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ِحیِم ْحمِن الرهَّ ِبْسِم الِل الرهَّ

يَماِن ، َو اْجَعْل  ْغ ِبِإيَماِني أَْکَمَل اإْلِ ٍد َو آِلِه ، َو َبّلِ اللهَُّهمهَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمهَّ

يهَّاِت ، َو ِبَعَمِلي ِإَلى أَْحَسِن 
َيِقيِني أَْفَضَل اْلَيِقيِن َو اْنَتِه ِبِنيهَِّتي ِإَلى أَْحَسِن النِّ

اْلَْعَماِل .

ْح ِبَما ِعْنَدَک َيِقيِني ، َو اْسَتْصِلْح ِبُقْدَرِتَک  ْر ِبُلْطِفَک ِنيهَِّتي ، َو َصّحِ اللهَُّهمهَّ َوّفِ

َما َفَسَد ِمنِّي

َو  ِبِه ،  اِلْهِتَماُم  َيْشَغُلِني  َما  اْکِفِني  َو  آِلِه ،  َو  ٍد  ُمَحمهَّ َعَلى  َصّلِ  اللهَُّهمهَّ 

َلُه ، َو  اْسَتْعِمْلِني ِبَما َتْسأَلُِني َغداً َعْنُه ، َو اْسَتْفِرْغ أَيهَّاِمي ِفيما َخَلْقَتِني 

ِني َو َل َتْبَتِلَينِّي  أَْغِنِني َو أَْوِسْع َعَليهَّ ِفي ِرْزِقَک ، َو َل َتْفِتنِّي ِبالنهََّظِر ،َو أَِعزهَّ

ْدِني َلَک َو َل تُْفِسْد ِعَباَدِتي ِباْلُعْجِب ، َو أَْجِر ِللنهَّاِس َعَلى  ِباْلِکْبِر ، َو َعّبِ

َيِدَي اْلَخْيَر َو َل َتْمَحْقُه ِباْلَمّنِ ، َو َهْب ِلي َمَعاِلَي اْلَْخاَلِق ، َو اْعِصْمِني 

ِمَن اْلَفْخِر .

ٍد َو آِلِه ، َو َل َتْرَفْعِني ِفي النهَّاِس َدَرَجًة ِإلهَّ َحَطْطَتِني  اللهَُّهمهَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمهَّ

ِعْنَد َنْفِسي ِمْثَلَها ، َو َل تُْحِدْث ِلي ِعّزاً َظاِهراً ِإلهَّ أَْحَدْثَت ِلي ِذلهًَّة َباِطَنًة 

ِعْنَد َنْفِسي ِبَقَدِرَها
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Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve benim imanımı en 
kâmil iman, yakinimi en üstün yakin kıl; niyetimi niyetlerin, ame-
limi amellerin en güzeline ulaştır.

Allah’ım, lütfunla niyetimi hâlis kıl; katındakine (rahmetine) ya-
kinimi doğrult; kudretinle, bozulan durumumu düzelt.

Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve beni meşgul edecek 
sorunların çözümünde bana yet; yarın hesabını soracağın şeylerle 
uğraştır beni; günlerimi yaratılışımın amacı olan ibadetle geçir-
memi sağla; beni zenginleştir; rızkımı bol eyle; rızkı beklemekle 
beni imtihan etme; beni aziz kıl; kibre duçar eyleme; sana kul ol-
maya muvaffak eyle; kulluğumu, ibadetimi ucb (kendinden ve 
yaptığından hoşlanmak) ile fasit etme; benim elimle insanlara ha-
yır ulaştır; minnet edip de onu batıl etmeme engel ol; yüce huy-
ları bana ihsan et ve övünmekten beni koru.

Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve beni insanların gö-
zünde bir derece yükselttiğinde kendi gözümde bir derece düşür; 
bana insanlar arasında açık bir izzet verdiğinde kendi yanımda 
aynı ölçüde gizli bir zillet ver.
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ْعِني ِبُهًدى َصاِلٍح َل أَْسَتْبِدُل  ٍد ، َو َمّتِ ٍد َو آِل ُمَحمهَّ اللهَُّهمهَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمهَّ

ْرِني َما  ِبِه ، َو َطِريَقِة َحّقٍ َل أَِزيُغ َعْنَها ، َو ِنيهَِّة ُرْشٍد َل أَُشکُّ ِفيَها ، َو َعّمِ

ْيَطاِن َفاْقِبْضِني  َکاَن ُعْمِري ِبْذَلًة ِفي َطاَعِتَک ، َفِإَذا َکاَن ُعْمِري َمْرَتعاً ِللشهَّ

ِإَلْيَک َقْبَل أَْن َيْسِبَق َمْقُتَک ِإَليهَّ ، أَْو َيْسَتْحِکَم َغَضُبَک َعَليهَّ .

اللهَُّهمهَّ َل َتَدْع َخْصَلًة تَُعاُب ِمنِّي ِإلهَّ أَْصَلْحَتَها ، َو َل َعاِئَبًة أَُونهَُّب ِبَها ِإلهَّ 

ْنَتَها ، َو َل أُْکُروَمًة ِفيهَّ َناِقَصًة ِإلهَّ أَْتَمْمَتَها . َحسهَّ

َنآِن  ٍد ، َو أَْبِدْلِني ِمْن ِبْغَضِة أَْهِل الشهَّ ٍد َو آِل ُمَحمهَّ اللهَُّهمهَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمهَّ

َقَة ،  اَلِح الثِّ َة ، َو ِمْن ِظنهَِّة أَْهِل الصهَّ َة ، َو ِمْن َحَسِد أَْهِل اْلَبْغِي اْلَمَودهَّ اْلمَحبهَّ

َة ، َو ِمْن  َو ِمْن َعَداَوِة اْلَْدَنْيَن اْلَوَلَيَة ، َو ِمْن ُعُقوِق َذِوي اْلَْرَحاِم اْلَمَبرهَّ

ِخْذَلِن اْلَْقَرِبيَن النُّْصَرَة، ، َو ِمْن ُحّبِ اْلُمَداِريَن َتْصِحيَح اْلِمَقِة ، َو ِمْن 

َرّدِ اْلُماَلِبِسيَن َکَرَم اْلِعْشَرِة ، َو ِمْن َمَراَرِة َخْوِف الظهَّاِلِميَن َحاَلَوَة اْلََمَنِة 

اْلََمَنِة
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Allah’ım, Muhammed ve âl-i Muhammed’e salât eyle ve beni 
(başka hiçbir şeyle) değiştirmeyeceğim güzel bir hidayet, asla vaz-
geçmeyeceğim hak bir yöntem ve şüphe etmeyeceğim doğru bir 
niyet ile faydalandır. Ömrüm sana itaatle geçtiği sürece beni ya-
şat. Ömrüm şeytanın otlağı olduğunda, öfkene yakalanmadan, ga-
zabın kesinleşmeden ruhumu kabzet.

Allah’ım, ayıplandığım kötü hasletimi ıslah et; kınandığım çirkin 
huyumu güzelleştir ve eksik olan güzel sıfatımı tamamla.

Allah’ım, Muhammed ve âl-i Muhammed’e salât eyle ve düşmanla-
rın bana olan buğzunu muhabbete, zulüm ehlinin hasedini sevgiye, 
iyilerin kötü zanlarını güvene, yakınlarımın düşmanlığını dostluğa, 
akrabalarımın kötü davranışlarını iyiliğe, dostların ilgisizliğini yar-
dıma, müdara edenlerin zahirî dostluklarını gerçek dostluğa, mu-
aşeret edenlerin yüz ekşitmelerini güler yüzlülüğe ve zalimlerden 
korkmanın acılığını emniyet tatlılığına dönüştür.
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ٍد َو آِلِه ، َو اْجَعْل ِلي َيداً َعَلى َمْن َظَلَمِني ، َو ِلَساناً  اللهَُّهمهَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمهَّ

َعَلى َمْن َخاَصَمِني ، َو َظَفراً ِبَمْن َعاَنَدِني ، َو َهْب ِلي َمْکراً َعَلى َمْن 

َکاَيَدِني ، َو ُقْدَرًة َعَلى َمِن اْضَطَهَدِني ، َو َتْکِذيباً ِلَمْن َقَصَبِني ، َو َساَلَمًة 

أَْرَشَدِني . ُمَتاَبَعِة َمْن  َو  َدِني ،  ِلَطاَعِة َمْن َسدهَّ ْقِني  َوّفِ َو  َدِني ،  َتَوعهَّ ْن  ِممهَّ

ِني  َغشهَّ َمْن  أَُعاِرَض  ِلَْن  ْدِني  َسّدِ َو  آِلِه ،  َو  ٍد  ُمَحمهَّ َعَلى  َصّلِ  اللهَُّهمهَّ 

ِبالنُّْصِح ، َو أَْجِزَي َمْن َهَجَرِني ِباْلِبّرِ ، َو أُِثيَب َمْن َحَرَمِني ِباْلَبْذِل ، َو 

ْکِر ، َو  َلِة ، َو أَُخاِلَف َمِن اْغَتاَبِني ِإَلى ُحْسِن الّذِ أَُکاِفَي َمْن َقَطَعِني ِبالّصِ

َئِة . ّيِ أَْن أَْشُکَر اْلَحَسَنَة ، َو أُْغِضَي َعِن السهَّ

اِلِحيَن ، َو أَْلِبْسِني  ِني، ِبِحْلَيِة الصهَّ ٍد َو آِلِه ، َو َحّلِ اللهَُّهمهَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمهَّ

ِزيَنَة اْلُمتهَِّقيَن ، ِفي َبْسِط اْلَعْدِل ، َو َکْظِم الَغْيِظ ، َو ِإْطَفاِء النهَّاِئَرِة ، َو َضّمِ 

أَْهِل اْلُفْرَقِة ، و ِإْصاَلِح َذاِت اْلَبْيِن ، َو ِإْفَشاِء اْلَعاِرَفِة ، َو َسْتِر اْلَعاِئَبِة ، 

يِح ،  يَرِة ، َو ُسُکوِن الّرِ َو ِليِن اْلَعِريَکِة ، َو َخْفِض اْلَجَناِح ، َو ُحْسِن الّسِ

َتْرِک  َو  ِل ،  التهََّفضُّ ِإيَثاِر  َو  اْلَفِضيَلِة ،  ِإَلى  ْبِق  السهَّ َو  اْلمَخاَلَقِة ،  ِطيِب  َو 

ْفَضاِل َعَلى َغْيِر اْلُمْسَتِحّقِ ، َو اْلَقْوِل ِباْلَحّقِ َو ِإْن َعزهَّ ، َو  التهَّْعِييِر، َو اإْلِ

ّرِ َو ِإْن َقلهَّ  اْسِتْقاَلِل اْلَخْيِر َو ِإْن َکثَُرِمْن َقْوِلي َو ِفْعِلي ، َو اْسِتْکَثاِر الشهَّ

ِمْن َقْوِلي َو ِفْعِلي ، َو أَْکِمْل ذلک ِلي ِبَدَواِم الطهَّاَعِة ، َو لُُزوِم اْلَجَماَعِة ، 

ْاِي اْلُمْخَتَرِع . َو َرْفِض أَْهِل اْلِبَدِع ، َو ُمْسَتْعِمِل الرهَّ
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Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve bana zulmedene karşı 
kendimi müdafaa edecek bir el; bana husumet edene karşı ken-
dimi savunacak bir dil, bana inat edene karşı bir zafer, bana hile 
yapana karşı bir hile, beni ezene karşı bir güç, beni yerene karşı 
yalanlama cesareti, beni tehdit edene karşı bir esenlik ver bana ve 
beni doğru yola davet edene itaat etmeye, gerçeği gösterene uy-
maya muvaffak eyle.

Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve beni; beni aldatana 
karşı dürüst ve samimi davranmaya; beni terkedene iyilikle karşı-
lık vermeye; benden esirgeyeni bağışla ödüllendirmeye; benimle 
ilişkisini keseni, ilişkide bulunmakla mükâfatlandırmaya; gıybe-
timi edene, güzellikle anmakla muhalefet etmeye ve iyiliğe teşek-
kür edip kötülüğe göz yummaya muvaffak eyle.

Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve adaleti yaymada, öf-
keyi yutmada, kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları birleştir-
mede, kırgınların arasını bulmada, iyilikleri ortaya çıkarmada, 
kötülükleri gizlemede, yumuşak huylulukta, alçakgönüllülükte, gü-
zel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçinmede, erdemlere 
doğru koşmada, (her hâlükârda) iyilik etmeyi yeğlemede, insanla-
rın kabahatini yüzlerine vurmamakta, müstahak olmayana bağışta 
bulunmamakta, güç de olsa hakkı söylemede, çok da olsa iyi söz 
ve fiillerimi az bulmada, az da olsa kötü söz ve işlerimi çok bul-
mada salihler gibi olmaya, onların süsüyle süslenmeye, muttaki-
lerin ziynetini kuşanmaya muvaffak eyle beni.
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ٍد َو آِلِه ، َو اْجَعْل أَْوَسَع ِرْزِقَک َعَليهَّ ِإَذا َکِبْرُت ،  اللهَُّهمهَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمهَّ

ِتَک ِفيهَّ ِإَذا َنِصْبُت ، َو َل َتْبَتِلَينِّي ِباْلَکَسِل َعْن ِعَباَدِتَک ، َو َل  َو أَْقَوى ُقوهَّ

ِتَک ، َو َل ُمَجاَمَعِة َمْن  ِض ِلِخاَلِف َمَحبهَّ اْلَعَمى َعْن َسِبيِلَک ، َو َل ِبالتهََّعرُّ

َق َعْنَک ، َو َل ُمَفاَرَقِة َمِن اْجَتَمَع ِإَلْيَک . َتَفرهَّ

َو  اْلَحاَجِة ،  ِعْنَد  أَْسأَلَُک  َو  ُروَرِة ،  الضهَّ ِعْنَد  ِبَک  أَُصوُل  اْجَعْلِني  اللهَُّهمهَّ 

ُع ِإَلْيَک ِعْنَد اْلَمْسَکَنِة ، َو َل َتْفِتنِّي ِباِلْسِتَعاَنِة ِبَغْيِرَک ِإَذا اْضطُِرْرُت ،  أََتَضرهَّ

ِع ِإَلى َمْن ُدوَنَک  َو َل ِباْلُخُضوِع ِلُسَؤاِل َغْيِرَک ِإَذا اْفَتَقْرُت ، َو َل ِبالتهََّضرُّ

ِبَذِلَک ِخْذَلَنَک َو َمْنَعَک َو ِإْعَراَضَک ، َيا أَْرَحَم  ِإَذا َرِهْبُت ، َفأَْسَتِحقهَّ 

اِحِميَن . الرهَّ

ْيَطاُن ِفي ُروِعي ِمَن الهَّتَمنِّي َو التهََّظنِّي َو اْلَحَسِد  اللهَُّهمهَّ اْجَعْل َما يُْلِقي الشهَّ

َک ، َو َما أَْجَرى  ِذْکراً ِلَعَظَمِتَک ، َو َتَفکُّراً ِفي ُقْدَرِتَک ، َو َتْدِبيراً َعَلى َعُدّوِ

َعَلى ِلَساِني ِمْن َلْفَظِة ُفْحٍش أَْو ُهْجٍر أَْو َشْتِم ِعْرٍض أَْو َشَهاَدِة َباِطٍل أَِو 

اْغِتَياِب ُمْؤِمٍن َغاِئٍب أَْو َسّبِ َحاِضٍر َو َما أَْشَبَه َذِلَک نُْطقاً ِباْلَحْمِد َلَک ، 

َو ِإْغَراقاً ِفي الثهََّناِء َعَلْيَک ، َو َذَهاباً ِفي َتْمِجيِدَک ، َو ُشْکراً ِلِنْعَمِتَک ، َو 

اْعِتَرافاً ِبِاْحَساِنَک ، و ِاْحَصاًء ِلِمَنِنَک .
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İtaatimin devamlılığı, cemaattan ayrılmayışım ve kendi uydurduk-
ları görüşlerle amel eden bid’at ehlinden uzak duruşumla da bu sı-
fatları bende kâmil eyle.

Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve bana en bol rızkı yaş-
landığım zaman ve en kuvvetli gücü bitkin düştüğüm zaman ver. 
Beni, sana kullukta tembelliğe, yolunu bulmakta körlüğe, sevgin-
den başka bir şeyi talep etmeye, senden uzaklaşanla bir arada ol-
maya ve seninle birlikte olandan ayrılmaya müptela etme.

Allah’ım, beni zor durumda kaldığımda senin (gücün)le hamle 
eder, ihtiyacım olduğunda senden ister ve düşkünlüğümde sana 
yalvarır kıl. Beni, zor durumda kaldığım zaman senden başkasın-
dan yardım dilemekle, ihtiyacım olduğu zaman senden başkasın-
dan istemeye tenezzül etmekle ve korktuğum zaman senden baş-
kasına yalvarmakla sınama. Yoksa beni yardımsız bırakmanla, 
ihsanını benden esirgemenle ve benden yüz çevirmenle karşı kar-
şıya kalırım; ey merhametlilerin en merhametlisi.

Allah’ım, şeytanın kalbime attığı arzu, zan ve hasedi; büyüklü-
ğünü anmaya, kudretin hakkında düşünmeye, düşmanlarına karşı 
tedbir almaya dönüştür.

Onun (şeytanın) dilime akıttığı çirkin ve saçma lafları, ırz sövü-
şünü, haksız tanıklığı, bir mü’minin arkasında ettiğim gıybeti, bi-
rinin yüzüne karşı ettiğim küfrü ve bunlara benzer şeyleri senin 
hamdini dile getirmeye, seni çokça övmeye, seni yüceltme çaba-
sına, nimetlerine şükretme gayretine, ihsanını itiraf etmeye, nimet-
lerini saymaya çevir.



230

Misbah | İmam Zeynulâbidîn’den (a.s.) Mekârimu’l Ahlâk / Yüce Erdemler Duası | Kış 2014, Yıl: 2, Sayı: 6

ْفِع َعنِّي ،  ٍد َو آِلِه ، َو َل أُْظَلَمنهَّ َو أَْنَت ُمِطيٌق ِللدهَّ اللهَُّهمهَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمهَّ

َو َل أَْظِلَمنهَّ َو أَْنَت اْلَقاِدُر َعَلى اْلَقْبِض ِمنِّي ، َو َل أَِضلهَّنهَّ َو َقْد أَْمَکَنْتَک 

ِهَداَيِتي ، َو َل أَْفَتِقَرنهَّ َو ِمْن ِعْنِدَک ُوْسِعي ، َو َل أَْطَغَينهَّ َو ِمْن ِعْنِدَک 

ُوْجِدي .

َتَجاُوِزَک  ِإَلى  َو  َقَصْدُت ،  َعْفِوَک  ِإَلى  َو  َوَفْدُت ،  َمْغِفَرِتَک  ِإَلى  اللهَُّهمهَّ 

اْشَتْقُت ، َو ِبَفْضِلَک َوِثْقُت ، َو َلْيَس ِعْنِدي َما يُوِجُب ِلي َمْغِفَرَتَک ، َو 

َل ِفي َعَمِلي َما أَْسَتِحقُّ ِبِه َعْفَوَک ، َو َما ِلي َبْعَد أَْن َحَکْمُت َعَلى َنْفِسي 

ْل َعَليهَّ . ٍد َو آِلِه ، َو َتَفضهَّ ِإلهَّ َفْضُلَک ، َفَصّلِ َعَلي ُمَحمهَّ

ْقِني ِللهَِّتي ِهَي أَْزَکى ،  اللهَُّهمهَّ َو أَْنِطْقِني ِباْلُهَدى ، َو أَْلِهْمِني التهَّْقَوى ، َو َوّفِ

َو اْسَتْعِمْلِني ِبَما ُهَو أَْرَضى .

َو  أَُموُت  ِملهَِّتَک  َعَلى  اْجَعْلِني  َو  اْلُمْثَلى ،  الطهَِّريَقَة  ِبَي  اْسُلْک  اللهَُّهمهَّ 

أَْحَيا .
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Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle. (Allah’ım,) Bana yöne-
lik zulmü defetmeye kadir olduğundan asla zulme uğramayayım! 
Benden intikam almaya gücün yettiğinden asla zulmetmeyeyim! 
Beni kolayca hidayet edebileceğin için asla sapmayayım! Rızkımın 
bolluğu senin katında olduğundan hiçbir zaman fakir olmayayım! 
Gücüm senden olduğundan asla haddimi aşmayayım!

Allah’ım, mağfiretine yönelmiş, affını umarak yola koyulmuşum. 
Lütuf ve keremine güvenerek günahlarımı bağışlamanı istiyorum. 
Ancak mağfiretini gerektirecek bir şeyim, affını hak edeceğim bir 
amelim yoktur. Dolayısıyla sadece senin fazl u keremine güvene-
bilirim. O hâlde, Muhammed ve âline salât eyle ve fazl u kere-
mini benden esirgeme.

Allah’ım, dilime, kullarının hidayetine vesile olacak sözleri cari 
kıl; bana takvayı ilham et; beni en temiz şeye muvaffak et ve en 
beğenilen işe ata.

Allah’ım, beni örnek yola sevket; dinin üzere ölüp, dinin üzere di-
rilmeyi hakkımda kararlaştır.
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ِمْن  اْجَعْلِني  َو  ِباِلْقِتَصاِد ،  ْعِني  َمّتِ َو  آِلِه ،  َو  ٍد  ُمَحمهَّ َعَلى  َصّلِ  اللهَُّهمهَّ 

َشاِد ، َو ِمْن َصاِلِح اْلِعَباِد ، َو اْرُزْقِني َفْوَز  َداِد ، َو ِمْن أَِدلهَِّة الرهَّ أَْهِل السهَّ

اْلَمَعاِد ، َو ساَلَمَة اْلِمْرَصاِد .

اللهَُّهمهَّ ُخْذ ِلَنْفِسَک ِمْن َنْفِسي َما يَُخّلُِصَها ، َو أَْبِق ِلَنْفِسي ِمْن َنْفِسي َما 

يُْصِلُحَها ، َفِإنهَّ َنْفِسي َهاِلَکٌة أَْو َتْعِصَمَها .

ِبَک  َو  ُحِرْمُت ،  ِإْن  ُمْنَتَجِعي  أَْنَت  َو  َحِزْنُت ،  ِإْن  ِتي  ُعدهَّ أَْنَت  اللهَُّهمهَّ 

َفَسَد َصاَلٌح ،  ِلَما  َو  َفاَت َخَلٌف ،  ا  ِممهَّ ِعْنَدَک  َو  َکِرْثُت ،  ِإْن  اْسِتَغاَثِتي 

الطهََّلِب  َقْبَل  َو  ِباْلَعاِفَيِة ،  اْلَباَلِء  َقْبَل  َفاْمنُْن َعَليهَّ  َتْغِييٌر ،  أَْنَکْرَت  ِفيما  َو 

ِة اْلِعَباِد ، َو َهْب  َشاِد ، َو اْکِفِني َمُؤوَنَة َمَعرهَّ اَلِل ِبالرهَّ ِباْلِجَدِة ، َو َقْبَل الضهَّ

ْرَشاِد . ِلي أَْمَن َيْوِم اْلَمَعاِد ، َو اْمِنْحِني ُحْسَن اْلِ

ٍد َو آِلِه ، َو اْدَرْأ َعنِّي ِبُلْطِفَک ، َو اْغُذِني ِبِنْعَمِتَک ،  اللهَُّهمهَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمهَّ

ْلِني  َجّلِ َذَراَک ،َو  ِفي  أَِظلهَِّني  ِبُصْنِعَک ،َو  َداِوِني  ِبَکَرِمَک ،َو  أَْصِلْحِني  َو 

َتَشاَبَهِت  ِإَذا  َو  ِلَْهَداَها ،  اْلُُموُر  َعَليهَّ  ِإَذااْشَتَکَلْت  ْقِني  ِرَضاَک ،َوَوّفِ

اْلَْعَماُل ِلَْزَکاَها ، َو ِإَذا َتَناَقَضِت اْلِمَلُل ِلَْرَضاَها .
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Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve beni ifrat ve tefrite 
düşmekten koru, itidalli olmaya muvaffak et. Beni dürüstlük ehlin-
den, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından kıl. Kıyamette 
felahı ve cehennemden kurtuluşu bana nasip et.

Allah’ım, kurtuluşuma sebep olacak şeyi kendin için benden al; 
ıslah olmama vesile olacak şeyi de bırak bana kalsın. Senin koru-
man olmazsa, hiç şüphesiz ben helâk olurum.

Allah’ım, üzüldüğüm zaman hazırlığım sensin; mahrum edildiğim 
zaman ihsanını umacağım sensin; gamlanıp kederlendiğim zaman 
imdada çağıracağım sensin. Kaybedilenin yerini dolduracak; bo-
zulanı düzeltecek ve hoşlanmadığını değiştirecek olan, senin ya-
nındadır. O hâlde, beladan önce afiyet, istemeden önce zenginlik, 
sapıklıktan önce hidayet nimetiyle minnet et bana. Kulların eziyet-
lerine karşı bana yet; dönüş (kıyamet) gününün emniyetini bana 
ihsan et ve irşad (doğruya ve kemale iletme) görevini iyice yerine 
getirmeye muvaffak et beni.

Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve lütfunla tüm kötülük-
leri benden uzaklaştır; nimetinle beni besle; kereminle beni ıslah 
et; ihsanınla beni tedavi et; rahmetinin gölgesine al beni; rızanla 
kuşat beni; işler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği 
zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmi-
şini seçmeye muvaffak et beni.
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ُحْسَن  ُسْمِني  َو  ِباْلِکَفاَيِة ،  ْجِني  َتّوِ َو  آِلِه ،  َو  ٍد  ُمَحمهَّ َعَلى  َصّلِ  اللهَُّهمهَّ 

اْمِنْحِني  َو  َعِة ،  ِبالسهَّ َتْفِتنِّي  َل  َو  اْلِهَداَيِة ،  ِصْدَق  ِلي  َهْب  َو  اْلِوَلَيِة ، 

َعِة ، َو َل َتْجَعْل َعْيِشي َکّداً َکّداً ، َو َل َتُردهَّ ُدَعاِئي َعَليهَّ َرّداً ،  ُحْسَن الدهَّ

َفِإنِّي َل أَْجَعُل َلَک ِضّداً ، َو َل أَْدُعو َمَعَک ِنّداً .

ْن ِرْزِقي  َرِف ، َو َحّصِ ٍد َو آِلِه ، َو اْمَنْعِني ِمَن السهَّ اللهَُّهمهَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمهَّ

ْر َمَلَکِتي ِباْلَبَرَکِة ِفيِه ، َو أَِصْب ِبي َسِبيَل اْلِهَداَيِة ِلْلِبّرِ  ِمَن التهََّلِف ، َو َوّفِ

ِفيما أُْنِفُق ِمْنُه .

ٍد َو آِلِه ، َو اْکِفِني َمُؤوَنَة اِلْکِتَساِب ، َو اْرُزْقِني  اللهَُّهمهَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمهَّ

ِمْن َغْيِر اْحِتَساٍب ، َفاَل أَْشَتِغَل َعْن ِعَباَدِتَک ِبالطهََّلِب ، َو َل أَْحَتِمَل ِإْصَر 

َتِبَعاِت اْلَمْکَسِب .

ا أَْرَهُب . ِتَک ِممهَّ اللهَُّهمهَّ َفأَْطِلْبِني ِبُقْدَرِتَک َما أَْطُلُب ، َو أَِجْرِني ِبِعزهَّ

َتْبَتِذْل  َل  َو  ِباْلَيَساِر ،  َوْجِهي  ُصْن  َو  آِلِه ،  َو  ٍد  ُمَحمهَّ َعَلى  َصّلِ  اللهَُّهمهَّ 

ْقَتاِر َفأَْسَتْرِزَق أَْهَل ِرْزِقَک ، َو أَْسَتْعِطَي ِشَراَر َخْلِقَک ، َفأَْفَتِتَن  َجاِهي ِباإْلِ

َوِليُّ  ُدوِنِهْم  ِمْن  أَْنَت  َو  َمَنَعِني ،  َمْن  ِبَذّمِ  اُْبَتَلي  َو  أَْعَطاِني ،  َمْن  ِبَحْمِد 

اْلَْعَطاِء َو اْلَمْنِع .
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Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve bana ihtiyaçsızlık ta-
cını giydir; beni üstlendiğim görevleri layıkıyla yerine getirmeye 
muvaffak et; bana gerçek hidayeti merhamet et; zenginlikle az-
dırma beni; güzel bir yaşantı nasip et bana; yaşantımı zorluklarla 
dolu bir yaşantı kılma ve duamı geri çevirme. Çünkü ben senin 
karşında birini tanımıyor, seninle birlikte birini çağırmıyorum.

Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve israf etmeme engel 
ol; rızkımı zayi olmaktan koru; malımı bereketlendirerek çoğalt 
ve ondan infak ettiklerim hususunda iyilik etmenin yolunu gös-
ter bana.

Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve para kazanmanın zor-
luklarına karşı bana yet; hesaba katmadığım, sanmadığım yollar-
dan rızkımı ver; rızk peşinde koşarak ibadetinden geri kalmaya-
yım, geçimimi sağlamak için vebal altına girmeyeyim.

Allah’ım, kudretinle aradığımı bana ver ve izzetinle korktuğumu 
başıma getirme.

Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve rızkımı bol ederek 
haysiyetimi koru; rızkımı daraltarak rızklarını senden alan kim-
selerden rızk isteme, kötü insanlardan bağış talebinde bulunma 
bayağılığına düşürüp verenleri övme, esirgeyenleri yerme duru-
munda bırakma beni. Çünkü gerçekte veren de, esirgeyen de sen-
sin, onlar değil.
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ًة ِفي ِعَباَدٍة ، َو َفَراغاً ِفي  ٍد َو آِلِه ، َو اْرُزْقِني ِصحهَّ اللهَُّهمهَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمهَّ

َزَهاَدٍة ، َو ِعْلماً ِفي اْسِتْعَماٍل ، َو َوَرعاً ِفي ِاْجَماٍل .

ْل  ْق ِفي َرَجاِء َرْحَمِتَک أََمِلي ، َو َسّهِ اللهَُّهمهَّ اْخِتْم ِبَعْفِوَک أََجِلي ، َو َحّقِ

ْن ِفي َجِميِع أَْحَواِلي َعَمِلي . ِإَلى بُُلوِغ ِرَضاَک ُسُبِلي ، َو َحّسِ

اْلَغْفَلِة ،  أَْوَقاِت  ِفي  ِلِذْکِرَک  ْهِني  َنّبِ َو  آِلِه ،  َو  ٍد  ُمَحمهَّ َعَلى  َصّلِ  اللهَُّهمهَّ 

ِتَک َسِبياًل  ِإَلى َمَحبهَّ اْنَهْج ِلي  اْلُمْهَلِة ، َو  أَيهَّاِم  ِبَطاَعِتَک ِفي  َو اْسَتْعِمْلِني 

ْنَيا َو اآْلِخَرِة . َسْهَلًة ، أَْکِمْل ِلي ِبَها َخْيَر الدُّ

ِمْن  أََحٍد  َعَلى  َصلهَّْيَت  َما  َکأَْفَضِل  آِلِه ،  َو  ٍد  ُمَحمهَّ َعَلى  َصّلِ  َو  اللهَُّهمهَّ 

ْنَيا َحَسَنًة َو  َخْلِقَک َقْبَلُه ، َو أَْنَت ُمَصّلٍ َعَلى أََحٍد َبْعَدُه ، َو آِتَنا ِفي الدُّ

ِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة ، َو ِقِني ِبَرْحَمِتَک َعَذاَب النهَّاِر
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Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve sana ibadette yararla-
nacağım sıhhat, dünyaya meyilsizlikte faydalanacağım boş vakit, 
amele dönüştüreceğim ilim ve itidalli olmamı sağlayacak takva 
ver bana.

Allah’ım, ömrümü affınla sona erdir; emelimi rahmetini ummaya 
yönelik kıl; rızana ulaşma yollarını benim için kolaylaştır ve bü-
tün hâllerimde amelimi güzelleştir.

Allah’ım, Muhammed ve âline salât eyle ve gaflet ettiğim za-
manlarda seni anmak için beni uyar; mühlet verdiğin günlerde 
(dünya hayatında) beni, sana itaatte kullan; sevgine doğru düz bir 
yol göster bana; o yolda yürümekle dünya ve ahiret hayrını tas-
tamam ver bana.

Allah’ım, Muhammed ve âline, ondan önce yaratıklarından her-
hangi birine ettiğin ve ondan sonra herhangi birine edeceğin en üs-
tün salât ile salât eyle. Dünyada bize güzellik ver, ahirette de gü-
zellik ver ve rahmetinle beni cehennem azabından koru.




