
 

 

ُ.َوَأِصيلُ ُبهْكَرةُ ُللاَُُِفسهْبَحانََُُكِثريا ،ُلُلَُُِواْلَْْمدُهَُكِبرياُ َُُأْكَبُهَُاللُه

َُوَصْحِبهُُِآلِهَُُِوَعَلىُُمهَمَّدُ ُنَُوَمْولََُُوَسَنِدنََُُسيِ ِدنََُُعلىََُُوالسََّلمُهَُوالصََّلةُهُ.اْلَعاَلِميََُُرب ُُِللَُُِاْلَْْمدُه
ُ.َأْْجَِعي

َُأْسأَلهكَُُاْلَعاَلِمَي،َُرب ُُِِلُُِدُهَاْلَْمُُْاْلَعِظيِم،ُاْلَعْرشَُُِرب ُُِللاُُِسهْبَحانَُُاْلَكِرميه،ُاْْلَِليمُهُللاُهُِإلَُُِّإَلهََُُلُ
،ُكهل ُُُِنُْمَُُِوالسََّلَمةَُُِبر ُ ُكهل ُُُِنُْمَُُِواْلَغِنيَمةََُُذْنبُ ُكهل ُُُِِمنَُُْواْلِعْصَمةََُُمْغِفَرِتكََُُوَعَزاِئمََُُرْْحَِتكَُُمهوِجَباتُِ ُِإْثْ 

تَ َهاُِإلَُُّض ارَُُِلكَُُِهيََُُحاَجةُ َُوَلُُفَ رَّْجَتهُهُِإلَََُُّهًّاَُوَلَُُغَفْرَتهُهُِإلََُُّذنْ ب اُِلَُُتدَعَُُْلُ ُُ.الرَّاِْحِيََُُأْرَحمَُُيََُُقَضي ْ
يبَُُاْْلَم ُُِمهَفر ِجَُُاْلَغم َُُِكاِش فَُُُاَلل ههمَُّ نْ َياُانََُرْحَُُْدَعْوكَُُِإَذاُاْلمهْضَطر ِينََُُدْعَوةُُُِمِه َُوَرِحيَمههَماَُوْالِخَرةُُِالدُّ

ُُاَلل ههمَُُّ.ِسَواكََُُمنَُُْرْْحَةَُُِعنُُِِْبَاُت هْغِنيِنَُُرْْحَةُ َُوََنَاِحَهاُِبَقَضاِئَهاُهِذهَُُِحاَجِتُُِفَُُفاْرَْحِْنُ َُأْسأَلهكَُُِإن ِ
ُُُمهَمَّدُهُيَُُْْحَِة،الرََُّنِب ُُُِمهَمَّدُ ُبَِنِبي ِ كَُُِإلَْيكََُُوأَتَ َوجَّهُه ُ،ِلُُلِت هْقَضىَُهِذهَُُِحاَجِتُُِفَُُربِ ُُِإَلُُكَُِبُُأَتَ َوجَّهُهُِإن ِ

ُ.ِفََُُّفَشف  ِْعهُهُاَلل ههمَُّ

ُ.الَراِْحِيَُأْرَحمَُُيَُُكهلََّهاَُُحَواِئَجَناُاِْقضُُِالَبليَّاتَُُِداِفعََُُويَُُاْْلَاَجاتَُُِقاِضيَُُيَُُاَللَّ ههمَُّ

ُُوسُِريُهفُُِامَُيَّسَُُِلُ)ُامُِقَُسُْاْلَُوَُُاضَُِرُمُْاْلَُُءُِي ُِسَُُنُْمُِوَُُءُِلَُبَُالُْوَُُءُِبَُوَُالُُِْمنََُُوََنِ َناُوَخلِ ْصَناُنََُأِجرُُْاَللَّ ههمَُّ
ُ(.ونَُورُهكُه

ُ.َذاهُ َُوَجعيُِمنُُْ(َوأهَحاِذرُهَُأِجدُهَُماَُشر ُُِِمنَُُْوقهْدَرتِهُُِللاُُِِبِعزَّةَُُِأعهوذُه)ُ،للاُُِِبْسمُِ

اُي هَغاِدرُهَُلُُِشَفاءُ ُاَْنتَُُِإلََُُّشاِفََُُلُُالشَّاِفُُأَْنتَُُِاْشفُُِاْلَبْأِس،ُمهْذِهبَُُالنَّاِس،َُربَُُّاَللَّ ههمَُّ ُُ.َسَقم 
ُْرِقيَك،َأُُللاُُِِبْسمُُِي هْؤِذيكََُُشْيءُ ُل ُِكُهُُِمنَُُْيْشِفيكَُُللاُهُأَْرِقيَك،ُللاُُِِبْسمُُِللِا،ُِبْسمُُِللِا،ُِبْسمُُِللِا،ُِبْسمُِ

ُ.ِفيكََُُداءُ ُكهل ُُُِِمنَُُْيْشِفيكَُُللاُه

ُائَِناَأْعضَُُكهل ُُُِِفَُُعاِفَناُاَللَّ ههمَُُّاَْبَصارَِن،ُِفَُُعاِفَناُاَللَّ ههمََُُّاْْسَاِعَنا،ُِفَُُعاِفَناُاَللَّ ههمَُُّاَْبَدانَِنا،ُِفَُُعاِفَناُاَللَّ ههمَُّ
َناَُوَلطَائِِفَناَُوَجَوارِِحَنا  .أَْنتَُُِإلَُُِّإل هََُُلَُُواْلَباِطَنِة،ُالظَّاِهَرةَُُِوَحَواسِ 



 

 

Büyük Allah’tır, her türlü hamd ü senâ O Yüceler Yücesi’nin hakkıdır ve sabah-akşam tesbîh ile 

anılmaya layık yalnız O’dur. 

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükür, Kâinatın Medar-ı Fahri Efendimiz 

(aleyhisselam)’a, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam olsun. 

Hüznümü ve kederimi başkasına değil, yalnızca sana şikâyet ediyorum. Rabbim! Yegâne ilah Sensin, 

Senden başka hakiki ma’bud yoktur. Sübhânsın, bütün noksanlardan münezzehsin, Yücesin. Doğrusu 

kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Allah’ım! Ya Rab! Bana ciddî bir zarar dokundu, 

Sen merhametlilerin en merhametlisisin. 

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. Allahım, Rasûl-ü Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’i 

hakkımda şefaatçi eyle. 

Ey ihtiyaç ve hâcetleri gideren Rabbimiz, bizim bütün ihtiyaçlarımızı gider; ey belâları def’ u ref’ eden 

Sultanımız, başımıza gelmesi muhtemel bütün belâları def’ eyle; ey Erhamerrâhimîn. 

Allah’ım, vebadan, her türlü beladan, her çeşit rahatsızlık, hastalık ve derdin kötülüklerinden, özellikle 

şu anda maruz kalınan Corona Salgını’ndan bizi koru, kurtar, halâsa erdir! 

Bismillah!.. Hissettiğim ve hissedeceğim ağrının, beni inletmesi muhtemel acıların şerrinden, Allah’ın 

izzet ve kudretine sığınırım. 

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. 

Bismillah!.. Bismillah!.. Bismillah!.. Sana eziyet veren her şeyden, her canlının şerrinden Allah’ın 

ismiyle sana okur üflerim, dilerim Allah sana şifâ verir. Allah’ın ismiyle sana okur üflerim, dilerim 

Allah sana her türlü derde karşı şifâ verir. 

Allah’ım, bedenimize afiyet ver. Allah’ım, kulaklarıma afiyet ver. Allah’ım, gözlerimize afiyet ver. 

Allah’ım bütün uzuvlarımıza, organlarımıza, manevi melekelerimize, zahir-batın bütün duygularımıza 

afiyet ver. Bütün bunlara ancak Sen muktedirsin, Senden başka ilah yoktur. 


