
اِء،ِِبْسمِِ ِِفِالسهما ِهِشاْيٌء،ِِفِاْْلاْرِض،ِواَلا ِماعاِاْسِْ ِياُضرُّ ِالهِذيَِلا ِاَّللِه
ِالسهِميُعِاْلعاِليمُِِ  واُهوا

يِْفِِِاْهِدنِِاالل ُّٰهمهِ ،ِوِايماْنِهادا ْنِعِاِفِِاِفِنِعِاتا ،ِوِايما ْنِت اوالِهفِِِنِِت اوالِهاف اْيتا ،ِوِايِْيما ِرِْكِِلِبِاتا
،ِوِايِْطِاعِْاِأِايمِافِِ ِمِاِنِقِِتا ،ِِشاره ِتِااِقاضاْيتا ِ ،   ِعال اي ْ  كِاقْ ِض  يِواَلاِي ُقْ ضِاف اِإن ه  كا ِإن هُهَِلاِي اِذلُّ وا

ِما ْنِعا ادايْ تِا لِاوااما ْنِ ِواَلاِيا عِ زُّ ،ِيْ تا ِاْلْاْمُدِعالا ِمااِقاضاْيتا ِاللِهتِا،ِوالاكا تا  ُه مهِرابه نا اِ َا اراْْ
ِوات اعاالا ْي تِا

ِاْلعاْرِشِاْلعاِظيِم،ِااْلْاْمُدَِّللِِرِا ِرمُي،ُِسَْحااناِهللِاِرابِ  ِهللاُِاْلْاِليُمِاْلكا ِِإلاهاِِإَله ِاْلعِاَلا الاِمنيا،ِبِ 
ةاِِمْنُِْلِ ِذاْنٍبِوااْلغاِنيماةاِمِِ ِوااْلِعْصما ِواعازااِئماِماْغِفراِتكا ُِموِجَااِتِراْْحاِتكا ِأاْسأاُلكا ْنُِْلِ ِِبرٍ 

ِف ارهْجتاُهِواَلاِ َِهاًّاِِإَله ِغافاْرتاُهِواَلا ِتاداْعِِلِذانْ ًَاِِإَله ،َِلا ماةاِِمْنُِْلِ ِِإْثٍْ ًةِهِِواالسهَلا اجا َا ِِ ِلاكا يا
ماِالرهاِْحِنيِا َا ِأاْر ت اهااَِيا ِقاضاي ْ ِِرًضاِِإَله

ن ِْ ِالدُّ ِراْْحانا ِِإذااِداعاْوكا ِداْعواِةِاْلُمْضطار ِينا ِاْلغامِ ُِمفار ِجاِاْْلامِ ُِمُِيبا اِش فا راِةِاالل ُهمهِْا ِِ يااِواْاَل
اِ اجاِِتِهِذِهِِبقاضااِئها َا اِفااْرْحاِْنِِفِ ُهما يما َِ اِراْْحاةًِوارا ها َِ تُ ْغِنيِنِِِبااِعاْنِراْْحاِةِماْنِِواَنااا

ُُِمِا ُُِمامهٍدِناِبِ ِالرهْْحاِة،َِيا ِبِناَِي ِ كا ِواأات اواجهُهِِإلاْيكا ِأاْسأاُلكا .ِاالل ُهمهِِإن ِ ِأات اواجهُهِِسوااكا مهُدِِإن ِ
ِذِهِلِتُ ْقضا ِِل،ِاالل هُِ اجاِِتِها َا ِِفِ ِراّبِ  ِِإَلا  ِِفِهمهِفاشاف  ِْعهُِِبكا

ِ ِااْنتا ِشااِفاِِإَله ِالشهاِفَِلا ِاْلَاْأِس،ِِاْشِفِأاْنتا ِالنهاِس،ُِمْذِهبا ِاالله ُهمهِرابه
ِيُ غااِدُرِساقاًماِِشفااءًِ  َلا

يِ ِئِاْْلاْسقاامِِ اِمِواِمْنِسا ِاْلَبااِصِوااجلُُنوِنِوااجلُذا ِِمنا ِأاُعوُذِِبكا  اللهُهمهِِإّنِ 
ِا رِ  َا ِ ُِْلِ ِِعْرٍقِن اعهاٍر،ِواِمْنِشارِ  ِالعاِظيِمِِمْنِشارِ  َِرِي،ِأاُعوُذِِبَّللِه ِالكا ِِلنهارِِِبْسِمِاَّللِه



 

İsmi anılarak Kendisine sığınılınca, arz ve semadan gelebilecek afetlerden emin olunan Allah’ın 

adıyla, kullarını işiten ve onların her halini bilen Allah’a sığınırım. 

 “Allah’ım! Hakkı hak, bâtılı da bâtıl olarak görüp doğru yola girmeyi nasip buyurarak beni 

hidayete eriştirdiklerinden eyle. Afiyete mazhar kıldıkların arasında bana da afiyet bahşeyle. 

Beni de dost edindiklerinin arasına kat. Bana lütfettiğin nimetleri bereketli kıl. Olmasını takdir 

buyurduğun hadiselerin şerrinden beni koru. Şüphesiz Sen hükmedersin ve kimse Senin 

hükmüne karşı gelemez, hükmünün üzerine hüküm olmaz. Senin dost edindiğin talihliler asla 

zillete düşmez; düşman olduğun kimseler de asla izzete eremez. Verdiğin hükümlere karşı hamd 

sadece Sana’dır. Rabbimiz, Sen çok mukaddes ve çok yücesin.  

Bir kere daha ikrar ediyorum ki, Halîm ü Kerîm Allah’tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm’in 

Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Rabbim, Senden, 

rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek vesileleri, gerçekleşmesi muhakkak olan 

mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette 

olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana 

muvafık olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma ya Erhamerrâhimîn. 

Allah’ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin. “Yüce ve Azim Allah’tan 

başka ilah yoktur. Halîm ve Kerîm Allah yegâne ilahtır.” hakikatini tasdik ederek Sana 

yöneliyorum. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ım, Seni tesbih ve eksik sıfatlardan 

tenzih ederim. “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” imanıyla Sana hamd ü senada 

bulunuyorum.  

Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden 

Allah’ım!.. Ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîm’i! Şu ihtiyacımın giderilmesi ve 

tamamlanması hususunda -başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir şekilde- bana 

merhamet et. Allah’ım Sen’den diliyor ve dileniyorum, Rahmet Peygamberi Hazreti 

Muhammed’i vesile edinerek Sana teveccüh ediyorum. Ya Muhammed (aleyhissalâtü 

vesselâm), ey efendim, şu hacetimin yerine getirilmesi için seni vesile yaparak Rabbime 

yöneliyorum. Allah’ım, Rasûl-ü Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’i hakkımda 

şefaatçi eyle. 

Ey bütün insanların Rabbi, ey acı ve ızdırapları gideren Allah’ım! Bu hastalığa da şifa ver. Şifa 

veren ancak Sensin; Senden başka Şâfi yoktur. Öyle bir şifa lütfet ki, hastalıktan hiçbir iz 

bırakmayacak şekilde olsun. 

Allah’ım! Alaca hastalığı, aklî rahatsızlık, cüzzam illeti gibi marazlardan ve daha bilip 

bilmediğimiz bütün kötü hastalıkların şerrinden Sana sığınırım. 

Yüce Allah Teâlâ’nın adıyla, amansız ağrı ve sızıların tümünün şerrinden ve Cehennem’in 

amansız helâk edici ateşinin azabından azîm Allah Teâlâ’ya sığınırım!.. 


