldürdüğünde bağışlayarak, geri kalan ömrümüzde koruyarak, verdiğin 
şeylerde bereket vererek, yüklediğin -tekliflerde- yardım ederek, yapma 
gücü verdiğin şeylerde sebat vererek bize minnet bırak. Zulmümüzden 
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Seyyid "Misbahu'z-Zairin" adlı eserinde şöyle diyor: "Emirulmü-
minin Ali'nin (a.s) ziyaret namazının peşinden okunması müstehap 
olan diğer bir dua, "Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Ya mucibe'd-
deveti'l-muztarrin" (Ey Allah, ey Allah, ey Allah! Ey sıkıntıda olanların 
duasını kabul eden!) cümleleriyle başlayan duadır."  

Bu dua, ileride Aşura ziyaretinden sonra kaydedeceğimiz Alkame 
duası diye meşhur olan Safvan duasıdır. Emirulmüminin Ali aleyhis-
selam'ın mezarının yanında İmam Hüseyin aleyhisselam'ın mübarek 
başını ziyaret etmek de müstehaptır. "Vesail" ve "Müstedrek" kitapla-
rında bir bölüm buna ihtisas edilmiştir. "Müstedrek" kitabında Mu-
hammed b. Meşhedi'nin ziyaretinde İmam Sadık aleyhisselam'ın 
Emirulmüminin Ali'nin mezarının yanında dört rekat namaz kıldığı ve 
İmam Hüseyin aleyhisselam'ın mübarek başını şöyle ziyaret ettiği 
nakledilmiştir: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم  

َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي � َااب  الطّاِهَرِة َسيِّ ديَقةِ َعَلْيَك َ� ْبَن الصِّ 
َعْبِد ِهللا َوَرْمحَُة ِهللا َوبَركاتُُه، َاْشَهُد اَنََّك َقْد اََقْمَت الصَّالَة، َوآتـَْيَت الزَّكاَة، َوَاَمْرَت 

اْلِكتاَب َحقَّ ِتالَوتِِه، َوجاَهْدَت ِيف ِهللا َحقَّ  اِبْلَمْعرُوِف، َوَ�َْيَت َعِن اْلُمْنَكِر، َوتـََلْوتَ 
ِجهاِدِه، َوَصَربَْت َعَلى اَالذى يف َجْنِبِه، ُحمَْتِسبًا َحّىت اَتياَك اْلَيقُني، َوَاْشَهُد َانَّ الَّذيَن 

 ساِن النَِّيبِّ خاَلُفوَك َوحارَبُوَك َوَانَّ الَّذيَن َخَذُلوَك َوالَّذيَن قـَتَـُلوَك َمْلُعونُوَن َعلى لِ 
ِخريَن، وَّلَني َواآل الظّاِلمَني َلُكْم ِمَن األَ ِي، َوَقْد خاَب َمِن اْفَرتى، َلَعَن هللاُ مِّ األُ 

ليَم، اَتـَيْـُتَك � َمْوالَي َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا زاِئرًا عارِفًا اَعَف َعَلْيِهُم اْلَعذاَب األَ َوض
عاِدً� ِالَ◌ْعداِئَك، ُمْستَـْبِصرًا اِبْهلَُدى الَّذي اَْنَت َعَلْيِه، َك، ُمواِليًا ِالَ◌ْوِلياِئَك، مُ ِحبَقِّ 

 
dolayı bizi cezalandırma, cahilliğimizle (kerametini) mukayese etme, 
hatalarımızla bizi azaplandırma, dediğimiz şeyin (iman) en güzelini 
kalbimizde sabit kıl, bizi senin yanında yüce ve kendi yanımızda zelil kıl. 
Bize öğrettiğin şeyden bizi yararlandır, faydalı ilmimizi artır. Korkmayan 
kalpten, ağlamayan gözden, kabul olmayan namazdan sana sığınıyo-
rum. Fitnelerin kötülüğünden bizi kendi korumana al, ey dünya ve ahire-
tin velisi." 
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  *.كَ ْع يل ِعْنَد رَبِّ عارِفاً ِبَضالَلِة َمْن خاَلَفَك، َفاْشفَ 
Bu ziyareti Hennane mescidinde okumak da uygundur. Çünkü 

Şeyh Muhammed b. Meşhedi, İmam Cafer Sadık aleyhisselam'ın 
Hennane mescidinde İmam Hüseyin aleyhisselamı böyle ziyaret 
ettiğini ve sonra da dört rekat namaz kıldığını rivayet etmektedir. 
Şunu da belirtelim ki Hennane mescidi Necefu'l-Eşref şehrinin 
mescitlerindendir ve İmam Hüseyin aleyhisselam'ın mübarek başının 
orada olduğu rivayet edilmektedir. Bir rivayette de, İmam Sadık 
aleyhisselam'ın orada iki rekat namaz kıldığı, o namazı hangi niyetle 
kıldığı sorulduğunda, "Burası, Kerbela'dan geldiklerinde dedem 
Hüseyin b. Ali'nin başının bırakıldığı, daha sonra buradan Ubeydul-
lah b. Ziyad'ın yanına götürüldüğü yerdir" şeklinde cevap verdiği, 
belirtilmiştir. Ve İmam'dan, "orada şu duayı oku" buyurduğu rivayet 
edilmiştir:  
اَللّـُهمَّ ِانََّك َترى َمكاين، َوَتْسَمُع َكالمي، َوال َخيْفى َعَلْيَك َشْيٌء ِمْن َاْمري، 

الرَّْمحَِة،   َك َنِيبِّ نُُه َوابرِئُُه، َوَقْد ِجئْـُتَك ُمْسَتْشِفعاً بَِنِبيِّ فى َعَلْيَك ما اَْنَت ُمَكوِّ وََكْيَف خيَْ 
َمْغِفَرَة ِيف الدُّنْيا هِبِما ثَباَت اْلَقَدِم َواْهلُدى َوالْ  َاْسأَُلكَ َرُسوِلَك فَ  ًال ِبَوِصيِّ َوُمتَـَوسِّ 

  *ِخَرِة.َواآل
 

* "Selam olsun sana ey Resulullah'ın torunu, selam olsun sana ey 
Emirulmüminin(Ali)nin oğlu, selam olsun sana ey alemlerdeki kadınların 
efendisi tertemiz (Fatıma-ı) Sıddıka'nın oğlu, selam olsun sana ey 
mevlam, ey Eba Abdullah; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine 
olsun. Şehadet ederim ki sen namazı ayakta tuttun, zekatı verdin, marufu 
emrettin, münkerden sakındırdın. Kitabı (Kur'an'ı) hakkıyla okudun, Allah 
yolunda hakkıyla cihad ettin, Allah'ın huzurunda O'nun rızasını dileyerek 
eziyete sabrettin; nihayet ölüm gelip seni buldu. Şehadet ederim ki sana 
muhalefet edenler, seninle savaşanlar, yardımlarını keserek seni yalnız 
bırakanlar ve seni öldürenler ümmî peygamberin diliyle lanetlenmişlerdir 
ve sana iftira eden hüsrana uğramıştır. Allah ilklerden ve sonlardan size 
zulmedenlere lanet etsin ve onlara acılı azabı artırsın. Ey mevlam, ey 
Resulullah'ın torunu! Sana ziyaretçi olarak, hakkını tanıyarak, dostlarını 
severek, düşmanlarına düşman olarak, senin üzerinde olduğun hidayetin 
bilincinde olarak, sana muhalefet edenin dalalette olduğu bilerek sana 
geldim. O halde, Rabb'inin yanında bana şefaatçi ol." 

* "Allah'ım! Sen benim mekanımı görüyor, sözümü işitiyorsun ve 
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2- Eminullah Ziyareti: 
Eminullah ziyareti en muteber ziyaretlerden olup bütün ziyaret 

kitaplarında nakledilmiştir. Allame Meclisi bu ziyaretin senet ve içerik 
bakımından en iyi ziyaret olduğunu ve bütün türbelerde okunmasını 
önemle vurgulamıştır.  

Cabir, İmam Bâkır aleyhisselamdan İmam Zeynelabidin aleyhis-
selamın Hz. Ali aleyhisselamın mezarının baş ucunda durarak ağladı-
ğını ve şöyle dediğini nakleder: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَني ِهللا يف َاْرِضِه َوُحجََّتُه َعلى ِعباِدِه اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَري 

 **َهُد اَنََّك جاَهْدَت ِيف ِهللا َحقَّ ِجهاِدِه َوَعِمْلَت ِبِكتاِبِه َواتـَّبَـْعَت ُسَننَ اْلُمْؤِمنَني َاشْ 
ُهللا ِاىل ِجوارِِه فـََقَبَضَك ِاَلْيِه اِبْخِتيارِِه َواَْلَزَم  ِه َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َحّىت َدعاكَ نَِبيِّ 

  . اْلباِلَغِة َعلى َمجيِع َخْلِقهِ َئَك اْحلُجََّة َمَع ماَلَك ِمَن اْحلَُججِ اَاْعد
ِئَك اِئَك ُموَلَعًة ِبذِْكِرَك َوُدعاُمْطَمِئنًَّة ِبَقَدِرَك راِضَيًة ِبَقض ينـَْفس اَللّـُهمَّ َفاْجَعلْ 

ِئَك صاِبَرًة َعلى نـُُزوِل َبالِئَك شاِكَرًة اِئَك َحمُْبوبًَة ىف َاْرِضَك َومسَ اَاْوِلي حمُِبًَّة ِلَصْفَوةِ 

 
hiçbir şeyim sana gizli değildir; senin yarattığın, yoktan var ettiğin bir şey 
sana nasıl gizli kalabilir! Rahmet peygamberi elçini şefaatçi kılarak ve 
peygamberinin vasisini vasıta kılarak sana geldim; bu ikisinin hakkı 
hürmetine adımlarımı sabit kılmanı, hidayet, dünya ve ahirette bağış-
lanma diliyorum." 

** "Selam olsun sana ey Allah'ın yeryüzündeki emini ve kullarına 
hücceti! Selam olsun sana ey Emirulmüminin! Şehadet ederim ki sen 
Allah yolunda hakkıyla cihad ettin, O'nun kitabıyla amel ettin, onun 
peygamberinin -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- 
sünnetini izledin; nihayet Allah seni kendi yanına çağırdı ve kendi 
iradesiyle senin ruhunu aldı ve sende bütün yaratıkları için var olan 
yeterli hüccetle senin düşmanlarına hücceti tamamladı. 

Allah'ım! Nefsimi senin kaderine emin, kazana razı, zikrine hırslı kıl; 
seçkin evliyanı seven, yerinde ve göğünde sevilen, belanın inmesine 
sabreden, artan açık nimetlerine şükreden, gizli nimetlerini anan, seni 
mülakat etmenin sevincine iştiyakı olan, kıyamet günü için takva azık 
edinen, evliyanın gidişatlarını kendine gidişat edinen, düşmanlarının 
ahlakından ayrılan, dünyadan -koparak- sana hamd ve senayla meşgul 
olan bir kişi eyle." 
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َدًة  ِئَك ُمتَـَزوِّ اِئَك ذاِكَرًة ِلَسواِبِغ آالِئَك ُمْشتاَقًة ِاىل فـَْرَحِة ِلقاواِضِل نـَْعمِلفَ 
ِئَك ُمفارَِقًة ِالَ◌ْخالِق َاْعداِئَك َمْشُغوَلًة َعِن اَاْوِلي ِئَك ُمْستَـنًَّة ِبُسَننِ اِليَـْوِم َجز  التـَّْقوى

 .ِئكَ االدُّنْيا ِحبَْمِدَك َوثَن
Daha sonra İmam yüzünü mezara bırakarak şöyle devam etti: 

اَللّـُهمَّ ِانَّ قـُُلوَب اْلُمْخِبتَني ِاَلْيَك واِهلٌَة َوُسُبَل الرّاِغبَني ِاَلْيَك شارَِعٌة َوَاْعالَم  
َلْيَك اْلقاِصديَن ِاَلْيَك واِضَحٌة َواَْفِئَدَة اْلعارِفَني ِمْنَك فازَِعٌة َوَاْصواَت الّداعَني اِ 

جابَِة َهلُْم ُمَفتََّحٌة َوَدْعَوَة َمْن �جاَك ُمْسَتجابٌَة َوتـَْوبََة َمْن َا�َب ٌة َواَْبواَب االِ صاِعدَ 
 *ِبكَ  اْسَتغاثَ  ِلَمنِ  غاثَهَ ْن َخْوِفَك َمْرُحوَمٌة َواالِ ِاَلْيَك َمْقُبوَلٌة َوَعْربََة َمْن َبكى مِ 

ُذوَلٌة َوِعداِتَك ِلِعباِدَك ُمْنَجَزٌة َوزََلَل َمِن  عانََة ِلَمِن اْسَتعاَن ِبَك َمبْ َمْوُجودٌة َواالِ 
اْسَتقاَلَك ُمقاَلٌة َوَاْعماَل اْلعاِملَني َلَدْيَك َحمُْفوَظٌة َوَاْرزاَقَك ِاَىل اْخلَالِئِق ِمْن َلُدْنَك 

ِئَج َخْلِقَك اَوَحو ِئَد اْلَمزيِد ِاَلْيِهْم واِصَلٌة َوذُنُوَب اْلُمْستَـْغِفريَن َمْغُفورٌَة ا�زَِلٌة َوَعو 
ِئَد اِئَد اْلَمزيِد ُمَتواتَِرٌة َوَمو ائَِز الّسائِلَني ِعْنَدَك ُمَوفـََّرٌة َو َعو اِعْنَدَك َمْقِضيٌَّة َوَجو 

 
* "Allah'ım! Gerçekten huşu edenlerin kalbi senin hakkında şaşkın-

dır, sana rağbet edenlerin yolları açıktır, seni kastedenlerin nişaneleri 
bellidir, ariflerin gönülleri senden korku içindedir, dua edenlerin sesleri 
sana doğru yükselmektedir, onların dualarına icabet kapıları açıktır, 
seninle münacat edenlerin duası icabet edilmiştir, sana dönenin tövbesi 
kabuldür, senin korkundan ağlayanın göz yaşına merhamet edilmiştir, 
senden imdat isteyene imdadın hazırdır, senden yardım isteyene yardı-
mın bahşedilmiştir, kullarına vaadların gerçekleşmiştir, sana yönelenin 
sürçmeleri bağışlanır, amel edenlerin amelleri senin yanında mahfuzdur, 
yaratıklarına kendi yanından rızıkların inmektedir, onlara artan bağışların 
ulaşmaktadır, bağışlanma dileyenlerin günahları bağışlanır, yaratıklarının 
hacetleri senin yanında yerine getirilir, isteyenlere kendi yanından 
bağışların boldur, bol ihsanın süreklidir, sofraların senden ihsan isteyen-
lere hazırdır ve lütuf kaynakların susuzlara suyu boldur. 

Allah'ım! Duamı icabet et, övgümü kabul et, benimle velilerimi bir 
arada topla; Muhammed'in, Ali'nin, Fatıma'nın, Hasan'ın ve Hüseyn'in 
hürmetine duamı kabul et; sen dünya ve ahirette nimetlerimin velisisin, 
arzularımın amacısın, ümitlerimin nihayetisin." 
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  .ِء ُمْرتََعةامالظِّ  َوَمناِهلَ  اْلُمْسَتْطِعمَني ُمَعدَّةٌ 
َبْل ثَنااَللّـُهمَّ َفاْسَتِجْب ُدع  يٍّ َوَعلِ  حمَُمَّدٍ  ِحبَقِّ  يئاَوَبْنيَ َاْوِلي  ئى َواْمجَْع بـَْيىنائى َواقـْ

 ُمنْـَقَليب يف يرَجائَوغايَُة  يَ َوُمنْـَتهى ُمنا يئانـَْعم ِن َواْحلَُسْنيِ ِانََّك َوِيلُّ َوفاِطَمَة َواحلَْسَ 
 . يَ َوَمْثوا

"Kamilu'z-Ziyaret" kitabında daha sonra şunlar eklenmiştir: 
ئَنا َواْشَغْلُهْم َعْن ائِنا وَُكفَّ َعّنا َاْعدااْغِفْر ِالَ◌ْوِلي يَ َمْوالوَ  يدَوَسيِّ  ِاٰهلياَْنَت 

َواْجَعْلَها السُّْفلى  يا َوَاْدِحْض َكِلَمَة اْلباِطلِ َواْجَعْلَها اْلُعلْ  َاذا� َوَاْظِهْر َكِلَمَة اْحلَقِّ 
 *.َقديرٌ  ءٍ يشَ  ُكلِّ ِانََّك َعلى  

Daha sonra İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam şöyle buyurdu: 
"Kim bu ziyareti Emirulmüminin Ali aleyhisselam'ın veya Ehl-i Beyt 
imamlarının birinin mezarının yanı başında bu ziyareti okursa Allah 
Teala onun bu dua ve ziyaretini nurdan bir mektupla yükseltir ve ona 
Hz. Muhammed'in -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- 
mührüyle mühürler ve İmam Mehdi'ye (a.f) teslim edilinceye kadar 
onu korur ve bunu okuyan kişi müjdelenir, selamlanır ve ona 
lütfedilir; inşallah." 

Bu ziyaret hem mutlak ziyaretlerden, hem Gadir-i Hum bayramına 
has ziyaretlerden ve hem de bütün Ehl-i Beyt  İmamlarının (a.s) 
türbelerinde okunabilecek umumi ziyaretlerden sayılmaktadır. 

3- Seyyid Abdulkerim b. Tavus, Safvan b. Cemmal'dan şöyle 
rivayet etmiştir: İmam Cafer Sadık (a.s) Ebu Cafer Devanikî'nin yanı-
na gittiği zaman İmam'la birlikte Kufe'ye girince İmam, "Ey Safvan! 
Deveyi yatır. Bu yakında ceddim Emirulmüminin Ali'nin mezarı var" 
buyurdu. Sonra aşağı inerek gusletti. Elbisesini değiştirip yalın ayak 
hareket etti. Benden de öyle yapmamı istedi. Sonra Necef'e doğru 
hareket etti ve, "Küçük adımlar al ve başını aşağı dik; Allah Teala 
attığın her adıma yüz bin hasene yazar ve yüz bin günahını siler ve 

 
* "Sen benim ilâhımsın, efendimsin, mevlamsın. Dostlarımızı bağış-

la, düşmanlarımızı bizden defet, onların bize eziyet etmesini önle, hak 
sözü açığa çıkar ve onu sözlerin en üstünü kıl, batıl sözün kökünü kazı 
ve onu sözlerin en aşağısı kıl; doğrusu senin her şeye gücün yeter." 
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yüz bin derece yükseltir seni, yüz bin hacetini reva eder, senin için 
yaşayan veya öldürülen her sıddık ve şehidin sevabını yazar." 

İmam (a.s) gidiyordu, ben de onunla bilikte hareket ediyordum. 
Kalp huzuru, sükunetle, Allah'ı tesbih ve tenzih ediyor ve "la ilahe 
illallah" söylüyorduk. Nihayet bir tepeye vardık. İmam sağ ve sol 
tarafına baktı ve elindeki sopayla bir çizgi çizerek bana, "Ara" buyur-
du. Ben araştırdım ve bir mezarın eserini buldum. Bunun üzerine 
İmam'ın (a.s) gözünden mübarek yüzüne yaşlar aktı ve "inna lillah ve 
inna ileyhi raciun" dedi. Sonra şöyle buyurdu: 

اْلَربُّ التَِّقيُّ، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها النـََّبُأ اْلَعظيُم،   اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَوِصيُّ 
ّديُق الرَّشيُد، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَربُّ الزَّكيُّ، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها الصِّ 

َاْمجَعَني،  *َة ِهللا َعَلى اْخلَْلقِ اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِخريََ  � َوِصيَّ َرُسوِل َربِّ 
َاْشَهُد اَنََّك َحبيُب ِهللا َوخاصَُّة ِهللا َوخاِلَصُتُه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا َوَمْوِضَع 

 . ِه، َوَعيْـَبَة ِعْلِمِه َوخاِزَن َوْحِيهِ ِسرِّ 
Sonra kendisini kabre yapıştırıp şöyle dedi: 

ي � ُحجََّة اخلِْصاِم، ابَِيب اَْنَت ي � َامَري اْلُمْؤِمنَني، ابَِيب اَْنَت َواُمِّ َواُمِّ ابَِيب اَْنَت 
ي � نُوَر ِهللا الّتامَّ، َاْشَهُد اَنََّك َقْد بـَلَّْغَت َعِن ي � ابَب اْلَمقاِم، ابَِيب اَْنَت َواُمِّ َواُمِّ 

ْلَت، َورََعْيَت َما اْسُتْحِفْظَت،  آِلِه ما محُِّ ِهللا َوَعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه وَ 
َوَحِفْظَت َما اْستـُْوِدْعَت، َوَحلَّْلَت َحالَل ِهللا، َوَحرَّْمَت َحراَم ِهللا، َواََقْمَت َاْحكاَم 

َعَلْيَك لَّى ُهللا ِهللا، َوملَْ تـَتَـَعدَّ ُحُدوَد ِهللا، َوَعَبْدَت َهللا ُخمِْلصًا َحّىت َأاتَك اْلَيقُني، صَ 
  *.ئِمَِّة ِمْن بـَْعِدكَ َوَعَلى األَ 

 
* "Selam olsun sana ey iyi ve tertemiz vasi, selam olsun sana ey 

büyük haber (imamet), selam olsun sana ey çok doğru konuşan reşid, 
selam olsun sana ey iyi ve tertemiz. Selam olsun sana ey alemlerin 
Rabbinin resulünün vasisi, ey Allah'ın bütün insanlar için seçtiği. Şehadet 
ederim ki sen Allah'ın habibi, Allah'ın has ve halis kulusun. Selam olsun 
sana ey Allah'ın velisi, Allah'ın sırrının mekanı, ilminin mahzeni ve 
vahyinin hazinesi." 

* "Babam, anam sana feda olsun ey Emirelmüminin; babam, anam 
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İmam sonra ayağa kalkarak Hz. Ali'nin (a.s) baş tarafında birkaç 
rekat namaz kıldı ve sonra şöyle buyurdu: 

"Ey Safvan! Kim Emirulmüminin Ali'yi (a.s) bu sözlerle ziyaret 
eder de peşinden bu namazı kılarsa günahları bağışlanmış, ameli ka-
bul olmuş ve Hz. Ali'yi (a.s) ziyaret eden meleklerden her birinin seva-
bı kendisine yazıldığı halde ailesine geri döner." 

Safvan hayretle, "Hz. Ali'yi (a.s) ziyaret eden meleklerden her 
birinin sevabı mı?" diye sordu. İmam (a.s), "Evet" buyurdu; "Her gece 
meleklerden yetmiş kabile Emirulmüminin Ali'yi (a.s) ziyaret eder."  

Safvan, "Her kabilenin sayısı ne kadardır?" diye sorunca İmam 
(a.s), "Yüz bin melek" cevabını verdi. İmam (a.s) sonra arka arkaya 
dışarı çıktı. İmam (a.s) dışarı çıkarken şöyle diyordu: 

باُه � طاِهراُه، ال َجَعَلُه ُهللا آِخَر اْلَعْهِد ِمْنَك، َوَرزََقِين  داُه � طَيِّ � َجّداُه � َسيِّ 
ْبراِر ِمْن ُوْلِدَك، َصلَّى ُهللا َواْلَكْوَن َمَعَك َوَمَع األَ  اْلَعْوَد ِاَلْيَك َواْلَمقاَم يف َحَرِمكَ 

 *.ْلَمالِئَكِة اْلُ◌ْحمِدقَني ِبكَ َعَلْيَك َوعَلى ا
Safvan diyor ki: Ben, "Ashabınıza ve Kufe halkına bu mezarı bil-

dirmeme ve göstermeme izin veriyor musunuz?" diye sordum. İmam 
(a.s), "Evet" buyurdu ve sonra da mezarı onarmam için birkaç dirhem 
para verdi bana. 

4- "Müstedreku'l-Vesail" kitabında "Mezar-ı Kadim"den şöyle 
nakletmiştir: Mevlamız İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyur-
muştur: "Babamla birlikte Necef'te ceddim Emirulmüminin Ali b. 

 
sana feda olsun ey düşmanlara karşı hüccet olan; babam, anam sana 
feda olsun ey makam (maksad) kapısı; babam, anam sana feda olsun ey 
Allah'ın kamil nuru. Şahadet ederim ki sen Allah ve Resulullah'tan -Alla-
h'ın salatın ona ve Ehl-i Beyt'ine olsun- taraf iblağ etmekle görevlendiril-
diğini iblağ ettin, korumakla görevlendirildiğin şeyi riayet ettin ve sana 
emanet bırakılan şeyi korudun; Allah'ın helalini helal ve haramını da 
haram saydın ve Allah'ın hükümlerini ayakta tuttun. Allah'ın sınırlarını 
çiğnemedin. Ölüm gelip seni buluncaya kadar ihlasla Allah'a ibadet ettin. 
Allah'ın salatı senin ve senden sonraki imamların üzerine olsun." 

* "Ey ceddim, ey efendim, ey tertemiz, ey pâk kul! Allah bu ziyareti 
benim son ziyaretim kılmasın, tekrar sana dönmekle, hareminde yer 
almakla, seninle ve senin evlatlarından olan iyi kullarla birlikte olmakla 
beni rızıklandırsın. Allah'ın salatı senin ve senin etrafında bulunan melek-
lerin üzerine olsun." 
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Ebutalib'in (a.s) ziyaretine gittik. Babam mezarın yanında durarak 
ağladı ve şöyle dedi:  

ِة، َواْلَ◌ْخمُصوِص اِبألُ ئِمَِّة َوَخليِل النـُّ َعلى َاِيب األَ اَلسَّالُم  ِة،بـُوَّ اَلسَّالُم َعلى  ُخوَّ
ْعماِل، َوَسْيِف ِذي اجلَْالِل، اَلسَّالُم َعلى صاِلِح ْمياِن، َوميزاِن األَ يـَْعُسوِب االِ 

يف يـَْوِم الّديِن، اَلسَّالُم َعلى َشَجَرِة التـَّْقوى،  اْلُمْؤِمنَني، َوواِرِث ِعْلِم النَِّبّيَني، اْحلاِكِم 
اَلسَّالُم َعلى ُحجَِّة ِهللا اْلباِلَغِة َونِْعَمِتِه الّساِبَغِة، َونِْقَمِتِه الّداِمَغِة، اَلسَّالُم َعَلى 

 **. هُ  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُ ماِم الّناِصحِ ، َوالنَّْجِم اّلالِئِح، َواالِ راِط الواِضحِ الصِّ 
Sonra şöyle dedi: 

اَْنَت َوسيَليت ِاَىل ِهللا َوَذريَعيت، َويل َحقُّ ُموااليت َوأَتميلي، َفُكْن َشفيعي ِاَىل ِهللا  
َعزََّوَجلَّ ِيف اْلُوُقوِف َعلى َقضاِء حاَجيت، َوِهَي َفكاُك رَقـََبيت ِمَن الّناِر، َواْصرِْفين يف 

 . ِهُ◌ ِبَرْمحَِتِه َوقُْدرَتِهِ أَْلُتُه ُكلَّ َمْوِقفي هذا اِبلنُّْجِح َوِمبا سَ 
اَللّـُهمَّ اْرزُْقين َعْقًال كاِمًال، َولُبًَّا راِجحاً، َوقـَْلبًا زَِكيَّاً، َوَعَمًال َكثريًا، َوَاَداًب ابرِعاً، 

  *.ِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ َواْجَعْل ذِلَك ُكلَُّه يل َوال َجتَْعْلُه َعَليَّ، ِبَرمحَْ 

 
** "Selam olsun Ehl-i Beyt' imamlarının babasına, Resulullah'ın 

haliline ve peygamberle kardeşliğe mahsus kılınana. Selam olsun imanın 
önderi, amellerin mizanı ve yücelik sahibi Allah'ın kılıcı olan kişiye.  
Selam olsun müminlerin salihi, peygamberlerin ilminin mirasçısı ve 
kıyamet gününün hakimine. Selam olsun takva şeceresine. Selam olsun 
Allah'ın yetkin hüccetine, geniş nimetine, kahredici gazabına. Allah'ın 
selam, rahmet ve bereketleri apaçık sırata (doğru yola), aydın yıldıza, 
ümmetin hayrını dileyen imamın üzerine olsun." 

* "Sen benim Allah'a vesilem ve aracımsın, benim dostluk hakkım 
var, arzu ve ümidim sanadır. O halde ulu ve yüce Allah'ın huzurunda 
cehennem ateşinden kurtulmaktan ibaret olan hacetimin revası için bana 
şefaatçi ol; Allah'ın rahmet ve kudretiyle beni bu ziyaret yerinden 
muvaffakiyetle ve Allah'tan istediğim her şeye ulaştığım halde geri çevir.  

Allah'ım! Bana mükemmel bir akıl, üstün bir beyin, tertemiz bir kalp, 
çokça amel, yüce bir edep nasip et. Bütün bunları benim lehime kıl, 
aleyhime kılma, rahmetinin hakkı hürmetine ey merhametlilerin en mer-
hametlisi." 
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5- Şeyh Kuleyni, Üçüncü Ebu'l-Hasan İmam Ali Naki'den (a.s) 
şöyle rivayet etmiştir: Emirulmüminin Ali'nin (a.s) mezarının yanıba-
şında şöyle de: 

، َوَاوَُّل َمْن ُغِصَب َحقُُّه، َصَربَْت اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا، اَْنَت َاوَُّل َمْظُلومٍ 
ْبَت َحّىت َأاتَك اْلَيقُني َفَاْشَهُد اَنََّك َلِ◌قيَت َهللا َواَْنَت َشهيٌد، َعذََّب ُهللا َواْحَتسَ 

َد َعَلْيِه اْلَعذاَب، ِجئْـُتَك عارِفًا ِحبَقِّ  َك، ُمْستَـْبِصراً قاتَِلَك اِبَْنواِع اْلَعذاِب، َوَجدَّ
  **.ى ذِلَك َرّيب إْن شاَء هللاُ َعلِبَشأِنَك، ُمعاِد�ً ِالَ◌ْعداِئَك َوَمْن ظََلَمَك، اَْلقى 

َك، َفِانَّ َلَك ِعْنَد ِهللا َمقاماً � َوِيلَّ ِهللا ِانَّ يل ذُنُواًب َكثريًَة َفاْشَفْع يل ِاىل رَبِّ 
ْشَفعُوَن ِاالّ َوال يَ  َمْعُلومًا، َوِانَّ َلَك ِعْنَد ِهللا جاهًا َوَشفاَعًة، َوَقْد قاَل ُهللا َتعاىل: (

 ).ضىِلَمِن ارْتَ 
6- Bu rivayeti bir grup ulema rivayet etmiştir. Onlardan biri olan 

Şeyh Muhammed b. Meşhedî şöyle diyor: Muhammed b. Halid-i 
Teyalesî, Seyf b. Umeyre'den şöyle rivayet etmiştir: Safvan-ı Cemmal 
ve ashabımızdan bir grupla birlikte Necef şehrine doğru hareket edip 
Hz. Emirulmüminin Ali'yi (a.s) ziyaret ettik. Ziyaretten sonra Safvan 
yüzünü İmam Hüseyin'in (a.s) mezarına doğru çevirerek, "Buradan, 
Emirulmüminin Ali'nin (a.s) başı üzerinden İmam Hüseyin'i (a.s) 
ziyaret ediyorum" dedi.  

Safvan dedi ki: İmam Cafer Sadık (a.s) ile birlikte buraya geldik. 

 
** "Selam olsun sana ey Allah'ın velisi! Sen -alemin- ilk mazlumu ve 

hakkı gasbedilen ilk kişisisin; buna rağmen ölüm gelip seni buluncaya 
kadar sabrettin ve Allah'tan bunun sevabını diledin. Şehadet ederim ki 
sen şehid olduğun halde Allah'ı mülakat ettin; Allah senin katilini çeşitli 
azaplarla azaplandırsın ve sürekli ona azabını yenilesin. Ben senin 
hakkını tanıyarak, -imamet- makamının bilincinde olarak, düşmanlarına 
ve sana zülmedenlere düşman olarak sana geldim. Ben bu halde -bu 
imanla- Rabbimi mülakat edeceğim inşallah.  

Ey Allah'ın velisi! Benim birçok günahım var; o halde Rabbinin 
huzurunda bana şefaat et. Doğrusu Allah katında senin belli (yüce) bir 
makamın var; senin Allah yanında mevkin ve şefaat makamın var. Allah 
Teâlâ "Kendisinden razı olduğundan başkasına şefaat edemezler" buyur-
muştur." 
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İmam benim yaptığım gibi ziyaret edip namaz kılarak dua etti ve 
peşinden buyurdu ki: "Ey Safvan! Bu ziyareti kaydet, bu duayı oku; 
her zaman Hz. Emirulmüminin Ali'yi (a.s) ve İmam Hüseyin'i (a.s) 
böyle ziyaret et. Kim onları böyle ziyaret eder ve bu duayı okursa, 
ister yakından olsun ister uzaktan, ziyaretinin kabul olacağına, 
ameline mükafat verileceğine, selamının ona ulaşıp beğenileceğine ve 
hacetleri ne kadar da büyük olsa reva olacağına ben Allah katında 
kefilim." 

Bu rivayetin devamı, Aşura gününün ziyaretinde, Safvan'ın dua-
sından sonra, bu amelin faziletinde gelecektir. Emirulmüminin Ali'nin 
(a.s) ziyareti şöyledir: İmam'ın (a.s) mezarına doğru durarak şöyle de: 

الُم َعَلْيَك � َصْفَوَة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � اَلسَّالُم َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا، اَلسَّ 
َعَلْيَك  *َامَني ِهللا، اَلسَّالُم َعلى َمِن اْصَطفاُه هللاُ َواْخَتصَُّه َواْختارَُه ِمْن بَرِيَِّتِه، اَلسَّالمُ 

ُم َعَلْيَك ما  � َخليَل ِهللا ما َدَجى اللَّْيُل َوَغَسَق، َوَاضاَء النَّهاُر َوَاْشَرَق، اَلسَّال
َصَمَت صاِمٌت، َوَنَطَق �ِطٌق، َوَذرَّ شاِرٌق، َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى َمْوال� 

صاِحِب السَّواِبِق َواْلَمناِقِب َوالنَّْجَدِة، َوُمبيِد   ْبِن أيب طالبٍ  َامِري اْلُمْؤِمنَني َعِليِّ 
ساِس، ساِقي اْلُمْؤِمنَني  ْلَمكِني األَ َعظيِم اْلِمراِس، ااْلَكتاِئِب، الشَّديِد اْلَباِس، الْ 

مِني، اَلسَّالُم َعلى صاِحِب النـَّْهِي َواْلَفْضِل ْوِض الرَُّسوِل اْلَمكِني األَ اِبْلَكأِس ِمْن حَ 

 
* "Selam olsun sana ya Resulellah, selam olsun sana ey Allah'ın 

halis (özel) kulu, selam olsun sana ey Allah'ın emini, selam olsun Allah'ın 
seçtiği, kendisine özel bir makam verdiği ve kulları arasından seçip 
ayırdığı kişiye. Selam olsun sana ey Allah'ın dostu gece tamamen 
karardığı ve gündüz ışıyıp aydınlandığı müddetçe. Selam olsun sana 
susan sustuğu, konuşan konuştuğu ve zerre (tozcuklar) parladığı 
müddetçe; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam 
olsun -parlak- sabıka, fazilet ve şiddet sahibi, güçlü orduları, kuvvetli 
yiğitleri, sağlam güçleri kıran, güçlü ve iktidar sahibi emin Peygamber'in 
Kevser havuzundan kadehle müminlere su veren mevlamız Emirul-
müminin Ali b. Ebutalib'e. Selam, mükemmel akıl, faziletler, nimetler, 
ikram ve bağışlar sahibine. Selam olsun müminlerin atlısı, muvahhitlerin 
aslanı, müşrikleri öldüren, alemlerin Rabbinin elçisinin vasisine; Allah'ın 
rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.  
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ديَن، حِّ َوالطَّواِئِل َواْلَمْكُرماِت َوالنَّواِئِل، اَلسَّالُم َعلى فاِرِس اْلُمْؤِمنَني، َوَلْيِث اْلُموَ 
 .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ اْلعاَلمنيَ  َرُسوِل َربِّ  َوقاِتِل اْلُمْشرِكَني، َوَوِصيِّ 

اَلسَّالُم َعلى َمْن اَيََّدُه ُهللا َجبْبَ◌رِئيَل، َوَاعانَُه ِمبيكائيَل، َوَازَْلَفُه ِيف الّدارَْيِن، 
  ى ُهللا َعَلْيِه َوَعلى آِلِه الطّاِهريَن، َوَعلى َاْوالِدهِ ما َتِقرُّ ِبِه اْلَعْنيُ، َوَصلَّ  ِبُكلِّ َوَحباُه 

ئِمََّة الرّاِشديَن الَّذيَن َاَمُروا اِبْلَمْعُروِف، َوَ�َْوا َعِن اْلُمْنَكِر، اْلُمنْـَتَجبَني، َوَعَلى األَ 
َشْهِر َرَمضاَن، َوِقراَءَة  يتاِء الزَّكاِة، َوَعرَّفُو� ِصيامَ َنا الصََّلواِت، َوَاَمُروا إبِ َوفـََرُضوا َعَليْـ 

 *، َوقائَِد اْلغُرِّ ُمْؤِمنَني، َويـَْعُسوَب الّدينِ اْلُقْرآِن، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَري الْ 
اْلُ◌َحمجَّلَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ابَب ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َعْنيَ ِهللا الّناِظَرَة، َويََدهُ  

 
* Selam olsun, Allah'ın Cebrail ile kendisini teyit ettiği, Mikail ile 

kendisine yardım ettiği, her iki cihanda mukarrep kıldığı ve kendisine 
gözü aydınlatacak her şeyi verdiği kişiye; Allah'ın salatı ona, onun 
tertemiz ehlibeytine, seçkin evlatlarına ve iyiliğe emredip kötülükten 
sakındıran, ilâhî fariza olan namazı bize öğreten, zekat vermemizi 
emreden, bize Ramazan ayının orucunu ve Kur'an okumayı bize öğreten 
hidayet imamlarına olsun. Selam olsun sana ey müminlerin emiri, dinin 
öncüsü ve yüzü akların imamı. Selam olsun sana ey Allah'ın kapısı; 
selam olsun sana ey Allah'ın bakan gözü, açık eli, duyan kulağı, yetkin 
hikmeti, mükemmel nimeti ve helak edici gazabı. Selam olsun cennetle 
cehennemi taksim edene. Selam olsun Allah'ın iyi kulları için nimeti ve 
zalimler için gazabı olan kişiye. Selam olsun takva sahibi iyi kulların 
efendisine. Selam olsun Resulullah'ın kardeşi, amcasının oğlu, kızının 
kocası ve kendi tinetinden yaratılana. Selam olsun eski temele ve cömert 
dala, selam olsun, selam olsun varlık aleminin meyvesine. Selam olsun 
Ebi'l-Hasan Ali'ye, selam olsun Tuba ağacı ve sidretu'l-müntaha'ya. 
Selam olsun Allah'ın seçkin kulu Adem'e, Allah'ın peygamberi Nuh'a, 
Allah'ın halili İbrahim'e, Allah'ın kelimi (Allah ile konuşan) Musa'ya, 
Allah'ın ruhu İsa'ya, Allah'ın habibi Muhammed'e ve onların arasındaki 
peygamberlere, sıddıklara, şehitlere, salihlere; onlar ne güzel arkadaş-
tırlar. Selam olsun nurların nuruna, tertemiz halis kişilere ve iyilerin 
unsurlarına. Selam olsun iyilerin imamlarının babasına. Selam olsun 
Allah'ın sağlam ipine ve güçlü cephesine (canibine); Allah'ın rahmet ve 
bereketleri onun üzerine olsun. 
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لسَّالُم اْلواِعَيَة، َوِحْكَمَتُه اْلباِلَغَة، َونِْعَمَتُه الّساِبَغَة، َونِْقَمَتُه الّداِمَغَة، اَ  الباِسَطَة َواُذُنَهُ 
ْبراِر، َونِْقَمِتِه َعَلى اْلُفّجاِر،  َعلى نِْعَمِة ِهللا َعَلى األَ  َوالّناِر، اَلسَّالمُ  َعلى َقسيِم اْجلَنَّةِ 
ِه َوَزْوِج ْخياِر، اَلسَّالُم َعلى َاخي َرُسوِل ِهللا َواْبِن َعمِّ ِد اْلُمتَّقَني األَ اَلسَّالُم َعلى َسيِّ 

َنِتِه، َواْلَ◌خمُْلوِق ِمْن  اْلَكرِمي، اَلسَّالُم ْصِل اْلَقدِمي، َواْلَفرِْع طيَنِتِه، اَلسَّالُم َعَلى األَ ابـْ
، اَلسَّ َمِر اجلَِْينِّ ثَّ َعَلى ال الُم َعلى َشَجَرِة طُوىب َوِسْدرَِة ، اَلسَّالُم َعلى َاِيب احلََْسِن َعِليٍّ

ِهللا، َوِاْبراهيَم َخليِل ِهللا، َوُموسى   َنِيبِّ  اْلُمنْـَتهى، اَلسَّالُم َعلى آَدَم َصْفَوِة ِهللا، َونُوحٍ 
 ّديقنيَ َحبيِب ِهللا، َوَمْن بـَيْـنَـُهْم ِمَن النَِّبّيَني َوالصِّ  َكليِم ِهللا، َوعيسى رُوِح ِهللا، َوحمَُمَّدٍ 

ْنواِر، َوَسليِل اَلسَّالُم َعلى نُوِر األَ ، َني َوَحُسَن اُولِئَك رَفيقاً َوالشَُّهداِء َوالّصاحلِ 
ْبراِر، اَلسَّالُم َعلى َحْبِل ئِمَِّة األَ ِر، اَلسَّالُم َعلى واِلِد األَ ْخياْطهاِر، َوَعناِصِر األَ األَ 

 .  َوبـَرَكاتُهُ  َوَرْمحَُة هللاِ ِهللا اْلَمتِني، َوَجْنِبِه اْلَمكنيِ 
ِم ِبديِنِه، َوالّناِطِق اَلسَّالُم َعلى َامِني ِهللا يف َاْرِضِه َوَخليَفِتِه َواْحلاِكِم ابَِْمرِِه، َواْلَقيِّ 

ِحبِْكَمِتِه، َواْلعاِمِل ِبِكتاِبِه، أخي الرَُّسوِل َوَزْوِج اْلبَـُتوِل َوَسْيِف ِهللا اْلَمْسُلوِل، اَلسَّالُم 
�ِت اْلباِهراِت، َواْلُمْعِجزاِت اْلقاِهراِت، َواْلُمْنجي ِمَن َواآل لدَّالالِت،َعلى صاِحِب ا
اْلِكتاِب َلَديْنا  َوِانَُّه يف اُمِّ  �ِت، َفقاَل َتعاىل: (ذََكَرُه هللاُ يف ُحمَْكِم اآل اْهلََلكاِت، الَّذي

َوَرْمحَةُ   َوَجْنِبِه اْلَعِليِّ يِّ ِه اْلُمضْسِم ِهللا الرَّضي، َوَوْجهِ ا) اَلسَّالُم َعَلى  َلَعِليُّ َحكيمٌ 
ِهللا، َوبـَرَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى ُحَجِج ِهللا َوَاْوِصيائِِه َوخاصَِّة ِهللا َوَاْصِفيائِِه، َوخاِلَصِتِه  

 . َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ  َواَُمنائِهِ 
َك، ُمواِليًا ِالَ◌ْوِلياِئَك، رًا عارِفًا ِحبَقِّ َقَصْدُتَك � َمْوالَي � َامَني ِهللا َوُحجََّتُه زائِ 

َك يف اًب ِاَىل ِهللا ِبزِ�رَِتَك، َفاْشَفْع يل ِعْنَد ِهللا َرّيب َورَبِّ ُمعاِدً� ِالَ◌ْعداِئَك، ُمتَـَقرِّ 
نْيا َواآلَخالِص رَقـََبيت ِمَن الّناِر، َوَقضاِء َحواِئجي    * .ِخَرةِ َحواِئِج الدُّ

 
* Selam olsun Allah'ın yeryüzündeki eminine, halifesine, emriyle 
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Sonra kendini mezara yapıştırarak onu öp ve peşinden şöyle de:  
مَني َلَك ِبُقُلوهِبِْم � َامَري اْلُمْؤِمنَني، َسالُم ِهللا َوَسالُم َمالِئَكِتِه اْلُمَقرَّبَني َواْلُمَسلِّ 

  َوَرْمحَةُ َعَلْيكَ  **َوالّناِطقَني ِبَفْضِلَك، َوالّشاِهديَن َعلى اَنََّك صاِدٌق َامٌني ِصّديٌق، 

 
hükmedene, dininin kayyimine, hikmetiyle konuşana, Kitab'ına amel ede-
ne, Resulullah'ın kardeşine, Betul'un eşine ve Allah'ın çekilmiş kılıcına.  
Selam olsun apaçık deliller, nişaneler ve galip gelen mucizeler sahibine, 
helaketlerden kurtarana, Allah'ın muhkem ayetlerinde kendisini anıp "O, 
katımızda bulunan ana Kitaptadır" buyurduğu kişiye. Selam olsun 
Allah'ın beğenilmiş ismine, nurlu çehresine, yüce cephesine (canibine); 
Allah'ın rahmet ve bereketleri onun üzerine olsun. Selam olsun Allah'ın 
hüccetlerine, halifelerine, Allah'ın has kullarına, vasilerine, halislerine ve 
eminlerine; Allah'ın rahmet ve bereketleri onların üzerine olsun. 

Ey mevlam, ey Allah'ın emini ve hücceti! Ziyaret ederek, hakkını 
bilerek, dostlarını severek, düşmanlarına düşman olarak, ziyaretinle Alla-
h'a yaklaşmayı dileyerek seni amaçladım. O halde boynumun cehennem 
ateşinden kurtulması, dünya ve ahiret hacetlerimin revası için benim 
Rabb'im ve senin Rabb'in olan Allah'ın huzurunda bana şefaatçi ol." 

** "Allah'ın selamı, O'nun mukarreb meleklerinin ve kalpten sana 
bağlı olanların selamı senin üzerine olsun ey müminlerin emiri; onlar 
senin faziletini ikrar etmekte, senin sadık, emin ve dürüstlüğüne tanıklık 
etmekteler; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. 

Şehadet ederim ki sen tertemiz, pak ve temizlenmiş bir soydan 
tertemiz, pak ve temizlenmiş biz zatsın. Ey Allah'ın velisi ve O'nun 
resulünün velisi, şahadet ederim ki sen -Allah'ın emrini kullara- ulaştırdın 
ve -ilâhi vazifeni- yerine getirdin. Şehadet ederim ki sen Allah'ın cephesi 
(canibi), O'nun kapısısın; sen Allah'ın habibi ve kendisinden Allah'a 
gidilen veçhisin; sen Allah'ın yolu, Allah'ın kulu ve resulünün -Allah'ın 
rahmeti ona ve Ehl-i Beyt'ine olsun- kardeşisin; seni ziyaret etmek vası-
tasıyla Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmayı dileyerek ve senin şefaatine 
rağbet ederek sana geldim; senin şefaatinle cehennem ateşinden 
kurtulmayı diliyorum, cehennemden sana sığınıyorum, sırtıma yüklediğim 
günahlarımdan kaçıyorum, Rabb'imin rahmetini umarak sana iltica 
ediyorum, ey mevlam seni şefaatçi kılarak sana geldim; hacetlerimi reva 
etmesi için senin vasıtanla Allah'a yaklaşmayı diliyorum; o halde Allah'ın 
huzurunda bana şefaatçi ol ey Emirulmüminin. Ben Allah'ın kulu, senin 
dostun ve ziyaretçinim; senin ise Allah yanında beğenilmiş bir makamın, 
yüce bir mevkiin, büyük bir şanın var ve sen Allah yanında kabul olmuş 
bir şefaate sahipsin. 
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 . ِهللا َوبـَرَكاتُهُ 
، َاْشَهُد َلَك � َوِيلَّ ِهللا ُمطَهَّرٍ  طاِهرٍ  َاْشَهُد اَنََّك طُْهٌر طاِهٌر ُمَطهٌَّر، ِمْن طُْهرٍ 

داِء، َوَاْشَهُد اَنََّك َجْنُب ِهللا َواببُُه، َواَنََّك َحبيُب ِهللا  َرُسوِلِه اِبْلَبالِغ َواألَ َوَوِيلَّ 
ى ِمْنُه، َواَنََّك َسبيُل ِهللا، َواَنََّك َعْبُد ِهللا َوَاُخو َرُسوِلِه َصلَّى ُهللا َوَوْجُهُه الَّذي يـُْؤت

فاَعِة، أبـَْتغي اًب ِاَىل ِهللا َعزََّوَجلَّ ِبزِ�رَِتَك، راِغبًا ِالَْيَك ِيف الشِّ َعَلْيِه َوآِلِه، اَتـَيْـُتَك ُمتَـَقرِّ 
ذًا ِبَك ِمَن الّناِر، هاراًِب ِمْن ذُنُوِيبَ الَِّيت تَـَعوِّ ِبَشفاَعِتَك َخالَص رَقـََبيت ِمَن الّناِر، مُ 

اْحَتطَبْـتُها َعلى ظَْهري َفزِعًا ِاَلْيَك رَجاَء َرْمحَِة َرّيب، اَتـَيْـُتَك َاْسَتْشِفُع ِبَك � َمْوالَي،  
ِمنَني ِاَىل ِهللا َفِاّين َواَتـََقرَُّب ِبَك ِاَىل ِهللا َليَـْقِضَي ِبَك َحواِئجي، َفاْشَفْع يل � َامَري اْلُمؤْ 

َعْبُد ِهللا َوَمْوالَك َوزائُِرَك َوَلَك ِعْنَد ِهللا اْلَمقاُم اْلَ◌ْحمُموُد َواْجلاُه اْلَعظيُم، َوالشَّْأُن  
 .ةُ اْلَكبُري، َوالشَّفاَعُة اْلَمْقُبولَ 

ِمنَني َعْبِدَك اْلُمْرَتضى، َعلى َامِري اْلُمؤْ  ، َوَصلِّ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ْعلى، وََكِلَمِتَك اْحلُْسىن، َك األَ ِدَك اْلُعْليا، َوَجْنبِ ْوىف، َوُعْرَوِتَك اْلُوْثقى، َويَ األَ َوَاميِنَك 

ْوِلياِء، َوِعماِد  ْوِصياِء، َورُْكِن األَ ِد األَ ْكَربِ، َوَسيِّ َعَلى اْلَورى، َوِصّديِقَك األَ َوُحجَِّتَك 
ِء، َامِري اْلُمْؤِمنَني، َويـَْعُسوِب الّديِن، َوقُْدَوِة الّصاِحلَني، َوِاماِم اْلُ◌خمِْلصَني،  ْصِفيااألَ 

اْلَمْعُصوِم ِمَن اْخلََلِل، اْلُمَهذَِّب ِمَن الزََّلِل، اْلُمطَهَِّر ِمَن اْلَعْيِب، اْلُمنَـزَِّه ِمَن الرَّْيِب، 
َعلى ِفراِشِه، َواْلُمواسي َلُه بِنَـْفِسِه، وَكاِشِف  َرُسوِلَك، اْلباِئتِ  َك َوَوِصيِّ َاخي نَِبيِّ 

اْلَكْرِب َعْن َوْجِهِه، الَّذي َجَعْلَتُه َسْيفًا ِلنـُبـُوَّتِِه، َوآيًَة ِلِرساَلِتِه، َوشاِهدًا َعلى اُمَِّتِه، 
مَِّتِه، َويَدًا ِلَبأِسِه،  َوَدالَلًة َعلى ُحجَِّتِه، َوحاِمًال ِلرايَِتِه، َوِوقايًَة ِلُمْهَجِتِه، َوهاِدً� ِال◌ُ 

ْرِك ابِِْذِنَك، َوَاابَد ِه، َوِمْفتاحًا ِلَظَفرِِه، َحّىت َهَزَم ُجُيوَش الشِّ َواتجًا ِلَرأِسِه، َواباًب ِلِسرِّ 
َعساِكَر اْلُكْفِر ابَِْمِرَك، َوبََذَل نـَْفَسَه يف َمْرضاِت َرُسوِلَك، َوَجَعَلها َوْقفاً َعلى طاَعِتِه،  
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  *.َلْيِه َصالًة دائَِمًة ابِقَيةً الّلُهمَّ عَ  َفَصلِّ 
Sonra şöyle de:  

هاُب الثّاِقُب َوالنُّوُر اْلعاِقُب، � َسليَل  َلْيَك � َوِيلَّ ِهللا، َوالشِّ اَلسَّالُم عَ 
َ�يت طاِئِب، � ِسرَّ ِهللا، ِانَّ بـَْيين َوَبْنيَ ِهللا َتعاىل ذُنُواًب َقْد اَثـَْقَلْت َظْهري َوال األَ 

َتَمَنَك َعلى ِسرِّ  َعَلْيها ِاالّ ِرضاُه، َفِبَحقِّ  ِه، َواْسَرتْعاَك َاْمَر َخْلِقِه، ُكْن يل ِاَىل ِهللا  َمِن ائـْ
ْهِر َظهريًا، َفِاّين َعْبُدِهللا َوَوِليَُّك وَ  زائُِرَك َصلَّى ُهللا َشفيعًا، َوِمَن الّناِر ُجمريًا، َوَعَلى الدَّ

  *.َعَلْيكَ 
Sonra altı rekat namaz kıl ve istediğin kadar dua et ve peşinden de 

şöyle de: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَري اْلُمؤِمنَني، َعَلْيَك ِمّين َسالُم ِهللا اَبَدًا ما بَقيُت َوبَِقَي  

 
* Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve Emirulmümi-

nin'e rahmet eyle; o ki beğenilmiş kulun, mükemmel eminin, güvenilir kul-
pun, yüce elin, büyük cephesi (canibi), güzel sözlerin, kullara hüccetin, 
büyük sıddıkın, vasilerin efendisi, evliyaların rüknü seçkinlerin direği, 
müminlerin emiri, dinin başbuğu, salihlerin güç ve kudreti, muhlislerin 
imamı, hatalardan korunmuş, sürçmelerden arınmış, kusurlardan temiz-
lenmiş, şüphelerden arınmış, peygamberinin kardeşi, peygamberinin 
vasisi, geceleyin onun yatağında yatan, kendi canıyla peygambere 
yardımda bulunan, peygamberin yüzünden (kalbinden) sıkıntıyı gideren, 
kendisini Resul-i Ekrem'in peygamberliğinin kılıcı kıldığın, risaletinin 
nişanesi, ümmetine şahidi, hüccetine delaleti (hakkaniyetine delili), bay-
rağını taşıyan, canını koruyan, ümmetini hidayet eden, savaşan bileği, 
başına tacı, sırrının kapısı, zaferinin kilidi kıldın; senin izninle şirk 
ordularını yenilgiye uğrattı, senin emrinle küfür askerlerini yok etti, kendi 
canını Resulünün rızası doğrultusunda feda etti ve canını itaati uğruna 
vakfetti. O halde Allah'ım, daimi ve kalıcı bir rahmetle ona rahmet eyle." 

* "Selam olsun sana ey Allah'ın velisi, ey parlayan ışık, ey sürekli 
nur, ey tertemiz sülale, ey Allah'ın sırrı; Allah'ın huzurunda sırtıma ağırlık 
yapan ve Allah'ın rızası dışında bağışlanmayacak günahlarım var; o 
halde seni kendi sırrına emin kılan ve kulların işlerini gözetmeyi sana 
bırakan Allah'ın hakkı hürmetine Allah'la aramda şefaatçi ol, beni 
cehennem ateşinden bana sığınak ver (kurtar) ve zamanın zorluklarında 
bana yardımcı ol. Ben Allah'ın kulu, senin dostun ve ziyaretçinim; Allah'ın 
rahmeti senin üzerine olsun." 
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 **.اللَّْيُل َوالنَّهارُ 
Sonra İmam Hüseyin'in (a.s) kabrine yönelerek ona işaret edip 

şöyle de: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِد ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � اْبَن َرُسوِل ِهللا، اَتـَيْـُتُكما زائِراً 

هًا ِاَىل ِهللا ِبُكما، َوُمْسَتْشِفعًا ِبُكما ِاَىل  ُكما، َوُمتَـَوجِّ ًال ِاَىل ِهللا َتعاىل َرّيب َورَبِّ َوُمتَـَوسِّ 
  ***.ِهللا يف حاَجيت هِذهِ 

Ve Safvan'ın "İnnehu karibin mucib" şeklinde devam eden dua-
sını sonuna kadar oku. Sonra kıbleye yönelerek,  

� ُهللا � ُهللا � هللاُ، � ُجميَب َدْعَوِة اْلُمْضطَّريَن، َو� كاِشَف َكْرِب  «
 *.»اْلَمْكُروبنيَ 

duasını başından itibaren, şu bölüme kadar oku: 
َواْصرِْفين ِبَقضاِء حاَجيت وَِكفايَِة ما َاَمهَّين َمهُُّه ِمْن َاْمِر ُدنْياَي َوآِخَريت � َاْرَحَم «

 **»الرّاِمحنيَ 
Sonra da müminlerin emiri Hz. Ali'nin (a.s) mezarına dönerek 

şöyle de: 
َعلى َايب َعْبِد ِهللا اْحلَُسْنيِ ما بَقيُت اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَري اْلُمْؤِمنَني، َواَلسَّالُم 

َوبَِقَي اللَّْيُل َوالنَّهاُر، ال َجَعَلُه ُهللا آِخَر اْلَعْهِد ِمّين ِلزِ�رَِتُكما، َوال فـَرََّق ُهللا بـَْيين 

 
** "Selam olsun sana ey Emirulmüminin; benden sana ebediyen 

Allah'ın selamı olsun, gece ve gündüz bâki kaldığı sürece." 
*** "Selam olsun sana ey Eba Abdillah, selam olsun sana ey Alla-

h'ın peygamberinin oğlu. Ben ziyaretçi olarak, benim ve sizin Rabbiniz 
olan Allah'a tevessül ederek, sizin vesilenizle Allah'a yönelerek ve bu 
hacetim konusunda sizi Allah'a şefaatçi kılarak size geldim." 

* "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ey zor durumda olanın duasını kabul 
eden, ey üzüntüde olanın üzüntüsünü gideren…" 

** "Beni buradan haceti reva olmuş, dünya ve ahiretim konusunda 
önemli olan şeylerde bana kifayet etmiş olarak geri çevir. Ey merhamet-
lilerin en merhametlisi." 
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 ***.َوبـَيْـَنُكما
Daha önce Safvan'ın duasının "Alkame" duası diye meşhur olan 

dua olduğunu söylemiştik. Bunu Aşura Gününün Ziyareti'nde kayde-
deceğiz inşallah.  

 
7- Seyyid b. Tavus "Misbahu'z-Zâir" adlı kitabında bu ziyareti 

şöyle nakletmiştir: Bab-ı Selam kapısına doğru hareket et; oradan 
Emirulmüminin Ali'nin (a.s) mezarının üzerindeki demir zırh görün-
mektedir; hazretin mukaddes ravzasının eşiğinde durarak otuz dört 
defa "Allah-u Ekber" de ve peşinden şöyle söyle:  
َسالُم ِهللا َوَسالُم َمالِئَكِتِه اْلُمَقرَّبَني، َواَنِْبيائِِه اْلُمْرَسلَني، َوِعباِدِه الّصاِحلَني، 

َصْفَوِة   ****َني َعَلْيَك � َامَري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعلى آَدمَ ديقَوَمجيِع الشَُّهداِء َوالصِّ 
ِهللا، اَلسَّالُم َعلى ِاْبراهيَم َخليِل ِهللا، اَلسَّالُم َعلى ُموسى  َنِيبِّ  ِهللا، اَلسَّالُم َعلى نُوحٍ 

 َوَرْمحَُة ِهللا  بيِب هللاِ حَ  َكليِم ِهللا، اَلسَّالُم َعلى عيسى رُوِح ِهللا، اَلسَّالُم َعلى حمَُمَّدٍ 
 . َوبـَرَكاتُهُ 

، اَلسَّالُم َعلى َوِصراِطِه السَِّويِّ  ، َوَوْجِهِه اْلَعِليِّ اَلسَّالُم َعلى اْسِم ِهللا الرَِّضيِّ 
َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه،   ْبِن َايب طاِلبٍ  ، اَلسَّالُم َعلى َاِيب احلََْسِن َعِليِّ اْلُمَهذَِّب الصَِّفيِّ 

ساِء، اَلسَّالُم َدِة النِّ ِخّالِء، اَلسَّالُم َعلى اْلَ◌ْخمُصوِص ِبَسيِّ ُم َعلى خاِلِص األَ اَلسَّال
َعَلى اْلَمْوُلوِد ِيف اْلَكْعَبِة اْلُمَزوَِّج ِيف السَّماِء، اَلسَّالُم َعلى َاَسِد ِهللا ِيف اْلَوغى، 

 
*** "Selam olsun sana ey Emirulmüminin; selam olsun Eba 

Abdullah Hüseyn'e, ben olduğum, gece ve gündüz olduğu sürece; Allah 
bu ziyareti benim sizi son ziyaretim etmesin; Allah benimle sizin aranızda 
ayrılık düşürmesin." 

**** "Allah'ın selamı, mukarreb meleklerinin, gönderilen peygam-
berlerinin, salih kullarının, bütün şehitlerin ve sıdıkların selamı senin üze-
rine olsun ey müminlerin emiri. Selam olsun Allah'ın seçkin kulu Adem'e, 
selam olsun Allah'ın peygamberi Nuh'a, selam olsun Allah'ın halili 
İbrahim'e, selam olsun Allah'ın kelimi (Allah ile konuşan) Musa'ya, selam 
olsun Allah'ın ruhu İsa'ya, selam olsun Allah'ın habibi Muhammed'e; 
Allah'ın rahmet ve bereketleri onların üzerine olsun. 
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اَلسَّالُم َعلى صاِحِب اْحلَْوِض َوحاِمِل َفْت ِبِه َمكَُّة َوِمىن، اَلسَّالُم َعلى َمْن ُشرِّ 
  .ُم َعلى خاِمِس َاْهِل الَعباءِ واِء، اَلسَّالاللِّ 

ْعداِء، اَلسَّالُم َوُمْفديِه بِنَـْفِسِه ِمَن األَ  اَلسَّالُم َعَلى اْلباِئِت َعلى ِفراِش النَِّيبِّ 
َكْهِفِهْم    ِة يف ِم الِفتْـيَ الُم َعلى ُمَكلِّ َعلى قاِلِع ابِب َخْيَربَ، َوالّداحي ِبِه ِيف اْلَفضاِء، اَلسَّ 

 *نِْبياِء، اَلسَّالُم َعلى ُمِنْ◌بِع اْلَقليِب ِيف الَفال، اَلسَّالُم َعلى قاِلعِ بِِلساِن األَ 
ِشّداُء، اَلسَّالُم َعلى ُخماِطِب الثـُّْعباِن َعلى ِمْنَربِ جاُل األَ الصَّْخَرِة َوَقْد َعَجَز َعنْـَها الرِّ 

ِم اْجلُْمُجَمِة اِبلنـَّْهَرواِن ْئِب َوُمَكلِّ ِة بِِلساِن الُفَصحاِء، اَلسَّالُم َعلى ُخماِطِب الذِّ اْلُكوفَ 
َوَقْد خنََِرِت اْلِعظاُم اِبْلَبال، اَلسَّالُم َعلى صاِحِب الشَّفاَعِة يف يـَْوِم اْلَوْرى َوَرْمحَُة ِهللا 

 . َوبـَرَكاتُهُ 
ْحراِب، اَلسَّالُم َعلى صاِحِب اْلُمْعِجِز مِ َحليِف الْ  ماِم الزَّكيِّ اَلسَّالُم َعَلى االِ 

ْحَكِم مُ َعلى َمْن ِعْنَدُه أَتويُل الْ  اْلباِهِر، َوالّناِطِق اِبحلِْْكَمِة َوالصَّواِب، اَلسَّالمُ 
واَرْت َواْلُمَتشابَِه َوِعْنَدُه اُمُّ اْلِكتاِب، اَلسَّالُم َعلى َمْن رُدَّْت َعَلْيِه الشَّْمُس حَني تَ 

 
* Selam olsun Allah'ın beğenilmiş ismine, yüce veçhine ve dümdüz 

yoluna. Selam olsun arınmış halis kula. Selam olsun Ebu'l-Hasan Ali b. 
Ebutalib'e, Allah'ın rahmet ve bereketleri onun üzerine olsun. Selam 
olsun Allah'ın dostlarının en halisine, selam olsun kadınların efendisi -Hz. 
Fatıma'ya- mahsus olan kişiye, selam olsun Ka'be'de dünyaya gelen ve 
gökyüzünde evlenene, selam olsun -Kevser- havuzunun sahibine ve -
Hamd- sancağını taşıyana, selam olsun Âl-i Abâ'nın beşincisine. 

Selam olsun peygamberin yatağında yatan ve düşmanlara karşı 
canını ona feda edene, selam olsun Hayber kapısını yerinden söküp onu 
havada tutana, selam olsun Ashab-ı Kehf yiğitleriyle mağaralarında 
peygamberlerin diliyle konuşana. Selam olsun çöldeki kurumuş kuyuyu 
su kaynağı kılana, selam olsun yiğit kişilerin kaldıramadıkları kayayı 
yerinden sökene, selam olsun Kufe minberinde  ejderhayla fasih dille 
konuşana, selam olsun Nehrevan'da kurtla ve çürümüş kafatasıyla konu-
şana, selam olsun mahşer gününde şefaat sahibine; Allah'ın rahmet ve 
bereketleri onun üzerine olsun. 
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ْكِتئاِب، اَلسَّالُم َعلى َمْن اْلَبهيِم اِبلتـََّهجُِّد َواالِ اِبحلِْجاِب، اَلسَّالُم َعلى ُحمِْيي اللَّْيِل 
ِد خاطََبُه ِجْربِئيِل ابِِْمَرِة اْلُمْؤِمنَني ِبَغْريِ ِارْتِياب َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى َسيِّ 

 َعلى صاِحِب اْلُمْعِجزاِت، اَلسَّالُم َعلى َمْن َعِجَب ِمْن َمحَالتِِه  الّساداِت، اَلسَّالمُ 
َم َبْنيَ يََدْي  ِيف اْحلُُروِب َمالِئَكُة َسْبِع َمساوات، اَلسَّالُم َعلى َمْن �َجى الرَُّسوَل فـََقدَّ

لسَّالُم َعلى اْلَغَزواِت، اَ  *، اَلسَّالُم َعلى َامِري اْجلُُيوِش، َوصاِحبِ َجنْواُه َصَدقاتٍ 
ُخماِطِب ِذْئِب اْلَفَلواِت، اَلسَّالُم َعلى نُوِر ِهللا ِيف الظُُّلماِت، اَلسَّالُم َعلى َمْن رُدَّْت 

  .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َلُه الشَّْمُس فـََقضى ما فاَتُه ِمَن الصَّالةِ 
ِد اْلَوِصّيَني، اَلسَّالُم َعلى ِاماِم اَلسَّالُم َعلى َامِريِ اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعلى َسيِّ 

اْلُمتَّقَني، اَلسَّالُم َعلى واِرِث ِعْلِم النَِّبّيَني، اَلسَّالُم َعلى يـَْعُسوِب الّديِن، اَلسَّالُم 
 .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َعلى ِعْصَمِة اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعلى قُْدَوِة الّصاِدقنيَ 

ْطهاِر، اَلسَّالُم َعَلى ئِمَِّة األَ  َعلى َاِيب األَ ْبراِر، اَلسَّالمُ ُحجَِّة األَ  اَلسَّالُم َعلى
ْختاِر،  مُ الْ  ْوِليائِِه ِمْن َحْوِض النَِّيبِّ اْلَ◌ْخمُصوِص ِبِذي اْلَفقاِر، اَلسَّالُم َعلى ساقي اَ 

 
* Selam olsun mihrapla sözleşen -onda şehit olan- arınmış imama, 

selam olsun apaçık mucizeler sahibine, hikmetli ve isabetli konuşana, 
selam olsun -Kur'an'ın- muhkem ve müteşabih ayetlerini tevil etme ilmine 
sahip olan ve yanında ümmü'l-kitap olana, selam olsun örtü arkasında 
gizlenen (batan) güneş, onun için geri dönen kişiye. Selam olsun karanlık 
geceleri uyanık kalıp teheccüt ve yakarışla geçirene, selam olsun 
Cebrail'in en küçük bir tereddüt etmeksizin kendisine 'Emirulmüminin' 
diye hitap ettiği kişiye, Allah'ın rahmet ve bereketleri onun üzerine olsun. 
Selam olsun efendilerin efendisine, selam olsun mucizelerin sahibine, 
selam olsun yedi kat göklerin melekleri savaşlardaki saldırılarına şaşıran 
kişiye, selam olsun Peygamberle gizli konuşana ve gizli konuşmasından 
dolayı sadakalar verene, selam olsun -Allah Resulünün- ordularının 
komutanına ve savaşlar-daki zaferlerin- sahibine, selam olsun çöllerin 
kurdu ile konuşana. Selam olsun Allah'ın karanlıklardaki nuruna, selam 
olsun güneş kendisi için -battıktan sonra- geri dönene ve zamanı geçmiş 
olan namazını edâ edene, Allah'ın rahmet ve bereketleri onun üzerine 
olsun. 
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الُم َعَلى النـََّبِأ اْلَعظيِم، اَلسَّالُم َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َما اطََّرَد اللَّْيُل َوالنَّهاُر، اَلسَّ 
) اَلسَّالُم َعلى ِصراِط َحكيمٌ  اِب َلَديْنا َلَعِليٌّ اْلِكت َوِانَُّه يف اُمِّ لى َمْن اَنـَْزَل هللاُ فيِه: (عَ 

َوَرْمحَُة  ْجنيِل َواْلُقْرآِن اْحلَكيمِ َواالِ  َمنْـُعوِت ِيف التـَّْوراةِ ِهللا اْلُمْسَتقيِم، اَلسَّالُم َعَلى الْ 
  *.ِهللا َوبـَرَكاتُهُ 

Sonra kendini mezarın üzerindeki parmaklıkların üzerine atarak 
onu öpüp şöyle de: 
� َامَني ِهللا، � ُحجََّة ِهللا، � َوِيلَّ ِهللا، � ِصراَط ِهللا، زاَرَك َعْبُدَك َوَوِليَُّك الالّئُِذ 

ُب ِاَىل ِهللا َعزََّوَجلَّ، َواْلُمْسَتْشِفُع ِبَك ِاَىل ِهللا، ِبَفناِئَك، اْلُمتَـَقرِّ  ِبَقْربَِك، َواْلُمنيُخ رَْحَلهُ 
 . َجَعَلَك بـَْعَد ِهللا َحْسَبهُ زِ�رََة َمْن َهَجَر فيَك َصْحَبُه، وَ 

ُق اْلَمْنُشوُر، َوَحبُْر اْلِعْلِم َاْشَهُد اَنََّك الطُّوُر، َواْلِكتاُب اْلَمْسطُوُر، َوالرِّ 
َوِليَُّك َوَقْد َعنايًَة فيَمْن زارَُه َوَقَصَدُه َوَااتُه، َوَاَ�  َمُزورٍ  ُكلِّ اْلَمْسُجوُر � َوِيلَّ ِهللا ِانَّ لِ 

ِبَفناِئَك، َوَجلَْأُت ِاىل َحَرِمَك، َولُْذُت ِبَضرِحيَك ِلِعْلمي ِبَعظيِم   يَحَطْطُت رَْحل
ثـَْقَلِت الذُّنُوُب َظْهري، َوَمنَـَعْتين رُقادي، َفما َاِجُد َمْنزَِلِتَك، َوَشَرِف َحْضَرِتَك َوَقْد اَ 

ِحْرزًا َوال َمْعِقًال َوال َمْلَجًأ َاْجلَُأ ِاَلْيِه ِاالَّ ُهللا َتعاىل، َوتـََوسُّلي ِبَك ِاَلْيِه، َواْسِتْشفاعي 

 
* Selam olsun Emirulmüminine, selam olsun vasilerin efendisine, 

selam olsun muttakilerin imamına, selam olsun peygamberlerin ilminin 
varisine, selam olsun dinin önderine, selam olsun müminlerin koruyucu-
suna, selam olsun sadıkların öncüsüne, Allah'ın rahmet ve bereketleri 
onun üzerine olsun.  

Selam olsun iyilerin hüccetine, selam olsun tertemiz -Ehlibeyt- 
İmamlarının babasına, selam olsun Zülfikar kılıcına mahsus kılınana, 
selam olsun gece ve gündüz kaldığı müddetçe, seçkin Peygamberin -
Allah'ın salatı onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- (Kevser) havuzun-
dan dostlarına su içirene, selam olsun büyük habere, selam olsun 
Allah'ın, hakkında, 'O, katımızda bulunan ana Kitaptadır. Yücedir, 
hikmetlidir' ayetini indirdiği kişiye, selam olsun sırat-ı müstakime, selam 
olsun Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Hekim'de vasıflandırılana, Allah'ın 
rahmet ve bereketleri onun üzerine olsun." 
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، َوَمقاٌم َكرٌمي، َفاْشَفْع يل ِبَك َلَدْيِه َفها َاَ� ذا �ِزٌل ِبَفناِئَك، َوَلَك ِعْنَد ِهللا جاٌه َعظيمٌ 
  *.َك � َمْواليَ ْنَد ِهللا رَبِّ عِ 

Sonra parmaklıkları öperek kıbleye dön ve şöyle de: 
اَللّـُهمَّ ِاّين اَتـََقرَُّب ِاَلْيَك � َاْمسََع الّساِمعَني، َو� اَْبَصَر الّناِظريَن، َو� َاْسرََع  

خامتَِ النَِّبّيَني َرُسوِلَك ِاَىل اْلعاَلمَني، َوابَِخيِه   ْجَوديَن، ِمبَُحمَّدٍ اْحلاِسبَني، َو� َاْجَوَد األَ 
َواحلََْسِن َواْحلَُسْنيِ  َامِري اْلُمْؤِمنَني، ِني، اْلعاملِِ اْلُمبِني َعِليٍّ نـْزَِع اْلَبطِه األَ َواْبِن َعمِّ 

ْبِن َعِليٍّ ابِقِر ِعْلِم ِن اْلعاِبديَن، َوِمبَُحمَِّد ْبِن اْحلَُسْنيِ زَيْ  ماَمْنيِ الشَّهيَدْيِن، َوِبَعِليِّ االِ 
اْلكاِظِم اْلُمبِني  يقَني، َوِمبُوَسى اْبِن َجْعَفرٍ دِّ الصِّ  وَّلَني، َوِجبَْعَفِر ْبِن حمَُمَّد زَِكيِّ األَ 

 اْجلَواِد َعَلِم مِني، َوِمبَُحمَِّد ْبِن َعِليٍّ َضا األَ ْبِن ُموَسى الرِّ  َوَحبيِس الظّاِلمَني، َوِبَعِليِّ 
ِد اْلعاِبديَن، َواِبحلََْسِن ْبِن َعِليٍّ الّصاِدِق َسيِّ  اْلَربِّ  ْبِن حمَُمَّدٍ  اْلُمْهَتديَن، َوِبَعِليِّ 

اْلَرباهَني، َاْن ْمِر ُمْظِهِر ْخلََلِف اْحلُجَِّة صاِحِب األَ اْلُمْؤِمنَني، َوابِ  اْلَعْسَكري َوِيلِّ 
ُموِم، َوَتْكِفَيين َشرَّ اْلَبالِء اْلَ◌ْحمُتوِم، َوُجتَريين ِمَن الّناِر ذاِت ِمَن اهلُْ  َتْكِشَف ما يب

 
* "Ey Allah'ın emini, ey Allah'ın hücceti, ey Allah'ın velisi, ey Allah'ın 

sıratı! Kölen ve dostun senin ziyaretine geldi, kabrine sığındı, eşiğinde 
konakladı ve Allah Tebarek ve Teâlâ'ya yaklaştı, senden Allah katında 
şefaat diledi, seni ziyaret etmek için bütün yandaşlarından ayrıldı ve 
Allah'tan sonra seni yeterli bildi. 

Şahadet ederim ki sen Tûr (Mûsâ'nın vahiy aldığı Sinâ Dağı)sun, 
satır satır yazılmış kitapsın, yayılmış ince sayfasın, taşkın ilim deryasısın. 
Ey Allah'ın velisi! Her ziyaret edilen kendisini ziyaret edene, kendisini 
amaçlayana ve kendisine gelene karşı bir lütufta bulunur; ben seni 
seviyorum ve senin -türbenin- eşiğinde konakladım, senin haremine ve 
senin zarihine (mezarının üzerindeki parmaklık) sığındım; çünkü ben 
senin makam ve mevkiinin yüceliğini ve senin şeref ve üstünlüğünü 
biliyorum. Doğrusu günahlarım sırtıma ağırlık yapmış, uykumu kaçır-
mıştır. -Günahlarımdan kurtulmak için- Allah Teâlâ'dan, sana tevessül 
etmekten ve Allah huzurunda senden şefaat dilemekten başka sığınabi-
leceğim bir sığınak, kale ve korunma bulamadım. Ben senin hareminin 
eşiğinde konakladım; Allah katında senin çok yüce bir mevkiin, büyük bir 
makamın var; o halde ey mevlam; Rabbi'nin yanında bana şefaat et." 
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  *.ِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ السَُّموِم، ِبَرمحَْ 
Sonra istediğin her şey içini dua et ve İmam (a.s) ile vedalaşarak 

geri dön. 
Seyyid Abdulkerim b. Tavus "Ferhatu'l-Garra" adlı eserinde şöy-

le rivayet etmiştir: İmam Zeynulabidin (a.s) Kufe'ye gidip Kufe mesci-
dine girdi. İmam (a.s) Kufe mescidinde olduğu sırada Kufe'nin 
zahitlerinden ve ileri gelenlerinden olan Ebu Hamza Sumalî de ora-
daydı. İmam (a.s) iki rekat namaz kıldı. Ebu Hamza Sumalî diyor ki: 
Ben ondan daha temiz bir lehçe duymadım; İmam'ın (a.s) ne dediğini 
duymak için yaklaştım. O sırada İmam'ın (a.s) şöyle dediğini duydum: 

 *.اْالَ◌ْشياِء ِاَلْيكَ  ِاْن كاَن َقْد َعَصيْـُتَك َفِاّين َقْد َاَطْعُتَك يف َاَحبِّ ِاٰهلي 
Bu meşhur bir duadır. 
Biz bu duayı ileride Kûfe amellerinde kaydedeceğiz. Ebu Hamza 

daha sonra şöyle diyor: İmam (a.s) sonra yedinci sütunun yanına 
gelerek ayakkabılarını çıkardı; ellerini kulak hizasına kadar kaldırarak 
tekbir getirdi; İmam'ın (a.s) tekbirinden dolayı bütün tüylerim diken 
diken oldu. Sonra dört rekat namaz kıldı, rüku ve secdelerini güzel bir 
şekilde yerine getirdi ve sonra şu duayı okudu: "İlahi! İn kuntu kad 
ateytuke…" (Allah'ım! Ben sana karşı günah işlediysem de…) 

Ve önceki rivayete göre İmam (a.s) kalkarak gitti. Ebu Hamza 
 

* "Allah'ım! Ey duyanların en iyi duyanı, ey görenlerin en iyi göreni, 
ey en süratli hesaba çeken ve cömertlerin en cömerdi! Peygamberlerin 
sonuncusu, alemlere elçin olan Muhammed'in, onun kardeşi ve amca-
sının oğlu, enzelu'l-betin (şirkten kopmuş ve ilimle dolu olan)*, apaçık 
alim Emirulmüminin Ali'nin, şehit olan imam Hasan ve Hüseyin'in, Ali b. 
Hüseyin Zeynulabidin'in, ilklerin ilmini yaran Muhammed b. Ali'nin, 
sıddıkların arınmışı Cafer b. Muhammed'in, apaçık öfkesini yenen ve 
zalimlerin elinde tutsak olan Musa b. Cafer'in, emin olan Ali b. Musa'nın, 
hidayet olanların nişanesi Muhammed b. Ali el-Cevad'ın, ibadet edenlerin 
efendisi sadık ve iyilik sever Ali b. Muhammed'in, müminlerin velisi 
Hasan b. Ali el-Askerî'nin, delilleri açığa çıkaran emir sahibi Allah'ın hali-
fesi ve -zamanın- hücceti -Hz. Mehdi'nin (a.f) hakkı hürmetine benim 
üzüntülerimi bertaraf et, kesin belanın şerrine karşı bana yet ve beni 
yakıcı ateşten koru; merhametin hürmetine ey merhametlilerin en 
merhametlisi." 

* "Allah'ım! Ben sana karşı günah işlediysem de şüphesiz sana en 
sevimli şeylerde itaat ettim." 
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diyor ki, ben Kufe'nin develerini yatırdıkları yere kadar imamın peşin-
den gittim. Orada beraberinde güzel bir dişi deve olan siyah bir köle 
vardı. Köleye, "Bu adam kimdir?" diye sordum. Köle, "Çehresinden 
tanıyamadın mı? O, Ali b. Hüseyin'dir" dedi. Ebu Hamza diyor ki: 
"Bunun üzerine ben İmam'ın (a.s) ayaklarına kapanarak öpmek iste-
dim. Fakat İmam (a.s) müsaade etmedi ve eliyle başımı kaldırıp, 
"Yapma; Allah'tan başkasına secde yakışmaz" buyurdu. Ben, "Ey 
Allah Resulünün oğlu! Neden geldiniz buraya?" diye sordum. İmam 
(a.s),"Gördüğün şey için" (Kûfe mescidinde namaz kılmak için), 
buyurdu. "İnsanlar ondaki fazileti bilecek olsalar çocuklar gibi 
kendilerini yerde çekerek de olsa ona gelirler." Yani yürüyemeyen ve 
emekleyerek hareket eden bebekler gibi yürümekte çok büyük zorluk 
ve sıkıntılara katlanarak da olsa oraya gelirler. İmam (a.s) daha sonra, 
"Benimle birlikte dedem Ali b. Ebutalib'in (a.s) mezarını ziyaret etmek 
istiyor musun?" buyurdu. Ben, "Evet" dedim. Sonra hareket etti. Ben 
İmam'ın (a.s) devesinin gölgesindeydim ve Hazret de bana konuşuyor-
du. Nihayet parlayan bir mekana ulaştık. İmam (a.s) devesinden aşağı 
indi ve yüzünün iki tarafını o yere bırakarak, "Ey Eba Hamza! Bu 
benim dedem Ali b. Ebutalib'in (a.s) kabridir" buyurdu. Sonra "Selam 
olsun Allah'ın beğenilmiş ismine ve çehresinin parlak nuruna…" diye 
başlayan ziyaret duasını okudu. Sonra Hz. Ali'nin (a.s) kabri ile veda-
laşarak Medine'ye doğru hareket etti. Ben de Kufe'ye döndüm. 

Seyyid b. Tavus'un bu ziyareti "Fahre" kitabında kaydetmemiş 
olmasına üzülüyor ve bu ziyareti arıyordum. Emirulmüminin Ali (a.s) 
için nakledilen bütün ziyaretleri teker teker gözden geçirdim; ama 
başında bu iki cümle geçen bir ziyaret bulamadım. Ancak bu ziyaret 
vardı; ama onun da birinci cümlesi uymasına rağmen ikinci cümlesi 
farklıydı. Bu ziyaret, o ziyaret duası olabilir ve aralarındaki bu farkın 
da bir zararı yoktur. "Bu ziyaretin baş tarafı "es-selamu els'millahi'r-
reziyy ve nur-i vechihi'l-muziy" (Selam olsun Allah'ın beğenilmiş 
ismine…) değil, "Selamullahi ve selamu melaiketihi…" (Allah'ın 
selamı ve meleklerinin selamı…) şeklindedir" diyecek olursanız; derim 
ki, ziyaretin baş tarafı "es-selamu els'millahi'r-reziyy" diye başlıyor 
ve bundan önceki selamlar ise giriş için izin almak konumundadır. 
Bunun delili bu ziyaretin veladet günü ziyaretine çok benzemesidir; 
konunun açıklığa kavuşması için oraya müracaat ediniz.  

Ve yine altıncı ziyarette ve veladet günü ziyaretinde bu iki cümle 
"nur" kelimesi kullanılmadan geçmiştir; fakat ziyaretin başında değil; 
her durumda Allah daha iyisini bilir. Velhasıl, mutlak ziyaretlerden 
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naklettiğimiz bu yedi ziyaret yeterlidir; daha fazla isteyenler Camia 
ziyaretini ve yine ileride Gadir-i Hum günü hakkında nakledeceğimiz 
geniş ziyareti okusunlar; çünkü bu ziyaretin her zamanda ve her yerde 
okunması rivayet edilmiştir. Hz. Emirulmüminin'in (a.s) ziyaretini ve 
onun mutahhar hareminde namaz kılmayı ganimet bilmek gerekir; 
çünkü İmam Ali'nin (a.s) yanında kılınan namaz iki yüz bin namaza 
eşittir.  

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim, itaati 
farz olan imamı ziyaret eder de onun yanında dört rekat namaz 
kılarsa onun için hac ve umre yazılır." 

Biz de "Hediyetu'z-Zairin" adlı kitabımızda, insanın Emirulmümi-
nin Ali'nin (a.s) kabrine yakın olmanın, hakkını göz önünde bulundur-
ması durumunda onun kabrine yakın olmanın faziletine işaret ettik. Ve 
bu da çok zor bir durumdur; herkesin bunu yerine getirmesi mümkün 
değildir; burada bunu açıklayamayacağız; isteyenler "Kelimetu't-Tay-
yib" kitabına müracaat etsinler.   

Emirulmüminin Ali Aleyhisselam'ın Veda Ziyareti 
Emirulmüminin Ali aleyhisselamla vedalaşmak istediğinde beşin-

ci ziyaretten sonra zikrettiğimiz ve ulemanın kitaplarında nakledilen 
şu ziyareti oku: 

َرأَ  اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَرْمحَُة هللاِ  َعَلْيَك  َوبـَرَكاتُُه، َاْستَـْوِدُعَك َهللا َوأْسَرتْعيَك َواَقـْ
ِه َفاْكتـُْبنا َمَع السَّالَم، آَمّنا اِبهلِل َواِبلرُُّسِل َوِمبا جاَءْت ِبِه َوَدَعْت ِاَلْيِه َوَدلَّْت َعَليْ 

 .الّشاِهدينَ 
ُه، َفِاْن تـََوفـَّيْـَتين قـَْبَل ذِلَك َفِاّين َاْشَهُد اَللّـُهمَّ ال َجتَْعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن زِ�َريت ِا�ّ 

يف َممايت َعلى ما َشِهْدُت َعَلْيِه يف َحيايت، َاْشَهُد َانَّ َامَري اْلُمْؤِمنَني َعِلّيًا َواحلََْسَن،  
، َوَجْعَفَر ْبَن حمَُمَّدٍ  ،  َومُوَسى ْبَن َجْعَفرٍ  ،َواْحلَُسْنيَ، َوَعِليَّ ْبَن اْحلَُسْنيِ، َوحمَُمََّد ْبَن َعِليٍّ

، َوَعِليَّ ْبَن حمَُمَّدٍ  ، َواحلََْسَن ْبَن َعِليٍّ َواْحلُجََّة ْبَن َوَعِليَّ ْبَن ُموسى، َوحمَُمََّد ْبَن َعِليٍّ
احلََْسِن َصَلواُتَك َعَلْيِهْم َاْمجَعَني اَئِمَّيت، َوَاْشَهُد َانَّ َمْن قـَتَـَلُهْم َوحاَرهَبُْم ُمْشرُِكوَن، 
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ِمَن اجلَْحيِم، َوَاْشَهُد َانَّ َمْن حاَرهَبُْم َلنا َاْعداٌء  َمْن َردَّ َعَلْيِهْم يف َاْسَفِل َدَرْ◌كٍ وَ 
ُْم ِحْزُب الشَّْيطاِن،  َوَعلى َمْن قـَتَـَلُهْم َلْعَنُة ِهللا َواْلَمالِئَكِة  *َوَحنُْن ِمنْـُهْم بـَُرءاُء، َوَا�َّ

 . فيِهْم َوَمْن َسرَُّه قـَتْـَلُهمُ  َوالّناِس َاْمجَعَني، َوَمْن َشِركَ 
َوَعليٍّ َوفاِطَمَة  َي َعلى حمَُمَّدٍ بـَْعَد الصَّالِة َوالتَّْسليِم َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

َوَعِليٍّ َواحلََْسِن  َوُموسى َوَعِليٍّ َوحمَُمَّدٍ  َوَجْعَفرٍ  َواحلََْسِن َواْحلَُسْنيِ َوَعِليٍّ َوحمَُمَّدٍ 
ِء اْلُمَسمَّْنيَ َواْحلُجَِّة، َوال َجتَْعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن زِ�رَتِِه َفِاْن َجَعْلَتُه َفاْحُشْرين َمَع هُؤال

 .ئِمَّةِ األ
ِن اْلُمواَزرَِة ْل قـُُلوبَنا َهلُْم اِبلطّاَعِة َواْلُمناَصَحِة َواْلَ◌َحمبَِّة َوُحسْ اَللّـُهمَّ َوَذلِّ 

  *.َوالتَّْسليمِ 
 

* "Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Allah'-
tan seninle vedalaşmayı ve senden beni gözetmeni istiyor ve seni 
selamlıyorum. Biz Allah'a, peygamberlere ve onların getirdiklerine, onla-
rın davet ettikleri ve kılavuzluk ettikleri şeye iman ettik; o halde bizi şahit-
lerden yaz.  

Allah'ım! Bunu, benim onu son ziyaretin yazma. Eğer bundan önce 
beni öldürecek olursan, ben ölümümde, diriliğimde şehadet ettiğim şeye 
şehadet ediyorum. Şehadet ediyorum ki Emirulmüminin Ali, Hasan, 
Hüseyin, Ali b. Hüseyin, Muhammed b. Ali, Cafer b. Muhammed, Musa 
b. Cafer, Ali b. Musa, Muhammed b. Ali, Ali b. Muhammed, Hasan b. Ali 
ve Hüccet b. Hasan -Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun- benim 
imamlarımdır. Şehadet ederim ki onları öldürenler ve onlarla savaşanlar 
müşriktirler ve onları -dilleriyle- reddedenler cehennemin en düşük taba-
kasındadırlar. Şehadet ederim ki onlarla savaşan bizim düşmanımızdır 
ve biz onlardan beriyiz ve onlar şeytanın hizbidirler; Allah'ın meleklerin ve 
bütün insanların laneti onları öldürenlerin, onları öldürenlere yardım 
edenlerin ve onların öldürülmesi kendilerini sevindirenlerin üzerine olsun.  

* Allah'ım! Ben, tehiyyet ve selamdan sonra Muhammed'e, Ali'ye, 
Fatıma'ya, Hasan'a, Hüseyin'e, Ali'ye, Muhammed'e, Cafer'e, Musa'ya, 
Ali'ye, Muhammed'e, Ali'ye, Hasan'a, Hüccet'e rahmet etmeni ve bunu 
benim onu son ziyaretim etmemeni istiyorum. Eğer bunu benim son 
ziyaretim edecek olursan bu durumda, beni bu isimleri geçen imamlarla 
haşretmeni diliyorum.  
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B- Emirulmüminin Ali aleyhisselam'ın Özel Ziyaretleri: 
Emirulmüminin Ali'nin (a.s) birkaç özel ziyareti vardır: 

1- Gadir-i Hum Günü İmam Ali Aleyhisselam'ın Ziyareti: 
İmam Rıza aleyhisselam'ın, İbn Ebi Nasr'a şöyle buyurduğu riva-

yet edilir: "Ey İbn Ebi Nasr! Nerede isen Gadir-i Hum günü Emirul-
müminin Ali aleyhisselam'ın mezarının yanı başına git. Allah Teala, o 
günde, mümin erkek ve kadınların altmış yıllık günahını bağışlar ve 
Ramazan ayında, Kadir gecesinde ve Ramazan bayramı gecesinde 
cehennemden kurtardığının iki mislini cehennemden kurtarır..."  

Bu mübarek gün için birkaç ziyaret rivayet edilmiştir. Birincisi, 
İmam Ali aleyhisselam'ın mutlak ziyaretinde geçen "Eminullah Ziya-
reti"dir. İkincisi, muteber senetlerle İmam Ali Nâki aleyhisselam'dan 
nakledilen ziyarettir. Abbasî halifesi Mu'tesim, o hazreti kendi yanına 
çağırttığı yılda, Gadir Hum gününde İmam Ali aleyhisselam'ı bu 
sözlerle ziyaret etmiştir. Ziyaret şöyledir: Emirulmüminin Ali aleyhis-
selamı ziyaret etmek istediğinde türbesinin kubbesinin kapısında 
durarak giriş izni iste. Şeyh-i Şehid diyor ki: Ziyaretten önce gusül al 
ve en güzel elbiselerini giy ve kitabımızın birinci bölümünde kaydetti-
ğimiz "Ellahumme inni vekaftu ela babin…" şeklindeki giriş iznini 
okuyarak izin al. Sonra sağ ayakla içeri gir ve parmaklıklara yaklaş. 
Arkan kıbleye gelecek şekilde parmaklıklara doğru dön ve şöyle de:  

 ِد اْلُمْرَسلَني، َوَصْفَوِة َربِّ َرُسوِل ِهللا خامتَِ النَِّبّيَني َوَسيِّ  اَلسَّالُم َعلى حمَُمَّدٍ 
ِه، َواْخلامتِِ ِلما َسَبَق، َواْلفاِتِح ِلَما اْستـُْقِبَل،  اْلعاَلمَني، َامِني ِهللا َعلى َوْحِيِه َوَعزائِِم َاْمرِ 

ِه َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه َوَصَلواتُُه َوحتَِّياتُُه، اَلسَّالُم َعلى اَنِْبياِء ُكلِّ َواْلُمَهْيِمِن َعلى ذِلَك 
الُم َعَلْيَك � َامَري اْلُمْؤِمنَني،  ِهللا َورُُسِلِه َوَمالِئَكِتِه اْلُمَقرَّبَني َوِعباِدِه الّصاِحلَني، اَلسَّ 

اْلعاَلمَني، َوَمْوالَي َوَمْوَىل اْلُمْؤِمنَني  َد اْلَوِصّيَني، َوواِرَث ِعْلِم النَِّبّيَني، َوَوِيلَّ َربِّ َوَسيِّ 
ِهللا يف َاْرِضِه،  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي � َامَري اْلُمْؤِمنَني ،� َامنيَ 

 
Allah'ım! Kalplerimizi onlara itaatle, onların nasihatlerini kabul etmek-

le, onların muhabbetiyle, iyi ziyaretiyle ve -emirlerine- teslim olmakla 
mütevazı kıl." 
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َوَسفريَُه يف َخْلِقِه، َوُحجََّتُه اْلباِلَغَة َعلى ِعباِدِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ديَن ِهللا اْلَقوَمي،  
النـََّبُأ اْلَعظيُم الَّذي ُهْم فيِه ُخمَْتِلُفوَن َوَعْنهُ   *َوِصراَطُه اْلُمْسَتقيَم، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها

اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَري اْلُمْؤِمنَني، آَمْنَت اِبهلِل َوُهْم ُمْشرُِكوَن، َوَصدَّْقَت   َيْسأَُلوَن،
ُموَن، َوَعَبْدَت َهللا ُخمِْلصًا َلُه الّديَن صاِبرًا بُوَن، َوجاَهْدَت َوُهْم ُحمْجِ َوُهْم ُمَكذِّ  اِبْحلَقِّ 

 .  َعَلى الظّاِلمنيَ ْعَنُة هللاِ َاال لَ  ،ُحمَْتِسباً َحّىت َأاتَك اْلَيقنيُ 
ئَِد اَد اْلُمْسِلمَني، َويـَْعُسوَب اْلُمْؤِمنَنيُ◌ َوِاماَم اْلُمتَّقَني، َوقاَلسَّالُم َعَلْيَك � َسيِّ 

اْلُ◌َحمجَّلَني َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، َاْشَهُد اَنََّك َاُخو َرُسوِل ِهللا َوَوِصيُُّه، َوواِرُث  اْلغُرِّ 
ميُنُه َعلى َشْرِعِه َوَخليَفُتُه يف اُمَِّتِه، َوَاوَُّل َمْن آَمَن اِبهلِل، َوَصدََّق ِمبا اُْنِزَل ِعْلِمِه َواَ 
ِه، َوَاْشَهُد اَنَُّه َقْد بـَلََّغ َعِن ِهللا ما اَنـَْزَلُه فيَك، َفَصدََع ابَِْمرِِه، َوَاْوَجَب َعلى َعلى نَِبيِّ 

، َوَعَقَد َعَلْيِهُم اْلبَـيْـَعَة َلَك، َوَجَعَلَك َاْوىل اِبْلُمْؤِمنَني  اُمَِّتِه فـَْرَض طاَعِتَك َوِواليَِتكَ 
ِمْن اَنـُْفِسِهْم َكما َجَعَلُه ُهللا َكذِلَك، مثَُّ َاْشَهَد َهللا َتعاىل َعَلْيِهْم َفقاَل: اََلْسُت َقْد 

 
* "Selam olsun Allah'ın resulü, peygamberlerin sonuncusu ve elçile-

rin efendisi, alemlerin Rabb'inin seçtiği, Allah'ın vahyinin emini, emrinin 
farzları, geçmişin sonuncusu ve geleceğin fatihi ve bütün bunların en 
üstünü Muhammed'e; Allah'ın rahmet, bereketleri, salatı ve tehiyyeti 
onun üzerine olsun. Selam olsun Allah'ın peygamberlerine ve elçilerine, 
yakın meleklerine ve salih kullarına. Selam olsun sana ey Emirulmüminin 
ve ey vasilerin efendisi, peygamberlerin ilminin mirasçısı, alemlerin 
Rabb'inin velisi, benim ve tüm müminlerin mevlası; Allah'ın rahmet ve 
bereketleri senin üzerine olsun. Selam olsun sana ey mevlam, ey 
Emirulmüminin, ey Allah'ın yeryüzündeki emini, yaratıklarına elçisi ve 
kullarına yetkin hücceti. Selam olsun sana ey Allah'ın sağlam dini ve 
müstakim yolu. Selam olsun sana ey ümmetin ihtilaf ettiği ve kendisinden 
sorulacakları çok büyük haber. Selam olsun ey emirulmüminin; ümmet 
daha müşrikken sen Allah'a iman ettin, insanlar hakkı yalanlarken sen 
doğruladın, onlar menettikleri (ve serkişlik yaptıkları) halde sen -Allah 
yolunda- cihad ettin ve sabırla ve sevabını Allah'tan dileyerek dinde tam 
bir ihlasla Allah'a ibadet ettin; tâ ki ölüm gelip seni yakaladı; Allah'ın 
laneti zalimlerin üzerine olsun.  
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َشهيدًا َوحاِكمًا َبْنيَ  *ِبكَ بـَلَّْغُت، َفقاُلوا: اَللّـُهمَّ بَلى، َفقاَل: اَللّـُهمَّ اْشَهْد وََكفى 
ْقراِر، َو�ِكَث َعْهِدَك بـَْعَد اْلميثاِق، َوَاْشَهُد  جاِحَد ِواليَِتَك بـَْعَد االِ اْلِعباِد، فـََلَعَن هللاُ 

َوَمْن َاْوىف ِمبا عاَهَد   َلَك ِبَعْهِدِه، ( اَنََّك َوفـَْيَت ِبَعْهِد ِهللا َتعاىل، َوَانَّ َهللا َتعاىل ُموفٍ 
 . َفَسيـُْؤتيِه َاْجراً َعظيمًا)  ْيُه هللاَ َعلَ 

َخَذ َلَك اْلَعْهَد َوَاْشَهُد اَنََّك َامُري اْلُمْؤِمنَني اْحلَقُّ الَّذي َنَطَق ِبِواليَِتَك التـَّْنزيُل، َواَ 
بُِنفُوِسُكْم مَِّة ِبذِلَك الرَُّسوُل، َوَاْشَهُد اَنََّك َوَعمََّك َوَاخاَك الَّذيَن اتَجْرُمتُ َهللا َعَلى األُ 

َفاَنـَْزَل ُهللا فيُكْم (ِانَّ َهللا اْشَرتى ِمَن اْلُمْؤِمنَني اَنـُْفَسُهْم َوَاْمواَهلُْم ابَِنَّ َهلُُم اْجلَنََّة  
ْجنيِل   َحّقًا ِيف التـَّْوراِة َواالِ يُقاتُِلوَن يف َسبيِل ِهللا فـَيَـْقتـُُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعدًا َعَلْيهِ 

َمْن َاْوىف ِبَعْهِدِه ِمَن ِهللا َفاْستَـْبِشرُوا بِِبْيِعُكُم الَّذي ابيـَْعُتْم ِبِه َوذِلَك ُهَو  َواْلُقْرآِن وَ 
 الرّاِكُعوَن الّساِجُدوَن  اْلَفْوُز اْلَعظيُم)  (الّتائُِبوَن اْلعاِبُدوَن اْحلاِمُدوَن الّساِئُحونَ 

 .)ِر اْلُمْؤِمننيَ ، َواْحلاِفظُوَن ِحلُُدوِد ِهللا َوَبشِّ ِمُروَن اِبْلَمْعُروِف، َوالّناُهوَن َعِن اْلُمْنَكرِ اآل

 
* Selam olsun sana ey Müslümanların efendisi, müminlerin önderi, 

takvalıların imamı, yüzü ak ve nurlu insanların rehberi; Allah'ın rahmet ve 
bereketleri senin üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen Resulullah'ın kar-
deşi, vasisi, ilminin mirasçısı, şeraitinin emini, ümmetine halifesi, Allah'a 
iman eden ve peygamberini doğrulayan ilk kişisin. Şehadet ederim ki o 
Allah'tan senin hakkında inen şeyi tebliğ edip Allah'ın emrini aşikâre 
ulaştırdı, sana itaatin ve senin velayetinin gerekliliğini ümmete farz etti, 
onlardan senin için biat aldı ve seni müminlere kendi nefislerinden evla 
etti; nitekim Allah onu da böyle yapmıştı. Daha sonra Allah'ı onlara şahit 
tutarak, 'Acaba ben -Ali hakkındaki şeyi- size ulaştırmadım mı?' buyurdu. 
Onlar da, 'vallahi ulaştırdın' dediler. Sonra dedi ki: 'Allah'ım! Şahit ol; 
çünkü kullar arasında şahit ve hükmedici olarak sen yetersin.' Allah senin 
velayetini ikrar ettikten sonra inkâr edene, ahdettikten sonra ahdini 
bozana lanet etsin. Şehadet ederim ki sen Allah Teâlâ'nın ahdine vefa 
ettin ve Allah Teâlâ da senin hakkındaki ahdine vefa etti ve kim Allah'ın 
kendisine yaptığı ahde vefa ederse Allah yakın bir zamanda ona çok 
büyük bir mükafat verir.  
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* 
مِني، َوَانَّ اْلعاِدَل  فيَك ما آَمَن اِبلرَُّسوِل األَ كَّ اَاْشَهُد � َامَري اْلُمْؤِمنَني َانَّ الشّ 

َمَلُه ِبِواليَِتَك  ِبَك َغْريََك عانٌِد َعِن الّديِن اْلَقوِمي الَِّذي ارَْتضاُه َلنا َربُّ اْلعاَلمَني، َواَكْ 
ِبَقْوِل اْلَعزيِز الرَّحيِم: (َوَانَّ هذا ِصراطي ُمْسَتقيماً   يـَْوَم اْلَغديِر، َوَاْشَهُد اَنََّك اْلَمْعينُّ 

َفاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـفََّرَق ِبُكْم َعْن َسبيِلِه، َضلَّ َوِهللا َوَاَضلَّ َمِن اتـََّبَع 
 . َمْن عاداكَ  َنَد َعِن اْحلَقِّ ِسواَك، َوعَ 

ْعنا ِالَ◌ْمِرَك َوَاَطْعنا َواتـَّبَـْعنا ِصراِطَك اْلُمْسَتقيَم َفاْهِد� رَبَّنا َوال تُزِْغ  اَللّـُهمَّ مسَِ
قـُُلوبَنا بـَْعَد ِاْذ َهَديـَْتنا ِاىل طاَعِتَك، َواْجَعْلنا ِمَن الّشاِكريَن ِالَ◌نـُْعِمَك، َوَاْشَهُد اَنََّك  

 
* Şehadet ederim ki gerçekten sen müminlerin hak emirisin; öyle ki 

Kur'an senin velayetini söylemiş ve Peygamber ümmetten senin hakkın-
da söz almıştır. Şehadet ederim ki sen, amcan (Hz. Hamza) ve kardeşin 
(Cafer-i Teyyar) canınızı feda etmek için Allah'la ticaret yaptınız ve Allah 
da sizin hakkınızda, "Allah, müminlerden canlarını ve malla-rını 
cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır. Allah yolunda 
savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu (söz) Allah'ın üzerine bir 
borçtur. (Allah) Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da (mü'minlere böyle 
söz vermiştir). Kim Allah'tan daha çok sözünde durabilir? O halde 
O'nunla yaptığınız bu alışverişinizden ötürü sevinin. Gerçekten bu 
büyük başarıdır. (Bu alışverişi yapanlar). Tövbe eden, ibadet eden, 
hamdeden, seyahat eden, rüku eden, secde eden, iyiliği emredip 
kötülükten meneden ve Allah'ın (yasak) sınırlarını koruyan, (onları 
çiğnemeyen) insanlardır. O mü'minleri müjdele" (Tevbe, 111-112) 
ayetini indirdi. 

Ey Emirulmüminin! Şehadet ederim ki senin hakkında şüphe eden, 
Emin Peygamber'e iman etmemiştir; senden başkasını sana denk tutan, 
alemlerin Rabb'inin bizim için beğendiği ve Gadir-i Hum gününde senin 
velayetinle tamamladığı sağlam dinden sapmıştır. Şehadet ederim ki 
Aziz ve Rahim -Allah'ın- şu buyruğundan kastedilen sensin: "İşte benim 
doğru yolum budur, ona uyun, (başka) yollara uymayın ki, sizi 
O'nun yolundan ayırmasın!" Vallahi senden başkasını izleyenin hem 
kendisi saptı ve hem de -insanları- saptırdı; sana düşmanlık eden de 
haktan saptı. 
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تـََزْل ِلْلَهوى ُخماِلفًا، َولِلتُّقى ُحماِلفًا، َوَعلى َكْظِم اْلَغْيِظ قاِدرًا، َوَعِن الّناِس عاِفياً  ملَْ 
غاِفرًا، َوِاذا ُعِصَي ُهللا ساِخطاً، َوِاذا اُطيَع ُهللا راضيًا، َوِمبا َعِهَد ِاَلْيَك عاِمًال، راِعياً  

 . ْلَت، ُمنْـَتِظراً ما ُوِعْدتَ غاً ما محُِّ َت، ُمبَـلِّ ِدعْ وْ ُتْحِفْظَت، حاِفظاً ِلَما اْستُـ ِلَما اسْ 
 *َك جازِعًا، َوال َوَاْشَهُد اَنََّك َما اتـََّقْيَت ضارِعًا، َوال َاْمَسْكَت َعْن َحقِّ 

ضا ِخبِالِف ما يـُْرِضي َهللا أْحَجمَت َعْن ُجماَهَدِة غاِصبيَك �ِكًال، َوال َاْظَهْرَت الرِّ 
َت ِلما َاصاَبَك يف َسبيِل ِهللا، َوال َضُعْفَت َوَال اْسَتَكْنَت َعْن طََلِب ُمداِهنًا، َوال َوَهنْ 

َك ُمراِقبًا، َمعاَذ ِهللا َاْن َتُكوَن َكذِلَك َبْل ِاْذ ظُِلْمَت اْحَتَسْبَت رَبََّك، َوفـَوَّْضَت َحقِّ 
تَـُهُم َهللا َفما َختَوَُّفوااتـََّعظُوا، َوَخوَّ  ِاَلْيِه َاْمَرَك، َوذَكَّْرهَتُْم َفَما ادََّكُروا َوَوَعظْتَـُهْم َفَما  . فـْ

َوَاْشَهُد اَنََّك � َامَري اْلُمْؤِمنَني جاَهْدَت ِيف ِهللا َحقَّ ِجهاِدِه َحّىت َدعاَك ُهللا ِاىل 

 
* Allah'ım! Senin emrini duyduk, itaat ettik ve senin doğru yolunu 

izledik; Öyleyse Rabb'imiz! Bizi hidayet et, kalplerimizi senin itaatine 
hidayet ettikten sonra saptırma ve bizi senin nimetlerine şükredenlerden 
eyle. Şehadet ederim ki sen (ey Emirelmüminin) sürekli heva ve heve-
sinle muhalefif idin, takvayla sözleşmiştin, öfkeni yenme konusunda güç-
lüydün, insanları affedip bağışlıyordun, Allah'a karşı günah işlen-diğinde 
öfkelenirdin, Allah'a itaat edildiğinde hoşnut olurdun; ahdettiğin (söz 
verdiğin) şeyi yerine getirirdin; koruman gereken şeyi gözetirdin; sana 
emanet bırakılan şeyi korurdun; taşıdığın -Allah'ın emrini- tebliğ ediyor-
dun, vaat edilen şeyi bekliyordun. 

Şehadet ederim ki sen zelil olduğundan takiyye etmedin; kendi hak-
kını (hilafeti) almaktan sabırsızlık ve aciziyetten dolayı sakınmadın; senin 
-hakkını- gasp edenlerle savaşmaktan güçsüzlük ve zafiyetten dolayı 
kendini alıkoymadın; Allah'ın hoşnutluğunun aksine dalkavukluk yaparak 
(onlardan) hoşnut olduğunu göstermedin; Allah yolunda sana ulaşan 
şeyden dolayı gevşek davranmadın; hakkını talep etmekte kusur etmedin 
ve onları gözeterek kendinden zaaf göstermedin; böyle olmandan Allah'a 
sığınırım; aksine sen zulme uğradığında Rabb'inin -rızasını- göz önüne 
bulundurdun, işini ona bıraktın ve onlara -muhaliflerine- hatırlatmada 
bulundun, ama onlar hatırlamadılar; nasihat ettin, ama onlar nasihat 
almadılar; öğüt verdin, fakat onlar öğüt almadılar; onları Allah'tan korkut-
tun, fakat onlar Allah'tan korkmadılar. 
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ُكوَن اْحلُجَُّة ِجوارِِه، َوقـََبَضَك ِاَلْيِه اِبْخِتيارِِه، َواَْلَزَم َاْعداَءَك اْحلُجََّة ِبَقْتِلِهْم ِاّ�َك ِلتَ 
  .باِلَغِة، َعلى َمجيِع َخْلِقهِ َلَك َعَلْيِهْم َمَع ما َلَك ِمَن اْحلَُجِج الْ 

اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَري اْلُمْؤِمنَني، َعَبْدَت َهللا ُخمِْلصاً، َوجاَهْدَت ِيف ِهللا صاِبرًا،  
الصَّالَة،  *ِه، َواََقْمتَ اتـَّبَـْعَت ُسنََّة نَِبيِّ َوُجْدَت بِنَـْفِسَك ُحمَْتِسباً، َوَعِمْلَت ِبِكتاِبِه، وَ 

َوآتـَْيَت الزَّكاَة َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف، َوَ�َْيَت َعِن اْلُمْنَكِر َما اْسَتَطْعَت، ُمبْـَتِغيًا ما ِعْنَد 
ُم َعْن  ئِِد، َوال ُحتْجِ ِعْنَد الشَّدا ِهللا، راِغبًا فيـما َوَعَد هللاُ، ال َحتِْفُل اِبلنَّواِئِب، َوال هتَِنُ 

 
* Şehadet ederim ki ey Emirulmüminin sen Allah yolunda hakkıyla 

cihad ettin; nihayet Allah seni kendi yakınına çağırdı ve kendi isteğiyle 
seni kendisine aldı (öldün) ve düşmanlarını seni öldürmeleriyle hüccetle 
mahkum etti, tâ ki senin lehine onların aleyhine hüccet olsun, oysa tüm 
yaratıklarına ulaşacak bütün hüccetler sendeydi. 

Selam olsun sana ey müminlerin emiri; sen ihlasla Allah'a ibadet 
ettin, Allah yolunda sabırla cihad ettin, Allah'ın rızasını dileyerek canını 
feda ettin, O'nun Kitab'ına uygun davrandın, Peygamber'inin sünnetine 
uydun, namazı ayakta=canlı tuttun, zekat verdin, gücün yettiğince marufu 
emrettin ve kötülükten men'ettin; bütün bunları Allah'ın yanındakini 
(rızasını) isteyerek ve Allah'ın vaadettiği -rahmete- rağbet ederek yaptın. 
Sıkıntılara aldırış etmedin, zorluklarda gevşeklik göstermedin ve hiçbir 
savaştan geri kalmadın. Sana bundan başkasını nispet veren yalan 
söylemiş, sana batıl bir iftirada bulunmuştur ve bu ancak senin düşman-
larına yakışır. Sen Allah yolunda hakkıyla cihad ettin; Allah'ın rızasını göz 
önünde bulundurarak eziyetlere sabrettin. Sen Allah'a ilk iman eden, 
O'nun için ilk namaz kılan, cihad eden ve şirk diyarında, dalaletle dolan 
ve açıkça Şeytan'a tapılan bir yerde yüzünü aşikar eden ve şöyle diyen-
sin: "Çok sayıda insanın etrafımda toplanması benim izzetimi ve onların 
etrafımdan dağılması benim vahşetimi artırmaz; eğer bütün insanlar beni 
teslim etseler (yalnız bıraksalar) hiçbir zaman inlemem." Sen Allah'a 
sığınıp aziz oldun; ahireti dünyaya tercih ettin ve -dünyada- zahid oldun. 
Allah seni teyit ve hidayet etti, seni halis kıldı ve seçti. Yaptıkların 
birbiriyle çelişmedi; sözlerin birbirine ters düşmedi; durumun değişmedi. 
Hakikate aykırı bir iddiada bulunmadın ve Allah'a hiçbir yalanı iftira 
etmedin; dünya metasına tamah etmedin; günahlar seni kirletmedi; sen 
sürekli Rabb'inden bir delil üzereydin; işinde yakinle -insanları- hakka ve 
doğru yola hidayet ettin. 
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ِلَمْن َعَنَد   َرتى ابِطًال َعَلْيَك، َوَاْوىلاََفَك َمْن َنَسَب َغْريَ ذِلَك ِاَلْيَك، َوافْ  ،ُحماِربٍ 
َعْنَك، َلَقْد جاَهْدَت ِيف ِهللا َحقَّ اجلِْهاِد، َوَصَربَْت َعَلى اْالَ◌ذى َصْربَ اْحِتساب،  

ْرُض ْرِك، َواألَ َوَصّلى َلُه َوجاَهَد َواَْبدى َصْفَحَتُه يف داِر الشِّ  َواَْنَت َاوَُّل َمْن آَمَن اِبهللِ 
َرُة النّاِس َحْويل ُد َجْهَرًة، َواَْنَت اْلقاِئلُ َمْشحُونٌَة َضالَلًة، َوالشَّْيطاُن يـُْعبَ  : ال َتزيُدين َكثـْ

عًا،  يعًا ملَْ اَُكْن ُمَتَضرِّ ِعزًَّة، َوال تـََفرُّقـُُهْم َعّين َوْحَشًة، َوَلْو َاْسَلَمِين الّناُس مجَ 
وىل فـََزِهْدَت َواَيََّدَك ُهللا َوَهداَك ِخَرَة َعَلى االُ هلِل فـََعَزْزَت، َوآثـَْرَت اآلِاْعَتَصْمَت ابِ 

َوَاْخَلَصَك َواْجَتباَك، َفما تَناَقَضْت اَْفعاُلَك، َوَال اْختَـَلَفْت اَْقواُلَك، َوال تـََقلََّبْت 
 اْحلُطاِم، َوال  ادََّعْيَت َوَال اْفَرتَْيَت َعَلى ِهللا َكِذاًب، َوال ِشَرْهَت ِاَىل  َاْحواُلَك، َوالَ 

َوِاىل  اْحلَقِّ ِمْن َاْمرَِك هَتْدي ِاَىل  َك َويَقنيٍ ِمْن رَبِّ  نةٍ اثُم، َوملَْ تـََزْل َعلى بـَيِّ َدنََّسَك اآل
 . ُمْسَتقيمٍ  ِصراطٍ 

َانَّ حمَُمَّدًا َوآَلُه َصَلواُت ِهللا  هلِل َقَسَم ِصْدقٍ ، َواُْقِسُم ابِ َاْشَهُد َشهاَدَة َحقٍّ 
َعَلْيِهْم ساداُت اْخلَْلِق، َواَنََّك َمْوالَي َوَمْوَىل اْلُمْؤِمنَني، َواَنََّك َعْبُد ِهللا َوَوِليُُّه َوَاُخو  

ما آَمَن يب َمْن َكَفَر   ْحلَقِّ : َوالذَّي بـََعثين ابِ ثُُه، َواَنَُّه اْلقاِئُل َلكَ الرَُّسوِل َوَوِصيُُّه َووارِ 
ِبَك، َوال اَقـَرَّ اِبهلِل َمْن َجَحَدَك، َوَقْد َضلَّ َمْن َصدَّ َعْنَك َوملَْ يـَْهَتِد ِاَىل ِهللا، َوال ِاَيلَّ 

َوِاّين َلَغّفاٌر ِلَمْن اتَب َوآَمَن َوَعِمَل   قـَْوُل َرّيب َعزََّوَجلَّ : (َمْن ال يـَْهَتدي ِبَك، َوُهوَ 
 . ) ِاىل ِواليَِتكَ اِحلاً مثَُّ َاْهَتدىص

  .ْشقى َجَحَدَك الظَُّلوُم األَ َمْوالَي َفْضُلَك ال َخيْفى َونـُُورَك ال يُْطَفأُ، َوَانَّ َمنْ 
ُة ِلْلَمعادِ َمْوالَي اَْنَت اْحلُجَُّة َعَلى اْلِعباِد، َواْهلادي ِاَىل الرَّ   . شاِد، َواْلُعدَّ

َوَبصََّرَك  *ِخَرِة َدرََجَتَك، لى ِيف اآلوىل َمْنزَِلَتَك، َوَاعْ  ِيف األُ َي َلَقْد َرَفَع هللاُ َمْوال
 

* Hak şehadetle şehadet eder ve doğru bir yeminle Allah'a yemin 
ederim ki, Muhammed ve Ehl-i Beyt'i -Allah'ın rahmeti onların üzerine 
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ي ما َعِمَي َعلى َمْن خاَلَفَك، َوحاَل بـَيْـَنَك َوَبْنيَ َمواِهِب ِهللا َلَك، فـََلَعَن هللاُ ُمْسَتِحلِّ 
ُُم اْالَ◌خْ  اْحلُْرَمِة ِمْنَك َوذائِِدي اْحلَقِّ  َسُروَن الذَّيَن تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم َعْنَك، َوَاْشَهُد َا�َّ

  .ونَ الّناُر َوُهْم فيها كاحلُِ 
ِمَن ِهللا  ْمَت َوال َنَطْقَت َوال َاْمَسْكَت ِاالّ ابَِْمرٍ جَ َوَاْشَهُد اَنََّك ما اَْقَدْمَت َوال أحْ 

َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َوَرُسوِلِه، قـُْلَت: َوالَّذي نـَْفسي بَِيِدِه َلَقْد َنَظَر ِاَيلَّ َرُسوُل ِهللا 
َاْضِرُب اِبلسَّْيِف قُْدمًا، َفقاَل : � َعِليُّ اَْنَت ِمّين ِمبَْنزَِلِة هارُوَن ِمْن ُموسى ِاّال اَنَُّه ال 

فـََوِهللا ما َكِذْبُت َوال  َنِيبَّ بَعْدي، َواُْعِلُمَك َانَّ َمْوَتَك َوَحياَتَك َمعي َوَعلى ُسنَّيت،
َنة ِمْن َوال َضَلْلُت َوال ُضلَّ يب، َوال َنسيُت ما َعِهَد ِاَيلَّ َرّيب، َوِاّين َلَعلى بـَيِّ ْبُت، ُكذِّ 

ْقَت َوِاّين َلَعَلى الطَّريِق اْلواِضِح، اَْلِفظُُه َلْفظًا، َصدَ  ،ِه، َوبـَيـَّنَـَها النَِّيبُّ يل َرّيب بـَيـََّنها ِلَنِبيِّ 
 .َوِهللا َوقـُْلَت اْحلَقَّ 

 
olsun- yaratıkların efendileridirler; sen, benim ve bütün müminlerin mev-
lasısın; Allah'ın kulu ve velisisin; Peygamber'in kardeşi, vasisi ve mirasçı-
sısın; o -Peygamber- senin hakkında buyurmuştur ki: "Beni peygamber-
liğe gönderene (Allah'a) andolsun ki, seni inkar eden bana inanmamıştır, 
seni inkâr eden Allah'a ikrar etmemiştir; -ümmeti- senden alıkoyan 
sapmıştır; sana doğru hidayet olmayan Allah'a ve bana -peygamberliği-
me- doğru hidayet bulmamıştır; ve bu Rabb'imiz buyruğudur: "Elbette 
ben tövbe eden, iman eden, iyi işler yapanın ve sonra senin velayetine 
hidayet olanın -günahını- bağışlarım." 

Ey mevlam! Senin faziletin gizli kalmaz, nurun sönmez; seni inkâr 
eden insanların en zalimi ve en katı kalplisidir. 

Ey mevlam! Sen kullara hüccet, doğru yola hidayet edensin ve seni 
sevmek kıyamete azıktır. 

Ey mevlam! Allah, birinci makamda (yaratılışın başlangıcında) senin 
mevkiini yükseltti, ahirette seni en yüksek dereceye çıkardı; muhalifinin 
kör olduğu şeye seni basiretli kıldı; -bu nedenle muhaliflerin- seninle 
Allah'ın sana bağışları -imamet- arasında engel oluşturdu. O halde, 
Allah, senin saygınlığını helal bilenlere ve hakkı(nı) senden uzaklaştıran-
lara lanet etsin. Şehadet ederim ki onlar, ateş yüzlerini yakacak olan 
insanların en fazla zarar görenleridir ve cehennemde onların yüzü çirkin 
olacak. 
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 *َهْل َيْسَتِوي الَّذينَ : ( َمْن ساواَك ِمبَْن �واَك، َوُهللا َجلَّ اْمسُُه يـَُقولُ فـََلَعَن هللاُ 
)، فـََلَعَن ُهللا َمْن َعَدَل ِبَك َمْن فـََرَض ُهللا َعَلْيِه ِواليـََتَك ُموَن َوالَّذيَن ال يـَْعَلُمونَ يـَْعلَ 

ديِنِه، َوالَّذي َنَطَق اْلُقْرآُن بِتَـْفضيِلِه، قاَل َواَْنَت َوِيلُّ ِهللا َوَاُخو َرُسوِلِه، َوالّذابُّ َعْن 
ِمْنهُ  َوَفضََّل ُهللا اْلُ◌جماِهديَن َعَلى اْلقاِعديَن َاْجرًا َعظيمًا* َدرَجاتٍ َتعاىل :( هللاُ 

 . وَكاَن هللاُ َغفُوراً رَحيمًا) َوَمْغِفَرًة َوَرْمحًَة 
ْن آَمَن اِبهلِل َوِعمارََة اْلَمْسِجِد اْحلَراِم َكمَ  َاَجَعْلُتْم ِسقايََة اْحلاجِّ َوقاَل هللاُ َتعاىل: (

ِخِر َوجاَهَد يف َسبيِل ِهللا ال َيْسَتووَن ِعْنَد ِهللا َوُهللا ال يـَْهِدي اْلَقْوَم َواْلَيِوم اآل
َاْعَظُم الظّاِلمَني*، الَّذيَن آَمُنوا َوهاَجُروا َوجاَهُدوا يف َسبيِل ِهللا ابَِْمواهلِِْم َواَنـُْفِسِهْم 

ُْم ِبَرْمحَةٍ ئُِزوَن* يـَُبشِّ اَدرََجًة ِعْنَد ِهللا َواُولِئَك ُهُم اْلف َهلُْم   َوَجّناتٍ  ِمْنُه َوِرْضوانٍ  ُرُهْم َرهبُّ
 . ) َهللا ِعْنَدُه َاْجٌر َعظيمٌ  فيها نَعيٌم ُمقيٌم* خاِلديَن فيها اَبَداً ِانَّ 

 *، اْلُ◌خمِْلُص ِلطاَعِة ِهللا، ملَْ تـَْبِغ اِبْهلُدىَاْشَهُد اَنََّك اْلَ◌ْخمُصوُص ِمبِْدَحِة هللاِ 

 
* Şehadet ederim ki sen Allah ve Resulünün emri dışında bir iş 

yapmadın, bir işten sakınmadın, bir şey konuşmadın ve susmadın. Dedin 
ki: "Canım elinde olan -Allah'a- andolsun ki kılıç sallamada herkesten 
öne geçtiğimde Resulullah -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin 
üzerine olsun- bana bakıyordu; o sırada buyurdu ki: "Ey Ali! Sen bana 
nispet, Harun'un Musa'ya olan konumundasın; şu farkla ki, benden sonra 
peygamber yoktur; sana haber vereyim ki, sen ölümünde ve yaşamında 
(her zaman) benimlesin ve benim sünnetim üzeresin." Vallahi ben yalan 
söylemedim ve -Resulullah tarafından- bana yalan söylenmedi; ben 
hiçbir zaman sapmadım ve hiç kimse benim vasıtamla sapmadı; ben, 
Rabb'imin bana ahdettiği şeyi unutmadım. Ben sürekli, Rabb'imden 
Peygamberine açıkladığı ve Peygamberin de bana açıkladığı bir delil 
üzereydim. Ben apaçık bir yoldaydım. Bunu olduğu gibi size açıklıyo-
rum." Vallahi doğru söyledin ve hak söz konuştun. 

* O halde, Allah, seni, senden uzak olan cahillerle eşit bilenlere lanet 
etsin; Allah Teâlâ buyuruyor ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 
mu?" Allah, senin velayetini kendilerine farz ettiği kimseleri seninle denk 
tutanlara lanet etsin. Sen Allah'ın velisi, Peygamberinin kardeşi, dininin 
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ِه َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َك َاَحدًا، َوَانَّ َهللا َتعاَىل اْسَتجاَب ِلَنِبيِّ بََدًال، َوملَْ ُتْشِرْك ِبِعباَدِة رَبِّ 
ِلَشأِنَك، َوِاْعال�ً  َوآِلِه فيَك َدْعَوَتُه مثَُّ َاَمَرُه ابِِْظهاِر ما َاْوالَك ِالُ◌مَِّتِه، ِاْعالءً 

ابطيِل، َوَقْطعًا ِلْلَمعاذيِر، فـََلّما َاْشَفَق ِمْن ِفتْـَنِة اْلفاِسقَني،  َدْحضًا ِلألَ ِلُربْهاِنَك، وَ 
ْغ ما اُْنِزَل � اَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّ ِاَلْيِه َربُّ اْلعاَلمَني : ( َواتَّقى فيَك اْلُمناِفقَني، َاْوحى

فـََوَضَع  )،يـَْعِصُمَك ِمَن الّناسِ  َك َوِاْن ملَْ تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغَت ِرساَلَتُه َوهللاُ ِاَلْيَك ِمْن رَبِّ 

 
savunucusu ve faziletini Kur'an'ın söylediği bir kişisin. Allah Teâlâ buyu-
ruyor ki: "...Allah mücahidleri, oturanlardan çok daha büyük ecirle 
üstün kılmıştır. Kendi katından yüksek dereceler, bağış ve rahmet 
vermiştir. Allah çok bağışlayandır, esirgeyendir." (Nisâ, 95-96.) 

Allah Teâlâ yine buyuruyor ki: "(Ey müşrikler siz,) hacılara su 
verme ve Mescid-ul Haram'ı onarma (işini yapan)ı; Allah'a, ahiret 
gününe inanan ve Allah yolunda cihad edenle bir mi tuttunuz? 
Bunlar, Allah'ın yanında bir olmazlar, Allah, zalimler topluluğuna yol 
göstermez. İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canla-
rıyla savaşanların, Allah katında dereceleri daha büyüktür. İşte 
kurtuluşa erenler onlardır. Rableri onlara, kendisinden bir rahmet, 
rıza ve içinde sürekli kalacakları nimeti bol cennetleri müjdeler. 
Orada ebedi kalacaklardır. Allah, işte büyük mükafat O'nun yanında-
dır!" (Tevbe, 19-22) 

Şehadet ederim ki sen, Allah'a itaatte halis olan Allah'ın methine has 
bir kişisin; hidayete karşılık bir bedel istemedin, Rabb'inin ibadetine hiç 
kimseyi ortak tutmadın. Allah Teâlâ, senin hakkında Peygamberinin -
Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- duasını kabul etti; 
sonra ona, seni ümmete evlâ kılan şeyi -imametini- açıklamasını emretti; 
tâ ki böylece senin makamının yüceliği, -hak üzere olduğuna dair- delilin 
ortaya çıksın ve muhaliflerin batıl sözleri yok olsun ve mazeretleri 
kesilsin. -Peygamber- fasıkların fitnesinden korktuğu ve senin hakkında 
münafıklardan sakındığı bir halde, alemlerin Rabb'i, "Ey elçi Rabb'inden 
sana indirileni ilet. Eğer bunu yapmazsan, O'nun risaletini yerine 
getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur" (Maide, 67) ayetini 
indirdi. Sonra yolculuk zahmetine katlandı, sıcak kum çölünde ayağa 
kalkarak hutbe okudu. Seslendi, sesini herkese duyurdu ve -Allah'ın 
emrini- bildirdi. Sonra onların hepsine, "Allah'ın emrini bildirdim mi?" diye 
sordu. Onlar, Allah şahittir, evet, dediler. Bunun üzerine, "Allah'ım! Şahid 
ol" buyurdu. 
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َعلى نـَْفِسِه َاْوزاَر اْلَمسِري، َوَ�ََض يف َرْمضاِء اْهلَجِري، َفَخَطَب َواْمسََع َو�دى َفاَبـَْلَغ 
 .ا: الّلُهمَّ بَلى، َفقاَل: الّلُهمَّ اْشَهدْ قاَل : َهْل بـَلَّْغُت، َفقالوُ مثَُّ َسَأَهلُْم َاْمجََع، فَ 

بَلى، َفَاَخَذ بَِيِدَك  : ِمْن اَنـُْفِسِهْم ؟، َفقالُوا: اََلْسُت َاْوىل اِبْلُمْؤِمننيَ لَ مثَُّ قا
: َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفهذا َعِليٌّ َمْوالُه، اَللّـُهمَّ واِل َمْن واالُه َوعاِد َمْن عاداُه، َوقالَ 

 *ِه ِاالّ َمْن َنَصَرُه، َواْخُذْل َمْن َخَذَلُه، َفما آَمَن ِمبا اَنـَْزَل ُهللا فيَك َعلى نَِبيِّ  َواْنُصرْ 
  : َك ِمْن قـَْبُل َوُهْم كارِهُونَ ، َوَلَقْد اَنـَْزَل هللاُ َتعاىل فيَقليٌل َوال زاَد اَْكثـََرُهْم َغْريَ َختْسريٍ 

ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َفَسْوَف َ�ِيت ُهللا ِبَقْوم حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَهُ   � اَيـَُّها الَّذيَن آَمنُوا َمْن يـَْرَتدَّ (

 
* Daha sonra, "ben müminlere kendi nefislerinden daha evlâ değil 

miyim?" diye sordu. Onlar, evet, dediler. Bunun üzerine senin elini tuta-
rak, "Ben kimin mevlasıysam, bu Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım! Onu 
seveni sev, ona düşman olana düşman ol, ona yardım edene yardım et, 
yardımını esirgeyerek onu alçaltanı alçalt" buyurdu. Ama, Allah'ın senin 
hakkında Resulüne indirdiğine az bir  gruptan başka kimse iman etmedi 
ve onların çoğu kendi aleyhlerine zarardan başka bir şey artırmadılar. 
Allah, daha önce senin hakkında indirdiği şu ayetten hoşlanmadılar (ka-
bul etmek istemediler): "Ey inananlar, sizden kim dininden dönerse 
(bilsin ki) Allah, yakında öyle bir toplum getirecek ki (O) onları 
sever, onlar da O'nu severler. Mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafir-
lere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cihad ederler, hiçbir 
kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfüdür, onu 
dilediğine verir. Allah('ın lütfü) geniştir. (O,) bilendir. Sizin veliniz, 
ancak Allah, O'nun Elçisi ve namazlarını kılan ve rüku halinde zekat 
verenlerdir. Kim Allah'ı, O'nun elçisini ve mü'minleri dost tutarsa 
(bilsin ki) galib gelecek olanlar, yalnız Allah'ın taraftarlarıdır." 
(Mâide, 54-56) "Rabb'imiz, senin indirdiğine inandık, peygambere 
uyduk; bizi şahitlerle berber yaz!" (Âl-i İmran, 53) "Rabb'imiz, bizi 
doğru yola ilettikten sonra kalbimizi eğriltme; bize katından bir 
rahmet ver, şüphesiz sen çok bağış yapansın." (Âl-i İmran, 8) 

Allah'ım! Biz bütün bu ayetlerin senin yanından ve hak olduğunu 
biliyoruz. O halde, onunla (Ali'yle) muhalefet edenlere, büyüklük tasarla-
yanlara ve onu yalanlayarak kafir olanlara lanet et. "Zulmedenler, 
yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini bilecekler." (Şuara, 
227) 
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َعَلى اْلكاِفريَن ُجياِهُدوَن يف َسبيِل ِهللا َوال َخياُفوَن َلْوَمَة   َعَلى اْلُمْؤِمنَني َاِعزَّةٍ  َاِذلَّةٍ 
ِامنَّا َوِليُُّكُم ُهللا َوَرُسوَلُه )، (ْن َيشاُء َوُهللا واِسٌع َعليمٌ ذِلَك َفْضُل ِهللا يـُْؤتيِه مَ  الئِمٍ 

َوالَّذيَن آَمنُوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزَّكاَة َوُهْم راِكُعوَن *، َوَمْن يـَتَـَولَّ َهللا 
َت َواتـَّبَـْعَنا  رَبَّنا آَمّنا ِمبا اَنـَْزلْ َب ِهللا ُهُم اْلغاِلُبوَن)، (َوَرُسوَلُه َوالَّذيَن آَمُنوا َفِانَّ ِحزْ 

رَبَّنا ال تُزِْغ قـُُلوبَنا بـَْعَد ِاْذ َهَديـَْتنا َوَهْب َلنا ِمْن ِهديَن)، (الرَُّسوَل َفاْكتـُْبنا َمَع الّشا
 . ًة ِانََّك اَْنَت الَوّهاُب)َلُدْنَك َرمحَْ 

اَرَضُه َواْسَتْكَربَ اَللّـُهمَّ ِاّ� نـَْعَلُم ِانَّ هذا ُهَو اْحلَقُّ ِمْن ِعْنِدَك، َفاْلَعْن َمْن ع
 .يـَنْـَقِلُبونَ  ا َايَّ ُمنْـَقَلبٍ وََكذََّب ِبِه وََكَفَر، َوَسيَـْعَلُم الَّذيَن ظََلُمو 

اْلَوِصّيَني، َوَاوََّل العاِبديَن، َوَاْزَهَد  دَ اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَري اْلُمْؤِمنَني َوَسيِّ 
ِه ِمْسكيناً َلواتُُه َوحتَِّياتُُه، اَْنَت ُمْطِعُم الطَّعاِم َعلى ُحبِّ الزّاِهديَن َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه َوصَ 

َويَتيمًا َوَاسريًا ِلَوْجِه ِهللا، ال تُريُد ِمنْـُهْم َجزاًء َوال ُشُكورًا، َوفيَك اَنـَْزَل ُهللا َتعاىل  
لِئَك ُهُم  و  نـَْفِسِه َفاُ َويـُْؤثُِروَن َعلى اَنـُْفِسِهْم َوَلْو كاَن هِبِْم َخصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ 

اْلُمْفِلُحوَن، َواَْنَت اْلكاِظُم ِلْلَغْيِظ، َواْلعايف َعِن الّناِس، َوُهللا حيُِبُّ اْلُ◌ْحمِسنَني،  
َواَْنَت الّصاِبُر ِيف اْلَبأساِء َوالضَّّراِء َوحَني اْلَبأِس، َواَْنَت اْلقاِسُم اِبلسَّوِيَِّة، َواْلعاِدُل ِيف  

 .ةِ ، َواْلعاِملُ ِحبُُدوِد ِهللا ِمْن َمجيِع اْلَربِيَّ الرَِّعيَّةِ 
اََفَمْن كاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن كاَن  َك ِمْن َفْضِلِه ِبَقْوِلِه : (َوُهللا َتعاىل َاْخَربَ َعّما َاْوال

وى فاِسقًا ال َيْسَتُ◌ووَن * َامَّا الَّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الّصاِحلاِت فـََلُهْم َجّناُت اْلَمأْ 
  ويِل، َوَنصِّ )، َواَْنَت اْلَ◌ْخمُصوُص ِبِعْلِم التـَّْنزيِل، َوُحْكِم التَّأْ نـُُزًال ِمبا كانُوا يـَْعَمُلونَ 

َم يـَوْ  *ّ�ُم اْلَمْذُكورَةُ َمقاماُت اْلَمْشُهورَُة، َواألَ الرَُّسوِل، َوَلَك اْلَمواِقُف اْلَمْشُهوَدُة، َوالْ 

 
* Selam olsun sana ey mü'minlerin emiri ve vasilerin efendisi, ibadet 

edenlerin birincisi, zahitlerin en zahidi; Allah'ın rahmeti, bereketleri, salat-
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ْبصاُر، َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب اْحلَناِجَر َوَتظُنُّوَن اِبهلِل زاَغِت األَ ِاْذ ْحزاِب (َويـَْوَم األَ  بَْدرٍ 
اْلظُُّنو�* ُهناِلَك ابـْتُِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُْلزُِلوا زِْلزاًال َشديدًا* َوِاْذ يـَُقوُل اْلُمناِفُقوَن َوالَّذيَن 

ورًا* َوِاْذ قاَلْت طائَِفٌة ِمنْـُهْم � َاْهَل  يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض ما َوَعَدَ� ُهللا َوَرُسولُُه ِاّال ُغرُ 
يـَْثِرَب ال ُمقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا، َوَيْسَتْأِذُن َفريٌق ِمنْـُهُم النَِّيبَّ يـَُقوُلوَن ِانَّ بـُُيوتَنا َعْورٌَة َوما  

 
ları ve tehiyetleri senin üzerine olsun. "Yoksula, yetime ve esire sev-
dikleri yemeği yedirirler. Biz size sırf Allah rızası için yediri-yoruz, 
sizden bir karlılık ve teşekkür beklemiyoruz." (İnsan, 8) ayetin-deki 
sevdiği yemeği yediren sensin. Allah Teâlâ, "Kendilerinin ihti-yaçları 
olsa dahi, (yoksul kardeşlerini) öz canlarına tercih ederler. Kim nef-
sinin cimriliğinden korunursa, işte onlar başarıya eren-lerdir." (Haşr, 
9) ayetini senin hakkında indirdi. "Öfke(lerin)i yutkunur-lar, insanları 
affederler, Allah da güzel davrananları sever." (Âl-i İmran, 134) ayetin-
den maksat sensin. "Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabre-
derler. (Bakara, 177) ayetinden maksat sensin. -Beytu'l-malı- eşit olarak 
bölüştüren, halka adil davranan, Allah'ın sınırla-rını bütün insanlardan 
daha iyi bilen sensin. 

Allah Teâlâ, "Hiç inanan kimse, (yoldan çıkan) fasık gibi olur 
mu? Elbette bunlar bir olmazlar. İnanan ve iyi işler yapanlara gelin-
ce, onlar için yaptıklarına karşılık olarak varıp kalacakları cennet 
konakları vardır." (Secde, 18-19) ayetinde kendi fazlıyla seni üstün 
kılan şeyi bildirmiştir. Sen Kur'an ilmine, te'vil hükmüne ve Resulullah'ın 
nassına has kılınmışsın. Görülen yerler (fetih ve zaferler), meşhur (zor) 
makamlar, Bedir savaşı ve Ahzab savaşı günü gibi zor günler sana 
hastır; "O günlerde gözler yığıldı, yürekler gırtlağa geldi ve siz, Allah 
hakkında türlü türlü şeyler düşündünüz. İşte orada müminler imti-
han edildi ve şiddetli bir sarsıntıya uğradılar. O zaman münafıklar ile 
kalplerinde hastalık bulunanlar, "Allah ve Resulü bize sadece kuru 
vaadlerde bulunmuşlar" diyorlardı. Onlardan bir grup da demişti ki: 
"Ey Medine halkı! Artık sizin için durmanı sırası değil; hadi dönün. 
Onlardan bir grubu, ise, "Gerçekten evlerimiz emniyette değil" 
diyerek -savaşa gitmemek için- Peygamber'den izin istiyorlardı; 
oysa evleri tehlikede değildi; sadece savaştan kaçmak istiyorlardı." 
(Ahzab, 10-13) Allah Teâlâ (bu olaya işaretle) buyurdu ki: "Müminler 
(düşman) orduları(nı) gördükleri zaman: İşte Allah ve Resulünün 
bize vaat ettiği! Allah ve Resulü doğru söylemiştir, dediler. Bu (or-
duların gelişi), onların sadece imanlarını ve teslimiye-tlerini artırdı." 
(Ahzab, 22) 
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ْحزاَب ُمْؤِمُنوَن األَ َلّما رََاى الْ وَ (  رارًا)، َوقاَل ُهللا َتعاىل:ِاْن يُريُدوَن ِاّال فِ  ِهَي ِبَعْورَةٍ 
 . ْم ِاالّ اميا�ً َوَتْسليمًا)قاُلوا هذا ما َوَعَدَ� هللاُ َوَرُسوُلُه َوَصَدَق هللاُ َوَرُسولُُه َوما زاَدهُ 

 َوَردَّ ُهللا الَّذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم ملَْ يَنالُوا َخْرياً َرُهْم َوَهَزْمَت َمجَْعُهْم (فـََقتَـْلَت َعمْ 
ِاْذ ُيْصِعُدوَن َوال (  َعزيزًا)، َويـَْوَم اُُحدٍ  اْلُمْؤِمنَني اْلِقتاَل وَكاَن ُهللا َقِو�ًَّ وََكَفى هللاُ 

اْلُمْشرِكَني َعِن  *مُ ) َواَْنَت َتُذوُد هبِِ ُسوُل يَْدُعوُهْم يف اُْخراُهمْ َوالرَّ  يـَْلُووَن َعلى َاَحدٍ 
َردَُّهُم ُهللا َتعاىل َعْنكما خائِفَني، َوَنَصَر  ماِل َحّىت ذاَت اْلَ◌ميِني َوذاَت الشِّ  النَِّيبِّ 

ِاْذ َاْعَجبَـْتُكْم َكثـَْرتُُكْم فـََلْم تـُْغِن لى ما َنَطَق ِبِه التـَّْنزيُل (عَ  ِبَك اْخلاِذلَني، َويـَْوَم ُحَنْنيٍ 
اَنـَْزَل ُهللا  مثَُّ  ْت مثَُّ َولَّيْـتُْم ُمْدِبرينَ ْرُض ِمبا رَُحبَ ْيئًا َوضاَقْت َعَلْيُكُم األَ َعْنُكْم شَ 

 . ِه َوَعَلى اْلُمْؤِمنَني)َسكينَـَتُه َعلى َرُسولِ 
َواْلُمْؤِمنُوَن اَْنَت َوَمْن يَليَك، َوَعمَُّك اْلَعّباُس يُناِدي اْلُمنْـَهزِمَني � َاْصحاَب  

يْـتَـُهُم اْلَمُؤنََة، سورَِة اْلُبَ◌قـََرِة، � َاْهَل بـَيْـَعِة الشََّجَرِة، َحىتَّ اْسَتجاَب َلُه قـَْوٌم َقْد َكفَ 
َوَتَكفَّْلَت ُدوَ�ُُم اْلَمُعونََة، َفعاُدوا آِيسَني ِمَن املَثُوبَِة، راجَني َوْعَد ِهللا َتعاىل اِبلتـَّْوبَِة، 
َوذِلَك قـَْوُل ِهللا َجلَّ ِذْكُرُه مثَُّ يـَُتوُب ُهللا ِمْن بـَْعِد ذِلَك َعلى َمْن َيشاُء، َواَْنَت حائٌِز 

 
* Ve sen onların Amr'ını öldürdün ve topluluklarını bozguna uğrattın. 

"Allah, inkâr edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri 
çevirdi. Allah savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak 
galiptir." (Ahzab, 25) Yine Uhud savaşı gününde, "Resul, arkanızdan 
sizi çağırırken siz durmadan -savaş alanından- uzaklaşıyor, hiç 
kimseye dönüp bakmıyordunuz." (Âl-i İmran, 153) ve sen müşrikleri 
sağdan ve soldan Peygamber'den uzaklaştırıyordun, nihayet Allah onları 
korkuyla size taarruz etmekten çevirdi ve yenilgiye uğramış orduya 
seninle zafer verdi. Huneyn gününde ise Kur'an'ın buyurduğu gibi, 
"...Hani (o gün) çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. Fakat size hiçbir 
yarar da sağlamamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar 
gelmişti, nihayet bozularak arkanıza dönmüş (kaçmağa başlamış)-
tınız.  Sona, Allah Resulünün ve mü'minlerin üzerine sekinetini (gü-
ven veren rahmetini) indirdi..." (Tevbe, 25-26)  



 767 

َويـَْوَم َخْيَربَ ِاْذ َاْظَهَر ُهللا َخَوَر اْلُمناِفقَني، َوَقَطَع ، ْجرِ ظيِم األَ ْربِ، فائٌِز ِبعَ لصَّ َدرََجَة ا
 *اْلعاَلمَني، َوَلَقْد كانُوا عاَهُدوا َهللا ِمْن قـَْبُل ال  داِبَر اْلكاِفريَن، َواْحلَْمُد هلِل َربِّ 

  .والً ؤ وَكاَن َعْهُد ِهللا َمسْ ْدابَر، يـَُولُّوَن األَ 
ْعَمُة الّساِبَغُة، َواْلُربْهاُن َمْوالَي اَْنَت اْحلُجَُّة اْلباِلَغُة، َواْلُ◌َحمجَُّة اْلواِضَحُة، َوالنِّ 

، َوتـَّبًا ِلشانِِئَك ِذي اْجلَْهِل، َشِهْدَت َمَع  اْلُمنُري، فـََهنيئًا َلَك ِمبا آاتَك ُهللا ِمْن َفْضلٍ 
آِلِه َمجيَع ُحُروِبِه َوَمغازيِه، َحتِْمُل الرّاَيَة َاماَمُه، َوَتْضِرُب َصلَّى ُهللا َعَلْيِه وَ  النَِّيبِّ 

ُموِر، َامََّرَك ِيف اْلَمواِطِن َوملَْ ْشُهوِر، َوَبصريَِتَك ِيف األُ اِبلسَّْيِف قُّداَمُه، مثَُّ ِحلَْزِمَك اْلمَ 
َك َعْن ِاْمضاِء عَ  َيُكْن َعَلْيَك َامٌري، وََكْم ِمْن َاْمرٍ  ْزِمَك فيِه التُّقى، َواتـََّبَع َغْريَُك يف َصدَّ

الظّانُّ ِلذِلَك  ِمْثِلِه اْهلَوى، َفَظنَّ اْجلاِهُلوَن اَنََّك َعَجْزَت َعّما ِاَلْيِه انـَْتهى، َضلَّ َوهللاِ 
 . َوَما اْهَتدى

ى ُهللا َقْوِلَك َصلَّ َوَلَقْد َاْوَضْحَت ما َاْشَكَل ِمْن ذِلَك ِلَمْن تـََوهََّم َواْمَرتى بِ 
: َقْد يـََرى اْحلُوَُّل اْلُقلَُّب َوْجَه اْحليَلِة َوُدوَ�ا حاِجٌز ِمْن تـَْقَوى ِهللا فـََيَدُعها رَأَي َعَلْيكَ 

اْلُمْبِطُلوَن، َوِاْذ  *اْلَعْنيِ، َويـَنْـَتِهُز فـُْرَصَتها َمْن ال َحرَجيَة َلُه ِيف الّديِن، َصَدْقَت َوَخِسرَ 
 

* Ayetteki "müminler"den maksat sen, seni sevenlerdir; o zaman 
ordu bozguna uğrarken amcan Abbas yüksek bir sesle, 'Ey Bakara 
Suresinin ashabı, ey şecere=ağaç biatinin ashabı' diye haykırıyordu. 
Nihayet bir grup onun çağrısına icabet etti. (Ey Ali) sen onlara (İslam 
ordusunun) zahmetine yettin (onlardan savaş zahmetini kaldırdın) ve 
onlar olmaksızın -Allah'ın dinine- yardımı üstendin. Böylece onlar -İslam 
ordusu savaşın- sevabından meyus olarak döndüler ve Allah'ın tövbe 
vaadını umdular; Allah'ın bu olay hakkındaki buyruğu şudur: "Sonra Al-
lah, bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder." (Tevbe, 
27) O gün sen (ey Ali) sabır derecesine sahiptin ve yüce bir mükafata 
ulaştın. Ve Hayber günü, Allah münafıkların gevşekliğini -müminlere- 
gösterip kafirlerin arkasını kesti ve hamd alemlerin Rabb'i Allah'a mah-
sustur. "Oysa arkalarına dön(üp kaç)mayacaklarına dair Allah'a söz 
vermişlerdi. Allah'a verilen sözden sorumlu idiler." (Ahzab, 15) 

* Ey mevlam sen -Allah'ın- yetkin hücceti, açık yolu, geniş nimeti, 
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قاال : نُريُد اْلُعْمَرَة فـَُقْلُت َهلُما : َلَعْمرُُكما ما تُريداِن اْلُعْمَرَة لِكْن ماَكَرَك الّناِكثاِن فَ 
ْدَت اْلميثاَق، َفَجّدا ِيف النِّ  فاِق، فـََلّما تُريداِن اْلَغْدرََة، َفَاَخْذَت اْلبَـيْـَعَة َعَلْيِهما، َوَجدَّ

َفعا وَكاَن عاِقَبُة َاْمِرِمها ُخْسرًا، مثَُّ َتالُمها نـَبـَّْهتَـُهما َعلى ِفْعِلِهما َاْغَفال َوعادا َوَما انـْتَـ 
، َوال يـََتَدبـَُّروَن ْعذاِر ،َوُهْم ال يَديُنوَن ديَن اْحلَقِّ َفِسْرَت ِاَلْيِهْم بـَْعَد االِ َاْهُل الّشاِم 

َ◌ْهِل  فيَك كافِرُ◌وَن، َوالِ  َن، َواِبلَّذي اُْنِزَل َعلى حمَُمَّدٍ اْلُقْرآَن، َمهٌَج رَعاٌع ضاّلو 
 َنْصِرَك، باِعَك، َوَنَدَب اْلُمْؤِمنَني ِاىلاخلِْالِف َعَلْيَك �ِصُروَن، َوَقْد َاَمَر ُهللا َتعاىل اِبتِّ 

 
aydın delilisin. O halde Allah'ın sana verdiği fazl afiyet olsun ve senin 
cahil düşmanın helâk olsun. (Ey Ali!) Peygamber'in -Allah'ın rahmeti ona 
ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- bütün savaşlarında ve gazvelerinde 
onunla birlikteydin; sancağı onun önünde taşıyordun; kılıçla önündeki 
düşmanlarını vuruyordun. Sonra işlerde tedbirin ve basiretin nedeniyle -
peygamber- birçok yerde seni emir kıldı ve hiç kimse senin üstüne emir 
değildi. Ve takvan birçok işlere girişmeni engellerken senden başkaları o 
gibi işlerde heva ve heveslerine uydular. Böylece cahiller senin onları 
yapmaktan aciz olduğunu sandılar; vallahi böyle düşünen sapmıştır ve 
hidayet üzere değildir.  

Sen kendi sözünle -Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun-, hakkında 
böyle düşünen ve iftira edenlerin eleştirilerinin cevabını açıkladın: "Nice 
bozuk ve düzenbaz insanlar hile yolunu bulur da, sakınan insan Allah'tan 
çekinmesinden dolayı onu yapmaz ve kendi isteğiyle onu terk eder; fakat 
din derdi olmayan kişi fırsatı ganimet bilerek ona girişir." Vallahi doğru 
söyledin (ey Emirulmüminin!), batıl ehli zarar etmiştir. (Yine) ahdini bozan 
o ikisi (Talha ve Zübeyr) sana hile yaparak, "biz umre yapmak istiyoruz" 
dediklerinde sen onlara dedin ki, "kendi canınıza andolsun ki siz umre 
yapmak istemiyorsunuz, siz bana hile yapmak istiyorsunuz." Böylece o 
ikisinden biat aldın ve ahdi yeniledin de onlar nifaklarında ciddiyet gös-
terdiler ve sen onlara yaptıklarını haber verince ihmal ederek döndüler 
de bundan faydalanmadılar ve onların işlerinin sonu hüsran oldu. Sonra 
o ikisinin -muhalefetini- Şamlıların -muhalefeti- izledi. Böylece, onların 
mazeretini kestikten sonra onların üstüne yürüdün. Oysa onlar hak dine 
inanmıyorlardı, Kur'an'ın üzerinde düşünmüyorlardı; onlar ahmak, alçak 
ve sapık insanlardı. Onlar, senin -hilafetin- hakkında Muhammed'e indi-
rilen ayete karşı kafir oldular ve senin muhaliflerine yardım ettiler. Oysa, 
Allah Teâlâ sana uymayı emretmiş, mü'minleri sana yardıma çağırarak 
buyurmuştur ki: "Ey inananlar, Allah'tan korkun ve doğrularla birlikte 
olun." (Tevbe, 119) 
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 .  وَُكونُوا َمَع الّصاِدقَني)� اَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَّقواُ هللاَ َوقاَل َعزََّوَجلَّ: (
اْخلَْلُق، َوَاْوَضْحَت السَُّنَن بـَْعَد الدُّرُوِس َمْوالَي ِبَك َظَهَر اْحلَقُّ َوَقْد نـََبَذُه 

َوالطَّْمِس، فـََلَك ساِبَقُة اجلِْهاِد َعلى َتْصديِق التـَّْنزيِل، َوَلَك َفضيَلُة اجلِْهاِد َعلى 
ًا، جائِر  *يَْدُعو ابِطًال، َوَحيُْكمُ  ،جاِحٌد ِلَرُسوِل هللاِ  ،َحتْقيِق التَّْأويِل، َوَعُدوَُّك َعُدوُّ هللاِ 

: الرَّواَح ُد َويُنادي َبْنيَ الصَّفَّْنيِ َويـََتَامَُّر غاِصبًا، َويَْدُعو ِحْزبَُه ِاَىل الّناِر، َوَعّماٌر ُجياهِ 
 َصلَّى  : قاَل يل َرُسوُل هللاِ ُسِقَي اللََّنبَ َكربََّ َوقالَ الرَّواَح ِاَىل اْجلَنَِّة، َوَلمَّا اْسَتْسقى فَ 

ِخُر َشراِبَك ِمَن الدُّنْيا َضياٌح ِمْن َلَنب، َوتـَْقتـُُلَك اْلِفَئُة اْلباِغَيُة،  : آُهللا َعَلْيِه َوآِلهِ 
 .اِديَِة اْلَفزاِريُّ فـََقتَـَلهُ َفاْعَرتََضُه اَبُو اْلع

اْلعاِديَِة َلْعَنُة ِهللا َوَلْعَنُة َمالِئَكِتِه َورُُسِلِه َاْمجَعَني، َوَعلى َمْن َسلَّ َسيْـَفهُ   فـََعلى َاِيب 
َلْيَك َوَسَلْلَت َسيْـَفَك َعَلْيِه � َامَري اْلُمْؤِمنَني ِمَن اْلُمْشرِكَني َواْلُمناِفقَني ِاىل يـَْوِم  عَ 

الّديَن، َوَعلى َمْن َرِضَي ِمبا ساَءَك َوملَْ َيْكَرْهُه َوأْغَمَض َعيْـَنُه َوملَْ يـُْنِكْر، َاْو َاعاَن  
ْن َنْصِرَك، َاْو َخَذَل َعِن اجلِْهاِد َمَعَك، َاْو َغَمَط  ، َاْو قـََعَد عَ َاْو ِلسانٍ  َعَلْيَك بَِيدٍ 

َفْضَلَك َوَجَحَد َحقََّك، َاْو َعَدَل ِبَك َمْن َجَعَلَك ُهللا َاْوىل ِبِه ِمْن نـَْفِسِه، َوَصَلواُت 

 
* Ey mevlam! Hak seninle aşikâr oldu; oysa insanlar onu ihmal 

ederek terk etmişti. Sünnetler yıpranıp çiğnendikten sonra sen onları 
açıkladın. Kur'an'ın tasdikiyle cihadda öne geçmek ve Kur'an'ın hakikat 
ve yorumu üzere cihadın fazileti sana mahsustur. Senin düşmanın, Allah-
'ın düşmanı ve Resulullah'ı inkâr edendir; o, -insanları- batıla davet eder, 
haksızlığa hükmeder, gasben -insanlara- hüküm sürer, kendi partisini 
(kendine uyanları) ateşe -cehenneme- çağırır. Ammar Yasir ise -senin 
tarafında- cihad ederek iki safın arasında (Sıffin savaşında), "koşun, 
koşun cennete" diye haykırıyordu. Su istediğinde -su yerine, can vermek 
üzereyken- ona süt verdiklerinde tekbir getirerek dedi ki: Resulullah -
Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyt'ine olsun- bana buyurdu ki: "Dünyada 
en son içeceğin şey bir içim süttür. (Ey Ammar!) seni azgın bir grup 
öldürecektir." O sırada Ebu'l Adiye-i Fezari onun karşısına çıkarak onu 
öldürdü. 
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اِهريَن، ِانَُّه َمحيٌد لطّ ئِمَِّة ِمْن آِلَك اُه َوحتَِّياتُُه، َوَعَلى األَ ِهللا َعَلْيَك َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُ 
  *.َجميدٌ 

ديَقِة ْفَظُع بـَْعَد َجْحِدَك َحقََّك، َغْصُب الصِّ ْعَجُب َواْخلَْطُب األَ ْمُر األَ َواألَ 
َدْيِن ُسالَلِتَك ساِء َفدَكًا، َوَردُّ َشهاَدِتَك َوَشهاَدِة السَّيِّ َدِة النِّ الطّاِهَرِة الزَّْهراِء َسيِّ 

مَِّة َدرََجَتُكْم، َورََفَع َاْعَلى هللاُ َتعاىل َعَلى األُ ى َصلَّى هللاُ َعَلْيُكْم، َوَقْد َوِعْرتَِة اْلُمْصَطف
ْجَس َوَطهَّرَُكْم  َمْنزَِلَتُكم َوَاابَن َفْضَلُكم َوَشرََّفُكْم َعَلى اْلعاَلمَني، َفَاْذَهَب َعْنُكُم الرِّ 

 ُخِلَق َهلُوعًا* ِاذا َمسَُّه الشَّرُّ َجزُوعًا* َوِاذا ْنسانَ ِانَّ األَ هريًا، قاَل ُهللا َعزََّوَجلَّ: (َتطْ 
 . )* َمنُوعاً ِاالَّ اْلُمَصّلنيَ َمسَُّه اْخلَْريُ 

 
* Kıyamet gününe kadar Allah'ın, meleklerinin ve peygamberlerinin 

laneti müşriklerden veya münafıklardan olan -Ammar'ın- katilinin, sana 
karşı kılıç çekenin ve senin kılıç çektiğin kimsenin ve yine sana bir 
kötülüğün ulaşmasına razı olan, bundan rahatsız olmayan ve buna göz 
yuman, onu engellemeyen, eliyle veya diliyle sana karşı onlara yardım 
edenlerin veya yerinde oturup sana yardım etmeyenlerin, seninle birlikte 
cihad etmeyenlerin, senin faziletini -insanların gözünde- küçük görenlerin 
veya senin hakkını inkâr edenlerin ya da Allah seni, onlara kendi nefisle-
rinden daha üstün kıldığı halde senden başkasına dönenlerin üzerine 
olsun. Allah'ın salatı, rahmeti, bereketleri, selamı ve tehiyyetleri senin ve 
senin soyundan olan tertemiz imamların üzerine olsun; doğrusu Allah 
övgüye değer ve yücedir. 

Senin hakkını -imametini- inkârdan sonra daha şaşılacak şey ve 
daha çirkin olay, alemlerdeki kadınların efendisi Zehra-i Tahire-i Sıddıka-
'nın Fedek'inin gasp edilmesi, senin şehadetinin ve Muhammed Mustafa-
'nın torunları, cennet gençlerinin efendileri olan evlatların -Hasan ve 
Hüseyin'in- şehadetlerinin reddedilmesidir. Allah'ın rahmeti siz -Ehl-i 
Beyt'in üzerinize olsun. Allah Teâlâ sizin derecenizi bütün ümmete yük-
seltmiş, mevkiinizi yüceltmiş, faziletinizi açığa çıkarmış ve sizi alemdeki-
lerden üstün kılmıştır. Böylece sizden her türlü çirkinliği gidererek sizi 
tertemiz kılmayı dilemiştir (Ahzab, 33). Allah Teâlâ buyuruyor ki: "Doğ-
rusu insan hırslı yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokundu mu 
sızlanır, kendisine hayır dokundu mu (yoksullara) yardım etmez 
(sıkı sıkı tutar). Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır." (Mearic, 19-
22) 
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ْوِصياِء ِمْن َمجيِع اْخلَْلِق، َد األَ َفاْستَـْثَىن ُهللا َتعاىل نَِبيَُّه اْلُمْصَطفى َواَْنَت � َسيِّ 
َرُضوَك َسْهَم َذِوي اْلُقْرىب َمْكرًا، َوَاحاُدو َعْن ، مثَُّ َفما َاْعَمَه َمْن ظََلَمَك َعِن اْحلَقِّ   اَفـْ

ْمُر ِاَلْيَك َاْجَريـْتَـُهْم َعلى ما َاْجَر� رَْغَبًة َعنْـُهما ِمبا ِعْنَد ِهللا ِلِه َجْورًا، فـََلّما آَل األَ َاهْ 
 * ِعْنَد اْلَوْحَدِة َوَعَدمِ نِْبياِء َعَلْيِهُم السَّالمُ  ِحمْنَـُتَك هِبِما ِحمََن األَ َلَك، َفَاْشبَـَهتْ 

ْنصاِر، َوَاْشبَـْهَت ِيف اْلَبياِت َعَلى اْلِفراِش الذَّبيَح َعَلْيِه السَّالُم، ِاْذ َاَجْبَت َكما  األَ 
� ُبَينَّ ِاّين َارى ِيف ُحمَْتِسبًا ِاْذ قاَل َلُه: ( َاجاَب، َوَاَطْعَت َكما َاطاَع ِاْمساعيُل صاِبراً 

َعْل ما تـُْؤَمُر َسَتِجُدين ِاْن شاَء ُهللا اْلَمناِم َاّين  َاْذَحبَُك َفاْنظُْر ماذا َترى قاَل � اََبِت افـْ
ِمَن الّصاِبريَن)، وََكذِلَك اَْنَت َلّما َاابَتَك النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوَاَمَرَكَ َاْن 

 َعَلى اْلَقْتِل َت ِاىل ِاجابَِتِه ُمطيعًا، َوِلنَـْفِسكَ َتْضَجَع يف َمْرَقِدِه واقياً َلُه بِنَـْفِسَك َاْسَرعْ 
 . ناً ُمَوطِّ 

: (َوِمَن الّناِس ِلَك ِبَقْوِلِه َجلَّ ِذْكُرهُ َفَشَكَر هللاُ َتعاىل طاَعَتَك َوَاابَن َعْن َمجيِل ِفعْ 
 

* Böylece, Allah Teâlâ (namaz kılanlar sözüyle) Peygamberi 
Muhammed Mustafa'yı ve ey vasilerin efendisi seni bütün varlıklardan 
istisna etmiştir. O halde ne kadar sapmıştır hakkın (imamet) konusunda 
sana zulmedenler ve sonra hileyle "yakınların" payını sana farz edenler 
ve zulümle onun ehlinden yakınların hakkını (Fedek'i) saptıranlar! Sonra 
iş (hilafet) sana dönünce de Allah yanındaki makamına rağbet ederek 
(Allah rızası için) onların hakkında o ikisinin uyguladığını uyguladın (Fe-
dek'ten vazgeçtin). Böylece bu ikisi konusunda senin sıkıntı ve acıların 
yalnız, yardımcısız olan peygamberlerin -Allah'ın selamı onların üzerine 
olsun- sıkıntısına benzedi; yine geceleyin Peygamber'in (s.a.a) yatağında 
yatman Allah'ın kurbanı (Hz. İsmail aleyhisselam)a benzedi; o zamanda 
sen de İsmail gibi cevap verdin ve İsmail gibi sabırla ve Allah'ın rızasını 
göz önünde bulundurarak itaat ettin: "(İbrahim ona:) Yavrum dedi, ben 
uykuda görüyorum ki ben seni kesiyorum; (düşün) bak, ne dersin? 
(İsmail:) Babacığın, sana emredileni yap, inşaallah beni sabreden-
lerden bulacaksın, dedi." (Saffat, 102) Sen de aynen Resulullah -
Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- sana onun yerine 
yatağında yatmanı emrettiği zaman hemen onun emrine itaat ettin ve 
Resulullah'ın yerine öldürülmek için kendini hazırladın. 
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َقْد رُِفَعِت اْلَمصاِحُف َمْن َيْشرى نـَْفَسُه ابِْتغاَء َمْرضاِة ِهللا)، مثَُّ ِحمْنَـُتَك يـَْوَم ِصّفَني وَ 
، َوُعِزَف اْحلَقُّ َواتُِّبَع الظَّنُّ، َاْشبَـَهْت ِحمَْنَة هارُوَن ِاْذ  حيَلًة َوَمْكرًا، َفَاْعَرَض الشَّكُّ

� قـَْوِم ِامنَّا فُِتنْـُتْم ( *وُن يُنادى هِبِْم َويَقُوُل: سى َعلى قـَْوِمِه فـَتَـَفرَُّقوا َعْنُه َوهارُ و َامََّرُه مُ 
 َحّىت ِه َوِانَّ رَبَُّكُم الرَّْمحُن َفاتَِّبعُوين َوَاطيُعوا َاْمري* قالُوا َلْن َنْربََح َعَلْيِه عاِكفنيَ بِ 

)، وََكذِلَك اَْنَت َلّما رُِفَعِت اْلَمصاِحُف قـُْلَت � قـَْوِم ِامنَّا فُِتنْـُتْم هِبا سىو يـَْرِجَع ِاَلْينا مُ 
َعَلْيَك، َواْسَتْدَعْوا َنْصَب اْحلََكَمْنيِ، َفاَبـَْيَت َعَلْيِهْم،   َوُخِدْعُتْم، فـََعَصْوَك َوخاَلُفوا

 . َوَتَربَّْأَت ِاَىل ِهللا ِمْن ِفْعِلِهْم، َوفـَوَّْضَتُه ِاَلْيِهم
فـََلّما َاْسَفَر اْحلَقُّ َوَسِفَه اْلُمْنَكُر، َواْعَرتَُفوا اِبلزََّلِل َواْجلَْوِر َعِن اْلَقْصِد اْختَـَلُفوا 

التَّْحكيَم الَّذي اَبـَيْـَتُه َوَاَحبُّوُه َوَحَظْرَتُه، َوَاابُُحوا  بـَْعِدِه، َواَْلَزُموَك َعلى َسَفهٍ  ِمنْ 
َوُهدى، َوُهْم َعلى ُسَنِن َضالَلة  َذنـْبَـُهُم الَّذي اْقَرتَُفوُه َواَْنَت َعلى َ�ِْج َبصريَةٍ 

ديَن َحّىت َاذاقـَُهُم ُهللا َوابَل ُمَرتَدِّ  اْلَغيِّ  ْنفاِق ُمِصّريَن، َوِيف َوَعمًى، َفما زاُلوا َعَلى الِّ 
َاْمرِِهْم، َفَاماَت ِبَسْيِفَك َمْن عانََدَك، َفَشِقَي َوَهوى َوَاْحيا ِحبُجَِّتَك َمْن َسَعَد فـَُهِدَي 

 
* Allah Teâlâ da senin bu itaatını mükafatlandırdı ve bu güzel işini şu 

şekilde açığa çıkardı: "İnsanlardan öylesi de var ki, canını, Allah'ın 
rızasını kazanmaya satar." (Bakara, 207) Yine, Kur'an sayfalarının 
aldatma ve hile ile -mızrakların ucunda- yükseltildiği, böylece -insanlar 
arasına- şüphe düşürüldüğü, hakkın oyuna alındığı ve şüpheye uyulduğu 
Sıffin savaşında senin sıkıntın Harun'un sıkıntısına benziyordu. Musa 
onu kavmine emir kılmıştı, ama insanlar etrafından dağılmışlardı: "Önce-
den Harun, kendilerine: Ey kavmim, andolsun siz bununla (Samiri-
'nin buzağısıyla) sınandınız. Rabb'iniz çok esirgeyen(Allah)dır. 
(Gelin) siz bana uyun, emrime itaat edin! demişti. (Onlar, hayır) de-
diler: Musa bize dönünceya kadar buna tapmaktan vazgeçme-
yeceğiz!" (Tâhâ, 90-91) Ve sen de Kur'an sayfaları -mızrakların ucunda- 
yükseltildiği zaman dedin ki: "Ey kavmim, gerçekten siz bununla sınan-
maktasınız, size hile yapılmaktadır." Fakat onlar sana isyan ettiler, muha-
lefet ettiler ve senden iki hakem atamanı istediler. Ancak sen bundan 
sakındın, onların bu -çirkin- işinden Allah'a sığındın ve işi -çaresizlikten- 
onlara bıraktın.  



 773 

، َوال  َصَلواُت ِهللا َعَلْيَك غاِديًَة َوراِئَحًة َوعاِكَفًة َوذاِهَبًة، َفما ُحييُط اْلماِدُح َوْصَفكَ 
َوَاْخَلُصُهْم َزهاَدًة، َوَاذَّهُبُْم َعِن   *ُحيِْبُط الطّاِعُن َفْضَلَك، اَْنَت َاْحَسُن اْخلَْلِق ِعباَدًة، 

الّديِن، اََقْمَت ُحُدوَد ِهللا ِجبُْهِدَك، َوفـََلْلَت َعساِكَر اْلمارِقَني ِبَسْيِفَك، ُختِْمُد َهلََب  
ُتوَر الشَُّبِه بَِبياِنَك، َوَتْكِشُف َلْبَس اْلباِطِل َعْن َصريِح  اْحلُُروِب بَِبناِنَك، َوهَتِْتُك سُ 

، َويف َمْدِح ِهللا َتعاىل َلَك ِغًىن َعْن َمْدِح اْلماِدحَني  ، ال أَتُخُذَك ِيف ِهللا َلْوَمُة الئِمٍ اْحلَقِّ 
 . واِصفنيَ َوتـَْقريِظ  الْ 

وا ما عاَهُدوا َهللا َعَلْيِه َفِمنْـُهْم َمْن ِمَن اْلُمْؤِمنَني رِجاٌل َصَدقُ قاَل ُهللا َتعاىل: (
)، َوَلّما رََأْيَت َاْن قـَتَـْلَت الّناِكثَني َتِظُر َوما بَدَّلُوا تـَْبديالً َقضى َحنَْبُه َوِمنْـُهْم َمْن يـَنْـ 

ْيَت  َفَاْوفَـ  َواْلقاِسطَني َواْلمارِقَني َوَصَدَقَك َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َوْعَدهُ 
؟ واثِقًا اِبَنََّك ؟ َاْم َمىت يـُبْـَعُث َاْشقاها: َاما آَن َاْن ُختَْضَب هِذِه ِمْن هِذهِ ِبَعْهِدِه قـُْلتَ 

َك َوَبصريَة ِمْن َاْمِرَك، قاِدٌم َعَلى ِهللا، ُمْستَـْبِشٌر بِبَـْيِعَك الَّذي ابيـَْعَتهُ ِمْن رَبِّ  َنةٍ َعلى بـَيِّ 
 

* Hak açığa çıkıp kötü iş anlaşılınca yaptıkları hata ve zulümlerine 
itiraf ettiler; ondan sonra tekrar ihtilafa düştüler ve senden aptalca bir hü-
küm vermeni istediler. Fakat sen bundan sakındın, ama onlar onu 
sevdiler; sen hata saydın, oysa onlar işledikleri günahı mubah saydılar. 
Sen sürekli basiretli ve hidayet üzereydin, onlar da sapık ve kör sünnetler 
üzereydiler. Onlar sürekli nifaka ısrar ettiler ve sapıklıkta şüpheye 
düştüler. Nihayet Allah onlara yaptıkları işin vebalini tattırdı. Böylece 
senin kılıcınla sana karşı düşmanlık yapanları öldürdü, böylece şaki ve 
bedbaht oldular; saadete erenler ise senin hüccetinle dirildiler ve hidayet 
buldular. Allah'ın rahmeti her sabah ve akşam, bütün sükunet ve hareke-
tinde senin üzerine olsun. Hiçbir öven senin sıfatına ihate edemez. Hiçbir 
hicivci de senin faziletini yok edemez. Sen ibadet bakımından yaratık-
ların en iyisi, takva bakımından en ihlaslısı ve din düşmanlarını en güçlü 
defedicisi idin. Sen kendi çabanla Allah'ın hükümlerini ayakta tuttun, 
azgınların askerlerini kılıçtan geçirdin, bileğinin gücüyle savaşların 
ateşini söndürdün, şüphe örtülerini beyanınla yırttın, batıl giysisini apaçık 
haktan açtın, Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından çekinmedin, 
Allah Teâlâ'nın medhi ve övgüsüyle medhedenlerin medhine ve övenlerin 
övgüsüne ihtiyaç duymadın. 
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  *.اْلَعظيمُ  ذِلَك ُهَو اْلَفْوزُ ِبِه، وَ 
اَللّـُهمَّ اْلَعْن قـَتَـَلَة اَنِْبياِئَك َوَاْوِصياِء اَنِْبياِئَك ِجبَميِع َلَعناِتَك، َوَاْصِلِهْم َحرَّ �ِرَك، 

ْقراِر اِبْلِوالَيِة َحَدُه بـَْعَد اْلَيقِني َواالِ َواْلَعْن َمْن َغَصَب َوِليََّك َحقَُّه، َواََنَكَر َعْهَدُه، َوجَ 
 .َم اَْكَمْلَت َلُه الّدينَ يـَوْ  َلهُ 

 . ُه َوَاْشياَعُهْم َواَْنصارَُهماَللّـُهمَّ اْلَعْن قـَتَـَلَة َامِري اْلُمْؤِمنَني َوَمْن ظََلمَ 
اَللّـُهمَّ اْلَعْن ظاِلمي اْحلَُسْنيِ َوقاتِليِه، َواْلُمتاِبعَني َعُدوَُّه، َو�ِصريِه، َوالرّاضَني 

 . َوبيالً ِلِه َوخاِذليِه َلْعناً  ِبَقتْ 
 َومانِعيِهْم ُحُقوقـَُهْم، اَللّـُهمَّ ُخصَّ َاوََّل ظاملٍِ  َظَلَم آَل حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ اْلَعْن َاوََّل ظاملٍِ 

 . ِمبا َسنَّ ِاىل يـَْوِم اْلِقياَمةِ  اِبللَّْعِن، وَُكلَّ ُمْسَنتٍّ  ِالِل حمَُمَّدٍ  َوغاِصبٍ 
ِد اْلَوِصّيَني َوآِلِه الطّاِهريَن، النَِّبّيَني َوَعلى َعِليٍّ َسيِّ خامتَِ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

َلْيِهْم َوال َخْوٌف عَ  *ِمنَني الَّذيَن الاليَِتِهْم ِمَن اْلفائِزيَن اآلكَني َوِبوِ َواْجَعْلنا هِبِْم ُمَتَمسِّ 
 

* Allah Teâlâ buyuruyor ki: "Mü'minlerden öyle erkekler var ki, 
Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi adağını yerine ge-
tirdi (şehid oluncaya kadar çarpışacaklarını adamışlardı, çarpıştılar 
ve şehid düştüler), kimi de (şehidlik) beklemektedir; sözlerini asla 
değiştirmemişlerdir." (Ahzab, 23) Nakisin (ahdini bozanlar), Kasitin 
(azgınlar) ve Marikin'le (dinden çıkanlar) savaşınca ve Resulullah'ın -
Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- senin hakkındaki 
ahdi isabetli çıkınca, sen, onun ahidine vefa ettin ve, "Bunun bununla 
(sakalımın kanımla) boyanmasının zamanı gelmedi mi veya -beni 
öldürmek için- ümmetin en katı kalplisi ne zaman gönderilecek?" dedin. 
Oysa, sen, -hak üzere olduğuna dair- Rabb'inden bir delil üzere olduğuna 
emindin ve yaptığın işin bilincindeydin. Allah'la yapmış olduğun muame-
leden dolayı müjdelenerek O'na doğru hareket ettin; ve işte bu en büyük 
kurtuluştur. 

* Allah'ım! Peygamberlerinin ve peygamberlerinin vasilerinin 
katillerine bütün lanetlerinle lanet et ve onları ateşinin sıcaklığına ulaştır; 
senin velinin hakkını gasbedene, ahdini inkâr edene, dini ona tamamladı-
ğın gün onun velayetine yakin ve ikrar ettikten sonra reddedene lanet et. 
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  .ُهْم َحيَْزنُونَ 
"Hediyyetu'z-Zairin" adlı kitabımızda, bu ziyaretin senedine, bu 

ziyaretin ister yakından olsun, ister uzaktan her gün okunabileceğine 
değindik ve bu ise ibadet ehlinin ve şah-i velayet Hz. Ali aleyhisse-
lam'ın ziyaretine şevki olanların ganimet bilecekleri bir ameldir. 

 
Üçüncüsü: "İkbal" kitabında İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle 

naklediliyor: Gadir-i Hum gününde Emirulmüminin Ali aleyhissela-
m'ın mezarının yanında olursanız mezarın yanına gidin ve eğer başka 
bir yerde olursanız parmağınızla o hazretin mezarına işaret ederek 
namazdan sonra şu duayı okuyun: 

ِه  َك َوَوزيرِِه َوَحبيِبِه َوَخليِلِه َوَمْوِضِع ِسرِّ َك َوَاخي نَِبيِّ َعلى َوِليِّ  للّـُهمَّ َصلِّ اَ 
ِه، َوَاْشَرِف ِعْرتَتِِه الَّذيَن ِه َوَصْفَوتِِه َوخاِلَصِتِه َوَاميِنِه َوَوِليِّ َوِخَريَتِِه ِمْن اُْسَرتِِه، َوَوِصيِّ 

، َوابِب ِحْكَمِتِه، َوالّناِطِق ِحبُجَِّتِه، َوالّداعي ِاىل َشريَعِتِه، يَِّتهِ آَمُنوا ِبِه، َوَايب ُذرِّ 
ِد اْلُمْسِلمَني، َوَامريِاْلُمْؤِمنَني، َوقائِِد َواْلماضي َعلى ُسنَِّتِه، َوَخليَفِتِه َعلى اُمَِّتِه، َسيِّ 

َوَاْصِفياِئَك َوَاْوِصياِء  ِمْن َخْلِقَك  اْلُ◌َحمجَّلَني، اَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ  اْلغُرِّ 
 .اَنِْبياِئكَ 

 
Allah'ım! Emirulmüminin'in katiline, ona zulmedene, katillerinin izleyi-

cilerine ve yardımcılarına lanet et. 
Allah'ım! Hüseyin'e zulmedenlere, onun katillerine, düşmanlarına 

uyanlara, onların yardımcılarına, onu öldürmelerine razı olanlara ve yar-
dım etmeyerek onu yalnız bırakanlara çok şiddetli lanet et. 

Allah'ım! Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine zulmeden birinci zalime ve 
onların haklarına mani olanlara lanet et. 

Allah'ım! Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine zulmeden ilk zalimi ve onların 
hakkını gasbedeni ve kıyamete kadar onun sünnetini izleyeni lanetine 
has kıl. 

Allah'ım! Peygamberlerin sonuncusu Muhammed'e, vasilerin efendisi 
Ali'ye ve onun tertemiz evlatlarına rahmet eyle. Bizleri onlara sarılanlar-
dan, onların velayetiyle kurtuluşa erenlerden, kendilerine korku ve üzüntü 
olmayacak -cehennemden- güvencede olanlardan eyle." 
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َل، َورَعى َما  َك َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه ما محُِّ اَللّـُهمَّ ِاّين َاْشَهُد اَنَُّه َقْد بـَلََّغ َعْن نَِبيِّ 
 َاْحكاَمَك، *َواَقامَ  َل َحالَلَك، َوَحرََّم َحراَمكَ اْسُتْحِفَظ َوَحِفَظ، َما اْسُتودَِع، َوَحلَّ 

َوَدعا ِاىل َسبيِلَك، َوواىل أْوِلياَءَك َوعادى َاْعداَءَك، َو جاَهَد الّناِكثَني َعْن َسبيِلَك 
ال أَتُخُذُه ِيف ِهللا  َواْلقاِسطَني َواْلمارِقَني َعْن َاْمِرَك، صاِبرًا ُحمَْتِسبًا ُمْقِبًال َغْريَ ُمْدِبرٍ 

َسلََّم ِاَلْيَك اْلَقضاَء، َوَعَبَدَك ُخمِْلصاً َوَنَصَح َلَك ضا وَ َحّىت بـََلَغ يف ذِلَك الرِّ  َلْوَمُة الئِمٍ 
ًا زَِكيًّا هاِد�ً ُجمَْتِهدًا َحّىت َااتُه اْلَيقُني، فـََقَبْضَتُه ِاَلْيَك َشهيدًا َسعيدًا َوِليًّا َتِقّيًا َرِضيّ 

 . َمْهِد�ًّ 
ِمْن اَنِْبياِئَك  َت َعلى َاَحدٍ َوَعَلْيِه اَْفَضَل ما َصلَّيْ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 
* "Allah'ım! Kendi veline, Peygamberinin kardeşine, onun vezirine, 

habibine, dostuna, sırdaşına, ailesi arasından seçtiğine, vasisine, ayırt 
ettiğine, kendisine halis olana, eminine, yardımcısına, ona iman eden 
ailesinin en şereflisine, soyunun babasına, hikmetinin kapısına, onun 
delilini söyleyene, onun dinine davet edene, onun sünneti üzerinde kala-
na, ümmetine halifesine, Müslümanların efendisi ve müminlerin emirine, 
yüzü ak insanların imamına, yarattıklarından birine, seçkin kullarına ve 
peygamberlerinin vasilerine ettiğin en üstün rahmeti et. 

Allah'ım! Ben şehadet ederim ki o, Peygamber'in -rahmetin onun ve 
Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- tarafından üstlendiği şeyi tebliğ etti, koru-
ması gereken şeyi gözetti, yanında emanet bırakılan şeyi korudu, senin 
helalini helal ve haramını iste haram bildi; senin hükümlerini uyguladı; -
insanları- senin yoluna davet etti; senin dostlarını sevdi ve düşmanlarınla 
düşman oldu; senin yolunda ahdini bozanlarla, azgınlarla ve senin 
emrinden çıkanlarla savaştı; bütün bunları yaparken sabırlı davrandı, 
senin rızanı göz önünde bulundurdu, sırt çevirmeksizin sana doğru 
hareket etti. Allah yolunda hiçbir kınayanın kınaması onu engellemedi; 
nihayet bu konuda senin rıza ve hoşnutluk makamına ulaştı, kazayı sana 
teslim etti (hükmü sana bıraktı), tam bir ihlasla sana ibadet etti, senin 
rızan için -insanlara- nasihat etme (hayır dileme) alanında çaba harcadı; 
nihayet ölüm gelip onu buldu ve onu şehid, saadetli, veli, takvalı, hoşnut, 
tertemiz, hidayet edici ve hidayet olmuş birisi olarak kendine aldın. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine, peygamberlerinden ve vasile-
rinden birine ettiğin en üstün rahmetle rahmet et; ey alemlerin Rabb'i!" 
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  .ْصِفياِئَك � َربَّ اْلعاَلمنيَ َواَ 
Seyyid, "Misbahu'z-Zair" kitabında bugün için başka bir ziyaret 

de nakletmiştir; fakat bu ziyaretin bugüne has olduğu bilinmemekte-
dir. Bu ziyaret iki ziyaretten oluşmuştur. Allame Meclisi, bunu 
"Tuhfe" kitabının ikinci ve üçüncü ziyareti olarak kaydetmiştir. 

2- Hz. Ali'nin (a.s), Resulullah'ın (s.a.a) Doğum Gününde 
Özel Ziyareti 

İmam Ali aleyhiselam'ın özel ziyaretlerinden ikincisi Resulullah'ın 
(s.a.a) doğum gününde okunan ziyarettir. Şeyh Mufid, Şehid, Seyyid 
b. Tavus, İmam Sadık aleyhisselamın Hz. Ali aleyhisselamın Rabiul-
evvel ayının on yedinci gününde bu ziyaretle ziyaret ettiğini ve bunu 
Muhammed b. Müslim-i Sakafi'ye (r.a) öğreterek ona şöyle buyurdu-
ğunu rivayet etmektedir: "Emirulmüminin Ali aleyhisselamın ziyareti-
ne gelince ziyaret guslü al, en güzel elbiselerini giy ve güzel koku sü-
rün, sonra yavaş ve vakarlı bir şekilde hareket et, Haremin kapısına 
ulaşınca kıbleye doğru otuz defa "Allah-u Ekber" söyle ve sonra şu 
şekilde selam var:  
اَلسَّالُم َعلى َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعلى ِخَريَِة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلى اْلَبشِري النَّذيِر 

راِج اْلُمنِري َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلى الطُّْهِر الطّاِهِر، اَلسَّالُم َعَلى اْلَعَلِم السِّ 
َوَرْمحَُة ِهللا  اْلقاِسِم حمَُمَّدٍ  الُم َعلى َاِيب اْلَمْنُصوِر اْلُمَؤيَِّد، اَلسَّ الزّاِهِر، اَلسَّالُم َعَلى 

َوبـَرَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى اَنِْبياِء ِهللا اْلُمْرَسلَني، َوِعباِد ِهللا الّصاِحلَني، اَلسَّالُم َعلى 
 *.اّلالِئذيَن ِبهِ َذا الضَّريِح َمالِئَكِة ِهللا اْحلاّفَني هِبَذا اْحلََرِم َوهبِ 

 

 
* "Selam olsun Allah'ın Resulüne; selam olsun Allah'ın seçtiğine; 

selam olsun müjdeleyici ve korkutucuya, aydın lambaya; Allah'ın rahmet 
ve bereketleri onun üzerine olsun. Selam olsun tertemiz arındırılmışa; 
selam olsun parlak nişaneye; selam olsun -Allah tarafından- teyit edilen 
zafere ulaşmışa; selam olsun Ebi'l Kasım Muhammed'e; Allah'ın rahmet 
ve bereketleri onun üzerine olsun. Selam olsun Allah'ın gönderilmiş 
peygamberlerine ve Allah'ın salih kullarına; selam olsun bu haremin ve 
bu türbenin etrafını kuşatan ve buraya sığınan Allah'ın meleklerine." 
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Sonra mezarın yakınına giderek şöyle de: 
الُم ْتِقياِء، اَلسَّ سَّالُم َعَلْيَك � ِعماَد األَ ْوِصياِء، اَلالُم َعَلْيَك � َوِصيَّ األَ اَلسَّ 

َك � آَيَة ِهللا َد الشَُّهداِء، اَلسَّالُم َعَليْ ْوِلياِء، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َسيِّ َعَلْيَك � َوِيلَّ األَ 
 اْلُعْظمى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � خاِمَس َاْهِل اْلَعباِء، اَلسَّالُم َعَلْيَك � قاِئَد اْلغُرِّ 

 **ْوِلياِء، اَلسَّالُم َعَلْيَك � زَْينَ الُم َعَلْيَك � ِعْصَمَة األَ ْتِقياِء، اَلسَّ اْلُ◌َحمجَّلَني األَ 
ئِمَِّة سَّالُم َعَلْيَك � واِلَد األَ ِخّالِء اَلالُم َعَلْيَك � خاِلَص األَ ديَن النَُّجباِء، اَلسَّ اْلُمَوحِّ 

واِء، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َقسيَم َمناِء، اَلسَّالُم َعَلْيَك � صاِحَب اْحلَْوِض َوحاِمَل اللِّ األُ 
، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َحبَْر َفْت ِبِه َمكَُّة َوِمىن اْجلَنَِّة َوَلظى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن ُشرِّ 

 
** "Selam olsun sana ey vasilerin vasisi; selam olsun sana ey 

takvalıların dayanağı; selam olsun sana ey evliyanın velisi; selam olsun 
sana ey şehitlerin efendisi; selam olsun sana ey Allah'ın büyük ayeti; 
selam olsun sana ey Âl-i Aba'nın beşincisi; selam olsun sana ey takvalı 
yüzü ak ve haysiyetli insanların imamı; selam olsun sana ey evliyanın 
koruyucusu, selam olsun sana ey değerli tevhid ehlinin ziyneti; selam 
olsun sana ey -Allah- dostlarının halisi; selam olsun sana ey emin 
imamların babası; selam olsun sana ey -Kevser- havuzunun sahibi ve 
Hamd sancağını taşıyan; selam olsun sana ey cennet ve cehennemi 
taksim eden; selam olsun sana ey Mekke ve Mina'nın kendisiyle 
şereflendiği kişi; selam olsun sana ey bilimler okyanusu ve fakirlerin 
sığınağı; selam olsun sana ey Ka'be'de dünyaya gelen, gökyüzünde 
kadınların efendisiyle evlenen ve şahitleri Allah'ın seçkin melekleri olan; 
selam olsun sana ey aydın lamba; selam olsun sana ey Peygamberin 
büyük bağışa has kıldığı kişi; selam olsun sana Hatemu'l-Enbiya'nın 
yatağında yatan ve kendi canıyla düşmanların şerrini defeden; selam 
olsun sana ey güneş kendisi için batıdan dönen ve böylece Şem'un 
Safa'ya üst geldin; selam olsun sana ey kendisinin ve kardeşinin ismiyle 
Allah'ın, çevresinde su dalgalarının çarpıştığı ve dolup taştığı Nuh'un 
gemisini kurtardığı zat; selam olsun sana ey kendisinin ve kardeşinin 
hakkı için Allah'ın, ayağı sürçen Adem'in tövbesini kabul ettiği kişi; selam 
olsun sana ey kendisine binenin kurtulduğu ve kendisinden ayrılanın 
boğulduğu kurtuluş gemisi; selam olsun sana ey ejderha ve çöl kurduna 
hitap eden; selam olsun sana ey Emirelmüminin; Allah'ın rahmet ve 
bereketleri senin üzerine olsun.  
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َج ِيف السَّماِء اْلُعُلوِم وََكَنَف اْلُفَقراِء، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن ُوِلَد ِيف اْلَكْعَبِة، َوزُوِّ 
ْصِفياَُء، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِمْصباَح  ُشُهوَدَها اْلَمالِئَكُة األَ ساِء، وَكانَ َدِة النِّ ِبَسيِّ 
ْن ابَت لسَّالُم َعَلْيَك � َمْن َخصَُّه النَِّيبُّ ِجبَزيِل اْحلِباِء، اَلسَّالُم َعَلْيَك � مَ ياِء، اَ الضِّ 

ْعداِء، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن رُدَّْت َلُه َوَوقاُه بِنَـْفِسِه َشرَّ األَ  نِْبياِء،َعلى ِفراِش خامتَِ األَ 
ِه الشَّْمُس َفسامى َمشُْعوَن الصَّفا، اَلسَّالمُ   َعَلْيَك � َمْن َاْجنَى ُهللا َسفيَنَة نُوح اِبمسِْ

َواْسِم َاخيِه َحْيُث اْلَتَطَم اْلماُء َحْوَهلا َوَطمى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن اتَب ُهللا ِبِه 
َوَمْن   ي َمْن رَِكَبُه َجناَوابَِخيِه َعلى آَدَم ِاْذ َغوى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � فـُْلَك النَّجاِة الَّذ

خََّر َعْنُه َهوى اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن خاَطَب الثـُّْعباَن َوِذْئَب اْلَفال اَلسَّالُم َعَلْيَك � أتََ 
 .  ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َامريَاْلُمْؤِمنَني َوَرْمحَةُ 

 ماَم َذِوياَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا َعلى َمْن َكَفَر َوَا�َب، اَلسَّالُم َعَلْيَك � اِ 
ْلباِب، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْعِدَن احلِْْكَمِة َوَفْصَل اخلِْطاِب، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن األَ 

ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتاِب، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ميزاَن يـَْوِم احلِْساِب، اَلسَّالُم َعَلْيَك � فاِصَل 
ُق اِبْخلامتَِ ِيف اْلِ◌ْحمراِب، لسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلُمَتَصدِّ اْحلُْكِم الّناِطَق اِبلصَّواِب، اَ 

ْحزاِب، اَلسَّالُم َعَلْيَك � نَني اْلِقتاَل ِبِه يـَْوَم األَ اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن َكَفى ُهللا اْلُمْؤمِ 
 َخْيَربَ َوقاِلَع اْلباِب، َمْن َاْخَلَص هلِل اْلَوْحدانِيََّة َوَا�َب، اَلسَّالُم َعَلْيَك � قاِتلَ 

�ِم ِلْلَمبيِت َعلى ِفراِشِه َفَاْسَلَم نـَْفَسُه ِلْلَمِنيَِّة ْيَك � َمْن َدعاُه َخْريُ األَ اَلسَّالُم َعلَ 
 . ب َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َوَاجاَب، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن َلُه ُطوىب َوُحْسُن مآ

َد الّساداِت، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِيلَّ ِعْصَمِة الّديِن، َو� َسيِّ اَلسَّالُم َعَلْيَك � وَ 
 *صاِحَب اْلُمْعِجزاِت، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن نـََزَلْت يف َفْضِلِه ُسورَُة اْلعاِد�ِت، 

 
* Selam olsun sana ey kâfir olup tövbe edene Allah'ın hücceti; selam 

olsun sana ey akıl sahiplerinin imamı; selam olsun sana ey hikmet 
madeni ve hakla batıl arasını ayıran; selam olsun sana ey yanında kitap 
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َلْيَك � اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن ُكِتَب اْمسُُه ِيف السَّماِء َعَلى السُّراِدقاِت، اَلسَّالُم عَ 
�ِت اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَري اْلَغَزواِت، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُخمِْربًا ِمبا اْلَعجاِئِب َواآل ُمْظِهرَ 

َغَربَ و ِمبا ُهَو آت، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُخماِطَب ِذْئِب اْلَفَلواِت، اَلسَّالُم َعَلْيَك � 
 َ اْلَوغا  الِت، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن َعِجَبْت ِمْن َمحَالتِِه ِيف  اْلُمْشكِ خاِمتَ احلَْصى َوُمَبنيِّ

َم َبْنيَ يََدْي َجنْو  ُه اَمالِئَكُة السَّماواِت، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن �َجى الرَُّسوَل فـََقدَّ
 . َوبـَرَكاتُهُ  ُة هللاِ ئِمَِّة اْلَربَرَِة الّساداِت َوَرمحَْ سَّالُم َعَلْيَك � واِلَد األَ الصََّدقاِت، اَل

السَّالُم َعَلْيَك � اتِيلَ اْلَمبْـُعوِث، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ِعْلِم َخْريِ َمْورُوث  
 . َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ 

ْيَك َد اْلَوِصّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِاماَم اْلُمتَّقَني، اَلسَّالُم َعلَ اَلسَّالُم َعَلْيَك � َسيِّ 

 
ilmi olan; selam olsun sana ey hesap=kıyamet gününün terazisi; selam 
olsun sana ey -hak- hükmü -batıldan- ayıran ve doğruyu konuşan; selam 
olsun sana ey mihrapta yüzüğünü sadaka veren; selam olsun sana ey 
Ahzab günü Allah'ın, kendisiyle müminlere savaşmaktan yettiği; selam 
olsun sana ey Allah için tevhid inancını halis kılan ve sürekli ona dönen; 
selam olsun sana ey Hayber -kafirlerini- öldüren ve -Hayber- kapısını 
yerinden çıkaran; selam olsun sana ey insanların en hayırlısının, 
kendisini yatağında yatmaya davet ettiği, böylece canını ölüme teslim 
eden ve -peygamberin davetine- icabet eden; selam olsun sana ey Tuba 
ve güzel dönüş sahibi; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. 

Selam olsun sana ey dinin korunmasının velisi ve efendilerin efen-
disi; selam olsun sana ey mücizelerin sahibi; selam olsun sana ey fazileti 
hakkında "Adiyat" suresi inen; selam olsun sana ey göklerde ismi perde-
lere yazılan; selam olsun sana ey hayretler ve nişaneler sergileyen; 
selam olsun sana ey -İslam- savaşlarında -ordunun- komutanı; selam 
olsun sana ey geçmişten ve gelecekten haber veren; selam olsun sana 
ey çöl kurduna hitap eden; selam olsun sana ey aklı kemale ermiş 
(bilimin son eri) ve sorunları beyan eden; selam olsun sana ey savaş 
meydanında hamlelerinden göklerdeki melekler hayrete düşen; selam 
olsun sana ey Resulullah ile fısıldaşan ve ondan önce fısıldaşmanın 
sadakalarını veren; selam olsun sana ey iyi ve saygın imamların babası; 
Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. 
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� ِغياَث اْلَمْكُروبَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِعْصَمَة اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُمْظِهَر  
، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َحْبَل ِهللا اْلَمتَني، اَلسَّالُم سۤ ه َويٰ ٰـ اْلَرباهِني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ط 

قاِلَع  *ِخبامتَِِه َعَلى اْلِمْسكِني، اَلسَّالُم َعَلْيَك �َعَلْيَك � َمْن َتَصدََّق يف َصالتِِه 
الصَّْخَرِة َعْن َفِم اْلَقليِب َوُمْظِهَر اْلماِء اْلَمعِني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َعْنيَ ِهللا الّناِظَرَة  

 َ الُم َعَلْيَك � واِرَث ِعْلِم  َعْنُه يف بَرِيَِّتِه َاْمجَعَني، اَلسَّ َويََدُه اْلباِسَطَة َوِلسانَُه اْلُمَعربِّ
ِخريَن، َوصاِحَب ِلواِء اْحلَْمِد، َوساِقَي َاْوِليائِِه وَّلَني َواآلَني، َوَمْستَـْودََع ِعْلِم األَ النَِّبيّ 

 ِمْن َحْوِض خامتَِ النَِّبّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � يـَْعُسوَب الّديِن، َوقائَِد اْلغُرِّ 
 . بـَرَكاتُهُ ئِمَِّة اْلَمْرِضّيَني َوَرْمحَُة ِهللا وَ َد األَ اْلُ◌َحمجَّلَني، َووالِ 

، َوِصراِطِه َوَوْجِهِه الُمضيِء، َوَجْنِبِه اْلَقِويِّ  اَلسَّالُم َعَلى اْسِم ِهللا الرَِّضيِّ 
 يِّ الدُّرِّ  ، اَلسَّالُم َعَلى اْلَكوَْكبِ ْخِلِص الصَِّفيِّ املُ  ماِم التَِّقيِّ ، اَلسَّالُم َعَلى االِ السَِّويِّ 
 .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ ماِم َاِيب احلََْسِن َعِليٍّ ُم َعَلى االِ اَلسَّال

اَلسَّالُم َعلى اَئِمَِّة اْهلُدى، َوَمصابيِح الدُّجى، َوَاْعالِم التُّقى، َوَمناِر اْهلُدى،  

 
* Selam olsun sana ey Peygamber'den sonra gelen; selam olsun 

sana ey insanların en iyi miras bırakanının ilminin mirasçısı; Allah'ın rah-
met ve bereketleri senin üzerine olsun. 

Selam olsun sana ey vasilerin efendisi; selam olsun sana ey takvalı-
ların önderi; selam olsun sana ey üzüntülü olanların yardımcısı; selam 
olsun sana ey müminlerin ismeti korunma vesilesi; selam olsun sana ey 
delilleri açığa çıkaran; selam olsun sana ey Tâhâ ve Yâ Sîn (Resululla-
h'ın nefsi); selam olsun sana ey Allah'ın sağlam ipi; selam olsun sana ey 
namazında yüzüğünü miskine sadaka veren; selam olsun sana ey Kalib 
kuyusundan büyük kayayı sökerek çıkarıp zülal su çıkaran; selam olsun 
sana ey Allah'ın gören gözü, açık eli ve bütün insanlar arasında konuşan 
dili; selam olsun sana ey peygamberlerin ilminin mirasçısı, birincilerin ve 
sonuncuların ilminin emanetçisi, hamd sancaktarı, son peygamberin -
Kevser- havuzundan dostlarına su verecek olan; selam olsun sana ey 
dinin sultanı, yüzü akların önderi ve beğenilmiş imamların babası; 
Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. 
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نْيا َوَرْمحَُة ِهللا َوَذِوي النُّهى، وََكْهِف اْلَورى، َواْلُعْرَوِة اْلُوْثقى، َواْحلُجَّ  ِة َعلى َاْهِل الدُّ
  *.رَكاتُهُ َوبَـ 

سيِم اْجلَنَِّة  ْطهاِر، َوقَ ئِمَِّة األَ جَِّة اْجلَّباِر، َوواِلِد األَ ْنواِر، َوحُ اَلسَّالُم َعلى نُوِر األَ 
 ِمْن ِة اْلُ◌خمِْلصنيَ ِر َعَلى اْلُكّفاِر، ُمْستَـْنِقِذ الّشيعَ اثِر، اْلُمَدمِّ ْخِربِ َعِن اآلمُ َوالّناِر، الْ 
َنِة اْلُ◌خمْتاِر، اْلمَ َعظيِم األَ  ْوُلوِد  ْوزاِر، اَلسَّالُم َعَلى اْلَ◌ْخمُصوِص اِبلطّاِهَرِة التَِّقيَِّة ابـْ

ِة اْلَمْرِضيَِّة واِلَدِة  ْستاِر،اْلُمَزوَِّج ِيف السَّماِء اِبْلَربَِّة الطّاِهَرِة الرَِّضيَّ ِيف اْلبَـْيِت ِذي األَ 
 . كاتُهُ ْطهاِر َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَ مَِّة األَ ئِ األَ 

اَلسَّالُم َعَلى النـََّبِأ اْلَعظيِم الَّذي ُهْم فيِه ُخمَْتِلُفوَن َوَعَلْيِه يـُْعَرُضوَن َوَعْنهُ 
  .ْزَهِر َوَرْمحَةُ ِهللا َوبـَرَكاتُهُ نـَْوِر، َوِضيائِِه األَ لسَّالُم َعلى نُوِر ِهللا األَ يُْسأَُلوَن، اَ 

لسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا َوُحجََّتُه َوخاِلَصَة ِهللا َوخاصََّتُه، َاْشَهُد اَنََّك � َوِيلَّ ِهللا اَ 
َلَقْد جاَهْدَت يف َسبيِل ِهللا َحقَّ ِجهاِدِه، َواتـَّبَـْعَت ِمْنهاَج َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه 

رَّْمَت َحراَم ِهللا، َوَشَرْعَت َاْحكاَمُه، َواََقْمَت الصَّالَة،  َوآِلِه، َوَحلَّْلَت َحالَل ِهللا، َوحَ 

 
* Selam olsun Allah'ın beğenilmiş ismine, parlak veçhine, güçlü tara-

fına ve adalet yoluna. Selam olsun takvalı, ihlaslı ve seçkin imama; se-
lam olsun parlak yıldıza; selam olsun İmam Ebu'l Hasan Ali'ye; Allah'ın 
rahmet ve bereketleri onun üzerine olsun. 

Selam olsun hidayet imamlarına, karanlıkların nurlu lambalarına, tak-
va nişanelerine, hidayet kandillerine, mükemmel akıl sahiplerine, insan-
ların sığınağına, sağlam tutunacağına ve dünya ehlinin hüccetine; Alla-
h'ın rahmet ve bereketleri onların üzerine olsun. 

Selam olsun nurların nuruna, Cebbar -olan Allah'ın- hüccetine, terte-
miz imamların babasına, cennet ve cehennemin bölüştürtücüsüne, kafir-
leri halak edici olayları haber verene, ihlaslı izleyicilerinin büyük 
günahtan kurtarıcısına; selam olsun seçilmiş -peygamberin- kızı tertemiz 
takvalı kadına has kılınana ve örtülü evde (Ka'be'de) dünyaya gelen, 
gökte, tertemiz imamların annesi, pâk, razı olmuş ve razı olunmuş -
Fatıma-ı Zehra'yla- evlenene; Allah'ın rahmet ve bereketleri onun üzerine 
olsun. 
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َوآتـَْيَت الزَّكاَة َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف َوَ�َْيَت َعِن اْلُمْنَكِر، َوجاَهْدَت يف َسبيِل ِهللا صاِبرًا 
فـََلَعَن ُهللا َمْن   *قنيُ ْجِر َحّىت أاتَك اْليَ األَ �ِصحًا ُجمَْتِهدًا ُحمَْتِسبًا ِعْنَد ِهللا َعظيَم 

 . ْن بـََلَغُه ذِلَك فـََرِضَي ِبهِ َك، َوَازاَلَك َعْن َمقاِمَك، َوَلَعَن هللاُ مَ َدفـََعَك َعْن َحقِّ 
اُْشِهُد َهللا َوَمالِئَكَتُه َواَنِْبياَءُه َورُُسَلُه َاّين َوِيلٌّ ِلَمْن واالَك َوَعُدوٌّ ِلَمْن عاداَك، 

 . َرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ  وَ اَلسَّالُم َعَلْيكَ 
Sona kendini mezara yapıştırarak mezarı öp ve şöyle de: 

ِيلَّ ِهللا اِبْلَبالِغ َاْشَهُد اَنََّك َتْسَمُع َكالمي، َوَتْشَهُد َمقامي َوَاْشَهُد َلَك � وَ 
ِانَّ بـَْيين َوَبْنيَ ِهللا َعزََّوَجلَّ  داِء، � َمْوالَي � ُحجََّة ِهللا � َامَني ِهللا � َوِيلَّ ِهللا،َواألَ 

ذُنُواًب َقْد اَثـَْقَلْت َظْهري، َوَمنَـَعْتين ِمَن الرُّقاِد، َوِذْكُرها يـَُقْلِقُل َاْحشائي َوَقْد َهَرْبُت 
َتَمَنَك َعلى ِسرِّ  ِاَىل ِهللا َعزََّوَجلَّ َوِاَلْيَك، َفِبَحقِّ  ِه، َوقـََرَن  ِه، َواْسَرتْعاَك َاْمَر َخْلقِ ِمَن ائـْ

ريًا َوَعَلى طاَعَتَك ِبطاَعِتِه، َوُمواالَتَك ِمبُواالتِِه، ُكْن يل ِاَىل ِهللا َشفيعًا َوِمَن الّناِر جمُ 

 
* Selam olsun hakkında ümmetin ihtilaf ettiği, (kıyamette) kendisine 

sunulacağı ve hakkında sorguya çekileceği büyük habere. Selam olsun 
Allah'ın nurlarının en aydınına ve en parlak ışığına; Allah'ın rahmet ve 
bereketleri onun üzerine olsun. 

Selam olsun sana ey Allah'ın velisi, hücceti, Allah'ın halis ve has 
kulu. Şahadet ederim ki sen ey Allah'ın velisisin, Allah yolunda hakkıyla 
cihad ettin, Resulullah'ın -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine 
olsun- yolunu izledin, Allah'ın helalini helal ve haramını haram bildin, 
hükümlerini yasadın, namazı ayakta tuttun, zekat verdin, marufa emrettin 
ve münkerden sakındırdın, sabırlı, -insanların- hayrını isteyici, çaba 
harcayıcı ve Allah yanında büyük mükafatı göz önünde bulundurarak 
Allah yolunda cihad ettin; nihayet ölüm gelip seni yakaladı. O halde 
Allah, seni kendi hakkından alıkoyana ve seni makamından uzaklaştıra-
na lanet etsin. Allah, bu haber kendisine ulaşıp da buna razı olana lanet 
etsin. 

Allah'ı, meleklerini, peygamberlerini ve elçilerini şahit tutuyorum ki, 
ben sizin dostunuzla dost ve düşmanınızla düşmanım; Allah'ın rahmet ve 
bereketleri senin üzerine olsun." 



 784 

ْهِر َظهرياً    *.الدَّ

Sonra tekrar kendini mezara yapıştır ve mezarı öperek şöyle de: 
، َوِليَُّك َوزائُِرَك َوالالّئُِذ ِبَقْربَِك، َوالّناِزُل � َوِيلَّ ِهللا � ُحجََّة ِهللا � ابَب ِحطَِّة هللاِ 

ِبِفناِئَك، َواْلُمنيُخ رَْحَلُه يف ِجواِرَك َيْسأَُلَك َاْن َتْشَفَع َلُه ِاَىل ِهللا يف َقضاِء حاَجِتِه، 
ظيَم َوالشَّفاَعَة اْلَمْقُبوَلَة،  ِخَرِة، َفِانَّ َلَك ِعْنَد ِهللا اْجلاَه اْلعَ  طَِلَبِتِه ِيف الدُّنْيا َواآلَوُجنْحِ 

 . َك َوَاْدِخْلين يف ِحْزِبكَ َفاْجَعْلين � َمْوالَي ِمْن مهَِّ 
، َوالسَّالُم َعَلْيَك َوَعلى َوَلَدْيَك  َوالسَّالُم َعَلْيَك َوَعلى َضجيَعْيَك آَدَم َونُوحٍ 

 *.  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ يَِّتكَ ئِمَِّة الطّاِهريَن ِمْن ُذرِّ َسِن َواْحلَُسْنيِ َوَعَلى األَ احلَْ 
Sonra iki rekatı emirulmüminin için, iki rekatı Hz. Adem için ve 

iki rekatı da Hz. Nuh için olmak üzere altı rekat ziyaret namazı kıl ve 
Allah Teala'ya çok dua et; inşallah kabul olur. 

 
* "Şahadet ederim ki sen beni duyuyorsun, durduğum yeri görüyor-

sun. Ey Allah'ın velisi! Senin -dini- tebliğ etmene ve -imamet vazifeni- 
yerine getirmene şahadet ederim. Ey mevlam, ey Allah'ın hücceti, ey 
Allah'ın emini, ey Allah'ın velisi! Allah Teâlâ'ya karşı işlediğim sırtıma 
ağırlık eden, uykumu kaçıran ve hatırladığımda uzuvlarımı titreten 
günahlarım var; ben Allah Teâlâ'ya ve sana doğru kaçtım (sığındım). O 
halde, seni kendi sırrına emin kılan, yaratıklarının işlerini gözetmeyi sana 
bırakan, sana itaati kendisine itaatle ve seni sevmeyi kendisini sevmekle 
yakınlaştıran -Allah-'ın hakkı hürmetine Allah katında bana şefaatçi ol, 
beni cehennemden kurtar, zamanenin -olayları- karşısında bana destek 
ol." 

* "Ey Allah'ın velisi, ey Allah'ın hücceti, ey Allah'ın Hitta (günahları 
bağışlama) kapısı! Senin dostun, ziyaretçin, kabrine sığınan, kapına 
inen, yükünü yakınına indiren bu kişi, dünya ve ahirette hacetlerinin 
giderilmesi ve talebine ulaşması için Allah yanında kendisine şefaatçi 
olmanı istiyor. Doğrusu Allah yanında senin yüce bir makamın ve kabul 
edilen bir şefaatin var; o halde ey mevlam, beni kendinin himmet 
ehlinden kıl ve beni kendi partine sok. 

Selam olsun sana ve senin yanındaki Allah'ın iki peygamberi Adem 
ve Nuh'a; selam olsun sana, senin iki oğlun Hasan ve Hüseyn ve senin 
soyundan olan Ehl-i Beyt imamlarına olsun; Allah'ın rahmet ve bereket-
leri sizin üzerinize olsun." 
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"Mezar-ı Kebir" kitabının yazarı, bu ziyaretin Rebiulevvel ayının 
on yedinci gününde güneş çıkarken okumak gerektiğini bildirir. 
Allame Meclisi der ki: 'Bu ziyaret, ziyaretlerin en iyisi olup, muteber 
kitaplarda muteber senetlerle kaydedilmiştir. Bazı rivayetlerden, bu 
ziyaretin bu güne has olmadığı, her gün okunabileceği anlaşılmak-
tadır.' 

"Resulullah'ın (s.a.a) doğum gününde veya meb'as gününde 
Resulullah için özel bir ziyaret okunması daha uygunken, bunun yeri-
ne Emirulmüminin Ali aleyhisselam'a ziyaret okunmasının nedeni 
nedir?" diye sorulacak olursa, cevabı şudur: 

Bunun nedeni, bu iki tertemiz nurun son derece birbirine bağlı 
olmaları ve tek vücut olmalarıdır; onun için Emirulüminin Ali'yi (a.s) 
ziyaret eden Resulullah'ı (s.a.a) ziyaret etmiş olur. Bunun delili ise, 
Hz. Ali aleyhisselam'ın Mubahele ayetinde "Resulullah'ın nefsi" 
olarak tanıtılmasıdır. Bu konuda birçok rivayet vardır. Örneğin, Şeyh 
Muhammed b. Meşhedî İmam Sadık aleyhisselam'dan şöyle rivayet 
eder: Bir göçebe Arap Resulellah'ın (s.a.a) huzuruna çıkarak, ya 
Resulullah! Evim sizin evinizden uzaktır ve ben sizi ziyaret etmeyi 
çok arzulamama rağmen buna muvaffak olamıyorum; bu nedenle ben 
de Emirulmüninin Ali aleyhisselam'ı ziyaret ediyorum. Hz. Ali'nin 
(a.s) vaazlarını dinledikten sonra ben sizi göremediğim için üzgün bir 
vaziyette geri dönüyorum. Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) şöyle 
buyurdu: "Kim Ali'yi ziyaret ederse beni ziyaret etmiş olur, onu seven 
beni sever, ona düşmanlık eden bana düşmanlık etmiş olur; bunu 
benden kendi kavmine ulaştır; onun ziyaretine giden benim ziyaretime 
gelmiş olur ve kıyamet günü ben, Cebrail ve Salihu'l-Müminin bunu 
mükafatlandıracağız."  

İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan rivayet edilen başka muteber 
hadiste ise şöyle geçer: "Necef'i ziyaret ederken Hz. Adem (a.s), Hz. 
Nuh (a.s) ve Ali b. Ebitalib'i ziyaret et; bu durumda geçmiş babaları-
nı, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'i (s.a.a) ve vasilerin en 
üstünü Hz. Ali'yi (a.s) ziyaret etmiş olursun." 

Altıncı ziyarette geçtiği üzere şöyle buyurmuşlardır: Emirulmümi-
nin Ali'nin (a.s) mezarına doğru dön ve ayakta şöyle de: "Es-selamu 
aleyke ye resulellah, es-selamu aleyke ya sefvetellah…" (Selam 
olsun sana ey Resulullah, selam olsun sana ey Allah'ın seçtiği kişi…)  

Şeyh Cabir, Uzri'nin kasidesine yazdığı "Tesmit"ine, Emirulümi-
nin Ali'nin kubbesine işaret ederek ne güzel diyor: 
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Emin ol ki peygamberin büyük bir kabri var 
O kabirde Ahmed'in tertemiz nefsi var 
Ya da bak gökyüzüne; parlayan güneşi var 
O halde tevazu et ki, orada kutlu bir yurt var 
Bütün felekler o toprağı öpmeyi arzular 
 
Hekim Senaî de şöyle demiştir: 
 
Murtaza'yı yaratan Allah onun nefsini 
Mustafa'nın nefsiyle yoldaş etti 
İkisi de bir kıble, akılları iki 
Her ikisi bir ruh ve bedenleri iki 
İki kişi dönen güneş gibi 
İki kardeş, Musa ve Harun gibi 
Her ikisi bir sedeften bir inci 
Her ikisi de izzet ve şeref ziyneti 
Açmaz ise Haydar'ın ilmi kapıyı 
Almaz Peygamberin sünneti içeri  

3- Meb'as Gecesi ve Gündüzünde Hz. Ali'nin (a.s) Özel 
Ziyareti 

Receb ayının yirmi yedisi olan Meb'as gecesi ve gündüzünde üç 
ziyaret yapılır: Bunlardan biri Receb ayında geçen ve "el-Hamdulil-
lahillezi eşhedena meşhede evliyaihi…" cümlesiyle başlayan Rece-
biyye ziyaretidir. Bu ziyaret Receb ayında yüce türbelerden birinde 
okunur. Fakat Mezar-i Kadim kitabının yazarı ve Şeyh Muhammed b. 
Meşhedî bunu Meb'as gecesin özel ziyaretlerinden de saymışlardır. 
Demişlerdir ki: Bu ziyareti okuduktan sonra iki rekat ziyaret namazı 
kılıp peşinden istediğin duayı et. 

Diğeri ise, Allame Meclisî'nin Tuhfe kitabının yedinci ziyareti 
olarak yazdığı "es-Selam-u ala ebi'l-eimme ve ma'dini'n-nubuv-
ve…" diye başlayan ziyarettir. Mezar-i Kadim kitabının yazarı, bizim 
de "Hediyetu'z-Zair" kitabında böyle kaydettiğimiz gibi bu ziyaretin 
Receb ayının yirmi yedinci gecesine mahsus bir ziyaret olduğunu 
söylemiştir. 

Üçüncüsü, Şeyh Mufid, Seyyid ve Şehid'in naklettiği şu ziyarettir: 
Meb'as gecesi veya gündüzü Hz. Ali aleyhisselamı ziyaret etmek 

istersen, o hazretin kubbesinin kapısında ve mezarının karşısında 
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durarak şöyle de: 
 َانَّ حمَُمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُُه،  ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه،َوَاْشَهدُ ِالـَٰه  َاْشَهُد َاْن ال

ئِمََّة الطّاِهريَن َوَاُخو َرُسوِلِه، َوَانَّ األَ َامَري اْلُمؤِمنَني َعْبُد ِهللا،  َوَانَّ َعِليَّ ْبَن َايب طاِلبٍ 
 *.ِمْن ُوْلِدِه ُحَجُج ِهللا َعلى َخْلِقهِ 

Sonra içeri girerek yüzün o hazretin mezarın ve arkan kıbleye 
doğru gelecek şekilde mezarın yanında dur ve yüz defa tekbir getirdik-
ten sonra şöyle söyle: 

َصْفَوِة  اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث آَدَم َخليَفِة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث نُوحٍ 
، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ُموسى َكليِم ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ِاْبراهيَم َخليِل هللاِ 

ِد َسيِّ  ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث عيسى رُوِح ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث حمَُمَّدٍ 
الُم رُُسِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِاماَم املُتَّقَني، اَلسَّ 

 اْلعاَلمَني، اَلسَّالمُ  َد اْلَوِصّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِصيَّ َرُسوِل َربِّ َعَلْيَك � َسيِّ 
ِخريَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها النـََّبُأ اْلَعظيُم، اَلسَّالُم وَّلَني َواآلَعَلْيَك � واِرَث ِعْلِم األَ 

َتقيُم، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلُمَهذَُّب اْلَكرُمي، اَلسَّالُم راُط اْلُمسْ َعَلْيَك اَيـَُّها الصِّ 
َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَوِصيُّ التَِّقيُّ، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها  

َلْيَك اَيـَُّها اْلفارُوُق ْكَربُ، اَلسَّالُم عَ ألَ ديُق ااْلَبْدُر اْلُمضيُء، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها الصِّ 
راُج اْلُمنُري، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِاماَم اْهلُدى، اَلسَّالُم ْعَظُم، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها السِّ األَ 

َك � خاصََّة اَلسَّالُم َعَليْ  *َعَلْيَك � َعَلَم التُّقى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا اْلُكْربى،

 
* "Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; O tektir ve ortağı 

yoktur; şahadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir; emirul-
müminin Ali b. Ebutalib Allah'ın kulu ve Resulullah'ın kardeşidir ve onun 
soyundan olan tertemiz imamlar ise Allah'ın, yaratıklarına hüccetidir."   

* "Selam olsun sana ey Allah'ın halifesi Adem'in -ilminin- varisi. Se-
lam olsun sana ey Allah'ın seçkin kulu Nuh'un varisi. Selam olsun sana 
ey İbrahim Halilullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Musa Kelimullah'ın 
varisi. Selam olsun sana ey İsa Ruhullah'ın varisi. Selam olsun sana ey 
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ِه،  ِهللا َوخاِلَصَتُه، َوَامَني ِهللا َوَصْفَوَتُه، َوابَب ِهللا َوُحجََّتُه، َوَمْعِدَن ُحْكِم ِهللا َوِسرِّ 
 . ُه، َوَسفَري ِهللا يف َخْلِقهِ َوَعيْـَبَة ِعْلِم ِهللا َوخازِنَ 

 اِبْلَمْعُروِف، َوَ�َْيَت َعِن َاْشَهُد اَنََّك اََقْمَت الصَّالَة، َوآتـَْيَت الزَّكاَة، َوَاَمْرتَ 
اْلُمْنَكِر، َواتـَّبَـْعَت الرَُّسوَل، َوتـََلْوَت اْلِكتاَب َحقَّ ِتالَوتِِه، َوبـَلَّْغَت َعِن ِهللا، َوَوفـَْيَت 
ِبَعْهِد ِهللا، َوَمتَّْت ِبَك َكِلماُت ِهللا، َوجاَهْدَت ِيف ِهللا َحقَّ ِجهاِدِه، َوَنَصْحَت هلِل  

ِه َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوُجْدَت بِنَـْفِسَك صاِبرًا ُحمَْتِسبًا ُجماِهدًا َعْن ديِن ِهللا،  َوِلَرُسولِ 
يًا ِلَرُسوِل ِهللا صلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، طاِلبًا ما ِعْنَد ِهللا، راِغبًا فيـما َوَعَد هللاُ،  ُمَوقِّ 

 َعْن َرُسوِلِه َوَعِن شاِهدًا َوَمْشُهودًا، َفَجزاَك هللاُ َوَمَضْيَت ِللَّذي ُكْنَت َعَلْيِه َشهيدًا وَ 
 .ِمْن ِصّديق اَْفَضَل اْجلَزاءِ  ْسالِم َوَاْهِلهِ االِ 

ُهْم يَقيناً،  َاْشَهُد اَنََّك ُكْنَت َاوََّل اْلَقْوِم ِاْسالماً، َوَاْخَلَصُهْم امياً�، َوَاَشدَّ
 *َوَاْحَوَطُهْم َعلى َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوَاْخَوفـَُهْم هلِل َوَاْعَظَمُهْم َعناًء،

 
Allah'ın elçilerinin efendisi Muhammed'in varisi. Selam olsun sana ey 
Emirulmüminin. Selam olsun sana ey takvalıların imamı. Selam olsun 
sana ey vasilerin efendisi. Selam olsun sana ey alemlerin Rabb'inin 
elçisinin vasisi. Selam olsun sana ey ilklerin ve sonların ilminin varisi. 
Selam olsun sana ey büyük haber. Selam olsun sana ey dosdoğru yol. 
Selam olsun sana ey arındırılmış kerem sahibi. Selam olsun sana ey 
takvalı vasi. Selam olsun sana ey beğenilmiş ve termemiz insan. Selam 
olsun sana ey nur saçan dolunay. Selam olsun sana ey en büyük sıddık 
(Allah'ı ve gaybı doğrulayıcı). Selam olsun sana ey en büyük faruk -hakla 
batılı- ayıran. Selam olsun sana ey ışık saçan lamba. Selam olsun sana 
ey hidayet imamı. Selam olsun sana ey takva nişanesi. Selam olsun 
sana ey Allah'ın büyük hücceti. Selam olsun sana ey Allah'ın has, halis, 
emin ve seçkin kulu, ey Allah'ın kapısı ve hücceti ve ey Allah'ın hükmü-
nün ve sırrının madeni, ey Allah'ın ilminin heybesi ve bekçisi ve ey Allah'-
ın kulları arasındaki elçisi. 

* Şahadet ederim ki sen namazı ayakta tuttun, zekat verdin, marufu 
emrettin ve münkerden sakındırdın, Resulullah'a uydun, Kur'an'ı hakkıyla 
okudun, Allah tarafından tebliğ ettin; Allah'ın ahdini yerine getirdin ve 
Allah'ın kelimeleri (hüccet, Kitap ve hükümleri) seninle tamamlandı; sen 
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َواَْفَضَلُهْم َمناِقَب، َواَْكثـََرُهْم َسواِبَق، َوَاْرفـََعُهْم َدرََجًة، َوَاْشَرفـَُهْم َمِنْزَلًة، َواَْكَرَمُهْم 
 .لَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلهِ  صَ َعَلْيِه، فـََقوِْيَت حَني َوَهنُوا، َوَلزِْمَت ِمْنهاَج َرُسوِل هللاِ 

َوَاْشَهُد اَنََّك ُكْنَت َخليَفَتُه َحّقًا ملَْ تُنازَْع ِبَرْغِم اْلُمناِفقَني، َوَغْيِظ اْلكاِفريَن،  
ْمِر حَني َفِشُلوا، َوَنطَْقَت حَني تـَتَـْعتَـُعوا، َوَمَضْيَت بُِنوِر  ِن اْلفاِسقَني، َوقُْمَت اِبألَ َوِضغْ 

ُهْم ِخصامًا،  ِهللا ِاْذ َوقـَفُ  وا، َفَمِن اتـَّبَـَعَك فـََقِد اْهَتدى، ُكْنَت َاوََّهلُْم َكالمًا، َوَاَشدَّ
ُهْم رَأً�، َوَاْشَجَعُهْم قـَْلباً، َواَْكثـََرُهْم يَقيناً، َوَاْحَسنَـُهمْ  َعَمًال،   َوَاْصَوهَبُْم َمْنِطقًا، َوَاَسدَّ

 َاابً رَحيماً ِاْذ صارُوا َعَلْيَك ِعياًال، َفَحَمْلَت اَثْقاَل ُموِر، ُكْنَت ِلْلُمْؤِمننيَ َوَاْعَرفـَُهْم اِبألُ 
ما َعْنُه َضُعُفوا، َوَحِفْظَت ما َاضاُعوا، َورََعْيَت ما َاْمهَُلوا، َوَمشَّْرَت ِاْذ َجبَـُنوا، 

َوِغْلَظًة  َوَعَلْوَت ِاْذ َهِلُعوا، َوَصَربَْت ِاْذ َجزُِعوا، ُكْنَت َعَلى اْلكاِفريَن َعذااًب َصّبًا 
َوَغْيظًا، َوِلْلُمْؤِمنَني َغْيثًا َوِخْصبًا َوِعْلمًا، ملَْ تـُْفَلْل ُحجَُّتَك، َوملَْ يَزِْغ قـَْلُبَك، َوَملْ 

زيُلُه ِصُف، َوال تُ اْلَعوا *ُكهُ َتْضُعْف َبصريَُتَك، َوملَْ َجتُْنبْ نـَْفُسَك، ُكْنَت َكاْجلََبِل ال ُحتَرِّ 
 

Allah yolunda hakkıyla cihad ettin; Allah ve Resulünün -Allah'ın rahmeti 
ona ve Ehl-i Beyt'ine olsun- rızası için hayır severdin; sabırla, Allah'ın 
mükafatını umarak, O'nun dinini savunarak ve Resulullah'ı koruyarak 
fedakârlık gösterdin; Allah katındakini diledin, Allah'ın vaadettiği şeye 
rağbet gösterdin, üzerinde olduğun dinle şehit, şahid ve meşhud olarak 
dünyadan göçtün. O halde bu güzel amelden dolayı Allah Teâlâ, Resu-
lünden, İslam dininden ve Müslümanlardan taraf böyle sadık amellerine 
karşılık en üstün mükafatı versin. 

Şahadet ederim ki sen kavmin (ashabın) ilk Müslüman'ı, imanı en 
halis olanı, yakini en güçlü, Allah'tan en fazla korkanı, en büyük zorluk 
göreni, Resulullah'ı -Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- 
en fazla gözeteni, faziletleri herkesten üstün, iyi geçmişi herkesten fazla, 
derecesi en yüksek, makamı en yüce olanı ve Resulullah'ın yanında 
ashabın en değerlisiydin. Diğerleri gevşek olunca tek güçlü sendin; sen 
Resulullah'ın -Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- gidişatı 
üzereydin. 

* Şahadet ederim ki şüphesiz sen münafıkların istememesine, kafir-
lerin öfkelenmesine ve fasıkların kin beslemesine rağmen Resulullah'ın 
hak halifesiydin; diğerleri korkunca sen (dini yaymak için) kıyam ettin, 
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 .اْلَقواِصفُ 
: َقِو�ًّ يف َبَدِنَك، ُمَتواِضعًا يف آِلهِ ا قاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه وَ ُكْنَت َكم
فيَك  ْرِض، َجليًال ِيف السَّماِء، َملْ َيُكْن ِالَ◌َحدٍ ِعْنَد ِهللا، َكبرياً ِيف األَ  نـَْفِسَك، َعظيماً 

ِعْنَدَك َهواَدٌة،  ، َوال ِالَ◌َحدٍ فيَك َمْطَمعٌ  َمْهَمٌز، َوال ِلقاِئل فيَك َمْغَمٌز، َوال ِخلَْلقٍ 
ليُل ِعْنَدَك َقِو�ًّ َعزيزًا َحّىت أَتُخَذ َلُه ِحبَقِّ  ِه، َواْلَقِويُّ اْلَعزيُز ِعْنَدَك يُوَجُد الضَّعيُف الذَّ

َضعيفًا َحّىت أَتُخَذ ِمْنُه اْحلَقَّ، اْلَقريُب َواْلَبعيُد ِعْنَدَك يف ذِلَك َسواٌء، َشأُنَك اْحلَقُّ 
ْفُق، َوقـَْوُلَك ُحْكٌم َوَحْتٌم، َوَاْمُرَك ِحْلٌم َوَعْزٌم، َورَأُيَك ِعْلٌم َوَحْزٌم، ْدُق َوالرِّ َوالصِّ 

مياُن، َك الّنرياُن، َوَقِوَي ِبَك االِ اْعَتَدَل ِبَك الّديُن، َوَسُهَل ِبَك اْلَعسُري، َواُْطِفَئْت بِ 
 . ِجعُونَ �َم، َفِاّ� هلِل َوِاّ� ِاَلْيِه را األَ الُم، َوَهدَّْت ُمصيبَـُتكَ سْ َوثـََبَت ِبَك االِ 

َوَلَعَن  *َلَعَن هللاُ َمْن قـَتَـَلَك، َوَلَعَن هللاُ َمْن خاَلَفَك، َوَلَعَن هللاُ َمِن اْفَرتى َعَلْيَك،
 

diğerleri konuşmaktan aciz olunca sen -dinin hakikatlerini- beyan ettin, 
diğerleri durunca sen Allah'ın nuruyla geçtin. O halde kim sana tabi olur-
sa hidayet bulur. Sen konuşma ve beyanda onların birincisi, düşmanla 
savaşmada en güçlüsü, görüşü en tutarlı ve kalbi en cesur olanı, yakini 
en fazla, ameli en güzel ve işleri herkesten daha iyi bileniydin. Müminler 
ailenin bir parçası olunca, sen onlar için şefkatli bir babaydın; dolayısıyla 
onların taşıyamadıkları yüklerini taşıdın; zayi ettikleri şeyi korudun, ihmal 
ettikleri şeyi gözettin; diğerleri korkunca sen kolları sıvadın; diğerleri 
telaşlanınca sen tek başına hareket ettin; diğerleri endişelenince sen 
sabırlı oldun; sen kafirlere şiddetli azap, sert ve öfkeli, müminlere karşı 
ise rahmet yağmuru, nimet ve ilim-okyanusu-ydun. Senin delilin hiçbir za-
man körelmedi, kalbin hiçbir zaman sapmadı; senin basiretin asla zayıf-
lamadı; sen hiçbir zaman korkmadın; sen, hiçbir zaman şiddetli fırtınala-
rın sarsmadığı ve kasırgaların yok edemediği bir dağ gibiydin.  

 
* Sen, Resulullah'ın -Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyt'inin üzerine 

olsun- buyurduğu gibi cisminde güçlü, nefsinde mütevazı, Allah katında 
yüce, yeryüzünde büyük, gökte uluydun; hiç kimse seni çekiştiremedi, hiç 
kimse sana gözüyle işaret edemedi (kusur bulamadı), insanlar tamah-
larını sende bulamadı ve hiç kimse sana yersiz ümit bağlayamadı. Zayıf 
ve zelil kişiler, haklarını -güçlü ve azgınlardan alman için- senin yanında 
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َىل ِهللا ُهللا َمْن ظََلَمَك َوَغَصَبَك َحقََّك، َوَلَعَن ُهللا َمْن بـََلَغُه ذِلَك فـََرِضَي ِبِه، ِاّ� اِ 
ِمنْـُهْم بـَُراُء، َلَعَن ُهللا اُمًَّة خاَلَفْتَك، َوَجَحَدْت ِواليـََتَك، َوَتظاَهَرْت َعَلْيَك، َوقـَتَـَلْتَك 
َوحاَدْت َعْنَك َوَخَذَلْتَك، َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َجَعَل الّناَر َمْثواُهْم، َوبِْئَس اْلِوْرُد 

 .داءِ َوآِلِه اِبْلَبالِغ َواألَ  ِهللا َوَوِيلَّ َرُسوِلِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه اْلَمْورُوُد، َاْشَهُد َلَك � َوِيلَّ 
َوَاْشَهُد اَنََّك َحبيُب ِهللا َواببُُه، َواَنََّك َجْنُب ِهللا َوَوْجُهُه الَّذي ِمْنُه يـُْؤتى، َواَنََّك 

 َعَلْيِه َوآِلِه، اَتـَيْـُتَك زائِرًا ِلَعظيِم َسبيُل ِهللا، َواَنََّك َعْبُد ِهللا َواُخو َرُسوِلِه َصلَّى هللاُ 
اًب ِاَىل ِهللا ِبزِ�رَِتَك، راِغبًا ِاَلْيَك ِيف حاِلَك َوَمْنزَِلِتَك ِعْنَد ِهللا َوِعْنَد َرُسوِلِه، ُمتَـَقرِّ 

  ذًا ِبَك ِمَن الّناِر، هاراًِب ِمنْ الشَّفاَعِة، ابـَْتغي ِبَشفاَعِتَك َخالَص نـَْفسي، ُمتَـَعوِّ 
 . َء َرْمحَِة َرّيب اِاَلْيَك رَج الَِّيت اْحَتطَبْـتُها َعلى َظْهري، َفزِعاً  ذُنُوِيب 

 *اَتـَيْـُتَك َاْسَتْشِفُع ِبَك � َمْوالَى ِاَىل ِهللا َواَتـََقرَُّب ِبَك ِاَلْيِه ِليَـْقِضَي ِبكَ 
 

güçlü ve azizlerdi; güçlü ve aziz kişiler -mazlumların hakkını onlardan 
alman için- senin yanında zayıflardı. Bu konuda yakın ve uzak eşitti. 
Senin işin hak, doğruluk ve yumuşaklıktı. Sözün, hüküm ve kesinlikti. İşin 
sabır ve azimdi. Görüşün ilim ve ihtiyatlı davranmaktı. -İslam- dini seninle 
doğruldu ve sağlamlaştı; zor iş seninle kolaylaştı; -savaş ve fitne- ateşi 
seninle söndü; iman seninle güçlendi; İslam seninle sebat buldu; senin 
musibetin yaratıkları perişan etti. İnna lillah ve ina ileyhi râciun (Doğrusu 
biz Allah'tanız ve biz ona dönücüleriz.) 

Allah, seni öldürene lanet etsin; Allah, sana muhalefet edene lanet 
etsin¸ Allah, sana iftirada bulunana lanet etsin; Allah, sana zulmedene ve 
hakkını gasp edene lanet etsin; Allah, bu olayı duyup buna razı olana 
lanet etsin; biz onlardan uzak olduğumuzu Allah katına sunarız; Allah, 
sana muhalefet eden, velayetini inkar eden, sana karşı birleşen, seni 
öldüren, senden yüz çeviren ve yardımını keserek seni yalnız bırakan 
ümmete lanet etsin. Hamd, cehennemi onların konağı yapan -ne de kötü 
yerdir orası girenler için- Allah'a mahsustur. Ey Allah'ın velisi ve ey 
Resulullah'ın -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- ve-
lisi, senin -dini- tebliğ ve -vazifeni- eda ettiğine şahadet ederim. 

* Şahadet ederim ki sen Allah'ın habibi ve kapısısın ve sen Allah'ın 
tarafısın, kendisinden -Allah'a- gidilen O'nun veçhisin; sen Allah'ın yolu-
sun; sen Allah'ın kulu ve Resulünün -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Bey-
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ِهللا َوَمْوالَك َوزائُِرَك، َوَلَك  َحواِئجي، َفاْشَفْع يل � َامَري اْلُمْؤِمنَني ِاَىل ِهللا َفِاّين َعْبدُ 
 . ، َوالشَّفاَعُة اْلَمْقُبوَلةُ ِعْنَد ِهللا اْلَمقاُم اْلَمْعُلوُم َواْجلاُه اْلَعظيُم، َوالشَّأُن اْلَكبريُ 

ْوىف،  َعلى َعْبِدَك َوَاميِنَك األَ  َعلى حمَُمَّد َوآِل حمَُمَّد، َوَصلِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ْيِقَك َك اْحلُْسىن، َوُحجَِّتَك َعَلى اْلَورى، َوِصدِّ ْليا، وََكِلَمتقى، َويَِدَك اْلعُ َوُعْرَوِتَك اْلُوثْ 

ْصِفياِء، َامِري اْلُمْؤِمنَني، َويـَْعُسوِب  ْوِلياِء، َوِعماِد األَ ْوِصياِء، َورُْكِن األَ ْكَربِ َسّيِد األَ األَ 
َني، اْلَمْعُصوِم ِمَن الزََّلِل، َواْلَمْفطُوِم ِمَن  ّديقَني، َوِاماِم الّصاحلِ اْلُمتَّقَني، َوقُْدَوِة الصِّ 

َرُسوِلَك،  َك َوَوِصيِّ اْخلََلِل، َواْلُمَهذَِّب ِمَن اْلَعْيِب، َواْلُمَطهَِّر ِمَن الرَّْيِب، َاخي نَِبيِّ 
ذي َواْلباِئِت َعلى ِفراِشِه، َواْلُمواسي َلُه بِنَـْفِسِه، وَكاِشِف اْلَكْرِب َعْن َوْجِهِه، الَّ 

 َجَعْلَتُه َسْيفاً ِلنـُبـُوَّتِِه، َوُمْعِجزاً ِلِرساَلِتِه، َوِدالَلًة واِضَحًة ِحلُجَِّتِه، َوحاِمًال ِلرايَِتِه، َوِوقايَةً 
 .ْصرِِه، َوِمْفتاحًا ِلَظَفرِهِ ِلُمْهَجِتِه، َوهاِدً� ِالُ◌مَِّتِه، َويَدًا ِلَبأِسِه، َواتجًا ِلَرأِسِه، َواباًب ِلنَ 

ْرِك اِبَْيِدَك، َوَاابَد َعساِكَر اْلُكْفِر اِبَْمِرَك، َوبََذَل نـَْفَسُه يف  َهَزَم ُجُنوَد الشِّ َحّىت 
طاَعِتِه، َوجمَِّنًا ُدوَن َنْكَبِتِه، َحّىت  *َمْرضاِتَك َوَمْرضاِة َرُسوِلَك، َوَجَعَلها َوْقفًا َعلى

 
t'inin üzerine olsun- kardeşisin. Allah ve Resulü yanında makamının 
yüceliğinden dolayı ziyaretçi olarak sana geldim; senin ziyaretinle Allah'a 
yaklaşıyor, senin şefaatine meylediyorum ve senin şefaatinle kendimi -
cehennemden- kurtarmayı diliyorum, cehennem ateşinden sana sığını-
yor, sırtlandığım günahlarımdan kaçıyorum, Rabb'imin rahmetini umarak 
sana sığınıyorum. 

Ey mevlam! Allah yanında bana şefaatçi olman için sana geldim ve 
hacetlerimi reva etmesi için senin vasıtanla O'na yaklaşıyorum. O halde, 
ey Emirulmüminin! Allah yanında bana şefaatçi ol. Ben Allah'ın kulu, 
senin dostun ve ziyaretçinim. Allah yanında senin belli bir makamın, yüce 
bir mevkiin, büyük bir yerin ve kabul edilen şefaatin var.  

* Allah'ım! Muhammed ve onun Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle; kulun, en 
vefalı eminin, sağlam tutunacağın, yüce elin, güzel kelimen, yaratıklara 
hüccetin, en büyük doğrulayıcın, vasilerin efendisi, velilerinin rüknü, 
vasilerin dayanağı Emirulmüminin Ali'ye rahmet et; o, takvalıların önderi, 
doğru konuşanların büyüğü, salihlerin imamı, sürçmelerden masum, 
bozukluklardan kesilmiş, kusurlardan arınmış, şüpheden temizlenmiş, 
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، َواْستَـَلَب بـَْرَدها َوَمَسَحُه َعلى َوْجِهِه،  هِ فاَضْت نـَْفُسُه َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه يف َكفِّ 
َوَاعانـَْتُه َمالِئَكُتَك على ُغْسِلِه َوَجتْهيزِِه، َوَصّلى َعَلْيِه َووارى َشْخَصُه، َوَقضى َديـَْنُه، 

رًا َ�ََض َوَاْجنََز َوْعَدُه، َوَلزَِم َعْهَدُه، َواْحَتذى ِمثاَلُه، َوَحِفَظ َوِصيـََّتُه، َوحَني َوَجَد اَْنصا
ِعباِدَك،  ماَمِة، فـََنَصَب رايََة اْهلُدى يفَفِة ُمْضطَِلعًا اِبَْثقاِل اإلِ ُمْسَتِقالًّ ابَِْعباِء اخلِْال

ْمِن يف ِبالِدَك، َوَبَسَط اْلَعْدَل يف بَرِيَِّتَك، َوَحَكَم ِبِكتاِبَك يف  َوَنَشَر ثـَْوَب األَ 
اْجلُُحوَد، َوقـَوََّم الزَّْيَغ، َوَسكََّن اْلَغْمَرَة، َوَاابَد اْلَفْرتََة،  َخليَقِتَك، َواَقاَم اْحلُُدوَد، َوَقَمعَ 

َوَسدَّ اْلُفْرَجَة، َوقـََتَل الّناِكَثَة َواْلقاِسَطَة َواْلمارَِقَة، َوملَْ يـََزْل َعلى ِمْنهاِج َرُسوِل ِهللا 
قاً َوَمجاِل سريَتِِه، ُمْقَتِدً� ِبُسنَِّتِه، ُمتَـَعلِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َوَوتريَتِِه،َوُلْطِف شاِكَلِتِه، 

ُب َعيْـنَـْيِه، َحيِْمُل ِعباَدَك َعَلْيها َويَْدُعوُهْم ِاَلْيها،  هِبِمَِّتِه، ُمباِشرًا ِلَطريَقِتِه، َوَاْمِثَلُتُه َنصْ 
 . ْت َشيْـبَـتُُه ِمْن َدِم رَأِسهِ ُخِضبَ  *ِاىل َانْ 

 
peygamberinin kardeşi, Resulünün vasisi, onun yatağında yatan, canını 
ona feda eden ve onun yüzünden sıkıntıyı giderendir. Sen onu, Resu-
lünün peygamberliğinin kılıcı (tebliğ edicisi), risaletinin mucizesi, onun 
hüccetinin açık delili, sancağının taşıyıcısı, kalbinin koruyucusu, ümme-
tinin hidayet edicisi, gücü için bilek, başının tacı, galibiyetinin kapısı ve 
zaferinin kilidi kıldın.  

* Nihayet senin yardımınla şirk ordusunu bozguna uğrattı, senin 
emrinle, senin ve Resulünün rızası doğrultusunda küfür askerlerini helak 
etti; canını Resulullah'a itaat için vakfetti, onun musibetlerine siper etti; 
nihayet Resulullah -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- 
onun elinde cananı Allah'a teslim etti, -cesedinin soğumasıyla- cesedinin 
soğukluğunu aldı ve kendi yüzüne çekti, -peygamberi- gusül ve teçhiz 
ederken melekler ona yardım ettiler; o, peygambere namaz kıldı, o 
hazretin bedenini toprağa verdi, borcunu ödedi, sözünü yerine getirdi, 
ahdini gerekli bildi, onun gibi davrandı, onun vasiyetini korudu ve 
yardımcı bulunca müstakil olarak hilafet makamını hazırlamak ve imamet 
yüküyle güçlenmek için kıyam etti. Böylece kulların arasında hidayet 
bayrağını dikti, şehirlerinde emniyet ve güven elbisesini yaydı, yaratık-
ların arasında adaleti yaydı, kulların arasında senin Kitabın= Kur'an'la 
hükmetti, -şer'i- hadleri uyguladı, küfür ve inkârın kökünü kazıdı, eğrilik-
leri düzeltti, sıkıntıları sakinleştirdi, gevşekliği yok etti, -düşmanın nüfuz 
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ثِْر يف طاَعِتَك َشّكًا َعلى يَقني، َوملَْ يُْشِرْك ِبَك َطْرَفَة َعْني، اَللّـُهمَّ َفَكما ملَْ يـُؤْ 
ْغُه ِمّنا حتَِيًَّة  َعَلْيِه َصالًة زاِكَيًة �ِمَيًة يـَْلَحُق هِبا َدرََجَة النـُّبـُوَِّة يف َجنَِّتَك، َوبـَلِّ  َصلِّ 

 َوَمْغِفَرًة َوِرْضواً�، ِانََّك ُذو َوَسالماً، َوآتِنا ِمْن َلُدْنَك يف ُمواالتِِه َفْضًال َوِاْحسا�ً 
  *.ِتَك � َاْرَحَم الّراِمحنيَ اْلَفْضِل اجلَْسيِم ِبَرمحَْ 

Sonra parmaklıkları öp ve yüzünün sağ tarafını ve sonra sol tara-
fını ona bırak. Daha sonra kıbleye doğru dönerek ziyaret namazı kıl. 
Namazın peşinden hacetlerin için dua et. Hz. Zehra selamullahi aley-
hanın tesbih duasından sonra şöyle de: 

ُتَك َعَلْيِه َوآِلِه، َك َوَرُسوِلَك حمَُمَّد َصَلوااَللّـُهمَّ ِانََّك َبشَّْرَتين َعلى ِلساِن نَِبيِّ 
 .)مْ ْنَد َرهبِِّ عِ   َقَدَم ِصْدقٍ ِر الَّذيَن آَمُنوا َانَّ َهلُمْ َوَبشِّ فـَُقْلَت: (

اَللّـُهمَّ َوِاّين ُمْؤِمٌن ِجبَميِع اَنِْبياِئَك َورُُسِلَك َصَلواُتَك َعَلْيِهْم، َفال َتِقْفين بـَْعَد  
فَّين َعَلى ْشهاِد، َبْل ِقْفين َمَعُهْم َوتـَوَ ْفَضُحين فيِه َعلى رُُؤوِس األَ َمْعرَِفِتِهْم َمْوِقفًا تَـ 

  **.التَّْصديِق هِبِمْ 

 
edebileceği- gedikleri kapattı, ahdini bozanlarla, azgınlarla ve dinden 
çıkanlarla savaştı ve sürekli Resulullah'ın -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i 
Beyt'inin üzerine olsun- yolu, tabiatı, hal ve niyetinin lütfü ve siretinin 
güzelliği üzerindeydi; onun sünnetine iktida etmiş, onun yüce himmetine 
asılmış, onun yoluna yapışmıştı. Resulullah'ın misalleri ve yüce gayele-
rini sürekli göz önünde bulundurur, kullarını o yüce hedeflere yönlendirir 
ve davet ederdi; nihayet sakalı başının kanına boyandı. 

* Allah'ım! O, senin ibadetinde hiçbir zaman şüpheyi yakine tercih 
etmediği ve bir göz kırpacak kadar sana ortak koşmadığı gibi sen de 
ona, kendisiyle cennetinde peygamberlik derecesine ulaşacağı sürekli 
artan bir rahmetle rahmet eyle ve bizden ona tehiyyet ve selam ulaştır. 
Bize, onun sevgisi yolunda fazilet, ihsan, mağfiret ve hoşnutluk ver; 
doğrusu sen büyük fazilet sahibisin; rahmetin hürmetine -duamı kabul et- 
ey merhametlilerin en merhametlisi!" 

** "Allah'ım! Sen beni, peygamberin ve elçin Muhammed'in -Allah'ın 
rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- diliyle müjdeledin ve buyur-
dun ki: "İnsanları uyar ve inananlara, Rab'leri katında kendileri için 
bir doğruluk kademesi bulunduğunu müjdele" (Yunus, 2)  
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 . باِعِهمْ َك َوَاَمْرَتين ابِِتِّ ـُهمَّ َواَْنَت َخَصْصتَـُهْم ِبَكراَمتِ اَللّ 
َمأِيتٍّ  ُكلِّ اًب ِاَلْيَك ِبزِ�رَِة َاخي َرُسوِلَك، َوَعلى اَللّـُهمَّ َوِاّين َعْبُدَك َوزائُِرَك ُمتَـَقرِّ 

� َاهلُل � َرْمحُن �  َاْسأَُلكَ فَ  ُم َمُزورٍ َحقٌّ ِلَمْن َااتُه َوزارَُه، َواَْنَت َخْريُ َمأِيتٍّ َواَْكرَ  َوَمُزورٍ 
رَحيُم � َجواُد � ماِجُد � َاَحُد � َصَمُد � َمْن َملْ يَِلْد َوَملْ يُوَلْد َوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َاَحٌد 

َجتَْعَل ُحتَْفَتَك ِاّ�َي  َوَانْ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ َوملَْ يـَتَِّخْذ صاِحَبًة َوال َوَلدًا َاْن ُتَصلِّ 
ِمْن زِ�َريت َاخا َرُسوِلَك َفكاَك رَقـََبيت ِمَن الّناِر َوَاْن َجتَْعَلين ِممَّْن يُسارُِع ِيف اْخلَْرياِت، 

 . ، َوَجتَْعَلين ِمَن اْخلاِشعنيَ َويَْدُعوَك رََغباً َورََهباً 
َوِواليَِتِه َوَمْعرَِفِتِه،   ْبِن أيب طاِلبٍ   َعِليِّ اَللّـُهمَّ ِانََّك َمنَـْنَت َعَليَّ ِبزِ�رَِة َمْواليَ 

ِمْن  *َفاْجَعْلين ِممَّْن يـَْنُصُرُه َويـَنْـَتِصُر ِبِه، َوُمنَّ َعَليَّ بَِنْصِرَك ِلديِنَك اَللّـُهمَّ َواْجَعْلين
 

Allah'ım! Ben senin bütün peygamberlerine ve elçilerine -rahmetin 
onların üzerine olsun- inanıyorum. O halde, onları tanıdıktan sonra beni 
şahitlerin (insanların) yanında rezil edeceğin bir yerde tutma, beni o 
peygamberlerinle bir yerde tut ve onları doğrulama üzerinde öldür. 

Allah'ım! Sen onları kendi kerametine has kıldın ve bana onlara uy-
mamı emrettin. 

Allah'ım! Ben, Peygamberinin kardeşinin ziyaretiyle sana yaklaşan 
kulun ve ziyaretçinim; her ziyarete gelenin, yanına gidilen ve ziyaret edi-
len kişi üzerinde hakkı var. Sen kapısına gidilen ve ziyaret edilen en 
cömertsin. Ey Allah, ey Rahman, ey Rahim, ey cömert, ey şeref ve ke-
rem sahibi, ey tek ve ihtiyaçsız olan, ey doğurmayan ve doğrulmayan ve 
hiç kimse kendisine denk olmayan, kendisine eş ve evlat tutmayan; sen-
den istiyorum ki, Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet et; senin Resulü-
nün kardeşini ziyaret etmemin hediyesini, cehennem ateşinden kurtulu-
şum kıl; beni hayır işlerden yarışanlardan, sana rağbet ve korkuyla dua 
edenlerden eyle ve beni senin karşında huşu edenlerde kıl. 

Allah'ım! Doğrusu sen, mevlam Ali b. Ebitalib'in ziyaretiyle, velayetiy-
le ve marifetiyle bana minnet bıraktın. O halde beni ona yardım edenler-
den ve ondan yardım isteyenlerden eyle ve senin dinine yardım etmekle 
bana minnet bırak. Allah'ım! Beni onun şiilerinden kıl ve beni onun dini 
üzere öldür. 

* Allah'ım! -sınırsız- rahmetinden, hoşnutluğundan, mağfiretinden, 
ihsanından, tertemiz helal ve geniş rızkından sana yakışır şeyle bana 
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ِة  واِن َواْلَمْغِفرَ ضْ شيَعِتِه، َوتـََوفَّين َعلى ديِنِه، اَللّـُهمَّ َاْوِجْب يل ِمَن الرَّْمحَِة َوالرِّ 
ْحلَْمُد هلِل ِب ما اَْنَت َاْهُلُه � َاْرَحَم الرّاِمحَني َواْزِق اْلواِسِع احلَْالِل الطَّيِّ ْحساِن َوالرِّ َواالِ 
 .اْلعاَلمنيَ  َربِّ 

 
Muteber bir rivayette şöyle nakledilmiştir: Hz. Hızır (a.s) 

Emirulmümi-nin Ali (a.s) şehid olduğu gün ağlayıp "inna lillah ve 
inna ileyhi raciun" dediği halde hızla gelerek Emirulmüminin Ali'nin 
(a.s) evinin kapısında durup şöyle dedi: "Allah sana rahmet etsin ey 
Ebe'l-Hasan. Sen bu kavmin İslam açısından ilki, iman açısından en 
muhlisi, yakin açısından en sağlamı ve Allah için en çok korkanıy-
dın…" Hz. Hızır (a.s) bu şekilde bu ziyaret-tekine yakın tabirlerle Hz. 
Ali'nin (a.s) birçok faziletlerini sıraladı. O halde bugün bu ziyaretin 
okunması da uygundur. İmam'ın şahadet gününün ziya-reti mesabesin-
de olan kelimeleri de "Hediyetu'z-Zair" kitabında kaydettik; isteyenler 
oraya müracaat edebilirler. Yine daha önce, Meb'as gecesinin amelle-
rini sayarken İbn Bature'nin "Rahle" kitabından naklettiğimiz söz bu 
hareme aitti. Allah'ın salat ve selamı bu türbeyi şereflendirenin üzerine 
olsun. Dileyenlerin oraya müracaat etmeleri daha uygun olur. 

 
bağışta bulun; ey merhametlilerin en merhametlisi. Hamd alemlerin Rab-
b'i Allah'a mahsustur.  



 797 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kûfe'nin ve Onun Büyük Mescidinin Fazileti, Kûfe 
Mescidinin Amelleri ve Müslim b. Akil'in Ziyareti 

Kûfe, Allah Teala'nın seçtiği dört şehirden biridir ve "Tur-i Sînîn" 
kelimesi bu şehir olarak tefsir edilmiştir. Rivayetlerde bu şehir Alla-
h'ın haremi, Resulullah'ın (s.a.a) haremi ve Emirulmüminin Ali'nin 
(a.s) haremi olarak geçmiştir. Bu şehirde verilen bir dirhem sadaka, 
diğer yerlere verilen yüz dirhem sadakaya eşit olarak hesaplanır, orada 
kılınan iki rekat namaz diğer yerlerde kılınan yüz rekat namazla eşit 
hesaplanır. 

Kûfe Mescidinin Fazileti 
Kûfe mescidinin fazileti anlatılmayacak kadar çoktur. Bu 

mescidin önemi için şu kadarı yeter ki, Kûfe mescidi, faziletleri idrak 
edilmesi için kendisine yolculuk yapılması uygun olan dört mescidden 
biridir; yolcu, orada namazını seferi veya tam kılmakta serbesttir; 
orada kılınan farz namaz, kabul olmuş hacca ve başka bir yerde 
kılınan bin rekat namaza eşittir. 

Rivayetlerde, Kûfe mescidi, peygamberlerin namaz kıldığı ve Hz. 
Mehdi aleyhisselam'ın namaz kılacağı yer olarak tanıtılmıştır.  

Bir rivayette, orada, bin peygamberin ve bin peygamber vasisinin 
namaz kıldığı geçer. Bazı rivayetlerde Kûfe mescidinin, Beyt-ul 
Mukaddes'teki Mescid-ul Aksa'dan daha faziletli olduğu geçmektedir. 
İbn-i Kavluveyh de İmam Muhammed Bâkır aleyhisselamdan şöyle 
rivayet etmiştir:  

"Eğer insanlar Kûfe mescidinin faziletini bilecek olsalardı, uzak 
şehirlerden azık ve binek hazırlayarak bu mescide gelirler. Orada kılı-
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nan farz namaz kabul olmuş Hacca ve orada kılınan sünnet namaz ise 
kabul olmuş Umre'ye eşittir." Başka bir rivayete göre de, orada kılınan 
farz ve sünnet namaz, Resulullah'la (s.a.a) yapılan Hac ve Umre 
ziyareti gibidir. 

Şeyh Kuleyni ve diğer büyük alimler Harun b. Harice'den rivayet 
etmişlerdir: İmam Cafer Sadık (a.s) bana "Ey Harun! Seninle Kufe 
mescidi arasında ne kadar mesafe var, bir mil olur mu?" buyurdu. 
Ben, "Hayır" dedim. İmam (a.s) buyurdu ki: "Bütün namazlarının 
orada kılıyor musun?" buyurdu. Ben, "Hayır" cevabını verdim. İmam 
(a.s) şöyle buyurdu: "Ben o mescide yakın olsaydım bir tek namazımı 
bile onun dışında kılmamayı ümit ederdim. Oranın faziletinin ne 
olduğunu biliyor musun? Kufe Mescidi'nde namaz kılmayan salih bir 
kul ve hiçbir peygamber yoktur. Hatta Resulullah'ı (s.a.a) miraca 
götürdükleri gece Cebrail ona, ey Allah'ın Resulü! Nerede olduğunu 
biliyor musun? Şimdi Kufe Mescidi'nin hizasındasın dedi. Bunun 
üzerine Resulullah (s.a.a), o halde Allah Teala'dan izin iste de ben 
gidip orada iki rekat namaz kılayım buyurdu. Böylece Cebrail Allah 
Teala'dan izin istedi. Yüce Allah izin verince Cebrail Resulullah'ı 
(s.a.a) aşağı indirdi ve Hazret orada iki rekat namaz kıldı. Onun sağ 
tarafı cennet bahçelerinden bir bahçedir, onun ortası cennet 
bahçelerinden bir bahçedir, onun arkası cennet bahçelerinden bir 
bahçedir. Orada kılınan farz namaz bin rekat namaza eşittir, orada 
kılınan müstehap namaz beş yüz namaza eşittir. Orada Kur'an 
okumadan ve zikir yapmadan oturmak ibadettir. İnsanlar ondaki 
faziletleri bilecek olsalar bebekler gibi yerde sürünerek olsa bile ona 
doğru gelirler."  

Başka bir rivayette ise şöyle geçer: "Orada farz namaz kılmak 
Hac yapmaya ve orada sünnet namaz kılmak ise Umre yapmaya 
eşittir."  

Hz. Emirulmüminin Ali'nin yedinci ziyaretinde bu yüce mescidin 
faziletine değindik. Bazı rivayetlerden bu mescidin sağ tarafının sol 
tarafından daha faziletli olduğu anlaşılmaktadır. 

Kûfe Mescidinin Amelleri: 
"Misbahu'z-Zairin" ve diğer kitaplarda kaydedildiği üzere Kûfe 

şehrine girince şöyle de:  
ِبْسِم ِهللا َواِبهلِل َويف َسبيِل ِهللا َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه اَللّـُهمَّ 
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 *. اَْنزِْلين ُمنْـَزًال ُمبارَكاً َواَْنَت َخْريُ اْلُمْنزِلنيَ 
Sonra Kûfe mescidine doğru hareket et ve giderken şöyle de:  

 **. ِاالّ هللاُ َواْحلَْمُد هلِل َوُسْبحاَن هللاِ ِالـَٰه  َاهللُ اَْكَربُ َوال
Mescidin kapısına ulaşınca kapının yanında dur ve şöyle de: 

ِد� َرُسوِل ِهللا حمَُمَِّد ْبِن َعْبِد ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه اَلسَّالُم َعلى َسيِّ 
َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، َوَعلى  ْبِن أيب طاِلبٍ  ُم َعلى َامِري اْلُمْؤِمنَني َعِليِّ الطّاِهريَن، اَلسَّال

َوِاْبراهيَم َوِاْمساعيَل َوتِْبياِن   َجماِلِسِه َوَمشاِهِدِه َوَمقاِم ِحْكَمِتِه َوآاثِر آابئِِه آَدَم َونُوحٍ 
ْكَربِ اْلفارُوِق اِبْلِقْسِط الَّذي ألَ ديِق اْدِل الصِّ ماِم اْحلَكيِم اْلعَ ناتِِه، اَلسَّالُم َعَلى االِ بـَيِّ 

ْرِك َوالتـَّْوحيِد، ِليَـْهِلَك َمْن مياِن َوالشِّ َواْلباِطِل َواْلُكْفِر َواالِ  فـَرََّق ُهللا ِبِه َبْنيَ اْحلَقِّ 
 . َنةٍ يا َمْن َحيَّ َعْن بـَيِّ حيَْ وَ  َنةٍ َهَلَك َعْن بـَيِّ 

ديقَني، َوصابُِر ُمْؤِمنَني، َوخاصَُّة نـَْفِس اْلُمنْـَتَجبَني، َوزَْيُن الصِّ َاْشَهُد اَنََّك َامُري الْ 
 ***اْلُمْمَتَحنَني، َواَنََّك َحَكُم ِهللا يف َاْرِضِه، َوقاضي َاْمرِِه، َوابُب ِحْكَمِتِه، َوعاِقدُ 

 
* "Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, Allah yolunda ve Resulullah'ın 

-Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyt'ine olsun- dini üzerine. 
Allah'ım! Beni mübarek bir yere indir; sen kapısına inilenlerin en ha-

yırlısısın." 
** "Allah vasfedilmeyecek kadar büyüktür, Allah'tan başka ilâh 

yoktur, hamd Allah'a mahsustur, Allah münezzehtir." 
*** "Selam olsun efendimiz Allah'ın Resulü Muhammed b. 

Abdullah'a ve onun tertemiz Ehl-i Beyti'ne; selam olsun müminlerin emiri 
Ali b. Ebitalib'e; Allah'ın rahmet ve bereketleri ona, onun meclislerine, 
onun meşhedlerine (hazır olduğu yerde), onun hikmet makamına, 
babaları Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in eserlerine (ilim 
ve hayır işle-rine) ve onun açık delillerine. Selam olsun hekim, adil, en 
büyük sıdık ve adaletle hakla batılı ayıran zata; o, öyle birisidir ki helak 
olanın açık delille helak olması ve -ebedi saadetle- hayat bulanın da çık 
delille hayat bulması için Allah onunla hakla batılı, küfürle imanı, şirkle 
tevhidi birbirin-den ayırmıştır. 

Şahadet ederim ki sen müminlerin emirisin, seçilmiş kişilerin (pey-
gamber ve evliyanın) canlarının özüsün (doğruların) ziynetisin, imtihan 
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باِدِه، وََكْهُف النَّجاِة،  َعْهِدِه، َوالّناِطُق ِبَوْعِدِه، َواْحلَْبُل اْلَمْوُصوُل بـَيْـَنُه َوَبْنيَ عِ 
ْعلى، � َامَري اْلُمْؤِمنَني ِبَك يا، َوُمَهْيِمُن اْلقاِضي األَ َوِمْنهاُج التُّقي، َوالدَّرََجُة اْلُعلْ 
 . ِخَرةِ َليت ِيف الدُّنْيا َواآلدي َوَوسيي َوَسيِّ اَتـََقرَُّب ِاَىل ِهللا زُْلفى، اَْنَت َوِليِّ 

Sonra mescide gir. 
Mescidin, "Fil Kapısı" diye bilinen arka kapısından girmek daha 

iyidir. Sonra şöyle de: 
َحبيِب ِهللا َصلَّى ُهللا  هذا َمقاُم اْلعاِئِذ اِبهلِل َوِمبَُحمَّدٍ  ،َاهللُ اَْكَربُ َاهللُ اَْكَربُ َاهللُ اَْكَربُ 

ئِمَِّة اْلَمْهِدّيَني الّصاِدقَني الّناِطقَني الرّاِشديَن ِة َامِري اْلُمْؤِمنَني َواألَ َعَلْيِه َوآِلِه، َوِبِواليَ 
 ، ْجَس َوَطهََّرُهْم َتْطهريًا، َرضيُت هِبِْم اَئِمًَّة َوُهداًة َوَمواِيلَ الَّذيَن َاْذَهَب ُهللا َعنْـُهُم الرِّ 

ُذ َمَع ِهللا َوِليّ  ًا، َكَذَب اْلعاِدُلوَن اِبهلِل َسلَّْمُت ِالَ◌ْمِر ِهللا ال اُْشِرُك ِبِه َشْيئًا، َوال َاختَِّ
ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال ِالـَٰه  َوَضلُّوا َضالًال بَعيدًا، َحْسِيبَ ُهللا َوَاْوِلياُء ِهللا َاْشَهُد َاْن ال

َة األَ َوَانَّ َعِلّيًا وَ  *َشريَك َلُه، َوَاْشَهُد َانَّ حمَُمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلهِ  ئِمَّ
 

edilenlerin sabırlısı, Allah'ın yeryüzündeki hakemi, emrinin kadısı, 
hikmetinin kapısı, ahdinin bağlayanı, vaadiyle konuşanı, Allah'la kullar 
arasındaki sağlam ip, kurtuluş sığınağı, takva yolu, yüce derece, en 
büyük tanık ve kadısın. Ey Emirulmüminin! Seni aracı kılarak Allah'a yak-
laşıyorum. Sen benim emir sahibim, efendim, dünya ve ahirette vesilem-
sin." 

* "Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Bu, 
Allah'a, Allah'ın habibi Muhammed'e -Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyt'i-
nin üzerine olsun- ve Emirulmüminin Ali'nin ve Allah'ın kendilerinden her 
türlü çirkinliği giderdiği ve tertemiz kıldığı irşat edici, hakkı konuşan, 
doğru ve hidayet imamlarının velayetine sığınanın makamıdır. Onların 
imametine, hidayetine ve dostluğuna razıyım. Allah'ın emrine razıyım; 
O'na hiçbir şeyi ortak koşmam ve Allah'la birlikte hiçbir veli edinmem. 
Allah'tan yüz çevirenler yalan söylemiş ve -hakikatten- uzak bir sapıklığa 
düşmüşlerdir. Allah ve Allah'ın velileri bana yeter. Şahadet ederim ki 
Allah'tan başka ilâh yoktur; O, tektir, ortağı yoktur. Şahadet ederim ki 
Muhammed -Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- O'nun 
kulu ve elçisidir; -yine şahadet ederim ki,- Ali ve onun soyundan olan 
hidayet imamları -Allah'ın selamı onların üzerine olsun- benim velilerim 
ve Allah'ın kullarına hüccetidir." 
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 . ي َوُحجَُّة ِهللا َعلى َخْلِقهِ يَِّتِه َعَلْيِهُم السَّالُم َاْوِليائاْلَمْهِدّيَني ِمْن ُذرِّ 
Sonra "İnmat kapısı" tarafında ve beşinci sütunun hizasında yer 

alan ve Hz. İbrahim (a.s) sütunu olan dördüncü sütunun yakınına gide-
rek dört rekat namaz kıl; bu namazın ilk iki rekatında Fatiha suresin-
den sonra İhlas suresini ve son iki rekatında ise Fatiha suresinden 
sonra Kadir suresini oku. Namazdan sonra Hz. Zehra aleyha selamın 
tesbih zikrini söyle; sonra da şöyle de: 

ْجَس  الّصاِحلَني الّراِشديَن الَّذيَن َاْذَهَب ُهللا َعنْـُهُم الرِّ اَلسَّالُم َعلى ِعباِد هللاِ 
َوَطهََّرُهْم َتْطهريًا، َوَجَعَلُهْم اَنِْبياَء ُمْرَسلَني َوُحجًَّة َعَلى اْخلَْلِق َاْمجَعَني، َوَسالٌم َعَلى 

 *ِز اْلَعليِم. اْلعاَلمَني، ذِلَك تـَْقديُر اْلَعزي اْلُمْرَسلَني، َواْحلَْمُد هلِل َربِّ 
Sonra yedi defa şöyle de: 

 .اْلعاَلمنيَ  ِيف  الٌم َعلى نُوحٍ سَ 
"Alemdekiler arasında Nuh'a selam olsun." 
Ardından şöyle devam et: 

يـََّتَك ِمَن اْلُمْرَسلَني  َحنُْن َعلى َوِصيَِّتَك � َوِيلَّ اْلُمْؤِمنَني الَّيت َاْوَصْيَت هِبا ُذرِّ 
لى َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه َوَعَلْيَك َوعَ  نا حمَُمَّدٍ يقَني، َوَحنُْن ِمْن شيَعِتَك َوشيَعِة نَِبيِّ دّ َوالصِّ 

  النَِّيبِّ  نِْبياِء َوالّصاِدقَني، َوَحنُْن َعلى ِملَِّة ِاْبرهيَم َوديِن حمَُمَّدٍّ َمجيِع اْلُمْرَسلَني َواألَ 
  **.� َعِليٍّ َامِري اْلُمْؤِمننيَ  َوِواليَِة َمْوالئِمَِّة اْلَمْهِدّينيَ َواألَ  يِّ مِّ األُ 

 
* "Selam olsun, Allah'ın, kendilerinden her türlü çirkinliği giderdiği ve 

tertemiz kıldığı, onları peygamberler ve bütün varlıklara hüccet ettiği 
Allah'ın irşat edici salih kullarına. Selamolsun -Allah'ın- elçilerine. Hamd 
alemlerin Rabb'i Allah'a mahsustur. Bu, güçlü ve bilgili Allah'ın takdiridir." 

** "Ey müminlerin velisi! Biz senin elçilerden ve sıddıklardan olan 
soyundan gelenlere ettiğin vasiyetin üzereyiz. Bizler senin şiilerinden ve 
peygamberimiz Muhammed'in -Allah'ın rahemti onun- onun Ehl-i Beyti'-
nin, senin ve bütün elçilerin, peygamberlerin ve sadıkların üzerine olsun- 
izleyicilerindeniz. Biz Hz. İbrahim'in dini, ummi (okul görmemiş) peygam-
ber Muhammed'in ve hidayet bulmuş imamların dini ve mevlamız Emirul-
müminin'in velayeti üzereyiz. 

Selam olsun müjdeleyici ve korkutucuya, Allah'ın salatı, rahmeti, 
rıdvanı, bereketleri onun ve ondan sonra Allah'ın, yaratıkları üzerinde 
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اَلسَّالُم َعَلى اْلَبشِري النَّذيِر َصَلواُت ِهللا َعَلْيِه َوَرْمحَُتُه َوِرْضوانُُه َوبـَرَكاتُُه، َوَعلى 
ْكَربِ ديِق األَ  الصِّ َامِري اْلُمْؤِمننيَ  يٍّ َخْلِقِه َعل ىاِهِد هلِل ِمْن بـَْعِدِه َعلِه َوَخليَفِتِه الشّ َوِصيِّ 

َاَخْذَت بـَيْـَعَتُه َعَلى اْلعاَلمَني، َرضيُت هِبِْم َاْوِلياَء َوَمواِيلَ  الَّذيَواْلفارُوِق اْلُمبِني، 
َوُحّكامًا يف نـَْفسي َوُوْلدي َوَاْهلي َومايل َوِقْسمي َوِحّلي َوِاْحرامي َوِاْسالمي َوديين  

ئِمَُّة ِيف اْلِكتاِب َوَفْصُل اْلَمقاِم َوَفْصُل  األَ ايت، اَنـُْتُم َوُدنْياَي َوآِخَريت َوَحمْياَي َوممَ 
ُكْم َحَكَم ُهللا َوِبُكْم الَّذي ال يَناُم، َواَنـُْتْم ُحَكماُء، ِهللا َوبِ  اخلِْطاِب، َوَاْعُنيُ اْحلَيِّ 

وُر ِهللا ِمْن َبْنيِ اَْيدينا َوِمْن ِاالَّ ُهللا حمَُمٌَّد َرُسوُل ِهللا، اَنـُْتْم نُ ِالـَٰه  َف َحقُّ ِهللا، الرِ عُ 
ٌم َتْسليماً َخْلِفنا، اَنـُْتْم ُسنَُّة ِهللا الَّيت هِبا َسَبَق اْلَقضاُء، � َامَري اْلُمْؤِمنَني َاَ� َلُكْم ُمَسلِّ 

ُذ ِمْن ُدونِِه َوِليًّا، َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َهداين بِ  ُكْم َوما ُكْنُت ال اُْشِرُك اِبهلِل َشْيئًا َوال َاختَِّ
 .، اْحلَْمُد هلِل َعلى ما َهدا�ِالَ◌ْهَتِدَي َلْوال َاْن َهداِينَ هللاُ، َاهللُ اَْكَربُ َاهللُ اَْكَربُ َاهللُ اَْكَربُ 

Dekkatu'l-Kaza ve Beytu't-Teşt'in Amelleri: 
Dekkatu'l-Kaza, Kûfe mescidinde, Hz. Ali aleyhisselamın üzerin-

de oturarak insanlar arasında hüküm verdiği -kürsü gibi- yüksek bir 
 

şahidi olan onun vasisi ve halifesi olan büyük sıddık, -hakla batılı- apaçık 
birbirinden ayıran ve alemdekilerden kendisi için biat alınan Emirulmümi-
nin Ali'nin üzerine olsun. Ben onların velayet ve dostluğuna razıyım. On-
lar benim canıma, evlatlarıma, aileme, malıma, payıma, ihramdan çıkışı-
ma, ihramda oluşuma, İslamıma, dinime, dünyama, ahiretime, yaşamıma 
ve ölümüme hakim ve emir sahipleridirler; ben buna razıyım. Sizler 
Allah'ın Kitabında -insanların- imamları, son söz sahipleri ve gözlerine 
uyku girmeyen diri gözlersiniz. Siz Allah'ın hakimlerisiniz. Allah sizin 
vasıtanızla hükmetti, sizin vasıtanızla Allah'ın hakkı tanındı; öyle bir Allah 
ki O'ndan başka ilâh yoktu, Muhammed O'nun elçisidir. Siz Allah'ın önü-
müzdeki ve ardımızdaki nurusunuz. Siz, Allah'ın kazasının hükmettiği 
sünnetisiniz. Ey Emirulmüminin! Ben senin karşında tam anlamıyla telsi-
mim. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmam ve O'ndan başkasını veli edin-
mem. Hamd, beni sizinle hidayet eden Allah'a mahustur; eğer Allah beni 
hidayet etmeseydi ben hidayet olmazdım. Allah en büyüktür, Allah en 
büyüktür, Allah en büyüktür. Bizi hidayet ettiği şeyler üzere Allah'a hamd 
olsun." 
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yerdi. Orada, üzerine, "Allah size adaleti ve ihsanda bulunmayı em-
reder"  ayeti yazılmış olan kısa bir sütun vardı. Beyt-ut Taşt ise, 
Emirulmüminin Ali aleyhisselam'ın mucize gösterdiği yerdir. Kocası 
olmayan bir kız bir ara suya girdiğinde karnına bir sülük girmiş, kanı-
nı emerek gittikçe büyümüş ve böylece kızın da karnını büyütmüştü. 
Kızın kardeşleri onun hamile olduğunu sanarak onu öldürmek istemiş-
ler. Dolayısıyla, onun hakkında ölüm hükmü almak için Hz. Ali aley-
hisselamın yanına gitmişler. Hz. Ali aleyhisselamın emriyle mescidin 
bir köşesine perde çekerek kızı oraya oturtmuşlar. Sonra Kûfe ebesi 
gelerek onu kontrol etmiş, onun hamile olduğunu ve rahminde bir be-
bek taşıdığını söylemiş. Bunun üzerine İmam aleyhisselam'ın emriyle 
içi lağım dolu bir leğen getirmişler ve kızı onun içine oturtmuşlar. 
Lağım kokusunu alan sülük kızın karnından dışarı çıkmıştır.  

Bazı rivayetlere göre, İmam aleyhisselam elini uzatarak Şam dağ-
larından bir miktar kar getirip o leğenin yanına bırakmış; böylece 
sülük kızın karnından dışarı çıkmıştır. 

Kûfe mescidinin amellerinin tertibinde meşhur olan şudur ki, 
dördüncü sütunun amellerinden sonra mescidin ortasına giderek ora-
nın amellerini yerine getiriyorlar. Dekketu'l-Kaza ve Beytu't-Teşt 
amellerini ise Dekket-u İmam Cafer Sadık amellerinin akabinde 
yerine getiriyorlar. Fakat biz, Kûfe mescidinin amellerinde, Seyyid b. 
Tavus'un "Misbahu'z-Zair" kitabında, Allame Meclisi'nin "Biharu'l-
Envar"ında ve Şeyh Hazar'ın "Mezar" kitabında naklettiği sırayı izle-
yeceğiz. Bu mescidin amellerini meşhur olan sıraya göre yapmak 
isteyen, Dekketu'l-Kaza ve Beytu't-Teşt amellerini, dördüncü sütunun 
amellerinden sonra yapmasın ve en sonda, Dekket-u İmam Sadık 
amellerinden sonra yapsın. Velhasıl, Dekketu'l-Kaza'ya doğru yürü, 
orada sabah namazı gibi iki rekat namaz kıl. Namazdan sona Hz. 
Zehra aleyhaselamın tesbihini yerine getir ve de ki: 

 
 *، َوْجهي َعِم اجلِْساِم ِمْن َغْريِ اْسِتْحقاقٍ دي اِبلنِّ كي َوُمتَـَغمِّ � ماِلكي َوُممَلِّ 

 
* "Ey benim malikim ve beni mülk edinen, hakketmediğim halde beni 

nimete boğan! Ayakların altında olan şeyden dolayı kerim veçhin için 
yüzüm huzu içindedir. Bu şiddet ve sıkıntıyı yok oluşla sonuçlandırma. 
Bana kendi fazlından, hiç kimseye istemeden vermediğin şeyi ver. Sen 
her zaman olmuş ve olacak birinci kadimsin. Muhammed ve 
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َة َوال هِذِه  ْقداُم ِجلَالِل َوْجِهَك اْلَكرِمي، ال َجتَْعْل هِذِه الشِّ ْعُلوُه األَ خاِضٌع ِلما تَـ  دَّ
اْلِ◌ْحمَنَة ُمتَِّصَلًة ابِِْستئصاِل الشَّأَفِة َواْمَنْحين ِمْن َفْضِلَك ما ملَْ َمتَْنْح ِبِه َاَحدًا ِمْن 

 َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  تـََزْل َوال َتزاُل، َصلِّ وَُّل الَّذي ملَْ ، اَْنَت اْلَقدُمي األَ َغْريِ َمْسأََلةٍ 
َعَملي، َوابِرْك يل يف َاَجلي، َواْجَعْلين ِمْن ُعَتقاِئَك َوطَُلقاِئَك   َواْغِفْر يل َواْرَمحْين َوَزكِّ 

 . ِتَك � َاْرَحَم الّراِمحنيَ ِمَن الّناِر ِبَرمحَْ 

Dekketu'l-Kaza Amellerinin Peşinden Beytu't-Teşt Amelleri 
Orada iki rekat namaz kıl, tesbih ve selamdan sonra şöyle de: 

اَللّـُهمَّ ِاّين َذَخْرُت تـَْوحيدي ِاّ�َك َوَمْعرَِفيت ِبَك َوِاْخالصي َلَك َوِاْقراري 
َوِعْرتَتِِه َصلَّى  ِتَك حمَُمَّدٍ ِبُربُوبِيَِّتَك، َوَذَخْرُت ِواليََة َمْن اَنـَْعْمَت َعَليَّ ِمبَْعرَِفِتِهْم ِمْن بَرِيَّ 

ُهللا َعَلْيِهْم ِليَـْوِم فـََزعي ِاَلْيَك عاِجًال َوآِجًال، َوَقْد َفزِْعُت ِاَلْيَك َوِاَلْيِهْم � َمْوالَي يف 
هَذا اْليَـْوِم َويف َمْوِقفي هذا َوَسأَْلُتَك ما زَكى ِمْن نِْعَمِتَك َوِازاَحَة ما َاْخشاُه ِمْن 

َتنيِه، َوَحتْصَني َصْدري ِمْن نِْقَمِتكَ  يف  َوَمْعِصَيةٍ  َوجاِئَحةٍ  َهمٍّ  ُكلِّ ، َواْلَربََكَة فيـما َرزَقـْ
  *.آِخَريت � َاْرَحَم الّراِمحنيَ ديين َوُدنْياَي وَ 

İmam Sadık aleyhisselamın Beytu't-Teşt'te iki rekat namaz kıldığı 
da rivayet edilmiştir. 

 
Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle. Beni bağışla, bana merhamet 
et, amelimi temizle, ömrüme bereket ver. Beni cehennemden kurtardıkla-
rından, serbest bıraktıklarından eyle; merhametin hürmetine, ey merha-
metlilerin en merhametlisi!" 

* "Allah'ım! Ben seni bir bilmemi, sana olan marifet ve ihlasımı ve 
senin ilâhlığına ikrarımı ve yaratıklarından marifetleriyle beni nimetlendir-
diğin kişilerin, yani Muhammed ve soyunun -Allah'ın rahmeti onların 
üzerine olsun- sevgisini, dünya ve ahirette korku gününde sığınmam için 
zahire ettim (sakladım). Bugünde ve burada sana ve onlara sığındım ve 
nimetini uzatmanı (çoğaltmanı), korktuğum azaplarını benden uzaklaştır-
manı, bana verdiğin rızkı bereketlendirmeni; dinimde, dünyamda ve 
ahiretimde göğsümü her türlü üzüntüden, afetten ve günah işlemekten 
korumanı istiyorum; ey merhametlilerin en merhametlisi." 
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Kûfe Mescidinin Ortasının Namaz ve Duası 
Caminin ortasında iki rekat namaz kıl. Birinci rekatta Fatiha ile 

İhlas Suresini, ikinci rekatta ise Fatiha ile Kâfirun Suresini oku; nama-
zın selamından sonra Hz. Fatıma'nın (s.a) zikrini oku ve ardından şöy-
le de: 

ْنَت السَّالُم َوِمْنَك السَّالُم َوِاَلْيَك يـَُعوُد السَّالُم َودارَُك داُر السَّالِم، اَللّـُهمَّ اَ 
نا رَبَّنا ِمْنَك اِبلسَّالِم، اَللّـُهمَّ ِاّين َصلَّْيُت هِذِه الصَّالَة اْبِتغاَء َرْمحَِتَك َوِرْضواِنَك َحيِّ 

َواْرفـَْعها يف  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َفَصلِّ َوَمْغِفَرِتَك، َوتـَْعظيمًا ِلَمْسِجِدَك، اَللّـُهمَّ 
 *.ا ِمّين � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ هّيَني َوتـََقبـَّلْ ِعلِّ 

Bu makama, Dekketu'l-Mirac denmektedir. Bunun sebebi ise, Re-
sulullah'ın (s.a.a) miraca giderken Allah Teala'dan müsaade isteyerek 
oraya inerek iki rekat namaz kılmış olmasıdır. 

Yedinci Sütunun Amelleri: 
Yedinci sütun, Allah Teala'nın Hz. Adem aleyhisselamı tövbe 

etmeye muvaffak kıldığı yerdir. Dolayısıyla yedinci sütunun yanına 
giderek orada kıbleye doğru dur ve şöyle de: 

ِاالَّ هللاُ،  ِالـَٰه  َعلى ِملَِّة َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوالِبْسِم ِهللا َواِبهلِل وَ 
 **نا َحّواَء، اَلسَّالُم َعلى هابيلَ حمَُمٌَّد َرُسوُل ِهللا، اَلسَّالُم َعلى اَبينا آَدَم َواُمِّ 

 
* "Allah'ım! Selam sensin, selam sendendir, selam sana döner, senin 

yurdun selam yurdudur; Rabb'imiz! Bize kendinden bir selamla selam et. 
Allah'ım! Ben, senin rahmetini, hoşnutluğunu, mağfiretini dileyerek 

ve mescidini ululayarak bu namazı kıldım. 
Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle, bu namazı 

İlliyin'e (en yüksek makama) yücelt ve benden kabul eyle; ey merhamet-
lilerin en merhametlisi!" 

** "Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, Resulullah'ın -Allah'ın rahmeti 
onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- dini üzere. Allah'tan başka ilâh 
yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. Selam olsun babamız Adem'e ve 
annemiz Havva'ya. Selam olsun Allah'ın bağışları ve hoşnutluğu üzere 
zulümle ve düşmanlıkla öldürülen Habil'e. Selam olsun Allah'ın seçtiği, 
halis ve emin kulu Şeys'e ve ilklerinden sonuncularına kadar tertemiz 
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 َصْفَوِة هللاِ  ُم َعلى َشْيثٍ اْلَمْقُتول ظُْلمًا َوُعْدواً� َعلى َمواِهِب ِهللا َوِرْضوانِِه، اَلسَّال
بَني َاوَّهلِِْم َوآَخرِِهْم،  يَِّتِه الطَّيِّ مِني َوَعَلى الصَّْفَوِة الّصاِدقَني ِمْن ُذرِّ اْلُ◌خمْتاِر األَ 

يَِّتِهُم اْلُ◌خمْتاريَن، اَلسَّالُم َعلى ِاْبرهيَم َوِاْمساعيَل َوِاْسحاَق َويـَْعُقوَب َوَعلى ُذرِّ 
وسى َكليِم ِهللا، اَلسَّالُم َعلى عيسى رُوِح ِهللا، اَلسَّالُم َعلى حمَُمَِّد ْبِن اَلسَّالُم َعلى مُ 

  يَِّتِه الطَّّيبَني َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، َعْبِد ِهللا خامتَِ النَِّبّيَني اَلسَّالُم َعلى َامِري اْلُمْؤِمنَني َوُذرِّ 
ِخريَن، اَلسَّالُم َعلى فاِطَمَة الُم َعَلْيُكْم ِيف اآل، اَلسَّ وَّلنيَ اَلسَّالُم َعَلْيُكْم ِيف األَ 

ئِمَِّة اْهلاديَن ُشَهداِء ِهللا َعلى َخْلِقِه، اَلسَّالُم َعَلى الرَّقيِب ْهراِء، اَلسَّالُم َعَلى األَ الزَّ 
 .اْلعاَلمنيَ  َمِم هلِل َربِّ ألُ الّشاِهِد َعَلى ا

Sonra bu sütunun yanında dört rekat namaz kıl; birinci rekatta 
Fatiha suresinden sonra Kadir suresini ve ikinci rekatta ise Fatiha 
suresinden sonra İhlas suresini oku. Üçüncü ve dördüncü rekatları da 
aynı şekilde kıl. Namazdan sonra Hz. Fatıma aleyhaselamın tesbih 
zikrini yerine getirdikten sonra şöyle de: 

مياِن ِمّين ِبَك َمّنًا ِمْنَك  َفِاّين َقْد َاَطْعُتَك ِيف االِ اَللّـُهمَّ ِاْن ُكْنُت َقْد َعَصيْـُتَك 
ذ َلَك َوَلدًا َوملَْ األَ  َعَليَّ ال َمّنًا ِمّين َعَلْيَك، َوَاَطْعُتَك يف َاَحبِّ  َادُْع  *ْشياِء َلَك ملَْ َاختَِّ

 
insanların soyundan seçkin doğru konuşanlara. Selam olsun İbrahim'e, 
İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onların seçkin soylarına. Selam olsun Musa 
Kelimullaha, İsa Ruhullah'a ve peygamberlerin sonuncusu Muahmmed b. 
Abdullah'a. Selam olsun Emirulmüminin Ali'ye ve onun tertemiz soyuna; 
Allah'ın rahmet ve bereketleri onların üzerine olsun. Selam olsun size 
ilklerde; selam olsun size sonuncularda; selam olsun Fatıma-ı Zehra'ya; 
selam olsun Allah'ın kulları üzerine şahitleri olan hidayet imamlarına; 
selam olsun alemdekilerin Rabb'i Allah için ümmetin üzerindeki şahit ve 
gözeticiye (Hz. Ali'ye)." 

* "Allah'ım! Eğer ben günah işlediysem de, benim sana minnetim 
olmayan, aksine senin bana minnetin olan imanımda ben sana itaat ettim 
ve yine senin yanında her şeyden daha sevimli olan şeyde (tevhid 
inancında) sana itaat ettim; sana bir evlat tutmadım ve sana bir ortak 
koşmadım, sana karşı günah işlediğim birçok şeyde sana karşı üstünlük 
taslamayı, senin kulluğundan çıkmayı ve senin Rububiyetini inkâr etmeyi 
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َعلى َغْريِ َوْجِه اْلُمكابـََرِة َلَك، َوَال اْخلُُروِج  َكثريَةٍ  ُتَك يف َاْشياءَ َلَك َشريكًا، َوَقْد َعَصيْـ 
َعْن ُعُبوِديَِّتَك، َوَال اْجلُُحوِد ِلُربُوبِيَِّتَك، َولِكِن اتـَّبَـْعُت َهواَي َوَازَلَِّين الشَّْيطاُن بـَْعَد 

يل، َوِاْن تـَْعُف َعّين َوتـَْرَمحْين   ويب َغْريَ ظاملٍِ ْبين َفِبُذنُ اْحلُجَِّة َعَليَّ َواْلَبياِن، َفِاْن تـَُعذِّ 
 . ِبُجوِدَك وََكَرِمَك � َكرميُ فَ 

اَللّـُهمَّ ِانَّ ذُنُويب ملَْ يـَْبَق َهلا ِاّال رَجاُء َعْفِوَك، َوَقْد َقدَّْمت آَلَة احلِْْرماِن، َفَاَ� 
 . َك ما ال َاْسِتَحقُّهُ ُلُب ِمنْ الّلُهمَّ ما ال َاْستَـْوِجُبُه، َوَاطْ  َاْسأَُلكَ 

اَْنَت �  َخْريُ راِحمٍ ْبين َفِبُذنُويب َوملَْ َتْظِلْمين َشْيئًا ، َوِاْن تـَْغِفْر يل فَ اَللّـُهمَّ ِاْن تـَُعذِّ 
  .ديَسيِّ 

َواَْنَت اَللّـُهمَّ اَْنَت اَْنَت َوَأَ� َأَ�، اَْنَت اْلَعّواُد اِبْلَمْغِفَرِة َوَاَ� اْلَعّواُد اِبلذُّنُوِب، 
 . ْجلَْهلِ ُل اِبْحلِْلِم َوَاَ� اْلَعّواُد ابِ اْلُمتَـَفضِّ 
 

� َكنْـَز الضَُّعفاِء، � َعظيَم الرَّجاِء، � ُمْنِقَذ اْلَغْرقى، �  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ َفِاّين 

 
amaçlamadım; Senin bana hüccet ve beyanından sonra ben -günah 
işlemede- hevesime uydum ve Şeytan benim ayağımı kaydırdı. Dolayı-
sıyla, eğer günahım nedeniyle bana azap edecek olursan bana zulmet-
miş olmazsın ve eğer beni affeder ve bana merhamet edersen, bu da 
senin ve kereminden kaynaklanır; ey kerim. 

Allah'ım! Günahlarımdan dolayı senin affını ümit etmemden başka 
bir şey kalmadı. Ben -kıyametim için- mahrumiyetimi gerektirecek şeyleri 
gönderdim. Allah'ım! O halde ben hakketmediğim şeyi senden istiyorum, 
müstahak olmadığım şeyi senden talep ediyorum. 

Allah'ım! Eğer bana azap edecek olursan, bu benim günahlarımdan 
dolayıdır ve sen bana zulmetmiş olmazsın ve eğer beni bağışlayacak 
olursan, ey mevlam, bu da senin en üstün merhamet edici olduğun için-
dir. 

Allah'ım! Sen sensin ve ben de benim; sen sürekli bağışlamaktasın; 
ben ise sürekli günah işlemekteyim. Sen sabırla lütfedersin; ben ise sü- 
rekli cahillik yaparım. 
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ِاّال اَْنَت، اَْنَت َه ِالٰـ  ْحياِء، � ُحمِْيَي اْلَمْوتى، اَْنَت ُهللا الِجَي اْهلََلكى، � ُمميَت األَ ُمنْ 
الَّذي َسَجَد َلَك ُشعاُع الشَّْمِس َوَدِويُّ اْلماِء َوَحفيُف الشََّجِر َونُوُر اْلَقَمِر َوظُْلَمُة 

َوآِلِه   َك َعلى حمَُمَّدٍ الّلُهمَّ � َعظيُم ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ اللَّْيِل َوَضْوُء النَّهاِر َوَخَفقاُن الطَّْريِ، فَ 
َعِليٍّ  َك َعلى َعِليٍّ َوِحبَقِّ َوآِلِه الّصاِدقَني َعَلْيَك، َوِحبَقِّ  حمَُمَّدٍ  َوِحبَقِّ الّصاِدقَني، 
احلََْسِن  َك َعَلى احلََْسِن َوِحبَقِّ فاِطَمَة َعَلْيَك، َوِحبَقِّ  َك َعلى فاِطَمَة َوِحبَقِّ َعَلْيَك، َوِحبَقِّ 
َضِل اْحلَُسْنيِ، َعَلْيَك َفِانَّ ُحُقوقـَُهْم َعَلْيَك ِمْن اَفْ  َك َعَلى اْحلَُسْنيِ َوِحبَقِّ َعَلْيَك، َوِحبَقِّ 

 . ِاْنعاِمَك عليهم
 َعَلْيِهْم � َربِّ  َواِبلشَّأِن الَّذي َلَك ِعْنَدُهْم، َواِبلشَّأِن الَّذي َهلُْم ِعْنَدَك، َصلِّ 

ْيين َوبـَيْـَنَك، َوَاْرِض َعّين  َصالًة دائَِمًة ُمنْـَتهى ِرضاَك، َواْغِفْر يل هِبُِم الذُّنُوَب الَّيت بَـ 
 *َخْلَقَك، َوَامتِْْم َعَليَّ نِْعَمَتَك َكما َاْمتَْمَتها َعلى آابئي ِمْن قـَْبُل، َوال َجتَْعْل ِالَ◌َحدٍ 

 
* Allah'ım! Ben senden diliyorum, ey güçsüzlerin hazinesi, ey en 

büyük ümit, ey boğulanı kurtaran, ey helak olanı kurtaran, ey dirileri 
öldüren ve ölüleri dirilten! Sen Allah'sın; senden başka ilâh yoktur; 
güneşin ışını, suyun şırıltısı, ağaçların hışırtısı, ayın ışığı, gecenin karan-
lığı, gündüzün aydınlığı ve kuşların kanat çırpması sana secde eder. 
Allah'ım! Ey yüce; senin, Muhammed'in ve onun doğru konuşan Ehl-i 
Beyti'nin üzerindeki hakkın hürmetine, Muhammed'in ve onun doğru 
konuşan Ehl-i Beyti'nin senin üzerindeki hakları hürmetine, senin Ali 
üzerindeki hakkın hürmetine ve Ali'nin senin üzerindeki hakkı hürmetine, 
senin Fatıma üzerindeki hakkın hürmetine ve Fatıma'nın senin üzerindeki 
hakkı hürmetine, senin Hasan üzerindeki hakkın hürmetine ve Hasan'ın 
senin üzerindeki hakkı hürmetine, senin Hüseyin üzerindeki hakkın 
hürmetine ve Hüseyin'in senin üzerindeki hakkı hürmetine; doğrusu 
onların senin üzerindeki hakları, senin onlara en büyük nimetlerindendir . 

-Allah'ım!- senin onların yanındaki makamın hürmetine ve onların 
senin yanındaki makamları hürmetine senden istiyorum: Ey Rabb'im! 
Onlara, senin rızanın müntehası olan bir rahmetle rahmet eyle ve bunun 
peşinden benim, seninle aramda olan günahları bağışla; kullarını benden 
razı eyle; nimetlerini, daha önce babalarıma tamamladığın gibi bana da 
tamamla ve bu nimetlerden dolayı yaratıklarından hiç birinden benim 
üzerime minnet bırakma, daha önce babalarıma minnet bıraktığın gibi 
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فيَها اْمِتناً�، َواْمُنْن َعَليَّ َكما َمنَـْنَت َعلى آابئي ِمْن قـَْبُل �  ِمَن اْلَ◌خمُْلوقَني َعليٍّ 
 � ئي فيـما َسأَْلتُ اَوآِلِه َفاْسَتِجْب يل ُدع  لّـُهمَّ َكما َصلَّْيَت َعلى حمَُمَّدٍ ، اَلصۤ عۤ يٰـ هٰ كۤ 

 . َكرميُ � َكرميُ � َكرميُ 
Sonra secdeye kapanarak şöyle de: 

� َمْن يـَْقِدُر َعلى َحواِئِج الّسائِلَني، َويـَْعَلُم ما يف َضمِري الّصاِمتَني، � َمْن ال  
ْعُنيِ َوما ُختِْفي الصُُّدوُر، � َمْن اَنـَْزَل َة األَ التـَّْفسِري، � َمْن يـَْعَلُم خائِنَ َحيْتاُج ِاَىل 

هَبُْم َفَدَعْوُه َوَتَضرَُّعوا ِاَلْيِه َفَكَشَف َعنْـُهُم اْلَعذاَب َعلى قـَْوِم يُوُنَس َوُهَو يُريُد َاْن يـَُعذِّ 
، َوَتْسَمُع ُدعائي، َوتـَْعَلُم ِسّري َوَعالنَِييت اْلَعذاَب َوَمتـََّعُهْم ِاىل حني، َقْد َترى َمكاين 

ْمِر ديين َوُدنْياَي  َواْكِفين ما َاَمهَّين ِمْن اَ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َوحايل، َصلِّ 
 *.َوآِخَريت

 
Sonra yetmiş defa "Ya seyyidi" de. Daha sonra da başını secdeden 

kaldırarak şöyle de: 
 **َاْن تـَْرزَُقين ِمنْ  َاْسأَُلكَ بـَرَكَة هَذا اْلَمْوِضِع َوبـَرََكَة َاْهِلِه،وَ  َاْسأَُلكَ  � َربِّ 

 
bana da minnet bırak; ey Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd! Allah'ım! Muhammed ve 
Ehl-i Beyti'ne rahmet ettiğin gibi istediğim şeylerde duamı kabul et; ey 
Kerim, ey Kerim, ey Kerim!" 

* "Ey isteyenlerin hacetlerini gidermeye gücü yeten ve susanların 
kalbinden geçenleri bilen; ey tefsir ve yoruma ihtiyacı olmayan; ey göz-
lerin ihanetini ve göğüslerde gizli olanı bilen; ey Yunus'un kavmine azap 
indiren; Yunus, kavmine azap indirmesini istemesine rağmen kavminin 
dua edip yalvarmasından dolayı azabı onlardan kaldıran ve onları istediği 
kadar yaşamdan yararlandıran! Sen benim yerimi görüyor, duamı işitiyor, 
sırrımı, açığımı ve durumumu biliyorsun; Muhammed ve âl-i Muhamme-
d'e rahmet eyle; dinim, dünyam ve ahiretim konusunda bütün önemli 
işlerimde bana yet." 

** "Ey Rabb'im! Ben, senden, bu yerin bereketini, bu yerin ehlinin 
bereketini istiyorum. Beni, güç ve kuvvetinle göndereceğin helal ve terte-
miz rızkınla rızıklandır ki afiyet içerisinde olayım; -duamı kabul et- ey 
merhametlilerin en merhametlisi!" 
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، � َاْرَحَم اِفَيةٍ بًا َتُسوقُُه ِاَيلَّ ِحبَْوِلَك َوقـُوَِّتَك، َوَاَ� خاِئٌض يف عِرْزِقَك ِرْزقًا َحالًال طَيِّ 
 .الرّاِمحنيَ 

"Mezar-ı Kadim" kitabında bu makamın duasında "Ya Kerim, ya 
Kerim, ya Kerim"den sonra ve secdeye kapanmadan önce kitabımızın 
birinci bölümünde geçen ve Sahife-i Seccadiye'nin dualarından olan 
şu dua zikretilmiştir: 

 اَللّـُهمَّ � َمْن ُحتَلُّ ِبِه ُعَقُد اْلَمكارِهِ 
"Allah'ım! Ey onun vasıtasıyla sıkıntıların düğümleri çözülen…"  
Daha sonra şöyle söyle demiştir: 
اللّـُهمَّ  اَللّـُهمَّ ِانََّك تـَْعَلُم َوال َاْعَلُم، َوتـَْقِدُر َوال اَْقِدُر، َواَْنَت َعّالُم اْلغُُيوِب، َصلِّ 

َعّين َوَتَصدَّْق َعَليَّ ما اَْنَت َاْهُلُه �  َواْغِفْر يل َواْرَمحْين َوَجتاَوزْ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ 
 *.َاْرَحَم الرّاِمحنيَ 

Sonra secdeye kapanarak şu duayı oku: 
 � َمْن يـَْقِدُر َعلى ِحواِئَج الّسائِلنيَ 

"Ey isteyenlerin hacetlerine gücü yeten…" 
Yedinci sütunun fazileti hakkında birçok hadis vardır. Şeyh 

Kuleyni, muteber bir senetle, Emirulmüminin Ali aleyhisselam'ın bu 
sütuna, sütunlar arasından bir keçi geçebilecek kadar yaklaşarak ona 
doğru namaz kıldığını rivayet etmiştir. 

Başka bir muteber rivayette ise şöyle geçer: 
"Her gece gökten altmış bin melek inerek yedinci sütunun yanında 

namaz kılarlar. Ertesi gece meleklerden bu sayıda başka bir grup 
gelirler ve hiç biri geri dönmez; kıyamete kadar böyle devam eder." 

İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan nakledilen muteber bir hadi-
ste, yedinci sütunun Hz. İbrahim aleyhisselamın makamı olduğu vur-
gulanmıştır. 

Yine Şeyh Kuleynî "Kâfi" kitabında sahih bir senetle Ebu İsmail 
 

* "Allah'ım! Sen -her şeyi- biliyorsun, ben ise bilmiyorum; sen gücü 
yetensin, ben ise gücü yetmeyen; sen gayıpları bilensin. Allah'ım! Mu-
hammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle. beni bağışla, bana merhamet et, 
benim -günahlarımdan- geç, senin layık olduğun şeyi bana bağışta 
bulun; ey merhametlilerin en merhametlisi." 
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Serrac'dan şöyle rivayet etmiştir: Muaviye b. Veheb elimden tutarak 
yedinci sütunu bana gösterip dedi ki: Ebu Hamza Somali benim 
elimden tutarak şöyle dedi: Esbağ b. Nebate benim elimden tutarak 
yedinci sütunu bana gösterip şöyle dedi: Bu sütun Emirulmüminin 
Ali'nin (a.s) makamıdır; Hazret bu sütunun yanında ve İmam Hasan 
(a.s) da beşinci sütunun yanında namaz kılardı. Emirulmüminin Ali 
(a.s) olmayınca onun yerinde İmam Hasan (a.s) namaz kılardı. Oraya 
"Kinde Kapısı"ndan girilir. Kısacası bu sütunun fazileti hakkında çok 
sayıda rivayetler vardır ve biz ise özetle geçmek istiyoruz. 

Beşinci Sütunun Ameli: 
Kûfe mescidinin seçkin yerlerinden biri de beşinci sütundur. Bu 

sütunun yanında namaz kılınmalı, Allah Teala'dan hacet istenmelidir. 
Muteber rivayetlerde bu sütunun Hz. İbrahim Halil aleyhisselamın 
namaz kıldığı yer olarak kaydedilmiştir. Bunun önceki rivayetle bir 
çelişkisi yoktur; çünkü Hz. İbrahim aleyhisselam bu yerlerin hepsinde 
namaz kılmış olabilir. 

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) nakledildiğine göre, beşinci sütün Ceb-
rail'in makamıdır. Önceki hadisten ise İmam Hasan'ın (a.s) makamı 
olduğu anlaşılmaktadır. Velhasıl, hadislerden anlaşıldığına göre yedin-
ci ve beşinci sütunların yanında namaz kılmak diğer yerlerden fazi-
letlidir. 

Seyyid b. Tavus diyor ki: Beşinci sütunun yanında -sabah namazı 
gibi- iki rekat namaz kıl. Selam verip Hz. Zehra aleyhaselamın tesbih 
zikrini söyledikten sonra şöyle de: 

 
 َاْسأَُلكَ ها ما َعِلْمنا ِمْنها َوما ال نـَْعَلُم، وَ ُكلِّ ِجبَميِع َاْمساِئَك  َاْسأَُلكَ ـُهمَّ ِاّين اَللّ 

َك اْلَعظيِم األَ  ْكَربِ الَّذي َمْن َدعاَك ِبِه َاَجبْـَتُه، َوَمْن َسأََلَك ِبِه ْعَظِم اْلَكبِري األَ ابِِمسِْ
اْسَتعاَنَك  *ْرَتُه، َوَمِن اْستَـْغَفَرَك ِبِه َغَفْرَت َلُه، َوَمنِ َاْعطَيْـَتُه، َوَمِن اْستَـْنَصَرَك ِبِه َنصَ 

 
* "Allah'ım! Ben, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün isimlerinle seni 

çağırıyorum; kendisiyle sana dua edenin duasını kabul ettiğin ve kendi-
siyle senden bir şey isteyene istediğini verdiğin, kendisiyle senden yar-
dım isteyene yardım ettiğin, kendisiyle senden bağışlanma dileyeni 
bağışladığın, kendisiyle senden medet isteyene medet ettiğin, kendisiyle 
senden rızk isteyene rızk verdiğin, kendisiyle senden imdat isteyenin 
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َتُه، َوَمِن اْسَتغاَثَك ِبِه َاَغثـَْتُه، َوَمِن اْسَرتَْمحََكَ  ِبِه  ِبِه َاَعنْـَتُه، َوَمِن اْسَرتْزََقَك ِبِه َرزَقـْ
ْيَك ِبِه َكَفيْـَتُه، َوَمِن اْستَـْعَصَمَك ِبِه  َرِمحَْتُه، َوَمِن اْسَتجاَرَك ِبِه َاَجْرَتُه، َوَمْن تـَوَكََّل َعلَ 

َوَمْن  ،َعَصْمَتُه، َوَمِن اْستَـنْـَقَذَك ِبِه ِمَن الّناِر اَنـَْقْذَتُه، َوَمِن اْستَـْعَطَفَك ِبِه تـََعطَّْفَت َلهُ 
َْذَت ِبِه آَدَم َصِفّيًا، َونُوحًا جنَِّيًا، َواِ  ْبراهيَم َخليًال، َامََّلَك ِبِه َاْعطَيْـَتُه، الَِّذي اختَّ

َوُموسى َكليماً، َوعيسى رُوحاً، َوحمَُمَّداً َحبيباً، َوَعِلّياً َوِصّياً، َصلَّى هللاُ َعَلْيِهْم َاْمجَعَني 
ِئجي، َوتـَْعُفَو َعّما َسَلَف ِمْن ذُنُويب، َوتـَتَـَفضََّل َعَليَّ ِمبا اَْنَت َاْهُلُه اَاْن تـَْقِضَي يل َحو 

اْلَمْهُمومَني َو� ِغياَث   َج َهمِّ ِخَرِة، � ُمَفرِّ دُّنْيا َواآلنَني َواْلُمْؤِمناِت ِللَوِجلَميِع اْلُمْؤمِ 
 .ُسْبحاَنَك � َربَّ اْلعاَلمنيَ ِاالّ اَْنَت ِالـَٰه  اْلَمْلُهوفَني ال

İmam Cafer Sadık'ın (a.s), ashabından bazılarına şöyle dediği 
rivayet edilmiştir: "Beşinci sütunun yanında iki rekat namaz kıl; çünkü 
orası İbrahim'in (a.s) namaz yeridir. Sonra şu duayı oku: "Selam 
olsun babamız ademe ve annemiz Havva'ya…"  

Yedinci sütunun yanında okunanlara yakın tabirlerle. 

Üçüncü Sütunun Ameli (İmam Zeynulabidin Aleyhissela-
m'ın Makamı): 

Sonra Kinde kapısına bitişik olan taraftan üçüncü sütunun 

 
imdadına koştuğun, kendisiyle senden merhamet dileyene merhamet 
ettiğin, kendisiyle senden sığınma dileyene sığınak verdiğin, kendisiyle 
sana tevekkül edene yettiğin, kendisiyle senden korunma dileyeni 
koruduğun, kendisiyle onu cehennemden kurtarmanı isteyeni kurtardığın, 
kendisiyle ona karşı şefkatli olmanı isteyene şefkatli olduğun, kendisiyle 
sana ümit bağlayana ümit ettiği şeyi verdiğin; kendisiyle Adem'i seçtiğin, 
Nuh'u kurtardığın, İbrahim'i dost edindiğin, Musa'yı seninle konuşan 
kıldığın, İsa'yı Ruhu'l-Kudüs ettiğin, Muhammed'i habib kıldığın ve Ali'yi 
vasi ettiğin -rahmetin onların üzerine olsun- en yüce azim isminle, en 
büyük kebir isminle senden istiyorum ki, hacetlerimi karşılayasın, geçmiş 
günahlarımı bağışlayansın, senin lâyık olduğun şeyle bana ve bütün 
mümin erkek ve kadınlara dünya ve ahirette lütufta bulunasın. Ey 
sıkıntısı olanların sıkıntısını gideren, ey üzgün ve kalbi yanıkların imdat-
çısı! Senden başka ilâh yoktur; sen münezzehsin ey alemdekilerin Rab-
b'i!" 
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yakınındaki İmam Zeynulabidin aleyhisselamın dekkesine doğru git. 
Bu dekke, kıble tarafından Emirulmüminin Ali'nin dekkesinin 

karşısında ve batı tarafından ise şimdi kapanmış olan Kinde kapısının 
karşısındadır. Orada geçmişte bir dekke olduğundan, sütundan beş zira 
(yaklaşık iki buçuk metre) uzakta namaz kılmanın daha uygun olduğu 
söylenmiştir. Orada -sabah namazı gibi- iki rekat namaz kılıp ardından 
Hz. Zehra aleyha selamın tesbih zikrini söyledikten sonra şöyle de: 

اَللّـُهمَّ ِانَّ ذُنُويب َقْد َكثـَُرْت َوملَْ يـَْبَق َهلا ِاّال رَجاُء  .ِبْسِم ِهللا الرَّْمحِن الرَّحيمِ 
ُلُب الّلُهمَّ ما ال َاْستَـْوِجُبُه، َواطْ  َاْسأَُلكَ َعْفِوَك، َوَقْد َقدَّْمُت آَلَة احلِْْرماِن ِاَلْيَك َفأ� 

 .  ما ال َاْسَتِحقُّهُ ِمْنكَ 
َخْريُ راِحم اَْنَت � ْبين َفِبُذنُويب َوملَْ َتْظِلْمين َشْيئًا، َوِاْن تـَْغِفْر يل فَ اَللّـُهمَّ ِاْن تـَُعذِّ 

  .ديَسيِّ 
َت اَللّـُهمَّ اَْنَت اَْنَت َوأَ� أَ�، اَْنَت اْلَعّواُد اِبْلِمْغِفَرِة َوَاَ� اْلَعّواُد اِبلذُّنُوِب، َواَنْ 

  *.َوَاَ� اْلَعّواُد اِبْجلَْهلِ  ُل اِبْحلِْلمِ اْلُمتَـَفضِّ 
 

� َكنْـَز الضَُّعفاِء، � َعظيَم الرَّجاِء، � ُمْنِقَذ اْلَغْرقى، �  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ َفِاّين 
ِاّال اَْنَت، لـَٰه اِ  ْحياِء، � ُحمِْىيَ اْلَمْوتى، اَْنَت ُهللا الَّذي الْنِجَي اْهلَْلكى � ُمميَت األَ مُ 

 
* "Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım! Günahlarım çoğaldı 

ve onlardan dolayı senin affını ümit etmemden başka bir şey kalmadı. 
Şüphesiz ben -kıyametim için- mahrumiyetimi gerektirecek şeyleri senin 
yanına gönderdim. Allah'ım! O halde, ben müstahak olmadığım şeyi sen-
den istiyorum, hakketmediğim şeyi senden talep ediyorum. 

Allah'ım! Eğer bana azap edecek olursan, bu benim günahlarımdan 
dolayıdır ve sen bana zulmetmiş olmazsın ve eğer beni bağışlayacak 
olursan, ey mevlam, bu da senin en üstün merhamet edici olduğun için-
dir. 

Allah'ım! Sen sensin ve ben de benim; senin sürekli dönüp bağış-
lamaktasın; ben ise sürekli dönüp günah işlemekteyim. Sen sabırla lütfe-
dersin; ben ise sürekli cahillik yaparım. 
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النَّهاِر  َسَجَد َلَك ُشعاُع الشَّْمَس، َونُوُر اْلَقَمِر، َوظُْلَمُة اللَّْيِل، َوَضْوُء، اَْنَت الَّذي
 . َوَخَفقاُن الطَّْريِ 

 حمَُمَّدٍ  َوآِلِه الّصاِدقَني، َوِحبَقِّ  َك � َكرُمي َعلى حمَُمَّدٍ الّلُهمَّ � َعظيُم ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ فَ 
َك َعلى فاِطَمَة َعِليٍّ َعَلْيَك، َوِحبَقِّ  َك َعلى َعِليٍّ َوِحبَقِّ َوآِلِه الّصاِدقَني َعَلْيَك، َوِحبَقِّ 

َك َعَلى احلََْسِن َعَلْيَك، َوِحبَقِّ  َك َعَلى احلََْسِن َوِحبَقِّ فاِطَمَة َعَلْيَك ،َوِحبَقِّ  َوِحبَقِّ 
، َفِانَّ ُحُقوقـَُهْم ِمْن اَْفَضِل ِاْنعاِمَك َعَلْيِهْم، َواِبلشَّأِن  اْحلَُسْنيِ َعَلْيكَ  اْحلَُسْنيِ َوِحبَقِّ 

َعَلْيِهْم َصالًة دائَِمًة   � َربِّ  الَّذي َلَك ِعْنَدُهْم َواِبلشَّأِن الَّذي َهلُْم ِعْنَدَك، َصلِّ 
ْم نِْعَمَتَك َعَليَّ َكما ُمنْـَتهى ِرضاَك، َواْغِفْر يل هِبِْم الذُّنُوَب الَّيت بـَْيين َوبـَيْـَنَك، َوَامتِْ 

َوآِل  َصلَّْيَت َعلى حمَُمَّدٍ  *، اَللّـُهمَّ َكما صۤ عۤ يٰـ هٰ كۤ َاْمتَْمَتها َعلى آابئي ِمْن قـَْبُل �  
 . ِجْب يل ُدعائي فيـما َسأَْلُتكَ َفاْستَ  حمَُمَّدٍ 

 
* Allah'ım! Ben senden diliyorum, ey güçsüzlerin hazinesi, ey en 

büyük ümit, ey boğulanı kurtaran, ey helak olanı kurtaran, ey dirileri öldü-
ren ve ölüleri dirilten! Sen Allah'sın; senden başka ilâh yoktur; güneşin 
ışını, ayın nuru, gecenin karanlığı, gündüzün aydınlığı ve kuşların kanat 
çırpması sana secde eder.  

Allah'ım! Ey Azim ve ey Kerim; Muhammed'in ve onun doğru konu-
şan Ehl-i Beyti'nin üzerindeki hakkın hürmetine, Muhammed'in ve onun 
doğru konuşan Ehl-i Beyti'nin senin üzerindeki hakları hürmetine, senin 
Ali üzerindeki hakkın hürmetine ve Ali'nin senin üzerindeki hakkı 
hürmetine, senin Fatıma üzerindeki hakkın hürmetine ve Fatıma'nın 
senin üzerindeki hakkı hürmetine, senin Hasan üzerindeki hakkın 
hürmetine ve Hasan'ın senin üzerindeki hakkı hürmetine, senin Hüseyin 
üzerindeki hakkın hürmetine ve Hüseyin'in senin üzerindeki hakkı 
hürmetine; doğrusu onların senin üzerindeki hakları, senin onlara en 
büyük nimetlerindendir, -Allah'ım!- senin onların yanındaki makamın 
hürmetine ve onların senin yanındaki makamları hürmetine senden 
istiyorum: Ey Rabb'im! Onlara, senin rızanın sonu olan bir rahmetle 
rahmet eyle; onların peşinden benim, seninle aramda olan günahları 
bağışla; nimetlerini, daha önce babalarıma tamamladığın gibi bana da 
tamamla; ey Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd! Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne 
rahmet ettiğin gibi istediğim şeylerde duamı kabul et." 
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Sonra secdeye giderek yüzünün sağ tarafını yere bırakıp şöyle de: 
َواْغِفْر يل َواْغِفْر   َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  دي َصلِّ دي � َسيِّ  َسيِّ دي �� َسيِّ 

 *. يل
Bu cümleyi huzu ve huşu içinde ağlayarak söyleyebildiğin kadar 

fazla söyle. Sonra yüzünün sol tarafını yere bırakarak aynı şeyi tekrar-
la ve dua ederek hacetlerini iste. 

Muteber olmayan bazı dua kitaplarında geçen ve halk arasında 
meşhur olan şey şudur: İmam Sadık aleyhisselamın, kendi ashabından 
birine bu mekanda yapmasını öğrettiği başka bir amel de var; fakat bu 
amel sadece bu mekana has değildir. İmam, kendi ashabından birine, 
"Sabahleyin Kûfe mescidinden geçmene sebep olacak bir iş için dışarı 
çıktığın oluyor mu?" diye sordu. Adam, oluyor, cevabını verince 
İmam aleyhisselam, "O halde, mescitte dört rekat namaz kıl ve sonra 
şöyle de", buyurdu: 

ْذ َلَك األَ  َصيْـُتَك َفِاّين َقْد َاَطْعُتَك يف َاَحبِّ ِاْن ُكْنُت َقْد عَ ِاٰهلي  ْشياِء ِاَلْيَك َملْ َاختَِّ
 َعلى َغْريِ َوْجِه اْلُمكابـََرةِ  َكثريَةٍ  َوَلدًا َوملَْ َادُْع َلَك َشريكًا، َوَقْد َعصيُتَك يف َاْشياءَ 

وبِيَِّتَك، َوَال اْخلُُروِج َعِن اْلُعُبوِديَِّة ْسِتْكباِر َعْن ِعباَدِتَك، َوَال اْجلُُحوِد ِلُربُ َلَك، َوَال االِ 
ْبين َفِاْن تـَُعذِّ  **َلَك، َولِكِن اتـَّبَـْعُت َهواَي َوازَلَِّينَ الشَّْيطاُن بـَْعَد اْحلُجَِّة َواْلَبياِن، 

 . َكرميُ   ِبُجوِدَك وََكَرِمَك �اَْنَت يل، َوِاْن تـَْعُف َعّين َوتـَْرَمحْين فَ  َفِبُذنُويب، َغْريَ ظاملٍِ 
Sonra şöyle devam et: 

 
* "Ey efendim, ey efendim, ey efendim! Muhammed ve onun Ehl-i 

Beyti'ne rahmet eyle ve beni bağışla, beni bağışla." 
** "İlahi! Eğer ben günah işlediysem, senin yanında her şeyden da-

ha sevimli olan şeyde (tevhid inancında) sana itaat ettim; sana bir evlat 
tutmadım ve bir ortak koşmadım, sana karşı günah işlediğim birçok şey-
de sana karşı savaşmak ve inat etmeyi, sana ibadet etmekten baş kaldır-
mayı ve senin Rububiyetini inkâr etmeyi ve senin kulluğundan çıkmayı 
amaçlamadım; Senin bana hüccet ve beyanından sonra ben -günah 
işlemede- hevesime uydum ve Şeytan benim ayağımı kaydırdı. Dolayı-
sıyla, eğer günahım nedeniyle bana azap edecek olursan bana zulmet-
miş olmazsın ve eğer beni affeder ve bana merhamet edersen, bu da se-
nin bağış ve kereminden kaynaklanır; ey kerim." 
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َولِكْن ِحبَْوِل ِهللا   ِمّين َوال قـُوَّةٍ  َغَدْوُت ِحبَْوِل ِهللا َوقـُوَّتِِه، َغَدْوُت ِبَغْريِ َحْولٍ 
 َاْن تـَْرزَُقين ِرْزقاً َحالالً  َاْسَأُلكَ بـَرََكَة هَذا اْلبَـْيِت َوبـَرََكَة َاْهِلِه، وَ  َاْسأَُلكَ  َوقـُوَّتِِه، � َربِّ 

 *. َك َوَاَ� خاِئٌض يف عاِفَيِتكَ باً َتُسوقُُه ِاَيلَّ ِحبَْوِلَك َوقـُوَّتِ طَيِّ 
Şeyh-i Şehid ve Muhammed b. Meşhedi bu ameli, dördüncü 

sütunun amelinden sonra Kûfe mescidinin avlusu için zikretmişlerdir. 
Buna göre dört rekatlık namazın ilk iki rekatında Fatiha ve İhlas suresi 
ve diğer iki rekatinde ise Fatiha ve Kadir suresi okunur. Namazdan 
sonra Hz. Zehra aleyha selamın tesbih zikri söylenir. 

Muteber bir hadiste Ebu Hamza Sumali'den şöyle nakledilir: Bir 
gün Kûfe mescidinde oturmuştum. O sırada Kinde kapısından güzel 
yüzlü, güzel kokulu, temiz elbiseler giymiş, başında sarık, üzerinde 
gömlek, onun da üzerinden bir cübbe giymiş, ayağında Arap  ayakka-
bısı olan birisi içeri girdi. Ayakkabılarını çıkararak yedinci sütunun 
yanında durdu. Ellerini kulak hizasına kadar kaldırarak tekbir getirdi. 
Bu manzaranın dehşetinden tüylerim diken diken oldu. Böylece dört 
rekat namaz kıldı; namazın rüku ve secdelerini iyi bir şekilde yerine 
getirdikten sonra yukarıdaki duayı okudu. Duanın "Ya Kerim" cüm-
lesine ulaşınca secdeye giderek nefesi tükeninceye kadar bu cümleyi 
tekrarladı. Sonra secdede, "Ya men yeqdiru ela hevaici's-sailin" (Ey 
isteyenlerin hacetlerini vermeye gücü yeten) dedi ve peşinden yedinci 
sütunun amellerinde geçen "ya seyyidi" kelimesini yetmiş defa tek-
rarladı. Başını secdeden kaldırınca dikkat ettim ve onun İmam Zeynu-
labidin aleyhisselam olduğunu gördüm. Hemen giderek mübarek elle-
rini öptüm, buraya niçin geldiniz? diye sordum. İmam, "Gördüğün 
şeyler (Kûfe mescidinde namaz kılmak) için" buyurdu.  

Yedinci ziyaretten sonra naklettiğimiz bir rivayette İmam'ın, daha 
sonra Ebu Hamza'yı Emirulmüminin Ali aleyhisselamın ziyaretine 
götürdüğü geçer. 

 

 
* "Sabahleyin kendimden güç ve kuvvetim olmaksızın Allah'ın güç ve 

kuvvetiyle hareket ettim. Ey Rabb'im! Ben senden bu yerin bereketini ve 
bu yerin ehlinin bereketini istiyorum. Senden, ben afiyet içerisindeyken 
kendi güç ve kuvvetinle bana gönderdiğin tertemiz helal rızk diliyo-rum." 
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Hz. Nuh'un Makamı Diye Meşhur Olan Babu'l-Ferec 
Amelleri 

Üçüncü sütunun amellerinden sonra Emirulmüminin kapısı deke-
sine git. Bu, Kûfe mescidinden Emirulmüminin Ali aleyhissela-mın 
evine açılan kapıya bitişik olan bir suffedir. Orada -sabah namazı gibi- 
dört rekat namaz kıl ve namazdan sonra Hz. Zehra aleyhaselamın 
zikrini söyleyip peşinden şöyle de:  

، َواْقِض حاَجيت � َاهلُل � َمْن ال َخييُب َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َرضَني يَب الدََّعواِت، � َربَّ األَ سائُِلُه، َوال يـَنْـَفُد �ئُِلُه، � قاِضَي اْحلاجاِت، � جمُ 

َل اِت، � ُمَبدِّ َوالسَّماواِت، � كاِشَف اْلُكُرابِت، � واِسَع اْلَعِطّياِت، � داِفَع النَِّقم
، ُعْد َعَليَّ ِبَطْوِلَك َوَفْضِلَك َوِاْحساِنَك، َواْسَتِجْب ُدعائي فيـما ئاِت َحَسناتٍ السَّيِّ 

  *.َك َوَاْوِلياِئَك الّصاِحلنيَ َك َوَوِصيِّ نَِبيِّ  َسأَْلُتَك َوطََلْبُت ِمْنَك، ِحبَقِّ 

Bu Makamda Başka Bir Namaz: 
Bu namaz iki rekattır. Namazdan sonra tesbih zikrini yapıp peşin-

den şöyle de: 
 قاِدرَ  **اَللّـُهمَّ ِاّين َحَلْلُت ِبساَحِتَك ِلِعْلمي ِبَوْحدانِيَِّتَك َوَصَمدانِيَِّتَك، َواَنَُّه ال

 
* "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle; hacetimi reva 

eyle; ya Allah, ey kendisinden -bir şey- isteyeni hiçbir zaman nasipsiz 
bırakmayan ve bağışı tükenmeyen; ey hacetleri reva eden; ey dualara 
icabet eden; ey yerlerin ve göklerin Rabb'i; ey sıkıntıları gideren; ey 
bağışları geniş olan; ey azapları defeden; ey günahları iyiliklere dönüş-
türen! Bağışın, fazlın ve ihsanınla bana lütufta bulun; senden istediğim 
ve talep ettiğim şeyde duamı kabul eyle; peygamberin, vasin ve salih 
velilerinin hakkı hürmetine -duamı kabul buyur-." 

** "Allah'ım! Ben senin dergahına girdim; senin birliğini, ihtiyaçsızlı-
ğını ve senden başka hiç kimsenin benim hacetimi reva etmeye kadir 
olmadığını biliyorum. Ey Rabbim! Bildim ki, senin bana ver-diğin nimetleri 
gördükçe sana olan ihtiyacım daha da şiddetlenmektedir. Ey Rabbim! 
Önemli bir şey kapımı çalmıştır; sen de onu biliyorsun; çünkü sen öğren-
meden bilensin. Senden ismin hürmetine istiyorum; o ismin ki göklere 
bıraktığında gök yarıldı, yerlere bıraktığında yer yayıldı, yıldızlara bıraktı-
ğında yıldızlar yayılıp dağıldı, dağlara bıraktığında dağ istikrar buldu; 
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يَّ اَنَُّه ُكلَّما شاَهْدُت نِْعَمَتَك َعلَ  َعلى َقضاِء حاَجيت َغْريَُك، َوَقْد َعِلْمُت � َربِّ 
َتُه، ِالَ◌نََّك عاِملٌ  ِمْن ُمِهمِّ  اْشَتدَّْت فاَقيت ِاَلْيَك، َوَقْد َطَرَقين � َربِّ  َاْمري ما َقْد َعَرفـْ

واِت َفاْنَشقَّْت، َوَعَلى ْسِم الَّذي َوَضْعَتُه َعَلى السَّمااِبالِ  َاْسأَُلكَ َغْريُ ُمَعلَّم وَ 
 َاْسأَُلكَ  َفانـَْتَشَرْت، َوَعَلى اْجلِباِل َفاْستَـَقرَّْت، وَ َضَني َفانـَْبَسَطْت، َوَعَلى النُُّجومِ رَ األَ 
َة ْنَد اْحلَُسْنيِ َوِعْنَد األَ َوِعْنَد َعِليٍّ َوِعْنَد احلََْسِن َوعِ  ْسِم الَّذي َجَعْلَتُه ِعْنَد حمَُمَّدٍّ اِبالِ  ئِمَّ
َوَاْن تـَْقِضَي يل  َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ  َي َعلىِهْم َصَلواُت ِهللا َعَلْيِهْم َاْمجَعَني، َاْن ُتَصلِّ ُكلِّ 

َر َعسريَها، َوَتْكِفَيين ُمِهمَّها، َوتـَْفَتَح يل قـُْفَلها، َفِاْن فـََعْلَت  حاَجيت، َوتـَُيسِّ  � َربِّ 
يف  ُحْكِمَك َوال حاِئفٍ يف  ذِلَك فـََلَك اْحلَْمُد، َوِاْن ملَْ تـَْفَعْل فـََلَك اْحلَْمُد َغْريَ جائِرٍ 

 .ِلكَ َعدْ 
Sonra yüzünün sağ tarafını yere bırakarak şöyle de: 

اَللّـُهمَّ ِانَّ يُوُنَس ْبَن َمّىت َعْبَدَك َونَِبيََّك َدعاَك يف َبْطِن اْحلُوِت َفاْسَتَجْبَت َلُه، 
 *. َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ  ِحبَقِّ َوَاَ� َاْدُعوَك َفاْسَتِجْب يل 

Sonra istediğin duayı et ve hacetlerini iste. Peşinden yüzünün sol 
tarafını yere bırak ve şöyle de: 

  جابَِة، َوَاَ� َاْدُعوَك َكما َاَمْرَتين َفَصلِّ لدُّعاِء َوَتَكفَّْلَت اِبالِ اَللّـُهمَّ ِانََّك َاَمْرَت ابِ 

 
Muhammed'in yanına, Ali'nin yanına, Hasan'ın yanına, Hüseyn'in yanına, 
bütün Ehl-i Beyt imamları -Allah'ın salatı onların hepsinin üzerine olsun- 
yanına bıraktığın o ismin hürmetine senden diliyorum: Muhammed ve 
Ehl-i Beyt'ine salat eyle ve ey Rabbim; benim hacetimi reva eyle, zor 
olan hacetimi kolaylaştır, zor hacetlerimde bana yet, onların anahtarını -
yüzüme- aç. Öyleyse bunu yapacak olursan sana hamdolsun, yapmaya-
cak olursan -yine- sana hamdolsun; çünkü sen hükmünde zulmeden ve 
adaletinde zalim değilsin." 

* "Allah'ım! Yunus b. Metta senin kulun ve peygamberindir. Balığın 
karnında sana dua etti de sen onun duasını kabul ettin. Ben de sana dua 
ediyorum, o halde Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin hakkı hürmetine benim 
de duamı kabul et." 
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 *. َواْسَتِجْب يل َكما َوَعْدَتين � َكرميُ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ 
Sonra alnını yere bırakarak şöyle de: 

 َوآِل حمَُمَّدٍ   َعلى حمَُمَّدٍ  ، تـَْعَلُم ُكْرَبيت َفَصلِّ َعزيزٍ  ُكلِّ ، َو� ُمِذلَّ َذليلٍ  ُكلِّ ُمِعزَّ  َ� 
 **ْج َعّين � َكرميُ . َوفـَرِّ 

Bu Makamda Hacet İçin Kılınan Namaz 
Dört rekat namaz kılıp peşinden Hz. Zehra aleyhaselamın tesbih 

zikrini söyledikten sonra şöyle de: 
� َمْن ال َتراُه اْلُعُيوُن، َوال ُحتيُط  ِبِه الظُّنُوُن َوال َيِصُفهُ   َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

كائيَل اِل، َومَ ُه اْحلَواِدُث، َوال تـُْفنيِه الدُُّهوُر، تـَْعَلُم َمثاقيَل اْجلِبالواِصُفوَن، َوال تـَُغريُِّ 
ْشجاِر، َوَرْمَل اْلِقفاِر، َوما َاضَأْت ِبِه الشَّْمُس َواْلَقَمُر، َوَاْظَلَم اْلِبحاِر، َوَوَرَق األَ 

َعَلْيِه اللَّْيُل، َوَوَضَح َعَلْيِه النَّهاُر، َوال تُواري ِمْنَك َمساٌء َمساًء، َوال َاْرٌض َاْرضًا، َوال 
،  َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ َحبٌْر ما يف قـَْعرِِه،  َجَبٌل ما يف َاْصِلِه، َوال

َاّ�مي يـَْوَم اَْلقاَك،  ***َوَاْن َجتَْعَل َخْريَ َاْمري آِخَرُه، َوَخْريَ َاْعمايل َخواتيَمها، َوَخْريَ 

 
* "Allah'ım! Sen dua etmeyi emrettin ve onu kabul edeceğini üstlen-

din. Emrettiğin gibi ben de sana dua ediyorum. O halde Muhammed ve 
Ehl-i Beyt'ine salat eyle, vaat ettiğin gibi duamı kabul eyle ey Kerim!" 

** "Ey her zelile izzet veren, ey her azizi (gururluyu) zelil eden! Sen 
benim üzüntümü biliyorsun. O halde Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat 
eyle ve benim üzüntümü gider ey Kerim." 

*** "Allah'ım! Ey gözler kendisini görmeyen, düşünceler kendisini 
kuşatmayan, vasfedenlerin vasıflandıramadığı, olayların değiştiremediği, 
zamanın fani edemediği; dağların ağırlığını, denizlerin hacmini, ağaçların 
yapraklarını, çöllerin kumlarını, güneşin ve ayın aydınlattığı, gecenin 
karanlığının ve gündüzün aydınlığının kapsadığı her şeyi bilen; ne bir 
gök başka bir göğü, ne bir yer başka bir yeri, ne bir dağ kökünde olanı, 
ne bir deniz derinliklerinde olanı senden gizleyebilir; -Allah'ım!- senden 
istiyorum ki: Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle; işimin en hayırlı-
sını onun nihayeti, amellerimin en üstününü onların sonları, günlerimin 
en güzelini seni mülakat ettiğim gün eyle; senin her şeye gücün yeter. 
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 .َقديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ ِانََّك َعلى  
َفَارِْدُه، َوَمْن كاَدين َفِكْدُه، َوَمْن بَغاين هِبََلَكة َفَاْهِلْكُه،  اَللّـُهمَّ َمْن َاراَدين ِبُسوءٍ 

 . ِممَّْن َدَخَل َمهُُّه َعَليَّ  َواْكِفين ما َاَمهَّين
اَللّـُهمَّ َاْدِخْلين يف ِدْرِعَك احلَْصيَنِة، َواْسُرتْين ِبِسْرتَِك اْلواقي، � َمْن َيْكفي ِمْن  

ْق ِخَرِة، َوَصدِّ َواآلْنُه َشْيٌء، اِْكِفين ما َاَمهَّين ِمْن َاْمِر الدُّنْيا َوال َيْكفي مِ  َشْيءٍ  ُكلِّ 
 .ْلين ما ال اُطيقُ  َوال ُحتَمِّ  اْلَمضيقَ ْج َعينِّ قـَْويل َوِفْعلي � َشفيُق � رَفيُق فـَرِّ 

� َاْرَحَم الرّاِمحَني، � اَللّـُهمَّ اْحُرْسين ِبَعْيِنَك الَّيت ال تَناُم، َواْرَمحْين ِبُقْدرَِتَك َعَليَّ 
َعِليُّ � َعظيُم اَْنَت عاِملٌ ِحباَجيت َوَعلى َقضائِها َقديٌر، َوِهَي َلَدْيَك َيسٌري، َوَاَ� ِاَلْيِك 

  *.َقديرُ  َشْيءٍ  ُكلِّ ِانََّك َعلى  َفقٌري َفُمنَّ هِبا َعليَّ � َكرميُ 
Sora secdeye giderek şöyle de: 

واقضيها وَقْد أحصَيَت   َوآِل حممدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َت َحواِئجي َفَصلِّ َقْد َعِلمْ ِاٰهلي 
 **. وآلِه  َواْغِفرها � َكرميُ  على حممدٍ  ذُنُويب فصلِّ 

 
* Allah'ım! Kim benim için bir kötülük dilerse sen de ona dile, kim 

bana bir hile yapmak isterse sen de ona hile yap, kim zulümle beni helak 
etmek isterse sen de onu helak eyle; üzüntüsü kalbime inen kimseden 
dolayı önemli işlerimde bana yet. 

Allah'ım! Beni kendinin sağlam zırhına sok, beni (çirkinliklerimi) 
koruyucu örtünle ört. Ey her şeyden kifayet eden ve hiçbir şey kendisin-
den kifayet etmeyen! Dünya ve ahiret işleri konusunda bana kifayet et; 
sözümü ve fiilimi doğrula; ey şefkatli, ey refik! Benden sıkıntıyı gider ve 
bana güç yetiremeyeceğim şeyi yükleme. 

Allah'ım! Hiçbir zaman uyumayan gözünle beni koru ve üzerimdeki 
gücünle bana merhamet et; ey merhametlilerin en merhametlisi; ey yüce, 
ey azim! Sen benim hacetimi biliyorsun, onu reva etmeye kadirsin ve onu 
gidermek sana kolaydır; ben ise sana muhtacım; o halde, hacetimi reva 
ederek bana minnet bırak; ey Kerim! Senin her şeye gücün yeter." 

** "İlahî! Sen benim hacetlerimi bildin; o halde, Muhammed ve Ehl-i 
Beyti'ne rahmet eyle ve hacetlerimi gider. Sen benim günahlarımı saydın; 
o halde, Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle ve benim günahlarımı 
bağışla; ey Kerim!" 
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Sonra yüzünün sağ tarafını yere bırakarak şöyle de: 
 ما أ� َس العبُد فأنَت نِْعَم الربُّ افعل يب ما أنَت أْهُلُه وال تفعْل يببِئْ  تُ نْ كُ  إنْ 

 *.أهُلُه � أْرَحَم الرَِّمحنيَ 
Sonra yüzünün sol tarafını yere bırakarak şöyle de: 

 **. الَعْفُو ِمْن ِعْنِدك �كرميُ  نِ َم الّذنُب مَن َعبِدك فـَْلَيْحسُ َعظُ  الّلهمَّ إنْ 
Sonra alnını yere bırakarak şöyle de: 

 ***.كاَن َواْعَرتَفَ َرتََف، َواْستَ ِاْرَحْم َمْن َاساَء َواقْ 
"Ve'ğ-firha ya Kerim!" cümlesine kadar bu dua, "Mezar-ı 

Kadim"de, Sehle Mescidi'nde, İmam Zeynülabidin aleyhisselamın 
makamının amellerinde nakledilen duadır. 

Emirulmüminin Ali aleyhisselam'ın Mihrabının Amelleri 
Emirulmüminin Ali aleyhisselamın yaralandığı yerde Fatiha ve 

istediğin bir sureyle iki rekat namaz kıl, namazdan sonra Hz. Zehra 
aleyhaselamın tesbih zikrinin peşinden şöyle de: 

ْرتَ السِّ � َمْن َاْظَهَر اْجلَميَل َوَسَرتَ اْلَقبيَح، � َمْن ملَْ يُؤاِخْذ اِبْجلَريَرِة َوملَْ يـَْهِتِك 
َوالسَّريَرَة، � َعظيَم اْلَعْفِو � َحَسَن التَّجاُوِز، � واِسَع اْلَمْغِفَرِة � ابِسَط اْلَيَدْيِن 

اْلصَّْفِح � َعظيَم   ****َشْكوى، � َكرميَ  ُكلِّ َجنْوى، � ُمنْـَتهى   ُكلِّ اِبلرَّْمحَِة، � صاِحَب  

 
* "Eğer ben kötü bir kul isem, doğrusu sen iyi bir Rab'sin. Benim 

hak-kımda senin lâyık olduğun şeyi yap ve hakkımda benim lâyık 
olduğum şeyi yapma; ey merhametlilerin en merhametlisi!" 

** "Allah'ım! Eğer kulunun günahı büyükse olursa, senin af ve bağı-
şın da güzel olmalıdır; ey Kerim!" 

*** "Kötü bir iş yapan, günaha dalan, -sonra- tazarru eden, -günah 
ve kötülüğüne- itiraf eden kimseye merhamet ey." 

**** "Ey güzeli açığa çıkaran ve çirkini gizleyen; ey günahtan dolayı 
cezalandırmayan ve -günahların- perdesini yırtmayan! Ey affı yüce olan, 
ey -kötülüklerden- güzellikle geçen, ey bağışı geniş olan, ey merhamet 
elleri açık olan, ey bütün fısıltıların sahibi (sırları bilen), ey bütün şikayet-
lerin mercii, ey yüce bağışlayıcı, ey büyük ümit, ey seyyidim! Muhammed 
ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle ve benim hakkımda senin ehil olduğun şeyi 
yap; ey Kerim!" 
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َعْل  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  دي َصلِّ الرَّجاِء، � َسيِّ   . يب ما اَْنَت َاْهُلُه � َكرميُ َوافـْ

Hz. Ali'nin Kufe Mescidinde Münacatı 

 ماَن يـَْوَم ال يـَنْـَفُع ماٌل َوالبـَُنوَن ِاّال َمْن اََتى َهللا ِبَقْلبٍ األَ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
َْذُت َمَع ماَن يـَْوَم يـََعضُّ الظّاملُِ األَ  َاْسأَُلكَ ، وَ َسليمٍ   َعلى َيَدْيِه يـَُقوُل � َلْيِتين اختَّ

 فـَيـُْؤَخُذ ماَن يـَْوَم يـُْعَرُف اْلُ◌ْجمرُِموَن ِبسيمـاُهمْ األَ  َاْسأَُلكَ الرَُّسوِل َسبيًال، وَ 
ماَن يـَْوَم ال َجيْزي واِلٌد َعْن َوَلِدِه َوال َمْوُلوٌد ُهَو  األَ  َاْسأَُلكَ ْقداِم، وَ اِبلنَّواصي َواألَ 

ماَن يـَْوَم ال يـَنْـَفُع الظّاِلمَني األَ  َاْسأَُلكَ َعْن واِلِدِه َشْيئًا ِانَّ َوْعَد ِهللا َحقٌّ، وَ  زٍ جا
 نـَْفٌس ِلنَـْفس ماَن يـَْوَم ال َمتِْلكُ األَ  َاْسأَُلكَ َمْعِذَرهُتُْم َوَهلُُم اللَّْعَنُة َوَهلُْم ُسوُء الّداِر، وَ 

ِه َواَبيِه ماَن يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َاخيِه َواُمِّ األَ  َاْسأَُلكَ وَ هلِل،  ْمُر يـَْوَمِئذٍ َشْيئًا َواألَ 
 *ماَن يـَْوَم يـََودُّاألَ  َاْسأَُلكَ ِمنْـُهْم يـَْوَمِئذ َشْأٌن يـُْغنيِه، وَ  اْمِرئٍ  ُكلِّ َوصاِحَبِتِه َوبَنيِه لِ 

الَّيت تـُْؤويِه ِتِه َوَاخيِه َوَفصيَلِتِه بَِبنيِه َوصاِحبَ  اْلُ◌ْجمرُِم َلْو يـَْفَتدي ِمْن َعذاِب يـَْوَمِئذٍ 

 
* "Allah'ım! Sadece tertemiz bir kalple Allah'ın huzuruna çıkan hariç, 

mal ve evlatların -insana- hiçbir yararı olmadığı günde senden eman dili-
yorum. Zalimin -hasretle- ellerini ısıracağı ve "keşke ben Resulullah'a -
itaat- yolunu tutsaydım" diyeceği günde senden aman diliyorum. Günah-
kârların yüzlerinden tanınacağı, perçem ve ayaklarından tutulacağı 
günde senden aman diliyorum. Babanın oğul yerine ve evladın da baba 
yerine cezalandırılmayacağı günde senden aman diliyorum. Ve doğrusu 
Allah'ın vaadı haktır. Zalimlere mazeretlerinin bir fayda sağlamayacağı, 
onların Allah'ın rahmetinden uzak ve kötü bir menzilde olacağı günde 
senden aman diliyorum. Hiç kimsenin kimse üzerinde güç sahibi olama-
yacağı ve yetkinin yalnız Allah'a has olacağı günde senden aman 
diliyorum. İnsanın kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve 
evlatlarından kaçacağı ve herkesi meşgul edecek bir işle uğraşacağı 
günde senden aman diliyorum. "Suçlu o günün azabından -kurtulmak 
için- eşini ve kardeşini, kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm 
ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini vermek ister. Hayır -
hiçbir zaman bu imkanı bulamayacak-! O -cehennem ateşi-, alevlenen 
bir ateştir. Deriler kavurur, soyar." Bu günde senden aman diliyorum. 
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ا َلظى نـَزّاَعًة ِللشَّوىْرِض َمجيعاً مثَُّ يـُْنجيِه َكالّ َوَمْن ِيف األَ   .ِا�َّ
َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت اْلَمْوىل َوَاَ� اْلَعْبُد َوَهْل يـَْرَحُم اْلَعْبَد ِاالَّ اْلَمْوىل، َمْوالَي 

ماِلُك َوَاَ� اْلَمْمُلوُك َوَهْل يـَْرَحُم اْلَمْمُلوَك ِاالَّ اْلماِلُك، َمْوالَي � � َمْوالَي اَْنَت الْ 
َمْوالَي اَْنَت اْلَعزيُز َوَاَ� الذَّليُل َوَهْل يـَْرَحُم الذَّليَل ِاالَّ اْلَعزيُز، َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت 

ُلوَق ِاالَّ اْخلاِلُق، َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت اْخلاِلُق َوَاَ� اْلَ◌خمُْلوُق َوَهْل يـَْرَحُم اْلَ◌خمْ 
اْلَعظيُم َوَاَ� اْحلَقُري َوَهْل يـَْرَحُم اْحلَقَري ِاالَّ اْلَعظيُم، َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت اْلَقِويُّ َوَاَ� 

ْلَغِينُّ َوَاَ� اْلَفقُري الضَّعيُف َوَهْل يـَْرَحُم الضَّعيَف ِاالَّ اْلَقِويُّ، َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت ا
َوَهْل يـَْرَحُم اْلَفقَري ِاالَّ اْلَغِينُّ، َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت اْلُمْعطي َواَنـَا الّساِئُل َوَهْل 

ُت َوَهْل يـَْرَحُم يـَْرَحُم الّساِئَل ِاالَّ اْلُمْعطي، َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت اْحلَيُّ َوَاَ� اْلَميِّ 
ِاالَّ اْحلَيُّ، َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت اْلباقي َوَاَ� اْلفاين َو َهْل يـَْرَحُم اْلفاَين ِاالَّ  تَ اْلَميِّ 

يـَْرَحُم الزّاِئَل ِاالَّ الّدائُِم،  *اْلباقي، َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت الّدائُِم َوَاَ� الّزاِئُل َوَهلْ 

 
* Mevlam, ey mevlam! Sen mevlasın ben ise bir kulum; kula Mevla-

dan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen -varlığımın- 
sahibisin, ben ise sahip olunan; sahip olunana sahip olandan başka kim 
merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen azizsin, ben ise zelil; zelile 
azizden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen yaratan-
sın, ben ise yaratılan; yaratılana yaratandan başka kim merhamet eder? 
Mevlam, ey mevlam! Sen yücesin, ben ise hakir, hakire yüce olandan 
başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen güçlüsün, ben ise 
zayıf; zayıfa güçlüden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! 
Sen zenginsin, ben ise yoksul; yoksula zenginden başka kim merhamet 
eder? Mevlam, ey mevlam! Sen bağışta bulunansın, ben ise sail; saile 
bağıştan bulunandan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! 
Sen dirisin, ben ise ölü; ölüye diriden başka kim merhamet eder? 
Mevlam, ey mevlam! Sen bâkisin, ben ise fâni; faniye bâkiden başka kim 
merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen ebedisin, ben ise geçici; 
geçiciye ebediden başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen 
rızıklandıransın, ben ise rızıklanan; rızıklanana rızıklandırandan başka 
kim merhamet eder?  
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 . اْلَمْرُزوَق ِاالَّ الّراِزقُ  اْلَمْرزُوُق َوَهْل يـَْرَحمُ َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت الرّاِزُق َوَا�َ 
َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت اْجلَواُد  َواَنـَا اْلَبخيُل َوَهْل يـَْرَحُم اْلَبخيَل ِاالَّ اْجلَواُد، 

 اْلُمعايف، َمْوالَي َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت اْلُمعايف َوَاَ� اْلُمبْـَتلى َوَهْل يـَْرَحُم اْلُمبْـَتلى ِاالَّ 
� َمْوالَي اَْنَت اْلَكبُري َوَاَ� الصَّغُري َوَهْل يـَْرَحُم الصَّغَري ِاالَّ اْلَكبُري، َمْوالَي � َمْوالَي 
اَْنَت اْهلادي َوَاَ� الّضالُّ َوَهْل يـَْرَحُم الّضالَّ ِاالَّ اْهلادي، َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت 

ْلَمْرُحوُم َوَهْل يـَْرَحُم اْلَمْرُحوَم ِاالَّ الرَّْمحُن، َمْوالَي �َمْوالَي اَْنَت الرَّْمحُن َواَنـَا ا
السُّْلطاُن َوَاَ� اْلُمْمَتَحُن َوَهْل يـَْرَحُم اْلُمْمَتَحَن ِاالَّ السُّْلطاُن، َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت 

 ُ َ  َوَهْل يـَْرَحُم اْلُمَتحَ الدَّليُل َوَاَ� اْلُمَتَحريِّ  ِاالَّ الدَّليُل، َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت اْلَغُفوُر ريِّ
َوَاَ� اْلُمْذِنُب َوَهْل يـَْرَحُم اْلُمْذِنَب ِاالَّ اْلَغُفوُر، َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت اْلغاِلُب َواَنـَا 

َي اَْنَت الرَّبُّ َوَاَ� اْلَمْغُلوُب َوَهْل يـَْرَحُم اْلَمْغُلوَب ِاالَّ اْلغاِلُب، َمْوالَي � َمْوال
، ُ  *اْلَمْربُوُب َوَهْل يـَْرَحُم اْلَمْربُوَب ِاالَّ الرَّبُّ  َوَاَ� َمْوالَي � َمْوالَي اَْنَت اْلُمَتَكربِّ
 

* Mevlam, ey mevlam! Sen cömertsin, ben ise cimri; cimriye cömert-
ten başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen afiyet verensin, 
ben ise -derde- tutulan, derde tutulana afiyet verenden başka kim 
merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen büyüksün, ben ise küçük; 
küçüğe büyükten başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen 
hidayet edensin, ben ise sapan; sapana hidayet edenden başka kim 
merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen rahmansın, ben ise merha-
met edilecek olan; merhamet edilecek olana rahmandan başka kim 
merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen sulta sahibisin, ben ise 
imtihan edilen; imtihan edilene sulta sahibinden başka kim merhamet 
eder? Mevlam, ey mevlam! Sen kılavuzsun, ben ise yolunu şaşırmış; 
yolunu şaşırmışa kılavuzdan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey 
mevlam! Sen bağışlayansın, ben ise günahkâr; günahkâra bağışlayan-
dan başka kim merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen galipsin, ben 
ise mağlup; mağluba galipten başka kim merhamet eder? Mevlam, ey 
mevlam! Sen eğitensin, ben ise eğitilen; eğitilene eğitenden başka kim 
merhamet eder? Mevlam, ey mevlam! Sen yücesin, ben ise alçak ve 
düşük; düşük birisine yüce olandan başka kim merhamet eder? Mevlam, 
ey mevlam! Rahmetinin hakkı için bana merhamet eyle. Bağışının, 
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 ُ ، َمْوالَي � َمْوالَي ِاْرَمحْين ِبَرْمحَِتَك، َواْرَض اْخلاِشُع َوَهْل يـَْرَحُم اْخلاِشَع ِاالَّ اْلُمَتَكربِّ
ِتَك � ْمِتناِن، ِبَرمحَْ ْحساِن َوالطَّْوِل َواالِ َفْضِلَك � َذا اْجلُوِد َواألِ ِجبُوِدَك وََكَرِمَك وَ  َعّين 

 .َاْرَحَم الرّاِمحنيَ 
Seyyid İbn Tavus bu münacattan sonra Hazretten "Eman Duası" 

adında uzun bir dua nakletmiştir. Fakat kitabımızın kapasitesi yetme-
diğinden onu zikretmiyoruz. Yine bu yüce makamda Zeyd Mescidi'n-
de zikredeceğimiz duayı oku. 

"Hediyetu'z-Zairin" kitabında Emirulmüminin Ali'nin (a.s) darbe 
aldığı mihrabın bu meşhur mihrap mı yoksa kullanılmayan mihrap mı 
olduğunda ihtilaf olduğuna değindik ve mihrabın amellerinin her iki 
mihrapta yerin getirilmesinin veya bazen meşhur mihrapta ve bazen 
de kullanılmayan mihrapta yerin getirilmesinin ihtiyata daha uygun 
olduğunu söyledik. 

İmam Cafer Sadık aleyhisselamın Dekkesinin Amelleri 
Sonra, Müslim b. Akil'in yakınında olan İmam Sadık aleyhissela-

m'ın makamına git ve orada iki rekat namaz kıl. Namazın peşinden 
Hz. Zehra aleyhaselamın tesbih zikrini söyledikten sonra şöyle de: 

 ُكلِّ ، َو� شاِهَد  َمالءٍ   ُكلِّ ، َو� حاِضَر  ريٍ سِ كَ   ُكلِّ ، َو� جاِبَر  َمْصُنوعٍ  ُكلِّ � صاِنَع  
، َو� َقريباً  ، َو� غاِلبًا َغْريَ َمْغُلوبٍ ، َو� شاِهدًا َغْريَ غاِئبٍ َخِفيَّةٍ  ُكلِّ َجنْوى، َو� عاِملَ 

اْلَمْوتى  *، َو� َحّيًا حَني ال َحيَّ  َغْريُُه، � ُحمِيي َوحيدٍ  ُكلِّ ، َو� ُموِنَس َغْريَ بَعيدٍ 
 َعلى حمَُمَّدٍ  ِاالّ اَْنَت َصلِّ ِالـَٰه  ِمبا َكَسَبْت، ال نـَْفسٍ  ُكلِّ اِئَم َعلى ْحياِء، اْلقَوُممِيَت األَ 

 
lütfünün ve fazlının saygınlığı için benden razı ol. Ey bağış, ihsan, fazl ve 
nimet sahibi! Rahmetinin hakkı için -duamı kabul buyur-, ey merhametli-
lerin en merhametlisi!" 

* "Ey yapılan her şeyin yapanı, ey bütün kırıkların onaranı, ey her 
toplulukta hazır olan, ey bütün fısıldaşmalara tanık olan, ey bütün gizlileri 
bilen, ey gayıp olmayan şahid, ey mağlup olmayan gâlip, ey uzak olma-
yan yakın, ey her yalnızın munisi, ey kendisinden başka bir diri olmadığı 
zaman diri olan, ey ölüleri dirilten, ey dirileri öldüren ve herkesin yaptı-
ğına şahit olan! Senden başka ilâh yoktur; Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne 
rahmet eyle." 



 826 

 .َوآِل حمَُمَّدٍ 
Sonra hacetlerini iste. 
Daha önce de dediğimiz gibi Kûfe mescidinin amellerinin sırasın-

da "Mezar-ı Kadim"de ve ulema arasında meşhur olan, bu amelden 
sonra Dekketu'l-Kaza ve Beyt'ut Teşt amellerini yapmaktır. Fakat biz 
"Misbahu'z-Zairin", "Biharu'l-Envar" ve diğer kitaplara uygun olarak 
dördüncü sütunun amellerinden sonra naklettik. Dolayısıyla amelleri 
meşhura göre yapmak isterseniz, oraya dönerek bu iki makamın amel-
lerini yapın. 

Kufe Camisinde Hacet Namazı 
İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim Kufe 

Mescidinde iki rekat namaz kılar da her rekatta Fatiha suresinden 
sonra Nas, Felak, İhlas, Kafirun, Nasr, Kadir ve A'la surelerini okur 
ve namazın selamından sonra Hz. Zehra'nın (s.a) tesbih zikrini yapıp 
Allah'tan hacetlerini isterse, Allah bütün hacetlerini reva eder ve 
duasını kabul buyurur." 

Surelerdeki bu sıralama Seyyid b. Tavus'un "Misbah" kitabındaki 
sıralamaya uygundur. Şeyh Tusî'nin "Emalî"deki rivayetinde Kadir 
suresi A'la Suresinden sonra yer almıştır. Sureler arasında sıralamayı 
gözetmek gerekmeyip Fatiha Suresinden bu yedi sureyi sıralamayı 
gözetmeden okumak yeterli olabilir de. 

Müslim b. Akil'in Ziyareti 
Kûfe mescidinin amellerinden sonra Müslim b. Akil'in mezarına 

git ve onun yakınında durarak şöyle de: 

اْلُمْعَرتِِف  *اْلُمبِني، اْلُمَتصاِغِر ِلَعَظَمِتِه َجباِبَرُة الطّاغَني،  َاْحلَْمُد هلِل اْلَمِلِك اْحلَقِّ 

 
* "Hamd, apaçık, hak ve saltanat sahibi olan Allah'a mahsustur; O'-

nun azameti karşısında bütün azgın tağutlar hakir olur, bütün gökyüzü 
ehli ve yeryüzündekiler O'nun ilâhlığını itiraf eder, bütün varlıklar onun 
birliğine ikrar ederler. Allah'ın rahmeti, kainatın efendisi ve onun saygın 
Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun; öyle bir rahmet ki onları gözleri aydınlansın, 
insanlardan ve cinlerden olan düşmanlarının burnu yere sürülsün (zelil 
olsun). 

Yüce ve ulu Allah'ın selamı, O'nun yakın meleklerinin, gönderilmiş 
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بِتَـْوحيِدِه سائُِر اْخلَْلِق َاْمجَعَني،   َرضَني، اْلُمِقرِّ يُع َاْهِل السَّماواِت َواألَ ِبُربُوبِيَِّتِه مجَ 
�ِم َوَاْهِل بـَْيِتِه اْلِكراِم، َصالًة تـََقرُّ هِبا َاْعيـُنـُُهْم، َويـَْرَغُم هِبا ِد األَ َوَصلَّى ُهللا َعلى َسيِّ 

 . ْنِس َاْمجَعنيَ َواالِ  اجلِْنِّ اَْنُف شانِِئِهْم ِمَن 
الِئَكِتِه اْلُمَقرَّبَني َواَنِْبيائِِه اْلُمْرَسلَني َواَئِمَِّتِه اْلَعظيِم َوَسالُم مَ  َسالُم ِهللا اْلِعليِّ 

باُت فيـما  ّديقَني، َوالزّاِكياُت الطَّيِّ اْلُمنْـَتَجبَني َوِعباِدِه الّصاِحلَني َوَمجيِع الشَُّهداِء َوالصِّ 
 . تُهُ  ِهللا َوبـَرَكاَوَرْمحَةُ  تـَْغَتدي َوتـَُروُح َعَلْيَك � ُمْسِلَم ْبَن َعقيِل ْبِن أيب طاِلبٍ 

َاْشَهُد اَنََّك اََقْمَت الصَّالَة، َوآتـَْيَت الزَّكاَة، َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف، َوَ�َْيَت َعْن 
اْلُمْنَكِر، َوجاَهْدَت ِيف ِهللا َحقَّ ِجهاِدِه، َوقُِتْلَت َعلى ِمْنهاِج اْلُ◌جماِهديَن يف َسبيِلِه 

 .راضٍ  َوُهَو َعْنَك َحّىت َلِقْيَت َهللا َعزََّوَجلَّ 
جَِّتِه َوَاْشَهُد اَنََّك َوفـَْيَت ِبَعْهِد ِهللا، َوبََذْلَت نـَْفَسَك يف ُنْصَرِة ُحجَِّة ِهللا َواْبِن حُ 

  *.َحّىت َااتَك اْلَيقنيُ 
 

peygamberlerinin, seçilmiş imamlarının, salih kullarının, şehitlerin ve 
sıddıkların, tertemiz ve pâk zatların selamı sabahlayıp akşamladığın 
şeyde (sabah ve akşam sana sunulan nimetler arasında) senin üzerine 
olsun ey Müslim b. Akil b. Ebutalib; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin 
üzerine olsun. 

* Şahadet ederim ki sen namazı ayakta tuttun, zekat verdin, marufu 
emrettin, münkerden sakındırdın, Allah yolunda hakkıyla cihad ettin ve 
O'nun yolundaki mücahitlerin yolu üzere öldürüldün, tâ ki Allah Teâlâ 
senden razı olduğu halde O'nu mülakat ettin. 

Şahadet ederim ki sen Alah'ın ahdine vefa ettin, Allah'ın hüccetine 
ve hüccetinin oğluna yardım etmek yolunda canını feda ettin; nihayet 
ölüm gelip seni yakaladı. 

Ben, senin -Allah'ın rıza ve emirleri karşısında- telim olduğuna, vefalı 
olduğuna, gönderilen peygamberin seçilmiş torununun hayrını istediğine, 
bilgili bir kılavuz, -peygamberin- vasisi ve -dinin- tebliğcisi ve hakkı 
gasbedilmiş mazlum olduğuna şahadet ederim. Allah, Resulünden, 
Emirulmüminin'den, Hasan'dan, Hüseyin'den taraf sabretmenden, Alla-
h'ın rızasını ve mükafatını dilemenden ve yardım etmenden dolayı sana 
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ْبِط  اْلُمْرَسِل، َوالسِّ  َاْشَهُد َلَك اِبلتَّْسليِم َواْلَوفاِء َوالنَّصيَحِة ِخلََلِف النَِّيبِّ 
ِغ، َواْلَمْظُلوِم اْلُمْهَتَضِم، َفَجزاَك ُهللا َعْن اْلُمبَـلِّ  ْلُمنْـَتَجِب، َوالدَّليِل اْلعاملِِ َواْلَوِصيِّ ا

ِمبا َصَربَْت  َواْحلَُسْنيِ َاْفَضَل اْجلَزاءِ َرُسوِلِه َوَعْن َامِري اْلُمْؤِمنَني َوَعِن احلََْسِن 
  .الّدارِ  َعْنَت َفِنْعَم ُعْقَىب َواْحَتَسْبَت َواَ 

َلَعَن هللاُ َمْن قـَتَـَلَك، َوَلَعَن هللاُ َمْن َاَمَر ِبَقْتِلَك، َوَلَعَن هللاُ َمْن ظََلَمَك، َوَلَعَن هللاُ 
ُهللا َمْن َجِهَل َحقََّك َواْسَتَخفَّ ِحبُْرَمِتَك، َوَلَعَن ُهللا َمْن   َمِن اْفَرتى َعَلْيَك، َوَلَعنَ 

َعَلْيَك َوَمْن ملَْ يُِعْنَك، َاْحلَْمُد هلِل  بَ  َوَاْسَلَمَك، َوَمْن اَلَّ َذَلكَ ابيـََعَك َوَغشََّك َوخَ 
 . َوبِْئَس اْلِوْرُد اْلَمْورُودُ الَّذي َجَعَل الّناَر َمْثواُهْم 

َاْشَهُد اَنََّك قُِتْلَت َمْظُلومًا، َوَانَّ َهللا ُمْنِجٌز َلُكْم ما َوَعدَُكْم ِجئْـُتَك زائِرًا عارِفًا 
ٌة َحّىت َحيُْكَم ُهللا َوُهَو َخْريُ ُكْم ُمَسلِّ ِحبَقِّ  مًا َلُكْم اتِبعًا ِلُسنَِّتُكْم، َوُنْصَريت َلُكْم ُمَعدَّ

 *ُكْم، َصَلواُت ِهللا َعَلْيُكْم َوَعلى َاْرواِحُكمْ اْحلاِكمَني، َفَمَعُكْم َمَعُكْم ال َمَع َعُدوِّ 

 
en üstün mükafatı versin; gerçekten ahiret yurdu ne güzeldir! 

* Allah seni öldürene lanet etsin; Allah senin ölüm fermanını verene 
lanet etsin; Allah sana zulmedene lanet etsin; Allah sana iftira edene la-
net etsin; Allah senin hakkını bilmeyip saygınlığını hafife alana lanet 
etsin; Allah sana biat edip de sonra sana ihanet eden, yardımını 
esirgeyerek seni yalnız bırakan, seni -düşmana- teslim eden ve sana 
karşı -düşmanla- birleşip sana yardım etmeyene lanet etsin. Cehennemi 
onların yurdu kılan Allah'a hamdolsun; gideceklere ne kötü yerdir orası. 

Şahadet ederim ki sen mazlum şehid edildin ve Allah sizin hakkınız-
da size vaadettiği şeyi gerçekleştirecektir. Ben, sizin hakkınızı bilerek, 
size teslim olarak, sizin sünnetinize (gidişatınıza) uyarak, hükmedenlerin 
en hayırlısı olan Allah hükmedinceye kadar yardımım size hazır olduğu 
bir halde seni ziyarete geldim. O halde, sizinleyim sizinle, sizin düşmanı-
nızla değil. Allah'ın rahmeti sizin, sizin ruhlarınızın, cesetlerinizin, şahi-
dinizin, gayıbınızın üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri 
sizin üzerinize olsun. Elleri ve dilleriyle sizi öldüren ümmete Allah lanet 
etsin." 
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 اُمًَّة  السَّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، قـََتَل هللاُ َوَاْجسادُِكْم َوشاِهدُِكْم َوغائِِبُكْم، وَ 
 ْلُسِن .ْيدي َواألَ قـَتَـَلْتُكْم اِبألَ 

"Mezar-ı Kebir"de bu cümleler giriş izni yerine sayılmış ve denil-
miştir ki: Sonra içeri girerek kendini mezara yapıştır ve önceki riva-
yette olduğu gibi o hazretin mezarına işaret ederek şöyle de: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَعْبُد الّصاِلُح اْلُمطيُع هلِل َوِلَرُسوِلِه َوِالَ◌مريِاْلُمْؤِمنَني  

فى َواحلََْسِن َواْحلَُسْنيِ َعَلْيِهُم السَّالُم، اْحلَْمُد  هلل َوَسالٌم َعلى ِعباِدِه الَّذيَن اْصطَ 
 .تُُه َوَعلى رُوِحَك َوبََدِنكَ َوآِلِه، َوالسَّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه َوَمْغِفرَ  حمَُمَّدٍ 

َاْشَهُد اَنََّك َمَضْيَت َعلى ماَمضى َعَلْيِه اْلَبْدرِيُّوَن اْلُ◌جماِهُدوَن يف َسبيِل ِهللا،  
ِة َاْوِليائِِه، َفَجزاَك ُهللا اَْفَضَل اْجلَزاِء، َواَْكثـََر اْجلَزاِء، اْلُمباِلُغوَن يف ِجهاِد َاْعدائِِه َوُنْصرَ 

  *.َتُه، َوَاطاَع ُوالَة َاْمرِهِ ِممَّْن َوىف بِبَـيْـَعِتِه، َواْسَتجاَب َلُه َدْعوَ  َوَاْوفـََر َجزاِء َاَحدٍ 
 

* "Selam olsun sana ey Allah'a, Resulüne, Emirulmüminin'e, Hasan 
ve Hüseyin'e -Allah'ın selamı onların üzerine olsun- itaat eden salih kul; 
hamd Allah'a mahsustur; selam olsun Allah'ın seçtiği kullar olan Muham-
med ve Ehl-i Beyti'ne. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri, mağfireti sizin 
üzerinize, senin ruhuna ve bedenine olsun. 

Şahadet ederim ki sen Allah yolunda savaşan, onun düşmanlarıyla 
savaşta ve velilerine yardımda oldukça çaba harcayan Bedirlilerin geçtiği 
şey üzerine geçip gittin; bundan dolayı Allah sana, biatine vefa eden, 
Allah'ın davetine icabet eden ve O'nun emir sahiplerine itaat eden birine 
verdiği en üstün mükafatı, en fazla mükafatı ve en bol mükafatı versin. 

Şehade ederim ki sen hayır dilemekte son dereceye ulaştın ve son 
çabanı harcadın tâ ki Allah seni şehitlerin derecesine çıkardı; ruhunu 
saadete erişmiş kimselerin ruhuyla bir kıldı, cennetinden sana en geniş 
menzilini ve en iyi odasını verdi, ismini İlliyyin makamına yükseltti, seni 
peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle haşretti; onlar ne güzel 
arkadaştırlar!  

Şahadet ederim ki sen gevşeklik göstermedin ve çekinmedin; sen 
salihlere uyarak ve peygamberleri izleyerek kendi işinde basiret ve bilinç 
üzere geçip gittin. O halde Allah bizimle seni, Resulünü ve evliyalarını 
itaatkar ve mütevazı kullarının menzillerinde bir araya toplasın; O, mer-
hametlilerin en merhametlisidir." 
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ُهوِد َحّىت بـََعَثَك هللاُ  َاْشَهُد اَنََّك َقْد ابَلْغَت ِيف النَّصيَحِة َوَاْعطَْيَت غايََة اْلَ◌جمْ 
ِيف الشَُّهداِء، َوَجَعَل رُوَحَك َمَع َاْرواِح السَُّعداِء، َوَاْعطاَك ِمْن ِجنانِِه اَْفَسَحها َمْنزًِال، 

ّديقَني َوالشَُّهداِء َني، َوَحَشَرَك َمَع النَّبّيَني َوالصِّ يّ َواَْفَضَلها ُغَرفًا، َورََفَع ِذْكَرَك ِيف اْلِعلِّ 
  .َني َوَحُسَن اُولِئَك رَفيقاً ّصاحلِ َوال

ِمْن َاْمِرَك ُمْقَتِد�ً   َاْشَهُد اَنََّك ملَْ هتَِْن َوملَْ تـَْنُكْل، َواَنََّك َقْد َمَضْيَت َعلى َبصريَةٍ 
ِه يف َمناِزِل اِبْلّصاِحلَني َوُمتَِّبعًا ِللنَّبّيَني، َفَجَمَع ُهللا بـَيْـَننا َوبـَيْـَنَك َوَبْنيَ َرُسوِلِه َوَاْوِليائِ 

 .َفِانَُّه َاْرَحُم الرّاِمحنيَ  اْلُ◌خمِْبتنيَ 
Sonra mezarın baş tarafında iki rekat namaz kılarak onu o hazrete 

hediye et ve sonra de ki: 
 *.َذنْباً  َوال َتدَْع يل َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

Bu ilerideki sayfalarda değineceğimiz Hz. Abbas aleyhisselamın 
hareminde okunan duadır. Müslim b. Akil'le vedalaşmak istersen, bu 
durumda Hz. Abbas b. Ali aleyhisselam'ın ziyaretinde geçecek veda 
duasını oku. 

Hâni Bin Urve'nin Ziyareti 
Hâni bin Urve'nin kabrinin yanında durup Resulullah'a selam 

verdikten sonra şöyle de: 
َسالُم ِهللا اْلَعظيِم َوَصَلواتُُه َعَلْيَك � هاِينَ ْبَن ُعْرَوَة، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَعْبُد 

 . ْحلَُسْنيِ َعَلْيِهُم السَّالمُ الّصاِلُح الّناِصُح هلِل َوِلَرُسوِلِه َوِالَ◌مِري اْلُمْؤِمنَني َواحلََْسِن َوا
َاْشَهُد اَنََّك قُِتْلَت َمْظُلومًا، فـََلَعَن ُهللا َمْن قـَتَـَلَك َواْسَتَحلَّ َدَمَك، َوَحشى  

 . تَ َعْنَك ِمبا فـََعْلَت َوَنَصحْ  قـُُبورَُهْم �رًا، َاْشَهُد اَنََّك َلِقْيَت َهللا َوُهَو راضٍ 
رُوَحَك َمَع َاْرواِح السَُّعداِء ِمبا َوَاْشَهُد اَنََّك َقْد بـََلْغَت َدرََجَة الشَُّهداِء َوَجَعَل 

َنَصْحَت هلِل َوِلَرُسوِلِه ُجمَْتِهدًا، َوبََذْلَت نـَْفَسَك يف ذاِت ِهللا َوَمْرضاتِِه، فـََرِمحََك هللاُ 
 

* "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle ve benim hiçbir 
günahımı -affedilmemiş- bırakma." 
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َوآِلِه الطّاِهريَن، َوَمجََعنا َوِاّ�ُكْم َمَعُهْم يف داِر  َوَرِضَي َعْنَك َوَحَشَرَك َمَع حمَُمَّدٍ 
  *. َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ ، َوَسالٌم َعَلْيكَ النَّعيمِ 

Sonra iki rekat namaz kılarak Hâni b. Urve'nin ruhuna hediye et 
ve kendin için istediğin konuda dua et ve sonra Hz. Müslim'in 
ziyaretinde olduğu gibi Hâni'yle vedalaş. 

 
* "Azim olan Allah'ın selam ve rahmetleri senin üzerine olsun ey Hâ-

ni b. Urve! Selam olsun sana ey Allah ve Resulü, Hasan ve Hüseyin -
Allah'ın selamı onların üzerine olsun- yolunda nasihat eden salih kul! 

Şahadet ederim ki sen mazlum öldürüldün. Allah seni öldürene, 
kanını helal bilene lanet etsin ve onların mezarlarını ateşle doldursun.  
Şahadet ederim ki, sen Allah'ı, yaptığın amel ve nasihatlerden dolayı 
senden razı olduğu halde mülakat ettin. 

Şahadet ederim ki sen şehitlerin derecesine ulaştın, Allah ve Resulü 
için hayır sever olmandan ve bu yolda çaba harcamandan, Allah'ın rızası 
ve hoşnutluğu yolunda canını feda etmenden dolayı, ruhun saadete 
ermişlerin ruhlarıyla birlikte kılındı. Bundan dolayı Allah sana rahmet 
etsin, senden razı olsun, seni Muhammed ve onun tertemiz Ehl-i 
Beyti'yle birlikte haşretsin, bizi ve sizi nimet yurdu olan cennette bir araya 
toplasın. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun." 
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ALTINCI BÖLÜM 

Sehle Mescidi, Zeyd Mescidi ve Sa'saa Mescidlerinin 
Fazilet ve Amelleri 

Büyük Kûfe Mescidi'nden sonra hiçbir mescid Sehle Mescidi 
kadar faziletli değildir. Sehle Mescidi, Hz. İdris aleyhisselam ve Hz. 
İbrahim aleyhisselamın evi ve Hz. Hızır'ın girip sükûnet ettiği yerdir. 

İmam Cafer Sadık aleyhisselamın Ebu Basir'e şöyle buyurduğu 
nakledilir: "Ey Eba Muhammed! Ben İmam Mehdi aleyhisselamın 
ailesiyle birlikte Sehle mescidine indiğini ve orayı kendisine menzil 
edindiğini görüyor gibiyim. Allah Teala'nın göndermiş olduğu bütün 
peygamberler o mescidde namaz kılmışlardır. Kim o mescidde namaz 
kılacak olursa Resulullah'ın (s.a.a) çadırında namaz kılmış gibi olur. 
Kalbi bu mescide meyilli olmayan hiç kimse yoktur. Bu mescidde 
bütün peygamberlerin timsalinin bulunduğu bir taş var. Orada temiz 
bir niyetle namaz kılıp dua eden herkes oradan hacetleri reva olmuş 
bir şekilde döner. Orada güvence isteyen herkes korktuğu her şeyden 
güvence bulur." 

Ben, bu mescidin fazileti bu mudur? diye sordu. Bunun üzerine 
İmam aleyhisselam, "Daha fazla söyleyeyim mi?" buyurdu. Ben, evet, 
dedim. İmam aleyhisselam buyurdu ki: 

"Orası, Allah Teala'nın kendisine oralarda dua edilmesini sevdiği 
yerlerden biridir. Meleklerin o mescidi ziyarete gelip orada Allah'a 
dua etmediği bir gün yoktur... Eğer ben size yakın olsaydım bütün 
namazlarımı o mescidde kılardım... Ey Eba Muhammed! Bu mescidin 
sana anlatmadığım faziletleri anlattıklarımdan fazladır." 

Ben, fedanız olayım; "Hz. Kâim=İmam Mehdi aleyhisselam sü-
rekli orada mı olacak?" diye sordum. İmam, "Evet…" buyurdu. 
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Sehle Mescidinin Amelleri 
Buradaki sünnet amellerden birisi, akşam namazıyla yatsı namazı 

arasında iki rekat namaz kılmaktır. İmam Cafer Sadık aleyhisselam-
dan bu konuda şöyle rivayet edilir: "Üzüntüsü olan herkes böyle yapar 
(akşam ve yatsı arasında iki rekat namaz kılar) da sonra dua ederse, 
Allah Teala onun üzüntüsünü giderir."  

Bazı ziyaret kitaplarında ise, mescide girmek istendiğinde kapının 
yanında durarak şöyle denmesi kaydedilmiştir: 

ْمساِء هلِل، َوتـَوَكَّْلُت َعَلى َوَخْريُ األَ  َوما شاَء ُهللا ِبْسِم ِهللا َواِبهلِل َوِمَن ِهللا َوِاَىل هللاِ 
َة ِاالّ   . اْلَعظيمِ   اِبهلِل اْلَعِليِّ ِهللا َوال َحْوَل و ال قـُوَّ

 . ُعّماِر َمساِجِدَك َوبـُُيوِتكَ  اَللّـُهمَّ اْجَعْلين ِمنْ 
ْنيَ يََدْي َحواِئجي، ُمُهْم بَ َواَُقدِّ  اَللّـُهمَّ ِاّين اَتـََوجَُّه ِاَلْيَك ِمبَُحمَّد َوآِل حمَُمَّدٍ 

 . ِخرِة َوِمَن اْلُمَقرَّبنيَ اآلَفاْجَعْلِين اَللّـُهمَّ هِبِْم ِعْنَدَك َوجيهاً ِيف الدُّنْيا وَ 
اَللّـُهمَّ اْجَعْل َصاليت هِبِْم َمْقُبوَلًه، َوَذْنيب هِبِْم َمْغُفورًا، َورِْزقي هِبِْم َمْبُسوطًا، 

اِئجي هِبِْم َمْقِضيًَّة، َواْنظُْر ِاَيلَّ ِبَوْجِهَك اْلَكرِمي َنَظْرًة َوُدعائي هِبِْم ُمْسَتجااًب، َوَحو 
 رَحيَمًة َاْستَـْوِجُب هِبا اْلَكراَمَة ِعْنَدَك، مثَُّ ال َتْصرِْفُه َعّين اَبَدًا ِبَرْمحَِتَك � َاْرَحمَ 

  *.الرّاِمحنيَ 

 
* "Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, Allah'tan, Allah'a doğru, Alla-

h'ın istediği -olur-; en güzel isimler Allah'a hastır. Allah'a tevekkül ettim. 
Güç ve kuvvet, ancak ulu ve yüce Allah'tandır. 

Allah'ım! Beni senin mescidlerini ve evlerini tamir edenlerden kıl. 
Allah'ım! Ben, Muhamed ve Ehl-i Beyti'ni vasıta kılarak sana yöne-

liyor ve onları hacetlerimin önüne geçiriyorum. O halde, Allah'ım! Onların 
hürmetine dünya ve ahirete beni kendi yanında haysiyetli ve sana yakın 
kullardan kıl. 

Allah'ım! Onların hürmetine namazlarımı kabul eyle, onların hakkı 
için günahlarımı bağışla, onların hürmetine rızkımı genişlet, onların hakkı 
için duamı kabul buyur; onların hürmetine hacetlerimi reva eyle ve senin 
kerim veçhin hürmetine bana merhametli bakışla bak; öyle ki bu bakışla 
senin yanında keramete müstahak olayım; sonra o merhametli ve lütuf 
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َك، َوال  َك َوَوِليِّ ِنَك َوديِن نَِبيِّ ْت قـَْليب َعلى ديْبصاِر ثـَبِّ َب اْلُقُلوِب َواألَ � ُمَقلِّ 
 .ًة ِانََّك اَْنَت اْلَوّهابُ تُزِْغ قـَْليب بـَْعَد ِاْذ َهَديـَْتين، َوَهْب يل ِمْن َلُدْنَك َرمحَْ 

اَللّـُهمَّ ِاَلْيَك تـََوجَّْهُت َوَمْرضاَتَك طََلْبُت َوَثواَبَك ابـْتَـَغْيُت، َوِبَك آَمْنُت َوَعَلْيَك  
 .تـَوَكَّْلتُ 

 . ، َواَْقِبْل ِبَوْجهي ِاَلْيكَ اَللّـُهمَّ َفاَْقِبْل ِبَوْجِهَكِ اَيلَّ 
Sonra "Ayete'l-Kürsü"yü, Felak ve Nass surelerini oku. Sonra 

yedi defa "Subhanellah", yedi defa "el-hamdulillah", yedi defa "la 
ilahe illellah" ve yedi defa "Allah-u ekber" söyle. Sonra şöyle de-
vam et: 
اَللّـُهمَّ َلَك اْحلَْمُد َعَلى ما َهَديـَْتين، َوَلَك اْحلَْمُد َعلى ما َفضَّْلَتين، َوَلَك اْحلَْمُد 

 .َحَسن ابـْتَـَليْـَتين  َبالءٍ  ُكلِّ َعلى ما َشرَّفـَْتين، َوَلَك اْحلَْمُد َعلى  
َك َواْشَرْح يل َصْدري، َوُتْب َعَليَّ ِانَّ  ْر قـَْليب،اَللّـُهمَّ تـََقبَّْل َصاليت َوُدعائي، َوَطهِّ 

 *.اَْنَت التـَّّواُب الرَّحيمُ 
 
Seyyid b. Tavus der ki: Sehle Mescidine gitmek istediğinizde, en 

 
dolu bakışını ebediyen benden çevirme; merhametin hürmetine -duamı 
kabul et- ey merhametlilerin en merhametlisi.  

Ey kalpleri ve bakışları çeviren! Benim kalbini senin dinin, peygam-
berin ve velinin dini üzere sabit kıl ve beni hidayet ettikten sonra kalbimi 
saptırma. Bana kendi katından rahmet bağışla; doğrusu sen çok bağışla-
yansın. 

Allah'ım! Ben sana yöneldim, senin rızanı talep ettim, sevabını iste-
dim, sana iman ettim ve sana tevekkül ettim. Allah'ım! O halde sen de 
yüzünü bana çevir ve benim kalbimi de kendine yönelt." 

* "Allah'ım! Beni hidayet ettiğin için sana hamdolsun. Bana fazilet ve 
üstünlük verdiğin için sana hamdolsun. Beni şerefli kıldığın için sana 
hamdolsun. Beni mutpela ettiğin bütün güzel belalardan dolayı sana 
hamdolsun. 

Allah'ım! Namazlarımı ve duamı kabul eyle, kalbimi temizle, göğsü-
mü genişlet ve tövbemi kabul buyur; doğrusu sen tövbeleri çok kabul 
eden ve merhametlisin." 
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faziletli vakit olan Salıyı Çarşambaya bağlayan akşam, akşamla yatsı 
namazı arasında git. Mescide girince akşam namazını ve peşinden de 
nafilesini kıl. Sonra kalkarak iki rekat mescidin tehiyyet namazını kıl. 
Namazdan sonra da ellerini göğe doğru kaldırarak şöyle de: 

ْنَت ِاّال اَ ِالـَٰه  ِاّال اَْنَت ُمْبِدُئ اْخلَْلِق َوُمعيُدُهْم، َواَْنَت ُهللا الِالـَٰه  اَْنَت ُهللا ال
ِالـَٰه  ِاّال اَْنَت اْلقاِبُض اْلباِسُط، َواَْنَت ُهللا الِالـَٰه  خاِلُق اْخلَْلِق َورازِقـُُهْم، َواَْنَت ُهللا ال

ْرِض َوَمْن َعَلْيها،  اْلُقُبوِر، اَْنَت واِرُث األَ  ُموِر َوابِعُث َمْن ِيف ُر األُ ِاّال اَْنَت ُمَدبِّ 
َك اَلمْخزُ  َاْسأَُلكَ  ر ِاّال اَْنَت عاِملُ اِلسِّ ِالـَٰه  اْلَقيُّوِم َواَْنَت هللاُ ال ِن اْلَمْكُنوِن احلَْيِّ و اِبمسِْ

َك الَّذي ِاذا ُدعيَت ِبِه َاَجْبَت، َوِاذاِ ُسِئْلَت ِبِه َاْعطَْيَت،  َاْسأَُلكَ َوَاْخفى،  اِبمسِْ
َى ُم الَّذي َاْوَجبْـَتُه َعلى نـَْفِسَك َاْن ُتَصلِّ هِ َوَاْهِل بـَْيِتِه َوِحبَقِّ  َك َعلى حمَُمَّدٍ ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ وَ 

، َوَاْن تـَْقِضَي يل حاَجيت الّساَعَة الّساَعَة، � ساِمَع الدُّعاِء، � َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ 
 ِبِه يف نـَْفَسَك َاْو اْسَتأثـَْرتَ  َمسَّْيَت ِبهِ  اْسمٍ  ِبُكلِّ  َاْسأَُلكَ داُه � َمْوالُه � ِغيااثُه، َسيِّ 

َل فـََرَجنا الّساَعَة، ، َوَاْن تـَُعجِّ حمَُمَّدٍ  *َوآلِ  َي َعلى حمَُمَّدٍ ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك َاْن ُتَصلِّ 

 
* "Sen Allah'sın; senden başka ilâh yoktur. Yaratıkları yaratan ve 

onları -kendine- döndüren sensin. Sen kendisinden başka ilâh olmayan 
Allah'sın; varlıkları yaratan ve onlara rızık verensin. Sen kendisinden 
başka ilâh olmayan Allah'sın; tutan ve açan sensin. Sen kendisinden 
başka ilâh olmayan Allah'sın; işleri tedbir eden ve mezardakileri diriltecek 
olan sensin. Sen yeryüzünün ve yeryüzündekilerin mirasçısısın. Saklı, 
gizli, diri ve her şeydi ayakta tutan isimlerin vasıtasıyla senden istiyorum. 
Sen kendisinden başka ilâh olmayan Allah'sın; sırrı ve gizliyi bilensin. 
Vasıta kılınarak dua edildiğinde kabul edeceğin ve vasıta kılınarak isten-
diğinde bağışta bulunacağın isimlerini vasıta kılarak senden istiyorum. 
Muhammed ve Ehl-i Beyti'nin üzerindeki hakkın hürmetine ve kendi üze-
rine farz kıldığın onların hakkı hürmetine senden istiyorum: Muhammed 
ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle ve hacetlerimi hemen şimdi reva eyle, ey 
duayı işiten, ey efendi, ey mevla ve ey imdada koşan! Kendini isimlen-
dirdiğin veya gayb aleminde kendine has kıldığın bütün isimlerinin hür-
metine senden istiyorum: Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle ve 
kurtuluşumuzu şimdi çabuklaştır; ey kalpleri ve bakışları değiştiren ve ey 
duayı işiten!" 
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 .ْبصاِر، � َمسيَع الدُّعاءِ ألَ َب اْلُقُلوِب َوا� ُمَقلِّ 
Sonra secdeye giderek huzu ve huşu içerisinde Allah'tan hacetle-

rini iste. Sonra Hz. İbrahim aleyhiselamın evinin tarafı olan ve oradan 
Amalika'yla savaşmak üzere hareket ettiği batı ve kuzey tarafındaki 
köşede iki rekat namaz kıl. Namazdan sonra Hz. Zehra aleyhaselamın 
tesbih zikrini söyle ve peşinden de ki: 

ِمْن تـََعبََّد َلَك فيها، َقْد َعِلْمَت   ِذِه اْلبـُْقَعِة الشَّريَفِة، َوِحبَقِّ ه اَللّـُهمَّ ِحبَقِّ 
َعلى  َواْقِضها، َوَقْد َاْحَصْيَت ذُنُويب َفَصلِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َحواِئجي، َفَصلِّ 

 . َواْغِفْرها َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ 
اُة َخْريًا يل، َوَاِمْتين ِاذا كاَنِت اْلَوفاُة َخْريًا يل َعلى اَللّـُهمَّ َاْحِيين ما كاََنِت اْحلَي

َعْل يب ما اَْنَت َاْهُلُه � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ   *.ُمواالِة َاْوِلياِئَك َوُمعاداِة َاْعداِئَك، َوافـْ
Sonra batı ve kıble tarafında olan diğer tarafta iki rekat namaz kıl 

ve sonra ellerini kaldırarak şöyle de: 
اَللّـُهمَّ ِاّين َصلَّْيُت هِذِه الصَّالَة ابِْتغاَء َمْرضاِتَك، َوطََلَب �ئِِلَك، َورَجاَء رِْفِدَك 

ْغين  َوتـََقبـَّْلها ِمّين ابَِْحَسِن قـَُبول، َوبـَلِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َوَجوائِِزَك، َفَصلِّ 
َعْل يب ما اَْنَت َاْهُلُه � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ ِبَرْمحَِتَك اْلَمْأُموَل، وَ   **.افـْ

Sonra secdeye kapan ve yüzünün iki tarafını toprağa bırak; peşin-
 

* "Allah'ım! Bu mübarek mekânın hürmetine ve burada sana ibadet 
edenlerin hürmetine; sen benim hacetimi biliyorsun. O halde, Muham-
med ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle ve benim hacetlerimi reva eyle; sen 
benim günahlarımı saymışsın; o halde, Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rah-
met eyle ve günahlarımı bağışla. 

Allah'ım! Yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat; veli-
lerinin sevgisi ve düşmanlarının düşmanlığı üzere ölmek benim için daha 
hayırlıysa beni öldür. Benim hakkımda kendinin lâyık olduğu şeyi yap; ey 
merhametlilerin en merhametlisi!" 

** "Allah'ım! Ben bu namazı senin rızanı talep ederek, senin bağış-
larını isteyerek, bahşiş ve mükafatlarını ümit ederek kıldım; o halde, 
Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle ve bu namazı benden en güzel 
şekilde kabul et, beni umduğum rahmetine ulaştır ve benim hakkımda 
kendinin lâyık olduğu şeyi yap; ey merhametlilerin en merhametlisi!" 
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den mescidin doğu tarafındaki köşesine giderek iki rekat namaz kıl ve 
ellerini açarak şöyle de: 

ْخلَطا� َقْد َاْخَلَقْت َوْجهي ِعْنَدَك فـََلْم تـَْرَفْع يل اَللّـُهمَّ ِاْن كاَنْت الذُّنُوُب َوا
ِبَك � ُهللا فاَنَُّه َلْيَس ِمثـَْلَك َاَحٌد،  َاْسأَُلكَ ِاَلْيَك َصْواًت َوملَْ َتْسَتِجْب يل َدْعَوًة َفِاّين 

َوَاْن تـُْقِبَل ِاَيلَّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  دٍ َي َعلى حمَُمَّ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ َوآِلِه وَ  ُل ِاَلْيَك ِمبَُحمَّدٍ َواَتـََوسِّ 
ْبين َحْنيَ َاْدُعوَك، َوال َحتْرِْمين َحْنيَ ِبَوْجِهَك اْلَكرِمي َوتـُْقِبَل ِبَوْجهي ِاَلْيَك َوال ُختَيِّ 

 *.ْرُجوَك � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ اَ 
Meşhur olmayan bazı ziyaret kitaplarında şöyle rivayet edilmiştir: 

Daha sonra mescidin doğu tarafında yer alan diğer tarafına giderek iki 
rekat namaz kıl ve orada şöyle de: 

َك � ُهللا َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  ، َوَاْن َجتَْعَل  َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ ابِِمسِْ
 ُكلِّ ِانََّك َعلى  َخواتِيَمها َوَخْريَ َاّ�مي يـَْوَم اَْلقاَك فيِه  َخْريَ ُعْمري آِخَرُه، َوَخْريَ َاْعمايل

 .َقديرٌ  َشْيءٍ 
اَللّـُهمَّ تـََقبَّْل ُدعائي َواْمسَْع َجنْواَي � َعِليُّ � َعظيُم � قاِدُر � قاِهُر � َحّيًا ال 

َب الَّيت بـَْيين َوبـَيْـَنَك، َوال َواْغِفْر ِيلَ الذُّنُو  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َميُوُت، َصلِّ 
ِبُقْدرَِتَك  **ْشهاِد، َواْحُرْسين ِبعيِنَك الَّيت ال تَناُم َواْرَمحَين  األَ تـَْفَضْحين َعلى رُؤوسِ 

 
* "Allah'ım! Eğer günah ve hatalarım senin yanında yüzümü 

çirkinleştirmişse ve bundan dolayı sesim sana yükselmiyorsa ve duamı 
kabul etmiyorsan, bu durumda, ey Allah'ım, ben senden -ciddi bir şekil-
de- istiyorum; hiç kimse senin mislin değildir; Muhammed ve Ehl-i Beyti'ni 
sana vasıta kılıyorum ve senden istiyorum: Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne 
rahmet eyle; Kerim yüzünü bana çevir ve benim de yüzümü kendine 
çevir; seni çağırdığımda ümidimi boşa çıkarma ve seni umduğumda beni 
mahrum eyleme; -duamı kabul eyle- ey merhametlilerin en merhametlisi!" 

** "Allah'ım! Ben senin ismini vasıta kılarak senden istiyorum; Alla-
h'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle; ömrümün en hayırlısını 
onun sonu, işimin en iyisini onun nihayeti, amellerimin en üstününü onla-
rın sonları, günlerimin en iyisini seni mülakat ettiğim gün eyle; senin her 
şeye gücün yeter. 
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لطّاِهريَن � َربَّ َوآِلِه ا ِد� حمَُمَّدٍ َعَليَّ � َاْرَحَم الرّاِمحَني، َوَصلََّى ُهللا َعلى َسيِّ 
 . اْلعاَلمنيَ 

Sonra mescidin orasındaki evde iki rekat namaz kılarak peşinden 
şöyle de: 
َرُب ِاَيلَّ ِمْن َحْبِل اْلَوريِد، � فـَّعاًال ِلما يُريُد، � َمْن َحيُوُل َبْنيَ  � َمْن ُهَو اَقـْ

نا ِحبَْوِلَك َوقـُوَِّتَك �  َوآِلِه، َوُحْل بـَيْـَننا َوَبْنيَ َمْن يـُْؤذي َعلى حمَُمَّدٍ  اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َصلِّ 
ِخَرِة � مَّ ِمْن َاْمِر الدُّنْيا َواآلَوال َيْكفي ِمْنُه َشْيٌء، اِْكِفنا اْلُمهِ  َشْيءٍ  ُكلِّ كايف ِمْن 

 *.َاْرَحَم الرّاِمحنيَ 
Sonra yüzünün iki tarafını toprağa bırak. 
Bu mübarek yer günümüzde İmam Zeynulabidin aleyhisselamın 

makamı diye meşhurdur. 
"Mezar-ı Kadim"de ise şöyle nakletmiştir: Bu makamdan iki rekat 

namaz kıldıktan sonra şu duayı oku:  
 ... � َمْن ال َتراُه اْلُعُيونَ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 

Bu dua, Kufe Mescidinde Emirulmüminin Ali'nin (a.s) kapısının 
dekkesinin amellerinde zikredilmiştir; isteyenler oraya müracaat etsin-
ler.  

Bunun yanında Hz. Mehdi'nin (a.f) makamı diye meşhur olan bir 
 

Allah'ım! Duamı kabul buyur, fısıltımı (yalvarıp yakarışımı) duy; ey 
yüce, ey ulu, ey kadir, ey kahredici, ey hiçbir zaman ölmeyen diri! Alla-
h'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle; seninle aramda olan 
günahları bağışla; halkın önünde -onlardan dolayı- beni rezil etme; hiçbir 
zaman uyumayan gözünle beni koru; üzerimdeki kudretinle bana merha-
met eyle; ey merhametlilerin en merhametlisi; Allah'ın rahmeti efendimiz 
Muhammed ve onun tertemiz Ehl-i Beyti'ne olsun; -kabul buyur- ey alem-
lerin Rabb'i!" 

* "Ey bana şah damarımdan daha yakın olan, ey istediğini yapan, ey 
kişiyle kalbi arasında engel olan! Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne 
rahmet eyle; güç ve kuvvetinle bizimle bize eziyet edenler arasında engel 
ol; ey insana her şeyden kifayet eden ve hiçbir şey kendisinden kifayet 
etmeyen; dünya ve ahiret işlerimizden bizim yanımızda önemli olan 
konularda bize kifayet et; -duamı kabul et- ey merhametlilerin en merha-
metlisi!" 
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makam var. O mübarek yerde Hazreti ziyaret etmek uygundur. Bazı 
ziyaret kitaplarından şöyle nakledilmiştir: Orada ayak üste İmam'ı şu 
cümlelerle ziyaret etmek uygundur:  

 ... مُّ الّشاِملُ ا الكاِمُل التّ َسالُم هللاِ 
Bu dua, bizim birinci babın yedinci bölümünde "Kelimu't-Tayyib" 

kitabından naklettiğimiz İstiğase Duasıdır; burada tekrarlamaya gerek 
görmüyoruz. Seyyid İbn Tavus iki rekat namazdan sonra bunu 
mübarek Serdab'ın ziyaretlerinden biri saymıştır 

Zeyd Mescidinin Namaz ve Duası 
Daha sonra Sehle mescidinin yakınındaki Zeyd mescidine giderek 

iki rekat namaz kıl ve peşinden ellerini kaldırarak şöyle de: 
َقْد َجَلَس ِاٰهلي ِه ِبَك، َك اْخلاِطىُء اْلُمْذِنُب يََدْيِه ِحبُْسِن ظَنِّ َقْد َمدَّ ِاَليْ ِاٰهلي 

َقْد ِاٰهلي َوراِجيًا ِمْنَك الصَّْفَح َعْن َزهللَِِ،  ،الُمسيُء َبْنيَ يََدْيَك ُمِقّرًا َلَك ِبُسوِء َعَمِلهِ 
َقْد َجَثا ِاٰهلي ْبُه ِبَرْمحَِتَك ِمْن َفْضِلَك، يِّ رََفَع ِاَلْيَك الظّاِملُ َكفَّْيِه راِجياً ِلما َلَدْيَك َفال ختَُ 

ِاٰهلي َجتْثُو فيِه اْخلَالِئُق َبْنيَ يََدْيَك،  اْلعائُِد ِاىل اْلَمعاصي َبْنيَ يََدْيَك خائِفًا ِمْن يـَْومٍ 
فاَضْت َعْربَتُُه جاَءَك اْلَعْبُد اْخلاِطىُء َفزِعًا ُمْشِفقًا َورََفَع ِاَلْيَك َطْرَفُه َحِذرًا راِجيًا، وَ 

ُمْستَـْغِفرًا �ِدماً، َوِعزَِّتَك َوَجالِلَك ما َاَرْدُت ِمبَْعِصَييت ُخماَلَفَتَك، َوما َعَصيْـُتَك ِاْذ  
، َولِكْن  َعَصيْـُتَك َوَاَ� ِبَك جاِهٌل، َوال ِلُعُقوبَِتَك ُمتَـَعرِّ  ٌض، َوال ِلَنَظِرَك ُمْسَتِخفٌّ

املُْرْخى َعَليَّ، َفِمَن  *ين َعلى ذِلَك َشْقَويت، َوَغرَّين ِسْرتُكَ َسوََّلْت يل نـَْفسي، َوَاعانـَتْ 
 

* "İlahî! Bu hata eden günahkâr -kulun- sana olan güzel zannından 
dolayı ellerini sana doğru uzatmıştır. İlahî! Ameli kötü olan bu kulun, 
amelinin kötülüğünü ikrar ederek ve sürçmelerini affetmeni umarak senin 
karşında oturmuştur. İlahî! Bu (nefsine) zalim kulun senin yanındaki şeyi 
(rahmetini) ümit ederek ellerini sana kaldırmıştır; o halde, rahmetin 
hürmetine, kendi fazlından onun ümidini boşa çıkarma. İlahî! Sürekli 
günahlara dönen bu kulun, yaratıkların, senin karşında dizleri üzerinde 
oturacakları günden korkarak -bugün- senin karşında dizleri üzerinde 
oturmuştur. İlahî! Bu hatakâr kulun korkarak, dehşete kapılarak sana gel-
miş, korku ve ümitle gözünü sana dikmiş, bağışlanma dileyerek ve piş-
man olarak gözlerinden yaş akmaktadır; senin İzzet ve Celaline andolsun 
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َن ِمْن َعذاِبَك َمْن َيْستَـْنِقُذين، َوَحبَْبِل َمْن َاْعَتِصُم ِاْن َقَطْعَت َحبْـَلَك َعّين، َفيا  اآل
ْلُمْثِقلَني ُحطُّوا، َسْوَااتُه َغدًا ِمَن اْلُوُقوِف َبْنيَ َيَدْيَك ِاذا قيَل ِلْلُمِخّفَني ُجوزُوا ولِ 

اََفَمَع اْلُ◌ِخمّفَني َاُجوُز َاْم َمَع اْلُمْثِقلَني َاُحطُّ، َويْلي ُكلَّما َكُربَ ِسّين َكثـَُرْت ذُنُويب،  
يل َاْن  َويْلي ُكلَّما طاَل ُعْمري َكثـَُرْت َمعاِصّيي، َفَكْم اَتُوُب وََكْم َاُعوُد َاما آَن 

 . َاَسَتْحِيَي ِمْن َرّيب 
َني َوَخْريَ ِاْغِفَر يل َواْرَمحَين � َاْرَحَم الرّاِمح  َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ  ـُهَم َفِبِحَ◌قِّ اَللّ 
 .اْلغاِفرينَ 

Sonra ağlayarak yüzünü toprağa bırak ve de ki: 
 

 *.ِاْرَحْم َمْن َاساَء َواَْقَرتََف َواْسَتكاَن َوَاْعَرتَفَ 
Sonra yüzünün sağ tarafını toprağa bırakarak şöyle de: 

 *.ِاْن ُكْنُت بِْئَس اْلَعْبُد َفاَْنَت نِْعَم الرَّبُّ 

 
ki günahımla sana muhalefet etmek istemedim, günah işlediğimde seni 
tanımaktan cahil değildim, amacım senin azabına uğramak ve senin 
teveccühünü küçümsemek değildi; fakat nefsim beni aldattı, şakiliğim -
günah işlememe- yardım etti, senin -günahların üzerine- perde çekmen 
beni mağrur etti; o halde senin azabından beni kim kurtarabilir? Eğer 
ümit bağlarımı benden kesecek olursan kimin ipine sarılabilirim? Eyvah 
yarın senin huzuruna çıkınca, yükü hafif olanlara "buradan hemen geçin" 
ve yükü ağır olanlara ise "cehenneme düşün" denildiğinde rezil olaca-
ğım; acaba o zaman yükü hafif olanlarla birlikte geçecek miyim yoksa yü-
kü ağır olanlarla birlikte cehenneme mi düşeceğim. Vay halime; yaşım 
büyüdükçe günahlarım da arttı. Eyvahlar olsun; ömrüm uzadıkça isyan-
larım da çoğaldı. Ne kadar tövbe ediyorum ve yine çirkin işlerime dönü-
yorum; acaba Rabb'imden utanıp hâya etmemin zamanı gelmedi mi? 

Allah'ım! Muhammed'e ve Ehl-i Beyti'nin hakkı hürmetine beni bağış-
la, bana merhamet et; ey merhametlilerin en merhametlisi ve bağışlayan-
ların en hayırlısı." 

* "Kötü iş yapan, günaha dalan, sonra boyun eğen ve günahına itiraf 
edene -bu kuluna- merhamet et." 

* "Eğer ben kötü bir kul isem, doğrusu sen iyi bir Rab'sin." 
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Sonra yüzünün sol tarafını toprağa bırakarak de ki: 
 **. ِمْن ِعْنِدَك � َكرميُ  وُ  َعْبِدَك فـَْلَيْحُسِن اْلَعفْ َعظَُم الذَّْنُب ِمنْ 

Sonra secde haline dönerek yüz defa "el-afv, el-afv" söyle. 
Bu mescid, Kûfe şehrinin çok faziletli mescitlerinden olup Emiru-

lmüminin Ali aleyhisselamın ashabından, Allah'ın velilerinden olan ve 
Cemel savaşında Hz. Ali'nin safında savaşarak şehid düşen Zeyd b. 
Suhan'a nispet verilmektedir. Bu dua ise onun gece namazının nafile-
sinde okuduğu duadır. Onun mescidinin yanında da yine Emirulmü-
minin Ali aleyhisselamın ashabından, o hazretin hakkını bilenlerden 
ve müminlerin ileri gelenlerinden olan kardeşi Sa'saa b. Suhan'ın 
mescidi var. Sa'saa o kadar fasih konuşurdu ki Hz. Ali aleyhisselam 
onu güçlü hatip olarak tanıtmış, fesahat ve hutbe okumdaki yeteneğini 
ve yine onun az bir şeyle geçinmesini ve çok yardım edişini övmüştür. 
Emirulmüminin Ali aleyhisselam şehid düşünce evlatları geceleyin 
İmamın mübarek na'şını Necef şehrine götürdükleri zaman Sa'saa da 
onların arasındaydı. 

İmam'ı (a.s) defnettikten sonra Sa'saa mübarek mezarın yanında 
durup bir avuç toprak alarak kendi başına döküp şöyle dedi: Babam, 
anam sana feda olsun ey Emirulmüminin! Allah'ın sana ikramları afi-
yet olsun. Ey Eba'l-Hasan! Gerçekten senin doğumun tertemiz, sabrın 
güçlü ve cihadın büyüktü; sen arzuladığın şeye ulaştın, karlı bir ticaret 
yapıp Rabbine döndün.  

Sa'saa bu gibi sözlerden çok söyleyip şiddetli bir şekilde ağladı; 
oradakileri de ağlattı. Gerçekte Emirulmüminin Ali'nin (a.s) mezarının 
baş ucu gecenin yarısında mersiye ve ağıt toplantısı oldu. Sa'saa ger-
çekten ağıt yakıyor İmam Hasan (a.s), İmam Hüseyin (a.s), Muham-
med b. Hanefiyye, Ebu'l-Fazl Abbas ve İmam'ın diğer oğulları ve 
akrabaları da dinliyorlardı. Bu cümlelerin peşinden İmam Hasan (a.s), 
İmam Hüseyin (a.s) ve İmam'ın diğer evlatlarına dönerek tesliyet 
arzedip başsağlığı dilediler. Sonra da hep birlikte Kufe'ye döndüler. 

Kısacası, Sa'saa Mescidi Kûfe şehrinin çok faziletli mescidlerin-
den birisidir. Bazıları, Receb ayında İmam Mehdi aleyhisselamın ora-
da iki rekat namaz kıldığını ve şu duayı okuduğunu görmüşlerdir: 

 
** "Kulunun günahı büyüktür; o halde senin af ve bağışın güzel ol-

malıdır; ey Kerim!" 
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 *...» الِء اْلوازَِعةِ َذا اْلِمَنِن الّساِبَغِة َواآلاَللّـُهمَّ � «
Hazretin amelinin zahirinden anlaşılan bu duanın bu mescide 

mahsus bir dua olup bu mescidin amellerinden olduğudur; Sehle ve 
Zeyd mescidinin duaları gibi. Fakat İmam (a.s) bu duayı Receb ayında 
okuduğu için bu duanın Receb ayının amellerinden olması ihtimali 
verilmiştir. İşte bu nedenle ulemanın kitaplarında Receb ayının amel-
leri arasında zikredilmiştir. Biz de bu duayı Receb ayının amellerinde 
zikrettiğimiz için onunla yetiniyor ve burada tekrarlamaya gerek gör-
müyoruz; isteyenler oraya müracaat edebilirler. 

 
* "Allah'ım! Ey mükemmel bağışların ve yayılmış nimetlerin sahi-

bi!..." 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaretinin fazileti ve Hazreti ziya-

ret etmeye giden ziyaretçilerin yolunda ve İmam'ın hareminde gözet-
meleri gereken adap ve ziyaret şekli. Bu bölümü üç başlıkta ele alaca-
ğız: 

1- İmam Hüseyin aleyhisselamın Ziyaretinin Fazileti 
İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaretinin fazileti anlatılmayacak 

kadar çoktur; birçok rivayette bu ziyaretin hac, umre ve cihada eşit 
olduğu ve hatta bunlardan çok daha faziletli olduğu, bağışlanmaya, 
ölümden sonra hesabın kolay alınmasına, insanın makamının yüksel-
mesine, dualarının kabul olmasına, ömrün uzamasına, beden ve 
malının korunmasına, rızkının artmasına, hacetlerin reva olmasına, 
sıkıntıların giderilmesine sebep olduğu, ziyaret etmemenin ise din ve 
imanın eksilmesine, Peygamber'in (s.a.a) büyük haklarından birini terk 
etmeye neden olduğu ve yine İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarını 
ziyaret edenin elde ettiği en az sevabın günahlarının bağışlanması, 
ailesine dönünceye kadar Allah Teala'nın onun can ve malını koru-
ması ve kıyamet günü olunca da Allah Teala'nın onu dünyadakinden 
daha fazla kuruması altına alması olduğu belirtilmiştir. 

Birçok rivayette, İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaretinin gam 
ve kederi giderdiği, can vermenin zorluğunu ve kabir korkusunu berta-
raf ettiği, hazretin ziyareti yolunda harcanan her dirhemin, bin dirhem 
ve hatta on bin dirhem olarak hesaplandığı, İmam Hüseyin'in (a.s) 
ziyaretine giderken dört bin meleğin insanı karşıladığı ve ziyaretten 
dönerken de aynı meleklerin onun uğurladığı, peygamberlerin, onların 
vasilerinin, Ehl-i Beyt İmamlarının ve meleklerin İmam Hüseyin'in 
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(a.s) ziyaretine gittikleri ve onun ziyaretçilerine dua edip onlara 
müjdeler verdikleri geçer. Yine Allah Teala, İmam Hüseyin aleyhisse-
lamın ziyaretçisine Arafat ehline baktığından daha fazla rahmet 
gözüyle bakar; kıyamet gününde herkes İmam Hüseyin aleyhisselamın 
birçok keramet ve yüceliğini gördüğünden hazretin ziyaretçisi olmayı 
arzularlar; bu alanda birçok rivayet vardır. İmam Hüseyin aleyhissela-
mın özel ziyaretlerinde o hazretin ziyaretinin faziletlerinden bir bölü-
müne değineceğiz. Burada ise sadece şu rivayetle yetiniyoruz: 

İbn Kuluveyh, Kuleynî, Seyyid b. Tavus ve diğerlerin muteber 
senetlerle sıka olan Muaviye b. Veheb-i Bicili-i Kûfî'den şöyle rivayet 
ederler: Bir gün İmam Cafer Sadık aleyhisselamın huzuruna gittiğim-
de o hazretin kendi namaz hanesinde namaz kılmakta olduğunu gör-
düm. Oturup namazının bitmesini bekledim. Namazdan sonra hazretin 
münacat ederek şöyle dediğini gördüm: 

"Ey bizi kendi kerametine has kılan, bize şefaati vaadeden, 
peygamberlik ilimlerini bize veren, bizi peygamberlerin mirasçısı 
kılan, geçmiş ümmetleri bizde bitiren, bizi Peygamberin vasiyetine has 
kılan, geçmişlerin ve geleceklerin ilimlerini bize veren, insanların 
kalbini bize eğilimli kılan Allah! Beni, kardeşlerimi ve babam Hüseyin 
b. Ali'nin -Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun- ziyaretçilerini bağı-
şla; onlar ki bize rağbet ve bizi ziyaret ederek senin sevabına ulaşmak 
ümidiyle, senin peygamberini hoşnut etmek, bizim emrimize icabet 
etmek, düşmanlara karşı besledikleri öfkeleri için mallarını 
harcadılar, bedenlerini kendi şehirlerinden dışarı çıkardılar; onların 
maksadı seni hoşnut etmektir. O halde bizden taraf onlara hayırlı 
mükafat ver, gece-gündüz onları koru, vatanlarında bıraktıkları aile 
ve evlatları üzerinde en güzel bir şekilde halifeler ol, onların refiki ol, 
onlardan her zorba düşmanın şerrini, her zayıf ve şiddetli yaptığının 
şerrini, bütün insanların ve cinlerin şerrini onlardan defet; onlara, 
vatanlarından uzaklaşmakla ve bizi evlatlarına, akrabalarına ve 
insanlarına tercih etmede senden umduklarından fazlasını ver. 

Allah'ım! Bizim düşmanlarımız, bizim ziyaretimize gelmelerinden 
dolayı onları kınamışlardır, buna rağmen onların bu kınaması, onla-
rın bizi azmedip bize gelmelerini engellemedi. O halde, güneşin değiş-
tirdiği (yıprattığı) bu yüzlere merhamet et ve İmam Hüseyin aleyhisse-
lamın mezarına sürdükleri yanaklarına merhamet et; bize yürek 
yakarak ağlayan gözlerine merhamet et; bizim musibetimizden dolayı 
sızlanan ve yanan kalplere merhamet et; bizim musibetimizde yükselt-
tikleri figanlarına merhamet et. 
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Allah'ım! O canları ve o bedenleri susuzluk gününde Kevser havu-
zundan suya doyurman için sana emanet ediyorum." 

İmam Cafer Sadık aleyhisselam secdede bu şekilde dua ediyordu. 
İmam aleyhisselam duasını bitirince dedim ki: "Sizden duyduğum bu 
duaları Allah'ı tanımayan birisi hakkında etseydiniz cehennem ateşi 
hiçbir zaman onu yakmazdı sanırım. Vallahi ben, bu duaları duyunca, 
keşke, dedim hacca gitmeseydim de onun yerine İmam Hüseyin aley-
hisselamın ziyaretine gitseydim."  

Bunun üzerine İmam Cafer Sadık aleyhisselam, "Sen hazrete çok 
yakınsın; ey Muaviye! İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret etmene 
engel olan şey nedir? O hazreti ziyaret etmeyi terk etme" buyurdu. 

Ben, fedanız olayım; o hazreti ziyaret etmenin bu kadar sevabı 
olduğunu bilmiyordum, diye arzettim. 

İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "Ey Muaviye! Gökte, 
İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaretçilerine dua edenlerin sayısı 
yerdekilerden fazladır. Hiç kimseden korkarak o hazretin ziyaretini 
terk etme; kim korku nedeniyle o hazretin ziyaretini terk ederse o 
kadar esef eder ki ölünceye kadar o hazretin mezarının yanında kalıp 
oraya defnedilmeyi arzu eder. Acaba Allah'ın, seni, Resulullah'a, 
Ali'ye, Fatıma'ya, masum Ehl-i Beyt İmamlarına dua edenler arasında 
görmesini istemiyor musun? Acaba kıyamet günü meleklerin tokalaş-
tığı kimselerden olmak istemiyor musun? Acaba hiç günahı olmadan 
kıyamete çıkanlardan olmak istemiyor musun? Acaba kıyamette 
Resulullah'ın (s.a.a) tokalaştığı kimselerden olmak istemiyor musun?" 

2- İmam Hüseyin Aleyhisselamın Ziyaretçilerinin Yolda Ve 
İmam'ın Hareminde Dikkat Etmeleri Gereken Adap: 

1- İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Safvan'a öğrettiği üzere, evden dışarı 
çıkmadan önce üç gün oruç tutmak ve üçüncü günde gusül almak; 
buna ileride yedinci ziyarette değinceğiz. 

 
Şeyh Muhammed b. Meşhedî, Kurban ve Ramazan bayramları zi-

yaretlerinin mukaddimesinde şöyle demiştir: İmam Hüseyin'i (a.s) 
ziyaret etmek istediğin zaman üç gün oruç tut; üçüncü gün gusledip 
çoluk-çocuğunu toplayarak şöyle de: 
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 َاْستَـْوِدُعَك اْليَـْوَم نـَْفسي َوَاْهلي َومايل َوَوَلدي وَُكلَّ َمْن كاَن ِمّين اَللّـُهمَّ ِاينّ 
مياِن َواْحَفْظ َعَلْينا، اَللّـُهمَّ ِحبِْفِظ االِ ، الّشاِهَد ِمنْـُهْم َواْلغاِئَب، اَللّـُهمَّ اْحَفْظنا ِبَسبيلٍ 

ْ اْجَعْلنا يف ِحْرِزَك َوال َتْسلُْبنا نِْعَمَتَك َوال تـُغَ   ما بِنا ِمْن نِْعَمة َوعاِفَية، َوزِْد� ِمْن  ريِّ
  *.ْضِلَك ِاّ� ِاَلْيَك راِغُبونَ فَ 

Sonra huşu halinde evinden dışarı çık ve çokça şöyle de: 
 .»ِاالَّ هللاُ َوهللاُ اَْكَربُ َواْحلَْمُد هللِ ِالـَٰه  ال«

(Allah'tan başka ilah yoktur; Allah vasfedilmeyecek kadar yücedir; 
hamd Allah'a mahsustur.) 

Allah'a hamd edip Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine (Allah'ın salat ve 
selamı onların üzerine olsun) salat gönder, sonra yavaşça ve vakarla 
hareket et. Bir rivayette şöyle geçer: "Allah Teala, İmam Hüseyin'in 
(a.s) ziyaretçisinin terinden, her bir ter karşısında kıyamet gününe 
kadar Allah'ı tesbih eden ve onun ile İmam Hüseyin'in ziyaretçileri 
için bağışlanma dileyen yetmiş bin melek yaratır." 

2- İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan şöyle nakledilir: "İmam 
Hüseyin aleyhisselamın ziyaretine gidince o hazreti üzüntülü, kederli, 
saçları dağınık, toza bulanmış, aç ve susuz bir halde ziyaret et; çünkü 
İmam Hüseyin aleyhisselam bu şekilde şehid olmuştur. Ziyarette kendi 
hacetlerini iste ve geri dön; orayı vatan edinme." 

3- İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyarete giderken, kebap ve helva 
gibi lezzetli şeylerle yol hazırlığı yapma; ziyaret yolculuğunda ekmek, 
süt ve yoğurt gibi şeylerden yararlan. İmam Sadık aleyhisselamdan 
şöyle rivayet edilmiştir: "Bir grubun, yanlarında kuzu kızartması ve 
helva götürerek İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyarete gittiğini duy-
dum; oysa kendi babalarının ve arkadaşlarının ziyaretlerine gidecek 
olsalar bunları götürmezler." 

Diğer muteber bir hadiste ise İmam'ın (a.s) Mufazzal b. Ömer'e 
 

* "Allah'ım! Ben bugün kendimi, ailemi, malımı, evlatlarımı ve ister 
hazır olsun ister gayıp benimle herhangi bir şekilde bağlantısı olanları sa-
na emanet ediyorum; Allah'ım! Kendi korumanla, iman korumasıyla bizi 
koru; bize koruyucu ol. Allah'ım! Bizi kendi muhafazana al; nimetini biz-
den alma, sahip olduğumuz nimet ve afiyeti değiştirme; kendi lütfünden 
bize artır; şüphesiz biz sana rağbet edenleriz." 
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şöyle buyurduğu geçer: "İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret etmeniz ziyaret 
etmemenizden ve yine ziyaret etmemeniz ziyaret etmenizden daha iyi-
dir." 

Mufazzal, "Belimi kırdınız" diye arzedince İmam (a.s) şöyle 
cevap verdi: "Vallahi kendi babalarınızın mezarlarını ziyaret etmeye 
gittiğinizde gamlı ve üzüntülü gidiyorsunuz; fakat İmam Hüseyin'in 
(a.s) ziyaretine gittiğinizde yanınızda sofralar götürüyorsunuz; hal-
buki İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretine giderken saçınız, başınız dağı-
nık ve üzeriniz toz toprak içerisinde olmalıdır." 

Zenginlerin ve tacirlerin, İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaretine 
giderken bu konuya dikkat etmeleri daha uygun olur. Kerbela'ya 
giderken yol üzerindeki şehirlerde arkadaşları onları misafir ettiklerin-
de, onların evlerinden çıkarken onlara yolda yemeleri için kavrulmuş 
tavuk ve diğer lezzetli yemekler verdiklerinde kabul etmemeleri ve 
"Biz Kerbela yolcusuyuz ve bizim böyle lezzetli yemekler yememiz 
uygun olmaz" demeleri gerekir. 

Şeyh Kuleynî şöyle rivayet etmiştir: İmam Hüseyin'in (a.s) 
şahadetinden sonra İmam'ın Kelb kabilesinden olan eşi ona matem 
merasimi tutarak ağladı; diğer kadınlar ve hizmetçiler de gözleri 
kuruyuncaya kadar ağladılar ve artık gözlerinde yaş kalmadı. Sonra 
İmam Hüseyin'e (a.s) ağlarken güç kazanması ve direnç bulması için 
bir yerden o muhterem kadına bir hediye (kuş eti) gönderdiler. Bu 
muhterem kadın onu görünce, "Bu nedir?" diye sordu. Bunun üzerine, 
"İmam Hüseyin'e (a.s) matem tutarken güç kazanmanız için bunu 
falanca gönderdi size" dediler. Fakat o kadın, "Biz düğünde değiliz; 
bunu ne yapalım" dedi ve onu dışarı götürmelerini istedi. 

4- Alçak gönüllü, mütevazı, huzu ve huşu içerisinde olmak ve 
zelil bir kul gibi yürümek. 

O halde İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretine giderken buhar gücüyle 
hareket eden bu yeni süratli taşıtlara binenler kibirlenip böbürlenme-
mek, zorluk ve sıkıntılara katlanarak Kerbela'ya gitmekte olan diğer 
ziyaretçilere ve Allah kullarına karşı büyüklük tasarlamamaları ve 
onları tahkir etmemek için çok dikkatli olmalıdırlar. Ulema Ashab-ı 
Kehf'in hakkında şöyle diyorlar: Onlar Dokyanus'un özel adamları ve 
vezirleri konumunda idiler; Allah Teala onlara rahmetini esirgeyince 
Allah'a tapmayı ve işlerini ıslah etmeyi dilediler. Kendilerini ıslah 
etmek için insanlardan uzaklaşıp bir mağaraya sığınarak Allah'a ibadet 
etmeyi uygun gördüler. Bu amaçla atlarına binip şehirden dışarı 
çıktılar. Üç mil uzaklaşınca onlardan biri olan Temlîha dedi ki: "Kar-
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deşlerim! Dünya saltanatı gitti ve ahiret miskinliği geldi; atlarınızdan 
inin ve Allah katına ayaklarınızla yürüyün artık. Şayet Rabbiniz size 
merhamet eder de işlerinizi açıverir." Böylece hepsi atlarından yere 
indiler ve o dönemde o yüce kişiler yaya olarak yedi fersah yol 
yürüdüler; nihayet ayakları yaralanıp kanamaya başladı. 

O halde, İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaretçileri bu konuya 
dikkat etmeli ve bilmelidirler ki, insan bu yolda Allah için ne kadar 
mütevazı olursa, bu hareketi, makamının yükselmesine sebep olur. 
Dolayısıyla, İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret etmenin adabında 
İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan şöyle nakledilmiştir: "Kim İmam 
Hüseyin aleyhisselamın ziyaretine yaya giderse, Allah Teala her adımı 
karşılığında ona bin iyilik yazar, onun bin günahı bağışlanır ve 
cennette onu bin derece yükseltir. Fırat kıyısına ulaşınca guslet, 
ayaklarındaki ayakkabı vs.'yi çıkar, ayakkabılarını eline al ve zelil 
köleler gibi yürü." 

5- Yol üzerinde, yalın ayak, yorulmuş ve yolda kalmış bir ziyaret-
çi görürseniz, sizden yardım isterse ona yardım edin ve onu menzile 
ulaştırın. Sakın ona ilgisiz davranmayın. 

Şeyh Kuleynî muteber senetle Ebu Harun'dan şöyle rivayet 
etmiştir: İmam Sadık'ın (a.s) huzurunda olduğum bir sırada İmam, 
yanında olan insanlara şöyle buyurdu: "Ne oldu size, neden bizi hafife 
alıyorsunuz?" Bunun üzerine onların arasından Horasan halkından bir 
kişi ayağa kalkarak, "Sizi veya sizinle ilgili bir şeyi hafife almaktan 
Allah'a sığınırız. İmam (a.s), "Evet", buyurdu; "Sen de beni hafife alan 
ve bizi alçaltanlardan birisin." Adam, "Ben sizi alçaltmaktan Allah'a 
sığınırım" dedi. İmam (a.s) bunun üzerine, "Eyvahlar olsun sana; 
Cuhfe'ye yakın bir yerde olduğumuz sırada falancanın sana, beni bir 
mil kadar merkebine bindir; vallahi yoruldum dediğini duymadın mı? 
Vallahi sen başını kaldırıp ona bakmadın ve onu küçümsedin. Kim bir 
mümini küçümserse bizi küçümsemiş olur ve Allah'ın hürmetini zayi 
etmiş olur." 

Biz ziyaret adabının dokuzuncu şıkkında Ali b. Yaktin'in rivaye-
tiyle buraya uygun olan bir söz naklettik; onda iyi bir öğüt var; iste-
yenler oraya müracaat etsinler. Burada kaydettiğim bu edep İmam 
Hüeyin'in (a.s) ziyaretçilerine mahsus değildir; fakat bu durum İmam 
Hüseyin'in (a.s) ziyaretine giderken çok fazla vuku bulduğu için biz 
burada zikrettik. 

6- Güvenilir bir kişi olan Muhammed b. Müslim'den şöyle nakle-
dilir: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselama, "Babanız Hüseyin b. Ali 
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aleyhisselamın ziyaretine gittiğimizde hacca gitmiş gibi olmuyor mu-
yuz? diye sorduğumda, İmam aleyhisselam, "Evet" buyurdu. Bunun 
üzerine, "O halde, hacıların yapması gereken şeyleri bizim de yapma-
mız gerekmiyor mu?" diye sordum. İmam Bâkır aleyhisselam şöyle 
buyurdu: "Arkadaşlarına iyi arkadaşlık yap, hayır sözler dışında az 
konuş, Allah'ı çok an, temiz elbiseler giy, hareme girmeden önce 
guslet, huzu ve huşu içerisinde olmaya çalış ve çok namaz kıl; Mu-
hammed ve Ehl-i Beyti'ne salavat gönder ve sana yakışmayan şeyler-
den kendini sakındır; gözerlini haram ve şüpheli şeylerden sakındır; 
maddi durumu iyi olmayan kardeşlerine bağışta bulun. Birinin 
harçlığı bittiğini görürsen onun elinden tut ve kendi harçlığını onunla 
eşit olarak bölüş; takiyye yap, çünkü dininin kıvamı ondadır. Allah'ın 
sakındırdığı şeylerden sakın. Kavga etmeyi, çok yemin etmeyi, yemin 
etmeye sebep olacak tartışmayı terk et. Eğer böyle yapacak olursan, 
sana Hac ve Umre sevabı verilir, malını harcamakla ve ailenden 
uzaklaşmakla sevabını kendisinden istediğin kimse (Allah) tarafından 
günahların bağışlanır, Allah'ın rahmet ve hoşnutluğunu kazanırsın." 

7- Ebu Hamza Sumali'nin, İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret 
etmek konusunda İmam Sadık aleyhisselamdan naklettiği rivayette 
şöyle geçer: "Neyneva'ya ulaşınca yükünü orada bırak ve orada oldu-
ğun sürece yağ sürünme, gözlerine sürme sürme ve orada olduğun 
sürece et yeme." 

8- Fırat suyuyla gusletmek. Bu amelin fazileti hakkında birçok 
rivayet vardır. İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan bir hadiste, "Kim 
Fırat suyuyla guslederek İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarını ziya-
ret ederse, büyük günahlar işlemiş olsa bile anadan doğduğu gün gibi 
günahlardan temizlenir." 

Yine şöyle rivayet edilmiştir: İmam Cafer Sadık'a (a.s), "Biz 
bazen İmam Hüseyin'in (a.s) kabrini ziyaret ediyoruz; ama havanın 
soğuk olması veya başka nedenlerle gusül yapmamız çok zor oluyor" 
diye arzettiklerinde İmam şöyle buyurdu: "Kim Fırat suyunda guslet-
tikten sonra ziyaret ederse onun hakkında sayılmayacak kadar fazilet 
yazılır." 

Beşir Duhhan kanalıyla ise İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle 
rivayet edilmiştir: "Hüseyin b. Ali'nin (a.s) mezarını ziyaret etmek 
isteyen bir kimse Fırat'ta abdest alıp guslederse, ayağını kaldırıp yere 
bıraktığı her defasında Allah Teala onun için Hac ve umre sevabı 
yazar." 

Bazı rivayetlerde ise şöyle geçmektedir: "Fırat'tan, İmam Hüse-
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yin'in (a.s) kabrinin karşısındaki yerden gusül al." Ve diğer bazı 
rivayetlerden anlaşıldığı üzere, Fırat'a ulaştığı zaman yüz defa "Allah-
u Ekber", yüz defa, "La ilahe illellah" ve yüz defa da Resulullah ve 
Ehl-i Beyt'ine salavat göndermek iyidir. 

9- Hareme girmek istediğinde doğu tarafındaki kapıdan içeri gir; 
nitekim İmam Cafer Sadık (a.s) Yusuf Kinasî'ye böyle buyurmuştur. 

10- İbn-i Kuluveyh'in rivayetinde şöyle geçer: İmam Cafer Sadık 
aleyhisselam Mufazzal b. Ömer'e şöyle buyurdu: "Ey Mufazzal! İmam 
Hüseyin aleyhisselamın mezarına ulaşınca giriş kapısında dur ve 
şunları söyle ve bil ki söylediğin her kelime karşısında Allah Teala'-
dan sana bir sevap nasip olacaktır:" 

ِهللا،  َنِيبِّ   آَدَم َصْفَوِة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث نُوحٍ اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرثَ 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ِاْبراهيَم َخليِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ُموسى َكليِم ِهللا، 

َحبيِب ِهللا،    حمَُمَّدٍ اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث عيسى رُوِح ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرثَ 
َرُسوِل ِهللا، اَلّسالُم َعَلْيَك � واِرَث اَحلَسِن  َوِصيِّ  اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث َعِليٍّ 

ي، اَلسَّالُم َعَليَك � واِرَث فاِطَمَة بِْنَت َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها الرَّضِّ 
ْرواِح الَّيت يُّ، َالسَّالُم َعَلى األَ َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَوِصيُّ اْلبارُّ اْلتَّقِ  ّديُق اَلسَّالمُ الشَّهيُد الصِّ 

  .ِئَكِة ِهللا اْلُ◌ْحمِدقَني ِبكَ َحلَّْت ِبِفناِئَك َوَا�َخْت ِبَرْحِلَك، اَلسَّالُم َعلى َمال
 *ْلَمْعُروِف َوَ�َْيَت َعنِ َاْشَهُد اَنََّك َقْد َاَقْمَت الصَّالَة َوآتـَْيَت الزَّكاَة َوَاَمْرَت ابِ 

 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın seçkin kulu Adem'in varisi. Selam 

olsun sana ey Allah'ın Peygamberi Nuh'un varisi. Selam olsun sana ey 
İbrahim Halilullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Musa Kelimullah'ın 
varisi. Selam olsun sana ey İsa Ruhullah'ın varisi. Selam olsun sana ey 
Muhammed Habibullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Resulullah'ın 
vasisi Ali'nin varisi. Selam olsun sana ey rıza makamına sahip olan 
Hasan'ın varisi. Selam olsun sana ey Resulullah'ın kızı Fatıma'nın varisi. 
Selam olsun sana ey doğru konuşan şehid. Selam olsun sana ey 
iyiliksever ve takvalı vasi. Selam olsun senin kapının eşiğine yerleşen ve 
yüklerini senin kapında indiren ruhlara. Selam olsun seni kuşatan melek-
lere. 

Şahadet ederim ki, sen namazı ayakta tuttun, zekat verdin, iyiliği 
emrettin, kötülükten sakındırdın ve ölünceye dek Allah'a ihlasla ibadet 
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 . اْلُمْنَكِر َوَعَبْدَت َهللا ُخمِْلصاً َحّىت َااتَك اْلَيقُني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ 
Sonra mezara doğru hareket et; bu halde attığın her adıma karşılık 

Allah yolunda kendi kanında çırpınan kimsenin sevabını alırsın; meza-
ra ulaşınca elini mezara sürerek şöyle de: 

 *.اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا يف َاْرِضِه َوَمسائِهِ 
Sonra git namaz kıl. O hazretin yanında kıldığın bir rekat namaz, 

bin defa Hac ve Umre yapmış, bin köle azad etmiş ve Allah için 
mürsel peygamberle birlikte bin defa cihad etmiş olan birisinin sevabı 
gibidir. 

11- Ebu Said-i Medainî'den şöyle rivayet edilmiştir: İmam Cafer 
Sadık'ın (a.s) huzuruna gidip, "İmam Hüseyin'in (a.s) mezarını ziya-
rete gideyim mi?" diye sordum. İmam (a.s), "Evet", buyurdu, "İyilik 
yapanların en iyisi, temizlerin en temizi ve iyilerin en iyisi olan 
Resulullah'ın (s.a.a) evladı Hüseyin'in (a.s) mezarını ziyaret et. İmam 
Hüseyin'in (a.s) ziyaret edince baş tarafında bin defa Emirulmüminin 
Ali'nin (a.s) tesbih zikrini söyle. Ayak tarafında bin defa Hz. 
Fatıma'nın (s.a) tesbih zikrini söyle. Sonra onun yanında iki rekat 
namaz kıl ve bu namazda Yâsîn ve er-Rahman Surelerini oku. Böyle 
yapacak olursan çok büyük bir sevap elde edersin." Ben, "Ali (a.s) ve 
Fatıma'nın (s.a) tesbih zikirlerini bana öğretir misiniz?" diyince İmam 
(a.s), "Evet, ey Ebu Said" buyurdu, "Ali'nin (a.s) tesbih zikri şöyledir: 

 
 

ُسْبحاَن الَّذي ال تـَنْـَفُد َخزائُِنُه، ُسْبحاَن الَّذي ال تَبيُد َمعاِلُمُه، ُسْبحاَن الَّذي 
َ◌ **ُسْبحاَن الَّذي ال يُْشِرُك َاَحدًا يف ُحْكِمِه، ُسْبحاَن الَّذي الال يـَْفىن ما ِعْنَدُه، 

 . َغْريُهُ ِالـَٰه  حاَن الَّذي الاْضِمْحالَل ِلَفْخرِِه، ُسْبحاَن الَّذي َال اْنِقطاَع ِلُمدَّتِِه، ُسبْ 
 

ettin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun." 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın yerinde ve göğündeki hücceti." 
** "Münezzehtir hazineleri bitmek-tükenmek bilmeyen, münezzehtir 

-ilim, kudret ve hikmet- nişaneleri yok olmayan, münezzehtir yanındakiler 
fani olmayan, münezzehtir hükmünde kimse kendisiyle ortak olmayan, 
münezzehtir iftiharı yok olmayan, münezzehtir süresi kesilmeyen, mü-
nezzehtir kendisinden başka ilâh olmayan -Allah-." 
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Hz. Zehra'nın (s.a) tesbih zikri ise şöyledir: 
الّشاِمِخ اْلُمنيِف  ْلَعظيِم، ُسْبحاَن ِذي اْلِعزِّ ُسْبحاَن ِذي اجلَْالِل اْلباِذِخ ا

َمْن   ُسْبحاَن ِذي اْلُمْلِك اْلفاِخِر اْلَقدِمي، ُسْبحاَن ِذي اْلبَـْهَجِة َواْجلَماِل، ُسْبحانَ 
 *.واءِ قاِر، ُسْبحاَن َمْن يَرى اَثـََر الَّنْمِل ِيف الصَّفا َوَوَقَع الطَّْريِ ِيف اهلَْ تـََرّدى اِبلنُّوِر َواْلوَ 

12- Farz ve sünnet namazını İmam Hüseyin aleyhisselamın meza-
rının yanında kıl; çünkü o hazretin yanında kılınan namaz kabul olur. 

Seyyid b. Tavus der ki: "Haremde, bir farz ve sünneti kazaya bı-
rakmamaya gayret göster; o hazretin yanında kılınan farz namazın 
Hacca ve sünnet namazın ise Umreye eşit olduğu rivayet edilmiştir." 

Mufazzal'ın yukarıda naklettiği rivayette Haremde namaz 
kılmanın ne kadar fazla sevabı olduğu geçmişti. İmam Sadık'tan (a.s) 
nakledilen muteber bir rivayette ise şöyle geçmektedir: "Kim Hazreti 
ziyaret eder de yanında iki rekat veya dört rekat namaz kılacak olursa 
onun için Hac ve Umre sevabı yazılır." 

Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla ziyaret namazı ve diğer 
namazların Hazretin mezarının arkasında veya baş tarafında kılmak 
iyidir ve eğer baş tarafta kılacak olursa mezarla bir hizada olmaması 
için biraz daha geride kılmalıdır. 

Ebu Hamza Sumalî'nin İmam Cafer Sadık'tan (a.s) naklettiği 
rivayetinde ise şöyle geçmektedir: Hazretin baş tarafında iki rekat 
namaz kılıp birinci rekatta Fatiha Suresiyle Yâsîn Suresini ve ikinci 
rekatta ise Fatiha Suresi ile er-Rahman Suresini oku. İstersen kabrin 
arkasında namaz kıl, ama baş tarafında namaz kılmak daha iyidir. Bu 
namazdan sonra istediğin kadar ve istediğin namazı kıl. Fakat bu iki 
rekat ziyaret namazını ziyaret edilen her kişinin (Masum İmamların) 
kabrinin yanında kılmak gerekiyor.  

İbn Kuluveyh İmam Muhammed Muhammed Bâkır'ın (a.s) bir 
kişiye şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Ey falanca! Neden bir 
hacetin olduğu zaman İmam Hüseyin'in (Allah'ın selamı onun üzerine 
olsun) mezarının yanına giderek onun yanında dört rekat namaz 

 
* "Münezzehtir yücelik ve ululuk sahibi, münezzehtir yüce izzet sahi-

bi, münezzehtir ezeli ve ulu saltanat sahibi, münezzehtir sürur ve güzellik 
sahibi, münezzehtir nur ve vakar elbisesini giyinen, münezzehtir kayanın 
üzerinde karıncanın ayak izini gören ve kuşun gökte kanat sesini duyan -
Allah-." 
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kıldıktan sonra hacetini istemiyorsun. İmam Hüseyin'in (a.s) yanında 
kılınan farz bir namaz Hacca ve nafile namaz ise Umreye eşittir." 

13- İmam Hüseyin aleyhisselamın mübarek hareminde yapılması 
gereken en önemli amel duadır; çünkü o yüce kubbenin altında duanın 
kabul olması, Allah Teala'nın, şahadet karşısında o hazrete lütfettiği 
şeylerden biridir. Dolayısıyla, ziyaretçi bunu ganimet bilerek dua edip 
yakarmada, tövbe etmede ve Allah'tan hacetlerini istemede kusur 
etmemelidir. 

İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaretlerinde yüce mefhumlar 
içeren birçok dualar zikredilmiştir; bu alanda en iyisi, en güzel duaları 
içeren Sahife-i Seccadiye'de yer alan dualardan okuyabildiği kadarıyla 
dua okumaktır. Biz bu bölümün sonunda Camia ziyaretinden sonra 
bütün haremlerde okunan bir dua nakledeceğiz. Burasını boş bırakma-
mak için ziyaret dualarının birinde nakledilen bir duayı naklediyoruz. 
O dua şöyledir: Haremde elleri gökyüzüne doğru kaldırarak şöyle de: 
 اَللّـُهمَّ َقْد َترى َمكاين، َوَتْسَمُع َكالمي، َوَترى َمقامي َوَتَضرُّعي َوَمالذي ِبَقْربِ 

 . كَ ُحجَِّتَك َواْبِن نَِبيِّ 
دي َحواِئجي َوال َخيْفى َعَلْيَك حايل، َوَقْد تـََوجَّْهُت ِاَلْيَك َوَقْد َعِلْمُت � َسيِّ 

اًب ِبِه ِاَلْيَك َوِاىل َرُسوِلَك َفاْجَعْلين  ُحجَِّتَك َوَاميِنَك َوَقْد اَتـَيْـُتَك ُمتَـَقرِّ اِبْبِن َرُسوِلَك وَ 
يل  *ِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّبَني َوَاْعِطين ِبزِ�َريت َاَملي َوَهبْ َك َوجيهًا ِيف الدُّنْيا َواآلِبِه ِعْندَ 

 
* "Allah'ım! Sen benim mekanımı görüyor, sözümü duyuyor, konu-

mumu, yakarışımı, hüccetinin ve Resulünün oğlunun kabrine sığınışımı 
görüyorsun.  

Efendim! Sen benim hacetlerimi biliyorsun, halim sana gizli değildir. 
Ben senin Resulünün oğlunu, hüccetini ve eminini vasıta kılarak sana 
yöneldim. Onun vesilesiyle sana ve Resulüne yaklaşmak için sana gel-
dim. O halde onun vesilesiyle dünya ve ahrette beni kendi yanında haysi-
yetli ve mukarreblerden kıl. Ziyaretim sebebiyle bana arzuladığım şeyi 
ver ve bana temennilerimi bağışta bulun. Eğilim gösterip rağbet ettiğim 
şeylerde bana lütufta bulun ve hacetlerimi reva et. Beni ümitsiz geri 
çevirme, ümidimi kesme, duamı reddetme, din, dünya ve ahiret hakkın-
daki bütün dualarımın kabul oluşunu bana bildir; beni kendilerinden 
belaları, hastalıkları, fitneleri ve zararları giderdiğin kimselerden kıl, afiyet 
içerisinde yaşattığın, afiyet içerisinde öldürdüğün, afiyetle cennete sok-
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اْقِض يل َحواِئجي َوال تـَُردَّين خائِبًا َوال تـَْقَطْع َوتـََفضَّْل َعَليَّ ِبَشْهَويت َورَْغَبيت وَ  يَ ُمنا
ْمِر الّديِن َوالدُّنْيا جابَِة يف َمجيِع ما َدَعْوُتَك ِمْن اَ ْفِىن االِ ْب ُدعائي َوَعرِّ رَجائي َوال ُختَيِّ 

ِفَنتَ ْمراَض َوالْ ْفَت َعنْـُهُم اْلَبال� َواألَ ِخَرِة َواْجَعْلين ِمْن ِعباِدَك الَّذيَن َصرَ َواآل
يَن ُحتْييِهْم يف عاِفَية َوُمتيتـُُهْم يف عاِفَية َوتُْدِخُلُهُم اْجلَنََّة يف عاِفَية  ذَن الَّ ْعراَض مِ َواألَ 

يف نـَْفسي َوَاْهلي  لُ ِمْنَك َصالَح ما اَُؤمِّ  ْق يل ِمبَنٍّ َوُجتريُُهْم ِمَن الّناِر يف عاِفَية َوَوفِّ 
 . َعَليَّ � َاْرَحَم الّراِمحنيَ  ما اَنـَْعْمَت ِبِه َوُوْلدي َوِاْخواين َومايل َوَمجيعِ 

14- İmam Hüseyin aleyhisselamın mübarek hareminde yapılması 
gereken diğer bir amel de ona salavat getirmektir. Bu konuda şöyle 
rivayet edilmiştir: "İmam'ın mezarının arkasında ve omzunun yanında 
durarak Resulullah'a (s.a.a) ve İmam Hüseyin'e (a.s) salavat gönder."  

Seyyid b. Tavus "Misbahu'z-Zairin" adlı kitabında ziyaretlerin bi-
rinde İmam Hüseyin (a.s) için şu şekilde bir salavat nakletmiştir: 

لى اْحلَُسْنيِ اْلَمظُْلوِم الشَّهيِد، َقتيِل  عَ  ، َوَصلِّ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
اْلَعَرباِت، َوَاسِري اْلُكُرابِت، َصالًة �ِمَيًة زاِكَيًة ُمبارََكًة َيْصَعُد َاوَُّهلا َوال يـَنْـَفُد آِخُرها  

  .َربَّ اْلعاِلمنيَ  *ُمْرَسلَني �نِْبياِء َوالْ ِمْن َاْوالِد األَ  َت على َاَحدٍ اَْفَضَل ما َصلَّيْ 
 

tuğun, afiyet içerisinde cehennem ateşinden kendi sığınağına aldığın 
kimselerden kıl. Kendi lütfünle beni kendim, ailem, çocuklarım, kardeşle-
rim, malım ve bana bahşettiğin her nimette arzuladığım şeye layık olma-
ya muvaffak kıl; ey merhametlilerin en merhametlisi." 

* "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle; mazlum, şehid, 
göz yaşlarının maktulü, üzüntülerin esiri  Hüseyin'e; sürekli artan, terte-
miz, bereketli, ilki yükselen ve sonu kesilmeyen, peygamberlerin ve elçi-
lerin evlatlarından birine ettiğin en üstün salatla salat et; ey alemlerin 
Rabbi!  

Allah'ım! Şehid olan, öldürülen, mazlum ve yardım edilmeyen ima-
ma, önder olan efendiye, abid, zahit, vasi, halife, imam, doğru konuşan, 
tertemiz, pâk, tahir, mübarek, beğenilmiş, rıza gösterilmiş, takvalı, hida-
yet edici, hidayet olmuş, zahit, Allah'ın dinini savunan, mücahit, alim, 
hidayet imamı, Resulün torunu, Betul'ün (Hz. Zehra'nın -s.a-) gözünün 
nuruna salat eyle; Allah'ın salatı ona ve Ehl-i Beytinin üzerine olsun.  

Allah'ım! Sana itaat eden, sana karşı günah işlemekten insanları 
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ِد اْلقائِِد، ماِم الشَّهيِد اْلَمْقُتوِل اْلَمْظُلوِم اْلَ◌ْخمُذوِل، َوالسَّيِّ االِ  َعَلى اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ِب اْلُمباَرِك، يِق الطُّْهِر الطّاِهِر الطَّيِّ دِّ ماِم الصّ اْخلَليَفِة االِ  َواْلعاِبِد الزّاِهِد، واْلَوِصيِّ 

، ِاماِم مُ الزّاِهِد الّذاِئِد الْ  اْهلاِدي اْلَمْهِديِّ  يِّ َوالتَّقِ  اْلَمْرِضيِّ  َوالرَِّضيِّ  جاِهِد اْلعاملِِ
 . َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّمَ اْهلُدى ِسْبِط الرَُّسوِل، َوقـُرَِّة َعْنيِ اْلبَـُتوِل َصلَّى هللاُ 

ِتَك َوابَلَغ دي َوَمْوالَي َكما َعِمَل ِبطاَعِتَك َوَ�ى َعْن َمْعِصيَ َعلى َسيِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َبَل َعلى امياِنَك َغْريَ قاِبلٍ  فيَك ُعْذرًا ِسرًّا َوَعالنَِيًة يَْدُعو اْلِعباِد   يف ِرْضواِنَك، َواَقـْ

ِاَلْيَك، َو يَُدهلُُّْم َعَلْيَك، َوقاَم َبْنيَ يََدْيَك يـَْهِدُم اْجلَْوَر اِبلصَّواِب، َوُحيِْيي السُّنََّة 
ِئَك اْضواِنَك َمْكُدودًا، َوَمضى َعلى طاَعِتَك َويف َاْوِلياِبْلِكتاِب، َفعاَش يف رِ 
فيَك اْلُمناِفقَني َبْل جاَهَد  َوال َ�ارٍ  ْفُقوداً َملْ يـَْعِصَك يف َلْيلٍ َمْكُدوحًا، َوَقضى ِاَلْيَك مَ 

 .َواْلُكّفارَ 
ِهُم اْلَعذاَب َوِلقاتِليِه ْبراِر، َوضاِعْف َعَليْ َخْريَ َجزاِء الّصاِدقَني األَ  اَللّـُهمَّ َفَاْجزِهِ 

اْلِعقاَب، فـََقْد قاَتَل َكرميًا َوقُِتَل َمْظُلومًا َوَمضى َمْرُحومًا، يـَُقوُل َاَ� اْبُن َرُسوِل ِهللا 
مياِن َوَاطاُعوا قـَتَـُلوُه َعَلى االِ  ،، َواْبُن َمْن زَّكى َوَعَبَد، فـََقتَـُلوُه اِبْلَعْمِد اْلُمْعَتَمدِ حمَُمَّدٍ 
 .َملْ يُراِقُبوا فيِه الرَّْمحنَ ِلِه الشَّْيطاَن وَ يف قـَتْ 

دي َوَمْوالَي َصالًة تـَْرَفُع هِبا ِذْكَره َوتُْظِهُر هِبا َاْمَرُه، َعلى َسيِّ  اَللّـُهمَّ َفَصلِّ 

 
sakındıran, senin rızan doğrultusunda son derece çaba harcayan, sana 
iman etmeye yüz tutan, sana muhalefet etme konusunda hiçbir mazereti 
kabul etmeyen, gizlide ve açıkta insanları sana davet eden ve sana 
yönlendiren, senin huzurunda kıyam ederek zulüm ve haksızlığı doğru-
lukla yok eden, sünneti Allah'ın Kitabıyla ihya eden, sıkıntı ve eleme 
uğrayarak senin rızan doğrultusunda yaşayan, senin ve dostlarının itaati 
yolunda sıkıntı içerisinde ömrünü geçiren ve halktan ayrılarak canını 
sana teslim eden, ne gece ve ne de gündüz sana itaatsizlik etmeyen; 
senin yolunda münafıklar ve kafirlerle cihad yapan efendim ve mevlama 
salat eyle. 
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يف  ُل هِبا َنْصَرُه، َواْخُصْصُه اِبَْفَضِل ِقَسِم اْلَفضاِئِل يـَْوَم اْلِقياَمِة َوزِْدُه َشَرفاً َوتـَُعجِّ 
ْرفـَْعُه ِمْن َشَرِف َرْمحَِتَك يف َشَرِف  َوا ،ْغُه َاَعلى َشَرِف اْلُمَكرَّمنيَ َني، َوبـَلِّ يِّ َاَعلى ِعلِّ 

يَلَة ْغُه اْلَوسيَلَة َواْلَمْنزَِلَة اْجلَليَلَة َواْلَفْضَل َواْلَفضَعلى، َوبـَلِّ ْلُمَقرَّبَني يف الرَّفيِع األَ ا
 .َواْلِكراَمَة اْجلَزيَلةَ 

دي و َعلى َسيِّ  للّـُهمَّ َفَاْجزِِه َعّنا اَْفَضَل ما جازَْيَت ِامامًا َعْن رَِعيَِّتِه، َوَصلِّ اَ 
َوزُْمَرِتَك،   *دي و َمْوالَي أْدِخْلين يف ِحْزِبكَ َمْوالَي ُكلَّما ذُِكَر، وَُكلَّما َملْ يُْذَكْر � َسيِّ 

 
* Allah'ım! Onu sadıkların ve iyi kullarının en iyi mükafatıyla mükafat-

landır, onun düşmanlarına azabını ve onun katillerine cezalandırmanı ar-
tır. Gerçekten o yücelikle savaştı, mazlum olarak öldürüldü ve rahmetle 
dünyadan göçtü; o, -katillerine-; ben Allah Resulü Muhammed'in oğlu-
yum, kendisini arındıran ve Allah'a kulluk eden kişinin oğluyum diyordu. 
Buna rağmen kasıtlı ve bilinçli olarak onu öldürdüler, onu iman üzere 
(sana iman etmiş olduğu halde) öldürdüler ve onu öldürme konusunda 
şeytana itaat ettiler ve Allah'ı göz önünde bulundurmadılar. 

Allah'ım! Efendim ve mevlama salat eyle; ismini yücelteceğin, işini 
açığa çıkaracağın, zaferinde tacil edeceğin bir salat eyle. Kıyamet günü 
onu en üstün fazilete mahsus kıl. İlliyyinin en yüce makamında onun 
şerefini artır. Onu ikram edilenlerin en üstün şerefine ulaştır. Onu, rah-
metinin şerefinden mukarreblerin şerefinde en üstün mevkie yücelt. Onu 
vesile (şefaatçi olma) ve yüce menzilet, üstünlük, fazilet ve büyük kera-
met makamına ulaştır. 

Allah'ım! Onu bizden yana, halktan taraf bir imamı mükafatlandırdı-
ğın en üstün şeyle mükafatlandır, efendim ve mevlama anıldığı ve 
anılmadığında (her zaman) salat eyle. Ey efendim ve ey mevlam! Beni 
kendi partin ve kendi grubuna al. Benim ve senin Rabbinden benim için 
bahşiş dile. Gerçekten senin Allah katında yüce bir makam, mevki ve 
yerin var; isteyecek olursan sana verilir, şefaat edersen şefaatin kabul 
edilir. Kul ve kölen hakkında Allah'ı gözet. Kötü amelim, çirkin fiilim ve 
büyük günahımdan dolayı zorluk ve korku durumlarında beni kendi 
başıma bırakma. Sen benim, senin ve benim Rabbim olan Allah'a arzum, 
ümidim, güvencem, dayanağım ve vesilemsin. Allah'a tevessül eden 
hiçbir kimse, hakkı Allah yanında siz Ehl-i Beyt'ten daha büyük, saygın-
lığını gözetmek sizden daha farz ve makamı sizden daha yüce olan bir 
vesileyle Allah'a tevessül etmemiştir. Allah günahlarımdan dolayı beni 
sizden uzak tutmasın; beni sizin ile birlikte sizin ve sizin dostlarınız için 
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ِعْنَد ِهللا جاهًا َوَقْدرًا َوَمْنزَِلًة رَفيَعًة، ِاْن َسأَْلَت َك َوَرّيب َفِانَّ َلَك َوِاْستَـْوِهْبين ِمْن رَبِّ 
ين ِعْنَد الشَّداِئِد َهللا َهللا يف َعْبِدَك َوَمْوالَك ال ُختَلِّ  ،ْعتَ اُْعطيَت َوِاْن َشَفْعَت ُشفِّ 

َوثَِقيت ْهواِل ِلُسوِء َعَملي َوَقبيِح ِفْعلي َوَعظيِم ُجْرمي، َفِانََّك َاَملي َورَجائي َواألَ 
 يَ هِ  ُلوَن ِاَىل ِهللا ِبَوسيَلةٍ َك ملَْ يـَتَـَوسَِّل اْلُمتَـَوسِّ َوُمْعَتَمدي َوَوسيَليت ِاَىل ِهللا َرّيب َورَبِّ 

ُهللا  َاْهَل اْلبَـْيِت ال َخلََّفِينَ  َاْعَظُم َحقًا َوال َاْوَجُب ُحْرَمًة َوال َاجَُّل َقْدرًا ِعْنَدُه ِمْنُكمْ 
الَّيت َاَعدَّها َلُكْم َوِالَ◌ْوِلياِئُكْم ِانَُّه َخْريُ   َوَمجََعين َوِاّ�ُكْم يف َجنَِّة َعْدنٍ َعْنُكْم ِبُذنُويب

  .اِفريَن َو َاْرَحَم الرّاِمحنيَ اْلغ
ِانََّك  ُدْد َعَلْينا ِمْنُه السَّالمَ دي َوَمْوالَي حتَِيًَّة َكثريًَة َوَسالمًا، َوارْ اَللّـُهمَّ اَبِْلْغ َسيِّ 

 َعَلْيِه ُكلَّما ذُِكَر السَّالُم وَُكلَّما َملْ يُْذَكْر � َربَّ اْلعاَلمَني. اٌد َكرٌمي، َوَصلِّ َجو 
Biz o ziyareti Aşura günün amellerinde naklettik. Ve yine Ehl-i 

Beyt İmamlarına (Allah'ın selamı onların üzerine olsun) salat bölümünün 
sonunda da nakledeceğiz. Onda İmam Hüseyin (a.s) hakkında kısa bir 
ziyaret de bulunmaktır; onu da okumayı terk etmeyin. 

15- Bu haremin amellerinden birisi de mazlumun zalime beddu-
asıdır; yani zalimin zulmünden sıkıntıda kalan birinin İmam Hüseyin 
aleyhisselamın hareminde aşağıdaki duayı okumasıdır. Şeyhu't-Taife, 
"Misbahu'l-Muteheccid" kitabında Cuma gününün amelleri bölümün-
de şöyle diyor: İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarının yanı başında 
mazlumun duasını okumak sünnettir; bu dua şöyledir: 

ِه َويُهيُنين اِبَِذيَِّتِه،  ْكُرُم هِبِدايَِتَك َوُفالٌن يُِذلُّين ِبَشرِّ َك َواَ اَللّـُهمَّ ِاّين َاْعتَـزُّ ِبدينِ 
ِضِع الدُّعاِء َوَضماِنَك َويُعيُبين ِبَوالِء َاْوِلياِئَك، َويـَبْـَهُتين ِبَدْعواُه، َوَقْد ِجْئُت ِاىل َموْ 

 
hazırlamış olduğu Adn cennetinde bir araya getirsin. Gerçekten O (Allah) 
en iyi bağışlayan ve merhametlilerin en merhametlisidir. 

Allah'ım! Benden efendim ve mevlama çok miktarda tahiyyet ve 
selam ulaştır ve ondan da bize selam döndür. Gerçekten sen cömert ve 
kerem sahibisin. Selam söylendiği ve söylenmediğinde (herhalukârda) 
ona salat gönder. -Duamı kabul et- ey alemlerin Rabbi." 
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 *. ين َعَلْيِه الّساَعَة الّساَعةَ دَوَاعْ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  جابََة، اَللّـُهمَّ َصلِّ االِ 
Sonra kendini mezarın üzerine atarak şöyle de: 

 **. النَّْصَر النَّْصرَ  ،َعلى ظاِلِمهِ  ىالَي ِامامي َمْظُلوٌم اْستَـْعدَموْ 
Nefesin kesilinceye kadar "en-nasr, en-nasr" (yardım et) 

cümlesini tekrarla. 
16- İmam Hüseyin'in (a.s) hareminde yapılacak amellerden biri de 

İbn Fehed'in "Uddetu'd-Dâi" kitabında İmam Cafer Sadık aleyhisse-
lamdan naklettiği duadır. İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah Tea-
la'dan bir haceti olan İmam Hüseyin aleyhisselamın kabrinin baş 
tarafında durarak şöyle desin:" 

َك � َااب َعْبِدِهللا، َاْشَهُد اَنََّك َتْشَهُد َمقامي َوَتْسَمُع َكالمي َواَنََّك َحيٌّ ِعْنَد رَبِّ 
 ***. يف َقضاِء َحواِئجيتـُْرَزُق َفاْسَأْل رَبََّك َوَريبِّ 

İnsan bu şekilde dua edecek olursa hacetleri reva olur inşaallah. 
17- Bu haremdeki diğer bir amel ise İmam Hüseyin aleyhissela-

mın mübarek başının tarafında durup er-Rahman ve Tebareke Surele-
riyle iki rekat namaz kılmaktır. Seyyid İbn Tavus şöyle rivayet eder: 
"Kim bu namazı kılacak olursa Allah Teala onun için Resulullah 
(s.a.a) ile birlikte yapmış olduğu yirmi beş kabul olmuş hac sevabı 
yazar." 

18- İmam Hüseyin aleyhisselamın mübarek hareminin amellerinin 
biri de orada hayır talebinde bulunmaktır. Allame Meclisi, rivayeti 
Himyeri'nin "Kurbu'l-Esnad" kitabında kaydedilen hayır dileği konu-
sunda şöyle buyuruyor: Sahih bir senetle İmam Cafer Sadık aleyhisse-

 
* "Allah'ım! Ben senin dininle aziz oldum, senin hidayetinle saygın 

oldum; falanca ise kötülüğüyle beni zelil etmekte, eziyetiyle beni tahrik 
etmekte, senin velilerini sevmemden dolayı beni ayıplamakta, kendi da-
vasıyla beni dehşete düşürmekte. Ben şimdi dua yerine ve senin duayı 
kabul etmeyi tazmin ettiğin yere geldim. Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i 
Beyti'ne rahmet eyle ve bana ona karşı yarımda bulun; şimdi, hemen." 

** "Ey mevlam, ey imamım! Zulme uğramış birisi, kendisine zulme-
denin aleyhine yardım dilemekte, yardım et." 

*** "Ey Eba Abdullah! Şahadet ederim ki sen benim makamımı gö-
rüyor ve sözümü işitiyorsun; sen dirisin ve Rabb'inin katında rızıklanmak-
tasın. O halde, senin ve benim Rabb'im -olan Allah'tan hacetlerimin reva 
olmasını iste." 
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lamdan şöyle naklediliyor: "Kim İmam Hüseyin aleyhissela-mın meza-
rının baş tarafında durarak, "Elhamdulillah, La ilahe illellah, Subha-
nellah" söyleyip Allah Teala'yı ululayarak O'na hakkıyla hamd eder 
ve sonra bir şey hakkında alemlerin Rabb'i Allah'tan yüz defa hayır 
diler, Allah Teala o işte onun için hayırlı olan şeyi ona verir."  

Başka bir rivayete göre ise şu şekilde hayır dilemelidir: "Estahi-
rullahe bi-rahmetihi hiyereten fi afiyetin=Allah'tan, kendi rahmeti 
hakkına afiyet içinde bir hayır diliyorum." 

19- Şeyh Ebu'l Kasım Cafer b. Kuluveyh-i Kummi, İmam Cafer 
Sadık  aleyhisselamdan şöyle rivayet ediyor:  

"Eba Abdullah Hüseyin aleyhisselamı ziyaret edince hayır dışında 
bir şey konuşmamaya özen gösterin. Çünkü gece-gündüz koruyucu 
melekler haremdeki meleklerin yanına gidip onlarla görüşürler. Ha-
remdeki melekler sürekli şiddetli ağlamalarından dolayı onlara cevap 
vermezler. Ancak öğle vakti ve şafak atınca susarlar. Bu nedenle koru-
yucu melekler onlarla konuşmak için öğle olmasını ve şafağın atma-
sını beklerler. Bu iki vakitte onlarla konuşurlar ve onlar gökyüzündeki 
şeylerden sorarlar. Fakat bu iki vakit arasında haremdeki melekler 
konuşmazlar; sürekli dua edip gözyaşı dökerler." 

Yine İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan şöyle rivayet edilmiştir: 
"Allah Teala, İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarına dört bin melek 
göndermiştir; bu melekler musibete uğrayanlar gibi dağınık saçlı ve 
toz toprağa bulanmış bir halde şafağın atmasından öğleye kadar 
İmam Hüseyin aleyhisselama ağlarlar. Öğle olunca o dört bin melek 
göğe çıkar ve onların yerine dört bin melek yere inerek şafak atıncaya 
kadar ağlarlar."  

Bu içerikte birçok hadis vardır. Bu rivayetlerden anlaşılıyor ki, 
İmam Hüseyin aleyhisselamın hareminde o hazrete ağlamak iyi amel-
lerden birsidir; şiilerin beytul ahzanı olan İmam Hüseyin aleyhisse-
lamın hareminde o hazrete ağlamak ve mersiye okumak bu haremin 
amellerinden biri sayılmalıdır. 

Safvan'ın İmam Cafer Sadık'tan (a.s) rivayet ettiği hadisten 
anlaşılıyor ki, melekler Allah katında ağlayıp Emirulmüminin Ali'nin 
(a.s) ve İmam Hüseyin'in (a.s) katillerine lanet eder, cinler onlara ağıt 
yakar, İmam Hüseyin'in (a.s) mezarının etrafındaki melekler şiddetle 
ağlayıp ona gözyaşı dökerler. Öyle ki, insan onları duyacak olursa 
rahat bir şekilde yemek yiyemez, bir şey içemez ve uyuyamaz. 

Abdullah b. Hammad-i Basrî İmam Cafer Sadık'ın kendisine şöyle 
buyurduğunu rivayet etmiştir: "Şaban ayının on beşinde Kufe'den ve 
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diğer bölgelerden bir grup kadın ve erkeklerin Hüseyin aleyhisselamın 
kabrinin yanına gelerek ona ağıt yaktıklarını, bazılarının Kur'an 
okuduklarını, bazılarının Kerbela kıssasını, onun nasıl şehit olduğunu 
ve diğer musibetleri anlattıklarını, bir grubun ağıt yaktıklarını ve bir 
grubun mersiye okuduklarını haber verdiler." Ben, "Evet; öyledir 
fedanız olayım; ben bu buyurduklarınızın bir bölümüne tanık oldum." 
dedim. Bunun üzerine İmam aleyhisselam şöyle buyurdu: "İnsanların 
arasından bir grubunu yanımıza gelip bizleri methetmelerine, bizim 
için mersiye okumalarına ve düşmanlarımızı ise, ister kendi akrabala-
rından olsun ister diğerlerinden, kınamalarına, tehdit etmelerine ve 
işlerini çirkin saymalarına neden olan kılan Allah'a hamd olsun." 

Bu hadisin baş tarafında ise şöyle geçmektedir: "Onun ziyaretine 
giden ona ağlar; onun ziyaretine gitmeyen onun musibetine üzülür, 
kederlenir; onu hatırlayan acır; onun ayak tarafındaki oğlunun 
mezarına bakan, (yanıp yakılır; zira) yanında bir akrabası ve dostu 
olmadığı halde çölde düşmüş, hakkı gasbedilmiş, kafirler ve dinden 
dönen mürtetlerden bir grubu toplanarak onu öldürdüler, defnetme-
den çölde bıraktılar, köpeklerin içtiği Fırat suyunu ona yasakladılar, 
Resulullah'ın (s.a.a) hakkını, onun ve Ehl-i Beyti'nin hakkındaki 
vasiyetini zayi ettiler." 

Yine İbn Kuluveyh, Haris-i A'ver'den Emirulmüminin Ali'nin (a.s) 
şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Anam-babam Kufe'nin arkasında 
şehid olan Hüseyin'e feda olsun. Vallahi her çeşit çöl hayvanlarının 
boyunlarını onun kabrine uzatıp akşamdan sabaha kadar ona ağladık-
larını görür gibiyim. Bu durumda siz gitmemekle zulmetmekten sakı-
nın." 

Bu konuda çok sayıda rivayet vardır. 
20- Seyyid b. Tabus diyor ki: İnsan, İmam Hüseyin aleyhissela-

mın ziyaretinden sonra dışarı çıkmak istediğinde kendisini mezarın 
parmaklıklarına yapıştırarak onu öpmesi ve şöyle demesi müstehaptır: 

َة  ْفَوَة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � صَ اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجَّ
ْيَك � اَلسَّالُم َعَلْيَك � خاِلَصَة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َقتيَل الظَّماِء، اَلسَّالُم َعلَ  ،هللاِ 

، َفِاْن َاْمِض َفال َعْن َوال قالٍ  ال َسِئمٍ  عٍ َغريَب اْلغَُرابِء، اَلسَّالُم َعَلْيَك َسالَم ُمَودِّ 
ِمبا َوَعَد ُهللا الّصاِبريَن، ال َجَعَلُه ُهللا آِخَر اْلَعْهِد  ، َوِاْن اُِقْم َفال َعْن ُسوِء َظنٍ َمالَلةٍ 

 ، اْلَعْوَد ِاىل َمْشَهِدَك َواْلَمقاَم ِبَفناِئَك َواْلِقياَم ِيف َحَرِمكَ ِمّين ِلزِ�رَِتَك، َوَرزََقِينَ هللاُ 
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  *.ِخَرةِ ُكْم ِيف الدُّنْيا َواآلَوِاّ�ُه َاْسأُل َاْن يُْسِعَدين ِبُكْم َوَجيَْعَلين َمعَ 

3- İmam Hüseyin Aleyhisselamın ve Hz. Abbas b. Ali -Allah 
ruhunu kutlu kılsın- Nasıl Ziyaret Edilir? 

İmam Hüseyin aleyhisselam için nakledilen iki türlü ziyaret 
vardır. Biri, belli bir zamanı olmayan mutlak ziyaretler, diğeri ise belli 
vakitleri olan özel ziyaretler. Bu ziyaretleri üç başlıkta ele alacağız: 

A) İmam Hüseyin aleyhisselamın Mutlak Ziyaretleri 
İmam Hüseyin aleyhisselamın mutlak ziyaretleri oldukça fazladır. 

Biz burada onlardan sadece ikisine değineceğiz: 

Birinci Ziyaret: 
Şeyh Kuleyni "Kâfi" adlı kitabında kendi senediyle Hüseyin b. 

Suveyr'den şöyle rivayet etmiştir: Yunus b. Zebyan, Mufazzal b. Ömer 
ve Ebu Seleme Serrac'la birlikte İmam Cafer Sadık aleyhisselamın 
yanında oturmuştuk. Yaşça hepimizden büyük olan Yunus bizden 
taraf konuşuyordu. Yunus, İmam'dan, "Fedanız olayım! Ben bunların 
(Abbasoğulları'nın) meclisine katılıyorum; ne söyleyeyim?" diye 
sordu. İmam aleyhisselam buyurdu ki: "Onların meclisine gittiğinde 
bizi hatırlayınca 'Allahumme; erina er-rehae ve's-surure' 'Allah'ım! 
Bize huzur ve sevinç göster' de. Böyle söyleyecek olursan istediğin 
sevabı bulur ve biz ricat ettiğimizde ricat edersin." Sonra, "Fedanız 
olayım! Ben çoğu zaman İmam Hüseyin aleyhisselamı hatırlıyorum; o 
hazreti hatırlayınca ne yapayım?" dedi. Bunun üzerine İmam Sadık 

 
* "Selam olsun sana ey mevlam; selam olsun sana ey Allah'ın hüc-

ceti¸ selam olsun sana ey Allah'ın seçtiği, selam olsun sana ey Allah'ın 
halis kulu; selam olsun sana ey susuzluk maktulü; selam olsun sana ey 
gariplerin garibi; selam olsun sana, yorulmadan ve sıkılmadan vedalaşan 
birinin selamıyla; dolayısıyla, gidiyorsam usandığımdan değil, kalırsam 
da Allah'ın sabredenlere vaadettiği şeye kötü zannımdan değildir. Allah, 
bunu, senin ziyaretin hususunda benim son ahdim etmesin; Allah, senin 
ziyaretine dönmekle, kapında yer almakla ve hareminde durmakla beni 
rızıklandırsın. Allah'tan, sizin vasıtanızla beni kurtuluşa erdirmesini, dün-
ya ve ahirette beni sizinle birlikte kılmasını diliyorum. 
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aleyhisselam buyurdu ki: "Üç defa, ey Eba Abdullah! Allah'ın rahmeti 
senin üzerine olsun, de. Böyle söyleyecek olursan ister yakında ol, 
ister uzakta selamın İmam Hüseyin aleyhisselama ulaşır. Eba Abdul-
lah Hüseyin aleyhisselam şehid olunca yedi kat gök, yedi kat yer, 
onlarda olan varlıklar, onların arasındakiler, cennet ve cehennemdeki 
yaratılmışlar ve üç şey dışında gözle görünen ve görünmeyen her şey 
İmam Hüseyin aleyhisselama ağladı."  

Yunus, "Fedanız olayım! O üç şey nelerdir?" diye sorunca İmam 
aleyhisselam, "O hazrete Basra, Dimaşk ve Osman oğulları (Emevi-
ler) ağlamadı." buyurdu. Yunus'un, "Fedanız olayım! O hazretin ziya-
retine gitmek istiyorum; ne söyleyeyim ve ne yapayım?" diye sorması 
üzerine İmam aleyhisselam buyurdu ki: "İmam Hüseyin aleyhissela-
mın ziyaretine gitmek istediğinde Fırat kenarında guslet, en temiz 
elbiselerini giy ve yalın ayak hareket et; bu durumda sen Allah'ın ve 
Resulullah'ın (s.a.a) haremlerinden bir haremde olduğunu unutma. 
Hareme giderken çokça, 'Allah-u Ekber, La ilahe illellah, Subhanel-
lah' zikirlerini ve Allah'ı övme ve ululama anlamını içeren zikirleri 
söyle; Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet gönder; haremin kapısına 
ulaşınca de ki:  
اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا َواْبَن ُحجَِّتِه، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َمالِئَكَة ِهللا َوزُّواَر 

 *.هللاِ  َقْربِ اْبِن َنِيبِّ 
Sonra on adım ilerle ve otuz defa "Allah-u Ekber" de. Sonra ön 

taraftan mezara doğru ilerle ve arkan kıbleye gelecek şekilde İmam'ın 
karşısında dur ve de ki:  
اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا َواْبَن ُحجَِّتِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َقتيَل ِهللا َواْبَن َقتيِلِه، 

َر ِهللا اْلَمْوتُ  اَلسَّالُم َعَلْيَك � وَر ِيف اثَر ِهللا َواْبَن اثرِِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِوتـْ
 .ْرضِ السَّماواِت َواألَ 

َاْشَهُد َانَّ َدَمَك َسَكَن ِيف اْخلُْلِد َواْقَشَعرَّْت َلُه َاِظلَُّة اْلَعْرِش، َوَبكى َلُه َمجيُع 

 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın hücceti ve hüccetinin oğlu; selam 

olsun size ey Allah'ın melekleri ve Allah'ın peygamberinin oğlunun meza-
rının ziyaretçileri." 
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َرُضوَن السَّْبُع َوما فيِهنَّ َوما بـَيْـنَـُهنَّ َوَمْن َواألَ ُه السَّماواُت السَّْبُع اْخلَالِئِق َوَبَكْت لَ 
 .نا َوما يُرى َوما ال يُرىرَبِّ  يـَتَـَقلَُّب ِيف اْجلَنَِّة َوالّناِر ِمْن َخْلقِ 

َاْشَهُد اَنََّك ُحجَُّة ِهللا َواْبُن ُحجَِّتِه، َوَاْشَهُد أنََّك َقتيُل ِهللا وابُن َقتيِلِه وَاْشَهُد 
ُر ِهللا الْ أنََّك اث ْرِض، َمْوتوُر ِيف السَّماواِت َواألَ ُر ِهللا واْبَن اثرِِه، َوَاْشَهُد اَنَّك ِوتـْ

َوَاْشَهُد اَنََّك َقْد بـَلَّْغَت َوَنَصْحَت َوَوفـَْيَت َوَاْوفـَْيَت َوجاَهْدَت ِيف َسبيِل ِهللا َوَمَضْيُت 
  *.ِهداً َوَمْشُهوداً ْشِهداً َوشاِللَّذي ُكْنَت َعَلْيِه شَهيداً َوُمْستَ 

َاَ� َعْبُدِهللا َوَمْوالَك َوِيف طاَعِتَك َواْلواِفُد ِاَلْيَك َاْلَ◌ِمتُس َكماَل اْلَمْنزَِلِة ِعْنَد ِهللا 
َوثَباَت اْلَقَدِم ِيف اهلِْْجَرِة ِاَلْيَك، َوالسَّبيَل الَّذي ال َخيَْتِلُج دُوَنَك ِمَن الدُُّخوِل ِيف 

ُ ِكفاَلِتَك الَّيت   هللاُ اْلَكِذَب، َوِبُكْم يُباِعُد َاَمْرَت هِبا، َمْن َاراَد َهللا َبَدَأ ِبُكْم، ِبُكْم يـَُبنيِّ
ُهللا الزَّماَن اْلَكِلَب، َوِبُكْم فـََتَح ُهللا َوِبُكْم َخيِْتُم هللاُ، َوِبُكْم َميُْحو ما َيشاُء َويـُْثِبُت،  

ْنِبُت ْطَلُب هِبا، َوِبُكْم تُـ يُ   ُمْؤِمنٍ  ُكلِّ َرَة تِ ُكْم يُْدِرُك هللاُ وِبُكْم يـَُفكُّ الذُّلَّ ِمْن رِقابِنا، َوبِ 

 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın hücceti ve hüccetinin oğlu; selam 

olsun sana ey Allah yolunda şehid olan ve O'nun yolunda şehid olanın 
oğlu; selam olsun sana ey intikamını Allah'ın alacağı ve intikamı alınacak 
olan zatın oğlu; selam olsun sana ey göklerde ve yerde Allah'ın eşsiz 
kıldığı yegane kişi. 

Şahadet ederim ki, senin kanın ebedi cennete yerleşti, arşın gölge-
likleri onun için titredi ve ona bütün varlıklar ağladı, yedi kat gök, yedi kat 
yer, onlardaki ve onların arasındaki varlıklar, Rabb'imizin cennet ve ce-
hennemdeki yaratılmışları, gözle görünen ve görünmeyen varlıklar ona 
ağladı. 

Şahadet ederim ki sen Allah'ın hücceti ve hüccetinin oğlusun; şaha-
det ederim ki sen Allah yolunda şehid olan ve O'nun yolunda şehid ola-
nın oğlusun; şahadet ederim ki sen intikamını Allah'ın alacağı ve intikamı 
alınacağın oğlusun; şahadet ederim ki sen göklerde ve yerde Allah'ın 
eşsiz kıldığı yegane kişisin. Şahadet ederim ki sen tebliğ ettin, ümmetin 
hayrını istedin, -Allah'ın ahdine- vefa ettin ve sözünde durdun, Allah 
yolunda cihad ettin ve üzerinde olduğun yol üzerinde şehid olarak, şaha-
deti isteyerek, şahit olarak ve şahid olunarak dünyadan göçtün. 
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ْرُض ِمثاَرها، َوِبُكْم تـُْنِزُل السَّماُء َقْطَرها َوِرْزَقها،  جاَرها، َوِبُكْم ُختْرُِج األَ ْرُض َاشْ األَ 
ْرُض الَّيت َحتِْمْل ُح األَ ِبُكْم ُتَسبِّ ُل هللاُ اْلَغْيَث، وَ َوِبُكْم َيْكِشُف هللاُ اْلَكْرَب، َوِبُكْم يـُنَـزِّ 
يف َمقاديِر اُُمورِِه هَتِْبُط ِاَلْيُكْم  ِاراَدُة الرَّبِّ  ،اَْبداَنُكْم َوَتْسَتِقرُّ ِجباُهلا َعْن َمراسيها

ُكْم، َل ِمْن َاْحكاِم اْلِعباِد، لُِعَنْت اُمٌَّة قـَتَـَلتْ َوَتْصُدُر ِمْن بـُُيوِتُكْم َوالّصاِدُر َعّما ُفصِّ 
َواُمٌَّة خاَلَفْتُكْم، َواُمٌَّة َجَحَدْت َواليـََتُكْم، َواُمٌَّة ظاَهَرْت َعَلْيُكْم، َواُمٌَّة َشِهَدْت َوَملْ  

ِوْرُد اْلوارِديَن، َوبِْئَس اْلِوْرُد  *ُتْسَتْشَهْد، َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َجَعَل الّناَر َمأواُهْم َوبِْئسَ 
 اْلعاَلمَني.  هلِل َربِّ اْلَمْورُوُد، َواْحلَْمدُ 

Daha sonra üç defa şöyle de: 
 »َوَصلَّى هللاُ َعَلْيَك � َااب َعْبِدهللاِ «

 "Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun ey Eba Abdullah!" 
Ve üç defa da şöyle de: 

 
* Ben Allah'ın kulu ve senin kölenim; senin itaatindeyim, senin huzu-

runa girmiş bulunmaktayım ve Allah yanındaki yüce makamı, size doğru 
hicret ederken adımlarımın sabit olmasını, emredildiğim sizin kefaletinize 
girmek olan senden başkasına meyletmeyen yolu diliyorum. Allah'ı 
dileyen sizinle başlar; sizin vasıtanızla Allah yalanı aşikar eder; sizin 
vasıtanızla Allah kudurmuş zamanı (zulüm ve baskıyı) uzaklaştırır; sizin 
vasıtanızla Allah -rahmet kapılarını- açar; sizin vasıtanızla Allah -alemin 
işlerini- bitirir; sizin vasıtanızla Allah dilediğini yok eder ve dilediğini sabit 
kılar; sizin vasıtanızla zilleti boynumuzdan kaldırır; sizin vasıtanızla Allah, 
intikamı alınmak istenen bütün müminlerin intikamını alır; sizin vasıtanız-
la Allah yeryüzünün ağaçlarını yeşertir; sizin vasıtanızla yeryüzünün 
meyvelerini çıkarır; sizin vasıtanızla gökyüzü yağmur damlalarını ve rız-
kını indirir; sizin vasıtanızla Allah sıkıntıyı giderir; sizin vasıtanızla Allah 
yağmuru indirir; sizin vasıtanızla bedenlerinizi taşıyan yeryüzü Allah'ı 
tesbih eder, yeryüzünün dağları yerlerinde istikrar eder, varlıkların işlerini 
takdir eden Allah'ın iradesi -gökten- size inmekte ve -insanlar için- sizin 
evinizden çıkmakta ve -icmalden çıkıp- açıklık kazanan kulların hüküm-
leri sizden çıkar. Sizi öldüren, size muhalefet eden, sizin velayetinizi in-
kâr eden, size karşı birbirlerini destekleyen ve hazır olup da sizin yolu-
nuzda şahadeti talep etmeyen ümmet lanete uğrasın. Hamd Allah'a ki, 
cehennemi onların yurdu kıldı; orası girenler ve girmiş olanlar için ne de 
kötü yerdir! Hamd alemlerin Rabb'i Allah'a mahsustur." 
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 »َاَ� ِاَىل ِهللا ِممَّْن خاَلَفَك بَريءٌ «
"Ben sana muhalefet edenlerden Allah'a doğru beriyim" 
Sonra kalkarak o hazretin ayak tarafında defnolmuş olan oğlu Ali 

b. Hüseyin'in mezarının yakınına git ve de ki: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � اْبَن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � اْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم  

َن احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � اْبَن َخدَجيَة َوفاِطَمَة َصلَّى هللاُ َعَلْيَك � ابْ 
 *. َصّلى هللاُ َعَلْيَك، َلَعَن هللاُ َمْن قـَتَـَلكَ  ،َصّلى هللاُ َعَلْيكَ  ،َعَلْيكَ 

Son cümleyi üç defa tekrarla ve sonra da üç defa şöyle de: 
 »ْم بَريءٌ ا� ِاَىل ِهللا ِمنْـهُ «

"Ben onlardan Allah'a doğru uzağım." 
Daha sonra şehitlere işaret ederek şöyle de: 

فـُْزُمتْ  ،فـُْزُمتْ َوهللاِ  ،اَلسَّالُم َعَلْيُكْم، فـُْزُمتْ َوهللاِ  ،اَلسَّالُم َعَلْيُكمْ  ،اَلسَّالُم َعَلْيُكمْ 
 **.  َعظيماً َوِهللا، فـََلْيَت َاّين َمَعُكْم َفاَُفوَز فـَْوزاً 

Daha sonra dönerek İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarını kar-
şına al; yani mezarın arka tarafında dur ve altı rekat namaz kılarak 
ziyareti bitir; ziyaretten sonra istersen gidebilirsin. 

Şeyh Tusî "Tehzib" adlı kitabında ve Şeyh Saduk "Men La-Yehzu-
ruhu'l-Fakih" adlı eserinde de bu ziyareti nakletmişlerdir. Şeyh Saduk 
diyor ki: Ben Mezar ve Maktel kitabında çeşitli ziyaretler naklettim ve 
bu kitap için de rivayet bakımından bence en sahih ziyaret olan bu 
ziyareti seçtim; bu ziyaret bize yeter. 

 
* "Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu; selam olsun sana ey 

Emirulmüminin'in oğlu; selam olsun sana ey Hasan ve Hüseyin'in oğlu; 
selam olsun sana ey Hatice ve Fatıma'nın oğlu; Allah'ın rahmeti senin 
üzerine olsun; Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun; Allah'ın rahmeti senin 
üzerine olsun; Allah seni öldürene lanet etsin." 

** "Selam olsun size, selam olsun size; selam olsun size; vallahi 
kurtuluşa erdiniz; vallahi kurtuluşa erdiniz; vallahi kurtuluşa erdiniz; keşke 
ben de sizinle olsaydım da böylece büyük bir kurtuluşa erseydim." 
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İkinci Ziyaret: 
Şeyh Kuleynî İmam Ali Naki'den (a.s) şöyle rivyet etmiştir: İmam 

Hüseyin'in (a.s) yanında şöyle de: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا ِيف َاْرِضِه َوشاِهَدهُ  

اْلُمْرَتضى،  َن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ْبَن َعليٍّ َعلى َخْلِقِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � بْ 
 .َك � ْبَن فاِطَمَة الزَّْهراءِ اَلسَّالُم َعَليْ 

َاْشَهُد اَنََّك َقْد اََقْمَت الصَّالَة َوآتـَْيَت الزَّكاَة، َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف َوَ�َْيَت َعِن 
  *.هللاُ َعَلْيَك َحّياً َومّيتاً   َحّىت َااتَك اْلَيقُني، َفَصّلىاْلُمْنَكِر، َوجاَهْدَت ِيف َسبيِل هللاِ 

Sonra yüzünün sağ tarafını mezarın üzerine bırakarak şöyle de: 
َك َ� َك، ِجْئُت ُمِقرًّا اِبلذُّنُوِب ِلَتْشَفَع يل ِعْنَد رَبِّ َنة ِمْن رَبِّ َاْشَهُد اَنََّك َعلى بـَيِّ 

 **.ْبَن َرُسوِل هللاِ 
Sonra Ehl-i Beyt İmamlarının (Allah'ın selamı onların üzerine olsun) 

isimlerini teker teker dile getir ve peşinden şöyle de: 
 .َاْشَهُد اَنَُّكْم ُحَجُج هللاِ 

"Şahadet ederim ki siz Allah'ın hüccetlerisiniz." 
Sonra şöyle devam et: 

َك بِّ دًا اْلميثاَق َفاْشَهْد يل ِعْنَد رَ  ميثاقًا َوَعْهدًا ِاّين اَتـَيْـُتَك جمَُدِّ اُْكُتْب يل ِعْنَدكَ 

 
* "Selam olsun sana ey Eba Abdullah, selam olsun sana ey Allah'ın 

yeryüzündeki hücceti ve yarattıklarına şahidi, selam olsun sana ey 
Resulullah'ın oğlu, selam olsun sana ey Ali Murtaza'nın oğlu, selam 
olsun sana ey Fatıma-ı Zehra'nın oğlu. 

Şahadet ederim ki sen namazı ayakta tuttun, zekatı verdin, -halka- 
iyiliği emrettin, kötülükten sakındırdın, Allah yolunda cihad ettin; tâ ki 
ölüm gelip seni buldu. O halde hayatta ve ölümde Allah'ın salatı senin 
üzerine olsun." 

** "Şahadet ederim ki sen Rabbinden apaçık bir delil üzereydin. Ey 
Resulullah'ın oğlu! Rabbi'nin huzurunda bana şefaat etmen için günah-
larımı itiraf ederek -senin kapına- geldim." 
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  *.ِانََّك اَْنَت الّشاِهدُ 

Üçüncü Ziyaret: 
Seyyid İbn Tabus'un "Mezar" adlı kitabında naklettiği kısa bir 

ziyaret nakledilmiştir. Bu ziyaretin çok faziletleri vardır. Rivayetin 
senetlerini kaydetmeksizin şöyle demiştir: Cabir-i Cu'fi der ki: İmam 
Cafer Sadık (a.s) bana, "Hüseyin'in (a.s) kabiriyle aranızda ne kadar 
mesafe var sizin?" diye sordu. Ben, "Bir günden biraz fazla" dedim. 
İmam (a.s), "Onu ziyaret ediyor musun?" diye sordu. "Evet" dedim. 
İmam (a.s), "Seni onun sevabıyla sevindirip müjdeleyeyim mi?" buyur-
du. Ben, "Evet, fedanız olayım" dedim. Bunun üzerine İmam (a.s) 
şöyle buyurdu: "Sizden biriniz onu ziyaret etmek için hazırlanınca 
gökyüzü ehli birbirlerini müjdelerler; ister binekte olsun ister yaya, 
evinden çıktığı zaman Allah Teala İmam Hüseyin'in (a.s) mezarına 
ulaşıncaya kadar onun için salavat getiren bin melek görevlendirir… 
İmam  Hüseyin'in kabrini ziyarete gidince ravzanın kapısında durarak 
her biri karşısında Allah'ın rahmetinden bir nasip alacağın bu 
kelimeleri söyle." Ben, "Fedanız olayım o kelimeler nelerdir?" diye 
arzedince İmam (a.s) buyurdu ki, "Şöyle de: 

ِهللا،  َنِيبِّ  اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث آَدَم َصْفَوِة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث نُوحٍ 
 **اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ِاْبراهيَم َخليِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ُموسى 

 
* "Benim için kendi yanınızda bir söz ve ahit yazın. Ben ahdimi 

yenilemek için geldim. O halde Rabbinin huzurunda benim lehime şaha-
dette bulun; gerçekten sen şahitsin." 

** "Selam olsun sana ey Allah'ın seçkin kulu Adem'in varisi. Selam 
olsun sana ey Allah'ın peygamberi Nuh'un varisi. Selam olsun sana ey 
İbrahim Halilullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Musa Kelimullah'ın 
varisi. Selam olsun sana ey İsa Ruhullah'ın varisi. Selam olsun sana ey 
Allah'ın elçilerinin efendisi Muhammed'in varisi. Selam olsun sana ey 
vasilerin en üstünü Emirulmüminin Ali'nin varisi. Selam olsun sana ey 
beğenilmiş, tertemiz, -Allah'tan- razı olan ve -Allah tarafından- razı 
olunan Hasan'ın varisi. Selam olsun sana ey en büyük sıdık. Selam 
olsun sana ey takva ve iyilik sahibi vasi. Selam olsun sana ve senin 
kapının eşiğine yerleşen ve yükünü kapına indiren ruhlara. Selam olsun 
sana ve etrafında halka oluşturan meleklere. 
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 ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث عيسى رُوِح ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث حمَُمَّدٍ  َكليمِ 
َامِري اْلُمْؤِمنَني َوَخْريِ اْلَوِصّيَني، اَلسَّالُم  ليٍّ ِد رُُسِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث عَ َسيِّ 

، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَمْرِضيِّ  يالطّاِهِر الرّاضِ  َعَلْيَك � واِرَث احلََْسِن الرَِّضيِّ 
َك َوَا�َخْت ْرواِح الَّيت َحلَّْت ِبِفنائِ اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَعلى األَ اْلَوِصيُّ اْلَربُّ التَِّقيُّ، 

  .َني ِبكَ ِبَرْحِلَك، اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَعَلى اْلَمالِئَكِة اْحلافّ 
َاْشَهُد اَنََّك َقْد اََقْمَت الصَّالَة َوآتـَْيَت الزَّكاَة َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف َوَ�َْيَت َعِن  

 َوَرْمحَُة اْلَيقُني، اَلسَّالُم َعَلْيكَ اْلُمْنَكِر َوجاَهْدَت اْلُمْلِحديَن َوَعَبْدَت َهللا َحّىت َااتَك 
 . ِهللا َوبـَرَكاتُهُ 

Sonra mutahhar kabre doğru hareket et. Bu halde aldığın ve 
attığın her adıma karşılık Allah yolunda öldürülen ve kanına boyanan 
kimsenin sevabını alırsın. Kabre ulaşınca ayakta elini mezara sürerek  
şöyle de: 

 .»اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا ِيف َاْرِضهِ «
 "Selam olsun sana ey Allah'ın yeryüzündeki hücceti". 
Sonra namaz kılmak için hareket et. Hazretin yanında kıldığın na-

mazın her rekatına karşılık bin hac ve bin umre yapan ve bin köle 
azad eden ve bin yerde mürsel peygamberle duan kimsenin sevabını 
alırsın…" 

Bu rivayet az bir farkla Mufazzal b. Ömer'den naklen İmam Hüse-
yin'in (a.s) ziyaret adabında geçmişti. 

Dördüncü Ziyaret: 
Muaviye b. Ammar'dan şöyle rivayet edilmiştir: İmam Cafer Sa-

dık'a (a.s), "İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretine gittiğim zaman ne söle-
yeyim?" diye arzedince İmam (a.s) şöyle buyurdu: De ki: 

 
Şahadet ederim ki sen namazı ayakta tuttun, zekatı verdin, iyiliğe 

emrettin ve kötülükten sakındırdın, kafirlerle savaştın ve Allah'a ibadet 
ettin, tâ ki ölüm gelip seni buldu. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri 
senin üzerine olsun." 
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اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا، َرِمحََك ُهللا � َااب 
َمْن قـَتَـَلَك، َوَلَعَن هللاُ َمْن َشِرَك ِيف َدِمَك، َوَلَعَن هللاُ َمْن بـََلَغُه ذِلَك َعْبِدِهللا، َلَعَن هللاُ 

 *. ِاَىل ِهللا َمْن ذِلَك بَريءٌ َا�َ  ،فـََرِضَي ِبهِ 

Beşinci Ziyaret: 
Muteber bir senetle İmam Musa Kazım'ın (a.s) İbrahim b. Ebi'l-

Bilad'a, "İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretine gittiğin zaman ne söylüyor-
sun?" buyurdu. İbrahim, şöyle diyorum dedi: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ْبَن َرُسوِل ِهللا، َاْشَهُد اَنََّك َقْد 

ْيَت َعِن املُْنَكِر، َوَدَعْوَت ِاىل اََقْمَت الصَّالَة، َوآتـَْيَت الزَّكاَة، َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف، َو�ََ 
َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة، َوَاْشَهُد َانَّ الَّذيَن َسَفُكوا َدَمَك َواْسَتَحلُّوا َسبيِل رَبِّ 

كانُوا ُحْرَمَتَك َمْلُعونُوَن ُمَعذَّبُوَن َعلى ِلساِن داُوَد َوعيَسى ْبِن َمْرَميَ، ذِلَك ِمبا َعَصْوا وَ 
 **. يـَْعَتُدونَ 

İmam (a.s) bunun üzerine, "Evet, öyledir" buyurdu. 

Altıncı Ziyaret: 
Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Ammar-ı Sabatî'ye şöyle buyurduğu 

rivayet edilmiştir: İmam Hüseyin'in (a.s) kabirine ulaşınca şöyle de: 
وِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم  اَلسَّالُم َعَلْيَك � ْبَن َرسُ 

 
* "Selam olsun sana ey Eba Abdullah, Allah'ın salatı senin üzerine 

olsun ey Eba Abdullah. Allah seni öldürene lanet etsin, Allah senin kanını 
dökmede ortak olana lanet etsin, Allah bu haber kendisine ulaştığında 
buna razı olana lanet etsin. Ben onlardan Allah'a doğru beriyim." 

** "Selam olsun sana ey Eba Abdullah, selam olsun sana ey Resu-
lullah'ın oğlu, şahadet ederim ki sen namazı ayakta tuttun, zekatı verdin, 
iyiliğe emrettin ve kötülükten sakındırdın, halkı hikmet ve güzel öğütle 
Rabbi'nin yoluna davet ettin. Şahadet ederim ki senin kanını dökenler, 
hürmetini çiğneyenler -Allah'ın emrine- isyan etmeleri ve zulmetme-
lerinden dolayı Davud'un ve İsa b. Meryem'in diliyle lanetlenmiş ve azaba 
uğramaktadırlar." 
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َد َشباِب َاْهِل اْجلَنَِّة َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه،  َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َسيِّ 
ِمْن َسَخِط الرَّْمحِن، اَلسَّالُم  اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن ِرضاُه ِمْن ِرَضا الرَّْمحِن َوَسَخطُهُ 

ليَل َعلَ    .ِاَىل هللاِ  ى ِهللا َوالّداعيَ َعَلْيَك � َامَني ِهللا َوُحجََّة ِهللا َوابَب ِهللا َوالدَّ
َاْشَهُد اَنََّك َقْد َحلَّْلَت َحالَل ِهللا، َوَحرَّْمَت َحراَم ِهللا، َواََقْمَت الصَّالَة، َوآتـَْيَت 

َك اِبحلِْْكَمِة َاَمْرَت اِبملَْعرُوِف، َوَ�َْيَت َعِن اْلُمْنَكِر، َوَدَعْوَت ِاىل َسبيِل رَبِّ الزَّكاَة، وَ 
ُكْم تـُْرزَُقوَن، َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة، َوَاْشَهُد اَنََّك َوَمْن قُِتَل َمَعَك ُشَهداٌء، َاْحياٌء ِعْنَد رَبِّ 

ديُن َهللا اِبْلَرباَءِة ِممَّْن قـَتَـَلَك َوِممَّْن قاتـََلَك َوشاَيَع اَ  ،َوَاْشَهُد َانَّ قاتَِلَك ِيف الّنارِ 
َع َصْوَتَك َوملَْ يُِعْنَك، � َليْـَتين ُكْنُت َمَعُكْم فَ  ،َعَلْيَك، َوِممَّْن َمجََع َعَلْيكَ  اَُفوَز َوِممَّْن مسَِ

  *. فـَْوزاً َعظيماً 
Bu üç ziyaret İbn Kavluveyh'in "Mezar" kitabından nakledilmiştir. 

Yedinci Ziyaret: 
Şeyh, "Misbah" kitabında Sefvan-ı Cemmal'dan şöyle rivayet 

eder: İmam Sadık aleyhisselamdan mevlamız Hüseyin aleyhisselamı 
ziyaret etmek için izin istedim ve hazretten İmam Hüseyin aleyhisse-

 
* "Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu, selam olsun sana ey 

Emirulmüminin'in oğlu, selam olsun sana ey Eba Abdullah, selam olsun 
sana ey cennet gençlerinin efendisi; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin 
üzerine olsun. Selam olsun sana ey rızası Rahman'ın rızasından ve öfke-
si Rahman'ın öfkesinden olan. Selam olsun sana ey Allah'ın emini, ey 
Allah'ın hücceti, ey Allah'ın kapısı, ey halkın Allah'a kılavuzu ve halkı 
Allah'a davet eden. 

Şahadet ederim ki sen Allah'ın helallerini helal ve haramlarını haram 
saydın. Namazı ayakta tuttun, zekatı verdin, iyiliğe emrettin ve kötülükten 
sakındırdın, halkı hikmet ve güzel öğütle Rabbi'nin yoluna davet ettin. 
Şahadet ederim ki seninle birlikte öldürülenler, Rabbinizin katında rızık-
landırılan diri şehitlerdir. Şahadet derim ki senin katilin cehennem ateşin-
dedir. Seni öldürenden, seninle savaşandan, sana karşı senin -düşman-
larını- izleyenden, aleyhine -adam- toplayandan ve senin sesini duyup 
sana yardım etmeyenden beraat ederek Allah'ın dininde yeralıyorum. 
Keşke ben de sizinle birlikte olsaydım da büyük bir saadete ulaşsaydım." 
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lamı nasıl ziyaret etmem gerektiğini bana öğretmesini istedim. Bunun 
üzerine İmam aleyhisselam buyurdu ki: 

"Ey Sefvan! Ziyaret için hareket etmeden önce üç gün oruç tut; 
üçüncü gün guslet ve çoluk-çocuğunu etrafına toplayarak şu duayı 
oku:  

 ...» اَللّـُهمَّ ِاّين اْستَـْوِدُعكَ «
Sonra Fırat nehrine ulaştığında okuması için bir dua öğretti ona ve 

şöyle devam etti: "Sonra Fırat nehri suyuyla guslet; babam babala-
rından Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Bu oğlum 
Hüseyin benden sonra Fırat kenarında şehit edilecektir. O halde; kim 
onu ziyaret eder ve Fırat nehrinden gusül yaparsa günahları dökü-
lerek anadan doğduğu gün gibi olur; o halde İmam Hüseyin aleyhise-
lamı ziyaret etmek istediğinde guslet ve gusül halinde de ki: 

  َوُسْقمٍ  داءٍ  ُكلِّ ورًا َوِحْرزًا َوِشفاًء ِمْن ِبْسِم ِهللا َواِبهلِل، اَللّـُهمَّ اْجَعْلُه نُورًا َوَطهُ 
 *.ْل يل ِبِه َاْمريْر ِبِه قـَْليب َواْشَرْح ِبِه َصْدري َوَسهِّ ، اَللّـُهمَّ َطهِّ َوعاَهةٍ  َوآَفةٍ 

Gusülden sonra iki temiz elbise giy ve Meşrea'nın dışında iki rekat 
namaz kıl. Meşrea, hakkında, Allah Teala'nın, "Arzda birbirlerine 
komşu kıt'alar (toprak parçaları), üzüm bağları, ekinler, çatallı ve 
çatalsız hurmalıklar vardır; bunların hepsi bir su ile sulanır ama 
ürün(lerin)de bunları, birbirinden üstün yapıyoruz." (Ra'd, 4) buyur-
duğu yerdir. Namazdan sonra hareme doğru küçük adımlarla yavaş ve 
vakarla hareket et; bu yolda attığın her adıma karşılık Hac ve Umre 
sevabı verilir. Ağlar gözlerle ve huşu içinde "Allah-u Ekber, la ilahe 
illellah" zikrini sürekli tekrarla. Allah'a hamdet, Resulullah'a ve özel-
likle İmam Hüseyin aleyhisselama rahmet gönder ve İmam'ın katille-
rine çok lanet et, ilk olarak Ehl-i Beyt'e zulüm ve cevrin temelini atan-
lardan uzak olduğunu ilan et. Haremin kapısına ulaştığın vakit şöyle 
de: 

ريًا، َوُسْبحاَن ِهللا بُْكَرًة َوَاصيًال، َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َاهللُ اَْكَربُ َكبريًا، َواْحلَْمُد هلِلِ◌ َكث

 
* “Allah’ın adıyla ve Allah’ın yardımıyla. Allah’ım! Bunu nur, temizlik, 

korunma, her derdin, hastalığın, afetin ve belanın şifası kıl. Allah’ım! Bu-
nunla kalbimi temizle ve göğsüme genişlik ver ve bununla işimi kolay-
laştır.” 
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 *.نا اِبْحلَقِّ َهدا� ِهلذا َوما ُكنّا ِلنَـْهَتِدَي َلْوال َاْن َهداَ� هللاُ، َلَقْد جاَءْت ُرُسُل رَبِّ 
Sonra şöyle de: 

ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � خاَمتَ   اَلسَّالُم َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َنِيبَّ 
َد اْلُمْرَسلَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َحبيَب ِهللا، اَلسَّالُم النَِّبّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َسيِّ 

َد اْلَوِصّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � قائَِد َعَلْيَك � َامَري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َسيِّ 
لسَّالُم َعَلْيَك َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، اَ َحجَّلَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن فاِطَمَة َسيِّ مُ الْ  ْلغُرِّ ا

ئِمََّة ِمْن ُوْلِدَك، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِصيَّ َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها َوَعَلى األَ 
الُم َعَلْيَكم � َمالِئَكَة ِهللا املُقيمَني ِيف هَذا املَقاِم الشَّريِف، ديُق الشَّهيُد، اَلسَّ الصِّ 

اَلسَّالُم  **ْحِدقَني ِبَقْربِ اْحلَُسْنيِ َعَلْيِه السَّالِم،مُ  الْ اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َمالِئَكَة َريبِّ 
 .هارُ َعَلْيُكْم ِمّين اَبَداً ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّْيُل َوالنَّ 

Daha sonra şöyle de: 

اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َرُسوِل هللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� 
َوالّتاِرُك ِلْلِخالِف  قِّ َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن َاَمِتَك اْلُمِقرُّ اِبلرِّ  ،ْبَن َامِري اْلُمْؤِمننيَ 

 
* Allah vasıflandırılmayacak kadar yücedir, çok yücedir. Hamd ol-

sun Allah'a; çokça. Sabah ve akşam Allah'ı tenzih ederim. Hamd olsun 
bizi buna hidayet eden Allah'a; eğer Allah bizi hidayet etmesiydi kesinlik-
le hidayet olmazdık. Doğrusu Rabb'imizin elçileri hak üzere gelmişlerdir." 

** "Selam olsun sana ey Resulullah. Selam olsun sana ey Allah'ın 
peygamberi. Selam olsun sana ey peygamberlerin sonuncusu. Selam ol-
sun sana ey elçilerin efendisi. Selam olsun sana ey Allah'ın habibi. 
Selam olsun sana ey Emirulmüminin. Selam olsun sana ey vasilerin 
efendisi. Selam olsun sana ey yüzü akların öncüsü. Selam olsun sana ey 
alemlerdeki kadınların efendisi Fatıma'nın oğlu. Selam olsun sana ve 
senin soyundan olan imamlara. Selam olsun sana ey Emirulmüminin'in 
vasisi. Selam olsun sana ey şehit olan sıddık. Selam olsun size ey bu 
mübarek yerdeki melekler. Selam olsun size ey Hüseyn aleyhisselamın 
mezarının etrafını saran Rabb'imin melekleri. Ben dünyada kaldıkça, 
gece ve gündüzün kaldığı sürece benden size ebediyen selam olsun." 
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ُكْم، َقَصَد َحَرَمَك َواْسَتجاَر ِمبَْشَهِدَك، ُكْم َواْلُمعادي ِلَعُدوِّ ُموايل ِلَوِليِّ َعَلْيُكْم َوالْ 
  .َوتـََقرََّب ِاَلْيَك ِبَقْصِدكَ 

أََاْدُخُل � َرُسوَل ِهللا، َأَاْدُخُل � َنِيبَّ ِهللا َءَاْدُخُل � َامَري اْلُمْؤِمنَني، أََاْدُخُل � 
َدَة ِنساِء اْلعاَلمَني، أََاْدُخُل � َمْوالَي � َااب َاْدُخُل � فاِطَمَة َسيِّ َد اْلَوِصّيَني، أَ َسيِّ 

  *.َمْوالَي َ� ْبَن َرُسوِل هللاِ َعْبِدِهللا، أََاْدُخُل � 
Kalbinin huşu içerisinde ve gözlerinin ağlar olması iznin verildi-

ğini gösterir. O halde içeri girerek şöyle de: 
َحِد اْلَفْرِد الصََّمِد الَّذي َهداين ِلِواليَِتَك، َوَخصَّين  األَ َاْحلَْمُد هلِل اْلواِحِد 

 **. ِبزِ�رَِتَك، َوَسهََّل يل َقْصَدكَ 
Sonra kubbenin altına giderek baş tarafta mezarın hizasında 

durarak "Varis Ziyareti"ni oku. 
ِهللا،  َنِيبِّ  َدَم َصْفَوِة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث نُوحٍ اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث آ

اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ِاْبراهيَم َخليِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ُموسى َكليِم ِهللا، 
َحبيِب ِهللا،   مَّدٍ اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث عيسى رُوِح ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث حمَُ 

، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َويلِّ هللاِ  اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث َامِري اْلُمْؤِمنَني َعَلْيِه السَّالمُ 

 
* "Selam olsun sana ey Eba Abdullah. Selam olsun sana ey Resu-

lullah'ın oğlu. Selam olsun sana ey Emirulmüminin'in oğlu! Köleliğini itiraf 
eden ve size muhalefeti terk eden, sizin dostunuza dost ve düşmanınıza 
düşman olan kölen, kölenin oğlu, cariyenin oğlu senin haremini amaçla-
mış, türbene sığınmış, seni amaçlayarak sana yaklaşmıştır. 

Girebilir miyim ey Resulullah?! Girebilir miyim ey Allah'ın peygam-
beri?! Girebilir miyim ey Emirulmüminin?! Girebilir miyim ey vasilerin 
efendisi?! Girebilir miyim ey alemlerdeki kadınların efendisi Fatıma?! 
Girebilir miyim ey mevlam, ey Eba Abdullah.?! Girebilir miyim ey mev-
lam, ey Resulullah'ın oğlu?!" 

** "Hamd, beni senin velayetine hidayet eden, beni senin ziyaretine 
has kılan ve sana yönelmeyi bana kolaylaştıran bir, tek, yalnız, ihtiyaçsız 
Allah'a mahsustur." 
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اْلُمْرَتضى، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن فاِطَمَة  اْلُمْصَطفى، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َعِليٍّ  حمَُمَّدٍ 
ِء، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َخدَجيَة اْلُكْربى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � اثَر ِهللا َواْبَن اثرِِه الزَّْهرا
رَ    .اْلَمْوتُورَ  َواْلوِتـْ

َاْشَهُد اَنََّك َقْد اََقْمَت الصَّالَة َوآتـَْيَت الزَّكاَة، َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف َوَ�َْيَت َعْن 
َهللا َوَرُسوَلُه َحّىت َااتَك اْلَيقُني، فـََلَعَن هللاُ اُمًَّة قـَتَـَلْتَك، َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة   اْلُمْنَكِر، َوَاَطْعتَ 

 . َعْت ِبذِلَك فـََرِضَيْت ِبهِ ظََلَمْتَك، َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة مسَِ 
ْرحاِم ِة، َواألَ ْصالِب الّشاِخمَ اَنََّك ُكْنَت نُوراً ِيف األَ  � َمْوالَي � َااب َعْبِدِهللا، َاْشَهدُ 

ُمْدهلَِّماِت ثِياهِبا، َوَاْشَهُد   *ْسَك اْجلاِهِليَُّة ابَِْجناِسها، َوملَْ تـُْلِبْسَك ِمنْ اْلُمَطهََّرِة، ملَْ تـَُنجِّ 
 . ّديِن، َوَارْكاِن اْلُمْؤِمننيَ اَنََّك ِمْن َدعائِِم ال

َة مَّ ئِ َهُد َانَّ األَ َوَاشْ  يُّ اْلَمْهدِ  الزَِّكيُّ اْهلاِديُ ماُم اْلَربُّ التَِّقيُّ الرَِّضيُّ َوَاْشَهُد اَنََّك االِ 
ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة التـَّْقوى، َوَاْعالُم اْهلُدى، َواْلُعرَوُة اْلُوْثقى، َواْحلُجَُّة َعلى َاْهِل الدُّنْيا، 

 
* Selam olsun sana ey Allah'ın seçkin kulu Adem'in varisi. Selam 

olsun sana ey Allah'ın Peygamberi Nuh'un varisi. Selam olsun sana ey 
İbrahim Halilullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Musa Kelimullah'ın vari-
si. Selam olsun sana ey İsa Ruhullah'ın varisi. Selam olsun sana ey 
Muhammed Habibullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Emirulmüminin 
Veliyyullah'ın varisi. Selam olsun sana ey Muhammed Mustafa'nın toru-
nu. Selam olsun sana ey Ali Murtaza'nın oğlu. Selam olsun sana ey 
Fatıma-ı Zehra'nın oğlu. Selam olsun sana ey Hatice-i Kubra'nın torunu. 
Selam olsun sana ey Allah'a intisab edilen şehid; ey Allah'a intisab edilen 
şehidin oğlu ve ey intikamı alınmayan şehid. 

Şahadet ederim ki, sen namazı ayakta tuttun, zekat verdin, iyiliği 
emrettin, kötülükten sakındırdın ve ölünceye dek Allah'a ve Resulüne 
itaat ettin. O halde Allah lanet etsin seni öldüren ümmete. Allah lanet et-
sin sana zulmeden ümmete. Allah lanet etsin bütün bunları duyup da razı 
olan ümmete. 

Ey mevlam, ey Ebâ Abdullah! Şahadet ederim ki sen yüce sülb-lerde 
ve pak rahimlerde bulunan bir nurdun. Cahiliyet devri, tüm kirlilik-leriyle 
seni kirletemedi ve cahiliyetin koyu karanlıkları cahiliyet elbiselerinden 
giydiremedi sana. 
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َوابِِ�ِبُكْم، ُموِقٌن ِبَشرايـِِع ديين  َواُْشِهُد َهللا َوَمالِئَكَتُه َواَنِْبياَءُه َورُُسَلُه َاّين ِبُكْم ُمْؤِمنٌ 
َوَخواتيِم َعَملي، َوقـَْليب ِلَقْلِبُكْم ِسْلٌم َوَاْمري ِالَ◌ْمرُِكْم ُمتَّبِـٌع، َصَلواُت ِهللا َعَلْيُكْم 
َوَعلى َاْرواِحُكْم َوَعلى َاْجسادُِكْم َوَعلى َاْجساِمُكْم َو َعلى شاِهدُِكْم َوَعلى غائِِبُكْم 

  *.ِهرُِكْم َوَعلى ابِطِنُكمْ لى ظاَوعَ 
Sonra kendini kabrin üzerine atarak kabri öp ve peşinden şöyle 

de: 
ابَِيب اَْنَت َواُّمي َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، ابَِيب اَْنَت َواُّمي � َااب َعْبِدِهللا، َلَقْد َعظَُمِت  

ْرِض، فـََلَعَن ُهللا يِع َاْهِل السَّماواِت َواألَ ى مجَ الرَّزِيَُّة َوَجلَِّت اْلُمصيَبُة ِبَك َعَلْينا َوَعل
  **.َمْت َوهَتَيََّأْت ِلِقتاِلكَ اُمًَّة َاْسَرَجْت َوَاجلَْ 

� َمْوالَي � َااب َعْبِدِهللا، َقَصْدُت َحَرَمَك، َواَتـَْيُت ِاىل َمْشَهِدَك، َاْسأُل َهللا 
َوآِل  الَّذي َلَك َلَدْيِه َاْن ُيَصِليَّ َعلى حمَُمَّدٍ  اِبلشَّأِن الَّذي َلَك ِعْنَدُه َواِبْلَ◌َحملِّ 

 
* Şahadet ederim ki, sen dinin direklerinden ve iman ehlinin rükünle-

rindensin. Şahadet ederim ki, sen iyi, takvalı, beğenilmiş, pak, hidayete 
erişmiş ve halkı doğru yola hidayet eden bir imamsın. Şahadet ederim ki, 
senin evlatlarından imam olanların hepsi takva nişaneleri, hidayet 
bayrakları, sağlam kulp ve dünya ehline Allah'ın hüccetidirler. Allah'ı, me-
leklerini, peygamberlerini ve elçilerini şahid tutuyorum ki, ben size ina-
nıyorum; döneceğinize (ric'at edeceğinize), amelimin sonuçlarına ve 
dinimin ahkamına yakinim vardır. Kalbim kalbinize bağlıdır. Amelim ame-
linize tabidir. Allah'ın rahmeti sizin üzerinize, sizin ruhlarınıza, cesetleri-
nize, cisimlerinize, aşikâr ve gizlinize, zahir ve batınınıza olsun. 

** Anam-babam sana feda olsun ey Resulullah'ın torunu. Anam-ba-
bam sana feda olsun ey Eba Abdullah! Gerçekten matemin büyüktür. Se-
nin musibetin bize, bütün göklerdekilere ve yerlerdekilere büyüktür. Allah 
atlarını eyerleyip, yularlayan ve seninle savaşmaya hazırlanan gruba la-
net etsin. 

Ey mevlam, ey Eba Abdullah! Senin haremini amaçladım ve senin 
türbene geldim. Allah'tan senin onun yanındaki makamının ve onun 
indindeki mevkiinin hakkı için Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet etme-
sini ve beni dünya ve ahirette sizinle birlikte etmesini niyaz ediyorum." 
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 .ِخَرةِ ُكْم ِيف الدُّنْيا َواآل، َوَاْن َجيَْعَلين َمعَ حمَُمَّدٍ 
Sonra yerinden kalkarak mezarın baş tarafında iki rekat ziyaret 

namazı kıl ve namazdan sonra şöyle de: 
رََكْعُت َوَسَجْدُت َلَك َوْحَدَك ال َشريَك َلَك، ِالَ◌نَّ الصَّالَة  اَللّـُهمَّ ِاّين َصلَّْيُت وَ 

 اّال اَْنَت، اَللّـُهمَّ َصلِّ ِالـَٰه  َوالرُُّكوَع َوالسُُّجوَد ال َتُكوُن ِاّال َلَك ِالَ◌نََّك اَْنَت ُهللا ال
تَِّحيَِّة، َواْرُدْد َعَليَّ ِمنْـُهُم  َواَبِْلْغُهْم َعّين اَْفَضَل السَّالِم َوال َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ 

َعَلْيِهَما  السَّالَم، اَللّـُهمَّ َوهااتِن الرَّْكَعتاِن َهِديٌَّة ِمّين ِاىل َمْوالَي اْحلَُسْنيِ ْبِن َعِليِّ 
 َاَملي َوَعَلْيِه، َوتـََقبَّْل ِمّين َوأُجْرين َعلى ذِلَك اِبَْفَضلِ  َعلى حمَُمَّدٍ  السَّالُم، اَللّـُهمَّ َصلِّ 

  *َك � َوِيلَّ اْلُمْؤِمنَني.َورَجائي فيَك َوِيف َوِليِّ 

-Ali Ekber aleyhisselamın Ziyareti- 
İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret ettikten sonra hazretin kabrinin ayak 

tarafına giderek İmam Hüseyin'in olu Ali Ekber aleyhisselamın kabri-
nin baş tarafında durarak şöyle de: 

ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك  اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َنِيبِّ 
َ� ْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن اْحلَُسْنيِ الشَّهيِد، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها  

ُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَمْظُلوُم َواْبُن اْلَمْظُلوِم، َلَعَن ُهللا اُمًَّة قـَتَـَلْتَك، َوَلَعَن  الشَّهيُد، اَلسَّال

 
* "Allah'ım! Ben, tek ve ortağın olmayan sana namaz kıldım, rüku ve 

secde yaptım; çünkü namaz, rüku ve secde senden başkasına olmaz; 
çünkü sen Allah'sın ve senden başka ma'bud yoktur. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle, onlara benden 
en üstün selam ve selametlik ulaştır ve bana da onlardan selamın ceva-
bını çevir. 

Allah'ım! Bu iki rekat -namaz- benim mevlam Hüseyin b. Ali'ye -Alla-
h'ın selamı onların üzerine olsun- hediyemdir. 

Allah'ım! Muhammed ve Hüseyn'e rahmet eyle, bu ameli benden 
kabul eyle ve bunun karşılığında sen ve seni dost edinen hakkında olan 
en üstün arzum ve ümidimce bana mükafat ver; ey müminlerin velisi." 
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 *.َعْت ِبذِلَك فـََرَضِيْت ِبهِ هللاُ اُمًَّة ظََلَمْتَك، َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة مسَِ 
Sonra kendini kabrin üzerine atarak kabri öp ve şöyle devam et: 

اْلُمصيَبُة َوَجلَِّت الرَّزِيَُّة ِبَك  ِه، َلَقْد َعظَُمتِ  َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا َواْبَن َوِليِّ اَلسَّالمُ 
 **. ِاَىل ِهللا َوِاَلْيَك ِمنْـُهمْ َعَلْينا َوَعلى َمجيِع اْلُمْسِلمَني، فـََلَعَن هللاُ اُمًَّة قـَتَـَلْتَك، َواَبـَْرأُ 

-Kerbela Şehitlerinin Ziyareti- 
Sonra Ali Ekber aleyhisselamın ayak tarafındaki kapıdan dışarı 

çıkarak Kerbela şehitlerine doğoru yönelip şöyle de: 
اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َاْوِلياَء ِهللا َوَاِحّباَئُه، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َاْصِفياَء ِهللا َوَاِوّداَءُه،  

صاَر ديِن ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َاْنصاَر َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � اَنْ 
 ***َدِة ِنساءِ َعَلْيُكْم � اَْنصاَر َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � اَْنصاَر فاِطَمَة َسيِّ 

الّناِصِح،  اْلَوِيلِّ   ْبِن َعِليٍّ احلََْسنِ  اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � اَْنصاَر َأيب حمَُمَّدٍ 
 

* "Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu! Selam olsun sana ey 
Allah'ın peygamberinin oğlu! Selam olsun sana ey Emirulmüminin'in 
oğlu! Selam olsun sana ey şehit Hüseyn'in oğlu! Selam olsun sana ey 
şehit! Selam olsun sana ey mazlum ve mazlumun oğlu! Allah seni katle-
den ümmete lanet etsin. Allah sana zulmeden ümmete lanet etsin. Allah 
bunu duyup da razı olan ümmete lanet etsin." 

** "Selam olsun sana ey Allah'ın velisi ve velisinin oğlu! Gerçekten 
bize ve bütün Müslümanlara senden dolayı musibet ve matem büyük ve 
yücedir. 

Allah seni katleden ümmete lanet etsin. Allah'a ve sana doğru onlar-
dan uzaklaşıyorum." 

*** "Selam olsun size ey Allah'ın velileri ve muhipleri! Selam olsun 
si-ze ey Allah'ın seçkinleri ve dostları! Selam olsun size ey Allah'ın 
dininin yardımcıları! Selam olsun size ey Resulullah'ın yardımcıları! 
Selam olsun size ey Emirulmüminin'in yardımcıları! Selam olsun size ey 
alemlerdeki kadınların efendisi Fatıma'nın yardımcıları! Selam olsun size 
ey veli ve ümmetin hayrını isteyen Eba Muhammed Hasan b. Ali'nin 
yardımcıları! Selam olsun size ey Eba Abdullah'ın (Hüseyn'in) 
yardımcıları! Anam-babam size feda olsun. Siz tertemizdiniz ve sizin 
defnedildiğiniz yer tertemiz oldu ve siz çok büyük bir kurtuluşa eriştiniz. 
Keşke ben de sizin-le olsaydım da sizinle birlikte kurtuluşa erseydim." 
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ْرُض الَّيت َواُّمي ِطبْـُتْم َوطاَبِت األَ  اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � اَْنصاَر َايب َعْبِدِهللا، ابَِيب اَنـُْتمْ 
  .ُت َمَعُكْم َفاَُفوَز َمَعُكمْ فيها ُدِفنْـُتْم، َوفـُْزُمتْ فـَْوزاً َعظيمًا، َفيا َليْـَتين ُكنْ 

Daha sonra tekrar İmam Hüseyin'in mezarının baş tarafına git ve 
anne-babana, kardeşlerine, ailene ve kendine çokça dua et; çünkü bu 
mübarek ravzada hiç kimsenin ettiği duası ve hiçbir sailin talebi red-
dedilmez." 

Şeyh Tusî'nin ulema arasında çok meşhur ve muteber olarak 
tanınan "Misbahu'l-Muteheccid" adlı kitabından alınan bu ziyaretna-
me, "Varis Ziyareti" diye meşhurdur. Ben bu ziyaretnameyi vasıtasız 
olarak direkt o kitaptan naklettim. O ziyaretnamenin son cümlesi yu-
karıda zikrettiğimiz gibi şöyleydi: 

 »ُكْنُت َمَعُكْم َفاَُفوَز َمَعُكمْ َفيا َليْـَتين  «
Dolayısıyla bazılarının daha sonra zikrettikleri, 

ّديقَني َوالشَُّهداِء َوالّصاِحلَني َوَحُسَن اُولِئَك رَفيقًا ِيف اْجلِناِن َمَع النَِّبّيَني َوالصِّ «
 » ُكْن ِيف اْحلائِِر َمَعُكْم ...اَلسَّالُم َعلى َمْن كاَن ِيف اْحلائِِر ِمْنُكْم، َوعلى َمْن َملْ يَ 

şeklindeki eklerin hepsi fazladır ve bu ziyaretin bir parçası değildir. 
Şeyhimiz "Lulu-i Mercan" adlı kitabında şöyle buyurmuştur: Apaçık 
yalan olan bu kelimeler bid'at çıkarma ve İmam'ın (a.s) buyruğuna ek 
de yapmak gibi çirkin bir harekette bulunmak dışında öyle bir yaygın-
laşmış ve normalleşmiş ki her gün ve her gece Eba Abdullah Hüseyin 
aleyhisselamın, mukarreb meleklerin huzurunda, peygamberler ve re-
sullerin tavaf alanında binlerce defa yüksek sesle okunmasına rağmen 
kimse itiraz etmiyor, bu yalanın söylenmesine ve bu günahın işlenme-
sine engel olmuyor. Yavaş yavaş bu kelimeler avam halktan olan aptal 
kişilerin topladığı ve bazen belli bir isimle adlandırdıkları ziyaret ve 
dua mecmualarında toplanıp basılıp yayınlanıyor, bu aptalın topladığı 
mecmuadan diğer aptalın topladığı mecmuaya intikal etmiştir; iş öyle 
vahim bir hadde varmıştır ki bazı dini havza talebeleri bile karıştırı-
yorlar. Bir gün bir talebenin bu çirkin yalanları şehidlere okuduğunu 
gördüm; elimi omzuna koyunca beni fark etti. Ona, "İlim ehlinin böy-
le bir zatın huzurunda böyle yalanlar söylemesi çirkin değil midir?!" 
dedim. O talebe, "Bunlar rivayet edilmemiş midir?" dedi. Ben şaşıra-
rak, "Hayır" dedim. Talebe, "Ben bunu bir kitapta gördüm" dedi. Ben, 
"Hangi kitapta?" diye sordum. "Miftahu'l-Cinan" kitabında dedi. Ben 
bu söz üzerine bazı avamın topladığı şeyleri kitap sayıp sözlerini ona 
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dayandıracak kadar bilgisiz olan bir kişinin muhatap alınmayacağını 
düşünerek sustum. 

Merhum Şeyh bu konuda sözü uzatarak şöyle devam etti: Böyle 
cüzî konularda ve küçük bidatlarda avam halkını kendi haline bırak-
mak Veysel Karan'in guslü, Muaviye'nin gerçek izleyicisi olan Ebu 
Derda'nın aşı, susma orucu tutarak gündüz konuşmamak vb. şeylerden 
kimsenin sakındırmaması insanların cüretlenmesine neden olmuştur; 
işte bu nedenle her ay ve her yıl yeni bir peygamber ve yeni bir imam 
çıkıyor piyasaya ve insanlar grup grup Allah'ın dininden dışarı çıkıyor. 
(Şeyhin sözleri burada sona erdi. Allah makamını yükseltsin.) 

 
Kutlu şeriat hükümlerinden haberdar olan bu yüce alimin buy-

ruklarının üzerinde iyi düşün ve bu konunun onun içinde ne kadar 
büyük bir ukde ve acı bir dert oluşturduğuna dikkat et. Ehl-i Beyt'in 
(Allah'ın selamın onların üzerine olsun) ilimlerinden mahrum kalıp nasiple-
rini alamayan, bir takım dağınık kavram ve sözcükleri öğrenmekle 
yetinen ve bu gibi konulardan bir şey anlamayanların aksine bu işin 
zarar ve kötü sonuçlarını bildiği için çok rahatsız olmaktadır. Sonuçta 
iş öyle hadd bir dereceye vardı ki, "Misbahu'l-Müteheccid", "İkbal", 
"Minhacu'd-Deavat", "Cemalu'l-Usbu", "Misbahu'z-Zair", "Beledu'l-
Emin", "Cennetu'l-Vakiye", "Miftahu'l-Felah", "Mikbas", "Rabiu'l-
Esabi'", "Tuhfe", "Zadu'l-Mead" ve benzeri kitapların unutulup terk 
etilmesine ve bu aptalca macmuaların yayılmasına ve -örneğin- 
rivayet edilen muteber dualardan olan Mucir duasında seksen yerde 
"bi-avnike" kelimesinin eklenmesine ve bunu kimsenin reddetmeme-
sine, yüz bölümden oluşan Cevşen-i Kebir duasının her bölümüne bir 
özellik kaydetmelerine, Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamla-
rından (Allah'ın selamı onların üzerine olsun) o kadar ziyaretname rivayet 
edilmesine rağmen "Mufcia Ziyareti"ni uydurmalarına, yüce anlamlar, 
fasih ve beliğ kelimeler içermekte olan, Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i 
Beytinden rivayet edilen o kadar muteber duaların bulunmasına rağ-
men sözde arş kongresinden nazil olan "Hubbi Duası" ismini verdik-
leri ilgisiz-alakasız bir dua uydurup onun için insanı hayrete düşüre-
cek faziletler uydurmalarına yol açtı. Örneğin Cebrail'in neuzubillah 
Allah Teala tarafından peygamber efendimize, "Bu duayı yanında 
bulunduran kimse cehennemi hakketse, ömrünü günahla geçirse ve 
hiçbir zaman bana secde etmese bile onu azaplandırmayacağım; ona 
yetmiş bin peygamberin, yetmiş bin zahidin, yetmiş bin şehidin, 
yetmiş bin namaz kılanın, yetmiş bin çıplağı giydiren, yetmiş bin açı 
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doyuran kimsenin sevabını, yine çöllerdeki kumların sayısınca sevap 
vereceğim ona. Yeryüzündeki yetmiş bin kubbenin sevabını, Resul-i 
Ekrem'in (s.a.a) möhrünün sevabını, İsa Ruhullah'ın, İbrahim Halilul-
lah'ın, İsmail Zebihullah'ın, Musa Kelimullah'ın, Yakup Nebiyyul-
lah'ın, Adem Safiyyullah'ın, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve diğer 
meleklerin sevabını vereceğim ona. Ey Muhammed! Kim bu yüce 
Hubbî Duasını okursa veya yanında bulundurursa onu bağışlarım ve 
azaplandırmaktan hayâ ederim…" dediğini rivayet ettiler. İnsan bun-
ları duyunca gülmek yerine ağlasa yeri var. Şia'nın dua kitapları öte-
den beri öyle bir yakin ve muhkem derecesindedir ki, kendileri de ilim 
ehli olan ve bu kitapların üzerinden istinsah edenlerin çoğu yazılarını 
ilim ehlinin hattıyla yazılmış olan ve ulemanın tashih ettikleri nüsha-
larla karşılaştırdıklarında bir ihtilafa şahit oldukları zaman kitabın 
haşiyesinde kaydederlerdi, örneğin Mekarimu'l-Ahlak kitabın-da "Ve 
belliğ bi-imani" cümlesi hakkında kitabın haşiyesinde, "İbn Eşnas'ın 
nushasında "ve ebliğ bi-imani" ve İbn Şazan'ın rivayetinde ise "Alla-
humme ebliğ imani" geçmektedir" şeklinde kaydedilmiştir. Veya falan 
kelime İbn Sukun'un hattında böyledir, Şehid'in hattında şöyledir 
şeklinde kaydedilmiştir. Bütün bunlara rağmen öyle bir hadde varıyor 
ki, kısmen de olsa yukarıda durumuna işaret ettiğimiz "Miftah" kita-
bıyla sınırlandırılmış, bu kitap avam kişilerin, ileri gelenlerin, Arap ve 
Acemin mercii haline gelmiştir. Bunun yegane nedeni ise, ilim ehlinin 
hadis ve rivayetlere itina etmeyişi, tertemiz Ehl-i Beyt'in ulema ve 
fakihlerinin kitaplarına müracaat edilmemesi, bu gibi bidat ve ekle-
melerden, bunları uyduranların hilelerinden, cahillerin tahriflerinden 
sakındırılmaması, ehil olmayan ve beyinsiz kişilerin tasarrufunun 
engellenmemesidir. İş öyle had bir seviyeye vardı ki kişilerin mizacına 
uygun dualar, ziyaretnameler, mufcealar ve salavatlar icat edildi, bir 
çok dua mecmuaları basıldı, küçük Miftahlar doğuruldu; bu durum 
yavaş yavaş diğer kitaplara da ulaştı; böylece baş alıp gitti. Örneğin bu 
hakir kulun "Muntaha'l-Amal" kitabını yeniden bastılar. Bazı yazarlar 
onda kendi mizaçlarına uygun tasarruflarda bulunmuşlar. Örneğin 
melun Malik b. Yusr hakkında şöyle yazılmıştır: "İmam Hüseyin'in 
(a.s) duasıyla onun iki eli de işten düşmüştü Elhamdulillah, yazın ağaç 
gibi kurumuştu elhamdulillah, kışın ellerin-den kan damlıyordu 
elhamdulillah, bu halde akibeti hursan içerisinde idi elhamdulillah." 
Bu iki satırda dört defa kullanılan "Elhamdulillah" kelimesini kendi 
mizaçlarına göre eklemişler ve yine bazı yerlerde "Zeynep hanım" ve 
"Ümm-ü Kulsum hanım" denilmesi ve böylece onların yüceltilmesi ve 
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saygı duyulması için "Cenab-ı Zeyneb ve Ümm-ü Kulsum"un ismin-
den sonra kendi mizaçlarına uygun olarak "hanım" kelimesini ekle-
mişlerdir. Hamid b. Kahtabe'yi kötülüğünden dolayı sevmedikleri için 
"Hamid b. Kahbe" yazmış, fakat ihtiyat ede-rek "Kahbe" yerine "Kah-
tabe" de söylenebileceğini yazmış, Abdurabbih'in yerine Abdullah 
yazmayı uygun görmüş, nerede "Zahr b. Kays"la karşılaşmışlarsa 
"Zacr b. Kays" yazmış, "Ümm-ü Seleme"yi yanlış bularak mümkün 
oldukça onu "Ümmü's-Seleme" yazmışlar ve bu şekilde baş alıp 
gitmiş. Bütün bunları söylemekten maksadım şudur:  

1- Bu adam kendi mizacına uygun olarak yaptığı değişiklikleri 
mükemmellik ve bunun aksini ise eksiklik bilmiştir; halbuki onun 
mükemmellik bildiği şeyler eksikliğe neden olmuştur. O halde bura-
dan şu karşılaştırmayı yapmak zorundayız: Bizim cehalet ve bilinçsiz-
lik nedeniyle dualara eklediğimiz şeyler veya eksik mizacımızla mü-
kemmellik bilerek yaptığımız bazı tasarrufların işin ehli yanında o dua 
ve ziyaretin eksik ve itibarsız olmasına neden olmaktadır. O halde 
hiçbir şekilde bu konuda müdahale etmeyip, bize nasıl yapmamız 
önerilmişse o şekilde yapmamız ve onun dışına çıkmamamız gerekir. 

2- İkinci olarak şunu söylemek istiyordum ki, yazarı hayatta ve 
hazır olup yazılarını koruyan bir nüshanın başına bunları getiriyorlarsa 
artık diğer nüshaların başına neler gelmez ki? Basılan diğer kitaplara 
ne kadar güvenilebilir ki? Meşhur ulemanın tanınıp bilinen eserlerin-
den olan ve o alanda görüş sahibi olan güvenilir alimlerin kontörlün-
den geçip onaylanan bundan müstesnadır tabi ki.  

Ehl-i Beyt İmamlarının (Allah'ın selamın onların üzerine olsun) ashab-
ından ve sözüne güvenilen yüce fakihlerden Yunus b. Abdurrahman 
hakkında şöyle rivayet edilmiştir: Yunus, gece ve gündüzün amelleri 
hakkında bir kitap yazmıştı. Cenabı Ebu Haşim Caferî onu İmam 
Hasan Askerî'ye (a.s) gösterdi. İmam (a.s) o kitabı sonuna kadar oku-
yup inceledikten sonra "Bunun tümü benim ve babalarımın dinidir; 
bunun tümü haktı" buyurdu. Ebu Haşim Caferî Canabı Yunus'un 
büyük bir ilme sahip olduğunu, fakih oluşunu, yücelik ve dindarlığını 
bilmesine rağmen onun kitabına uygun amel edebilmek için bununla 
yetinmeyip onu İmam'a (a.s) gösteriyor.  

Yine doğruluk, dürüstlük ve takvasıyla meşhur olan Burak Şen-
canî-i Heratî'nin Samerra'da İmam Hasan Askeri'nin (a.s) huzuruna 
çıkarak büyük alim Fazl b. Şazan-ı Nişaburî'nin "Gece ve Gündüzün 
Amelleri" adlı kitabını hazrete vererek, "Fedanız olayım; bu kitaba 
bakıp sayfa sayfa gözden geçirmenizi istiyorum" dedikten sonra İmam 
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(a.s), "Bu kitap doğrudur; buna uygun amel etmen uygundur" buyur-
duğu rivayet edilmiştir…  

Bu hakir, günümüz halkının mizacını ve onların bu gibi şeylere 
önem vermediklerini bilmeme rağmen hücceti tamamlamak için bu 
kitabın üzerinden nüsha çıkaranların ve yazarların onda tasarruf etme-
meleri ve okuyanların kendi icat ve mizaçlarını bir kenara bırakmaları 
şartıyla buna uygun amel edenlerin inşaalah güvenerek amel edebi-
lmeleri için bu kitapta nakledilen dua ve ziyaretleri mümkün olduğu 
kadar asıl nüshalarından nakledilmesine ve çeşitli nüshalarla karşılaş-
tırılmasına ve elimden geldiği kadar onu tashih etmeye çalıştım. 

Şeyh Kuleynî Abdurrahim Kasir'den İmam Cafer Sadık'ın (a.s) 
huzuruna çıkıp, "Fedanız olayım! Ben kendi yanımdan bir dua çıkar-
dım" diye arzetmesinin üzerine İmam'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nak-
letmektedir: "Kendi icadını kenara bırak" yani onu bana anlatma 
buyurarak onun topladığı duayı nakletmesine izin vermiyor ve sonra 
kendisi ona gerekli yöntemi öğretiyor. 

Şeyh Saduk -Allah mezarını ıtırlandırsın- Abdullah b. Sinan'dan şöyle 
rivayet etmiştir: İmam Sadık (a.s) buyurdu ki: "Yakında bir şüpheyle 
karşılaşacaksınız; o zaman bir kılavuzunuz ve hidayet edecek bir ima-
mınız olmayacak. O zaman "Garik Duası"nı okuyanlar dışında kimse 
kurtulamayacak." Ben, "Garik Duası" nasıldır?" diye sorunca İmam 
(a.s) "Şöyle de" buyurdu: 

  *.ْت قـَْليب َعلى ديِنكَ وِب ثـَبِّ اْلُقلُ َب � هللاُ � َرْمحُن � رَحيُم، � ُمَقلِّ 
Ama ben dedim ki: 

 *.ْت قـَْليب َعلى ديِنكَ ْبصاِر ثـَبِّ َب اْلُقُلوِب َواألَ � ُمَقلِّ 
Bunun üzerine İmam (a.s), "Gerçekten Allah Teala kalpleri ve 

bakışları alt üst edendir. Fakat sen benim söylediğim gibi şöyle de "Ey 
kalpleri alt-üst eden, benim kalbimi senin dininde sabit kıl" buyurdu.  

Dualara kendi mizaçlarına göre bazı kelimeler ekleyen ve bir 
takım tasarruflarda bulunaların gereken dersi almaları için bu iki 
hadise dikkat etmeleri yeterlidir. "Gerçekten Allah koruyucudur." 

 
* "Ey Allah, ey Rahman, ey Rahim, ey kalpleri alt-üst eden, benim 

kalbimi senin dininde sabit kıl." 
* Ey kalpleri ve bakışları alt-üst eden, benim kalbimi senin dininde 

sabit kıl." 
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B) Hz. Ebulfazl Abbas Aleyhisselam'ın Ziyareti 
Şeyh Cafer b. Kuluveyh muteber bir senetle Ebu Hamza Sumali-

'den İmam Cafer Sâdık aleyhisselamın şöyle buyurduğunu nakleder: 
"Fırat'ın kıyısında ve Hair'in hizasında olan Abbas b. Ali'yi 

ziyaret etmek istediğinde ravzanın kapısında durarak şöyle de:" 
َسالُم ِهللا َوَسالُم َمالِئَكِتِه اْلُمَقرَّبَني َواَنِْبيائِِه اْلُمْرَسلَني َوِعباِدِه الّصاِحلَني َوَمجيِع  

 ْبَن َامِري  �َ باُت فيـما تـَْغَتدي َوتـَُروُح َعَلْيكَ ّديقَني، َوالزَّاِكياُت الطَّيِّ الشَُّهداِء َوالصِّ 
  .اْلُمْؤِمننيَ 

َصلَّى ُهللا َعَلْيِه   َاْشَهُد َلَك اِبلتَّْسليِم َوالتَّْصديِق َواْلَوفاِء َوالنَّصيَحِة ِخلََلِف النَِّيبِّ 
، َواْلَوِصيِّ َوآِلِه اْلُمْرَسِل، َوالسِّ  ِغ، َواْلَمْظُلوِم اْلُمبَـلِّ  ْبِط اْلُمنْـَتَجِب، َوالدَّليِل اْلعاملِِ

َواْحلَُسْنيِ  **ُمْهَتَضِم، َفَجزاَك ُهللا َعْن َرُسوِلِه َوَعْن َامِري اْلُمْؤِمنَني َوَعِن احلََْسنِ الْ 
 

** "Allah'ın selamı, mukarreb meleklerinin, gönderilmiş peygamber-
lerinin, salih kullarının, bütün şehitlerin, sıddıkların ve bütün pâk ve terte-
miz nefislerin, her sabah ve akşam selamı senin üzerine olsun ey Emirul-
müminin'in oğlu.   

Şahadet ederim ki sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberin -
Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyti'ne olsun- halifesine, seçkin toruna, 
bilgin kılavuza, -Allah'ın hükmünü insanlara ulaştıran vasiye ve sitem edi-
len mazluma karşı teslimdin, onu tasdikleyiciydin, ona vefalı ve onun 
hayrını isteyendin. 

Allah, Peygamberinden, Emirulmüminin'den, Hasan ve Hüseyin'den 
-Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun- taraf sabretmenden, -bunu- Allah-
'ın hesabına bırakmandan ve yardım etmenden dolayı en üstün mükafat 
versin sana; ahiret yurdu -senin için- ne güzeldir. 

Allah seni katledene lanet etsin. Allah senin hakkını bilmeyen ve 
saygınlığını ihanet edene lanet etsin. Allah seninle Fırat suyu arasında 
engel oluşturana lanet etsin. 

Şahadet ederim ki mazlum olarak katledildin ve Allah size vaat et-
tiğini gerçekleştirecektir. 

Ey Emirulmüminin'in oğlu! Kalbim size teslim ve -emrinize- tabi oldu-
ğu halde sizin huzurunuza geldim. Ben sizin izinizdeyim, Allah hükmedin-
ceye kadar size yardıma hazırım; O en hayırlı hükmedicidir. Ben sizinle-
yim, sizinle; düşmanınızla değil. Ben size ve sizin dönüşünüze inananlar-
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َصَلواُت ِهللا َعَلْيِهْم اَْفَضَل اْجلَزاِء ِمبا َصَربَْت َواْحَتَسْبَت َوَاَعْنَت َفِنْعَم ُعْقَىب الّداِر، 
َمْن َجِهَل َحقََّك َواْسَتَخفَّ ِحبُْرَمِتَك، َوَلَعَن ُهللا َمْن  َلَعَن ُهللا َمْن قـَتَـَلَك َوَلَعَن ُهللا 

حاَل بـَيْـَنَك َوَبْنيَ ماِء اْلُفراِت، َاْشَهُد اَنََّك قُِتْلَت َمْظُلوماً، َوَانَّ َهللا ُمْنِجٌز َلُكْم ما 
ٌم َلُكْم َواتِبٌع، َوَاَ� يب ُمَسلِّ َوَعدَُكْم، ِجئْـُتَك َ� ْبَن َامِري اْلُْمْؤِمنَني َواِفدًا ِاَلْيُكْم، َوقـَلْ 

ٌة َحّىت َحيُْكَم ُهللا َوُهَو َخْريُ اْحلاِكمَني، َفَمَعُكْم َمَعُكْم ال   َلُكْم اتبِـٌع َوُنْصَريت َلُكْم ُمَعدَّ
ْلكاَفريَن، ِاّين ِبُكْم َوإِب�ِبُكْم ِمَن اْلُمْؤِمنَني، َوِمبَْن خاَلَفُكْم َوقـَتَـَلُكْم ِمَن ا ،ُكمْ َمَع َعُدوِّ 

 ْلُسِن.ْيدي َو األَ ْم اِبألَ قـََتَل هللاُ اُمًَّة قـَتَـَلْتكُ 
Sonra içeri gir ve kendini türbeye yapıştırarak şöyle de: 

اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَعْبُد الّصاِلُح اْلُمطيُع هلِل َوِلَرُسوِلِه َوِالَ◌مريِاْلُمْؤِمنَني  
َصلَّى ُهللا َعَلْيِهْم َوَسلََّم، اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه  َواحلََْسِن واْحلَُسْنيِ 

  *.انُُه َوَعلى رُوِحَك َوبََدِنكَ َوَمْغِفَرتُُه َوِرْضو 
 

danım, size muhalefet edenleri ve sizi katledenleri ise inkâr edenlerde-
nim. Allah el ve dillerle sizi öldüren ümmeti öldürsün." 

* "Selam olsun sana ey Allah'a, Resulüne, Emirulmüminin'e, Hasan 
ve Hüseyin'e -Allah'ın rahmet ve selamı onların üzerine olsun- itaatkar 
olan salih kul. Selam olsun sana, senin ruhuna ve senin bedenine, Alla-
h'ın rahmet, bereketleri, mağfireti ve rıdvanı üzerine olsun. 

Şahadet eder ve Allah'ı şahit tutarım ki sen Bedirlilerin (Bedir şehit-
leri), Allah yolunda cihat edenlerin, Allah'ın düşmanlarıyla cihatta Allah'ın 
dininin hayrını isteyenlerin, dostlarına yardımda oldukça fazla çaba har-
cayanların ve O'nu sevenleri savunanların gidişatıyla geçtin-gittin (öldün). 
O halde Allah sana, biatine vefa eden, davetine icabet eden ve emir 
sahiplerine itaat edenlerden birine verdiği en üstün mükafat, en büyük 
mükafat, en bol mükafat ve en mükemmel mükafatı versin. 

Şahadet ederim ki sen nasihat etmede fazla çalıştın ve son çabanı 
harcadın; öyleyse Allah seni şehitlerin -yüce- makamına ulaştırsın, senin 
ruhunu saadete erenlerin ruhuyla bir yerde kılsın, cennetlerinden sana 
en iyi menzili ve en iyi odayı versin, ismini İlliyin derecesine yükseltsin. 
Seni peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle haşretsin; onlar ne gü-
zel arkadaşlardır! 

Şahadet ederim ki sen -din konusunda- gevşeklik göstermedin ve 
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َاْشَهُد و اُْشِهُد َهللا اَنََّك َمَضْيَت َعلى ما َمضى ِبِه اْلَبْدرِيُّوَن َواْلُ◌جماِهُدوَن ِيف 
ُمناِصُحوَن َلُه ِيف ِجهاِد َاْعدائِِه اْلُمباِلُغوَن ِيف ُنْصَرِة َاْوِليائِِه الّذابُّوَن َعْن َسبيِل ِهللا الْ 

ِممَّْن  َاِحّبائِِه َفَجزاَك ُهللا اَْفَضَل اْجلَزاِء، َواَْكثـََر اْجلَزاِء، َوَاْوفـََر اْجلَزاِء، َوَاْوىف َجزاِء َاَحدٍ 
 . َاْمرِهِ  ْعَوَتُه َوَاطاَع ُوالةَ َلُه دَ َوىف بِبَـيْـَعِتِه َواْسَتجاَب 

ُهوِد، فـَبَـَعَثَك هللاُ ِيف َاْشَهُد اَنََّك َقْد ابَلْغَت ِيف النَّصيَحِة، َوَاْعطَْيَت غايََة ْاَلْ◌جمَْ 
الشَُّهداِء، َوَجَعَل رُوَحَك َمَع َاْرواِح السَُّعداِء، َوَاْعطاَك ِمْن ِجنانِِه اَْفَسَحها َمْنزًِال 

ّديقَني َوالشَُّهداِء ّيَني، َوَحَشَرَك َمَع النَِّبّيَني َوالصِّ ُغَرفًا، َورََفَع ِذْكَرَك ِيف ِعلِّ  َواَْفَضَلها
  .َني َوَحُسَن اُولِئَك رَفيقاً َوالّصاحلِ 

ِمْن َاْمِرَك ُمْقَتِدً�  َاْشَهُد اَنََّك ملَْ هتَِْن َوملَْ تـَْنُكْل، َواَنََّك َمَضْيَت َعلى َبصريَةٍ 
َوَاْوِليائِِه ِيف َمناِزِل ِحلَني، َوُمتَِّبعًا ِللنَِّبّيَني، َفَجَمَع ُهللا بـَيْـَننا َوبـَيْـَنَك َوَبْنيَ َرُسوِلِه اِبلّصا

 ْخِبتَني، َفِانَُّه َاْرَحُم الرّاِمحَني.مُ الْ 
Bu ziyareti kabrin arka tarafında ve kıbleye doğru okumak daha 

iyidir. Nitekim Şeyh "Tehzib"de şöyle demiştir: "Sonra içeri girerek 
kabrin arkasına geç ve kıbleye doğru durarak şöyle de: 

 »اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَعْبُد الّصاِلحُ «
 Selam olsun sana ey salih kul!" 
Bu rivayete göre cenab-ı Abbas'ın ziyareti böyledir. Ama Seyyid 

b. Tavus, Şeyh Mufid ve diğerleri bundan sonra şöyle demişlerdir: 
Daha sonra mezarın baş tarafında durarak iki rekat namaz kıl, Allah'ı 
çokça an ve sonra şöyle de: 

، َوال َتدَْع يل ِيف هَذا اْلَمكاِن اْلُمَكرَِّم َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ْشَهِد اْلُمَعظَِّم َذنْبًا ِاّال َغَفْرَتُه، َوال َمهًّا ِاّال فـَرََّجَتُه، َوال َمَرضًا ِاّال َشَفيْـَتُه، َوال  َواْلمَ 

 
kusur etmedin ve sen kendi işinde salihlere uyarak ve peygamberleri 
izleyerek basiretli olarak öldün. O halde Allah bizimle seni, peygamberini 
ve velilerini mütevazı kulların yurdunda toplasın; doğrusu O merhametli-
lerin en merhametlisidir." 



 886 

َعْيبًا ِاّال َسَرتَْتُه، َوال ِرْزقًا ِاّال َبَسْطَتُه، َوال َخْوفًا اّال آَمنْـَتُه، َوال َمشًْال ِاّال َمجَْعَتُه، َوال 
نْيا َواآلُه َوَاْدنـَيْـَتُه، َوال حاَجةً غائِبًا ِاّال َحَفْظتَ  ِخَرِة َلَك فيها ِرضًى َوِيلَ  ِمْن َحواِئِج الدُّ

 *فيها َصالٌح ِاالّ َقَضيْـَتها � َاْرَحَم الّراِمحَني. 
Sonra mezara doğru yönel ve ayak tarafta durarak şöyle de: 

ْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااَب اْلَفْضِل اْلَعّباَس ا
َوِمِهْم َسيِّ  ِد اْلَوِصّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َاوَِّل اْلَقْوِم ِاْسالمًا َواَْقَدِمِهْم امياً� َواَقـْ

  **.ْسالمِ َاْحَوِطِهْم َعَلى االِ ِبديِن ِهللا، وَ 
ُخ اْلُمواسي، فـََلَعَن هللاُ اُمًَّة َم األَ َرُسوِلِه َوِالَ◌خيَك َفِنعْ َاْشَهُد َلَقْد َنَصْحَت هلِل َولِ 

َم، َوانـْتَـَهَكْت قـَتَـَلْتَك، َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة ظََلَمْتَك، َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة اْسَتَحلَّْت ِمْنَك اْلَ◌حمارِ 
ُخ الّداِفُع َعْن َاخيِه، اِصُر َواألَ حاِمي النّ مُ جاِهُد الْ مُ ْسالِم، َفِنْعَم الّصاِبُر الْ ُحْرَمَة االِ 

 
* "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle ve bu değerli 

yerde ve yüce türbede bende bağışlamadığın bir günah, gidermediğin bir 
sıkıntı, şifa vermediğin bir hastalık, örtmediğin bir ayıp, genişletmediğin 
bir rızk, eman vermediğin bir korku, ıslah etmediğin bir perişanlık, 
korumadığın ve yakın kılmadığın bir gayp (olmadığın aman), senin razı 
olduğun ve benim yararıma olan dünya ve ahiret hacetlerinden reva et-
mediğin bir hacet bırakma; ey merhametlilerin en merhametlisi!" 

** "Selam olsun sana ey Emirulmüminin oğlu Ebulfazl Abbas. Selam 
olsun sana ey vasilerin efendisinin oğlu. Selam olsun sana ey insanlar-
dan ilk İslam getirenin, imanda en üstün rütbeye erenin, Allah'ın dini 
konusunda en dayanıklı olanın ve İslam'ı herkesten daha iyi gözetenin 
oğlu. 

Şahadet ederim ki sen Allah, Resulü ve kardeşinin hayrını istedin; 
sen can ve malla -kardeşine- yardımda bulunan ne güzel kardeşsin! O 
halde seni katleden ümmete Allah lanet etsin. Sana zulmeden ümmete 
Allah lanet etsin. Senin saygınlığını helal eden ve İslam'ın hürmetini yır-
tan ümmete Allah lanet etsin. Sen ne iyi sabır ve tahammül eden, himaye 
ve yardım eden ve kardeşini savunan bir kardeş, Rabb'inin davetine 
icabet eden ve diğerlerinin sakındığı büyük sevaba ve iyi övgüye meyle-
den bir kişiydin; Allah seni nimetlerle dolu cennetlerde babalarının dere-
cesine kavuştursun. 
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ِه، الرّاِغُب فيـما زَِهَد فيِه َغْريُُه ِمَن الثَّواِب اْجلَزيِل َوالثَّناِء اْلُ◌جميُب ِاىل طاَعِة رَبِّ 
 . آابِئَك ِيف َجّناِت النَّعيمِ اْجلَميِل، َوَاْحلََقَك هللاُ ِبَدرََجةِ 

َاْوِلياِئَك رَْغَبًة ِيف َثواِبَك َورَجاًء ِلَمْغِفَرِتَك َوَجزيِل اَللّـُهمَّ ِاّين تـََعرَّْضُت ِلزِ�رَِة 
َوآِلِه الطّاِهريَن، َوَاْن َجتَْعَل ِرْزقي هِبِْم دارًّا  َي َعلى حمَُمَّدٍ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ ِاْحساِنَك، فَ 

َبًة، َوَاْدرِْجين ِاْدراَج اْلُمْكَرمَني،  َوَعْيشي هِبِْم قارًّا، َوزِ�َريت هِبِْم َمْقُبوَلًة َوَحيايت هِبِْم طَيِّ 
َواْجَعْلين ِممَّْن يـَنْـَقِلُب ِمْن زِ�رَِة َمشاِهِد َاِحّباِئَك ُمْفِلحًا ُمْنِجحاً، َقِد اْستَـْوَجَب 

 .لتـَّْقوى َوَاْهُل اْلَمْغِفَرةِ ُغْفراَن الذُّنُوِب َوَسْرتَ اْلُعُيوِب وََكْشَف اْلُكُروِب، ِانََّك َاْهُل ا
* 

Veda etmek istediğinde ise mübarek mezarın yakınına giderek 
şöyle de: 
َرُأ َعَلْيَك اَلسَّالَم، آَمّنا اِبهلِل َوِبَرُسوِلِه َوِبِكتاِبِه  َاْستَـْوِدُعَك َهللا َوَاْسَرتْعيَك َواَقـْ

 .ا جاَء ِبِه ِمْن ِعْنِد هللاِ َومبِ 
يَن، اَللّـُهمَّ ال َجتَْعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن زِ�َريت َقْربَ اْبِن اَللّـُهمَّ َفاْكتـُْبنا َمَع الّشاِهد

َاخي َرُسوِلَك َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َواْرزُْقين زِ�رََتُه اََبدًا ما اَبـَْقيْـَتين َواْحُشْرين َمَعُه 
 .وِلَك َوَاْوِلياِئكَ َبْنيَ َرسُ ْف بـَْيين َوبـَيْـَنُه وَ َوَمَع آابئِِه ِيف اجلِناِن، َوَعرِّ 

مياِن ِبَك َوالتَّْصديِق ِبَرُسوِلَك َوتـََوفَّين َعَلى االِ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 
* Allah'ım! Ben senin sevabına meylederek, mağfiretini ve büyük 

ihsanını ümit ederek senin velilerini ziyarete hazırlandım. O halde sen-
den Muhammed ve tertemiz Ehl-i Beyti'ne rahmet etmeni, onların hakkı 
için rızkımı bol etmeni, onların hürmetine yaşantımı sabit kılmanı, onların 
saygınlığının hakkı için ziyaretimi kabul etmeni, hayatımı tertemiz kılmanı 
isterim. (Allah'ım!) Beni kendilerine ikram edilenlerin arasına sok ve beni, 
senin muhiplerinin türbelerini ziyaretten döndüklerinde kurtuluşa ermiş, 
haceti reva olmuş, günahlarının bağışlanmasını, ayıplarının örtülmesini 
ve sıkıntılarının giderilmesini hak edenlerden eyle. Doğrusu sen takva 
ehli ve mağfiret ehlisin." 
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ِة ِمْن ُوْلِدِه َعَلْيِهُم السَّالُم َواْلَرباَءِة ِمْن َعُدوِّ َواألَ  ْبِن َايب طاِلبٍ  َواْلِواليَِة ِلَعليِّ  ِهْم، ئِمَّ
 *. َوآِل حمَُمَّدٍ   ِبذِلَك، َوَصلَّى هللاُ َعلى حمَُمَّدٍ  َقْد َرضيُت � َريبِّ َفِاينّ 

Sonra kendin, annen, baban, müminler ve Müslümanlar için iste-
diğin bir duayla dua et." 

İmam Zeynulabidin aleyhisselamdan şu anlamda bir rivayet edil-
miştir: "Allah, kardeşi için kendisini feda eden Abbas'a rahmet etsin; 
kardeşi yolunda Abbas'ın iki kollarını kestiler ve Allah Teala onların 
yerine Abbas'a iki kanat verdi. Abbas o iki katla Cafer b. Ebutalib gibi 
cennette meleklerle birlikte uçmakta. Kıyamet gününde Abbas'ın 
Allah yanında öyle yüce bir makamı var ki bütün şehitler ona gıpta 
eder ve onun makamında olmayı arzularlar." 

Nakledildiği üzere, Hz. Abbas aleyhisselam şehit olunca otuz dört 
yaşındaydı. Abbas b. Ali'nin annesi Ümmülbenin onun ve kardeşle-
rinin mateminde Medine dışındaki Bakî mezarlığına gidip öyle bir 
ağlayıp yakınıyordu ki onu duyan herkes elinde olmaksızın ağlıyordu. 
Sadece onu sevenler değil, hatta Resulullah'ın Ehl-i Beyt'inin en 
büyük düşmanlarından olan Mervan b. Hekem, Ümmülbenin'in yanın-
dan geçince onun ağlamasıyla ağlıyordu. Ümmülbenin'in, Hz. Abbas 
ve diğer oğullarının mateminde aşağıdaki şiiri okuduğu nakledilmiştir: 

 
Ey Abbas'ın koyun sürülerine saldırışına şahit olan 

 
* "Seni Allah'a emanet ediyorum ve senden -benim halimi- gözet-

meni (hakkımda lütufta bulunmanı) istiyorum. Allah'a, Resulüne, kitabına 
ve Allah tarafından Resulüne gelen her şeye iman ederek seni selamlı-
yorum. 

Allah'ım! Bizi şahitlerle birlikte yaz. Allah'ım! Bu ziyaretimi Resulünün 
-Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- kardeşinin oğlu-
nun mezarıyla son ahdim etme. Beni yaşattığın müddetçe sürekli ziyare-
tini bana nasip eyle. Cennetlerde beni onunla ve onun babalarıyla haşret. 
Benimle onun, peygamberin ve velilerin arasında tanışıklık oluştur.   

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle. 
Beni sana iman, Peygamberini, Ali b. Ebutalib'in ve onun evlatlarından 
olan imamların -Allah'ın selamı onların üzerine olsun- velayetini tasdik et-
me ve onların düşmanlarından uzak olmak üzere öldür. Ya Rabb! Ben 
bundan (dinimden) razıyım. Allah'ım Muhammed'e ve Ehl-i Beyti'ne rah-
met eyle." 
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Haydar'ın evlatlarının yeleli aslanlar gibi onu izleyişlerine tanık olan! 
Duydum ki oğlumun kolu yokmuş da başına darbe indirmişler 
Diyorlar ki: Eli kesikmiş, oğlumun başına darbe indirmişler 
Mızrak darbesi büktü boynunu oğlumun; eyvahlar olsun bana! 
-Oğlum!- elinde kılıç olsaydı kimse yaklaşamazdı sana. 
 
Ve yine şu beytleri okumuştur: 
Bana artık Ümmü'l-Benin (oğullar anası) demeyin 
Bu söz bana aslanları hatırlatmaktadır, -yaramı deşmeyin- 
Oğullarım vardı, onun için bana derlerdi Ümmü'l-Benin 
Bugün ise oğlum olmadığı halde sabahladım 
Dağ kartalları gibilerdi; dört tanelerdi,  
Öldürüldüler; hayat damarları kesildi 
Naşlarının üzerine düştü mızraklar 
Hepsi mızraklarla yere yığıldılar 
Keşke bilseydim gerçekten dedikleri gibi, 
Sağ kolu Abbas'ımın kesilmiş miydi? 

C- İmam Hüseyin'in (a.s) Özel Ziyareti 
İmam Hüseyin'in (a.s) birkaç özel ziyareti vardır: 

1) Receb Ayının Birinci Günü, Receb ve Şaban Ayının On 
Beşinci Günlerinde İmam Hüseyin Aleyhisselamın Özel 
Ziyareti 

İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan şöyle rivayet edilmiştir: "Kim 
Receb ayının birinci günü İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret edecek 
olursa Allah Teala onu bağışlar."  

İbn Ebi Nasr'ın İmam Rıza aleyhisselamdan, İmam Hüseyin aley-
hisselamı ne zaman ziyaret etmemiz daha iyidir? diye sorması üzerine 
İmam aleyhisselamın, "Receb ve Şaban ayının ortasında" buyurduğu 
rivayet edilir. 

Şeyh Mufid ve Seyyid b. Tavus, zikredeceğimiz bu ziyaretin Re-
ceb ayının birinci günü ve Şaban ayının on beşinci gecesine ait oldu-
ğunu vurgulamışlar, fakat Şehid bunlara Receb ayının birinci gecesini 
ve Receb ayının on beşinci gece ve gündüzünü, Şaban ayının on 
beşinci gündüzünü eklemiştir. Dolayısıyla, bu yüce zatların buyurdu-
ğuna göre bu ziyaret altı zamanda okunabilir. Bu ziyaretin okunuşu ise 
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şöyledir: İmam Hüseyin aleyhisselamı bu vakitlerde ziyaret etmek 
istediğinde guslet, en temiz elbiselerini giy, hazretin mübarek kubbesi-
nin kapısında kıbleye doğru dur ve Resulullah'a -Allah'ın selamı onun ve 
Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun-, Emirulmüminin Ali aleyhisselama, Hz. 
Fatıma aleyha selama, İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhimaselama 
ve diğer Ehl-i Beyt İmamlarına selam ver. -İleride Arefe ziyaretinde 
bu yüce zatlara nasıl selam verilmesi gerek-tiğini açıklayacağız inşal-
lah.- Sonra içeri girerek kutlu parmaklığın yanında dur ve yüz defa 
"Allah-u Ekber" de ve sonra şöyle devam et: 

وِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ْبَن خامتَِ النَِّبّيَني، اَلسَّالُم اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َرسُ 
ِد اْلَوِصّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِد اْلُمْرَسلَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ْبَن َسيِّ َعَلْيَك � ْبَن َسيِّ 

َدِة ُم َعَلْيَك َ� ْبَن فاِطَمَة َسيِّ ، اَلسَّالَااب َعْبِدِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ُحَسْنيَ ْبَن َعِليٍّ 
ِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� َصِفيَّ ِهللا ِنساِء اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� َوِيلَّ ِهللا َواْبَن َوِليِّ 

 *َحبيَب هللاِ ِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ُحجََّة ِهللا َواْبَن ُحجَِّتِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� َواْبَن َصِفيِّ 
واْبَن َحبيِبِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� َسفَري ِهللا َواْبَن َسفريِِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� خاِزَن 

 
* "Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu; selam olsun sana ey 

peygamberlerinin sonuncusunun oğlu; selam olsun sana ey elçilerin 
efendisinin oğlu; selam olsun sana ey vasilerin efendisinin oğlu; selam 
olsun sana ey Eba Abdullah; selam olsun sana ey Hüseyin b. Ali; selam 
olsun sana ey alemdeki kadınların efendisi Fatıma'nın oğlu; selam olsun 
sana ey Allah'ın velisi ve velisinin oğlu; selam olsun sana ey Allah'ın 
seçtiği ve seçtiğinin oğlu; selam olsun sana ey Allah'ın hücceti ve hüc-
cetinin oğlu; selam olsun sana ey Allah'ın habibi ve habibinin oğlu; selam 
olsun sana ey Allah'ın sefiri ve sefirinin oğlu; selam olsun sana ey satırlar 
halinde yazılmış kitabın koruyucusu; selam olsun sana ey Tevrat, İncil ve 
Zebur'un mirasçısı; selam olsun sana ey Rahman'ın emini; selam olsun 
sana ey Kur'an'ın ortağı; selam olsun sana ey dinin direği; selam olsun 
sana ey alemlerin Rabb'inin hikmetinin kapısı; selam olsun sana ey 
kendisinden içeri girenlerin güvencede olduğu Hitta=bağışlanma kapısı; 
selam olsun sana ey Allah'ın ilminin mahzeni; selam olsun sana ey 
Allah'ın sırrının yeri; selam olsun sana ey intikamını Allah'ın alacağı ve 
intikamı alınacağın oğlu ve yakınlarından öldürülmüş olanların intikamı 
alınmamış olan mazlum. Selam olsun kapının eşiğine gelen yanında 
ikamet eden ruhlara.  
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ْجنيِل َوالزَّبُوِر، اَلسَّالُم  َ� واِرَث التـَّْوراِة َواالِ اْلِكتاَب اْلَمْسطُوِر، اَلسَّالُم َعَلْيكَ 
لسَّالُم َعَلْيَك َ� َشريَك اْلُقْرآِن، السَّالُم َعَلْيَك � َعُموَد َعَلْيَك َ� َامَني الرَّْمحِن، اَ 

 اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ابَب ِحطَّةٍ  يِن، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ابَب ِحْكَمِة َربِّ الدِّ 
ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�  ِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� َعيْـَبَة ِعْلمِ ذي َمْن َدَخَلُه كاَن ِمَن اآلالَّ 

َر اْلَمْوتُوَر،  َمْوِضَع ِسرِّ  اَلسَّالُم َعَلْيَك ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� اثَر ِهللا َواْبَن اثرِِه َواْلوِتـْ
 .ِفناِئَك َوَا�َخْت ِبَرْحِلكَ ْرواِح اّليت َحلَّْت بِ َوَعلى األَ 

ْبِدِهللا َلَقْد َعظَُمِت اْلُمصيَبُة َوَجلَِّت الرَّزِيَُّة ِبَك ابَِيب اَْنَت َواُّمي َونـَْفسي � َااب عَ 
ْسالِم، فـََلَعَن هللاُ اُمًَّة َاسََّسْت َاساَس الظُّْلِم َواْجلَْوِر َعَلْيُكْم ْينا َوَعلى َمجيِع َاْهِل االِ َعلَ 

زاَلْتُكْم َعْن َمراتِِبُكْم الَّيت رَتـََّبُكُم َاْهَل اْلبَـْيِت، َوَلَعَن ُهللا اُمًَّة َدفـََعْتُكْم َعْن َمقاِمُكْم َواَ 
  *.ابَِيب اَْنَت َواُّمي َونـَْفسي � َااب َعْبِدهللاِ ، يهاهللاُ ف

، َوَبَكْتُكُم السَّماُء اْخلَالِئقِ  اْلَعْرِش َمَع َاِظلَّةِ  َشَعرَّْت ِلِدماِئُكْم َاِظلَّةُ َاْشَهُد َلَقِد اقْ 
  .هللاِ َواْلَبْحِر، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َعَدَد ما ِيف ِعْلِم   َواْلَربِّ ْرُض َوُسّكاُن اْجلِنانِ َواألَ 

ِاْن كاَن ملَْ جيُِْبَك بََدين ِعْنَد اْسِتغاثَِتَك َوِلساين ِعْنَد   ،َلبـَّْيَك داِعَي هللاِ  
نا ْعُد رَبِّ نا ِاْن كاَن وَ اْسِتْنصاِرَك، فـََقْد َاجاَبَك قـَْليب َوَمسْعي َوَبَصَري، ُسْبحاَن رَبِّ 

َلَمْفُعوًال، َاْشَهُد اَنََّك طُْهٌر طاِهٌر ُمَطهٌَّر ِمْن طُْهر طاِهر ُمطَهَّر، َطُهْرَت َوَطُهَرْت ِبَك 

 
* Babam, anam ve öz canım sana feda olsun ey Eba Abdullah; senin 

musibetin ve sana yapılan şiddetli zulüm bize ve bütün Müslümanlara 
çok büyük geldi. Öyleyse Siz Ehl-i Beyt'e karşı zulüm ve sitemin temelini 
atan gruba Allah lanet etsin. Sizi kendi makamınızdan alıkoyan ve Alla-
h'ın size tanımış olduğu makamlarınızdan sizi uzaklaştıran gruba Allah 
lanet etsin. Babam, anam ve öz canım sana feda olsun ey Eba Abdullah. 

Şahadet ederim ki sizin kanınız için arşın direkleri, yaratılmışların 
temelleri titredi. Size gökyüzü, yeryüzü, cennetlerin sakinleri, kara ve de-
niz ağladı; Allah'ın rahmeti O'nun ilminde olan şeylerin sayısınca senin 
üzerine olsun. 
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 .  اَْنَت هِبا َوَطُهَر َحَرُمكَ اْلِبالُد َوَطُهَرْت َاْرضٌ 
، َواَنََّك صاِدٌق ِصّديٌق َاْشَهُد اَنََّك َقْد َاَمْرَت اِبْلِقْسِط َواْلَعْدِل َوَدَعْوَت ِاَلْيِهما

ْرِض، َوَاْشَهُد اَنََّك َقْد بـَلَّْغَت َعِن ، َواَنََّك اثُر ِهللا ِيف األَ َصَدْقَت فيـما َدَعْوَت ِاَلْيهِ 
َك َرُسوِل ِهللا َوَعْن اَبيَك َامِري اْلُمْؤِمنَني َوَعْن َاخيَك احلََْسِن، َوَنَصْحَت ِهللا َوَعْن َجدِّ 

َك اْلَيقُني، َفَجزاَك ُهللا َخْريَ َجزاِء اتأَ َسبيِل ِهللا َوَعَبْدَتُه ُخمِْلصًا َحّىت َوجاَهْدَت ِيف 
  *. َعَلْيَك َوَسلََّم َتْسليماً الّساِبقَني، َوَصلَّى هللاُ 

َعَلى اْحلَُسْنيِ اْلَمْظُلوِم الشَّهيِد  ، َوَصلِّ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 َقتيِل اْلَعَرباِت َوَاسِري اْلُكُرابِت، َصالًة �ِمَيًة زاِكَيًة ُمبارََكًة َيْصَعُد َاوَُّهلا َوال الرَّشيدِ 

ِالـَٰه  ْرَسلَني �ِمْن َاْوالِد اَنِْبياِئَك اْلمُ  يـَنْـَفُد آِخُرها، اَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ 
 . اْلعاَلمنيَ 

 
* Ey Allah'ın davetçisi emrine itaate hazırım (lebbeyk); sen yardım 

istediğinde bedenim sana icabet etmediyse ve yardım dilediğinde dilim 
sana icabet etmediyse, kalbim, kulağım ve gözüm size icabet etti; 
"Rabb'imizin şanı yücedir; gerçekten Rabb'imizin sözü mutlaka 
yerine getirilir." Şahadet ederim ki sen tertemiz, pâk, temizlenmişsin; 
tertemiz, pâk, temizlenmiş sülaledensin; temizlendin ve senin vasıtanla 
temizlendi şehirler; senin bulunduğun yer ve haremin temizlendi. 

Şahadet ederim ki sen kıst ve adalete emrettin, -insanları- bunlara 
davet ettin; sen davet ettiğin şeyde doğru konuşan ve gerçekçiydin ve 
sen yeryüzünde Allah'ın kanısın. Şahadet ederim ki sen Allah'tan, deden 
Resulullah'tan, baban Emirulmüminin'den ve kardeşin İmam Hasan'dan 
taraf -dini- tebliğ ettin; Allah yolunda nasihat ve cihad ettin ve ölüm gelip 
seni buluncaya kadar ona ihlasla ibadet ettin; o halde Allah sana geçmiş-
tekilerin en hayırlı mükafatını versin; Allah'ın rahmeti, selamı senin üzeri-
ne olsun. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle; mazlum, şehid, 
kılavuz, gözyaşlarının maktulü ve sıkıntıların esiri Hüseyin'e sürekli artan, 
tertemiz ve bereketli bir rahmetle rahmet et; öyle bir rahmet ki ilki 
yükselsin ve sonu kesilmesin. Gönderilmiş peygamberlerinin evlatların-
dan birine ettiğin en üstün rahmetle ona rahmet et; ey âlemdekilerin 
ilâhı!" 
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Sonra mübarek mezarı öp ve önce yüzünün sağ tarafını ve sonra 
sol tarafını mezara bırak. Sora mezarın etrafında dönerek dört tarafını 
öp. 

Şeyh Mufid der ki: Sonra Ali b. Hüseyin'in mezarına doğru git ve 
o hazretin mezarının yanında durarak şöyle de: 

ُب الزَِّكيُّ اْحلَبيُب اْلُمَقرَُّب َواْبَن َرْحيانَِة َرُسوِل طَّيِّ ّديُق الاَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها الصِّ 
َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، ما اَْكَرَم َمقاَمَك َوَاْشَرَف   ُحمَْتِسبٍ  ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك ِمْن َشهيدٍ 

ْرَوِة اْلعاِلَيِة،  َوَاْحلََقَك اِبلذِّ ُمنْـَقَلَبَك، َاْشَهُد َلَقْد َشَكَر ُهللا َسْعَيَك َوَاْجَزَل َثواَبَك، 
َوِيف اْلغَُرِف الّساِمَيِة َكما َمنَّ َعَلْيَك ِمْن قـَْبُل َوَجَعَلَك   ،َحْيُث الشََّرُف ُكلُّ الشَّرفِ 

َتْطهريًا، َصَلواُت ِهللا  *ْجَس َوَطهََّرُهمْ ِمْن َاْهِل اْلبَـْيِت الَّذيَن َاْذَهَب ُهللا َعنْـُهُم الرِّ 
 َك ِيف َحطِّ ُد الطّاِهُر ِاىل رَبِّ َك َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه َوِرْضوانُُه، َفاْشَفْع اَيـَُّها السَّيِّ َعَليْ 
ِد اَبيَك َصلَّى ْثقاِل َعْن َظْهري َوَختْفيِفها َعّين َواْرَحْم ُذّيل َوُخُضوعي َلَك َوِللسَّيِّ األَ 

 هللاُ َعَلْيُكما. 
Sonra kendini mezara yapıştırarak şöyle de: 

ِخَرِة َكما َشرََّفُكْم ِيف الدُّنْيا، َوَاْسَعدَُكْم َكما َاْسَعَد اآل زاَد ُهللا ِيف َشَرِفُكْم ِيف 
ِبُكْم، َوَاْشَهُد اَنَُّكْم َاْعالُم الّديِن َوُجنُوُم اْلعاَلمَني، َواَلسَّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه 

 
* "Selam olsun sana ey doğrulayıcı, tertemiz, arınmış, habip, -Allah 

yanında- mukarreb ve Resulullah'ın gülünün oğlu; selam olsun sen 
Allah'ın rızası ve mükafatını göz önünde bulunduran şehide; Allah'ın 
rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Allah senin makamını ne 
kadar da değerli kıldı ve senin döneceğin yeri ne kadar da şereflendirdi! 
Şahadet ederim ki Allah senin çabanı mükafatlandırdı, sevabını çoğalttı, 
seni şeref ve izzet bakımından yüce makamın zirvesine ulaştırdı, sana 
yüce köşklerde yer verdi; nitekim daha önce de sana lütufta bulunmuş ve 
seni, Allah'ın kendilerinden her türlü kötülük ve çirkinliği giderip tertemiz 
kıldığı Ehl-i Beyt'ten kılmıştı; Allah'ın salatı, rahmet, bereketleri ve rıdvanı 
senin üzerine olsun. O halde ey tertemiz mevlam! Sırtımdaki günah 
yükünün dökülmesi ve hafifletmesi için Rabb'inin yanında bana şefaatçi 
ol. Senin ve mevlam olan babanın -Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olsun- 
karşısındaki zillet ve tevazuumdan dolayı merhamet et." 
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.* 
Sonra şehitlere dönerek şöyle de: 

 ْبِن َايب طاِلبٍ  صاَر َرُسوِلِه َواَْنصاَر َعِليِّ اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � اَْنصاَر ِهللا َواَنْ 
ْسالِم، َاْشَهُد اَنَُّكْم َقْد َنَصْحُتْم  َواْحلَُسْنيِ َواَْنصاَر االِ َواَْنصاَر فاِطَمَة َواَْنصاَر احلََْسنِ 

ْسالِم َوَاْهِلِه اَْفَضَل اْجلَزاِء، فـُْزُمتْ َوِهللا فـَْوزًا الِ بيِلِه َفَجزاُكُم هللاُ َعِن اهلِل َوجاَهْدُمتْ ِيف سَ 
ُكْم َعظيماً، � َليْـَتين ُكْنُت َمَعُكْم َفاَُفوَز فـَْوزًا َعظيمًا، َاْشَهُد اَنَُّكْم َاْحياٌء ِعْنَد رَبِّ 

َعداُء َواَنَُّكُم اْلفائِزُوَن ِيف َدرَجاِت اْلُعلى، تـُْرزَُقوَن، َاْشَهُد اَنَُّكُم الشَُّهداُء َوالسُّ 
  ** واَلسَّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه.

Sona dönerek o hazretin mübarek başının yakınına git; ziyaret 
namazı kıl; kendin, annen, baban ve mümin kardeşlerin için dua et. 

Bil ki, Seyyid İbn Tavus, Hz. Ali Ekber ve şehitler -Allah ruhlarını 
kutlu etsin- için onların isimlerini içeren bir ziyaret nakletmiştir; fakat 
biz özet olarak değinmek istediğimizden ve ayrıca onların halk 
arasında meşhur olmasından dolayı burada kaydetmedik. 

2) Receb Ayının On Beşinde İmam Hüseyin'in (a.s) Diğer 
Bir Ziyareti 

Receb ayının on beşinci gecesine mahsus ziyaretlerden olan bu 
ziyaretnameyi Şeyh Mufid (r.a) "Mezar" adlı kitabında nakletmiştir. 

 
* "Allah sizi dünyada şereflendirdiği gibi sizin ahiretteki şerefinizi 

artırsın ve sizi -dünyada- saadete ulaştırdığı gibi -ahirette de- saadetli kıl-
sın. Şahadet ederim ki siz dinin nişaneleri ve alemdekilerin yıldızlarısınız; 
Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri sizin üzerinize olsun." 

** "Selam olsun size ey Allah'ın -dininin- ve peygamberinin, Ali b. 
Ebutalib'in, Fatıma'nın, Hasan ve Hüseyin'in ve İslam'ın yardımcıları.  
Şahadet ederim ki siz Allah için -insanların- hayrını istediniz ve O'nun 
yolunda cihad ettiniz. O halde İslam'dan ve Müslümanlardan dolayı Allah 
size en hayırlı mükafatı versin. Vallahi siz çok büyük bir kurtuluşa erdiniz; 
keşke ben de sizinle olsaydım da o büyük kurtuluşa erseydim. Şahadet 
ederim ki siz dirisiniz ve Rabb'inizin katında rızıklanmaktasınız. Şahadet 
ederim ki sizler şehitler, saadete ermişler ve yüce derecelere ulaşmışlar-
sınız. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri sizin üzerinize olsun." 
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Halkın geneli bu ziyaretin faziletinden gafil olduğu için bu ziyaretna-
meye "Gufeyle" adı verilmiştir. Dolayısıyla, İmam Hüseyin'i (a.s) bu 
zamanda ziyaret etmek için haremin avlusuna geldiğin zaman hareme 
gir ve üç defa "Allahu ekber" söyle ve sonra o nurlu mezarın 
yanında durarak şöyle de: 

، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َصْفَوَة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � آَل هللاِ 
ِخَريََة ِهللا ِمْن َخْلِقِه، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � ساَدَة الّساداِت، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � لُُيوَث 

اب َعْبِدِهللا اْحلَُسْنيِ، اْلغاابِت، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � ُسُفَن النَّجاِة، اَلسَّالُم َعَلْيَك � اَ 
نِْبياِء َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث َعَلْيَك � واِرَث ِعْلِم األَ  اَلسَّالمُ 

ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث  َنِيبِّ  آَدَم َصْفَوِة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث نُوحٍ 
 *ليِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ِاْمساعيَل َذبيِح ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك �ِاْبراهيَم خَ 

 
* "Selam olsun size ey Allah'ın ehlibeyti, selam olsun size ey Allah'ın 

has kulları, selam olsun size ey Allah'ın kulları arasından seçtikleri, se-
lam olsun size ey efendilerin efendileri, selam olsun size ey ormanların 
aslanları, selam olsun size ey kurtuluş gemileri. Selam olsun sana ey 
Eba Abdullahi'l-Hüseyin, selam olsun sana ey peygamberlerin ilminin 
mirasçısı; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam 
olsun sana ey Allah'ın seçtiği Adem'in mirasçısı, selam olsun sana ey 
Allah'ın peygamberi Nuh'un mirasçısı, selam olsun sana ey İbrahim-i 
Halilullah'ın mirasçısı, selam olsun sana ey İsmail-i Zebihullah'ın miras-
çısı, selam olsun sana ey Musa Kelimullah'ın mirasçısı, selam olsun sa-
na ey İsa Ruhullah'ın mirasçısı, selam olsun sana ey Muhammed Habi-
bullah'ın mirasçısı. Selam olsun sana ey Muhammed Mustafa'nın oğlu, 
selam olsun sana ey Ali Murtaza'nın oğlu, selam olsun sana ey Fatıma 
Zehra'nın oğlu, selam olsun sana ey Hatice-i Kübra'nın mirasçısı, selam 
olsun sana ey şehid oğlu şehid, selam olsun sana ey maktul oğlu maktul, 
selam olsun sana ey Allah'ın velisi ve velisinin oğlu, selam olsun sana ey 
Allah'ın hücceti ve insanlara hüccetinin oğlu. 

Şahadet ederim ki sen namazı ikame ettin, zekatı verdin, marufu 
emrettin, münkerden sakındırdın, ebeveyninin musibetlerine üzüldün, 
düşmanlarınla savaştın. Şahadet ederim ki sen benim sözümü duyuyor, 
bana cevap veriyorsun; sen Allah'ın habibi, O'nun halili, seçtiği, kendisine 
has kıldığı ve kendisine has kıldığının oğlusun. 
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واِرَث ُموسى َكليِم ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث عيسى رُوِح ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � 
اْلُمْصَطفى، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ�   دٍ َحبيِب ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن حمَُمَّ  واِرَث حمَُمَّدٍ 

اْلُمْرَتضى، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن فاِطَمَة الزَّْهراِء، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن  ْبَن َعِليٍّ 
َخدَجيَة الُكربى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َشهيُد اْبَن الشَّهيِد، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َقتيُل اْبَن 

َواْبَن ِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا ،اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا َواْبَن َوِليِّ  اْلَقتيلِ 
 . ُحجَِّتِه َعلى َخْلِقهِ 

َاْشَهُد اَنََّك َقْد اََقْمَت الصَّالَة َوآتـَْيَت الزَّكاَة َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف َوَ�َْيَت َعْن  
واِلديَك َوجاَهْدَت َعُدوََّك، َوَاْشَهُد اَنََّك َتْسَمُع اْلَكالَم َوتـَُردُّ اْلُمْنَكِر، َورُزِْئَت بِ 

 .هِ  َوَصِفيُُّه َواْبُن َصِفيِّ اْجلَواَب، َواَنََّك َحبيُب ِهللا َوَخليُلُه َوَجنيُبهُ 
دي � َمْوالَي َواْبَن َمْوالَي، زُْرُتَك ُمْشتاقًا َفُكْن يل َشفيعًا ِاىل ِهللا � َسيِّ 

َدِة  َك فاِطَمَة َسيِّ ِد اْلَوِصّيَني، َواِبُمِّ ِد النَِّبّيَني، َوأِببيَك َسيِّ َك َسيِّ َوَاْسَتْشِفُع ِاَىل ِهللا ِجبَدِّ 
 *ِنساِء اْلعاَلمَني، َاال َلَعَن ُهللا قاتِليَك َوَلَعَن ُهللا ظاِلميَك َوَلَعَن ُهللا ساِلبيكَ 

بَني  َوآِلِه الطَّيِّ  دٍ ِد� حمَُمِّ ، َوَصلَّى ُهللا َعلى َسيِّ ينَ ِخر َواآلوَّلَني َوُمْبِغضيَك ِمَن األَ 
 الطّاِهريَن. 

Sonra mutahhar mezarı öp ve peşinden Ali b. Hüseyin'e doğru 
yönelip onu da ziyaret ederek şöyle de: 

َن هللاُ ظاِلميَك، ِاّين اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي َواْبَن َمْوالَي، َلَعَن ُهللا قاتِليَك َوَلعَ 

 
* Ey mevlam ve mevlamın oğlu! İştiyakla seni ziyaret ettim. O halde 

Allah yanında bana şefaatçi ol, ey efendim; ben peygamberlerin efendisi 
olan dedeni, vasilerin efendisi olan babanı, alemdeki kadınların efendisi 
olan annen Fatıma'yı Allah'a vesile ve şefaatçi kılıyorum. Allah senin 
katillerine lanet etsin; Allah sana zulmedenlere lanet etsin, Allah senin 
hakkını zorla alanlara ve ilk insandan son insanlara kadar sana buğze-
denlere lanet etsin. Allah'ın salat ve selamı efendimiz Muhammed'e ve 
onun tertemiz ve pâk Ehl-i Beytine olsun." 
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اَتـََقرَُّب ِاَىل ِهللا ِبزِ�رَِتُكْم َوِمبََحبَِّتُكْم َواَبـََرُأ ِاَىل ِهللا ِمْن َاْعداِئُكْم، َوالسَّالُم َعَلْيَك � 
 *َمْوالَي َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه. 

Sonra gidip şehitlerin (Allah onlardan razı olsun) mezarlarının karşı-
sında dur ve şöyle de: 

ْرواِح املُنيَخِة ِبَقْربِ َايب َعْبِدِهللا اْحلَُسْنيِ َعَلْيِه اَلسَّالُم، اَلسَّالُم الُم َعَلى األَ اَلسَّ 
َنِس، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َمْهِديُّوَن، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � اَْبراَر  َعَلْيُكْم � طاِهريَن ِمَن الدَّ

َني ِبُقُبورُِكْم َاْمجَعَني، َمجََعَنا ُهللا َوِاّ�ُكْم ِيف  لسَّالُم َعَلْيُكْم َوَعَلى اْلَمالِئَكِة اْحلافِّ ِهللا، اَ 
 . َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َرْمحَِتِه َوَحتَْت َعْرِشِه ِانَُّه َاْرَحُم الرَّاِمحَني، َواَلسَّالُم َعَلْيُكمْ  ُمْستَـَقرِّ 

** 
Sonra Abbas b. Emirulmüminin Ali'nin (a.s) haremine git. Oraya 

ulaşınca kubbenin kapısında durarak onun yukarıda naklettiğimiz şu 
ziyaretini sonuna kadar oku: 

 ...» َسالُم ِهللا َوَسالُم َمالِئَكِتِه اْلُمَقرَّبنيَ «

3) Şaban Ayının On Beşinde İmam Hüseyin Aleyhisselamın 
Ziyareti 

Bil ki, Şaban ayının on beşinde İmam Hüseyin aleyhisselamı 
ziyaret etmenin fazileti hakkında birçok hadis rivayet edilmiştir. Bu 
konuda birkaç muteber senetle İmam Zeynulabidin (a.s) ve İmam 

 
* "Selam olsun sana ey mevlam ve mevlamın oğlu. Allah senin katil-

lerine lanet etsin, Allah sana zulmedenlere lanet etsin. Ben sizin ziyare-
tiniz ve sizin muhabbetiniz vasıtasıyla Allah'a yaklaşıyor ve sizin düş-
manlarınızdan Allah'a doğru uzaklaşıyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve 
bereketleri senin üzerine olsun ey mevlam." 

** "Selam olsun Eba Abdullah Hüseyin aleyhisselamın kabrinin 
yanıbaşında ikamet eden -ashabının- ruhlarına; selam olsun sizlere ey 
çirkinliklerden tertemiz olanlar, selam olsun size ey hidayet bulanlar, 
selam olsun size ey Allah'ın iyi kulları, selam olsun sizin hepinize ve 
mezarınızın etrafını kuşatan meleklere. Allah bizimle sizi rahmet 
mekanında ve arşının altında bir arada toplasın; gerçekten o merhame- 
tlilerine en merhametlisidir. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri sizin 
üzerinize olsun." 
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Sadık'tan (a.s) rivayet edilen şu rivayet yeter: "Kim yüz yirmi dört bin 
peygamberin kendisiyle el sıkışmasını isterse Şaban ayının on beşinde 
Eba Abdullah Hüseyin'in kabrini ziyaret etsin. Melekler ve peygam-
berlerin ruhları izin alarak o hazretin ziyaretine gelirler. O halde 
onların el sıkıştığı ve onlarla el sıkışan kişiye ne mutlu. Beş ulu'l-azm 
peygamber Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed -Allah'ın salat ve 
selamı onların üzerine olsun- de onlarla birliktedir." 

Ravi diyor ki: Ben, "Neden onlara "ulu'l-azm" diyorlar?" diye sor-
dum. Buyurdu ki, "Çünkü onlar yeryüzünün doğusuyla batısına, 
isanlar ve cinler için gönderilmişlerdir." 

Ziyaret metinleri ise iki şekilde nakledilmiştir. Biri Recab ayının 
ilk günü için nakledilen ziyaret metnidir. Diğeri ise Şeyh Kef'ami'nin 
"Beledu'l-Emin" adlı kitabında İmam Cafer Sadık'tan (a.s) naklettiği 
şu ziyarettir: İmam'ın (a.s) kabrinin yanında durarak şöyle de: 

اْلَعظيِم َوالسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَعْبُد الّصاِلُح الزَّكيُّ اُوِدُعَك   َاْحلَْمُد هلِل اْلَعِليِّ 
َك، َاْشَهُد اَنََّك قُِتْلَت َوملَْ َمتُْت َبْل ُبين ِاَلْيَك ِيف يـَْوِم َشفاَعتِ َشهاَدًة ِمّين َلَك تـَُقرِّ 

ِبَرجاِء َحياِتَك َحِيَيْت قـُُلوُب شيَعِتَك، َوِبِضياِء نُوِرَك اْهَتَدى الطّاِلُبوَن ِاَلْيَك، 
يـَْهِلْك  *َوَاْشَهُد اَنََّك نُوُر ِهللا الَّذي ملَْ يُْطَفْأ َوال يُْطَفُأ اَبَدًا، َواَنََّك َوْجُه ِهللا الَّذي ملَْ 

ْبََة تـُْربـَُتَك، َوهَذا اْحلََرَم َحَرُمَك، َوهَذا اْلَمْصرََع  َوال يـُْهَلُك اَبَدًا، َوَاْشَهُد َانَّ هِذِه الرتُّ
َشهاَدٌة يل ِعْنَدَك  َمْصرَُع بََدِنَك ال َذليَل َوِهللا ُمِعزَُّك َوال َمْغُلوَب َوِهللا �ِصُرَك، هِذِه 

 
* "Hamd yüce ve ulu olan Allah'a mahsustur. Selam olsun sana ey 

salih ve tertemiz kul. Ben, şefaat edeceğin günde beni sana yaklaştır-
ması için şahadetimi senin yanında şahadetimi emanet bırakıyorum. 
Şahadet ederim ki sen öldürüldün, ama ölmedin; Şialarının kalbi senin 
hayatına ümit beslemekle dirildi; senin nurunun ışığıyla talep edenler 
sana doğru hidayet oldular. Şahadet ederim ki sen Allah'ın sönmemiş ve 
ebediyen sönmeyecek olan nurusun ve sen Allah'ın yok olmayan ve 
ebediyen yok olmayacak veçhisin. Ve şahadet ederim ki bu türbet senin 
türbetindir ve bu harem senin haremindir ve burası senin bedeninin 
düştüğü yerdir. Zillet olma yoktu; Allah seni izzetlendirendi; mağlubiyet 
yoktu; Allah senin yardımcındı; senin huzurunda ruhum bedenimden 
alınıncaya kadar bu benim senin yanında şahadetimdir. Allah'ın rahmet 
ve bereketleri senin üzerine olsun." 
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  . َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ ِحبَْضَرِتَك، َوالسَّالُم َعَلْيُكمْ  قـَْبِض رُوحي ِاىل يـَْومِ 
4) Kadir Gecelerinde İmam Hüseyin Aleyhisselamın Ziyareti 
Mübarek Ramazan ayının birinci gecesi, on beşinci gecesi, son 

gecesi ve özellikle Kadir gecelerinde İmam Hüseyin aleyhisselamı 
ziyaret etmenin fazileti hususunda birçok rivayet vardır. Bu alanda 
İmam Muhammed Tâki aleyhisselamdan şöyle rivayet edilmektedir: 

"Kim, Kadir gecesi olması ümit edilen, her sağlam işin ayrıldığı 
ve takdir olduğu Ramazan ayının yirmi üçüncü gecesinde İmam Hüse-
yin aleyhisselamı ziyaret ederse, bu akşamda o hazreti ziyaret etmek 
için Allah'tan müsaade isteyen yirmi dört bin melek ve peygamberin 
ruhu onunla müsafaha ederler." 

Diğer bir muteber rivayette İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle riva-
yet edilmiştir: "Kadir gecesi olunca gökyüzünün yedinci katından bir 
münadi arşın ortasından şöyle nida eder: Allah Teala İmam Hüseyi-
n'in (a.s) kabrinin ziyaretine gelenlerin hepsini bağışladı." 

Yine şöyle rivayet edilmiştir: "Kim Kadir gecesinde İmam Hüse-
yin'in kabrinin yanında olur da orada iki rekat veya mümkün olduğu 
kadar namaz kılacak olursa ve Allah'tan cenneti ister ve cehennem 
ateşinden O'na sığınırsa, Allah ona istediği şeyi verir ve ona cehen-
nem ateşinden sığınak verir." 

İbn Kuluveyh İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: 
"Kim Ramazan ayında İmam Hüseyin'in (a.s) kabrini ziyaret eder de 
onun ziyareti yolunda ölürse onun amelleri sunulmayacak ve hesaba 
çekilmeyecek; ona, hiç korkamadan cennete gir diyecekler." 

Kadir gecesinde İmam Hüseyin'in (a.s) hangi kelimelerle ziyaret 
edileceği, Şeyh Mufid, Muhammed b. Meşhedi, İbn Tavus ve Şehi-
d'in, ziyaret kitaplarında naklettikleri şekildedir. O ziyareti, Kadir 
gecesi ile Kurban ve Ramazan bayramlarına mahsus saydıkları ziyaret 
metnini kendi ziyaret kitaplarında kaydetmişlerdir. Şeyh Muhammed 
b. Meşhedî, muteber senediyle onu İmam Cafer Sadık aleyhisselam-
dan naklederek İmam'ın (a.s) şöyle buyurduğunu kaydeder: 

"Ebu Abdullah Hüseyin aleyhisselamı ziyaret etmek istediğin za-
man gusledip en temiz elbiselerini giyindikten sonra o hazretin hare-
mine git; İmam'ın (a.s) mezarının yanına varınca kıbleyi omuzlarının 
arasına alacak şekilde yüzünü o hazrete dönerek şöyle de: 

الُم  اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّ 
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َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ديَقِة الطّاِهَرِة فاِطَمَة َسيِّ َعَلْيَك َ� ْبَن الصِّ 
  . َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َااب َعْبِدهللاِ � َمْوالَي 

ِف َوَ�َْيَت َعِن  َاْشَهُد اَنََّك َقْد اََقْمَت الصَّالَة َوآتـَْيَت الزَّكاَة َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُرو 
ِجهاِدِه َوَصَربَْت َعَلى   اْلُمْنَكِر، َوتـََلْوَت اْلِكتاَب َحقَّ ِتالَوتِِه َوجاَهْدَت ِيف ِهللا َحقَّ 

ذى ِيف َجْنِبِه ُحمَْتِسباً َحّىت َااتَك اْلَيقُني، َاْشَهُد َانَّ الَّذيَن خاَلُفوَك َوحارَبُوَك َوالَّذيَن األَ 
َوَقْد خاَب َمِن اْفَرتى، َلَعَن  ّميِّ األُ  قـَتَـُلوَك َمْلُعونُوَن َعلى ِلساِن النَِّيبِّ  َخَذُلوَك َوالَّذينَ 

 .ليمَ األَ  *َعَلْيِهُم اْلَعذابَ  ِخريَن َوضاَعفَ وَّلَني َواآل الظّاِلمَني َلُكْم ِمَن األَ هللاُ 
ُمواِليًا ِالَ◌ْوِلياِئَك ُمعاِد�ً   كَ اَتـَيْـُتَك � َمْوالَي َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا زائِرًا عارِفًا ِحبَقِّ 

ِالَ◌ْعداِئَك، ُمْستَـْبِصراً اِبْهلَُدى اّلذي أَْنَت َعَلْيِه، عارِفاً ِبَضالَلِة َمْن خاَلَفَك، َفاْشَفْع 
 َك.يل ِعْنَد رَبِّ 

Sonra kendini mezara yapıştır ve yüzünü mezara bırak. Sonra mü-
barek başa taraf giderek şöyle de: 

 
* "Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu; selam olsun sana ey 

Emirulmüminin'in oğlu; selam olsun sana ey tertemiz, doğru konuşan, 
alemdeki kadınların efendisi Fatıma'nın oğlu; selam olsun sana ey mev-
lam, ey Eba Abdullah; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. 

Şahadet ederim ki sen namazı dosdoğru ayakta tuttun, zekat verdin, 
marufu emrettin ve münkerden sakındırdın; Kitab'ı hakkıyla tilavet ettin; 
Allah yolunda hakkıyla cihad ettin; ölüm gelip seni yakalayıncaya kadar 
Allah'ın dinini koruma yolunda O'nun rıza ve mükafatını göz önünde 
bulundurarak eziyetlere sabrettin. Şahadet ederim ki sana muhalefet 
edenler, seninle savaşanlar, yardım etmeyerek seni yalnız bırakanlar ve 
seni öldürenler, ummi peygamberin diliyle lanetlenmişlerdir; size iftira 
edenler ziyan ettiler. Allah, ilk ve son yaratılmışlardan size zulmedenlere 
lanet etsin ve onlar için acılı azabı artırsın.  

Ey mevlam, ey Resulullah'ın oğlu! Senin hakkını bilerek, dostlarını 
severek, düşmanlarına düşman olarak, senin üzerinde olduğun hidayetin 
bilincinde olarak ve sana muhalefet edenin dalalette olduğunu bilerek 
senin ziyaretine geldim. O halde, Rabb'inin yanında bana şefaatçi ol." 
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ِب اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا ِيف َاْرِضِه َوَمسائِِه، َصلَّى ُهللا َعلى رُوِحَك الطَّيِّ 
 *. َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َوَجَسِدَك الطّاِهِر، َوَعَلْيَك السَّالُم � َمْواليَ 

Sonra kendini mezara yapıştırarak mezarı öp ve yüzünü ona sür-
dükten sonra baş tarafa dönerek iki rekat ziyaret namazı kıl ve ondan 
sonra kılabildiğin kadar ikişer ikişer namaz kıl; sonra da ayak tarafına 
giderek Ali b. Hüseyin aleyhisselamı ziyaret et ve de ki: 

ِهللا َوبـَرَكاتُُه، َلَعَن ُهللا َمْن ظََلَمَك، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي َواْبَن َمْوالَي َوَرْمحَُة 
 **.ليمَ َعَلْيِهُم اْلَعذاَب األَ  َوَلَعَن هللاُ َمْن قـَتَـَلَك، َوضاَعفَ 

Sonra da istediğin her konuda dua et. Daha sonra ayak taraftan 
kıbleye doğru meylederek şehidleri ziyaret et ve de ki: 

 ***ّديُقوَن، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم اَيـَُّها الشَُّهداُء الّصاِبُروَن، ُكْم اَيـَُّها الصِّ اَلسَّالُم َعَليْ 
ذى ِيف َجْنِب ِهللا، َوَنَصْحُتْم هلِل  ِهللا َوَصَربُْمتْ َعَلى األَ َاْشَهُد اَنَُّكْم جاَهْدُمتْ ِيف َسبيلِ 

 . وِلِه َحّىت َااتُكُم اْلَيقنيُ َوِلَرسُ 
َوَاْهِلِه اَْفَضَل  ْسالمِ زاُكُم ُهللا َعِن االِ ُكْم تـُْرزَُقوَن، َفجَ َاْحياٌء ِعْنَد رَبِّ  َاْشَهُد اَنَُّكمْ 

 . النَّعيمِ  ْحِسنَني، َوَمجََع بـَيْـَننا َوبـَيْـَنُكْم ِيف َحمَلِّ مُ َجزاِء الْ 
Sonra Abbas b. Emirulmüminin'in mezarının ziyaretine git ve me-

 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın yeryüzü ve göğündeki hücceti! Alla-

h'ın rahmeti senin tertemiz ruhuna ve pâk cesedine olsun; Allah'ın sela-
mı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun." 

** "Selam olsun sana ey mevlam ve mevlamın oğlu; Allah'ın rahmet 
ve bereketleri senin üzerine olsun. Allah sana zulmedene lanet etsin; Al-
lah seni öldürene lanet etsin ve onlara acılı azabını artırsın." 

*** "Selam olsun size ey doğru konuşanlar; selam olsun size ey sa-
bırlı şehidler. Şahadet ederim ki siz Allah yolunda cihad ettiniz; Allah'ın -
dinini savunma yolunda- eziyetlere sabrettiniz; Allah ve Resulü için in-
sanların hayrını dilediniz; nihayet ölüm gelip sizi yakaladı. 

Şahadet ederim ki siz dirisiniz ve Allah yanında rızıklandırılmaktası-
nız. O halde, İslam'dan ve Müslümanlardan taraf Allah size iyilerin en 
üstün mükafatını versin ve bizimle sizi ebedi nimet yerinde (cennette) bir 
araya toplasın." 
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zarın yanında durarak de ki: 
 

اَلسَّالُم َعَلْيَك � ْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَعْبُد الّصاِلُح اْلُمطيُع 
 هلِل َوِلَرُسوِلِه، َاْشَهُد اَنََّك َقْد جاَهْدَت َوَنَصْحَت َوَصَربَْت َحّىت َااتَك اْلَيقُني، َلَعَن هللاُ 

  *.ِخريَن َوَاْحلََقُهْم ِبَدْرِك اجلَْحيمِ لَني َواآلوَّ الظّاِلمَني َلُكْم ِمَن األَ 
Sonra o mescidde kılabildiğin kadar namaz kılarak dışarı çık. 

5) Ramazan ve Kurban Bayramlarında İmam Hüseyin 
Aleyhisselamın Ziyareti 

İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan muteber bir senetle şöyle 
rivayet edilir: "Kim Ramazan bayramı gecesi veya Kurban bayramı 
gecesi ya da Şaban ayının on beşinci gecesinde İmam Hüseyin aley-
hisselamı ziyaret edecek olursa geçmiş ve gelecek günahları bağışla-
nır." 

Muteber bir rivayetle İmam Musa b. Cafer aleyhisselamdan da 
şöyle rivayet edilir: "Kim şu üç gecede İmam Hüseyin aleyhisselamı 
ziyaret ederse geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır: Şaban ayının 
on beşinci gecesi, Ramazan ayının yirmi üçüncü gecesi ve Ramazan 
bayramı gecesi." 

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) ise şöyle rivayet edilmiştir: "Kim bir 
yılda Şaban ayının on beşinci gecesinde, Ramazan bayramı gecesinde 
ve Arefe gecesinde İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret ederse Allah Teala 
onun için kabul olmuş bin hac ve bin umre sevabı yazar ve onun 
dünya ve ahretle ilgili bin hacetini reva eder." 

İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) da şöyle rivayet edilmiştir: 
"Kim Arefe gecesinde Kerbela'da olursa ve orada kalıp bayram 
gününde İmam'ı ziyaret ettikten sonra geridönerse, Allah Teala onu o 
yılın şerrinden korur." 

Ulema bu iki bayramda İmam Hüseyin aleyhisselam için iki 

 
* "Selam olsun sana ey Emirulmüminin'in oğlu; Selam olsun sana ey 

Allah'a ve Resulüne itaat eden salih kul. Şahadet ederim ki sen -Allah 
yolunda- cihad ettin, -insanların- hayrını diledin, -eziyetlere- sabrettin; 
nihayet ölüm gelip seni yakaladı. Allah ilklerden ve sonunculardan size 
zulmedenlere lanet etsin ve onları cehennemin ortasına atsın." 
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ziyaret nakletmişlerdir. Biri daha önce zikrettiğimiz Kadir geceleri 
ziyaretidir. Diğeri ise aşağıdaki ziyarettir ve ulemanın sözlerinden 
anlaşılıyor ki önceki ziyaret bayramların gündüzleri ve aşağıdaki 
ziyaret ise bayramların geceleri içindir. Buyurmuşlardır ki, bu iki 
gecede İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret etmek istersen mukaddes 
kubbenin kapısında durarak mezara doğru bak ve giriş için izin almak 
maksadıyla de ki: 

ُدَك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن َاَمِتَك الذَّليُل � َمْوالَي � َااب َعْبِدِهللا � ْبَن َرُسوِل ِهللا َعبْ 
َك جاَءَك ُمْسَتجريًا ِبَك قاِصدًا َقْدِرَك، َواْلُمْعَرتُِف ِحبَقِّ  َبْنيَ يََدْيَك، َواْلُمَصغَُّر ِيف ُعُلوِّ 

 . ًال ِاَىل ِهللا َتعاىل ِبكَ سِّ هاً ِاىل َمقاِمَك ُمتَـوَ ِاىل َحَرِمَك، ُمتَـَوجِّ 
ْحِدقَني هِبـَذا اْحلََرِم  مُ ُخُل � َمالِئَكَة ِهللا الْ ْوالَي أََاْدُخُل � َوِيلَّ ِهللا أََادْ أََاْدُخُل � مَ 

 *اْلُمقيمَني ِيف هـذا اْلَمْشَهِد. 
Sonra eğer kalbin yumuşar da gözlerin ağlarsa sağ ayağınla içeri 

gir ve de ki: 
َعلى ِملَِّة َرُسوِل ِهللا، اَللّـُهمَّ اَْنزِْلين ُمنْـَزًال ُمبارَكاً  ِبْسِم ِهللا َواِبهلِل َوِيف َسبيِل ِهللا وَ 

 *. َواَْنَت َخْريُ اْلُمْنزِلنيَ 
Sonra şöyle devam et: 

َفْرِد َاهلُل اَْكَربُ َكبريًا َواْحلَْمُد هلِل َكثريًا َوُسْبحاَن ِهللا بُْكَرًة َوَاصيًال، َواْحلَْمُد هلِل الْ 
ِل احلَّناِن، الَّذي ِمْن َتَطوُِّلِه َسهََّل ِل اْلَمّناِن اْلُمَتَطوِّ َحِد، اْلُمتَـَفضِّ ِد األَ الصََّمِد اْلماجِ 

 
* "Ey mevlam, ey Eba Abdullah, ey Resulullah'ın oğlu! Senin karşın-

da zelil olan, senin yüce makamın karşısında küçük olan ve senin hakkı-
na itiraf eden bu kölen ve cariyenin oğlu sana sığınarak, haremini -
ziyaret etmeyi- kastederek, senin makamının farkında olarak, seni Allah'a 
vasıta kılarak sana gelmiştir. 

Girebilir miyim ey mevlam; girebilir miyim ey Allah'ın velisi; girebilir 
miyim ey bu haremin etrafında toplanan ve bu şahadet yerinde ikamet 
eden Allah'ın melekleri!" 

* "Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, Allah'ın yolunda ve Resulul-
lah'ın dini üzere. Allah'ım! Beni mübarek bir menzile indir; doğrusu sen 
en iyi indirensin." 
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يل زِ�رََة َمْوالَي ابِِْحسانِِه، َوملَْ َجيَْعْلين َعْن زِ�رَتِِه َممُْنوعًا َوال َعْن ِذمَِّتِه َمْدُفوعاً، َبْل  
  **.َتَطوََّل َوَمَنحَ 

Sonra içeri gir; haremin ortasına ulaştığında mezarın hizasında 
dur; huzu ve huşu içinde ağlayarak şöyle de: 

َامِني ِهللا،   اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث آَدَم َصْفَوِة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث نُوحٍ 
 َعَلْيَك � واِرَث ُموسى َكليِم ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ِاْبراهيَم َخليِل ِهللا، اَلسَّالمُ 

َصلَّى هللاُ  اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث عيسى رُوِح ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث حمَُمَّدٍ 
ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك   ***ُحجَّةِ  َعَلْيِه َوآِلِه َحبيِب ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث َعِليٍّ 

َر اْلَمْوتُوَر، َاْشَهُد اَيـُّهَ  ا اْلَوِصيُّ اْلَربُّ اْلتَِّقيُّ، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� اثَر ِهللا َواْبَن اثرِِه َواْلوِتـْ
اَنََّك َقْد اََقْمَت الصَّالَة َوآتـَْيَت الزَّكاَة َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف َوَ�َْيَت َعِن اْلُمْنَكِر،  

  َحَرُمَك َوقُِتْلَت َمْظُلوماً  هاِدِه َحّىت اْستُبيحَ َوجاَهْدَت ِيف ِهللا َحقَّ جِ 
Sonra mübarek başın yanında dur; huşu içinde ve ağlayarak de ki: 

 
** "Allah idrak edilmeyecek kadar büyüktür. Çokça hamd Allah'a 

mahsustur; gece ve gündüz Allah'ı tenzih ederim. Hamd, tek, ihtiyaçsız, 
yüce, yegane, fazilet, nimet, bağış sahibi olan Allah'a hastır; kendi ihsa-
nıyla mevlamı ziyaret etmeyi bana kolaylaştırması, beni onun ziyaretin-
den mahrum etmemesi, beni onun zimmetinden uzaklaştırmayıp lütuf ve 
bağışta bulunması O'nun ihsanındandır." 

*** "Selam olsun sana ey Allah'ın seçkin kulu Adem'in varisi; selam 
olsun sana ey Allah'ın emini Nuh'un varisi; selam olsun sana ey İbrahim 
Halilullah'ın varisi; selam olsun sana ey Musa Kelimullah'ın varisi; selam 
olsun sana ey İsa Ruhullah'ın varisi; selam olsun sana ey Muhammed 
Habibullah'ın -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- 
varisi; selam olsun sana ey Allah'ın hücceti Ali'nin varisi; selam olsun 
sana ey iyi ve takvalı vasi; selam olsun sana ey intikamını Allah'ın alaca-
ğı ve intikamı alınacağın oğlu ve yakınlarından öldürülmüş olanların inti-
kamı alınmamış olan mazlum. Şahadet ederim ki, sen namazı ayakta 
tuttun, zekat verdin, iyiliği emrettin, kötülükten sakındırdın ve Allah yolun-
da hakkıyla cihad ettin; nihayet saygınlığın helal bilinerek mazlum olarak 
öldürüldün." 
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اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � 
َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، لسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن فاِطَمَة الزَّْهراِء َسيِّ ِد اْلَوِصّيَني، اَ ْبَن َسيِّ 

  .َلْيَك � َبَطَل اْلُمْسِلمنيَ اَلسَّالُم عَ 
ْرحاِم اْلُمَطهََّرِة، َملْ ْصالِب الّشاِخمَِة َواألَ اَنََّك ُكْنَت نُورًا ِيف األَ  � َمْوالَي َاْشَهدُ 

ْجناِسها َوملَْ تـُْلِبْسَك ِمْن ُمْدهلَِّماِت ثِياهِبا، َوَاْشَهُد اَنََّك ِمْن  ْسَك اْجلاِهِليَُّة ابَِ تـَُنجِّ 
ماُم اْلَربُّ التَِّقيُّ ِمنَني، َوَاْشَهُد اَنََّك االِ َدعائِِم الّديِن َوَارْكاِن اْلُمْسِلمَني َوَمْعِقِل اْلُمؤْ 

ئِمََّة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة التـَّْقوى َوَاْعالُم  نَّ األَ َمْهِديُّ، َوَاْشَهُد اَ الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ اْهلادي الْ 
  * .ْحلُجَُّة َعلى َاْهِل الدُّنْيااْهلُدى، َواْلُعرَوُة اْلُوْثقى َوا

Sonra kendini mezara yapıştırarak şöyle de: 
ُكْم، َوَاَ� ِبُكْم ِلَعُدوِّ  عادٍ ُكْم َومُ ِلَوِليِّ  ِاّ� هلِل َوِاّ� ِاَلْيِه راِجُعوَن، � َمْوالَي َاَ� ُموالٍ 

َقْلِبُكْم ِسْلٌم َوَاْمرى  ُمْؤِمٌن َوابِِ�ِبُكْم، ُموِقٌن ِبَشرايـِِع ديين َوَخواتيِم َعَملي، َوقـَْليب لِ 
 . بِـعٌ ْمرُِكْم ُمتَّ الِ 

َك َفقرياً � َمْوالَي اَتـَيْـُتَك خائِفًا َفآِمّين، َواَتـَيْـُتَك ُمْسَتجريًا َفَاِجْرين، َواَتـَيْـتُ 
ُكْم دي َوَمْوالَي اَْنَت َمْوالَي ُحجَُّة ِهللا َعَلى اْخلَْلِق َاْمجَعَني، آَمْنُت ِبِسرِّ َفَاْغِنين َسيِّ 

َوَعالنَِيِتُكْم َوِبظاِهرُِكْم َوابِطِنُكْم َوَاوَِّلُكْم َوآِخرُِكْم، َوَاْشَهُد اَنََّك الّتايل ِلِكتاِب ِهللا 

 
* "Selam olsun sana ey Eba Abdullah; selam olsun sana ey Resul-

ullah'ın oğlu; selam olsun sana ey alemdeki kadınların efendisi Fatıma-ı 
Zehra'nın oğlu; selam olsun sana ey Müslümanların yiğidi. 

Ey mevlam! Şahadet ederim ki sen yüce sülblerde ve pak rahimlerde 
bulunan bir nurdun. Cahiliyet, tüm kirlilikleriyle seni kirletemedi ve koyu 
karanlık elbiselerinden sana giydiremedi. Şahadet ederim ki, sen dinin 
direklerinden, Müslümanların rükünlerinden ve müminlerin kalelerinden-
sin. Şahadet ederim ki, sen iyi, takvalı, beğenilmiş, pâk, hidayete erişmiş 
ve halkı doğru yola hidayet eden bir imamsın. Şahadet ederim ki, senin 
evlatlarından olan imamların hepsi takva kelimesi, hidayet nişaneleri, 
sağlam kulp ve dünya ehline Allah'ın hüccetidirler." 
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ِاَىل ِهللا اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة، َلَعَن ُهللا اُمًَّة ظََلَمْتَك، َوَلَعَن َوَامُني ِهللا الّداعي 
  *.َعْت ِبذِلَك فـََرِضَيْت ِبهِ هللاُ اُمًَّة مسَِ 

Sonra o hazretin baş tarafında iki rekat namaz kıl ve namazdan 
sonra şöyle de: 

ُت َوَلَك رََكْعُت َوَلَك َسَجْدُت َوْحَدَك ال َشريَك َلَك، َفِانَُّه اَللّـُهمَّ ِاّين َلَك َصلَّيْ 
  .اَْنتَ  **االّ ِالـَٰه  َت هللاُ النََّك اَنْ وُع َوالسُُّجوُد ِاالّ َلَك الِ ال َجتُوُز الصَّالُة َوالرُّكُ 

ُدْد السَّالِم َوالتَِّحيَِّة َوارْ َواَبِْلْغُهْم َعّين اَْفَضَل  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 . َعَليَّ ِمنْـُهُم السَّالمَ 

 
* "İnna lillah ve inna ileyhi raciûn (Biz Allah'tanız ve biz O'na dönücü-

leriz). Ey mevlam! Ben sizin dostunuzla dostum, düşmanınızla düşma-
nım. Ben sizin hak üzere olduğunuza inanıyorum; -kıyametten önce 
dünyaya- döneceğinize, amelimin sonuçlarına ve dinimin ahkamına yaki-
nim vardır. Kalbim kalbinize bağlıdır; amelim amelinize tabidir. 

Ey mevlam! Korkarak sana geldim, o halde, bana aman ver; sığına-
rak sana geldim, o halde, bana sığınak ver; muhtaç olarak sana geldim, 
o halde, beni gani et. Ey mevlam, ey efendim! Sen benim mevlamsın; 
Allah'ın bütün yaratıklarına hüccetisin. Ben sizin gizlinize ve aşikarınıza, 
zahirinize ve batınınıza, birincinize ve sonuncunuza inandım. Şahadet 
ederim ki sen Allah'ın kitabını takip eden, Allah'ın emini, hikmet ve güzel 
öğütle Allah'a davet edensin. Allah size zulmeden ve sizi öldüren ümme-
te lanet etsin; Allah, bunu duyup da razı olan ümmete lanet etsin." 

** "Allah'ım! Ben tek ve ortağı olmayan senin için namaz kıldım, 
senin için rüku yaptım, senin için secde yaptım. Doğrusu namaz, rüku ve 
secde senden başkasına câiz değildir; çünkü sen kendisinden başka ilâh 
olma-yan Allah'sın. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve onlara benden 
en üstün selam ve tehiyyet ulaştır ve bana da onların selamını ulaştır. 

Allah'ım! Bu iki rekat namaz benden mevlam Hüseyin b. Ali aleyhi-
messelama hediyedir. 

Allah'ım! Muhammed ve Hüseyn'e rahmet eyle ve bu iki rekat na-
mazı benden kabul buyur ve beni bu namazlar karşısında senden ve 
velinden arzu ve ümit ettiğimden daha üstün bir mükafatla mükafatlandır; 
ey müminlerin velisi!" 
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 . َعَلْيِهما السَّالمُ  ِدي اْحلَُسْنيِ ْبِن َعِليٍّ اَللّـُهمَّ َوهااتِن الرَّْكَعتاِن َهِديٌَّة ِمّين ِاىل َسيِّ 
ِهما اَْفَضَل َاَملي  ين َعليْ زِ ، َوتـََقبـَّْلُهما ِمّين َواجْ َوَعَلْيهِ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

  .َك � َوِيلَّ اْلُمْؤِمننيَ يِّ َورَجائي فيَك َوِيف َولِ 
Sonra kendini mezara yapıştır ve mezarı öperek şöyle de: 

سِري اَْلَمْظُلوِم الشَّهيِد، َقتيِل اْلَعَرباِت َواَ  اَلسَّالُم َعَلى اْحلَُسْنيِ ْبِن َعِليِّ 
 .اْلُكُرابتِ 

َك، اَْكَرْمَتُه ِبَكراَمِتَك َك َوَصِفيَُّك الثّائُِر ِحبَقِّ ِاّين َاْشَهُد اَنَُّه َوِليَُّك َواْبُن َوِليِّ اَللّـُهمَّ 
دًا ِمَن الّساَدِة َوقائِدًا ِمَن اْلقاَدِة، َواَْكَرْمَتُه ِبطيِب َوَخَتْمَت َلُه اِبلشَّهاَدِة، َوَجَعْلَتُه َسيِّ 

ْوِصياِء، ِمَن األَ  *نِْبياِء، َوَجَعْلَتُه ُحجًَّة َعلى َخْلِقكَ اريَث األَ ِة َوَاْعطَيْـَتُه َمو اْلِوالدَ 
َفَاْعَذَر ِيف الدُّعاِء، َوَمَنَح النَّصيَحَة، َوبََذَل ُمْهَجَتُه فيَك َحىتَّ اْستَـنْـَقَذ ِعباَدَك ِمَن  

نْيا َوابَع َحظَّهُ  اْجلَهاَلِة َوَحْريَِة الضَّالَلِة، َوَقْد َتواَزَر َعَلْيِه َمْن َغرَّْتهُ  ِخَرِة  ِمَن اآلالدُّ
 

* "Selam olsun gözyaşlarının maktulü, sıkıntıların esiri olan mazlum 
şehid Hüseyin b. Ali'ye. 

Allah'ım! Ben şahadet ederim ki o senin velin, senin velinin oğlu, 
senin hakkın için kıyam eden seçkin kulundur; sen kerametinle ona kera-
mette bulundun, hayatını şahadetle sona erdirdin, onu büyüklerden bir 
büyük ve önderlerden bir önder kıldın. Güzel doğumuyla ona ikramda 
bulundun; ona peygamberlerin mirasını verdin ve peygamberin vasilerin-
den onu yaratıklarına bir hüccet kıldın. O da duada (insanları Allah'a- 
davet etmede) oldukça gayret etti, onların hayrını isteyerek nasihat etti 
ve senin yolunda yüreğinin kanını bağışladı; nihayet senin kullarını ceha-
let ve dalalet şaşkınlığından kurtardı; dünyanın aldattığı bir grup, ona 
karşı birleşip ahiret paylarını -dünyanın- değersiz ve alçak metasına 
sattı, heveslerinde helak oldu, seni gazaplandırdı, senin peygamberini 
gazaplandırdı ve kullarından şekavet ve nifak sahiplerine itaat etti, ce-
hennem ateşini hakkettikleri ağır günah yüklendi. O hazret de onlarla 
senin yolunda sabırla, senin rızanı göz önünde bulundurarak, onların 
üzerine yürüyerek, onlara sırt çevirmeden cihad etti; Allah yolunda hiçbir 
kınayanın kınaması onu alı koyamadı; nihayet sana itaat yolunda kanı 
döküldü ve saygınlığı helal bilindi. Allah'ım! Onların hepsine şiddetli bir 
lanetle lanet et ve acılı bir azapla azaplandır." 
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قاِق ْدىن، َوتـََرّدى ِيف َهواُه َوَاْسَخَطَك َوَاْسَخَط نَِبيََّك َوَاطاَع ِمْن ِعباِدَك اُْويل الشِّ اِبألَ 
َغْريَ  ْوزاِر اْلُمْستَـْوِجبَني الّناَر، َفجاَهَدُهْم فيَك صاِبرًا ُحمَْتِسبًا ُمْقِبالً فاِق َوَمحََلَة األَ َوالنِّ 

َحّىت ُسِفَك ِيف طاَعِتَك َدُمهُ َواْستُبيَح َحرميُُه، اَللّـُهمَّ  ال أَتُخُذُه ِيف ِهللا َلْوَمُة الِئمٍ  ُمْدِبرٍ 
 . هْبُْم َعذاابً اَليماً  َوَعذِّ اْلَعنْـُهْم َلْعناً َوبيالً 

Sonra İmam Hüseyin aleyhisselamın ayak tarafında yer alan Ali b. 
Hüseyin'e doğru dönerek şöyle de: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � 

َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك  ْبَن خامتَِ النَِّبّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � اْبَن فاِطَمَة َسيِّ 
ِعْشَت  ، اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَمْظُلوُم الشَّهيُد، ابَِيب اَْنَت َواُّمي� ْبَن َامريِ 

 *.  َوقُِتْلَت َمْظُلوماً َشهيداً َسعيداً 
Sonra şehidlerin mezarlarına dönerek şöyle de: 

الُم َعَلْيُكْم ِمبا َصَربُْمتْ َفِنْعَم اَلسَّالُم َعَلْيُكْم اَيـَُّها الّذابُّوَن َعْن تـَْوحيِد ِهللا، اَلسَّ 
  *.ُعْقَىب الّداِر، ابَِيب اَنـُْتْم َواُّمي فـُْزُمتْ فـَْوزًا َعظيماً 

Sonra Abbas b. Ali aleyhisselamın mezarına doğru giderek, meza-
rın yanında dur ve şöyle de: 

يُق اْلُمواسي، َاْشَهُد اَنََّك آَمْنَت اِبهلِل دِّ صِّ اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَعْبُد الّصاِلُح َوال
َوَنَصْرَت اْبَن َرُسوِل ِهللا، َوَدَعْوَت ِاىل َسبيِل ِهللا َوواَسْيَت بِنَـْفِسَك، فـََعَلْيَك ِمَن ِهللا 

 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın velisi; selam olsun sana ey Resulul-

lah'ın oğlu; selam olsun sana ey peygamberlerin sonuncusunun oğlu; 
selam olsun sana ey alemdeki kadınların efendisi Fatıma'nın oğlu; selam 
olsun sana ey Emirulmüminin'in oğlu; selam olsun sana ey mazlum şe-
hid; babam, anam sana feda olsun. Sen saadetli olarak yaşadın, mazlum 
ve şehid olarak öldürüldün." 

* "Selam olsun size ey Allah'ın tevhidini savunanlar; selam olsun 
size sabretmenizden dolayı; ne güzeldir ahiret yurdu! Babam, anam size 
feda olsun; siz çok büyük bir saadete erdiniz." 
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  **.اَْفَضُل التَِّحيَِّة َوالسَّالمِ 
Sonra kendini mezara yapıştırarak şöyle de: 

ّديِق، َواُّمي � �ِصَر ديِن ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � �ِصَر اْحلَُسْنيِ الصِّ ابَِيب اَْنَت 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � �ِصَر اْحلَُسْنيِ الشَّهيِد، َعَلْيَك ِمّين السَّالُم ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّْيُل 

 ***. َوالنَّهارُ 
Sonra İmam'ın baş tarafında iki rekat namaz kıl ve İmam Hüseyin 

aleyhisselamın baş tarafında söylediklerini söyle; yani şu duayı oku:  
 »اَللّـُهمَّ ِاّين َصلَّْيُت ...«

Sonra İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarına doğru dön ve 
uyumak için kalmayacak kadar orada kal. O hazretle vedalaşmak iste-
diğinde baş tarafında durarak ağlar bir halde şöyle de: 

، َفِاْن اَْنَصِرْف َفال َعْن َوال َسِئمٍ  ال قالٍ  عٍ اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي َسالَم ُمَودِّ 
  . ِمبا َوَعَد هللاُ الّصاِبرينَ ، َوِاْن اَِقْم َفال َعْن ُسوِء َظنٍّ َمالَلةٍ 

ْلَعْهِد ِمّين ِلزِ�رَِتَك، َوَرزََقِينَ اْلَعْوَد ِاَلْيَك َواْلَمقاَم � َمْوالَي ال َجَعَلُه ُهللا آِخَر ا
  *.ِيف َحَرِمَك َواْلَكْوَن ِيف َمْشَهِدَك آمَني َربَّ اْلعاَلمنيَ 

Sonra mezarın etrafındaki parmaklıkları öp ve bedenini parmak-
 

** "Selam olsun sana ey -Hüseyin'e- yardım eden, doğru konuşan 
salih kul. Şahadet ederim ki sen Allah'a iman ettin, Resulullah'ın oğluna 
yardım ettin, -insanları- Allah'ın yoluna davet ettin ve canınla -Hüseyn'e- 
yardım ettin. O halde, Allah'tan sana en üstün tahiyyet ve selam olsun." 

*** "Babam, anam sana feda olsun ey Allah'ın dininin yardımcısı, 
se-lam olsun sana ey doğru konuşan Hüseyin'in yardımcısı; selam olsun 
sa-na şehid olan Hüseyin'in yardımcısı; ben, gece ve gündüz kaldıkça 
ben-den sana selam olsun." 

* "Selam olsun sana ey mevlam, yorgun ve bıkkın birinin selamı de-
ğil, vedalaşan birinin selamı olsun sana. Huzurundan ayrılıyorsam 
yorgunluktan değildir ve eğer kalırsam Allah'ın sabredenlere vaadettiği 
şeye kötü zannımdan değildir.  

Ey mevlam! Allah bunu benim için seni son ziyaretim etmesin; tekrar 
sana dönmekle, hareminde ikamet etmekle ve şahadet yerinde kalmakla 
beni rızıklandırsın; -duamı- kabul et ey alemlerin Rabb'i!" 
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lıklara sür; bu amel insanın aman ve korunmada olmasını sağlar. Son-
ra arkanı mezara dönmeden, yüzün mezara doğru olduğu bir vaziyette 
(arka arkaya) dışarı çık ve de ki:   
اَلسَّالُم َعَلْيَك � ابَب اْلَمقاِم، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َشريَك اْلُقْرآِن، اَلسَّالُم َعَلْيَك 

 َك � َسفيَنَة النَّجاِة، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َمالِئَكَة َريبِّ � ُحجََّة اخلِْصاِم، اَلسَّالُم َعَليْ 
 **.اْلُمقيمَني ِيف هـذا اْحلََرِم، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَبَداً ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّْيُل َوالنَّهارُ 

Sonra şöyle devam et: 
 ***. اْلَعظيمِ  َة ِاالّ اِبهلِل اْلَعِليِّ ِاّ� هلِل َوِاّ� ِاَلْيِه راِجُعوَن َوال َحْوَل َوال قـُوَّ 

Sonra dışarı çık. 
Seyyid b. Tavus ve Muhammed b. Meşhedi diyorlar ki: Böyle 

yapacak olursan Allah Teala'yı arşta ziyaret etmiş gibi olursun. 

6) Arefe Gününde İmam Hüseyin Aleyhisselamın Ziyareti 
Arefe ziyaretinin fazilet ve sevabı hakkında Ehl-i Beyt İmamların-

dan nakledilen rivayetler sayılmayacak kadar çoktur. Biz burada sade-
ce ziyaretçileri teşvik etmek için birkaç hadisle yetineceğiz; muteber 
bir senetle Beşir-i Duhhan'dan şöyle rivayet edilmiştir: İmam Cafer 
Sadık aleyhisselama, 'Bazen Hacca gidemeyince Arefe gününü İmam 
Hüseyin aleyhisselamın türbesinin yakınında geçiriyorum' diye arzet-
tim. İmam aleyhisselam buyurdu ki: "İyi bir iş yapıyorsun, ey Beşir! 
Kim bayram günü dışında İmam Hüseyin aleyhisselamın hakkını 
bilerek onun ziyaretine giderse, onun için tam anlamıyla kabul olmuş 
yirmi Hac ve yirmi Umre, gönderilmiş peygamber veya adil imamla 
birlikte yapılan yirmi cihad  sevabı yazılır. Kim de bayram gününde o 
hazreti ziyaret ederse, Allah Teala onun için yüz Hac, yüz Umre ve 
gönderilmiş peygamber veya adil bir imamla birlikte yapılan yüz 
cihad sevabı yazar. Ve kim de Arefe günü o hazretin hakkını bilerek 

 
** "Selam olsun sana ey -manevi- makam-lara ulaşma- kapısı; 

selam olsun sana ey Kur'ân'ın ortağı, selam olsun sana ey düşmanlara 
karşı hüccet olan; selam olsun sana ey kurtuluş gemisi; selam olsun size 
ey bu haremde ikamet eden Rabb'imin melekleri; ben, gece ve gündüz 
kal-dığı müddetçe sürekli sana selam olsun." 

*** "Biz Allah'tanız ve O'na dönücüleriz. Ulu ve yüce Allah'tan başka 
hiçbir güç ve kuvvet sahibi yoktur." 
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ziyaret ederse, onun için beğenilmiş ve kabul olunmuş bin Hac, bin 
Umre ve gönderilmiş peygamber veya adil bir imamla birlikte yapılan 
bin cihad sevabı yazar." 

Ben, Arefenin vukufunun sevabı bana verilir mi?! dedim. Bunun 
üzerine İmam aleyhisselam öfkeli birisi gibi bana bakarak buyurdu ki: 
"Ey Beşir! Bir mümin Arefe günü İmam Hüseyin aleyhisselamın meza-
rını ziyarete gider, Fırat nehrinde gusleder ve sonra o hazretin meza-
rına yönelirse, Allah Tela, attığı her adım karşısında onun için, bütün 
amelleriyle yerine getirilen bir Hac sevabı yazar." Ravi der ki İma-
m'ın, sözüne "Umre" kelimesini de eklediğini sanıyorum.  

Birçok muteber hadiste şöyle geçer: "Allah Teala, Arefe gününde, 
Arafat'ın vukufundakilere bakmadan önce İmam Hüseyin aleyhissela-
mın ziyaretçilerine rahmet gözüyle bakar."  

Rifaa'nın muteber hadisinde ise şöyle geçer: İmam Cafer Sadık 
aleyhisselam bana, "Bu yıl Hacca gittin mi?" diye sordu. Ben, fedanız 
olayım; Hacca gitmek için param yoktu; fakat Arefe gününü İmam 
Hüseyin aleyhisselamın mezarının yanında geçirdim" dedim. Bunun 
üzerine İmam aleyhisselam buyurdu ki: "Ey Rifaa! Mina'dakilerin 
amellerinde hiç kusur etmedin. Eğer insanların Haccı terk etmelerin-
den endişem olmasaydı, o hazretin mezarını ziyaret etmeyi hiçbir za-
man terk etmemen için sana bir hadis söylerdim." İmam aleyhisselam 
bir süre sessiz kaldıktan sonra şöyle buyurdu: "Babam bana, kim 
İmam Hüseyin aleyhisselamın hakkını bilerek ve kibirlenmeden o haz-
retin mezarını ziyaret etmek için evden çıkarsa, bin melek sağ 
tarafından ve bin melek sol tarafından ona eşlik ederler ve onun için, 
peygamber veya peygamberin vasisiyle yapılmış olan bin Hac ve bin 
Umre sevabı yazılır." 

Arefe günü İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyareti mektebimizin 
ulemasının ve önderlerinin söylediğine göre şöyledir: Bu günde o haz-
reti ziyaret etmek istersen mümkün olursa Fırat suyuyla guslet, müm-
kün olmazsa da başka bir suyla guslet; en temiz elbiselerini giy ve o 
hazreti ziyaret etmek niyetiyle yavaş ve vakarlı hareket et. Hare-min 
kapısına ulaşınca "Allah-u Ekber" de ve sonra şöyle devam et: 

 
َوَاصيًال، َواْحلَْمُد هلِل الَّذي َاهلُل اَْكَربُ َكبريًا َوَاْحلَْمُد هلِل َكثريًا َوُسْبحاَن ِهللا بُْكَرًة 

، اَلسَّالُم نا اِبْحلَقِّ َلْوال َاْن َهداَ� هللاُ، َلَقْد جاَءْت رُُسُل رَبِّ  يَ ذا َوما ُكّنا ِلنَـْهَتدِ َهدا� هلِ 
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َعلى َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، اَلسَّالُم َعلى َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعلى 
َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلى احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ، اَلسَّالُم َعلى اِطَمَة الزَّْهراِء َسيِّ ف

،  ، اَلسَّالُم َعلى َجْعَفِر ْبِن حمَُمَّدِ ْبِن اْحلَُسْنيِ، اَلسَّالُم َعلى حمَُمَِّد ْبِن َعليٍّ  َعِليِّ 
ْبِن ُموسى، اَلسَّالُم َعلى حمَُمَِّد  الُم َعلى َعِليِّ ، اَلسَّ اَلسَّالُم َعلى ُموَسى ْبِن َجْعَفرٍ 

، اَلسَّالُم احلََْسِن ْبِن َعِليٍّ  *، اَلسَّالُم َعَلىْبِن حمَُمَّدٍ  ، اَلسَّالُم َعلى َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ 
 َعَلْيَك َ� ْبَن َعَلى اْخلََلِف الّصاِلِح اْلُمنْـَتَظِر، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا، اَلسَّالمُ 

َك اْسَتجاَر َك اْلُمعادي ِلَعُدوِّ َرُسوِل ِهللا، َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن َاَمِتَك اْلُموايل ِلَوِليِّ 
�رَِتَك ِمبَْشَهِدَك َوتـََقرََّب ِاَىل ِهللا ِبَقْصِدَك، َاْحلَْمُد هلِل الَّذي َهداين ِلِواليَِتَك َوَخصَّين ِبزِ 

 . يل َقْصَدكَ   َوَسهَّلَ 
Sonra hareme gir ve başının hizasında durarak şöyle de: 

ِهللا،  َنِيبِّ  اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث آَدَم َصْفَوِة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث نُوحٍ 
 ُموسى َكليِم ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ِاْبراهيَم َخليِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرثَ 

َحبيِب ِهللا،   اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث عيسى روُِح ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث حمَُمَّدٍ 
 

* "Allah vasfedilmeyecek kadar büyüktür; hamd çokça O'na hastır; 
gece ve gündüz O'nu tenzih ederim. Bizi buna hidayet eden Allah'a ham-
dolsun; eğer bizi buna hidayet etmeseydi biz hidayet olmazdık; gerçek-
ten Rabb'imizin elçileri hak olarak geldiler. Selam olsun Resulullah'a -
Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun-; selam olsun Emirul-
müminin'e; selam olsun alemdeki kadınların efendisi Fatıma-i Zehra'ya; 
selam olsun Hasan ve Hüseyin'e; selam olsun Ali b. Hüseyin'e; selam 
olsun Muhammed b. Ali'ye; selam olsun Cafer b. Muhammed'e; selam 
olsun Musa b. Cafer'e; selam olsun Ali b. Musa'ya; selam olsun Muham-
med b. Ali'ye; selam olsun Ali b. Muhammed'e; selam olsun Hasan b. 
Ali'ye; selam olsun beklenilen salih imama; selam olsun sana ey Eba 
Abdullah; selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu; kölen, kölenin oğlu, 
cariyenin oğlu, senin dostunun dostu, düşmanının düşmanı, senin hare-
mine sığınmış ve seni kastederek Allah'a yaklaşmıştır; beni senin velaye-
tine hidayet eden, senin ziyaretine has kılan ve senin ziyaretini bana 
kolaylaştıran Allah'a hamdolsun." 
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اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث فاِطَمَة الزَّْهراِء، 
املُرَتضى، الَسالُم  مَّد املُصَطفى ، السَّالُم عَلْيَك � بَن عليٍّ السَّالُم َعَليَك � بَن حمَ 

َعَليَك � بَن فاِطَمَة الَزْهراِء، السَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َخدَجيَة اْلُكْربى، اَالسَّالُم َعَلْيَك 
َر اْلَمْوتُورَ � اثَر ِهللا َواْبَن   .اثرِِه َواْلوِتـْ

 *َت الصَّالَة، َوآتـَْيَت الزَّكاَة، َوَاَمْرَت اِبْلَمْعرُوِف، َوَ�َْيتَ َاْشَهُد اَنََّك َقْد اََقمْ 
َعِن اْلُمْنَكِر، َوَاَطْعَت َهللا َحّىت َااتَك اْلَيقُني، فـََلَعَن ُهللا اُمًَّة قـَتَـَلْتَك، َوَلَعَن ُهللا اُمًَّة 

 . هِ َعْت ِبذِلَك فـََرِضَيْت بِ ظََلَمْتَك، َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة مسَِ 
� َمْوالَي � َااب َعْبِدِهللا اُْشِهُد َهللا َوَمالِئَكَتُه َواَنِْبياَئُه َورُُسَلُه َاّين ِبُكْم ُمْؤِمٌن  
َوابِِ�ِبُكْم، ُموِقٌن ِبَشراِيِع ديين َوَخواتيِم َعَملي َوُمنْـَقَليب ِاىل َرّيب، َفَصَلواُت َهللا 

ْم َوظاِهرُِكْم سادُِكْم َوَعلى شاِهدُِكْم َوَعلى غائُِبكُ َعَلْيُكْم َوَعلى َاْرواِحُكْم َوَعلى َاجْ 
 . َوابِطِنُكمْ 

ِد اْلَوِصّيَني َواْبَن ِاماِم اْلُمتَّقَني َواْبَن اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن خاَمتَ النَِّبّيَني َواْبَن َسيِّ 

 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın seçkin kulu Adem'in varisi; selam 

olsun sana ey Allah'ın Peygamberi Nuh'un varisi; selam olsun sana ey 
İbrahim Halilullah'ın varisi; selam olsun sana ey Musa Kelimullah'ın vari-
si; selam olsun sana ey İsa Ruhullah'ın varisi; selam olsun sana ey 
Muhammed Habibullah'ın varisi; selam olsun sana ey Emirulmüminin'in 
varisi; selam olsun sana ey Fatıma-ı Zehra'nın varisi; selam olsun sana 
ey Muhammed Mustafa'nın oğlu; selam olsun sana ey Ali Murtaza'nın 
oğlu; selam olsun sana ey Fatıma-ı Zehra'nın oğlu; selam olsun sana ey 
Hatice-i Kubra'nın oğlu; selam olsun sana ey intikamını Allah'ın alacağı 
ve intikamı alınacağın oğlu ve yakınlarından öldürülmüş olanların intika-
mı alınmamış olan mazlum.  

Şahadet ederim ki, sen namazı ayakta tuttun, zekat verdin, iyiliği 
emrettin, kötülükten sakındırdın ve ölünceye dek Allah'a ve Resulüne ita-
at ettin. O halde Allah lanet etsin seni öldüren ümmete; Allah lanet etsin 
sana zulmeden ümmete; Allah lanet etsin bütün bunları duyup da razı ol-
an ümmete. 
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وُن َكذِلَك َواَْنَت ابُب اْهلُدى اْلُ◌َحمجَّلَني ِاىل َجّناِت النَّعيِم، وََكْيَف ال َتكُ  قائِِد اْلغُرِّ 
َوِاماُم التُّقى َواْلُعْرَوُة اْلُوْثقى َواْحلُجَُّة َعلى َاْهِل الدُّنْيا َوخاِمُس َاْصحاِب اْلِكساِء 

ْسالِم، َفالنـَّْفُس  اِن، َورُبّيَت ِيف ِحْجِر االِ مياالِ  يِ ْمحَِة، َوَرَضْعَت ِمْن ثَدْ َغذَّْتَك يَُد الرَّ 
 .ْيك َوَعلى آابِئَك َواَبْناِئكَ ِيف َحياِتَك َصَلواُت ِهللا َعلَ  ِبِفراِقَك َوال شاكَّةٍ  َيةٍ َغْريُ راضِ 

* 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � َصريَع اْلَعْربَِة الّساِكَبِة، َوَقريَن اْلُمصيَبِة الرّاتَِبِة، َلَعَن ُهللا اُمًَّة 

سالِم، فـَُقِتْلَت َصلَّى هللاُ َعَلْيَك  ُحرَمَة االِ اْسَتَحلَّْت ِمْنَك اْلَ◌حمارَِم وانـْتَـَهَكْت ِفيكَ 
اُب ِهللا َمْقُهورًا، َوَاْصَبَح َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه ِبَك َمْوتُورًا، َوَاْصَبَح ِكت

  .ِبَفْقِدَك َمْهُجوراً 
ئِمَِّة ِمْن بَنيَك، األَ  َك َوَاخيَك َوَعَلىَك َواَبيَك َواُمِّ اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَعلى َجدِّ 

َوَعَلى اْلُمْسَتْشَهديَن َمَعَك َوَعَلى اْلَمالِئَكِة اْحلاّفَني ِبَقْربَِك َوالّشاِهديَن ِلُزّواِرَك 
 . اْلُمْؤِمنَني اِبْلَقُبوِل َعلى ُدعاِء شيَعِتَك، َواَلسَّالُم َعَلْيَك َوَرْمحَةُ ِهللا َوبـَرَكاتُهُ 

ْبَن َرُسوِل ِهللا، ابَِيب اَْنَت َواُّمي � َااب َعْبِدِهللا، َلَقْد َعظَُمِت   ابَِيب اَْنَت َواُّمي �َ 

 
* Ey mevlam, ey Ebâ Abdullah! Allah'ı, melekleri, peygamberleri ve 

elçileri şahid tutuyorum ki ben size inanıyorum ve sizin döneceğinize (ric-
'at edeceğinize), amelimin sonuçlarına ve dinimin ahkamına ve Rabb'ime 
dönüşüme yakinim vardır. O halde Allah'ın rahmeti sizin, sizin ruhlarını-
zın, sizin cesetlerinizin, sizin şahidinizin, sizin gayıbınızın, sizin zahirini-
zin ve sizin batınınızın üzerine olsun. 

Selam olsun sana ey peygamberlerin sonuncusunun oğlu, ey vasile-
rin efendisinin oğlu, ey muttakilerin imamının oğlu ve yüzü akları nimet-
lerle dolu cennetlere önderlik yapanın oğlu! Nasıl böyle olmasın ki; oysa 
sen hidayet kapısı, takvalıların imamı, sağlam kulp, dünya ehline -Allah-
'ın- hücceti, Kisa ashabının beşincisisin; rahmet eli sana yemek yedirdi; 
iman göğsünden süt içtin ve İslam'ın kucağında terbiye edildin. Dolayı-
sıyla, ruhum senin ayrılığından hoşnut değil ve senin diri olduğunda şüp-
he etmiyorum; Allah'ın rahmeti senin, senin babalarının ve senin evlatla-
rının üzerine olsun. 
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ْرِض، فـََلَعَن ُهللا يِع َاْهِل السَّماواِت َواألَ زِيَُّة َوَجلَِّت اْلُمصيَبُة ِبَك َعَلْينا َوَعلى مجَ الرِّ 
 .َمْت َوهَتَيََّأْت ِلِقتاِلكَ اُمًَّة َاْسَرَجْت َوَاجلَْ 

 *َي � َااب َعْبِدِهللا َقَصْدُت َحَرَمَك َواَتـَْيُت َمْشَهَدَك َاْسأُل َهللا اِبلشَّْأنِ � َمْوال
َوَاْن  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  يَ الَّذي َلَك َلَدْيِه َاْن ُيَصلِّ  لِّ الَّذي َلَك ِعْنَدُه َواِبْلَ◌حمََ 

 . َوُجوِدِه وََكَرِمهِ  هِ ِمبَنِّ  ِخَرةِ ين َمَعُكْم ِيف الدُّنْيا َواآلَجيَْعلَ 
Sonra parmaklıkları öp ve mezarın baş tarafında iki rekat ziyaret 

namazı kıl; bu namazda (Fatiha Suresinden sonra) herhangi bir sureyi 
oku ve namazdan sonra şöyle de: 

 
 َشريَك َلَك، ِالَ◌نَّ الصَّالَة  اَللّـُهمَّ ِاّين َصلَّْيُت َورََكْعُت َوَسَجْدُت َلَك َوْحَدَك ال

  ِاالّ اَْنتَ ِالـَٰه  َت هللاُ الَوالرُُّكوَع َوالسُُّجوَد ال َتُكوُن ِاالّ َلَك ِالَ◌نََّك اَنْ 

 
* Selam olsun sana ey kendisi için gözyaşları akan şehit, ey sürekli 

musibetlere yakın olan. Allah, senin saygınlıklarını helal eden (çiğneyen) 
ümmete lanet etsin. Sen -Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun- zulümle 
öldürüldün ve Resulullah -Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyt'inin üzerine 
olsun- senden dolayı adamı öldürüldü ve intikamı alınmadı ve senin yok-
luğunla Allah'ın Kitab'ı terk edildi. 

Selam olsun sana, senin dedene, senin babana, senin kardeşine, 
senin oğullarından olan imamlara, seninle birlikte şehid olanlara, senin 
mezarını kuşatan, senin ziyaretçilerine şahid olan ve Şiilerinin dualarının 
kabul olması için amin diye meleklere. Allah'ın selamı, rahmet ve bere-
ketleri senin üzerine olsun. 

Anam-babam sana feda olsun ey Resulullah'ın oğlu; anam-babam 
sana feda olsun ey Eba Abdullah! Gerçekten musibetin büyüktür. Senin 
musibetin bize, bütün göklerdekilere ve yerlerdekilere büyüktür. Allah, 
atlarını eyerleyen, yularlayan ve seninle savaşmaya hazırlanan gruba 
lanet etsin. 

Ey mevlam, ey Eba Abdullah! Senin haremini amaçladım ve senin 
haremine geldim. Allah'tan, senin, O'nun yanındaki makamının ve O'nun 
indindeki mevkiinin hakkı için Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet etme-
sini ve lütuf, bağış ve keriminin hakkı için beni dünya ve ahirette sizinle 
birlikte kılmasını niyaz ediyorum." 
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َواَْبِلْغُهْم َعّين اَْفَضَل التَِّحيَِّة َوالسَّالِم، َواْرُدُد  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 . ُهُم التَِّحيََّة َوالسَّالمَ نْـ َعَليَّ مِ 

 َعِليٍّ  دي َوِامامي اْحلَُسْنيِ اْبنِ اَللّـُهمَّ َوهااتِن الرَّْكَعتاِن َهِديٌَّة ِمّين ِاىل َمْوالَي َوَسيِّ 
 . َعَلْيِهَما السَّالمُ 
َك اَْفَضَل َوتـََقبَّْل ذِلَك ِمّين، َواْجِزين َعلى ذلِ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

  *َك � َاْرَحَم الّراِمحَني.َاَملي َورَجائي فيَك َوِيف َوِليِّ 
Sonra kalkarak İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarının aşağı 

tarafına giderek orada bulunan Ali b. Hüseyin'i ziyaret et ve de ki: 
ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك  ُم َعَلْيَك َ� ْبَن َنِيبِّ اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّال

َ� ْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن اْحلَُسْنيِ الشَّهيِد، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها  
 . اْلَمْظُلوُم اْبُن اْلَمْظُلومِ الشَّهيُد اْبُن الشَّهيِد، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها 

َعْت ِبذِلَك  َلَعَن ُهللا اُمًَّة قـَتَـَلْتَك، َوَلَعَن ُهللا اُمًَّة ظََلَمْتَك، َوَلَعَن ُهللا اُمًَّة مسَِ
ِه، َلَقْد فـََرِضَيْت ِبِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا َواْبَن َوِليِّ 

زِيَُّة ِبَك َعَلْينا َوَعلى َمجيِع اْلُمْؤِمنَني، فـََلَعَن ُهللا اُمًَّة َعظَُمِت اْلُمصيَبُة َوَجلَِّت الرَّ 

 
* "Allah'ım! Ben, tek ve ortağın olmayan sana namaz kıldım, rüku ve 

secde yaptım; çünkü namaz, rüku ve secde senden başkasına olmaz; 
çünkü sen Allah'sın ve senden başka ma'bud yoktur. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle, onlara benden 
en üstün tahiyyet ve selam ulaştır ve bana da onlardan selamın cevabını 
çevir. 

Allah'ım! Bu iki rekat -namaz- benim mevlam, efendim ve imamım 
Hüseyin b. Ali'ye -Allah'ın selamı onların üzerine olsun- hediyemdir. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve bu ameli ben-
den kabul eyle ve bunun karşılığında sen ve senin velin hakkında olan 
en üstün arzum ve ümidimce bana mükafat ver; ey merhametlilerin en 
merhametlisi." 
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  *.ِخَرةِ ِك ِمنْـُهْم ِيف الدُّنْيا َواآلقـَتَـَلْتَك َواَبـَْرأُ ِاَىل ِهللا َوِاَليْ 
Sonra şehidlere doğru yönelerek onları ziyaret et ve de ki: 

 َوَاِحّباَءُه، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َاْصِفياَء ِهللا َوَاِوّداَءهُ  اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َاْوِلياَء هللاِ 
اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � اَْنصاَر ديِن ِهللا َواَْنصاَر نَِبّيِه َواَْنصاَر َامِري اْلُمْؤِمنَني َواَْنصاَر فاِطَمَة 

الّناِصِح،  احلََْسِن اْلَوِيلِّ  َايب حمَُمَّدٍ  َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � اَْنصارَ َسيِّ 
اُت ِهللا َصَلو  **اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � اَْنصاَر أيب َعْبِدِهللا اْحلَُسْنيِ الشَّهيِد اْلَمْظُلومِ 

 . َعَلْيِهْم َاْمجَعنيَ 
 َوِهللا فـَْوزًا ْرُض الَّيت فيها ُدِفنْـُتْم، َوفـُْزمتُْ َواُّمي ِطبْـُتْم َوطاَبِت األَ  ابَِيب اَنـُْتمْ 

َمَعُكْم ِيف اْجلِناِن َمَع الشَُّهداِء َوالّصاِحلَني   َفاَُفوزَ َعظيماً، � َليْـَتين ُكْنُت َمَعُكمْ 

 
* "Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu; selam olsun sana ey 

Allah'ın peygamberinin oğlu; selam olsun sana ey Emirulmüminin'in oğlu; 
selam olsun sana ey şehid olan Hüseyin'in oğlu; selam olsun sana ey 
şehid ve şehidin oğlu; selam olsun sana ey mazlum ve mazlumun oğlu. 

Allah seni öldüren ümmete lanet etsin; Allah sana zulmeden ümmete 
lanet etsin; Allah bunu duyup da buna razı olan ümmete lanet etsin.  
Selam olsun sana ey mevla; selam olsun sana ey Allah'ın velisi ve Alla-
h'ın velisinin oğlu; gerçekten senin matemin büyüktür. Senin musi-betin 
bize, bütün müminlere büyüktür. Allah lanet etsin seni öldüren üm-mete; 
dünya ve ahirette onlardan Allah'a ve sana doğru uzaklaşıyorum." 

** "Selam olsun size ey Allah'ın velileri ve sevgilileri; selam olsun si-
ze ey Allah'ın seçkinleri ve halis kıldıkları; selam olsun size ey Allah'ın di-
ninin, Allah'ın Peygamberinin, Emirulmüminin'in ve alemdeki kadınların 
efendisi Fatıma'nın yardımcıları; selam olsun size ey Allah'ın velisi ve -
insanların- hayır dileyeni Ebu Muhammed Hasan'ın yardımcıları; selam 
olsun size ey mazlum şehid Eba Abdullah'il Hüseyin'in yardımcıları; -
Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun-. 

Babam, anam size feda olsun; siz iyiydiniz ve sizin defnedildiğiniz 
yer iyi oldu. Vallahi siz çok büyük bir saadete erdiniz. Keşke ben de sizin-
le birlikte olsaydım da şehitler ve salihlerle birlikte cennetlerde saadete 
erseydim; onlar ne güzel arkadaşlardır; Allah'ın selamı, rahmet ve bere-
ketleri sizin üzerinize olsun." 
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  .ْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َوَحُسَن اُولِئَك رَفيقًا، َوالسَّالُم َعَلْيُكْم َورَ 
Sonra İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarının baş tarafına yöne-

lerek kendin, ailen ve mümin kardeşlerin için çokça dua et. 
Seyyid b. Tavus ve Şehid diyorlar ki: Sonra Hz. Abbas'ın mezarı-

na yönel, mezarın yanına ulaşınca şöyle de: 
سَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااَب اْلَفْضِل اْلِعّباَس ْبَن َامَري اْلُمْؤِمنَني، اَل

َوِمِهْم َسيِّ  ِد اْلَوِصّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َاوَِّل اْلَقْوِم ِاْسالمًا َواَْقَدِمِهْم امياً� َواَقـْ
خيَك َفِنْعَم ْسالِم، َاْشَهُد َلَقْد َنَصْحَت هلِل َوِلَرُسوِلِه َوِال◌َ ِهللا َوَاْحَوِطِهْم َعَلى االِ ِبديِن 

 .ُخ اْلُمواسياألَ 
َظَلَمْتَك، َوَلَعَن ُهللا اُمًَّة اْسَتَحلَّْت ِمْنَك  َلَعَن ُهللا اُمَّةً فـََلَعَن ُهللا اُمًَّة قـَتَـَلْتَك، وَ 

 *جاِهدُ مُ ُخ الّصاِبُر الْ ْسالِم، َفِنْعَم األَ َكْت ِيف قـَْتِلَك ُحْرَمَة االِ اْلَ◌حمارَِم َوانـْتَـهَ 
ِه، الرّاِغُب فيـما يُب ِاىل طاَعِة رَبِّ جِ الّداِفُع َعْن َاخيِه اْلمُ  خُ حاِمي الّناِصُر َواألَ مُ الْ 

زَِهَد فيِه َغْريُُه ِمَن الثَّواِب اْجلَزيِل َوالثَّناِء اْجلَميِل، َوَاْحلََقَك هللاُ ِبَدرََجِة آابِئَك ِيف داِر 
 .النَّعيِم ِانَُّه َمحيٌد َجميدٌ 

Sonra kendini mezarın üzerine atarak şöyle de: 
اَللّـُهمَّ َلَك تـََعرَّْضُت َوِلزِ�رَِة َاْوِلياِئَك َقَصْدُت، رَْغَبًة ِيف َثواِبَك َورَجاًء ِلَمْغِفَرِتَك 

 
* "Selam olsun sana ey Ebulfazl Abbas b. Emirulmüminin; selam 

olsun sana ey vasilerin efendisinin oğlu; selam olsun sana ey İslam bakı-
mından ümmetin birincisinin ve iman bakımından onların önde gelenle-
rinin, Allah'ın dininde onların en sebatlısının ve İslam'ı korumada onların 
en titizinin oğlu. Şahadet ederim ki sen Allah'ın, Resulünün ve kardeşinin 
hayrını diledin; fedakârlık ve destekte ne de güzel kardeştin! 

Allah seni öldüren ümmete lanet etsin, Allah sana zulmeden ümmete 
lanet etsin; Allah, senin saygınlığını helal sayan ve seni öldürerek İsla-
m'ın perdesini yırtan ümmete lanet etsin; sen ne güzel sabırlı, mücahit, 
savunan, yardım eden ve Rabb'inin itaatine icabet eden, diğerlerinin sa-
kındığı büyük sevaba ve güzel övgüye eğilim gösteren bir kardeşi savu-
nan kardeştin. Allah seni cennette babalarının derecelerine ulaştırdı; 
doğrusu O övgüye lâyık ve yücedir." 
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، َوَاْن َجتَْعَل ِرْزقي هِبِْم َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ َوَجزيِل ِاْحساِنَك، فَ 
قارًّا، َوزِ�َريت هِبِْم َمْقُبوَلًة، َوَذْنيب هِبِْم َمْغُفورًا، َواْقِلْبين هِبُْم ُمْفِلحاً   دارًّا، َوَعْيشي هِبِمْ 

ُمْنِجحًا ُمْسَتجااًب ُدعائي اِبَْفَضِل ما يـَنْـَقِلُب ِبِه َاَحٌد ِمْن زُّوارِِه َواْلقاِصديَن ِاَلْيِه 
  *.� َاْرَحَم الرّاِمحنيَ ِبَرْمحَِتَك 

Sonra parmaklığı öperek o hazretin mezarının yanında ziyaret na-
mazı ve istediğin diğer namazları kıl. O hazretle vedalaşmak istediğin-
de ise daha önce zikrettiğimiz veda ziyaretini oku. 

7) İmam Hüseyin Aleyhisselamın Aşura Ziyareti 
Aşura günü okunması için birkaç ziyaret rivayet edilmiştir; biz 

fazla uzamaması için burada onların arasından sadece ikisini zikret-
mekle yetineceğiz; ikinci bölümde, Aşura gününün amellerinde de bu 
makama uygun konularla bir ziyaretname daha zikrettik; bu iki ziyaret 
şöyledir: 

a) İmam Hüseyin'in (a.s) hareminin yanında okunabileceği gibi 
uzak şehirlerde de okunabilen meşhur "Aşura Ziyareti"dir. 

Şeyh Tusî (r.a) "Misbah" adlı kitabında Muhammed b. İsmail b. 
Bezi'den, o da Salih b. Ukbe'den, o da babasından, o da İmam Mu-
hammed Bâkır aleyhisselamdan şöyle naklediyor: 

"Kim Muharrem ayının onunda (Aşura günü) Hüseyin b. Ali'yi 
(a.s) ziyaret edip ağlarsa kıyamet günü Allah'ı her birinin sevabı 
Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamlarının huzurunda yapılan hac, 
umre ve cihad sevabı gibi olan iki bin hac, iki bin umre ve iki bin 
cihad sevabıyla mülakat eder." 

Ravi, "Canım size feda olsun! Kerbela'dan uzak şehirlerde olan ve 
bu günde o hazretin haremini ziyarete gitmesi mümkün olmayan kim-
seye ne kadar sevap verilir?" diye sorunca İmam (a.s) buyurdu ki: 

 
* "Allah'ım! Ben, senin sevabına rağbet ederek, mağfiretini ve bü-yük 

ihsanını ümit ederek seni amaçladım ve senin evliyanı kastettim. O halde, 
Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle; onların vasıtasıyla rızkımı 
devamlı, yaşamımı sağlam kıl; ziyaretimi kabul et, günahlarımı bağışla; 
beni saadete ve kurtuluşa erdir; o hazretin ziyaretçilerine ve haremini 
amaçlayanlara verilen en üstün -sevapla- duamı kabul et; ey merha-
metlilerin en merhametlisi!" 
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"Çöle veya  kendi evinin damına çıkıp İmam Hüseyin'e doğru işa-
ret ederek katillerine beddua edip nefretini dile getirsin. Sonra iki 
rekat namaz kılsın. Bunu öğleden önce günü ilk saatlerinde yapsın. 
Daha sonra Hüseyin'e (a.s)  ağlasın. Takiyye zarureti yoksa ev halkını 
da o hazrete ağlamaya teşvik etsin. İmam Hüseyin'i (a.s) anmak için 
evinde yas merasimi tutsun ve İmam Hüseyin'in (a.s) musibetinden 
dolayı birbirlerine başsağlığı dilesinler. Ben, bu amelleri yapanlara, 
bu sevapların verileceğine kefil oluyorum." 

Ravi, "Fedanız olayım! Gerçekten bu amelleri yapanlar için bu 
sevapların verileceğine kefil oluyor musunuz?" diye arz edince İmam 
(a.s) "Evet; ben bu amelleri yapanlara kefilim" buyurdu. 

Ravi, "Bu amelleri yapanlar birbirlerine nasıl başsağlığı versin-
ler?" diye sorunca İmam (a.s) şöyle buyurdu: 

"İmam Hüseyin aleyhisselamdan dolayı bize ulaşan bu musibetten 
dolayı Allah mükafatlarımızı artırsın. Bizi ve sizi Hz. Muhammed'in 
(s.a.a) Ehl-i Beyt'inden olan Allah'ın velisi Mehdi'yle (a.f) birlikte 
İmam Hüseyin'in (a.s) kanının intikamını alanlardan etsin." 

Zarureti yoksa Aşura günü bir dünya işi peşine gitme; çünkü 
Aşura günü öyle uğursuz bir gündür ki müminin ihtiyacı karşılanmaz, 
sorunu hallolmaz; ihtiyacı karşılansa, sorunu hallolsa bile bu onun 
için uğurlu olmaz, o işte bir hayır ve olgunluk görmez. Sizden hiç 
biriniz bu günde evi için kesinlikle rızk toplamasın; kim bu günde bir 
şey biriktirirse, biriktirdiği şeyde bereket görmez, ailesi için biriktir-
diği şey ailesine bereketli olmaz. 

Kim böyle yapacak olursa, yüce Allah ona Peygamber'in (s.a.a) 
huzurunda yapılan bin hac, bin umre ve bin cihad sevabı verir. Dün-
yanın başından kıyamete kadar peygamberlerin, nebilerin, vasilerin, 
sıddıkların ve -Allah yolunda- ölen veya öldürülen şehitlerin gördük-
leri musibetlerin sevabını verir."  

Salih b. Ukba ve Seyf b. Umeyr, Alkame b. Muhammed-i Hazre-
mi'den şöyle naklederler: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselama, 
"Bana, Aşura gününde İmam Hüseyin aleyhisselamı yakından ziyaret 
ettiğimde okuyabileceğim ve yine o hazreti yakından ziyaret etmedi-
ğimde, uzak şehirlerden ve evimden o hazrete selam verdiğimde oku-
yabileceğim bir dua öğret" diye arzettim. Bunun üzerine İmam aley-
hisselam buyurdu ki: 

"Ey Alkeme! O hazrete selam verip, peşinden o iki rekat namazı 
kıldıktan sonra tekbir getirerek o hazrete işaret edip şunları (aşağı-
daki ziyaret dualarını) söyle. Böyle yapacak olursan İmam Hüseyin'i 
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ziyaret eden meleklerin duasını yapmış olursun. Bu durumda Allah 
Teala senin için yüz binlerce derece yazar ve İmam Hüseyin aleyhisse-
lamla birlikte şehid olan kimse gibi olusun; onların derecelerine sahip 
olusun ve o hazretle birlikte şehid olanlardan tanınırsın ve senin için 
her peygamber ve elçinin sevabı ve İmam Hüseyin aleyhisselam şehid 
olduğu günden itibaren o hazreti ziyaret edenlerin ziyaretinin sevabı 
yazılır; -Allah'ın selamı onun ve ehlibeytinin üzerine olsun-; bu ziyaret duası 
şöyledir: 

يَك � اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا(السَّالُم َعلَ 
ِد اْلَوِصّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني َواْبَن َسيِّ  تِِه)ريََ ِخَريَِة ِهللا واْبَن خِ 

َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � اثَر ِهللا َواْبَن اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن فاِطَمَة َسيِّ 
َر اْلَمْوتُوَر، اَ  ْرواِح الَّيت َحلَّْت ِبِفناِئَك َعَلْيُكْم ِمّين لسَّالُم َعَلْيَك َوَعَلى األَ اثرِِه َواْلوِتـْ

  *.اللَّْيُل َوالنَّهارُ  يَ َوبَقِ  َمجيعاً َسالُم ِهللا اَبَداً ما بَقيتُ 
ْينا َوَعلى � َااب َعْبِدِهللا َلَقْد َعظَُمِت الرَّزِيَُّة َوَجلَّْت َوَعظَُمِت اْلُمصيَبُة ِبَك َعلَ 

ْت َوَعظَُمْت ُمصيبَـُتَك ِيف السَّماواِت َعلى َمجيِع َاْهِل ْسالِم َوَجلَّ االِ  َمجيِع َاْهلِ 

 
* "Selam olsun sana ey Eba Abdullah (Hüseyin)! Selam olsun sana 

ey Peygamberin oğlu! Selam olsun sana ey Emirulmüminin'in oğlu ve 
vasilerin efendisinin oğlu! Selam olsun sana ey âlemdeki kadınlarının en 
üstünü Fatıma'nın oğlu! Selam olsun sana ey gerçek intikamını Allah'ın 
alacağı ve ey intikamı alınacak olanın oğlu ve ey zulme uğrayıp yalnız 
kalan! Selam olsun sana ve hareminde seninle birlikte hareminde yatan 
ruhlara (Kerbela şehitlerine). Yaşadığım sürece, gece ve gündüz devam 
ettiği müddetçe benden sizlerin hepinize sürekli Allah'ın selamı olsun. 

Ey Eba Abdullah (Hüseyin)! Senin musibetin ve sana yapılan şiddetli 
zulüm bize ve bütün Müslümanlara çok büyük geldi. Senin musibetin 
göklerde bütün gök ehline de ağır geldi. Öyleyse Siz Ehl-i Beyt'e karşı 
zulüm ve sitemin temelini atan gruba Allah lanet etsin. Sizi kendi maka-
mınızdan alıkoyan ve Allah'ın size tanımış olduğu makamlarınızdan sizi 
uzaklaştıran gruba Allah lanet etsin. Allah, sizi katleden gruba lanet etsin, 
size karşı savaşmak için zemin hazırlayanlara lanet etsin. Ben onlardan, 
onların takipçilerinden, dostlarından ve onlarla işbirliği yapanlardan Alla-
h'a ve size yönelerek uzaklaşıyorum. 
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السَّماواِت، فـََلَعَن ُهللا اُمًَّة َاسََّسْت َاساَس الظُّْلِم َواْجلَْوِر َعَلْيُكْم َاْهَل اْلبَـْيِت، َوَلَعَن 
 رَتـََّبُكُم ُهللا فيها، َوَلَعَن هللاُ ُهللا اُمًَّة َدفـََعْتُكْم َعْن َمقاِمُكْم َوَازاَلْتُكْم َعْن َمراتِِبُكُم الَّيت

ديَن َهلُْم اِبلَّتْمكِني ِمْن ِقتاِلُكْم، بَرِْئُت ِاَىل ِهللا َوِاَلْيُكْم اُمًَّة قـَتَـَلْتُكْم َوَلَعَن ُهللا اْلُمَمهِّ 
  .َواَْتباِعِهْم َوَاْوِليائِِهم ِمنْـُهْم َوِمْن َاْشياِعِهمْ 

ساَلَمُكْم َوَحْرٌب ِلَمْن حارَبَُكْم ِاىل يـَْوِم اْلِقياَمِة، َوَلَعَن   ٌم ِلَمنْ � َااب َعْبِدِهللا ِاّين ِسلْ 
َوآَل َمْرواَن، َوَلَعَن ُهللا َبين اَُميََّة قاِطَبًة، َوَلَعَن ُهللا اْبَن َمْرجانََة، َوَلَعَن هللاُ   ُهللا آَل زِ�دٍ 

هللاُ اُمًَّة َاْسَرَجْت َوَاْجلََمْت َوتـَنَـقََّبْت ِلِقتاِلَك، ابَِيب  ، َوَلَعَن هللاُ ِمشْراً، َوَلَعَن ُعَمَر ْبَن َسْعدٍ 
َاْن   ِبكَ  ْكَرَم َمقاَمَك َواَْكَرَمين اَ  يب ِبَك فََاْسَأُل َهللا الَّذياَْنَت َواُّمي َلَقْد َعظَُم ُمصا 
  .هللاُ َعَلْيِه َوآِلهِ  *ىَصلَّ  ِمْن اَْهِل بـَْيِت حمَُمَّدٍ  َمْنُصورٍ  يـَْرزَُقين طََلَب اثِرَك َمَع ِامامٍ 

 
* Ey Eba Abdullah (Hüseyin)! Şüphesiz ben kıyamete kadar sizinle 

barışık, sizinle dost olanlarla dost ve sizinle savaşanlara da düşmanım.  
Allah Ziyadoğulları'na ve Mervanoğulları'na lanet etsin; Allah Ümeyye-
oğulları'nın tümüne lanet etsin. Allah İbn Mercane'ye lanet etsin. Allah 
Ömer İbn-i Sad'a lanet etsin. Allah Şimr'e lanet etsin. Allah sizinle savaş-
mak için bineklerini eyerleyip gem vuran ve tam bir hazırlık içinde savaşa 
gidenlere lanet etsin. Anam ve babam sana feda olsun -ey Hüseyin-! 
Senden dolayı benim musibetim ve matemim büyüktür. O halde senin 
makamını yücelten ve (size sevgimden dolayı) bana ikramda bulunan 
Allah'tan, Muhammed'in -Allah ona ve üstün soyuna rahmet etsin- Ehl-i 
Beyt'inden olan muzaffer İmam'la (İmam Mehdi -a.f-) ile senin kanını 
istemeyi -intikamını almayı- nasip etmesini niyaz ediyorum. 

Allah'ım! Beni Hüseyin aleyhisselamın yüzü suyu hürmetine dünya 
ve ahirette kendi dergahında şerefli ve haysiyetli kıl. Ey Eba Abdullah 
(Hüseyin)! Senin sevgin ve muhabbetinle ve -size karşı- zulmün temelini 
atanlardan ve bunu sağlamlaştıranlardan, size ve Şiilerinize (takipçileri-
nize) zulüm ve sitem etmede bu temeli izleyenlerden uzaklaşarak Allah'a, 
Resulü'ne, Emirulmüminin Ali'ye, Fatıma'ya, Hasan'a ve sana yaklaşıyo-
rum. (Ey Hüseyin!) Allah'a ve size doğru onlardan uzaklaşıyorum. Sizi ve 
sizin dostlarınızı sevmekle düşmanlarınızdan, size karşı savaş düzenle-
yenlerden ve onların dostlarından ve izleyicilerinden uzaklaşmakla önce 
Allah'a ve daha sonra size yaklaşıyorum. (Ey Hüseyin!) Ben sizinle 
barışık olanlarla barışığım, sizinle savaş içinde olanla savaş içindeyim. 
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نْيا َواآلاَللّـُهمَّ اْجَعْلين ِعْنَدَك َوجيهًا اِبْحلَُسْنيِ َعَلْيهِ  ِخَرِة، � َااب  السَّالُم ِيف الدُّ
 َعْبِدِهللا ِاّين اَتـََقرَُّب ِاىل ِهللا َو ِاىل َرُسوِلِه َوِاىل َامِري اْلُمْؤِمنَني َوِاىل فاِطَمَة َوِاَىل احلََْسنِ 
َوِاَلْيَك ِمبُواالِتَك َواِبْلَرباَءِة (ِممَّْن قاتـََلَك َوَنَصَب َلَك اْحلَْرَب َواِبْلَرباَءِة ِممَّْن َاَسسَّ 
َاساَس الظُّْلِم َواْجلَْوِر َعَلْيُكْم َواَبـَْرُأ ِاَىل ِهللا َوِاىل َرُسوِلِه) ِممَّْن َاَسسَّ َاساَس ذِلَك َوَبىن 

رى ِيف ظُْلِمِه َوَجْورِِه َعَلْيُكْم َوعلى َاْشياِعُكْم، بَرِْئُت ِاَىل ِهللا َوِاَلْيُكْم َعَلْيِه بـُْنيانَُه َوجَ 
ُكْم َواِبْلَرباَءِة ِمْن َاْعداِئُكْم ِمنْـُهْم َواَتـََقرَُّب ِاَىل ِهللا مثَُّ ِاَلْيُكْم ِمبُواالِتُكْم َوُمواالِة َوِليِّ 

اَءِة ِمْن َاْشياِعِهْم َواَْتباِعِهْم، ِاّين ِسْلٌم ِلَمْن ساَلَمُكْم َوالّناِصبَني َلُكُم اْحلَْرَب َواِبْلربَ 
  . َوَحْرٌب ِلَمْن حارََبُكْم َوَوِىلٌّ ِلَمْن واالُكْم َوَعُدوٌّ ِلَمْن عاداُكمْ 

ِمْن  َفَاْسَأُل َهللا الَّذي أْكَرَمين ِمبَْعرَِفِتُكْم َوَمْعرَِفِة َاْوِلياِئُكْم َوَرزََقِىن اْلَرباَءةَ 
ِيف  *َت يل ِعْندَُكْم َقَدَم ِصْدقٍ ِخَرِة َوَاْن يـُثـَبِّ آلَاْعداِئُكْم َاْن َجيَْعَلين َمَعُكْم ِيف الدُّنْيا َوا

َغِىن اْلَمقاَم اْلَ◌ْحمُموَد َلُكْم ِعْنَد ِهللا َوَاْن يـَْرزَُقين طََلَب ِخَرِة َوَاْسأَلُُه َاْن يـُبَـلِّ الدُّنْيا َواآل

 
Size dost olanla dostum, düşman olanla düşmanım. 

* O halde, sizi ve dostlarınızı tanımakla bana lütufta bulunan ve düş-
manlarınızdan uzaklaşmayı bana nasip eden Allah'tan beni dünya ve ahi-
rette sizinle beraber kılmasını, dünya ve ahirette sizin yanınızda benim 
için doğru makam sabit kılmasını niyaz ediyorum. Allah'tan beni, sizin 
için Allah katında olan makam-ı mahmud'a (beğenilmiş makama) ulaştır-
masını ve sizden hidayet üzere olan, aşikar ve -hakkı- konuşan İmam 
(Mehdi) ile sizin intikamınızı almayı bana nasip etmesini niyaz ediyorum.  
Allah'tan sizin hakkınız ve kendi yanındaki mevkiinizin hakkı hürmetine, 
sizden dolayı büründüğüm yas ve mateme karşılık acısı İslam'da, gök-
lerde ve yerde çok büyük olan musibetten dolayı matemliye verdiği en 
üstün sevabı vermesini niyaz ediyorum. Bu ne kadar da büyük bir musi-
bettir; sonucu ve acısı İslam'da, bütün yer ve göklerde ne kadar da bü-
yüktür! 

Allah'ım! Beni bu halinde kendilerine senden salat, rahmet ve mağfi-
ret ulaşan kimselerden kıl. 

Allah'ım! Yaşamımı Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin yaşamı gibi ve ölü-
mümü Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin ölümü gibi kıl. 
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الَّذي  ◌ِ ُكْم َواِبلشَّأنِ ِمْنُكْم َوَاْسأُل َهللا ِحبَقِّ  اِبْحلَقِّ  �ِطقٍ  ُهدًى ظاِهرٍ  اثري َمَع ِامامٍ 
ُمصيَبًة ما   ،َلُكْم ِعْنَدُه َاْن يـُْعِطَيين ِمبُصايب ِبُكْم اَْفَضَل ما يـُْعطي ُمصااًب ِمبُصيَبِتهِ 

  .ْرضِ سَّماواِت َواألَ َوِيف َمجيِع ال ْسالمِ َوَاْعَظَم َرزِيـََّتها ِيف االِ َاْعَظَمها 
 . َلواٌت َوَرْمحٌَة َوَمْغِفَرةٌ اَللّـُهمَّ اْجَعْلين ِيف َمقامي هذا ِممَّْن تَنالُُه ِمْنَك صَ 

 .َوآِل حمَُمَّدٍ  َمماَت حمَُمَّدٍ  َوَممايت َوآِل حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ اْجَعْل َحمْياَى َحمْيا حمَُمَّدٍ 
كباِد اللَّعُني اْبُن اللَّعِني األَ َكْت ِبِه بـَُنو اَُميََّة َواْبُن آِكَلِة اَللّـُهمَّ ِانَّ هذا يـَْوٌم َتَربَّ 

َوَقَف فيِه   َوَمْوِقفٍ  َمْوِطنٍ  ُكلِّ َك َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه ِيف َعلى ِلساِنَك َوِلساِن نَِبيِّ 
 . َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلهِ نَِبيُّكَ 

 *ياَن َوُمعاِويََة َويَزيَد اْبَن ُمعاِويََة َعَلْيِهْم ِمْنَك اللَّْعَنُة اَبَدَ اَللّـُهمَّ اْلَعْن َااب ُسفْ 
َوآُل َمْرواَن ِبَقْتِلِهُم اْحلَُسْنيَ َصَلواُت ِهللا  ِبديَن، َوهذا يـَْوٌم َفرَِحْت ِبِه آُل ِز�دٍ اآل

 .ليَم)(األَ  ْعَن ِمْنَك َواْلَعذابَ َعَلْيِه، اَللّـُهمَّ َفضاِعْف َعَلْيِهُم اللَّ 
اَللّـُهمَّ ِاّين اَتـََقرَُّب ِاَلْيَك ِيف هَذا اْليَـْوِم َوِيف َمْوِقفي هذا َوَاّ�ِم َحيايت اِبْلَرباَءِة 

 .َك َعَلْيِه َوَعَلْيِهُم اَلسَّالمُ َك َوآِل نَِبيِّ ِمنْـُهْم َواللَّْعَنِة َعَلْيِهْم َواِبْلُمواالِة ِلَنِبيِّ 
İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyuruyor: Sonra yüz defa şu 

 
* Allah'ım! Bu gün, Ümmeyyeoğulları'nın ve sürekli durduğu her yer-

de ve mekanda Peygamber'inin -Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyt'ine 
olsun- diliyle ve senin dilinle lanetlenen kimsenin (Muaviye'nin) oğlu olan 
o lanetli, o ciğer yiyen -Hind'in- veledinin (Yezid'in) uğurlu saydığı ve 
bayram ettiği gündür. 

Allah'ım! Ebu Süfyan'a, Muaviye'ye, Muaviye oğlu Yezid'e lanet eyle; 
lanetin ilelebet onların üzerine olsun. 

Bugün, Ziyadoğulları'nın ve Mervanoğulları'nın Hüseyin'i -Allah'ın 
rahmetleri onun üzerine olsun- katlettiklerinden dolayı sevindikleri gün-
dür. Allah'ım! Onlara lanet ve azabını kat kat artır. 

Allah'ım! Bu günde, bu halimde ve hayatım boyunca onlardan uzak-
laşarak, onlara lanet ederek, Peygamberin ve Ehl-i Beyt'inin -ona ve Ehl-i 
Beyti'ne selam olsun) sevgisi ve muhabbetiyle sana yaklaşıyorum. 
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duayı oku: 
َلُه َعلى ذِلَك،  َوآِخَر اتِبعٍ  َوآِل حمَُمَّدٍ  ظََلَم َحقَّ حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ اْلَعْن َاوََّل ظاملٍِ 

السالم) َوشايـََعْت َوابيـََعْت   اَللّـُهمَّ اْلَعِن اْلِعصابََة الَّيت جاَهَدِت اْحلَُسْنيَ (عليه
 *. َعْت َعلى قـَْتِلِه، اَللّـُهمَّ اْلَعنْـُهْم َمجيعاً َواتبَـ 

Sonra yüz defa şöyle de: 
َعَلْيَك ِمّين   ،ْرواِح الَّيت َحلَّْت ِبِفناِئكَ  َااب َعْبِدِهللا َوَعَلى األَ اَلسَّالُم َعَلْيَك �

ُهللا آِخَر اْلَعْهِد ِمّين   َسالُم ِهللا اَبَدًا ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّْيُل َوالنَّهاُر َوال َجَعَلهُ 
 **ْبِن اْحلَُسْنيِ َوَعلى َاْوالِد اْحلَُسْنيِ  ِلزِ�رَِتُكْم، اَلسَّالُم َعَلى اْحلَُسْنيِ َوَعلى َعِليِّ 

 . َوَعلى َاْصحاِب اْحلَُسْنيِ 
Sonra da şu duayı oku: 

ِبِه َاوًَّال مثَُّ (اْلَعِن) الثّاَين َوالثّاِلَث  اِبللَّْعِن ِمّين َواْبَدْأ  اَللّـُهمَّ ُخصَّ اَْنَت َاوََّل ظاملٍِ 
َواْبَن َمْرجانََة َوُعَمَر ْبَن   َوالّراِبَع اَللّـُهمَّ اْلَعْن يَزيَد خاِمسًا َواْلَعْن ُعبَـْيَد ِهللا ْبَن زِ�دٍ 

 *. َوآَل َمْرواَن ِاىل يـَْوِم اْلِقياَمةِ  َوِمشْراً َوآَل َايب ُسْفياَن َوآَل زِ�دٍ  َسْعدٍ 
 

* "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin hakkında ilk zulmedene ve 
bu zulümde onu izleyen en son takipçisine lanet eyle. 

Allah'ım! Hüseyin'le (a.s) savaşan ve onun öldürmek için işbirliği 
yapan, biatleşen ve onlara uyan güruha lanet eyle; Allah'ım! Onların hep-
sine lanet et." 

** "Ey Eba Abdullah (Hüseyin)! Selam olsun sana ve senin hare-
minde yatan ruhlara!- Yaşadığım sürece, gece ve gündüz devam ettiği 
müddetçe ilelebet benden sana Allah'ın selamı olsun. Allah, bunu (ziya-
retimi) sizi ziyaretim için son ahdim kılmasın. Selamı olsun Hüseyin'e, Ali 
b. Hüseyin'e (İmam Zeynelabidin'e), Hüseyin'in evlatlarına ve Hüseyin'in 
ashabına." 

* "Allah'ım! İlk zalimi benim lanetimle lanetle ve lanete birincisiyle 
başla, sonra ikinciye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye lanet et; Allah-
'ım! Beşinci olarak da Yezid'e lanet et. 

Kıyamet gününe kadar Ubeydullah b. Ziyad'a, İbn-i Mercane'ye, 
Ömer İbn-i Sa'd'a, Şimr'e, Ebusüfyan oğullarına, Ziyad oğullarına, Mer-
van oğullarına lanet eyle." 
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Sonra secdeye giderek şöyle de: 
اَللّـُهمَّ َلَك اْحلَْمُد َمحَْد الّشاِكريَن َلَك َعلى ُمصاهِبِْم َاْحلَْمُد هلِل َعلى َعظيِم َرزِيَّيت 

ِعْنَدَك َمَع اْحلَُسْنيِ  ْت يل َقَدَم ِصْدقٍ اَللّـُهمَّ اْرزُْقين َشفاَعَة اْحلَُسْنيِ يـَْوَم اْلُورُوِد َوثـَبِّ 
 **.اْحلَُسْنيِ َعَلْيِه السَّالمُ  َاْصحاِب اْحلَُسْنيِ اَلَّذيَن َبَذُلوا ُمَهَجُهْم ُدونَ وَ 

Alkame der ki, İmam Bâkır aleyhisselam sona şöyle buyurdu: 
"Her gün evinde İmam Hüseyin aleyhisselamı bu ziyaret duasıyla 
ziyaret edecek olursan bu sevapların hepsini alırsın." 

Muhammed b. Halid-i Teyalesi de, Seyf b. Umeyre'den şöyle riva-
yet eder: İmam Sadık aleyhisselam Hire'den Medine'ye doğru yola 
çıktıktan sonra Sefvan b. Mehran ve dostlarımızdan bir  grupla birlikte 
Necef'e doğru hareket ettim. Biz, Emirulmüminin Ali aleyhisselamı 
ziyaret ettikten sonra Sefvan, yüzünü İmam Hüseyin aleyhisselamın 
haremine doğru çevirerek bize dedi ki: "Buradan, Emirulmüminin Ali 
aleyhisselamın mübarek başının yanından İmam Hüseyin aleyhis-
selamı ziyaret edin; zira İmam Sadık aleyhisselamın yanında olduğum 
bir sırada o hazret buradan İmam Hüseyin aleyhisselama selam verdi." 

Seyf der ki: Daha sonra Sefvan, Alkame b. Muhammed-i Hazre-
mi'nin İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'dan Aşura gününde riva-
yet ettiği bu ziyareti okudu ve sonra Emirulmüminin Ali aleyhissela-
mın mezarının baş tarafında iki rekat namaz kıldı. Namazdan sonra 
Emirulmüminin Ali aleyhisselama veda etti; daha sonra yüzünü İmam 
Hüseyin aleyhisselamın haremine doğru çevirerek selam verdi ve 
ziyaretten sonra o hazrete veda etti; namazdan sonra okuduğu dualar-
dan birisi şöyleydi: 

 

يَن، � كاِشَف ُكَرِب اْلَمْكُروبَني، �  � َاهللُ � َاهللُ � َاهللُ، � ُجميَب َدْعَوِة اْلُمْضَطرِّ 
َرُب ِاَيلَّ ِمْن َحبْ  ِل  ِغياَث اْلُمْسَتغيثَني، � َصريَخ اْلُمْسَتْصرِخَني، َو� َمْن ُهَو اَقـْ

 
** "Allah'ım! Şükredenlerin -Ehl-i Beyt'in- musibetinden dolayı sana 

hamd ettikleri gibi hamd olsun. (Bu) büyük acımdan dolayı Allah'a hamd 
olsun. Allah'ım! Sana geliş (kıyamet) günü Hüseyin'in şefaatini bana 
nasip eyle. Kendi katında Hüseyn aleyhisselam ve onun (a.s) uğrunda 
canlarını feda eden ashabıyla birliktelikten kazandığım doğruluk makamı-
nı benim için sabit kıl." 
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فـُِق اْلُمبِني، اِبألُ ْعلى وَ ْلَمْنَظِر األَ اْلَوريِد، َو� َمْن َحيُوُل َبْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه، َو� َمْن ُهَو ابِ 
ْعُنيِ َوما  � َمْن يـَْعَلُم خائَِنَة األَ َو� َمْن ُهَو الرَّْمحُن الرَّحيُم َعَلى اْلَعْرِش اْسَتوى، وَ 

ْصواُت، َو�  ُه َعَلْيِه األَ ْن ال َختْفى َعَلْيِه خاِفَيٌه، � َمْن ال َتْشَتبِ ُختِْفي الصُُّدوُر، َو� مَ 
، َو� فـَْوتٍ  ُكلِّ طُُه اْحلاجاُت، َو� َمْن ال يُْربُِمُه ِاْحلاُح اْلُمِلّحَني، � ُمْدِرَك َمْن ال تـَُغلِّ 

، �  ْن ُهَو ُكلَّ يـَْوم ِيف َشأنٍ ، َو� ابِرَئ النـُُّفوِس بـَْعَد اْلَمْوِت، � مَ َمشْلٍ  ُكلِّ جاِمَع 
 َوِيلَّ الرََّغباِت، �  � *َس اْلُكُرابِت، � ُمْعِطَي السُُّؤالِت،اْحلاجاِت، � ُمنَـفِّ  يَ قاضِ 
ُه َشيٌء ِيف السَّماواِت َوال َيْكفي ِمنْ  ءٍ يْ شَ  ُكلِّ اْلُمِهّماِت، � َمْن َيْكفي ِمْن  كاِيفَ 

 
* "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ey zor durumda olanın duasını kabul 

eden, ey üzüntüde olanın üzüntüsünü gideren, ey imdat isteyenlerin im-
dadına koşan, ey feryada çağıranın feryadına yetişen, ey bana şah 
damarımdan daha yakın olan, ey insanla kalbi arasında engel oluşturan, 
ey en yüce görünümde ve apaçık ufukta olan, ey Rahman ve Rahim olan 
ve arşa musallat olan, ey gözlerin ihanetini ve kalplerin gizlediğini bilen, 
ey hiçbir gizli şey kendisine gizli olmayan, ey sesler kendisine karışık 
gelmeyen, ey ihtiyaçlar kendisini yanlışlığa düşürmeyen, ey ısrar eden-
lerin ısrarı kendisini usandırmayan, ey elden çıkan her şeyi idrak eden, 
ey bütün dağınıkları toplayan, ey ölümden sonra canları yaratan, ey her 
gün yeni bir işte olan, ey hacetleri reva eden, ey gam ve üzüntüleri 
gideren, ey istekleri veren, ey rağbetlerin velisi, ey önemli işlere yeten, ey 
her şeyden kifayet eden, göklerde ve yerde hiçbir şey kendisinden kifa-
yet etmeyen! Peygamberlerin sonuncusu Muhammed'in, Emirulmüminin 
Ali'nin hakkı hürmetine, peygamberinin kızı Fatıma'nın, Hasan ve Hüse-
yin'in hakkı için; ben bu halde onların vasıtasıyla sana yöneldim, sana 
onları aracı ve şefaatçi kıldım; onların hakkı hürmetine senden istiyorum; 
sana ve onların senin yanındaki mevkilerine, onların senin katındaki 
kadirlerine, onları alemdekilerden üstün kıldığı şeye, senin alemdekiler 
arasında sadece onlara has kıldığın onların yanındaki ismine ve o isim 
vasıtasıyla onların alemdekilere üstünlüğünü açıklamanla onların fazile-
tini alemdekilerden üstün kıldığın ismine yemin ediyorum ve yemine veri-
yorum (bunların hakkı için) Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle; 
üzüntümü, gamımı, sıkıntımı gider; önemli işlerimde bana yet; borcumu 
öde, fakirlikten ve yoksulluktan beni kurtar; senin yaratıklarından iste-
mekten beni gâni et. 
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فاِطَمَة بِْنِت  َامِري اْلُمْؤِمنَني، َوِحبَقِّ  خامتَِ النَِّبّيَني َوَعِليٍّ  حمَُمَّدٍ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ ْرِض، َواألَ 
احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ َفِاّين هِبِْم اَتـََوجَُّه ِاَلْيَك ِيف َمقامي هذا َوهِبِْم اَتـََوسَُّل  َك، َوِحبَقِّ نَِبيِّ 

َواُْقِسُم َوَاْعزُِم َعَلْيَك، َواِبلشَّأِن الَّذي َهلُْم ِعْنَدَك  ُلكَ َاْسأَ ِهْم َوهِبِْم اََتَشفَُّع ِاَلْيَك، َوِحبَقِّ 
َك الَّذي َجَعْلَتُه  َواِبْلَقْدِر الَّذي َهلُْم ِعْنَدَك، َواِبلَّذي َفضَّْلتَـُهْم َعَلى اْلعاَلمَني، َواِبمسِْ

َواَبـَْنَت َفْضَلُهْم ِمْن َفْضِل ِعْنَدُهْم َوِبِه َخَصْصتَـُهْم ُدوَن اْلعاَلمَني، َوِبِه اَبـَنْـتَـُهْم 
 َي َعلى حمَُمَّدٍ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ اْلعاَلمَني، َحّىت فاَق َفْضُلُهْم َفْضَل اْلعاَلمَني َمجيعاً، 

َوَاْن َتْكِشَف َعّين َغّمي َوَمهّي وََكْريب، َوَتْكِفَيِىن اْلُمِهمَّ ِمْن اُُموري،   َوآِل حمَُمَّدٍ 
َدْيين َو ُجتَريين ِمَن اْلَفْقِر َوُجتَريين ِمَن اْلفاَقِة َوتـُْغِنَيين َعِن اْلَمْسأََلِة ِاَىل َوتـَْقِضَي َعّين 

 . اْلَ◌خمُْلوقنيَ 
َوَتْكِفَيين َهمَّ َمْن َاخاُف َمهَُّه، َوُعْسَر َمْن َاخاُف ُعْسَرُه، َوُحُزونََة َمْن َاخاُف 

َو  *َر َمْن َاخاُف َمْكَرُه، َوبـَْغَي َمْن َاخاُف بـَْغَيُه،ُحُزونـََتُه، َوَشرَّ َمْن َاخاُف َشرَُّه، َوَمكْ 
َجْوَر َمْن َاخاُف َجْورَُه، َوُسْلطاَن َمْن َاخاُف ُسْلطانَُه، وََكْيَد َمْن َاخاُف َكْيَدُه،  

 . ةِ ْلَكَيَدِة َوَمْكَر اْلَمَكرَ َوَمْقُدرََة َمْن َاخاُف َمْقُدرََتُه َعَليَّ، َوتـَُردَّ َعّين َكْيَد ا
اَللّـُهمَّ َمْن َاراَدين َفَارِْدُه، َوَمْن كاَدين َفِكْدُه، َواْصِرْف َعّين َكْيَدُه َوَمْكَرُه َوأَبَسهُ 

 
* Sıkıntısından korktuğum kimsenin sıkıntısından, zorluğundan kork-

tuğum kimsenin zorluğundan, sertliğinden korktuğum kimsenin sertliğin-
den, kötülüğünden korktuğum kimsenin kötülüğünden, hilesinden korktu-
ğum kimsenin hilesinden, azgınlığından korktuğum kimsenin azgınlığın-
dan, zulmünden korktuğum kimsenin zulmünden, sultasından korktuğum 
kimsenin sultasından, tuzağından korktuğum kimsenin tuzağından, üzeri-
me gücünden korktuğum kimsenin gücünden bana yeterli ol ve benden 
hilecilerin hilesini ve düzenbazların düzenini gider. 

Allah'ım! Bana kötülük yapmak isteyenin kötülüğünü kendisine çevir, 
bana hile yapmak isteyene hile yap, onun hilesini, düzenini, şiddetini ve 
arzusunu benden çevir; istediğin bir şekilde ve dilediğin bir zamanda onu 
benden alıkoy. 
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 .  َكْيَف ِشْئَت َوَاّىن ِشْئتَ َوَامانِيَُّه، َواْمنَـْعُه َعّين 
 ال َتُسّدها، َوِبُسْقمٍ  فاَقةٍ ال َتْسُرتُُه، َوبِ  ال َجتُْربُُه، َوبَِبالءٍ  اَللّـُهمَّ اْشَغْلُه َعّين ِبَفْقرٍ 

 . ال َجتُْربُها  ُه، َوِمبَْسَكَنةٍ ال تُعافيِه، َوُذلٍّ ال تُِعزُّ 
َنْصَب َعيْـنَـْيِه، َوَاْدِخْل َعَلْيِه اْلَفْقَر ِيف َمْنزِِلِه، َواْلِعلََّة  اَللّـُهمَّ اْضِرْب اِبلذُّلِّ 

ال َفراَغ َلُه، َواَْنِسِه ِذْكري َكما  شاِغلٍ  ُشْغلٍ َوالسُّْقَم ِيف َبَدنِِه، َحّىت َتْشَغَلُه َعّين بِ 
اَْنَسيْـَتُه ِذْكَرَك، َوُخْذ َعّين ِبَسْمِعِه َوَبَصرِِه َوِلسانِِه َويَِدِه َورِْجِلِه َوقـَْلِبِه َوَمجيِع َجوارِِحِه، 

ُشْغًال شاِغًال ِبِه  * َلهُ َوَاْدِخْل َعَلْيِه ِيف َمجيِع ذِلَك اْلسُّْقَم َوال َتْشِفِه َحّىت َجتَْعَل ذِلكَ 
ِسواَك،  َك، َفِانََّك اْلكاِيف ال كاِيفَ َعّين َوَعْن ِذْكري، َواْكِفين � كاِيفَ ماال َيْكفي ِسوا

َج ِسواَك، َوُمغيٌث ال ُمغيَث ِسواَك، َوجاٌر ال جاَر ِسواَك، خاَب َمْن  ٌج ال ُمَفرِّ َوُمَفرِّ 
، َوَمْفَزُعُه ِاىل ِسواَك، َوَمْهَربُُه ِاىل ِسواَك، َوَمْلَجأُهُ كاَن جارُُه ِسواَك، َوُمغيثُُه ِسواكَ 

 
* Allah'ım! Bana kötülük ulaştırmaması için onu telafi etmeyeceğin 

bir fakirliğe, örtmeyeceğin bir belaya, kapamayacağın bir yoksulluğa, şifa 
vermeyeceğin bir derde, izzet vermeyeceğin bir zillete ve telafi etmeye-
ceğin bir miskinliğe düşür. 

Allah'ım! Zilleti onun gözleri önüne dik, onun evine fakirlik, bedenine 
dert ve hastalık ver; böylece beni bırakıp kendisiyle uğraşması için kutru-
lamayacağı bir uğraşıyla meşgul et; ona seni hatırlamasını unutturduğun 
gibi beni hatırlamasını da unuttur; onun kulağını, gözünü, dilini, elini, 
ayağını, kalbini ve bütün uzuvlarını bana kötülük ulaştırmaktan engelle; 
bu uzuvlarının hepsine hastalık ver ve bunlarla uğraşıp bana kötülük 
ulaştırmaması ve beni hatırlamaması için şifa verme; ey kendisinden 
başka kifayet edecek bulunmayan -Allah-! Bana kifayet et. Doğrusu sen, 
kendisinden başka kifayet edici bulunmayan kifayet edici, kendisinden 
başka genişletici (sıkıntıdan kurtarıcı) olmayan genişletici (sıkıntıdan 
kurtarıcı), kendisinden başka imdada koşan olmayan imdada koşan, 
kendisinden başka sığınak olmayan sığınaksın! Sığınağı senden başkası 
olan, imdatçısı senden başkası olan, sığınağı senden başkası olan, 
kaçacağı senden başkası olan, iltica edeceği senden başkası olan, kutra-
rıcısı senden başkası ve senin yarattıklarından biri olan mahrum olmuş 
ve ümidi boşa çıkmıştır. 
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 . َغْريِكَ  قٍ ِاىل َغْريَِك، َوَمْنجاُه ِمْن َخمُْلو 
َفِبَك َاْستَـْفِتُح َوِبَك  َي،َفاَْنَت ثَِقيت َورَجائي َوَمْفَزعي َوَمْهَريب َوَمْلَجئي َوَمْنجا

� َاهللُ � َاهللُ  َاْسأَُلكَ اَتـََوجَُّه ِاَلْيَك َواَتـََوسَُّل َواََتَشفَُّع، فَ  دٍ َوآِل حمَُمَّ  َاْستَـْنِجُح، َوِمبَُحمَّدٍ 
� َاهلُل  َاْسأَُلكَ � َاهللُ، فَـَلَك اْحلَْمُد َوَلَك الشُّْكُر َوِاَلْيَك اْلُمْشَتكى َواَْنَت اْلُمْسَتعاُن فَ 

، َوَاْن َتْكِشَف َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ ْن ُتَصلِّ اَ  َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ  � َاهلُل � َاهلُل ِحبَقِّ 
َك َمهَُّه َوَغمَُّه َو َكْربَهُ  َعّين َغّمي َوَمهّي وََكْريب ِيف َمقامي هذا َكما َكَشْفَت َعْن نَِبيِّ 

رَّْجَت َعْنهُ  َعّين َكما فَـ  *جْ ِه، َفاْكِشْف َعّين َكما َكَشْفَت َعْنُه َوفـَرِّ وََكَفيْـَتُه َهْوَل َعُدوِّ 
نََة ما َاخاُف َمُؤنـََتُه،  و َواْكِفين َكما َكَفيْـَتُه، َواْصِرْف َعّين َهْوَل ما َاخاُف َهْوَلُه، َوَمؤُ 

 
* Sen benim güvenim, ümidim, sığınağım, kaçtığım, iltica edeceğim 

ve kurtuluşa kavuşacağımsın. O halde, senin vasıtanla genişlik ve senin-
le kurtuluş istiyorum, Muhammed ve Ehl-i Beyt'ini vasıta kılarak sana 
yöneliyor, sana tevessül ediyor ve senden şefaat umuyorum. O halde, 
senden istiyorum ey Allah, ey Allah, ey Allah! Hamd sana hastır, şükür 
sana mahsustur, şikayet yalnız sana yapılır ve yalnız senden yardım 
istenir. O halde, senden istiyorum ey Allah, ey Allah, ey Allah! Muham-
med ve Ehl-i Beyt'inin hakkı hürmetine, Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine 
rahmet eyle; peygamberinin gamını, kederini ve sıkıntısını giderdiğin ve 
düşmanlarının korkusundan ona yettiğin gibi burada benim gamımı, 
kederimi ve sıkıntımı gider; ondan bertaraf ettiğin gibi benden bertaraf et; 
onun sıkıntısını giderdiğin gibi benim sıkıntımı gider, ona kifayet ettiğin 
gibi bana kifayet et; korkusundan korktuğum şeyin korkusunu, zahmetin-
den korktuğum şeyin zahmetini, gamından korktuğum şeyin gamını bana 
bir zahmeti olmadan benden çevir; beni buradan haceti reva olmuş, dün-
ya ve ahiretim konusunda önemli olan konuda bana kifayet etmiş olarak 
geri çevir. 

Ey Emirulmüminin ve ey Eba Abdullah! Ben kaldığım, gece ve gün-
düz kaldığı sürece benden sana selam olsun, Allah bunu sizi son ziyare-
tim etmesin ve Allah beni sizden ayırmasın. 

Allah'ım! Beni, Muhammed ve soyundan gelenlerin yaşamıyla yaşat, 
beni onların ölümüyle öldür, beni onların dini üzere öldür, beni onların 
safında haşret, beni dünya ve ahirette hiçbir zaman bir göz kırpacak 
kadar onlardan ayırma. 
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َعلى نـَْفسي ِمْن ذِلَك، َواْصرِْفين ِبَقضاِء َحواِئجي،  نَةٍ و َوَهمَّ ما َاخاُف َمهَُّه ِبال َمؤُ 
 . ِر آِخَريت َوُدنْياىَ ِمْن َامْ  وَِكفايَِة ما َاَمهَّين َمهُّهُ 

� َامَري اْلُمْؤِمنَني َو� َااب َعْبِدِهللا، َعَلْيُكما ِمّين َسالُم ِهللا اَبَدًا ما بَقيُت َوبَِقَي  
 . رََّق هللاُ بـَْيين َوبـَيْـَنُكما اللَّْيُل َوالنَّهاُر َوال َجَعَلُه هللاُ آِخَر اْلَعْهِد ِمْن زِ�رَِتُكما، َوال فَـ 

يَِّتِه َوَاِمْتين َمماهَتُْم َوتـََوفَّين َعلى ِملَِّتِهْم، َواْحُشْرين ِيف َوُذرِّ  َاْحِيين َحياَة حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ 
 . ِخَرةِ داً ِيف الدُّنْيا َواآلْق بـَْيين َوبـَيْـنَـُهْم َطْرَفَة َعْني اَبَ زُْمَرهِتِْم َوال تـَُفرِّ 

ُكما، ًال ِاَىل ِهللا َرّيب َورَبِّ تـَيْـُتُكما زائِرًا َوُمتَـَوسِّ � َامَري اْلُمْؤِمنَني َو� َااب َعْبِدِهللا اَ 
هاً ِاَلْيِه ِبُكما َوُمْسَتْشِفعاً ِبُكما ِاَىل ِهللا (َتعاىل) ِيف حاَجيت هِذِه َفاْشَفعا يل َفِانَّ َوُمتَـَوجِّ 

الرَّفيَع َواْلَوسيَلَة، ِاّين  ْحُموَد، َواْجلاَه اْلَوجيَه، َواْلَمْنِزلَ مَ ُكما ِعْنَد ِهللا اْلَمقاَم الْ لَ 
يل ِاَىل  *اَنـَْقِلُب َعْنُكما ُمنْـَتِظرًا ِلتَـَنجُِّز اْحلاَجِة َوَقضائِها َوَجناِحها ِمَن ِهللا ِبَشفاَعِتُكما

ِهللا ِيف ذِلَك، َفال َاخيُب َوال َيُكوُن ُمنْـَقَليب ُمنْـَقَلبًا خائِبًا خاِسرًا، َبْل َيُكوُن ُمنْـَقَليب  
َلبًا راِجحًا (راِجيًا) ُمْفِلحًا ُمْنِجحًا ُمْسَتجااًب ِبَقضاِء َمجيِع َحواِئجي َوَتَشفَّعا يل ُمنْـقَ 

 
* Ey Emirulmüminin ve ey Eba Abdullah! Ben sizin ziyaretinize gel-

dim; Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a tevessül ettim, sizin vasıtanızla 
O'na yöneldim ve hacetlerim için sizi Allah'a şefaatçi kıldım; o halde bana 
şefaatçi olun; doğrusu sizin Allah katında beğenilmiş bir makamınız, 
değerli mevkiiniz, yüce makamınız var ve siz Allah'a vesilesiniz. Ben, 
Allah'tan, sizin Allah yanında bana şefaatçi olmanızla hacetlerimin kesin-
leşmesini, reva olmasını ve gayeye varmasını beklediğim halde sizin 
ziyaretinizden dönüyorum. O halde ümit kesmeyeyim ve benim -bu ziya-
retten- dönüşüm mahrum ve zarar etmiş bir dönüş olmasın; benim bu 
dönüşüm, gayeye varmış, mutluluğa ermiş ve bütün hacetlerim reva 
olmuş bir dönüş olsun ve Allah katında bana şefaat ettiğiniz ki Allah'ın 
irade ettiği şey üzere döneyim; güç ve kuvvet ancak Allah'tandır; ben 
işimi Allah'a bırakıyorum; Allah'a sığınıyorum; Allah'a tevekkül ediyorum 
ve diyorum ki: Allah bana yeter ve kifayet eder; Allah kendisini çağıranı 
işitir. 
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َة ِاّال اِبهلِل، ُمَفوِّ   ،ضاً َاْمري ِاَىل هللاِ ِاَىل ِهللا، انـَْقَلْبُت َعلى ما شاَء هللاُ َوال َحْوَل َوال قـُوَّ
َع هللاُ ِلَمْن َدعا ،ى ِهللا َواَُقوُل َحْسِيبَ هللاُ وََكفىًال َعلَ ُمْلِجًأ َظْهري ِاَىل ِهللا، ُمتَـوَكِّ   . مسَِ

ملَْ َيَشْأ َملْ  َلْيَس يل َوراَء ِهللا َوَوراءَُكْم � ساَديت ُمنْـَتهى، ما شاَء َرّيب كاَن َوما
َة ِاّال اِبهلِل، َاْستَـْوِدُعُكَما َهللا َوال َجَعَلُه هللاُ  آِخَر اْلَعْهِد ِمّين   َيُكْن، َوال َحْوَل َوال قـُوَّ

دي دي � َامَري اْلُمْؤِمنَني َوَمْوالَي َواَْنَت � َااب َعْبِدِهللا � َسيِّ ِاَلْيُكما، ِاْنَصَرْفُت � َسيِّ 
 َوَسالمي َعَلْيُكما ُمتَِّصٌل َما اتََّصَل اللَّْيُل َوالنَّهاُر واِصٌل ذِلَك ِاَلْيُكما َغْريُ َحمُْجوبٍ 

 .َمحيٌد َجميدٌ  ُكما َاْن َيشاَء ذِلَك َويـَْفَعَل َفِانَّهُ ِاْن شاَء هللاُ، َوَاْسَألُُه ِحبَقِّ َعْنُكما َسالمي 
* 

َوال  جابَِة َغْريَ آِيسٍ دًا هلِل شاِكرًا راِجيًا ِلالِ َدىَّ َعْنُكما اتئِبًا حامِ ِانـَْقَلْبُت � َسيِّ 
ْن زِ�رَِتُكما َبْل راِجٌع عَ  راِغب َعْنُكما َوال اتئِبًا عائِدًا راِجعًا ِاىل زِ�رَِتُكما َغْريَ  ،قاِنطٍ 

َة ِاالّ اِبهللِ عائٌِد ِاْن شاَء هللاُ َوال حَ   .ْوَل َوال قـُوَّ
 

* Ey velilerim! Benim Allah'tan ve sizden başka varacak bir sığına-
ğım yoktur. Allah'ın istediği olur ve istemediği de olmaz. Güç ve kuvvet 
ancak Allah'tandır. Sizi Allah'a emanet ediyorum; Allah bunu size son 
ahdim etmesin. Ben döndüm ey efendim, ey Emirulmüminin, ey mevlam 
ve ey Eba Abdullah, ey efendim! Selamım, gece ve gündüzün birbirini 
izlediği müddetçe sürekli sizin üzerinize olsun; bu selamım sürekli size 
ulaşsın ve inşallah hiçbir zaman selamım sizden engellenmesin. Siz ikini-
zin hakkı hürmetine Allah'tan bunu istemesini ve yapmasını istiyorum. 
Doğrusu o çok övülmüş ve bağış sahibidir. 

Ey efendim! Ben tövbe ederek, Allah'a hamd ederek, şükrederek, ka-
bul etmesini ümid ederek, ümitsizliğe kapılmadan ve meyus olmadan, 
tekrar sizin ziyaretinize dönüp rücu etmeyi dileyerek, sizden ve sizin 
ziyaretinizden başka bir şeye rağbet etmeksizin, inşallah tekrar size 
dönmek ve size müracaat etmek kastıyla ayrılıyorum. Güç ve kuvvet 
ancak Allah'tandır.  

Ey velilerim! Dünya ehli size ve sizin ziyaretinize eğilim göstermez-
ken ben size ve sizin ziyaretinize eğilim gösterdim; o halde Allah umdu-
ğum şeyde ve sizin ziyaretinizde arzu ettiğim şeyde benim ümidimi boşa 
çıkarmasın; doğrusu O -kullara- yakın ve duaları kabul edendir." 
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� ساَديت رَِغْبُت ِاَلْيُكما َوِاىل زِ�رَِتُكما بـَْعَد َاْن زَِهَد فيُكما َوِيف ِز�رَِتُكما َاْهُل 
  ْوُت َوما َامَّْلُت ِيف زِ�رَِتُكما ِانَُّه َقريٌب ُجميٌب.الدُّنْيا َفال َخيـََّبِينَ هللاُ ما رَجَ 

Seyf b. Umeyre diyor ki: Sefvan'a, "Alkame b. Muhammed bu 
duayı bize İmam Muhammed Bâkır'dan rivayet etmemiş, aksine 
kendisi anlatmıştır" dedim. Sefvan dedi ki: Mevlam İmam Cafer Sadık 
aleyhisselamla birlikte buraya girdiğimizde İmam aleyhisselam bizim 
gibi ziyaret etti ve ziyaretten sonra veda edince de bu duayı okudu. 
Sonra bizim gibi iki rekat namaz kıldı ve vedalaştı. Sonra İmam Sadık 
aleyhisselam bana buyurdu ki: "Bu ziyarete dikkat et, bu duayı oku ve 
İmamı bununla ziyaret et. Kim yakından veya uzaktan bu ziyaretle 
İmamı ziyaret eder ve peşinden de bu duayı okursa, Allah yanında 
ben, ziyaretinin kabul olacağını, çabasının mükafatlandırılacağını, 
selamının o hazrete ulaşacağını ve engellenmeyeceğini, hacetinin reva 
olacağını, Allah tarafından istediği dereceye ulaşacağını ve Allah'ın 
onu mahrum çevirmeyeceğini tazmin ediyorum. Ey Sefvan! Ben bu 
ziyareti babamdan, babam da babası Ali b. Hüseyin'den, o da babası 
Hüseyin'den, Hüseyin ise kardeşi Hasan'dan ve o da babası Ali b. 
Ebitalib'ten, o da Resulullah'tan, Resulullah ise Cebrail'den ve 
Cebrail de Allah Teala'dan bu şekilde almıştır. Allah Teala, "İmam 
Hüseyin aleyhisselamı yakından veya uzaktan bu ziyaretle ziyaret 
eden ve peşinden de bu duayı okuyan kişinin ziyaretini kabul ederim 
ve her ne kadar çok da olsa isteğini ve hacetini veririm ve böylece 
benim huzurumdan meyus ve mahrum dönmez; onun hacetlerini reva 
etmek, cennete ulaştırmak, cehennemden kurtulmak ve şefaat ettiği 
herkes hakkında şefaatini kabul etmekle gözlerini aydınlatarak geri 
çeviririm" şeklinde kendi zatına yemin etmiştir. Ancak şefaati biz Ehl-i 
Beyt'in düşmanları hakkında kabul olmaz; Allah Teala bu konuda 
kendi zatına yemin etmiş ve melekut aleminin meleklerinin tanıklık 
ettiği şeye bizi tanık tutmuştur. 

Cebrail dedi ki: Ya Resulellah! Allah Teala beni sana, Ali'ye, 
Fatıma'ya, Hasan ve Hüseyin'e ve kıyamet gününe kadar senin soyun-
dan olan imamlara müjde vermek ve sizi sevindirmek için gönderdi. O 
halde, senin, Ali'nin, Fatıma'nın, Hasan ve Hüseyin'in, senin soyundan 
gelen imamların ve sizin Şiilerinizin sevinci kıyamete kadar devam 
etsin.  

Ey Sefvan! Allah'tan bir hacetin olduğu zaman hacetinin reva 
olması için nerede olursan ol, bulunduğun yerden bu ziyaretle İmam'ı 
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ziyaret et, peşinden bu duayı okuyarak Allah'tan hacetini iste. Allah, 
kendi bağış ve lütfüyle Resulüne vermiş olduğu vaadına aykırı davran-
maz." 

"Necmu's-Sakıb" kitabında, Hacı Seyit Ahmet Reştî'nin hac yolcu-
luğunda Hz. Mehdi'yle (ruhumuz ona feda olsun) görüşme şerefine ulaş-
masını ve İmam'ın (a.s) ona, "Neden Aşura'yı okumuyorsunuz?! Aşu-
ra, Aşura, Aşura" şeklindeki buyruğunu analtıyor. Biz inşallah bu kıs-
sayı Camia-i Kebire ziyaretinin akabinde nakledeceğiz. 

Şeyhimiz Sıkatu'l-İslam Nurî şöyle buyurmuştur: Aşura ziyaretine 
gelince, onun fazilet ve makamı hakkında şunu söyleyelim ki, bu 
ziyaret görünüşte bir masumun imla ve inşası olan diğer ziyaretler gibi 
değildir; gerçi onların tertemiz kalplerinden gökyüzünden inen şeyler-
den başka bir şey dışarı çıkmaz, hatta bu kudsi hadis türündendir; 
şekliyle, içinde geçen lanet, selam ve dua Allah Teala tarafından 
Cebrail-i Emin'e ve ondan da peygamber efendimize (s.a.a) ulaşmıştır. 
Kırk gün veya daha az bir zaman okunması hacetlerin revası, amaçlara 
ulaşmak ve düşmanlıkların defedilmesi konusunda eşsiz bir etkisi 
olduğu tecrübeyle ispatlanmıştır. Ama onu sürekli okumanın Daru's-
Selam adlı kitabımda kaydettiğim en önemli etkisi özetle şudur: 
Necef-i Eşref'e yakın kişilerin torunlarından olup sürekli ibadet ve 
ziyaretle meşgul olan takvalı, salih ve sıka Hacı Molla Hasan Yezdî, 
Yezd'de fazilet sahibi ve salih bir kişi olup sürekli ahreti için çaba 
harcayan ve gecelerini bir grup salih kişilerin defnedildiği Yezd şehri-
nin dışındaki türbede geçirdiği meşhur olan güvenilir ve sıka Hacı 
Muhammedali Yezdî'den şöyle nakletmiştir: Onun çocukluktan birlik-
te büyüdükleri ve aynı öğretmenden ders aldıkları bir komşusu vardı. 
Büyümüş, vergi memuru olmuş, ölmüştü ve o türbeye o salih kişinin 
geceleri ibadet yaptığı yerin yakınına defnedilmişti. Rüya aleminde 
onu görmüş, bir aydan az bir süre geçtikten sonra onu yanına giderek 
demiş ki: Ben senin işinin başını ve sonunu, içini ve dışını biliyorum. 
İç dünyalarında iyi olan kişilerden olma ihtimalin yoktu senin. Senin 
mesleğin sadece azap görmeni gerektiriyordu. O halde hangi amel 
sayesinde bu makama ulaştın. 

Buna karşılık, "Evet" dedi, "Ben senin dediğin gibi vefat ettiğim 
günden düne kadar çok şiddetli bir azap içerisindeydim. Dün Üstad 
Eşref Haddad'ın eşi vefat etti ve -ona yaklaşık elli metre uzaklıkta olan 
yere işaret ederek- onu getirip buraya defnettiler. Onun vefat ettiği 
gece üç defa Eba Abdullah Hüseyin (a.s) onu ziyaret etti ve üçüncü 
defasında bu türbede olanlardan azabın kaldırılmasını emretti. Bundan 
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sonra durumumuz iyileşti, nimet ve rahatlığa kavuştuk. Bunun üzerine 
hayretle uykudan uyandı. Haddad'ı tanımıyor ve hangi mahallede 
oturduğunu da bilmiyordu. Demirciler pazarında araştırıp onu bulun-
ca, "Senin eşin var mıydı?" diye sordu. Haddad, "Evet; dün vefat etti" 
dedi ve o türbenin ismini getirerek, "Onu falan yere defnettik" şeklin-
de ekledi. "O Ebu Abdullah İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaret mi etmişti?" 
diye sordu. "Hayır" cevabını alınca, bu defa, "Eşin İmam Hüseyin'e 
(a.s) matem tutup ağıt mı yakıyordu?" diye sordu. Yine, "Hayır!" 
cevabını aldı. Sonra, "İmam için taziye toplantısı mı düzenliyordu?" 
dedi. Ama yine "Hayır" cevabını aldı ve sonra, "Neden soruyorsun 
bunları?" diye sorunca görmüş olduğu rüyayı ona anlattı. Bunun üze-
rine, "Eşim sürekli İmam Hüseyin'in (a.s) Aşura ziyaretini okuyordu" 
dedi. 

b) Meşhur Olmayan Aşura Ziyareti 
Bu ziyaretname sevap ve mükafat açısından halk arasında yaygın 

olan ziyaretnameyle eşittir. Zorlanmadan ve sıkıntıya düşmeden yüz 
defa lanet etmek ve yüz defa selam göndermek; önemli bir uğraşıları 
olanlar için büyük bir saadettir. Bunun nasıl yapılacağına gelince; 
"Mezar-ı Kadim"de, hakkında açıklama yapılmadan şöyle geçmiştir: 

İmam Hüseyin'i (a.s) uzak şehirlerden veya yakından ziyaret et-
mek isteten, guslederek çöle veya evinin damına çıksın. Sonra iki 
rekat namaz kılsın ve bu namazda İhlas Suresini okusun. Namazın 
selamından sonra İmam'a (a.s) selamla işaret etsin; bu selam, işaret ve 
niyetle Eba Abdullah Hüseyin aleyhisselamın bulunduğu Kerbala-i 
Muella yönüne dönerek huzu, huşu ve tevazu içerisinde şöyle desin: 

 

ِد اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن اْلَبشِري النَّذيِر َواْبَن َسيِّ 
 اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِخَريَةَ  َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني،اْلَوِصّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن فاِطَمَة َسيِّ 

ُر ِهللا َواْبَن خِ  َريَتِِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � اثَر ِهللا َواْبَن اثرِِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلوِتـْ
َحلَّْت ِبَفناِئَك  ماُم اْهلاِدي الزَّكيُّ َوَعلى َاْرواحٍ لسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها االِ ، اَ اْلَمْوتُورُ 

اَلسَّالُم َعَلْيَك ِمّين ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّْيُل َواَقاَمْت ِيف َجواِرَك َوَوَفَدْت َمَع زُّواِرَك، 
ْهِل َوالنَّهاُر، فـََلَقْد َعظَُمْت ِبَك الرَّزِيَُّة َوَجلَّْت ِيف اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْسِلمَني َوِيف اَ 
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 َوبـَرَكاتُهُ َرضَني َاْمجَعَني، َفِاّ� هلِل َوِاّ� ِاَلْيِه راِجُعوَن َصَلواُت هللاِ السَّماواِت َوَاْهِل األَ 
ّ�ِتُكُم بَني اْلُمنْـَتَجبَني َوَعلى ُذرِّ َوحتَِّياتُُه َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا اْحلَُسْنيَ َوَعلى آابِئَك الطَّيِّ 

  َوَمُعونـََتَك، َوَلَعَن ُهللا اُمَّةً  *اْهلُداِة اْلَمْهِدّيَني، َلَعَن ُهللا اُمًَّة َخَذَلْتَك َوتـَرََكْت ُنْصَرَتكَ 
َاسََّسْت َاساَس الظُّْلِم َلُكْم َوَمهََّدِت اْجلَْوَر َعَلْيُكْم، َوَطرََّقْت ِاىل َاِذيَِّتُكْم َوَحتَيُِّفُكْم 

 .  ِيف ِد�رُِكْم َوَاْشياِعُكمْ َوجاَرْت ذِلكَ 
ْن َاْشياِعِهْم بَرِْئُت ِاَىل ِهللا َعزََّوَجلَّ َوِاَلْيُكْم � سادايت َوَمواِيلَّ َواَئِمَّيت ِمنْـُهْم َومِ 

َواَْتباِعِهْم َوَاْسأُل َهللا الذي َأْكَرَم � َمواِيلَّ َمقاَمُكْم َوَشرََّف َمْنزَِلَتُكْم َوَشأَنُكْم َاْن 
ئِتماِم ِبُكْم َواِبْلَرباَءِة ِمْن َاْعداِئُكْم َوَاْسأُل َهللا اْلَربَّ يَِتُكْم َوَحمَبَِّتُكْم َواالِ يُْكرَِمين ِبِوال

ماِم اْلُمنْـَتَظِر اْهلادي  االِ  َقين ِللطََّلِب بِثارُِكْم َمعَ َم َاْن يـَْرزَُقين َمَودََّتُكْم، َوَاْن يـَُوفِّ الرَّحي
ْحُموَد مَ َغِين اْلَمقاَم الْ ِخَرِة، َوَاْن يـُبَـلِّ ين َمَعُكْم ِيف الدُّنْيا َواآل، َوَاْن َجيَْعلَ ِمْن آِل حمَُمَّدٍ 

ُكْم َواِبلشَّْأِن الَّذي َجَعَل ُهللا َلُكْم َاْن يـُْعِطَيين   َهللا َعزََّوَجلَّ ِحبَقِّ َلُكْم ِعْنَد ِهللا َوَاْسألُ 
 

* "Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu, selam olsun sana ey 
müjdeleyici ve korkutucu -peygamberin- oğlu ve ey vasilerin efendisi -
Ali'nin- oğlu; selam olsun sana ey alemdeki kadınların efendisi Fatıma-
'nın oğlu; ey Allah'ın seçtiği ve seçtiğinin oğlu; selam olsun sana ey ger-
çek intikamı Allah'ın alacağı ve intikamı alınacak olan kişinin oğlu, selam 
olsun sana ey zulme uğrayıp yalnız kalan. Selam olsun sana ey arınmış 
hidayet edici imam ve -selam olsun- senin yanına varan, yanıbaşında 
ikamet eden ve ziyaretçilerinle haremine gelen ruhlara (Kerbela şehitle-
rine). Ben dünyada kaldıkça, gece ve gündüzün kaldığı sürece benden 
sana selam olsun. Senin musibetin ve sana yapılan şiddetli zulüm mü-
minlere, Müslümanlara, bütün gök ehline ve yer ehline çok büyük geldi. 
Biz Allah'tanız ve O'na dönecek olanlarız. Allah'ın salavatı, bereketleri ve 
tahiyyatı senin ve senin tertemiz ve seçilmiş babalarının ve sizin hidayet 
edici ve hidayet olmuş soylarınızın üzerine olsun ey Eba Abdulahi'l-
Hüseyin. Allah seni yalnız bırakan, sana yardım ve nusretini terk eden 
ümmete lanet etsin. Allah size karşı zulmün temelini atan, size karşı 
zulüm ortamını hazırlayan, size eziyet ve zulmetme yolunu açan, bu zu-
lüm ve sitemin sizin diyarınıza ve Şiilerinize de yayılmasına neden olan 
ümmete lanet etsin.  
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، ِاّ� هلِل َوِاّ� ِاَلْيِه راِجُعوَن، � َهلا ِمْن  ِمبُصايب ِبُكْم اَْفَضَل ما َاْعطى ُمصااًب ِمبُصيَبةٍ 
 .هلِل َوِاّ� ِاَلْيِه راِجُعونَ اْلُمْسِلمَني، َفِاّ� ما اَْفَجَعها َواَْنكاها ِلُقُلوِب اْلُمْؤِمنَني وَ  ُمصيَبةٍ 

* 
َواْجَعْلين ِيف َمقامي ِممَّْن تَنالُُه ِمْنَك َصَلواٌت  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

رَّبَني، َفِاّين اَتـََقرَُّب  ِخَرِة َوِمَن اْلُمقَ َك َوجيهًا ِيف الدُّنْيا َواآلَوَرْمحٌَة َوَمْغِفَرٌة َواْجَعْلين ِعْندَ 
 . َلْيِه َوَعَلْيِهْم َاْمجَعنيَ َصَلواُتَك عَ  َوآِل حمَُمَّدٍ  ِاَلْيَك ِمبَُحمَّدٍ 

 اَللّـُهمَّ َوِاّين اَتـََوسَُّل َواَتـََوجَُّه ِبَصْفَوِتَك ِمْن َخْلِقَك َوِخَريَِتَك ِمْن َخْلِقَك حمَُمَّدٍ 
 . ِتِهما الطَّّيبَني ِمْن ُذرّيَّ َوَعِليٍّ وَ 

َواْجَعْل َحمْياَى َحمْياُهْم َوَممايت َمماهَتُْم َوال   َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َفَصلِّ 
 .ِخَرِة ِانََّك َمسيُع الدُّعاءِ بـَيْـنَـُهْم ِيف الدُّنْيا َواآلْق بـَْيين وَ تـَُفرِّ 

 
* Ey efendilerim, mevlalarım ve imamlarım! Ben Allah Azze ve 

Celle'ye ve size yönelerek onlardan, onların takipçi ve izleyicilerinden 
uzaklaşıyorum. Ey mevlalarım! Sizin makamınızı saygın kılan, mevki ve 
şanınızı şereflendiren Allah'tan sizin velayet ve sevginizle, sizi imam 
edinip düşmanlarınızdan uzaklaşmakla bana ikramda bulunmasını diliyo-
rum. İyi ve şefkatli Allah'tan beni sizin sevginizle rızıklandırmasını, Mu-
hammed'in Ehl-i Beyt'inden hidayet edici ve beklenilen imamla birlikte 
sizin kanınızın intikamını almaya beni muvaffak etmesini, dünya ve 
ahrette beni sizinle birlikte etmesini ve beni sizin Allah yanındaki 
beğenilmiş makamınıza ulaştırmasını istiyorum. Allah Azze ve Celle'den 
sizin için kıldığı şan ve hakkınız hürmetine sizin musibetinizden dolayı 
musibete uğrayanlara verdiği en üstün sevabı bana vermesini niyaz 
ediyorum. Biz Allah'tanız ve O'na döneceğiz. Sizin karşılaştığınız musi-
bet müminlerin ve Müslümanların kalbine ne kadar da acı ve ağır geldi! 
Biz Allah'tanız ve O'na döneceğiz. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle. Bu konumumda 
beni senden kendilerine salavat, rahmet ve mağfiret ulaşan kimselerden 
eyle. Beni dünya ve ahrette senin yanında haysiyetli olanlardan ve 
mukareplerden eyle. Ben Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin -rahmetin onun 
ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- vesilesiyle sana yaklaşıyorum. 
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فيِه اللَّْعَنُة َعَلى اللَّعِني يَزيَد َوَعلى آِل  زَّلُ ْقَمُة َوتـُنَـ اَللّـُهمَّ َوهذا يـَْوٌم ُجتَدَُّد فيِه النِّ 
 . ْمرِ َوالشِّ  َوُعَمَر ْبِن َسْعدٍ  يَزيَد َوَعلى آِل ِز�دٍ 

 *َلْعنًا َكثرياً  َوآِخرٍ  اَللّـُهمَّ اْلَعنْـُهْم َواْلَعْن َمْن َرِضَي ِبَقْوهلِِْم َوِفْعِلِهْم ِمْن َاوَّلٍ 
َمْن   ُكلِّ ْسِكنْـُهْم َجَهنََّم َوساَءْت َمصريًا َوَاْوِجْب َعَلْيِهْم َوَعلى َوَاْصِلِهْم َحرَّ �ِرَك، َواَ 

َتْح َهلُْم َوَعَلْيِهْم َوَعلى   ُكلِّ شايـََعُهْم َوابيـََعُهْم َواتبـََعُهْم َوساَعَدُهْم َوَرِضَي ِبِفْعِلِهْم َوافـْ
  وَُكلَّ كاِفرٍ   وَُكلَّ جاِحدٍ  وَُكلَّ غاِصبٍ  َمْن َرِضَي ِبذِلَك َلَعناِتَك الَّيت َلَعْنَت هِبا ُكلَّ ظاملٍِ 

  .َعنيدٍ  وَُكلَّ َجبّارٍ  رَجيمٍ  طانٍ وَُكلَّ َشيْ  وَُكلَّ ُمْشِركٍ 
ْف َغَضَبَك  اَللّـُهمَّ اْلَعْن يَزيَد َوآَل يَزيَد َوَبين َمْرواَن َمجيعًا، اَللّـُهمَّ َوَضعِّ 

 . كَ ظََلَم َاْهَل بـَْيِت نَِبيِّ   ظاملٍِ َوَسَخَطَك َوَعذاَبَك َونَِقَمَتَك َعلى َاوَّلِ 
َتِقْم ِمنْـُهْم ِانَّكَ   . ِمَن اْلُ◌ْجمرِمنيَ  ذُو نِْقَمةٍ  اَللّـُهمَّ َواْلَعْن َمجيَع الظّاِلمَني َهلُْم َوانـْ

، َواْلَعْن َاْرواَحُهْم َوِد�رَُهْم  ظََلَم آَل بـَْيِت حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َواْلَعْن َاوََّل ظاملٍِ 
 

* Allah'ım! Ben, senin yarattığın kulların arasından seçtiğin ve seçkin 
kıldığın Muhammed, Ali ve bunların soylarından olan tertemiz kişileri 
Sana vesile kıldım. 

Allah'ım! O halde Muhammed ve Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine rahmet 
eyle; yaşamımı onların yaşamı, ölümümü onların ölümü -gibi- kıl, dünya 
ve ahrette anlarla aramda ayrılık düşürme. Gerçekten sen duayı kabul 
edensin. 

Allah'ım! Bugün azap ve belanın (münafıkların Muhammed'in Ehl-i 
Beyt'ine kin ve eziyetlerinin) yenilendiği, lanetin melun Yezid, Yezidoğul-
ları, Ziyadoğulları, Ömer b. Sa'd ve Şimr'e indiği gündür.  

Allah'ım! Onlara lanet et, ilk ve son kişilerden onların sözlerine, yap-
tıklarına razı olanlara çok miktarda lanet et ve onları cehennem ateşine 
sok; onları cehenneme yerleştir; ne kötü menzildir orası! Onlara ve onları 
izleyen, onlara biat eden, onları takip eden, onlara yardım eden ve 
yaptıklarına razı olanlara cehennemi kesin ve kaçınılmaz kıl. Onlara ve 
buna razı olan herkesin üzerine her zalimi, her gasıbı, her inkar edeni, 
her kafiri, her müşriki, her kavulmuş şeytanı ve hakkı bildiği halde aksini 
yapan her zorbayı lanetlediğin lanetlerinden bir kapı aç. 
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 . ُبورَُهمْ َوقُـ 
َك َوحارَبـَْتُه َوقـَتَـَلْت نَِبيِّ  بِْنتِ  ْبنَ  �زََلِت اْحلَُسْنيَ  َواْلَعِن الّلُهمَّ اْلِعصابََة الَّيت

  *.يـََتهُ َوَاْهَل بـَْيِتِه َوُذرِّ َاْصحابَُه َواَْنصارَُه َوَاْعوانَُه َوَاْوِلياَئُه َوشيَعَتُه َوحمُِّبيِه 
  .ْسَمُعوا َكالَمُه َوال َمقاَلهُ َن َ�َُبوا ماَلُه َوَسَلُبوا َحرميَُه َوَملْ يَ َواْلَعِن اَللّـُهمَّ الَّذي

 ِخريَن َواْخلَالِئقِ وَّلَني َواآلَك فـََرِضَي ِبِه ِمَن األَ الّلُهمَّ َواْلَعْن ُكلَّ َمْن بـََلَغُه ذلِ 
  .َاْمجَعَني ِاىل يـَْوِم الّدينِ 

 اْحلَُسْنيَ َوَعلى َمْن ساَعَدَك َوعاَوَنَك َوواساَك اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِدهللاِ 
َعْنَك، السَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي َوَعَلْيِهْم َوَعلى  بِنَـْفِسِه َوبََذَل ُمْهَجَتُه ِيف الذَّبِّ 

 . تـُْربَِتَك َوَعلى تـُْربَِتِهمْ  رُوِحَك َوَعلى َاْرواِحِهْم َوَعلى
، السَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي � َااب َوِرْضواً� َورُوحًا َوَرْحيا�ً ِهْم َرْمحًَة اَللّـُهمَّ َلقِّ 

 
* Allah'ım! Yezid'e, Yezidoğulları ve Mervanoğullarının tümüne lanet 

et. Allah'ım! Peygamberinin Ehl-i Beyt'ine zulmeden ilk kişiye gazap, öf-
ke, azap ve intikamlarını kat kat artır.  

Allah'ım! Onlara tüm zulmedenlere lanet et, onlardan intikam al; ger-
çekten sen suçlulardan intikam alıcısın. 

Allah'ım! Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine zulmeden ilk kişiye lanet et; 
onların ruhlarına, diyarlarına ve kabirlerine lanet et. 

Allah'ım! Peygamberinin kızının oğlu Hüseyin ile savaşmak için inen, 
onunla savaşan, onu ashabını, ensarını, yardımcılarını, dostlarını, Şile-
rini, muhiplerini, ehlibeytini ve soyunu öldüren gruba lanet et.  

Allah'ım! Onun malını zorla alanlara, elbise ve çadırını yağmalayan-
lara, sözünü ve söylediklerini dinlemeyenlere lanet et.  

Allah'ım! İlk ve son kişilerden ve kıyamete kadar bütün yaratılanlar-
dan bu haber kendisine ulaştığında buna razı olana lanet et. 

Selam olsun sana ey Eba Abdullahi'l-Hüseyin ve -selam olsun- sana 
yardım edene, yardımına koşana, canıyla fedakârlık edene ve seni 
savunmak yolunda kalbinin kanını verene. Selam olsun sana ey mevlam! 
-Selam olsun- onlara, senin ve onların ruhuna, senin ve onların türbetine. 
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َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، ِد اْلَوِصّيَني، َوَ� ْبَن َسيِّ َعْبِدِهللا َ� ْبَن خامتَِ النَِّبّيَني َوَ� ْبَن َسيِّ 
  .َك � َشهيُد َ� ْبَن الشَّهيدِ السَّالُم َعَليْ 

 َوْقتٍ  *ُكلِّ ُه َعّين ِيف هِذِه الّساَعِة َوِيف هَذا اْليَـْوِم َوِيف هَذا اْلَوْقِت وَ اَللّـُهمَّ بـَّلغْ 
ِد اْلعاَلمَني َوَعَلى اْلُمْسَتْشَهديَن َمَعَك َسالماً  حتَِيًَّة َوَسالمًا، السَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َسيِّ 

الشَّهيِد، السَّالُم  َلى اْحلَُسْنيِ ْبِن َعِلىٍّ ُمتَِّصًال َما اتََّصَل اللَّْيُل َوالنَّهاُر، السَّالُم عَ 
، السَّالُم على العباِس بِن أمِري املؤِمنَني الَشهيِد، بِن احلَُسِني الَشهيدِ  على عليِّ 

السَّالُم َعَلى الشَُّهداِء ِمْن ُوْلِد َامِري اْلُمْؤِمنَني، السَّالُم َعَلى الشَُّهداِء ِمْن ُوْلِد 
  .ِمَن اْلُمْؤِمننيَ  ُمْسَتْشَهدٍ  ُكلِّ ، السَّالُم َعلى  َوَعقيلٍ  َجْعَفرٍ 

ْغُهْم َعّين حتَِيًَّة َوَسالماً، السَّالُم َعَلْيَك � َوبـَلِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ْلَعزاَء ِيف َوَلِدَك َرُسوَل ِهللا َوَعَلْيَك السَّالُم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، َاْحَسَن ُهللا َلَك ا

السَّالُم َعَلْيَك � َااَب احلََْسِن � َامَري اْلُمْؤِمنَني َوَعَلْيَك السَّالُم   ،اْحلَُسْنيِ َعَلْيِه السَّالمُ 
َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، َاْحَسَن هللاُ َلَك اْلَعزاَء ِيف َوَلِدَك اْحلَُسْنيِ السَّالُم َعَلْيِك � فاِطَمُة 

اْلعاَلمَني َوَعَلْيِك السَّالُم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، َاْحَسَن ُهللا َلِك  بِْنَت َرُسوِل َربِّ  �
احلََْسَن َوَعَلْيَك السَّالُم َوَرْمحَةُ  اْلَعزاَء ِيف َوَلِدِك اْحلَُسْنيِ، السَّالُم َعَلْيَك � َااب حمَُمَّدٍ 

 
* Allah'ım! Onlara rahmet, rıdvan, mutluluk ve sevinç ver. Selam 

olsun sana ey mevlam, ey Eba Abdullah, ey peygamberlerin sonuncusu-
nun oğlu ve ey vasilerin en üstününün oğlu ve alemdeki kadınların en 
üstününün oğlu. Selam olsun sana ey şehid ve şehidin oğlu! 

Allah'ım! Bu saat, bugün, bu zaman ve her zaman benden ona tehiy-
yet ve selam ulaştır. Gece ve gündüz devam ettikçe devam eden sürekli 
bir selamla selam olsun sana ey alemdekilerin en üstününün oğlu ve 
seninle birlikte şahadete erişenlere. Selam olsun şehid olan Hüseyin b. 
Ali'ye, selam olsun şehid olan Ali b. Hüseyin'e, selam olsun şehid olan 
Abbas b. Emirulmüminin'e, selam olsun Emirulmümininin evlatlarından 
olan şehitlere, selam olsun Cafer ve Akil'in evlatlarından olan şehitlere, 
selam olsun bütün mümin şehitlere. 
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اْحلَُسْنيِ، السَّالُم َعلى َاْرواِح  *َلَك اْلَعزاَء ِيف َاخيكَ ِهللا َوبـَرَكاتُُه، َاْحَسَن ُهللا 
ْمواِت َوَعَلْيِهُم السَّالُم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه،  ْحياِء ِمنْـُهْم َواألَ ُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت األَ الْ 

 .زاَء ِيف َمْوالُهُم اْحلَُسْنيِ َاْحَسَن هللاُ َهلُُم اْلعَ 
ْسالَم َوَاْهَلُه � َربَّ تُِعزُّ ِبِه االِ  ْلنا ِمَن الطّاِلبَني بِثارِِه َمَع ِامام َعْدلٍ الّلُهمَّ اْجعَ 

  اْلعاَلمَني.

Sonra secdeye giderek şöyle de: 

،  َاْمرٍ  ُكلِّ اَللّـُهمَّ َلَك اْحلَْمُد َعلى َمجيِع ما �َب ِمْن َخْطب، َوَلَك اْحلَْمُد َعلى 
ِيف َعظيِم اْلُمِهّماِت ِخبَِريَِتَك َوَاْوِلياِئَك َوذِلَك ِلما َاْوَجْبَت َهلُْم ِمَن َوإَلْيَك اْلُمْشَتكى 

 .َكراَمِة َواْلَفْضِل اْلَكثريِ الْ 
َواْرزُْقين َشفاَعَة اْحلَُسْنيِ َعَلْيِه السَّالُم يـَْوَم  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َفَصلِّ 
ِعْنَدَك َمَع  اْلَمْشُهوِد َواْحلَْوِض اْلَمْورُوِد، َواْجَعْل يل َقَدَم ِصْدقٍ اْلُورُوِد َواْلَمقاِم 

 
* Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve benden 

onlara tehiyyet ve selam ulaştır. Selam olsun sana ya Reselullah! Allah'ın 
selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Oğlun Hüseyin aley-
hisselamın mateminden dolayı Allah sana güzel sevap versin. Selam 
olsun sana ey Eba'l-Hasan ey Emirelmüminin! Allah'ın selamı, rahmet ve 
bereketleri senin üzerine olsun. Oğlun Hüseyin aleyhisselamın matemin-
den dolayı Allah sana güzel sevap versin. Selam olsun sana ey Fatıma, 
ey alemlerin Rabbinin peygamberinin kızı! Allah'ın selamı, rahmet ve 
bereketleri senin üzerine olsun. Oğlun Hüseyin aleyhisselamın matemin-
den dolayı Allah sana güzel sevap versin. Selam olsun sana ey Eba 
Muhammed Hasan! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine 
olsun. Kardeşin Hüseyin aleyhisselamın mateminden dolayı Allah sana 
güzel sevap versin. Selam olsun yaşayan ve ölen mümin erkek ve 
kadınların ruhlarına; Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri onların üze-
rine olsun. Mevlaları Hüseyin aleyhisselamın mateminden dolayı Allah 
onlara güzel sevap versin. 

Allah'ım! Bizi, kendisiyle İslam ve Müslümanlara izzet vereceğin adil 
imamla birlikte onun kanını talep edenlerden (intikamını alanlardan) eyle; 
-duamı kabul et- ey alemlerin Rabbi!" 
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اْحلَُسْنيِ َوَاْصحاِب اْحلَُسْنيِ َعَلْيِه السَّالُم الَّذيَن واَسْوُه اِبَنـُْفِسِهْم َوبََذُلو ُدونَهُ  
َوَخْوفًا  *َوَتْصديقًا ِبَوْعِدكَ  كَ َك ابِْتغاَء َمْرضاِتَك َورَجاءِ ُمَهَجُهْم َوجاَهدُوا َمَعُه َاْعداءَ 

 .َاْرَحَم الرّاِمحنيَ ِمْن َوعيِدَك ِانََّك َلطيٌف ِلما َتشاُء � 

8) İmam Hüseyin Aleyhisselamın Erbain Ziyareti 
Bu ziyaret Sefer ayının yirminci gününde okunur. Şeyh Tusî, "et-

Tehzib" ve "Misbah-ul Müteheccid" kitaplarında İmam Hasan Askeri 
aleyhisselamdan şöyle nakleder: "Müminin alameti beştir: 1- Her gün 
(on yedisi farz ve otuz dördü sünnet olmak üzere) elli bir rekat namaz 
kılmak. 2- Erbain ziyareti yapmak. 3- Sağ ele yüzük takmak. 4- Sec-
dede alnı toprağa bırakmak. 5- "Bismillahirrahmanirrahim"i yüksek 
sesle söylemek." "Tehzib" ve "Misbah" kitaplarında kaydedilen Sef-
van-ı Cemmal'ın İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan rivayet ettiği 
ziyaret şöyledir: Güneş yükselince İmam Hüseyin aleyhisselamı şöyle 
ziyaret et: 

ِهللا َوَحبيِبِه، اَلسَّالُم َعلى َخليِل ِهللا َوَجنيِبِه، اَلسَّالُم َعلى   َعلى َوِيلِّ اَلسَّالمُ 
اَلسَّالُم على َاسِري ، ِه، اَلسَّالُم َعلى اْحلَُسْنيِ اْلَمْظُلوِم الشَّهيدِ ِهللا َواْبِن َصِفيِّ  َصِفيِّ 

  .ْلُكُرابِت َوَقتيِل اْلَعَرباتِ ا
َك اْلفائُِز ِبَكراَمِتَك، َك َوَصِفيَُّك َواْبُن َصِفيِّ ُد اَنَُّه َوِليَُّك َواْبُن َوِليِّ اَللّـُهمَّ ِاّين َاْشهَ 

 
* "Allah'ım! Ariz olan bütün durumlarda Sana hamdolsun, bütün iş-

lerden dolayı sana hamdolsun, seçkin kullarına ve velilerine ulaşan bü-
yük musibetlerde şikayet mercisi Sensin; bu da onlara gerekli kıldığın 
büyük fazilet ve lütuftan dolayıdır. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle, Sana geliş (kıya-
met) günü Hüseyin'in şefaatini, şuhud makamını ve varid olunan Kevser 
havuzunu bana nasip eyle. Kendi katında benim için Hüseyn aleyhisse-
lam ve ona canlarıyla yardın eden, uğrunda kanlarını veren, Senin rızan 
için, vaadına ümit ve iman edip azabından korkarak onun yanında Senin 
düşmanlarınla savaşan ashabıyla birlikte senin yanında soğruluk ve se-
bat gösterenlerden eyle. Şüphesiz Sen istediğine çok lütfedensin; -duamı 
kabul et- ey merhametlilerin en merhametlisi."   
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دًا ِمَن  اَْكَرْمَتُه اِبلشَّهاَدِة َوَحبَـْوَتُه اِبلسَّعاَدِة، َوَاْجتَـبَـيْـَتُه ِبطيِب اْلِوالَدِة، َوَجَعْلَتُه َسيِّ 
نِْبياِء، َوَجَعْلَتُه ُه َمواريَث األَ  ِمْن اْلذاَدِة، َوَاْعطَيْـتَ الساَدِة، َوقائِدًا ِمَن اْلقاَدِة، َوذائِداً 

النُّْصَح، َوبََذَل ُمْهَجَتهُ   *الدُّعاِء َوَمَنحَ  ْوِصياِء، َفَاْعَذَر يف ُحجًَّة َعلى َخْلِقَك ِمَن األَ 
لدُّنْيا، َزَر َعَلْيِه َمْن َغرَّْتُه افيَك ِلَيْستَـْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن اْجلَهاَلِة َوَحْريَِة الضَّالَلِة، َوَقْد َتوا

وَْكِس، َوتـََغْطَرَس َوتـََرّدى ِيف  َشرى آِخَرَتُه اِبلَّثَمِن األَ ْدىن، وَ ْرَذِل األَ َوابَع َحظَُّه اِبألَ 
فاِق َوَمحََلَة  قاِق َوالنِّ َهواُه، َوَاْسَخَطَك َوَاْسَخَط نَِبيََّك، َوَاطاَع ِمْن ِعباِدَك َاْهَل الشِّ 

َك  ْوزاِر اْلُمْستَـْوِجبَني الّناَر، َفجاَهَدُهْم فيَك صاِبرًا ُحمَْتِسبًا َحّىت ُسِفَك ِيف طاَعتِ األَ 
 . َدُمُه َواْستُبيَح َحرميُهُ 

هْبُْم َعذااًب اَليمًا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَللّـُهمَّ َفاْلَعنْـُهْم َلْعناً َوبيًال َوَعذِّ 
ْوِصياِء، َاْشَهُد اَنََّك َامُني ِهللا َواْبُن َاميِنِه، ِعْشَت ِد األَ َلْيَك َ� ْبَن َسيِّ اَلسَّالُم عَ 

 
* "Selam olsun Allah'ın velisine ve habibine. Selam olsun Allah'ın 

dostuna ve seçtiğine. Selam olsun Allah'ın halis kuluna ve halis kulunun 
oğluna. Selam olsun mazlum ve şehid Hüseyn'e. Selam olsun bela ve 
hüzünler esirine ve göz yaşlarıyla katledilene. 

Allah'ım! Şahadet ederim ki o (Hüseyin) senin lütfün ve ikramınla 
kurtuluşa eren velin ve velinin oğludur, seçkin kulun ve seçkin kulunun 
oğludur. Sen kendisine şahadetle lütufta bulundun; saadete has kıldın, 
soyunun temiz olmasıyla seçtin, onu yüce kişilerden yüce bir kişi, önder-
lerden bir önder ve -İslam'ı- savunanlardan bir savunucu kıldın, kendisine 
bütün peygamberlerin mirasını verdin, vasilerden kılıp yaratıklarına hüc-
cet ettin; o da halka hücceti tamamladı ve ümmete mazeret bırakmadı, 
yumuşaklıkla nasihat etti ve kullarını cehaletten ve dalalet şaşkınlığından 
kurtarmak için senin yolunda kanını akıttı. Dünyanın aldattığı ve payını 
(ahiretini) dünyanın değersiz alçak metasına ve ahiretini en değersiz 
paraya satan, hava ve hevesine dalan ve alçalan kimseler onun aleyhine 
birleştiler ve ona sitem ettiler. Onlar öyle kişilerdir ki seni ve peygambe-
rini öfkelendirdiler ve kullarından ateşi (cehennemi) hakkeden omuzların-
da ağır günah yükünü taşıyan, şekavet ve nifak ehli kimselere itaat 
ettiler. O (Hüseyin) da sabır ve tahammül ederek senin yolunda onlarla 
cihat etti; nihayet sana itaat yolunda kanı döküldü ve saygınlığını çiğne-
mek mubah bilindi. 
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 . تَّ َفقيداً َمْظُلوماً َشهيداً َسعيداً َوَمَضْيَت َمحيداً َومُ 
ٌب َمْن قـَتَـَلَك،  َوَاْشَهُد َانَّ َهللا ُمْنِجٌز ما َوَعَدَك، َوُمْهِلٌك َمْن َخَذَلَك، َوُمَعذِّ 

َك اْلَيقُني، فـََلَعَن ُهللا َمْن َاْشَهُد اَنََّك َوفـَْيَت ِبَعْهِد ِهللا َوجاَهْدَت ِيف َسبيِلِه َحّىت َااتَ وَ 
  *.َعْت ِبذِلَك فـََرِضَيْت ِبهِ قـَتَـَلَك، َوَلَعَن هللاُ َمْن ظََلَمَك، َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة مسَِ 

ابَِيب اَْنَت َواُّمي َ� ْبَن  ،ْن واالُه َوَعُدوٌّ ِلَمْن عاداهُ اَللّـُهمَّ ِاّين اُْشِهُدَك َاّين َوِيلٌّ ِلمَ 
ْرحاِم اْلُمَطهََّرِة، َملْ ْصالِب الّشاِخمَِة َواألَ األَ  اَنََّك ُكْنَت نُورًا ىفِ  َرُسوِل ِهللا، َاْشَهدُ 

 
* Allah'ım! Onlara şiddetli bir lanetle lanet et ve onları acılı bir azapla 

azaplandır. Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu. Selam olsun sana 
ey vasilerin efendisinin oğlu. Şahadet ederim ki sen Allah'ın emini ve 
emininin oğlusun. Saadetli yaşadın ve beğenilmiş olarak geçip-gittin, 
adsız, sansız, mazlum ve şehid olarak dünyadan göçtün. 

Şahadet ederim ki Allah sana vaadettiği şeyi gerçekleştirecek, sana 
yardım etmeyip seni alçaltanı helak edecek ve seni katledeni azaplandı-
racaktır. Şahadet ederim ki sen Allah'ın ahdine vefa ettin, ölüm gelip seni 
buluncaya kadar Allah yolunda cihat ettin; seni katledenlere Allah lanet 
etsin, sana zulmedenlere Allah lanet etsin, bunu duyup da razı olanlara 
Allah lanet etsin. 

Allah'ım! Seni şahit tutuyorum ki ben onun dostuyla dost ve onun 
düşmanıyla düşmanım. Anam-babam sana feda olsun ey Resulullah'ın 
oğlu! Şahadet ederim ki sen yüce sülblerde ve tertemiz rahimlerde bir 
nurdun. Cahiliyet devri tüm necasetleriyle seni kirletemedi ve cahileyetin 
zifiri karanlıkları sana cahiliyet elbiselerinden giydiremedi. Şahadet ede-
rim ki sen dinin direklerinden, Müslümanların -dininin- rükünlerinden ve 
müminlerin sığınaklarındansın. Şahadet ederim ki sen iyi, takvalı, beğe-
nilmiş, arınmış, hidayet edici ve hidayet üzere bir imamsın. Şahadet ede-
rim ki senin evlatlarından olan imamların hepsi takva nişanesi, hidayet 
bayrakları, sağlam kulp (tutacak) ve dünya ehline Allah'ın hüccetidirler.  
Şahadet ederim ki ben size ve sizin dönüşünüze (ric'at edeceğinize) 
inanıyorum, dinimin ahkamına ve amelimin sonuçlarına yakinim vardır. 
Kalbim sizin kalbinize teslimdir ve işlerim sizin işlerinize tabidir. Allah izin 
verdiği an size yardımım hazırdır. O halde ben sizinleyim, sizinle; düş-
manlarınızla değil. Allah'ın rahmeti sizin üzerinize, sizin ruhlarınıza, 
cesetlerinize, hazırınıza, gizlinize, zahirinize ve batınınıza olsun; duamı 
icabet et ey alemlerin Rabb'i!" 
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ياهِبا، َوَاْشَهُد اَنََّك ِمْن  ْسَك اْجلاِهِليَُّة ابَِْجناِسها َوملَْ تـُْلِبْسَك اْلُمْدهلَِّماُت ِمْن ثِ تـَُنجِّ 
ماُم اْلَربُّ التَِّقيُّ ِمنَني، َوَاْشَهُد اَنََّك االِ َدعائِِم الّديِن َوَارْكاِن اْلُمْسِلمَني َوَمْعِقِل اْلُمؤْ 

َاْعالُم  ئِمََّة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة التـَّْقوى وَ ْهِديُّ، َوَاْشَهُد َانَّ األَ الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ اْهلاِدي اْلمَ 
اْهلُدى َواْلُعْرَوُة اْلُوْثقى، َواْحلُجَُّة على َاْهِل الدُّنْيا، َوَاْشَهُد َاّين ِبُكْم ُمْؤِمٌن َوابِِ�ِبُكْم، 
ُموِقٌن ِبَشراِيِع ديين َوَخواتيِم َعَملي، َوقـَْليب ِلَقْلِبُكْم ِسْلٌم َوَاْمري ِالَ◌ْمرُِكْم ُمتَِّبٌع 

ُكْم َصَلواُت ِهللا ٌة َحّىت َ�َذَن ُهللا َلُكْم، َفَمَعُكْم َمَعُكْم ال َمَع َعُدوِّ َوُنْصَريت َلُكْم ُمَعدَّ 
ِنُكْم آمَني َعَلْيُكْم َوعلى َاْرواِحُكْم َوَاْجسادُِكْم َوشاِهدُِكْم َوغائِِبُكْم َوظاِهرُِكْم َوابطِ 

 .َربَّ اْلعاِلمنيَ 
Sonra iki rekat namaz kıl ve istediğin duayı ederek geri dön. 
Ve diğeri Cabir b. Abdullah-i Ensari'den rivayet edilen ziyarettir. 

Ata der ki: Sefer ayının yirmisinde Cabir b. Abdullah-i Ensari'yle bir-
likteydim. Ğaziriye'ye ulaştığımızda Cabir Fırat suyuyla gusletti ve 
yanında getirdiği temiz bir gömleği giydi ve bana, "yanında güzel 
koku var mı?" diye sordu. Ben, "üzerimde kulunç otu var" dedim. Ca-
bir ondan biraz alarak üzerine serpti. Sonra yalın ayak İmam Hüseyin 
aleyhisselamın mezarına doğru hareket etti. İmam'ın mezarına ulaşın-
ca üç defa "Allah-u Ekber" dedi ve bayılarak yere düştü. Ayıldığın-
da şu ziyareti okuduğunu duydum: 

 »اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � آَل ِهللا ..«
"Selam olsun size ey Allah'ın ailesi..." 

Cabir'in bu ziyareti, daha önce zikrettiğimiz Recep ayının on be-
şinci gününün ziyaretinin aynısıdır; ancak birkaç cümle farklıdır ki bu 
da nüsha ihtilafından kaynaklanmış olabilir; nitekim Şeyh de bu 
ihtimali vermiştir. Bu ziyareti de okumak isteyen Recep ayının on 
beşinci gününün ziyaretine müracaat etsin. 

Zikrettiğimiz bu zamanlar dışındaki mübarek gün ve gecelerde ve 
özellikle Mübahele günü, İnsan suresinin indiği gün, o hazretin doğum 
günü, Perşembeyi Cumaya bağlayan geceler gibi o hazrete nispet 
verilen zamanlarda da İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret etmenin 
fazileti vardır. Bir rivayette şöyle geçer: "Allah Teala her Cuma akşa-
mı o hazrete lütuf gözüyle bakar, bütün peygamberleri ve peygamber-
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lerin vasilerini o hazretin ziyaretine gönderir." 
İbn Kuluveyh, İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan şöyle rivayet 

etmiştir: "Kim her Cuma günü İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarını 
ziyaret ederse bağışlanır, ölürken dünyadan hasretle gitmez ve cen-
nette İmam Hüseyin aleyhisselamın yanında yer alır." 

A'meş'in rivayetinde de komşusunun ona şöyle dediği geçmekte-
dir: "Rüya aleminde gök yüzünden üzerine, Cuma gecesi İmam 
Hüseyin'i (a.s) ziyaret eden kimsenin amanda olduğu yazılan kağıtlar 
döküldüğünü gördüm. İleride, Kazimeyn amellerinde Hacı Ali 
Bağdadî'nın kıssasında buna değineceğiz. Diğer zamanlarda da durum 
böyledir. 

Yine İmam Cafer Sadık aleyhisselama, "İmam Hüseyin aleyhisse-
lamı ziyaret etmenin diğer vakitlerden daha faziletli olduğu özel bir 
vakti var mıdır?" diye sorulduğunda İmam aleyhisselam buyurdu ki: 
"İmam Hüseyin aleyhisselamı her zaman ziyaret edin; çünkü onu ziya-
ret etmek sabit kılınmış ve belirlenmiş bir hayırdır; kim o hazreti daha 
fazla ziyaret ederse daha fazla hayır kazanır; kim de az ziyaret ederse 
az hayır elde eder. O hazreti, salih amellerin kaç kat fazla hesaplan-
dığı ve meleklerin o hazreti ziyaret etmek için gökten indikleri özel va-
kitlerde ziyaret etmeye çalışın..." 

Bu özel vakitler için rivayet edilen bir ziyaret bulamadık. Evet, 
İmam Hüseyin aleyhisselamın doğum günü olan Şaban ayının üçüncü 
gününde İmam Mehdi aleyhisselam tarafından okunan özel dua vardır; 
bugünde o duanın okunması gerekir; bu dua Şaban ayının amelleri 
bölümünde zikredilmiştir. 

İmam Hüseyin aleyhisselamı Kerbela dışında ondan uzak olan 
diğer şehirlerden ziyaret etmenin de çok fazileti vardır. Biz bu konuda 
"Kâfi", "Tehzib" ve "Fakih" kitaplarında nakledilen iki rivayeti zikret-
mekle yetiniyoruz: 

1- İbn-i Ebi Umeyr, Hişam kanalıyla İmam Cafer Sadık aleyhis-
selamın şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Sizden yolu uzak olan ve 
evinin mesafesi bizim mezarlarımıza uzak olanınız evinin damının yük-
sek olan bölümüne çıkarak iki rekat namaz kılsın ve bizim mezarları-
mıza işaret ederek selam versin; bilin ki bu selam bize ulaşır." 

2- Hannan b. Sudeyr'den, babasından şöyle rivayet edilmiştir: 
İmam Cafer Sadık (a.s) bana, "Ey Sudeyr! Her gün İmam Hüseyin'i 
(a.s) ziyaret ediyor musun?" diye sordu. Ben, "Hayır, fedanız olayım" 
diye arzettim. İmam Cafer Sadık (a.s), "Siz ne kadar da cefakarsınız!" 
buyurdu, "Acaba her Cuma günü onu ziyaret ediyor musunuz?" bu-
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yurdu. Ben, "Hayır" dedim. İmam (a.s), "Her ayda ziyaret ediyor 
musunuz peki?" buyurdu. Ben yine, "Hayır" cevabını verdim. İmam 
(a.s), "Her yılda ziyaret ediyor musunuz?" buyurdu. Ben, "Ziyaret 
ettiğim bazı yıllar olmuştur" dedim. Bunun üzerine İmam Cafer Sadık 
(a.s), "Ey Sudeyr!" buyurdu; "Siz İmam Hüseyin'e karşı ne kadar da 
cefa ediyorsunuz! Allah Teala'nın iki bin bin (iki milyon) meleğinin 
("Tehzib ve Men La Yehzuruhu'l-Fakih" kitabındaki rivayete göre bin 
bin -yani bir milyon- meleğinin) saçları dağınık ve toz-toprak içeri-
sinde İmam Hüseyin'e (a.s) ağlayarak onu ziyaret ettiğini ve bu 
konuda asla yorulup gevşeklik göstermediklerini bilmiyor musunuz? 
Ey Sudeyr her Cuma günü beş defa ve her gün bir defa neden Hüse-
yin'in (a.s) kabrini ziyaret etmiyorsun?" Ben, "Fedanız olayım; onunla 
arasında çok uzun bir mesafe var" dedim. İmam (a.s) bunun üzerine, 
"Evinin damına çıkarak sağ ve sol tarafına bak. Sonra başını gökyü-
züne kaldırarak İmam Hüseyin'in (a.s) kabrine taraf yönelerek şöyle 
de:  

 السَّالُم َعَليَك َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ  ،اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِدهللاِ 
"Selam olsun sana ya Eba Abdillah, Alklah'ın selamı, rahmeti ve 

bereketleri senin üzerine olsun."  
Böyle yapacak olursan senin hakkında hac ve umre ziyareti 

yazılır." 
Sudeyr diyor ki, "Ben çoğu zaman bu ameli bir ayda yirmiden faz-

la yaptım." 
Mutlak ziyaretlerden birinci ziyaretin baş tarafında buraya uygun 

olan bir konuyu kaydetmiştik. 

İmam Hüseyin Aleyhisselamın Türbetinin Fazilet ve Adabı 
İmam Hüseyin aleyhisselamın türbetinde ölüm dışında bütün dert-

ler ve hastalıklar için şifa, belalardan güvence olduğu, insanı bütün 
korkulardan amanda kıldığı hususunda birçok rivayet vardır. Bu 
alandaki rivayetler tevatür haddine ulaşmıştır. Bu mukaddes türbetle 
gerçekleşen mucizeler sayılmayacak kadar çoktur. Ben, Şia uleması-
nın hayatı hakkında yazmış olduğum "Fevaidu'r-Rezeviyye" kitabında, 
Seyyid Muhaddis Nimetullah Cezayiri hakkında şöyle yazdım: O, ilim 
tahsilinde çok zahmetler çekti, zorluk ve eziyetler gördü. Tahsilinin 
ilk yıllarında lamba satın almaya gücü yetmediği için ay ışığında kitap 
okuyordu. Ay ışığında çok kitap okuması, çok yazması ve araştırması 
sonucu gözleri zayıflayınca gözlerinin ışıklanması için İmam Hüseyin 
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aleyhisselamın ve Irak'taki Ehl-i Beyt imamlarının türbetini gözlerine 
sürer ve o türbetlerin bereketiyle gözleri ışıklanırdı. Günümüzün in-
sanları kafirlerle muaşeretleri nedeniyle sakın buna şaşırmasınlar. 
Kemaluddin Dimyeri "Heyatu'l-Heyevan" kitabında şöyle nakleder: 
Kobra yılanı bin yıl yaşasa kör olur. Allah Teala, gözünün körlüğünü 
tedavi etmesi için ona kendisini rezene bitkisine ulaştırmasını ilham 
etmiştir. Bu yılan çölleri kat ederek o bitkiyi bulur, gözerlini o bitkiye 
sürer ve böylece gözerli aydınlanır. Bunu Zemahşeri ve diğerleri 
nakletmişlerdir. O halde, eğer Allah Teala yaş bir bitkiye yılanın 
gözünü ışıklandırma özelliği vermişse, Allah yolunda kendisi ve 
çoluk-çocuğu öldürülen peygamberin torununun türbetinde, sevgilile-
rinin yararlanması için bütün hastalıkların şifasını, birçok yarar ve 
bereketler vermesi hayret edilecek bir durum değildir. Biz bu alanda 
birkaç rivayetin zikriyle yetiniyoruz:  

1- Rivayet edilmiştir ki: "Cennet hurileri, bir meleğin bir iş için 
yere indiğini görünce, bize hediye olarak İmam Hüseyin aleyhissela-
mın mezarının türbet ve tesbihini getir, diye ricada bulunurlar." 

2- Muteber bir senetle birisinden şöyle rivayet edilir: İmam Rıza 
aleyhisselam Horasan'dan bana bir paket eşya gönderdi. Paketi açtı-
ğımda içinde bir miktar toprak olduğunu gördüm. Paketi getiren 
adama o toprağın ne olduğunu sorduğumda dedi ki: Bu İmam Hüseyin 
aleyhisselamın mezarının toprağıdır; İmam aleyhisselam bir yere 
gönderdiği bütün elbise ve diğer şeylerin arasına kesinlikle bu toprak-
tan biraz bırakır ve "Allah'ın izniyle bu, insanı belalardan korur" 
buyururdu. 

3- Abdullah b. Ebi Ye'fur, İmam Cafer Sadık aleyhisselama, "Biri, 
İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarının toprağından alıp ondan fayda 
görürken başka birisi aldığında ondan bir fayda göremiyor; bunun 
nedeni nedir?" diye sorması üzerine İmam aleyhisselam buyurdu ki: 
"Hayır; vallahi kim o topraktan alır ve onun kendisine faydası olaca-
ğına inanırsa, kesinlikle o toprağın ona faydası olur." 

4- Ebu Hamza Sumalî'den şöyle rivayet edilmiştir: İmam Cafer 
Sadık'a (a.s), "Ashabımızın İmam Hüseyin'in (a.s) kabrinin toprağını 
alıp ondan şifa umduklarını görüyorum; onda şifa var mıdır?" diye 
sordum. İmam (a.s), "Kabirden dört mil mesafeye kadar olan yerden 
toprak alarak ondan şifa umulabilir. Ceddim Resulullah'ın (s.a.a), 
İmam Hasan, İmam Zeynulabidin ve İmam Muhammed Bâkır'ın (Al-
lah'ın selamı onların üzerine olsun) kabirleri de böyledir. O halde o 
topraktan al; o, her derdin şifası, korktuğun her şeye karşı bir kal-
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kandır; dua dışında şifa umulan hiçbir şey bu konuda ona erişemez; 
ama kötü kap ve yerlere bırakma onu bozar. Onunla tedavi edenlerin 
yakini azdır; kim onun kendisi için şifa olduğuna yakin ederek onunla 
tedavi ederse yeterli olur ve artık başka bir ilaca ihtiyaç duymaz. 
Kendilerini o türbete süren şeytanlar ve kafir cinler ve yine o türbeti 
bıraktıkları şeyi koklamaları onu bozar; şeytanlar ve kafir cinler 
ondan dolayı Ademoğullarına haset ettikleri için iyilik ve güzel kokusu 
gitsin diye kendilerini ona sürerler. Haremin dışında bir türbet 
gelince Allah'tan başka kimsenin sayamayacağı kadar çok sayıda 
şeytanlar ve kafir cinler toplanarak kendilerini sahibinin elindeki o 
türbete sürerler. Melekler ise onların hareme girmelerine engel 
olurlar. O türbet onlardan salim kalırsa onunla hangi hastayı tedavi 
ederlerse hemen şifa bulur. Dolayısıyla türbet alırsan onu gizle ve ona 
çokça Allah'ın ismini oku. Bazı türbet alanların onu hafife aldıklarını, 
hatta bazılarının onu dört ayaklı hayvanların torbasına bıraktıklarını 
veya yemek tabağına koyduklarını ya da hurcun ve çuval gibi elin 
fazla sürüldüğü diğer şeylere bıraktıklarını duydum. Ona karşı bu 
şekilde saygı gösteren kimse ondan nasıl şifa bulabilir ki?! Yakini 
olmayan ve maslahatı olan şeyi hafife alan bir kalp kendi amelini 
bozmaktadır." 

5- Rivayet edilmiştir ki: Kim İmam Hüseyin aleyhisselamın 
türbetinden almak isterse parmaklarının ucuyla bir nohut miktarı 
alarak öpüp gözlerine bıraksın, bedenini diğer uzuvlarına sürsün ve 
desin ki: 

 
ْبَِة َوِحبَقِّ  اَللّـُهمَّ ِحبَقِّ  ِه ِه َواَبيِه َواُمِّ َجدِّ  َمْن َحلَّ هِبا َوَثوى فيها َوِحبِقِّ  هـِذِه الرتُّ

،  داءٍ  ُكلِّ ًء ِمْن اْلَمالِئَكِة اْحلاّفَني ِبِه ِاّال َجَعْلَتها ِشفا ئِمَِّة ِمْن ُوْلِدِه َوِحبَقِّ َوَاخيِه َواألَ 
 *.، َوِحْرزاً ِممّا َاخاُف َوَاْحَذرُ آَفةٍ  ُكلِّ ، َوَجناًة ِمْن  َمَرضٍ  ُكلِّ َوبـُْرءاً ِمْن  

Sonra o türbeti kullan. 
 

* "Allah'ım! Bu türbetin hakkı için, bu toprağa girerek orada kalan 
zatın hakkı hürmetine ve onun dedesi, babası, annesi, kardeşi ve onun 
soyundan olan imamların hakkı hürmetine ve onu kuşatan meleklerin 
hakkı hürmetine bu türbeti bütün dertlere deva, bütün hastalıklara şifa, 
bütün afetlerden kurtuluş, korktuğum ve çekindiğim şeylerden korunma 
kıl." 
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Rivayet edilmiştir ki, İmam Hüseyin aleyhisselamın türbetini -
namazda alnı bırakmak amacıyla- mühür yapmak için ona "Kadir 
Suresi"ni oku. 

Başka bir rivayette şöyle geçer: İmam Hüseyin aleyhisselamın 
türbetini yediğiniz veya başkasına yedirdiğiniz zaman ona şu duayı 
okuyun:  

ِانََّك  اءٍ د ُكلِّ ِبْسِم ِهللا َواِبهلِل، اَللّـُهمَّ اْجَعْلُه ِرْزقًا واِسعًا َوِعْلمًا �ِفعًا َوِشفاًء ِمْن 
 **. َقديرٌ  ءٍ يْ شَ  ُكلِّ َعلى  

İmam Hüseyin aleyhisselamın mezarının türbetinin birçok faydası 
vardır. Bu cümleden: Onu mezarda cenazenin yanına bırakmak, cena-
zenin kefenini onunla yazmak ve ona secde etmek müstehaptır; sec-
dede alnı İmam Hüseyin aleyhisselamın türbetine bırakmanın yedi 
perdeyi yırttığı, yani namazın kabul olmasına ve göğe yükselmesine 
neden olduğu rivayet edilmiştir; yine, İmam Hüseyin aleyhisselamın 
türbetinden tesbih yaparak onunla Allah'ı zikretmek ve onu elinde 
bulundurmak çok faziletlidir. Yine, İmam Hüseyin aleyhisselamın tür-
betinin özelliklerinden biri de insanın elinde sahibi zikir söylemeden 
zikir söylemesidir; demek ki bu tesbih, Allah Teala'nın buyurduğu gibi 
"O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur; ama siz onların 
tesbihlerini anlamazsınız" bütün şeylerdeki diğer tesbihlerden 
farklıdır. 

Rumlu arif bu anlamda şöyle demiştir: 
 
Gayptan açılırsa gözün, gör bak neler olur 
Alemdeki zerreler seninle sırdaş olur 
Toprağın konuşması, suyun ve çamurun 
Kalp gözü olanlara hüveyda olur 
Batın aleminde bütün zerreler 
Gece-gündüz seninle konuşkan olur 
Duyuyoruz, görüyoruz ve yanındayız onun 
Namahremlere karşı dilimiz suskun olur 
Cansız cisimlerden yönelin canı olanlara 

 
** "Allah'ın adıyla ve Allah'ın yardımıyla. Allah'ım! Bunu, geniş bir 

rızık, faydalı bir bilim ve bütün hastalıklara şifa kıl. Doğrusu sen her şeye 
kadirsin." 
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Varlık alemin eczasının bülbülü olun 
Cansız cisimlerin tesbihi ifşa olur 
Gelince o, tevillerin vesvesesi yok olur. 
 
Kısacası; bu rivayetteki tesbih, İmam Hüseyin'in -ruhumuz ona 

feda olsun- mezarının türbetinin özelliklerindendir. 
6- İmam Rıza'dan (a.s) şöle rivayet edilmiştir: "Kim İmam Hüseyi-

n'in (a.s) tesbihini çevirerek "Subhanellah, vel'hamdulillah, ve laila-
heillellah, vellahu ekber" derse, çevirdiği her tesbih tanesi karşı-
sında Allah Teala onun için altı bin hasene yazar, onun altı bin güna-
hını siler, onu altın bin derece yükseltir, onun hakkında altı bin şefaat 
yazar." 

Yine İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim 
İmam Hüseyin'in (a.s) türbetinden yapılan taşları (pişirilmiş tesbih 
tanelerini) çevirir de bir defa istiğfar yaparsa onun hakkında yetmiş 
istiğfar yazılır. Tesbihi elinde tutar da tesbih zikri söylemezse, tesbihin 
her tanesi karşısında onun için yetmiş derece yazılır."  

7- Muteber bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir: İmam Cafer Sadık 
(a.s) Irak'a gelince bir grup onun huzuruna gelerek, "İmam Hüseyin'in 
(a.s) türbetinin her derdin şifası olduğunu biliyoruz; acaba onun 
türbeti bütün korkulardan güvende olmaya da neden oluyor mu?" diye 
sordular. Bunun üzerine İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Evet; kim her 
korkudan onu korumasını isterse, İmam Hüseyin'in (a.s) türbetinden 
yapılan tesbihi eline alarak şu duayı üç defa okusun: 

 
َاْصَبْحُت اللّـُهمَّ ُمْعَتِصمًا ِبِذماِمَك َوِجواِرَك اْلَمنيِع الَّذي ال يُطاَوُل َوال ُحياَوُل،  

ِمْن ساِئِر َمْن َخَلْقَت َوما َخَلْقَت ِمْن َخْلِقَك الّصاِمِت  َوطاِرقٍ  غاِشمٍ  ُكلِّ  ِمْن َشرِّ 
َك َوِهَي َوالُء َاْهِل بـَْيِت نَِبيِّ  َحصيَنةٍ  ساِبَغةٍ  بِِلباسٍ  َخمُوفٍ  ُكلِّ ِمْن  ةٍ َوالّناِطِق ِيف ُجنَّ 

  َحصنيٍ  ِجبَدارٍ  يل ِاىل َاِذيَّةٍ  قاِصدٍ  ُكلِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه ُحمَْتِجزًا ِمْن  حمَُمَّدٍ 
ْم َمجيعًا، ُموِقناً َانَّ اْحلَقَّ َهلُْم َوَمَعُهْم ِهْم َوالَّتَمسُِّك ِحبَْبِلهِ ْعِرتاِف ِحبَقِّ اْالِ◌ْخالِص ِيف االِ 

  َوِمنْـُهْم َوفيِهْم َوهِبِْم اُوايل َمْن واَلوا َواُعادي َمْن عاَدوا َواُجاِنُب َمْن جانـَُبوا، َفَصلِّ 
عاِدَى ْزُت األَ قيِه، � َعظيُم َحجَ َما اَتَّ  ُكلِّ  َوآِلِه َوَاِعْذِين اللّـُهمَّ هِبِْم ِمْن َشرِّ  َعلى حمَُمَّدٍ 
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ْرِض، ِاّ� َجَعْلنا ِمْن َبْنيِ اَْيديِهْم َسّدًا َوِمْن َخْلِفِهْم َسّدًا سَّماواِت َواألَ َعّين بَِبديِع ال
  *.ْيناُهْم فـَُهْم ال يـُْبِصُرونَ َفَاْغشَ 

Sonra tesbihi öperek gözlerine sürüp şöyle desin: 
أبيِه  ِه َوِحبَقِّ َجدِّ  صاِحِبها وِحبَقِّ   الُرتَبِة املُبارََكِة، َوِحبَقِّ هِذهِ   أسأَُلَك ِحبَقِّ الَّلُهمَّ اّينِ 

، وأماً� ِمْن داءٍ  ُكلِّ ُولِدِه الطاِهريَن، اْجَعْلها ِشفاًء ِمْن  أخيِه َوِحبَقِّ  ِه وِحبَقِّ أُمِّ  وِحبَقِّ 
  *.ُسوءٍ  ُكلِّ ، َوِحفظاً ِمْن  َخوفٍ  ُكلِّ 

Sonra tesbihi alnına bıraksın. Sabahleyin böyle yapacak olursa ak-
şama kadar ve akşamleyin yapacak olursa sabaha kadar Allah'ın güve-
ninde olur. 

Diğer bir rivayette ise şöyle geçmektedir: "Kim bir padişahtan 
veya başka birinden korkarsa, evden çıktığı zaman böyle yapacak 
olursa, onun için, onların şerrinden bir pusula (korunma vesilesi) 
olur." 

Ulema arasında meşhur olan görüşe göre, çamur ve toprak yemek 
câiz değildir. Ancak İmam Hüseyin aleyhisselamın türbeti lezzet al-

 
* "Allah'ım! Her zalimin, geceleyin saldıranın, konuşmayan, konuşan 

ve korkunç olan diğer yarattıklarının şerrinden Senin erişilmez ve güçlü 
aht ve amanına sarılarak, Senin Peygamberin Muhammed'in -Allah'ın 
salatı onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- Ehl-i Beyt'inin velayet ve 
sevgisinden ibaret olan kalkanının ve sağlam zırıhının altına giriyorum. 
Eziyet kastı olan herkesten, hakkın onların (Ehl-i Beyt), onlarla birlikte, 
onlardan, onlarda, onların vasıtasıyla olduğuna yakin ettiğim halde 
onların sevdiklerini severek, düşman olduklarına düşman olarak ve 
onların uzak durduklarından uzak durarak Peygamber'inin Ehl-i Beyt'inin 
-Allah'ın selamı onların üzerine olsun- hakkını itiraf etme ve tümünün 
ipine sarılma hususunda sağlam ihlas kalesine sığınıyorum. O halde 
Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve beni korktuğum her şeyin 
şerrinden kendi sığınağına al. Ey Yüce Allah! Ben gökleri ve yeri 
yaratanın vasıtasıyla düşmanlarımı kendimden engelledim. -Sen buyur-
muşsun ki:- Biz onların önlerinden bir sed ve arkalarından bir sed çektik 
de onları kapattık; artık görmezler." 

* "Allah'ım! Bu mübarek türbetin hürmetine, bunun sahibinin hakkı 
için, onun dedesinin, babasının, annesinin, kardeşinin ve tertemiz evlat-
larının hakkı için bunu her dertlere deva, her korkudan güven ve her 
kötülükten koruma kıl." 



 953 

mak kastı olmaksızın şifa için bir nohut kadar ve ihtiyat gereğince 
mercimek kadar yenilebilir. Şifa için İmam Hüseyin aleyhisselamın 
türbeti yenirken, türbeti ağza bırakmak ve sonra bir yudum su içerek 
şöyle demek daha iyidir: 

 **. َوُسْقمٍ  داءٍ  ُكلِّ َوِشفاًء ِمْن  اَللّـُهمَّ اْجَعْلُه ِرْزقاً واِسعاً َوِعْلماً �ِفعاً 
Allame Meclisî der ki: İmam Hüseyin aleyhisselamın mührünü, 

tesbihini ve türbetini satın almamak ve satmamak, aksine hediye et-
mek ve bağışlamak ihtiyata daha uygundur ve bunun için ilk başta şart 
koşmaksızın birbirlerini razı etmeleri daha iyidir. Nitekim muteber bir 
hadiste İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Kim 
İmam Hüseyin'in (a.s) kabrinin toprağını satarsa onun etini satmış ve 
almış gibi olur." 

Şeyhimiz büyük muhaddis sıkatu'l-İslam Nurî (r.a) "Daru's-Se-
lam" adlı eserinde şöyle nakletmiştir: Birgün kardeşlerimden biri rah-
metli annemin huzuruna gittiğinde annem kardeşimin İmam Hüse-
yin'in (a.s) türbetini cüppesinin alt cebine bıraktığını görünce, "Bu 
mukaddes türbete karşı edepsizliktir; çünkü bu durumda türben bazen 
bacağın altında kalıp kırılabilir" diyerek onu azarladı. Kardeşim, 
"Buyurduğun gibidir; şimdiye kadar iki türbet kırdım. Fakat bundan 
böyle türbeti cüppemin alt cebine koymayacağıma söz veriyorum" 
dedi. Bu olaydan birkaç gün geçtikten sonra babam Allame bu 
olaydan haberi olmadığı halde rüya aleminde mevlamız Eba Abdullah 
Hüseyin aleyhisselamın onun ziyaretine teşrif ettiğini, evimizin kütüp-
hanesinde oturarak ona karşı çok şefkatli davranarak, "Çağır oğullarını 
gelsinler de onlara ikramda bulunayım" dediğini görmüş. Babam 
benimle birlikte beş tane olan oğullarını çağırmış. Biz gelerek kapının 
yanında İmam'ın (a.s) karşısında durmuşuz. İmam'ın (a.s) yanında bir 
takım elbise ve diğer şeyler varmış. Bizleri teker teker çağırmış ve 
yanındaki şeylerden her birimize bir şey vermiş. Sıra o kardeşime -
Allah ona selametlik versin- gelince İmam (a.s), ona öfkeyle bakarak 
rahmetli babama dönüp, "Bu oğlun benim kabrimin türbetlerinden 
ikisini bacağının altında kırmıştır" buyurmuş ve ona karışı diğer kar-
deşlerim gibi davranmayarak yanındakilerden ona doğru bir şey atmış; 
hatırladığım kadarıyla ona taraklık vermişti. Babam Allame uykudan 

 
** "Allah'ım! Bunu geniş rızık, yararlı ilim, bütün dert ve hastalıklar-

dan şifa kıl." 
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uyanarak gördüğü rüyayı rahmetli anneme anlatınca annem olup 
bitenleri ona aktardı. Babam bu rüyanın doğruluğuna hayret etti. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Bu bölüm, Kazimeyn'deki İmam Musa Kâzım (a.s) ve İmam 

Muhammed Taki'nin ziyaretinin fazileti ve nasıl yapılacağı, Berasa 
camii, İmam Mehdi'nin (a.f) dört sefiri (Allah onlardan razı olsun) ve 
Selman-i Farsi'nin ziyareti hakkındadır; bu bölümü birkaç başlıkta ele 
alacağız: 

A) Kazimeyn Ziyaretinin Fazilet ve Adabı 
Kazimeyn'deki iki masum imamı ziyaret etmekle ilgili olarak bir 

çok fazilet rivayet edilmiş, bir çok rivayette İmam Musa Kâzım'ı (a.s) 
ziyaret etmenin Hz. Resulul-i Ekrem'i (s.a.a) ziyaret etmek gibi olduğu 
bildirilmiştir. 

Bir rivayette şöyle geçer: "Kim İmam Kâzım aleyhisselamı ziyaret 
ederse Resulullah (s.a.a) ve Emirulmüminin Ali'yi ziyaret etmiş gibi 
olur" Başka bir rivayette "İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret etmiş 
gibi olur." 

Diğer bir hadiste şöyle geçmektedir: "Kim onu ziyaret ederse cen-
net ona farz olur." 

Şeyh Muhammed b. Şehraşub "Menakıb" adlı kitabında Tarih-i 
Bağdat'dan, bu kitabın yazarının kendisinin muteber senediyle Ali b. 
Hılal'dan şöyle rivayet ettiğini nakleder: Karşılaştığım her sıkıntıda, 
Hz. Musa b. Cafer aleyhisselamın türbesine giderek ona tevessül etti-
ğimde Allah Teala'nın kolaylaştırmadığı bir sıkıntı yoktur. 

Yine şöyle demiştir: Bağdad'da bir kadının kaçtığını görünce, 
"Nereye gidiyorsun?" diye sordular ona. Kadın, "Oğlumu zindana 
atmışlar; onun hakkında dua etmek için Musa b. Cafer'in (a.s) haremi-
ne gidiyorum" dedi. Orada olan Hanbelî bir adam o kadınla alay ede-



 956 

rek, "Oğlun zindanda öldü" dedi. O kadın, "Allah'ım! Zindanda şehit 
edilen kimsenin (bu sözle İmam'ı -s.a- kastediyor) hakkı hürmetine 
senden, kendi güç ve kudretini bana göstermeni diliyorum" dedi. 
Ansızın o kadının çocuğunu bırakıp cinayet suçuyla o kadınla alay 
eden Hanbeli adamın oğlunu tutukladılar.  

Şeyh Saduk, İbrahim b. Ukbe'den şöyle rivayet etmiştir: İmam Ali 
Naki'ye (a.s) bir mektup yazdım ve mektubumda Eba Abdullah Hüse-
yin aleyhisselamın ziyareti ile İmam Musa Kâzım ve İmam Muham-
med Tâki'nin (Allah'ın selamı onların üzerine olsun) ziyaretlerinin 
hangisinin daha üstün olduğunu sormuştum. Mektubumun cevabında 
İmam (a.s) şöyle yazdı: "Ebu Abdullah -Hüseyin- önceliklidir; fakat 
bu ikisinin ziyareti daha kapsamlı ve sevabı daha fazladır." 

Kazimeyn Ziyareti Nasıl Yapılır? 
İmam Musa b. Cafer ve İmam Muhammed Tâki'nin (onlara selam 

olsun) haremlerinde, ziyaretlerin bazıları bu imaların her birinin özel 
ziyareti ve bazıları ise her ikisinin ortak ziyaretidir. 

İmam Musa b. Cafer'in özel ziyareti şöyledir: Seyyid b. Tavus 
"Mezar"da diyor ki: O hazreti ziyaret etmek istediğinde önce gusül 
yapıp kalp huzuruyla, küçük adımlarla ve vakarla hareme doğru hare-
ket et. Haremin kapısına ulaşıldığında durarak şöyle de: 

ِاالَّ ُهللا َوُهللا اَْكَربُ َاْحلَْمُد هلِل َعلى ِهدايَِتِه ِلِديِنِه ِالـَٰه  َاهلُل اَْكَربُ َاهلُل اَْكَربُ  ال
 . ما َدعا ِاَلْيِه ِمْن َسبيِلهِ َوالتـَّْوفيِق لِ 

َك ابً ِاَلْيَك اِبْبِن بِْنِت نَِبيِّ ، َواَْكَرُم َمأِيتٍّ َوَقْد اَتـَيْـُتَك ُمتَـَقرِّ لّـُهمَّ ِانََّك اَْكَرُم َمْقُصودٍ اَل
  .بنيَ ريَن َواَبْنائِِه الطَّيِّ َصَلواُتَك َعَلْيِه َوَعلى آابئِِه الطّاهِ 

َواْجَعْلين  *ْب َسْعيي َوال تـَْقَطْع رَجائيَوال ُختَيِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 

* "Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, O'ndan başka ilâh yoktur. Allah-u 
Ekber, dinine hidayeti ve davet ettiği yola muvaffak ettiği için Allah'a 
hamd olsun. 

Allah'ım! Sen kastedilenlerin en kerimi ve hacetler için kapısına gidi-
lenlerin en yücesisin. Ben, peygamberinin kızının oğlunun -rahmetin 
onun, tertemiz babalarının ve temiz evlatlarının üzerine olsun- vasıtasıyla 
sana yaklaşarak dergâhına geldim. 
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 . ِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّبنيَ آلِعْنَدَك َوجيهاً يف الدُّنْيا َوا
Sonra sağ ayakla hareme gir ve de ki: 

ُهمَّ ِبْسِم ِهللا َواِبهلِل َويف َسبيِل ِهللا َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، اَللّـ
 *.  اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناتِ اْغِفْر يل َوِلواِلَديَّ َوِجلَميعِ 

Kubbenin kapısına ulaştığında dur ve giriş için şöyle izin al: 
أَاْدُخُل � َرُسوَل ِهللا، أََاْدُخُل � َنِيبَّ ِهللا، أََاْدُخُل � حمَُمََّد ْبَن َعْبِدِهللا، أََاْدُخُل � 

احلََْسَن، أََاْدُخُل � َااب َعْبِد ِهللا اْحلَُسْنيَ، أََاْدُخُل �  اْلُمْؤِمنَني، أََاْدُخُل � َااب حمَُمَّدٍ  َامريَ 
، أََاْدُخُل � َااب َعْبِد  َعِليَّ ْبَن اْحلَُسْنيِ، أََاْدُخُل � َااب َجْعَفرٍ  َااب حمَُمَّدٍ  حمَُمََّد ْبَن َعِليٍّ

، أََاْدُخُل �  ، أََاْدُخُل � َمْوالَي � َااَب احلََْسِن ُموَسى ْبَن َجْعَفرٍ مَّدٍ ِهللا َجْعَفَر ْبَن حمَُ 
 **.َمْوالَي حمَُمََّد ْبَن َعِليٍّ أََاْدُخُل �  َمْوالَي � َااب َجْعَفرٍ 

Sonra içeri gir ve dört defa "Allah-u Ekber" söyle. Sonra sırtın 
kıbleye gelecek şekilde türbenin karşısında dur ve şöyle de: 

 ***ِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا َواْبنَ اَلسَّالُم َعَلْيَك � وِيلَّ ِهللا َواْبَن َوِليِّ 

 
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle. 

Çabamı boşa çıkarma, ümidimi kesme, dünya ve ahirette kendi yanında 
beni haysiyetli ve sana yakınlaştırılmış kullardan kıl." 

* "Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, Allah yolunda ve Resulullah'ın 
-Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyti'ne olsun- dini üzere. Allah'ım! Beni, 
anamı, babamı, bütün mümin erkek ve kadınları bağışla." 

** "Girebilir miyim ya Resulellah; girebilir miyim ey Allah'ın peygam-
beri; girebilir miyim ey Muhammed b. Abdullah; girebilir miyim ey Emirul-
müminin; girebilir miyim ey Eba Muhammed Hasan; girebilir miyim ey 
Eba Abdullah-il Hüseyin; girebilir miyim ey Eba Muhammed Ali b. 
Hüseyin; girebilir miyim ey Eba Cafer Muhammed b. Ali; girebilir miyim 
ey Eba Abdullah Cafer b. Muhammed. Girebilir miyim ey mevlam ey Eba 
Hasan Musa b. Cafer; girebilir miyim ey mevlam Eba Cafer. Girebilir 
miyim ey mevlam Muhammed b. Ali." 

*** "Selam olsun sana ey Allah'ın velisi ve O'nun velisinin oğlu. 
Selam olsun sana ey Allah'ın hücceti ve hüccetinin oğlu. Selam olsun 
sana ey Allah'ın seçtiği ve seçtiğinin oğlu. Selam olsun sana ey Allah'ın 
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ِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَني ِهللا َواْبَن ُحجَِّتِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َصِفيَّ ِهللا َواْبَن َصِفيِّ 
ْرِض، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِاماَم اْهلُدى، ماِت األَ اَلسَّالُم َعَلْيَك � نُوَر ِهللا يف ظُلُ َاميِنِه، 

اَلسَّالُم َعَلْيَك � َعَلَم الّديِن َوالتُّقى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � خاِزَن ِعْلِم النَِّبّيَني، اَلسَّالُم 
ْوِصياِء الّساِبقَني، اَلسَّالُم ُم َعَلْيَك � �ِئَب األَ سَّالَعَلْيَك � خاِزَن ِعْلِم اْلُمْرَسلَني، اَل

َعَلْيَك � َمْعِدَن اْلَوْحِي اْلُمبِني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � صاِحَب اْلِعْلِم اْلَيقِني، اَلسَّالُم 
لسَّالُم َعَلْيَك ماُم الّصاِلُح، اَ لسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها االِ َعَلْيَك � َعيْـَبَة ِعْلِم اْلُمْرَسلَني، اَ 

ماُم لسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها االِ ماُم اْلعاِبُد، اَ لسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها االِ ماُم الزّاِهُد، اَ اَيـَُّها االِ 
ُد الرَّشيُد، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَمْقُتوُل الشَّهيُد، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َرُسوِل السَّيِّ 

 . َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ  رٍ ِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي ُموَسى ْبَن َجْعفَ ْبَن َوِصيِّ ِهللا َوا
َاْشَهُد اَنََّك َقْد بـَلَّْغَت َعِن ِهللا ما َمحََّلَك َوَحِفْظَت َما اْستَـْوَدَعَك، َوَحلَّْلَت 

َت َعَلى  ِهللا، َوتـََلْوَت ِكتاَب ِهللا َوَصربَْ  َحالَل ِهللا َوَحرَّْمَت َحراَم ِهللا، َواََقْمَت َاْحكامَ 
  *.ذى يف َجْنِب ِهللا، َوجاَهْدَت يف ِهللا َحقَّ ِجهاِدِه َحّىت أاتَك اْلَيقنيُ األَ 

 
emini ve emininin oğlu. Selam olsun sana ey yeryüzünün karanlıklarında 
Allah'ın nuru. Selam olsun sana ey hidayet imamı. Selam olsun sana ey 
din ve takva nişanesi. Selam olsun sana ey peygamberlerin ilminin 
mahzeni. Selam olsun sana ey elçilerin ilminin mahzeni. Selam olsun 
sana ey geçmiş vasilerin naibi. Selam olsun sana ey açık vahyin madeni. 
Selam olsun sana ey ilm-i yakinin sahibi. Selam olsun sana ey elçilerin 
ilminin sandığı. Selam olsun sana ey salih imam. Selam olsun sana ey 
zahid imam. Selam olsun sana ey abid imam. Selam olsun sana ey 
ümmetin büyük ve cesur imamı. Selam olsun sana ey katledilen şehid. 
Selam olsun sana ey Resulullah'ın ve vasisinin oğlu. Selam olsun sana 
ey mevlam Musa b. Cafer; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine 
olsun. 

* Şahadet ederim ki sen Allah tarafından O'nun sana yüklediği şeyi 
ulaştırdın, sana emanet bıraktığını korudun, Allah'ın helalini helal bildin 
ve Allah'ın haramını haram bildin. Allah'ın hükümlerini ayakta tuttun. 
Allah'ın kitabını tilavet ettin. Allah için eziyetlere sabrettin. Yakin (ölüm) 
gelip seni buluncaya kadar Allah yolunda hakkıyla cihad ettin. 
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ُبوَن  َوَاْشَهُد اَنََّك َمَضْيَت َعلى ما َمضى َعَلْيِه آابُؤَك الطّاِهُروَن َوَاْجداُدَك الطَّيِّ 
ئِمَُّة اْلَمْهِديُّوَن، ملَْ تـُْؤثِْر َعمًى َعلى ُهدًى، َوملَْ متَِْل ِمْن َحقٍّ ِاىل ألَ ْوِصياُء اْهلاُدوَن ااألَ 

، َوَاْشَهُد اَنََّك َنَصْحَت هلِل َوِلَرُسوِلِه َوِالَ◌مِري اْلُمؤِمنَني، َواَنََّك َادَّْيَت اْالَ◌مانََة، ابِطلٍ 
ْيَت الزَّكاَة، َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف، َوَ�َْيَت َعِن َواْجتَـنَـْبَت اْخلِيانََة، َواََقْمَت الصَّالَة، َوآتَـ 

َيقُني َفَجزاَك ُهللا َعِن اْلُمْنَكِر، َوَعَبْدَت َهللا ُخمِْلصًا ُجمَْتِهدًا ُحمَْتِسبًا َحّىت أاتَك الْ 
ِهللا زائِرًا، عارِفًا  ْسالِم َوَاْهِلِه اَْفَضَل اْجلَزاِء َوَاْشَرَف اْجلَزاِء، اَتـَيْـُتَك َ� ْبَن َرُسولِ االِ 
َك، ُمِقرًّا ِبَفْضِلَك، ُحمَْتِمًال ِلِعْلِمَك، ُحمَْتِجبًا ِبِذمَِّتَك، عائِذًا ِبَقْربَِك، الئِذًا ِحبَقِّ 

ِبَضرِحيَك، ُمْسَتْشِفعًا ِبَك ِاَىل ِهللا، ُمواِليًا ِالَ◌ْوِلياِئَك، ُمعاِد�ً ِالَ◌ْعداِئَك، ُمْستَـْبِصراً 
اِبْلَعَمى الَّذي ُهْم ْهلَُدى الَّذي اَْنَت َعَلْيِه، عاِلمًا ِبَضالَلِة َمْن خاَلَفَك وَ ِبَشأِْنَك َوابِ 

  .َعَلْيهِ 
ابً ابَِيب اَْنَت َواُّمي َونـَْفسي َوَاْهلي َومايل َوَوَلدي َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَتـَيْـُتَك ُمتَـَقرِّ 

 *َك ِليَـْغِفَر يل ذُنُويب، َك ِاَلْيِه َفاْشَفْع يل ِعْنَد رِبِّ ِبزِ�رَِتَك ِاَىل ِهللا َتعاىل، َوُمْسَتْشِفعًا بِ 
 

Şahadet ederim ki sen tertemiz babalarının ve hidayet üzere imam-
lar ve hidayet edici vasiler olan iyi dedelerinin yolundan gittin. Hiçbir za-
man körlüğü (delaleti) hidayete tercih etmedin ve haktan batıla meylet-
medin. 

Şahadet ederim ki sen -insanlara- Allah ve Resulü ve Emirulmümi-
nin'in yolunu nasihat ettin. Ve sen emaneti eda ettin ve ihanetten sakın-
dın. Namazı ayakta tuttun. Zekatı verdin. Marufu emrettin ve münkerden 
sakındırdın. Ölüm gelip seni buluncaya kadar Allah'a ihlasla, çabayla ve 
Allah'ın mükafatını gözeterek ibadet ettin. Bundan dolayı Allah İslam ve -
İslam- ehlinden sana en üstün ve en yüce mükâfatı versin. 

* Ey Resulullah'ın oğlu! Bir ziyaretçi olarak, senin hakkını bilerek, 
faziletini itiraf ederek, ilmini tahammül ederek, ahdinin arkasına girerek, 
kabrine ve türbene sığınarak, seni Allah'a vasıta kılarak, dostlarını seve-
rek ve düşmanlarına düşman olarak, makamının ve senin sahip olduğun 
hidayet makamının bilincinde olarak, sana muhalefet edenin dalaletini ve 
onların körlüğünü bilerek sana geldim. 

Anam, babam, canım, çoluk-çocuğum, malım, evladım sana feda ol-
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ئايت، َوَميُْحَو َعّين َخطيئايت َويُْدِخَلِين اْجلَنََّة،  َويـَْعُفَو َعْن ُجْرمي، َويـََتجاَوَز َعْن َسيِّ 
ايت َوِجلَميِع اْلُمْؤِمنَني  ابئي َوِالِ◌ْخواين َوَاَخو َو َاْهُلُه، َويـَْغِفَر يل َوآلِ َويـَتَـَفضََّل َعَليَّ ِمبا هُ 

 ِه. ْرِض َوَمغاِرهِبا ِبَفْضِلِه َوُجوِدِه َوَمنِّ ُمْؤِمناِت يف َمشاِرِق األَ َوالْ 

Sonra kendini kabrin üzerine atıp türbeyi öp ve yüzünün iki tara-
fını türbeye sürerek hacetlerini iste; sonra da türbenin baş tarafına 
giderek şöyle de: 

رَكاتُُه، َاْشَهُد اَنََّك َوَرْمحَُة ِهللا َوبَـ  اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي � ُموَسى ْبَن َجْعَفرٍ 
يِل َوحاِمُل التـَّْوراِة ماُم اْهلاِدي َواْلَوِيلُّ اْلُمْرِشُد َواَنََّك َمْعِدُن التـَّْنزيِل َوصاِحُب التَّأو االِ 

 . عاِدُل َوالّصاِدُق اْلعاِملُ الْ ْجنيِل، َواْلعاِملُ َواالِ 
� َمْوالَي َاَ� اَبـَْرُأ ِاَىل ِهللا ِمْن َاْعداِئَك َواَتـََقرَُّب ِاَىل ِهللا ِمبُواالِتَك، َفَصلَّى ُهللا 

 *.  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َعَلْيَك َوَعلى آابِئَك َوَاْجداِدَك َواَبْناِئَك َوشيَعِتَك َوحمُِّبيكَ 
Sonra iki rekat ziyaret namazı kılarak namazda Yâsîn ve Rahman 

suresini veya Kur'an'dan okunması kolay olan herhangi bir sureyi oku 
ve sonra da hacetlerini iste. 

 
sun ey Resulullah'ın oğlu! Senin ziyaretinle Allah Teâlâ'ya yaklaşarak ve 
seni O'na şefaatçi kılarak sana geldim. O halde günahlarımı bağışlaması, 
suçlarımı affetmesi, kusurlarımdan geçmesi, hatalarımı yok etmesi, beni 
cennete sokması, bana kendisinin layık olduğu şeyi ihsan etmesi; beni, 
babalarımı, erkek ve kız kardeşlerimi, yeryüzünün doğusundaki ve batı-
sındaki bütün mümin erkek ve kadınları kendi fazlı, bağışı ve ihsanıyla 
bağışlaması için Rabbinin huzurunda bana şefaatçi ol." 

* "Selam olsun sana ey mevlam Musa b. Cafer; Allah'ın rahmet ve 
bereketi senin üzerine olsun. Şahadet ederim ki sen hidayet edici imam-
sın, yol gösterici velisin. Sen tenzilin madeni ve tevilin sahibi, Tevrat ve 
İncil'i taşıyansın. Adil bir alimsin, ilmiyle amel eden doğrusun. 

Ey mevlam! Ben senin düşmanlarından Allah'a doğru uzaklaşıyor ve 
senin sevginle Allah'a yaklaşıyorum. Allah sana, senin babalarına, 
dedelerine, oğullarına, izleyicilerine ve seni sevenlere rahmet etsin; Alla-
h'ın rahmet ve bereketleri onların üzerine olsun." 
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İmam Musa Kâzım'ın (a.s) Diğer Bir Ziyareti 
Şeyh Mufid, Şeyh-i Şehid ve Muhammed b. Meşhedî şöyle 

demişlerdir: Bağdat'ta İmam Musa Kâzım'ı (s.a) ziyaret etmek istedi-
ğin zaman önce ziyaret guslü al; sonra İmam'ın haremine doğru 
hareket et. -Hareme ulaşınca- kapısında durarak giriş izni istedikten 
sonra şu zikirleri söyleyerek hareme gir: 

 َويف َسبيِل ِهللا َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه ِبْسِم ِهللا َواِبهللِ 
 *.َوالسَّالُم َعلى َاْوِلياِء هللاِ 

Sonra içeri gir. İmam Musa b. Cafer'in (a.s) kabrinin karşısına 
gelince dur ve şöyle de: 

ِض، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا، رْ � نُوَر ِهللا يف ظُُلماِت األَ اَلسَّالُم َعَلْيَك 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ابَب ِهللا، َاْشَهُد اَنََّك اََقْمَت الصَّالَة، 
َوآتـَْيَت الزَّكاَة، َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف َوَ�َْيَت َعِن اْلُمْنَكِر، َوتـََلْوَت اْلِكتاَب َحقَّ  

ذى يف َجْنِبِه ُحمَْتِسبًا،  ِجهاِدِه، َوَصَربَْت َعَلى األَ ِتالَوتِِه، َوجاَهْدَت يف ِهللا َحقَّ 
َوَعَبْدَتُه ُخمِْلصًا َحّىت أاتَك اْلَيقُني، َاْشَهُد اَنََّك َاْوىل اِبهلِل ِوِبَرُسوِلِه َواَنََّك ِاْبُن َرُسوِل 

داِئَك، َواَتـََقرَُّب ِاَىل ِهللا ِمبُواالِتَك، اَتـَيْـُتَك � َمْوالَي ِهللا َحّقًا اَبـَْرُأ ِاَىل ِهللا ِمْن َاعْ 
  **.كَ َك، َفاْشَفْع يل ِعْنَد رَبِّ َك، ُمواِلياً ِالَ◌ْوِلياِئَك، ُمعاِد�ً ِالَ◌ْعدائِ عارِفاً ِحبَقِّ 

 
* "Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, Allah yolunda ve Resulullah'ın 

-Allah'ın salatı onun ve Ehl-i Beytinin üzerine olsun- dini üzere. Ve selam 
olsun Allah'ın velilerine" 

** "Selam olsun sana ey yeryüzünün karanlıklarında Allah'ın nuru, 
selam olsun sana ey Allah'ın velisi, selam olsun sana ey Allah'ın hücceti, 
selam olsun sana ey Allah'ın -rahmet- kapısı! Şahadet ederim ki sen 
namazı ikamet ettin, zekatı verdin, marufu emrettin ve münkerden 
sakındırdın, Allah'ı Kitabı'nı (Kur'an'ı) hakkıyla tilavet ettin, Allah yolunda 
hakkıyla cihad ettin, hak yolunda Allah'ın rızası ve mükafatını göz 
önünde bulundurarak eziyetlere sabrettin, ihlasla Allah'a ibadet ettin; 
nihayet ölüm gelip seni buldu. Şahadet ederim ki, sen Allah ve Resulüne 
evlasın (yakınsın) ve sen gerçekten Resulullah'ın oğlusun; senin düş-
manlarından Allah'a doğru uzaklaşıyor ve senin dostluğunla Allah'a 
yaklaşıyorum. Ey mevlam! Senin hakkını bilerek, dostlarını dost edinerek 
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Sonra kendini kabrin üzerine atıp kabri öp, yanaklarını kabre 
bırak. Sonra oradan geri dönerek İmam'ın baş tarafında dur ve şöyle 
de: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � ْبَن َرُسوِل ِهللا، َاْشَهُد اَنََّك صاِدٌق َادَّْيَت �ِصحًا َوقـُْلَت َاميناً 

 ، َصلَّى هللاُ َوَمَضْيَت َشهيدًا، ملَْ تـُْؤثِْر َعمًى َعَلى اْهلُدى َوملَْ متَِْل ِمْن َحقٍّ ِاىل ابِطلٍ 
 *. ابِئَك َواَبْناِئَك الطّاِهرينَ َعَلْيَك َوَعلى آ

Sonra nurlu kabri öp ve iki rekat ziyaret namazı kıl; sonra iki rekat 
istediğin herhangi bir namaz kıl ve peşinden secdeye kapanarak şöyle 
de: 

ِلَك رََجْوُت، َوَقْربَ ِاماِمَي الَّذي اَللّـُهمَّ ِاَلْيَك اْعَتَمْدُت َوِاَلْيَك َقَصْدُت َوِبَفضْ 
ِهُم الَّذي َاْوَجْبَت َعلى نـَْفِسَك َاْوَجْبَت َعَليَّ طاَعَتُه زُْرُت، َوِبِه ِاَلْيَك تـََوسَّْلُت، َفِبَحقِّ 

 **. يَّ َوِلْلُمْؤِمنَني � َكرميُ اْغِفْر يل َوِلواِلدَ 
Sonra yüzünün sağ tarafını mezara bırakarak şöyle de:  

 ***. َواْقِضها وآِل حمَُمَّدٍ  مَّدٍ على حمَُ  الّلهمَّ َقْد َعِلمَت َحواِئِجي َفَصلِّ 
Sonra da yüzünün sol tarafını mezara bırakarak şöyle de: 

 َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  َصلِّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َقْد َاْحَصْيَت ذُنُويب َفِبَحقِّ 
 ****.ْق َعَليَّ ِمبا اَْنَت َاْهُلهُ اْغِفْرها َوَتَصدَّ وَ 

 
ve düşmanlarına düşman olarak sana geldim. O halde Rabbi'nin yanında 
bana şefaat et." 

* "Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu! Şahadet ederim ki sen 
sadıksın -vazifeni- hayır sever bir şekilde eda ettin, emanetçi olarak 
halka söyledin ve şahadetle dünyadan göçtün. Kalp körlüğünü hidayete 
tercih etmedin ve haktan batıla meyletmedin. Allah'ın salatı senin, terte-
miz babalarının ve evlatlarının üzerine olsun." 

** "Allah'ım! Sana dayandım, Seni kastettim, senin fazlını ümit ettim; 
itaatini bana farz kıldığın imamımın mezarını ziyaret ettim ve onun vesile-
siyle sana tevessül ettim. O halde kendi üzerine farz kıldığın onların 
hakkı için beni, babamı, annemi ve müminleri bağışla; ey Kerim!" 

*** "Allah'ım! Gerçekten sen benim hacetlerimi biliyorsun; o halde 
Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle ve benim hacetlerimi reva eyle." 

**** "Allah'ım! Günahlarımı saydın (sayısını biliyorsun); o halde 
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Sonra secdeye dönerek yüz defa şöyle de: 
 .ُشْكراً ُشْكراً 

"Allah'a şükürler olsun, Allah'a şükürler olsun." 
Sonra başını secdeden kaldırarak istediğin kişi hakkında istediğin 

duayı et. 
Yüce Seyyid Ali b. Tavus (r.a) "Misbahu'z-Zair" adlı eserinde 

Musa b. Cafer'in (a.s) ziyaretlerinin birinde imamın fazilet, menkıbe, 
ibadet ve musibetlerinin bir bölümünü içeren bu ziyareti nakletmiştir; 
ziyaretçi bu ziyareti okumanın feyzinden kendisini mahrum etmesin: 

ْبراِر، األَ  َوِصيِّ  َعلى ُموَسى ْبِن َجْعَفرٍ  َوَاْهِل بـَْيِتِه، َوَصلِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
اثِر الَّذي كاَن   َواْلَوقاِر َواحلَِْكِم َواآلْنواِر، َوواِرِث السَِّكيَنةِ ْخياِر، َوَعيْـَبِة األَ َوِاماِم األَ 

ْسِتْغفاِر، َحليِف السَّْجَدِة الطَّويَلِة، لسََّحِر ِمبُواَصَلِة االِ َىل اُحيِْيي اللَّْيَل اِبلسََّهِر اِ 
النُّهى َواْلَعْدِل  َوالدُُّموِع اْلَغزيَرِة، َواْلُمناجاِة اْلَكثريَِة، َوالضَّراعاِت اْلُمتَِّصَلِة، َوَمَقرِّ 

ْربِ، َواْلُمْضَطَهِد اِبلظُّْلِم، َواْخلَْريِ َواْلَفْضِل َوالنَّدى َواْلَبْذِل، َوَمأَلِف اْلبَـْلوى َوالصَّ 
ِذي الّساِق  ،َواْلَمْقُبوِر اِبْجلَْوِر، َواْلُمَعذَِّب يف قـَْعِر السُُّجوِن، َوظَُلِم اْلَمطامريِ 

ْسِتْخفاِف، َواْلوارِِد َعلى االِ  اْلَمْرُضوِض ِحبََلِق اْلُقُيوِد، َواْجلِنازَِة اْلُمنادى َعَلْيها ِبُذلِّ 
 َمْسُلوبٍ  َوَوالءٍ  إِبْرث َمْغُصوبٍ  *ساءِ َدِة النِّ ِه َسيِّ ْصَطفى َواَبيِه اْلُمْرَتضى َواُمِّ ِه اْلمُ َجدِّ 

 
Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin hakkı hürmetine -Muhammed ve Ehl-i 
Beyt'ine salat eyle- günahlarımı bağışla ve kendinin layık olduğun şeyle 
bana merhamet et." 

* "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle; geceleri sabaha 
kadar, sürekli bağışlanma dileyen, uzun uzadıya secdeler yapan, göz 
yaşları döken, çokça münacat ve sürekli yakarışlarda bulunan iyilerin 
vasisi, seçkinlerin imamı, nurların sandığı, huzur ve vakar, hikmet ve -
ilmi- eserlerin varisi,  Musa b. Cafer'e salat eyle. O, akıl, adalet, hayır¸ 
fazilet, cömertlik ve ihsan yeriydi, bela ve sabrın ülfet kurduğu yerdi, 
zulümle işkence edilen, sitemle kabre (hapse) sokulan, zindanların derin-
lik ve karanlıklarında azaba uğratılan, ayakları zincir halkalarıyla yarala-
nan, -ölünce- cenazesi üzerinde küçük düşürülerek -bu rafizilerin imamı-
dır diye- feryat edilen ve mirası gasbedilerek, velayet makamı elinden 
alınarak, imamet işinde mağlup düşürülerek, kanının dökülmesi istenile-
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 . َوَسمٍّ َمْشُروبٍ   َمْطُلوبٍ  َوَدمٍ  َمْغُلوبٍ  َوَاْمرٍ 
اَللّـُهمَّ وََكما َصَربَ َعلى َغليِظ اْلِ◌َحمِن َوَجتَرََّع ُغَصَص اْلُكَرِب، َواْسَتْسَلَم 

َلَص الطّاَعَة َلَك، َوَحمََض اْخلُُشوَع، َواْسَتْشَعَر اْخلُُضوَع، َوعاَدى اْلِبْدَعَة ِلِرضاَك َوَاخْ 
َعَلْيِه َصالًة �ِمَيًة   ، َصلِّ ِمْن َاواِمِرَك َوَنواهيَك َلْوَمُة الئِمٍ  َوَاْهَلها َوملَْ يـَْلَحْقُه يف َشيءٍ 

ْغُه َعّنا ْن َخْلِقَك، َوقـُُرون ِمْن َبرا�َك، َوبـَلِّ مِ  ُمْنيَفًة زاِكَيًة تُوِجُب َلُه هِبا َشفاَعَة اَُممٍ 
حتَِيًَّة َوَسالمًا، َوآتِنا ِمْن َلُدْنَك يف ُمواالتِِه َفْضًال َوِاْحساً� َوَمْغِفَرًة َوِرْضواً�، ِانََّك ُذو 

 .ِتَك � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ اْلَفْضِل اْلَعميِم، َوالتَّجاُوِز اْلَعظيِم، ِبَرمحَْ 

İmam Muhammed Tâki Aleyhisselamın Özel Ziyareti 
Şeyh Mufid, Şeyh-i Şehid ve Muhammed b. Meşhedi diyorlar ki: 

İmam Musa Kâzım aleyhisselam'ı ziyaret ettikten sonra ceddinin tür-
besinin arka tarafında defnedilmiş olan İmam Muhammed Taki el-
Cevad aleyhisselam'ın türbesine yönel ve kabrinin yanında durarak 
şöyle de: 
 *اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � نُورَ 

 
rek ve kendisine zehir içirilerek dedesi Muhammed Mustafa'ya, babası 
Ali Murtaza'ya, annesi alemdeki kadınların efendisi Hz. Fatıma'ya varit 
oldu. 

Allah'ım! O, şiddetli mihnetlere sabretti, belaların üzüntülerini yudum-
ladı, sürekli senin rızana teslim olmayı diledi ve sana itaatini, huzu ve 
huşusunu halis kıldı, bidat ve bidatçileri düşman bildi, senin emir ve 
sakındırmaların hususunda hiçbir kınayanın kınaması onda etki bırak-
madı; o halde ona sürekli artan, yükselen, tertemiz olan bir salatla salat 
eyle; öyle bir salat ki senin yaratıklarından olan ümmetler ve insan-ların 
efendileri için şefaat vesilesi olsun ve ona bizden tehiyyet ve selam 
ulaştır. Onun sevgisinde bize kendi yanından fazilet, ihsan, mağfiret ve 
rızvan ver; gerçekten Sen geniş fazilet ve büyük afv sahibisin; rahmetin 
hürmetine -duamı kabul et- ey merhametlilerin en merhametlisi!" 

* "Selam olsun sana ey Allah'ın velisi. Selam olsun sana ey Allah'ın 
hücceti. Selam olsun sana ey yeryüzünün karanlıklarında Allah'ın nuru. 
Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu. Selam olsun sana ve babala-
rına. Selam olsun sana ve evlatlarına. Selam olsun sana ve dostlarına.  
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َعلى ْرِض، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك وَ ِهللا يف ظُُلماِت األَ 
آابِئَك، اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَعلى اَبْناِئَك، اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَعلى َاْوِلياِئَك، َاْشَهُد اَنََّك 
َقْد اََقْمَت الصَّالَة، َوآتـَْيَت الزّكاَة، َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف، َوَ�َْيَت َعِن اْلُمْنَكِر، َوتـََلْوَت 

ذى يف َجْنِبِه َوَصَربَْت َعَلى األَ  َهْدَت يف ِهللا َحقَّ ِجهاِدِه،اْلِكتاَب َحقَّ ِتالَوتِِه، َوجا
ْعداِئَك َفاْشَفْع ْوِلياِئَك ُمعاِد�ً ألَ َك ُمواِلياً ألَ َحّىت أاتَك اْلَيقُني، اَتـَيْـُتَك زائِرًا عارِفاً ِحبَقِّ 

 .كَ ِعْنَد رَبِّ  يل
Sonra kabri öperek yüzünü onun üzerine bırak. Daha sonra iki 

rekat ziyaret namazı kıl. Sonra da istediğin namazı kıl; peşinden sec-
deye giderek şöyle de:  

 *.ِاْرَحْم َمْن َاساَء َواْقَرتََف َواْسَتكاَن َواْعَرتَفَ 
Sonra yüzünün sağ tarafını secde ettiğin yere bırakarak şöyle de:  

 **.َفاَْنَت نِْعَم الرَّبُّ  ِاْن ُكْنُت بِْئَس اْلَعْبدُ 
Daha sonra yüzünün sol tarafını bırakarak de ki: 

 ***. َعظَُم الذَّْنُب ِمْن َعْبِدَك فـَْلَيْحُسِن اْلَعْفُو ِمْن ِعْنِدَك � َكرميُ 
Sonra secdeye dönerek yüz defa "şükren, şükren" (Allah'a 

şükürler olsun, Allah'a şükürler olsun) de. Sonra da işinin peşine git. 

 
Şahadet ederim ki sen namazı ayakta tuttun, zekâtı verdin, marufu 
emrettin ve münkerden sakındırdın. Kur'an'ı hakkıyla tilavet ettin. Allah 
yolunda hakkıyla cihad ettin ve Allah yolunda eziyetlere sabrettin; ölüm 
gelip seni buluncaya kadar hep böyle oldun. Senin imamet hakkının 
bilincinde olarak, dostlarını dost edinerek ve düşmanlarını düşman bile-
rek senin ziyaretine geldim. O halde Rabb'inin huzurunda bana şefaat 
eyle." 

* "Kötü iş yapan, suç işleyen, zavallı olan ve itiraf eden kimseye 
merhamet et." 

** "Ben kötü bir kul isem, sen ne güzel bir Rabb'sin." 
*** "Kulunun günahı büyüktür; o halde ey Kerim! Senin affın güzel-

dir." 
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İmam Muhammed Taki'nin (a.s) Diğer Bir Ziyareti 
Seyyid b. Tavus "Mezar" adlı kitabında şöyle demiştir. İmam Mu-

sa Kâzım'ı (a.s) ziyaret ettikten sonra İmam Cevad'ın (a.s) kabrinin 
yanında durarak onu öp ve şöyle de: 

 
ماَم اْلَوِيفَّ، اَلسَّالُم ِليٍّ اْلَربَّ التَِّقيَّ االِ حمَُمََّد ْبَن عَ  الُم َعَلْيَك � َااب َجْعَفرٍ اَلسَّ 

َعَلْيَك اَيـَُّها الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � جنَِيَّ ِهللا، 
، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِسرَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِضياَء ِهللا،  اَلسَّالُم َعَلْيَك � َسفَري هللاِ 

اَلسَّالُم َعَلْيَك � َسناَء ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َكِلَمَة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َرْمحََة ِهللا، 
ْيَك اَيـَُّها اْلَبْدُر الطّاِلُع، اَلسَّالُم اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها النـُُّوُر الّساِطُع، اَلسَّالُم َعلَ 

لسَّالُم بَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها الطّاِهُر ِمَن اْلُمَطهَّريَن، اَ ُب ِمَن الطَّيِّ َعَلْيَك اَيـَُّها الطَّيِّ 
لسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها يَُة اْلُعْظمى، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْحلُجَُّة اْلُكْربى، اَ َعَلْيَك اَيـَُّها اآل

اْلُمَطهَُّر ِمَن الزَّالَِّت، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلُمنَـزَُّه َعِن اْلُمْعِضالِت، اَلسَّالُم َعَلْيَك  
ْشراِف، اَيـَُّها الرَِّضيُّ ِعْنَد األَ ْوصاِف، اَلسَّالُم َعَلْيَك َعْن نـَْقِص األَ  يُّ َها اْلَعلِ اَيـُّ 

  *.َلْيَك � َعُموَد الّدينَ ُم عَ اَلسَّال
 

* "Selam olsun sana iyi, takvalı, imam ve vefalı ey Eba Cafer, ey 
Muhammed b. Ali, selam olsun sana ey beğenilmiş, arınmış, selam olsun 
sana ey Allah'ın velisi, selam olsun sana ey Allah'ın sırdaşı, selam olsun 
sana ey Allah'ın elçisi, selam olsun sana ey Allah'ın sırrı. Selam olsun 
sana ey Allah'ın nuru, selam olsun sana ey Allah'ın aydınlığı, selam 
olsun sana ey Allah'ın kelimesi, selam olsun sana ey Allah'ın rahmeti, 
selam olsun sana ey Allah'ın yayılan nuru, selam olsun sana ey Allah'ın 
doğan dolunayı, selam olsun sana ey iyilerin soyundan olan iyi kişi, 
selam olsun sana ey tertemiz kişilerin soyundan olan tertemiz kişi, selam 
olsun sana ey Allah'ın yüce ayeti, selam olsun sana ey Allah'ın büyük 
hücceti, selam olsun sana ey sürçmelerden tertemiz olan, selam olsun 
sana ey problemlerden münezzeh olan, selam olsun sana ey vasıfların 
eksikliğinden yüce olan, selam olsun sana ey yüce kişiler yanında 
beğenilmiş zat, selam olsun sana ey dinin direği. 

Şahadet ederim ki sen Allah'ın velisi ve yeryüzündeki hüccetisin; sen 
 



 967 

دَُع ِعْلِم َاْشَهُد اَنََّك َوِيلَّ ِهللا َوُحجَُّتُه يف َاْرِضِه َوأنََّك َجْنُب ِهللا َوخَريَُة ِهللا َوُمْستَـوْ 
 احلَْقِّ مياِن َوتـَْرُمجاُن اْلُقْرآِن، َوَاْشَهُد َانَّ َمِن اتـَّبَـَعَك َعَلى نِْبياِء، َورُْكُن االِ ِهللا َوِعْلِم األَ 

َواْهلُدى، َوَانَّ َمْن اَْنَكَرَك َوَنَصَب َلَك اْلَعداَوَة َعَلى الضَّالَلِة َوالرَّدى اَبـَْرُء ِاَىل ِهللا 
 ِخَرِة، َواَلسَّالُم َعَلْيَك ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّْيُل َوالنَّهاُر.لدُّنْيا َواالِ َوِاَلْيَك ِمنْـُهْم يف ا

Sonra İmam'a (a.s) salavat göndermek için şöyle de: 
 التَِّقيِّ  الزَِّكيِّ  يٍّ َعلى حمَُمَّد ْبِن َعلِ  َعلى حمَُمَّد َوَاْهِل بـَْيِتِه، َوَصلِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ئِمَِّة، َوخاِزِن الرَّْمحَِة، َويـَنْـُبوِع  مَِّة، َوواِرِث األَ هاِدى األُ  َواْلُمَهذَِّب التَِّقيِّ  اْلَوِيفِّ  َواْلَربِّ 
ْخالِص ْوِصياِء يف االِ آِن يف الطّاَعِة، َوواِحِد األَ حلِْْكَمِة، َوقائِِد اْلَربََكِة، َوَعديِل اْلُقرْ ا

 ْعلى، وََكِلَمِتَك اْحلُْسىن الّداعي ِاَلْيَك، َوالّدالِّ ِتَك اْلُعْليا َوَمثَِلَك األَ َواْلِعباَدِة، َوُحجَّ 
ِدَك، َوُمَرتِْمجًا ِلِكتاِبَك، َوصاِدعًا اِبَْمِرَك، َو�ِصراً َعَلْيَك، الَّذي َنَصبْـَتُه َعَلمًا ِلِعبا

ِلديِنَك، َوُحجًَّة َعلى َخْلِقَك، َونُورًا َختُْرُق ِبِه الظَُّلَم، َوُقْدَوًة تُْدَرُك هِبَا اهلِْدايَُة، 
  *. ناُل ِبِه اْجلَنَّةُ َوَشفيعاً تُ 

 
Allah'ın cephesisin, kulları arasından seçtiği, Allah'ın ve peygamberlerin 
ilminin emanet bırakıldığı yer, imanın rüknü ve Kur'an'ın müfessirisin. 
Şahadet ederim ki, seni izleyen hak ve hidayet üzeredir; seni inkar eden 
ve sana karşı düşmanlık etmeye kalkışan dalalet ve helaket üzeredir. 
Ben dünya ve ahirette onlardan uzak olduğumu Allah'a ve sana bildiriyo-
rum. Selam olsun sana ben kaldıkça, gece ve gündüz kaldıkça." 

* "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat gönder. Arınmış, tak-
valı, iyi, vefalı, temizlenmiş, pâk kılınmış, ümmetin hidayet edicisi, imam-
ların mirasçısı, -Allah'ın- rahmetinin hazinedarı, hikmet(inin) kaynağı, 
bereket önderi, itaat konusunda Kur'an'ın dengi, ihlas ve ibadette pey-
gamberin vasilerinden biri, senin büyük hüccetin, yüce misalin, güzel 
kelimen, -insanları- Sana davet etmesi ve sana yönlendirmesi, kullarına 
nişane, Kur'an'ın müfessiri olması, emirlerini aşikâr etmesi, dinine yardım 
etmesi, kullarına hüccet olması için atadığın, kendisiyle karanlıkların 
yarılacağı nur, kendisiyle hidayet bulunan önder ve kendisiyle cennete 
varılacak şefaatçi Muhammed b. Ali'ye salat gönder. 

Allah'ım! Onun Sana karşı huzu ve huşusundan dolayı pay aldığı, 
Senin korkundan nasibini aldığı gibi itaatinden razı olduğun ve hizmetini 
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  ُه، َواْستَـْوىف ِمْن َخْشَيِتَك َنصيَبُه، َفَصلِّ اَللّـُهمَّ وََكما َاَخَذ يف ُخُشوِعِه َلَك َحظَّ 
ْغُه ِمّنا حتَِيًَّة  َعَلْيِه َاْضعاَف ما َصلَّْيَت َعلى َوِيلٍّ ارَْتَضْيَت طاَعَتُه، َوَقِبْلَت ِخْدَمَتُه، َوبـَلِّ 
ً�، ِانََّك ُذو َوَسالماً، َوآتِنا يف ُمواالتِِه ِمْن َلُدْنَك َفْضًال َوِاْحساً� َوَمْغِفَرًة َوِرْضوا

 اْلَقدِمي َوالصَّْفِح اْجلَميِل.  اْلَمنِّ 
Sonra ziyaret namazı kıl ve selamdan sonra şu duayı oku: 

 .. اَللّـُهمَّ اَْنَت الرَّبُّ َوَاَ� اْلَمْربُوبُ 
"Allah'ım! Sen eğitensin ve ben ise eğitilen …" 

İmam Muhammed Taki'nin (a.s) Diğer Bir Özel Ziyareti 
Şeyh Saduk "Men La Yehzuruhu'l-Fakih" adlı eserinde şöyle riva-

yet etmiştir: İmam Muhammed Taki'yi (a.s) ziyaret etmek istediğin 
zaman guslederek kendini temizledikten sonra iki temiz elbise giy ve 
sonra şöyle ziyaret et İmam'ı: 

 
ُحجَِّتَك  وَ  اْلَمْرِضيِّ  ِضيِّ الرّ  النَِّقيِّ  ماِم التَِّقيِّ االِ  َعلى حمَُمَِّد ْبِن َعِليِّ  لِّ اَللّـُهمَّ صَ 

ْرِض َوَمْن َحتَْت الثَّرى، َصالًة َكثريًَة �ِمَيًة زاِكَيًة ُمبارََكًة ُمَتواِصَلًة َعلى َمْن فـَْوَق األَ 
ِمْن َاْوِلياِئَك، َواَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ  َعلى َاَحدٍ  ُمَرتاِدَفًة ُمَتواتَِرًة، َكاَْفَضِل ما َصلَّْيتَ 

ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِاماَم  *ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � نُوَر ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجَّةَ 
 

kabul ettiğin bir veliye gönderdiğin salatın kaç mislini gönder ona; bizden 
ona tehiyyet ve selam ulaştır; bize de onun sevgisinden dolayı kendi 
yanından fazl, ihsan, mağfiret ve Rıdvan bağışta bulun. Gerçekten sen 
ezeli ihsan ve güzel afv sahibisin." 

* "Allah'ım! Takvalı, tertemiz, beğenilmiş, razı olunmuş, yeryüzün-
dekilere ve yerin altındakilere hüccetin olan imam Muhammed b. Ali'ye 
çok, artan, iyi, mübarek, sürekli, peşi sıra, ard arda velilerinden birine 
gönderdiğin en üstün salatı gönder. Selam olsun sana ey Allah'ı velisi, 
selam olsun sana ey Allah'ın nuru, selam olsun sana ey Allah'ın hücceti, 
selam olsun sana ey müminlerin imamı, peygamberlerin ilminin mirasçısı 
ve vasilerin soyu. Selam olsun sana ey yeryüzünün karanlıklarında 
Allah'ın nuru! Senin hakkının bilincinde olarak, düşmanlarına düşman ve 
dostlarına da dost olarak senin ziyaretine geldim. O halde Rabbinin 
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ِهللا يف  َعَلْيَك � نُورَ اْلُمْؤِمنَني َوواِرَث ِعْلِم النَِّبّيَني َوُسالَلَة اْلَوِصّيَني، اَلسَّالُم 
َك ُمعاِدً� ِالَ◌ْعداِئَك ُمواِليًا ِالَ◌ْوِلياِئَك ْرِض، اَتـَيْـُتَك زائِرًا عارِفًا ِحبَقِّ ظُُلماِت األَ 

 .كَ اْشَفْع يل ِعْنَد رَبِّ فَ 
Sonra hacetlerini site; peşinden İmam Muhammed Taki'nin (a.s) 

mezarının bulunduğu kubbenin altında, İmam'ın mezarının baş tarafın-
da iki rekat İmam Musa Kâzım'ın (a.s) ziyaret namazı ve iki rekat da 
İmam Muhammed Taki'nin ziyaret namazı niyetiyle olmak üzere dört 
rekat namaz kıl. Kureyş'in kabirlerinin karşısına tesadüf eden İmam 
Musa Kâzım'ın (a.s) kabrinin baş tarafında namaz kılma; çünkü namaz 
kılarken onların kıble tarafında yer almaları câiz değildir. 

Şeyh Saduk'un sözlerinden, o dönemde İmam Musa Kâzım'ın (a.s) 
kabrinin İmam Cevad'ın (a.s) kabrinden ayrı olduğu ve kendisine 
mahsus bir kubbe ve kapısı bulunduğu, ziyaretten sonra oradan çıkıp 
kendisine ait bir binası olan İmam Cevad'ın kubbesine gittikleri anla-
şılmaktadır. 

İmam Musa Kâzım ve İmam Muhammed Taki'nin (Allah'ın 
selamı onların üzerine olsun) Ortak Ziyareti 

Bu ziyaret iki kısımdır: 
1- Bu imamların her biri için ayrı ayrı okunması gereken ziyaret: 

Şeyh Cafer b. Muhammed Kuluveyh-i Kummi "Kamilu'z-Ziyaret" adlı 
kitabında İmam Ali en-Naki aleyhisselamdan bu imamların her birini 
şöyle ziyaret etmeyi rivayet etmiştir: 

� نُوَر ِيلَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَلسَّالُم َعَلْيَك � وَ 
ْرِض، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْن بَدا هلِل يف َشأنِِه اَتـَيْـُتَك زاِئرًا عارِفًا ِهللا يف ظُُلماِت األَ 

 *.َك � َمْواليَ ِعْنَد رَبِّ  يل َك ُمعاِد�ً ِالَ◌ْعداِئَك ُمواِلياً ِالَ◌ْوِلياِئَك َفاْشَفعْ ِحبَقِّ 

 
yanında bana şefaat et." 

* "Selam olsun sana ey Allah'ın velisi, selam olsun sana ey Allah'ın 
hücceti, selam olsun sana ey yeryüzünün karanlıklarında Allah'ın nuru, 
selam olsun sana ey hakkında Allah'ın beda ettiği zat! Ben senin hakkını 
tanıyarak, düşmanlarına düşman ve dostlarına dost olarak senin ziya-
retine geldim; o halde Rabb'inin yanında bana şefaat eyle, ey mevlam!" 
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Bu ziyaret çok muteberdir. Şeyh Saduk, Şeyh Kuleyni ve Şeyh 
Tusî de bu ziyareti biraz farkla rivayet etmişlerdir. 

2- Bir anda her iki imam için okunabilecek ziyaret: Bu ziyaretle 
her iki imam bir anda ziyaret edilebilir. Şeyh Mufid, Şeyh-i Şehid ve 
Şeyh Muhammed b. Meşhedi derler ki, mübarek parmaklıkların yanın-
da durarak şöyle de: 
 اَلسَّالُم َعَلْيُكما � َوِليَِّي ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيُكما � ُحجَّيتَِ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيُكما �

َهُد اَنَُّكما َقْد بـَلَّْغُتما َعِن ِهللا ما َمحََّلُكما،  ْرِض، َاشْ نُوَرِي ِهللا يف ظُُلماِت األَ 
َوَحِفْظتُما َما اْسَتوَدْعُتما، َوَحلَّْلُتما َحالَل ِهللا َوَحرَّْمُتما َحراَم ِهللا، َواََقْمُتما ُحُدوَد 

َحّىت َااتُكَما   ذى يف َجْنِب ِهللا ُحمَْتسَبْنيَ ِهللا، َوَصَربُْمتا َعَلى األَ  ِهللا، َوتـََلْوُمتا ِكتابَ 
 . اْلَيقنيُ 

اَبـَْرُأ ِاَىل ِهللا ِمْن َاْعداِئُكما، َواَتـََقرَُّب ِاَىل ِهللا ِبِواليَِتُكما، اَتـَيْـُتُكما زائِرًا عارِفًا 
ُكما، ُمواِليًا ِالَ◌ْوِلياِئُكما، ُمعاِدً� ِالَ◌ْعداِئُكما ُمْستَـْبِصرًا اِبْهلَُدى الَّذي اَنـُْتما ِحبَقِّ 

ُكما َفِانَّ َلُكما ِعْنَد ِهللا جاهاً  ، عارِفًا ِبَضالَلِة َمْن خاَلَفُكما، َفاْشَفعا يل ِعْنَد رَبِّ َعَلْيهِ 
  *َعظيماً َوَمقاماً َحمُْمودًا.

Sonra mübarek türbeyi öperek yüzünün sağ tarafını onun üzerine 
bırak; daha sonra baş tarafa giderek şöyle de: 

 
* "Selam olsun size ey Allah'ın velileri, selam olsun size ey Allah'ın 

hüccetleri, selam olsun size ey Allah'ın yeryüzünün karanlıklarındaki nur-
ları. Şahadet ederim ki siz Allah tarafından taşıdığınız şeyi -insanlara- 
ulaştırdınız, size emanet bırakılan şeyi korudunuz; siz Allah'ın helalini 
helal ve Allah'ın haramını ise haram bildiniz; siz Allah'ın sınırlarını ayakta 
tuttunuz, Allah'ın Kitabı'nı tilavet ettiniz; Allah yolunda O'nun rızası ve 
mükafatını göz önünde bulundurarak eziyetlere sabrettiniz; nihayet ölüm 
gelip sizi buldu. 

Ben sizin düşmanlarınızdan Allah'a doğru uzaklaşıyorum ve sizin 
velayetinizle Allah'a yaklaşıyorum; ben sizin hakkınızı tanıyarak, dostları-
nızı severek ve düşmanlarınıza düşman olarak, sizin üzerinde olduğunuz 
hidayetin bilincinde olarak, size muhalefet edenin dalalet içerisinde 
olduğunu bilerek sizin ziyaretinize geldim. O halde, mevkisi yüce ve ma-
kamı övülmüş Rabb'inizin yanında bana şefaat edin." 
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ابً َلْيُكما � ُحجَّيتَِ ِهللا يف َاْرِضِه َوَمسائِِه، َعْبدُُكما َوَوِليُُّكما زائِرُُكما ُمتَـَقرِّ اَلسَّالُم عَ 
 .ِاَىل ِهللا ِبزِ�رَِتُكما

ْب ِاَيلَّ َمشاِهَدُهْم يف َاْوِلياِئَك اْلُمْصَطَفْنيَ، َوَحبِّ  اَللّـُهمَّ اْجَعْل يل ِلساَن ِصْدقٍ 
  *.ِخَرِة � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ لدُّنْيا َواآلْلين َمَعُهْم يف اَواْجعَ 

Sonra her imam için iki rekat ziyaret namazı kıl ve Allah'tan 
hacetlerini iste. 

O dönemlerde çok sıkı bir şekilde takiye yapıldığı için şiilerin 
zamanın hakimlerinin zararlarından korunmaları amacıyla bu iki 
imam için kısa ziyaretler öğretilmiştir. Fakat bu imamlar için uzun 
ziyaret okumak isteyenler, bu hazretler için yapılabilecek en güzel 
ziyaret olan Camia-i Kebire ziyaretini okusunlar; özellikle Camia-i 
Kebire ziyaretinin hadisinden anlaşıldığı kadarıyla bunun bir ziyareti 
daha fazla İmam Musa Kâzım aleyhisselama aittir; bu ziyareti inşallah 
ileride Camia-i Kebire ziyaretinin başında zikredeceğiz. Ziyaretçi bu 
iki imamın haremlerinin bulunduğu şehirden ayrılmak istediğinde 
veda dualarıyla bu imamlarla vedalaşması gerekir. Bu cümleden, Şeyh 
Tusî "Tehzib" kitabında şöyle diyor: İmam Musa Kâzım aleyhissela-
mla vedalaşmak istediğinde o hazretin mezarının yanında durarak şöy-
le de: 

َاْستَـْوِدُعَك هللاَ  اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي � َااَب احلََْسِن َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه،
َرأُ، َعَلْيَك السَّالَم آَمّنا اِبهلِل َواِبلرَُّسوِل َوِمبا ِجْئَت ِبِه َوَدَلْلَت َعَلْيِه، اَللّـُهمَّ   **َواَقـْ

 اَْكتـُْبنا َمَع الّشاِهديَن. 
 

* "Selam olsun size ey Allah'ın arzındaki ve göğündeki hüccetleri! 
Sizin köleniz, dostunuz ve ziyaretçiniz, sizin ziyaretinizle Allah'a yaklaş-
mayı diliyor. 

Allah'ım! Bu iki seçkin velilerinin hakkında bana doğru bir dil ver, 
onların türbelerini bana sevdir, dünya ve ahirette beni onlarla birlikte kıl; 
ey merhametlilerin en merhametlisi!" 

** "Selam olsun sana ey mevlam, ey Ebe'l-Hasan, Allah'ın rahmet 
ve bereketleri senin üzerine olsun; seni Allah'a emanet ediyor ve seni 
selamlıyorum. Biz Allah'a, Resulüne, senin getirdiğin ve kılavuzluk ettiğin 
şeye iman ettik. Allah'ım! Bizi şahitlerden yaz." 
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Yine İmam Muhammed Taki aleyhisselamla da şöyle vedalaş: 
ْبَن َرُسوِل هللا وَرَمحُة ِهللا َوبَركاتُُه أْستَـْوِدُعَك هللاَ  السَّالُم َعَليَك � َموالَي � ا

َلْلَت َعَلْيِه، الَّلُهمَّ اُْكتـُْبنا َمَع دَ وأْقرُأ َعَلْيَك السَّالَم آَمّنا ابهلِل وِبَرُسوِلِه وِمبا ِجْئَت ِبِه 
 *الّشاِهِديَن.

Sonra Allah Teala'dan bunun senin son ziyaretin olmamasını ve 
seni bir daha oraya dönmeye, o türbeleri öpüp yüzünü onlara sürmeye 
muvaffak etmesini iste. 

Burada Allah'ın salih ve saadetli kullarından Hacı Ali Bağdadî'nin 
kıssasını da nakletmemiz uygun olacaktır. Bu kıssayı şeyhimiz "Cen-
netu'l-Me'va"da ve "Necmu's-Sakib" kitabında nakletmiştir. "Necmu's-
Sakib" kitabında şöyle buyurmuştur: Bu kitapta, birçok yararları olan, 
yakın zamanlarda vuku bulan bu sahih ve yakin ettiğimiz kıssadan 
başka bir şey olmasaydı onun üstünlük ve mükemmelliği için yeter-
liydi.  

Bir takım mukaddimelerden sonra şöyle devam ediyor: Hacı Ali 
Bağdadî (Allah onu teyit etsin) şöyle naklediyor: Üzerimde humus 
parasının imam hakkı kısmından seksen tümen vardı. Ben Necefu'l-
Eşref'e giderek onun yirmi tümenini Alemu'l-Huda Şeyh Murtaza'ya 
(Allah makamını yüceltsin), yirmi tümenini Kazimeyn müçtehidi Şeyh 
Muhammed Hüseyin'e, yirmi tümenini Şeyh Muhammed Hasan 
Şeruki'ye verdim ve geri kalan yirmi tümenini de geri dönünce Şeyh 
Muhammed Hasan Kazimeynî Âl-i Yasin'e (Allah onu teyit etsin) vermek 
istiyordum. Bağdat'a dönünce zimmetimde kalan yirmi tümeni vermek 
için acele etmek istiyordum. İşte bu nedenle Perşembe günü 
Kâzimeyn imamlarını ziyarete gittim. Sonra Şeyh'in (Allah onu selamet 
etsin) huzuruna giderek yirmi tümenin bir miktarını ona verdim; geri 
kalanını da bazı mallarımı sattıktan sonra zamanla bana havale 
ettikleri zaman ehline ulaştırmayı vaat ettim. Sonra o günün ikindi 
vakti Bağdat'a dönmeye karar verdim. Saygıdeğer Şeyh kalmamı rica 
ettiyse de ben dokuma fabrikasının işçilerinin haftalıklarını ödemek 
için Bağdat'ta olmam gerektiğini bildirerek beni mazur görmesini 

 
* "Selam olsun sana ey mevlam, ey Resulullah'ın oğlu; Allah'ın rah-

met ve bereketleri senin üzerine olsun. Ben seni Allah'a emanet ediyor 
ve seni selamlıyorum. Biz Allah'a, Resulüne, senin getirdiğin ve kılavuz-
luk ettiğin şeye iman ettik. Allah'ım! Bizi şahitlerden yaz." 
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istedim; çünkü ben işçilerin haftalıklarını Perşembe günü ikindi vakti 
veriyordum. Bu amaçla geri döndüm. Yolun yaklaşık üçte birini 
katettikten sonra Bağdat tarafından bana doğru gelmekte olan yüce bir 
seyyidi gördüm. Yaklaşınca bana selam vererek benimle görüşmek 
için ellerini açıp, "hoş geldiniz" söyleyerek beni kucakladı. Onunla 
görüşüp birbirimizi öptük. Başında açık yeşil bir imame vardı. 
Mübarek yüzünde de büyük bir siyah ben vardı. Bana, "Hacı Ali! 
Hayırdır; nereye böyle?" buyurdu. Ben, "Kazimeyn ziyaretinden 
geliyorum ve Bağdat'a dönüyorum" diye arzettim. Seyyit bana, "Bu 
akşam Cuma akşamıdır; geri dön" buyurdu. Ben, "Mümkün değil 
efendim" dedim. Ama o, "Mümkündür" buyurdu, "Geri dön ki senin, 
ceddim Emirülmüminin (Ali)nin ve bizim dostlarımızdan olduğuna 
tanıklık edeyim; buna Şeyh de şahitlik etsin. Çünkü Allah Teala iki 
şahit tutun diye emretmiştir." İçimden, Şeyh'ten benim Ehl-i Beyt 
dostlarından olduğuma bir yazı yazmasını istemeyi geçiriyordum; ben 
onu alıp kefenime bırakacaktım. Onun bu sözü benim bu düşünceme 
işaretti. Dolayısıyla ona, "Senin bildiğin nedir ve nasıl şahadet edecek-
sin" dedim. Bunun üzerine, "Hakkını kendisine ulaştıranları nasıl 
tanımaz!" buyurdu. Ben, "Ne hakkı?" dedim. Seyyit, "Benim vekilime 
ulaştırdığın şey" buyurdu. Ben, "Sizin vekiliniz kimdir?" diye sorun-
ca, "Şeyh Muhammed Hasan" diye karşılık verdi. Ben, "O senin veki-
lin midir?" dedim. Seyyid, "Evet; benim vekilimdir" buyurdu. Seyyid 
Muhammed'e demişti ki: "Aklımdan, bu seyidi tanımadığım halde 
beni ismimle çağırdı diye geçirdim. Bunun üzerine kendi kendime, 
belki de o beni tanıyor, ama ben onu unutmuşum, dedim. Yine içim-
den, bu seyyit benden seyyit hakkından kendisine bir miktar vermemi 
istiyor; halbuki ben de ona imam hakkından biraz vermek istiyorum, 
diye geçirdim. Sonra ona, "ey seyyid, dedim; benim yanımda sizin 
hakkınızdan bir miktar kalmıştı. Onu (şeyyit hakkını) Şeyh Muham-
med Hasan'ın izniyle vermek için onun yanına gittim." Bunun üzerine 
bana tebessüm ederek, "Evet" buyurdu; "bizim hakkımızın bir kısmını 
Necef-i Eşrefteki vekillerimize ulaştırdın." Ben, "Peki verdiklerim 
kabul oldu mu?" diye sordum. O, "Evet" buyurdu. İçimden, bu seyyit 
büyük ulema hakkında "Bizim vekillerimiz" diye bahsediyor dedim ve 
bunun büyük bir iddia olduğunu düşündüm; sonra alimler seyitlerin 
haklarını almak konusunda onların vekilleridir diyerek gaflet ettim… 

Sonra Seyyid bana, "Dön ceddimi ziyaret et" buyurdu. Ben geri 
döndüm. Onun sağ eli benim sol elimdeydi. Yola koyulduğumuz za-
man sağ tarafımızda bembeyaz ve berrak bir nehir olduğunu gördüm. 
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Mevsimi olmadığı halde bol meyveli limon, turunç, nar, üzüm vs. 
ağaçları başımızın üzerine gölge düşürmüşlerdi. Ben, "Bu nehir ve bu 
ağaçlar da nedir?" dedim. Seyyit, "Dostlarımızdan herhangi biri ced-
dimiz ve bizi ziyaret ederse bunlar onunla birlikte olur" buyurdu. Ben, 
"Bir şey sormak istiyorum" dedim. "Sor" buyurunca dedim ki: "Bir 
gün öğrencilere ders veren rahmetli Şeyh Abdurrazzak'ın yanına 
gittiğimde onun şöyle dediğini duydum: "Kim ömür boyu gündüzleri 
oruç tutar, geceleri ibadet eder, kırk hac ve kırk umre yapar, Safa ile 
Merve arasında ölür de Emirulmüminin Ali'nin (a.s) dostlarından 
olmazsa hiçbir şeye ulaşamaz." Seyyit, "Evet" buyurdu, "Vallahi hiç-
bir şeye ulaşamaz." Daha sonra ben akrabalarımızdan birinin Emirul-
müminin Ali'nin (a.s) dostlarından olup olmadığını sordum. Bunun 
üzerine, "Evet"; buyurdu, "O ve seninle bağlantısı olan herkes Emirul-
müminin'in dostlarındandır." Sonra, "Efendim" dedim, "Bir sorum 
var." Seyyid, "Sor" buyurdu. Dedim ki: "Karilerin İmam Hüseyin (a.s) 
için ağıt yakıp mersiye okudukları bir sırada Süleyman A'meş bir 
adamın yanına gelerek şehitler efendisi İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret 
etmenin hükmünü sormuş. Adam, "Bidattir" demiş. Sonra rüya 
aleminde gök ile yer arasında bir tahtırevan görmüş. "O tahtıre-vanda 
kim var?" diye sormuş. "Fatıma-ı Zehra ve Hatice-i Kübra var." 
cevabını alınca, "Nereye gidiyorlar?" diye sormuş. "Bu Cuma akşamı 
İmam Hüseyin'in (a.s) ziyaretine gidiyorlar" demişler. Tam o sırada 
tahtırevandan kağıtların döküldüğünü ve onların üzerine şöyle 
yazıldığını görmüş: 

'Cuma akşamı Hüseyin aleyhisselamı ziyaret edenlere cehennem 
ateşinden güvence var, kıyamet gününde ateşten güvence var.' 

Bu hadis doğru mudur?" Seyyid, "Evet, doğrudur" dedi. Ben, 
"Efendim! Kim Cuma akşamı İmam Hüseyin'i (a.s) ziyaret ederse 
güvende olur diyorlar; bu söz doğru mudur?" dedim. Seyyid, "Evet 
vallahi" dedi. Sonra mübarek gözelerinden yaşlar akmaya başladı; 
ağladı. Ben yine, "Efendim! Bir sorum daha var" dedim. Seyyid, "Sor" 
buyurdu. Dedim ki, "Ben bin iki yüz altmış dokuz yılında İmam Rıza'-
yı (a.s) ziyaret ettim. Derrud'da Necef-i Eşref'in doğu tarafında oturan 
Şerukiyye'nin göçebe Araplarından biriyle görüşerek onu ağırladık. 
Ona, 'İmam Rıza'nın (a.s) velayet ve sevgisi nasıldır?' diye sorduk. 
'Cennettir' dedi ve sonra şunu ekledi: "Ben bugün on beş gündür mev-
lam Hz. Rıza'nın (a.s) malından yiyorum. Kabirde ne diye Nekir ve 
Munkir benim yanıma gelebilir (beni sorgu-sualle zor du-rumda 
bırakabilir?). Onun mihmanhanesinde İmam'ın (a.s) yemeğin-den 



 975 

benim etim ve kanın üremiştir." Bu doğru mudur; Ali b. Musa er-Rıza 
(a.s) gelip onu Nekir ve Munkir'den kurtaracak mı?" Seyyid, "Evet 
vallahi" buyurdu; "Ceddim buna kefildir." Ben, "Efendim!" dedim, 
"Sormak istediğim küçük bir sorum var." Seyyid, "Sor" buyurunca 
dedim ki: "İmam Rıza'yı (a.s) ziyaret etmem makbul müdür?" Seyyid, 
"İnşallah makbuldür" buyurdu. Bunun üzerine, "Efendim! Bir soru 
daha?" dedim. "Bismillah" buyurdu. Dedim ki: Benim arkadaşım ve 
Meşhed yolunun masrafları konusunda benimle ortak olan Rahmet-li 
Hacı Ahmed Bezzazbaşı'nın oğlu Hacı Muhammed Hüseyin Bez-
zazbaşı'nın ziyareti kabul müdür acaba?" Seyyid, "Salih kulun ziyareti 
kabuldür" buyurdu. "Efendim! Bir şey daha sorayım." dedim. "Bismil-
lah" buyurdu. "Bağdat halkından olan falan yol arkadaşımızın da ziya-
reti kabul müdür?" dedim. Seyyid cevap vermeyince ben yine, "Efen-
dim!" dedim. Seyyid, "Bismillah" buyurdu. Ben, "Bu sözümü duydu-
nuz mu? Onun ziyareti kabul müdür acaba?" diye arzettim. Seyyid 
yine cevap vermedi.  

Mezkur hacı diyor ki: Onlar Bağdat halkından birkaç çalgıcıy-
dılar. Yol boyunca çalıp oynuyorlardı. Ayrıca o adam kendi annesini 
de öldürmüştü. Sonra mukaddes Kazimeyn şehrinin karşısında, geniş 
bir yol üzerinde iki tarafında bostanlar olan bir yere vardık. Bağdat'tan 
gelince sağ taraftan bostanlara bitişik olan o yer bazı yetim seyitlere 
aitti; zamanın hükümeti zulüm yaparak onu caddeye katmıştı. Bu iki 
şehrin halkından olan takvalı kişiler sürekli yolun o kısmında yürü-
mekten sakınıyorlardı. Ben Seyit'in yolun o kısmında yürüdüğünü 
görünce, "Ey seyit!" dedim, "Burası bazı yetim seyitlerin mülküdür; 
orada tasarruf etmek doğru değildi" dedim. Seyit, "Burası ceddimiz 
Emirulmüminin Ali'nin (a.s), onun soyunun ve bizim evlatlarımızın 
malıdır. Bizim dostlarımızın burada tasarruf etmeleri helaldir." O 
yerin yakınlarında ve yolun sağ tarafında Bağdat'da yaşayan meşhur 
zengin Acemlerden Hacı Mirza Hâdi denilen bir kişinin bir bağı vardı. 
Ben, "Efendim!" dedim, "Hacı Mirza Hâdi'nin bağının yerinin Musa 
b. Cafer'in (a.s) olduğunu söylüyorlar; bu doğru mudur?" Ama Seyit, 
"Ne işin var bununla" diyerek cevap vermekten sakındı. Sonra o 
bölgenin tarla ve bostanlarını sulamak için Dicle kıyısından çekilen ve 
caddeden geçen suyoluna vardık. Şehre giden yol orada ikiye ayrılı-
yor; birisi sultanın ve diğeri ise seyitlerin yoluydu. Onun seyitlerin 
yoluna yöneldiğini görünce, "Gel bu yoldan -sultan yolundan- gide-
lim" dedim. Fakat Seyit, "Hayır, kendi yolumuzdan gideceğiz" dedi. 
Birlikte o yoldan hareket ettik.  
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Daha birkaç adım ilerlememiştik; ansızın kendimizi Kazimeyn 
hareminin avlusunda, ayakkabı yerinin karşısında bulduk. Hiçbir so-
kak ve pazarla karşılaşmadık. İmam'ın (a.s) kabrinin ayak tarafında 
yer alan sağdaki Babu'l-Murad kapısından balkona girdik. Seyit türbe-
nin eşik kapısında durup izin almadan içeri girerek haremin kapısında 
durdu ve bana, "Ziyaret et" buyurdu. Cevabında, "Ben okuyamıyo-
rum" dedim. Seyit, "Senin için okuyayım mı?" buyurdu. Ben, "Evet" 
dedim. Bunun üzerine şöyle dedi: 

 . َاْدُخُل � َاهللُ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا، السَّالُم َعَلْيَك � َامَري اْلُمْؤِمننيَ أَ 
Sonra Ehl-i Beyt İmamlarının (Allah'ın selamı onların üzerine olsun) her 

birine selam verdi. İmamlara selam verirken İmam Hasan Askerî'ye 
(a.s) ulaşınca şöyle buyurdu: 

 .احلََْسَن اْلَعْسَكِريَّ  اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب حمَُمَّدٍ 
Sonra bana, "Zamanının imamını tanıyor musun?" diye sordu. 

Ben, "Neden tanımayayım ki?" dedim. Seyit, "O halde zamanının 
imamına selam ver" dedi. Bunun üzerine şöyle selam verdim: 

 .اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا � صاِحَب الزَّماِن � ْبَن احلََْسنِ 
Seyit tebessüm ederek şöyle dedi: 

 . َعَلْيَك السَّالُم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ 
Sonra içeri girdik. İmam'ın kabrinin üzerindeki parmaklıklara sarı-

larak öptük. Sonra bana yine, "Ziyaret et" dedi. Cevabından yine, 
"Ben okuma bilmem" dedim. Seyit, "Senin için ziyaret okuyayım mı?" 
buyurdu. Seyit, "Hangi ziyareti okuyayım?" buyurdu. Ben hangi ziya-
ret daha faziletliyse onu oku" diye arzettim. Bunun üzerine, "Eminul-
lah ziyareti daha faziletlidir" buyurdu ve şu şekilde ziyareti okumaya 
başladı: 

 ..اَلسَّالُم َعَلْيُكما � َاميينَِ ِهللا يف َاْرِضِه َوُحجَّتَـْيِه َعلى ِعباِدِه 
O sırada haremin ışıklarını yaktılar. Mumların yandığını gördüm. 

Ama harem güneş ışığı gibi farklı bir ışıkla aydınlanıyordu. Mumlar 
da gündüzleri güneş ışığında yakılan ışıklar gibiydi. Ben öyle bir gaf-
letteydim ki bu güneşi fark edemiyordum. Ziyareti bitirdikten sonra 
kabrin ayak tarafından başının arka tarafına geçip doğu tarafta dura-
rak, "Ceddim Hüseyin'i (a.s) ziyaret edecek misin?" diye sordu. Ben, 
"Evet" dedim; "Cuma akşamıdır; ziyaret edeceğim." Bunun üze-rine 
Varis ziyaretini okudu. Müezzinler akşam ezanını okuyup bitirdi-ler. 



 977 

Seyit bana, "Cemaate katılarak namaz kıl" buyurdu. Sonra hare-min 
arkasındaki camiye gittik. Cemaat namazı orada kılınıyordu. Kendisi 
cemaat imamının sağ tarafında ve onun hizasında durarak münferit 
olarak namaza başladı. Ben de cemaatin ilk safında yer alarak orada 
namaza durdum. Namaz bitince artık onu göremedim. Camiden dışarı 
çıkıp haremi aradım ama bulamadım. Onunla görüşüp biraz para 
vermek ve akşam misafir etmek istiyordum. Sonra o seyidin kim 
olduğunu düşündüm, mucize ve kerametlerinin farkına vardım. 
Bağdat'ta o kadar önemli bir işim olmasına rağmen onun emrine itaat 
ederek geri dönüşümü, daha önce onu hiç görmememe rağmen beni 
ismimle çağırmasını, onun "dostlarımız" ve "ben şahadet ediyorum" 
demesini, gördüğümüz nehir ve mevsimi olmadığı halde meyve dolu 
ağaçları vs. bütün bunlar o seyidin Hz. Mehdi (a.f) olduğuna yakin 
etmeme neden oldu. Özellikle giriş izninde ve İmam Hasan Askeri'ye 
(a.s) selam verdikten sonra benden, "Zamanının imamını tanıyor 
musun?" diye sorması üzerine, "Tanıyorum" deyince bana, "Ona 
selam ver" demesi ve ben selam verince tebessüm ederek cevap ver-
mesi. Sonra ayakkabılıktaki bekçiye giderek seyidi sorunca, "Dışarı 
çıktı" dedi ve sonra, "O seyit senin arkadaşın mıydı?" diye sordu. 
"Evet" dedim. Sonra mihmandarımın evine gelerek akşam orada 
kaldım. Sabahleyin Şeyh Muhammed Hasan'ın yanına giderek bütün 
gördüklerimi ona anlattım. Şeyh parmağını ısırarak bu olayı başkala-
rına anlatmaktan beni sakındırarak, "Allah seni muvaffak etsin" dedi. 
Ben bu olayı gizli tutarak kimseye anlatmadım. Olayın üzerinden bir 
ay geçtikten sonra bir gün haremdeyken yüce bir seyit yanıma gelerek 
o olaya işaret edip, "Neler gördün?" diye sordu. Ben, "Bir şey görme-
dim" dedim. Yine aynı soruyu tekrarladı. Ben yine şiddetli bir şekilde 
inkar edince gözümden kayboldu ve artık bir daha da onu görmedim." 

B) Burasa Mescidine Gitmek ve Orada Namaz Kılmak 
Bağdat'la Kazimeyn şehirleri arasında, ziyaretçilerin yolunun 

üzerinde yer alan Burasa mescidi meşhur ve çok faziletli mescidlerden 
birisidir. Bu mescid için nakledilen o kadar faziletine rağmen genellik-
le insanlar bunu önemsememekte ve onun faziletinden mahrum kal-
maktalar. 

Hicrî altı yüz yılı tarihçilerinden olan Himevî "Mu'cemu'l-Buldan" 
adlı eserinde şöyle demiştir: Burasa Bağdat tarafında, Kerh'in kıble 
yönünde ve Muhavvel kapısının güneyinde bir mahalleydi. Bu mahal-
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lede Şiilerin namaz kıldığı bir merkez camii vardı; bu cami tahrip 
olmuştu. 

Daha sonra şöyle devam ediyor: Abbasi halifesi Razibillah'ın dö-
neminden önce Şiiler o camide toplanıyorlardı… Razibillah'ın emriyle 
ansızın o camiye saldırarak tuttukları herkesi zindana attılar; camiyi 
de tahrip edip yerle bir ettiler. Şiiler bu haberi Bağdad'ın başkuman-
danı Behukm-i Makani'ye bildirdiler. Behukm binanın iade edilip 
genişletilmesine ve cami hükümlerinin uygulanmasını emretti ve onun 
girişine de Razibillah'ın adını yazdı. O cami dört yüz elli yılına kadar 
mamurdu ve içinde namaz kılınmaktaydı. Fakat o tarihten bugüne 
kadar kullanılmamaktadır. 

Burasa, Bağdad'ın inşasından önce halkın, Hz. Ali'nin (a.s) Harici-
lerle savaşa gittiğinde geçtiği ve oradaki camide namaz kılıp o bölge-
de bulunan bir hamama girdiğine inandıkları bir köydü. Abid bir kişi 
olan Ebu Şuayb-i Burasaî oraya isnat edilmektedir. O, Burasa'da 
kamıştan yapmış olduğu evde Allah'a ibadet ediyordu. Nihayet bir gün 
saraylarda yetişen ileri gelenlerden birinin kızı yol üzerinde ona 
uğradı. Kız Ebu Şuayb'ı ve onun halini görüp sevdi. Ebu Şuayb'ın 
cazibesi onu kendine çekip esir etti. Bu nedenle o takvalı abidin 
yanına giderek, "Ben senin hizmetçin olmak istiyorum" dedi. Abid, 
"bu kılık ve kıyafetten çıkacak olursan kabul ediyorum" dedi. O 
bahtiyar kadın bu şartı kabul ederek sahip olduğu şeylerden soyutlanıp 
abidlerin elbisesini giydi. Ebu Şuayb onunla evlendi. O kız Ebu 
Şuayb'ın kamıştan yapmış olduğu evine girdiğinde Ebu Şuayb'ın 
rutubetten korunmak için yere serdiği hasır parçasını görünce ona dedi 
ki: "Bu hasır parçasını altından çekip almadıkça seninle bir arada 
kalmam; çünkü ben senin şöyle dediğini duydum: Yer diyor ki, ey 
Ademoğlu! Benimle kendi aranda örtü mü bırakıyorsun; halbuki yarın 
benim karnımda olacaksın." Bunun üzerine Ebu Şuayb altındaki o 
hasırı kaldırdı ve o kadın da birkaç yıl onunla birlikte kaldı; onlar 
ölünceye kadar birlikte güzel bir şekilde ibadet ettiler. 

Biz, "Hidayetu'z-Zairin" kitabında bu mescidin fazileti hakkındaki 
rivayetlerden bir bölümünü nakledip dedik ki: Bu rivayetlerin tümün-
den bu mescidin birkaç fazileti olduğu anlaşılmaktadır; bu faziletler-
den biri herhangi bir mescidde olsaydı, o mescidde namaz kılmak ve 
dua etmenin faziletini elde etmek için zahmetlere katlanıp uzun mesa-
feler katetmek gerekirdi. Bu faziletler şöyledir: 

1- Allah Teala, peygamber veya onun vasisinden başka hiçbir sul-
tanın ordusuyla orada inmemesini takdir etmiştir. 
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2- Orası Hz. Meryem'in (s.a) evidir. 
3- Hazreti İsa aleyhisselamın yeridir. 
4- Orada Hz. Meryem (s.a) için çıkan bir çeşme var. 
5- Hz. Ali aleyhisselamın o çeşmeyi kendi mucizesiyle ortaya 

çıkarmıştır. 
6- Orada, Hz. Meryem'in (s.a), Hz. İsa aleyhisselamı üzerine 

bıraktığı mukaddes bir beyaz taş var. 
7- Hz. Ali aleyhisselam o taşı mucizeyle dışarı çıkararak kıble 

tarafına yerleştirmiş ve ona doğru namaz kılmıştır. 
8- Hz. Ali aleyhisselam ve iki oğlu İmam Hasan Mucteba 

aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselam orada namaz kılmışlar-
dır. 

9- O yerin fazilet ve öneminden dolayı Hz. Ali aleyhisselam dört 
gün orada kalmıştır. 

10- Peygamberler, özellikle Hz. İbrahim aleyhisselam orada na-
maz kılmışlardır. 

11- Orada bir peygamberin mezarı var; bu mezar Hz. Yuşa'ya ait 
olabilir. Merhum şeyh, o hazretin mezarının Kazimeyn şehrinin dışın-
da ve Burasa mescidinin önceki kapısında olduğunu söylemiştir. 

12- Orada güneş Hz. Ali aleyhisselam için geri dönmüştür. 
Bu mescid bu kadar fazilete sahip olmasına ve burada Allah'ın 

ayetlerinin ve Hz. Ali aleyhisselamın mucizelerinin görünmesine, 
ziyaretçilerin yollarının üzerinde olmasına ve defalarca oradan geçme-
lerine rağmen bin tane ziyaretçiden belki de birisi oraya girmiyor. 
Bazen tesadüfen birisi bu faziletleri elde etmek için oraya gider ve 
mescidin kapısının kapalı olduğunu görürse, mescidin kapılarını 
açmaları için bir miktar para vermekten sakınır ve bu yüce fazilet-
lerden mahrum kalır. Oysa bazen sırf Bağdat şehrini seyretmek ve bu 
şehirdeki zalimlerin saraylarını görmek için oldukça fazla para harca-
maktan çekinmez… 

C) İmam Mehdi'nin (a.f) Dört Sefirinin Ziyareti 
Ziyaretçilerin Kâzimeyn şehrinde durdukları günlerdeki vazifele-

rinden birisi de İmam Mehdi aleyhisselamın özel sefirleri olan Ebu 
Amr Osman b. Said-i Esedi, Ebu Cafer Muhammed b. Osman, Ebu 
Kasım Hüseyin b. Ruh-u Nevbahti ve Ebu'l Hasan Muhammed 
Samuri (r.a) hazretlerini ziyaret etmek için Bağdat şehrine gitmektir. 
Eğer bunların her biri uzak bir şehirde olsaydı, yine de insanın uzak 
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mesafeler katedip, zahmet ve meşakkatlere katlanarak bu yüce zatların 
ziyaretlerinin sevap ve faziletlerini elde etmesi gerekirdi; çünkü Ehl-i 
Beyt İmamlarının özel ashabı arasında hiç kimse onların makam ve 
mevkisine ulaşamaz. Bu yüce kişiler yaklaşık yetmiş yıl İmam Mehdi 
aleyhisselamla halk arasında bağlantı kurdular, o hazrete sefirlik 
görevini yaptılar ve birçok kerametler gösterdiler. Kendi yerinde 
açıkladığımız şekilde, bu yüce zatlar yaşamlarında İmam Mehdi aley-
hisselamla halk arasında vasıta oldukları, halkın mektuplarını ve 
hacetlerini İmam aleyhisselama ulaştırdıkları gibi şimdi de bu yüce 
makama sahiptirler; zor ve sıkı durumlarda yazılan hacet mektupları 
onların vasıtasıyla o hazrete ulaştırılmalıdır. 

Kısacası, bu yüce zatların fazilet ve menkıbeleri sayılmayacak 
kadar çoktur; ziyaretçileri onların ziyaretine teşvik etmek için bu 
kadarla yetiniyoruz. Bu sefirlerin ziyareti şöyledir: Şeyh Tusî "Tehzib" 
kitabında ve Seyyid b. Tavus "Misbah-uz Zair" kitabında, bu zatları 
ziyaret etmekle ilgili Ebu'l-Kasım Hüseyin b. Ruh'un şöyle dediğini 
vurgulamışlardır: Önce Resulullah'a (s.a.a), sonra Emirulmüminin 
Ali'ye, Hz. Hatice'ye, Hz. Fatıma'ya, İmam Hasan'a, İmam Hüseyin'e 
ve İmam Mehdi'ye kadar diğer Ehl-i Beyt imamlarına (Allah'ın rahmeti 
onların üzerine olsun) selam verdikten sonra de ki:  

 .اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُفالَن ْبَن ُفالن
"Selam olsun sana ey falan oğlu falan" de  
"Falan oğlu falan" yerine ziyaret ettiğin kişinin kendisinin ve 

babasının ismini söyle. 
َاْشَهُد اَنََّك ابُب اْلَمْوىل َادَّْيَت َعْنُه َوَادَّْيَت ِاَلْيِه ما خاَلْفَتُه َوال خاَلْفَت َعَلْيِه،  

ي اَْنَت َعَلْيِه، واَنََّك ما ُخْنَت الَّذ قُْمَت خاّصاً َواْنَصَرْفَت ساِبقاً ِجئْـُتَك عارِفاً اِبحلَْقِّ 
آَمَنَك  *ما ما َاْوَسَعَك َوِمْن َسفريٍ  يف التَّأِديَِة َوالسَّفارَِة، اَلسَّالُم َعَلْيَك ِمْن اببٍ 

 
* Şahadet ederim ki sen mevlanın kapısısın, onun tarafından -

vazifeni- edâ ettin, -halktan taraf da- onu edâ ettin, ona muhalefet etme-
din ve ona karşı çıkmadın; özel sefirlik yaptın ve öncü olarak görevini 
tamamladın. Ben senin sahip olduğun hakkını ve senin vazife ve sefirlik-
te ihanet etmediğini bilerek senin ziyaretine geldim. Selam olsun sana; 
sen ne geniş bir kapıydın, en kadar emin bir sefirdin ve ne kadar sebatlı 
ve güvenilir bir zattın! Şahadet ederim ki Allah seni kendi nuruna has 
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ما َاْمَكَنَك، َاْشَهُد َانَّ َهللا اْخَتصََّك بُِنورِِه َحّىت عايـَْنَت الشَّْخَص َفَادَّْيَت  َوِمْن ثَِقةٍ 
  .َادَّْيَت ِاَلْيهِ وَ  َعْنهُ 

 
Sonra tekrar önceki gibi Resulullah'a ve Hz. Hatice'ye, Hz. 

Fatıma'ya ve İmam Mehdi aleyhisselama ulaşıncaya kadar Ehl-i Beyt 
imamlarına selam verdikten sonra şöyle de: 

 
ئِِهْم َوِمَن اّلذيَن اَرباَءِة ِمْن َاْعدِجئْـُتَك ُخمِْلصًا بِتَـْوحيِد ِهللا َوُمواالِة َاْوِليائِِه َوالْ 

 *.َوهِبِْم ِاَىل ِهللا تـََوسُّلي � ُحجََّة اْلَمْوىل َوِبَك ِاَلْيِهْم تـََوجُّهي ،خاَلُفوكَ 
Sonra dua ederek Allah Teala'dan hacetlerini iste; kabul olur 

inşallah. 
 
Bağdat'ta, Şia'nın ileri gelenlerinden ve hadiste onların en güveni-

lirlerinden olan Sıkat-ul İslam Muhammed b. Yakub-i Kuleyni'nin de 
ziyaret edilmesi gerekir. Şia'nın temel kitaplarından olan "Kâfi" kita-
bını yirmi yıl içerisinde yazan Sıkat-ul İslam Kuleyni'nin gerçekten 
Şia'nın üzerinde büyük hakkı vardır. Onun yüce makamından dolayı 
İbn-i Esir onu üçüncü yüz yılın başlarında "İmamiyye mektebini 
yenileyen" olarak tanıtmıştır. Biz "Hediye" adlı kitabımızda kutlu 
haremlerde defnedilmiş olan ulemanın çoğunu kaydettik; isteyenler 
oraya müracaat edebilirler. 

D) Hz. Selman-ı Farsi'nin Ziyareti 
Kazimeyn şehrinde ziyaretçilerin vazifelerinden biri de Medain 

şehrine giderek dört rüknün birincisi olan ve hakkında "Selman biz 
Ehl-i Beyt'tendir" sözüyle şereflenen ve Ehl-i Beyt imamlarının seçkin 
izleyicilerinden ve Allah'ın salih kulu Selman-ı Muhammedi'yi ziyaret 

 
kıldı, böylece o seçkin kişiyi gözlerinle gördün, ondan taraf ve ona taraf 
vazifeni edâ ettin." 

* "Ben Allah'ın birliğinde halis olarak, O'nun velilerini severek, onla-
rın düşmanlarından ve sana muhalefet edenlerden uzaklaşarak senin 
ziyaretine geldim! Ey mevlanın hücceti! Ben senin vasıtanla onlara yönel-
dim ve onların vasıtasıyla Allah'a yöneldim." 
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etmektir. Resulullah (s.a.a) onun hakkında buyurmuştur ki: "Selman 
kurumayan deniz, bitmeyen hazinedir; Selman biz Ehl-i Beyt'tendir; 
hikmet verir ve delil sergiler." 

Emirulmüminin Ali aleyhisselam onu Lokman hekim gibi, İmam 
Sadık aleyhisselam onu Lokman hekimden daha üstün bilmiş, İmam 
Muhammed Bâkır aleyhisselam onu Şia'nın nişanelerinden bilmiştir. 
Rivayetlerden anlaşılıyor ki hazret İsm-i A'zam biliyordu ve hakkında 
hadis nakledilen şahıslardandır. İmanın on derecesinden, Selman 
onuncu derecedeydi, gayb ve sırları biliyordu, dünyada cennet nimet-
lerinden istifade ediyordu, cennet ona aşıktı ve onu arzuluyordu, Allah 
ve Resulü onu seviyorlardı. Allah Teala, Resulullah'a (s.a.a), Selma-
n'ın da aralarında olduğu dört kişiyi sevmesini emretmiştir. Onun ve 
arkadaşlarının övgüsünde ayetler nazil olmuştur. Cebrail, Resululla-
h'ın (s.a.a) huzuruna indiğinde sürekli Allah Teala tarafından Selman'a 
selam etmesini, ona gaybı ve gelecekteki belaları haber vermesini 
emrederdi. Geceleri Resulullah'la (s.a.a) bir köşeye çekilir, Resulullah 
(s.a.a) ve Hz. Ali (a.s) ona, kendisinden başka hiç kimsenin tahammül 
edemeyeceği ve taşıyamayacağı Allah'ın gizli ilimlerinden öğretirler-
di. O, öyle bir dereceye ulaştı ki İmam Sadık aleyhisselam onun hak-
kında, "Selman birinci ilmi ve sonuncu ilmi öğrendi; o, kurumaz bir 
denizdir; o, biz Ehl-i Beyt'tendir" buyurdular. 

Ziyaretçileri onun ziyaretine teşvik etmek için, sahabe arasında 
onun seçkin yerine, İslam ümmeti arasındaki kendine has mevkisine 
ve Hz. Ali aleyhisselamın bir gecede Medine'den Medain'e giderek 
kendi eliyle ona gusül verip kefenlemesine, ona namaz kılmasına ve 
bu namazda meleklerin o hazretin arkasında çok sayıda saflar oluştur-
masına ve yine aynı akşam Medine'ye dönmüş olmasına dikkat etmek 
yeterlidir. İnsanı böyle yüce bir makama ulaştıran Resulullah'ın Ehl-i 
Beyt'ine (Allah'ın selamı onların üzerine olsun) muhabbet ve sevgi 
göstermek ne güzel! 

Hz. Selman'ın ziyareti şöyledir: Seyyid b. Tavus "Misbah-uz Zair" 
adlı kitabında o hazret için dört ziyaret nakletmiştir. Biz bu ziyaretler-
den birini zikretmekle yetiniyoruz. Dolayısıyla, o hazreti ziyaret et-
mek istediğinde mezarının yanında kıbleye doğru durarak şöyle de: 

ِد ِهللا خامتَِ النَِّبيََّني، اَلسَّالُم َعلى َامِري اَلسَّالُم َعلى َرُسوِل ِهللا حمَُمَِّد ْبِن َعبْ 
ئِمَِّة اْلَمْعُصومَني الرّاِشديَن، اَلسَّالُم َعلى َوِصّيَني، اَلسَّالُم َعلى األَ ِد الْ اْلُمْؤِمنَني َسيِّ 
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َعَلْيَك � مَني، اَلسَّالُم َك � صاِحَب َرُسوِل ِهللا األَ اْلَمالِئَكِة اْلُمَقّربَني، اَلسَّالُم َعَليْ 
َوِيلَّ َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُمودََع َاْسراِر السَّاَدِة اْلَميامَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك  

 . َو َرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ  � بَِقيََّة ِهللا ِمَن اْلَربَرَِة اْلماضَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِد هللاِ 
نََّك َاَطْعَت ِهللا َكما َاَمَرَك، َواتـَّبَـْعَت الرَُّسوَل َكما نََدَبَك، َوتـََولَّْيَت َاْشَهُد أ

يَِّتِه َكما َوقـََفَك، َوَعِلْمَت اْحلَقَّ يَقيناً ْهِتماِم ِبُذرِّ الِ َخليَفَتُه َكما اَْلَزَمَك، َوَدَعْوَت ِاَىل ا
اْلُمْصطَفى، َوَطريُق ُحجَِّة ِهللا   َوِصيِّ  َواْعَتَمْدَتُه َكما َاَمَرَك، َاْشَهُد أنََّك اببُ 

ْصِفياِء، َاْشَهُد اَنََّك ِمْن َاْهِل اْستـُْوِدْعَت ِمْن ُعُلوِم األَ اْلُمْرَتضى، َوَامُني ِهللا فيـما 
، َاْشَهُد اَنََّك صاِحُب اْلعاِشَرِة النَُّجباِء اْلُ◌خمْتاريَن ِلُنْصَرِة اْلَوِصيِّ  بـَْيِت النَِّيبِّ 

اِبْلَمْعُروِف،  *َرباهِني َوالدَّالِئِل اْلقاِهَرِة، َواََقْمَت الصَّالَة َوآتـَْيَت الزَّكاَة، َوَاَمْرتَ َوالْ 
 

* "Selam olsun Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusu Muham-
med b. Abdullah'a, selam olsun vasilerin efendisi Emirulmüminin Ali'ye; 
selam olsun -insanları- irşat eden masum imamlara; selam olsun Allah'ın 
yakın meleklerine; selam olsun sana ey Allah'ın emin Resulünün arka-
daşı; selam olsun sana ey Emirulmüminin'in dostu; selam olsun sana ey 
saadetlilerin efendisinin sırlarının mahzeni; selam olsun sana ey Allah'ın 
geçmiş iyi kullarının bâkisi; selam olsun sana ey Eba Abdullah; Allah'ın 
rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. 

Şahadet ederim ki sen Allah'a emrettiği gibi itaat ettin, Resulullah'a 
seni davet ettiği gibi uydun, onun halifesini sana gerekli kıldığı gibi 
izledin, -halkı- onun soyuna önem vermeye ve saygı göstermeye sana 
bildirdiği gibi davet ettin ve -Allah'ın- sana emrettiği gibi hakkı yakini 
olarak bildin ve ona itimat ettin. Şahadet ederim ki sen Mustafa'nın 
vasisinin kapısı, Allah'ın hücceti Murtaza'nın yolu ve sana emanet edilen 
vasilerin ilimlerinin eminisin. Şahadet ederim ki sen Resulullah'ın vasisi-
ne yardıma -hazır olan- onun seçkin Ehl-i Beyt'indensin. Şahadet ederim 
ki sen -imanın- onuncu derecesinin, sağlam ve açık burhan ve delillerin 
sahibisin; sen namazı ayakta tuttun, zekat verdin, marufu emrettin, mün-
kerden sakındırdın, emaneti eda ettin, Allah ve Resulü için -insanlara- 
nasihat ettin (onların hayrını diledin) ve Allah'ın dinini savunma yolunda 
ölünceye kadar eziyetlere sabrettin. Allah, senin hakkını inkâr edip, 
makamını alçaltanlara lanet etsin. Allah, sevdiklerinden dolayı seni inci-
tenlere lanet etsin; Allah peygamberinin Ehl-i Beyti hususunda seni 
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ذى يف ُسوِلِه، َوَصَربَْت َعَلى األَ مانََة َوَنَصْحَت هلِل َوِلرَ  اْلُمْنَكِر، َوَادَّْيَت األَ َوَ�َْيَت َعنِ 
ُهللا َمْن َجَحَدَك َحقََّك َوَحطَّ ِمْن َقْدِرَك، َلَعَن ُهللا َمْن  َجْنِبِه َحّىت أاتَك اْلَيقُني، َلَعَن 

َك، َلَعَن ُهللا َمْن الَمَك يف آذاَك يف َمواليَك، َلَعَن ُهللا َمْن َاْعنَـَتَك يف َاْهِل بـَْيِت نَِبيِّ 
 ِخريَن َوضاَعفَ َني َواآلوَّلْنِس ِمَن األَ َواالِ  ِمَن اجلِْنِّ  ساداِتَك، َلَعَن هللاُ َعُدوَّ آِل حمَُمَّدٍ 

 .ليمَ َعَلْيِهُم اْلَعذاَب األَ 
َصلَّى ُهللا َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا، َصلَّى ُهللا َعَلْيَك � صاِحَب َرُسوِل ِهللا، َصلَّى 

ِة، بَ ِهللا َعَلْيِه َوآِلِه َوَعَلْيَك � َمْوىل َامِري اْلُمْؤِمنَني َوَصلَّى ِهللا َعلى رُوِحَك الطَّيِّ 
الّساَدِة اْلَميامَني َوَمجََعنا   ِه َورأَفِتِه ِاذا تـََوفّا� ِبَك َوِمبََحلِّ َوَجَسِدَك الطّاِهر َوأْحلَْقنا ِمبَنِّ 

َمَعُهْم ِجبِوارِِهْم يف َجّناِت النَّعِيِم، َصلَّى ِهللا َعَلْيَك � َااب َعْبِد ِهللا، َوَصلَّى ُهللا َعلى 
ْضواَن َعَلى اْخلََلِف رَِة ِمَن السََّلِف اْلَميامَني، َواْدَخَل الرُّوَح َوالرِّ ِاْخواِنَك الّشيَعِة اْلربََ 

َوَعَلْيَك َوَعَلْيِهُم   *ِمَن اْلُمْؤِمنَني، َواْحلَْقنا َوَاّ�ُهْم ِمبَْن تـََوالُّه ِمْن اْلِعْرتَِة الطّاِهريَن، 
  . َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ اَلسَّالمُ 

Sonra yedi defa Kadir Suresini oku ve peşinden istediğin müste-
hap namazları kıl. 

 
zahmete düşürenlere lanet etsin; Allah, efendileri (imamları) hakkında 
seni kınayanlara lanet etsin; Allah, Muhammed'in Ehl-i Beyt'inin cinlerden 
ve insanlardan, ilklerden ve sonunculardan olan düşmanlarına lanet etsin 
ve onlara acılı azabını artırsın. 

* Allah sana rahmet etsin ey Eba Abdullah; Allah sana rahmet etsin 
ey Resulullah'ın -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- 
yoldaşı ve Emirulmüminin Ali'nin dostu. Allah'ın rahmeti senin tertemiz 
ruhuna, pâk cesedine olsun; öldüğümüz vakit Allah kendi lütuf ve 
rahmetiyle bizi sana ve hayır ehlinin efendisinin yerine (cennete) ulaştır-
sın ve bizi nimet dolu cennetlerde onlarla bir araya toplasın. Allah'ın 
rahmeti senin üzerine olsun ey Eba Abdullah; Allah'ın rahmet hayır ehli 
olan iyiliksever Şii kardeşlerinin üzerine olsun ve gelecek müminlere 
sevinç ve neşe versin; bizi ve onları Resulullah'ın kendilerine sevgi bes-
lediğimiz Ehl-i Beyt'ine kavuştursun; Allah'ın selam, rahmet ve bereketleri 
senin ve onların üzerine olsun." 
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Selman-ı Farsi'nin ziyaretinden dönmek istediğinde vedalaşmak 

için mezarın yanında dur ve Seyyid b. Tavus'un dördüncü ziyaretin 
sonunda kaydettiği şekilde şöyle vedalaş: 

ْيَك � َااب َعْبِد ِهللا، اَْنَت ابُب ِهللا اْلُمْؤتى ِمْنُه َواْلَمأُخوُذ َعْنُه، َاْشَهُد  اَلسَّالُم َعلَ 
اَنََّك قـُْلَت َحّقًا َوَنَطْقَت ِصْدقًا، َوَدَعْوَت ِاىل َمْوالَي َوَمْوالَك َعالنَِيًة َوِسرًّا، اَتـَيْـُتَك 

ُعَك، َاْستَـْوِدُعَك ديين َوَاماَنيت  َودِّ زائِرًا َوحاجايت َلَك ُمْستَـْوِدعاً، َوها َاَ� ذا مُ 
َوَخواتيَم َعَملي َوَجواِمَع َاَملي ِاىل ُمنْـَتهى َاَجلي، َواَلسَّالُم َعَلْيَك َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، 

  *.ْخيارِ َوآِلِه األَ  دٍ َوَصلَّى هللاُ َعلى حمَُمَّ 
Sonra Allah'tan hacetlerini isteyerek geri dön. 
Hz. Selman-ı Farsi'yi ziyaret eden ziyaretçinin iki vazifesi daha 

var: 
1- Kesra tavanının altında iki rekat veya daha fazla namaz kılmak. 

Orası, Emirulmüminin Ali aleyhisselamın musalla (namaz kıldığı 
yer)dir. Ammar Sabati'den şöyle rivayet edilir: Emirulmüminin Ali 
aleyhisselam Medain şehrine gelip Kesra balkonuna inince, Dulf b. 
Buheyr yanında olduğu halde orada namaz kıldı. Sonra kalkarak 
Dulf'e, "Benimle gel" buyurdu. Sabat halkından bir grup da o hazretin 
yanındaydı. İmam sonra Kesra'nın odalarını gezdi ve Dulf'e, "Kesra'-
nın burada şu ve bu vardı" buyuruyor, Dulf de, "Evet, vallahi doğru 
söylüyorsunuz" diyordu. İmam aleyhisselam o grupla birlikte oranın 
hepsini gezdi. Dulf, "Efendim, siz buraları o kadar iyi biliyorsunuz ki, 
sanki bunları buraya siz koymuşsunuz", diyordu. 

Yine, İmam Ali aleyhisselam Medain'i gezip Kesra'nın eserlerini 
ve harap olan yerlerini seyrederken, orada olan birisi ibret için şu şiiri 

 
* "Selam olsun sana ey Eba Abdullah; sen Allah'ın kendisine gidilen 

ve ondan -ilim- edinilen kapısısın. Şahadet ederim ki sen hakkı söyledin, 
doğru konuştun, gizli ve açıkta -insanları- benim ve senin mevlana davet 
ettin. Ben senin ziyaretine geldim ve hacetlerini sana emanet bırakıyo-
rum. Şimdi seninle vedalaşıyorum; hayatımın sonuna kadar dinimi, ema-
netimi korumayı, işimin sonunu ve bütün arzularımı sana emanet 
ediyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun; 
Allah, Muhammed ve onun seçkin Ehl-i Beyt'ine rahmet eylesin." 
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okudu: 
"Rüzgar esiyor odalarının viranesinde 
Sanki onlar belli bir miadda idiler." 
 
Bunun peşinden İmam aleyhisselam şöyle buyurdu: "Neden şunu 

okumadın: 
 
"Onlar geride nice şeyler bıraktılar; bahçeler, çeşmeler, ekin-

ler, güzel makamlar! Ve zevkü sefa sürecekleri nice nimetler! İşte 
böyle oldu ve biz onları başka bir topluma miras verdik. Onlara 
gök ve yer ağlamadı (kötü insanlar oldukları için hiç acıyan olma-
dı onlara) ve kendilerine fırsat da verilmedi." 

Sonra şöyle buyurdu: 
"Onlar mirasçı idiler; fakat daha sonra miras bırakanlardan 

oldular; nimetlere şükretmediler; dolayısıyla, günahlarından dolayı 
dünya onlardan alındı. Nimete küfretmekten sakının ki size belalar 
helal kılınmasın." 

 
Hekim Hakani bunu şiire dökerek şöyle demiştir: 
Ey ibret alan gönül, gözlerinle bakıver 
Medain balkonunu ibret aynası ediver 
Perviz sofraya altın kadeh bıraktı 
Nerde sofradaki altın kadeh?  
Neler bırakıp gittiler söyleyiver  
 
2- Resulullah'ın (s.a.a) ashabının ileri gelenlerinden ve Emirulmü-

minin Ali aleyhisselamın özel ashabından olup sahabe arasında müna-
fıkları tanıyıp isimlerini bilen Huzeyfe b. Yeman'ı ziyaret etmek. Eğer 
Huzeyfe birinin cenaze namazına katılmasaydı ikinci halife de ona 
cenaze namazı kılmazdı. Huzeyfe, ikinci halife tarafından yıllarca 
Medain'de valilik yapmış, daha sonra halife onu alarak yerine Selma-
n'ı atamıştır. Selman'ın vefatından sonra tekrar Huzeyfe Medain'in va-
liliğine atanmış ve Emirulmüminin Ali aleyhisselamın hilafet dönemi-
ne kadar orada valilik yapmıştır. Sonra Medine'den, ona ve Medain 
halkına, İmam Ali aleyhisselamın halifeliğini ve Huzeyfe'nin daha 
önce olduğu gibi Medain valisi olarak kalmasını bildiren kutlu ferman 
verilmiş, fakat Emirulmüminin Ali aleyhisselam Cemel ashabının 
şerrini defetmek amacıyla Medine'den Basraya hareket ettikten sonra 
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ve kutlu ferman Kufe'ye ulaşmadan önce vefat etmiş ve Medain'de 
defnedilmiştir. 

Ebu Hamza-i Sumali'den şöyle rivayet edilir. Huzeyfe vefat etme-
den önce oğlunu çağırarak şu yararlı nasihatlere uymasını vasiyet etti: 
"Halkın elinde olan şeyden ümidini kes ve bil ki ondan ümit kesmede 
zenginlik ve güç var. Hacetlerini insanlardan isteme; çünkü bu da 
hazır bir fakirliktir. Sürekli her gün geçen dünden daha iyi olmaya 
çalış ve namaz kılınca, son namazını ve veda namazı kılıyormuş gibi 
namaz kıl; özür dileyeceğin bir işi yapma." 

Hz. Selman'ın (r.a) mezarının yanında, İmam Hasan Askeri aley-
hisselamın yaptığı veya orada namaz kıldığı söylenen Medain şehrinin 
merkez camisi var; ziyaretçinin bu camide tahiyyet namazının fazilet 
ve sevabından kendisini mahrum etmemesi gerekir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

İmam Rıza Aleyhisselam'ın Ziyareti 
İmam Rıza aleyhisselamı ziyaret etmenin faziletleri sayılmayacak 

kadar fazladır. Fakat biz burada onlardan sadece bazılarına değinece-
ğiz; bunların çoğunu "Tuhfetu'z-Zair" adlı kitabımızda zikrettik. 

1- Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: "Yakında benim bedenimden 
bir parçası Horasan toprağında defnedilecek. Allah, onu ziyaret eden 
müminlere cenneti farz kılacak ve bedenini cehenneme haram kılacak-
tır." 

Başka bir muteber hadiste ise şöyle geçer: "Benim bedenimin bir 
parçası Horasan'da defnedilecektir; Allah, onu ziyaret eden gamlıların 
gamını giderecek, onu ziyaret eden günahkârın günahını affedecektir." 

2- Muteber bir senetle İmam Musa b. Cafer'in (a.s) şöyle buyur-
duğu rivayet edilmiştir: "Kim oğlum Ali'nin kabrini ziyaret edecek 
olursa, Allah katında kabul olmuş yetmiş hac sevabı alır." Ravi bu 
kadar sevabın çok fazla olduğunu düşünerek, "Kabul olmuş yetmiş 
hac sevabı mı?!" dedi. İmam (a.s), "Evet; yetmiş bin hac sevabı!" 
buyurdu. Ravi, "Yetmiş bin hac sevabı mı?!" dedi. İmam (a.s), "Nice 
haclar var ki kabul olmazlar; kim onu -İmam Rıza'yı (a.s)- ziyaret 
eder veya bir gece onun yanında kalırsa, arşta Allah'ı ziyaret etmiş 
gibi olur." Ravi tekrar, "Arşta Allah'ı ziyaret etmiş gibi mi olur?" 
İmam (a.s), "Evet" buyurdu. "Kıyamet günü Allah'ın arşında dört kişi 
ilklerden ve dört kişi de sonunculardan olacaktır. İlkler Nuh, İbrahim, 
Musa ve İsa'dır -Allah'ın selamı onların üzerine olsun-, sonuncular ise 
Muhammed, Ali, Hasan ve Hüseyin'dir -Allah'ın selamı onların üzeri-
ne olsun-. Sonra arşın altına bir ip çekecekler ve Ehl-i Beyt imamla-
rını ziyaret edenler bizimle birlikte oturacaklar. Oğlum Ali'yi ziyaret 
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edenlerin derecesi herkesten yüksek ve onlara yapılan bağış herkesten 
fazla olacaktır."  

3- Hz. İmam Rıza'dan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: "Horasan'da 
bir türbe(buk'a)  var ki bir zaman gelecek meleklerin gelip gittiği yer 
olacak. Sura üfürülünceye kadar sürekli meleklerden bir grubu yere 
inecek ve bir grubu göğe çıkacak." Bunun üzerine, "Ey Resulullah'ın 
(s.a.a) evladı! Hangi türbeden bahsediyorsunuz?" diye sordukları zam-
an, "O türbe Tus'tadır; vallahi o cennet bahçelerinden bir bahçedir. 
Kim o türbede beni ziyaret edecek olursa, Resulullah'ı (s.a.a) ziyaret 
etmiş gibi olur ve Allah Teala bu ziyaret nedeniyle onun için beğenil-
miş bin hac ve kabul olmuş bin umre sevabı yazar; ben ve babalarım 
kıyamet günü onun şefaatçileri oluruz." 

4- Birkaç sahih senetle İbn Ebi Nasr'dan şöyle nakledilmiştir: 
İmam Rıza'nın (a.s) mektubunda şöyle yazdığını okudum: "Şiilerime 
bildirin ki, Allah katında benim ziyaret, bin hacca bedeldir." Ben bu 
hadisi İmam Muhammed Taki'ye (a.s) sununca İmam (a.s), "Evet" 
buyurdu, "Vallahi kim onun hakkını bilerek onu ziyaret ederse, bin bin 
(bir milyon) hac sevabı alır." 

5- İki muteber senetle İmam Rıza aleyhisselamdan şöyle rivayet 
edilmiştir: "Kim, mezarımın uzak olmasına rağmen beni ziyaret 
ederse, üç yerde onun yanına gelirim: 1) Kıyamet günü, iyilerin amel 
defterleri sağ ellerine ve kötülerin amel defterleri ise sol elerine 
uçtuğu zaman onu kıyametin dehşetlerinden kurtarmak için onun 
yanına giderim. 2) Sırat köprüsünde. 3) Ameller terazisinin yanında." 

6- Başka bir muteber hadiste ise şöyle buyurmuştur: "Yakında 
zehirlenerek zulümle öldürülecek ve Harun-un Reşid'in yanında 
defnedileceğim. Allah, türbemi Şiilerimin ve dostlarımın gidip-geldiği 
yer kılacaktır. O zaman kim gurbette beni ziyaret edecek olursa, 
kıyamet gününde onu ziyaret etmem farz olur. Muhammed'i 
peygamberlikle şereflendiren ve onu bütün yaratıkları arasından seçen 
Allah'a andolsun ki, siz Şiilerden kim mezarımın yanında iki rekat 
namaz kılacak olursa kıyamet gününde Allah Teala'nın günahlarını 
affetmesine hak kazanır. Bizi Muhammed'den (s.a.a) sonra imametle 
aziz kılan ve bizi onun vasiliğine seçen Allah'ın hakkına yemin 
ediyorum ki benim kabrimi ziyaret edenler kıyamet gününde Allah 
yanında her gruptan daha değerlidirler. Bir mümin beni ziyaret eder de 
sonra üzerine bir damla yağmur düşerse kesinlikle Allah Teala onun 
bedenini cehennem ateşine haram kılacaktır." 

7- Muteber bir senetle şöyle rivayet edilir: Muhammed b. Süley-
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man, İmam Muhammed Taki aleyhisselama sordu ki: "Farz haccını 
yerine getirmiş olan birisi, Medine'ye gidip Resulullah'ı ziyaret eder, 
sonra Necef'e giderek babanız Emirulmüminin Ali aleyhisselamı 
hakkını bilerek, onun Allah'ın insanlara hücceti ve Allah'ın dergâhı 
olduğunu ve o kapıdan Allah'a ulaşmak gerektiğine inanarak ziyaret 
eder ve selam verirse, sonra Kerbela'ya giderek İmam Hüseyin aley-
hisselamı ziyaret eder, sonra Bağdat'a giderek İmam Musa Kâzım 
aleyhisselamı ziyaret eder ve sonra kendi şehrine dönerse ve bu arada 
Allah Teala ona hacca gidebilecek kadar mal verirse; bu durumda farz 
haccını yerine getirmiş olan bu adamın hac niyetiyle tekrar hacca 
gitmesi mi daha iyidir yoksa Horasan'a giderek baban İmam Rıza 
aleyhisselamı ziyaret etmesi mi?" 

İmam Muhammed Tâki aleyhisselam buyurdu ki: "Horasan'a 
giderek babamı ziyaret etmesi daha faziletlidir; bu ziyareti Recep 
ayında yapın, bu zamanda yapmayın; aksi durumda bize ve size hali-
feden bir zarar ulaşabilir." 

8- Seyh Saduk "Men La Yahzuruhu'l-Fakih" adlı kitabında İmam 
Muhammed Taki'den (a.s) şöyle rivayet etmiştir: "Tus'un iki dağı 
arasında cennetten alınan bir yer var; kim oraya girerse kıyamet günü 
ateşten güvende olur." 

9- Yine İmam Muhamed Taki aleyhisselamdan şöyle rivayet 
edilmektedir: "Kim Tus'ta babamın hakkının bilincinde olarak onu 
ziyaret edecek olursa, ben Allah Teala tarafından onun için cenneti 
tazmin ediyorum." 

10- Şeyh Saduk, "Uyun-u Ahbar-ir Rıza" kitabında, salihlerden 
olan birisinden şöyle nakleder: Rüya aleminde Resulullah'ı (s.a.a) 
gördüm ve hazrete, "Ey Allah'ın Resulü! Ben evlatlarınızdan hangisini 
ziyaret edeyim?" diye sordum. Resulullah (s.a.a), "Evlatlarımdan 
bazıları zehirlenerek ve bazıları da kılıçla öldürülerek geldiler benim 
yanıma" buyurdu. Ben, "Onların türbeleri dağınıktır; hangisinin türbe-
sini ziyaret edeyim?" diye sordum. Bunun üzerine Resulullah (s.a.a), 
"Türbesi sana (bulunduğun yere) daha yakın olanın ve gurbette 
defnedilenin mezarını ziyaret et" buyurdu. Ben, "Ey Allah'ın Resulü! 
İmam Rıza'yı mı kastediyorsunuz?" diye sordum. Bunun üzerine o 
hazret şöyle buyurdu: "Söyle sallallahu aleyhi (Allah'ın rah-meti onun 
üzerine olsun), söyle sallallahu aleyhi, söyle sallallahu aleyhi" buyur-
du. 

"Vesail" ve "Müstedrek" kitaplarında, İmam Rıza aleyhisselamın 
türbesini ve Ehl-i Beyt imamlarının türbelerini ziyaret etmenin müste-
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hap oluşu, İmam Rıza aleyhisselamın ziyaretinin İmam Hüseyin 
aleyhisselam ve diğer imamların ziyaretine, sünnet hac ve Umreye 
tercih etmenin müstehap oluşu hakkında birkaç bölümde bahsedil-
miştir. Kitabımızın kapasitesini aştığı için biz bu kadarıyla yetiniyo-
ruz. 

İmam Rıza Aleyhisselam Nasıl Ziyaret Edilir? 
İmam Rıza aleyhisselam için birkaç ziyaret nakledilmiştir. Fakat o 

hazretin meşhur ziyareti muteber kitaplarda kaydedilen ve Şeyh Sadu-
k'un hocalarından olan Muhammed b. Hasan b. Velid'e nispet verilen 
ziyarettir. İbn Kuluveyh'in "Mezar" adlı kitabında bu ziyaretin Ehl-i 
Beyt imamlarından rivayet edildiği anlaşılmaktadır. Bu ziyaret, "Men 
La Yehzuruhu'l-Fakih" kitabına uygun olarak şöyledir: Tus'da, İmam 
Rıza aleyhisselamın mezarını ziyaret etmek istediğinde evden 
çıkmadan önce guslet ve gusül alırken şöyle de: 

ْر يل قـَْليب َواْشَرْح يل َصْدري َوَاْجِر َعلى ِلساين ِمْدَحَتَك ْرين َوَطهِّ اَللّـُهمَّ َطهِّ 
َة ِاالّ ِبَك، اَللّـُهمَّ   *. اْجَعْلُه يل َطُهوراً َوِشفاءً  َوَحمَبـََّتَك َوالثَّناَء َعَلْيَك، َفِانَُّه ال قـُوَّ

Dışarı çıkarken de şöyle de: 
 .ْلُت َعَلى هللاِ ِبْسِم ِهللا َواِبهلِل َوِاَىل ِهللا َوِاَىل اْبِن َرُسوِل ِهللا، َحْسِىبَ هللاُ تـَوَكَّ 

 **.َقَصْدُت َوما ِعْنَدَك َاَرْدتُ اَللّـُهمَّ ِاَلْيَك تـََوجَّْهُت َوِاَلْيَك 
Dışarı çıkarken evinin kapısında durarak de ki: 

اَللّـُهمَّ ِاَلْيَك َوجَّْهُت َوْجهي، َوَعَلْيَك َخلَّْفُت َاْهلي َومايل َوما َخوَّْلَتين، َوِبَك 
َعلى  َصلِّ  ***ُع َمْن َحِفَظُه، ُب َمْن َاراَدُه، َوال ُيَضيِّ ْبين، � َمْن ال ُخيَيِّ َوثِْقُت َفال ُختَيِّ 

 
* "Allah'ım! Beni temizle, kalbimi temizle, göğsüme genişlik ver, 

dilime senin hamd ve övgünü akıt. Doğrusu senin vasıtan dışında güç 
yoktur. Allah'ım! Bunu bana temizlik ve şifa kıl." 

** "Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, Allah'a doğru ve Resulullah'ın 
oğluna doğru. Allah bana yeter. Ben Allah'a tevekkül ettim. 

Allah'ım! Ben sana yöneldim, seni amaçladım ve senin yanındakini 
diledim." 

*** "Allah'ım! Ben yüzümü sana çevirdim; ailemi, malımı ve bana 
verdiğin şeyleri sana bıraktım ve sana güvendim. O halde benim ümidimi 
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 .ِانَُّه ال َيضيُع َمْن َحِفْظتَ َواْحَفْظين ِحبِْفِظَك فَ  َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ 
Sağlıkla türbenin bulunduğu yere ulaştığında, ziyarete gitmek 

istediğinde guslet ve guslederken şöyle de: 
ِلساين ِمْدَحَتَك ْر يل قـَْليب َواْشَرْح يل َصْدري َوَاْجِر َعلى ْرين َوَطهِّ اَللّـُهمَّ َطهِّ 

َة ِاّال ِبَك، َوَقْد َعِلْمُت َانَّ ِقواَم ديين التَّْسلي ُم َوَحمَبـََّتَك َوالثَّناَء َعَلْيَك، َفِانَُّه ال قـُوَّ
َك، َوالشَّهَاَدُة َعلى َمجيِع َخْلِقَك، اَللّـُهمَّ اْجَعْلُه يل ِشفاًء  باُع ِلُسنَِّة نَِبيِّ تِّ ِالَ◌ْمِرَك َواالِ 

 *.َقديرٌ   ءٍ يْ شَ   ُكلِّ نََّك َعلى  اِ  َونُوراً 
Sonra en temiz elbiselerini gerek yalın ayak, yavaş, vakarlı bir 

halde ve kalben Allah'ı anarak de ki: 
 **.ِاالّ هللاُ وُسْبحاَن ِهللا واْحلَْمُد هللِ ِالـَٰه  َاهللُ اَْكَربُ وال

Yavaş adımlarla ilerle ve mukaddes hareme girince de ki: 
ِاالّ ِالـَٰه  ِبْسِم ِهللا َواِبهلِل َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َاْشَهُد َاْن ال
 ***. هللاُ َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َوَاْشَهُد َانَّ حمَُمَّداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوَانَّ َعِلّياً َوِيلُّ هللاِ 

Sonra parmaklıkların yanına gidip kıbleyi arkana al ve o hazretin 
karşısında durarak şöyle de: 

 
bo-şa çıkarma; ey kendisini irade edenin ümidini boşa çıkarmayan 
(mahrum etmeyen) ve koruduğunu zayi etmeyen (Allah)! Muhammed ve 
Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve kendi korumanla beni koru; doğrusu senin 
koruduğun zayi olmaz." 

* "Allah'ım! Beni temizle, kalbimi temizle, göğsüme genişlik ver, 
dilime senin hamdını, sevgini ve övgünü akıt. Doğrusu senin vasıtan 
dışında güç yoktur ve biliyorum ki dinimin kıvamı senin emrine teslim 
olmak, Peygamberinin sünnetine uymak ve bütün yarattıklarına tanıklık 
yapmaktır. Allah'ım! Bunu bana şifa ve nur kıl; doğrusu senin her şeye 
gücün yeter." 

** "Allah vasıflandırılmayacak kadar büyüktür, O'ndan başka ilâh 
yoktur, Allah münezzehtir; Hamd Allah'a mahsustur." 

*** "Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, Resulullah'ın -Allah'ın 
rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- sünneti üzerine. Şahadet 
ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur, tektir; ortağı yoktur. Şahadet ederim 
ki Muhammed onun kulu ve elçisidir ve Ali Allah'ın velisidir." 
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ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َوَاْشَهُد َانَّ حمَُمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ِالـَٰه  َاْشَهُد َاْن ال
 . لنيَ نِْبياِء َواْلُمْرسَ ُد األَ ِخريَن، َواَنَُّه َسيِّ وَّلَني َواآلُد األَ َواَنَُّه َسيِّ 

ِد َخْلِقَك َاْمجَعَني َصالًة ال َك َوَسيِّ َعْبِدَك َوَرُسوِلَك َونَِبيِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 .يـَْقوى َعلى ِاْحصائِها َغْريُكَ 

َرُسوِلَك الَِّذي  َعْبِدَك َوَاخي ْبِن َايب طاِلبٍ  َعلى َامِري اْلُمؤِمنَني َعِليِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َتُه  انـَْتَجبْـَتُه ِبِعْلِمَك َوَجَعْلَتُه هاِدً� ِلَمْن ِشْئَت ِمْن َخْلِقَك، َوالدَّليَل َعلى َمْن بـََعثـْ
ِبِرساالِتَك، َوَدّ�َن الّديِن ِبَعْدِلَك، َوَفْصِل َقضاِئَك َبْنيَ َخْلِقَك، َواْلُمَهْيِمَن َعلى 

 . كاتُهُ َلْيِه َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَ ِه، َوالسَّالُم عَ ُكلِّ ذِلَك  
ْبَطْنيِ احلََْسِن السِّ  َك َواُمِّ َك َوَزْوَجِة َوِليِّ َعلى فاِطَمَة بِْنِت نَِبيِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

َدْي َشباِب َاْهِل اْجلَنَِّة، الطُّْهَرِة الطّاِهَرِة اْلُمطَهََّرِة التَِّقيَِّة النَِّقيَِّة الرَِّضيَِّة  َواْحلَُسْنيِ َسيِّ 
  *.يـَْقوى َعلى ِاْحصائِها َغْريُكَ َدِة ِنساِء َاْهِل اْجلَنَِّة َاْمجَعَني َصالًة ال الزَِّكيَِّة، َسيِّ 

 
* "Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; O birdir ve ortağı 

yoktur. Şahadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. O, geçmiş 
ve gelecekteki bütün insanların efendisidir; o, bütün peygamberlerin ve 
elçilerin efendisidir. 

Allah'ım! Kulun, resulün, peygamberin ve bütün yaratıklarının efen-
disi Muhammed'e Sen'den başka hiç kimsenin sayamayacağı kadar -
fazla- rahmet eyle. 

Allah'ım! Senin halis kulun ve Resulün'ün kardeşi olan Emirulmümi-
nin Ali b. Ebitalib'e rahmet eyle; onu kendi ilmin -ve hikmetin-le bütün 
yaratıkların arasından seçtin ve mahlukatından istediğin kimselere önder 
ve mesajını ulaştırmakla görevlendirdiğin kimselere kılavuz, adalet üzere 
dini uygulayan ve bütün bunlara tanık ve insanlar arasında hakem kıldın. 
Allah'ın selam ve bereketleri onun üzerine olsun. 

Allah'ım! Peygamberinin kızı, velinin eşi, Peygamberin iki torunu, 
cennet gençlerinin efendileri Hasan ve Hüseyin'in annesi, tertemiz, tahir, 
mutahhar, takvalı, arınmış, Allah'ın razı olduğu, temizlenmiş ve bütün 
cennet kadınlarının efendisi Fatıma'ya senden başkasının sayamayacağı 
kadar -fazla- rahmet eyle. 

Allah'ım! Peygamberin iki torunu, cennet gençlerinin efendileri, yarat-
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َدْي َشباِب َاْهِل اْجلَنَِّة َك َوَسيِّ ْنيِ ِسْبَطْي نَِبيِّ َعَلى احلََْسِن َواْحلُسَ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
اْلقائَِمْنيِ يف َخْلِقَك، َوالدَّليَلْنيِ َعلى َمْن بـََعْثَت ِبِرساالِتَك، َوَدّ�ينَِ الّديِن ِبَعْدِلَك 

 .ْصَلْي َقضاِئَك َبْنيَ َخْلِقكَ َوفَ 
ليِل َعلى َمْن ْبِن اْحلَُسْنيِ عَ  َعلى َعِليِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ  ْبِدَك اْلقائِِم يف َخْلِقَك، َوالدَّ

ِد بـََعْثَت ِبِرساالِتَك، َوَدّ�ِن الّديِن ِبَعْدِلَك، َوَفْصِل َقضاِئَك َبْنيَ َخْلِقَك َسيِّ 
ِعْلِم َعلى حمَُمَِّد ْبِن َعِليٍّ َعْبِدَك َوَخليَفِتَك يف َاْرِضَك ابِقِر  اْلعاِبديَن، اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 . نَِّبّينيَ ال
ديِنَك َوُحجَِّتَك َعلى  الّصاِدِق َعْبِدَك َوَوِيلِّ  َعلى َجْعَفِر ْبِن حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

  . َاْمجَعَني الّصاِدِق اْلبارِّ َخْلِقكَ 
َعْبِدَك الّصاِلِح َوِلساِنَك يف َخْلِقَك الّناِطِق  َعلى ُموَسى ْبِن َجْعَفرٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

  *. َواْحلُجَِّة َعلى بَرِيَِّتكَ كَ ِحبُْكمِ 

 
tıkların arasında kıyam eden ve risaletlerin için gönderdiklerine delil ve 
kılavuz olan, adaletinle din işlerinde hakim olan ve yarattıkların arasında 
son hükmü veren Hasan ve Hüseyin'e rahmet eyle. 

* Allah'ım! Yarattıkların arasında kıyam eden, risaletlerin için 
gönder-diklerine delil ve kılavuz olan, adaletinle dinin hakimi olan, 
yarattıkların arasında son hükmü veren ibadet edenlerin ziyneti Ali b. 
Hüseyin'e rah-met eyle. 

Allah'ım! Kulun, yeryüzündeki halifen ve peygamberlerin ilmini yaran 
Muhammed b. Aliye rahmet eyle. 

Allah'ım! Kulun, dininin velisi, bütün yarattıklarına hüccetin olan iyilik 
sever Cafer b. Muhammed es-Sadık'a rahmet eyle. 

Allah'ım! Salih kulun ve yaratıklarının arasında sözcün, hükmünle 
konuşan ve halkına hüccetin olan Musa b. Cafer'e rahmet eyle. 

Allah'ım! Has kulun ve dininin velisi olan ve adaletinle dinini ayakta 
tutan Sen'in ve kendi sadık babalarının dinine davet eden rızanı kazan-
mış olan Ali b. Musa Rıza'ya senden başkasının saymaya kadir olmaya-
cağı kadar -fazla- rahmet eyle. 

Allah'ım! Has kulun ve velin, emrini ayakta tutan ve Sen'in yoluna 
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ديِنَك اْلقائِِم  َضا اْلُمْرَتضى َعْبِدَك َوَوِيلِّ ْبِن ُموَسى الرِّ  َعلى َعليِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ِبَعْدِلَك َوالّداعي ِاىل ديِنَك َوديِن آابئِِه الّصاِدقَني َصالًة ال يـَْقوى َعلى ِاْحصائِها  

 .كَ َغريُْ 
ْمِرَك َوالّداعي ِاىل َك اْلقائِِم ابَِ َعلى حمَُمَِّد ْبِن َعِليٍّ َعْبِدَك َوَوِليِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 . َسبيِلكَ 
 .ديِنكَ  َعْبِدَك َوَوِيلِّ  مَّدٍ ْبِن حمَُ  َعلى َعليِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َك َوُحجَِّتَك َعَلى احلََْسِن ْبِن َعِليٍّ اْلعاِمِل ابَِْمِرَك اْلقاِئِم يف َخـْلقِ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َك َوشاِهِدَك َعلى َخْلِقَك، اْلَ◌ْخمُصوِص ِبَكراَمِتَك الّداعي ِاىل اْلُمَؤّدي َعْن نَِبيِّ 

 . َلواُتَك َعَلْيِهْم َاْمجَعنيَ طاَعِتَك َوطاَعِة َرُسوِلَك صَ 
ًة ابِقَيًة  َك اْلقائِِم يف َخْلِقَك َصالًة اتمًَّة �ِميَ َعلى ُحجَِّتَك َوَوِليِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 . ِخَرةِ َعُه يف الدُّنْيا َواآلُل هِبا فـََرَجُه َوتـَْنُصُرُه هِبا َوَجتَْعلُنا مَ تـَُعجِّ 
هِبِْم  *ِهْم َواُوايل َوِليـَُّهْم َواُعادي َعُدوَُّهْم، َفاْرزُْقين اَللّـُهمَّ ِاّين اَتـََقرَُّب ِاَلْيَك ِحبُبِّ 

 
davet eden Muhammed b. Ali'ye rahmet eyle. 

Allah'ım! Has kulun ve dinin velisi Ali b. Muhammed'e rahmet eyle. 
* Allah'ım! Emrinle amel eden, yarattıklarının arasında dinini ayakta 

tutan, peygamberinin tarafından hakkı eda eden, hüccetin ve halkına 
şahidin olan, lütfüne has kılınan, -insanları- sana ve Resulün'e itaate 
davet eden Hasan b. Ali'ye ve o yüce zatların hepsine rahmet ve selam 
eyle. 

Allah'ım! Yarattığın insanların arasında dinini ayakta tutan hüccetin 
ve velinin (Hz. Mehdi'nin) zuhurunda acele ederek ona yardım olacak ve 
bizi dünya ve ahirette onunla beraber kılacak, ebedi ve bâki kalacak, 
sürekli artacak bir rahmet eyle. 

Allah'ım! O yüce zatların sevgisi ve dostluğu vasıtasıyla dergahına 
yakınlık arıyorum. Onların dostlarını dost, düşmanlarını ise düşman 
biliyorum. Öyleyse onların vasıtasıyla dünya ve ahiret hayrını bana nasip 
eyle. Onların arasılığıyla dünya ve ahiret şerrini ve kıyamet gününün 
korkusunu benden uzaklaştır." 
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  . َوَاْهواَل يـَْوِم اْلِقياَمةِ ِخَرةِ  هِبِْم َشرَّ الدُّنْيا واآلّين ِخَرِة، َواْصِرْف عَ َخْريَ الدُّنْيا َواآل
Sonra İmam Rıza aleyhisselamın mezarının başı ucunda durarak 

şöyle de: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � نُوَر 

ْرِض، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َعُموَد الّديِن، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ُلماِت األَ ِهللا يف ظُ 
ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث  َنِيبِّ  آَدَم ِصْفَوِة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث نُوحٍ 

َذبيِح ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك �  ِاْبراهيَم َخليِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث ِاْمساعيلَ 
واِرَث ُموسى َكليِم ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث عيسى رُوِح ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � 

 ِهللا َوَوِصيِّ  َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث َامِري اْلُمْؤِمنَني َعِليٍّ َوِيلِّ  واِرَث حمَُمَّدٍ 
اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث فاِطَمَة الزَّْهراِء اَلسَّالُم َعَلْيَك �  ِل َربِّ َرُسو 

ْبِن  َدْي َشباِب َاْهِل اجلَنَِّة، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث َعليِّ واِرَث احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ َسيِّ 
وَّلَني ابِقِر ِعْلِم األَ  *� واِرَث حمَُمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْحلَُسْنيِ زَْيِن اْلعاِبديَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك 

 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın velisi! Selam olsun sana ey Allah'ın 

hücceti! Selam olsun sana ey yeryüzünün karanlıklarında Allah'ın nuru! 
Selam olsun sana ey dinin direği! 

Selam olsun sana ey Allah'ın seçkin kulu Adem'in -ilminin- varisi! 
Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi Nuh'un -hilminin- varisi! Selam 
olsun sana ey Allah'ın halili İbrahim'in varisi! Selam olsun sana ey İsmail 
Zebihullah'ın varisi! Selam olsun sana ey Musa kelimullah'ın varisi! 
Selam olsun sana ey İsa Ruhullah'ın varisi! Selam olsun sana ey 
Muhammed Resulullah'ın varisi! Selam olsun sana ey Allah'ın velisi ve 
alemlerin Rabbinin elçisinin vasisi Emirulmüminin'in varisi! Selam olsun 
sana ey Fatıma-i Zahra'nın varisi! Selam olsun sana ey cennet gençleri-
nin efendileri Hasan ve Hüseyin'in varisi! Selam olsun sana ey ibadet 
edenlerin ziyneti Ali b. Hüseyin'in varisi! Selam olsun sana ey önceki ve 
sonrakilerin ilmini açıklayıp izah eden Muhammed b. Ali'nin varisi! Selam 
olsun sana ey Sadık ve Salih Cafer b. Muhammed'in varisi! Selam olsun 
sana ey Musa b. Cafer'in varisi! Selam olsun sana ey sıddık ve şehit! 
Selam olsun sana ey -Peygamberi'in- vasisi, salih ve müttaki! 

Şahadet ederim ki sen namazı dosdoğru kıldın, zekatı verdin, iyiliğe 
emrettin ve kötülükten sakındırdın ve ölünceye kadar Allah'a ibadet ettin.  
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، اَلسَّالُم َعَلْيَك � الّصاِدِق اْلبارِّ  ِخريَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث َجْعَفِر ْبِن حمَُمَّدٍ َواآل
 ُم َعَلْيَك اَيـَُّهاّديُق الشَّهيُد، اَلسَّالواِرَث ُموَسى ْبِن َجْعَفر، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها الصِّ 

 .اْلَوِصيُّ اْلبارُّ التَِّقيُّ 
َاْشَهُد اَنََّك َقْد اََقْمَت الصَّالَة َوآتـَْيَت الزَّكاَة، َوَاَمْرَت اِبْلَمْعُروِف، َوَ�َْيَت َعِن 

ُة ِهللا   َوَرمحَْ اْلُمْنَكِر، َوَعَبْدَت َهللا َحّىت أاتَك اْلَيقُني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااَب احلََْسنِ 
 . َوبـَرَكاتُهُ 

Sonra kendini parmaklıklara yapıştırarak şöyle de: 
ْبين َوال  اَللّـُهمَّ ِاَلْيَك َصَمْدُت ِمْن َاْرضي َوَقَطْعُت اْلِبالَد رَجاَء َرْمحَِتَك َفال ُختَيِّ 

َرُسوِلَك َصَلواُتَك َعَلْيِه  تـَُردَّين ِبَغْريِ َقضاِء حاَجيت، َواْرَحْم تـََقلُّيب َعلى َقْربِ اْبِن َاخي
َوآِلِه، ابَِيب اَْنَت َواُّمي � َمْوالَي اَتـَيْـُتَك زائِرًا واِفدًا عاِئذًا ِممّا َجنَـْيُت َعلى نـَْفسي، 
َواْحَتطَْبُت َعلى َظْهري، َفُكْن يل شاِفعًا ِاَىل ِهللا يـَْوَم فـَْقري َوفاَقيت فـََلَك ِعْنَد ِهللا 

  *.اَْنَت ِعْنَدُه َوجيهٌ ُموٌد وَ َمقاٌم حمَْ 
Sonra sağ elini kaldır ve sol elini ise mezarın üzerine açarak şöyle 

de: 
ِهْم َوِبِواليَِتِهْم، اَتـََوّىل آِخَرُهْم ِمبا تـََولَّْيُت ِبِه َاوََّهلُْم،  اَللّـُهمَّ ِاّين اَتـََقرَُّب ِاَلْيَك ِحبُبِّ 

  .وَ�ُمْ دُ  َوليَجةٍ  ُكلِّ ُء ِمْن  َواَبـْرَ 

 
Selam olsun sana ey Ebe'l Hasan Rıza! Allah'ın rahmet ve bereketleri 
senin üzerine olsun." 

* "Allah'ım! Yurdumdan seni kastettim, rahmetini umarak şehirleri 
ka-tettim; o halde, ümidimi boşa çıkarma; hacetlerimi reva etmeden beni 
geri çevirme ve Resulünün -rahmetin onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine 
olsun- kardeşinin oğlunun mezarına yönelmemden dolayı bana merha-
met et. Babam ve anam sana feda olsun ey mevlam! Kendime yapmış 
olduğum cinayetten ve sırtıma aldığım ağır -günah- yükünden sana 
sığınarak senin haremine ve ziyaretine geldim. O halde, fakirlik ve 
yoksulluk gününde Allah'a doğru bana şefaatçi ol. Doğrusu Allah yanında 
senin övülmüş bir makamın var ve sen O'nun yanında saygınsın." 
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َُموا نَبيََّك، َوَجَحُدوا آبِ  ُلوا نِْعَمَتَك، َواهتَّ �ِتَك، َوَسِخُروا اَللّـُهمَّ اْلَعِن الَّذيَن َبدَّ
 .اَس َعلى اَْكتاِف آِل حمَُمَّدٍ ابِِماِمَك، َوَمحَُلوا النّ 

ِخَرِة � دُّنْيا َواآلِمنْـُهْم يف الاَللّـُهمَّ ِاّين اَتـََقرَُّب ِاَلْيَك اِبْللَّْعَنِة َعَلْيِهْم َواْلَرباَءِة 
  *.َرْمحنُ 

Sonra o hazretin ayak tarafına giderek şöyle de: 
َصلَّى ُهللا َعَلْيَك � َااَب احلََْسِن، َصلَّى ُهللا َعلى رُوِحَك َوبََدِنَك، َصَربَْت 

 **. ْلُسنِ َواألَ  ْيديَلَك اِبألَ الّصاِدُق اْلُمَصدَُّق، قـََتَل هللاُ َمْن قـَتَـ  َواَْنتَ 
Sonra yakar ve Emirulmüminin Ali'nin, Hasan ve Hüseyin'in ve 

diğer Ehl-i Beyt imamlarının katillerine çokça lanet et. Sonra mezarın 
arka tarafından giderek o hazretin baş tarafında iki rekat namaz kıl; 
namazın birinci rekatında Fatiha'dan sonra Yâsîn suresini ve ikinci 
rekatında ise er-Rahman suresini oku. Elinden geldiği kadar dua ve 
yakarmada çaba harca ve kendin, baban, annen ve bütün mümin 
kardeşlerine çok dua et ve istediğin kadar o hazretin mezarının baş 
tarafında kal; namazlarını İmam aleyhisselamın türbesinin yanında kıl. 

Bu ziyaret İmam'ın (a.s) ziyaretlerinin en iyisidir. "Men La Yehzu-
ruhu'l-Fakih", "Uyun-u Ahbar-i Rıza" kitabında, ayrıca Allame Mec-
lisi ve diğerlerinin kitaplarında ziyaretin sonunda geçen "Ve sehiru 
bi-imametike" tabiri iki "mim" harfiyle yazılmıştır; yani "Allah'ım! 
Seninin onlar tarafından kıldığın imamla alay edenlere lanet et." Ancak 
"Misbahu'z-Zâir" kitabında "Ve sehiru bi-eyyamike" şeklinde geç-

 
* "Allah'ım! Ben onların sevgisi ve velayetiyle sana yaklaşıyorum, 

onların birincisini sevdiğim şeyle sonuncusunu da seviyorum ve onlardan 
başka her sırdaştan uzaklaşıyorum. 

Allah'ım! Senin nimetlerini değiştirenlere, Peygamberini suçlayanla-
ra, senin ayetlerini inkâr edenlere, imamınla alay edenlere ve insanları 
Muhammed'in (s.a.a) Ehl-i Beyt'ine karşı durmaya zorlayanlara lanet et. 

Allah'ım! Ben onlara lanet ederek, dünya ve ahirette onlardan uzak-
laşarak sana yaklaşıyorum; ey Rahman!" 

** "Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun ey Ebe'l-Hasan; Allah'ın rah-
meti senin ruhuna ve bedenine olsun. Sen doğru konuşan ve doğrulan-
mış olarak sabrettin. Allah, el ve dillerle seni öldürenleri öldürsün." 
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miştir; bu da doğrudur; hatta bunun bir açıdan daha iyi olduğunu 
söyleyebiliriz. Çünkü bu durumda Ehl-i Beyt İmamlarının günleri 
kastedilmektedir. Nitekim kitabımızın birinci kısmın beşinci bölümün-
de geçen Sakr b. Ebi Dulef'in rivayetinden de bu anlaşılmaktadır. Bi-
linmesi gerekir ki, Ehl-i Beyt İmamlarının katillerine her dille lanet 
etmek iyidir; fakat bazı dualardan alınan şu ifadenin kullanılması daha 
uygun olabilir: 
اَللّـُهمَّ اْلَعْن قـَتَـَلَة َامِري اْلُمْؤِمنَني، َوقـَتَـَلَة احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ َعَلْيِهُم السَّالُم، َوقـَتَـَلَة 

َوقـَتَـَلتَـُهْم َوزِْدُهْم َعذااًب فـَْوَق اْلَعذاِب  ُهمَّ اْلَعْن َاْعداَء آِل حمَُمَّدٍ َك، اَللّـَاْهِل بـَْيِت نَِبيِّ 
، اَللّـُهمَّ ُدعَُّهْم ِاَىل الّناِر َدّعًا،  َوُذالًّ فـَْوَق ُذلٍّ َوِخْزً� فـَْوَق ِخْزىٍ  َوَهواً� فـَْوَق َهوانٍ 

 *ْم َواَْتباَعُهْم ِاىل َجَهنََّم زَُمرًا.َوَارِْكْسُهْم يف اَليِم َعذاِبَك رَْكسًا، َواْحُشْرهُ 
"Tuhfetu'z-Zâir" kitabında, Şeyh Mufid, İmam Rıza aleyhissela-

mın ziyaretinden sonra şu duanın okunmasının müstehap olduğunu 
kaydetmiştir: 

ِه، اْلُمطاُع يف ُسْلطانِِه، يف ِعزِّ � َاهلُل الّداِئُم يف ُمْلِكِه، اْلقاِئُم   َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
ِة بَقائِِه، اْلعاِدُل يف بَرِيَِّتِه، اْلعاِملُ يف َقِضيَِّتِه، يَّ ُد يف َدْميُومَ ُد يف ِكْربِ�ئِِه، اْلُمتَـَوحِّ اْلُمتَـَفرِّ 

 **. اْلَكرميُ يف أَتْخِري ُعُقوبَِتِه،
 

* "Allah'ım! Emirelmüminin'in katillerine, Hasan ve Hüseyin aleyhis-
selamların katillerine ve peygamberinin Ehl-i Beyt'inin katillerine lanet et. 
Allah'ım! Âl-i Muhammed'in katillerine ve onları öldürenlere lanet et; 
onların azap üzerine azaplarını, alçaklık üzerine alçaklıklarını, zillet üzeri-
ne zilletlerini ve rezillik üzerine rezilliklerini artır. Allah'ım! Onları zor bir 
şekilde cehennem ateşine götür ve onları elim azabına düşür; onları ve 
izleyicilerini grup grup cehenneme doğru haşreyle." 

** "Allah'ım! Ben senden niyaz ediyorum; ey egemenliğinde sürekli, 
izzetinde kâim olan, saltanatında itaat edilen, yüceliğinde tek, ebediliğinin 
genişlik çölünde yalnız, yarattıklarının işinde adil, kaza ve kaderinde alim 
ve azabını geciktirmede kerim olan! 

İlahî! Hacetlerim sana yönelmiştir, arzularım senin yanında durmuş-
tur; beni bir hayra muvaffak ettiğinde ona kılavuzum ve ona yolum 
sendin. Ey istekler kendisini aciz bırakmayan Kadir, ey rağbet edenlerin 
kendisine sığındığı zengin! Ben sürekli, ihsan ve bağış adetleri üzere 
akan nimetlerinle birlikteyim. Senin her şeyde nüfuz eden kudretin, en az 
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   َلَدْيَك، وَُكلَّما َوفـَّْقَتين ِمْن َخْريٍ حاجايت َمْصُروَفٌة ِاَلْيَك، َوآمايل َمْوُقوَفةٌ ِاٰهلي 
َفاَْنَت َدليلي َعَلْيِه َوطَريقي ِاَلْيِه، � َقديرًا ال تـَُؤوُدُه اْلَمطاِلُب، � َمِلّيًا يـَْلجأُ ِاَلْيِه ُكلُّ  

ْحساِن َواْلَكَرِم، َعِم جارًِ� َعلى عاداِت االِ ، ما زِْلُت َمْصُحواًب ِمْنَك اِبلنِّ راِغبٍ 
ْشياِء، َوَقضاِئَك اْلُمْربَِم الَّذي َحتُْجُبُه اِبَْيَسِر َمجيِع األَ  رَِة الّناِفَذِة يفاِبْلُقدْ  ْسأَُلكَ اَ 

َرضَني فـََتَسطََّحْت،  باِل فـََتشاَخمَْت، َوِاىل األَ الدُّعاِء، َواِبلنَّْظَرِة الَّيت َنظَـْرَت هِبا ِاَىل اجلِْ 
ِاَىل اْلِبحاِر فـَتَـَفجََّرْت، � َمْن َجلَّ َعْن َاَدواِت َحلَظاِت َوِاَىل السَّماواِت َفاْرتـََفْعت، وَ 

دي ِاّال بِتَـْوفيق ِمْنَك اْلَبَشِر، َوَلُطَف َعْن َدقاِئِق َخَطراِت اْلِفَكِر، ال ُحتَْمُد � َسيِّ 
  الَّ اْستَـْوَجْبَت هِبا ُشْكراً اِ  يـَْقَتضي َمحْدًا، َوال ُتْشَكُر َعلى َاْصَغِر ِمنَّةٍ 

َوُجتازى آالُؤَك � َمْوالَي َوتُكاَفُأ َصناِيُعَك � ِاٰهلي َفَمىت ُحتْصى نـَْعماُؤَك � 
دي، َوِمْن نَِعِمَك َحيَْمُد اْحلاِمُدوَن، َوِمْن ُشْكِرَك َيْشُكُر الّشاِكُروَن، َواَْنَت َسيِّ 

َجناَح ِسْرتَِك، َواَْنَت اْلكاِشُف اْلُمْعَتَمُد ِللذُّنُوِب يف َعْفِوَك، َوالّناِشُر َعَلى اْخلاِطئَني 
ضاَعَفها   *َاْخفاها ِحْلُمَك َحّىت َدِخَلْت، َوَحَسَنةٍ  َئةٍ بَِيِدَك، َفَكْم ِمْن َسيِّ  ِللضُّرِّ 

 
bir duayla örttüğün kesin kazan, dağlara bakarak yükselttiğin ve yeryüzü-
ne bakarak yaydığın, göklere bakarak yükselttiğin, denizlere bakarak 
kaynatıp akıttığın bakışın hürmetine senden istiyorum; ey beşerin idrak 
ve duyu organlarından yüce, düşüncelerden geçmeyecek kadar latif 
olan! Ey mevlam! Sen ancak verdiğin muvaffakiyetle hamd edilirsin ve 
verdiğin bu muvaffakiyet de başak bir hamdı gerektirir; senin verdiğin en 
küçük nimetinden dolayı sana şükretmek başka bir şükrü gerektirir. 

* Senin nimetlerin ne zaman sayılıp bitirilir ki ey ilâhi, o nimetlerinin ne 
zaman şükrü yerine getirilebilir ki ey mevlam ve senin yarttıklarına ne 
zaman karşılık verilebilir mi ey efendim?! Halbuki hamdedenler senin 
nimetlerinle hamdederler; şükredenler senin şükrünle şükrederler. Gü-
nahların -bağışlanması- için senin affına güvenilir, günahkarların üzerine 
örtü (af) kanadını geren sensin, sıkıntıları kendi eliyle gideren sensin. 
Senin hilmin ne kadar günahları gizledi de onlar yok olup gittiler, lütfün 
ne kadar iyilikleri artırdı da onlara karşı mükafatın büyüdü. Adaletin 
dışında sen korkulmaktan, ihsan ve bağışın dışında ümit edilmekten 
yücesin. O halde lütuf ve bağışının gerektirdiği şeyle bana minnet bırak 
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َاْن يـُْرجى َفْضُلَك َحّىت َعظَُمْت َعَلْيها ُجمازاُتَك، َجَلْلَت َاْن ُخياَف ِمْنَك ِاالَّ اْلَعْدُل، وَ 
ين ِمبا َحيُْكُم ِبِه  ْحساُن َواْلَفْضُل، َفاْمُنْن َعَليَّ ِمبا َاْوَجَبُه َفْضُلَك، َوال َختُْذلْ ِمْنَك ِاالَّ االِ 

 .َعْدُلكَ 
ْرُض ِبُذنُويب َلساَخْت يب، َاْو اْجلِباُل َهلَدَّْتين، َاِو دي َلْو َعِلَمِت األَ َسيِّ 

دي، َمْوالَي دي َسيِّ دي َسيِّ َسيِّ السَّماواُت َالْخَتَطَفْتين، َاِو اْلِبحاُر َالَ◌ْغَرقـَْتين، 
ضَني  َمْوالَي َمْوالَي، َقْد َتَكرََّر ُوُقويف ِلِضياَفِتَك َفال َحتْرِْمين ما َوَعْدَت اْلُمتَـَعرِّ 

ِلَمْسأََلِتَك � َمْعُروَف اْلعارِفِنيَ، � َمْعُبوَد اْلعاِبديَن، � َمْشُكوَر الّشاِكريَن، � َجليَس 
َدُه، � َمْوُجوَد َمْن طََلَبُه، � َمْوُصوَف َمْن َوحََّدُه، � الّذاِكريَن، � حمَْ  ُموَد َمْن محَِ

َحمُْبوَب َمْن َاَحبَُّه، � َغْوَث َمْن َاراَدُه، � َمْقُصوَد َمْن َا�َب ِاَلْيِه، � َمْن ال يـَْعَلُم 
ْمَر ِاّال ُهَو، � ُر األَ ْن ال يَُدبِّ اْلَغْيَب ِاّال ُهَو، � َمْن ال َيْصِرُف السُّوَء ِاّال ُهَو، � مَ 

اْلَغْيَث  *لُ َمْن ال يـَْغِفُر الذَّْنَب ِاّال ُهَو، � َمْن ال َخيُْلُق اْخلَْلَق ِاّال ُهَو، � َمْن ال يـُنَـزِّ 
 . ْغِفْر يل � َخْريَ اْلغاِفرينَ َوا َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ِاالّ ُهَو، َصلِّ 

 
ve adaletinin hükmettiği şeyle beni zelil etme. 

* Ey mevlam! Eğer günahlarımı yeryüzü bilecek oldaydı beni içine 
alırdı, dağlar bilecek olsaydı üzerime yıkılırdı, gökler bilecek olsaydı beni 
süratle kapar, parçalarlardı, denizler bilecek olsaydı beni boğarlardı. Ey 
efendim, ey efendim, ey efendim, ey mevlam, ey mevlam, ey mevlam! 
Nice defalar ziyafet sofrana oturdum; o halde senden niyaz edenlere 
vaat ettiğin şeyden beni mahrum eyleme. Ey arfilerin marufu, ey abidlerin 
mabudu, ey şükredenlerin şükrettiği, ey zikredenlerin enisi, ey hamde-
denlerin hamdettiği, ey kendisini talep edenlere hazır olan, ey kendisinin 
tekliğini ikrar edenlerin tavsif ettiği, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey 
kendisini irade edenlerin imdatçısı, ey kendisine dönüş yapanların ama-
cı, ey gaybı kendisinden başkası bilmeyen, ey kötülüğü kendisinden baş-
kası gideremeyen, ey kendisinden başkası işleri düzene koyamayan, ey 
kendisinden başkası günahları bağışlayamayan, ey kendisinden başkası 
varlıkları yaratamayan, ey kendisinden başkası yağmuru yağdıramayan! 
Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve beni bağışla; ey bağışlayan-
ların en hayırlısı. 
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، َوَاْستَـْغِفُرَك ، َوَاْستَـْغِفُرَك اْسِتْغفاَر رَجاءٍ ْغِفُرَك اْسِتْغفاَر َحياءٍ ِاّين َاْستَـ  َربِّ 
، َوَاْستَـْغِفُرَك ، َوَاْستَـْغِفُرَك اْسِتْغفاَر رَْهَبةٍ ، َوَاْستَـْغِفُرَك اْسِتْغفاَر رَْغَبةٍ اْسِتْغفاَر، ِا�بَةٍ 
، َوَاْستَـْغِفُرَك ، َوَاْستَـْغِفُرَك اْسِتْغفاَر ِاْقرارٍ ، َوَاْستَـْغِفُرَك اْسِتْغفاَر اميانٍ اْسِتْغفاَر طاَعةٍ 

،  ، َوَاْستَـْغِفُرَك اْسِتْغفاَر تـَوَكُّلٍ ، َوَاْستَـْغِفُرَك اْسِتْغفاَر تـَْقوىً اْسِتْغفاَر ِاْخالصٍ 
 ْيَك، َفَصلِّ ِمْنَك ِالَ  َلَك هاِربٍ  ، َوَاْستَـْغِفُرَك اْسِتْغفاَر عاِملٍ َوَاْستَـْغِفُرَك اْسِتْغفاَر ِذلَّةٍ 

، َوُتْب َعَليَّ َوَعلى واِلَديَّ ِمبا تـُْبَت َوتـَُتوُب َعلى َمجيِع َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ 
َخْلِقَك، � َاْرَحَم الّراِمحَني، � َمْن يَُسّمى اِبْلَغُفوِر الرَّحيِم، � َمْن يَُسّمى اِبْلَغُفوِر 

َبْل تـَْوَبيت،  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  الرَّحيِم، َصلِّ الرَّحيِم، � َمْن يَُسّمى اِبْلَغُفوِر  ، َواقـْ
ْب  ُختَيِّ  *َعَملي، َوْاُشكْر َسْعيي، َواْرَحْم َضراَعيت، َوال َحتُْجْب َصْويت، َوال  َوَزكِّ 

 
* Rabb'im! Ben utanarak senden bağışlanma diliyorum, ümit ederek 

senden bağışlanma diliyorum, sana dönüş yaparak senden bağışlanma 
diliyorum, sana rağbet ederek senden bağışlanma diliyorum, korkarak 
senden bağışlanma diliyorum, itaat ederek senden bağışlanma diliyorum, 
iman ederek senden bağışlanma diliyorum, ikrar ederek senden bağış-
lanma diliyorum, ihlasla senden bağışlanma diliyorum, takvayla senden 
bağışlanma diliyorum, tevekkül ederek senden bağışlanma diliyorum, 
zilletle senden bağışlanma diliyorum, senin için amel ederek, senden 
sana kaçarak senden bağışlanma diliyorum. O halde, Muhammed ve 
Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve bütün yaratıklarının tövbesini kabul ettiğin 
şeyle benim ve anamın-babamın tövbesini kabul et; ey merhametlilerin 
en merhametlisi, ey çok bağışlayan ve merhametli olarak adlandırılan, ey 
çok bağışlayan ve merhametli olarak adlandırılan, ey çok bağışlayan ve 
merhametli olarak adlandırılan! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet 
eyle; benim tövbemi kabul et; amelimi temizle; çabamı mükafatlandır; 
yakarışıma acı; sesimi (duamı) engelleme; dileğimden mahrum etme, ey 
imdada çağıranların imdadına koşan! Benim selamımı ve duamı imamla-
rıma ulaştır ve senden istediğim her şeyde onları bana şefaatçi kıl; hedi-
yemi onlara layık olduğu gibi ulaştır ve onlara hediyemi senden başka-
sının sayamayacağı sana yakışır bir fazlalıkla artır; güç ve kuvvet ancak 
ulu ve yüce olan Allah'tandır. Allah'ın rahmeti elçilerin en iyisi Muham-
med'in ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun." 
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يِع ما ْعُهْم يف مجَ َمْسأََليت � َغْوَث اْلُمْسَتغيثَني، َواَبِْلْغ اَئِمَّيت َسالمي َوُدعائي َوَشفِّ 
َسأَْلُتَك، َوَاْوِصْل َهِديَّيت ِاَلْيِهِم َكما يـَنْـَبغي َهلُْم، وزِْدُهْم ِمْن ذِلَك ما يـَنْـَبغي َلَك  

َة ِاّال اِبهلِل اْلَعِليِّ  ابَِْضعافٍ  اْلَعظيِم، َوَصلَّى هللاُ  ال ُحيْصيها َغْريَُك، َوال َحْوَل َوال قـُوَّ
 .َوآِلِه الطّاِهرينَ   حمَُمَّدٍ َعلى َاْطَيِب اْلُمْرَسلنيَ 

Başka Bir Ziyaret:  
İbn Kuluveyh'in bazı Ehl-i Beyt imamlarından rivayet ettiği bir 

ziyaret de şöyledir: İmam Rıza aleyhisselamın mezarının yanına gitti-
ğinde şöyle de: 

ُحجَِّتَك وَ  النَِّقيِّ  ماِم التَِّقيِّ االِ ضا اْلُمْرَتَضى ْبِن ُموَسى الرِّ  َعلى َعِليِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ّديِق الشَّهيِد، َصالًة َكثريًَة اتمًَّة زاِكَيًة  ْرِض َوَمْن َحتَْت الثَّرى، الصِّ َعلى َمْن فـَْوَق األَ 

  *ِمْن َاْوِلياِئَك. ُمَتواِصَلًة ُمَتواتَِرًة ُمَرتاِدَفًة، َكاَْفَضِل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ 

Diğer Bir Ziyaret: 
Bu ziyareti Şeyh Mufid "Muknia" adlı eserinde naklederek şöyle 

demiştir: Ziyaret guslü alıp en temiz elbiselerini giydikten sonra 
İmam'ın (a.s) mezarının yanında durarak şöyle de: 

 **َلْيَك � ُحجََّة ِهللا َواْبنَ ِه، اَلسَّالُم عَ اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا َواْبَن َوِليِّ 
 

* "Allah'ım! Beğenilmiş, takvalı ve arındırılmış imam, yeryüzündeki-
lere ve toprak altındakilere senin hüccetin olan, çok doğru konuşan ve 
şehid olan Ali b. Musa Rıza'ya çok, mükemmel, tertemiz, birbirine bitişik, 
ard arda gelen ve birbirini izleyen, evliyandan birine ettiğin en üstün 
rahmetle rahmet eyle." 

** "Selam olsun sana ey Allah'ın velisi ve velisinin oğlu, selam olsun 
sana ey Allah'ın hücceti ve hüccetinin oğlu, selam olsun sana ey hidayet 
imamı ve sağlam kulp (tutunacak yer); Allah'ın rahmet ve bereketleri 
senin üzerine olsun. Şahadet ederim ki, sen tertemiz babalarının -Allah'ın 
salavatı onların üzerine olsun- gelip geçtiği gibi gelip geçtin, hidayete 
karşı körlüğü seçmedin, haktan batıla meyletmedin; sen Allah ve Resulü 
için hayır severlik ettin ve emaneti edâ ettin. İslam ve Müslümanlardan 
dolayı Allah sana hayırlı mükafat versin. Babam, anam sana feda olsun; 
ben senin hakkını bilerek, dostlarına dost olarak, düşmanlarına düşman 
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ُحجَِّتِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِاماَم اْهلُدى َواَْلُعْرَوُة اْلُوْثقى َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، َاْشَهُد اَنََّك 
َمَضْيَت َعلى ما َمضى َعَلْيِه آابُؤَك الطّاِهُروَن َصَلواُت ِهللا َعَلْيِهْم، ملَْ تـُْؤثِْر َعمًى 

انََة،  مَوِلَرُسوِلِه َوَادَّْيَت األَ  لى ُهدًى َوملَْ متَِْل ِمْن َحقٍّ ِاىل ابِطل، َواَنََّك َنَصْحَت هللِ عَ 
َك ْسالِم َوَاْهِلِه َخْريَ اْجلَزاِء، اَتـَيْـُتَك ابَِيب َواُّمي زائرًا عارِفًا، ِحبَقِّ َفَجزاَك ُهللا َعِن االِ 

 َك.ِالَ◌ْعداِئَك َفاْشَفْع يل ِعْنَد رَبِّ ُمواِلياً ِالَ◌ْوِلياِئَك ُمعاِد�ً 
Sonra kendini kabre yapıştırarak onu öp ve yüzünün iki tarafını 

ona bırak; sonra imamın baş tarafına dönerek şöyle de: 
ماُم اَنََّك االِ  اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، َاْشَهدُ 

اْهلادي َواْلَوِيلُّ اْلُمْرِشُد، اَبـَْرُأ ِاَىل ِهللا ِمْن َاْعداِئَك، َواَتـََقرَُّب ِاَىل ِهللا ِبِواليَِتَك َصلَّى 
  *. َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ هللاُ َعَلْيكَ 

Sonra iki rekat ziyaret namaz kıl ve peşinden istediğin kadar 
namaz kıl; sonra da ayak tarafa dönerek istediğin şeyler için dua et. 

 
İmam Rıza aleyhisselama ait olan zaman ve mekanlarda, özellikle, 

ayların amelleri bölümünde zikredildiği üzere Recep ayında, Zilkade 
ayının yirmi üçüncü, yirmi beşinci gününde, Ramazan ayının altıncı 
gününde ve hazrete has olan diğer günlerde onu ziyaret etmenin çok 
fazileti vardır. İmam Rıza aleyhisselamla vedalaşmak istediğinde 
Resulullah'la (s.a.a) vedalaşırken söylediğin şu duayı oku: 

 .ال َجَعَلُه هللاُ آِخَر َتْسليمي َعَلْيكَ 
"Allah bunu sana son selam vermem etmesin…"  
Veya şöyle de: 

اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، اَللّـُهمَّ ال َجتَْعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن  

 
olarak ziyaretine geldim. O halde Rabbi'nin katında bana şefaat et." 

* "Selam olsun sana ey mevlam, ey Resulullah'ın oğlu; Allah'ın rah-
met ve bereketleri senin üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen hidayet 
imamı ve irşat velisisin; senin düşmanlarından Allah'a doğru beriyim ve 
senin velayetinle Allah'a yaklaşıyorum. Allah'ın salatı, rahmet ve bereket-
leri senin üzerine olsun." 
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 َمَعُه َويف َك َوُحجَِّتَك َعلى َخْلِقَك، َواْمجَْعين َوِاّ�ُه يف َجنَِّتَك َواْحُشْرينزِ�َريت ِاْبَن نَِبيِّ 
ِحْزِبِه َمَع الشَُّهداِء َوالّصاِحلَني َوَحُسَن اُولِئَك رَفيقًا، َوَاْستَـْوِدُعَك َهللا َوَاْسَرتْعيَك 

َرُأ َعَلْيَك اَلسَّالَم، آَمّنا اِبهلِل َواِبلرَُّسوِل َوِمبا ِجْئَت ِبِه َوَدَلْلَت َعَليْ  ِه َفاْكتـُْبنا َمَع  َواَقـْ
  *.الّشاِهدينَ 

Burada birkaç noktaya değinmemiz uygun olacak: 
1- Muteber bir senetle İmam Ali Naki aleyhisselamdan şöyle nak-

ledilmiştir: Kim Allah'tan bir haceti olursa guslederek Tus şehrinde 
dedem İmam Rıza aleyhisselamı ziyaret etsin, o hazretin baş tarafında 
iki rekat namaz kılsın ve namazın kunutunda Allah'tan hacetlerini 
istesin; böyle yapacak olursa, günah için veya sıla-i rahimi kesmek 
için olmazsa duaları kabul olur. İmam Rıza aleyhisselamı bulunduğu 
yer cennet mekanlarından bir mekandır; kim İmamı ziyaret edecek 
olursa Allah Teala onu cehennemden kurtarır ve cennete sokar. 

2- Allame Meclisi, Şeyh Bahai'nin babası Şeyh Hüseyin b. Ab-
dussemed'in el yazmasından Şeyh Ebutayyib Hüseyin b. Ahmed-i 
Fakih-i Razi'nin şöyle dediğini nakleder: Kim İmam Rıza aleyhisse-
lamı veya diğer Ehl-i Beyt İmamlarını ziyaret edecek olur ve o hazre-
tin yanında Cafer-i Tayyar namazı kılarsa, kıldığı her rekat karşısında 
onun hakkında bin Hac, bin Umre yapmış olan, Allah yolunda bin 
köle azad etmiş olan ve gönderilmiş peygamberin yanında bin defa 
cihad yapmış olan kimsenin sevabı yazılır; attığı her adım karşısında 
onun için yüz hac, yüz umre ve Allah yolunda yüz köle azad etme 
sevabı yazılır ve yine ona yüz iyilik yazılır ve ondan yüz günah silinir. 
(Cafer-i Teyyar namazı şöyledir: 

En büyük iksir konumunda olan ve çok muteber senetlerle rivayet 
edilen Cafer-i Teyyar namazının birçok faziletleri vardır ve büyük 

 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın velisi; Allah'ın rahmet ve bereketleri 

senin üzerine olsun. Allah'ım! Bunu benim peygamberinin oğlunu ve ya-
rattıkların üzerine hüccetini son ziyaretim etme; Beni ve onu cennetinde 
bir araya getir; beni onunla ve onun partisinde şehitler ve salihlerle birlik-
te mahşur eyle; onlar ne güzel arkadaştırlar. Ben seni Allah'a emanet 
ediyor, senin emrine riayet etmeyi diliyor ve seni selamlıyorum. Biz 
Allah'a, Resulüne, senin kendisi için geldiğin ve kılavuzluk ettiğin şeye 
iman ettik; bizi şahitlerden yaz." 
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günahların bağışlanmasına neden olur. Bu namazın en faziletli vakti 
Cuma günü öğlenin ilk vakitleridir. 

Cafer-i Teyyar namazı dört rekattır. Sabah namazı gibi iki tane iki 
rekatlık namaz olarak kılınır. Birinci rekatta Fatiha suresinden sonra 
Zilzal Suresi, ikinci rekatta Fatiha suresinden sonra vel'Adiyat Suresi, 
üçüncü rekatta Fatiha suresinden sonra Nasr Suresi ve dördüncü 
rekatta ise Fatiha Suresinden sonra İhlas suresi okunur. Her rekatta 
Fatiha ve diğer sureyi okuduktan sonra, rükuya gitmeden önce on beş 
defa "Subhanellahi, vel'hamdulillahi, vela ilahe illellahu vel'lahu 
ekber" zikri söylenir. Yine bu zikir her rükuda on defa, rükudan 
doğrulduktan sonra on defa, birinci secdede on defa, birinci secdeden 
doğrulduktan sonra on defa, ikinci secdede on defa, ikinci secdeden 
sonra ve ayağa kalkmadan önce on defa okunur; her dört rekatta aynı 
işlem yapılır ve bu zikir dört rekat namazda toplan üç yüz defa 
söylenir.) 

3- Muhavvel Secistani'den şöyle rivayet edilir: Me'mun, İmam 
Rıza aleyhisselamı Medine'den Horasan'a isteyince, İmam Rıza 
aleyhisselam Resulullah'ın türbesiyle vedalaşmak için mescide gitti; 
defalarca o hazretin mezarıyla vedalaşarak dışarı çıkıyor, sonra tekrar 
Resulullah'ın (s.a.a) mezarının yanına dönüyor ve hüngür hüngür ağlı-
yordu. Ben o hazretin yanına giderek selam verdim. İmam aleyhis-
selam selamımı aldı. Ben bu yolculuktan dolayı İmamı kutladım. 
İmam Rıza aleyhisselam buyurdu ki: "Beni ziyaret et; ben ceddim 
Resulullah'ın yanından ayrılıyorum; gurbette şehid edilip orada 
Harun'un yanında defnedileceğim." 

Şeyh Yusuf b. Hatem-i Şami, "Durr-un Nezim" adlı kitabında, bir 
grubun İmam Rıza aleyhisselamdan şöyle naklettiğini rivayet eder: 
"Ben Medine'den Horasan'a gitmek için dışarı çıkınca ailemi toplaya-
rak onlara ağlayışlarını duymak için bana ağlamalarını söyledim. 
Sonra on iki bin dinar parayı onların arasında bölüştürdüm ve onlara, 
ben hiçbir zaman aileme dönmeyeceğim, dedim. Sonra Ebu Cafer 
Cevad'ı alarak Resulullah'ın mescidine götürdüm. Elini Resulullah'ın 
mezarının yanına bırakarak onu mezara yapıştırdım ve Allah Teala'-
dan Resulullah'ın hakkı için onu korumasını istedim; bütün vekilleri-
me onun sözlerini dinlemelerini, ona itaat etmelerini, ona muhalefet 
etmemelerini emrettim ve onun benim halifem olduğunu onlara anlat-
tım." 

Seyyid Abdulkerim b. Tavus şöyle rivayet eder: Me'mun, İmam 
Rıza aleyhisselamı Medine'den Horasan'a çağırınca İmam aleyhis-
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selam Medine'den Basra'ya gitti ve oradan da Kufe'ye gitmeksizin 
Kufe yoluyla Bağdat'a ve oradan da Kum şehrine gitti. Kum halkı 
İmam Rıza aleyhisselamı karşılamaya çıktılar ve o hazreti evlerinde 
ağırlamak ve misafir etmek için birbirleriyle kavga ediyorlardı. Bunun 
üzerine İmam Rıza aleyhisselam, "Devem nerede dursa ben de orada 
ineceğim" buyurdu. Deve giderek bir evin önünde durdu. Ev sahibi bir 
önceki gece rüya aleminde İmam Rıza aleyhisselamın yarın kendisine 
misafir olacağını görmüştü. Çok geçmeden orası büyük bir makam 
oldu ve bizim zamanımızda orada bir medrese yapılmıştır. 

Şeyh Saduk kendi senediyle İshak b. Rahiveyh'den şöyle nakle-
der: İmam Rıza aleyhisselam Nişabur şehrine ulaşınca, hareket edip 
oradan ayrılmak istediğinde muhaddislerden bir grubu etrafını sararak, 
"Ey Resulullah'ın torunu! Bizim yanımızdan ayrılıyorsun; o zaman 
yararlanmamız için bize bir hadis söyle", dediler. O sırada İmam tahtı-
revanda oturmuştu; başını dışarı çıkararak buyurdu ki: "Ben babam 
Musa b. Cafer'den, o da babası Cafer b. Muhammed'den, o da babası 
Muhammed b. Ali'den, o da babası Ali b. Hüseyin'den, o da babası 
Hüseyin b. Ali'den, o da Emirulmüminin Ali b. Ebutalib'den, o da 
Resulullah'tan, o da Cebrail'den ve o da Allah Teala'dan şöyle duydu-
ğunu nakleder: "La ilahe illallah kelimesi benim sağlam kalemdir, kim 
benim sağlam kaleme girerse azabımdan amanda olur." İmam Rıza 
aleyhisselam bu hadisi söyledikten sonra hareket etti; devesi hareket 
edince bize seslenerek şöyle buyurdu: "Fakat onun şartları vardır; 
ben de onun şartlarındanım." 

Ebaselt der ki: İmam Rıza aleyhisselam Me'mun'un yanında 
giderken Surh köyüne ulaşınca, ey Resulullah'ın torunu! Öğle oldu; 
namaz kılmıyor musunuz? dediler. Bunun üzerine imam inerek su 
istedi. Oradakiler yanlarında su olmadığını söylediler; dolayısıyla o 
hazret mübarek elleriyle yeri eşince yerden su kaynamaya başladı. 
Böylece İmam Rıza aleyhisselam ve yanında olanlar o suyla abdest 
aldılar. O suyun izi günümüze kadar kalıyor. İmam (a.s) Senabad'a 
girince mübarek sırtını kazan yontulan dağa yaslayarak şöyle buyurdu: 
"Allah'ım! Bu dağa fayda ver ve bu dağdan yontulan kazanların içine 
bırakılan şeylere bereket ver." İmam (a.s) için o dağdan kazanlar 
yonttular ve İmam (a.s) kendisi için pişirilen yemeğin sadece o kazan-
larda pişirilmesini buyurdu. O günden sonra halk o dağdan kazanlar 
ve kaplar yontup bereket buldular. 

4- "Matlau'ş-Şems"in sahibi şöyle nakletmektedir: Hicri bin altı 
yüz yılında Zilhicce ayının yirmi beşinde 1. Şah Abbas kutsal Meşhed 
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şehrine girince İmam'ın (a.s) haremini, Özbek Abdulmu'minhan'ın 
yağmaladığını ve altınla kaplanmış kubbeden (Muhaccer-i Tela) başka 
bir şey bırakmadığını görünce Zilhicce'nin yirmi sekizinde Meşhed'-
den Herat'a gidip Herat'ı geri aldı; orasını düzene koyduktan sonra 
Meşhed'e geri döndü. Bir ay orada kalıp haremin avlusunu tamir edip 
hademelerine bağışta bulunduktan sonra Irak'a döndü. Bin sekiz yılı-
nın sonunda Şah Abbas tekrar Meşhed şehrine giderek kışı orada 
geçirdi ve haremin baş hademesi olarak hizmette bulundu. Bir gece 
makasla haremdeki mumların başlarını keserken aniden Şeyh Bahaî 
(r.a) şu dörtlüğü okudu: 

 
Oldu sürekli İlliyyin melleri  
Hareminin mumunun pervanesi 
İhtiyatla makasla ey hademe 
Korkarım kanadı kesile Cebrail'in 
 
Şah Abbas yaya olarak Meşhed şehrine gitmeyi nezrettiği için 

hicri bin dokuz yılında yaya olarak Meşhed şehrine gitti ve o uzak 
yolu yirmi sekiz günde kat etti. Alem Ara tarihinin yazarı bu konuda 
şu şiirleri yazmıştır: 

 
Şah-ı Merdan'ın kölesi Abbas Şah 
Kıymetli bir inci, yüce padişah 
Horasan şahının kabrine doğru 
Yaya gitti, sınırsız ihlas buldu 
 
Nihayet şöyle diyor: 
 
Yaya gitti, hareme müşerref oldu 
İsfahan'dan Meşhed'e gitmek tarih oldu. 
 
Şah Abbas Meşhed'e ulaşınca İmam'ın (a.s) hareminin avlusunu 

genişletti ve mübarek ravzanın kapısının bulunduğu ve avlunun bir 
köşesinde yer aldığı için çirkin bir görünümü olan Alişir balkonunu 
ortaya aldı ve onun karşısına diğer tarafa başka bir balkon daha 
yaptırdı. Şehrin batı kapısından doğusuna kadar bir cadde planladı. Bu 
cadde her taraftan haremin avlusuna ulaşıyor ve balkonların arasından 
geçiyordu. Çeşmeler ve su kanalları açarak şehre getirdi ve caddelerin 
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ortasından bir nehir akıttı ve avlunun ortasına büyük bir havuz 
yaptırdı. Nehirden gelen su havuzdan geçerek doğu caddesine 
akıyordu. Mirza Muhammed Rıza Sadr, Alirıza Abbasî ve Muham-
medrıza İmamî'nin hattıyla yazılar (ketibe)ler yazıldı. Şah Abbas 
mutahhar kubbenin (ketibesin)de değindiğimiz gibi İmam'ın (a.s) 
hareminin kubbesini altınla süsletti. Bu (ketibe) şöyledir: 

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Teala'nın en büyük 
lütuf ve tevfikatlarından biri de en büyük sultan Arap ve Acemlerin 
padişahlarının efendisi, tertemiz Peygamber soyuna ve nurlu Alevi 
(a.s) hasebine sahip olan, bu tertemiz lahuti haremin hizmetçilerinin 
ayaklarının toprağı ve bu melekutî ve nurlu türbenin ziyaretçilerinin 
ayakkabılarının tozu, masum ecdadının eserlerini yayan sultan oğlu 
sultan Ebu'l-muzaffer Şah Abbas el-Hüseynî el-Musevî es-Safevi 
Behadurhan'dır. Yaya olarak hükümet merkezi olan İsfahan'dan bu 
mübarek haremin ziyaretine gelmekle saadete ulaşmak istedi ve bin on 
yılında şahsına ait halis malından bu mübarek haremi ziynetlendirme 
şerefini buldu ve bin on altı yılında ise bu çalışmasını tamamladı. 

5- Şeyh Tabersi "A'lam-ul Vera" adlı eserinde İmam Rıza aleyhis-
selamın mucizelerinden bir kaçını zikrettikten sonra diyor ki: İmam 
Rıza aleyhisselamın şahadetinden sonra günümüze kadar o hazretin 
şahadet yerinden halka beliren, herkes tarafından doğrulanan, dost ve 
düşman tarafından ikrar edilen bereketler, nişaneler ve insanı hayrete 
düşüren olaylar sayılmayacak kadar fazladır. O mukaddes şehirde 
anadan doğma kör ve Abraş hastalığına tutulanlar şifa bulmuş, dualar 
kabul olmuş, hacetler reva olmuş ve sıkıntılar giderilmiştir; biz 
bunlardan bir çoğuna kendimiz tanık olarak kesin kanaat getirmişizdir. 
Şeyh Hürr-i Amili "İsbatu'l-Hudat" kitabında Şeyh Tabersi'den 
bunları naklettikten sonra diyor ki: "Bu kitabın yazarı Muhammed b. 
Hasan el-Hürr diyor ki: Ben, Meşhed şehrinde olduğum yirmi altı yıl 
içerisinde Şeyh Tabersi'nin gördüğü bu mucizelerden birçoğunu 
gördüm ve şahsen tanık oldum ve Tabersi gibi ben de doğruluğuna 
yakin ettim; bu alanda duyduğum şeyler tevatür haddini aşmıştır. Çok 
şükür, ben bu şehirde ettiğim duanın ve Allah'tan istediğim hacetin 
reva olmadığını hatırlamıyorum; daha geniş bilgi kitabımızın kapasite-
sini aştığı için bu kadarıyla yetiniyoruz." 

 
Bu mübarek türbeden her zaman o kadar mucize ve kerametler 

görülmektedir ki, geçmiş olayları nakletmeye gerek yoktur. Recep 
ayının yirmi yedinci gecesinin amelleri bölümünde buna uygun olan 
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bir şeylere işaret ettik; bu bölümü daha fazla uzatmadan İmam Rıza 
aleyhisselamın medhinde Camî'den nakledilen şu şiirlerle bitirmemiz 
yerinde olacaktır: 

  
Selam olsun Tâhâ ve Yâsîn Ehl-i Beyt'ine 
Selam olsun peygamberlerin üstününün ailesine 
 Selam olsun imamın o şanlı türbesine  
 Ki saltanat ve dinin sözü övügür kendisine  
  
Hak imam ve mutlak şahın 
Geldi kapısına kıblesi sultanların 
İhsan dalının gülü, irfan sarayının şahı 
Varlık aleminin incisi, kainatın mahı 
Ali b. Musa Rıza, rıza oldu lakabı 
Rıza olunca dini, rıza kaldı lakabı. 
Şeref ve fazilette onu alem görürsün 
Yoksa gözünde siyah, onda alem görürsün 
Gönül alıcı ıtrından cennetin hurileri 
Süpürürler kapısının tozunu saçlarıyla 
İstiyorsan, evet koş, onun eteğine sarıl 
Ondan başka ne varsa, hiç durma hemen ayrıl. 
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ONUNCU BÖLÜM  

Samerra'daki İmamların Ziyareti ve Mutahhar Serdabın 
Ameleri  

Bunu iki konuda inceleyeceğiz: 

Birinci Konu: 

İmam Ali Naki (a.s) ve İmam Hasan Askeri'nin (a.s) ziyaretleri 
Samerra şehrine giderek bu imamları ziyaret etmek istersen önce 

guslet ve sonra kutlu haremlere girmenin adabını gözeterek ağır başlı, 
yavaş ve vakarla hareme doğru ilerle ve daha önce zikrettiğimiz genel 
giriş iznini oku. Sonra içeri girerek bu iki imamı şu şekilde ziyaret et: 

ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيُكما  َعَلْيُكما � ُحجََّيتِ  ِهللا، اَلسَّالمُ  يلسَّالُم َعَلْيُكما � َوِليَّ اَ  
ْرِض اَلسَّالُم َعَلْيُكما � َمْن بَدا هلِل ىف َشأِْنُكما، اَتـَيْـُتُكما  ِهللا ِىف ظُُلماِت األَ  يِ نُورَ � 

آَمنْـُتما ِبِه،   ِئُكما ُمْؤِمنًا ِمبااِئُكما ُمواِليًا ِالَ◌ْوِلياُكما ُمعاِدً� ِالَ◌ْعدزائِرًا وعارِفًا ِحبَقِّ 
 َورَبَُّكما  ُل َهللا َريبِّ أَ َاسْ  *قاً ِلما َحقَّْقتُـما، ُمْبِطًال ِلَما اَْبطَْلتُـما، كاِفرًا ِمبا َكَفْرُمتا ِبِه، حمَُقِّ 

 
* "Selam olsun size ey Allah'ın velileri; selam olsun size ey Allah'ın 

hüccetleri; selam olsun size ey yeryüzünün karanlıklarında Allah'ın nur-
ları, selam olsun size ey haklarında Allah tarafından beda olanlar; ben 
sizin hakkınızı bilerek, düşmanlarınızla düşman ve dostlarınızla dost 
olarak, sizin iman ettiğinize iman ederek ve sizin inkar ettiğinizi inkâr 
ederek, sizin yanınızda gerçeklenenleri gerçekleyerek ve sizin batıl 
bildiğinizi batıl bilerek sizin ziyaretinize geldim; benim ve sizin Rabb'iniz 
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َوآِلِه، َوَاْن يـَْرزَُقين ُمرافـََقَتُكما ِيف   َاْن َجيَْعَل َحّظي ِمْن زِ�رَِتُكَما الصَّالَة َعلى حمَُمَّدٍ 
ناِن َمَع آابِئُكَما الّصاِحلَني َوَاْسأََلُه َاْن يـُْعِتَق رَقـََبيت ِمَن الّناِر َويـَْرزَُقين َشفاَعَتُكما  اجلِْ 

ْف بـَْيين َوبـَيْـَنُكما، َوال َيْسلَُبين ُحبُُّكما َوُحبَّ آابِئُكَما َوُمصاَحبَـَتُكما َويـَُعرِّ 
ما ِيف اْجلَنَِّة  ْن زِ�رَِتُكما، َوَحيُْشَرين َمَعكُ الّصاِحلَني، َوَاْن ال َجيَْعَلُه آِخَر اْلَعْهِد مِ 

 . ِبَرْمحَِتهِ 
َحقَُّهْم  حمَُمَّدٍ  ا، اَلّلُهمَّ اْلَعْن ظاِلمي آلِ ِتِهماَللّـُهمَّ اْرزُْقين ُحبـَُّهما َوتـََوفَّين َعلى ِملِّ 

َتِقْم ِمنْـُهْم، اَللّـُهمَّ اْلعَ  َوضاِعْف َعَلْيِهْم اْلَعذاَب، َواَبِْلْغ ِخريَن وَّلَني ِمنْـُهْم َواآلِن األَ َوانـْ
 ءٍ يشَ  ُكلِّ ِمَن اجلَْحيِم ِانََّك َعلى  هِبِْم َوابَِْشياِعِهْم َوحمُِّبيِهْم َوُمتَِّبعيِهْم َاْسَفَل َدْركٍ 

َحَم ِجِهْم � َارْ َك َواْجَعْل فـََرَجنا َمَع فـَرَ َك َواْبِن َوِليِّ ْل فـََرَج َوِليِّ َقديٌر، اَللّـُهمَّ َعجِّ 
 .الرّاِمحنيَ 

Sonra kendin, baban ve annen için oldukça fazla dua et ve 
hacetlerini iste. Eğer o hazretlerin türbelerinin yakınına gidebilirsen 
türbenin yakınında iki rekat namaz kıl ve eğer bunu yapamazsan 
mescide giderek iki rekat namaz kıl ve hacetlerini iste; inşallah kabul 

 
olan Allah'tan diliyorum ki sizi ziyaretten benim nasibimi Muhammed ve 
Ehl-i Beyt'ine rahmet kılsın ve beni, cennette sizin salih babalarınızla 
birlikte sizin arkadaşlığınızla rızıklandırsın. Allah'tan, beni cehennemden 
kurtarmasını, sizin şefaatinizle ve sizinle birlikte olmakla rızıklandırmasını 
istiyorum; benimle sizin aranızda tanışıklık kılmasını, benden sizin ve 
salih babalarınızın sevgisini almamasını, bunu sizi son ziyaretim etme-
mesini ve kendi rahmetiyle beni cennette sizinle birlikte haşretmesini dili-
yorum. 

Allah'ım! Beni onların sevgisiyle rızıklandır ve beni onların dini 
üzerine öldür. Allah'ım! Muhammed'in Ehl-i Beyt'inin hakkında zulmeden-
lere lanet et ve onlardan intikam al. Allah'ım! Onların ilklerine ve sonun-
cularına lanet et ve onlara azabı artır; o zalimleri, onların izleyicilerini, 
onları sevenleri ve onlara tabi olanları cehennemin en alt katına at; doğ-
rusu senin her şeye gücün yeter. Allah'ım! Velin ve velinin oğlu Hüccet b. 
Hasan'ın ferecini (kurtuluş ve rahatlığa çıkışını) çabuklaştır ve bizim 
genişliğe çıkmamızı da onların kurtuluşuyla birlikte kıl; ey merhametlilerin 
en merhametlisi!" 



 1013 

olur. Bu mescid, onların evinin kenarıdır; İmam Ali Naki aleyhisselam 
ve İmam Hasan Askeri aleyhisselam orada namaz kılıyorlardı. 

  
Bu ziyaretname "Kamilu'z-Ziyaret" kitabında geçen ziyaretle 

uyumludur. Şeyh Muhammed b. Meşhedî, Şeyh Mufid ve Şehid de bu 
ziyareti kendilerinin "Mezar" adlı kitaplarında az bir farkla nakletmiş-
ler ve "Fi'l-cennet-i bi rahmetihi" bölümünden sonra şöyle demiş-
lerdir:  

Sonra git kendini o mezarlardan her birinin üzerine at, mezarları 
öp, yüzünün sağ ve sol tarafını kabre bıraktıktan sonra başını kaldıra-
rak şöyle de: 

 . َعلى ِملَِّتِهمْ  اْرزُْقين ُحبـَُّهْم َوتـََوفَّين اَللّـُهمَّ 
Allah'ım! Beni onların muhabbetiyle rızıklandır ve beni onların dini 

üzerine öldür…" 
Ve bu şekilde yukarıdaki ziyaretnameyi sonuna kadar oku. Demiş-

lerdir ki, sonra onların mübarek başlarının yanında dört rekat namaz 
kıl ve ziyaret namazından sonra istediğin kadar namaz kıl… 

Şunu da bildirelim ki, bu iki imam kendi evlerinde defnedilmiş-
lerdir. Onların bulundukları yerin bir kapısı vardı. Bazen bu kapıyı 
açıyorlar, Şiiler içeri girip kabrinin yanında ziyaret ediyorlardı. Bazen 
de kapıları kapatıyorlardı. Kapalı olunca da Şiiler dışarıdan mutahhar 
mezarın karşısındaki duvarda bulunan parmaklıkların önünde durup 
ziyaret ediyorlardı. 

Bu ziyaretnameyi aktaran rivayetin baş tarafında şöyle geçiyor: 
Guslederek mümkünse, İmamların mezarlarının yanına git ve eğer 
mümkün olmazsa kabre doğru açılan parmaklıkların karşısında dura-
rak işaretle selam ver. Bu konumda olan bir ziyaretçi, ziyaret namazını 
camide kılsın; çünkü kölelerin çabasıyla o ev yıkıldıktan sonra yerine 
kubbe, harem, ravak ve balkon yapılınca o cami haremin içerisinde 
yer aldı ve günümüzde İmam Naki (a.s) ve İmam Hasan Askeri'nin 
(a.s) kabirlerinin arkasındaki uzun balkonun o caminin ravakına 
bitişik olduğu meşhurdur;7 her durumda ziyaretçiler bu açıdan rahat 
oldular. Her durumda; ziyaret kitaplarında o iki imamın her birine has 
ve yine ikisi arasında ortak ziyaret kaydedilmiştir; isteyenler bunun 

 
7 - Hatta revak'ın İmam'ın başının arka tarafında ve caminin de haremden 

yarım metre uzaklıkta olduğu rivayet edilmiştir. 
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birçok nüshasını bulabilirler. Ziyaretçinin durumu müsait olur ve fırsat 
bulursa, ileride kaydedeceğimiz Camiatu'l-Kebire ziyaretini okusun; 
çükü İmam Ali Hâdi aleyhisselamdan aktarılan o belagatlı kelimeler 
kulluk ve zilletin zirvesini, Ehl-i Beyt İmamlarının (Allah'ın selamı onla-
rın üzerine olsun) yüceliğini ortaya koymaktadır.  

Seyyid b. Tavus "Misbah-uz Zair" adlı eserinde bu imamların her 
biri için genişçe ayrı bir ziyaret, salat, namaz ve ziyaretten sonra 
dualar zikretmiştir; bunda birçok faydalar bulunduğu için uzun olma-
sına rağmen burada zikretmeyi uygun görüyoruz. Seyyid b. Tavus 
diyor ki:  

Samerra şehrine ulaşınca ziyaret guslü al, en temiz elbiselerini 
giy, yavaş ve vakarlı bir şekilde hareket et. İmam Ali Naki aleyhis-
selam'ın mübarek hareminin kapısına ulaşıldığında şu şekilde giriş izni 
alınmalıdır:  

 َدةِ أَاْدُخُل � َنِيبَّ ِهللا، أَاْدُخُل � َامَري اْلُمْؤِمنَني، َءَاْدُخُل � فاِطَمُة الزَّْهراُء َسيِّ 
، أَاْدُخُل � َمْوالَي اْحلَُسْنيَ ْبَن  ِنساِء اْلعاَلمَني، أَاْدُخُل � َمْوالَي احلََْسَن ْبَن َعِليٍّ

، أَادْ  ُخُل � َمْوالَي َعِليَّ ْبَن اْحلَُسْنيِ، أَاْدُخُل � َمْوالَي حمَُمََّد ْبَن َعِليٍّ أَاْدُخُل � َعِليٍّ
، أَاْدُخُل � َمْوالَي َعِليَّ ، أَاْدُخُل � َمْوالَي ُموَسى ْبَن َجْعَفرٍ َمْوالَي َجْعَفَر ْبَن حمَُمَّدٍ 

، أَاْدُخُل � َمْوالَي � َااَب احلََْسِن َعِليَّ ْبَن ُموَسى، أَاْدُخُل � َمْوالَي حمَُمََّد بْ  َن َعِليٍّ
، أَاْدُخُل � َمالِئَكَة ِهللا  ، أَاْدُخُل � َمْوالَي � َااب حمَُمَّدٍ ْبَن حمَُمَّدٍ  احلََْسَن ْبَن َعِليٍّ

 *.لَني هِبَذا اْحلََرِم الشَّريفِ اْلُموَكَّ 
Sonra sağ ayağınla hareme gir ve yüzün İmam Ali Hâdi aleyhis-

 
* "Girebilir miyim ey Allah'ın peygamberi. Girebilir miyim ey Emirul-

müminin. Girebilir miyim ey alemlerin kadınlarının efendisi Fatıma-tüz 
Zehra. Girebilir miyim ey mevlam Hasan b. Ali. Girebilir miyim ey mevlam 
Hüseyin b. Ali. Girebilir miyim ey mevlam Ali b. Hüseyin. Girebilir miyim 
ey mevlam Muhammed b. Ali. Girebilir miyim ey mevlam Cafer b. 
Muhammed. Girebilir miyim ey mevlam Musa b. Cafer. Girebilir miyim ey 
mevlam Ali b. Musa. Girebilir miyim ey mevlam Muhammed b. Ali. Gire-
bilir miyim ey mevlam Eba Hasan Ali b. Muhammed. Girebilir miyim ey 
Eba Muhammed Hasan b. Ali. Girebilir miyim ey bu yüce haremde 
görevlendirilmiş Allah'ın melekleri." 
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selamın türbesine ve sırtın kıbleye gelecek şekilde dur; yüz defa 
"Allah-u Ekber" söyle ve  peşinden şöyle selam ver: 

الزَِّكيُّ الرّاِشُد النُّوُر الثّاِقُب َوَرْمحَُة  اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااَب احلََْسِن َعِليَّ ْبَن حمَُمَّدٍ 
 َوبـَرَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َصِفيَّ، ِهللا اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِسرَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك هللاِ 

ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك �  ةَ � َحْبَل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � آَل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِخريََ 
َك � َامَني ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َحقَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِصْفَوَة ِهللا، اَلسَّالُم َعَليْ 

سَّالُم ْنواِر، اَلسَّالُم َعَلْيَك � زَْيَن اْالَ◌ْبراِر، اَللسَّالُم َعَلْيَك � نُوَر األَ َحبيَب ِهللا، اَ 
هاِر، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة طْ الُم َعَلْيَك � ُعْنُصَر األَ ْخياِر، اَلسَّ َعَلْيَك � َسليَل األَ 

مياِن، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوَىل اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم لسَّالُم َعَلْيَك � رُْكَن االِ الرَّْمحِن، اَ 
َعَلْيَك �َوِيلَّ الّصاِحلَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َعَلَم اْهلُدى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َحليَف 

، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َعُموَد الّديِن، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن خامتَِ النَِّبّيَني، اَلسَّالُم التُّقى
َدِة ِنساِء ِد اْلَوِصّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن فاِطَمَة الزَّْهراِء َسيِّ َعَلْيَك َ� ْبَن َسيِّ 

اَيـَُّها اْلَعَلُم الرَِّضيُّ،  *مُني اْلَوِيفُّ، اَلسَّالُم َعَلْيكَ لسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها األَ اْلعاَلمَني، اَ 
 

* "Selam olsun sana ey tertemiz, kılavuz ve -Allah'ın- parlak nuru 
Eba Hasan Ali b. Muhammed; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin 
üzerine olsun. Selam olsun sana ey Allah'ın seçtiği. Selam olsun sana ey 
Allah'ın sırrı. Selam olsun sana ey Allah'ın sağlam ipi. Selam olsun sana 
ey Allah'ın Âl-i. Selam olsun sana ey Allah'ın seçtiği kul. Selam olsun 
sana ey Allah'ın has kulu. Selam olsun sana ey Allah'ın emini. Selam 
olsun sana ey Allah'ın hakkı. Selam olsun sana ey Allah'ın habibi. Selam 
olsun sana ey nurların nuru. Selam olsun sana ey iyilerin ziyneti. Selam 
olsun sana ey iyilerin soyu. Selam olsun sana ey temizlerin unsuru. 
Selam olsun sana ey Rahman Allah'ın hücceti. Selam olsun sana ey 
imanın rüknü. Selam olsun sana ey müminlerin mevlası. Selam olsun 
sana ey salihlerin velisi. Selam olsun sana ey hidayet bayrağı. Selam 
olsun sana ey devamlı takvayla birlikte olan. Selam olsun sana ey dinin 
direği. Selam olsun sana ey peygamberlerin sonuncusunun oğlu. Selam 
olsun sana ey vasilerin efendisinin oğlu. Selam olsun sana ey alemlerin 
kadınlarının efendisi Fatımatü'z-Zehra'nın oğlu. Selam olsun sana ey 
ilâhi ahde vefalı emin. Selam olsun sana ey beğenilmiş nişane ve önder. 
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اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها الزّاِهُد التَِّقيُّ، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْحلُجَُّة َعَلى اْخلَْلِق َاْمجَعَني، 
ُ اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها الّتايل ِلْلُقْرآِن، اَلسَّالُم َعَلْيكَ   ِلْلَحالِل ِمَن اْحلَراِم،  اَيـَُّها اْلُمَبنيِّ

اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلَوِيلُّ الّناِصُح، اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها الطَّريُق اْلواِضُح، اَلسَّالُم 
 .ِئحُ َعَلْيَك اَيُّها النَّْجُم الالّ 

 ِهللا َعلى َخْلِقِه، َوَخليَفُتُه يف بَرِيَِّتِه،  َاْشَهُد � َمْوالَي � اَبـَا احلََْسِن اَنََّك ُحجَّةُ 
َوَاميُنُه يف ِبالِدِه، َوشاِهُدُه َعلى ِعباِدِه، َوَاْشَهُد اَنََّك َكِلَمُة التـَّْقوى، َوابُب اْهلُدى،  

نََّك ْرِض َوَمْن َحتَْت الثَّرى، َوَاْشَهُد اَ ْحلُجَُّة َعلى َمْن فـَْوَق األَ َواْلُعْرَوُة اْلُوْثقى، َوا
اْلُمَطهَُّر ِمَن الذُّنُوِب، اْلُمَربَّأُ ِمَن اْلُعُيوِب، َواْلُ◌خمَْتصُّ ِبَكراَمِة ِهللا، َواْلَ◌ْحمبـُوُّ ِحبُجَِّة  

 . َوُحتْىي ِبِه اْلِبالدُ  يـَْلَجأُ ِاَلْيِه اْلِعباُد، الَّذيِهللا، َواْلَمْوُهوُب َلُه َكِلَمُة ِهللا، َوالرُّْكُن 
ِئَك َواَبْناِئَك ُموِقٌن ُمِقرٌّ، َوَلُكْم اتِبٌع يف ذاِت ابَى أّين ِبَك َوآبِ ْوالَوَاْشَهُد �مَ 

َوَعُدوٌّ  *نـَْفسي َوَشراِيِع ديين َوخاِمتَِة َعَملي َوُمنْـَقَليب َوَمْثواَي، َوَاّين َوِيلٌّ ِلَمْن واالُكمْ 
 

Selam olsun sana ey takvalı zahid. Selam olsun sana ey Allah'ın bütün 
yaratıklarına hücceti. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Selam olsun 
sana ey Kur'an'ı tilavet eden. Selam olsun sana ey helal ve haramı açık-
layan. Selam olsun sana ey ümmetin hayrını isteyen. Selam olsun sana 
ey aydın yol. Selam olsun sana ey parlak yıldız. 

* Ey mevlam, ey Eba Hasan! Şahadet ederim ki sen Allah'ın yaratık-
larına hücceti, yaratıkları arasında halifesi, beldelerinde emini, kulları 
üzerine şahidisin. Şahadet ederim ki sen takva kelimesi (nişanesi), hida-
yet kapısı, sağlam ipi, yeryüzündekilere ve toprağın altındakilere hücceti-
sin. Şahadet ederim ki sen günahlardan temizlenmiş, kusurlardan arın-
mış, Allah'ın kerametine has kılınmış, Allah'ın hücceti makamına has 
kılınmışsın. Allah'ın kelimesi sana verilmiştir. Kulların sığındığı ve belde-
lerin kendisiyle gerçek hayat bulduğu rükün sensin. 

Ey mevlam! Şahadet ederim ki ben sana, senin babalarına ve senin 
evlatlarına -imametinize- yakin ve ikrar etmekteyim. Kendimle ilgili konu-
larda, dinimin ahkamında, amelimin sonucunda, bütün hareket ve duruş-
larımda size tabiim. Ben size dost olanlarla dost, düşman olanlarla düş-
manım. Sizin gizlinize ve aşikârınıza, ilkinize ve sonuncunuza inanıyo-
rum. Anam, babam sana feda olsun. Selam olsun sana; Allah'ın rah-met 
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ُكْم َوآِخرُِكْم ابَِيب اَْنَت َواُّمي َوالسَّالُم ُكْم َوَعالنَِيِتُكْم َوَاوَّلِ ِلَمْن عاداُكْم، ُمْؤِمٌن ِبِسرِّ 
 .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َعَلْيكَ 

Türbeyi öptükten sonra da şöyle devam et: 

،  َك الزَِّكيِّ ، َوَوِليِّ َعلى ُحجَِّتَك اْلَوِيفِّ  ، َوَصلِّ َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
دَِّة اْلُعْظمى،  اَك اْهلادي، َوِصراِطَك اْلُمْسَتقيِم، َواجلْ ُمْرَتضى، َوَصِفيِّ َوَاميِنَك الْ 

 .اْلُمتَّقَني، َوصاِحِب اْلُمْخَلصنيَ  َوالطَّريَقِة اْلُوْسطى، نُوِر قـُُلوِب اْلُمْؤِمنَني، َوَوِيلِّ 
الّراِشِد  ْبِن حمَُمَّدٍ  ى َعِليِّ َعل َوَاْهِل بـَْيِتِه، َوَصلِّ  ِد� حمَُمَّدٍ َعلى َسيِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

اِبْلِفَنتِ،  َمِل، اْلَمبْـُلوِّ َواْلُمنْـَقِطِع ِاَلْيَك اِبألَ اْلَمْعُصوِم ِمَن الزََّلِل، َوالطّاِهِر ِمَن اْخلََلِل، 
  َواْلُ◌خمَْتَربِ اِبِْلمَحِن، َواْلُمْمَتَحِن ِحبُْسِن اْلبَـْلوى، َوَصْربِالشَّْكوى، ُمْرِشِد ِعباِدكَ 

ئِِد ِاىل َجنَِّتَك اْلعاملِِ يف اَرْمحَِتَك، وُمْستَـْودَِع ِحْكَمِتَك، َواْلق َوبـَرََكِة ِبالِدَك، َوَحمَلِّ 
َرُسوِلَك يف  *بَرِيَِّتَك، َواْهلادي يف َخليَقِتَك الَِّذي ارَْتَضيْـَتُه َوانـَْتَجبْـَتُه َواْخَرتَْتُه ِلَمقامِ 

 
ve bereketleri senin üzerine olsun." 

* "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet et. Vefalı hüccetine, 
tertemiz veline, beğenilmiş eminine, doğru yola hidayet eden seçkin ku-
luna, dosdoğru yoluna, büyük hidayet caddene, orta yoluna, müminlerin 
kalplerinin nuruna, muttakilerin velisine ve halis kılınmışların dostuna 
rahmet et. 

Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'ine rahmet et ve Ali 
b. Muhammed'e rahmet et; o sürçmelerden masum, halellerden temiz 
olan kılavuzdur; arzularda -yaratıklarından- koparak sana yönelmiştir; 
fitnelere müptela olmuş, acılarla imtihan olmuş, iyi belalarla sınanmış, 
şikayet hususunda sabırlı olan, kullarına kılavuz, beldelerine bereketin, 
özel rahmetinin yeri, hikmetinin mahzeni, cennetine götüren, yaratıkların 
arasındaki alim ve yaratıkların arasında hidayet edicidir; elçinin ümmeti 
arasında onun halifeliği için kendisine razı olduğun, seçtiğin, beğendiğin 
ve Peygamberin getirmiş olduğu şeriatı korumakla görevlendirdiğin kim-
sedir. Dolayısıyla o vasilik görevini müstakil olarak üstlendi; onun gerek-
lerini tamamladı; ilâhi emaneti taşıyabildi, hiçbir müşkülde ayağı sürçme-
di; hiçbir sıkıntıda mustarip olup doğru yoldan çıkmadı; aksine, üzüntüyü 
giderdi, yarıkları kapattı ve ilâhi farizaları tamtamına yerine getirdi. 
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ِء اْلَوِصيَِّة �ِهضًا هِبا، وُمْضطَِلعًا ِحبَْمِلها،  اريَعِتِه، َفاْستَـَقلَّ ابَِْعباُمَِّتِه، َواَْلَزْمَتُه ِحْفَظ شَ 
ى ، َبْل َكَشَف اْلُغمََّة َوَسدَّ اْلُفْرَجَة َوَادَّ يف ُمْعِضلٍ  ، َوال َهفاملَْ يـَْعثـُْر يف ُمْشِكلٍ 

 . اْلُمْفَرتَضَ 
َرْرَت �ِظَر نَِبيِّ    ِه َدرََجَتُه، َوَاْجِزْل َلَدْيَك َمثُوبـََتُه، َوَصلِّ فـََرقِّ  َك ِبِه،اَللّـُهمَّ َفَكما اَقـْ

ْغُه ِمّنا حتَِيًَّة َوَسالماً، َوآتِنا ِمْن َلُدْنَك يف ُمواالتِِه َفْضًال َوِاْحساً� َوَمْغِفَرًة َعَلْيِه َوبـَلِّ 
 . ِانََّك ُذو اْلَفْضِل اْلَعظيمِ َوِرْضواً�، 

Sonra ziyaret namazı kıl. Namazı bitirdikten sonra şöyle de: 

الِء اْلُمَتواتَِرِة، ْلِمَنِن اْلُمَتتاِبَعِة، َواآل� َذا اْلُقْدرَِة اْجلاِمَعِة، َوالرَّْمحَِة اْلواِسَعِة، َوا
الّصاِدقَني،   َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اْجلَليَلِة، َواْلَمواِهِب اْجلَزيَلِة، َصلِّ  ي�دِ َواألَ 

ْغ قـَْليب بـَْعَد ِاْذ َهَديـَْتين،   َعَملي، َوال تُزِ  ين ُسْؤيل َواْمجَْع َمشْلي َوملَُّ َشْعثي َوَزكِّ َوَاْعطِ 
ْب َطَمعي، َوال تـُْبِد  اَبَدًا، َوال ُختَيِّ  َوال تُِزلَّ َقَدمي، َوال َتِكْلين ِاىل نـَْفسي َطْرَفَة َعْنيٍ 

َرؤوفًا رَحيماً، َواْهِدين   *َوال تـُْؤِيْسين، وَُكْن ىب  َعْوَريت، َوال هَتِْتْك ِسْرتي، َوال تُوِحْشين

 
Allah'ım! Peygamberinin gözünü onunla nurlandırdığın gibi onun 

makamını yükselt, nezdindeki sevabını ve mükafatını büyük kıl, ona rah-
met eyle, bizden ona esenlik ve selam ulaştır ve onu sevmemizden 
dolayı bize kendi katından fazl, ihsan, bağışlanma ve rızvan ver; doğrusu 
sen yüce ihsan sahibisin." 

* "Ey kapsamlı güç ve geniş rahmet sahibi, birbirini izleyen bağış-
ların ve ardarda beliren nimetlerin, büyük ihsanların ve bol bağışların 
sahibi! Muhammed'e ve doğru konuşan Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle. Bana 
iste-ğimi ver, perişanlığımı ıslah et, dağınıklığımı topla, amelimi temiz ve 
ihlaslı kıl, beni doğru yola hidayet ettikten sonra kalbimi batıla yönlendir-
me, ayağımı kaydırma, bir göz açık kapayıncaya kadar beni asla kendi 
başıma bırakma. Ümidimi boşa çıkarma. Ayıbımı açığa çıkarma.-Çirkin-
liklerime olan örtümü yırtma. Beni vahşete ve ümitsizliğe düşürme. Bana 
yumuşak ve merhametli ol. Beni hidayet et, beni temizle. Beni pâk kıl, 
kalbime sefa ver, beni seç, beni halis kıl, beni kurtar, beni yoğur, beni -
kendin için) yetiştir, beni kendine yaklaştır, beni kendinden uzaklaştırma, 
bana lütfet, bana ilgisiz davranma, bana ikramda bulun, beni zelil etme, 
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ْصين َواْسَتْخِلْصين َواْصنَـْعين َواْصطَِنْعين،  ين َواْصَطِفين َوَخلِّ ْرين َوَصفِّ ين َوَطهِّ َوزَكِّ 
  ا مْبين ِاَلْيَك َوال تُباِعْدين ِمْنَك، َواْلُطْف يب َوال َجتُْفين، َواَْكرِْمين َوال هتُِّين، وَ َوقـَرِّ 

 . ِتَك � َاْرَحَم الّراِمحنيَ َفاْمجَْعُه يل ِبَرمحَْ  َاْسأَُلكَ َفال َحتْرِْمين، َوما ال  َاْسأَُلكَ 
َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه، َوِحبُْرَمِة   َك حمَُمَّدٍ ِحبُْرَمِة َوْجِهَك اْلَكرِمي، َوِحبُْرَمِة نَِبيِّ  َاْسأَُلكَ وَ 

َوَجْعَفر   ُمْؤِمنَني َعِليٍّ َواحلََْسِن َواْحلَُسْنيِ َوَعِليٍّ َوحمَُمَّدٍ َاْهِل بـَْيِت َرُسوِلَك َامِري الْ 
َوَعِلىٍّ َواحلََْسِن َواْخلََلِف اْلباقي َصَلواُتَك َوبـَرَكاُتَك َعَلْيِهِم َاْن   وُموسى َوَعَليٍّ َوحمَُمَّدٍ 
ْمِرَك، َوتـَْنُصَرُه َوتـَنْـَتِصَر ِبِه ِلديِنَك َل فـََرَج قائِِمِهْم ابَِ َوتـَُعجِّ . ُتصَِّلَي َعَلْيِهْم َاْمجَعنيَ 

ِهْم َلمَّا اْسَتَجْبَت  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ َوَجتَْعَلين ىف ُمجَْلِة الّناجَني ِبِه، َواْلُ◌خمِْلصَني يف طاَعِتِه، وَ 
نْياَي  يل َدْعَويت َوَقَضْيَت يل حاَجيت َوَاْعطَيْـَتين ُسْؤيل وََكَفيْـَتين ما َاَمهَّين ِمْن َاْمِر دُ 

اْكِفين َشرَّ  بـُْرهاُن � ُمنُري � ُمَبُني، � َربِّ  *َوآِخَريت � َاْرَحَم الرّاِمحَني، � نُوُر �
  .َة يـَْوَم يـُنْـَفُخ ِيف الصُّورِ النَّجا َاْسأَُلكَ الشُُّروِر َوآفاِت الدُُّهوِر، وَ 

İstediğin her şey için dua et ve sonra şu duayı çok söyle: 

 
senden istediğim şeyden beni mahrum etme, senden istemediğimi -
ahiretim için- biriktir; rahmetin hürmetine ey merhametlilerin en merha-
metlisi!  

* Kerim zatın hürmetine, peygamberin Muhammed'in -rahmetin 
onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- hürmetine, peygamberinin Ehl-i 
Beyti olan Emirulmüminin Ali, Hasan, Hüseyin, Ali, Muhammed, Cafer, 
Musa, Ali, Muhammed, Ali, Hasan'a ve bâki halef (Hz. Mehdi) -rahmet ve 
bereketlerin onların üzerine olsun- hürmetine onların hepsine rahmet 
eyle. Ve onlardan senin emrin üzere kıyam edecek olan kâimin zuhurunu 
yakınlaştır ve ona yardım et ve onunla dinine yardımcı ol. Beni onunla 
kutrulanlardan, onun itaatinde halis olanlardan eyle. Onların hakkı 
hürmetine duamı kabul etmeni, hacetimi gidermeni, isteğimi vermeni, 
dünya ve ahretimle ilgili önemli işim için bana yeterli olmanı istiyorum; ey 
merhametlilerin en merhametlisi, ey varlık âleminin nuru, ey -yoluna 
kaybedenler için delil ve- burhan, ey -âlemi- nurlandıran, ey -açıklanması 
gerekenleri- açıklayan. Ya Rab! Kötülerin şerri, zamanların afetleri hak-
kında bana yeterli ol; Sur'a üfürüldüğü günde senden kurtuluş istiyorum." 
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ُعدَّيت ِعْنَد اْلُعَدِد، َو� رَجائي َواْلُمْعَتَمَد، َو� َكْهفي َوالسََّنَد، � واِحُد �  �
َمْن َخَلْقَت ِمْن َخْلِقَك َوملَْ َجتَْعْل يف   الّلُهمَّ ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ َاَحُد، َو� ُقْل ُهَو ُهللا َاَحٌد، 

َلُهْم َاَحداً َصلِّ  َعْل يب َكذا وََكذاهِ َعلى َمجاَعتِ  َخْلِقَك ِمثـْ  *.ْم، َوافـْ
"Keza ve keza" (şöyle, şöyle) yerine hacetlerini iste. 
O hazretten şöyle rivayet edilmiştir: "Ben Allah Teala'dan, benden 

sonra haremimde bu duayı okuyan kimseyi ümitsiz geri çevirmemesini 
istedim." 

İmam Hasan Askeri (a.s)'ın Ziyareti 
Şeyh, muteber bir senetle o hazretten şöyle rivayet etmiştir: "Sa-

merra'da benim mezarım, iki tarafın ehline belalardan ve Allah'ın 
azabından aman ve güvencedir." 

Allame Meclisi bu hadisteki "iki taraf" tabirini Şia ve Sünni ola-
rak yorumlamış ve demiştir ki: O hazretin bereketleri dost ve düşman-
ları kapsamıştır; nitekim Kazimeyn mezarı da Başdad'ın amanda kal-
masına neden olmuştur... 

Seyyid b. Tavus diyor ki: İmam Hasan Askeri aleyhisselamı ziya-
ret etmek istediğinizde İmam Nâki aleyhisselamın ziyaretinde yaptı-
ğınız şeyleri yaptıktan sonra türbenin yanında durarak şöyle de: 
اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوالَي � َااب حمَُمَّد احلََْسَن ْبَن َعِليٍّ اْهلاِدَي اْلُمْهَتِدَي َوَرْمحَةُ  

ئِِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة ِهللا اْوِليِهللا َوبـَرَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا َواْبَن اَ 
ئِِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َخليَفَة  اَواْبَن ُحَجِجِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َصِفيَّ ِهللا َواْبَن َاْصِفي

الُم َعَلْيَك َ� ِهللا َواْبَن ُخَلفائِِه َوَااب َخليَفِتِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن خامتَِ النَِّبّيَني، اَلسَّ 
َدِة ِد اْلَوِصّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َسيِّ ْبَن َسيِّ 

 
* "Ey -halkın zahirelerini- sayım anındaki hazırlığım, ey ümidim ve 

güvenim, ey dayanağım ve sığınağım, ey bir ve yegane, ey kul huvellahu 
ehed! 

Allah'ım! Yarattığın ve yaratıklarından hiç kimseyi onlar gibi kılmadı-
ğın kimselerin hakkı için senden istiyorum ki onların güruhuna rahmet 
eyle ve bana "şöyle, böyle" et." 
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لسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َمِة اْهلاديَن، اَ ئِّ سَّالُم َعَلْيَك َ� اْبَن األَ ِنساِء اْلعاَلمَني، اَل
اِشديَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِعْصَمَة اْلُمتَّقَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِاماَم ْوِصياِء الرّ األَ 

اْلفائِزيَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك � رُْكَن اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � فـََرَج اْلَمْلُهوفَني، 
 ُم َعَلْيَك � خاِزَن ِعْلِم َوِصيِّ نِْبياِء اْلُمنْـَتَجبَني، اَلسَّالسَّالُم َعَلْيَك � واِرَث األَ اَل

  .اَيـَُّها الّداعي ِحبُْكِم هللاِ َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك 
اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها الّناِطُق ِبِكتاِب ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُحجََّة اْحلَُجِج، 

 *َعِم، اَلسَّالُم َعَلْيَك �َلْيَك � َوِيلَّ النِّ َمِم، اَلسَّالُم عَ سَّالُم َعَلْيَك � هاِدَي األُ اَل

 
* "Selam olsun sana ey mevlam, ey hidayet eden ve hidayet üzere 

olan Eba Muhammed Hasan b. Ali! Allah'ın rahmet ve bereketleri senin 
üzerine olsun. Selam olsun sana ey Allah'ın velisi ve velilerinin oğlu! 
Selam olsun sana ey Allah'ın hücceti ve hüccetlerinin oğlu! Selam olsun 
sana ey Allah'ın seçtiği ve seçtiklerinin oğlu! Selam olsun sana ey Alla-
h'ın halifesi ve halifelerinin oğlu ve halifesinin babası! Selam olsun sana 
ey son peygamberin oğlu! Selam olsun sana ey vasilerin efendisinin oğ-
lu! Selam olsun sana ey Emirulmüminin'in oğlu! Selam olsun sana ey 
âlemlerin kadınlarının efendisinin oğlu! Selam olsun sana ey hidayet 
edici imamların oğlu! Selam olsun sana ey kılavuz vasilerin oğlu! Selam 
olsun sana ey muttakilerin koruyucusu! Selam olsun sana ey kurtulan-
ların imamı! Selam olsun sana ey müminlerin rüknü! Selam olsun sana 
ey kederlilerin kurtuluşu! Selam olsun sana ey seçkin peygamberlerin 
mirasçısı! Selam olsun sana ey Resulullah'ın vasisinin ilminin hazinesi! 
Selam olsun sana ey Allah'ın hükmüne davet eden! 

Selam olsun sana ey Allah'ın kitabının natıkı! Selam olsun sana ey 
hüccetlerin hücceti! Selam olsun sana ey ümmetlerin hidayet edicisi! 
Selam olsun sana ey nimetlerin velisi! Selam olsun sana ey ilim ocağı! 
Selam olsun sana ey sabır gemisi! Selam olsun sana ey zuhuru bekle-
nilen İmamın babası; o hücceti akıl sahibine açıktır; marifeti yakin sahibi-
ne sabittir; zalimlerin gözlerinden örtülüdür; fasıkların devletinden gizlidir; 
Rabbimiz İslam'ı yok olduktan sonra kendisi vasıtasıyla yeniden geri 
getirecek ve Kur'an -ağacı-nı eseri kaybolduktan sonra yeşertecektir. 
Şahadet ederim ki ey mevlam sen namazı ayakta tuttun, zekat verdin, 
marufu emrettin ve münkerden sakındırdın. Hikmet ve güzel nasihatle 
Rabbinin yoluna davet ettin. Yakin (ölüm) gelinceye kadar Allah'a ihlasla 
ibadet ettin. 
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ماِم اْلُمنْـَتَظِر، لسَّالُم َعَلْيَك � َااَب االِ َسفيَنَة اْحلِْلِم، اَ  َعيْـَبَة اْلِعْلِم، اَلسَّالُم َعَلْيَك �
الظّاِلمَني،   ِب َعْن َاْعُنيِ الظّاِهَرِة ِلْلعاِقِل ُحجَّتُُه، َوالثّابَِتِة ِيف اْلَيقِني َمْعرِفـَُتُه، اْلُ◌ْحمَتجَ 

 ْنِطماِس، ْسالَم َجديدًا بـَْعَد االِ ، َواْلُمعيِد رَبُّنا ِبِه االِ ِب َعْن َدْوَلِة اْلفاِسقنيَ َواْلُمَغيِّ 
ْنِدراِس، َاْشَهُد �َمْوالَي اَنََّك اََقْمَت الّصالَة، َوآتـَْيَت الزَّكاَة،  َواْلُقْرآَن َغّضًا بـَْعَد االِ 

َك اِبحلِْْكَمِة  اِبْلَمْعُروِف، َوَ�َْيَت َعِن اْلُمْنَكِر، َوَدَعْوَت ِاىل َسبيِل رَبِّ َوَاَمْرتَ 
 .ِلصاً َحّىت َااتَك اْلَيقنيُ َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة، َوَعَبْدَت َهللا خمُْ 

َيْشُكَر َسْعيي  َاْسَأُل َهللا اِبلشَّأِن الَّذي َلُكْم ِعْنَدُه َاْن يـَتَـَقبََّل زِ�َريت َلُكْم، وَ 
َواَْتباِعِه َوَاْشياِعِه َوَمواليِه  ِاَلْيُكْم، َوَيْسَتجيَب ُدعائي ِبُكْم، َوَجيَْعَلين ِمْن اَْنصاِر اْحلَقِّ 

  *. َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َوحمُِّبيِه، َوالسَّالُم َعَلْيكَ 
Sonra türbeyi öperek önce yüzünün sağ tarafını ve peşinden de sol 

tarafını ona bırakarak şöyle de: 
 

َعلى احلََْسِن ْبِن َعِليٍّ اْهلاِدي  َوَاْهِل بـَْيِتِه، َوَصلِّ  ِد� حمَُمَّدٍ َعلى َسيِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
احلِْجى،  **ِاىل ديِنَك، َوالّداعي ِاىل َسبيِلَك، َعَلِم اْهلُدى، َوَمناِر التُّقى، َوَمْعِدنِ 

 
* Sizin Allah yanındaki makamınız hürmetine Allah'tan istiyorum ki 

ziyaretimi kabul etsin, sizin yolunuzdaki çabamı mükafatlandırsın, sizin 
vasıtanızla duamı kabul etsin, beni hakkın yardımcılarından, izleyicilerin-
den, takipçilerinden, dostlarından ve sevenlerinden etsin; Allah'ın selamı, 
rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun." 

** "Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle. 
Hasan b. Ali'ye rahmet eyle; o, insanları senin dinine hidayet edendir; se-
nin yoluna çağırandır; hidayet bayrağıdır; takva meşalesidir; akıl made-
nidir ve akıl ocağıdır; insanlara rahmet yağmuru, hikmet bulutudur; nasi-
hat denizidir; hidayet imamlarının mirasçısıdır; ümmete şahittir; günahlar-
dan masumdur, arındırılmıştır; fazilet sahibidir; senin dergâhına 
yakınlaştırılmıştır; zâhiri ve bâtıni pisliklerden arındırılmıştır; o öyle bir 
kişidir ki, sen onu Kur'an ilmine mirasçı kıldın, hak ve batılı birbirinden 
ayıran kesin sözü ona ilham ettin; kıblenin ehlinin hidayet bulması için 
onu yükselen bayrak kıldın; onun itaatine kendi itaatinin yanında yer ver-
din (ve şöyle buyurdun: Allah'a, resule ve sizden olan emir sahipleri-

 



 1023 

ئِمَِّة هى، َوَغْيِث اْلَورى، َوَسحاِب احلِْْكَمِة، َوَحبِْر اْلَمْوِعَظِة، َوواِرِث االَ َومْاَوى النُّ 
مَِّة، اْلَمْعُصوِم اْلُمَهذَِّب، َواْلفاِضِل اْلُمَقرَِّب، َواْلُمطَهَِّر ِمَن َوالشَّهيِد َعلَى األُ 

َتُه ِعْلَم اْلِكتاِب، َوَاْهلَْمَتُه فَ  الَّذيْجِس، الرِّ  ْصَل اخلِْطاِب، َوَنَصبْـَتُه َعَلمًا ِالَ◌ْهِل  َورَّثـْ
 . دََّتُه َعلى َمجيِع َخليَقِتكَ ِقبْـَلِتَك، َوقـََرْنَت طاَعَتُه ِبطاَعِتَك، َوفـََرْضَت َموَ 

ْخالِص يف تـَْوحيِدَك، َوَاْردى َمْن خاَض يف  مَّ َفَكما َا�َب ِحبُْسِن االِ اَللّـهُ 
َعَلْيِه َصالًة يـَْلَحُق هِبا َحمَلَّ  � َربِّ  اِن ِبَك، َفَصلِّ ميَتْشبيِهَك، َوحامى َعْن َاْهِل االِ 

ْغُه ِمّنا حتَِيًَّة َوَسالماً، َوآتِنا ِه خامتَِ النَِّبّيَني، َوبـَلِّ اْخلاِشعَني َويـَْعُلو ِيف اْجلَنَِّة ِبَدرََجِة َجدِّ 
َعظيم َوَمنٍّ    ُذو َفْضلٍ واً�، ِانَّكَ ِمْن َلُدْنَك يف ُمواالتِِه َفْضًال َوِاْحساً� َوَمْغِفَرًة َوِرضْ 

 .َجسيم
Sonra ziyaret namazı kıl ve namazdan sonra şöyle de: 

، اْلَغمِّ  *، َو� فارِجَ � داِئُم � َدْميُوُم، � َحيُّ � قـَيُّوُم، � كاِشَف اْلَكْرِب َواْهلَمِّ 

 
ne itaat edin); ve sevgisini bütün yaratıklarına gerekli kıldın. 

Allah'ım! Ya Rab! Onun tevhidinde güzel ihlasla sana geldiği, sana 
ortak koşup yaratıklara benzetme bataklığına düşenlerle savaştığı ve sa-
na inananları himaye ettiği gibi, Sen de ona kendisini huşu ehlinin maka-
mına ulaştıracak, cennette peygamberlerin sonuncusu olan dedesinin 
derecesine yükseltecek şekilde rahmet eyle. Bizden ona selam ve 
esenlik ulaştır. Onu sevmede bize kendi indinden fazilet, ihsan, mağfiret 
ve rıdvan ver; doğrusu sen büyük ihsan ve büyük bağış sahibisin." 

* "Ey dâim, ey ebedi, ey diri, ey her şeyi koruyup yöneten (kayyum)! 
Ey üzüntü ve sıkıntıya son veren! Ey gâm ve kederi gideren! Ey elçiler 
gönderen, ey vaadi sadık, ey kendisinden başka ilâh olmayan diri! Dinleri 
kendileriyle sona erdirdiğin, tevili ve bâtını anlamayı yüzlerine açtığın 
habibin Muhammed'i ve vasisi olan amcası oğlu ve kızının eşi Ali'yi sana 
vasıta kılıyorum; bu ikisine geçmiştekilerin ve gelecektekilerin şahit 
olacağı, evliyanın ve salihlerin kurtulacağı şekilde rahmet eyle. 

Ve sana hidayet üzere olan imamların annesi, alemlerin kadınlarının 
efendisi ve tertemiz evlatlarının izleyicilerinin hakkında şefaati kabul 
edilen Fatıma-i Zehra'yı vasıta kılıyorum; daima, ebediyen ve zamanın 
kaldığı sürece ona rahmet et. 
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ِاّال اَْنَت، اَتـََوسَُّل ِاَلْيَك ِالـَٰه   الَو� ابِعَث الرُُّسِل، َو� صاِدَق اْلَوْعِد، َو� َحيُّ 
َنِتِه اللَّذْيِن َخَتْمَت هِبَِما ِه َعِليٍّ اْبِن َعمِّ َوَوِصيِّ  ِحبَبيِبَك حمَُمَّدٍ  ِه، َوِصْهرِِه َعَلى ابـْ

وَُّلوَن ا األَ َعَلْيِهما َصالًة َيْشَهُد هبَِ  الشَّراِيَع، َوفـََتْحَت هِبَِما التَّأويَل َوالطَّاليِـَع، َفَصلِّ 
 . الّصاِحلُونَ ْوِلياُء وَ ِخُروَن َويـَْنُجوهِبَا األَ َواآل

َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني، َمِة اْلَمْهِدّيَني َوَسيِّ ئِّ َمَة الزَّْهراِء واِلَدِة األُ َواَتـََوسَُّل ِاَلْيَك ِبفاطِ 
ِبديَن َوَدْهَر  اآلَصالًة دائَِمًة اََبَد َعَلْيها  بَني، َفَصلِّ َاْوالِدَها الطَّيِّ  اْلُمَشفََّعِة يف شيَعةِ 

 .الّداِهرينَ 
 اْلَربِّ  َواْحلَُسِني اْلَمْظُلوِم اْلَمْرِضيِّ  الطّاِهرِالزَِّكيِّ  َواَتـََوسَُّل ِاَلْيَك اِبحلََْسِن الرَِّضيِّ 

 التَِّقيَّْنيِ النَِّقيَّْنيِ الطّاِهَرْيِن  َبْنيِ ْيِن الطَّيِّ ماَمْنيِ اْخلَريَِّ َشباِب َاْهِل اْجلَنَِّة، االِ  َديْ َسيِّ  التَِّقيِّ 
الًة  َعَلْيِهما ما طََلَعْت َمشٌْس َوما َغَرَبْت، صَ  الشَّهيَدْيِن اْلَمْظُلوَمْنيِ اْلَمْقُتوَلْنيِ، َفَصلِّ 

  .ُمَتواِلَيًة ُمَتتاِلَيةً 
 *َ◌ْحمُجوِب ِمْن َخْوفِ اْلعاِبديَن الْ  دِ ْبِن اْحلَُسْنيِ َسيِّ  َواَتـََوسَُّل ِاَلْيَك ِبَعِليِّ 

 
Ve sana beğenilmiş, tertemiz ve çirkinliklerden arınmış Hasan'ı ve 

mazlum, beğenilmiş, iyi ve temiz Hüseyn'i vasıta kılıyorum; bu ikisi cen-
net gençlerinin efendileri, hayırsever, iyi, takvalı, çirkinliklerden arınmış, 
tertemiz, şehit, mazlum ve katledilmiş iki imamdır. O halde güneş doğdu-
ğu ve battığı sürece bu ikisine sürekli ve ardı-arkası kesilmeden rahmet 
eyle. 

* Ve sana abidlerin efendisi, zalimlerin korkusundan gizli kalan Ali b. 
Hüseyin'i ve tertemiz, parlak nur olan Muhammed b. Ali el-Bâkır'ı vasıta 
kılıyorum; bu ikisi ümmetin imamları ve efendileri, bereketlerin anahtar-
ları ve karanlıkların meşaleleridirler. O halde, bu ikisine gecenin karanlı-
ğıyla her şeyi örttüğü ve gündüzün her şeyi aydınlattığı müddetçe gece 
gündüz sabit kalan bir rahmetle rahmet eyle. 

Ve sana Allah tarafından sadık ve Allah'ın ilminde natık Cafer b. 
Muhammed'i ve kendi zatında salih bir kul ve ümmetin hayrını isteyen 
vâsi Musa b. Cafer'i vasıta kılıyorum; bunlar iki hidayet edici, hidayet 
üzere, vefalı ve ümmetin işleri için yeterli imamdırlar. O halde, bu ikisine 
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َدْيِن ِمْفتاَحِي ماَمْنيِ السَّيِّ اِهِر النُّوِر الزّاِهِر، االِ الظّاِلمَني، َوِمبَُحمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلباِقِر الطّ 
اٌر، َصالًة َء �َ اَعَلْيِهما ما َسرى َلْيٌل َوما َاض اْلَربَكاِت َوِمْصباَحِي الظُُّلُماِت َفَصلِّ 

  .وحُ تـَْغُدو َوتـَرُ 
الّصاِدِق َعِن ِهللا َوالّناِطِق يف ِعْلِم ِهللا، َوِمبُوَسى  َواَتـََوسَُّل ِاَلْيَك ِجبَْعَفِر ْبِن حمَُمَّدٍ 

ماَمْنيِ اْهلاِدَيْنيِ اْلَمْهِديَّْنيِ الّناِصِح، االِ  اْلَعْبِد الّصاِلِح يف نـَْفِسِه َواَْلوِصيِّ  ْبِن َجْعَفرٍ 
َعَلْيِهما ما َسبََّح َلَك َمَلٌك َوَحتَرََّك َلَك فـََلٌك، َصالًة تـُْنمى  ، َفَصلِّ اْلواِفَيْنيِ اْلكاِفَيْنيِ 

 . َتزيُد َوال تـَْفىن َوال تَبيدُ وَ 
ماَمْنيِ ْبِن َعِليٍّ اْلُمْرَتَضى االِ  ضا، َوِمبُحََّمدِ ْبِن ُموَسى الرِّ  يِّ َواَتـََوسَُّل ِاَلْيَك ِبَعلِ 
َعَلْيِهما ما َاضاَء ُصْبٌح َوداَم، َصالًة تـَُرقّيِهما ِاىل   ، َفَصلِّ اْلُمَطهََّرْيِن اْلُمنْـَتَجَبْنيِ 

 . ّيَني ِمْن ِجناِنكَ ِيف اْلِعلِّ ِرْضواِنَك 
 *الرّاِشِد، َواحلََْسِن ْبِن َعِليٍّ اْهلاِدي، اْلقائَِمْنيِ  ْبِن حمَُمَّدٍ  َواَتـََوسَُّل ِاَلْيَك ِبَعليِّ 

 َحِن اْلمائَِلِة، َفَصلِّ َلِة َوالّصاِبَرْيِن ِيف االِ ئِ ْيِن اِبْلِ◌َحمِن اْهلاربََ ابَِْمِر ِعباِدَك اْلُ◌خمْتَ 
َعةَ ُد َهلَُما الرِّ  ُمتَهِّ َعَلْيِهما ِكفاَء َاْجِر الّصاِبريَن َوِازاَء َثواِب اْلفائِزيَن، َصالةً   . فـْ

 ِم اْلَمْوُعوِد َوالّشاِهدِ ِق َزمانَِنا، اْليَـوْ ابِِماِمنا َوحمَُقِّ  َواَتـََوسَُّل ِاَلْيَك � َربِّ 
 

meleğin seni tespih ettiği ve felek hareket ettiği sürece sürekli artan, 
fazlalaşan, bitmeyen ve yok olmayan bir rahmetle rahmet eyle. 

* Ve sana tertemiz ve seçkin iki imam olan Ali b. Musa Rıza'yı ve be-
ğenilmiş Muhammed b. Ali'yi vasıta kılıyorum; bu ikisine gündüzün 
aydınlık verdiği ve bâki kaldığı müddetçe onları cennetlerin illiyininde 
(yücelerinde) rıdvan makamına yükseltecek bir rahmetle rahmet eyle. 

Ve sana ümmeti hidayet eden Ali b. Muhammed'i ve Hasan b. Ali-i 
Hâdi'yi vasıta kılıyorum; onlar kullarının işlerinin koruyucuları ve yönetici-
leri, büyük mihnetlerle imtihan edilmiş ve -insanları batıldan hakka- 
meylettiren acılara sabreden iki imamdır. O halde, bu ikisine sabreden-
lerin mükafatı ve kurtuluşa erenlerin sevabının karşılığı olarak onlar için 
yüceliş hazırlayacak bir rahmetle rahmet eyle. 
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نـَْوِر، اْلَمْنُصوِر اِبْلرُّْعِب َواْلُمَظفَِّر اِبلسَّعاَدِة،  ياِء األَ ْزَهِر َواْلضِّ اْلَمْشُهوِد، َوالنُّوِر األَ 
َدَد  َعَلْيِه َعَدَد الَّثَمِر َوَاْوراِق الشََّجِر َوَاْجزاِء اْلَمَدِر َوَعَدَد الشَّْعِر َواْلَوبَِر، َوعَ  َفَصلِّ 

 . ِخرُونَ وَُّلوَن َواآلَك، َصالًة يـَْغِبطُُه هَبا األَ ما َاحاَط ِبِه ِعْلُمَك َوَاْحصاُه ِكتابُ 
اَللّـُهمَّ َواْحُشْر� يف زُْمَرتِِه، َواْحَفْظنا َعلى طاَعِتِه، َواْحُرْسنا ِبَدْوَلِتِه، َوَاحتِْْفنا 

  .ّوابَني � َاْرَحَم الّراِمحنيَ ِمَن التـَّ  ِه، َواْجَعْلنا �َربِّ ِبِواليَِتِه، َواْنُصْر� َعلى َاْعدائِنا ِبِعزَّتِ 
َد الّلَّعَني َقد اْستَـْنَظَرَك ِالِ◌ْغواِء َخْلِقَك َفاَْنَظْرَتُه، اَللّـُهمَّ َوِانَّ ِابْليَس اْلُمَتَمرِّ 

 *ْد َعشََّش وََكثـَُرتْ َواْسَتْمَهَلَك ِالِ◌ْضالِل َعبيِدَك َفاْمَهْلَتُه، ِبساِبِق ِعْلِمَك فيِه، َوقَ 
 

* Ve ey Rabb! Sana zamanımızdaki imamımızı, günümüzde hakkın 
koruyucusu olan, zuhur vaadı verileni, insanların şahidini ve âlemin şahit 
olacağı ve göreceği kimseyi, en aydın nuru, en parlak ışığı, düşmanların 
kalbine korku düşürülerek kendisine yardım edileni ve mutlak saadete 
ulaştırılanı vasıta kılıyorum; o halde, ona ağaçların meyveleri ve yaprak-
ları sayısınca, kum tanelerince, saç ve kılların sayısınca ve senin ilminin 
ihata ettiği ve kitabının saydığı şeyler sayısınca, ilklerin ve sonların gıpta 
edeceği bir rahmetle rahmet eyle. 

Allah'ım! Bizi onun safında haşret; bizi onun itaati üzere muhafaza 
et; onun devletiyle bizi koru; bize onun velayetiyle hediye ver (onun vela-
yetinden bizi yararlandır); onun izzetiyle düşmanlarımıza karşı bize 
yardım et. Ve ey Rabb! Bizi tövbe edenlerden kıl; ey merhametlilerin en 
merhametlisi! 

Allah'ım! Azgın ve melun İblis yarattıklarını aldatmak için senden 
talepte bulundu, sen de ona süre tanıdın ve kullarını saptırmak için sen-
den mühlet istedi ve sen de ezeli ilminle onun halini bildiğin için ona 
mühlet verdin. O da yuva kurdu, askerleri arttı, ordusu kalabalıklaştı ve 
Şeytan'a davet edenler yeryüzünün dört bir yanına dağılarak kullarını 
saptırdılar, dinini bozdular, sözleri yerlerinden tahrif ettiler, kullarını dağıl-
mış gruplar ve birbirine muhalif partiler haline getirdiler. Ve sen onun 
(Şeytan'ın) kökünü kazıyacağını ve düzenini dağıtacağını vaadettin; o 
halde onun evlatlarını ve ordularını helak et ve beldelerini onun buluşla-
rından -günahlarından- ve ihtilaflarından temizle, kullarını onun gidişatla-
rından ve kıyaslarından rahatlat ve onların bedbahtlıkla kuşat, adaletini 
yay, dinini aşikar et, evliyanı güçlendir, düşmanlarını zelil et. İblis ve 
dostlarının diyarını kendi dostlarına miras bırak. Onları cehennemde 
ebedi kıl, onlara acılı azabından tattır. Yaratılışın uğursuz yerlerinde ve 
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ْرِض، َفَاَضلُّوا ِعباَدَك َرْت ُدعاتُُه يف اَْقطاِر األَ ُجُنوُدُه، َواْزَدَمحَْت ُجُيوُشُه، َوانـَْتشَ 
قَني َوَاْحزااًب َواَْفَسُدوا ديَنَك، َوَحرَُّفوا اْلَكِلَم َعْن َمواِضِعِه، َوَجَعُلوا ِعباَدَك ِشَيعًا ُمتَـَفرِّ 

ْر  َقْد َوَعْدَت نـَْقَض بـُْنيانِِه َوَمتْزيَق َشأنِِه، َفاَْهِلْك َاْوالَدُه َوُجُيوَشُه، َوَطهِّ ديَن، وَ ُمَتَمرِّ 
ِبالَدَك ِمِن اْخِرتاعاِتِه َواْخِتالفاتِِه، َوَارِْح ِعباَدَك ِمْن َمذاِهِبِه َوِقياساتِِه، َواْجَعْل دائَِرَة 

َءَك َوَاْوِرْث اَءَك َوَاْوِهْن َاْعداَاْوِلي ِهْر ديَنَك، َوقـَوِّ السَّْوِء َعَلْيِهْم، َواْبُسْط َعْدَلَك َوَاظْ 
ُهْم ِمْن اْلَعذاِب األَ ْدُهْم ِيف اجلَْحيِم ِد�َر ِابْليَس َوِد�َر َاْوِليائِِه َاْوِلياَءَك َوَخلِّ  ليِم، َوَاِذقـْ

ِه اْلِفْطَرِة دائَِرًة َعَلْيِهْم َوُموَكََّلًة  َواْجَعْل َلعائَِنَك اْلُمْستَـْوَدَعَة يف َمناِحِس اْخلِْلَقِة َوَمشاوي
 الدُّنْيا َحَسَنًة َوِيف رَبَّنا آتِنا ِيف . َوَرواحٍ  َوُغُدوٍّ  ءٍ اَوَمس هِبِْم َوجارِيًَة فيِهْم ُكلَّ َصباحٍ 

 . الّناِر � َاْرَحَم الّراِمحنيَ ِخَرِة َحَسَنًة َوِقنا ِبَرْمحَِتَك َعذاَب اآل
Sonra kendin ve kardeşlerin için dua et; daha sonra mezarı İmam 

Hasan Askeri'nin türbesinin arkasında olan dünya ve ahiret hatunu 
İmam Mehdi'nin (a.f) annesini ziyaret et." 

İmam Mehdi aleyhisselamın Annesinin ziyareti 

مِني، اَلسَّالُم َعلى ِه الّصاِدِق األَ ِه َوآلِ اَلسَّالُم َعلى َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَليْ 
، اَلسَّالُم َعلى ئِمَِّة الطّاِهريَن اْحلَُجِج اْلَميامنيِ ْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلى األَ َمْوال� َامِري اْلمُ 

الُم �ِم، اَلسَّ ، َواْحلاِمَلِة ِالَ◌ْشَرِف األَ ماِم َواْلُموَدَعِة َاْسراَر اْلَمِلِك اْلَعّالمِ واِلَدِة االِ 
 ُموسى َوابـَْنَة َحواِريِّ  ّديَقُة اْلَمرِضيَُّة، اَلسَّالُم َعَلْيِك � َشبيَهَة اُمِّ َعَلْيِك اَيـَّتـَُها الصِّ 

عيسى، اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها التَِّقيَُّة النَِّقيَُّة، اَلسَّالُم َعَلْيِك اَيـَّتـَُها الرَِّضيَُّة اْلَمْرِضيَُّة،  
مِني، َوَمْن  طُوبَُة ِمْن رُوِح ِهللا األَ ْجنيِل اْلَ◌خمْ تـَُها ْاملَنْـُعوَتُة ِيف االِ ْيِك اَيـَّ اَلسَّالُم َعلَ 

 
tabiatın çirkinliklerindeki lanetlerini onlara kuşatıcı ve onlarla görev-
lendirilmiş kıl, her gün, her akşam, her sabah ve ikindi vakti lanetlerini 
onlar hakkında câri et. Rabbimiz! Bize dünyada güzellik ver, ahirette de 
güzellik ver ve bizi rahmetinle ateşin azabından koru; ey merhametlilerin 
en merhametlisi!" 
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اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم  ُد اْلُمْرَسلَني، َواْلُمْستَـْوَدَعُة َاْسراَر َربِّ رَِغَب يف ُوْصَلِتها حمَُمٌَّد َسيِّ 
ُم َعَلْيِك َوَعلى بـَْعِلِك َوَوَلِدِك، اَلسَّالُم َعَلْيِك َعَلْيِك َوَعلى آابِئِك اْحلَوارِّيَني، اَلسَّال

 . لى رُوِحِك َوبََدِنِك الطّاِهرِ َوعَ 
مانََة، َواْجتَـَهْدِت يف َمْرضاِت ِهللا،  اْلَكفاَلَة، َوَادَّْيِت األَ َاْشَهُد اَنَِّك َاْحَسْنتِ 

ُحجَِّة  *ِهللا، َوابَلْغِت يف ِحْفظِ  َوِيلَّ ، َوَمحَْلِت َوَصَربِْت يف ذاِت ِهللا، َوَحِفْظِت ِسرَّ هللاِ 
ِهْم، ُمْؤِمَنًة ِبِصْدِقِهْم، ُمْعَرتَِفًة  ِهللا، َورَِغْبِت يف ُوْصَلِة اَبْناِء َرُسوِل ِهللا، عارَِفًة ِحبَقِّ 

 . َعَلْيِهْم، ُمْؤثَِرًة َهواُهمْ ِمبَْنزَِلِتِهْم، ُمْستَـْبِصَرًة ابَِْمرِِهْم، ُمْشِفَقًة 

 
* "Selam olsun doğru konuşan ve emin Resulullah'a -Allah'ın rah-

meti ona ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun-; selam olsun mevlamız Emirul-
müminin'e; selam olsun bereketli hüccetlere ve tertemiz imamlara; selam 
olsun imamın annesine, çok bilgin sultanın sırlarının emanet bırakıldığı 
yere ve yaratıkların en üstününü taşıyana; selam olsun sana ey sıddıka 
ve beğenilmiş kadın; selam olsun sana ey Musa'nın annesinin ve İsa'nın 
havarisinin kızının benzeri; selam olsun sana ey takvalı ve arındırılmış 
kadın; selam olsun sana ey razı olmuş ve razı olunmuş kadın; selam ol-
sun sana ey İncil'de sıfatlandırılan, Ruhulllah Emin'den (İsa'dan) isteni-
len, -torunuyla- vuslatına (nikahına) elçilerin efendisi Muhammed'in rağ-
bet ettiği ve alemlerin Rabb'inin sırlarının emanet bırakıldığı yer; selam 
olsun sana ve havarilerden olan babalarına; selam olsun sana, senin 
kocana ve oğluna; selam olsun sana, senin ruhuna ve tertemiz bedenine. 

Şahadet ederim ki -Hz. Mehdi'ye- iyi bakım yaptın, emaneti eda ettin, 
Allah'ın velisini hamlettin, Allah'ın hüccetini korumada son çabanı harca-
dın, Resulullah'ın evlatlarının haklarını bilerek, doğruluklarına inanarak, 
makamlarını itiraf ederek, işlerini (imametlerinin) bilincinde olarak, onlara 
karşı şefkatli olarak ve onların isteğini kendi isteklerinden önce geçirerek 
onlarla vuslat etmeye rağbet ettin. 

Şahadet ederim ki sen -dinin- konusunda basiretli olarak, salihlere 
uyarak, sen Allah'tan ve Allah da senden razı olarak, takvalı, arındırılmış, 
temizlenmiş bir halde -dünyadan- göçüp gittin. Allah senden razı oldu ve 
seni memnun etti, cenneti senin menzilin ve yurdun kıldı; gerçekten -
Allah- sana hayırlarla iyilikte bulundu ve sana, gâni olacağın şeref ve üs-
tünlük verdi; o halde, Allah'ın sana yaptığı bağış ve lütufları sana afiyet 
ve hoş olsun." 
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ِمْن َاْمِرِك، ُمْقَتِديًَة اِبلّصاِحلَني، راِضَيًة َمْرِضيًَّة  َهُد اَنَِّك َمَضْيِت َعلى َبصريَةٍ َوَاشْ 
َتِقيًَّة نَِقيًَّة زَِكيًَّة، فـََرِضَي هللاُ َعْنِك َوَاْرضاِك، َوَجَعَل ْاجلَنََّة َمْنزَِلِك َوَمأواِك فـََلَقْد َاْوالِك 

ِك ِمَن َاْعطاِك ِمَن الشََّرِف ما ِبِه َاْغناِك، فـََهّناِك هللاُ ِمبا َمَنحَ ِمَن اْخلَْرياِت ما َاْوالِك، وَ 
  .اْلَكراَمِة َوأْمَرَاكِ 

Sonra başını kaldırarak şöyle de: 
اَللّـُهمَّ ِاّ�َك اْعَتَمْدُت، َوِلِرضاَك طََلْبُت، َوابَِْوِلياِئَك ِاَلْيَك تـََوسَّْلُت، َوَعلى 

َعلى  َك لُْذُت، َفَصلِّ َوِليِّ  َك اتََّكْلُت، َوِبَك اْعَتَصْمُت، َوِبَقْربِ اُمِّ ُغْفراِنَك َوِحْلمِ 
ْتين َعلى َحمَبَِّتها، َوال َحتْرِْمين َشفاَعَتها،  َوانـَْفْعين ِبزِ�َرهِتا، َوثـَبِّ  حمَُمَّد َوآِل حمَُمَّدٍ 

زِ�رَِة  ا َوَمَع َوَلِدها َكما َوفـَّْقَتين لِ َوَشفاَعَة َوَلِدها، َواْرزُْقين ُمرافـََقَتها، َواْحُشْرين َمَعه
  *.َوَلِدها َوزِ�َرهِتا
ِمْن   ِاَلْيَك اِبْحلَُجِج اْلَميامنيَ ئِمَِّة الطّاِهريَن، َواَتـََوسَُّل ّين اَتـََوجَُّه ِاَلْيَك اِبألَ اَللّـُهمَّ اِ 

ِمَن اْلُمْطَمِئّنَني  بَني، َوَاْن َجتَْعَلينيِّ الطَّ  َوآِل حمَُمَّدٍ  َي َعلى حمَُمَّدٍ ، َاْن ُتَصلِّ سۤ ه َويٰ ٰـ آِل ط 
اْلفائِزيَن اْلَفرِحَني اْلُمْستَـْبِشريَن، الَّذيَن ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن َواْجَعْلين ِممَّْن  

 
* "Allah'ım! Ben sana güvendim, senin rızanı talep ettim, velilerinin 

vasıtasıyla sana tevessül ettim, bağışlamana ve sabrına dayandım; se-
nin lütfünle korunma diliyorum; senin velinin annesinin mezarına sığın-
dım; o halde, Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve beni onun -
İmam Mehdi'nin annesinin- ziyaretiyle yararlandır, beni onun sevgisinde 
sabit kıl, beni onun ve oğlunun şefaatinden mahrum etme, onun yanında 
olmayla beni rızıklandır, beni onun oğlunu ve kendisini ziyaret etmeye 
muvaffak ettiğin gibi beni onunla ve onun oğluyla haşret. 

Allah'ım! Ben tertemiz -Ehl-i Beyt- İmamlarının vasıtasıyla sana 
yöneliyorum, Tâhâ ve Yâsîn sülalesinden hayırlı ve bereketli hüccetleri 
sana vasıta kılıyorum; tâ ki, Muhammed'e ve onun tertemiz Ehl-i Beyt'ine 
rahmet edesin, beni mutmainlerden, kurtuluşa erenlerden, sevinenler-
den, kendileri için korku olmayan ve üzülmeyen müjdelenenlerden kıla-
sın, beni, çabasını kabul ettiğin, işini kolaylaştırdığın, sıkıntısını giderdi-
ğin ve korkusundan güvende kıldığın kimselerden edesin.   
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 . َت ُضرَُّه، َوآَمْنَت َخْوَفهُ َقِبْلَت َسْعَيُه، َوَيسَّْرَت َاْمَرُه، وََكَشفْ 
َوال َجتَْعْلُه آِخَر اْلَعْهِد  َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  ، َصلِّ َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ   ِحبَقِّ اَللّـُهمَّ 

ِمْن زِ�َريت ِاّ�ها، َوْارزُْقين اْلَعْوَد ِاَلْيها اَبَدًا ما اَبـَْقيْـَتين، َوِاذا تـََوفـَّيْـَتين َفاْحُشْرين يف  
 َوَلِدها َوَشَفاَعِتها، َواْغِفْر يل َوِلواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمنَني  زُْمَرهِتا، َوَاْدِخْلين يف َشفاَعةِ 

ِخَرِة َحَسَنًة َوِقنا ِبَرْمحَِتَك َعذاَب الّناِر،   الدُّنْيا َحَسَنًة َوِيف اآلَواْلُمْؤِمناِت، َوآتِنا ِيف 
  *. َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َواَلسَّالُم َعَلْيُكْم � سادايت

Zeyd-i Şehham'ın İmam Cafer Sadık aleyhisselama, siz imamlar-
dan birini ziyaret edenin sevabı nedir? diye sorması üzerine İmam'ın 
"Resulullah'ı ziyaret etmiş gibi olur" buyurduğu rivayet edilmiştir. 

Daha önce, kim itaati farz olan bir imamı ziyaret eder ve onun ya-
nında dört rekat namaz kılarsa onun için Hac ve Umre sevabı yazıla-
cağını naklettik. 

Hz. Hakime Hatunun Ziyareti 
"Hediyetu'z-Zairin" kitabında, mezarı İmam Naki ve İmam Aske-

ri'nin mezarlarının ayak tarafında ve onların mezarına bitişik olan 
İmam Muhammed Taki aleyhisselam'ın kızı Hekime hatunun fazile-
tlerini naklettik ve ziyaret kitaplarında o yüce makama sahip olan 
hazret için özel bir ziyaretin nakledilmediğini söyledik. Dolayısıyla, 
Ehl-i Beyt imamlarının evlatlarının ziyaretlerindeki kelimelerle veya 
değerli halası Hz. Fatıma binti Musa'nın ziyaretindeki cümlelerle 
Hekime hatunun ziyaret etmek uygun olur. Dolayısıyla, o hazreti ziya-
ret ederken kıbleye doğru durarak şöyle dersin: 

 

 
* Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin hakkı için Muhammed ve 

Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle ve bunu benim İmam Mehdi'nin annesini son 
ziyaretim etme; beni yaşattığın müddetçe tekrar -ziyaret etmek için- ona 
dönüşle rızıklandır; benim canımı alınca da beni onun safında haşret; 
beni oğlunun ve kendisinin şefaatinin kapsamına al; beni, babamı, anne-
mi, mümin erkek ve kadınları bağışla. Bize dünyada iyilik ver, ahirette de 
iyilik ver ve bizi cehennemin azabından koru. Selam olsun size ey Mevla-
larım; Allah'ın rahmet ve bereketleri sizin üzerinize olsun." 
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، اَلسَّالُم َعلى ِاْبراهَيم هللاِ  َنِيبِّ  اَلسَّالُم َعلى آَدَم َصْفَوِة ِهللا، اَلسَّالُم َعلى نُوحٍ 
َخليِل ِهللا، اَلسَّالُم َعلى ُموسى َكليِم ِهللا، اَلسَّالُم َعلى عيسى رُوِح ِهللا، اَلسَّالُم 

ِهللا،  يِّ ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َصفِ َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َخْريَ َخْلِق هللاِ 
َني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َامَري اْلُمْؤِمنَني  النَِّبيِّ  مََّد ْبَن َعْبِد ِهللا خامتََ حمَُ اَلسَّالُم َعَلْيَك � 

َدُة ِنساِء َوِصيَّ َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيِك � فاِطَمُة َسيِّ  َعِليَّ ْبَن أيب طاِلبٍ 
َدْي َشباِب َاْهِل اْجلَنَِّة، اَلسَّالُم اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيُكما � ِسْبَطِي الرَّْمحَِة َوَسيَّ 

َد اْلعاِبديَن َوقـُرََّة َعْنيِ الّناِظريَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َعَلْيَك � َعِليَّ ْبَن اْحلَُسْنيِ َسيِّ 
 *الّصاِدقَ  ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َجْعَفَر ْبَن حمَُمَّدٍ ابِقَر اْلِعْلِم بـَْعَد النَِّيبِّ حمَُمََّد ْبَن َعِليٍّ 

 
* "Selam olsun Allah'ın seçkin kulu Adem'e; selam olsun Allah'ın 

Peygamberi Nuh'a; selam olsun İbrahim Halilullah'a; selam olsun Musa 
Kelimullah'a; selam olsun İsa Ruhullah'a; selam olsun sana ey Resulul-
lah, selam olsun sana ey yaratıkların en üstünü; selam olsun sana ey 
Allah'ın seçtiği; selam olsun sana ey peygamberlerin sonuncusu Muham-
med b. Abdullah; selam olsun sana ey Resulullah'ın vasisi Emirulmümi-
nin Ali b. Ebitalib; selam olsun sana ey alemdeki kadınların efendisi Fatı-
ma-ı Zehra, selam olsun size ey rahmet peygamberinin iki torunu ve 
cennet gençlerinin iki efendisi; selam olsun sana ey abidlerin efendisi ve 
bakanların gözünün nuru Ali b. Hüseyin; selam olsun sana ey peygam-
berden sonra ilmi yaran Muhammed b. Ali; selam olsun sana ey iyilik-
sever, emin ve doğru konuşan Cafer b. Muhammed; selam olsun sana 
ey tertemiz Musa b. Cafer; selam olsun sana ey beğenilmiş Ali b. Musa 
Rıza; selam olsun sana ey Muhammed b. Ali Taki; selam olsun sana ey -
insanların- hayrını dileyen ve emin olan Ali b. Muhammed Naki; selam 
olsun sana ey Hasan b. Ali; selam olsun ondan sonraki vasiye. 

Allah'ım! Nuruna, lambana, velinin velisine, vasinin vasisine ve yara-
tıkların üzerindeki hüccetine rahmet eyle. Selam olsun sana ey Resulul-
lah'ın kızı; selam olsun sana ey Fatıma ve Hatice'nin kızı; selam olsun 
sana ey Emirulmüminin'in kızı; selam olsun sana ey Hasan ve Hüseyin'in 
kızı; selam olsun sana ey Allah'ın velisinin kızı; selam olsun sana ey 
Allah'ın velisinin kız kardeşi; selam olsun sana ey Allah'ın velisinin hala-
sı; selam olsun sana ey Muhammed b. Ali et-Taki'nin kızı; Allah'ın rah-
met ve bereketleri senin üzerine olsun. 
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الطّاِهَر اْلطُّْهَر، اَلسَّالُم َعَلْيَك �  مَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُموَسى ْبَن َجْعَفرٍ اْلبارَّ األَ 
َضا اْلُمْرَتضى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � حمَُمََّد ْبَن َعِلىٍّ التَِّقىَّ، اَلسَّالُم َعِليَّ ْبَن ُموَسى الرِّ 
مَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َحَسَن ْبَن َعِليٍّ ِقيَّ الّناِصَح األَ النِّ  حمَُمَّدٍ  َعَلْيَك � َعِليَّ ْبنَ 

  .ِمْن بـَْعِدهِ  َعَلى اْلَوِصىِّ  اَلسَّالمُ 
َك َوُحجَِّتَك َعلى َوِصيِّ  َك َوَوِصىّ،ِ َوِليِّ  َعلى نُوِرَك َوِسراِجَك َوَوِيلِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ِك � بِْنَت َرُسوِل ِهللا، السَّالُم َعَلْيَك � بِْنَت فاِطَمَة َوَخدَجيَة، َخْلِقَك، اَلسَّالُم َعَليْ 
السَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت َامِري اْلُمؤِمنَني، السَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ، 

ِهللا، السَّالُم َعَلْيِك �  ِيلِّ ِهللا، السَّالُم َعَلْيِك � اُْخَت وَ  السَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت َوِيلِّ 
 . َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ  ِهللا، السَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت حمَُمَِّد ْبِن َعِليٍّ التَِّقيِّ  َعمََّة َوِيلِّ 

َرَد� السَّالُم َعَلْيِك َعرََّف ُهللا بـَيْـَننا َوبـَيْـَنُكْم يف اْجلَنَِّة، َوَحَشَر� يف زُْمَرِتُكْم َوَاوْ 
 *ْبِن أيب طاِلب َصَلواُت هللاِ  ُكْم ِمْن َيِد َعِليِّ ُكْم، َوَسقا� ِبَكأِس َجدِّ َحْوَض نَِبيِّ 

 
* Selam olsun sana; Allah cennette bizimle sizin aranızda tanışıklık 

kılsın, bizi sizin safınızda haşretsin, bizi sizin peygamberinizin havuzu-
nun başına getirsin ve bizi sizin dedenizin kadehiyle, Ali b. Ebitalib'in 
eliyle suya doyursun; Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olsun. 

Allah'tan diliyorum ki bize sizin sevinç ve ferecinizi (kurtuluş ve ge-
nişliğe ermenizi) göstersin, bizi sizinle dedeniz Muhammed'in -Allah'ın 
rahmeti ona ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- safında bir araya toplasın ve 
sizin marifetinizi bizden almasın; doğrusu O veli ve kadirdir. Ben sizin 
sevginizle, sizin düşmanlarınızdan uzaklaşmakla, razı olarak, inkar etme-
den, baş kaldırmadan, Muhammed'in getirdiğine yakin ederek ve razı 
olarak Allah'a teslim olarak Allah'a yaklaşıyorum ve bununla senin iltifat 
ve teveccühünü diliyorum, ey mevlam. 

Allah'ım! Ben senin rızanı ve ahiret yurdunu istiyorum. Ey Hekime! 
Cennette bana şefaatçi ol; doğrusu Allah yanında senin yüce bir maka-
mın var. 

Allah'ım! Ben, senden sonumu saadetle bitirmeni ve benim üzerinde 
olduğum şeyi (imanı) benden almamanı istiyorum. Güç ve kuvvet ancak 
ulu ve yüce Allah'tandır. 

Allah'ım! -dualarımızı- icabet et, kendi lütfün ve izzetinle, rahmet ve 
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 . َعَليُكمْ 
ُكْم زُْمَرِة َجدِّ  َوَاْن َجيَْمَعنا َوِاّ�ُكْم يفَاْسَأُل َهللا َاْن يُرِيَنا فيُكُم السُُّروَر َواْلَفَرَج، 

 َوآِلِه، َوَاْن ال َيْسلَُبنا َمْعرِفـََتُكْم ِانَُّه َوِيلٌّ َقديٌر، اَتـََقرَُّب ِاَىل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيهِ  حمَُمَّدٍ 
،  َوال ُمْسَتْكِربٍ  ُكْم َواْلَرباَءِة ِمْن َاْعداِئُكْم، َوالتَّْسليِم ِاَىل ِهللا راِضيًا ِبِه َغْريَ ُمْنِكرٍ ِحبُبِّ 

 .ديَنْطُلُب ِبذِلَك َوْجَهَك � َسيِّ  ِه راضٍ َوَعلى يَقِني ما اَتى ِبِه حمَُمٌَّد، َو بِ 
ْنَد ِهللا ِخَرَة، � َحكيَمُة اْشَفعي يل ِيف اْجلَنَِّة َفِانَّ َلِك عِ لّـُهمَّ َوِرضاَك َوالّداَر اآلاَل

 . َشأ�ً ِمَن الشَّأن،
ا َاَ� فيِه، َوال َحْوَل َاْن َختِْتَم يل اِبلسَّعاَدِة َفال َتْسُلْب ِمّين م َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

َة ِاالّ   . اْلَعظيمِ  اِبهلِل اْلَعِليِّ  َوال قـُوَّ
اَللّـُهمَّ اْسَتِجْب َلنا َوتـََقبـَّْلُه ِبَكَرِمَك َوِعزَِّتَك َوِبَرْمحَِتَك َوعاِفَيِتَك، َوَصلَّى هللاُ 

 .نيَ ْسليماً � َاْرَحَم الرّاِمح َوآِلِه َاْمجَعَني َوَسلََّم تَ  َعلى حمَُمَّدٍ 
İmam Ali Naki aleyhisselam ve İmam Hasan Askeri aleyhissela-

mın mezarlarının yanında bazı seyitlerin mezarları vardır. Onlardan 
birisi İmam Ali Naki'nin oğlu Hüseyin'in mezarıdır. Ben İmam Naki 
oğlu Hüseyin'in durumu hakkında bilgi edinemedim; fakat onun 
büyük bir makama sahip olduğunu sanıyorum. Çünkü, bazı rivayetler-
de, İmam Hasan Askeri aleyhisselam ve kardeşi Hüseyin b. Ali hak-
kında "iki torun" tabirinin kullanıldığını ve böylece onların, dedeleri 
İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselama benzetil-
diklerini gördüm. Ebu Tayyib'in rivayetinde İmam Mehdi aleyhissela-
mın sesinin İmam Hüseyin aleyhisselamın sesine benzediği geçer. 

Büyük muhaddis Seyyid Ahmet Erdekani el-Yezdi'nin eseri olan 
"Şeceret-ul Evliya" kitabında, İmam Ali Naki aleyhisselamın evlatları 
bölümünde, İmam Naki aleyhisselam'ın oğlu Hüseyin'in zahidlerden 
ve abidlerden olduğu, kardeşi İmam Naki aleyhisselamın imametini 
itiraf ettiği kaydedilmiştir. Şayet güçlü bir araştırmacı onun fazileti 

 
afiyetinle kabul et; Allah'ın rahmeti ve selamı Muhammed ve Ehl-i Bey-
t'inin hepsinin üzerine olsun; ey merhametlilerin en merhametlisi." 
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hakkında burada söylediklerimizden fazlasını bulacaktır. 
Yine Samerra şehrinin bir menzil uzaklığında, İmam Ali Naki 

aleyhisselamın oğullarından yüce makamı ve kerametleriyle meşhur 
olan ve genel halk tarafından ziyaret edilen, hakkında adak adanan, 
çok miktarda hediyeler gönderilen ve vasıta kılınarak hacetler istenen 
Seyyid Muhammed'in mezarı vardır. Etraftaki Arapların hepsi ondan 
çekinirler. Ondan, burada değinemeyeceğimiz birçok kerametler nak-
ledilmiştir. Onun fazileti için imamet kabiliyet ve salahiyetine sahip 
olması, vefat edince İmam Hasan Askerî aleyhisselamın ona matem 
tutması ve İmam Hâdi'nin büyük oğlu olması yeter. Hocamız Sıkatul 
İslam Nuri onun ziyaretine çok önem verir, mübarek türbesinin ve 
mezarını kuşatan parmaklığın tamirine özen gösterirdi. Onun mezarını 
kuşatan parmaklığın üzerine şunlar yazılmıştır: 

"Bu, şanı yüce, makamı ulu büyük seyit Ebu Cafer Muhammed b.  
İmam Ebi'l-Hasan Ali el-Hâdi aleyhisselamın kabridir. Şiiler, babasın-
dan sonra onun imam olacağını sanıyorlardı. Fakat babası vefat edince 
yerine onun kardeşi Ebu Muhammed Zeki'yi (İmam Hasan Askeri'yi -
a.s-) tayin etti. Sonra ona, Allah'a şükrünü yenile; senin hakkında yeni 
bir şey meydana getirdi dedi. Çocukken babası onu Medine'de kendi 
yerine bırakırdı. O Samirra'da güçlü bir genç iken babasının huzuruna 
vardı ve Hicaz'a dönmek için hareket etti. Ama şehrin dokuz fersahlı-
ğında hastalanarak vefat etti ve bu gün kabri oradadır. Onun vefat 
etmesi üzerine babası onun yasında matem tutarak elbisesini yırttı. Bu 
hareketinden dolayı onu kınayan bir adama, Hz. Musa (a.s) da kardeşi 
Harun (a.s) vefat edince elbisesini yırtmıştı cevabını verdi. O, iki yüz 
elli iki yılında vefat etmiştir." 

Her durumda, İmam Ali Naki aleyhisselam ve İmam Hasan Aske-
ri aleyhisselamla vedalaşmak istediğinde kabirlerinin yanında durarak 
şöyle de: 
َرأُ َعَلْيُكما اَلسَّالُم، آَمّنا اِبهلِل  اَلسَّالُم َعَلْيُكما � َوِليَِّي ِهللا، َاْستَـْوِدُعُكَما َهللا َواَقـْ

اَللّـُهمَّ اْكتـُْبنا َمَع الّشاِهديَن، اَللّـُهمَّ ال َجتَْعْلهُ  . ُتما ِبِه َوَدَلْلُتما َعَلْيهِ َواِبلرَُّسوِل َوِمبا ِجئْـ 
َعْهِد ِمْن زِ�َريت ِاّ�ُمها، َواْرزُْقِىن اْلَعْوَد ِاَلْيِهما، َواْحُشْرىن َمَعُهما َوَمَع آابئِِهَما آِخَر الْ 
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  *.ِتِهما � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ يَّ ئِِم اْحلُجَِّة ِمْن ُذرِّ االطّاِهريَن َواْلق

İkinci Konu: 

Mutahhar Serdab'ın Amelleri, Allah'ın Kullarına Hücceti ve 
Yeryüzündeki Bâkisi Olan Sahib-i Zaman Hüccet b. Hasan 
Askerî İmam Mehdi'nin Ziyareti (Allah'ın selamı ona ve babalarının 
üzerine olsun) 

Bu konuya girmeden önce "Tahiyye" kitabından naklen Hediye 
kitabında naklettiğimiz bir noktayı hatırlatalım. O da şudur: Serdab 
denilen bu bodrum onların evinin içerisindeydi. Onun giriş kapısı, 
eskiden, şimdiki bina, avlu, kubbe ve harem yapılmadan önce arka 
taraftan Nergis Hatun'un kabrine yakındı. Belki de şimdi revaktadır. 
Oradan aşağı iniyorlardı. Uzun bir karanlık salonu vardı; oradan 
geçtikten sonra günümüzde ayna işlenen ve kıble tarafından İmam 
Hâdi (a.s) ve İmam Hasan Askeri'nin (a.s) mezarlarına taraf açılan bir 
penceresi bulunan İmam'ın gaybete çekildiği bodruma ulaşıyorlardı. 
Bu kapı bu bodrumun ortasından açılıyordu; ama günümüzde kapının 
yeri seramikle mihrap haline getirilmiştir. Bu üç imamın amelleri bir 
haremden yapılıyordu. Dolayısıyla Şehid-i Evvel ziyaret kitabında 
İmam Ali Naki (a.s) ve İmam Hasan Askeri'nin (a.s) ziyaretinden 
sonra Serdab'ın ziyaretine yer vermiş ve ondan sonra da Nergis hatu-
nun ziyaretini kaydetmiştir. Bundan yüz küsur sene önce Ahmedhan-i 
Dunbeli büyük bir para harcayarak iki imamın hareminin avlusunu 
birbirinden ayırarak onun için ravza, revak ve büyük bir kubbe yapa-
rak bugünkü haline getirmiştir. Mutahhar serdab için de ayrı bir avlu, 
balkon, yol ve merdiven yapmış, kadınlar için ayrı bir hol ve serdab 
yapmıştır.  Serdabın ilk yolu, kapısı, merdiveni zamanla kapanmış ve 

 
* "Selam olsun size ey Allah'ın velileri; ben sizi Allah'a emanet edi-

yor ve sizi selamlıyorum. Doğrusu biz Allah'a, Resulüne, sizin getirdikle-
rinize ve sizin kılavuzluk ettiğinize iman ettik. Allah'ım! Bizi şahitlerden 
yaz. Allah'ım! Bunu benim bu hazretlere son ziyaretim etme, -ziyaret için- 
onlara dönüşü bana nasip et. Beni bu iki imamlar, bunların tertemiz 
babalarıyla ve bunların soyundan olan Kâim Hüccet'le birlikte haşret; ey 
merhametlilerin en merhametlisi." 



 1036 

ondan bir eser kalmamıştır.* Rivayet edilen bazı adapları yerine 
getirmek için belirlenen yer de kalmamıştır. Ama bütün ziyaretlerin 
yeri olan serdab değişmemiştir. Ancak izin isteme ve giriş izni okuma, 
bütün ziyaretnamelerde ve ulemanın açıklamalarında gözlenen nor-
malde her imamın haremine nereden giriliyorsa orada durarak okun-
malı ve izin almadan o hareme girilmemelidir. Şimdi nasıl ziyaret 
edilmesi gerektiğini açıklayalım: Serdab'ın özel bir giriş izni vardır; 
bu giriş izni de bundan hemen sonra zikredeceğimiz şu cümleyele 
başlayan ziyarettir: 

 »َلْيَك � َخليَفَة هللاِ اَلسَّالُم عَ «
"selam olsun sana ey Allah'ın halifesi" 
Bu ziyaretin sonunda izin istenilmektedir. Bu giriş izni aşağı in-

meden serdabın kapısında okunmalıdır. Seyyid b. Tavus da buna 
yakın başka bir giriş izni nakletmiştir; biz bu giriş iznini Ziyaretler 
bölümünün ikinci babında kaydettik. 

Âl-i Yasin Ziyareti Diye Meşhur Olan, Peygamber ve Ehl-i 
Beyt'ine Salavat Gönderme Hakkındaki Ziyaret Duası 

Allame Meclisi'nin eski bir nüshadan naklettiği  
َتها اَللّـُهمَّ ِانَّ هـِذِه بـُْقَعٌة َطهَّْرهَتا َوَعقْ   َوٌة َشرَّفـْ

"Allah'ım! Bu tertemiz kıldığın kubbedir..." 
cümlesiyle başlayan giriş iznini biz genel giriş izninden sonra 
zikrettik. Dolayısıyla, daha önce zikretmiş olduğumuz bu cümlelerle 
ziyarete giriş izni almak için geçen bölümlere müracaat edilmesi 
gerekir. Sonra serdaba girerek İmam Mehdi aleyhisselamı kendilerinin 
buyurduğu şekilde ziyaret et. Şeyh Ahmet b. Ebutalib Tabersî "İhti-
cac" adlı kitabında, İmam Mehdi aleyhisselama sorduğu soruların 
cevabını aldıktan sonra İmam Mehdi (a.f) tarafından Muhammed 
Himyeri'ye şu ziyaretin ulaştığını rivayet eder: 

Âl-İ Yâsîn Ziyareti 

ابِلَغةٌ  ِبْسِم ِهللا الرَّْمحِن الرَّحيِم ال ِالَ◌ْمرِِه تـَْعِقُلوَن َوال ِمْن َاْوِليائِِه تَـْقبَـُلوَن ِحْكَمةٌ 
 

* - Günümüzde, sadece "Ahbarilerin Evi" diye meşhur olan evdeki miktar kal-
mıştır. 
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 *. لى ِعباِد ِهللا الّصاِحلنيَ ) اَلسَّالُم َعَلْينا َوعَ (عن قوم اليؤمنونَ  َفما تـُْغِين النُُّذرُ 
Bizim vasıtamızla Allah Teala'ya ve bize yönelmek istediğinizde 

Allah Teala'nın buyurduğu gibi şöyle deyin: 
، اَلسَّالُم َعَلْيَك � داِعَي ِهللا َوَراّبِينَ آ�تِِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك سۤ َسالٌم َعلى آِل يٰ 

ِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َن ديِنِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َخليَفَة ِهللا َو�ِصَر َحقِّ � ابَب ِهللا َوَد�ّ 
ُحجََّة ِهللا َوَدليَل ِاراَدتِِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � اتِيلَ ِكتاِب ِهللا َوتـَْرُمجانَُه اَلسَّالُم َعَلْيَك يف 

َلْيَك � بَِقيََّة ِهللا يف َاْرِضِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � آ�ِء َلْيِلَك َوَاْطراِف َ�اِرَك، اَلسَّالُم عَ 
اَلسَّالُم  **ميثاَق ِهللا الَّذي َاَخَذُه َووَكََّدُه، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َوْعَد ِهللا الَّذي َضِمَنُه، 

ِسَعُة، َوْعدًا ْمحَُة اْلواَعَلْيَك اَيـَُّها اْلَعَلُم اْلَمْنُصوُب َواْلِعْلُم اْلَمْصُبوُب َواْلَغْوُث َوالرَّ 

 
* "Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ne kendileri onun hakkında 

düşünürler ve de dostlarından ulaşıcı bir hikmeti kabul ederler, dolayı-
sıyla, korkutucular kifayet etmez. Allah'ın selamı bizim ve Allah'ın salih 
kullarının üzerine olsun. 

** "Selam olsun Al-i Yasin'e (Hz. Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine); 
selam olsun sana ey Allah'ın davetçisi ve ayetlerinin mazharı (Hz. 
Mehdi); selam olsun sana ey Allah'ın rahmet kapısı ve O'nun dininin 
koruyucusu; selam olsun sana ey Allah'ın halifesi ve hakkın yardımcısı; 
selam olsun sana ey Allah'ın hücceti ve iradesinin (rızasının) kılavuzu.  
Selam olsun sana ey Allah'ın kitabını okuyan ve onu açıklayan; selam 
olsun sana gece ve gündüz saatlerinde; selam olsun sana ey Allah'ın 
yeryüzündeki son hücceti; selam olsun sana ey Allah'ın ruhlar aleminde 
kullardan aldığı ve sağlamlaştırdığı ahdi; selam olsun sana ey Allah'ın 
kefil olduğu vaadi. Selam olsun sana ey dikilmiş bayrak, bağışlanmış 
ilim, halkın sığınağı, Allah'ın geniş rahmeti ve kesin olan vaadi. 

Selam olsun sana kalktığında ve oturduğunda, selam olsun sana 
(Kur'an) okuyup açıkladığında, namaz kılıp ve kunut tuttuğunda, rüku ve 
secde ettiğinde; selam olsun sana la ilâhe illallah ve Allah-u Ekber 
dediğinde, selam olsun sana, hamd ettiğinde ve mağfiret dilediğinde; 
selam olsun sana sabahladığında ve akşamladığında; selam olsun sana 
gecenin karanlığında ve gündüzün aydınlığında. 

Selam olsun sana ey güven kaynağı İmam; selam olsun sana her 
halinde ey ümit kaynağı olan öncü. 
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 . َغْريَ َمْكذُوب
اَلسَّالُم َعَلْيَك حَني َتقُوُم، اَلسَّالُم َعَلْيَك حَني تـَْقُعُد، اَلسَّالُم َعَلْيَك حَني تـَْقَرأُ 

 ُ ، اَلسَّالُم َعَلْيَك حَني ُتَصّلي َوتـَْقُنُت، اَلسَّالُم َعَلْيَك حَني تـَرَْكُع َوَتْسُجُد،  َوتـَُبنيِّ
ُ الُم َعَلْيَك حَني هُتَلِّ اَلسَّ  ، اَلسَّالُم َعَلْيَك حَني َحتَْمُد َوَتْستَـْغِفُر، اَلسَّالُم  ُل َوتَُكربِّ

 َجتَّلى َعَلْيَك حَني ُتْصِبُح َومتُْسي، اَلسَّالُم َعَلْيَك ِيف اللَّْيِل ِاذا يـَْغشى َوالنَّهاِر ِاذا
ُم اْلَمأُموُل، ماُم اْلَمأُمو لسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها االِ اَ  ِن اَلسَّالُم َعَلْيَك اَيـَُّها اْلُمَقدَّ

 .اَلسَّالُم َعَلْيَك ِجبَواِمِع السَّالم
ِاال ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َوَانَّ حمَُمَّداً ِالـَٰه  َاْشَهُد َاْن ال اُْشِهُدَك � َمْوالَى َاينّ 

ُلُه، َواُْشِهُدَك � َمْوالَي َانَّ َعِلّيًا َامَري اْلُمْؤِمنَني  ُهَو َوَاهْ  َعْبُدُه َوَرسُولُُه ال َحبيَب ِاالّ 
ُحجَُّتُه َواحلََْسَن ُحجَُّتُه َواْحلَُسْنيَ ُحجَّتُُه َوَعِليَّ ْبَن اْحلَُسْنيِ ُحجَُّتُه َوحمَُمََّد ْبَن َعِليٍّ 

َوَعِليَّ ْبَن مُوسى  *جَُّتُه، ُحجَُّتُه، َومُوَسى ْبَن َجْعَفر حُ  ُتُه، َوَجْعَفَر ْبَن حمَُمَّدٍ ُحجَّ 
 

* Ey velim. Sen şahit ol ki, şüphesiz ben Allah'tan başka bir ilâhın 
olmadığına, O'nun tek olup ortağı bulunmadığına, Muhammed'in O'nun 
kulu ve elçisi olduğuna, ondan ve Ehl-i Beyt'inden başka bir habibim 
olmadığına tanıklık ediyorum. Sen ey velim! Sen şahit ol ki, Emir-ul 
Müminin Ali, Hasan, Hüseyn, Ali b. Hüseyn, Muhammed b. Ali, Cafer b. 
Muhammed, Musa b. Cafer, Ali b. Musa, Muhammed b. Ali, Ali b. Mu-
hammed, Hasan b. Ali Allah'ın hüccetleridir; (ben buna şahadet ediyo-
rum) senin de Allah'ın hücceti olduğuna şahadet ediyorum. Yine şahadet 
ediyorum ki, ölüm haktır, nekir ve münker haktır, (öldükten sonra) haşir 
olmak haktır, sırat haktır, mizan (terazi) haktır, dirilmek haktır, hesap 
haktır, cennet ve cehennem haktır, cennetle müjdelenmek ve cehennem-
le korkutulmak haktır. 

Ey velim! Sizinle muhalefet eden bedbaht olmuştur, size itaat eden 
mutluluğa ermiştir. Öyleyse seni şahit kıldığım şeyde tanıklık et. Ben 
senin dostunum, düşmanından uzağım. Sizin razı olduğunuz şey haktır, 
sevmediğiniz şey batıldır, emrettiğiniz şey maruftur (iyi ameldir) ve 
sakındırdığınız şey ise münkerdir. Ey velim! Ben ortağı olmayıp tek olan 
Allah'a, O'nun elçisine (Peygambere), Emir-ul Müminin'e ve sizin hepini-
ze evvelinizden sonuncunuza dek iman etmişim, yardımım sizin için 
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ُحجَُّتُه، َواحلََْسَن ْبَن َعِليٍّ ُحجَُّتُه،  ُحجَُّتُه، َوحمَُمََّد ْبَن َعِليٍّ ُحجَُّتُه، َوَعِليَّ ْبَن حمَُمَّدٍ 
يـَْوَم ال ِخُر َوَانَّ رَْجَعَتُكْم َحقٌّ ال رَْيَب فيها وَُّل َواآلَك ُحجَُّة ِهللا، اَنـُْتُم األَ َوَاْشَهُد اَنَّ 

يـَنْـَفُع نـَْفسًا امياُ�ا ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل َاْو َكَسَبْت يف امياِ�ا َخْريًا، َوَانَّ اْلَمْوَت 
َعَث َحقٌّ، َوَانَّ الصِّ  راَط َحقٌّ، َوَانَّ �ِكرًا َوَنكريًا َحقٌّ، َوَاْشَهُد َانَّ النَّْشَر َحقٌّ، َواْلبـَ

، َواْلميزاَن َحقٌّ، َواحلَْْشَر َحقٌّ، َواحلِْساَب َحقٌّ، َواْجلَنََّة َوالّناَر  َحقٌّ، َواْلِمْرصاَد َحقٌّ 
 .َوْعَد َواْلَوعيَد هِبِما حَّقَحقٌّ، َوالْ 

ْشَهْد َعلى ما َاْشَهْدُتَك  َوَسِعَد َمْن َاطاَعُكْم، َفا� َمْوالَي َشِقَي َمْن خاَلَفُكمْ 
َك، َفاْحلَقُّ ما َرضيُتُموُه، َواْلباِطُل ما َاْسَخْطُتُموُه،  ِمْن َعُدوِّ  ئٌ ْيِه، َوَاَ� َوِيلٌّ َلَك بَر َعلَ 

َواْلَمْعُروُف ما َاَمْرُمتْ ِبِه، َواْلُمْنَكُر ما َ�َيْـُتْم َعْنُه، فـَنَـْفسي ُمْؤِمَنٌة اِبهلِل َوْحَدُه ال َشريَك 
ٌة َلُكْم َلُه َوِبَرُسوِلِه َوابَِمِري اْلُمْؤِمنَني َوِبُكْم � َمْوال َي َاوَِّلُكْم َوآِخرُِكْم، َوُنْصَريت ُمَعدَّ

 . خاِلَصٌة َلُكْم آمَني آمنيَ  يتَوَمَودَّ 

Bu Ziyaretten Sonra Okunan Dua 

َمتَْالَ◌ َرْمحَِتَك وََكِلَمِة نُوِرَك، َوَاْن  َنِيبِّ  َي َعلى حمَُمَّدٍ َاْن ُتَصلِّ  َاْسأَُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين 
ّياِت، َوَعْزمي نُوَر اْلِعْلِم، مياِن َوِفْكري نُوَر النِّ قِني َوَصْدري نُوَر االِ ْليَ نُوَر ا قـَْليب

ْدِق، َوديين نُوَر اْلَبصائِِر ِمْن ِعْنِدَك، َوَبَصري َوقـُوَّيت نُوَر اْلَعَمِل، َوِلساين نُوَر الصِّ 
َوآِلِه َعَلْيِهُم  واالِة ِلُ◌َحممَّدٍ ياِء، َوَمسْعي نُوَر احلِْْكَمِة، َوَمَودَّيت نُوَر اْلمُ نُوَر الضِّ 

  .� َمحيدُ  َرْمحََتَك � َوِيلُّ  َعْهِدَك َوميثاِقَك فـَتـَُغّشَيينالسَّالُم َحّىت اَْلقاَك َوَقْد َوفـَْيُت بِ 
ُحجَِّتَك يف َاْرِضَك، َوَخليَفِتَك يف ِبالِدَك، َوالّداعي ِاىل  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ي اْلُمْؤِمنَني َوَبواِر اْلكاِفريَن، َوجمَُلِّ  َواْلقائِِم ِبِقْسِطَك، َوالثّائِِر ابَِْمِرَك، َوِيلِّ َسبيِلَك، 

 
hazırdır, dostluğum size halistir. Amin; ya Rabbel alemin. (Ya Rab! Bu 
dualarımı kabul buyur)." 
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مَِّة يف َاْرِضَك،  اْدِق، وََكِلَمِتَك التّ ، َوالّناِطِق اِبحلِْْكَمِة َوالصِّ الظُّْلَمِة، َوُمنِري اْحلَقِّ 
، َسفيَنِة النَّجاِة َوَعَلِم اْهلُدى َونُوِر اَْبصاِر اْلَورى، الّناِصحِ  ِئِف َواْلَوِيلِّ ااْلُمْرَتِقِب اخلْ 

ْرَض َعْدًال َوِقْسطًا َكما األَ  ي اْلَعَمى الَّذي َميْألُ َوَخْريِ َمْن تـََقمََّص َوارَْتدى، َوجمَُلِّ 
 .َقديرٌ  ءٍ يْ شَ  ُكلِّ ِانََّك َعلى  ُمِلَئْت ظُْلماً َوَجْورًا، 

 *َك َواْبِن َاْوِلياِئَك الَّذيَن فـََرْضَت طاَعتَـُهْم، َوَاْوَجْبتَ يِّ َعلى َولِ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ْجَس َوَطهَّْرهَتُْم َتْطهريًا، اَللّـُهمَّ اْنُصْرُه َوانـَْتِصْر ِبِه ِلديِنَك َحقَُّهْم، َوَاْذَهْبَت َعنْـُهُم الرِّ 

 . نْـُهمْ َواْجَعْلنا مِ َواْنُصْر ِبِه َاْوِلياِءَك َوَاْوِلياِءِه َوشيَعَتُه َواَْنصارَُه 
َمجيِع َخْلِقَك، َواْحَفْظُه ِمْن َبْنيَ  َوِمْن َشرِّ  َوطاغٍ  ابغٍ  ُكلِّ  اَللّـُهمَّ َاِعْذُه ِمْن َشرِّ 

 يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َوَعْن َمييِنِه َوَعْن َمشاِلِه، َواْحُرْسُه َواْمنَـْعُه ِمْن َاْن يُوَصَل ِاَلْيِه ِبُسوءٍ 
ْدُه اِبلنَّْصِر، َواْنُصْر �ِصريِه،  َرسُوِلَك َوَاْظِهْر ِبِه اْلَعْدَل َواَيِّ  َك، َوآلَ  َرُسولَ َواْحَفْظ فيهِ 

 
* "Allah'ım! Rahmetinin Peygamberi ve nurunun kelimesi olan Mu-

hammed'e rahmet et. Kalbimi yakin, göğsümü iman, fikrimi sebat, azmimi 
ilim, kuvvetimi amel, dilimi doğruluk, dinimi katından olan basiret, gözü-
mü ışık, kulağımı hikmet, dostluğumu Muhammed ve Âl-i Muhammed'e 
dostluk ve velayet nuruyla doldur; ki sana kavuşarak ahd ve misakına 
vefa etmiş olayım da rahmetin beni sarmış olsun; Ey Mevla! Ey övülmüş! 

Allah'ım! Yeryüzündeki hüccetin, beldelerinde halifen, halkı senin yo-
luna çağıran, adaleti uygulamaya davet eden, halkı emrine sevk eden, 
mü'minlerin velisi olan, kafirleri yok eden, karanlıkları aydınlatan, hakkı 
aşikar kılan, hikmet ve doğruyla konuşan, yeryüzündeki kelimen olan, 
korkarak emrini bekleyen, şefkatli veli, kurtuluş gemisi, hidayet nişanesi, 
ve halkın gözünün nuru olan ve (İmamet) ridasını giyen, üzüntüleri gide-
ren, dünyayı zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adaletle dolduracak 
olan Muhammed b. Hasan'a (Hz. Mehdi'ye) özel rahmetinle rahmet eyle. 
Şüphesiz sen her şeye kadirsin.  

Allah'ım! Evliyanın soyundan olan veline salat gönder; o evliya ki, 
onların itaatini farz ettin, onların hakkını gerekli kıldın, pisliği onlardan 
giderdin ve onları arındırdın. Allahım, ona yardımda bulun, onunla dinine 
yardım et, yine onunla dostlarına, Şiilerine ve yardımcılarına yardım et; 
bizi de onun yardımcılarından kıl. 
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ُتْل ِبِه اْلُكّفاَر  َواْخُذْل خاِذليِه، َواْقِصْم قاِصميِه، َواْقِصْم ِبِه َجباِبَرَة اْلُكْفِر، َواقـْ
ها بـَرِّ  *ْرِض َوَمغاِرهِبا اِرِق األَ ِمْن َمشَواْلُمناِفقَني َوَمجيَع اْلُمْلِحديَن َحْيُث كانُوا 

 . َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلهِ كَ ْرَض َعْدًال َوَاْظِهْر ِبِه ديَن نَِبيِّ ِبِه األَ  َوَحبْرِها، َواْمأل
ِهُم َواْجَعْلِين الّلُهمَّ ِمْن اَْنصارِِه َوَاْعوانِِه َواَْتباِعِه َوشيَعِتِه، َوَاِرين يف آِل حمَُمَّد َعَليْ 

ْكراِم � آمَني، � َذا اجلَْالِل َواالِ  احلَْقِّ ِالـَٰه  ِهْم ما َحيَْذرُوَن،السَّالُم ما َ�ُمُلوَن َويف َعُدوِّ 
 .َاْرَحَم الرّاِمحنيَ 

Ulemanın Muteber Kitaplarından Nakledilen İmam Meh-
di'nin (a.f) Diğer Bir Ziyareti 

İmam'ın (a.s) hareminin kapısında durarak şöyle de: 
الُم َعَلْيَك � َوِصيَّ  اَلسَّالُم َعَلْيَك � َخليفَة ِهللا َوَخَليفَة آابئِِه اْلَمْهِدّيَني، اَلسَّ 

اْلعاَلمَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك �  ْوِصياِء اْلماضَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � حاِفَظ َاْسراِر َربِّ األَ 
لسَّالُم ْنواِر الزّاِهَرِة، اَ لسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن األَ َوِة اْلُمنْـَتَجبَني، اَ بَِقيََّة ِهللا ِمَن الصَّفْ 

ْعالِم اْلباِهَرِة، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن اْلِعْرتَِة الطّاِهَرِة، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َعَلْيَك َ� ْبَن األَ 
ِمْنُه، اَلسَّالُم  ابَب ِهللا الَّذي ال يـُْؤتى ِاالّ ْيَك � َمْعِدَن اْلُعُلوِم النـََّبوِيَِّة، اَلسَّالُم َعلَ 

 
* Allah'ım! Onu, her azgının şerrinden ve bütün yaratıklarının şerrin-

den koru. Onu önünden, arkasından, sağından, solundan koru. Onu gö-
zet, kötü bir şeyin ona ulaşmasına engel ol, onun vasıtasıyla Peygambe-
rini ve Peygamberinin Ehl-i Beyt'ini (onların ortaya koyduğu mektebi) ko-
ru, onunla adaletini aşikâr kıl, onu yardımınla destekle; ona yardım ede-
ne yardımda bulun, yardımlarını ondan kesenleri yardımcısız bırak; 
onunla küfrün ele başlarını yok et; onun  vasıtasıyla, yeryüzünün doğu-
sunda ve batısında, karasında ve denizindeki kafir ve münafıkları orta-
dan kaldır, onun vesilesiyle yeryüzünü adaletle doldur ve Peygamberin 
olan Muhammed'in dinini aşikar et. 

Allah'ım! Beni, onun yardımcı, şiilerinden ve takipçilerinden kıl; Al-i 
Muhammed'in arzu ettikleri ve düşmanlarının korktukları şeyi (İmamımı-
zın zuhuruyla) bana göster; ey celal ve kerem sahibi ve rahmet edenlerin 
en merhametlisi olan Allah -duamı kabul buyur-." 
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َعَلْيَك � َسبيَل ِهللا الَّذي َمْن َسَلَك َغْريَُه َهَلَك، اَلسَّالُم َعَلْيَك � �ِظَر َشَجَرِة  
َعَلْيَك �  طُوىب َوِسْدرَِة اْلُمنْـَتهى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � نُوَر ِهللا الَّذي ال يُْطفى، اَلسَّالُم 

ِء، اْرِض َوالسَّمجََّة ِهللا َعلى َمْن ِيف األَ ُحجََّة ِهللا الَّيت ال َختْفى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � حُ 
الَّيت اَْنَت  اَلسَّالُم َعَلْيَك َسالَم َمْن َعَرَفَك ِمبا َعرََّفَك ِبِه هللاُ، َونـََعَتَك ِببَـْعِض نـُُعوِتكَ 

َوَانَّ ِحْزَبَك ُهُم  *ُد اَنََّك اْحلُجَُّة َعلى َمْن َمضى َوَمْن بَِقَي،ها، َاْشهَ َاْهُلها َوفـَْوقَ 
، ِعْلمٍ  ُكلِّ اْلغاِلُبوَن َوَاْوِلياَءَك ُهُم اْلفائُِزوَن َوَاْعداَءَك ُهُم اْخلاِسُروَن، َواَنََّك خاِزُن 

، َوُمْبِطُل   ُكلِّ ُق  ، َوحمَُقِّ رَْتقٍ  ُكلِّ َوفاِتُق    . ابِطلٍ  ُكلِّ َحقٍّ
ُذ ِمْن  َرضيُتَك � َمْوالَي ِامامًا َوهاِدً� َوَوِلّيًا َوُمْرِشدًا، ال اَبـَْتغي ِبَك بََدًال َوال َاختَِّ
ُدوِنَك َوِلّياً، َاْشَهُد اَنََّك اْحلَقُّ الثّاِبُت الَّذي ال َعْيَب فيِه، َوَانَّ َوْعَد ِهللا فيَك َحقٌّ ال 

َمِد، َوال َاَحتَريَُّ َمَع َمْن َجِهَلَك َوَجِهَل ِبَك، ُمنْـَتِظٌر   األَ دِ َاْراتُب ِلطُوِل الَغيْـَبِة َوبـُعْ 

 
* "Selam olsun sana ey Allah'ın halifesi ve hidayet üzere olan baba-

larının halifesi. Selam olsun sana ey geçmiş vasilerin vasisi. Selam olsun 
sana ey alemlerin Rabb'inin sırlarının koruyucusu. Selam olsun sana ey 
seçkin ve halis kullar içerisinden Allah'ın bâkiyyesi (bırakmış olduğu). 
Selam olsun sana ey parlak nurların oğlu. Selam olsun sana ey açık 
nişanelerin oğlu. Selam olsun sana ey Peygamberin tertemiz soyunun 
oğlu. Selam olsun sana ey nebevî ilimlerin madeni. Selam olsun sana ey 
kendisinden başkasından girilmeyecek -Allah'ın kurb makamına yaklaşıl-
mayacak- Allah'ın kapısı. Selam olsun sana ey kendisinden başka 
yoldan gidenin helak olduğu Allah'ın yolu. Selam olsun sana Tûba ağa-
cını ve Sidret-ul Munteha'yı görmekte olan. Selam olsun sana ey Allah'ın 
hiçbir zaman sönmeyecek olan nuru. Selam olsun sana ey Allah'ın gizli 
olmayan hücceti. Selam olsun sana ey yer ve göklerdekilere Allah'ın 
hücceti. Selam olsun sana Allah'ın seni tanıttığı ve kendisine ve daha 
fazlasına sahip olduğun bazı sıfatlarla sıfatlandırdığı şekilde seni tanı-
yanın selamıyla. Şahadet ederim ki sen geçmiştekilere ve bâki olanlara 
hüccetsin ve senin partin galip olanlardır ve kurtuluşa erenler de işte 
onlar, zarar edenler de düşmanlarındır. Ve sen bütün ilimlerin mahzeni 
ve bütün kapalıları açan ve her hakkı gerçekleştiren ve her batılı batıl 
eden. 
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ال تُداَفُع، َذَخَرَك  الَّذيٌع ِالَ◌ّ�ِمَك، َواَْنَت الّشاِفُع الَّذي ال تُنازَُع، و اْلَوِيلُّ ُمتَـَوقِّ 
 . ِحديَن اْلمارِقنيَ ِم ِمَن اْجلانِْتقاَوِاْعزاِز اْلُمْؤِمنَني، َواالِ هللاُ ِلُنْصَرِة الّديِن 

ْفعاُل، َوُتضاَعُف احلََْسناُت، ُل اْالَ◌ْعماُل، َوتـُزَكَّى األَ َاْشَهُد َانَّ ِبِواليَِتَك تـُْقبَ 
َقْت  ئاُت، َفَمْن جاَء ِبِواليَِتَك َواْعَرتََف ابِِماَمِتَك قُِبَلْت َاْعمالُُه َوُصدِّ َومتَُْحى السَّيِّ 

ئاتُُه، َوَمْن َعَدَل َعْن ِواليَِتَك َوَجِهَل َمْعرِفـََتَك   َوحمَُِيْت َسيِّ اَْقوالُُه َوَتضاَعَفْت َحَسناتُهُ 
َلُه َعَمًال َوَملْ يُِقْم  *َواْستَـْبَدَل ِبَك َغْريََك َكبَُّه هللاُ َعلى َمْنَخرِِه ِيف الّناِر، َوَملْ يـَْقَبِل هللاُ َلهُ 

 . يـَْوَم اْلِقياَمِة َوْز�ً 
 

* Ey mevlam! İmam, hidayet edici, veli ve irşat edici olarak sana ra-
zıyım. Senin yerine kimseyi istemem ve senden başkasını dost tutmam. 
Şahadet ederim ki sen kusuru olmayan sabit haksın. Ve Allah'ın senin 
hakkındaki vaadı haktır ve gaybetin uzun sürmesi ve zamanın uzamasıy-
la bunda şüphe etmem. Seni tanımayan ve senin varlığına cahil olanlara 
katılarak hakkında şüphe etmem; ben sürekli -senin kıyam ve hükümet- 
günlerini bekliyorum. Sen kendisine muhalefet edilmez şefaat edicisin. 
Sen makamından itilmez velisin. Allah, dinine yardım etmek, müminleri 
izzetli kılmak ve dinden çıkan inkârcılardan intikam almak için seni koru-
du.   

Şahadet ederim ki senin velayetinle ameller kabul olur, davranışlar 
temizlenir, iyilikler artar ve kötülükler yok olur. O halde, kim kıyamete se-
nin velayetinle gelir ve senin imametine itiraf ederse amelleri kabul olur, 
sözleri doğrulanır, iyilikleri artar ve kötülükleri yok olur. Kim senin velaye-
tinden sapıp seni tanımaz ve seni bırakıp da yerine başkasını imam 
edinirse, Allah onu yüz üstü cehennem ateşine atar, hiçbir amelini kabul 
etmez ve kıyamet günü -hesap terazisinde- hiçbir ağırlık bulundurmaz. 

Bu inancıma Allah'ı tanık tutuyorum, meleklerini tanık tutuyorum ve 
seni tanık tutuyorum ey mevlam! Bu inancımın dışı içi gibidir, gizlisi ve 
açığı birdir; sen de buna şahitsin. Bu benim sana ahdim ve sözümdür. 
Çünkü sen dinin düzeni, takvalıların imamı, muvahidlerin izzetisin; alem-
lerin Rabb'i de bana bunu emretmiştir. Dolayısıyla eğer asırlar uzun sürer 
ve ömürler uzarsa senin hakkında ancak yakinim, muhabbetim, tevekkül 
ve güvenim, zuhurunu bekleyişim ve intizarım artar; canımı, malımı, ev-
ladımı, ailemi ve Rabb'imin bana verdiği her şeyi sana feda etmek, emir 
ve yasağın uğrunda kullanmak için senin huzurunda cihad etmeyi bekle-
yişim artar. 
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 َمالِئَكَتُه َواُْشِهُدَك � َمْوالَي هِبذا، ظاِهُرُه َكباِطِنِه َوِسرُّهُ  اُْشِهُد َهللا و اُْشِهدُ 
َكَعالنَِيِتِه، َواَْنَت الّشاِهُد َعلى ذِلَك، َوُهَو َعْهدي ِاَلْيَك َوميثاقي َلَدْيَك، ِاْذ اَْنَت 

َمَرين َربُّ اْلعاَلمَني، فـََلْو ديَن، َوِبذِلَك اَ ِنظاُم الّديِن، َويـَْعُسوُب اْلُمتَّقَني، َوِعزُّ اْلُمَوحِّ 
ُحّبًا، َوَعَلْيَك  يَقينًا َوَلَك ِاالّ  ْعماُر، ملَْ َاْزَدْد فيَك ِاالّ ِت الدُُّهوُر، َوَمتاَدِت األَ َتطاَولَ 

بًا،  قِّ ًا، َوجلِِهادي َبْنيَ يََدْيَك ُمرتََ ر عًا َوُمنْـَتظَ ُمتَـَوقَّ  ُمْعَتَمدًا، َوِلظُُهوِرَك ِاالّ ُمتََّكًال وَ  ِاالّ 
َف َبْنيَ َفاَْبُذُل نـَْفسي َومايل َوَوَلدي َوَاْهلي َوَمجيَع ما َخوََّلين َرّيب َبْنيَ يََدْيَك َوالتََّصرُّ 

 . َاْمِرَك َوَ�ِْيكَ 
َمْوالَي َفِاْن َاْدرَْكُت َاّ�َمَك الزّاِهَرَة َوَاْعالَمَك اْلباِهَرَة َفها اَنـَا ذا َعْبُدَك  

 .يََدْيَك َواْلَفْوَز َلَدْيكَ  َبْنيَ   َاْمِرَك َوَ�ِْيَك، َاْرُجو ِبِه الَشهاَدةَ ُف َبْنيَ اْلُمَتَصرِّ 
ابِئَك الطّاِهريَن  َفِاّين اَتـََوسَُّل ِبَك َوآبِ َمْوالَي َفِاْن َاْدرََكِين اْلَمْوُت قـَْبَل ظُُهوِركَ 

 *، َوَاْن َجيَْعَل يل َكرًَّة يف  حمَُمَّدٍ َوآلِ  َي َعلى حمَُمَّدٍ ِاَىل ِهللا َتعاىل َوَاْسأَلُُه َاْن ُيَصلِّ 
  .ِئَك ُفؤادياظُُهوِرَك َورَْجَعًة يف َاّ�ِمَك، ِالَ◌بـُْلَغ ِمْن طاَعِتَك ُمرادي َوَاْشِفَي ِمْن َاْعد

 
* Mevlam! Eğer senin parlak günlerini ve belirgin bayraklarını görebi-

lirsem, senin emir ve yasaklarına itaat eden bir kul olurum. Bu itaatle 
huzurunda şahadet ve kurtuluşu ümit ederim. 

Mevlam! Eğer senin zuhurundan önce ölüm gelip yakalarsa beni, bu 
durumda ben Allah Teâlâ'ya seni ve tertemiz babalarını vasıta kılıyor ve 
O'ndan Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'ine rahmet etmesini, emrine itaat 
ederek maksadıma ulaşmak ve düşmanlarından intikam alarak kalbimin 
şifa bulması için zuhur çağında ve zuhur günlerinde ricat ve -dünyaya- 
dönmeyi bana nasip etmesini istiyorum. 

Ey mevlam! Hatakârlar, pişmanlar ve alemlerin rabbinin azabından 
korkanlar gibi seni ziyarete geldim. -Azaptan kurtulmak için- senin 
şefaatine güvenmişim, senin sevgin ve senin şefaatinle günahlarımın yok 
olmasını, ayıp ve eksiklerimin örtülmesini ve sürçmelerimin bağışlanma-
sını ümit etmişim. O halde ey mevlam! Dostunu arzusuna kavuştur ve 
Allah'tan sürçmelerinin bağışlanmasının iste; gerçekten -dostun- senin 
ipine bağlanmış, senin velayetine sarılmış ve senin düşmanlarından 
uzaklaşmıştır. 
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 َمْوالَي َوقـَْفُت يف ِز�رَِتَك َمْوِقَف اْخلاِطئَني الّناِدمَني اْخلائِفَني ِمْن ِعقاِب َربِّ 
َقِد اتََّكْلُت َعلى َشفاَعِتَك، َورََجْوُت ِمبُواالِتَك َوَشفاَعِتَك َحمَْو ذُنُويب،  اْلعاَلمَني، وَ 

َك � َمْوالَي ِعْنَد َحتْقيِق َاَمِلِه َواْسَأِل َهللا َوَسْرتَ ُعُيويب، َوَمْغِفَرَة زََللي، َفُكْن ِلَوِليِّ 
 .َك، َوَتَربََّأ ِمْن َاْعداِئكَ  ِبِواليَتِ ُغْفراَن َزهللَِِ، فـََقْد تـََعلََّق ِحبَْبِلَك، َوَمتَسَّكَ 

َك ما َوَعْدَتُه، اَللّـُهمَّ َاْظِهْر َكِلَمَتُه، َواَْعِل  َوآِلِه َوَاْجنِْز ِلَوِليِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 .َك � َربَّ اْلعاَلمنيَ َعُدوِّ ِه وَ َدْعَوَتُه، َواْنُصْرُه َعلى َعُدوِّ 

َوَاْظِهْر َكِلَمَتَك الّتامََّة َوُمَغيـََّبَك يف َاْرِضَك   َوآِل حمَُمَّدٍ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َتْح َلُه فـَْتحاً َب، اَللّـُهمَّ اْنُصْرُه َنْصراً َعزيزاً ِئَف اْلُمَرتَقِّ ااخلْ    *.َيسرياً   َوافـْ

ُفوِل، َوَاْجِل ِبِه  ْحلَقَّ بـَْعَد األُ ِه ااَللّـُهمَّ َوَاِعزَّ ِبِه الّديَن بـَْعَد اْخلُُموِل، َوَاْطِلْع بِ 
 . ِبالَد، َواْهِد ِبِه اْلِعبادَ الظُّْلَمَة َواْكِشْف ِبِه اْلغُمََّة، اَللّـُهمَّ َوآِمْن ِبِه الْ 

ْرَض َعْدًال َوِقْسطًا َكما ُمِلَئْت ظُْلمًا َوَجورًا ِانََّك َمسيٌع ُجميٌب، ِبِه األَ  اَللّـُهمَّ اْمألْ 
َك يف الدُُّخوِل ِاىل َحَرِمَك َصَلواُت ِهللا َعَلْيَك ُم َعَلْيَك � َوِيلَّ ِهللا، ْاْئَذْن ِلَوِليِّ اَلسَّال

  *. َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َوَعلى آابِئَك الطّاِهرينَ 

 
* Allah'ım! Muhammed'e ve Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle ve veline va-

ad ettiğin şeyi gerçekleştir. Allah'ım! Onun kelimesini -hakkı- dünyada 
açığa çıkar, davetini yükselt, onu öz düşmanlarına ve senin düşmanları-
na galip kıl ey alemlerin Rabb'i!  

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle 
ve tam kelimeni ve yeryüzünde düşmanlarının korkusundan gizli olan 
zatı (Mehdi'yi) âşikar et. Allah'ım! Ona izzetli bir nusret bağışla ve ona 
kolay bir fetih ver.  

 
 
Allah'ım onun vasıtasıyla dini alçaldıktan sonra izzetli kıl, hakkı 

batışından sonra onun vasıtasıyla doğur, onun vasıtasıyla karanlığı 
aydınlığa çevir ve onun vasıtasıyla siyah bulutları gider. 

* Allah'ım! Onunla beldelere emniyet ver, onunla kulları hidayet et. 
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Sonra İmam Mehdi'nin (a.f) gaybete çekildiği serdaba (alt kattaki 
odaya) gir. İki kapının arasında durarak kapıları elinle tut ve içeri 
girmek için izin isteyen kimse gibi öksür. Sonra "Bismillahirrahma-
nirrahim" söyleyerek yavaş yavaş ve kalp huzuruyla aşağı in ve ser-
dapta iki rek'at namaz kıl. Peşinden şöyle de: 

ُهللا َوُهللا اَْكَربُ َوهلِل اْحلَْمُد، َاْحلَْمُد هلِل  ِاالّ ِالـَٰه   اَْكَربُ، الُهللا اَْكَربُ ُهللا اَْكَربُ هللاُ 
الَّذي َهدا� ِهلذا َوَعرََّفنا َاْوِلياَءُه َوَاْعداَءُه َوَوفـََّقنا ِلزِ�رَِة اَئِمَِّتنا، َوملَْ َجيَْعْلنا ِمَن  

 .رينَ َن اْلُمْراتبَني اْلُمَقصِّ ضَني، َوال مِ َفوِّ اْلُمعانِديَن الّناِصبَني، َوال ِمَن اْلُغالِة اْلمُ 
ِهللا  **ئِِه، اَلسَّالُم َعلى اْلُمدََّخِر ِلَكراَمِة َاْوِلياءِ اِهللا َواْبِن َاْوِلي اَلسَّالُم َعلى َوِيلِّ 

َاْن يُِتمَّ   هللاُ ِاالّ َىب َوَبواِر َاْعداِءِه، اَلسَّالُم َعَلى النُّوِر الَّذي َاراَد َاْهُل اْلُكْفِر ِاْطفاَءُه َفاَ 
  .لى يَِدِه اْحلَقَّ ِبَرْغِمِهمْ نُورَُه ِبُكْرِهِهْم، َواَيََّدُه اِبْحلَياِة َحّىت يُْظِهَر عَ 

َاْشَهُد َانَّ هللا اْصَطفاَك َصغريًا َواَْكَمَل َلَك ُعُلوَمُه َكبرياً، َواَنََّك َحيٌّ ال َمتُوُت 
 . اُغوتَ تـُْبِطَل اْجلِْبَت َوالطّ َحّىت 

 
Allah'ım! Onunla yeryüzünü zulüm ve sitemle dolduğu gibi adalet ve eşitlikle 
doldur. Doğrusu sen duyan ve duaları icabet edensin. Selam olsun sana ey 
Allah'ın velisi! Dostunun senin haremine girmesine izin ver; Allah'ın 
selametliği, rahmet ve bereketleri senin ve tertemiz babala-rının üzerine olsun. 

** Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah'tan 
başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür ve hamd Allah'a mahsustur. Allah'a 
hamdolsun ki o bizi buna hidayet etti, dostlarını ve düşmanlarını bize 
tanıttı, imamlarımızı ziyaret etmeye bizi muvaffak etti, bizi onların nasibi 
(onlara sabbeden) düşmanlarından ve alemin işlerinin onlara bırakıldı-
ğına inanan gulattan (aşırıcılardan) ve onların -imametinde- kusur edip 
şüpheye düşenlerden etmedi. 

Selam olsun Allah'ın velisine ve velilerinin oğluna. Selam olsun Alla-
h'ın velilerinin yüceliği ve düşmanlarının zilleti için ertelenen şahısa. 
Selam olsun küfür ehlinin söndürmek istediği, fakat onların hoşnut olma-
malarına rağmen Allah'ın sakınıp tamamlamak istediği ve onlara rağmen 
-dinini- onun eliyle âşikar etmek için hayatla (ömrünü uzatarak) teyit ettiği 
nura. 
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َعَلْيِه َوَعلى ُخّداِمِه َوَاْعوانِِه َعلى َغيْـَبِتِه َوَ�ِيِه َواْسُرتُْه َسْرتًا َعزيزًا،  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َواْحُرس َمواِلَيُه  َواْشُدِد اَللّـُهمَّ َوْطأََتَك َعلى ُمعانِديه،. اْجَعْل َلُه َمْعِقًال َحريزاً وَ 

 .َوزائِريهِ 
ْلَت قـَْليب ِبذِْكرِِه َمْعُمورًا َفاْجَعْل ِسالحي ِبُنْصَرتِِه َمْشُهورًا، َوِاْن اَللّـُهمَّ َكما َجعَ 

حاَل بـَْيين َوَبْنيَ ِلقائِِه اْلَمْوُت الَّذي َجَعْلَتُه َعلى ِعباِدَك َحْتمًا َواَْقَدْرَت ِبِه َعلى 
يت ُمْؤَتِزراً َكَفين َحّىت اُجاِهَد َبْنيَ  َخليَقِتَك رَْغماً، َفابـَْعْثين ِعْنَد ُخُروِجِه ظـاِهراً ِمْن ُحْفرَ 

ُمْ  يََدْيِه يف الصَّفِّ  بـُْنياٌن   *الَّذي اَثـْنَـْيَت َعلى َاْهِلِه يف ِكتاِبَك فـَُقْلَت: «َكَا�َّ
 . َمْرُصوٌص»

َت ِمنَّا اْلُفّجاُر، وَ   . نِْتصارُ َصُعَب َعَليْـَنا االاَللّـُهمَّ طاَل اْالنِْتظاُر َومشَِ
  .َلمُنونِ َك اْلَمْيُموِن يف َحياتِنا َوبـَْعَد اْ َاِر� َوْجَه َوِليِّ اَللّـُهمَّ 

اَللّـُهمَّ ِاّين َاديُن َلَك اِبلرَّْجَعِة َبْنيَ يََدْي صاِحِب هِذِه اَْلبـُْقَعِة، اْلَغْوَث اْلَغْوَث 
ْوطاَن،  �رَِتَك األَ زِ اْلَغْوَث � صاِحَب الزَّماِن، َقطَْعُت يف ُوْصَلِتَك اْخلُّالَن، َوَهَجْرُت لِ 

ِئَك َوَمواِيلَّ َك َوَرّيب ِاىل آابَوَاْخَفْيُت َاْمري َعْن َاْهِل اْلبـُْلداِن، ِلَتُكوَن َشفيعًا ِعْنَد رَبِّ 

 
* Şahadet ederim ki Allah seni çocuk yaşta seçti ve büyüdüğünde 

sen-de ilimleri mükemmelleştirdi. Ve sen put ve tağutu yok edinceye 
kadar ölmeyecek dirisin. 

Allah'ım! Ona, onun hizmetçilerine, gaybet ve uzaklığında ona yar-
dım edenlere rahmet eyle. Onu izzet örtüsüyle ört. Ona korunmuş bir yer 
ver. Allah'ım! Düşmanlarına karşı kendi koruduğun kimseyi güçlü kıl. 
Onun dostlarını ve ziyaretçilerini koru. 

Allah'ım! Kalbimi onun zikriyle bayındırlaştırdığın gibi silâhımı da ona 
yardım etmek için kınından çıkar. Eğer yaratıkların için kaçınılmaz kıldı-
ğın ve onların istememesine rağmen takdir ettiğin ölüm benim onu gör-
meme engel olursa, bu durumda o hazret huruç edince kefenimi gömlek 
yaparak kitabında övdüğün ve "onlar sağlam binalar gibidirler" dediğin 
safta onun huzurunda cihad etmem için kabrimden beni dışarı çıkar. 
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 . ْحساِن ِاَيلَّ ، َوَسْوِق االِ يَّ ْعَمِة َعلَ يف ُحْسِن التـَّْوفيِق يل وِِاْسباِغ النِّ 
َوقاَدِة اْخلَْلِق، َوْاْسَتِجْب ِمّين   َاْصحاِب اْحلَقِّ   حمَُمَّدٍ َوآلِ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ئي ِمْن َصالِح ديين َوُدنْياَي، ِانََّك َمحيٌد اما َدَعْوُتَك، َوَاْعِطين ما ملَْ اَْنِطْق ِبِه يف ُدع
  *.َوآِلِه الطّاِهرينَ  لى حمَُمَّدٍ ى هللاُ عَ َجميٌد َوَصلِّ 

Sonra Suffe'ye girerek iki rekat namaz kıl ve peşinden de şöyle 
de: 

اْلَعبيِد َك اْلَمُزوِر الَّذي فـََرْضَت طـاَعَتُه َعَلى اَللّـُهمَّ َعْبُدَك الّزائُِر يف ِفناِء َوِليِّ 
 .ْوِلياَءَك ِمْن َعذاِب الّنارِ ْحراِر، َواَنـَْقْذَت ِبِه اَ َواألَ 

 َك َغْريِ ِبَوِليِّ  قٍ دِّ ُمصَ  ِمنْ  ء ُمْسَتجابٍ اذاَت ُدع اَللّـُهمَّ اْجَعْلها زِ�رًَة َمْقُبوَلًة 
 . ُمْراتبٍ 

ِه َوزِ�رَِة  اَللّـُهمَّ ال َجتَْعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِبِه َوال ِبزِ�رَتِِه، َوال تـَْقَطْع اَثَري ِمْن َمْشَهدِ 
 . هِ اَبيِه َوَجدِّ 

قـَْتين يف ُدنْياَي َوآِخَريت يل وِالِ◌ْخواين  اَللّـُهمَّ َاْخِلْف َعَليَّ نـََفَقيت َوانـَْفْعين ِمبا َرزَ 
 

* Allah'ım! Bekleyişimiz uzadı, zalimler bizimle alay ettiler ve birbiri-
mize yardım etmemiz güçleşti. 

Allah'ım! Hayatımızda ve ölümümüzden sonra velinin mübarek yüzü-
nü bize göster. 

Allah'ım! Ben bu türbenin sahibinin huzurunda ric'at (dönüşe) inanı-
yorum. İmdat! İmdat! İmdat! Ey zamanın sahibi! Sana vuslat için dostla-
rımdan ayrıldım. Seni ziyaret etmek için vatanımdan hicret ettim. İşimi 
hemşehrilerimden gizledim. Bütün bunları Senin ve benim Rabb'imin 
huzurunda bana şefaatçi olasın diye ve babalarının ve efendilerimin 
bana iyi başarı vermeleri, bol nimetler vermeleri ve ihsan etmeleri ama-
cıyla yaptım. 

Allah'ım! Muhammed'e ve Hak ehli ve halkın önderleri olan Muham-
med'in Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle. Senden istediğim şeyleri icabet et. Di-
nimin ve dünyamın yararına olan, ancak dua ederek söylemediğim 
şeyleri bana ver. Doğrusu sen övülmüş ve yücesin; Allah, Muhammed'e 
ve tertemiz Ehl-i Beyti'ne rahmet etsin." 
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ماُم الَّذي يـَُفوُز ِبِه اْلُمْؤِمُنوَن، َويـَْهِلُك ْسَتوِدُعَك َهللا اَيـَُّها االِ َواَبـََويَّ َوَمجيِع ِعْرتَيت، اَ 
  .بُونَ ِه اْلكاِفُروَن اْلُمَكذِّ َعلى يََديْ 

ناً اْلَفْوَز َك، ُمتَـيَـقِّ بيَك َوَجدِّ ِئرًا َلَك َوألَ اَك ز � َمْوالَي َ� ْبَن احلََْسِن ْبِن َعِليٍّ ِجئْـتُ 
  .ُكْم، ُمْعَتِقداً ِاماَمَتُكمْ بِ 

 *ْغين َبالغَ �رََة يل ِعْنَدَك يف ِعّلّيَني، َوبـَلِّ اَللّـُهمَّ اَْكُتْب هِذِه الشَّهاَدَة َوالزِّ 
 .ِهْم � َربَّ اْلعاَلمنيَ بِّ الّصاِحلَني، َوانـَْفْعين ِحبُ 

Diğer Bir Ziyaret 
 
Seyyid İbn Tavus'un naklettiği bu ziyaret şöyledir: 

اْجلَديِد َواْلعاملِِ الَّذي ِعْلُمُه ال يَبيُد اَلسَّالُم َعلى ُحمِْيي  اَلسَّالُم َعَلى اْحلَقِّ 
اَلسَّالُم َعلى  َمِم َوجاِمِع اْلَكِلِم،األُ  اْلُمْؤِمنَني َوُمبِري اْلكاِفريَن، اَلسَّالُم َعلى َمْهِديِّ 

ِة اْلَمْعُبوِد وََكِلَمِة اْلَ◌ْحمُموِد،   َخَلِف السََّلِف َوصاِحِب الشََّرِف، اَلسَّالُم َعلى ُحجَّ
 

* "Allah'ım! Ziyaretçi kulun, itaatini köle ve hürlere farz kıldığın ve 
dostlarını onun vasıtasıyla ateşin azabından kurtardığın ziyaret edilen 
velinin kapısına düşmüştür. 

Allah'ım! Bu ziyareti, velini tasdik eden ve velayeti hakkında kuşkuya 
kapılmayan kimse için icabet edilmiş dua içeren kabul edilmiş bir ziyaret 
kıl. 

Allah'ım! Bu ziyareti o hazrete ve onu ziyarete son ahdim kılma. 
Onun hareminden, babasının ve dedesinin ziyaretinden ayağımı kesme. 

Allah'ım! -Bu yoldaki- masrafımın karşılığını ver. Dünya ve ahiretim-
de beni, kardeşlerimi, annemi ve babamı ve soyumdan gelen herkesi 
bana nasip ettiğin bu ziyaretten (sevabından) faydalandır. Ey varlığıyla 
müminlerin kurtuluşa erdiği ve elleriyle yalanlayan kafirlerin helak olduğu 
imam seni Allah'a ısmarlıyorum. 

Ey mevlam! Ey Hasan b. Ali! Sizinle kurtuluşa erişileceğine inanarak 
ve sizin imametinize iman ederek seni, babanı ve dedeni ziyarete geldim. 

Allah'ım! Bu tanıklığı ve ziyaretimi kendi katında İlliyyin defterine yaz, 
beni salihlerin makamına ulaştır ve beni onların sevgisinden yararlandır; 
ey alemlerin Rabb'i!" 
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نِْبياِء َوخامتِِ ِء، اَلسَّالُم َعلى واِرِث األَ ْعدااألَ  ْوِلياِء َوُمِذلِّ األَ  اَلسَّالُم َعلى ُمِعزِّ 
ئِِم اْلُمنْـَتَظِر َواْلَعْدِل اْلُمْشتَـَهِر، اَلسَّالُم َعَلى السَّْيِف ْوِصياِء، اَلسَّالُم َعَلى اْلقااألَ 

ِم، الّشاِهِر َواْلَقَمِر الزّاِهِر َوالنـُُّوِر اْلباِهِر، اَلسَّالُم َعلى َمشِْس الظَّالِم َوبَْدِر الَّتما
ِق  الصَّْمصاِم َوَفالّ صاِحبِ  ّ�ِم، اَلسَّالُم َعلى�ِم َوَنْضَرِة األَ اَلسَّالُم َعلى رَبيِع األَ 

اْهلاِم، اَلسَّالُم َعَلى الّديِن اْلَمأثُوِر َواْلِكتاِب اْلَمْسطُوِر، اَلسَّالُم َعلى بَِقيَِّة ِهللا يف 
 *نِْبياِء، َوَلَدْيِه َمْوجُوٌد آاثرُ ُمنْـَتهى ِاَلْيِه َمواريُث األَ ِبالِدِه َوُحجَِّتِه َعلى ِعباِدِه، الْ 

َد هللاُ الَّذي َوعَ  ْمِر، اَلسَّالُم َعَلى اْلَمْهِديِّ ِلألَ  َواْلَوِيلِّ  رِّ ُمْؤَمتَِن َعَلى السِّ ْصِفياِء، الْ األَ 

 
* "Selam olsun yepyeni hakka (imama) ve ilmi tükenmez alime; se-

lam olsun müminleri dirilten ve kafirleri helak edene; selam olsun üm-
metlerin mehdisine ve kelimeleri (bütün kemalleri) bir araya toplayana; 
selam olsun geçmiş -imamların- halifesine ve şeref sahibine, selam olsun 
Mabud'un hüccetine ve Mahmud'un (Allah'ın) kelimesine, selam olsun 
Allah'ın velilerine izzet veren ve Allah'ın düşmanlarını zelil edene; selam 
olsun peygamberlerin varisine ve vasilerin sonuncusuna, selam olsun 
beklenilen Kâim'e ve meşhur adalet timsaline; selam olsun çekilmiş 
kılıca, aydın aya ve parlak nura, selam olsun karanlıkların güneşine ve 
dolun aya; selam olsun yaratılmışların baharına ve günlerin neşesine; 
selam olsun keskin kılıç sahibine ve başları yarana; selam olsun nesilden 
nesle geçen dine ve yazılmış kitaba; selam olsun Allah'ın beldelerdeki 
bakiyesine, Allah'ın kullarına hüccetine, bütün peygamberlerin mirasları-
nın kendisine ulaştığı kişiye, yanında seçkinlerin eserleri bulunan, sırrın 
emini ve işlerin sahibine; selam olsun Allah'ın ümmetlere kendisinin 
vasıtasıyla -farklı- sözleri bir araya toplayacağı, halkı tefrikadan kurtara-
cağı, yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracağı, yeryüzünün bütün güçle-
rinin kendisi için ortam hazırlayacağı ve onun vasıtasıyla müminlere vaa-
dini gerçekleştireceği Mehdi'ye. 

Şahadet ederim ki ey mevlam! Sen ve babaların olan imamlar dünya 
hayatında ve şahitlerin şahitlik edeceği günde benim imamlarım ve 
efendilerimsiniz. Ey mevlam! Senden, Allah Tebarek ve Teâlâ'dan benim 
işlerimin ıslahını, hacetlerimin revasını, günahlarımın bağışlanmasını, 
dinimde, dünyamda ve ahretimde benim ve bütün mümin kardeşlerimin 
ve bacılarımın elimden tutmasını istemeni diliyorum. Şüphesiz O çok 
bağışlayan ve şefkatlidir." 



 1051 

ْرَض ِقْسطاً ِبِه األَ  الشََّعَث، َوَميْألَ َمَم َاْن َجيَْمَع ِبِه اْلَكِلَم، َويـَُلمَّ ِبِه َعزََّوَجلَّ ِبِه األُ 
 . ِمننيَ ِه َوْعَد اْلُمؤْ َن َلُه َويـُْنِجَز بِ َوَعْدًال، َوُميَكِّ 

نْيا َويـَْوَم ِيف اْحلَياِة  ْن آابِئَك اَئِمَّيت َوَمواِيلَّ ئِمََّة مِ َهُد � َمْوالَي اَنََّك َواألَ َاشْ  الدُّ
� َمْوالَي َاْن َتْسَأَل َهللا تَباَرَك َوَتعاىل يف َصالِح َشأين َوَقضاِء   َاْسأَُلكَ ْشهاُد، يـَُقوُم األَ 

ْخِذ بَِيدي يف ديين َوآِخَريت يل َوِالِ◌ْخواين َوَاَخواِيت راِن ذُنُويب َواألَ اِئجى َوُغفْ َحو 
 .فًَّة ِانَُّه َغفُوٌر رَحيمٌ اك   اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناتِ 

Sonra daha önce anlattığız şekilde on iki rekat ziyaret namazı kıl 
ve her iki rekattan sonra bir selam ver ve Hz. Zehra'nın (s.a) tesbihini 
çekip ona hediye et. Ziyaret namazından sonra ise şöyle de: 

َعلى ُحجَِّتَك يف أرِضَك َو َخليَفِتَك يف ِبالِدَك، الّداعي إىل  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ي َوجمَُلِّ املؤِمنَني، وُمبِري الكافريَن،  َسبيِلك، َوالقائِِم ِبِقْسِطَك، َوالفائِز أَبمِرَك، َويلِّ 

وََكلَمِتَك   *ْدِق،احلَسَنِة َوالصِّ  ، َوالّصادِِع ابِحلكمِة َواملْوِعَظةِ الظُّْلَمِة، َوُمنِري احلقِّ 
الّناصِح، َسفيَنِة النَّجاِة، َوَعَلِم   ِب اخلائِف، الَويلِّ قِّ َوَعيْـَبِتَك َوَعْيِنَك يف أْرِضَك، املُرتََ 

ِج  َتدى، َوالوِْتِر املْوتِور، َوُمَفرِّ رْ ْريِ َمْن تـََقمََّص وارى، َوخَ اهلُدى، َونُوِر أَْبصاِر الوَ 

 
* "Allah'ım! Salat eyle yeryüzündeki hüccetine, beldelerindeki halife-

ne, insanları senin yoluna davet edene, adaleti ayakta tutana, senin em-
rinle kurtuluşa erene, müminlerin velisine, kafirleri helak edene, karanlığı 
giderene, hakkı aydınlatana, hikmetle, doğru söz ve güzel öğütle -emirle-
rini- bildirene, senin kelimene, (ilim ve sırlarının) heybesine, yeryüzün-
deki gözüne, sürekli gözeten, korkan (endişe içerisinde olan), insanlara 
öğüt veren, kurtuluş gemisi, hidayet nişanesi, insanların gözlerinin nuru 
olana, bedenine gömlek ve cübbe giyen en üstün kişiye, yegâne maz-
lumların kanını talep edene, kederleri giderene, sıkıntıları yok edene; 
Allah'ın salatı, yıldızlar doğduğu, ağaçlar yaprak verdiği, meyveler yetişti-
ği, gece ve gündüz gidip geldiği ve çemendeki kuşların öttüğü müddetçe 
onun üzerine ve onun, hidayet imamları ve mümin önderler olan baba-
larına olsun. Allah'ım! Onun sevgisiyle beni faydalandır, beni onun 
safında ve bayrağının altında haşret; ey hak ilâh! Ey alemlerin Rabbi; -bu 
duamı- kabul et."   
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ئِمَِّة  َعَلْيِه َو َعلى آابئِِه األَ ، وَكاِشِف البْلوى، َصَلواُت هللالُكَرِب، َوُمزِيِل اهلَمِّ 
اُر، َو ْشجأْورََقِت األ، وَ سحارِ يامَني، ما طََلَعْت َكواِكُب األَ اهلاديَن، َوالقاَدِة امل 

ِه  ْطياُر، الّلُهمَّ انـَْفْعنا حبُبِّ لليُل والنَّهاُر، وَغرََّدِت األَ اُر، واْختَـَلَف امثْ َعِت األَ أينَـ 
 آمَني َربَّ العاملَني. احلَقِّ ِالـَٰه  َواْحُشْر� يف زُْمَرتِِه، وَحتَْت ِلوائِِه،

Hz. Mehdi'ye (a.f) Salavat Zikri 

ِه َووارِثِِه احلََْسِن َوَوِصيِّ  َعلى َوِيلِّ  ِل بـَْيِتِه، َوَصلِّ َوَاهْ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ْب َعَلْيِه َوقـَرِّ  اْلقاِئِم ابَِْمِرَك، َواْلغاِئِب ىف َخْلِقَك، َواْلُمنْـَتِظِر ِالِ◌ْذِنَك، اَللّـُهمَّ َصلِّ 

اْلَغيْـَبِة َوَاْظِهْر ِبظُُهورِِه  َواْكِشْف َعْن أَبِسِه ِحجاَب  هُ ْجنِْز َوْعَدُه َوَاْوِف َعْهدَ بـُْعَدُه َواَ 
ْدُه ْت ِبِه اْلَقْلَب َواَِقْم ِبِه اْحلَْرَب، َواَيِّ ْم َاماَمُه الرُّْعَب َوثـَبِّ َصحاِئَف اْلِ◌ْحمَنِة، َوَقدِّ 
دََع  ال يَ َانْ  *ْطُه َعلى َاْعداِء ديِنَك َاْمجَعَني، َوَاهلِْْمهُ مَني َوَسلِّ ِجبُْند ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمَسوِّ 

 
* "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat eyle, senin emrinle 

kıyam edecek olan, kulların arasında gayıp olan ve -zuhur etmek için- 
senin iznini bekleyen Hasan Askeri'nin halifesine, vasisine ve mirasçısına 
salat eyle. Allah'ım! Ona salat eyle, uzaklığını yakınlaştır, vaadını gerçek-
leştir, gaybet hicabı olan sıkıntısını gider aç, onun zuhuruyla üzüntü ve 
keder sayfalarını açığa çıkar (kaldır), korkuyu onun önüne al (önceden 
düşmanlarını korkut), onun vesilesiyle kalplere sebat ver, zuhuruyla 
savaşı başlat ve onu alameti olan meleklerden oluşan bir orduyla teyit et, 
onu dininin bütün düşmanlarına musallat kıl ve ona ilham et ki 
düşmanlardan viran etmediği hiçbir rüknü bırakmasın, yok etmediği hiçbir 
reis bırakmasın, şerrini aleyhlerine çevirmediği hiçbir hile bırakmasın, 
had uygulamadığı hiçbir fasık bırakmasın, yok etmediği hiçbir firavun 
koymasın, yırtmadığı hiçbir perde bırakmasın, yıkmadığı hiçbir bayrak, 
emrine geçirmediği hiçbir sultan, kırmadığı hiçbir mızrak, yırtmadığı 
hiçbir zırıh, dağıtmadığı hiçbir ordu, yakmadığı hiçbir minber ve kürsü, 
kırmadığı hiçbir kılıç, ufalamadığı hiçbir put, dökmediği hiçbir kan, yok 
etmediği hiçbir zulüm, yıkmadığı hiçbir kale, kapatmadığı hiçbir kapı, 
tahrip etmediği hiçbir saray, teftiş etmediği hiçbir ev, ayağını basmadığı 
hiçbir ova, çıkmadığı hiçbir dağ, yerden çıkarmadığı hiçbir hazine 
bırakmasın; merhametin hürmetine ey merhametlilerin en merhametlisi." 
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ُه، َوال هامًا االّ  ِمنْـُهْم رُْكنًا االّ  ُه، َوال َكْيداً  َهدَّ ُه، َوال  َردَُّه، َوال فاِسقًا االّ   االّ َقدَّ َحدَّ
َكَسَبُه،  َنكََّسُه، َوال ُسْلطاً� االّ  الّ  اِ ماً لَ َهَتَكُه، َوال عَ  َاْهَلَكُه، َوال ِسْرتًا االّ  الّ ِفْرَعْوَن اِ 

َاْحَرَقُه،  فـَرََّقُه، َوال ِمْنَربًا االّ  َخَرَقُه، َوال ُجْندًا االّ  َصَفُه، َوال ِمْطَردًا االّ قَ  الّ َوال رُْحمًا ا
َاابَدُه، َوال  َاراَقُه، َوال َجْورًا االّ  َرضَُّه، َوال َدماً االّ  َكَسَرُه، َوال َصَنماً االّ  َوال َسْيفاً االّ 

فـَتََّشُه، َوال  َخرَّبَُه، َوال َمْسَكنًا االّ  َمُه، َوال َقْصرًا االّ َردَ  َهَدَمُه، َوال اباًب االّ  ِحْصنًا االّ 
ِتَك � َاْرَحَم َاْخَرَجُه، ِبَرمحَْ  َصِعَدُه، َوالَكْنزًا االّ  َأْوطََأُه، َوال َجَبًال االّ  َسْهًال االّ 
 .الرّاِمحنيَ 

Şeyh Mufid,   
 »ْكَربُ ِاالَّ هللاُ َوهللاُ اَ ِالـَٰه  َاهللُ اَْكَربُ ال«

"Allah vasfedilmeyecek kadar yücedir, Allah vasfedilmeyecek kadar 
yücedir, Allah'tan başka ilah yoktur, Allah vasfedilmeyecek kadar yüce-
dir" 
cümlesiyle başlayan yukarıda kaydettiğimiz ziyareti naklettikten sonra 
başka bir rivayette şöyle geçer diyor: Serdab'a girdikten sonra şöyle 
de:  

 »اْجلَديدِ  اَلسَّالُم َعَلى اْحلَقِّ «
"Selam olsun yeni hakka (imama)…"  

Böylece ziyareti nakledip ziyaret namazına kadar vardırarak şöyle 
buyurmuştur: Sonra on iki rekat namaz kıl ve her iki rekatta bir selam 
ver (namazları ikişer rekatlar olarak kıl) ve sonra imamdan rivayet 
edilen şu duayı oku: 

-Üzüntülerin Giderilmesi Hakkindaki Dua- 

ْرُض َوُمِنَعِت  َكَشَف اْلِغطاُء، َوضاَقِت األَ ِاللهمَّ َعظَُم اْلَبالُء، َوبَرَِح اْخلَفاُء، َوانْ 
ِة َوالرَّخاءِ ْشَتكى َوَعَلْيَك اْلُمَعوَُّل ِىف الشِّ اْلمُ  السَّماُء َوِاَلْيَك � ربِّ   .دَّ

َتنا ِبذِلَك  اَللّـُهمَّ َصلِّ  َعلى حمَُمٍَّد َو آله الَّذيَن فـََرْضَت َعَلْينا طاَعتَـُهْمَ فَعرَّفـْ
َرُب مِ ْج َعّنا ِحبَقِّ َمْنزَِلتَـُهْم فـَرِّ    . ْن ذلكَ ِهْم فـََرجاً عاِجالً َكَلْمِح اْلَبَصِر َاْو ُهَو اَقـْ
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اْنُصراين َفِانَُّكما �ِصراِي َواَْكفياين َفاَنَُّكما   � حمَُمَُّد � َعِليُّ، � َعِليُّ � حمَُمَُّد َ
 .ْدرِْكين َاْدرِْكين َاْدرِْكين كاِفياي � َمْوالي � صاِحَب الزَّماِن اْلَغْوَث اْلَغْوَث اْلَغْوَث، اَ 

* 
Bu duayı defalarca orada (Serdab'da) ve diğer yerlerde okumak 

iyidir. Biz birinci babda az bir farkla bu duayı zikrettik. 

Diğer Bir Ziyaret 
Seyyid İbn Tavus'un naklettiği diğer bir ziyaret şöyledir: İki rekat 

namaz kıl ve sonra şöyle de:  
 »...َسالُم ِهللا اْلكاِمُل الّتامُّ الّشاِمُل «

Biz bu ziyareti birinci babın yedinci bölümünde Hz. Mehdi'den 
(a.f) yardım dilemek diye "Kelim-i Tayyib"den naklettik; dileyenler 
oraya müracaat edebilirler. 

Seyyid İbn Tavus "Misbahu'z-Zair" kitabında mukaddes serdabın 
amellerini bir bölümde ela almış, orada altı ziyaret nakletmiş ve sonra 
şöyle buyurmuştur: Bu bölüme Nudbe duasını, mevlamız Hz. Mehdi-
'nin (a.f) her gün sabah namazından sonra kendisiyle ziyaret edilen 
ziyaret duasını, -bu ziyaret duası yedinci ziyaret sayılmaktadır-; yine 
gaybet döneminde okunması emredilen Ahd duası ve İmam'ın (a.s) 
hareminden dönüp gitmek istendiği zaman okunan ziyaret duasını da 
buna ekliyoruz. 

Sonra bu dört ziyaret ve duayı zikretmeye başlıyor. Biz de bu 
kitabımızda o yüce zata uyarak bu dört ziyaret duasını kaydediyoruz: 

 
* "Allah'ım; bela (ve imtihan) büyümüş, -İmamımızın- gizliliği aşikâr 

olmuş, perdeler kalkmış, yeryüzü daralmış, göğün rahmeti önlenmiş; ey 
Rabb'im, yardım dilenilecek, kendisine şikayet götürülecek, zorlukta ve 
kolaylıkta dayanılacak olan sensin. 

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e rahmet eyle, bunlar öyle 
kimselerdir ki, onlara itaat etmeyi bizlere farz kıldın, bu vesileyle onların 
makamlarını bize tanıttın; öyleyse onların hakkı hürmetine göz yumup 
açma veya daha kısa bir zamanda gam ve üzüntüyü bizden gider. 

Ey Muhammed, ey Ali, bana yardım edin çünkü siz yardım eden-
siniz, sorunumun çözümü için bana yetin çünkü siz yeterlisiniz. Ey 
Mevlam, ey zamanın sahibi olan İmam, benim feryadıma yetiş, benim 
feryadıma yetiş, benim feryadıma yetiş." 
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1- Nudbe Duası 
Bu duayı dört bayramda, yani Ramazan bayramında, Kurban 

bayramında, Gadir-i Hum bayramında ve Cuma gününde okumak 
müstehaptır. Bu dua şöyledir: 

 .لََّم َتْسليماً ِه َوآِلِه َوسَ ِد� حمَُمٍَّد نَِبيِّ اْلعاَلمَني َوَصلَّى هللاُ َعلى َسيِّ  َاْحلَْمُد هلِل َربِّ 
اَللّـُهمَّ َلَك اْحلَْمُد َعلى ما َجرى ِبِه َقضاؤَك يف َاْوِلياِئَك الَّذيَن اْسَتْخَلْصتَـُهْم 
ِلنَـْفِسَك َوديِنَك، ِاِذ اْخَرتَْت َهلُْم َجزيَل ما ِعْنَدَك ِمَن النَّعيِم اْلُمقيِم الَّذي ال َزواَل 

َرْطَت َعَلْيِهُم الزُّْهَد يف َدرَجاِت هِذِه الدُّنـَْيا الدَّنِيَِّة َلُه َوَال اْضِمْحالَل، بـَْعَد َاْن شَ 
َوزُْخُرِفها َوزِْبرِِجها، َفَشَرطُوا َلَك ذِلَك َوَعِلْمَت ِمنْـُهُم اْلَوفاَء ِبِه فـََقِبْلتَـُهْم َوقـَرَّبـْتَـُهْم،  

َبْطَت َعَلْيِهْم َمالِئَكَتَك ، َوَاهْ يِّ اْلَعِليَّ َوالثَّناَء اْجلَلِ ْكَر َوَقدَّْمَت َهلُُم الذِّ 
 َواْلَوسيَلَة ِاىل ِبَوْحِيَك، َورََفْدهَتُْم ِبِعْلِمَك، َوَجَعْلتَـُهُم الذَّريَعَة ِاَلْيكَ  وََكرَّْمتَـُهمْ 
  .ِرْضواِنكَ 

 * فـَبَـْعٌض َاْسَكنْـَتُه َجنـََّتَك ِاىل َاْن َاْخَرْجَتُه ِمْنها، َوبـَْعٌض َمحَْلَتُه يف فـُْلِككَ 
 

* "Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur, Allah'ın salatı ve 
kamil selamı O'nun Peygamberi efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.a) ve 
O'nun soyuna olsun. 

Allah'ım! Kendin ve dinin için, seçkin ve halis kıldığın dostların 
hakkında uygulanan kaza ve takdirin hususunda sana hamd olsun. Sen 
kendi katında olan zevalsiz, kalıcı nimetlerini onlara ayırdın, ama bu 
nimetler vermenin karşılığında alçak dünyanın rütbe ve makamlarına, 
yaldız ve süslerine aldırış etmeyip, züht edecekleri hususunda onlardan 
söz aldın. Onlara da bu hususta sana söz verdiler ve Sen onların vefalı 
olduğunu bildiğin için onları kabul ettin ve kendine yaklaştırdın ve onların 
isimlerini, zikirlerini yücelttin ve övgülerini aşikar edip yaydın, meleklerini 
onlara indirdin ve onlara vahyinle ikramda bulundun, ilminle onları 
destekledin ve onları kendine ulaşmanın ve rızanı kazanmanın vesilesi 
kıldın. 

Bazılarını (Hz. Adem'i -a.s-) çıkarıncaya dek cennetinde yerleştirdin, 
bazısını (Hz. Nuh'u -a.s-) gemide taşıdın ve kendi rahmetinle onu ve 
onunla beraber iman edenleri helak olmaktan kurtardın. Bazısını da (Hz. 
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َْذَتُه ِلنَـْفِسَك َخليًال َوَجنَّ  َوَسأََلَك يْـَتُه َوَمْن آَمَن َمَعُه ِمَن اْهلََلَكِة ِبَرْمحَِتَك، َوبـَْعٌض اختَّ
ِخريَن َفَاَجبْـَتُه َوَجَعْلَت ذِلَك َعِلّيًا، َوبـَْعٌض َكلَّْمَتُه ِمْن َشَجـَرٍة  ِيف اآل ِلساَن ِصْدقٍ 

َوآتـَيْـَتهُ   ْدءًا َوَوزيرًا، َوبـَْعٌض َاْوَلْدَتُه ِمْن َغْريِ َابٍ َتْكليمًا َوَجَعْلَت َلُه ِمْن َاخيِه رِ 
 .َواَيَّْدَتُه ِبُروِح اْلُقُدسِ ناِت اْلبَـيِّ 

وَُكلٌّ َشَرْعَت َلُه َشريَعًة، َوَ�َْجَت َلُه ِمْنهاجًا، َوَختَريََّْت َلُه َاْوِصياَء، ُمْسَتْحِفظاً  
ٍة ِاىل مُ  ٍة، ِاقاَمًة ِلديِنَك، وَ بـَْعَد ُمْسَتْحِفظ ِمْن ُمدَّ يـَُزوَل  ُحجًَّة َعلى ِعباِدَك، َوِلَئالّ دَّ

َعلى َاْهِلِه، َوال يـَُقوَل َاَحٌد َلْوال َاْرَسْلَت ِاَلْينا َرُسوًال  ِه َويـَْغِلَب اْلباِطلُ اْحلَقُّ َعْن َمَقرِّ 
ى، ِاىل َاِن ْبِل َاْن نَِذلَّ َوَخنْز ُمْنِذرًا َواََقْمَت َلنا َعَلمًا هاِدً� فـَنَـتَّبِـَع آ�ِتَك ِمْن قَـ 

ْمِر ِاىل َحبيِبَك َوَجنيِبَك حمَُمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه، َفكاَن َكَما انـَْتَجبْـَتهُ  انـْتَـَهْيَت اِبألَ 
اْعَتَمْدَتُه،  َخَلْقَتُه، َوَصْفَوَة َمِن اْصَطَفيْـَتُه، َواَْفَضَل َمِن اْجتَـبَـيْـَتُه، َواَْكَرَم َمنِ  َد َمنْ َسيِّ 

َتُه ِاَىل الثـََّقَلْنيِ ِمْن ِعباِدَك،  ْمَتُه َعلى اَنِْبياِئَك، َوبـََعثـْ  . طَأَتُه َمشارَِقَك َوَمغارَِبكَ َوَاوْ  *َقدَّ
 

İbrahim -a.s-) kendine dost edindin, o ise sonradan gelen ümmetlerde 
kendisine bir lisani sıdk (doğru dil) istedi ve sen icabet ederek onu yüce 
kıldın. Bazılarıyla (Hz. Musa -a.s-) bir ağaç vasıtasıyla konuştun, 
kardeşini ona destek ve yardımcı kıldın. Bazılarını (Hz. İsa -a.s-) babasız 
dünyaya getirdin, ona apaçık nişanelerini verdin ve onu Ruhu'l-Kudüs ile 
destekledin.  

* Bunlardan her birine bir şeriat ve bir açık yol koydun ve onlara 
vasiler seçtin; bu peygamber ve vasiler belirli süreler için dinin koruyucu-
luğunu üstlenmiş ve onu ayakta tutmuşlardır. Bunları, kullarına hüccet 
olması, hakkın kendi yerinden ayrılmaması ve batılın hak taraftarlarına 
galip olmaması ve kimse niye bize korkutucu bir Resul göndermedin ve 
hidayet edici bir nişane dikmedin de biz yolumuzu şaşırıp zillet ve 
bedbahtlığa duçar olmadan senin nişanelerine tabi olaydık dememesi 
için gönderdin. Nihayet peygamberlik işini habibin, üstün kıldığın Muham-
med (s.a.a) ile sona erdirdin. O senin üstün ve soylu kıldığın gibi 
yaratıklarının efendisi ve seçtiklerinin en seçkini ve beğendiklerinin en 
faziletlisi ve güvendiklerinin en kerametlisi idi. Onu tüm peygamberlerin-
den öne geçirdin ve onu bütün cin ve insanlara meb'us kıldın, doğu ile 
batıyı onun emrine soktun. 
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َوَسخَّْرَت َلُه اْلُرباَق، َوَعَرْجَت (به) ِبُرْوِحِه ِاىل َمساِئَك، َوَاْوَدْعَتُه ِعْلَم ما كاَن  
ِقضاِء َخْلِقَك، مثَُّ َنَصْرَتُه اِبلرُّْعِب، َوَحَفْفَتُه ِجبَْربَئيَل َوميكائيَل َوما َيُكوُن ِاَىل انْ 

ِه َوَلْو َكرَِه  ُكلِّ مَني ِمْن َمالِئَكِتَك َوَوَعْدَتُه َاْن تُْظِهَر ديَنُه َعَلى الّديِن َواْلُمَسوِّ 
ْن َاْهِلِه، َوَجَعْلَت َلُه َوَهلُْم َاوََّل بـَْيٍت اْلُمْشرُِكوَن، َوذِلَك بـَْعَد َاْن بـَوَّأَتُه َمبَـوََّأ ِصْدٍق مِ 

ناٌت َمقاُم ِاْبراهيَم ُوِضَع ِللّناِس َللَّذي بَِبكََّة ُمبارَكًا َوُهدًى ِلْلعاَلمَني، فيِه آ�ٌت بـَيِّ 
ْلبَـْيِت ْجَس َاْهَل اَوَمْن َدَخَلُه كاَن آِمنًا، َوقـُْلَت (ِامنَّا يُريُد ُهللا ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ 

تاِبَك  رَُكْم َتْطهرياً) مثَُّ َجَعْلَت َاْجَر حمَُمٍَّد َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه َمَودَّهَتُْم يف كِ َويَُطهِّ 
اْلُقْرىب) َوقـُْلَت (ما َسأْلُتُكْم ِمْن  َاْجرًا ِاالَّ اْلَمَودََّة ِيف  ُلُكْم َعَلْيهِ أَ فـَُقْلَت: (ُقْل ال َاسْ 

ِه يـَتَِّخَذ ِاىل رَبِّ  *شاَء َانْ  َمنْ  االّ  ُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َاْجرٍ أَ َوقـُْلَت: (ما َاسْ  َلُكْم) َاْجر فـَُهوَ 
 

* Burak'ı (gökte seyretme vesilesini) onun emrine verdin, onu 
göklere çıkardın ve yaratıkların yok oluncaya dek olmuş ve olacakların 
ilmini ona verdin, sonra da ona düşmanlık edenlerin kalbine korku 
düşürerek ona yardım ettin. Cebrail, Mikail ve yüce makamlı meleklerinle 
onu muhafaza eyledin ve müşrikler istemese de dinin bütün dinlerden 
üstün kılacağını vaad ettin. Bu vaadini, Peygamber'i (ailesinden ayrılıp 
Mekke'den hicret ettikten sonra tekrar onu- ailesinin bulunduğu doğruluk 
yuvasına (Mekke'ye) fetihle geri döndürerek gerçekleştirdin. Âlemlere 
bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulmuş ilk ev olan 
Mekke'yi (Ka'be'yi) onun ve onlar için -ibadet yeri- kıldın. Orada apaçık 
nişâneler ve İbrahim'in makamı vardır. Kim o eve girerse emniyette ve 
emanda olur ve buyurdun ki, "Ancak Allah siz Ehl-i Beyt'ten her kötülüğü 
gidermek ve sizleri tertemiz kılmak ister." Yine Kitab'ında Muhammed'in -
salavatın onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- mükafatını, Ehl-i Beyt'ine 
itaatle birlikte sevmek olduğunu açıklayarak şöyle buyurdun: "De ki: Ben, 
buna karşılık sizden yakınlarıma itaatle birlikte sevgi göstermekten başka 
bir mükafat istemiyorum" Yine dedin ki: "Ben, sizden peygamberliğimin 
mükafatı olarak bir şey istediysem, o da yine sizler içindir (kendi yararı-
nızadır)". Ve buyurdun ki, "Sizden peygamberliğim için bir karşılık istemi-
yorum; sadece o kimse ki Rabbine doğru bir yol alıyor." O halde onlar 
(Ehl-i Beyt) sana ve rızana ulaşmak için bir yoldurlar. 

Onun (Peygamber'in) ömrünün günleri sona erince, velisi Ali b. 
Ebitalib'i (a.s) hidayetçi olarak tayin etti. Çünkü Peygamber korkutucu idi 
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 . َواْلَمْسَلَك ِاىل ِرْضواِنكَ َسبيًال)، َفكانُوا ُهُم السَّبيَل ِاَلْيكَ 
ما َوآهلِِما  َصَلواُتَك َعَلْيهِ  فـََلمَّا انـَْقَضْت َاّ�ُمُه اَقاَم َوِليَُّه َعِليَّ ْبَن َايب طاِلبٍ 

، َفقاَل َواْلَمُأل َاماَمُه: َمْن ُكْنُت َمْوالهُ  هادٍ  قـَْومٍ  ُكلِّ هاِدً�، ِاْذ كاَن ُهَو اْلُمْنِذَر َولِ 
َصَرُه َواْخُذْل َمْن فـََعِليٌّ َمْوالُه اَللّـُهمَّ واِل َمْن واالُه َوعاِد َمْن عاداُه َواْنُصْر َمْن نَ 

 .َخَذَلهُ 
 َوسائِرُ  واِحَدةٍ   َاَ� نَِبيَُّه فـََعِليٌّ َامريُُه، َوقاَل َاَ� َوَعِليٌّ ِمْن َشَجَرةٍ َوقاَل: َمْن ُكْنتُ 

ْنزَِلِة  َشّىت، َوَاَحلَُّه َحمَلَّ هارُوَن ِمْن ُموسى، َفقال َلُه اَْنَت ِمّين مبَِ  النَّاِس ِمْن َشَجرٍ 
َدَة ِنساِء اْلعاَلمَني، َوَاَحلَّ َجُه ابـْنَـَتُه َسيِّ اَنَُّه ال َنِيبَّ بـَْعدي، َوَزوَّ  هارُوَن ِمْن ُموسى االّ 

ْبواَب ِاّال اببَُه، مثَُّ َاْوَدَعُه ِعْلَمُه َوِحْكَمَتُه َفقاَل: ِه ما َحلَّ َلُه، َوَسدَّ األَ َلُه ِمْن َمْسِجدِ 
فـَْلَيْاهِتا ِمْن ابهِبا، مثَُّ قاَل:  *اَنـَا َمديَنُة اْلِعْلِم َوَعِلىٌّ ابهُبا، َفَمْن َاراَد اْلَمديَنَة َواحلِْْكَمةَ 

 
ve her kavmin bir hidayetçisi vardı. O halde Resulullah (s.a.a), halk 
önünde toplu olarak bulunduğu bir halde buyurdu ki, "Ben kimin mevlası 
isem Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım! Onunla dost olanla dost ol; 
ona düşman olana düşman ol, ona yardım edene, ondan yardımını 
keserek onu yalnız bırakanı yalnız bırak." 

* Yine buyurdu ki: "Ben kimin peygamberi isem Ali onun emiri 
(önderi)dir." Ve yine buyurdu ki: "Ben ve Ali bir ağaçtanız, diğer in-
sanlar ise ayrı ayrı ağaçtandırlar." Yine Resulullah (s.a.a) Ali'nin 
kendisine oranla Harun'un Musa'ya (a.s) olan konumunda olduğunu 
bildirerek ona hitaben şöyle buyurmuştur: "Sen bana oranla Harun'un 
Musa'ya olan konumundasın; şu farkla ki, benden sonra peygamber 
yoktur." Allah Resulü (s.a.a), onu âlemdekilerin en üstünü olan kendi 
kızıyla evlendirdi, mescidinde kendisine helal olanı ona da helal etti ve 
onun kapsından başka -mescide açılan- bütün kapıları kapattı. Sonra 
ilmini ve hikmetini ona teslim etti ve buyurdu ki: "Ben ilmin şehriyim; Ali 
de onun kapısıdır. Kim şehre birmek ve hikmet istiyorsa o kapıdan 
gelsin." Daha sonra buyurdu ki: "Sen -ey Ali!- benim kardeşim, vasim 
ve varisimsin. Senin etin, benim etimdendir; senin kanın, benim 
kanımdandır; senin barışın benim barışımdır; senin savaşın benim 
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اَْنَت َاخي َوَوِصّيي َووارِثي، َحلُْمَك ِمْن َحلْمي َوَدُمَك ِمْن َدمي َوِسْلُمَك ِسْلمي 
 . َوَدميَوَحْرُبَك َحْريب َواإلمياُن ُخماِلٌط َحلَْمَك َوَدَمَك َكما خاَلَط َحلْمي 

َت تـَْقضي َدْيين َوتـُْنِجُز ِعدايت َوشيَعُتَك َواَْنَت َغدًا َعَلى اْحلَْوِض َخليَفيت َواَنْ 
َعلى َمناِبَر ِمْن نُور ُمبْـَيضًَّة ُوُجوُهُهْم َحْويل ِيف اْجلَنَِّة َوُهْم جرياين، َوَلْوال اَْنَت � َعِليُّ 

 . يـُْعَرِف اْلُمْؤِمُنوَن بـَْعدي ملَْ 
َوَحْبَل ِهللا اْلَمتَني َوِصراَطُه وَكاَن بـَْعَدُه ُهدًى ِمَن الضَّالِل َونُورًا ِمَن اْلَعمى، 

اْلُمْسَتقيَم، ال يُْسَبُق ِبَقرابٍَة يف رَِحٍم َوال ِبساِبَقٍة يف ديٍن، َوال يـُْلَحُق يف َمنْـَقَبٍة ِمْن  
َمناِقِبِه، َحيُْذو َحْذَو الرَُّسوِل َصلَّى ُهللا َعَلْيِهما َوآهلِِما، َويُقاِتُل َعَلى التَّأويِل َوال 

 ِيف ِهللا َلْوَمُة الئٍِم، َقْد َوتـََر فيِه َصناديَد اْلَعَرِب َوقـََتَل اَْبطاَهلُْم َو�َوَش (�هش)  أَتُخُذهُ 
َفَاَضبَّْت َعلى  *ُذْؤابَ�ُْم، َفَاْودََع قـُُلوهَبُْم َاْحقادًا بَْدرِيًَّة َوَخْيَربِيًَّة َوُحنَـْيِنيًَّة َوَغْريَُهنَّ، 

 
savaşımdır. İman be-nim etim ve kanımla karıştığı gibi senin etin ve 
kanınla da karışmıştır. 

Sen yarın (kıyamet günü) Kevser havuzunun başında benim halifem-
sin. Sen, benim borçlarımı ödeyecek ve vaatlerimi yerine getireceksin. 
Senin Şiilerin, yüzleri ak olarak nurdan olan minberler üzerinde cennette 
benim yanımda yer alacaklar; onlar benim komşularımdır. Ey Ali, sen 
olmasaydın, benden sonra müminler tanınmazlardı."  

* Hz. Ali (a.s), Resulullah'tan (s.a.a) sonra ümmeti dalaletten kutra-
ran bir hidayetçi ve körlüğü önleyen bir nur idi. O -ümmet içerisinde- 
Allah'ın sapasağlam ipi ve dosdoğru yolu idi. Kimse Peygamber'e akra-
balık ve dinde öncelik yönünden ondan öne geçemez. Hiç kimse 
herhangi bir menkıbesinde ona ulaşamaz. O, Peygamber'in (s.a.a) adı-
mının yerine, adım koyuyor ve (Kur'an'ın) tevili üzerine (münafıklarla) 
savaşıyordu. Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmiyor-
du. Arab'ın büyüklerinin onun hakkında sinirleri gerildi. -Zira- onların 
kahramanlarını öldürdü, kurtlarıyla tutuştu. Böylece Bedir, Hayber, 
Huneyn ve diğer savaşların kinlerini onların kalplerine soktu. Böylece 
ona kin beslediler, onunla muhalefet etmeye başladılar. O da -mecburen- 
Nakisin (ahitlerini bozanlar) ve Kasitin (zalimler) ve Marikinle (dinden 
çıkanlar) savaşarak onlardan birçoğunu öldürdü. Eceli yetiştiğinde de, 
sonuncuların en şakisi, öncekilerin en şakisine uyarak onu şehit etti.  
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نابََذتِِه، َحّىت قـََتَل الّناِكثَني َواْلقاِسطَني َواْلمارِقَني، َوَلّما َقضى َعداَوتِِه َواََكبَّْت َعلى مُ 
ملَْ ُميْتَـَثْل َاْمُر َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا ، وَّلنيَ  يـَتْـَبُع َاْشَقى األَ ِخرينَ َحنَْبُه َوقـَتَـَلُه َاْشَقى اآل

ُة ُمِصرٌَّة َعلى َمْقِتِه ُجمَْتِمَعٌة َعلى َقطيَعِة  مَّ اديَن بـَْعَد اْهلاديَن، َواألُ َعَلْيِه َوآِلِه ِيف اهلْ 
ِه َوِاْقصاِء ُوْلِدِه ِاالّ رَ  فيِهْم، فـَُقِتَل َمْن قُِتَل، َوُسِيبَ َمْن  اْلَقليَل ِممَّْن َوىف ِلرِعايَِة اْحلَقِّ  ِمحِ

اْلَمثُوبَِة، ِاْذ كاَنِت  ُسِيبَ َواُْقِصَي َمْن اُْقِصَي َوَجَرى اْلَقضاُء َهلُْم ِمبا يـُْرجى َلُه ُحْسنُ 
نا ِاْن كاَن َوْعُد ْرُض هلِل يُورِثُها َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َواْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّقَني، َوُسْبحاَن رَبِّ األَ 
 .  اْلَعزيُز اْحلَكيمُ نا َلَمْفُعوًال، َوَلْن ُخيِْلَف هللاُ َوْعَدُه َوُهوَ رَبِّ 

ْيِت حمَُمٍَّد َوَعِليٍّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِهما َوآهلِِما فـَْليَـْبِك  طاِئِب ِمْن َاْهِل بَـ فـََعَلى األَ 
َوْلَيْصُرِخ  *دِر) الدُُّموُع،ِمْثِلِهْم فـَْلَتْذِرِف (فـَْلتَ اْلباُكوَن، َوِاّ�ُهْم فـَْليَـْنُدِب الّناِدبُوَن، َولِ 

 
* Resulullah'ın -Allah'ın salatı onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- 

ardarda gelen hidayet imamları hususunda emrine itaat edilmedi. Onların 
hakkına riayet etmek konusunda vefalı davranan az bir grup hariç ümmet 
ısrarla onlara karşı düşmanlığa koyuldular, Peygamber'in akrabalarının 
iyi ilişkiyi kesmek ve evlatlarını uzaklaştırmak için toplandılar. Nihayet 
onlardan bir grubu öldürüldü, bir grubu esir edildi ve bir grubu -
vatanlarından ve haklarından- uzaklaştırıldılar. Ve Allah'ın kazası onlar 
hakkında, güzel mükafat umulacak şeyde cereyan etti; çünkü yeryüzü 
Allah'ındır ve ona kullarından istediğini mirasçı kılacaktır; akibet muttaki-
lerindir. Rabbimiz münezzehtir; O'nun vaadi kesinlikle gerçekleşecektir; 
Allah vaadine aykırı davranmaz. O, aziz ve hikmet sahibidir. 

O halde ağlayanlar Muhammed ve Ali'nin -Allah'ın salatı onların ve 
evlatlarının üzerine olsun- Ehl-i Beyt'inden olan tertemiz kişilere ağlasın-
lar, ağıt yakıp figan edenler onlar için ağıt yakıp figan etsinler ve onlar 
gibisine göz yaşı döksünler, feryat edenler feryat etsinler, inleyenler inle-
sinler, haykıranlar haykırsınlar -ve desinler ki:- Nerededir Hasan, nere-
dedir Hüseyin, nerededir Hüseyn'in evlatları, nerdedir birbirinden sonra 
gelen salih ve sadık kişiler, nerededir birbirinden sonra -insanları- Allah'a 
götüren yollar, birbirinden sonra seçkin kişiler? Nerededir parlak güneş-
ler, nerededir ışıklı aylar, nerededir ışıldayan yıldızlar, nerededir dinin 
nişaneleri, nerededir o ilim direkleri, nerededir yeryüzünün boş kalmaya-
cağı hidayet edici itretten olan Allah'ın bâki kıldığı kimse?  
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حلََْسُن اَْيَن اْحلَُسْنيُ اَْيَن اَبْناُء الّصارُِخوَن، َوَيِضجَّ الّضاجُّوَن، َويَِعـجَّ اْلعاجَُّون، اَْيَن ا
اْحلَُسْنيِ، صاِلٌح بـَْعَد صالِـٍح، َوصاِدٌق بـَْعَد صاِدٍق، اَْيَن السَّبيُل بـَْعَد السَّبيِل، اَْيَن 

 الزّاِهَرُة، ْجنُمُ ْقماُر اْلُمنريَُة، اَْيَن األَ ُموُس الطّاِلَعُة، اَْيَن األَ اخلَِْريَُة بـَْعَد اخلَِْريَِة، اَْيَن الشُّ 
 . و ِمَن اْلِعْرتَِة اْهلاِديـَةِ اَْيَن َاْعالُم الّديِن َوَقواِعُد اْلِعْلِم، اَْيَن بَِقيَُّة ِهللا الَّيت ال َختْلُ 

ْمِت َواْلِعَوِج، اَْيَن  اْلُمنْـَتَظُر ِالِ◌قاَمِة األَ اَيـَْن الـُْمَعدُّ لِـَقْطِع داِبِر الظََّلَمِة، اَْينَ 
ِئِض وَ السَُّنِن، اَْيَن اِالزاَلِة اْجلَْوِر َواْلُعْدواِن، اَْيَن اْلُمدََّخُر ِلَتْجديِد اْلَفر اْلُمْرَجتى 

اْلُمَتَخريَُّ ِالِ◌عاَدِة اْلِملَِّة َوالشَّريَعِة، اَْيَن اْلُمَؤمَُّل ِالِ◌ْحياِء اْلِكتاِب َوُحُدوِدِه، اَْيَن 
ْرِك اِصُم َشوَْكِة اْلُمْعَتديَن، اَْيَن هاِدُم اَبِْنَيِة الشِّ الّديِن َوَاْهِلِه، اَْيَن ق ُحمْيي َمعاملِِ 

 فاِق، اَْيَن ُمبيُد َاْهِل اْلُفُسوِق َواْلِعْصياِن َوالطُّْغياِن، اَْيَن حاِصُد فـُُروِع اْلَغيِّ َوالنِّ 
ِل اْلِكْذِب ئِ ْهواءِ، اَْيَن قاِطُع َحبا طاِمُس آاثِر الزَّْيِغ َواألَ قاِق (الِنفاِق)، اَْينَ َوالشِّ 

 *ْفِرتاِء، اَْيَن ُمبيُد اْلُعتاِة َواْلَمَرَدِة، اَْيَن ُمْسَتأِصُل َاْهِل اْلِعنادِ (الَكِذِب) َواال

 
* Nerededir zalimlerin kökünü kesmek için hazırlanan, nerededir eğ-

rilikleri düzeltecek beklenilen, nerededir zulüm ve düşmanlığı bertaraf 
etmesi ümit edilen, nerededir farzları ve sünnetleri yenilemek için sakla-
nılan, nerededir din ve şeraiti geri getirmek için seçilen? Nerededir Kitab 
ve hududlarını ihya etmek için ümit edilen, nerededir din öğretilerini ve 
dindarları ihya edecek olan, nerededir azgınların izzetini kıracak olan, 
nerededir şirk ve nifak binalarını dağıtacak olan, nerededir fısk-u fücur, 
isyan ve tuğyan ehlini yok edecek olan, nerededir sapıklık ve inat 
dallarını biçecek olan? Nerededir batıl düşünce ve nefsanî heveslerin 
eserlerini silecek olan, nerededir yalan ve iftira bağlarını (komplolarını) 
kesecek olan, nerededir azgın mütekebbirleri ve haddi aşanları yok 
edecek olan, nerededir düşmanlık, saptırma ve ilhat ehlinin kökünü 
kazıyacak olan, nerededir -Allah- dostlarını aziz ve -Allah- düşmanlarını 
zelil edecek olan? Nerededir dağınık sözleri takva üzerine bir araya 
toplayacak olan, nerededir Allah'ın kendisinden girilecek olan kapısı, 
nerededir dostların kendisine yöneleceği Allah'ın veçhi, nerededir yeryü-
züyle gökyüzünü birbirine bağlayan sebep (vesile), nerededir fetih ve 
zafer gününün sahibi ve hidayet bayrağını dalgalandıracak olan, nerede-
dir halkın perişanlıklarını ıslah edip kalpleri hoşnut edecek olan? Nerede-
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ْعداِء، اَْيَن جاِمُع اْلَكِلَمِة ْوِلياِء َوُمِذلُّ األَ ْحلاِد، اَْيَن ُمـِعزُّ األَ َوالتَّْضليِل َواالِ 
ِاَلْيِه يـَتَـَوجَُّه  الَّذيِمْنُه يـُْؤتى، اَْيَن َوْجُه ِهللا  الَّذيابُب ِهللا التـَّْقوى، اَْيَن  (الَكِلِم)َعَلى

ْرِض َوالسَّماِء، اَْيَن صاِحُب يـَْوِم اْلَفْتِح َو�ِشُر َبُب اْلُمتَِّصُل َبْنيَ األَ ْوِلياُء، اَْيَن السَّ األَ 
نِْبياِء َواَبْناِء ْيَن الطّاِلُب ِبُذُحوِل األَ اَ ضا، ُف َمشِْل الصَّالِح َوالرِّ رايَِة اْهلُدى، اَْيَن ُمَؤلِّ 

نِْبياِء، اَْيَن الطّاِلُب (املُطاِلُب) ِبَدِم اْلَمْقُتوِل ِبَكْرَبالَء، اَْيَن اْلَمْنُصوُر َعلى َمِن األَ 
 اْلِربِّ  ُذواْعَتدى َعَلْيِه َواْفَرتى، اَْيَن اْلُمْضَطرُّ الَّذي ُجياُب ِاذا َدعا اَْيَن َصْدُر اْخلَالِئِق 

ِء، َواْبُن ااْلُمْصَطفى، َواْبُن َعِليٍّ اْلُمْرَتضى، َواْبُن َخدَجيَة اْلَغرّ  التـَّْقوى، اَْيَن اْبُن النَِّيبِّ وَ 
 .فاِطَمَة اْلُكْربى

َن اْلِوقاُء َواحلِْمى، َ� ْبَن الّساَدِة اْلُمَقرَّبَني، َ� بْ  ابَِيب اَْنَت َواُّمي َونـَْفسي َلكَ 
، َ� ْبَن ْكَرمَني، َ� ْبَن اْهلُداِة اْلَمْهِدّيَني (املُْهَتديَن)، َ� ْبَن اخلَِْريَِة اْلُمَهذَّبنيَ باِء األَ النُّجَ 

 *طاِئِب اْلُمَطهَّريَن (املَُتطَْهرِيِ◌َن)، َ� ْبَن اْخلَضارَِمةِ ْجنَبَني، َ� ْبَن األَ اْلَغطارَِفِة األَ 
ْكَرمَني (األْكَربيَن)، َ� ْبَن اْلُبُدوِر اْلُمنريَِة، َ� ْبَن ِقَمِة األَ ْبَن اْلَقما اْلُمنْـَتَجبَني، �َ 

ُبِل ْجنُِم الزّاِهَرِة، َ� ْبَن السُّ ُهِب الثّاِقَبِة، َ� ْبَن األَ السُُّرِج اْلُمضيَئِة، َ� ْبَن الشُّ 
 

dir peygamberlerin ve peygamberlerin evlatlarının intikamını alacak olan, 
nerededir Kerbela şehidinin kanının intikamını alacak olan, nerededir 
kendisine zulüm ve iftira edene karşı muzaffer kılınacak olan, nerededir 
dua ettiğinde duası icabet edilen muztar (perişan), nerededir iyilik ve 
takva sahibi insanların başında gelen? Nerededir Muhammed Mustafa 
peygamberin oğlu, nerededir Ali Murtaza'nın, yüce makam sahibi Hatice-
'nin ve Fatima-i Zehra'nın oğlu? 

* Babam, anam sana feda ve canım sana siper ve himaye olsun. Ey 
-Allah'a- mukarrep olan yüce imamların oğlu, ey en yüce asil kişilerin 
oğlu, ey hidayet eden ve hidayet edilmiş kişilerin oğlu, arındırılmış en 
üstün kişilerin oğlu, ey soylu önderlerin oğlu, ey tertemiz pâk kişilerin 
oğlu, ey seçkin cömertlerin oğlu, ey saygın şanı yücelerin oğlu, ey ışık 
saçan dolun ayların oğlu, ey aydınlık saçan kandillerin oğlu, ey parlak ve 
aydın yıldızların oğlu, ey apaçık yolların oğlu, ey açık nişanelerin oğlu, ey 
en mükemmel ilimlerin oğlu, ey meşhur sünnetlerin oğlu . 
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 .  ْبَن السَُّنِن اْلَمْشُهورَةِ َلِة، �َ اْلُعُلوِم اْلكامِ  ْعالِم اّلالِئَحِة، َ� ْبنَ اْلواِضَحِة، َ� ْبَن األَ 
َ� ْبَن اْلَمعاملِِ اْلَمأثُورَِة، َ� ْبَن اْلُمْعِجزاِت اْلَمْوُجوَدِة، َ� ْبَن الدَّالِئِل اْلَمْشُهوَدِة  

 اُمِّ  راِط اْلُمْسَتقيِم، َ� ْبَن النـََّبِأ اْلَعظيِم، َ� ْبَن َمْن ُهَو يف(املَْشُهورَِة)، َ� ْبَن الصِّـ 
ناِت، َ� ْبَن الدَّالِئِل الظّاِهراِت، اْلِكتاِب َلَدى ِهللا َعِليٌّ َحكيٌم، َ� ْبَن اآل�ِت َواْلبَـيِّ 

َعِم َ� ْبَن اْلَرباهِني اْلواِضحاِت اْلباِهراِت، َ� ْبَن اْحلَُجِج اْلباِلغاِت، َ� ْبَن النِّ 
َوالّذارِ�ِت، َ� ْبَن الطُّوِر  سۤ  ْبَن يٰ ه َوالْـُمْحَكماِت، �َ ٰـ الّساِبغاِت، َ� ْبَن طَ 

َواْلعاِد�ِت، َ� ْبَن َمْن َد� فـََتَدّىل َفكاَن قاَب قـَْوَسْنيِ َاْو َاْدىن ُدنـُّوًا َواْقِرتااًب ِمَن 
رى، تُِقلَُّك َاْو ثَ  ْعلى، َلْيَت ِشْعري اَْيَن اْستَـَقرَّْت ِبَك النَّوى، َبْل َايُّ َاْرضٍ األَ  اْلَعِليِّ 

اَِبَرْضوى َاْو َغْريِها َاْم ذي طُوى، َعزيٌز َعَليَّ َاْن َاَرى اْخلَْلَق َوال تُرى َوال َاْمسَُع َلَك 
ُدوِينَ  *َحسيسًا َوال َجنْوى، َعزيٌز َعَليَّ َاْن (ال حتُِيَط ِبِ◌َي ُدونَك) ُحتيَط ِبكَ 

 . ناُلَك ِمّين َضجيٌج َوال َشْكوى اْلبَـْلوى َوال يَ 
َعنّا،   ِمْن ُمَغيٍَّب َملْ َخيُْل ِمّنا، بِنَـْفسي اَْنَت ِمْن �زٍِح ما نـََزَح (يـَْنزُِح)  ْنتَ بِنَـْفسي اَ 

َوُمْؤِمَنٍة ذََكرا َفَحّنا، بِنَـْفسي اَْنَت ِمْن  بِنَـْفسي اَْنَت اُْمِنيَُّة شاِئٍق يـََتَمّىن، ِمْن ُمْؤِمنٍ 
 

* Ey bize aktarılan öğretilerin oğlu, ey mevcut mucizelerin oğlu, ey 
görünen kılavuzların oğlu, ey sırat-ı müstakimin oğlu, ey büyük haberin 
oğlu, ey Allah'ın yanındaki ümmü'l-kitabtaki yüce ve hikmet sahibinin oğ-
lu, ey ayetlerin ve açık ilâhi hüccetlerin oğlu, ey apaçık delillerin oğlu, ey 
aşikar ve açık burhanların oğlu, ey Allah'ın yetkin hüccetlerinin oğlu, ey 
kamil olan nimetlerin oğlu, ey Tâ Hâ ve Kur'an'ın muhkem (açık-net) 
ayetlerinin oğlu, ey Yâ Sîn ve ez-Zariat'ın oğlu, ey Tur ve Adiyat -Sure-
sinin- oğlu, ey yücelerin yücesine özel bir yakınlık ve yaklaşımla yakla-
şan, (Allah ile arasındaki mesafe) iki yay uzunluğu kadar yahut daha az 
kalanın oğlu. Keşke bilseydim iradeler (kalpler) nerede senin zuhurunla 
sakinleşecek veya hangi yerin ya da toprağın seni taşıdığını? Rezva 
dağında mısın veya onun dışında bir yerde misin veya Tur'da mısın? 
Halkı görüp seni görmemem, senin sesini ve fısıldayışını duymamam 
bana ağır geliyor. Sıkıntı ve belaların seni kuşatması, benim inilti ve şika-
yetimin de sana ulaşmaması bana ağır geliyor. 
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َجمٍْد ال ُجيارى، بِنَـْفسي اَْنَت ِمْن ِتالِد  َعقيِد ِعزٍّ اليُسامى، بِنَـْفسي اَْنَت ِمْن اَثيلِ 
 .ال يُساوى َت ِمْن َنصيِف َشَرفٍ نَِعٍم ال ُتضاهى، بِنَـْفسي اَنْ 
ِخطاٍب َاِصُف فيَك َوَايَّ َجنْوى،  يَّ � َمْوالَي َوِاىل َميت، َواَ ِاىل َمىت َاحاُر فيَك 

يَّ َاْن اَْبِكَيَك َوَخيُْذَلَك اْلَورى، َعزيٌز َعزيٌز َعَليَّ َاْن اُجاَب ُدوَنَك َواُ�غى، َعزيٌز َعلَ 
َعَليَّ َاْن َجيِْرَي َعَلْيَك ُدوَ�ُْم ما َجرى، َهْل ِمْن ُمعٍني َفاُطيَل َمَعُه اْلَعويَل َواْلُبكاَء،  

ساَعَدهْتا َعْيين َعَلى َعْنيٌ فَ  َهْل ِمْن َجُزوٍع َفاُساِعَد َجَزَعُه ِاذا َخال، َهْل َقِذَيتْ 
 .ذىاْلقَ 

 *َهْل ِاَلْيَك َ� ْبَن َاْمحََد َسبيٌل فـَتـُْلقى، َهْل يـَتَِّصُل يـَْوُمنا ِمْنَك ِبِعَدٍة فـََنْحظى، 
 

* Canıma andolsun ki sen bizden uzak olmayan gizlisin, canıma an-
dolsun ki sen bizsen hiç ayrılmayan bir ayrısın, canıma andolsun ki sen 
her kalbin anarak iştiyaktan feryat ettiği mümin erkek ve kadınların 
temennisi olan kalbimin arzususun, canıma andolsun ki sen hiç kimsenin 
kendisiyle boy ölçüşemeyeceği izzet mayasındansın. Canıma andolsun 
ki sen eşi olmayan yüce asaletlisin, canıma andolsun ki sen Allah'ın eşi 
benzeri olmayan eski nimetlerindensin, canıma andolsun ki sen eşi 
olmayan şeref örtüsündensin. 

Ne zamana kadar sende şaşkın kalayım ey mevlam, ne zamana ka-
dar ve hangi hitapla seni tavsif edeyim ve hangi fısıldayışla seninle konu-
şayım?! Senden başkasından cevap almak bana çok ağır geliyor, ben 
sana ağlarken diğerlerinin seni yalnız bırakmaları bana çok ağır geliyor; 
bunların başkasına değil, senin başına gelmesi bana çok ağır geliyor. 
Acaba uzun uzadıya kendisiyle feryat edip ağlamam için bana yardım 
edecek bir kişi var mı? Acaba bir figan eden var mı ki, o sustuğunda ben 
figanına yardım edeyim? Çörçöp düşen bir göz var mı ki, çörçöple dolan 
gözüm onun ağlamasına yardım etsin? 

Ey Ahmed'in oğlu! Acaba seni mülakat etmenin bir yolu var mı? Aca-
ba bugünümüz yarına ulaşacak mı ki, cemalini görmekle şereflenelim? 
Ne zaman rahmet çeşmelerine girip suya kanacağız? Susuzluğumuz 
uzadı; ne zaman senin zülal çeşmenden yararlanacağız? Ne zaman 
seninle birlikte sabahlayıp seninle birlikte akşamlayacağız ve gözümüz 
cemalinle aydınlanacak? Zafer bayrağı açılınca ne zaman sen bizi ve biz 
de seni göreceğiz? Bizim senin etrafında toplandığımızı ve senin halkın 
imamlığını üstlenip yeryüzünü adaletle doldurduğunu, düşmanlarına aşa-
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َمىت نَرُِد َمناِهَلَك الرَِّويََّة فـَنَـْروى، َمىت نـَنْـَتِقُع ِمْن َعْذِب ماِئَك فـََقْد طاَل الصَّدى، 
ُقُر ًعُ◌ًيُ◌وننا)، َمىت َترا� َونَراَك َوَقْد َنَشْرَت َمىت نُغاديَك َونُراِوُحَك فـَنُِقرَّ َعْيناً (فـَتَـ 

ْرَض َعْدًال َوَاَذْقَت َوَقْد َمْألَت األَ  مُّ اْلَمألَ تـَؤُ َترا� َحنُفُّ ِبَك َواَْنَت ِلواَء النَّْصِر تُرى، اَ 
يَن،  َر اْلُمَتَكربِّ ، َوَقَطْعَت دابِ َاْعداَءَك َهواً� َوِعقااًب، َواَبـَْرَت اْلُعتاَة َوَجَحَدَة اْحلَقِّ 

 . اْلعاَلمنيَ  ْحلَْمُد هلِل َربِّ َواْجتَـثـَْثَت ُاُصوَل الظّاِلمَني، َوَحنُْن نـَُقوُل ا
 اْلَعْدوى، َواَْنَت َفِعْنَدكَ  ياْلبَـْلوى، َوِاَلْيَك َاْستَـْعدالُكَرِب وَ  اَللّـُهمَّ اَْنَت َكّشافُ 

 � ِغياَث اْلُمْسَتغيثَني ُعبَـْيَدَك اْلُمبْـَتلى، َوَارِِه  ِخَرِة َوالدُّنْيا (االُولی)، َفَاِغثْ آلَربُّ ا
ْد َغليَلُه � َمْن َعَلى سى َواْجلَوى، َوبـَرِّ ُقوى، َوَاِزْل َعْنُه ِبِه األَ َدُه � َشديَد الْ َسيِّ 

 . َلْيِه الرُّْجعى َواْلُمنْـَتهىاْلَعْرِش اْسَتوى، َوَمْن اِ 
َك، َوبَِنِبيِّ  *ِر ِبكَ َك اْلُمَذكِّ ائُِقوَن (الشائقون) ِاىل َوِليِّ اَللّـُهمَّ َوَحنُْن َعبيُدَك التّ 

َخَلْقَتُه َلنا ِعْصَمًة َوَمالذًا، َواََقْمَتُه َلنا ِقوامًا َوَمعاذًا، َوَجَعْلَتُه ِلْلُمْؤِمنَني ِمّنا ِامامًا،  
 

ğılık ve azabı tattırdığını, azgınları ve hakkı inkâr edenleri yok ettiğini, 
mütekebbirlerin kökünü kestiğini, zalimlerin temelini kazıdığını ve bizim 
de alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun dediğimizi görecek misin? 

* Allah'ım! Şüphesiz Sen gam ve musibetleri giderensin. Ben, peri-
şanlığımı sana şikayet ediyorum; şüphesiz sen şikayetlere bakansın ve 
Sen şikayete yetişensin ve Sen ahiret ve dünyanın Rabbisin. O halde ey 
imdat dileyenlerin imdadına yetişen, müptela olmuş zayıf kulunun imda-
dına yetiş ve efendisini ona göster, ey büyük güç sahibi; onun (zuhuru) 
vesilesiyle ondan gam ve kederden yanıp tutuşmayı gider ve ey arşa 
istivâ eden, ey kendisine dönülecek olan ve ey nihai varılacak yer kendisi 
olan, onun susuzluk ve hararetini yatıştır. 

Allah'ım! Biz hakir kulların, bize Seni ve Peygamberini hatırlatan veli-
nin zuhurunu iştiyakla beklemekteyiz; Sen onu bizim korunmamız ve 
kendisine sığınmamız için yarattın, onu bizim kıvam ve sığınağımız ve 
biz müminler için imam kıldın. O halde bizden ona tahiyyet ve selam 
ulaştır ve onunla ey Rabbim bize ikramını artır. O'nun istikrar ettiği yeri 
bizim istikrar edeceğimiz yer kıl, onu bize imam kılarak bize nimetini 
tamamla, tâ ki, bizi cennetine götürsün ve halis kullarından olan şehitlerle 
arkadaş etsin. 
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ًا، َواْجَعْل ُمْستَـَقرَُّه َلنا ُمْستَـَقرّاً اِْكرام ْغُه ِمّنا حتَِيًَّة َوَسالماً، َوزِْد� ِبذِلَك �َربِّ فـَبَـلِّ 
َوُمرافـََقَة   َوُمقامًا، َوَامتِْْم نِْعَمَتَك بِتَـْقدِميَك ِاّ�ُه َاماَمنا َحّىت تُورَِد� ِجناَنَك (َجّناِتَك)

 .كَ الشَُّهداِء ِمْن ُخَلصائِ 
ِد ِه َوَرُسوِلَك السَّيِّ ٍد َجدِّ َعلى حمَُمَّ  َعلى حمَُمٍَّد َوآِل حمَُمٍَّد، َوَصلِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

ّديَقِة اْلُكْربى فاِطَمَة بِْنِت حمَُمٍَّد ِد اَالْصَغِر، َوَجدَّتِِه الصِّ االَْكَربِ، َوَعلى اَبيِه السَّيِّ 
  َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوَعلى َمِن اْصَطَفْيَت ِمْن آابئِِه اْلَربَرَِة، َوَعَلْيِه اَْفَضَل َواَْكَملَ 
َوَاَمتَّ َوَاْدَوَم َواَْكثـََر َوَاْوفـََر ما َصلَّْيَت َعلى َاَحٍد ِمْن َاْصِفياِئَك َوِخَريَِتَك ِمْن َخْلِقَك، 

 . ا َوال نَفاَد ِالَ◌َمِدهاَعَلْيِه َصالًة ال غايََة ِلَعَدِدها َوال ِ�ايََة ِلَمَدِده َوَصلِّ 
ِبِه اْلباِطَل َوَاِدْل ِبِه َاْوِلياَءَك َوَاْذِلْل ِبِه َاْعداَءَك اَللّـُهمَّ َواَِقْم ِبِه احلَْقَّ َوَاْدِحْض 

َ�ُخُذ  *ِاىل ُمرافـََقِة َسَلِفِه، َواْجَعْلنا ِممَّنْ  يَننا َوبـَيْـَنُه ُوْصَلًة تـَُؤدّ َوِصِل الّلُهمَّ بـَيْـ 
 

* Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beytine salat eyle; onun ceddi ve bü-
yük efendimiz olan senin peygamberin Muhammed'e ve küçük efendimiz 
olan onun babasına ve büyük annesi sıddıka-i Kübra Muhammed kızı 
Fatıma'ya ve onun seçmiş olduğun iyi babalarına ve de ona yarattıkların-
dan seçtiğin ve beğendiğin kişilerden birine ettiği en üstün, en mükem-
mel, en tam, en sürekli, en fazla ve en çok salat eyle. Ve ona, onu 
sayısının sonu olmayan, müddetinin nihayeti olmayan ve zamanının 
sonu olmayan bir salat eyle. 

Allah'ım! Onun vesilesiyle hakkı ayakta tut, batılı yok et, onun vesile-
siyle dostlarına kılavuzluk et ve düşmanlarını zelil et. Allah'ım! Bizimle 
onun geçmişleriyle (babalarıyla) arasında birlikte olmamızı sağlayacak 
bir bağ kur. Bizi onların eteğinden yapışan, onların gölgesinde duran (ya-
şayan) kişilerden kıl. Ve onun haklarını edâ etmemiz ve ona itaat etme 
konusunda çaba harcamamız ve ona itaatsizlik etmekten kaçınmamız 
için bize yardım et. Onun razı oluşuyla bize minnet bırak; Senin geniş 
rahmetine ve Senin yanındaki saadete ulaşmamız için bize onun 
şefkatini, rahmetini ve duasını bahşet. Onun vesilesiyle namazımızı ka-
bul edilmiş, günahlarımızı bağışlanmış ve duamızı icabet edilmiş kıl. 
Onun vesilesi ile rızkımızı genişletilmiş, gam ve kederlerimizi bertaraf 
olmuş, hacetlerimizi reva olunmuş kıl ve bize kerim veçhinle dön, sana 
yaklaşmamızı kabul buyur ve bize rahmet bakışınla bak; tâ ki, bu rahmet 
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ْجِتهاِد يف طاَعِتِه،  َلْيِه، َواالِ  ُحُقوِقِه اِ ِهْم، َوَاِعّنا َعلى أَتِديَةِ ِحبُْجَزهِتِْم، َوَميُْكُث يف ِظلِّ 
 َواْجِتناِب َمْعِصَيِتِه، َواْمُنْن َعَلْينا ِبِرضاُه، َوَهْب َلنا رََأفـََتُه َوَرْمحََتُه َوُدعاَءُه َوَخْريَُه ما
ِه نَناُل ِبِه َسَعًة ِمْن َرْمحَِتَك َوفـَْوزًا ِعْنَدَك، َواْجَعْل َصالتَنا ِبِه َمقُبوَلًة، َوذُنُوبَنا بِ 

َمْغُفورًَة، َوُدعاَء� ِبِه ُمْسَتجااًب َواْجَعْل َاْرزاَقنا ِبِه َمْبُسوَطًة، َوُمهُوَمنا ِبِه َمْكِفيًَّة،  
َبْل تـََقرُّبَنا ِاَلْيَك، َواْنظُْر ِاَلْينا  ِئَجنا ِبِه َمْقِضيًَّة، َواَْقِبْل ِاَلْينا ِبَوْجِهكَ اَوَحو  اْلَكرِمي َواقـْ

ْسَتْكِمُل هِبَا اْلَكراَمَة ِعْنَدَك، مثَُّ ال َتْصرِْفها َعّنا ِجبُوِدَك، َواْسِقنا ِمْن  َنْظَرًة رَحيَمًة نَ 
ْعَدُه � بَـ  أَ ِو�ًّ َهنيئًا سائِغًا ال َظمَ ِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه ِبَكأِسِه َوبَِيِدِه َر�ًّ رَ َحْوِض َجدِّ 

 .َاْرَحَم الرّاِمحنيَ 
Sonra daha önce dediğimiz şekilde ziyaret namazı kıl ve istediğin 

duaları et; inşallah icabet olur. 

2- Hz. Mehdi aleyhisselamın Başka Bir Ziyareti 
Her gün sabah namazından sonra İmam Mehdi aleyhisselam şu 

sözlerle ziyaret edilir: 
َلواُت ِهللا َعَلْيِه َعْن َمجيِع اْلُمْؤِمنَني  ْغ َمْوالَى صاِحَب الزَّماِن صَ اَللّـُهمَّ بـَلِّ 

ِهْم  ها َوَحبْرِها َوَسْهِلها َوَجَبِلها، َحيِّ ْرِض َوَمغاِرهِبا، َوبـَرِّ اْلُمْؤِمناِت يف َمشاِرِق األَ وَ 
ِتِهْم، َوَعْن واِلِديَّ َوُوَ◌ْلَ◌دي َوَعّين ِمَن الصََّلواِت َوالتَِّحّياِت زِنََة َعْرِش ِهللا َوَميِّ 

 .ِكتابُُه َوَاحاَط ِبِه ِعْلُمهُ َوِمداَد َكِلماتِِه، َوُمنْـَتهى ِرضاُه َوَعَدَد ما َاْحصاُه  
 . َعْهداً َوَعْقداً َوبـَيْـَعًة يف رَقـََبيت يـَْومٍ  ُكلِّ ُد َلُه يف هَذا اْليَـْوِم َويف  اَللّـُهمَّ ِاّين اَُجدِّ 

 
bakışınla senin yanındaki saygınlık ve yüceliği kemale eriştirelim. Sonra 
kendi cömertliğinle o rahmet bakışını bizden hiçbir zaman çevirme. Bizi 
onun ceddi (Muhammed)in -Allah'ın salatı onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine 
olsun- havuzundan, onun kasesi ile ve onun eli ile suya kanacağımız ve 
boğazımızdan rahatlıkla geçecek öyle bir şekilde su içir ki ondan sonra 
asla susamayalım. -Rahmetinle duamı kabul et- ey merhametlilerin en 
merhametlisi." 
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ضَّْلَتىن هِبِذِه اْلَفضيَلِة َوَخَصْصَتىن هِبِذِه اَللّـُهمَّ َكما َشرَّفـَْتين هِبَذا التَّْشريِف َوفَ 
دي صاِحِب الزَّماِن، َواْجَعْلين ِمْن اَْنصارِِه َوَاْشياِعِه َعلى َمْوالَي َوَسيِّ  ْعَمِة، َفَصلِّ النِّ 

 لصَّفِّ ِيف ا َوالّذاّبَني َعْنُه، َواْجَعْلين ِمَن اْلُمْسَتْشَهديَن َبْنيَ يََدْيِه طائِعًا َغْريَ ُمْكَرهٍ 
ُْم بـُْنياٌن َمْرصُوٌص) َعلى طاَعِتَك   الَّذي نـََعتَّ َاْهَلُه يف ِكتاِبَك فـَُقْلَت: (َصّفًا َكَا�َّ

 .ُعُنقي ِاىل يـَْوِم اْلِقياَمةِ  اَللّـُهمَّ هِذِه بـَيْـَعٌة َلُه يف . َك َوآِلِه َعَلْيِهُم السَّالمُ َوطاَعِة َرُسولِ 
* 

Allame Meclisi, "Bihar-ul Envar" kitabında şöyle buyuruyor: Ben 
bazı eski kitaplarda, bu ziyaretten sonra biat ediyormuş gibi sağ eli sol 
ele sürmek gerekiyor şeklinde kaydedildiğini gördüm. 

Biz, mukaddes Serdab amellerinde dört ziyaret naklettik; bu 
ziyaret kitabımızın beşinci ziyareti sayılmaktadır. Birinci bölümde 
"Haftanın Günlerinde Allah'ın Hüccetlerinin Ziyareti" kısmında İmam 
(a.f) için de bir ziyaret naklettik; İmam (a.f) bu ziyaret duasıyla Cuma 
günlerinde de ziyaret edilebilir. 

3- Ahd Duası 
İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan şöyle rivayet edilir: "Kim bu 

 
* "Allah'ım! Mevlam Sahibu'z-Zaman'a -Allah'ın rahmeti onun üze-

rine olsun- yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki, karasındaki ve 
denizindeki, ovasındaki ve dağındaki, bütün diri ve ölü mümin erkek ve 
kadınlardan, babamdan ve annemden, evlatlarımdan ve benden, Allah'ın 
arşı ağırlığınca, kelimelerinin sayısınca, rızasının nihayetince, kitabının 
saydığı ve ilminin kuşattığı şeylerin sayısınca salat ve selam ulaştır. 

Allah'ım! Ben bugün ve her gün boynumda ona olan ahdimi, akdimi 
ve biatimi yeniliyorum. 

Allah'ım! Beni bu şerefle şereflendirdiğin, bu faziletle faziletlendirdi-
ğin ve beni bu nimete has kıldığın gibi mevlam ve efendim Sahib-uz 
Zaman'a rahmet eyle, beni onun yardımcılarından, izleyicilerinden, onu 
savunanlardan kıl ve sana, senin peygamberine ve Ehl-i Beyt'ine -
Allah'ın selamı onların üzerine olsun- itaat yolunda onun huzurunda 
istemeyerek değil, istek ve şevkle, kitabında "Kenetlenmiş bir yapı gibi 
saf bağlayarak savaşanlar" şeklinde sıfatlandırdığın kimselerin safında 
şahadete ulaşanlardan eyle. Allah'ım! Bu kıyamete kadar benim olacak 
boynumda ona biatimdir. 
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duayı kırk sabah okursa İmam Mehdi aleyhisselam'ın yarenlerinden 
olur. O hazretin zuhurundan önce ölürse Allah Teala İmam Mehdi'nin 
huzurunda olması için onu mezarından dışarı çıkarır. Allah onun her 
kelimesine bin iyilik verir ve onun bin günahını bağışlar." 

Bu dua şöyledir: 
، الرَّفيِع، َوَربَّ اْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ  اَللّـُهمَّ َربَّ النُّوِر اْلَعظيِم، َوَربَّ اْلُكْرِسيِّ 

ْلَعظيِم، َوَربَّ َواْحلَُروِر، َوُمْنزَِل اْلُقْرآِن ا لِّ ْجنيِل َوالزَّبُوِر، َوَربَّ الظِّ َوُمْنِزَل التـَّْوراِة َواالِ 
  .نِْبياِء َواْلُمْرَسلنيَ َواألَ اْلَمالِئَكِة اْلُمَقرَّبَني 

َك اْلَكرِمي، َوبُِنوِر َوْجِهَك اْلُمنِري َوُمْلِكَك اْلَقدِمي، � َحيُّ  َاْسَأُلكَ اَللّـُهمَّ ِاّين  ابِِمسِْ
َك الَّذي َاْشَرَقْت ِبِه السَّماوا َاْسأَُلكَ � قـَيُّوُم  َك الَّذي َرُضوَن، َواِبمسِْ ُت َواألَ اِبمسِْ

َحيٍّ َو� َحّياً   ُكلِّ َحيٍّ َو� َحيًّا بـَْعَد  ُكلِّ ِخُروَن، � َحّيًا قـَْبَل وَُّلوَن َواآلَيْصَلُح ِبِه األَ 
 .اَْنتَ  ِاالّ  *هَ � َحيُّ ال ِالٰـ ْحياِء، ِيَي اْلَمْوتى َوُمميَت األَ حَني ال َحيَّ � حمُْ 

ماَم اْهلاِدَي اْلَمْهِديَّ اْلقائَِم ابَِْمِرَك َصَلواُت ِهللا َعَلْيِه و ْغ َمْوالَ� االِ لِّ اَللّـُهمَّ بَـ 
ْرِض َوَمغاِرهِبا اْلُمْؤِمناِت يف َمشاِرِق األَ َعلى آابئِِه الطّاِهريَن َعْن َمجيِع اْلُمْؤِمنَني وَ 

َديَّ ِمَن الصََّلواِت زِنََة َعْرِش ِهللا َوِمداَد ها َوَحبْرِها، َوَعّين َوَعْن والِ َسْهِلها َوَجَبِلها َوبـَرِّ 
  .ِعْلُمُه َوَاحاَط ِبِه ِكتابُهُ َكِلماتِِه، َوما َاْحصاُه 
ُد َلُه يف َصبيَحِة يـَْومي هذا َوما ِعْشُت ِمْن َاّ�مي َعْهدًا َوَعْقداً اَللّـُهمَّ ِاّين ُاَجدِّ 

 
* Allah'ım! -Ey- yüce nurun Rabb'i! -Ey- yüksek kürsünün Rabb'i! -

Ey- kaynayan denizin Rabb'i! -Ey- Tevrat, İncil ve Zebur'u indiren! -Ey- 
gölgenin ve sıcak -güneşin- Rabb'i! -Ey- yüce Kur'an'ın Rabb'i! -Ey- 
mukarreb meleklerin, peygamber ve elçilerin Rabb'i! 

Allah'ım! Kerim ismin hürmetine, her şeyi nurlandıran yüzünün nuru 
ve kadim mülkünün hürmetine senden istiyorum. Ey diri, ey kayyum! 
Göklerin ve yerin kendisiyle ışıklandığı ismin hürmetine, öncekilerle son-
rakileri kendisiyle ıslah ettiğin isminin hakkı için senden istiyorum. Ey her 
diriden önce diri. Ey her diriden sonra diri. Ey hiçbir diri olmadığı zaman 
diri olan. Ey ölüleri dirilten. Ey dirileri öldüren. Ey kendisinden başka ilâh 
olmayan diri! 
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  .َوال َازُوُل اَبَداً  وُل َعْنهاَوبـَيْـَعًة َلُه يف ُعُنقي، ال َاحُ 
اَللّـُهمَّ اْجَعْلين ِمْن اَْنصارِِه َوَاْعوانِِه َوالّذاّبَني َعْنُه َواْلُمسارِعَني ِاَلْيِه يف َقضاِء 
َحواِئِجِه، َواْلُمْمَتِثلَني ِالَ◌واِمرِِه َواْلُ◌حمامَني َعْنُه، َوالّساِبقَني ِاىل ِاراَدِتِه 

 .ْيهِ َن َبْنيَ يَدَ َواْلُمْسَتْشَهدي
اَللّـُهمَّ ِاْن حاَل بـَْيين َوبـَيْـَنُه اْلَمْوُت الَّذي َجَعْلَتُه َعلى ِعباِدَك َحْتمًا َمْقِضّياً 

ِيف  *الّداعييًا َدْعَوَة دًا َقنايت ُمَلبِّ شاِهرًا َسْيفي جمَُرِّ   ِمْن َقْربي ُمْؤَتِزرًا َكَفينَفَاْخرِْجين
 . اْحلاِضِر َواْلبادي
 ِاَلْيِه،  الطَّْلَعَة الرَّشيَدَة، َواْلغُرََّة اْحلَميَدَة، َواْكُحْل �ِظري بَِنْظَرة مينِّ اَللّـُهمَّ َاِرينِ 

ْذ َاْمَرُه َواْشُدْد ْل َخمَْرَجُه، َوَاْوِسْع َمنْـَهَجُه َواْسُلْك يب َحمَجََّتُه، َواَْنفِ ْل فـََرَجُه َوَسهِّ َوَعجِّ 
: (َظَهَر َك قـُْلَت َوقـَْوُلَك اْحلَقُّ َك، َوَاْحِي ِبِه ِعباَدَك، َفِانَّ َواْعُمِر اللّـُهمَّ ِبِه ِبالدَ  .َاْزرَهُ 

  .ِمبا َكَسَبْت اَْيِدي الّناِس) َواْلَبْحرِ  اْلَفساُد ِيف اْلَربِّ 

 
* Allah'ım! Hidayet edici, hidayet üzere olan ve senin emrine kıyam 

edici imam olan mevlamıza -rahmetin onun ve tertemiz babalarının üzeri-
ne olsun- yeryüzünün doğularında ve batılarındaki, çölünde ve dağında-
ki, karasında ve denizindeki bütün mümin erkek ve kadınlardan, benden 
ve anam-babamdan Allah'ın arşının ağırlığınca ve kelimelerinin çekimin-
ce, ilminin sayımınca ve -varlık- kitabının kapsamınca rahmet eyle. 

Allah'ım! Ben bugünün sabahında ve yaşadığım sürece onun üze-
rimdeki ahdini, akdini ve biatini yeniliyorum. Hiçbir zaman ondan vazgeç-
meyeceğim ve onu zail etmeyeceğim. 

Allah'ım! Beni onun ensarından ve yardımcılarından, onu savunan-
lardan, hacetlerini yerine getirmeye koşanlardan, emirlerine itaat edenler-
den, onu himaye edenlerden, isteği doğrultusunda diğerlerinden öne 
geçenlerden ve huzurunda şahadete erişenlerden eyle. 

Allah'ım! Eğer benimle onun arasında kulların için kesin kıldığın ve 
takdir ettiğin ölüm engel oluşturursa beni kefenimi kendime gömlek yapa-
rak, kılıcımı kınından çıkararak, mızrağımı elime almış, -hakka- davet 
edenin şehirde ve diyardakilere yönelen davetine lebbeyk diyerek meza-
rımdan dışarı çıkar. 



 1072 

َك اْلُمَسّمى اِبْسِم َرُسوِلَك َحّىت ال َيْظَفَر َفَاْظِهِر الّلُهمَّ َلنا َوِليََّك َواْبَن بِْنِت نَِبيِّ 
َواْجَعْلُه اَللّـُهمَّ َمْفَزعًا ِلَمْظُلوِم  .َقهُ حيُِقَّ احلَْقَّ َوحيَُقِّ َمزََّقُه، وَ  ِمَن اْلباِطِل ِاالّ  ءٍ ِبَشيْ 

َل ِمْن َاْحكاِم ِكتاِبَك،  دًا ِلما ُعطِّ ِعباِدَك، َو�ِصرًا ِلَمْن ال جيَُِد َلُه �ِصرًا َغْريََك، َوجمَُدِّ 
 . َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلهِ كَ َاْعالِم ديِنَك َوُسَنِن نَِبيِّ داً ِلما َوَرَد ِمْن َوُمَشيِّ 

َواْجَعْلُه اَللّـُهمَّ ِممَّْن َحصَّنْـَتُه ِمن أَبِس اْلُمْعَتديَن، اَللّـُهمَّ َوُسرَّ نَِبيََّك حمَُمَّدًا َصلَّى 
  *.ْرَحِم اْسِتكانـََتنا بـَْعَدهُ اهللاُ َعَلْيِه َوآِلِه ِبُرْؤيَِتِه َوَمْن تَِبَعُه َعلى َدْعَوتِِه،  وَ 

ُْم مَِّة ِحبُُضورِِه، َوَعجِّ ِذِه اْلغُمََّة َعْن هِذِه األُ اَللّـُهمَّ اْكِشْف ه ْل َلنا ظُُهورَُه، ِا�َّ
 .تِـَك يـا َاْرَحَم الرّاِمحنيَ يـََرْونَُه بَعيداً َونَراُه َقريبًا، ِبَرمحَْ 

Daha sonra üç defa elini bacağına vurup her defasında şöyle de:  

 .  اَْلَعَجَل اْلَعَجَل � َمْوالَى � صاِحَب الزَّمانِ 

 
* Allah'ım! O değerli yüzü ve beğenilmiş parlaklığı bana göster. Ona 

bir bakışla gözüme -nur ve ebediyet- sürmesi sür. Zuhurunu çabuklaştır, 
çıkışını kolaylaştır, yolunu genişlet, beni onun hüccetli yolunda yürüt, em-
rini geçerli kıl, sırtını güçlendir. Allah'ım! Onunla beldelerini bayındırlaştır, 
onunla kullarını dirilt. Sen buyurdun ki -senin sözün haktır-: "Karada ve 
denizde insanların ellerinin kazandığı fesat zuhur etti"  

Allah'ım! O halde her batıla karşı zafere ulaşması ve onu yırtması -
yok etmesi-, hakkı sabit kılması ve ayakta tutması için senin velin ve 
senin peygamberinin ismiyle adlananı ve senin peygamberinin kızının 
oğlunu bize göster. Onu zulme uğrayan kullarının sığınağı, senden 
başka kendisine yardımcı bulamayanın yardımcısı, kitabının (Kur'an'ın) 
tatil olanını (uygulanmayan hükümlerini) yenileyici, dininin şiarlarını ve 
peygamberinin -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- 
sünnetlerini sağlamlaştırıcı kıl. 

Allah'ım! Onu zalimlerin kötülüklerinden koruduğun kimselerden kıl. 
Allah'ım! Peygamberin Muhammed'i -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyti'-
nin üzerine olsun- onu ve onun davetini izleyenleri görmekle sevindir ve 
ondan sonraki bizim zavallı halimize merhamet et. 

Allah'ım! Onun huzuruyla bu gamı bu ümmetten gider. O hazretin 
muhaliflerin uzak gördüğü, bizim ise yakın gördüğümüz zuhurunu çabuk-
laştır; merhametinin hakkı için ey merhametlilerin en merhametlisi! 



 1073 

"Çabuk, çabuk, ey mevlam, ey sahibe'z-zaman." 
4- Seyyid İbn Tavus şöyle diyor: İmam'ın (a.f) hareminden çıkıp 

gitmek istediğin zaman tekrar Serdab'a dönerek istediğin kadar namaz 
kıldıktan sonra kıbleye doğru dönerek şu duayı sonuna kadar oku: 

 ...» كَ اَللّـُهمَّ اْدَفْع َعْن َوِليِّ «
Allah'a çok dua ettikten sonra inşallah saadete ermiş olarak geri 

dön. 
Şeyh "Misbah" adlı kitabında bu duayı Cuma gününün amellerin-

de İmam Rıza'dan (a.s) nakletmiştir. Biz de bu duayı Şeyh, İmam 
Rıza'dan (a.s) nasıl naklettiyse aynı şekilde naklediyoruz. Buyurmuş-
tur ki: Yunus b. Abdurrahman, İmam Rıza'nın (a.s) Hz. Mehdi (a.f) 
hakkında şu şekilde dua etmeyi emrettiğini rivayet etmiştir: 

ِ اْدَفْع َعْن َوِليِّ  اَللّـُهمَّ   َعْنَك َك َوَخليَفِتَك َوُحجَِّتَك َعلى َخْلِقَك َوِلساِنَك اْلُمَعربِّ
الّناِطِق ِحبِْكَمِتَك، َوَعْيِنَك الّناِظَرِة ابِِْذِنَك، َوشاِهِدَك َعلى ِعباِدَك، اجلَْْحجاِح 

َمجيِع ما َخَلْقَت َوبـََرأَت  رِّ اْلُ◌جماِهِد اْلعاِئِذ ِبَك اْلعاِبِد ِعْنَدَك، َوَاِعْذُه ِمْن شَ 
ِمشاِلِه َوِمْن  *َواَْنَشأَت َوَصوَّْرَت، َواْحَفْظُه ِمْن َبْنيَ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َوَعْن َمييِنِه َوَعنْ 

 هُ ابءُ فـَْوِقِه َوِمْن َحتِْتِه ِحبِْفِظَك الَّذي ال َيضيُع َمْن َحِفْظَتُه ِبِه، َواْحَفْظ فيِه َرسُوَلَك َوآ
 

* "Allah'ım! Yarattıklarına hüccetin olan, Senden taraf açıklayan ve 
senin hikmetinle konuşan dilin, senin izninle gören gözün, kullarının 
üzerine şahidin, en büyük mücahid, sana sığınan, huzurunda kulluk ya-
pan velin ve halifenden -her türlü belayı- defet. Onu inşa ve icat ettiğin, 
surat ve şekil verdiğin bütün yarattıklarının şerrinden kendi sığınağına al; 
onu önünden, arkasından, sağından, solundan, (başının) üstünden ve 
(ayağının) altından koru, senin koruduğun kişinin helak olmayacağı koru-
manla; onun vesilesiyle peygamberini, dinin direkleri ve hidayet imamla-
rının babalarını koru; onu kendinin zayi olmayacak emanetinde, bozul-
mayan güveninde, kimsenin sulta kuramayacağı kendi savunma ve 
izzetinde kıl; onu kendi sağlam güveninde emniyet ver; o güveninde ki, 
senin güven verdiğin kişi alçalmaz; onu kendi savunmana al, senin 
savunmanda olan talep edilmez (sulta kurulmaz); güçlü yardımınla ona 
yardımda bulun; onu galebe çalan ordunla destekle, onu kendi kuvvetinle 
kuvvetlendir, meleklerini onunla birlikte kıl, ona dost olanları dost ve 
düşmanlık edenleri ise düşman bil. Ona kendi sağlam koruma elbiseni 
giydir ve onu korumak için meleklerle etrafını çevir. 
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اَئِمََّتَك َوَدعائَِم ديِنَك، َواْجَعْلُه يف َوديَعِتَك الَّيت ال َتضيُع، َويف َجواِرَك الَّذي ال 
َك الَّذي ال يـُْقَهُر، َوآِمْنُه ابَِماِنَك اْلَوثيِق الَّذي ال ُخيَْذُل َمْن ُخيَْفُر، َويف َمْنِعَك َوِعزِّ 

ال يُراُم َمْن كاَن فيِه، َواْنُصْرُه بَِنْصِرَك اْلَعزيِز،  آَمنْـَتُه ِبِه، َواْجَعْلُه يف َكَنِفَك الَّذي 
ِه ِبُقوَِّتَك، َوَاْرِدْفُه ِمبالِئَكِتَك، َوواِل َمْن واالِه َوعاِد َمْن ْدُه ِجبُْنِدَك اْلغاِلِب، َوقـَوِّ َواَيِّ 

 . ُحفَُّه اِبْلَمالِئَكِة َحّفاً عاداُه، َواَْلِبْسُه ِدْرَعَك احلَْصيَنَة وَ 
ـُهمَّ اْشَعْب ِبِه الصَّدَْع، َوارْتُْق ِبِه اْلَفْتَق، َوَاِمْت ِبِه اْجلَْوَر، َوَاْظِهْر ِبِه اْلَعْدَل، اَللّ 

�ِصريِه، َواْخُذْل  ْدُه اِبلنَّْصَر، َواْنُصْرُه اِبلرُّْعِب، َوقـَوِّ ْرَض، َواَيِّ ْن ِبطُوِل بَقائِِه األَ َوزَيِّ 
ُتْل ِبِه َجباِبَرَة اْلُكْفِر َوَعَمَدُه  َلُه، َوَدمِّ خاِذليِه، َوَدْمِدْم َمْن َنَصبَ  ْر ِمْن َغشَُّه، َواقـْ

يََة اْلباِطِل،  َوَدعائَِمُه، َواْقِصْم ِبِه رُُؤوَس الضَّالَلِة َوشارَِعَة اْلِبدَِع َوُمميَتَة السُّنَِّة َوُمَقوِّ 
ْرِض َوَمغاِرهِبا َمشاِرِق األَ  *َع اْلُمْلِحديَن يفِبِه اْلكاِفريَن َومجي رْ ْل ِبِه اْجلَّباريَن، َوأَبِ َوَذلِّ 
  .َهلُْم آاثراً ها َوَحبْرِها َوَسْهِلها َوَجَبِلها، َحّىت ال َتدََع ِمنْـُهْم َدّ�راً َوال تـَْبِقَى َوبـَرِّ 

َاْحِي ِبِه ْر ِمنْـُهْم ِبالَدَك َواْشِف ِمنْـُهْم ِعباَدَك، َوَاِعزَّ ِبِه اْلُمْؤِمنَني وَ اَللّـُهمَّ َطهِّ 
َل ِمْن ْد ِبِه َما اْمَتحى ِمْن ديِنَك، َوبُدِّ ُسَنَن اْلُمْرَسلَني، َوداِرَس ُحْكِم النَِّبّيَني، َوَجدِّ 

ُحْكِمَك، َحّىت تُعيَد ديَنَك ِبِه َوَعلى َيَدْيِه َجديدًا َغّضًا َحمْضًا َصحيحًا ال ِعَوَج فيِه 

 
* Allah'ım! Onun vesilesiyle çatlakları ıslah et (dağınıklıkları topla); 

yarıkları kapat, onun vesilesiyle zulmü öldür, adaleti aşikar kıl, onun yer-
yüzünde uzun bir süre kalmasıyla alemdekileri ziynetlendir, onu zaferle 
destekle, düşmanların korkmasıyla onu düşmanlara muzaffer kıl, onun 
yarenlerini güçlendir, ona yardım etmeyip yalnız bırakanları yalnız bırak, 
ona harp ilan edenleri helak et, ona hile yapanları yok et, onun 
vesilesiyle zorba kafirleri ve onların direklerini ve destekçilerini öldür, 
onun eliyle dalalet önderlerini mahvet; bidat çıkaranları ve ilâhî sünnetleri 
yok edenleri, batılı güçlendirenleri ortadan kaldır; onun vesilesiyle zalim 
zorbaları zelil et, yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki, karasındaki ve 
denizindeki, ovasındaki ve dağındaki kafirlerin ve dinsizlerin kökünü kazı, 
onlardan hiçbir kimseyi ve hiçbirinden bir eser bırakma. 
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ْدِلِه ظَُلَم اْجلَْوِر، َوتُْطِفَئ ِبِه نرياَن اْلُكْفِر، َوتُوِضَح ِبِه  َوال ِبْدَعَة َمَعُه، َوَحّىت تُنَري ِبعَ 
َوَجمُْهوَل اْلَعْدِل، َفِانَُّه َعْبُدَك الَّذِي اْسَتْخَلْصَتُه ِلنَـْفِسَك، َواْصَطَفيْـَتهُ   َمعاِقَد اْحلَقِّ 

نُوِب َوبـَرَّأَتُه ِمَن اْلُعيوُ  ، ْجسِ ِب، َوَطهَّْرَتُه ِمَن الرِّ َعلى َغْيِبَك، َوَعَصْمَتُه ِمَن الذُّ
 . َوَسلَّْمَتُه ِمَن الدََّنسِ 

 يُْذِنْب َذنْبًا َوال اَتى اَللّـُهمَّ َفِاّ� َنْشَهُد َلُه يـَْوَم اْلِقياَمِة َويـَْوَم ُحُلوِل الطّامَِّة اَنَُّه ملَْ 
ْل َوملَْ يـَُبدِّ  *ملَْ يـَْهِتْك َلَك ُحْرَمًة، ْع َلَك طاَعًة، وَ اًب، َوملَْ يـَْرَتِكْب َمْعِصَيًة، َوملَْ ُيَضيِّ و حُ 

 ْ لنَِّقيُّ الرَِّضيُّ الطّاِهُر التَِّقيُّ ا َك َشريَعًة، َواَنَُّه اْهلادي اْلُمْهَتدي لَ َلَك َفريَضًة، َوَملْ يـَُغريِّ
 .الزَِّكيُّ 

ِتِه َوَمجيِع رَِعيَِّتِه ما تُِقرُّ ِبِه َعيْـَنُه،  يَِّتِه َواُمَّ اَللّـُهمَّ َاْعِطِه يف نـَْفِسِه َوَاْهِلِه َوَوَلِدِه َوُذرِّ 
ها َقريِبها َوبَعيِدها َوَعزيزِها َوَذليِلها،  ُكلِّ َوَتُسرُّ ِبِه نـَْفَسُه َوَجتَْمُع َلُه ُمْلَك اْلُمْمَلكاِت 

  .ِه ُكلَّ ابِطلٍ تـَْغِلَب ِحبَقِّ ، وَ ُحْكمٍ  ُكلِّ َحّىت ُجتِْرَي ُحْكَمُه َعلى  
ْسُلْك بِنا َعلى َيَدْيِه ِمْنهاَج اْهلُدى َواْلَ◌َحمجََّة اْلُعْظمى، َوالطَّريَقَة اَللّـُهمَّ ا

 
* Allah'ım! Beldelerini onlardan temizle ve -onların helak olmasıyla- 

kullarının kalbine şifa ver. Onun varlığıyla müminlere izzet ver, onun 
vesilesiyle peygamberlerin sünnetlerini ve yıpranan hükümlerini ihya et. 
Onun vesilesiyle dininden mahvedilen şeyleri ve değiştirilen hükümlerini 
yenile ki, onun vesilesiyle ve onun eliyle içinde hiçbir sapma ve bidat 
olmayan yeni, taze, halis ve doğru dinini döndüresin, onun adaletiyle 
zulüm ve haksızlığı yok edip küfür ateşini söndüresin, hakkın sorunlarını 
izhar edip meçhul olan adaleti açığa çıkarasın; çünkü o senin kendin için 
halis kıldığın, gaybın için seçtiğin, günahlardan koruduğun, kusur ve 
ayıplardan beri kıldığın, her türlü kirden temiz ve her türlü çirkinlikten 
salim kıldığın kulundur. 

Allah'ım! Biz kıyamet günü ve o büyük olay gününde (mahşerde) 
şahadet edeceğiz ki, o hiçbir günah yapmadı, hiçbir suç işlemedi, hiçbir 
masiyete bulaşmadı, senin hiçbir itaatini zayi etmedi, senin hiçbir hara-
mını çiğnemedi, senin hiçbir farzını değiştirmedi, senin dininin hiçbir hük-
münü değiştirmedi; o hidayet eden, hidayete eren tertemiz, mutahhar, 
arınmış, beğenilmiş ve pâk kılınmıştır. 
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ْتنا َعلى � َعلى طاَعِتِه، َوثـَبِّ اْلُوْسَطى الَّىت يـَْرِجُع ِاَليْـَها اْلغايل، َويـَْلَحُق هِبَا الّتايل، َوقـَوِّ 
ا يف ِحْزِبِه اْلَقّوامَني ابَِْمرِِه الّصاِبريَن َمَعهُ ُمشايـََعِتِه، َواْمُنْن َعَلْينا ِمبُتابـََعِتِه، َواْجَعْلن

يَِة وانِِه َوُمَقوِّ الطّاِلبَني ِرضاَك ِمبُناَصَحِتِه، َحّىت َحتُْشَر� يـَْوَم اْلِقياَمِة يف اَْنصارِِه َوَاعْ 
 . ُسْلطانِهِ 

ال  *، َحّىت َوُمسَْعةٍ  ءٍ َورِ� َشكٍّ َوُشبْـَهةٍ  ُكلِّ اَللّـُهمَّ َواْجَعْل ذِلَك َلنا خاِلصًا ِمْن 
َمَعُه،   َوْجَهَك، َوَحّىت حتُِلَّنا َحمَلَُّه َوَجتَْعَلنا ِيف اْجلَنَّةِ  ْريََك، َوال َنْطُلَب ِبِه ِاالّ نـَْعَتِمَد ِبِه غَ 

زُّ ِبِه َنْصَر  َمِة َواْلَكَسِل َواْلَفْرتَِة، َواْجَعْلنا ِممَّْن تـَنْـَتِصُر ِبِه ِلديِنَك َوتُعِ أْ َوَاِعْذ� ِمَن السَّ 
 . َعَلْينا َكثريٌ َك، َوال َتْستَـْبِدْل بِنا َغْريَ� َفِانَّ اْسِتْبداَلَك بِنا َغْريَ� َعَلْيَك َيسٌري َوُهَو َوِليِّ 

ْغُهْم آماَهلُْم، َوزِْد يف  َ◌ئِمَِّة ِمْن بـَْعِدِه، َوبـَلِّ َعلى ُوالِة َعْهِدِه، َواألَ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 
* Allah'ım! Ona, onun ehlibeytine, evlatlarına, soyuna, ümmetine ve 

eli altındaki herkese onun gözlerini aydınlatacak, ruhunu sevindirecek 
şeyi bağışta bulun; onun hükmünün bütün hükümlerin üzerinde etkili ol-
ması ve hakkı bütün batıllara galip gelmesi için ona ister yakın olsun ister 
uzak, ister aziz olsun ister zelil bütün memleket sahiplerinin memleket ve 
saltanatını ona bağışla. 

Allah'ım! Onun eliyle bizi hidayet yoluna, şanı yüce şeriat yoluna, 
aşırı gidenin döneceği ve geride kalanın gelip ulaşacağı orta yola götür; 
bizi ona itaat edebilmek için güçlendir, bizi onu izlemek konusunda sabit 
kıl ve onu izleme nimetiyle bize minnet bırak. Bizi onun partisinden, onun 
emrini yerine getirenlerden, onunla birlikte sabredenlerden ve onun 
hayrını dilemekle senin rızanı talep edenlerden kıl; sonunda da kıyamet 
günü bizi onun yarenlerinden, yardımcılarından ve saltanatını güçlendi-
renlerden eyle. 

Allah'ım! Bu -duayı- her türlü şek ve şüpheden, riya, gösteriş ve 
şöhretten halis kıl ki, onunla senden başkasına itimat etmeyelim, onunla 
senin rızandan başkasını dilemeyelim; tâ ki bizi onun makamına sokasın 
ve cennette bizi onunla birlikte kılasın. Bizi itaat etmede yorgunluk, 
tembellik ve gevşeklik göstermekten sığınağına al (koru). Bizi kendisiyle 
dinini ihya etmek için yardım istediğin, onun vasıtasıyla veline yardımını 
güçlendirdiğin kimselerden kıl. Bizi bizden başkasıyla değişme; bizi biz-
den başkasıyla değiştirmek sena kolaydır, ama bize çok ağır gelir. 
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ْت َدعائَِمُهْم،  ْم َهلُْم ما َاْسَنْدَت ِاَلْيِهْم ِمْن َاْمِرَك َهلُْم، َوثـَبِّ زَّ َنْصَرُهْم، َومتَِّ آجاهلِِْم، َوَاعِ 
ُْم َمعاِدُن َكِلماِتَك، َوُخزّاُن ِعْلِمَك،   َواْجَعْلنا َهلُْم َاْعواً� َوَعلى ديِنَك اَْنصارًا، َفِا�َّ

ُوالُة َاْمِرَك، َوخاِلَصُتَك ِمْن ِعباِدَك، َوَصْفَوُتَك َوَارْكاُن تـَْوحيِدَك، َوَدعائُِم ديِنَك، وَ 
  َك َوالسَّالُم َعَلْيِه َوَعَلْيِهمْ ِمْن َخْلِقَك، َوَاْوِلياُؤَك َوَسالِئُل َاْوِلياِئَك، َوَصْفَوُة َاْوالِد نَِبيِّ 

  *.َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ 

Camia Ziyareti, Ziyareten Sonra Okunan Dua, Allah'ın 
Tertemiz Hüccetlerine Salavat 

A- Ehl-i Beyt İmamlarından Her Birisi İçin Okunan Camia 
Ziyareti 

Camia ziyaretleri çoktur; biz bunlardan bir kaçına değinmekle 
yetineceğiz: 

1. Ziyaret: 
 Şeyh Saduk "Men La Yehzuruhu'l-Fakih" adlı kitabında şöyle 

rivayet etmiştir: İmam Rıza'dan (a.s) İmam Musa Kâzım'ın (a.s) kabri-
nin yanına gelmek hakkında sordukları zaman şöyle buyurdu: "Onun 
kabrinin etrafındaki camilerde namaz kılın." 

Her yerde, -yani Ehl-i Beyt İmamlarından (Allah'ın selamı onların üze-
rine olsun) her birinin ziyaretinde veya peygamberlerin ve diğer vasile-
rin mezarları gibi genel olarak bütün kutsal kabirlerin yanında- şöyle 
demek yeterlidir: 

 
* Allah'ım! Onun ahdinin velilerine, ondan sonraki imamlara salat et 

ve onları arzularına kavuştur, ömürlerini uzat, zaferlerine izzet ver, onlar-
la ilgili kıldığın din işlerini onların hakkında tamamla, temellerini sabit kıl, 
bizi onlara yardımcı ve kendi dinine yardım edenlerden kıl. Gerçekten 
onlar senin kelimelerinin madenleri, ilminin hazineleri, tevhidinin rükün-
leri, dininin direkleri, emrinin velileri, kulların arasından halis kıldıkların ve 
yarattıkların arasından seçtiklerin, senin velilerin, velilerinin evlatları, 
Peygamberinin evlatlarının seçkinleridirler. Allah'ın selamı, rahmet ve 
bereketleri onun ve onların üzerine olsun." 
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اَلسَّالُم َعلى َاْوِلياَء ِهللا َوَاْصِفيائِِه، اَلسَّالُم َعلى اَُمناِء ِهللا َوَاِحّبائِِه، اَلسَّالُم 
 َمْعرَِفِة ِهللا، اَلسَّالُم َعلى َمساِكِن ِذْكرِ  ى اَْنصاِر ِهللا َوُخَلفائِِه، اَلسَّالُم َعلى َحمالِّ َعل

عاِة ِاَىل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلى  يِهللا، اَلسَّالُم َعلى ُمْظِهر  َاْمِر ِهللا َوَ�ِْيِه، اَلسَّالُم َعَلى الدُّ
ِة ِهللا، اَلسَّالُم َعَلى لسَّالُم َعَلى اْلُ◌خمِْلصَني ىف طاعَ اْلُمْسَتِقّريَن ىف َمْرضاِت ِهللا، اَ 

َوَمْن عاداُهْم فـََقْد   *ِدّالِء َعَلى ِهللا، اَلسَّالُم َعَلى الَّذيَن َمْن واالُهْم فـََقْد واَىل َهللا،األَ 
َهللا، َوَمِن اْعَتَصَم   عاَدى ِهللا، َوَمْن َعَرفـَُهْم فـََقْد َعَرَف َهللا، َوَمْن َجِهَلُهْم فـََقْد َجِهلَ 

 َوَجلَّ، َواُْشِهُد َهللا َاينّ هِبِْم فـََقِد اْعَتَصَم اِبهلِل، َوَمْن َختَّلى ِمنْـُهْم فـََقْد َختَّلى ِمَن ِهللا َعزَّ 
  يف ٌض ُكْم َوَعالنَِيِتُكْم، ُمَفوِّ ِسْلٌم ِلَمْن ساَلْمُتْم، َوَحْرٌب ِلَمْن حارَبـُْتْم، ُمْؤِمٌن ِبِسرِّ 

َواْالِ◌ْنِس َواَبـَْرُأ ِاَىل ِهللا ِمنْـُهْم،   ِه ِاَلْيُكْم، َلَعَن ُهللا َعُدوَّ آِل حمَُمٍَّد ِمَن اجلِْنِّ ُكلِّ  ذِلكَ 
 .ى هللاُ َعلى حمَُمٍَّد َوآِلهِ َوَصلَّ 

Bu ziyaret "Kâfî", "Tehzib" ve "Kamilu'z-Ziyaret" kitaplarında 
nakledilmiş ve bütün kitaplarda bu ziyaretten sonra "bu kelimeler 
bütün ziyaretlerde yeterlidir" ifadesi kullanılmıştır. Ve ayrıca Muham-

 
* "Selam olsun Allah'ın velilerine ve seçtiklerine, selama olsun Alla-

h'ın eminlerine ve dostlarına, selam olsun Allah'ın -dininin- yardımcılarına 
ve halifelerine, selam olsun Allah'ı tanımanın yerlerine, selam olsun Alla-
h'ın zikrinin yerleri -olan kalplere-, selam olsun Allah'ın emir ve yasakla-
rını açığa çıkaranlara, selam olsun insanları Allah'a davet edenlere, 
selam olsun Allah'ın rızası doğrultusunda sebat gösterenlere, selam 
olsun Allah'ın itaatinde ihlaslı olanlara, selam olsun insanları Allah'a 
yönlendirenlere, selam olsun onlara ki, kim onları severse Allah'ı sevmiş 
olur, kim onlara düşmanlık ederse Allah'a düşmanlık etmiş olur; kim onla-
rı tanırsa Allah'ı tanımış olur, kim de onları tanımazsa Allah'ı tanımamış 
olur; kim onlara sımsıkı sarılırsa Allah'a sarılmış olur, kim onları bırakırsa 
Allah Teâlâ'yı bırakmış olur. Allah'ı şahit tutuyorum ki, ben sizin barış 
halinde olduklarınızla barışım ve sizin savaş halinde olduklarınızla savaş 
halindeyim. Ben sizin gizlide ve açıkta olanınıza inanıyorum; bütün bun-
larda işimi size bırakıyorum. Allah Muhammed'in Ehl-i Beyt'ine düşman 
olan cinlere ve insanlara lanet etsin. Ben onlardan Allah'a doğru uzak-
laşıyorum. Allah'ın salatı Muhammed'in ve onun Ehl-i Beyti'nin üzerine 
olsun." 
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med ve Ehl-i Beyt'ine -Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun- çok salavat 
gönder. Onların her birinin terker teker isimlerini anarak düşmanların-
dan beri olduğunu dile getir. Kendin, mümin erkek ve kadınlar için 
istediğin duayı et. 

Görünüşe bakılırsa ziyaretten sonraki sözler hadise aittir. Bu söz-
lerin bazı muhaddislere ait olduğu olasılığına göre de hadisin baş 
tarafının delalet ettiği gibi muhaddislerin ileri gelenleri bunun bütün 
ziyaretlerde yeterli olduğunu algılamış ve onu Camia ziyaretleri 
babında naklettikleri ve ziyaret sözcüklerinin tümü bazı ziyaretlere 
mahsus olmayan genel ziyaretlerin sıfatlarından oldukları için bu 
ziyaretin camia ziyareti olduğuna, onu bütün türbelerde ve hatta bir 
grup alimin Hz. Yunus'un (a.s) türbesinde okunmasını naklettikleri 
gibi peygamberlerin ve vasilerin (Allah'ın selamı onların üzerine ol-
sun) türbelerinde okunmasının uygun olduğuna emin olabiliriz. Ziya-
retin alt kısmında her birinin adını getirerek onun hakkında salavat 
gönderilmesi belirtilmiştir; bu konuda Ebu'l-Hasan-ı Zarrab-i İsfaha-
nî'ye nispet verilen Cuma gününün amellerinde naklettiğimiz salvatın 
okunması çok uygundur. 

2. Ziyaret: Camiatü'l-Kebire Ziyareti 
Merhum Şeyh Saduk "Men La Yehzuruhu'l-Fakih" ve "Uyun-u 

Ahbar-i Rıza" adlı kitabında Musa b. Abdullah-i Nahai'den şöyle 
rivayet etmiştir: İmam Ali en-Naki'ye "Ey Resulullah'ın torunu! Bana 
sizden birinizi(n mezarını) ziyaret ettiğim zaman okumam için açık 
ifadeli ve öz anlamlı bir ziyaret öğretin" dedim. İmam Ali en-Nakî 
(a.s) şöyle buyurdu: "Gusletmiş olduğun halde kapıya (mezarının bu-
lunduğu türbenin kapısına) ulaştığında dur ve şu şekilde kelime-i şa-
hadeti: 

 َشريَك َلُه، َوَاْشَهُد َانَّ حمَُمَّدًا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه الِالـَٰه  َاْشَهُد َاْن ال
 *. َوآِلِه َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

Sonra içeriye girip biraz ilerle, mezarı gördüğünde tekrar dur ve 
otuz defa "Allah-u Ekber" de; sonra küçük adımlar atarak vakarlı bir 

 
* "Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir; ortağı yoktur 

ve şahadet ederim ki Muhammed -Allah'ın salatı onun ve Ehl-i Beyt'inin 
üzerine olsun- O'nun kulu ve elçisidir." 
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halle biraz daha ilerle, sonra durup tekrar otuz defa "Allah-u Ekber" 
de; sonra (biraz daha ilerle ve) mezara yakın bir yerde durarak kırk 
defa daha "Allah-u Ekber" söyleyerek böylece yüz tekbiri tamamla." 

Belki de Birinci Allame Meclisî'nin dediği gibi bu tekbirleri söy-
lemenin nedeni, çoğu kişiler guluv ve aşırıcılığa eğilimli oldukları için 
bu ziyarette geçen ve benzeri diğer tabirlerden aşırıcılığa düşmelerini 
veya Allah Teala'nın yüceliğinden gaflet etmelerini önlemektir… O 
halde şöyle de: 

ِة، َوَمْوِضَع الرِّ اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َاْهَل بـَْيتِ  ساَلِة، َوُخمْتَـَلَف اْلَمالِئَكِة،  النـُّبـُوَّ
ُصوَل اْلَكَرِم، َوَمْهِبَط اْلَوْحِى، َوَمْعِدَن الرَّْمحَِة، َوُخزّاَن اْلِعْلِم، َوُمنْـتَـَهى اْحلِْلِم، َواُ 

 **ْخياِر، َوساَسَة اْلِعباِد، األَ َدعائَِم ْبراِر، وَ َعِم، َوَعناِصَر األَ َمِم، َوَاْوِلياَء النِّ َوقاَدَة األُ 
اْلُمْرَسلَني،  مياِن، َواَُمناَء الرَّْمحِن، َوُسالَلَة النَِّبّيَني، َوَصْفَوةَ كاَن اْلِبالِد، َواَْبواَب االِ َوَاْر 

 .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ اْلعاَلمنيَ  َوِعْرتََة ِخَريَِة َربِّ 
ِة اْهلُدى،  النُّهى،  يجى، َوَاْعالِم التُّقى، َوَذوِ َوَمصابيِح الدُّ اَلسَّالُم َعلى اَئِمَّ

ْعَوِة اْحلُْسىن، نِْبياِء، َواْلَمَثِل األَ َكْهِف اْلَورى، َوَورَثَِة األَ احلِْجى، وَ  اُوِيل وَ  ْعلى، َوالدَّ
 .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ وىلِخَرِة َواألُ  َعلى َاْهِل الدُّنْيا َواآلَوُحَجِج هللاِ 

َمْعرَِفِة ِهللا، َوَمساِكِن بـَرََكِة ِهللا، َوَمعاِدِن ِحْكَمِة ِهللا، َوَحَفظَِة  لسَّالُم َعلى َحمالِّ اَ 
 

** (Bismillahirrahmanirrahim) "Selam olsun size ey Peygamber'in 
Ehl-i Beyt'i, risalet'in karargâhı, meleklerin uğradığı kimseler; vahyin iniş 
yeri, rahmet madeni, ilim hazinedarları, hilmin nihayeti, bağışın kökleri, 
üm-metlerin yöneticileri, nimetlerin sahipleri, iyilerin temelleri, seçkinlerin 
direkleri, kulların eğiticileri, beldelerin temel taşları, iman kapıları, Rah-
man'ın eminleri, Peygamber'in evlatları, ilâhi elçilerin seçkinleri ve alem-
lerin Rabbinin seçtiği peygamberin ailesi; Allah'ın rahmet ve bereketi 
sizin üzerinize olsun. 

Selam olsun sizlere ey hidayet imamları,  karanlıkların nurları, takva-
nın -parlak- nişaneleri, -kamil- akıl ve bilinç sahipleri, halkın sığınakları, 
peygamberlerin varisleri, üstün örnekler, güzel davetçiler, Allah'ın dünya 
ve ahiret ehline, ilk ve son mahluklara olan hüccetleri; Allah'ın rahmet ve 
bereketi sizin üzerinize olsun.  
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 يَِّة َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلهِ ِهللا، َوُذرِّ  ِهللا، َوَمحََلِة ِكتاِب ِهللا، َوَاْوِصياِء َنِىبِّ  ِسرِّ 
  .هُ َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُ 
َاْمِر   ِدّالِء َعلى َمْرضاِت ِهللا، َواْلُمْسَتِقّريَن يفى الدُّعاِة ِاَىل ِهللا، َواألَ اَلسَّالُم َعلَ 
تـَْوحيِد ِهللا، َواْلُمْظِهريَن ِالَ◌ْمِر ِهللا َوَ�ِْيِه،  ْخِلصَني يفبَِّة ِهللا، َواْلمُ حمََ  ِهللا، َوالّتاّمَني يف

.  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ  ذيَن ال َيْسِبُقونَُه اِبْلَقْوِل َوُهْم ابَِْمرِِه يـَْعَمُلونَ َوِعباِدِه اْلُمْكَرمَني الَّ 
َوالّذاَدِة اْحلُماِة،   *ئِمَِّة الدُّعاِة، َواْلقاَدِة اْهلُداِة، َوالّساَدِة اْلُوالِة، اَلسَّالُم َعَلى األَ 

 َوِخَريَتِِه َوِحْزِبِه َوَعيْـَبِة ِعْلِمِه َوُحجَِّتِه َوِصراِطِه ْمِر، َوبَِقيَِّة هللاِ ْكِر َواُوِىل األَ َوَاْهِل الذِّ 
 .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َونُورِِه َوبـُْرهانِهِ 

ِاالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه َكما َشِهَد ُهللا لِنَـْفِسِه َوَشِهَدْت َلهُ  ِالـَٰه  َاْشَهُد َاْن ال
ِاّال ُهَو اْلَعزِيُز اْحلَكيُم، َوَاْشَهُد َانَّ حمَُمَّداً ِالـَٰه  ْلِعْلِم ِمْن َخْلِقِه، الَمالِئَكُتُه َواُوُلو ا

يِن ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ  َعْبُدُه اْلُمنْـَتَجُب، َوَرُسولُُه اْلُمْرَتضى، َاْرَسَلُه اِبْهلُدى َوديِن اْحلَقِّ 
 . ِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ ُكلِّ 

ئِمَُّة الرّاِشُدوَن الْـَمْهِديُّوَن اْلَمْعُصوُموَن اْلُمَكرَُّموَن اْلُمَقرَّبُوَن  ُد اَنَُّكُم األَ ْشهَ َواَ 
 

* Selam olsun sizlere ey Allah'ı tanımanın yerleri ve Allah'ın bereke-
tinin odakları, Allah'ın hikmetinin kaynakları, Allah'ın sırlarının koruyucu-
ları, Allah'ın kitabının taşıyıcıları ve Peygamber'in vasileri ve Resululla-
h'ın soyu; Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun. 

Selam olsun insanları Allah'a davet eden imamlara, rızasına doğru 
kılavuzluk yapanlara, emrinde bulunanlara, muhabbetinde kamil olanlara, 
tevhidinde halis olanlara, emir ve nehiylerini aşikar kılanlara ve emrine 
uyup Hak'tan önce bir şeyi dile getirmeyen değerli kullara; Allah'ın rah-
met ve bereketi sizin üzerinize olsun. Selam olsun (Hakk'a) davet eden 
imamlara ve hidayetçi olan önderlere ve koruyucu ve destekçi yüce 
velilere. -Selam olsun siz- zikir ehline, emir sahiplerine, Allah'ın velilerin-
den bâki kalan, O'nun yeryüzünde seçtiği halifelerine, O'nun -seçkin 
kıldığı- hizbine, O'nun ilim heybesine, O'nun hüccet, yol, nur ve burhanı-
na, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. 
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اْلُمتـَُّقوَن الّصاِدُقوَن اْلُمْصطََفْوَن اْلُمطيُعوَن هلِل، اْلَقّواُموَن ابَِْمرِِه، اْلعاِمُلوَن ابِِراَدتِِه،  
ِه، َواْجَتباُكْم ِبِعْلِمِه، َوارَْتضاُكْم ِلَغْيِبِه، َواْختارَُكْم ِلِسرِّ  اْلفائُِزوَن ِبَكراَمِتِه، اْصطَفاُكمْ 

وِحِه، ِبُقْدرَتِِه، َوَاَعزَُّكْم هِبُداُه، َوَخصَُّكْم ِبُربْهانِِه، َوانـَْتَجَبُكْم ِلُنورِِه، َواَيَّدَُكْم ِبرُ 
ِه، ، َواَْنصارًا ِلديِنِه، َوَحَفَظًة ِلِسرِّ بَرِيَِّتهِ  *َاْرِضِه، َوُحَججًا َعلى َوَرِضَيُكْم ُخَلفاَء يف

َوَخَزنًَة ِلِعْلِمِه، َوُمْستَـْوَدعًا حلِِْكَمِتِه، َوَتراِمجًَة ِلَوْحِيِه، َوَارْكاً� ِلتَـْوحيِدِه، َوُشَهداَء َعلى 
 . ِدِه، َوَاِدّالَء َعلى ِصراِطهِ ِبال ْعالماً ِلِعباِدِه، َوَمناراً يفَخْلِقِه، َواَ 

اْلِفَنتِ، َوَطهَّرَُكْم ِمَن الدََّنِس، َوَاْذَهَب  ُكُم ُهللا ِمَن الزََّلِل، َوآَمَنُكْم ِمنَ َعَصمَ 
ْجَس َوَطهَّرَُكْم َتْطهريًا، فـََعظَّْمُتْم َجالَلُه، َواَْكَربُْمتْ َشأْنَُه، َوَجمَّْدُمتْ َكَرَمُه،  َعْنُكُم الرِّ 

 رِّ السِّ  طاَعِتِه، َوَنَصْحُتْم َلُه ِيف  ُه، َوَاْحَكْمُتْم َعْقدَ َوَاَدْمُتْم ِذْكَرُه، َووَكَّْدُمتْ ميثاقَ 
 ِة، َوبََذْلُتْم اَنـُْفَسُكْم يفَواْلَعالنَِيِة، َوَدَعْوُمتْ ِاىل َسبيِلِه اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسنَ 

  .َجْنِبهِ  َعلى ما َاصاَبُكْم يف َمْرضاتِِه، َوَصَربْمتُْ 
 

* Allah'ın kendi hakkında şahadet ettiği gibi (ben de) şahadet ederim 
ki, Allah'tan başka bir ilâh yoktur, O tektir ve ortağı yoktur; nitekim melek-
ler ve ilim sahibi yaratıkları da buna şahadet etmekteler. O'ndan başka 
bir ilâh yoktur; O güçlü ve hikmet sahibidir. Şahadet ederim ki, Muham-
med O'nun seçkin kulu ve beğenilmiş elçisidir. Onu hidayet ve hak din 
üzere ve bütün dinlere galip gelsin diye göndermiştir; müşrikler bunu iste-
mese de. 

Yine şahadet ederim ki, sizler Hak yolunda müstakim olan, hidayete 
eren, masum ve değerli kılınmış imamlarsınız, Allah'a yakınlaştırılmış 
muttaki, sâdık, seçkin ve O'na itaat eden, O'nun emrini tamamen yerine 
getiren, O'nun iradesiyle çalışan ve ikramını kazanan önderlersiniz. Allah 
sizi bilerek seçmiş ve sizi gaybını bilmeye beğenmiş, sırrını bilmeye 
seçmiş ve kendi kudretiyle sizi kendine ayırmıştır. Kendi hidayetiyle size 
izzet kazandırmış ve kendi burhanıyla (mucize ve kerametleriyle) sizi 
özgün kılmıştır, sizi kendi nuruna seçmiştir, kendi ruhuyla sizi destekle-
miştir, yeryüzünde sizlerin halife olmanızı, kullarına hüccet ve dinine 
yardımcı olmanızı, sırrını koruyanlar, ilmini taşıyanlar ve hikmetinin ema-
netdarı, vahyinin açıklayıcıları, tevhidinin erkanı, yaratıklarına şahidler, 
kullarına nişaneler, beldesinde ışık ve yoluna delil olmanızı istemiştir. 
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ِن اْلُمْنَكِر،  صَّالَة، َوآتـَيْـُتُم الزَّكاَة، َوَاَمْرُمتْ اِبْلَمْعُروِف، َوَ�َيْـُتْم عَ َواََقْمُتُم ال
ِهللا َحقَّ ِجهاِدِه َحّىت َاْعَلنْـُتْم َدْعَوَتُه، َوبـَيـَّنْـُتْم َفراِئَضُه، َواََقْمُتْم ُحُدوَدُه،   َوجاَهْدُمتْ ِيف 

ضا، َوَسلَّْمُتْم الرِّ  *ذِلَك ِمْنُه ِاَىل   ُسنـََّتُه، َوِصْرُمتْ يفنْـُتمْ َوَنَشْرُمتْ َشراِيَع َاْحكاِمِه، َوَسنَـ 
ُتْم ِمْن رُُسِلِه َمْن َمضى، َفالرّاِغُب َعْنُكْم ماِرٌق، َوالّالزُِم َلُكْم  َلُه اْلَقضاَء، َوَصدَّقـْ

 . ُكْم زاِهقٌ َحقِّ  ُر يفْلُمَقصِّ الِحٌق، َوا
ُتْم َاْهُلُه َوَمْعِدنُُه، َومرياُث النـُّبـُوَِّة  َواْحلَقُّ َمَعُكْم َوفيُكْم َوِمْنُكمْ  َوِاَلْيُكْم َواَنـْ

ِعْندَُكْم، َوِا�ُب اْخلَْلِق ِاَلْيُكْم، َوِحساهُبُْم َعَلْيُكْم، َوَفْصُل اخلِْطاِب ِعْندَُكْم، َوآ�ُت 
 .ُرُه ِاَلْيُكمْ ْندَُكْم، َوَامْ ِهللا َلَدْيُكْم، َوَعزائُِمُه فيُكْم، َونُورُُه َوبـُْرهانُُه عِ 

َهللا، َوَمْن َاَحبَُّكْم فـََقْد  ىَمْن واالُكْم فـََقْد واَىل َهللا، َوَمْن عاداُكْم فـََقْد عادَ 
 

* Allah sizleri sürçmelerden korumuş ve fitnelerden emanda kılmış, 
kirlerden temizlemiş ve her türlü pisliği sizlerden uzaklaştırmış, sizleri ter-
temiz kılmıştır. Siz de O'nun yüceliği karşısında tazim ettiniz, şanını yüce 
bildiniz, lütuf ve ihsanını övdünüz ve O'nu sürekli andınız, ahdini muh-
kemleştirip kulluk bağını sağlamlaştırdınız ve O'nun rızası için açık ve 
gizlide müminlerin hayrını dilediniz; hikmet ve güzel öğütle O'nun yoluna 
çağırdınız; O'nun rızası yolunda kendinizi feda ettiniz ve O'nun muhab-
beti uğruna uğradıklarınıza sabrettiniz. 

Namazı dosdoğru kılıp zekatı verdiniz, marufa emredip münkerden 
sakındırdınız, Allah uğruna hakkıyla cihad edip O'nun davetini ilan ettiniz; 
farzlarını açıkladınız ve hadleri (şer-i hüküm ve cezaları) ikame ettiniz, 
belirlenen hükümlerini beyan edip yaydınız; sünnetine uyup O'nun 
rızasına yöneldiniz, kaza ve takdiri O'na bıraktınız, geçmiş peygamberleri 
tasdik ettiniz. Öyleyse sizi bırakıp başkasına yönelen dinden çıkar; size 
sarılan Hakk'a kavuşur, hakkınızda kusur eden mahvolur. 

 
Hak sizinledir, sizdedir, sizdendir ve size yöneliktir, siz hakkın ehli ve 

madenisiniz. Peygamberlik mirası sizdedir, halk sizin kapınıza gelir ve 
onların hesabı sizin üzerinizdedir. Hakkı batıldan ayıracak kesin hüküm 
sizin yanınızdadır; Allah'ın nişaneleri sizdedir, peygamberliğin sırlarının 
azimetleri sizdedir, [O'nun farzları sizdedir] O'nun nuru ve açık delili sizin 
yanınızdadır. O'nun işi size bırakılmıştır.  
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َاَحبَّ َهللا، َوَمْن اَبـَْغَضُكْم فـََقْد اَبـَْغَض َهللا، َوَمِن اْعَتَصَم ِبُكْم فـََقِد اْعَتَصَم اِبهلِل، 
َوُم، َوشُ راُط األَ اَنـُْتُم الصِّ  َهداُء داِر اْلَفناِء، َوُشَفعاُء داِر اْلَبقاِء، َوالرَّْمحَُة اْلَمْوُصوَلُة،  قـْ

ا، ْحُفوَظُة، َواْلباُب اْلُمبْـَتلى ِبِه الّناُس، َمْن َااتُكْم جنَ مَ ماَنُة الْ يَُة اْلَ◌ْخمُزونَُة، َواألَ اآلوَ 
  .َوَمْن َملْ َ�ِتُكْم َهَلكَ 

تـَْعَمُلوَن،   *ُموَن، َوابَِْمرِهِ َتُدلُّوَن، َوِبِه تـُْؤِمُنوَن، َوَلُه ُتَسلِّ  ِاَىل ِهللا َتْدُعوَن، َوَعَلْيهِ 
 . ُدوَن، َوِبَقْوِلِه َحتُْكُمونَ َوِاىل َسبيِلِه تـُْرشِ 

َسَعَد َمْن واالُكْم، َوَهَلَك َمْن عاداُكْم، َوخاَب َمْن َجَحدَُكْم، َوَضلَّ َمْن  
 يَ ِلَم َمْن َصدََّقُكْم، َوُهدِ ِاَلْيُكْم، َوسَ  أَ ْم، َوَاِمَن َمْن جلََ َك ِبكُ فارََقُكْم، َوفاَز َمْن َمتَسَّ 

َمِن اْعَتَصَم ِبُكْم، َمِن اتـَّبَـَعُكْم َفاْجلَنَُّة َمأواُه، َوَمْن خاَلَفُكْم َفالّناُر َمْثواُه، َوَمْن 
 . َاْسَفِل َدْرك ِمَن اجلَْحيمِ  َجَحدَُكْم كاِفٌر، َوَمْن حارََبُكْم ُمْشِرٌك، َوَمْن َردَّ َعَلْيُكْم يف

، َوَانَّ َاْرواَحُكْم يَ َمضى، َوجاٍر َلُكْم فيما َبقِ  َاْشَهُد َانَّ هذا ساِبٌق َلُكْم فيما
َونُورَُكْم َوطينَـَتُكْم واِحَدٌة، طاَبْت َوطَُهَرْت بـَْعُضها ِمْن بـَْعض، َخَلَقُكُم ُهللا اَْنوارًا 

 
* Size dost olan Allah'a dost olmuştur ve size düşman kesilen Alla-

h'a düşman kesilmiştir. Sizi seven Allah'ı sevmiştir, size karşı kin besle-
yen Allah'a kin beslemiştir. Size sarılan Allah'a sarılır. Sağlam yol ve fena 
yurdunun şahitleri ve bekâ yurdunun şefaatçileri sizsiniz. Kesintisiz 
rahmet, korunmuş nişane, mahfuz emanet ve insanların imtahan edildik-
leri kapı sizsiniz. Kim size geldiyse kurtuldu ve size gelmeyen helak oldu. 

Siz, Allah'a doğru çağırıyorsunuz ve O'na yönlendiriyorsunuz, O'na 
iman edip O'na baş eğiyorsunuz, O'nun emrine uyup yoluna halkı irşad 
ediyorsunuz ve O'nun sözüyle hüküm veriyorsunuz. 

Sizinle dostluk bağı kuran saadete erir, size düşman olan helak olur, 
sizi inkâr eden hüsrana uğrar ve sizden ayrı düşen sapıklığa duçar olur; 
size sarılan kurtulur, size sığınan güven kazanır, sizi tasdik eden sela-
mete kavuşur, size yapışan hidayete erişir; size tabi olanın yeri cennettir, 
size karşı gelenin yeri cehennemdir; sizi inkâr eden kafirdir, sizinle har-
beden müşriktir, sizi reddeden cehennemin en alt tabakasında yer alır. 
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بـُُيوت َاِذَن ُهللا َاْن تـُْرَفَع  َعَلْينا ِبُكْم، َفَجَعَلُكْم يف َحّىت َمنَّ َفَجَعَلُكْم ِبَعْرِشِه ُحمِْدقنيَ 
َويُْذَكَر فيَها اْمسُُه، َوَجَعَل َصَلواتِنا َعَلْيُكْم َوما َخصَّنا ِبِه ِمْن ِواليَِتُكْم طيبًا ِخلَْلِقنا، 

مَني ِبَفْضِلُكْم،  بِنا، َفُكّنا ِعْنَدُه ُمَسلِّ َوَطهارًَة ِالَ◌نـُْفِسنا، َوتـَزِْكَيًة َلنا، وََكّفارًَة ِلُذنُو 
َوَاْعلى َمناِزِل  *اْلُمَكرَّمَني،  َوَمْعُروفَني بَِتْصديِقنا ِاّ�ُكْم، فـَبَـَلَغ ُهللا ِبُكْم َاْشَرَف َحمَلِّ 

فاِئٌق، َوال  اْلُمَقرَّبَني، َوَاْرَفَع َدرَجاِت اْلُمْرَسلَني، َحْيُث ال يـَْلَحُقُه الِحٌق، َوال يـَُفوقُُه 
  ى َمَلٌك ُمَقرٌَّب، َوال َنِيبٌّ َيْسِبُقُه ساِبٌق، َوال َيْطَمُع ىف ِاْدراِكِه طاِمٌع، َحّىت ال يـَْبق

َوال فاِضٌل، َوال ُمْؤِمٌن   عاِملٌ َوال جاِهٌل، َوال َدِينٌّ ُمْرَسٌل، َوال ِصّديٌق َوال َشهيٌد، َوال 
َعنيٌد، َوال َشْيطاٌن َمريٌد، َوال َخْلٌق فيما َبْنيَ ذِلَك  صاِلٌح، َوال ِفاِجٌر طاِلٌح، َوالَجّبارٌ 

َشهيٌد ِاّال َعرَّفـَُهْم َجالَلَة َاْمرُِكْم، َوِعَظَم َخَطرُِكْم، وَِكَربَ َشأِنُكْم َوَمتاَم نُورُِكْم، َوِصْدَق 

 
* Şahadet ederim ki, bu makam önceden sizin için vardı ve bundan 

sonra da var olacaktır. Şahadet ederim ki, sizlerin ruhlarınız ve nurlarınız 
birdir; tertemiz ve pâksınız ve hep birbirinizdensiniz; Allah sizleri nur ola-
rak yarattı ve arşın etrafına yerleştirdi; sonra Allah bizlere ihsanda bulu-
nup, minnet edip, yücelmesini ve kendi isminin anılmasını istediği evlere 
yerleştirdi sizleri. Bizlerin size salat göndermemizi ve velayetinizden bize 
tahsis ettiği şeyi yaratılışımız için esenlik ve nefsimiz için temizlik ve 
bizler için arınma ve günahlarımız için keffaret kıldı. Böylece bizler Allah 
indinde sizlerin faziletlerini itiraf edenler ve sizlerin ilâhi makamınızı tastik 
edenler olarak tanındık. Allah'tan, sizleri, hiçbir kimsenin ulaşamayacağı 
ve kimsenin sizinle  yarışamayacağı ve erişmeyi arzu edemeyeceği kera-
met kazananların en üstün mertebesine ulaştırmasını ve mukarreblerin 
en mükemmel makamına eriştirmesini ve mürsellerin en yüce derecele-
rine ulaştırmasını istiyorum. Öyle ki, sizin imamet makamınızın yüceliğini, 
mevkinizin azametini, şanınızın üstünlüğünü, nurunuzun tamlığını, mer-
tebelerinizin doğruluğunu, makamınızın sebatını, yerinizin şerefini Allah 
indindeki mertebenizi O'nun yanındaki değerinizi, O'na olan özelliğinizi 
ve O'na yakınlığınızı tanımayan, bilmeyen hiçbir mukarreb melek, mürsel 
peygamber, ne bir sıdık ve şahid, ne bir alim ve cahil, ne bir aşağılık ve 
fazilet sahibi insan, ne bir salih mümin, ne bir hayırsız facir, ne bir inat 
eden tağut, ne bir azgın şeytan ve ne de bu mertebeler arasında bilinç 
sahibi bir mahluk kalmasın. 
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، وََكراَمَتُكْم َعَلْيِه،  ُكْم َوَمْنزَِلِتُكْم ِعْنَدهُ َمقاِعدُِكْم، َوثَباَت َمقاِمُكْم، َوَشَرَف َحمَلِّ 
 . َوقـُْرَب َمْنزَِلِتُكْم ِمْنهُ َوخاصََّتُكْم َلَدْيِه، 

ُمْؤِمٌن ِبُكْم َوِمبا  ِهُد َهللا َواُْشِهدُُكْم َاينّ اُشْ  َواُْسَريت َومايل يَوَاْهل ياُمّ اَنـُْتْم وَ  ابَِيب
ْستَـْبِصٌر ِبَشأِنُكْم َوِبَضالَلِة َمْن خاَلَفُكْم، ُكْم َوِمبا َكَفْرُمتْ ِبِه، مُ آَمنْـُتْم ِبِه، كاِفٌر بـََعُدوِّ 

ُمواٍل َلُكْم َوِالَ◌ْوِلياِئُكْم، ُمْبِغٌض ِالَ◌ْعداِئُكْم َوُمعاٍد َهلُْم، ِسْلٌم ِلَمْن ساَلَمُكْم، 
اِرٌف َلُكْم، ع *ٌق ِلما َحقَّْقُتْم، ُمْبِطٌل ِلما اَْبطَْلتُْم، ُمطيعٌ َوَحْرٌب ِلَمْن حارََبُكْم، حمَُقِّ 

ُكْم، ُمِقرٌّ ِبَفْضِلُكْم، ُحمَْتِمٌل ِلِعْلِمُكْم، ُحمَْتِجٌب ِبِذمَِّتُكْم، ُمْعَرتٌِف ِبُكْم، ُمْؤِمٌن ِحبَقِّ 
ٌق ِبَرْجَعِتُكْم، ُمنْـَتِظٌر ِالَ◌ْمرُِكْم، ُمْرَتِقٌب ِلَدْوَلِتُكْم، آِخٌذ ِبَقْوِلُكْم،  ابِِ�ِبُكْم، ُمَصدِّ 

 
* Babam ve annem, ailem, malım ve yakınlarım size feda olsun; 

Allah'ı ve sonra sizleri şahid kılıyorum ki, ben size ve sizin inandıklarınıza 
iman etmişim, sizin düşmanınıza karşıyım ve sizin reddettiğiniz şeyleri 
ben de reddediyorum, sizin makamınıza arifim, size karşı gelenlerin 
sapıklıkta olduklarını biliyorum. Sizin dostlarınızın dostuyum, düşmanları-
nızın düşmanıyım; sizin hakkınıza riayet edene ben de riayet ederim, 
sizinle savaşanla savaşırım, sizin hak bildiğinizi hak bilirim, sizin batıl 
bildiğinizi batıl bilirim; size itaatkârım, hakkınıza arifim ve faziletinize ikrar 
ediyorum. İlminizi taşıyorum, güveninize sığınıyorum, sizlerin makamını-
za ikrar ve itiraf ediyorum, gelişinize iman ediyorum, dönüşünüzü tastik 
ediyorum, emrinizi bekliyorum, devletinizi gözetiyorum, sözünüze 
bağlıyım, emrinize amel ediyorum, sizlere iltica etmişim, ziyaretinize 
gelmişim, kabrinize sığınmışım. Sizi Allah azze ve celle indinde kendime 
şefaatçi kılmışım, sizin hürmetiniz için Allah'a yakın olmak istiyorum, her 
zaman her işimde kendi hacetlerimin, isteklerimin reva olması için sizleri 
(Allah huzurunda) aracı kılmışım; sırrınıza ve aşikar makamınıza iman 
etmişim, sizlerin hazır olanınıza da, ve gaybette olanınıza da, evvel ve 
sonuncunuza da iman etmişim ve bütün işleri sizlere hevale etmişim, 
bütün hallerimde sizlere boyun eğmişim, kalbim sizlere teslim olmuştur; 
görüşüm size tabidir ve yardımım sizin için hazırdır. Umudum şudur ki, 
Allah sizin vasıtanızla dinini ihya eder ve sizleri kendi istediği günlerde 
geriye çevirir ve adaleti ikame etmek için sizleri yeryüzünde galip kılar. 
Ben sizinleyim, size desteğim, sizden başkasıyla değilim. Sizlere inanmı-
şım ve sonuncunuzu da ilkinizi sevdiğim gibi severim. 
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َتجٌري ِبُكْم، زائٌِر َلُكْم، الئٌِذ عائٌِذ ِبُقُبورُِكْم، ُمْسَتْشِفٌع ِاَىل ِهللا عاِمٌل ابَِْمرُِكْم، ُمسْ 
  ُكلِّ  يف َوِاراَديت يَوَحواِئج  طَِلَبيتُمُكْم َامامَ ٌب ِبُكْم ِاَلْيِه، َوُمَقدِّ َعزََّوَجلَّ ِبُكْم، َوُمتَـَقرِّ 

َوشاِهدُِكْم َوغائِِبُكْم َوَاوَِّلُكْم َوآِخرُِكْم،  ُكْم َوَعالنَِيِتُكمْ ُمْؤِمٌن ِبِسرِّ  يَاْحوايل َواُُمور 
َلُكْم  يٌم، َورَأيَلُكْم ُمَسلِّ  ٌم فيِه َمَعُكْم، َوقـَْليبِه ِاَلْيُكْم َوُمَسلِّ ُكلِّ ذِلَك  ٌض يفَوُمَفوِّ 

ٌة َحّىت ُحيْيِ  تـََبٌع، َوُنْصَريت َاّ�ِمِه، َويُْظِهرَُكْم   يفُردَُّكْم هللاُ َتعاىل ديَنُه ِبُكْم، َويَـ  يَ َلُكْم ُمَعدَّ
َاْرِضِه، َفَمَعُكْم َمَعُكْم ال َمَع َغْريُِكْم، آَمْنُت ِبُكْم َوتـََولَّْيُت  َنُكْم يفِلَعْدِلِه، َوُميَكِّ 

 .ا تـََولَّْيُت ِبِه َاوََّلُكمْ آِخرَُكْم مبِ 
الطّاُغوِت َوالشَّياطِني  َوبَرِْئُت ِاَىل ِهللا َعزََّوَجلَّ ِمْن َاْعداِئُكْم َوِمَن اْجلِْبِت وَ 

 *ُكْم، َواْلمارِقَني ِمْن ِواليَِتُكْم، َواْلغاِصبنيَ َوِحْزهِبُِم الظّاِلمَني َلُكُم، اْجلاِحديَن ِحلَقِّ 
ُمطاٍع   ُكلِّ َوليَجٍة ُدوَنُكْم وَ  ُكلِّ ِالِ◌رِْثُكُم الّشاّكَني فيُكُم اْلُمْنَحرِفَني َعْنُكْم، َوِمْن 

 .لَّذيَن يَْدُعوَن ِاَىل الّنارِ ئِمَِّة اَوِمَن األَ  ِسواُكْم،
ِلطاَعِتُكْم،  ِتُكْم َوديِنُكْم، َوَوفـََّقينهللاُ اَبَدًا ما َحييُت َعلى ُمواالِتُكْم َوَحمَبَّ  فـَثـَبـََّتِينَ 

ىن لَ ِمْن ِخياِر َمواليُكْم الّتاِبعَني ِلما َدَعْوُمتْ ِاَلْيِه، َو َجعَ  َشفاَعَتُكْم، َوَجَعَلين َوَرزََقين
زُْمَرِتُكْم، َوَيِكرُّ   هِبُداُكْم َوُحيَْشُر يف يَيْسُلُك َسبيَلُكْم، َويـَْهَتدوَ ، ِممَّْن يـَْقَتصُّ آاثرَُكمْ 

 َاّ�ِمُكْم، َوَتِقرُّ  عاِفَيِتُكْم، َوُميَكَُّن يف َدْوَلِتُكـْم، َو يَُشـرَُّف يف رَْجَعِتُكْم، َوُميَلَُّك يف  يف
 . ِتُكمْ َعيْـُنُه َغداً ِبُرْؤيَ 

َمْن َاراَد َهللا بََدَأ ِبُكْم، َوَمْن َوحََّدُه َقِبَل   َومايل يَوَاْهل يَونـَْفس ياَنـُْتْم َواُمّ  ابَِيب

 
* Sizin hakkınızı inkâr eden, velayetinizden çıkan ve mirasınızı gas-

beden, sizler hakkında şüpheye düşen ve sizden ayrılan düşmanlarınız-
dan, tağuttan ve şeytandan Allah'a sığınarak onların zalim hiziplerinden 
teberi ediyorum. Sizin dışınızda her vasıta ve önderden, ateşe çağıran 
önderlerden O'na sığınırım. 
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  .َمْن َقَصَدُه تـََوجََّه ِبُكمْ َعْنُكْم، وَ 
ُلُغ ِمَن اْلَمْدِح ُكنْـَهُكْم َوِمَن اْلَوْصِف َقْدَر  يال اُْحصـ َمواِيلَّ  ْم، كُ ثَناَئُكْم َوال اَبـْ

َخيِْتُم، َوِبُكْم  *ْبراِر َوُحَجُج اْجلَّباِر، ِبُكْم فـََتَح ُهللا َوِبُكمْ ْخياِر َوُهداُة األَ َواَنـُْتْم نُوُر األَ 
ُس  ْرِض ِاّال ابِِْذنِِه، َوِبُكْم يـُنَـفِّ لسَّماَء َاْن تـََقَع َعَلى األَ ُل اْلَغْيَث، َوِبُكْم ُميِْسُك ايـُنَـزِّ 

، َوِعْندَُكْم ما نـََزَلْت ِبِه رُُسُلُه، َوَهَبَطْت ِبهِ اْهلَمَّ َوَيْكِشُف   . ُكمْ  َمالِئَكُتُه َوِاىل َجدِّ الضُّرَّ
Eğer Emirulmüminin Hz. Ali (a.s) ziyaret ediliyorsa "ve ila ced-

dikum" yerine "ve ila ahike" söylenir. 
اْلعاَلمَني،  َاَحدًا ِمنَ ملَْ يـُْؤِت  مُني، آاتُكُم ُهللا ماىل َاخيَك بُِعَث الرُّوُح األَ َواِ 

ٍ   أَ طَأطَ   ِلطاَعِتُكْم، َوَخَضَع ُكلُّ َجبّاٍر ِلَفْضِلُكْم، ُكلُّ َشريٍف ِلَشَرِفُكْم، َوَخبََع ُكلُّ ُمَتَكربِّ
ْم ْرُض بُِنورُِكْم، َوفاَز اْلفائُِزوَن ِبِواليَِتُكْم، ِبكُ ٍء َلُكْم، َوَاْشَرَقِت األَ يْ َوَذلَّ ُكلُّ شَ 

 
* Allah'tan istiyorum ki, yaşadığım müddetçe beni sizin velayetiniz, 

muhabbetiniz ve dininiz üzerine sabit kılsın ve size itaat etmeğe beni 
muvaffak etsin ve sizin şefaatinizi bana nasip etsin ve beni sizin en 
seçkin dotlarınızdan, sizin davetinize uyanlardan, sizin izinizi takip 
edenlerden, yolunuzdan gidenlerden, hidayetinizle hidayet bulanlardan, 
zümrenizde haşr olanlardan, dönüşünüzde dönenlerden, devletinizde 
mevki kazananlardan, afiyet ve huzur döneminizde huzurunuza müşerref 
olanlardan, sizin güçlü döneminizde güç sahibi olanlardan ve sizi gör-
mekle gözü aydın olanlardan etsin. 

Babam, annem, nefsim, ailem ve malım sizlere feda olsun! Allah'a 
kavuşmak isteyen sizinle başlamalıdır, O'nu tek bilen sizden kabul etme-
lidir (öğrenmelidir), O'na yönelmek isteyen size yönelmelidir. 

Ey benim mevlalarım! Sizin güzelliklerinizi sayıp bitiremem, sizi met-
hetmekle künhünüze varamam, sizin vasfınızı söylemekle makam ve 
değerinizi açıklayamam, sizler seçkinlerin nurusunuz, iyilerin hidayete 
eriştirenlerisiniz ve Allah'ın hüccetlerisiniz; Allah sizinle yaratılışı başlat-
mış ve sizinle de bitirecektir. Sizin sebebinize Allah yağmur yağdırır ve 
sizin hürmetinize Allah göğün yere düşmesini önler; kendi izni ve sizin 
hürmetinize Allah sıkıntıları giderir ve kötü durumları bertaraf eder; sizin 
indinizdendir elçilerin indirdiği ve meleklerin getirdiği hükümler sizin yanı-
nızdadır. 
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 . ِواليـََتُكْم َغَضُب الرَّْمحنِ  ْضواِن، َوَعلى َمْن َجَحدَ يُْسَلُك ِاَىل الرِّ 
 الّذاِكريَن، َوَاْمساؤُُكْم ِيف  ، ِذْكرُُكْم ِيف َومايل يَوَاْهل يَونَفس ياَنـُْتْم َواُمّ  ابَِيب

 َواَنـُْفُسُكْم ِيف واِح، ْاَالَ◌رْ  اْالَ◌ْجساِد، َوَاْرواُحُكْم ِيف  اْالَ◌ْمساِء، َوَاْجسادُُكْم ِيف 
اْلُقُبوِر، َفما َاْحلى َاْمساَئُكْم َواَْكَرَم   اْالاثِر، َوقـُُبورُُكْم ِيف  النـُُّفوِس، َوآاثرُُكْم ِيف 

 *اَنـُْفَسُكْم، َوَاْعَظَم َشأَنُكْم، َوَاَجلَّ َخَطرَُكْم، َوَاْوىف َعْهَدُكْم، َوَاْصَدَق َوْعدَُكْم، 
ْحساُن،  ُم اْخلَْريُ، َوعاَدتُُكُم االِ رُْشٌد َوَوِصيـَُّتُكُم التـَّْقوى، َوِفْعُلكُ َكالُمُكْم نُوٌر َوَاْمرُُكْم 

ْفُق، َوقـَْوُلُكْم ُحْكٌم َوَحْتٌم، َورَأيُُكْم ْدُق َوالرِّ َوَسِجيـَُّتُكُم اْلَكَرُم، َوَشأنُُكُم اْحلَقُّ َوالصِّ 
 . ُه َوُمنْـَتهاهُ اوََّلُه َوَاْصَلُه َوفـَْرَعُه َوَمْعِدنَُه َوَمأو ِعْلٌم َوِحْلٌم َوَحْزٌم، ِاْن ذُِكَر اْخلَْريُ ُكنْـُتْم اَ 

َمجيَل َبالِئُكْم،  يِصُف ُحْسَن ثَناِئُكْم، َواُْحصَكْيَف اَ  يَونـَْفس ياَنـُْتْم َواُمّ  ابَِيب

 
* Ruhu'l-Emin (Cebrail) sizin ceddinize (Hz. Ali aleyhisselam'ın ziya-

retinde "ceddinize" yerine "kardeşine"  kelimesi söylenilir) inmiştir. Allah, 
hiçbir kimseye vermediği makamı size vermiştir; her şerefli sizin şerefiniz 
karşısında boyun eğer ve kendini büyük gören herkes itaatiniz için size 
boyun eğer; her güçlü size, faziletiniz için huzu eder ve her şey size 
nazaran hakirdir, yeryüzü sizin nurunuzla aydınlanmıştır, kurtuluşa eren-
ler sizin velayetinizle kurtuluşa ermiştir, sizin vasıtanızla Allah'ın rızasına 
kavuşulur ve sizin velayetinizi inkar edene Allah gazap eder. 

Babam, annem, kendim, ailem ve malım size feda olsun, sizin zikri-
niz (anınız) zikredenlerin dilinde, isimleriniz diğer isimlerle, bedeniniz di-
ğer bedenlerle, ruhunuz diğer ruhlarla, eserleriniz diğer eserlerledir ve 
kabirleriniz diğer kabirlerin yanındadır; oysa sizin isimleriniz ne tatlıdır, 
nefisleriniz ne değerli, makamınız ne büyük, değeriniz ne yüce ve ahdiniz 
ne de sağlamdır! -Ve va'dınız ne de doğrudur- Kelamınız nur, emriniz 
kemal, vasiyeniz takva, işiniz hayır, adetiniz ihsan, tabiatınız kerem ve 
büyüklük, şanınız hak, doğruluk ve yumuşaklıktır; sözünüz hüküm ve 
keskindir; görüşünüz ilim, ileri görüşlük ve basirettir. Hayırdan söz edil-
diğinde, hayrın evveli, kökü, dalı, kaynağı, yeri ve nihayeti sizsiniz. 

Babam, annem ve canım size feda olsun; övgünüzün güzelliğini na-
sıl vasfedeyim, karşılaştığınız güzel imtihanları nasıl sayayım; Allah sizin 
sebebinizle bizi zilletten çıkardı, sıkıntıları bizden giderdi, helak uçurum-
ları eşiğinden ve -cehennem- ateşinden bizi kurtardı. 
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 َشفا ُجُرِف َوفـَرََّج َعّنا َغَمراِت اْلُكُروِب، َواَنـَْقَذ� ِمنْ  َوِبُكْم َاْخَرَجَنا ُهللا ِمَن الذُّلِّ 
 . ارِ اْهلََلكاِت َوِمَن النّ 

ِمبُواالِتُكْم َعلََّمَنا ُهللا َمعاِملَ ِديِننا، َوَاْصَلَح ماكاَن َفَسَد  يَونـَْفسي اَنـُْتْم َواُمّ  ابَِيب
تَـَلَفِت اْلُفْرَقُة، وَ ِمْن ُدنْيا�، َوِمبُواالِتُكْم َمتَِّت اْلَكِلَمُة، َوَعظَُمِت النِّ  ِمبُواالِتُكْم ْعَمُة، َوائـْ

تـُْقَبُل الطّاَعُة اْلُمْفَرتََضُة، َوَلُكُم اْلَمَودَُّة اْلواِجَبُة، َوالدَّرَجاُت الرَّفيَعُة، َواْلَمقاُم  
، اْلَ◌ْحمُموُد، َواْلَمكاُن اْلَمْعُلوُم ِعْنَد ِهللا َعزََّوَجلَّ، َواْجلاُه اْلَعظيُم، َوالشَّأُن اْلَكبريُ 

  * .وَلةُ َوالشَّفاَعُة اْلَمْقبُ 
رَبَّنا آَمّنا ِمبا اَنـَْزْلَت َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل َفاْكتـُْبنا َمَع الّشاِهديَن، رَبَّنا ال تُزِْغ قـُُلوبَنا 

  نا ِاْن كانَ بـَْعَد ِاْذ َهَديـَْتنا َوَهْب َلنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ِانََّك اَْنَت اْلَوّهاُب، ُسْبحاَن رَبِّ 
 . ْفُعوالً نا َلمَ َوْعُد رَبِّ 

َعَلْيها ِاالّ    َعزََّوَجلَّ ذُنُواًب ال َ�يتَوبْنيَ هللاِ  ِهللا ِانَّ بـَْيين  (َ� أْوِلياَء)� َوِيلَّ 
َتَمَنُكْم َعلى ِسرِّ  ِرضاُكْم، َفِبَحقِّ  ِه َواْسَرتْعاُكْم َاْمَر َخْلِقِه َوقـََرَن طاَعَتُكْم َمِن ائـْ

َلُكْم ُمطيٌع، َمْن َاطاَعُكْم فـََقْد  ، َفِاينّ يُكنْـُتْم ُشَفعائوَ  نُويبِبطاَعِتِه، َلمَّا اْستَـْوَهبْـُتْم ذُ 
َاطاَع َهللا، َوَمْن َعصاُكْم فـََقْد َعَصى َهللا، َوَمْن َاَحبَُّكْم فـََقْد َاَحبَّ َهللا، َوَمْن 

 
* Babam, annem ve kendim size feda olayım; Allah sizin velayetini-

zin sayesinde bize dinin nişanelerini öğretti ve dünyevî bozukluklarımızı 
düzeltti, sizin dostluğunuz sayesinde tevhid kelimesi tamam ve nimet 
kamil oldu ve tefrika kaynaşmaya dönüştü. Sizin velayetiniz sebebiyle 
farz itaatler kabul olur ve Kur'an'da farz kılınan dostluk size aittir. Yüksek 
dereceler, övülmüş makam ve Allah azze ve celle indinde belirlenmiş 
yer, büyük mertebe ve kabul olan şefaat size aittir. 

Rabbimiz! Biz, nazil ettiğine iman ettik ve resulüne uyduk; öyleyse 
bizi tanıklardan yaz. Ey Rabbimiz! Bizi hidayet ettikten sonra kalbimizi 
batıla doğru eğme, kendi indinden bize rahmet ihsan et, gerçekten sen 
çok bağışlayansın. Rabbimiz her türlü eksiklikten uzaktır, Rabbimizin 
vaadı mutlaka gerçekleşir. 
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 .َغَضُكْم فـََقْد اَبـَْغَض هللاَ اَبْـ 
ْيِتِه األَ  ِاَلْيَك ِمْن حمَُمِّ َلْو َوَجْدُت ُشَفعاَء اَقـَْربَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ  ئِمَِّة ْخياِر األَ ٍد َوَاْهِل بـَ

 يف َاْن تُْدِخَلين َاْسأَُلكَ َاْوَجْبَت َهلُْم َعَلْيَك  الَّذيِهُم ْبراِر َجلََعْلتـُُهْم ُشَفعائي، َفِبَحقِّ األَ 
َاْرَحُم الرّاِمحَني،  *فاَعِتِهْم، ِانَّكَ زُْمَرِة اْلَمْرُحومَني ِبشَ  ِهْم، َويفُمجَْلِة اْلعارِفَني هِبِْم َوِحبَقِّ 

َوَصلَّى هللاُ َعلى حمَُمٍَّد َوآِلِه الطّاِهريَن َوَسلََّم َتْسليماً َكثريًا، َوَحْسبـَُنا هللاُ َونِْعـَم اْلوَكيُل  
. 

 
Bu ziyareti Şeyh de "Tehzib" kitabında nakletmiş ve bu ziyaretten 

sonra bir de veda duası nakletmiştir; fakat biz kısa olarak geçmek 
istediğimiz için o duayı zikretmiyoruz. Allame Meclisî'nin dediği gibi 
bu ziyaret metin, senet, fesahat ve belagat bakımından camia ziyaret-
lerinin en üstünüdür. Değerli babası ise "Men La Yehzuruh'ul Fakih" 
kitabının şerhinde şöyle diyor: Bu ziyaret en iyi ve en kamil ziyarettir 
ve ben o yüce türbelerde olduğum müddet içerisinde Ehl-i Beyt İmam-
larını (Allah'ın selamı onların üzerine olsun) bu ziyaretname dışında 
bir ziyaret okuyarak ziyaret etmedim. 

Şeyhimiz "Necmu's-Sakib" adlı kitabında naklettiği bir kıssadan, 
bu ziyaretin sürekli gözetilmesi ve ondan gaflet edilmemesi gerektiği 

 
* Ey Allah'ın velisi; benimle Allah azze ve celle arasında öyle günah-

lar var ki, sizin rıza ve hoşnutluğunuz olmasa asla bağışlanmaz. Öyleyse 
sizi kendi sırrına emin kılan, halkın işlerinde sizi önder kılan, itaatinizi 
kendi itaatine dahil eden Allah'ın hakkı hürmetine benim günahlarımı 
bağışlamasını isteyin ve benim şefaatçilerim olun. Ben size itaat edenim, 
kim size itaat etse Allah'a itaat etmiş olur ve kim de size karşı gelse 
Allah'a karşı gelmiş olur, sizi seven Allah'ı sevmiş olur ve size buğzeden 
Allah'a buğzetmiş olur.   

Allah'ım! Eğer ben Muhammed ve onun seçkin ve beğenilmiş Ehl-i 
Beyt'inden sana daha yakın olan birisini bilseydim onu sana şefaatçi 
kılardım. Öyleyse kendi üzerine farz kıldığın onların hakkı hürmetine 
Sen'den istiyorum ki beni, onları ve onların haklarını tanıyanlardan ve 
onların şefaatiyle merhamete kavuşanlardan kıl. Sen merhametlilerin en 
merhametlisisin. Allah'ın salat ve selamı çokça Muhammed ve onun pâk 
Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun. Allah bize yeter ve O ne güzel vekildir." 
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anlaşılmaktadır. Bu kıssa şöyledir: 

-Seyyid Reşdî'nin Hz. Mehdi'nin (a.f) Huzuruna Varışı- 
Reşt şehrinde oturmakta olan Allah'ın salih kulu tüccar Seyyid 

Ahmed b. Seyyid Haşim b. Seyyid Hasan Musevi Reşti (Allah onu te-
yit etsin) bundan yaklaşık on yedi sene önce Necef-i Eşref'e giderek 
orada Allah nasip ederse ilerideki kıssada değineceğimiz fazilet sahibi 
rabbani alim Şeyh Ali (Allah yerini nurlu etsin) benim evime geldi. Ayağa 
kalkınca Şeyh, Seyyid hakkında övgüler yağdırarak onun insanı 
hayrete düşüren bir kıssası var dedi. O sırada kıssayı anlatabilecek 
fırsatı yoktu. Birkaç gün sonra görüştüğümüzde buyurdu ki: Seyyid 
gitti ve onun manevi hallerinden bir kısmıyla birlikte kıssayı anlattı. 
Ben kıssayı duyunca o sözleri onun kendisinden duymadığım için çok 
teessüf ettim. Gerçi Şeyh'in (r.a) makamı, az da olsa gerçeğe aykırı bir 
şeyi nakletmekten yücedir. O yıldan bu olaydan birkaç ay öncesine 
kadar bu konu aklımdaydı. Bu yılın Cemadu'l-ahir ayında Necef-i 
Eşref'ten döndükten sonra Kazimeyn'de o seyidle görüştüm; Seyyid 
Samerra'dan dönüp Acem'e (İran'a) gidiyordu. Görüşmemizde hakkın-
da duyduklarımı anlatarak ona başından geçenleri sordum. Seyyid bü-
tün olanları olduğu gibi naklederek şöyle dedi: Bin iki yüz seksen 
(1280 h.k) yılında Beytullah'ı ziyaret edip hac yapmak için Reşt 
şehrinin Daru'l-Merz bölgesinden Tebriz'e gelerek Tebrizli meşhur 
tüccar Hacı Saferali'nin evinde konakladım. Mekke'ye giden bir kafile 
olmadığından şaşkın bir halde orada kalmıştım. Nihayet Hacı Cabbar 
Ciludar Sedehî İsfahanî Trabzon'a gitmek için hareket etti. Ben ondan 
bir hayvan kiralayarak yola koyuldum. Birinci menzilde üç kişi de 
Hacı Saferali'nin teşvikiyle bana katıldı. Biri ulema arasında meşhur 
olan inci boncuk satıcısı Hacı Molla Bâkır Tebrizî, diğeri Tebrizli 
tüccar Hacı Seyyid Hüseyin ve üçüncüsü ise hademe Hacı Ali Namî. 
Hep birlikte hareket ederek Erzenetu'r-Rum'a (Erzurum) vardık. Ora-
dan Trabzon'a gittik. Bu iki şehrin arasında bir menzilde Hacı Cabbar 
Ciludar yanımıza gelerek, "Önümüzdeki menzil biraz korkunçtur; 
onun için biraz erken kalkarak kafileyle birlikte hareket edin" dedi. 
Diğer menzillerde biz genellikle kafilenin arkasından biraz mesafeyle 
hareket ediyorduk. Bunun üzerine sabaha yaklaşık olarak iki buçuk 
veya üç saat kala birlikte hareket ettik. Menzilimizden üç veya dört 
buçuk km. kadar uzaklaştıktan sonra hava karardı ve kar yağmaya 
başladı; bu nedenle arkadaşlarımız başlarını örtüp merkeplerini hızlı 
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sürdüler. Ben de onlarla birlikte hareket etmek için ne yaptıysam 
mümkün olmadı. Nihayet onlar gittiler ve ben yalnız kaldım. Atımdan 
inerek yolun kenarında oturdum. Üzerimde yol masrafı için yaklaşık 
altı yüz tümen kadar para olduğu için çok ıstıraplıydım. Bir süre 
düşündükten sonra şafak atıncaya kadar orada kalmaya ve sonra 
kalkıp bir önceki menzile geri dönerek oradan yanıma birkaç muhafız 
alıp kafileye ulaşmaya karar verdim. Tam o sırada karşımda bir bağ 
gördüm; bağda bir bahçıvan vardı; bahçıvan ağaçların üzerindeki kar-
ları yere dökmek için elindeki kürekle ağaçlara vuruyordu. Adam iyi-
ce bana yaklaştıktan sonra, "Kimsin sen?" diye sordu. Ben, "Arkadaş-
larım gitti ve ben geride kaldım. Yolu bilmiyorum, kaybettim yolumu" 
dedim. Bunun üzerine Farsça, "Yolu bulabilmek için nafile namaz kıl" 
buyurdu. Ben nafile namazı kılmaya başladım. Teheccütten sonra yine 
gelerek, "Daha gitmedin mi?" diye sordu. Ben, "Vallahi yolu bilmiyo-
rum" dedim. Bu cevabı alınca, "O zaman Camia ziyaretini oku" dedi. 
Ben defalarca Iraktaki Ehl-i Beyt İmamlarını ziyaret ettiğim halde 
Camia ziyaretini ezberlememiştim ve şu ana kadar da ezberlemiş deği-
lim. Yerimden kalkarak Camia ziyaretinin tümünü ezbere okudum. 
Sonra yine gelerek, "Gitmedin mi, daha burada mısın?!" diye sordu. 
Bunun üzerine elimde olmaksızın beni ağlamak tuttu. Sonra, "Yolu 
bilmiyorum; kalacağım" dedim. Bana, "Aşura ziyaretini oku" buyur-
du. Ben Aşura ziyaretini de ezberlememiştim ve şu ana kadar da 
ezberlemiş değilim. Kalkarak ezberden Aşura ziyaretini okumaya 
başladım; bu ziyaretteki bütün lanet ve selamları ve peşinden Alkame 
duasını okudum. Dua bittikten sonra yine gelip, "Gitmedin mi, daha 
burada mısın?" diye buyurdu. Ben, "Hayır; sabaha kadar kalacağım" 
dedim. Bunun üzerine, "Ben şimdi seni kafileye ulaştırırım" dedi ve 
giderek bir merkebe binip küreğini de omzuna atarak benim de arka-
sına binmemi istedi. Ben merkebe binerek atımın yularından tutarak 
çektim. Fakat atım yerinden hareket etmedi. Bunun üzerine, "Atın 
yularını bana ver" buyurdu. Ben atın yularını ona verince elindeki 
küreği sol omzuna alarak atın yularını sağ eliyle tutup yola koyuldu. 
At son derece itaatkar bir halle onu izledi. Sonra elini benim dizime 
bırakarak, "Siz neden nafile namazı kılmıyorsunuz?" Üç defa tekrarla-
yarak "Nafile, nafile, nafile" buyurdu. Sonra, "Neden Aşura ziyareti 
okumuyorsunuz?" Üç defa tekrarlayarak, "Aşura, Aşura, Aşura" 
buyurdu. Sonra yine, "Siz neden Camia ziyareti okumuyorsunuz?" üç 
defa tekrarlayarak, "Camia, Camia, Camia" buyurdu. Yol alırken daire 
çizerek hareket ediyordu. Aniden dönerek, "İşte arkadaşların orada" 
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buyurdu. Bir ırmağın kıyısında inmiş sabah namazı için abdest alıyor-
lardı. Ben kendi atıma binmek için merkepten indim. Fakat atıma 
binemedim. Hazret merkepten inerek elindeki küreği kara soktu ve 
beni ata bindirip atımın başını arkadaşlarıma doğru çevirdi. Ben o 
sırada içimden "Farsça konuşan bu adam kimdir?" dedim, "O çevrede 
Türkçe dışında bir dil bilen ve Hıristiyanlık dışında bir dine mensup 
olan pek yoktu. Kısa bir zaman içerisinde nasıl beni arkadaşlarıma 
ulaştırdı" diye düşünmeye başladım. Arkama döndüğüm zaman hiç 
kimse yoktu, ondan bir iz bulamadım. Sonra arkadaşlarımın yanına 
vardım. 

3- Allame Meclisî bu ziyareti, "Tuhfetu'z-Zair" kitabında sekizinci 
camia ziyareti olarak kaydederek şöyle buyurmuştur: Bu ziyareti 
Seyyid İbn Tavus İmam Cafer Sadık'tan (a.s) Arefe dualarıyla birlikte 
rivayet etmiştir. Bu ziyaret her zaman ve her yerde okunabilir, özellik-
le Arefe gününde; ziyaret şöyledir: 

َلْيَك � َنِىبَّ ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ِخَريََة  اَلسَّالُم َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا، اَلسَّالُم عَ 
اَلسَّالُم  � َامَري اْلُمْؤِمنَني، يَ اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوال ِهللا ِمْن َخْلِقِه َوَاميَنُه َعلى َوْحِيِه،

 َواْخلَليَفُة ِمْن هِ ِبيِّ نَ  يُّ ْلِقِه َوابُب ِعْلِمِه َوَوصِ ، اَْنَت ُحجَُّة ِهللا َعلى خَ يَ َعَلْيَك � َمْوال
ِمنْـُهْم َوِمْن  يءٌ َعَدْت َمْقَعَدَك، َاَ� بَر اُمَِّتِه، َلَعَن ُهللا اُمًَّة َغَصبَـْتَك َحقََّك َوقَـ  بـَْعِدِه يف

شيَعِتِهْم ِاَلْيَك، اَلسَّالُم َعَلْيِك � فاِطَمُة اْلبَـُتوُل، اَلسَّالُم َعَلْيِك � زَْيَن ِنساِء 
اْلعاَلمَني َصلَّى ُهللا َعَليِك َوَعَلْيِه،   اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت َرُسوِل ِهللا َربِّ  اْلعاَلمَني،

، َلَعَن ُهللا اُمًَّة َغَصبَـْتِك َحقَِّك َوَمنَـَعْتِك ما  اَلسَّالُم َعَلْيِك � اُمَّ احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ
الَى ِمنْـُهْم َوِمْن شيَعِتِهْم، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َموْ ِاَلْيِك  يءٌ  هللا َلِك َحالًال، َاَ� بَر َجَعَلهُ 

َلَعَن ُهللا اُمًَّة قـَتَـَلْتَك َوابيـََعْت ىف   يَ ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْواليَّ الزَّكِ  احلََْسنَ  � َااب حمَُمَّدٍ 
  .ْيَك ِمنْـُهْم َوِمْن شيَعِتِهمْ ِالَ  يءٌ بَر َاْمِرَك َوشايـََعْت َاَ� 

َصَلواُت ِهللا َعَلْيَك  يٍّ َدِهللا اْحلَُسْنيَ ْبَن َعلِ � َااب َعبْ  يَ ُم َعَلْيَك � َمْوالاَلسَّال
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 * َك حمَُمٍَّد َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َلَعَن ُهللا اُمًَّة اْسَتَحلَّْت َدَمَك، َوَعلى اَبيَك َوَجدِّ 
َك، َوَلَعَن ُهللا َاْشياَعُهْم َواَْتباَعُهْم، َوَلَعَن هللاُ  َوَلَعَن ُهللا اُمًَّة قـَتَـَلْتَك َواْسَتباَحْت َحرميَ 

اَلسَّالُم َعَلْيَك  ِاَىل ِهللا َوِاَلْيَك ِمنْـُهْم، يءٌ بَر ديَن َهلُْم اِبلَّتْمكِني ِمْن ِقتاِلُكْم، َاَ� اْلُمَمهِّ 
 حمَُمَّدَ  � َااب َجْعَفرٍ  يَ َك � َمْوالْبَن اْحلَُسْنيِ، اَلسَّالُم َعَليْ  يَّ َعلِ  � َااب حمَُمَّدٍ  يَ � َمْوال

 
* "Selam olsun sana ya Resulellah, selam olsun sana ey Allah'ın 

peygamberi, selam olsun sana ey Allah'ın kulları arasından seçtiği ve 
vahyine emin kıldığı kişi, selam olsun sana ey mevlam, ey Emirulmü-
minin; selam olsun sana ey mevlam; sen Allah'ın kullarına hücceti, ilmi-
nin kapısı, peygamberinin vasisi ve ondan sonra ümmeti arasında halife-
sisin. Allah senin hakkını gasbedip senin yerine oturan ümmete lanet et-
sin. Ben onlardan ve onların takipçilerinden teberri ediyorum. Selam 
olsun sana ey Fatıma-i Betul, selam olsun sana ey alemdeki kadınların 
ziyneti, selam olsun sana ey alemlerin Rabbinin elçisinin kızı; Allah'ın 
salatı senin ve onun üzerine olsun. Selam olsun sana ey Hasan ile Hüse-
yin'in annesi. Allah senin hakkını gasbeden ve seni, Allah'ın senin için 
helal kıldığı şeyden alıkoyan ümmete lanet etsin. Ben onlardan ve onla-
rın izleyicilerinden teberi ediyor ve sana yöneliyorum. Selam olsun sana 
ey mevlam, ey arınmış Eba Muhammed Hasan, selam olsun sana ey 
mevlam; Allah seni öldüren, sana düşmanlık etmek için -Muaviye'ye- biat 
ve itaat eden ümmete lanet etsin; ben onlardan ve izleyicilerinden teberi 
ediyor ve sana yöneliyorum. 

Selam olsun sana ey mevlam, ey Eba Abdullah Hüseyin b. Ali, Alla-
h'ın salatı senin, senin babanın ve ceddin Muhammed'in üzerine olsun -
Allah'ın salatı ona ve Ehl-i Beyti'ne-. Senin kanını helal bilen ümmete 
Allah lanet etsin. Allah seni öldüren, saygınlığını çiğnemeyi helal sayan 
ümmete lanet etsin. Allah onların izleyicilerine ve takipçilerine lanet etsin. 
Allah, sizi öldürmek için onlara zemin hazırlayanlara lanet etsin. Ben 
onlardan Allah'a ve sana doğru uzağım. Selam olsun sana ey mevlam, 
ey Eba Muhammed Ali b. Hüseyin. Selam olsun sana ey Mevlam, ey Eba 
Cafer, Muhammed b. Ali. Selam olsun sana ey mevlam, ey Eba Abdullah 
Cafer b. Muhammed. Selam olsun sana ey mevlam, ey Eba Hasan Musa 
b. Cafer. Selam olsun sana ey mevlam, ey Eba Hasan Ali b. Musa. 
Selam olsun sana ey mevlam, ey Eba Cafer Muhammed b. Ali. Selam 
olsun sana ey mevlam, ey Eba Hasan Ali b. Muhammed. Selam olsun 
sana ey mevlam, ey Eba Muhammed Hasan b. Ali. Selam olsun sana ey 
mevlam, ey Eba Kasım Muhammed b. Hasan Sahib-i Zaman. Allah'ın 
salatı senin ve senin tertemiz ve pâk ailenin üzerine olsun. 
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اَلسَّالُم َعَلْيَك �  ،ِهللا َجْعَفَر ْبَن حمَُمَّدٍ  � َااب َعْبدِ  يَ اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوال ،يٍّ ْبَن َعلِ 
 يَّ  َعلِ � َااَب احلََْسنِ  يَ اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوال ،� َااَب احلََْسِن ُموَسى ْبَن َجْعَفرٍ  يَ َمْوال

اَلسَّالُم َعَلْيَك �  ،يٍّ حمَُمََّد ْبَن َعلِ  � َااب َجْعَفرٍ  يَ اَلسَّالُم َعَلْيَك � َمْوال ْبَن مُوسى،
احلََْسَن ْبَن  � َااب حمَُمَّدٍ  يَ َمْوالاَلسَّالُم َعَلْيَك �  ،ْبَن حمَُمَّدٍ  يَّ � َااَب احلََْسِن َعلِ  يَ َمْوال
� َااَب اْلقاِسِم حمَُمََّد ْبَن احلََْسِن صاِحَب الزَّماِن، َصلَّى  يَ  َمْوال َلْيَك � ، اَلسَّالُم عَ يٍّ َعلِ 

  . َبةِ هللاُ َعَلْيَك َوَعلى ِعْرتَِتَك الطّاِهَرِة الطَّيِّ 
، آَمْنُت اِبهلِل َوِمبا اُْنِزَل ِاَلْيُكْم، يَ َوَخطا� يِوْزر  َحطِّ  ُكونُوا ُشَفعائي يف � َمواِيلَّ 

واىل آِخرَُكْم ِمبا اََتواىل َاوََّلُكْم، َوبَرِْئُت ِمَن اْجلِْبِت َوالطّاغُوِت َوالّالِت َواْلُعّزى، � َواَتَ 
  ِلَمْن عاداُكْم، َوَوِيلٌّ  *َمواِىلَّ َاَ� ِسْلٌم ِلَمْن ساَلَمُكْم، َوَحْرٌب ِلَمْن حارََبُكْم، َوَعُدوٌّ 

َلَعَن ُهللا ظاِلميُكْم َوغاِصبيُكْم، َوَلَعَن ُهللا َاْشياَعُهْم ِلَمْن واالُكْم ِاىل يـَْوِم اْلِقياَمِة وَ 
 . َىل ِهللا َوِاَلْيُكْم ِمنْـُهمْ َواَْتباَعُهْم َوَاْهَل َمْذَهِبِهْم، َواَبـَْرأُ اِ 

 
4- Emin Ziyareti diye bilinen ve şu şekilde başlayan ziyarettir: 

ِه َاْشَهُد اَنََّك جاَهْدَت َاْرِضِه َوُحجََّتُه َعلى ِعبادِ  الُم َعَلْيَك � َامَني ِهللا يفاَلسَّ 
 ... هللاِ  ِيف 

 "Selam olsun sana ey Allah'ın arzındaki emini ve kullarına hücceti. 
Şahadet ederim ki sen Allah yolunda cihad ettin…"  

Bu ziyareti Emirulmüminin Ali'nin (a.s) ziyaretlerinde, İmam'ın 
ikinci ziyareti olarak kaydettik. 

 
* Ey Mevlalarım! Vebal ve hatalarımın yok olması için bana şefaatçi 

olun. Ben Allah'a ve size inen şeye iman ettim. Sizi birbirinizin ardından 
birincinizden sonuncunuza kadar veli edinmekte ve sevmekteyim. Cibt, 
tağut, Lat ve Uzza'dan uzaklaştım. Ey Mevlalarım! Ben kıyamete kadar, 
sizinle barış olanlarla barış, sizinle savaş halinde olanlarla savaştayım; 
sizin düşmanlarınıza düşman ve dostlarınıza ise dosttum. Allah size zul-
medenlere ve hakkınızı gasbedenlere lanet etsin. Allah onların izleyici ve 
takipçilerinde ve görüşlerinde olanlara lanet etsin. Ben onlardan Allah'a 
ve size doğru uzağım." 
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5- Receb ayının amellerinde geçen ve şu şekilde başlayan ziya-
rettir: 

 ... رََجب ئِِه يفاَهَد� َمْشَهَد َاْوِليَاشْ  الَّذيَاْحلَْمُد هلِل 
"Hamd, Receb ayında bizi velilerinin türbesine hazır eden (getiren) 

Allah'a mahsustur" 
Dolayısıyla bu kitabımızda kaydettiğimiz camia ziyareti beş tane-

dir ve bu beş ziyaret Allah'ın izniyle yeterli olacaktır. 

B) Ehl-i Beyt İmamlarının (a.s) Ziyaretinden Sonra Oku-
nan Dua 

Seyyid İbn Tavus (r.a) şöyle buyurmuştur: Ehl-i Beyt İmamlarını 
(Allah'ın selamı onların üzerine olsun) ziyaret ettikten sonra şu duayı oku-
mak müstehaptır: 

َعْنَك  يِعْنَدَك َوَحَجَبْت ُدعائ يَقْد َاْخَلَقْت َوْجه اَللّـُهمَّ ِاْن كاَنْت ذُنُويب
َرْمحََتَك  *يَّ  َعلَ ْلَكرِمي َوتـَْنُشرَ ِبَوْجِهَك ا يَّ َاْن تـُْقِبَل َعلَ  َاْسأَُلكَ َوبـَيْـَنَك، فَ  َوحاَلْت بـَْيين

  ِاَلْيَك َصواًت َاْو تـَْغِفَر يل   َقْد َمنَـَعْت َاْن تـَْرَفَع يل بـَرَكاِتَك، َوِاْن كاَنتْ  يَّ َل َعلَوتـُنَـزِّ 
، َجالِلكَ  َفها َاَ�ذا ُمْسَتجٌري ِبَكَرِم َوْجِهَك َوِعزِّ  ُمْهِلَكةٍ  َذنْبًا َاْو تـََتجاَوَز َعْن َخطيَئةٍ 

َخْلِقَك ِاَلْيَك َواَْكَرِمِهْم َعَلْيَك َوَاْوالُهْم ِبَك،  ٌب ِاَلْيَك ابََِحبِّ ٌل ِاَلْيَك ُمتَـَقرِّ ُمتَـَوسِّ 

 
* "Allah'ım! Eğer günahlarım senin yanında benim yüzümü (haysiye-

timi) yıpratıp duamı senden engellediyse ve seninle aramda engel oluş-
turduysa, o halde her ne kadar günahlarım sesimin sana yükselmesini, 
benim bir günahımı affetmeni veya helak edici bir hatamı bağışlamanı 
engellese de lütfün hürmetine bana yönel, üzerime rahmetini yay ve 
benim için bereketlerini indir; ben yine senin kerim cemaline, izzetli celal-
ine sığınıyor, senin yanında kullarının en sevgili, en değerli, en üstün, en 
fazla itaat eden, senin yanında makam ve mevkisi en yüce  olan Muham-
med ve kullarına itaatlerini farz kıldığın, onları sevmeyi emrettiğin ve 
Resulünden -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun- sonra 
emir sahipleri kıldığın tertemiz itreti, hidayet eden ve hidayet olan imam-
ları vasıta kılarak sana yaklaşıyorum. 

Ey bütün azgın zalimleri zelil eden ve ey müminleri aziz eden! Takat 
ve çabam sona erdi; bana özel rahmetini bahşet ve o rahmetinle bana 
minnet bırak; ey merhametlilerin en merhametlisi!" 
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ِة َوِبِعْرتَتِِه الطّاِهريَن األَ ، َوَاْطَوِعِهْم َلَك، َوَاْعَظِمِهْم َمْنزَِلًة َوَمكاً� ِعْنَدَك حمَُمَّدٍ  ئِمَّ
ْم، َوَجَعْلتَـُهْم  الَّذيَن فـََرْضَت َعلى َخْلِقَك طاَعتَـُهْم َوَاَمْرَت ِمبََودَّهتِِ  اْهلُداِة اْلَمْهِدّيَني،

 . َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآِلهِ ْمِر ِمْن بـَْعِد َرُسوِلكَ ُوالَة األَ 
  يَ نـَْفسِ  فـََهْب يل يَعنيد، َو� ُمِعزَّ اْلُمْؤِمنَني بـََلَغ َجمُْهود  َجّبارٍ  ُكلِّ � ُمِذلَّ 

 .� َاْرَحَم الرّاِمحنيَ  يَّ َعلَ َعَة َوَرْمحًَة ِمْنَك َمتُنُّ هِبا الّسا
 
Daha sonra kabrin parmaklıklarını öp ve yüzünün iki tarafını 

parmaklıklara bırakarak şöyle de: 
ْريِِه، َوال  غَ  اَللّـُهمَّ ِانَّ هذا َمْشَهٌد ال يـَْرُجو َمْن فاتـَْتُه فيِه َرْمحَُتَك َاْن يَناَهلا يف

  *.ًال َفآَب َعْنُه خائِباً مِّ َقَصَدُه ُمؤَ  َاَحٌد َاْشقى ِمْن اْمِرئٍ 
�ِب َوَخيْـَبِة اْلُمنْـَقَلِب َواْلُمناَقَشِة ِعْنَد االِ  َاعُوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

ُمواالَتُه ِمبُواالِتَك َك ِبطاَعِتَك وَ َاْن تـَْقرَِن طاَعَة َوِليِّ  احلِْساِب، َوحاشاَك � َربِّ 
َل ِمْن بـُْعِد اْلِبالِد ِاىل َقْربِِه، َوِعزَِّتَك � ئَِرُه َواْلُمَتَحمِّ از  ُه ِمبَْعِصَيِتَك مثَُّ تـُْؤِيسَ َوَمْعِصيَـتَ 

 . وُب ِاَلْيَك اِبْجلَميِل ُتشريُ ، ِاْذ كاَنِت اْلُقلُ يال يـَنْـَعِقُد َعلى ذِلَك َضمري  َربِّ 
Sonra ziyaret namazı kıl; veda edip dönmek istediğin zaman ise 

şöyle de: 

 
* "Allah'ım, burası haremdir; burada senin rahmetine mahzar olma-

yan bir kimse başka bir yerde rahmetine ulaşmayı ümit etmez ve bir 
ümitle bu hareme gelip de ümidinden mahrum olarak geri dönen kimse-
den daha bedbaht biri yoktur. 

Allah'ım! Bu çeşit dönüşün şerrinden, ahirete göçüş gününde kere-
minden mahrum olmaktan, hesap vaktinde sıkı tutulmaktan sana sığını-
yorum. Ey Rabbim! Veline itaati sana itaat, velini sevmeyi seni sevmek 
ve veline karşı günah işlemeyi kendine karşı günah işlemekle bir kıldık-
tan sonra haşa ki onun ziyaretçisini, onu ziyaret için uzak şehirlerden 
mezarına gelme zahmetine katlanan kimseyi ümitsizliğe düşüresin! Ya 
Rabbi! İzzetine andolsun ki kesinlikle kalbimde böyle bir inanç yoktur; 
çünkü kalpler sana güzel bir şekilde işaret etmektedir." 
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ِة َوَمْعِدَن الرِّ  َوال  ال َسئمٍ  عٍ ساَلِة َسالَم ُمَودِّ اَلسَّالُم َعَلْيُكْم � َاْهَل بـَْيِت النـُّبـُوَّ
 *. َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ  لٍ قا

Şeyh Mufid (r.a) de bu duayı kaydetmiş, fakat "güzel bir şekilde 
işaret etmektedir" cümlesinden sonra şunları eklemiştir: 

َمِن  َعَلْيها ِاّال ِرضاَك، َفِبَحقِّ   َعَزَوَجلَّ ذُنُواًب ال َ�يتَوَبْنيَ هللاِ  ِهللا ِانَّ بـَْيين � َوِيلَّ 
َتَمَنَك َعلى ِسرِّ  َعِتِه، َوُمواالَتَك ِه، َواْسَرتْعاَك َاْمَر َخْلِقِه، َوقـََرَن طاَعَتَك ِبطاائـْ

 يِمْن زِ�رَِتَك َختْليط ي َعزََّوَجلَّ، َواْجَعْل َحظّ َمَع هللاِ  واالتِِه، تـََولَّ َصالَح حايلمبُِ 
ُحْسِن  **ِعْتِق رِقاهِبِْم، َوتـَْرَغُب ِاَلْيِه يف  َتْسَأُل َهللا َعزََّوَجلَّ يفزُّواِرَك الَّذينَ  يِخباِلص

 يَ � َمْوال عائٌِذ، فـََتالَفين ٌذ، َوِحبُْسِن ِدفاِعَك َعّين يَـْوَم ِبَقْربَِك الئِ َثواهِبِْم، َوها َاَ� الْ 
ِهللا َمقامًا َكرميًا َوجاهًا َعظيماً   ، َفِانَّ َلَك ِعْندَ يَاْمر  َوَاْسَأِل َهللا َعزََّوَجلَّ يف َوَاْدرِْكين

 . َعَلْيَك َوَسلََّم َتْسليماً َصلَّى هللاُ 
Ziyaretçi yüce türbelerde ve hatta herkes herhangi bir yerde her-

hangi bir hacet için dua etmek istediğinde kendisi için dua etmeden 
önce İmam Mehdi aleyhisselamın sağlığı için dua etmesi daha uygun-
dur; bunun çok önemli olup burada açıklayamayacağımız çok önemli 
faydaları vardır. 

Merhum Şeyh "Necm-us Sakıb" kitabının onuncu babında bu 

 
* "Selam olsun size ey nübüvvet ehlibeyti ve risalet madeni; bıkkınlık 

ve usanma olmadan vedalaşan kimsenin selamı olsun, -Allah'ın- rahmet 
ve bereketleri sizin üzerinize olsun." 

** "Ey Allah'ın velisi, Allah Teâlâ'yla aramda günahlar var; o günah-
ların azabını senin rızandan başka bir şey defetmez. O halde seni kendi 
sırrına emin kılan, yarattıklarının işini senin riayet etmene bırakan, sana 
itaati kendine itaat ve seni sevmeyi kendisini sevmek kılan Allah'ın hakkı 
hürmetine, Allah Teâlâ ile halimin salahını üstlen; seni ziyaretten mükafa-
tımı, senin Allah Teâlâ'dan ateşten kurtarmasını ve en güzel sevaba 
ulaşmalarını dilediğin halis ziyaretçilerinden olmak kıl. Ben bugün sizin 
kabrinize ve beni iyi bir şekilde savunmanıza sığındım. O halde ey 
mevlam! İşimi telafi et; feryadıma yetiş; işlerimde Allah Teâlâ'tan dilekte 
bulun. Gerçekten senin Allah katında saygın bir makamın, yüce bir mev-
kiin var. Allah'ın salatı ve özel selamı senin üzerine olsun." 
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konuyu geçişçe açıklamış, bu alandaki bazı özel duaları kaydetmiştir; 
isteyenler oraya müracaat edebilirler; bu duaların en kısası Ramazan 
ayının yirmi üçüncü gününün amellerinde, Ramazan ayının son on ge-
cesinin dualarında zikredilen duadır. Biz, İmam Hüseyin aleyhissela-
mın ziyaretçisinin adabında, bütün haremlerde okunabilecek bir dua 
zikrettik. 

C) Allah'ın Hüccetlerine Salat (Rahmet) Etmek 
Şeyh Tusî "Misbah" kitabında, Cuma gününün amelleri bölü-

münde şöyle buyuruyor: Ehl-i Beyt mektebi mensuplarından bir grubu 
bize, Ebu'l Mufazzal Şeybani'nin şöyle dediğini haber verdi: Ebu 
Muhammed Abdullah b. Muhammed Abid-i Bidaliyye şöyle diyor: 
Hicri iki yüz elli beş yılında mevlam Samirra'da Hasan Askeri aleyhis-
selamın evinde o hazretten bana Resulullah'a ve onun vasilerine salat 
etmeyi imla etmesini istedim; ben -yazmak için-yanımda büyük bir 
kağıt parçası götürmüştüm. Bu isteğim üzerine İmam aleyhisselam 
herhangi bir kitaba bakmaksızın şöyle buyurdu: 

Resulullah'a (s.a.a) Salat Etmek 

  َعلى حمَُمَّدٍ  َكما َمحََل َوْحَيَك، َوبـَلََّغ ِرساالِتَك، َوَصلِّ  َعلى حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َكما اَقاَم  َعلى حمَُمَّدٍ  َكما َاَحلَّ َحالَلَك، َوَحرََّم َحراَمَك، َوَعلََّم ِكتاَبَك، َوَصلِّ 

َكما َصدََّق ِبَوْعِدَك،   َعلى حمَُمَّدٍ  كاَة، َوَدعا ِاىل ديِنَك، َوَصلِّ الصَّالَة، َوآَتى الزَّ 
َكما َغَفْرَت ِبِه الذُّنُوَب، َوَسَرتَْت ِبِه اْلُعُيوَب   َعلى حمَُمَّدٍ  َوَاْشَفَق ِمْن َوعيِدَك، َوَصلِّ 

قاَء، وََكَشْفَت ِبِه َكما َدفـَْعَت ِبِه الشَّ  َعلى حمَُمَّدٍ  َوفـَرَّْجَت ِبِه اْلُكُروَب، َوَصلِّ 
َكما َرِمحَْت ِبِه   َعلى حمَُمَّدٍ  اْلَغّماَء، َوَاَجْبَت ِبِه الدُّعاَء، َوَجنَّْيَت ِبِه ِمَن اْلَبالِء، َوَصلِّ 

َعلى  اْلِعباَد، َوَاْحيَـْيَت ِبِه اْلِبالَد، َوَقَصْمَت ِبِه اْجلَباِبَرَة، َوَاْهَلْكَت ِبِه اْلَفراِعَنَة، َوَصلِّ 
ْصناَم، ْهواِل، وََكَسْرَت ِبِه األَ َل، َوَاْحَرْزَت ِبِه ِمَن األَ ْموا األَ َكما َاْضَعْفَت ِبهِ  مَّدٍ حمَُ 

َتُه ِخبَْريِ األَ  َعلى حمَُمَّدٍ  �َم، َوَصلِّ َوَرِمحَْت ِبِه األَ  مياَن، ْد�ِن، َوَاْعَزْزَت ِبِه االِ َكما بـََعثـْ
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َوَاْهِل بـَْيِتِه  َعلى حمَُمَّدٍ  ْمَت ِبِه اْلبَـْيَت اْحلَراَم، َوَصلِّ ْواثَن، َوَعظَّ َوَتربََّْت ِبِه األَ 
  *.ْم َتْسليماً ْخياِر َوَسلِّ األَ الطّاِهريَن 

Emirulmüminin Ali aleyhisselama Salat 

ِه  ِفيِّ ِه َوصَ َك َوَوِليِّ نَِبيِّ  يَاخ طاِلبٍ  ْبِن َايب يِّ َعلى َامِري اْلُمْؤِمنَني َعلِ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 يِه، َوابِب ِحْكَمِتِه، َوالّناِطِق ِحبُجَِّتِه، َوالّداعَوَوزيرِِه، َوُمْستَـْودَِع َعْلِمِه، َوَمْوِضِع ِسرِّ 

ِج اْلكْرِب َعْن َوْجِهِه، قاِصِم اْلَكَفَرِة َوُمْرِغِم اُمَِّتِه، َوُمَفرِّ  ِاىل َشريَعِتِه، َوَخليَفِتِه يف
َك ِمبَْنزَِلِة هارُوَن ِمْن ُموسى، اَللّـُهمَّ واِل َمْن واالُه َوعاِد  ُه ِمْن نَِبيِّ َجَعْلتَ  الَّذياْلَفَجَرِة 

وَّلَني َعْن َمْن َنَصَب َلُه ِمَن األَ َمْن عاداُه، َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه، َواْخُذْل َمْن َخَذَلُه، َوالْ 
نِْبياِئَك � َربَّ ِمْن َاْوِصياِء اَ  َعَلْيِه اَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ  ِخريَن، َوَصلِّ َواآل

  *.اْلعاَلمنيَ 
 

* "Allah'ım! Senin vahyini taşıyıp risaletini tebliğ ettiği gibi Muham-
med'e rahmet eyle; senin helalini helal ve haramını haram kıldığı ve Kita-
bını öğrettiği gibi Muhammed'e rahmet eyle; namazı ayakta tutup zekat 
verdiği ve -insanları- senin dinine davet ettiği gibi Muhammed'e rahmet 
eyle; senin vaadini doğrulayıp, vaidinden (azabından) korkuttuğu gibi 
Muhammed'e rahmet eyle; onun vesilesiyle günahları bağışlayıp kusur-
ları örttüğün ve sıkıntıları giderdiğin gibi Muhammed'e rahmet eyle; 
kendisiyle bedbahtlığı defedip üzüntüleri giderdiğin ve duayı kabul edip -
insanları- beladan kurtardığın gibi Muhammed'e rahmet eyle; kendisi 
vasıtasıyla kullara merhamet edip şehirleri ihya ettiğin, zorbaların belini 
kırıp firavunları helak ettiğin gibi Muhammed'e rahmet eyle; kendisi 
vasıtasıyla malları artırdığın, korkulardan -insanları- kuruduğun, putları 
kırdığın ve yaratıklara rahmet ettiğin gibi Muhammed'e rahmet eyle; ken-
disini dinlerin en hayırlısıyla gönderdiğin, onun vasıtasıyla müminleri aziz 
ettiğin, putları kırdığın ve Beytu'l-Haram'ı yücelttiğin gibi Muhammed'e ve 
onun tertemiz ve seçkin Ehl-i Beyt'ine rahmet ve selam eyle." 

* "Allah'ım! Peygamberinin kardeşi, onun velisi, vasisi, veziri, ilminin 
emanetçisi, sırrının mekanı, hikmetinin kapısı, hüccetini beyan eden, -in-
sanları- dinine davet eden, ümmeti arasındaki halifesi, onun yüzünden 
sıkıntıları gideren, kafirleri kıran, azgınların burnunu yere süren, peygam-
berine oranla Harun'un Musa'ya mesabesinde kıldığın Emirulmüminin 
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Hz. Fatıma-ı Zahra selamullahi aleyhaya Salat 

ّباِئَك َاحِ  َك، َواُمِّ ّديَقِة فاِطَمَة الزَِّكيَِّة َحبيَبِة َحبيِبَك َونَِبيِّ َعَلى الصِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 . هَتا َعلى ِنساِء اْلعاَلمنيَ ْلَتها َواْخرتَْ انـَْتَجبْـَتها َوَفضَّ  َوَاْصِفياِئَك، الَِّيت 

  **.هاظََلَمها َواْسَتَخفَّ ِحبَقِّ اَللّـُهمَّ ُكِن الطّاِلَب َهلا ِممَّْن 
  . اَللّـُهمَّ ِبَدِم َاْوالِدهاوَُكِن الثّائِرَ 

اْلَكرميََة ِعْنَد واِء، وَ اَللّـُهمَّ وََكما َجَعْلَتها اُمَّ اَئِمَِّة اْهلُدى، َوَحليَلَة صاِحِب اللِّ 
َصلَّى هللاُ  ها َصالًة تُْكرُِم هِبا َوْجَه أبيها حمَُمَّدٍ َعَلْيها َوَعلى اُمِّ  ْعلى، َفَصلِّ األَ  َمألالْ 

هِذِه الّساَعِة اَْفَضَل التَِّحيَِّة  يف يَِّتها، َواَبِْلْغُهْم َعّين َعَلْيِه َوآِلِه، َوتُِقرُّ هِبا َاْعُنيَ ُذرِّ 
 . َوالسَّالمِ 

İmam Hasan ve İmam Hüseyin Aleyhimasselama Salat 

 يَرُسوِلَك، َوِسْبطَ  َدْيَك َوَوِليـَّْيَك، َواْبَينْ َعَلى احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ َعبْ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 
Ali'ye rahmet eyle. 

Allah'ım! Onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol, ona yardım 
edene yardım et, onu alçaltanı alçalt; ilklerden ve sonunculardan ona 
düşmanlık yapanlara lanet et. Peygamberlerinin vasilerinden birine etti-
ğin en üstün rahmetle ona rahmet eyle; -duamı kabul et- ey alemlerin 
Rabb'i." 

** "Allah'ım! Habibinin ve peygamberinin habibi ve senin 
habiplerinin ve vasilerinin anası, seçtiğin, faziletli kıldığın, alemlerdeki 
kadınlar ara-sından üstün kıldığın arınmış Fatıma-i Sıddıka'ya rahmet 
eyle. 

Allah'ım! Ona zulmeden ve onun hakkını küçümseyenlerden bunun 
hesabını sor; Allah'ım! Onun evlatlarının kanının intikamını al. 

Allah'ım! Onu hidayet imamlarının anası, sancak (zafer) sahibi -
Ali'nin- eşi, yüce arşta saygın ve değerli kıldığın gibi ona ve anası (Hati-
ce'ye), kendisiyle babası Muhammed'e (Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i 
Beyt'inin üzerine olsun) ikram ettiğin ve onun evlatlarının gözünü nurlan-
dırdığın bir rahmetle rahmet eyle. Şu anda onlara benden en üstün 
teyihhet ve selamı ulaştır." 
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النَِّبّيَني ِد ِمْن َاْوال َشباِب َاْهِل اْجلَنَِّة، اَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ  يْ دَ الرَّْمحَِة، َوَسيِّ 
 . َواْلُمْرَسلنيَ 

َامِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك  يِّ ِد النَِّبّيَني َوَوصِ َعَلى احلََْسِن اْبِن َسيِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
ِد اْلَوِصّيَني، َاْشَهُد اَنََّك َ� اْبَن َامِري َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� اْبَن َسيِّ 

ماُم هيدًا، َوَاْشَهُد اَنََّك االِ ُمْؤِمنَني َامُني ِهللا َواْبُن َاميِنِه، ِعْشَت َمْظُلومًا َوَمَضْيَت شَ الْ 
  *.يُّ اْلَمْهدِ  ياْهلادِ  يُّ الزَّكِ 

ْفَضَل التَِّحيَِّة  هِذِه الّساَعِة اَ  يف ْغ رُوَحُه َوَجَسَدُه َعّين َعَلْيِه َوبـَلِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
  .مِ َوالسَّال

اْلَمْظُلوِم الشَّهيِد، َقتيِل اْلَكَفَرِة َوَطريِح   يٍّ َعَلى اْحلَُسْنيِ ْبِن َعلِ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 
* "Allah'ım! İki kulun, velilerin, Resulünün oğulları, rahmet torunları, 

cennet gençlerinin efendileri Hasan ve Hüseyin'e, peygamberlerin ve 
resullerin evlatlarına ettiğin en üstün rahmetle rahmet eyle. 

Allah'ım! Peygamberlerin efendisinin oğlu ve Emirulmüminin'in vasisi 
Hasan'a rahmet eyle. Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu; selam ol-
sun sana ey vasilerin efendisinin oğlu. Ey Emirulmüminin'in oğlu! Şaha-
det ederim ki sen Allah'ın emini ve O'nun emininin oğlusun; sen mazlum 
yaşadın ve şehid olarak göçüp gittin. Şahadet ederim ki sen arındırılmış, 
hidayet edici ve hidayet üzere olan imamsın. 

Allah'ım! Ona rahmet eyle; şu anda benden onun ruhuna, bedenine 
ve cesedine en üstün teyihhet ve selamı ulaştır. 

Allah'ım! Kafirlerin öldürdüğü, facirlerin yere serdiği mazlum şehid 
Hüseyin b. Ali'ye rahmet eyle. Selam olsun sana ey Eba Abdullah; selam 
olsun sana ey Resulullah'ın oğlu; selam olsun sana ey Emirulmüminin'in 
oğlu. Yakinle şahadet ederim ki sen Allah'ın emini ve O'nun emininin oğ-
lusun; mazlum öldürüldün ve şehid olarak göçüp gittin. 

Şahadet ederim ki Allah Teâlâ senin kanını isteyecek (intikamını ala-
cak), sana vaadettiği zaferi, düşmanlarını helak etmeyi ve senin davetini 
açığa vurmayı gerçekleştirecektir. Şahadet ederim ki sen Allah'ın ahdine 
vefa gösterdin, Allah yolunda cihad ettin ve ölüm gelip seni buluncaya 
kadar ihlasla Allah'a ibadet ettin. 
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اْلَفَجَرِة، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااب َعْبِدِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك َ� ْبَن َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم 
 َمْظُلوماً ْشَهُد مُوِقنًا اَنََّك َامُني ِهللا َواْبُن َاميِنِه، قُِتْلتَ َعَلْيَك َ� اْبَن َامِري اْلُمْؤِمنَني اَ 

 . َوَمَضْيَت َشهيداً 
 ِمَن النَّْصِر َوالتَّاْييِد يف َوَاْشَهُد َانَّ َهللا َتعاىل الطّاِلُب بِثاِرَك، َوُمْنَجٌز ما َوَعَدكَ 

َك َوفـَْيَت ِبَعْهِد ِهللا، َوجاَهْدَت ىف َسبيِل،  َك َوِاْظهاِر َدْعَوِتَك، َوَاْشَهُد اَنَّ َهالِك َعُدوِّ 
 .ِهللا َوَعْبدَت َهللا ُخمِْلصاً َحّىت أاتَك اْلَيقنيُ 

ْت َعَلْيَك، َواَبـَْرُأ بَ َك، َوَلَعَن ُهللا اُمًَّة اَلَّ َلَعَن ُهللا اُمًَّة قـَتَـَلْتَك، َوَلَعَن ُهللا اُمًَّة َخَذَلتْ 
� َااب  ياَْنَت َواُمّ  َك َواْسَتَحلَّ َدَمَك، ابَِيبْكَذَبَك َواْسَتَخفَّ ِحبَقِّ ِاَىل ِهللا َتعاىل ِممَّْن اَ 

َع َواِعيَـَتَك فـََلمْ  جيُِْبَك   *َعْبِدِهللا َلَعَن ُهللا قاتَِلَك، َوَلَعَن ُهللا خاِذَلَك، َوَلَعَن هللاُ َمْن مسَِ
َوِممَّْن واالُهْم  يءٌ بَر  ِاَىل ِهللا ِمنْـُهْم َوملَْ يـَْنُصْرَك، َوَلَعَن ُهللا َمْن َسبا ِنساَءَك َا�َ 

 . اَالَ◌ُهْم َوَاعاَ�ُْم َعَلْيهِ َوم
ئِمََّة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة التـَّْقوى َوابُب اْهلُدى َواْلُعْرَوُة اْلُوْثقى َوَاْشَهُد اَنََّك َواألَ 

 
* Allah seni öldüren ümmete lanet etsin; Allah seni yardımını kese-

rek yalnız bırakan ümmete lanet etsin; Allah sana karşı savaşmak için 
gelen ümmete lanet etsin. Seni yalanlayan, hakkını küçümseyen ve 
kanını helal sayanlardan Allah'a doğru teberi ediyorum. Babam ve anam 
sana feda olsun ey Eba Abdullah. Allah senin katiline lanet etsin; Allah 
sana yardım etmeyip seni -düşmana- terk edenlere lanet etsin; Allah 
senin sesini duyup davetine icabet etmeyenlere ve sana yardım etme-
yenlere lanet etsin; Allah senin kadınlarını esir edenlere lanet etsin. Ben 
onlardan, onları sevenlerden ve sana karşı onlara yardım edenlerden 
Allah'a doğru teberi ediyorum. 

Şahadet ederim ki sen ve senin evlatlarından olan imamlar takva 
nişaneleri, hidayet kapıları, sağlam kulplar ve dünya ehline hüccettirler.  
Şahadet ederim ki, ben size makamınıza, sizin dönüşünüze yakinim var, 
ben tüm varlığımla, size tabiyim ve dinimin hükümleri, amellerimin sonu-
cu, dünya ve ahiretimdeki dönüşümle sizinleyim." 
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، َوَلُكْم اتِبٌع ِبذاِت ٌن َوِمبَْنزَِلِتُكْم مُوِقنٌ ِبُكْم ُمْؤمِ  ْهِل الدُّنْيا، َوَاْشَهُد َاينّ َواْحلُجَُّة َعلى اَ 
 . َوآِخَريت يَ ُدنْيا يف نْـَقَليبَومُ  يَوَخواتيِم َعَمل َوَشراِيِع ديين ينـَْفس

 

Ali b. Hüseyin Aleyhisselama Salat 

ُه ِلنَـْفِسَك،  اْسَتْخَلْصتَ  الَّذيِد اْلعاِبديَن ْبِن اْحلَُسْنيِ َسيِّ  يِّ َعلى َعلِ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َوِبِه يـَْعِدُلوَن اْخَرتَْتُه ِلنَـْفِسَك، َوَطهَّْرَتهُ   َوَجَعْلَت ِمْنُه اَئِمََّة اْهلُدَى الَّذيَن يَهُدوَن اِبْحلَقِّ 

 . َوَجَعْلَتُه هاِد�ً َمْهِد�ًّ ْجِس، َواْصَطَفيْـَتُه ِمَن الرِّ 
ِه يَِة اَنِْبياِئَك َحّىت تـَبْـُلَغ بِ ِمْن ُذرِّ  لى َاَحدٍ َعَلْيِه اَْفَضَل ما َصلَّْيَت عَ  اَللّـُهمَّ َفَصلِّ 
 *. ِخَرِة،ِانََّك َعزيٌز َحكيمٌ آلالدُّنْيا َوا ما َتِقرُّ ِبِه َعيْـُنُه ِيف 

Muhammed b. Ali aleyhisselama Salat 

ِد َاْهِل التـَّْقوى ، ابِقِر اْلِعْلِم َوِاماِم اْهلُدى، َوقائِ يٍّ َعلى حمَُمَِّد ْبِن َعلِ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َواْلُمنْـَتَجِب ِمْن ِعباِدَك، اَللّـُهمَّ وََكما َجَعْلَتُه َعَلمًا ِلِعباِدَك َوَمنارًا ِلِبالِدَك، َوُمْستَـْوَدعاً  

َعَلْيِه �   حلِِْكَمِتَك َوُمَرتِْمجًا ِلَوْحِيَك، َوَاَمْرَت ِبطاَعِتِه َوَحذَّْرَت ِمْن َمْعِصَيِتِه، َفَصلِّ 
اَُمناِئَك � يَِة اَنِْبياِئَك َوَاْصِفياِئَك َورُُسِلَك وَ ِمْن ُذرِّ  اَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ  َربِّ 

  *.َربَّ اْلعاَلمنيَ 
 

* "Allah'ım! Kendin için halis kıldığın ve onun soyundan -insanları- 
hakka hidayet eden ve -böylece- insanların hakka dönmesine sebep olan 
hidayet imamları kıldığın, kendin için seçtiğin, her türlü çirkinlikten temiz-
lediğin, seçip çıkardığın, hidayet edici ve hidayet olmuş kıldığın ibadet 
edenlerin efendisi Ali b. Hüseyin'e rahmet eyle. 

Allah'ım! Peygamberlerinin evlatlarından birine ettiğin en üstün rah-
metle ona rahmet eyle ve bu rahmetle onu dünya ve ahirette gözünü 
aydınlatacak makama ulaştır; doğrusu senin her şeye gücün yeter ve 
sen hikmet sahibisin." 

* "Allah'ım! İlmi yaran, hidayet imamı, takvalıların önderi ve kulları-
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Cafer b. Muhammed aleyhisselama Salat 

، اِبْحلَقِّ  ِاَلْيكَ  ياِدِق، خاِزِن اْلِعْلِم، الّداعالصّ  َعلى َجْعَفِر ْبِن حمَُمَّدٍ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 .النُّوِر اْلُمبنيِ 

 َوِلساَن تـَْوحيِدَك، اَللّـُهمَّ وََكما َجَعْلَتُه َمْعِدَن َكالِمَك َوَوْحِيَك َوخاِزَن ِعْلِمكَ 
ِمْن  َعَلْيِه اَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ  َاْمِرَك َوُمْسَتْحِفَظ ديِنَك، َفَصلِّ  َوَوِيلَّ 

 **. َك َمحيٌد َجميدٌ ُحَجِجَك ِانَّ َاْصِفياِئَك وَ 

Musa b. Cafer aleyhisselama Salat 

، يِّ الطّاِهِر الزَّكِ  اْلَوِيفِّ  ، اْلَربِّ مِني اْلُمْؤَمتَِن ُموَسى ْبِن َجْعَفرٍ َعَلى األَ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 . ذى فيكَ ، الّصاِبِر َعَلى األَ النُّوِر اْلُمبِني اْلُ◌ْجمَتِهِد اْلُ◌ْحمَتِسبِ 

 َك، َوَمحََل َعَلى اْلَ◌َحمجَّةِ وََكما بـَلََّغ َعْن آابئِِه َما اْستـُْودَِع ِمْن َاْمِرَك َوَ�ْيِ اَللّـُهمَّ 
ِة فيما كاَن يـَْلقى ِمْن ُجّهاِل قـَْوِمِه، َربِّ وَكابََد َاْهَل اْلِعزَِّة َوالشِّ  َعَلْيِه اَْفَضَل  َفَصلِّ  دَّ

  *.باِدَك، ِانََّك َغفُوٌر رَحيمٌ طاَعَك َوَنَصَح ِلعِ ِممَّْن اَ  َواَْكَمَل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ 
 

nın arasından seçilen Muhammed b. Ali'ye rahmet eyle. 
Allah'ım! Onu kullarına nişane, şehirlerine nurlu çırağ, senin hikmeti-

nin emanet yeri, vahyinin açıklayıcısı kıldığın, -insanlara- ona itaat etme-
ye emrettiğin, ona itaatsizlik etmekten sakındırdığın gibi ey Rabb'im, 
peygamberlerinden, vasilerinden, elçilerinden ve eminlerinden birinin 
evlatlarına ettiğin en üstün rahmetle ona rahmet et; ey alemlerin Rabb'i!" 

** "Allah'ım! İlminin hazinesi, -insanları- apaçık nurla hak üzere 
sana davet eden Cafer b. Muhammed es-Sadık'a rahmet eyle. 

Allah'ım! Onu sözlerinin ve vahyinin madeni, ilminin mahzeni, tevhi-
dinin dili, emrinin velisi ve dininin koruyucusu kıldığın gibi vasilerinden ve 
hüccetlerinden birisine ettiğin en üstün rahmetle ona rahmet eyle; 
doğrusu sen övülmüş ve yücesin." 

* "Allah'ım! İyiliksever, vefalı, tertemiz, arınmış, açık nur, -imamet 
vazifesinde- çaba harcayan, rızanı gözeten, senin yolunda eziyetlere ta-
hammül gösteren emin ve güvenilir -imam- Musa b. Cafer'e rahmet eyle. 

Allah'ım! Onun babalarından taraf onun yanında emanet bıraktığın 
emir ve nehiylerini tebliğ ettiği, -ilâhi hükmü- doğru yola taşıdığı, kavmi-
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Ali b. Musa er-Rıza aleyhisselama Salat 

ِبِه َمْن ِشْئَت ِمْن  اْرَتَضيْـَتُه َوَرضيتَ  الَّذيْبِن ُموسَى  يِّ َعلى َعلِ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 . َخْلِقكَ 

مًا ابَِْمِرَك َو�ِصرًا ِلديِنَك َوشاِهداً اَللّـُهمَّ وََكما َجَعْلَتُه ُحجًَّة َعلى َخْلِقَك َوقائِ 
ِر َواْلَعالنَِيِة َوَدعا ِاىل َسبيِلَك اِبحلِْْكَمِة  السِّ  باِدَك، وََكما َنَصَح َهلُْم ِيف َعلى عِ 

 ِئَك َوِخَريَِتكَ اَاْوِلي **ِمنْ  َعَلْيِه اَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ  َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة، َفَصلِّ 
 . َخْلِقَك، ِانََّك َجواٌد َكرميٌ ِمْن 

Muhammed b. Ali b. Musa aleyhisselama Salat 

ْعِدِن ْبِن ُموسى َعَلِم التُّقى َونُوِر اْهلُدى، َومَ  يِّ َعلى حمَُمَِّد ْبِن َعلِ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 . َوْحِيكَ  ياِء، َوَاميِنَك َعلىْوصِ زِْكياِء، َوَخليَفِة األَ اْلَوفاِء َوفـَرِْع األَ 

اَللّـُهمَّ َفَكما َهَدْيَت ِبِه ِمَن الضَّالَلِة َواْستَـنْـَقْذَت ِبِه ِمَن اْحلَْريَِة، َوَاْرَشْدَت ِبِه ِمْن 
ِمْن َاْوِلياِئَك  َعَلْيِه اَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ  اْهَتدى َوزَكَّْيَت ِبِه َمْن تـَزَّكى، َفَصلِّ 

  *ِانََّك َعزيٌز َحكيٌم .َوبَِقيَِّة َاْوِصياِئَك 
 

nin cahillerinden çektiği şeylerde şiddet ehli ve zorbalar karşısında 
direndiği gibi sana itaat eden ve kullarına nasihat eten (onların hayrını 
dileyen) birisine ettiğin en üstün ve en mükemmel rahmetle ona rahmet 
eyle; doğrusu sen bağışlayan ve merhametlisin." 

** "Allah'ım! Kendisinden razı olduğun ve yaratıklarını da 
kendisinden razı ettiğin Ali b. Musa er-Rıza'ya rahmet eyle. 

Allah'ım! Onu yaratıklarına hüccet, emrine kıyam eden, senin dinine 
yardım eden, kullarının üzerine şahit kıldığın, o da kullarına açıkta ve giz-
lide nasihat ettiği, hikmet ve güzel nasihatle onları senin yoluna davet 
ettiği gibi sen de evliyandan ve yaratıkların arasından seçtiğin birine etti-
ğin en üstün rahmetle ona rahmet eyle; doğrusu sen bağış ve ihsan sahi-
bisin." 

* "Allah'ım! Takva nişanesi, hidayet nuru, vefa madeni, arınmışların 
önderi, vasilerin halifesi ve vahyine eminin Muhammed b. Ali b. Musa'ya 
rahmet eyle. 
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Ali b. Muhammed Aleyhisselama Salat 

ْتِقياِء، َوَخَلِف اَئِمَِّة ْوِصياِء َوِاماِم األَ األَ  يِّ ، َوصِ ْبِن حمَُمَّدٍ  يِّ َعلى َعلِ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 .ِة َعَلى اْخلَالِئِق َاْمجَعنيَ الّديِن َواْحلُجَّ 

ِمْن َثواِبَك َواَْنَذَر  َيْسَتضيُء ِبِه اْلُمْؤِمُنوَن، فـََبشََّر اِبْجلَزيِل اَللّـُهمَّ َكما َجَعْلَتُه نُوراً 
َحراَمَك،  **�ِتَك َوَاَحلَّ َحالَلَك َوَحرَّمَ َوَحذََّر أَبَسَك َوذَكََّر آبِ  ليِم ِمْن ِعقاِبَك،اِبألَ 

طاَعِتَك َوَ�ى َعْن َمْعِصَيِتَك، َوَبنيََّ َشراِيَعَك َوَفراِيَضَك، َوَحضَّ َعلى ِعباَدِتَك َوَاَمَر بِ 
ِالـَٰه  ِبياِئَك، �يَِّة اَنْ ِمْن َاْوِلياِئَك َوُذرِّ  َعَلْيِه اَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى َاَحدٍ  َفَصلِّ 

 . اْلعاَلمنيَ 
Ebu Muhammed Yemini diyor ki: İmam Hasan Askeri aleyhis-selam 

babasına salat ettikten sonra sıra kendisine geldiğinde susunca, geri kalanlara 
da salat etmeyi öğretin, arzettim. Bunun üzerine İmam aleyhisselam buyurdu 
ki: Eğer bunu öğretmek dinin öğretilerinden olmasaydı ve Allah Teala bize 
bunu ehline ulaştırmamızı emretmesey-di kesinlikle susmayı tercih ederdim; 
fakat dinin öğretilerinden olduğu için yaz: 

 
Allah'ım! -İnsanları- onun vasıtasıyla dalaletten çıkarıp hidayet etti-

ğin, onunla -insanları- şaşkınlıktan kurtardığın, hidayete ulaşanları onun 
vasıtasıyla irşat ettiğin ve arınanları onunla arındırdığın gibi, evliyandan 
ve var olan vasilerinden birine ettiğin en üstün rahmetle ona rahmet eyle; 
doğrusu sen aziz ve hikmet sahibisin." 

** "Allah'ım! Vasilerin vasisi, takvalıların imamı, din imamlarının 
evladı (halefi) ve Allah'ın, yaratıklara hücceti Ali b. Muhammed'e rahmet 
eyle. 

Allah'ım! Onu müminlerin yararlandığı bir nur kıldığın ve o da -insan-
ları- senin büyük mükafatlarınla müjdelediği ve acılı azabınla korkuttuğu, 
şiddetinden sakındırdığı, -onlara- ayetlerini hatırlattığı, helallerini helal ve 
haramlarını haram saydığı, dinini ve farzlarını açıkladığı, ibadetine rağbet 
gösterdiği, -insanlara- sana ibadet etmeyi emredip sana karşı günah işle-
mekten nehyettiği gibi sen de velilerinden ve peygamberlerinin evlatla-
rından birine ettiğin en üstün salatla ona salat eyle; -duamı kabul buyur- 
ey bütün alemlerin ilâhı." 
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Hasan b. Ali b. Muhammed aleyhisselama Salat 

، النُّوِر الّصاِدِق اْلَوِيفِّ  يُّ التَّقِ  ، اْلَربِّ ْبِن حمَُمَّدٍ  َعَلى احلََْسِن ْبِن َعِلىِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
َاْمِرَك َوَخَلِف اَئِمَِّة الّديَن اْهلُداِة  ْوحيِدَك، َوَوِيلِّ تَـ ِر بِ اْلُمضيِء خاِزِن ِعْلِمَك َواْلُمذَكِّ 

اَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى  َعَلْيِه � َربِّ  الرّاِشديَن، َواْحلُجَِّة َعلى َاْهِل الدُّنْيا، َفَصلِّ 
 *. اْلعاَلمنيَ ِالـَٰه  رُُسِلَك، �ِمْن َاْصِفياِئَك َوُحَجِجَك َوَاْوالِد  َاَحدٍ 

Beklenilen Emir Sahibi Mehdi aleyhisselama Salat 

َك َواْبِن َاْوِلياِئَك الَّذيَن فـََرْضَت طاَعتَـُهْم َوَاْوَجْبَت َحقَُّهْم َعلى َوِليِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 . ْجَس َوَطهَّْرهَتُْم َتْطهرياً َوَاْذَهْبَت َعنْـُهُم الرِّ 

َواْنُصْر ِبِه َاْوِلياَءَك َوَاْوِلياَءُه َوشيَعَتُه َواَْنصارَُه،   اَللّـُهمَّ اْنُصْرُه َوانـَْتِصْر ِبِه ِلديِنكَ 
َمجيِع َخْلِقَك، َواْحُفْظهُ  َوِمْن َشرِّ  َوطاغٍ  ابغٍ  ُكلِّ  اَللّـُهمَّ َاِعْذُه ِمْن َشرِّ  . مْ َواْجَعْلنا ِمنْـهُ 

ُرْسُه َواْمنَـْعُه َاْن يُوَصَل ِاَلْيِه  ِمْن َبْنيِ يَديِه َوِمْن َخْلِفِه َوَعْن َمييِنِه َوَعْن ِمشاِلِه، َواحْ 
ْدُه اِبلنَّْصِر، َواْنُصْر َرسُوِلَك َوَاْظِهْر ِبِه اْلَعْدَل َواَيِّ  َواْحَفْظ فيِه َرُسوَلَك، َوآلَ  ،ِبسُوءٍ 

ُتْل ِبِه اْلُكّفاَر َواْلُمناِفق َني �ِصريِه َواْخُذْل خاِذليِه، َواْقِصْم ِبِه َجباِبَرَة اْلُكْفِر َواقـْ
ِبِه   ها َوَحبْرِها َواْمألْرَض َوَمغاِرهِبا َوبـَرِّ يُث كانُوا ِمْن َمشاِرِق األَ َوَمجيَع اْلُمْلِحديَن ح

الّلُهمَّ ِمْن اَْنصارِِه  َواْجَعْلِين  .َك َعَلْيِه َوآِلِه السَّالمُ ْرِض َعْدًال َوَاْظِهْر ِبِه ديَن نَِبيِّ األَ 
ِالـَٰه  ُهْم ما َحيَْذرُونَ َعُدوِّ  ما َ�َملُوَن َويف آِل حمَُمَّدٍ  يف ِتِه َوَاِرينَوشيعَ  َوَاْعوانِِه َواَْتباِعهِ 

  *.آمنيَ  قِّ احلَْ 
 

* "Allah'ım! İyiliksever, takvalı, doğru konuşan,- vefalı, parlak nur, 
ilminin hazinesi, tevhidini hatırlatan, emrinin velisi, din imamları ve hida-
yet edici kılavuzların evladı ve dünya ehline -senin- hüccetin olan Hasan 
b. Ali b. Muhammed'e rahmet eyle. Ey Rabb'im! Vasilerinden, hüccetle-
rinden ve elçilerinin evlatlarından birine ettiğin en üstün rahmetle ona 
rahmet eyle; -duamı kabul buyur- ey alemdekilerin ilâhı." 

* "Allah'ım! Kendi veline, itaatlerini farz kıldığın, haklarını gözetmeyi 
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gerekli bildiğin, kendilerinden her türlü çirkinliği gidererek tertemiz kıldı-
ğın velilerinin oğluna salat eyle. 

Allah'ım! Ona yardım et ve onunla kendi dinine, kendi dostlarına, 
onun dostlarına, onun Şiilerine, onun yardımcılarına yardım et ve bizi de 
onlardan kıl. Allah'ım! Bütün zalimlerin, azgınların ve bütün yaratıklarının 
şerrinden onu kendi sığınağına al; onu önünden, arkasından, sağından 
ve solundan gelen bütün kötülüklerden koru; onu muhafaza et; ona bir 
kötülüğün ulaşmasına engel ol; -onun ilâhi saltanatında- Resulünü ve 
Resulünün Ehl-i Beyt'ini-n hakkını- koru; onun vasıtasıyla adaleti açığa 
çıkar; yardımınla onu destekle; ona yardım edenlere yardım et; onu yal-
nız bırakanları yalnız bırak; onun vasıtasıyla küfür zorlabarını yok et, 
onun vasıtasıyla yeryüzünün doğusunda ve batısındaki, karasındaki ve 
denizindeki kafirleri, münafıkları ve bütün mülhitleri öldür; onunla yeryü-
zünü adaletle doldur; onunla Peygamberinin -selamın ona ve Ehl-i 
Beyt'inin üzerine olsun- dinini açığa çıkar. Allah'ım! Beni onun dostların-
dan, yardımcılarından, ona uyanlardan, onun Şiilerinden eyle; Muham-
med'in Ehl-i Beyt'inin arzuladığı şeyi (ilâhi hükümeti) ve düşmanlarının 
korktuğu şeyi (zillet, helak olma ve kendilerinden intikam alınmasını) 
bana göster; ey hakkın ilâhı, -bu duamı- kabul buyur." 
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BİTİŞ 

Bitiş, yüce peygamberlerin (Allah'ın selamı onların üzerine olsun), yüce 
makam sahibi imamzadelerin ve müminlerin (Allah onları  Selametlik 
yurduna yerleştirsin) kabirlerini ziyaret konusundadır. Biz bunu üç başlık 
altında açıklayacağız: 

1- Büyük Peygamberlerin Ziyareti 
Peygamberlere saygı göstermek aklen ve inancımız açısından 

gerekli bir konudur. "Elçilerimiz arasında bir fark gözetmeyiz." 
Onları ziyaret etmek beğenilir bir durum ve güzel bir harekettir. 
Ulema onları ziyaret etmenin müstehap olduğunu vurgulamışlardır. 
Peygamberlerin sayısı her ne kadar çok ise de ancak onlar arasında 
mezarları belli olanların sayısı çok azdır. Şimdi aklımda olduğu 
kadarıyla mezarı belli olanlar şunlardır: Hz. Adem (a.s) ve Hz. Nuh 
(a.s) Hz. Ali'nin (a.s) türbesinde defnedilmişlerdir. Hz. İbrahim (a.s) 
Beytulmukaddesin yakınındaki Kudüs'e defnedilmiş, onun yanına da 
eşi Sara, Hz. İshak, Hz. Yakub ve Hz. Yusuf defnedilmişlerdir. Hz. 
İsmail ve annesi Hacer Mescid-i Haram'da Hicr-i İsmail'de defne-
dilmişlerdir. Yine Hicr-i İsmail'de diğer peygamberlerin de kabri var-
dır. İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s), Rükünle Makam arası pey-
gamberlerin kabirleriyle dolu olduğu rivayet edilmiştir. İmam Sadık-
'tan da (a.s), Rükn-i Yemani ile Hacer-i Esved'in arasında yetmiş pey-
gamberin defnedildiği nakledilmiştir. Beytulmukaddes'te bölgedeki 
insanlar arasında meşhur olan Hz. Davud ve Hz. Süleyman -Allah'ın 
selamı hepsinin üzerine olsun- gibi bir grup peygamberin kabri bulun-
maktadır. Hz. Zekeriyya'nın kabri de Halep'te bilinmektedir. Hz. 
Yunus'un (a.s) Kufe kıyısındaki türbe ve kubbesi herkes tarafından 
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bilinmektedir. Hz. Hud ve Hz. Salih'in kabirleri de Necef'te halk ara-
sında meşhurdur. Hz. Zilkifl'in kabri Fırat kıyısında Kufe'nin birkaç 
km. uzaklığındadır. Musul'da Circis peygamberin, şehrin dışında 
Hibetullah Şeys'in, Şuş şehrinde Danyal peygamberin ve Berasa 
mescidinde ise Yuşa peygamberin… -Allah'ın selamı hepsinin üzerine 
olsun- kabirleri vardır. 

Bu peygamberlerin nasıl ziyaret edilmesi konusuna gelince; 
hadislerde onlar hakkında özel bir ziyaret geçmemektedir; yalnız Hz. 
Emirulmüminin Ali'nin (a.s) ziyaretinde geçtiği gibi Hz. Adem (a.s) 
ve Hz. Nuh (a.s) hakkında ziyaret rivayet edilmiştir. Ancak genel 
ziyaretlerin birincisi olarak kaydettiğimiz Camia Ziyareti'nin rivaye-
tinden peygamberlerin de bu ziyaretname ile ziyaret edilebilecekleri 
anlaşılmaktadır. Bunun en açık delili yüce şeyh Muhammed Meşhedî 
Mezar'da ve yüce Seyyid Ali b. Tavus Misbahu'z-Zair'de ve diğerleri 
de -Allah hepsinden razı olsun- Kufe'ye giriş adabında Hz. Yunus (a.s) 
için rivayetten anlaşılan genel ifadeden dolayı bu ziyaretnameyi 
nakletmişlerdir. Her durumda, peygamberlerin mukaddes türbelerinde 
o Camia Ziyareti'ni okumak uygundur. Bu ziyareti daha önce zikret-
tiğimiz için burada tekrar kaydetmeye gerek görmüyoruz. İsteyenler 
camia ziyaretlerinin birincisine müracaat ederek onun büyük feyzin-
den yararlanabilirler. 

2- Yüce Makam İmamzadelerin Ziyareti 
İmamzadelerin türbeleri ilahi feyiz, bereket, rahmet ve lütufların 

iniş yeridir. Yüce alimler onların mezarlarının ziyaret edilmesinin 
müstehap olduğunu bildirmişlerdir. Allah'a şükürler olsun ki Şii şehir-
lerinin çoğunda imamzadelerin türbeleri bulunmaktadır; hatta köy-
lerde, çöllerde, dağların etrafında ve derelerde sürekli sıkıntısı olan-
ların ve mazlumların sığınağı, kalbi kırılmışların ve eziklik çekmişle-
rin gönüllerinin tesellisi olmuşlardır ve kıyamete kadar da olacaklar-
dır. Onların birçoklarından kerametler ve olağan üstü şeyler görülmüş-
tür. Ancak şunu da burada belirtelim ki, insan sırf feyizlerine ulaşmak 
ve kerametlerine şahid olmak için bir imamzadenin kabrini ziyaret et-
mek istediği zaman her şeyden önce iki konuyu halletmiş olması gere-
kiyor: 

1- Hadis, nesep ve tarih kitaplarından ziyaret etmek istediği 
imamzadenin o yüce soydan geldiği dışında yüce bir makam ve mev-
kie sahip olduğu da bilinmelidir.  
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2- O yüce kişinin kabri belli olmalı ve o kabrin ona istinadının 
doğru olduğu bilinmelidir. Bu iki özelliğe sahip olan imamzade türbe-
leri azdır.  

Biz "Hediyetu'z-Zair" adlı kitabımızda onlardan bir kısmına 
değindik, "Nefsetu'l-Masdur" ve "Muntaha'l-Amal" adlı kitaplarımız-
da Muhsin b. Hüseyin'e (a.s) işaret ettik. Fakat onların hepsini zikret-
me bu kitabımızın kapasitesini aştığı için sadece ikisine değinmekle 
yetiniyoruz: 

A- Hz. Masume Aleyha Selam'ın Ziyareti 
Hz. Masume (selamullah-i aleyha) diye meşhur olan ve tertemiz 

Kum şehrindeki kabri malum ve meşhur olan makamı yüce Hz. Fatı-
ma bint Musa b. Cafer'in (s.a). türbesinin üzerinde büyük bir kubbesi, 
mezarının etrafında demir parmaklıklar, hareminin birçok avlusu ve 
ona vakfedilmiş birçok şeyler vardır. Haremi Kum halkının gözünün 
aydınlığı ve bütün halkın sığınağıdır. Her yıl uzak şehirlerden birçok 
insan yolculuk zahmetlerine katlanarak onu ziyaret etmenin feyizlerin-
den yararlanmak için Kum şehrine gelirler. Onun fazilet ve yüce 
makamını bildiren bir çok rivayet vardır. Şeyh Saduk sahih konumun-
da olan hasen bir senetle Sa'd b. Sa'd'dan, Hz. İmam Rıza'dan (s.a) 
Fatıma bint Musa b. Cafer (s.a) hakkında sorduğunda İmam'ın (a.s)) 
şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Kim onu ziyaret ederse cennet 
ona farz olur." 

Muteber bir senetle İmam Muhammed Taki'den (a.s) ise şöyle 
rivayet edilmektedir: "Kim Kum şehrinde halam (Fatıma-ı Masume'yi) 
ziyaret ederse cennet ona farz olur." 

Allame Meclisî bazı ziyaret kitaplarında şöyle nakletmiştir: Ali b. 
İbrahim, babasından, Sa'd-ı Eş'ari-i Kummi'den, İmam Rıza'dan (a.s) 
şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Ey Sa'd! Sizin yanınızda bizden 
bir kişinin kabri var." Sa'd, "Fedanız olayım! İmam Musa'nın (a.s) kızı 
Fatıma'nın kabrini mi buyuruyorsunuz?" diye arzettiğim zaman İmam 
(a.s), "Evet" buyurdu; "Kim hakkının bilincinde olarak onu ziyaret 
ederse cennet ona farz olur." 

Hz. Masume selamullah aleyhayı ziyaret etmek istediğin zaman 
mezara yaklaş ve baş tarafında kıbleye doğru durarak otuz dört defa 
"Allah-u Ekber", otuz üç defa "Elhamdulillah" ve otuz üç defa da 
"Subhanellah" söyle ve sonra şöyle de: 

 



 1114 

 
ِهللا، اَلسَّالُم َعلى ِاْبراهيَم  َنِىبِّ  ِة ِهللا، اَلسَّالُم َعلى نُوحٍ اَلسَّالُم َعلى آَدَم َصْفوَ 

َخليِل ِهللا، اَلسَّالُم َعلى ُموسى َكليِم ِهللا، اَلسَّالُم َعلى عيسى رُوِح ِهللا، اَلسَّالُم 
َك � َصِفىَّ ِهللا، َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َخْريَ َخْلِق ِهللا، اَلسَّالُم َعَليْ 
� َامَري اْلُمْؤِمنَني   اَلسَّالُم َعَلْيَك � حمَُمََّد ْبَن َعْبِد ِهللا خاَمتَ النَِّبّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيكَ 

َدَة ِنساِء َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيِك � فاِطَمُة َسيِّ  يِّ َوصِ  طاِلبٍ  ْبَن َايب يِّ َعلِ 
، اَلسَّالُم َشباِب َاْهِل اجلََّْنةِ  يْ دَ الرَّْمحَِة َوَسيِّ  َنِيبِّ  يْ ُم َعَلْيُكما � ِسْبطَ الاْلعاَلمَني، اَلسَّ 
َلْيَك � َد اْلعاِبديَن َوقـُرََّة َعْنيِ الّناِظريَن، اَلسَّالُم عَ ْبَن اْحلَُسْنيِ َسيِّ  يَّ َعَلْيَك � َعل
الّصاِدَق  ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َجْعَفَر ْبَن حمَُمَّدٍ ِيبِّ لنَّ ابِقَر اْلِعْلِم بـَْعَد ا يٍّ حمَُمََّد ْبَن َعلِ 

، اَلسَّالُم َعَلْيَك � الطّاِهَر الطُّْهرَ  مَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُموَسى ْبَن َجْعَفرٍ اْلبارَّ األَ 
، اَلسَّالُم يِّ التَّقِ  يٍّ ضا اْلُمْرَتضى، اَلسَّالُم َعَلْيَك � حمَُمََّد ْبَن َعلِ ْبَن ُموَسى الرِّ  يَّ َعلِ 

، يٍّ َحَسَن ْبَن َعلِ  *مَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك �الّناِصَح األَ  يِّ النَّقِ  ْبَن حمَُمَّدٍ  يَّ َعَلْيَك � َعلِ 
 

* "Selam olsun Allah'ın seçtiği Adem'e. Selam olsun Allah'ın 
peygamberi Nuh'a. Selam olsun Allah'ın dostu İbrahim'e. Selam olsun 
Allah'la konuşan Musa'ya. Selam olsun İsa Ruhullah'a. Selam olsun sana 
ya Resulullah. Selam olsun sana ey Allah'ın yaratıklarının en hayırlısı. 
Selam olsun sana ey Allah'ın seçtiği. Selam olsun sana ey 
peygamberlerin sonuncusu Muhammed b. Abdullah. Selam olsun sana 
ey Resulullah'ın vasisi Emirulmüminin Ali b. Ebitalib. Selam olsun sana 
ey alemlerdeki kadınların efendisi Fatıma. Selam olsun ikinize ey rahmet 
peygamberinin torunları ve cennet gençlerinin efendileri (Hz. Hasan ve 
Hz. Hüseyin). Selam olsun sana ey ibadet edenlerin efendisi ve basiret 
ehlinin gözünün nuru Ali b. Hüseyin. Selam olsun sana ey 
peygamberden sonra ilmi yaran Muhammed b. Ali. Selam olsun sana ey 
sadık, iyilik sever ve emin Cafer b. Muhammed. Selam olsun sana ey 
tertemiz ve temiz yaratılmış Musa b. Cafer. Selam olsun sana ey 
beğenilmiş ve rıza makamına sahip Ali b. Musa. Selam olsun sana ey 
Muhammed b. Ali Taki. Selam olsun sana ey ümmetin hayrını isteyen ve 
emin Ali b. Muhammed Naki. Selam olsun sana ey Hasan b. Ali. Selam 
olsun ondan -İmam Hasan Askeri'den- sonraki vasiye. 
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 . ِمْن بـَْعِدهِ  يِّ  َعَلى اْلَوصاَلسَّالمُ 
 َعلى  َك، َوُحجَِّتكَ َوِصيِّ  يِّ َك َوَوصِ َوِليِّ  َعلى نُوِرَك َوِسراِجَك َوَوِيلِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 

 . َخْلِقكَ 
اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت فاِطَمَة و َخدَجيَة، 
اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت َامريِاْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ، 

الُم َعَلْيِك � ِهللا، اَلسَّ  سَّالُم َعَلْيِك � اُْخَت َوِيلِّ ِهللا اَل بِْنَت َوِيلِّ  � اَلسَّالُم َعَلْيكِ 
َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، اَلسَّالُم  ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيِك � بِْنَت ُموَسى ْبِن َجْعَفرٍ  َعمََّة َوِيلِّ 

ُكْم، زُْمَرِتُكْم َوَاْوَرَد� َحْوَض نَِبيِّ  ْجلَنَِّة، َوَحَشَر� يفا هللاُ بـَيْـَننا َوبـَيْـَنُكْم ِيف  َعَلْيِك َعرَّفَ 
َصَلواُت ِهللا َعَلْيُكْم َاْسَأُل َهللا َاْن  طاِلبٍ  ْبِن َايب يِّ ُكْم ِمْن يَِد َعلِ َوَسقا� ِبَكأِس َجدِّ 

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   ُكْم حمَُمَّدٍ َرِة َجدِّ زُمْ  َوَاْن َجيَْمَعنا وِِاّ�ُكْم يفيُرِيَنا فيُكُم السُُّروَر َواْلَفَرَج، 
ُكْم َواْلَرباَئِة ِمْن َقديٌر، اَتـََقرَُّب ِاَىل ِهللا ِحبُبِّ  ا َمْعرِفـََتُكْم ِانَُّه ِوِيلٌّ َوآِلِه، َوَاْن ال َيْسلَُبن

تى ِبِه ما اَ  َوَعلى يَقنيِ  َوال ُمْسَتْكِربٍ  ُمْنِكرٍ  *َاْعداِئُكْم، َوالتَّْسليِم ِاَىل ِهللا راِضياً ِبِه َغْريَ 
 

Allah'ım! Kendi nuruna, çırağına, velinin velisine, vasinin vasisine ve 
yaratıkların üzerindeki hüccetine rahmet eyle. 

* Selam olsun sana ey Resulullah'ın torunu. Selam olsun sana ey 
Fatıma ve Hatice'nin torunu. Selam olsun sana ey Emirulmüminin'in 
torunu. Selam olsun sana ey Hasan ve Hüseyin'in torunu. Selam olsun 
sana ey Allah'ın velisinin kızı. Selam olsun sana ey Allah'ın velisinin 
kızkardeşi. Selam olsun sana ey Allah'ın velisinin halası. Selam olsun 
sana ey Musa b. Cafer'in kızı; Allah'ın rahmet ve bereketleri de -senin 
üzerine olsun.- Selam olsun sana. Allah cennette bizimle sizin aranızda 
tanışlık kılsın ve bizi sizin safınızda haşretsin, bizi sizin peygamberinizin 
havuzuna girmemizi sağlasın ve bize sizin dedeniz Ali b. Ebitalib'in -
Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olsun- kadehinden içirsin. Allah'tan sizde 
bize neşe ve kurtuluş göstermesini, bizi ve sizi ceddiniz Muhammed'in -
Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- safında toplama-
sını ve sizi tanımayı bizden almamasını niyaz ediyorum; çünkü O her 
şeye gücü yeten bir velidir. Sizin sevginizle, düşmanlarınızdan teberri ile 
ve Allah'ın emrine gönülden teslim olarak Allah'a yaklaşıyorum. O'nu 
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 .حمَُمٌَّد َوِبِه راضٍ 
ِخَرَة، � فاِطَمُة لّـُهمَّ َوِرضاَك َوالّداَر اآلاَل يدَنْطُلُب ِبذِلَك َوْجَهَك � َسيِّ 

 .ْنَد ِهللا َشأ�ً ِمَن الشَّأنِ اْجلَنَِّة َفِانَّ َلِك عِ  يف يل ياْشَفع
ما اَنـَا فيِه َوال َحْوَل  لسَّعاَدِة َفال َتْسُلْب ِمّين ابِ  َم يلَاْن َختْتِ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

َة ِاالّ   . اْلَعظيمِ  يِّ  اِبهلِل اْلَعلِ َوال قـُوَّ
اَللّـُهمَّ اْسَتِجْب َلنا َوتـََقبـَّْلُه ِبَكَرِمَك َوِعزَِّتَك َوِبَرْمحَِتَك َوعاِفَيِتَك، َوَصلَّى هللاُ 

 .� َاْرَحَم الرّاِمحنيَ  َوَسلََّم َتْسليماً َوآِلِه َاْمجَعنيَ  َعلى حمَُمَّدٍ 

B- Abdulazim'in Ziyareti 
Dört vasıtayla soyu peygamber efendimizin büyük torunu İmam 

Hasan Muçteba aleyhisselam'a ulaşan tazime şayan imamzade 
Abdulazim'in soy silsilesi şöyledir: Abdulazim b. Abdullah b. Ali b. 
Hasan b. Zeyd b. Hasan b. Ali b. Abitalib (a.s). -İran'ın- Rey şehrinde-
ki meşhur kabri bütün kulların sığınağıdır. Onun sahip olduğu yüce 
makam ve şanı güneşten daha açıktır; çünkü o son peygamberin torun-
larından olmasının yanı sıra muhaddislerin ileri gelenlerinden, yüce 
alimlerden, zahitlerden, abidlerden ve takva sahiplerindendi ve aynı 
zamanda İmam Cevad ve İmam Hâdi aleyhisselamların ashabından ve 
onlara tüm vücuduyla bağlı olan bir kişiydi. Bu imamlardan çok 

 
inkâr etmiyor, O'na karşı büyüklük taslamıyorum. Peygamberi Muham-
med'in getirdiğine yakinim var ve ona gönülden razıyım. Bu rıza ve yakin 
üzere senin likana ermek istiyorum ey efendim! 

Allah'ım! Senin rızanı ve ahiret yurdunu istiyorum. Ey Fatıma! Cen-
nette bana şefaatçi ol. Gerçekten Allah yanında senin yüce bir makamın 
var. 

Allah'ım! -Ömrümü- saadetle bitirmeni ve sahip olduğum hali benden 
almamanı istiyorum. Ulu ve yüce Allah'a dayanmayan hiçbir başka güç 
ve kuvvet yoktur. 

Allah'ım! -Duamızı- icabet et; cömertliğin, izzetin, rahmetin ve 
afiyetin hürmetine duamı kabul et. 

Allah'ım! Muhammed ve tüm Ehl-i Beyti'ne rahmet eyle ve en mü-
kemmel selamla ona selam et; ey merhametlilerin en merhametlisi!" 
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sayıda hadis rivayet etmiştir. "Huteb-u Emir-il Müminin" ve "Yevm 
ve Leyle" isminde kitaplar yazmış, dinini zamanının imamı Hz. Hâdi 
aleyhisselama sunmuş ve hazret de tasdik ederek buyurmuştur ki: "Ey 
Eba Kasım! Allah'a andolsun Allah'ın kulları için razı olduğu din 
budur; bunda sabit kal. Allah dünya ve ahirette seni sabit sözle sabit 
kılsın."  

Sahib b. Ubbad, Abdulazim hazretleri hakkında kısa bir risale 
yazmış, şeyhimiz Merhum Sıkatulislam Nurî onu Müstedrek adlı kita-
bının bitiş bölümünde nakletmiştir. Orada ve yine Şeyh Neccaşi'nin 
Rical kitabında şöyle geçmektedir: Hz. Abdulazim zamanının sulta-
nından korkup kaçtı. Şehirlerde postacı diye geziyordu. Nihayet Rey 
şehrine gelince Saribanan'da saklandı ve Neccaşi'nin rivayetine göre 
de Sekketu'l-Mevali'de Şiilerden birinin evinin bodrum katında sak-
landı. Orada Allah'a ibadet ediyor, gündüzleri oruç tutuyor, geceleri 
namaz kılıyor, gizlice dışarı çıkarak şimdiki kabrinin karşısındaki 
mezarı ziyaret ediyor ve bu Hz. İmam Musa'nın (a.s) evlatlarından bir 
kişinin kabridir diyordu. Devamlı oradaydı; Şiilerden sadece bir iki 
kişi onun durumunu biliyordu. Nihayet Rey halkının çoğu onu tanıdı. 
Bir gün Şiilerden biri rüya aleminde Peygamber efendimizin onun 
defnedildiği yere işaret ederek şöyle buyurduğunu görmüştür: "Benim 
evlatlarımdan bir kişiyi Sekketu'l-Mevali'den alıp Abdulcabbar b. 
Abdulvehhab'ın bağındaki elma ağacının yanına defnedecekler." 
Adam bunun üzerine o ağaçla bağı sahibinden satın almaya gitti. Bağ 
sahibi, "Bu ağaçla yerini neden satın almak istiyorsun?" diye sordu.  
Adam rüyasını anlattı. Bağ sahibi, "Ben de böyle bir rüya gördüm ve 
bu ağacın yeriyle tüm bağı o seyyide ve ölülerini oraya defnetmeleri 
için diğer Şiilere vakfettim. Abdulazim vefat edince gusletmek için 
onu soyundurdukları zaman cebinde soy şeceresini yazdığı şöyle bir 
yazı buldular: "Ben Ebu'l-Kasım Abdulazim b. Abdullah b. Ali b. 
Hasan b. Zeyd b. İmam Hasan b. Ali b. Ebitalib'im." 

Yine Sahib b. Ubbad, Abdulazim'in ilmini şöyle anlatıyor: Ebu 
Turab-i Revyanî şöyle rivayet eder: Ebu Hammad Razî'den şöyle duy-
dum: Surremenrea'da (Samerra) Hz. İmam Ali Naki'nin (a.s) huzuruna 
varıp helal ve haramlarla ilgili bir takım sorular sordum. İmam (a.s) 
sorularımı cevaplandırdıktan sonra oradan çıkıp gitmek için İmam'la 
(a.s) vedalaşınca Hazret şöyle buyurdu: "Ey Hammad! Olduğun bölge-
de, yani Rey'de dininle ilgili bir sorunla karşılaşırsan onu Abdulazim 
b. Abdullah-i Hasenî'den sor ve benim selamımı ona ulaştır." 

Muhakkik Damad "Ravaşih" adlı kitabında şöyle demiştir: Abdul-
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azim'i ziyaret etmenin fazileti hakkında birçok rivayet nakledilmiş, 
onu ziyaret edene cennetin farz olduğu bildirilmiştir. Şeyh-i Şehid 
(r.a) "Havaşi"de bazı soy bilimcilerden bu rivayetin özetini nakletmiş-
tir. İbn Babeveyh ve İbn Kuluveyh muteber bir senetle şöyle rivayet 
etmişlerdir: Rey halkından bir adam İmam Ali Naki'nin (a.s) huzuruna 
gitti. İmam ona, "Nereden geldin?" diye sordu. Adam, "İmam Hüseyi-
n'in (a.s) ziyaretine gitmiştim" dedi. İmam (a.s) bunun üzerine, "Sizin 
yanınızdaki Abdulazim'i ziyaret etmiş olsaydın İmam Hüseyin'i (a.s) 
ziyaret etmiş kimse gibi olurdun" buyurdu. 

 
Ulema Abbdulazim için bir ziyaret nakletmemiştir. Ancak Fahru'l-

Muhakkikin Aga Cemaluddin kendi ziyaret kitabında Abdulazim'i şu 
şekilde ziyaret etmek uygundur söylemiştir: 

ِهللا، اَلسَّالُم َعلى ِاْبراهَيم  ِىبِّ نَ  اَلسَّالُم َعلى آَدَم َصْفَوِة ِهللا، اَلسَّالُم َعلى نُوحٍ 
َخليِل ِهللا، اَلسَّالُم َعلى ُموسى َكليِم ِهللا، اَلسَّالُم َعلى عيسى رُوِح ِهللا، اَلسَّالُم 

ِهللا،  يِّ ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َصفِ َعَلْيَك � َرُسوَل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َخْريَ َخْلِق هللاِ 
� َامَري اْلُمْؤِمنَني   َعَلْيَك � حمَُمََّد ْبَن َعْبِد ِهللا خاَمتَ النَِّبّيَني، اَلسَّالُم َعَلْيكَ اَلسَّالُم 

َدَة ِنساِء َرُسوِل ِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيِك � فاِطَمُة َسيِّ  يَّ َوصِ  طاِلبٍ  ْبَن َايب يَّ َعلِ 
، اَلسَّالُم َشباِب َاْهِل اْجلَنَّةِ  يْ ِة َوَسيَّدَ الرَّمحَْ  يلسَّالُم َعَلْيُكما � ِسْبطَ اْلعاَلمَني، اَ 

َد اْلعاِبديَن َوقـُرََّة َعْنيِ الّناِظريَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ْبَن اْحلَُسْنيِ َسيِّ  يَّ َعَلْيَك � َعلِ 
 *الّصاِدقَ  َن حمَُمَّدٍ ، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َجْعَفَر بْ ابِقَر اْلِعْلِم بـَْعَد النَِّيبِّ حمَُمََّد ْبَن َعِلىٍّ 

 
* "Selam olsun Allah'ın seçkini Adem'e. Selam olsun Allah'ın pey-

gamberi Nuh'a. Selam olsun Allah'ın dostu İbrahim'e. Selam olsun Alla-
h'la konuşan Musa'ya. Selam olsun Allah'ın ruhu İsa'ya. Selam olsun 
sana ya Resulullah. Selam olsun sana ey Allah'ın yaratıklarının en hayır-
lısı. Selam olsun sana ey Allah'ın seçtiği. Selam olsun sana ey peygam-
berlerin sonuncusu Muhammed b. Abdullah. Selam olsun sana ey 
Resulullah'ın vasisi Emirulmüminin Ali b. Ebitalib. Selam olsun ey alem-
lerdeki kadınların efendisi Fatıma. Selam olsun ikinize (İmam Hasan ve 
İmam Hüseyin'e) ey rahmet peygamberinin torunları ve cennet genç-
lerinin efendileri. Selam olsun sana ey ibadet edenlerin efendisi ve basi-
ret ehlinin gözünün nuru Ali b. Hüseyin. Selam olsun sana ey peygam-
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 اَلسَّالُم َعَلْيَك � اْلطُّْهرِ  الطّاِهرَ  مَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � ُموَسى ْبَن َجْعَفرٍ اْلبارَّ األَ 
، اَلسَّالُم يَّ التَّقِ  يٍّ َلْيَك � حمَُمََّد ْبَن َعلِ َضا اْلُمْرَتضى، اَلسَّالُم عَ ْبَن ُموَسى الرِّ  يَّ َعلِ 

، يٍّ َعَلْيَك � َحَسَن ْبَن َعلِ  مَني، اَلسَّالمُ الّناِصَح األَ  يَّ قِ النِّ  ْبَن حمَُمَّدٍ  يَّ لِ َعَلْيَك � عَ 
 . ِمْن بـَْعِدهِ  يِّ َعَلى اْلَوصِ  اَلسَّالمُ 

َك َوُحجَِّتَك َعلى يِّ َوصِ  يِّ َك َوَوصِ َوِليِّ  َعلى نُوِرَك َوِسراِجَك َوَوِيلِّ  اَللّـُهمَّ َصلِّ 
 . َخْلِقكَ 

َعَلْيَك َ� ْبَن ، اَلسَّالُم يُّ َوالطّاِهُر الصَّفِ  يُّ ُد الزَّكِ ُم َعَلْيَك اَيـَُّها السَّيِّ اَلسَّال
ْخياِر، اَلسَّالُم َعلى َرُسوِل ِهللا  َ� ْبَن اْلُمْصَطِفْنيَ األَ ْطهاِر، اَلسَّالُم َعَلْيكَ الّساَدِة األَ 
رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلى اْلَعْبِد الّصاِلِح اْلُمطيِع هلِل يَِّة َرُسوِل ِهللا َوَرْمحَُة ِهللا وبَـ وَعلى ُذرِّ 

ْبِط مِري اْلُمْؤِمنَني، اَلسَّالُم َعَلْيَك � َااَب اْلقاِسِم اْبَن السِّ ◌ِ اْلعاَلمَني َوِلَرُسوِلِه َوألَ  َربِّ 
ِد اْلشَُّهداِء يـُْرَجتى،  َسيِّ ْجَتىب السَّالُم َعَلْيَك � َمْن ِبزِ�رَتِِه َثواُب زِ�َرةِ مُ اْلُمنْـَتَجِب، الْ 

زُْمَرِتُكْم، َوَاْوَرَد�  *اْجلَنَِّة َوَحَشَر� يف  ُهللا بـَيْـَننا َوبـَيْـَنُكْم يفاَلسَّالُم َعَلْيَك َعرَّفَ 
 

berden sonra ilmi yaran Muhammed b. Ali. Selam olsun sana ey sadık, 
iyilik sever ve emin Cafer b. Muhammed. Selam olsun sana ey tertemiz 
ve temiz yaratılmış Musa b. Cafer. Selam olsun sana ey beğenilmiş ve 
rıza makamına sahip Ali b. Musa. Selam olsun sana ey Muhammed b. 
Ali Taki. Selam olsun sana ey ümmetin hayrını isteyen ve emin Ali b. 
Muhammed Naki. Selam olsun sana ey Hasan b. Ali. Selam olsun ondan 
-İmam Hasan Askeri'den- sonraki vasiye. 

* Allah'ım! Kendi nuruna, çırağına, velinin velisine, vasinin vasisine 
ve yaratıkların üzerindeki hüccetine rahmet eyle. 

Selam olsun sana ey arınmış, tertemiz ve seçkin zat. Selam olsun 
sana ey tertemiz efendilerin oğlu. Selam olsun sana ey seçilmişlerin ve 
iyi kişilerin oğlu. Selam olsun Resulullah'a (s.a.a) ve Resulullah'ın (s.a.a) 
soyuna; Allah'ın rahmet ve bereketleri de -onların üzerine olsun-. Selam 
olsun alemlerin Rabbi Allah'a, Resulü'ne ve Emirulmüminin'e itaatkâr 
olan salih kula. Selam olsun sana ey Mücteba'nın (İmam Hasan'ın) 
seçkin soyunun oğlu Eba Kasım'a. Selam olsun sana ey ziyaretiyle şehit-
ler efendisinin (İmam Hüseyin aleyhisselam'ın) ziyaretinin sevabı umu-
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َصَلواُت ِهللا َعَليُكْم  طاِلبٍ  ْبِن َايب يِّ ُكْم ِمْن َيِد َعلِ ُكْم َوَسقا� ِبَكأِس َجدِّ َحْوَض نَِبيِّ 
 ُكْم حمَُمَّدٍ زُْمَرِة َجدِّ  َوَاْن َجيَْمَعنا َوِاّ�ُكْم يفُل َهللا َاْن يُرِيَنا فيُكُم السُُّروَر َواْلَفَرَج، َاْسأَ 

ُكْم َقديٌر، اَتـََقرَُّب ِاَىل ِهللا ِحبُبِّ  ا َمْعرِفـََتُكْم ِانَُّه َوِيلٌّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوَاْن ال َيْسلَُبن
، َوَعلى َوال ُمْسَتْكِربٍ  ِئُكْم، َوالتَّْسليِم ِاَىل ِهللا راِضيًا ِبِه َغْريَ ُمْنِكرٍ ا ِمْن َاْعدَواْلَرباَءةِ 

 .دىاَتى ِبِه حمَُمٌَّد َنْطُلُب ِبذِلَك َوْجَهَك � َسيِّ  ما يَقنيِ 
ْجلَنَِّة َفِانَّ َلَك ا ِيف  ِاْشَفْع ِيل  يدَواْبَن َسيِّ  يدِخَرِة � َسيِّ لّـُهمَّ َوِرضاَك َوالّداَر اآلاَل

 .ِعْنَد ِهللا َشأ�ً ِمَن الشَّأنِ 
ما َاَ� فيِه َوال َحْوَل   لسَّعاَدِة َفال َتْسُلْب ِمّين ابِ  َاْن َختِْتَم يل َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 

َة ِاالّ اِبهلِل اْلَعلِ َوال  . اْلَعظيمِ  يِّ  قـُوَّ
ُهللا  *َكَرِمَك َوِعزَِّتَك َوِبَرْمحَِتَك َوعاِفَيِتَك َوَصلَّى اَللّـُهمَّ اْسَتِجْب َلنا َوتـََقبـَّْلُه بِ 

 
lan. Selam olsun sana; Allah cennette bizimle sizin aranızda tanışıklık 
kılsın ve bizi sizin safınızda haşretsin, bizi sizin peygamberi-nizin havu-
zuna girmemizi sağlasın ve bize sizin dedeniz Ali b. Ebitalib'in -Allah'ın 
rahmeti sizin üzerinize olsun- kadehinden içirsin. Allah'tan niyaz ediyo-
rum ki sizde bize sevinç ve kurtuluş göstersin, bizi ve sizi ceddiniz 
Muhammed'in -Allah'ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- 
safında toplasın ve sizi tanımayı bizden almasın; çünkü O her şeye gücü 
yeten bir velidir. Sizin sevginizle, düşmanlarınızdan teberri ile ve Allah'ın 
emrine gönülden teslim olarak Allah'a yaklaşıyorum. O'nu inkâr 
etmiyorum ve O'na karşı büyüklük taslamıyorum ve peygamberi Muham-
med'in getirdiğine yakinim vardır ve gönülden razıyım. Bu rıza ve yakin 
üzere senin likana ermek istiyorum ey efendim!  

* Allah'ım! Senin rızanı ve ahiret yurdunu istiyorum. Ey efendim ve 
efendimin oğlu! Cennette bana şefaatçi ol. Gerçekten Allah yanında 
senin yüce bir makamın var. 

Allah'ım! -Ömrümü- saadetle bitirmeni ve sahip olduğum hali benden 
almamanı istiyorum. Ulu ve yüce Allah'a dayanmayan hiç bir güç ve kuv-
vet yoktur. 

Allah'ım! Duamızı icabet et; cömertliğin, izzetin, rahmetin ve afiyetin 
hürmetine duamızı kabul et. Allah'ın salatı ve en mükemmel selamı 
Muhammed'in ve onun tüm Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun; ey merhametli-
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 .ْسليماً � َاْرَحَم الرّاِمحنيَ َوآِلِه َاْمجَعَني َوَسلََّم تَ  َعلى حمَُمَّدٍ 
 
Fahru'l-Muhakkikin daha sonra şöyle diyor: Bazı rivayetlerde 

şöyle geçer: İmamzade Abdulazim Rey'de ikamet ettiği süre içerisinde 
evinden gizlice dışarı çıkıyor, aradaki yoldan geçip kabrinin karşısın-
daki mezarı ziyaret ediyor ve şöyle buyuruyordu: "Bu, Musa b. 
Cafer'in (a.s) evlatlarından bir kişinin kabridir." Şimdi orada İmam 
Musa'nın (a.s) oğlu İmamzade Hamza'ya nispet verilen bir kabir var; 
zahiren bu kabir İmamzade Abdulazim'in ziyaret ettiği mezardır. Onu 
da ziyaret etmek gerekir. İmamzade Hamza da bu ziyaretle ziyaret 
edilebilir. Ancak Abdulazim'in ziyaretinde geçen "es-selamu aleyke 
ya ebe'l-kasım" cümlesini ve ondan sonraki cümleyi okumamak 
gerekiyor. 

Şunu da söyleyelim ki, İmamzade Hamza'nın türbesinin avlusunda 
meşhur tefsir sahibi yüce Şeyh Cemaleddin Ebu'l-Futuh Hüseyin b. 
Ali Huzaî'nin (r.a) kabri bulunmaktadır; orada onu da ziyaret etmek 
gerekiyor. Yine İmamzade Abdulazim'in bulunduğu şehrin yakınların-
daki İbn Babeveyh diye meşhur olan muhaddislerin önderi Şeyh 
Saduk'u da ziyaret etmekten gaflet etmemek gerekiyor. 

3- Müminlerin (Allah onlardan razı olsun) Kabirlerini Ziyaret  
Yüce Şeyh Cafer b. Kavluveyh-i Kummî Amr b. Osman-ı Razî'-

den şöyle rivayet etmiştir: Hz. Ebu'l-Hasan İmam Musa b. Cafer'den 
(a.s) şöyle buyurduğunu duydum: "Kim bizi ziyaret etmeye muvaffak 
olmazsa hakkında bizi ziyaret etmenin sevabı yazılması için bizim 
dostlarımızdan olan salih kulları ziyaret etsin; kim de bize sıla ve 
iyilik yapmaya gücü yetmezse, hakkında bize sıla ve iyilik yapmanın 
sevabı yazılması için bizim dostlarımızdan olan salih kişilere sıla ve 
iyilik yapsın." 

Yine sahih senetle Muhammed b. Ahmed b. Yahya el-Aş'arî'den 
şöyle rivayet etmiştir: Fid'de -Mekke yolu üzerinde bir menzilin 
adıdır- Ali b. Bilal ile birlikte gidip Muhammed b. İsmail-i Bezi'nin 
kabrini ziyaret ettik. Ali b. Bilal bana, o kabrin sahibinin kendisine 
İmam Rıza'dan (a.s) şöyle rivayet ettiğini söyledi: "Kim mümin kadre-

 
lerin en merhametlisi!" 
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şinin kabrinin yanına gidip elini onun kabrine bırakarak yedi defa 
Kadir Suresini okursa büyük korku günü olan kıyamet gününde güven-
cede olur." 

Başka bir rivayette ise yukarıdaki ifadenin aynısı geçmiş ve şöyle, 
"Yüzünü kıbleye dönsün" cümlesi eklenmiştir.  

 
Hadisin delalet ettiği güvencede olmak hadi-sin zahirinden de 

anlaşıldığı gibi onu okuyan kimse hakkında söylen-miş olabilir. Ama 
buna rağmen bundan sonra Seyyid b. Tavus'tan nak-ledeceğimiz hadi-
sin de teyit ettiği gibi kabir sahibinin güvende olması da muhtemeldir. 

Yine "Kamilu'z-Ziyaret" kitabında muteber bir senetle Abdurrah-
man b. Ebi Abdullah'ın İmam Cafer Sadık'tan (a.s), "Ellerimi Müslü-
manların kabrine nasıl bırakayım?" diye sorması üzerine İmam (a.s) 
eliyle yere işaret edip kıbleye doğru olduğu halde elini yere bıraktı. 

Sahih bir senetle Abdullah b. Sinan'ın İmam Cafer Sadık'tan (a.s), 
"Kabir ehlini nasıl selamlamak gerekir?" diye sorası üzerine İmam 
(a.s) şöyle buyurdu:  

  شاءَ  إنْ  نُ حنَْ وَ  طٌ رَ نا فَـ لَ  مْ تُ أنْـ  نيَ مِ لِ سْ مُ لْ اوَ  ِمَن املُؤمننيَ  �رِ السَّالُم على أْهِل الدِّ 
 *.ونَ قُ الحِ  مْ كُ هللا بِ 

İmam Hüseyin'den (a.s) de şöyle rivayet edilmiştir: "Kim mezar-
lığa girer de  şöyle derse: 

َخَرَجْت   ِخَرِة الَّيت َواْلِعظاِم النَّ ْجساِد اْلباِلَيةِ ْرواِح اْلفانَِيِة َواألَ األَ  اَللّـُهمَّ َربَّ هِذهِ 
 **.  َرْوحاً ِمْنَك َوَسالماً ِمّين ِبَك ُمْؤِمَنٌة، َاْدِخْل َعَلْيِهمْ  يَ  الدُّنْيا َوهِ ِمنَ 

Allah Teala onun için, Adem'den kıyamete kadar yaratmış olduğu kul-
larının sayısınca iyilik yazar." 

İmam Ali aleyhisselamdan da şöyle rivayet edilmiştir: "Mezarlığa 
giren bir kimse şöyle derse: 

ِاالَّ ِالـَٰه  ِاالَّ هللاُ، ِمْن َاْهِل الِالـَٰه  اَلسَّالُم َعلى َاْهِل ال الرَّحيِم، ِبْسِم ِهللا الرَّْمحنِ 
 

* "Selam olsun mümin ve Müslüman olan kabir ehline. Siz bizden 
öne geçtiniz ve biz de inşallah size kavuşacağız." 

** "Allah'ım! -Ey- dünyadan ayrıldıkları zaman sana iman eden bu 
fani ruhları, dağılan bedenleri ve çürüyen kemiklerin Rabbi! Bu ruhlara 
kendinden taraf neşe ve benden taraf selametlik ver." 
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ِاالَّ هللاُ، ِمْن ِالـَٰه   قـَْوَل الِاالَّ هللاُ، َكْيَف َوَجْدمتُْ ِالـَٰه  ال ِاالَّ هللاُ، ِحبَقِّ ِالـَٰه  هللاُ، � َاْهَل ال
ِاالَّ ُهللا، ِالـَٰه  ِاالَّ هللاُ، اْغِفْر ِلَمْن قاَل الِالـَٰه  ال ِاالَّ هللاُ، ِحبَقِّ ِالـَٰه  ِاالَّ هللاُ، � الِالـَٰه  ال

 *.هللاِ  َوِيلُّ  يٌّ لِ ٌد َرُسوُل ِهللا عَ ِاالَّ هللاُ، حمَُمَّ ِالـَٰه  زُْمَرِة َمْن قاَل ال َواْحُشْر� يف
Allah Teala onun için elli yıllık ibadetin sevabını yazar; ondan, baba-
sından ve annesinden elli yıllık günahı siler." 

Başka bir rivayette ise şöyle geçmektedir: "Mezarlıktan geçerken 
orada söylenecek en güzel söz durarak şöyle demektir: 

 **ْم ما تـََولَّْوا َواْحُشْرُهْم َمَع َمْن َاَحبُّوا .اَللّـُهمَّ َوهلِِّ 
Seyyid b. Tavus "Misbahu'z-Zair" adlı eserinde şöyle demiştir: 

Müminlerin kabrini ziyaret etmek istediğin zaman Perşembe günü 
ziyaret etmen daha iyidir; ama buna rağmen istediğin zaman da ziyaret 
edebilirsin. Kabir ehli şöyle ziyaret edilir: Kıbleye doğru dön ve elini 
onların kabirlerine bırakarak şöyle de: 
 اَللّـُهمَّ اْرَحْم ُغْربـََتُه َوِصْل َوْحَدَتُه َوآِنْس َوْحَشَتُه َوآِمْن َرْوَعَتُه، َوَاْسِكْن ِاَلْيِه ِمنْ 

 ***. هِبا َعْن َرْمحَِة َمْن ِسواَك، َوَاحلِْْقُه ِمبَْن كاَن يـَتَـَوّالهُ  َرْمحًَة َيْستَـْغينَرْمحَِتَك 
Sonra yedi defa Kadir Suresini oku. Onları ziyaret etme ve onun 

sevabıyla ilgili olarak bir başka rivayette Fuzeyl'den şöyle aktarılmış-
tır: "Kim bir müminin kabrinin yanında Kadir Suresini yedi defa okur-
sa, Allah Teala onun kabrinin yanına bir melek gönderir. Bu melek 
onun kabrinin yanında Allah'a ibadet eder ve Allah Teala o meleğin 

 
* "Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Selam olsun "la ilâhe illellah" 

(tevhid) ehlinden "la ilâhe illellah" (tevhid) ehline. Ey "la ilâhe illellah" (tev-
hid) ehli! "La ilâhe illellah"ın hakkı için, "kendisinden başka ilan olmayan 
Allah'tan "la ilâhe illellah" sözünü(n mükafatını) nasıl buldunuz? Ey ken-
disinden başka ilan olmayan Allah! "La ilâhe illellah"ın hakkı için "la ilâhe 
illellah" diyeni bağışla ve bizi "la ilâhe illellah, Muhammedun resulullah ve 
Aliyyun veliyullah" diyenlerin safında haşret." 

** " Allah'ım! Kimi dost edinmişlerse onu onlara dost et ve kimi sevi-
yor idiyseler onu onlarla birlikte haşret." 

*** "Allah'ım! Onun garipliğine merhamet et, onun yalnızlıktan çıkar, 
dehşetinin munisi ol, korkusunu güvenceye dönüştür, kendi rahmetinden 
ona senden başkasının merhametine ihtiyaç duymayacak bir rahmet et 
ve onu sevdiği kişilere kavuştur." 
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ibadetinin sevabını ölen kişi için yazar. Dirilip kabrinden çıktığı 
zaman Allah Teala o melekten dolayı onun karşılaşacağı kıyametin 
bütün korkularını ondan çevirir ve nihayet onu cennete sokar." Yedi 
defa Kadir Suresini okuduktan sonra Fatiha, Felak, Nass ve İhlas 
Surelerini ve ayete'l-kürsü'yü de her birini üç defa okusun.  Yine onla-
rı ziyaret etmekle ilgili olarak Muhammed b. Müslim'den şöyle rivayet 
edilmiştir: İmam Cafer Sadık'a (a.s), "Ölüleri ziyaret edelim mi?" diye 
arzettim. İmam (a.s), "Evet" buyurdu. "Onlar ziyaretlerine gittiğimizi 
biliyorlar mı?" diye sordum. İmam (a.s), "Evet; andolsun Allah'a bili-
yor, seviniyor ve sizinle ünsiyet kuruyorlar" buyurdu. Ben, "Onları zi-
yaret ettiğimiz zaman ne söyleyelim?" diye sorunca da şöyle buyurdu: 
"De ki:  

ِهْم ِمْنَك  قِّ ْرَض َعْن ُجُنوهِبِْم، َوصاِعْد ِاَلْيَك َاْرواَحُهْم، َولَ اَللّـُهمَّ جاِف األَ 
ِانََّك ِنُس ِبِه َوْحَشتَـُهْم، ؤْ ا َتِصُل ِبِه َوْحَدهَتُْم َوتُـ ِرْضواً�، َوَاْسِكْن ِاَلْيِهْم ِمْن َرْمحَِتَك م

 *. َقديرٌ  ءٍ يْ شَ  ُكلِّ َعلى  
Seyyid daha sonra şöyle buyurmuştur: Müminlerin kabirleri ara-

sında olduğun müddetçe on bir defa İhlas Suresini okuyup onlara he-
diye et. Böyle yapacak olursa Allah Teala'nın ölülerin sayısınca sevap 
vereceği rivayet edilmiştir… 

"Kamilu'z-Ziyaret" kitabında İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle ri-
vayet edilmiştir: "Ölüleri güneş doğmadan önce ziyaret edecek olur-
sanız duyar ve cevap verirler size. Fakat güneş doğduktan sonra 
ziyaret ederseniz duyar ama cevap vermezler." 

Ravendi'nin "Deavat" adlı kitabında Peygamber efendimizden 
(s.a.a) ölüleri geceleyin ziyaret etmenin mekruh olduğu rivayet edil-
miştir. Nitekim Ebuzer'e, "Hiçbir zaman onları geceleyin ziyaret et-
me" buyurmuştur. Şeyh-i Şehid'in Mecmua'sında Resulullah'tan (s.a.a) 
şöyle nakledilmiştir: "Kim bir ölünün kabrinin yanında üç defa, 

 *تَ َب هـَذا اْلَميِّ  ال تـَُعذِّ َانْ  َوآِل حمَُمَّدٍ  حمَُمَّدٍ  ِحبَقِّ  َاْسأَُلكَ  اَللّـُهمَّ ِاينّ 
 

* "Allah'ım! Yerin onların yanlarından boşalt (kabirlerini genişlet), 
ruhlarını kendine doğru yükselt, rızvanını onlara ulaştır, onların yalnızlı-
ğını giderecek, dehşet ve korkularını ünsiyete çevirecek rahmetinden 
onlara sükûnet ver. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter." 

* "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'nin hakkı hürmetine bu ölüyü 
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derse, Allah Teala kıyamet günü ondan azabı uzaklaştırır." 
"Camiu'l-Ahbar"da bazı sahabelerin Peygamber efendimizden 

(s.a.a) şöyle naklettikleri geçmektedir: "Ölüleriniz için hediye gönde-
rin." Biz, "Ölülerin hediyesi nedir?" diye sorunca, "Sadaka ve duadır" 
buyurdu ve ekledi: "Ölülerin ruhları her Cuma günü dünyanın göğüne 
gelip evlerinin karşısında durarak her biri hazin bir sesle ve ağlaya-
rak şöyle feryat ederler: Ey benim ailem ve çocuklarım, ey babam, 
annem ve akrabalarım! Daha önce bizim elimizde olan şeylerle bize 
şefkat gösterin. Onun azap ve hesabı bizim üzerimizdedir, faydası ise 
diğerlerinedir. Her biri akrabalarını çağırarak derler ki: Bir dirhem 
parayla veya bir ekmek parçasıyla ya da bir elbiseyle bize iyilik yapın 
ki, Allah size cennet elbisesi giydirsin." Peygamber efendimiz (s.a.a) 
sonra ağladı. Biz de onunla birlikte ağladık; efendimiz o kadar ağladı 
ki artık konuşma gücü kalmamıştı; sonra şöyle buyurdu: "Bunlar naz-
u nimet içerisinde olduktan sonra sizin toprakta çürüyen kardeşleri-
nizdirler... Sonra şöyle derler: 'Eyvahlar olsun bize! Elimizde olan 
şeyden Allah'a itaat ve O'nun rızası doğrultusunda infak edecek olsay-
dık, şimdi size muhtaç olmazdık.' Sonra teessüf ve pişmanlık duyarak 
geri dönerek şöyle feryat ederler: Çabuk gönderin ölülerin sadaka-
sını.'" 

Yine Hazretten şöyle rivayet etmiştir: "Ölü için verilen her 
sadakayı bir melek, nuru yedi kat göğe ulaşan bir tabağa koyarak 
kabrin kenarında durarak, 'Selam olsun size ey kabirlerin ehli! Bu 
hediyeyi aileniz gönderdi size.' Bunun üzerine onu alarak mezarına 
indirir ve onunla uyuduğu yer genişler… Bilin ki, kim sadakayla ölüye 
iyilikte bulunursa Allah katında onun Uhud dağı kadar büyük bir 
mükafatı vardır. Ve diri olan Allah'ın arşının gölgesinin dışında bir 
gölgenin bulunmadığı kıyamet günü Allah'ın arşının gölgesinde olur 
ve ölü bu sadakayla kurtulur." 

Diyorlar ki: Rüya aleminde Horasan valisinin şöyle dediğini 
görmüşler: "Benim için köpeklerinize attığınız şeyi gönderin; ben ona 
muhtacım." 

Müminlerin mezarını ziyaret etmenin çok sevabı olmakla birlikte 
birçok yararları da vardır. İbret almaya, şuur kazanmaya, dünyaya eği-
lim ve rağbet göstermemeye ve ahirete yönelmeye neden olur. İnsan 
çok üzüldüğü zaman ve yine çok sevinçli olduğu zaman mezarlığa git-

 
azaplandırmamanı diliyorum" 
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melidir. Dolayısıyla akıllı kişi, kalbinden dünyanın tatlılığının çıkması 
ve dünya metası ağzında acı olması için mezarlıkta ibret almalı, dün-
yanın fani olacağını düşünmeli, halinin dönüşüp alt-üst olacağını 
hatırlamalı, kendisinin de yakında onlar gibi olacağını, artık amel 
edemeyeceğini ve diğerlerine ibret vesilesi olacağını düşünmelidir. 

Nizamî bu konuda şöyle bir şiir okumuştur: 
 
Kalbi diri olan bir kişi  
Gidip ölülere komşu oldu 
 
Fanilikten bahsetti tertemiz levhadan 
Bâki ruhu aradı tertemiz ruhlardan 
 
Uzman bir kişi soruşturdu halini 
Yolu üzerine çıkıp merak etti ahvalini 
 
Diriden bu kadar kaçmak her dem 
Gelip ölülere komşu olmak neden? 
 
Dedi: Pislikler çukurdadırlar. 
Temiz kişiler toprak altında azdırlar 
 
Yeryüzünde ölüdür kalpleri 
Neden yoldaşı olayım ölülerin 
 
Ölü ile düşüp kalkmak ölmüşlük getirir 
Gönlü solmuşla sohbet solgunluk getirir 
 
Toprak altında onlar dağınıktırlar 
Diridir kalpleri gerçi ölü varlıktırlar 
 
Ölü bir kalbim vardı bundan önce  
Her neden ve neye kapalıydı bundan önce 
 
Dirildim tertemiz bakışlarından 
Ab-ı hayat buldum topraklarından 
 
Bir rivayette şöyle geçer: "Allah Teala, İsa'ya şöyle vahyetti: Ey 
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İsa! Gözünün yaşını, kalbinin huzu ve huşusunu bana ver (benim için 
ağla, huzu ve huşu et). Boş işlerle uğraşanlar güldüklerinde sen hüzün 
miliyle gözlerine sürme çek. Ölülerin kabirlerinin başında durarak 
yüksek bir sesle onları çağır ki şayet onlardan öğüt alasın ve de ki ben 
de diğerleriyle birlikte onlara kavuşacağım." 

Bu mübarek kitaba kaydetmek istediklerim, hicri bin üç yüz kırk 
dört yılında, sekizinci imam mevlamız Ebu Hasan Rıza'nın -Allah'ın 
selamı onun üzerine olsun- doğum gecesine tesadüf eden Zilkade ayı-
nın onunda Pazar akşamı bitti. Bugün bana annemin ölüm haberini 
bildiren mektup ulaştığı için bu kitaptan yararlanan mümin kardeş-
lerimden o rahmetli için ve yine kendim ve babam için dünya 
hayatında ve ölümümde dua ve ziyaret etmelerini talep ediyor. 

 
Hamd, başında da sonunda da Allah'a mahsustur. Allah'ın salat ve 

selamı Muhammed'e ve onun Ehl-i Beytinin üzerine olsun. 
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MEFATİHU'L-CİNAN KİTABININ BİRİNCİ EKLERİ 

Bismillahirrahmanirrahim 
Hamd Allah'a mahsustur; selam Allah'ın seçtiği kullarına olsun. 

Bu yüzü siyah günahkâr kul Abbas Kummî -Allah onu affetsin-, "Mefati-
hu'l-Cinan" kitabını yazıp baskıya verdikten sonra kitabın ikinci 
baskısında ona, çok fazla ihtiyaç duyulan Ramazan Ayının Veda Dua-
sını, Ramazan Bayramı Duasını, Müminlerin İmamlarının -Allah'ın 
selamı onların üzerine olsun- Caima Ziyaretini, ziyaretlerden sonra okunan 
"Allahumme zurtu haze'l-imam…" duasını, Ehlibeyt İmamlarından 
-Allah'ın selamı onların üzerine olsun- Her Biriyle Vedalaşma Duasını, 
Hacetlerin Revası İçin Yazılan Yazıyı, Hz. İmam Mehdi'nin -Allah 
zuhurunu yakınlaştırsın- Gaybetinde Okunan Dua'yı ve Niyabetle Ziyaret 
Yapma Adabını da eklemeyi uygun gördüm. Ancak bu işi yapacak 
olursam, "Miftahu'l-Cinan" kitabında olduğu gibi bundan böyle 
"Mefatihu'l-Cinan" kitabında bu gibi eklemelerin sürüp gideceğini ve 
bazı kişilerin ileride bu kitaba diğer bazı duaları da ekleyip veya 
eksiltip "Mefatihu'l-Cinan" adı altında halka sunabileceklerini düşün-
düm. İşte bu nedenle Mefatihu'l-Cinan" kitabını kendi halinde bırakıp 
bu sekiz konuyu ona ek olarak getirdim. "Mefatihu'l-Cinan" kitabında 
eksiltme veya artırma şeklinde herhangi bir değişiklik yapanı Kahhar 
olan Allah'ın, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamlarının -
Allah'ın selamı onların üzerine olsun- lanetlerine havale ediyor ve şimdi bu 
sekiz eki işliyorum: 

1- Ramazan Bayramına Veda Duası: 
Merhum Kuleynî (r.a) "Kâfi" adlı kitabında, ramazan ayıyla veda-

laşmak için Ebu Basir'in rivayetiyle imam Sadık'tan (a.s) şu duayı 
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nakletmiştir: 
اُْنِزَل فيِه اْلُقْرآُن)  الَّذيِكتاِبَك اْلُمنْـَزِل (َشْهُر َرَمضاَن  اللّـُهمَّ إنََّك قـُْلَت يف

اَن ٰـ مَِّة إْن كاماِتَك التّ َوهذا َشْهُر َرَمٰضاَن َوَقْد َتَصرََّم َفأْسأَُلَك ِبَوْجِهَك اْلَكرِمي وََكلِ 
َيْطَلَع ال ِبِه أْن  َعَلْيِه أْو تُقاِيَسين َبينأْو تُريُد أْن تـَُعذِّ  َذْنٌب ملَْ تـَْغِفْرُه يل يَّ ِقَي َعلبَ 

 .� أْرَحَم الرّاِمحنيَ  َتُه يلَفْجُر هِذِه اللَّيْـَلِة أْو يـََتَصرََّم هَذا الشَّْهُر إالّ َوَقْد َغَفرْ 
ها أوَِّهلا َوآِخرِها ما قـُْلَت لِنـَْفِسَك ِمْنها َوما قاَل  ُكلِّ  َلَك اْحلَْمُد ِمبَحاِمِدَك اللّـُهمَّ 
ِذْكَرَك َوالشُّْكَر َلَك،  (اْلُمْؤثُِروَن) ُروَن ِمُدوَن اْلُ◌ْجمَتِهُدوَن اْلَمْعُدوُدوَن اْلُمَوفِّ ا اْخلَألِئُق احلْ 

أْصناِف َخْلِقَك ِمَن اْلَمالِئَكِة اْلُمَقرَّبَني َوالنَِّبّيَني   نْ َك مِ الَّذيَن أَعنـْتـَُهْم َعلى أداِء َحقِّ 
حَني َلَك ِمْن َمجيِع اْلعاَلمَني، على إنََّك َواْلُمْرَسلَني، َوأْصناِف الّناِطقَني َواْلُمَسبِّ 

َوَتظاُهِر  بـَلَّْغَتنا َشْهَر َرَمضاَن َوَعَلْينا ِمْن نَِعِمَك َوِعْنَد� ِمْن ِقَسِمَك َوإْحساِنَك 
 الَّذيَفِبذِلَك َلَك ُمنْـتَـَهى اْحلَْمِد اْخلاِلِد الّداِئِم الرّاِكِد اْلُ◌خمَلَِّد السَّْرَمِد  ،اْمِتناِنكَ 

 *بَِد َجلَّ ثَناُؤَك أَعنْـَتنا َعَلْيِه َحّىت َقَضْيَت َعّنا ِصياَمُه َوِقياَمُه ِمنْ ال يـَنْـَفُد طُوَل األَ 
 

* "Allah'ım! Sen indirilen kitabında şöyle buyurmuşsun: "Ramazan 
ayı, öyle bir ay ki onda Kur'an indirilmiştir..." İşte bu sona ermiş bulu-
nan ramazan ayıdır. 

-Allah'ım!- Cömert vechin ve kâmil kelimelerin hakkına, hâla üzerim-
de bağışlamadığın veya onun yüzünden beni azap etmek yahut bana 
şiddetli davranmak istediğin bir günah kalmışsa, bu gecenin şafağı 
doğmadan veya bu ay bitmeden mutlaka onu bağışlamanı diliyorum; ey 
rahmedenlarin en merhametlisi! 

Allah'ım! Kendin için söylediğin vasıflarınla, senin sürekli hamdeden, 
çaba gösteren; seni bol bol zikredip şükürde bulunan ve hakkını edâ 
etmek için kendilerine yardımda bulunduğun yaratıkların olan mukarrep 
meleklerinin, peygamberlerinin, resullerinin, konuşan ve seni tesbih eden 
bütün amel edenlerin söylediği bütün vasıflarla sana hamdolsun. Elimiz-
de nimetlerin, yanımızda kısmetlerin, ihsanın ve ardarda gelen lütufların 
bulunduğu halde bizi ramazan ayına ulaştırdın. Bundan dolayı sana 
bitmek tükenmek bilmeyen ebedi, sürekli ve sabit olan en iyi hamd olsun. 
Senin medh-ü senan büyüktür. -Allah'ım!- Bize yardımcı olup, bu ayın 
orucunu tutmamıza, namaz, iyilik, şükür ve zikir gibi -ibadet ve itaatini- 
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 . ِمْن بـَرٍّ أْو ُشْكٍر أْو ِذْكرٍ  َصالٍة َوما كاَن ِمّنا فيهِ 
اللّـُهمَّ فـَتَـَقبـَّْلُه ِمّنا أِبْحَسِن قـَُبوِلَك َوَجتاُوِزَك َوَعْفِوَك َوَصْفِحَك َوُغْفراِنَك 

َخْريٍ َمْطُلوٍب َوَجزيِل َعطاٍء َمْوُهوٍب َوتُوِقَينا   ِبُكلِّ َر� فيِه َوَحقيَقِة ِرْضواِنَك َحّىت تَُظفِّ 
 .َجمُْلوٍب أْو َذْنٍب َمْكُسوبٍ  ءٍ َمْرُهوٍب أْو َبال ُكلِّ فيِه ِمْن  

َلَك ِبِه أَحٌد ِمْن َخْلِقَك ِمْن َكرِمي أْمساِئَك َوَمجيِل أَ اللّـُهمَّ إّىن أْساُلَك ِبَعظيِم ما سَ 
ذا َي َعلى حمَُمٍَّد َوآِل حمَُمٍَّد، َوأْن َجتَْعَل َشْهَر� هثَناِئَك َوخاصَِّة ُدعاِئَك أْن ُتَصلِّ 

ِعْصَمِة ديىن َوَخالِص  َتنا إَىل الدُّنْيا، بـَرََكًة يفأْعَظَم َشْهِر َرَمضاَن َمرَّ َعَلْينا ُمْنُذ أنـَْزلْ 
َوَصْرِف الّسوِء َعّىن  يَّ ْعَمِة َعلَعىن ىف َمسائِلى َوَمتاِم النِّ نـَْفسى َوَقضاِء َحواِئجى َوُتَشفِّ 

هُ  ِبَرْمحَِتَك ِممَّْن ِخْرَت َلُه َليْـَلَة اْلَقْدِر َوَجَعْلَتها لَ  َلينِفَيِة ىل فيِه، َوأْن َجتْعَ َوِلباِس اْلعا
ِل اْلُعْمِر ْجِر وََكراِئِم الذُّْخِر َوُحْسِن الشُّْكِر َوطُو أْعَظِم األَ  َخْريًا ِمْن اْلِف َشْهٍر يف

  *.َوَدواِم اْلُيْسرِ 
 

yerine getirmemize vesile oldun.  
Allah'ım! Bu ayı bizden bağışın, affın, mağfiretin ve hoşnutluğunun 

hakikatiyle birlikte en iyi şekilde kabul buyur; bizi istenen her çeşit hayra 
ve hediye edilen her çeşit büyük bahşişe ulaştır; bizi korkunç günah-
lardan, gelip-çatan beladan ve yapılan günahtan koru. 

* Allah'ım! Yaratıklarından herhangi birisinin vasıta kıldığı değerli 
isimlerin, güzel medh-ü senan ve kabul buyurduğun duadan ibaret olan 
büyük vasıtaları bende vasıta kılarak senden Muhammed ve Ehl-i Bey-
t'ine rahmet etmeni ve bizi dünyaya indirdiğinden beni, dinimizi koruma, 
nefsimizi -dünya ve âhiret belalarından- kurtarma ve hacetlerimizi karşı-
lama açısından bu ayımızı, geçirdiğimiz en bereketli ramazan ayı kılmanı 
diliyorum. Bu ayda dileklerimi vermede, nimetini bana tamamlamada, 
kötülüğü benden geri çevirmede ve bana âfiyet libası giydirmede kendin 
bana şefaatçi ol; beni, kadir gecesini kendisine hayırlı takdir ettiğin ve 
sevabın büyüklüğü, birikimlerin değeri, şükrün güzelliği, ömrün uzaması, 
kolaylık ve rahatlığın sürekliliği açısından o gecesini bin aydan hayırlı 
kıldığın kimselerden kıl. 

Allah'ım! Rahmetin, ihsanın, affın, nimetlerin, yüceliğin, kadim ve 
ezeli bağışın ve lütfun hakkına senden, bu ramazanı ömrümde geçirece-
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َجالِلَك َوَقدِمي إْحساِنَك َك َونـَْعماِئَك وَ ِبَرْمحَِتَك َوَطوِلَك َوَعْفوِ  َاْسأَُلكَ اللّـُهمَّ وَ 
َغناُه ِمْن قاِبٍل َعلى ْمِتناِنَك أْن ال َجتَْعَلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمّنا ِلَشْهِر َرَمضاَن َحّىت تـُبَـلِّ اوَ 

َك أْعفى عاِفَيتِ  َلْيِه َواْلُمْعَرتِفَني َلُه يفِهالَلُه َمَع الّناِظريَن إ َفينأْحَسِن حاٍل َوتـَُعرِّ 
ال  ،َربٌّ َغْريُهُ  َلْيَس يل الَّذي َوأنـَْعِم نِْعَمِتَك َوأْوَسِع َرْمحَِتَك َوأْجَزِل ِقَسِمَك � َريبِّ 

َحّىت تُرِيَنيِه ِمْن قاِبٍل   ِلِلقاءِ  َوال اِخَر اْلَعْهِد ِمينِّ  َفناءٍ  َلُه َوداعَ  َيُكوُن هَذا اْلَوداُع ِمّين 
 .لرَّجاِء َوأَ� َلَك َعلى أْحَسِن اْلَوفاِء إنََّك َمسيُع الدُّعاءِ َعِم َوأْفَضِل اأْوَسِع النِّ  يف

َعَلْيَك َوأَ�  يَوتـَوَكُّل َلَك َواْسِتكاَنيت يَوَتَذلُّل يَواْرَحْم َتَضرُّع ياللّـُهمَّ اْمسَْع ُدعائ
ِبَك َوِمْنَك َواْمُنْن  ٌم ال أْرُجو َجناحًا َوال ُمعافاًة َوال َتْشريفًا َوال تـَْبليغًا إالّ َلَك ُمَسلِّ 

َمْكُروٍه  ُكلِّ َشْهَر َرْمضاَن َوأَ� ُمعاًىف ِمْن  يَسْت أْمساُئَك بِتَـْبليغَجلَّ ثَناُؤَك َوتـََقدَّ  يَّ َعلَ 
أعانَنا َعلى ِصياِم هَذا الشَّْهِر َوِقياِمِه  يالَّذَوَحمُْذوٍر ِمْن َمجيِع اْلَبواِئِق، اْحلَْمُد هلِل 

  *.ِخَر َليْـَلٍة ِمْنهُ آ بـَلََّغينَحّىت 

 
ğin son ramazan ayı kılmamanı ve bizi en iyi durumda gelecek ramazan 
ayına ulalştırmanı, en iyi afiyetine, en çok nimetine, en geniş rahmetine 
ve en bol kısmetine mazhar olduğum halde ramazan ayının hilalini gören 
ve onun hürmet ve değerini itiraf eden kimselerden etmeni diliyorum. Ey 
Rabbim ki O'ndan gayri Rabb'im yoktur! Ramazan ayıyla bu vedalaşma-
mı ölüm ve son buluşma vedası kılma. Gelecek yılda en geniş nimetler 
içinde, en güzel ümitler beslediğim ve sana karşı vefa borcumu en iyi 
şekilde ödediğim halde ramazan ayıyla tekrar buluştur beni; kuşusuz sen 
duayı dinleyen (kabul eden)sin. 

* Allah'ım! Duamı dinle; yakarışıma, sana karşı zillet ve yoksulluğu-
ma ve sana olan tevekkülüme merhamet eyle. Ben, sana teslim oldum; 
kutruluşumu, afiyetimi, şeref ve haysiyetimi ve hedeflerime ulaşmayı an-
cak seninle ve senden temenni ediyorum. -Allah'ım!- Ey medh-ü senası 
yüce ve isimleri mukaddes olan! Her türlü kötülüklerden, sakıncalı şeyler-
den ve bütün belalardan uzak bir şekilde beni -gelecek- ramazana ulaş-
tırarak, minnetine mazhar eyle. Hamd, bu ayın oruç ve ibadetinde bize 
yardımcı olan ve beni bu ayın son gecesine ulaştıran Allah'a mahsustur." 
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2- Ramazan Bayram Namazının Hutbeleri: 
Bayram namazını kıldıran imam, bayram namazından sonra hutbe 

okur; Merhum Şeyh Saduk'un "Men La Yehzuruhu'l-Fakih" kitabında 
Emirü'l-Müminin Hz. Ali'nin (a.s) Fıtır (Ramazan) Bayramında 
okuduğu bir hutbe şöyledir: 

 

ْرَض َوَجَعَل الظُُّلماِت َوالنُّوَر مثَُّ الَّذيَن ماواِت َواألَ َخَلَق السَّ  الَّذياْحلَْمُد هلِل 
اِبهلِل َشْيئًا َوال نـَتَِّخُذ ِمْن ُدونِِه َوِلّياً، َواْحلَْمُد هلِل  ْم يـَْعِدُلوَن، ال نُْشِركُ َكَفُروا ِبَرهبِِّ 

اْخلَبُري ِخَرِة َوُهَو اْحلَكيُم آلا ْرِض َوَلُه اْحلَْمُد ِيف األَ  السَّماواِت َوما ِيف  َلُه ما ِيف  الَّذي
ْرِض َوما َخيُْرُج ِمْنها َوما يـَْنِزُل ِمَن السَّماِء َوما يـَْعُرُج فيها َوُهَو  األَ  يـَْعَلُم ما يَِلُج ِيف 

ُميِْسُك  الَّذيْيِه اْلَمصُري، َواْحلَْمُد هلِل إّال ُهَو إلَ ِالـَٰه  الرَّحيُم اْلَغُفوُر، َكذِلَك ُهللا ال
 .رَحيمٌ ْرِض إّال إِبْذنِِه إنَّ َهللا اِبلّناِس َلَرُؤوٌف السَّماَء أْن تـََقَع َعَلى األَ 

اْلَكبُري، َواْحلَْمُد هلل  يُّ ِفَرِتَك إنََّك أْنَت اْلَعلِ اللّـُهمَّ اْرَمحْنا ِبَرْمحَِتَك َواْعُمْمنا ِمبَغْ 
ٌف ٌس ِمْن َرْوِحِه َوال ُمْستَـْنكَ ال َمْقُنوٌط ِمْن َرْمحَِتِه َوال َخمُْلوٌّ ِمْن نِْعَمِتِه َوال ُمْؤيَ  ذيالَّ 

 َوثـَبَـَتِت  اْلِمهادُ  *ْرضُ  السَّْبُع َواْستَـَقرَِّت األَ َعْن ِعباَدتِِه، ِبَكِلَمِتِه قاَمِت السَّماواتُ 
 

* Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden 
Allah'a mahsustur. Yine de kâfirler, Rablerine (başkalarını) denk tutarak 
(ortak koşuyorlar). Biz hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmaz, O'ndan başkasını 
veli edinmeyiz. Hamd, göklerde ve yerde bulunan (her şey) kendisine ait 
olan Allah'a mahsustur. Ahirette hamd O'na mahsustur; O, hikmet 
sahibidir ve (her şeyden) haberdardır. Yerin içine gireni, ondan çıkanı, 
gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O esirgeyendir, bağışlayandır. İşte 
böyledir Allah; O'ndan başka ilâh yoktur; dönüş O'nadır. Hamd, göğü, 
izni olmadıkça yere düşmekten koruyan Allah'a mahsustur. Çünkü Allah 
insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. 

Allah'ım! Rahmetinle bize acı ve bizi de mağfiretinin kapsamına al. 
Muhakkak sen, yüce ve büyüksün. Hamd, rahmetinden ümidin kesilme-
diği, nimetinden kimsenin meyus olmadığı ve (tekvinî) ibadet (ve itaatin-
den) kimsenin geri duramadığı Allah'a mahsustur. O'nun (tekvinî emri 
olan) "Ol" kelimesiyle yedi gök ayakta durdu; yeryüzü beşiği istikrar 
buldu; sarsılmaz dağlar (yeryüzüne) yerleşti; aşılayıcı rüzgârlar esti durdu; 
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السَّماِء السَّحاُب، َوقاَمْت  َجوِّ  واِقُح، َوساَر يف�ُح اللَّ َوَجَرِت الرِّ  ياْجلِباُل الرَّواس
زُوَن َويـََتضاَءُل َلُه ٌه َهلا َوقاِهٌر يَِذلُّ َلُه اْلُمَتِعزِّ َعلى ُحُدوِدَها اْلِبحاُر َوُهَو إلٰـ 

َكما ُهَو أْهُلهُ  وَن َويَديُن َلُه َطْوعًا وََكْرهًا اْلعاَلُموَن، َحنَْمُدُه َكما محََِد نـَْفَسُه وَ اْلُمَتَكربُِّ 
 . َوَنْستَـْغِفُرُه َوَنْستَـْهديهِ َوَنْسَتعينُُه 

ما جتُِنُّ النـُُّفوُس وَ  ييـَْعَلُم ما ُختْفِ  ،إالَّ ُهللا َوْحَدُه ال َشريَك َلهُ ِالـَٰه  َوَنْشَهُد أْن ال
ْن َورََقٍة ِمْن َشَجَرٍة ِمْنُه ظُْلَمٌة َوال َتغيُب َعْنُه غائَِبٌة، َوما َتْسُقُط مِ  ياْلِبحاُر َوما َتوار 

ِكتاٍب   َوال َرْطٍب َوال �ِبٍس إّال يف إّال ُهوَ ِالـَٰه  ظُْلَمٍة إّال يـَْعَلُمها، ال  َحبٍَّة يفَوال
ُمنْـَقَلٍب يـَنْـَقِلُبوَن،   يِّ َجمْرًى َجيُْروَن َوإىل أ يَّ ما يـَْعَمُل اْلعاِمُلوَن َوأ ُمبٍني، َويـَْعَلمُ 

ْهلُدى، َوَنْشَهُد أنَّ حمَُمَّدًا َعْبُدُه َونَِبيُُّه َوَرُسولُُه إىل َخْلِقِه َوأميُنُه َعلى َوَنْستَـْهِدي َهللا ابِ 
هللاَ   ِه َوجاَهَد ِيف ِهللا اْحلائِديَن َعْنُه اْلعاِدلَني ِبِه، َوَعَبدَ َوْحِيِه، َوأنَُّه َقْد بـَلََّغ ِرساالِت رَبِّ 

  *.ْلِيه َوآِلِه َوَسلَّمَ هللاُ عَ َحّىت َأاتُه اْلَيقُني، َصلَّى 
 

gökyüzünde bulutlar yürüdü ve (belirlenen) sınırları içerisinde denizler 
oluştu. O, (bütün) bunların ilâhıdır; öyle Kahir (galip gelen) bir (Rabdir) ki 
(dünyadaki) bütün güç ve kuvvet sahipleri, O'nun önünde zelil olur; 
karşısında kibirli insanlar küçülür ve bütün âlemler gönüllü olarak veya 
zorla (tekvinî emirleri) karşısında teslim olurlar. O'na, kendisinin kendisine 
(hamd) ettiği ve lâyık olduğu şekilde hamd ederiz; O'ndan yardım, 
mağfiret ve hidayet dileriz. 

* Şehadet ederiz ki, Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir ve ortağı 
yoktur. Nefislerin gizlediği, denizlerin sakladığı, karanlığın örttüğü her şe-
yi bilir; göze görünmeyen hiçbir şey O'na saklı değildir. Bir ağaçtan dü-
şen bir yaprağı ve karanlıktaki bir taneyi (dahi) O, mutlaka bilir. O'ndan 
başka bir ilâh yoktur. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. 
Yine O, amel edenlerin yaptıklarını, hangi yola gittiklerini ve hangi dönüşe 
(akıbete) döndüklerini bilir. Allah'tan hidayet diliyor ve şehadet ediyoruz ki, 
Muhammed O'nun kulu, peygamberi, yaratıklarına gönderdiği elçisi ve 
vahyine emin kıldığı kimsedir. Kuşkusuz o, Rabbinin risaletlerini tebliğ 
edip O'ndan sapanlarla ve O'na ortak koşanlarla cihat etti; eceli gelip 
çatıncaya kadar Allah'a ibadetten geri durmadı. Allah, ona ve Ehlibeyt'ine 
rahmet etsin. 



 1134 

ِىن ال َتْربَُح ِمْنُه نِْعَمٌة َوال تـَنْـَفُد ِمْنُه َرْمحٌَة َوال َيْستَـغْ  الَّذياُوصيُكْم بِتَـْقَوى ِهللا 
الدُّنْيا َوَحذََّر  التـَّْقوى َوزَهََّد ِيف  رَغََّب ِيف  الَّذيْعماُل، أنـُْعَمُه األَ  ياْلِعباُد َعْنُه َوال َجيْز 

ِء َوَذلََّل َخْلَقُه اِبْلَمْوِت َواْلَفناِء، َواْلَمْوُت غايَُة اْلَ◌خمُْلوقَني اَوتـََعزََّز اِبْلَبق ياصاْلَمع
اْلباقَني، ال يـُْعِجُزُه إابُق اْهلارِبَني، َوِعْنَد ُحُلوَلِه  يْلعاَلمَني َوَمْعُقوٌد بَِنواصِ َوَسبيُل ا

ةٍ   .َطُع ُكلَّ هَبَْجةٍ  َويَزيُل ُكلَّ نِْعَمٍة َويـَقْ َ�ِسُر أْهَل اْهلَوى، يـَْهِدُم ُكلَّ َلذَّ
َفأْكثـَُرُهْم يـَْنوى بَقاَءها   ،ْهِلها ِمنْـَها اجلَْالءَ ُهللا َهلَا اْلَفناَء َوألَ  َوالدُّنْيا داٌر َكَتبَ 

الّناِظِر َسْت ِبَقْلِب َلْت ِللطّاِلِب َواْلتَـبَ ُحْلَوٌة َخِضَرٌة، َقْد ُعجِّ  يَ ُم بَناَءها َوهِ َويـَُعظِّ 
ِئُف اْلَوِجُل، َفاْرحتَُِلوا ِمْنها يـَْرَمحُُكُم ُهللا اَتويَها اخلْ ُذو الثـَّْرَوِة الضَّعيف َوحيَْ  َوُتْضين

فـَْوَق  *ُلوا ِمْنها أَ َوال َتسْ  ،أِبْحَسِن ما ِحبَْضَرِتُكْم، َوال َتْطلُُبوا ِمْنها أْكثـََر ِمَن اْلَقليلِ 
 

* (Ey Allah'ın kulları!) Size Allah'tan sakınmayı tavsiye ediyorum; 
O'nun nimeti eksilmez, rahmeti bitmez; kulların O'na ihtiyacı son bulmaz 
ve ameller, O'nun nimetlerinin karşılığı olamaz. O, takvaya teşvik, 
dünyada zahit olmaya (ona bel bağlamamaya) davet etmiş ve günahlar-
dan sakındırmıştır. Beka izzetine sahip olan, yaratıklarını ise ölüm ve 
fena ile zelil eden O'dur. (Evet) ölüm, mahlukatın sonu, âlemlerin yolu 
ve yaşayanların alnına bağlanan (yazı)dır. Ölümden kaçanlar, O'nu aciz 
bırakamazlar; ölüm gelip çattığında, heva ve heves ehli esir olur; bütün 
lezzetler yıkılır; bütün nimetler kaybolur gider ve bütün sevinç ve neşeler 
son bulur. 

Dünya, Allah'ın onun için fena ve ehli için göç yazdığı (takdir buyur-
duğu) bir evdir. Ancak (insanların) çoğu onda bekayı ister ve onun 
binasına önem verir. Dünya pek tatlı ve yemyeşildir; ama arayan onu 
çabuk kaybeder; bakanın kalbini aldatır; zengin olan, zayıf olanı mağdur 
eder, ezer/bitkin hâle getirir. Ancak korkan, (kalbi Allah) korkusuyla dolan 
kimse ondan nefret eder. Şu hâlde; Allah size acısın. Bu dünyadan yanı-
nıza alacağınız en iyi şeylerle (ibadet ve itaatlerle) göçün. Onun azından 
çoğunu aramayın; ancak (hayatınızın zaruri ihtiyaçlarına) yetecek kadar 
dileyin. Dünyanın azına razı olun; (refah ve bolluktan şımaran) azgınların 
elinde olan dünya metasına gözünüzü dikmeyin. Dünyayı küçümseyin, 
hor görün; orayı kendinize vatan edinmeyin; bırakın nefsiniz dünya hak-
kından zarara uğrasın. Sakın (aşırı) refah, (boş) meşguliyet ve eğlence-
lere dalmayın. Zira bunlar gaflet, gurur ve aldanmaya sebep olur. 
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َع اْلُمْرتَُفوَن ِبِه  َوال َمتُدُّنَّ أْعيـَُنُكْم ِمْنها إىل ما ُمتِّ  ،ْلَيسريِ اْلَكفاِف، َواْرَضْوا ِمْنها ابِ 
 يَ ُنوها َوأِضرُّوا أِبنـُْفِسُكْم فيها، َوإّ�ُكْم َوالتـَّنَـعَُّم َوالتـََّلهِّ َواْستَـْهيُنوا هِبا َوال تـَُوطِّ 

 . ذِلَك َغْفَلًة َواْغِرتاراً  يف َواْلفاِكهاِت َفإنَّ 
نْيا َقْد تـََنكََّرْت َوأْدبـََرْت َواْحَلْوَلْت َوآَذَنْت ِبِوداٍع، اال إنَّ ال ِخَرَة ال َوإنَّ اآلأَ دُّ

باَق ال َوإنَّ اْلِمْضماَر اْليَـْوَم َوالسِّ أَ الِع، طِّ بَـَلْت َوأْشَرَفْت َوآَذَنْت ابِ َقْد رََحَلْت َفأقْـ 
 .ّنارُ اْجلَنَُّة َواْلغايََة ال ال َوإنَّ السُّبْـَقةَ أَ َغَدًا، 
بـُْؤِسِه  عاِمٌل ِلنَـْفِسِه قـَْبَل يـَْومِ  الأَ ال أَفال اتِئٌب ِمْن َخطيَئِتِه قـَْبَل يـَْوِم َمِنيَِّتِه، أَ 
ال إنَّ هَذا اْليَـْوَم يـَْوٌم َجَعَلُه ُهللا أَ َجَعَلَنا ُهللا ِوإّ�ُكْم ِممَّْن َخيافُُه َويـَْرُجو َثوابَُه،  ،َوفـَْقرِهِ 

َلُكْم َلُه أْهًال َفاذُْكُروا َهللا يَْذُكرُْكْم َواْدُعوُه َيْسَتِجْب َلُكْم، َوأدُّوا َلُكْم عيدًا َوَجعَ 
ا ُسنَُّة نَِبيِّ  ِمْنُكْم َعْن  ءٍ ها ُكلُّ اْمِرىفـَْليـَُؤدِّ  ،ُكمْ ُكْم َوَفريَضٌة واِجَبٌة ِمْن رَبِّ ِفْطَرَتُكْم َفإ�َّ

َوَممُْلوِكِهْم، َعْن   *ِهمْ اُنْثاُهْم َوَصغريِِهْم وََكبريِِهْم َوُحرِّ نـَْفِسِه َوَعْن ِعياِلِه ُكِلِهْم ذََكَرِهْم وَ 
 

* Haberiniz olsun! Dünya artık (dostlarını) tanımaz oldu; yüzünü 
çevirdi, yükünü bağlayıp gitmekte olduğunu, veda etmek istediğini duyur-
du. Haberiniz olsun! Ahiret göç (bineğine binmiş, gelmek) için hazırlan-
mış; yüzünü (bize) dönerek gelmek üzere olduğunu ilan etmiştir. Kuşku-
suz bugün idman, yarın ise yarış günüdür; (yarışı kazananların) ödülü 
cennet, (kaybedenlerin ise) sonu (cehennem) ateşidir.  

Uyanın! Yok mu ecel gelmeden tövbe eden; çetin günü, yoksulluk 
günü gelmeden nefsini (kurtarmak) için çalışan?! Allah cümlemizi o gün-
den korkan ve mükâfatını ümit edenlerden kılsın. Bilin ki bugün, Allah'ın 
size bayram kıldığı ve sizi ona lâyık gördüğü bir gündür; o hâlde, siz 
Allah'ı anın ki O da sizi ansın; O'na dua edin ki duanızı kabul etsin. 
(Bugüne ait olan) Fitre zekâtınızı verin; zira bu Peygamberinizin sünneti 
ve Rabbiniz tarafından gerekli kılınan bir farzdır. Bunu (zekâtı) herkes, 
kendisi ve kadın-erkek, küçük-büyük, hür veya köle bütün ailesi için kişi 
başına bir sa' (yaklaşık üç kilo) buğday, hurma veya arpa olmak üzere 
(fakire) vermelidir. Namaz kılmak, zekât vermek, Beytullah'ın haccını 
yapmak, ramazan ayının orucunu tutmak, marufu emretmek ve münker-
den nehyetmek, kadınlara ve kefaletiniz altında olan kimselere iyilikte 
bulunmak gibi üzerinize farz kıldığı ve emrettiği şeylerde O'na itaat edin 
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إْنساٍن ِمنْـُهْم صاعًا ِمْن بـُرٍّ أْو صاعًا ِمْن َمتٍْر أْو صاعًا ِمْن َشعٍري، َوأطيُعوا َهللا  ُكلِّ 
اْلبَـْيِت َوَصْوِم  ِحجِّ فيـما فـََرَض َعَلْيُكْم َوأَمرَُكْم ِبِه ِمْن إقاِم الصَّالِة َوايتاِء الزَّكاِة وَ 

ْحساِن إىل ِنساِئُكْم َوما َعِن اْلُمْنَكِر َواالِ  يَ ْمِر اِبْلَمْعُروِف َوالنـَّهْ َرَمضاَن َواألَ  َشْهرِ 
َمَلَكْت أْميانُُكْم، َوأطيُعوا َهللا فيـما َ�اُكْم َعْنُه ِمْن َقْذِف اْلُ◌ْحمَصَنِة َوإْتياِن اْلفاِحَشِة  

َوَخبِْس اْلِمْكياِل َونـَْقِص اْلميزاِن َوَشهاَدِة الزُّوِر َواْلِفراِر ِمَن الزَّْحِف،  َوُشْرِب اْخلَْمرِ 
وىل، إنَّ أْحَسَن َخْريًا ِلنا َوَلُكْم ِمَن األُ ِخَرَة ُكْم اِبلتـَّْقوى َوَجَعَل اآلَعَصَمَنا ُهللا َوإ�ّ 

َعزيِز اْحلَكيِم، أُعوُذ اِبهلِل ِمَن الشَّْيطاِن  اْحلَديِث َوأبـَْلَغ َمْوِعَظِة اْلُمتَّقَني ِكتاُب ِهللا الْ 
َملْ َيُكْن ُقْل ُهَو هللاُ أَحٌد هللاُ الصََّمُد َملْ يَِلْد َوَملْ يُوَلْد وَ  )ِبْسِم ِهللا الرَّْمحِن الرَّحيمِ الرَّجيِم (

  *.َلُه ُكُفواً أَحدٌ 
 
Cemaat imamı, birinci hutbeyi böylece bitirdikten sonra birazcık 

oturur; sonra kalkıp ikinci hutbeyi okur. İkinci hutbe için de yine 
Emirü'l-Müminin Hz. Ali'nin (a.s) cuma namazının ikinci hutbesinde 
okuduğu şu hutbe münasiptir: 

 
إالَّ ُهللا ِالـَٰه  ْشَهُد أْن الاْحلَْمُد هلِل َحنَْمُدُه َوَنْسَتعيُنُه َونـُْؤِمُن ِبِه َونـَتَـوَكَُّل َعَلْيُه، َونَ 

ِه َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َوأنَّ حمَُمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َصَلواُت ِهللا َوَسالُمُه َعَلْيِه َوآلِ 
 . َوَمْغِفَرتُُه َوِرْضوانُهُ 

 
ve (iffetli, mümin) kadınlara (zina) iftirasında bulunmak, zina etmek, 
şarap içmek, ölçü ve tartıyı eksik yapmak; yalan yere şahitlik yapmak ve 
cihad meydanından kaçmak gibi nehyettiği şeylerden sakının. 

* Allah, bizi ve sizi takva ile (günahlardan, yanlışlardan) korusun; 
âhi-reti bizim için dünyadan daha hayırlı kılsın. En iyi söz ve muttakiler 
için en güzel öğüt, izzet ve hikmet sahibi Allah'ın kitabıdır. Kovulmuş 
Şeytan-'dan Allah'a sığınırım. 

"Rahman ve Rahim Allah'ım adıyla. De ki: Allah birdir. Allah sa-
meddir -noksansız ve ihtiyaçsızdır; her şey O'na muhtaçtır-. O, do-
ğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O'nun dengi olamamıştır." 
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َيًة تـَْرَفُع هِبا َك، َصالًة �ِمَيًة زاكِ َعلى حمَُمٍَّد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك َونَِبيِّ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
 ُ َعلى حمَُمٍَّد َوآِل حمَُمٍَّد َوابرِْك َعلى حمَُمٍَّد َوآِل حمَُمٍَّد   هِبا َفْضَلُه، َوَصلِّ َدرََجَتُه َوتـَُبنيِّ

 . إْبراهيَم إنََّك َمحيٌد َجميدٌ  َكما َصلَّْيَت َوابرَْكَت َوتـََرمحََّْت َعلى إْبراهيَم َوآلِ 
 أْهِل اْلِكتاِب الَّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسبيِلَك َوَجيَْحُدوَن آ�ِتَك ْب َكَفَرةَ اللّـُهمَّ َعذِّ 

 .َلكَ بُوَن رُسُ َويَُكذِّ 
قـُُلوهِبِْم، َوأْنِزْل َعَلْيِهْم رِْجَزَك  ْلِق الرُّْعَب يفاللّـُهمَّ خاِلْف َبْنيَ َكِلَمِتِهْم َواَ 

  . ْجرِمنيَ مُ ِم الْ ُه َعِن اْلَقوْ ال تـَُردُّ  الَّذيَونـَْقَمَتَك َوأَبِسَك 
ْرِض َمشاِرِق األَ   َوَسرا�ُهْم َوُمراِبطيِهْم يفاللّـُهمَّ اْنُصْر ُجُيوَش اْلُمْسِلمنيَ 

  *.ٍء َقديرٌ يشَ  ُكلِّ إنََّك َعلى   َوَمغاِرهِبا
 

* Bütün hamdlar Allah'a mahsustur. Biz O'na hamd eder, O'ndan 
yar-dım diler, O'na inanır ve O'na tevekkül ederiz. Şehadet ederiz ki 
Allah'tan başka ilâh yoktur ve Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Allah'ın 
rahmet ve selâmı, mağfiret ve rızası O'nun ve Ehlibeyt'inin üzerine olsun.  

Allah'ım! Kulun, resulün ve peygamberin Muhammed'e derecesini yü-
celtip faziletini aşikâr edeceğin, durmadan büyüyen ve artan bir rahmet 
eyle. İbrahim ve İbrahim'in soyundan gelenlere rahmet edip bereket verdi-
ğin ve merhamet ettiğin gibi, Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle; 
Muhammed ve Ehlibeyt'ine bereket ver. Kuşkusuz sen övgüye lâyıksın, 
yücesin. 

Allah'ım! (İnsanları) senin yolundan alıkoyan, ayetlerini inkâr eden ve 
resüllerini yalanlayan Ehl-i Kitab'ın kâfirlerini azaplandır.  

Allah'ım! Onların sözlerini birbiriyle zıtlaştır; kalplerine korku düşür; 
suçlular topluluğundan geri çevirmediğin azap, ceza ve korkunu onların 
üzerine indir. 

Allah'ım! Yeryüzünün doğusunda ve batısında bulunan Müslümanla-
rın ordularına, askerî birliklerine ve sınır bekçilerine yardım eyle. Muhak-
kak senin her şeye gücün yeter. 

Allah'ım! Mümin erkekleri ve kadınları, Müslüman erkekleri ve kadın-
ları bağışla; (âhiret yolculuğunda) onların azıklarını takva kıl; iman ve hik-
meti onların kalbine yerleştir; onları verdiğin nimetlere şükretmeye ve 
seninle yaptıkları ahitleşmeye sadık kalmaya teşvik et; ey hak olan ilâh 
ve ey yaratıkların yaratıcısı! 
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 َواْلُمْسِلماِت اللّـُهمَّ اْجَعلِ  َواْلُمْؤِمناِت َواْلُمْسِلمنيَ اللّـُهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمنَني 
 وا نِْعَمَتَك الَّيتر أْن َيْشكُ قـُُلوهِبِْم، َوأْوزِْعُهْم  مياَن َواحلِْْكَمَة يفَواالِ ، التـَّْقوى زاَدُهمْ 

 .َوخاِلَق اْخلَْلقِ  اْحلَقِّ ِالـَٰه  عاَهْدهَتُْم َعَلْيهِ  الَّذيأنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َوأْن يُوُفوا ِبَعْهِدَك 
 َ ِمَن اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت َواْلُمْسِلمَني َواْلُمْسِلماِت  اللّـُهمَّ اْغِفْر ِلَمْن تـُُويفِّ

 َ�ُْمُر إنَّ هللاَ ، (َوِلَمْن ُهَو الِحٌق هِبِْم ِمْن بـَْعِدِهْم ِمنْـُهْم إنََّك أْنَت اْلَعزيُز اْحلَكيمُ 
 يَِعظُُكمْ  يِ ُمْنَكِر َواْلبَـغْ اْلُقْرىب َويـَْنهى َعِن اْلَفْحشاِء َوالْ  يْحساِن َوايتاِء ذِ اِبْلَعْدِل َواالِ 

ذُْكُروا َهللا يَْذُكرُْكْم َفإنَُّه ذاِكٌر ِلَمْن ذََكَرُه َواْسأَُلوا َهللا ِمْن َرْمحَِتِه ) اَلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
 َحَسَنًة ِخرَةِ اآل الدُّنْيا َحَسَنًة َوِيف  رَبَّنا آتِنا ِيف َعَلْيِه داٍع َدعاُه (َوَفْضِلِه َفإنَُّه ال َخييُب 

 ). َوِقنا َعذاَب الّنارِ 

3. Müminlerin İmamlarının Camia Ziyareti: 
Ehl-i Beyt İmamlarından her biri her ay, her gün ve her zaman bu 

ziyaret duasıyla ziyaret edilebilir. Bu ziyareti Seyydi b. Tavus "Mis-
bahu'z-Zâir" adlı kitabında, ziyaret için yolculuğa çıkarken okunan 
dua ve namazlar bölümünde Ehl-i Beyt İmamlarından  (Allah'ın selamı 
onların üzerine olsun) rivayet etmiş ve şöyle demiştir: Ziyaret guslü alır-
ken şöyle de: 

َدَرَن  ّين ـُهمَّ اْغِسْل عَ َسبيِل ِهللا َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل ِهللا، اللّ  ِبْسِم ِهللا َواِبهلِل َويف

 
Allah'ım! Ölen mümin erkeklerle, mümin kadınları, Müslüman erkek-

lerle Müslüman kadınları veya sonradan onlara katılacak olan müminlerin 
hepsini bağışla. Kuşkusuz sen, izzet ve hikmet sahibisin. "Muhakkak Al-
lah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, 
fenalık ve azgınlığı da yasaklar; O, düşünüp tutasınız diye size öğüt 
verir." (Nahl, 90) Allah'ı anın ki, O da sizi ansın; şüphesiz O, kendisini 
zikredeni (ananı) anandır. Allah'tan, rahmet ve O'nun fazlından isteyin; 
çünkü O'na dua eden hiç kimse (icabetten) mahrum olmaz. "Ey Rab-
bimiz; bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver; bizi ateşin 
azabından koru." (Bakara, 201) 
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بُِلْطٍف  ْدينَرداَء اْلِعْصَمِة، َوأيِّ  ِمباِء التـَّْوبَِة َواْلِبْسين ْرينَوَسَخ اْلُعُيوِب َوطَهِّ و الذُّنُوِب 
 *. إنََّك ُذو اْلَفْضِل اْلَعظيمِ  ْعمالِ ِلصاِلِح األَ  ُقينِمْنَك يـَُوفِّ 

Haremin kapısına yaklaşınca şöyle de: 
 َحَرَمُه َوملَْ يـَْبَخْسين  َوزِ�رَِة ُحجَِّتِه َوأْورََدينِه ِلَقْصِد َوِليِّ  َوفـََّقين الَّذيْمُد هلِل احلَْ 

 ملَْ َيِسْمين الَّذيِمْن زِ�رَِة َقْربِِه َوالنُّزُوِل ِبَعْقَوِة ُمغَيَِّبِه َوساَحِة تـُْربَِتِه، اْحلَْمُد هلِل  يَحظّ 
ما تـََوقـَّْعُتُه، َبْل فيـ يا رََجْوتُُه، َوال َقَطَع َرجائم  َصَرَف َعّين ما أمَّْلُتُه َوال ِحبِْرمانِ 
 **. َكراَمَتهُ   نِْعَمَتُه َوآاتين عاِفيَـَتُه َوأفاَدين اْلَبَسين

Hareme girince mukaddes parmaklıkların karşısında durup şöyle de: 
َمراَء ّديقَني، َواُ  اْلُمتَّقَني وَُكَرباَء الصِّ السَّالُم َعَلْيُكْم أئِمََّة اْلُمْؤِمنَني َوساَدةَ 

نِْبياِء األَ  ***ْحِسنَني، َوأْعالَم اْلُمْهَتديَن َوأْنواَر اْلعارِفَني، َوَورَثَةَ مُ الّصاِحلَني َوقاَدَة الْ 
ِن كاَء اْلُقْرآْتِقياء َوبُُدوَر اْخلَُلفاِء، َوِعباَد الرَّْمحِن َوُشرَ ْوِصياَء َوُمشُوَس األَ َوَصْفَوَة األَ 

 
* "Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, Allah yolunda, Allah Resulünün 

dini üzerine. Allah'ım! Günah kirini ve kusur pasağını benden arıt, tevbe 
suyu ile beni temizle, bana ismet elbisesi giydir, senden olan bir lütufla 
beni teyit et ve beni salih amellere muvaffak kıl; gerçekten sen yüce lütuf 
sahibisin." 

** "Hamd, beni kendi velisini amaçlamaya ve hüccetini ziyaret etme-
ye muvaffak eden, beni onun haremine sokan, beni onun kabrini ziyaret 
etmekte, yüce dergâhına ve türbesinin eşiğine inmekte payımı eksiltme-
yen -Allah'a- mahsustur.   

Hamd, arzuladığım şeyde beni mahrum etmeyen, umduğum şeyi 
benden gidermeyen ve beklediğim şeyde ümidimi kesmeyen; bana afiyet 
elbisesini giydiren, bana nimetlerini lütfeden ve kerametlerini veren -
Allah'a- mahsustur."   

*** "Selam olsun size ey müminlerin imamları, muttakilerin efendi-
leri, sıddıkların büyükleri, salihlerin emirleri, iyilikseverlerin önderleri, 
hidayet dileyenlerin nişaneleri, ariflerin nurları, peygamberlerin varisleri, 
vasilerin seçkinleri, takvalıların güneşleri, halifelerin dolun ayları, Rahma-
n'ın kulları, Kur'an'ın ortakları, imanın yolları, hakikatlerin madenleri, 
yaratılmışların şefaatçileri; Allah'ın rahmet ve bereketleri sizin üzerinize 
olsun. 
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 .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ مياِن َوَمعاِدَن اْحلَقاِئِق َوُشَفعاَء اْخلَالِئقِ َوَمنْـَهَج االِ 
أْشَهُد أنَُّكْم أْبواُب ِهللا َوَمفاتيُح َرْمحَِتِه َوَمقاليُد َمْغِفَرتِِه، َوَسحاِئُب ِرْضوانِِه 

ِه َوَمْهِبُط َوْحِيِه، َوِعْندَُكْم  َوَخَزنَُة ِعْلِمِه َوَحَفَظُة ِسرِّ  َوَمصابيُح ِجنانِِه َوَمحََلُة فـُْرقانِِه،
ِة َوَوداِيُع الرِّ  ساَلِة، أنـُْتْم اَُمناُء ِهللا َوأِحّباُؤُه َوِعباُدُه َوأْصِفياُؤُه، َوأْنصاُر أما�ُت النـُّبـُوَّ

ُة َخالئِِقِه َوَحَفَظُة َودائِِعِه، ال تـَْوحيِدِه َوأرْكاُن َمتْجيِدِه، َوُدعاتُُه إىل ُكتُِبِه َوَحَرسَ 
  ، ُيضادُُّكْم ُذو ابِْتهاٍل َوُخُضوعٍ ْخالِص َواْخلُُشوِع، َوال االِ   ثَناُء اْلَمالِئَكِة ِيف َيْسِبُقُكمْ 

ِر  تـََوىلَّ ُهللا رِ�َضَتها اِبْخلَْوِف َوالرَّجاِء َوَجَعَلها أْوِعَيًة ِللشُّكْ  أّىن َوَلُكُم اْلُقُلوُب الَّيت
َوالثَّناِء َوآَمَنها ِمْن َعواِرِض اْلَغْفَلِة َوَصّفاها ِمْن ُسوِء اْلَفْرتَِة، َبْل يـَتَـَقرَُّب أْهُل السَّماِء  

ْسِتْغفاِر ِلشيَعِتُكْم  ْلُبكاِء َعلى ُمصاِبُكْم َواالِ َوَتواتُِر ا ُكْم َواِبْلَرباَءِة ِمْن أْعداِئُكمْ ِحبُبِّ 
 َأينّ  َءُه َواُْشِهدُُكْم � َمواِيلَّ َمالِئَكَتُه َوأنِْبيا *َواُْشِهدُ  يخاِلقِهُد َهللا َوحمُِّبيُكْم، َفأَ� اُشْ 

 
* Şehadet ederim ki siz Allah'ın kapıları, O'nun rahmetinin anahtar-

ları, mağfiretinin vesileleri, rızvanının bulutları, cennetlerinin kandilleri, 
Furkan'ının taşıyıcıları, ilminin mahzenleri, sırrının koruyucuları, vahyinin 
indiği yerlersiniz. Nübüvvet ve risalet emanetleri sizin yanınızdadır. Siz 
Allah'ın eminleri, sevgilileri, kulları, seçtikleri ve tevhidinin yardımcıları, 
övgüsünün rükünleri, Kitab'ına davet edicileri, yarattıklarının koruyucuları 
ve emanetlerinin muhafızlarısınız. İhlas ve huşuda meleklerin övgü ve 
senâsı sizden öne geçemez, hiçbir tazarru ve huzu sahibi size karşı ko-
yamaz; nasıl karşı koysun ki, oysa sizler Allah'ın korku ve ümitle terbiye 
ve tezkiye etmeyi üstlendiği, şükür ve senâ kapları kıldığı, gafletin ariz 
olmasından güvende kıldığı ve usanmanın kötülüğünden temizlediği 
kalplere sahipsiniz; hatta göktekiler sizin sevginizle, sizin düşmanlarınız-
dan teberi etmekle, sizin musibetlerinize sürekli ağlamakla, sizin Şiileriniz 
ve muhipleriniz için göz yaşı dökmekle Allah'a yaklaşmayı dilemek-
tedirler. Ben, yaratıcım olan Allah'ı şahit tutuyorum ve O'nun meleklerini 
ve peygamberlerini şahit tutuyorum ve ey mevlalarım sizi şahit tutuyorum 
ki ben sizin velayetinize iman ediyor ve imametinize inanıyorum; sizin 
hilafetinizi ikrar ediyorum; mevkiinizi biliyor, masumiyetinize yakin ediyor, 
velayetiniz karşısında huzu ediyor, sizin sevginizle ve düşmanlarınızdan 
teberi etmekle Allah'a yaklaşmayı diliyorum. Ve biliyorum ki Allah sizi 
açık ve gizli çirkinliklerden ve her türlü şüpheden, çirkeflikten, alçaklıktan 
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ُموِقٌن ِبِعْصَمِتُكْم،   ،ُمْؤِمٌن ِبِواليَِتُكْم ُمْعَتِقٌد ِإلماَمِتُكْم ُمِقرٌّ ِخبِالفَِتُكْم، عاِرٌف ِمبَْنزَِلِتُكمْ 
ِمْن أْعداِئُكْم، عاِملٌ أِبنَّ َهللا َقْد  ُكْم َواِبْلَرباَءِة  ِحبُبِّ ٌب إَىل هللاِ ُمتَـَقرِّ  ،خاِضٌع ِلِواليَِتُكمْ 

َبٍة َوَجناَسٍة، َوَدنِيٍَّة َورَجاَسٍة   ُكلِّ َطهَّرَُكْم ِمَن اْلَفواِحِش ما ظََهَر ِمْنها َوما بََطَن، َوِمْن  رَيـْ
، َوفـََرَض طاَعَتُكْم َعلى  َمْن تـََقدََّمها َضلَّ َوِمْن  الَّيت رايََة اْحلَقِّ  َوَمَنَحُكمْ  أَتخََّر َعْنها َزلَّ

 . أْسَوَد َوأبـَْيضَ  ُكلِّ 
ِكتاِبِه   َما اْشَرتََط َعَلْيُكْم يف ِبُكلِّ َوأْشَهُد أنَُّكْم َقْد َوفـَيْـُتْم ِبَعْهِد ِهللا َوِذمَِّتِه وِ 

تُُم اْخلَالِئَق َعلى ِمْنهاِج َمْرضاتِِه، َوَمحَلْ  ِه، َوأنـَْفْذُمتْ طاقـََتُكْم يفَوَدَعْوُمتْ إىل َسبيلِ 
ِة َوَمساِلِك الرِّ  َطْع ْوِصياِء فـََلْم يُ نِْبياِء َوَمذاِهِب األَ ، َوِسْرُمتْ فيِه ِبسريَِة األَ ساَلةِ النـُّبـُوَّ

 إَلْيُكْم اُُذٌن، َفَصَلواُت ِهللا َعلى أْرواِحُكْم َوأْجسادُِكْم.  غِ َلُكْم أْمٌر َوَملْ ُتصْ 
Sonra kendini nurlu kabre yapıştırarak şöyle de: 

ْسالِم  مياِن َوفُِطْمَت بُِنوِر االِ االِ  يِ َلَقْد اُْرِضْعَت بَِثدْ  ،� ُحجََّة هللاِ  يأْنَت َواُمّ  أِبيب
 *ْثَت ِعْلَم اْلِكتاِب، َوُغّذيَت ِبَربِْد الَْيقِني، َواُلِْبْسَت ُحَلَل اْلِعْصَمِة َواْصطُفيَت َوُورِّ 

 
ve kötülükten temizlemiş, size hak bayrağını bahşetmiştir; kim o bayrak-
tan öne geçtiyse sapmış ve ondan geri kalmışsa sürçmüştür. Allah size 
itaati siyah beyaz tüm varlıklara farz kılmıştır.  

Şehadet ederim ki siz Allah'ın ahdine, zimmetine ve Kitab'ında size 
şart koştuğu her şeye vefa ettiniz, halkı Allah'ın yoluna davet ettiniz, 
O'nun rızası doğrultusunda tüm takatinizi harcadınız, halkı peygamberlik 
yoluna ve risalet yollarına taşıdınız, bu konuda peygamberler ve vasilerin 
davranışı gibi davrandınız; fakat sizin emrinize itaat edilmedi, hiçbir kulak 
sizi dinlemedi; Allah'ın salavatı sizin ruhlarınıza ve bedenlerinize olsun." 

* "Babam, anam sana feda olsun ey Allah'ı hücceti! Gerçekten sen 
iman göğsünden süt içtin, İslam nuruyla sütten alındın, serin yakin yeme-
ğinden yedin, masumiyet elbisesi giydin ve seçildin, Kitab ilmini miras 
aldın, fasl-ı hitabı (hak ile batıl arasını fasleden hüküm-sözü) ilham 
olarak aldın. Senin makamınla tenzilin öğretileri ve te'vilin derinlikleri 
açıklandı, hak sancağı sana teslim edildi, sen de halkın hidayetini 
üstlendin, ima-met ahdi sana bırakıldı, şeraiti korumak sana farz kılındı. 

Ey mevlam! Şehadet ederim ki sen vasiyet şartlarına vefâ ettin, üze-
rine gerekli olan itaati yerine getirdin, imamet makamının vazifelerini 
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َمْت  ْصَل اخلِْطاِب، َواُْوِضَح ِمبَكاِنَك َمعاِرُف التـَّْنزيِل َوَغواِمُض التَّأويِل، َوُسلِّ ْنَت فَ َولُقِّ 
ماَمِة َواُْلزِْمَت ِحْفَظ  ، َونُِبَذ إَلْيَك َعْهُد االِ ْفَت ِهدايََة اْخلَْلقِ ُكلِّ وَ  إَلْيَك رايَُة اْحلَقِّ 

 . الشَّريَعةِ 
 ِبَشراِئِط اْلَوِصيَِّة َوَقَضْيَت ما َلزَِمَك ِمْن َحدِّ  ِأنََّك َوفـَْيتَ  يَ َوأْشَهُد � َمْوال

ِة ِيف ماَمِة َواحْ َعِة، َوَ�َْضَت أِبْعباِء االِ الطّا ْجِتهاِد الصَّْربِ َواالِ  َتَذْيَت ِمثاَل النـُّبـُوَّ
اْلَربِيَِّة  َعْدِل ِيف َوالنَّصيَحِة ِلْلِعباِد، وََكْظِم اْلَغْيِظ َواْلَعْفِو َعِن الّناِس، َوَعَزْمَت َعَلى الْ 

مَِّة اِبلدَّالِئِل الّصاِدَقِة َوالشَّريَعِة وَكَّْدَت اْحلَُجَج َعَلى األُ اْلَقِضيَِّة، وَ  َوالنََّصَفِة ِيف 
الّناِطَقِة، َوَدَعْوَت إَىل ِهللا اِبحلِْْكَمِة اْلباِلَغِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة، َفُمِنْعَت ِمْن تـَْقوِمي  

الثـَُّلِم َوإْصالِح اْلفاِسِد وََكْسِر اْلُمعاِنِد َوإْحياِء السَُّنِن َوإماَتِة اْلِبدَِع، َحّىت  ِغ َوَسدِّ الزَّيْ 
نْيا َوأْنَت َشهيٌد َوَلقَيتَ رُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َوأْنَت َمحيٌد  فارَْقَت الدُّ

 . َعَلْيَك َتَرتاَدَف َوَتزيدُ َصَلواُت هللاِ 
Sonra kabrin ayak tarafına giderek şöyle de: 

ِبُكْم أتـََقرَُّب إَىل ِهللا َجلَّ َوَعال اِبخلِْالِف َعَلى  � آَل َرُسوِل ِهللا، إينّ  � ساَديت
َقَة الَّذيَن َغَدرُوا ِبُكْم َوَنَكثُوا بـَيْـَعَتُكْم َوَجَحُدوا َواليـََتُكْم َوأْنَكُروا َمْنزَِلَتُكْم َوَخَلُعوا رِبْـ 

ْعراِض اِبْلَرباَءِة ِمْنُكْم، َواالِ  طاَعِتُكْم َوَهَجُروا أْسباَب َمَودَِّتُكْم َوتـََقرَّبُوا إىل َفراِعَنِتِهمْ 

 
yerine getirmek için hareket ettin, sabır, çaba ve kullara nasihat etme, öf-
keyi yenme ve insanları affetme konusunda peygamber gibi davrandın. 
İnsanlar arasında adaletle davranma konusunda kararlı davrandın, 
olaylarda insafla hükmettin, sadık delillerle ve natık şeriatla ümmete hüc-
cetleri vurguladın, kamil hikmetle ve güzel öğütle insanları Allah'a davet 
ettin. Ancak eğriliği düzeltmekten, döküntüleri engellemekten, fasidi ıslah 
etmekten, düşmanlıkları onarmaktan, sünnetleri ihya etmekten ve bidat-
leri yok etmekten engellendin; nihayet şehit olarak dünyadan ayrıldın ve 
beğenilmiş bir kul olarak Allah Resulünü -Allah'ın salatı ona ve Ehl-i Bey-
ti'ne olsun- mülakat ettin; Allah'ın salavatı sürekli ve artarak senin üzerine 
olsun." 
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الشََّعِث  ْستيصاِل اْجلُُحوِد َوَشْعِب الصَّدِْع َوملَِّ اَعْنُكْم، َوَمنَـُعوُكْم ِمْن إقاَمِة اْحلُُدوِد وَ 
اثِم، ْسالِم َوَقْمِع اآلاِء اْالَ◌ْحكاِم َوهَتْذيِب االِ َوِد َوإْمضاألَ  اْخلََلِل َوتـَْثقيفِ  َوَسدِّ 

ْحقاِد، َوَهَتُكوا  ْحنَْوا َعَلْيُكْم ُسُيوَف األَ َوأْرَهُجوا َعَلْيُكْم نـَْقَع اْحلُُروِب َواْلِفَنتِ، َوأ
اْلَمساكَني إَىل ِمْنُكُم السُُّتوَر َوابْتاُعوا ِخبُْمِسُكُم اْخلُُموَر، َوَصَرُفوا َصَدقاِت 

 ُة َواحلََْسَدُة اْلُبغاُة أْهلُ اْلُمْضِحكَني َوالّساِخريَن، َوذِلَك ِمبا َطرََّقْت َهلُُم اْلَفَسَقُة اْلُغوا
ْجساِد ْرِك َواألَ النَّْكِث َواْلَغْدِر َواخلِْالِف َواْلَمْكِر، َواْلُقُلوِب اْلُمْنِتَنِة ِمْن َقَذِر الشِّ 

قاِق، فاِق َوأَكبُّوا َعلى َعالِئِق الشِّ َدَرِن اْلُكْفِر، الَّذيَن أَضبُّوا َعَلى النِّ اْلُمْشَحَنِة ِمْن 
َوآِلِه اْخَتَطُفوا اْلِغرََّة َوانـْتَـَهُزوا اْلُفْرَصَة  *فـََلّما َمَضى اْلُمْصَطفى َصَلواُت ِهللا َعَلْيهِ 

 
* "Ey benim efendilerim, ey Allah Resulünün Ehl-i Beyti! Ben sizin 

vesilenizle, size karşı hile yapan, size yaptıkları biati bozan, sizin velaye-
tinizi inkar eden, mevkiinizi kabul etmeyen, size itaat bağını koparan, 
size itaatle birlikte sevginin vesilelerinden uzaklaşan, sizden teberri ede-
rek ve sizden yüzlerini çevirerek firavunlarına yaklaşan ve sizin ilâhi 
hükümleri uygulamanızı, inkar edenlerin köklerini kazımanızı, tefrika ve 
gruplaşmayı kaldırmanızı, Müslümanları bir araya toplamanızı, halelleri 
doldurmanızı, eksiklikleri tamamlamanızı, hükümleri uygulamanızı, İsla-
m'ı -kanunlarını- süslemenizi ve günahları kazımanızı engelleyenlere, 
sizin üzerinize savaş ve fitne topraklarını dökenlere, size karşı kin 
kılıçlarını çekenlere, sizin -saygınlık- perdelerinizi yırtanlara, sizin -hakkı-
nız olan- humusla (belli yerlerde harcanması amacıyla ödenen kazancın 
beşte biriyle) şaraplar satın alanlara, miskinlerin sadakasını komidiyen-
lere ve palyoculara verenlere muhalefet ederek ulu ve yüce olan Allah'a 
yaklaşmayı diliyorum; bunun nedeni ise şudur: Sapık fasıkların, azgın 
hasetçilerin, düzenbaz ve hilekarların, suçluların ve desisecilerin, şirk ne-
casetinden kokuşmuş kalplerin, küfür çirkefliğinden bozulmuş bedenlerin; 
nifak üzere puslu dumanlı olanların ve yüzleri üzerine tefrika vesilelerine 
düşenlerin; Muhammed Mustafa -Allah'ın salatı ona ve Ehl-i Beytine olsun- 
dünyadan göçünce hemen tamah edip, fırsatı ganimet bilip, saygınlığı 
çiğneyip -Peygamberin cenazesini- ölüm yatağında terk ettiler, süratle 
biati bozup -Peygamberin- önemle vurguladığı misaklarına muhalefet 
ettiler, köklü dağlara sunulan ve dağların taşımaktan sakındıkları, nifak 
ve elim günah sahibi, beğenilir bir akibete ulaşabilmek için itaat etmeleri 
gereken yerde kibirlenerek itaat etmeyen zalim ve cahil insanın taşımağı 
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، َوأْسَرُعوا ِلنَـْقِض اْلبَـيْـَعِة َوُخماَلَفِة  َوانـْتَـَهُكوا اْحلُْرَمَة، َوغاَدرُوُه َعلى ِفراِش اْلَوفاةِ 
أْن َحتِْمَلها مانَِة اْلَمْعُروَضِة َعَلى اْجلِباِل الرّاِسَيِة َوأَبْت اْلُمؤَكََّدِة، َوِخيانَِة األَ اْلَمواثيِق 

نـََفِة َعِن ِة َواألَ ِلمَ اثِم اْلُمؤ قاِق َواْلِعزَِّة اِبآلْنساُن الظَُّلوُم اْجلَُهوُل ُذو الشِّ َوَمحََلَها االِ 
ِة ْعراِب َوبَقاَ� األَ اِقَبِة، َفُحِشَر َسِفَلُة األَ ْنِقياِد ِحلَميِد اْلعاالِ  ْحزاِب إىل داِر النـُّبـُوَّ

اْلِواليَِة َوَمْعِدِن اْلَوِصيَِّة  ُسْلطانِ  َواْلَمالِئَكِة َوُمْستَـَقرِّ  يِ ساَلِة َوَمْهَبِط اْلَوحْ َوالرِّ 
ِ   نـََقُضوا َعْهَد اْلُمْصَطفى يفماَمِة َحّىت ِة َواالِ َواخلِْالفَ    َطريقَ أخيِه َعَلِم اْهلُدى َواْلُمَبنيِّ

 . النَّجاِة ِمْن طُُرِق الرَّدى
َنِتِه َواْضِطهاِد َحبيَبِتِه َواْهِتضاِم َعزيَزتِِه َبْضَعِة   اْلَورى يف َرُحوا َكِبَد َخْريِ َوجَ  ظُْلِم ابـْ

، َوَخَذُلوا بـَْعلها َوَصغَُّروا َقْدرَُه، َواْسَتَحلُّوا َحمارَِمُه َوَقَطُعوا َرِمحَُه،  َحلِْمِه َوِفْلَذِة َكِبِدهِ 
يـََتُه، َوأْطَمُعوا اْلَعبيَد َوال *َوأْنَكُروا اُُخوََّتُه َوَهَجُروا َمَودََّتُه، َونـََقُضوا طاَعَتُه َوَجَحُدوا

ُسُيوَفها ُمْقِذَعًة أِسنـََّتها، َوُهَو ساِخُط اْلَقْلِب ِخالَفِتِه َوقاُدوُه إىل بـَيْـَعِتِهْم ُمْصِلَتًة  يف
 . ديُد الصَّْربِ كاِظُم اْلَغْيظِ هاِئُج اْلَغَضِب، شَ 

اثَم، قـُُلوِب أْهِلَها اآل ْسالَم َوَزرََعْت يفَعمَّ ُشؤُمَها االِ  ِهُم الَّيتيَْدُعونَُه إىل بـَيْـَعتِ 

 
üstlendiği emanete ihanet ettiler. Böylece Arapların alçakları ve Ahzab 
savaşının kalanları nübüvvet ve risalet evine, vahiy ve meleklerin indiği 
yere, velayet sultanının istikrar yeri, vasiyet, hilafet ve imamet madenin-
de toplandılar.  

* Nihayet Muhammed Mustafa'nın, hidayet nişanesi, hidayet bayra-
ğı, kurtuluş yoluyla alçaklık olan yollarının açıklayıcısı kardeşi hakkındaki 
ahdini bozdular, yaratılmışların en üstününün kızına zulmederek, sevgi-
lisine eziyet ederek, etinin parçası ve ciğer paresi olan azizine sitem ede-
rek ciğerini yaraladılar ve kocasını yapayalnız bıraktılar, mevkisini alçalt-
tılar, saygınlığını helal edip çiğnediler, akrabalık bağını kestiler, -peygam-
berle- kardeşliğini inkar ettiler, sevgi ve itaatini terk ettiler, itaatini boz-
dular, velayet ve imametini inkar ettiler, köleler bile onun hilafet makamı-
na tamah ettiler, kılıçlarıyla ve mızraklarının ucuyla onu çekerek kendile-
rine biate götürdüler. O ise kalben kızmış, çok öfkelenmişti; -fakat- çok 
büyük sabra sahipti, öfkesini yutmuştu. 
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ِت نـََفْت ُجْنُدهَبا َوفـَتَـَقْت َبْطَن َعّمارِها، َوَحرَّفَ َوَعقَّْت َسْلماَ�ا َوَطَرَدْت ِمْقداَدها وَ 
ْحكاَم، َوَغريََِّت اْلَمقاَم َوأابَحِت اْخلُْمَس ِللطَُّلقاِء، َوَسلََّطْت أْوالَد  اْلُقْرآَن َوبَدََّلِت األَ 

ْسالِم، مياِن َواالِ ْت اِبالِ ْحلَراِم َواْسَتَخفَّ ماِء َوَخَلَطِت احلَْالَل ابِ اللَُّعناِء َعَلى اْلُفُروِج َوالدِّ 
 بَناِت اْلُمهاِجريَن َوَهَدَمِت اْلَكْعَبَة َوأغاَرْت َعلى داِر اهلِْْجَرِة يـَْوَم اْحلَرَِّة، َوأبـَْرَزتْ 

ْهِل  ◌ِ  َواْلَفضيَحِة، َورَخََّصْت ألَ رَِة َواْلَبْستَـُهنَّ ثـَْوَب اْلعارِ وْ ْنصاِر ِللنَّكاِل َوالسَّ َواألَ 
َحَرِمِه   ْستيصاِل شأَفِتِه، َوَسْيبِ اِ صَّْفَوِة َوإابَدِة َنْسِلِه وَ قـَْتِل أْهِل بـَْيِت ال الشُّبْـَهِة يف

  *.ِذْكرِهِ  َوقـَْتِل أْنصارِِه، وََكْسِر ِمْنَربِِه َوقـَْلِب َمْفَخرِِه، َوإْخفاِء ديِنِه َوَقْطعِ 

 
* Onu kendileri için uğursuzluğu İslam alemini kapsayan ve Müslü-

manların kalbinde günah tohumları eken bir biate çağırdılar; o biate Sel-
man karşı geldi, Mikdad onu kendisinden uzaklaştırdı, Cundeb (Egbuzer) 
ondan sakındı, Ammar'ın karnı -üzüntüden- yırtıldı; o biat -ümmeti yanlış 
yetiştirerek- Kuran'ı tahrif etti, Allah'ın hükümlerini değiştirdi, hilafet ma-
kamını -asıl sahibinden- değiştirdi, -Peygamber ve Ehl-i Beytinin- humu-
su, azad edilmişlere mubah etti, onların -Peygamberin diliyle- lanetlen-
miş evlatlarını -Müslümanların- namus ve kanlarına musallat etti, helali 
harama karıştırdı, iman ve İslam'ı alçalttı, Ka'be'yi tahrip etti, Hirre günü 
hicret yurdunu (Medine'yi) yağmaladı, muhacirlerin ve ensarın kızlarını 
cezandırmak, onlara şiddet uygulamak ve onlara ar ve utanç elbisesi 
giydirmek için örtü arkasından dışarı çıkardı; şüphe ehlinin seçkin Ehl-i 
Beyti öldürmesine, soyunu yok etmesine, saygınlarının saçlarını açmala-
rını istemesine, hareminin esir edilmesine, yardımcılarının öldürülmesine, 
minberinin ve iftihar kaynaklarının kalbinin kırılmasına, dininin gizlenme-
sine, zikrinin kesilmesine neden oldu. 

Ey mevlalarım! Eğer Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a), ümmetin okla-
rı ciğerlerinize saplanmış olduğu ve mızrakları boğazlarınızdan su içtiği-
ni,  kılıçlarının kanınızı dökmeye hırslı olduğunu, zinazâdelerin fısk-u fu-
curlarının ateşini sizin takvanızdan söndürdüklerini, küfürlerinin öfkesini 
sizin imanınızdan teselli verdikleri halde görseydi; kılıcın sizden bazınızın 
alnını yardığı halde mihrapta yere yığıldığını, bazınızın şehid edildiğini ve 
cenazen üstünde kefenlerine okların vurulduğunu (okların kefenlerini 
parçaladığını), bazınızın başı mızrak üzerinde olduğu halde -Kerbela'da- 
soyularak şehid edildiğini, bazınızın zindanda zincire vurulduğunu ve 
zincir halkalarının bedeninin azasını yumuşattığını, bazınızın zehirlendi-
ğini ve zehrin içini param parça ettiğini ve onların hemen hep-sinin, en 
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ُكْم َورِماُحُهْم  أْكبادِ  ْغَرَقٌة يفمَِّة مُ ُكْم اْلُمْصَطفى َوِسهاُم األُ فـََلْو عايـَنَ  � َمواِيلَّ 
أبْناُء اْلَعواِهِر َغليَل اْلِفْسِق  يِدماِئُكْم، َيْشف ورُِكْم َوُسُيوفُها ُموَلَغٌة يفحنُُ  ُمْشَرَعٌة يف

اْلِ◌ْحمراِب َقْد فـََلَق  ْم، َوأنـُْتْم َبْنيَ َصريٍع ِيف ِمْن َورَِعُكْم َوَغْيَظ اْلُكْفِر ِمْن امياِنكُ 
هاِم، َوَقتيٍل اِبْلَعراِء َقْد ُف هاَمَتُه َوَشهيٍد فـَْوَق اْجلَنازَِة َقْد ُشكَّْت أْكفانُُه اِبلسِّ السَّيْ 

ْجِن َقْد ُرضَّْت اِبْحلَديِد أْعضاُؤُه َوَمْسُموٍم َقْد السِّ  ِيف  اْلَقناِة رَأُسُه، َوُمَكبَّلٍ  رُِفَع فـَْوقَ 
بيِد، فـََهِل ُلُكْم َعباديُد تـُْفنيِهُم اْلَعبيُد َوأبْناُء اْلعَ أْمعاُؤُه َومشَْ  َعْت ِجبُرَِع السَّمِّ ُقطِّ 

 ُكْم َواْلَفجاِئُع إالَّ الَّيتَعمَّتْ  ْلَمصاِئُب إالَّ الَّيتَلزَِمْتُكْم َوا إالَّ الَّيت اْلِ◌َحمُن � ساَديت 
َوَعلى أْرواِحُكْم َطَرقـَْتُكْم َصَلواُت ِهللا َعَلْيُكْم  ُكْم َواْلَقوارُِع إالَّ الَّيتَخصَّتْ 

 .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ َوأْجسادُِكمْ 
Sonra nurlu kabri öperek şöyle de: 

� آَل اْلُمْصَطفى إّ� ال َمنِْلُك إالَّ أْن َنطُوَف َحْوَل َمشاِهدُِكْم  ياُمّ أنـُْتْم وَ  أِبيب
 *اْحلالَِّة ِبَفناِئُكْم، َوالرَّزا�َ  فيها أْرواَحُكْم َعلى هِذِه اْلَمصاِئِب اْلَعظيَمةِ  يَونـَُعزّ 

 
alçak kölelerin bile yok ettiği köle ve köle çocukları olduğunu görseydi -
ne yapardı?-; ey benim efendilerim; acaba sizin yaşadığınız mihnetten 
başka bir mihnet, başınıza gelen musibetlerden başka bir musibet, size 
ait olan facialardan başka bir facia ve sizin kapınızı çalan olaylardan 
başka bir olay da var mıdır?! Allah'ın salavatı size, ruhlarınıza ve beden-
lerinize oldun; Allah'ın rahmet ve bereketleri sizin üzerinize olsun." 

* "Babam, anam size feda olsun ey Muhammed Mustafa'nın (s.a.a) 
Ehl-i Beyti; biz sizin türbenizin etrafını tavaf etmekten ve orada sizin 
uğradığınız bu büyük musibetlerden, size inen ve Şiilerinizin kalplerine 
yaralar dolduran, ciğerlerini yaralayan ve kalplerine üzüntü tohumları 
eken büyük mihnetlerden dolayı sizin ruhlarınıza tesliyet arzetmekten 
başka bir şeye sahip değiliz. Dolayısıyla biz Allah'ı şahit tutuyoruz ki biz 
biatlerini bozanların, azgınlık yapanların, emrinizden çıkanların ve Kerbe-
la'da cennet gençlerinin efendisi Eba Abdullah Hüseyn aleyhisselamı 
öldürenlerin kanını dökmekte sizin gelip geçen yardımcılarınız ve dostla-
rınızla niyet ve kalplerimizle ortağız ve onların size yardım etmek için ha-
zır oldukları bu yerlerde onlarla bulunamamaktan dolayı üzülüyoruz; biz-
den size Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri olsun." 
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َدُهُم قـُُلوِب شيَعِتُكُم اْلُقُروَح َوأْورََثْت أْكبا أثـْبَـَتْت يف الّنازَِلِة ِبساَحِتُكُم، الَّيتاْجلَليَلِة 
 ُصُدورِِهُم اْلُغَصَص، فـََنْحُن نُْشِهُد َهللا أّ� َقْد شارَْكنا أْوِلياءَُكمْ  اْجلُُروَح، َوَزرََعْت يف

 َعْبدِ  َني َواْلمارِقَني َوقـَتَـَلِة أيبإراَقِة ِدماِء الّناِكثَني َواْلقاِسط مَني يفَوأْنصارَُكُم اْلُمتَـَقدِّ 
ّياِت َواْلُقُلوِب َوالتَّأسُِّف اِبلنِّ  ِد َشباِب أْهِل اْجلَنَِّة َعَلْيِه السَّالُم يـَْوَم َكْرَبالءِ ِهللا َسيِّ 

َحَضُروا ِلُنْصَرِتُكْم َوَعَلْيُكْم ِمنَّا السَّالُم َوَرْمحَُة ِهللا   ِف الَّيتَعلى فـَْوِت تِْلَك اْلَمواقِ 
 َوبـَرَكاتُُه . 

Sonra kabrin seninle kıble arasında yer alacağı şekilde durarak 
şöyle de: 

َلْيها َمْفطُورًا َحتَْت ً� َمْربُوءًا عَ َصَدَر َعنْـَها اْلعاملَُ ُمَكوَّ  ـُهمَّ � َذا اْلُقْدرَِة الَّيتاللّ 
نُُه إّال أْنَت ُمَكوِّ ِالـَٰه  اْلَعَظَمِة، فـََنطََقْت َشواِهُد ُصْنِعَك فيِه أِبنََّك أْنَت ُهللا ال ِظلِّ 

َشيٍء، َوال ِلَوْحَشٍة  ْن َشيٍء َوال َعلى َشيٍء َوال يفَوابِرُؤُه َوفاِطُرُه، ابـَْتَدْعَتُه ال مِ 
 ْسِتعانٍَة ِمْنَك َعَلىَتْكويِنِه َوال ال َك َوال حاَجًة بََدْت َلَك يفَغريُْ  َدَخَلْت َعَلْيَك، إْذ ال

يُطيُق   *اْخلَْلِق بـَْعَدُه، َبْل أْنَشأَتُه ِلَيُكوَن َدليًال َعَلْيَك أِبنََّك ابِئٌن ِمَن الصُّْنِع َفال
 

* "Allah'ım! Ey güç ve kudret sahibi; ey o ki gücü ile alem varlık ka-
zandı ve azameti sayesinde yaratıldı ve tanıklar (nişaneler) bunu dile ge-
tirmektedir; şöyle ki sen Allah'sın. Senden başka ilâh yoktur. Sen alemi 
yoktan var eden, meydana getiren ve yaratansın. Sen alemi yarattın; 
ama bir şeyden (maddeden) değil, bir şeyin üzerinden değil, bir şeyde 
(mekanda) değil; kendi teklik ve yalnızlığından da korktuğun için veya -
bir şeyin- varlığına ihtiyacın olduğu için değil ya da daha sonra yaratıkla-
rın yardımına ihtiyacın olduğu için değil. Sen alemi, senin yaratılmışlar-
dan farklı olduğuna delil olsun diye yarattın. O halde hiçbir insaf sahibinin 
aklı inkar etmez seni ve hiç kimsenin doğru bir marifetle aklı inkar etmez 
seni. Tevhidindeki ihlasın üstünlüğü, Kitabı'na alaka duyanların ve pey-
gamberinin Ehl-i Beyti'nin hakkı hürmetine yoktan var ettiğin, eşsiz hüc-
cetin, gücünün dili ve geniş arzındaki halifen olan Adem'e ve seçtiğin ha-
lis kullarından, senin marifetinde kemale ulaşan, hikmet deryası, yaratış 
sırlarının emini Muhammed'e kendi yardımınla ona vermiş olduğun nimet 
vesilesiyle salat eyle ve onlar arasındaki peygamberler, saygın kişiler, 
vasiler ve sıdıklara salat eyle ve bu imamıma da bağışta bulun." 
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ُلَك ِبَشَرِف أَ  ُجُحوَدَك أسْ ِة اْلَمْعرَِفةِ اْلُمْنِصُف ِلَعْقِلِه إْنكاَرَك َواْلَمْوُسوُم ِبِصحَّ 
َعلى  يَ َك أْن ُتَصلِّ تـَْوحيِدَك َوُحْرَمِة التـََّعلُِّق ِبِكتاِبَك َوأْهِل بـَْيِت نَِبيِّ  ْخالِص يفاالِ 

َبسيطَِتَك، َوَعلى   ساِن قُْدرَِتَك َواْخلَليَفِة يفآَدَم بَديِع ِفْطَرِتَك َوِبْكِر ُحجَِّتَك ِولِ 
ْن َصْفَوِتَك َواْلفاِحِص َعْن َمْعرَِفِتَك، َواْلغاِئِص اْلَمأُموِن َعلى َمْكُنوِن  حمَُمٍَّد اْخلاِلِص مِ 

َسريَرِتَك ِمبا أْوَليْـَتُه ِمْن نِْعَمِتَك ِمبَُعونَِتَك، َوَعلى َمْن بـَيْـنَـُهما ِمَن النَِّبّيَني َواْلُمَكرَّمَني  
 . ذاه يِإلمام قَني َوأْن هَتََبينّديَواْالَ◌ْوِصياِء َوالصِّ 

Sonra yüzünün yan tarafını imamın kabrinin üzerindeki parmaklı-
ğa bırakarak şöyle de: 

  ُفجاَءًة َوال َحتْرِْمين  ِد ِمْن طاَعِتَك َوِمبَْنزَِلِتِه ِعْنَدَك ال ُمتِْتينهَذا السَّيِّ  اللّـُهمَّ ِمبََحلِّ 
وىل ِخَرِة َعْن طََلِب األُ اِبآل ًا َوُدنْيا، َواْشَغْلينِمِك ديناْلَورََع َعْن َحمارِ  تـَْوبًَة، َواْرزُْقِين 

 .ابطِيِل َواْلُمىناِبألَ  ْغِرتارَ اْهلَوى َواالِ باَع تِّ اِ  ْبينِلما حتُِبُّ َوتـَْرضى، َوَجنِّ  ْقينَوَوفِّ 
 *ْدَق َواْلَوفاَء يف، َوالصِّ يِفْعل َوالصَّواَب يف قـَْويل اللّـُهمَّ اْجَعِل السَّداَد يف

ْحساَن ِمْن ، َواْلِربَّ َواالِ يَوَوْعد  ييناَس َمْقُرونَني ِبَعْهد، َواحلِْْفَظ َواالِ يَوَوْعد ينَضما
َك  ُحميَطًة ُمْلتَـفًَّة، َوَلطيَف ُصْنعِ  شاِمَلًة َواْلعاِفَيَة يب ، َواْجَعِل السَّالَمَة يليَوُخْلق َشأين

َسعيدًا  � َربِّ  ، َوأْحِيينيَّ ْسِرَك َمْوُفورًا َعلَ َك َويُ َوُحْسَن تـَْوفيقِ  َوَعْوِنَك َمْصُروفًا إَيلَّ 

 
* "Allah'ım! İtaatte bu yüce kişinin makamı ve onun senin yanındaki 

mevkisi hürmetine beni ani bir ölümle öldürme; beni tövbeden mahrum 
etme; beni din ve dünya konusundaki haramlardan sakınmakla rızıklan-
dır; beni dünya yerine ahrete meşgul et; beni senin sevdiğin ve razı 
olduğun şeye muvaffak et. Beni heveslerimi izlemek, batıl işlere ve arzu-
lara aldanmaktan uzaklaştır. 

Allah'ım! Sözümde gerçeklik, fiilimde isabetlilik, vaadimde doğruluk 
ve vefa, söz ve misakımda korunma, teveccüh, gözetme, şan ve ahla-
kımda iyilik ve ihsan kıl. Beni selametlikle kapsa, afiyeti bana ihata et ve 
kuşat, bende latif yaratışını ve yardımını kullan, güzel muvaffakiyetini ve 
kolaylaştırmanı bana artır. Ey Rabbim! Beni saadetli yaşat ve şehid ola-
rak öldür, ölüm anında ve ölümden sonra beni tertemiz kıl.  
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 . ِلْلَمْوِت َوما بـَْعَدهُ  ْرينَشهيدًا، َوَطهِّ  َوتـََوفَّين
،  يطُُرق َواجلَِْدَة َواْخلَْريَ يف يَوَبَصر  يَمسْع حََّة َوالنُّوَر يفاللّـُهمَّ َواْجَعِل الصِّ 

ْكَر َواْلَمْوِعَظَة َوالذِّ  اْلميزاَن أبَدًا َنْصَب َعْيين، وَ َوَمْذَهيب ديين َواْهلُدى َواْلَبصريََة يف
َواْجَعْلُه  قـَْليب ِن اْلَيقَني يف، َوَمكِّ يَوِعماد ياْلِفْكَرَة َواْلِعْربََة اُْنسوَ  يَوِداثر  يِشعار 

 يَعَمل ْرشاَد يفَواْجَعِل االِ  يَوَعْزم يَواْغِلْبُه َعلى رَأي ينـَْفس ْشياِء يفأْوَثَق األَ 
 َوِ�اَييت يضا ِبَقضاِئَك َوَقَدِرَك أْقصى َعْزم، َوالرِّ يَوَسَند يْمِرَك ِمهادالتَّْسليَم الَ وَ 

، َوال أْطُلَب ِبِه َغْريَ آِخَريت أَحداً ِمْن َخْلِقَك ِبديينَي ، َحّىت ال أتَّقِ َوغاَييت يَوأبـَْعَد مهَّ 
َوَخْريَ اْلَمصائِِر   اْلَعواِقِب عاِقَبيتَعْل َخْريَ ، َواجْ يَوَمْدح يِمْنُه إْطرائ يَوال أْسَتْدع

 ياْحلُظُوِظ َحظّ  *، َوأْوفـَرَ يَ َوأْفَضَل اْهلُدى ُهدا ي، َوأنـَْعَم اْلَعْيِش َعْيشيَمصري 
َخْريٍ  ُكلِّ ُسوٍء َوِلّيًا َوإىل  ُكلِّ ِمْن  � َربِّ  ، وَُكْن يلَوَنصييب يْقساِم ِقْسمَوأْجَزَل األَ 

 . ٍغ َوَحُسوٍد َظهرياً َومانِعاً اب ُكلِّ ِمْن  َدليًال َوقائِدًا، وَ 
  ايَ ، َوَلَك َحمْيَوقـُوَّيت يلَوَحوْ  يَوتـَْوفيق َوثَِقيت َوِعْصَميت ياللّـُهمَّ ِبَك اْعِتداد

،  َوُوْصَليت يُعُروِتَك اْلُوْثقى اْسِتْمساكَوإنَّ بِ  َوَحرََكيت قـَْبَضِتَك ُسُكوين َويف َوَممايت
 

* Allah'ım! Kulağımda ve gözümde sıhhat ve nur, yol ve gidişatlarım-
da ciddiyet ve hayırseverlik, din ve mezhebimde hidayet ve basiret kıl ve 
şeriat ölçü ve terazisini her zaman gözümün önünde bulundur, anma ve 
nasihati şiar ve sloganım yap, öğüt ve ibret almayı munisim ve dayana-
ğım kıl, kalbimde yakini sabit kıl. Onu benim canımda en güvenilir şey kıl, 
onu benim görüş ve azmime galip et, amelimde irşat, emrine teslim 
olmayı huzur beşiği ve dayanağım, Senin kaza ve kaderine razı olmayı 
azmimin zirvesi, arzumun sonu ve en büyük himmetim ve amacım kıl; 
böylece dinim konusunda yarattıklarından hiç birinden korkmayayım, din 
vesilesiyle ahiretimden başka bir şey dilemeyeyim ve o dinle insanları 
medhedip övmeyeyim. -Allah'ım!- akibetimi en iyi akibet, ahrette dönüşü-
mü en iyi dönüş, hayatımı en iyi hayat, hidayetimi en iyi hidayet, nasibimi 
en iyi nasip, pay ve nasibimi en hayırlı pay kıl. Ey Rabbim! Benim için her 
taraf-tan bir veli, her hayırdan bir kılavuz ve önder, her azgın ve kıskanca 
kar-şı bana bir destekçi ve engelleyici kıl. 
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 َسَقَر َجنايت ، َوِمْن َعذاِب َجَهنََّم َوَمسِّ يَوتـَوَكُّل يَها اْعِتمادُكلِّ وِر مُ األُ  َوَعَلْيَك ِيف 
 َوَمواِيلَّ  ساَديت ي، َوَعلى أْيدَوُمنْـَقَليب يَ َك وََكراَمِتَك َمْثواداِر أْمنِ  ، َويفيَوَخالص

 . يَوفـََرج ياْلُمْصَطفى فـَْوز  آلِ 
 ٍد َواْغِفْر ِلْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت َواْلُمْسِلمنيَ َعلى حمَُمٍَّد َوآِل حمَُمَّ  اللّـُهمَّ َصلِّ 

َيدًا  َمْن قـَلََّدين ُكلِّ َولِ  َوجرياين َوأْهِل بـَْييت َوما َوَلدا يَّ َوِلواِلدَ  َواْلُمْسِلماِت، َواْغِفْر يل
  *.َك ُذو َفْضٍل َعظيمٍ ِمَن اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت، إنَّ 

4- Âliye-i Mezamin (Yüce Anlamlı) Duası: 
Ehl-i Beyt İmamlarının -Allah'ın selamı onların üzerine olsun- her biri-

nin ziyaretinden sonra okunan ve yüce anlamlar içeren bu duayı Sey-
yid b. Tavus "Misbahu'z-Zair" adlı eserinde bu Camia Ziyaretinden 
sonra nakletmiştir. Bu değerli dua şöyledir: 

رًا إِبماَمِتِه ُمْعَتِقدًا ِلَفْرِض طاَعِتِه، فـََقَصْدُت  ماَم ُمقِّ زُْرُت هَذا االِ  اللّـُهمَّ إينّ 
َرِة َسيِّ  يَوُموِبقاِت آاثم َوُعُيويب َمْشَهَدُه ِبُذنُويب   ، َوما تـَْعرِفُُه ِمّين يَ َوَخطا� ئايتوََكثـْ

ْلِمَك راِجيًا َرْمحََتَك الِجئًا إىل رُْكِنَك عائِذًا ِبَرأَفِتَك، ُمْسَتجريًا ِبَعْفِوَك ُمْسَتعيذًا ِحبِ 
َك َواْبِن أْصِفياِئَك، َوأميِنَك َواْبِن اَُمناِئَك َك َواْبِن أْوِلياِئَك َوَصِفيِّ ُمْسَتْشِفعًا ِبَوِليِّ 

َك َوِرْضواِنَك َوالذَّريَعَة َوَخليَفِتَك َواْبِن ُخَلفاِئَك، الَّذيَن َجَعْلتَـُهُم اْلَوسيَلَة إىل َرْمحَتِ 
 

* Allah'ım! Tüm hazırlığım, korunmam, güvencem, muvaffakiyetim, 
gücüm ve kuvvetim hepsi sendendir. Yaşam ve ölümüm senin içindir; 
durmam ve hareketim senin elindedir. Gerçeğe sarılışım ve tutunağım 
senin sapasağlam kulpundur, bütün işlerde güven ve tevekkülüm sana-
dır, cehennem azabından ve bana ateşin dokunmasından kurtuluşum ve 
necatım sensin, emin yurdun ve kerametin menzil ve yuvamdır, efendi-
lerim ve Âl-i Muhammed'den olan mevlalarımdadır kurtuluşum. 

Allah'ım Muhammed ve âl-i Muhammed'e salat eyle, mümin erkek ve 
kadınları, Müslüman erkek ve kadınları bağışla. Beni, ebeveynimi, evlat-
larımı, ailemi, komşularımı ve üzerimde hakkı ve benimle bağlantısı olan 
bütün mümin erkek ve kadınları bağışla; şüphesiz sen yüce lütuf sahibi-
sin." 
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 .أَفِتَك َوُغْفراِنكَ إىل رَ 
َرهِتا، َوأْن  عَ  َلَف ِمْن ذُنُويب ما سَ  إَلْيَك أْن تـَْغِفَر يل اللّـُهمَّ َوأوَُّل حاَجيت لى َكثـْ

ِمَيهُ  ِبِه، َوحتَْ  يُسُه َوَيشيُنُه َويـُْزر ِممّا يَُدنِّ  َر ديينَوتَُطهِّ  يِمْن ُعْمر  يَ فيـما بَقِ  تـَْعِصَمين
يَِّتِه َعلى طاَعِتَك َوطاَعِة َرُسوِلَك َوُذرِّ  َتينْرِك، َوتـُثـَبِّ ِمَن الرَّْيِب َوالشَِّك َواْلَفساِد َوالشِّ 

 ما أْحيَـيْـَتين  ُمَك َوبـَرَكاُتَك، َوُحتِْيَيينالنَُّجباِء السَُّعداِء َصَلواُتَك َعَلْيِهْم َوَرْمحَُتَك َوَسال
َمَودَّهَتُْم  ْم، َوأْن ال َمتُْحو ِمْن قـَْليبَعلى طاَعِتهِ  إذا أَمتَّين َتينَعلى طاَعِتِهْم َوُمتي

  *.َقَة أْوِليائِِهْم َوِبرَُّهمْ َوَحمَبـَّتَـُهْم َوبـُْغَض أْعدائِِهْم َوُمرافَـ 
 ِعباَدَتَك َواْلُمواظََبَة َعَلْيها َب إيلَّ َوُحتَبِّ  أْن تـَْقَبَل ذِلَك ِمّين  َوأْسأَُلَك � َربِّ 

 التـَّْقصَري يف َبِين َعْنها َوُجتَنِّ  اصَيَك َوَحمارَِمَك َوَتْدفـََعينَمع َض إَيلَّ َهلا َوتـُبَـغِّ  َطينَوتـَُنشِّ 
اخِ َواالْ  وايتَصلَ  ِلَتأِديَِتها َكما فـََرْضَت َوأَمْرَت ِبِه  َقينَعْنها َوتـَُوفِّ  يَ ِ◌ْسِتهانََة هِبا َوالرتَّ

ًا َوُخُشوعاً، َعَلْيِه َوآِلِه َوَرْمحَُتَك َوبـَرَكاُتَك ُخُضوعَعلى ُسنَِّة َرُسوِلَك َصَلواُتَك 
 

* "Allah'ım! Ben bu imamın imametini ikrar ederek, itaatinin farz ol-
duğuna onu inanarak ziyaret ettim; günahlarım, kusurlarım, büyük gü-
nahlarım, çok sayıda masiyet ve hatalarım ve benden bildiğin şeyle (çir-
kin amellerimle) haremini amaçladım; affına sığınarak, hilmine istiaze 
ederek, rahmetini umarak, rüknüne iltica ederek, rafetine sığınarak, velin-
den ve velilerinin oğlundan, seçilmiş dostun ve seçilmiş dostlarının oğ-
lundan, emininden ve eminlerinin oğlundan, halifenden ve halifelerinin 
oğlundan, rahmetine ve rızvanına vesile, rafet ve bağışına sebep kıldığın 
onlardan şefaat dileyerek -geldim-. 

Allah'ım! Benim senden ilk hacetim, çok sayıdaki geçmiş günahla-
rımı bağışlaman, ömrümün geri kalan döneminde beni koruman, dinimi, 
onu kirletecek, leke düşürecek ve ona ayıp getirecek şeylerden koruman, 
şek ve şüpheden, fesat ve şirkten koruman, beni senin, peygamberinin 
ve onun üstün ve saadetli soyunun -salavatın, rahmetin, selamın ve be-
reketlerin onların üzerine olsun- itaatinde sabit kılman ve beni yaşattığın 
müddetçe beni onların itaati üzerine yaşatman ve öldürünce de onların 
itaati üzerine öldürmendir. Kalbimden onların sevgisini ve muhabbetini, 
düşmanlarına düşmanlığı, dostlarına dostluğu ve onlara karşı iyiliği 
silme. 
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ْحساِن إىل ِت َوبَْذِل اْلَمْعُروِف َواالِ إليْتاِء الزَّكاِة َوإْعطاِء الصََّدقا يَوَتْشَرَح َصْدر 
َحجَّ  ْرزَُقينإّال بـَْعَد أْن تَـ  ُمواساهِتِْم، َوال تـَتَـوَّفّاينشيَعِة آِل حمَُمٍَّد َعَلْيِهُم السَّالُم وَ 

 .ئِمَِّة َعَلْيِهُم السَّالمُ َك َوقـُُبوِر األَ بـَْيِتَك اْحلَراِم َوزِ�رََة َقْربِ نَِبيِّ 
ًا تـَْقبَـُلُه، َوأْن تـَْوبًَة َنُصوحًا تـَْرضاها َونِيًَّة َحتَْمُدها َوَعَمًال صاحلِ  َوأْسأَُلَك � َربِّ 

زُْمَرِة حمَُمٍَّد   يف َسَكراِت اْلَمْوِت، َوَحتُْشَرين يَّ َن َعلَ هُتَوِّ وَ  إذا تـََوفـَّيْـَتين َوتـَْرَمحَين تـَْغِفَر يل
 َغزيرًا يف يَدْمع *اْجلَنََّة ِبَرْمحَِتَك، َوَجتَْعلَ  ِهْم َوتُْدِخَلِين َوآِلِه َصَلواُت ِهللا َعَلْيِه َوَعَليْ 

  يف  ِئَك، َوَتُصوَنيناًا َعلى أْوِليَعطُوف ِمْنَك َوقـَْليب ُبينجارِيًَة فيـما يـَُقرِّ  طاَعِتَك َوَعْربَيت
ْسقاِم اْلُمْزِمَنِة َوَمجيِع ْمراِض الشَّديَدِة َواألَ فاِت َواألَ الدُّنْيا ِمَن اْلعاهاِت َواآلهِذِه 

 .أْنواِع اْلَبالِء َواْحلَواِدثِ 
 الَل َوتـَْفَتَح يلاحلَْ  َب إَيلَّ َمعاِصَيَك َوُحتَبِّ  َض إيلَّ َعِن اْحلَراِم َوتـُبَـغِّ  َوَتْصِرَف قـَْليب

 
* Ey Rabbim! Senden diliyorum ki, bunu benden kabul et, ibadetini 

ve onu gözetmeyi bana sevdir, ona kaşı bana şevk ve gayret ver, sana 
karşı günah ve haramlarını işlemeyi bana nefret ettir ve beni ondan uzak-
laştır; namazlarımda kusur etmeyi ve onu hafife almayı, ondan bıkmayı 
benden uzak tut ve beni namazı, farz kıldığın ve Peygamberinin -salava-
tın, rahmet ve bereketlerin onun ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun- sünneti 
üzerine yerine getirmeyi emrettiğin gibi huzu ve huşu içerisinde eda 
etmeye muvaffak et. Zekat ve sadakaları vermek, Âl-i Muhammed'in -
Allah'ın selamı onların üzerine olsun- Şiilerine hayır ve ihsanlarda bulunma 
ve onlara yardım etmek için göğsümü genişlet. Beni, Ka'be'yi ziyaret edip 
haç yapmadan, peygamberinin ve Ehl-i Beyt imamlarının -selamın onların 
üzerine olsun- kabirlerini ziyaret etmeden öldürme. 

Ey Rabbim! Senden diliyorum ki, bana razı olacağın halis bir tevbe, 
öveceğin bir niyet, kabul edeceğin salih amel ver ve beni öldürdüğün 
zaman bağışla ve bana rahmet et; ölüm sarhoşluğunu bana kolaylaştır; 
beni Muhammed ve Âl-i Muhammed'in zümresinde haşret, rahmetinle 
beni cennete sok. Senin itaatinde göz yaşımı çok et ve beni sana yaklaş-
tıracak şeyde gözümden sürekli yaşlar akıt; kalbimi senin dostlarına karşı 
şefkatli kıl; bu dünyada beni belalardan, afetlerden, tedavisi zor olan 
hastalıklardan, yatağa düşüren hastalıklardan, her türlü bela ve olaylar-
dan koru. 
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، َوال اْلِ◌َحمِن َعّين َوتـُْغِلَق أْبواَب  يُعْمر  َعَلْيَه، َوَمتُدَّ يف يَوِفْعل َت نِيَّيتأْبوابَُه َوتـُثـَبِّ 
َعَم النِّ  ينِّ َوال تـَنْـزََع مِ  ئًا ِممّا أْحَسْنَت ِبِه إَيلَّ َوال َتْسَرتِدَّ َشيْ  يَّ ما َمنَـْنَت ِبِه َعل َتْسلُْبين

ماالً  ْضعافاً ُمضاَعَفًة، َوتـَْرزَُقينَوُتضاِعَفُه أ ، َوَتزيَد فيـما َخوَّْلَتينيَّ أنـَْعْمَت هِبا َعلَ  الَّيت
َكثريًا واِسعًا سائِغًا َهنيئًا �ِميًا واِفيًا، َوِعزًّا ابِقيًا كاِفيًا َوجاهًا َعريضًا َمنيعاً، َونِْعَمًة  

  َصين كََّدِة َواْلَموارِِد الصَّْعَبِة، َوُختَلِّ  اْلَمطاِلِب اْلُمنَ ِبذِلَك َعنِ  مًَّة، َوتـُْغِنَييناساِبَغًة ع
َوَمجيَع   مايل يَّ َوَحتَْفَظ َعلَ  َوَمَنْحَتين َوما أْعطَيْـَتين يدَوُولْ  يَونـَْفس ديين ِمْنها ُمعاًىف يف

 يف يِ�ايََة أَمل َغينبَـلِّ ، َوتُـ إىل َوَطين اْجلَباِبَرِة َوتـَُردَّين يأْيدِ  ، َوتـَْقِبَض َعّين ما َخوَّْلَتين
رَحيَب الصَّْدِر  َعَلينَحَسَنًة َسليَمًة، َوجتَْ  *َحمُْموَدةً  يَوَجتَْعَل عاِقَبَة أْمر  َوآِخَريت يَ ُدنْيا

ْهِت فاِق َواْلَكِذِب َواْلبَـ واِسَع اْحلاِل َحَسَن اْخلُْلِق، بَعيدًا ِمَن اْلُبْخِل َواْلَمْنِع َوالنِّ 
  يف  � َربِّ  مٍَّد َوشيَعِتِهْم َوَحتُْرَسينَحمَبََّة حمَُمٍَّد َوآِل حمَُ  قـَْليب ، َوتـُْرِسَخ يفَوقـَْوِل الُزّورِ 

ِتَك ِبَرمحَْ  يَّيتَوُذرِّ  َوأْهِل َمَودَّيت َوإْخواين َوأْهِل ُحزاَنيت يَوَوَلد َومايل يلَوأهْ  ينـَْفس

 
* Kalbimi haramdan çevir, günahları bana nefret ettir ve helali bana 

sevdir ve onun kapısını benim yüzüme aç; niyetimi ve fiilimi onun üzerin-
de sabit kıl. Ömrümü uzat, mihnetlerin kapısını yüzüme kapat. Bana min-
net bıraktığın şeyleri benden alma, bana ihsan ettiğin şeyleri benden 
çevirme; bana verdiğin nimetleri benden alma. Bana verdiğin her şeyi kat 
kat artır, çok miktarda, geniş, tatlı, vücuda yarayan, sürekli artan, yetecek 
miktarda bir mal, kalıcı ve kâfi bir izzet, geniş ve güçlü bir makam, kabil 
ve geniş bir nimet ile beni rızıklandır ve bu nimetle beni meşakkatli talep-
lere ve zor işlere ihtiyaçsız kıl; beni o nimetten dinim, nefsim, canım ve 
bana verdiğin, bahşettiğin her şeyden afiyet ver; malımı ve bana verdiğin 
her şeyi koru; benden zorbaların ellerini kapat; beni vatanıma döndür, 
dünya ve ahirette beni arzumun zirvesine ulaştır; işimin sonunu beğenil-
miş, güzel ve salim kıl; göğsü geniş, durumu rahat, ahlakı güzel, cimrilik, 
engelleme ve nifak, yalan, töhmet ve boş sözden uzak et. Kalbime 
Muhammed ve Âl-i Muhammed'in ve onların Şiilerinin sevgisini yerleştir. 
Ey Rabbim! Beni kendimde, ailem, malım, evlatlarım, bakımımda olanlar, 
kardeşlerim, sevdiklerim ve soyumda kendi rahmetin hürmetine beni ko-
ru. 
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 . َوُجوِدكَ 
ِعْنَدَك َصغريٌَة  يَ َوهِ  يَوُشحّ  يثـَْرهُتا ِلُلْؤمَوَقِد اْسَتكْ  ِعْنَدكَ  اللّـُهمَّ هِذِه حاجايت

َحقريٌَة َوَعَلْيَك َسْهَلٌة َيسريٌَة َفأْسأَُلَك ِجباِه حمَُمٍَّد َوآِل حمَُمٍَّد َعَلْيِه َوَعَلْيِهُم السَّالُم 
 َوأْصِفياِئَك ِهْم َعَلْيَك َوِمبا أْوَجْبَت َهلُْم َوِبسائِِر أنِْبياِئَك َورُُسِلكَ ِعْنَدَك، َوِحبَقِّ 

َك األَ َوأْوِلياِئَك اْلُ◌خمِْلصَني  ها ُكلَّها  ْعَظِم َلّما َقَضيْـتَ ْعَظِم األَ ِمْن ِعباِدَك، َوإِبمسِْ
 .يَورَجائ يْب أَملَوَملْ ُختَيِّ هِبا  َوأْسَعْفَتين

أْسأَُلَك  ،هللاِ  ِهللا � أمنيَ  � َوِيلَّ  يد� َسيِّ  ْع صاِحَب هَذا اْلَقْربِ ِيفَّ اللّـُهمَّ َوَشفِّ 
  آابِئَك الطّاِهريَن، َوِحبَقِّ  هِذِه اْحلاجاِت ُكلَّها ِحبَقِّ  إَىل ِهللا َعزََّوَجلَّ يف أْن َتْشَفَع يل

الشَّريَفَة َواْلَمْرتـََبَة  *أْوالِدَك اْلُمنْـَتَجبَني َفإنَّ َلَك ِعْنَدِهللا تـََقدََّسْت أْمساَءُه اْلَمْنزَِلةَ 
 .اَه اْلَعريضَ اْجلَليَلَة َواجلْ 

ماِم َوِمْن آابئِِه َوأبْناِئِه أْوَجُه ِعْنَدَك ِمْن هَذا االِ اللّـُهمَّ َلْو َعَرْفُت َمْن ُهَو 
ْمتـُُهْم أماَم حاَجيت يلصَّالُة َجلََعْلتـُُهْم ُشَفعائالطّاِهريَن َعَلْيِهُم السَّالُم َوا   َوطَِلبايت  َوَقدَّ

َعْل يب يل َواْسَتِجبْ  هِذِه، َفاْمسَْع ِمّين   . ُلُه � أْرَحَم الّراِمحنيَ ما أْنَت أهْ  َوافـْ

 
* Allah'ım! Senin yanında hacetlerim bunlardır; cimriliğim ve hasisli-

ğim artmıştır; bunlar ise senin yanında küçük ve hakirdir, -bunları revâ et-
mek- sana kolay ve basittir. O halde Muhammed ve Âl-i Muhammed'in -
ona ve Ehl-i Beytine selam olsun- senin yanındaki makamı, onların senin 
yanındaki hakları ve senin onlar için kesin kıldığın hak hürmetine ve 
diğer peygamberlerin, elçilerin, vasilerin ve halis veli kulların ve senin en 
yüce ismin hürmetine bütün hacetlerimi revâ et ve onların revâ olacağına 
dair bana ümit ver, ümit ve arzumu boşa çıkarma.   

Allah'ım! Bu kabrin sahibinin şefaatini benim hakkımda kabul et. Ey 
efendim, ey Allah'ın velisi, ey Allah'ın emini! Tertemiz babalarının hakkı 
hürmetine, seçilmiş evlatlarının hürmetine, senden bu hacetlerimin revası 
konusunda Allah Teâlâ'nın indinde benim için şefaat etmeni istiyorum. 
Şüphesiz senin, isimleri mukaddes olan Allah yanında büyük bir mevkiin, 
yüce bir makamın ve geniş bir yerin var. 
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ِمْن صاِلِح   َوَملْ تـَبْـُلْغُه ِفْطَنيت َزْت َعْنُه قـُوَّيتَوَعجَ  َوما َقُصَرْت َعْنُه َمْسأََليت اللّـُهمَّ 
َوَمْن  ،ْر يل، َواْغفِ َوَهْب يل َواْحُرْسين َواْحَفْظين يَّ َفاْمُنْن ِبِه َعل َوآِخَريت يَ َوُدنْيا ديين

ديٍن أْو  ُسْلطاٍن َعنيٍد أْو ُخماِلٍف يف ِبُسَوٍء أْو َمْكُروٍه ِمْن َشْيطاٍن َمريٍد أوْ  أراَدين
 يََدُه َواْصِرْف َعّين  ظاملٍِ أْو ابٍغ، َفاْقِبْض َعّين نِْعَمًة أْو  يَّ ُدنْيا أْو حاِسٍد َعلَ  ٍع يفُمناِز 

ما   ُكلِّ ِمْن  ْتباِعِه َوَشياطيِنِه، َوأِجْرينَشرَُّه َوَشرَّ أ َواْكِفينبِنَـْفِسِه  َكْيَدُه َواْشَغْلُه َعّين 
  *.ا أْعَلُم َوِممّا ال أْعَلمُ َمجيَع اْخلَْريِ ُكلَُّه ممِّ  َوأْعِطين َوُجيِْحُف يب َيُضرُّين

 َوأَخوايت َوِإلْخواين يَّ َوِلواِلدَ  ٍد َوآِل حمَُمٍَّد َواْغِفْر يلَعلى حمَُمَّ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
 يالِدِهْم َوَذراريِهْم َوأْزواجَوأوْ  َوَجّدايت يَوأْجداد َوخااليت َوأْخوايل َوَعّمايت يَوأْعمام

ْرِب، فيَك ِمْن أْهِل الشَّْرِق َواْلغَ  َوإْخواين َوجرياين يَوأْصِدقائ يئَوأقـَْراب ّ�يتَوُذرِّ 
واِت، َوِجلَميِع َمْن مْ ْحياِء ِمنْـُهْم َواألَ ِمناِت األَ ُمْؤِمنَني َواْلُمؤْ ِمَن الْ  َوِجلَميِع أْهِل َمَودَّيت

 . ِعْلماً  ْرياً َوتـََعلََّم ِمّين خَ  َعلََّمين
 يف ْشرِْكينأَ َك وَ ِلَمْشَهِد ُحجَِّتَك َوَوِليِّ  ِوِز�َريت يصاِلِح ُدعائ رِْكُهْم يفشْ أَ اللّـُهمَّ 

 
* Allah'ım! Ben, senin yanında bu imamdan, onun tertemiz babaları 

ve evlatlarından -selamı ve salatın onların üzerine olsun- daha saygın olan 
birini tanısaydım onları kendime şefaatçi eder, bu hacet ve talep-lerim 
için onları öne geçirirdim. O halde benden duy (kabul et), bana ica-bet et; 
bana, senin layık olduğunu yap, ey merhametlilerin en merha-metlisi. 

Allah'ım! İsteğimde kusur edilmiş olunan, gücümün aciz olduğu, 
aklıma ulaşmayan, dinim, dünyam ve ahiretim için iyi olan şeyi -bana 
vererek- bana minnet bırak. Beni koru, beni muhafaza et, bana bağışta 
bulun, beni bağışla. Bana bir kötülük veya bana karşı çirkin bir iş yapma-
yı isteyen sapmış şeytan, düşman yönetici, dine karşı olan veya dünya -
malı- konusunda benimle kavga halinde olan veya bir nimetten dolayı 
beni kıskanan, zalim veya azgın kişinin elini benden kapa; onun hilesini 
çevir; onu benden -uzaklaştır ve- kendisiyle uğraştır. Onun, takipçilerinin 
ve şeytanlarının şerrini benden uzaklaştır. Bana, beni helak edecek ve 
bana zarar verecek her şeyden sığınak ver. Bana, bildiğim ve bilmediğim 
bütün hayırları ver. 
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ْغ َوِليََّك ِمنْـُهُم السَّالَم، َوالسَّالُم َوبـَلِّ  ،نيَ صاِلِح أْدِعَيِتِهْم ِبَرْمحَِتَك � أْرَحَم الرّاِمح 
 *� فالن بن فالن َي � َمْوال يدَعَلْيَك َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه، � َسيِّ 

("Ey falan oğlu falan" yerine ziyaret etmekte olduğun imamın ve 
değerli babasının ismini yaz) 

َحقُّ   إَلْيِه َويل إَىل ِهللا َوَذريَعيت وِحَك َوبََدِنَك، أْنَت َوسيَليتلى رُ َصلَّى ُهللا َعَلْيَك َوعَ 
هِذِه   **اْلُوُقوِف َعلى ِقصَّيت ِهللا َعزََّوَجلَّ ِيف  إَىل  يَفُكْن َشفيع يَواتَْميل ُموااليت
 . رَتِهِ ِه ِبَرْمحَِتِه َوقُدْ ُكلِّ هذا اِبلنُّْجِح ِمبا َسئَـْلُتُه    يَعْن َمْوِقف َوَصْريف

َعْقًال كاِمًال َولُبًّا راِجحًا َوِعزًّا ابِقيًا َوقـَْلبًا زَِكّيًا َوَعَمًال َكثريًا َوأَدابً  اللّـُهمَّ اْرزُْقين
 .ْمحَِتَك � أْرَحَم الرّاِمحنيَ ِبرَ  يَّ َوال َجتَْعْلُه َعلَ  عًا، َواْجَعْل ذِلَك ُكلَُّه يلابرِ 

 

 
* Allah'ım! Muhammed ve âl-i Muhammed'e salat et. Beni ebevey-

nimi, kardeşlerimi, bacılarımı,  amcalarımı, halalarımı, dayılarımı, teyze-
lerimi, dedelerim ve ceddimi, onların evlatlarını, soylarını, eşlerimi, soyla-
rımı, akrabalarımı, arkadaşlarımı, komşularımı, din kardeşlerimi yeryüzü-
nün ister doğusunda olsun, ister batısında ve -yine- benim sevdiğim bü-
tün mümin erkek ve kadınları, ister diri olsunlar ister ölü ve bana bir hayrı 
öğreten veya benden bir bilgi öğrenen herkesi bağışla. 

Allah'ım! Onları benim güzel duamda, hüccetinin ve velinin türbesini 
ziyaretimde ortak et. Beni de onların güzel duasında ortak et. Merha-
metin hürmetine ey merhametlilerin en merhametlisi ve onlardan kendi 
veline selam ulaştır. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine 
olsun ey efendim ve ey mevlam. Ey falan oğlu falan." 

** Allah'ın salatı sana, ruhuna, bedenine olsun. Sen benim Allah'a 
vesilem ve vasıtamsın ve benim sevme ve -senin lütfünü- ümit etme hak-
kım var. O halde Allah Teâlâ'nın yanında benim şefaatçim ol; çünkü sen 
benim kıssama (durumuma) vakıfsın; böylece durduğum bu -mukaddes- 
yerden Allah'ın rahmet ve kudretiyle O'ndan tüm istediklerimi elde ederek 
vatanıma döneyim.   

Allah'ım! Beni kamil ve üstün bir akıl, kalıcı bir izzet, arınmış bir kalp, 
çok miktarda amel ve yüce bir edeple rızıklandır. Bütün bunları benim le-
hime kıl, aleyhime kılma; rahmetinin hakkı için, ey merhametlilerin en 
merhametlisi." 
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5- Ehl-i Beyt İmamlarının (a.s) Her Biri İçin Okunan Veda 
Ziyareti 

Kendi yerinde geçtiği gibi, ziyaret adaplarından bir de ziyaretçi-
nin, ziyaret ettiği yüce kişinin bulunduğu şehirden çıkıp gitmek iste-
diği zaman onunla vedalaşmasıdır. Biz kitabımızın Ehl-i Beyt İmam-
larını (a.s) ziyaret bölümünden her biri için -Allah'ın salatı onların üzerine 
olsun- onların bir veda ziyareti naklettik. Şehitler serveri İmam Hüseyi-
n'in (a.s) veda ziyaretinde ise ziyaretçinin adabından yirmincisi olan 
veda ziyaretini zikretmekle yetindik. Biz burada Şeyh Muhammed b. 
Meşhedi'nin "Mezar-ı Kebir"inin "Veda" bölümünde ve Seyyid b. 
Tavu-s'un (r.a) Camia Ziyareti'nden sonra naklettiği ziyareti "Misba-
hu'z-Zair" kitabından naklediyoruz: 

Kutsal haremlerin birindeyken vedalaşıp dönmek istediğin zaman 
şöyle de: 

ِة َوَمْعِدَن الرِّ السَّ  ٍم َوال  ٍع ال َسئِ ساَلِة، َسالَم ُمَودِّ الُم َعَلْيُكْم � أْهَل بـَْيِت النـُّبـُوَّ
َغْريِ راِغٍب  ُه َمحيٌد َجميٌد، َسالَم َوِيلٍّ قاٍل، َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُُه َعَلْيُكْم أْهَل اْلبَـْيِت إنَّ 

قـُْرِبُكْم،  يف *ُمْستَـْبِدٍل ِبُكْم َوال ُمْؤثٍِر َعَلْيُكْم َوال زاِهدٍ َعْنُكْم َوال ُمْنَحِرٍف َعْنُكْم َوال 
 

* "Selam olsun size ey nübuvvet Ehl-i Beyt'i, risalet madeni; yorul-
maksızın ve sadece sözde kalmaksızın vedalaşan bir kişinin selamı ol-
sun; Allah'ın rahmet ve bereketleri siz Ehl-i Beyt'in üzerine olsun. Şüphe-
siz O çok övülen ve yücedir. Sizden -başkasına- rağbet etmeyen, sizden 
sapmayan, -başkasını- size değiştirmeyen, sizin üzerinize hiç kimseyi 
seçmeyen ve hiç bir zaman size yaklaşmak konusunda çekimser olma-
yan kimsenin selamı olsun. Allah bunu sizin kabrinizi ziyaretim ve hare-
minize gelişim konusunda son ahdim etmesin. Allah'ın selamı sizin 
üzerinize olsun. Allah beni sizin topluluğunuzda haşretsin, sizin havuzu-
nuza soksun, sizi benden razı etsin, sizin hükümetinizde bana iktidar 
versin, ricat edeceğiniz zaman beni de diriltsin, sizin -hüküm süreceğiniz- 
günlerde beni malik etsin, sizin için çabamı mükafatlandırsın, sizin şefa-
atinizle günahlarımı bağışlasın, sizin sevginizle sürçmemden geçsin, 
sizin velayetinizle makamımın -temelini- yüceltsin, sizin itaatinizle beni 
şereflendirsin, sizin hidayetinizle bana izzet versin; beni Allah'ın rızvanı, 
fazlı ve kifayeti ile ziyaretçilerinizden, dostlarınızdan, muhiplerinizden ve 
şiilerinizden birinin -vatanına- döndüğü en üstün bir şekilde saadete ve 
kurtuluşa ermiş, selametlik ve afiyet içerisinde, gâni ve mutluluğa ermiş 
olarak -vatanına- dönenlerden etsin. Rabbim beni sadık niyet, iman, tak-
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لسَّالُم َعَلْيُكْم ال َجَعَلُه ُهللا آِخَر اْلَعْهِد ِمْن زِ�رَِة قـُُبورُِكْم َوإْتياِن َمشاِهدُِكْم، َوا
َدْوَلِتُكْم  يف َوَمكََّنين ،َحْوَضُكْم َوأْرضاُكْم َعّين  زُْمَرِتُكْم َوأْوَرَدين ُهللا يف َوَحَشَرِينَ 
ِبَشفاَعِتُكْم  ويبَلُكْم، َوَغَفَر ذُنُ  يأّ�ِمُكْم َوَشَكَر َسْعي يف رَْجَعِتُكْم َوَملََّكين يف َوأْحياين

هِبُداُكْم،  ِبطاَعِتُكْم َوأَعزَّين ِمبُواالِتُكْم َوَشرََّفين ُكْم َوأْعلى َكْعيبِحبُبِّ  َوأقاَل َعثـَْريت
ْن يـَنْـَقِلُب ُمْفِلحًا ُمْنِجحًا ساِلمًا غاِمنًا ُمعاًىف َغِنّيًا فائِزًا ِبِرْضواِن ِهللا ِممَّ  َوَجَعَلين

يُكْم َوشيَعِتُكْم،  َوَفْضِلِه وَِكفايَِتِه أِبْفَضِل ما يـَنْـَقِلُب ِبِه أَحٌد ِمْن زُّوارُِكْم َوَمواليُكْم َوحمُِبّ 
بِِنيٍَّة صاِدَقٍة َوامياٍن َوتـَْقوى  َرّيب   مثَُّ اْلَعْوَد ما أْبقاينْودَ ُهللا اْلَعْوَد مثَُّ اْلعَ  َوَرزََقِينَ 

 .بٍ َوِرْزٍق واِسٍع َحالٍل طَيِّ  َوإْخباتٍ 
 َوأْوِجْب ِيلَ اللّـُهمَّ ال َجتَْعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن زِ�َرهِتِْم َوِذْكرِِهْم َوالصَّالِة َعَلْيِهْم، 

َكما أْوَجْبَت   *جابَِة،مياَن َوُحْسَن االِ َواْلَربََكَة َوالنُّوَر َواالِ  ْخلَْريَ اْلَمْغِفَرَة َوالرَّْمحََة َوا
بَني إَلْيَك ِهْم اْلُموِجبَني طاَعتَـُهْم َوالّراِغبَني ىف زِ�َرهِتِْم اْلُمتَـَقرِّ ِئَك اْلعارِفَني ِحبَقِّ اْوِليألَ 

  يف  وينُكْم َوَصريُِّ ِمْن مهَِّ  إْجَعُلوين ي،لَوأهْ  َومايل يَونـَْفس يأنـُْتْم َواُمّ  َوإَلْيِهْم، أِبيب
 .ُكمْ ِعْنَد رَبِّ   َواذُْكُروينَشفاَعِتُكمْ  يف ِحْزِبُكْم َوأْدِخُلوين

 
va, husu huşu içerisinde, geniş, helal ve tertemiz rızıkla yaşattığı müd-
detçe -sizi ziyaret etmem için hareminize- dönmekle, dönmekle ve dön-
mekle (defalarca) rızıklandırsın. 

* Allah'ım! Bunu onları ziyaret etme, anma ve onlara salavat gönder-
me konusunda benim son ahdim etme. Onların hakkını bilen, onlara 
itaati farz gören, onların ziyaretine rağbet eten, sana ve onlara mukarreb 
olan velilerine gerekli kıldığın gibi bana mağfiret, rahmet, hayır, bereket, 
nur, iman ve -duama- güzel icabet edilmeyi gerekli kıl. Babam, anam, ca-
nım, malım ve ailem size feda olsun. Beni, sizin himmetinizden -yararla-
nanlardan edin ve beni kendi partinize alın. Beni kendi şefaatinize sokun 
ve Rabb'inizin yanında beni anın. 

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salat eyle. Onların ruhla-
rına ve bedenlerine benden çok miktarda tehiyyet ve selam ilet; Allah'ın 
selamı, rahmet ve bereketleri sizin üzerinize olsun." 
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حتَِيًَّة َكثريًَة  أْرواَحُهْم َوأْجساَدُهْم َعّين  َعلى حمَُمٍَّد َوآِل حمَُمٍَّد، َوأبِْلغْ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
 .  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ ُكمْ َوَسالماً، َوالسَّالُم َعَليْ 

6- Hacetlerin Revası İçin Yazılan ve Akarsuya veya Suku-
yusuna Atılan Yazı: 

"Tuhfetu'z-Zair" kitabında İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) şöyle 
nakledilmiştir: "Allah Teala'dan bir hacetin olduğu zaman veya bir 
şeyden korktuğun zaman bir kağıt parçasına şöyle yaz: 

ْمساِء إَلْيَك َوأْعَظِمها  األَ  أتـََوجَُّه إَلْيِك أِبَحبِّ  ْمحِن الرَّحيِم، اللّـُهمَّ إينّ ِبْسِم ِهللا الرَّ 
َمَة َوفاطِ  يٍّ َعَلْيَك، ِمبَُحمٍَّد َوَعلِ  َلَدْيَك، َوأتـََقرَُّب َوأتـََوسَُّل إَلْيَك ِمبَْن أْوَجْبَت َحقَّهُ 

ْبِن   ْبِن حمَُمٍَّد َوُموَسى َوَجْعَفرِ  يٍّ َسْنيِ َوحمَُمَِّد ْبِن َعلِ ْبِن احلُْ  يِّ احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ َوَعلِ وَ 
ِة  يٍّ مٍَّد َواحلََْسِن ْبِن َعلِ ْبِن حمَُ  يِّ َوَعلِ  يٍّ  ُموسى َوحمَُمَِّد ْبِن َعلِ ْبنِ  يِّ َجْعَفٍر َوَعلِ  َواْحلُجَّ
 *.  أْمجَعَني اْكِفىن َكذا وََكذاَلواُت ِهللا َعَلْيِهمْ اْلُمنْـَتَظِر صَ 

"Keza ve keza" (Şu şu) yerine hacetlerini iste ve sonra kağıdı dü-
rerek bir çamur parçası içerisine bırakıp akan suya veya kuyuya at; 
inşaalah Allah Teala kısa bir zamanda hacetini revâ eder. 

7- Gaybet Döneminde Okunan Dua: 
Muteber bir senetle Hz. İmam Mehdi'nin (a.f) birinci naibi Şeyh 

Ebu Amr, Ebuali Muhammed b. Hemmad'a bir dua imla edip onu oku-
masını emretti. Seyyid b. Tavus da "Cemalu'l-Usbu" adlı kitabında, 
Cuma günü ikindi namazından sonra okunması rivayet edilen dua ve 
salavatlardan sonra bu duayı zikrederek şöyle demiştir: Bu söyledik-
lerimin tümünü yerine getirmekten mazur olursan bu duayı üstü kapalı 
okumaktan  sakın. Bizi ona mahsus kılan Allah Teala'nın fazlındandır 

 
* Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım! Ben, senin yanın-

da en sevimli ve en yüce olan isimleri vasıta kılarak sana yöneliyorum. 
Hakkını kendine farz kıldığın Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, 
Ali b. Hüseyin, Muhammed b. Ali, Cafer b. Muhammed, Musa b. Cafer,  
Ali b. Musa, Muhammed b. Ali, Ali b. Muhammed, Hasan b. Ali ve bekle-
nilen Hüccet ile -Allah'ın salavatın onların tümünün üzerine olsun- sana 
tevessül ediyorum; bana şu şu konularda kifayet et." 
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bu. O halde ona güven; o dua şöyledir: 
نـَْفَسَك ملَْ أْعِرْف َرُسوَلَك، اللّـُهمَّ  ْفيننـَْفَسَك َفإنََّك إْن ملَْ تـَُعرِّ  ْفيناللّـُهمَّ َعرِّ 

ُحجََّتَك  ْفينَرُسوَلَك َملْ أْعِرْف ُحجََّتَك، اللّـُهمَّ َعرِّ  ْفينَرُسوَلَك َفإنََّك إْن َملْ تـَُعرِّ  ْفينَعرِّ 
ْغ ميَتًة جاِهِليًَّة َوال تُِز  اللّـُهمَّ ال ُمتِْتين .ُحجََّتَك َضَلْلُت َعْن ديين ينفْ َعرِّ َفإنََّك إْن ملَْ تُـ 

 . يـَْتينبـَْعَد إْذ َهدَ  قـَْليب
طاَعَتُه ِمْن ِواليَِة ُوالِة أْمِرَك بـَْعَد  يَّ ِلِواليَِة َمْن فـََرْضَت َعلَ  اللّـُهمَّ َفَكما َهَديـَْتين

  أيب  ْبنَ  يَّ ْمِرَك أمَري اْلُمْؤِمنَني َعلِ ْيِه َوآِلِه َحّىت واَلْيُت ُوالَة أَرُسوِلَك َصَلواُتَك َعلَ 
َوَعِلّيًا  *طاِلٍب َواحلََْسَن َواْحلَُسْنيَ َوَعِلّيًا َوحمَُمَّدًا َوَجْعَفرًا َوُموسى َوَعِلّيًا َوحمَُمَّداً 

 . ْيِهْم أْمجَعنيَ َصَلواُتَك َعلَ َواحلََْسَن َواْحلُجََّة اْلقاِئَم اْلَمْهِديَّ 
ْ  ْتىن َعلى ديِنَك َواْستَـْعِمْليناللّـُهمَّ فـَثـَبِّ    َوعاِفين أْمِرَك،  ِلَوِيلِّ   قـَْليبِبطاَعِتَك َوَلنيِّ

َسَرتَْتُه َعْن َخْلِقَك  الَّذيأْمِرَك  َعلى طاَعِة َوِيلِّ  ْتينِممَّا اْمَتَحْنَت ِبِه َخْلَقَك، َوثـَبِّ 
فيِه  الَّذيُم اِبْلَوْقِت يَِّتَك َوأْمَرَك يـَنْـَتِظُر، َوأْنَت اْلعاِملُ َغْريُ اْلُمَعلِّ َوإِبْذِنَك غاَب َعْن بَرِ 

َعلى ذِلَك َحّىت   ينْذِن َلُه إِبْظهاِر أْمرِِه وََكْشِف ِسْرتِِه، َفَصربِّْ االِ  ِيف َك َصالُح أْمِر َوِليِّ 
، َوال َكْشَف ما َسَرتَْت َوأل اْلَبْحَث ال اُِحبَّ تـَْعجيَل ما أخَّْرَت َوال أَتخَري ما َعجَّْلتَ 

 يَْظَهُر ْمِر ال األَ  َوما ابُل َوِيلِّ َتْدبِريَك َوال أُقوَل ِملَ وََكْيَف،  ّما َكَتْمَت، َوال اُ�زَِعَك يفعَ 

 
* "Allah'ım! Kendini bana tanıt, eğer kendini bana tanıtmazsan 

resulünü tanıyamam; Allah'ım resulünü bana tanıt, eğer resulünü bana 
tanıtmazsan hüccetini tanıyamam; Allah'ım hüccetini bana tanıt, eğer 
hüccetini tanıtmazsan dinimden saparım; Allah'ım cahiliye ölümüyle beni 
öldürme ve hidayet ettikten sonra kalbimi saptırma. 

Allah'ım, senin hidayetin sayesinde Peygamberden sonra itaatini 
bana farz kıldığın kimselerin velayetini kabul ettim. Böylece emir sahibi 
olan Emiru'l-Müminin Ali'nin, Hasan ve Hüseyn'in, Ali ve Muhammed'in, 
Cafer ve Musa'nın Ali ve Muhammed'in, Ali ve Hasan'ın ve Hüccetu'l- 
Kaimi'l-Mehdi'nin -senin selamın onların hepsine olsun- velayetlerine 
boyun eğdim ve onlara uydum. 
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 . ُكلَّها إَلْيكَ   يُض اُُمور فـَوِّ ْرُض ِمَن اْجلَْوِر َواُ َقِد اْمَتَألِت األَ 
أِبنَّ َلَك  يْمِر َمَع ِعْلمأْمِرَك ظاِهرًا �ِفَذ األَ  َوِيلَّ  أْن تُرَِيين أْسأَُلكَ  اللّـُهمَّ إينّ 

َعْل ذِلَك يبالسُّْلطاَن َواْلُقْدرََة َواْلُربْهاَن َواْحلُجََّة َواْلَمِشيََّة َواْحلَْوَل  َة، َفافـْ  َواْلُقوَّ
 *اُتَك َعَلْيِه ظاِهَر اْلَمقاَلِة واِضحَ أْمِرَك َصَلو  ِمنَني َحّىت نـَْنظَُر إىل َوِيلِّ َوِجبَميِع اْلُمؤْ 

ْت َقواِعَدُه ُمشاَهَدَتُه َوثـَبِّ  الدَّالَلِة هاِدً� ِمَن الضَّالَلِة شاِفيًا ِمَن اْجلَهاَلِة، أْبِرْز � َربِّ 
 .زُْمَرتِهِ  َواْحُشْر� يفِتِه َواْجَعْلنا ِممَّْن تـََقرُّ َعيْـُنُه ِبُرْؤيَِتِه َوأِقْمنا ِخبِْدَمِتِه َوتـََوفَّنا َعلى ِملَّ 

َمجيِع ما َخَلْقَت َوَذرَأَتِ◌ َوبـََرأَت َوأْنَشأَت َوَصوَّْرَت،   اللّـُهمَّ أِعْذُه ِمْن َشرِّ 
َواْحَفْظُه ِمْن َبْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َوَعْن َمييِنِه َوَعْن ِمشاِلِه َوِمْن فـَْوِقِه َوِمْن َحتِْتِه ِحبِْفِظَك  

ِلَك َعَلْيِه َوآِلِه َرُسو  يَّ اْحَفْظ فيِه َرُسوَلَك َوَوصِ ُه ِبِه، وَ تَ ضيُع َمْن َحِفظْ ال يَ  الَّذي
  .السَّالمُ 

 
* Allah'ım, öyleyse beni dininde sabit kıl, itaatinde gayretlendir, kalbi-

mi Veliyy-i emrine -İmam Mehdi'ye- karşı yumuşak kıl, yaratıklarını sına-
dığın şeylerde beni koru, halktan gizlediğin ve senin izninle onlardan 
gayıb olan ve (zuhur etmek için) emrini bekleyen veliyy-i emrine itaatte 
beni sabit kıl. -Allah'ım,- Velinin işini aşikâr etmek ve gaybet perdesinden 
çıkarak kıyam etmesi için izin vereceğin uygun zamanı sen bilirsin; öyley-
se bu gaybette karşı beni sabırlı kıl ki, ertelediğin şeyin çabuk olmasını, 
çabuklaştırdığın şeyin ertelenmesini, örttüğün şeyin perdesini açmayı ve 
sakladığın şeyi araştırmayı istemeyeyim, tedbir ve kararın hususunda 
seninle münazaa etmeyeyim, "Niçin, nasıl ve neden dolayı veliyy-i emrin 
zuhur etmiyor, oysaki yeryüzü zulümle dolmuştur?" demeyeyim ve bütün 
işlerimi sana bırakayım. 

Allah'ım, ben velliyy-i emrini aşikar olup emrini uyguladığı halde ba-
na göstermeni istiyorum. Şunu da biliyorum ki, güç, kudret, burhan, hüc-
cet (delil), meşiyet ve irade senin elindedir. Öyleyse veliyy-i emrini, açık-
ça konuşabildiği, nişanelerinin belirginleştiği, sapıklığı yok edip hidayete 
sevk ettiği ve cehaletten kurtardığı halde onu görebilmeyi bana ve bütün 
müminlere nasip eyle. Ey Rabbim, onun açıkça görülmesini müyesser 
eyle; onu görmekle, gözlerimizi aydınlat, bizi onun hizmetinde bulun-
dur; onun yolu üzere öldür, onun grubunda haşret. 
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 ُه َواْسَرتَْعيْـَتُه، َوزِْد يفأَجِلِه َوأِعْنُه َعلى ما َولَّيْـتَ  ُعْمرِِه َوزِْد يف َوُمدَّ يف اللّـُهمَّ 
 يُّ النَّقِ  يُّ الزَّكِ  يُّ ، َوالطّاِهُر التَّقِ يَواْلقاِئُم اْلُمْهَتد يُّ اْلَمْهدِ  يراَمِتَك َلُه، َفإنَُّه اْهلادكَ 

 . شَُّكوُر اْلُ◌ْجمَتِهدُ الّصاِبُر ال يُّ اْلَمْرضِ  يُّ الرَّضِ 
نا  َغيْـَبِتِه َواْنِقطاِع َخَربِِه َعّنا، َوال تـُْنسِ  َمِد يف لُبْـَنا اْلَيقَني ِلطُوِل األَ اللّـُهمَّ َوال َتسْ 

َعَلْيِه، َحّىت   * ظُُهورِِه َوالدُّعاَء َلُه َوالصَّالةَ  اَن ِبِه َوقـُوََّة اْلَيقِني يفميِتظارَُه َواالِ ِذْكَرُه َوانْ 
ِقياِم َرُسوِلَك  ذِلَك َكَيقيِننا يف نا يف ِمْن ِقياِمِه َوَيُكوَن يَقينُ طَنا طُوُل َغيْـَبِتهِ ال يـَُقنِّ 

مياِن ِبِه قـُُلوبَنا َعَلى االِ  ْن َوْحِيَك َوتـَْنزيِلَك، فـََقوِّ َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه َوما جاَء ِبِه مِ 
َحّىت َتْسُلَك بِنا َعلى َيَدْيِه ِمْنهاَج اْهلُدى َواْلُ◌َحمجََّة اْلُعْظمى َوالطَّريَقَة اْلُوْسطى، 

َوأْنصارِِه َوالّراضَني ِحْزِبِه َوأْعوانِِه  َعلى ُمتابـََعِتِه َواْجَعْلنا يفْتنا � َعلى طاَعِتِه َوثـَبِّ َوقـَوِّ 
تِنا َوال ِعْنَد َوفاتِنا، َحّىت تـَتَـَوفّا� َوَحنُْن َعلى ذِلَك ال  اَحي ْعِلِه، َوال َتْسلُْبنا ذِلَك يفِبفِ 

 
* Allah'ım onu, bütün yaratıklarının şerrinden koru; onu kendi koru-

manla, önünden, arkasından, sağından, solundan, yukarısından ve aşa-
ğısından koruduğun kimsenin zayi olmayacağı bir korumayla koru; bu 
yolla Resulünü ve resulünün vasisinin yolunu sağlamlaştır. 

Allah'ım, onun ömrünü uzat, ömür süresini artır, veli ve önder kıldığın 
şeyde ona yardımda bulun, ona ikramını çoğalt. Çünkü o doğru yol bul-
muş hidayetçi, hidayet olmuş kıyam edici, pâk, muttaki, tertemiz, (Rabbi-
nin verdiğine) razı ve hoşnut, sabreden, çaba gösteren ve çok şükreden-
dir. 

Allah'ım, gaybet zamanının uzaması ve haberinin bizden kesilmesin-
den dolayı yakini bizden alma; onu anmayı, onu beklemeyi, ona iman 
etmeyi, zuhur edeceğine yaki etmeyi, ona dua etmeyi, ona salat gön-
dermeyi bize unutturma; gaybetinin uzamasıyla, zuhur ve kıyamından 
bizi umutsuz etme; onun hakkındaki yakinimizi, Resulünün kıyamına ve 
indirdiğin ayetlere olan inancımız gibi sağlam kıl. Kalplerimizi ona iman 
etmede güçlü kıl; bizi onun eliyle hidayet et, büyük ve doğru yola götür. 
Bizi ona itaat etmekte güçlü ve ona uymakta sebatlı kıl. Yine bizi onun 
hizbinde, ona yardım edenler ve onun işine razı olanlar arasında kıl. Bu 
inancı hayatta ve ölüm anında bizden alma; bu inançta şüphe etmediği-
miz, ahdi bozmadığımız, şüpheye kapılmadığımız ve onu yalanlamadığı-
mız halde canımızı al. 
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  .بنيَ ال ُمْراتبَني َوال ُمَكذِّ شاّكَني َوال �ِكثَني وَ 
يِه َواْخُذْل خاِذليِه، َوَدْمِدْم َعلى ْدُه اِبلنَّْصِر َواْنُصْر �ِصر ْل فـََرَجُه َوأيِّ اللّـُهمَّ َعجِّ 

َمْن َنَصَب َلُه وََكذََّب ِبِه، َوأْظِهْر ِبِه احلَْقَّ َوأِمْت ِبِه اْجلَْوَر، َواْستَـْنِقْذ ِبِه ِعباَدَك  
ُتْل ِبِه َجباِبَرَة اْلُكْفِر َواْقِصْم ِبِه رُ اْلُمْؤِمنَني ِمَن الذُّلِّ  ُؤوَس ، َوانـَْعْش ِبِه اْلِبالَد َواقـْ

ْل ِبِه اْجلَّباريَن َواْلكاِفريَن َوأَِبْر ِبِه اْلُمناِفقَني َوالّناِكثَني َوَمجيَع الضَّاللِة، َوَذلِّ 
ها َوَحبْرِها َوَسْهِلها َوَجَبِلها، ْرِض َوَمغاِرهِبا َوبـَرِّ َمشاِرِق األَ  اْلُ◌خماِلفَني َواْلُمْلِحديَن يف

َواْشِف ِمنْـُهْم  * ْر ِمنْـُهْم ِبالَدكَ  تـُْبِق َهلُْم آاثرًا، َطهِّ َحّىت ال َتدََع ِمنْـُهْم َدّ�رًا َوال
َ ْد ِبِه َما اْمَتحى ِمْن ديِنَك َوأْصِلْح ِبِه ما بُدِّ ُصُدوَر ِعباِدَك َوَجدِّ   َل ِمْن ُحْكِمَك َوُغريِّ

ال ِعَوَج فيِه َوال ِمْن ُسنَِّتَك، َحّىت يـَُعوَد ديُنَك ِبِه َوَعلى يََدْيِه َغّضًا َجديدًا َصحيحًا 
اْسَتْخَلْصَتُه  الَّذيِبَعْدِلِه نرياَن اْلكاِفريَن َفإنَُّه َعْبُدَك  يءَ ِبْدَعَة َمَعُه، َحّىت تُْطفِ 

ِلنَـْفِسَك َوارَْتَضيْـَتُه ِلَنْصِر ديِنَك َواْصَطَفيْـَتُه ِبِعْلِمَك، َوَعَصْمَتُه ِمَن الذُّنُوِب َوبـَرَّأَتُه 
ِس َونـَقَّيْـَتُه ِمَن  جْ ْطَلْعَتُه َعَلى اْلغُُيوِب، َوأنـَْعْمَت َعَلْيِه َوَطهَّْرَتُه ِمَن الرِّ ِمَن اْلُعُيوِب َوأ

 
* Allah'ım, onun zuhurunu yakınlaştır, yardımınla onu teyit et; ona 

yardım edenlere yardımda bulun, yardım etmeyerek onu yalnız bırakan-
ları yalnız bırak; ona düşmanlık yapan ve onu yalanlayanlara gazap et; 
onunla hakkı aşikar kıl; onunla zulmü yok et; onun vesilesiyle mümin 
kullarını zilletten kurtar; beldeleri ihya et, azgınları öldür, dalalet başlarını 
ez, zalim ve kafirleri zelil et, münafıkları, ahdi bozanları ve yeryüzünün 
doğusunda ve batısında, denizinde ve karasında, dağında ve ovasında 
olan bütün mülhitleri (kafirleri) yok et; öyle ki, onlardan hiç kimse ve hiç 
bir eser baki kalmasın. Beldelerini onlardan temizle ve kullarının gönül-
lerine, onların yok olmasıyla şifa ver. Onun vesileyle dininden mahvolanı 
yenile, hükmünden ve dininden değişeni ıslah et; öyle ki, onun vesilesi ve 
onun eliyle dinin yepyeni olsun; onda hiç bir eğrilik ve bid'at kalmasın; 
böylece, onun uyguladığı adalet ile kafirlerin ateşlerini söndür; şüphesiz 
o, kendin için halis kıldığın (seçtiğin), dininin yardımı için razı olduğun, 
ilminle seçtiğin, günahlardan koruduğun, eksikliklerden münezzeh ettiğin, 
gizlilere vakıf kıldığın, kendisine nimet verdiğin ve pis şeylerden arıttığın 
kulundur. 
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  .الدََّنسِ 
ئِمَِّة الطّاِهريَن َوَعلى شيَعِتِه اْلُمنْـَتَجبَني َعَلْيِه َوَعلى آابئِِه األَ  اللّـُهمَّ َفَصلِّ 

َشكٍّ َوُشبْـَهٍة َورِ�ٍء  ُكلِّ ْجَعْل ذِلَك ِمّنا خاِلصًا ِمْن ْغُهْم ِمْن آماهلِِْم ما َ�ُمُلوَن، َواَوبـَلِّ 
 . ال َنْطُلَب ِبِه إّال َوْجَهكَ َوُمسَْعٍة، َحّىت ال نُريَد ِبِه َغْريََك وَ 

 اْلِفَنتِ  نا َوَغيْـَبَة إماِمنا َوِشدََّة الزَّماِن َعَلْينا َوُوُقوعَ اللّـُهمَّ إّ� َنْشُكو إَلْيَك فـَْقَد نَِبيِّ 
َرَة َعُدوِّ بِنا َوَتظاُهَر األَ  ُرْج ذِلَك َعّنا ِبَفْتٍح ْعداِء َعَلْينا وََكثـْ � َوِقلََّة َعَدِد�، اللّـُهمَّ َفافـْ

  *.آمنيَ  اْحلَقِّ ِالـَٰه  تُْظِهُرهُ ُلُه َوَنْصٍر ِمْنَك تُِعزُُّه َوإماِم َعْدٍل ِمْنَك تـَُعجِّ 
ِعباِدَك َوقـَْتِل أْعداِئَك  إْظهاِر َعْدِلَك يف َك يفِلَوِليِّ اللّـُهمَّ إّ� َنْسأَُلَك أْن أَتَذَن 

نَـيْـَتها َوال   ِبالِدَك، َحّىت ال َتدََع ِلْلَجْوِر � َربِّ  يف ِدعاَمًة إّال َقَصْمَتها َوال بَِقيًَّة إّال أفـْ
ًة إّال أْوَهنْـَتها َوال رُْكنًا إّال َهَدْمَتُه َوال َحدًا إّال فَـَلْلَتُه وَ  ال ِسالحًا إّال أْكَلْلَتُه َوال قـُوَّ

 . َذْلَتهُ رايًَة إّال َنكَّْسَتها َوال ُشجاعاً إالّ قـَتَـْلَتُه َوال َجْيشاً إالّ خَ 
ال تـَُردُّهُ  الَّذيِحبََجِرَك الّداِمِغ َواْضِرهبُِْم ِبَسْيِفَك اْلقاِطِع َوأَبِسَك  َوارِمِهْم � َربِّ 

َك َوأْعداَء َرُسوِلَك َصَلواُتَك ْب أْعداَءَك َوأْعداَء َوِليِّ ذِّ َعِن اْلَقْوِم اْلُ◌ْجمرِمَني، َوعَ 
 . ِعباِدَك اْلُمْؤِمننيَ  يدَوأيْ  كَ َعَلْيِه َوآِلِه بَِيِد َوِليِّ 

ِه وََكْيَد َمْن أراَدُه َواْمُكْر ِمبَْن أْرِضَك َهْوَل َعُدوِّ   اْكِف َوِليََّك َوُحجََّتَك يفاللّـُهمَّ 
 

* Allah'ım, öyleyse ona, onun tertemiz olan babalarına ve seçkin 
şiilerine salat gönder, onları en üstün arzularına ulaştır ve bizden olan bu 
duayı, her çeşit şüphe, riya ve şöhretten halis kıl; öyle ki, bu duâ vasıta-
sıyla senden başkasını kastetmeyelim ve senin rızandan başkasını iste-
meyelim. 

Allah'ım! Peygamberimizi yitirmiş olmamızı, velimizin (önderimizin) 
gaybetini, zamanın bize olan zorluğunu, fitnelerin üzerimize çökmesini, 
düşmanların bize karşı birbirlerine destek olmalarını, onların çok bizim 
ise sayımızın az olmasını sana şikayet ediyoruz. Allah'ım, öyleyse bu 
zorlukları, acil bir zafer, senden taraf güçlü bir yardım ve adaletçi bir İma-
m'ın zuhuruyla gider; ey alemlerin Rabbi olan hakk ilâh! 
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، َواْقَطْع َعْنُه مادَّهَتُْم َوأْرِعْب َلُه اً َعْل دائَِرَة السَّْوِء َعلى َمْن أراَد ِبِه ُسوء َمَكَر ِبِه َواجْ 
 ْم يفْد َعَلْيِهْم َعذاَبَك َوأْخزِهِ قـُُلوهَبُْم َوزَْلِزْل أْقداَمُهْم، َوُخْذُهْم َجْهَرًة َوبـَْغَتًة َوَشدِّ 

هِبِْم أَشدَّ َعذاِبَك  *ْم أْسَفَل �ِرَك َوأِحطْ ِبالِدَك، َوأْسِكنْـهُ  ِعباِدَك َواْلَعنْـُهْم يف
ُْم أضاُعوا الصَّالَة  َوأْصِلِهْم �رًا َواْحُش قـُُبوَر َمْواتُهْم �رًا َوأْصِلِهْم َحرَّ �ِرَك، َفإ�َّ

 .ا ِعباَدَك َوأْخَربُوا ِبالَدكَ َواتـَّبَـُعوا الشََّهواِت َوأَضلُّو 
ِبِه اْلُقُلوَب  يِ ْرَمدًا ال َلْيَل فيِه، َوأحْ ْلُقْرآَن َوأرِ� نُورَُه سَ َك اِبَوِليِّ  يِ اللّـُهمَّ َوأحْ 

، َوأِقْم ِبِه ْهواَء اْلُ◌خمَْتِلَفَة َعَلى اْحلَقِّ َوِغَرَة َواْمجَْع ِبِه األَ َتَة َواْشِف ِبِه الصُُّدوَر الْ اْلَميِّ 

 
* Allah'ım, adaletini kullarının arasında aşikar etmek ve beldelerin-

deki düşmanlarını öldürmek için kendi veline izin vermeni istiyoruz; 
böylece, zulüm için, kırmadığın hiçbir temel, yok etmediğin hiçbir yapı, 
zayıflatmadığın hiçbir güç, yıkmadığın hiçbir direk (destek), köreltmediğin 
hiçbir kılıç ve etkisiz hale getirmediğin hiçbir silâh, devirmediğin hiçbir 
bayrak, öldürmediğin hiç bir kahraman, hor ve hakir etmediğin hiçbir ordu 
bırakmayasın. 

Ey Rabbim, onları parçalayıcı taşınla taşla, keskin kılıcınla onları vur, 
suçlulardan geri dönmeyecek gazabınla onları cezalandır, kendi düş-
manlarını, dinin düşmanlarını ve Resulünün düşmanlarını, velinin ve mü-
min kullarının eliyle cezalandır.   

Ey Allah; velini, yeryüzündeki hüccetini, düşmanlarının korkusundan 
emanda kıl; ona mani olana mani ol; ona hile yapanı tuzağına düşür; ona 
kötü kasıtta bulunanı bedbahtlığa duçar et; ona ulaşmalarını önle; onun 
vesilesiyle düşmanların kalplerini korkut, ayaklarını sars, açıkça ve ani-
den onları azabına duçar et. Azabını onlara şiddetlendir, kullarının ara-
sında onları zillete düşür, beldelerinde onlara lanet et, cehennemin en 
aşağı tabakasında onlara yer ver, en şiddetli azabını onlara indir, onları 
ateşe at, ölülerinin kabirlerini ateşle doldur, onları yakıcı ateşine vasıl et; 
çünkü onlar namazı zayi ettiler, heva ve heveslerine uydular, seçkin 
kullarını hor ve hakir ettiler. 

Allah'ım, Velin vesilesiyle Kur'an'ı ihya et, karanlığı olmayan ebedi 
nurunu bize göster, onun vesilesiyle ölü kalpleri dirilt, yanan göğüslere 
şifa ver, dağınık fikirleri hak üzere topla, tatil olan hadleri (şer'i cezaları) 
ve terk edilmiş hükümleri ikame et; böylece, zahir olmamış hiç bir hak ve 
parlamamış hiç bir adalet baki kalmasın. 
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 . َوال َعْدٌل إالّ زََهرَ ال يـَْبقى َحقٌّ إالّ َظَهَر ْحكاَم اْلُمْهَمَلَة، َحّىت ْحلُُدوَد اْلُمَعطََّلَة َواألَ ا
ْمرِِه َوالرّاضَني ِبِفْعِلِه َواْلُمْؤمتَِريَن ألَ يَِة ُسْلطانِِه ِمْن أْعوانِِه َوُمَقوِّ  َواْجَعْلنا � َربِّ 

 الَّذي َت � َربِّ ْحكاِمِه َوِممَّْن ال حاَجَة ِبِه إَىل التَِّقيَِّة ِمْن َخْلِقَك، َوأنْ مَني ألَ َواْلُمَسلِّ 
ِمَن اْلَكْرِب اْلَعظيِم، َفاْكِشِف  ياْلُمْضَطرَّ إذا َدعاَك َوتـُْنجَتْكِشُف الضُّرَّ َوُجتيَب 

 . َك َكما َضْمِنَت َلهُ أْرضِ  َك َواْجَعْلُه َخليَفًة يفاْلضُّرَّ َعْن َوِليِّ 
ِمْن أْعداِء   السَّالُم، َوال َجتَْعْلينِهمُ ِمْن ُخَصماِء آِل حمَُمٍَّد َعَليْ  اللّـُهمَّ ال َجتَْعْلين 

ٍد َعَلْيِهُم حمَُمَّ  *ِمْن أْهِل اْحلََنِق َواْلَغْيِظ َعلى آلِ  ِهُم السَّالُم، َوال َجتَْعْلينآِل حمَُمٍَّد َعَليْ 
 . َوأْسَتجُري ِبَك َفأِجْرين ْذينَفأعِ ، أُعوُذ ِبِك ِمْن ذِلكَ  السَّالُم َفإينّ 

ِخَرِة الدُّنْيا َواآل هِبِْم فائِزًا ِعْنَدَك ِيف  ٍد َوآِل حمَُمٍَّد َواْجَعْلينلى حمَُمَّ عَ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
 . بَني، آمَني َربَّ اْلعاَلمنيَ َوِمَن اْلُمَقرَّ 

8- Niyabetle Ziyaret Etme Adabı: 
Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları (Allah'ın selamı onların 

üzerine olsun) ziyaret edilerek, ziyaretin sevabını onlardan birinin 
ruhuna hediye edilebileceği gibi bir müminin de ruhuna hediye 
edilebilir. Nitekim muteber bir senetle şöyle rivayet edilmiştir: Davud 
Sarmî, İmam Ali Naki'ye (a.s), "Ben babanızı ziyaret ederek onun 
sevabını size hediye ettim" diye arzetmesi üzerine İmam (a.s), "Allah 

 
* Allah'ım bizi, onun yarenlerinden, onun hükümetini takviye eden, 

onun emrini yerine getiren, onun işine razı olan, onun verdiği hükümlere 
teslim olan ve yaratıklarından (korkarak) takiyyeye ihtiyaç duymayanlar-
dan kıl. Ey Rabbim, kötülükleri gideren, çağırdığında çaresiz kalana ica-
bet eden, büyük sıkıntılardan kurtaran sensin. Öyleyse her çeşit zararı 
velinden uzaklaştır, vaat ettiğin gibi onu yeryüzünde halifen kıl. 

Allah'ım, bizi, Âl-i Muhammed'in düşmanlarından kılma, Âl-i Muham-
med'e kin besleyenlerden de kılma; ben bundan sana sığınıyorum; öyley-
se beni koru; ben sana sığınıyorum, öyleyse beni koru. 

Allah'ım; Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salat gönder; beni onların 
makamı hürmetine dünya ve ahirette kendi katında kurtuluşa eren ve 
mukarreblerden kıl. Duamı kabul et ey alemlerin Rabbi!" 
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katında senin büyük bir sevap ve mükafatın ve bizim yanımızda da 
övgü ve mehdin var." 

Diğer bir hadiste ise şöyle nakledilmiştir: "İmam Ali Nakî (a.s), 
kendisi için ziyaret ve dua etsin diye İmam Hüseyin'in (a.s) haremine 
(hayir) gönderdi." 

Muteber bir senetle İmam Musa b. Cafer'den (a.s) ise şöyle 
nakletilmiştir: "Allah Resulünün münevver kabrini ziyarete gittin za-
man ziyaret amellerinden sonra iki rekat namaz kıl ve peşinden 
Resulullah'ın (s.a.a) baş tarafında durarak şöyle de: 

، َوِمْن َمجيِع َوحامَّيت يدَوَولَ  َوَزْوَجيت يَواُمّ  ِهللا ِمْن أيب السَّالُم َعَلْيَك � َنِيبَّ 
 *. ْم َوأبـَْيِضِهْم َوأْسَوِدِهمْ ِهْم َوَعْبِدهِ ُحرِّ  يأْهِل بـََلد

 
Bu şekilde yapacak olursan, şehrin halkından herhangi birine, 

"Senden taraf naip olarak peygambere (s.a.a) selam verdim" dersen 
doğru söylemiş olursun. Bazı rivayetlerde, bazı pâk Ehl-i Beyt İmam-
larından -Allah'ın selamı onların üzerine olsun- "Bir kişi iki rekat namaz 
kılar veya bir gün oruç tutar veya hac ya da umre yapar veya Allah 
Resulünü (s.a.a) veya Ehl-i Beyt İmamlarından -Allah'ın selamı onların 
üzerine olsun- birini ziyaret eder de onun sevabını babasına, annesine 
veya mümin bir kardeşine hediye ederse; acaba kendisi de sevap alır 
mı?" diye sorduklarında İmam (a.s), "Onun sevabından hiçbir şey 
azalmadan o amelin sevabı o adama ulaşır" buyurdu. 

Şeyh Tusî de "Tehzib" adlı eserinde şöyle demiştir: Ücret karşılığı 
mümin kardeşinden taraf naip olarak ziyarete giden kimse, ziyaret 
guslünden sonra ve bazı rivayetlere göre de ziyaretten sonra şöyle 
desin: 

الَن ْبَن ُفالٍن  ُجْر فُ اْ ِمْن تـََعٍب أْو َنَصٍب أْو َشَعٍث أْو لُُغوٍب فَ  اللّـُهمَّ ما أصاَبين
  *َعْنُه . يَقضائ يف فيِه َوْأُجْرين

 
* "Ey Allah'ın peygamberi! Babamın, annemin, eşimin, evladımın, 

akrabalarımın tarafından ve ister hür olsun, ister kölesi, ister beyazı, ister 
siyahı, şehrimin bütün halkının tarafından selam olsun sana." 

* "Allah'ım! Bana ulaşan zahmet, meşakket veya toz toprak ya da 
yorgunluktan dolayı falan oğlu falanı mükafatlandır ve ondan taraf bunu 
eda ettiğim için bana da ecir ver." 
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Ziyaret yaptıktan sonra şöyle desin: 
 َفاْشَفْع َلُه ِعْنَد ْن ُفالِن ْبِن ُفالٍن أتـَيْـُتَك زائِرًا َعْنهُ عَ  يَ السَّالُم َعَلْيَك � َمْوال

 **.كَ رَبِّ 
Sonra onun hakkında istediği duayı etsin. 
Yine şöyle demiştir: Başkasından taraf naip olarak ziyaret etmek 

isteyen kimse şöyle desin: 
َإلزُوَر َعْنُه رَجاًء ِجلَزيِل  إىل َمواليِه َوَمواِيلَّ  ين نَّ ُفالَن ْبَن ُفالٍن أْوَفدَ اللّـُهمَّ إ

 ِليائِِه الّداّلَني َعَلْيَك يفالثَّواِب َوِفرارًا ِمْن ُسوِء احلِْساِب، اللّـُهمَّ إنَُّه يـَتَـَوجَُّه إَلْيَك أِبوْ 
َصَلواُت ِهللا  ***َمْشَهِد إماِمهِ ئاتِِه، َويـَتَـَوسَُّل إَلْيَك هِبِْم ِعْنَد َسيِّ  ُغْفراِنَك ذُنُوبَُه َوَحطِّ 

َبْل َشفاَعَة أْوِليائِهِ   . َصَلواُت ِهللا َعَلْيِهْم فيهِ   َعَلْيِهْم، اللّـُهمَّ فـَتَـَقبَّْل ِمْنُه َواقـْ
اللّـُهمَّ جازِِه َعلى ُحْسِن نِيَِّتِه َوَصحيِح َعقيَدتِِه َوِصحَِّة ُمواالتِِه أْحَسَن ما 

يِدَك اْلُمْؤِمنَني َوأِدْم ِلُه ما َخوَّْلَتُه َواْستَـْعِمْلُه صاِحلًا فيـما آتـَيْـَتهُ  جازَْيَت أَحدًا ِمْن َعب

 
** "Ey mevlam falanca oğlu falancadan taraf sana selam olsun; ben 

ondan taraf senin ziyaretine geldim. O halde Rabbinin yanında ona 
şefaat et." 

*** "Allah'ım! Falanca oğlu falanca, büyük sevaba ulaşmak ve kötü 
hesaptan (kıyamet hesabından) kaçıp kurtulmak ümidiyle kendisinden ta-
raf onun ve benim mevlalarımı ziyaret etmem için beni gönderdi. Alla-
h'ım! O, sana hidayet eden velilerini vasıta kılarak günahlarının bağışlan-
ması, seyyielerinin dökülmesi için sana yöneliyor, imamının -Allah'ın sela-
mı onların üzerine olsun- kabrinin yanında onların vasıtasıyla sana teves-
sül ediyor. Allah'ım! Benden -bu tevessülü- ondan kabul et, velilerinin -
Allah'ın salavatı onların üzerine olsun- şefaatini onun hakkında kabul et. 

Allah'ım! İyi niyetinden, doğru inancından, sağlıklı sevgisinden dolayı 
mümin kullarından birini mükafatlandırdığın en güzel mükafatla onu 
mükafatlandır. Ona verdiğin şeyi -nimeti- sürekli kıl, ona verdiğin şeyi 
salih amelde kullanmasını muvaffak et. Beni ondan taraf ziyarete gelen 
son kişi etme. 

Allah'ım! Onu cehennem ateşinden kurtar; tertemiz, helal rızkını ona 
artır; onu Muhammed ve âl-i Muhammed'in arkadaşlarından kıl, onun 
evlatlarına, malına, ailesine ve sahip olduğu her şeye bereket ver. 
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 .آَخَر واِفٍد َلُه يُوِفُدهُ  ينَوال َجتَْعلْ 
ِب َواْجَعْلُه ِمْن اللّـُهمَّ أْعِتْق رَقـَبَـَتُه ِمَن الّناِر َوأْوِسْع َعَلْيِه ِمْن ِرْزِقَك احلَْالِل الطَّيِّ 

 . َوماله وأْهلِه َوما مَلكْت مييُنهُ  ْك له يف ُوْلَدهحمَُمٍَّد َوآِل حمَُمٍَّد َو ابرِ رَُفقاِء 
على ّحممٍد وآِل حمّمٍد َوُحْل بـَيْـَنُه َوَبْنيَ َمعاصيَك َحّىت ال يـَْعِصَيَك  اللُهمَّ صلِّ 

 َوال َتراُه َحْيُث  هُ َوأِعْنُه َعلى طاَعِتَك َوطاَعِة أْوِلياِئَك َحّىت ال تـَْفِقَدُه َحْيُث أَمْرتَ 
 . َ�َيْـَتهُ 

 َعلى حمَُمٍَّد َوآِل حمَُمٍَّد َواْغِفْر َلُه َواْرَمحُْه َواْعُف َعْنُه َوَعْن َمجيعِ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
  *.اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناتِ 

ِمْن فـَزَِع يـَْوِم َعلى حمَُمٍَّد َوآِل حمَُمٍَّد َوأِعْذُه ِمْن َهْوِل اْلُمطََّلِع وَ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
نْيا  يِ اْلِقياَمِة، َوُسوِء اْلُمنْـَقَلِب َوِمْن ظُْلَمِة اْلَقْربِ َوَوْحَشِتِه َوِمْن َمواِقِف اخلِْزْ  ِىف الدُّ

 . ِخَرةِ َواآل
هذا ُغْفراَنَك  يَمْوِقف مٍَّد َواْجَعْل جائَِزَتُه يفَعلى حمَُمٍَّد َوآِل حمَُ  اللّـُهمَّ َصلِّ 

َرَتُه َوتـَْقَبَل َمْعِذرََتُه  يهذا ِعْنَد إمام يَمقام َوُحتَْفَتُه يف َصلَّى ُهللا َعَلْيِه أْن تُقيَل َعثـْ
  َمعاِدِه، َوَحتُْشُرُه يف  ُه َوما ِعْنَدَك َخْريًا َلُه يفَوتـََتجاَوَز َعْن َخطيَئِتِه َوَجتَْعَل التـَّْقوى زادَ 

َلْيِه َوآِلِه، َوتـَْغِفَر َلُه َوِلواِلَدْيِه َفإنََّك َخْريُ َمْرُغوٍب  زُْمَرِة حمَُمٍَّد َوآِل حمَُمٍَّد َصلَّى ُهللا عَ 

 
* Allah'ım! Muhammed ve âl-i Muhammed'e salat eyle; sana karşı 

günah işlememesi için onunla günahların arasında engel oluştur; onu 
emrettiğin yerde bulman ve yasakladığın yerde görmemen için kendine 
ve velilerine itaat etmesi konusunda ona yardım et. 

Allah'ım! Muhammed ve âl-i Muhammed'e salat eyle; onu bağışla, 
ona merhamet et, onu ve bütün mümin erkek ve kadınları affet. 

Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salat eyle; onu ölüm kor-
kusundan ve kıyamet gününün dehşetinden, kötü dönüşten, kabir karan-
lığı ve dehşetinden, dünya ve ahirette alçaklık yerlerinden kendi sığınağı-
na al.   
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 . ٍل اْعَتَمَد اْلِعباُد َعَلْيهِ إَلْيِه َوأْكَرُم َمْسُؤو 
هذا  يَمْوِقف ئَِزَتُه يفازائٍِر َكراَمٌة َفاْجَعٌل ج  ُكلِّ ُمْوِفٍد جائَِزٌة َولِ  ُكلِّ اللّـُهمَّ َولِ 
  . اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناتِ  َلُه َوِجلَميعِ ُغْفراَنَك َواْجلَنَّةَ 

حمَُمٍَّد  *اْلُمْذِنُب اْلُمِقرُّ ِبُذنُوِبِه َفأسأَُلَك � ُهللا ِحبَقِّ  ئُ ُهمَّ َوأَ� َعْبُدَك اْخلاطِ اللّـ
ِم   َعطاِئَك وََكرَ ْجَر َوالثَّواَب ِمْن َفْضلِ بـَْعَد ذِلَك األَ  آِل حمَُمٍَّد أْن ال َحتْرَِمينوَ 

 . تـََفضُِّلكَ 
Sonra kutsal parmaklıklara yaklaşarak ellerini gökyüzüne doğru 

kaldırıp kıbleye doğru şöyle de: 
زاِئرًا ِلَمْشَهِدَك يـَتَـَقرَُّب إَىل ِهللا  َك ُفالُن ْبُن ُفالٍن أْوَفَدينَعْبدُ  ي� إمام يَ � َمْوال

َبِتِه ِمَن الّناِر ِمْن اْلُعُقوبَِة،  َعزََّوَجلَّ ِبذِلَك َوإىل َرُسوِلِه َوإلَ  ْيَك، يـَْرُجو ِبذِلَك َفكاَك رَقـَ
َفاْغِفْر َلُه َوِجلَميِع اْلُمْؤِمنَني َواْلُمْؤِمناِت � ُهللا � ُهللا � ُهللا � ُهللا � ُهللا � ُهللا � ُهللا 

َعلى  يَ اْلَعظيُم أْسأَُلَك أْن ُتَصلِّ  يُّ  اْلَعلِ إالَّ هللاُ ِالـَٰه  إالَّ ُهللا اْحلَليُم اْلَكرُمي الِالـَٰه  ال
 يَوأْهل يَوَوَلد َوأَخوايت إْخواين َمجيعِ  فيِه َويف َوآِل حمَُمٍَّد َوَتْسَتجيَب يل حمَُمَّدٍ 

 
* Allah'ım! Muhammed ve Âl-i Muhammed'e salat eyle; benim bu 

konumumdan (bulunduğum yerden) dolayı onun mükafatını bağışlanmak 
ve imamımın -Allah'ın salatı onun üzerine olsun- yanında bulunduğum 
yerde onun hediyesini, sürçmelerini affetmen, mazeretini kabul etmen, 
hatasından geçmen kıl. Azığını takva ve senin yanındaki -amellerini- ahi-
rette hayır et. Onu Muhammed ve âl-i Muhammed'in -Allah'ın salatı ona 
ve Ehl-i Beyt'ine olsun- zümresinde haşret. Onu ve ebeveynini bağışla. 
Şüphesiz sen en üstün rağbet edilen ve kulların itimat ettiği en cömert 
istenilensin. 

Allah'ım! Her ziyarete gidenin bir mükafatı ve her ziyaretçinin saygın-
lığı vardır. O halde benim bu durduğum yerde onun mükafatını kendi 
bağışlaman, onun ve bütün mümin erkek ve kadınlar için cennet kıl. 

Allah'ım! Ben hatakâr, günahkâr ve günahını itiraf eden bir kulum. O 
halde ey Allah! Muhammed ve âl-i Muhammed hürmetine Senden, -ona 
verdiğin- ecir ve sevaptan sonra -beni de- bağışının lütfünden, ihsanının 
kereminden mahrum etme." 
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 *. َكَرِمَك � أْرَحَم الّراِمحنيَ ِجبُوِدَك وَ 

 
* "Ey mevlam, ey imamım! Kölen falanca oğlu falanca, Allah Teâlâ-

'ya, Allah'ın peygamberine ve sana yaklaşmak amacıyla haremini ziyaret 
etmem için beni gönderdi ve bu amelle cehennem ateşinin azabından 
kurtulmayı ümit etti; o halde onu ve bütün mümin erkek ve kadınları 
bağışla. Ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey 
Allah; halim ve yüce Allah'tan başka ilâh yoktur; ulu ve yüce Allah'tan 
başka ilâh yoktur. Senden, Muhammed ve âl-i Muhammed'e salat etme-
ni, cömertlik ve kereminle benim onun hakkındaki ve bütün kardeşleri-
min, bacılarımın, evlatlarımın ve ailemin hakkındaki dualarımı kabul et-
meni istiyorum; ey merhametlilerin en merhametlisi." 
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MEFATİHU'L-CİNAN KİTABININ İKİNCİ EKLERİ 

Bismillahirrahmanirrahim 
Bu değerli nüsha hat, baskı ve doğruluk bakımından diğer baskı-

lardan üstündür. Ayrıca yazar Mefatih'te birkaç duayı uzun olması 
nedeniyle baş tarafını kaydetmiş ve geri kalan kısmını nakletmemiştir. 
Biz burada, bu kitabın okuyucularının başka bir kitaba gereksinim 
duymamaları için yazarın nakletmediği kısımları nakledeceğiz. Mefa-
tih'te imamzadeler için bir ziyaret nakledilmediği için burada imamza-
deler için bir ziyaret naklediyoruz. Bunun marifet sahiplerinin ve dua 
ehlinin dikkatini çekmesini, bunun kadrini bilerek yazarına ve baskısı 
için bani olanlara saygı ve teşekkürde kusur etmemelerini ümit ediyo-
ruz. Tevfik Allah'tandır. 

1- İmam Hüseyin'in (a.s) Namazından Sonra Okunan Dua 
İmam Hüseyin'in (a.s) namazının duası; bu duanın baş tarafı kita-

bımızda İmam Hüseyn'in namazı bölümünde geçti. Bu duanın tamamı 
şöyledir: 

إْذ قاال رَبَّنا َظَلْمنا أنـُْفَسنا َوإْن َملْ   ءَ َدَم َوَحّواآلِ  اْسَتَجْبتَ  الَّذياللّـُهمَّ أْنَت 
َوأْهَلُه  *ُه َوَجنَّيْـَتهُ اْخلاِسريَن، َو�داَك نُوٌح َفاْسَتَجْبَت لَ  تـَْغِفْر َلنا َوتـَْرَمحْنا َلَنُكوَننَّ ِمنَ 

 
* "Allah'ım! Sen Adem ve Havva'nın duasını icabet ettin; onlar dedi-

ler: "Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acı-
mazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz!" Nûh da sana yal-
varmıştı. Sen de onun du'âsını kabul edip kendisini ve âilesini büyük 
sıkıntıdan kurtarmıştın. Ve halilin İbrahim için Nemrud'un ateşini söndür-
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ِمَن اْلَكْرِب اْلَعظيِم، َوأْطَفأَت �َر ُمنُْروَد َعْن َخليِلَك إْبراهيَم َفَجَعْلَتها بـَْردًا َوَسالماً، 
، الُضرُّ َوأْنَت أْرَحُم الرّاِمحنيَ  َمسَِّينَ إّينِ  يُّوَب إْذ �دىاْسَتَجْبَت ألَ  الَّذيَوأْنَت 

َلُهْم َمَعُهْم َفَكَشْفَت ما ِبِه مِ    وِيل َرْمحًَة ِمْن ِعْنَدَك َوِذْكرى ألُ ْن ُضرٍّ َوآتـَيْـَتُه أْهَلُه َوِمثـْ
إّال ِالـَٰه  الظُُّلماِت أْن ال النُّوِن حَني �داَك ِيف  ياْسَتَجْبَت ِلذِ  الَّذيْلباِب، َوأْنَت األَ 

اْسَتَجْبَت  الَّذيَوأْنَت   اْلَغمِّ ُكْنُت ِمَن الظّاِلمَني فـََنجَّيْـَتُه ِمنَ  أْنَت ُسْبحاَنَك إينّ 
ِلُموسى َوهارُوَن َدَعْوهَتُما حَني قـُْلَت َقْد اُجيَبْت َدْعَوتُُكما َفاْسَتقيما َوأْغَرْقَت  

 . ْرَعْوَن َوقـَْوَمهُ فِ 
َبُه َوتـُْبَت َعَلْيِه َرْمحًَة ِمْنَك َوِذْكرى، َوَفَدْيَت إْمساعيَل ِبِذْبحٍ   َوَغَفْرَت ِلداُوَد َذنـْ

�داَك زََكرِّ�  الَّذيَعظيٍم بـَْعَدما أْسَلَم َوتـَلَُّه ِلْلَجبِني فَناَديـَْتُه اِبْلَفَرِج َوالرَّْوِح، َوأْنَت 
ُس َشْيبًا َوملَْ أُكْن ِبُدعاِئَك أْ َواْشتَـَعَل الرّ  َوَهَن اْلَعْظُم ِمّين  إينّ  نِداًء َخِفّيًا َفقاَل َربِّ 

اْسَتَجْبَت  *الَّذيُعونَنا رََغبًا َورََهبًا وَكانُوا َلنا خاِشعَني، َوأْنَت َشِقّيًا، َوقـُْلَت يَدْ  َربِّ 

 
dün ve onu serin ve esenlik ettin. Ve sen Eyyub'un duasını icabet ettin; -
Eyyub- "bana bir sıkıntı ulaştı ve sen merhametlilerin en merhametlisisin" 
diye nida etti. Sen de onun sıkıntısını giderdin ve kendi yanından rahmet 
ve akıl sahiplerine öğüt olsun diye ona ailesini ve ailesinin bir mislini de 
verdin. Ve sen Za'n-nun'un duasını icabet ettin; karanlıklarda, "Senden 
başka ilâh yoktur; münezzehsin. Ben zalimlerden oldum" diye nida ettiği 
vakit sen onu üzüntüden kurtardın; ve sen Musa ile Harun'un duasını 
icabet ettin; onlara, "İkinizin duanız kabul olundu; o halde doğru olun" 
dedin; Firavun ve kavmini boğdun.  

* Davud'un da günahını bağışladın ve kendinden bir rahmet ve öğüt 
olarak tövbesini kabul ettin. Ve senin emrine teslim olup -öldürülmek için- 
alnını toprağa bıraktıktan sonra İsmail'e fidye olarak büyük bir kurbanlık 
verdin ve o halde sen onu kurtuluş ve rahatlıkla çağırdın (müjdeledin). Ve 
sen o zatsın ki, Zekeriya sana gizli bir seslenişle yalvarmıştı: "Rabbim, 
demişti, ben, bende kemik gevşedi; baş, ihtiyarlık aleviyle tutuştu. Rab-
bim, sana dua ile hiçbir zaman bahtsız olmadım (her dua ettikçe kabul 
buyurdun, beni istediğimden mahrum etmedin)." Sen de, "Umarak ve 
korkarak bize dua ederlerdi ve bize derin saygı gösterirlerdi" dedin. Sen 
ki, iman edip salih ameller işleyenlere lütfünü artırmak için onların duası-
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ِمْن أْهَوِن الّداعَني  ْم ِمْن َفْضِلَك َفال َجتَْعْلينِللَّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاِحلاِت ِلَتزيَدهُ 
  ْرين ِهْم َعَلْيَك، َفطَهِّ قِّ َكَما اْسَتَجْبَت َهلُْم ِحبَ  اِغبَني إَلْيَك، َواْسَتِجْب يلَلَك َوالرّ 

 ْب َوفايت، َوطَيِّ ْب بَِقيََّة َحيايتَوطَيِّ  ،ِبَقُبوٍل َحَسنٍ  يَوُدعائ بَِتْطهِريَك َوتـََقبَّْل َصاليت
َبًة َحتُوطُها يًَّة طَيِّ ُذرِّ  يَّيتَواْجَعْل ُذرِّ  يِبُدعائ � َربِّ  فيَمْن أْخُلُف َواْحَفْظين َواْخُلْفين
ْمحَِتَك � أْرَحَم يََّة أَحٍد ِمْن أْوِلياِئَك َوأْهِل طاَعِتَك ِبرَ ما ُحْطَت ِبِه ُذرِّ  ِبُكلِّ  ِحبَياطَِتكَ 
 .الرّاِمحنيَ 

ساِئٍل   ُكلِّ داٍع ِمْن َخْلِقَك ُجميٌب َوِمْن  ُكلِّ َشيٍء رَقيٌب َولِ  ُكلِّ � ِمْن ُهَو َعلى 
ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد  الَّذيَحُد الصََّمُد اْلَقيُّوُم األَ أْنَت اْحلَىُّ إّال ِالـَٰه  َقريٌب أْسأَُلَك � ال

اْسٍم رَفـَْعَت ِبِه َمساَءَك َوفـََرْشَت ِبِه أْرَضَك َوأْرَسْيَت بِِه  ِبُكلِّ َوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً أَحٌد، وَ 
اْلَقَمَر َوالنُُّجوَم َواللَّْيَل اْجلِباَل َوأْجَرْيَت ِبِه اْلماَء، َوَسخَّْرَت ِبِه السَّحاَب َوالشَّْمَس وَ 

َرَقْت َلُه أشْ  الَّذيَوالنَّهاَر، َوَخَلْقَت اْخلَالِئَق ُكلَّها أْسأَُلَك ِبَعَظَمِة َوْجِهَك اْلَعظيِم 
مٍَّد َعلى حمَُمٍَّد َوآِل حمَُ  *إّال َصلَّْيتَ  ،ْرُض َفأضاَءْت ِبِه الظُُّلماتُ السَّماواُت َواألَ 

 
nı icabet ettin. O halde beni, sana dua ve rağbet edenlerin en gevşeği 
etme. Onların senin üzerindeki hakkı hürmetine, onların duasını icabet 
ettiğin gibi benim de duamı icabet et. O halde kendi temizlemenle beni 
temizle. Namazlarım ve dualarımı güzel bir kabul edişle kabul et ve 
hayatımın geri kalan kısmını güzel kıl, ölümümü güzel kıl. Ölümümden 
sonra geriye bıraktıklarım üzerine sen benim vakilim ol (onları koru). Ey 
Rabbim! Duam vesilesiyle beni koru. Benim soyumu güzel bir soy kıl; 
velilerinden ve sana itaat edenlerden birinin soyunu koruduğun gibi 
benim soyumu da koru; rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi. 

* Ey her şeyi gözeten, yaratıklarından her birini-n duasını- icabet 
eden ve her isteyene (dua edene) yakın olan! Ey kendisinden başka ilâh 
olmayan diri, bi'z-zat ayakta duran ve -bütün varlıklara- kıvam veren, ye-
gane ve ihtiyaçsız, doğurmamış ve doğrulmamış, hiçbir şey O'nun dengi 
olmayan. Ve kendisiyle gökyüzünü yükselttiğin, yeryüzünü genişletip 
yaydığın, dağları sağlamlaştırdığın, suları akıttığın, bulutları, güneşi, ayı, 
yıldızları, geceyi ve gündüzü musahhar ettiğin ve bütün yaratılmışları 
yarattığın ismin hürmetine senden istiyorum; kendisi için gökleri ve yeri 
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ْرَفَة طَ  يإىل نـَْفس ُكلَُّه َوملَْ َتِكْلين َشأين َوأْصَلْحَت يل يَوَمعاد ي َمعاشوََكَفيْـَتىن أْمرَ 
َوإّ�ُهْم ِمْن َكْنِزَك   َمهَُّهْم َوأْغنَـيْـَتين وََكَفيْـَتين ِعيايلَوأْمَر  يَعْنيٍ َوأْصَلْحَت أْمر 

 يَنابيَع احلِْْكَمِة الَّيت قَـْليب ال يـَنْـَفُد أبَدًا، َوأثِْبْت يف الَّذيَوَخزائِِنَك َوَسَعِة َفْضِلَك 
آِخِر   اْلُمتَّقَني يفِمَن  ْيَت ِمْن ِعباِدَك َواْجَعْل يلهِبا َوتـَنْـَفُع هِبا َمِن ارَْتضَ  تـَنْـَفُعين

 .ماِن إماماً َكما َجَعْلَت إْبراهيَم اْخلَليَل إماماً الزِّ 
وَن َويـَْعُبُدَك اْلعاِبُدوَن، َوبَِتْسديِدَك َفإنَّ بِتَـْوفيِقَك يـَُفوُز اْلفائُِزوَن َويـَُتوُب الّتائِبُ 

َيْصُلُح الّصاِحلُوَن اْلُ◌ْحمِسُنوَن اْلُ◌خمِْبُتوَن اْلعاِبُدوَن َلَك اْخلائُِفوَن ِمْنَك، َوإِبْرشاِدَك  
َجنَا الّناُجوَن ِمْن �ِرَك َوأْشَفَق ِمنْـَها اْلُمْشِفُقوَن ِمْن َخْلِقَك، َوِخبِْذالِنَك َخِسَر 

 . اِلُموَن َوَغَفَل اْلغاِفُلونَ ْبِطُلوَن َوَهَلَك الظّ اْلمُ 
  .تـَْقواها َفأْنَت َوِليُّها َوَمْوالها َوأْنَت َخْريُ َمْن زَّكاها  ياللّـُهمَّ آِت نـَْفس

 ْ   ْهلا ِمنَ َونـَزِّ  *ْرها ِبَرْمحَِتَك حَني تـَتَـَوفّاها هلِْْمها تـَْقواها َوَبشِّ أَ  َهلا ُهداها وَ اللّـُهمَّ َبنيِّ
 

aydınlattığın ve böylece karanlıkların aydınlığa kavuştuğu yüce veçhinin 
azameti hürmetine senden, Muhammed ve âl-i Muhammed salat etmeni, 
yaşam ve ahiret işlerimde bana kifayet etmeni, bütün işlerimi ıslah et-
meni, beni bir göz açıp kapayacak kadar -kısa bir süre bile- kendi başıma 
bırakmamanı, benim ve ailemin işini ıslah etmeni, benden taraf onların 
üzüntülerine kifayet etmeni, beni ve onları kendi hazinen, servetin, hiçbir 
zaman tükenmeyen geniş fazlınla zenginleştirmeni diliyorum; kalbimde 
beni ve razı olduğun kullarını kendisiyle faydalandıracağın hikmet çeş-
melerini sabit kıl. İbrahim Halil'i imam kıldığın gibi ahir zamanda benim 
için muttakilerden bir imam kıl. 

* Şüphesiz senin muvaffakiyetinle saadete erenler sadede erer, töv-
be edenler tövbe eder ve ibadet edenler sana ibadet ederler, senin teyi-
dinle salihler, iyi kişiler, huşu edenler, sana ibadet edenler ve senden 
korkanlar ıslah olurlar, kurtulanlar senin irşadınla ateşinden kurtuldular 
ve korkan kulların korktular, senin yardım etmeyip alçaltmanla batıl taraf-
tarları zara uğradılar, zalimler helak oldular, gafiller gaflete düştüler. 

Allah'ım! Nefsime takvasını ver; onun sahibi ve mevlasın sensin ve 
sen en hayırlı tezkiye edensin.   

Allah'ım! Nefsime hidayetini aydınlar, takvasını ilham et, rahmetinle 
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ها  ْب َوفاهَتا َوَحمْياها َوأْكرِْم ُمنْـَقَلَبها َوَمْثواها َوُمْستَـَقرَّها َوَمأوااْجلِناِن ُعْلياها، َوطَيِّ 
 . َفأْنَت َوِليُّها َوَمْوالها

2- İmam Muhammed Cevad'ın (a.s) Ziyaret Namazından 
Sonra Okunan Dua: 

، َوأْنَت اْخلاِلُق َوأَ� اْلَ◌ْخمُلوُق، َوأْنَت اْلماِلُك اللّـُهمَّ أْنَت الرَّبُّ َوأَ� اْلَمْربُوبُ 
َوأَ� الّساِئُل، َوأْنَت الّراِزُق َوأَ� اْلَمْرزُوُق، َوأْنَت  ياْلَمْمُلوُك، َوأْنَت اْلُمْعط َوأ�َ 

ُمْسَتغيُث،  َوأَ� الضَّعيُف، َوأْنَت اْلُمغيُث َوأَ� الْ  يُّ  اْلعاِجُز، َوأْنَت اْلَقوِ اْلقاِدُر َوأ�َ 
َوأْنَت الّداِئُم َوأَ� الّزاِئُل، َوأْنَت اْلَكبُري َوأَ� اْحلَقُري، َوأْنَت اْلَعظيُم َوأَ� الصَّغُري، 
َوأْنَت اْلَمْوىل َوأَ� اْلَعْبُد، َوأْنَت اْلَعزيُز َوأَ� الذَّليُل، َوأْنَت الرَّفيُع َوأَ� اْلَوضيُع، 

، َوأْنَت الَدّ�ُن َوأَ� اْلُمداُن، َوأَ� اْلفاين ياْلُمَدبـَُّر، َوأْنَت اْلباق ُر َوأ�َ َوأْنَت اْلُمَدبِّ 
ُت، جتَُِد َوأَ� اْلَميِّ  يُّ أَ� اْلَفقُري، َوأْنَت احلَْ وَ  ُث، َوأْنَت اْلَغِينُّ َوأْنَت اْلباِعُث َوأَ� اْلَمبْـُعو 

 .َغْريَكَ  ينأِجُد َمْن يـَْرمحَُ  َوال يَغريْ  ُب � َربِّ َمْن تـَُعذِّ 
 َيَدْيكَ  *َبْنيَ  ْب فـََرَجُهْم، َواْرَحْم ُذّيل َعلى حمَُمٍَّد َوآِل حمَُمٍَّد َوقـَرِّ  اللّـُهمَّ َصلِّ 

 
ölünce onu müjdele, onu yüce cennetine yerleştir; ölümünü ve yaşamını 
iyileştir; dönüşünü, meskenini, yerleşeceği yeri ve me'vasını saygın kıl; 
çünkü sen onun sahibi ve mevlasısın." 

* "Allah'ım! Sen eğitensin ben ise eğitilen, sen yaratansın ben ise 
yaratılan, sen -varlığımın- sahibisin, ben ise sahip olunan, sen bağışta 
bulunansın ben ise sâil, sen rızıklandıransın ben ise rızıklanan, sen 
kadirsin ben ise aciz, sen güçlüsün ben ise zayıf, sen imdada koşansın 
ben ise imdat isteyen, sen süreklisin ben ise yok olup gidecek olan, sen 
büyüksün ben ise hakir, sen yücesin ben ise küçük, sen mevlasın ben 
ise kul-köle, sen azizsin ben ise zelil, sen yükseksin ben ise alçak, sen 
tedbir edensin ben ise tedbir edilen, sen bâkisin ben ise fani, sen hesaba 
çekensin ben ise hesaba çekilen, sen -ruhları- diriltecek olansın ben ise 
dirilecek olan, sen zenginsin ben ise fakir, sen dirisin ben ise ölü. Sen 
azaplandırmak için -benden başka- birini bulursun, ben ise senden başka 
bana merhamet edecek birini bulamam. 
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هِذِه  يف يَّ َك، � َكرُمي َتَصدَّْق َعلَ بِ  يِمَن الّناِس َواُْنس إَلْيَك َوَوْحَشيت يَوَتَضرُّع
ُض هِبا َوتـُبَـيِّ  يَوتـَُلمُّ هِبا َشَعث يَوَجتَْمُع هِبا أْمر  ا قـَْليبهبِ  يِبَرْمحٍَة ِمْن ِعْنِدَك هَتْد الّساَعةِ 

 ْغِفُر هِبا ما َمضى ِمْن ذُنُويب َوتَـ  يِوْزر  َعّين  َوَحتُطُّ هِبا يَوتُْكرُِم هِبا َمقام يَوْجه
ْرضيَك   ِبطاَعِتَك َوما يُـ هِ ُكلِّ ذِلَك  يف َوَتْستَـْعِمُلين يِمْن ُعْمر  يَ فيـما بَقِ  َوتـَْعِصَمين

َسبيَل الّصاِحلَني   وابَُه اْجلَنََّة، َوَتْسُلُك يبثَ  أِبْحَسِنِه َوَجتَْعُل يل يَوَختِْتُم َعَمل َعّين 
ْعطَيْـتَـُهْم َوال َكما أَعْنَت الّصاِحلَني على صاِلِح ما أ َعلى صاِلِح ما أْعطَيْـَتين  عيُنينَوتُ 

َعُدّوًا  ِمْنُه أبَدًا َوال ُتْشِمْت يب وٍء اْستَـنْـَقَذْتينسُ  يف صاِحلًا أبَدًا َوال تـَُردَّين تـَْنزِْع ِمّين 
ال أْكثـََر �  َطْرَفَة َعْنيٍ أبَداً َوال أَقلَّ ِمْن ذِلَك وَ  يإىل نـَْفس ال حاِسداً أَبداً َوال َتِكْلينوَ 

 .َربَّ اْلعاَلمنيَ 
ًا َفاتَِّبَعُه َواْلباِطَل ابِطالً اْحلَقَّ َحقّ  مٍَّد َوآِل حمَُمٍَّد َوأِرِين َعلى حمَُ  اللّـُهمَّ َصلِّ 

َهواَى تـََبعاً  *ِبَغْريِ ُهدًى ِمْنَك َواْجَعلْ  يَ  ُمَتشاهِبًا َفأتَِّبَع َهواَفأْجَتِنَبُه، َوال َجتَْعْلُه َعَلىَّ 
 

Allah'ım! Muhammed ve âl-i Muhammed'e salat eyle, onların geniş-
liğe çıkışını yakınlaştır, huzurunda zelil durumuma, sana yakarışıma, 
haktan dehşetime ve sana ünsiyetime merhamet et. Ey Kerim! Şu an 
bana, kendi yanından, onunla kalbimi hidayet edeceğin, işimi (perişanlı-
ğımı) toparlayacağın, dağınıklığımı toplayacağın, yüzümü ak edeceğin, 
makamını saygın kılacağın, vebalimi (günahlarımı) yok edeceğin, geçmiş 
günahlarımı bağışlayacağın, ömrümün geri kalan kısmında beni koruya-
cağın bir rahmetle bana tasaddukta bulun; bütün bunları beni kendi ita-
atinde ve benden razı olacağın şeyde istimal et. Amelimi en iyi amellerle 
bitir, onun sevabını benim için cennet kıl. Beni salihlerin yolunda süluk 
ettir. Salihlere verdiğin salih amelde onlara yardım ettiğin gibi bana ver-
diklerinin salih olanını elde etmeye muvaffak olmam için yardım et ve hiç-
bir zaman salih bir ameli benden koparma ve beni kurtardığın kötü amele 
hiçbir zaman geri döndürme; hiçbir zaman düşmanı ve hasetçiyi bana 
karşı sevindirme ve ebediyen beni bir göz açıp kapayacak kadar (bir an 
bile), ne bundan az ve ne bundan çok miktarda kendi başıma bırakma; 
ey alemlerin Rabbi! 

* Allah'ım! Muhammed ve âl-i Muhammed'e salat eyle. Hakkı bana 
hak göster ki onu izleyeyim. Batılı da batıl göster ki ondan sakınayım. 
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إِبْذِنَك  ِلَما اْخُتِلَف فيِه ِمَن اْحلَقِّ  َواْهِدين يَوُخْذ ِرضا نـَْفِسَك ِمْن نـَْفسِلطاَعِتَك 
 .ٍط ُمْسَتقيمٍ ُء إىل ِصرااَمْن َتش يَك هَتْدإنَّ 

İmam'ın (a.s) Diğer Bir Ziyareti: 
Sonra Allah'tan hacetlerini iste; inşallah kabul olacaktır. İmam 

Cevad (a.s) için diğer rivayet edilen diğer bir ziyaret de şöyledir: 
ْرَشِد َواْلعاملِِ اْلُمَؤيَِّد يـَنْـُبوِع احلَِْكِم ريِق األَ ْقَصِد َوالطَّ السَّالُم َعَلى اْلباِب األَ 

لتَّأييِد َوالسَّداِد ِد اْلَعَرِب َواْلَعَجِم اْهلادى إَىل الرَّشاِد اْلُمَوفَِّق ابِ َوِمْصباِح الظَُّلِم َسيِّ 
َك أَقْمَت الصَّالَة ِهللا ِأنَّ  اْجلَواِد أْشَهُد � َوِيلَّ  يٍّ َجْعَفٍر حمَُمٍَّد ْبَن َعلِ  أيب يَ َمْوال

َسبيِل ِهللا َحقَّ   َعِن اْلُمْنَكِر َوجاَهْدَت يفَوآتـَْيَت الزَّكوَة َوأَمْرَت اِبْلَمْعُروِف َوَ�َْيتَ 
 َوَمَضْيَت َشهيدًا � ِجهاِدِه َوَعَبْدَت َهللا ُخمِْلصًا َحّىت آاتَك اْلَيقُني َفِعْشَت َسعيداً 

 *.  َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُهُ وَز فـَْوزاً َعظيماً ُكْنُت َمَعُكْم َفأفُ   َليْـَتين 
Sonra mübarek türbeti öp ve yüzünün sağ tarafını onun üzerine 

bırak. Peşinden ziyaret namazı kıl ve namazdan sonra hacetlerini iste. 

3- İmamzadelerin Ziyareti 
Seyid Ali b. Tavus (r.a) "Misbahu'z-Zâir" adlı eserinde imamzâ-

deler için iki ziyaret nakletmiştir. O ziyaretleri burada nakletmemiz 
 

Onu bana karışık etme; -aksi durumda- senden olan hidayeti değil, heva 
ve heveslerimi izlerim. Hava ve heveslerimi senin itaatine tabi kıl ve ben-
den razı ol. Hakkında ihtilafa düşülen şeyde kendi izninle beni hakka 
hidayet et; şüphesiz sen istediğini doğru yola hidayet edersin." 

* "Selam olsun en uzak kapı, en doğru yol, -Allah tarafından- teyit 
edilen alim, hikmet pınarları, karanlıklar kandili, Arap ve Arap olma-
yanların efendisi, ilâhî teyitle -Allah tarafından- muvaffak kılınan, rüşte 
hidayet eden, müstakim mevlam Ebi Cafer Muhammed b. Ali el-Cevad'a. 
Ey Allah'ın velisi! Şehadet ederim ki sen namazı ikame ettin, zekatı 
verdin, marufa emrettin, münkerden sakındırdır, Allah yolunda hakkıyla 
cihad ettin ve ihlasla Allah'a ibadet ettin; nihayet ölüm gelip seni buldu. 
Saadetli yaşadın, şehid olarak da göçüp gittin. Keşke ben de sizinle bir-
likte olsaydım da büyük bir saadete ulaşsaydım; Allah'ın rahmet ve bere-
ketleri senin üzerine olsun." 
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uygun olacaktır. Diyor ki: Onlardan İmam Kâzım'ın (a.s) oğlu Kasım 
veya Emirulmüminin Hz. Ali'nin (a.s) oğlu Abbas veya İmam Hüse-
yn'in (a.s) oğlu Tiff şehidi Ali gibi herhangi birini veya onlarla aynı 
hükümde olan diğerlerini ziyaret etmek istediği zaman kabrinin yanı-
başında durarak şöyle de: 

أْشَهُد أنََّك  يُّ احلَفِ  يَوالّداعِ  الطّاِهُر اْلَوِيلُّ  يُّ ُد الزَّكِ السَّالُم َعَلْيَك أيـَُّها السَّيِّ 
َوَمْوالَك َعالنَِيًة َوِسرًّا، فاَز  يَ َوَدَعْوَت إىل َمْوال َت َحّقًا َوِصْدقاً قـُْلَت َحّقًا َوَنَطقْ 

هِبِذِه   ُف َعْنَك، إْشَهْد يلُبَك َواْلُمَتَخلِّ ُقَك َوخاَب َوَخِسَر ُمَكذِّ ُمتَِّبُعَك َوَجنا ُمَصدِّ 
باِعَك، َوالسَّالُم ِقَك َواتِّ الشَّهاَدِة إلَُكوَن ِمَن اْلفائِزيَن ِمبَْعرِفَِتَك َوطاَعِتَك َوَتْصدي

ْنُه، أتـَيْـُتَك زائِرًا أْنَت ابُب ِهللا اْلُمْؤتى ِمْنُه َواْلَمأُخوُذ عَ  يدَواْبَن َسيِّ  يدَعَلْيَك � َسيِّ 
 يَوَخواتيَم َعَمل َوأماَنيت َوها أَ� ذا أْستَـْوِدُعَك ديين َلَك ُمْستَـْوِدعاً، َوحاجايت

 *. هُ ، َوالسَّالُم َعَلْيَك َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرَكاتُ يهى أَجلإىل ُمنَـتَ  يَوَجواِمَع أَمل

Ehl-i Beyt İmamlarının Evlatları İçin Diğer Bir Ziyaret 

ضا، السَّالُم َك اْلُمْصَطفى، السَّالُم َعلى أبيَك اْلُمْرَتَضى الرِّ السَّالُم َعلى َجدِّ 
 **َدِة ِنساِء اْلعاَلمَني،َسيِّ  لسَّالُم َعلى َخدَجيَة اُمِّ َدْيِن احلََْسِن َواْحلَُسْنيِ، اَعَلى السَّيِّ 

 
* "Selam olsun ey efendi, arınmış, tertemiz, -Allah'a- davet eden 

lütufkâr. Şahadet ederim ki sen hak söz söyledin, hakkı ve doğruyu 
konuştun. -İnsanları- açıkça ve gizlice benim ve senin mevlana davet 
ettin. Seni takip eden saadete erdi, seni doğrulayan kurtuldu, seni yalan-
layan ve sana muhalefet eden mahrum oldu ve ziyan etti. Bu şahadetime 
tanıklık et ki senin marifetin, itaatin, seni tasdik ve takip etmekle saadete 
erenlerden olayım. 

Selam olsun sana ey efendim ve efendimin oğlu! Sen Allah'ın kendi-
sinden girilmesi gereken ve oradan alınması gereken kapısısın. Ziyaret-
çin olarak sana geldim, hacetlerimi senin yanında emanet bıraktım. Ve 
ben şimdi ecelim gelinceye kadar dinimi, emanetimi, amellerimin sonunu 
ve bütün arzularımı senin yanında bırakıyorum. Allah'ın selamı, rahmet 
ve bereketleri seni üzerine olsun." 

** Selam olsun deden Mustafa'ya, selam olsun baban -razı 
olunmuş- Murtaza'ya, selam olsun iki efendi Hasan ve Hüseyin'e, selam 
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اْلُعُلوِم ئِمَِّة الطّاِهريَن، السَّالُم َعَلى النـُُّفوِس اْلفاِخَرِة ُحبُوِر األَ  السَّالُم َعلى فاِطَمَة اُمِّ 
اِم الّناِخَرِة، أئِمَِّة ِعْنَد َعْوِد الرُّوِح إَىل اْلِعظ يِخَرِة َوأْوِليائاآل ِيف  يالزّاِخَرِة، ُشَفعائ

، السَّالُم َعَلْيَك أيـَُّها الشَّْخُص الشَّريُف الطّاِهُر اْلَكرُمي، أْشَهُد أْن اْخلَْلِق َوُوالِة اْحلَقِّ 
 يف ماَمةَ يُُّه َوُجمَْتباُه، َوأنَّ االِ إالَّ ُهللا َوأنَّ حمَُمَّدًا َعْبُدُه َوُمْصَطفاُه، َوأنَّ َعِلّيًا َولِ ِالـَٰه  ال

َنْصرِِهْم   َويفُوْلِدِه إىل يـَْوِم الّديِن، نـَْعَلُم ذِلَك ِعْلَم اْلَيقِني َوَحنُْن ِلذِلَك ُمْعَتِقُدونَ 
 . ُجمَْتِهُدونَ 

4- Arefe Gününün Amellerinde Okunan Dua: 
Arefe gününün amellerinde, "Subhanellahi kalbe kulli ehedin, 

subhanellahi beade kulli ehedin" tesbihinden sonra okunan duadır.  
"Tebarekellahu ehseni'l-halikin" cümlesinden sonra şöyle de: 

أَحٍد،  ُكلِّ أَحٍد، َواْحلَْمُد هلِل َمَع  ُكلِّ أَحٍد، َواْحلَْمُد هلِل بـَْعَد  ُكلِّ َواْحلَْمُد هلِل قـَْبَل 
أَحٍد، َواْحلَْمُد هلِل َمحْدًا يـَْفُضُل َمحَْد اْحلاِمديَن َمحْدًا  ُكلِّ َواْحلَْمُد هلِل يـَْبقى رَبُّنا َويـَْفىن 

  ُكلِّ أَحٍد، َواْحلَْمُد هلِل َمحْدًا يـَْفُضُل َمحَْد اْحلاِمديَن َمحْدًا َكثريًا بـَْعَد  ُكلِّ َكثريًا قـَْبَل 
أَحٍد، َواْحلَْمُد هلِل  ُكلِّ َمع َكثريًا  *أَحٍد، َواْحلَْمُد هلِل َمحْدًا يـَْفُضُل َمحَْد اْحلاِمديَن َمحْداً 

 
olsun alemdeki kadınların efendisi Fatıma'nın annesi Hatice'ye, selam 
olsun tertemiz imamların annesi Fatıma'ya, selam olsun birikmiş ilimler 
denizleri iftihar sahibi canlara ve ruhların çürümüş kemiklere döndüğü 
zamanki velilerime, yaratılmışların imamları ve hakkın emir sahiplerine. 
Selam olsun sana ye şerefli, tertemiz kerim kişi. Şehadet ederim ki 
Allah'tan başka ilâh yoktur, Muhammed O'nun kulu ve seçtiği kişidir; Ali 
onun velisi ve seçtiği kişidir ve imamet kıyamet gününe kadar onun 
evlatlarındadır; ben bunu yakin bir ilimle biliyorum; biz buna inananlardan 
ve onlara yardım için çalışanlardanız." 

* "Hamd herkesten önce Allah'a mahsustur, hamd herkesten sonra 
Allah'a mahsustur, hamd herkesle birlikte Allah'a mahsustur; hamd 
Allah'a mahsustur; Rabbimiz bâki kalacak ve herkes fâni olacaktır. Hamd 
edenlerin hamdından üstün, herkesten önce ve çok miktarda hamd 
Allah'a mahsustur; hamd edenlerin hamdından üstün, herkesten sonra 
ve çok miktarda hamd Allah'a mahsustur; hamd edenlerin hamdından 
üstün, herkesle birlikte ve çok miktarda hamd Allah'a mahsustur; hamd 

 



 1181 

، َويـَْفىن ُكلُّ أَحٍد، َواْحلَْمُد هلِل يقَنا اْلباَمحْدًا يـَْفُضُل َمحَْد اْحلاِمديَن َمحْدًا َكثريًا ِلَربِّ 
َمحْدًا ال ُحيْصى َوال يُْدرى َوال يـُْنسى َوال يـَْبلى َوال يـَْفىن َوَلْيَس َلُه ُمنْـَتهى، َواْحلَْمُد 

اْلعاَلمَني َوُشُهوِر الدُُّهوِر َوأّ�ِم الدُّنْيا  ِسين َدواِمِه َويـَْبقى بَِبقائِِه يفدًا يَُدوُم بِ هلِل محَْ 
ِه اْلَعَدُد َوال  بَِد ِممّا ال ُحيْصيبَِد َوَمَع األَ ِر، َواْحلَْمُد هلِل أبََد األَ َوساعاِت اللَّْيِل َوالنَّها

 . اَرَك هللاُ أْحَسُن اْخلاِلقنيَ ُد َوتَببَ َمُد َوال يـَْقَطُعُه األَ يـُْفنيِه األَ 
Sonra şöyle de: 

إالَّ هللاُ َمَع ِالـَٰه  أَحٍد، َوال ُكلِّ إالَّ هللاُ بـَْعَد ِالـَٰه  أَحٍد، َوال ُكلِّ إالَّ هللاُ قـَْبَل ِالـَٰه  ال
إالَّ ُهللا هَتْليًال يـَْفُضُل لـَٰه اِ  إالَّ ُهللا يـَْبقى رَبُّنا َويـَْفىن ُكلُّ أَحٍد، َوالِالـَٰه  أَحٍد، َوال ُكلِّ 

إالَّ ُهللا هَتْليًال يـَْفُضُل هَتْليَل ِالـَٰه  أَحٍد، َوال ُكلِّ لَني َفْضًال َكثريًا قـَْبَل هَتْليَل اْلُمَهلِّ 
لَني ْلُمَهلِّ إالَّ ُهللا هَتْليًال يـَْفُضُل هَتْليَل اِالـَٰه  أَحٍد، َوال ُكلِّ لَني َفْضًال َكثريًا بـَْعَد اْلُمَهلِّ 

لَني َفْضًال َكثرياً إالَّ هللاُ هَتْليًال يـَْفُضُل هَتْليَل اْلُمَهلِّ ِالـَٰه  َفْضًال َكثرياً َمَع ُكلُّ أَحٍد، َوال
ُحيْصى َوال يُْدرى َوال يـُْنسى  *إالَّ ُهللا هَتْليًال الِالـَٰه  َويـَْفىن ُكلُّ أَحٍد، َوال يَنا اْلباقِلَربِّ 

 
edenlerin hamdından üstün, çok miktarda ve bâki olan Rabbimize ait 
hamd Allah'a mahsustur; O'ndan başka herkes fani olacaktır. Sayılma-
yan, idrak edilmeyen (akıllara sığmayan), unutulmayan, eksilmeyen, fani 
olmayan ve sonu olmayan Hamd Allah'a mahsustur. Hamd, kendisi de-
vam ettikçe devam eden, alemdekilerin yıllarında, dönemlerin aylarında, 
dünyanı günlerinde, gece ve gündüzün saatlerinde kaldıkça kalacak olan 
Allah'a mahsustur. Hamd, ebediyen, sayıların sayamayacağı ve zamanın 
fani edemeyeceği ve ebediyetin kesemeyeceği ebediyetle Allah'a mah-
sustur. Yüceler yücesidir en iyi yaratan Allah." 

* "Allah'tan başka ilâh yoktur herkesten önce, Allah'tan başka ilâh 
yoktur herkesten sonra, Allah'tan başka ilâh yoktur herkesle birlikte, Al-
lah'tan başka ilâh yoktur; Rabbimiz bâki kalacak ve herkes fâni olacaktır; 
Allah'tan başka ilâh yoktur, tehlil edenlerin (la ilâhe illellah söyleyenlerin) 
tehlilinden üstün ve herkesten önce bir tehlille; Allah'tan başka ilâh 
yoktur, tehlil edenlerin tehlilinden üstün ve herkesten sonra bir tehlille; 
Allah'tan başka ilâh yoktur, tehlil edenlerin tehlilinden üstün ve herkesle 
birlikte bir tehlille; Allah'tan başka ilâh yoktur, tehlil edenlerin tehlilinden 
üstün, bâki olan Rabbimize mahsus bir tehlille; O'ndan başka herkes fani 

 



 1182 

إالَّ ُهللا هَتْليًال يَُدوُم ِبَدواِمِه َويـَْبقى ِالـَٰه  ال يـَْفىن َوَلْيَس َلُه ُمنْـَتهى، َوالَوال يـَْبلى وَ 
ِالـَٰه  َوالنَّهاِر، َوال اْلعاَلمَني َوُشُهوِر الدُُّهوِر َوأّ�ِم الدُّنْيا َوساعاِت اللَّْيلِ  ِسين ِه يفبَِبقائِ 

بَُد، َمِد َوال يـَْقَطُعُه األَ  اْلَعَدِد، َوال يـُْفنيِه األَ َممّا ال ُحيْصيهِ  بَدِ َبِد َوَمَع األَ إالَّ ُهللا أَبَد األَ 
 .اَرَك هللاُ أْحَسُن اْخلاِلقنيَ َوتَب

Sonra şöyle de: 
أَحٍد،  ُكلِّ أَحٍد، َوُهللا أْكَربُ َمَع  ُكلِّ أَحٍد، َوُهللا أْكَربُ بـَْعَد  ُكلِّ َوُهللا أْكَربُ قـَْبَل 

يَن أَحٍد، َوُهللا أْكَربُ َتْكبريًا يـَْفُضُل َتْكبَري اْلُمَكربِّ  ُكلِّ ْبقى رَبُّنا َويـَْفىن َوُهللا أْكَربُ يَـ 
يَن َفْضًال َكثرياً أَحٍد، َوُهللا أْكَربُ َتْكبريًا يـَْفُضُل َتْكبَري اْلُمَكربِّ  ُكلِّ َفْضًال َكثريًا قـَْبَل 

أَحٍد،  ُكلِّ ُضُل َتْكبَري اْلُمكَّربيَن َفْضًال َكثريًا َمَع أَحٍد، َوهللاُ أْكَربُ َتْكبريًا يـَفْ  ُكلِّ بـَْعَد 
أَحٍد،  ُكلِّ َويـَْفىن  يَنا اْلباقيَن َفْضًال َكثريًا ِلَربِّ َوُهللا أْكَربُ َتْكبريًا يـَْفُضُل َتْكبَري اْلُمَكربِّ 

َوَلْيَس َلُه  *ْفىنَوُهللا أْكَربُ َتْكبريًا ال ُحيْصى َوال يُْدرى َوال يـُْنسى َوال يـَْبلى َوال يَـ 
 

olacaktır. Allah'tan başka ilâh yoktur, sayılmayan, idrak edilmeyen (akılla-
ra sığmayan), unutulmayan, eksilmeyen, fani olmayan ve sonu olmayan 
bir tehlille; Allah'tan başka ilâh yoktur, kendisi devam ettikçe devam 
eden, kendisi kaldıkça alemdekilerin yıllarında, dönemlerin aylarında, 
dünyanı günlerinde, gece ve gündüzün saatlerinde kendisi kaldıkça 
kalacak olan bir tehlille. Allah'tan başka ilâh yoktur, ebediyen, sayıların 
sayamayacağı ve zamanın fani edemeyeceği ve ebediyetin keseme-
yeceği edebiyetle. Yüceler yücesidir en iyi yaratan Allah." 

* "Allah yücedir herkesten önce, Allah yücedir herkesten sonra, 
Allah yücedir herkesle birlikte; Allah yücedir; Rabbimiz bâki kalacak ve 
herkes fâni olacaktır. Allah yücedir, mükebbirlerin tekbirinden çok üstün, 
herkes-ten önce bir yücelikle; Allah yücedir, mükebbirlerin tekbirinden 
çok üstün, herkesten sonra bir yücelikle; Allah yücedir, mükebbirlerin 
tekbirinden çok üstün, herkesle birlikte bir yücelikle; Allah yücedir, 
mükebbirlerin tekbirinden çok üstün ve bâki olan Rabbimize mahsus bir 
yücelikle; O'ndan başka herkes fani olacaktır. Allah yücedir, sayılmayan, 
idrak edilmeyen (akıllara sığmayan), unutulmayan, eksilmeyen, fani 
olmayan ve sonu olmayan bir yücelikle. Allah yücedir, kendisi devam 
ettikçe devam eden, alemdekilerin yıllarında, dönemlerin aylarında, 
dünyanı günlerinde, gece ve gündüzün saatlerinde kaldıkça. Alay 
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اْلعاَلمَني َوُشُهوِر  ينِّ سِ  َدواِمِه َويـَْبقى بَِبقائِِه يف ُمنْـَتهى، َوُهللا أْكَربُ َتْكبريًا يَُدوُم بِ 
بَِد َممّا ال بَِد َوَمَع األَ اِر، َوُهللا أْكَربُ أبََد األَ الدُُّهوِر َوأّ�ِم الدُّنْيا َوساعاِت اللَّْيِل َوالنَّه

 . اَرَك هللاُ أْحَسُن اْخلاِلقنيَ بَُد، َوتَبَمُد َوال يـَْقَطُعُه األَ ْلَعَدُد َوال يـُْفنيِه األَ ِه اُحيْصي

 
yücedir, ebediyen, sayıların sayamayacağı ve zamanın fani 
edemeyeceği ve ebediyetin kesemeyeceği ebediyetle Allah'a mahsustur. 
Yüceler yücesidir en iyi yaratan Allah." 
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MEKARİMU'L-AHLAK DUÂSI 

 أْفَضلَ  َمَل اْالمياِن َواْجَعْل يَقيينأكْ  ْغ اِبمياينَعلى حمَُمٍَّد َوآِلِه، َوبـَلِّ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
َتِه بِِنيَّيت  . ْعمالِ إىل أْحَسِن األَ  يَعَملّياِت َوبِ أْحَسِن النِّ  إىل اْلَيقِني، َوانـْ

، َواْسَتْصِلْح ِبُقْدرَِتَك ما َفَسَد َك يَقيينْح ِمبا ِعْندَ َوَصحِّ  ْر بُِلْطِفَك نِيَّيتاللّـُهمَّ َوفِّ 
 . ّين مِ 

ِمبا  َواْستَـْعِمْلينِ◌ْهتِـماُم ِبِه، اْال◌ِ  ما َيْشَغُلِين  َعلى حمَُمٍَّد َوآِلِه َواْكِفين اللّـُهمَّ َصلِّ 
ِرْزِقَك،  يف يَّ َوأْوِسْع َعلَ  َلُه َوأْغِنين فيـما َخَلْقَتين يدًا َعْنُه، َواْستَـْفرِْغ أّ�مغَ  ُلينأَ َتسْ 

  َلَك َوال تـُْفِسْد ِعباَديت  *ْدين اِبْلِكْربِ، َوَعبِّ  َوال تـَبْـَتِلَيّين  اِبلنَّظَِر َوأِعزَّين َوال تـَْفِتّين 
 

* Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. İmanımı en 
kamil iman derecesine ulaştır. Yakinimi en faziletli yakinlerden kıl. Niyeti-
mi niyetlerin en iyisiyle ve amelimi amellerin en güzeliyle sonuçlandır.  

Allah'ım; lütfünle niyetimi sabit ve kamil eyle. Kendi katındaki şeyle 
yakinimi teshih eyle. Kendi kudretinle fasid olan yönlerimi ıslah eyle. 

Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Beni, vaktimi 
alan meşguliyetlerden ihtiyacsız kıl. Beni yarın (Mahşer gününde) sora-
cağın şeylere amel eden kıl. Ömrümü, yarattığın hadef uğruna harcat. 
Beni hiç kimseye muhtaç etme. Bana bol rızık ver. Beni (zenginlerin 
durumuna) iltifat ve özenmekle imtihan etme. Bana izzetinefis ihsan eyle. 
Beni kibire duçar etme. Beni sadece Senin karşında eğilen ve sana iba-
det eden bir kul et. sana olan kulluk ve ibadetimi gururlanmamla fasid ve 
etkisiz etme. Benim elimle halka iyilik ve hayır ulaştır ve o hayrımı minnet 
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  َمعاِيلَ  ، َوَهْب يلاْخلَْريَ َوال َمتَْحْقُه اِبْلَمنِّ  يَّ أْجِر ِللّناِس َعلى َيدَ ، وَ اِبْلُعْجبِ 
 . ِمَن اْلَفْخرِ  ِق، َواْعِصْمينْخالاألَ 

ِعْنـَد   يّناِس َدرََجـًة إّال َحَطْطَتنـال ِيف  مٍَّد َوآِلِه َوال تـَْرفـَْعينَعلى حمَُ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
 يِطَنًة ِعْنَد نـَْفسِذلًَّة اب ِعزًّا ظاِهرًا إّال أَحَدْثَت يل ْث يلِمثـَْلها، َوال ُحتْدِ  ينـَْفس

 . ِبَقَدرِها
هِبُدًى صاِلٍح ال أْستَـْبِدُل ِبِه، َوَطريَقِة   ْعينَعلى حمَُمٍَّد َوآِل حمَُمٍَّد َوَمتِّ  اللّـُهمَّ َصلِّ 

 ِبْذَلًة يف يما كاَن ُعْمر  ْرينَحقٍّ ال أزيُغ َعْنها، َونِيَِّة رُْشٍد ال أُشكُّ فيها، َوَعمِّ 
،  َق َمْقُتَك إَيلَّ إَلْيَك قـَْبَل أْن َيْسبِ  ْرَتعاً ِللشَّْيطاِن َفاْقِبْضينمَ  يطاَعِتَك، َفإذا كاَن ُعْمر 
 .يَّ لَ أْو َيْسَتْحِكَم َغَضُبَك عَ 

هِبا إّال إّال أْصَلْحَتها، َوال عائَِبًة اَُؤنَُّب  ال َتدَْع َخْصَلًة تُعاُب ِمّين  اللّـُهمَّ 
 . �ِقَصًة إالّ أْمتَْمَتها  ِيفَّ َحسَّنْـَتها، َوال اُْكُروَمًة 

، اْلَ◌َحمبَّةَ  *نِ اِمْن ِبْغَضِة أْهِل الشَّنَ  مٍَّد، َوأْبِدْلينَعلى حمَُمٍَّد َوآِل حمَُ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
 

bırakmakla (başlarına kakmakla) boşa çıkarma. Bana iyi ahlak ve yüce 
hasletler ihsan et. Beni gurur ve kendini beğenmişlikten koru. 

Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Beni halkın 
yanında her ne kadar yücelttiysen kendi nefsimde kendimi bir o kadar 
aşağı görmeği bana nasip eyle, bana (halk arasında) her ne kadar zahirî 
izzet verdiysen, kendi nefsimde de bir o kadar batinî zillet oluştur.  

* Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Beni hiç bir 
şeyle değişmeyeceğim salih ve mutluluk getiren hidayet, asla sapmaya-
cağım hak yol ve şüphe etmeyeceğim halis ve temiz niyet sahibi kıl. Öm-
rüm Senin itaatinde harcandığı müddetçe bana uzun ömür ver, eğer öm-
rüm şeytanın otlağı olursa, gazabın bana ulaşmadan veya gazabın hak-
kımda kesinleşmeden canımı al. 

Allah'ım! Bende, ıslah etmediğin kötü bir haslet, iyiliğe çevirmediğin 
kınanmama sebep olan bir kusur ve tamamlamadığın noksan bir keramet 
bırakma. 

Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Benim için 
düşmanların düşmanlığını sevgiye, sitem ehlinin hasedini şefkate, salih-
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ْدَنْنيَ  َقَة، َوِمْن َعداَوِة األَ لثِّ اْلَمَودََّة، َوِمْن ِظنَِّة أْهِل الصَّالِح ا يِ َوِمْن َحَسِد أْهِل اْلبَـغْ 
 قْـَربَني النُّْصَرَة، َوِمْن ُحبِّ  األَ ْرحاِم اْلَمَربََّة، َوِمْن ِخْذالنِ َة، َوِمْن ُعُقوِق َذِوى األَ اْلَواليَ 

اْلُمالِبسَني َكَرَم اْلِعْشَرِة، َوِمْن َمرارَِة َخْوِف   اْلُمداريَن َتْصحيَح اْلِمَقِة، َوِمْن َردِّ 
 . َمَنةِ ظّاِلمَني َحالَوَة األَ لا

، َوِلساً� َعلى َمْن ينيَدًا َعلى َمْن ظََلمَ  ْل يلَعلى حمَُمٍَّد َوآِلِه، َواْجعَ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
َوقُْدرًَة َعلى َمِن  ، َمْكرًا َعلى َمْن كايََدين ، َوَهْب يل، َوَظَفرًا ِمبَْن عانََدينخاَصَمين 
،  ينَمْن َسدَّدَ  ِلطاَعةِ  ْقين، َوَوفِّ ، َوَسالَمًة ِممَّْن تـََوعََّدين ْن َقَصَبين، َوَتْكذيباً ِلمَ اْضَطَهَدين 

 . ينَوُمتابـََعِة َمْن أْرَشدَ 
اِبلنُّْصِح،  ْن اُعاِرَض َمْن َغشَّينألَ  ْدينَعلى حمَُمٍَّد َوآِلِه، َوَسدِّ  اللّـُهمَّ َصلِّ 

َلِة، اِبلصِّ  َمْن َقَطَعين اِبْلَبْذِل، َواُكاِيفَ  َحَرَمين، َواُثيَب َمْن اِبْلِربِّ  َمْن َهَجَرين يَ َوأْجزِ 
 *. َئةِ َعِن السَّيِّ  يَ أْشُكَر احلََْسَنَة، َواُْغضِ  ْكِر، َوأنْ إىل ُحْسِن الذِّ  اْغتاَبين  َواُخاِلَف َمنِ 

 
lerin zannını güvene, yakınların düşmanlığını dostluğa, akraba ilgisizliğini 
vuslat ve iyiliğe, akrabaların yardımı kesmelerini himaye ve yardıma, 
müdara ehlinin (dost gibi görünenlerin) muhabbetini gerçek sevgiye, yer-
siz muaşeretleri güzel geçime ve zalimlerden korkunun acılığını emniyet 
tatlılığına çevir. 

* Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Beni, bana 
zülmedenlere karşı güçlü, düşmanlık besleyenlere karşı sözde yetenekli 
ve konuşaklı ve inat edenlere muzaffer kıl. Bana, hilecilere karşı çözüm 
yolu, sultacılara karşı güç ve kudret, kötü niyetli kusur bulana karşı 
yalanlama gücü ve tehdid edene karşı korunma ve masuniyet ihsan eyle. 
Beni, bana doğru yolu gösterenin ve mutluluğa irşad edenin itaatine 
muvaffak eyle.  

Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder ve bana yar-
dımcı ol ki, beni aldatana nasihatle karşılık vereyim, beni terkedeni iyilikle 
mükafatlandırayım, beni mahrum edeni bahşişle yararlandırayım, akra-
balık bağını kesene vuslat ve görüşmekle karşılık vereyim, gaybetimi ya-
panı iyilikle anayım, iyiliğin şükrünü yerine getirebileyim ve kötülükten 
göz yumayım. 
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 َة اْلُمتَّقَني يف زينَ  ْلَيِة الّصاِحلَني، َواْلِبْسينِحبِ  ينَعلى حمَُمٍَّد َوآِلِه َوَحلِّ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
أْهِل اْلُفْرَقِة، َوإْصالِح ذاِت  َبْسِط اْلَعْدِل، وََكْظِم اْلَغْيِظ، َوإْطفاِء الّنائَِرِة، َوَضمِّ 

اْلَبْنيِ، َوإْفشاِء اْلعارَِفِة، َوِسْرتِ اْلعائَِبِة، َولِني اْلَعريَكِة، َوَخْفِض اْجلَناِح، َوُحْسِن  
، خاَلَقِة، َوالسَّْبِق إَىل اْلَفضيَلِة، َوايثاِر التـََّفضُّلِ مُ َوطيِب الْ  ، َوُسُكوِن الّريِح،الّسريَةِ 

، َواْسِتْقالِل  ، َواْلَقْوِل اِبْحلَقِّ ْفضاِل َعلى َغْريِ اْلُمْسَتِحقِّ َوتـَْرِك التـَّْعيِري، َواالِ  َوإْن َعزَّ
، َوأْكِمْل  يَوِفْعل َوإْن َقلَّ ِمْن قـَْويل ، َواْسِتْكثاِر الشَّرِّ يَوِفْعل ْريِ َوإْن َكثـَُر ِمْن قـَْويلاخلَْ 

 يأالرَّ  ياْلِبدَِع، َوُمْستَـْعِملِ ِبَدواِم الطّاَعِة، َولُُزوِم اْجلَماَعِة، َورَْفِض أْهِل  ذِلَك يل
 . ْخَرتَعِ مُ الْ 

وى ِربُْت، َوأقْ إذا كَ  يَّ اْجَعْل أْوَسَع ِرْزِقَك َعلَ َعلى حمَُمٍَّد َوآِلِه، وَ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
اْلَعمى َعْن َسبيِلَك،   ْلَكَسِل َعْن ِعباَدِتَك، َوالابِ  إذا َنِصْبُت، َوال تـَبْـَتِلَيّين  قـُوَِّتَك ِيفَّ 

فارََقِة َمِن اْجَتَمَع مُ  *َوال اِبلتـََّعرُِّض خلِِالِف َحمَبَِّتَك، َوال ُجماَمَعِة َمْن تـََفرََّق َعْنَك، َوال
 

* Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Beni adaleti 
yaymaya, sinirime hakim olmaya, gazap ateşini söndürmeye, ayrılığa 
düşenleri birleştirmeye, insanlar arasında barış sağlamaya, halkın iyi 
yönlerini dile getirmeye ve kusurlarını örtmeye, yumuşak tabiatlı ve teva-
zu sahibi olmaya, halkla iyi geçinmeye, gönül hoşluğu ve güzel ahlaka 
sahip olmaya, hayır ve fazilette yarışmaya, ihsan ve hayır hususunda 
ısrar ve fedakârlık yapmaya, başkalarını kınama ve hor görmeği terket-
meye, ehli olmayana iyilikte bulunmamaya, hak sözü ne kadar ağır olsa 
da söylemeye, söz ve amelimle yaptığım hayırları her ne kadar çok olsa 
da az saymaya, söz ve amelimle yaptığım kötülükleri her ne kadar az 
olsa da büyük saymaya, bidat ehli ve dinde kendilerinden çıkardıkları 
görüşe amel edenleri terketmeye muvaffak eyle, beni salihlerin ziyneti ile 
ziynetlendir, takva ehlinin ziynetine büründür ve bunları sana itaat 
etmekle, Müslümanların safında olmakla bende tamamla. 

Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Yaşlandığım-
da bana rızkını artır ve güçsüzleşip ve yıprandığımda gücünü artır. Beni, 
sana ibadet ve kulluktan alıkoyan müsamaha ve rağbetsizliğe, doğru yol-
dan saptıran basiretsizliğe, sevmediğin şeyi yapmaya, Senden irtibat 
kesenlerle vuslat etmeğe ve Seninle olanlardan ayrılığa düşmeğe duçar 
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  .إَلْيكَ 
ُلَك ِعْنَد اْحلاَجِة، َوأَتَضرَُّع إَلْيَك أَ وُل ِبَك ِعْنَد اْلضَُّرورَِة، َوأسْ أصُ  اللّـُهمَّ اْجَعْلين

ْسِتعانَِة ِبَغْريَِك إَذا اْضطُِرْرُت، َوال اِبْخلُُضوِع ِلُسؤاِل اِبال ّين ِعْنَد اْلَمْسَكَنِة، َوال تـَْفتِ 
تَـَقْرُت، َوال اِبلتََّضرُِّع إىل َمْن ُدوَنَك  رَِهْبُت، َفَأْسَتِحقَّ ِبذاِلَك  إذاَغْريَِك إَذا افـْ

 .ْعراَضَك � أْرَحَم الرّاِمحنيَ ِخْذالَنَك َوَمنْـَعَك َوإ
ًا َواحلََْسِد ِذْكر  َوالتََّظّين  ِمَن الَّتَمّين  يَرْوع الشَّْيطاُن يف يما يـُْلقِ  اللّـُهمَّ اْجَعلْ 

ِمْن  َك، َوما أْجرى َعلى ِلساينُدوِّ قُْدرَِتَك، َوَتْدبريًا َعلى عَ  ِلَعَظَمِتَك، َوتـََفكُّرًا يف
َلْفَظِة ُفْحٍش أْو َهْجٍر أْوَشْتِم ِعْرٍض أْو َشهاَدِة ابِطٍل أِو اْغِتياِب ُمْؤِمٍن غاِئٍب أْو 

الثَّناِء َعَلْيَك، َوَذهاابً   اِبْحلَْمِد َلَك، َوإْغراقًا ِيف حاِضٍر، َوما أْشَبَه ذِلَك، نُْطقًا  َسبِّ 
 . ْحساِنَك، َوإْحصاًء ِلِمَنِنكَ َوُشْكراً ِلِنْعَمِتَك َواْعِرتافاً إبِِ َمتْجيِدَك،  يف

 *، َوال طيٌق ِللدَّْفِع َعّين مُ  َعلى حمَُمٍَّد َوآِلِه، َوال اُْظَلَمنَّ َوأْنتَ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
 

etme. 
Allah'ım! Beni zaruret anında sadece Senden medet ve yardım bek-

leyen, hacet dilediğinde sadece Senden dileyen ve fakirlik anımda sade-
ce sana yakaran ve yalvaran kıl. Beni ıstırar ve çaresizlik anında Senden 
başkasına yönelmekle, fakir olduğumda Senden başkasına eğilerek el 
açmakla ve korkuya duçar olduğumda Senden başkasına yalvarmakla 
imtihan etme; (aksi takdirde) Senin tarafından aşağılanmaya, mahrum 
olmaya ve kovulmağa layık olurum. Ey merhametlilerin en merhametlisi. 

* Allah'ım! Şeytanın kalbime düşürdüğü arzu, haset ve kötümserliği, 
(kendi lütfünle değiştirerek) azametin için zikir, kudretinde tefekkür ve 
düşmanına karşı tedbir kıl. Şeytanın dilime akıttığı kötü söz veya boş söz 
veya birinin haysiyetine dokunmayı veya haksız yere şahitlik yapmayı 
veya hazır olmayan müminin gaybetini etmeyi veya hazırda olana küfret-
meyi ve bunların benzerlerini (dönüştürerek) Seni Hamd ve övgüye dal-
mak, azametinde düşünmek, nimetine şükretmek, ihsanına itiraf etmek 
ve nimetlerini dile getirmek kıl.  

Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Beni zulme 
uğramaktan koru; çünkü Sen onu benden defetmeye kadirsin, beni zul-
metmekten alıkoy; zira Senin, beni ondan uzak tutmaya gücün yeter. 
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، َوال  داَييتنَّ َوَقْد أْمَكنَـْتَك هِ ، َوال أِضلَّ اْلقاِدُر َعَلى اْلَقْبِض ِمّين  أْظِلَمنَّ َوأْنتَ 
 . يَغَنيَّ َوِمْن ِعْنِدَك ُوْجد، َوال أطْ ي َتِقَرنَّ َوِمْن ِعْنِدَك ُوْسعأفْـ 

اللّـُهمَّ إىل َمْغِفَرِتَك َوَفْدُت، َوإىل َعْفِوَك َقَصْدُت، َوإىل َجتاُوِزَك اْشتَـْقُت، 
أْسَتِحقُّ ِبِه ما  يَعَمل يُوِجُب ىل َمْغِفَرَتَك، َوال يفَوِبَفْضِلَك َوثِْقُت، َوَلْيَس ِعْندى ما 

َوآِلِه  َعلى حمَُمَّدٍ  إّال َفْضُلَك، َفَصلِّ  يبـَْعَد أْن َحَكْمُت َعلى نـَْفس َعْفَوَك، َومايل
أزْكى،   يَ هِ  ِللَّيت  ْقينالتـَّْقوى، َوَوفِّ  اِبْهلُدى َواهلِْْمِين  اللّـُهمَّ َوأْنِطْقين يَّ َوتـََفضَّْل َعلَ 
 . أْرضى ِمبا ُهوَ  َواْستَـْعِمْلين

 .َعلى ِملَِّتَك أُموُت َوَأْحيا طَّريَقَة اْلُمْثلى، َواْجَعْلينال اللّـُهمَّ اْسُلْك ِيبَ 
السَّداِد،  ِمْن أْهلِ  اِبْالِ◌ِ◌ْقِتصاِد، َواْجَعْلين  ْعين َعلى حمَُمٍَّد َوآِلِه، َوَمتِّ  اللّـُهمَّ َصلِّ 

  *. فَـْوَز اْلَمعاِد َوَسالَمَة اِملْرصادِ  َواْرزُْقين   اْلِعباِد،  ي لَِّة الرَّشاِد، َوِمْن صاحلِِ َوِمْن أدِ 
 

Beni delalete yönelmekten koru; gerçekten beni hidayete ulaştırma imka-
nına sahipsin. Beni fakir olmaktan koru; gerçekten benim bol rızıkla rızık-
lanmam Senin elindedir. Beni isyan ve tuğyan etmekten koru; gerçekten 
benim varlığım ve her şeyim Sendendir. 

* Allah'ım! Senin mağfiretine yöneldim, Senin affını kastettim, Senin 
bağışlamanı şiddetle arzuluyorum ve Senin lütuf ve ihsanına güvenim 
sonsuzdur. Beni bağışlamana sebep olacak bir şeyim yok benim, affına 
layık olabilmek için bir amelim yok benim. Kendi nefsimi muhasebe ve 
muhakeme ettikten sonra Senin lütuf ve merhametinden başka bir şeye 
sahip olmadığıma inanıyorum. Öyleyse Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine 
salavat gönder ve bana lütuf ve ihsanda bulun. Allah'ım! Beni hidayet 
üzere konuştur, kalbime takva ilham et. Beni manevi temizliğe sebep ola-
cak ve Senin hoşnutluğunu kazanacak şeyi yapmaya muvaffak kıl.  

Allah'ım! Bana hak yolda yürümeyi ve Senin dinin üzere ölüp, Senin 
dinin üzere dirilmeyi nasip eyle.  

Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Beni yaşa-
mımda itidal sahibi ve orta halli et. Beni doğrulardan, doğru yola hidayet 
edenlerden ve salih kullardan kıl. Beni kıyamet gününün saadet ve ni-
metleriyle rızıklandır ve bana huzurunda Mirsad (hakkunnasla ilgili hesap 
yeri)dan selametlikle geçmeği nasip eyle. 

Allah'ım! Kurtuluşuma sebep olacak amellerimi kendi katına götür 
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ما  يِمْن نـَْفس يِق ِلنَـْفسُصها، َوأبْ ما ُخيَلِّ  يْفِسَك ِمْن نـَْفساللّـُهمَّ ُخْذ ِلنَـ 
  .هاِلَكٌة أْو تـَْعِصَمها  ينـَْفس ُيْصِلُحها، َفإنَّ 

إْن  ُحرِْمُت، َوِبَك اْسِتغاَثيتإْن  يإْن َحزِْنُت، َوأْنَت ُمنْـَتَجع اللّـُهمَّ أْنَت ُعدَّيت
يٌري، َفاْمُنْن  ُكرِْثُت، َوِعْنَدَك ِممّا فاَت َخَلٌف َوِلما َفَسَد َصالٌح، َوفيـما أْنَكْرَت تـَغْ 

  الضَّالِل اِبلرَّشاِد، َواْكِفين الطََّلِب اِبجلَِْدِة، َوقـَْبَل  قـَْبَل اْلَبالِء اِبْلعاِفَيِة، َوقـَْبلَ  يَّ َعلَ 
 .ْرشادِ ُحْسَن االِ  َن يـَْوِم اْلَمعاِد، َواْمِنْحينأمْ  َعرَِّة اْلِعباِد، َوَهْب يل مَ ُمْؤنَةَ 

  بِِنْعَمِتَك، َوأْصِلْحين  بُِلْطِفَك َواْغُذين ٍد َوآِلِه، واْدرَأ َعّين َعلى حمَُمَّ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
إَذا اْشَتَكَلْت  ْقينضاَك، َوَوفِّ رِ  ْلينَذراَك، َوَجلِّ  يف ِبُصْنِعَك، َوأِظلَّين ِبَكَرِمَك، َوداِوين

زْكاها، َوإذا تَناَقَضِت اْلِمَلُل ْعماُل ألَ ْهداها، َوإذا َتشاهَبَِت األَ ُموُر ألَ األُ  يَّ َعلَ 
 . ْرضاهاألَ 

َوَهْب  *ُحْسَن اْلِواليَِة، اِبْلِكفايَِة، َوُمسْين ْجينَعلى حمَُمٍَّد َوآِلِه، َوتـَوِّ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
 

(kabul buyur) ve ıslahıma sebep olanını kendim için bırak; gerçekten Sen 
onu korumadıkça nefsim helaketle başbaşadır. 

* Allah'ım! Mahzun olduğumda sığınağım Sensin, mahrum bırakıldı-
ğımda tutanağım Sensin ve zorluğa düştüğümde yakardığım Sensin. 
Kaybedilenin yerini tutacak, fasit olanın yerini daha iyisi alacak ve razı 
olmadığının yerine razı olduğun şey Senin katındadır. Allah'ım; öyleyse 
bana, belaya düşmeden afiyet vermekle, talep etmeden ihtiyaçsız kıl-
makla, delaletle düşmeden hidayet etmekle minnet bırak. Beni, halkın 
dedikodularının doğurduğu neticelerden koru. Bana kıyamet gününün 
emniyet ve kurtuluşunu ihsan eyle. Beni, halkı en güzel şekilde irşat ve 
hidayet etmeğe muvaffak eyle.  

Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Kendi lütfünle 
(zararlı ve tehlikeli şeyleri) benden defet. Nimetinle beni gıdalandır. Ke-
rem ve büyüklüğünle beni ıslah et. Üstün ve mutkan vesilelerinle beni te-
davi et. Kendi rahmetinin gölgesinden beni uzağa düşürme. Tüm vücu-
duma rıza ve hoşnutluğunla ihata eyle. Müşkül ve karışık konularla karşı-
laştığımda beni doğru olana, birbirime benzer amellerde en faydalı olana 
ve milletler değişik inançlara duçar olduklarında rıza gösterdiğin inanca 
muvaffak eyle.  
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َكّداً  يالدََّعِة، َوال َجتَْعْل َعْيش ُحْسنَ  اِبلسََّعِة، َواْمِنْحين اهلِْدايَِة، َوال تـَْفِتّين ْدَق صِ  يل
 . ّداً َوال أْدُعو َمَعَك نِّداً ال أْجَعُل َلَك ضِ  َعَلىَّ َرّدًا، َفإينّ  يَوال تـَُردَّ ُدعائ َكّدًا،

ِمَن التـََّلِف،  يْن ِرْزق السََّرِف، َوَحصِّ ِمنَ  ى حمَُمٍَّد َوآِلِه، َواْمنَـْعينَعل اللّـُهمَّ َصلِّ 
 . اُْنِفُق ِمْنهُ  فيـما َسبيِل اهلِْدايَِة ِلْلِربِّ  اِبْلَربََكِة فيِه، َوأِصْب يب ْر َمَلَكيتَوَوفِّ 

ِمْن َغْريِ  ْكِتساِب َواْرزُْقيننََة االِ و َمؤُ  لى حمَُمٍَّد َوآِلِه، َواْكِفينعَ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
 . ِمَل إْصَر تَِبعاِت اْلَمْكَسبِ َفال أْشَتِغَل َعْن ِعباَدِتَك اِبْلطََّلِب، َوال أْحتَ  اْحِتساٍب،

 .ِبِعزَِّتَك ِممّا أْرَهبُ  ْرينِبُقْدرَِتَك ما أْطُلُب، َوأجِ  ِلْبيناللّـُهمَّ َفَأطْ 
ْقتاِر اِبالِ  ي جاهاِبْلَيساِر َوال تـَبْـَتِذلْ  يحمَُمٍَّد َوآِلِه، َوُصْن َوْجهَعلى  اللّـُهمَّ َصلِّ 

َتِنتَ ِحبَْمِد َمنْ  يَ َق أْهَل ِرْزِقَك، َوأْستَـْعطِ َفَأْسَرتْزِ   يَ ، َواُبـَْتلأْعطاين *ِشراَر َخْلِقَك، َفَأفـْ
 

Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Bana yetenek 
tacı giydir. Beni, üzerime aldığım sorumluluğu en güzel şekilde yerine 
getirmeğe muvaffak eyle. Bana sadık (gerçek) hidayeti ihsan eyle. Beni 
çok servetle imtihan etme. Bana rahat bir yaşam nasip eyle. Yaşamımı 
sürekli zahmetli kılma. Duâmı geri çevirme (kabul eyle), çünkü; ben ne 
sana bir zıt tanımış ve ne de sana ortak koşmuş değilim. 

* Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Beni israf 
yapmaktan menet, rızkımın zayi olmasını önle, sahip olduğum mülkü 
bereketlendirerek çoğalt, kendi malımdan infak ettiğim şeyi iyilik ve 
ihsanda benim hidayetim doğrultusunda kıl.  

Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Kazanç için 
çektiğim zahmetlerde kolaylık sağla, Sen bana yeterli ol ve beni 
ummadığım yerden rızıklandır, böylece; kazanç uğruna Senin ibadetin-
den geri kalmış olmayayım ve kazancın (beklenmedik) sorun ve zahmet-
lerine katlanmayayım.   

Allah'ım! Kendi kudretinle isteğimi bana nasip eyle ve beni kendi 
izzetinle korktuğum şeyden koru. 

Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Bana rahat bir 
geçim nasib etmekle itibarımı (halk arasında) koru, darlık ve yoksullukla 
halk arasında kadir-kıymetimi düşürme; aksi takdirde, (yoksullukla baş 
başa kalırsam) Senin rızkından rızıklananlardan, rızık talep etmeğe mec-
bur kalırım ve kullarının kötülerinden maddî istekte bulunabilirim, bana 
katkıda bulunanı övmekle imtihan olabilirim ve beni mahrum edeni 
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  .ْعطاِء َواْلَمْنعِ االِ  ِيلُّ ، َوأْنَت ِمْن ُدوِ�ِْم وَ َمْن َمنَـَعين  ِبَذمِّ 
َزهاَدٍة، َوِعْلماً   َفراغًا يفِعباَدٍة، وَ  ِصحًَّة يف ْقينلى حمَُمٍَّد َوآِلِه َواْرزُ عَ  اللّـُهمَّ َصلِّ 

 . إْمجالٍ  ِتْعماٍل، َوَورَعاً يفاسْ  ِيف 
بُلوُِغ  ْل إَيلَ ، َوَسهِّ يرَجاِء َرْمحَِتَك أَمل ْق يف، َوَحقِّ يـُهمَّ اْخِتْم ِبَعْفِوَك أَجلاللّ 

 .يَعَمل َمجيِع أْحوايل ْن يف، َوَحسِّ يِرضاَك ُسبُل
  اْستَـْعِمْلين أْوقاِت اْلَغْفَلِة، وَ  ِلذِْكِرَك يف ْهينَعلى حمَُمٍَّد َوآِلِه َونـَبِّ  مَّ َصلِّ اللّـهُ 

نْيا هِبا َخْريَ  َك َسبيًال َسْهَلًة، أْكِمْل يلإىل َحمَبَّتِ  أّ�ِم اْلُمْهَلِة، َواْ�َْج يل ِبطاَعِتَك يف  الدُّ
 . ِخَرةِ َواآل

آِلِه، َكَأْفَضِل ما َصلَّْيَت َعلى أَحٍد ِمْن َخْلِقَك قـَبْـَلُه، َعلى حمَُمٍَّد وَ  اللّـُهمَّ َصلِّ 
  ِخَرِة َحَسَنًة، َوِقين اآل الدُّنْيا َحَسَنًة َوِيف   َوآتِنا ِيف َوأْنَت ُمَصلٍّ َعلى أَحٍد بـَْعَدهُ 

  *ِبَرْمحَِتَك َعذاَب الّناِر.

 
kötülemeğe düçar olurum. Oysa, Sen veren ve vermeyenin velisisin. 

Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Bana ibadet 
etmek için sıhhat, züht ve takva sahibi olmak için kurtuluş, amel etmek 
için faydalı ilim ve itidalli bir şekilde nefsin önünü almayı nasib eyle. 

* Allah'ım! Ömrümü affınla sona erdir. Senin rahmetine olan arzumu 
gerçekleştir. Beni, Senin rızana ulaştıracak yollarımı kolaylaştır. Herhalu-
kâr da amelimi güzel kıl. 

Allah'ım, Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salavat gönder. Beni, gaflet 
anlarında Senin zikrini yapmak için ikaz eyle. Fırsatlarımı Senin itaatinle 
değerlendirmeğe muvaffak eyle. Senin muhabbetine ulaşmak için kolay 
bana bir yol göster, benim hakkımda muhabbetinle dünya ve ahiret 
hayrını tamamla.   

Allah'ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine, ondan önce kullarından her-
hangi birine gönderdiğin en faziletli salavatın aynısını gönder; Sen ondan 
sonra da kullarından istediğine salavat gönderirsin. 

Allah'ım! Dünya ve ahirette bize iyi hal nasip eyle. Lütuf ve merha-
metinle bizi ateş azabından koru. 
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