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SADELEŞTİRENİN ÖNSÖZÜ 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Allah-u Teâla’nın en sevgili kulu 

olmakla beraber Müslümanların da göz bebeği olmuştur. Hz. Peygamber’in 

(s.a.s.) yaşadığı dönemde ashâbının da kendisine çokça saygıda bulunduğu, 

“Anam babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah” şeklinde sevgi ifadeleri kullandık-

ları kaynaklarda yer etmiş bir husustur.  

Hz. Peygamber (s.a.s.) hakkında hem Kur’ân’da hem de ulemâ tarafından 

kaleme alınan kitaplarda, ona saygıya dair birçok ifade bulmak mümkündür. 

Bununla beraber, bunlar arasında önem celbeden bir ifade, Allah-u Teâla’nın 

“Ey imân edenler, siz de Peygambere salât ve selâm edin” mesajıdır. Bu vesileyle -

bilhassa Hz. Peygamber’in (s.a.s.) ismi anıldığında- bu mesaja riayet eden pek 

çok kimsenin Hz. Peygamber’e (s.a.s.) salât-u selâmda bulunduğu görülmek-

tedir.  

Hz. Peygamber (s.a.s.) salavât getirmenin farklı çeşitlerinin olduğu bildi-

rilmiştir. Bu vesileyle İzmir müderrislerinden Osman Ferid Efendi, 1922-1924 
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yıllarında basımı yapılmış olduğu belirtilen, “Peygamber Efendimiz’e Sa-

lavât-ı Şerîfe Getirmenin Dünyevî ve Uhrevî Faziletleri ile Salavât-ı 

Tefrîciyye’nin Niteliklerini Belirten Bir Risale” adıyla bir yazı kaleme almıştır. 

Bu risâlede Osman Ferîd, Allah-u Teâla’nın Hz. Peygamber’e (s.a.s.) salât ve 

selâmda bulunduğundan bahsetmiş ve müminlere de bunu yapmalarını em-

rettiğini iktibâs etmiştir.  

Osman Ferîd, başlıklar halinde ele aldığı konuda getirilen salavât çeşitle-

rini bildirmektedir. Ayrıca bunların insanlara faydasından bahsetmekte ve 

bunu hadislerle desteklemektedir. Salavât getirmenin kıymeti hakkında 

şüphe olmamakla beraber, müellifin yazısında belirtmiş olduğu hadislerin 

sıhhatinin ayrıca araştırılması gerektiği kanaatimizi de belirtmeliyiz. 

Müellif, yazısında çeşitli kaynaklardan alıntılar yaparak salât-ı tefrîciyye 

hakkında bilgiler vermekte ve bunun insanlar üzerinde tecrübe edilmiş fay-

dalarından da bahsetmektedir. Bu salavâtın adedini ve getirilme şeklini de 

ayrıca açıklamaktadır. Son olarak da salavât-ı şerîfe getirmenin adabını izâh 

eden Osman Ferîd, salavât getirme açısından risalesinden istifade edilebile-

ceği izninin bulunduğunu eklemiştir.  

Müellif hakkında yaptığımız araştırmada herhangi bir bilgiye ulaşamadı-

ğımızdan dolayı müellife dair bir bilgi verememek ve metnin sadeleştirme-

siyle yetinmek durumunda kaldık. 

“Son Dönem Osmanlı İlmî Müktesebâtını Günümüze Taşıma Projesi” 

kapsamında -bu projeden beni haberdar etmesi hasebiyle- metnin sadeleşti-

rilmesine vesile olan ve katkıda bulunan Arş. Gör. Sümeyye Betül ELİTAŞ’a, 

projenin yürütücülüğünü üstlenen Doç. Dr. Feyza Betül KÖSE ve Arş. Gör. 
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Asım SARIKAYA’ya, kitabın yayımcısı olan SAMER Yayınları’na, çalışmala-

rım hususunda beni teşvik eden ve yönlendiren Dr. Öğr. Üyesi Fikret ÖZÇE-

LİK’e, ilme yönelme ve talep etme konusunda yol göstericim olan, başta ilk 

hocam babam olmak üzere değerli aileme ve akademik çalışmalarımın her 

evresinde maddî-manevî desteklerini sunan Öğr. Gör. Serap YILDIZ’a teşek-

kürlerimi sunuyorum. 

Muhammed Veysel Emen 
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِٰن الرَِّحيمِ 
I. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafâ’ya (s.a.s.) 

Salâvat-ı Şerîfe Getirmenin Fazileti, Dünyevî ve Uhrevî İsteklere 

Ulaşmaya Bir Vesile Olarak Belirtilir 

Allah-u Teâla, Kur’an-ı Kerîm’de mümin kullarına Peygamber Efendimi-

zin üzerine salavât-ı şerîfe getirmeyi emretmiştir.  

Allah-u Teâla buyurdu ki: 

ََّوَمََلِئَكَتُهَُّيَصلُّوَنََّعَلىَّالن ِبََِِّّإن َّ ﴿  ﴾ اَّلل 

Manası: Muhakkak Allah-u Teâla ve bütün melekleri, Nebi’si ve Peygam-

ber’i olan Muhammed (s.a.s.) üzerine salât ve selâm ederler. 

 1ا﴾ ََيَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواََّصلُّواََّعَلْيِهََّوَسلُِِمواََّتْسِليم َّ ﴿

                                                      
1 Ahzâb, 33/56 
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Manası: Ey imanın en şereflisi ile şereflenmiş olan kullarım! Siz de habi-

bim Muhammed (s.a.s.) üzerine salât ve selâm ediniz.  

 

*                        * 

Ashâb-ı Kirâm efendilerimizden bazıları, güzide Peygamberlerin en üs-

tünü ve sonuncusu Peygamber Efendimiz’e (s.a.v): “Biz senin üzerine nasıl 

salavât-ı şerîfe getirelim?” diye sordular. Ashâb-ı güzînin bu sorusu üzerine 

Peygamber Efendimiz (s.a.v): “ٍَََّّعٰلىَُُّمَم ٍدََّوَعٰلىَّٰاِلَُُّمَم د -buyurmuşlar 2”قولوَّأَللُِٰهم ََّصلِِ

dır ki manası: “Ey Ashabım! Siz ‘ََّعٰلىَُُّمَم ٍدََّوَعٰلىَّٰاِلَُُّمَم د -deyiniz” demek ’أَللُِٰهم ََّصلِِ

tir.  

✿ 

II. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Üzerine Salavât-ı Şerîfe Getirme-

nin Ahiret Açısından Faydaları 

Ashâb-ı güzîn ve aşere-i mübeşşereden3 Ebû Talha (r.a) rivayet eder: Bir 

gün Peygamberimiz Muhammed’in (s.a.s.) yanına gitmiştim. Peygamberlik 

nuruyla harem-i şerîften çıktılar, büyük bir sevinç ve müjdeyle buyurdular ki: 

“Ey Ebâ Talha! Kardeşim Cebrail (a.s.) bana geldi ve dedi ki: Ya Muhammed, 

şanı yüce olan Rabbin sana selam eder ve buyururlar ki; Ümmetlerinden birisi 

habibim Muhammed (a.s.) üzerine bir kere salât ve selâm etse ben o kuluma 

                                                      
2 “ ‘Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed’ deyiniz.” (sad) 
3 Cennetle müjdelenmiş on sahabî.  
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on salât ve selâm ederim.” Yani “4”َمنََّجاءَِِّبْلََْسَنِةَّفَ َلُهََّعشَُّْرَّأَْمثَاِِلَا ayet-i kerimesinin 

yüce manasınca on sevap veririm demektir. 

 

*                     * 

Diğer bir hadis-i şerîfte Peygamber Efendimiz (s.a.s.) “ ُرُهمَّإن َّأَْوىلَّالن اِسَِّبََّأْكث ََّ

ََّصََلة َّ -buyurmuşlardır ki mana-ı şerîfi: “Ashâbım! Benim yanımda insan ”َعلي 

ların en faziletlisi, benim üzerime en çok salavât-ı şerîfe getirendir” demektir.  

 

*                                    * 

Ashâb-ı güzînden, İslam’ın ilk yıllarında (İslam’la) şereflenmiş olan ve 

Bedir Gazvesi’nde bulunanlardan Abdurrahman b. Avf (r.a) rivayet eder ki 

bir hadis-i şerîfte Peygamber Efendimiz (s.a.s.) “َّجاءينَّجربائيلَّعليهَّالسَلم،َّفقال:ََّي

انَّمنَّاهلَّاجلنةُممدَّالَّيصليَّعليكَّأحدَّإالَّصلىَّعليهَّسبعونَّألفَّملك،َّومنَّصلتَّعليهَّاملَلئكةَّك ” 

buyurmuşlardır ki mana-ı şerîfi: Bana kardeşim Cebrail (a.s.) geldi ve dedi ki: 

Ya Muhammed, sana bir kimse salavât-ı şerîfe getirmez, ancak bir defa salât 

getirirse o kimsenin üzerine yetmiş bin melek salât ederler ve Cenâb-ı Hak’tan 

o kimsenin affedilmesi duasında bulunurlar. Bir kimsenin üzerine melekler 

salavât getirirse o kimse cennet ehlinden olur demektir.  

                                                      
4 En‘âm, 6/160 
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Ya Rabbi! Bizleri Peygamber Efendimiz’in üzerine salavât-ı şerîfe getire-

nin, cennete erişenin zümresine sok. Seyyidü’l-Mürselîn hürmetine, âmin. 

✿ 

III. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Üzerine Salavât-ı Şerîfe Getri-

menin Dünya Açısından Faydaları 

Hazînetü’l-Esrâr kitabının yüz sekseninci sayfasında zikredilmiştir: Pey-

gamber Efendimiz (s.a.s.) buyurmuşlardır ki: “Bir gün Cebrail (a.s.) müjdeli 

bir hal ve güler yüzle bana geldi. Cebrail’in (a.s.) bu şekilde, sevinçli bir yüz 

ifadesiyle geldiğini görünce: ‘Ya Cebrail! Seni bugün gördüğüm gibi hiç gör-

memiştim’ dedim. Bunun üzerine Cebrail (a.s.): ‘Ya Resûlallah! Size acayip bir 

şey haber vereyim mi?’ dedi. ‘Evet! Haber ver’ deyince Cebrail (a.s.) dedi ki: 

Kaf Dağı’na ulaştım. Kaf Dağı’nın ardında bir âh ve inleme, bir feryat ve ağ-

lama işittim. O yere vardım, bir de ne göreyim! Allah’a yakın olan melekler-

den5 bir melek ki bu melek, semada taht üzerine oturur ve etrafında yetmiş 

bin melek saf tutup hizmet ederlerdi ve o melek nefes aldıkça Cenâb-ı Hak 

onun nefesinden bir melek yaratırdı. İşte Allah’ın yanında mertebesi bu dere-

cede yüce olan meleğin kanatları kırılmış, yüzü göz yaşlarıyla ıslanmış ve 

gözlerinden yaş yerine kan akıtıp durmadan feryat ve figan ediyordu. Elbette 

ben onu bildim, o da beni tanıdı. Kendisinin bu hüzünlü halle kaplı olmasın-

dan sordum ve dedim ki ‘Sen ne kusur ve kabahat ettin ki Cenâb-ı Hak bu 

belayı verdi?’ Benim bu sorum üzerine melek cevaben ‘Miraç gecesi Hz. Mu-

hammed (s.a.s.) teşrif ettiği zaman bütün gün karşılayıp orada bulundular. 

Ben o vakit bir şeyle meşguldüm, orada bulunamadım. Bundan dolayı Cenâb-

                                                      
5 Melâike-i Mukarrabîn (sad). 
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ı Hak beni bu ceza ile cezalandırdı ve beni bu mekâna attı. İşte ondan dolayı 

âh ve feryat ederim’ dedi. Ben onun haline acıdım ve şefaat eylemek amacıyla 

Cenâb-ı Hakka yalvarıp yakardım. Cenâb-ı Allah buyurdular ki ‘Ya Cebrail! 

Ben senin şefaatini ve ricanı, ancak o melek benim habibim Muhammed 

(s.a.s.) üzerine on defa salavât-ı şerîfe getirirse işte o vakit kabul eder ve onun 

kabahatini o zaman affederim.’ İşte Allah’ın bu sözleri üzerine melek, on defa 

senin üzerine salavât-ı şerîfe getirdi ve Cenâb-ı Hak da on salavât-ı şerîfe hür-

metine ondan, o belayı defetti, ona önceki yerini verdi ve kanatları da düzeldi.  

 

*                               * 

Bir mümin, bir musibete uğradığında veyahut hastalığa veya gam ve ke-

dere veya zorluğa tutulduğunda yahut memuriyetten atıldığında veya bir za-

limin zulmüne uğradığında yahut haksız yere hapsedildiği günlerde, velhasıl 

uğradığı herhangi bir beladan kurtulmayı arzu eden kimse, Peygamber Efen-

dimiz (s.a.s.) üzerine çok salavât-ı şerîfe getirirse, o salavâtı şerîfe bereketiyle, 

o bela ondan defolur ve her ne muradı varsa o muradına kavuşur. Nitekim şu 

hadis-i şerîf bizim sözümüzü teyit eder:َّPeygamber Efendimiz (s.a.s.) dedi ki: 

منَّعسرتَّعليهَّحاجةَّفليكثرَِّبلصَلةَّعليَّفإهناَّتكشفَّاِلمومَّوالغمومَّوالكروبَّوتكثرَّاألرزاقَّوتقضيَّ“

 ,Mana-ı şerîfi “Ümmet ve ashâbımdan bir kimse, bir işte çaresiz kalsa .”اْلوائج

yani fakirlik veya hastalık veyahut işinden atılmak gibi bir darlığa düşse be-

nim üzerime çok salavât-ı şerîfe getirsin. O salavât-ı şerîfe sebebiyle Cenâb-ı 

Hak gelen belanın hepsini defeder, rızkını genişletir ve ulaşılması güç olan 

isteklerini verir, muradına nail olur” demektir.  

✿ 
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IV. Salât-ı Tefrîciyyenin Faziletlerine Dair Açıklamalar 

Salavât-ı şerîfenin çeşitlerinin pek çok olduğu bilinir. Bir rivayete göre 

dört bin, diğer bir rivayete göre on iki bin salavât-ı şerîfe vardır. Sayısı bu 

kadar çok olan salavât-ı şerîfe hakkında doğu ve batı alimleri, hangi salavât-ı 

şerîfenin Peygamber Efendimizle daha çok alakası ve bağlantısı olduğunu 

tecrübe ettiler. Güç olan şeylerin iyi sonuçlanması, defolması ve arzu edilen 

şeylerin çabuk gerçekleşmesine Kurtubî’nin salât-ı tefrîciyyesinin daha fazla 

manevi etkisinin olduğuna kanaat ederler. Salât-ı Tefrîciyye-i Kurtubiyye şu-

dur:  

َفرُِجَّبهَّالُكَرُبََّوتُقضىَّ ﴿ اللُهم ََّصِلَّصَلة َّكاِملة َّوسلمَّسَلما َّاتما َّعلىَّسِيدانَُُّمم ِدَّالذيَّتَنحُلَّبهَّالُعَقُدَّوتَ ن ْ

بهَّاْلََوائُجَّوتُنالَّبهَّالرَغاِئُبَّوُحسُنَّاخلواتِيِمَّوُيْستسقىَّالغماُمَِّبوجهِهَّالكرميَّوعلىَّآلهَّوصحبهَّيفَّكلَّحملةَّ

 ﴾ بعددَّكلَّمعلومَّلكونفسَّ

İşte bu salât-ı şerîfeyi, İmam Kurtubî hazretleri (salât-ı tefrîciyye), Arap 

alimleri ve şeyhleri; bu salât-ı şerîfe hürmetine isteklerinin hızlıca gerçekleş-

tiğini gördükleri için (salât-ı nâriye) ve sır ehli, şifanın açığa çıkmasına binaen 

“Miftâh-u Kenzü’l-Muhît = alemi kapsayan hazinenin anahtarı” diye isimlen-

dirmişlerdir.  

İmam Kurtubî (rahimehullah) buyurmuştur ki “Bir mümin; önemli bir işi-

nin gerçeklemesini ya da gelen belanın defolmasını istediğinde bu salât-ı 

tefrîciyyeyi dört bin dört yüz kırk dört (4444) defa okursa muhakkak Allah-u 

Teâla o mümini niyet ettiğine ulaştırır ve isteğini gerçekleştirir. Hatta her gün 
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kırk bir (41) kere bu salât-ı şerîfeyi okursa, Allah-u Teâla o müminin kalbin-

den gam ve hüznü giderir, bağlı işini fetheder, ondan zararları defeder ve her 

bir isteğini kolaylaştırıp rızkını genişletir.  

 

*                               * 

Şeyh Muhammed Tunusî, “Bir kimse bu salât-ı tefrîciyyeyi her gün yirmi 

bir (21) kere okursa sanki onun rızkı semadan iner ve yerde biter” buyurmuş-

lardır.  

 

*                               * 

İmam ed-Deynûrî, “Bir kimse, her beş vakit namazdan sonra on bir (11) 

kere okur, kendine vird edinirse rızkı kesilmez, yüksek mertebelere ve zen-

ginliğe ulaşır” buyurmuşlardır. 

 

*                               * 

Hazînetü’l-Esrâr’ın sahibi der ki, “Bir mümin, günde yüz (100) kere oku-

maya devam ederse o mümin, isteğine, arzu ettiği şeye ulaşır. Eğer günde bin 

(1000) kere okursa artık hatıra gelmeyen ve göze görünmeyen şeyler kendi-

sine görünür.” 

 

*                               * 
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Hazînetü’l-Esrâr’ın sahibi, Hizbu’l-Ebrâr şerhinde, salât-ı tefrîciyyenin ni-

telikleri hakkında der ki: “Şeyhim Muhammed Tunusî’den işitmiştim. Fran-

sızlar, Cezayir şehrini istila ettikleri zaman, Müslümanlardan bir kişi Fransız-

larla cihat etmek üzere insanları teşvik etmiş ve bundan dolayı Fransızlar o 

kimseyi hapsetmişler. Ayrıca o adamın, topun ağzına bağlanarak barutla ida-

mına karar vermişler. Seçkinlerden bir kişi, bu mücahidin bu şekilde idama 

mahkûm olduğunu duyunca doğruca hapishaneye gelerek ima ile der ki, 

‘Aziz kardeşim, senin hakkında Fransa kralı vekilleri, istişare ile top ağzına 

bağlanarak barutla atılmak şeklinde idamına ve öldürülmene karar verdiler. 

Bu kararları, falanca gün gerçekleştirilecektir. Yanında, o gün gelmeden senin 

kurtulmana vesile olacak, denenmiş bir havâs6 var mıdır?’ dediğinde o hap-

sedilmiş çaresiz demiş ki ‘Benim yanımda havâs yoktur, ancak kalbimde iman 

vardır.  

Benim buradan kurtulmam için ne gibi havâs gereklidir?’ dediğinde seç-

kin zümreden olan kişi demiş ki ‘Ey azizim, şu salât-ı tefrîciyyeyi idam olaca-

ğın gün gelmeden önce dört bin dört yüz kırk dört kere oku ve tamamla. Söy-

lenen sayı kadar okuduktan sonra birçok sır açığa çıkar, sen görürsün’ demiş 

ve salât-ı tefrîciyyeyi hapsedilmiş kişiye ezberletmiş. Hapsedilen o kişi de bu-

lunduğu yerde salât-ı tefrîciyyeyi okuyup söylenen sayıya tamamlayınca 

Fransa kralı, hapsedilmiş o kişiye yüz altın göndererek: ‘Hapsedilmiş o Müs-

lüman, bu yüz altını alsın, falan yerde ikamet etsin ve afiyetle yesin’ demiş ve 

hapsedilen kişiyi o yere sürgün etmişti. İşte salât-ı tefrîciyye, hapsedilmiş o 

kişinin hem kurtuluşuna hem de zenginliğine sebep olmuştur.” 

                                                      
6 Bazı şeyler üzerinde mânevî etki yapmak ve bazı hastalıkları iyileştirmek için belli şartlarda, 

belli miktarda okunan veya yazılan dualar (sad).  
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*                               * 

V. Salât-ı Tefrîciyyenin Musibete ve Belalara Etkisi Hakkında 

Hizbu’l-Ebrâr Sahibinin Tecrübeleri 

Bu fakir de Aydın, İzmir, İstanbul ve çevresindeki birçok beldede bu 

salât-ı şerîfenin faydasını, erkek ve kadın, büyük ve küçük her kime haber 

verdiysem, devam edenlerin isteklerine kavuştuklarını gördüm: 

1. İş güç sahiplerinin birçoğu isteklerine kavuştular. 

2. Doktorların iyileştirmede çaresiz kaldıkları hastalar, bu salât-ı 

tefrîciyye bereketiyle şifa buldular. 

3. Bir alim-müderrisin, yirmi senedir kendisinde bulunan sara hastalığın-

dan, bu salât-ı şerîfeye devam etmesiyle ismi zikredilenden kurtulduğunu ve 

hastalığın defolduğunu gördüm. 

4. Bin iki yüz seksen tarihinde bir kadının iki gözü, yirmi senedir kapalı 

olup görmezken bu salât-ı tefrîciyyenin, şifa bulmasına etkisini Ramazan-ı 

şerîfte, ikindiden sonra haber verdim. Sekiz günde dört bin dört yüz kırk dört 

kere okuyup tamamlayınca, Allah’ın izniyle gözleri açıldı ve ondan sonra on 

sene daha yaşadı. 

 

*                               * 

Hizb’ul-Ebrâr’ın sahibinin salât-ı tefrîciyye hakkında etkisini bizzat ken-

dimde tecrübe ettim, Allah’ın izniyle etkisini gördüm. Şöyle ki:  
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Yunan, İzmir’i işgal ettikten sonra alimler, şeyhler ve salihlerden, erkek 

ve kadınların salât-ı tefrîciyyeye devam etmelerini söylemiştim. Okudular, 

Allah’ın izniyle kahrolası düşman, güzel memleketimizden defolup gitti.  

 

*                               * 

VI. Salât-ı Tefrîciyye Okumanın Adabı 

Önce beş veya on yahut yirmi beş kere “ََِّأْستَ ْغِفُرَّاَّلل ََّاْلَعِظىٌمََّوأَتُوُبَّإِلَْيه”dedikten 

sonra “ ِبْسِمَّهللِاَّالر ْْحِٰنَّالر ِحيمَّاَُعوذَِِّبهلِلَِّمَنَّالش ْيطَاِنَّالر ِجيِمَّ ” deyip, sonra “َََّّوَمََلِئَكَتهَُّيَصلُّوَن ِإن َّاَّلل 

ََّتْسِليم ا ََّوَسلُِِموا ََّعَلْيِه ََّصلُّوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َََّي َّالن ِبِِ  ayet-i kerimesini okuyup ondan ”َعَلى

sonra da isteği ne ise onu söyler. Mesela: “Ya Rabbi! Okuyacağım salât-ı 

şerîfenin hürmetine şu isteğimi gerçekleştir” veya “Şu hastalıktan beni kur-

tar” yahut “borcumdan” veya “fakirlikten kurtar” veya “Bir memuriyete eriş-

tir” gibi her neyeyse niyet ettikten sonra eûzu-besmele ile salât-ı şerîfeye baş-

lar. Gündüz veya gece, hasılı kaç günde okuyabilirse okur. Ancak sayısının 

eksik veya fazla olmaması için bir torba veya kapın içerisine dört bin dört yüz 

kırk dört adet ufak taş veya nohut yahut kuru fasulye gibi sayılabilecek bir 

şeyi ölçü sayıp koyar. Sonra, her salât-ı şerîfeyi okudukça o kaptan bir tanesini 

çıkarır, kapta bir şey kalmayınca salât-ı şerîfenin tamamlandığı anlaşılır. İbn 

Hacer el-Askalânî, etki etme açısından en tesirli sayı budur diye söylemiştir. 

 

*                               * 

Şayet bu salât-ı tefrîciyyeyi okumaya bir kimsenin gücü yetmezse veya 

okumayı bilmezse, salihlerden emin olduğu bir kişiye: “Benim şu isteğim için 
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şu salât-ı şerîfeyi okuyunuz” der. O kişi oku ve Allah’ın izniyle isteği yerine 

gelir. İsteği yerine geldikten sonra salât-ı şerîfeyi okuyan mümini memnun 

etmeli ki onun hakkı, okutanın üzerinde kalmasın. 

 

*                               * 

Şeyh İsa el-Berâvî demiştir ki “Bir kimse, cuma gecesi, her ne istekle için 

olursa olsun bin kere “ َعَلْيَكَََّيََّسيِِِديَََّيََّرُسوَلَّاَّللِِٰ،َُّخْذَّبَِيِديَّقَ ل ْتَِّحيَلِِتَّأَْدرِْكِنَّاَلص ََلةََّوالس ََلُمَّ ” 

salât-ı şerîfesini okursa ihtiyacına, dünya ve ahiret isteklerine ulaşır. Kalbin 

şüphe bulunmaksızın emin olması için tecrübe etmekten kolay bir şey yoktur, 

gayet denenmiştir.” 

 

*                               * 

Bir kimse, Peygamber Efendimiz’i rüyasında görmeyi isteyip terbiye tah-

tında olmayı arzu ederse, aşağıda yazılan salât-ı tefrîciyyeyi gece okuyup on-

dan sonra uyusun ve gece gündüz bu salât-ı şerîfeye devam etsin. Salât-ı şerîfe 

okumak istediği zaman bunu okusun ve Peygamberimizin ismi zikredildiği 

zaman hemen bunu okusun. Ancak hangi salât-ı şerîfeyi okuyorsa okusun, 

Peygamberimizin huzurunda bulunuyormuş gibi okuyup kalbini geri kalan 

işler ile meşgul etmesin. Zikredilen salât-ı şerîfe budur:  

 .”اللُهم ََّصِلَّوسلمَّعلىَّسِيدانَُُّمم ِدَّآلَّسِيدانَُُّمم ِدَّيفَّكلَّحملةَّونفسَّبعددَّكلَّمعلومَّلك“

 

*                               * 
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Salavât-ı şerîfelerin herhangi birisini okumayı isteyen kimseye, kendi ta-

rafımdan izin verilmiştir. 

 

*                               * 

مَّوَّاصحاهبمَّامجعنيَّوَّاْلمدَّاللهمَّصِلَّوسِلْمَّوِبرْكَّعلىَّاشرفَّوَّاسعدَّنورَّمجيعَّاألنبياءَّوَّاملرسلنيَّوَّآِل

َّالعاملني. َّربِِ  َّللِِ

 

Hülâsatü’l Beyân Fî Tefsîri’l Kur’ân7 

Konya eski milletvekillerinden Mehmet Vehbi Efendi tarafından on bir 

tefsirden özetle, Türkçe olarak kaleme alınan bu tefsirin şimdiye kadar beş 

cildi yayımlanmıştır. Güzel Kur’an’ın tamamının tefsiri yazılmış olup diğer 

ciltleri de peyderpey yayımlanacaktır. İşte bu tefsir, doğrudan doğruya şanı 

yüce olan Kur’an’ın tefsiridir ve gayet açık ve sade bir dille yazılmıştır. Her 

mümin için okunması, herhalde en iyi tavsiyedir.  

Dağıtım yeri: İstanbul’da Şehzade başında Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası ile 

Bab-ı Âlî’de İkbal ve Halk Kütüphaneleridir. 

                                                      
7 Mehmet Vehbi Efendi’ye ait Türkçe tefsir (sad).  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  


