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Müqəddimə 
Salavat insan ruhuna can verir 

Salavat insanın (Allaha) yaxınlaşmasına səbəb olur. 

Salavat insanın Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi) və əhli-beytə 

(əleyhimus-səlam)  yaxınlaşmasına səbəb olur. 

Salavat namazın kamil olmasına səbəbdir. 

Salavat duanın kamil olmasına səbəbdir. 

Salavat ən gözəl ilahi zikirdir. 

Salavat insanın behiştə daxil olmasına səbəb olur. 

Salavat günahların yuyulmasına səbəb olur. 

Salavat dünyəvi müşkül və  çətinliklərin aradan getməsinə səbəb olur. 

Salavat Qəbirdə bir nurdur. 

Salavat Siratda bir nurdur. 

Salavat Behiştdə bir nurdur. 

Salavat Namazın qəbul olunmasına bais olar. 

Salavat ağız qoxusunu ətirləndirir. 

Salavat Qiyamət günündə əməllərin ən ağırıdır. 

Onda gəlin salavat göndərmək və onu hədiyyə etməklə Allah, 

müqərrəb mələklər, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi) və məsumları 

sevindirək. Səyimiz bu olsun ki, hər bir yerdə: ailədə, cəmiyyətdə, idarə 

və mədrəsələrdə salavat göndərməklə o məkanı ətirləndirək. Həmişə 

salavat deyən olaq. Çünki salavat bizi və cəmiyyətimizi sığortalayandır 

və ən gözəl sığortadır. 

Abbas Əzizi 
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I-ci Fəsil 

Salavatın fəziləti 
1 – İlahi kəlamda Salavat 

“İnnəllahə və məlaikətəhu yusəllunə ələn-nəbiyyi, ya 

əyyuhəl-ləzinə amənu səllu əleyhi və səllimu təslimən.” 

“Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər. 

Ey iman gətirənlər! Ona salavat göndərib və salam deyin və 

kamil şəkildə onun fərmanına təslim olun” 

İmam Kazım əleyhis-səlamdan: “Allah və onun mələkləri 

Peyğəmbərə salavat göndərirlər. Ey iman gətirənlər! Ona salavat 

göndərib və salam deyin və fərmanına təslim olun” ayəsində 

Allahın, mələklərin və möminlərin salavatının mənası barədə 

sual oldu. İmam buyurdu: “Allahın salavat göndərməsi onun 

tərəfindən bir növ rəhmətdir, mələklərin salavatı Allahın 

Rəsuluna nisbət onların sitayişidir və möminlərin Peyğəmbər 

üçün onlardan bir duadır.” 

İmam Sadiq əleyhis-səlam da bu ayə barədə buyurur: 

“Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi) səna (tərif) deyin və ona 

salam göndərin (ya fərmanına boyun qoyun). 

2 – Salavat camaatın duasıdır 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Salavat Allah tərəfindən rəhmətdir, mələklər tərəfindən 

paklamaq və camaat tərəfdən duadır.” 

3 – Qiyamətdə ən fəzilətli əməllər 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurur: 

“Qiyamət günündə Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi) 

və Ali Məhəmmədə salavatdan daha əzizi və daha üstün heç bir 

əməl yoxdur.” 

4 – Qiyamətdə ən ağır əməl 

İmam Baqir (əleyhis-səlam) və İmam Sadiq (əleyhis-

səlam) buyururlar: 
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“Qiyamət günündə əməllər tərəzisində qoyulan ən ağır 

əməl Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi) və onun Əhli-

beytinə olan salavatdır.” 

5 – Bərzəxdə əməllərin ən yaxşısı 

Əbu Əlqəmə deyir: 

Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi) sübh namazından 

sonra üzünü bizə tutdu və buyurdu: 

“Mənim səhabələrim! Dünən gecə əmim Həmzəni (rə) və 

qardaşım Cəfəri (Təyyarı) yuxuda gördüm və dedim: Ata və 

anam sizə fəda olsun, hansı əməli yaxşı gördünüz? 

Cavab verdilər: Ata və anamız sənə fəda olsun! Biz sənə 

salavatı susuzu sirab edən və Əli ibn Əbu Talibə (əleyhis-səlam) 

olan məhəbbəti isə əməllərin ən yaxşısı gördük.” 

6 – Ən sevimli əməl 

Peyğəmbər Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

Cəbraildən (əleyhis-səlam) soruşdum: Ən sevimli əməl 

hansıdır? 

Cavab verdi: 

“Ey Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi)! Sizə 

göndərilən salavat və salam və Əli İbn Əbu Talibə (əleyhis-

səlam) olan məhəbbət ən sevimli əməldir.” 

7 – Mələklərlə yoldaşlıq 

Əziz Peyğəmbərimiz (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Həmişə mələklərdən ibarət bir karvan Allahın əmri ilə 

aləmdə hərəkətdədirlər. Zikr və salavat deyilən bir məclisə 

yetişən zaman bir-birinə deyərlər: Yerə enin! Yerə enən zaman 

məclis əhli ilə dua edən zaman “amin” deməklə və salavat 

göndərən zaman da salavat göndərməklə yoldaşlıq edərlər və 

axırda bir-birinə deyərlər: Bu məclis əhlinin xoş halına ki, Allah 

onları bağışladı!” 

8 – Bir şey əldən  çıxan və məhv olan zaman 

Əziz İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) 

buyurdu: 
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“Bir şey aradan gedən zaman de: “Allahummə səlli əla 

Muhəmməd  və ali Muhəmməd” 

9 – Allahın salavatı 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Cəbrail (əleyhis-səlam) mənə nazil oldu və dedi: - Allah-

təala buyurur: Hər kəs sənə salavat göndərsə mən və mələklərim 

ona on dəfə salavat göndəririk və bir nəfər sənə salam versə mən 

və mələklərim ona on dəfə salam veririk.” 

10 – Salavat yazmağın mükafatı 

Əziz İslam peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) 

buyurdu: 

“Bir nəfər yazdığı vaxtda mənə salavat göndərsə (yazılı 

salavat) – Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd – 

o vaxta qədər ki, mənim adım o yazıda gözə dəyir mələklər onun 

üçün rəhmət və istiğfar (bağışlanma) edərlər.” 

11 – İmamın səfərdə ibadəti 

İmam Rzanı (əleyhis-səlam) Mədinədən Mərvə gətirmək 

üçün gedən məmurların başçısı Rəca ibn Əbi Zəhhak İmamın 

gecə-gündüz etdiyi ibadətlərdən söhbət açaraq deyir: 

“İmam Rza (əleyhis-səlam) sübh namazını qılırdı, 

salamdan sonra namaz qıldığı yerdə otururdu, Allahın təsbih, 

həmd, təkbir və təhlilinə ilə məşğul olurdu və günəş  çıxana qədər 

Peyğəmbər və ali peyğəmbərə salavat göndərirdi.” 

12 – Mən savabı hesablamaqdan acizəm! 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Meraca gedən zaman, gördüm bir mələyin bir milyon əli 

vardır və hər əlin bir milyon barmağı vardır və hər barmağında 

bir milyon bəndi vardır. 

O mələk dedi: Mən yağan yağışın səhraya və dənizə neçə 

damla yağdığının hesabını bilirəm, həmçinin xilqətin əvvəlindən 

indiyə qədər yağan yağışın damlalarının sayını bilirəm, amma bir 

şey var ki, onu hesablamaqda acizəm.  

Buyurdu: “Nədir?” 
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Ərz etdi: “Sənin ümmətindən bir dəstə camaat birlikdə olub 

və bir yerdə sənə salavat göndərən bir zamanda salavatın 

savabını hesablamaqda acizəm. “Allahummə səlli əla 

Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və əccil  fərəcəhum.” 

13 – Nifaqı aradan qaldırmaq 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Mənə və Əhli-Beytimə salavat göndərmək nifaqı aradan 

aparır.” 

II-ci Fəsil 

Salavatın təsirləri 
14 – Günahları məhv edir 

İmam Rza (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Hər kəs günahlarının kəffarəsini (cəriməsini) ödəməyi 

bacarmasa, gərək Muhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi) və onun 

Əhli-Beytinə  çoxlu salavat göndərsin,  çünki salavat günahları 

məhv edir.” 

15 – Behişt iyindən məhrum qalmaq 

İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Bir nəfər mənə salavat göndərsə, lakin mənim Əhli-

Beyimə salavat göndərməsə behiştin iyini dadmayacaqdır.” 

16 – Salavat savabının günahlara üstün gəlməsi 

Bir katibi vəfatından sonra yuxuda gördülər və onun halını 

soruşdular. Cavab verdi: “Mənim günahlarımı Peyğəmbərin 

(səlləllahu əleyhi və alihi) adına yazdığım salavatla tərəzidə  

çəkdilər salavatın savabı  çox ağır gəldi və məni bağışladılar.” 

17 – On günahın məhv olması 

Əziz İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) 

buyurdu: 

“Hər kəs mənə bir salavat göndərsə Allah-təala ona görə o 

şəxsə on salavat göndərər, on günahını məhv edər və on ehsan 

onun üçün yazar. Ona iki mələyi müvəkkil edər ki, ruhuma o 

salavatı  çatdırmaq üçün bir-birilə ötüşərlər.” 

18 – Salavatın bərəkətinə üzün xoş iyli olması 
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“Şəfaul-əsqam”da Muhəmməd ibn Səiddən rəvayət olub 

ki, dedi: Özümlə əhd bağladım ki, yuxudan əvvəl müəyyən sayda 

Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi) salavat göndərim. Bir 

gecə ailəm ilə bir otaqda yatmışdım və yuxuda gördüm ki, o 

Həzrət daxil oldu və otağın divarları camalının nuru ilə işıqlandı 

və buyurdu: 

“Mənə salavat göndərən o ağız hardadır ki, onu öpüm?” 

Mən ağzımı qabağa aparmağa utandım, üzümü irəli 

apardım ki, onu öpsün. Sevincimdən yuxudan oyandım və ailəmi 

oyatdım. Xoş ətir iyi otağı bürümüşdü və elə bil əzfər müşkündən 

ev dolmuşdu. 

O iy səkkiz günə qədər üzümdə dolandı və hər kəs onu 

iyləyirdi.” 

19 – Fəqirin ağzının xoş iyi 

Şeyxlərin birindən hekayət edirlər ki, dedi: 

“Bir gecə İsfahanda fəqirlərdən birinin otağında qaldım. 

Gecə yarısı yuxudan oyandım xoş bir iy burnuma yetişdi ki, 

ondan daha xoş iy heç vaxt eşitməmişdim. Qalxdım və o iyin 

haradan gəldiyini bilmək üçün axtarmağa başladım, hər hara 

baxdımsa o iyin guşəmin daxilindən gəldiyini gördüm. Baxanda 

otağın küncündə bir fəqirin züm-zümə etdiyini gördüm. Qulaq 

asan kimi salavat göndərdiyini eşitdim və o ürək oxşayan xoş ətir 

iyi onun ağzından gəlirdi.” 

20 – Qəbirdə salavatın fəryada  çatması 

Şibli nəql edibdir ki: Mənim bir qonşum var idi ki, vəfat 

etdikdən sonra onu yuxuda gördüm. Soruşdum: Allah-təala 

səninlə necə rəftar etdi?  

Dedi: Ey Şeyx! Böyük dəhşətlər gördüm,  çoxlu əziyyətlər  

çəkdim. O cümlədən Münkər və Nəkirin sualları zamanı dilim 

işdən düşdü. Özüm-özümə deyirdim: Vaveyla, bu əzab və bəla 

mənə hardan yetişdi? Axı mən müsəlman idim və İslam dinində 

öldüm. O iki mələk  qəzəblə məndən cavab tələb etdilər. Qəflətən 

gözəl tüklü və xoş iyli bir şəxs gəldi mənimlə onlar arasında hayil 

(pərdə) oldu və mənə təlqin (öyrətdi) etdi ki, onların sualına 
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düzgün şəkildə cavab verdim. O, şəxsdən soruşdum: Sən 

kimsən?–Allah sənə rəhm eləsin- ki, məni qüssədən xilas etdin! 

Dedi: Mən sənin Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi) 

göndərdiyin salavatdan xəlq oldum və hər zaman və hər yerdə ki, 

əlacsız qaldın sənin fəryadına yetişmək üçün məmur olmuşam.” 

21 – Bərzəxdə salavatın kəraməti 

“Fəzl Kindi”ni vəfatından sonra yuxuda görüb ondan 

soruşdular: Allah-təala səninlə nə etdi? 

Dedi: Məni bağışladı və əzizlədi, bir əmələ görə ki, mənim 

bu iki barmağımdan –yəni şəhadət və baş barmağımdan- sadir 

olmuşdu. 

Dedilər: Onlar nə iş gördülər ki, sənə olan kəramətə səbəb 

oldu? 

Dedi: “Səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm”i  çox yazırdım. 

22 – Gül iyləyən zaman salavat demək 

Mötəbər hədisdə Malik Cəhənidən rəvayət olmuşdur ki: 

Bir gülü İmam Cəfər Sadiq (əleyhis-səlam)-a verdim. Həzrət aldı 

və iylədi, sonra hər iki gözünün üstünə qoydu və buyurdu: Hər 

kəs bir gülü alsa, iyləsə və gözlərinə qoysa və desə -“Allahummə 

səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd və əccil fərəcəhum.” 

Hələ yerə qoymamış onun günahları bağışlanar. 

23 – Unutqanlığın dərmanı 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Bir şeyi unutduğunuz zaman mənə salavat göndərin ki, o 

şeyin yada düşməsinə səbəb olar.” 

24 – Günahın bəxşişi 

“Uyunul-Məcalis” kitabında, (o da əhli-sünnə 

kitablarındandır) rəvayətdir ki: “Bəndələrdən biri Allahın 

Rəsuluna (səlləllahu əleyhi və alihi) salavat göndərən zaman, 

münadi (nida edən) qeyb aləmindən nida edər ki: Allah-təala bu 

bəndəyə on salavat göndərdi. Bu nida birinci göyün əhlinə 

yetişən zaman ona min salavat göndərərlər. İkinci göyün əhlinə 

yetişən zaman min dəfə də artırarlar. Həmçinin “Sifətul-

Müntəhaya” yaxınlaşdıqda yeddi min dəfə salavata yetişəcəkdir. 
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Bu vaxt Haqq-təala mələklərə xitab edər ki: Siz mənim 

bəndəmin salavatının öhdəsindən gələ bilməzsiniz. Onu mənə 

tapşırın ki, mən onun cəzasını verim. Onun cəzası odur ki, onun 

günahlarını bağışlayım.” 

25 – Keçmiş və gələcək günahların bağışlanması 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi vəsəlləm) 

buyurdu: “Hər vaxt bir-birilə dost olan iki bəndə Allaha xatir əl-

ələ verib mənə salavat göndərsələr bir-birindən ayrılmadan öncə 

Allah-təala hər ikisinin keçmiş və gələcək günahlarını 

bağışlayar.” 

Başqa bir rəvayət budur ki, Həzrət buyurdu: 

“Hər kəs bir müsəlmanla müsafihə etsə (əlini sıxsa) və 

müsafihə vaxtında desə: “Allahummə səlli əla Muhəmmədin və 

ali Muhəmməd və səlləm.” 

Bu əməl onun günahlarından bir şey saxlamaz.” 

26 – Qiyamətdə nur 

Əziz İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) 

buyurdu: 

“Hər kəs mənə bir salavat göndərsə, Allah-təala qiyamət 

günündə onun başı üstündən, sağ, sol, yuxarı və aşağı tərəflərdən 

bədən üzvlərinə nur verər.” 

27 – Qiyamət üçün salavatın zəxirə olması 

“Hər bir möminin beş müvəkkil (vəkil) mələyi vardır: 

Birinci onun qarşı tərəfindədir ki, şeytanı ondan 

uzaqlaşdırır. 

İkinci onun arxa tərəfindədir ki, göyün bəlalarını ondan 

uzaqlaşdırır. 

Üçüncü onun sağ tərəfindədir ki, onun yaxşı əməllərini 

yazır. 

Dördüncü onun sol tərəfindədir ki, pis əməllərini yazır. 

Beşinci onun alnındadır ki, ona “hafiz” –“qoruyan”- 

deyirlər və o mömin şəxs gecə vaxtı hər bir salavatı ki, göndərir, 

o mələk onu günəş  çıxana qədər saxlayır və o vaxt gedir. Yenə 

salavatı qoruyub saxlamaq üçün gündüz gəlir. O mələyin 
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getməsi ona görədir ki, kainatın Seyyidi Rəsulullahın (səlləllahu 

əleyhi və alihi) pak mərqədinə (qəbrinə) gedir və qəbrin 

müqabilində durur və deyir: 

“Əsslamu əleykə ya Rəsulullah filan oğlu filan bu gecə 

vəya bu gündə sənə bir neçə salavat göndərdi.” 

O həzrət buyurdu: 

“Mənim salavat və salamım ona olsun!” 

Onda o mələk ərşin altına gedər və deyər: “İlahi! Sənin 

filan oğlu filan bəndən – sənin həbibinə neçə salavat 

göndərmişdir və mən onun müqəddəs qəbrinə getdim və onun 

ərzinə  çatdırdım və o həzrət ona salavat və salam göndərdi.” 

Pak və sübhan Allah buyurar: “O bəndəyə salavat olsun.” 

Və buyurur: “Mənim o bəndəmin salavatını nurlu ağ bir 

buluda qoyub, ərşin rüknlərindən birində saxlasınlar və o salavat 

qiyamət gününə qədər izzət hicabında qorunub saxlanılar. Onda 

o bəndənin əməli ölçülən bir vaxt Haqq-təala buyurar ki, o 

salavatı gətirsinlər və o bəndənin yaxşı əməlləri olan tərəzinin 

gözünə qoysunlar ki, ağır olsun” 

28 – Siratın üstündə nur 

Əziz İslam Peyğəmbərindən (səllaləhu əleyhi və alihi) 

rəvayət olmuşdur ki, buyurur: 

“Mənə  çoxlu salavat göndərin. Niyə ki, mənə salavat 

göndərmək, salavat göndərən üçün qəbrdə bir nurdur, siratın 

üstündə bir nurdur və behiştdə bir nurdur.” 

29 – Şəfaətin vacib olması 

Əziz İslam Peyğəmbəri (səllalləhu əleyhi və alihi) Əmirəl-

möminin Əli (əleyhissalam)-a öz vəsiyyətində buyurdu: 

“Ya Əli! Hər kəs mənə hər gün və hər gecə salavat 

göndərsə, şəfaətim ona vacib olar; baxmayaraq ki, onun 

günahları böyük günahlardan olmuş olsun” 

30 – Behiştdə bir töhfə 

Bir nəfər Peyğəmbərdən (səllallahu əleyhi və alihi) sual 

etdi: Ümmətin salavatı sizə bir töhfə göndərməkdir. Görəsən, siz 

tərəfdən onlar üçün bir töhfə olacaqdır? O həzrət (səlləllahu 
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əleyhi və alihi) buyurdu: “Bu gün ümmətimin mənə salavatı 

onlardan mənə bir töhfədir və sabah onlar üçün mənim töhfəm 

behiştdə olacaqdır.” 

31 – Bu salavatın bərəkətindəndir 

Bir qadın hamilə idi, Məkkədən Mədinəyə yalqız 

mühacirət (köç) etdi və bu səbəbə görə ona “Mühacirə” 

deyirdilər. Qadın bir oğlan doğdu. Uşağı bir parça ətə oxşayırdı, 

əl və ayağı yox idi. 

Mühacirə qüssələndi, mamaçaya dedi: Mən Allahın 

hökmünə razıyam; amma düşmənlərin şəmadətindən qorxuram. 

Məkkə kafirləri deyərlər ki, filanə (mühacirə) bizim şəhərdən 

getdiyi və islam dinini qəbul etdiyi üçün bizim bütlər onun 

uşağının əl-ayağını aldılar. 

Mamaça dedi: Gərək bu qəziyyədə Peyğəmbərin 

(səlləllahu əleyhi və alihi) yanına gedəsən. Mühacirə o sərvərin 

xidmətinə gəldi və vəziyyəti o Həzrətə ərz etdi. O cənab buyurdu 

ki, de:  

“Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin 

kəma barəktə əla İbrahimə.” 

Mühacirə bu kəlimələri təkrar etdi və öz evinə qayıtdı. O, 

öz uşağının əl-ayağını yerində gördü və dərhal bu xəbəri 

Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi)  çatdırdı. O həzrət 

buyurdu: “Bu, mənə  göndərdiyin salavatın bərəkətindən idi.” 

32 – Behiştə daxil olmağın şərti 

Əziz İslam Peyğəmbəri (səllallahu əleyhi və alihi) 

buyurdu: 

“Hər kəsin “ölüm vaxtı” axırıncı sözü mənə və Əli 

(əleyhis-səlam)-a salavat olsa, behiştə daxil olar.” 

33 – Günahdan üç gün pak olmaq 

Əziz İslam Peyğəmbər (səllallahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Hər kəs mənə bir salavat göndərsə, ona hafiz (gözətçi) 

olan o iki mələk üç günə qədər heç bir günahı onun üçün 

yazmazlar.” 

34 – Behişt müjdəsi 
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Allahın Rəsulu (səllalahu əleyhi və alihi) buyurdu: “Hər 

kəs mənə min dəfə salavat göndərsə, behişt müjdəsi almayana 

qədər ölməz.” 

Şəhid Sani (rə) cümə risaləsində bu təsiri 1000 dəfə salavat 

üçün cümə günündə qeyd etmişdir. 

35 –Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi) nisbət ən 

layiqli şəxs 

Əziz İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) 

buyurdu: 

“Qiyamət günündə mənə ən yaxın şəxs mənə  çoxlu salavat 

göndərən şəxs olacaqdır.” 

36 –Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi) yol göstərmə 

Əbu Səid Xüdri deyir: Əmmar Yasir Peyğəmbərə 

(səllallahu əleyhi və alihi) dedi: 

“İstəyirəm Nuhun (əleyhis-səlam) ömrü qədər aramızda 

yaşayasan! 

Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Ey Əmmar! Mənim sizin aranızdakı həyatım sizin üçün 

xeyirdir və mənim ölümümdə “şər olmayacaqdır. Niyə ki, 

yaşadığım halda mənim yanıma gəlirsiniz, hal-əhval edirsiniz və 

mən də sizin üçün Allahdan bağışlanma istəyirəm. Lakin mənim 

vəfatımdan sonra İlahi təqvanı (günahdan  çəkinməni) özünüzə 

peşə edin və ən gözəl formada mənə və mənim Əhli-Beytimə 

“salavat” göndərin,  çünki sizin adlarınız, ata və ananızın və 

qohumlarınızın adları mənə təqdim olunacaq, əgər o adlar 

siyahısında sizin yaxşı əməlləriniz qeyd olunsa, Allaha şükr edər 

və ondan (yaxşıdan) başqa bir şey olsa, Allahdan sizin üçün 

günahlarınıza görə bağışlanma istəyərəm.” 

 37 – Şeytanı dəf etmək. 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Şeytan öz dostlarından birini bir insana (nəzarət üçün) 

təyin edir ki, xatirində olan şeyləri ondan alsın və onu 

unutqanlığa salsın. Şeytanın “xəllas” adlı həmkarı təyin olunmuş 

vəzifəsinə əməl etməyə  çalışır. Bəs hər vaxt bir nəfər bir mətləbi 
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yadına salmaq istəsə və hiss etsə ki, onu unutmuşdur əlini duaya 

qaldırsın və onu yadına gətirmək üçün Allahdan istəsin və 

Muhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi) və onun əhli-beytinə 

salavat göndərsin (Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali 

Muhəmmədin və əccil-fərəcəhum). Və Şeytanı lənətləsin. Bu 

əməl zikrə və unudulmuş məsələnin yada düşməsinə səbəb olur. 

Əgər yadına gəlməsə yaddan  çıxan məsələnin yerinə Allahı zikr 

etdiyi və dilinə gətirdiyi salavata görə İlahi mükafatı vardır.” 

38 – Ürəyin nuraniliyi 

Xızr Peyğəmbər (əleyhis-səlam) İmam Həsən Müctəba 

(əleyhis-səlam)-ın məzhərində hazır oldu və onunla özü arasında 

müəyyən suallar etdi, o cümlədən soruşdu: 

“Niyə adam bəzən bildiyi mətləbləri yadına sala bilmir.” 

İmam (əleyhis-səlam) cavab verdi: “Bəşərin qəlbi “haqla” 

möhkəmlənmişdir və “haqq” ilə qarışmışdır və “haqq” üzünə 

örtük  çəkilmişdir, onda əgər kim Muhəmməd və Ali 

Muhəmmədə (Allahummə səlli əla Muhəmməd və Ali 

Muhəmməd) kamil salam və salavat göndərsin, onun “qəlbi” 

xüsusi nuranilik tapar və unutduğu mətləb yenidən yadına düşər. 

Əgər Muhəmməd və əhli-beytinə (Allahummə səlli əla 

Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və əccil-fərəcəhum) salavat 

göndərməsə və yaxud naqis salavat göndərsə o “haqq” üzərinə  

çəkilmiş örtük elə o cür də qalacaqdır və bu haldadır ki, insan 

bildiyi mətləbi də yadından  çıxarır.” 

39 – Sağlamlıq 

Əziz İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) 

buyurdu: 

“Əgər bir nəfər mənə bir salavat göndərsə, Allah-təala ona 

on salavat göndərər. Əgər bir nəfər mənə on salavat göndərsə, 

Allah-təala ona yüz salavat göndərər və əlbəttə yüz dəfə də 

Allahın min dəfə salavatını ardınca gətirər və bir nəfər min dəfə 

mənə salavat göndərsə heç vaxt əzab görməyəcək.” 

40 – Ölüm və təhlükədən nicat tapmaq 
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“Yuzəbbihunə əbnaəhum” ayəsinin təfsirində gəlmişdir ki: 

“Bəni-İsrail öz oğlanlarını Məhəmməd və əhli-beytinə 

(Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və 

əccil-fərəcəhum) salavat zikr etməklə ölümdən nicat verirdilər 

və həmçinin öz qızlarını da Muhəmməd və onun əhli beytinə 

(Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və 

əccil-fərəcəhum) salavat zikr etməklə təhlükələrdən 

qoruyurdular.” 

41 – Rəhmətdən bir qapı 

Həzrət Peyğəmbər (səllallahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Bir nəfər mənə bir dəfə salavat göndərsə, Allah-təala 

rəhmət və afiyətdən bir qapı onun üzünə açar.” 

42 – Günahı aradan aparmaq 

Əziz İslam Peyğəmbəri (səllalahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Bir nəfər mənə salavat göndərsə, onun günahları aradan 

gedəcəkdir.” 

43 – Hacətlərin həyata keçməsi 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Bir nəfər yüz dəfə “Ya rəbbi Səlli əla Muhəmmədin və ali 

Muhəmmədin” desə, hacətlərindən yüzü, o cümlədən onun otuz 

dünya hacəti həyata keçəcəkdir.” 

44 – Siratın işıqlı olması 

Allahın Rəsulu (səllallahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Mənə göndərilən salam və salavat Siratı nurlu edər.” 
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III-cü Fəsil 

Hacət və qəm-qüssəni aradan qaldırmaq. 
45 – Hacətin həyata keçməsi 

Allahın Rəsulu (səllallahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Sizin mənə salavat göndərməyiniz, sizin hacətlərinizin 

həyata keçməsinə səbəb olar. Allahı sizdən razı edər və sizin 

əməllərinizi pakizə edər.” 

46 – Yüz hacətin həyata keçməsi 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Hər kəs Muhəmməd və Ali Muhəmmədə (Allahummə 

səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd) yüz dəfə salavat 

göndərsə, Allah onun yüz hacətini həyata keçirər.” 

47 – Qəm-qüssənin aradan qalxması 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Ey Əli! Hər vaxt bir iş səni kədərləndirsə, de: İlahi! 

Yatmayan gözlərinlə mənə gözətçi ol, məni təcavüzə məruz 

qalmamaq üçün öz himayət kölgəndə qərar ver. Səndən 

Muhəmməd və ali Muhəmmədə (Allahummə səlli əla 

Muhəmməd və ali Muhəmməd) salavat göndərməyini istəyirəm 

və sənin tükənməz gücünlə düşmənlərin və zülmkarların 

boğazını yırtaram.” 

48 – Hacətin qəbul olması 

Əmirəl-möminin Əli (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Hər kəs üç dəfə desə: “Allahummə səlli əla Muhəmməd 

(səlləllahu əleyhi və alihi)in və ali Muhəmməd (səlləllahu əleyhi 

və alihi)i” Allah onun hacətini həyata keçirər.” 

49 – Həzrət Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi) 

təvəssül etmək 

Qəm-qüssə gətirən hadisələr aşkar olan bir vaxtda əziz 

İslam Peyğəmbərinə (səlləllahu əleyhi və alihi) təvəssül etmək 

ən gözəl sığınacaqdır. O Həzrətə təvəssül etmək 40 gün ardıcıl 

olaraq bu duanı 92 yaxud 132 dəfə zikr etməkdən ibarətdir. Dua 



 18 

belədir “Allahummə səlli ələn-nəbiyyir-rəhməti və şəfiul-

ümməti və kaşiful-ğəmmihi Muhəmmədin və alihi əcməinə.” 

Bu  çox təcrübə olunmuş əməllərdəndir. 

50 –  Çətinliklərdən xilas olmaq 

“Və iz nəccaynakum min ali-Fironi” ayəsinin təfsirində 

gəlmişdir: 

Bəni-İsrail “Muhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi) və 

onun Əhli-Beytinə” salavat zikr etməklə Fironun yaratdığı  

çətinliklərdən və Fironun xidmətçiləri tərəfindən qərar verilmiş 

çətinlik və əziyyətlərdən nicat tapırdılar. Bəni-İsrail Fironun 

məcbur qoyduğu işin nəticəsində taqətdən düşürdülər, o vaxta 

qədər ki, Allah tərəfindən Musa (əleyhis-səlam)-a vəhy oldu ki, 

onlara (Bəni-İsrailə) “Muhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi) və 

Əhli-Beytinə” (səllalahu əleyhi və alihi) salavat göndərməyi 

öyrət ki, onların  çətinliklərinin yüngülləşməsinə səbəb olsun. 

51 – Duanın başlanğıcında salavat 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Sizin hər birinizə lazımdır ki, böyük və əzəmətli Allahın 

qarşısında hacətinizi aşkar (bildirən) edən zaman İlahi sitayişlə 

başlasın və Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi) və onun Əhli-

Beytinə tərif desin. Sonra isə öz təqsir və günahlarını etiraf 

edərək Allahdan hacətini istəsin.” 
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IV-cü Fəsil 

Salavatın deyilmə qaydası 
 

52 – Dəstəmazda salavat 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

Ya Əli! Dəstəmaz almaq istəyən vaxtda de: 

“Bismillahi vəssəlamu əla Rəsulillah.” 

53 – Təharətlə xətm 

Salavatı xətm etmək istəyən şəxs gərək təharətlə üzü 

qibləyə və kamil diqqətlə aşağıdakı xətmləri yerinə yetirsin: 

1-ci xətm: 786 dəfə “Bismillahir-rəhmanir-rəhim deyib 

sonra 132 dəfə salavat göndərsin.” 

2-ci xətm: İzzət tapmaq üçün hər gündə 10 dəfə salavat 

göndərməklə davam etsin. 

54 – Ucadan salavat deməyin sirri 

Həzrət Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Mənə salavat göndərən vaxtda səsinizi qaldırın,  çünki bu 

iş nifaqı aradan qaldırır.” 
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V-ci Fəsil 

Kamil salavat 
 

55 – Ali-Muhəmmədin (əleyhimus-səlam) zikri 

Əziz İslam Peyğəmbəri (səllallahu əleyhi və alihi) 

buyurdu: 

“Mənə naqis salavat göndərməyin!.” 

Soruşdular: Naqis salavat necədir (hansıdır)? 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: Naqis 

salavat budur ki, “Allahummə səlli əla Muhəmməd” və ardını 

davam etməməyinizdir. Əksinə gərək deyəsiniz: “Allahummə 

səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd.” 

56 – Naqis salavat 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Naqis salavatı (Ali Muhəmmədi zikr etmədən) mənim 

üçün dilinizə gətirməyin; əksinə mənim Əhli-Beytimə də salavat 

göndərin və salavat zamanı onları nəzərinizdən qaçırmayın;  

Çünki mənim nəsəbimdən (nəslimdən) başqa bütün nəsəblər 

qiyamət günü kəsilər.” 

57 – Yığcam salavat 

Əmmar Sabati deyir: 

“Mən İmam Sadiq (əleyhis-səlam)-ın yanında idim, bir kişi 

dedi: “Allahummə səlli əla Muhəmməd və əhli-beyti 

Muhəmmədin” İmam (əleyhis-səlam) ona buyurdu: “Ey kişi! 

Dairəni bizə təng tutdun, bilmirsənmi ki, əhli-beyt həmin kəsa-

əhli beş nəfərdirlər və bəs?!.” 

Kişi soruşdu: Necə  deyim? 

Buyurdu: “Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali 

Muhəmmədin” de ki, biz və bizim şiələr də daxil olaq.” 

58 – Behişt iyindən məhrum olmaq 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 
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“Bir nəfər mənə salavat göndərsə, lakin mənim əhli-

beytimə salavat göndərməsə, behiştin qoxusunu hiss 

etməyəcəkdir.” 

59 – Salavat göndərməyin qaydası 

Əziz islam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) 

buyurdu: 

“Mənə naqis salavat göndərməyin, əksinə mənə salavat 

göndərən zaman mənim əhli-beytimə də salavat göndərin və 

onları salavat zamanı nəzərinizdən qaçırmayın,  çünki qiyamət 

günü mənim nəsəbimdən başqa bütün nəsəblər kəsiləcək.” 

60 – Salavatda “Ali”ni (ali Muhəmmədi) zikr etməmək 

barədə xəbərdarlıq 

Əziz İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) 

buyurdu: 

“Bir nəfər mənə salavat göndərsə və mənim “əhli-beytimə” 

salavat göndərməsə, behişt iyindən məhrum qalacaqdır.” 
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VI-cı Fəsil 

Namazın kamil olması salavatla 
 

61 – Namazın kamil olması 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: “Orucun kamil 

olması zəkatı ödəməklədir; yəni fitrədir. Necə ki, Peyğəmbərə 

(səlləllahu əleyhi və alihi) salavat namazı kamil edər.” 

62 – Salavat Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) 

yuxuda görməyin rəmzidir 

“Misbahe-kəfəmi”nin haşiyəsində yazılmışdır ki, 

“Xəvassul-Quran” kitabında buyurulur ki, hər kəs cümə gecəsi 

gecə namazından sonra min dəfə “Kövsər” surəsini oxusa və min 

dəfə Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi) və ali Peyğəmbərə 

salavat göndərsə, Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) yuxuda 

görər.” 

63 – Salavatın bərəkəti 

Bir kişi İmam Cavad (əleyhis-səlam)-a ərz etdi: 

Atam ölüb və özünün var-dövlətini bir yerdə saxlayıb ki, 

(yerini) bilmirəm hardadır, mən ailəli və sizi sevənlərdənəm. 

İmam (əleyhis-səlam) ona buyurdu: Gecə işa (xüftən) 

namazından sonra Muhəmməd və Ali Muhəmmədə (Allahummə 

səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd) salavat göndər, atanı 

yuxuda görərsən, o malı qoyduğu yeri sənə göstərəcəkdir.” 

Kişi o Həzrət n göstərişinə əməl etdi. Atasını yuxuda gördü 

və ona dedi: Oğlum! Mal filan yerdədir. Allah Rəsulunun 

(səlləllahu əleyhi və alihi) övladına de ki, mal yerindən səni agah 

etmişəm. O, yuxudan oyandı, gedib malı həmin yerdən götürdü 

və sonra hadisəni İmam Cavad (əleyhis-səlam)-a xəbər verdi. 

İmam (əleyhis-səlam) buyurdu: Şükür Allaha olsun ki, səni 

əziz tutdu.” 
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64 – Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) yuxuda 

görmək 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Hər kəs Allahın Rəsulunu (səlləllahu əleyhi və alihi) 

yuxuda görmək istəsə işa namazından sonra kamil bir qüsl etsin 

və 4 rəkət namaz 400 ayətl-kürsü ilə qılsın (hər bir rəkətdə 

həmddən sonra 100 dəfə) və min dəfə Muhəmməd və ali 

Muhəmmədə (Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali 

Muhəmməd) salavat göndərsin. Sonra heç kəsin yatmadığı təzə 

bir yataqda yatsın. Sağ əlini sağ yanağına tərəf qoysun və 100 

dəfə təsbihat-ərbəəni (Subhənallahi vəl-həmdu lil-lahi və la 

ilahə illəl-lahu vəllahu əkbər) desin ki, onun ardınca “La 

həvlə və la qüvvətə illa billah” və 100 dəfə “Maşaallah” desin. 

65 – Sübh namazından sonra salavat göndərmək 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Sübh namazından sonra heç bir söz demədən yüz dəfə 

deyin: “Ya rəbbi səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və 

əccil-fərəcə alə Muhəmmədin və min rəqəbətin min ən-nar.” 

66 – Rükü və səcdələrdə salavat 

İmam Baqir (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Hər kəs öz rükü, səcdələr və qiyamında desə: 

“Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd.” Allah 

onun savabını onun rükü, səcdələr və qiyamının savabı kimi 

yazar.” 

67 – Zöhr və əsr namazlarının arasında salavat 

göndərmək 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu:  

“Mən səlla əla Muhəmmədin və alihi fima bəynəz-

zuhrəyni ədələ səbinə rəkətən.” 

“Hər kəs zöhr və əsr namazlarının arasında Peyğəmbər 

(səlləllahu əleyhi və alihi) və ali Peyğəmbərə salavat göndərsə, o 

salavat 70 rəkət namazla bərabər olacaq.” 

68 – Salavat və Allahın üç inayəti 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 
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“Hər kəs zöhr namazından sonra 100 dəfə salavat göndərsə 

Allah onun üçün üç iş görər. 

Əvvəl budur ki, borclu olmasın və əgər borclu olsa, Allah 

borcunu əda edər. 

İkinci budur ki, imanını zavaldan qoruyar ki, ən böyük 

bəxşişdir. 

Üçüncü budur ki, qiyamət günü ona verdiyi nemətdən sual 

etməz.” 

69 – Min Peyğəmbərin şəfaəti 

Əziz İslam Peyğəmbərindən (səlləllahu əleyhi və alihi)  

nəql olub: 

“Hər kəs cümə gecəsində 2 rəkət namaz qilsa və hər rəkətdə 

həmddən sonra on dəfə ayətəl-kürsü və iyirmi beş dəfə “Qul 

huvəllahu əhəd”i oxusun və namazdan sonra 1000 dəfə desin 

“Allahummə səlli ələn-nəbiyyil-ümmiyyi və alihi.” 
Haqq-təala min peyğəmbərin şəfaətini ona əta edər və on 

həccin və on ümrənin savabını onun üçün yazar, ona behiştdə bir 

qəsr əta edər ki, dünyanın ən böyük şəhərlərindən daha geniş 

olar.” 
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VII-ci Fəsil 

Dua salavatla kamil olar 
70 – Duanın yuxarı qalxması 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Mən dəa və ləm yəzkurinən-nəbiyyə-səllalahu əleyhi və 

alihi-rəfrəfəd-duau əla rəsihi fə iza zəkərən-nəbiyyə-səllalahu 

əleyhi və alihi-rufiəd-duau.” 

“Hər kəs bir dua etsə və Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və 

alihi)-nin adını  çəkməsə duası başı üstündə dolaşar və hər vaxt 

Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi)-nin adını  çəksə duası 

yuxarı qalxar.” 

71 – Duanın qəbul olma şərti 

İmam Əli (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Hər bir dua məhcubdur (pərdəlidir) o vaxta qədər ki, 

Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi) salavat göndərilsin.” 

72 – Duanın müstəcəb olması 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: Hər kəs 

desə “La ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləhu, Allahummə 

səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin.” Yaşıl bir quş onun 

ağzından xaric olacaq ki, mirvarid və yaqutdan iki qanadı vardır. 

Və elə ki, o iki qanadını açaraq məşriq və məğribə yetişər, o 

quşdan “nihəl” ağcaqanadın səsi kimi bir səs eşidilər. 

Onda haqq-təala ona buyurar: Məni və mənim 

Peyğəmbərimi mədh etdin indi sakin ol.” 

O quş deyər ki: 

“Necə sakin olum və halbuki sən “La ilahə illəllah”ı 

deyəni bağışlamadın?.” 

Xitab yetişər: “Sakin ol, mən onu bağışladım.” 

73 – Duanın müstəcab olmasının şəraiti 

Bir nəfər İmam Sadiq (əleyhis-səlam)-ın xidmətinə gəldi 

və ərz etdi: 
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Qurani-kərimdə iki ayə vardır ki, mən nə qədər 

axtarıramsa, onları tapmıram. Yəni, onların mənasını dərk edə 

bilmirəm. 

Həzrət buyurdu: “Hansı ayələrdir?.” 

O dedi: Birinci ayə Allahın sözüdür ki, buyurub: 

“Məni  çağırın ki, sizin duanızı müstəcəb edim. “Ud-uni 

istəcib ləkum.” Mən Allahı  çağırıram. Amma duam müstəcəb 

olmur?.” 

İmam buyurdu: “Fikirləşirsən ki, Allah öz vədəsinə xilaf 

olub?.” 

Dedi: Xeyr. 

İmam buyurdu: “Onda onun səbəbi nədir?.” 

Ərz etdi: Bilmirəm. 

İmam buyurdu: “Budur sənə xəbər verirəm ki, bir nəfər 

Allaha itaət etsə o şeydə ki, duaya əmr edib və duanın cəhətlərinə 

riayət etsə, icabət edəcəkdir.” 

Ərz etdi: “Duanın cəhəti nədir?.” 

Buyurdu: “Əvvəl Allaha həmd edirsən, onun nemətlərini 

xatırlayırsan, sonra şükr edirsən, daha sonra Peyğəmbərə 

(səlləllahu əleyhi və alihi) salavat göndərirsən. Sonra günahlarını 

xatırlayırsan və günahları iqrar edirsən və onlardan Allaha pənah 

aparırsan və tövbə edirsən. Budur duanın cəhəti.” 

Sonra İmam buyurdu: “O biri ayə hansıdır?.” 

Ərz etdi: Bu ayədir ki, buyurur: Allah yolunda infaq edin 

ki, Allah da ondan daha yaxşısını sizə versin; “Və ma ənfəqtum 

min şəyin fə huvə yuxlifuhu və huvə xəyrur-raziqin” 
Mən Allah yolunda infaq (ehsan) edirəm; lakin onun yerini 

dolduran bir şey mənə yetişmir!.” 

İmam buyurdu: “Əgər bir nəfər halal mal qazansa  və Allah 

yolunda bir dirhəm belə infaq etsə, Allah onun əvəzini verər.” 

74 – Hicab və maneələri qaldırmaq 

Rəvayətdə gəlmişdir: Elə bir dua yoxdur ki, onunla icabət 

(qəbul) olunan göy arasında bir hicab və maneə olmasın, amma o 

vaxt “Muhəmməd və ali Muhəmmədə” (Allahummə səlli əla 
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Muhəmməd və ali Muhəmməd) salavat zikri ortaya gəlsə, 

hicablar kənara  çəkilər və dua icabətə yetişər. Salavatsız dua 

icabətə yetişmir.” 

75 – Salavatla dua kamilləşir 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurur: “Bir nəfərin ki, bir 

hacəti olsa, gərək başlanğıcda “Muhəmməd və ali Muhəmmədə” 

(Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd) salavat 

göndərsin. Sonra öz hacətini istəsin və sonra salavatla öz duasını 

tamamlasın.  Çünki Allah-təala ondan daha böyük və əzəmətlidir 

ki, duanın (əvvəl və axırını) iki tərəfini icabət etsin və onun 

ortasını görməməzliyə qoysun bir şərtlə ki, salavatdan hicabda 

olmasın.” 

76 – İmam və Muhəmməd və ali Muhəmmədə 

(Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd) salavat 

Rəca ibn Zəhhak deyir: 

İmam Rza (əleyhis-səlam) dualarını Muhəmməd və ali 

Muhəmmədə (Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali 

Muhəmməd) salavat göndərməklə başlayırdı. Namazda və 

ondan başqa hallarda  çoxlu salavat göndərirdi.” 
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VIII-ci Fəsil 

Salavatın vaxtı 
77 – Cümə günü tövsiyə olunur 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Cümə günündə mənə  çoxlu salam və salavat göndərin. O 

gün elə bir gündür ki, mələklər onu görürlər və salavat deyən 

şəxs salavatdan fariq olana qədər mənə ərz olunur.” 

78 – İki salavatın arasında hacət 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurur: 

“Hər kəsin Allaha bir hacəti olsa, gərək onu Məhəmməd 

(səlləllahu əleyhi və alihi) və əhli-beytinə salavatla başlasın və 

sonra öz hacətini istəsin və yenə axırda Məhəmməd (səlləllahu 

əleyhi və alihi) və əhli-beytinə salavat göndərsin.  Çünki Allah 

(əzzə və cəllə) ondan daha kərimdir ki, iki tərəfi qəbul etsin və 

ortanı buraxsın.  Çünki, Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi) 

və əhli-beytinə salavat ondan məhcub olmaz.” 

79 – Cümə günündə 1000 salavatın təsiri 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Hər kəs  cümə günündə 1000 dəfə mənə salavat göndərsə, 

onun 80 illik xətaları bağışlanar.” 

80 – Cümə günündə  çoxlu salavat 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: “ Hər 

cümə günündə mənə  çoxlu salavat göndərin:  çünki ümmətimin 

salavatı hər cümədə mənə təqdim olunur və hər kəs mənə  çoxlu 

salavat göndərsə onun məqam mərtəbəsi mənə daha yaxın olur.” 

81 – Ona kömək edərəm 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Hər kəs hər sübhdə və gecədə 10 dəfə mənə salavat 

göndərsə, mən ona o, möhtac olan bir vaxtda kömək edərəm.” 

82 – Axirətin 30 hacətinin həyata keçməsi 

Məhəmməd ibn Füzeyl səkkizinci İmam (əleyhis-səlam)-

dan rəvayət edib ki, buyurdu: 
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Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Hər kəs cümə günü, mənə 100 dəfə salavat göndərsə, 

Allah onun altmış hacətini həyata keçirər, otuz hacət dünyası 

üçün və otuz hacət axirəti üçün.” 

83 – Günahların məhv olması 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Cümə gecəsində və onun günündə sədəqə vermək və 

həmçinin “Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi) və onun əhli-

beytinə” “salavat” göndərmək min ehsana bərabərdir və min 

günah onun vasitəsilə məhv olar və min dərəcə bir insanın 

məqamına artırılar.” 
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IX-cu Fəsil 

Hər halda salavat. 
84 – Mənə salavat göndərin! 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Hər halda olsanız mənə salavat göndərin,  çünki sizin 

salavatınız mənə  çatır.” 

85 – Hər məkanda salavatın vacib olması 

İmam Rza (əleyhis-səlam) buyurub: 

“Muhəmməd və ali Muhəmmədə salavat göndərmək hər 

yerdə: asqıran zaman, yel əsən zaman, qoyun kəsdikdə və ayrı 

yerlərdə vacibdir.” 

86 – İzdivac xütbəsi və bütün hallarda 

Məşhur təfsirçi ibn Əbbas “Ya əyyuhəl-ləzinə amənu” 

ayəsinin təfsirində dedi: 

“Namazda, məsciddə və harada olsanız, izdivac xütbəsində 

ona salavat göndərməyi unutmayın.” 

87 – Məsciddən keçən zaman salavat 

“Ammə (əhli-sünnət) Əmirəl-möminindən (əleyhis-səlam) 

rəvayət edib ki, buyurdu: “İza mərərtum bil məscidi fə səllu 

ələn-nəbiyyi səlləllahu ələyhi və alihi.” 

“Yəni, bir məscid yanından keçdiyiniz zaman Peyğəmbər 

(səlləllahu əleyhi və alihi)-a salavat göndərin.” 

“Məscidə nəzəriniz düşən zaman salavat göndərmək 

lazımdır.” 

88 – Allahın adını xatırlayan zaman 

Bir kişi səkkizinci İmamdan (əleyhis-səlam) “Və 

zəkərəsmə rəbbihi fə səlla” ayəsinin təfsirindən sual etdi. 

İmam buyurdu: “Məqsəd budur ki, Mutəal Allahın adı dilə 

cari olan zaman Məhəmməd və ali Məhəmmədə (səllallahu 

əleyhi və alihi) salavat göndərilsin.” 
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X Fəsil. 

Salavatı tərk etməyin təsirləri 
89 – O bəndə bədbəxt olsun! 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) bir gün minbərin 

birinci pilləsinə qalxdı və üç dəfə buyurdu: “Amin.” Sonrakı 

pilləyə qalxan zaman buyurdu: “Elə ki, birinci pilləyə qalxdım 

Cəbrail dedi: “Bədbəxt olsun o bəndə ki, Ramazanı (ayını) dərk 

etsin və Ramazanın (ayın) axırı yetişsin və bağışlanmasın!.” 

Mən dedim: Amin! 

Sonra dedi: “Bədbəxt olsun o bəndə ki, ata və ana və yaxud 

onlardan birini dərk edə və o şəxsin behiştə daxil olmasına bais 

olmasın!” 

Mən dedim: Amin! 

Sonra dedi: “Bədbəxt olsun o bəndə ki, sən onun yanında 

xatırlanasan və sənə salavat göndərməsin!” 

Mən dedim: Amin! 

90 – Salavatı unutmağın cəzası 

Əziz İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) 

buyurdu: 

“Mən nəsiyəs-səlatə ələyyə xətəə təriqəl-cənnəti.” 

“Hər kəs mənə salavat göndərməyi unutsa, behiştin yolunu 

itirmişdir.” 

91 – Möhkəm olmayan söz 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Kullu kəlamin la yəzkərul-ləhu fihi fə yubdəu bihi və 

bis-səlati əleyyə fə huvə əqtəu məmhuqun min kulli bərəkətin” 

“Bir söz ki, Allahın adı  çəkilmədən və mənə salavat 

göndərmədən başlansa, möhkəm deyil və hər cür xeyir-

bərəkətdən uzaqdır.” 

92 – Allahın Rəsuluna (səlləllahu əleyhi və alihi) cəfa 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“Mən səmməl-vərdəl-əhmərə və ləm yusəlli ələyyə və əla 

ila fəqəd cəfai.” 
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“Bir nəfər qırmızı gülü (Məhəmməd gülü) iyləsə və mənə 

salavat göndərməsə, mənə cəfa etmişdir.” 

93 – Salavat təsbihati-ərbəə ilə müadildir (bərabərdir) 

İmam Rza (ə) buyurdu: 

“Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi) və əhli beytinə 

(Səllallahu əleyhi və alihi) salavat göndərmək “Sübhənəllahi 

vəlhəmdulillahi vəla ilahə illəllahu vəllahu əkbər” zikri ilə 

müadildir (bərabərdir). 

94 – Ən azğın insan 

Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: 

“İnnə əzəllən-nasi mən zukirtə indəhu fə ləm yusəlli 

ələyyə.” 

“İnsanların ən azğını o kəsdir ki, mənim adım onun yanında 

dilə gəlsin lakin o mənə salavat göndərməsin.” 
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Bismillahir – rəhmanir – rəhim 

Ön söz 
Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam) zikri İlahi hədiyyədir. 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam) zikri Tovhidi bəyan 

edir. 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam) zikri Tovhid dərsidir.  

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam) zikri kədərli dastanı 

xatırladır. 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam) zikri insanın meracıdır.   

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam) zikri Namaza zinnət 

bağışlayır . 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam) zikri Allah dərgəhında 

qəbul olunmuş min rəkət namazdan üstündür. 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam) zikri  çoxlu zikrdir.  

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam) zikri insan əməllərinin 

tərəzisinin ağır olmasına bais olur.  

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam) zikri Allahın razılığına 

səbəb olur. 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam) zikri behiştə daxil 

olmağa səbəb olur. 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam) zikri İlahi zikrdir.  
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İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurur: İbadətlər arasında  

həzrət  Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam) zikrindən daha 

üstünu yoxdur və əgər olsaydı Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi 

və alihi) Fatiməyə (əleyha-salam) öyrədərdi.    

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam)  zikrini davamlı şəkildə 

deməkdə səy edək. Namazdan sonra və yatan zaman bu zikrdən qafil 

olmayaq. Öz namaz və yuxumuzu  Fatimeyi-Zəhranın (ə) zikri ilə 

zinətləndirək və səy edək ki, bu zikri İmam Hüseyn (əleyhis-səlam) 

türbəti ilə deyək.  Çünki İmam Hüseynin (əleyhis-səlam) türbəti 

Kərbala himasələrini (igidliklərini) xatırladır və şəhadət 

mədəniyyətini dirildir. Bu zikri deməklə yanaşı gözlərimizdən yaş 

axsın. Nəticədə İmam Hüseyn (əleyhis-səlam) ilə daha  çox ünsiyyət 

tapaq. 

Ümidvarıq ki, Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-salam)  zikrini 

deməklə öz dünya və axirət həyatımızı sığortalayaq və onu öz axirət 

səfərimizin azuqəsi edək  

 

     Abbas Əzizi  
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I-ci Fəsil 

Həzrət Fatimeyi-Zəhra (əleyha-salam) zikrinin 

əhəmiyyəti 
 

« Çoxlu» zikrdən məqsəd nədir? 

«O kişilər ki, Allahı  çox xatırlayırlar və o qadınlar ki, 

Allahı  çox xatırlayırlar
1
. 

-İnsan Allahı xatırlamaqla hər halda və hər şəraitdə öz 

qəlbindən xəbərsizlik və qəflət pərdələrini kənara  çəkir və 

şeytan vəsvəsələrini uzaqlaşdırır. «Çox zikrdən məqsəd nədir» 

sualına gəldikdə isə İslami rəvayətlər və müfəssirlərin (təfsir 

alimləri) söhbətlərində zikrin müxtəlif mənaları qeyd olub ki, 

zahiri mənada zikr cəhətdən eynidir (bir-birinin oxşarıdır) və 

bu kəlmənin geniş məfhumu (mənası) bütün bunların hamısına 

şamil olur. 

İslam Peyğəmbərindən (səlləllahu əleyhi və alihi) olan  

bir hədisdə oxuyuruq. «Bir vaxt kişi öz həyat yoldaşını gecə 

yuxudan oyatsa və hər ikisi dəstəmaz alıb gecə namazı qılsalar, 

Allahı  çox xatırlayan və zikr edən kişilər və qadınlar sinfindən 

olacaqlar.” 

                                                 
1
 Əhzab, ayə 35. 
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-Həzrət  İmam Sadiq (əleyhis-səlam)  buyurur: Hər kəs 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrini gecədə desə  bu ayə 

ona aid olar: 

«Ey iman gətirənlər! Allahı  çox xatırlayın»
1
. 

-Maddi həyatda qəflətin amil və səbəbləri  çoxdur və 

şeytanın zəhərli vəsvəsə oxları hər tərəfdən insana atılır. 

Onunla mübarizə üçün  çoxlu zikrdən başqa yol yoxdur. 

Əziz Peyğəmbərimizdən soruşdular: Qiyamət günü 

bəndələrdən hansı birinin məqamı daha üstündür? Buyurdu: 

Allahı çox xatırlayan şəxslər (daha üstün məqama sahib 

olarlar). 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: «Hər kəs Allahı  

çox xatırlasa, Allah-taala ona öz lütfü sayəsində  behiştlərində 

yer verəcək.” 

Buradan məlum olur ki, «çoxlu zikrin» geniş mənası 

vardır. O cümlədən, rəvayətlərdə həzrət Fatimeyi-Zəhranın 

(əleyha-səlam) zikrinə (34 dəfə Allahu əkbər, 33 dəfə 

Əlhəmdulillahi, 33 dəfə Subhanəl-lahi) işarə olunur. 

«Əlləzinə amənu və əmilus-salihati və zəkərəllahə 

kəsirən» «o kəslər ki, iman gətiriblər, saleh əməllər edirlər və 

Allahı  çox xatırlayırlar». 

İmam Sadiqdən (əleyhis-səlam) olan bir hədisdə 

oxuyuruq ki, buyurur:  “Çoxlu zikrdən məqsəd Fatimeyi-

Zəhranın (əleyha-səlam) zikridir ki, təkbir (Allahu əkbər), 

                                                 
1
 Əhzab, ayə 44. 
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həmd(Əlhəmdulillahi) və təsbihdən (Subhanəl-lahi) 

ibarətdir”.
1
  

Çoxlu zikr 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

«Təsbihu Fatimətəz-Zəhra (əleyha-səlamu) minəz-zikril 

–kəsirilləzi qaləl-ləhu əzzə və cəllə: Uzkurul-lahi zikrən 

kəsirən» 

«Həzrət  Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikri o  çoxlu 

zikrdəndir ki, Allah-taala buyurdu: Və Allahın zikrini  çox 

deyin ». 

Əhli-beyt (əleyhimus-səlam)-ın sirəsi (adəti, həyat tərzi) 

İmam Hadi (əleyhis-səlam) buyurdu: «Biz əhli-beyt yatan 

zaman on əməli yerinə yetiririk: Dəstəmaz almaq… və 33 dəfə 

«Subhanəllahi» demək, 33 dəfə «Əlhəmdulillahi» demək 

və34 dəfə «Allahu-əkbər» demək.”    

Övladlara zikri öyrətmək 

İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) qızı Zəhraya 

(əleyha-səlam) zikrdən ibarət ən gözəl və ən üstün dərsi 

öyrətdi. O zamandan bizim dövrümüzə qədər milyonlarla insan 

öz namazlarının təqibatında (axırında) onu zikr edirlər. Allah 

dərgahından Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikri hörmətinə 

hacətlərini ərz edir və həyatda  çətinliklərin aradan getməsini 

və muvəffəqiyyət qazanmalarını istəyirlər. 

                                                 
1
 Şuəra, ayə 227. 
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«Qürbül-İsnad» kitabında İmam Sadiqdən (əleyhis-

səlam) gəlmişdir: Biz öz övladlarımıza namazı əmr etdiyimiz 

kimi, Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrini də əmr edirik. 

Sən də (Əbu Haruna xitab edərək) özünü bu işə vadar et ki, hər 

hansı bir bəndə onu zikr etməsə, bədbəxtliyə düşər». 

Zikr deməyə rəğbət və həvəsləndirmək 

Bu zikr barədə məsum imamlardan varid olan əxbar və 

rəvayətlər  çoxdur ki, o böyük şəxsiyyətlər öz şiələrini onun 

zikrinə (təsbihə) təşviq edirdilər. Bu o dərəcədə idi ki, həzrət  

İmam Məhəmməd Baqir (əleyhis-səlam) buyurdu: «Allah-

taalaya hər namazdan sonra deyilən Həzrət Fatimənin (əleyha-

səlam) zikrindən daha üstün bir əməl ilə ibadət olunmamışdır 

və əgər ondan daha üstün bir əməl olsaydı, Peyğəmbər 

(səlləllahu əleyhi və alihi) onu qızı Fatiməyə (əleyha-səlam) 

bəxş edərdi.” 

İmam Zaman (əccələllahu təala fərəcəhuş-şərif) Həzrət 

Fatimənin (əleyha-səlam) zikrini tövsiyə etməsi 

Həzrət Ayətul-lahul-uzma Mərəşi Nəcəfi (rə) deyir: 

Əsgəreynin (əleyhiməs-səlam) (İmam Hadi(əleyhis-

səlam) və İmam Həsən Əsgərinin (əleyhis-səlam)  hərəmi) 

ziyarəti yolunda İmamzadə seyyid Məhəmməddə sona yetən 

bir şosedə yolu itirdim. Şiddətli aclıq və susuzluğun 

nəticəsində həyatdan məyus olub huşsuz bir halda yerə 

yıxıldım. Birdən gözümü açdım, başımın möhtərəm bir şəxsin 
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ətəyində olduğunu gördüm. O şəxs mənə öz ömrümdə 

içmədiyim dadlı bir su verdi. Ondan sonra süfrəsini açdı  və 

onun arasında iki-üç ədəd girdə  çörək var idi ki, ondan da 

yedim. Bu vaxt mənə buyurdu: «Ey seyyid! Hara getmək 

qəsdin var?». Dedim: Seyyid Məhəmmədin pak ziyarətgahına 

(hərəminə). Buyurdu: «Bu Seyyid Məhəmmədin 

ziyarətgahıdır.” Baxdım  gördüm ki, Seyyid Məhəmmədin 

sərdabəsi altında qərar tutmuşuq, halbuki mən Qadisiyyədə 

itmişdim  və ora ilə İmamzadə Seyyid Məhəmmədin 

ziyarətgahı arasında xeyli məsafə vardır. O möhtərəm şəxslə 

olduğum bir müddətdə mənə faydalar nəsib oldu və mənə bir 

neçə əməl sifariş etdi; O cümlədən, Quran-kərimi oxumaq… və 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrini və... Lakin zehnimə 

gəlmədi ki, bu ağa kimdir, o zamana qədər ki, gözlərimdən 

qeyb olduğu zaman onun kim olduğunu anladım. 

Fatimeyi -Zəhranın (əleyha-səlam) zikrinin üstünlüyü 

Allah-taalaya heç həmd və sitayiş ilə Fatimeyi –Zəhranın 

(əleyha-səlam) zikrindən daha üstün heç bir ibadət yoxdur. 

Əgər ondan daha üstün bir şey olsaydı, əziz Peyğəmbərimiz 

(səlləllahu əleyhi və alihi) onu qızına bəxşiş edərdi. O (təsbih 

zikri) hər vacib namazdan sonra İmam Sadiqin (əleyhis-səlam) 

yanında hər gündə  qılınan min rükət namazdan  daha 

sevimlidir. Hər bir bəndə ona nisbət daimi surətdə əhəmiyyət 

verib  çalışsa heç vaxt bədbəxt olmayacaqdır. Bu səbəbdən 

uşaqlara namaz qılmağa əmr etmək lazım olduğu kimi bu 

təqibatları oxumağa da əmr etmək lazımdır. Çünki baxmayaraq 
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bu zikr dildə 100 ədəddir. Lakin İlahi tərəzisində 1000 ədəd 

sayılır. Şeytanı uzaqlaşdırır və Allahın razılığını cəlb edir. 

Qulaqlarda olan ağırlıqları aradan aparır. Fatimeyi –Zəhranın 

(əleyha-səlam) zikrini hər hansı bir bəndə zikr etsə, səccadədən 

(canamazdan) ayağını  hərəkətə gətirib götürməzdən əvvəl 

Allah-taala onu bağışlayar və behişti ona vacib edər. 

Məxsusən, sübh namazından sonra onu «la ilahə illəllah»ı 

deməklə kamil etsin və sonra bağışlanma istəsin. Bu zikri 

deməklədir ki, Allah bəndəsi o kəslərin sırasında məşhur  olar 

ki, onlar Allahı  çox xatırlayırlar « əz-zakirinəllahə kəsirən» və 

Allahın onu xatırlamaq ləyaqətini qazanırlar. Necə ki, Allah 

vədə verib və buyurmuşdur  «Fəzkuruni əzkurum»  Məni 

xatırlayın ki, mən sizi xatırlayım»
1
 

Möminin nişanəsi 

«Məkarimul–əxlaq» kitabında hekayət olub ki, Fatimeyi 

–Zəhranın (əleyha-səlam) zikri möminin beş əlamətlərindən 

biridir. 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1
 əl -Cəvahir, c 10, səh 396 
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II-ci Fəsil 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrinin fəlsəfəsi 
 

Misilsiz hədiyyə 

Hədisdə gəlmişdir: 

Əmirəl-möminin (əleyhis-səlam) Həzrət  Fatimeyi-

Zəhraya (əleyha-səlam) buyurdu ki, getsin və Peyğəmbərdən 

bir xidmətçi (qulluqçu) istəsin. O xanım getdi və əlinin 

qabarlarını göstərdiyi əsnada dedi: «Asyabı (dəyirman daşını) 

dolandırmaq məni zəhmətə salmışdır» bir xidmətçi istədiyini 

bildirdi. Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi) cavabında 

buyurdu: Xidmətçi əvəzinə bütün dünyadan daha qiymətli bir 

hədiyyəni sənə verməyimi istəmirsənmi? Yatmağa 

hazırlaşdığın zaman 34 dəfə «Allahu-Əkbər», 33 dəfə 

«Əlhəmdulillah» 33 dəfə «Subhənallah» de. 

Təsbih xidmətçidən daha üstündür 

«Dəaimul-İslam» kitabında Əlidən (əleyhis-səlam) nəql 

olmuşdur ki, buyurdu: Əcəm Padşahlarından biri Peyğəmbərə 

bir qul hədiyyə etdi. Fatiməyə (əleyha-səlam) dedim: Allah 

Peyğəmbərinin yanına get və ondan özün üçün bir xidmətçi istə 

Fatimeyi-Zəhra (əleyha-səlam) yanına getdi və bu məsələni 

ona söylədi. 

Peyğəmbər buyurdu: «Fatiməcan! Sənin üçün 

xidmətçidən və dünyadan daha üstün olan bir şey sənə verim; 

namazdan sonra  34 dəfə «Allahu-Əkbər», 33 dəfə 

«Əlhəmdulillah» 33 dəfə «Subhənallah» de və axırda bu 

üçlük zikri «La ilahə illəllah» ilə tamamla. Bu sənin üçün 

istədiyindən, dünya və dünyada olanlardan daha yaxşı və üstün 
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olacaq. Buna görə də Fatiməyi-Zəhra (əleyha-səlam) bu zikrləri 

hər namazdan sonra zikr etməyə diqqət yetirirdi və bu səbəbə 

görə bu zikr ona nisbət verildi və camaat arasında «Fatimeyi-

Zəhra (əleyha-səlam)» zikri (təsbihatı) adı ilə  məşhurdur. 

Zikrin sirri 

İmamlardan olan hədislərdə gəlmişdir ki, Fatimeyi-

Zəhranın (əleyha-səlam) bu məşhur zikrini (34 dəfə Allahu –

Əkbər, 33 dəfə Əlhəmdullilah və 33 dəfə Subhanəllah) əlavə 

olaraq La ilahə illəllah ilə tamamlayın.
1
  

Bütün bu fəzilətlərin sirri bəlkə bu olsun ki, bir dilənçi 

İmam Cəfər Sadiqdan (əleyhis-səlam) sual edir ki, Kəbə evinin 

4 sütunu var.və kub şəkilində dörd güşəlidir.Bunun sirri nədir ? 

İmam (əleyhis-səlam) buyurdu: Çünkü Beytul-Məmurun 4 

rükunu (sütunu) var. Dilənçi soruşdu: Niyə Beytul-məmurun 4 

sütunu vardır. İmam (ə) buyurdu: Çünki ərşin 4 sütunu vardır. 

Dilənçi soruşdu: Ərşin niyə 4 sütunu vardır ?  Çünki hər  ərş 

bir rüknün üstündə durur. 1-cisi Allahu-Əkbər, 2-cisi 

Subhənallah, 3-cü sü Əlhəmdulillah, 4-cüsü La ilahə illəllah-

dır. Bu hədis bir daha çatdırır ki, ilahi qanunvericilikdə olan 

qanunlar, yaradılış aləmində müəyyən sirrə, hikmətə sahibdir.  

Əziz Peyğəmbərin (s) bu zikri Fatimeyi-Zəhraya (ə) təlim 

edərək,  xanımın adını bu zikrin üzərinə qoyması və İmam 

Sadiqin (ə) “bu zikri oxumaq bizim üçün min rəkət namazdan 

üstündür” deyə buyurması, bəlkə də bu  zikrin insanı 

                                                 
1
 Bəharul-ənvar, cild 85, səh. 336. 
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yüksəklərə qədər (Allaha qovuşmağa) ucaltması səbəbindəndir. 

Və elə bu zikri deyərkən dəstəmazlı olmağın, qibləyə tərəf 

yönəlməyin şərt olması da, bu zikrin insanı namaztək meraca 

aparmaq potensialına malik olmasına görədir və əgər bir insan 

xalis niyyətlə bu 3 mühüm zikri iqrar etsə və onu «La ilahə 

illəllah» ilə tamamlasa onun müqabilində Allahdan başqası 

böyük olsun və ya başqasına həmd etsin və Allaha vəsl 

olmadan və ya başqa şəxsi özünə məbud qərar versin. Bununla 

belə ki,  «La ilahə illəllah» cümləsi bütün tanrıları inkar 

edərək, vahid Allahı isbat edir. Bəli, belə bir şəxsin zaman 

keçdikcə azmasının imkanı azdır;  çünki ondan daha möhkəm 

bir şeyin olmadığı bir şeydən yapışmışdır.  Çünki o Allahın 

ərşindən yapışmışdır və Allahdan istəyirik ki, biz günahkar 

bəndələrinə öz ərşinə yetişməyi  və həblul-mətinə  (Sarsılmaz 

ipinə)yapışmaqda yardım etsin.    

Fatimeyi-Zəhra (əleyha-səlam) zikrinin şəriətə mənsub 

olmasının səbəbi 

Həzrət  Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alihi) qızı 

Fatiməyə (əleyha-səlam) hər namazdan sonra və yatan zaman 

onları deməsi üçün  zikrlər öyrətdi ki, həzrət  Fatimənin 

(əleyha-səlam) zikri adı ilə məşhurdur.  

Əllamə Məclisi (rə) deyir: Bu təsbihin şəri olmasının 

səbəbini bir qayda olaraq İmamiyyə və başqaları rəvayət 
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etmişlər. O idi ki, Əmirəl-möminin (əleyhis-səlam) buyurdu: 

Ev işlərində Fatimənin (əleyha-səlam) bərk zəhmət və  çətinlik  

çəkdiyini gördükdə, digər tərəfdən Allah elçisi üçün döyüş 

qəniməti adı ilə əsirlər gətirildiyindən xəbərdar olduqda  

Fatiməyə (əleyha-səlam) dedim: Niyə atanın yanına getmir və 

ondan ev işlərində sənə kömək etmək,  çətinlik və əziyyətini 

azaltmaq üçün bir xidmətçi istəmirsən? Xanım o Həzrətin 

yanına getdi, lakin bir dəstənin o Həzrətin hüzurunda 

oturduğunu  müşahidə etdi və öz mətləbini deməyib qayıtdı. 

Həzrət  Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi) başa düşdü ki, 

Fatimə (əleyha-səlam) onun üçün əhəmiyyətli bir iş üçün 

gəlmişdir. O günün sabahı sübh çağı Fatimənin (əleyha-səlam) 

mənzilinə gəlib dünənki gəlişinin səbəbini sordu. O xanım öz 

istəyini bəyan etmək üçün xəcalət çəkdi. Əziz İslam 

Peyğəmbərinə (səlləllahu əleyhi və alihi) ərz etdim: Siz ev 

işlərinin nə qədər  çox olduğunu bilirsiniz. Su çəkmək, 

dəyirmanda un üyütmək, süpürmək və bunun kimi işlər ki, ağır 

şəkildə onu narahat etmişdir. Mən ona demişdim ki, yaxşı olar 

yanımıza gəlib  çətinlik və əziyyətlərini azaltmağa görə onun 

üçün bir xidmətçi təyin etməyinizi istəsin. Həzrət buyurdu: 

Xidmətçidən daha üstün bir şeyi deyimmi?  Dedi: Bəli! Ey 

Allahın rəsulu! Həzrət bu məşhur zikri ona yatan zaman və hər 

namazdan sonra oxumasını  təlim etdi. 



 46 



 47 

 

 

III-cü fəsil 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrinin 

faydaları 
 

1) Bədbəxtçilikdən nicat tapmaq 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: Ey Əba Harun! Biz öz 

uşaqlarımızı namaz qəlmağa əmr etdiyimiz kim Fatimeyi-

Zəhranın (əleyha-səlam) zikrini etməyə də əmr edirik. Onu zikr 

etməyə diqqət və səy et və zikrləri qoru. Hər bir bəndə onu 

qorusa bədbəxt olmaz. 

2) Günahların bağışlanması 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: Hər kəs vacib namazdan 

sonra sağ ayağını sol ayağının üstündən götürməmişdən əvvəl 

Fatimeyi–Zəhranın (əleyha-səlam) zikrini desə bütün günahları 

bağışlanar və bu zikri «Allahu-Əkbər»dən başlasın»
1
 

3) Behiştin vacib olması 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: «Hər kəs Fatimeyi-

Zəhranın (əleyha-səlam) zikrini vacib namazdan sonra 

təşəhhüd  və salam oturuşu halından  çıxmamışdan əvvəl zikr 

etsə  Allah-taala behişti ona vacib edər.” 

                                                 
1
 Camei-ayət və əhadise nəmaz, c. 2, səh. 45. 
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4) Mələklərin qayğısı 

«Hər vaxt sizdən biriniz yatağına sarı getsə alicənab bir mələk 

və üsyankar bir şeytan sürətlə ona sarı gələrlər. O mələk ona 

deyir: «Gününü yaxşılıqla sona  çatdır, gecəni yaxşılıqla 

başla». Şeytan ona deyər: «Gününü günahla qurtar və gecəni 

günahla başla.” 

«Bu vaxt əgər o şəxs alicənab mələyə itaət etsə və gününü 

Allahın zikri ilə başa vursa və gecəsini yatağına gedən zaman 

Allahın zikri ilə başlasa və 34 dəfə «Allahu-əkbər» 33 dəfə 

«Subhanəllah» və 33 dəfə «Əlhəmdulillah» desə, o mələk 

şeytanı onun yanından qovur və şeytan uzaqlaşır və o mələk o 

şəxs yatana qədər onu qoruyar. Və o şəxs  yuxudan oyanan 

vaxtda şeytan (yenə də) ona tərəf tələsər və yatmazdan əvvəl 

ona dediklərini yenə deyər. O mələk də o şəxs yatmazdan 

qabaq dediklərini ona deyər. Əgər o bəndə Allahı keçən gecə 

yuxudan əvvəl xatırladığı kimi (yenə də) zikr etsə o mələk 

şeytanı ondan qovar və şeytanı ondan uzaqlaşdırar. Allah-təala 

gecənin ibadət savabını onun üçün yazar»
1
. 

5) Təhlükələrdən qorunmaq 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurur: 

“İki qardaş Allah Peyğəmbərinin (səlləllahu əleyhi və 

alihi) yanına gəldilər və ərz etdilər. Biz ticarət etmək üçün 

                                                 
1
 Fəlahul-Məsail, səh. 279. 
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Şama getmək istəyirik. Təhlükələrdən qorunmaq üçün nə 

demək (etmək) lazım olduğunu  bizə öyrədin.” 

Həzrət buyurdu: “Karvansaraya  çatan zaman işa 

namazını qılın, sizdən hər hansı biriniz yatağına gedən vaxt 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrini desin və ondan sonra 

“Ayətul-Kürsü”nü oxusun. Bu halda sübhə qədər hər bir şər və 

təhlükədən amanda qalacaqsınız.” 

Yol əsnasında bir dəstə oğru onları təqib etdi və o, iki 

qardaş karvansaraya daxil olan zaman öz qulamını məmur 

etdilər ki, getsin və görsün ki, bu iki qardaşın halı necədir, 

hansı vəziyyətdədirlər, yatıblar, yaxud oyaqdırlar? Qulam 

onlara yetişən zaman gördü ki, iki qardaş öz yataqlarına sarı 

yollandılar və onların hər ikisi “Ayətəl-kürsü”nü və Fatimeyi-

Zəhranın (əleyha-səlam) zikrini etdilər və bunun ardınca 

(Qulam görür ki,) birdən iki divar o iki qardaşı əhatə etdi. 

Qulam onların ətrafına nə qədər dolansa da iki divardan ayrı bir 

şey görmədi. Oğruların yanına qayıtdı. Onlar ona dedilər: 

“Allah səni zəlil etsin! Sən bizə yalan danışdın. Bəlkə 

bacarıqsızlıq etdin və qorxdun!” Bu vaxt özləri qalxdılar və 

baxdılar. Lakin onlar da iki divardan başqa bir şey görmədilər. 

Sonra o iki divarın kənarında qərar tutdular. Lakin bir şey 

eşitmədilər və kimsəni görmədilər. Onda öz yerlərinə 

qayıtdılar. 
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Sübh olandan sonra oğrular o iki qardaşın yanına gəldilər 

və dedilər: “Siz harda idiniz?” 

Dedilər: “Biz elə burda idik və öz yerimizdən 

tərpənmədik.” 

Oğrular dedilər: And olsun Allaha ki, biz gəldik və iki 

divardan başqa ayrı bir şey görmədik. Bizə deyin görək sizin 

dastanınız nə məsələdir?” 

O iki qardaş dedilər: “Biz Allah elçisinin yanına getdik və 

ondan bizə bir şey öyrətməsini istədik. O Həzrət (səlləllahu 

əleyhi və alihi) “Ayətəl-kürsü” və Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-

səlam) zikrini  bizə öyrətdi və biz də onları dedik (zikr etdik).” 

Oğrular dedilər: “Gedin, And olsun Allaha ki, biz (daha) 

sizin ardınızca gəlməyəcəyik və bu kəlamın (“Ayətəl-kürsü” və 

təsbihat) olması ilə heç bir oğru sizə təcavüz edə bilməz. 

6) Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikri ilə dərman 

Bir kişi İmam Sadiqin (əleyhis-səlam) yanına gəldi. 

Həzrət onunla söhbət etdi. O kişi Həzrətin kəlamını eşitmədi və 

qulağının ağır eşitməsindən Həzrətə şikayət etdi. Həzrət ona 

buyurdu: “Niyə Fatimənin (əleyha-səlam) zikrindən qafilsən” 

O kişi dedi: “Sənə fəda olum, Fatimənin (əleyha-səlam) 

zikri nədir?” 

Həzrət buyurdu: “34 dəfə Allahu Əkbər, 33 dəfə 

Əlhəmdulillah və 33 dəfə Subhənallah yüz ədəd və kamil 

olana qədər deyirsən” 
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O, kişi deyir: “Qısa bir müddətdən sonra bu təsbihata 

davam etdim və qulağımın ağırlığı aradan getdi”
1
  

Şeytanın uzaqlaşması 

İmam Baqir (əleyhis-səlam) buyurdu:  

“Hər kəs Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrindən 

sonra istiğfar etsə, (bağışlanma istəsə) bağışlanar və o zikr 

dildə yüz ədəddir və əməllər tərəzisində 1000 olacaq, şeytanı 

uzaqlaşdırıb və rəhman Allahı razı edir.” 

                                                 
1
 Təsbihati-Həzrət Zəhra (s), səh.27. 
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IV-cü fəsil 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrinin qaydası 

(ədəbləri) 

 

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrində davamlı olmaq 

Məhəmməd ibn Cəfər (əleyhis-səlam) nəql edir: 

“İmam Cəfər Sadiq (əleyhis-səlam) həzrət Fatimeyi-

Zəhranın (əleyha-səlam) zikrini ardıcıl olaraq yerinə yetirirdi 

və onu kəsmirdi”
1
.  

Fatimeyi-Zəhra (əleyha-səlam) zikrinin deyilmə qaydası 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurur: 

“Fatimənin (əleyha-səlam) zikri “Allahu Əkbər” ilə 

başlayıb 34 dəfə deyirsən, ondan sonra 33 “Əl-həmdulillah” və 

sonra isə 33 dəfə “Subhənallah” deyirsən”
2
.  

Zikr zamanı göz yaşı tökmək 

Şeyx Qasım Əli ibn Hilal Cəzairi həzrət Fatimeyi-

Zəhranın (əleyha-səlam) zikrini bir saatdan  çox uzadardı.  

Çünki zikrlərindən hər bir kəlməni dilinə gətirsəydi onunla 

bərabər göz yaşlarını axıdardı. 

                                                 
1
 Came-ayat və Əhadis namaz, cild 2, səh.54. 

2
 Camei-ayat və əhadisi-nəmaz, cild 2, səh.50. 
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V-ci fəsil 

Zikrin növü 
Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrinin növü 

“Məkarimul-əxlaq” kitabında nəql olunub ki, Fatimeyi-

Zəhranın (əleyha-səlam) əlində 100 düyün vurulmuş sapdan bir 

parça var idi. Onda o təsbihdə təkbirlərin sayı qədər düyün var 

idi ki, əlində dolandırırdı və təkbir deyib zikr edirdi. O vaxta 

qədər ki, Peyğəmbərin əmisi Seyyiduş-şühəda Həmzə (rə) 

şəhid oldu. Həmzənin şəhadətindən sonra təsbih dənələrinin 

düzəldilməsi üçün onun türbətindən istifadə olundu. Şəhidlər 

ağası Həzrət Əba Əbdillahil-Hüseyn (əleyhis-səlam) şəhadət 

hadisəsi baş verən zaman, camaat təsbih dənələrini düzəltmək 

üçün o əziz şəxsiyyətin türbətindən istifadə etdilər.  Çünki 

dünya fədakarlarının ağasının torpaq və türbətində böyük bir 

fəzilət vardır. İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: “Təsbih 

(abi ümmün) göy saplarından düzəldilmiş və 34 dənəsi var idi 

və o anamız Fatimeyi-Zəhra (əleyha-səlam) zikri idi. Həmzə 

şəhid olan vaxt onun qəbrinin torpağından təsbih dənələri 

düzəldildi ki, hər namazdan sonra onunla zikr olunurdu.” 

Türbət təsbihi 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Həzrət Fatimənin (əleyha-səlam) təsbihi təkbirlərin sayı 

qədər -34 ədəd– düyün vurulmuş bir sapdan ibarət idi və onu 

Həmzə şəhid olana qədər əlində dolandırırdı. Onun qəbrinin 

türbətindən bir təsbih düzəltdi və ondan sonra təsbih düzəltmək 

camaat arasında rəvac (adət) tapdı.” 

İmam Hüseyn (əleyhis-səlam) türbəti ilə zikrin fəziləti 

İmam Sadiqdən (əleyhis-səlam) iki türbətdən istifadə 

etmək barədə sual olundu ki, bu iki türbətin – həzrət Həmzə və 
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İmam Hüseyn – hansı birindən təsbih düzəltmək daha 

fəzilətlidir?! 

Həzrət cavabında buyurdu: “Həzrət İmam Hüseynin 

(əleyhis-səlam) qəbrinin torpağından düzəldilən bir təsbihin 

dənələri zikr deyilməzdən qabaq özü zikr deyir.” 

Şiənin əlamətləri 

“Rövzətül-vaizin” kitabından nəql olmuşdur ki, Həzrət 

Musa ibn Cəfər (əleyhis-səlam) buyurdu: “Bizim şiələr dörd 

şeydən ehtiyacsız deyildirlər: üstündə namaz qıldığı 

səccadədən (ya möhürdən) barmağına taxdığı bir üzükdən, 

dişlərini yumaq üçün misvakdan və İmam Hüseynin (əleyhis-

səlam) qəbrinin türbətindən düzəldilmiş 33 dənəli bir təsbihdən 

ki, onu zikr deyən halda əlində dolandırsa Allah-təala onun 

üçün hər bir dənəsinə görə qırx savab yazar, səhv və qəflət 

halda dolandırsa, Allah-təala onun üçün iyirmi savab yazar.” 

Haqq zikri demək 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“İmam Hüseynin (əleyhis-səlam) qəbrinin türbətinə səcdə 

etmək yeri yeddinci qatına qədər nurlu edir və bir nəfər 

Hüseynin (əleyhis-səlam) qəbrinin torpağından düzəldilmiş bir 

təsbihi özü ilə gəzdirsə, haqq zikr edən hesablanar, baxmayaraq 

ki, onunla zikr demir”
1
.  

                                                 
1
 Came-ayat və əhadise-nəmaz, cild 2, səh. 43. 
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İmam Səccadın (əleyhis-səlam) adəti (xasiyyəti) 

Rəvayət olmuşdur ki: Həzrət İmam Zeynul-Abidini 

(əleyhis-səlam)  Yezidin (lənətullah əleyh) yanına aparan 

zaman Yezid (lənətullah əleyh) onu öldürmək qərarına gəlir. 

Bu cəhətdən söhbətə başladı ki, həzrət onun qətlinə səbəb olan 

bir söz desin, lakin İmam Səccad (əleyhis-səlam) Yezid 

(lənətullah əleyh) onunla danışdığı qədər söhbət edirdi. 

Həzrətin əlində kiçik bir təsbih var idi ki, barmaqları ilə onu  

çevirirdi və söhbət edirdi. Yezid –(lənətullah əleyh) dedi: “Mən 

səninlə söhbət edirəm və sən barmaqlarınla təsbih  çevirən 

halda cavabımı verirsən. Bu işi necə rəva görürsən? 

Həzrət buyurdu: “Atam Cəddimdən (əleyhis-səlam) mənə 

danışıbdır ki, sübh namazını qılan zaman yerindən hərəkət 

edirdi, bir şey deməzdi, o vaxta qədər ki, təsbihi əlinə götürüb 

bu duanı oxuyardı: 

- “Allahummə inni əsbəhtu usəbbihukə və 

uhəmmidukə və uhəllilukə və ukəbbirukə və 

uməccidukə biədədi ma udiru bihi subhəti” 

-  

- “Pərvərdigara! Mən səni  çevirdiyim təsbih 

dənələri və sayı qədər təsbih, təhmid, təhlil təkbir 

və təmcid etdiyim halda sübh etdim.” 
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Sonra təsbihi əlinə götürüb onu  çevirərdi və heç bir zikr 

demədən ürəyi istədiyi hər sözü deyərdi və buyururdu ki, bu 

onun üçün hesablanıb onun qorunmasına səbəbdir o vaxta 

qədər ki, öz yatağına gedərdi. Yatağına uzanan zaman bu zikri 

deyirdi və təsbihini başı altına qoyardı. O andan yuxudan 

oyanana qədər o həzrət üçün zikr və təsbih sayılırdı. Mən bu 

işdə cəddimə iqtida edib və ondan itaət etməyə görə yerinə 

yetirmişəm.” 

Yezid -(lənətullah əleyh)- neçə dəfələrlə o həzrətə dedi 

ki, mənə qalib gəldi. Sonra o həzrət  qətl etmək fikrindən 

yayındı, onların azad edilməsinə görə göstəriş verdi. 

Mələklərə yol göstərən 

Rəvayət olmuşdur ki: “Hər vaxt hurəl-eyn mələklərdən, 

birini görsələr ki, yer üzünə bir işdən sarı enirlər İmam 

Hüseynin (əleyhis-səlam) qəbrinin torpağından düzəldilmiş bir 

təsbihlə onun yolunu tapırlar.” 
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VI-cı fəsil 

Fatimeyi-Zəhra (s) zikrini deməyin vaxtı 
 

1) Namazdan sonra zikr 

a) 1000 rəkət namazdan daha üstün 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Həzrət Fatiməyi-Zəhra (əleyha-səlam) zikri mənim 

yanımda hər gündə hər namazdan sonra min rəkət namazdan 

daha üstündür.” 

b) Bağışlanmaya səbəb olur 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Hər kəs vacib namazdan sonra həzrət Zəhra (əleyha-

səlam) zikri ilə 100 dəfə Allah-təalanın zikrinə məşğul olsa və 

onun ardınca “La ilahə illəl-lah”ı desə Allah-təala onu öz 

məğfirətinə (bağışlanmaya) aid edər.” 

c) Namazın rədd olması 

Əllamə Müqərrəm deyir: “Bu zikr barədə o qədər deyilib 

ki, hətta Allah-təalanın haqqı vardır, kamil şəkildə və bütün 

şəraitlərlə yerinə yetirilmiş, lakin Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-

səlam) zikri deyilməmiş bir ibadəti sahibinə qaytarsın və ondan 

qəbul etməsin. Pak imamlar (əleyhimus-səlam) bu barədə 

buyurmuşlar: “Zikri olmayan namaz sahibinə qaytarılır.” Çünki 
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ibadət həzrət Zəhra (əleyha-səlam) zikri ilə birlikdə bəzəkli bir 

paltar kimidir ki, paltar bəzəksiz və zinətsiz bəyənilmir. 

d) Zikrdə davam 

Həzrət Zəhra (əleyha-səlam) xidmətçi almaq üçün 

Peyğəmbərin yanına gedən zaman əziz Peyğəmbərimiz 

(səlləllahu əleyhi və alihi) ona buyurdu: “Ey Fatimə! Sənə bir 

şeyi əta edirəm ki, xidmətçidən dünya və dünyada olanlardan 

daha üstün olsun. Namazdan sonra 34 dəfə “Allahu əkbər”, 33 

dəfə “Əlhəmdulillah” və 33 dəfə “Subhanəllah”ı de və onu 

“La ilahə illəllah” ilə tamamla. Bu iş sənin üçün istədiyindən, 

dünya və dünyada olan şeylərdən daha yaxşıdır.” 

Onda həzrət Zəhra (əleyha-səlam) hər namazdan sonra bu 

zikrə davam etdi və ona mənsub oldu. 

2) Yatan zaman zikr demək: 

a) Xidmətçidən daha yaxşı 

Əmirəl-möminin Əli (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Həzrət Fatimeyi-Zəhra salamullah əleyha Rəsuli-

Əkrəmin (səlləllahu əleyhi və alihi) yanına getdi və ondan bir 

xidmətçi istədi, Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) 

buyurdu: “Görəsən sənə bir şeydən xəbər verməyim ki, sənin 

üçün xidmətçidən daha yaxşı olsun? Yatan zaman da 33 dəfə 

“Subhənallah”, 33 dəfə “Əlhəmdulillah” və 34 dəfə “Allahu 

əkbər” de.” 

Yatan zaman zikr demək 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: 

“Hər kəs gecəni Fatimə (əleyha-səlam)-ın təsbihi ilə başa 

vursa (yatan zaman təsbih desə) Allahı  çox xatırlayan və zikr 

edən kişilər və qadınlar zümrəsindən olacaq.” 
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Yatmazdan əvvəl zikr demək 

Həzrət Fatiməyi-Zəhra (əleyha-səlam) zikrini (demək 

sifariş verilən yerlərdən biri) öz yatağına getdiyin bir vaxtda  

34 dəfə “Allahu əkbər”, 33 dəfə “Əlhəmdulillah” və 33 dəfə 

“Subhanəllah”, “Ayətəl-kürsü”nü, “Müəvvəzzətəyn” (“Fələq” 

və “Nas”surələri ) və Saffat surəsinin əvvəldə on ayəsi və 

axırda on ayəsini oxu
1
. 

                                                 
1
 Came-ayat və əhadis namaz, c. 2, səh. 54 
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VII-ci fəsil 

Fatimeyi-Zəhra (əleyha-səlam) zikrinin 

mənası 
Həzrət Fatimə (əleyha-səlam) zikrinin uca məfhumları 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: “Fatimeyi-Zəhran 

(əleyha-səlam) zikri bunlardan ibarətdir: Münəzzəhdir bir cəlal 

sahibi ki, mütəkkəbbir və böyükdür. Münəzzəhdir bir izzət 

sahibi ki, şəni və mərtəbəsi uca və yüksəkdir, münəzzəhdir bir 

səltənətin sahibi ki, fəxr və iftixarə sahibdir, münəzzəhdir 

gözəllik və cəmal sahibi, münəzzəhdir o kəs ki, nur və vüqarla 

bəzənmişdir. Münəzzəhdir o kəs ki, qarışqanın ayaqlarının 

əlamətlərini saf və şəffaf daşda görüb, ağaclar və güllərin 

üzərinə düşən quşlara nəzər salır. 

 “Allahu Əkbər”in  mənası 

- Allah bizim düşüncə və xəyalımızdan daha böyük 

və ucadır. 

- Allah bütün şeylərdən daha böyükdür. 

-  Allah bütün varlıqlardan, o cümlədən: 

duyduğumuz maddi aləmdən, mələklərdən və qeyri-

maddi (mələkuti, metafiziki) mövcudatdan daha üstündür. 

- İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurur: “Elə ki, 

başlanğıcda təkbir (Allahu Əkbər) deyirsən gərək ondan 

(Allahdan) başqa bütün varlıqlar sənin nəzərində 

kiçilsin.” 
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- Hər “Allahu Əkbər”,  Allahın böyüklüyü 

duyğusunu insanın vücudunda genişləndirir və onu ülvi 

dərəcələrə nail edir. 

- Hər vaxt namazda münacatın şirinliyini daddınız 

bilin ki, sizin təkbiriniz Allah-təalanın qəbul və təsdiq 

məqamındadır. 

- “Allahu Əkbər” bir kəlmədir ki, müsəlman körpə 

doğumunun başlanğıcında azan və iqamə ünvanı 

vasitəsilə eşidir. 

- Və ən axırıncı bir kəlmədir ki, ölüyə oxunur. 

- Birinci və yeganə bir zikrdir ki, hər namazda 

vacibdir və həm də namazın rüknüdür. 

“Əlhəmdulillah”ın mənası 

- Həmd və sitayiş o Allaha məxsusdur ki, bütün 

kainat onunla bəslənir. 

- Bu zikri deməklə, şükr etmək hiss və duyğusu 

bizdə dirilir. 

- Bu zikri demək qəflətləri aradan aparır, nemətləri 

yada salır və bizi İlahi Rübubiyyətə diqqətli və ayıq edir. 

- Quranda Allah üçün 100 ad gəlmişdir ki, “Allah” 

onların ən yığcamıdır. 

- “Həmd” kəlməsində Allaha “sitayiş və şükr”dən 

əlavə ayrı bir mənada gizlənmişdir və o “pərəstişdir” 
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 “Subhanəllah”ın mənası 

İmam Sadiqdən (əleyhis-səlam) Allahın bu sözü 

“Subhanəllah” barədə sual oldu, buyurdu: “Onu (Allahı) pak 

və münəzzəh bilmək mənasındadır”
1
.  

Peyğəmbərin sözü 

Allahın Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) Təlhə ibn 

Übeydullahın “Subhanəllah”ın mənası barədə soruşduğu 

sualın cavabında buyurdu: “O, (Subhanallah) Allahı hər 

yaraşmaz sifətdən pak və münəzzəh bilməkdir.” 

Zikrin savabında 

İlahi zikrin ayrı qismlərindən biri təsbih deməkdir. Əli 

(əleyhis-səlam) buyurdu: “Bir nəfər bir dəfə “Subhanəllah” 

desə, bütün mələklər ona salavat göndərirlər və zikrin savabını 

Allahdan başqa kimsə bilmir.” 

“İddətud-dai vəl-Ali” kitabında gəlmişdir ki, Həzrət 

İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: “Süleymanın ordusu, 

məsafəsinə görə 600 kvadrat kilometr ərazini əhatə etmiş 

quşlar və toyuqlardan, 150 kilometr vəhşi heyvanlardan və 150 

kilometr adamlardan  ibarət idi. Cinlər Süleyman (əleyhis-

səlam) üçün onun böyüklüyü 12 kvadrat  kilometr  olan ipək və 

qızıldan bir (bəsat) fərş toxumuşdular. Süleyman (əleyhis-

səlam) üçün o fərşin üstündə bir minbər qoydular və onun 

ətrafına qızıl və gümüşdən olan kürsülər qoydular. 

Peyğəmbərlər qızıl kürsülərə, alimlər isə gümüş kürsülərdə 

otururdular. Quşlar Süleymanın (əleyhis-səlam) başı üstündə 

öz qanadlarını bir-birinə yapışdırırdılar ki, gün Süleymanın 

başına düşməsin və Allah küləyi Süleymanın ixtiyarına 

vermişdi ki, onun fərşini götürür və gecə-gündüz iki ay 

dolandırardı. Necə ki, Allah buyurur: “Və li Suleymanər-rihə 

ğəduha şəhrun və rəvahuha şəhr”
2
.  

                                                 
1
 Mizanul-hikmə, c.5, səh.2363 

2
 Səba, ayə 12 
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Bir gün külək fərşi o cəlal və şövkətlə aparırdı bir kəndli 

səhrada durmuşdu və dedi: “Subhanəllah” Allah Davudun 

oğluna necədə səltənət əta edib? Külək onun sözünü 

Süleymanın qulağına yetirdi. Həzrət Süleyman əmr etdi külək 

fərşi yerə endirsin. Kəndli kişinin yanına getdi. Buyurdu: 

“Təsbihətun vahidətun yuqbiluhəllahə xəyrun min ma utiyə 

min ali Davud” yəni Allah bəndələrindən biri bir subhanəllah 

desə və Allah qəbul etsə Ali-Davuda əta etdiyindən daha 

üstünün ona verər. Başqa bir rəvayətdə vardır ki, bir 

“Subhanəllah” demək Allah yolunda verilən bir dağ gümüşdən 

daha fəzilətli və üstündür. Və bu “Subhanəllah” deməyin  

çoxlu fayda, səmərə və bərəkətləri vardır
1
. 

Mələklərin salamı 

İmam Əli (əleyhis-səlam) “Subhanəllah”ın mənası nədir 

sualına cavabında buyurdu: “O Allahın (əzzə və cəllə) uca 

məqamının ehtiram olunması və onun barəsində müşriklər 

dediyi hər şeydən onu münəzzəh bilməkdir. Hər vaxt bəndə bu 

cümləni desə, hər bir mələk ona salam göndərir”
2
.  

Subhanəllah zikrinin faydaları 

Şeyx Səduq “Əmali” kitabında İmam Sadiqdən (əleyhis-

səlam)  rəvayət etmişdir ki, buyurdu: “Bir nəfər bir gün 30 dəfə 

“Subhanəllah” desə Allah-təala ondan 70 növ bəlanı 

uzaqlaşdırar ki, onların ən yüngülü fəqirlik bəlasıdır. 2-ci 

faydası budur ki, qəm-qüssə, qorxu, təhlükə,  çətinlik və 

müsibətlərdən nicat tapmağa səbəb olur. Necə ki, balığın 

qarnından Yunus peyğəmbərin nicat tapmasına bu iş səbəb 

oldu ki, dedi: “Sübhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”
3
 . Allah 

ona nicat verdi necə ki, buyurur: “Fəstəcəbna ləhu və 

nəccəynəhu minəl-ğəmmi”
4
  və sonra buyurur “Fələvla 

                                                 
1
 Səmərətul-həyat, c.2, səh. 720, 721. 

2
 Mizanul-hikmə, cild 5, səh. 2363 

3
 Ənbiya, ayə 87 

4
 Ənbiya, ayə 87 
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ənnəhu kanə minəl-musəbbihinə lə ləbisə fi bətnihi ila yavmə 

yubəsun”
1
  yəni “onun zikrinin bərəkəti ilə ona balığın 

qarnında qəm-qüssə, giriftarlıq və  çətinlikdən nicat verdik. 

Behiştdə bir ağac 

Ayrı bir rəvayətdə vardır ki, Bir nəfər bir “Subhanəllah” 

desə, behiştdə bir ağac onun üçün əkərlər, hər vaxt “vəl-

həmdulillah” desə, ayrı ağac əkirlər. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Saffat, ayə 143 
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“Fatihə” surəsi 

Bismillahir-rəhmanir-rəhim 

 (1) Əl-həmdu lillahi Rəbbil-aləmin. (2) Ər-Rəhmanir-Rəhim. 

(3) Maliki yəvmid-din. (4) İyyakə nəbudu və iyyakə nəstəin. 

(5) İhdinəs-siratəl-mustəqim. (6) Siratəl-ləzinə ənəmtə 

ələyhim ğəyril-məğzubi ələyhim vələz-zallin. (7) 

 “Yasin” surəsi 

Bismillahir-rəhmanir-rəhim Ya sin. (1) Vəl-Quranil-həkim. 

(2) İnnəkə ləminəl-mursəlin. (3) Əla siratin mustəqim. (4) 

Tənziləl-əzizir-rəhim. (5) Litunzirə qəvmən ma unzirə 

abauhum fəhum ğafilun. (6) Ləqəd həqqəl-qəvlu əla əksərihim 

fəhum la yuminun. (7) İnna cəəlna fi ənaqihim əğlalən fəhiyə 

iləl-əzqani fəhum muqməhun. (8) Və cəəlna min bəyni 

əydihim səddən və min xəlfihim səddən fəəğşəynahum fəhum 

la yubsirun. (9) Və səvaun ələyhim əənzərtəhum əm ləm 

tunzirhum la yuminun. (10) İnnəma tunziru mənittəbəəz-zikrə 

və xəşiyər-Rəhmanə bil-ğəybi, fəbəşşirhu biməğfirətin və əcrin 

kərim. (11) İnna nəhnu nuhyil-məvta və nəktubu ma qəddəmu 

və asarəhum və kullə şəyin əhsəynahu fi imamin mubin. (12) 

Vəzrib ləhum məsələn əshabəl-qəryəti iz caəhəl-mursəlun. (13) 

İz ərsəlna iləyhimusnəyni fəkəzzəbuhuma fəəzzəzna bisalisin 

fəqalu inna iləykum mursəlun. (14) Qalu ma əntum illa bəşərun 

misluna və ma ənzələr-Rəhmanu min şəyin in əntum illa 

təkzibun. (15) Qalu Rəbbuna yələmu inna iləykum ləmursəlun. 

(16) Və ma ələyna illəl-bələğul-mubin. (17) Qalu inna 

tətəyyərna bikum ləin ləm təntəhu lənərcumənnəkum vələ-

yəməssənnəkum minna əzabun əlim. (18) Qalu tairukum 

məəkum əin zukkirtum bəl əntum qəvmun musrifun. (19) Və 

caə min əqsəl-mədinəti rəculun yəsa qalə ya qəvmittəbiul-

mursəlin. (20) İttəbiu mən la yəsəlukum əcrən və hum muhtn. 

(21) Və ma liyə la əbudul-ləzi fətərəni və iləyhi turcəun. (22) 

Əəttəxizu min dunihi alihətən in yuridnir-Rəhmanu bizurrin la 

tuğni ənni şəfaətuhum şəyən və la yunqizun. (23) İnni izən ləfi 
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zəlalin mubin. (24) İnni aməntu birəbbikum fəsməun. (25) 

Qilədxulil-cənnətə qalə ya ləytə qəvmi yələmun. (26) Bima 

ğəfərə li Rəbbi və cəələni minəl-mukrəmin. (27) Və ma 

ənzəlna əla qəvmihi min bədihi min cundin minəs-səmai və ma 

kunna munzilin. (28) İn kanət illa səyhətən vahidətən fəiza 

hum xamidun. (29) Ya həsrətən ələl-ibad, ma yətihim min 

rəsulin illa kanu bihi yəstəhziun. (30) Ələm yərəv kəm əhləkna 

qəbləhum minəl-quruni ənnəhum iləyhim la yərciun. (31) Və 

in kullun ləmma cəmiun lədəyna muhzərun. (32) Və ayətun 

ləhumul-ərzul-məytətu əhyəynaha və əxrəcna minha həbbən 

fəminhu yəkulun. (33) Və cəəlna fiha cənnatin min nəxilin və 

ənabin və fəccərna fiha minəl-uyun. (34) Liyəkulu min 

səmərihi və ma əmiləthu əydihim əfəla yəşkurun. (35) 

Subhanəlləzi xələqəl-əzvacə kulləha mimma tunbitul-ərzu və 

min ənfusihim və mimma la yələmun. (36) Və ayətun ləhumul-

ləylu nəsl minhun-nəharə fəiza hum muzlimun. (37) Vəş-

şəmsu təcri limustəqərrin ləha, zalikə təqdirul-əzizil-əlim. (38) 

Vəl-qəmərə qəddərnahu mzilə hətta adə kəl-urcunil-qədim. 

(39) Ləş-şəmsu yənbəği ləha ən tudrikəl-qəmərə vələl-ləylu 

sabiqun-nəhar, və kullun fi fələkin yəsbəhun. (40) Və ayətun 

ləhum ənna həməlna zurriyyətəhum fil-fulkil-məşhun. (41) Və 

xələqna ləhum min mislihi ma yərkəbun. (42) Və in nəşə 

nuğriqhum fəla sərixə ləhum və la hum yunqəzun. (43) İlla 

rəhmətən minna və mətaən ila hin. (44) Və iza qilə 

ləhumuttəqu ma bəynə əydikum və ma xəlfəkum ləəlləkum 

turhəmun. (45) Və ma tətihim min ayətin min ayati Rəbbihim 

illa kanu ənha murizin. (46) Və iza qilə ləhum ənfiqu mimma 

rəzəqəkumullahu qaləlləzinə kəfəru lilləzinə am timu mən ləv 

yəşaullahu ətəməhu in əntum illa fi zəlalin mubin. (47) Və 

yəqulunə məta hazəl-vədu in kuntum sadiqin. (48) Ma 

yənzurunə illa səyhətən vahidətən təxuzuhum və hum 

yəxissimun. (49) Fəla yəstətiunə təvsiyətən və la ila əhlihim 

yərciun. (50) Və nufixə fis-suri fəiza hum minəl-əcdasi ila 

Rəbbihim yənsilun. (51) Qalu ya vəyl mən bəəs min 
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mərqədina, haza ma vəədər-Rəhmanu və sədəqəl-mursəlun. 

(52) İn kanət illa səyhətən vahidətən fəiza hum cəmiun lədəyna 

muhzərun. (53) Fəl-yəvmə la tuzləmu nəfsun şəyən və la 

tuczəvnə illa ma kuntum təməlun. (54) İnnə əshabəl-cənnətil-

yəvmə fi şuğulin fakihun. (55) Hum və əzvacuhum fi zilalin 

ələl-əraiki muttəkiun. (56) Ləhum fiha fakihətun və ləhum ma 

yəddəun. (57) Səlamun qəvlən min Rəbbin rəhimin. (58) 

Vəmtazul-yəvmə əyyuhəl-mucrimun. (59) Ələm əhəd iləykum 

ya bəni Adəmə ən la təbuduş-şəytanə innəhu ləkum vun mubin. 

(60) Və ənibuduni haza ciratun mustəqim. (61) Və ləqəd əzəllə 

minkum cibillən kəsirən əfələm təkunu təqilun. (62) Hazihi 

cəhənnəmul-ləti kuntum tun. (63) İsləvhəl-yəvmə bima kuntum 

təkfurun. (64) Əl-yəvmə nəxtimu əla əfvahihim və tukəllimuna 

əydihim və təşh ərculuhum bima kanu yəksibun. (65) Və ləv 

nəşau lətəməsna əla əyunihim fastəbəqus-ciratə fəənna 

yubsirun. (66) Və ləv nəşau ləməsəxnahum əla məkanətihim 

fəməstətau muziyyən və la yərciun. (67) Və mən nuəmmirhu 

nunəkkishu fil-xəlqi əfəla yəqilun. (68) Və ma əlləmnahuş-şirə 

və ma yənbəği ləhu in huvə illa zikrun və Quranun mubin. (69) 

Liyunzirə mən kanə həyyən və yəhiqqəl-qəvlu ələl-kafirin. (70) 

Əvələm yərəv ənna xələqna ləhum mimma əmilət əydina 

ənamən fəhum ləha malikun. (71) Və zəlləlnaha ləhum 

fəminha rəkubuhum və minha yəkulun. (72) Və ləhum fiha 

mfiu və məşaribu əfəla yəşkurun. (73) Vəttəxəzu min dunillahi 

alihətən ləəlləhum yunsərun. (74) La yəstətiunə nəsrəhum 

vəhum ləhum cundun muhzərun. (75) Fəla yəhzunkə 

qəvluhum, inna nələmu ma yusirrunə və ma yulinun. (76) 

Əvələm yərəl-insanu ənna xələqnahu min nutfətin fəiza huvə 

xəsimun mubin. (77) Və zərəbə l məsələn və nəsiyə xəlqəhu 

qalə mən yuhyil-izamə və hiyə rəmim. (78) Qul yuhyihəlləzi 

ənşəəha əvvələ mərrətin və huvə bikulli xəlqin əlim. (79) 

Əlləzi cəələ ləkum minəş-şəcəril-əxzəri narən fəiza əntum 

minhu tuqidun. (80) Əvələysəlləzi xələqəs-səmavati vəl-ərzə 

biqadirin əla ən yəxluqə misləhum, bəla vəhuvəl-xəllaqul-əlim. 
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(81) İnnəma əmruhu iza əradə şəyən ən yəqulə ləhu kun 

fəyəkun. (82) Fəsubhanəlləzi biyədihi mələkutu kulli şəyin və 

iləyhi turcəun. (83) 

"ər-Rəhman" surəsinin vagirəsi 

La bişəyin min alai Rəbbina nukəzzib, fələkəl həmd. 

"ər-Rəhman" surəsi 

Bismillahir-rəhmanir-rəhim 
Ərrəhman. (1) Əlləməl-Quran. (2) Xələqəl-insan. (3) 

Əlləməhul-bəyan. (4) Əşşəmsu vəl-qəməru bihusban. (5) 

Vənnəcmu vəşşəcəru yəscudan. (6) Vəssəmaə rəfəəha və vəzəəl-

mizan. (7) Əlla tətğəv fil-mizan. (8) Və əqimul-vəznə bil-qisti və 

la tuxsirul-mizan. (9) Vəl-ərzə vəzəəha lil-m. (10) Fiha fakihətun 

vənnəxlu zatul-əkmam. (11) Vəl-həbbu zul-əsfi vərrəyhan. (12) 

Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (13) Xələqəl-insanə min slin 

kəl-fəxxar. (14) Və xələqəl-cannə min maricin min nar. (15) 

Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (16) Rəbbul-məşriqəyni və 

Rəbbul-məğribəyn. (17) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. 

(18) Mərəcəl-bəhrəyni yəltəqiyan. (19) Bəynəhuma bərzn la 

yəbğiyan. (20) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (21) 

Yəxrucu minhuməl-luluu vəl-mərcan. (22) Fəbiəyyi alai 

Rəbbikuma tukəzziban. (23) Və ləhul-cəvaril-munşəatu fil-bəhri 

kəl-əlam. (24) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (25) Kullu 

mən ələyha fan. (26) Və yəbqa vəchu Rəbbikə zul-cəlali vəl-

ikram. (27) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (28) Yəsəluhu 

mən fis-səmavati vəl-ərzi, kullə yəvmin huvə fi şən. (29) Fəbiəyyi 

alai Rəbbikuma tukəzziban. (30) Sənəfruğu ləkum əyyuhəssəq. 

(31) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (32) Ya məşərəl-cinni 

vəl-insi inistətətum ən tənfuzu min əqtaris-səmavati vəl-ərzi 

fənfuzu la tənfuzunə illa bisultan. (33) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma 

tukəzziban. (34) Yursəlu ələykuma şuvazun min narin və nuhasun 

fəla təntəsiran. (35) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (36) 

Fəizənşəqqətis-səmau fəkanət vərdətən kəddihan. (37) Fəbiəyyi 

alai Rəbbikuma tukəzziban. (38) Fəyəvməizin la yusəlu ən 

zənbihi insun və la cann. (39) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma 

tukəzziban. (40) Yurəful-mucrimunə bisimahum fəyuxəzu bin-
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nəvasi val-əqdam. (41) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (42) 

Hazihi cəhənnəmulləti yukəzzibu bihəl-mucrimun. (43) Yətufunə 

bəynəha və bəynə həmimin an. (44) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma 

tukəzziban. (45) Və limən xafə məqamə Rəbbihi cənnətan. (46) 

Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (47) Zəvata əfnan. (48) 

Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (49) Fihima əynani təcriyan. 

(50) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (51) Fihima min kulli 

fakihətin zəvcan. (52) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (53) 

Muttəkiinə əla furuşin bətainuha ministəbrəqin və cənəl-

cənnətəyni dan. (54) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (55) 

Fihinnə qaciratut-tərfi ləm yətmishunnə insun qəbləhum vəla 

cann. (56) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (57) 

Kəənnəhunnəl-yaqutu vəl-mərcan. (58) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma 

tukəzziban. (59) Həl cəzaul-ihsani illəl-ihsan. (60) Fəbiəyyi alai 

Rəbbikuma tukəzziban. (61) Və min dunihima cənnətan. (62) 

Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (63) Mudhammətan. (64) 

Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (65) Fihima əynani 

nəzzaxətan. (66) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (67) 

Fihima fakihətun və nəxlun və rumman. (68) Fəbiəyyi alai 

Rəbbikuma tukəzziban. (69) Fihinnə xəyratun hisan. (70) 

Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (71) Hurun məqsuratun fil-

xiyam. (72) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (73) Ləm 

yətmishunnə insun qəbləhum və la cann. (74) Fəbiəyyi alai 

Rəbbikuma tukəzziban. (75) Muttəkiinə əla rəfrəfin xuzrin və 

əbqəriyyin hisan. (76) Fəbiəyyi alai Rəbbikuma tukəzziban. (77) 

Təbarəkəsmu Rəbbikə zil-cəlali vəl-ikram. (78) 

 “Qədr”  surəsi 

Bismillahir-rəhmanir-rəhim 

İnna ənzəlnahu fi ləylətil-Qədr. (1) Və ma ədrakə ma 

ləylətul-Qədr. (2) Ləylətul-Qədri xəyrun min əlfi şəhr. (3) 

Tənəzzəlul-məlaikətu vərruhu fiha biizzni Rəbbihim min kulli 

əmr. (4) Səlamun hiyə hətta mətləil-fəcr. (5) 

 “Kovsər” surəsi 

Bismillahir-rəhmanir-rəhim 

İnna ətəynakəl-Kəvsər. (1) Fəsəlli liRəbbikə vənhər. (2) 
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İnnə şaniəkə huvəl-əbtər. (3) 

 “İxlas” surəsi 

Bismillahir-rəhmanir-rəhim 

Qul huvəllahu əhəd. (1) Əllahus-səməd. (2) Ləm yəlid və 

ləm yuləd. (3) Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd. (4) 

 “Fələq” surəsi 

Bismillahir-rəhmanir-rəhim 

Qul əuzu bi-Rəbbil-fələq. (1) Min şərri ma xələq. (2) Və 

min şərri ğasiqin iza vəqəb. (3) Və min şərrin-nəffasati fil-

uqəd. (4) Və min şərri hasidin iza həsəd. (5) 

 “Nas” surəsi 

 

Bismillahir-rəhmanir-rəhim 

Qul əuzu biRəbbin-nas. (1) Məlikin-nas. (2) İlahin-nas. (3) 

Min şərril-vəsvasil-xənnas. (4) Əlləzi yuvəsvisu fi sudurin-nas. 

(5) Minəl-cinnəti vən-nas. (6) 

 

 

 

 

 

 “Təvəssül” duası 

Mərhum Əllamə Məclisi buyurmuşdur ki, bəzi mötəbər 

kitablarda nəql olunmuşdur ki, Məhəmməd ibni Babəveyh 

bu duanı imamlardan (ə) nəql etmiş və demişdir ki, hər bir 

işdə  oxudumsa, hacətim rəva oldu və qəbul olma əsərlərini 

gördüm. 

Bismillahir-rəhmanir-rəhim 

Əllahummə inni əsəlukə və ətəvəccəhu iləyk, binəbiyyikə 

nəbiyyir-rəhməh, Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alih, ya 

Əbəl-Qasimi ya Rəsuləllah, ya İmamər-rəhməh, ya 

səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və 

təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, 

ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah. 
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Ya Əbəl-Həsəni ya Əmirəl-muminin, ya Əliyyəbnə Əbi 

Talib, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, 

inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, və 

qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, 

işfələna indəllah. 

Ya Fatimətuz-Zəhra, ya bintə Muhəmməd, ya qurrətə 

əynir-Rəsul, ya səyyidətəna və məvlatəna, inna təvəccəhna 

vəstəşfəna və təvəssəlna biki iləllah, və qəddəmnaki bəynə 

yədəy hacatina, ya vəcihətən indəllah, işfəi ləna indəllah. 

Ya Əba Muhəmmədin ya Həsənəbnə Əliyy, əyyuhəl-

Muctəba, yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya 

səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və 

təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, 

ya vəcihən indəllah, işfə ləna indəllah. 

Ya Əba Əbdillahi ya Husəynəbnə Əliyy, əyyuhəş-şəhidu 
yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və 

məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, 

və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, 

işfələna indəllah. 

Ya Əbəl-Həsəni ya Əliyyəbnəl-Husəyn, ya Zəynəl-abidinə 
yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və 

məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, 

və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, 

işfələna indəllah. 

Ya Əba Cəfərin ya Muhəmmədəbnə Əliyy, əyyuhəl-Baqiru 
yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və 

məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, 

və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, 

işfələna indəllah. 

Ya Əba Əbdillahi ya Cəfərəbnə Muhəmməd, əyyuhəs-

Sadiqu yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya 

səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və 

təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, 

ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah. 
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Ya Əbəl-Həsəni ya Musəbnə Cəfər, əyyuhəl-Kazimu, yəbnə 

Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və 

məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, 

və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, 

işfələna indəllah. 

Ya Əbəl-Həsəni ya Əliyyəbnə Musa, əyyuhər-Riza yəbnə 

Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, ya səyyidəna və 

məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və təvəssəlna bikə iləllah, 

və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, ya vəcihən indəllah, 

işfələna indəllah. 

Ya Əba Cəfərin ya Muhəmmədəbnə Əliyy, əyyuhət-

Təqiyyul-Cəvadu, yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla 

xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna 

və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy 

hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah. 

Ya Əbəl-Həsəni ya Əliyyəbnə Muhəmməd, əyyuhəl-

Hadin-Nəqiyyu, yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla xəlqih, 

ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna və 

təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina, 

ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah. 

Ya Əba Muhəmmədin ya Həsənəbnə Əliyy, əyyuhəz-

Zəkiyyul-Əskəriyy, yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla 

xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna 

və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy 

hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah. 

Ya vəsiyyəl-Həsəni vəl-Xələfəl-Huccət, əyyuhəl-Qaimul-

Muntəzərul-Məhdiyy, yəbnə Rəsulillah, ya huccətəllahi əla 

xəlqih, ya səyyidəna və məvlana, inna təvəccəhna vəstəşfəna 

və təvəssəlna bikə iləllah, və qəddəmnakə bəynə yədəy 

hacatina, ya vəcihən indəllah, işfələna indəllah. 

Sonra öz hacət və istəklərini dilə, inşallah ki, qəbul 

olunar. 

Başqa bir rəvayətdə varid olub ki, daha sonra bunları 

oxuyarsan: 
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Ya sadəti, və məvaliyyə, inni təvəccəhtu bikum əimməti və 

uddəti liyəvmi fəqri, və hacəti iləllah, və təvəssəltu bikum 

iləllah, vəstəşfətu bikum iləllah, fəşfəu li indəllah, vəstənqizuni 

min zunubi indəllah, fəinnəkum vəsiləti iləllah, və bihubbikum 

və biqurbikum ərcu nəcatən minəllah, fəkunu indəllahi rəcai, 

ya sadəti, ya əvliyaəllah, səlləllahu ələyhim əcməin, və 

ləənəllahu ədaəllahi zalimihim minəl-əvvəlinə vəl-axirin, 

aminə Rəbbəl-aləmin. 

 “Ayətəl kürsü” 
Bismillahir-rəhmanir-rəhim 

Əllahu la ilahə illa huvəl-həyyul-qəyyum, la təxuzuhu 

sinətun və la nəvm, ləhu ma fis-səmavati və ma fil-ərz, mən zəl-

ləzi yəşfəu indəhu illa bi-iznihi, yələmu ma bəynə əydihim və ma 

xəlfəhum, və la yuhitunə bişəyin min ilmihi illa bima şaə, vəsiə 

kursiyyuhus-səmavati vəl-ərz, və la yəuduhu hifzuhuma, və 

huvəl-Əliyyul-Əzim. La ikrahə fid-dini qəd təbəyyənər-ruşdu 

minəl-ğəyy, fəmən yəkfur bit-tağuti və yumin billahi fəqədis-

təmsəkə bil-urvətil-vusqa, lən-fisamə ləha, vəllahu Səmiun Əlim. 

Əllahu vəliyyul-ləzinə amənu yuxricuhum minəz-zulumati ilən-

nur, vəlləzinə kəfəru əvliyauhumut-tağutu yuxricunəhum minən-

nuri iləz-zulumat, ulaikə əshabun-nari hum fiha xalidun. 

Həzrət Zəhranın (s.ə) ziyarətnaməsi 

Ya mumtəhənətum-təhənəkil-lahul-ləzi qəblə ən 

yəxluqəki fəvəcədəki ləmam-təhənəki sabirətən və zəəmna 

ənna ləki əvliyau və musəddiqunə və sabirunə li-kulli ma ətana 

bihi əbuki səlləllahu ələyhi və alihi və əta bihi vəsiyyuhu fə 

inna  nəsəluki in kunna səddəqnaki illəl-həqtina bitəsdiqina 

ləhuma linubəşşirə ənfusəna biənnə qəd təhurna bivilayətikə. 

 Və müstəhəbdir bunu  oxuya:  

 Əssəlamu ələyki ya bintə rasulillahi, Əssəlamu ələyki  

ya bintə nəbiyyillahi, Əssəlamu ələyki  ya bintə  həbibillahi, 

Əssəlamu ələyki  ya bintə xəlilillahi, Əssəlamu ələyki ya bintə 

səfiyyillahi, Əssəlamu ələyki  ya bintə əminillahi, Əssəlamu 

ələyki  ya bintə xəyrə xəlqillahi, Əssəlamu ələyki  ya 
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bintəəfzəli ənbiyaillahi və rusulihi və məlaikətihi, Əssəlamu 

ələyki ya bintə xəyrəl bəriyyəti, Əssəlamu ələyki ya səyyidətə 

nisail aləminə minəl-əvvəlinə vəl axirin, Əssəlamu ələyki  ya 

zəbcətə vəliyyillahi və xəyrəl-xəlqi bədə rəsuləllahi,Əssəlamu 

ələyki  ya umməl-həsəni vəl- huseyni səyyidəy şəbabi əhlil-

cənnəti, Əssəlamu ələyki  əyyətuhas-siddiqətuş-şəhidətu, 

Əssəlamu ələyki  ya əyyətuhər-rəziyyətu, Əssəlamu ələyki  ya 

əyyətuhəl-fazilətuz-zəkiyyətu, Əssəlamu ələyki  ya əyyətuhəl-

həvraul- insiyyətu, Əssəlamu ələyki  ya əyyətuhət-təqiyyətun-

nəqiyyətu, Əssəlamu ələyki  ya əyyətuhəl-muhəddəsətul-

əlimətu, Əssəlamu ələyki  ya əyyətuhəl-məzlumətul-

məğzubətu, Əssəlamu ələyki  ya əyyətuhəl-muztəhədətul-

məqhurətu, Əssəlamu ələyki  ya Fatimətu bintə rəsulillahi və 

rəhmətullahi və bərəkatuhu, səllallahu ələyki və əla ruhiki və 

bədəniki və əşhədu ənnəki məzəyti əla bəyyinətin min rəbbiki 

və ənnə mən sərrəki fəqəd sərrə Rəsuləllahi səlləllahu ələyhi və 

alihi və mən cəfaki fəqəd cəfa Rəsuləllahi səlləllahu ələyhi və 

alihi  və mən azaki fəqəd aza Rəsuləllahi səlləllahu ələyhi və 

alihi və mən vəsələki fəqəd vəsələ Rəsuləllahi səlləllahu ələyhi 

və alihi və mən qətəəki fəqəd qətə  Rəsuləllahi səlləllahu ələyhi 

və alihi ənhu saxitun əla mən səxitti  ələyhi mubərriun  

mimmən təbərrəti mənhu muvalin limən aləyti muadin ləmin 

adəyti  mubğizun limən əbğəzti muhibbun limən əhbəbti və 

kəfa billahi şəhidən və həsibən və caziyən və musibən.  

 

“Fərəc” duası 

Şeyx Kəfəmi "Bəll-əmin" kitabında İmam Zaman (ə)-ın 

duasını nəql etmişdir. Belə ki, həzrət onu həbsdə olan bir 

şəxsə öyrətmiş və onu oxuyaraq həbsdən xilas olmuşdur. O 

dua belədir: 
İlahi, əzuməl-bəla, və bərihəl-xəfa, vənkəşəfəl-ğita,     vənqə-

təər-rəca, və zaqətil-ərzu və muniətis-səma, və əntəl-mustəanu 

və iləykəl-muştəka, və ələykəl-muəvvəlu fiş-şiddəti vər-rəxa. 

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, ulil-
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əmril-ləzinə fərəztə ələyna taətəhum və ərrəft bizalikə 

mənzilətəhum, fəfərric ənna bihəqqihim fərəcən acila, qəribən 

kələmhil-bəsəri əv huvə əqrəb, ya Muhəmmədu ya Əliyy, ya 

Əliyyu ya Muhəmməd, ikfiyani fəinnəkuma kafiyan, vənsurani 

fəinnəkuma nasiran, ya Məvlana ya Sahibəz-zəman, əl-ğəvs, 

əl-ğəvs, əl-ğəvs, ədrikni ədrikni ədrikni, əs-saət, əs-saət, əs-

səaəh, əl-əcəl, əl-əcəl, əl-əcəl, ya ərhəmər-rahimin, bihəqqi 

Muhəmmədin və alihit-tahirin. 

 “Fərəc” duası 

Allahummə  kun li vəlliyyikəl-Huccətibnil-Həsən, salavatukə 

ələyhi və əla abaih, fi hazihs-saə və fi kulli saə, vəlliyyən və 

hafizən və qaidən və nasira, və dəlilən və əyna və tumməttiəhu 

fiha təvila, birəhmətikə yə ərhəmər-Rahimin! 
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