QƏDR GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ

ِْس ِم ا ِ الر ْ ٰﲪ ِن الر ِح ِﲓ

 ا ْ َزلْنَا ُه ِﰲ ل َ ْي َ ِ الْ َق ْد ِر  َو َما د َْراكَ َما لَ ْي َ ُ الْقَ ْد ِر
وح
ُ ل َ ْي َ ُ الْقَ ْد ِر ْ ٌَﲑ ِم ْن لْ ِف َشهْ ٍر  ت ََﲋ ُل الْ َم َﻼ ِ َك ُة َو الر
ّ ِ ُ ِفﳱَا ِ ْذ ِن َر ِ ّ ِﲠ ْم ِم ْن
َ ِ ﰻ ْم ٍر  َس َﻼ ٌم
ِ ﱔ َحﱴ َم ْطلَع
الْ َﻔ ْﺠ ِر 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə

1. Həqiqətən, Biz onu (Quranı) Qədr gecəsində nazil etdik
(Quran bütünlüklə, bir dəfəyə, feyz mənbəyindən birinci
səmaya, yaxud Peyğəmbərin mübarək qəlbinə Qədr gecəsində
nazil oldu. Sonra isə 23 il ərzində tədriclə birinci göydən
Peyğəmbərin mübarək qəlbinə və Peyğəmbərin mübarək
qəlbindən də ümmətə çatdırıldı). 2. Sən nə bilirsən ki, Qədr
gecəsi nədir? 3. Qədr gecəsi min aydan daha xeyirlidir. 4. O
gecə mələklər və Ruh (Cəbrail, ya mələklərdən olmayan başqa
bir şərəfli varlıq) Rəbbinin izni ilə (həmin gecədən gələn ilin
Qədr gecəsinədək dünyada baş verəcək) hər bir iş(in təqdir,
tənzim və sabit edilməsin)dən ötrü yerə enər. 5. O gecə dan
yeri sökülənə qədər hamı salamatlıqda və (Allahın)
rəhmət(in)də olar. Və (o gecə mələklərin yer üzündəki
məsumu və saleh bəndələri) salamlama gecəsidir.
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Qədr gecəsi elə bir gecədir ki, bütün il boyu heç bir gecə

onun fəziləti və yaxşılığına çata bilməz. O gecədə (yaxşı) əməl
yerinə yetirmək min ayın yaxşı əməlindən üstünür. O gecədə
bir ilin işləri müəyyənləşir. Mələklər ən böyük mələk ruhla

(həzrət Cəbraillə) birlikdə Allahın izni ilə yerə enirlər və İmam
Zaman (ə)-ın xidmətinə gedirlər. Hər bir şəxs müəyyən olmuş

işləri imama həvalə edirlər. Qədr gecələrinin əməlləri
aşağıdakılardan ibarətdir:
1. QÜSL ALMAQ.

Qüslə başlayarkən belə niyyət edilir: “Qədr gecəsinin

qüslunu edirəm, qurbətən iləllah”. (“Qurbətən iləllah” Allaha

yaxın olmaq üçün onun əmrini yerinə yetirmək deməkdir). Bu

qüslun böyük savabı vardır. Bu müstəhəb əməli sübh azanına
qədər yerinə yetirmək olar, amma Əllamə Məclisi buyurmuşdur:
“Bu gecənin qüsullarını günbatan vaxtı almaq daha yaxşıdır ki,
şam namazı qüsulla yerinə yetirilsin”. İyirmi üçüncü gecə isə

gecənin əvvəlində etdiyi qusldan əlavə gecənin axırında da
qusl alsın.
2.

ƏHYA SAXLAMAQ.

“Əhya saxlamaq” səhərə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul

olmaq deməkdir. Əhya saxlamağın mənası budur ki, insan o

gecə ona nazil olan Quranı qarşılayaraq deyir: “İlahi, Sən bu

gecə mənə Quran nazil edirsən və mən də bu gecə səhərə qədər
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oyaq qalıb onu qarşılayıram”. Nəql olunur ki , hər kim qədr
gecələrini əhya saxlasa , günahları göydəki ulduzların, dağların
ağırlığı, dənizlərin tutumu qədər olsa belə bağışlanar.
3. TÖVBƏ ETMƏK.

Bu gecənin xüsusi əməllərindən biri də yüz dəfə

“Əstəğfirullahə rabbi va ətubu ileyh” (Ey mənim Allahım,
Səndən günahlarımın bağışlanmağımı diləyir və tövbə edərək

Sənə tərəf qayıdıram) demək və tövbə etməkdir. Bu əməlin
mənası budur ki, insan keçmişdə etdiyi günahlardan peşman

olub, gələcəkdə insan olacağı barədə Rəbbinə söz verir, “Ey

Allahım, bu günə qədər mən səhv yolda olmuşam, lakin bu
gündən Sənin bütün əmrlərinə tabe olacaq və bir daha günah
etməyəcəm”, - deyir. Yaxşı olar ki, o gecə insan Allaha münacat

edib belə deyə: “İlahi, bu günə qədər bilmədən günahlar
etmişəm, unutqanlıq üzündən Sənin sözündən çıxmışam, mənim

dağ boyda olan günahlarımı bağışla. İlahi, Sənin rəhmətin
mənim günahlarımdan daha böyükdür. Öz rəhmətinlə mənim
günahlarımın üstündən əfv qələmi çək. Ey rəhməti hər şeydən

böyük olan Allah, mənim keçmişdə etdiyim günahlarımı
bağışla.

Mən bu gündən etibarən Sənin bütün buyurduqlarına əməl
edəcəyimə söz verirəm”.
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4. QURANI QARŞILAMAQ.

Quranı baş üzərinə qoyub, Allaha və on dörd Məsuma and

verməyin mənası budur: “Ey Allahım, mən Sənə və Sənin ən

istəkli bəndələrinə and verib tövbə edirəm və səndən öz istək və
ehtiyaclarımı diləyirəm ”

Quranı açıb qarşınızda tutub deyin:

اﲰ َك ا ْ ْك َ ُﱪ
ُ ْ ا لهُم ا ِ ّﱐ ْس ُ َ ِ ِك َاب َِك الْ ُم ْ َﲋ ِل َو َما ِف ِه َو ِف ِه
َو ْ َﲰ اؤُكَ الْ ُح ْس َﲎ َو َما ُ َﳜا ُف َو ُ ْر َ ْن َ ْﲡ َعل َ ِﲏ ِم ْن
.ُﻋﺘَقَائِ َك ِم َن النا ِر

Əllahummə inni əs’əlukə bikitəbikəl-munzəli və mə fih,

və fihismukəl-əkbəru və əsməukəl husnə, və mə yuxafu və
yurcə ən təc‘ələni min ‘utəqa’ ikə minən-nər.
Sonra öz hacətlərini istə.

Quranı götürüb başınıza qoyun və deyin:

ّ ِ ُ ْر َسلْ َﺘ ُه ِب ِه َو ِ َﲝ ّ ِق
ﰻ ُم ْﺆ ِم ٍن
.ﻋ َْر ُف ِ َﲝ ِقّ َك ِم ْ َك

الهُم ِ َﲝ ّ ِق َه َذا الْ ُق ْر ٓ ِن َو ِ َﲝ ّ ِق َم ْن
ََمدَ ْح َ ُه ِف ِه َو ِ َﲝ ِقّ َك َل َ ْ ِﳱ ْم فَﻼ َ د

Əllahummə bihəqqi həzəl-Qur’an və bihəqqi mən

ərsəltəhu bih, və bihəqqi kulli mu’minin mədəhtəhu fih, və
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bihəqqikə ‘aləyhim fələ əhədə ə‘rəfu bihəqqikə mink.
Sonra on dəfə de :

ُ ب َِك َ ا

Bikə yə Əllahu
On dəfə de :

ِب ُم َحم ٍد

Bi Muhəmmədin
On dəfə de :

ِب َع ِ ٍ ّﲇ
ِب َﻔا ِﻃ َم َة

Bi Əliyyin

On dəfə de :

Bi Fətimətə
On dəfə de :

ِ لْ َح َس ِن
ِ لْ ُح َس ْ ِﲔ

Bil Həsəni

On dəfə de :

Bil Husəyni
On dəfə de :

ِب َع ِ ِ ّﲇ ْ ِن الْ ُح َس ْ ِﲔ

Bi Əliyyibnil Husəyni
On dəfə de :

ِب ُم َحم ِد ْ ِن َ ِ ٍّﲇ
ِ َﲜ ْع َﻔ ِر ْ ِن ُم َحم ٍد

Bi Muhəmmədibni Əliyyin
On dəfə de :

Bi Cə`fəribni Muhəmmədin
On dəfə de :

وﳻ ْ ِن َج ْع َﻔ ٍر
َ ِب ُم

Bi Musəbni Cə`fərin
On dəfə de :

وﳻ
َ ِب َع ِ ِ ّﲇ ْ ِن ُم

Bi Əliyyibni Musə
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On dəfə de :

ِب ُم َحم ِد ْ ِن َ ِ ٍّﲇ
ِب َع ِ ِ ّﲇ ْ ِن ُم َحم ٍد

Bi Muhəmmədibni Əliyyin
On dəfə de :

Bi Əliyyibni Muhəmmədin
On dəfə de :

ِ لْ َح َس ِن ْ ِن َ ِ ٍ ّﲇ
ِ لْ ُح ِة

Bil Həsənibni Əliyyin
On dəfə de :
Bil Huccəti

Sonra öz hacətlərini istəyirsən.
5. TƏVƏSSÜL ETMƏK.

Bu gecənin əməllərindən biri də Əhli-Beyt (ə)-lara

təvəssül etmək, yəni o məsum həzrətləri Allahla öz aramızda
vasitəçi seçməkdir.

6. YÜZ RƏKƏT NAMAZ.

Qədr gecəsinə aid olan 100 rükət müstəhəb namaz

qılmağın böyük savabı vardır. Namaza başlayarkən belə
niyyət edilir: “Bu gecənin namazını qılıram qurbətən
iləllah”. Bu namaz 50 ədəd sübh namazı kimi iki rəkət - iki

rəkət qılınır. Daha fəzilətlisi isə hər rükətdə “Həmd”
surəsindən sonra 10 dəfə “İxlas” surəsini oxumaqdır. (Qeyd

etmək lazımdır ki, boynunda qəza namazı olan şəxs 6 günlük
qəza namazlarını da qıla bilər. Bununla da həm 100 rükətli

müstəhəb namazın savabını qazanır, həm də 6 günlük qəza
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namazını qılmış olar.)

7. İKi RÜKƏT NAMAZ QILMAQ.

Namaza başlayarkən belə niyyət edilir: “Bu günün

namazını qılıram qurbətən iləllah”. Hər rükətdə “Həmd”
surəsindən

sonra

7 dəfə

“İxlas”

surəsini oxusun

və

qurtardıqdan sonra oturaq halda 70 dəfə “Əstəğfirullahə va

ətubu ileyh” desin. Peyğəmbər (s)-in hədisində deyilir ki,

yerindən ayağa qalxmamış (bu insanın) özü və ata-anası
Allah-taala tərəfindən bağışlanar...

8. İMAM HUSEYN (Ə), ƏLi iBNi HUSEYN (Ə), ABBAS iBNi

ƏMiRiL-MÖMiNiN (Ə) VƏ KƏRBƏLA ŞƏHiDLƏRiNi ZiYARƏT ETMƏK.

İmam Cəfər Sadiq (ə)-dan rəvayət olunur ki, Qədr gecəsində

carçı, göyün yeddinci qatında Ərşin dərin qatlarından car çəkib,

deyər: “Bu gecə İmam Huseyn (ə)-ın qəbrini ziyarət edən şəxsi
Allah-taala bağışladı”. İmam Huseyn (ə)-ın qədr gecəsində

oxunan bu ziyarətnaməsini şeyx Müfid, Muhəmməd ibni

Məşhədi, İbni Tavus və Şəhid “Məzar” kitablarında nəql etmiş və
bu ziyarətnamənin Qədr gecəsinə, Fitr və Qurban bayramları

gününə məxsus olduğunu bildirmişlər. Şeyx Muhəmməd ibni

Məşhədi özünün mötəbər sənədlərilə bu ziyarətnaməni İmam

Cəfər Sadiq (ə)-dan nəql edir ki, o həzrət belə buyurubdur:
Həzrət Əbi Əbdillahil Huseyn (ə)-ı ziyarət etmək istədiyin vaxt

qüsul verib, təmiz paltarlarını geyin və o həzrətin hərəminə get. O
mübarək qəbrin kənarında üzünü qəbrə tərəf tutub, arxası qibləyə
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tərəf dayanıb, de:

َالس َﻼ ُم َلَ ْي َك َ ْ َن َر ُس ِل ِ َ ،الس َﻼ ُم َلَ ْي َك َ ْ َن ِم ِﲑ
لْ ُم ْﺆ ِم ِ َﲔَ ،الس َﻼ ُم َلَ ْي َك َ ْ َن ّ ِلص ِّديقَ ِة لطا ِه َر ِة فَا ِﻃ َم َة َس ّيِدَ ة
ِ َسا ِء لْ َعالَ ِم َﲔَ ،الس َﻼ ُم َلَ ْي َك َ َم ْو َﻻ َي َ َ َﻋ ْب ِد ِ َو َر ْ َﲪ ُة

ِ َو َ َر َﰷتُهُْ ،شهَدُ َنك قَ ْد قَ ْم َت لص َﻼ َة َو ٓتَ ْ َت لز َﰷ َة َو
َم ْر َت ِ لْ َم ْع ُر ِ
اب َحق
وف َو ﳖَ َ ْي َت َﻋ ِن لْ ُم ْن َكرَ ،و تَل َ ْو َت لْ ِك َ َ
تِ َﻼ َوتِ ِهَ ،و َ اه َْد َت ِﰲ ِ َحق ِ َ ا ِد ِهَ ،و َﺻ َ ْﱪ َت َ َﲆ ْ َذى
ِﰲ َج ْ ِب ِه ُم ْ َ ِس َبا َحﱴ َ كَ لْ َي ِق ُﲔْ ،شهَدُ ن ِ َن َ ال َ ُﻔوكَ َو
ُون َ َﲆ ِل َس ِان
َ َاربُوكَ َ ،و ِ َن َ َذلُوكَ َ ،و ِ َن قَ َلُوكَ َ ،ملْ ُعون َ
َاب َم ِن فْ َ َﱰى ،لَ َع َن ُ لظا ِل ِم َﲔ لَ ُ ْﲂ ِم َن
لن ِ ِ ّﱯ ْ ِ ّم ّ ِيَ ،و قَ ْد َ
ْ و ِل َﲔ َو ْ ٓ ِخ ِر َنَ ،و ضَ ا َﻋ َف َلَ ْ ِﳱ ُم لْ َع َذ َاب ْ ِل َﲓ ،تَ ْ ُ َك َ
َم ْو َﻻ َي َ ْ َن َر ُس ِل ِ َ ،زا ِ َرا َ ِار َف ِ َﲝ ِقّ َكُ ،م َوا ِل َيا ِ ْو ِل َيائِ َك
ﴫا ِ لْهُدَ ى ِ ي ن َْت َلَ ْي ِه َ ِارفَا
ُم َعا ِد َ ِ ْدَ ائِ َكُ ،م ْس َ ْ ِ َ
8
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. فَ ْاش َﻔ ْع ِﱄ ِﻋ ْندَ َرب ّ َِك،بِضَ َﻼ َ ِ َم ْن َ ال َ َﻔ َك
Əssələmu ‘aləykə yəbnə rasulilləh. Əssələmu ‘aləykə

yəbnə

əmiril-mu’minin.

siddiqatit-tahirati

Əssələmu

Fətimətə

‘aləykə

səyyidəti

yəbnəs-

nisəil-‘aləmin.

Əssələmu ‘aləykə yə məuvləyə yə Əba Əbdillah və
rahmətullahi və bərakətuh. Əşhədu ənnəkə qad əqamtəs-

salətə və ətəytəz-zəkətə və əmərtə bil mə‘rufi və nəhəytə
‘anil-munkər, və tələuvtəl-kitəbə həqqa tiləvətih, və

cəhədtə filləhi həqqa cihədih, və sabərtə ‘aləl-əzə fi cənbihi

muhtəsibə həttə ətəkəl-yəqin. Əşhədu ənnəlləzinə xaləfukə

və hərabuk, vəlləzinə xazəluk, vəlləzinə qatəluk, məl‘ununə

‘alə lisənin-nəbiyyil-ummiyy, və qad xabə məniftəra,
lə‘anəllahuz-zaliminə ləkum minəl-əvvəlinə vəl-əxirin, və
da‘afə ‘aləyhimul-azəbəl-əlim, ətəytukə yə məuvləyə yəbnə

rasulilləh, zə’ira ‘arifə bihəqqik, muvaliyə li əuvliyə’ikə

mu‘adiyə li ə‘dəik, mustəbsira bil hudəl-ləzi əntə ‘aləyhi
‘arifə bi dələləti mən xaləfək, fəşfə‘ li ‘ində rabbik.

Sonra qəbri qucala və üzünü onun üzərinə qoy. Daha

sonra qəbrin baş tərəfinə gedib, de:
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ُ  َﺻﲆ،َالس َﻼ ُم َلَ ْي َك َ ُح َة ِ ِﰲ ْر ِض ِه َو َ َﲰائِ ِه
َ  َو َل َ ْي َك لس َﻼ ُم،َ َﲆ ُرو ِ َك لط ّي ِِب َو َج َس ِدكَ لطا ِه ِر
.َُم ْو َﻻ َي َو َر ْ َﲪ ُة ِ َو َ َر َﰷتُه

Əssələmu ‘aləykə yə huccətəllahi fi ərdihi və səmə’ih,
salləllahu ‘alə ruhikət-tayyibi və cəsədikət-tahir, və
‘aləykəs-sələmu
bərakətuh.

yə

məuvləyə

və

rahmətullahi

və

Sonra qəbrin ayaq tərəfinə yaxınlaşıb, Əli ibni Huseyn (ə)

ziyarət edib de:

ُ  ل َ َع َن،َالس َﻼ َلَ ْي َك َ َم ْو َﻻ َي َو ْ َن َم ْو َﻻ َي َو َر ْ َﲪ ُة ِ َو َ َر َﰷتُ ُه
.َم ْن َﻇلَ َم َك َو لَ َع َن ُ َم ْن قَ َ َ َ َو ضَ ا َﻋ َف َلَ ْ ِﳱ ُم لْ َع َذ َاب ْ ِل َﲓ
Əssələmu ‘aləykə yə məuvləyə vəbnə məuvləyə və

rahmətullahi və bərakətuh. Lə‘ənəllahu mən zaləməkə və
lə‘ənəllahu mən qatələkə və da‘əfə a‘ləyhimul- a‘zəbəl-əlim.

Sonra üzünü qibləyə tərəf tutaraq, şəhidləri ziyarət

edərək de:

 َالس َﻼ ُم َلَ ْي ُ ْﲂ ﳞَا لشهَدَ ا ُء،ون
َ َاس َﻼ ُم َلَ ْي ُ ْﲂ ﳞَا ّ ِلص ِّدي ُق
 ْشهَدُ ُ ْﲂ َ اه َْد ُ ْﰎ ِﰲ َس ِ ِل ِ َو َﺻ َ ْﱪ ُ ْﰎ َ َﲆ ْ َذى،ون
َ لصا ِ ُر
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ُ ْشهَد، َو ن ََص ْح ُ ْﱲ ِ ِ َو ِل َر ُسو ِ ِ َحﱴ َ ُﰼُ لْ َي ِق ُﲔ، ِ ِﰲ َج ْ ِب
ِ ِ  فَ َﺠ َز ُاﰼُ ُ َﻋ ِن ْﻻ ْس َﻼ ِم َو ْه،ون
َ ُُ ْﲂ ْح َا ٌء ِﻋ ْندَ َ ِرّ ُ ْﲂ ُ ْر َزق
. َو َ َﲨ َع ب َ ْي َ َا َو ي َ ْ َ ُ ْﲂ ِﰲ َم َ ِ ّل لن ِع ِﲓ،فْضَ َل َج َزا ِء لْ ُم ْح ِس نِ َﲔ
1

Əssələmu

‘aləykum

əyyuhəs-siddiqun.
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Əssələmu

‘aləykum əyyuhəş-şuhədə’us-sabirun. Əşhədu ənnəkum

cəhədtum fi səbililləhi və sabərtum ‘aləl-əzə fi cənbilləh. Və
nəsəhtum lilləhi və li rasulihi həttə ətəkumul-yəqin.
Əşhədu ənnəkum əhyə’un ‘ində rabbikum turzəqun.

Fəcəzəkumul-lahu ‘anil-isləmi və əhlihi əfdalə cəzə’il-

muhsinin. Və cəmə‘a bəynənə və bəynəkum fi məhəllinnə‘im.

Sonra Abbas ibni Əmiril-möminin (ə)-ın mütəhhər

qəbrinin kənarında dayanıb, de:

ُ َالس َﻼ ُم َلَ ْي َك ﳞَا لْ َع ْبد،َالس َﻼ ُم َلَ ْي َك َ ْ َن ِم ِﲑ لْ ُم ْﺆ ِم ِ َﲔ
[ ْشهَدُ َنك قَ ْد ] َ اه َْد َت َو، ِ ِ  لْ ُم ِطي ُع ِ ِ َو ِل َر ُسو،لصا ِل ُح
ن ََص ْح َت َو َﺻ َ ْﱪ َت َحﱴ َ كَ لْ َي ِق ُﲔ لَ َع َن ُ لظا ِل ِم َﲔ ل َ ُ ْﲂ ِم َن
. َو لْ َح َقه ُْم بِدَ ْر ِك لْ َﺠ ِح ِﲓ،ْ و ِل َﲔ َو ْ ٓ ِخ ِر َن
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Əssələmu ‘aləykə yəbnə Əmiril-mu’minin. Əssələmu

‘aləykə əyyuhəl-‘abdus-salih. Əl-muti‘u lilləhi və li rasulih.

Əşhədu ənnəkə qad (cəhədtə və) nəsahtə və sabərtə həttə
11

ətəkəl-yəqinu lə‘ənəllahuz-zaliminə ləkum minəl-əvvəlinə
vəl-əxirin. Və əl-həqahum bidərkil-cəhim.

9. HƏZRƏT ƏLi (Ə)-IN QATiLiNƏ LƏNƏT OXUMAQ.

11
Bu gecənin ibadət və əməllərindən
biri də Həzrət Əli (ə)-

ın qatilinə lənət oxumaqdır. Bunun üçün 100 dəfə

“Əllahumməl`ən qatələtə Əmirilmu`minin” (İlahi, Əmirəlmöminin Əli (ə)-ın qatillərinə lənət et!) demək lazımdır.
10. SALAVAT ZiKR ETMƏK.

Peyğəmbər (s) və onun Əhli-Beyt (ə)-larına salavat

göndərməyin xüsusilə Qədr gecəsində böyük savabı vardır.
“Əllahummə salli ‘alə Muhəmmədin və əli Muhəmməd ”.
11. “ İXLAS ” VƏ “ QƏDR” SURƏLƏRiNi OXUMAQ.

Qədr gecəsində müstəhəb əməllərdən biri də 1000 dəfə

“İxlas” və “Qədr” surələrini oxumaqdır.

12. “ COVŞƏN-KƏBiR ” DUASINI OXUMAQ.

Bu duada Allahın mübarək adları yazılmışdır. Hər kəs

Allahın adlarını zikr edib çağırırsa, Allah da həmin şəxsə
cavab verir. Bu duanı oxumağın böyük savabı vardır.
13. QURAN OXUMAQ.

Qədr gecəsində ən çox savabı olan əməllərdən biri Quran
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oxumaqdır. Hədis və rəvayətlərə əsasən Quran oxumağı

bacaran hər kəs bu gecə Quran oxusa, böyük əcr və savaba

nail olar. İyirmi üçüncü gecə isə, “Ənkəbut” , “Rum” və
“Duxan” surələrini oxumaq, İmam Sadiq (ə) and içib ki, bu
gecə bu iki surəni “Ənkəbut” və “Rum” surələrini oxuyan
şəxs cənnət əhlidir.

14. İMAM ZAMAN (Ə.C)-iN DUASINI OXUMAQ.

İyirmi üçüncü gecə və hər zaman aşağıdakı duanı

oxumaq:

الهُم ُك ْن ِل َو ِل ّي َِك الْ ُح ِة ْ ِن الْ َح َس ِن َﺻل َ َوات َُك َل َ ْي ِه َو َ َ ٰﲆ ٰا َ ئِ ِه
ّ ِ ُ ِﰲ ٰه ِذ ِه السا َ ِة َو ِﰲ
ﴏا
ً ِ َ ﰻ سا َ ِة َو ِليا َو َ ا ِف ًظا َو قَائِ ًدا َو

.َو َد ِل ًيﻼ َو َﻋ ْينًا َح ٰﱴ ُ ْس ِك َ ُه َا ْرضَ َك َﻃ ْو ًا َو تُ َمﺘِّ َع ُه ِفﳱَا َﻃ ِو ًيﻼ
Əllahummə kun livəliyyikəl-huccətibnil-Həsən, saləvətukə

‘aləyhi və ‘alə əbəih, fi həzihis-sə‘əti və fi kulli sə‘əh, vəliyyən

və həfizan və qaidən və nəsiran və dəlilən və ‘aynən həttə
tuskinəhu ərzakə tauv‘an və tumətti‘ahu fihə tavilə.

Ey Allah, Öz vəlin olan Həsənin oğlu Huccət üçün – ona və

onun (məsum) atalarına Sənin salamın olsun bu saat və hər bir
saat (hər an) – mövla, qoruyucu, rəhbər, yardımçı, bələdçi və
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gözətçi ol, təki onu insanların istəyi ilə yer üzündə ( səltənətlik
üçün) sakin edəsən; həmçinin onu yer üzündə uzun müddət
bəhrələndirəsən.
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Kitabçada qeyd olunan əməllər
“Məfətihul-cinan” kitabının
“Qədr gecəsinin əməlləri”
bölməsinin xülasəsidir.
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