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Nudbe Duasına Dair 1 .. 

Bir inceleme !_: __ ~ 
Dr. S. Mehdi Mir Bakıri 

Giriş 

Dua ve teves.sül, insanın dünya zindamnın kalp öldürücü hakim atmosferinden kaç
mak için ihtiyaç duyduğu, insanın uçmasıru sağlayan iki kanad.ıdır. Bu mesele, insanı dua 
ve ziyaret kavramlarını idrake yardım edecek etkenler bulmaya zorluyor. Bu etkenler ara
sında duanın cümlelerine dikkat etmek, onun ruh balışeden anlarnlarını kavramada son 
derece önemli bir rol oynamaktadır. 

Yani Masumların (a.s) dualarındaki insan ruhunu terbiye etmek için var olan seyir 
ve intikalleri anlamaktır. Kelimelerin tercüme edilip açıklanmasına ihtiyaç duyulduğu 
gibi, bölümleri arasındaki bütünsel düzeni ve siyakında gizli kalan sırları anlamaya da 
ihtiyaç vardır. Zira duanın bütünsel terkibi ve bütünsel özellikleri birbirine bağlı bir 
manzumedir ve bu da insan ruhunu geliştirmek, yüceltmek ve nihayet tek olan.Allah'a 
yakınlaştırmak için Allah'ın velilerinin (a.s) dilinden dökülmüştür. Duanın inişli çı
kışlı bir şekilde düzenlenmesi, insan ruhunun karmaşık ihtiyaçlanyla uywnludur. Ma
sum İmam ( a.s) insanın varlıksal boyutlarına yönelik kapsamlı bir b akışa sahiptir ve 
saadete ulaşmasında ona yol göstericilik yapmak istemektedir. Son derece incelikli 
ve dikkatle seçilmiş keliınelerle konuşarak insanın ruhunu bulunduğu aşamadan daha 
yüksek bir aşamaya doğru harekete geçirmektedir. Bu yüzden hiçbir kelimeyi bir di

ğerinin yerine geçirmek ya da duanın cümlelerinin veya paragraflarının yerlerini de
ğiştirmek mümkün değildir. 

Dolayısıyla kelimelere, kelimelerin türlerine, duanın bölümlerine ve paragrafiarına dik-
-kat göstermek, ondaki seyri ve intikalleri daha iyi anlamak için gereklidir. Biz bu yazıda 
böylesi bir bakış açısıyla Nudbe duasının bölümleri arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışa
cağız. Böylece umarız bu meleklin duanın nihai maksadını keşfetme yolunda aramızda 
eksik olmayan varlığının gaybi inayet ve teveccühüne nail oluruz. 

Konuya geçmeden önce bu dua-yı şeritin senedini tanıtmak yerinde olacaktır. 
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Duarun Senedi 

Bu dua için iki senet zi.kredilmiştir. Aşağıda bunların her biri ineelerup açıklanacaktır. 

Birinci Senet 

Bu senet, merhum Seyyid bm Tavus'un Misbahu 'ı- Zair kitabında yer verdiği bir na
kille ilgilidir. Onun ifadesi aynen şu şekildedir: 

~~ ıf. ~~\.:S'~ c.lli' o} ~i ıf. ~ ıf. ~ Jl; :Jl; ~~~ ~_;S~ 
.ı. .y; .uı ı ı.:.ı l_,.l..p c:> Lo _;JI ~L.aJ ~~..u ı ~ı .;S~.J ~x..ı ı .,.~,) or U"" .li tS).Jf.ll c:>~ ı:r. 

.. ·Y..J ~.) \11 ,)~ ~ ~ ı.} ~ ~..!.: c:>i '-:-'~- u 

"Ashabınuzdan bazılan şöyle dedi: Muhammed bin Ali bin Ebi Karre, merhum Muham
med bin Hüseyin bin Sufyan bin el-Bezufeıi'nin kitabından Nudbe Duasını nakletrniştir. 
Hz. Sahibu'z- Zaman (a.s) için olan bu duarun dört bayramda -{:uma günü, Kurban bay
ramı, Fıtır bayramıveGadir bayramı- okunınası rnüstehaptır." 1 

İkinci Senet 

Nudbe duasıyla ilgili ikinci senet, rivayet kitaplannda yer almaktadır. Bu senedi mer
hum Meclisi, Biharu'l- Envar2 kitabında nakletmektedir. 

"Muhammed bin Meşhedi, Mezar kitabında -Mezar-ı Kebir- Nudbe duasını Muhammed 
bin Ebi Karre, Cafer bin Muhammed bin el-Hüseym bin Sufyan el-Bezufeıi'nin kitabın
dan nakletmiştir." 

1 Misbahu'z- Zair, Seyyid bin Tavus, s.446. 
2 Biharu'l- Envar, Meclisi, c.99, s. 104-110. 
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Görüldüğü gibi ilk senette var olan o zayıflık, ikinci senette göze çarpmamaktaclır. 
Çünkü ikinci senette rnerhwn Meşhedi doğrudan doğruya Muhammed bin Ali bin Ebi 
Karre'nin Nudbe Duasının merhum Bezuferi'nin kitabından nakledildiğini söylediğini be
lirtiyor. Hrubuki birinci senette merhwn Seyyid bin Tavus, "bizim bazı ashabımız şöyle 
zikretti" diye buyuruyor. , 

Şunu da belirtmeliyiz ki merhum Meclisi, her iki senedi açıkladıktan sonra şöyle gö
rüş belirtiyor: ''Muhtemelen Seyyid bin Tavus da bu iddiayı Meşhedi'den almıştır asha
bımızdan bazılan derken demaksadı merhwn Meşhedi'dir." 

1 

Elbette şunu da belirtmeden geçmemek gerekir: eğer Seyyid bin Tavus ·(ks) Nudbe 
Duasım merhwn Meşhedi vasıtasıyla naklediyorsa burada bir sorun ortaya çıkıyor. O da 
şudur: Seyyid (ks) Nudbe Duasım beyan ettikten sonra şöyle diyor: 

"Sonra, daha önce açıklandığı üzere ziyaret namazını kılın Allah'tan ne istiyorsanız iste
yin, inşallah kabul olacaktır." 3 

Hrubuki merhum Meşhedi Mezar adlı kitabında Nudbe Duasının sonunda böyle bir 
ziyaret duasım hab~r vermiyor. Ama merhum Seyyid, İkbalu'l A'mal'da4 Nudbe Duasın
dan sonra böyle bir namazı nakletmiyor. -Bu durum, merhwn · Seyyid'in Misbah'ta ziya
ret namazım reca olarak naklettiğinin belirtisi olabilir. 

Ancak her halükarda uzmanların nezdindeki senet, esas alınmaya daha uygundur. Bu, 
merhum Muhammed bin Meşhedi'nin senedidir ki biz de bunu inceliyoruz. Fakat dua
nın senedini incelemeye geçmeden önce Muhammed bin Meşhedi'nin Mezar kitabına 
göz atmak gerekiyor. 

Mezar-ı Kebir Kitabını Thnıyalun 

Muhammed bin Meşhedi'nin 'Mezar' kitabı yüce İslam Peygamberi (s.a.a) ve onun 
nurani ailesinin ziyaretleri konusunda yazılmış bir kitaptır. 

Merhum Meclisi, Bihanı'l- Envar'da bu kitaptan 'Mezar-ı Kebir' diye söz etmiştir. 5 Al
lame Tahrani'nin ez-Zeria'a'da beyan ettiği üzere, 6 ayrıca Mustedreku'l Vesail'in sonunda 
gözüktüğü üzere bu kitap, Merhwn Nuri'nin Mustedreku'l Vesail'i için kullandığı kay
naklardan biriydi. 7 Mezar-ı Kebire'nirı mukddirnesindeki ifadeden anlaşılelığına göre mer
hum Meşhedi, serredine itimat edilebilir ve ravileri güvenilir olan rivayetleri nakletmiştir. 

Son olarak şunu da eklemek gerekir, merhum Seyyid bin Tavus, bu kitaba güven
mesinin ve ondan çokça nakiller yapmasının yanı sıra onu övücü sözler de söylemiştir. 8 

3 Misbahu'z- Zair, s.453. 
4 İkbalu'l A'amal, Seyyid bin Tavus, c.l, s. 504. 
s Biharu' l- Envar, c. 99, s. 110. 
6 Ez-Zeria, Şeyh Ağa Bozor-g-i Tehrani, c.20, s. 324. 
7 Musted.reku'l Vesail, Nuri, c.3, s.368-369; ez-Zeria, c.20, s. 324. 
8 Mustedreku'l Vesail, c.3, s.368. 
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Muhammed Bin Meşhedi'yi Thruyalım 

Merhum Ayetullah Hoyi'nin Mucernu'r- Rical'de Şeyh Hür Arnili'den naklen söy
lediklerinden anlaşılıyor ki Muharned bin Meşhedi'den maksat, Muhammed bin Ali bin 
Cafer' dir. 9 Fakat merhum Haa Nuri, Mustedreku'l Vesail'in sonunda bu konuda şöyle 
buyuruyor: "Muhammed bin Meşhedi' den maksat, Muhammed bin Cafer bin Ali bin, 
Cafer el-Meşhedi'dir. Ondan 'Hairi' diye de söz edilir. O, Ebu'l Fazl Şazan bin Cebrail 
Kurnmi'den rivayet nakleden kişilerden biridir. O, aynca iki vasıtayla merhum Muham-
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med bin Numand'dan (Şeyh Mufid) rivayetler nakletrniştir." 10 • 

Fakat her halükarda Muharned bin Meşhedi'den maksat, bu ikisinden hangisi olursa 
olsun (Muhammed bin Ali bin Cafer veya Muhammed bin Cafer bin Ali bin, Cafer el
Meşhedi) güvenilir ve değerli bir kişidir ve rical kitaplarında övücü sözlerle anılmıştır. 

Muhammed Bin Ali Bin Ebi Karre'yi Thruyalım 

Muhammed bin Ali bin Ebi Karre ile ilgili olarak şunu söylernek gerekir ki o, kitap 
sahibi ve güvenilir ravilerden biridir. Rical-i Necaşi'de onun hakkında şöyle denmekte
dir: "Muhammed bin Ali bin Yakub, İshak bin Ebi Karre, Ebu'l Ferec el-Kanai, lakabı 
'Katib'dir. O, güvenilir bir şalustır. Ondan geriye sözlü ve yazılı birçok şey kalmıştır. O, 
İmamiye ashabı arasında kitaplan-sayfa sayfa okunan biridir. Meclislerde her zaman bizimle 
birlikteydi. Onun kitapları şunlardır: Arnel-i Yevmu'l Cuma, Amelu'ş- Şuhur, Mucemu'r
Rical Ebu'l Mufazzal ve et-Teheccud." 11 

Merhum Necaşi, son olarak şöyle diy,or: "Muhamed bin Ebi Karre, benim için rivayet 
nakletmiş ve kitaplarını nakletmem konusunda bana izin vermiştir." "Meclislerde sürekli 
olarak bizimle birlikteydi" ifadesinden anlaşılıyor ki merhum Necaşi, İbn Ebi Karre'nin 
döneminde yaşamıştır. 

Yıne 'ehbarni ve ecazni cemi' kütübihi' ifadesinden de anlaşılıyor ki merhum Necaşi, 
İbn Ebi Karre'den kitaplarını nakletme iznine de sahiptir. 

Dolaysıyla denilebilir ki her ne kadar bu iki büyük insan aynı dönemde yaşamış olsa da 
merhum Necaşi, İbn Ebi Karre'nin kitaplarını nakletme izni aldığına göre İbn Ebi Karre, 
merhum Necşi'ye icazet veren meşayıhtan sayılır. 

Muhammed Bin El-Hüseyin Bin Sufyan El-Bezuferi'yiTanıyalım 

Merhum Ayetullah Hoyi'nin Mucernu'r- Rical'de belirttiğine göre, 12 bu şahıstan iki 
adla bahsediliyor: 1) Muhammed bin el-Hüseyin b~ Sufyan el-Bezuferi, 2) Muhammed 
bin el-Hüseyin el-Bezuberi, Ebu Cafer. 

9 Mucemu'r- Rica!, Ayerullah Hoyi, Zeyl-i Muhammed bin Meşhedi, c.17, s.259. 
10 Mustedreku'l Vesail, c.3, s. 368. Ez-Zaria, c.20, s. 324. 
11 Rical-i Necaşi, s.283. 
u Mucernu'r- Rica!, c.l6, 10566, s.9. 
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O, Ahmed bin İdris'in öğrencilerindenelir ve ondan rivayetler nakletrnişti.r. Merhum 
Muhammed bin Nurnan'ın (Şeyh Mufid), Muhammed bin el-Hüseyin bin Sufyan el
Bezuferi'den rivayet nakletmesinden dolayı onun Şeyh Mufid'in de şeyhlerinden olduğu 

söylenebilir. 

Onun güvenilirliği meselesiyle ilgili olarak da şunu söylemek gerekiyor: Her ne kadar 
Muhammed bin el-Hüseyin bin Sufyan el-Bezuferi bağlamında rical kitaplarında güve
nilir olduğuna dair özel bir ifade yoktur; ancak bu kişinin merhum Mufid'in kendisinden 
çok fazla rivayet nakletmesinden ve birçok yerde kendisini nza ve rahmetle anınasından 
dolayı hiç kuşkusuz şöyle söylenebilir: Genelin onu tevsik etmesi (güvenilir:bulınası) ku
ralı onu kapsamaktadır. Çünkü rical ilminin büyüklerinin belirttiği kurala göre eğer bir 
şahıs meşhursa, ondan çok sayıda rivayet nakledilrnişse, ayrıca onun hakkında zayıf ol
duğuna dair bir ifade yoksa bu zahiri iyilik göstergeleri onun güvenilir olduğunun belir
tisi sayılabilir. Çünkü onun şöhreti vardı ve eğer rical alimleri onun bir yanlışını veya kil
surunu görseydi bunu açıklardı. 

"İnnehü Ed-Duai Li Sahibuz'z- Zaman (a.s)" ifadesinin Aniann 

Bu dua-yi şeri.fin senet silsilesinin güvenilir olduğu açıklandıktan sonra İbn Bezuferi'nin 
buduayı nakletmeden önce kullandığı bir ifadeyi açıklamamız gerekiyor. 

O, Nudbe Duası metnini nakletmeden önce şöyle diyor: 

~ ~ -
.. .ı.....ıJ 'YI .)~'Y I ı.} ~ if~ 01 ~..J ~ .uıl ~ ~~ ı) \..o )1 ~l..aJ ~'-l>...UI .ı..il 

Merhum Bezuferi şöyle diyor: ''Nudbe Duası, Hz. Sahibu'z- Zaman için olan bir duadır. 
Ve bunu Fıtır, Kurban, Gaclir Hum bayramlarında ve Cuma günü okumak müstehaptır." 13

. 

Dikkat edenlerin hemen fark edeceği üzere "İnnehu ed-duai li Sahibuz'z- Zaman sa
lavatullahi aleyh" ifadesi konusunda iki ihtimal bulunmaktadır. 

1) Bu dua-yı şerif, İmam-ı Zaman ( a.s) tarafından yazılmıştır. 

2) Bu dua, İmam-ı Zamana'ın (a.s) mukaddes varlığı için yazılmıştır; Bu duanın ya
zıını İmam-ı Zaman'ın kendisi tarafından yapılmamıştır. 

Bu noktada merhum Bezuferi bu duayı dört bayramda okumanın müstehap olduğunu 
söylüyor. 

Buradan anlaşılıyor ki merhum Bezuferi'ye göre bu dua Masum İmamların (a.s) dı
şında biri tarafından yazılmamıştır. Çünkü İmamiye ashabının büyükleri hiçbir zaman ma
.sum olmayan bir şahıs tarafından yapılmış bir dua için 'bu duanın falanca belirli vakit
lerde okunınası müsteahaptır" diye bir ifade kullanmamıştır. 

Dolayısıyla iki karine ile Nudbe Duasının, masum imarnın dışındaki bir şahıs tarafın
dan yazıldığı iddiası geçersizdir. 

13 Misbahu'z- Za.ir, s. 441. 
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1) "Yesteheb" (Bu duayı okumak müstehaptır) ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla bu 
dua masum imamdansadır olmuştur. Zira herhangi bir fiili veya zikri beş hükümden (va
cip, haram, müstehap, rnekruh ve mubah) birine dair hükme bağlamak yalruzca Allah'ın 
velileri tarafından yapılmalıdır. 

2) Bu duanın okunınası için belirli bir zaman (dört bayram) tayin edildiğine göre ma
sum olmayan birine ait olan bir dua, böylesine bir özelliğe sahip olamaz. 

Nudbe Duası Hangi İmam Tarafından Yazılmıştır 

Peki, bu duanın masum imamların hangisi tarafından yazıldığına gelince ... Bu da 
yrne çok net bir şekilde belli değildir. Merhum İbn Bezuferi'nin ifadesirlin zahirinden an
lcİşıldığına göre bu dua, İmam-ı Zaman'a (a.s) aittir. Bu durumda şunu söyleyebiliriz: Bu 
öua da tevkiattandır [İmamların, özellikle de İmam Mehdi'nin mektuplarına ve yazdık
Ianna verilen isim.] ve İmam-ı Zaman (a.s) tarafından küçük gaybete yakın bir dönemde 
yaşamış olan merhum İbn Bezuferi içinsadır olmuştur. Tıpkı merhum Şeyh Mufid'e sa
dır olan tevkiat gibi. 

İkinci ihtimal ise şudur: Bu dua İmam Sadık ( a.s) tarafından sadır olmuştur. Tıpkı mer
hum Meclisi'nin Zadu'l Mead 14 kitabında buyurduğu gibi. 

Gerçi bazılan duanın içeriğindeki bazı kısımların uyumsuz olmasından dolayı bunun 
İmam Sadık'tan sadır olduğu yönündeki ihtimali reddetmek istemiştir; ama araştırmacılar 
için son derece açıktır ki bu sorunlu görülen kısımlar açıklanabilir niteliktedir. Zira buna 
benzer içerikler, başka yerlerde de İmarnSadık'taiı (a.s) 15.ve diğer imamlardan-16 aa nak
ledilmiştir. Ama her halükarda Nudbe J?uası senedinden anlaşılan şudur ki bu dua, birin
den nakledilmemiş bir dua değildir, İmamların ( a.s) birinden nakledilmiştir. Ayrıca bu dua
nın metnine dikkat edildiğinde böylesine yüksek ve meleklin bir içeriğe sahip olan Nu db e 
Duasının masum imamdan nakledildiği kolayca anlaşılıyor. 

Duanın Bölümleri 

Bu dua dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler birbiriyle ilişkilidir ve toplamda 
muntazam bir bütünlük ve homojen bir seyir meydana getirmektedir. 

Birinci Bölüm: Haınd ve Salavat 

Bu dua, Allah'ın rububiyetine hamd, yüce peygamber (a.s) ve onun mükerrem ehli
beytine salavada başlamaktadır. 

14 Zadu'l Mead, Allarne Meclisi, s. 491. 
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15 Kemaleddin, Sudeyr'in İmam Sadık'tan (as) İmam- Zaman'la ilgili naklettiği münacat. 
16 Muntehabu'l Eser, bab 3, fasıl 10, h.4, s.l40. İmam Rıza (as) İmam Mehdi'nin adı zikredildiğinde elini 

başına koymanın sebebini açıklarken itaatkar k-ul efendisini görünce böyle yapar diye buyuruyor. İmam 
Rıza'nın (as) kendisi de adeta onu görüyormuşçasına bunu yapıyordu. Elbette bununla ilgili olarak Şilie
rin bu tür konularda eğitilmesinin irade edildiği şeklindeki izahlar yerinde gözüküyor. 
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Merhum Bezuferi'ye göre bu dua Masum İmamlann (a.s) dışında 

biJi tarafından yazılmamış tn: Çünkü İmamiye aslıabm m büyükleıi 

hiçbir zaman masum olmayan bir şahıs tarafından yapılmış 

bir dua için 'bu duanın falanca belirli vakitlerde okunması 

müstea1~aptır" diye bir ifc4le hullamnamıştır: Dolayısıyla iki haıine 

ile Nudbe Duasumı, masımı imarnın dışnıdahi bir şahıs tarafından 

yazıldığı iddiası geçersizdü: 
.... --·- --- - ·- -------- - - --·-----·-- ... -- - .. ------···--·---·--~---------"-·-------,-----·- __ , ___ , __________ _ 

Alemlerip rabbi olan Allah' a ham d olsun, Allah' ın selamı efendimiz Muhammed peygam
berin ve onun ailesinin üzerine olsun. 

İkinci Bölüm: Kazaya Sena 

Bu bölüm, Allah'ın velilerine yönelik ilahi kazaya yine harnd ve sena ile başlıyor. Bu 
bölüm aslında duanın tarnamını özet olarak içeriyor ve özet ifadelerle duanın sonraki içe
riklerine işaret ediyor. 

.ı. 

... ~t:J..,ı ı.} .S_;L,a.; ""! c.S?.Lo ı)s- ~ı ~ ~~ 

.&ly.bJ Jl ~_,.ıı.., ~ı ~...).lll r-+1-~.J 

Allah'ırn hamd yalruzca sana layıktır ve senin vellierin haklanda cari olan ilahi kaza ve 
kaderine ... Onları sana yönelme sebebi ve hoşnuduğwı için vesile kıldın. 

Üçüncü Bölüm: Başından Tekarnille Kadar Tarih 

Bu duanın üçüncü bölümünde ilahi kaza ve hükmün Allah'ın velileri hakkındaki ma
cerası inceleniyor. Burada insanlık tarihinin başlangıcı, esaslı değişimler ve nihayet in
sanlık toplumunun Allah'a yakınlaşmasının zirvesi ve yaratılışın nihai hedefi olan İmam 
Mehdi'nin hakimiyet dönemine doğru olan tekarnili seyri ele alınmıştır. Bu bölüm, 

_" ~ ~i ~ " ifadesiyle başlayıp "nahnu nekul elharndulillahi rabbil illernin" 
cümlesiyle sona eriyor. 

Dördüncü Bölüm: Yardım Dilerne Ve Thlep 

Hak Teilla'nın derg§hından yardım dilerne Nudbe duasırun son· bölümünü oluşturur. 
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Allah'un sıkıno ve zorlukları ortadan kaldıran yalnızca sensin. 

Duayı Anlamanın Anahtarı 

Öyle gözüküyor ki belki de bu duadan hareketle asil Ehlibeyt maarifine dayalı bir 
tarih felsefesi kurmak için ciddi ve faydalı veriler edilebilir. Ama konuya girmeden önce 
tarih felsefesinin tartfiDe ve onunla ilgili çeşitli bakış açılanna kısaca değinmek gerekiyor. 

: Tarih felsefesinden maksat, tüm insanlık tariliinin tahlilidir. Yani bu bilirnde ba-
şından sonuna kadar tarihteki akış ve hareket, tarihin tekarnili şekli, onun değişim ve 

· tekarnili üne hakim olan etkenler incelenir. Dolayısıyla bir taraftan tarihi gelişmeleri tah
ili ennek ve onların tekfunül hareketleriyle ilgili görüş bildirmek, diğer taraftan insa
mn dünyaya bakışına bağlı olması, tah1ilin niteliğini insanın varlığına bağlı kılıyor. Ya
ratılışı ve onun teamillünü Hak Teilla'nın rububiyet ve yaraucılığı temelinde bina eden 
Müslüman ve muvahhit bilgirıler, yaratılış düzenini maddenin istiklal ve istiğnası te
rneliİlde gören maddeci teorilerle uzlaşamaz. Zira maddeci teorisyenler, yaratılıştaki ni
hai kemali, mutlak duyular t~elinde ve maddi duyuları ve zevkleri esas kabu1 ederek 
tarif ederler. Bu bakış açısı, tarihin tekarnili aşamasım insani içgüdülerintamamen tat
min edildiği bir aşama olarak görür. Bu ise tevhidi bakış açısına sahip Müslümanların 
inançlarıyla ciddi bir şekilde tezat oluŞturur. Allah'ın mutl.ak yaraucılığı esasına dayalı 
olan İslami bakış açısı yaratılışın tekamülünü ilahi rububiyete geri döndürür ve şöyle 
der: Bu tek olan rabbimiz, daimi rububiyeti ile tüm malılükları tekamül seyrille yerleş
tirmiştir. Bu şekilde tarihin tekamill.ü de toplum, ilahi rububiyet ve velayeti kabu1 et
tikçe gerçekleşecektir. Bu önemli hedefe ulaşmak yalnızca insanların iradesiyle müm
kün olacaktır. Yani insanlar, kendi tercihleriyle ilahi velayeti kabul ettiği zaman kendini 
tarihin tekamülüne ortak kılabilir. Ve toplumun, toplumsal bir tapınınaya yaklaşması
nın sırrını çözebilir. Sonuçta velayet cereyaru ve insan illemindeki ilahi gözeticilik daha 
fazla zuhur eder ki bu da tarihin nihai kemalidir. 
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Bu arada Allah 'ın özel veilleri, ilahi ve layetin insan üzerindeki uygulayıcısı rolünü oy
namaktadır. Yani Allah Teaıa, insanlar üzerindeki velayetini onlarla doğrudan irtibat kur

mak şeklinde uyguluyor değildir. Tam. tersine, Allah velayetini seçtiği velileri aracılığıyla 
insan toplumuna uygular. Allah'ın bu özel veilleri, ilahi velayeti tamamıyla kabul ettik
leri için sınavdan alnı ak ve başı dik bir şekilde çıkmış ve iradesi, ilahi velayetin varlık 
§leınindeki mecrası olmuştur. Bu yüzden Şia'mn melekiit:l maarifine göre insan toplumu
nun kemali ve tarihin arzulanan kemal yönündeki hareketi, Allah'ın veillerinin mecra
sından geçmektedir. Onların iradesinin zuhuruna uygun bir şekilde de insanlık ilieminde 
olacaktır. Çünkü anılar Hak Te§la'nın yeryüzündeki halifeleridir ve insanlar da onların ve
layetine itaat etmekle görevlidir. 



Allah'ın özel velileri, ilahi velayetin insan üzerindeki uygulayıcısı rolünü 
oynamaktadır. Yani Allah Teôla, insanlar üzerindeki velayetini onlarla 
doğrudan irtibat kurmak şeklinde uyguluyor değildir. Tam tersine, AllaH 

velayetini seçtiği velileri aracılığıyla insan toplumuna uygular. Allah' ın bu 
özel velileri, ilahi velayeti tamamıyla kabul ettikleri için sınavdan alnı ak 
ve başı dik bir şekilde çıkmış ve iradesi, ilahi velayetin varlık ôlemindeki 

mecrası olmuştur. Bu yüzden Şia'nın melekOti maarifine göre insan 
toplumunun kemali ve tarih1n arzulanan kemal yönündeki hareketi, 

Allah'ın velilerinin mecrasından geçmektedir. 

Kim size itaat ederseAllah'a itaat etmiş olur, kim size isyan ederseAllah'a isyan etmiş olur. 

Kuşkusuz kim bu yolda Allah'ın velilerinlıı velayetini kabul etmezse, şeytarun vela
yeti.ne girmiş olur. 

Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafulerin ve
Weri ise tağGttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. 
Orada ebedi kalırlar. 17 

Dolayısıyla insanların tevhidi bir toplumla bağının ve onWl kemal yönündeki hare
ketinin temel ekseni ilahi velayeti sevmek ve kabul eunek ve Allah'ın velilerini tam ola
rak veli ed.inrnektir. 

17 Bakara: 257. 
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Aynı şekilde kişilerle şeytani toplum arasındaki bağın ekseni de şeytanı sevip onu veli 
edinmek ve tamamen maddi arzulannın peşi sıra hareket etmektir. 

Öyle gözüküyor ki tarih felsefesine yönelik bu bakış açısı, insanlık alemindeki Allah'ın 
velilerinin ( a.s) velayet macerasıdır. Alemin tüm seyri ve toplumun Allah' a doğru hare
keti ve hatta bu seyrin niteliği adeta Nudbe Duasının nurani içeriğinde gözükmektedir. 

. 
1 

Bölümlerin Şerhi 

Birinci Bölüm Haınd ve Salavat 

, - ~ " ~ 
.~ r-L-' 4.11_, ~ ~ G~ ,).;- .uıl ~-'~Wl ~.J .uı .M>JI 

·. Nudbe Duasındaki bu bölüm tüm kısalığına rağmen, varlık aleminde ve insanlık top
lumunda gerçekleşmesi gereken tüm maceranın özetini ifade etmektedir. 

Elhamdulillahi rabbil alemin ifadesi, Allah Teala'nın tüm varlıklar üzerindeki rubu
biyet macerasına işaret etmektedir; bunun neticesinde de ilahi velayeti takip edecektir. 

, - ). .. 
~ r-L-' 4.11_, ~ ~ G..l_:...ı ,).;- .uı l ~-' 

ifadesi o rububiyet ve velayetin eksenine ve mecrasına işaret etmektedir. Bu, Allah ka
tından tüm aleme hakimdir. Zira tüm varlıklar üzerindeki ilahi rububiyet, bu rububiyetin ce
reyan ettiği güzergilll İslam'ın yüce PeygC!ITlberi ve onun değerli Ehlibeytinden geçmektedir. 

Genel olarak bu kısa bölümü, bu duanın bütünlüğünden ve bu duanın geri kalan bö
lümlerinde yer alan konulardan bağımsızlık ilanı olarak görmek mümkündür. 

İkinci Bölüm: Kazaya Sena 

.. . ~..U 1 ~l:J _, 1 ı.) .5) L,a.i <~.! ı.S .r:- Lo ,)s- ..4->JI & ~1 

Diye başlayan kind bölümde, evliyalarına cari olan ilahi kazadan dolayıAllah'a harnd 
ediyoruz. Bu bölümün devamında bu kazanın evliyaya nasıl cari olduğu ile ilgili olarak 
özetle şu açıklama yapılıyor: Allah Tebarek ve Teala, dünyanın muhtelif dereceleri ve 
merhalelerindeki zühde dair velilerinden söz aldı; onlar da Allah'a verdikleri söze bağlı 
kaldılar. O sözü koruma yolunda karşılaştıkları tüm bela ve zmluklara tahammül ettiler: 

, &~ & l_,.k _rJ ... ~JJI ~JJI oh ~L::-.J~ ı.) ..u. _;ll ~ ~ r. c:>i ~ 

Allah Teala da söze bağlı kalma ve onu koruma yönündeki çabayı kendisinin en seç
kin ebedi nimeti olarak onlara ayırdı ve onların çabalarını kabul etti, onları kendisine yak
laştırdı. Adlarını yüce yaptı, açık övgülerini onlar için yaptı. Bu büyük nimetler o derece 
devam etti ki Allah meleklerini değerli velilerine gönderdi. Onlara vahiy indirerek onlara 
ikramda bulundu bu kabulün ve yakınlaşmanın neticesi olarak Allah kendi ilmini saçarak 
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bu özel velilerine yardım etti. Yani onlar öyle bir mertebeye ulaştılar ki tüm aıemler için 
hidayet menşei oldular. 

" Dolayısıyla özet olarak bu bölümde birkaç temel noktanın gizli olduğu ve onların da 
şunlar olduğu söylenebilir: 

Allah'ın velileri bu dünyada muhtelif derecelerle ilgili olarak Allah'a verdikleri zühd 
sözünden dolayı tüm ağrr sınaviara ve belalara da galip geldiler ve Allah, katından iki 
mükafatla ödüllendirild.iler. Birincisi Allah'a yakınıaşmış olmaktrr. Diğeri ise diğer yara
tılmışların hidayetine vesile olmalarıdır. Bu, Allah'ın velilerinin ilahi kazayla olan övü
lesi nitelikteki macerasıdır. Çünkü ilahi rububiyetin tüm aıeme eksen olması bu mecra ile 
gerçekleşiyor. 

Elbette şunu da bilmek gerekir ki evliyaya yönelik ilahi kaza cereyanı srrasında Allah' a 
hamd rnerhalesine ulaşmak, Allah'ın velisinin ağrr bela sınavını geride bırakmasını ve 
Allah'ın vefisinin bu belalarla mücadelesini gerektirir. Bunun ise çeşitli mertebeleri vardır. 
Zira belaya uğradıktan sonra birind aşamada Allah'ın velisinin belasına sabretmek son
raki aşamada da bu belaya teslim olmak gerekir. Sonra o beladan razı olur, son aşamada 
ise o belalardan dolayı Allah'a şükreder. Açıktır ki Allah'ın velisinin uğradığı belayı çek
meyen ve Allah'ın velilerinin hiçbir belasını idrak edemeyen bir insan, böylesi bir belaya 
şükür ve hamd merhalesine ulaşamaz. Zira ilahi kazaya hamdı idrak edebilmek, insanın 
Allah'ın velilerinin çektiği zorluk ve sıkınnlan görmesi ve onun semerelerini idrak etmesi 
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şartına bağlıdır. Aynca bu macerada Allah'ın kendi velilerine yönelik güzel yaranşını da 
kavramalıdır. Ancak böylesi bir insan bu aşamalan geçtikten sonra Allah'ın velilerine yö
nelik kazası sırasında Allah'a hamd ve sena merhalesine ulaşabilir. 

Üçüncü Bölüm: Başlangıçtan Tekarnille Kadar Tarih 

Nudbe Duasının bu bölümü, duanın en uzun bölümünü oluşturur; tarihin tekarnili merha
lelerini ayrınnlı bir şekilde işler. Bu yüzden bu bölümü birkaç kısm~ ayınnak mümkündür. 

Birinci losırn: 
1 

.. {' · · · JJj ı:>i ı ; · c.>:;LT .-::;.; ... ı..- & >i ı:> i ı ı ~ ~ı ~ \,;) ~ .J c..)"':" tr - \....: ~ . J ı..s' • ı...r- -.-

Birinci bölümde peygamberlerin hiseti olayına kısa bir değini vardır. Hz. Adem'in zik
redilmesinden ve onun cennetten çıkarılmasından sonra ulu'l- azın peygemberlerden ve 
risaletleri boyunca karşılaşnkları önemli olaylardan söz ediliyor. Onlara yönelik ilahi ka
zaların belli başlılarına değiniliyor. Eğer duanın bu bölümüne tarih felsefesi açısından ba
kacak olursak, bu bölümün ulu'l- azın peygamberlerin hiseti demek olan tarih tekfunülünün 
ana halkasını oluşturduğunu söylememiz gerekir. Çünkü eğer biz insanlık toplumunun ke
malini Allah Te§la'ya yakınlaşma aşaması olarak göruyarsak -nitekim onda ilahi velayet 
ortaya çıkmıştır ve toplum tüm yönleriyle ilahi irade ekseninde dönmektedir- taribin en 
önemli kemal aşamasını şeriat sahibi peygamberlerin gönderilmesi (biseti) olarak değer
lendirmemiz doğaldır. Zira Allah ile insa!ilık toplumu arasın9aki bağlantı olan şeriat ·sa
hibi ulu'l azın peygamberlerin gönderilmesiyle ilahi şeriat yeryüzünde daha fazla kemale 
sahip oldu. Sonuçta Allah'a kulluk zemini, insanlar için çok daha fazla hazırlanmış oldu 
bu da insanlık toplumunun hidayette· yeni bir aşamasını beraberinde getirdi. Duanın bu 
bölümünün sonunda bu peygamberlerin biseti vesilesiyle ilahi hüccetin tüm tarih için ta
mamlanmış olduğu, ilahi rububiyet ve velayetin sınırlannın tarihte netleştiğini hatırlatıyor. 
Bu ise insanın tercihi ve iradesiyle çelişmiyor. Aksine, ilahi elçiler geldikten sonra da (ki 
onların gelişi Allah'ın velayetini topluma cari kılmıştır) yine banlı izleyen ve tağutun ve
layetini kabul eden insanlar olmuştur. Zira bundan önce tarihte hak ekseninin korunması, 
bu peygamberlerin çabalarıyla olmuştur. 

İkinci kısım: 

.... (rL.J .JT.J ~ liıı ~) ~ ~.J ~dı r'14 l::. _~-:;ı ı:>i dı 
Bazı ulu'l azın peygamberleri gönderilmesiyle - gerçekleşen tarihin değişim aşaması 

incelenelikten sonra duanın bu bölümünün ikinci kısmında yüce İslam Peygamber'inin 
(s.a.a) özellikleri açıklanarak tarihin daha mütekamil bir merhalesine geçiliyor. Bu mer
haleAllah'ın son peygamberinin gönderilmesiyle oluşmuştur. Bu konuyu Mükerrem İslam 
Peygamberinin (s.a.a) özelliklerinin sayıldığı duanın bu bölümünde bulmak mümkündür. 
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Tüm yaranlıruşlann efendisi, seçilmişlerin özü, seçilmişlerinen büyüğü, Allah'ın güven
diği kimselerin en değerlisi, olarak Hz. Peygamber'in (s.a.a) seçilmesi, Hz. Peygamber'in 
diğer tüm peygamberlerden açık ve net bir şekilde üstün olduğunu ifade ediyor. Bunun 
sonucunda Hz. Peygamberin hiseti de kendine özgü özelliklere sahip olacaktır. Bu çerçe
vede, Hz. Peygamberin hisetinin insanlan ve cinleri içeren genel ve kap~arnlı biseti, onun 
şeriatının ve risaletinin doğudan batıya her yere şamil olması, korku ve dehşete muzaffer 
olması, Hz. Peygam.ber'in (s.a.a) en iyi melekler tarafından korunması ve nihayet amın 
dininin diğer dinlere galip gelmesinin vaat edilmesi sayılabilir. 

Dolayısıyla şunu söylemek mümkündür: Eğer illernin büluğ ve tekamül~, ulu'l- azın 

peygamberlerin hisetiyle başlamışsa Peygamberlerin Sonuncusunun (s.a.a) gelişiyle de 
bu büluğ yeni bir aşamaya geçmiştir. Bu büluğ ve tekfunül, böylesine kemallere ve dere
celere sahip olan bir elçinin eliyle gerçekleştirilmelidir. (Diğer peygamberler, onun sahip 
olduğu bu özelliklere sahip değildir.) O halde tarihe hakim olacak olan odur. Aleme galip 
olan odur. İnsanlık toplumunun nihai hidayet ve tekamülünü elinde tutmaktadır. İşte bu 
Allah Teilla'nın mükerrem İslam Peygamberine (s.a.a) olan kazasıdır. 

Üçüncü kısun: 

.... <\lı!~ ~..l..p ı:-J.:.o ~Y. ~l ~ ~~J 

Duanın bu bölümünün üçüncü kısımnda Hz. Peygamber'in (s.a.a) vasileri, onların 
Peygamber'in hedeflerini ilerietmedeki rolü söz konusu edilmiş ve sonuç olarak o yüce 
insaniann mdayetinin vesilesiyle tarihin tekarnili seyri ele alınmıştır. 
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Her ne kadar bu bölümün birinci kısmında özet olarak eliğer ulu'l azın peygamberle
rin vesayeti meselesinden bahsedilmişse de: 

* .. 
~~.J <.SI?.Lo, ~ ~~.J~ dJ, ı;.;>~ o~ ı ı;.;'%- o .,.~.JI .U~ ~.J 

- J. Cr-L.J .JI.J ~ .uıl ~) i')l....l r.~ ~l::-.J 

Bu bölümde İslam Peygamberinin (s.a.a) vesayeti meselesi ayrınnlı olarak ele alın
mışnr. Bu da onun taıihin bu aşamasında temel bir role sahip ol~uğunu göstermektedir. 
Zira Allah Teala'nın Peygamber-i Ekrem' e (s.a.a) yönelik kazası, onun vasilerinin yo
luyla -ki onlar Allah'ın seçtiği velilerdir- devam etmektedir. Yani Allah tarafından Hz. 
Peygamber'in vasileri olarak seçilen Peygamber ailesinin tümü aynı nurdandır. Allah, onlar 
ariısında Peygamberine özel bir konum vermiştir ve Kur'an'ın ayetlerinde ıisaletinin tek 
i,icretini Allah yoluna adım atmak olarak açıklamış or. Bir başka ayette de o aileyi sevrneyi 
(meveddet) risaletin tek ücreti olarak tanınruşnr. Bunlardan anlaşılıyor ki Allah yolunda 
adım atmak olan risalet ücreti, Ehlibeyt'i (a.s) sevmekten başka bir şey değildir. Öyleyse 
risaletin devamı, Resul'ün ailesinin korunmasıyla anlam kazarunakta, onların çektiği her 
bela, Peygamber'in çektiği bela olarak sayılmaktadu. İnsanlık toplumunda onların vesi
lesiyle gerçekleşen herhangi bir hidayet de Allah'ın Resulünün hidayeti olarak değerlen
dirilmektedir. Yani toplumun birlayetinin bir bölümü Hz. Peygamberin (s.a.a) eliğer bö
lümü de onun Ehlibeytinin uhd~sindedir. Bu yüzden Hz. Peygamber'in döneminin sona 
ermesinden sonra hemen Müminlerin EmiriAli'nin (a.s) vesayeti meselesini ele almış ve 
ona ayrınnlı bir şekilde değinmiştir. Bu da Hz. Ali'nin toplumun tarihi hidayeti sırasında 
kendi vesayeti vesilesiyle oynadığrkilitıolün bir göstergesi~. Bu da ortaya koymakta-

dır kivesayetin asli zuhuru, Hz. Ali'de~ (a.s) ve şu ifade ile i} J$J.J .J..l:..JI y. ı) ts 1ı 
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~lAMuhatabına şunu bildirmektedir: Hz. Peygamberin bereketli hayatı dönemindeki ta
rihi hidayet merhalesinde Hz. Peygamber'in (a.s) uyanalığı (inzar) tek başına yeterli de
ğildir. Onun uyarıalığının ve taribi hidayetinin yanında onun temiz Ehlibeytinin ve özel
likle de Hz. Ali'nin devam eden hidayetinin de olması lazımdır. 

Bu aşamayı açıkladıktan sonra Hz. Ali'nin faziletlerini (a.s) beyan ederekAllah'ın Re
sulünün (s.a.a) toplumun Hz. Ali'nin (a.s) velayetini kabul etmesi için zemin hazırlamak 
üzere yaptığı işlere giriyor. 18 Zilhicce'de Gadir-i Hum adlı yerde yalanan olay onların 
en bariz alanıdır. Bu olayla başlıyor ve hadisi zi.krettikten sonra Tebuk savaşı macerasına 
ve menzilet hadisine giriyor ve ardından Medine'nin Peygamber'in hicretinden sonra ta
nık olduğu en güzel olaya geçiyor ve Müminlerin Emiri Ali'nin (a.s) Peygamber'in biri
cik kızı Fatıma ile evliliğine değiniyor. Hz. Ali'nin evinin kapısı hariç olmak üzere tüm 

evlerin mesdde açılan kapılarının kapatılması h1:1nrası zi.krediliyor. Hz. Ali'nin yüce ve 
melekGô makam ve derecelerini gösteren her bir olaya değiniyor. 

Hz. Peygamber (s.a.a) böylece, ümmetiçinde kendinden sonraki hidayet bayrağını 
ayağa kaldırıyor ve kendinden sonraki hidayet güzergalunı. hazır bale getiriyor. Bütün bun
lar, tarihin tekfu:nülündeki önemli gelişmelerdir. Bu olayların tek tek her biri, toplumu ilahi 
velayeti kabu1 yönünde ileri götüren basamaklar gibidir. Ama burada illemin maslahatı 
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tarihsel cebir temelinde oluşmamışnr. Toplum, velayeti kabul enne yolunda tercih sahi
bidir. Yani Ali'nin velayetine baş koymak ile şeytanın ve tağutun velayet eteğine düşmek 
arasında kendisi tercih yapmaktadır. Maalesef, ümmet Peygamber'den sonra Allah'a ya
kınlaşma tekfunül yolundan sapmış ilahi velayeti kabul etrnekten yüz çevirmiştir. Bu da 
Allah'ın özel velileri ve Peygamberin vasileri olan Ehlibeyt (a.s) için. ağır belaların or
taya çılanasına neden olmuşnır . 

.J - .ı. .ı. 
.... ~~opa..o4.4'l'I.,~,)4JI~~,)4JI~(r-LJ.JI.,~.uı l~).uliJ_,......J.r1~r-l 

Şunu da belirnnek gerekir ki Allah'ın velileri o tahammül edilemez belalarla karşılaş
masına rağmen toplumun velayeti yine de rububiyetin tedbir elinden çıkmarnışnr. Allah'ın 
iradesi illemin işlerinin iyi ve güzel akıbetinin velilerin eline düşmesi şeklinde gerçekleş

miştir. Bu da onların Allah yolunda, Allah'ın dininin ihyası için katlandıkları o halisane 
zahmetlerin bir sonucudur. 

DördÜI)cü kısım: 

Daha önceki tüm merhaleleri geride bırakınasından ve insanın Nudbe yoluyla velile
rin çektiği belalardan dolayı gözyaşı dökmesinden sonra insan kendini o belalara hazır
lıklı kılıyor. Bu bölümde, dua çekilen bu belalara bir bekleyiş psikolojisi oluşturarak yön 
verme çabasına giriyor. İnsanı, çekilen bu belalardan faydalanmaya sevk ediyor ve onu 
İmam Mehdi'ye (af) yönelmeye davet ediyor. Bu da bu duada farklı üsluplardaki şu üç 
merhalede ortaya çıkıyor: 

Birinci merhalede 'eyne' lafzıyla, tağutun defterini dürmek için evliyanın tek umudu 
olan İmam Mehdi'yi arayış ifade ediliyor. Bu arayışta çoğunlukla İmam-ı Zaman'ın (a.s) 
hükümetinin hedefleri takip ediliyor. 

-~:;1 -: ı .. " .ı. .. . . . . .6,.,J.l2.H .J!b c- .MA.JI ~~ ~,)4}1 o..rJI ~ ~ :ı u=JI .uıl ~ ~~ 

İkinci merlıalede, birinci merhale geride bırakıldıktan sonra 'ya' nidasıyla, bizatihi 
İmam Mehdi'nin kendisi talep ediliyor ve doğrudan onun kendisine hitap ediliyor. Bu rner
hale, önceki merhaleden daha yüksektir. Zira İmam Mehdi'nin huzurunda olunduğu hissi 
vardır. Bu merhalede daha çok, onun varlığının ve şahsiyetinin vasıfları anlatılmaktadır. 

o o o oıf. ~ ~.,.Wl o.) W\ ıJ. ~ 

Son aşamada ise İmam Mehdi'yle söyleşme ve içinden geçenleri ona anlatmaya başla
nıyor. Bu söyleşmeler, AllalıJın velisiyle sadece lafta kalan konuşmalar düzeyini aşıp ona 

. olan gerçek ihtiyaa hissettirdiği zaman insanın varlığında görünür hale geliyor. 

Özel bir gönül bağlılığını ifade eden bu merhaleye ulaşmak, önceki iki merhalede ta
leplerin zirveye ulaşmasından dolayıdır. 

169 



Misbalı ı Nuclbe Duasına Dair Bir inceleme ı Kış 2019, Yıl: 8, Sayı: 15 

Dördüncü Bölüm: Yardım Dilerne Ve Talep 

.. .. .. 
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Nudbe Duasının bu bölümü, insanı Allah'ın vetisiyle dertleşip söyleşme halinden Al
lah Teala'ya isteklerini ve ihtiyaçlarını söyleme haline geçiriyor. Önce Allah'ın velisini 
görme talebi ile başlanıyor. Bu ise insanın İmam-ı Zaman'ın varlığını idrak etmeye duy
duğu ruhsal iştiyakı gösteriyor. Elbette buna insanın Allah'tan bu dileklerini sadece dün
yada değil ahirettte de kabu1 etmesini istemesi eşlik ediyor. Ardınaan Peygambere ve eh
libeytine salavatla yeniden Allah'ın özel velisine yönetiyor. Sonunda da şefaat talebi ile 
o arayışın ve bekleyişin neticesi olarak Allah'ın velisine daimi olarak kavuşma dileği 
A.llah'ın dergillıında dile getiriliyor. 

·. Özetlendiği üzere, bu dua, üçüncü bölümün başında insanlık toplumunun tekfunülü yö
nündeki gelişmeleri kısaca anlatarak insanı ilahi kazanın Allah'ın özel vetisiyle olan ma-

cerasına götürüyor. Duanın okuyucusunu üçüncü bölümün sonundaki şu cümleyle ~ 
- .ı. 

... ıJ~~I ~ ~1_, ~.uıl ~ J>-_, ~~~~ey ~Lk'YIAllah'ınvelisi-
nin uğradığı belalarm içine çekiyor. Bu haldeyken de şu ifadeyi zikrederek u:i ~1 &ıJ 
~1 Onun musibete uğramış ruhunu Allah'ın velisinin zahmetlerinin neticeye u1aş
masıyla belaların ortadan kalktı.ğı dönemin beklentisine sevk ediyor. Yani Allah'ın velisi
nin belasına mübtela olmuş L'1Saiun uğradığı musibeti hidayet etmeye çalışarak onun ma
temini bekleyiş ışığıyla aydınlatıp hedefli hale getiriyor. (Nitekim bu bekleyiş, insanlık 
toplumu için nihai kemal isteğidir.) Elbette bu kadarla da yetinrniyor. Bekleyişin üç mer
halesini geçtikten soma dördüncü böliimde Allah'ın velislnın yeryüzündeki hak devletini 
idrak etme dileği ve duasının ardından okuyucuyu, ebedi ve uhrevi kavuşmanın ayrıntıla
ruıa da götürerek rehberlik ediyor. Bu ise masum imamlardan (a.s) dua formatında Ehli
beytin melekGti maarifini esas alan bir tarih felsefesinden başka bir şey değildir. 
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