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Kitap Okuma Duası
Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı
okuyunuz. ا ِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, okuduğunuz her şey aklınızda
kalacaktır. Dua şöyledir:
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Tercüme
Ey Allah’ım  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞbizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve
üzerimize rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı
olan!
(Mustaraf c 1 s.6.Darülfikir Beirut)

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez salat-ü selam okuyunuz
ii
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Salât-I Şerifin Fazileti
ِ
(
Müminlerin Emiri Hz. Ömer İbni Hattab اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
َ َر
ُ
buyuruyor ki; “Dua, yer ve gök arasında durur. Peygamber’e.
َﺻ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ, ﺎﱃ
ٰ َاﷲ َﺗﻌ
ُ -ّ َ salât okuyana kadar da yukarı çıkmaz” (yani
kabul olmaz).

(Tirmizi, cilt 2, sayfa 28, Hadis 486)

َُ َٰ ٰ َ ُ
. / * 1 2َ 3 4ا
5-َ

ََ ۡ, َ
َۡ *
'ۡ ِ ()ا
ا+ -

Şecere-i Aliye Kadiriye Okumanın Yedi Fazileti
1.

Şecere-i- Aliye Kadiriye’nin virdlerini Silsileyi Aliye
Kadiriye Rızaviye’ye dâhil olan her erkek ve bayan
Müslüman kardeşimiz okuyabilir.
1
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2.

Şecere-i Şerifte verilen tüm vird ve zikirlerin her
harfini onun mahreciyle okumak gerekir.1

3.

Elif ( ) ve ‘Ayn ()ع, Sin ( )سve Sad ()ص, ( )هh ve ( )حH
arasındaki farklılıkları anlamayanlar, manaları
değişebileceği için bu virdleri okumamalıdır. Zira
yanlış okunduğu takdirde günaha girme ihtimali
vardır. Dolaysıyla bu virdleri okumadan önce bir
tecvit hocası veya bir âlim nezdinde okuyunuz.

4.

Şecere-i Şerifte okunacak virdlerin tertipleri yazılmıştır.
Eğer bunları aynı tertiple okursanız
daha fazla istifadeye vesile olacaklar.

ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ

5.

Kendiniz için okuyabileceğiniz kadar virdleri seçiniz.

6.

Virdlerin tercümelerini okumak elzem değildir.

7.

Her virdten önce ve sonra bir kez Salât okuyunuz,
eğer bir oturumda birçok vird okursanız başında ve
sonunda bir kez Salât okuyabilirsiniz.

1

Detayları için Davet-i İslami’nin yayın kuruluşu Maktab Al Madina’nın
yayınladığı kitap Bahar-e Şeriat’ın 557. sayfasını okuyunuz.

2
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Gündüz veya Gece Günün Herhangi Bir Vaktinde
Bir Kez Okuyunuz
1.

70 defa

2.

166 defa

3.

3 defa

4.

111 defa

ِ ا َْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠّٰ َ اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ َﻢ َو ا َ ُﺗ ْﻮ ُب اِﻟ َْﻴ
ُ َﻻ ۤ اِﻟٰـ َ اِ َّﻻ اﻟﻠّٰـ
ِ ُﻣ َﺤ ّﻤ ٌَﺪ َّر ُﺳ ْـﻮ ُل اﻟﻠّٰـ
Herhangi bir Salât-ı Şerifi

Beş Vakit Namazdan Sonraki 7 Vird
1.

ٰ
ﺣ ۡﻴـﻢ23  ۡﺣ ٰـﻤﻦ23  ۡﺴﻢ ﻟـﻠـﻪ1
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ۡ
ۡ ۡ
ٰ
1
﴾٥٤﴿  رب ﻟ ٰﻌﻠﻤAB ك ﷲEF ﺗ% ﻠﻖ و ﻵﻹ ۡﻣـﺮIJ
1

Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü
durmadan kovalayan gece ile bürüyen; güneşi, ayı, yıldızları, hepsini buyruğuna baş
eğdirerek var eden Allah’tır. Bilin ki yaratma da emir de O’nun hakkıdır. Alemlerin
Rabbi olan Allah Yüce’dir. (A’raf/54)
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2.

ِﮔ ْﺮ ِد َﻣ ْﻦ َو ِﮔ ْﺮ ِد َﺧﺎ َﻧ ِﻪء َﻣ ْﻦ َو ِﮔ ْﺮ ِد َز ْن َو ﻓَ ْﺮ َز ْﻧ َﺪا ِن َﻣ ْﻦ
ﺖ ُﺗـ ْﻮ َﺷـ َﻮ ْد َو
ِ ﺎﻇـ
َ ﺎر ِﺣ َﻔ
ِ َو ِﮔ ْﺮ ِد َﻣﺎل و ُد ْو ْﺳ َﺘ
ِ ﺎن َﻣ ْﻦ ِﺣ َﺼـ
1

3.

7ﺎ
ْ ِ َار ﺑ
ْ ُﺗ ْﻮ ﻧِ َﮕ ْﻬ َﺪ

Geçen her iki virdi sırasıyla birer defa okuduktan
sonra üçüncü olarak bu namaz için belirlenen Panc
Ganc Kadiriye’nin (aşağıda gelecek olan) virdini
okuyunuz ve Panc Ganc’ın her virdinden sonra 72
defa (Ya Basit ﺎﺳ ُﻂ
ِ َ’) َﻳﺎ ﺑi de okursanız daha iyidir.

Panc Ganc Kadiriye
(Her yüz defadan önce ve sonra üçer kez Salât-ı Şerifi
okuyun). Bunu her zaman okuyunca maddi manevi sayısız
bereketler görülecektir. Her isim harekeyle okunacaktır.
1

Allah’ım Nefsimi, ailemi, eşimi, çocuklarımı, dostlarımı koru. Sen her şeyi
koruyup gözetensin.

4
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Sabah namazından sonra

ُ َﻳـﺎ َﻋ ِﺰ ْﻳ ُﺰ َﻳـﺎ ا َﻟﻠّٰـ

Öğle namazından sonra

ُ َﻳـﺎ ﮐ َِﺮ ْﻳ ُﻢ َﻳـﺎ ا َﻟﻠّٰـ

İkindi namazından sonra

ُ َﺎر َﻳـﺎ ا َﻟﻠّٰـ
ُ َﻳـﺎ َﺟ ّـﺒ

Akşam namazından sonra

ُ ـﺎر َﻳـﺎ ا َﻟﻠّٰـ
ُ َﻳـﺎ َﺳـ َّﺘ

Yatsı namazından sonra

َ
ُ ـﺎر َﻳـﺎ ا َﻟﻠّٰـ
ُ َﻳـﺎ ﻏَـ ّﻔ

Beş vakit namazın sünnet ve nafilelerini kıldıktan sonra
aşağıdaki virdleri okuyunuz. Kolaylık olsun diye
numaralandırılmıştır. Fakat bunlarda tertip şart değildir.

4.

Ayet El Kürsi’yi ( ْ ْ ( )ﺁﻳﺖ ﺍArapça) birer kez okuyan
ölür ölmez cennete girer. (Mishkat, sayfa 194, Rawah-ulBaihaqi Fi-Shu’ab-ul-Emaan)

5
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5.

ُ اﻟْﻘ َّﻴ ُْﻮ ُمD
ّ َ ْی َﻻ ۤ اِﻟٰـ َ اِ َّﻻ ُﻫ َـﻮ اﻟ
ْ ا َْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠّٰ َ اﻟَّ ِﺬ
1ط
ِ َو ا َ ُﺗ ْﻮ ُب اِﻟ َْﻴ
Üçer defa okuyunuz. Fazileti: Okuyan cihat
meydanından kaçmış olsa bile günahları affedilir.
(Jami’-e-Tirmizi, Raqm 3588, cilt 5, sayfa 336)

Fatma’nın Tesbihi (ﺍﷲ ﻌﺎ ٰ ﻋ ْﻨ ﺎ

ر

) ْﺴ ﻴﺢ ﻓﺎﻃﻤ:

33 defa

ِ ُّٰﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ اﻟﻠ

33 defa

ِ ّٰا َﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠ
ٰ
ْﱪ
ُ َ ا َﻟﻠ ّ ُ ا َ ﻛ

33 defa

Toplamı 99 eder. Sonunda da aşağıdakini okuyarak
100’e tamamlayınız:
Kendisinden başka tapılacak olmayan Allah  ’ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞden bağışlanma
dilerim. O ebedidir. Her şeyi idare edendir. Tövbe ancak o’nadır.

1
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6.

ط
ْﻚ َو ﻟَ ُﻪ
ُ ﻚ ﻟَ ٗﻪ ﻟَ ُﻪ اﻟ ُْﻤﻠ
َ َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َﻪ اِ َّﻻ ا ّٰ ُ َو ْﺣ َﺪ ٗه َﻻ َﺷ ِﺮ ْﻳ
1ﻳ ط
اﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪ َو ُﻫ َﻮ " َٰ! ُ ِ ّﻞ َ ْ ٍء ﻗَ ِﺪ ْ ٌﺮ

Fazileti: Bunu okuyanın günahları denizin köpüğü
kadar olsa bile affedilir. (Muslim, sayfa 301, Hadis 597)

7.

Her namazdan sonra elinizi alnınızın ön tarafına
koyarak aşağıdakini okuyunuz:
ط

اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ُﻢ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ُﻦ
َّ ی َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َ اِ َّﻻ ُﻫ َﻮ
ْ ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠّٰ ِ اﻟَّ ِﺬ
2ط
ٰ
ـﺐ َﻋ ِّﲎ اﻟ َْﻬ َّﻢ َو اﻟ ُْﺤ ْﺰ َن
ْ ا َﻟﻠ ّ ُﻬ َّﻢ اَذْ ِﻫ

(Okuduktan sonra elinizi çekerek alnınıza getiriniz)
Fazileti: Her türlü gam ve kederden kurtulursunuz.
(Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 23)
Allah  ’ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞden başka İlah yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur. Mülkün
sahibi O’dur. Hamd sahibi O’dur. O her şeye kadir olandır. (Müslim)
1

Kendisinden başka mabut olmayan Allah ’’ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞın adıyla başlarım. O
rahman ve rahimdir. Ey Allah’ım beni elem ve kederden koru.
2

7
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Mürşidim, Ehli Sünnet Alimi Şah Ahmed Raza
ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠَﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ َ ﷲ ﺗَﻌ
َ ْ  َرHan bu duanın sonuna şunu da eklemiştir:
(Ve an ehli sünne, Yani ehli sünnete tabi olan
diğerlerine). (Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 24)
Bir başka deyişle,  واﻟ ُْﺤ ْﺰ َنin sonuna (Ve an ehli sünne)
ibaresini getiriniz.

Sabah Akşam Okunacak 10 Vird
Önce “sabah” ve “akşam”ın ne anlama geldiğine bakalım.
Gece yarısından başlayarak Güneşin ilk ışığına kadar
“sabahtır”. Bu zaman zarfında ne okunursa sabah içinde
okunmuş sayılır ve öğle saatinden itibaren Güneş batımına
kadar akşamdır. Bu zaman zarfında ne okunursa akşam
içinde okunmuş sayılır. Her sabah ve akşam aşağıdaki
zikirleri (numara tertibi gerekli değildir) okumanın sayısız
yararları vardır:

1.

Kul (ﻞ
ْ  )ﻗile başlayan her üç süreyi (İhlas, Felak ve Nas
Surelerini) üçer defa okuyunuz. Fazileti: Okuyan
ﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
َ  ا ِ ْنbeladan korunur. Sabah okunursa
akşama kadar, akşam okunursa sabaha kadar.
(Al-Wazifa-tul-Karima, safha 13; Abu Dawood, cilt 4, sayfa 355
Hadis 5082)

8
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2.

1

ـﺮ َﻣـﺎ َﺧﻠ َ َﻖ
ِ ﺎت اﻟﻠّٰ ِ اﻟ َّﺘـﺂ َّﻣ
ِ َﻠِ َﻤNِا َ ُﻋ ْـﻮذُ ﺑ
ِّ ـﺎت ِﻣـ ْﻦ َﺷ

Üçer defa okuyunuz. Fazileti: Yılan, akrep gibi zararlı
hayvanlardan korur. (Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 14)

3.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
;<﴾ و١٧﴿  ۡﻮنOP ﺣ ﺗ ۡﻤﺴ ۡﻮن و ﺣ ﺗ ۡﺼABﻦ ﷲOٰ Pﻓﺴ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ً
﴾١٨﴿ﺮ ۡونW ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹ ۡرض وﻋﺸﻴﺎ وﺣ ﺗﻈTU  ۡﻤﺪVJ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
[\ﺮج ﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ ﻟـ\[ و ﻳI` ﺮج ﻟـ\[ ﻣﻦ ﻟﻤﻴﺖ وI`
ٰ
ۡ
ۡ
2
﴾١٩﴿ﺮﺟ ۡﻮنIa ﺬﻟﻚdﻵﻹ ۡرض ﺑ ۡﻌﺪ ﻣ ۡﻮﺗﻬﺎ و

(Rum Süresi Ayet 17’den 19’a kadar) Birer defa
okuyunuz, Fazileti: Bazen hiçbir zikir yapılamadığı
1

Yarattıklarının şerrinden Allah’  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞun tam kelimelerine sığınırım.

2

Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı -ki göklerde ve yerde
hamd O’na mahsustur- tesbih edin, namaz kılın. O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü
çıkarır; yeryüzünü ölümünden sonra O canlandırır. Ey insanlar! İşte siz de böylece
diriltileceksiniz. (Rum/17-19)

9
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zaman tek bu zikir yeterlidir. Ayrıca gece ve
gündüzleri yapılamayan zikirlerin telafisidir.
(Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 16)

4.

َّ ِﻦ ا
َّ ا َ ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑﺎ ﻟﻠّٰ ِ ا
اﻟﺮ ِﺟ ْﻴ ِﻢ
َّ ﻟﺸ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ
َ ﻟﺴ ِﻤ ْﻴـ ِﻊ اﻟ َْﻌﻠِ ْﻴ ِﻢ ﻣ

1

Üçer defa, sonra Haşir süresinin son üç ayeti yani
ﻮ% ﺬی ﻵ ﺍﻟ ٰ ﺍ (ﻻ
ْ ﻮ ﺍﷲ (ﺍﻟ% sürenin sonuna kadar okuyunuz, bir
defa, Fazileti: Sabah okuyan için yetmiş bin melek
istiğfar diler ve o gün ölürse şehit sayılır ve akşam
okursa sabaha kadar aynı fazileti vardır. (Tirmizi, cilt 4,
sayfa 423, Hadis 9231, Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 17)

5.

ٗ  ًﺌﺎ ّﻧَ ْﻌﻠ َُﻤYْ ﻚ َﺷ
َ ِﻦ ا َ ْن ﻧُ ْﺸ ِﺮكَ ِﺑ
َ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ اِ َّﻧﺎ ﻧَ ُﻌ ْﻮذُ ِﺑ
ْ ﻚﻣ
2ط
ٗ َوﻧَ ْﺴ َﺘـ ْﻐ ِﻔ ُﺮكَ ﻟ َِﻤﺎ َﻻ ﻧَ ْﻌﻠ َُﻤ

1

Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden işiten ve bilen Allah’  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞa sığınırım.

2

Ey Allah’ım, herhangi bir şeyi bile bile ortak koşmaktan sana sığınırız.
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Üçer defa okuyunuz, Fazileti: Okuyanın sonu imanla
olur. (Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 17)

6.

ْ \ َو ُو ﻟْ ِﺪ
ْ ِ  ﻧَﻔْـZَٰ [ ِ ّٰﲎ ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠ
ْ ِ  ِد ْﻳZَٰ [ ِ ِّٰﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠ
ْZِْ ی َواَﻫ
1و ﻣﺎﱃ
ِْ َ َ
Üçer defa okuyunuz. Fazileti: Okuyanın dini, imanı,
canı, malı ve çocukları güvende olur. (Aynen)

7.

َّ ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠّٰ ِ َﺟﻠِ ْﻴ ِﻞ
ﺎن
ُّ ﺎن َﺷ ِﺪ ْﻳ ِﺪ
ِ اﻟﺴﻠ َْـﻄ
ِ ْﱪ َﻫ
ْ ُ اﻟـﺸﲝ ْ ِن َﻋ ِﻈ ْﻴ ِﻢ اﻟ
2
َّ ِﻦ ا
اﻟﺮ ِﺟ ْﻴ ِﻢ
َّ ﻟﺸ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ
َ َﲝن ا َ ُﻋ ْﻮذُ ِﺑﺎﻟﻠّٰ ِ ﻣ
َ a ُ َّٰﻣﺎ َﺷﲞ َء اﻟﻠ
Birer defa okuyunuz. Fazileti: Okuyan Şeytan ve
onun dostlarından korunur. (Al-Wazifa-tul-Karima)

1

Allah’ın isminin bereketiyle dinim, nefsim, evlatlarım ve malım selamette olsun.

Celil’uş-Şan, Azimu’l-Burhan, Şedidu’s-Sultan olan Allah’ın adıyla başlarım, O Allah ki,
ne derse o olur. Kovulmuş şeytandan Allah’  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞa sığınırım.

2
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8.

ِﻦ
َ ِِﻦ اﻟ َْﻬ ِّﻢ َو اﻟ ُْﺤ ْﺰ ِن َو ا َ ُﻋ ْﻮذُﺑ
َ ِا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ اِ ِ ّﱏْۤ ا َ ُﻋ ْﻮ ُذﺑ
َ ﻚﻣ
َ ﻚﻣ
ْﻞ
ِ ﱭ َو اﻟ ُْﺒﺨ
َ اﻟْ َﻌ ْﺠ ِﺰ َو اﻟْﳉ ََﺴ ِﻞ َو ا َ ُﻋ ْﻮذُ ِﺑ
َ ﻚﻣ
ِ ْ ِﻦ اﻟ ُْﺠ
1

َّ َﻠ ََﺒ ِﺔh ﻚ ﻣ ِْﻦ
ﺎل
ِ اﻟﺮ َﺟ
َ َو ا َ ُﻋ ْﻮذُ ِﺑ
ِّ اﻟﺪ ْﻳ ِﻦ َو ﻗَ ْﻬ ِﺮ

Birer defa okuyunuz. Fazileti: Gam ve elemden
korunursunuz. Ayrıca borçların ödenmesi için on
birer defa okuyunuz.
(Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 19)

9.

ـﺪ ْﺍﻻ ْﺳـﺘ ْﻐﻔﺎر2 ﺳﻴBirer veya üçer defa okuyunuz, Fazileti:
Okuyanın günahları affedilir ve o gün ölürse şehit
sayılır. Ayrıca hangi amelinden günaha girme endişesi
varsa ondan korunur.

َُ َٰ ٰ َ ُ
َ
. / * 1 2َ 3 4ا
5-

ََ ۡ, َ
َۡ *
'ۡ ِ ()ا
ا+ -

Ey Allah’ım, dert ve kederden, aciz ve tembellikten, uyuşukluktan ve tamahtan,
borç yükünden ve insanların ayıplamasından sana sığınırım.

1
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Seyyid-ül İstiğfar

!َٰ " ﲎ َو ا َ َﻧﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪكَ َو ا َ َﻧﺎ
َ  اِ َّﻻ ا َ ْﻧ,َ ﺖ َر ِ ّﰉ ْ َﻻ ۤ اِﻟٰـ
َ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ ا َ ْﻧ
ْ ِ 0َ ﺖ َﺧﻠ َ ْﻘ
ﺖ
ﻚ ِﻣ ْﻦ
َ ﺖ ا َ ُﻋ ْﻮذ ُِﺑ
ُ ﺷَـﺮ َﻣﺎ َﺻ َﻨ ْﻌ
ُ اﺳ َﺘ َﻄ ْﻌ
ِّ
ْ َﻋ ْﻬ ِﺪكَ َو َو"ْ ِﺪكَ َﻣﺎ
 َﻻ,ٗ َﱮ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِﱃْ ﻓَـﺎِ ّﻧ
َ ﻚ " ََ!َّ َو ا َﺑُ ْٓﻮ ُء ﻟ
َ ا َﺑُ ْٓﻮ ُء ﻟ ََﻚ ﺑِ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺘ
ْ ِ ۢ َﻚ ﺑِﺬَ ْﻧ
ط
1 ﻻ ۤ ا َﻧﺖ
َ ْ َّ َِﻳ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﺬُّ ُﻧ ْﻮ َب ا

Mürşidim, Ehli Sünnet Alimi Şah Ahmed Raza
Han, bu istiğfara şu kelimeleri eklemiştir:
2

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠَﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ َر

ِﻦ َّو ُﻣ ْﺆ ِﻣ َﻨـ ٍﺔ
ٍ ُ ِ ّﻞ ُﻣ ْﺆ ﻣNَِوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟ

(dolaysıyla sonunda aşağıdaki kelimeleri de okuyunuz).
(Al-Wazifa-tul-Karima, 20, 21)
1

Allâhım! Rabbim sensin, senden başka ilah yoktur. Yanlız sen varsın, beni sen
yarattın, şüphesiz senin kulunum ve gücüm yettiği kadar sana verdiğim söz üzere sebat
ediyorum. (Allâhım) işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım, bana ihsan
buyurduğun ni’metini zât-ı ulûhiyyetine îtiraf ederim. Günâhımı da îtiraf ederim.
Binâenaleyh günahlarımı bağışla. Çünkü günâhları bağışlamak sana aittir.

2

Her mü’min ve mü’mineyi affeyle.

13

Şecere-i Şerifi

ﲔ
ُ َِﻻ ۤ اِﻟٰـ َ اِ َّﻻ اﻟﻠّٰـ ُ اﻟ َْﻤﻠ
ُ ْ ﻚ ا ﻟ َْﺤ ُّﻖ اﻟ ُْﻤ ِﺒ

10.

Yüzer defa okuyunuz, Fazileti: Dünyada aç
kalınmaz, kabirde azap olmaz, Haşirde korku olmaz
ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

ا ِ ْن َﺷ. (Al-Wazifa-tul-Karima, , 21)

َُ َٰ ٰ َ ُ
. / * 1 2َ 3 4ا
5-َ

ََ ۡ, َ
َۡ *
'ۡ ِ ()ا
ا+ -

Sadece Sabah Okunan Zikirler

ٰ
ﺣ ۡﻴـﻢ23  ۡﺣ ٰـﻤﻦ23  ۡﺴﻢ ﻟـﻠـﻪ1

1.

ّ اﻟ َْﻌـ ِﻈ ْﻴ ِﻢZ
ِ ِ َو َﻻ َﺣ ْﻮ َل َو َﻻ ﻗ َُّـﻮةَ اِ َّﻻ ِﺑﺎﻟﻠّٰ ِ اﻟ َْﻌ

ط

Fazileti: Okuyanın her işi yolunda gider, Şeytan’dan
korunur. (Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 21)
Yukarıdaki dua Al-Wazifa-tul-Karima’ da “sabah
okunacak zikirler kısmında yazılıdır fakat ne kadar
okunması gerektiği yazılmamıştır”. Ancak Madarec El
Nubuvvah 1. Cilt. (Albatta Madarij-un-Nabuwwah, cilt Awwal)
14
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ِ
Sayfa 236’da Hz. Enes’ten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
َ  َرzaman sınırlaması
ُ (
getirilmeden şöyle bir rivayet aktarılır; “Eğer birisi
yukarıdaki duayı on defa okursa o, günahlardan öyle
bir arınır ki sanki o gün yeniden doğmuş gibi olur”.
Ayrıca delilik, cüzam ve romatizma gibi yetmiş
hastalıktan korunur.

2.

ﺳ ْﻮرة ْﺍﻻ ْﺧﻼص: İhlâs Süresini 11 defa okuyunuz. Fazileti:
Şeytan ve dostları günaha sevk etse bile başaramaz ta
ki o kendisi bunu işleyene kadar.
(Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 21)

3.

 َﻳﺎ ﻗ َّـﻴ ُْﻮ ُم َﻻ ۤ اِﻟٰـ َ اِ َّﻻ ۤ ا َ ْﻧ َﺖo
ُّ َ َﻳﺎ
41 defa okuyunuz. Fazileti: Okuyanın kalbi zinde
kalır ve sonu imanla olur. (Aynen)

4.

ُٖﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ اﻟﻠّٰـ ِ اﻟ َْﻌـ ِﻈ ْـﻴ ِﻢ َو ِﺑ َﺤ ْﻤ ِﺪہ
Üçer defa okuyunuz. Fazileti: Delilik, cüzam ve
körlükten korur. (Aynen, sayfa 22)
15
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5.

Mümkünse Güneş doğmadan en az bir cüz Kuran
tilaveti okuyunuz. Eğer Güneş doğmuşsa en az yirmi
dakika bekleyiniz ve zikir ile Salât-ı Şerifi okumaya
devam ediniz ta ki Güneş yükselmiş olur. Çünkü
namaz kılınması caiz olmayan saatlerde tilavet de caiz
değildir.

6.

Delail el Hayrat Şerifi, bir topluluk.

َُ َٰ ٰ َ ُ
. / * 1 2َ 3 4ا
5-َ

ََ ۡ, َ
َۡ *
'ۡ ِ ()ا
ا+ -

7. Fatiha Silsilesi
Her gün Sabah namazından sonra (kitapçığın sonunda
verilen) “Manzum Şecere-i Aliye’yi” bir defa okuyunuz.
Bundan sonra “Salât-ı Gavsiye’yi yedi defa, Fatiha süresini

ﻳْﻒ8  )ﺍﻟْﺤ ْﻤﺪbir defa, Ayet el kürsi’yi bir defa, İhlâs süresini

yedi defa ve “Salât-ı Gavsiye’yi üç defa okuyunuz ve
َﺻ
bunun sevabını Hz. Peygamber’in َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ, اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ -ّ َ huzuruna
gönderip bütün Enbiya-i Kiram, Ashab-ı Kiram ve Evliya-ı
Azam’ın ruhlarına yollayınız. Mürşidiniz olarak kabul
ettiğiniz zatlar yaşıyorlarsa, onları da Fatiha’ya dâhil ediniz
16
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Çünkü1 Sağken de sevap gönderilebilir. Bunun yanında
onlara hayırlı uzun ömürler dilemek için de dua ediniz.
Salât-ı Gavsiye

ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َﺻ ِ ّﻞ " َٰ! َﺳ ِّﻴ ِﺪ َﻧﺎ َو َﻣ ْﻮ َﻻ َﻧﺎ ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ َّﻣ ْﻌ ِﺪ ِن اﻟ ُْﺠ ْﻮ ِد
َ َْواﻟ
ﺎر ْك َو َﺳ ِﻠ ّ ْﻢ
ِ  َو َﺑ,ِٖ ﳊ َﺮ ِم َو ٰا ﻟ
Sabah ve İkindi Namazlarından Sonra
Ayaklarınızın yerini değiştirmeden ve konuşmadan 10’ar
defa okuyunuz.
ط
ْﻚ َو ﻟَ ُﻪ اﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪ
ُ ﻚ ﻟَ ٗﻪ ﻟَ ُﻪ اﻟ ُْﻤﻠ
َ َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َﻪ اِ َّﻻ ا ّٰ ُ َو ْﺣ َﺪهٗ َﻻ َﺷ ِﺮ ْﻳ
2ﻳ ط
ﺖ َو ﻫُ َﻮ " َٰ! ُ ِ ّﻞ َ ْ ٍء ﻗَ ِﺪ ْ ٌﺮ
ُ ﲕ َو ُﻳ ِﻤ ْﻴ
ْ ِ ﲑ ُﻳ ْﺤ
ُ ْ ﺑِ َﻴ ِﺪ ِہ اﻟْ َﺨ
1

Hayatta olan bir Müslüman için de sevap göndermek caizdir. Salih bin
Dirhem’den nakledilir: “Biz hac için yola çıkmıştık. Adamın biriyle yani Ebu
Hureyre (r.a) ile karşılaştık. Bize: “sizin yolunuz üstünde ‘Eble’ adında bir belde
var mı?”diye sordu. Biz de “evet” diye cevap verdik. O da bize: “Sizden birisi bana,
Aşşar mescidinde iki ya da dört rekât namaz kıldıktan sonra “Bu namaz Ebû Hureyre
içindir” demeye söz verebilir mi?” diye sordu. (Abu Davud C.4 S.53 Hadis 4308)

Allah'tan başka İlah yoktur. O'nun hiç bir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona
mahsustur. O, her şeye gücü yetendir.

2
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Fazileti: Kim okursa onu her türlü afet, Şeytan ve
mekruhlardan korur. Günahları affedilir. Hiç kimsenin
sevabı ona yetişemez. (Al-Wazifa-tul-Karima, cilt 25)

Sabah ve Akşam Namazlarından Sonra
1.

ـﺎر
ِ ا َﻟﻠ ّٰ ُﻬ َّﻢ ا َ ِﺟ ْﺮ ِﱏْ ِﻣ َﻦ اﻟ َّﻨ

1

Yedişer defa okuyunuz, Fazileti: Okuyan kişi o günün
sabahı ve akşamında vefat ederse Allah  ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞonu
cehennem ateşinden korur. (Al-Sunan-ul-Kubra Lil-Baihaqi,
cilt 6, sayfa 33, Hadis 139)

2.

Her gün sabah namazından sonra Güneş doğmadan
ve akşam namazından sonra aşağıdaki dört duayı
10’ar defa muntazam olarak okuyanın bütün caiz işleri
yolunda gider ve düşmanını da yener ا ِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.

1

Allah’ım beni cehennem ateşinden koru.
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ٰ
ٰ ۤ
%  ﻵﻹ <; ﻵﻹ ﻫﻮhi AB[ ﷲgﺣ ۡﺴ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
1
﴾١٢٩﴿ &'ﻠﺖ و ﻫﻮ رب ﻟﻌ ۡـﺮش ﻟﻌﻈnﻠ ۡﻴﻪ ﺗﻮl
2

ُّ ﲎ
ﲔ
َ اﻟﻀ ُّﺮ َو ا َ ْﻧ
َ ْ اﻟﺮ ِﺣ ِﻤ
َ ِ َر ِّب ا َ ِ ّﱏْ َﻣ َّﺴ
ّٰ ﺖ ا َ ْر َﺣ ُﻢ
َر ِّب اِ ِ ّﱏْ َﻣ ْﻐﻠ ُْﻮ ٌب ﻓَﺎ ْﻧ َﺘ ِﺼ ْﺮ
ۡ
4
﴾٤٥﴿  و ﻳﻮ ﻟ ۡﻮن ﻟﺪﺑﺮp ۡﻤqJ ﺳﻴ ۡﻬﺰم
3

Sabah Namazından Sonra Haccın ve Umrenin
Sevabı
Sabah namazından sonra ayaklarının yerini değiştirmeden
Güneş yükselene kadar Allah’ın zikriyle meşgul olup
1

Allah bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım.
O yüce Arş'ın sahibidir. (Tevbe/129)

2

Ya Rab! Sıkıntıya düştüm. Beni en iyi sen koruyup gözetensin.

3

Ya Rab! Ben hüsrana uğradım. İntikamımı sen al.

4

Her halde o topluluk bozulacak ve geriye dönüp kaçacaklardır.
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oturunuz Güneş doğduktan en az yirmi dakika sonra da iki
rekât nafile namazı kılınız, Bir Hac ve Umre kadar sevabı
dokunur. (Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 26, Tirmizi, cilt 6, sayfa 100,
Hadis 586)

Hadis-i Şerifin bu kısmında seccadede durma konusunu
açıklarken Allame Aliyyul Kari  ﻋَـﻠَﻴْـ ِﻪ َر ْﺣ َـﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟۡـﺒ َ ِﺎریşöyle der:
“Yani cami veya evde zikir, fikir veya din ilmini öğretmekle
meşgul olsun veya Kâbe’yi tavaf etmekle meşgul olsun.
Ayrıca hayrı söylemek konusunda da şöyle der: “Yani Fecir
ve İşrak arasında hayır yani iyilik dışında hiçbir şey
konuşmasın Çünkü hayrı konuşmaya sevap yazılır. (Mirqat,
cilt 3, sayfa 496, Tahat-al-Hadis 1317)

Gece Vaktinde Dört Zikir
Güneş batımından imsake kadar olan zamana gece denir,
bu zaman zarfında neyi okursanız “gece” içinde okunmuş
sayılır. Örneğin akşam namazından sonra okunan vird
gece okunmuş sayılır. Onun için mümkünse gece şunları
okuyunuz.
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1.

Mülk Suresi kabir azabından kurtuluştur. (Al-Sunan-ulKubra Lil-Nisaie, cilt 6, sayfa 179, Hadis 10547)

2.

Yasin Suresi mağfirettir. (Shu’ab-ul-Emaan, cilt 2, sayfa 480,
Hadis 2462)

3.

Vakıa Suresi Açlıktan korunmadır. (Shu’ab-ul-Emaan,
cilt 2, sayfa 491, Hadis 2497)

4.

Duhan Suresi Sabah öyle bir kalksın ki yetmiş bin
melek ona istiğfar dilesin. (Tirmizi, cilt 4, sayfa 406,
Hadis 2897)

Uyku Vaktindeki Zikirler
1.

Ayet el Kürsi’yi bir defa okuyunuz. Fazileti: Allah ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
tarafından sabaha kadar bir muhafız (melek) tayin
edilir ve Şeytan yaklaşamaz.  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞOkuyanın
evi ve etrafındaki evleri hırsızlığa karşı korunur.
Musibetler ve cin giremez.
(Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 30)
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2.

ِ
Fatma’nın اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْﻬَﺎ
َ  َرTesbihini okuyunuz. Fazileti:
ُ (
Sabah mutlu kalkmayı sağlar ve başka birçok faydaları
olur. (Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 30)

3.

Fatiha ve İhlâs Sürelerini birer defa okuyunuz.
(Al-Targheeb wat Tarheeb, cilt 1, sayfa 235, Hadis 10)

4.

Başından itibaren Bakara Suresine kadar sonra
Muflehûn’a kadar ve daha sonra da Amenerrasulü’yü
 >ﻣﻦ ﺍﻟﺮ(ﺳ ْﻮلokuyunuz. (Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 31)
Kehf Suresi’nin son dört ayeti yani  ﺍ (ن (ﺍﻟﺬﻳﻦ >ﻣﻨ ْﻮﺍdan
başlayarak Surenin sonuna kadar okuyunuz. Fazileti:
Gece veya sabah uyanmak niyetiyle okuyunuz,
ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

 اِ ْن َﺷgözünüz açılacaktır. (Al-Wazifa-tul-Karima,

sayfa 33, Darimi, cilt 2, sayfa 546, Hadis 3406)

َُ َٰ ٰ َ ُ
. / * 1 2َ 3 4ا
5-َ
َ
ُ
4 ا1ِ  ا+ۡ ُ; +ۡ <
َُ َٰ ٰ َ ُ
. / * 1 2َ 3 4ا
5-َ
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Kehf Suresinin Son Dört Ayeti

ٰ
ۡ ٰ
ٰ
ۡ
د ۡوسuۡ v ﺟﻨﺖ ﻟxۡ yﺎﻧﺖ ﻟn ﺖOٰ {ن ﻟﺬﻳۡﻦ •~ ۡﻮ وﻋﻤ}| ﻟﺼ
ً
ً
ۡ
ٰ
﴾ ﻗﻞ ﻟ ۡﻮ١٠٨﴿ ﴾ ﺧﻠﺪﻳۡﻦ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻵﻹ ﻳ ۡﺒﻐ ۡﻮن ﻋ ۡﻨﻬﺎ ﺣﻮﻵﻹ١٠٧ۙ ﴿ ﻧﺰﻵﻹ
ۡ
ۡ
ﺮ ﻗ ۡﺒﻞ ۡن ﺗ ۡﻨﻔﺪOۡ P ﻟﻨﻔﺪ ﻟTۡ ˆﺮ ﻣﺪ ًد ﻟـ‡ﻠ ٰﻤﺖ رOۡ Pﺎن ﻟn
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
Žٌ •﴾ ﻗﻞ ﻧﻤﺎ ﻧﺎ ﺑ١٠٩﴿  ٖ; ﻣﺪ ًدŠ وﻟ ۡﻮ ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻤﺜTۡ ˆﻠ ٰﻤﺖ رn
ۡ
ٰ
ٌ
‘
ٰ ۤ
ﺎنn  ﻧﻤﺎ ﻟـﻬﻜ ۡﻢ < ٌ; و ﺣﺪ ج –• ۡﻦT“ [’ ﻣﺜﻠ• ۡﻢ ﻳ ۡﻮ
ۡ
ً
ۡ
ۡ ۡ
ك ﺑﻌﺒﺎدةŽ•ًﺎ و ﻵﻹ ﻳVJﻳ ۡﺮﺟ ۡﻮ ﻟﻘﺂء رﺑ ٖﻪ ﻓﻠﻴ ۡﻌﻤﻞ ﻋﻤﻶﻹ ﺻﺎ
ً ۤ
﴾١١٠﴿ رﺑ ٖﻪ ﺣﺪ

5.

Her iki elinizi açıp kul ﻞ
ْ  ﻗـile başlayan surelerin üçünü
birer defa okuyunuz ve ellerinizi başınıza, yüzünüze
ve göğsünüze sürünüz ve Feyzanı Navafil adlı kitabı
okuyunuz.
(Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 33)
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ٰ
ۡ
Kul ya eyyuhel kafirun ( ۡونuv•ۡš  )ﻗﻞ ‘ﻳﺎﻳﻬﺎsuresi ile bu

6.

zikri sonlandırınız. Daha sonra kelama hacet duyacak
olursanız, konuştuktan sonra bir kez daha aynı sureyi
okuyup zikrinizi tamamlayınız. (Aynen, sayfa 34)

Uyandığınızda Okuyunuz

ی ا َ ْﺣ َﻴﺎ َﻧﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ ا َ َﻣﺎ َﺗ َﻨﺎ َو اِﻟ َْﻴ ِ اﻟ ُّﻨ ُﺸ ْﻮ ُر
ْۤ ا َﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠّٰ ِ اﻟَّ ِﺬ

1

Fazileti: Bunu okuyan kimse Kıyamet gününde de
ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

 اِ ْن َﺷzikriyle uyansın. (Al-Wazifa-tul-Karima, sayfa 34)

Teheccüt Namazı
Yatsı kıldıktan sonra bir süre uyuyunuz, sonra gün
ağarmadan gözünüz açıldığında kılınız. Gerçi yatsı
namazı kıldıktan sonra bir müddet uykuya daldıktan
sonra gözünüz açılmışsa abdest alarak iki rekât teheccüt
namazı kılınız. Sünnet namazı 8 rekâttır ancak Şeyh
ِ
kiramlar ﲪ ُﻬ ُﻢ اﻟـﻠ ُـﻪ ﺗَـﻌَ ٰﺎﱃ
َ  َر12 rekât olarak kılarlar.
1

Bizi öldürdükten sona dirilten Allah’a hamd olsun. Ölümden sonra dirilmek haşr
ü neşr olmak da yine Allah’ın huzurunda olacaktır.
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Kıraat hakkında belli bir kural yoktur istediğinizi
okuyabilirsiniz. Kuran-ı-Kerim’den ezbere ne kadar
biliyorsanız mümkün mertebe teheccüt namazının rekâtları
arasında tilavetini yapınız. Eğer Hafızsanız o zaman en az
üç gecede ve en fazla 40 gecede hatim yapma saadetine
erişiniz. İsterseniz her rekâtında üçer kez İhlâs suresini
okuyunuz. Nitekim her kıldığınız rekâta kadar hatim
indirme sevabı kazanılır. (Detaylı bilgi edinmek için Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Mektüb-ül Medine tarafından
yayımlanan Medeni Panc (beş) Sure’de yer alan Feyzan-e
Navafil’ı okuyunuz).

İşleriniz Aksamışsa
Meşru ihtiyaçlarınız, başarılı olması ve düşmanlarınızın
mağlubiyeti için aşağıdaki zikirleri okuyunuz:

1.

1

,ٗ ﻚ ﻟَـ
َ  َر ِ ّﰉ ْ َﻻ َﺷ ِﺮ ْﻳ,ُ ّٰا َﻟﻠ

874 defa, (önce ve sonra on birer defa Salat-ı Şerifi
ekleyerek) dileğiniz hâsıl olana kadar her gün
1

Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞbenim Rabbimdir. Eşi benzeri yoktur.
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okuyunuz. Zaman sınırlaması yoktur. Abdestli olup
Kıble’ye doğru namazda oturur vaziyette okuyunuz ve
aynı virdi oturup kalkarken abdestli ya da abdestsiz
sayı sınırı olmadan okuyunuz. Dileğiniz kabul olacaktır.

2.

1

ٰ
ْ
﴾١٧٣﴿  ۡـﻴﻞd و ﻧ ْﻌﻢ ﻟﻮABﺣ ْﺴﺒﻨﺎ ﷲ

450 defa, (önce ve sonra on birer defa Salat-ı Şerifi
ekleyiniz. Dileğiniz hâsıl olana kadar her gün
okuyunuz. (bunda da zaman sınırı yoktur) Bu,
muradın hâsıl olması için en iyi zikirdir. Ayrıca bir
korku olduğu zaman da bu zikri defalarca okumak
korkudan kurtulmaya vesile olacaktır.

3.

1

Yatsı namazından sonra 111 defa “Hazreti Pir-i Dest
Gir, Seyyid Ahmed el Kebir Rufai vesilesiyle düşman
yenilsin”i okuyun (önce ve sonra on birer defa Salât-ı
Şerifi okuyunuz. Burada yazılan her üç zikir son
derece mücerrep (yani etkili) olup kolaydır. Bunlardan

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Ali İmran/173)

26

Şecere-i Şerifi

ötürü gaflet edilmemelidir. Herhangi bir ihtiyaç
anında bu her üç zikri yazılan sayıca okuyunuz.
Sayılarda bilerek eksiklik ve fazlalık yapmayınız Çünkü
anahtarın dişleri eksik veya fazla olduğu zaman kilit
açılmaz. Herhangi bir ihtiyaç olmasa bile ilk iki zikri
her gün yüzer defa okuyunuz. (önce ve sonra üçer defa
Salât-ı Şerifi ekleyiniz).

َُ َٰ ٰ َ ُ
. / * 1 2َ 3 4ا
5-َ

ََ ۡ, َ
َۡ *
'ۡ ِ ()ا
ا+ -

Hatm-il Kuran
Kamil Evliya buyuruyor ki: “Şüphesiz Kuran tilaveti
ihtiyaçların kabul olması için mücerreptir. Mümkün olduğu
kadar her gün münasipçe okuyunuz. Eğer aşağıdaki
yöntemle okursanız çok iyi olur  ا ِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞve çok yakında
başarı gelecektir. Cuma günü başlayın ve Perşembe günü
Hatim tilaveti şöyle olsun:

1.

Cuma günü Fatiha Suresinden Maide Suresine kadar

2.

Cumartesi günü En’am Suresinden Tevbe Suresine
kadar
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3.

Pazar günü Yunus Suresinden Meryem Suresine kadar

4.

Pazartesi günü Taha Suresinden Kasas Suresine kadar

5.

Salı günü Ankebut Suresinden Sad Suresine kadar

6.

Çarşamba günü Zümer Suresinden Rahman Suresine
kadar

7.

Perşembe günü Vakıa Suresinden Nas Suresine kadar

Halvette ve yalnızken okuyunuz. Tilavet sırasında
konuşmayınız. Her mühim ve meşru işiniz için sürekli
olarak 12 defa Hatim Şerifin iksir-i azam yani büyük bir
deva olduğuna inanınız.

َُ َٰ ٰ َ ُ
. / * 1 2َ 3 4ا
5-َ

ََ ۡ, َ
َۡ *
'ۡ ِ ()ا
ا+ -

Salât-ı- Rızviye1
ط

َ
 َو َﺳﻠ َّ َﻢ,ِ  "َﻠ َْﻴ,ُ ّٰ  َﺻ َّ! اﻟﻠ,ِٖ  َو ٰا ﻟU
ّ ِ ِ Vَّ  " ََ! ا ﻟ,ُ َّٰﺻ ّ! اﻟﻠ
ِّ ّ ِ ُ ﱮ ْاﻻ
,ِ ّٰﻚ َﻳﺎ َر ُﺳ ْﻮ َل اﻟﻠ
َ َﺻﻠٰﻮةً َّو َﺳ َﻼ ًﻣﺎ "َﻠ َْﻴ

Hz. Ala, İmam Ehli-Sünnet Maulana Şah Ahmed Raza Han ﲪ ُﺔ اﻟـ َّﺮ ْﲪ ٰﻦ
َ ْ  َﻋـﻠ َﻴ ْ ِﻪ َرbu eserde
3 adet Salat-ı Şerifi derlemiştir, buna istinaden Salat-ı Rızviye adı verilmiştir.

1
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Yukarıda belirtilen Salât ve Selamı Cuma namazından
sonra cemaatle beraber Medine’yi Tayyibe’ye doğru
yüzünüzü çevirip ellerinizi bağlayınız ve yüz defa
okuyunuz. Cuma namazı kılınmadığı yerde ise Cuma
günü sabah, öğle veya ikindi namazından sonra okuyunuz,
Tek başına olan ise kendi başına okusun.
Aynı şekilde Mümin bacılarımız evlerinde okusunlar.
(Pakistan ve Hindistan’da sağa doğru dönünüz, ayağa
kalkmak gerekmez, Kıble’ye doğru yüzünüzü çevirmekle
de Medine’yi Münevvere’ye doğru  زَ َاد َﻫـﺎ اﻟـﻠ ُـﻪ َﺷـ َﺮﻓًـﺎ َّو ﺗَ ۡـﻌ ِـﻈﻴۡ ًـﻤﺎyüz
çevrilmiş oluyor).

Mustafa’(

)’e on milyonlarca selamın on yedi harfi

sayısınca Medineli tarafından salât ve selam’ın on
yedi çiçeği
َﺻ
Sevgili Peygamber’imizi َﻠَﻴ ْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ, اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ -ّ َ seviniz. O’nun
büyüklüğünü bütün dünyadan daha fazla kalbinde
barındıranlar, O’nun şanını eksiltmeye çalışanlardan
uzaklaşıp nefret edenler ve kalbinden bu tür insanlardan
usananlar ve bu Peygamber dostları (Âşikan-ı Resul)’den
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Salât ve Selam okuyanlar için sayısız faydalar vardır. Bu
bağlamda Medineli’den 17 Çiçek sunuluyor:

1.

Bunu okuyana üç bin rahmet indirilir

2.

İki bin defa kendi selamı gönderilir

3.

Amellerine beş bin sevap yazılır

4.

Beş bin günahı affedilir

5.

Beş bin derece yükseltilir

6.

Alnına münafık olmadığı yazılır

7.

Alnına cehennemden azat olacağı yazılır

8.

Kıyamet günü şehitlerle beraber tutulur

9.

Malına bereket verilir

10. Evladına ve evlatlarının evlatlarına bereket verilir
11. Düşmanlarına üstünlük sağlar (galip gelir)
12. Kalplerde onun sevgisi muhafaza edilir
30
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13. Bir gün Hz. Peygamber’in

َﺻ
َﻠ َﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ, ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ -ّ َ

ziyaret

saadetine nail olur

14. Sonu imanla olur
15. Kıyamet günü kendisiyle el sıkışılır
َﺻ
16. Allah Resulü’nün َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ,اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ -ّ َ şefaati ona vacip olur
َﺻ
17. Hz. Peygamber َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ, اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ -ّ َ Ondan öyle razı olur

ki ona hiçbir zaman kızmaz. (Mulakhasan Az Hayaat-e-A’la
Hazrat, cilt 1, sayfa 713, 714, Markaz-ul-Auliya, Lahore)

َُ َٰ ٰ َ ُ
. / * 1 2َ 3 4ا
5-َ

ََ ۡ, َ
َۡ *
'ۡ ِ ()ا
ا+ -

İyiliğe Davet & madani (Medineli ’nin) Çiçeği
Her akil ve baliğ mümin kardeşimiz ve bacımıza günde
beş vakit namaz Müminler için mescide gitme ve cemaate
katılmaları da vaciptir. Be-namaz kimse görünüşte sanki
resim gibi bir insandır. Fakat insan gibi hiçbir ameli
yoktur. Sadece hiç namaz kılmayan kimse be-namaz
değildir, bir vakit namazı kasten kılmayan da be-namazdır.
İster ticaret, ister bir ihtiyaç olsun, namazı kaza etmek
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büyük bir nankörlük, son derece cahillik ve günah-ı kebire
yani büyük günahtır. Herhangi bir işveren hatta gayrimüslim
bir işveren bile işçisini namaza gitmekten alıkoyamaz ve
eğer onu namazdan menederse bu da kesinlikle haramdır.
Ayrıca sebepsiz yere dinen farz olan namazı terk eden
işçinin işçiliği de caiz değildir. Unutmayınız ki hiçbir
sebeple namazı terk etmek rızık getirmez. Rızık sadece
namazı farz kılan Allah’ın kudretli elindedir ve onu terk
edene çok kızar. ٰ وﺍﻟْﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ﻌﺎ. (Yani Biz onu yakalarız).

1.

Eğer  َﻣـﻌَـﺎذَ اﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞkaza namazlarınız varsa onları
hesaplayın ki tahminde eksik kalmasın fazla olsa bir
zararı yoktur ve bu namazlarınızı takatiniz yettiği
ölçüde peyderpey kısa bir zamanda kılınız. Tembellik
yapmayınız. Zira ölüm vakti belli değildir.
Unutmayınız! Farz namazlar borç kaldığı sürece
hiçbir nafile namaz kabul olmaz. Kaza namazlarınız
çoksa mesela yüz adet kaza sabah namazınız varsa
her seferde niyetiniz şöyle olsun; Öncelikle kaza
olan sabah namazıma niyet ediyorum. Aynı şekilde
öğle namazı ve diğer namazlar için niyet ediniz.
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Kazada beş vakit kaza namazlar için farz ve vitir
dâhil olmak üzere her gün ve gece yirmi rekât
kılınır.
Bununla ilgili detaylı bilgi için Davet-i İslami’nin
yayın kuruluşu Maktab ul Madina’nın yayınladığı
risale “Kaza Namazı Nasıl Kılınır”ı okuyun.

2.

Kaza olan oruçlarınızı bir sonraki Ramazanı Şerifin
teşrif etmesinden önce tutunuz Zira Hadisi Şerife
göre, geçen Ramazan’ın kaza oruçları tutulmadan
sonrakiler kabul olmaz1.

3.

Eğer hali vaktiniz yerindeyse yani mülkünüzde
yeterince malınız varsa ve zekât şartlarını yerine
getiriyorsanız2 ilk önce zekâtınızı ödeyiniz. Geçen
yılların zekâtı da kalmışsa hemen hesaplayıp ödeyiniz.
Unutmayınız! Tamamlandıktan sonra sebepsiz yere

Ayrıntılı bilgi için “Fizan-i Sünnet” adlı eserin “Fizan-i Ramazan” konusuna
bakınız.

1

Ayrıntılı bilgi için “Maktaba-tul-Madinah” tarafından yayınlanan “Fizan-i Zekât”
adlı esere bakınız.

2
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geciktirmek dinen günahtır. Yılbaşından itibaren
peyderpey zekât ödeyiniz. Sonra yılsonunda da
hesaplayıp tamamlayınız. Eğer zekâtın tamamını
ödemişseniz tamam, yoksa geri kalanı da hemen
ödeyiniz. Biraz fazla zekât ödemişseniz gelecek yıl
ondan eksiltebilirsiniz. Allah  ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞhiç kimsenin iyi
amelini zayi etmez.

4.

İstitaat sahibine Hac büyük bir farzdır. Allah
bunun farz olmasını şöyle buyuruyor:

ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ

ٰ
ۡ
ً
%  ﻟﺒ ۡﻴﺖ ﻣﻦ ۡﺳﺘﻄﺎع ﻟ ۡﻴﻪ ﺳﺒ ۡﻴﻶﻹŸ ﻟﻨﺎس ﺣl ABو ﷲ
ٰ
ۡ ٰۡ
ٌ
1
﴾٩٧﴿  ﻏ¡[ ﻋﻦ ﻟﻌﻠﻤAB ﻓﺎن ﷲuvو ﻣ ۡﻦ ﻛ
(Al-i’ İmran Suresi, Ayet 97)

Medine’nin Efendisi, Kalp ve vicdanın selameti Hz.
َﺻ
Peygamber َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ, اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ -ّ َ Haccı terk eden hakkında
Oraya ulaşmaya yol bulabilenin Ev’i haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir
hakkıdır. Kim de inkâr ederse Allah’ın âlemlerden bir şeye ihtiyacı yoktur.

1

(Ali İmran/97)
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şöyle buyurmuştur: “O ister Yahudi ister Hıristiyan
olarak ölsün”. (Tirmizi, cilt 2, sayfa 219, Hadis 812)

5.

Yalan, gıybet, küfür, zina, livata, zülüm, hıyanet, riya,
kibir, sakalı bir tutamdan kısa kesmek, fasıkların
şekline bürünmek, film, tiyatro izlemek, şarkı ve
müzik dinlemek vb. gibi hasletlerden sakının. Kim ki
Allah  ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞve Resul’ünün emirlerine uyarsa
َﺻ
Peygamber’in َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ, اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ -ّ َ vaadine göre onun için
cennet vardır. Şiirin tercümesi:
Allah’ın rahmetiyle sırf Cennet verilecek
Keşke O’nun mahallesinde yerim olsa

َُ َٰ ٰ َ ُ
. / * 1 2َ 3 4ا
5-َ

ََ ۡ, َ
َۡ *
'ۡ ِ ()ا
ا+ -

Medineli’den Çiçek Emsali Hatırlatmalar
Şunu unutma! Sen doğduğun zaman herkes gülüyordu.
Fakat sen ağlıyordun. Öyle bir yaşa ki sen öldüğün zaman
herkes ağlasın ama sen gülesin.
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1.

Ey mümin kardeşlerim! Eğer siz ihlâsla Allah’ı
zikrederken ağlayıp durduysanız, mahbubunuzun
ayrılığıyla kalbiniz ve sineniz yandıysa ve ağladıysanız,
intikal ettiğiniz zaman mahbubunuzla buluşacaksınız ve
mutlu olacaksınız ve siz yaratılmışlardan ayrıldığınız
zaman onlar ağlayacaklar.

2.

Ey kardeşlerim! Bu günahkârın nasihatine uyunuz ve
Allah’ınıza verdiğiniz sözleri unutmayınız ve Hakka
benim için de dua ediniz ki ben de Allah’ın
emirlerini yerine getirerek yaşayayım ve son
nefesime kadar Sünnetle yaşayayım.

3.

Ey kardeşlerim! Ehli Sünnet’te kalacağınıza ve diğer
mezheplerin aldatmacalarından sakınacağınıza söz
verdiniz, bu söze sıkı sıkıya bağlı kalınız.
1

ۡ
﴾١٣٢﴿  ۡ& ﻣ ۡﺴﻠﻤ ۡﻮن£ﻓﻶﻹ ﺗـﻤ ۡﻮ ﺗﻦ ﻵﻹ و ﻧ
(Cüz 1 Bakara Suresi Ayet 132)

1

Artık ancak Müslüman kimseler olarak ölün.
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4.

Ey kardeşlerim! Namaz, oruç ve her farzı kutsal dine
göre eda etmeye devam edeceğinize ve günahlardan
sakınacağınıza söz verdiniz. Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞsözünüzde
durmayı nasip etsin. Unutmayınız! Sözünde
durmamak haramdır ve çok ayıp ve kötü bir şeydir,
bu yüzden sözde durmak lazım. İsterse en küçük bir
mahlûka verilmiş olsun. Bu sözü siz kendi Halik’inize
vermişsiniz.

5.

Ey kardeşlerim! Ölümü unutmayınız, Eğer ölümü
akılınızda tutarsanız  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞhelaket makamından
kurtulursunuz, dininiz ve imanınız selamette olur,
Sünnete uyma saadeti nasip olur ve günahlardan da
korunursunuz.

6.

Ey kardeşlerim! Bugün uyanın ki ölümden sonra
rahat ve huzur içinde uyuyasınız. Melek kabirde size
şöyle seslensin:

َﻧ ْﻢ َﻛ َﻨ ْﻮ َﻣ ِﺔ اﻟ َْﻌ ُﺮ ْو ِس

Yani gelin gibi uyu
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Uyanacaksan feleklerin gölgesinde uyan
Haşire kadar uyuyacaksın toprağın gölgesinde

7.

Ey kardeşlerim! Dünyaya dalmayınız. Dünyaya
aşırı âşık olmak Allah’tan gafil olmaktır.
Vefasız dünyaya itibar etme
Sen her an ölüme gideceksin

َُ َٰ ٰ َ ُ
. / * 1 2َ 3 4ا
5-َ

ََ ۡ, َ
َۡ *
'ۡ ِ ()ا
ا+ -

Mümin Bacılarımız Dikkat Etsin
Mümin bacılarımız! Özel günleriniz hakkında bilgi için
Bahar-e-Medine’nin ikinci bölümünü okumalısınız veya bir
Mümin bacımıza okutup dinleyiniz. Ayrıca tesettürle ilgili
Davet-i İslami’nin yayın kuruluşu Maktab Al Madina’nın
yayını “Örtünmeyle ilgili soru ve cevap” kitabını okuyunuz.
Örtünmeyle ilgili bir rivayet şöyledir; Hz. Ümmü Selma
ِ
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْﻬَﺎ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ٰ َاﷲﺗَﻌ
َ  َرşöyle buyuruyor: “Ben ve Hz. Memune ﺎﱃ َﻋـﻨْﻬَﺎ
َ َر
ُ (
ُ (
َﺻ
ikimiz Hz. Peygamber’in َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ, اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ -ّ َ huzurundaydık.
Gözü görmeyen Sahabe Hz. Abdullah İbni Ümmü Ketum
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ  َرgeldi.
ُ (
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َﺻ
Hz. Peygamber َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ, اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ -ّ َ “Örtünün” buyurdu. Ben
َﺻ
dedim ki “Ya Resülullah َﻠ َﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ, اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ -ّ َ Onun gözü
görmez, bize bakmayacak. Bunun üzerine Hz. Peygamber
َﺻ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ, ﺎﱃ
ٰ َ اﷲ ﺗَﻌ
ُ -ّ َ şöyle buyurdu: “Siz ikinizin de mi gözünüz
görmüyor? Siz onu görmeyecek misiniz?”

(Tirmizi, cilt 4, sayfa 356, Hadis 2787)

Değerli bacılarımız! Demek ki bir erkeğin yabancı bir kadına
bakmaması gerekirken kadın da yabancı bir erkeğe
bakmamalıdır. Bir erkeğin yabancı bir kadına bakmasıyla
bir kadının yabancı bir erkeğe bakması arasında ufak bir
fark vardır. Bunun için Davet-i İslami’nin yayın kuruluşu
olan Maktab Al Madina’nın yayınlamış olduğu kitap
Bahar-e Şeriat’ın 3. cildinin 443. sayfasındaki 6. konusu
şöyledir.
Kadının yabancı bir erkeğe bakmasıyla ilgili emir, bir
erkeğin başka bir erkeğe bakmasıyla aynıdır ve bu sadece
kadının o erkeğe baktığı zaman şehveti uyanmayacağından
emin olduğunda mümkündür. Aksi halde en ufak bir şehvet
uyanma ihtimali varsa bakmamalıdır.
(Alamgeeri, cilt 5, sayfa 327)
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Mümin Bacılarım İçin 4 Nükte
1. Mümin bacılarımız! Yabancı erkeğin vücuduna hiç
dokunmasınlar, tokalaşmasınlar, hatta namahrem
Şeyhinin elini bile öpmesinler ve başına dokunmasına
da izin vermesinler.

2.

Mümin bacılarımız! Saçını tarayıp tarakta takılan
saçlarını yabancı erkeklerin görebileceği yere atmasınlar.

3.

Amcaoğlu, halaoğlu, teyze oğlu ve dayıoğlundan da
hicap yapılmalıdır ve kayınla yenge arasındaki
hicapsızlık helaket nedenidir. Ayrıca eniştelerden de
hicap yapılmalıdır.

4.

Mümin bacılarımız! Evlerinin dışındaki sofalara
oturmasınlar, pencerelerinden dışarıya bakmasınlar
zira bununla fitnenin kapıları açılır.

Davet-i İslami
Sevgili Mümin kardeşlerim! Sizler Tebliğ-i Kuran ve
Sünnet’in dünya çapındaki gayri siyasi hareketi Davet-i
İslami ile canınız ve malınızla her türlü işbirliğini yapınız,
haftalık toplantıların yapıldığı her yerde toplantılara
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muhakkak katılınız. Aynı şekilde Feyzan-e Sünnet’in
derslerine de katılınız. Feyzan-e Sünnet derslerinin
yapılmadığı yerlerde ise bu dersleri yaptırınız. Bütün
Mümin kardeşlerimiz her ay en az üç gün Sünnetlerin
terbiyesini almak için cemaatle Peygamber dostları yani
Âşikan-i Resul ile birlikte Sünnetler dolusu yolculuk
yapsınlar. Ey Allah’ım  !ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞBizleri Davet-i İslami’nin
mübelliği, sevdiğin kul, Âşık-ı Resul ve Âşık-ı Medine yap
ve bizi hesapsız olarak bağışla.
Benim çiçeklerim dediğiniz her ikisinin hatırına
Raza’yı Haşirde gül gibi güldürünüz

Şecere-i Aliye (Şiirsel)
Kadiriye, Rızaviye, Ziyaiye Silsilesinin Şeyh Hazretleri
Transliterasyon:
Ya İlahi rahm farma Mustafa ke vaste,
Ya Resullalah karam kice huda ke vaste
Müşkilen hal kar şahe müşkül küşa ke vaste,
kar belayen red Şehidi Kerbela ke vaste
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Seyyid Seccad ke sadke men sacid rak muce,
ilmi hak de bakırı ilmi huda ke vaste
Sıddıkı Sadık ka tasadduk sadık el İslam kar,
Bi gazab razı ho Kazım aor Rıza ke vaste
Bahri Marufo Sari Maruf de behud sari,
Cünde hak men gin Cüneydi basefa ke vaste
Bahri Şibli Şere Hak dünya ke kutton se baça,
Ek ka rak Abdi vahid bi riya ke vaste
Bul Farah ka sadaka kar gam ko farah de hüsnü saad,
Bul Hasan aor Busaid Saade za ke vaste
Kadiri ko Kadiri rak Kadiriyon men utha,
Kadre Abdul Kadir kudret numa ke vaste
Ahsan Allah lahum rızk ise de rızkı hüsn,
Banda razzak tacel asfiya ke vaste
Nasrabi Saleh ka sadaka saliho mensur rak,
De hayati din Muhiye can fara ke vaste
Turi irfano galu o hamdo hüsna o baha,
De Ali Musa Hasan Ahmed Baha ke vaste
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Bahri İbrahim muc par nari gam gülzar kar,
Bhik de Data bhikari badşah ke vaste
Haneyi dil ziy de rui iman ko cemal,
Şahe Ziya Mevla Cemal al Evliya ke vaste
De Muhhammed keliye rozai kar Ahmed keliye,
Havan fazl Allah se hisseyi gada ke vaste
Din o dünya ke muce barakat de barakat se,
Aşkı hak de akşi aşkı intima ke vaste
Dil ko açha tan ko sutra can ko pürnur kar,
Açhe piyare Şemsi Din Bedr El Ula ke vaste
Hubbe Ehli Beyit de Alı Muhammed keliye,
Kar Şehidi hak, Hamza peşva ke vaste
Docihan men hademi Alı Resulalllah kar,
Hazreti Alı Resul-ü Mukteda ke vaste
Kar ata Ahmed Raza-e Ahmede Mürsil muce,
Mere Mevla Hazreti Ahmed Raza ke vaste
Pürziya kar mera çehra haşir men Ey Kibriya,
Şah Ziyaeddin Piri basefa ke vaste
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Ahyena fiddin veddünya selamün bisselam,
Kadiri Abdesselam Abdi Raza ke vaste
Apne açhon ki muhabbet daolate ilmo emel,
De Vakaruddin Abde Mustafa ke vaste
Aşkı Ahmed men ata kar çeşmi ter söze ciğer
Ya Huda İlyas ko Ahmed Raza ke vaste
Sadaka in aayan ka de çe aini ez, ilmo fazal,
Afvo irfani afiyet is bineva ke vaste

َُ َٰ ٰ َ ُ
. / * 1 2َ 3 4ا
5-َ

ََ ۡ, َ
َۡ *
'ۡ ِ ()ا
ا+ -

Urs1 Tarihleri Ve Medfen Şerifleri
(No: Esma-ı Girami Rihlet Mezari Akdes)
1.

َﺻ
Hz. Muhammed َﻠَﻴْ ِﻪ َواٰﻟِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ, اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ
ُ -ّ َ 12 Rebiyülevvel 11 Hicri
Medine-i Münevvere.

1

Mutasavvıflar ölümü: "Aşıkın ma'şukuna", "Sevenin sevgilisine" kavuşması olarak
değerlendirir, buna "urs", ve "iyd" (düğün, bayram) derler. Buna göre ölüm olayı
aslında sevinilecek bir şeydir. Çünkü dost Dost'a kavuşmuştur. Bir Hak aşığının vefat
ettiği gün genellikle bütün İslam ülkelerindeki Sufiler tarafından "urs" (zifaf) diye
adlandırılır ve her sene kutlanır.
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2.

Hz. Mevla Ali  َﮐ َّـﺮ َماﻟـﻠ ُـﻪ َﺗ َـﻌ ٰـﺎﱃ َو ۡﺟ َـﻬ ُـﻪاﻟـ ۡﮑَـﺮِﻳۡﻢ21 Ramazan 40 Hicri Necef-i Şerifi.

3.

Hz. İmam Hüseyin
Kerbela-ı Mualla.

4.

Hz. İmam Zeynel Abidin
Medine El Tayyibe.

5.

Hz. İmam Bakar
Münevvere.

6.

Hz. İmam Cafer Sadık
Al Münevvere.

7.

Hz. İmam Kazım َﻠَﻴْﻪ, َر ْ َﲪ ُﺔا ِﷲﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ5 Recep 184 Hicri Bağdat Şerifi.

8.

Hz. İmam Rıza
Mukaddes.

9.

Hz. Maruf Kerhi
Şerifi.

ِ
ﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ٰ اﷲ َﺗ َﻌ
َ َر
ُ (

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ َر

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َ ْﻴ ﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ َﺗ َﻌ
َ ْ َر

15 Recep 148 Hicri Medine

21 Ramazan 202 Hicri Meşhed-i

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ َﺗ َﻌ
َ ْ َر

10. Hz. İmam Sari Makti

18 Muharrem 94 Hicri

7 Zilhicce 114 Hicri Medine-i

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ َر

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ
َ ْ َر

10 Muharrem 61 Hicri

2 Muharrem 200 Hicri Bağdat

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َ ْﻴ ﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ َﺗ َﻌ
َ ْ َر

13 Ramazan 253 Hicri

Bağdat Şerifi

11. Hz. İmam Cüneyit Bağdadi َﻠ َ ْﻴﻪ,  َر ْ َﲪ ُﺔ ا ِﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ7 Recep 297.298 veya
299 Hicri Bağdat Şerifi.
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12. Hz. İmam Şibli َﻠَﻴْﻪ, َر ْ َﲪ ُﺔا ِﷲﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ27 Zilhicce 334 Hicri Bağdat Şerifi.
13. Hz. İmam Şeyh Abdul Vahid َﻠَﻴْﻪ,  َر ْ َﲪ ُﺔ ا ِﷲ َﺗﻌَ ٰﺎﱃ26 Cemadilahir 425
H Bağdat Şerifi.

14. Hz. İmam Ebu El Farah Tertusi

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ َﺗ َﻌ
َ ْ َر

3 Şaban 447

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ َر

1 Muharrem

Hicri Bağdat Şerifi.

15. Hz. İmam Ebu El Hasan Hakkâri
486 Hicri Bağdat Şerifi.

16. Hz. İmam Ebu Said Mahzumi َﻠَﻴْﻪ,  َر ْ َﲪ ُﺔ ا ِﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ7 Şaban 513 Hicri
Bağdat Şerifi.

17. Hz. Gavsi Azam Abdul Kadir Geylani

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ َﺗ َﻌ
َ ْ َر

11

Rebiyülevvel Ahir 572 Hicri Bağdat Şerifi.

18. Hz. Seyyid Abdurrezzak

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠَﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ َر

6 Şevval 623 Hicri

Bağdat Şerifi.

19. Hz. Ebu Salih َﻠَﻴْﻪ, َر ْ َﲪ ُﺔا ِﷲﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ27 Recep 632 Hicri Bağdat Şerifi.
20. Hz. Muhiyeddin

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ َر

Rebiyülevvel 656 Hicri Bağdat

Şerifi.

21. Hz. Seyyid Ali Bağdadi َﻠ َ ْﻴﻪ, َر ْ َﲪ ُﺔا ِﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃŞevval 739H Bağdat Şerifi.
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22. Hz. Seyyid Musa َﻠَﻴْﻪ,  َر ْ َﲪ ُﺔ ا ِﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ13 Recep 763 Bağdat Şerifi.
23. Hz. Seyyid Hasan َﻠَﻴْﻪ,  َر ْ َﲪ ُﺔ ا ِﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ6 Sefer 781H Bağdat Şerifi.
24. Hz. Seyyid Agmed Ceylani

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ َر

19 Muharrem 853H

Bağdat Şerifi.

25. Hz. Şeyh Bahaeddin َﻠ َ ْﻴﻪ,  َر ْ َﲪ ُﺔ ا ِﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ11 Zilhicce 921H Haydarabad
Dakkan.

26. Hz. İbrahim Erci

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠَﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ َر

15 Rebiyülevvel Ahir 940 veya

953H Delhi.

27. Hz. Muhammed Nizameddin Behkari

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ َﺗ َﻌ
َ ْ َر

9 Zikaad

981H Kakori Şerifi.

28. Hz. Kazi Ziyaeddin Maruf Beciya َﻠَﻴْﻪ,  َر ْ َﲪ ُﺔ ا ِﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ22 Recep 989H
Lakhnow.

29. Hz. Cemal El Evliya

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ َر

Ramazan Bayaramı Gecesi

1047H Kura Cihanabad.

30. Hz. Seyyid Kalpavi

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ َﺗ َﻌ
َ ْ َر

Kalb-i Şerifi.
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6 Şaban 1030 veya 1071H

Şecere-i Şerifi

31. Hz. Seyyid Ahmed Kalapavi

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ َر

19 Sefer 1084H

Kalpi Şerifi.

32. Hz. Seyyid Fazalullah َﻠَ ْﻴﻪ, َر ْ َﲪ ُﺔا ِﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ14 Zikaad 1111H Kalpi Şerifi.
33. Hz. Seyyid Barkatullah

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﺎﱃ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ َر

10 Muharrem 1142H

Marahra Şerifi.

34. Hz. Seyyid Ale Muhammed َﻠَﻴْﻪ,  َر ْ َﲪ ُﺔ ا ِﷲ َﺗﻌَ ٰﺎﱃ16 Ramazan 1164H
Marahra Şerifi.

35. Hz. Şah Hamza َﻠَ ْﻴﻪ, َر ْ َﲪ ُﺔا ِﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ14 Ramazan 1198H Marahra Şerifi.
36. Hz. Seyyid Ale Muhammed Açhe Miyan

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َﻴْﻪ, ﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ
َ ْ َر

17

Rebiyülevvel 12 Marahra Şerifi.

37. Hz. İmam Ahmed Raza Han

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َ ْﻴﻪ, ﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ
َ ْ َر

18 Zilhicce 1296H

Marahra Şerifi.

38. Hz. İmam Ahmed Raza Han َﻠَﻴْﻪ,  َر ْ َﲪ ُﺔ ا ِﷲ َﺗﻌَ ٰﺎﱃ25 Sefer 1340 Bareli
Şerifi.

39. Şeyh Ziyaeddin Madani

ِ ﲪ ُﺔ ا
َﻠ َ ْﻴ ﻪ, ﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ
َ ْ َر

Medine’yi Tayyib.

40. Kadıri Abdusselam َﻠَﻴْﻪ,  َر ْ َﲪ ُﺔ ا ِﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ.
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18 Zilhicce 1401H

