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NUDBE DUÂSI
Nudbe Duası olarak meşhur olan bu dua, içeriğinden de
anlaşılacağı üzere, Allah Teâlâ’nın son hücceti ve temsilcisi olan zamanımızın efendisi Hz. İmam Mehdi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) için okunan bir duadır. Bu duanın
Ramazan, Kurban ve Gadir-i Hum bayramlarıyla Cuma
günleri okunması özellikle tavsiye olunmuştur. Hz. İmam
Mehdi’nin (a.s) ziyaretnamesi okunduktan sonra bu duayla da Allah Teâlâ’ya onun zuhurunu bir an önce gerçekleşmesini sağlaması için dua edilir. Bu dua aynı zamanda
Ehl-i Beyt mektebi itikadını ve imamet anlayışını da en
güzel veçhiyle ortaya koymaktadır.
Merhum muhaddis Nuri "Tuhfetu'z-Zair" adlı eserinde bu
duanın şu üç meşhur ve eski kaynakta nakledildiğini belirtmiştir: 1- "Mezar-ı Şerif", Muhaddis Muhammed İbn Cafer
el-Meşhedî. 2- "Mezar-ı Kadim", Kutbunddin-i Ravendi. 3"Misbahu'z-Zair", Muhaddis Seyyid Raziyuddin İbn Tavus.
Sonra şöyle eklemiştir: "Her üç kaynakta Şeyh Ebulferac
Muhammed İbn Ali İbn Yakup İbn İshak İbn Kurra Kananî
el-Katib'ten, o da gaybet-i suğra (küçük gaybet) döneminde yaşayan Ebu Cafer Muhammed İbn Hüseyin İbn
Süfyan el-Bezuferî'den Hz. İmam Mehdi'nin (a.f) bu duayı
okumamızı emre iği belirtilmiştir."
Allame Meclisî de "Biharu'l-Envar" adlı eserinde söz konusu duanın senetlerinin muteber olduğunu belirterek
nakletmiştir.
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  ۤ 

 


ﻴﻢ
ﺍﻟﺮ ٔﺣ ِ
ﺑْ
ﺍﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ﱠ
ِﺴ ِﻢ ﺍﻟ ٕﻠـ ِﻪ ﱠ
ﲔ َﻭ َﺻ ﱠﻠﻲ ﺍﻟـ ٕﻠ ُـﻪ َﻋ ٰﻠﻲ َﺳﻴِّ ِﺪﻧَﺎ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِٕﻠـ ِﻪ َﺭ ِّﺏ ﺍﻟْـ َـﻌﺎﻟ َٔﻤ َ
َﺍﻟ َ
ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ

ْﺤ ْﻤ ُﺪ
ﺍﻟ َ

ﻧَﺒِـ ـﻴِّ ـ ـ ِﻪ َﻭ ٰﺍﻟِ ِﻪ َﻭ َﺳﱠﻠ َﻢ
َﻋ ٰﻠﻲ ﻣﺎ َﺟ ٰﺮﻱ ﺑِ ِﻪ

ﻴﻤﺎ ،ﺍَﻟ ٕﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻟ َ
َﻚ
ﺗَ ْﺴ ٔﻠ ً
ﻗَ َﻀۤﺎﺋُ َﻚ ٔﻓ ۤﻲ ﺍ َْﻭﻟِﻴَۤﺎﺋِ َﻚ

ﺍﺧﺘَ ْﺮ َﺕ
َﺼﺘَ ُﻬ ْﻢ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ َﻚ َﻭ ٔﺩﻳﻨِ َﻚ ،ﺍِ ِﺫ ْ
ﺍﺳﺘَ ْﺨﻠ ْ
ﺍﻟﱠ ٔﺬ َ
ﻳﻦ ْ
ﻟ َُﻬ ْﻢ َﺟ ٔﺰ َ
ﻴﻢ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻱ
ﻴﻢ ﺍﻟْ ـ ُـﻤ ٔﻘ ِ
ﻳﻞ َﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻙ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ـﱠﻨ ٔﻌ ِ

َﻻ َﺯ َﻭ َ
َﻥ َﺷ َﺮ ْﻃ َﺖ
ﺍﻝ ﻟ َُﻪ َﻭ َﻻ ْ
ﺍﺿ ِﻤ ْﺤ َﻼ َﻝ ،ﺑَ ْﻌ َﺪ ﺍ ْ

ﺍﻟﺰ ْﻫ َﺪ ٔﻓﻲ َﺩ َﺭ َﺟ ِ
ﺍﻟﺪﻧِـ ﱠـﻴـ ـ ِﺔ
ﺍﻟﺪﻧْ ــﻴَﺎ ﱠ
ﺎﺕ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ ﱡ
ِﻢ ﱡ
َﻋﻠ َْﻴﻬ ُ
َﻭ ُﺯ ْﺧ ُﺮﻓِ َﻬﺎ َﻭﺯِﺑْ ِﺮ ِﺟ َﻬﺎَ ،ﻓ َﺸ َﺮ ُﻃﻮﺍ ﻟ َ
َﻚ َﺫﺍﻟِ َﻚ َﻭ َﻋ ِﻠ ْﻤ َﺖ
ِﻣ ْﻨ ُﻬ ُﻢ ﺍﻟ َْﻮﻓَۤﺎ َﺀ ﺑِ ِﻪ ﻓَ َﻘﺒِﻠْﺘَ ُﻬ ْﻢ َﻭﻗَ ـ ﱠـﺮﺑْ ــﺘَ ـ ُـﻬ ْﻢَ ،ﻭﻗَ ﱠﺪ ْﻣ َﺖ ﻟَـ ُـﻬ ُﻢ

ِﻢ
ِّ
ْﺮ ﺍﻟ َْﻌ ِﻠ ـ ﱠـﻲ َﻭﺍﻟﱠﺜ ـﻨَۤﺎ َﺀ ﺍﻟ َ
ْﺠ ـ ِﻠ ـ ﱠـﻲَ ،ﻭﺍ َْﻫــﺒَ ْﻄ َﺖ َﻋﻠ َْﻴﻬ ْ
ﺍﻟﺬﻛ َ
َﻣ َ ۤ
َﺮ ْﻣ ــﺘَ ـ ُـﻬ ْﻢ ﺑ َِﻮ ْﺣﻴ َ
ِﻚَ ،ﻭ َﺭﻓَ ْﺪﺗَ ُﻬ ْﻢ ﺑِِﻌ ْﻠ ِﻤ َﻚ،
ﻼﺋِ َﻜ ــﺘَ َﻚ َﻭﻛ ﱠ
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Bismillahirrrahmanirrahim
el-Hamdu lillahi Rabbi’l-âlemîn ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin nebiyyihi ve alihi ve selleme
teslima. Allahumme leke’l-hamdu alâ ma cerâ bihi
gazâuke fî evliyâik, ellezînestehlestehum li-nefsike ve
dînik, izihterte lehum cezîle ma indeke mine’n-neîmi’lmugîm, ellezî la zevâle lehu ve lezmihlâl, be’de en şeratte aleyhimu’z-zuhde fî deracâti hazihi’d-dunye’ddeniyyeti ve zuhrufiha ve zibriciha, fe-şeratû leke
zâlike ve alimte minhumu’l-vefâe bihi fe-gabiltehum
ve garrabtehum ve gaddemte lehumu’z-zikre’l-aliyye
ve’s-senâe’l-celiyy, ve ahbette aleyhim melâiketeke
ve kerremtehum bi-vehyîke, ve rafedtehum bi-ilmike,
bB
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur; Allah’ın
salâ ve kâmil selâmı, O’nun peygamberi, efendimiz
Hz. Muhammed’e (s.a.a) ve onun pak soyuna olsun. Ey
Allah’ım! Kendin ve dinin için, seçkin ve hâlis kıldığın dostların hakkında uyguladığın takdirin hususunda sana hamdolsun. Sen kendi ka nda olan zevalsiz, kalıcı nimetlerini
onlara ayırdın (lâyık gördün). Ama bu nimetleri vermenin
karşılığında, alçak dünyanın rütbe ve makamlarına, yaldız
ve süslerine aldırış etmeyip, züht edecekleri hususunda
onlardan söz aldın; onlar da bu hususta sana söz verdiler
ve sen onların vefalı olacaklarını bildiğin için onları kabul
e n; kendine yaklaş rdın; önceden onların yüce anılarını
ve açık övgülerini yaydın; meleklerini onlara indirdin; vahyinle onlara ikramda bulundun; ilminle onları üstün kıldın
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  ۤ 

 


َﻭ َﺟ َﻌﻠْﺘَ ُﻬ ُﻢ ﱠ
ِﺿ َﻮﺍﻧِ َﻚ،
ﺍﻟﺬ ٔﺭ َﻳﻌ َﺔ ﺍِﻟ َْﻴ َﻚ َﻭﺍﻟ َْﻮ ٔﺳﻴ َﻠ َﺔ ﺍِٰﻟﻲ ﺭ ْ

ﺾ
َﻥ ﺍ ْ
َﺧ َﺮ ْﺟﺘَ ُﻪ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎَ ،ﻭﺑَ ْﻌ ٌ
ﻓَﺒَ ْﻌ ٌ
َﺳ َﻜ ْﻨﺘَ ُﻪ َﺟﱠﻨ ــﺘَ َﻚ ﺍِٰﻟ ۤﻲ ﺍ ْ
ﺾﺍْ
َﺣ َﻤﻠْﺘَ ُﻪ ٔﻓﻲ ﻓُﻠ ِ
ْﻜ َﻚ َﻭﻧَ ﱠﺠ ْﻴ ــﺘَ ُﻪ َﻭ َﻣ ْﻦ ٰﺍ َﻣ َﻦ َﻣ َﻌ ُﻪ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ َْﻬﻠ َ
َﻜ ِﺔ

ﺾ ﺍﺗﱠ َﺨ ْﺬﺗَ ُﻪ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴ َﻚ َﺧ ٔﻠ ًﻴﻼ َﻭ َﺳﺌَﻠ َ
َﻚ
ﺑ َِﺮ ْﺣ َﻤﺘِ َﻚَ ،ﻭﺑَ ْﻌ ٌ

ﺴﺎﻥ ِﺻ ْﺪ ٍﻕ ﻓِﻲ ْ ٰ
ْﺖ َﺫﺍﻟِ َﻚ
َﺟ ْﺒﺘَ ُﻪ َﻭ َﺟ َﻌﻠ َ
ﻟِ َ
ﺍﻻ ِﺧ ٔﺮ َ
ﻳﻦ ﻓَﺎ َ
ْﺖ
َﻋ ِﻠ ـ ـﻴﺎَ ،ﻭﺑَ ْﻌ ٌ
ﻴﻤﺎ َﻭ َﺟ َﻌﻠ َ
ﺾ َﻛ ﱠﻠ ْﻤﺘَ ُﻪ ِﻣ ْﻦ َﺷ َﺠ َـﺮ ٍﺓ ﺗَ ْﻜ ٔﻠ ً

ﺾ ﺍ َْﻭﻟ َْﺪﺗَ ُﻪ ِﻣ ْﻦ َﻏ ْﻴ ِﺮ
ﻳﺮﺍَ ،ﻭﺑَ ْﻌ ٌ
ﻟ َُﻪ ِﻣ ْﻦ ﺍ َٔﺧﻴ ِﻪ ﺭ ْ
ِﺩ ًﺀﺍ َﻭ َﻭ ٔﺯ ً
َﺏ َﻭ ٰﺍﺗَـ ْـﻴ ــﺘَ ُﻪ ﺍﻟْ ــﺒَـ ـﻴِّﻨَ ِ
ﺱَ ،ﻭﻛ ﱞ
ُﻞ
ﺍٍ
ﻭﺡ ﺍﻟْ ـ ُﻘ ُﺪ ِ
ﺎﺕ َﻭﺍَﻳﱠ ْﺪﺗَ ُﻪ ﺑ ُِﺮ ِ
ﺎﺟﺎَ ،ﻭﺗَ َﺨﱠﻴ ْﺮ َﺕ
َﺷ َﺮ ْﻋ َﺖ ﻟ َُﻪ َﺷ ٔﺮ َﻳﻌ ًﺔَ ،ﻭﻧََﻬ ْﺠ َﺖ ﻟ َُﻪ ِﻣ ْﻨ َﻬ ً

ﻟ َُﻪ ﺍ َْﻭ ِﺻﻴَۤﺎ َﺀُ ،ﻣ ْﺴﺘَ ْﺤ ِﻔ ًﻈﺎ ﺑَـ ْـﻌ َﺪ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﺤ ِﻔ ٍﻆ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ﱠﺪ ٍﺓ
ﺎﻣ ًﺔ ﻟِ ٔﺪﻳﻨِ َﻚَ ،ﻭ ُﺣ ﱠﺠ ًﺔ َﻋ ٰﻠﻲ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ َﻙ،
ﺍِٰﻟﻲ ُﻣ ﱠﺪ ٍﺓ ،ﺍِﻗَ َ
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ve cealtehumu’z-zerîete ileyke ve’l-vesîlete ila rizvanik, fe-ba’zun eskentehu cenneteke ilâ en ehractehu
minha, ve ba’zun hameltehu fî fulkike ve necceytehu
ve men âmene meahu mine’l-heleketi bi-rahmetik,
ve ba’zunittehaztehu li-nefsike halila, ve seeleke lisane sıdgin fî’l-âhirîne fe-ecebtehu ve cealte zalike
aliyya, ve ba’zun kellemtehu min şeceratin teklîma,
ve cealte lehu min ehîhi rid’en ve vezîra, ve ba’zun
evledtehu min gayri ebin ve ateytehu’l-beyyinati ve
eyyedtehu bi-ruhi’l-gudus, ve kullun şera’te lehu
şerîa, ve nehecte lehu minhaca, ve tehayyerte lehu
evsiyâ, mustehfizan be’de mustehfiz, min muddetin
ila mudde, igameten li-dînik, ve hucceten ala ibadik,
bB
ve onları kendine ulaşmanın ve rızanı kazanmanın vesilesi kıldın. Bazılarını (Hz. Âdem’i) çıkarıncaya dek cenne ne
yerleş rdin; bazısını (Hz. Nuh’u) gemide taşıdın ve kendi
rahme nle onu ve onunla beraber iman edenleri helâk
olmaktan kurtardın. Bazısını da (Hz. İbrahim’i) kendin için
dost edindin; o da sonrakiler arasında bir lisan-ı sıdk istedi ve sen icabet ederek onu yüce kıldın. Bazılarıyla da
(Hz. Musa ile) bir ağaç vasıtasıyla konuştun; kardeşini ona
destek ve yardımcı kıldın. Bazılarını da (Hz. İsa’yı) babasız
dünyaya ge rdin; ona apaçık nişânelerini verdin ve Ruhu’lKudüs ile destekledin. Bunlardan her birine bir şeriat ve
bir açık yol koydun; her biri için vasîler seç n; bir koruyucudan sonra başka bir koruyucu, bir süreden başka bir süreye kadar dinini ayakta tutmak ve kullarına hüccet olmak
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َﻭﻟـِ ـﺌَ ﱠﻼ ﻳَ ُﺰ َ
ْﺤ ﱡﻖ َﻋ ْﻦ َﻣ َﻘ ِّﺮ ِﻩ َﻭﻳَ ْﻐ ِﻠ َﺐ ﺍﻟْﺒَﺎ ِﻃ ُﻞ َﻋ ٰﻠ ۤﻲ
ﻭﻝ ﺍﻟ َ

ﺍ َْﻫ ِﻠ ِﻪَ ،ﻭ َﻻ ﻳَ ُﻘ َ
ﻮﻻ ُﻣ ْﻨ ِﺬ ًﺭﺍ
ْﺖ ﺍِﻟَـ ْـﻴ ـﻨَﺎ َﺭ ُﺳ ً
َﺣ ٌﺪ ﻟ َْﻮ َۤﻻ ﺍ َْﺭ َﺳﻠ َ
ﻮﻝ ﺍ َ
َﻤﺎ َﻫﺎ ِﺩﻳًﺎ ﻓَ ـﻨَ ـﱠﺘ ـﺒِـ ـ َـﻊ ٰﺍﻳَﺎﺗِ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ـ ْـﺒ ِﻞ ﺍ َْﻥ
َﻭﺍََﻗ ْﻤ َﺖ ﻟَـﻨَﺎ َﻋﻠ ً

ﻧَ ِﺬ ﱠﻝ َﻭﻧَ ْﺨ ٰﺰﻱ ،ﺍِٰﻟ ۤﻲ ﺍ ِ
َْﻣ ِﺮ ﺍِٰﻟﻲ َﺣ ٔﺒﻴـ ـﺒ َ
ِﻚ
َﻥ ﺍﻧْ ــﺘَـ َـﻬ ـ ْـﻴ َﺖ ﺑِﺎﻻ ْ
َﻭﻧَ ٔﺠﻴـ ـﺒ َ
َﻤﺎ
ِﻚ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺻﱠﻠﻲ ﺍﻟـ ٕﻠ ُـﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭٰﺍﻟِ ِﻪ ،ﻓَ َ
ﻜﺎﻥ ﻛ َ

ﺍﺻ َﻄ َﻔ ْﻴ ــﺘَ ُﻪ،
ﺍﻧْــﺘَ َﺠ ْﺒ ــﺘَ ـ ُـﻪ َﺳﻴِّ َﺪ َﻣ ْﻦ َﺧ َﻠ ْﻘ ــﺘَـ ُـﻪَ ،ﻭ َﺻ ْﻔ َﻮ َﺓ َﻣ ِﻦ ْ
ﺍﺟﺘَﺒَ ْﻴ ــﺘَ ُﻪَ ،ﻭﺍَ ْﻛ ـ َـﺮ َﻡ َﻣ ِﻦ ْﺍﻋﺘَ َﻤ ْﺪﺗَ ُﻪَ ،ﻗ ﱠﺪ ْﻣﺘَ ُﻪ
َﻭﺍَْﻓ َﻀ َﻞ َﻣ ِﻦ ْ

َﻋ ٰﻠ ۤﻲ ﺍَﻧْـﺒِــﻴَۤﺎﺋِ َﻚَ ،ﻭﺑََﻌ ْﺜ ــﺘَ ُﻪ ﺍِﻟَﻲ ﺍﻟ ـﱠﺜ ـ َﻘ ـ َﻠ ـ ْـﻴ ِﻦ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ َﻙ،
ﺍﻕ،
َﻭﺍ َْﻭ َﻃـ ْـﺄﺗَـ ُـﻪ َﻣ َﺸﺎ ِﺭﻗَ َﻚ َﻭ َﻣ َﻐﺎﺭِﺑَ َﻚَ ،ﻭ َﺳ ﱠﺨ ْﺮ َﺕ ﻟ َُﻪ ﺍﻟْــﺒُ َﺮ َ
َﻭ َﻋﺮ ْﺟ َﺖ ﺑِﺮ ِ ٰ
ْﻢ َﻣﺎ
ﻭﺣ ِۤﻪ ﺍِﻟﻲ َﺳ َﻤۤﺎﺋِ َﻚَ ،ﻭﺍ َْﻭ َﺩ ْﻋﺘَ ُﻪ ِﻋﻠ َ
ُ
َ

ﻮﻥ ﺍِﻟَﻲ ﺍﻧْ ـ ِﻘ َﻀۤﺎ ِﺀ َﺧ ْﻠ ِﻘ َﻚ ،ﺛُ ﱠﻢ ﻧَ َﺼ ْﺮﺗَـ ُـﻪ
َﺎﻥ َﻭ َﻣﺎ ﻳَ ُﻜ ُ
ﻛ َ
8
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ve liella yezûle’l-haggu en megarrihi ve yeğlibe’lbatilu alâ ehlihi ve la yegûle ehedun levlâ erselte
ileyna rasûlen munzira, ve egemte lena alemen hadiyen fe- nettebia âyâtike min gabli en nezille ve nehza, ilâ eni’n-teheyte bi’l-emri ila habîbike ve necîbike
Muhammedin sallallahu aleyhi ve âlih, fe-kane kementecebtehu seyyide men halegteh, ve safvete
menî’s-tafeyteh, ve efzele meni’c-tebeyteh, ve ekrame meni’-temedteh, gaddemtehu alâ enbîyaik, ve
beastehu ile’s-segaleyni min ibadik, ve evta’tehu meşarigake ve meğaribek, ve sehherte lehu’l-burag, ve
aracte bi-rûhihî ila semâik, ve evde’tehu ilme ma kane
ve ma yekûnu ile’n-gizâi halgik, summe nesartehu
bB
üzere görevlendirdin ki, hak asıl konumundan sarsılmasın
ve bâ l hak ehline galip gelmesin ve kimse: “Niye bize korkutucu bir resul göndermedin? Ve hidayet edici bir nişâne
dikmedin de, biz yolumuzu şaşırıp zillet ve bedbahtlığa duçar olmadan senin nişânelerine tâbi olaydık” demesin. Ta
ki, sıra senin seçkin kıldığın Habib’in Muhammed’e (s.a.a)
geldi. O, Senin beğenmiş olduğun gibi yara klarının efendisi, seçkin kıldığın kullarının en üstünü, beğendiklerinin
en faziletlisi ve güvendiklerinin en kerametlisi idi. Bu yüzden onu tüm peygamberlerinden öne geçirdin; onu cin ve
insanların bütününe mebus kıldın; doğusuyla, ba sıyla her
yeri onun ayakları al nda kıldın; Burak’ı (gök âleminde seyretmek vesîlesini) onun emrine verdin; ruhunu göklere çıkardın; olmuşların ve olacakların, yara şının sonuna kadar
olan ilmini ona verdin. Sonra da ona düşmanlık edenlerin
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  ۤ 

 


ﻴﻞ َﻭ ٔﻣ َ
ﻴﻜۤﺎ ٔﺋ َ
ِﺠ ْﺒ َﺮ ٔﺋ َ
ﲔ
ﻴﻞ َﻭﺍﻟ ُْﻤ َﺴ ِّﻮ ٔﻣ َ
ِﺎﻟﺮ ْﻋ ِﺐَ ،ﻭ َﺣ َﻔ ْﻔ ــﺘَ ُﻪ ﺑ َ
ﺑ ﱡ
ِﻣ ْﻦ َﻣ َ ۤ
ﻳﻦ ُﻛ ِّﻠ ِﻪ
ﺍﻟﺪ ِ
ِﺮ ٔﺩﻳﻨَ ُﻪ َﻋﻠَﻲ ّٔ
ﻼﺋِ َﻜﺘِ َﻚ َﻭ َﻭ َﻋ ْﺪﺗَ ُﻪ ﺍ ْ
َﻥ ﺗُ ْﻈﻬ َ
َﻥ ﺑَـ ﱠـﻮ ْﺃﺗَـ ُـﻪ ُﻣ ــﺒَ ـ ﱠـﻮ َﺀ
ُﻮﻥَ ،ﻭ َﺫﺍﻟِـ َـﻚ ﺑَ ْﻌ َﺪ ﺍ ْ
َﻭﻟ َْﻮ َﻛ ِﺮ َﻩ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ

ْﺖ ﻟَـ ُـﻪ َﻭﻟَـ ُـﻬ ْﻢ ﺍ ﱠَﻭ َﻝ ﺑَـ ْـﻴ ٍﺖ ُﻭ ِﺿ َﻊ
ِﺻ ْﺪ ٍﻕ ِﻣ ْﻦ ﺍ َْﻫ ِﻠ ِﻪَ ،ﻭ َﺟ َﻌﻠ َ

ﲔٔ ،ﻓﻴ ِﻪ
ﻟِﻠﱠﻨ ِ
ﺎﺭﻛًﺎ َﻭ ُﻫ ًﺪﻱ ﻟِﻠ َْﻌﺎﻟ َٔﻤ َ
ﺎﺱ ﻟَـﱠﻠ ٔﺬﻱ ﺑِــﺒَ ﱠﻜ ـ َﺔ ُﻣﺒَ َ

َﺎﻥ ٰﺍ ِﻣﻨًﺎ،
ﺎﺕ ﺑَـﻴِّ ـﻨَ ٌ
ٰﺍﻳَ ٌ
ﻴﻢ َﻭ َﻣ ْﻦ َﺩ َﺧﻠ ُ
َﻪ ﻛ َ
ﺎﺕ َﻣ َﻘ ُ
ﺎﻡ ﺍِﺑْ َﺮ ٔﺍﻫ َ
ﺲ
ْﺖ ﴿ ﺍِﻧﱠﻤﺎ ﻳُ ٔﺮ ُ
َﻭﻗُﻠ َ
ﻳﺪ ﺍﻟـ ٕﻠ ُـﻪ ﻟِــﻴُ ْﺬ ِﻫ َﺐ َﻋ ْﻨ ُﻜ ُﻢ ﺍﻟ ِّﺮ ْﺟ َ

َﺟ َﺮ
ﲑﺍ﴾ ﺛُ ﱠﻢ َﺟ َﻌﻠ َ
ُﻢ ﺗَ ْﻄ ٔﻬ ً
ْﺖ ﺍ ْ
ﺍ َْﻫ َﻞ ﺍﻟْــﺒَ ْﻴ ِﺖ َﻭﻳُ َﻄ ِّﻬ ـ َـﺮﻛ ْ
َﻮﺍﺗُ َﻚ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭ ٰﺍﻟِ ِﻪ َﻣ َﻮ ﱠﺩﺗَ ُﻬ ْﻢ ٔﻓﻲ ِﻛﺘَﺎﺑ َ
ِﻚ
ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺻﻠ َ
َﺳﺌَﻠ ُ
َﺟ ًﺮﺍ ﺍِﱠﻻ ﺍﻟ َْﻤ َﻮ ﱠﺩ َﺓ ﻓِﻲ
ﻓَ ُﻘﻠ َ
ُﻜ ْﻢ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ ﺍ ْ
ْﺖ ﴿ :ﻗُ ْﻞ َۤﻻ ﺍ ْ
َﺟ ٍﺮ ﻓَ ُﻬ َﻮ ﻟ ُ
َﻜ ْﻢ﴾
ﺍﻟْ ـ ُﻘ ْﺮٰﺑﻲ﴾ َﻭﻗُﻠ َ
ْﺖ ﴿ َﻣﺎ َﺳﺌَ ْﻠ ــﺘُ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍ ْ
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bi’r-ru’b, ve hefeftehu bi-Cebraîle ve Mîkâîle ve’lmusevvimîne min melâiketik, ve veadtehu en tuzhira
dînehu ale’d-dîni kullihi velev kerihe’l-muşrikûn, ve zalike be’de en bevve’tehu mubevvee sıdgin min ehlih,
ve cealte lehu ve lehum evvele beytin vuzia li’n-nasi
lellezî bi-Bekkete mubaraken ve huden li’l-alemîn,
fîhi âyatun beyyinatun megamu İbrahime ve men dehelehu kane âmina, ve gulte: İnnema yurîdu’llahu liyuzhibe ankumu’r-ricse Ehle’l-Beyti ve yutahhirakum
tathîra, summe cealte ecre Muhammedin salavatuke
aleyhi ve âlihi meveddetehum fî kitabike fe-gulte: “Gul
lâ es’elukum aleyhi ecren ille’l-meveddete fî’l-gurba”
ve gulte: “Ma seeltukum min ecrin fe-huve lekum”
bB
kalbine korku salarak, ona yardım eyledin; Cebrail, Mikail
ve yüce makamlı olan meleklerinle onu muhafaza eyledin;
müşrikler istemese de, dinini bütün dinlerden üstün kılacağını vaat e n. Bunu ona, ailesinin de bulunduğu doğruluk yuvasına (Mekke’ye) yerleş rdiğinde bildirdin. Mekke
şehrindeki insanların ibade için yapılmış ilk evi, onun için
ve ailesi için, âlemlere hidayet vesîlesi ve mübarek kıldın;
o evde apaçık nişâneler ve İbrahim’in makamı vardır. Kim
o eve girerse emniye e ve amanda olur; ve buyurdun ki:
“Elbe e ki Allah siz Ehl-i Beyt’ten her kötülüğü gidermek ve
sizleri tertemiz kılmak ister.” [Ahzap/33] Yine Muhammed’in

(s.a.a) peygamberliğinin mükâfa nın “Ehl-i Beyt’i sevmek”
olduğunu Kur’an’da açıkladın ve buyurdun ki: “De ki, ey Resul, ben sizden, yakınlarımı (akrabalarımı) sevmekten başka
bir mükâfat istemiyorum.” Ve yine buyurdun ki: “De ki, benim sizden, peygamberliğimin mükâfa olarak istediğim şey,

11
https://t.me/caferilikcom

  ۤ 

 


َﺳﺌَﻠ ُ
َﺟ ٍﺮ ﺍِﱠﻻ َﻣ ْﻦ
َﻭﻗُﻠ َ
ُﻜ ْﻢ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﺍ ْ
ْﺖَ ﴿ :ﻣۤﺎ ﺍ ْ

َﻥ ﻳَـﱠﺘـ ِـﺨ َﺬ ﺍِٰﻟﻲ َﺭﺑِّ ِﻪ َﺳ ٔﺒ ًﻴﻼ﴾ ،ﻓَ َﻜﺎﻧُﻮﺍ ُﻫ ُﻢ
َﺷۤﺎ َﺀ ﺍ ْ

ﻴﻞ ﺍِﻟـَ ْـﻴ َﻚ َﻭﺍﻟْـ َـﻤ ْﺴﻠ َ
ﺍﻟﺴ ٔﺒ َ
ِﺿ َﻮﺍﻧِ َﻚ ،ﻓَﻠ ﱠَﻤﺎ
َﻚ ﺍِٰﻟﻲ ﺭ ْ
ﱠ
ﺎﻡ َﻭﻟِـ ﱠـﻴـ ُـﻪ َﻋ ِﻠـ ﱠـﻲ ﺑْ َﻦ ﺍَٔﺑﻲ َﻃﺎﻟِ ٍﺐ
ﺎﻣ ؕﻪ ﺍَﻗَ َ
ﺍﻧْـ ـ َﻘ َﻀ ْﺖ ﺍَﻳﱠ ُ
َﺎﻥ ُﻫ َﻮ
ِﻤﺎ َﻫﺎ ِﺩﻳًﺎ ،ﺍِ ْﺫ ﻛ َ
ِﻤﺎ َﻭ ٰﺍﻟـِ ـﻬ َ
َﻮﺍﺗُ َﻚ َﻋﻠ َْﻴﻬ َ
َﺻﻠ َ

ﺎﻝ َﻭﺍﻟْـ َـﻤ َُ
ﺍﻟْ ـ ُـﻤ ْﻨ ـ ِـﺬ َﺭ َﻭﻟِـ ُـﻜ ِّﻞ ﻗَ ْﻮ ٍﻡ َﻫﺎ ٍﺩ ،ﻓَ َﻘ َ
ﺎﻣ ُﻪ:
ﻸ ﺍ ََﻣ َ
َﻣ ْﻦ ُﻛ ْﻨ ُﺖ َﻣ ْﻮ َﻻ ُﻩ ﻓَ ـ َـﻌ ِﻠ ـ ﱞـﻲ َﻣ ْﻮ َﻻ ُﻩ ﺍَﻟ ٕﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ َﻭ ِ
ﺍﻝ َﻣ ْﻦ

ﺍﺧ ُﺬ ْﻝ
ﺎﺩ ُﺍﻩ َﻭﺍﻧْ ُﺼ ْﺮ َﻣ ْﻦ ﻧَ َﺼ َﺮ ُﻩ َﻭ ْ
َﻭ َﺍﻻ ُﻩ َﻭ َﻋﺎ ِﺩ َﻣ ْﻦ َﻋ َ
َﻣ ْﻦ َﺧ َﺬﻟ َُﻪَ ،ﻭ َﻗ َ
ﺎﻝَ :ﻣ ْﻦ ُﻛ ـ ْﻨ ُﺖ َﺍﻧَﺎ ﻧَﺒِ ـ ﱠـﻴ ـ ُـﻪ ﻓَ ـ َـﻌ ِﻠ ـ ﱞـﻲ

ﺎﻝ َﺍﻧَﺎ َﻭ َﻋ ِﻠﻲ ِﻣ ْﻦ َﺷ َﺠﺮ ٍﺓ َﻭ ِ
ﺍَ ٔﻣﻴ ُـﺮ ُﻩَ ،ﻭﻗَ َ
ﺍﺣ َﺪ ٍﺓ َﻭ َﺳۤﺎﺋِ ُﺮ
ﱞ
َ
ﻭﻥ
ﺍﻟﱠﻨ ِ
ﺎﺭ َ
ﺎﺱ ِﻣ ْﻦ َﺷ َﺠ ٍﺮ َﺷﺘٕﻲَ ،ﻭﺍ َ
َﺣﱠﻠ ُﻪ َﻣ َﺤ ﱠﻞ َﻫ ُ
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ve gulte: “Ma es’elukum aleyhi min ecrin illa men şâe
en yettehize ilâ rabbihi sebîla” fe-kanû humu’s-sebîle
ileyke ve’l-mesleke ilâ rizvanik, fe-lemmengazat
eyyâmuhu egame veliyyehu Aliyyebne Ebî Talibin salavâtuke aleyhima ve âlihima hadiya, iz kane
huve’l-munzira ve li-kulli gavmin hâd, fe-gale ve’lmeleu emameh: Men kuntu mevlâhu fe-Aliyyun
mevlâh, Allahumme vâli men vâlah, ve âdi men âdâh,
ve’nsur men nesarah, vehzul men hezeleh, ve gale:
Men kuntu ene nebiyyehu fe-Aliyyun emîruh, ve gale:
Ene ve Aliyyun min şeceratin vahidetin ve sâiru’nnasi min şecerin şetta ve ehellehu mehalle Harune
bB
sizler içindir (kendi yararınızadır...).” [Sebe/47] (Yâni “Ehl-i

Beyt’i sevmek, onları saadete kavuşturur” diye söylemesini emre n.) Ve buyurdun ki: “De ki, peygamberliğime
karşı sizden bir karşılık istemiyorum. Meğerki, dileyen bir kimse Rabbine bir yol bula.” [Furkan/57] Demek ki onlar (Ehl-i

Beyt), sana ulaşan yol ve rızana vardıran vesîle idiler. Onun
(Peygamber’in) ömrünün günleri sona erince de, velisi Ali
İbn Ebu Tâlib’i (a.s) hidayetçi olarak tayin e . Çünkü o korkutucu idi; her kavmin bir de hidayetçisi vardır. Böylece
o, büyük bir halk kitlesinin de önünde olduğu halde buyurdu ki: “Ben kimin mevlâsı isem, Ali de onun mevlâsıdır.
Allah’ım! Onunla dost olanla dost ol, ona düşman olana
düşman ol! Ona yardım edene yardım et, onu yalnız bırakanı yalnız bırak!” Yine buyurdu ki: “Ben kimin peygamberi isem, Ali de onun emîri (önderi)dir.” Ve yine buyurdu ki: “Ben ve Ali, bir ağaçtanız; ama diğer insanlar ayrı
ayrı ağaçtandırlar.” Ve yine onu (Ali’yi) kendine nispetle
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  ۤ 

 


ﻮﺳﻲ ،ﻓَ َﻘ َ
ﻭﻥ
ِﻣ ْﻦ ُﻣ ٰ
ﺎﺭ َ
ﺎﻝ ﻟ َُﻪ ﺍَﻧْ َﺖ ِﻣ ٔﻨّﻲ ﺑ َِﻤ ْﻨ ِﺰﻟَ ِﺔ َﻫ ُ
ﻮﺳﻲ ﺍِﱠۤﻻ َﺍﻧﱠـ ُـﻪ َﻻ ﻧَﺒِ ـ ﱠـﻲ ﺑَ ْﻌ ٔﺪﻱَ ،ﻭ َﺯ ﱠﻭ َﺟ ُﻪ ﺍﺑْ ـﻨَ ــﺘَ ـ ُـﻪ
ِﻣ ْﻦ ُﻣ ٓ

َﺣ ﱠﻞ ﻟ َُﻪ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ِﻩ َﻣﺎ
َﺳﻴِّ َﺪ َﺓ ﻧِ َﺴۤﺎ ِﺀ ﺍﻟ َْﻌﺎﻟ َٔﻤ َ
ﲔَ ،ﻭﺍ َ

ﺍﺏ ﺍِﱠﻻ ﺑَﺎﺑَ ُﻪ ،ﺛُ ﱠﻢ ﺍ َْﻭ َﺩ َﻋ ُﻪ ِﻋﻠ َْﻤ ُﻪ
َﺣ ﱠﻞ ﻟَـ ُـﻪَ ،ﻭ َﺳ ﱠﺪ ﺍﻻَْﺑْ َﻮ َ
َﻭ ِﺣ ْﻜ َﻤﺘَ ُﻪ ﻓَ َﻘ َ
ْﻢ َﻭ َﻋ ِﻠ ـ ﱞـﻲ ﺑَﺎﺑَُﻬﺎ،
ﺎﻝَ :ﺍﻧَﺎ َﻣ ٔﺪﻳﻨَ ـ ُﺔ ﺍﻟْ ِﻌﻠ ِ

ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺍ ََﺭ َﺍﺩ ﺍﻟْـ َـﻤ ٔﺪﻳﻨَ َﺔ َﻭﺍﻟ ِ
ْﺤ ْﻜ َﻤ َﺔ ﻓَ ْﻠ ــﻴَ ْﺄﺗِ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑَﺎﺑ َِﻬﺎ،

ﺛُ ﱠﻢ ﻗَ َ
َﺤ ُﻤ َﻚ ِﻣ ْﻦ
ﺎﻝَ :ﺍﻧْ َﺖ ﺍ َٔﺧﻲ َﻭ َﻭ ِﺻ ٔﻴّﻲ َﻭ َﻭﺍ ِﺭ ٔﺛﻲ ،ﻟ ْ

َﺤ ٔﻤﻲ َﻭ َﺩ ُﻣ َﻚ ِﻣ ْﻦ َﺩ ٔﻣﻲ َﻭ ِﺳﻠ ُْﻤ َﻚ ِﺳﻠ ْٔﻤﻲ َﻭ َﺣ ْﺮﺑُ َﻚ
ﻟْ
َﻤﺎ َﺧﺎﻟ َ
َﻂ
َﺣ ْﺮٔﺑﻲ َﻭ ْ ٔ
ﺍﻹﻳ َـﻤ ُ
ﺎﻥ ُﻣ َﺨﺎﻟِ ٌﻂ ﻟ ْ
َﺤ َﻤ َﻚ َﻭ َﺩ َﻣ َﻚ ﻛ َ

ﺽ َﺧ ٔﻠﻴ َﻔ ٔﺘﻲ
ْﺤ ْﻮ ِ
َﺤ ٔﻤﻲ َﻭ َﺩ ٔﻣﻲَ ،ﻭَﺍﻧْ َﺖ َﻏ ًﺪﺍ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟ َ
ﻟْ
َﻭَﺍﻧْ َﺖ ﺗَ ْﻘ ٔﻀﻲ َﺩ ْﻳ ٔﻨﻲ َﻭﺗُ ـ ْﻨ ِﺠ ُﺰ ِﻋ َﺪﺍ ٔﺗﻲ َﻭ ٔﺷ َﻴﻌﺘُ َﻚ
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min Musa, fe-gale lehu: Ente minnî bi-menzileti Harune min Musâ, illâ ennehu la nebiyye be’dî, ve zevvecehu-bnetehu seyyidete nisâi’l-âlemin, ve ehalle
lehu min mescidihi ma halle leh, ve sedde’l-ebvabe
illa babeh, summe evdeahu ilmehu ve hikmeteh, fegale: Ene medînetu’l-ilmi ve Aliyyun babuha, fe-men
erade’l-medînete ve’l-hikmete fe’l-ye’tiha min babiha,
summe gale: Ente ahî ve vasiyyî ve varisî, lehmuke min
lehmî, ve demuke min demî, ve silmuke silmî, ve harbuke harbî, ve’l-îmanu muhalitun lehmeke ve demek,
kema haleta lehmî ve demî, ve ente ğaden alâ’l-havzi
halîfetî, ve ente tegzî deynî, ve tuncizu idatî, ve şîetuke
bB
Harun’un Musa’ya (a.s) olan mevkiinde karar vererek buyurdu ki: “Senin bana olan mevkiin, Harun’un, Musa’ya
olan mevkii gibidir; sadece benden sonra peygamber yoktur.” Yine âlemlerin kadınlarının hanımefendisi olan kendi
kızıyla onu evlendirdi; kendine mescidinde helâl olan her
şeyi ona da helâl eyledi ve onun kapısından başka, mescide açılan bütün kapıları kapa . Sonra ilmini ve hikme ni
ona tevdi ederek buyurdu ki: “Ben ilmin şehriyim, Ali de
onun kapısıdır. Kim hikmet şehrine gelmek isterse o kapıdan gelsin.” Sonra buyurdu ki: “Sen (ey Ali), benim kardeşim, vasîm, vârisimsin. Senin e n, benim e mdir; senin
kanın, benim kanımdır; senin barışın, benim barışımdır; senin harbin, benim harbimdir; benim e mle kanım imanla
yoğrulduğu gibi, senin e n kanın da imanla yoğrulmuştur;
yarın mahşerde Kevser havuzunun başında sen benim halifemsin; sen, benim borçlarımı ödeyeceksin; sen, benim vaatlerimi gerçekleş rensin. Senin Şiîlerin nurdan minberler
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ﻮﻫ ُﻬ ْﻢ َﺣ ْﻮٔﻟﻲ ﻓِﻲ
َﻋ ٰﻠﻲ َﻣﻨَﺎﺑ َِﺮ ِﻣ ْﻦ ﻧُﻮ ٍﺭ ُﻣ ْﺒ ــﻴَ ﱠﻀ ًﺔ ُﻭ ُﺟ ُ

ﲑﺍٔﻧﻲَ ،ﻭﻟ َْﻮ َۤﻻ ﺍَﻧْ َﺖ ﻳَﺎ َﻋ ِﻠ ﱡﻲ ﻟ َْﻢ ﻳُ ْﻌ َﺮ ِﻑ
ْﺠﱠﻨ ـ ِﺔ َﻭ ُﻫ ْﻢ ٔﺟ َ
ﺍﻟ َ
ﻮﺭﺍ
َﺎﻥ ﺑَ ْﻌ َﺪ ُﻩ ُﻫ ًﺪﻱ ِﻣ َﻦ ﱠ
ﻮﻥ ﺑَ ْﻌ ٔﺪﻱَ ،ﻭﻛ َ
ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ َ
ﺍﻟﻀ َﻼ ِﻝ َﻭﻧُ ً

ﻴﻢ،
ِﻣ َﻦ ﺍﻟ َْﻌ ٰﻤﻲَ ،ﻭ َﺣ ْﺒ َﻞ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ ﺍﻟْـ َـﻤ ٔﺘ َ
ﲔ َﻭ ِﺻ َﺮﺍ َﻃ ُﻪ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺴﺘَ ـ ٔﻘ َ
ﻳﻦَ ،ﻭ َﻻ
ِﺴﺎﺑِـ َﻘ ـ ٍﺔ ٔﻓﻲ ٔﺩ ٍ
َﻻ ﻳُ ْﺴﺒَ ُﻖ ﺑَِﻘ َﺮﺍﺑَ ٍﺔ ٔﻓﻲ َﺭ ِﺣ ٍﻢ َﻭ َﻻ ﺑ َ

ﺍﻟﺮ ُﺳ ِ
ﻮﻝ
ﻳُﻠ َ
ْﺤ ُﻖ ٔﻓﻲ َﻣ ْﻨ ـ َﻘ ــﺒَ ـ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ َﻣﻨَﺎﻗِ ـﺒِ ـ ِﻪ ،ﻳَ ْﺤ ُﺬﻭ َﺣ ْﺬ َﻭ ﱠ
ﻳﻞ
ِﻤﺎَ ،ﻭﻳُ ـ َﻘﺎﺗِ ُﻞ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟ ـﱠﺘ ـ ْـﺄ ٔﻭ ِ
ِﻤﺎ َﻭٰﺍﻟِـﻬ َ
َﺻﱠﻠﻲ ﺍﻟـ ٕﻠ ُـﻪ َﻋﻠ َْﻴﻬ َ
ﻳﺪ
َﻭ َﻻ ﺗَـ ْـﺄ ُﺧ ُﺬ ُﻩ ﻓِﻲ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ ﻟ َْﻮ َﻣ ُﺔ َۤﻻﺋِ ٍﻢ ،ﻗَ ْﺪ َﻭﺗَ َﺮ ٔﻓﻴ ِﻪ َﺻﻨَ ٔ
ﺎﺩ َ

َﻭ َﺩ َﻉ
ﺎﻭ َ
ﺵ ُﺫ ْﺅﺑَﺎﻧَـ ُـﻬ ْﻢ ،ﻓَ ـﺎ ْ
ﺍﻟْـ َـﻌ َﺮ ِﺏ َﻭﻗَ ــﺘَ ـ َـﻞ ﺍَﺑْ َﻄﺎﻟَـ ُـﻬ ْﻢ َﻭﻧَ َ
ﺎﺩﺍ ﺑَ ْﺪﺭِﻳﱠ ـ ًﺔ َﻭ َﺧ ْﻴ ــﺒَ ِﺮﻳﱠ ـ ًﺔ َﻭ ُﺣﻨَ ْﻴﻨِﱠﻴ ـ ًﺔ َﻭ َﻏ ْﻴ َﺮ ُﻫ ﱠﻦ،
َﺣ َﻘ ً
ﻗُﻠُﻮﺑَُﻬ ْﻢ ﺍ ْ

َﺿﱠﺒ ْﺖ َﻋ ٰﻠﻲ َﻋ َﺪ َﺍﻭﺗِ ِﻪ َﻭﺍََﻛ ـ ﱠـﺒ ْﺖ َﻋ ٰﻠﻲ ُﻣﻨَﺎﺑَـ َـﺬﺗِ ـ ِﻪ،
ﻓَ ـﺎ َ
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alâ menabire min nûrin mubyezzaten vucûhuhum
hevlî fî’l-cenneti ve hum cîranî, ve levlâ ente ya Aliyyu lem yu’refi’l-mu’minûne be’dî, ve kane be’dehu
huden mine’z-zalâl, ve nuren mine’l-ema, ve heble’llahi’l-metîn, ve sıratahu’l-mustegîm, la yusbegu
bi-garabetin fî rahim, ve la bi-sabigatin fî dîn, ve la
yulhegu fî mengabetin min menagibih, yehzû hezve’rRasûl, sallallahu aleyhima ve âlihima, ve yugatilu ale’tte’vîli ve la te’huzuhu fillahi levmetu lâim, gad vetere
fîhi sanadîde’l-arab, ve gatele ebtalehum, ve naveşe
zu’banehum, fe-evdea gulubehum ehgaden Bedriyyeten ve Hayberiyyeten ve Huneyniyyeten ve gayrahunn,
fe-ezabbet alâ edavetih, ve ekebbet alâ munabezetih,
bB
üzerinde yerleşmiş (oturmuş) yüzleri ak olarak cenne e
benimle yan yana yer alacak; onlar benim komşularım
olacak. Ey Ali, eğer sen olmasaydın, benden sonra müminlerin kimler olduğu belli olmazdı.” Böylece o (Ali), ondan (Resulullah’tan) sonra dalâle en kurtaran hidayetçi,
körlüğü önleyen nur, Allah’ın sapasağlam ipi ve dosdoğru
yolu (sırat-ı müstakim) idi. Kimse, ne Peygamber’e akrabalığı açısından, ne de dinde önceliği yönünden, ondan öne
geçemez; hiçbir fazilet menkıbesinde de, kimse ona ulaşamaz. O, Peygamber’in (s.a.a) adımının yerine, adım atar;
(Kur’an’ın) tevili üzerine (müna klarla) savaşır; Allah’ın
dinini himaye etmek hususunda, hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmezdi. Allah yolunda Arap büyüklerinin
kanını döktü; kahramanlarını yere serdi; azgınlarına boyun
eğdirdi. Onların yüreğine Bedir, Hayber, Huneyn ve diğer
savaşların kinini koydu. Böylece ona düşman kesildiler;
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َﺣﺘٕﻲ ﻗَ ــﺘَ َﻞ ﺍﻟﱠﻨﺎ ِﻛ ـ ٔﺜﻴ َـﻦ َﻭﺍﻟْ ـ َﻘ ِ
ﲔَ ،ﻭﻟَـ ﱠـﻤﺎ
ﺎﺳ ٔﻄﻴ َـﻦ َﻭﺍﻟْـ َـﻤﺎ ِﺭ ٔﻗ َ
َﻪ ﺍ َْﺷ َﻘﻲ ْ ٰ
ﻳﻦ ﻳَـ ْـﺘ ــﺒَ ُﻊ ﺍ َْﺷ َﻘﻲ
َﻗ ٰﻀﻲ ﻧَ ْﺤﺒَ ُﻪ َﻭﻗَ ــﺘَﻠ ُ
ﺍﻻ ِﺧ ٔﺮ َ
َْﻭٔﻟﻴ َـﻦ ،ﻟ َْﻢ ﻳُ ْﻤﺘَ ـﺜَ ْﻞ ﺍ َْﻣ ُﺮ َﺭ ُﺳ ِ
ﻮﻝ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠﻲ ﺍﻟـ ٕﻠ ُـﻪ
ﺍﻻ ﱠ
ُْﻣ ـ ُﺔ ُﻣ ِﺼ ﱠﺮ ٌﺓ
ﻳﻦ ﺑَ ْﻌ َﺪ ﺍﻟْـ َـﻬ ٔ
َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭٰﺍﻟِ ِﻪ ﻓِﻲ ﺍﻟ َْﻬ ٔ
ﺎﺩ َ
ﺎﺩ َ
ﻳﻦَ ،ﻭﺍﻻ ﱠ
َﻋ ٰﻠﻲ َﻣ ْﻘ ـﺘِ ِﻪ ُﻣ ْﺠﺘَ ِﻤ َﻌ ـ ٌﺔ َﻋ ٰﻠﻲ ﻗَ ٔﻄ َﻴﻌ ِﺔ َﺭ ِﺣ ِﻤ ِﻪ َﻭﺍِْﻗ َﺼۤﺎ ِﺀ
ُﻭﻟ ِْﺪ ِﻩ ﺍِﱠﻻ ﺍﻟْ ـ َﻘ ٔﻠ َ
ِﻢ،
ﻴﻞ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﻭ ٰﻓﻲ ﻟِ ِﺮ َﻋﺎﻳَ ِﺔ ﺍﻟ َ
ْﺤ ِّﻖ ٔﻓﻴﻬ ْ
ﻓَ ـ ُﻘﺘِ َﻞ َﻣ ْﻦ ﻗُ ـﺘِ َﻞَ ،ﻭ ُﺳﺒِ ـ َـﻲ َﻣ ْﻦ ُﺳﺒِ ـ َـﻲ َﻭﺍُْﻗ ِﺼ َﻲ َﻣ ْﻦ
ﺍُْﻗ ِﺼ َﻲ َﻭ َﺟ َﺮﻱ ﺍﻟْ ـ َﻘ َﻀۤﺎ ُﺀ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﺑ َِﻤﺎ ﻳُ ْﺮ ٰﺟﻲ ﻟَـ ُـﻪ ُﺣ ْﺴ ُﻦ
ﺽ ﻟـِٕﻠ ِﻪ ﻳُﻮ ِﺭﺛُ َﻬﺎ َﻣ ْﻦ ﻳَ َﺸۤﺎ ُﺀ
َْﺭ ُ
ﺍﻟ َْﻤﺜُﻮﺑَـ ِﺔ ،ﺍِ ْﺫ ﻛَﺎﻧَ ِﺖ ﺍﻻ ْ
َﺎﻥ
ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ ِﻩ َﻭﺍﻟ َْﻌﺎﻗِﺒَ ـ ُﺔ ﻟِﻠ ُْﻤﱠﺘ ـ ٔﻘ َ
ﺎﻥ َﺭﺑِّـﻨَﺎ ﺍِ ْﻥ ﻛ َ
ﲔَ ،ﻭ ُﺳ ْﺒ َﺤ َ
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hettâ gatele’n-nakisîne ve’l-gasitîne ve’l-marigîn, ve
lemma gazâ nahbehu ve gatelehu eşgâ’l-ahirîn, yetbeu eşga’l-evvelîn, lem yumtesel emru Rasûlillah,
sallallahu aleyhi ve âlih, fî’l-hadîne be’de’l-hadîn,
ve’l-ummetu musirratun alâ megtih, muctemiatun
alâ gatîeti rahimih, ve igsâi vuldih, ille’l-galîle mimmen vefa li-riayeti’l-haggi fîhim, fe-gutile men gutil,
ve subiye men subiy, ve ugsiye men ugsiy, ve cera’lgazâu lehum bi-ma yurcâ lehu husnu’l-mesube, iz
kaneti’l-arzu lillahi yûrisuha men yeşâu min ibadih,
ve’l-agibetu li’l-muttegîn, ve subhane Rabbina in kane
bB
ona hamle e ler; öyle ki onu, Nâkisin (ahitlerini çiğneyenler) ve Kasi n (zâlimler) ve Mârikinle (dinden çıkanlarla) savaşmak zorunda bırak lar. Ancak azgınların en
azgını ve ilk azgının (Hz. Salih’in mucize olarak kayadan
çıkardığı devesini katleden zalimin) takipçisi olanın (İbn
Mülcem) onu katletmesi sonucu o dünyadan göçünce de
Allah Resulü’nün, bir biri ardınca gelen Hidayet İmamları hususundaki emrine itaat etmediler. Ümmet, onların
(Ehl-i Beyt’in) hakkına riayet etme hususunda vefalı davranan az bir grubun haricinde, onun (Allah Resulü’nün)
düşmanlığında ısrarlıydı, yakınlarının hakkını çiğnemek
ve evlatlarını uzaklaş rmak hususunda, birleşmişlerdi. Sonuçta onlardan (Ehl-i Beyt’ten) niceleri (erkekleri) öldürüldü; niceleri (çocukları ve hanımları) esir alındı; ve niceleri
(yurdundan, yuvasından) uzaklaş rıldı. Böylece Allah’ın
onlar (Ehl-i Beyt) hakkındaki kaza ve kaderi, onları güzel
mükâfata lâyık kılacak şekilde cari olup gi . Zira “yeryüzü
Allah’ındır, onu kullarından dilediğine miras bırakır; son zafer
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َﻦ ﻳُ ْﺨ ِﻠ َﻒ ﺍﻟـ ٕﻠ ُـﻪ َﻭ ْﻋ َﺪ ُﻩ َﻭ ُﻫ َﻮ
َﻭ ْﻋ ُﺪ َﺭﺑِّـﻨَﺎ ﻟ ََﻤ ْﻔ ُﻌ ً
ﻮﻻَ ،ﻭﻟ ْ

ﺍﻻ َﻃۤﺎﺋِ ِﺐ ِﻣ ْﻦ ﺍ َْﻫ ِﻞ ﺑَـ ْـﻴ ِﺖ
ﻴﻢ ،ﻓَ َﻌﻠَﻲ َْ
ﺍﻟ َْﻌ ٔﺰ ُ
ﻳﺰ ﺍﻟ َ
ْﺤ ٔﻜ ُ

ِﻤﺎ ﻓَﻠْﻴَ ـ ْـﺒ ـ ِـﻚ
ِﻤﺎ َﻭٰﺍﻟِﻬ َ
ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ َﻋ ِﻠ ـ ٍّـﻲ َﺻﱠﻠﻲ ﺍﻟـ ٕﻠ ُـﻪ َﻋﻠ َْﻴﻬ َ
ِﻢ
ُﻮﻥَ ،ﻭﺍِﻳﱠ ُ
ﺎﻫ ْﻢ ﻓَﻠْﻴَ ـ ْﻨ ُﺪ ِﺏ ﺍﻟﱠﻨﺎ ِﺩﺑُ َ
ﺍﻟْــﺒَﺎﻛ َ
ﻮﻥَ ،ﻭﻟِـ ِﻤ ْﺜ ـ ِﻠﻬ ْ

ﻮﻥَ ،ﻭﻳَ ِﻀ ﱠﺞ
ﺍﻟﺼﺎﺭ ُ
ﻓَﻠْﺘُ ـ ْـﺬ َﺭ ِﻑ ﱡ
ﺍﻟﺪ ُﻣ ُ
ِﺧ َ
ﻮﻉَ ،ﻭﻟْــﻴَ ْﺼ ُﺮ ِﺥ ﱠ
ْﺤ َﺴ ُﻦ ﺍ َْﻳ َﻦ
ﱠ
ﻮﻥَ ،ﻭﻳَ ـ ِﻌ ـ ﱠـﺞ ﺍﻟ َْﻌۤﺎ ﱡﺟ َ
ﺍﻟﻀۤﺎ ﱡﺟ َ
ﻮﻥ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﺍﻟ َ
ْﺤ َﺴ ْﻴ ِﻦَ ،ﺻﺎﻟِـ ـ ٌـﺢ ﺑَ ْﻌ َﺪ َﺻﺎﻟـِ ـ ـ ٍـﺢ،
ْﺤ َﺴ ْﻴ ُﻦ ﺍ َْﻳ َﻦ ﺍَﺑْ ـﻨَۤﺎ ُﺀ ﺍﻟ ُ
ﺍﻟ ُ
ﺍﻟﺴ ٔﺒ ُ
ﻴﻞ ،ﺍ َْﻳ َﻦ
ﺍﻟﺴ ٔﺒ ِ
ﻴﻞ ﺑَ ْﻌ َﺪ ﱠ
َﻭ َﺻﺎ ِﺩ ٌﻕ ﺑَ ْﻌ َﺪ َﺻﺎ ِﺩ ٍﻕ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﱠ

ْﺨﻴَﺮ ُﺓ ﺑَـ ْـﻌ َﺪ ﺍﻟ ِ
ِ
ﻮﺱ ﱠ
ﺍﻟﻄﺎﻟِـ َـﻌ ـ ُﺔ ،ﺍ َْﻳ َﻦ
ْﺨﻴَ َﺮ ِﺓ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﱡ
ﺍﻟﺸ ُﻤ ُ
ﺍﻟ َ
ﺍﻟﺰﺍ ِﻫ َﺮ ُﺓ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﺍ َْﻋ َﻼ ُﻡ
ﲑ ُﺓ ،ﺍ َْﻳ َﻦ َْ
َْ
ﺍﻻﻧْ ُﺠ ُﻢ ﱠ
ﺎﺭ ﺍﻟ ُْﻤ ٔﻨ َ
ﺍﻻ ْﻗ َﻤ ُ
ْﻢ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﺑَـ ِﻘ ـ ﱠـﻴ ـ ُﺔ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ ﺍﻟﱠٔﺘﻲ َﻻ ﺗَ ْﺨﻠُﻮ
ﺍﻟﺪ ِ
ﻳﻦ َﻭﻗَ َﻮﺍ ِﻋ ُﺪ ﺍﻟْ ِﻌﻠ ِ
ّٔ
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ve’du Rabbina le-mef’ûla, ve len yuhlife’llahu ve’deh, ve huve’l-azîzu’l-hekîm, fe-alâ’l-etâibi min
Ehlibeyti Muhammedin ve Aliyyin sallallahu aleyhima ve âlihima, fe’l-yebki’l-bakûn, ve iyyahum fe’lyendubi’n-nadibûn, ve li-mislihim fe’l-tuzrefi’d-dumû’,
ve’l-yesruhi’s-sarihûn, ve yezicce’z-zâccûn, ve yeicce’l-âccûn, eyne’l-Hasanu eyne’l-Huseyn, eyne ebnâu’l-Huseyn, salihun be’de salih, ve sadigun be’de
sadig, eyne’s-sebîlu be’de’s-sebîl, eyne’l-hiyeratu
be’de’l-hiyera, eyne’ş-şumusu’t-talia, eyne’l-egmaru’lmunîra, eyne’l-encumu’z-zahira, eyne a’lamu’d-dîni
ve gavaidu’l-ilm, eyne begiyyetullahi’lletî la tehlû
bB
ise takvalılara ai r.” [A’raf/128] “Rabbimiz her eksiklikten uzak r; ve O’nun vaadi (hiç şüphesiz) gerçekleşecek r.”

[İsrâ/108] Allah asla vaadinden dönmez; O, izzet ve hikmet sahibidir. Öyleyse ağlayanlar (Ehl-i Beyt’in Şîaları)
Muhammed ve Ali’nin (Allah’ın salât ve selâmı onlara ve
soylarına olsun) pâk soyunun mazlumlarına ağlasın; ağıt
yakanlar, onlar için ağıt yaksın; gözyaşı dökenler, o büyük
insanlar için göz yaşı döksünler; ah u ﬁgan edenler, onlar için ah u ﬁgan etsinler. (Yürekten feryat ederek desinler ki): “Nerededir Hasan; nerededir Hüseyin; nerededir
Hüseyin’in oğulları; nerededir o birbiri ardına gelen salihler; nerededir o birbiri ardına gelen doğrular; nerededir
o birbirini takip eden kurtuluş yolları; nerededir o sırayla gelip giden seçkinler; nerededir o ışık saçan güneşler;
nerededir o nur yayan aylar; nerededir o parlak yıldızlar;
nerededir o din bayrakları ve ilim payeleri; nerededir o
hidayet ve itret ailesinin dışında olmayan Bakiyyetullah;
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  ۤ 

 


ِﻣ َﻦ ﺍﻟْ ِﻌ ْﺘ َﺮ ِﺓ ﺍﻟْـ َـﻬﺎ ِﺩﻳَـ ـ ِﺔ ،ﺍ َْﻳ َـﻦ ﺍﻟْ ُـﻤ َﻌ ـ ﱡـﺪ ﻟـِ ـ َﻘ ْﻄ ِﻊ َﺩﺍﺑِـ ِﺮ
َﻤ ِﺔ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻨ ــﺘَ ـ َـﻈ ــﺮ ِ ِ
ﱠ
َْﻣ ِﺖ َﻭﺍْﻟ ِﻌ َﻮ ِﺝ ،ﺍ َْﻳ َﻦ
ﺎﻣ ـ ِﺔ ﺍﻻ ْ
ﻻﻗَ َ
ﺍﻟﻈ ـﻠ َ
ُ
ﺍﻟ ُْﻤﺮﺗَ ٰﺠﻲ ِِ
ْﺠ ْﻮ ِﺭ َﻭﺍﻟْـ ُـﻌ ْﺪ َﻭ ِ
ﺍﻥ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ﱠﺪ َﺧ ُﺮ
ﻻ َﺯﺍﻟَـ ِﺔ ﺍﻟ َ
ْ
ﺍﻟﺴﻨَ ِﻦ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﺍﻟ ُْﻤﺘَ َﺨ ـ ﱠـﻴ ــﺮ ِ ِ
ﻟِــﺘَ ْﺠ ٔﺪ ِ
ﺎﺩ ِﺓ
ﻳﺪ ﺍﻟْ ـ َﻔ َﺮﺍۤﺋِ ِ
ﻻ َﻋ َ
ﺾ َﻭ ﱡ
ُ
ﺍﻟﺸ ٔﺮ َﻳﻌ ِﺔ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﺍﻟ ُْﻤ َﺆ ﱠﻣ ـ ُـﻞ ِ ِ
ﺎﺏ
ﻻ ْﺣﻴَۤﺎ ِﺀ ﺍﻟ ِْﻜﺘَ ِ
ﺍﻟْ ِﻤﱠﻠ ـ ِﺔ َﻭ ﱠ
ﻳﻦ َﻭﺍ َْﻫ ِﻠ ِﻪ ،ﺍ َْﻳ َﻦ
ﺍﻟﺪ ِ
َﻭ ُﺣ ُﺪﻭ ِﺩ ِﻩ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ُﻣ ْﺤ ٔﻴﻲ َﻣ َﻌﺎﻟِ ِﻢ ّٔ

ﻗَ ِ
ﺍﻟﺸ ْﺮ ِﻙ
ﻳﻦ ،ﺍ َْﻳ َﻦ َﻫﺎ ِﺩ ُﻡ ﺍَﺑْ ـﻨِﻴَ ـ ِﺔ ِّ
ﺎﺻ ُﻢ َﺷ ْﻮ َﻛ ِﺔ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻌﺘَ ٔﺪ َ
ﻮﻕ َﻭﺍﻟْ ِﻌ ْﺼﻴَ ِ
ﺎﻥ
ﻴﺪ ﺍ َْﻫ ِﻞ ﺍﻟُْﻔ ُﺴ ِ
َﻭﺍﻟﻨِّ َﻔ ِ
ﺎﻕ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ُﻣ ٔﺒ ُ
ﺎﻥ ،ﺍ َْﻳ َﻦ َﺣ ِ
َﻭ ﱡ
ﺍﻟﻄ ْﻐﻴَ ِ
ﺎﻕ ،ﺍ َْﻳ َﻦ
ﺍﻟﺸ َﻘ ِ
ﻭﻉ ﺍﻟْ ـ َﻐ ـ ِّـﻲ َﻭ ِّ
ﺎﺻ ُﺪ ﻓُ ُﺮ ِ

َْﻫ َﻮﺍۤﺀ ِ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﻗَﺎ ِﻃ ُﻊ َﺣﺒَۤﺎﺋِ ِﻞ
ﺲ ٰﺍﺛَﺎ ِﺭ ﺍﻟ ـ ﱠﺰ ْﻳ ـ ِـﻎ َﻭﺍﻻ ْ
َﻃﺎ ِﻣ ُ

ﺍﻟ ِْﻜ ْﺬ ِﺏ َﻭ ْ ِ
ﻴﺪ ﺍﻟ ُْﻌ ــﺘَﺎ ِﺓ َﻭﺍﻟْـ َـﻤ َﺮ َﺩ ِﺓ،
ﺍﻻ ْﻓ ـﺘِ َﺮﺍۤ ِﺀ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ُﻣ ٔﺒ ُ
ﻴﻞ َﻭ ْ ِ
ْﺤﺎ ِﺩ،
ﺍ َْﻳ َﻦ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﺄ ِﺻ ُﻞ ﺍ َْﻫ ِﻞ ﺍﻟْ ِﻌﻨَﺎ ِﺩ َﻭﺍﻟ ـﱠﺘ ْﻀ ٔﻠ ِ
ﺍﻻﻟ َ
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mine’l-itreti’l-hadîye, eyne’l-mueddu li-gat’i dabiri’zzaleme, eyne’l-muntezaru li-igameti’l-emti ve’l-ivec,
eyne’l-murtecâ li-izaleti’lcevri ve’l-udvan, eyne’l-muddeharu li-tecdîdi’l-ferâizi ve’s-sunen, eyne’l-mutehayyeru li-iâdeti’l-milleti ve’ş-şerîa, eyne’l-muemmelu
li-ihyâi’l-kitabi ve hudûdih, eyne muhyî mealimi’d-dîni
ve ehlih, eyne gasimu şevketi’l-mu’tedîn, eyne hadimu ebniyeti’ş-şirki ve’n-nifag, eyne mubîdu ehli’l-fusûgi ve’l-isyani ve’t-tuğyan, eyne hasidu furûi’l-ğayyi
ve’ş-şigag, eyne tamisu âsari’z-zeyği ve’l-ehvâ, eyne
gatiu hebâili’l-kizbi ve’l-iftirâ, eyne’l-mubidu’l-utati ve’lmerede, eyne muste’silu ehli’l-inadi ve’t-tezlîli ve’l-ilhad,
bB
nerededir o zâlimlerin kökünü kazımak için (Allah tara ndan) hazırlanan kimse; nerededir o sapıklık ve eğrilikleri
düzeltmek için beklenilen önder; nerededir o zulüm ve
tecavüzü yok etmek için umut edilen rehber; nerededir
o farzları ve sünnetleri yeniden hayata geçirmek için sakla lan lider; nerededir o dini ve şeria geri ge rmek için
seçilen; nerededir o kitabı (Kur’an’ı) ve kanunlarını ihya
etmesi ümit edilen; nerededir o din öğre lerini ve din
ehlini diriltecek olan; nerededir o saldırganların şevke ni
kıracak olan; nerededir o şirk ve nifak binalarını (nizamını)
yıkacak olan; nerededir o fâsık, isyankâr ve tâğutları yok
edecek olan; nerededir bâ lın ve bölücülüğün dallarını
kesecek olan; nerededir o eğrilik ve heva heveslerin eserlerini mahvedecek olan; nerededir o yalan ve i ira ağlarını
koparacak olan; nerededir o azgınları silecek olan; nerededir o inat, sapıklık ve ilhad ehlinin kökünü kazıyacak olan;

23

  ۤ 

 


َْﻋ َﺪﺍۤ ِﺀ ،ﺍ َْﻳ َﻦ َﺟﺎ ِﻣ ـ ُـﻊ
َْﻭﻟِــﻴَۤﺎ ِﺀ َﻭ ُﻣ ِﺬ ﱡﻝ ﺍﻻ ْ
ﺍ َْﻳ َﻦ ُﻣـ ِﻌ ـ ﱡـﺰ ﺍﻻ ْ
ﺎﺏ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻱ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ﺍﻟ َْﻜ ِﻠ َﻤ ِﺔ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟ ـﱠﺘ ـ ْﻘ ٰﻮﻱ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﺑَ ُ

َْﻭﻟِــﻴَۤﺎ ُﺀ،
ﻳُـ ْـﺆ ٰﺗﻲ ،ﺍ َْﻳ َﻦ َﻭ ْﺟ ُﻪ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ ﺍﻟﱠ ٔﺬ ۤﻱ ﺍِﻟَـ ْـﻴ ِﻪ ﻳَــﺘَ َﻮ ﱠﺟ ُﻪ ﺍﻻ ْ

ﺍﻟﺴ َﻤۤﺎ ِﺀ،
َْﺭ ِ
ﺍﻟﺴﺒَ ُﺐ ﺍﻟ ُْﻤﱠﺘ ِﺼ ُﻞ ﺑَـ ْـﻴ َﻦ ﺍﻻ ْ
ﺽ َﻭ ﱠ
ﺍ َْﻳ َﻦ ﱠ

ﺎﺣ ُﺐ ﻳَـ ْـﻮ ِﻡ ﺍﻟْ ـ َﻔ ـ ْـﺘ ِﺢ َﻭﻧَ ِ
ﺍ َْﻳ َﻦ َﺻ ِ
ﺎﺷ ُﺮ َﺭﺍﻳَ ـ ِﺔ ﺍﻟْـ ُـﻬ ٰﺪﻱ،
ﺍﻟﺼ َﻼ ِﺡ َﻭﺍﻟ ِﺮ َﺿﺎ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﱠ
ﺍﻟﻄﺎﻟِ ُﺐ
ﺍ َْﻳ َﻦ ُﻣ َﺆﻟِّـ ُ
ـﻒ َﺷ ْﻤ ِﻞ ﱠ
ّ
ﺍﻻﻧْﺒِ ــﻴَۤﺎ ِﺀ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﱠ
ﺑ ُِﺬ ُﺣ ِ
ﺍﻟﻄﺎﻟِ ُﺐ
ﺍﻻﻧْ ـﺒِ ــﻴَۤﺎ ِﺀ َﻭﺍَﺑْ ـﻨَۤﺎ ِﺀ َْ
ﻮﻝ َْ
ِﻜ ْﺮﺑََ ۤ
ﺑ َِﺪ ِﻡ ﺍﻟ َْﻤ ْﻘ ــﺘُ ِ
ﻮﻝ ﺑ َ
ﻮﺭ َﻋ ٰﻠﻲ َﻣ ِﻦ
ﻼ َﺀ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﺍﻟ َْﻤ ْﻨ ُﺼ ُ
ﺎﺏ
ْﺍﻋﺘَ ٰﺪﻱ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭﺍ ْﻓﺘَ ٰﺮﻱ ،ﺍ َْﻳ َﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻀ َﻄ ـ ﱡـﺮ ﺍﻟﱠ ٔﺬﻱ ﻳُ َﺠ ُ

ْﺨ َ ۤ
ﻼﺋِ ِﻖ ُﺫﻭ ﺍﻟْ ـﺒِ ـ ِّﺮ َﻭﺍﻟ ـﱠﺘ ـ ْﻘ ٰﻮﻱ،
ﺍِ َﺫﺍ َﺩ َﻋﺎ ,ﺍ َْﻳ َﻦ َﺻ ْﺪ ُﺭ ﺍﻟ َ
ﺍ َْﻳ َﻦ ﺍﺑْ ُﻦ ﺍﻟ ـﱠﻨﺒِ ـ ِّـﻲ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺼ َﻄﻔٰﻲَ ،ﻭﺍﺑْ ُﻦ َﻋ ِﻠ ـ ٍّـﻲ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺮﺗَ ٰﻀﻲ،
ﳚ َﺔ ﺍﻟْ َﻐ ﱠﺮﺍۤ ِﺀَ ،ﻭﺍﺑْ ُﻦ ﻓَﺎ ِﻃ َﻤ َﺔ ﺍﻟ ُْﻜ ْﺒ ٰﺮﻱ،
َﻭﺍﺑْ ُﻦ َﺧ ٔﺪ َ
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eyne muizzu’l-evliyâi ve muzillu’l-e’dâ, eyne camiu’lkelimeti ale’t-tegva, eyne babu’llahi’llezî minhu yu’tâ,
eyne vechu’llahi’llezî ileyhi yeteveccehu’l-evliyâ,
eyne’s-sebebu’l-muttasilu beyne’l-arzi ve’s-semâ,
eyne sahibu yevmi’l-fethi ve naşiru rayeti’l-hudâ,
eyne muellifu şemli’s-salahi ve’r-rıza, eyne’t-talibu
bi-zuhûli’l-enbiyâi ve ebnâi’l-enbiyâ, eyne’t-talibu bidemi’l-megtûli bi-Kerbelâ, eyne’l-mensûru alâ meni’tedâ aleyhi ve’ftera, eyne’l-muztarru’llezî yucabu iza dea, eyne sadru’l-halâigi zu’l-birri ve’t-tegva,
eyne’bnu’n-nebiyyî’l-Mustafa, ve’bnu Aliyyini’l-Murteza, ve’bnu Hadicete’l-ğerrâ, ve’bnu Fatimete’l-kubrâ,
bB
nerededir o dostlara izzet verip, düşmanları zelil edecek
olan; nerededir o sözleri takva üzerine birleş recek olan;
nerededir o Allah’ına doğru açılan tek kapı olan; nerededir
o Allah dostlarının (evliyanın) yöneldiği Allah’ın yüzü olan;
nerededir o yer ve göğü birbirine bağlayan vesîle olan; nerededir o fe h gününün sâhibi ve hidayet bayrağını göklere çekecek olan; nerededir o ıslâh ve hoşnutluğu bir araya
toplayacak olan; nerededir o peygamberlerin ve peygamber evlatlarının kanlarının hesabını soracak olan; nerededir o Kerbela Şehidi’nin kanını alacak olan; nerededir
o kendine zulüm ve i ira edenlere karşı zafer kazanacak
olan? Nerededir o dua e ğinde, duası kabul olan çâresiz;
nerededir o yara klardan ihsan ve takva sâhiplerinin önderi olan; nerededir o Mustafa Peygamberin oğlu; nerededir
o Murtaza Ali’nin oğlu; nerededir o üstün makam sâhibi
Ha ce’nin oğlu; nerededir o Fa matü’z-Zehra’nın oğlu?
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َﻚ ﺍﻟْ ِﻮﻗَۤﺎ ُﺀ َﻭﺍﻟ ِ
ﺑَِﺎٔﺑ ۤﻲ َﺍﻧْ َﺖ َﻭﺍ ُّٔﻣﻲ َﻭﻧَْﻔ ٔﺴﻲ ﻟ َ
ْﺤ ٰﻤﻲ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ
ْﺮ ٔﻣﻴ َـﻦ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ
ﺎﺩ ِﺓ ﺍﻟ ُْﻤ َﻘ ـ ﱠـﺮٔﺑﻴ َـﻦ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍﻟ ـﱡﻨ َﺠﺒَۤﺎ ِﺀ َْ
ﺍﻟﺴ َ
ﱠ
ﺍﻻﻛ َ
ﺍﻟ ُْﻬ َﺪﺍ ِﺓ ﺍﻟ َْﻤ ْﻬ ِﺪ ٔﻳّﻴ َـﻦ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍﻟ ِ
ﲔ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ
ْﺨﻴَ َﺮ ِﺓ ﺍﻟْـ ُـﻤ َﻬ ﱠﺬٔﺑ َ
ﻳﻦ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ
ﺍﻻﻧْ َﺠ ٔﺒﻴ َـﻦ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ َْ
ﺍﻟْ َﻐ َﻄﺎ ِﺭﻓَ ِﺔ َْ
ﺍﻻ َﻃۤﺎﺋِ ِﺐ ﺍﻟ ُْﻤ َﻄ ﱠﻬ ٔﺮ َ
ﲔ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ
ﲔ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍﻟْ ـ َﻘ َﻤﺎﻗِ َﻤ ِﺔ َْ
ﺍﻟ َ
ْﺮ ٔﻣ َ
ِﻣ ـ ِﺔ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻨﺘَ َﺠ ٔﺒ َ
ْﺨ َﻀﺎﺭ َ
ﺍﻻﻛ َ
ﺍﻟﺸ ُﻬ ِﺐ
ﺍﻟﺴ ُﺮ ِﺝ ﺍﻟ ُْﻤ ٔﻀﻴﺌَ ـ ِﺔ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﱡ
ﺍﻟْــﺒُ ُﺪﻭ ِﺭ ﺍﻟ ُْﻤ ٔﻨ َ
ﲑ ِﺓ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﱡ
ﺍﻟﺴﺒُ ِﻞ ﺍﻟ َْﻮ ِ
ﺍﺿ َﺤ ِﺔ،
ﺍﻟﱠﺜﺎﻗِ ــﺒَ ـ ِﺔ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ َْ
ﺍﻻﻧْ ُﺠ ِﻢ ﱠ
ﺍﻟﺰﺍ ِﻫ َﺮ ِﺓ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﱡ

َْﻋ َﻼ ِﻡ ﱠ ۤ
ﺍﻟﻼﺋِ َﺤ ِﺔ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍﻟْـ ُـﻌﻠُﻮ ِﻡ ﺍﻟ َْﻜﺎ ِﻣ َﻠ ِﺔ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ
ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍﻻ ْ
ْ
ﻮﺭ ِﺓ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ
ﻮﺭ ِﺓ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍﻟ َْﻤ َﻌﺎﻟِ ِﻢ ﺍﻟ َْﻤﺄﺛُ َ
ﺍﻟﺴﻨَ ِﻦ ﺍﻟ َْﻤ ْﺸ ُﻬ َ
ﱡ
ﺍﻟ ُْﻤ ْﻌ ِﺠ َﺰ ِ
ﻮﺩ ِﺓ،
ﻮﺩ ِﺓ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﱠ
ﺍﻟﺪ َۤﻻﺋِ ِﻞ ﺍﻟ َْﻤ ْﺸ ُﻬ َ
ﺍﺕ ﺍﻟ َْﻤ ْﻮ ُﺟ َ
ﺍﻟﺼﺮ ِ
ِ
ﻴﻢ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ
ﻴﻢ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍﻟ ـﱠﻨ ــﺒَ ـ ِﺄ ﺍﻟ َْﻌ ٔﻈ ِ
ﺍﻁ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺴﺘَ ٔﻘ ِ
ﻳَﺎﺑْ َﻦ ّ َ
ﻴﻢ،
َﻣ ْﻦ ُﻫ َﻮ ٔﻓ ۤﻲ ﺍُ ِّﻡ ﺍﻟ ِْﻜﺘَ ِ
ﺎﺏ ﻟ ََﺪﻱ ﺍﻟـ ٕﻠ ِﻪ َﻋ ـ ِﻠ ﱞﻲ َﺣ ٔﻜ ٌ
ﻳَﺎﺑْ َﻦ ْ ٰ
ﺍﻟﻈﺎ ِﻫﺮ ِ
ﺍﻟﺪ َۤﻻﺋِ ِﻞ ﱠ
ﺎﺕ َﻭﺍﻟْــﺒَ ـﻴِّ ـﻨَ ِ
ﺍﻻﻳَ ِ
ﺍﺕ،
ﺎﺕ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﱠ
َ
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bi-ebî ente ve ummî ve nefsî leke’l-vigâu ve’l-himâ,
yebne’s-sadeti’l-mugarrabîn, yebne’n-nucebâi’l-ekremîn, yebne’l-hudati’l-mehdiyyîn, yebne’l-hiyerati’lmuhezzibîn, yebne’l-ğatârifeti’l-encebîn, yebne’letâibi’l-mutahharîn, yebne’l-hazarimeti’l-muntecebîn,
yebne’l-gamâgimeti’l-ekremîn, yebne’l-budûri’l-munîra, yebne’s-suruci’l-muzîa, yebne’ş-şuhubi’s-sagibe,
yebne’l-encumi’z-zahira, yebne’s-subuli’l-vazihe, yebne’l-a’lami’l-lâihe, yebne’l-ulûmi’l-kamile, yebne’s-suneni’l-meşhûre, yebne’l-meâlimi’l-me’sûre, yebne’lmu’cizati’l-mevcûde, yebne’d-delâili’l-meşhûde,
yebne’s-sırati’l-mustegîm, yebne’n-nebei’l-azîm, yebne men huve fî ummi’l-kitabi leda’llahi aliyyun hekîm,
yebne’l-âyâti ve’l-beyyinat, yebne’d-delâili’z-zahirat,
bB
Babam, annem ve ben sana feda olayım; canım sana yönelen belalara siper olsun. Ey Allah’ın dergâhına yakın olan
büyüklerin oğlu; ey kerem sahibi soyluların oğlu; ey hidayete kavuşmuş hidayetçilerin oğlu; ey temiz seçkinlerin oğlu;
ey soylu civanmertlerin oğlu; ey temiz kılınmış temizlerin
oğlu; ey seçilmiş cömertlerin oğlu; ey ulu efendilerin oğlu,
ey aydınlatan dolunayların oğlu; ey ışık saçan çırağların
oğlu; ey akan yıldızların oğlu; ey parlak yıldızların oğlu; ey
apaçık yolların oğlu; ey âşikâr nişânelerin oğlu; ey kâmil
ilimlerin oğlu; ey cârî sünnetlerin oğlu; ey menkul öğre lerin oğlu; ey mevcut mucizelerin oğlu; ey görünen delillerin oğlu; ey Dosdoğru Yol’un (Hz. Ali’nin) oğlu; ey Büyük
Haber’in (Hz. Ali’nin) oğlu; ey Allah ka nda Ümmü’l-Kitap’ta
(asıl kitap) ismi yüce ve hakîm olanın oğlu; ey ayetlerin ve
açık hüccetlerin oğlu; ey apaçık, nurlu burhanların oğlu;
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ﲔ ﺍﻟ َْﻮ ِ
ﺎﺕ ﺍﻟْﺒَﺎ ِﻫﺮ ِ
ﺍﺿ َﺤ ِ
ﺍﺕ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ
ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍﻟْــﺒَ َﺮ ٔﺍﻫ ِ
َ
ﺍﻟﺴﺎﺑَِﻐ ِ
ْﺤ َﺠ ِﺞ ﺍﻟْﺒَﺎﻟِـ َﻐ ِ
ﺎﺕ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ٰﻃ ٰﻪ
ﺍﻟ ُ
ﺎﺕ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍﻟ ـﻨِّ ـ َـﻌ ِﻢ ﱠ
ﺎﺕ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﱡ
ﺍﻟﺬﺍﺭِﻳَ ِ
َﻭﺍﻟْ ُـﻤ ْﺤ َﻜ َﻤ ِ
ﺲ َﻭ ﱠ
ﺍﻟﻄﻮ ِﺭ
ﺎﺕ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ ٰﻳ ۤ
َﻭﺍﻟ َْﻌﺎ ِﺩﻳَ ِ
ﺎﺏ ﻗَ ْﻮ َﺳ ْﻴ ِﻦ
ﺎﺕ ،ﻳَﺎﺑْ َﻦ َﻣ ْﻦ َﺩﻧَﺎ ﻓَﺘَ َﺪﻟٕﻲ ﻓَ َﻜ َ
ﺎﻥ ﻗَ َ

َْﻋ ٰﻠﻲ ،ﻟَـ ْـﻴ َﺖ
ﺍ َْﻭ ﺍ َْﺩﻧٰﻲ ُﺩﻧُـ ـﻮﺍ َﻭﺍ ْﻗ ـﺘِ َﺮﺍﺑًﺎ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ َْﻌ ـ ِﻠ ـ ِّـﻲ ﺍﻻ ْ
ِﺷ ْﻌ ٔﺮﻱ ﺍ َْﻳ َﻦ ْﺍﺳﺘَ َﻘ ـ ﱠـﺮ ْﺕ ﺑ َ
ﺽ
َﻱ ﺍ َْﺭ ٍ
ِﻚ ﺍﻟ ـﱠﻨ ـ ٰـﻮﻱ ،ﺑَ ْﻞ ﺍ ﱡ
ﺗُ ـ ِﻘﱡﻠ ـ َـﻚ ﺍ َْﻭ ﺛَ ٰﺮﻱ ،ﺍَﺑ َِﺮ ْﺿ ٰﻮﻱ ﺍ َْﻭ َﻏ ْﻴ ـ ِﺮ َﻫﺎ ﺍ َْﻡ ٔﺫﻱ ُﻃ ٰﻮﻱ،
ْﺨ ْﻠ ـ َـﻖ َﻭ َﻻ ﺗُ ٰﺮﻱ َﻭ َۤﻻ ﺍ َْﺳ َﻤ ُﻊ
َﻲ ﺍ َْﻥ ﺍ ََﺭﻱ ﺍﻟ َ
َﻋ ٔﺰ ٌ
ﻳﺰ َﻋﻠ ﱠ

َﻲ ﺍ َْﻥ ﺗُ ٔﺤ َ
ﻴﻂ ﺑ َ
ِﻚ
ﻴﺴﺎ َﻭ َﻻ ﻧَ ْﺠ ٰﻮﻱَ ،ﻋ ٔﺰ ٌ
ﻟَـ َـﻚ َﺣ ٔﺴ ً
ﻳﺰ َﻋﻠ ﱠ
ُﺩﻭﻧِـ َـﻲ ﺍﻟْــﺒَﻠ ْٰﻮﻱ َﻭ َﻻ ﻳَ ـﻨَﺎﻟ َ
ﻴﺞ َﻭ َﻻ َﺷ ْﻜ ٰﻮﻱ،
ُﻚ ِﻣ ٔﻨّﻲ َﺿ ٔﺠ ٌ

ﺑِﻨَ ْﻔ ٔﺴ ۤﻲ َﺍﻧْ َﺖ ِﻣ ْﻦ ُﻣ َﻐ ـ ﱠـﻴ ٍﺐ ﻟ َْﻢ ﻳَ ْﺨ ُﻞ ِﻣﱠﻨﺎ ،ﺑِﻨَ ْﻔ ٔﺴ ۤﻲ َﺍﻧْ َﺖ ِﻣ ْﻦ
ِﺡ َﻣﺎ ﻧَـ َـﺰ َﺡ َﻋﱠﻨﺎ ،ﺑِﻨَ ْﻔ ٔﺴ ۤﻲ َﺍﻧْ َﺖ ﺍ ُْﻣﻨِﱠﻴ ـ ُﺔ َﺷۤﺎﺋِـ ٍـﻖ ﻳَــﺘَ َﻤﻨٕﻲ،
ﻧَﺎﺯ ٍ
28

NÜDBE DUASI

yebne’l-berahîni’l-vazihati’l-bahirat, yebne’l-huceci’lbaliğat, yebne’n-niemi’s-sabiğat, yebne taha ve’lmuhkemat, yebne Yasîne ve’z-zariyat, yebne’t-tûri
ve’l-adiyat, yebne men dena fe-tedella fe-kane gabe
gavseyni ev ednâ, dunuvven ve’gtiraben mine’laliyyi’l-e’lâ, leyte şi’rî eyne’s-tegarrat bike’n-neva, bel
eyyu arzin tugilluke ev serâ, e-bi-Razva ev ğayriha
em zî Tuva, azîzun aleyye en ere’l-halga ve la tura,
ve lâ esmeu leke hasîsen ve la necva, azîzun aleyye
en tuhîta bike duniye’l-belvâ, ve la yenaluke minnî
zacîcun ve la şekvâ, bi-nefsî ente min muğayyebin
lem yehlu minna, bi-nefsî ente min nazihin ma nezehe anna, bi-nefsî ente umniyyetu şâigin yetemenna,
bB
ey yeterli hüccetlerin oğlu; ey bol nimetlerin oğlu; ey
“Taha” ve “Muhkemat”ın oğlu; ey “Yasin” ve “ez-Zâriyat”ın
oğlu; ey “et-Tur” ve “el-Âdiyat”ın oğlu; ey Aliyyü’l-Â’la’ya
(her şeyden yüce olan yüce Allah’a), aralarında iki yaydan
belki daha az bir mesâfe kalacak kadar yaklaşanın oğlu;
keşke bilseydim, uzaklığın seni nereye çek ğini veya hangi
yerin ya da hangi toprağın seni üzerinde taşıdığını; acaba
Razva Dağı’nda mısın? Yoksa başka bir yerde misin? Yahut
Tuva Dağı’nda mısın? Halkı görmem, ama seni görmekten
mahrum olmak, senin en haﬁf bir ses ve konuşmanı duymamak bana çok ağır geliyor. Zorluk ve belanın beni değil
de, hep seni çevrelemiş olması, benim bir feryat ve şikâyet
sesimin bile sana ulaşmaması bana çok ağır geliyor. Canım
feda olsun sana, ey gaip olup ama bizleri bırakıp gitmeyen. Canım feda olsun sana ey bizden ayrı düşen ama gönlü bizimle olan. Canım feda olsun sana, ey iş yak sahibinin
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ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٍﻦ َﻭ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨَ ٍﺔ َﺫﻛَﺮﺍ ﻓَ َﺤ ـﱠﻨﺎ ،ﺑِﻨَ ْﻔ ٔﺴ ۤﻲ َﺍﻧْ َﺖ ِﻣ ْﻦ َﻋ ٔﻘ ِ
ﻴﺪ
َ
ﺎﺭﻱ،
ِﻋ ـ ٍّﺰ َﻻ ﻳُﺴﺎ ٰﻣﻲ ،ﺑِﻨَ ْﻔ ٔﺴ ۤﻲ َﺍﻧْ َﺖ ِﻣ ْﻦ ﺍَٔﺛ ِ
ﻴﻞ َﻣ ْﺠ ٍﺪ َﻻ ﻳُ َﺠ ٰ

ﺎﻫﻲ ،ﺑِﻨَ ْﻔ ٔﺴ ۤﻲ َﺍﻧْ َﺖ
ﺑِﻨَ ْﻔ ٔﺴ ۤﻲ َﺍﻧْ َﺖ ِﻣ ْﻦ ﺗِ َﻼ ِﺩ ﻧِـ َـﻌ ٍﻢ َﻻ ﺗُ َﻀ ٰ
ِﻣ ْﻦ ﻧَ ٔﺼ ِ
ﺎﺭ ٔﻓ َ
ﻴﻚ
ﻴﻒ َﺷ َﺮ ٍﻑ َﻻ ﻳُ َﺴ ٰ
ﺎﻭﻱ ،ﺍِٰﻟﻲ َﻣ ٰﺘﻲ ﺍ َ
َﺣ ُ

ﺎﺏ ﺍ ِ
َﺻ ُﻒ ٔﻓ َ
َﻱ
َﻱ ِﺧ َﻄ ٍ
ﻴﻚ َﻭﺍ ﱠ
ﻳَﺎ َﻣ ْﻮ َﻻ َﻱ َﻭﺍِٰﻟﻲ َﻣ ٰﺘﻲَ ،ﻭﺍ ﱠ

ُﺟﺎﺏ ُﺩﻭﻧَ َﻚ َﻭﺍُﻧَ ٰ
ﻳﺰ
ﺎﻏﻲَ ،ﻋ ٔﺰ ٌ
ﻧَ ْﺠ ٰﻮﻱَ ،ﻋ ٔﺰ ٌ
َﻲ ﺍ َْﻥ ﺍ َ
ﻳﺰ َﻋﻠ ﱠ
َﻲ ﺍ َْﻥ
َﻲ ﺍ َْﻥ ﺍَﺑْـ ِـﻜ ــﻴَ َﻚ َﻭﻳَ ْﺨ ُﺬﻟَـ َـﻚ ﺍﻟ َْﻮ ٰﺭﻱَ ،ﻋ ٔﺰ ٌ
ﻳﺰ َﻋﻠ ﱠ
َﻋﻠ ﱠ

ُﻃ َ
ﻴﻞ
ﻳَ ْﺠ ِﺮ َﻱ َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ُﺩﻭﻧَُﻬ ْﻢ َﻣﺎ َﺟ ٰﺮﻱَ ،ﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ٔﻌ ٍ
ﲔ ﻓَ ـﺎ ٔ
َﻣ َﻌ ُﻪ ﺍﻟْـ َـﻌ ٔﻮ َ
ُﺳﺎ ِﻋ َﺪ
ﻳﻞ َﻭﺍﻟْــﺒُ َﻜۤﺎ َﺀَ ،ﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َﺟ ُﺰ ٍ
ﻭﻉ ﻓَ ـﺎ َ
ﺎﻋ َﺪ ْﺗ َﻬﺎ َﻋ ْﻴ ٔﻨﻲ
َﺟ َﺰ َﻋ ؕﻪ ﺍِﺫﺍ َﺧ َﻼَ ،ﻫ ْﻞ ﻗَ ـ ِـﺬﻳَ ْﺖ َﻋ ْﻴ ٌﻦ ﻓَ َﺴ َ

َﺣ َﻤ َﺪ َﺳ ٔﺒ ٌ
ﻴﻞ ﻓَ ــﺘُ ـ ْﻠﻘٰﻲ،
َﻋﻠَﻲ ﺍﻟَْﻘ ٰﺬﻱَ ،ﻫ ْﻞ ﺍِﻟَـ ْـﻴ َﻚ ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍ ْ
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min mu’minin ve mu’minetin zekerâ fe-henna, binefsî ente min egîdi izzin la yusamâ, bi-nefsî ente
min esîli mecdin la yucarâ, bi-nefsi ente min tiladi niamin la tuzaha, bi-nefsî ente min nesîfi şerefin la yusava, ilâ metâ eharu fîke ya mevlaye ve ilâ metâ, ve
eyye hitâbin esifu fîke ve eyye necvâ, azîzun aleyye
en ucabe dûneke ve unağa, azîzun aleyye en ebkiyeke ve yehzuleke’l-verâ, azîzun aleyye en yecriye
aleyke dûnehum ma cerâ, hel min muînin fe-utîle
meahu’l-avîle ve’l-bukâ, hel min cezûin fe-usâide
cezeahû ilâ halâ, hel gaziyet aynun fe-sâadetha aynî
ale’l-gaza, hel ileyke yebne Ahmede sebîlun fe-tulga,
bB
gönlündeki arzu; ha rlayıp da gönülden ah çeken erkek ve
kadın müminlerin dileği. Canım feda olsun sana ey benzeri
olmayan izzet komutanı. Canım sana feda olsun ey varılamayan şevket ve şereﬁn kurucusu. Canım sana feda olsun
ey yüceliğine ulaşılamayan nimet kaynağı. Canım sana feda
olsun ey dengi olmayan şeref sahibi. Ne zamana kadar senin için böyle şaşkın kalacağım, ne zamana kadar? Hangi
vasıﬂarla seni vasıﬂandırayım; hangi dille seninle raz u niyaz edeyim. Senden başkasından cevap almak, başkalarıyla konuşmak ama senden bir şey duymamak bana çok ağır
geliyor. Ben sana ağlarken, halkın sana sahip çıkmaması,
bela ve üzüntülerin başkalarının başına değil de, senin başına gelmesi bana çok ağır geliyor. Acaba bir yardım eden
var mı ki, onunla oturup senin için ağlayıp feryat edelim?
Acaba senin için sızlayan biri var mı ki, o sustuğunda, ben
ah u ﬁgan edeyim? Acaba sana ağlamaktan ağrıyan bir göz
var mı da, onun yerine ben ağlayayım? Ey Ahmed’in oğlu!
Acaba senin mülâka na nâil olabilmenin bir yolu var mı?
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َﻫ ْﻞ ﻳَ ـﱠﺘ ِﺼ ُﻞ ﻳَ ْﻮ ُﻣﻨَﺎ ِﻣ ْﻨ َﻚ ﺑِِﻌ َﺪ ٍﺓ ﻓَﻨَ ْﺤ ٰﻈﻲَ ،ﻣ ٰﺘﻲ ﻧَ ِﺮ ُﺩ
َﻣﻨَﺎ ِﻫﻠ َ
َﻚ ﺍﻟ ـ ﱠـﺮﻭِﻳﱠ ـ َﺔ ﻓَ ـﻨَ ْﺮ ٰﻭﻱَ ،ﻣ ٰﺘﻲ ﻧَـ ْﻨ ــﺘَ ـ ِﻔ ـ ُـﻊ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺬ ِﺏ
َﻣۤﺎﺋِ َﻚ ﻓَ َﻘ ْﺪ َﻃ َ
ﺎﺩ َ
ِﺣ َﻚ
ﺍﻟﺼ ٰﺪﻱَ ،ﻣ ٰﺘﻲ ﻧَُﻐ ٔ
ﺎﻝ ﱠ
ﻳﻚ َﻭﻧُ َﺮﺍﻭ ُ
ﻓَ ـﻨُ ـ ِﻘ ـ ﱠـﺮ َﻋ ْﻴﻨًﺎَ ،ﻣ ٰﺘﻲ ﺗَ َﺮﺍﻧَﺎ َﻭﻧَ َﺮ َ
ﺍﻙ َﻭﻗَ ْﺪ ﻧَ َﺸ ْﺮ َﺕ ﻟِ َﻮﺍۤ َﺀ ﺍﻟ ـﱠﻨ ْﺼ ِﺮ

ﻸ َﻭﻗَ ْﺪ َﻣ َ ْ
ِﻚ َﻭَﺍﻧْ َﺖ ﺗَ ـﺎ ﱡُﻡ ﺍﻟ َْﻤ َ َ
ﺗُ ٰﺮﻱ ،ﺍَﺗَ َﺮﺍﻧَﺎ ﻧَ ُﺤ ﱡﻒ ﺑ َ
ﻸ َﺕ
ﺽ َﻋ ْﺪ ًﻻ َﻭﺍَ َﺫ ْﻗ َﺖ ﺍ َْﻋ َﺪﺍۤ َﺀ َﻙ َﻫ َﻮﺍﻧًﺎ َﻭ ِﻋ َﻘﺎﺑًﺎَ ،ﻭﺍَﺑَـ ْـﺮ َﺕ
َْﺭ َ
ﺍﻻ ْ
ﻳﻦ،
ْﺤ ِّﻖَ ،ﻭﻗَ َﻄ ْﻌ َﺖ َﺩﺍﺑِـ َـﺮ ﺍﻟ ُْﻤﺘَ َﻜﺒِّ ٔﺮ َ
ﺍﻟ ُْﻌﺘَﺎ َﺓ َﻭ َﺟ َﺤ َﺪ َﺓ ﺍﻟ َ
ﻮﻝ ﱠ
ﲔَ ،ﻭﻧَ ْﺤ ُﻦ ﻧَُﻘ ُ
ُﺻ َ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟـِٕﻠ ِﻪ
ﺍﻟﻈﺎﻟِ ٔﻤ َ
ﺍﺟﺘَﺜَ ـ ْﺜ َﺖ ﺍ ُ
ﻮﻝ ﺍﻟ َ
َﻭ ْ

ﺎﻑ ﺍﻟ ُْﻜ َﺮ ِﺏ َﻭﺍﻟْــﺒَﻠ ْٰﻮﻱ،
َﺸ ُ
ﲔ ،ﺍَﻟ ٕﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﺍَﻧْ َﺖ ﻛ ﱠ
َﺭ ِّﺏ ﺍﻟْـ َـﻌﺎﻟ َٔﻤ َ
َﻭﺍِﻟَــﻴ َﻚ ﺍ َْﺳﺘَ ْﻌ ٔﺪﻱ ﻓَ ِﻌ ْﻨ َﺪ َﻙ ﺍﻟ َْﻌ ْﺪ ٰﻭﻱَ ،ﻭَﺍﻧْ َﺖ َﺭ ﱡﺏ ْ ٰ
ﺍﻻ ِﺧ َﺮ ِﺓ
ْ
ﲔ ُﻋﺒَ ْﻴ َﺪ َﻙ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺒ ــﺘَ ٰﻠﻲ،
ﺍﻟﺪﻧْﻴَﺎ ،ﻓَ ـ َﺎ ِﻏ ْﺚ ﻳَﺎ ِﻏﻴَ َ
َﻭ ﱡ
ﺎﺙ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺴﺘَ ٔﻐﻴ ٔﺜ َ
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hel yettesilu yevmuna minke bi-idetin fe-nehza, meta
neridu menahileke’r-reviyyete fe-nerva, meta nentefiu min azbi mâike fe-gad tale’s-sadâ, meta nuğadîke
ve nurâvihuke fe-nugirra eyna, meta terâna ve
nerâke ve gad neşerte livâe’n-nesri turâ, eterâna nehuffu bike ve ente teummu’l-mele, ve gad mele’te’lerza adla, ve ezagte e’dâeke hevanen ve igaba, ve
eberte’l-utâte ve cehedete’l-hagg, ve gate’te dabira’lmutekebbirîn, ve’cteseste usûle’z-zalimîn, ve nehnu negûlul-hamdu lillahi Rabbi’l-âlemîn, Allahumme
ente keşşafu’l-kurebi ve’l-belvâ, ve ileyke este’dî feindeke’l-advâ, ve ente Rabbu’l-ahireti ve’d-dunya,
fe-eğis ya ğiyase’l-musteğîsîne ubeydeke’l-mubtela,
bB
Acaba bizim bu günümüz, senin yarınına kavuşacak mı
ki, biz de hoşnut olalım? Ne zaman senin o doyurucu
çeşmelerinin başına gelip de kana kana içmek bize nasip
olacak? Ne zaman senin o tatlı suyundan kanasıya içeceğiz; gerçekten susuzluk süresi çok uzadı? Ne zaman senin
huzurunda bulunup her sabah ve akşam senin ziyare nle
gözlerimiz aydınlanacak? Ne zaman sen bizi, biz de seni
zafer bayrağını dalgalandırdığın halde göreceğiz? Acaba
senin halkın önderliğini üstlenerek yeryüzünü adaletle
doldurduğunu, düşmanlarına zillet ve azabı ta rdığını,
azgınları ve hakkı inkâr edenleri yok e ğini, mütekebbirleri dağı ğını, zalimlerin kökünü kazıdığını görüp de senin
çevreni sararak: “el-Hamdü lilllahi Rabbi’l-âlemin” demek
bize ne zaman nasip olacak? Allah’ım! Sen kalplerden
gam ve üzüntüleri giderensin, şikâye m Sana’dır; çözüm
senin ka ndadır. Bu sıkın lar girdabındaki hakir kulunun
feryadına ye ş, ey imdat isteyenlerin imdadına ye şen;
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ﻳﺪ ﺍﻟُْﻘ ٰﻮﻱَ ،ﻭﺍَﺯ ْ
َْﺳﻲ
َﻭﺍَ ِﺭ ِﻩ َﺳﻴِّ َﺪ ُﻩ ﻳَﺎ َﺷ ٔﺪ َ
ِﻝ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﺑِ ِﻪ ﺍﻻ ٰ
ﺵ ْﺍﺳﺘَ ٰﻮﻱ،
َﻪ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟ َْﻌ ْﺮ ِ
ْﺠ ٰﻮﻱَ ،ﻭﺑَـ ِّﺮ ْﺩ َﻏ ٔﻠﻴﻠ ُ
َﻭﺍﻟ َ
ﻴﺪ َﻙ
ﺍﻟﺮ ْﺟ ٰﻌﻲ َﻭﺍﻟ ُْﻤ ْﻨ ــﺘَ ٰﻬﻲ ،ﺍَﻟ ٕﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ َﻭﻧَ ْﺤ ُﻦ َﻋ ٔﺒ ُ
َﻭ َﻣ ْﻦ ﺍِﻟَـ ْـﻴ ِﻪ ﱡ

ﻮﻥ ﺍِٰﻟﻲ َﻭﻟِـﻴِّ َﻚ ﺍﻟ ُْﻤ َﺬ ِّﻛ ـ ِﺮ ﺑ َ
ِﻚ َﻭﺑِﻨَﺒِ ـﻴِّ ـ َـﻚَ ،ﺧ َﻠ ْﻘ ــﺘَ ُﻪ ﻟَـﻨَﺎ
ﺍﻟ ـﱠﺘ ـۤﺎﺋِ ـ ُﻘ َ
ِﻋ ْﺼ َﻤ ًﺔ َﻭ َﻣ َﻼ ًﺫﺍَ ،ﻭﺍََﻗ ْﻤﺘَ ـ ُـﻪ ﻟَـﻨَﺎ ﻗِ َﻮ ًﺍﻣﺎ َﻭ َﻣ َﻌﺎ ًﺫﺍَ ،ﻭ َﺟ َﻌ ْﻠ ــﺘَ ـ ُـﻪ

ِﺩﻧَﺎ
ﻟِﻠ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ٔﻨ َ
ﺎﻣﺎ ،ﻓَ ــﺒَ ِّﻠ ـ ْﻐ ـ ُـﻪ ِﻣﱠﻨﺎ ﺗَ ِﺤﱠﻴ ـ ًﺔ َﻭ َﺳ َﻼ ًﻣﺎَ ،ﻭﺯ ْ
ﲔ ِﻣﱠﻨﺎ ﺍَِﻣ ً
ِ
ِ
ﺍﺟ َﻌ ْﻞ ُﻣ ْﺴﺘَ ـ َﻘ ﱠﺮ ُﻩ ﻟَـﻨَﺎ ُﻣ ْﺴﺘَ ـ َﻘ ـ ـﺮﺍ
ْﺮ ًﺍﻣﺎَ ،ﻭ ْ
ﺑ َِﺬﺍﻟ َﻚ ﻳَﺎ َﺭ ِّﺏ ﺍﻛ َ
ﺎﻣﻨَﺎ َﺣﺘٕﻲ
ﺎﻣﺎَ ،ﻭَﺍ ْﺗ ِﻤ ْﻢ ﻧِ ْﻌ َﻤﺘَ َﻚ ﺑِﺘَ ْﻘ ٔﺪﻳـ ِﻤ َﻚ ﺍِﻳﱠ ُ
ﺎﻩ ﺍ ََﻣ َ
َﻭ ُﻣ َﻘ ً

َﺼۤﺎﺋِ َﻚ،
ِﺩﻧَﺎ ِﺟﻨَﺎﻧَـ َـﻚ َﻭ ُﻣ َﺮﺍﻓَ ـ َﻘ ـ َﺔ ﱡ
ﺗُﻮﺭ َ
ﺍﻟﺸ َﻬ َﺪﺍۤ ِﺀ ِﻣ ْﻦ ُﺧﻠ َ

ﺍَﻟ ٕﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ َﺻ ِّﻞ َﻋ ٰﻠﻲ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭٰﺍ ِﻝ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪَ ،ﻭ َﺻ ِّﻞ َﻋ ٰﻠﻲ
ﺍﻻ ْﻛ ــﺒَ ِﺮَ ،ﻭ َﻋ ٰﻠ ۤﻲ ﺍَٔﺑﻴ ِﻪ
ﺍﻟﺴﻴِّ ِﺪ َْ
ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺟ ِّﺪ ِﻩ َﻭ َﺭ ُﺳﻮﻟِ َﻚ ﱠ
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ve erihi seyyidehu ya şedîde’l-guva, ve ezil enhu
bihi’l-esâ ve’l-ceva, ve berrid ğalîlehu ya men alâ’larşi’steva, ve men ileyhi’r-ruc’â ve’l-munteha, Allahumme ve nehnu ebîduke’t-tâigûne ila veliyyik, elmuzekkiri bike ve bi-nebiyyik, halagtehu lena ismeten
ve melaza, ve egamtehu lena givâmen ve meâza,
ve cealtehu li’l-mu’minîne minna imama, fe-belliğhu
minna tahiyyeten ve selâma, ve zidna bi-zalike ya
Rabbi ikrama, vec’al mustegarrahu lena mustegarren
ve mugama, ve etmim ni’meteke bi-tegdîmike iyyahu
emamena, hettâ tûridena cinaneke ve murafegate’şşuhedâi min hulesâik, Allahumme salli alâ Muhammedin ve âli Muhammed, ve salli alâ Muhammedin
ceddihi ve rasûlike’s-seyyidi’l-ekber, ve alâ ebîhi’sbB
efendisini ona göster de bununla üzüntü ve perişanlığını gider ey müthiş kuvvetler sahibi; kalbindeki yangını
söndür; ey Arş’a is va eden ve dönüş ve sonuç kendisine olan Allah. Allah’ım! Bizler, seni ve Peygamberi’ni harlatan velinin zuhuruna müştak olan hakir kullarınız;
onu, bizler için korunak ve sığınak olarak yara n; onu,
bize dayanak ve barınak yap n; onu, bizlerden mümin
olanlara imam kıldın. Bizden taraf ona esenlik ve selâm
ulaş r; bununla bize ikramını çoğalt; onun karar bulduğu yerde bizi de yerleş r; onu bizim önümüze salmakla
bize verdiğin nime ni tamamla; ta ki bizi kendi cennetlerine dâhil edesin ve hâlis kullarından olan şahitlerle
arkadaş olmaya muvaﬀak edesin. Allah’ım! Muhammed
ve soyuna salât eyle ve onun ceddi ve senin elçin olan
Seyyidü’l-Ekber Muhammed’e ve Seyyidü’l-Asgar babasına
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ﺍﻟﺼ ّٔﺪﻳ َﻘ ِﺔ ﺍﻟ ُْﻜ ْﺒ ٰﺮﻱ ﻓَﺎ ِﻃ َﻤ َﺔ ﺑِْﻨ ِﺖ
ﺍﻟﺴﻴِّ ِﺪ ﺍﻻ ْ
َْﺻ َﻐ ـ ِﺮَ ،ﻭ َﺟ ﱠﺪﺗِ ـ ِﻪ ِّ
ﱠ

ﺍﺻ َﻄ َﻔ ـ ْـﻴ َﺖ ِﻣ ْﻦ
ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺻ ﱠﻠﻲ ﺍﻟـ ٕﻠ ُـﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭٰﺍﻟِ ِﻪَ ،ﻭ َﻋ ٰﻠﻲ َﻣ ِﻦ ْ
ْﻤ َﻞ َﻭﺍَﺗَـ ﱠـﻢ َﻭﺍ َْﺩ َﻭ َﻡ َﻭﺍَ ْﻛ ـﺜَ ـ َـﺮ
ٰﺍﺑَۤﺎﺋِ ـ ِﻪ ﺍﻟْــﺒَ َﺮ َﺭ ِﺓَ ،ﻭ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ ﺍَْﻓ َﻀ َﻞ َﻭﺍَﻛ َ
َﺻ ِﻔﻴَۤﺎﺋِ َﻚ َﻭ ِﺧﻴَ َﺮﺗِ َﻚ
َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ﺍ ْ
َﻭﺍ َْﻭﻓَ ـ َـﺮ َﻣﺎ َﺻﱠﻠ ْﻴ َﺖ َﻋ ٰﻠ ۤﻲ ﺍ َ
ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ ِﻘ ـ َـﻚَ ،ﻭ َﺻ ِّﻞ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﺻ َﻼ ًﺓ َﻻ َﻏﺎﻳَ َﺔ ﻟِـ َـﻌ َﺪ ِﺩ َﻫﺎ
ﺎﺩ ِﻻ ََﻣ ِﺪ َﻫﺎ ،ﺍَﻟ ٕﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ َﻭﺍَﻗِ ْﻢ ﺑِ ِﻪ
َﻭ َﻻ ﻧَِﻬﺎﻳَ ـ َﺔ ﻟِ َﻤ َﺪ ِﺩ َﻫﺎ َﻭ َﻻ ﻧَـ َﻔ َ

ﺾ ﺑِ ِﻪ ﺍﻟْــﺒَﺎ ِﻃ َﻞ َﻭﺍَ ِﺩ ْﻝ ﺑِ ِﻪ ﺍ َْﻭﻟِﻴَۤﺎ َﺀ َﻙ َﻭﺍَ ْﺫﻟِـ ْـﻞ
ْﺤ ﱠﻖ َﻭﺍ َْﺩ ِﺣ ْ
ﺍﻟ َ

ﺑِِۤﻪ ﺍ َْﻋ َﺪﺍۤ َﺀ َﻙ َﻭ ِﺻ ِﻞ ﺍﻟﻠ ُٕﻬ ﱠﻢ ﺑَـ ْـﻴ ـﻨَﻨَﺎ َﻭﺑَـ ْـﻴﻨَ ُﻪ ُﻭ ْﺻ َﻠ ًﺔ ﺗُ َﺆ ّٔﺩ ۤﻱ
ْ
ِﻢ،
ﺍﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ ﻳَﺄ ُﺧ ُﺬ ﺑ ُ
ﺍِٰﻟﻲ ُﻣﺮﺍﻓَ ـ َﻘ ِﺔ َﺳ َﻠ ِﻔ ِﻪَ ،ﻭ ْ
ِﺤ ْﺠ َﺰﺗِﻬ ْ
ِﻢَ ،ﻭﺍَ ِﻋﱠﻨﺎ َﻋ ٰﻠﻲ ﺗَ ْﺄ ِﺩﻳَ ـ ِﺔ ُﺣ ُﻘﻮﻗِ ِۤﻪ
َﻭﻳَ ْﻤ ُﻜ ُﺚ ٔﻓﻲ ِﻇ ـ ِّﻠ ـﻬ ْ

ﺍِﻟَـ ْـﻴ ِﻪَ ،ﻭ ْ ِ
ﺎﺏ َﻣ ْﻌ ِﺼﻴَﺘِ ِﻪ،
ﺍﺟﺘِﻨَ ِ
ﺍﻻ ْﺟﺘِ َﻬﺎ ِﺩ ٔﻓﻲ َﻃ َ
ﺎﻋﺘِ ِﻪَ ،ﻭ ْ
ﺎﻩَ ،ﻭ َﻫ ْﺐ ﻟَﻨَﺎ َﺭ ْﺃﻓَ ــﺘَ ـ ُـﻪ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤﺘَ ُﻪ
َﻭ ْﺍﻣﻨُ ْﻦ َﻋﻠ َْﻴﻨَﺎ ﺑِ ِﺮ َﺿ ُ
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seyyidi’l-esğar, ve ceddetihi’s-sıddîgati’l-kubrâ Fatimete binti Muhammed, sallallahu aleyhi ve âlihi, ve
alâ meni’stafeyte min âbâihi’l-berara, ve aleyhi efzale
ve ekmele ve etemme ve edveme ve eksera ve evfera
ma salleyte alâ ehadin min esfiyâike ve hiyeratike min
halgik, ve salli aleyhi salaten la ğayete li-adediha, ve
la nihayete li-medediha, ve la nefade li-emediha, Allahumme ve egim bihi’l-hagg, ve edhiz bihi’l-batil, ve
edil bihi evliyâek, ve ezlil bihî e’dâek, vesilillahumme
beynena ve beynehu vusleten tueddî ilâ murafegati
selefih, vec’alna mimmen ye’huzu bi-huczetihim, ve
yemkusu fî zillihim, ve einna alâ te’diyeti hugûgihî ileyh,
ve’l-ictihadi fi taetih, ve’ctinabi me’sîyetih, ve’mnun
aleyna bi-rızah, ve heb lena ra’fetehu ve rahmetehu
bB
ve büyük annesi Sıddıka-i Kübra Muhammed’in kızı
Fa ma’ya ve seç ğin ihsankâr babalarına, seçkin velilerin ve beğenilmiş yara klarından birine gönderdiğin
salatların en üstününü, en kâmilini, en bolunu gönder;
salat eyle ona öyle bir salâtla ki onun sayısının nihaye
olmasın, devamının bi şi olmasın ve süresinin sonu olmasın. Allah’ım! Onunla hakkı berkarar kıl, ba lı yok
eyle; dostlarına yol göster; düşmanlarını zelil eyle. Bizimle onun arasında öylesine bir bağ oluştur ki, onun
atalarıyla birlikteliğimizi sağlasın. Bizleri onların eteklerine sarılanlardan ve onların gölgesinde yaşayanlardan
kıl. Bizi, onun boynumuzdaki haklarını teslim etmeye,
itaa nde ciddi olarak çalışmaya ve emrinden çıkmamaya muvaﬀak eyle. Onun hoşnutluğunu bize ihsan eyle.
Onun şe at, rahmet ve hayır duasını bize lütuf buyur ki,
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َﻭ ُﺩ َﻋۤﺎ َﺀ ُﻩ َﻭ َﺧ ْﻴ َﺮ ُﻩ َﻣﺎ ﻧَﻨَ ُ
ﺎﻝ ﺑِ ِﻪ َﺳ َﻌ ًﺔ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﺣ َﻤﺘِ َﻚ َﻭﻓَ ْﻮ ًﺯﺍ

ﺍﺟ َﻌ ْﻞ َﺻ َﻼﺗَ ـﻨَﺎ ﺑِ ِﻪ َﻣ ْﻘ ــﺒُﻮﻟَـ ًﺔَ ،ﻭ ُﺫﻧُﻮﺑَﻨَﺎ ﺑِ ِﻪ
ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻙَ ،ﻭ ْ

ﺍﺟ َﻌ ْﻞ ﺍ َْﺭﺯﺍ َﻗﻨَﺎ ﺑِ ِﻪ
ﻮﺭ ًﺓَ ،ﻭ ُﺩ َﻋۤﺎ َﺀﻧَﺎ ﺑِ ِﻪ ُﻣ ْﺴﺘَ َﺠﺎﺑًﺎ َﻭ ْ
َﻣ ْﻐ ـ ُﻔ َ
ﻮﻣﻨَﺎ ﺑِ ِﻪ َﻣ ْﻜ ِﻔ ـ ﱠـﻴ ـ ًﺔَ ،ﻭ َﺣ َﻮﺍۤﺋِ َﺠﻨَﺎ ﺑِ ِﻪ َﻣ ْﻘ ِﻀﱠﻴ ـ ًﺔ،
َﻣ ْﺒ ُﺴﻮ َﻃ ًﺔَ ،ﻭ ُﻫ ُﻤ َ
ِﻞ ﺍِﻟَـ ْـﻴﻨَﺎ ﺑ َِﻮ ْﺟﻬ َ
َﻭَﺍ ْﻗﺒ ْ
ﱘ َﻭﺍ ْﻗ ــﺒَ ْﻞ ﺗَ ـ َﻘ ـ ﱡـﺮﺑَـﻨَۤﺎ ﺍِﻟَـ ْـﻴ َﻚ،
ِﻚ ﺍﻟ َْﻜ ٔﺮ ِ
ﻴﻤ ًﺔ ﻧَ ْﺴﺘَ ْﻜ ِﻤ ُﻞ ﺑ َِﻬﺎ ﺍﻟ َْﻜ َﺮ َﺍﻣ َﺔ
َﻭﺍﻧْـ ُـﻈ ْﺮ ﺍِﻟَـ ْـﻴ ـﻨَﺎ ﻧَـ ْـﻈ َﺮ ًﺓ َﺭ ٔﺣ َ

ِﺠﻮ ِﺩ َﻙَ ،ﻭ ْﺍﺳ ِﻘﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ
ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻙ ،ﺛُـ ﱠـﻢ َﻻ ﺗَ ْﺼ ِﺮ ْﻓ َﻬﺎ َﻋﱠﻨﺎ ﺑ ُ
ﺽ َﺟ ِّﺪ ِﻩ َﺻ ﱠﻠﻲ ﺍﻟـ ٕﻠ ُـﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭٰﺍﻟِ ِﻪ ﺑ َ
ِﻜ ْﺄ ِﺳ ِﻪ َﻭﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ َﺭﻳﺎ
َﺣ ْﻮ ِ

َ
ﺍﻟﺮ ِ
ﲔ.
ﺍﺣ ٔﻤ َ
َﺭﻭِﻳﺎ َﻫ ٔﻨﻴﺌًﺎ َﺳۤﺎﺋِ ًﻐﺎ َﻻ َﻇ َﻤﺄ ﺑَ ْﻌ َﺪ ُﻩ ﻳَۤﺎ ﺍ َْﺭ َﺣ َﻢ ﱠ
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ve duâehu ve hayrah, ma nenalu bihi seaten min rahmetike ve fevzen indek, vec’al salâtena bihi megbûle,
ve zunûbena bihi meğfûre, ve duâena bihi mustecâba
vec’al erzâganâ bihi mebsûte, ve humûmena bihi
mekfiyye, ve hevâicena bihi megziyye, ve egbil ileyna
bi-vechike’l-kerîm, vegbel tegarrubenâ ileyk, venzur
ileyna nezraten rahîme, nestekmilu bihe’l-keramete
indek, summe la tesrifha annâ bi-cûdik, ve’sgina min
havzi ceddihi sallallahu aleyhi ve âlih, bi-ke’sihi ve
bi-yedihi rayyen raviyyen henîen sâiğan la zamee
be’dehu yâ erheme’r-rahimîn.
bB
bizler bu vesileyle senin geniş rahme ne ve ka ndan olan
saadete kavuşalım! Onun sayesinde namazımızı kabul
eyle, günahlarımızı bağışla, dualarımızı müstecap eyle,
rızklarımızı bol eyle, dertlerimizi bertaraf eyle ve hacetlerimizi reva buyur. Keremli yüzünle bize yönel, sana olan takarrubumuzu kabul eyle, bize rahmet güzüyle nazar eyle;
öyle bir rahmet ki, onun sayesinde indindeki kerâmete
kâmil olarak kavuşalım; sonra o nazarını öz cömertliğinle
bizden çevirme ve bize onun ceddinin havuzundan onun
kadehi ve onun eliyle öylesine âﬁyetle kana kana içir ki,
ar k ondan sonra hiçbir zaman susamak söz konusu olmasın, ey şe atlilerin en şe atlisi.
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