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ِ
ِْ اَللَّ ُه َُّم اَي ْدنَا واَي ُِد
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Allah’a sığınırım lanetlenmiş ve kovulmuş şeytanın şerrinden...
Allah’ın adıyla başlarım mâsivâda hiçbir tesir gücü bilmeden.. O ki Rahman, dünyada herkese/her şeye
merhamet eden ve Rahim, ahirette rahmetini mü’minlere tahsis eyleyen.
Bütün sena, şükür ve övgüler Kendisine layık bulunan Âlemlerin Rabbi’ne hamd olsun.
Peygamberimiz ve seyyidimiz Hazreti Muhammed’e, O’nun nezihlerden nezih tertemiz ailesinin,
eşlerinin ve ashabının hepsine salat u selam olsun.
Allah’ım, marifetine tam ermiş gökçek yüzlü kullarına bahşeylediğin o irfan nurlarından bizim üzerimize
de bol bol yağdır.
Allah’ım bize hikmet kapılarını aç ve etrafımıza rahmet şualarını yay, hepimizi şefkatinle kuşat.
Bizi indinden bir ruhla te’yid buyur ve kuvvetlendir.. hayır olan her türlü halimizde ve her çeşit işimizde
bize Kendi gücünden güç ve Kendi kuvvetinden kuvvet ver..
ve katından bir ilim öğret, ilm-i ledün ile bizi şereflendir ya Rabbi!.
Allah’ım bizi, İslam’ı ve Peygamber Efendimiz’in yolunda bulunan müslümanları te’yid buyur, güçlendir
ve kuvvetlendir. Bizim perişan olmamızı ve Efendimiz’in yolunda sünnet üzere yaşayan Müslümanların
hüsranını isteyen kimseleri hizlana uğrat.
Allah’ım bizi bağışla, başka değil Senin affını dileniyoruz, Senden maddî manevî sağlık ve afiyet
istiyoruz, her şeyden öte ve her talebin üstünde Senin rızanı diliyoruz. Allah’ım bizi değersiz işlerin
peşinde sürüklenmekten muhafaza buyur, gönüllerimizi hoşnutluğunu kazanmamıza vesile olacak tavır ve
davranışlara yönlendir; sevdiğin ve razı olduğun hallere ve amellere bizi muvaffak kıl.
Allah’ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e, O’nun nebi ve mürsel kardeşlerine ve hepsinin
nezih, pak ailelerine, eşlerine, ashâbına salât ve selam eyle.. âmin ya Zelcelali ve’l-ikram...

